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ب ثِبالحسبىِ اِحسبًب ٍٓ اللّْٔنَّ اغْفِشلٖ ٍٓ لَِالِذٕٓ ٍٓ اسٕحٓؤْٕوب کوب سٓثّ٘بًٖ صٓغ٘شا اِجضِِّو

 « اثٕؽًيِ ك٥بي». ثِبلسَّ٘ئبتِ غُفْشاًب

! يوا ٔ پله ٔ يبكهو ها ثيبيوى. ًْبَگَّٕ کّ آَٓب يوا كه کٕكکي روثيذ  فلايب

ْبي آَٓب ها کّ ثّ يٍ  اَل، يًْٕل هؽًزْبٌ ٱواه كِ ٔ پبكاُ اؽَبٌ کوكِ

 كه ؽٲْبٌ اؽَبٌ ٭ويب ٔ گُبْبَْبٌ ها ثجقِ.  ،اَل کوكِ

ؤهكگبها ! چُبَچّ ايٍ َّٕزبه ثّ ثوکذ َبو ٔ يبك ّٓيلاٌ ٍيأاه پبكاُ اٍذ پ

ْبي آيُلِ ثّ  اي اى اهىُ ٔ اًْيذ کبه آٌ ثيهگٕاهاٌ ها ثواي ََم اگو گّّٕ ٔ

 ٥ٞب ثٮويب. « ثو يٍ يُذ َٓبكِ ٔ صٕاثِ ها ثّ هٔػ پله ٔ يبكهو»کْل،  رٖٕيو يي

ٕكد ًْواِ ثب ٭وىَل كنجُلّبٌ ف ثْٓذاي فلاي ثيهگ! عبيگبِ ايْبٌ ها كه 

ّٓيل يؾًل٥هي ٱبٍى پٕه ٔ َٕح ٥يييّبٌ ّٓيل يٖٞٮي يهکيبٌ كه ًَْبيگي 

 پيبيجو ا٢٥ى ٔ فبَلاٌ پبکِ ٱواه ثلِ. 

 «ان٦بنًيٍ آييٍ يب هة»
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ِپيشگفتار

ـِ يٕعٕكيذ فٕك، ٭واى ٔ ٭ؤكْبي  يهذ ثيهگٕاه ٔ رًلٌ ٍبى ايواٌ كهٕٝل ربهي

گيو، يٲ٤ٞ اَٲالة  ىيبكي ها ثّ يبك كاهك. يکي اى ايٍ ٭واىْبي ٍقذ ٔ َٮٌ

ثبه  ثّ ٭ؤك منذ يمرجل اَل آٌ ها کوكِ اٍاليي اٍذ کّ ّيبٝيٍ، ثَيبه ٦ٍي

 کُُل. 

اعوايي  ثب رٕنل ٢َبو يٲلً عًٕٓهي اٍاليي کّ ثبىٔي 10ثًٍٓ  22پٌ اى 

به يثَاي  ْبي گَٕبگٌٕ ّيِٕ عجٓخ اٍزکجبه ثب كٍيَّاٍذ،   اَٲالة اٍاليي

نغٕعبَّ كه پيِ گو٭ذ رب ايٍ ّغوح ٝيجّ ٔ كهفذ رُبٔه پبکي ٔ ٦ٍبكد ها اى 

ْبي ي٢هٕو ٔ يَز٬٦ٚ ثّ يؾٖٕل ّيويٍ آٌ  کّ يهذ فزيهيّْ ثوکُل. كه

اَل. كهفزي کّ ايذ اٍاليي كه ٍبيّ آٌ رٕاٌ ؽوکذ ٔ فييُ گو٭زّ  اييل ثَزّ

اٍذ ٔ كه ثبىگْذ ثّ ٭وُْگ ٔ ْٕيذ فٕيِ، ّکِٕ ٔ ٥يد ٔ ّو٫ اى كٍذ 

 کُل.   اُ ها آهىٔ يي ه٭زّ

ٍ ىكٌ ثّ كاي ،ي٢َبي يبٌ ثّ ايٍ َزيغّ هٍيل کّ کٕكربْبعجٓخ ّيٞ

ْبي َٮبِٯ ٔاثَزّ ٔ ييكٔه كه ٕٮ٫ٕ اَٲالثيٌٕ،  افزال٭بد ٱٕيي، َٮٕم چٓوِ

 يثبَک يثَزٍ ؽَبثٓبْب ٔ  يييَلٔك کوكٌ كاها ،يؾبٕوح اٱزٖبكي ،ْب يعبٍٍٕ

يوكو يَهًبٌ آگبِ ها رؾذ  رو اى آٌ اٍذ کّ ؽوکذ رٕ٭ُلح کٕچکوِ ي٩ ٔ واٌيا



ُل ٔ كه يَيو كنقٕاِ ٔ رإييٍ هْجوي پيبيجوگَّٕ ايبو فًيُي)هِ( يزٕٱ٬ ک

 .يُب٭٤ پَذ ٔ ٍزًگواَّ آيويکب، اَگهيٌ، ٕٓيَٕيَذ ٔ ٩يوِ ٭و٩ٔهزبَل

ّ يٍ اٱلايبد ٥هئ ؽهٲخ ارٖبل ًْخ ا ياٍذ کّ ٍزبك ًْبُْگ رٕٙيؼالىو ثّ 

٥ُٕاٌ ٍٮبهرقبَّ ٕٕهد  رؾذ کبيآيو يواٌ كه يؾم الَخ عبٍٍٕييهذ ا

وح يىَغ و کوكِ ٔيرَق« ٔ فٜ ايبو ويپ»بٌ يكاَْغٕها الَّ  ٍيگو٭ذ. ا يي

ذ ييكٔهاَِ ها يْلارٕاٌ گو يك کب يقزُل.  اى آٌ پٌ آيويها اى ْى گَ ياهرجبٝ

ْب ها كه كٍزٕهکبه  ثّ ١بْو يزٮبٔد اى رٕٝئّ يا . يوؽهَّلاّذکْٕه يب  كه كافم

 فٕك ٱواه كاك.

كه کبهرو کّ يزقٖٔ  ٔنذ عيًيك يْبٔه ايُيذ يهي آيويکب )ثوژََکي(كه

يٌ ٢َبو هئيؾويبَّ ثٕك، ثب ٕلاو ؽَيٍ  يفبهعٔ ٍيبٍذ هٔاثٜ ٣ٕٕٙ ي

ؽبکى ثو ٥واٯ كه يوى اهكٌ كيلاه کوكَل. كه آٌ ََْذ ثب كالني يهک ؽَيٍ 

پبكّبِ اهكٌ، آيويکب ٕلاو ها ثواي ؽًهّ ثّ ايواٌ رْٕيٰ کوكِ ٔ ا٥الو ؽًبيذ 

يوكو ي٢هٕو  ًّْ عبَجّ ًَٕك. پٌ اى آٌ رٓبعى گَزوكِ ٔ ٍُگيٍ ٢َبيي ٥هيّ

 ايواٌ آ٩بى ّل.

ثب آ٩بىيٍ هٔىْبي پيؤىي اَٲالة اٍاليي َيؤْبي ٥واٱي ثّ كٍزٕه  انجزّ

ْب ثّ  يٕلاو ّواهد ها كه يُبٰٝ يوىي ّو٣ٔ کوكَل. ٕلاو ثب ايٍ فُٕ هٱٖ

ايب ثّ ٕٕهد ٥هُي ثٓزويٍ گييُّ اٍذ.  يآرِ ا٭ؤى يآيويکب َْبٌ كاك کّ ثوا

گنّذ کّ ثٓبَخ ّو٣ٔ رٓبعى ًّْ عبَجّ ٥هيّ  َيى ٍبل اى اَٲالة يي يک ٔ

 فٕهّيلي( انغيايو ثٕك.  19) 5401ايواٌ ، ٱواهكاك  

يب »هئيٌ ؽکٕيذ ٥واٯ آَوا كه يٲبثم كٔهثيٍ رهٕيييٌٕ پبهِ کوك ٔ گٮذ: 

« ىيبَي کّ ايٍ ٱواهكاك ها ايٚب کوكيى، ٦ٙي٬ ثٕكيى، ٔني ايؤى ٱٕي َْزيى.



فٖٕٓ  رٲَيى اهَٔلهٔك ٔ ثٲيخ افزال٭بد  كه َبيخ اهٙي ايٍ ٱواهكاك يک پيًبٌ

 يبثيٍ ايواٌ ٔ ٥واٯ ثٕك. يوىي ٭ي

ثّ يلد ْْذ ٍبل اكايّ  20/1/60آ٩بى ٔ رب  55/6/14كه اى ربهيـ ثقِ ايٍ 

َبو گو٭ذ. كه ايٍ كٔهاٌ « ك٭ب٣ يٲلً»يب٭ذ. ْْذ ٍبني کّ ثّ كهٍزي 

فٕك ثلٌٔ چٌٕ ٔ  عٕاَبٌ ٩يورًُل ايٍ يهذ، ٍو اى پب َُْبفزّ ثب اّبهح ايبو

گَّٕ  چوا، ٥بّٲبَّ كه رُٕه آرِ پويلَل. گؤْي اى َقجگبٌ ايٍ ع٤ً انٓي ٤ًّ

ْبي ٭٦هي ٔ آيُلِ ًْٕاه کُُل. كه  ٍٕفزُل رب هاِ ٦ٍبكد ٔ ا٭زقبه ها ثواي ََم

ثقِ هاِ  ًْچُبٌ هُّٔيثّ عبي٦ّ  َٕه ربهيـْبي پو  ٕٕهد ي٦و٭ي آٌ ٤ًّ

 ٦ٍبكد ثبٱي فٕاُْل يبَل.

ؽية ث٦ش ٥واٯ ثو كيٕاهْبي فويْٓو ٔ ّٓوْبي فٕىٍزبٌ اهرِ  

ها ٥ٕٗ کوكَل. ّٓوْب  ی يُبٰٝبيٓبآَبٌ َ«. ايى کّ ثًبَيى يب آيلِ: »ُلَّٕز يي

 ها يؾًوِ، ٥جبكاٌ، ثَيزيٍ، فٮبعيّ ٔ ٩يوِ اى اٍزبٌ ٥وثَزبٌ َبييلَل.

ٍ ّٓو ٔ ٕلْب يهٕيزو يوث٤ فبک ٔ چُليْياه ک 57ِ اى يکّ ثيكه ؽبن

رٖو٫  يكه رالُ ثواًْچُبٌ ٍ کْٕه كه رٖو٫ يزغبٔى ثٕك، ٔ يا يهٍٔزب

ثّ ١بْو ٕهؼ  يا ثب چٓوِ يانًههٍ يث يبَغيي يْب ذي، ّقَٖلگو ّٓوْب ثٕكيك

رب  کوكَل، يو كهفٕاٍذ يئ نجقُل اى كٔ ٝو٫ كهگ يٝهجبَّ ثّ آهاي

 يَل. يفٕك ها ؽٮ٠ کُُل ٔ اى ا٥ًبل فَْٕذ ثپوْ يكاه ْزٍيفٕ

ػ علايي فٕىٍزبٌ ٔ ا٥الو کْٕهي ثب ٢َبو عًٕٓهي يَزٲم آيويکب َيي ٝو

کوكٍزبٌ اى  ييکوك. انجزّ ي٣ٕٕٙ علا ها كه ثوَبيّ كاّذ ٔ يٖواَّ پيگيوي يي

غبك کْٕه يَزٲم كه يُبٰٝ ئ ٝوػ ا يواٌ اٍالييِ ايٍ يبكهيٍوىي

 َذ. يلِ َيبٍذ ٔ فجو َْزُل، پّٕياْم ٍ يکّ يٲلاه يٍ ثو اّقبٕيکوكَْ

ٱجم ٔ ث٦ل اى رؾًيم عُگ ثّ يهذ ايواٌ ْو يٕٱ٤ يُب٭٤ ٔ اْلا٫  ًْبَٕٞهيکّ



رغييّ  کّ فٕاٍزُلها  يْو کْٕهکْٕهْبي ثيهگ ٩وثي ايغبة ًَٕكِ اٍذ، 

ْب كه  ْبي يهذ ه٩ى فٕاٍزّثّ اَل. گبْي َيي  ٔ يب ثب ْى روکيت کوكِ ًَِٕك

٣ٕ ث٦ٚي اى يُبٰٝ عٓبٌ يب٤َ ارؾبكَل. پٌ ثواي ٱلهرٓبي ثيهگ عٓبَي يٕٙ

 رٕاٌ َبو ثوك. يكْٓب ًََّٕ ها ي َذ.يَ كّٕاهي

ٍ ٔاليذ ٭ٲيّ، ّٓلا، ياهاكح پٕالك ٔ ايب كه ايٍ ٍوىييٍ ثّ كيٕاه يَزؾکى

يوكو يَهًبٌ ثوفٕهك کوكَل. « ٍل يؾکى »ک ٔاژِ ثّ يعبَجبىاٌ، آىاكگبٌ ٔ كه 

ِثٕكَل.!« بٌ يوٕٕٓيکبَّٓى ثُ» ًََٕخ ٥يُی کّ  ييوكي

ثلاَُل کّ هاْجوك كًٍّ اى ؽًهّ ثّ اَٲالة  يلٔ ثب هَلعٕاَبٌ ايٍ يهذ ؽٰ كا

كه ك٭ب٣ يٲلً هْجو كٔهاَليِ اٍاليي چّ ثٕك؟ ًْچُيٍ آهيبٌ ٔ هاْجوك 

رٕاَل چوا٧  چگَّٕ ثٕك؟ اگو ثواي آيُلگبٌ ثّ كهٍزي رجييٍ ّٕك، گنّزخ يب يي

ثبّل. ثواي هٍّٔ ّلٌ يٞهت ٙؤهي اٍذ ثّ َٲِ َيؤْبي   هاِ آيُلِ

 اي کٕربِ كاّزّ ثبّيى.   كيي اّبهِكأٝهت يو

َيؤْبي ثَيظ ٔ ٍپبِ پبٍلاهاٌ ٔ عٓبك ٍبىَلگي كاهاي يک يبْيذ ثٕكَل. 

يکي كأٝهت آىاك ٔ كيگوي هًٍي، يکي پبهِ ٔٱذ ٔ كيگوي رًبو ٔٱذ، يکي ثب 

ّيِٕ هىو ٔ ك٭ب٣ يَزٲيى ٔ كيگوي ثب ٭٦بنيذ ٥ًواَي، ٍبىَلگي ٔ يُٓلٍي هىو 

ٔ يٕعٕكيذ اَٲالة اٍاليي ٔ رًبييذ اهٙي ايواٌ ثب يبل ٔ ثواي ك٭ب٣ اى کيبٌ 

 عبٌ فٕك عٓبك کوكَل.  

ثّ « َيؤْبي كأٝهت يوكيي»اگو ثَيظ ٔ ٍپبِ ٔ عٓبك ٔ كه يک کالو  

ٔ هًٍی آيلَل، اگو َيؤْبي يَهؼ ايواٌ ثب ي٦يبهْبي ٢َبيي يٕعٕك  ييلاٌ ًَي

ٌٕ ثّ اعجبه ثبيل ثب َل، ٍيبٍيكکو ك٭ب٣ ييْبی عُگ  كه کزبثٓبی كاَْکلِ

گو٭زُل. كه آٌ ٕٕهد  يالکٓبي هًٍي يٕهك ٱجٕل كًٍّ يناکوِ ٔ رًٖيى يي

روي ها ََجذ ثّ آَچّ ثواي ك٭ب٣ يٲلً  يهذ ايواٌ ْييُخ ثَيبه ٍُگيٍ



کوك. كٔنذ ثواي رإييٍ يُبث٤ يبني ايٍ عُگ ٍقذ ٔ  پوكافزّ اٍذ، فوط يي

ْبي ٥ًواَي، آيٕىّي، ٭وُْگي ٔ  عي آَکّ رًبو ٭٦بنيذ ،اي َلاّذ ٕٝالَي چبهِ

 ٥هًي ها ر٦ٞيم کُل، رب ثزٕاَل ثواي فويل ٍالػ ٔ يًٓبد ْييُّ ًَبيل.

ْبي آَوا  ثبيَذ ثب گو٭زٍ كْٓب ييهيبهك كاله ٔاو فبهعي ْييُّ ييآَکّ يب 

ثبّل. ٔاٙؼ ٍُگيٍ پوكافذ اٱَبٛ آٌ   ٍپٌ كْٓب ٍبل ىيو ثبهٔ  رإييٍ کُل

ثب رٕعّ ثّ ؽًبيزٓبي ك. کو فى ييها زي کًو ْو كٔنٍ يْکم ياٍذ کّ ا

ييٍ يُبث٤ يبني فيي يُٞٲخ فهيظ ٭بهً كه رإ ؽَبة ٔ کزبة کْٕهْبي َٮذ ثي

 .  گو٭ذ ييها كًٍّ كه ايٍ ييلاٌ َيي ّکَذ ٱ٦ٞي گويجبٌ يهذ ايواٌ 

پوكافزُل، اگو عٕاَبٌ  ْبي كيُي ٔ اَٲالثي ثّ ك٭ب٣ ًَي اگو يوكو ثب ّبفٔ

گو٭زُل، عُگ كه  ي يب اى ٭وُْگ ٥بّٕهايي انٓبو ًَيثَيغي ٔ ٍپبْي ٔ عٓبك

 ييثبه  ْبي ثيهگ ٩وثي، پبيبَي منذ ايٍ ٦ٍٔذ ثب كاكٌ ايزيبىاد ٭وأاٌ ثّ ٱلهد

ْبي  ثبه فٕاٍزّ كاّذ. ؽزي پٌ اى گوكٌ َٓبكٌ ٔ پنيوُ منيالَّ ٔ فٮذ

 پنيو٭ذ.   ثٌ ها يي اعجبه آرِْى ايواٌ ثّ  اهٔپب ثبىآيويکب ٔ 

انًههي ثّ  ّقٖيذ ٍيبٍي ٔ ْيچ کْٕهي ٔ ْيچ َٓبك ثيٍچواکّ ْيچ 

َلاك. آَبٌ ًْيّْ كه  ًَی« ٕهؼ» يَئٕالٌ ٢َبو عًٕٓهي اٍاليي پيُْٓبك

ْب  ْب ٔ يٖبؽجّ كه رجهي٪بد ٔ هٍبَّکوكَل.  ربکيل يي« ثٌ آرِ»يناکواد ثو 

ثٌ  آرِ ٔنی كه اٍُبكی کّ ثبيل ايٚب ّٕك، ْب ثؾش اى آّزی ثٕك. يٲبثم كٔهثيٍ

 ّل.  َّٕزّ يی

َٞ ىيوا يي كاهَل. رب ٢َبو  م َگّفٕاٍزُل ايواٌ اَٲالثي ها كه ثالرکهيٮي ٔ ي٦

هييي کُل. كيگو  اٍاليي َزٕاَل ثواي پيْو٭ذ ايٕه ٔ ٍبىَلگي کْٕه ثوَبيّ

اى كو واٌ کّ يا ييوكو اَٲالث حاَوژي يزواکى آىاك ّلثگنهك،  ايُکّ چُل ٍبل

ثب   رقهيّ ّٕك.اٍذ، ّلِ  غبكيا اليييَيؾبيي ايبو فًيُي ٔ اَٲالة اٍ



کّ ٱلهرٓبي آّکبه اٍذ ْبي ّٕهاي ايُيذ ٍبىيبٌ يهم يزؾل  يٞبن٦ّ ٱ٦ُٞبيّ

ثٌ ها ثو ايواٌ اَٲالثي رؾًيم کُُل. كه ْيچکلاو اى  فٕاُْل آرِ اٍزکجبهي يي

عُگ َّ » آَٓب پيُْٓبك ثواي ٕهؼ َيَذ. ي٦ُي يک ؽبنذ ثوىفي ٔ يوكك ييبٌ 

 .فٕاٍزبه ثٕكَل واٌ ٔ ٥واٯيا يثوا ها«  ٔ َّ ٕهؼ

ِ َّٕزّ ّلِ ها يوؽهّ ثّ يوؽهّ كه ياى پ يا ُْبيّيًَب آَبٌ ٱٖل كاّزُل

 يكافه يبيلْبيپل ٔ يآ يِ ييُُل کّ ث٦لْب چّ پيرب ثج ٕٝل ىيبٌ اعوا کُُل.

کُُل.  ذيوييلها ثب ٭وٕذ ٝهجی ِ آيلِ يٜ پيثٕك. ٍپٌ ّوافٕاْل چّ آَٓب 

ٍ ك٭ب٣ ٔ آرِ ثٌ ، ك٭ب٣ ٥يرًُل ها يثثب كٔه اَليْی  يُيٍ ايبو فًيثُبثو ا

 لَليثوگي

ثٌ ها ًْيّْ ثّ ٥ُٕاٌ يک  ايٍ ثٕك کّ آرِ انًهمٍ ييو ثيَٕيٕٓ ْل٫

ْو بَّ( ي)فبٔهياٍزقٕاٌ الي ىفى َگّ كاهَل، رب كه يُٞٲّ ؽَبً ٩وة آٍيب 

كهك آٌ آٌ ها ثّ َٮ٤ اٍوائيم ٩بٕت رکبٌ كُْل. هَظ ٔ  ،ىيبٌ کّ فٕاٍزّ ثبُّل

ثٕك ذ يٞهٕة كًٍّ ي٦ٍٙٔ ياْى َٖيت کْٕهْبي اٍاليي ايٍ يُٞٲّ ثبّل. 

کوك، يهذ  ي٩وة ٭کو ي يبيكَ ْزو اٍذ.يث يواَگويگو ثب ٔيك يعُگفٕك کّ 

 فٕاْل ّل. يًّ ّت ثبىيٍ فيواٌ رًبّبگو ايا

ٲّ ٩وة ٍٞبىيبٌ يهم كه يُ يْب ذ ٱ٦ُٞبيّيثّ يبْ يَذ کّ يٲلاهيثل َ

م ياٝوا٫ اٍوائ يّ کْٕه ْبيّ ٔ ثٲئ نجُبٌ ٔ ٍٕه ٍي. ٭هَٞىيب اّبهِ کُيآٍ

وَل. رب کٌُٕ اى آَٓب يپن يٱ٦ُٞبيّ يكه ثواثو رغبٔىاد ٍبل اٍذ کّ  17ِ اى يث

وُ يثب پنم ّلِ اٍذ؟ يي٢هٕو كه يٲبثم اٍوائ يٍ کْٕهْبيل اي٥ب يچّ ٍٕك

ٔ آٌ  يْؤيؤد يوکي نجُبٌ پيم رب ثياٍوائ يليفٕهّ 65ْب كه ٍبل  ٱ٦ُٞبيّ

ثّ  ي٦خ نجُبَيٕه ٔ ّٓبكد ٝهت ّيکّ عٕاَبٌ ٩ يها اّ٪بل کوك. ايب ىيبَ

ٔاژح   ذ آٌ ٢َبو ٩بٕتيـ يٕعٕكييورجّ كه ربه ٍيأن ييٲبٔيذ پوكافزُل، ثوا



 ٱواه يُبٰٝ اّ٪بل ّلِ يٕهك ثؾش کبهُّبٍبٌ كًٍّاى ٔ ٭واه  يُيَْ ٥ٲت

 گو٭ذ.

ٓب ٔ يگناه ّْ گو٭زبه ثًتک كيرب  146 وُ ٱ٦ُٞبيخيپنث٦ل اى واٌ ييهذ ا

ُ ٍ فهٰ كه ٥ًٰ کْٕهي٥ٕايم گؤِ ّؤه يغبْل يا بد پوربة فًپبهِي٥ًه

وِ ثبهْب يالو ٔ ٩يرٓواٌ، إْاى، ا يٱ٦ُٞبيّ يوكو ّٓوْبآٌ ٍبنٓب پٌ اى ثٕك. 

ثّ   يا ّ ٔ ٥لٍِ گؤِ ييكٔه ٱواه گو٭زيا يا فًپبهِؽًالد ٔ  يگناه ْل٫ ثًت

 يواىيبك ّيٕ ي٥هّٓيل ل ٍپبِ اٍالو يا٭َو هّ:  . اى عًهّلَليّٓبكد هٍ

 رؤه ّل.  يا ثَيبه َبعٕاًَوكاَّ حّيٕثّ ٍ گؤِ فبئٍ يکّ رٍٕٜ ا، ثٕك

ّ كه كافم فبک ٥واٯ كاهاي پبيگبِ ثٕكَل ٔ اى ٝو٫ كٔنذ يزغبٔى ک يگؤْ

اى كالٔه يوكاٌ  يکيبك يٕچٌٕ کّ ّلَل.  يي يرَهيؾبرٕلاو ؽًبيذ يبني ٔ 

ٔ َگناّذ  ٬ كًٍّ گناّذي٧ رٖو٫ فٕىٍزبٌ ها ثو كل کضصو ثٕك کّ كااي

 . ثبّل ٥وثَزبٌعًٕٓهی يَزٲم َبيِ 

اُ ايٍ ثٕك کّ يزغبٔى ثبيل ثلٌٔ ْيچ ٱيل ٔ  ايواٌ اى آٌ أل فٕاٍزّ 

ّوٝي يُبٝٲي ها کّ اّ٪بل کوكِ اٍذ، رقهيّ کُل ٔ ثّ پْذ يوى ُّبفزّ 

ى ها ُّبٍبيي ٔ يؾکٕو ٍبىيبٌ يهم يزغبٍٔپٌ ّلح ثيٍ كٔ کْٕه ثبىگوكك. 

گُغبَلِ  146ًَبيل. كه َزيغخ ايَزبكگي يهذ ايواٌ ايٍ فٕاٍزّ كه ٱ٦ُٞبيخ 

 ّل کّ ايواٌ آَوا پنيو٭ذ. 

اگوچّ يهذ ايواٌ كه ك٭ب٣ اى رًبييذ اهٙي کْٕه ٔ ؽٮ٠ كٍذ آٔهكْبي 

ًْچُبٌ  اى هٔى َقَذ کّ يٕهك ْغٕو ٔاٱ٤ ّل،ايُکّ چّ  .اَٲالثِ پيؤى ّل

ثو هىيُلگبٌ اٍالو  ٔ کهيّ اٱلايبد ٢َبيي يهْجو اَٲالة اٍاليجوك هاْ ٔ ٦ّبه

کْٕه ثٕك. ايب اٍزکجبه عٓبَي ثّ ٍوکوكگي آيويکب ثب  يجُبي ك٭ب٣ اى اَٲالة ٔ

ًّْ  ئٱز پْزيجبَي يَزٲيى ٔ يلافهخ ٢َبيي يب٤َ رُجيّ يزغبٔى گوكيلَل.



 هٍذ ٔك ٔيثب رْق ذ اى ٕلاو ٔاهك ي٦وکّ ّلَل،يؽًب يثواعجٓخ کٮو 

  يَزٲيى اى كُٔ يهذ ايواٌ ثوكاّزّ ّل. يكهگيو٬ يرکهًبَخ ايبو فًيُي يؽک

 ؽَيٍكاّذ کّ ٕلاو ١يٮّ ٔ ايواٌ هٍّٔ ٔ ّٮب٫ يهذ  ثيبٌيک كه 

ِ ٔ يغبىاد کُل. چوا ْيلکىيو ٱلهد ثّ يکخ ٥واٯ ها اى اهثو ؽبکى ٢َبو  هئيٌ

ٔ ّٓوْب ها ها کْزّ گُبِ  يْياهاٌ اََبٌ ثايواٌ ييٍ ثب رغبٔى ثّ ٍوىکّ أ 

 ثٕك. ييُٞٲخ اٍاليايٍ  كه ي٥بيم ٭َبك ٔ رجبْثٕك. أ ٔيواٌ ٔ ٩بهد کوكِ 

 05 آيّ )« کجيواالهٗ ٔ ٭َبك  ي...٭زُّ  ٭»   ي٥يًََُٕخ ثبهى ٔ يٖلاٯ ٕلاو 

  ثٕك. (اَٮبل

 !! كٍٔذ ! ٝو٭لاه ؽٲٕٯ ثْو  فٕاِ! ٣َٕ ييزًلٌ! آىاك يکْٕهْب يايب ٔٱز

ايواٌ يهذ  ّلَل،اى عُبيزکبه  يذؽًبييلاٌ هٔپب آّکبها ٔاهك ٔ اآيويکب يبَُل 

« اهلل اال ٦ٍٔٓبيکه٬ ال » ّيٮّو آيّ ثّ اٍزُبكرٕاٌ يٲبثهّ ثب ًْخ آَبٌ ها َلاّذ. 

ايواٌ اى ٥ٓلح يهذ ا٭ؤى  عُگرُجيّ  رکواه ّلِ اٍذ، يىکوکّ ثبهْب كه ٱوآٌ 

ايٍ  َلاّذ. يذيَئٕن ي٢هٕو يفلأَل ٔ َيك يهزٓب پيْگبِكه  كيگو .ّلفبهط 

آىاكيوك ٔ ايبو فًيُي يٕهك ٱجٕل ْو اََبٌ  ئ ّو٥ ئ ٥ٲالَ يه٭زبه يُٞٲ

ثبّل،  ٍيبٍئ آگبِ ثّ يَبئم  يي كاهكآُّب يلثب ٱوآٌ يغ يي٬ُٖ کّ اَلک

 گيوك. يٱواه ي

كاََذ ؽبکى يَزجل ٥واٯ ْو  ُّبفذ. أ يي ايبو ثّ فٕثي ٕلاو ها يي 

ىَل ٔ ْو ٔٱذ َيؤْبيِ رٕاٌ  رغبٔى كٍذ ييىيبٌ اؽَبً ٱلهد کُل، ثّ 

 کُل.  هٔيبهٔيي ثب هىيُلگبٌ اٍالو ها َلاهَل، كهفٕاٍذ آرِ ثٌ يي

كه  ٱلهد ثًبَل، يغلكًا يَُل ٕلاو ثواگو » ايبو كه يک ٍقُواَي گٮزُل:

کّ كه ؽبل  ايٍ يُٞٲّ آرِ ا٭ؤىي فٕاْل کوك. ٔ ؽزي ثّ ايٍ کْٕهْبيي

 ،ًْبَٕٞهيکّ عٓبٌ ّبْل ثٕك «ًهّ فٕاْلکوك.کُُل ؽ ؽبٙو ثّ أ کًک يي



پٌ اى عُگ ثب ايواٌ ثب رٓبعى ٍُگيٍ ٥هيّ کْٕه کٕيذ آَغب ها اّ٪بل ًَٕك ٔ 

 ثٕك.  پيبيلُ ىيبَٓبي ثَيبه ٍُگيٍ ثّ کْٕهْبي اٍاليي

اد ثَيبه فٞوَبک ها کّ كًٍّ ٥هيّ اَٲالة  رٓليل يغ٥ًٕخ هْجو اَٲالة 

ثيو پيبيجوگَٕخ فٕيِ ثّ ٭وٕزي يُبٍت رجليم اٍاليي ايغبك کوكِ ثٕك، ثب رلا

ًَٕك. كه ايٍ ٭وٕذ هٔؽيخ فٕكثبٔهي ٔ اٍزٲبيذ ها ثّ يهذ ايواٌ ٔ كيگو 

 يهزٓبي يَهًبٌ كييل. 

كه ث٦ل كافهي يٕعت پيْو٭زٓبي  چًْگيو ٥هًي ، ٦ُٕزي، ٢َبيي ؽزي 

ْبي َيؤي اََبَي ثٕيي ّلِ ٔ كه ث٦ل  ٥ًواَي ثّ كنيم رکيّ ثو رٕاًَُلي

بهعي ثب٥ش ثيلاهي اٍاليي كه ٩وة آٍيب رب ًّبل آ٭ويٲب ٔ ؽزي رٕعّ ثّ ف

عجٓخ يؾٕه  ثقٖٕٓي٦ُٕيذ ٔ كيُلاهي يهزٓبي كيگو عٓبٌ ّلِ اٍذ. 

يٲبٔيذ اٍاليي ها كه ثواثو رٓبعًبد اٍوائيم ثّ ّلد رٲٕيذ ًَٕك. رًبو ايُٓب 

 پبرکٓبي ٍُگيٍ ٥هيّ کم يٕا٤ٙ عجٓخ کٮو ثّ هْجوي ٕٓيَٕييو ثٕك.

چواکّ ٢َبو ؽبکى ثو ٭هَٞيٍ اّ٪بل ّلِ ٦ّبه رٖو٫ ٔ رَهٜ ثو ٍوىييٍ 

کُل.  ٔاٱ٤ كه ثيٍ هٔكفبَّ َيم كه يٖو ٔ هٔكفبَّ ٭واد كه ٥واٯ ها يقٮي ًَي

ايٍ ٦ّبه ها ثّ ٥ُٕاٌ هاْجوك هٔي پوچى فٕك ثب كٔ فٜ آثي كه ثبال ٔ پبييٍ آٌ 

  ٍذ.ٔ ًْچُيٍ ٥اليذ ٍزبهح كأك كه ٍٜٔ آٌ ا٥الو ًَٕكِ ا

فًيُي هْجو آگبِ ٔ ثٖيو اَٲالة اٍاليي ٔ  ْب ايبو ثب ٥ُبيذ ثّ ايٍ ٔاٱ٦يذ

يهذ ثيهگٕاه ٔ ٱٓويبٌ ايواٌ اٍاليي ثلٌٔ روكيل ثٓزويٍ گييُّ ها کّ ًْبَب 

ة ْبي كَيبي ٩وة ثّ ٍوکوكگي آيويکب ثٕك، اَزقب فٕاْي يٲبٔيذ كه يٲبثم ثبط

 اي عي ايٍ َجٕك. کوكَل ٔ چبهِ

٣ٕٙ ي٦ُٕيذ ٔ افالٓ َيؤْبي هىيُلح كأٝهت پوكافزّ ثَيبه ثّ يٕ 

ّٕك. اگوچّ ايٍ ثب اهىُ ٔ ٕؾيؼ اٍذ، ايب ٍٕك يبكي ٔ يُب٭٤ اٱزٖبكي  يي



آَبٌ ثواي ايٍ کْٕه ي٪ٮٕل يبَلِ اٍذ. ثب  خؽبٕم اى ّيٕح َجوك ٔ ك٭ب٣ عبَبَ

يک يؾبٍجخ ٍواَگْزي ٔ ٱبثم ك٭ب٣ ييزٕاٌ آّکبها ا٥الو کوك، رًبو کْٕه اى 

٭ٲٜ يک ٱهى اى آٌ يجبن٪ي کّ ثوَل.  كٍزوَظ ايٍ ٥ييياٌ َٮ٤ يي ثوکذ ٔ ؽبٕم

ييزٕاٌ كه ٕٕهرؾَبة َبو ثوك، رب ثواي ْو ٭وك ٥بٱم ٔ ي٬ُٖ ثّ هاؽزي ٱبثم 

فيي ٔ ثُبكه عُٕثي اى ايواٌ  كهک ثبّل، عهٕگيوي اى علا ّلٌ فٕىٍزبٌ َٮذ

آيب ٙوه ٔ ىيبٌ ايٍ يؾٖٕني ثٕكٌ اٱزٖبك ايٍ کْٕه،   ثٕك. ثب رٕعّ ثّ رک

 علايي ؽزي اى نؾبٟ اٱزٖبكي ٱبثم يؾبٍجّ اٍذ؟!

اَل،  ي٦ُي آٌ يُبث٤ ٢٥يى َٮذ ٔ گبى ها کّ هىيُلگبٌ اى كًٍّ ثبىپٌ گو٭زّ

-رب كاَْگبِ ٔ رًبو يواکي ٥هًياٱْبه يهذ، ا٥ى اى ثبىاه، رغبهد ٔ ٦ُٕذ رًبو 

ثوَل.  ثٓوِ ييُْوي ٔ ٔهىّي اى آٌ ، ْبي ٭وُْگي آيٕىّي ٔ ًْچُيٍ يؾيٜ

كهٕل کًي اى آٌ ايکبَبد  !کّ َُٕ عبٌ ًّْ ٔ گٕاهاي ٔعٕك رک رک آَبٌ ثبك

 ّٕك. پوكافذ ييْى کّ اّبهِ کوكيى، ثّ فبَٕاكح ايضبهگواٌ ها 

ب  يْزو ٔ يل ثيآيل کّ يک گؤِ كٔيَذ، ٍيٖل َٮوي ّب ثَيبه پيِ يي

ک ٔ ايکبَبد ْبي ٍج ٍپبِ ٔ ثَيظ ٔ عٓبك ثب ٍالػ يؤْبيکًزو اى َ يگبْ

کوك. ثب ؽٕٚه  هرِ يزغبٔى ايَزبكگي ييْبي ثَيبه يغٓي ا اَلک كه يٲبثم يگبٌ

ّل کّ  يؾکى ٔ رلاثيو كه ؽوکزٓبي هىيي ٔ ايَزبكگي كه يک يُٞٲّ ثب٥ش يي

ٔٱذ ٔ اَوژي يزواکى يک نْکو ىهْي كًٍّ رقهيّ ٔ ي٦ٞم ّٕك. ٔنٕ ايُکّ 

 ٓيل ٔ يغؤػ َّٕل.رًبو آَبٌ ّ يثيْزو ا٭واك ايٍ گؤِ ٔ يب ؽز

٭ًٓيل ٔ  کٌ ثيِ اى فٕك هىيُلگبٌ، فٞو ريو ٔ روکِ ٔ آرِ ها ًَي ْيچ

يگبَٓبي يغٓي ٔ ل ئ چگَّٕ ثب يچّ کَکوك. ايب  آٌ ها ؽٌ ًَئ ٍٕىُ كهك 

رٕاََذ يک ّٓو ها اّ٪بل ٔ ْياهاٌ  کّ ثب ْغٕو أل يي ا٭َبهگَيقزّ كًٍّ

ثب يٲبٔيذ ثٕكَل کّ ىيُلگبٌ هٍ ييزٕٱ٬ کُل؟! ا َٮو ها ثّ اٍبهد ثجوك،



گو٭زُل  ييهيٰ کوكِ ٔ ٍو٥ذ ربفذ ٔ ربىّبٌ ها  آَٓب ها فَزّ ٔ ثي ،٥بّٕهايي

ْب ٔ  َيؤْبي يوكيي عبي فبني إَا٣ ٍالػکوكَل.  ٭وٍٕكِ ييها رٕاٌ آَٓب ٔ 

عجواٌ کوكَل. رب آَکّ گنّزگي  ْبي ييهيبهكي ها ثب اى عبٌ يًٓبٍد ثب ْييُّ

 ىيبَي ثوروي ٢َبيي ؽبٕم ّٕك. گبْي رٕاىٌ ٱٕا ٔ 

كه آٌ اگو َجوكی کّ اي آّکبه ٔ ثبهى اى ّيٕح َجوك َبيزٲبهٌ اٍذ.  ايٍ ًََّٕ

ايٍ عبٍذ کّ َجبُّل،  اى نؾبٟ رغٓيياد ٔ ايکبَبد ثواثوكٔ گؤِ يزقبٕى 

ثٓوِ گيوی اََبَی ٔ َيؤْبي ّيٕح اٍزٮبكِ اى ٍالػ ٔ يًٓبد ثب رلثيو ٔ کًجٕك 

يوكيي ّٕك. َيؤْبی  ر٦وي٬ يیيٕعٕك يٞبثٰ ىيبٌ ٔ يکبٌ ايٜ ٝجي٦ی اى ّو

يب كه يٲبثم ٙوثبد کٕثُلِ ٔ يٓهک كًٍّ َٲِ ٍُلاٌ ها كه يٲبثم ٙوثبد 

ٍُگيٍ پزک ايٮب کوكَل. ايٍ ٍُلاٌ آَٲله يٲبٔيذ کوك رب پزک ٍبئيلِ ٔ كٍزخ 

 آُْيٍ آٌ فى ّل.  

ًّْ ٕلاٱذ ٔ کّ آٌ  يىيَئٕنيذ كاهًّْ يَزُل  يهفلاكْبايٍ ثب ٔعٕك 

اي  . ٍيوِيىپبکي ٔ ايضبه ها ثواي عٕاَبٌ رُْخ آٌ ٭وُْگ ٔ ٥و٭بٌ َبة ثبىگٕ کُ

ٔ ٱبل 7ه ثَزو ثبنُلح ٱبل انجبٱوك1کّ َْإد گو٭زّ اى ٭وُْگ ٥بّٕها ثٕك،

ْبي ٭وُْگ  ثّ هّل ٔ رکبيم هٍيل، ه٭زبهْبيي کّ رؾذ ر٦بنيى ٔ آيٕى7ِانٖبكٯ

ييواس گواََُگي ثواي آيُلگبٌ اٍذ.  .كرْي٤ ثّ يُٖخ ١ٕٓه ٔ ثؤى هٍيلِ ثٕ
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ِثبّل. يي 649، ع٤ً ايٍ اٍبيي مکو ّلِ ٥28هي إ٪و 



اي يؾکى ٔ  رٕاَل ؽهٲّ ْب ٔ ٭وُْگ ك٭ب٣ يٲلً يي اکٌُٕ ؽٮ٠ ٔ اَزٲبل اهىُ

پٕالكيٍ ثواي ارٖبل ََم ٍٕو ٔ چٓبهو اَٲالة ثّ ٝواػ ٔ ي٦ًبه ايٍ َٓٚذ 

ْبي ََم أل ٔ كٔو  ٔ ثب پيَٕل َبگََزُي ثّ ٭وُْگ ٔ آهيبٌيٲلً ثبّل 

 اٍزًواه يبثل.

کٍ ٭زُّ ها  ٕو اَٲالة ثبيل ثلاَل کّ ََم كٔو، ٍيالة يقوة ٔ ثُيبٌََم ٍ

ثّ ثبالي کِٕ ثبىگوكاَل ٔ ثّ ٝو٫ عجٓخ ّيٞبٌ ثّ عويبٌ اَلافذ. كه َزيغخ 

 فٕيِ  ايٍ كاََزٍ، رٕاَبيي فٕاْل يب٭ذ رب ثّ ارکبي پيْيُخ پوا٭زقبه ٔ يًٞئٍ

ثزکبه ٔ فالٱيذ كه عبي پبيِ ها ثواي فييْبي ث٦لي پيْو٭ذ يؾکى کُل ٔ ثب ا

ْبي ٥هى، كاَِ، ر٦ٍّٕ ٔ ٍبىَلگي، ّکٕ٭بيي يغلك رًلٌ اٍاليي ها  ييلاٌ

 ّبْل ثبّل. 

 ٭٭٭

ْبي ٭وىَلاٌ  َضبهي ْب ٔ عبٌ اي اى يْبْلاد َگبهَلِ اى پبکي ايٍ َّٕزبه گّّٕ

اهلل اٍذ کّ ثّ ٕٕهد گياهُ آٔهكِ ّلِ اٍذ.  هٔػ ي٢هٕو ٔ ي٦ُٕي

ٱًَذ ٔ ٥ُٕاٌ علاگبَّ، ايب ثب روريت ٔ  97ها كه ْبي ٔاٱ٦ي ٔ عناة  كاٍزبٌ

رٕاَل كاٍزبَي  اي کّ ْوکلاو اى آَٓب يي کُيى. ثّ گَّٕ پيٍٕزگي ىيبَي َٲم يي

بَي هٍ اَٲالة اٍاليي كه پيبو فٕك ها ثّ ثلْياهلل ثقْي اى ءيَزٲم ثبّل. اَْب

ِثّ ٍٔيهّ ٱهى پوكافزّ ثبّيى.

ْب يکي اى  بّل کّ ثواي يلدّبيل ايٍ رٕٙيؼ ثواي فٕاَُلگبٌ يٮيل ث

ْبي ثُلح ؽٲيو صجذ ايٍ فبٝواد ثٕك. ىيواکّ آٌ ها ؽٰ  ْب ٔ ك٩ل٩ّ َگواَي

كاََزى رب ايُکّ فلأَل اى ثوکذ  ّٓيلاٌ ٔ ثلْکبهي فٕك ثّ اَٲالة اٍاليي يي

َبو ٔ يبك ّٓيلاٌ ٭وٕذ ثيْزوي ٥ُبيذ ٭ويٕك ٔ ايٍ يغ٥ًّٕ ها پٌ اى 

ثّ هّزخ رؾويو  61لاهاٌ كه ثٓبه ٔ ربثَزبٌ اى ٥ٕٚيذ ٍپبِ پبٍ ثبىََْزگي



َيي کزبة يؤاهيلْبي يٓغٕه كه  65انجزّ ثّ كنيم ايُکّ كه ثٓبه و. ككهآٔه

ْبي ٱوآٌ کويى  َکزّ ثّ اٍزُبك كاٍزبٌ 559ي٣ٕٕٙ ر٦هيى ٔ روثيذ کّ ؽبٔي 

رو ثّ ٢َو  يغ٥ًّٕ يٲلاهي هاؽذ َّٕزّ ٔ يُزْو کوكِ ثٕكو، ايٍ اٍذ ها

ايٍ يغ٥ًّٕ  61كه ٍبل ايٍ ٭وٕذ رو٩يت ثّ اَغبيِ ّلو.   هٍيل کّ كه يي

کوكو رب ثّ  ها َّٕزى. ثبيل چُل يبِ كيگو ثّ آٌ پوكافزّ ٔ هٔي آٌ رًوکي يي

ٍواَغبو ثوٍل. ايب ثب إواه كٍٔزبٌ ٔ فيوفٕاْبٌ ثواي ٥ٕٚيذ كه ّٕهاي 

ثّ  61اٍاليي ّٓو آهاٌ ٔ ثيلگم صجذ َبو کوكو ٔ كه اَزقبثبد آمه يبِ ٍبل 

 ٥ٕٚيذ كٔهِ ٍٕو ّٕهاي اٍاليي ّٓو ثوگييلِ ّلو. 

ثب ٍّ ٍبل  42يَئٕنيذ كه ايٍ عبيگبِ فٞيو فليذ رب ّٓويٕه ٍبل  

هيبٍذ ّٕها ٔ يک ٍبل َبيت هئيٌ ثٕكٌ اكايّ يب٭ذ. كه ىيبٌ ٥ٕٚيذ ّٕها ثّ 

كنيم ؽغى ثبالي کبه كه ايٕه ّٓو ٔ ّٓوكاهي ْيچگبِ ٭وٕذ ثواي ع٤ً ٔ 

ثّ ٱٖل ارًبو کبه  42د ؽبٕم َْل. ثب ن٬ٞ فلا كه ىيَزبٌ عٕه کوكٌ فبٝوا

 ايٍ َّٕزبه ثّ آٌ پوكافزى. 

ا... ٕٮوآُْگ ٔ پبٍلاه ٥جبً  فٕاَي پبٍلاه هؽًذ كه ايٍ ٭وٕذ اى كٔثبهِ

کُى. ًْچُيٍ اى  رْکو يي يپبٍلاه اکجو يَغل ئ ًْکبهيٲلو  ؽيلهي

َيي اى ٕجو ٔ ؽٕٕهّ ٔ  پٕه ٔ فٕاَي آٱبي ؽًيِ ثيبثبٌ ٔ كٔثبهِ َگبهی ؽو٫ٔ

ًَبيى. الىو اٍذ اى يَئٕنيٍ يؾزوو گُغيُخ  او ٱلهكاَي يي ًْکبهي فبَٕاكِ

اَٲالة اٍاليي، ّٓلا ٔ ك٭ب٣ يٲلً ّٓوٍزبٌ آهاٌ ٔ ثيلگم ثواي پوكافذ 

 َيًي اى ْييُّ چبپ ايٍ کزبة ٍپبٍگياهي کُى. 





 

 

 

 

ِاجثاريِِ

ًْچُبٌ فيوِ  ربثَزبَي فٕك ْبي ُْٕى ْٕا گوو ثٕك. فٕهّيل كه آفويٍ َگبِ

پبّيل. ٕلْب آعو عئ  ْبي ؽواهد فٕك ها ثو ايٍ پُٓخ کٕيوي يي كيل. هّزّ يي

َبچييي اى ايٍ كايُّ ٍٔي٤ ثٕك کّ يٍ َّ چُلاٌ رُل، آَٓب ها يکي يکي ثّ كٍذ 

ُّب يي  «آِط آِط.»گٮذ:  ٔٱزي كّ هگجبهي يي .كاكو ث

كاكو رب کًوو اَلکي  ني ييگبْي ْى ثّ ثٓبَّ آٔهكٌ آعو يٲلاهي عبفب 

آيٕىي يب ثب ىثوي ٔ گويي  كاَِ َيًّ  فَزگي ثّ كه کُل. كٍذ َوو ٔ َبىک

رويٍ کبهي کّ پيِ اى ايٍ اَغبو كاكِ ثٕكو، ٱبني   آعوْب آُّبيي َلاّذ. ٍقذ

 ىيبك. َّ ثب٭ي ثٕك. آَٓى َّ ٍقذ ٔ 

ُّ ،چُل هٔىي ها ٔاكاه ّلو ىيوا کّ ثب كٍذ ٱٚب ٔ هٔىگبه ب ثبّى. يک کبهگو ث

ّل. چٌٕ  اُ ثّ َٮ٤ يٍ رًبو يي يٲلاهي ْى هٔكهٔاٍي ثٕك. چييي کّ َزيغّ

ْب ييك کبهگو ثّ ثيِ اى  ٥ًٕيى ٍبفزٍ يک فبَّ ها ّو٣ٔ کوكِ ثٕك. ربىگي

رٕاََذ کبهگو  كاك، يي هٍيل. أ کّ ييك يک کبهگو ها يي يکٖل رٕيبٌ يي

 کبهکْزّ ثجيُل.

ْب چُل كِ رٕيبَي پٕل رٕي  کُى رب يضم ث٦ٚيايب اى يٍ فٕاٍذ كه آَغب کبه  

ثٓوِ ثٕكيى. چوا   يب ًْبَُل ثيْزو يوكو اى ثٚب٥ذ يبني کى عيجي كاّزّ ثبّى. 



  کّ ٭ٲو ثغب يبَلِ ؽبٕم اى پيَٕل َبيجبهک ٔ ّٕو اٍزجلاك كافهي ٔ اٍزکجبه 

فبهعي، يهذ يب ها هَگ پويلِ ٔ َؾي٬ کوكِ ثٕك. ايٍ رؾٮخ ّبُْْبْي اهس 

ّّٖ ٍزَّبفٕا ثبه ّلِ ثٕك. ٍٓى يب ها  اي کّ ثيٍ ٱويت ثّ ارٮبٯ ايٍ ع٦ًيذ ؽ

 يبٌ چَجبَلِ ثٕكَل.  ْى ثّ اعجبه ثو پيْبَي ىَلگي

کوكَل  کوك. ّبيل ًّْ ٭کو يي پَو ثيهگ ٥ًٕيى َيي آَغب کبه يي 1٭عٕاك

ؽو٫ يبٍذ. أ ْى يبَُل يٍ  ثئكي ٕبؽت ايٍ فبَّ ًْيٍ عٕاك آٱبي کى

پٌ اى گو٭زٍ  هْبي ٍقذ ثلَي ها َلاّذ. ٱجم اى اَٲالةآيبكگي ثواي کب

يلهک پبيبٌ يٲ٤ٞ يزٍّٕٞ )كيپهى(، ثواي فليذ ٢َبو ١ٔيٮّ ثّ ٍوثبىي ه٭ذ. 

 «اعجبهي.»گٮزُل:  چييي کّ يوكو آٌ ىيبٌ يي

كٔ ٍبل اعجبهيِ ها رًبو َکوك. ٔٱزي ايبو فًيُي ايو  کبه َلاهيى کّ آفو ْى

اهرِ ها روک کُُل رب كه فليذ ٢َبو ١بنى  ،کوك کّ ٍوثبىْب ١ٔيٮّ كاهَل

پبكّبْي َجبُّل، عٕاك ثواي ًْيّْ اى اعجبهي ٭واه کوك. )انجزّ اى ًْْٓويبٌ 

 .(أنيٍ ٍوثبىي کّ ثّ ايٍ ايو ايبو ٥ًم کوك، إ٪و اَزٓبيي ثٕك

کوك. يبكو َْذ، يک هٔى ثواي يوفٖي آيلِ ثٕك.  عٕاك كه رٓواٌ فليذ يي

کوك. اگوچّ فيهي ٍبکذ ٔ آهاو ثٕك، ّبيل  هي ٕؾجذ يياى أٙب٣ ٔ اؽٕال اعجب

 ؽو٫ ىك رب كنِ ها فبني کُل. 

« کُل. اهلل فًيُي اْبَذ يي يک ٭ويبَلِ كاهيى کّ ثّ آيذ»گٮذ:  أ يي

)٥ًٕي يٍ ٔ عٕاك( آَغب ََْزّ ثٕك. ثّ يؾ٘ ايُکّ ايٍ ها ُّيل، « يَهى»

آهِ، »عٕاك گٮذ:  «ي ؟!عٕاك! رٕ آَغب ثٕكي ٔ كيل»ٕٕهرِ ٱويي ّل ٔ پوٍيل: 

فبک رٕي ٍود »٥ًٕ گٮذ: « کُل. كه يٲبثم ًّْ ثب پوهٔيي ايٍ کبه ها يي

                                                

 ي ّٓيل اٍذ. ثبالي ْو َبو، َْبَّ (٭( ايٍ ٥اليذ )5



٥غت »عٕاك ثّ يب َگبِ کوك ٔ گٮذ: « کٍُ، چوا عٕاثِ ها ثب گهٕنّ َلاكي؟!

فليذ ثوگْزي  ٔٱزي ثّ يؾم»٥ًٕ ثب ٥ٖجبَيذ اكايّ كاك: « ؟! آ گّ چييايي يي

 «ثب هگجبه ٍٕهاؿ ٍٕهافِ کٍ.

٭ٕٱِ ايٍ اٍذ کّ »٥ًٕگٮذ: « اي َيَذ! ، چيي ٍبكِ ًَيّْ» گٮذ:  عٕاك

ثّ روٍى.  يٍ اى ا٥لاو ًَي »عٕاك گٮذ: « يّْ؟!ي   ٕٝه چّکٍُ،  رٕ ها ا٥لاو يي

ايٍ ثّ »گٮذ:  ٥ًٕ.« !کٍُ ها كٍزگيو يي خ فبَٕاكح يبًْايُغب کّ فزى ًَيّْ، 

 «ك! کبهي فٕاْيى کويب ْى ايُغب يک  ،ثکٍها رٕ يوثٕٛ َيَذ، رٕ کبه فٕكد 

ْبي  اّبهِ کُى، ايٍ ٥ًٕي ّغب٣ ٔ يز٦ٖت يب يکي اى ٭٦بنيٍ كهگيويثبيل 

ثٕك. كه کزبة َٓٚذ ايبو فًيُي كه ثقِ اٍُبك يوثٕٛ ثّ  92فوكاك  51

يوثٕٛ ثّ آهاٌ آٔهكِ ّلِ:  92فوكاك  50ٔ  51پبٍگبِ ژاَلاهيوي ٔ گياهُ 

ايٍ « اك ُْٕى يزٕاهي اٍذ.فوك 50پٕه يکي اى يَججيٍ عويبٌ  يَهى ٱبٍى»

کزبة َّٕزخ آٱبي ٍيل ؽًيل هٔؽبَي اٍذ. ايْبٌ پٌ اى اَٲالة أنيٍ هئيٌ 

 يوکي اٍُبك اَٲالة اٍاليي ثٕك. آٌ کزبة ها يوکي َْو آصبه ايبو فًيُي يُزْو

 کوكِ اٍذ. 

. يکي ثوگوكيى پيِ آَٓبثّ فت، يضم ايُکّ يٲلاهي اى آٌ آعوْب كٔه ّليى. 

ثٕك. أ ينْجي ٔ اى ٭٦بنيٍ ْيئذ ٍُگيٍ ٔ ثبّکِٕ  ٭ٮو يٓزوياى کبهگوْب ع٦

گو٭ذ  اثبانٮٚهي كُْٕ ثٕك. كه ٥ٖو رب٥ٍٕب ٔ ٥بّٕها كٍزگبِ ثهُلگٕ ثّ كُٔ يي

 ثبّل. 7رب پيْزبى ٥ياكاهاٌ ٍباله ّٓيلاٌ اثب٥جلاهلل ؽَيٍ

اي کٕربِ ثواي ه٭٤  فالّٕ، يب ٍّ َٮو يْ٪ٕل کبه ثٕكيى. گبْي فبٝوِ

ٮزيى. ىيبَي ْى يٍ ثّ ثٓبَخ آة فٕهكٌ اى كٍذ آعو ٔ ٍيًبٌ گ فَزگي يي

ث٦ل اى ١ٓو ثٕك. يکي اى  1/2ٔؽُٕ ٍب٥ذ  پبييلو. ؽٕل ٭واه کوكِ ٔ ٍبيّ ها يي

ؽبط آٱب »ىكِ آيل. گٮذ:  ْب )اًٍب٥يم ٍوکبهي( ثب َگواَي ٔ ّزبة ًَْبيّ



ًَبيّ ْ« ثهّ! ثگٕ!»ٕلاي ؽبط ٥ًٕ اى آفو گٕك ٍوكاثّ ثهُل ّل. « کغبٍذ؟!

 «فجو كاهي عُگ ّلِ؟!»عٕاة كاك: 

افجبه ا٥الو کوك »پبٍـ ُّيل: « چّ عُگي؟! ي٦ُي چّ؟»ؽبط ٥ًٕ گٮذ: 

چُل رب ْٕاپيًب ٭ؤكگبِ يٓوآثبك رٓواٌ ٔ چُل پبكگبٌ ٔ عبْبي كيگو ها ثًجبهاٌ 

 1«َل.اِ گٮذ: آَٓب ٥واٱي ثٕك اَل، يي کوكِ

گٮزيى ي٦ُي چّ؟ آفو  ًْبٌ يييٍ ٔ عٕاك ٔ ع٦ٮو ثّ ْى َگبِ کوكيى. ثب َگب 

كه کْيل ٔ  َٮٌ ٥ًيٰ يک ثّ يک َٲّٞ چْى كٔفزّ، اى آٌ ع٦ٮو چوا؟! ث٦ل 

  : ْی کّ ْی!گٮذ يًزل يک ٭ٕد پٌ اى ثبىكو 

كاََزيى چکبه  ًَي .ثواي نؾ٢بري گيظ ّلِ، کبهيبٌ ها ٭وايُٕ کوكِ ثٕكيى

َل کّ اَٲالة ثب کوك کُيى. ّبيل آَٓب ْى يضم يٍ كه مٍْ فٕك ايٍ ها يؤه يي

آٌ ًّْ يْکالد، ايٍ ٢َبو َٕپب ثب آٌ ًّْ يٕا٤َ، ايبو ثب آٌ ًّْ كًٍّ 

 پوکيُّ، فلايب چّ فٕاْل ّل؟!

فٕاْل ايٍ اَٲالة  ثهّ! كًٍّ ًَي»ؽبط ٥ًٕ ٍکٕد ها ّکَذ ٔ گٮذ: 

روٍُل كيگو کْٕهْب كهً  ٍويْٰ كيگو يهزٓب ثْٕك، ثّ ايٍ كنيم کّ يي

کٍُ. كه ْو ٕٕهد ثبيل ٕجو  ٔ ٥هيّ َٕکواٌ آَٓب ٱيبو اَٲالة کوكٌ يبك ثگيوَل 

عٕاك ٔ ع٦ٮو ٔ يٍ « کُيى، ثجيُيى ايبو فًيُي چّ رًٖيًي فٕاْل گو٭ذ.

کوكيى ٔ ثواي  كاكيى، ْيچ ؽوکزي َلاّزيى. ؽزي ْيچ ٭کوُ ها ًَي گُٕ يي

يبِ ث٦ل ْو ٍّ َٮوّبٌ ّجي ها كه يؾٕه  22اي ٱبثم رٖٕه َجٕك کّ  يٍ مهِ

                                                
ٍزقجبهاد اهرِ ٥واٯ كه ىيبٌ عُگ ي ّوٱي، ٔ٭يٰ انَبيوايي هئيٌ اكاهِ ا (کزبة ٔيواَي كهٔاى5ِ

كه ثبهِ ّو٣ٔ عُگ ٥هيّ  ، اَزْبهاد ٍپبِ پبٍلاها5567ٌي ٥لَبٌ ٱبهَٔي، ٍبل  ٥هيّ ايواٌ. روعًّ

ي َيؤي ْٕايي ٥واٯ ثّ  ْٕاپيًبي عُگُلِ 542)ثّ ٔٱذ ث٪لاك(  52هؤً ٍب٥ذ »َٕيَل:  ايواٌ يی

 « ٝو٫ اْلا٭ْبٌ كه كافم فبک ايواٌ ثّ پؤاى كهآيلَل.



يُٞٲّ كْهواٌ )٩وة کْٕه( ؽٕٚه فٕاُْل كاّذ. عٕاك ٔ ع٦ٮو ثّ فُٕ،  ٥يٍ

ثّ فبَّ ها هٔي ثوگْزٍ  پيکو عٕاك ّٓيلُ ّٓبكد هٍيلِ ٔ ؽبط ٥ًٕ ًْواِ

 ثٕك. « يؾوو»َقٕاْل كاّذ. ْو ٍّ َٮو كأٝهجبَّ ه٭زّ ثٕكَل. اٍى ٥ًهيبد 

ه اى يک هٔؽبَي پوّٕ )ّيـ ؽجيت ا...( ثبيل ايٍ ها رٕٙيؼ ثلْى کّ ؽبط ٥ًٕ

أ كه رغ٤ً  .كه يُٞٲخ يب ثٕك پيْزبىاٌ يجبهىِ ٥هيّ ٢َبو ٍزًْبْي

کوك. كه  عهٕكاه ثٕك ٔ ٍقُواَي يي 92فوكاك  51آييي يوكو آهاٌ كه  ا٥زواٗ

اهلل  آَؤى يوكو ثّ ٕٕهد فٕكعُٕ ٔ َبگٓبَي كه ٕجؼ هٔى كٍزگيوي آيذ

يب يوگ »كَل فًيُي، فًْگيٍ ٔ ٥ٖجبَي ثّ کٕچّ ٔ فيبثبٌ هيقزُل ٔ ٭ويبك ى

 «!يب فًيُي

ا... ٱوآٌ هٔی  ّيـ ؽجيتٔٱزی َيؤْبی ايُيزی ثوای ثوفٕهك ثب يوكو آيلَل،  

ٍيُّ گناّذ ٔ ثّ ًٍذ آَبٌ ه٭ذ. ايٍ َکزّ كه گياهُ پبٍگبِ ژاَلاهيوی ثّ 

َبو  كه کزبثی کّ ٱجاًلٍبىيبٌ ايُيذ ٔ اٝال٥بد کْٕه )ٍبٔاک( ٔ اٍُبك يوثّٕٝ 

گٕيُل  گناهَل ٔ يی ٱوآٌ هٔی ٍيُّ يیكه ايُغب يوكو » آٔهكِ ّلِ اٍذ.ثوكيى 

 «فٕاْيى. اهلل فًيُی ها يی يب آيذ

ًٍٙ ايُکّ أ چُليٍ يورجّ كه ىك ٔ فٕهك ثيٍ ٝالة ٥هٕو كيُي ؽٕىِ 

ٔٱذ  ْو چُلثّ ايٍ كاليم ٥هًيّ ٱى ٔ يإيٕهاٌ ايُيزي ّبِ ؽٕٚه ٭٦بل كاّذ. 

« ايُيّ»ه آٌ ىيبٌ ثّ آَٓب يکجبه َيؤْبي ايُيزي)ژاَلاهيوي( کّ يوكو ك

ْبي فٕيْبٌ ٔ اٱٕاو  گٮزُل ثّ ٕٕهد ٩ب٭هگيواَّ ٔ ٩يو يُز٢وِ ثّ فبَّ يي

 پوكافزُل.  هيقزُل ٔ ثّ عَزغٕي ّيـ يي يي

ْب َبگٓبَي ثو ثبنيٍ ٔ  فٕاثيلَل. ژاَلاهوْب يي ربثَزبٌ ثٕك. يوكو ّجٓب پْذ ثبو

كيلَل ثب رٓليل ٔ  ّ ييّلَل. ْوکَي ها ک فٕاة ا٭واك ؽبٙو يي ثبالي هفذ

پوٍيلَل: ّيـ کغبٍذ؟ ثقٖٕٓ فبَٕاكِ ٔ پله ٔ يبكه پيو  َبٍيا ٔ کزک يي



آٌ يٕٱ٤ ثواكهو )آٱب يؾًل( ُْٕى ْٮذ ٍبل . ايْبٌ ثيْزو َبهاؽذ ثٕكَل

كاك ٔ  َلاّذ. )ٍّ ٍبل اى يٍ ثيهگزو ثٕك(، اکضو هٔىْب رٕي کٕچّ َگٓجبَي يي

كيل، رُل ٔ ريي اْبني يُيل ها فجو  کٕچّ يي ْب ها ثّ ثّ يؾ٘ ايُکّ ٔهٔك ايُيّ

 کوك.  يي

يک هٔى کّ ٩ب٭م ّلو ٔ كه يؾم كهة يُيل َجٕكو، »کوك:  آٱب يؾًل َٲم يي

ا...( آَغب َجٕك،  ْب رٕي فبَخ پله ثيهگ )ثبثب ٥هي( هيقزُل. ٥ًٕ)ّيـ ؽجيت ايُيّ

كاّذ اى ٔني ٥ًٕ يَهى رٕي فبَّ ثٕك. فبَّ ها يؾبٕوِ کوكِ ثٕكَل. يَهى ٱٖل 

يَيو فبَخ ًَْبيّ ٭واه کُل. كه ٍٜٔ فبَخ ًَْبيّ آة ٱُبد ييه٥خ آهاَلّذ 

 ىييٍ ّل. ثو  عويبٌ كاّذ. پبي أ كه نت عٕي آة نيي فٕهك ٔ َٲِ 

ثيهگ )ّٓوثبَٕ( ثب انزًبً ٔ  يبكهْب ثّ أ هٍيلَل ٔ كٍزگيوُ کوكَل. ايُيّ

بَذ ٔ ىكٌ ٱُلاٱّ رٮُگ ثّ ْب ثب اْ ّل. اييُّ اثواو ىيبك، يب٤َ ثوكٌ يَهى يي

عويبٌ ايٍ «  .كٍزِ ها کٕربِ کوكَل ٔ يَهى ها ثّ ىٔه ثوكَل پٓهٕي يبكهثيهگ

ْب ر٦ٲيت ٔ گويي  ٍواَغبو پٌ اى يبِ .ا... ثَيبه ىعوآٔه ثٕك ثواي ّيـ ؽجيت

  يغجٕه ّل، فٕك ها ثّ ٍبىيبٌ ايُيذ ٱى ي٦و٭ي کُل.

كه کزبة َٓٚذ ايبو  92 فوكاك 51عويبٌ يَزُل يجبهىاد يوكو آهاٌ كه 

ا... يؾوک ٔ ٍقُواٌ  ّيـ ؽجيت»فًيُي ثّ هُّٔي رٕٙيؼ كاكِ ّلِ اٍذ: 

ىيبٌ( ؽوکذ  ٓوٍزبٌ كه آٌع٦ًيزي اٍذ کّ ثّ ًٍذ کبّبٌ )يوکي ّ

 «کوكَل.

ييلاٌ پبَيكِ فوكاك )ّٓوكاهي ٔ يوكو كه كه ايٍ هٔى يؾم رغ٤ً َقَذ  

 .كه ٔهٔكي ّٓو ثٕك ي ٔ ٱجوٍزبٌيٲبثم ثقْلاهي( ٔ ٍپٌ كه يؾّٕٝ ثبى ثيبثبَ

. يوكو اٍذييلاٌ ثيهگي ثّ َبو ييلاٌ ّٓل ًْبَغب اکٌُٕ ثيٍ آهاٌ ٔ ثيلگم( )

٭ُْگ  91کُُل. كه ثيٍ هاِ َيؤْبي ژاَلاهو  ثّ ٍٕي کبّبٌ هاْپيًبيي يي



اي ًْچُبٌ ثّ هاِ فٕك  گوكَل. كٍزّ هاِ ثبىيي کُُل، گؤْي اى َيًّ ّهيک يي

فوكاك ثّ يغًَّ ّبِ کّ كه آَغب 51ه کبّبٌ كه ييلاٌ كُْل ٔ ك اكايّ يي

 کُُل. َٖت ثٕك، ؽًهّ يي

ْبي ا٭واك  گؤِ كيگوي كکبَٓب ٔ فبَّ ٱجم اى ثبىگْذ يوكو اى هاْپيًبيي 

کُْل. يبيٕهاٌ ّبِ كه  ٭وٱّ ٙبنّ ثٓبئيذ ها يٕهك ؽًهّ ٱواه كاكِ ٔ ثّ آرِ يي

  کُُل. ريو ّهيک يي 260ْب  ايٍ كهگيوي

ايٍ  َٮٕم مي اْبَزي اٍذ کّ يکي اى ا٭واكيوكيی ؽوکذ ثقِ اى يٍ عوٱخ ا

کُل. أ كه ثواثو يوكو  ثّ هْجو َٓٚذ اٍاليي )ايبو فًيُي( ييخ يُؾو٫ ٭وٱ

ثيهگ رٕي رهّ ... ايؤى »گٕيل:  يي رًبو  ٩ًگيٍ ٔ ٥ياكاه ثب گَزبفی يَهًبٌ

ؽزي يک  ٓبويكه ايٍ كهگيثّ رٕٙيؼ اٍذ کّ  والى )رهّ يُٕ(. «ا٭زبكِ اٍذ.

 آٍيت عًَي َليلَل. ثٓبئيبٌ فٕكَٮو اى 

ها ايٍ يُٞٲّ ي عبًٍٕ ثيگبَّ ثواي ًْيّْ  اى آٌ پٌ ا٥ٚبي ايٍ ٭وٱّ

 عٕاَبٌ يَهًبٌ ايٍ عويبَٓب َيكيک ثّ چٓم َٮو اىكه پيبيل روک کوكَل. 

 كٍزگيو ّلِ ٔ ثّ ىَلآَبي رٓواٌ يُزٲم ّلَل. 

يوكو ثب هُٔ ٱٓوآييي ثٕك کّ  ّٓو 57ٝجٰ ّوػ کزبة ينثٕه كه ايواٌ رُٓب 

. ايٍ ّٓوْب ٥جبهرُل اى: كاكَل ٔ كهگيوي ثب يبيٕهاٌ ّبِ ا٥زواٗ فٕك ها َْبٌ

رٓواٌ ـ ٔهاييٍ ـ پيْٕا ـ ٱى ـ فًيٍ ـ کبّبٌ ـ آهاٌ ـ إٮٓبٌ ـ ّيواى ٔ 

 رجويي. 

ْب ٔ َيي ثب َّٕزٍ  ّٓو ثب ا٥زٖبة ٔ ر٦ٞيهي ثبىاه ٔ ثَزٍ كکبٌ 27ًْچُيٍ 

 -اهكثيم ـ فٕي -ٱيبو کوكَل: ا٥ى اى: کويبٌ ـ کويبَْبِ ـ کُگبٔه ـ رجويي ٕٝيبه

 -اهاک ـ فٕاََبه ـ إٮٓبٌ -گوگبٌ ـ إْاى -هّذ ـ ٍبهي ـ ثبثم ـ ثْٓٓو

ِآثبك ٔ ًْلاٌ. غ٬َ -فًيٍ



يغلكًا ٍقُواٌ ٔ  اُ اكايّ كاك رب ايُکّ ّيـ ثّ يجبهىِثّ ْو رٲليو 

ثٕك. ع٦ًيزي کّ يکي اى  10ٍبل ْبي ٢٥يى يوكو كه  آُْگ رغ٤ً پيِ

كاه  کٍ يهذ هّيل ايواٌ ّل ٔ ٢َبو هيّْ ْبي رْکيم كُْلِ ٍيم ثُيبٌ چًّْ

ِِرويٍ هٔى کوك. ثًٍٓ ها ّيويٍ 22 ّبُْْبْي ها اى هيّْ كهآٔهك ٔ

ه٭زبهُ . صو ثٕكا... كه رْغي٤ ٔ ايَزبكگي يوكو يا ؽٕٚه ؽبط ّيـ ؽجيت

کوك. ىيبَيکّ ّٓيل عٕاك ٥جلانٓي ٔ  يثّ كيگواٌ انٲب ي ّغب٥ذ ٔ َزوٍي ها

ّٓويٕه ثّ ّٓبكد هٍيلِ ثٕكَل، )٥جلانٓي كه رٲب٤ٝ  50ّٓيل ٥هي فليزي كه 

فيبثبٌ يؾًل ْالل ٔ فيبثبٌ ّٔبك کّ آٌ ىيبٌ يک کٕچّ ثبهيک ثٕك ٔ فليزي 

  هٔ فيبثبٌ ّٓيل هعبيي ثّ ّٓبكد هٍيل.( ْى كه پيبكِ

گياه ّل. يوكو كه ٕؾٍ ايبيياكِ ثو 20/0/10يواٍى چٓهى آَبٌ كه ربهيـ 

يؾًلْالل رغ٤ً کوكِ ثٕكَل. ُْٕى يواٍى ّو٣ٔ َْلِ ثٕك. گؤْي اى يوكو كه 

ِ ثيؤٌ ٕؾٍ ايَزبكِ ٔ يٍ ْى ثيٍ آَبٌ ثٕكو. 

٢َبيي ثب ٍو٥ذ، ثٕٱٓبي يًزل ٔ چوا٧ هٍّٔ ثّ  يَبگٓبٌ چُل فٕكهٔ 

َلاهيوي ثّ پبييٍ هٔثؤي ْْزي ىيبهد هٍيلَل. كْٓب رٍ اى َيؤْبي يَهؼ ژا

كافم ٕؾٍ يٕهُ آٔهكَل. ْو کلاو ثّ عي رغٓيياد اَٮواكي ٔ ٍالػ ثّ پويلَل. 

جب اَلاىِ يک يزو كه كٍذ گوو، يک چٕة كٍزي ٱٕٞه ٔ ٱويي هَگ، رٲوي

 كاّزُل. 

ْبي کٕچک ٔ ثبهيک ثب يْٲذ ىيبك ٭واه ثّ  يوكو ٔؽْذ ىكِ اى كهة

ا٭واك يٍَ ٔ ٍبنقٕهكِ ىيو كٍذ ٔ  يبكيبَلَي کوكَل. ر٦لاك ىيبكي ىٌ ٔ ثچّ ٔ

پب نّ ّلَل ٔ آٍيت كيلَل. ٕلْب کٮِ، کالِ ٔ ٥يُک پواکُلِ هيقزّ ثٕك. 

کزک فٕهكَل. ر٦لاكي ْى  ،کَبَي کّ كه ٥ٲت ع٦ًيذ كه َٕثذ ٭واه ثٕكَل

 كٍزگيو ّلَل. 



ًْيٍ ع٦ًيذ اَجِٕ كه پبيبٌ يک هاْپيًبيي كه ٕؾٍ ايبيياكِ  ْٮزّ ث٦ل

اكٌ ثّ ٍقُواَي يکي اى هٔؽبَيٌٕ ثٕكَل. ٕؾٍ پو اى ْبكي يْ٪ٕل گُٕ ك

 ع٦ًيذ ثٕك. عهٕي كهة ٔهٔكي ايَزبكِ ثٕكيى. 

فٕاٍزُل  روً ٔ ٔؽْذ آيلَل. يي ّيٕح ايغبكَبگٓبٌ يبيٕهاٌ ّبِ ثب ًْبٌ 

رغ٤ً ها ثوْى ثوييَل ٔ يب٤َ ثوگياهي يواٍى َّٕل. كه يک نؾ٢ّ رٖبٔيو 

ذ. ايب ايٍ ك٭٦ّ ثب ك٭٦خ ٱجم يک يبعواي ْٮزخ ٱجم اى عهٕي چًْبَى گنّ

ثبه يک هٔؽبَي َزوً ٔ ّغب٣ عهٕي كهة ٔهٔكي ايَزبكِ  رٮبٔد كاّذ. ايٍ

ؽزي ثُْيُيل! فٕك  يٍو عبْيچ کٌ ٭واه َکُل! ًّْ »ثٕك. ثّ ا٭واك گٮذ: 

 فٕكُ ي٪ؤهاَّ كه عهٕ ايَزبكِ ثٕك. « َگبْْبٌ َکُيل!

ْب ها يَهؼ کوكَل. چُل  ل. ٍالػْب اى فٕكهْٔبي ٢َبيي ثّ پبييٍ پويلَ ژاَلاهو

يورجّ ثواي ايغبك ٔؽْذ گهُگلٌ ٍالػ ها کْيلَل ٔ پبي ثو ىييٍ کٕثيلَل. 

ْب اٙب٭ّ گبى  آيبكح ريواَلاىي ّلَل. چُل يورجّ ر٪ييو ي٤ٕٙ كاكَل. فٕكهٔ

رٕعّ ثّ آَٓب يؾکى ايَزبكِ ثٕكيى. ٝوػ آَٓب ثب  ىكَل. ايب يب ثي كاكَل ٔ ثٕٯ يي  يي

 يٕاعّ ّلِ ثٕك. ّکَذ ٭بؽِ 

آَبٌ ثب ٍو٥ذ ٔ يٮزٚؾبَّ « ٍٕاه ثْٕيل، ٍٕاه ثْٕيل!»٭ويبَلِ ٭ويبك ىك: 

. كرُل ثٕٱهجى  ٙوثبٌ ٕؾُّ ها روک کوكَل. اگوچّ هَگ اى ٕٕهرى پويلِ ثٕك ٔ

اي  يبٌ فٕة رغوثّ ٔني يٲلاهي فُليليى ٔ اؽَبً ٩ؤه کوكيى. ثواي آيُلِ

  ثٕك. كيگو يبَُل ٱجم ٔؽْذ َلاّزى.

ا... ايؤى ٍقُواَي َکوك رب فٕكُ  يٞه٤ ّليى کّ ّيـ ؽجيتْب نجزّ ث٦لا

عهٕي كهة ٔهٔكي ثبيَزل ٔ اگو ايٍ َجٕك، چگَّٕ ايٍ ع٦ًيذ اَجِٕ اى يک 

يزو 1/5كاالٌ ٕٝالَي ٔ ثبهيک ثّ پُٓبي يک يزو كه ٙه٤ ٩وثي ٕؾٍ ٔ كاالٌ 

 كاَل ٔ ثٌ.  فلا يي .آيل . چّ پيِ يي!کوكَل كه عُت ايٕاٌ ىيبهد ٭واه يي



 

 







 

 

 

 

ِيارِدتستاوي

ثيِ اى ٍب٥زي گنّذ. ٭کو ٔ كنٓوح ايٍ فجو  اى ُّيلٌ فجو ّو٣ٔ عُگ

ٍبنّ اى آَغب هك  0،  6ْبي  ثچّرب او کوكِ ثٕك. چُل  کال٭ّکوك.  هْبيى ًَي

ّبٌ اَغبو ّلِ ثٕك. يب  ّلَل. ثّ ٢َوو آفويٍ کبهْبي صجذ َبو ثواي يلهٍّ يي

اي فويل کي٬ ٔ کزبة ٔ کٮِ ثٕكَل. ٩وٯ كه ّبكيٓبي ٔ آيل ثو  ّبيل كه ه٭ذ

ْبي كًٍّ  يٓوي کٕكکبَّ ٔ فّٕؾبل اى ٕجؼ ٭وكا کّ أل يٓو ثٕك. ايب اى ثي

 كاََزُل.  چييي ًَي

فجوي ٔ  ثب َگبْى كَجبنْبٌ ه٭زى. رب ٱجم اى پيچ کٕچّ ًْواْْبٌ ثٕكو. ثي

َٓب ها ثجيُى رب اى كٍٔذ كاّزى ثيْزو آ. ي٦ٖٕييزْبٌ ها ثٓبَخ ك٥ب ٱواه كاكو

يٲلاهي  ي هاِ اَٲالة اَلاىي يلأو كًٍّ عهٕ ٭ْبه هٔؽي ٔ ٥ٖجبَيذ ٍُگ

 هْب ّٕو. ايب فى کٕچّ كفبنذ کوك ٔ ثّ اعجبه هّزخ َگبْى ها ٱيچي کوك. 

ؽٕٕهّ ثٕكو. ثب كنْٕهِ رب ٩ؤة نؾ٢ّ ًّبهي کوكو. كل رٕي كنى َجٕك.  ثي

ّليى رب  ْبي يؾم ثٕك. ع٤ً يي چّّت ثّ يَغل چٓبهٍٕٯ ه٭زى. آَغب پبرٕٯ ث

آٌ يغ٥ًّٕ ؽَيُيّ ٔ يَغل، آة  فجوْبي عليل ها ثُْٕيى ٔ رؾهيم کُيى.

  کوك ٔ ثب چُليٍ ٱوٌ ايَزبكگي اَجبه ٔ ؽٕٙقبَّ، گنه يَّٲ٬، آهايِ ها انٲب يي

كاك. ٍٲ٬ ىيجب ٔ ه٭ي٤  ْب، ٕالثذ ٔ اٍزٲبيذ ها يبك يي كه يٲبثم ٕٝ٭بٌ ٭زُّ

عٓبٌ كه ٥يٍ کضود، ؽٕل  گٮذ: اي هٍّٔ ٔ ٔاٙؼ يي ُلِؽَيُيّ ثّ ْو ثيُ



يؾٕه يگبَگي، ثّ ٕٝه ي٢ُى، كٱيٰ ٔ يؾکى كه گوكُ اٍذ. كه ٥يٍ ر٣ُٕ ٔ 

 يي ثبّل.  گَٕبگَٕي، ٔؽلد ٔ يکپبهچگي كه ٥بنى آّکبه

 ْبي كٔ ٝجٲّ ٔ ٍٲٮِ کّ كه ّٓو يُؾٖو ٕل ؽي٬ کّ آٌ ؽَيُيّ ثب ٩و٭ّ

. أ كه يوکي چبه هاِ  ذ. انجزّ َّ كه فبٝوح عٕاَبٌْبٍ ٭وك ثٕك، ٭ٲٜ كه فبٝوِ  ثّ

ٔني مُْٓب كه ثٍ ثَذ رلثيو. آٌ فًيخ إ٪وي ٱوَٓب يؾکى ايَزبكِ ثٕك.  .ثٕك

 يک هٔى چُل َٮو كه يؾم کّ َٮٕم كاّزُل،گٮزُل: کٕچّ ثبيل ر٦وي٘ ّٕك!! 

يکي اى كٍٔزبٌ)ؽَيٍ ْبهَٔي( هاكيٕي کٕچکي كاّذ کّ ًْيّْ ًْلو أ 

گبِ ثب  ىك. ث٦ٚي هٔىْب ْى پَيٍ گو٭ذ ٔ رُٓب ٱلو يي يک گِّٕ ييثٕك. َيك

)ث٦ٚي هٔىْب ْى ثب إ٪و  .ىكيى ٱلو يي  َى َى اماٌ ي٪وة ا٭زبكيى ٔ رب ْى هاِ يي

ٔ رجبكل اٝال٥بد ٥هًي، ٍيبٍي ٔ ٭وُْگي  .(ىاكِ گپ ٔ گٮزگٕ ثٕك ّيؤاَي

 كاّزيى. 

ثّ اَلاىِ چُل كِ ٍبل  يبّْ ث٦ل اى اَٲالة 54كًٍّ كه ايٍ يلد کٕربِ  

اَلاى كه يَيو پيْو٭ذ اَٲالة ايغبك کوكِ ثٕك. كٍزچبنٓبيي کّ ْو يکي  كٍذ

رٕاََذ چوؿ يک اَٲالة ها كه فٕك َگّ كاهك. يبَُل رْکيم اؽياة ٔ گؤْٓب  يي

ْب،  ْب، فويٍ آرِ ىكٌ ْب، کٕكربْب، ّبي٦ّ پواکُي ثب َبيٓبي يقزه٬، عبٍٍٕي

ْبي ينْجي ٔ ٱٕيي كه روکًٍ ٕؾوا،  كهگيويْبي ي٥ُٕٖي،  ايغبك ٱؾٞي

ْبي  ْبي ثهٕچ ٔ ٥وة ٔ فهٰ يَهًبٌ ٔ اٍى کوكٍزبٌ ٔ ٩يوِ ثب ٥ُٕاٌ فهٰ

 رو. ْبي ٍيبٍي يَقوِ يْبثّ ٔ إَا٣ كيگو ّکهک

ٕجواَّ يُز٢و فجو ثٕكيى، ثو اٍبً رغوثيبري  ايٍ ك٭٦ّ َيي ًٍٙ ايُکّ ثي 

زّ ثٕكيى، فجو عُگ ها رؾهيم کّ ٱجاًل اى كْٓب رٕٝئّ کٕچک ٔ ثيهگ آيٕف

کوكيى ٔ ثب ّٕه ٔ ْيغبٌ  کوكِ ٔ َٲّٞ ٢َوارًبٌ ها ٥غٕالَّ هك ٔ ثلل يي

ىَگ فجو هاكيٕ ثّ ٕلا كهآيل. گٕيُلح  گٮزيى.  ٭ًٓيليى، يي چييْبيي ها کّ يي



آٌ رٕعّ يوكِو گُٕ ثّ ىَگ ٔ ٍوگْزّ ها ثّ ٍقُبٌ هْجو اَٲالة عهت کوك. 

ُل عًهخ کٕربِ هٔؽيّ عليلي ها كه کبنجل يهذ أ کّ هٔػ فلا ثٕك، كه چ

يک كىكي  ،اَل ثّ يٍ فجو كاكِ»اهلل گٮذ:  يٚٞوة ٔ َگواٌ ايواٌ كييل. هٔػ

آيلِ چُل رب ٍُگ اَلافزّ ٭واه کوكِ، ... چُبٌ ٍيهي ثّ ٕلاو فٕاْيى ىك کّ 

ايٍ عًهّ كه مٍْ يهذ َٲِ ثَذ ٔ رکيّ کالو  1«كيگو اى عبيِ ثهُل َْٕك.

 كه کٕچّ ٔ ثبىاه، ثٖٕهد ٥بكي ٔ هٔىيوِ ّل.  رٕكح يوكو

                                                
ي آثبكاٌ، آىاكٍبىي  كهپي رٍٕٜ هىيُلگبٌ اٍالو يضم ّکَزٍ يؾبٕوِ ْبي پي ( ثب اعواي ٥ًهيبد5

ثَزبٌ، پبکَبىي ٩وة كى٭ٕل ٔ ُّٕ ٔ آىاكٍبىي فويْٓو رهٮبد ٥واٯ ثّ كْٓب ْياه َٮو هٍيل ٔ ٭ٲٜ 

 كًٍّ ثّ ثيِ اى چٓم ْياه َٮو ا٭يايِ يب٭ذ. اٍوای آيبه

ْبي ّيٞبَي آيلَل رب ثواي َغبد  ي ٱلهد ٔيذ َلاّذ. ًّْهژيى ث٦ش كيگو ربة ٔ رٕاٌ يٲب

ؽبل أ ها کّ ىيو ٙوثبد کٕثُلح  اي کّ كه ؽبل ا٭زبكٌ ثٕك، اٱلاو کُُل. عَل يوكَي ٔ ثي فٕهكِ ٍيهي

 ىك، ثيؤٌ کْيلَل. ْب ها يي هىيُلگبٌ اٍالو ا٭زبكِ ثٕك ٔ آفويٍ َٮٌ

 َٕيَل:  انَبيوايي كه ًْبٌ يُج٤ ٱجهي کّ مکو ّل، يي ٔ٭يٰ

ثيِ اى چٓم ٔ پُظ ييهيبهك كاله اى ٍٕي کْٕهْبي فهيظ ٭بهً كاكِ ّل کّ ثيِ اى َيًي اى  -5

ي  آٌ ها ٥وثَزبٌ ٦ٍٕكي پوكافذ ًَٕك. ٥واٯ ثلٌٔ كه افزيبه كاّزٍ چُيٍ پٕل ُْگٮزي ٱلهد اكايّ

ى ٕلاو ْبي يقزه٬ ثّ ٍٕي ٥واٯ َجٕك، ثّ ٕٝه ٱ٤ٞ هژي عُگ ها َلاّذ. اگو ٍواىيو ّلٌ کًک

پٌ اى ٥ًهيبد  5565ْبي ٭واگيو، ٍوَگٌٕ گوكيلِ ثٕك )ٍبل  ي٦ُي ٍبل ّکَذ 5462ؽَيٍ كه ٍبل 

 .فويْٓو(

کيهٕيزو ٔ ثوك ٢َوي  201ْبي ىييٍ ثّ ىييٍ ِاٍکبك ثب ثوك ٥ًهي  ٥الِٔ ثو آٌ ّٕهٔي يّٕک -2

هٍيل. ر٦لاك ٱبثم  ييْب ثّ َٖٓل ٭ؤَل  کيهٕيزو ها ثّ ٝو٫ ٥واٯ ٍواىيو کوك. ر٦لاك ايٍ يّٕک 577

 ها َيي ثّ ٥واٯ رؾٕيم كاك.  پی او پیٔ َٮوثوْبي ىهْي  02ْبي ري رٕعٓي اى ربَک

يک ٍبفذ ٭واََّ، کّ كه يٲبيَّ ثب ْٕاپيًبْبي ّٕهٔي اى رغٓيياد  ْٕاپيًبْبي ييواژ ا٫ -5

َّ كه افزيبه هژيى ... رٍٕٜ ٭وا5469َروي ثوفٕهكاه ثٕكَل... ْٕاپيًبْبي ٍٕپواربَلاهك كه ٍبل  پيْو٭زّ

   ٕلاو ٱواه گو٭ذ. 

ْبي اٝال٥بري اى  ي کًک كه ىييُّ 5462اى أافو يبهً  (CIA)ْبي اٝال٥بري آيويکب  ٍؤيٌ -9

ي اٝال٥بري ها كه افزيبه يب گناّزُل کّ ثب ٍٔبيم ٭ُي ٔ يب  ْب يغ٥ًّٕ ًّْ عهٕرو ثٕكَل. ايٍ ٍبىيبٌ



ْب َيبى ثّ ؽٕٚه ٭٦بل  كاََزيى عجّٓ هٍيل. ًَي افجبه كهٍزي اى عُگ ًَي

يبِ ٱجم هْجو  4كاهك. رْکهي کّ ُْٕى ّکم َگو٭زّ ثٕك. اگوچّ  عٕاَبٌ ثَيغي

رييثيٍ اَٲالة كٍزٕه رْکيم آٌ ها كاكِ ثٕك. الىو اٍذ اّبهِ کُى، ٍّ ٍبل 

ٌ ها ثٖٕهد ّجبَّ كهً فٕاَليى. آيٕىّگبِ ّجبَّ يک پبيخ كهٍي كثيوٍزب

 ثيْزو َلاّذ. ثّ كاليهي پبيخ چٓبهيِ رْکيم َْل. )کالً(

اي  اي عي ه٭زٍ ثّ هٔىاَّ َجٕك. ثواي ٍبل چٓبهو َبو َٕيَي کوكيى. ٥لِ چبهِ

ثّ ٥هذ ٍٍ ىيبك َزٕاََزُل صجذ َبو کُُل. يٍ ٔ ر٦لاكي اى كٍٔزبٌ ًٍَْ ْى، 

 کواِ اٍى َٕيَي کوكيى. ثّ ا

اي  ثواي ا٭واكي يبَُل يٍ ثَيبه فَزّ کُُلِ ثٕك کّ ْو هٔى كه ثوَبيخ كهٍي 

ّوکذ کُيى کّ ي٦هى آٌ ىؽًذ کْيلِ، رٕٙيؾبري اى ٔاٙؾبد اهائّ كْل. 

 ر٦لاك آٌ كهٍٓب ْى کى َجٕكَل. 

کيهٕيزوي كه ٕجؼ  2کوكٌ يَب٭ذ  ْو هٔى چٓبه يورجّ )ه٭ذ ٔ ثوگْذ( ٝي

ثو يب كّٕاهرو اى ايٍ ثٕك کّ ثزٕاَى ّوػ كْى. اکضو كاَِ آيٕىاٌ ؽزي  ٔ ٥ٖو

گْزيى  ه٭زيى ٔ ثويي ها پيبكِ ييكٔچوفّ ْى َلاّزُل. ثبيل ايٍ هاِ ٕٝالَي 

 رًبو ّٓو يک كثيوٍزبٌ ثيْزو َلاّذ. 

٭وا هٍيلٌ ايزؾبَبد پبيبٌ ٍبل نؾ٢ّ گنّذ. يٍ ثواي  هٔىْب ثّ ٍقزي يي

ى فَزّ اى أٙب٣ ٔ اؽٕاني کّ ّوػ كاكو، رًٖيى کوكو. يک هٔ ًّبهي يي

اي ها ثّ يلهٍّ َؤو. گٮزى ث٦ل يک عٕهي ٱٚيّ ها ثب يک  گو٭زى چُل ْٮزّ

 کُيى. ثوگخ ٍبكِ گٕاْي پيّکي ؽهِ يي

                                                                                                    
ثيٍ  ْب ثواي يب ىيو مهِ ْب ها كه عجّٓ ْب کهيّ رؾوکبد ايواَي ْب رٓيّ ّلِ ثٕك... يبْٕاهِ ي اََبٌ ثٍٕيهّ

ْب ٔ  ْب كه ْٕهْب كه ٍٕاؽم، رب عبثغب ّلٌ ٱواهگبِ ْب، ٱبيٰ ْب ٔ رٕپ گو٭زّ ثٕكَل، اى ؽوکذ ربَک

 كاكَل. ٍبىي، َزبيظ ؽًالد ْٕايي ٔ يّٕکي يب ها َيي گياهُ يي کوكٌ رغٓيياد پم مفيوِ



گٕاْي گو٭زٍ کبه كّٕاهي َجٕك. عبنت اٍذ رٕٙيؼ ثلْى کّ ّٓو يب يک 

الكّي ثٕك. ْو چُل كهيبَگبِ كاّذ ٔ پيّک آٌ ًْيّْ يک يوك ُْلي يب ثُگ

 آيل.  رو يي ّلَل ٔ يکي يضم ٱجهي ٔ ّبيل گُگ ٔٱذ ر٦ٕي٘ يي

ىثبٌ ٭بهٍي ها فيهي کى ثهل ثٕكَل. ث٦ٚي اى ؽو٫ٔ انٮجبي ٭بهٍي ها إاًل 

گٮزُل!  يي« ک»ها ثب ٕلاي « ؿ»رٕاََزُل رهٮ٠ کُُل. ثواي ًََّٕ، ؽو٫  ًَي

كِ ث٦ل اى كٔ ٍّ ٍب٥ذ ى ٍٕاك ٭هک ّل کّ پيوىٌ ثي يٖيجذ ٔٱزي ثيْزو يي

فٕاٍذ ثب ىثبٌ ٥بييبَّ،  فَزگي ثٕكٌ كه َٕثذ ٔ ٬ٕ ٕٝالَي ي٦بيُّ، ؽبال يي

ثبى . پيچّ ٔ کًوكهك ٔ كهك پٓهٕ ها ثّ آٱبي كکزو رٮٓيى کُل ْبيي يضم كل ثيًبهي

 ؟ !ْى ٔ كٔثبهِ كکزو ثپوٍل: کغب كهك کوك

ثٕكَل. يب ٞٲّ ْب رب ٍّ چٓبه ٍبل ث٦ل اى اَٲالة ُْٕى كه يُ ايٍ پيّک

ثُل ٔ ٭بهٍي َبثهل ها ْى  ثگنهيى کّ ؽزي ثَيبهي اى ّٓوْب ًْيٍ پيّک َيى

َلاّزُل. ثّ ؽَبة، يب کّ كه يُبٰٝ يوکيي کْٕه ثٕكيى، اى ايٍ ايکبَبد 

 ّليى!  يُل يي ثٓوِ

اي اى آٌ ها َٲم کُى،  َّ رُٓب ايٍ عُجّ اى ىَلگي اعزًب٥ي، ثهکّ ْو گّّٕ

يوكو يب فٕاْل ثٕك. ثواي ًََّٕ، يٍ کّ عٕاٌ ثٕكو ٔ  ّبْلي ثو ٭ٲو ٔ ٭الکذ

اي َٕ ثُيبك( ثٕك، ثواي ؽًبو ه٭زٍ يغجٕه  يُينًبٌ ٔاٱ٤ كه يؾهّ ٍغبكيّ )يؾهّ

ْبي كّزي  کُى ٔ اى يَيو عبكِ کيهٕيزو ٝي 2ها ثب ؽلاٱم   ثٕكو يک هاِ ٕٝالَي

 آثبك ثؤو.  َلّذ ثّ گويبثخ يَهىآها

کْيلو ثب آٌ  ّ چُل َٮو ع٤ً ثٕكَل، فغبنذ ييْب ک گبْي يٲبثم ث٦ٚي كکبٌ

 بٌکٕچّ هاًْ يک يب چُل کٕچّ پٌ .ث٪چّ ٔ ثَزُّ نجبً اى عهٕيْبٌ هك ثْٕو

کّ هٍيليى يب ٍٮيلآة يبكيبٌ ه٭زّ ثٕك    ّل. ربىِ ٔٱزي ثّ آَغب يي كٔهرو يي

 يب کيَّ ٔ ٱٞيٮّ )ؽٕنّ(. ثوكاهيى 



كاك، فيهي ّه٧ٕ  ا پِّٕ يياى آَغبيي کّ آٌ گويبثّ ثقِ ثيهگي اى ّٓو ه

يٕٱ٤ ثوگْزٍ ثب ثلٌ ٍوك ٔ يـ . ّليى يٕٱ٤ ه٭زٍ ثّ گويبثّ فَزّ يي ّل. يي

 هٍيليى. کوكِ ثّ فبَّ يي

يکي كٔ ٍبل ث٦ل اى پيؤىي اَٲالة اٍاليي يوكو فيو ًْذ کوكَل ٔ ثب 

آثبك يک گويبثّ ٍبفزُل.  رٕي يؾهّ ٥جبًگيِٕ ها ٔهکْيلَل ٔ يکليگو  ًْکبهي

 رو ّل.  واي يب فيهي َيكيکهاِ ث

َْلِ ثٕك. كٔ رٍ اى  ای ثّ ْوؽبل يلهٍّ َو٭زٍ يب ُْٕى يک ْٮزّ

ٔ ؽَيٍ هٔؽبَي ٍوا٧ ثّ ٍوا٧ فٕك ها  ٭ْب، َبٕو ّبًْيوىايي ًْْبگوكي

کوكَل کّ كٔثبهِ كنَٕىاَّ اى ثيلگم ثّ يُيل يب هٍبَلَل. اى يٍ يٖواَّ فٕاِْ 

ًٕيًبَّ رْکو کوكو ٔ ثّ آَبٌ اًٝيُبٌ  ى رٕعّ َبٕو ٔ ؽَيٍثّ يلهٍّ ثؤو. ا

ٱٖل َلاهو روک رؾٖيم کُى. ؽلاٱم  .كاكو کّ ٩يجزى ٕٝالَي َقٕاْل ثٕك

 .َْزى، ٔني كه اَز٢به گنّذ ىيبَى(كيپهى يلهک پبيبٌ يزٍّٕٞ )يُز٢و 

َبٕو كه ٍبنٓبي ك٭ب٣  کوكَل. َبٕو ٔ ؽَيٍ ثّ يٍ ٥الٱّ كاّزُل ٔ اؽزواو يي

كيل،  َغ٬ اّو٫ ْو يٕٱ٤ يوا يي 6ىٍزبٌ ٔ نْکو ْبي فٕ يٲلً كه ثيبثبٌ

اي  کوك. َبٕو هىيُلِ َژاك يبك يي يى ٔ اى ّٓيل ثٓوايي ٭ْوك يکليگو ها آ٩ُٕ يي

 كاّزُي ثٕك.  پو رؾوک ٔ كٍٔذ ىهَگ ٔ 

ْبي يلهٍّ ٔ ىَلگي ثب٥ش ٭وايّٕي ي٣ٕٕٙ عُگ  يْ٪ٕني ايب رًبو ايٍ كل

کوكيى، مٍْ يب ها  ؤْي كَجبل ييْبي گ ّل. افجبهي کّ اى ٝويٰ هٍبَّ ًَي

ا٭ياه ٭ؤّي آٱبي  ْبيي کّ پْذ ّيّْ كکبٌ َّٕذ کوك. هٔىَبيّ كهگيو يي

بْي گنها ٔ ٍوي٤ يؤه ّل، ٕٮؾّ أل آٌ ها ثب َگ ؽٍَ ٍهًبَي ىكِ يي

يگيوي افجبه اى ٝويٰ يٞج٥ٕبد ها ْى ُْٕى يبك َگو٭زّ ثٕكيى. اى کوكيى. پ يي

اي  ٔٱبي٤ عُگ آُّب َجٕكيى. چَٕکّ َّ هٔىَبيّ ايٍ هٔي ثب ٔاٱ٦يذ افجبه ٔ



ًٍٙ ايُکّ پٕنِ ها . فويليى کّ فويلٌ آَٓب ُْٕى ثيٍ يب فيهي هٍى َجٕك يي

 ْى َلاّزيى. 

ث٦ٚي ٔٱزٓب ْى اٝال٥بري ها اى ي٦لٔك كنيواَي کّ ىٔكرو اى يب كل ثّ كهيب ىكِ 

 ط ّيـ عٕاكپَو ٥ًٕيى ؽباى عًهّ ٔ ّغب٥بَّ ثّ اٍزٲجبل فٞو ه٭زّ ثٕكَل، 

اى آَغبييکّ ايْبٌ ٝهجّ ٥هٕو كيُي ٔ َيؤي يوكيي  کوكيى. کَت يي٭پٕه ٱبٍى

ْبيي  رٕاََذ فٕك ها ثّ يُبٰٝ يقزه٬ ٥ًهيبري ثوٍبَل. أ گبْي اّبهِ ثٕك، يي

ثّ ث٦ٚي اى فٕٞٛ َجوك يضم ٍٍُٕگوك، آثبكاٌ ٔ  ربة ٔ  عيئي ٔ ثلٌٔ آة

ل. ِ ثٕكَكاَْغٕيبٌ ثّ ّٓبكد هٍيلْٕييِ كاّذ. ٥ًهيبري کّ كه آٌ گؤْي اى 

ي٣ٕٕٙ عجّٓ ٔ عُگ يٞوػ  ىيبَي ْى ثّ كَجبل ٔهٔك پيکو يک ّٓيل ثّ ّٓو

 ّل.  يي

يبِ اى  1/5کُى: ٱويت  اي َٲم  ٥ٲوثخ ىيبٌ ها يٲلاهي ثّ ٥ٲت ثجويى رب فبٝوِ 

ّلو.  ّٓويٕه هك يي 50گنّذ. يک هٔى ث٦ل اى ١ٓو اى فيبثبٌ  ّو٣ٔ عُگ يي

« کِ ٦َِ» ثّ آٌ ْب ُْٕى ثيًبهثو )آيجٕالٌَ( کّ ث٦ٚيي  يک فٕكهٔ

کُبه فيبثبٌ رٕٱ٬ کوكِ ثٕك. هاَُلح َبآُّب ىيبهد يؾًلْالل ها ٍوا٧  .گٮزُل يي

اي يجٕٓد ٔ گو٭زّ،  ثب چٓوِ .گو٭ذ. اّقبٕي كه اٝوا٫ آٌ ع٤ً ّلِ ثٕكَل يي

 اٝوا٫ آٌ ٕٕهد ها هٔيكه ٦ٍي كاّزُل کّ كافم فٕكهٔ ها ٔاهٍي کُُل. 

کوكَل رب كافم آٌ كيلِ ّٕك.  ْب يي ثبٌ چْى ّيّْ ٱواه كاكِ، كٔ كٍذ ها ٍبيّ

 هٍيل. ثٕي يٕاك ٙل ثٕيي ٩يو آُّب ٔ ٍاال ثواَگيي اى كافم آٌ ثّ يْبو يي

کُُلِ، آييقزّ ثّ ثٕي ثلَي کّ چُل هٔى ٱجم هٔػ اى آٌ پؤاى کوكِ  ٥ٮَٕي

اي کّ  اٍذ. )يؾهّ« ىيوكِ»ُّبٍى، ثچخ يؾهّ  گٮذ: يٍ أ ها يي ثبّل. يکي يي

َبو « کٕي ّٓلا»ث٦لْب ثب اْلاي كْٓب عٕاٌ ه٥ُب ٱبيذ ثّ اَٲالة اٍاليي، 

 !( گو٭ذ. چّ َبو ثب يًَبيي



يؾًل ّجبَپٕه ثٕك. أنيٍ ّٓيل اى ك٭ب٣  اي َبيِ ها پوٍيلو. ٥هي  ثب اّبهِ

 يٲلً کّ ٭ٚبي ّٓو يب ها ثب ثٕي ٥ٞوآگيٍ ّٓبكد يزجوک ٍبفذ. 

کوفّ فٕىٍزبٌ ثّ يهکٕد پؤاى   هرِ ثٕك کّ كه يؾٕه هٔكفبَّأ ٍوثبى ا

رب آٌ ىيبٌ ثبهْب اى عُگ ُّيلِ ثٕكيى، ايب ثب كيلٌ ايٍ فٕكهٔ ٔ  اگوچّکوك. 

ثَذ  كه مُْى َٲِ يياى عُگ آٌ ثب ثٕي يقِٖٕٕ رٖٕيو كيگوي  ٍوَْيٍ

 كوكو.  ْبي ٱجهي پيلا يي روي اى ُّيلِ ٔ اؽَبً کبيم

ُّبفزى، ًٍَْ ثٕكيى ٔ يبه  ي اى عٕاَبَي ها کّ ييپيکو فٌٕ آنٕك يک

 ،ُّيلو اى يُبٝٲي کّ گبْي َبيِ ها كه افجبه يي كثَزبَي ٍبل أل اثزلايي

يٕاُ  کوكو کّ عُگ ٔ رج٦بد آٌ، كاهك فٕك ها يٕاُ آٔهكِ ثٕكَل. اؽَبً يي

 کُل.  ثّ يب َيكيک يي

رٕپقبَخ اهرِ »ّزُل: َٕ ْبي ثيهگ يي ْب ثب ٥ُٕاٌ ٔٱزي كه ٕٮؾّ أل هٔىَبيّ

يب ٭الٌ نْکو، يٕا٤ٙ كًٍّ ث٦ضي ها كهْى کٕثيل. ؽوکذ ينثٕؽبَّ كًٍّ كه 

 «٭الٌ اهرٮب٥بد ٩وة کْٕه ثب ّْٕيبهي كنيو يوكاٌ ٭الٌ ريپ َبکبو يبَل.

كٔ كٍزگبِ ربَک، ٍّ »گٮذ:  ٕٝه ٕلاي عًٕٓهي اٍاليي يٕٱ٤ افجبه يي ًْيٍ

يزغبٔىاٌ ثّ آرِ کْيلِ ّل. كٔ كٍزگبِ َٮوثو ىهْي، يک عيپ ٭ويبَلْي 

ٔ ياصو َيؤْبي يب يُٓلو  ي٤ٕٙ كيلثبَي، يک ٍُگو َگٓجبَي ثب آرِ كٱيٰ

يٍ َيي ًْبَُل ثَيبهي اى عٕاَبٌ، كٔه اى ٔاٱ٦يذ ييلاٌ عُگ، «ّلَل.

کوكو كّ ايٍ اکضو يٕا٤ٙ ٔ ٍالؽٓبي كًٍّ يزغبٔى اٍذ  فّٕجبٔهاَّ ٭کو يي

اي ثّ  يّ ها ْى كهْى فٕاُْل کٕ٭ذ. مهِثٲ ثّ ىٔكی کّ كهْى کٕثيلِ ّلِ ٔ

کوكيى  يب ٭کو يي .رو اى ايٍ ؽو٭ٓبٍذ کوك کّ ٱٚيّ پيچيلِ ي٪يو فٕٞه ًَي

اي عي ًْذ  چبهِرٕاَل ايٍ کُلِ ها رب کُل. ٩ب٭م اى ايُکّ  اهرِ ثّ رُٓبيی يی

 ثواي ؽٕٚه كه آٌ ييلاٌ پو يقبٝوِ َيَذ.  ٥ًٕيي ايٍ يهذ



کْيل ٔ ثواي يٌٖٕ يبَلٌ يوكو  ْب آژيو ْى ييگبْي هاكيٕ ثّ عي گٮزٍ فجو

رٕعّ! رٕعّ! ٥اليزي کّ »كاك:  اى ثًجبهاٌ ْٕاپيًبْبي يزغبٔى ايُگَّٕ ْْلاه يي

ُّٕيل، ا٥الو فٞو يب ٦ٙٔيذ ٱويي اٍذ، ي٦ُي ٔ يٮٕٓو آٌ  اکٌُٕ يي ْى

ٔ ثّ پُبْگبِ  يؾم کبه فٕك ها روک. ايَُذ کّ ؽًهخ ْٕايي اَغبو فٕاْل ّل

 ٍپٌ ٕلاي آژيو ثب ُٝيٍ ثهُل ثّ کٕربِ رُبٔة كاّذ. « ثؤيل.

رٕعّ! »کوك:  چُبَچّ ؽًهّ رًبو ّلِ يب فٞو آٌ ثوٝو٫ ّلِ ثٕك، ا٥الو يي

ُّٕيل ا٥الو ٤ٙٔ ٥بكي يب ٦ٙٔيذ ٍٮيل اٍذ.  اکٌُٕ يي رٕعّ! ٥اليزي کّ ْى

ي٦ُي ٔ يٮٕٓو آٌ ايٍ اٍذ کّ ؽًهّ ْٕايي فبرًّ يب٭زّ يب اؽزًبل آٌ اى ثيٍ 

ٍپٌ ٕلاي آژيو ثب ُٝيٍ يًزل ٔ « اى پُبْگبِ فبهط ّٕيل. .زّ اٍذه٭

 ّل.  يکُٕافذ کْيلِ يي

كه  يزغبٔىاٌ ها پْذ ٍوْى ٕله كه ؽبنيکّ َيؤْبي يب ثب ٭ويبَلْي ثُي

ىك  کوكَل، فٕكُ َيي ال٫ يي ْب يي کٕ٭زُل ٔ كهثله ثيبثبٌ ْب يي افجبه ٔ هٔىَبيّ

يب ثّ ّيٕح اّکبَيبٌ ٥ًم »ايٍ ثٕك کّ:  )ي٢ُٕهُ.گٮذ ٔ اى ّيٕح اّکبَيبٌ يي

گوكيى ٔ كه  کُيى، ثّ يکجبهِ ثويي َْيُي يي کُيى، ثواي ٭ويت كًٍّ ٥ٲت يي

چييي کّ ؽزي يک يورجّ اعوا « کُيى. اَلاىيى ٔ آَٓب ها َبثٕك يي يؾبٕوِ يي

 َْل.(

کوك ٔ ثب فييْبي  فٕك ها يؾکى ييكًٍّ يوؽهّ ثّ يوؽهّ عبي پبي 

کوك ٔ ثّ ٱزم ٔ ٩بهد  اَلاىي يي ك٭ب٣ كٍذ ٓوْب ٔ هٍٔزبْبي ثيكهپي ثّ ّ پي

ثُیٖله ثوك.  فٕاٍذ اى ىٌ ٔ يوك ثّ اٍبهد يي پوكافذ. ْوکٌ ها يي يي

اي ا٥زٲبك ثّ ؽٕٚه ٔ ثَيظ يوكو َلاّذ. ىيواکّ عٕاَبٌ ثَيغي ٔ ينْجي  مهِ

يوكو رب ايُکّ فلأَل ثّ كاََذ.  ٝهجي فٕكُ يي ثواي ٱلهد ها يب٤َ ٔ يياؽى

« يٍ»اي کّ رکيّ کاليِ ٔاژح  ٥وّٙ ي٢هٕو يب ٥ُبيذ کوك ٔ هئيٌ عًٕٓه ثي



ٍوکوكِ گؤِ يغبْليٍ فهٰ ثّ  ثٕك، ثيک کوكِ ٔ ثب نجبً ىَبَّ ثّ ًْواِ هعٕي

اي يب٭ذ. ثّ  هَٔل اَٲالة عبَي كٔثبهِ گو٭ذ ٔ ّٕه ٔ ؽبل ربىِ. 1پبهيٌ گويقذ

ٍبل چٓبهو پبيبٌ َٓبئي ؾبَبد ْو ٕٕهد ايٍ يٲ٤ٞ اى ىَلگي يب ثب اعواي ايز

 يب٭ذ. چييي کّ ثواي يب فيهي يٞوػ َجٕك، ٱجٕني ٔ ييياٌ ي٦لل ًَواد ثٕك. 

کوكيى. ثب ن٬ٞ فلأَل گؤِ كٍٔزبٌ يب  ْب ثيْزو ٭کو يي اى ايٍ پٌ ثّ عجّٓ

ّلَل. ًّْ  ًَواد ٱجٕني ها كاّزُل ٔ يٕ٭ٰ ثّ كهيب٭ذ يلهک پبيبٌ يزٍّٕٞ 

 گنّذ.  يبِ اى آ٩بى عُگ يي4ايُٓب كه ؽبني ثٕك کّ 

پٌ اى ايزؾبَبد فوكاك يبِ ؽبل ٔ ْٕاي عجّٓ ٍواپبي كٍٔزبٌ ها ٭وا گو٭زّ 

کوكيى. اى ايٍ ثّ ث٦ل ٩ؤه يٲلً  ثٕك. يکليگو ها ثواي ؽوکذ رو٩يت يي

كاك. ٔٱذ آٍزيٍ ثبال ىكٌ ٔ ىيبٌ ًْذ  ينْجي ٔ اَٲالثي اعبىح يبَلٌ ًَي

 آَْزّ ه٭زٍ ٔ عبفبني كاكٌ، اؽَبً پٕچيٍبى ثٕك. اى گّّٕ ٔ کُبه  چبهِ

 . يىکوك يی

فٕك ها « يب ؽَيٍ»ٔ « يب ٥هي»گٮزيى يب کّ اى کٕكکي رب عٕاَي ثب  ثّ فٕك يي

ّل  گٕك ثپوَل؟! ييايى، اگو ٔاهك گٕك َْٕيى، پٌ چّ کَبَي رٕي  َْبٌ كاكِ

اى ايى. ٱجم اى ايُکّ ريو يبِ  کى ِّ يبِ كيوکوكِ گٮذ، ؽزي رب ؽبال ْى كٍذ

، ٭ٍّ َٮو اى كٍٔزبٌ َيكيک ٔ ًْلهً كيؤى، إ٪و ثٓوايي َژاك هاِ ثوٍل ثب

                                                
اُ  ٔ اى رٲليو َزوٍيل. ٔٱزي ثّ ٱلهد هٍيل، ثو فال٫ ٦ّبهْبي ٱجهي ( أ ثَيبه يٍ ٔ يُى گٮذ1

گٮذ: هْجو يٍ يٖلٯ اٍذ... ٔ َيي گٮذ: ايٍ عًٕٓهي، عًٕٓهيي َيَذ کّ يٍ ثّ آٌ ا٭زقبه کُى. 

ي ىَبَّ ٭واه کوكي؟ گٮذ: يٍ ثواي يٲبو ىٌ اؽزواو ٔ  ٔٱزي كه پبهيٌ فجوَگبه اى أ پوٍيل چوا ثب چٓوِ

 ئهى!! اهىُ ىيبكي ٱب



عٓذ کَت فجو اى کى ٔکي٬ آيٕىُ ثَيظ ٔ  1ٔ هٙب چبٱيبٌ٭اؽًل فويي

 ٍپٌ ا٥ياو، ثّ ٱى ه٭زيى.

رب آٌ ىيبٌ ؽزي کبّبٌ ْى يوکيي ثواي آيٕىُ ٢َبيي َلاّذ. پٌ اى 

ي ؽوو يٞٓو ٭بًّٝ ٔعٕ ثّ يکي اى يواکي صجذ َبو كه َيكيک پوً

 هاًُْبيي ّليى. 3ي٦ٖٕيّ

٭وكا ٕجؼ كٔهح آيٕىُ » يکي اى پبٍلاهاٌ کّ يَئٕل َبو َٕيَي ثٕك، گٮذ: 

ّٕك، يب اى ايٍ يوکي ا٥ياو فٕاْيى كاّذ. ًّب اگو فٕاٍزيل آيٕىُ  ّو٣ٔ يي

َٕيَي كٔ ٱ٦ّٞ ٥کٌ ٔ يک  اٍى« ثجيُيل، ًْيٍ ايؤى ثبيل صجذ َبو کُيل.

الىو كاّذ. چييْبيي کّ ًْواِ فٕك َلاّزيى. ثواي رٓيّ  رٖٕيو ُّبٍُبيّ

گْزيى. رب پبيبٌ ٔٱذ اكاهي ثيْزو ٭وٕذ  يلاهک ثبيل ثب ٥غهّ ثّ فبَّ ثويي

کوك، ايٍ ثٕك کّ پبٍلاهْب پبيبٌ  َجٕك. ايب چييي کّ يٲلاهي كنًبٌ ها فُٕ يي

كه  ٔٱذ اكاهي َلاّزُل. ثّ اؽزًبل ىيبك رب ٩ؤة ٔ ؽزي پبٍي اى ّجٓب ها

کبه ؽبٙو ثٕكَل. ايب فت، يٲلاهي رْٕيِ ٔ َگواَي كاّزيى. ؽبٙو ثٕكيى  يؾم

ىيبٌ ر٦لاك  اي ؽزي فٕكهْٔبي ثبهي فٕك ها ثّ يُيل ثوٍبَيى. آٌ ثب ْو ٍٔيهّ

ثبيَزي رٕي . فٕكهْٔبي يَب٭وي فيهي کى ثيٍ ٱى ٔ کبّبٌ روكك كاّزُل

ايَزبكيى. ْو  ه يييَيو فٕكهْٔبي ٥جٕهي اى رٓواٌ ثّ ييك ٔ کويبٌ ٔ ثُل

کوكيى يب ها ٍٕاه کُل. ؽبٙو  كيليى، يهزًَبَّ كهفٕاٍذ يي ييفٕكهٔيي ها کّ 

ْبيِ ثُْيُيى يب ؽزي ٍوپب ٔايَيى. ثب يْکالري کّ گٮزى ٔٱزي  ثٕكيى رٕي پهّ

ثّ فبَّ ثوگْزيى، ١ٓو ّلِ ثٕك. يي٦بكگبِ ثواي ثبىگْذ عهٕ ىيبهد يؾًلْالل 
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ى. كه يلفم ّٓو کبّبٌ يُز٢و ْو ٍٔيهّ ثٕك. پٌ اى يک ٍب٥ذ ع٤ً ّلي

گنّذ، ثّ ًْيٍ ٥هذ  نؾ٢بد ثواي يب ٍوي٤ يي اي کّ ثبّل، ايَزبكيى.  َٲهيّ

ث٦ل اى ١ٓو فٕك ها ثّ يؾم صجذ َبو ثَيظ ٱى  9ثيٲواه ثٕكيى. ثبالفوِ ٍب٥ذ

 هٍبَليى. فلا فيوّبٌ ثلْل کّ ُْٕى كه يؾم کبه ؽٕٚه كاّزُل. 

 



 

 

 

 

 

ِت،ِصذيخِاستِصذيخِاست،ِصذيخِاس

هيبٌ رًبو ّل. يک كه يؾم ثَيظ ٱى ثواي آيٕىُ ٢َبيي اٍى َّٕزيى. کب

ّل.  کوكيى. ّبكيًبٌ يٚب٬٥ يي َٮٌ هاؽذ کْيليى. ثّ ٕجؼ ٭وكا ٭کو يي

اکٌُٕ َٕثذ ّکوگياهي ٔ اكاي اؽزواو ثّ ٍبؽذ يٲلٍّ ؽٚود ٭بًّٝ 

 ثٕك. 3ي٦ٖٕيّ

هژيى ّبِ ثوايى رلا٥ي ّل: اي اى ىيبٌ يجبهىِ ٥هيّ  ثب ٔهٔك ثّ ٕؾٍ فبٝوِ

هلل ا اي ثّ ؽٚود آيذ ثب َّٕزٍ يٲبنّ 16كيًبِ  50ٔٱزي هٔىَبيّ اٝال٥بد كه »

فًيُي اْبَذ کوك، أل هٔؽبَيٌٕ ٔ ٝالة ٥هٕو كيُي ٔ ٍپٌ يوكو ٩يورًُل 

آييي كٍذ ىكَل. كٔ هٔى اكايّ پيلا کوك. َيؤْبي  ٱى ثّ هاْپيًبيي ا٥زواٗ

 ْزبه ٔ ٙوة ٔ ّزى ي٦زوٙيٍ پوكافزُل. كي ثّ ک 54ايُيزي ّبِ كه 

ايبو فًيُي ها يک ٍيل ُْلي ٥بيم اَگهيٌ ٔ هٔؽبَيذ « َبيّ هٔىي»كه آٌ 

 ها اهرغب٣ ٍيبِ ٔ يقبن٬ پيْو٭ذ ٔ ر٦ٍّٕ ي٦و٭ي کوكِ ثٕك. 

يٞهٰ كهط ّلِ ثٕك. ث٦ل ي٦هٕو ّل کّ ٔىيو  َبو َٕيَُلِ اؽًل هّيلي

هثبه، اييو٥جبً ْٕيلا آٌ ها ر٢ُيى ٔ كاهيُٕ ًْبيٌٕ ٔ ٔىيو ك ّبِ آٱبی ٭وُْگ

 55٭وكي اى ٭وٱّ ٙبنّ ثٓبئيذ،  فٕك ّبِ رٖؾيؼ ٔ ربييل کوكِ اٍذ. )ْٕيلا 



ايٍ فجو ها اى ٝالة  (!ٍبل َقَذ ٔىيو کْٕه اٍاليي ٔ ّي٦ّ ايواٌ ثٕك

ًْْٓوي کّ كه ر٦ٞيهي آفو ْٮزّ اى ٱى ثوگْزُل، ُّيلو. ثب عَزغٕ رٖٕيو 

فٕاَلو. يک آيبكگي مُْي ثواي ّوکذ كه عهَبد يٲبنّ ها ثلٍذ آٔهكو ٔ 

او ٍيل  يوثٕٛ ثّ ايٍ ي٣ٕٕٙ پيلا کوكو. رب ايُکّ اى كٍٔذ ٔ ًْْبگوكي

يواٍى چٓهى ّٓلاي ٱى كه يَغل ا٢٥ى  يورٚي ٍيليبٌ ُّيلو کّ ٭وكا ٥ٖو

 روٍيلو ٥ٖو ثّ عهَّ َوٍى، ٕجؼ ثّ يٲٖل ٱى ؽوکذ کوكو.  فٕاْل ثٕك. يي

هٔؽبَيٌٕ، گؤِ کضيوي اى يوكو ٱى ٔ ىائويٍ ىيبهد  يواٍى ثب ّوکذ ٥هًب،

ّو٣ٔ ّل. يکي اى ٥ٔبٟ، ٍقُواَي ّليلانؾُي ها ٥هيّ 3ي٦ٖٕيّ ٭بًّٝ

ثٕك. ْل٫ اى رغ٤ً يوكو « االٍالو کالَزو ؽغذ»ؽکٕيذ پٓهٕي كاّذ. َبيِ 

 ها ثيبٌ کوك.

يٍ ثيِ اى ايُکّ ؽٕاٍى يزٕعّ ٍقُبٌ أ ثبّل، ي٫ٕٞ٦ ُّبٍبيي ٥هًب ٔ 

٦ي ثٕك کّ ًْيّْ اًٍْبٌ ها ُّيلِ ثٕكو ٔ كٍٔذ كاّزى فٕكّبٌ ها ْى يواع

کْيلو ٔ ْي چپ ٔ  ىيبهد کُى. اگوچّ َيكيک يُجو َجٕكو، ٔني گوكٌ يي

 ّلو.  هاٍذ يي

اَٖب٫ ثٕك کّ يٲلاهي ْى ثّ ٍقُواٌ  پٌ اى َيى ٍب٥ذ گوكٌ چوفبَلٌ

عواي ر٦بنيى يب فٕاْبٌ ثوٱواهي ٢َبو اٍاليي ٔ ا»گٮذ:  رٕعّ کُى. أ يي

کّ َبگٓبٌ ع٦ًيذ ؽبٙو ثّ َْبَّ رإييل ايٍ فٕاٍزّ « ؽيبرجقِ اٍالو َْزيى

گوِ   ٭ويبك ثوآٔهكَل! ايٍ ؽوکذ اَٮغبهي ثٕك. ثواي يٍ ربىگي كاّذ. يْذ

کوكَل. پيِ فٕك گٮزى  اي ها رکواه يي ّلَل ٔ کهًّ کوكِ، هٔي ىإَ ثهُل يي

 ي٦ُي چّ؟!

کّ ايٍ ٔاکُِ ثّ چّ يٞهجي ثٕك؟ كّ ثواي ٔه ثٕكو  ُْٕى كه ايٍ ٭کو ٩ّٕٝ

يزٕعّ . يورجّ كٔو َيي ًْيٍ ها رکواه کوكَل. يٲلاهي اى ْٕل ٔ ْواً كهآيلو



ايٍ ٥جبهد ها « ٕؾيؼ اٍذ.»گٕيُل  ْبي ٍقُواٌ يي ّلو کّ كه رإييل گٮزّ

كه آٌ « ٕؾيؼ اٍذ، ٕؾيؼ اٍذ، ٕؾيؼ اٍذ.»کوكَل  ٍّ يورجّ رکواه يي

 هٍى َجٕك.  «و رکجي» ىيبٌ ُْٕى گٮزٍ

ثب يْذ گوِ کوكِ كه ؽبنيکّ  .ثٕكَل و ََْزّكٔ عٕاٌ پوّٕه ٱًي كه کُبه

کوكَل  کْيلَل، ثب چْى ٔ اثؤ ثّ يٍ ْى اّبهِ يي کهًّ ٕؾيؼ اٍذ ها ٦َوِ يي

ثيُى! ثواي كنقّٕي آَٓب ٭ٲٜ يْزى  آيٕىُ يي ٭٦اًلکّ ثگٕ! يٍ ْى َگٮزى کّ 

كهيبي يٕاط ًْواِ ّلو ٔ ٕؾيؼ اٍذ ها  ها ثبال آٔهكو. كه چٓبهييٍ يورجّ ثب

 گٮزى، ايب َّ هٔي ىإَ ثهُل ّلو ٔ َّ فًْگيٍ. 

كهٔك ثو »ىك  ٍقُواَي رًبو ّل. ع٦ًيذ يک ٕلا ٔ ًْبُْگ ٭ويبك يي

ايٍ ٦ّبه يجزُي ثو ٦ّٕه ٔ عبمثّ فبٕي ثٕك. أل « فًيُي، كهٔك ثو فًيُي.

ىكٔك ٔ ٭وك ها  اى كل يي ّل ايب پٌ اى نؾٚبري ْو روٍي ها يٕ ثو ثلٌ ٍيـ يي

 ثوك.  يغنٔة فٕك کوكِ ٔ ًْواِ يي

. ايُغب َيي كه کْيليى ثّ ثبالی يغهٌ ٍوک يیًْيّْ رٕي يؾهّ فٕكيبٌ 

پبيبٌ يواٍى ثّ ٕله عهَّ ٍوىكو رب ثجيُى کي ٍقُواٌ ٔ کي ٕلهَْيٍ اٍذ. 

 يٲلاهي أٙب٣ ها ثٮًٓى کي ثّ کي اٍذ؟

ي عهَّ ه٭زى. َگبْى ثّ عهٕ يؾواة ٍوي٤ ٔ ثب ّزبة ثّ ًٍذ عبيگبِ ثبال

اَل،  فٕاٍزى رب ٥هًب يغهٌ ها روک َکوكِ كيلو. يي يَغل ثٕك ٔ عهٕ پبيى ها ًَي

گٮزُل: ؽٚواد آيبد، گهپبيگبَي ٔ يو٥ْي  ايُکّ يي ىيبهرْبٌ کُى. فًٖٕٕب

َغٮي اى يواع٤ ْى ؽٕٚه كاهَل. ّبيل ُْٕى كِ يزو َو٭زّ ثٕكو کّ اَجِٕ ا٥الييّ 

ّل. يوكو  هيقزّ يي يجبهک ايبو فًيُي كه ٭ٚب پقِ ٔ ثو ٍو يوكو ٔ رٖبٔيو 

گو٭زُل. يٍ ْى رالُ کوكو اى ايٍ  ْب اى يکليگو ٍجٲذ يي ثواي ثوكاّزٍ ٥کٌ

 ثب٧ گهي ثچيُى. 



کٮْى ها ثّ كٍذ گو٭زّ ثٕكو. رٕي ايٍ ّه٩ٕي يک نُگّ آٌ ا٭زبك. 

هَگ أنيٍ  رٕاََزى فى ّٕو ٔ آٌ ها ثوكاهو. آٌ کٮِ چويي ٕٕهري ًَي

 کٮْي ثٕك کّ اى ايٍ ٣َٕ كاّزى. ٍٮبهّي پيِ کٮبُ كٔفزّ ثٕكو. 

ٕل ٔ چٓم رٕيبٌ کّ پٕل ىيبكي ثٕك، ييك كاكِ ثٕكو. )آٌ كکبٌ رٕنيلي 

ثلرو ايٍ ثٕك کّ ثبيل ثلٌٔ کٮِ  .(ىيِوگنه ثيٍ ؽَيُّ ٔ يَغل چٓبهٍٕٯ ثٕك

زي يک رٕيبٌ ثواي ثّ فبَّ ثوگوكو، ىيوا ٭ٲٜ پٕل کوايّ ثوگْذ ها كاّزى ٔ ؽ

ٔپيِ کوكٌ پبي ا٭واك ٔ هكيبثي، کٮِ ها  فويل يٕاك فٕهاکي َلاّزى. ثب پٌ

 ْبي ايبو چييُ ًَبَلِ ثٕك.  ايب اى ٥کٌ .عَزى

اى ٩ه٪هخ ّجَزبٌ يَغل ثّ ٩ه٪هَزبٌ ٕؾٍ آيلو. ثّ چُل ّه٩ٕي ٔ رغ٤ً 

ه٭زى رب ٥کَي پيلا کُى، كيگو َجٕك. ٱٖل كاّزى ثّ ٥ُٕاٌ ٩ٍٕبد ثواي 

 51 ٔٱبي٤ كٍٔزبٌ ثيبٔهو. انجزّ َبو ٔ رٖٕيو ايبو ثوايى آُّب ثٕك، پلهو ثبهْب

يٕٱ٦ي کّ پْذ كاه ٱبني يْ٪ٕل ثب٭زٍ  فوكاك ها ثوايى گٮزّ ثٕك. يقًٖٕٕب

 كاك. ٥کٌ ايبو ها ْى كه يُيل كاّزيى.  ثٕكيى، رٕٙيؼ يي

َل ٔٱزي ثّ ٕؾٍ آيلو، ٕؾجزٓبي گؤْي اى ٝالة کّ كٔه ْى ؽهٲّ ىكِ ثٕك

. ايٍ ؽهٲّ يکي اى کوكَل، رٕعٓى ها عهت کوك ْبي ُّيلِ ها هك ٔ ثلل يي ٔ فجو

ال ّٓو يک َٮوّبٌ كه يٕهك أٙب٣ ٔ اؽٕ كْٓب ٔ ّبيل ٕلْب ع٤ً هاييَي ثٕك.

اَل، يإيٕهاٌ ّبِ آَٓب ها  ايؤى چٓهى ّٓلاي ٱى ها ثوگياه کوكِ»گٮذ:  رجويي يي

چُل رغ٤ً « اَل. ٓيل ٔ يغؤػ ّلِاي ّ ثّ فبک ٔ فٌٕ کْيلِ، كه َزيغّ ٥لِ

كيگو ها َيي ٍو ٔ گُٕ آة كاكو. ثيٍ آَٓب ْى ٕؾجذ اى رجويي ثٕك. ٩ؤة 

کوكو.  ّل. يبَلٌ كه ايُغب کب٭ي ثٕك. ثبيل ثّ ٝو٫ فبَّ ؽوکذ يي َيكيک يي

يٕٱ٦ي کّ فٕاٍزى اى كهة ٕؾٍ ثيؤٌ ثيبيى، ربىِ يزٕعّ ّلو ثيِ اى ايُٓب 

ب٣ ٱًو كه ٥ٲوة اٍذ! ٕلْب يإيٕه ٙل ّٕهُ ثب کوكو، أٙ کّ يٍ ٭کو يي



آٔه آيبكِ يٕهُ ثّ كافم ٕؾٍ  ْبي گبى اّک رغٓيياد کبيم اى عًهّ َبهَغک

 ثٕكَل. هَگ اى ٕٕهرى پويل. 

ٍوي٤ ثّ كافم ثوگْزى. ربىِ يزٕعّ ّلو کّ روکيت ع٦ًيذ ثيْزو عٕاَبٌ 

کّ گٕيي  .لّلَ اي پٌ ٔ پيِ يي پوّٕه ٔ ٝالة ٥هٕو كيُي َْزُل. ثّ گَّٕ

كَجبل ٭وٕذ ثٕكَل رب  يْذ گوِ کوكِ كه چُگ ؽوي٬ ثيبَلاىَل ٔ كٍذ ٔ 

 ّل.  ّبٌ کًزو كيلِ يي ا٭واك يٍَ ٔ ييبََبل ثيٍی ثب أ َوو کُُل.   ا پُغّ

اي  ْبي فؤعي كيگو ه٭زى. كيلو آَغب ْى ٕؾُّ ثب ٍو٥ذ ثّ ٍٕي كهة

زبَّ يٲلٍّ كه يْبثّ آهايِ كاكِ ّلِ اٍذ. يزٕعّ ّلو کّ يغ٥ًّٕ آٍ

 گو ٱواه كاهك.  يؾبٕوِ َيؤْبي ٍوکٕة

ثوگْزى كافم ٕؾٍ ٔ نؾ٢بري پو اٙٞواة ها گنهاَلو. چييي کّ ثّ 

او ْيچ اٝال٥ي اى آيلَى ثّ ٱى َلاّزُل.  ايٍ ثٕك کّ فبَٕاكِ ،ا٭ئك او يي َگواَي

ثّ ٥الِٔ ٩يو اى ًْيٍ ٕؾٍ ْيچ کغبي ٱى ها ثهل َجٕكو کّ يٕٱ٤ كهگيوي ٔ ىك 

او ثٕك. ربکٌُٕ  فٕهك ثّ آَغب ٭واه کُى. أنيٍ رغوثّ اى ايٍ كٍذ كه ىَلگي ٔ

 اي ها َليلِ ثٕكو، اگوچّ يٲلاهي ُّيلِ ثٕكو.  چُيٍ ٕؾُّ

نؾ٢بري ها يزوٕل ٭وٕذ ثواي فؤط ثٕكو رب ايُکّ كيلو گؤْي اى ىَبٌ 

يٍَ ٔ ٍبنقٕهكِ كه ؽبل ثيؤٌ ه٭زٍ َْزُل. ٍوي٤ فٕك ها الثالي آَٓب 

َلو ٔ ًْواِ آَٓب اى ي٦جو ثبهيکي کّ كٔ ٝو٭ِ كيٕاه ٍپو َيؤْبي ٙل هٍب

ّٕهُ ثٕك، گنه کوكو. ايٍ ي٦جو ثواي يٍ كاالٌ ٔؽْذ ثٕك. ٍوو ها پبييٍ 

کوكو کّ ي٦ُي يٍ پَو يکي اى آٌ ىَٓب َْزى. ثّ  اي ؽوکذ يي اَلافزّ ثّ گَّٕ

ايّ ثواي ه٭زٍ گٮزى اگو عيت يوا ثگوكَل، چييي ثّ عي چُل رٕيبٌ کو فٕك يي

ثّ يُيل َلاهو.  ثّ َيًّ هاِ كاالٌ ٔؽْذ هٍيلو. كيلو ر٦لاكي اى عٕاَبٌ ٱًي 

ْبي  اَل ٔ ٕهٕاد اي کّ ٭بٕهّ چُلاَي رب آَغب َلاّذ ايَزبكِ كه كْبَّ کٕچّ



ّغب٥ذ فٕك ها ثّ فيم « كهٔك ثو فًيُي»٭وٍزُل. ٍپٌ ثب ٦ّبه  پي يي پيب

 كاكَل.  يي ؼ ثٕكَل، َْبٌ َيؤْبي ايُيزي کّ رب ثٍ كَلاٌ يَه

فٕاٍزى ٭ويبك ثيَى کّ چُل نؾ٢ّ ٕجو کُيل رب يٍ اى ايٍ ييبٌ هك ثْٕو!  يي

ثّ رٲب٤ٝ فيبثبٌ عهٕ  رٕاََزى ٍوي٦زو ثؤو.  کًي ثو ٍو٥زى ا٭ئكو. ايب ًَي

يوكاٌ هٍيلو )اکٌُٕ فيبثبٌ اَٲالة اٍذ( ايٍ فيبثبٌ  ؽوو ٔ فيبثبٌ چٓبه

ْب ثب يإيٕهاٌ ّبِ ثٕك. كه ٍّ هاْي چُل َٮو  يويَٲّٞ ّو٣ٔ ثَيبهي اى كهگ

  .پبٍجبٌ ؽهٲّ ىكِ ثٕكَل. َبگٓبٌ يک پيويوك هٔؽبَي آيل ثو ٍو آَٓب ٭ويبك کْيل

كاكَل کّ  يکي كٔ َٮو اى يإيٕهاٌ ٍوي٤ ثّ ًٍزِ كٔيلَل ٔ أ ها ٭ٲٜ ْم يي

ك. يٍ کّ ا٭ئ کوكَل. أ ثو ٭ويبكُ إواه كاّذ ٔ يي ثؤك. گبْي أ ها رٓليل يي

ر٦ٞيم ّلِ،  رٕاََزى چَجيلِ ثّ كيٕاه ٔ كِه كکبَٓبي َلاّزى رب يي هيٰ پبكيگو 

 ّلو. ّغب٥ذ آٌ هٔؽبَي ثوايى ر٦غجي ثٕك.  اى آَٓب كٔه يي

ّل، عبي يبَلٌ َجٕك. ثّ يُيل ثوگْزى. ثواي  كه ْو ٕٕهد چٌٕ ٩ؤة يي

ك. پٌ اى چُل يلري ٬ٕٔ ايٍ ٍٮو فبٝوِ اَگيي ََٲم يغهَى ٔ ْى َُٲم آٌ ثٕ

٩ؤة ثّ كافم ٕؾٍ يٕهُ رُگ هٔى ُّيلو کّ يإيٕهاٌ ٢َبو ّبُْْبْي 

 ثوكِ ثٕكَل. 
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، ٭يبِ ثٕك. ثب إ٪و ثٓوايي َژاك ٕجؼ هٔى پٌ اى َبو َٕيَي کّ أنيٍ هٔى ريو

ٔ هٙب چبٱيبٌ ثّ ٱى ه٭زيى. ٍپٌ ثّ يؾم پبكگبٌ آيٕىّي ٔاهك  ٭اؽًل فويي

ثُبو رٓواٌ ٱواه كاّذ. ث٦لْب ايٍ پبكگبٌ ـ آىاكهاِ ٱى  27ليى. كه کيهٕيزو ّ

 كي َبيگناهي ّل.  54ّٓلاي 

يکي اى يَئٕالٌ كه فٖٕٓ نئو رٕعّ ثّ آيٕىُ ٔ يٲوهاد يوثٕٛ ثّ 

پبكگبٌ رنکواري كاك. ٍپٌ گٮزُل: ثؤيل ٍٔبيم يٕهك َيبى اَٮواكي رؾٕيم 

کبه فبکي هَگ کُّٓ ٔ كٍذ چُلو، پٕريٍ نجبً (  ١و٫ ٩ناٲالٔي )ُيثگيويل. 

 گو٭زيى. « او يک»ٔ يک رٮُگ کوكِ 

يؾم آٍبيْگبِ يب ها يْقٔ کوكَل. ١ٓو ثب ًَبى ٔ ٕو٫ َبْبه ٔ ٍپٌ 

ثوَبيّ آيٕىّي ا٥الو ّل. ثوَبيّ  ٍبىيبَلْي كه گؤْبَٓبي آيٕىّي ًْواِ ثٕك.

ّزيى. آَوا گبِ آيٕىُ هىو اَٮواكي كا ثب آيبكگي عًَبَي ّو٣ٔ ّل. پَيٍ

 گٮزُل.  يي« ربکزيک»

ْبي  ْبي كا٧، كٔيلٌ ٔ ثبال ه٭زٍ اى رپّ ْٕاي گوو، آ٭زبة ٍٕىاٌ، ٍُگ

اُ اى ٱهِٕ ٍُگٓبي ٍقذ ٔ ىيقذ پّٕيلِ ّلِ ثٕك، ثّ اٝوا٫ پبكگبٌ کّ ًّْ

 ،فيي ه٭زٍ ْبي فبه فْک ٔ ىْوآگيٍ کّ كه آَغب پوآکُلِ ثٕك، ٍيُّ اٙب٭ّ ثٕرّ



ّل رب هفٕد ٔ ٍَزي َبّي اى  رکواهي ثب٥ش ييْبي  ََْزٍ ٔ ثوفبٍزٍ

 ْبي پْذ ييي كهً ٔ يلهٍّ اى رٍ ىكٔكِ ّٕك. ََْزٍ

چکيل. روي ٕٕهد ها ثب آٍزيٍ ىثو ٔ ٙقيى  ْبي چْى يي ٥وٯ اى يژِ

ْبي ٱى رٕٱ٤ كيگوي َلاّزيى.  کوكيى. كه ريويبِ اى ثيبثبٌ پيواٍْ ٢َبيي پبک يي

ثب ٦ًَذ پو ثوکذ چٮيّ آُّب َجٕكيى ٔ  ثٕك. آٌ هٔىْب ُْٕى 1هفزى اى ٥وٯ نچ

 هٍى َجٕك. 

 عبيگييٍ َلاّذ. ٍٮوِ،ثب کبهکوكْبی گَٕبگَِٕ ثب ثوکذ ثٕك. ٔاٍّ ايُکّ 

ثبهاٌ،  چزوكاٌ، ٥وٱچيٍ،  عبيّنُگ، كٍزًبل، كٍزگيوِ، ٔيًُّ، ؽٕنّ،  ٍغبكِ،

وای ثٕب٭ی ُٝبة، هٔاَلاى، ىيواَلاى، ثبٌ، َٕاه ىفى، کًوثُل، ٭بََقّ،  بيّچزو ٍ

 ثٕك. ٩يو٥ِاليذ كاكٌ ٔ كه گوك ٔ ٩جبه، كه ٔٱذ آنٕكگی ّيًيبيی ٔ رُٮٌ 

 يؽبل کُبه ثَبٛ چبي كه پبيبٌ ْو عهَّ آيٕىُ هىو، فَزّ ٔ رُّْ

الٔي ثٕك. يک فٕثي كاّذ کّ ىٔك اى كا٩ي آٌ ٲه٭زيى. اٍزکبٌ يب ًْبٌ ي يي

ٓبه رب چبيي ىكيى ٔ ْو کلاو ٍّ، چ ّل. چٓبه َٮوي كٔه ْى ؽهٲّ يي کبٍزّ يي

 فٕهكيى.  ثب آٌ اٍزکبَي کّ گٮزى يي

اَل، يْ٪ٕل  هٔى كٔو ُّيليى، يک گؤِ کّ ثّ ربىگي ٥ٕٚ ٍپبِ کبّبٌ ّلِ

 ،اي اى كٍٔزبٌ ًْْٓوي گنهاَلٌ كٔهِ آيٕىّي َْزُل. ٍوا٩ْبٌ ه٭زيى. ٥لِ

  ثٕكَل. ا... ؽبط ؽَيُي ٔ ٥جبً ٕجب٧ پٕه ، ٍيل عٕاك رکيّ، ٍي٬٭اؽًل آثبَي

ْبي كا٧، هٔي آٌ ٱهِٕ ٍُگٓب، ىيو  كٔ هٔى أل، كٔيلٌ ثو آٌ رپّ يکيكه 

آ٭زبة ٍٕىاٌ، كّٕاه ٔ ٝبٱذ ٭وٍب ثٕك. ايب ٔٱزي ٍيُّ فييْب ثب ٍٕد ٔ 

« اکجو اهلل» ّل ٔ آَٓب ها ثب ٭ويبكْبي ع٦ًي  ًٍبعذ آٌ يوثي ٔهىيلِ ًْواِ يي
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او ثب گويب ٔ ّل. آهاو آه ثَزيى، ٍَزي ٔ رُجهي اى رًُبٌ فبهط يي آميٍ يي

گو٭زيى. اؽَبٍى ايٍ ثٕك کّ ثبيل ايٍ عَى ها هَظ ثلْيى.  ثيبثبٌ ٍٕىاٌ فٕ يي

کوك، هاثّٞ  ٔٱزي يوثي ؽوکبد ّليل ثلَي ها ثب كاك ٔ ٭ويبك ثو يب رؾًيم يي

کوكو.  كاّزى. ك٥بيِ يي ٥بٝٮي يٚب٬٥ ّلِ، أ ها ثيْزو كٍٔذ يي

 فٕاٍزى ٱب٦ٝيذ ثيْزوي كاّزّ ثبّل.  يي

كه پبيبٌ رًويٍ هىيي ثّ آٌ ؽبنذ رُّْ ٔ فَزّ ٍوا٧ ثَبٛ چبيي ٔٱزي 

کوكو ايٍ هيبٙذ،  آيل کّ رًبو ّلِ ثبّل. چوا کّ ٭کو يي ه٭زيى، فّٕى يي يي

 کُل.  يب ها ثيْزو آثليلِ ٔ آيبكِ رؾًم يْٲذ يي

 هٔى ييلاٌ، َّ گبٔ پؤاهي اٍت ال٩و ييبٌ ثکبه آيل

 )٦ٍلي(            

ريو ٭وا هٍيل. اى فٕاة ثيلاه ّليى.  0ُٕال گنّذ. ٕجؼ يک ْٮزّ ثليٍ ي

ٔآيل ًْيْگي، آٌ ّٕه ٔ َْبٛ ٱجهي  پٌ اى ٕو٫ ٕجؾبَّ كيليى کّ آٌ ه٭ذ

ٔ آٌ رؾوک ْو هٔىِ َيَذ. ثو فال٫ ٥و٫ ًْيْگي، ٕلاي ٱوآٌ اى 

 هٍل. فلايب چّ ارٮبٱي ا٭زبكِ اٍذ؟!  ثهُلگْٕبي پبكگبٌ ثّ گُٕ يي

و ٔ اى يَئٕالٌ ّو٣ٔ ّل. يکي اى ثواكهاٌ ًْگؤِ ثگٕيگٕ، پوٍِ اى يکليگ

اَل.  ْبي ٱى ثٕك، آيل ٔ گٮذ: آٱبي ْبًّي ه٭َُغبَي ها رؤه کوكِ کّ اى ثچّ

هَگ اى ٕٕهرٓب پويل، ًّْ ٩ًگيٍ ّلَل. ْبًّي هئيٌ يغهٌ ٔ يکي اى يبهاٌ 

 ّل.  ايبو ٔ اى َيؤْبي ٭٦بل اى آٌ أل اَٲالة يؾَٕة يي

اَٮواكي ا٭زبكو کّ ثواي گؤِ  هٔى ٱجم يوثي هىو  ثّ يبك ْْلاهْبي كٔ

رٕاَل آيٕىّٓبيي ثجيُل کّ  ْو کٌ ٥الٱّ كاّزّ ثبّل، يي»آيٕىّي گٮذ: 

ؽٮب١ذ ّقٖيزٓب ٔ َگٓجبَي ايبکٍ ؽَبً كٔنزي ها ثّ ٥ٓلِ ثگيوك. ايٍ کبه 

ّٕيل، چٌٕ  ْى، يبَُل عجّٓ كاهاي اهىُ ثٕكِ ٔ اى َيؤْبي اَٲالة يؾَٕة يي



ىيبٌ يغبْليٍ فهٰ عُگ يَهؾبَّ ها ثّ ٱٖل ثواَلاىي عًٕٓهي گؤِ ٍب

٢بو اٍاليي ّو٣ٔ کوكِ ٔ ثب َٮٕم كه َٓبكْب ٔ ٍبىيبَٓبي كٔنزي رؤه يَئٕنيٍ َ

ايى.  ثيْزويُّ ا٭واك گؤِ گٮزُل: يب ثواي ا٥ياو ثّ عجّٓ آيلِ« کُُل. ها كَجبل يي

 .بٔىاٌ ها كاّزيىْو چُل کّ يب ّٕه ٔ ّٕٯ ؽٕٚه كه عجّٓ ٔ هىو ٥هيّ يزغ

هَگبهَگ رٕكهرٕ ها كهک کُيى. گؤْي 1رٕاََزيى فٞو ايٍ چهپبٍگبٌ ايب ًَي

 . َبيي كه فٕه ٔ ّبٌ«. يُب٭ٲيٍ»گٮزُل:  کّ يوكو يي

پٌ اى رؾوکبد يَهؾبَّ ٔ کْزٍ يوكو كه کٕچّ ٔ ثبىاه ٔ ِ:ثواي ًََّٕ

بىيبٌ ًْچُيٍ رؤه ر٦لاكي اى يَئٕالٌ ٢َبو عًٕٓهي اٍاليي رٍٕٜ ٍ

يغبْليٍ فهٰ چُل َٮو اى ا٥ٚب ٔ ٝو٭لاهاٌ ايٍ گؤِ عُبيزکبه كه کبّبٌ 

 ىَلاَي ّلَل.

ٕجؼ »گٮذ:  کوك. يي اکجو ٝبْويبٌ يلري ها كه آَغب فليذ يي پبٍلاه ٥هي

أل ٔٱذ ثواي ٍوکْي ثّ كافم ىَلاٌ ه٭زى. ًّْ آَبٌ فٕاة ثٕكَل. يکي اى ايٍ 

َزّ ثٕك. يٍ ٭کو کوكو ٍوكهك كاهك. پيِ ىَلاَيبٌ پيْبَي فٕك ها ثب كٍزًبل ث

 فٕك گٮزى ّبيل ثزٕاَى کًکِ کُى.

كيلو هٔي پيْبَي ٔ ىيو كٍزًبل، ثوعَزّ ٔ ٩يو ٥بكي اٍذ.  .َيكيک أ ّلو

ثب كٱذ َگبِ کوكو. كيلو يک يٓو ًَبى هٔي پيْبَي گناهكِ ٔ گوِ كٍزًبل ها كه 

اى أ كٔه ّلو. ٭کو  پْذ ٍو يؾکى ثَزّ اٍذ. ثّ ٕٝه کبيم فٕاة ثٕك. آَْزّ

اُ ثًبَل رب كيگواٌ ٭کو کُُل کّ أ  فٕاٍذ عبي يٓو، هٔي پيْبَي کُى يي يي

 «اْم ًَبى ّت ٔ ٥جبكد اٍذ!
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هٍيل. كيگوي آيل ٔ گٮذ:  كهكَبک يي خکى فجوْبي ثيْزوي اى آٌ ٔاٱ٦ کى

اَل. چٓبه رٍ اى ٔىيواٌ ْى عئ ّٓلا َْزُل.  اهلل ثْٓزي ها َيي رؤه کوكِ آيذ

يُٓلً يٍٕي کالَزوي ٔىيو هاِ ٔ رواثوي، كکزو ٱُلي ٔىيو پَذ ٔ رهگوا٫ ٔ )

ثقِ ٔىيو يْبٔه ٔ  رهٮٍ، كکزو ٥جبٍپٕه ٔىيو َيؤ، كکزو يؾًل٥هي ٭يبٗ

هئيٌ ٍبىيبٌ ثٓييَزي( ُّيلٌ ايٍ فجوْب ثواي كٍٔزلاهاٌ اَٲالة ثَيبه 

 اَگيي ثٕك.  ٔؽْزُبک ٔ ٩ى

ًل يُز٢وي ٔ ٥جلانؾًيل كيبنًّ ٔ كيگوي ْى اى ًَبيُلگبٌ يغهٌ يضم يؾ

 رٍ ثٕكَل.  20ثوك. ّٓلاي يغهٌ  َژاك َبو يي َبٰٝ َٕهي ٔ پبک

کُبه فيبثبَٓبي  هٔ هٔي ىييٍ پيبكِ  اي کُبه كيٕاه آٍبيْگبِ ْوکَي كه گّّٕ

 اُ ثهُل ّل.  كافم پبكگبٌ ََْذ ٔ ٕلاي ٙغّ ٔ َبنّ

ا٥الو فجو اَٮغبه  ٕجؼ ثٕكيى. گٕيُلح افجبه پٌ اى 0يُز٢و افجبه ٍب٥ذ 

ثيِ اى  ٔاٱ٤ كه ٍوچًّْ رٓواٌ ثًت كه ك٭زو يوکيي ؽية عًٕٓهي اٍاليي

فجو ثّ ايٍ ّکم ثوای كٍٔزبهاٌ اَٲالة فيهی  ثيبٌ َٮو اى ّٓلا ها َبو ثوك. 07

فلا ها ّکو کّ َبو آٱبي ْبًّي عئ ايٍ گؤِ َجٕك. ٕلهَْيٍ ٔؽْزُبک ثٕك. 

 كکزو ٍيل يؾًل ثْٓزي ثٕك. ايٍ يؾٮم ثْٓزي ٔ فلايي آيذ اهلل 

 َٗسف اص داهبى پبک خَد ثِ صًذاى سفتِ است ثٖ گٌبّٖ کن گٌبّٖ ً٘ست دس دَٗاى عشق

ّل ٔ اى ييبٌ  ثّ ٥ٲيلح پهيل ّيٞبٌ ثيهگ، ثْٓزي ثبيَزي ؽن٫ ٭يييکي يي

ه٭ذ، أ يب٤َ ثيهگي ثو ٍو هاِ نْکو ّيٞبٌ ثٕك. کَي کّ َّ كَجبل ّيٞبٌ  يي

ْبيِ ها ثقٕهَل. ثقٕثي  گناّذ كيگواٌ ٭ويت ٍٍّٕٔ يي ا٭زبك ٔ َّ هاِ يي

ْبي  ي٦ُي چّ؟ )اى گبو«ال تتجعَا خطَات الش٘طبى اًِ لکن عذٍ هج٘ي»كاََذ  يي

(.  ايٍ اى اٍُبك ٍٕهِ ثٲوِ 278آيّ . ّيٞبٌ پيؤي َکُيل أ كًٍّ آّکبه ًّبٍذ

 اي اٍذ کّ ثّ ْيچ ٔعّ ثْٓزي هٔؽبَي»الَّ عبٍٍٕي آيويکب ثٕك کّ: 



آٌ ٍيل ؽَيُي پيِ اى ايٍ ثبهْب ثّ ّيٞبٌ ثيهگ « رٕاٌ أ ها ٭ويت كاك. ًَي

) ... اى «  اى كٍذ يهذ ايواٌ ٥ٖجبَي ثبُ ٔ اى ايٍ ٥ٖجبَيذ ثًيو »گٮزّ ثٕك: 

گيَل. ثگٕ: ثًيويل ثب ًْيٍ فًْي کّ كاهيل.  آيّ  ّلد فْى ثو ًّب، ٍو اَگْزبٌ فٕك ها ثّ كَلاٌ يي

 ٥ًواٌ(  /آل119

آيٕىّي رؾذ رإصيو ايٍ هفلاك ٩ى اَگيي هٔى كيگو پبيبٌ يب٭ذ. ثّ يُيل كٔهِ 

ْبي  ثوگْزيى. ثب کًبل ر٦غت كيلو، ا٭واكي کّ رب كيؤى رؾذ رإصيو ٍٍّٕٔ

کوكَل، ايؤى گويبٌ ٔ  فُبٍبٌ، ّبي٦بد ٥هيّ ّقٖيذ ّٓيل ثْٓزي ها ثبٔه يي

َّٕ َجٕك کّ چٓوح اَل. اکٌُٕ كاََزّ ثٕكَل کّ ثْٓزي آَگ اى کوكح فٕك ّويُلِ

 گٮزُل.  َٮبٯ ٔ ٙل اَٲالة كافهي ٔ يَزکجو فبهعي يي

... ايْبٌ ها يٍ ثيَذ ٍبل ثيْزو  »٭ويٕك:  ثهکّ آَگَّٕ ثٕك کّ ايبو يي

ُّبفزى، يوارت ٭ٚم ايْبٌ ٔ يوارت ر٦ٓلُ ثو يٍ ي٦هٕو ثٕك ٔ آَچّ کّ  يي

اٍذ ٔ آٌ يٍ هاع٤ ثّ أ يزبصو َْزى، ّٓبكد ايْبٌ كه يٲبثم أ َبچيي 

  «ي٢هٕييذ ايْبٌ كه ايٍ کْٕه ثٕك...

اي کّ ثب کًي رٕعّ ٔ ّْٕيبهي  ايب يزإٍٮبَّ آگبْي ٍيبٍي ٔ اعزًب٥ي

رٕاََذ ثّ كٍذ آيل، ثب پوكافذ ْييُّ ٍُگيٍ، ثّ ٔىٌ يک يهذ، رغوثّ  يي

ثّ يٲيٍ « أ يک يهذ ثٕك.»ايبو فًيُي پٌ اى ّٓبكد ثْٓزي ٭ويٕكَل: ّل. 

، 127)آيّ « اثواْيى يک ايذ ثٕك.»اى ٱوآٌ کويى انٓبو گو٭زّ ثٕك: آٌ ايبو ثيهگٕاه 

 ٍٕهح َؾم(

. رب َلايٍ گؤِ يُؾو٫ ثّ ٕٕهد کبيم كه فليذ عُبػ ّيٞبٌ ثٕك

، َل، رؤه اَغبو كاكَلثّ َٓٚذ اٍاليی آٍيت ىك ُلٔ َٮٌ كاّز ُلرٕاََز يی

 ! َلثوای ثيگبَگبٌ عبٍٍٕی کوك

ٍبىيبٌ يغبْليٍ فهٰ کّ اى واٌ ٔ ٥واٯ ثيٍ اي ثٌ پٌ اى ا٥الو آرِؽزی 

ّلَل، ثب َيؤي پُظ  عبَت اهرِ ث٦ضي ٥واٯ پْزيجبَي يبني ٔ رَهيؾبري يي



٩يو٢َبيي،  ْياه َٮوي ٔ ٕلْب ربَک ٔ َٮوثو ىهْي، فٕكهْٔبي ٢َبيي ٔ

. ْبي ٙلْٕايي ٔ... ثواي رٖو٫ رٓواٌ ؽوکذ اؽًٲبَّ فٕك ها آ٩بى کوكَل رٕپ

ثب پِّٕ ٔ پْزيجبَي َيؤي ْٕايي ٥واٯ . َبييلَل« يلاٌ٭و٧ٔ عبٔ»ؽًهّ ها ايٍ 

آثبك  ي پبٝبٯ ثّ اٍالو اى ٝويٰ رُگّ. مْبة گنّزُل اى ٱٖو ّيويٍ ٔ ٍوپم

 . هٍيلَل ٔ ثّ ًٍذ کويبَْبِ كه ؽوکذ ثٕكَل

ٔٱزي ٍو ٍزٌٕ هاْپيًبيي ٢َبيي آَبٌ ثّ رُگّ چٓبهىثو هٍيل ٔ كو ٍزٌٕ 

آثبك گنّذ )ثّ ٕٝه کبيم ٔاهك رهّ ّلِ  ي ؽٍَ ْب اى رُگّ ي ٱٕاي آٌ ٥ًلِ

ٱٕاي اٍالو اٍى . ثٕكَل(، ثّ يکجبهِ كه کًيٍ هىيُلگبٌ اٍالو ٱواه گو٭زُل

 . ٥ًهيبد ها يوٕبك )کًيُگبِ( َبو َٓبكَل

انَبيوايي هئيٌ اٍزقجبهاد اهرِ ٥واٯ كه کزبة فبٝواد عُگ فٕك  ٔ٭يٰ 

 َٕيَل:  يي( 127-132ْبي  )ٕٮؾّ«ٔيواَي كهٔاىِ ّوٱي»ثّ َبو 

 ْبي يليو ٍؤيٌ« انجواک رکويزي ٭بٙم»ثّ يؾ٘ پبيبٌ عُگ، ٍونْکو » 

ٔ هئيٌ ٍبىيبٌ يغبْليٍ فهٰ « ٔهيٕبثوانل»اٝال٥بري ٔ ٍپٓجل ٍزبك 

ثّ ي٢ُٕه ثؾش ٔ ثوهٍي پيوايٌٕ چگَٕگي پيْؤي ٥ًيٰ « ي٦َٕك هعٕي»

لهد كه َيؤْبي ايٍ ٍبىيبٌ اى فبَٲيٍ ثّ ًٍذ رٓواٌ ثواي ثّ كٍذ گو٭زٍ ٱ

عًٕٓهي ٔ كه ؽٕٚه ٕلاو رْکيم عهَّ كاكَل...  ايٍ کْٕه كه کبؿ هيبٍذ

يًٞئٍ ثبّيل کّ ٍبىيبٌ يٍ ١و٫ چُل ٍب٥ذ »ي٦َٕك هعٕي ثّ ٕلاو گٮذ: 

ّبيل ايٍ »ٕلاو گٮذ: «.. کيهٕيزوي يوى فٕاْل ّل.. 257ٔاهك ًْلاٌ كه 

 «٭وٕذ ٝاليي ثواي َبثٕكي هژيى اٍاليي ايواٌ ثبّل.

آثبك،  ي٢ُٕه پيْؤي ٍوي٤ اى كافم ٥واٯ ثّ ٱٖوّيويٍ، اٍالوؽًهّ ثّ  

کويبَْبِ، ًْلاٌ ٔ رٓواٌ، ثواي ثلٍذ گو٭زٍ ىيبو ايٕه كه ايواٌ ٕٕهد 

گو٭ذ... كه ًْبٌ اثزلاي کبه ؽلاٱم يک ْياه َٮو َيؤْبي ٍبىيبٌ کْزّ ٔ 



ْب ٌ كه ؽبنيکّ ثُبثو اٝال٥بد كهيب٭زي يب، ر٦لاك رهٮبد آ. يغؤػ ٔ اٍيو ّلَل

ثّ ثيِ اى كٔ ْياه َٮو هٍيل... َيؤي ٍبىيبٌ )يُب٭ٲيٍ( ثبن٨ ثو پُظ ْياه ٔ 

پبَٖل رب ِّ ْياه َٮو كه كافم ٥واٯ ثٕكَل )ىٌ ٔ يوك(... ثيْزو ىَبٌ آيٕىُ 

ٍُگيُي ها گنهاَلِ ثٕكَل... ٍبىيبٌ ٝي كّْ ْْزبك )ىيبٌ عُگ ايواٌ ٔ ٥واٯ( 

ييهيٌٕ كيُبه كه يبِ اى كٔنذ ٥واٯ  ْبي يبني ثبن٨ ثو ثيَذ کًک 1997رب أد 

  .«کوككهيب٭ذ يي
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 خارُِمغيالنِ

كاََزيى. كه اَز٢به ا٥الو  يب اى ايٍ پٌ فٕك ها يک ٭وك آيٕىُ كيلِ يي

َيؤ كه ثَيظ ٍپبِ پبٍلاهاٌ، پبَيكْى   ربهيـ ا٥ياو ثّ عجّٓ ثٕكيى. ٔاؽل ا٥ياو

يّ پله يب يبكه الىيخ يلاهک ثواي ريويبِ ها ثواي ايٍ ي٢ُٕه ا٥الو کوك. هٙبيذ َب

صجذ َبو ثٕك. ثوگّ يوثّٕٝ ها ثّ فبَّ ثوكو. پلهو پْذ كاه ٱبني يْ٪ٕل ثب٭زٍ 

كاكو کّ اَگْذ  ثٕك. ثّ يؾ٘ ايُکّ ثوگّ ها يٲبثهِ ٱواه كاكو، ُْٕى رٕٙيؼ يي

اّبهِ ها عهٕ آٔهك. ٍو اَگْزِ ها ثب فٕكکبه ٍيبِ کوكو رب پبييٍ ثوگّ هٙبيذ 

 يييٍ کُل. َبيّ ها 

فٕاٍزى يبكهو َبهاؽذ ّٕك. گٮزى: ؽبال کّ ثّ عجّٓ  ٕجؼ ٭وكا ا٥ياو ثٕك. ًَي

ثيُيى. ايٍ اٝال٣ هٍبَي  هٔيى. ثبى چُل هٔى كيگو ثب كٍٔزبٌ آيٕىُ يي ًَي

کّ كٍٔذ كاّزُل ثب يٍ   او ثّ آٌ گويي کبهِ ثب٥ش ّل رب فبَٕاكِ َيًّ

كاّزى. ربثَزبٌ ثٕك، چيي ىيبكي كاٌ کٕچک نجبً ها ثو فلاؽب٭٢ي َکُُل. عبيّ

 الىو َلاّزى. رُٓب ؽوکذ کوكو. عهٕ ىيبهد يؾًلْالل هٍيلو.

يوا كيلَل.  ٭يُٖٕهي .(ٔ ؽًيلهٙب )يبّبا.  ٭كٔ رٍ اى كٍٔزبَى اؽًل ثبثبکًبل

هٔي؟ گٮزى: عجّٓ! يُٖٕهي  فجو گٮزٍ، پوٍيلَل، کغب يي پٌ اى ٍالو ٔ چّ



پبٍـ كاكو: آهِ، ثّ پله ٔ يبكهو گٮذ: رُٓب َْزي؟ کَي ًْواْذ َيَذ؟ 

كاَُل؟ گٮزى: َّ،  هٔو. پوٍيل: ي٦ُي اآلٌ آَٓب ًَي َگٮزى کّ ايؤى ثّ عجّٓ يي

 فٕاٍزى ثب٥ش ىؽًذ آَبٌ ّٕك. يچٌٕ ًَّبيل ايُغٕهي ثٓزو ثبّل. 

كٔ ه٭يٰ ّٮيٰ يوا رب يؾم ا٥ياو َيؤ ًْواْي کوكَل. يکي ٝو٫ چپ، 

ََْزى، کُبه يٍ  ايَزبكو يب يي غب ييکوك. ْوک كيگوي ٝو٫ هاٍذ ؽوکذ يي

 اي کُُلِ كاّزّ ثبّى ٔ ٩ويجبَّ َؤو.  ثٕكَل رب ثّ ؽَبة فٕكّبٌ يٍ ْى ثلهٱّ

كه يؾم پبيگبِ ثَيظ کّ ٱًَزي اى ٍبفزًبٌ ثقْلاهي آهاٌ )كاَْکلِ يُبث٤ 

ٝجي٦ي( ٔاٱ٤ كه ييلاٌ پبَيكِ فوكاك ثٕك، گؤْي رغ٤ً کوكِ ٔ فبَٕاكح كيگو 

کوكَل. ثّ ْو  ي ثلهٱّ آيلِ ثٕكَل. ؽزي يک نؾ٢ّ هْبيْبٌ ًَيًْوىيبٌ ثوا

 ثٍٕيلَل. اي آَبٌ ها يي ثٓبَّ

كاّزُل ٔ ٍيو  پلهاٌ ٔ يبكهاٌ يکَوِ اى ٱل ٔ ثبالي ٭وىَلاَْبٌ چْى ثوًَي

٩هزيل ثّ آهايي پبک  ْبيْبٌ يي ّلَل. يؤاهيل اّک ها کّ ثو گَّٕ ًَي

 كاَل ٔ ثٌ.  يگنّذ فلا ي کوكَل. كه مُْْبٌ چّ يي يي

ْب كيلَي ثٕك. پله ٔ يبكهو ها ثّ يبك آٔهكو. يزٕعّ ّلو چّ  هاٍزي کّ ٱيب٭ّ

كاكو. عٕاٌ ثٕكو  او! ثبيل يٍ ْى كهٍذ ٔ ؽَبثي ثّ آَبٌ فجو يي اّزجبْي کوكِ

 رٕاََزى اؽَبً يک پله ٔ يبكه ها ََجذ ثّ ٭وىَلّبٌ ثٮًٓى.  ٔ کى رغوثّ، ًَي

. كٍٔزبٌ ٔ َلْبٛ ٔ پو اَوژي ثٕكگؤِ ا٥يايي ع٦ًي عناة، ثب َ

ْبي كيؤى، ًْوىو ايؤى، كٍٔذ كاّزُي ٔ ثب ٕٮب ثٕكَل. ث٦ٚي ا٭واك  ًْلهٍي

ْبي رکي ٔ گبْي كٍزّ ع٦ًي. اکجو يَغلي يٖبؽجّ  گو٭زُل. ٥کٌ ٥کٌ يي

پوٍيل. يک  كاّذ ٔ يي کوك. كٍزگبِ ٙجٜ ٕٕد ها پيِ هٔي ا٭واك َگّ يي يي

يٕهك اَٲالة ٔ عُگ ٔ ايبو ثيهگٕاه ثّ اَلاىِ يک ٍٕال ٕٝالَي چُل ٱًَزي كه 

 ٕٮؾّ کزبثٓبي ٱ٤ٞ هؽهي اى يٍ پوٍيل.



يکي ثپوً، يٍ ْى يکي يکي  كاََزى اى کغب ّو٣ٔ کُى، گٮزى: يکي ًَي

هؿ ثّ ٱل ٔ  عٕاة ثلْى! يَغلي کًي چٓوِ كهْى کْيل ٔ ثب يک َگبِ َيى

ّ يٞج٥ٕبري ثب كيگواٌ ثباليى، ٍوي٤ ثب اّبهح ٍو فلاؽب٭٢ي کوك رب ثّ يٖبؽج

 اكايّ كْل. 

ْبي ٭وُْگي ٔ صجذ ٔٱبي٤  ٱبثم رؾَيٍ اٍذ کّ أ كه آٌ يٕٱ٤ ثّ ايٍ َکزّ

رٕعّ كاّذ. ايْبٌ پيْزو ْى كه ي٣ٕٕٙ يجبهىاد يوكو آهاٌ ٔ ثيلگم ٥هيّ 

 آٔهي کوكِ ثٕك کّ ثَيبه اهىًُّل اٍذ.  ٢َبو ّبْي، ٥کَٓب ٔ يلاهکي ع٤ً

ٔعٕه ّلٌ ؽوکذ کوكيى رب كه ع٤ً  ٔ ع٤ًپٌ اى رْويٮبد فلاؽب٭٢ي 

يبٌ ّکِٕ ثيْزوي يبثل ٔ ثّ ارٮبٯ ثّ ٍٕي  ثَيغيبٌ کبّبٌ ٔ اٝوا٫، ٱب٭هّ

 عجّٓ ؽوکذ کُيى.

هٔال کبه ٍپبِ پبٍلاهاٌ ايُگَّٕ ثٕك کّ ًْواِ ْو گؤِ اى ثَيغيبٌ يکي اى 

ثواكه  كاك. ايٍ ك٭٦ّ ا٥ٚبي ٍپبِ ها ثّ ٥ُٕاٌ هاثٜ ٔ ٍوپوٍذ گؤِ يإيٕهيذ يي

 يبيٕهيذ كاّذ. « ٭ا... ا٭ؤى َغبد»پبٍلاه 

كاه ثٕكيى. كه آٌ ْٕاي گوو ٔ كا٧  ٍٕو يب چٓبهو يبِ يجبهک هيٚبٌ ثٕك. هٔىِ

ثٍٕيلَل. يکي كُِْ  ثب ٕٕهرٓبي ٥وٯ کوكِ ٔ فيٌ اى هٔي يؾجذ يب ها يي

)٥َٕی  ه٭زى. كيگوي ثب فبه ي٪يالٌ كاك ٔ يٍ گيظ يي ثٕي ٍيگبه كيْجي ها يي

کوك. يب ْى ثقبٝو ٍٮبهّي کّ فٕاعّ ّيواى  ٕٕهرِ َٕاىُ يي فذ فبهكاه(كه

  1اي َلاّزيى.  کوكِ ثٕك، گهّ

فٕاٍذ ْوچّ ٍوي٦زو کبهٔاٌ يب  ع٦ًيذ ىيبك ثٕك. فَزّ ّلِ ثٕكو. كنى يي

آفو، ي٦بَٲّ ايَُذ کّ كٔ َٮو آيل.  كيگو اى ايٍ ٣َٕ ي٦بَٲّ ثلو ييؽوکذ کُل. 

                                                

 ْب گو کُل فبه ي٪يالٌ ٩ى يقٕه ٍوىَِ (  كه ثيبثبٌ گو ثّ ّٕٯ ک٦جّ فٕاْي ىك ٱلو2

 



ه آ٩ُٕ کُْل. گوكٌ هٔي ْى ٱواه كُْل. َّ آَکّ كٍذ كه كٍذ، ًْليگو ها ك

ْبي ثبهاَي.  چهپ هاِ ه٭زٍ كه ّت  اٝوا٫ كْبٌ ها يبچ کُُل. يضم ٕلاي چهپ

فٕاِ ا٥ياو ثّ عجّٓ ثبّل يب ىيبهد فبَّ فلا ٔ يوٱل يٞٓو أنيب يب ثّ ٔٱذ 

 کُل؟ ْوکغب کّ ثبّل.  يالٱبد كٍٔزبَّ، چّ ٭وٱي يي

هك ّليى،  بو ّل ٔ ثّ هاِ ا٭زبكيى. ٔٱزي اى هأَليواٍى ثلهٱّ ٔ فلاؽب٭٢ي رً

کُيى. ا٭واكي  چٌٕ يَب٭و َْزيى، هٔىِ ها ا٭ٞبه يي»ثهُل گٮذ: « َغبد»ثواكه 

 « رٕاَُل ثقٕهَل. اَل، يي کّ فٕهاکي ًْواِ آٔهكِ

ايٍ ؽکى كيُي ها ثهل ثٕكيى ٔني چَٕکّ ُْٕى كه يبِ هٔىِ يَب٭ود َکوكِ 

ٕك. پيِ فٕك گٮزى، يٲلاهي كٔهرو ثؤيى، هٔىِ ها ثبى ثٕكيى. يٲلاهي َبثبٔهاَّ ث

رو اى يغزٓل ّلِ ثٕكو! كه  كه ايٍ ٥ًم، ينْجي ّٕك! کُى. ؽبال کّ كيو ًَي يي

ْو ٕٕهد هٔىِ ها ثب ر٦به٫ يٖواَّ ر٦لاكي اى ًْوىيبٌ کّ ثب ييِٕ ٔ آة َجبد 

 . كاه َْليى کوكَل، ا٭ٞبه کوكيى ٔ رب آفو يبِ يجبهک هٔىِ پنيوايي يي

كاََزيى ثّ ًٍذ عُٕة يب ٩وة کْٕه  فٕكهْٔب ًْچُبٌ كه ؽوکذ ثٕك. ًَي

ْوچّ پيِ آيل فُٕ »كه ؽوکزيى. چُيٍ پوٍْي ثواي يب إاًل يٞوػ َجٕك. 

اي  ، كل ثّ كهيب ىكِ، ثّ اييل فلا ْوکغب کّ الىو ثبّل. ْو يُٞٲّ ٔ عجّٓ«آيل

 ثٕكيى ثّ آَغب ثؤيى. ُُل، آيبكِکّ اؽزيبط ثّ َيؤ كاّذ ٔ يَئٕالٌ اَزقبة ک

ثب ٍالو كاكٌ اى هاِ 3يٕٱ٤ يْبْلِ ثبهگبِ يهکٕري ؽٚود ٭بًّٝ ي٦ٖٕيّ

كٔه ىيبهد کوكيى ٔ اى ٱى گنّزيى. كه ٍبِٔ أنيٍ ًَبى كٔ هک٦زي ١ٓو ٔ 

پي ثٕك. پٌ اى ٕو٫ آٌ كه  يو٧ آة ٥ٖو)يَب٭و( ها ثّ عب آٔهكيى. َبْبه رقى

ثؤعوك كه کُبه يک اٍزقو  خكه يُٞٲِيى.ٍپبِ پبٍلاهاٌ اكايّ يَيو كاكپبيگبِ 

ْب رٍ  کّ آة ٍوكي كاّذ. ثواي ْٕافٕهي ٔ ه٭٤ فَزگي پيبكِ ّليى. ث٦ٚي

آة  ،کوكَل ٭کو ًَيثوفی آة ىكَل.  ها ثو کٕيوفَزّ اى گويبي ّليل يُٞٲّ 



يی  هکٍثٓزو کْبٔهىاٌ آة ها ثوای اٍزٮبكح آَٲلهْب ْى ٍوك ثبّل. ٍهک ّلِ 

عٕی ها کْيلِ ٔ ثب ٍو٥ذ ثيْزوی  آثيبهی  نذ ذ آة يکجبهِرب ثب اَجبّ کُُل.

 آيل کّ چُل رب پْزک ثيَى. ، يٍ ْى ثلو ًَیثٕك اگو آة اٍزقو ٔنوو يی .لکُُ

ثقِ ثٕك. نؾ٢بري ها كه کُبه كهفزبٌ ثب ٕو٫ چبي  ْٕاي آَغب ثواي يب نند

 کى يزٕعّ کى« کُيى. ٍٕاه ثْيٍ، ؽوکذ يي»ٔ ييِٕ گنهاَليى. َغبد گٮذ: 

ّليى کّ هاِ اٍزبٌ کويبَْبِ ها كه پيِ كاهيى. ّٓوْب ٔ هٍٔزبْبيي کّ يٍ 

 اُ عبنت ثٕك.  ُْٕى َليلِ ثٕكو. ثب رٮبٔرٓبي ٭وُْگي ٔ ٱٕيي

ْب ثب  هٔ ثٕك. يَزٲو ثو كايُّ رپّ رو اى ًّْ ثواي يٍ ارواٯ ٥ْبيو کٕچ كيلَي

کوكو كه  يي ْبيْبٌ يْ٪ٕل چوا كه اٝوا٫ آَٓب. ٦ٍي چُليٍ ٍيبِ چبكه ٔ كاو

ٕٝل يَيو َقٕاثى ٔ اٝوا٫ ها َگبِ کُى ٔ ثيْزو ثُْبٍى. اى كيلٌ فَزّ 

 ّلو.  ًَي

ثبّگبِ عٕاَبٌ  :گٮزُل ثّ کويبَْبِ ٔاهك ّليى. ّت ها كه يک رباله کّ يي

اٍذ، ثيزٕرّ کوكيى. رب هٔى ث٦ل ثّ کلاو يُٞٲّ يب يؾٕه عجّٓ ٥ييًذ کُيى. 

ّل، اى فٕاة پويلو.  ٕ کّ اى ثهُلگٕ پقِ ييٕجؼ ثب ٕلاي ثَيبه ثهُل اماٌ هاكي

 ثٕك. « ؽَي٦ُهي ّوي٬»ٕلاي ىيجبي يامٌ ي٦و٫ٔ 

آَؤى ها ثّ ٕٝه کبيم كه آٌ يؾم ثٕكيى. فٕة ٭وٕزي ثواي ُّبٍبيي ٔ 

ْبي کبّبٌ ٔ اٝوا٭ِ  ايغبك اهرجبٛ كٍٔزي ثب كيگو ًْوىيبٌ ًْْٓوي ٔ ثچّ

ايى. ثواي ه٭زٍ  يٕٓكِ ٔٱذ گنهاَلِکوكَل کّ ايؤى ها ث ثٕك. ثوفي ا٭واك ٭کو يي

ْبي فٕكُ ها  کوكَل. اگوچّ يبَلٌ كه ايُغب ْى فٕثي ثّ يُٞٲّ َجوك ثيزبثي يي

كاّذ. هٔى كيگو پبٍلاه يؾًلثبٱو فبکي )اى کبّبٌ( اى يُٞٲّ گيالٌ ٩وة آيل. 

أ كه فٖٕٓ اًْيذ کبه ثب ٍالػ پلا٭ُل ْٕايي ٕؾجذ کوك. اى ع٤ً يب 

ًْواْي کُُل ٔ يک كٔهِ کٕربِ آيٕىُ کبه ثب ٱجّٚ فٕاٍذ گؤْي أ ها 



پلا٭ُل ها ثجيُُل. كه يٕهك گواَي گهٕنّ ٔ َٲِ ؽَبً پلا٭ُل ٔ ٭ُي ثٕكٌ کبه 

آَٲله گٮذ رب ايُکّ چُل َٮو ؽبٙو ّلَل اى ايٍ گؤِ علا َّٕل ٔ يَئٕنيذ 

 ْبي پلا٭ُل ها ثّ ٥ٓلِ ثگيوَل. ٱجّٚ

فٕاٍذ كه  ّلَل. كنْبٌ يي ٱب٤َ ًَيهاٙي کوكٌ ايٍ ا٭واك كّٕاه ثٕك ٔ ىٔك 

فٜ يٲلو َجوك ؽٕٚه پيلا کُُل. يگو ايُکّ يزٕعّ َّٕل كه يٕهك ٭الٌ ي٣ٕٕٙ 

کوك، كاّزٍ َٲِ ثٓزو ٔ ياصو ثواي  يَئٕنيذ كاهَل. چييي کّ آَٓب ها ٱب٤َ يي

 ك٭ب٣ اى کْٕه اٍاليي ثٕك. 

هک پبيبٌ يل ٭ٔ ٥جبً ًَليبٌ٭ىاكِ ، ؽَيٍ اؽٍَ٭اى آَغبييکّ يؾًل آثبَي

كٔهِ يزٍّٕٞ )كيپهى( كه هّزّ هيبٙي ها كاّزُل، ثواي ٭واگيوي آيٕىّٓبي 

٭ُي ٔ يؾبٍجبري آيبكِ ثٕكَل. هاٙي ّلَل کّ ثب ثواكه فبکي ًْواْي کُُل. 

ْى کّ ثب آٌ ٍّ َٮو كٍٔذ ٔ ًُْْيٍ ثٕك، ثّ آَبٌ پيٍٕذ.  ٭ّجبَّ  ..ا. هؽًذ

 ٌ ٩وة ه٭زُل.ا٥الو آيبكگي کوك ٔ ثّ گيالْى  ٭يؾًل كاه٩ّٔ

ْبي  ثوگْذ. كنِ پيِ گؤِ يب ثٕك. ىيوا كٍٔزبٌ ٔ ثچّث٦ل كاه٩ّٔ هٔى 

ٔ ٥جبً  ٭، ٥جبً ٭قوائيبٌ٭، اثٕانٮٚم کٕچّ گوك٭يؾهِ ٥هي ٩يوري

 يٲلو ايُغب ثٕكَل.  ؽيلهي

کوكيى. ًْبٌ  ّت كٔو ٭وا هٍيل. ًْچُبٌ ثواي ؽوکذ نؾ٢ّ ًّبهي يي

ِ ثٕك. ١بْو فبٕي كاّذ. پٕريٍ پبهِ ٔ مْبة آيل ّت يک ٍوثبى اى عجّٓ ٍوپم

كکًّ. ٭کو  ْب ّکب٭زّ ٔ ثي فبک گو٭زّ، نجبٍي يُلهً ٔ کُّٓ، ث٦ٚي عيت

پوٍيليى اى  کُى، آيلِ ثٕك يکي اى كٍٔزبَِ ها ثجيُل. يب كٔه أ ع٤ً ّليى. يي

اُ، ىثبٌ گويي ثواي  آنٕك ٔ چؤکيلِ عجّٓ چّ فجو؟ ثوفال٫ ١بْو فبک

بٌ اى فٜ، ٍُگو، اهرٮب٥بد، َگٓجبَي ٔ گْذ ٍقٍ رٕٕي٬ عجّٓ كاّذ. چُ



فٕاٍذ ًْبٌ نؾ٢ّ آَغب  کوكيى ٔ كنًبٌ يي گٮذ کّ ثب ؽَود َگبِ يي يي

 ثٕكيى.  يي

كُْل.  گٮذ: ٍوثبىاٌ ٥واٱي هٔي اهرٮب٥بد ثواي يب كٍذ رکبٌ يي يضاًل يي

گٮذ: کّ يب ٭کو کوكيى ايْت ٔ ٭وكا هٔى،  ّٕك. عٕهي يي ثئكي عُگ رًبو يي

گوكاَل ٔ يب َّ فٜ يٲلو، َّ عب ثو يي ٚيّ رًبو اٍذ. ؽزي يب ها اى ًْيٍٱ

اي فٕاْيى  اي فٕاْيى كيل، َّ فبٝوِ فبکويي ٔ َّ ٍُگو ٔ َّ اَٮغبه گهٕنّ

 كاّذ. ثَيبه ٥غهّ كاّزيى کّ رب رًبو َْلِ اٍذ، ؽلاٱم آفو ي٦وکّ ها ثوٍيى.

  



 

 

 

 

 

ِپاطاقِ

ثّ چُل فٕكهٔ « کُيى. ؽوکذ يي»ٕجؼ ٭وكا پٌ اى ٕو٫ ٕجؾبَّ گٮزُل: 

ْبي ثهُل ٔ  ٍٕاه ّليى. ث٦ل اى ّٓو اٍالو آثبك اى ثقِ کوَل گنّزيى. هّزّ کِٕ

کوكيى  كيليى، ٭کو يي ّلَل. ْو کْٕي ها کّ يي ْبي يورٮ٤ ًَبيبٌ يي ٱهّ

 ْب ثبالي آٌ َْزُل.  ٥واٱي

ّ كه اي ک هٍيليى. رُگّ« پبٝبٯ»انغيْي  ثّ گوكَّ يب رُگّ ي٦و٫ٔ ٔ ٍٕٯ

 ٕٝل ربهيـ يًٓزويٍ ي٦جو ٕٕٔني ثواي رؾوکبد ٢َبيي ٔ ٩يو٢َبيي ثٕكِ اٍذ.

رويٍ  ثواي كٔ ٝو٫ ٱلهد كه ّوٯ ٔ ٩وة ايٍ يُٞٲّ اًْيذ كاّزّ ٔ َيكيک

عبٍذ. اکٌُٕ  يَيو اهرجبٛ ىييُي يٓى ثيٍ ٭الد ايواٌ ٔ ثيٍ انُٓويٍ ًْيٍ

زٲواه هاْلاهاٌ ٔ يک ثُبي ثبٍزبَي اى ىيبٌ ٍبٍبَيبٌ كه آَغب َْذ کّ اٍ

 آٔهك.  ها ثّ يبك يي)پيک ٔ َبيّ ثو(چبپبهْب

اي ثٕك کّ  آفويٍ َٲّٞ« ٥بهّٙ ؽَبً»اى ٢َو ٢َبيي ثّ ٥ُٕاٌ ّ ايٍ رُگ

ثّ ًْيٍ  َل.ْبي آ٩بىيٍ عُگ ثّ اّ٪بل فٕك كهآٔهك يزغبٔىاٌ ٥واٱي كه ْٮزّ

پبيبٌ  كنيم اًْيذ ٔ َيكيک ثٕكٌ ايٍ يَيو ثّ يوکي، آفويٍ ثوفٕهك ٢َبيي كه

ايُغب أنيٍ كژثبَي  ْْذ ٍبل ك٭ب٣ يٲلً َيي كه ًْيٍ يُٞٲّ ٕٕهد گو٭ذ.



اى ثبالي رُگّ رب ّٓو ٍوپم مْبة ثيِ  ي کُزول روكك ثّ يُٞٲّ عُگي ثٕك.ثوا

 کيهٕيزو ٭بٕهّ اٍذ. عبكِ كه ٍّ چٓبهربي أل آٌ ّيجي رُل كاهك.  59،  55اى 

. ّٓوي کٕچک، کٕچکزو اى آنٕك ثٕك يٕٱ٤ ٔهٔكيبٌ ّٓو كه ٍٕد ٔکٕه ْٔى

گٮزُل آَغب يوکي ّٓوٍزبٌ اٍذ،  ّٓو فٕكيبٌ کّ يوکي ثقِ ثٕك. چٌٕ يي

 يٍ ٭کو يي کوكو کّ ثيهگزو ثبّل.

ْب ٭ؤ هيقزّ ثٕك. ٍٲ٬ اربٱٓب ٔ كکبَٓب  فبني اى ٍکُّ ٔ كيٕاه ثَيبهي اى فبَّ

ي ٍجک ْب ٔ روکِ ٍالؽٓب ٭ؤك آيلِ ٔ كهْب ٍٕهاؿ ٍٕهاؿ ّلِ ثٕك. اصو گهٕنّ

ّل. ايٍ ّٓو چُل يورجّ ثيٍ  ٔ ٍُگيٍ ٝو٭يٍ كهگيوي كه ّٓو آّکبهكيلِ يي

 يزغبٔىيٍ ٔ يلا٭٦يٍ كٍذ ثّ كٍذ گْزّ ثٕك. 

کوك. چُل  گٓگبْي يک فٕكهٔي ٢َبيي ثب ٍو٥ذ كه اٝوا٫ آٌ روكك يي

نؾ٢ّ ث٦ل اى ٔهٔكيبٌ اَٮغبه گهٕنخ رٕپ كًٍّ ٍکٕد ّٓو ها ّکَذ ٔ ثب 

 آيليل(. ٔ ٍٓاًل )فُٕ ىثبَي گٮذ: اْاًل ثي

ْبي ثهُل آٌ يضم  كهاى کّ ثو ّٓو اّوا٫ کبيم كاهك، ُْٕى ٱهّ اهرٮب٥بد ثبىي

ثبٌ ثلعٌُ يزغبٔى ثب اٍزٮبكِ اى  كه رٖو٫ كًٍّ ثٕك. كيلِ 5517ٱهّ 

ْبي اْلايي ّوٯ ٔ ٩وة َگبِ پهْذ ٔ َبيؾويِ ها ثّ گَزوح ّٓو ٔ  كٔهثيٍ

  ؽٕيّ آٌ كٔفزّ ثٕك رب ّواهِ ثوييك.

کيهيٕيزو فٕكهْٔب ٔاهك پبكگبٌ  21اى ّٓو گنّزيى. ثب ٝي کوكٌ َيكيک ثّ 

اى عهٕ »اثٕمه ّلَل. كه يؾّٕٝ عهٕ كژثبَي ع٤ً ّليى. يکي آيل ٭ويبٌ كاك: 

ٔ ٍپٌ گٮذ: ثُْيُيل! يک َٮو پبٍلاه ثب نجبً رًيي ٔ ي٢ُى ثب هيِ « ٢َبو

بو فًيُي ٔ ّٓيلاٌ اَجِٕ ٔ يْکي هَگ، پٌ اى َبو فلا ثب ٍالو ٔ كهٔك ثواي

ايل، ثّ  ًّب َبو کوثال ها ىيبك ُّيلِ»آٌ گٮذ:  ث٦ل اى ّو٣ٔ ثّ ٕؾجذ کوك.

ثّ « ايل، فُٕ آيليل. آيل7ِايل، ًّب ثواي يبهي ايبو ؽَيٍ کوثالي ايواٌ آيلِ



ثوك.  ْبي ٍپبِ رٓواٌ ثٕك. ايٍ عًالد يب ها كه ٭کوي ٥ًيٰ ٭ؤ يي گًبَى اى ثچّ

اى ٔهٔك كه يُٞٲّ عُگي ثوايًبٌ گٮزّ ّل.  أنيٍ عًالري ثٕك کّ پٌ

ٕؾجزِ کٕربِ ٔ يقزٖو ثٕك. ٍپٌ رنکواري كه فٖٕٓ يٲوهاد پبكگبٌ ٔ 

َؾِٕ ٔهٔك ٔ فؤط ٔ يٕٱ٦يذ يُٞٲّ كاك ٔ ًْکبهي ثب كژثبَٓب ٔ َگٓجبَٓب ها 

رٲبٙب کوك. أل ٭کو کوكيى أ ٭ويبَلِ کم يُٞٲّ اٍذ. ث٦ل يزٕعّ ّليى أ 

 كگبٌ اٍذ. ٭ويبَلِ كژثبَي پب

کوكيى، ًّْ  ُْٕى يؾم اٍزواؽذ يب يْقٔ َجٕك. ثّ اٝوا٫ پبكگبٌ َگبِ يي

چيي ٥غيت ٔ ٩ويت ثٕك. َٮوثوْبي ىهْي، رٕپٓبي فٕكکْْي ٔ ٩يوِ ها کّ 

گٮزيى: انؾًلاهلل  آيليى. يي ّل. ثّ ٔعل يي كيليى، هٔؽيّ يب يٚب٬٥ يي يي

چّ َٲٔ ٭ُي يٕاعّ ثٕكَل يب چٲله ٍالػ كاهيى. ايب ٩ب٭م اى ايُکّ ْو کلاو ثب 

 ثگنهيى.  !ْبي کلاو كٔهاٌ ٍهُٞزي ثٕكِ اٍذ ايٍ آٍْ ٱواّٙ

كاه( آّپيفبَّ ٕؾوايي هٍّٔ ٔ كه  رو کُبه ٍبفزًبٌ چُل كيگ )چوؿ آَٞو٫

ؽبل پقذ ثٕكَل. ٍٕد يًزل ٔ ثهُل ّيو اًٝيُبٌ )ٍٕپبپ(آَٓب گُٕ ها آىاه 

ْب چّ ٣َٕ ٍالػ ثوَلِ ٔ کبهآيلي  گكاََزيى آٌ كي كاك. ربىِ ٔاهك ثٕكيى. ًَي يي

فٕاٍذ ثب آٌ ٥کٌ ثگيويى. يٍ کّ كٔهثيٍ ٥کبٍي َلاّزى.  اٍذ! كنًبٌ يي

 گو٭زُل.  ْب ٥کٌ يي ٔني فت، ث٦ٚي

. ثب پيُْٓبك ر٦لاكي اى ثواكهْب ًَبى عًب٥ذ هٍيل هٔى َيىچوا٧ ٥بنًزبة ثّ 

 ثوگياه کوكيى. كه يؾّٕٝ پبكگبٌ چُل ٬ٕ رْکيم ّل.

اماٌ گٮذ ٔ كه پبيبٌ ًَبى ْى ر٦ٲيجبد ها فٕاَل. كنِ  ٭هاييآ اؽًل گم

فٕاٍذ ْوچّ يَزؾجبد َْذ، ه٥بيذ کُل. ّٕه ٔ ؽبل فبٕي كاّذ.ثّ أ  يي

چُل رب ك٥ب ثقٕاَى، رٕ فٕاٍزى  يي»گٮزى: ٭٦اًل کب٭ي اٍذ. ث٦ل گهّ کوك ٔ گٮذ: 

لانٓي پيًُْبى آٱبي يؾًلهٙب ٔاصٲي آيٕىگبه كثيوٍزبٌ ّٓيلاٌ ٥ج« َناّزي.



ي٦هى ر٦لاكي اى ًْيٍ ع٤ً رب يکًبِ پيِ ثٕك. كه اثزلاي هک٦ذ كٔو 

ْٕاپيًبْبي كًٍّ كه آًٍبٌ پبكگبٌ ١بْو ّلَل. پلا٭ُلْبي ْٕايي ثّ ّلد 

اي ها  اي ثٕك کّ چُيٍ ٕؾُّ کوكَل. أنيٍ يورجّ ثّ ٍٕي آَٓب ّهيک يي

 ّب کُى. فٕاٍذ ٕؾُّ ها ثٕٞه کبيم رًب رٕاََزيى ثجيُى. فيهي كنى يي يي

يٲلاهي روً ْى ثٕك. چُل ثبه فٕاٍزى  يقٮي ًَبَل کّ ٱجم اى ايٍ رًبيم

ًَبى ها هْب کُى ٔ ثّ کُبه ٍبفزًبَٓب پُبِ ثجوو رب ايُکّ ثّ ٱُٕد هٍيليى. يٍ 

ّل، آًٍبٌ ها رًبّب کُى.  ؽٕاٍى فيهي ثّ ٱُٕد َجٕك. كه ايٍ ٭وٕذ ثٓزو يي

كيگوي يضم اَٮغبه ٔ ٩يوِ ثّ عي ًْبٌ ٕلاي ّهيک پلا٭ُلْب ْيچ ٕلاي 

 ُّيلِ َْل. گٕيب كًٍّ ثواي ُّبٍبيي پؤاى كاّذ. 

يب ها كه يکي اى ٍبفزًبَٓب عبي كاكَل. چُل رب اى كٍٔزبٌ ٔ يبهاٌ كثيوٍزبَي 

، ٥جبً ّٮي٦ي پٕه ٍوثبى ٭يٍ يورٚي ٍيليبٌ، ٥هي عهٕكاهيبٌ، ؽَيٍ اؽًلي

آيلَل. کي٬ کوكِ ثٕكَل.  يي اهرِ ْى كه ايٍ پبكگبٌ ثٕكَل. ثب ّٕٯ ثّ كيلاه يب

ْب ثّ يؾم  ثؾبل ايٍ ًّْ ًْْٓوي كه ايٍ كيبه ٩وثذ َليلِ ثٕكَل. ّت رب

ْبي ىيبٌ رؾٖيم کّ ث٦ٚي ٔٱزٓب  آيلَل. يبك ٔ فبٝوِ گنّزّ اٍزواؽذ يب يي

ّل.  ْبي ٕٝالَي يي ٔ يٕعت فُلِ ْبي آٌ ْى ّيويٍ اٍذ، يبكآٔهي رهـ

كه آَغب ا٭َو اهرِ ثٕك. آَبٌ ع٦ًي ْى ل( پٕه)فلا أ ها هؽًذ کُ ٥جبً كيبَذ

 کويبَْبِ ثٕكَل.  65نْکو  557آثبك ٔ گوكاٌ  فوو 69اى ريپ  559گوكاٌ 

َبيّ ثهُلثبال ٔ پوّٕه َّٕزى. ٝهي٦ّ آٌ  كه ايٍ ٭وٕذ ثالرکهيٮي يک ٕٔيذ

يايُبٌ كه هاِ » (الزٗي آهٌَا ٗقبتلَى فٖ سج٘ل اهللٍٕهِ ََب ثٕك ) 06آيّ ّويٮّ 

گو  او ثٮوٍزى. ثّ َْبَي يٖبؽجّ ّل ثواي فبَٕاكِ هٔيى ًَي«کُُل. ىاه ييفلا کبه

ثَيظ آهاٌ ٔ ثيلگم اکجو يَغلي ٭وٍزبكو. پٌ اى ٍّ يبِ ٍوا٩ِ ها گو٭زى. 

رو اى أني  گٕيب ثّ يٲٖل َوٍيلِ ثٕك. كه ا٥ياو ث٦لي يکي كيگو َّٕزى. هاؽذ



او  كاٌ اصبصيّ ّقٖيّ اُ ها كاّزى. ايٍ ثبه پيِ فٕكو، كافم عبي ثٕك. رغوثّ

 گناّزى. ُْٕى ٔاؽلي ثُبو ر٦بٌٔ ثواي ايُگَّٕ ايٕه كهٍذ َْلِ ثٕك. 

چُل هٔىي کّ گنّذ، ٔٱذ َّٕزٍ أنيٍ َبيّ هٍيل. َّٕزٍ اى هاِ كٔه ثواي 

يب رٕي پبكگبٌ كه ؽبل ثقٕه ٔ ثقٕاة » ثواِ ٔ يُز٢و َّٕزى:  پله ٔ يبكهي چْى

 «َْزيى، كه فٜ يٲلو عجّٓ َيَزيى.

کوكيى ثب ايٍ ؽو٭ٓب كل پله ٔ يبكهي ٍوك  يٲلاهي ٍبكِ اَگبهي ثٕك. ٭کو يي

كاََذ.  ّٕك. اگوچّ يبكهفٕاَلٌ ٔ َّٕزٍ ًَي ٔگوو هٔىگبه چْيلِ فُٕ يي

ٔني آَٲله رغوثّ كاّذ کّ ثلاَل ايٍ ٣َٕ اٍزواؽذ ٔ هاؽزي اى چّ ٣َٕ ه٭بِ ٔ 

 فّٕي اٍذ. 

آٔهكَل. ثّ ْو َٮو يک  يک هٔى ٕجؼ چُل رب کيَّ پو اى نجبً ٔ کٮِ

پيواٍْ ٔ ّهٕاه ٙقيى هَگ ه٭زّ يب ثٓزو اٍذ ثگٕيى، كٔ هَگ ّلِ رؾٕيم 

رو  اَلافذ، كيلَي كاك. ٔٱزي عبي ىإَْب ث٨ يي كاكَل. ّهٕاه آٌ كو ثّ ٍوفي يي

اي هَگ ًٍٓيّ  ٍٮيل ٔ يک عٕهاة َبىک ٱِٕٓ ثٕك. يک عٮذ کٮِ کزبَي ٍيبِ

 يب رب آفو يإيٕهيذ ثٕك. 

ى ايُٓب يک اٍهؾّ کالّيُک٬ ٔ رغٓيياد کبيم ها رؾٕيم گو٭زيى. ث٦ل ا

ك٧ٔ فٕهي  ْبي آُْي ثٕك. ّجيّ ثّ ٱلػ ٍٮبنيٍ آة رو اى ًّْ کالِ فّٕگم

ثواي يٍ کّ يٕي ٍوو ها اى رّ کٕربِ ثّ فٖٕٓ اُ ثيهگ ٔ گْبك ثٕك.  كْبَّ

کيَّ  رو ثٕك. ثب کًک يکليگو ثّ ثَزٍ ٭بََقّ، ثُل ؽًبيم، کوكِ ثٕكو، عبنت

 پْزي پوكافزيى.  فْبة، کيَّ َبهَغک، ٍوَييِ ٔ کٕنّ

گٮذ: ثبيل ثب رغٓيياد کبيم كه يک هاْپيًبيي آيٕىّي  ٭٥ٖوگبِ ثواكه َغبد

فٕاٍزُل، ثلٌٔ ثَزٍ  اي اى ا٭واك يي چُل کيهٕيزوي ّوکذ کُيل. ٥لِ

اُ إواه  رغٓيياد ؽبٙو َّٕل. أ ًْچُبٌ ثب ٕجو ٔ ؽٕٕهّ ثو فٕاٍزّ



ك ها رٕعيّ کُل. ٱٖل كاّذ رب ثب كٔاَلٌ يب َٕاٱٔ کوك ا٭وا يئ ٦ٍي  ٔهىيل يي

ٔ ٥يٕة يب ّم ٔ ٍٮزي ٭بََقّ ٔ ثُل ؽًبيم ها ثّ يب ؽبني کُل رب ثيبيٕىيى کّ 

 چگَّٕ ثبيل رغٓيياد اَٮواكي ها ر٢ُيى کُيى. 

يب ها ثّ كايُّ اهرٮب٥بد ثبالي پبكگبٌ ثوك. ّو٣ٔ ثّ كٔيلٌ کوكيى. رغٓيياد ها 

يزو  577رٕاََزيى، ؽوکذ کُيى. ُْٕى  ٲله ثل ٔ َبيُبٍت ثَزّ ثٕكيى کّ ًَيآَ

 57َو٭زّ ثٕكيى کّ يٕٱ٤ كٔيلٌ يزٕعّ ّليى، کيَّ ٍّ فْبثي)ْو فْبة 

ريو( ٍُگيٍ ٔ يياؽى كٔيلٌ اٍذ. ٍوَييِ ٔ ٱًٲًّ يب٤َ ؽوکذ اٍذ. ٭بََقّ 

ذ يک ٭وٕذ فٕاٍ آٔهك. ثُل ؽًبيم ّم ثٕك. فيهي كنًبٌ يي ثّ ّکى ٭ْبه يي

 ْب ها ّم کُيى.  ْب ها ٍٮذ ٔ ٍٮذ اي ثلُْل رب يٲلاهي ّم كٱيٲّ 1

« ٭َغبد»ايُغب ثٕك کّ گؤِ ي٦زوٗ ٔکى رغوثّ پي ثوكَل کّ چوا ثواكه

کبيم كاّذ. كه ْو  کوك ٔ إواه ثو ؽوکذ ثب رغٓيياد ايُگَّٕ پب٭ْبهي يي

 ثٕك.ياكة ٔ يٓوثبٌ َغبد ا... ثب ٔٱبه، ٕٕهد فٕة رًويُي ثٕك. 

هٔى ث٦ل ثواي آيبكگي ثيْزو ثبى ْى ثّ هاْپيًبيي ٔ آيٕىُ ؽوکبد هىيي ٔ 

ْب ثبال ٔ پبييٍ ّليى. چُل رٍ اى  ثّ إٞالػ ربکزيک ه٭زيى. ٍب٥زي ها كه كايُّ

کوكَل رب روً يب هيقزّ ٔ  پبٍلاهاٌ ثب رغوثّ آيلَل. كه اٝوا٫ يب ريواَلاىي يي

 گًّٕبٌ يإًَٕ ايٕاط َبيإًَٕ ّٕك.

ْب يکي اى ريوْب کًبَّ کوك ٔ ثّ پْذ هاٌ پبي  بل كٔيلٌ ثيٍ ٍُگالؿكه ؽ

ىاه٣ کّ اى ًْوىيبٌ کبّبَي ثٕك، إبثذ کوك ٔ كچبه آٍيت  چپ ٥هيوٙب هؽيًي

 كيلگي ّل. 

كهَگ أ ها ثو پْذ گو٭ذ ٔ هٔ ثّ  كٔيل. ثي كه کُبهُ يي ٭آهايي اؽًل گم

چّ اؽًل كه َٓبيذ  اگوپبكگبٌ كٔيل. پبكگبٌ يک يوکي ٭ٕهيذ پيّکي كاّذ. 

رٕاََذ أ ها ثجوك، ّبيل فٕثي ايٍ کبه ايٍ ثٕك کّ  يزو ًَي 17رب  97ثيِ اى 



ٍٜ يک كه آٌ نؾ٢ّ ثيْزو ا٭واك يزٕعّ ايٍ ارٮبٯ َْلَل. ٍپٌ يغؤػ رٕ

 فٕكهٔي ٢َبيي اَزٲبل يب٭ذ.

٥هيوٙب أنيٍ َٮوي ثٕك کّ َبفٕاٍزّ ٔ ثّ اعجبه گؤِ ها روک کوك ٔ هٙب 

 ها کّ اى پَو٥ًْٕب ثٕك كه اَلِٔ فٕك رُٓب گناّذ.  ٭يُٮوك هؽيًي

ْى رب چُل هٔىي كه پبكگبٌ اثٕمه ثب يب ثٕك. ٔني  ٭گوك اثٕانٮٚم کٕچّ

َٮًٓيلو چوا يغجٕه ّل، يإيٕهيذ ها ىٔك هْب کُل ٔ ثّ فبَّ ثوگوكك. اى ايُکّ 

 گْذ، ّويُلِ ثٕك. يقٮيبَّ ه٭ذ. ثويي

يبرٓبي ث٦لي ثبْى ثٕكيى. اثٕانٮٚم كه رٕ٭يٰ فلأَلي يبه ّل ٔ كه ٥ًه

اي كه  انًٲلً ثواي آىاكٍبىي فويْٓو ّٓيل ّل. )فبٝوِ ٥ًهيبد ثيذ

 اهلل( ءثقْٓبي ث٦لي، اى ايٍ ّٓيل َٲم فٕاْيى کوك. اَْب
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ِشُرِدسيىي

مْبة( کّ هٔي ثبو ٍبفزًبٌ كه فٕاة  يکي اى ّجٓب كه پبكگبٌ اثٕمه )ٍوپم

ي ّت َبگٓبٌ يب ها اى فٕاة پواَلَل. ُْٕى رٕي فٕاة ٔ ْب َّٕيٍ ثٕكيى، َيًّ

ثيلاهي ثٕكو. يکي اى ًْْٓويبٌ ثبالي ٍوو ََْزّ ثٕك. ثلٌٔ ايُکّ ٕلايِ 

ثهُل ّٕ! »ىكٌ، رُگ گّٕى فيهي آَْزّ گٮذ:  عْٕوِ كاّزّ ثبّل، ًْواِ َٮٌ

 «هٔيى عجٓخ ٍٕيبه. يي

گٮذ،  ها يي« ٍٕ» ٔٱزي« ٍٕيبه.»يٕ ثو ثلَى ٍيـ ّل. گٮزى: کغب؟! گٮذ: 

 گٮزُل.  کْيل. ايٍ فجو هاٍذ يب ٩هٜ، چييي ثٕك کّ يي رٕي ٍوو ٍٕد يي

ًّْ ثيلاه ّليى. کُبه ثبنيٍ ََْزيى. چُل َٮو آيلَل. يکي اى آَبٌ ثّ نئو 

آيبكگي كه ك٭ب٣، ٔاعت ثٕكٌ ك٭ب٣ اى اٍالو ٔ اَٲالة ٔ کْٕه ٍقٍ گٮذ. 

ٔ اهرٮب٥بد آٌ يضم  ٍپٌ كه فٖٕٓ اًْيذ ٢َبيي يُٞٲّ ٍوپم مْبة

 كهاى، رُگّ کٕهک، ثوآ٭زبة، کٕهِ يُٕ، عجّٓ هاٍذ ٔ ٩يوِ ثوايًبٌ گٮذ. ثبىي

٩وة ٕؾجذ کوك. فٕكُ ها يک ثَيغي  يٲلاهي ْى كه يٕهك يؾٕهْبي گيالٌ

 کوك. کيل كاّذ ٔ ثو آٌ ا٭زقبه يي٭وُْگي ي٦و٭ي کوك. ثّ ٭وُْگي ثٕكَِ رإ



ه ايٍ ثوّْ اى ىيبٌ، اٍالو ٔ کْٕه أ گٮذ: يٍ يک ّقٔ ٭وُْگي َْزى ايب ك

َيبى كاهك کّ يک ٢َبيي ثبّى. چُبَچّ عُگ َجبّل يب ثّ يٍ اؽزيبط َجبّل، 

كٔثبهِ يک ي٦هى فٕاْى ثٕك ٔ ٭٦بنيذ ٭وُْگي فٕاْى كاّذ. ٕلايِ كٍٔذ 

ٕٕهرِ ىك.  گبْي ٱلو ييكاّزُي ٔ عناة ثٕك. كه َٕه کى يٓزبة ايَزبكِ ثٕك. 

 ها کبيم َليلو. 

أ ٭ويبَلِ عجّٓ »ا... ا٭ؤى پوٍيلو. گٮذ:  کّ آَبٌ ه٭زُل، اى َغبد يٕٱ٦ي

اُ كه كنى  اًٍِ ها کّ ُّيلو كٍٔزي« اٍذ. 1«٩الي٦هي پيچک»٩وة ثواكه 

ثيْزو ّل. ٍب٥زي ثيلاه يبَليى. ُْٕى ٕجؼ َْلِ ثٕك کّ فجو هٍيل، ا٥ياو ثّ 

  ؟!2ٍٕيبه يُزٮي اٍذ. آٌ ّت يزٕعّ َْلو، آيب رک ثٕك يب پبرک

کوك. يک هٔى ٔٱزي  ثواكه َغبد ْو هٔى ثّ ٱواهگبِ ٭ويبَلْي يواع٦ّ يي

ْبي ًّب ثّ كنيم ايُکّ ثبٍٕاك،  گٕيُل ثچّ ٭ويبَلْبٌ يي»ثوگْذ، گٮذ: 

اَل.  كيپهًّ ٔ كثيوٍزبَي َْزُل، گؤِ يُبٍت ٔ فٕثي ثواي يقبثواد هىيي

 «چي فٕٞٛ يقزه٬ ثبُّل. کب٭ي اٍذ ثب يقزٖو آيٕىُ، ثيَيى

ٍب٥ذ َْل.  5،  2ًْبٌ هٔى آيٕىُ ّو٣ٔ ّل. ٕٝالَي َجٕك، ّبيل  ٥ٖو

ها ثواي « آهٍي پي»کُيل. يک ثيَيى اى ٣َٕ  گٮزُل: كه ؽيٍ کبه رغوثّ يي يي

 آيٕىُ آٔهكَل. 

ْبي ًّبل يَئٕنيذ يقبثواد عجّٓ  اى ثچّ« ٍزٕكِ»يکي اى پبٍلاهاٌ ثّ َبو 

كٱذ ٔ َٲِ ؽَبً  هاٍذ كه كّذ مْبة ها ثّ ٥ٓلِ كاّذ. أ كه فٖٕٓ

اثلًا َجبيل پْذ كٍزگبِ » ثيَيى ٔ َؾٕح کبه ثب آٌ آيٕىُ كاك. رإکيل كاّذ کّ 

ٕويؼ ٔ ٔاٙؼ ٕؾجذ کوك. ثهکّ ثبيل ثب کُبيّ ؽو٫ ىك ٔ ثّ ٕٕهد هييي 
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کُل ي٦ُي گُٕ کوكٌ كىكکي. اگو  اهرجبٛ ثوٱواه کوك. كًٍّ اٍزواٯ ٤ًٍ يي

 « ٍذ.اٝال٥بد ٢َبيي نٕ ثؤك، ثَيبه فٞوَبک ا

ْب ىيوچًْي ثّ  اُ ثواي يب ربىگي كاّذ اى ايٍ عٓذ عبنت ثٕك. ثچّ نٓغّ

کوكَل. نيکٍ ثّ فبٝو ايُکّ ايْت ثبيل پبي ثيَيى ثبّيى، ؽويٖبَّ  ْى َگبِ يي

 كاكيى.  كل يي

ّٕيل. ٥واٱيٓب َيكيکُل.  كه پبيبٌ گٮذ: ًْيٍ ايْت ٔاهك فٜ يٲلو يي

هي اٍذ ثّ َبو ٱهّ اثٕمه، هٔىْب يٕا١ت ثبّيل. ٍپٌ گٮذ: كه فٜ يٲلو يؾ

اُ كه كيل ٔ ريو كًٍّ اٍذ. ّجٓب کّ  ٔآيل کوك، عبكِ ّٕك ثّ آَغب ه٭ذ ًَي

َّٕل.  ْب ر٦ٕي٘ يي رٕاٌ ثب اؽزيبٛ روكك کوك. َيؤْبي آَغب ّت ربهيک ّل، يي

 کُُل.  آمٔٱّ ٔ آة ٔ يًٓبد ها ْى ثب چُل هؤً ٱبٝو ؽًم يي

َيُي كه ٍو كاهَل، كأٝهجبَّ ثهُل َّٕل رب ث٦ل گٮذ: ؽبال كٔ َٮو کّ ّٕه ؽ

ايْت ثّ ٱهّ ثؤَل. ثٲيّ ا٭واك رٕي كّذ فٕاُْل ثٕك. أل ٥جبً ؽيلهي يٲلو 

 ٱلو ّلَل.  كٍذ ثهُل کوكَل ٔ پيِ ٭َژاك ٔ ٍپٌ إ٪و ثٓوايي

آيل.  يٍ اى ايُگَّٕ ٦ّبهْبي ثلٌٔ پْزٕاَّ آيٕىُ ٔ ٩يو ٔاٱ٦ي فّٕى ًَي

کُيل ّٕه ؽَيُي كه ٍو  گٮزى: ثواكه! ًّب ٭کو يي کوكو. ًّْ عب ا٥زواٗ يي

كاّزٍ کب٭ي اٍذ؟ ًّب ثيْزو آيٕىُ ثليل، يُٞٲّ ها ثٓزو رٕعيّ کُيل رب 

 ١ٔبي٬ ها ثٓزو ثُْبٍيى. 

اد ٦ٙيٮّ ثّ ٱهّ َؤ! ايٍ كٔ َٮو  ًّب کًي هٔؽيّ» كه پبٍـ گٮذ: 

ٌ ثيْزو گٮزى: ّبيل ثواي ايٍ ثبّل کّ کًي ٍُى اى آَب« ّبٌ فٕثّ. هٔؽيّ

گلاه ثّ آة ثيَى. ٭٦اًل ٔاٱ٦يذ ايٍ اٍذ کّ ثُلِ ثهل َيَزى  فٕاْى ثي اٍذ، ًَي

يٮٕٓو يک پيبو ها كه يک ٦ٙٔيذ ثؾواَي ثواي يوکي اهٍبل کُى، عبيي کّ 

 رًبو نؾ٢برِ ؽَبً ٔ ؽيبري اٍذ. 



ّٕه ٔ ثبّٕه  ًٍٙ ايُکّ ًْبٌ ّت، ثي كاّذ يب َّ. ؽو٭ٓبيى رإصيولاَى يًَ 

يک ٍُگو رغ٦ًي ه٭زيى. ٔني  ثٕكيى. ْو كٔ َٮو، ثّو پبي ثيَيى كه فٜ يٲل

فت، اى ؽٰ َگنهيى، ّوايٜ ٱهّ ثّ نؾبٟ کًجٕك ايکبَبد فيهي كّٕاهرو ثٕك ٔ 

 يؾلٔكيذ ه٭ذ ٔ آيل كاّذ. 

اي  كهاى ثؤَل ٔ كٍزّ اي ثّ يؾٕه اهرٮب٥بد ثبىي كٔگؤِ ّليى. ٱواه ّل ٥لِ

كهاى کّ ثواكه َغبد ْى ثب  فٜ ثبىي ْى ثّ عجّٓ هاٍذ كه كّذ مْبة. گؤِ

ْب ٔ َيؤْبي َگٓجبٌ  چي آَبٌ ثٕك، ر٦لاكّبٌ ثيْزو ّل. چواکّ يغ٥ًّٕ ثيَيى

 ثواي فٜ پلا٭ُلي ثٕكَل. 1ٔه ٔ رک

ثّ يؾٕه هيغبة ه٭ذ. ايٍ ّٓو كه ًَْبيگي  2اى ثيٍ ًْوىيبٌ إ٪و کويًي

اى ثيَيى ٍوپم مْبة اٍذ. ثيِ اى يک يبِ آَغب يبَل. گبْي ٕلايِ ها 

 پوٍيل.  ْب ؽبل ٔ اؽٕال يي آيل ٔ ثب ثچّ ُّيليى. هٔي فٜ يب يي يي

، ٭يٲلو، اؽًل فويي ، ٥جبً ؽيلهي٭َژاك گؤِ يب يزْکم اى إ٪و ثٓوايي

ٔ  ٭يؾًل َيکي -، فيوا... ايًبَيبٌ )اى آهاٌ ٔ ثيلگم(٭٥جبً)اييو( ي٦ًُي

ٍٔزبي اٍزوک( ٔ )اى ه٭ٍيلؽٍَ يٖٞٮٕي -٩الي٦هي ًٝٓبٍجي )اى َُٕ آثبك (

 يٓلي نٞيٮي )اى کبّبٌ( ثٕكَل. 

ا... ٍغبكي، ٍيليؾًل يلانٓي،  كهاى ٔ اٝوا٫ آٌ: ٍيل ؽجيت ا٭واك فٜ ثبىي

ىاكِ، ٥هي  ىاكِ، ٥جبً ىاه٣ ، اؽًل ّيـ٭ٍيل٥هي َيکٕکبه، ٱبٍى افجبهي

إ٪و يٮهٕکي، ؽٍَ  ىاكِ، ٥هي ا... ٥لٍکبه، عٕاك هٍزى ، ٭ٚم٭ٍوّذ َيک

هاَُلح آثوٍبَي ّ ثٕك، يکّ يزبْم ٔ يٍَ رو اى ثٲإ٪و هاؽًي  هييٲلو، ٥ي٦ُٕي

                                                

 كاه يک َٮو هىيُلِ، رٮُگ= ٔه رک -1
 ٍبل اٍبهد(4) رؾًم آىاكِ - 2



ٍٲبي كيگو ٔاؽل آثوٍبَي ثّ يؾٕهْبي )اى َُٕ آثبك(كهاى ثٕك ثّ فٕٞٛ ثبىي

 )اى هأَل( ثٕك.  ٭فٜ يٲلو كه ٍوپم مْبة اييو يايُي

، ٭پي ، إ٪و ٭وؿ٭ٍيل ؽَيٍ عٓبَزبة، يؾًلهٙب ٔاصٲي، هٙب ٥ًٕ أثبئي

. ٭، يؾًلهٙب ىنٮي، يبّبا... هىاٱي ٔ هٙب هؽيًي يُٮوك٭کٮبُ هيانٓيبه نَبٌ، ٥

٩ًي، ٥جبً افزوي، ؽَيٍ  )اىکبّبٌ( يورٚي هُْي، يؾًل ّزوي، ؽَيٍ ثي

، اؽَبٌ ٍب٥ي أ كه ؽَيٍ ٥َگوي )ّٓيل يٮٲٕكانغَل( ،عبَي، اکجو ٍهًبَي

 (كاى اثٕىيلآثب).ٱواه گو٭ذ عبَجبىاٌ كه گؤِ كهاى ثّ ّلد يغؤػ ٔ يفٜ ثبى

، اؽًل ٭، ٥جبً ٭قوائيبٌ٭، يؾًل كاه٩ّٔ٭، ٥هي ٩يوري٭ا... ا٭ؤى َغبد

پٕه. ايٍ  )ي٦و٫ٔ ثّ ٥وثيبٌ( ٔ كأك اهثبة1، عٕاك ٥وثي٭آهايي ، اؽًل گم٭ؽٲيٲي

 ْبي يقزه٬ ثکبهگيوي ٔ يَئٕنيذ كاّزُل.  ا٭واك كه ٱًَذ

كهاى ثّ  يآثبك( أنيٍ ّٓيل ايٍ گؤِ ثٕك کّ كه فٜ ثبى ٱبٍى افجبهي )اى َُٕ

چي يکي اى ٍُگوْب ثٕك. ٕجؼ أل ٔٱذ کّ فٜ آهاو ثٕك ٔ  ّٓبكد هٍيل. ثيَيى

هٍيل، اى ٍُگو ثيؤٌ ه٭ذ رب ٍيى  اؽزًبل ٭ؤك رٕپ ٔ فًپبهِ کى ثّ ٢َو يي

ّل، ثواي  رهٮٍ ٕؾوايي ها کّ ًْٕاهِ ثو اصو روکِ رٕپ ٔ فًپبهِ ٱ٤ٞ يي

وکِ فًپبهِ ٱواه گو٭ذ. أ چُلييٍ ثبه ٕٔم کُل.كه ايٍ ؽيٍ يٕهك إبثذ ر

 کوك. كٔ ٭وىَل فوكٍبل كاّذ )كفزو ٔ پَو(، ّٓبكرِ يب ها ثيْزو ٩ًگيٍ يي

                                                

. رًبو گناّذ ٔ ثّ فليذ ٍوثبىي كه اهرِ ه٭ذ يإيٕهيذ ها َيًّ. ( عٕاك ثيِ اى كٔ يبِ آَغب ثٕك1

يک ّت چُل َٮو اى يُب٭ٲيٍ ثّ ٱٖل رؤه ٍوُْگ ٕيبك ّيواىي )٭ويبَلِ . کوك كه رٓواٌ فليذ يي

ْب  ث٦ٚي اى آٌ. عٕاك ثّ ك٭ب٣ پوكافذ. يُي اهرِ( يَهؾبَّ ثّ كافم پبكگبٌ َٮٕم کوكَلٔٱذ َيؤي ىي

ْبيِ رًبو ّل، يکي اى يٓبعًيٍ ٍالػ کًوي ها  يٕٱ٦ي کّ گهٕنّ. ٱواه كاك 3ها يٕهك إبثذ ريو ٍالػ ژ

ب چبَّ يلرٓب ث. كه ثيًبهٍزبٌ ثَزوي ّل. گهٕنّ ٭ک عٕاك ها ّکَذ. هٔي ٍو عٕاك گناهك ٔ ّهيک کوك

 . ٍيى پيچ ّلِ ٕجو کوك ٔ ثؾًلاهلل ثٓجٕك يب٭ذ





 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 کيلُمترِ صفر

ٍب٥زي يبَلِ ثّ ٩ؤة اى پبكگبٌ اثٕمه ؽوکذ کوكيى. ٍٔيهّ َٲهيخ يب 

فٕكهْٔبي کٕچک ثبهثوي ٢َبيي ثٕك کّ ثيْزويٍ َٲِ روكك ها رٕي فٜ ٔ 

 پْذ آٌ كاّذ.

مْبة گنّزيى. ثب گنّزٍ اى يک پم ٭هيي ٔ عبكح فبکي ثّ  اى ّٓو ٍوپم

ٍبفزًبٌ چُل اربٱّ كه ثيؤٌ ّٓو ٔاهك ّليى. كه کُبه يک آة ثُل ٱواه كاّذ. 

رإييٍ « انَٕل»گٮزُل. آة ايٍ ٍل کٕچک اى هٔكفبَّ  يي« ثويًَٕل»آٌ ها ٍل 

كهفزبٌ ٍوٍجي،  ّٕك. پوآة ٔ ّيويٍ، ٍوك ٔ گٕاها، اٝوا٫ آٌ ثب اَجِٕ يي

 کوك.  اي ثواي رًبّب پيْکِ يي اَلاىي كيلَي ها ثّ ْو ثيُُلِ چْى

ْبي ي٢ُى آثيبهي كّذ مْبة  ايٍ آة كه ىيبٌ ٱجم اى عُگ ثّ ّجکّ

کُى ايٍ ٍبفزًبٌ پيِ اى آٌ يؾم اكاهِ، رٲَيى آة،  ّل. ٭کو يي ْلايذ يي

 ثٕكِ اٍذ. « ييواة»ك٭زو ٔ كٍزک 

گبْي ٕلاي اَٮغبه گهٕنّ رٕپ  اى ٍبفزًبٌ ّٕيى. ْو  إواه کوكَل ىٔكرو ٔاهك

اي ٭ؤك  ّکَذ. گبْي كه اٝوا٫ ٍبفزًبٌ ْى گهٕنّ ٍکٕد كّذ ها يي

٩ؤة « ٱوأيي»آيل. ٍب٥زي ها كه آَغب يُز٢و يبَليى رب فٕهّيل اى ثبالي ٱهخ  يي



ي آٔهكيى.  کُل ٔ يب پيْبَي ثو كهگبِ كٍٔذ گناهيى. رکهي٬ ي٪وة ٔ ٥ْب ها ثغب

 ّبو ها ٥غٕالَّ فٕهكيى. ٍٕاه ثو فٕكهْٔب ثّ ٍٕي فٜ يٲلو ه٭زيى. 

هاَُلِ يب عٕاَي ال٩و اَلاو اى کويبَْبِ ثٕك. هيِ کى ٔ فهٕري كاّذ. أ ها ثواكه 

 گٕيي کُل.  ىكَل. كٍٔذ كاّذ ثّ ا٭زقبه ٔهٔك يب ثننّ ؽًْذ ٕلا يي

ٌ ثّ پيِ فٕكهٔ ثيْزو هاِ ها چوا٧ فبيُٕ ثب اٍزٮبكِ اى َٕه کى آًٍب

اي ٝي  ْب، پيچ ٔ فى هاِ ها ثب ٍو٥ذ ٱبثم يالؽ٢ّ هٍّٔ رپّ ه٭ذ. كه ٍبيّ يي

 کوك. ىيوا کّ ثب يَيو فٕة آُّب ثٕك. يي

آٱبي هاَُلِ گبْي ثب نجٓبيِ اكاي ّهيک پيبپي ٱجّٚ پلا٭ُل ها کّ 

ْد، ْد، »کوك  روکيل، ثٖٕهد عبنت ٔ ُّيلَي اعوا يي ْبيِ كه ٭ٚب يي گهٕنّ

اي يب  ايٍ کبه ثواي يب هٔؽيّ ثقِ ثٕك. رب اَلاىِ« ِثى، ِثى، ْد، ْد، ِثى ِثى ْد، ِثى،

ها اى ٭کو ٔ كنٓوح فٜ کّ كه ٕٝل ٥ًويبٌ َليلِ ثٕكيى، ؽزي ّکم آٌ ها 

 کوك.  رٕاََزيى رٖٕه کُيى، فبهط يي ًَي

ْب يکي پٌ اى كيگوي  ْبي يُٕه ٥واٱي چُل کيهٕيزو ثّ فٜ يبَلِ، گهٕنّ

ّل، يب کًي  ْبي يُٕه هٍّٔ يي کوك. ثّ يؾ٘ ايُکّ گهٕنّ يي آًٍبٌ ها هٍّٔ

ْب يب ها  ْب اى ثبالي کِٕ کوكيى االٌ ٥واٱي گو٭زيى. ٭کو يي رو يي ٍويبٌ ها پبييٍ

 کْيليى. ثيُُل. كه ٍکٕد کبيِم ٭کٕهاَّ ثٕكيى. آَْزّ َٮٌ يي يي

يي ٍو کوكيى ٔ ثّ آها ْبي ٔيواٌ ٔ يقؤثّ َگبْي ثّ ْى يي ثب كيلٌ كْکلِ

کوكيى کّ ْوچّ  كاكيى. يُز٢و ثٕكيى ٔ ك٥ب يي ها ثّ ٥اليذ رإ٬ٍ ؽوکذ يي

 ىٔكرو يُٕه فبيُٕ ّٕك. 

کْيليى. آٱبي هاَُلِ چييي ىيو نت  ٔٱزي كيگو َٕه َلاّذ، َٮَي هاؽذ يي

گٮذ:  گٮذ. گُٕ كاكو. ثوفال٫ ٭کو ٔ فيبل يب، ثب نٓغّ کويبَْبْي يي يي

چُل نؾ٢ّ « ْب هك ّليى. ثيٍَ يب اى ايٍ پيچ ٔ فىايٍ َبيوكا كٔ رب يُٕه كيگّ »



کُيٍ،  يبّنب كيگّ اگّ هٍّٔ يي»گٮذ:  ها كه َٕه کى ٝي ٝويٰ کوكيى. هاَُلِ يي

 «ْب! ييِ ثي

ّل ثّ آٌ فيوِ  كه الثالي ّيبهْب ٍٍٕٕي ٭بًَٕ ْو ٍُگوي کّ پيلا يي

اَُلِ کى اى کُبه چُل ٍُگو ٥جٕه کوكيى. ه کوكو. کى ّلو ٔ گُٕ ريي يي يي

اي کّ  چُل ْٮزّ«. رک كهفذ»ْى  اٍذ، ايٍ« کٕهِ يُٕ»گٮذ: آَغب فٜ  يي

گنّذ يزٕعّ ّليى، ثبالي ايٍ رپّ يک كهفذ ثيهگي اٍذ کّ ثّ ا٭زقبه آٌ 

 گٕيُل رک كهفذ.  رُبٔه ثّ آَغب يي

ثّ فٜ يٲلو عجّٓ هاٍذ هٍيليى. ثّ يٕاىاد عبكِ ُّي، كه عبَت هاٍذ 

ّل، ٱواه كاّذ. ايب فْک  ( کّ اى ٍل ّو٣ٔ ييآٌ، عٕي ثيهگ ٍيًبَي)کبَبل

يزو يک پم ٍيًبَي هٔي آٌ ثواي  577يزو، يب  07،  67آة. كه ْو  ٔ ثي

 ٔآيل هٍٔزبئيبٌ، کْبٔهىاٌ ٔ چٕپبَبٌ ىكِ ّلِ ثٕك. ه٭ذ

ْب ٍُگوْبي رغ٦ًي هىيُلگبٌ ثٕك. ٍُگوْبيي پيِ ٍبفزّ،  كه ىيو آٌ پم

گناهي ٩يو هًٍي ّلِ ثٕك. پم  ٌ، ًّبهِآيبكِ ٔ يؾکى ثٕكَل. ثواي َْبَي كاك

كاك. ايٍ آثواّْ كه پبييٍ كايُخ  کّ فٜ يب ها رْکيم يي 4، رب پم 5، پم 2، پم5

 کِٕ ّبِ َْيٍ ٱواه كاّذ. 

هٍيليى، ثواكه ٍزٕكِ كٔ َٮو اى يب ها ثّ  ثّ ْو پم يب ٍُگو رغ٦ًي کّ يي

ايُب ٕٮو » گٮذ: کوك ٔ يي چي ثّ ٭ويبَلِ ٍُگو ي٦و٭ي يي ٥ُٕاٌ ثيَيى

ي٢ُٕهُ ايٍ ثٕك کّ ُْٕى رغوثّ َلاهَل ٔ ربىِ کبهَل. ايٍ عًهّ « کيهٕيزوٌ.

 کوكيى.  ثواي يب عبنت ثٕك ٔ ربىگي كاّذ، ثب َيى َگبْي ثّ ْى کًي رجَى يي

کْيل. رًبو  ْب ٦ّهّ آرِ ثّ اهرٮب٣ چُل يزو ىثبَّ يي ثيٍ فٜ يب ٔ ٥واٱي

ىك  آٌ فيوِ ّلِ ثٕكو. گبْي ُگو ييان٦ْب٣ َٕه ٱويي هَگِ ثٕك. ثّ  كّذ رؾذ

کوكو کّ چي َْذ؟ اى  ّل. ثواي يٍ روٍُبک ثٕك. ٍٕال ْى ًَي ٔ ثيْزو يي



َزوً چييي »کي ثپوٍى کّ ثغبي رٕٙيؼ كهٍذ ٔ اَزٲبل رغوثّ َگٕيل: 

ْبي آرِ ٭ؤکِ کوك، ٭ًٓيلو ٥هٮٓبي  پٌ اى نؾ٢بري کّ ىثبَّ«! َيَذ

 . 1ٍٕفزٍ اٍذفْک كّذ ٔ ر٦لاكي اى كهفزبٌ كه ؽبل 

عهٕي يک ٍُگو ّه٧ٕ )پم ْٮزى( پيبكِ ّليى. آٌ پبييٍ يک  ٭يٍ ٔ فويي

كاك. َگبْى ثّ َٕه ٱوييهَگ  چوا٧ كٍزي ثب ٍٕي کًِ عهٕي ٍُگو ها َْبٌ يي

کْيليى. اى  كيليى، گبْي پب يي كهة ٍُگو ثٕك. عهٕ هاًْبٌ ها كهٍذ ًَي

ْبي ٍّ ٍبفزّ ثٕكَل،  ْبي کٕچک ٔ ثيهگ آثواّْ )کبَبل( کّ اى کيَّ پهّ

يزو ثٕك. ٍٲ٬ آٌ ّبيل  5×1/2کٕهيبل کٕهيبل پبييٍ ه٭زيى. ٕٝل ٔ ٥وٗ آٌ 

رو اى ًْخ ٍُگوْب ثٕك. ثبيل كٔال كٔال هاِ ه٭ذ ٔ  يزو اهرٮب٣ كاّذ، کٕربِ 2/5

 ََْزّ ًَبى فٕاَل. ًْيّْ ْٮذ، ْْذ َٮو كه ٍُگو ثٕكيى. 

اَلاى  ه يَئٕل ٱجٚخ فًپبهِي٦و٫ٔ ثٕك. ايٍ َبو يَز٦ب« ِعي»ٍُگو ثّ َبو 

اي كاّذ. يٕي ََجزب ثهُل، پوپْذ، نجبٍٓبي  ثهُل ٔ ْيکم ٔهىيلِ  ثٕك. أ ٱل 65

گٮزُل: اْم ّٓوْبي اٝوا٫ کويبَْبِ اٍذ ٔ  پّٕيل. يي چويکي ٔ چُلعيجّ يي

ْبي ثيهگ  فٕاٍذ كه کُبه ىا٩ّ آيٕىُ رکبٔهي ها كه اهرِ گنهاَلِ. كنِ يي

 پبهِ پوربة کُل. يًٓبد ثبّل ٔ يلاو فً

اي ثواي هِٔى يجبكا اى پبكگبٌ اثٕمه  ثّ يؾ٘ ايُکّ چُل رب گهٕنخ ًٍٓيّ

ىك.  ْب ثّ ٍوُ يي ا٤ٙ ٥واٱي ٭وٍزبكَل، ِعي ًْٕ هيقزٍ آرِ هٔي يٕ يي

 کوك. ثبَي يي كٔيل ٔ كيلِ کوك، ٍوي٤ يي فٕكُ ّهيک يي

                                                
 ( يٕنٕي:1

  يو٧ ٕجو  اى عًهّ  پواٌ  رو  ثٕك  چٌٕ َپوٍي ىٔكرو کْٮذ ّٕك

  ٍٓم اى  ثي ٕجويذ يْکم ّٕك  ٔه  ثپوٍي  كيورو  ؽبٕم ّٕك

 



ـ يب چُل ْب كه پبٍ ثيجبک ثٕك ٔ فيهي ْى کبهي ثّ ايٍ َلاّذ کّ ٥واٱي

ثواثو آرِ فٕاُْل هيقذ. ٥واٱيٓب گواي ٍُگو يب ها كاّزُل. كه أنيٍ ّهيک، 

هيقزُل  ها يي 527ٔ  65ٔاه ثبهاَي اى فًپبهِ  ثواي فبيُٕ کوكٌ آرِ يب كيٕاَّ

 رب كه أل کبه ىْوچْى اى يب ثگيوَل. 

ْب ّبْيٍ،  ْو يٕٱ٦يذ يب پم کّ ٍُگو يب ثٕك، يک اٍى هيي كاّذ. اٍى

ىَلَل. ثب ٔهٔك  يٓلي، ٥ًبه ٔ ٩يوِ ثٕك. ٍُگو يب ها ثب هيي فَؤ ٕلا يي فَؤ،

يٍ ٔ فويي ا٭واك ٍُگو کي٬ کوكَل. كيگو ْيچکلاو گو٭زبه ٔ گُٕ ثّ ىَگ 

رٕاََزُل هاؽذ ثقٕاثُل، هاؽذ كٔه ْى ثُْيُُل ٔ گپ ثيَُل.  ثيَيى َجٕكَل، يي

 ثيَيى ها فيهي ىٔك ثّ يب ٍپوكَل. 

فزى « چيي»اكايّ ٔ ثب « چيي»ّو٣ٔ ٔ ثب « چيي»ب ٔاژح ْب ث ثيْزو يکبنًّ

اي ثّ يبعوايي ثٕك. يضاًل پيبو كُْلِ   ّل. ي٦ُي ْو چيي، ي٥ٕٕٙي ٔ اّبهِ  يي

كاكو ثگّٕى. پٌ اى  گٮذ: فَؤ، فَؤ، يٓلي! فَؤ، يٓلي! عٕاة يي يي

يي آٌ چيي کّ أيل، ىٔك چييْب ها چيي کُّ ثگٕ يب پيِ ثواكه چ»گٮذ:  ٍالو يي

 ي٢ُٕه اى گٮزٍ ثهّ! ي٦ُي ايُکّ يٮٕٓو ّل؟« َْزيى. ثهّ؟!

ْب كّٕاه ثٕك، ىيوا يبكگو٭زُي َجٕك. ثبيل ي٥ٕٕٙبد ها  ثقبٝو ٍپوكٌ ايٍ عًهّ

ّل  کوكو، ٝو٫ يزٕعّ يي کوكيى. ٔٱزي کًي يکش يي ثّ يؤه ىيبٌ رغوثّ يي

لاهي او ٔ ٕٮوکيهٕيزو َْزى. پٌ اى آٌ يٲ کّ يٍ ُْٕى پيبو ها َٮًٓيلِ

ْب ها چيي کوك، يب كه ٍُگو يٓلي َْزيى.  گٮذ: چبهپب ٔٱزي فوثيِ رو يي ٔاٙؼ

ْبي فًپبهِ ها رقهيّ کُل، ثگٕ ٍوي٤ ثّ  ي٦ُي ٔٱزي فٕكهٔ رلاهکبد گهٕنّ

 ثٕك، ثيبيل.  527يٕٱ٦يذ يٓلي کّ ٍُگو فًپبهِ 

ٌ كاكَل. پيبيْب گْزّ پيبو يي كّٕاهرو يٕٱ٦ي ثٕك کّ ا٭واك ثب ٍبثٲّ ٔ عجّٓ

گٮزى  فيهي فالّٕ ٔ کٕربِ ثٕك. يٍ چُل عًهخ ثي ٍو ٔ رّ ثّ ٭ويبَلِ ٍُگو يي



ّل ٔ يب فٕكُ كٔثبهِ ثب  رب ّبيل فٕكُ يزٕعّ ّٕو پيبو چيَذ. يب يزٕعّ يي

٭ًٓيل  ُّيل، يي ْب ْى ٕلاي ٝو٫ ها کّ يي کوك. گبْي ٔٱذ ثيَيى ٍاال يي

 ْب! ثهّ! يٮٕٓيّ! گٮذ: ثگٕ: پيبو چيَذ. ٍوي٤ يي

کٍ  ّلو کّ ٝو٫ پيبو كُْلِ يک َٮو چبفبٌ ٔ ّه٧ٕ يبَي ثيْزو گيظ ييى

کوك رب  ها ىيبك يي« چيي»٭ًٓيل يب ٕٮوکيهٕيزويى، پيبىكا٧ کهًخ  ثٕك. ٔٱزي يي

اي گو٭زّ ثبّل کّ ي٦ُي کبهُ فيهي پيچيلِ اٍذ ٔ يب إاًل  يٲبثم يب ٱيب٭ّ

 رٕاَيى ٍو كهآهيى کّ کي؟ کغب؟ کي؟ کٕ؟  ًَي

 



ِ

 

 

ِِجيِِسىگر

ُْٕى يک ْٮزّ اى ٔهٔكيبٌ ثّ فٜ يٲلو َگنّزّ ثٕك. ثّ ؽَبة، کًي اى آة 

پْذ ٍو « چيي»رٕاََزى چُل کهًّ ٔ عًهّ ها ثب کهًّ  ٔ گم كهآيلِ ثٕكو ٔ يي

 ْى کُى.

ثب نٓغّ کوكي يوا « ِعي»ٕجؼ يک هٔى ٔٱزي آ٭زبة ًّْ عب ها گو٭ذ، ثواكه

ْب ثيٍَ،  ثؤيى عهٕ، گوا ثليى ٔ ثچّچي! آيبكِ ّٕ،  ثچّ کبّي!، ثيَيى»ٕلا ىك: 

 «ٍّ. ثبثبٌّٕ ها كهثيبهيى، ايُٓب كاهٌ پوهٔ يي

کُى كًٍّ ر٦ٕي٘ يب عبثغبيي َيؤ كاّذ ٔ ثواكه عي رؾوکبد آَٓب  ٭کو يي

ها كيلِ ثٕك. چُل هٍٔزبي کٕچک ٔ َيًّ ٔيواٌ ٔ فبني اى ٍکُّ ثيٍ فٕٞٛ يب 

 . ٔ كًٍّ ثٕك. ثّ ٍٕي يکي اى آَٓب ؽوکذ کوكيى

ه٭ذ. أ يک ٍالػ کالّيُک٬ ٔ كٔ  ِعي اى عهٕ ثب گبيٓبي رُل ٔ ثهُلُ يي

اي ثوايِ َجٕك، ثّ ًْواِ كاّذ. يٍ َيي ثيَيى  ريوي کّ ٔىَّ 57فْبة 

کيَّ  كٔيلو. اُ يي ثلُٔ، ٍالػ ثّ كٍذ ثب رغٓيياد کبيم اَٮواكي كه پي

ل، ثّ ايٍ ّ ٍّ فْبثي ثيْزو اى كيگو ٥ُبٕو رغٓيياد يب٤َ ٍوي٤ ه٭زُى يي

وك ٔ رپ ٔ رپ هٔي هاَى ک كنيم کّ كه يک ٱًَذ ٭بََقّ ٍُگيُي يي

کوكو  او ثٕك. كنٓوِ اي ثيِ اى ؽل كاّزى. ٦ٍي يي انجزّ أنيٍ رغوثّفٕهك.  يي



ْب گبْي كه يٕهك ييلاٌ ييٍ ْْلاه  كٱيٲب پب عبي پبي عي ثگناهو. چوا کّ ثچّ

 كاكَل. يي

اي ها  ب ييٍ كه ييٍ اٍذ. ْو َٲّٞکوكو ْو کهٕفي ييٍ يب ًّْ ع ٭کو يي

ّل. ك٥ب  آيل، ثلَى يٕهيٕه يي ّلو، ٔٱزي ٱليى ٭ؤك يي کّ يْکٕک يي

کوكو، عي ثيِ اى ايٍ عهٕرو َؤك. گبْي يک كهفذ يب يک كيٕاه ها َْبٌ أ  يي

گٮزى: ايٍ ثواي كيلثبَي فٕة اٍذ ٔني گِّٕ اى ايٍ  كاكو، يي يي

 پيُْٓبكْبي يْکٕک پو ثٕك. 

ْب،  ْب هٍيليى. چييي کّ کى كاّذ، آثبكاَي ثٕك. يٖبنؼ فبَّ آثبكيي اى ثّ يک

ْبي ٔيواَي، ٭ٲو، ٭الکذ ٔ ثلثقزي  ْبي فْک ثٕك. َْبَّ گم ٔ چٕة ٔ ٥ه٬

 َلاّذ.  عَزغٕ َيبىي ثّ

ْب  عي ثب ؽبنذ ْغٕيي ٔ اَگْذ هٔي يبّخ رٮُگ ثّ عهٕ كهة فبَّ

گو٭ذ ٔ آَْزّ كافم  ٤ ييْب يٕٙ پويل. كه فيي ث٦لي يٲبثم كهة اربٯ يي

فٕاُْل ٥يٍ  ْب يي ْب. انجزّ ُْوپيّْ ىك، ّجيّ ثّ ُْوپيّْ ْب ها كيل يي اربٯ

 هىيُلگبٌ ثبىي کُُل. 

رٕاََزى، يٲلاهي ًَبيِ آَْزخ  يٍ ثب ايٍ رغٓيياد ٔ ثبه ٍُگيُى ٭ٲٜ يي

کوك، ي٦ُي اٝوا٫ ٔ  ؽوکبد أ ها كاّزّ ثبّى. گبْي ثب ؽوکبد كٍذ اّبهِ يي

 ثبيٓب ها ثپب. پْذ 

ثبال ٔ پبييٍ پويلٌ كيگو هيٲي ثوايى َگناّزّ ثٕك. ؽهٲى فْک ّلِ، َٮٌ 

هٍيل،  ىكو، فيٌ ٥وٯ ّلِ ثٕكو. نؾ٢بري کّ ٭وٕذ ََْزٍ يي َٮٌ يي

 ٔعٕ.  کوكو، ثب كل ْى کًي پوً يٲلاهي ثب چْى َگبِ يي

گٮزي  يي ها ؛ْبي کٕربِ، كيٕاهْبي ثبهيک ٔ ٍَذ گهي  ٍٲ٬ كيل چْى يي

ٝوأد  ْبي فبيُٕ، كهفزبٌ ثي هييَل. اعبٯْو آٌ يًکٍ اٍذ فٕكثقٕك ٭ؤ 



ْبي ىيويٍ ٔ ىٔايبي پُٓبٌ  رٕاََذ اليّ اَل. رُٓب كل يي کّ يبْٓبٍذ آة َقٕهكِ

 کُل.  ايٍ يُب١و ها ْى کًي ٔاهٍي

آنٕك ؽبکى ثٕك. َّ اى عي٨ ٔ كاك ٔ ثبىي کٕكکبٌ  اَگيي ٔ ث٪٘ آهايْي ْٔى

ْب كه ؽبنيکّ ٔهعّ ٔٔهعّ کُُل، ُّيلِ  گ ىيجبي ىَگٕنخ ثوِفجوي ثٕك، َّ آُْ

 ّل. ْب كيلِ يي كهپيچ ثي٩بنّ ٔفيي پيچ ّل ٔ َّ عَذ يي

گٮذ: چوا اى يبکيبٌ فجوي َيَذ رب آٔاي مکوّبٌ ٭ٚب ها يوٕٝة  كل يي

ٗسجح لللِ هب فٖ السوَات »ن٬ٞ انٓي کُل. فؤٍْبٌ کغبٍذ کّ يٖلاٯ هٍّٔ 

 . ثبّل« ٍ هب فٖ االسض

ث٤ كاّزُل َّ  ىكَل، َّ ث٤ کْيلَل. كو ثو ًَي ْبي ٍبکذ، َٮٌ ْى ًَي آ٩م

ي٤، ّيٞبٌ، آَغب ها فٮّ کوكِ ثٕك. َٮويٍ ثو أ کّ ايٍ ًّْ اى ىَلگي،  ٕلاي ي٤

 ّبكي، َْبٛ ٔ ىيجبيي رُٮو كاهك. 

گٮذ.  ْب كهفزي ثهُل، ُْٕى ايَزبكِ ٔ اماٌ ؽيبد يي ٍٜٔ ؽيبٛ يکي اى فبَّ

ثو ي٦واط آٌ ََْذ رب رؾوکبد ّيٞبٌ ها ثٓزو ثجيُل. أ گوا  عي ثب ٍو٥ذ

هٍبَلو. ُْٕى چٓبه، پُظ  يي 65كاك ٔ يٍ پيبو ها ثّ ٍُگو ٱجّٚ فًپبهِ  يي

 گهٕنّ هٔي يٕا٤ٙ كًٍّ َويقزّ ثٕكيى کّ يب ها كيلَل. 

گهي كْکلِ ها ىيو آرِ ّليل رٕپ ٔ فًپبهِ گو٭زُل. ْو گهٕنّ يکي كٔ اربٯ 

 فٕاثبَل.  كاك ٔ يي ْب ها ْم يي پبّيل. يٕط اَٮغبه چيُّ ٔ ثّ ْٕا يي ها ٩جبه کوكِ

ّلَل. رٕپچي  کْبٌ هك يي ْبي يَزٲيى ربَک اى اٝوا٫ كهفذ ىٔىِ گهٕنّ

ْب اى کُبه  ه٭ذ. يکي اى گهٕنّ ربَک ييبَخ كهفذ ها کّ عي ََْزّ ثٕك، َْبَّ يي

 ْبيِ ٥جٕه کوك. ّبفّ

ْبي كهفذ هيقذ. ٭ويبك ىكو:  ي اى ثوگْبي کٕچک ٔ يٲلاه ر٦لاكي اى ّبفّ

ثّ »! أ گٮذ: . ثيب پبييٍىَُل ْب كافم كهفذ ها يي ربَک. اَل عي! رٕ ها كيلِ



ْب ثگٕ كيذ گوو، فيهي فٕة ىكيل، ثّ ًْيٍ گوا ثويييل، َبيوكا كاهٌ ثّ  ثچّ

 «کٍُ. ايٍ ٔه ٔ آٌ ٔه ٭واه يي

گوو، ّبيل رٕي گٮزى كيذ  ثٕك. اگو يي ٭چي ٍُگو فًپبهِ، فويي ثيَيى

گٮزى:  اي ها اى يٍ َُْيلِ ثٕك. يٍ ٭ٲٜ يي فُليل. ربثؾبل چُيٍ عًهّ كنِ يي

ْب كٔ َٮو اى پبٍلاهاٌ  چي آ٭ويٍ! فٕة ىكيل. ًْيٍ َٲّٞ ها ثکٕثيل. فًپبهِ

رٓواَي ثٕكَل، يزليٍ ٔ ثب ي٦و٭ذ. اًٍْبٌ رٲي ٔ ٱبٍى ٔ كيگوي َبو 

 ثٕك. « ٭پٓهٕاٌ»فبَٕاكگيِ 

ّلَل. يٍ اى کُبه كيٕاه ؽيبٛ ٍوي٤ ثّ  فيهي َيكيک يي ْب آرِ فًپبهِ

او ثّ ؽٕٕهخ عي  ْبي کپوي كٔيلو. چوا کّ ؽٕٕهّ كافم يکي اى اربٯ

هٍيل. ًْيٍ نؾ٢ّ أ ْى اؽَبً فٞو کوك ٔ اى كهفذ ثّ پبييٍ پويل ٔ  ًَي

گٮذ: ثچّ کبّي! فيهي ٍوي٤ ثبيل اى ايُغب ثؤيى. ىٔك ثبُ! ىٔك! ي٢ُٕهُ ايٍ 

 اي عبي يبَلٌ َيَذ، ثبيل رُل ٔ ريي ٭واه کوك.  نؾ٢ّثٕك کّ 

كْٓب يورجّ ٔاكاهو کوك كهاى ثکْى يب ثلٔو ٔ  527ْبي  ٍٕد ٔ ّيٌٕ فًپبهِ

کوك. فبٝوح ََْذ ٔ ثوفبٍذ  ثُْيُى. ٥ٚالرى فَزّ ّلِ ثٕك، ٍٕىُ يي

 فييْبي پبكگبٌ آيٕىّي ثوايى ىَلِ ّل.  پيبپي ٔ ٍيُّ

ىك  ثيٍ آَغب ثٕك کّ ث٪م گُٕ يب ريو يي آيُلِثّ فٕك گٮزى پٌ ؽٰ ثب يوثي 

رب ثو كيم يييٍ ٍَزي ٔ هفٕد َيْزو  .كاك فيي ٔ ؽوکذ يي ٔ ٭ويبٌ ٍيُّ

گو٭ذ. فبهْبي ريي ٔ فْک ها  ْبيِ ها َبكيلِ يي ثيَل. ّيت رپّ ثب ٱهِٕ ٍُگ

« فلا فيوُ كْل.»کوك. ْٕاي كا٧ ٔ آ٭زبة ٍٕىاٌ ثوايِ يٞوػ َجٕك.  ؽبّب يي

نوىيل ٔ رٕي  ٍبنى ثّ ٍُگوي کّ ىيو آرِ يي« عي»يٍ ٔ بً کّ فلا ها ٍپ

كٔك ٔ كيّ ٔ ٩جبه ٔ فبکَزو پيلا َجٕك، ثوگْزيى. اؽًل فٕك ها ثّ كيٕاهح ٍُگو 

اُ ثّ ىييٍ، گّٕي کُبه گِّٕ ثٕك رب ثب يب  فًپبهِ چَجبَلِ ثٕك. َٕک پُغّ



كٔ فٕك ها ثّ كافم اهرجبٛ كاّزّ ثبّل. ٕلا ىكو، اؽًل! ثيب، ثوَبيّ رًبو ّل. ْو 

 ٍُگو يؾم اٍزواؽذ پود کوكيى. 

کوكو کّ يٍ كه يک َيًچّ  ٔٱزي ثوگْزى، اؽَبً ٩ؤه ٔ ّبكيبَي يي

او. يٲلاهي عهٕرو اى ثٲيّ، اى َيكيک يٕا٤ٙ كًٍّ ها  ٥ًهيبد ّوکذ کوكِ

 او.  رو پنيو٭زّ او. يک يورجّ فٞو ها اى ٭بٕهّ َيكيک كيلِ

اي كاّزُل،  گَّٕ يّْ كه رجهي٪بد ّيٕح چبفبٌْب کّ ًْ ث٦يل َيَذ کّ ٥واٱي

ايؤى يک رک َيؤْبي ايواَي، كه يُٞٲّ »كه افجبهّبٌ گٮزّ ثبُّل: 

مْبة ثب ْْيبهي کبيم ٍهؾْٕهاٌ، كه ْى ّکَزّ ّل ٔ ىيو آرِ  ٍوپم

پوؽغى ٔ ٍُگيٍ ٔ كٱيٰ ٱٓويبَبٌ ثب کْزّ ٔ يغؤػ ّلٌ ر٦لاك ىيبكي اى 

 «هاٌ فًيُي ثّ ٕٝه کبيم يزالّي ّل!يزغبٔىاٌ، يک گوكاٌ اى پبٍلا

ّت ٭وا هٍيل، ٭وكايِ ع٦ًّ ثٕك. ثّ پيُْٓبك ثواكه پٓهٕاٌ پٌ اى ّبو، 

أنيٍ ك٥بي کًيم ها كه عجّٓ فٕاَليى. ثّ ؽَبة ٕلاي يٍ کًي ثٓزو اى ثٲيّ 

فٕاَلَل. يٍ يٲلاهي ثهُل ٔ چُل ٍٞو ثيْزو فٕاَلو. يک  ثٕك کّ ثلٌٔ آٔاى يي

كاكيى ٔ ٭بًَٕ ْى كَجبل کزبة  ّزيى. ثّ َٕثذ كٍذ ْى ييعهل ك٥ب ثيْزو َلا

ّل. ؽواهد چوا٧، پيْبَي ها كا٧ ٔ يک ٔه ٕٕهد ها  ك٥ب ْي پٌ ٔ پيِ يي

ِکوك.  ٍوؿ يي





 

 

 

 

 

ِمثلِايىکًِتازيَِاردي!ِ

ْو ّت پٌ اى ربهيک ّلٌ ْٕا چُل َٮو ثَيغي کّ ثيْزوّبٌ ٱًي ثٕكَل. 

هؤً  َيبى ا٭واك ٱهّ اثٕمه ها ثّ ٍٔيهّ چُل ٩نا ٔ آة، يًٓبد ٔ ٍٔبيم كيگو يٕهك

 ثوكَل. ٱبٝو يي

ٔ  1ثٕك. ُٱهچًبٯ« ٥هي روک» ىؽًزکِ اًٍِ  ْبی ٱبٝوچیيکي اى ايٍ 

ْبي آة  ْب ها ثواي ثَزٍ ٔ ؽًم ثْکّ آيبكح کبه. نٓغّ َبة روکي كاّذ. ُٝبة

 کوك. كهٍذ کوكٌ ها ثواي ٱبٝوْب فٕة ر٢ُيى ييهاَکي   رُگ ٔکوك.  رٓيّ يي

ثبٌ ٔ عبَپُبِ ثواي ايٍ ثبهکْبٌ  ْبي پبهِ، ايغبك ٍبيّ ا٭َبه، ٕٔهّ کوكٌ پبالٌ

ََم کبهُ ثٕك. ر٦ًيو، ٭زيهّ کوكٌ، رًيي کوكٌ ٭بٍَٕٓب، چوا٩ٓبي کٕچک  ثي

فٕاٍذ، کبه  پيي ٥الءانليٍ کّ ثَيبه ٙؤهي ثٕك ٔ ؽٕٕهّ يي َٮزي فٕهاک

 آٱب ثٕك.  ًْيٍ ٥هي

ّلو. گٮزى: ايٍ ٥هي  کوك، اى کُبهُ هك يي يي يکجبه کّ ايٍ ٍٔبيم ها رًيي 

آٱبي يب ٍوثبى ايبو ىيبٌ)٥ظ( اٍذ. يک َگبِ کوك ٔ اّک كٔه چًِْ ؽهٲّ ىك. 

كّٕاه ٍقذ ٔ ٱبٝوْب کبهي . َگٓلاهی کوك َبو ٔ َْبٌ يي کبهْبيي الىو، ايب ثي

                                                
 ) ٔاژِ روکی(ٱهچًبٯ = پوىٔه، ٱٕي. (1



 ْب هٔي ييٍ ه٭زّ ٔ يک كٍزِ ثَزّ  يکي اى آٌ ىثبٌ  ثّ ٕٝه ارٮبٱيثٕك. يکجبه 

كاََزُل  کْيل. كٔ ٍّ هٔىي ثٕك کّ ًَي رب آهَظ ٱ٤ٞ ّلِ ثٕك. ثَيبه كهك يي

ٍٕفذ. ث٦ٚي ا٭واك  چکبهُ کُُل؟ يٍ ىؽًذ کْيلِ، ٭ٲٜ كنى ثوايِ يي

 گو٭ذ. كيلَل، چُلّْبٌ يي كل ْى ٔٱزي عواؽزِ ها يي َبىک

يکي اى ثَيغيبٌ ّيوپبک فٕهكِ ٱًي، ٱبٝو ها ثّ پْذ رپّ ٔ كافم ّيبهْب 

ثب يک گهٕنّ هاؽزِ کوك. رب كيگو کَي كنِ ََٕىك. ىثبٌ ثَزّ ْى كهك  ثوك ٔ

 َکْل. 

رٕى ٱواه كاّذ. ٭بٕهّ يب رب ٱهّ كه  ٍواٌ کيُّ يَيو ٱهّ كه كيل ٔ ريو فيوِ

ّل. ثب ايٍ ه٭ذ ٔ آيلْب عبكح  يزو يي 177پَزي ٔ ثهُلي كايُّ کِٕ ّبيل

 هٔ كهٍذ ّلِ ثٕك. يبل

ه٭زُل،  يب ثبيل ثّ عبي ا٭واك فَزّ ٔ يغؤػ ييا٭واكي کّ آَغب کبهي كاّزُل 

ه٭زُل  ٔه ٔ...، ًْواِ ايٍ گؤِ يي چي، هىيُلح رک يضم ايلاكگو، رلاهکبري، ثيَيى

گْزُل. انجزّ آَغب يک ٱهّ ثهُل ٔ يورٮ٤ َجٕك، ثهکّ يک رپّ  ْب ْى ثويي ٔ ٱجهي

ٕٛ اي كه ّو٣ٔ يبل کِٕ ثٕك. اهرٮب٥ي کّ ثٖٕهد كيٕاهي كه پْذ فٞ ٕقوِ

 ك٭ب٥ي يب ٱواه كاّذ. 

رويٍ چييي کّ كه ايٍ ْٕاي گوو ٔ ٍٕىاٌ يوكاك يبِ ثواي ا٭واك ٱهّ  ثب اهىُ

کوكَل، اگو چّ ًْيّْ ايُغٕهي  ثُلي يي ّل، آة ثٕك. آٌ ها ًٍٓيّ ٭وٍزبكِ يي

ّّٖ يي َجٕك ٔني فيهي هٔىْب يب يٕاٱ٦ي کّ آة کى يي كاكَل. ْو َٕثذ  هٍيل، ؽ

ّل.  اى يکي كٔ ٱًٲًّ اَٮواكي ًٍٓيّ ا٭واك ًَي ٕجؼ ٔ ١ٓو ٔ ّت ثيْزو

أنيٍ َٮواد اى ع٤ً يب ثٕكَل کّ ثّ ٱهّ  ٭َژاك يٲلو ٔ إ٪و ثٓوايي ٥جبً ؽيلهي

کُى كه يوؽهّ أل كِ هٔى كه آَغب يبَلَل. پيِ اى ايٍ رٕٙيؼ  ه٭زُل. ٭کو يي

كاكو کّ آَبٌ ّٕه ؽَيُي كه ٍو كاّزُل. ًٍٙ ايُکّ ٥جبً ٔ إ٪و ثيِ اى 



كيگواٌ هٔي ٱهّ ثٕكَل. إ٪و کويًي پٌ اى يک يبِ اى هيغبة ثوگْذ. ثيْزو 

 ٔٱذ ها كه ًْيٍ ٱهّ گنهاَل. 

کوك: هٔى أل، يٕٱ٤ ٕجؾبَّ، ٩ناي ثَزّ ثُلي ّلِ  ٥جبً يک هٔى َٲم يي

او ها ثوكاّزى ثّ ٍُگو رلاهکبد ه٭زى. ثّ  )کَُؤ( يبْي فٕهكو. ث٦ل ٱًٲًّ

ثٕك، كاكو. ٔٱزي پو اى آة کوك، اى أ رْکو کوكو. پيويوكي کّ يَئٕل آة ٔ ٩نا 

کّ رُّْ ثٕكو رًبو آة ها فٕهكو. كٔثبهِ گٮزى، آة ثويي. نجقُلي ىك ٔ ثب  اى ثٌ

گٮزى: « يضم ايُکّ ربىِ ٔاهكي!»ر٦غت گٮذ: ثهّ؟! گٮزى: آة ثويي، آة. گٮذ: 

 اهللءاد ها َُٕ عبٌ کوكي، اَْب ًّب ًٍٓيّ»ثهّ ًْيٍ كيْت آيليى. گٮذ: 

 «كْى! ١ٓو ثيب، ثبى ْى آثذ يي

اى كٍزًبل کب٩ني اٍزٮبكِ  ثواي كٍزْٕيي يْى ثٕك کّ ؽز ييْب ٔٱذ

کوكَل. ايٍ کبه كه چُل هٔى أل يْکهي َجٕك، ٔني ثيِ اى آٌ، ي٤ٕٙ پبک  يي

 ، فٖٕٕب كه آٌ گويبي ربثَزبٌ.کوك کوكٌ ها ىفى يي

ه٭ذ،  ي ثّ ٍل ييه٭زٍ يب آثزُ ٭وكي کّ پٌ اى ْٮذ، ْْذ هٔى ثواي ؽًبو

عُٕ  ٍٕى ىيو ث٪م ٔ ٥وٯ كيل. ٥وٯ رٕاََذ كهٍذ هاِ ثؤك، کًي آىاه يي ًَي

اي چبٯ  ْبي هاٌ ىعوآٔه ثٕك. انجزّ ا٭واكي کّ يضم ثٓوايي َژاك رب اَلاىِ کْبنّ

 رو ثٕك.  ثٕكَل، ثوايْبٌ يْکم

يؾکى ٱهّ ْى ّکِٕ كاّزُل. چواکّ  ا٭واك كه يٕهك ٍُگوْبي ٍَذ ٔ ٩يو

ّل، ايلاكگوْب يغجٕه ثٕكَل  َبد َبچييي كاّذ. اگو کَي آَغب يغؤػ ييايکب

يک عٕهي يغؤػ ها رب ّت َگٓلاهَل. رًبو رغٓيياد پيّکي ايلاكگوْب يک 

پْزي يؾزٕي ر٦لاكي َٕاه ىفى ٔ چُل ثٞوي يبي٤ َّزْٕي عواؽذ ٔ  کٕنّ

 چُل ٣َٕ ٱوٓ ثٕك. ثيْزو آَٓب ْى كاهْٔبي يٓى َجٕكَل. 



يب « عي»ْب يٕٱ٤ ثبىگْذ أ ها ثّ ٍُگو  ثًبَل رب ّت ٱبٝوچييغؤػ ثبيل 

پم ْٮزى ثوٍبَُل ٔ اى آَغب ثب فٕكهٔي رلاهکبد يب فٕكهٔ ثيًبهثو ثّ پْذ فٜ 

 يُزٲم ّٕك. 

أنيٍ ّٓيل پٌ اى ٔهٔك يب ثّ فٜ، كه ًْيٍ ٱهّ يک هىيُلِ ثَيغي َٕعٕاٌ 

ٮو اى هىيُلگبٌ أ ها اى يْٓل يٲلً ثٕك. ٔٱزي ٕجؼ كه آَغب يغؤػ ّل، چُل َ

 هٔاٌ )ثواَکبهك( ًْبٌ ٕجؼ هٍّٔ ثّ ٍُگو يب ؽًم کوكَل. ثب يک رقذ

فٕاٍزُل ْوچّ ٍوي٦زو يغؤػ ثّ  كٱيٲًب ىيو َگبِ كًٍّ ثٕكَل، ايب يي

ثيًبهٍزبٌ پبكگبٌ ثوٍل. كًٍّ آَبٌ ها كيل ٔ اٝوا٫ ها ىيو آرِ ّليل فًپبهِ 

هىيُلگبٌ يًٖى ثّ اَغبو ٔ پبيبٌ  گو٭ذ. كْٓب يورجّ ََْزُل ٔ ثوفبٍزُل. آٌ

 ايٍ کبه ٍقذ ٔ فٞوَبک ثٕكَل. 

چُل َٮو اى ثَيغيبٌ ّغب٣ اى ٍُگو يب ثب ٍو٥ذ ثّ اٍزٲجبنْبٌ ه٭زُل. كه 

آيلَل.  ثيٍ هاِ يغؤػ ها اى آَبٌ رؾٕيم گو٭زُل ٔ ىيو آرِ كًٍّ ثيجبکبَّ يي

لٌ ثّ ٍُگو يب كاكَل. ايب يزإٍٮبَّ ٱجم اى هٍي رقذ هٔاٌ ها كٍذ ثّ كٍذ يي

ثَيغي يغؤػ، هٔؽِ پؤاى کوك. پيکو پبکِ ها پْذ ٍُگو گناهكَل رب ٔٱزي 

کّ چوا٧ آًٍبٌ، فٕكُ ها پْذ اهرٮب٥بد ٱوأيي پُٓبٌ کُل ٔ هٔى هٍّٔ هفذ 

 ثوثُلك. 

هٍيل، ربىِ ثبيل فٕكهٔ ؽًم يغؤػ کّ يک  ٔٱزي يغؤػ ثّ ايٍ ٍُگو يي

ّ كه كيل ٔ ريو يَزٲيى يزغبٔىاٌ ٱواه اي ک آيل ٔ اى عبكِ عيپ إْٓ ثٕك، يي

 كاك.  كاّذ، أ ها ثّ پبكگبٌ اَزٲبل يي

(، اى ثَيغيبَي کّ ّٓيل ها ثّ ٍُگو يب ٭چي ٍُگو )ثواكه پٓهٕاٌ فًپبهِ

يُزٲم کوكِ ثٕكَل، پوٍيل: ّٓيل ٱجم اى عبٌ كاكٌ چييي َگٮذ؟ ٕٔيزي 

ٔ ثوايِ آهىٔي کوك،  يّبٌ گٮذ: كه ؽبل گويّ ثّ يبكهُ ك٥ب ي َلاّذ؟ يکي



فٕك يٍ ْى پٌ اى كٔ ٍّ ْٮزّ ٔٱزي ٭وٕذ ّل ٕجو كاّذ. 

چي ٱهّ ثٕك اى َيكيک ثجيُى، كه يٕهك آٌ ّٓيل  يٲلو ها کّ ثيَيى ؽيلهي ٥جبً

پوٍيلو. ًْيٍ يٞهت ها رإييل کوك ٔ گٮذ: فيهي كنِ ثواي يبكهُ 

ثيٍ فٕاْى ؽبال ّٓيل ّٕو، كٍٔذ كاهو  فلايب يٍ ًَي»گٮذ:  ٍٕفذ ٔ يي يي

 «هىيُلگبٌ ثًبَى.

ِ





 

 

 

 

 

ِافتتاحِتٍداري

رلاهکبد ثّ ٍُگو يب   ي ثّ ًْواِ فٕكهٔ« ٭َغبد ا٭ؤى»يکي اى ّجٓب ثواكه 

فيهي فّٕؾبل ّليى. ثب أ هٔثٍٕي کوكيى. کبهي کّ  ٭آيل. يٍ ٔ اؽًل فويي

 كاكَل.  هٔى كٔهي يکليگو اَغبو ييچُل كٍٔزبٌ هىيُلِ ؽزي پٌ اى 

ثّ  !ى گٮذ ٔ يب اى عجّٓ هاٍذ. يُز٢و ؽوکذ يگبٌ ٱبٝوييِكها َغبد اى ثبىي

ثؤك. أ ثّ ْو عب کّ ؽزي يک َٮو  ٭ٱهّ ثٕك رب ًْواِ آَٓب ثّ كيلاه ٥جبً ٔ إ٪و

ه٭ذ رب اى َيكيک ٦ٙٔيزِ ها ثجيُل ٔ  اى ا٥ٚبي گؤِ يب ؽٕٚه كاّذ، يي

 يالٱبرِ کُل. 

ْب رت  ى چُل رب اى ثچّكها كه ثبىي»ٕؾجزٓبيِ ثب َگواَي گٮذ: ثيٍ  َغبد كه

ٍپٌ فلاؽب٭٢ي کوك ٔ ثّ « ّليل گو٭زُل، آَٓب ها ثّ ثيًبهٍزبٌ يُزٲم کوكيى.

ٱهّ اثٕمه ه٭ذ. يکي كٔ ٍب٥ذ گنّذ. اؽَبً کوكو آٌ رجي کّ ٕؾجزِ ثٕك، 

ثو اى  ٍوا٧ يٍ ْى آيلِ، آهاو آهاو عهٕرو آيل ٔ ّليل ّل. يکي كٔ رب ٱوٓ رت

ت ها رب ٕجؼ ثيلاه يبَلو. كه کُبه ثيَيى ثگُٕ ايلاكگو گو٭زى. ا٭بٱّ َکوك. ّ

يٲلاهي ٍُگيٍ  ْب اي کّ چْى ىكو. ْو نؾ٢ّ ثٕكو. گوچّ گبْي چود يي

هٔى ث٦ل ْى يغجٕه ثٕكو كه  كيلو. ّل، فٕاثٓبي کٕربِ ٥غيت ٔ ٩ويت يي يي



فٜ ثًبَى رب ايُکّ ّت ثب فٕكهٔي رلاهکبد ثّ پْذ فٜ ثؤو. چَٕکّ اؽًل 

كاَل! ثب ْٕاي  ذ ثٕكو. چّ ّجبَّ هٔىي ثو يٍ گنّذ! فلا ييّل، َبهاؽ رُٓب يي

 ٍٕفذ.  او، نجى يي كا٧ ثيُي

ثبى َگبْى ثّ پُغوِ كٔفزّ ّلِ ثٕك.  ّت ها ثّ يٲو فٜ ه٭زى. ثب چْى َيًّ

گٮزى: فلايب ! پٌ  کوكو ثُبي آيلٌ َلاهك. يي چْى اَز٢به ٕجؼ ثٕكو. ٭کو يي

ب كاه ّل. رٔني فيهي ٕٝالَي ٔ کِ ،کي ٕجؼ فٕاْل ّل؟اگوچّ ّت يهلا َجٕك

 ايُکّ ٕجؼ أل ٔٱذ يوا ثّ پبكگبٌ ثوكَل. 

كه يک ثٓلاهي کّ رٕي ًْيٍ چُل هٔىِ رإٍيٌ ّلِ ثٕك، ثَزوي ّلو. ثّ 

٩يو اى كٔ ٍّ رب رقذ ٔ َبنيٍ ٔ يال٭ّ، ّبيل ايکبَبد كيگوي َلاّذ. يک پوٍزبه 

افالٯ ثٕك. ًْبٌ هٔى ُ ْبي ٍپبِ رٓواٌ ٔ فٕ کوك. اى ثچّ يوك آَغب فليذ يي

 چُل َٮو كيگو ها ْى کّ ًْيٍ کَبنذ ثوايْبٌ ٥بهٗ ّلِ ثٕك، فٕاثبَلَل.

يکي اى ٭ويبَلْبٌ فٜ ثّ گًبَى  يکي اى آَبٌ ثواكه ّٮي٦ي )اى رٓواٌ( 

. كه رقذ کُبهي فٕاثيل. اى اي عناة كاّذكهاى ثٕك. ٱلي هّيل ٔ ٱيب٭ّ ثبىي

 كاك.  ل ٔ فٕك ها فُلاٌ َْبٌ ييکْي ايُکّ ثيًبه ّلِ ثٕك، فغبنذ يي

ٔه  ٔه ٔ آٌ ّل. پوٍزبه ثّ ايٍ گبْي يک رقذ ٔ چُل پزٕ ٔ يال٭ّ اٙب٭ّ يي

ىك کّ يب اؽزيبط ثّ يک يقچبل كاهيى. ٕجؼ ٭وكا ًًّْٓ ثٕك. ثّ آهايي  ىَگ يي

کوكَل ٔ  ْب چپ ٔ هاٍذ يي چْى ثبى کوكو. كٔ َٮو يک يقچبل ها كه پبگوك پهّ

 ايى.  اْل ٔ ٱوائٍ يْقٔ ّل کّ يب ايٍ ثٓلاهي ها ا٭ززبػ کوكِآٔهكَل. اى ّٕ يي

يٍ ها هٔي يک رقذ ثّ ّلد ٭ُوي کّ يک رْک کهٮذ هٔي آٌ ثٕك، 

اي  آُّبيي َلاّذ. ؽزي نؾ٥ّ٢ًوًا فٕاثبَلَل. ثلَى ثب ايٍ ًََّٕ رقذ ٔ َبنيٍ 

 کْيلو. ثوك. ثو اصو رت ّليل ثّ ٍقزي َٮٌ يي هٔي آٌ فٕاثى ًَي



اُ ثّ اٝوا٫ پٓهْٕب ٔ رقذ ٔ َبنيٍ اثوي ثب ٱٞو يک ٔعجي٭ُوي ثٕكٌ 

کوك.  آٔهك ٔ َٮٌ کْيلٌ ها ثوايى ثيِ اى ؽل كّٕاه يي ْبيى ٭ْبه يي كَلِ

٭وُ اربٯ آعو ثٕك. ٍوك ٔ ٍقذ، كٔ  كٍٔذ كاّزى هٔي ىييٍ ٍوك ثقٕاثى. ک٬

 ٔيژگي فٕة کّ آٌ رقذ َلاّذ. 

پبييٍ رقذ فٕاثيلو. ٔ وكِ يک ٔهٯ هٔىَبيّ پيلا کوكو. هٔي ىييٍ پٍٓ ک

« فٕاثي! چوا هٔي رقذ ًَي»پوٍزبه ٍوا٩ى آيل ٔ ثَيبه ر٦غت کوك! گٮذ: 

كاك ٔ گٮذ:  روو. نجقُلي ىك. اَگْذ اّبهِ ها رکبٌ  گٮزى: ايُغٕهي فيهي هاؽذ

 گيل! عٕاثِ كاكو: َّ آَٲلها ْى کّ ًّب يي« انٓي َْزي. ؽٲب کّ رٕ ؽية»

ٍبفزًبٌ کُبه ّيو آة، پبچّ ّهٕاهد ها رب ىإَ ثؤ ثيؤٌ »ث٦ل پوٍزبه گٮذ: 

يٍ ثب « ٔ آٍزيٍ ها رب آهَظ ثبال ثيٌ، كٍذ ٔ ٕٕهد ٔ پبْب ها ىيو آة ثگيو.

كاَى چٌٕ رت كاهي،  ثهّ يي»ر٦غت گٮزى: يٍ کّ رت ّليل كاهو! گٮذ: 

 «کبه ها ثکٍ. ًْيٍ

ٮو . ٔٱزي يک َکوكو  ي٭کو ي ايٍ ؽو٫ ثواي يٍ ربىگي كاّذ. پيِ اى ايٍ

ًٍٙ ايُکّ پبّٕيّ ْى كيلِ ثٕكو   هيقذ. نؾب٫ ٔ عم ثّ هٔيِ ل يكاهك، ثبرت 

 ْب اى چبييلگي يبك گو٭زى کّ آٌ رت . ًْبَغبٔني فت، ثيْزو ايُغٕهي ثٕك

. ه٭زىٍبفزًبٌ  ثيؤٌثّ ْب فيهی رٕ٭يو كاّذ.  ثب ايٍ رترت ٔ نوى ثٕك.  ًْواِ

ثبى ّل. هيٲي كٔثبهِ کّ ٝجٰ كٍزٕه پوٍزبه ٥ًم کوكو، چًْبَى  يٕٱ٦ي

 گو٭زى. 

آيل. َيى ٍب٥ذ کُبه ًْبٌ ّيو  اى هاِ هٍيل. ثواي ٥يبكرى يي ٭اؽًل ؽٲيٲي

آة ثب ْى گپ ىكيى. گٮزيى ٔ فُليليى رب يٍ َْبٌ ثلْى کّ فيهي يوي٘ 

كهاى ٔ يٍ اى فٜ عجّٓ هاٍذ گٮزى.  َيَزى ٔ ْى أ كني ثبى کُل. أ اى ثبىي

بىو فبَّ ٔ كيلاه ثب فبَٕاكِ ثٕك. اؽًل چُل هٔى يوفٖي گو٭زّ، ٥



ْبي عُٕة ثّ ّٓبكد  پَو٥ًٕيِ)٥جبً ؽٲيٲي( چُل هٔى ٱجم كه عجّٓ

کوك. فلاؽب٭٢ي  هٍيلِ ثٕك. ثبيل ثواي آهايِ فبٝو فبَٕاكِ كيلاهي ربىِ يي

 کٌ َجبيل اى ثَزوي ثٕكٌ يٍ ثٕيي ثجوك، ىيوا . ثبى ْى رإکيل کوكو کّ ْيچکوك

ٔنی فت، کزًبٌ َکُى ثيْزو ثوای ّل.  او يي َٕاكِثب٥ش ّبي٦بد ٔ َگواَي فب

كاََزى کّ ثگٕيُل ٭الَی يوي٘  کْيلو ٔ  ثب٥ش کَو ّإٌ يی ايُکّ فغبنذ يی

 ّلِ اٍذ.

َٲي كْٲبٌ كه يؾم َبَٕايي پبكگبٌ كه کُبه ر٦لاكي ًْْٓويبٌ  انجزّ ٥هي

  ،آَچّ كه رٕاٌ كاّذكاََذ کّ ايُغب ثَزوي َْزى،  کوكَل. اگو يي فليذ يي

كاك. أ پَو كايي يبكهو ٔ  ثواي رٲٕيذ عًَي ٔ هاؽذ ثٕكٌ يٍ اَغبو يي

 ثّ يٍ ٥الٱّ كاّذ. ٔ رو  چُل ٍبل ْى کٕچک .ًَْبيّ ثٕكيى

كه ْٮزّ َقَذ ٔهٔك يب ثّ پبكگبٌ کّ ُْٕى ثّ فٜ يٲلو َو٭زّ ثٕكيى. أنيٍ 

َٮوي کّ ٱجم اى ٔهٔك ثّ فٜ يٲلو ٔ كافم پبكگبٌ كچبه ايٍ ثيًبهي ّل، 

ثواي اٍزواؽذ  ،ثٕك. أ پٌ اى چُل هٔى ثَزوي يغجٕه ّل ٭ًٍب٥يم آٱبپٕها

ََْزيى  ه٭زيى. كه کُبه رقزِ يي ثٓزو ثّ يُيل ثوگوكك. گبْي ثّ ٥يبكرِ يي

ٕٕهد ٔ پيْبَيِ ها فُک کُيى. فلا ها  کوكيى ثب كٍزًبل يوٕٝة ٔ ٦ٍي يي

 ّکو کّ کَبنذ يٍ رب آَغبْب پيِ َو٭ذ. 

ٱ٤ آيلٌ، كل ها ؽَبثي يبالَلِ ثٕكو ٔ فٕاثٓبي کُى کّ يٕ يقٮي ًَي

گٮزى ْوچي ثبّل  فّٕي ثواي فٕكو ر٦جيو کوكِ ثٕكو. پيِ فٕكو يي

ثب ٱٕٝي فّٕبة )کًپٕد( ٔ آة ييِٕ ثلٍذ كٔهو  ثيًبهٍزبَّ! چُل َٮو

 فٕاُْل گْذ.

کوكو، كٔ ٍّ  ّلو. فيبل يي اي ثٕك کّ ثَزوي يي ك٭٦ّأنيٍ كه ٕٝل ٥ًوو 

آٔهو. ثو فال٫ رٕٱ٦ى پٌ اى كٔ هٔى كه ؽل فٕاة  كه يي ٥ياني اى هٔىي ايُغب ك



رو اى فٜ يٲلو پنيوايي کوكَل. ؽزي  ٔ چُل ٱوٓ ٔ ٍٕىٌ، فْک ٔ فبني

 فٕاٍذ.  رو اى ٱهّ اثٕمه کّ ّٕه ؽَيُي يي يؾؤو

فٕاٍزى ثو ٩ويجي فٕكو گويّ کُى. ث٦ل فٕك ها ايُغٕهي هاٙي کوكو کّ  يي

كيلِ ّل. يزٕٱ٤ َجبُ  ي٦ُي ًْيٍ. ثبيل پقزّ ٔ آة ٍوك ٔ گوو هٔىگبه چْيلٌ

رب ًّْ عب هاؽذ ثبّي. ٩ويت ْى َجبّي کّ ثّ ؽبل فٕكد گويّ کُي. اگو 

کُي! ثّ ْو ٕٕهد اى  ايُٓب ها ثّ ٥ُٕاٌ ٔاٱ٦يذ ثپنيوي، ارٮبٱًب فٕة فُلِ يي

، كٔ ّت اٍزواؽذ کوكِ تفآَغب يوفٔ ّلو ٔ يَزٲيى پبي ثيَيى ه٭زى. 

ِثٕكو!





 

 

 

 

 

ِويمِجرعًِ

ّجٓب ثّ يبك آٌ ٭ٚبي پو اى ي٦ُٕيذ ٔ أافو يبِ يجبهک هيٚبٌ ثٕك. 

چٓبهٍٕٯ ثٕكو. كنى ثواي  اَگيي عهَّ ٱوائذ ٱوآٌ ٔ ًَبى عًب٥ذ يَغل فبٝوِ

 ىك. يک عهَّ اى آَٓب نک يي

ثُْٕو کّ َگٕ!  ،ّل آَٲله كٍٔذ كاّزى ك٥بي ٍؾو ها کّ اى هاكيٕ پقِ يي

َٖيت ثٕكيى. ثّ َلهد ث٦ٚي ثواكهْب ها كه يٲو يب  ثي ؽزي اى افجبه هاكيٕ ْى

کوكَل رب يٲلاهي  كيلو کّ هاكيٕ كاهَل. ثٲلهي چپ ٔ هاٍذ يي پبكگبٌ يي

 ّل.  ٕلاي رٓواٌ ها كاّزّ ثبُّل، ٔني ًَي

چي ثٕكو، ثيْزو ّجٓب ها رب ٕجؼ ثيلاه ثٕكو. ي٦ُي ًْبٌ يٕٱ٤  يٍ کّ ثيَيى

ْبي ٥و٭بَي کّ عي يٓزبة يََٕي  ٢ّّل. كه آٌ نؾ کّ ك٥بي ٍؾو پقِ يي

كيلِ َلاّزيى. گبْي چُبٌ ٍکٕد يٞهٰ ثو ٭وافُبي كّذ ؽبکى ثٕك کّ اگو 

 ُّيلو.  ىك، ٕلايِ ها کبيم يي کَي كه ٍُگوْبي كيگو ؽو٫ يي

پنيو َيَذ.  رٕٕي٬ آٌ ؽبنذ ٍؾوگبْي كه ٱبنت چُل ٥جبهد ايکبٌ 

ٱبثم ثبى رٕنيل اٍذ. َّ ٭وكُ ؽزي ثواي فٕك يٍ ثّ ٍقزي   اؽَبً يُؾٖو ثّ

فيو، ايکبٌ َلاهك! آٌ ّوايٜ كيگو ٱبثم رکواه َيَذ، ؽلاٱم ثواي يٍ. يکي اى 

كاَى اى کلاو ٍُگو كه ؽيٍ گُٕ كاكٌ ثّ آٌ  چي، ًَي ٍؾوْب ثواكهي ثيَيى



الْن اًٖ اسئلک »اَگيي ثٕك کّ ٭ٲٜ ثواي يک يورجّ ٥جبهد  ثقِ ٔ كل ك٥بي هٔػ

کوك. ايٍ عًهّ ثوايى كه ؽل ىايلانٕٕٮي ىيجب ٔ ٍيى پقِ  ها اى ثي« ثبسوک

اي کّ كه گويبي ربثَزبٌ کٕيو ٭ٲٜ َيى عو٥ّ آة  كنُْيٍ ثٕك. يبَُل رُّْ

 گٕاها ثُّٕل. آؿ! کّ چٲله ننين ٔ فًّٕيِ ثٕك. 

كه ايٍ نؾ٢ّ يکي اى ثواكهاٌ کّ ّبيل اى يوکي يؾٕه ثٕك، هٔي فٜ آيل ثب 

کُيل. يٍ َيي ٔاهك يبعوا ّلو ٔ اى فٕك اّ٪بل َ ٥ٖجبَيذ گٮذ: فٜ ها ثي

 ْوکٌ کّ ثٕك رْکو کوكو، گٮزى فيهي ثٓوِ ثوكيى. 

فٕاَليى ٔ  اي ها كه ايٍ ٍُگو ثب آٌ ٍٲ٬ کٕربِ کّ ََْزّ ًَبى يي كٔ ْٮزّ

ٍپوي کوكيى. كافم آٌ فيهي گوو  ،يغجٕه ثٕكيى ثّ ؽبنذ كٔال كٔال هاِ ثؤيى

 ثٕك. يُبٍت فٕاثيلٌ َجٕك. 

ه٭زيى. كه  کّ آثزُي كه َٓو پوآة ثويًَٕل ثٕك، ثّ يٲو فٜ يي ثواي اٍزؾًبو

ث٦ٚي ٍُگوْبي فهٕد گبْي ايکبٌ َّزْٕي ثلٌ ثٕك. يک هٔى كه ٥ٖوگبِ ثّ 

 ه٭زى رب ثب ْى ثبّيى ٔ گٮزگٕ کُيى. ٭ٍُگو اييو)٥جبً( ي٦ًُي

چي ٍُگو ٥ًبه ثٕك. ؽزي چُل هٔىي ايلاكگو، ًْليِ  أ ثّ رُٓبيي ثيَيى

٤ٙٔ رًيي ٔ ثبَْبٛ كاّذ. پوٍيلو: ؽًبو ثٕكي؟! گٮذ: آهِ، آَغب َجٕك. ٍو ٔ 

ؽًبو يبٍذ. يک ثْکّ کٕچک ٭هيي ها َْبٌ كاك کّ كيْت پو اى آة کوكِ ٔ اى 

 ٕجؼ رب ٥ٖو ىيو آ٭زبة كا٧ ّلِ ثٕك. 

چي  ثيَيى كه ايُغباى اثزکبهُ فّٕى آيل. پيِ فٕكو گٮزى اگو ك٭٦ّ آيُلِ 

اي ثٓيُّ فٕاْى ثوك. ىيوا كه ؽبل ؽبٙو ٍُگو يب  وِثبّى اى ايٍ ايکبَبد کى، ثٓ

 ّه٧ٕ ثٕك ٔ ثْکّ يُبٍت َلاّذ. 

ٍيى ثٕكو. اٍزواؽذ يب ايُغٕهي  يکي كٔ ّت ها ثّ يٲو فٜ ه٭زى. پبي ثي

ْبي فٜ يٲلو ها َلاّذ، ثواي يب اٍزواؽذ يؾَٕة  ثٕك. ًْيُکّ يؾلٔكيذ



يًَٕل رٮويؾي آة ٍوك ٔ گٕاهاي ٍل ثوثّ ّل. چواکّ ٍپوكٌ فَزگي  يي

ثواي يب ثَيبه  ْبي يًزل پٌ اى ثيقٕاثي ًْيٍ يکي كٔ ّتكنُْيٍ ثٕك. 

 ّل.  ثقِ يي نند

يزو اهرٮب٣ كاّذ. آة  5يزو٥وٗ ٔ نجخ آثويي آٌ ّبيل  21رٲويجًب  ثُل ايٍ آة

اٍزقو ٝجي٦ي ٔ ثيهگي هيقذ ٔ  اى نجخ يُؾُي ّکم آٌ ثّ ٕٕهد آثْبهي يي

فٜ ها ثّ ٍبيبَي يغلك  ُّو كنُٕاىُ ا٥ٖبة فُّٜو ها ايغبك کوكِ ثٕك. ٕلاي

ْبي  ثيُي ثٕك کّ كٔثبهِ ٥وثلح گهٕنّ كاك. اگوچّ ثّ هاؽزي ٱبثم پيِ يژكِ يي

فٞي  ثو آٌ َفِ فٕاُْل گناّذ. چٌٕ يإيٕهيذ يٕط اَٮغبه رغليل فٜ رٕپ

 ثٕك. 

ْبي کٕيو آهاٌ ٔ ثيلگم ثقِ ها ثواي ثچّ اَلاى ٭وػ چييي کّ ايٍ چْى

ٍبَزي ثٕكَل کّ ثواي ثبىگْذ ثّ  57،  27ْبي  کوك، اَجِٕ يبْي يي رو كيلَي

کوكَل. ّبيل ثواي رًٚيٍ ثٲبي ََم يب  َٲبٛ آ٩بىيٍ هٔكفبَّ انَٕل رالُ يي

كاَل. ثّ ٕٕهد رکي ٔ گؤْي ثّ َٲبٛ ايٍ ثبالكٍذ  چيي كيگوي کّ فلا يي

ثُل  ي آةه٭زُل. ثوفال٫ عويبٌ ٍوي٤ آة اى كافم آثْبه ثّ ثبال هٔكفبَّ يي

. ّل ييٕاعّ يّکَذ ٔ َبکبيي ثب گْزُل. کبهي کّ گبْي كْٓب يورجّ  ثويي

آٔهكَل. كهٍذ  وا ثب پب٭ْبهي ثّ چُگ ييثٕك ايب آَنيي ٔ ٭واهي ثوای آَٓب پيؤىي 

 اّزُل ٔ َّ چُگ! اٍذ کّ َّ پب ك

يب َؾٕح كٍذ ٔ پُغّ َوو کوكَْبٌ كه  ،کوكو کّ كٍٔذ كاهَل اؽَبً يي

ّبٌ ها  َلگي ها رًبّب کُيى. ثّ ٔيژِ ايُکّ يزبَذ ث٦ل اى يٕ٭ٲيذپيچ ٔ فى ى

گو ثبّيى. رب يب آكييبٌ ثيبيٕىيى کّ چگَّٕ رؾًم كْٓب يورجّ َبکبيي ها كه  ٢َبهِ

ٱبه پٌ اى ١و٭يذ ٔ ٔ ِّيٕ يٍفٕك ايغبك کُيى. ًْچُيٍ ٭وا گيويى ثّ کلاي

 کبييبثي ها ؽٮ٠ کُيى. 



آيب َگبِ ( »ٌظشٍى الٖ االثل ک٘ف خلقتافال ٗآيٕىك: ) چييي کّ ٱوآٌ يي

کُيل ثّ ّزو )يبْي، پوَلِ، چوَلِ، فيَلِ ٔ ًّْ( کّ چگَّٕ آ٭ويلِ ّلِ  ًَي

 « ، ٩بّي17ّآيّ اٍذ. 

ايٍ رٖٕيو ىيجبيي کّ َٲبُ ٝجي٦ذ روٍيًِ کوكِ ثٕك، ٕل ؽي٬ کّ گبْي 

ل ٔ پبّي اي اى فْى ثو ٕٮؾّ هَگبهَگِ يوّکت ىّزي يي ّيٞبٌ ثب پوربة گهٕنّ

آيل، ٕلْب يبْي  اي كه كافم َٓو ٭ؤك يي کبٍذ. ٔٱزي گهٕنّ اى عناثيزِ يي

هٔػ  ثي !كاّزُلآَگَّٕ کّ رٕاٌ ُّبکوكٌ فال٫ عويبٌ ّليل آة ها كه آثْبه 

 ٩هزيلَل.  ْب ٭ؤ يي كه افزيبه آة ٩هزبٌ ثّ پبييٍ كٍذ

آَغب  ٭َژاك ييا... ايًبَيبٌ ٔ إ٪و ثٓوا اٱجبل يبه ثٕك ٔ كٔ رٍ اى كٍٔزبٌ، فيو

كهاى آيلِ ثٕك رب  ثٕكَل. عٕاك ٥وثي)٥وثيبٌ( ْى ثواي كيلٌ يب اى فٜ ثبىي

ّبكيًبٌ كٔچُلاٌ ّٕك. فيوا... كٔهثيٍ كاّذ. چُل ٥کٌ يبكگبهي كه ؽيٍ 

 آثزُي گو٭زيى. 

ا... ثّ فٜ يٲلو ثوگْزيى. ثّ يک  پٌ اى كٔ هٔى اٍزواؽذ ثّ ًْواِ فيو

ى. آفويٍ پم ٔ ي٤ٕٙ اٍزٲواه َيؤْبي پيبكِ كه ٍُگو عليل كٔهرو اى ٱجهي ه٭زي

كّذ ثٕك. يک ٍُگو رغ٦ًي ثيهگ كاّذ کّ ثيِ اى ثيَذ َٮو اى ا٭واك يؾهي 

آَغب َگٓجبٌ ثٕكَل. كِ هٔى كه فٜ، پُظ هٔى اٍزواؽذ ٔ َيؤي آيبكِ ٔ اؽزيبٛ، 

 پُظ هٔى ْى يوفٖي َيك فبَٕاكِ كاّزُل. 

ٱواه كاّذ. كٔ ٝو٭ِ كيٕاهح  يزوي آٌ 57ٍُگو ثيَيى كه ٭بٕهّ ّبيل 

ْبي ٍّ ثٕك.  کيَّثب  كاه ٔ كٔ ٝو٫ كيگو يَلٔك ٍيًبَي ََجزب ثيهگ ّيت

٭وُ ّلِ ثب پزٕي ٱويي، يک ١و٫ ّيوكاه آة هٔي ع٦جّ يًٓبد، يک ُٕلٔٯ 

عبيقي ْى كه کُبهُ گناهكِ ثٕكيى. ٝو٫ يٲبثهِ ثيَيى ثٕك ٔ َيكيکِ 

 كيٕاه آٔيياٌ ثٕك.  عبچوا٩ي )ع٦جخ فبني ّلح يًٓبد( ثو ٍيُّ



اى هٍٔزبي اٍزوک رٕي ًْيٍ ٍُگو  ٭ؽٍَ يٖٞٮٕي ٱجم اى يب ٍيل

يک ٱًَذ اى ًْبٌ  چي ثٕك. ثّ يؾ٘ ٔهٔكُ ثّ فٜ كه أنيٍ هٔىْب ثيَيى

ْبي  كيٕاهْبي ٍُگو ها کّ ثب يک پزٕ ٔ ؽٖيو آٔيياٌ ثٕك، کُبه هيقزّ ٔ ثب کيَّ

رو  ى يب ٍٍ كاّذ. أ ٥بٱالَّيؾکى کوكِ ثٕك. ٍيل ؽٍَ يزإْم ٔ ثيْزو افبک 

 ىك.  ٍيى فيهي ثب يزبَذ ٔ ًّوكِ ؽو٫ يي کوك. أ پْذ ثي ٥ًم يي

٥يت ٥ًلح ٍُگو ايٍ ثٕك کّ ا٭واك يغجٕه ثٕكَل کّ اى كافهِ هك َّٕل. ي٦ُي 

ّلَل. چواکّ عبكِ ُّي ثبالي ٍُگو،  اى يک كهة ٔاهك ٔ اى كهة كيگو فبهط يي

ي کّ رًبو ٍُگوْبي ايٍ فٜ ثغي ٍُگوْبي ٱهّ ا ْب ثٕك. ٔيژگي رٕي كيل ٥واٱي

 اثٕمه كاّذ.

ٱيب٭ّ ثب آٌ چيليبٌ کّ ثّ  ٥جٕه ٔ يؤهکُُلگبٌ ٔٱزي ي٢ُوِ ايٍ ٍُگو فُٕ

گٮزُل: ثّ  كيلَل گبْي ثّ يياػ گبْي ْى َيًّ يياػ يي ٕٔٮِ اّبهِ ّل ها يي

 ٦ُي ًّبانًضم ثٕك. ي ْب ايٍ عًهّ ٙوة آٌ ٔٱذ٥غت عبيي! ايُغب کٕيزّ؟ 

کُيل ٔ فّٕيل! آٌ هٔى يب يک ُْلٔاَّ ثيهگ كاّزيى ٔ  ايُغب فٕة کي٬ يي

اي هؿ كاكِ ثٕك ٔ چُل رب  كاَى چّ ي٦غيِ ْبي يليل ًَي پٌ اى يلد

فّٕبة)کًپٕد( ْى آٔهكِ ثٕكَل. آَٓب ها كه آة ٍوك گناهكِ ثٕكيى ٔ ثواي ث٦ل 

 کْيليى.  اى ١ٓو گويب َٲّْ يي

ْب  ًيي ثٕك. گٮزيى ثبّل ٔٱزي چُل رب ثچُّْلٔاَّ ثيهگ ٔ فّٕوَگ ٔ رآٌ 

ع٤ً ثبُّل، پنيوايي کُيى. رٕي ثيَذ ٔ چٓبه ٍب٥ذ كٔيِ ثٕك. ٔٱذ 

 رواُ کوكٌ آٌ هٍيلِ ثٕك. ٍوا٩ِ ه٭زى. كيلو يک ٍٕهاؿ گوك ٔ ٥ًيٰ آة

کُل ٔ  كاهك. كافهِ ها ٔاهٍي کوكو. ثب ر٦غت كيلو يک يُٕ رٕي آٌ ُّب يي

گوكك.  کُل. كٔثبهِ ثّ كافم ثويي ؤٌ ٔ َگبِ ييآٔهك ثي اُ ها يي گبْي پٕىِ

آيل نت ٍٕهافّ، کٮِ  ٥ٖجبَي ّلو. يک کٮِ كيپبيي ثوكاّزى. رب عبَٕه يي



ىكو. ثواي چُلييٍ ثبه کّ ٙوثّ ىكِ ّل، يٕمي  ها يؾکى ثّ كهة ٍٕهاؿ يي

پبيي ها اى  ثلعٌُ يبكگو٭ذ چٕٞهي ٭واه کُل. يک ك٭٦ّ ثّ يؾ٘ ايُکّ كو

 اى ىيو آٌ ثيؤٌ پويل ٔ كه ه٭ذ.  ل کوكو، يُٕ نيي ٔ فيٌهٔي ٍٕهافّ ثهُ

كا٧ ُْلٔاَّ ثيهگ ٔ هٍيلِ ها كه ربثَزبٌ گوو ثو كنًبٌ گناّذ کّ چُبٌ 

 َٮو ها فّٕؾبل کوك.  57 ،ّل َگٕ! چٌٕ فيهي ؽي٬ ّل! ثب ّٕٞه کوكٌ آٌ يي

ِ



 

 

 

 

 

َِشَعفِ

ٌ کّ ٍُگو يب چًْزبٌ هٔى ثل َجيُل. يک هٔى ٕجؼ چُل َٮو اى ٥جٕه کُُلگب

كنْبٌ ها ثوكِ ثٕك، کبهُّبٍبَّ گٮزُل، ثّ ثّ! ايُغب کٕيزّ! يٍ ْى کّ فبٝوح 

پيِ فٕك  َلاّذ. ّگٌٕيًٍ ثٕك ٔ  ثل .ثلي اى ايٍ َگبْٓبي فيوِ كاّزى

 گوكاَل.ثگٮزى فلا ايؤى ها ثّ فيو 

ٕجؼ ثٕك کّ يٍ ٔ فيوا... ايًبَيبٌ ََْزّ ثٕكيى. ثواكه ٬٦ّ  4ؽلٔك 

ٜ( ٔاهك ٍُگو يب ّل. أ اى پبٍلاهاٌ رٓواَي ثٕك. يکي اى ثواكهاٌ )٭ويبَلِ ف

 کوك. چي ثّ َبو ٭ويلٌٔ أ ها ًْواْي يي ٍيى ثي

هٔيى عهٕ. ثگُٕ ثبّيل ٔ ثّ  ٬٦ّ گٮذ: يب ثواي گْذ ٔ ُّبٍبيي يي

ْب ْى ثگٕييل ؽٕاٍْبٌ ع٤ً ثبّل. ٬٦ّ يک ٍالػ ثّ كُٔ اَلافزّ  َگٓجبٌ

  ثٕك ٔ رَجيؼ كه كٍذ كاّذ.

ثّ كُٔ ٔ رٮُگ کالّيُک٬ ثّ كٍذ كَجبنِ « ٍي آه پي»٭ويلٌٔ ثيَيى  

ْبي ّغب٣ ٱٖوّيويٍ  كاّزُي، اى ثچّ افالٯ ثٕك ٔ كٍٔذ هاِ ا٭زبك. أ فُٕ

ثٕك. يٕٱ٤ ؽوکذ گٮذ: ثجيٍ! ٱبٍى! يٍ ٍيبه َْزى. ؽٕاٍذ ثبّل، ثُبو ٍيبه 

کّ ٕلاي  ّبيل يک ٍب٥ذ َگنّزّ ثٕكکُى. گٮزيى: ثّ اييل فلا.  جذ ييٕؾ

ريوْب فجو اى كهگيوي آَٓب  هگجبه ٍالػ ٍجک ٍکٕد كّذ ها ّکَذ. ٕٮيو رک



اَل ٔ ثُبي  كاََزيى آَٓب ثواي ُّبٍبيي ه٭زّ كاك. چٌٕ يي ثب كًٍّ ها يي

ها ْى َلاهَل، پٌ كًٍّ اٍذ کّ  1كهگيوي ؽزي ثٖٕهد ؽوکذ اينايي

 کُل.  ريواَلاىي يي

ثّ گُٕ ثٕكيى. چُل فبٝو  پويْبٌگواٌ ٔ ا... ايًبَيبٌ کُبه ثيَيى َ يٍ ٔ فيو

نؾ٢ّ ٕجو کوكيى اگو ٍيبه ٕؾجذ َکُل أ ها ٕلا ثيَيى. چُل نؾ٢ّ ث٦ل ٕلاي 

٭ويلٌٔ آيل. ثلٌٔ آَکّ ٕلايِ عْٕوِ كاّزّ ثبّل، ّجيّ ثّ َٮٌ کْيلٌ 

ا...  گٮذ: ّبْيٍ، ٍيبه! ّبْيٍ، ٍيبه! فيو کوك. فيهي آَْزّ يي ٕؾجذ يي

 پبٍـ كاك ثّ گّٕى!

ٮذ: ّبْيٍ عبٌ! يضم يٍ ٕؾجذ کٍ. آَٓب فيهي َيكيکُل. ٦ٙٔيذ يب گ

يٲلاهي چيي ّلِ! ثهّ؟! )يزٕعّ ّلي( أٍبيٌٕ يک ٱلهي چيي ّلِ! کز٬ ٔ 

 ايُب، ثهّ؟! )کز٬ ٔ ٥ٕٚ كيگو ٬٦ّ ريو فٕهكِ، يزٕعّ ّلي؟(

پيچيل. يْقٔ ثٕك کّ كًٍّ  كه ؽيٍ ٕؾجزِ ٕلاي هگجبه كه كّذ يي

ْب ُّيلَل.  ك. ايٍ يکبنًّ ها ثٲيّ ٍُگوْب ٔ يٕٱ٦يذهيي ْواٍبٌ گهٕنّ يي

 ّلَل. ْو کَي ثّ رکبپٕ ا٭زبك.  رًبيْبٌ عٕيبي ؽبل ٬٦ّ يي

يَزٲو ثٕك، هٔي فٜ آيل ٔ گٮذ: ٍيبه! ثگٕ کغب  65ٍُگو عي کّ فًپبهِ 

كاّذ، ا٥الو آيبكگي کوك. أ  527ها آرِ ثويييى. ٍُگو يٓلي کّ فًپبهِ 

عبكِ، پم ٔ يٕا٤ٙ كًٍّ ها صجذ ريو کوكِ ثٕك رب ر٦لاكي ٥بهّٙ ؽَبً يضم 

اهرِ کّ ثٓزو اى  571ثبٌ رٕپ  آرِ ٱواه كْل. كيلِ 2كه يٕٱ٤ نئو يٕهك آيبط

َْيٍ ثّ ايٍ پُّٓ ٍٔي٤ كيل ٔ اّوا٫ كاّذ، اى  كيگواٌ اى ٥وّخ کِٕ ّبِ

 ٭ويلٌٔ فٕاٍذ َٲّٞ كٱيٰ يؾم ٬٦ّ ها َْبٌ ثلْل.

                                                
 ( آيبط = ْل2٫        .کوكٌ كًٍّ ( اينايي = اميذ ٔ آىاه كاكٌ ثّ ي٢ُٕه فَز1ّ

 



ْبيي  كاك. گهٕنّ ْب ها گوا يي يي ٔ عٕي٭ويلٌٔ، كهفزبٌ ٔ اربٱٓبي ٕؾوا

گٮزيى( ها  يي« كٔك َاَگيي»٭َٮوي کّ كٔك ٍٮيل ٔ ٩هي٢ي كاّذ )يب آَٓب ها 

 اُ ها ثَُغل ٔ آيبعگبِ يْقٔ ّٕك. کوكَل رب ٭ويلٌٔ ٭بٕهّ هٔاَّ يي

ثواكهاَي کّ كه يٕٱ٦يذ ٭ويبَلْي عجّٓ هاٍذ ثٕكَل، ٍوي٤ ثّ يوکي 

ثب  ٭هُ کوكَل. ٭ويبَلِ كالٔه يُٞٲّ ٩الي٦هي پيچک٭ويبَلْي پبكگبٌ اثٕمه گيا

  گؤْي اى ًْوىيبٌ ثواي َغبد ٬٦ّ ثّ ٝو٫ فٜ يب كه ؽوکذ ثٕكَل. 

ْبي ٱى ٔ رٓواٌ کّ ثّ ٥ُٕاٌ گؤِ ٙوثذ  َٮوي اى ثچّ 57يک گؤِ رٲويجًب 

َٮو  ْبي يقزه٬ يک َٮو يک َٮو ٔ كٔ ي٦و٫ٔ ثٕكَل، ثَيبه ٍوي٤ اى يٕٱ٦يذ

( ٍواٍيًّ فٕك ها ثّ ٍُگو يب ٍٕهِ ٍجب 45آيّ  -َهَ لللِ هثٌٖ ٍ فشادٕاى تقكَٔٮو، )

 هٍبَلَل. يي

ايُٓب گؤْي ّغب٣ ٔ َزوً ثٕكَل. گبْي ثّ كهگيوي ثب كًٍّ ثّ كيل رٮويؼ 

کوكَل ٔ ثّ ايٍ ٍٔيهّ روً ها اى ٔعٕك فٕك َّزّ ٔ هٔؽيّ  ٔ ّبكي َگبِ يي

 كاكَل.  يٲبٔيذ ثّ كيگواٌ يي

ٔ هاَُلگبٌ ٱبٍى ثواكه ٬٦ّ ٔ کٕچکزو اى أ ثٕك. ثيْزو  يکي اى آٌ ا٭واك

هکبة ثٕكَل رب کوك. پيٍٕزّ آيبكِ ٔ پبثّأٱبد فٕكهٔي رلاهکبد ها هاَُلگي يي

 يًٓبد، آة، ٩نا ٔ ؽًم يغؤػ ٔ ْو َيبى كيگو فٜ ها ثوٝو٫ کُُل. 

كيل، هىيُلگبٌ رب َيكيک فٜ ث٪هي )کٕهِ يُٕ ٔ  ها ييچٌٕ كًٍّ عبكِ 

آيلَل ٔ كه آَغب اى كافم آثواّْ ٍيًبَي فٕك ها ثّ ٍُگو  فذ( ٍٕاهِ ييكه رک

ا... ثب َيؤْبي ثٕيي  ٱجم اى ٔهٔك َيؤْبي کًکي، يٍ ٔ فيوهٍبَلَل.  يب يي

ايى.  ّبٌ گٮذ: يب آيبكِ )ُکوك( ٕؾجذ کوكيى رب ثّ کًک ٬٦ّ ثؤيى. ٍوگؤِ

. اگو ًّب ثهليل اى عهٕ ايب کًي عهٕرو ييلاٌ ييٍ اٍذ. ي٦جو آٌ ها ثهل َيَزيى

 . ييلاٌ آٌ فجو كاّزيى ٔ َّ اى ي٦جو آٌؽوکذ کُيل. يزإٍٮبَّ يب ْى َّ اى 



كه ايٍ گيؤكاه چُل َٮو اى َيؤْبي کًکي َگواٌ ٔ فًْگيٍ اى هاِ هٍيلَل. 

كيگّ ؽوکذ کُيل! گٮزيى:  يبالْبي رٓواٌ ثٕك. ٭ويبك ىك:  ّبٌ يٓلي اى ثچّ يکي

ُّبٍي اى عهٕ ؽوکذ کٍ.  ٍذ. اگو ًّب ي٦جو ها ييکًي عهٕرو ييلاٌ ييٍ ا

ًْيٍ َيكيکي رٕي هاِ َْزُل. آَبٌ ثٓزو  ٔگو َّ کًي ٕجو کُيى. ٭ويبَلْبٌ كه

 کُيل.  كْيل ٔ ي٦ٞم يي ُّبٍُل. گٮذ: ًّب نٮزِ يي يَيو ها يي

ٔ گٮذ: رٕ ثگٕ اى ثيَيى ها ثو كُٔ اَلافذ  .ا... ثّ هگ ٩يورِ ثوفٕهك فيو

 بٌ. چُل َٮو كيگو ثّ كَجبنَْلثب ٍو٥ذ ؽوکذ کوكٍپٌ ٔ يى؟! کلاو يَيو ثؤ

 يا ّبيل چُل كٱيٲَّغبد ٬٦ّ ثٕك.  يانجزّ ًْخ ايٍ ثگٕيگْٕب ثواهاِ ا٭زبكَل. 

ثٕك کّ ٕلاي اَٮغبه كه يَيوّبٌ ُّيلِ ّل. يٍ ْى کّ ثيَيى گنّزّ 

گو َلاّزى رب ثب أ رًبً ثگيوو، ٭ٲٜ َگواٌ ثٕكو. چُليٍ يورجّ ثّ كافم ٍُ

 ه٭زى ٔ ثيؤٌ آيلو. 

ا... ها کٕل گو٭زّ ٔ ثّ ٍُگو  رب ايُکّ َبثبٔهاَّ كيلو يکي اى ثواكهْب فيو

آٔهك. پبي هاٍزِ ثو اصو اَٮغبه ييٍ ٙل َٮو رب ىإَ ثّ ٕٕهد کبيم هّزّ  يي

آنٕك اٍذ. ثلٌٔ فَٕوييي ثٕك، چٌٕ ثو اصو  هّزّ ّلِ، ٔني فْک ٔ فبک

 ذ آٌ ثّ رًبيي ٍٕفزّ ثٕك.ؽواهد اَٮغبه، هگٓبي هيي ٔ كهّ

ْب گّٕذ الي كَلِ گٍٕٮُل ها اى  کّ ٱٖبة پبيِ ّجيّ ثّ آٌ ثٕك

گناهَل. ثّ پبي كيگوُ يک نُگّ  ْبي آٌ علا کوكِ ٔ آٔيقزّ يي اٍزقٕاٌ

كاّذ،  يٍ ييکٮِ کزبَي ٍبكِ ثٕك کّ اى هٔى أل ٔهٔكيبٌ كاكِ ثٕكَل. اگو پٕر

فٜ، فٕكهٔي ؽًم يغؤػ كهفٕاٍذ  اى ٍُگو ايلاكگو كيل.  آٍيت کًزوي يي

کّ ثواي ايٍ  ٢َبيي )عيپ إْٓ( ثٕك کوكيى. فٕكهٔي ثيًبهثو يک فٕكهٔي ٩يو

كيل ٔ ريو يَزٲيى كًٍّ ؽوکذ ثوفال٫ هاَُلِ ثبيل ّل.  کبه اٍزٮبكِ يي

رٕاََذ ٍو٥زِ کى ثبّل، چٌٕ ْى ىيو آرِ  کوك. ًٍٙ ايُکّ ًَي يي



ٔػ ها كه اٍو٣ ٔٱذ يًکٍ ثّ پْذ فٜ ْب ثٕك ٔ ْى ايُکّ ثبيَزي يغو فًپبهِ

ه٭ذ ثب گوك ٔ ٩جبه ىيبكي کّ ثّ ْٕا  ٔٱزي ٍوي٤ يي ثوٍبَل رب أ ها َغبد كْل.

ّلِ يبل  كاك. اگوچّ فٕكهٔ عٓذ اٍززبه گم ٭وٍزبك ثّ كًٍّ آٍبَزو گوا يي يي

 ثبٌ كه کًيٍ ََْزّ يقٮي َجٕك.  ثٕك ٔني اى چْى كيلِ

ْب ثبهاَي اى  ّ ًٍذ يب ؽوکذ کوك، ٥واٱيثّ يؾ٘ ايُکّ فٕكهٔي ثيًبهثو ث

ْب كه ٭بٕهّ چُل يزوي  آرِ فًپبهِ ٔ رٕپ ها ؽٕانّ کوكَل. گبْي فًپبهِ

فٕهك کّ ٩جبه ٔ فبکَزو  ْب آَٲله َيكيک يي آيلَل. فًپبهِ فٕكهٔ ٭ؤك يي

 هيقذ. اَٮغبهاد ثو ٍو ٔ هٔي يب يي

گناّزيى ٔ فٕك  ىييٍ چُليٍ يورجّ پيکو يغؤػ فيوا... ها َّ چُلاٌ آهاو ثّ 

اَلافزيى. ثب ْو روً ٔ نوىي ثٕك أ ها كافم فٕكهٔ فٕاثبَليى رب ثب  ها كه کُبهُ 

 رو ثّ ًٍذ پبكگبٌ اثٕمه ؽوکذ کُل. ٍو٥ذ ْوچّ رًبو

ْب كه فٜ كٔو فٕك ثواكه  کّ رب يؾم ٍُگو فًپبهِ» ا... گٮذ: ث٦لْب فيو

َزٲيى كًٍّ َجٕك، ثّ كيگواٌ پيچک هاَُلِ ثٕك. آَغب کّ كيگو ىيو كيل ٔ ريو ي

ْبي ايُگَّٕ ها کّ فٞواد ىيبكي كاّذ، فٕك  انجزّ ًْٕاهِ يإيٕهيذ« ٍپوك.

 اُ ثٕك.  كاك ٔ ايٍ ّيٕح ًْيْگي پيچک اَغبو يي

ثّ ًْواِ گؤْي اى ًْوىيبٌ ٔاهك فٜ ّلَل. ٭ويلٌٔ ْى فَزّ  ثواكه پيچک

پيچک گياهُ كْل کّ  ٔ کٕ٭زّ اى هاِ هٍيل. ٍوي٤ ثّ يٕٱ٦يذ فَؤ ه٭ذ رب ثّ

٬٦ّ كه کغب ٔ كه چّ ؽبني اٍذ. أ يک ٍالػ کالّيُک٬ ٩ُيًزي ْى ثب فٕك 

ْبٍذ، آَٓب َبگٓبٌ يب ها ثّ هگجبه ثَزُل، ٬٦ّ  اى ٥واٱي»گٮذ:  آٔهكِ ثٕك. يي

ٔٱزي ثب ٔاکُِ ثّ « ٍّ رب ريو کالّيُک٬ ثّ گوكٌ ٔ کز٬ ٔ پبيِ فٕهكِ.

كه رجبكل آرِ ٔ يٲبٔيذ فٕة اه کوكَل. ٔ ّلَل، اَلافزُل ٔ ٭ويٕٱ٤ يب هٔثو

ْب ٭واه کوكِ ثٕكَل. أ پٌ اى اًٝيُبٌ فبٝو اى  ايٍ ثَيغي ٱٖوّيويُي، ٥واٱي



ٍيى ها كه کُبه ٬٦ّ گناهكِ ٔ گّٕي ها َيكيک كٍزِ ٱواه كاكِ ٔ  ٭واه آَٓب ثي

 ثّ ٍو٥ذ ثوگْزّ ثٕك. 

فٕاٍذ  يي پيچک ثَيبه كنٕاپٌ ؽبل ٬٦ّ ثٕك. اى ٝويٰ ثيَيى گبْي اى أ

فٕاٍذ کّ ٍّ يورجّ کهيل گّٕي ها ٭ٲٜ ٱ٤ٞ ٔ ٕٔم  کّ كٔ يورجّ ٔ گبْي يي

٭ًٓيليى  کوك، ٔني پٌ اى نؾ٢بري يي کُل. اگوچّ ٬٦ّ ٍوي٤ ايٍ کبه ها ًَي

 کّ ٦ٙٔيزِ ؽبكرو َْلِ يب ثّ اٍبهد َو٭زّ اٍذ. 

هييي عٓذ آٔهكٌ ٬٦ّ ثّ ٥ٲت ثٕك. ثُب ّل چُليٍ  پيچک كه ؽبل ٝوػ

اى ٱلهد ثلَي فٕثي ثوفٕهكاهَل، ثواي ايٍ يإيٕهيذ اَزقبة َّٕل. چٌٕ  َٮو کّ

فيي  ْبي ًْٕاه كّذ ثٕك، گبْي ثبيل فًيلِ ٔ ىيبَي ٍيُّ ثيْزو هاِ، ىييٍ

 ؽوکذ کُُل.

ؽًم يغؤػ رًبو ٱل ٔ ثب رقذ هٔاٌ )ثواَکبه( ايکبٌ َلاّذ. كًٍّ اى يٕٱ٤ 

هٕنّ فًپبهِ ٔ رٕپ ٔ ربَک ّو٣ٔ كهگيوي رب االٌ کّ َيكيک ١ٓو ثٕك، ٕلْب گ

کوك ثب گهٕنّ يَزٲيى ربَک َْبَّ  پوربة کوكِ ثٕك. ْو ؽوکزي ها کّ يْبْلِ يي

 ه٭ذ.  يي

ثٕك. أ ثب ًْواْي چُل َٮو ٔ يک « ِعي»٭وك ّبفٔ ايٍ گؤِ ٔهىيلِ ثواكه 

ه٭ذ ٔ هاًُْبي گؤِ  ايلاكگو ثّ ٍٕي ٬٦ّ ّزبثبٌ ه٭زُل. ٭ويلٌٔ اى عهٕ يي

 ايلاكي ثٕك. 

َٮو اى ثواكهاٌ ُکوك ثواي  56،  51چي يٕٱ٦يذ ّبْيٍ ثٕكو ثب  يٍ کّ ثيَيى

پْزيجبَي اى گؤِ ايلاكي كه ؽوکذ ثٕكيى. ثب رغٓيياد کبيم اَٮواكي ٔ ثيَيى 

ه٭زيى. ٱواه ّل كه عُبػ  ْبي ثلٌٔ آة يي ىاهْب ٔ عٕي ثو كُٔ اى الثالي ثٕرّ

ؤِ هكٌ اؽزًبني گهفٕٔكًّبني آَبٌ يک فٜ پلا٭ُلي رْکيم كْيى رب اى 

 عهٕگيوي کُيى.



ىيو ٢َو كاّذ. نؾ٢بري َگنّذ کّ ربَکٓبيْبٌ  ثب كٱذ كًٍّ ٍزٌٕ يب ها

ْب  کوكَل. آَٲله َيكيک ثٕكَل کّ آرِ كْبَّ ربَک يَزٲيى ثّ ٝو٫ يب آرِ يي

گٮزى:  يي 571ثٕك. ثّ رٕپقبَّ «ر٪به » كيليى. اٍى هيي ربَک كه ثيَيى،  ها يي

ْبي  فٕاٌ ٌَٕ ايُب يي .کٍُ ثبيل فبک رٕي فًيوٌّٕ ثويييى ر٪بهْب فًيو يي

 ىيبك ٔ ثوّزّ ثپيَل. 

ثٕك. آَٓب كه « ىيبَي»چييي کّ رب آٌ ىيبٌ رغوثّ َکوكِ ثٕكو، گهٕنّ فًپبهح 

ثبهيل. ٕلاي اَٮغبه آٌ  ّل ٔ ثبهاَي اى روکِ يي ٭ٚبي ثبالي ٍويبٌ يُٮغو يي

 ثَيبه آىاه كُْلِ ثٕك.

كاََزى چّ ٕلايي اٍذ؟ رب ايُکّ  ايب ًَي ،ٮغبه ها ُّيلوّبيل كْٓب ٕلاي اَ

كٔ َٮو اى ًْوىيبٌ ُکوك کّ اى ّو٣ٔ كهگيوي يٲلاهي ْٕاي يٍ ها كاّزُل ٔ 

ثيْزو كه اٝوا٭ى ثٕكَل ٔ كٍٔذ كاّزُل ثّ يٍ ْوگَّٕ کًکي ثکُُل، گٮزُل: 

 ْبي ىيبَي اٍذ.  ايُٓب گهٕنّ

واي اّ٪بل يٕا٤ٙ ٔ ايغبك رإييٍ، ٍيى، يب ها ث گبْي ثواكه پيچک اى ٝويٰ ثي

کوك. آَٲله كٔال كٔال ؽوکذ کوكِ ثٕكو ٔ فٜ ها كه ه٭ذ ٔ  چپ ٔ هاٍذ يي

ثوگْذ ثواي گو٭زٍ ٔ هٍبَلٌ پيبو ٝي کوكِ ثٕكو کّ رًبو ٥ٚالرى ٍٕىُ 

کوك. هيٰ ثواي هاِ ه٭زٍ کى ّلِ ثٕك. رُْگي ٔ گُْگي ٬٦ٙ ها يٚب٬٥  يي

 کوك.  يي

اُ اى ثيَيى،  ؽيُِ ثٕك. ٕلاي ثويلِ ثويلِثّ ّلد َگواٌ عُب« عي»

فٕاٍذ کّ گؤِ يب  ؽبکي اى فَزگي يٮوٛ ٔ رُْگي أ ثٕك. يورت اى يٍ يي

 گَزوُ ثيْزوي كاّزّ ثبّل.



ْبي يقؤثّ ٔ پَزي ٔ  ْبي ٝجي٦ي يضم ٍبفزًبٌ ثب َْبٌ كاكٌ ّبفٔ

ك پيکو ْبي ًْٕاه الىو ثٕ كاك. كه ىييٍ ْبي يَيو، يٕٱ٦يزِ ها َْبٌ يي ثهُلي

 فيي ثيبيل.  يغؤػ ٬٦ّ ها ثو پْذ فٕك ثگناهك ٔ ٍيُّ

ٍيى ها کّ ثب ايًب ٔ اّبهِ  ْبي ثي ثواي يٍ هٔى ثَيبه ٍقزي ثٕك. ثبيَزي پيبو

ْبي  کبهثوك كاّذ.( ؽلًىيبك « چيي»)ًْبَٕٞهکّ ٱجاًل گٮزى کهًّ  ثٕك ثٮًٓى.

ْب  اٍبً گًبٌرٕاٌ ثو  ىيبكي ثواي چييْب ثٕك. كه ٕؾُخ كهگيوي ٔ فٞو ًَي

ْبيي ثب عًالد َيًّ رًبو کّ ثبيل ثقٕثي ثگيوو ٔ ثّ  رًٖيى گو٭ذ. پيبو

کُى. گبْي اى رٕپقبَّ ٔ يٕٱ٦ي ْى اى فًپبهِ  َيؤْبي ًْواْى رٮٓيى

نؾ٢بري ها فًيلِ ٔ چبه  ثبَی  ثوای كيلِكهفٕاٍذ آرِ کُى. يغجٕه ثٕكو 

 بّل. ث آرِ هٔي َيؤْبي فٕكييجبكا  كٍذ ٔ پب ؽوکذ کُى رب 

فٕاٍزُل کّ ثّ رٕپقبَّ ثگٕ ٭الٌ َٲّٞ ها، ثّ فًپبهِ  َيؤْب پيٍٕزّ اى يٍ يي

فٕاٍذ ُگهّ ثّ  ثگٕ آَغب ها ثکٕثل. آَٓب كنْبٌ يي 65ثگٕ آٌ فبکويي ها، ثّ  527

کوكَل، يٍ ثواي كنقّٕي  ُگهخ كّذ ٔ كايُّ کٕثيلِ ّٕك. چُل ثبه کّ إواه يي

هييْب فٕكّبٌ  کوكو. چَٕکّ آرِ ٍذ آرِ ييْب كهفٕا آَٓب يکجبه اى کٕثُلِ

پبييلَل. آَٓب ثب  کوكَل ٔ اى ثبالي کِٕ ثٓزو اى يب أٙب٣ ها يي ؽويٖبَّ رالُ يي

  !كهيب٭ذ ّليٮٕٓيّ! كاكَل: ثهّ، ثهّ! گو٭زى،  ٥ٖجبَيذ پبٍـ يي

 كه ايٍ ّل. يب ثٕك. ثبيل كه ؽل ٙؤهد ّهيک يیًٍٙ ايُکّ يٲلاه يًٓبد 

گو٭زى.  كاكو ٔ يي ًّْ ثٕكو ٔ ثّ َويي ٔ فََٕوكي پيبو ييٍُگ ٕجٕه ييبٌ 

چي ثبيل چييْبي ىيبكي ها  آَغب ثٕك کّ يزٕعّ ّلو، فيهي ٙؤهي اٍذ ثيَيى

 ثلاَل ٔ فٕك يک َيًچّ ٭ويبَلِ ثواي هٔى يجبكا ثبّل. 

عٓذ رإييٍ عُبػ ًّبني گؤِ ايلاك يٕ٭ٰ ثٕك. يب كٍزخ يب كه يإيٕهيزِ 

ّبٌ  ثٕكيى. گؤْي اى ٥ُبٕو پيبكِ رؾوکبد فٕك کوكِ رٕعّ كًٍّ ها ي٫ٕٞ٦



ْبي آٌ  ّبٌ ثّ كيٕاهِ عي ْبي آهپي يب ها كافم عٕي ٍيًبَي كيلَل. يّٕک

 ْبي فٕثي كاّزيى. پُبِ کوك. فلا ها ّکو کّ عبٌ ثوفٕهك يي

كاك. يْقٔ  پٌ اى يک هث٤ ٍب٥ذ يک ربَک ًْيٍ َٲّٞ ها ْل٫ ٱواه يي

زيجبَي فٕاٍزُل. ثّ يؾ٘ آَکّ آرِ كْبَّ نٕنّ ْب آرِ پْ ثٕك کّ اى ربَک

کْيليى. پٌ اى نؾ٢بري کٕربِ، گهٕنّ ىٔىِ  كيليى، ٍوي٤ كهاى يي ربَک ها يي

 ََْذ. کِ کِٕ يي ّل ٔ ثو ٍيُّ کْبٌ اى ثبالي ٍويبٌ هك يي

کوكَل يب كه ٕلك اّ٪بل يٕا٤ٙ آَٓب َْزيى. ثب رًبو رٕاٌ ثب  ْب ٭کو يي ٥واٱي

فٕاٍزُل  هيقزُل. ّبيل ْى يي ُگيٍ عٕهٔاعٕه آرِ ييْبي ٍجک ٔ ٍ ٍالػ

 آٔه اٍذ! ثواي يب يز٣ُٕ ثبّل چٌٕ يکُٕافزي کًي يالل

ؽبل ٬٦ّ ثّ فٜ  ث٦ل اى ١ٓو ثٕك کّ پيکو يغؤػ ٔ ثي 5کُى ؽلٔك  ٭کو يي

يب ثوگْذ. ّزبثبٌ ثّ پبكگبٌ اثٕمه ؽًم ّل رب پٌ اى يلأاي أنيّ ثّ پْذ 

 عجّٓ يُزٲم ّٕك. 

ذ يب کّ گؤِ رإييٍ ثٕكيى، پبيبٌ يب٭زّ ثٕك. ٍب٥زي گنّذ. آهاو ٔ يإيٕهي

ؽبل ٔ  آيل. فَزّ ٔ رُّْ ْب ٭ؤك يي آَْزّ ثّ ٥ٲت ثوگْزيى. آفويٍ گهٕنّ

 گُّْ، ثب نجبً ٩جبهآنٕك ثّ ًْبٌ ٍُگوي کّ کٕيذ ثٕك! ثبىگْزيى.

ًْخ ثَبٛ يب پقِ ٔ پال ثٕك. ْيچ اصوي اى آة فٕهكٌ، يـ ٔ ٩ناْبي ثَزّ 

. ييًٓبَبٌ َبفٕاَلِ، آٔاهگَّٕ ْب َيب٭زى  ُْلٔاَّثُلي ّلِ )کَُؤ(، فّٕبة ٔ 

 ا... ىؽًذ آَٓب ها کْيلِ ثٕكَل. ثّ َيبثذ اى يٍ ٔ فيو

فلايب! گٮزى:  ه٭زى ٔ يي ّت ُْگبو ها كه ٍُگو رُٓب ثٕكو. كه ايٍ ٭کو ٭ؤ يي

ُْٕ َجبّل،  ثيكاََزى کّ أ ْى اگو  ا... کغبٍذ؟! ثّ فٕثي يي فيو ي٦ُي اآلٌ

ا... ها  ثب فيو يهخ اهرجبٍٝياگو َٔگواٌ ؽبل يب ٔ كنِ ُْٕى كافم ٍُگو اٍذ. 

كاكو کّ ٬٦ّ يغؤػ ّلِ ٔ أ ها ثّ پْذ عجّٓ  يثّ أ فجو ي كاّزى، يي



کًزو پبيِ  يعواؽزٓب ّليل كهكًْچُيٍ  اُ ٔ ٩ى ٔ ٩ّٖ رب يُزٲم کوكَل.

 ٭1.ّٕك

                                                
كه  61اهلل رٓواٌ ّل ٔ كه ٍبل  هٍٕل 27( ثواكه ٥جبً ٬٦ّ ث٦لْب ٭ويبَلِ گوكاٌ ييضى اى نْکو 1

 عويبٌ آىاكٍبىي فويْٓو ثّ كهعّ ه٭ي٤ ّٓبكد َبيم آيل.



 

 

 

 

ِ

 يکِلطيفًِ

ْب ها كه ٍُگو، رک ٔ رُٓب  .. ايًبَيبٌ يغؤػ ّل، ثيْزو ّتا. اى ٔٱزي کّ فيو

ثٕك. رٕي ٍُگو كهاى  55،  57ثٕكو. ؽزي ايلاكگو آَغب َجٕك. يک ّت ٍب٥ذ 

کْيلِ ثٕكو. َگبِ ثّ ٍٲ٬ كاّزى. َبگٓبٌ كيلو يک ٥ٲوة ٍيبِ، ايب ثَيبه 

ك هٔك. ٔؽْذ کوكو، چٌٕ ٱواه َجٕ ثيهگزو اى ؽل ي٦ًٕل كه ٍٲ٬ ٍُگو هاِ يي

 کژكيٓب ايُٲله ثيهگ ثبُّل.

پيِ فٕك گٮزى: ثب ايٍ ٱل ٔ ٱٕاهح هّيل، اآلٌ اى ٍٲ٬ کُلِ ّلِ ٔ هٔي ٍو 

 !ّٕك ا٭زل. ىثبَى الل، ي٦هٕو َيَذ چّ فجو يي ٔ ٕٕهرى يي

اي ٔ چٕٞهي أ ها  کّ ثب چّ ٍٔيهّ کوكوفيهي روٍيلِ ثٕكو. ثّ ايٍ ٭کو يي

بٍى ثُْيُل چّ کُى. چُبَچّ ىفى ثّ ىيو ٍٲ٬ ثکٕثى. اگو پود ّٕك ٔ ثّ نج

ربهيک ثيٮزل، رٕي ايٍ كل ّت چّ فبکي  ْبي ايٍ ٍُگو َيًّ فٕهكِ كه کُبهِ

 ثو ٍوو کُى؟!

ِّ ٍبَذ  ٔٱزي آٌ ها ثب کٮِ ىكو، كيلو کٕچکزو اى أل ّل. اگوچّ پُظ

ثيْزو َجٕك! ث٦ل يزٕعّ ّلو چٌٕ ٭بًَٕ كه کُبه كيٕاه هٍّٔ ثٕك، آٌ ثيچبهِ 

کوك، چُل ثواثو فٕكُ ها ْى ٍبيّ اَلافزّ ثٕك. يٍ  ا٧ ؽوکذ ييکّ َيكيک چو

ّت ث٦ل ثبى ْى رُٓب ثٕكو. اُ ؽَبة کوكِ ثٕكو.  ٌ ها ثب ٍبيّكه َگبِ أل آ



يٕٱ٤ ّبو ٭بًَٕ ها هٔي ىييٍ كه کُبه ٍٮوِ گناّزّ ثٕكو. َبفٕكآگبِ ٍوو ها 

ُ( ثب ثّ ٥ٲت ثوگوكاَلو. كيلو ثواكه ثيهگ عبَٕه كيْجي)ّبيل ْى ًَْو

چٌٕ هٔي ىييٍ ثٕك، ىكَِ ثّ كّٕاهي كيْجي . آيل ٍو٥ذ ثّ ايٍ ًٍذ يي

 َجٕك. 

يبعواي ايٍ كٔ ّت ثب٥ش رْٕيِ فبٝوو ّل. ٭وكايِ ثب كٱذ ٔ ثوهٍي 

ْبي آة  ثيْزو، ؽلً ىكو کّ ّبيل چٌٕ ىيو ٔ اٝوا٫ يؾم َگٓلاهي ثْکّ

ْبي  ى ثْکّآيُل. ث٦ل كيلو رّ يکي ا يوٕٝة اٍذ، ايُٓب اى ىييٍ ثيؤٌ يي

 ثيَذ نيزوي يک ٍٕهاؿ ثَيبه هيي كاهك ٔ آة آهاو آهاو ىييٍ ها فيَبَلِ اٍذ. 

کُُلِ ثّ ٍُگو  پٌ اى ٔاهٍي يؾم َگٓلاهي آة ثواي ٭واه اى رُٓبيي فَزّ

ٔثِ كاّزّ ثبّى. پيِ اى ايٍ َيي  َيؤْبي َگٓجبَي ه٭زى رب ثب آَبٌ يک فُٕ

َٮو  27رب  51كَل ٔ ر٦لاكّبٌ يز٪يو اّبهِ کوكو کّ آَٓب اى َاکواك يُٞٲّ ثٕ

چي يٲلاهي عبيگبِ كاّذ.  ّل. ثواي يب اؽزواو ٱبئم ثٕكَل. ثّ ْوؽبل ثيَيى يي

 ثب ٍالو ٔ ر٦به٫ ىيبك يٍ ها كه ٕله يغهٌ َْبَلَل. 

ْب ّو٣ٔ ّل. ثچّ کغبييل؟، چٲله ٍٕاك كاهيل؟، ّ٪هزبٌ  گٮزٍ« چّ فجو»

بي گٮزگٕ ها كٍٔزبَّ ٔ فٕكيبَي کُل ْبيي کّ ٭ٚ چيّ؟ ٔ ٩يوِ، ًْواِ ثب فُلِ

 ّل.  ثّ ٕٕهد يزٲبثم پوٍيلِ يي

ثٕكَل. ثيْزوّبٌ « اْم ؽٰ»يب « انهٓي ٥هي»ْب كه ايٍ ع٤ً اى ٭وٱّ  ث٦ٚي

كاكَل. ٍااالد يٲليبري ثواي ثبىکوكٌ  ييبََبل ٔ كه ا٥زٲبكّبٌ ر٦ٖت َْبٌ يي

گٮزى ثل  ييثبة گٮزگٕ كه يَبئم ا٥زٲبكي ها ّو٣ٔ کوكِ ثٕكو. پيِ فٕك 

چّ ثّ  َيَذ ايؤى يٲلاهي ثب ٥ٲبيل ٔ هٍٕيبد آَبٌ آُّب ّٕو. )انجزّ اگو 

ها فلا ثلاَُل. ثهکّ أ ها 7اي َيَذ کّ ٥هي انهٓي ي٦ؤ٭ُل ٔني ثّ گَّٕ ٥هي



ًََٕخ ثبهى ٔ هٍّٔ اََبٌ 7كاَُل. چٌٕ ايبو ٥هي ي٢ٓو ٔ رغهي فلاي ر٦بني يي

 کبيم اٍذ(

ّل. انجزّ َّ  ثٕك کّ ثبهْب رکواه يي« ٥هي يبهد» رکيّ کاليْبٌ كه اؽٕانپوٍي

ّبٌ كه ٍالو  رويٍ عًهّ ٭ٲٜ كه ايٍ عهَّ ثهکّ ثٲيّ کوكْب ْى ًْيّْ ي٦و٫ٔ

 ٔ ٥هيک ًْيٍ ثٕك. 

ْبي ًّبل ثٕك. ٱل  ْب ٔاهك ٍُگو ّل. اى ثچّ كه ايٍ ؽيٍ يکي اى ايلاكگو

٦يذ فَؤ ثٕك. اي كاّذ. يؾم اٍزواؽزِ ٍُگو يب يٕٱ کٕربِ ٔ عضّ هييِ يييِ

ًْيٍ چُل هٔىِ ه٭يٰ ّلِ ثٕكيى. ًُْْيُي ٔ ًْٖؾجزي ثب يب ها كٍٔذ 

 ٔعٕ ثّ ايُغب آيلِ ثٕك.  كاّذ. چٌٕ كه ٍُگو َجٕكو ثب پوً

گٮزُل. ثّ يؾ٘ ايُکّ أ ها كه عهٕ ٍُگو كيلَل، ثٮويب  ثّ ايلاكگوْب كکزو يي

کُبه  اه ثّ ثبالي عهَّاهلل ثّ آٱبي كکزو ّو٣ٔ ّل. چُل َٮو أ ها ثب إو ٔ ثَى

 ٔ ييِٕ پنيوايي کُُل.  ييٍ هاًُْبيي کوكَل رب ثب چبي

گٮذ. آٱبي  ْبي ىٔهکي ًْواِ اؽٕانپوٍي ْوکَي چييي يي پٌ اى فُلِ

ٍبکذ ثبّيل يٍ يک نٞيٮّ »رٕعّ ثّ اٝوا٭ِ گٮذ:  ايلاكگو اى هاِ هٍيلِ ٔ ثي

ؾ٘ ايُکّ ايٍ عًهّ ثّ ي« انهٓي ثٕكِ! ثگى، فٕة ثقُليل. يک هٔى يک َٮو ٥هي

ثب كٍزپبچگي ٔ   يٲلاهی اى ٱٚيّ پود اٍذ ٔ رٕی ثب٧ َيَذ. ها گٮذ، ٭ًٓيلو 

ّٕك. ٕجوکٍ، ربىِ اى  اد ها ثقٕه، ٍوك يي . گٮزى: چبييپويلو ٥غهّ رٕي ؽو٭ِ

 کوكيى، ؽو٫ يب ها ٱ٤ٞ کوكي! هاِ هٍيلي، يب كاّزيى ٕؾجذ يي

يٲلاهي چٓوِ كهْى کْيل ٔ أ کّ اى يٍ رٕٱ٤ چُيٍ ثوفٕهكي ها َلاّذ،  

رب كه يک ٭وٕذ يُبٍت ثب کوكو  َگبِ يیثّ ايلاكگو يکَوِ يٍ  َبهاؽذ ّل.

ْبيی َْزُل کّ كهثله ٍوا٩ْبٌ ها  کّ ايُٓب ًْبٌگيِ ثّ أ ؽبنی کُى  نت

 گيوی!  يی



اُ َوٍيل ثّ آٌ ٝو٫ ثوگْذ ٔ گٮذ: يک يٕٱ٤ ايٍ كٔه ٔ ثوْب  ثبى ؽٕٕهّ

 كاه ر٦وي٬ کُى.  فٕاْى يک كاٍزبٌ فُلِ ْب َجبُّل. يي انهٓي ٥هي

كٔ َٮوّبٌ کّ ييبََبل ثٕكَل، كه ؽبنيکّ كٔ ىإَ ََْزّ ٔ ْوکلايْبٌ يک 

ٱجّٚ ٍالػ هٔي پبيْبٌ ثٕك، ٍو ٔ رّ رٮُگ ها ثب كٍذ گو٭زّ ثٕكَل. ثب َگبِ 

ْبي كهّذ ها گوك کوكَل.  يْکٕک ثّ ًْليگو اثؤْب ها ثبال ثوكَل ٔ چْى

ْب!   لَل ٔ ٍو ها عهٕ آٔهكَل. ثب ٕلاي کهٮذ ٔ فٍْ گٮزُل:يٲلاهي گوكٌ کْي

 !ثهّ؟ يب َْزيى

كٍٔزي ٭ٲٜ َْزُل. ثب ٥ْٰ ٔ 7يٍ ْى ٍوي٤ گٮزى: ايُٓب ٥بّٰ ايبو ٥هي

آٱبي ايلاكگو کّ يکّ فٕهكِ ٔ هَگ اى ٕٕهرِ پويلِ ثٕك « يب ٥هي! »گٕيُل:  يي

ى رک ٔ رب ٔا َکوك ٔ نوىيل، آة كْبَِ ها ٱٕهد كاك. فٕك ها ا ٔ ٕلاُ کًي يي

ها كٍٔذ كاّزّ ثبّل، 7ىيوکبَّ گٮذ: ثّ ثّ! كيزٌٕ گوو! اي ىَلِ! کَي کّ ٥هي

 يٍ َٕکوّى. 

ٍيى ها گو٭زى ٔ گٮزى ثبيل يب ٍوي٤ ثؤيى. ثب چْى ٔ اثؤ ثواي  ٍپٌ ثٓبَّ ثي

اّبهِ کوكو. ٍپٌ ىٔكُْگبو ثب يييثبَبٌ فلاؽب٭٢ي کوكيى. كه ثّ ايلاكگو ه٭زٍ 

ْبي رب ثُبگُٕ ها  و ثّ أ گٮزى: آفو، ثواكه ٥ييي!. رٕ ايٍ ٍجيمثيؤٌ ٍُگ

َليلي! کّ اى پُٓب ْى نت پبييُي ها پِّٕ كاكِ اٍذ؟ آَغب کّ ٥يبٌ اٍذ چّ 

فٕاْي ٔاهك ّٕي، َجبيل ؽلاٱم  ؽبعذ ثّ ثيبٌ اٍذ. آيب ي٥ٕٕٙي ها کّ يي

 !ايؤى ثوَبيّ ٔ ثَبٛ عهَّ يب ها ْى يُؾم کوكی کًي اى آٌ ثلاَي!

آٱبي ايلاكگو کّ ؽَبثي ؽبنِ گو٭زّ ّلِ ثٕك، ثب کًي فُلِ رهـ ٍو رکبٌ 

کوك. ث٦ل ٭وايُٕ کوكو اى أ ثپوٍى آٌ  كاك ٔ اؽَبً ّويُلگي يي يي

 ،کُى ثب ايُٓب ىَلگي ييكه ايُغب اٱم ثواي يٍ کّ  انهٓي چکبه کوكِ ثٕك؟ ال ٥هي

 گٕ!ث
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ِچايِدلچسةِ

گٕ  ّل. ايلاكگو نٞيٮّ ، پبَيكِ هٔى ٥ٕٗ يييؾم يإيٕهيذ ايلاكگوْب ْو كِ

فلاؽب٭٢ي کوك ٔ كيگو أ ها َليلو. ثّ عبي أ يک ايلاكگو آمهي ىثبٌ آيل، اى 

 ْبي رجويي ثٕك. ثچّ

پُغخ پبی ي٦يٕة رب ىيو ىإَی پبی ٍبنًِ کٕربِ ثٕك. فيهی يک پبيِ ٭هظ ٔ 

٥ْٰ  ثٕك. ٫وأ ؽ ه٭ذ. نيکٍ ىيوک ثّ ٍقزي يکي كٔ ٱلو هاِ ييهٍيل.  يي 

ثّ اَٲالة اٍاليي أ ها ثب ايٍ ٦ٙٔيذ عًَي ثّ عجّٓ کْبَلِ ثٕك. چُل هٔىي 

 .ها ثبْى ايبٯ ثٕكيى

ه٭زى. ّبيل كٔ ٍّ ٍب٥ذ  گٓگبْي ها ثواي ه٭٤ فَزگي ثّ آٌ يٕٱ٦يذ يي

ّل. فبٝواري اى   يبٌ گوو يي  کوكيى. ث٦ٚي ٔٱزٓب چبَّ ثؾش ٍيبٍي يي

ْبي ٙل اَٲالثي ٔ فبئُبَّ ؽية فهٰ  ، ٭٦بنيذْبي رجويي هاْپيًبيي ٔ كهگيوي

ّليى کّ ٭وايُٕ  گٮذ. گبْي چُبٌ ٩وٯ كه رجبكل ٢َو يي ييها يَهًبٌ 

 ايى؟ يى ايُغب کغبٍذ؟ يب چّ کبهِکوك يي

چي ثٕك. ْٮذ، ْْذ َٮوي كافم ايٍ  ٍيى ْى كه آَغب ثي ٭٥جبً ي٦ًُي

ايلاكگو اى رجويي، ٍُگو رغ٦ًي ََْزّ ثٕكيى. يٍ ٔ ي٦ًُي اى آهاٌ ٔ ثيلگم، 



اى ْب اى رٓواٌ، چُل ثَيغي اى ٱى. فالّٕ ثل َجٕك،  چي هاَُلِ ثيًبهثو ٔ فًپبهِ

ثيو فٕثي كاّزيى. ْو هٔى يک يبعوا ٔ ارٮبٱي ثٕك ٔ اٱٖب َٲبٛ کْٕه ثٕكَل. 

 ّبٌ ٍو َؤك.  ّل رب ؽٕٕهّ ْب ٍوّبٌ گوو يي ثچّ

ؽبل  ي، ا٭واك رُّْهيي پٌ اى َبْبه ٔ ٍب٥زي فٕاة كه کًجٕك عب ثب ٥وٯ

كنچَت اٍذ.  ايَّٕل. ٥ٖوگبِ ربثَزبٌ ْى کّ يکي كٔ نيٕاٌ چبيي َّٕبثّ يي

کظ ٔ ي٦ٕط ٔ اي  كٍزّ ٔ نٕنّ. رو اى ى٩بل ثٕك چبيي ْى يک کزوي ٍيبِ ٍٔبيم

كاه کّ يٲلاهي  پٓهْٕبي رٕ ه٭زّ كاّذ. نيٕآَبي پالٍزيکي ٱويي هَگ كٍزّ

فلا ها ّکو يب ثليُِ  ْبي َبهَغک ثٕك. يريوِ ّلِ، ٱُلاٌ ٔ چبيلاٌ ْى ٱٕٝ

كاََزيى کّ ايٍ ْى  َجٕكيى. ْو عٕه ثٕك، ثب کًی َّزْٕ رًيي ٔ پبک يی

 كهٍذ اٍذ.

يُبٍت ثواي ٔ ًبد يٖو٫ ّلِ ْبي يٓ چٕة ع٦جّىيو کزوی  ْييو 

ّل.  ْبي فًپبهِ ثّ عبي ْييو اٍزٮبكِ يي ث٦ٚي ٔٱزٓب َيي اى فوط. ثٕك ٍٕفزٍ

آَٓب ثالاٍزٮبكِ ٔ اٙب٭ي آَغب هيقزّ ثٕك. ًٍٙ ايُکّ كٔك چٌٕ يک ٥بنًّ اى 

 .ّل آة ْى اى ثيُي ٍواىيو ًَيفٕاٍذ.  َلاّذ ٔ ٭ٕد کوكٌ ًَي

٭ِ ىيبك، ٍوي٤  اَلافزُل. ثب ٕلاي ٭ِ يکي رٕي آرِ يي آَٓب ها يکي

ْبي ىهك هَگ ؽَبً  کوك. ايٍ نٲًّ ٍٕفذ ٔ ؽواهد ىيبكي رٕنيل يي يي

ثٕك ٔ كه ثيٍ ّيبهْبي كو گهٕنّ فًپبهِ عبي ٍی كال ؽو٫ ٭بهّکم ثّ ىا  آرِ

 كاّذ. گو٭ذ. ْو يٲلاه کّ ثيْزو ثٕك، فًپبهِ ثوك ثيْزوي  يي

يؾ٘ هٙبي فلا چبيي كهٍذ کُل. پبّل يکي اى ثواكهْب يؾجذ کوك، 

فٕاٍذ کزوي كه يک نؾ٢ّ  چي يب يٲلاهي کى ؽٕٕهّ ثٕك. كنِ يي ٱِٕٓ

کُبه كٍزِ گناّذ. يْذ يْذ رٕي ْب ها  عُٕ ثيبيل. يک ع٦جّ آٌ فوط

اي کّ يقيٌ ٍٕفزِ ثٕك، ٍوايذ  هيقذ. ثّ يکجبهِ آرِ ثّ ع٦جّ آرِ يي



ْبي   ٦ّهّّ ّل. َٕه ّليل ٱويي هَگي كاّذ. . يکپبهچّ آرِ ٔ ٦ّهکوك

فٞوَبک ٭بٕهخ کًي ثب كهة ٍُگو كاّذ، كافم ٍُگو ثَيبه گوو ٔ هٍّٔ ّل. 

ًْبيِ ٍيبٍي پُظ ِّ َٮوِ ها  ِْبي ّٕهاَگيي ٔ يؾوک ٭ِ ثب ًْواْي ٭ِ

ثوْى هيقذ. ثب ٔؽلد ٢َو رْقئ كاكيى کّ ايُغب عبي يبَلٌ َيَذ ٔ اى ثيٍ 

 ٭واه ثٓزويٍ اَزقبة اٍذ.  ْب گييُّ

ًّْ كه ايٍ يٕهك ارٮبٯ ٢َو كاّزيى. ثواي ٭واه اى ٍُگو ثّ ًٍذ كهة 

ك. كه يزو ثيْزو َجٕ 1/2ًْييبٌ ٔ ًْبُْگ ْغٕو ثوكيى. پُٓبي ٍُگو  كيگوُ

 ٍُگو هٍيليى.ة آٌ ٔاؽل ٔ ٭ُوگَّٕ ثّ كه

فٕاٍذ ىٔكرو اى كيگواٌ فبهط ّٕك. يٍ ٍو ٔ يک كٍزى ثيؤٌ  ْوکَي يي

ثٕك. كيگواٌ ْى ٦ٙٔي ثٓزو اى يٍ َلاّزُل. ْو کَي عًالد َيًّ رًبو ٔ 

اي کّ ْيچکٌ ؽزي فٕكُ ي٦ُبيِ ها  گٮذ. کهًبد فٕكٍبفزّ هثٜ يي ثي

 كاََذ.  ًَي

کوكو  كاك، ٭کو يي غخ كٍزِ ها هٔي گوكٌ يب پٓهْٕبيى ٭ْبه يئٱزي يکي پُ

ّل. چُبٌ يُگُّ ّلِ  ْب هٔي ثلَى ا٭زبكِ، رٲاليى ثيْزو يي ٭ّْ يکي اى ٭ِ

ني کُبٌ آيلِ   اي يُٮن َلاّذ. ايلاكگو ٭هظ ْى ني ثٕكيى کّ كهة ٍُگو مهِ

رب ايُکّ  كاك. ثّ ايٍ ؽبنذ آَٲله ثّ ًْليگو ٭ْبه آٔهكيى ثٕك ٔ يؾکى ْم يي

 آرِ فبيُٕ ّل. ؽزي يک َٮو َزٕاََذ ٭واه کُل. 

چي يبْو ٔ يغوة! ا٥زواٗ کوكَل. ٔني ث٦ل  ْب ثب رُلي ثّ ٱِٕٓ أل ث٦ٚي ثچّ

، اى ِ ثٕكثّ يبك روً ٔ نوى چُل نؾ٢ّ پيِ کّ يک اليّ گّٕذ يب ها آة کوك

ْو  ْبيي کّ يلرٓبي يليل رٕ٭يٰ آٌ ها َلاّزيى. ثو ّليى. فُلِ فُلِ هٔكِ

فُليليى. ر٦غت اى ايُکّ چگَّٕ ْوکَي كه  آيل، ثبى ْى يي يٕٱ٤ يبكيبٌ يي

 پي َغبد فٕيِ ثٕك. 



چُل هٔى اى ايٍ ي٣ٕٕٙ گنّزّ ثٕك کّ ثّ كٍزٕه يَئٕل يقبثواد فٜ )ثواكه 

ٍزٕكِ( ثّ ًْيٍ ٍُگو يُزٲم ّلو. چٌٕ ي٦ًُي ثواي اٍزواؽذ ٔ يک آثزُي 

 ه٭زّ ثٕك. يٲو عجّٓ هاٍذ ثّ 

ٕهکّ پيِ اى ايٍ گٮزى، هاَُلح فٕكهٔي ثيًبهثو ْى كه ايٍ ٍُگو ًْبَٞ

ّلَل. كه ايٍ َٕثذ هاَُلِ اى  کوك. آَٓب ْو كٔ ْٮزّ ر٦ٕي٘ يي اٍزواؽذ يي

 ْبي رٓواٌ ثٕك. يزبْم ٔ كٔ ٭وىَل كاّذ. ثچّ

ؽٕٕهّ  هٔى گنّذ، كيگو ربة يبَلٌ َلاّذ. فيهي ثي 57ٔٱزي ؽٕٚهُ اى 

ْبي آٌ ها ؽَبة کوكِ ٔ  کوك. ٍب٥ذ نؾ٢ّ ًّبهي ييثٕك. هٔىْب ٔ ّجٓبي آفو 

 ًّوك. يي

گٮزى: يگو ٍوثبىي  .او اي اٍذ کّ اى فبَٕاكِ كٔه ّلِ گٮذ: أنيٍ ك٭٦ّ يي

َّ. كه ىيبٌ يغوكي ًْيّْ ثب پله ٔ يبكه ٔ ث٦ل ْى كه کُبه »اي! گٮذ  َو٭زّ

ؽبل ؽزي كٔ هٔى ثّ  رب. ايى كِاو. كه يَب٭ورٓب ْى ثب ْى ثٕ ًَْو ٔ ٭وىَلاٌ ثٕكِ

ِ«اواى فبَٕاكِ كٔه َجٕكِ

پٌ اى ايْبٌ يوكي ييبََبل، ٱل ثهُل ٔ چبٯ ثٕك. ثٕاٍّٞ ٱل ثهُلُ يغجٕه  

 ّل گوكَِ ًَيكاه ٍُگو رکيّ ثلْل.  ثٕك، ّجٓب يٕٱ٤ اٍزواؽذ ثّ كيٕاه ّيت

فبٝو   فٕهك ٔ ثّ ًْيٍ ها ٕب٫ ثگناهك. ؽهٲٕيِ يک پيچ اٙب٭ّ يي

 رٕاََذ رٕي ٍُگو ثقٕاثل.  کّ ْيچ کَي ًَيکْيل  ْبيي يي فوَبٍّ

اى ٍُگو ٭واه کوكيى.  رًبو ا٭واكکْيل کّ  ّت كٔو ثٕك. چُبٌ فوَبٍّ يي

پٌ اى َيًّ ّت ثٕك. رب يٕٱ٤ فؤٍقٕاٌ ثيؤٌ ٍُگو ََْزّ  2ّبيل ٍب٥ذ 

ىك رب ثيلاه ّٕك.  کوك ٔ كيگوي ثهُلثهُل ؽو٫ يي ثٕكيى. يکي ر٦به٫ آة ٍوك يي

ىكَل رب ٍوُ ها عبثغب کُل. يٲلاهي کى ٔ ىيبك  اي أ ها ٕلا يي گبْي ثّ ثٓبَّ

 ّل. ايب ثبى ًْبٌ آُ ثٕك ٔ ًْبٌ کبٍّ. يي



كاك. ٔني فت، چٌٕ  ها فواُ ييا٥ٖبة ُفو ٔ پ٬ ٥غيت ٔ ٩ويت َبيبثِ 

ّبك ؽَبة  ايّل يک ٭ٕٯ ثوَبيّ ْبي ٕٝالَي ًْواِ ثٕك، يي ًّْ ايُٓب ثب فُلِ

 يى. کوك رب ىيبك ٥ٖجبَي َْٕ

رو  ، ٍقذكافم ٍُگو ثَيبه گوو ثٕك. ثواي يٍ کّ ثّ گويب ؽَبً ثٕكو

 ْياهاٌ پّْ فبکي ًْٖلا ّلِ ثٕكَل کّ ثٕٞه کبيم يب ها ثقٕهَل. گنّذ. يی

ْب  ّلَل. ٔني يٍ ثب پّْ ْب يياؽى آَبٌ ًَي فٕاثيلَل. پّْ ثوفي هاؽذ يي

كاك. ثيؤٌ  اه ييييبَخ فٕثي َلاّزى. فَزگي يٮوٛ اى ثيقٕاثي ثَيبه يوا آى

ثقِ ٔ فُکي كاّذ. ٦ًَزي کّ ايکبٌ ثٓوِ ثوكٌ اى آٌ  ٍُگو ّجٓب ََيى ٭وػ

 ْبي فٞوَبک ثٕك.  َجٕك. چوا کّ ْو نؾ٢ّ ايکبٌ ٭ؤك فًپبهِ ٔ ثبهُ روکِ

كاكَل کّ کَي يبهاي يٲبثهّ ثب آَٓب ها َلاّذ.  ْب چُبٌ عٕالٌ يي هٔىْب يگٌ

ّل. ًْٕاهِ َيؤْبي عليل ٔ  ٥ٕٗ يي ْب هٔى ٔ ّت ْب ٔ پّْ َٕثذ کبه يگٌ

هٍيل رب يٲبٔيذ هىيُلگبٌ ها ايزؾبٌ کُُل. ايٍ ٦ٙٔيذ  ربىِ َٮٌ ثوايْبٌ يي

اي ها ثواي آهايِ يب فبني  ّل، كٱيٲّ کّ ْو ّت ٔ ْو هٔى ركواه يي

 گناّذ.  ًَي

 ...  ... 
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ٌِسار09ِِايٌِِفتً

ْبي يغبٔه  ، كه ٍُگوگلاهي ثواي ه٭٤ فَزگي ثّ كيلٌ ًْوىيبٌ گبِ

ْب فًپبهِ  کوكو رب اگو ٥واٱي ايُکّ رٕي هاِ گّٕى ها ريي يي ه٭زى. ًٍٙ يي

 ثيَُل، ٕلاي ّهيک آٌ ها ثُْٕو. 

آٌ كه عُبػ « ُرپ»ّل، ٕلاي  آٌ ّهيک يي 527اي ثٕيژِ  ٔٱزي فًپبهِ

رب ٍٕد ٔ « ُرپ»پيچيل. اى ُّيلٌ  ٩وثي كّذ کّ كه كٍذ كًٍّ ثٕك، يي

 کْيل. اي ٕٝل يي صبَيّ 57اى  اَٮغبه ثيِ

ىكٌ ثٕكيى، ٕلا ها  ْب كٔه ْى ع٤ً ٔ ٍوگوو ؽو٫ ْب ثب ثؤ ثچّ ث٦ٚي ٔٱذ

يزوي  97،  57ىكيى ٭واه کُيل کّ آيل! ا٭واك كه ٭بٕهّ  ُّيليى، ٭ويبك يي کّ يي

 ٍُگو ٭وٕذ کب٭ي كاّزُل کّ رٕي ٍُگوْبيْبٌ ثپوَل. 

کّ كه ًَْبيگي يب ثٕك ه٭زى. هاِ  کًي اى چبّزگبِ گنّزّ ثٕك. ثّ ٍُگو ٥ًبه

ىيبكي َجٕك. اى كافم آثواّْ ٍيًبَي رب آَغب ٱلو ىكو. ٩الي٦هي ًٝٓبٍجي ٔ 

چي ثٕكَل ثب يؾجذ ٔ ًٕيًبَّ كه ؽل ثٚب٥ذ  ثيَيىآثبك(  )اى َُٕ ٭يؾًل َيکي

اى يًٓبٌ َبفٕاَلِ پنيوايي کوكَل. ّبيل َيى ٍب٥ذ ثٕك کّ ٍّ َٮوي ََْزّ 

كه اٝوا٫ ٍُگو ٭ؤك آيل. گوچّ کًي ْى يُز٢و  527 ثٕكيى. چُل فًپبهِ



ًْيّْ يْقٔ ثٕك کّ  1ّبٌ ها َويقزّ ثٕكَل. ثٕكيى. اى ٕجؼ رب آٌ ٔٱذ ًٍٓيّ

ٕجؼ 57،  4كاهاٌ ٔ ثٲيّ ا٭واك كًٍّ رب ٍب٥ذ  ْبي فٜ، كهعّ ثّ ٩يو اى َگٓجبٌ

 کوكَل، گناهَل. پٌ اى ايُکّ َبّزبيي ها کٕ٭ذ يي کپخ يوگْبٌ ها ىييٍ يي

ىكَل. رب كالٔهي ٔ  ي فًپبهِ يب رٕپ يي ّبٌ ها گهٕنّ يٲلاهي اى ًٍٓيّ هٔىاَّ

 گياهُ ثلُْل. ٍهؾْٕهي فٕك ها ثّ ٥ُٕاٌ ٥ًهکوك ثّ يب٭ٕٯ 

ْب ٍٕد کْيل ٔ اى ثبالي ٍُگو يؾکى يب هك ّل.  ثّ ْو رٲليو يکي اى فًپبهِ

يکي کُبه َْيٍ ٭ؤك آيل. َ کِ کِٕ ّبِ يزوي ثو ٍيُّ 27كه ٭بٕهخ رٲويجي 

 ٍُگو رکيّ كاكِ ثٕك. َبگٓبٌ اى َبؽيّ ٍيُّ اؽَبً ٍٕىُ ّليل کوك.

كٍزِ ها هٔي ي٤ٕٙ كهك گناّذ ٔ اى ؽبل ه٭ذ ٔ كهاى کْيل. ثّ گهٕيِ 

ها ثّ كّٕاهي « الالِ االاهلل»آيل. ثب ْو ك٭٦ّ َٮٌ کْيلٌ مکو يٲلً  ٭ْبه يي

اُ ثٕك. كه  ٍيُّ کوك. پيواُِْ ها ثبال ىكيى يک عواؽذ هيي هٔي ىيييّ يي

 ١بْو ْيچ فَٕوييي َلاّذ. 

كاََزيى روکِ اى کغب آيل، أ  يغؤػ ّلَِ ثواي يب ثَيبه ر٦غجي ثٕك. ًَي

ْبي پو اى فبک كيٕاه هك ّل؟ آيب  کّ يٲبثم كهة ٍُگو َجٕك، آيب اى الثالي کيَّ

 کوك.  ْبيي کّ يب ها يبد ٔ يجٕٓد يي روکِ کًبَّ کوكِ؟ پوٍِ

نوىاٌ اى ٝويٰ ثيَيى فٕكهٔي ؽًم يغؤػ كهفٕاٍذ  ًٝٓبٍجي ثب ٕلاي

کوك. ٍٔيهخ َٲهيّ ثَيبه ٍوي٤ آيل. ايٍ فٕكهٔ يک ٍٔيهّ اى َٓبكْبي كٔنزي 

ؽزي اَلک ٍٔبيم يٕهك َيبى ٔ الىو ثواي يغؤػ ها « عيپ إْٓ.»گٮزُل  ثٕك، يي

 اي ثواي ؽًم ٔ َٲم ثٕك.  َلاّذ. ٭ٲٜ ٍٔيهّ

                                                
. ْياه گهٕنّ رٕپ ٔ فًپبهِ ّهيک كاّذ 97( اهرِ ٥واٯ كه ّوايٜ ٩يو٥ًهيبري ٔ ٥بكي ْوْٮزّ 1

ٔيواَي »ْب هٍيل.  ْب ثّ ييهيٌٕ كه ّوايٜ ثؾواَي ٔ ٥ًهيبري يضم ٥ًهيبد ّوٯ ثٖوِ ر٦لاك ّهيک

 .انَبيوايي ي ٔ٭يٰ َّٕزّ« كهٔاىِ ّوٱي



يل ٔ ثّ كافم ٍُگو آيل. کبهي اى ايلاكگو آٱبي ايلاكگو ٍوي٤ ثّ پبييٍ پو

ثٕك. اگوچّ فٕكهٔ  ٭ٍبفزّ َجٕك. چَٕکّ فَٕوييي كه كافم ٍيُّ ٔ ّکى َيکي

 رٕاََذ آٌ ها ثجيُل. يبل ّلِ ثٕك ٔني ًٍّ ثّ هاؽزي يي گم

هکبة ثبّل. يٍ ٔ ًٝٓبٍجي  آرِ ثَيبه ٍُگيٍ ّل. هاَُلِ پيبكِ َْل رب پبثّ

ه٭زيى.   كٔال ؽًم کوكيى. ثب ْو ك٭٦ّ اَٮغبه، فيي ييرقذ هٔاٌ )ثواَکبه( ها كٔال

كٔك ٔ فبک، فٕكهٔ ها اؽبّٝ کوكِ ثٕك. فبکَزو اَٮغبهاد كه ْٕا َٮٌ کْيلٌ 

 کوكيى. کوك. كٔثبهِ رقذ هٔاٌ ها ثهُل يي ها ثَيبه ٍقذ يي

پٌ اى ٍّ چبه ثبه ََْزٍ ٔ ثوفٕاٍزٍ آٌ ها َّ چُلاٌ آهاو كافم فٕكهٔ 

ؽيٍ پبُّّ پبي ايلاكگو ْى روکِ فٕهك. فٕكُ ها كافم گناّزيى. كه ايٍ 

 اي كهَگ هاَُلِ ؽوکذ کوك. فٕكهٔ اَلافذ. ثلٌٔ نؾ٢ّ

ْبي فًپبهِ ٔ رٕپ  ايٍ عبكِ فبکي فيهي َبٕب٫ ثٕك. اى يؾم اَٮغبه گهٕنّ

کوك. يغؤػ فٕاثيلِ  ْبيي كاّذ. فٕكهٔ يٕٱ٤ ؽوکذ عَذ ٔ فيي يي ثل چبنّ

 يْزو يي ّل. ثو ک٬ فٕكهٔ كهك عواؽزِ ث

يپ إْٓ كه كٔك ٔ ٩جبه ٩هي٠ پيلا َجٕك، يٍ هاَُلِ ها اى أل رب آفو چٌٕ ع

اُ ثيْزو اى يٍ ثٕك. ؽٰ كاّذ. چَٕکّ َيکي كٍٔذ  َليلو. ًٝٓبٍجي َگواَي

ٔ ّْٕو فٕاْوُ ثٕك. ًٝٓبٍجي ثواي کًک ٔ يٕا١جذ اى َيکي ٔ ايلاكگو 

. ثّ اعجبه ٔ ثّ رُٓبيي کُبه كَجبنْبٌ ه٭ذ. يٍ ثب ٍو٥ذ ثّ كافم ٍُگو ثوگْزى

ثيَيى يبَلو رب آَکّ ّت ُْگبو ًٝٓبٍجي ثب فٕكهٔ ؽًم ٩نا ثّ فٜ ثوگْذ. 

َيکي ثّ « روکِ اى کُبه ٱهجِ هك ّلِ اٍذ.»ؽبل َيکي ها پوٍيلو. گٮذ: 

 يوکي ٭ٕهيذ پيّکي پبكگبٌ ٔ ٍپٌ ثّ پْذ عجّٓ يُزٲم ّل.

ْبي عُٕة ا٥ياو ّل. يک  فلا ها ّکو ؽبنِ ثٓجٕك يب٭ذ ٔ كٔثبهِ ثّ عجّٓ 

 ٍبل ث٦ل كه يُبٰٝ عُٕة کْٕه ثّ ّٓبكد هٍيل. 



 



 

 

 

 

 

ِسفريِروگيهِ

اى ٭ويبَلح يقبثواد فٕاٍزى چُل ّت ثّ پبكگبٌ اثٕمه ثؤو ٔ اٍزواؽذ کُى. 

پٌ اى يکي كٔ هٔى ٭وٕذ ّل رب ثب فٕكهٔي رلاهکبد کّ أل ّت ثّ فٜ 

ثّ يٲو عجّٓ هاٍذ ثؤو. انجزّ آيل ٔ رب ّت كيگو ٭ٲٜ ًْيٍ فٕكهٔ ثٕك،  يي

 ربَکو آثوٍبَي ْى ثٕك. ايب ه٭زٍ ثب آٌ ي٦ٞهي ىيبك كاّذ.

ٕجؼ أل ٔٱذ ٱجم اى ٕجؾبَّ كه اَز٢به أنيٍ فٕكهٔ ثواي ه٭زٍ ثّ پبكگبٌ 

 ّل.  اثٕمه ثٕكو. كه آَغب كيلاهْب ربىِ يي

ي ٔ كهاى ثٕكَل، ثو اصو فَزگي ٔ ثيًبه ر٦لاكي اى ًْوىيبٌ يب کّ كه ثبىي

ْب يضم كهة  يَبئهي اى ايٍ ٱجيم ثُب ّلِ ثٕك كه پبكگبٌ ثًبَُل ٔ َگٓجبَي

كاه ثبُّل. يَئٕنيٍ پبكگبٌ چُل اربٯ كه افزيبهّبٌ ٱواه كاكِ  كژثبَي ها ٥ٓلِ

 ثٕكَل. 

ٕجؼ ثب فّٕؾبني أل يک كٔه اٝوا٫ پبكگبٌ ىكو. گْذ ٔ گناه كه ايُغب 

اي ثب چُل ٱهى عٌُ  بٌ کّ كّکّثواي يٍ يضم يوفٖي ثٕك. ثّ ٭ؤّگبِ پبكگ

ٙؤهي يُٞٲّ عُگي ثٕك، ه٭زى. ثٕٞه ارٮبٱي إ٪و کويًي ها كيلو. كٔ رب 

فّٕبة)کًپٕد( گيالً فويلو ٔ أ ها ْى ييًٓبٌ کوكو. گيالً چييي کّ 



ّبيل يکي كٔ يورجّ ثيْزو رٕي ٍُگوْب َليلِ ثٕكو. كه آٌ ْٕاي گوو، فُک 

 رو ثٕك.  كاّزُي آٌ كٍٔذ

ىكيى. يَئٕل آَغب آٱبي ثْٓزي اْم  ها ثيِ اى عبْبي كيگو ٍو يي َبَٕايي

ٱى، يوكي يٕٱو، يايٍ ٔ يٓوثبٌ ثٕك. اْم مکو ٔ ٱوآٌ. رٕي َبَٕايي، ٥جبً 

ٔاٱ٦ب  ٭َٲي)ؽٍَ( كْٲبٌ ٔ ٥هي ٭٩ب٭هي، يبّبا...کويًْبْي، اؽًل فبيّٕيبٌ

 ىؽًزکِ ثٕكَل.

کوكيى فٕاة ها  ي يييبَليى، ٦ٍ ْبي ًْْٓوي كه پبكگبٌ يي ثچّ اگو ثب 

کوكَل. ث٦ل اى يکي كٔ  آَبٌ يزٕا٦ٙبَّ پنيوايي ييْبي َبَٕايي ثبّيى.  يًٓبٌ ثچّ

  ّلَل. ىكيى فيهي فّٕؾبل يي ْٮزّ ٔٱزي ثّ آَٓب ٍو يي

پٕه ثّ ٥ٓلِ كاّذ.  ا... اثواْيى كه ًَْبيگي َبَٕايي، کبهْبي فيبٝي ها ٍي٬

وك. فيهي كٍٔذ كاّذ کّ ثّ ٍوا٩ِ ک أ ثب ٔٱبه ثب ؽٕٕهّ ٔ كنَٕىاَّ کبه يي

 كاك،  ْب ث٦ل ًْچُبٌ فليبد كٔىَلگي ها ثواي هىيُلگبٌ اَغبو يي ثؤيى. رب يلد

کوكَل، كه يٲبثم يب کّ اى فٜ يٲلو  آٌ ثيهگٕاهاٌ چٌٕ کبه پْزيجبَي يي

کوكَل. آّپيفبَّ ها ْى يک ٍوي  گْزيى، کبه فٕك ها َبچيي ؽَبة يي ثويي

ىاكِ، ّبو ها كه آّپيفبَّ  ا... اؽٍَ ً رٕؽيليبٌ ٔ َٖودىكيى. ثب إواه ٥جب 

 ّلَل. ييًٓبَْبٌ ثٕكو. ع٤ً ّبك ٔ فٕثي كاّزُل. فيهي فَزّ ًَي

ٔٱذ ثٕكو. ايٍ گؤِ ا٭واك فليبري ثٕكَل چُل ٍب٥زي َيك ايٍ يييثبَبٌ، فُٕ

 آيلَل.  کّ اى ٝويٰ ٍزبكْبي پْزيجبَي يوكيي ثّ عجّٓ يي

كژثبٌ ه٭زى. ّت آهاو ٔ فٕثي ٍپوي ّل. ثب ّت  ثواي اٍزواؽذ پيِ گؤِ

اى ايُکّ رًبو هٔى ها كه افزيبه فٕكو فٕاْى ثٕك ٔ  ٱجم فيهي ٭وٯ كاّذ. ٕجؼ

 ْبي فٜ يٲلو، ُّگٕل ثٕكو.  كٔه اى يؾلٔكيذ



چٌٕ ْٕا گوو ثٕك، يک ٍب٥ذ ٱجم اى ١ٓو ثّ آٍبيْگبِ كژثبَٓب پُبِ ثوكو. 

ا...  ىاكِ، ٭ٚم يٮهٕکي، عٕاك هٍزىإ٪و  ًْوىيبٌ، ؽٍَ ي٦ُٕي يٲلو، ٥هي

 پٕه آَغب ثٕكَل.  آثبك( ٔ كأك اهثبة ٔ ٍيل ٥هي َيکٕکبه )اى َُٕ ٥لٍکبه

ْى ؽٕٚه كاّذ. اى أل يإيٕهيذ رب آٌ يٕٱ٤ ْيچ ٔٱذ  ٭آَؤى َغبد ا٭ؤى

اى أٙب٣ ٔ اؽٕال،  چُيٍ ٭وٕزي پيِ َيبيلِ ثٕك کّ يٲلاهي گٮزگٕ کُيى ٔ

ٔعٕ کُيى. چييي کّ  هٍيلِ اى ّٓويبٌ ها پوً ٦ٙٔيذ َيؤْب ٔ فجوْبي

ثيْزو يٍ ٥الٱًُل ثٕكو رب ايْبٌ. چٌٕ يٍ کّ ًْيّْ رٕي فٜ ثٕكو. ْيچ 

 فجوي اى ْيچ کغب َلاّزى ٔ اى ايٍ هٔ، ٍب٥بري ّبك ثواي يٍ ثٕك. 

آ٭زبة ثّ َيًؤى هٍيل. ًَبى فٕاَليى. كٔ َٮو ه٭زُل َبْبه گو٭زُل. چبُّي ٩نا 

ّٕك. يک ٍٮوِ ََجزب ثيهگ پٍٓ  ُل ىٔك ثبّيل ٩نا ٍوك ييَّٕبثّ ثٕك. گٮز

 کوكَل.

ْبي ثوَظ ٔ ١و٫ فٕهّذ، ّبيل ثيِ اى كِ َٮو کُبه ايٍ ٍٮوِ آيلَل. ثْٲبة

چٌٕ ثيِ کُبه ْوکلاو يک َّٕبثّ ىهك هَگ، ثواي يٍ يک ٕؾُّ هئيبيي ثٕك. 

 كٔ ّل کّ ًْيّْ، ٍٮوِ يب ٩ناي ثَزّ ثُلي)کَُؤ( كاّذ ٔ اى يک يبِ يي

 . ًٍٙ ايُکّ َّٕبثخ يب چبيي يب آة ٍوك ثٕك. َٮوِ، اؽيبًَب ٍّ َٮوِ ثٕك

ا... کُبه ٍٮوِ آيليى. ّو٣ٔ کوكيى. يبكو َيَذ کّ  اهلل َغبد ثب ثٮويب ٔ ثَى

ْبي  اهلل ها گٮزى يب َّ. ُْٕى چُل ٱبّٰ اى پهٕ ها َقٕهكِ ثٕكو. َّٕبثّ ثَى

ّبٌ  ٍوفبني ّلِ ثٕك. ثوفي فبٕيذ ٔ يٚو، ٭ٲٜ يٲلاهي اگوچّ ثي فّٕوَگ

 يٓو ثٕك کّ َبگٓبٌ ٕلاي اَٮغبه يٓيجي پبكگبٌ ها ثّ نوىِ اَلافذ.  ٍوثّ

ْب ٭ؤ هيقذ. َغبد کّ يَئٕنيزِ ثيِ اى يب ْبي پُغوِ ر٦لاكي اى ّيّْ

ْب فيهي ٍوي٤ ٩نا ها  ثچّ»ثٕك، ىٔكرو اى عب پويل. ايب ثب فََٕوكي رًبو گٮذ: 

ها ثّ كٍذ  يٍ َيي کٮْى« گوكو. ى، ىٔك ثوييکُ ثقٕهيل. يٍ يک َگبِ يي



رُل ٔ ريي اى ٝجٲّ ٍٕو ٍبفزًبٌ كٔ پهّ ٔ ٍّ پهّ ها گو٭زى، كَجبنِ كٔيلو. 

ْب ها كه ثيؤٌ پّٕيلو. ٍبفزًبٌ ها كٔه  يکي کوكيى ثّ پبييٍ آيليى، کٮِ

ىكو. كٔك ٔ گوك ٔ ٩جبه ثَيبه ٩هي٢ي ٭ٚب ها پو کوكِ ثٕك. گٓگبْي ٕلاي اَٮغبه 

کوك. ٭بٕهّ ىيبَي  ْبي رٕپ ٔ فًپبهِ، رٕكح گوك ٔ ٩جبه ها ثيْزو ييّ گهٕن

ّل. نؾ٢بري َگنّزّ ثٕك کّ چُل اَٮغبه ًْييبٌ ٕٕهد  اَٮغبهاد کًزو يي

 گو٭ذ. 

ثًجبهاٌ ّلِ، يّٕک ىكَل، هٔي ىا٩ّ يًٓبد ٭ؤك »گٮذ:  ْوکَي چييي يي

ْب  يذ يًٓبداَگبهي ٔ ؽَبٍ آيلِ، ّبيل اَٮغبه كه فٕك ىا٩ّ ثّ كنيم ٍٓم

كاَى کلايْبٌ ٥بيم ايٍ كهْى هيقزگي ثٕكَل، ْوچّ ثٕك اَجبه ثيهگ  ًَي« ثٕكِ.

 کْيل.  يًٓبد يضم آرْٮْبٌ كْٓب يزو رُٕهِ يي

ْب گٮذ:  ْب ثوگْزيى. َغبد ثّ ثچّ َغبد ٔ يٍ ثب ٍو٥ذ ثّ اربٯ پيِ ثچّ

اى ْى آيبكِ ثبّيل کّ يًکٍ اٍذ ا٥الو کُُل، پبكگبٌ ها رقهيّ کُيى. ٍٮوِ 

ْب ثّ كٍذ رب كه ثيؤٌ ٍبفزًبٌ ثپُّٕل. ًّْ ثّ ًٍذ  پبّيلِ ّل. کٮِ

ْبي اٝوا٫  ْب ٔ ٕقوِ اٝوا٫ پبكگبٌ ٔ ثيؤٌ كٔيلَل. ثواي پُبِ ثوكٌ كه رپّ

 ه٭زُل.  ّزبثيكِ يي

اهرْي، ٍپبْي، ثَيغي، هىيُلِ ٔ رلاهکبري، رغ٤ً ثيِ اى ؽل عهٕ كهة 

كاك. ٭وٕذ كيلٌ  ٌ اعبىِ فؤط ًَيكژثبَي كاّزُل. يگبٌ ثالرکهي٬ كژثب

ْبي فؤط َجٕك. يگو ًّْ ثوگّ فؤط كاّزُل! يغٕى فؤط ها ىا٩خ  ثوگّ

رغوثّ، ثو  ْل٫ كژثبٌ ثي ْبي ْٕايي ثي ّهيک کوك! يًٓبد، يزُبٔة ا٥الو يي

ا٭ئك. گؤِ کضيوي كه كهة كژثبَي هٔي ىييٍ كهاى کْيلِ ثٕكَل.  ٔؽْذ يي

اي ثواي ثيؤٌ  ژثبَي كهاى کْيلِ ٔ يزوٕل نؾ٢ّيٍ چُل كٱيٲّ ىيو ىَغيو ك

ْب ىَغيو ها اَلافذ. فيم ع٦ًيذ ْواٍبٌ، پيبكِ ٔ  ه٭زٍ ثٕكو. يکي اى كژثبٌ



ٍٕاهِ ثّ ًٍذ ثيؤٌ ْغٕو ثوك. كهة كژثبَي پبكگبٌ َجِ عبكِ آٍٮبنزّ ٍوپم 

ع٦ًيذ ثواي پيلا كاهك. ٱواه « كَّ فْک»٩وة ٔ كه ٝو٫ يٲبثم، کِٕ  ثّ گيالٌ

 ه٭ذ.  يبَُل، ٍواٍيًّ ثبال يي کِ ايٍ کِٕ ثهُل رپّ پُبِ اى ٍيُّ ٌ عبٌکوك

كهپي كْٓب گهٕنّ رٕپ ٔ کبريّٕب کّ ْيچ  فؤّيل. پي ىا٩ّ ًْچُبٌ يي

ًّْ ها گيظ ٔ آيل.  عٓذ يْقٖي َلاّذ، كه اٝوا٫ ثٖٕهد پواکُلِ ٭ؤك يي

 ٔيظ کوكِ ثٕك.

ّل ٔ  ّ ْٕا پوربة ييْبي ٍيًبَي ثيهگ ٔ کٕچک رب كْٓب يزو ث رقزّ ٍُگ

کوك کّ ٥ُٲويت  آيل. ْو کَي ٭کو يي ثيٍ ع٦ًيذ ٔ فٕكهْٔب ٭ؤك يي

ْبي يّٕکي ثٖٕهد يبهپيچ  اي كه کُبهُ ٭ؤك فٕاْل آيل. ث٦ٚي گهٕنّ گهٕنّ

 فٕهك.  ثيُي ثّ ىييٍ يي اي ٩يوٱبثم پيِ گْذ ٔ كه َٲّٞ كه آًٍبٌ يي

ثغبيي ثٕكَل. ي٦هٕو فٕكهْٔبي ٭ٕهيذ پيّکي كه ؽبل آژيو کْيلٌ ٔ عب

اَل. ث٦ٚي فٕكهْٔبي ٢َبيي ٔ ٍٔبيم  َجٕك چُل َٮو يغؤػ ٔ يب ّٓيل ّلِ

كاكَل. ث٦ٚي اى  ىهْي كه ؽبل رقهيّ پبكگبٌ ثٕكَل ٔ کًزو ثّ يکليگو هاِ يي

ْب ٔ پورگبِ  هاَُلگبٌ ىهَگ! ثٲيّ ها كٔه ىكِ ٔ فٕك ها كه ّبَّ عبكِ، كافم عٕي

 ُل! اَلافز ْبي کٕچک عبكِ يي پم

کوك. گؤْٓبي چُل  اي ثٕك کّ إٔب٫ ٱيبيذ ها كه امْبٌ يبكآٔهي يي ٕؾُّ

ّل. ْوکٌ ثواي  َٮوِ كٍٔزي ٔ ًْغٕاهي ثب ٍو٥ذ پواکُلِ ٔ اَٮواكي يي

ْب يٲلاهي آهاو  ُّبفذ. ٔٱزي كه پُبِ ٕقوِ َغبد فٕيِ ٍو اى پب ًَي

ْى ثٕك، أ آيل کّ ثب ٭الٌ كٍٔذ ٔ ًْوىو ثب  گو٭ذ، ؽبال کًي يبكُ يي يي

ْبي ٍوكُ چّ  كاَى آٌ ٍٮوِ هَگي ثب ٩ناي گوو ٔ َّٕبثّ کغب ه٭ذ؟ ُْٕى ًَي

فْک ََْزى. ٔاَٮَبي پبييٍ ها  ّل؟ فٕهكِ ّل يب َّ؟ ثو كايُّ ٍٔي٤ کِٕ كَّ

ْبي ٭هيي ٍٲ٬  كيلو. ٔهٯ ْب ها يي کوكو. ؽغى روككْب، ْٕل ٔ ْواً رًبّب يي



ُٝوِ ّلِ، ثب يک  ّيؤاَي ربالهْب ٔ اَجبهْب ثو اصو ّلد اَٮغبه يچبنّ ٔ ث٦ٚي 

 پيچ ٔ يٓوِ آٔيياٌ ثٕك. 

ْب، يقٖٕٕب ٝجٲبد  رو اى كافم ٍبفزًبٌ يزٕعّ ّلو کّ ّبيل ْيچ کغب ايٍ

پبييٍ آٌ َجٕك، ٍُگو ايٍ ٔ يؾم اٍزواؽذ فٕة، ّبيل ٭واه اى كافم آَٓب کبهي 

هد گَزوُ ٔ كاََزيى آرِ رب کغب ٱل اي کّ َلاّزيى. ًَي اّزجبِ ثٕك. رغوثّ

 رقويت كاهك.

كيلو چگَّٕ ٔؽْذ ٍواپبي ا٭واك ها گو٭زّ ٔ  آٌ ثبال کّ ََْزّ ثٕكو، يي

 اال هب سحن سثٖ(ثبهك، کبهي اى کَي ٍبفزّ َيَذ) ىيبَي کّ اى آًٍبٌ آرِ يي

 «. ، ي53٬ٍٕآيّيگو ايُکّ فلا هؽى کُل. »

. ٔ آٌ ايٍ اي ١وي٬ َبپيلا ثبّل َبگٮزّ ًَبَل کّ كه ايُغب يًکٍ اٍذ َکزّ

كه عويبٌ  اٍذ کّ هىيُلگبٌ ثَيبه ْواً كاّزُل اى ايُکّ كه پْذ عجّٓ

 اي يْبثّ ثّ ّٓبكد ثوٍُل. آيٕىُ، رًويٍ، ثًجبهاٌ، يب ؽبكصّ

آَبٌ ٭ٚيهذ کبيم يٲبو ّبيـ ّٓيل ها عبٌ ٍپوكٌ كه فٜ يٲلو َجوك 

ك. فٕاْل ٔ َّ کٮٍ الىو كاه كاََزُل. چٌٕ ّٓيل كه ي٦وکّ، َّ ٩َم يي يي

 آنٕكُ ثٓزويٍ گٕاِ ٔ ٍُل ا٭زقبه كه ٕؾواي يؾْو اٍذ.  نجبً فٌٕ

ًْبٌ نؾ٢ّ گو٭زبهي آٔاهگبٌ عُگي ثّ فبٝوو هٍيل. ٔٱزي ثيچبهگبٌ كهثله 

كيلو، يٍ ْى يبَُل ث٦ٚي اى كٍٔزبٌ ٔ عٕاَبٌ  ها كه يُٞٲخ فٕكيبٌ يي

َجبيل فبَّ  گٮزيى آَٓب اَل. گبْي يي کوكيى ٭واه کوكِ رغوثخ اؽَبٍي، ٭کو يي کى

گٮزى يک  ؽبال ثب فٕكو ييکوكَل.  كه يُٞٲّ عُگي ها روک يي ٔ کبّبَّ فٕك

پُبِ، ىيو ثًجبهاٌ آرِ رٕپ  ٱل ثي ٭وك يٍَ ثب يک يْذ ىٌ ٔ ثچّ ٱل ٔ َيى

رٕاََزى ثٮًٓى.  هؽى ث٦ضي چّ کُل؟ چييي کّ پيِ اى ايٍ ًَي اهرِ ثي

گنّزگي  اٌ، ايضبه ٔ اى عبٌثواي يوكٔ ٕلانجزّ اگوچّ، يبَلٌ كهيُٞٲّ پوفٞو 



ّل. ًْبَغب اٍز٪ٮبه کوكو ٔ گٮزى چييْبي ثَيبه ىيبكي كه اث٦بك  يؾَٕة يي

فجوو. ْو ٔٱذ  ٔکي٬ آٌ ثي  گَٕبگٌٕ ىَلگي ٔ اعزًب٣ اٍذ کّ يٍ اى کى

٭ًٓى. فت، يگو ْو ّقٖي، ًّْ  چييي ها کًي رغوثّ کوكو، ؽبال ثيْزو يي

 بيٕىو کّ كه ٱٚبٔد ٥غهّ َکُى. رٕاَل فٕكُ رغوثّ کُل؟ پٌ ثي ها يي

ك٭٦خ ث٦ل کّ اى فٜ ثّ پبكگبٌ ثوگْزى، ه٭زى اى َيكيک يؾم اَٮغبه ها ثجيُى. 

ْب ثّ اٝوا٫  ْبي چلٌ ٔ ٱ٦ٞبد پواکُلِ ٭هيي فوك ّلِ اى إَا٣ گهٕنّ اَجِٕ رکّ

 پبّيلِ ٔ ىا٩ّ يًٓبد ثلٌٔ ٍٲ٬ ٔ كيٕاه ّلِ ثٕك.

٭ْبَک فبيُٕ ّل ٔ كيگو  آٌ آرُِّيلو کّ آَؤى ٍب٥زي يبَلِ ثّ ٩ؤة 

روكك کبٍزّ ّل. رٕاٌ ٩وُ ٔ ٥وثلِ َلاّذ. أٙب٣ ثهجْٕ ٍبيبٌ گو٭ذ. ؽغى 

 ّٓلا ٔ يغؤؽيٍ يُزٲم ّلَل. 

فَزّ ٔ کٕ٭زّ ثٕكو. گٮزى يک ّت اٍزواؽذ كه پبكگبٌ کب٭ي اٍذ. ثبى ثّ 

 ْبي ثٓزو ها ثّ فٜ َبايٍ ٔ ٍُگوْبي کٕچکِ ثوگوكو ٔ ايٍ عبي ايٍ ٔ اربٯ

كٍٔزبٌ ثَپبهو. پيبكِ ثّ ٍٕي ٍوپم ؽوکذ کوكو رب ثب فٕكهْٔبي رلاهکبري ٔ 

 .  ٥جٕهي ثّ يٲو عجّٓ هاٍذ ثؤو

ايٍ يک ٍُذ ٥بكي ٔ پنيو٭زّ ّلِ ثٕك کّ هاَُلگبٌ كه يَيو عبكِ ْو 

کوكَل. يکي اى آَٓب هٍيل. يوا ْى ٍٕاه کوك.  كيلَل، ٍٕاه يي اي ها کّ يي هىيُلِ

کبهي ييو كاك ٔ اى يَيو ًْيْگي َو٭ذ ٔ گٮذ: يٍ يک يٲلاهي هاِْ ها ر٪

٥ٲت فٕكهٔي ثبهي ََْزّ ثٕكو. كو يک ثبنگوك هٔو.  كاهو، ث٦ل ثّ ٍوپم يي

كه کُبه كيٕاهي ا٭زبكِ ثٕك. كٔ َٮو اى َيؤْبي . عهت کوك يُٓلو ّلِ رٕعٓى ها

آٌ اي ثّ  ََْزّ ثٕكَل، َگبِ يزٮکواَّپٓهٕی يٍ ُکوك يؾهي کّ كه ٥ٲت فٕكهٔ 

ّبٌ ثب نٓغّ کوكي ٔ آَْزّ ىيو نت  ثبنگوك يُٓلو ّلِ اَلافزُل ٔ يکي

 اهلل ّيؤكي.  گٮذ: ثبهک يي



اهلل گٮزٍ ؽلً ىكو ثبيل ايٍ ًْبٌ ٍٔيهّ پؤاى ّٓيل  ثب ايٍ اّبهِ ٔ ثبهک

اکجو ّيؤكي ثبّل کّ كه يؾٕه رُگّ ؽبعيبٌ يکي اى يؾٕهْبي ايٍ يُٞٲّ  ٥هي

كه ٭بٕهّ ىيبَي کّ هاَُلِ ه٭ذ ٔ ثوگْذ،  ٍٲٕٛ کوك. ؽلٍى كهٍذ ثٕك.

ْب! ثهّ! فيهي ّغب٣ ثٕك، »ّبٌ ثهُل گٮذ:  ُّبفزيل؟ يکي پوٍيلو: أ ها يي

 «ْبي ٥واٱي ها أ ىكِ اٍذ. فيهي اى ربَک

آٌ كٔ َٮو کّ هٔىْبي ٔاَٮَبي أايم عُگ ٔ ٩ويجي يلا٭٦بٌ ها كيلِ ثٕكَل، 

ؽوکبد چْى ٔ اثؤ رؾَيٍ  ثيِ اى ايُکّ ؽو٫ ثيَُل ثب ٍو رکبٌ كاكٌ ٔ

گٮزُل ٔ  کوكَل ٔ ثب ْو ؽوکذ يک کزبة ؽو٫ ٔ ؽليش ٥ْٰ ٔ ايضبه يي يي

 فٕاَلَل.  ٍؤك كالٔهي ثواي آٌ ّٓيل يي

گٮذ: چٲله ىيبك اى  ًْبٌ يٕٱ٤ ٍقٍ يک آٱبيي ثوايى رلا٥ي ّل کّ يي

اْى ثجيُى فٕ ها کُُل! كه كنى گٮزى، ْو يٕٱ٤ أ گٕيُل ٔ ر٦وي٬ يي ّيؤكي يي

 ّٕك. اُ گٮزّ يي کّ چٲله کى كه ثبهِ گٮذ

يًکٍ اٍذ کّ كهثبهِ اهىُ ٔ يٲبو ي٦ُٕي آٌ ّٓيل ثيهگٕاه ثٖٕهد رکواهي 

ثگٕيُل، ايب ي٥ٕٕٙي ٭وايُٕ ّلِ اٍذ. عُجخ يبكي ٔ اهىُ ٢َبيي آٌ 

 ْبٍذ کّ ٱبثم يؾبٍجّ َيَذ.  كالٔهي

اى پيْؤي  ّيؤكي ٔ اؽًل کْٕهي ثٕكَل کّ ثب هيقزٍ آرِ فْى فلأَل

 ا٭َبهگَيقزگبٌ چًُٕ عهٕگيوي کوكَل.

کوكَل، يب اگو اى ٍٕفزٍ ثبل  يؾبثب ٔ ٍو اى پب َُْبفزّ پؤاى ًَي اگو آَبٌ ثي

ىكَل، چّ ثَيبه ٥ييياَي کْزّ ٔ يغؤػ  ٔآرِ ًَي پؤا كاّزُل ٔ فٕك ها ثّ آة

اَبٌ گيوي ْو آثبكي، چّ عٕ ه٭زُل. يب ثواي ثبىپٌ ّلَل. يب ثّ اٍبهد يي يي

گو پيکو ٩وٯ فَْٕبٌ ثبُّل. يب چّ کٕكکبٌ  هّيلي کّ يبكهاَْبٌ ثبيل ٢َبهِ

 کوكَل.  ي٦ٖٕيي کّ كٍذ يؾجذ پله ها كيگو ْيچگبِ ثو ٍو فٕك اؽَبً ًَي



اى کُبه آٌ ثبنگوك يُٓلو ّلِ گنّزى. اى ر٪ييو يَيو فٕكهٔ ثب ٔعٕك ايُکّ 

بهي كّ َٖيجى ّلِ ثٕك، ثٕكو، فوٍُل ّلو. اى ايٍ رٕ٭يٰ اعج  کًي ي٦ٞم ّلِ

 کوكو. فلا ها ّکو يي

َْيٍ ي٤ٕٙ  انوؤً ّبِ كيلو، ثبنگوكْب كه فٜ ثّ َلهد يي اى آٌ پٌ ٔٱزي

گيوَل، َبو ٔ يبك آٌ ثيهگ يوكاٌ ْٕاَيؤى  گو٭زّ ٔ يٕا٤ٙ كًٍّ ها ىيو آرِ يي

 کوكو.  ّل. ثّ هٔاٌ پبکْبٌ كهٔك َضبه يي ثوايى ىَلِ يي

. يَئٕل يقبثواد ٍاال کوك، چوا ىٔك ثوگْزي؟! ثّ يٲو عجّٓ هاٍذ هٍيلو

يبعواي ثهجْٕي پبكگبٌ ها ثلٌٔ آة ٔ ربة ٭ٲٜ اّبهِ کوكو. اگوچّ فٕكُ 

كاََذ، ٔني آَکّ يٍ كيلِ ثٕكو کي ثٕك يبَُل ايُکّ ُّيلِ  ُّيلِ ثٕك ٔ يي

ثٕك. ٍپٌ گٮذ: آيبكِ ّٕ رب ثب فٕكهٔي رلاهکبد ثّ يٕٱ٦يذ يٓلي ثؤي! 

 زّ ّلِ. ثواي ؽبل ٔ ْٕا ٥ٕٗ کوكٌ ثؤك پبكگبٌ. آَغب فَ ٭ي٦ًُي

 

 





 

 

 

 

 ٌايَِجدآَرِدف

٩ؤة ّل. ًْواِ فٕكهٔي ٩نا ثّ يٕٱ٦يذ يٓلي ه٭زى. ايٍ ٍُگو يؾم 

 ه٭زى. ثٕك. أنيٍ ك٭٦ّ ثٕك کّ ثّ آَغب يي 527اٍزٲواه ٱجّٚ فًپبهِ 

ى اى ايٍ يإيٕهيذ ّبك ثٕكو. ًْيّْ كٍٔذ كاّزى ٭وٕزي ّٕك رب چُل هٔى ْ

کُل ٔ کي آَغبٍذ؟ ثبهْب كه  چکبه يي 527اى َيكيک ثجيُى کّ ٱجّٚ فًپبهِ 

ْبيی  ى. گهٕنّْبي يُٕه كهفٕاٍذ کوكِ ثٕكي ْبي ّت اى ايٍ ٍُگو گهٕنّ َيًّ

کوك. ىيبَي ْى  هٍّٔ يیثّ فٕثی کّ ثوای نؾ٢بری پُٓخ کِٕ ٔ ثيبثبٌ ها 

ِكهفٕاٍذ آرِ كاّزيى.

اي  ٌ كيل ٔ ريو يَزٲيى َلاّذ. ثّ اَلاىِاُ ايٍ ثٕك کّ كًٍّ هٔي آ ٔيژگي

ْبي ٍجک كه آَغب  اى فٜ يٲلو ٭بٕهّ كاّذ کّ گهٕنّ فًپبهِ ٔ كيگو گهٕنّ

 ٭ؤك َيبيل. 

ٔآيل کوك. هٔىْب  ّل ٱلو ىك ٔ ه٭ذ هٔىْب ثيؤٌ ٍُگو كه يؾّٕٝ يي

ّل.  ْب عبيخ فٕاة ثيؤٌ ٍُگو پٍٓ يي رٕاََزُل، روكك کُُل. ّت فٕكهْٔب يي

کوك. كه ٍب٥بد  ْب ها يقزم يي ٞي٬ کِٕ ٔ كّذ پؤاى پو ؽغى پََّْيى ن

ْب َجٕك. ثواي روييى ؽبل فَزّ ٔ کٕ٭زّ ٭وٕذ  پبيبَي ّت فجوي اى پّْ

 ثيْزوي ثٕك. 



ىكَل.  ثواكهي اى کويبَْبْبٌ ثٕك. يٓلي ٕلاُ يي 527يَئٕل ٱجّٚ 

فََٕوك ثٕك. کبه يبَلِ ثٕك. عٕاَي ٱلثهُل ٔ ال٩و اَلاو، آهاو ٔ  ْب پبي يلد

 هٍيل، يٓوثبٌ ثٕك.  اُ کّ يٲلاهي ثلافالٯ ٔ افًٕ ثّ ٢َو يي ثوفال٫ چٓوِ

آثبك ٔ ٍوپم  اى کوكْبي ثٕيي هٍٔزبْبي اٝوا٫ اٍالو ا٭واك گؤِ َگٓجبَي

٥جبً  )اييو( آَغب ثٕك.كه  يٓلي نٞيٮيچي  ثيَيىٔ کوَل ثٕكَل. مْبة 

 ٲو فٜ ه٭ذ.٩نا ثّ يی فلاؽب٭٢ي کوك ٔ ثب ًْبٌ فٕكهٔ٭ي٦ًُي

ثُلي کوكيى. چٌٕ كٔ ٍّ ٍبل اى يٍ کٕچکزو ثٕك، ٱواه  ثب نٞيٮي َٕثذ

ٔآيل اٍذ، َٕثذ أ  گناّزيى أايم ّت ها کّ اکضو ا٭واك ثيلاهَل ٔ يٕٱ٤ ه٭ذ

ْبيي کّ  ثبيلاك ثّ ث٦ل يَئٕنيذ ثيَيى ثب يٍ ّل، ٍب٥ذ 2-1/5ثبّل. اى ٍب٥ذ 

 کوك.  پيْکِ ييثقْي ها  آٌ كايُّ، ََيى ثَيبه فُٕ ٔ آهاو

ْبي ٕٝالَي ّجٓبي  ًْبٌ يٲلاه کِى فٕاة كه ايٍ ٍب٥بد اى پٌ فَزگي

ثقِ ثبّل. ؽزي يک ّت يوا ثيلاه َکوكَل. ثيلاه  رٕاََذ، ثَيبه ٭وػ ٱجم يي

ّلِ ثٕك. ٱجم اى ٭وا هٍيلٌ ٍب٥ذ يٲوه َبگٓبٌ اى فٕاة ٥بكد ّلٌ ثوايى 

به ٍٕٔاً كاّزى. ِّ كاَگ پويلو. ثواي ثگُٕ ثٕكٌ ٔ پبٍـ ثّ ثيَيى ثَي يي

 ؽٕاٍى ع٤ً كٍزگبِ اهرجبٝي ثٕك. 

َکُل کَي يغؤػ ّلِ، َکُل كًٍّ رؾوکي كاّزّ ٔ َيؤْبي فٜ اؽزيبط 

ْبي كًٍّ َيكيک َّٕل ٔ َگٓجبٌ  ثّ پْزيجبَي آرِ كاّزّ ثبُّل. ّبيل گْزي

 کُل.  يُٕه كهفٕاٍذ   َگواٌ كه فٜ يٲلو گهٕنخ

َل يک نؾ٢ّ ؽيبري ثواي ٭وك يب ا٭واك ثبّل. رٕا گٮزى، ْو آٌ يي ًْيّْ يي

هثٕك. گبْي اى ٭وٛ  ْب ٔ َکُلْب فٕاة ٍُگيٍ ها اى چًْى يي رًبو ايٍ ك٩ل٩ّ

  اي ٍُگيٍ َيَل.  ىكو رب هٱيت فٕاة ثو چًْبَى فيًّ فَزگي ََْزّ چود يي

کوكو. ٍٕاه ثو  نؾ٢بري ها فٕاثيلِ، ََْزّ يب ثب ٱلو ىكٌ، ثّ آًٍبٌ َگبِ يي



رٕاَل  ّيوي کّ ثّ كهٍزي يي ٭کو ٔ فيبل رب َٕاؽي يوکيي کٓکْبٌ هاِايٕاط 

 ّلو.  ه٭زى. كه ثٓذ آٌ ًّْ ٢٥ًذ ٔ ىيجبيي گى يي هاِ يکّ ْى ثبّل، پيِ يي

رٕاٌ  كهٍذ اٍذ کّ رب آَغب ٍي ْياه ٍبل َٕهي ٭بٕهّ اٍذ ايب آٌ نؾ٢ّ يي

اي ثّ ؽَبة ِ ايٍ هاِ ها ه٭ذ، چٌٕ ايکبَِ َْذ. گبْي اى ايُکّ فٕكو ها مه

ّلو ٔ رب يوى کًبل ٔ رٕٕي٬ کًزو اى ْيچ أط  آٔهكِ ثٕكو، ّويُلِ يي

 گو٭زى.  يي

کوك رب ٭وافُبي آًٍبٌ كيلِ ّٕك،  أِ! آٌ ّجٓبيي کّ يبِ فٕك ها يقٮي يي

ٔ ٭هک پوكح كيگوي اى عٍْ ٔ ّبكيِ ها كه يواٍى رکجيوگٕيي ثّ ًَبيِ  چوؿ 

اي اى  ْب کّ رباله گوكًْبيي اى هٔي ٍؾبثيثگناهك. آَگبِ کّ اليخ َٕه يٚب٬٥ 

رٕاََزي ٕلاي ٱٓٲّٓ ٔ ّبكيْبٌ ها  يي ،ه٭ذ کُبه يي ٍزبهگبٌ پيو ٔ عٕاَُل

پيچيل ثب گُٕ عبٌ ثُْٕي ٔ ثب چْى كل ثّ ٢َبهِ ثُْيُي. يب كه  کّ كهْى يي

ٍؾوگبِ ثب رهُگو فيبل ثو ايٍ ك٭ٓبي ٔعلآٔه، ًْواِ ثب يًکُبد كه مکو ٔ 

 انٕعٕك ًْبُْگ ّٕي.  رَجيؼ ٔاعت

ْبيي ٱواه  يب كه آًٍبٌ ثوط( »ٍ لقذ جعلٌب فٖ السوبء ثشٍجب ٍ صٌْٗب للٌبظشٗي)

 « 16ؽغو آيّ كاكيى ٔ آَوا ثواي ثيُُلگبٌ ريييٍ کوكيى. 

آيلَل رب عبي فبنيِ ها  ه٭ذ، ًّْ يي ٔٱزي يبِ ثّ يقٮيگبِ يؾبٯ يي

يب٭زُل،  يي كه آًٍبٌ ياي عبي فبن ْبي هيي ٔ كهّذ اگو مهِ پوکُُل. ٍزبهِ

 ايَزبكَل. فٕك ها هٍبَلِ ٔ اى آٌ هٔىَّ ثّ رًبّبي ىييٍ يي

كه كاهثَذ  «هعشٍشبت»ثُل يؤاهيل اَگٕهگٌٕ اى  فّّٕ پؤيٍ، ًْبَُل گوكٌ

كه َيكيک پٕىح گبٔ، آَٞو٭ِ ّکبهچي يَهؼ  ، ٍٕهِ ه٥ل(2آيّ «ثغ٘ش عوذ تشًٍْب»

ْبي  اُ، فوً انکوٍي وي ثب مادثب ْيجزِ كه فيوِ فيوح ٥يٍ صٕه، ىٌ ىَغي



ُٕٕه، گَزوح آًٍبٌ ها آميٍ يي ثَزُل  کٕچک ٔ ثيهگ كه پوگبه علي ٔ كيگو 

1«ٍ لقذ صٌٗب السوبء الذً٘ب ثوصبث٘ح»لُْل. ثرو ىيُذ  رب آٌ ها ٱُْگ
، ٍٕهِ 5)آيّ  

 يهک(

اُ َْبَي اى  ٍزبهح ٥يٕٯ، ّويک روَى کوثاليي يؾزْى ثٕك ٔ ثب ٍوفي

   كه ؽب٭٢ّ كاّذ.  هانت ٥ِٞ هَلاٌ رُّْ 

كه ٥ًوو اثٓذ آٌ ٍٲ٬ يو٭٣ٕ ها ثّ ايٍ ؽبنذ ثّ رًبّب ََُْزّ ثٕكو. كه 

آ٭ويل. ٱٖوّيويٍ،  ْب ثّ ٔيژِ ٍؾوگبْبٌ، ؽبنزي َبگٮزُي ها يي رکواه ٍب٥ذ

ثوكَل. كٔهاٌ  ٩وة ٔ رٕاث٤ آَٓب كه ربهيکي يؾ٘ ثّ ٍو يي ٍوپم مْبة، گيالٌ

کوكَل. ْيچ َٕهي اى ىييٍ ثّ ٭ٚب ا٦َکبً  ِ رغوثّ ييرو اى يب يؾبٯ ها ايب ٕٝالَي

 ّل.  َلاّذ. ثّ ايٍ ٥هذ ىيجبيي آًٍبٌ ثي ْيچ يب٦َي آّکبهرو يي

كاَُل آٌ ٍٲ٬  اي ثّ فٕك گٮزى: پٌ ثب ايٍ رٕٕي٬، يوكو ّٓو ًَي نؾ٢ّ

اَزٓب چٲله ىيجبٍذ! ْو يٲلاه ّٓو ثيهگزو ّٕك، اى ىيجبيي آًٍبَِ کبٍزّ  ثي

 اَگيي آٌ ٍوا٧ َلاهَل.  ، اى ىيجبيي ثٓذايٍ بيْ ّٕك. ثچّ يي

اَل. ريوْبي چوا٧ ثوٯ چُبٌ ٱل کْيلِ،  ْبي يورٮ٤ ؽبيم ّلِ ٍبفزًبٌ

اَل  ْبي پو َٕه ها ثّ كٍذ گو٭زّ اَل. ٭بًَٕ كٍزبٌ پٍٓ ٔ كهاى فٕك ها ْى گْٕكِ

 اَل، ثزٕاٌ اى رب ٭ٲٜ ث٦ٚي ٍزبهگبٌ ًٍظ ها کّ رب ايٍ َيكيکيٓب پيِ آيلِ

ثقِ  ي اَگْزبَْبٌ كيل. يضم ًْيٍ ٍيبهِ ّجبُْگ ها کّ فّٕگِم ٭وػالثال

كاَُل کٓکْبٌ ًَْبيّ  ْبي ّٓو يي رٕاٌ هٕل کوك. آيب ثچّ ثّ كّٕاهي يي اٍذ

، كٍٔذ كاهك كيلِ «ىٌ ثّ ىَغيوکْيلِ ّلِ»، كه ٕٕهد ٭هکي «آَلهٔيلا»يب 

ها « حبى اهللسج»ىيييّ ّٕك، ًْبَگَّٕ کّ فٕك « رکجيو»ّٕك. رب ثّ ا٭زقبهُ 

 کْل.  ٭ويبك يي



أ ثب ٔٱبه اٍذ ٔ يزيٍ، رٕٱ٤ ىيبكي َلاهك. فٕك ها ثّ چًْبٌ ثب كٱذ 

 رو ايَزبكِ اٍذ.  ًَبيبَل. اگوچّ كٔ ييهيٌٕ ٍبل َٕهي آٌ ٝو٫ ٩يويَهؼ ْى يي

اي ٢٥يى کّ ثبهْب كه ٍؾوگبِ أ ها كيلو ٔ ّت كيگو كَجبنِ  يغ٥ًّٕ

کوكو، ًْيٍ آَلهٔيلا ثٕك. ث٦لْب هك پبيِ  ييگْزى ٔ ث٦ٚي أٱبد أ ها گى  يي

 ها كه کزبثٓب گو٭زى ٔ ثب ر٦ٲيت ٔ گويي أ ها ثّ اٍى ُّبفزى. 

ْبي يزٮبٔد ٱويي ٔ ٍجي،  ثب هَگثيهگ  ٔ  ٍُگ کٕچک كيلٌ كْٓب ّٓبة

کوك. آَٓب ٔٱزي كه كاو عٕ کوِ ىييٍ  آثي ٔ َبهَغي عبمثخ ثيلاهي ايغبك يي

ل. ُْگبيي کّ گويياٌ فٕك ها اى ايٍ ؽهٲخ اٍبهد ٍٕفزُ ّلَل، يي گو٭زبه يي

هٍيلَل. گٕيي پيبيْبٌ ايٍ ثٕك کّ ْوکٌ اٍيو ايٍ  هْبَيلَل، ثّ هْبيي يي يي

کوح فبکي يبكي ّٕك، ثلاَل کّ ثو أ هؽى َقٕاْل ّل. اٍيو ّلٌ ًْبٌ ٔ 

 ٍٕفزٍ ًْبٌ. 

آهاو کُل، رٕاََذ پِّٕ كْل ٔ ٱهت ها  اَزٓب ها يي رُٓب َلايي کّ رًبو آٌ ثي

ثٕك. ٍزبيِ فلاي ها کّ آَٓب « ٗسجح لللِ هب فٖ السوَات ٍ هب فٖ االسض»ٍؤُ 

ّبٌ يهّ ٔ هْب َيَزُل. يٞي٤ ٔ يُٲبك، ي٢ُى ٔ فب٤ٙ، گُٕ ثّ  ثب آٌ ْيًُّ

 اَل. ٭ويبٌ آٌ ٱبكه يز٦بل

اَؾوا٫ َلاهَل. اي  كه يلاهْبي چُجوح ٱلهرِ، كهعّ ٔ كٱيٲّ کّ َّ، صبَيّ

گٕيُل کًي اَؾوا٫ كاهَل، آٌ فٕك ٢ًَي كيگو ٔ ر٦وي٬ ّلِ  ييْوکلاو ها کّ 

، 191)«. اي ! ايُٓب ها ثيٕٓكِ َيب٭ويلِ  پؤهكگبها» (سثٌب هب خلقت ّزا ثبطال)اٍذ. 

 ٥ًواٌ( آل
 

 

 



 



 

 

 

 

 

ِوشيهِِترِدامىًِشاي

چُل هٔى کّ كه ايٍ يٕٱ٦يذ يبَلو. ثب َيؤْبي ثٕيي يٲلاهي آُّب ّلو. 

افالٯ. ثب ًْٮکوي  چي ثٕك. يزليٍ ٔ فُٕ ٱى كه آَغب فًپبهِ ثواكه پبٍلاهي اى

 ٱواه ّل ثّ َيؤْب يَبئم كيُي ٔ رکبني٬ ّو٥ي آيٕىُ كْيى. 

 6آٱبي ٱًي اى يب ثيهگزو ثٕك ٔ يؾبٍٍ يُبٍجي كاّذ. أنيٍ عهَّ ثب ؽٕٚه 

ٕهٕاد ثو يؾًل ٔ اْم ثيذ َٮو ّو٣ٔ ّل. كه ٍوآ٩بى ثوَبيّ كهفٕاٍذ  0، 

ثوفي اى َيؤْبي يؾهي ّيٕح كهٔك ثو پيبيجو گوايي ها ثهل َجٕكَل! پبکِ کوك. 

 چييي کّ ثواي يب َبثبٔهاَّ ثٕك.

َيًي اى ٔٱذ عهَّ أل ثو ٭واگيوي ٍالو ٔ رؾيذ ثو پيبيجو گوايي گنّذ. 

کوكيى کّ ي٦ُي ثيهگَبالٌ ثهلَل. فٕكيبٌ ها ثّ آٌ هاِ  اي ٔإًَك يي ثّ گَّٕ

 فٕاٍزيى رکواه کُُل.  عٕاَبٌ ييىكيى. ثّ اؽزوايْبٌ اى  يي

هٔىي كيگو پبٍلاه ٱًي ثب اٍزٮبكِ اى هٍبنخ ٥ًهيّ ايبو فًيُي )هِ( ٕٔٙ ٔ 

كاك. ايب ٔٱزي ثّ کهًّ عُبثذ ٔ  ٩َم ها ثب ه٥بيذ کبيم اكة ٔ ٥ٮذ کالو يبك يي

کوكَل کّ  عُُت ّلٌ ٔ ؽٕاّي آٌ اّبهِ كاّذ، عٕاَبٌ ؽبٙو ثٲلهي فُلِ يي

ٕك ٔ ٥بكي ٔ ْب پو ث گٕ ْى گِّٕ اى ايٍ فُلِ ّل. يَئهّ ٕٕهرْبٌ ٱويي يي



يکي اى ا٭واك کّ ايٍ يَبئم ثوايِ ربىگي كاّذ، پوٍيل: كاك.  ٝجي٦ي عهِٕ يي

 فٕاَيل؟ ايٍ چّ کزبثي اٍذ کّ يي

أ ثب ر٦غت گٮذ: اگو اى « ايبو فًيُي ايٍ کزبة ها َّٕزّ اٍذ.»گٮزيى: 

َّ! ايٍ » َّٕزّ؟! گٮزيى: آٱبي فًيُي اٍذ پٌ چوا رٕي آٌ ؽو٫ ىّذ 

ْب فيهي ْى فٕة  ؽو٭ٓب ها ثبيل ثهل ثٕك رب ٕٔٙ ٔ ًَبى كهٍذ ثبّل، ايٍ ؽو٫

اٍذ. ًّْ ثبيل يبك ثگيويى رب فٕة ٱوآٌ ثقٕاَيى، رب فٕة ًَبى ثقٕاَيى. ًّْ 

اگوچّ ٍاال كاّزُل « َٕيَُل. ْب ها يي َٕيَُل. ايٍ ؽو٫ ْب يي ٥هًب رٕي کزبة

 َل. ّل ٔني ىٔك ٱب٤َ يي

َيكيک ١ٓو ّل. آٱبي ٱًي پيُْٓبك کوك ايؤى ًَبى ها ثّ عًب٥ذ ثقٕاَيى. 

فٕاَلِ ّٕك. پبٍلاه  ع٦ًي ثواي آَبٌ رٕٙيؼ كاكيى کّ ثٓزو اٍذ ًَبى كٍزّ

رو ثٕك.  ًَبى ثبّى. ايب فٕك أ ثواي ايٍ کبه يُبٍت کوك پيِ ٱًي ثّ يٍ إواه يي

 کوك.  يٲلاهي ّکَزّ َٮَي يي

ٔ ًٍذ هاٍذ ايَزبك. ثّ أ إواه کوكو ثّ ٍٜٔ ثيبيل رب ًّْ أ كه ٬ٕ عهٕ 

أ ها ثّ فٕثي ثجيُُل ٔ يبك ثگيوَل. ايْبٌ ًْچُبٌ كه عبي أل ايَزبك. ثٲيّ كه 

کُل ًّب  ٝو٫ چپ أ ثّ ٬ٕ ايَزبكَل. گٮزى: ْو کبهي کّ ايبو عًب٥ذ يي

 ْى اَغبو ثلْيل. يٍ پْذ ٍو آفويٍ َٮو َيذ ثَزى. 

کوكَل رب کبه أ  ّل، ثٖٕهد کبيم َگبِْ يي ًَبى ثهُل يي ٔٱزي ٕلاي پيِ

ه٭ذ کَبَي کّ ثب أ ٭بٕهّ كاّزُل يک ٱلو ثّ  ها رٲهيل کُُل. ٔٱزي ثّ هک٣ٕ يي

 کوكَل.  عهٕ يب ٥ٲت گناّزّ ٔ أ ها ثواَلاى يي

ٕؾُّ كيلَي ىيبَي ثٕك کّ ايبو عًب٥ذ ثّ ٍغلِ ه٭ذ. يکي اى آَبٌ ثّ ٥ٲت 

يٍ کّ يبكو ه٭زّ ثٕك چّ  کوك. ٌ پيًُْبى ها ثوهٍي ييه٭ذ ٔ ىيو پب ٔ ثل

مکوي؟ يب کغبي ًَبى َْزى؟ ؽوکبد ٥غيت آَٓب ها كٱيٲًب رًبّب کوكِ ٔ ثّ صجذ 



پوكافزى. ث٦ل گٮزى فلايب ! چٲله ايُبٌ ي٢هٕو ٔ يَز٦ٚٮُل!،  ّٮبْي ٔٱبي٤ يي

  كه ٥يٍ ؽبل َغيت ٔ آيبكِ يبكگيوي ٔ پنيواي كٍزٕهاد كيٍ يجيٍ اٍالو.

يک هٔى يٕٱ٤ پبيبٌ عهَّ آيٕىُ اؽکبو ٕلاي ّهيک چُل ريو اى ثيؤٌ 

ْل٫ ثّ اٝوا٫  يکي اى َيؤْبي ثٕيي ثيٍُگو ُّيلِ ّل. ثيؤٌ كٔيليى. 

اى كٍٔزبَِ يٓهذ َلاكَل ٔ  کوك. اگوچّ ثيْزو ْٕايي ثٕك. كٔ َٮو ريواَلاىي يي

 ثب أ گالٔيي ّلَل ٔ ٍالػ ها اى كٍزِ گو٭زُل.

گٮزُل: آٱبي ريواَلاى  أ ها فه٤ ٍالػ کوكِ ثٕك، رْکو کوكيى. يياى کَي کّ 

ربىِ اى فٕاة پويلِ اٍذ. ّبيل ْى يضم ٭وْبك اى فٕاة ّيويٍ ثوگْزّ ٔ 

کوكَل کّ ٥بّٰ ّلِ ٔ اى ايٍ  پچ ؽبني يي ّٕهيلِ ؽبل ثٕك. چٌٕ ثب اّبهِ ٔ پچ

 َگي ؽٕاً پوري ْى كاّذ.  ْب. ثگي ؽو٫

ٕهٕاد ثو يؾًل ٔ فبَلاٌ پبکِ ثّ فيو گنّذ  فالّٕ ْوچّ ثٕك ثّ ثوکذ

ٔ ثّ کَي آٍيت َوٍيل. ث٦ل ٱواه ّل كه أنيٍ ٭وٕذ ثواي پيگيوي ٥ْٲِ ثّ 

 پْذ عجّٓ ٭وٍزبكِ ّل. 

چُل هٔىي ايٍ عهَبد آيٕىُ كيُي ثٖٕهد َبي٢ُى اكايّ كاّذ. ْو يٕٱ٤ 

ايُکّ آٌ  اي ها رٕٙيؼ ثلْيى. رب اي ثٕكيى کّ يَئهّ ّل، كَجبل ثٓبَّ ٭وٕذ يي

کُى ثواي آيبكگي ٔ اعواي ٥ًهيبد  ثواكه ٱًي ثّ يٕٱ٦يذ كيگوي ه٭ذ. ٭کو يي

كهاى ثّ آٌ يؾٕه ا٥ياو ّل ٔ َيؤْبي ثٕيي ثّ اٍزواؽذ ٔ يوفٖي ه٭زُل.  ثبىي

هٔى ثّ اٍزواؽذ ٔ 57هٔى کّ كهفٜ پلا٭ُلي َگٓجبٌ ثٕكَل، 57چٌٕ ْو 

 ّلَل.  ْبيْبٌ ٭وٍزبكِ يي هٍيلگي فبَٕاكِ

ْب ثُل ٔ ثَبٛ ها ثيؤٌ اى ٍُگو پٍٓ  کي اى هٔىْب يٕٱ٤ ٩ؤة، ثچّكه ي

کوكَل. چُل َٮوي ََْزيى رب کًي كٔه ْى ثبّيى. چٌٕ يؾم ََْزٍ يٲلاهي 

ٍيى ها ثب فٕك ثوكِ ثٕكو کّ كه کُبهيبٌ ثبّل. َيؤْب  اى ٍُگو ٭بٕهّ كاّذ، ثي



گبِ ٕلاي يٓيت ثّ َبلاكي ْى يْ٪ٕل گو٭زٍ ٩نا ثٕكَل. كه ؽبل عبثغبيي ٔ ر٦

ْبي اٝوا٫ ها ثّ نوىِ اَلافذ. پژٔاک  كهپي رًبيي كهِ ٔ رپّ اَٮغبهْبي پي

 گْذ. ْب كه ٝو٭يٍ ّيبهْب كٍذ ثّ كٍذ يي ٔؽْزُبک آٌ كهکِٕ ٔ رپّ

ّل. ي٦هٕو َجٕك ٕلا اى کلاو ٝو٫  ٕلاي ْٕٔ، ْٕٔ، ثٕٞه يًزل ُّيلِ يي

کُُل. َبفٕكآگبِ  ثًجبهاٌ يياٍذ. يٍ ٭کو کوكو چُل ٭ؤَل ْٕاپيًب يٕا٤ٙ يب ها 

ٍيى ها ثوكاّزى ٔ ّزبثيكِ ٔ ْواٍبٌ ثّ  گٮزى. ثي كاَى چي ٭ويبكي ىكو. ًَي

 ٍٕي ٍُگو كٔيلو. 

او ٱواه گو٭ذ. كٍزٓبي ثواكه  يٲلاهي کّ ه٭زى، اى هٔثؤ كٔ كٍذ هٔي ّبَّ

يٓلي، يَئٕل ٱجّٚ فًپبهِ ثٕك. ثب رجَى ٔ ثّ آهايي گٮذ: ثواكه! َزوً! چييي 

 ذ! َزوً، يب ايبو ىيبٌ ها كاهيى، ًْيٍ عبٍذ. َيَ

پي  كه َْيٍ ا٭زبك کّ پي کًي ثّ فٕك آيلو. َگبْى ثّ کِٕ كيٕاهيبَُل ّبِ

آيل. كٔك ٔ ٩جبه اى كايُخ آٌ آَْزّ ثّ  اُ ٭ؤك يي ْبي کبريّٕب ثو ٍيُّ يّٕک

نوىيل، كٍزپبچّ گٮزى: َّ َّ! يٍ ٭کو  كاك. كه ؽبنيکّ ٕلايى يي پبييٍ نى يي

کُُل. اى ايُکّ ثلعٕهي روٍيلِ ثٕكو، يٲلاهي  کوكو، ايُغب ها ثًجبهاٌ يي

 فغبنذ کْيلو. 

ث٦لْب يزٕعّ ّلو کّ كًٍّ ثواي رٕٱ٬ ٥ًهيبد يُٓلٍي ٍُگوٍبىاٌ، 

ٍُگو اى عٓبك ٍبىَلگي كه كايُّ کِٕ  هيقذ. چٌٕ ٍُگوٍبىاٌ ثي آرِ يي

ٍ ايُکّ چُل ثٕكَل. ًٙ 576ٔ رٮُگ يْ٪ٕل ٍبفزٍ ٍُگوْبي ربَک ٔ رٕپ 

ٍُگو رغ٦ًي يؾکى ثب ٍٲ٬ ٭هيي اؽلاس کوكَل. رًبو ايُٓب رًٓيلاد ٔ 

 رلاهکبد ثواي ّو٣ٔ ٥ًهيبد ثوٙل كًٍّ ثٕك. 

ٕجؼ يکي اى هٔىْب ٕلاي ىيبك يک كٍزگبِ نٕكه رٕعّ ا٭واك ها عهت کوك. 

َيكيک ٍُگو ٱجّٚ فًپبهِ يْ٪ٕل گٕكثوكاهي ٔ ايغبك ٍُگو ثٕكَل. ٍُگوْبي 



ّل عٓزْبٌ َيي ثّ ٍٕي كًٍّ ثٕك.  فبکويي ثهُل ثّ كٔه آَٓب اؽلاس ييهٔثبى ثب 

 هٔى پٌ اى آٌ فٕكهْٔبي ؽًم يًٓبد ٔاهك ّلَل. 

ْبي ربَک ها  ٔ گهٕنّ 576عُگي، يُٕه،  65ٔ  527ْبي فًپبهِ  ا٭واك گهٕنّ

ْب رهُجبه ًَٕكَل. ٥ٖو آٌ هٔى ْى يک كٍزگبِ  پيبكِ کوكَل ٔ كه ًْبٌ گٕكال

پي كه يٕٱ٦يذ يٓلي رٕٱ٬ کوك. فليخ آٌ کّ ثواكهاٌ اهرْي  او پي َٮوثو ىهْي

 ثٕكَل، پيبكِ ّلَل. 

اى ٍُگو ثيؤٌ آيليى ٔ كٔه آَٓب ؽهٲّ ىكيى. ر٪ييو أٙب٣ ٔ اؽٕال ثوايى ٍاال 

ثٕك. آٔهكٌ يًٓبد ٔ كٍزگبِ ىهْي ثيٍ ًْوىيبٌ ثَيغي پوٍِ ٔ ثگٕيگٕ 

ٍالو ٔ ثٮويب ثب چبيي پنيوايي  ْب ثب آَبٌ گوو گو٭زُل. پٌ اى اَلافذ. ثچّ

 ْبي گَٕبگٌٕ يب يٕاعّ ّلَل.  کوكيى. ٍپٌ ثب پوٍِ

كاه ثٕك، ثوآٌ ّل رب َؾِٕ کبه ثب كٍزگبِ ها  ٭ويبَلِ كٍزگبِ کّ يک كهعّ

يؾٕه کوكٌ ثب کبنيجو إهيِ رٕٙيؼ  رٕٙيؼ كْل. كه يٕهك ريوثبه كٍزگبِ ٔ ْى

 ثٕك. «عي پي اً»كاك. يًٓبد إهي آٌ يّٕک

يبَلح فُٕ افالٯ آٌ يٲلاهي ثواي رًبّب ٔ کَت رغوثخ يب ٔ َيي ثواي ٭و

ّهيک کوك. انجزّ ثيْزو ثواي ايزؾبٌ كٍزگبِ ٔ رًويٍ ثبه  ٱهٰ گيوي ثب ريو

 َٮوارِ ْى ثٕك.

هٔي کوك. ٍپٌ يّٕک ها ثّ  اي ها كه ٭بٕهّ رٲويجي ْياه يزوي َْبٌ  َٲّٞ

يک َٲّٞ ْل٫ ٭ؤك آيل رب ٍٕي ْل٫ هٔاَّ ّل. گهٕنّ كه ٭بٕهّ ثَيبه َيك

 رًبو ايٍ َٲم ٔ اَزٲبالد َْبٌ اى اعواي يکنجقُل ثواكه اهرْي ها ثجيُيى. 

٥ًهيبد كاّذ. ايب ُْٕى ثواي يب يْقٔ َجٕك کّ اى ٝو٭يٍ يزقبٕى، کلاو 

 ؽًهّ فٕاْل کوك ٔ کلاو ك٭ب٣. 

 





 

 

 

 

 

ٌِايِوجاتِِفرشتً

ًْواِ فٕكهٔي ٩نا يَئٕل يقبثواد اى يٍ فٕاٍذ يٕٱ٤ ربهيک ّلٌ ْٕا 

ثّ يٕٱ٦يذ ّبْيٍ ثؤو. ايٍ پم كٔهرويٍ ٍُگو كه فٜ يٲلو عجّٓ هاٍذ كه 

ّلٌ پبي فيوا... ايًبَيبٌ  مْبة ثٕك. يبعواي يغؤػ ّلٌ ٬٦ّ ٔ ٱ٤ٞ ٍوپم

 ٔربة گٮزى. ًْيٍ عب ارٮبٯ ا٭زبك کّ آٌ ها ثٕٞه يٮٖم ٔ ثب آة

عليل ه٭زى. إ٪و فلاؽب٭٢ي کوكو ٔ ثّ يؾم  (يچ ) ثيَيىثب يٓلي نٞيٮي

 آَغب ثٕك. ْو كٔي يب ثَيبه فّٕؾبل ّليى. ٭َژاك ثٓوايي

ْبي هيي ثواي يب آٔهكَل. ثب  ًْبٌ ّت يک ٭ٓوٍذ عليل ؽو٫ٔ ٔ ًّبهِ

نٕؽّ ٱجهي رٮبٔد ىيبك كاّذ. كه نٕؽّ ٱجهي ْو ؽو٫ كاهاي يک ًّبهِ كٔ يب 

ثواي نؾ٢بد  ٍّ هٱًي ثٕك. ايب كه ايٍ ٍيبّْ ْو عًهّ كاهاي يک ًّبهِ ثٕك ٔ

يًٓبد َلاهيى، = 227آة ثٮوٍذ، = 257ؽَبً ٥ًهيبد يُبٍجذ كاّذ. يضاًل: 

 آيجٕالٌَ ثٮوٍزيل ٔ اى ايٍ ٱجيم عًالد. = 177َْيُي کُيل،  ٥ٲت=927

ٔٱزي ثب إ٪و ثّ رجبكل ٔ رؾهيم افجبه پوكافزيى، ّٕاْل ٔ ٱوايٍ ها كال ثو 

ٕٕهد فٕاْل گو٭ذ. يب بي اعواي ٥ًهيبري كاََزيى کّ ٥ُٲويت اى ٝو٫ َيؤْ

يجبَي اٍذ، ثواي يب كه کلاو فٜ رالُ إهي فٕاْل ثٕك ٔ کلاو ٥ًهيبد پْز

 ي٦هٕو َجٕك. 



کوكيى. ثب ثوهٍي ثيَيى اى ٍبنى ثٕكٌ  كه ْو ٕٕهد ثبيل فٕك ها آيبكِ يي

کوكيى. گٮزيى ٭وكا  كاّزٍ ٱٕح يلکي ثبيل اًٝيُبٌ ؽبٕم يي ٔ گّٕي ٔ آَزٍ

٩نا يبَلٌ، اؽزًباٌل يغؤػ ّلٌ يب  يي ه٭زٍ اٍذ. گبْي ثيف هٔى كٔيلٌ ٔ ٍيُّ

٦ٙٔيزي ثٓزو اى آٌ فٕاْل ثٕك. پٌ ٙؤهي ثٕك کّ يک يورجّ كيگو کًوثُل، 

٭بََقّ، ثُل ؽًبيم ٔ رغٓيياد اَٮواكي ر٢ُيى ّٕك. يؾکى کوكٌ ثُل کٮِ 

 کزبَي ثَيبه الىو ثٕك. 

او ثّ عجّٓ رٓيّ ٔني إ٪و يک پٕريٍ يؾکى ٔ فٕة كاّذ کّ ٱجم اى ا٥ي

پّٕيل. أ اى ًْبٌ أل ؽبنذ ٢َبيي  ْبي ثَيظ يي کوكِ ثٕك. آٌ ها كه ٭٦بنيذ

کوك. ث٦لْب کّ ٥ٕٚ ٍپبِ پبٍلاهاٌ ّل، ًْيّْ ٭بََقّ ثَزّ،  فٕك ها ؽٮ٠ يي

 ىكِ كه ع٤ً ًْکبهاٌ ؽبٙو ٔ اى ايٍ ٢َو ًََٕخ آهاٍزگي ثٕك.  گزوکوكِ ٔ ٔاکٌ

اي كيگو ثواي فبَٕاكِ َّٕذ ٔ ّبيل  يل َبيّْو كٔ ارٮبٯ ٢َو كاّزيى کّ ثب

آفويٍ آٌ ثبّل. پله ٔ يبكهي کّ چٓوح فٕة آَبٌ ْيچگبِ اى مُْى يؾٕ 

کّ  ْو يٕٱ٤ ّل. ايٍ كه ؽبني ثٕك کّ ٱيب٭ّ اکضو ا٭واك َيكيک ٔ فٕيْبٌ ًَي

آيل. َبو ٔ يبك ث٦ٚي اى ا٭واك ٭ٲٜ ُْگبو َّٕزٍ َبيّ  يبكو ييکوكو،  رٕعّ يی

 ّل.  هٍبَلٌ ىَلِ ييثواي ٍالو 

رٕاََزى كه مٍْ يغَى  اي ر٪ييو يي اي کّ ثلٌٔ مهِ كٔ چٓوِه پله ٔ يبك

٭وٍب يضم: ٱبني ثب٭زٍ، ٩نا پقزٍ ٔ  کُى. پيُّ كٍذ يبكه اى ٭وٛ ىؽًبد ٝبٱذ

َّزْٕي ١و٫ ٔ نجبً ٔ ٕٔهّ کوكٌ آَٓب ٔ ٩يوِ، كه ٔأيالي َجٕك ايکبَبد كه 

کوك کّ نؾ٢بري عبَکبِ  َچُبٌ فٌٕ ثّ كنى ييّٓوي کّ اى هٍٔزب ٭ٲيورو ثٕك، آ

 گنّذ. ثو يٍ يي



کوكو کّ يٍ يک آهىٔ ثيْزو َلاهو ٔ ايُکّ يبكهو يک يورجّ  گبْي ٭کو يي

ْبيى ثکْل. نؾ٢بري ها كه رقيم  ْبي ىثو فٕك ها هٔي ٕٕهرى ٔ چْى كيگو كٍذ

 کوكو.  آٌ كل فُٕ يي

عًٕٓه( ٔ كکزو  ْْذ ّٓويٕه ثٕك، فجو ّٓبكد يؾًل٥هي هعبيي )هئيٌ

رويٍ گؤِ  يؾًل عٕاك ثبُْو )َقَذ ٔىيو( ا٥الو ّل. رؤه آَٓب رٍٕٜ ّٲي

 ربهيـ ايواٌ ٕٕهد گو٭ذ.

کوكيى اعواي ٥ًهيبد يُزٮي اٍذ. ايب ايُگَّٕ َجٕك. چٌٕ  ثب ايٍ ارٮبٯ ٭کو يي

ْبي ثبهى اَٲالة اٍاليي ايٍ اٍذ کّ ٱبئى ثّ ّقٔ َيَذ.  يکي اى ٔيژگي

 ٔٱٮّ كَجبل رًٓيلاد ٔ رلاهکبد ثواي ّو٣ٔ ؽًهّ ثٕكَل.  ٭ويبَلْبٌ ثلٌٔ

اگو هعبيي ٔ ثبُْو » عًهخ ي٦ؤ٭ي کّ ايبو فًيُي كه آٌ ىيبٌ ٭ويٕكَل: 

ْبي  كه ًْيٍ هاٍزب ٔ ي٦ُب ثواي رًبيي اث٦بك ٔ رالُ« َيَزُل فلا َْذ.

 ٭وكي ٔ اعزًب٥ي كه اَٲالة ٱبثم اهىيبثي اٍذ. 

ٲٜ يک ٱهى فٕكکبه ٱويي كاّزيى. ٍب٥زي ها يٍ ٔ إ٪و ثواي َّٕزٍ َبيّ ٭

. يغجٕه فيهي ٍو ٔ کبه َلاّزُلٕجو کوكيى. ثيْزو َيؤْب ثٕيي ثٕكَل ٔ ثب ٱهى 

كاكيى ٍؾوگبِ ٥ًهيبد ها ّو٣ٔ  ّليى ثب ًْبٌ ٱويي ثُٕيَيى. اؽزًبل ىيبك يي

ْبي ٱجهي کوكِ  ْبي َّٕزّ ّلِ ها يزٮبٔد اى َبيّ ٔاژِ کُُل. ايٍ ك٩ل٩خ مُْي

 ك. ثٕ

کهًبري اى ٱجيم ؽالنيذ، هٙبيذ ٔ ٥نهفٕاْي، فٕاَُلِ ٔ َُّٕلِ َبيّ ها 

هٱى فٕهكِ اٍذ  ِ ٱجم اى ٕٝ٭بٌکوك کّ ايٍ َّٕزبه كه ّوايٜ آهاي يزٕعّ يي

ٔ كه پٌ آٌ فجوْبيي فٕاْل ثٕك. ث٦لْب يزٕعّ ّليى کّ يبكه يٍ ٔ يبكه إ٪و 

كنٕاپٌ ّلِ ثٕكَل.  ثب كيلٌ فٜ ٱوييهَگ ٔ ُّيلٌ ٥جبهاد آٌ ثيِ اى پيِ

 َّٕزيى، ثٓزو ثٕك. ايٍ َبيّ ها ًَيچٌٕ ايٍ ٍجک ٔ ٍيبٯ َّٕزٍ َبّيبَّ ثٕك. 



هٔى كيگو ْى كه يٲليبد ؽًهّ گنّذ. ّت ٭وا هٍيل ٔ إ٪و ثّ كٍزٕه 

يَئٕل يقبثواد ثّ ٱهّ اثٕمه ه٭ذ. يکي اى ايلاكگوْب ثّ يٕٱ٦يذ يب يإيٕه ّل. 

ه ؽبل اٍزواؽذ ثٕك. يٍ ْى کُبه ثيَيى كه يٍ ٔ ايلاكگو كه ٍُگو ثٕكيى. أ ك

 كاه ٍُگو رکيّ كاكِ ثٕكو رب کبيم ثّ فٕاة َؤو.  ؽبنيکّ ثّ كيٕاه ّيت

ْب ّو٣ٔ ثّ ٩وُ کوكَل. يإيٕهيذ هيقزٍ  نؾ٢بري ث٦ل اى ٭غو ٕبكٯ، رٕپقبَّ

ها كاّزُل. چٌٕ فٜ يب ُْٕى كه آهايِ ثٕك، يٍ اى ٍُگو فبهط « 1آرِ رٓيّ»

ْب ها کّ يضم  آرِ كْبَّ رٕپعناة آٌ ََْزى رب ي٢ُوح ّلو ٔ هٔي ٍٲ٬ 

 ه٥ل ٔ ثوٯ اثوْب كه آًٍبٌ ا٦َکبً كاّذ، رًبّب کُى.

كهاى ثٕك. ثّ فٕك گٮزى: پٌ ثب ايٍ ٦ٙٔيذ  ْب كه يؾٕه ثبىي رويٍ آرِ ٍُگيٍ

ْب هٔي  كهاى اٍذ. ثيْزو گهٕنّ ْبي يورٮ٤ ثبىي رالُ إهي يب ْل٫ ؽًهّ ٱهّ

 فبکي ثٕك(.  5577ْب  آيل )يکي اى ٱهّ اي ٭ؤك يي ٕقوِ 5577ٔ  5517اهرٮب٣ 

اهلل ٔاهك ٥ًم ّلَل. ثيْزويُّ  ُْٕى ْٕا ربهيک ثٕك. گوكاٌ پيبكِ يؾًل هٍٕل

. َْزُل ْبي پبٍلاه ٔ ثَيغي ًْلاَي ثچّگٮزُل  يیآَٓب پبٍلاهاٌ رٓواَي ٔ 

 ٭ويبَلِ ٥ًهيبد ٩الي٦هي پيچک ثٕك.

ْبي هٍّٔ هٍبو ريوثبهْب ثّ فٕثي ٱبثم  ْبي ٍجک ثٕيژِ گهٕنّ آرِ ٍالػ

ْبي كيلَي كاّزى،  رًبّب ثٕك. اگو كٔهثيٍ ثواي صجذ ٔ ٙجٜ ايٍ ٕؾُّ

 گو٭زى.  رٖبٔيوي يُؾٖو ثّ ٭وك يي

ٔ رُگّ کٕهک رب ٕٝني َکْيل کّ ٍوربٍو فٕٞٛ عجّٓ ٍوپم اى ثوآ٭زبة 

واه كهفذ ٔ عجّٓ هاٍذ ىيو آرِ ٱ كهاى، کٕهِ يُٕ، رک رُگّ ؽبعيبٌ، ثبىي

 گو٭ذ. 

                                                
 ثب كًٍّ .فٕكی ٱجم اى ّو٣ٔ كهگيوي َيؤْبي هٔی يٕا٤ٙ كًٍّ آرِ ٍُگيٍ اعوای ( 1



يٲلاهي آ٭زبة ىكِ ثٕك. گؤِ ٥ًهيبري کّ ثيْزوّبٌ ثَيغيبٌ ٱًي ٔ رٓواَي 

ثٕكَل اى يَيو عٕي ثيهگ ٍيًبَي)کبَبل( ٔاهك يٕٱ٦يذ يب ّلَل. ٭ويبَلِ عليل 

 ٭ْبي رٓواٌ ثٕك ٔ پٌ اى يغؤػ ّلٌ ٥جبً ٬٦ّ ايٍ فٜ ْى آيل. أ اى ثچّ

  اُ گناهكِ ثٕكَل. ايٍ يَئٕنيذ ها ثّ ٥ٓلِ

گنّذ. ٔٱذ آٌ هٍيلِ  كٔ ٍّ ٍب٥ذ اى ّو٣ٔ كهگيوي كه ثٲيّ يؾٕهْب يي

 كُْلِ ٕٕهد گيوك. ثٕك کّ كه ايٍ فٜ يک ؽوکذ پْزيجبَي ٭ويت

عي ٔ ريوثبه ٱواه  َيؤْب يٲلاهي عهٕ ه٭زُل ٔ يٕا٤ٙ ٥واٱيٓب ها ىيو آرِ آهپي

رِ اه 571ىكَل. رٕپقبَّ  ْبي فًپبهِ، هٔي فٜ كًٍّ ها يي كاكَل. ٱجّٚ

 کٕثيل. ْبي كٔهرو ٔ روكك كه ٥ًٰ يٕا٤ٙ يزغبٔىاٌ ها يي ْل٫

َٮوثو كًٍّ كه ؽوکذ ثٕك. آرِ رٕپقبَّ آٌ ها يٕهك ْل٫ ی يک فٕكهٔ

  ٱواه كاك. ايب پٌ اى نؾ٢بري رٕاََذ فٕك ها آَْزّ ٔ نُگبٌ نُگبٌ ثّ پْذ رپّ

ْٔبيِ ٔ كافم ّيبهْب ثوٍبَل. ْل٫ يب اى ايٍ رؾوکبد ٭ويت كًٍّ ثٕك رب َيو

 كهاى َٮوٍزل.  ها َگّ كاهك ٔ اؽزيبِٝ ها ثواي رٲٕيذ ثبىي

عبي  5ژرٮُگ ْبي ٍجک يب َبهَغک رٮُگي ثٕك. كه ٍو نٕنّ  يکي اى ٍالػ

گو٭ذ. ٱُلاٱّ هٔي ىييٍ ٍٮذ يب عَى ٍقذ گناهكِ ّلِ ٔ ثب اٍزٮبكِ اى  يي

 ّل.  يثّ ىييٍ کٕثيلِ ي ّل. نگل يب ٙوثّ ّليل رّ ٍالػ ٭ُْگ گبىي هٔاَّ يي

ْبي رٓواٌ ٱٖل كاّذ كه ؽبل پيْؤي ٔ كٔيلٌ آٌ ها ّهيک  يکي اى ثچّ

ثيٍ كٍذ ٔ پٓهٕيِ ثگناهك، ؽلاٱم يب  کُل. ثغبي ايُکّ ٱُلاٱّ ها هٔي ىييٍ

كه يک ؽوکذ اثزکبهي! ايَزبكِ ٔ ي٪ؤهاَّ ٍالػ ها ثبالي ىإَي فٕك گناّذ ٔ 

 .کٕثيل يؾکًي ثّ هاٌ أنگل  ،يبّّ ها چکبَل. ٍالػ کّ ثب کَي ّٕفي َلاهك

اؽَبً كهك ّليل رٕاٌ هاِ ه٭زٍ ها اى أ گو٭ذ. ثّ کًک ًْوىيبٌ ثّ ٥ٲت آيل 

 گناهي يب يبنِ كاكِ ّٕك.  ٔ كه ٍُگو يب َيك ايلاكگو كهاى کْيل، رب کًي يوْى



ّبيل اى ايٍ پٌ آيٕفذ کّ ييلاٌ ىَلگي کّ گبْي ْى يکي اى آَٓب عُگ 

ْبي  ّ ثب ّغب٥ذ ٔ فالٱيذ اٍذ َّ عبي ٱيب٭ّاٍذ، عبي رلثيو ٔ رٮکو آييقز

ًَبيبَّ. انجزّ يًکٍ اٍذ ؽٌ عَزغٕگوي أ ها ٔاكاه ثّ ايٍ ٥ًم  ر٦ُٖي فٕك

 فٕاٍذ فٕك رغوثّ کُل. کوكِ ثٕك ٔ يي

رإييل ّلِ ثٕيژِ كه ايُگَّٕ يٕاهك گوچّ ّيٕح آىيٌٕ ٔ فٞب كه ىَلگي 

بهة كيگواٌ ثٓوِ گيويى َيَذ. هُٔ ي٦ٲٕالَّ ايٍ اٍذ کّ ثب ْييُّ کى اى رغ

 رب يٕ٭ٲيذ، ثيْزو ٔ ٍوي٦زو َٖيت ٭وك ٔ عبي٦ّ ّٕك. 

ْبيي اى ؽب٭٠ ها  ايلاكگو کّ ثب ٔٱبه ٔ آهاو ثٕك ثب يک ؽبنذ ٥و٭بَي ثيذ

کوك ٔ ثب  يک ثيذ ها چُل يورجّ رکواه يي ،ّل فٕاَل. ٔٱزي کًي َْئّ يي يي

به فٕاعخ ّيواى کوكِ فٕاٍذ مُْى ها يزٕعّ ١واي٬ ا٭ک اّبهِ كٍذ اى يٍ يي

 ْبي ٥و٭بٌ ٔ ي٦و٭ذ ثُّٕبَل.  ٔ ثّ فيبنِ يوا ثب فٕك ثّ ييقبَّ ثجوك ٔ عو٥ّ

يٍ کٮِ پّٕيلِ عهٕ كهة ٍُگو گبْي ََْزّ ٔ گبْي ايَزبكِ ثٕكو. 

كهاى ثٕك. ٔٱزي  يُٕ ٔ اهرٮب٥بد ثبىي ْبي کٕهِ ؽٕاٍى ثّ ثيَيى ٔ َگبْى ثّ رپّ

کوكو،  ٕكو ها ثّ كافم ٍُگو پود ييكه يؾبٕوِ ٍٕد چبه، پُظ فًپبهِ ف

فٕاٍزى ٭الٌ ثيذ ها رکواه کُل. ث٦ل كٔ ٍّ يورجّ  ىكو. اى أ يي َٮٌ يي

 ثّ! گٮزى: ثّ يي

ثبهي ٔ اَٮغبهاد پيبپي ثٕك. كٔك ٍيبِ ٔ ٩هي٢ي يبَُل اثو رًبيي  أط آرِ

ه٭زُل ٔ  ْبي کٮزو يي آًٍبٌ يُٞٲّ ها پّٕبَلِ ثٕك. كٍزغبد گُغْک ٔ گؤِ

ّلَل.  ىكَل ٔ اى ثبالي ٍو يب هك يي گْزُل. ثو ٭واى فٜ كًٍّ كٔه يي ثويي

عبي يکي اى آَٓب ثبّى رب يٍ ْى ثؤو اى ثبال، ا٭واك  ،کوكو نؾ٢بري ًْٕ يي

 ٍُگو ٔ ٍٔبيم كًٍّ ها ثجيُى ٔ ثوگوكو. 



گٮزُل: اي آكيٓب! ايٍ چّ ٦ٙٔي اٍذ کّ ًّب  ْب يي ثّ يٲيٍ فٕك آٌ ثيچبهِ

ٔ ل؟ آفو، يب اى كٍذ ًّب چّ کُيى؟ الَخ يب رٕي ايٍ كّذ ثواي يب كهآٔهكي

 کغب ثؤيى؟!، اٍذكايُّ کِٕ 

يُٕ ثب ٍو٥ذ ثّ  ْبي کٕهِ ًْبٌ نؾ٢ّ يک فٕكهٔي ٭ويبَلْي اى ثبالي رپّ

ه٭ذ. يٍ يزٕعّ َْلو کّ ايواَي ثٕك يب ٥واٱي. ايب يکي  ٍٕي يٕا٤ٙ كًٍّ يي

ث٦ل چُل َٮوّبٌ « کٍُ ؤي ييَيؤْبي يب پيْ»اى َيؤْبي يؾهي ٭ويبك ىك: 

 .ىكَل. کبهي کّ اى ٢َو يٍ إاًل عبنت َجٕك  ثواي ّبكي ريوْبي ْٕايي

اي كٍٔذ كاّزُل ّهيک ْٕايي كاّزّ ثبُّل.  ر٦لاكي ثٕكَل کّ ثّ ْو ثٓبَّ

ث٦ل فٕكو ها هاٙي کوكو کّ ايٍ ْى يک ٣َٕ رٮويؼ ٔ رقهيّ ْيغبَبد اٍذ ٔ 

 ّٕك.  ٔؽيّ ييثواي گؤْي اى ايٍ ٝويٰ رغليل ه

آرِ کًي ٍجک ّلِ ثٕك. آٱبي ايلاكگو ثهُل ّل. کزوي ٍيبِ کظ ٔ ي٦ٕط ها 

ْب ثٕك، هٍّٔ کوك. ثّ  اُ ٱهِٕ ٍُگ پبيّ َّذ. كه ثيؤٌ ٍُگو، اعبٯ ها کّ ٍّ

٭ْوك. فَزّ ٔ  ٍقٍ، ىيييّ كاّذ ٔ ْييو ىيو کزوي يي يبك ؽب٭٠ ّيويٍ

 ٱذ ًْيْگي ّلِ ثٕك. اى ٔكيورو ٕجؾبَّ َبّزب ثٕكيى. ٕو٫ چبيي ٔ 

يزٕعّ ّلو ثيؤٌ ٍُگو ثگٕيگٍٕذ. ثّ ثيؤٌ ه٭زى. كيلو چُل َٮو ٥ٖجبَي 

ّلَل. يکي اى آَٓب نگل يؾکًي ثّ کزوي کٕثيلِ ٔ  ٔ فَزّ اى کُبه اعبٯ هك يي

ؽبال چّ ٔٱذ چبيي فٕهكٌ اٍذ، هىيُلگبٌ »گٮذ:  آَوا ٔاژگٌٕ کوكِ، ث٦ل يي

 « يل چبيي ثقٕهيل!!فٕاْ رٕي فٜ َْزُل، ًّب ايُغب يي

گٮزى: يب ًْيّْ رٕي فٜ يٲلو َْزيى. ايُغب فٜ يٲلو ٔ يؾم ىَلگي 

يبٍذ. ؽبال چبيي فٕهكٌ چّ هثٞي ٔ يُب٭بري ثب ٥ًهيبد كاهك؟ يگو يب َجبيل 

ٕجؾبَّ ثقٕهيى؟! أ ْيچ عٕاثي ثواي ايٍ کبه ىّزِ َلاّذ. َبگٓبَي چُيٍ 

 ثّ هاٌ كٍٔزِ ىكِ 5رٮُگ ژکُى نگلي ها کّ  ؽوکزي ها کوكِ ثٕك. ٭کو يي



 خگّٕ ايلاكگو ثَيبه ٥ٖجبَي ّلِ ثٕك. كهثٕك، ثو ٍو کزوي يب رال٭ي کوك. 

ثبّل ٔ ثو «  ٍ الکبظو٘ي الغ٘ظ»ٍُگو ََْذ ٔ فًِْ ها ٭ؤفٕهك رب يٖلاٯ 

 ثبُ.  1ٍالعبف٘ي عي الٌبس(»يٍ ٍٮبهُ کُل کّ 

ٌٕ أ ثٓزو پٌ اى نؾ٢بري ٍکٕد ثب َّزٍ کزوي كٔثبهِ اعبٯ هٍّٔ ّل. چ

كاََذ کّ اگو چبي فٕهكٌ ثب ٥ًهيبد يُب٭بد َلاهك ٔ ؽزي ٔ٭ٰ ّوايٜ  يي

 اٍذ، پبٍـ رُل ٔ فٍْ ثّ ٕٝه ؽزى يُب٭بد فٕاْل كاّذ. 

ثبهي ّلد ٔ انزٓبة چبّزگبِ ها َلاّذ. گٓگبْي  ١ٓو َيكيک ّلِ ثٕك. آرِ

ْب  ٱهّ ّل. ٔني ثّ ٕٝه پواکُلِ ٕلاي اَٮغبه رٕپ ٔ فًپبهِ كه كّذ ُّيلِ يي

 نوىيل. كهاى کّ ْل٫ رالُ إهي ثٕك، ًْچُبٌ ىيو آرِ يي ْبي ثبىي ٔ رُگّ

ّٕاْل ؽبکي اى يٕ٭ٲيذ ٔ پيْؤي َيؤْبي يب ثٕك. آَبٌ ثّ اکضو اْلا٫ اى 

 پيِ ر٦ييٍ ّلِ، كٍذ يب٭زّ ثٕكَل. 

ًَٕك. يَيوي ٍقذ ٔ  ْل٫ ٩يو ٱبثم كٍزوً يي 5517رٖو٫ اهرٮب٣ 

. ثٕك اي ٔ كيٕاهي آَٞو٭ِ ثّ ٕٕهد يبل و٭ِ ٕقوِان٦جٕه كاّذ. ايٍ ٝ ٦ٕت

 ّلَل. يزغبٔىاٌ ثّ هاؽزي اى ْو ٢َو پْزيجبَي يي

چٌٕ ايٍ ٱهّ ثو رًبو يُٞٲّ رب ٱٖوّيويٍ اّوا٫ كاّذ، كًٍّ ثّ ْيچ 

پي  كه پّٕي اى آٌ َجٕك. يزو ثّ يزو آَوا پوؽغى ٔ پي ٱيًزي ؽبٙو ثّ چْى

يک ٩به َْذ کّ عبَپُبِ يُبٍت ثواي ثبالي آٌ  ،گٮزُل کٕثيل. اگوچّ يي يي

ْبي ٍُگيٍ اٍذ. ايب ثواي َگٓلاهي ٔ پْزيجبَي آٌ  يٌٖٕ يبَلٌ اى گهٕنّ

يبه ّٓلا ٔ يغؤؽيٍ کوكيى ٔ كه رلأو آٌ آ ْييُّ ىيبكي ها ثبيل پوكافذ يي

                                                
فٕهَل ٔ اى يوكو كه  ٭ؤ يي ٔ فْى فٕك ها. يزٲيٍ کَبَي َْزُل کّ.. -، آل ٥ًوا134ٌ( 1
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٩ؤة ّل. فٜ يب كيگو ؽبل ٔ ْٕاي ٥ًهيبري َلاّذ. كه پِّٕ ّل.  ىيبك يي

ا ٔ رلاهکبد ٔ يًٓبد اى هاِ هٍيلَل. يٲلاه ىيبكي ربهيکي ّت فٕكهْٔبي ٩ن

اَگٕه آٔهكِ ثٕكَل. اَگٕهْب ىهك هَگ ٔ ثَيبه ّيويٍ ٔ فًّٕيِ ثٕك. يک ّکى 

ٍيو اى آٌ رُبٔل کوكيى. اَگٕهْبيي کّ كه ايٍ آ٭زبة كا٧ اَگٕهپياٌ ٍوپم مْبة 

ْبيي کّ كه ًْيٍ َيكيکي كه ّٓو ٱٖوّيويٍ اعبٯ  هٍيلِ ثٕك. ًْبٌ ّواهِ

 کوك.  ييٍوپب ٝجي٦ي فويبپياٌ ها 

پٌ اى يکي كٔ ٍب٥ذ ثلَى ثّ ّلد كا٧ ّل. ث٦لْب يزٕعّ ّلو کّ ثّ اَگٕه 

ه٭ذ.  او. ثو فال٫ اَز٢بهو يکي اى فٕكهْٔب ثّ پْذ فٜ يي ؽَبٍيذ پيلا کوكِ

گو٭زى. ّبيل  ثب آٌ ثّ يٲو فٜ ه٭زى. ٍوگيغّ كاّزى. گبْي كٍذ ثّ كيٕاه يي

 ثٕك. ٕٔٙ گو٭زى ٔ ََْزّ ًَبى فٕاَلو.  ٍب٥ذ َيكيک يبىكِ ّت

ْبي رٓواٌ کّ يک فٕكهٔي رلاهکبد كه افزيبهُ ثٕك، كه  يکي اى ثچّ

چوفبَل، ثّ کُبهو آيل ٔ گٮذ: ثواكه!  ؽبنيکّ ؽهٲخ كٍزّ کهيل ها كه اَگْزبٌ يي

فٕاَي؟ يضم ايُکّ کَبنذ كاهي؟! گٮزى آهِ، رت ّليل  چوا ََْزّ ًَبى يي

او. گٮذ: ثهُل ّٕ ثّ  اي؟ گٮزى َّ، االٌ اى فٜ آيلِ هي ه٭زّكاهو. پوٍيل: ثٓلا

 كاَى.(  ثٓلاهي ٍوپم ثؤيى. )ؽي٬ کّ َبيِ ها ًَي

ٔاهك ّٓو ّليى. كافم ٔ اٝوا٫ آٌ ًْچُبٌ كه اكايّ ٥ًهيبد ثٕٞه پواکُلِ 

كهاى ثّ فٕثي پيلا ثٕك کّ  ْبي ٍُگيٍ ثٕك. كايُّ اهرٮب٥بد ثبىي ىيو آرِ رٕپ

 اٍذ. ىيو آرِ ٝو٭يٍ

ٍبى کزبثقبَّ  ثّ ثيًبهٍزبٌ َيًّ ٕؾوايي ٔاهك ّليى. آَغب ٍبفزًبٌ َيًّ

ّل ٔ ثو  ٥ًٕيي ّٓو ثٕك. ْوچُل كٱيٲّ يک گهٕنّ رٕپ اى ثبالي آٌ هك يي

ََْذ. ايٍ ٕقوِ يْو٫ ثّ رُگّ  اي کّ يٲلاهي كٔهرو ثٕك، يي كايُّ ٕقوِ

 كأك كه ٔهٔكي ّٓو اى ًٍذ گوكَّ پبربٯ ٱواه كاهك.  کم



رباله إهي ٍبفزًبٌ، كْٓب يغؤػ هٔي رقذ ٔ هٔي ٔ كه يؾّٕٝ كافهي 

ٔ ٍو ٔ كٍذ ٔ پب َٕاهپيچي ّلِ  ه ىييٍ كهاى کْيلِ ثٕكَل. چُليٍ َٮو کُبه هاِ

فٕاثيلِ يب ََْزّ ٔ کى ؽبل ثٕكَل. ثبيل كه ٭وٕذ يٲزٚي ثّ ّٓوْبي پْذ 

اٝوا٫ « ْبي َغبد ٭وّزّ» يبَُل ّلَل. چُل َٮو فبَى پوٍزبه  عجّٓ ا٥ياو يي

 ْب کبهّبٌ ثٕك.  ىكَل، ثَزٍ ىفى كاكَل، ٍٕىٌ يي گْزُل. ٱوٓ يي آَٓب يي

كيلو. يٲلاهي  کُبهي ايَزبكِ ثٕكو. يبد ٔ يجٕٓد ايٍ ٕؾُّ كنقواُ ها يي

فٕكو ها ٭وايُٕ کوكو. ثّ فٕك گٮزى: كه ايٍ ٔاَٮَب رٕ ْى ٔٱذ گيو آٔهكي! اى 

 کوكو.  گي ييايُکّ ثيًبه ّلِ ثٕكو، اؽَبً ّويُل

ثب ٍو٥ذ ثواي اَزٲبل يغؤؽيٍ آيلَل ٔ كه )آيجٕالٌَ( كٔ كٍزگبِ ثيًبهثو 

 رٕٱٮگبِ )پبهکيُگ( َگّ كاّزُل رب يغؤؽيٍ ها ٍٕاه کُُل. 

آٱبي هاَُلِ ه٭زّ ثٕك، پيّک ها ثواي ي٦بيُّ يٍ فجو کُل. يوا ٕلا ىكَل. 

ب ٱل يزٍٕٜ، ال٩و ث ه٭زى. فبَى كکزو روچُل ٱلو عهٕگو٭زّ ٔ  يٕاهكٍذ ثّ ك

اَلاو ٔ ٥يُکي آَغب ثٕك. ثَيبه ٭٦بل ٔ پورؾوک هٍيلگي ثّ يغؤؽيٍ ها 

٭الٌ ٱوٓ ها ثلِ، ايٍ آيپٕل ها »كاك:  کوك. ثّ پوٍزبهاٌ كٍزٕه يي ًْبُْگ يي

 « ثيٌ، آٌ كٔ ٍّ َٮو ثبيل ٍوي٤ ثّ کويبَْبِ يب ًْلاٌ يُزٲم َّٕل.

پيِ فٕكو، فبَى كکزو ها رؾَيٍ ىكَل.  ايْبٌ ها فبَى كکزو کيٓبَي ٕلا يي

کوكو. ثواكه ًْوىو يٍ يوا ي٦و٭ي کوك. فبَى كکزو چُل عًهّ پوٍيل. ٍوي٤ 

ْب رٕي يُٞٲّ ٥ٕايم يقزه٬ كاهِ، چييي  ََقّ َّٕذ. ث٦ل گٮذ: ايٍ رت

ّي! ٍپٌ ثب رجَى پوٍيل: ثچّ کغبيي؟ گٮزى: آهاٌ ٔ  َيَذ، ىٔك فٕة يي

 ثيلگم؛ اٝوا٫ کبّبٌ.

ََْزى. هاَُلِ ه٭ذ ثوايى كاهْٔب ها گو٭ذ. ثّ يٲو فٜ اي  ٍپٌ گّّٕ 

ثوگْزى رب ثيْزو اٍزواؽذ کُى. هٔى كٔو ثواي كيلٌ كٍٔزبٌ ًْوىو، ًْواِ 



هاَُلِ كه ثيٍ ه٭زى رب ؽبل ٔ ْٕايي ربىِ کُى. يفٕكهٔي ٩نا ثّ پبكگبٌ اثٕمه ي

ٍ ًّب چُل نؾ٢ّ ٕجو کُيل، ي» هاِ عهٕ ثيًبهٍزبٌ ٕؾوايي رٕٱ٬ کوك. گٮذ: 

يٍ ْى اى ٭وٕذ پيِ « گوكو. وييىٔك ثهٔو ٔ  رٕي ثيًبهٍزبٌ کبهي كاهو، يي

چْى پّٕی ّبيل  کّ ؽزی ثب اه٭بٯ ٔآيلِ اٍزٮبكِ کوكو. ثّ كافم ثيًبهٍزبٌ 

ه٭زى. رب ثّ يبك ثّ آَغب  يک يوکي ٭ٕهيذ پيّکی )اهژاٌَ( گٮذ، ّل   يي

 آة ثلْى. پويْت ٔ آٌ ٦ٙٔيذ ثؾواَي ٔ اىكؽبو يغؤؽيٍ ٍو ٔ گّٕي 

ّل. يٍ ها كيل ٔ گٮذ: کبَّٕي  ثٕٞه ٩يويُز٢وِ فبَى پيّک اى کُبهو هك يي

رٕ چٕٞهي؟! ؽبنذ فٕة ّل؟ يٍ کّ ؽَبثي ٩ب٭هگيو ّلِ ثٕكو، ْبط ٔ ٔاط 

 ْب! ثهّ! فيهي يًٌُٕ.   گٮزى:

ْبي ّت چٕٞه  ثوايى ر٦غجي ثٕك کّ كه آٌ ّه٩ٕي ٔ َبنخ يغؤؽيٍ ٔ َيًّ

يٍ نجبً ًْوَگ كيگواٌ ٔ يزؾلانْکم يبكُ يبَلِ اٍذ. ثّ او ثب ا ٱيب٭خ ژٔنيلِ

 فبٝو اؽَبً پبک فٕاْوي ٔ فٕكيبَي أ، ك٥بيِ کوكو. 

 



 

 



 

 

 

 

 

ِدلِليسًِ

چُل هٔى ث٦ل ثّ فٜ ثوگْزى. يَئٕل يقبثواد گٮذ: ثّ يٕٱ٦يذ ٥ًبه ثؤ. 

 چي آَغب ىٔكرو ه٭زّ ثٕك. پٌ اى ٩ؤة ًْواِ فٕكهٔي ٩نا ثّ آَغب ه٭زى. ثيَيى

چي ٔ ايلاكگو يکي ثٕك ٔني ثيْزو هٔىْب اى  كه ايٍ يٕٱ٦يذ ْى، ٍُگِو ثيَيى

 ايلاكگو فجوي َجٕك. چُل هٔىي كه ايٍ يٕٱ٦يذ رُٓب ثٕكو. 

ٍيى ثّ رًبو ٍُگوْب ٔ ٔاؽلْب هٍيل. يبكاّذ کوكو،  يک هٔى پيبو ٭ٕهي اى ثي

رٞجيٰ  ًّبهِ ّل، ْو ًّبهِ ًَبك يک ؽو٫ ثٕك. ثب نٕؽخ هيي 20هيي يغ٥ًٕب 

كًٍّ ثّ »ْب کُبه يکليگو ٱواه گو٭ذ ايٍ عًهّ ٍبفزّ ّل:  کوكو. ٔٱزي ؽو٫

 «ٍالػ ّيًيبيي يغٓي ّلِ اٍذ

ُّيلو، إاًل  اي ثٕك کّ كه يٕهك ٍالػ ّيًيبيي يي ايٍ أنيٍ ك٭٦ّ

كاَى! كه ٭کو ٔ كنٓوح ايُکّ  كاََزى چکبه کُى. فت ثٲيّ چکبه کُُل؟ چّ يي ًَي

 اگو ىكَل چي؟!

يکي كٔ ّت ايلاكگو ث٦لي عهٕ ٍُگو يب پيبكِ ّل. ثب أ آُّب ّليى.  پٌ اى

ثٕك. يکجبه ٕؾجذ اى يجبهىِ ثب ع٦ًيذ يياؽى « ا٭ؤى ّبكي»اُ َبو فبَٕاكگي

اي ْى اى يب  ه٭زُل. مهِ ٕٕهد گؤْي كه ٍٜٔ ٍُگو هژِ يي ثّْب ثٕك.  يُٕ



اكٌ ٭واه روٍيلَل. ثب كاك ٔ ٭ويبك، کيِ ٔ پيِ، كٍذ ٔ پب ؽوکذ ك ًَي

كاكَل.  کوكَل. ٭ٲٜ ثب پوربة کٮِ يٲلاهي ر٪ييو يَيو يب عبفبني يي ًَي

 ْب رهّ ثٕك. چييي کّ يب آٌ ها َلاّزيى.  ثٓزويٍ ٍٔيهّ ٥هيّ ايٍ يٕمي

ىكَل. عي فٕهكٌ رّ يبَلح ٩نا کبه  ر٦لاكي گوثّ ْى كه اٝوا٫ پوٍّ يي

پيِ گو٭زّ ثٕكَل ٔ  آييي ْب ىَلگي يَبنًذ كيگوي اىّبٌ ٍبفزّ َجٕك. ثب يُٕ

فٕاْى ثگٕيى آَٓب ثبْى ٍبفذ ٔ پبفذ کوكِ  کبهي ثّ کبه ْى َلاّزُل. يي

 ثٕكَل. 

ْب كه ايُيذ کبيم الثالي آَٓب كه  ْبي فبک ثٕك. يُٕ كيٕاه ٍُگو اى کيَّ

ْب ها  ٔآيل ثٕكَل. يک هٔى گٮزى: آٱبي ّبكي ا٭ؤى! اگو يٍ ر٦لاكي يُٕ ه٭ذ

گٮذ: ْور٦لاك ثّ كاو اَلافزي، يٍ ْى ايٍ کبه  کُي؟ كٍزگيوکُى رٕ چکبه يي

 کُى.  ها يي

ْب  كاّزى. يُٕ ْب َگّ يي ؽوکذ كه ٭بٕهّ ثيٍ کيَّ ثهُل ّلو. كٍزى ها ثي

آيلَل، كو آَٓب ها ثب  کوكَل. ٔٱزي ثب اؽَبً ايُيذ ثيؤٌ يي چُل نؾ٢ّ َگبِ يي

 گو٭زى. كٔ اَگْذ يي

ٔ اى ثيٍ ه٭زُل. آٱبي ايلاكگو كٱيٲّ ٍّ ربي آَٓب كٍزگيو ّلِ  27كه يلد 

کّ اى ايٍ ّيِٕ ر٦غت کوكِ ثٕك، آٍزيٍ ًْذ ها ثبال ىك رب أ َيي ٥هيّ عبَٕهاٌ 

يٕمي يجبهىِ کُل ٔ آَٓب ها ثّ ٍياي ا٥ًبل َُگيُْبٌ ثوٍبَل. ثّ رًبّب ََْزى. 

ْب ثٕك کّ ايُٲله َقُليلِ ثٕكيى. چُل رب يُٕ  ثيِ اى يک ٍب٥ذ گنّذ. يلد

 ثيؤٌ آيلَل ْب  اى ٍٕهاؿ

گٮذ: ايٍ ك٭٦ّ  گو٭ذ. ْي يي ايب ايلاكگو عوؤد َکوك ٔ كٍزِ ها پٌ يي

ثيُي! يٍ کًي كهاى کْيلو رب ايُکّ فٕاثى ثوك. َبگٓبٌ ثب ٕلاي عي٨  كيگّ يي



ّبٌ ها گو٭زى ٔني كه  ثهُل أ اى فٕاة پويلو، گٮزى چي ّلِ! گٮذ: كو يکي

 ه٭ذ. 

ْبي  َو٭زّ ثٕك. يٕٱ٤ َبْبه ّل، ٱٕٝيْب يبكيبٌ  هٔى ث٦ل يجبهىِ ٥هيّ يُٕ

کوكيى. ايٍ ّيٕح ثبى کوكٌ ها  ثَزّ ثُلي ٩نا )کَُؤ( ها ثب َٕک ٍوَييِ ثبى يي

 ًْبٌ ْٮزّ أل، ٔٱزي كه ٍُگو ِعي ثٕكيى، اى يک ثَيغي ٱًي يبك گو٭زى.

ثويل ٔ ثبى  انجزّ أ يک چبٱٕي ريي ٔ ثيهگ كاّذ. كِه ٱٕٝي ها يضم کب٩ن يي

ْبيِ کًي ثوعَزّ ٔ ٕٕهري  ثَيغي، ال٩و اَلاو، ٍيّ چوكِ، گَّٕکوك. آٌ  يي

 کْيلِ كاّذ. ثّ ه٩ى عضّ کٕچکِ ىثم ٔ َزوً ثٕك. 

اي کّ اى ثٕي يبْي ثَزّ ثُلي ّلِ ؽَبثي كل  ٍٮوِ ها پٍٓ کوكيى. گوثّ 

گٮزٍ يب « پيْذ»نيَّ کوكِ ثٕك، ٔاهك ٍُگو يب ّل. گِّٕ ها ثّ کوي ىكِ ٔ 

 ٍٮوِ ََْذ ٔ گوكٌ کظ کوك ٔ آَْزّ گٮذ: ئٕ.ُّيل. کُبه  ها ًَي

ثٕك.  كل  فيهي گِّٕ َلاكيى. كٔثبهِ گٮذ: ئٕ، آٱبي ايلاكگو َبىک

فٕاٍذ كه هاِ فلا يٲلاهي ٩نا پيِْ ثوييك. گٮزى: ايٍ ؽيٕاٌ ثل ٥بكد  يي

 كاَي کّ روک ٥بكد يٕعت يوٗ اٍذ.  ّٕك. ًّب ْى کّ كکزوي! فٕة يي يي

هخ يک ٱليي ثّ يٍ َگبِ كاّذ، ثّ أ گٮزى: ٩ناي رٕ گوثّ كه ؽبنيکّ كه ٭بٕ

کٍُ. اي رُجم! ثؤ يُٕ ثگيو، ْى ثواي رٕ  ْب َْزُل کّ اميذ يي ايٍ يُٕ

 فٕثّ ْى ثواي يب.

فالّٕ ثب إواه اى ايٍ کبه آٱبي ايلاكگو عهٕگيوي کوكو. ٍٮوِ ها ٔهچيليى ٔ 

ُل رب يُٕ اى ثَزّ يإيًٕ ّل. ُْٕى چُل كٱيٲّ ٍپوي َْلِ ثٕك کّ چ ىثبٌ

ْب کّ يضم  ْبي كيٕاه ٍُگو ثيؤٌ آيلَل ٔ ثب ٍو٥ذ اى نجّ کيَّ ثيٍ کيَّ

کوك. كه يک نؾ٢ّ َگبِ  کوكَل. گوثخ گُّْ ثّ آَٓب َگبِ يي ربٱچّ ثٕك، روكك يي

ّبٌ ثب َگبِ پيْي كهْى گوِ فٕهك ٔ ٍو عبيِ ايَزبك. ثب يکليگوّبيل  يکي



كاّذ رب ايُکّ  چْى اى چْى أ ثوًَيؽوکذ،  يزو ٭بٕهّ كاّزُل. پيْي ثي1/5

 يُٕ ثيچبهِ ثّ رًبيي، ي٪يُ اى کبه ا٭زبك ٔ يبكُ ه٭ذ کّ ثبيل ٭واه کُل. 

ه٭ذ ٔ چًْٓبيِ  اُ ٭ؤ يي يُٕ آَٲله روٍيل کّ ٍوُ كه ثيٍ كٔ ّبَّ

ّل. يضم ثبثب٩ٕهي ٬َٖ آٌ اى ؽلٱّ ثيؤٌ ىك. ث٦ل اى چُل نؾ٢ّ گوثّ  گْبك يي

ي رؾوک أ ها آَْزّ ثوكاّذ. ث٦ل اى كٔ ٍّ يورجّ ه٭ذ ٔ عَى ثي ؽبل ٔ ث

 گو٭زٍ ٔ اَلافزٍ، َبْبهُ ها فٕهك ٔ ه٭ذ.

آٱبي ايلاكگو کّ اى ثوفٕهك يٍ كه ّو٣ٔ يبعوا كنقٕه ثٕك، ث٦ل فٕكُ اٱواه 

 کوك کّ ي٣ٕٕٙ عبنجي ارٮبٯ ا٭زبك. 



ِ

 

 

ِشادابِ

ا٭ؤى  بكي كه ًْبٌ ٍُگو ٔ يٕٱ٦يذ ٥ًبه ثٕكو. يک هٔى ََْزّ ثٕكيى ٔ ثب ّ

ٍيى ثّ ٕلا كهآيل: ٥ًبه، ٥ًبه اى يبٍو! ٥ًبه،  کوكيى. ثي )ايلاكگو( ٕؾجذ يي

 ثٕك. 1٭يبٍو! ٕلاي اؽًل فويي

ىك. گٮزى: ثگّٕى، ٍالو يبٍو! پبٍـ ٍالو ها  ثب نؾُي ًّوكِ ٔ آهاو ؽو٫ يي

كاك ٔ گٮذ: چٕٞهي؟ چّ فجو؟ گٮزى: ّکو، فجوي َيَذ )ّبيل آَغب فجوي 

فجو ثٕك(. ٔني فٕكُ فجوْبي ىيبكي كاّذ کّ ٱهجِ ها ٭ْبه َيَذ، ثٓزويٍ 

 كاك.  يي

يْکٕک ّلو، ي٦ُي چّ؟! ثب يکش کٕربْي « ْيچ فجوي َلاهي؟»گٮذ: 

گٮزى: َّ! چٕٞه يگّ؟ گٮذ: ّبكاة ثواد يٮٕٓيّ؟ گٮزى: ثهّ! ثهّ! )ٔاژِ 

ا... ا٭ؤى  َغبد»کهًّ هيي كه ثيَيى ثّ عبي ّٓيل ثٕك( ٍپٌ گٮذ: « ّبكاة»

هَگ اى ٕٕهرى پويل. پوٍيلو: کغب؟ . وٍُل ٔ ّبكاة ثّ يَب٭ود ه٭ذف

گٍ اؽًل ؽٲيٲي ْى  ه٭زُل. انجزّ يي ٭آهايي چٕٞهي؟ گٮذ: ثب اؽًل گم

                                                
 .ي ّٓيل اٍذ ( ايٍ ٥اليذ ثبالي ْو َبو َْب1َّ



ثلاَى، رب يٲلاهي  فٕاٍزى ثيْزو كَجبنْبٌ ثٕك. گّٕي ها ثّ ىييٍ گناّزى. ًَي

 فٕكو ها هاٙي کُى، کّ َّ ي٦هٕو َيَذ! 

گّٕي ها گناّزي؟! كٔثبهِ گّٕي ها ثوكاّزى ٔ ايلاكگو گٮذ: چي ّل؟ چوا 

 گٮزى: چوا؟ يگوکغب ثٕكَل؟! گٮذ: آهاو ثبُ مکو فلا ها ثگٕ، فّٕب ثّ ؽبنْبٌ

 ثب آَٓب ه٭زّ اٍذ. کبه َلاهي؟ ، يؾًل كاه٩ّٔ ْى اَل کّ پيِ فلا ه٭زّ

پي ٔ  ْبي کبّبٌ إ٪و ٭وؿ يٕٱ٤ فلاؽب٭٢ي گٮذ: كه ًٍٙ كٔ َٮو اى ثچّ

ٕٝه ٥جبً ٭قوائيبٌ ثّ ّلد  ٥ٕٚ ايٍ کبهٔاٌ َْزُل. ًْيٍ هٙب ٥ًٕأثبيي

  .(يغؤػ ّلِ اٍذ. )هٔى ث٦ل كه ثيًبهٍزبٌ ثّ ّٓبكد هٍيل

پٌ اى ايُکّ رًبً ها ٱ٤ٞ کوك، ٔؽْذ کوكو. ثهُل ّلو، كافم ٍُگو هاِ 

رٕاََزى ثواي آٱبي ايلاكگو  ّلو. ًَي ََْزى ٔ كٔثبهِ ثهُل يي ه٭زى. يي يي

 ٭ْوك. گهٕيى ها ييرٕٙيؼ كْى. ث٪٘ 

كاكو. نؾ٢بري  او ها ٭ْبه يي کْيلو. گبْي پيْبَي ْبيى ها ثّ ْى يي كٍذ

َّ! يًکٍ -گٮزى: َّ کوكو رب يٲلاهي فٕك ها آهاو کُى، يي ْب ها اَکبه يي ُّيلِ

رٕاََزى ؽو٫ اؽًل ها َبكيلِ ثگيوو. أ  َيَذ. آفو چوا كٍزّ ع٦ًي! ٔني ًَي

 اْم ّٕفي ٔ گيا٭ّ َجٕك. 

ي اًٝيُبٌ اى ٕؾذ ٔ ٍٲى فجو ثب يٕٱ٦يذ ٭ويلٌٔ رًبً گو٭زى. إ٪و ثوا

ىكو. اٙٞواة ٔ نوىُ كه ٕلايى ثّ  چي ثٕك. ٕلا ٍيى َژاك آَغب ثي ٭ثٓوايي

فٕثي ْٕيلا ثٕك. ٭ويلٌٔ، ٥ًبه! ٭ويلٌٔ، ٥ًبه! إ٪و گٮذ: ثّ گّٕى، ٍالو ٥ًبه 

 گٮذ. ْبيي کّ يبٍو  فٕثي؟ گٮزى: چّ فجوي كاهي؟ پبٍـ كاك: ًْيٍ

اؽَبً کوكو اّک كه چًْبَِ ؽهٲّ ىكِ اٍذ. آَْزّ گٮزى: فلاؽب٭٠. 

اي کّ ثّ  عٕي فجوَْزى. يُز٢و أنيٍ ٍٔيهخ َٲهيّ كٔثبهِ فٕكُ گٮذ: يٍ پي



ىاكِ ٔ  اَل، اؽًل ّيـ كهاى ثپوٍى. گٮزّ ْبي فٜ ثبىي پبكگبٌ ثؤو. ثبيل اى ثچّ

 اَل.  اثٕىيلآثبك( يغؤػ ّلِ آثبك( ٔ اکجو ٍهًبَي )اى ىاكِ )اى َُٕ ٥جبً ىاه٣

چُل هٔى ثٕك کّ ٭ٲٜ كه ًْيٍ ؽل فجو كاّزى. كنٕاپٌ ثٕكو ٔ كنى ّٕه 

ٍيى ها رؾٕيهِ ثلْى ٔ ثّ پْذ فٜ ثيبيى رب كه  ىك. کَي آَغب َجٕك کّ ثي يي

او کى  هٔاَي_ پبكگبٌ ثب كيگو كٍٔزبٌ ًْلهكي کُيى ٔ يٲلاهي اى ٭ْبه هٔؽي

 ّٕك. 

ا٭ؤى ثٕك. ايٍ َبو ها فٕاَب ٔ  بَٕاكگي ايلاكگو يب ّبكياّبهِ کوكو کّ َبو ف

کوكو  پْزي رغٓيياد ايلاكي فٕك َّٕزّ ثٕك. رب چْى ثبى يي ثيهگ هٔي کٕنّ

اي اى  ا... ا٭ؤى ها نؾ٢ّ كيلو. ايٍ اٍى ٔ ٕبؽجِ، ّبكاة ثٕكٌ َغبد آَوا يي

 ّل.  ِ ييثوك ٔ ثّ كَجبل آٌ َبو كيگو ًْوىيبٌ ّٓيلُ كه فبٝوو ىَل يبكو ًَي

٭وٍبيي ثو يٍ گنّذ. كنى رٕي گهياه ّٓلاي ىيبهد  هٔىْبي ثَيبه ٝبٱذ

يؾًل ْالل ثٕك. رْيي٤ پيکو ّٓيلاٌ، گهياه ّٓلا ٔ يواٍى يبكثٕك آَٓب ها كه 

 کوكو. کوكو. گبْي فٕكو ها كه آَغب اؽَبً يي مُْى يغَى يي

ٕكَل. ايب ًْْٓويبٌ پيِ اى ايٍ پيکو ّٓيلاٌ ها ثٖٕهد رکي رْيي٤ کوكِ ث

ثّ ٕٕهد گؤْي ؽزي كه کبّبٌ، كٔ َٮوِ ْى ٍبثٲّ َلاّذ. اصو ّگو٫ ايٍ 

ّل. رب اى ايٍ  اي ثٕك کّ كه کبنجل عٕاَبٌ ٩يورًُل كييلِ يي ْب هٔػ ربىِ فٌٕ

 پٌ، گؤِ ثيْزوي آيبكِ ك٭ب٣ اى کْٕه اٍاليي َّٕل.

 يٍ ٔ: »گٮذ يغؤػ ايٍ ؽبكصّ، ث٦لْب ايُگَّٕ)اى َُٕ آثبك( ىاكِ  ٥جبً ىاه٣ 

آهايي كه  كهاى كه رُگّ يوَلي ثٕكيى. كاه٩ّٔ ٔ گم ْبي يؾٕه ثبىي اکضو ثچّ

ّل کّ ًْليگو ها  اي يي چي ثٕكَل. كٔ ٍّ ْٮزّ يٕٱ٦يزي كٔهرو اى يب ثيَيى

ْبي ىيبكي ٱواه كاّذ کّ گبْي  َليلِ ثٕكيى. چٌٕ ثيٍ يب ٔ آَٓب ّيبهْب ٔ رپّ

َزبكِ ثٕكو. يؾًل ٔ اؽًل ها كيلو کّ رُل ىيو آرِ ثٕك. آٌ هٔى ثيؤٌ ٍُگو اي



ىكَل. يَهؼ  َٮٌ يي آيُل. اى گويب ٕٕهرْبٌ ٍوؿ ّلِ، َٮٌ ثّ ٝو٫ يب يي

ْب آَٓب ها كيلَل،  ثٕكَل ٔ ْوکلاو كٔ َبهَغک ثّ کًو ثَزّ ثٕكَل. ٔٱزي کّ ثچّ

گٮذ ٔ ًّْ  ٍوي٤ اى ٍُگو ثيؤٌ آيلَل. فيهي فّٕؾبل ّليى. يکي چييي يي

ٔاه ايَزبكِ ٔ كه ؽبل هٔثٍٕي ثٕكَل کّ ثّ َبگبِ يک  ْب كايوِ ثچّ فُليلَل. يي

 گهٕنخ رٕپ كه ع٤ً يب ٭ؤك آيل.

آَچُبٌ ثلَٓب يزالّي ّل کّ ث٦ٚي ا٭واك ٔٱزي ايٍ ٕؾُّ ٭غي٤ ها 

گو٭زُل رب كيگو ٭بع٦ّ ها َجيُُل.  ّل ٔ ٭بٕهّ يي كيلَل، ؽبنْبٌ كگوگٌٕ يي يي

 ٭ؽبل ه٭ذ. ايٍ پيکوْبي پبک ها ٥هي ٩يوريْب ها ٬٦ٙ گو٭ذ ٔ اى  يکي اى ثچّ

ْبي يزالّي ها كه پزٕ پيچيل. ثواي اَزٲبل ثّ پبكگبٌ اثٕمه ثّ  ع٤ً کوك. ثلٌ

فٕكهْٔب ؽًم کوك. گؤْي َيي ثّ يغؤؽيٍ کًک کوكَل رب ثّ فٕكهٔي 

 «ثيًبهثو يُزٲم َّٕل.

كاك  يي ٔ ٱل ثهُلُ ثّ أ ايکبٌ يرٕاٌ ثلَ .د ثٕكؤثب كل ٔ عو ي٭وك ٭٩يوري 

 رب كه ايٍ گَّٕ يٕاٱ٤ ٭٦بل ثبّل.

آيلَل. ايْبٌ َيي  ٭ؽَيٍ هٔؽبَيثّ عبيِ پبٍلاه  ا... َغبد پٌ اى ّٓبكد

کبه يبَل. آٌ ثيهگٕاه كه آىاكي  پبي٭وكي يزٲي ٔ كنَٕى ثٕك ٔ رب آفو يإيٕهيذ 

فويْٓو ثّ ّٓبكد هٍيل. يزإْم ٔ كاهاي كٔ ٭وىَل کى ٍٍ )كفزو ٔ پَو( ثٕك. 

ا٭ؤى ثب يب فلاؽب٭٢ي کوك. کَي کّ ثب َبيِ  ُل هٔى ّبكيپٌ اى چ

گناّذ ؽزي يک نؾ٢ّ يٮٕٓو ّبكاثي ا٭ؤى ٔ كيگو ًْوىيبٌ اى فبٝوو  ًَي

 يلري ها رُٓب ّلو.  ثؤك.

ْبي ّت ثٕك ٔ كيگو آيل ٔ ّلي َجٕك، ثيَيى كيگو ْيچ  يکجبه کّ َيًّ

بًَٕ کٕچکى ها كه ٭ پيبيي َلاّذ. ٍکٕد ٔ آهايِ يٞهٰ ثو كّذ ؽبکى ثٕك. 

او ثٕك. چٌٕ  کُبه ٍُگو هٔي ىييٍ گناّزّ ثٕكو. ثب َٕه کًِ ًْلو رُٓبيي



 ثُْيُى. يغجٕه ثٕكو نى ثلْى. كهرٕاََزى، ٕب٫  كيٕاه ٍُگو ّيت كاّذ، ًَي

ؽبل نًيلِ َگبْى گبْي ثّ ٍٲ٬ ٔ ىيبَي ثّ كيٕاهْب ثٕك. ٔني رٕي فٕكو ثٕكو ٔ 

 ثّ آَٓب رٕعّ َلاّزى. 

ىك. فيهي كنى ثواي  پؤاىکُبٌ ثيِ اى ًّْ عب ثّ فبَخيبٌ ٍو يي يو٧ فيبنى

ثٍٕيلو ٔ  كاّزى، ؽزًب يي ّبٌ ها يي يبكهو ٔ پلهو رُگ ّلِ ثٕك. اگو ٥کٌ

 گناّزى. هٔي چًْبَى يي

كاكَل.  كاّزُي كٔه چوا٧ ٕٝا٫ يي چُل رب پؤاَّ کٕچک ٔني يٓوثبٌ ٔ كٍٔذ

ثب َٕه ٱوييُ پنيوايي کوكِ ٔ کوك.  ٭بًَٕ ثّ گويي اى آَٓب اٍزٲجبل يي

كاّزُل. يٍ  كاك. ْوکلايْبٌ ٍٓى فٕكّبٌ ها اى ٍٮوح َٕه ثو يي ّبٌ يي َٕاىُ

 َليلو ثب ْى ك٥ٕا کُُل. 

کوكَل، اؽَبً  عٕه فّٕگم، يٍ ها فٕكي ؽَبة يئ ا ْبي عٕه ٔٱزي پؤاَّ

ري ها ثوكو. آَٓب نؾ٢ب روٍيلَل، نند يي فٕثي كاّزى. ثّ فبٝو ايُکّ اى يٍ ًَي

ََْزُل. گبْي  او رٕي ْى ٱٮم ثٕك يي ثواي اٍزواؽذ هٔي كٍزبَى کّ ثو ٍيُّ

 ىكَل.  پو يي هٔي پبْبيى کّ كهاى کوكِ ثٕك، رک

هٍيلَل ٔ اى ّٕٯ كيلاه َٕه،  ْبٌّٕ ٍويَذ ٔ ٍيُّ چبک اى هاِ يي ث٦ٚي

به کٕثيلَل. گٕيي کّ اى هاِ ثَي يؾبثب ثب ٍو ٔ ٍيُّ ثو ّيّْ كا٧ يي فٕك ها ثي

ْبي ٕٝالَي ها كه اَز٢به يالٱبد ثّ ٍو  اَل ٔ يلد كٔهي ثّ ّٕٯ ىيبهد آيلِ

فٕاٍزُل ثّ يٍ يبك كُْل کّ چگَّٕ اى ١هًذ گويياٌ ٔ  اَل. ّبيل ْى يي ثوكِ

 ٍو اى پب َُْبفزّ ٥بّٰ َٕه، ىيجبيي، ؽيبد ٔ ْلايذ ثبّى. 

َّ ٱويؾّ ها ثوك. آٌ ٭ٚبي ّب٥وا ايٍ ٕؾُخ آهاٍزّ، يوا كه ٭کوي ژه٫ ٭ؤ يي

کوك. كٱبيٲي ثواي كٔه کوكٌ فٕاة اى چًْبَى  كاك ٔ رؾويک يي ٱهٲهک يي

گْزى. گٓگبِ عهٕ ٍُگو  ه٭زى ٔ ثويي يزو ها آهاو ٔ ٭کٕهاَّ ْي يي 5كه  2ٍُگو 



اُ َغٕاي  اي ً َٲوِكٔفزى ٔ ثب ٭بَٕ ثّ پُٓخ آًٍبٌ ٕب٫ ٔ يٓزبثي ٢َو يي

 کٕربِ كاّزى.

ثّ يبكهو ٔ پلهو ثوٍبَل. ٭ٲٜ ًْيٍ. ايُکّ رٕٱ٤ فٕاٍزى ٍالو يوا  اى أ يي

ىيبك ٔ ثيغبيي َجٕك! چٌٕ أ كه ثهُلا ايَزبكِ ثٕك. اربٱک ٩ويت ٔ رُٓبي يوا 

كاك ٔ  كيل ٔ كٍذ ٍٮيلُ ها رب كافم ٍُگو عهٕ آٔهكِ ثٕك. ثب يٍ كٍذ يي يي

 ي٦بَٲّ كاّذ. 

رو ثّ  ٞو٫اؽَبٍى ايٍ ثٕك کّ يل ثيٚبي كيگوُ ٱويت ثّ ّْٖل کيهٕيزو آَ

ْبي  هٍل. ثٓزويٍ َْبَي آُّب ٔ ّبفٔ ثواي أ گهلٍزّ فٕثي ثّ فبَخ يب يي

اًٍِ يؾًل ْالل ثٕك. ًْبٌ كو ثّ  روکيت كٍٔذ ٔ ْى ثهُلٱل ٔ گُجل فُٕ

اي ها ىيو آثْبه َٕه ثب ٱٞواد هييهيي ّجُى  كيلو کّ آٌ يغ٥ًٕخ ٭يؤىِ يٲيٍ يي

يِ ها ًْخ ّٓو ؽزي كْل رب ٝوأد كنُْيٍ ي٦ُٕ هُّٔبيي پُٕ يي

 گو ثبُّل.  ًْغٕاهاٌ ٢َبهِ

ْيچ ٩ًي ًْبَُل كٔهي يبكه ٭وٍبيُلِ َجٕك. چُل ثبه ىيو نت فٕاَلو ٔ 

 کوكو يبكه، يبكه، يبكهو، اي يبكهو.  ٩ًُبک ىيييّ يي

« كنلاهي يبكه»اي كه مُْى ىكِ ّل کّ فٕة ٭وٕزي اٍذ رب ثواي  عوٱّ

پيِ ٭بًَٕ ََْزى. مٔٯ ّب٥ويى ُگم  چييي ثّ يبكگبه ثُٕيَى. ثب کب٩ن ٔ ٱهى

ْوچي آيل « انجلاّْ ٭ي»ثّ ٱٕل إؾبة ٦ّو   ایّ کوك. ثلٌٔ ْيچ پيِ ىييُ

فٕاَي ٔ إالػ، َّ اثيبد ها پيِ ٔ پٌ کوكو ٔ َّ  َّٕزى. ثلٌٔ كٔثبهِ

 ْبي ي٢ُى ّلِ كه ٥ًوو ثٕك.  پبکُٕيٌ. أنيٍ ٔاژِ

چُل رب اّکبل اى آٌ  انجزّ اگو ٦ّو ثّ ؽَبة ثيبيل. َٕ اٍذ يب ٱليى؟

 كاَى! ايٍ كه ثٚب٥ذ کى ثٕك کّ ١بْو ّل.  گيوَل؟ چّ ٍجکي اٍذ؟ ًَي يي

 کْى!  يبكهو! اي يبكه ىؽًذ



 گو ُّيلي اثٍ رٕ گْزّ ّٓيل 

 اى رٕ فٕاْى رب کّ ثبّي، ٕجٕه ٔ اٍزٕاه 

 رٕ ثجبيل يٲبٔو، پبيلاه 

 ٔاه رب کّ ثزٕاَي ثجيُي، عَى فَٕيٍ

 يبكهو! اي يبكهو! 

 ثليلي پيکوو اَله کُبه رٍٕذ  گو

 هٔػ يٍ فٕاْبٌ نجقُل ثو نجبٌ رٍٕذ 

 يبكهو! اي يبكهو! 

 رٮکو کٍ، ر٦ٲم کٍ 

 ٥بٱالَّ، ٥بنًبَّ، ٥به٭بَّ 

 گو چُيٍ كيلي ايٍ عويبٌ ْبثيهي 

 فٕاْي يب٭ذ، فٕاْي يب٭ذ 

 اي َبچيي  يوا اَله ايٍ عويبٌ مهِ

 كه ايٍ عويبٌ، اَجيب ٔ أنيب 

 ٌ، فيم يوكاٌ فلا اَله ايٍ عويب

 ٥بّٲبَّ، ٥بنًبَّ، ٥به٭بَّ 

 پيٍٕزُل ثّ آٌ يجلؤ 

 يبَُل پيٍٕزُل  ٍوؿ

 کّ يوگ ٍوؿ گو َجٕك 

 ٍيبِ پيٍٕذ العوو ثبيل 

 او كاهو  يبكهو! گو کّ گٕيي يٓود اَله ٍيُّ

 پٌ چوا گويبٌ، چوا َبالٌ، چوا َبهاؽزي. 



 ٔه َْزى  يٍ كه ٕواٝي پو ٦ٍبكد ٩ّٕٝ

 ي، يٍ كه هْي ثب اَجيب َْزى پٌ چوا َبهاؽز

 يبكهو! اي يبكهو! 

 رٕ كه رإييل ثو ؽو٭ى 

 ثقٕاٌ ٔاالرويٍ کزبة ٩يو اهٙي ها 

 َبو ّٓلا ها ًْوِ َبو أنيب ٔ اَجيب آهك 

 يبكهو! اي يبكهو! 

 ىَلگي ايَُذ ٔ آهي ىَلگي 

 کُى رإييل ٔ ثو عبَى پنيوايى  يي

 گٕيى چُيٍ ؽو٭ي  ٔالکٍ يٍ ًَي

 فلا، آٌ ٍؤه آىاكگبٌ ثهکّ آٌ يوك 

 يوگبٌ  آٌ ى٥يى کبهٔاٌ ٍوؿ

 آٌ ؽَيٍ ٭بًّٝ اَله کاليِ ثٕك 

 1ٍ جْبد جعق٘ذ جاى الحَ٘٭ويٕك:  کّ يي

                                                
چٌٕ ايٍ پوٍِ . ثبّل روكيل كاهَل7( ثوفي يزٮکويٍ اٍاليي كه ايُکّ ايٍ ٍقٍ اى ايبو ؽَي1ٍ

 رٕاٌ كاّذ؟!  اي يي يٞوػ اٍذ کّ ثواي کلاو ٥ٲيلِ ثبيل عٓبك کوك؟ آيب ْو ٥ٲيلِ





 

 

 

 

 

ِخُدرَِسياسيِ

فٕاٍزى ثّ يٲو فٜ عجٓخ هاٍذ  يإيٕهيزى كه يٕٱ٦يذ ٥ًبه رًبو ّل. يي

ل. كٍٔذ هٍي او ثّ ّت ًَي ّل. ؽٕٕهّ )ٍل ثويًَٕل( ثؤو. َيكيک ٩ؤة يي

کيهٕيزو َجٕك. اى  6،  1هٔي کُى. ثيِ اى  كاّزى ٱًَذ ىيبكي اى هاِ ها پيبكِ

كهفذ ٔ  ه٭زى. يَزٲيى رب يٲبثم ٍُگوْبي رک كافم آثواّْ ثيهگ ٍيًبَي يي

 يُٕ ه٭زى رب ثيْزو اى ٱجم فٜ ها ثُْبٍى.  کٕهِ

. ْٕا ثٕٞه کبيم ربهيک ّلِ ثٕك. فٕكهْٔبي ٩نا ٔ آة كه ؽبل آيلٌ ثٕكَل

 ٭اُ اييو يايُي ي آثوٍبَي كه ٍٕک عبكِ فبکي َگّ كاّزّ ثٕك. هاَُلِ فٕكهٔ

)اى هأَل( ثٕك. چُل َٮو عهٕ آيلَل. آَٓب َيؤْبي ژاَلاهيوي ثٕكَل کّ ثّ ربىگي 

 فٜ پلا٭ُلي رؾٕيم گو٭زّ ثٕكَل.

هٔك؟! ٔٱزي يوا كيلَل، يکي اى  ثوايْبٌ ٍاال ثٕك کّ ايٍ فٕكهٔ کغب يي

آيي؟! گٮزى: يب ثَيغي َْزيى. ايٍ  ب ر٦غت پوٍيل: ًّب اى کغب ييكاهاٌ ث كهعّ

 چي َْزى ٝو٫ فٜ پلا٭ُلي كاهيى. فٕكو ثيَيى

گٮزُل. چوا کّ أل ٭کو  يزجَى ّل. ثٲيّ ها ٕلا ىك. ثّ ْى رجويک يي 

 کوكَل ايٍ عُبؽْبٌ فبني اٍذ ٔ كه فٜ يٲلو َْزُل.  يي



گو يب ًًّْٓ ثٕك. كيلو ث٦ل اى كٔ ّت ٔٱزي ثّ فٜ ثوگْزى، ثيؤٌ ٍُ

َيؤْبي فّٕؾبل ّلح ژاَلاهيوي يک ثْکّ ّوثذ آة نيًٕي رگوي ثواي يب 

كاَى!  يب پٌ اى َُٕ عبٌ کوكٌ َيؤْبيْبٌ اٙب٭ي ثٕك، ًَي كهٍذ کوكِ ثٕكَل

ْوچّ ثٕك فالّٕ ٥ٲت يک فٕكهٔ گناّزّ ٔ اى ا٭واك فٜ يب ثّ گويي پنيوايي 

، ؽبٙو ثٕكَل ثّ ٱبٝوْبي يب ْى ّوثذ کوكَل. اى فّٕؾبني ٔ ثواي رْکو يي

 ثلُْل. چٌٕ كه رک ٔ پبرک، ٍپو ثاليْبٌ ثٕكيى. 

آَغب ثٕك. ْو كٔ ّبكيًبٌ يٚب٬٥ ّل.  ٭َژاك ثّ يٲو فٜ هٍيلو. إ٪و ثٓوايي

ي٦بَٲّ گويي ثب ْى كاّزيى. چييي کّ ثٕٞه ٥بكي ثيٍ هىيُلگبٌ يوٍٕو ثٕك. يب 

ٍيى ٕلاي  ثٕكيى. اگوچّ اى ٝويٰ ثي اي ثٕك کّ ًْليگو ها َليلِ كٔ ٍّ ْٮزّ

 ُّيليى.  ًْليگو ها يي

ّت ها اٍزواؽذ کوكيى. ٕجؼ پٌ اى فٕهكٌ َبّزبيي يک رْذ ٔ يک يْذ 

يٕاك ّٕيُلح نجبً ٔ ٕبثٌٕ ثوكاّزيى رب كه َؾو آة گوك ٔ ٩جبه ٔ ثٕي ٥وٯ 

 ربثَزبَي ثلٌ ها ثّ آة ّيويٍ ٔ گٕاهاي ي٦ُْت اى هٔكفبَّ انَٕل ثويييى.

ربة ّلِ ها  ْبي چوک ّل کّ رٍ فَزخ يب آة َليلِ ثٕك. نجبً ي يي هٔى 57

ْبي كهفزبٌ اَلافزيى رب فْک ّٕك. يک  َّزيى. كه ٍيُخ آ٭زبة هٔي ّبفّ

وكيى. ک ْب َگبِ يي كٍذ نجبً ثيْزو َلاّزيى. كهؽبل آة رُي ْي ثّ هفذ

ي اَل، اّزجبْ روٍيليى كيگواٌ ْى کّ ًْبَغب هفذ فٕك ها َّزّ چٌٕ يي

 ى.يکوك يّ ييل رٓيلاَى اى کغب ثبيّل، ًَ يب اگو گى ييثجوَل. 

ه٭زيى. كه ايٍ ُْگبو  اى آة ثيؤٌ آيليى. ثّ ٝو٫ ٍبفزًبٌ يؾم اٍزٲواه  

کوك ٔ ثّ ٍٕي آة  يک فٕكهٔ ثُي يْکي پيچ ٔ فى عبكِ ها ثب ٍو٥ذ ٝي يي

٭هيي  آيل. ايٍ عبكِ فبکي اى کُبه کْزياهْب ثّ پم ثُل ٔ ٍبفزًبٌ پيِ يي

هٍيل. كه ايٍ ؽيٍ كٔ ٍّ  مْبة يي ّل ٔ ثّ ّٓو ٍوپم هٔكفبَّ يزٖم يي



ثبٌ ٔهپويلح ٥واٱي  کُى كيلِ ٭کو ييكه اٝوا٫ ٍل ٔ ثب٩بد ٭ؤك آيل.  گهٕنّ رٕپ

كهاى ثٕك، يْکي ها پٌ اى ٍواىيو ّلٌ اى گوكَخ  ثبىي 5517کّ كه ثبالي ٱهّ 

هيقزُل. ايب  پبٝبٯ كيلِ ثٕك. اگوچّ يزغبٔىاٌ ثواي رًبو فٕكهْٔب آرِ يي

رو کوكِ  ثبٌ ثلاَليِ ها کًي ؽَبً اؽزًبل كاّذ کّ هَگ يْکي ثُي، كيلِ

 يل ايٍ فٕكهٔ اى يَئٕنيٍ ٍيبٍي اٍذ.ثبّل رب ٭کو کُل ّب

يب فٕك ها ٍوي٤ ثّ ٍبفزًبٌ هٍبَليى. آٌ ها اى ثبال ىيو ٢َو كاّزيى. فٕكهٔ 

 كه يؾّٕٝ ثيؤٌ رٕٱ٬ کوك. 

ايُٓب کغب »اي کّ ثب أ ثّ ثيًبهٍزبٌ ه٭زّ ثٕكيى، ٭ويبك ىك:  هىيُلِ رٓواَي

يٍ ثب « فم ٍبفزًبٌ.هَٔل؟! کي َْزُل؟ ٕلا ثيَيل، هاًُْبيي کُيل ثيبٌ كا يي

 ٥غهّ كٔيلو. گٮزى: ٍوي٤ ثيبييل كافم، يًکٍ اٍذ ثبى آرِ ثوييَل.

كٔ َٮو پيبكِ ّلَل. يٲلاهي کّ َگبِ کوكو ثب کًبل ر٦غت كيلو يکي اى آَٓب 

يٲلو اٍذ کّ ثب ًْواْي كٍٔذ ٔ  كايي ٥جبً ؽيلهي« ؽٍَ ّبيبٌ»آٱبي 

ٕك. ٥جبً ْى ًْبٌ يٕٱ٤ ًْکبهُ اى اْبني کويبَْبِ ثّ يُٞٲّ عُگي آيلِ ث

 چي ثٕك.  كه يٕٱ٦يذ ّبْيٍ ثيَيى

ُّبفذ. اى ايُکّ ٍوي٤ أ ها ُّبفزيى  ايْبٌ چٌٕ ٍبکٍ رٓواٌ ثٕك، يب ها ًَي

ٔ ثّ اٍى ٕلا ىكيى، اؽَبً فٕثي كاّذ. إ٪و عهٕ ه٭ذ ٔ ثٮويب گٮذ. 

ُّبفذ. « َبٕو»فٕكُ ها ْى ي٦و٭ي کوك. أ إ٪و ها ثب َْبَي ثواكه ثيهگِ 

گٮزيى: « او ٥جبً ها ثجوو. آيلِ»ٍيليى: ثواي چي ثّ ايُغب آيليل؟ گٮذ: پو

ثيُل، ثبيل رب ّت  ٥جبً ًْيٍ االٌ رٕي فٜ اٍذ ٔني چٌٕ كًٍّ عبكِ ها يي

 گوكك.  ي ٩نا ثويي ٕجوکُيل ٔ آٌ يٕٱ٤ ثب فٕكهٔ

ثب ٔ  ٍو رکبٌ كاككهْى  يا ثب چٓوَِگبْي کوك ٔ ؽو٫ يب ها ثبٔه َلاّذ. 

ثبه  يٍ فٕكو ثّ اَلاىِ ٍٍ ًّب رٕي ييلٌٔ ييِٕ ٔ روِ»گٮذ:  چًْبَِ يي



گٮزيى: ثؤ « ، ايٍ ؽو٭ٓب ها ثواي يٍ ثوْى َجب٭يل.کُى يي يرٓواٌ ييلٌٔ كاه

 فٕكد پْذ ثيَيى ثب أ ٕؾجذ کٍ. 

٥جبً ها ٕلا ىك: ّبْيٍ، ٭ويلٌٔ! ّبْيٍ، ثيَيى ها ثوكاّذ ٔ  إ٪و

إ٪و پٌ اى ٍالو ! ٕاة كاك، ثگّٕىَْيٍ ع ٍٕي کِٕ ّبِ ٭ويلٌٔ! ٥جبً اى آٌ

ىكِ ٔ َبثبٔهاَّ  اد ٕؾجذ کُي؟ ٥جبً ثٓذ فٕاْي ثب كايي گٮذ: ٥جبً! يي

إ٪و پبٍـ كاك: كايي  کُي! کلايْبٌ؟!  او؟!! إ٪و! ّٕفي يي گٮذ: كايي

 ثيهگذ.

يٍ كه ايٍ ٭وٕذ رٕٙيؼ کٕربْي ثواي آٱبي ّبيبٌ  ،گو٭ذ يي رب إ٪و رًبً

يٕٱ٤ َّزي ها هْب کٍ، ايٍ يضم رهٮٍ  هي ثگيو ٔ آٌكاكو. گّٕي ها ايُغٕ

 َيَذ ٔ اى ايُب ... 

ىك: ٥جبً! کّ ٕلاُ رٕي هاْؤ ٔ چُل اربٯ  گّٕي ها گو٭ذ. چُبٌ ٭ويبك يي

يٕٱ٤  گو٭ذ ٔ ثي يٕٱ٤ يي پيچيل. أ يضم ْو ٭وك ربىِ ٔاهكي، َّزي ها ثي يي

 کوك. هْب يي

کوكيى  ها ٭ؤ فٕهكيى. ٦ٍي يييٍ ٔ إ٪و ثّ ْى َگبِ کوكيى، يٲلاهي فُلِ 

فُلح يب ها َجيُل. گّٕي ها ثوايِ َگّ كاّزيى رب ثب ٥جبً ؽو٫ ثيَل. پٌ اى 

اي! يبكهد  گٮزُل کّ رٕ ّٓيل ّلِ يي»ٍالو ٔ ٱوثبَذ ثؤو، ثّ ٥جبً گٮذ: 

 «فيهي َگواَّ. ًْواِ يب ثيب ثؤيى.

٪و ر٦به٫ ث٦ل اى ٱ٤ٞ رًبً ر٦لاكي اٍکُبً اى عيت كهآٔهك ٔ ثّ يٍ ٔ إ

کوك. ّبيل كٍٔذ كاّذ يژكگبَي ثلْل. يب ثب نجقُل گٮزيى: يب ايُغب ثّ پٕل َيبى 

 َلاهيى ٔ اى أ رْکو کوكيى. 

ُ چُل هٔىي ثّ  ا ٥جبً كه أنيٍ ٭وٕذ اى فٜ ثوگْذ. ثب إواه كايي

يوفٖي ه٭ذ رب كيلگبٌ يبكِه چْى ثواِ ٔ ٩ًگيُِ هٍّٔ ّٕك. ٔ ْو كٔ 



ٍٕهِ  7ي  آيّ) 1(فشددًِ الٖ اهِ کٖ تقش عٌْ٘ب ٍ ال تحضى) يٖلاٱي ثواي آيّ ّويٮخ

«. يب أ ها ثّ يبكهُ ثبىگوكاَليى رب چًِْ هٍّٔ ّٕك ٔ ٩ًگيٍ َجبّل» ٱٖٔ(

ؽٰ ثب يبكهاٌ كنٕاپٌ ثٕك. چٌٕ ُْٕى ثيِ اى كٔ ْٮزّ اى ّٓبكد ٩ًُبک گؤِ 

جبً ثّ گنّذ. انجزّ ؽبط ؽٍَ ثب كهفٕاٍذ يبكه ٥ كهاى ًَي ًْوىيبٌ كه ثبىي

 يُٞٲخ عُگي َيبيلِ ثٕك. 

گٮزُی اٍذ کّ ٥جبً پٌ اى آٌ َيي كٔثبهِ ٔ چُل ثبهِ رب پبيبٌ عُگ 

٥هذ ٍٍ کى إ٪و ثّ  رؾًيهی ثّ عجّٓ ا٥ياو ّل. ًْچُيٍ ثواكهُ

ٍُِ ثٕٞه يقٮيبَّ ثب كٍزکبهی كه ُّبٍُبيّ  ّٕك. عجّٓ ا٥ياورٕاََذ ثّ  ًَی

ًْگبو ثب ثواكهُ كه پنيوُ کُُل. إ٪و  هأ اا٥ياو رب يَئٕنيٍ ثيْزو کوك. ها 

ٍبل كاّذ، كه  56كه ؽبنيکّ ٭ٲٜ ٥ًهيبد آىاك ٍبىی فويْٓو  ّوکذ ًَٕك 

 ثّ ّٓبكد هٍيل. ايٍ ٥ًهيبد ٩ؤه آ٭ويٍ 

                                                
 



 

 

 

 

 

ِآتشِسىگيهِ

يٍ كه ٍُگو رغ٦ًي ٔ پم َٓى ّل.  يإيٕهيذ يب ثّ پبيبٌ يبِ ٍٕو َيكيک يي

گؤِ اى  ى كيگو ثّ ٍّ يبِ يبَلِ ثٕك کّ يکكٔ هُْٕٔى يب يٕٱ٦يذ ّبْيٍ ثٕكو. 

 َيؤْبي كأٝهت ٔاهك فٜ ّلَل. ُّيلو کّ اى اٍزبٌ ٭بهً َْزُل.

ي ٩نا کّ اى هاِ هٍيل، ه٭زى ّبو ثگيوو. يک عٕاٌ  ْٕا ربهيک ّل. فٕكهٔ

يَئٕل يقبثواد گٮزّ کّ ثيَيى ها رؾٕيم »ثَيغي پيبكِ ّل. هاَُلِ گٮذ: 

 « ًْيٍ فٕكهٔ ثّ يٲو فٜ ثوگوكيل.ايْبٌ ثلْيل ٔ فٕكربٌ ثب 

اَل. فجو ثَيبه  ْب ْى ًْيٍ عٕهي ر٦ٕي٘ ّلِ چي يزٕعّ ّلو كيگو ثيَيى

اي اٍذ کّ ٔاهك  اي ثٕك. اى آٌ ربىِ ٔاهك پوٍيلو : أنيٍ يورجّ فوٍُل کُُلِ

اي يب رغوثّ ٱجهي كاهي؟ گٮذ: َّ، أنيٍ ّت ٔ أنيٍ ك٭٦ّ  فٜ عجّٓ ّلِ

 اٍذ. 

پٕه ٍّ يبِ ٱجم  يؾًل ٱبٍى و ها ثّ يبك آٔهكو. گٮزى أ ٥هيٍّ يبِ ٱجِم فٕك

اٍذ کّ ًّْ چيي ثوايِ ٍاال ثٕك. ْوؽوکزي ٔ ٕلايي ثوايِ كنٓوِ ايغبك 

ٍٕفذ، ٭کو  کوك. ّت أل کّ يک يْذ ٥ه٬ فْک رٕي كّذ يي يي

ٍٕىك ٔ ثّ ىٔكي آرِ ًْخ كّذ ها فٕاْل  کوك، ربَکٓبي ىهْي كه آرِ يي يي



و، ثواكه ٍزٕكِ يَئٕل يقبثواد فٜ، آٌ ّت ثّ ٭ويبَلِ گو٭ذ. يبكُ ثقي

 گٮذ: ايُب ٕٮوکيهٕيزوٌ.  ٍُگو يي

ثّ هاَُلِ گٮزى: يٍ ايْت ثبيل كه کُبه ايٍ ثواكه ثَيغي ثًبَى. رغوثّ ٔ 

اٝال٥برى ها يُزٲم کُى. هاَُلِ گٮذ: رب ا٭واك ٱهّ اثٕمه ثوگوكَل، يکي كٔ ٍب٥ذ 

يبَيى. يٍ كه ايٍ ىيبٌ کٕربِ ثَيبهي اى  ي ييکْل. ٭٦اًل يب كه ٍُگو ِع ٕٝل يي

 ي٥ٕٕٙبد ها كٱيٰ ثوايِ رٕٙيؼ كاكو.

ّل ثب  گٮزى، رُّْ ايٍ يٞبنت يي ٔٱزي فيهي فٕكيبَي ٔ كٍٔزبَّ ثوايِ يي

كاك. ثوفي اى ايٍ َکبد ٔ رغوثيبد ها ث٦ل اى كٔ ٍّ  پوٍيل ٔ گُٕ يي ٔن٤ يي

٥ٕبد ٭وكي ٔ اعزًب٥ي ْى يبِ يزٕعّ ّلِ ٔ کَت کوكِ ثٕكو. كه كيگو يٕٙ

 يًکٍ اٍذ ٭وك ربىِ ٔاهك ث٦ٚي رغوثيبد ها رب چُليٍ يبِ ْى کَت َکُل. 

كاّذ ٔ ًْوىيبٌ ثواي ثوگْذ  فٕكهٔ يٕٱ٤ ثوگْزٍ عهٕ ْو ٍُگو َگّ يي

، نٞيٮي، کويًي ٔ يٍ ثّ يٲو ٭، ي٦ًُي٭، فويي٭ّلَل. ثٓوايي ٍٕاه يي

ٔ  ٭، َيکيايًبَيبٌرو ه٭زّ ثٕك. کُى ًٝٓبٍجي ىٔك ٭ويبَلْي فٜ ه٭زيى. ٭کو يي

ْبي يقزه٬ ه٭زُْبٌ ها پيْزو  ها ْى کّ ّکم ٭يٲلو ٔ يٖٞٮٕي ؽيلهي

 رٕٙيؼ كاكو. 

کوك. ثٓوايي گٮذ:  کْيل ٔ هْب يي كه يَيو ثوگْذ، نٞيٮي گهُگلٌ ها يي

نٞيٮي كٔثبهِ ًْبٌ « نٞيٮي عبٌ! ثًيوو ثواد، ؽبال كيگّ اٍهؾّ ها ثناه.»

ؽبال كيگّ ايٍ »إ٪و يک ٍُٲهًّ ثّ کزٮِ ىك ٔ گٮذ:  ؽوکذ ها رکواه کوك.

نٞيٮي يٲلاهي َبهاؽذ « آّ٪بل ها كٔهاَلاى، ايٍ ّت آفوي ثناه ٍبنى ثوٍيى.

ّل. أ كٔ ٍّ ٍبل اى يب کٕچکزو ثٕك. آفويٍ ّت ها كه پبكگبٌ اثٕمه فٕاثيليى. 

اى  هٍيلَل. ثوفي ًْوىيبٌ ٕجؼ ْبي يقزه٬ كيو يب ىٔك يي ْب اى يٕٱ٦يذ ثچّ

كيلَل، ّبكی  ليگو ها ييّل. اى ايُکّ كٔثبهِ يک فٜ ثبىگْزُل. كيلاهْب ربىِ يي



ْب ٥ٖو هٔىي کّ اى ايُغب ثّ فٜ  ٥لاكي اى ثؤثچّىكَل.  کوكَلٔ ٩ُظ يي يی

يٲلو ه٭زيى رب ايْت )كٔ يبِ ٔ َيى( ؽزي يک ك٭٦ّ ًْليگو ها َليلِ ثٕكيى. 

 (٭)يضم يٍ ٔ ٥هي ٩يوري

ٔىيل. كِه چٕثي  ٍّ اربٯ ثٕك. آٌ ّت ثبك ياليًي يييؾم اٍزواؽذ يب كٔ 

 ثَذ.  کوك ٔني گبْي رُل يي اربٯ يب چٮذ ٔ ثَذ َلاّذ. ثبك آَوا آَْزّ ثبى يي

اي  نٕالْبيِ ىَگ ىكِ ٔ رُّْ چُل ٱٞوِ ه٩ٍٔ ثٕك. يٕٱ٤ ثبى ّلٌ َبنّ

کٕثيل. ٕلاي آٌ،  ّل، يؾکى ثّ چبهچٕة يي كنقواُ كاّذ. ٔٱزي ثَزّ يي

پيچيل. كه ٍکٕد ّت ٕلايِ ّجيّ  ٯ ٔ هاْؤ فبني ٔ فهٕد ييرٕي ارب

 ّهيک ٔ اَٮغبه رٕپ ثٕك. 

گٕيي  ْب کّ كه کُبه ْى فٕاة ثٕكَل، يکي ثّ ؽبنذ ْنيبٌ كٔ َٮو اى ثؤ ثچّ

آٌ يکي ْى كه « کٕثٍ! ْب چٲله يي ايْت آرِ آي ٍُگيُّ!، رٕپقبَّ»گٮذ: 

رٕپقبَّ »ىك، گٮذ:  ؽو٫ يي ؽبني کّ يٲلاهي ٍوُ ها فبهاَل ٔ عٕيلِ عٕيلِ

 «ژاَلاهيويّ.

كاََذ يٍ ْى ثيلاه  هٍّٔ اربٯ ثهُل ّل. ًَي ثواكه ًٝٓبٍجي كه ربهيک

ثقٕاثيل کّ اآلٌ رٕپقبَّ ها »او. ًْواِ َٮٌ کْيلٌ ٥ًيٰ، آَْزّ گٮذ:  ّلِ

پْزي  ْب پبٔهچيٍ ه٭ذ ٔ يک کٕنّ ٍپٌ اى ييبٌ فٕاثيلِ« کُى. فبيُٕ يي

 ناّذ رب كيگو ثبى ٔ ثَزّ َْٕك. ٍُگيٍ پْذ كه اربٯ گ

ْبي ّقٖي ها  ٭وكاي آٌ ّت، ٍالػ ٔ رغٓيياد فٕك ها رؾٕيم كاكيى. نجبً

رکبَيل. ث٦ٚي ا٭واك  پّٕيليى. ْوکَي اگو کًي كيگو رُٲالد كاّذ رّ کيَّ ها 

گو٭زُل.  ْبي ىهْي ٔ رغٓيياد ثب كٍٔزبٌ ٥کٌ يبكگبهي يي كه کُبه كٍزگبِ

ْيچگبِ ثّ ايٍ ّکم ثب ايٍ ع٤ً رکواه َقٕاْل ّل.  صجذ رٖٕيو اى نؾ٢بري کّ

آفويٍ يواؽم پبيبَي يإيٕهيذ گؤِ ها كنَٕىاَّ ٔ كٱيٰ  ٭ؽَيٍ هٔؽبَي



ا... ا٭ؤى ثواي ايٍ يبيٕهيذ ثّ يُٞٲّ  کوك. أ پٌ اى ّٓبكد َغبد پيگيوي يي

 مْبة آيلِ ثٕك.  ٍوپم

 



 

 

 

 

 

ِکشيِِمساتمًِطىاب

اى پبكگبٌ هٍيل. آيبه ا٭واك کبهٔاٌ ا٥يايي کبهْبيًبٌ رًبو ّل. ٔٱذ فؤط 

ََجذ ثّ ٍّ يبِ ٱجم كه يٕٱ٤ ٔهٔك، ثّ ٬َٖ رٲهيم يب٭زّ ثٕك. ْْذ َٮو ثّ 

 ّٓبكد هٍيلِ ثٕكَل.

ا... ا٭ؤى، اؽًل  هٙب ٥ًٕأثبيي، َغبد پي، آٌ ٥ييياٌ: ٱبٍى افجبهي، إ٪و ٭وؿ

ل. ًْٲٞبهاٌ آهايي، اؽًل ؽٲيٲي، يؾًل كاه٩ّٔ ٔ ٥جبً ٭قوائيبٌ ثٕكَ گم

ىاكِ، اؽًل  ا... ايًبَيبٌ، يؾًل َيکي، ٥جبً ىاه٣ يغؤػ ٔ عبَجبى ّلِ فيو

ىاكِ، اکجو ٍهًبَي ٔ اؽَبٌ ٍب٥ي ثٕكَل. ّبيل كيگواَي ْى کّ يٍ اى آَبٌ  ّيـ

 فجو َلاهو. 

يٕٱ٤ فؤط اى پبكگبٌ ثبيل رًبو  ثًٕ آٔهكَل. ٱجم اى ؽوکذ كٔ كٍزگبِ ييُي

ثٍٕيهّ كژثبَي ثبىهٍي كٱيٰ ّٕك ٔ ا٭واك ثبىكيل ثلَي ْب  كاٌ ْب ٔ عبيّ کي٬

كٱزي ٍٔبيم فٞوَبک يضم ٭ُْگ ٔ  َّٕل. رب يجبكا فلاي َبکوكِ ثو اصو ثي

 َبهَغک ٔ ٩يوِ اى يُٞٲّ عُگي فبهط ّٕك. 

اگوچّ يَئٕنيذ هًٍي َلاّذ. ايب چٌٕ ثّ ايٍ ي٥ٕٕٙبد  ٭َژاك إ٪و ثٓوايي

ْب ها َگبِ کوك رب اگو اؽيبًَب  اى ثچّ کوك، يکجبه ٍٔبيم ّقٖي فيهي رٕعّ يي



يٕاك ي٥ًُّٕ َيكّبٌ ثبّل، ٱجم اى ايُکّ كژثبَي پيلا کُل، فٕك يب ؽم ٔ ٭ٖهِ 

 کوكِ ثبّيى رب کبه ثّ عبْبي ثبهيک َوٍل. 

ْب ثّ ٬ٕ ايَزبكَل. َيؤْبي ًٍظ كژثبَي ًّْ ها كٱيٰ گْزُل. فلا ها  ثچّ

يک چزو  ٭كاٌ ٥هي ٩يوري بيّّکو چييْبي عُگي ٔ فٞوَبک َيب٭زُل. اى ع

يُٕه رٕپ پيلا کوكَل. ٍٮيل ٔ ثيهگ ٔ كيلَي ثٕك. كژثبٌ گٮذ: ايٍ ها گهٕنخ 

 كاك.  َجبيل ثجويل. ٩يوري اْم رًکيٍ َجٕك ٔ رؾٕيهْبٌ ًَي

يب ٦ٍي کوكيى، گؤِ كژثبٌ ها يزٲب٥ل کُيى کّ ايٍ چزو يک چيي يبكگبهي اى 

د اَٮغبه ٔ َّ فٞوي كاهك. ٩يوري َّ ٱله !َذکّ َيعجّٓ اٍذ. ٍٔيهّ عُگي 

اَل ٔ  چزو ثيهگ ٔ ٱُْگ اٍذ. فٕك آَٓب ْى آٌ ها پَُليلِايٍ  »گٮذ:  يي

کوكَل کّ ؽو٭ْبٌ ها  كژثبَٓب ي٪ؤهاَّ پب٭ْبهي يي« ثواي يبكگبهي كٍٔذ كاهَل.

 ثّ کوٍي ثُْبَُل. 

ْب ُٝبة چزو ها كٔه كٍذ پيچيل ٔ کْيل. ايب ىٔهُ ثّ ىٔه  يکي اى َگٓجبٌ

ْب ا٭ئكِ ّل. يب َيي ثّ کًک ٩يوري ه٭زيى.  هٍيل. ثو ر٦لاك كژثبٌ ٥هي ًَي

ْبي ثهُل ٔ ثَيبه يؾکى چزو ها كه كٍذ پيچيلِ ٔ  ْوکَي ٱًَزي اى ُٝبة

 کْيل. يي

رو  کْي ثلٌٔ ا٥الو ٱجهي ثب ٱلهد ْوچّ رًبو َبفٕاٍزّ يک يَبثٲّ ُٝبة

ٕكيى، گؤِ يب ثوَلِ ّل. ثب اعوا ّل. َٓبيزب كه ايٍ يَبثٲّ کّ كأهُ فٕك يب ث

ْب كهْى ّکَزّ ّل. چزو يبكگبهي اى كهة كژثبَي  ٕهٕاد ثهُل آفويٍ يٲبٔيذ

 فبهط ّل. 

کوكيى. فٕكهْٔب ثّ ّٓو ؽوکذ پبكگبٌ اثٕمه اى ٍٕاه ثو ٍٔبيم َٲهيّ 

اثٍ اٍؾبٯ ا٦ّوي  مْبة هٍيلَل. يک ثبه كيگو اى عهٕ يوٱل يٞٓو اؽًل ٍوپم

ٔ َيي  7ٔ ايبو ْبكي7أ اى يبهاٌ َيكيک ايبو عٕاك .نّزيىثب ٍالو ٔ كهٔك گ ٱًي



ثّ ٍٕي کوَل ٔ  1كه يُٞٲّ ٱى ثٕكِ اٍذ. 7ًَبيُلح ايبو ؽٍَ ٥َگوي

آثبك ثيؤٌ آيليى. آفويٍ َٲّٞ کُزول ٥جٕه ٔ يؤه ثّ يُٞٲّ عُگي  اٍالو

گوكَخ پبٝبٯ ثٕك. ايُغب ثبيل پيبكِ ّل رب ٍٔبيم ّقٖي يٕهك ثبىكيل ٔ ثوهٍي 

 بٌ ٱواهگيوك.كژث

کْي آيبكِ کوكيى. ثب يٲلاهي  فٕك ها ثواي يوؽهّ پبيبَي يَبثٲّ ُٝبة

ًْبُْگي ٔ عبگيوي ٔ چيُِ ا٭واك كه ٬ٕ ٱواه گو٭زيى. كنًبٌ فُٕ ثٕك کّ 

رًويٍ ٱجهي كاهيى. ايٍ ك٭٦ّ َگواٌ ثبفذ َجٕكيى. يَبثٲّ ثوگياه َْل. هٱيت ثب 

 فٕاِْ رًکيٍ کوك ٔ ثّ فيو گنّذ. 

ْب ٔ  آثبك هٍيليى، ي٢ُوِ ثبىاه فويل ٔ ٭ؤُ، كکبٌ اٍالوّٓو ثّ  ٔٱزي

٭ؤّبٌ ٔ آيل ٔ ه٭ذ يوكو ثواي يب ربىگي كاّذ. ثٕيژِ چٓوح کٕكکبٌ  كٍذ

رو ثٕك. كٍٔزبٌ، ثيْزو آَبٌ ها ثّ ْى َْبٌ  كاّزُي ٔ عبنت فوكٍبل، كٍٔذ

 ثچّ َليلِ ثٕكيى!پيِ رب ثّ ؽبل  ٍّ يبِ چوا کّ اى كاكَل.  يي

ثّ کويبَْبِ هٍيليى. ٔاهك ًْبٌ يکبَي ّليى کّ ٍّ يبِ ٱجم يٕٱ٤  ِگب٥ٖو

آيلٌ يک ّت فٕاثگبًْبٌ ثٕك. ٩ؤة ّل. يک ارٕثًٕ عهٕ كهة ٍبفزًبٌ 

 رٕٱ٬ کوك.

يبِ ٱجم ثّ يؾٕهْبي ٥ًهيبري  1/5َبثبٔهاَّ كيليى گؤِ كٍٔزبَي َْزُل کّ 

اکجو  ، ٥هي٭کيبٌثٕكَل. اى عًهّ: ؽَيٍ يه  ّٓو يويٕاٌ کوكٍزبٌ ا٥ياو ّلِ

ىاكِ، إ٪و عويلِ )ّٮي٦ي پٕه(، ؽَيٍ أٱبَي، ؽَيٍ ّکبهي، إ٪و  اؽٍَ

 . ٭ىاْلي، ٥جبً هئيَي، ؽَيٍ ٭ويبَيبٌ، ٥جبً ٍبکُي

                                                
ٔي ثّ ايو ايبو يبىكْى يَغل ايبو ها كه . ي ٍٕو ْغوي اٍذ هأيبٌ ؽليش كه ٍلِ( اى ٭ٲيٓبٌ ٔ 1

كه . هَْپبه ٱى ّل7آٌ يوك ثيهگ يٕٱ٤ ثبىگْذ اى ؽظ ثّ ٍبيوا ه٭ذ ٔ پٌ اى كيلاه ايبو . ٱى ثُب ًَٕك

 .مْبة ثيًبه ٔ هؽهذ کوك ثيٍ هاِ كه ٍوپم



ًْييبَي ؽٕٚه يب ٔ آَبٌ ثٕٞه رٖبك٭ي ٔ ٩يو يُز٢وِ چيي عبنجي ثٕك. ث٦ٚي 

کوكَل رب  ياٌ ييىكَل. اى پُغوِ ارٕثًٕ رب کًو فٕك ها آٔي اى ّٕٯ كيلاه ٩ُظ يي

 كٍزي ثو کز٬ ًْوىيبٌ ثگناهَل ٔ ٭ْبه كُْل. 

ٕجؼ هٔى ث٦ل ثّ ٝو٫ کبّبٌ ؽوکذ کوكيى. ٍب٥ذ اى َيًّ ّت گنّزّ ثٕك 

ْبيْبٌ َيكيک ثٕك، ه٭زُل. َّ فٕكهٔيي  کّ ٔاهك ّٓو ّليى. ر٦لاكي کّ فبَّ

ثواي آهاٌ ٔ ثيلگم ثٕك ٔ َّ كٍٔذ كاّزيى ايٍ يٕٱ٤ ّت يياؽى فٕاة 

 اكِ ثْٕيى. ٬َٖ كٔو ّت ها كه ًَبىفبَّ ٍپبِ کبّبٌ فٕاثيليى. فبَٕ

عهٕ ىيبهد  ٭ٔ فويي ٭ٕجواَّ ؽوکذ کوكيى. ثب ثٓوايي پٌ اى ًَبى ٕجؼ ثي

أ ثٕك.  أنيٍ َٮوي کّ يالٱبد کوكيى،هٙب چبٱيبٌپيبكِ ّليى. 7يؾًلْالل

كٔ كٍذ ها کبيم ثهُلکوك، ٭ويبك کْيل ٔ رب پيِ يب « ْْزي ىيبهد»ٍٜٔ 

يبِ ٱجم ثوايًبٌ ىَلِ ّل کّ چٓبه َٮوي ثواي  1/5كٔيل. ًْبٌ نؾ٢ّ فبٝوح 

ثبيل أل كه ؽوو ىيبهرگبِ ٥وٗ اكة عب ثّ ٱى ه٭زيى.  كٔهح آيٕىُ اى ًْيٍ

كه اهرٮب٥بد ًْوىو ّٓيل ّبكاة  یکوكيى. ث٦ل اى آٌ ىيبهد ٱجٕه ّٓلا يی

 كهاى يل ٢َو ثٕك. ثبىي

فجو  بل( آَبٌ ها كيل. كٍٔذ كاّذ فُٕاکجو ثٲ پَوفبنخ إ٪و ٔ اؽًل )٥هي

ثبّل. ثب ٥غهّ ثّ يُيل إ٪و کّ كه ًْبٌ َيكيکي ثٕك، ه٭ذ رب ٔهٔكُ ها يژكِ 

 ّل. كْل. نجقُل ثبثب اؽًل )فلا أ ها هؽًذ کُل( ثوايِ يْزهٰ ؽَبة يي

چٓبهٍٕٯ ثّ ثبثب اؽًل إ٪وي كه يؾهّ  پله إ٪و رٕي ْيئذ ٥ياكاهي ٥هي

كٔيل.  اه ٱبني پبييٍ پويلِ ثٕك. ثلٌٔ کٮِ، ٍواٍيًّ يياى پْذ كي٦و٫ٔ ثٕك. 

هيياٌ ثّ پيْٕاى آيل. يٲبثم ايٕاٌ ىيبهد ثّ إ٪و هٍيل. أ ها كه آ٩ُٕ  اّک

کوك.  اي چييي َگٮذ ٔ ٭ٲٜ گويّ يي كٱيٲّ پيچيل ٔ ثو ٍيُخ فٕك چَجبَيل.

کْل. چٌٕ  ٭ْوك. اؽَبً کوكو، إ٪و کًي فغبنذ يي ث٪٘ گهٕي إ٪و ها يي



جًَي کٕچک هٔي نجِ فْک ّلِ ثٕك. گبْي ثّ آهايي كٍزبٌ پله ها اى كٔه ر

كيل ٔ كه ث٪م  ثبثب اؽًل كٔثبهِ أ ها يکجبه كيگو يي کوك.  گوكَِ ثبى يي

 پيچيل.  يي

كاكٌ ٍو  آَْزّ ٱلو ىكو. چُل يزو کّ اى آَٓب كٔه ّلو ثب اّبهِ كٍذ ٔ رکبٌ

 فلاؽب٭٢ي کوكيى. 



ِ

 



 

 

 

 

 

ِتسُيًِدسابِ

 ٭َژاك ٭وكاي هٔى ثبىگْذ، إ٪و ثٓوايي يلد ٍّ يبِ كه عجّٓ ثٕكيى. پٌثّ 

« اَل ًّْ ثبيل ثؤيى ثّ ٍپبِ کبّبٌ ٔ رَٕيّ ؽَبة کُيى. كاكِفجو»گٮذ: 

 گٮزى: چييي رؾٕيم يب َجٕكِ، ٔني ثؤيى ثجيُيى چکبه كاهَل؟

اى يکي پوٍيليى، ثواي رَٕيّ ثّ يؾم پبيگبِ ٍپبِ پبٍلاهاٌ کبّبٌ ه٭زيى. 

ؽَبة ثّ کلاو ٔاؽل يواع٦ّ کُيى؟ َْبَي اربٯ ايٕه يبني ها كاك. كه آَغب فٕك 

 ها ي٦و٭ي کوكيى.

اى ثواكهاٌ ٍپبْي ٭ٓوٍزي آٔهك. گٮذ: ايُغب ها ايٚب کُيل. ٍپٌ چُل  يکي

ثَزّ اٍکُبً هٔي ييي گناّذ. ْو ثَزّ يکٖل ثوگّ كِ رٕيبَي يب ثيَذ 

كاََزيى کّ آَٓب اى  ثٕك ٔ يب ًَي اي هٔي ييي ْب چُل نؾ٢ّ رٕيبَي ثٕك. پٕل

 يبٍذ. 

يَئٕل يبني يٲلاهي رُل ٔ ثهُل گٮذ: ُفت، پٕنزبٌ ها ثوكاهيل! گٮزى: چّ 

پٕني؟! رٕٙيؼ كاك ًّب کّ ٍّ يبِ عجّٓ ثٕكيلِ ايل، ثواي ْو يبِ كٔ ْياه رٕيبٌ 

ؽٲٕٯ كاهيل. كه يغ٣ًٕ ثّ يجه٨ ِّ ْياه رٕيبٌ اٍذ. گٮزى: يب چُيٍ ٱواهي 

 گٮذ: كه ْو ٕٕهد ايٍ ؽٰ ًّبٍذ.  !ٱجاًل َگٮزّ ثٕكَلٔ َجٕك 



پٕل ها ثب فغبنذ ثوكاّزيى. ٍوي٤ اى آَغب كٔه ّليى. اى ايٍ يبعوا ثَيبه 

َُْيلِ ٔ ثٕيي َجوكِ ر٦غت کوكو. چٌٕ پيِ اى ايٍ كه ايٍ يٕهك ْيچ ؽو٭ي 

 ثٕكو.

ك٭٦ّ  پٕل ها کّ ثّ يبكهو كاكو گٮذ:ايٍ»گٮذ:  ٭وكاي آَؤى إ٪و ثب فُلِ يي

هَل بي ياي ي ي! ك٭٦ّ ث٦ل يک گَٕي پو اى پُجخ فَٕي ٔ كٔا ٍوفّاِ پٕل آٔهك

 « ٍذ.ا ثگيو! ايٍ ْى إ٪و رٕ ,پيِ يٍ ٔ ييگٍ

ه٭زى. اُ  ثّ فبَّيکي كٔ هٔىي کّ گنّذ، ثواي كيلاه پلهثيهگى )ثبثب ٥هي( 

اى )فلا أ ها هؽًذ کُل( پيو ٔ ٍبنقٕهكِ ثٕك. چًْبَِ پٌ أ كه يُيل َجٕك. 

 ْبي عواؽي ثيُبيي َلاّذ. ٥ًم

ه٭ذ كه آٍزبَّ كهة يَغل يب  اکضو هٔىْب ٥ٖبىَبٌ ٔ كٍذ ثّ كيٕاه يي

ََْذ. عبيي کّ يؾم گنهاَلٌ أٱبد ثيْزو پيويوكاٌ  ؽَيُيّ چٓبهٍٕٯ يي

 اى کبه ا٭زبكِ يؾم ثٕك. 

ّلَل. کَبَي کّ کبه  رٕاََزُل هاِ ثؤَل، ثبىََْزّ ًَي ا٭واكي کّ رب يي

كاََزُل. اگو ثّ كنيهي ؽزي ثيًبهي يب  ٍبنگي ها ٥به يي 47كه ٍٍ ىيو  َکوكٌ

ََْزُل، اؽَبً  ّکَزگي اٍزقٕاٌ يب ٬٦ٙ ثيُبيي ثّ اعجبه كه فبَّ يي

کوكَل کّ ٍوثبه كيگواَُل ٔ ىؽًبد  کوك. چٌٕ ٭کو يي ثيکبهي آَبٌ ها هٔاَي يي

 ىَلگي آَبٌ ثو كُٔ كيگوي اٍذ. 

لو. پوٍيل: رٕ ه٭زّ ثٕكي عُگ؟ گٮزى: آهِ. ٍالو کوكو ٔ ٕٕهرِ ها ثٍٕي

گٮذ: کلاو ّٓوْب ثٕكي؟ گٮزى: ٍو يوىْب ثٕكيى. ثبثب٥هي! اٍى کغب ها ثجوو کّ 

مْبة  ثُْبٍي! گٮذ: فت، ثگٕ ّبيل اًٍِ ها ُّيلِ ثبّى. گٮزى: يب ٍوپم

آثبك ٔ کوَل ه٭زي؟  ٔٱزي کّ گٮذ: اى اٍالو .ثوايى كنچَت ٔ ُّيلَي ّلثٕكيى. 

اُ کَْٕزبَّ.گٮزى: ثبثب ! رٕ کّ فٕة آَغب  گوكَّ پبربٯ ه٭زي؟ آَغب ًّْ اى يَيو



يب اى ًْيٍ عبكِ ثّ ٕٕهد کبهٔاَي ثّ کوثال »ُّبٍي؟ گٮذ:  ها ثهلي! چٕٞه يي

فيهي ثبيل يٕا١ت ثبّيل. آٌ ثبالي کِٕ »ث٦ل ٍٮبهُ کوك ٔ گٮذ: « ه٭زّ ثٕكيى!

 «کُُل. و كه ييْب اى آَغب ري ْب ٔ يييلي چُل رب ٩به َْذ، هاْيٌ

او فيهي ثوايى عبنت ّل، ُْٕى کوثال ه٭زُِ ها ثّ ايٍ ّکم  كيلاه ثبثب فٕاعّ

 َُْيلِ ثٕكو. 

 





 

 

 

 

 

ِايمِِآوانِراَِلفِکردي

أايم آثبًَبِ ثٕك. ّکَزّ ّلٌ يؾبٕوح آثبكاٌ كه يبِ ٱجم ّٕه ٔ ّٕٯ 

ثَيظ  ْب ها يٚب٬٥ کوكِ ثٕك. چبُٔ ثواي ه٭زٍ ثبَگ ثوآٔهك: ؽٕٚه كه عجّٓ

 ا٥ياو فٕاْل كاّذ. 4/6/67كهربهيـ 

ثواي يٍ ٔ ث٦ٚي كٍٔزبٌ ًْوىو ثيِ اى ثيَذ هٔى اى يإيٕهيذ ٍّ يبّْ 

هٍيل. ثيْزو  اٍزواؽذ ٔ رغليل ٱٕا کب٭ي ثّ ٢َو يي .گنّذ مْبة يي ٍوپم

هؽى، يالٱبد كٍٔزبٌ، كيلاه ثب فبَٕاكح ي٢٦ى  ٔٱذ يب كه ايٍ يلد ثب ٕهّ

 كهاى گنّذ.  ٌ ًْوىو ٔ ّبكاة ّلِ كه اهرٮب٥بد ثبىيّٓيلاٌ، يقًٖٕٕب ّٓيلا

هٙب ؽٲيٲي)فلا أ ها هؽًذ کُل( ثبثبي ّٓيل اؽًل  ثيذ آٱب يلاػ اْم

فٕاْل، ثؤو يؾم ّٓبكد اؽًل ٔ ًْوىيبَِ ها ثجيُى  فيهي كنى يي»گٮذ:  يي

يبكهُ »گٮذ:  ْب يي ًْچُيٍ پٌ اى يلد.« كه آَغب كٔ هک٦ذ ًَبى ثقٕاَى... ٔ

 « پٕل فوك کّ ثواي عٍْ ٥ؤٍي أ آيبكِ کوكِ ثٕك، ُْٕى كاهك. يٲلاهي

كيلَل، اثواى  ًْيُٕٞه ثٲيّ پلهاٌ ٔ يبكهاٌ ّٓيلاٌ ًْوىو ٔٱزي کّ يب ها يي

آهايي )فلا أ ها هؽًذ کُل(  کوكَل. يبكه ّٓيل اؽًل گم يؾجذ ٔ كٍٔزي يي

ٌ اثواى كيل، آَچُب ْب پٌ اى ّٓبكد اؽًلُ يي ٔٱزي ًْوىيبٌ ها ؽزي ٍبل



کُل. اگوچّ يب كه يٲبثم آَبٌ  کوك يضم ايُکّ ثب پَوُ ٕؾجذ يي ٥الٱّ يي

ّليى. چٌٕ  ّويُلِ ثٕكيى ٔ گبْي ثواثو ثوفي اى فٕيْبٌ آَبٌ آ٭زبثي ًَي

 ايى.  ٍبنى اى عجّٓ ثوگْزّ

مْبة ثوايى رلا٥ي  كه ايٍ نؾ٢بد گبْي فبٝوح يکي اى ًْوىيبٌ كه ٍوپم

ل ثٕك. ٔٱزي ثّ يوفٖي ه٭ذ ٔ فيهي ىٔك ثوگْذ، اى ْبي ًّب ّل. أ اى ثچّ يي

أ پوٍيلو: چوا ىٔك ثوگْزي؟ رٕ کّ ثيْزو ايٍ يلد ها كه هاِ ثٕكي! گٮذ: اى 

گٮزى: چّ هثٞي  کْيلو. َگبْي ثّ أ کوكو ٔ رٕي كنى  فبَٕاكِ ّٓلا فغبنذ يي

 كاهك؟! كه آٌ يٕٱ٤ ؽو٫ آٌ هىيُلِ ثوايى ٱبثم ٭ٓى ٔ كهک َجٕك. 

صجذ َبو کوكيى. آٌ يٕٱ٤ كاّذ. « ا٥ياو َيؤ»ِ ٔاؽلي ثّ َبو ثَيظ ٍپب

ؽَيُي يَئٕل ا٥ياو َيؤ ثٕك. انجزّ ث٦لْب پٌ اى ايُکّ     ا... ؽبعي پبٍلاه ٍي٬

 أ ثّ عجّٓ ه٭ذ، يَئٕنيذ ا٥ياو َيؤ ثّ يٍ ٔاگناه ّل.

ها ا٥ياو ثّ ايٍ ّيِٕ ثٕك کّ َيؤْبي كأٝهت ثَيغي ٍٔبيم َٲهيّ يَب٭وي 

ْبي  ّلَل. آُْگ ٢َبيي ًْواِ ثب ٕلاي پوّٕه يلاػ ي٦و٫ٔ عجّٓ ييه ٍٕا

ّل. اى  )ؽبط ٕبكٯ آُْگواٌ( كه عهٕي ع٦ًيذ ثب ثهُلگٕ پقِ يي َجوك

 گنّزُل. ثب ثلهٱّ ٔ فلاؽب٭٢ي فٕيْبٌ ٔ يوكو كه ْبي إهي ّٓو يي فيبثبٌ

٥يايي ثَيظ کبّبٌ کّ كه يؾٕٝخ ّٓوكاهي ثٕك، ثّ ثٲيّ َيؤْبي اپبيگبِ يؾم 

 ّلَل.  يُٞٲّ يهؾٰ يي

رٕيبٌ ثّ ٥ُٕاٌ کوايّ  21يب  27ثًٕ يجه٨  يٕٱ٤ ا٥ياو ثّ ْو كٍزگبِ ييُي

 پوكافزى. چييي ثّ ٥ُٕاٌ ٕٕهرؾَبة يٞوػ َجٕك. انًغهٌ( يي ًْبَغب )٭ي

ًْيّْ اى عيت فٕك پوكافزّ ٔ آٌ ها ثّ ٥ُٕاٌ کًک ثّ عجّٓ ثّ ؽَبة 

 ٥ياو گبْي ثيِ اى ؽٲٕٯ يک هٔى يٍْب كه يک هٔى ا آٔهكو. ع٤ً کوايّ يي

 ی كاّذ ا ْب َيبى يجوو ثّ ٍٔيهخ َٲهيّ گَّٕ ثوَبيّ ٔاؽل ثَيظ ثواي ايٍ ّل. يی



يک هٔى پبٍلاه اؽًل ثبّل.  ثَيظيَئٕنيٍ  فٕكٔ افزيبه كه يبنِکيذ  کّ

ؽالعي )ثيلگهي( کّ يَئٕل رلاهکبد ثَيظ ثٕك ٔ ًْيّْ ثب ؽوٓ ٔ عُٕ 

اگو ثب ّوکذ »کوك، پيُْٓبك کوك:  رالُ يي ْبي يوكيي ثواي عنة کًک

ر٦بَٔي كه ٔ پُغوِ ٍبىاٌ ٕؾجذ کُيى ٔ يْکم کًجٕك ٍٔبيم َٲهيّ ها رٕٙيؼ 

اَلاى  چٌٕ اى ٍٕك ّوکذ پٌ لْيى، فيهي آيبكگي كاهَل ثّ ثَيظ کًک کُُل.ث

پٌ اى چُل هٔى فجوكاه ّليى کّ ْيئذ يليوِ ٔ يليو ٥بيم ٔ « فٕثی كاهَل.

 ي ّوکذ عهَّ كاهَل. گؤْي اى ا٥ٚب

پٕه ٔاٱ٤ كهفيبثبٌ يؾًل ْالل  َبٕو ٕالؽي ثّ يؾم كکبٌ عّٕکبهي ؽبط  

ى. ثّ فٕثي اٍزٲجبل کوكَل ٔ ٍوي٤ پنيو٭زُل کّ يى. َيبى ٔاؽل ثَيظ ها گٮزيه٭ز

ّوکذ ا٭ذ  اى پٌاُ ها  ٔ آَبٌ ْييُّ يىي کُهثًٕ فويلا ييُيكٍزگبِ يک يب 

ياه رٕيبٌ ثّ َبو يٍ ٕبكه کوكَل. ْ 277يجه٨ . يک ٭ٲوِ چک ثّ يُلبًَ پوكافذ

ي٦هٕو گو٭زى، آٌ ٔٱذ  ٔٱزي ؽَبة کُيل يبْيبَّ يٍ كٔ ْياه رٕيبٌ ؽٲٕٯ يي

 ىيبك ثٕك.آٌ  ّٕك کّ پٕل  يي

ْبي کُّٓ  اٍکُبً كه آفو ٔٱذ اكاهي هٔى پُظ ُّجّ چک ها ثّ ثبَک ثوكو. 

 597بٌ ثٕك. ّبيل رٕيبَي ْو ثَزّ يک يب كٔ ْياه رٕي 27 ٔ 57چؤکيلح  ٔ 

 ّل. كه يؾم ثبَک ٭وٕذ ًّبهُ آَٓب َجٕك.  ثَزّ اٍکُبً يي 517رب

ْب ها هٔي  پٕليهی ثبَک  ثوفٕهك ثب رغوثّ ٔ فُٕ آٱبي ٥جلا... يٖهؼ کبهيُل

ٍپٌ  ! پيْقٕاٌ گناّذ ٔ يک کيَّ ثّ كٍذ يٍ كاك ٔ گٮذ: يؾکى َگٓلاه

ّ فبَّ ثجو ٔ ًّبهُ کٍ. ْو ايُٓب ها ث»آَٓب ها ثّ كافم کيَّ ْم كاك ٔ گٮذ: 

 « يٲلاه کى ثٕك، ٕجؼ ُّجّ ثيب آٌ ها رؾٕيم ثگيو، ٱجٕنذ كاهو.

َٮو اى ًْکبهاٌ ًّبهُ  6،  1ثَيظ ثوكو ٔ ثب کًک  پبيگبِ ْب ها ثّ يؾم پٕل 

ْياه رٕيبٌ اى آٌ رٍٕٜ پبٍلاه  542کى َلاّذ. هٔى ُّجّ  کوكيى. چييي



ْياه  6 ذ ايواٌ فٕكهٔ ٔاهيي ّل.ؽَبة ّوک٩اليوٙب ٍهٕکي )اى کبّبٌ( ثّ 

پٌ اى  افزٖبٓ يب٭ذ. هٔکِ ُٕلني ٔ ٩يوِ يقبهط كيگو يضم رٕيبٌ ْى ثواي

اْلايي »يلری هٔی ثلَّ ايٍ ٍٔيهخ َٲهيّ يَب٭وثوی آثي هَگ َّٕزّ ّل: 

 « ّوکذ ر٦بَٔي كه ٔ پُغوِ ٍبىاٌ آهاٌ ٔ ثيلگم ثّ ثَيظ يَز٦ٚٮيٍ

ّ ثٕك. أ ثواي ثٓزو ٔ ثيْزو ّلٌ ايٍ يُٞٲكه ثَيظ ٔاؽل ٍهٕکي يَئٕل 

. ثّ ْو كهی اى کوك رالُ ييكنَٕىاَّ ايکبَبد يٕهك َيبى ثَيظ ٔ ٍپبِ پبٍلاهاٌ 

 ثَيظ يوكيی ثٕك.. ىك رب کًکی ثگيوك اكاهاد كٔنزی رب َٓبكْبی يوكيی يی

 هٍيل.  عي ايٍ ثّ ٢َو ًَی ای چبهِ

يوكو ايٍ اى ها يي يلد ىيبَي کّ يَئٕل ا٥ياو َيؤ ثٕكيى، ه٭زبهْبي ىيجب

گٮزُي اٍذ: يک هٔى ؽَيٍ ٔ٭ب کّ َٕعٕاٌ ثٕك ثّ  !اَٲالثي يْبْلِ کوكيى

يؾم ا٥ياو َيؤ آيل. ثواي ه٭زٍ ثّ عجّٓ كأٝهجبَّ صجذ َبو کوك. ٭وكاي آٌ هٔى 

ٔاؽلْبي  يقٖٕٓ ا٥ياو ثٕك. ثواي کبهکُبٌ ٍپبِ ٔٱذ اكاهي يٞوػ َجٕك. ثّ

 ب ّت ُْگبو كه يؾم کبه ؽٕٚه كاّزُل. يورجٜ ثب َيؤْبي يوكيي ْو هٔى ر

ايٕه يوثٕٛ ثّ رْکيم پؤَلح َيؤْبي كأٝهت ا٥ياو ثّ عجّٓ ها ثواكه  

كاك. ٥ٖوگبِ ًْبٌ هٔى يبكه ؽَيٍ ٔ٭ب آيل ٔ گٮذ:  پٕه اَغبو يي ؽَيٍ ا٥زٖبو

 «كْى پَوو ثّ عجّٓ ثؤك. يٍ هٙبيذ ًَي»

ايى ٔ أ ها ا٥ياو  به گناهكِيب ثّ أ فبٝو ع٦ًي كاكيى کّ پؤَلح پَوُ ها کُ

کُيى. ٕجؼ ٭وكا يبكه ؽَيٍ أنيٍ َٮوي ثٕك کّ ثّ ا٥ياو َيؤ يواع٦ّ کوك  ًَي

کْيلو  كيْت رب ٕجؼ فٕاثى َجوك ٔ َبهاؽذ ثٕكو. اى علو فغبنذ يي»ٔ گٮذ : 

ٍپٌ يٖواَّ اى يب فٕاِْ کوك کّ « او. کّ چوا يب٤َ عجّٓ ه٭زٍ ٭وىَلو ّلِ

ثبهِ كهگؤِ ا٥يايي ٱواه كْيى. ايٍ يبكه اى ٍبكاد ثيهگٕاه پؤَلح كنجُلُ ها كٔ

 ثٕكَل. )فلا أ ها هؽًذ کُل(



آيلَل، كه يٲبثم  َٕعٕاَبٌ ٔٱزي ثواي اٍى َٕيَي ثّ يؾم ا٥ياو َيؤ يي

ّلَل رب فٕك ها ثيهگ ٔ يوك َْبٌ كُْل. يکي اى  يَئٕنيٍ هٔي پُغخ پب ثهُل يي

ٍُِ کى ٔ  ىاكِ ثٕك. يؾًل اؽٍَ ك، ٥هيکوَٕعٕاَبَي کّ ثبهْب آيل ٔ انزًبً 

ٍبل كاّذ. ايب ىهَگ، چبالک ٔ ثبُْٕ ثٕك. رب ايُکّ يک هٔى يٕٱ٤  51٭ٲٜ 

ايؤى ثّ ْو ٱيًزي ثبّل ثّ عجّٓ فٕاْى  »ا٥ياو آيل ثب رإکيل ٔ يؾکى گٮذ: 

 « !ه٭ذ

 یكه يؾم ا٥ياو َيؤك٭٦ّ   پيِ اى ايٍ ًّْ رو٭ُلْب ها رغوثّ کوكِ ثٕك. ايٍ

، کوكَلٱجم اى كيگواٌ ه٭ذ ٔ كافم ارٕثًٕ ََْذ. ْو چّ ثب أ ٕؾجذ  کبّبٌ

انزًبً کوك ٔ پيبكِ َْل کّ َْل. ٔٱزي يَئٕنيٍ ثواي ا٥يايِ رًکيٍ کوكَل، 

 كاََذ چگَّٕ رْکو کُل.  ىك ٔ ًَي أ ٩ُظ يي

اُ آکُلِ اى يؾجذ ٔ  اي ثوايى َّٕذ. َبيّ پٌ اى چُل هٔى اى عجّٓ يک َبيّ

. ٍواَغبو ًْگبو ثب ثواكهُ ؽَيٍ كه ٥ًهيبري ثب َبو فيجو ثٕك يرْکو ٔ ٱلهكاَ

ؽَيٍ ْى ٍبنخ پوّٕه ثَيغي ثّ ّٓبكد هٍيل.  51کوك ٔ آٌ  ّوکذ

أ كه ع٤ً  ييٓوثبَ ثٕك. ّغب٥ذ ٔ دٍيو ٕٕهد ٔ فُٕ فُٕ يا هىيُلِ

ثيبٌ گو٭ذ، ؽٚبه اى  يپْذ ثهُلگٕ ٱواه ي يَجٕك. ٔٱزّيلِ پٕ يكٍٔزبٌ ثو کَ

 ثٕك.  هٔاٌ ٔ ىيجبَّٕذ، ٱهًِ  يي ئٱز ثوكَل. يأ نند ي ياّيٕ هٍب ٔ

گبْي چُل هٔى ْى يوفٖي گو٭زّ ٔ ثواي كيلاه ا٭واكي کّ ا٥ياو ثّ ْو ٕٕهد 

ه٭زيى. ثواي ايٍ کبه يإيٕهيذ َلاّزّ ٔ عئ  يُبٰٝ ٥ًهيبري يي ّلَل ثّ يي

 .كاََزيى ها الىو يی٩يو هًٍي  خ١ٔبي٬ اكاهي يب َجٕك. ايٍ ثوَبي

رإصيو يب  ْبي هىيي چُبَچّ ثي ٖل كاّزيى ثب كيلٌ ا٭واك ا٥ياو ّلِ كه يگبٌٱ

اؽيبًَب ثواي يَئٕنيٍ ايغبك يياؽًذ کُُل، ك٭٦ّ ث٦ل آَبٌ ها ا٥ياو َکُيى. گبْي 

 گو٭زيى. اى ث٦ٚي ا٭واك ر٦ٓل کزجي يي



کّ  ٭ؽٕٚه يب كه يُبٰٝ ٥ًهيبري رإصيو يضجزي كاّذ. يکجبه ثب ٥جبً ي٦ًُي

ْبي ًْْٓوي ثّ ّٓو ٍُُلط  يبَلْي ثَيظ ثٕك، ثواي كيلٌ ثچّيَئٕل ٍبى

ثّ ي٢ُٕه اعواي ٥ًهيبد كه يُٞٲخ ٥ًٕيي 7ه٭زيى. َيؤْبي نْکو ايبو ؽَيٍ

 ّلَل. ( آيبكِ يي9يويٕاٌ ) ٔانٮغو

فجو ثيٍ هىيُلگبٌ ثواي ّو٣ٔ ٥ًهيبد، ايْت ٭وكا ّت ثٕك. آٌ هٔىْب 

ّ ْو کٌ کبه ٙؤهي َلاهك، كاكَل ک ٍُُلط ايُيذ ََجي كاّذ. ْْلاه يي

كافم ّٓو َؤك. چٌٕ كه چُل هٔى ٱجم اى ايٍ هىيُلِ پبٍلاه ٥جبً ٍبکُي ٔ 

ْبي ٙل اَٲالة كه كافم ٍُُلط  ْبي إٮٓبَي رٍٕٜ گؤْک كٔ َٮو اى ثچّ

  .رؤه ّلِ ثٕكَل

 ا... يَبػ فيهي كٍٔذ كاّذ کّ يًٓبَِ ثبّيى. كٱبيٲي ها كه٥يد

اي پنيوايي کوك. أ ٭وىَلاٌ فوكٍبل ها ثّ ثب ييِٕ آٍبيْگبِ کُبهُ ََْزيى.

٥ًهيبري کّ  ثّ عجّٓ آيلِ ثٕك. يَبػ يک ْٮزّ ث٦ل كه ايبٌ فلا هْب کوكِ ٔ

 کوكَل ثّ ّٓبكد هٍيل.  ايٍ هٔىْب فٕك ها آيبكح آٌ يي

عٕاك يٍٕٮيبٌ ها كيلو. فيهي آهاو ٔ يؾغٕة ثٕك. ٕجؼ هٔى ا٥ياو كٱبيٲي 

ٍ َٮوي ثٕك کّ ثّ يؾم ا٥ياو َيؤي ثَيظ آيل. پٌ اى ٝه٣ٕ آ٭زبة أني

كاٌ ٔ ٍٔبيهِ ها َيبٔهكِ ثٕك. ثّ أ گٮزى: چوا ىٔك آيلي!؟ گٮذ:  عبيّ

او کى ٔ کَوي كاّزّ ثبّل، ٭وٕذ رکًيم آَوا كاّزّ  فٕاٍزى اگو پؤَلِ يي»

اد رکًيم َْلِ  ثبّى. چٌٕ كيْت كه فٕاة كيلو کّ ًّب ثّ يٍ گٮزي پؤَلِ

 «اٍذ.

اُ ها ثوهٍي کوكيى. يٕاهكي ها کى كاّذ. ٍوي٤   ٍ ٍقٍ كٔثبهِ پؤَلِثب اي

فّٕؾبني ثوگْذ. فبٝو ع٤ً ٔ ثب كاٌ ٔ  ثّ فبَّ ه٭ذ ٔ ايٍ ك٭٦ّ ثب عبيّ

اي رُٓب ََْزّ ٔ كه فٕك ٭ؤ ه٭زّ ٔ يُز٢و ثٕك رب ثٲيّ  ٍپٌ كه گّّٕ



وو ثٕك. يبك يبِ يؾ ًْوىيبٌ ثيبيُل. ّٕٯ ا٥ياو ثّ عجّٓ كه ه٭زبهُ ْٕيلا ثٕك. 

اي ها ثو ٭ٚبي  ّٕه ٔ ؽبل ٔيژ7ِثقِ ٍباله ّٓيلاٌ اثب٥جلاهلل ؽَيٍ ٔ َبو انٓبو

مُْي، هٔؽي، گٮزبهي ٔ ه٭زبهي هىيُلگبٌ ايغبك کوكِ ثٕك. آٌ ّت 

 االٍالو يؾٍَ ٱوائزي كه ع٤ً هىيُلگبٌ ؽٕٚه كاّذ. ؽغذ

ٔ يکي اى  وكک أ ٍبنٓب ثوَبيّ كهٍٓبيي اى ٱوآٌ ها كه ٕلا ٔ ٍيًب اعوا يي

 كيلِ  ٕلْب هىيُلِ ثواي ًَبيُلگبٌ ايبو فًيُي كه َٓبكْبي اَٲالثي ثٕك.

كه ييبٌ اَجِٕ ع٦ًيذ يزواکى ثّ كّٕاهي ثّ يک  ثٍٕي ايْبٌ ْغٕو ثوكَل. 

 ٍبفزًبٌ ٔاهك ّل.

. اىكؽبو ا٭واك هٔي َوكثبٌ گناهكِ ثٕكَل كه پْذ ٍبفزًبٌ يک َوكثبٌ چٕثي

اُ ثواي  پٌ اى آٌ كه ّو٣ٔ ٍقُواَيزی ٱوائيٕعت ّکَزّ ّلٌ آٌ ّل. 

 .ًّب يؾجذ اٙب٭ي كاهيل » اي ثُْبَل، گٮذ: ايُکّ ثو نت هىيُلگبٌ فُلِ

ًَبيُلگبٌ هْجو اَٲالة اٍاليي « ّلد ٥الٱّ ًّب يک َوكثبٌ چٕثي ها ّکَذ.

ْو يٲلاه کّ ثيْزو ثب ايْبٌ اهرجبٛ َيكيک كاّزُل، هىيُلگبٌ ْى ثيْزو ثّ 

 کوكَل.  يي  آَبٌ اثواى ٥الٱّ

ّٕه ثب  گبِثيزٕرّ کوكيى. ٍؾو7ّت ها کُبه هىيُلگبٌ گوكاٌ ايبو يؾًل ثبٱو

يلاه کوك، ث ا٭واك ٔ ٕلاي ثهُلگٕ کّ يُبعبد ٔ ك٥ب پقِ يئ ؽبل ٍؾوفييی 

َبو كاّذ، پو اى ع٦ًيذ عٕاٌ َٕهً  «ُلاهلل ع» ًَبىفبَّ کّ ؽَيُيّّليى. 

لاي ىيييخ يُبعبد ا٭واك ٭ٚب ها فٕاَلَل. ٕ ّلِ ثٕك. ٕلْب َٮو ًَبى ّت يي

کّ كيگو ْيچگبِ ٍؾو َقٕاْل  کوكَل. گٕيي پوکوكِ ثٕك. ؽويٖبَّ هاى ٔ َيبى يي

 آيل.

فٕاَلٌ ًَبى ّت ي٥ٕٕٙي ٥بكي ٔ ْو ّجي ّلِ ثٕك. ك٥بْبي ٱُٕد ٔ 

کوك ٔ آَْزّ رَجيؼ  ْبي ٕٝالَي ٔ ثب ؽبل ها ْيچ کٌ يقٮي ًَي ٍغلِ



يٍ عٕاَبَي ها كيلو کّ ٔٱزي ثّ ٍغلِ  گٮذ. فلايب ! رٕ ّبْلي کّ ًَي

کوكَل کّ اى يبكّبٌ  ه٭زُل، پيْبَي ثو فبک ها آَٲله ثب مکو ٕٝالَي يي يي

ه٭ذ كه کغبي ًَبى ٔ هک٦ذ چُلو َْزُل. پٌ اى كٱبيٲي ٍو اى ٍغلِ  يي

 ثوكَل.  كاّزُل ٔ ًَبىّبٌ ها ثب ًْبٌ ٍغلح ٕٝالَي ثّ پبيبٌ يي ثويي

و يْوٱيبٌ کّ اى يَئٕنيٍ ٔاؽل رجهي٪بد نْکو ُْگبو ٕجؼ ثب ًْکبهي إ٪

ثٕك، ًْواِ فٕكهٔ ٔ َيؤْبيْبٌ ثّ فٜ يٲلو ه٭زيى. إ٪و ثلعٕهي رٕي 

ؽَيٍ فواىي   هٔكهٔاٍي گيو کوكِ ثٕك. فيهي كنٓوِ كاّذ کّ اگو ؽبط

ؽَيٍ روكك   )٭ويبَلِ نْکو( يب ها ثجيُل، چّ عٕاثي فٕاْل كاّذ. چٌٕ ؽبط

 ٣ُٕ کوكِ ثٕك.نْکو ها ثّ ّلد يً ا٭واك ٩يو اى يَئٕنيٍ

ؽَيٍ ثٕك. ثبيَزي اٝال٥بد يوثٕٛ ثّ يؾم ٥ًهيبد كٱيٲًب   ؽٰ ثب ؽبط

يقٮي ثبّل. يب كه ٕٝل ك٭ب٣ يٲلً ثب نٕ ه٭زٍ اٝال٥بد ٔ كه َزيغّ يٞه٤ 

فٕهكِ ثٕكيى. يَيو عبكِ رٍٕٜ ْٕاپيًبْبي ها ّلٌ كًٍّ ٙوثبد ٍُگيُي 

 ّل.  ٥واٱي ثّ ّلد ثًجبهاٌ يي

ثب يٕرٕهٍيکهذ ٔ  ٭هٍيليى. ٥جلانکويى كٍزٮؤُ« ٍجي چبنّ»يؾٕه  ثّ

ّل. ايَزبك ٔ ٍالو ٔ اثواى ٥الٱّ کوك. ثواي  ٍو٥ذ ىيبك اى کُبه يب هك يي

 كاَى. ًَي ؟ه٭ذ آٔهي اٝال٥بد فٜ يٲلو ثّ کغب يي ُّبٍبيي ٔ ع٤ً

ىاكِ )اى کبّبٌ( ٭ويبَلح ٔاؽل اٝال٥بد ٔ  ْٮزّ ٱجم ٍيل يٖٞٮي ؽٍَ

د نْکو كه ًْيٍ َٲّٞ ثّ ّٓبكد هٍيلِ ثٕك. أ كه ؽبني کّ ٍٕاه ثو ٥ًهيب

 يٕرٕه ثٕك، يٕهك إبثذ روکِ رٕپ ٱواه گو٭ذ. 

ْب  اهلل كه كايُّ کِٕ کُبه ٕقوِ يک گؤْبٌ پيبكِ اى گوكاٌ يؾًل هٍٕل

يَزٲو ثٕكَل. آٍبيْگبِ آَبٌ كٔ كٍزگبِ چبكه ثٕك کّ ثّ فٕثي اٍززبه ّلِ ثٕك. 

آييي کوكَل. ٥جبً  ي ثب چبيي ٔ رُٲالد پنيوايي گوو ٔ يؾجذاى يٍ ٔ ي٦ًُ



ايى، فّٕؾبل  ْى اى ايُکّ ثّ كيلاهّبٌ ه٭زّ ٭يؾًلي ٢٥يًي ٔ ؽَيٍ ٍهٞبٌ

  ثٕكَل.

آثبكي )كٔ ثواكه( كه  ٍب٥زي ها يًٓبٌ آَبٌ ثٕكيى. ع٦ٮو٥هي ٔ اًٍب٥يم فوو

ْبي يؾهّ  ثچّکوكَل. آَبٌ يضم ثيْزو  يٕهك يَبيم ّٓو ٔ ّٓوكاهي ثگٕيگٕ يي

  اُ ايٍ ثٕك کّ ٬َٖ ىكَل. فٕثي ّٔبك ٔ کٕي ّٓلا ثب ىثبٌ يؾهي ؽو٫ يي

 آٔهكَل.  اى ي٣ٕٕٙ ٍو كهًَي ٔ ّلَل ْب يزٕعّ ًَي ثچّثؤؽو٭ٓبيْبٌ ها ثيْزو 

ثبَي ثٕك،  اي کّ ٍُگو كيلِ يٍ ٔ ي٦ًُي اى چبكه ثيؤٌ آيليى. ثّ ًٍذ ٱهّ

ي ٥واٯ يضم ٍيلٕبكٯ ٔ پُغٕيٍ ؽوکذ کوكيى. ايٍ ٍُگو هٔي ث٦ٚي ّٓوْب

 هٍٔزبْبي اٝوا٫ آَٓب اّوا٫ كاّذ.ٔ 

کوكِ، ٱجواٯ ٔ چبالک ثّ ًٍذ ٱهّ ؽوکذ  ويؾًٕك ؽَبيي ثب پٕريٍ ٔ گْز

َٮٌ ا٭زبكِ ثٕكيى. کِٕ ّيت رُلي  ه٭ذ. يب ثّ َٮٌ رو اى يب يي کوك. ثَيبه ٍوي٤

 ّلِ ثٕك. ثبَي يبْو كاّذ. أ كه عجّٓ فٕة ٔهىيلِ ٔ ٥بكد کوكِ ٔ كيلِ

آهاو  ًّب ي٦ٞم يب َْٕ، ثؤ ثّ کبهد ثوً، يب رٮويؾي ٔ آهاو»گٮزيى: 

 اي ٔ پهّ يبَُل گو٭زّ ثٕك. كه آٌ ٱًَذ اى کِٕ عبكِ ّکم ٕقوِ «آييى. يي

ثب يک هؤً ٥ُٕاٌ يَئٕنيزِ ٱبٝوچی ثٕك. ثَيغی اى ٔاؽل رلاهکبد عٕاٌ 

. نؾ٢بری ها کُبه ذگْ يي ثبىثٕك، ٱبٝو آة ٔ ٩نا ثواي َيؤْبي ٱهّ ثوكِ 

كه پيچ ٔ فى پورگبِ ثبى ثبّل. ثّ أ فلا ٱٕد ٔ  ْب ايَزبكيى رب هاِْ ٕقوِ

ؽزي پبييٍ اى کُبه يب هك ّل. ثواي ٱبٝوْب ثب نجقُل ّبكی  .كٍذ يويياك گٮزيى

ّل، چُبٌ  گبْی ٔٱزی فًپبهِ كه کُبهّبٌ يُٮغو يیكّٕاه ثٕك. اى کِٕ آيلٌ 

    ْب ّلَل، کّ كيگو كٍزوٍی ثّ آٌ ىثبٌ ثَزّ ود يیثب ثبه آة ٔ ٩نا ثّ رّ كهِ پ

ؽَيٍ ي٦يُي ثب عليذ ٔ يًٖى ؽٕٚه ثبَي هٍيليى.  ثّ ٍُگو كيلِ َجٕك.

ْبي ٥واٯ ثواي صجذ ٔٱبي٤ كٔفزّ  كاّذ. كٔهثيٍ ثّ كٍذ، چْى ثّ ٥ًٰ عبكِ



کبه  ايٍ ِ ٔ كاَبیپبييل. أ ْى ٔهىيل ٔ روكك إَا٣ ٍٔبيم َٲهيّ ٔ عُگي ها يي

يب ْى يٲلاهي آٌ ٝو٫ ها کّ كه كٍذ رب كٔهثيٍ ها اى أ گو٭زيى.  ثٕك. ّلِ

ْب ٔ هٍٔزبْب اى آٌ ثبال نند  ْب، عبكِ ْب، كايُّ كًٍّ ثٕك، ثجيُيى. كيلٌ كّذ

 ىيجبيي كاّذ.چْى اَلاىْبی ثقِ ثٕك ٔ 

ؽَبيي ٔ ي٦يُي رؾوکبد كًٍّ ها ثواي ٔاؽل اٝال٥بد ٔ ٥ًهيبد صجذ ٔ 

ْب كهفٜ يٲلو يب ثبيل ٍوي٤ ثّ ٍُُلط  اى كيلٌ ثچّ کوكَل. پٌ گياهُ يي

 گْزيى. ثويي

ثب پيْٲوأالٌ فلاؽب٭٢ي کوكيى. يْوٱيبٌ کّ َگواٌ ثٕك، ثب ثبىگْذ يب 

ؽَيٍ يزٕعّ ؽٕٚه يب كه يؾٕه   َٮٌ هاؽزي کْيل. ؽٰ كاّذ. اگو ؽبط

  !کوك ّل، اى إ٪و ثبىفٕاٍذ يي ٍجي يي چبنّ

ليى. ثواكهو يؾًل٥هي ي٦بٌٔ گؤْبٌ 7ّيًٓبٌ گوكاٌ ايبو يؾًل ثبٱو

ٍيلانْٓلا ٔ ٭ويبَلِ آٌ ثواكه يؾًل ؽَيٍ يبىٔچي ٔ ٭ويبَلِ گوكاٌ  حؽًي

ْى ثواكه إ٪و هعبيي اى کبّبٌ ثٕكَل. اکجو يَغلي اى َيؤْبي ًْيٍ گوكاٌ 

يٲلاهي كه فٖٕٓ ٥ًهيبد ٔ َيؤْب ثب ْى ٕؾجذ کوكيى. أ ؽٕاٍِ ها  ثٕك.

 کوك.  ْب يي ٔ افجبه ّٓلا ٔ ٥ًهيبدي٫ٕٞ٦ صجذ ث٦ٚي ٔٱبي٤ 

ْبيي ها ثواي صجذ فبٝواد كه افزيبه  ٍزبك رجهي٪بد عجّٓ ٔ عُگ ك٭زوچّ

پيِ هٔي يؾًل٥هي ٔ  .هىيُلگبٌ ٱواه كاكِ ثٕك. يَغلي يکي اى آَٓب ها كاّذ

ْبي  ٍپٌ كه افزيبه كأك ٕالري گناّذ ٔ اى آَبٌ فٕاِْ کوك کّ گٮزُي

 کُُل، ثُٕيَُل. و ييكهَٔي ٔ آٌ چييي ها کّ ٭ک

َّٕذ : آگبِ پٌ اى كهٔك ثو پيبيجو هؽًذ ٔ فبَلاٌ پبکِ يؾًل٥هي 

ًّْ اى فلاييى ٔ ثّ ٍٕي أ ثبىگْذ )  اًب هلل ٍ اًب الِ٘ ساجعَى: ثبّيى کّ

فوي ٗعول هثقبل رسُ خ٘شا ٗشُ ٍ هي ٗعول هثقبل رسُ ششا   :ًّْ ثلاَيى کّ .( ٔکُيى يي



ثيُل ٔ ْو کّ ثّ اَلاىح  اي َيکي کُل، آٌ ها يي مهِپٌ ْو کّ ثّ اَلاىح  ) ٗشُ

 ٍٕهِ ىنينّ( 7ٔ8)آيّ (ثيُل. اي ثلي کُل، آَوا يي مهِ

ايُک يجبكا ثب اَلک ٍَزي يٍ ٔ رٕي »... ٕالري ْى ايٍ گَّٕ َگبّذ: 

اي ثّ اَٲالة اٍاليي اى َبؽيخ عُگ ٔاهك ّٕك. پٌ ًْبَگَّٕ کّ  عٕاٌ نًّٞ

ّٕك، پٌ  يٍ يؾًل ثب کْزّ ّلٌ يٍ اٍزٕاه يي٭ويٕكَل: اگو ك7ايبو ؽَيٍ 

اي ًّْيوْب يوا كه ثوگيويل. يٍ ٔ رٕ َيي پيؤ آٌ ؽَيٍ َْزيى. پٌ اي 

ْب يوا كه آ٩ُٕ  ْب ٔ اي ثًت ْب، اي يّٕک ْب، اي روکِ فًپبهِ هگجبه يَهَم

ثگيويل. رب فًَٕبٌ، رب آِ يبكهاًَبٌ، رب کًوفًيلح پلهاًَبٌ، رب َلاي نجيک 

ٔ رب َبنخ يزيًبًَبٌ ىييُخ « ٗب اخبُ ادسک اخبک»ٌ كه پبٍـ ثّ ٭ويبك ثواكهاًَب

١ٕٓه يگبَّ يُغي ثْويذ کّ ٥لل ٔ ٱَٜ ها ثوپب فٕاْل كاّذ ٔ ثّ امٌ فلا 

ٕالري ٭ٓيى، ياكة ٔ ثب رٲٕا ثٕك « ١هى ها ٍوَگٌٕ فٕاْل ٍبفذ، ٭واْى ٍبىك.

 ٔ ّ٪م ّوي٬ ي٦هًي كاّذ. 

ؽَيُي ثوك، أ کّ ثَيغي ٔ ٍُِ  ؽبعي ٔٱزي ك٭زوچخ فبٝواد ها َيك عٕاك

آيل ٔ  آفو ايٍ يوگ ثّ ٍوا٧ آكيي يي»ٍبل َوٍيلِ ثٕك، َّٕذ:  50ُْٕى ثّ 

فٕاثل. پٌ چّ ثٓزو کّ كه ييلاٌ  يوگ ّزوي اٍذ کّ كهة فبَّ ْو کَي يي

 «ؽٰ ٥هيّ ثبٝم ٔ كه هاِ فلا ّٓيل ثْٕيى. 

يک هٔى كه ًَبىفبَخ ا٥ياو اي اى ايْبٌ اَلافذ.  َّٕزخ عٕاك يوا ثّ يبك فبٝوِ

فلايب! »کوك:  َيؤ كٍذ هٔ ثّ آًٍبٌ ٔ ثَيبه يهزًَبَّ اى فلأَل كهفٕاٍذ يي

فٕاْى کّ يٍ ثّ عبي أ  ا... ّٓيل ّٕك. فلايب ! اى رٕ يي َکُل ثواكهو ٍي٬

ّٓيل ّٕو. أ ىٌ ٔ ثچّ كاهك ٔ ّٓبكرِ ثواي فبَٕاكِ يب فيهي ٍقذ فٕاْل 

٥ًهيبد  ای گنّذ. ْٮزّ .(ثيهگِ ٔ هىيُلح پبٍلاه ثٕكا... ثواكه  )ٍي٬« ثٕك.

يَغلي کّ كه ايٍ ٥ًهيبد يغؤػ كه يُٞٲخ ٥ًٕيي يويٕاٌ ٕٕهد گو٭ذ. 



ٕجؼ كه اهرٮب٥بد يويٕاٌ ثب كًٍّ  9ّلِ ثٕك، گٮذ: ٍب٥ذ ؽٕل ٔ ؽُٕ 

گٮذ: اگو  ٕالري يي چي گؤْبٌ ثٕكيى. كهگيو ّليى. كأك ٕالري ٔ يٍ ثيَيى

ٍيى ها اى كُٔ يٍ ثوكاهيل ٔ ثّ  ٔػ ّلو، ثلٌٔ ي٦ٞهي ثييٍ ّٓيل يب يغو

 اي ْى ثواي يٍ كهَگ َکُيل. ًٍذ عهٕ ثؤيل. نؾ٢ّ

يک ٍُگو ريوثبه ٥واٱي ثّ ٕٝه کبيم هٔي ي٤ٕٙ يب رَهٜ كاّذ. ًْوىيبٌ 

عي ثّ ًٍزِ هٔاَّ کوكَل. ايب آٌ ٍُگو يؾکى ثٕك ٔ يُٓلو  چُل يّٕک آهپي

 هيقذ.  ؽغى آرِ ييّل. ريوثبه آٌ ًْچُبٌ پو ًَي

كه ًْبَغب ٕالري ّٓيل ٔ ٥جلا... فجبىي يغؤػ ّل. َيؤْبي گؤْبٌ يب ثّ 

گيو ّلِ ثٕكَل. يؾًل٥هي کّ ي٦بٌٔ گؤْبٌ يب ثٕك، ٦ٍي کوك  ٕٝه کبيم ىييٍ

عي، ريوثبه يياؽى ها فبيُٕ کُل. كه ًْبٌ نؾ٢ّ ريو ثّ  رب ثب ّهيک آهپي

ٔ ثهُل رکجيوُ كه ٭ٚب پيچيل. كه آٌ  پٓهٕيِ إبثذ کوك ٔ پژٔاک ٭ويبك هٍب

اکجو أ ها ُّيلَل ٔ  ربهيکي ّت هىيُلگبَي کّ كه آٌ فٜ ثٕكَل، ٭ويبك اهلل

 كاََزُل کّ ٕلا، ٕلاي يؾًل٥هي اٍذ.  يي

يٍ ْى پٌ اى نؾ٢بري اى َبؽيّ پب ثّ ّلد يغؤػ »يَغلي اكايّ كاك: 

گؤْبٌ يب ثٕك. ايب فٕكُ  ا... ىاه٥ي ها ٕلا ىكَل. أ ايلاكگو ْب ؽجيت ّلو. ثچّ

 اٌ ثَزٍ ىفى ٔ فَٕوييي ها َلاّذ.ْى يغؤػ ّلِ ٔ رٕ

يُز٢و َجبُ، ىاه٥ي يغؤػ »گٮذ:  .آثبكي يٍ ها ٕلا ىك ؽَيٍ يقزٔ

رٕاَي فٕكد يؾم فَٕوييي ها ثب يک چييي يؾکى  ّلِ، ْو ٕٝه يي

 ُل.هيقز كهگيوي ثَيبه ّليل ثٕك. ريوثبهْب پيٍٕزّ اى اٝوا٫ آرِ يي«ثجُل.

کوك.  كهپي َبهَغک كٍزي ثّ پبييٍ پوربة يي كًٍّ اى ثبالي اهرٮب٣ پي

آثبكي ْى كه آَغب ثّ ّلد يغؤػ ّلِ ٔ هٔي ىييٍ ا٭زبكِ ثٕك. ايب  يقزٔ

گٮذ.  ْبي هىيُلِ پيٍٕزّ ثب ٕلاي ثهُل رکجيو يي ثواي ثبال ثوكٌ هٔؽيخ ثچّ



گٕيل:  هي( يي)ثيلگ يؾًل كاه٩ّٔ «كٱبيٲي َگنّذ کّ أ ثّ ّٓبكد هٍيل.

 ٍپبِ، ّليى. يُٞٲخ يٕهك ٢َو ٭ويبَلْبٌ ثواي اعواي ٥ًهيبد آيبكِ يي»

ْبي ٱجم اى ٥ًهيبد يؾًل٥هي يب ها ثواي آيٕىُ ٔ  ثٕك. ْٮزّ کَْٕزبَي

َؾٕح پبييٍ آيلٌ اى کِٕ كه  ثوك. ْبي اٝوا٫ پبكگبٌ يي آيبكگي هىو ثّ رپّ

 كاك. ٔ ٩يوِ ها ثّ يب يبك يي ْبي گَٕبگٌٕ ثب رغٓيياد يٕٱ٦يذ ،ْبي يقزه٬ ؽبنذ

ْبي ثيهگ ٔ  ْبي ثهُل اى هٔي ٍُگ أ ٔهىيلِ ٔ چبالک ثٕك. فٕكُ ثب گبو

ْبي هىيُلِ كيلَي  آيل ثواي ثچّ پبييٍ ييثّ پويل. ٔٱزي اى کِٕ  ْب يي ٕقوِ

  «ثوكو. ِ ها رًبّب کوكِ ٔ نند ييثٕك. يٍ ؽوکبر

ثّ ّلد يغؤػ ْذ هاٌ پ اى َبؽيّ کًو ٔ كه ايٍ ٥ًهيبدْى كاه٩ّٔ فٕك 

اَزٲبل ثّ پْذ فٜ   ثوایثٍٕيهخ ٱبٝو كه ايٍ کِٕ ٔ کًو يغؤؽيٍ ها  ّل.

 َل.فٕاثبَيلهٔی چبهپب ّکى ثب ٍيُّ ٔ  ثّ َبچبهها يغؤػ  کوكَل. يٲلو ؽًم يی

چبهپبی ىثبٌ ثَزّ ثّ كْٓب گهٕنخ فًپبهِ كه آٌ َيكيکی يُٮغو ّل،  ٔٱزی

ثّ ٕٝه كيو هٔی ٱبٝو فٕاثيلِ ثٕك. رٕی  كاه٩ّٔ .ی ّل٭واهٔ ّلد هو کوكِ 

 ىييٍ ا٭زبك.ثّ ييلاٌ ييٍ ثب ٕٕهد ٔ ٍيُّ 

يٕعی كهْى ٔ  ْبٌٔٱزٓب چبهپبيبٌ ْى ثو اصو يٕط اَٮغبه ا٥ٖبث ث٦ٚی

  كاكَل. ّلَل. ثب ٍوكهك ٔ ٍوگيغّ ىيبك ر٦بكنْبٌ ها اى كٍذ يی يی

ثب كيل.  ک يیْب ها ثٓزو ٔ اى َيكي چٌٕ ٕٕهد كاه٩ّٔ هٔی ىييٍ ثٕك، ييٍ

كاك. ثّ ْو ٕٕهد ثب رلثيو چُل َٮو هىيُلِ ثلٌ  ْب ها َْبٌ يی اّبهح كٍذ ييٍ

. پٌ اى يبْٓب ثيؤٌ آٔهكِ ّل يٕاُ يٕاُيغؤػ أ اى ييلاٌ پو يقبٝوِ 

ْب ثب ٱ٤ٞ  يکي اى ٥ًهيبد ثَزوی ٔ ثٓجٕكی كٔثبهِ ثّ عجّٓ ا٥ياو ّلِ ٔ كه

 گو٭ذ. پبيِ كه عوگخ پوا٭زقبه عبَجبىاٌ ٱواه 



پٕه كه ّٓبكد ثواكهُ يؾًل٥هي چُل كٔ ثيزي ٍؤك. يکي  آٱب يؾًل ٱبٍى

 اى آَٓب کّ اَزقبة ٔ هٔي ٍُگ ٱجو ّٓيل َّٕزّ ّل، ايٍ ثٕك:

 گفتِ خداي هي  هي است قَل   ًِ  از  ايي شْيد عشقن ٍ جاٍيد باشد ًام هي    هي

 يٌد  هي  را  خداي هيخَاست  غرق خَى ب قدار با  دشوي  4در پگاُ  اٍل  ٍالفجر

ثواي فويل ٔ ٍبفذ ايٍ ٍُگ ثّ چُليٍ ٍُگزواّي ٍو ىكيى. كه َٓبيذ ثّ 

 ،انَالو ّٓو ٱى ثٕك ٍُگزواّي اٍزبك ؽيله کّ كه يؾم ٔهٔكي ٱجوٍزبٌ ٔاكي

 ه٭زيى.

کوك. آَوا  گوي يي كه ثيٍ ٍُگٓب يک ٍُگ ثيهگ ٔ ٍيبِ يکلٍذ عهِٕ

، يُٞٲخ يؾم ّٓبكد، ٭واىي اى اَزقبة کوكيى، کب٩نَّٕزخ يْقٖبد ّٓيل

اي آَٓب  ّل. پٌ اى ْٮزّكاكِ  رؾٕيم اٍزبك ٍُگزواُثّ ٕٔيزُبيّ ٔ كٔثيزي 

هٔي ٍُگ ثب فٜ ىيجب ؽک ّل. ٱيًذ ٍُگ ٔ كٍزًيك ؽغبهي آٌ ْى 

 ٍُگيٍ ثٕك. 

كه آ٩بى ك٭ب٣ يٲلً رب پبيبٌ آٌ ْو فبَٕاكِ ّٓيل ثّ كنقٕاِ يک ٍُگ ثواي 

ْب گَٕبگٌٕ ٔ يزٮبٔد ثٕك. هٔي ْو  کوك. ٍُگ ييٱجو ّٓيلُ اَزقبة ٔ َٖت 

کلاو اى آَٓب ثّ اٙب٭خ يْقٖبد ٭وكي، ٭واىي اى ٕٔيزُبيّ، ٦ّوي کّ ّب٥و 

ْب ٔ يُٞٲخ ٔٱ٣ٕ ٔ ٩يوِ ٍؤكِ  يقٖٕٓ ّٓيل ثب اّبهِ ثّ َبو ٔ هيي ٥ًهيبد

 ّل.  ثٕك، َّٕزّ يي

زُل ٍبل پٌ اى ك٭ب٣ يٲلً ْيئذ ايُبي آهايَزبٌ رًٖيى گو٭ 57ؽلٔك 

. ر٦لاكي اى ّٕك آهايگبِ ّٓلا يْبثّ ٔ يکُٕافذ ثبّل.کّ ٍٞؼ ٱجوٍزبٌ ٕب٫ 

 ْب فوك ّلِ ٔ اى ثيٍ ه٭ذ. آٌ ٍُگ

ْبي ّٓيلاٌ گٮزُل: ٍُگ ٭٦هي هٔي ٍُگ ٱجهي ٱواه  ايب ثيْزو فبَٕاكِ

گيوك رب يجبكا ثب ّکَزّ ّلٌ آَٓب ثّ ّٓلا ْزک ؽويذ ّٕك. ٍُگ ٱجو 



پّٕبَل، يضم ثٲيّ ىيو فبک ه٭ذ.  ها يي يؾًل٥هي ْى کّ رًبو هٔي ٱجو

ٍوكاه ّٓيل ؽبط  ،ثيهگزويٍ ٍُگ كه ايٍ گهياه هٔي آهايگبِ هٔؽبَي ّغب٣

 پٕه ثٕك کّ كه ًْبٌ عب ىيو فبک يل٭ٌٕ ّل.  ّيـ عٕاك ٱبٍى

َٕيَي ثواي ا٥ياو ثّ عجّٓ ٔ ٱلهي  فت ثل َْل، يٲلاهي ثّ ؽبل ٔ ْٕاي اٍى

پوكافزيى. كه ّو٣ٔ ايٍ ٱًَذ اى ه٭زٍ  ٱجم اى آٌ ٔ ًْچُيٍ ثّ پٌ اى آٌ

گٮزى. يٲلاهي اى ي٣ٕٕٙ كٔه ّليى. اکٌُٕ  ثواي آىاكٍبىي ّٓو ثَزبٌ يي

 يى. گوك ييثوكٔثبهِ ثّ ايٍ يٞهت 

ثّ ْو رٲليو آيبكِ ٥ييًذ ثّ عجّٓ ّليى. ا٭زقبهيبٌ ايٍ ثٕك کّ يب ا٥ياو 

کّ ٍٓى  گٮزُل ًّب ْب يي اي يغوة َْزيى. ٔٱزي ث٦ٚي يغلكي ٔ هىيُلِ

گٮزيى: ك٭ب٣ اى اَٲالة ٔ اٍالو  ايل، ثب ٩ؤه ٔ ٍوا٭واىي يي فٕكربٌ ها ه٭زّ

کُيى کّ  اي َيَذ، ثّ ٭وٗ ْى ثبّل، يب ؽٖخ کَبَي ها اٍزٮبكِ يي ًٍٓيّ

 َقٕهكِ اٍذ.  ًٍٓيّ ّبٌ كٍذ

او آيلِ ثٕكَل. پلهو رب عهٕ ىيبهد  ايٍ ثبه پله ٔ ثواكهو )آٱب يؾًل( ثواي ثلهٱّ

أ افالٱي كاّذ کّ ًْيّْ ثب ي٥ٕٕٙبري ايُچُيٍ  .ل آيل ٔ ثوگْذيؾًلْال

 کوك.  فََٕوك ثوفٕهك يي

ثب ر٦غت پلهو ها ٕلا ىك:  ٭اؽًل ثٓوايي َژاك ثبثبي كٍٔذ ًْوىو إ٪و

 « هٔي؟! ّيـ ٱبٍى! ىٔك ثوگْزي، يگو رب کبّبٌ كَجبنِ ًَي»

بٌ ها ي٦ٞم آَبٌ رٕاَيى فٕكي ايى، ًْيّْ ًَي آَبٌ ها ٔٱ٬ کوكِ» پلهو گٮذ: 

پله ٔ يبكه إ٪و ثب فٕيْبٌ َيكيک « ّبٌ، فلاؽب٭٠. کُيى، يب ثّ فلا ٍپوكيى

 آيلَل.  ّل ثلهٱّ کوك، يي اي کّ يي ْو ك٭٦ّ رب آفويٍ نؾ٢ّ ٔ آفويٍ َٲّٞ

ثواكهو رب کبّبٌ ًْواْى آيل. يٕٱ٤ ؽوکذ پوٍيل: کبهي، ؽو٭ي، ٕٔيزي 

كه ٥بنى هئيب اى »گَّٕ ثوايِ گٮزى: َلاهي؟ فٕاثي ها کّ كيْت كيلِ ثٕكو، ايُ



آيلو، ّٓيل يٓوكاك هثبَي ها كيلو کّ كه  ْْزي ىيبهد يؾًل ْالل ثيؤٌ يي

هثبَي كه ؽبكصّ هاَُلگي « ه٭ذ. يزوي عهٕرو اى يٍ هاِ يي 1،  9٭بٕهّ 

ْب ثّ ّٓبكد هٍيلِ  ْبي يوكيي ثّ عجّٓ فٕكهْٔبي اهٍبل رلاهکبد ٔ کًک

 ثٕك. 

بيؾًل َگبِْ ثّ ىييٍ كٔفزّ ّل ٔ كه ٭کو ٥ًيٰ ٭ؤ ثب َٲم ايٍ هئيب آٱ

ْب پٌ اى آٌ يزٕعّ ّلو،  كاَى چّ ر٦جيوي اى آٌ كاّذ. ايب ٍبل ه٭ذ. ًَي

ٔٱزي ثّ فبَّ ثوگْذ، ثب پله ٔ يبكهو يک گٍٕٮُل فويلاهي ٔ ٱوثبَي کوكِ 

ْب،  ْب، چّ َيکي کُى: فلايب ! ثواكهاٌ ٔ فٕاْواٌ چّ يؾجذ ثٕكَل. ؽبال ٭کو يي

ْب ََجذ ثّ ْى كاهَل کّ ثَيبهي اى آَٓب رب پبيبٌ ٥ًو ٕل ٍبنّ ْى  ّ كنَٕىيچ

ّلٌ آٌ هٔى ٱيبيذ اٍذ ٔ ثٌ. پٌ اى  ّٕك، ٭ٲٜ ١و٭يذ ٔاٙؼ  آّکبه ًَي

اي ثب  ْب ؽوکذ کوكيى. ٔٱزي اى هأَل گنّزيى، ٥لِ کُُلِ ٔكا٣ ثب يْبي٦ذ

٣ٔ ٔ رب آفويٍ کوكَل. اى هاَُلِ ّو رُٲالد ٔ ّيويُي ٔ ييِٕ پنيوايي يي

 گو٭ذ. ثب گوِ يؾکى يؾجذ پبيبٌ ييٍوَْيٍ، 

اُ فبٝوِ  َجبد كيگواٌ ها يًٓبٌ کوك. چٓوِ ٍيل يغيل اييوي )عبَجبى( ثب آة

کوك. رإصيو ّٓبكد اؽًل كه  آهايي ها ثواي ع٤ً كٍٔزبٌ ىَلِ يي اؽًل گم

 ه٭زبهُ ْٕيلا ثٕك، ثبْى كٍٔذ، ًٍَْ، ٭بييم ٔ ًَْبيّ ثٕكَل. 

اََزيى يٲٖل کغبٍذ. ثّ رٓواٌ هٍيليى. ٍّ هٔى كه پبكگبٌ ايبو ك يب ًَي

ْب كه ييلاٌ اٍت كٔاَي ثوَبيّ  ؽٍَ ارواٯ کوكيى. گؤْي يًٖى ثٕكَل ٕجؼ

ْبي ّوٯ رٓواٌ ها رغوثّ کُُل  كٔ ٔ َويِ كاّزّ ثبُّل. پيبكِ هٔي كه کُبه رپّ

 اي هىو ثٕك. ٔ آيبكگي عًَبَي فٕك ها اهرٲب كُْل. چييي کّ الىيخ آيبكگي ثو

يٍ يک هٔى ٕجؼ ٔٱزي اى فٕاة ثيلاه ّلو، اؽزيبط ثّ ؽًبو كاّزى. ْٕاي 

 ثگٕيى يـ ثٕك.يل ثب ٍوك پبيييي، ؽبنذ ىيَزبَي كاّذ. آة گويبثّ ٍوك ثٕك. 



كُٔ گو٭زى، چّ كّٔي! اگوچّ کبهي اّزجبِ ثٕك. ّو٣ يٲلً ْى چُيٍ 

ٔ ّوايٜ اَغبيِ  كٍزٕهي َلاكِ اٍذ. چٌٕ اعواي اؽکبو ها كه ؽل ايکبٌ

فٕاْل. اٍالو كٍزٕهارِ ٍبكِ، آٍبٌ ٔ ٱبثم اعواٍذ. كه ْو ّوايٞي  يي

 1رٕاٌ ٱبثم ٱجٕل آٌ ها اَغبو كاك ٔ کبه ها ثو فٕك ٍقذ ٔ كّٕاه َکوك.  يي

اى رًبو ا٭واك ٥کٌ گو٭زُل ٔ ثوگّ ُّبٍبيي ٕبكه ّل. فجوْبيي اى يک 

 كاََذ. فٕاْل ثٕك، فلا ييهٍيل. ايب کلاو يُٞٲّ ٔ يؾٕه  ٥ًهيبد ثيهگ يي

يوا  ٭ه٭زى کّ پبٍلاه ؽَيٍ هٔؽبَي ْبي ىيبك ٝجٲبد ٍبفزًبٌ ثبال يي اى پهّ

كيل. ث٦ل اى ٍالو ٔ اؽٕانپوٍي گوو ٔ يٓوثبَبَّ کّ ثَيبه ٕبكٱبَّ ثٕك. فبٝوح 

كهاى يبك کوكيى.  يإيٕهيذ ٍوپم مْبة ها ىَلِ کوك ٔ اى پُظ ّٓيل ّبكاة ثبىي

 «بكِ ّل، ايٍ ك٭٦ّ ؽًهّ ثيهگي كه پيِ اٍذ.ثبيل فٕة آي»گٮذ: 

ثّ ٍٕي عُٕة ؽوکذ کوكيى. ٔاهك إْاى ّليى. هٔىْب ها كه اَز٢به ٍپوي 

کُيى. ٥ٖو ٥بّٕها ثٕك. ٍٕاه ثو  اي هٍيل کّ ؽوکذ يي کوكيى رب ايُکّ يژكِ يي

 فٕكهْٔب ثّ يٲٖل كى٭ٕل ثّ هاِ ا٭زبكيى. 

ّ کْيل. چٌٕ عبكِ ىيو َگبِ ٍيبِ ها ثو ٍو يُٞٲ حّت اى هاِ هٍيل. پوك

ثبٌ رٕپقبَّ كًٍّ ث٦ضي ٱواه كاّذ، فٕكهْٔب چوا٧ فبيُٕ ؽوکذ  كيلِ

ثّ  یَيكيک اَليًْک ثٕكيى کّ ارٕثًٕ يب ثب يک فٕكهٔي اهرْ کوكَل. يي

ّلد ثّ ْى ثوفٕهك کوكَل. آٌ فٕكهٔ ي٦هٰ ىك ٔ چپ کوك. ثبهثُلُ کُلِ 

آٌ ْى كه ٭بٕهّ چُليزوي ّلِ ٔ ثّ يک ٝو٫ پوربة ّل. هاَُلِ يغؤػ 

                                                
آٍبٌ ها ثّ آَبٌ رکهي٬ کوكِ ٔ ٍقذ ها . ...: فلأَل ٍجؾبٌ ثُلگبٌ فٕك ها ٭ويبٌ كاك.7( ايبو ٥هي1

 ( 78انجال٩ّ، ؽکًذ  )َٓظ. ثّ آَبٌ رکهي٬ َکوكِ اٍذ

آَچّ ثواي ًّب . ايل آَچّ ثّ آٌ ايو ّلِ ايل آٍبَزو اٍذ اى آَچّ ثّ آٌ َٓي ّلِ. اي ثُلگبٌ فلا!...

  (113انجال٩ّ، ؽکًذ )َٓظ. ؽالل ّلِ، ثيْزو اٍذ اى آَچّ ثو ًّب ؽواو گْزّ اٍذ



اکضو ا٭واك فٕاة ثٕكَل. يٍ کْيل.  ََْذ ٔ گبْي كهاى يي ي ييفٕكهٔ گبْ

هكي٬ پُغى يب ّْى ََْزّ ثٕكو ٔني فٕاة َجٕكو. چٌٕ كٔ ىإَ ها ثّ پْذ 

ْبي  فوكِ ُٕلني عهٕيي گيو كاكِ ثٕكو، ٍو ٔ ٕٕهرى ثّ ُٕلني عهٕيي َقٕهك.

اي  ْب هيقذ، ثگَّٕ ّل ٔ ثّ ٍو ٔ ٕٕهد ْبي ٥ٲت پبّيلِ ّيّْ عهٕ رب ُٕلني

ر٦لاكي اى  عَزى. فوكِ ّيّْ يي کّ يٍ رب هٔى ث٦ل ُْٕى اى الي يْٕبي ٍوو 

كٔيلَل. رٕي ايٍ  ىكِ يي ْب اى كهة فٕكهٔ ٭واه کوكَل. ٔؽْذ ْب ٔ ث٦ٚي پُغوِ

کوكَل  گْزُل رب فٕكّبٌ ها كافم آٌ پود کُُل. ٭کو يي اي يي ربهيکي پي چبنّ

 ٕهك إبثذ گهٕنّ رٕپ ٱواه گو٭زّ اٍذ.فٕكهٔ ي

رب چُل هكي٬ ثّ ّلد نّ ٔ نٕهكِ ّلِ   ْب  ارٕثًٕ اى ًٍذ هاَُلِ ٔ ُٕلني 

ثٕك. ا٭واك عهٕيي ثّ ٍقزي آٍيت كيلَل. ٍيل اؽًل ٍغبكي )اى َُٕ آثبك( 

يٓلي ييه٥زي )اى کبّبٌ( ّٓيل ّلَل. ٍيل يغيل اييوي ٙوثّ ي٪يي ّل ٔ 

. ثٕك. أ ثواي ًْيّْ كه عوگّ عبَجبىاٌ ٱواه گو٭ذ چُل يبِ ثَزوي ٔ ثيُٕٓ

يکبهي )اى َُٕ آثبك( يک چًِْ آٍيت كيل ٔ اى َبؽيّ كافهي ّکى يغؤػ 

ّل. ثّ چبَّ ٥جبً آهاَلّزي ٙوثّ ٔاهك آيل، نجِ پبهِ ّل ٔ چُل كَلاٌ 

عهٕيِ ّکَذ. پيْبَي إ٪و کويًي يغؤػ ّل ٔ ّکب٭ذ. ّبيل ايٍ ؽبكصّ 

 کّ ّٓيل هثبَي ها كه آٌ كيلِ ثٕكو. رؾٲٰ هئيبيي ثٕك 

كاكيى.  هٍيل، عبي يي يغؤؽيٍ ها ّزبثيكِ كه ْو فٕكهٔيي کّ اى هاِ يي

يغيل ٔ إ٪و ٔ ٥جبً ٔ ثٲيّ يغؤؽيٍ ثٍٕيهّ يک فٕكهٔي اهرْي ثّ 

َژاك ثواي کًک كَجبنْبٌ ه٭ذ ٔ رب  اَليًْک يُزٲم ّلَل. يؾًل َغبري

يغؤؽيٍ ثّ  ذ ٔ يٕا١جذ کوك.ل ها كه كايٍ كاّثيًبهٍزبٌ ٍو يغي

ثيًبهٍزبٌ ٔ ّٓلا ثّ يواکي يوثّٕٝ ثوكِ ّلَل. ٍب٥زي گنّذ. ا٭واك ٍبنى ثّ 

آٍبيْگبِ کُبه ْى پبكگبٌ ىهْي كى٭ٕل ٔاهك ّليى. كٔ گؤِ ّلِ ٔ كه كٔ 



گٕيي ٦ٍي  گنّذ. گبْي ثب ثننّ يکي كٔ هٔى اى آٌ ؽبكصّ رهـ ييثيزٕرّ کوكيى. 

ؽبل ٔ ْٕاي  ٭ا... ّجبَّ ْب ّٕيى. هؽًذ فبٝو ثچّکوكيى ثب٥ش اَجَبٛ  يي

گٮذ: يغيل اييوي كه ثيًبهٍزبٌ ثيُٕٓ اٍذ  فُليل ٔ يي كيگوي كاّذ، ًَي

 کوكيى؟! گٮذ. ٔني فت، ثبيل چکبه يي ثبيل ك٥بيِ کُيى. أ ْى كهٍذ يي





 

 

 

 

 

ِلاضيِدزفُلي

هْي ْبي ى ّل کّ رٕي پبكگبٌ ىهْي يبَليى. كيلٌ كٍزگبِ اي يي ٍّ ْٮزّ

ْب رغوثّ فٕثي ثٕك، رب رٕٙيؾبد ٔ فبٝواد ٔ رنکواد ها ثٓزو  ثواي فيهي

ثٮًُٓل. يب رٖٕهي َيكيک ثّ ٔاٱ٦يذ كه مٍْ كاّزّ ثبُّل. چييي کّ ّوايٜ 

 کوك.  يبكگيوي ثٓزو ها ٭واْى يي

گبْي ٭ويبَلْبٌ اهّل ٍپبِ ثواي ثبىكيل ٔ اًٝيُبٌ اى ؽٮ٠ آيبكگي هىيي 

پبٍلاه يؾٍَ هٙبيي ٭ويبَلِ کم ٍپبِ پبٍلاهاٌ  کوكَل. يک هٔى ٍوکْي يي

 آيل. اى َيكيک ثب ا٭واك، فُٕ ٔ ثِ كاّذ.

ؽٍَ فبکَبه کّ عئ گؤِ ايلاكگو ٍبىيبَلْي ّلِ ثٕك، ثب رُلي ثّ 

كُْل؟ يب ثبيل ٍالػ كاّزّ  ا٥زواٗ کوك کّ چوا ٍالػ ثّ يب ًَي« يؾٍَ»

چْى ٥يييو، »ٍـ كاك: ثبّيى. ٭ويبَلْي کم ثب نجقُلي يهيؼ ٔ ثّ آهايي پب

ٍبل ثيْزو َلاّذ. )أ رُٓب پَو  50ؽٍَ ثَيغي ثٕك ٔ « کُيى. ثوهٍي يي

 فبَٕاكِ ثٕك. پلهُ ٭ٲٜ كٔ ٭وىَل كاّذ.(

آيل ٔ ثو ثبالي  کّ ٭ويبَلِ ريپچُل هٔى ٱجم اى ؽوکذ، پبٍلاه ع٦ٮو اٍلي 

ه يک َٮوثو ىهْي ايَزبك ٔ ٍقُواَي کوك. رإ٬ٍ ّليل أ ايٍ ثٕك کّ اَٮغب

ثيهگ اَجبه يًٓبد كه إْاى چُل هٔىي هَٔل رلاهکبد ٔ آيبكگي ٔ پْزيجبَي 



٥ًهيبد ها ثب اّکبل يٕاعّ کوكِ ٔ آٌ ها ثّ رإفيو اَلافزّ اٍذ. ٍبى ٔ ثوگي کّ 

رٕاََذ رک  ٙؤهي يک ٥ًهيبد ٍٔي٤ كه چُل يؾٕه ثٕك. عُگي کّ کَي ًَي

كه ثبىاه ٍيبِ فبهط اى ٔ پبرکِ ها يؾبٍجّ کُل. يًٓبري کّ گواَزو اى گواٌ 

 ّل.  کْٕه رٓيّ يي

ْبي کبّبٌ ٔ اٝوا٫، آهاٌ ٔ ثيلگم ٔ اکُب٫ ثٕك.  گوكاٌ يب يزْکم اى ثچّ

ْبي فٕة ٔ كٍٔذ كاّزُي کْٕلّذ نوٍزبٌ آٌ  ًْچُيٍ يک گؤْبٌ اى ثچّ

 کوك. ها رکًيم يي

ثواي گوكاٌ اَزقبة ّل. ٭ويبَلح آٌ عّٕٲبَي اى « 7ايبو ؽٍَ »َبو َبيي 

ِ کبّبٌ )اى ثيٍ ًْيٍ ع٤ً پبٍلاهاٌ ا٥ياو ّلِ( ي٦و٭ي گوكيل. ثيْزو ٍپب

 ْب اى ٍپبِ کبّبٌ ثٕكَل.  ْب ٔ كٍزّ ٭ويبَلْبٌ گؤْبٌ

چي گؤْبٌ ّلو.  يٍ ثّ كنيم رغوثّ ٱجهي ٔ ثب إواه ٭ويبَلِ گوكاٌ ثيَيى

ک چي ثّ ر٦لاك کب٭ي ا٥الو آيبكگي کوكَل، ي ايب ثب ايٍ ّوٛ کّ اگو ا٭واك ثيَيى

 .ل، فٕاْى ثٕك. ثبّکّ َيبى  یُلِ ثب ْو يَئٕنيزَيؤي هىي

ثواي يک يلد ٕٝالَي ثّ گوكاٌ کّ اگو روٍيلو  يياى ايٍ اى ًّب چّ پُٓبٌ 

مْبة ها  يب فٜ پلا٭ُلي ٍپوكِ ّٕك. كٔثبهِ ًْبٌ آُ ٔ ًْبٌ کبٍّ ٍوپم

او  یؽٕٕهگ ثیثب٥ش  .ْبي ّجبَّ فَزّ کُُلِ ثٕك كاّزّ ثبّى. چوا کّ ثيقٕاثي

 ّل. يي

ل، ّو٥ب يَئٕنى ٔ ٱجٕل ُچي ثبّ کّ ثيَيىَل َْل ؽبٙو يبَاگوکَ :گٮزى

 فٕاْى کوك. ٍبىيبَلْي ٔ آيبكگي ثواي ّوکذ كه ٥ًهيبد ك٩ل٩خ ًّْ ثٕك. 

رويٍ ٔهىُ  ثب ك٥ب ٔ ٥ياكاهي ٔ ٔهىُ يْ٪ٕل ثٕكيى. هاؽذأٱبد ٭وا٩ذ ها 

. ٔني اؽزيبعي ثّ ّل يثبىي ٭ٕرجبل ثٕك. اگوچّ گبْي فيهي كا٧ ٔ ْيغبَي ي

کوك کّ  ثلٌٔ ْيچ يٲبٔيزي رإييل يي ٭يک هٔى ؽَيٍ يهکيبٌكأه َلاّزيى. 



ٱلو  56رٕپ ثّ كٍزِ ثوفٕهك کوكِ اٍذ، گؤِ يٲبثم ثبيل فٞبي ٥ًل كافم 

ىك. ؽَيٍ أٱبَي يبه ًْگؤِْ کّ ثيْزو أٱبد ثب أ ثّ ىثبٌ  )پُبنزي( ها يي

« اٍَاجَي ًَي ًَي، تِْ اٍَاجِِ اٍُِ اٍُِ ًّْ »يبك ىك ىكَل، ثب َبهؽزي ٭و يؾهي ؽو٫ يي

گي آهِ آهِ( رب چُل ٔٱزي ايٍ عًهّ ي٣ٕٕٙ فُلِ ٔ  گٍ َّ َّ، رٕ يي )ًّْ يي

 اّبهح ث٦ٚي اى كٍٔزبٌ ثٕك. 

ْبي ثيهگ ٔ ىيقذ كٍزگبْٓبي ىهْي  ُْگبو پٌ ٔ پيِ کوكٌ الٍزيک 

ِ ّکَذ. يغجٕه ّل يکي اى آَٓب هٔي پبي يؾًلهٙب ّبٝويبٌ ا٭زبك ٔ پبي

اُ ٩اليوٙب عويلِ ها هْب کوكِ ٔ ثب پبي گچ گو٭زّ ثّ ثيلگم  ًْواِ ًْيْگي

 ثبى گوكك. 

هٍيل. يک هٔى  ْو چُل هٔىي فجو ّٓبكد يکي اى كٍٔزبٌ ٔ آُّبيبٌ يي

ثچّ ؽٚوري ْى ّٓيل ّل. چٌٕ اى كٍٔزبٌ ٔ  فجوكاه ّليى کّ ٥جبً فبكو

 يؾم ثٕك، فيهي يزإصو ّلو.

« ؽَيٍ ىيبهري»هٔى يزٕعّ ّليى کَي کّ ّٓيل ّلِ َبيِ  پٌ اى چُل

ؽٚوري اى آهاٌ! ؽزي رْبثّ ي٦ُبي اٍبيي  اٍذ )اى هٍٔزبي ييكل( َّ فبكو

ْب ْى ٔعٕك كاّذ. يبَُل ايُکّ ْو  ّل. انجزّ ىييُخ ؽلً ْب يي يٕعت گًبٌ

 كٔي آَٓب كه فٜ پلا٭ُلي آثبكاٌ ثٕكَل. 

اى ايُکّ ايٍ ًّْ ًْْٓوي كه يؾم ٍوثبى اهرِ ثٕك.  ٭ا... ٍهٞبَي ٍي٬

 آيل.  كيل، فّٕؾبل ثٕك. كه ٭وٕزٓبي يقزه٬ ثّ كيلاه يب يي فليزِ يي

كه ايٕه ٭وُْگي  ٭ىاكِ كاك. پبٍلاه يؾًل پيواٌ ْو کَي کبهي اَغبو يي

رالّي ٔا٭و كاّذ. ْو هٔى كه يواٍى ٕجؾگبِ يک آيّ ٱوآٌ ّوي٬ ٔ يب ٭واىي اى 

جّ آٌ ها فٕاٍذ چُل يور گبْي اى كيگواٌ يي کوك. يك٥بْب ها ثب روعًّ ٱوائذ ي

کوك ايٍ ٥جبهد ثهُلي٦ُب اى  يک هٔى كهفٕاٍذ ثٖٕهد ع٦ًي رکواه کُُل. 



اللْن اجعل هح٘بٕ هح٘ب هحوذ ٍ آل هحوذ ٍ هوبتٖ »ىيبهرُبيّ ٥بّٕها فٕاَلِ ّٕك. 

٭٢ّ يب ْى ثب ٕلاي ثهُل ٍّ يورجّ رکواه کوكيى رب ثّ ؽب« هوبت هحوذ ٍ آل هحوذ

 ثهُل يلد ثَپبهيى ٔ كه يٲب٤ٝ يقزه٬ ٭وافُبي ىَلگي اى آٌ ثٓوِ گيويى. 

ْب كه ثوَبيّ  االٍالو ثبه٭ؤُ )اى کبّبٌ( ايبو عًب٥ذ ثٕك. ٕجؼ ؽغذ

كٔيل. اگوچّ  ْب يي کوك ٔ كَجبل ثچّ آيبكگي عًَبَي كٔ ٔ َويِ ّوکذ يي

ًْواْي  ييبََبل ٔ ثوايِ ٍقذ ثٕك، ايب كٍٔذ كاّذ هىيُلگبٌ عٕاٌ ها

 .1ثبّل

ْبي عٓبك ٍبىَلگي کبّبٌ عهَبد آيٕىُ ٱوآٌ ٔ افالٯ كاّزُل. كّْ  ثچّ

اي اى کْٕلّذ  كٔو يؾوو ُْٕى ّٕه ٔ ؽبل ٥بّٕهايي ؽبکى ثٕك. هىيُلِ

 کوك. ىَي يب ٱُْگ يلاؽي يي نوٍزبٌ ثواي ع٤ً ٍيُّ

ْبيي  ثيْزو ٦ٍي كاّذ اى آٱبي ٕبكٯ آُْگواٌ رٲهيل کُل. يک ّت گّٕٕاهِ

 کوكيى ايٍ ثيذ ثٕك: ا کّ كه ؽبل ٍيُّ ىَي رکواه ييه

 ايٍ ٍو ٩وٯ فٌٕ ؽَيٍ اٍذ رٕ اي ثواكه کّ كه ٍُگوي

ْب ث٦ل اى ٕجؾبَّ کبهُ ٍهًبَي ثٕك. كٔ  پيويوك کبّبَي )آٱبي ٍزٕكِ( ٕجؼ

کوك، ٍيى هاثٜ ثوٯ  رب كٍزگبِ إالػ يٕ كاّذ. چٌٕ كٍزي کبه يي

ّل، ثَبِٝ ها پٍٓ  هٔ يب ْو کغب کّ يي فٕاٍذ. رٕي يؾّٕٝ ٍيُخ آ٭زبة ًَي

ه٭ذ.  پبييل ٔ ثّ ًٍذ ََبکلِ يي ّل، ٍبيّ ها يي کوك. اگو آ٭زبة گوو يي يي

                                                
( كٔ ٍّ ٍبل ث٦ل اى ايٍ يإيٕهيذ، يک هٔى كه فيبثبٌ ايبو فًيُي کبّبٌ يوا كيل ثّ أ ٍالو کوكو 1

 او؟ پٌ اى عٕاة گٮذ: آٱب! يٍ ًّب ها کغب كيلِ

اثؤْب ها ثبال اَلافذ ٔ فيهي ّبك ّل ٔ كٍزى ها . گٮزى: پبكگبٌ ىهْي كى٭ٕل ٱجم اى ٥ًهيبد ثَزبٌ

 بك( )هٔؽِ ّ. گو٭ذ ٔ ثّ گويي ٭ْوك



ٍب٥ذ ثيکبه َجٕك. ًْٕاهِ چُل َٮو رٕي َٕثذ ََْزّ ثٕكَل. ايٍ  5،  2رٕي 

 کوك. ايٍ ْى كه آَغب ٩ُيًذ ثٕك.  آهايْگبِ ٭ٲٜ يْٕب اى رّ کٕربِ يي

ه٭زيى. يک هٔى اَٮغبه چُليٍ گهٕنّ رٕپ  م ّٓو كى٭ٕل ييثواي ؽًبو ثّ كاف

ِٔنٕنّ ٔ َگواَي ايغبك کوك. يٍ كه يؾالد ٱليًي ّٓو  كه كافم ٔ اٝوا٫ ّٓو 

اي  ثٕكو. اى فيبثبٌ ثّ كافم يک کٕچّ ٭واه کوكو. ٕلاي پيو ىَي اى كافم فبَّ

 کوك.  آيل. أ اى رّ عگو يزغبٔىاٌ ها َٮويٍ يي يي

کوكَل.  ٔو كى٭ٕل كه ّٓو يبَلِ ثٕكَل. ّٓو ها رقهيّ ًَييوكو ّغب٣ ٔ يٲب

ايٍ يب٦َي ثيهگ ٍو هاِ كًٍّ ثٕك. ًْيٍ ي٣ٕٕٙ ْى ثب٥ش ث٪٘ ٔ کيُّ ّليل 

كًٍّ ث٦ضي ّلِ ثٕك. هيقزٍ آرِ ثو ايٍ ّٓو ؽبنزي ٥بكي ٔ هٔىيوِ ثّ فٕك 

 گو٭زّ ثٕك. يوكو ْى پنيو٭زّ ٔ ه٭زبه فٕك ها ثب آٌ ٔ٭ٰ كاكِ ثٕكَل. 

يّٕک ىييٍ ثّ ىييٍ کّ كْٓب  566ٕل عُگ ْياهاٌ گهٕنّ رٕپ، كه ٝ

يزوي ثٕك، ثّ ّٓو إبثذ کوك. ثّ ًْيٍ ٥هذ  4٭ؤَل اى آٌ يّٕکٓبي ثيهگ 

َبيي کّ ثّ ؽٰ، ّبيَزّ ٔ ىيجُلِ آٌ ّٓو  .َبو گو٭ذ« يٲبٔيذ» كى٭ٕل ّٓو

 اٍذ.

بّيل كاك. کْٕه ثيهگي کّ اى ْى پ ْب ها کْٕه ّٕهٔي ثّ ٥واٯ يي آٌ يّٕک

٭ؤَل اى آٌ  477ْب ر٦لاك  ٍبنّ ايٍ کًَٕيَذ 6کْٕه ّل. كه ٕٝل ك٭ب٣  51ٔ 

اهلل ٱبٙي كى٭ٕني ايبو  . يک هٔى ثواي كيلاه آيذاكَليّٕکٓب ها ثّ ٥واٯ رؾٕيم ك

ع٦ًّ آٌ ّٓو ه٭زيى. ايْبٌ كه يَغل ٱليًي ّٓو كه ؽبنيکّ ثّ كّٕاهي 

أ يٍَ ٔ َبرٕاٌ ثٕك.  قٍ گٮذ.ايَزبكِ ٔ ثّ كيٕاه رکيّ كاكِ ثٕك، ثواي يب ٍ

ْب رّ  ثيُي ٔ ثّ ٱٕل ث٦ٚي کًو ٔ گوكٌ فًيلِ، ٥ٖب ثلٍذ، ٥يُکي مهِ

کوك. ٔني هٔؽيخ  ىك ٔ ثويلِ ثويلِ ٕؾجذ يي اٍزکبَي كاّذ. اگو چّ َٮٌ يي

يب »رکيّ کاليِ ايٍ ثٕك کّ  ىك. عٕاٌ ٔ ّبكاة أ كه ٍقُبَِ يٕط يي



ي٢ُٕهُ ايٍ ثٕك کّ « بَيى رب اٍالو ثًبَلي يبَيى رب اَٲالة ثًبَل، يب يي يي

 ْيچگبِ ّٓو ها رقهيّ ٔ ٭واه َقٕاْيى کوك. 

اٍزُجبٛ يٍ ايٍ ثٕك کّ يٕصورويٍ ٭وك ثواي يبَلٌ يوكو، يب ّبيل ثٓزو اٍذ 

ثگٕيى َْزّ يوکيي ٍل يٲبٔيذ يوكيي كه ايٍ ّٓو يٕهك ْغٕو، صبثذ ٱلو 

يٍ يٓى ثٕك. )فلا هؽًزِ ثٕكٌ ايٍ ٥بنى ثيهگٕاه ثٕك کّ فٕكُ ٥بيم ثّ ا

 رب پبيبٌ عُگ ْيچگبِ ًَبى ع٦ًّ ها ر٦ٞيم َکوك.  .(کُل، أ اى ٕليٲيٍ ثٕك

کُى يک پبٍلاه يؾب٭٠ ثيْزو ًْواِْ َجٕك. گبْي ثواي ًْبُْگي  ٭کو يي

 ٲّ کوكيى.گْذ. ًّْ ثب آٌ ٥بنى ثيهگٕاه ي٦بَ ه٭ذ ٔ ثويي ثيؤٌ يي

هکُبه ايْبٌ يبَليى. َگواٌ ايُيذ ىاكِ كٱبيٲي ها ك يٍ، فويي ٔ ؽَيٍ اؽٍَ

ايٍ ّ٪بالٌ كه کًيٍ  عبٌ أ ثٕكيى. چوا کّ گؤِ رجٓکبه يغبْليٍ فهٰ

 كًٍّ ثٕكَل. افزيبه ََْزخ ثيوؽى ٔ هَگبهَگ، كهثَذ كه

پٌ اى آيلٌ پبٍلاه يؾب٭٠ ثّ ًٍذ گؤِ کّ ٍٕاه ّلِ ٔ آيبكِ ؽوکذ 

 هْي ّليى. ثٕكَل، كٔيليى. هَْپبه يؾم اٍزٲواهيبٌ كه پبكگبٌ ى

هٔىي ْى ثواي فويل ٭يهى ٥کبٍي ثّ ّٓو ه٭زى. يٕٱ٤ ثوگْزٍ، ٍب٥زي ٱجم 

اى ١ٓو ثٕك. اٍى ٔ ًَبي يک ك٭زو يقبثواري ٢َوو ها عهت کوك. آَغب ها ْى ٍوي 

ىكو رب کًي أٙب٣ ها ثٓزو ثُْبٍى. ٍااالري کوكو. گٮزى: ًْْٓويبٌ يب كه 

کبهيُل َغيت آَغب ثوايى  1 يُبىل رهٮٍ َلاهَل ٔني يک چُيٍ ك٭زوي َْذ.

رٕٙيؼ كاك کّ چُبَچّ فٕاٍزي ثب پله ٔ يبكهد ٕؾجذ کُي، َْبَي يُيل ها 

ثلِ رب ثّ ك٭زو يقبثواد ّٓوربٌ ىَگ ثيَيى. كه ٍب٥ذ يٲوه ثيبيُل، ٕؾجذ 

 کُيل.

                                                
( ك٭زو يقبثواد آهاٌ ٔ ثيلگم كٔ اربٯ ٱليًي ٔ فْزي ثٕك کّ ٥وّٕ آٌ اکٌُٕ ييلاٌ ّٓلا كه 1

 . يوکي ّٓو اٍذ



گٮزى: رُٓب يٍ َيَزى کّ گو٭زبه ايٍ ٩ًى، ثّ ْوکّ اى ًْوىيبَى ثُگوي ثّ 

ٍزي اى َبو كٍٔزبٌ ًْوىو رؾٕيم كاكو ٔ گٮزى: ايٍ كهك يجزالٍذ. يک ٭ٓو

 آييى.  ث٦ل اى ١ٓو يي 1اهلل ٍب٥ذ ءاَْب

ثب فّٕؾبني ثّ پبكگبٌ ثوگْزى. كٍٔزبٌ ها فجو کوكو. ٥ٖو ثب كٔ كٍزگبِ 

چي ًّبهِ يقبثواد  فٕكهٔ ؽوکذ کوكيى. ثّ يوکي يٕهك ٢َو هٍيليى. رهٮٍ

 آهاٌ ٔ ثيلگم ها گو٭ذ.

ى، يبكهو ها ٕلا ىكَل. ٕلاي ًًّْٓ ؽبکي اى رغ٤ً أنيٍ َٮو گّٕي ها گو٭ز

 پله ٔ يبكهْب ثٕك. ٭ٲٜ يک عًهّ ٍالو ٔ اؽٕانپوٍي ثب يبكهو كاّزى. 

فٕاٍذ کّ ثپوٍل، آيب پَوُ  کٍ َجٕك ٔ ثب إواه اى أ يي يکي كه کُبهُ ٔل

ىَى کّ ٕؾجذ  ايُغب پيِ يب َْذ يب َّ؟ گٮزى: آهِ ايُغبٍذ، ث٦لًا ٕلاُ يي

گّٕي ثّ كٍذ  گٮزٍ ًْبٌ ٔ گّٕي اى كٍذ يبكهو ه٭زٍ ًْبٌ. کُل. آهِ

كيگواٌ ا٭زبك. يٍ العوو ثّ ًْيٍ يٲلاه يکبنًّ ثَُلِ کوكو ٔ گّٕي ها ثّ پَو 

ِآٌ يبكه ثيزبة كاكو. 





 

 

 

 

ِخُاتگايِشاَريًِ

، ايؤى ٔ ٭وكا ثٕك. كٔ ٍّ ْٮزّ يبَلٌ كه ايٍ پبكگبٌ ثب٥ش ٥ييًذ ثواي فٜ

٭کو کُُل، يبَلٌ يب ٔٱذ گنهاَي ٔ ثيٕٓكِ اٍذ ٔ ثگٕيُل  ْب ّلِ ثٕك کّ ث٦ٚي

ايى  يب َيبيلِ»ي٦و٫ٔ ايٍ ّلِ ثٕك: ايى َّ ٍوثبى آٌ. ٱٕل  يب ٍوثبه اَٲالة ّلِ

 «ثقٕهيى ٔ ثقٕاثيى.کّ 

کوكَل.  انجزّ ثيْزو كٍٔزبَيکّ أنيٍ يورجخ ا٥يايْبٌ ثٕك، ايُغٕهي ٭کو يي

يي، آرِ ٔ ٍُگو، رک ٔ پبرک ها چٌٕ كٍٔذ كاّزُل ْوچّ ىٔكرو فٜ ٔ فبکو

 فٕكّبٌ ثجيُُل ٔ رغوثّ کُُل. 

ْب يٲليبد پيِ اى ٥ًهيبد  کوكو کّ ايٍ گبْي ثواي آهايِ آَبٌ يبكآٔهي يي

اٍذ. ٦ٍي کُيل آيبكگي ٔ آيٕىُ فٕك ها اهرٲب كْيل رب كه هٔى ؽَبً ٔأيال، 

ثيل، ٔني ٔٱزي ٍو ثيَگبِ گٮزُل، ثيٌ! يؾکى ثيَيل. ًّب فٕة ثقٕهيل ٔ ثقٕا

 ٔٱزي كٔيلٌ گٮزُل: ثلٔ ٍوي٤ ثلٔيل. 

ّلَل. ّبيل ثواي ايُکّ  پنيو٭زُل ٔ آهاو يي ْب ؽو٫ يوا يي ثيْزو ثچّ

رٕاََزى اٍزلالل کُى ٔ كاليم ٱبثم ٱجٕني ثوايْبٌ كاّزّ ثبّى.  يٲلاهي يي

کوك. کًي ْى ثواي ايٍ ثٕك کّ ثب ثيَذ ٔ  او ثّ يٍ کًک يي رغوثّ هىيي ٱجهي



گو ًْْٓويبٌ ٔ كٍٔزبٌ ثيهگزو ٍ ثّ ٩يو اى يؾًل َغبري َژاك اى كييک ٍبل ٍ

  ثٕك.

اَز٢بهْب ثّ ٍو هٍيل. ٍٕاه ثو فٕكهْٔب ثب ّٕه ٔ َٕا ثّ ًٍذ يُٞٲّ ٩وة 

كى٭ٕل ؽوکذ کوكيى. رپّ يبْٕهْبي ّبٔهيّ يکي اى يؾٕهْب ثٕك. يب ها ثّ آَغب 

 يُزٲم کوكَل.

ْب  ّت ها كه يکي اى ايٍ آ٩م ْبي ىيبكي ثٕك. أنيٍ ْب کُلِ كه كل رپّ

فٕاثيليى. ثٕي ٭ٕٚالد گٍٕٮُلاٌ آىاه كُْلِ ثٕك. رب ٕجؼ فٕاثٓبي ٥غيت ٔ 

 ْب ثٕكيى.  يٌٖٕ اى روکِ فًپبهِ ٔ رٕپ كه ٥ٕٗكيلو، ٔني  آّٮزّ يي

ْبي پويْبٌ كيلو چُبٌ ؽبنى ثوْى فٕهكِ ثٕك ٔ كل ٔ  كه يکي اى ايٍ فٕاة

َٮو كٍٔزبٌ كٔهو ع٤ً ّلَل، گٮزُل: چوا ّل کّ چُل  او ىيو ٔ هٔ يي هٔكِ

اّزجبْي ثّ عبي آة، ّبيپٕ » ايُغٕهي ّلي؟ چوا ؽبنذ فواثّ؟ گٮزى: 

کوكو ٔ آَٓب  ْب ر٦وي٬ يي ٭بيلِ ايٍ کبثًٕ ايٍ ثٕك کّ ٕجؼ ثواي ثچّ« فٕهكو.

 فُليلَل.  يي

ٱواه ثٕك ثواي ٭ويت كًٍّ يک ٥ًهيبد پْزيجبَي كاّزّ ثبّيى رب كًٍّ 

٫ٕ رک إهي َجبّل. چييي کّ آٌ ىيبٌ ثّ ٥ًهيبد اينايي )اميذ رٕعِٓ ي٦ٞ

پيبكِ  69اى ريپ  555کوكٌ( ي٦و٫ٔ ثٕك. ثب َيؤْبي اهرِ اك٩بو ّليى. گوكاٌ 

 نوٍزبٌ ثٕكَل. 

يٍ ي٦بٌٔ كٍزّ ّلو، ٭ويبَلِ كٍزّ يب يک گؤْجبٌ چبٯ ٔ ٱلثهُل ثٕك. 

هاع٤ ثّ کٕربْي کوك. ٭ويبَلِ ريپ )ٍوُْگ ثيوإََل( ؽٕٚه يب٭ذ ٔ ٍقُواَي 

ًْبُْگي، يؾبٍٍ روکيت َيؤْب، پْزيجبَي يکليگو ٔ ايغبك هٔؽيّ اّبهِ 

ْبي کْٕلّذ ثهُل ّل، اى أ رْکو کوك ٔ ثّ  يکي اى ثچّكاّذ. پٌ اى آٌ 

 ا٭زقبهُ ٕهٕاد كهفٕاٍذ کوك. 



كه آٌ َيكيکي يکي اى گوكآَبي ىيو يغ٥ًّٕ ًْيٍ ريپ يَزٲو ثٕك. ُّيلو 

 ًْٓويبٌ، ع٦ًي آٌ يگبٌ َْزُل. ثواي كيلاهّبٌ ه٭زى. ر٦لاكي اى ْ

ا...  اثٕانٮٚم َغبري ٔ ٱوثب٦َهي فبَي ها يالٱبد کوكو. يؾًل کْزکبه ٔ يبّب

 ثبٌ ثٕك.  كه گؤْبٌ فًپبهِ، كيلِ هٔ  ىاه٣ ها پيلا َکوكو. ؽَيٍ فُلِ  هىاٱي

 بى ثٕكَل.يٍ أ ها َليلو. ْو پُظ َٮوّبٌ ٍوثيی گٮزُل ًْيٍ ٝو٫ ْبٍذ. ايب 

ايٍ كيلاهْبي ْو چُل گنها ٔ ٥جٕهي، ؽزي كه کُبه عبكِ ثواي يک نؾ٢ّ، 

ثَيبه نند ثقِ ٔ ّبكي آ٭ويٍ ثٕك. چٌٕ ًْلهً كيؤى ٔ ًْوىو ايؤى 

 ثٕكيى. 

اي رغ٤ً کوكِ  يزوي گؤْي اى ٍوثبىاٌ كه کُبه رپّ 57،  27كه ٭بٕهّ 

گٮذ.  ُل ٔ هّيل ٍقٍ ييثٕكَل. يک ٍوگوك ثو ّيت رپّ ايَزبكِ ٔ ثوايْبٌ ثه

ْبيِ ها رب ٍب٥ل ثبال ىكِ ثٕك. ٱل ثهُلُ، ؽوکبد كٍزِ، پُغّ ٔ  آٍزيٍ

 اَگْزبٌ ثيهگِ، َْبٌ اى ٔهىيلگي أ كاّذ.

ايل.  عُگ يک ٣َٕ ىَلگي اٍذ کّ ٱجاًل رغوثّ َکوكِ»گٮذ:  ثّ يقبٝجبٌ يي

يٜ آٌ ٔ٭ٰ کوكيل. اکٌُٕ ثبٔه کُيل، ثپنيويل ٔ فٕك ها ثب ّوا ٭کوُ ها ْى ًَي

 « كْيل.

اي كه ه٭زٍ ر٦هم کُى ٔ ٍقُبٌ عناثِ ها ثُْٕو،  كٍٔذ كاّزى ثّ ثٓبَّ

رٕاََزى گّٕى ها ريي کُى ٔ آَْزّ هاِ  اي َيب٭زى. ثيِ اى ايٍ ًَي ْيچ ثٓبَّ

 ثؤو. العوو اى کُبهّبٌ آهاو آهاو هك ّلو. 

ٔ ه٭ذ ٔ  ْب ايٍ ٝوػ اك٩بو ثيْزو اى كٔ هٔى كٔاو َلاّذ. رًبو ايٍ ٭٦بنيذ

اَلاىي ٔ ٭ويت كًٍّ اعوا  آيلْبي ثّ ١بْو اٙب٭ي، يب ثگٕ رلاثيو، ثواي ثّ ٩هٜ

 ّل.  يي





 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِمگاصيص

كٍزٕه هٍيل ثّ َٮوثوْبي ٩يو ٢َبيي ٔ ٢َبيي ٍٕاه ّٕيل.  0/4/67ٕجؼ هٔى 

کوك. پيْؤي يٞهٕة هىيُلگبٌ اٍالو ثواي  افجبه اى ّو٣ٔ ؽًهّ ؽکبيذ يي

اي ثيهگ ثٕك. ؽوکزي کّ اى كيْت  يژكِ« ثَزبٌ»ّٓو اّ٪بل ّلح آىاكٍبىي 

 ثٕك. « ٝويٰ انٲلً»ّو٣ٔ ّلِ ٔ ًْچُبٌ اكايّ كاّذ. َبو ايٍ ٥ًهيبد 

ْل٫ كيگو ٥ًهيبد ٱ٤ٞ اهرجبٛ ىييُي ثيٍ يگبَٓبي ًّبل ٔ عُٕة اهرِ 

٥واٯ ثٕك. چييي کّ كه پْزيجبَي يزٲبثم ٔ عبثغبيي ٍوي٤ يگبَٓبيْبٌ افزالل 

 کوك. بك ييايغ

چٌٕ كه پْذ يُبٰٝ ٥ًهيبري، ثبرالٯ ْٕهانٕٓييِ ٱواه كاّذ، اى ايٍ پٌ 

. ىكَل ْب ثواي پْزيجبَي يکليگو اى كافم ٔ ٥ًٰ فبک ٥واٯ ثبيل كٔه يي ٥واٱي

 اي ثَزگي كاهك.  عُگي کّ ثّ نؾ٢ّ آَٓى كه

ثبهيل. ايٍ ثبهُ اى ّت پيِ آ٩بى ّلِ ثٕك. هىيُلگبٌ آٌ  ثبهاٌ ثّ ّلد يي

کوكَل. ثواي يب هؽًذ ٔ ثواي كًٍّ يٕعت ىؽًذ  ا ايلاك ٩يجي ؽَبة ييه

کوك. اگوچّ  ّلِ ثٕك. چٌٕ ّوايٜ ها ثواي اعواي إم ٩ب٭هگيوي ٭واْى يي

ْبي  فٕهك ٔ ثبهْب ثّ نجّ پورگبِ عبكِ ْب نيي يي فٕكهْٔبي يب كه الثالي رپّ

كه ٭وٕذ پيبكِ رپيل.  ْب يي ل. گبْي َيي رٕي گمهٍي فبکي ثب گم چَجُلِ يي



اي كٔه ٔ َيكيک  ٔاه كه ٭بٕهّ ْب، كْٓب گهٕنّ رٕپ كٔهثوك، كايوِ ٔ ٍٕاه ّلٌ ثچّ

 آيل. گٕيي کّ چزو ؽٮبٟ گُجلي ّکم، ثبالي ٍو ايٍ ٥ييياٌ اٍذ. ٭ؤك يي

فٕاَلَل.  كٍٔزبٌ هىيُلِ كه ٕٝل يَيو ٦ّوْبي ؽًبٍي ٔ ٥بّٕهايي يي

 کوكَل.  ّٕٯ فٕك ها ثيْزو يي ىكَل. ثواي هٍيلٌ ثّ ٕؾُّ َجوك، ٍيُّ يي

ثّ ٍٍُٕگوك هٍيليى. ّٓوي َيًّ ٔيواٌ ٔ فبني اى ٍکُّ ثٕك. پيبكِ ّليى. 

ثوايى ىَلِ ّل. أ كه ٥بّٕهاي ٍبل ٱجم كه ايُغب  ٭يبك يؾًلهٙب عُلٱيبٌ

عبٌ فٕك ها كاكَل، رب ايٍ ّٓو كٔثبهِ  َِّٓيل ّلِ ثٕك. يؾًلهٙب ٔ ًْوىيب

اٌ پٌ اى اّ٪بل، فٕىٍزبٌ ها ٥وثَزبٌ ٔ ايُغب ها ٍٍُٕگوك ثبّل، چٌٕ يزغبٔى

 َبييلَل. « فٮبعيّ»

كاه كاّزى. اى ّبٔهيّ رب ايُغب نجخ ٥ٲت فٕكهٔ ََْزّ  ٱيب٭ّ يٚؾک ٔ فُلِ

 آِة گم اٍززبه ّلِ ثٕك. ثٕكو. ٍو ٔ ٕٕهد ٔ نجبٍى اى ك٧ٔ

ثُلي آيبكِ  كافم يک يلهٍّ ّليى. رب ّت ٕجو کوكيى. ّبو ٩ناي ثَزّ

ؽيبٛ ربهيک يلهٍّ ايَزبكِ ٔ ََْزّ ٩نا ها ٍوي٤ ثه٦يليى. آيبكِ ه٭زٍ  ثٕك. كه

ثٕكيى. چُل ٍب٥ذ  يي 1ثّ فٜ يٲلو ثٕكيى. ٔٱذ آىاكثبُ َجٕك، ثبيل ؽبٙويواٯ

 ثب رغٓيياد کبيم فٕاثيليى. ٍب٥ذ اى َيًّ ّت گنّزّ ثٕك. 

 يکي اى ٭ويبَلْبٌ اهّل ٍپبِ آيل. ثواي رٕعيّ ٦ٙٔيذ فٕٞٛ َجوك ٔ ايغبك

ْب ٔ اٍوا اّبهِ  ْبي ٥ًهيبد، آَلاو هٔؽيّ ٍهؾْٕهي ٍقٍ گٮذ. ثّ پيؤىي

کوكَل.  كاّذ. ثَيبهي ثّ ٔعل آيلِ ثٕكَل. ثواي ؽٕٚه كه فٜ يٲلو ثيزبثي يي

ٍيلِ، ثبيل ثّ كٍٔزبٌ ًْوىو گٮزى: ٭وكا هٔى ٍقزي اٍذ. َٕثذ پبرک كًٍّ ه

ثٕك کّ ثّ يُٞٲّ  اي ْبّبٌ أنيٍ ك٭٦ّ چٌٕ ث٦ٚييؾکى ايَزبك ٔ عُگيل. 

                                                
 آيبكِ ٔ يَهؼ.=  ( ؽبٙويواٯ5



ْب ثوايْبٌ ٩يويُز٢وِ  فٕاٍزى يٲبٔيذ ٔ ٙلؽًهّ ٥واٱي عُگي آيلِ ثٕكَل. يي

 َجبّل.

عٕه ّل. آَچُبٌ ٍوكهگى يبَلِ ثٕكَل  ْب ْى ًْيٍ اى ًّب چّ پُٓبٌ ثواي ث٦ٚي

کّ َگٕ! چٌٕ إاًل چُيٍ رٕٱ٦ي کّ َلاّزُل ْيچ، کبثًٕ ايٍ ُْگبيخ 

 اَگيي ها ْى َليلِ ثٕكَل.  ْٕل

. عبي ََْزٍ َجٕك. ْوکٌ 1ٍٕاه ثو فٕكهْٔبي ٩يو٢َبيي )کًپوٍي( ّليى

رٕاََذ فٕك ها عبثغب کُل. کًو ٔ پبْب ثّ  ْو ٕٝه کّ أل ََْزّ ثٕك، كيگو ًَي

 ؽٌ ّلِ ثٕك، ي٦ُي چالٯ يٲ٦ٞي. رؾوکي، فَزگي يٮوٛ كاّذ. ثي ٥هذ ثي

وچبنّ ٔ ْبي فبکي پ کوكَل. ييًٓبٌ عبكِ فٕكهْٔب چوا٧ فبيُٕ ؽوکذ يي

چٕنّ ثٕكيى. ٍب٥زٓب يب ها اى ايٍ فٜ ثّ آٌ فٜ ثوكَل. كْٓب يورجّ فٕاة ه٭زيى 

 ْب يب ها اى فٕاة ثّ ٔاكي چود پواَل.  ٔ كٍزچبل

ْبي  رو کوكِ ثٕك. يجبن٪ّ َيَذ کّ ٕل ثبه پي او ها ٍُگيٍ کالِ آُْي، کهّ

فٕكکبه ٔ  ّلو، ث٦ل ثّ ٕٝه ْبي أل ثيلاه يي گوكَى کِ كاك ٔ ٔافٕهك. ك٭٦ّ

ثوفٕهك ٍو ٔ ٕٕهد ثّ ٍالؽٓب ّلو.  فٕهك ٔ ْى ثيلاه ًَي ٔايي َبفٕكآگبِ ْى

                                                
ي  انَبيوايي هئيٌ اٍزقجبهاد اهرِ ٥واٯ كه ىيبٌ عُگ ٥هيّ ايواٌ كه کزبة ٔيواَي كهٔاىِ ( ٔ٭ي1ٰ

ل: پيگيوي رؾوکبد َيؤْبي ي٢ُى )اهرِ ايواٌ( ثَيبه آٍبٌ َٕيَ ي ٥لَبٌ ٱبهَٔي يي ّوٱي روعًّ

ّل اى فٕكهْٔبي ٢َبيي ثواي عبثغبيي  ْب ي٦ًٕاًل اى هّٔي يْقٔ ٔ رب آَغب کّ يي ىيوا يگبٌ. ثٕك

ثوكاهي  اي ثٓوِ ْبي ٍزبكي ثّ ٕٕهد گَزوكِ کوكَل ٔ اى اثياه يقبثواري ٔ ًْچُيٍ ٭٦بنيذ اٍزٮبكِ يي

 .آٔهكَل ثّ ٥ًم يي

ٍ كهؽبني ثٕك کّ كٍزيبثي ثّ اٝال٥بد پيوايٌٕ َيؤْبي ٍپبِ پبٍلاهاٌ ثب كّٕاهي ٔ پيچيلگي اي

کبه . کوكَل ايٍ َيؤْب كه رؾوکبرْبٌ اى فٕكهْٔبي ٩يو٢َبيي ٔ كيگو ٍٔبيم اٍزٮبكِ يي. ًْواِ ثٕك

عجّٓ،  عبثغبيي ثب ٍو٥ذ ىيبكي ًْواِ ثٕك ٔ آيبكگي يک نْکو ٍپبِ ثب ؽلٔك پُظ ْياه هىيُلِ كه

 ( 83)ٕٮؾّ . يَزهيو اٱلايبد اكاهي ىيبكي َجٕك



پُٕ ٍالػ  او كٔ ثبه ثّ ٦ّهّ ٔ کالْٓبي آُْي كيگواٌ ىعوآٔه ثٕك. نت ثباليي

ّليى، پيچ ٔ فى عبكِ ثب٥ش  اي کّ ثيلاه يي فٕهك ٔ کًي يزٕهو ّل. ْو ك٭٦ّ

ٝو٭يٍ يزقبٕى ها كه عٓزي ثجيُيى. ا٭ياهْبي  عُگ ّل رب آرْجبهي إَا٣ يي

 گبْي كه يٲبثم، ىيبَي كه ٥ٲجّ ٍزٌٕ، يٕٱ٦ي ْى چپ ٔ هاٍذ. 

ٔه ه٭زيى.  ٔه ٔ آٌ ْبي ٍؾو رٕي ثبهثُل فٕكهْٔب ثٕكيى ٔ ايٍ رب كيليّ

 فالّٕ، ْٕا گوگ ٔ ييِ ثٕك کّ كه يؾٕه هٔكفبَّ َيَبٌ پيبكِ ّليى.

ؤْب پيبكِ ثواي فٜ يٲلو ْب فيهي ٍوي٤ فٕاَلَل. َي ًَبى ٕجؼ ها ثچّ

ؽوکذ کوكَل. اى كافم يک آثواّْ کٕچک ثّ پْذ فبکويي فٜ يٲلو َجوك 

 اٍذ. « 1فٜ يگبٕئ»گٮزُل: ايُغب  هٍيلَل، ٭ويبَلْبٌ يي

                                                
 ( يکي اى هٍٔزبْبي اٝوا٫ ٍٍُٕگوك1



ِ

 

 

 «ِر»؛ِرَِزِ«ِسيه»ساعِتِ
ْب ثبّى، ُْٕى كٍزگبِ ثيَيى رؾٕيهى َْلِ  چي يٍ کّ ٱواه ثٕك يکي اى ثيَيى

 و پُٓخ كّذ ّو٣ٔ ّل.ثيلٌ آ٭زبة ثثٕك. رب

يکي اى ا٭واك ثَيغي گوكاٌ کّ عٕاَي ٍيّ چوكِ اْم فويْٓو يب آثبكاٌ ثٕك 

)آٔاهِ عُگي ًْواِ فبَٕاكِ ٍبکٍ کبّبٌ( كافم ٍُگو فٕاثِ ثوكِ ثٕك. أ ها 

ٕلا ىكو. ٍوي٤ ثهُل ّل ٔ ثّ ٝو٫ فٜ يٲلو ؽوکذ کوك. فٕاة ٔ رُٓب يبَلٌ 

 ىك.  ثواي ا٭واك هٱى ييكه يک َٲّٞ، ٍوَّٕذ َبي٦هٕيي ها 

ْبي  آرِ ثَيبه ّليل ؽکبيذ اى پبرک ٍُگيٍ اهرِ يزغبٔى كاّذ. پوَلِ

ّلَل. گبْي ثّ ٕٕهد گؤْي  آُْيٍ يکي پٌ اى كيگوي كه آًٍبٌ ١بْو يي

 پويلَل. كه ٍٞؼ پبييٍ ثواي آرِ هيقزٍ ٔ يٕاٱ٦ي كه ثبال ثواي ُّبٍبيي يي

چي كاهك، پيبكِ ثّ ٝو٫  ي ثيَيىٔٱزي يزٕعّ ّلو کّ گوكاٌ ثّ اَلاىِ کب٭

 فٜ ؽوکذ کوكو.

پيًٕكو، ثواكهثَيغي فب٦ّي )اى کبّبٌ( ها كيلو.  ٱلهي اى عبكِ فبکي ها

اُ پيلا ثٕك. ثيْزو َگواٌ  ٍيًِ اّکبل ٭ُي كاّذ. كنٓوِ كه چٓوِ گّٕي ثي

رٕاََذ رًبً ثگيوك. گّٕي ها اى أ گو٭زى.  ٍيى ٔ يَئٕنيزِ ثٕك. ًَي ثي

 فِ کوك. کبهي اى يٍ ٍبفزّ َجٕك.  ب کوكو. کًي فِيٲلاهي عبثغ



ٍيى ها هْب کوكو ٔ  ه٭ذ. ثي يک فٕكهٔي يًٓبد اى هاِ هٍيل. ثواي فٜ يي

اکجو ٝبْويبٌ ََْزى. فٕكهٔ ثب ْبي يًٓبد كه کُبه ٥هي ٍٕاه ثو آٌ هٔي ع٦جّ

كيل ٔ يزو  ه٭ذ. كًٍّ عبكِ ثبهيک ها ثٕٞه کبيم يي رو يي ٍو٥ذ ْوچّ رًبو

 کٕثيل. آٌ ها يييزو 

،  17کوك كه ٭بٕهّ  كه ثيٍ هاِ فٕكهٔي كيگوي کّ يًٓبد ثّ فٜ يُزٲم يي

يزوي عهٕ يب يٕهك إبثذ يّٕک ٱواه گو٭ذ. ثب اَٮغبه يٓيت يزالّي ّل.  67

ثٕك. ٔٱزي گوك ٔ ٩جبه يٲلاهي « يبنيٕرکب»ث٦لْب يبك گو٭زى کّ اٍى آٌ يّٕک 

ثّ كّٕاهي ٔ نُگبٌ نُگبٌ اى فٕكهٔ كٔه ٭ؤ ََْذ، هاَُلِ يغؤػ آٌ ها كيلو، 

 ّل. كنى فيهي ثوايِ ٍٕفذ.  يي

اي كهَگ  فٕاٍذ ثّ کًکِ ثؤيى، ايب هاَُلِ نؾ٢ّ يٍ ٔ ٝبْويبٌ كنًبٌ يي

ي كه ؽبل ٍٕفزٍ ٔ اَٮغبهْبي پيبپي ٥جٕه  َکوك ٔ ثب ٍو٥ذ اى کُبه فٕكهٔ

 کوك.

هك َيبى يؾًٕنخ آٌ ؽَبً ٔ فٞوَبک ثٕك. ًْچُيٍ يًٓبري ها کّ يٕ

ٙؤهي ٔ يجوو فٜ ثٕك، ثبيل ىٔكرو ثوٍبَل. يإيٕهيزِ ْى ًْيٍ ثٕك. چّ کبهي 

يزو کّ هك ّليى، آٱبي هاَُلِ ثّ أنيٍ  277آيل؟ رٲويجًب  اى كٍذ يب ثو يي

 ْب اٝال٣ كاك. آَبٌ ٍوي٤ ثّ ٍوا٧ هاَُلِ يغؤػ ه٭زُل.  ايلاكگو

كو. كه کُبه يک َٮوثو كه ثلٔ ٔهٔكو ثّ فٜ يٲلو، أنيٍ ّٓيل ها ىيبهد کو

ثّ ؽبنذ ٍغلِ ثٕك. ثّ عبي پيْبَي ٝو٫  ىهْي ا٭زبكِ ثٕك. كٔ ىإَ هٔي ىييٍ

چُل يزو آٌ  ثٕك.ه٭زّ هاٍذ ٕٕهرِ هٔي فبک ٱواه كاّذ. پٍٕذ عهٕ ٍوُ 

رو ٍّ َٮو كيگو ٱ٦ّٞ ٱ٦ّٞ ّلِ پواکُلِ ٔ يزٮوٯ آهييلِ ثٕكَل. ٭کو  ٝو٫

 97،  57ليخ ًْبٌ كٍزگبِ ىهْي ثٕكَل. ْبي اهرْي ٔ ف کُى ًّْ اى هىيُلِ يي



اي هَگ پيچيلِ ثٕكَل. رب  يزو هك ّلو. ّٓيلي اى کْٕلّذ ها كه پزٕي ٍويّ

 ْب أ ها ثّ پْذ عجّٓ ؽًم کُُل.  ايلاكگو

فبکويي کٕربِ ثٕك. يغجٕه ثٕكيى فًيلِ ؽوکذ کُيى. ٭ٚبي ثبالرو اى گوكٌ ٔ 

ْب ثٕك. ؽوکذ كٔال كٔال ثب  کًو رب يک يزو كاالٌ ْٕايي ٥جٕه إَا٣ گهٕنّ

 کوك. رغٓيياد، کًو ها فَزّ يي

ٔآيل ثٕكَل، ٔني کًوْب  ث٦ٚي ٭ويبَلْبٌ اگوچّ ثب فٕكهْٔبي هٔثبى كه ه٭ذ

رو پْذ  ْبيْبٌ ثب ٦ٙٔيزي ٥غيت كاّزُل. هاَُلِ فًيلِ ٔ گوكَٓب ها کظ َگّ يي

ّلَل. ايٍ  رو هٔي ٭ويبٌ فى يي ََْزُل. چبپبهْبي يٕرٕه ٍٕاه هاؽذ ٭ويبٌ يي

 ْب كه ٕٝل فٜ ؽوکذ ه٭ذ ٔ ثوگْزي كاّزُل.  پيک

گْزى. ثّ چُل َٮو اى  ه٭زى ٔ ثّ كَجبل يؾم اٍزٲواه يگبَى يي ىكِ يي ّزبة

َل. فٕكو ها كه ْبي آُّبي ًْْٓوي هٍيلو. ثو پْذ فبکويي چَجيلِ ثٕك ثچّ

 کُبهّبٌ اَلافزى.

اي كٍزي گوكاَل ٔ ِ ىَبٌ ثب اّبهِ كٍذ ٔ َاثؤ گٮزى چّ فجو؟! هىيُل َٮٌ

 پُٓخ كّذ ها َْبٌ كاك. ي٦ُي: رٕ فٕك ؽليش يٮٖم ثقٕاٌ اى ايٍ رُٕه ثيهگ.

 .پٌ اى چُل نؾ٢ّ ٭وٕزي ّل رب يٕاّکي آَٞو٫ فبکويي ها ثجيُى

کّ  يًْبَُل ّزواَ ٔ يزؾوک ها ثواَلاى کوكو.، رُٕيُل آُْيٍبيي ْ يوکت

ًْبٔهك  ؟!وكَلک يْٲّ يّٲثبَگ ثوآٔهكِ ٔ اَل. چّ يَزبَّ  گوكٌ ا٭واّزّ

ه٭زّ ثيؤٌ  ْبي يزواکى ٔ َْبَّ آرِکلايِ ْو ثبى  يْب ثب كْبٌ. َلٝهجيل يي

ثب كْٓب يزو  فواُ عٓيل. ثب ْياهاٌ يزو ٱلهد پوُ ٔ ٕلْب يزو ٥وثلح گُٕ يي

ىييٍ گو٭زُل،  يي يِآها يگؤْثّ ٕٕهد  ئٱزرقويت ٔ ٦ّب٣ روکِ. كايوح 

 !!٭کُلَل. ا يْواً كه كنٓب ئ   ٩ويلَل يی  يا ْيًُّثب چّ يل. نوى يىيو پبيْبٌ ي



كاّزُل، ٍٲٮي ْى  ٍب٥زي گنّذ. آيٕفزى کّ اگو ّيبٝيٍ رٕاٌ ثيْزوي يي

ايب  .اي ََبفزُل کوكَل. ٔني فت، اگو چُيٍ آًٍبَّ ثّ ايٍ کيٮيذ، ثُب يي

ْبی ْٕايی ٱبثم  ٔ  هگجبه عُگُلِ  ْبّ يٲبٔيذ هىيُلگبٌ كه فٜ يٲلو ىيو ٙوث

 . زٍ اٍذگٮ

هٔى « ٍيٍ»ْب ث٦ل كه ٍپبِ پبٍلاهاٌ آيٕفزى کّ: آرِ رٓيّ كه ٍب٥ذ  يلد

ثّ فٜ كًٍّ اعوا پيبكِ پبَيكِ رب ثيَذ كٱيٲّ ٱجم اى هٍيلٌ َيؤْبي « ه»

 َيؤْبيُٓلو ّلِ ٔ ّٕك رب ٍُگوْب ٔ اٍزؾکبيبد كًٍّ كه ايٍ ٭وٕذ  يي

 گيو َّٕل. كهكًٍّ فٕك ها ثّ كًٍّ ثوٍبَُل ٔ ثب هىو َيكيک ثب 

، «ه»يْقٔ ثٕك ٔ َّ هٔى « ٍيٍ»گٕيي ًّْ چيي ر٪ييو يب٭زّ ثٕك. َّ ٍب٥ذ 

ْبي ث٦لي كيليى  ٍب٥ذ ٔ ثيْزو يزٕهو ّلِ ثٕك. كه ٥ًهيبد 51كٱيٲّ ثّ  51

ٔ  1هٔى، رب يبِ أط گو٭ذ ٔ ثيْزو ٔ ثيْزو ّل. كه َجوك ٭بٔ 21هٔى،  51ثّ 

 ( 61)ٍبل  هٔى هٍيل. 01كه ّهًچّ ثّ  ٥1ًهيبد کوثالي 

کوكو  ىكَل، كه ك٭٦بد أل ٭کو يي ٔٱزي ْٕاپيًبْب هٔي يٕا٤ٙ يب ّيوعّ يي

کُُل. چوا کّ َّ چُبٌ آيٕىّي  کّ آَٓب يٕهك إبثذ ٱواه گو٭زّ ٔ ٍٲٕٛ يي

كيلِ ثٕكيى ٔ َّ كاٍزبَي كه ايٍ ي٣ٕٕٙ ُّيلِ ثٕكيى. َّ رٖٕهي كاّزيى ٔ َّ 

کوكِ ثٕكيى. ؽزي ٥کَي اى  ْبي ٔؽْذ ا٭يا يْبْلِ ٥کَي اى چُيٍ ٕؾُّ

 ْٕاپيًبْبي عُگي ْى َليلِ ثٕكيى. 

 ىيُلِ کًي رغوثّ ٥ًهيبري كاّزيىيٍ ٔ ر٦لاك ي٦لٔكي اى ثواكهْبي ه ْوچُل

 .اُ ها َلاّزيى ايب ثيْزو رؾوکبد كه ايُغب ثواي يب ٥غيت ٔ ٩ويت ثٕك ٔ رغوثّ

                                                
. ْب ّوکذ کوكو ي٦هٕو ّل کّ رهٮبد يب )٥واٯ( ٍي ٔ كٔ ْياه َٮو ثٕكِ اٍذ ( كه أنيٍ ثوهٍي1

  ٔيواَي كهٔاىِ ّوٱي(: کزبة  –انَبيوايي  )ٔ٭يٰ



مْبة،  مْبة كْٓب يورجّ آرْجبهي ّليل كًٍّ ها كه كّذ كه يُٞٲّ ٍوپم

يٲلاهي اى روً ٔ نوى ها كه آٌ ٕؾوا ٔ ٔ  كهاى كيلِ ثٕكو يُٕ ٔ ثبىي کٕهِ

کوك، ايُغب  ىيبكي يي 1ْب هيقزّ ثٕكو. ٔني فت ايٍ کغب ٔ آٌ کغب؟! رٕ٭يو کِٕ

 ثٕك. اى ىييٍ رب پْذ اثوْبي ٍيبِ ٭وٯ كاّذ. 3ٔ آَغب پلا٭ُل 2آ٭ُل

 

                                                
   ( رٕ٭يو = رٮبٔد1

  ( آ٭ُل = رٓبعى2

 لا٭ُل = ك٭ب٣( پ3

 )٭وكٍٔي(    َلاهك عي آ٭ُل کبه كگو    كنيو ٔ عٓبٌ ٍٕى ٔ پوفبّگو 

 )نجيجي(  روک آ٭ُليلٌ ٔ پيکبه کوك   كه كل أ آٌ َٖيؾذ کبه کوك   





 

 

ِ

ِسمُطِچترتازِ

ًبٌ آرِ هيقذ. هاِ يٕإالري يب ثّ ّلد ىيو ىييٍ ٔ آٍ اى  كًٍّ رب ٩ؤة

گو٭ذ. يٍ اى ٕجؼ رب  آرِ ثٕك. هٍيلٌ يًٓبد ٔ آمٔٱّ ثّ كّٕاهي ٕٕهد يي

٩ؤة ٭ٲٜ يک ٱًٲًّ آة کّ اى ّت ٱجم ًْواِ فٕك كاّزى، عو٥ّ عو٥ّ 

 چْيلِ ثٕكو. ثَيبهي اى ًْوىيبٌ ٦ٙٔيزي ثٓزو اى يٍ َلاّزُل. 

كاك ثّ  کوكَل، ٔني آرِ كًٍّ اعبىِ ًَي اگوچّ گؤْي ثب ا٭زقبه ٍٲبيي يي

رًبو َٲبٛ كهگيوي آة ٔ ٩نا ثوٍبَُل. ثب يٲلاهي ٭بٕهّ كه ثيٍ كٔك ٔ گوك ٔ 

كاك؛  ْب آة يي ٩جبه هىيُلح يؾبٍٍ ٍٮيل کبّبَي كه پْذ فبکويي ثّ ثچّ

ثّ ٥ُٕاٌ چٌٕ هىيُلگبٌ يکليگو ها اٍذ.  1«ٍزٕكِ»گٮذ  ؽَيٍ ٭ويبَيبٌ يي

اى گٮزُل. ٍزٕكِ يکی  يی« پله»كَل، هىيُلح يٍَ ها کو فٞبة يیثواكه 

پلهْبی يٓوثبٌ، ىؽًزکِ، ّغب٣ ٔ ٕويؼ ثٕك. ٔٱزی گؤْی عٕاٌ َٕهً كه 

آيُل، آٌ گْٕوْبی ٍوك ٔ گوو هٔىگبه  يک يکبٌ ثوای کبهی ع٦ًی گوك يی

كه عُبػ چپ فٜ، ٥ُبٕو پيبكِ ع٤ً َْزُل.  ، يبيّ ٱٕاو  ٔ پبيلاهیچْيلِ

 ربَکٓب فٕك ها رب َيكيک فبکويي هٍبَلِ ثٕكَل.كًٍّ كه ؽًبيذ 

                                                
 ا.... ٔ ٥ييي. ا.. ( پله ثيهگٕاه ّٓيلاٌ ؽجيت1



، اًٍب٥يم ٭، ٥هيوٙب يَزؾکى٭يؾًل اييُيبٌ ، ٥هي٭اؽًل٥هي ثيبثبَپٕه 

، ٥جب٦ٍهي كْٲبَي، اگوچّ َٕعٕاٌ ثٕكَل، ٔني رؾوک ٱبثم ٱجٕني ها َْبٌ ٭آٱبپٕه

هىيُلگبٌ ثو  ٭َژاك إ٪و ثٓواييرؾوک ٔ  ٭ىاكِ کبپٕي ؽَيٍ اؽٍَركاكَل.  يي

ا... ثنها٭ْبٌ ها  ٔ هؽًذ ٭٭ؤُ ِ َجٕك. ثب يٲلاهي ٭بٕهّ ٥جلانکويى كٍذپّٕيل

 كيلو کّ يًٖى ثّ ك٭ب٣ ثٕكَل. 

ىك. ٕٕهد چؤکيلِ، ىعوکْيلِ ٔ  عي يي اي كه کُبه يب آهپي هىيُلِ

 ٍٕفزخ کبهگويِ ثب گوك ٔ ٩جبه ٔ كٔك ثبهٔد پّٕيلِ ّلِ ثٕك. آ٭زبة

. كٍزِ فَٕي ثٕك. پيْبَيِ ي٦هٕو َجٕك، يٕي ٍوُ ٍپيل اٍذ يب ٍيبِ

اُ  عواؽذ کٕچکي كاّذ. يٲلاهي فٌٕ، اثؤ ٔ چًِْ ها كٔه ىكِ ٔ ثو گَّٕ

ّل. ثب  ْبي نجِ كيلِ يي فْکيلِ ثٕك. نجبَِ فْک ّلِ ٔ ٍٮيلي كه گّّٕ

 کوك.  ها رکواه يي« يب اثبنٮٚم»کوك.  نٓغّ ٩هي٠ روکي ٕؾجذ يي

اي اى آٌ ها  گناهيى مهِ ذ، ًَيايٍ کْٕه اى ايبو ىيبٌ اٍ»گٮذ:  ٔٱزي کّ يي

فٕاٍذ  ، اؽَبٍبرى اى كهٌٔ عّٕيل. َبفٕاٍزّ ٔ ٱبچبٱي يي«كًٍّ کب٭و ثگيوك

چُل ٱٞوِ اّک عبهي ّٕك. آَٓب ها ٭ؤ فٕهكو. ثب آٍزيٍ فبک آنٕكو ٍوي٤ 

 ْب ها ٭ْبه كاكو رب کَي َجيُل.  چْى

، پبک ٔ كهٍذ اٍذ ييلاٌ َجوك عبي اؽَبً ٔ گويّ َيَذ، ايب ايٍ اؽَبً

هٔؽيّ ثقِ ثٕك. ٭وٯ چُلاَي ثب فْى ٔ ٩ٚت َلاّذ. چٌٕ انٓبو ثقِ 

ٍاهلل اى قطعتوَا ٗوٌٖ٘ اًٖ احبهٖ اثذا عي »پبيلاهي ٔ اٍزٲبيذ ثٕك. ٦ّبه ؽًبٍي 

 کوك.  ها رلا٥ي يي «دٌٖٗ

ٍب٥زي اى ١ٓو گنّزّ ثٕك. يزٕعّ َْلِ ثٕكو کي آيل ٔ کي گنّذ. ًَبىْب 

، ََْزّ، كٔ هک٦زي، ٍوي٤ ٔ رٲويجًب هٔ ثّ ٱجهّ فٕاَلو. ها ثب ريًى، پٕريٍ ثّ پب

ٔ يٍ كه يک عب پْذ  ٭، ؽًيلهٙب يُٖٕهي٭ا... ّجبَّ ، هؽًذ٭يؾًل آثبَي



فبکويي ع٤ً ثٕكيى. يکي اى هىيُلگبٌ ثيِ اى يب ٍٍ كاّذ. أ ها 

کُى اى هىيُلگبٌ اهرْي ثٕك. اى پْذ فبکويي کٕربِ کّ  ُّبفزيى. ٭کو يي ًَي

ب آرِ ٔ اَٮغبه، ّبيل ثّ ٬َٖ هٍيلِ ثٕك، ثّ كّٕاهي فٕك ها ثّ يب اهرٮب٥ِ ث

 «ايل؟! چوا ًّْ ايُغب ع٤ً ّلِ: »هٍبَيل ٔ ثّ ٍويبٌ ٭ويبك کْيل ٔ َٓيت ىك

اگو » ()فبسئلَ اّل الزکش اى کٌتن ال تعلوَىگٮزيى: ثواكه! يب چکبه کُيى؟! 

 ، ًَم(43آيّ ( «كاَيل اى آگبْبٌ ثپوٍيل ًَي

رٕاَُل اى آٌ ٝو٫ يب ها كٔه ثيَُل.  ُبػ چپ يب فبني اٍذ، ييچٌٕ ع»گٮذ: 

اگو يٕ٭ٰ ثَْٕل، عبكِ اهرجبٝي ثّ ٥ٲجخ فٜ يب ثَزّ فٕاْل ّل. يَيوْبي 

٥ٲت َْيُي اؽزًبني كه ٭بٕهّ ثَيبه َيكيک، ىيو كيل ٔ ريو يَزٲيى ٱواه 

 َّٕل. فٕاْل گو٭ذ إَٓٱذ ثيْزو ا٭واك يب اٍيو يي

 277رب  517عي ٔ گهٕنّ ثوكاهيل. كه ٭بٕهّ رٲويجي ًّب ر٦لاكي ٱجّٚ آهپي

يزوي يک فٜ ك٭ب٥ي، ٥ًٕك ثو ايٍ فٜ رْکيم كْيل. ًْبَغب ثًبَيل. ىٔك ثو 

 « َگوكيل، ؽزي اگو اى آٌ ٝو٫ ْغٕو َيبٔهَل.

اي، ثؤ  رٕ کّ يبؽَيٍ ثو کالْذ َّٕزّ»ىاكِ رْو ىك:  ٍپٌ ثّ اکجو اؽٍَ

اکجو ثلٌٔ كهَگ ثّ آٌ « ا٭٤ َلاهك.چپ فبکويي، آَغب ْيچکٌ َيَذ، يل ٝو٫

 عٓذ كٔيل. 

چٓبه َٮو يک گُٕ ّليى. ثلٌٔ چٌٕ ٔ چوا يبَُل ايُکّ أ ٭ويبَلِ يبٍذ، 

عي  كٍزٕهُ ها پنيو٭زيى. ْو يٲلاه ايکبٌ كاّذ، گهٕنّ ٔ كٔ ٱجّٚ آهپي

 ثٕك. ٭ا... ّجبَّ ٔ هؽًذ ٭ْب كه كٍذ يؾًل آثبَي ثوكاّزيى. ٱجّٚ

کّ يک هٔؽبَي ا٥يايي اى ؽٕىِ ٥هًيّ کبّبٌ ثٕك )ايب ثچّ ا... ثبثبىاكِ  ي٦و٭ذ

ْب يب ها  ه٭زيى. ٍٕد فًپبهِ کبّبٌ َجٕك( كَجبل يب آيل. ثّ ٍزٌٕ ي٢ُى ًَي

فيي ه٭زٍ. نؾ٢بري ًْلُٔ ٔ ًْپبي ْى  کوك ٔ ٔاكاه ثّ َيى يزٮوٯ يي



اى آَغب ثب ٍو٥ذ يًکٍ كٔه ىكيى.  كٔيليى. اَلکي ثّ ٍو٥ذ ا٭ئكِ عهٕ يي يي

كه چُل گٕكال کّ ثواي ي٤ٕٙ گو٭زٍ يُبٍت ثٕك، فٜ ك٭ب٥ي ليى. ّ

ّليى. كًٍّ ربَکٓبيِ ها اى هاِ كٔه  )پلا٭ُلي( كهٍذ کوكيى. ُْٕى عبثغب يي

 كاك. کوك ٔ عٕالٌ يي پيِ ٔ پٌ ييْي 

ربىِ يزٕعّ ّليى، ؽٰ ثب آٌ هىيُلِ ثٕك کّ آَغٕهي ثو يب رٕپيل. چٌٕ آَغب 

ثيِ اى يک ٍب٥ذ گنّذ. رؾوک ٔ پيْؤي اى  َٲّٞ آٍيت پنيو فٜ يب ثٕك.

 عبَت كًٍّ كه ايٍ عُبػ كيلِ َْل.

، ٭ّلَل. يٍ، ؽًيلهٙب گبْي ر٦لاكي ثّ يب اٙب٭ّ ٔ گبْي ر٦لاكي کى يي

 ا... ا٭واك صبثذ ايٍ عُبػ ثٕكيى.  ٔ ي٦و٭ذ ٭، يؾًل٭ا...  هؽًذ

يُغب َّٕل، يب ا ْب آَغب كهگيوَل ٔ ّٓيل يي يُٖٕهي إواه كاّذ کّ ثچّ

کُيى. ايُغب کّ فجوي َيَذ. ثيب ىٔك اى ايُغب ثؤيى. ثبى أ ها آهاو  کبهي ًَي

 كاكو.  کوكو ٔ اًْيذ ايٍ َٲّٞ ها ثوايِ رٕٙيؼ يي يي

ْبي فٜ إهي َجوك ثٕك، ّليل  يٲلاهي ؽٰ ثب أ ثٕك. كنِ کّ پيِ ثچّ

َٖيجي  ْبي ربَک ىك. اگوچّ يب ْى اى آرِ فًپبهِ ٔ گهٕنّ عّٕيل ٔ ّٕه يي يي

ريوثبهْب  65،  67ْبي فًپبهح  رو ثٕك. چٌٕ گهٕنّ كاّزيى، ٔني ثبهاٌ آرِ ٍجک

 ّل.  عي ثواي يب ؽٕانّ ًَي ٔ آهپي

كٍزگبِ ربَک ثب ٍو٥ذ ثّ ٱٖل كٔه ىكٌ  1روكيل يب ثوٝو٫ ّل. ثّ يکجبهِ 

فبکويي إهي يب فيي ثوكاّزُل ٔ ْغٕو آٔهكَل. گوك ٔ ٩جبهّبٌ ْى روً كه 

 ُل.ا٭ک كنٓب يي

كْٓب َٮو اى َيؤْبي پيبكِ، ٍٕاه ثو آَٓب ثٕكَل رب ثب پْزيجبَي يزٲبثم يب آرِ ٔ 

ايى. ّبيل  كاََزُل کّ كه ايُغب ي٤ٕٙ گو٭زّ ؽوکذ پيْؤي کُُل. آَٓب ًَي

ربفزُل. يب  ٝجٰ اٝال٥بد يکي كٔ ٍب٥ذ ٱجم ثب ٍو٥ذ يًٞئُّ ثّ ايٍ ٍٕ يي



يب ٭ويبَلْبٌ اى گْذ ُّبٍبيي ثب ثبٌ آَبٌ ايٍ ًٍذ ها فهٕد كيلِ ثٕك.  كيلِ

ْبي ْٕايي  هىو كهيب٭زّ ثٕكَل کّ يب كه ايٍ عُبػ رؾوکي َلاهيى. يب ايُکّ ٥کٌ

 ثب ٥غهّ ثّ ٭ٔ ّجبَّ ٭آثبَيكاَى.  هّبٌ ٱواه گو٭زّ ثٕك. ًَيگٕيب ّلِ ٔ كه افزيب

ه٭زُل. كه يک کهجّ فْزي ٕؾوايي کّ َيًي اى ٍٲٮِ ثو اصو ييلاٌ ؽوي٬ 

رٕپ ٔ فًپبهِ ٭ؤ هيقزّ ثٕك، ٍُگو گو٭زُل. ثب كٔ يّٕک اى آَٓب  إبثذ گهٕنّ

 پنيوايي کوكَل.

يزو اى يب ٭بٕهّ كاّذ. كًٍّ يزٕعّ ٔعٕك يلا٭٦يٍ ّل.  67،  17آٌ يؾم 

ِ يب ّلِ ٔ ٥ُّلکوكَل رب ايٍ ؽل ٥ِ کٕة ّلَل. نيکٍ ٭کو ًَي ٍٕاهاٌ ييـ ىهْي

ٔيلَل. چُل ربي كيگو َيي َْبَّ ا... كْٓب يزو عهٕ ك يؾلٔك ثبّل. يؾًل ٔ هؽًذ

 ه٭زُل رب كًٍّ ثٮًٓل ثب کي ٝو٫ اٍذ. 

ْب يٌٖٕ ثبُّل، ٥ٲت ه٭زُل. َٮواد پيبكِ  اي کّ اى ثوك گهٕنّ ربَکٓب رب ٭بٕهّ

ْبي ىهْي ي٤ٕٙ گو٭زُل.  پبييٍ پويلَل. كه اٝوا٫ هٔي ىييٍ ٔ پْذ كٍزگبِ

 پيلا ثٕك. کوك، ّبٌ کّ آَٓب ها چپ ٔ هاٍذ يي اّبهِ كٍذ ٭ويبَلِ

آيليى. ثّ  ٭ًٓيليى. كهٕلك ٔاکُِ يُبٍت ثويي گبْي ي٢ُٕه أ ها يب ْى يي

ْبي فبني ٔ ٩يو پيٍٕزخ فٜ يب ثٕكَل. ثب ٍو٥ذ كه  كَجبل َٮٕم اى ٱًَذ

 کوكَل.  ّليى. ربَکٓب پيٍٕزّ ثواي ىكٌ يب آرِ يي يٲبثهْبٌ ٍجي يي

ٔ َبهَغک، ٍالػ كاكيى. چٌٕ کالّيُک٬  يب کًزو پبٍـ ّهيک آَٓب ها يي

عي ٍالػ ٍُگيٍ يب ثٕك. ٔنٕ ايُکّ ثب کًجٕك يًٓبد يٕاعّ  ٍجک يب ٔ آهپي

 ثبّيى، ٔني گٓگبْي ثبيل ا٥الو يٕعٕكيذ کوك.

ثبهيل. كْٓب گهٕنّ ربَک كِ، ثيَذ  آرِ اى ريوثبه ٍُگيٍ ربَکٓب پوؽغى يي

گوك ّل. ْي ىكَل، ٭ٲٜ  يزو كه عهٕي يب يُٮغو يي 27، 57يزو پْذ ٍو يب يب

کوكيى آَٓب گهٕنخ  ََْذ. پيِ اى ايٍ ٭کو يي ٔ ٩جبه ٔ كٔك ٔ كيخ آٌ ثو يب يي



ؽبٙوَل يّٕک چُل يزوي ْى ىَُل. ث٦ل يبك گو٭زيى کّ  ربَک ثواي ا٭واك ًَي

فيي ٔ  اي اى ايٍ رجبكل آرِ َبثواثو َگنّزّ ثٕك، آثبَي ٍيُّ ّبيل كِ كٱيٲّثيَُل. 

ا... ّٓيل ّل.  فْک گٮذ: هؽًذيٲلاهي فًيلِ ثوگْذ، ثب رجَى رهـ ٔ 

پوٍيلو، كٱيٲًب ثوهٍي کوكي ٔ « يک ريو كّٔکب ثّ گهٕيِ فٕهك.»چٕٞهي؟! 

 كيلي؟!

ايٍ نؾ٢ّ يوا ثّ يبك فٕاثي اَلافذ کّ ّت ٱجم اى ا٥ياو كيلِ ثٕكو. كه ٥بنى 

هئيب كيلو گؤْي چزوثبى كه اٝوا٫ پبيگبِ يٲبٔيذ ثَيظ ٔ يؾم ا٥ياو َيؤ اى 

 51يکي اى ايٍ چزوثبىاٌ، چزوُ ثبى َْل ٔ كه ييلاٌ  .آيُل ك يييک ثبنگوك ٭ؤ

فوكاك، يٲبثم پبيگبِ ٍٲٕٛ کوك. ثب ٍو٥ذ كٔيلو فٕك ها ثّ أ هٍبَلو. ٍوُ ها 

 ا... ّجبَّ ثهُل کوكو، عبٌ كاكِ ثٕك. ٔٱزي ٕٕهرِ ها َگبِ کوكو، كيلو هؽًذ

 اٍذ. 

ثواي ْيچکٌ  پٌ اى ايٍ کّ ثيلاه ّلو آٌ ها يک کبثًٕ ؽَبة کوكو.

ٔ  کوكو مُْيذ عجّٓ ٔ عُگ، ؽبل ٔ ْٕاي ٥ًهيبد َگٮزى. چٌٕ ٭کو يي

ْبٍذ. گوچّ ثب  ؽبني اى ايُکّ فالّٕ چّ فٕاْل ّل، ثب٥ش ايٍ فٕاة پويْبٌ

ُّبفزيى، ايب اهرجبٛ كٍٔزي ثب ْى َلاّزيى. ثّ ًْيٍ  ّجبَّ ًْليگو ها يي

 كنيم ايٍ فٕاة ثيْزو يٕعت ر٦غجى ثٕك. 

اى يک ٍب٥ذ ثب چُل ثبه عٕالٌ كاكٌ ثّ يک ْغٕو َبگٓبَي  ْب پٌ ربَک

ْب آَبٌ ها ثّ ٥ٲت هاَل. يک هىيُلِ  كٍذ يبىيلَل. ٔني يٲبٔيذ فٕة ثچّ

فيي ثؤك. كه  رٕاََذ ٍيُّ إٮٓبَي ْيکهي ََجزب چبٯ كاّذ. ثّ كّٕاهي يي

. ٍپٌ كاك ا... ا٭زبكِ ثٕك، عهٕرو اى يب پبٍـ كًٍّ ها يي اي کّ پيکو هؽًذ َٲّٞ

ّٓيل ّلً، کًي هيِ  يک َٮو أَغب»فيي پيِ يب ثوگْذ ٔ گٮذ:  ٍيُّ



ثب كٔييٍ گياهُ يٲيٍ کوكو کّ ّجبَّ ْى يضم « كاهِ، ثلَِ ال٩و ٔ ٦ٙي٬ ً

 ّلِ اٍذ. « ّبكاة»كهاى  ْبي فٜ ثبىي ثچّ
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ِپرَازِتاِپاٌاِ

ىاٌ ّل. ربهيکي، َٲّٞ ٱٕد يب ٔ ىيبٌ آٍيت پنيوي يزغبٔ َيكيک ٩ؤة يي

 (.17َجبء آيّ ( ))ٍجعلٌب الل٘ل لجبسبها پِّٕ ٱواه كاكِ اٍذ.   ثٕك. چوا کّ فلأَل ّت

رٕاََذ نجبً اٍززبه ثواي ٩ب٭هگيوي كًٍّ ثبّل. رو٭ُلي  ٍيبْي ّت يي

کّ كه ّو٣ٔ ٥ًهيبد كًٍّ ها يبد کوك. ًْبٌ ٥ًهيبري کّ ثّ َبو ٝويٰ 

 انٲلً ي٦و٫ٔ ّل ٔ ثَزبٌ ها آىاك ًَٕك.

َبو « ٥وثَزبٌ»اى اٍزبٌ « ثَيزيٍ»كًٍّ پٌ اى رٖو٫ آٌ ها  ّٓوي کّ

 گو٭ذ.  َٓبكِ ثٕك، ثبى ُّبٍُبيّ ايواَي ثَزبٌ اى اٍزبٌ فٕىٍزبٌ ها 

چٌٕ كًٍّ اى ايٍ عُبػ کبهي اى پيِ َجوك، ربَکٓب ها ثّ يٕا٤ٙ كٔهرو 

ْب ًْيٍ آرِ ٔ ؽوکذ ها ًْييبٌ كه عُبػ هاٍذ چُل يورجّ  ثوگوكاَل. ٥واٱي

اي كٔٝو٭ّ ها اعوا کُُل. ٔني ايٍ  کوكِ ثٕكَل رب اى عُبؽيٍ، ٝوػ اؽبّٝ اعوا

 ٝوػ ثّ ك٭٦بد كه يٲبثم اهاكح ًْوىيبٌ ثب ّکَذ يٕاعّ ّلِ ثٕك.

يزٕٱ٬ کوكٌ ربَکٓب کبهي كّٕاه ثٕك. فبکويي ْى ثّ ٱلهي ثهُل َجٕك کّ 

ْبي يزؾوک ىيقذ ٔ ٍُگيٍ ثبّل. يب الاٱم ثب٥ش يک  يب٦َي ثواي آٌ عَى

اَٮغبهْب  ٔٱٮّ کٕربِ كه ؽوکذ آَٓب ثبّل. فبکوييْب كيگو نجّ َلاّزُل. ثو اصو

 يُؾُي ّکم ّلِ ثٕكَل.



ثب ّزبة ثواي کًک ثّ فٜ ييبَي ثوگْزيى، ايب  ٭يٍ ٔ يؾًل آثبَي 

كاََزيى يٲلاهي كيو ّلِ اٍذ. ييبٌ كٔك ٔ آرِ، گوك ٔ ٩جبه، نؾ٢بري  ًَي

كيليى. ؽبنذ رُْگي ٔ  ها ًَيآيل کّ ؽزي كه چُل يزوي، کَي  پيِ يي

كاك. فٜ ك٭ب٥ي ٦ٙٔيذ يٞهٕثي  فَزگي يٮوٛ، كيل چْى ها کبِْ يي

 َلاّذ. 

يزو يک َٮو ثيْزو ًَبَلِ ثٕك. ربَکٓبي ٍٕفزّ ٔ اى کبه ا٭زبكِ  57،  27ْو 

 ْغٕو َبيٕ٭ٰ ٍب٥زي ٱجم اى ايٍ ثٕك.كًٍّ، َْبٌ اى 

يزوي  07ه ٭بٕهّ رٲويجي يزوي فبکويي، كٔيي ك 97يکي اى ربَکٓب كه ٭بٕهّ 

کوك چپ ٔ هاٍذ  پٕالكْبي ؽغيى کّ يب ها يغجٕه يي يّ ٔه ّلِ ٔ َنى كاكِ ثٕك.

يٕا١ت ثبُ. ٔٱزي »ْبي کى يب ثّ آَٓب إبثذ َکُل. آثبَي گٮذ:  ّٕيى رب يّٕک

 «گيويى. رو ّٕك، ايٍ ربَکٓب ها ثّ ٩ُيًذ يي کًي ربهيک

٬ رإصيو چُلاَي َلاّذ. يٕٱ٤ كه ايٍ نؾ٢بد ٔأيال هگجبه رٮُگ کالّيُک

کوكَل  ْب پيکو ّٓيلاٌ ها عبثغب يي ْبي كٍزي هٍيلِ ثٕك. ث٦ٚي پوربة َبهَغک

ْبي فبني، ّزبثيكِ  رب َبهَغکٓبيي کّ ثّ کًوّبٌ ثَزّ ثٕك، ثبى کُُل. ع٦جّ

 اي رّ آٌ يبَلِ ثبّل.  ّلَل رب ّبيل گهٕنّ ٔاهٍي ٔ ٔاژگٌٕ يي

ربَک کٕثيل، َبهَغک ٩هذ فٕهك ٔ كه کُبه يؾًل کْبيي َبهَغکي ثو كيٕاهِ 

 چوؿ ىَغيوي آٌ يُٮغو ّل. 

كه ؽوکزي يزٕٓهاَّ ثب پوربة َبهَغک  ٭ايٍ فجو يزٕارو ثٕك کّ ؽَيٍ يهکيبٌ

ثّ كافم كْهيي ٭ويبَلْي ربَک، آٌ ها اى کبه اَلافذ. َٮوارِ يغؤػ ٔ ٍبنى 

زْبٌ گْٕكَل. ثيؤٌ پويلَل رب ٭واه کُُل، هىيُلگبٌ هگجبه آرِ ها ثّ ًٍ

کوك. ّبيل اگو ّبْلي َلاّذ، آٌ  فجوي کّ ؽَيٍ ثب آة ٔ ربة ر٦وي٬ ًَي

 کوك. چوا کّ فهٕٓ ؽَيٍ ىثبَيك ثٕك.  ريو آهّي ها ؽبّب ْى يي



فٜ إهي ثّ كنيم آرِ ثبهي پيبپي اى ٕجؼ رب ٩ؤة، كيگو ربة يٲبٔيذ 

يٕهُ  اى يٲبثم ثب آرِ پوؽغى،ٍوي٤ َلاّذ. كًٍّ رٕاََذ كه يک ْغٕو 

اي کُل. چٌٕ ٱٖل كاّذ رب ّت  ثيبٔهك. يب ثّ إٞالػ اٱلاو ثّ اعواي رک عجّٓ

 ٭وا َوٍيلِ فٜ ها ثّ اّ٪بل فٕك كهآٔهك، َجوكي ثي ايبٌ اكايّ كاّذ.

ثّ ٍواَغبو ثليٍ گَّٕ ُْگبو ٩ؤة َٲبٝي ها رٖو٫ کوك ٔ ثب ايغبك هفُّ 

 گَزوُ يؾلٔك پوكافذ. 

ثٕك. پيکو چُل ّٓيل كه پْذ فبکويي كيو  عُبػ چپ فبکويي فبني اى يلا٭٤

چُل رٍ ثّ ا٭زبكِ ثٕكَل. ٱًَزٓبيي اى ثلَٓبيْبٌ عي٩بنّ ّلِ، يکي ثّ چپ ٔ 

 ثّ هاٍذ ا٭زبكِ ثٕكَل.

عي  كهکُبهّبٌ ي٤ٕٙ گو٭زيى ٔ ّو٣ٔ ثّ ريواَلاىي کوكيى. يک گهٕنّ آهپي

ى. كه گْز ثواي ىكٌ ٥ُبٕو پيبكِ كًٍّ ّهيک کوكو. كَجبل گهٕنّ ث٦لي يي

يزوي يک يّٕک ا٭زبكِ ثٕك. كٔيلو آَوا ثوكاهو. كه ًْبٌ ؽيٍ ثّ  27٭بٕهّ 

 گْزى کّ ربَکٓبي ٍٕفزّ يياؽى َجبُّل.  كَجبل ي٤ٕٙ يُبٍجي يي

يک نؾ٢ّ يزٕعّ ّلو نؾ٢بري ٱجم، ٥ًلِ ٱٕاي فٜ فهٕد يب ٥ٲت َْيُي 

ٍبهد كيلو. كاَى ٝجٰ كٍزٕه ثٕك يب َّ، فٕك ها كه چُل كِ يزوي ا اَل. ًَي کوكِ

 َلاّزى.اى اٍبهد ثّ ّلد رُٮو كاّزى. اى ّٓبكد ْيچ روٍي 

اي عي هٔى هٍزبفيي کّ يٲلاهي رٕٕيٮِ ها ُّيلِ ثٕكو ثّ يبك  ٕؾُّ

هٔىي کّ يوك » )ٗفش الوشء هي اخِ٘ ٍ اهِ ٍ اثِ٘ ٍ صبحجتِ ٍ ثٌِ٘م َٗ.(آيل ًَي

، 34)آيبد  «لکُ )اََبٌ( اى ثواكهُ، يبكهُ، پلهُ، ًَْوُ، ٭وىَلُ ٭واه يي

 ثٕك.  ، ٥جٌ(36، 35

اى فبکويي علا ّلو ٔ ٭واه کوكو. َٕک پُغخ پب ثّ ىييٍ َوٍيلِ، پبي كيگو 

کُى. پبُّّ پبي هاٍزى يٕهك  کوكو ثب پبْبيى پؤاى يي آيل. اؽَبً يي ثبال يي



إبثذ يک ريو ٍالػ ٍجک َيؤْبي پيبكِ كًٍّ ٱواه گو٭ذ. كافم پٕريُى اى 

اي ٔٱذ ٔاهٍي ايُگَّٕ ىفًٓب َجٕك. کًزويٍ ٍٕىّي  صبَيّفٌٕ نيي ّلِ ثٕك. 

 کوكو.  اؽَبً ًَي

ّبكي يوكو ثواي آىاكي ثَزبٌ ٔ هٙبيذ ٔ رْکو ايبو فًيُي اى هىيُلگبٌ 

كه ٢َوو يغَى ثٕك. فلايب ! آيب آٌ ّبكي پبيلاه َقٕاْل ثٕك؟ آيب ثبى كًٍّ ًّْ 

اؽٕال رًبو فٕٞٛ َجوك کوكو أٙب٣ ٔ  يُبٰٝ آىاك ّلِ ها پٌ گو٭ذ؟! ٭کو يي

 ًْيٍ ٕٝه اٍذ.

َکُل ايٍ كژفيًبٌ رب ٍٍُٕگوك پيِ ثيبيُل. ٍواٍو ٔعٕكو اى كهٌٔ ٦ّهّ 

)اللْن ال ٗسلط علٌ٘ب كاََزى.  ٍٕفذ. فٕك ها گُبْکبه ٔ يٲٖو يي کْيل ٔ يي يي

 «کُُل ثو يب يَهٜ يکٍ. فلايب ! کَبَي ها کّ ثو يب هؽى ًَي» هي ال ٗشحوٌب(

َْيُي كه ايٍ نؾ٢ّ ٔ كه ايٍ َٲّٞ ي٦ٲٕالَّ ثٕك ٔ ايٍ ٭واه  تكه ؽبنيکّ ٥ٲ

ّل. چٌٕ ثواي اٍزٲواه كه ي٤ٕٙ كيگو ثٕك. چپ ٔ هاٍذ کوكٌ يب  يؾَٕة ًَي

هٔي َيؤ عئ رو٭ُلْبي عُگ اٍذ. عُگي کّ ٕلْب ٭ٕد ٔ ٭ٍ كاهك ٔ يب  ٥ٲت

 ثَيبهي اى آَٓب ها ثهل َجٕكيى. 

ك ّيواىي، يورٚي ٱوثبَي، ؽَيٍ ُّبفزى پٕالكيوكاَي ها چٌٕ ٕيب ًَي

ٱبٍى ٍهيًبَي ها کّ ثب  ٥هي ٭ٚهي ٔ، اؽًل يزٍٕهيبٌ، ٭، اؽًل کب١ًي٭فواىي

گبِ(.  )كه کًيٍ «لجبلوشصبد»فيم ٭وّزگبٌ ىييُي يإيٕه فلايُل كه 

كاََزى ايٍ كًٍّ ثب ًْخ ٍو٥ذ ربفذ، اگو يٲلاهي كيگو پيِ ثيبيل، كه  ًَي

 ي، ٕيل فٕاْل ّل. کًُل هاكيوكاَي چٌٕ ٕيبك ّيواى

ث٦لْب كهيب٭زى کّ چوا آٌ كيٕاه پٕالك كا٧ ٩واٌ ثّ آٌ فبکويي کٕربِ گيو کوك. 

آيل ٥ًٰ  ّبٌ آٍيت پنيو َجبّل ٔ اگو عهٕرو يي ّبيل ثواي ايٍ ثٕك کّ عُبؽيٍ



ْبي  ّل ٔ گؤِ يٕا٦ِٙ ٱبثم كٍزوً ٔ كٔه فٕهكٌ رٍٕٜ هىيُلگبٌ يب يي

فٕاُْل کوك. ايب آٌ ها كًٍّ يزغبٔى ثّ عُگ َبي٢ُى چًواٌ آَبٌ ها ّکبه 

 فٕثي كهيب٭زّ ثٕك. 

اي ٩يو يُٞٲي  َيؤْب ثبيَزي رُل ٔ ريي فٕك ها ثّ فبکويي ث٦لي کّ ٭بٕهّ

هٍبَلَل. ايٍ يٲلاه ٭بٕهّ يکي اى َٕاٱٔ ايٍ فٜ ثٕك. ًٍٙ ايُکّ  كاّذ، يي

کوك ثب رٕاٌ  ثّ ٥هذ کًجٕك َيؤ اى ٥ًٰ پلا٭ُلي ثوفٕهكاه َجٕك. ٔني چّ يي

يؾلٔك؟! ًْيُکّ يک هٔى کبيم كه يٲبثم پبرک ٍُگيٍ آَبٌ  1حّلح کى ٔ ٥ُّل٥ِ

 ايَزبكِ ثٕكيى، کبهي يٕ٭ٰ ٔ ثب اهىُ ٢َبيي ثٕك. 

ربفزُل. رب  چُل فٕكهٔي کٕچک ثبهي ثب ٍو٥ذ رًبو هٔ ثّ فٜ عهٕ يي

آفويٍ َٮواد عبيبَلِ ٔ يغؤؽيٍ ها ثّ ٥ٲت يُزٲم کُُل. ايٍ کبه ّغب٥ذ 

ها الىو كاّذ. فلا فيوّبٌ كْل چّ عگوي كاّزُل! گهٕنخ يَزٲيى فبٕي 

كهيل ٔ نذ ٔ  ربَک ثوفي اى ٍٔبيم َٲهيّ ها يچبنّ کوكِ يب يضم کب٩ن اى ْى يي

 کوك.  پبه يي

ْب يٕرٕه پوّي( كاّذ، ٔني  رويم )ثّ ٱٕل ث٦ٚي ثچّ 521اي يٕرٕه  هىيُلِ

لاهي آٌ ها ْم ثلْى. ثٕك. اى يٍ فٕاٍذ يٲ «پيک»کُى أ  فبيُٕ. ٭کو يي
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 يٍ ْى کًي كنقُٕ ثٕكو کّ اگو هٍّٔ ّٕك، ثواي كٔه ّلٌ اى ي٦وکّ

ْو كٔي يب  .٥ٲت رو فٕاْى ه٭ذ يي ث٦ليؽلاٱم رب فبکوََْزّ ٔ روک آٌ 

ْو ٍٕفذ ٔ كيگو ؽبل َلاّزيى. يکَوِ َگبًْبٌ ثّ ٥ٲت ثٕك.  ََٮًَبٌ يي

 ْبي ٥واٱي اى هاِ ثوٍُل.  گٮزيى يًکٍ اٍذ ربَک نؾ٢ّ يي

                                                
 .٭واك، ٍٔبيم ٔ رغٓييادا =  ( ٥لِ ٔ ٥ل1ِ



فٕاٍذ آٌ ها آرِ ثيَل رب ٍبنى ثّ كٍذ  گو٭ذ. يي أ ٍوا٧ کجويذ يي

كًٍّ َيٮزل. ثّ أ گٮزى ُْٕى ىٔك اٍذ، ّبيل ٭وٕذ ثوكٌ ثبّل. اگوچّ أ َيي 

ٍّ  كيگو َبي هاِ ه٭زٍ َلاّذ. ثبى ْى أ ها کًک کوكو رب كه يک ٍوثباليي كٔ

اي يضم عبكِ ىيو آرِ يَزٲيى  يزوي يٕرٕه ها ثّ ٍٞؼ عبكِ ثوٍبَل. ْيچ َٲّٞ

 ربَکٓب َجٕك. 

فٕك ها هاٙي کوكو کّ يٍ كيگو يَئٕنيزي َلاهو ٔ ثب ايٍ پبي يغؤػ ٔ 

او. هْبيِ کوكو. كه پبييٍ عبكِ، ٔني  او ها اَغبو كاكِ فٌٕ كافم پٕريٍ ١ٔيٮّ

 كٔيلو. يٕاىي ثب أ يي

يزو َو٭زّ ثٕكو. ٭وكي کّ ٕب٫ کُبه عبكِ فٕاثيلِ ثٕك، رٕعٓى ها  577ُْٕى 

 عهت کوك. ثّ فٕك گٮزى اگو يغؤػ ثبّل، يؾ٘ هٙبي فلا کًکِ کُى. 

ٱل کٕربْي كاّذ. نجبٍِ يضم ٢َبييبٌ ٥واٱي ثٕك. كه ٍبيّ هٍّٔ ه٭ذ ٔ 

ؽوکذ ثٕك.  ثبى ٔ ثي  آيلْب، اى َيكيک رٕي ٕٕهرِ ها َگبِ کوكو. چًْٓب َيًّ

 کْيل. ث٢بْو آصبه عواؽذ كه ثلَِ َجٕك. َٮٌ ًَي

کُى ثو اصو يٕط اَٮغبه يب ٥بيم كيگو فٮّ ّلِ ثٕك. كيلٌ ايٍ عُبىِ ٔ  ٭کو يي

َيؤْبي فَزّ ثبيل كه زو َْل. ٍوي٦ب اى آَغب كٔه ّلو. صبَيّ ثيْ 57ٔاهٍي آٌ 

و ٥ٲجّ يَزٲو َّٕل. چّ کَي آَٓب ها َگّ كاهك رب يک فٜ رضجيذ ّٕك. کبه ْ

 کَي َجٕك.

كه فبکويي ث٦لي كٔ َٮو ثَيغي ىهَگ ٔ عَٕه ثب ٭ويبك ٔ ٦ّبه ٔ رٓليل، 

كاّزُل رب يک فٜ پلا٭ُلي عليل  ع٦ًيذ يزٮوٯ ها كه فٜ ث٦لي َگّ يي

)يبَُل ٍلْبي  «کبًْن ثٌ٘بى هشصَص»رْکيم ّٕك. فلا فيوّبٌ كْل. 

ثواي اؽلاس يٕا٤َ  ْبي نٕكه ْٕا ربهيک ّل. كٍزگبِ( ثٕكَل. ٍٕهِ ٬ٕ 4آيّ  -يؾکى



ٔ َيي رٲٕيذ ٔ اٍزؾکبو فبکوييْب كه ؽوکذ ثٕكَل. چُل ربَک اى هىيُلگبٌ 

 گْٕكَل رب ٩ؤه پيْؤي عيئي، يَزْبٌ َکُل.  اهرِ ثّ ًٍذ كًٍّ آرِ يي

گٮزُل: ؽَيٍ ها٭ٚي ثلَِ ثو اصو اَٮغبه گهٕنّ رٕپ كه کُبه فٕكهٔ  يي

بثم ع٤ً ّلٌ َجٕك. يؾًل اي کّ ٱ يًٓبد ثٕٞه کهي يزالّي ّل، ثّ گَّٕ

نؾ٢ّ اکجوُ رب آفويٍ  ىاكِ آٌ ٱبهي ٱوآٌ کّ ٭ويبكْبي يبؽَيٍ ٔ اهلل پيواٌ

 َجوك ُٝيٍ اَلاى ثٕك.

اکجو ٕب٦َي، يؾًٕك ٱليوي)اى کبّبٌ(، ؽَيٍ ٕيبكي )اى َُٕ آثبك(  ٥هي

ْبيي ثٕكَل کّ گهجوگٓبي ؽيبرْبٌ يبَُل ّٓيل ّجبَّ نگليبل چکًخ  آالنّ

 ّيٞبٌ ّل. 

ََْذ، الکٍ أ ها كچبه  ٭ک روکِ هيي كه گّّٕ چْى يؾًلهٙب ي٦ًُيبٌي

يْکم علي َکوك. روکِ ؽُغوِ يؾًل کْبيي ها ٍٕهاؿ کوك. أ ثّ پْذ 

 عجّٓ يُزٲم ّل رب كه ثيًبهٍزبٌ كهيبٌ ّٕك.

پويل. ٱجاًل ْى كه اهرٮب٥بد  ٭ثو اصو ريو يب روکِ، َويي گُٕ ؽَيٍ يهکيبٌ

اَٲالة، گهٕنّ هٔي ؽهٲٕيِ ها فٜ اَلافزّ ٔ  کوكٍزبٌ كه كهگيوي ثب ٙل

 يغؤػ کوكِ ثٕك.

روکِ ثّ ٱًَذ هاٍذ ٍو ؽَيٍ أٱبَي ََْذ رب اى اكايّ هىو ثبىيبَل. 

كاك. ؽَيٍ ٭ويبَيبٌ ريو ثّ  اَگْذ پبي ؽٍَ فبکَبه آٍيت كيل. أ ها هَظ يي

 إبثذ کوك ٔ ثّ ٥ٲت يُزٲم ّل.يچ پبيِ 

َژاك ٭ؤك آيل ٔ  ي کز٬ يؾًل َغبرييويي ٍالػ ٍجک كه آفو ثوكُ هٔ

ىاكِ كه ٍُگوي کٕچک  ىفى کٕچکي ايغبك کوك. أ رب ٕجؼ ثب ؽَيٍ اؽٍَ

 يضم ثبٱيًبَلِ ا٭واك كه فٜ كٔو يبَلَل. 



ْبي كًٍّ ثٕك.  ىٌ آيلَل. ثيْزو ْل٭ْبٌ ّکبه ربَک عي اي آهپي كٍزّ

 گٮزُل اى َيؤْبي عُگ َبي٢ُى ّٓيل چًواٌ َْزُل. يي

رب ١ٓو ٭وكا پواکُلِ ٔ ثب ٍٔبيم يقزه٬ اى فٜ ٔ ثٓلاهي ٔ ايٍ گوكاٌ يب 

اي کّ يؾم  ٝو٫ ٔ آٌ ٝو٫ فٕك ها ثّ ّٓو ٍٍُٕگوك هٍبَلَل. ًْبٌ يلهٍّ

 اٍزٲواهيبٌ ثٕك.

كاََذ. ٔاؽل ر٦بٌٔ ٦ٙٔيذ کَبَي  ْيچکٌ ر٦لاك ّٓلا ٔ يغؤؽيٍ ها ًَي

 کوك. ىَي ييّ کوك. ْوکَي گًبَ عٕيي يي ها کّ اى فٜ ثوَگْزّ ثٕكَل، پي

کوكَل يضم ّٓيل  كه ؽبنيکّ إ٪و کويًي اٍيو ّلِ ثٕك، ًّْ ٭کو يي

ا... ّجبَّ  . يؾًل پيواٌ ىاكِ يضم هؽًذ1ها٭ٚي پيکوُ يزالّي ّلِ اٍذ

 اُ كه ييلاٌ يبَلِ ثٕك.  عُبىِ

كْٓب َٮو اى ًْوىيبٌ يْ٪ٕل يلأاي عواؽزٓبي هٔى گنّزّ ثٕكَل. پيچيلگي 

ْبي ّليل ٔ  ٕ٭زگي گوكٌ ثو اصو يٕعٓبي اَٮغبه، رکبٌپب، ٔافٕهكگي كٍذ، ک

 ه، اهي٪بٌ كهگيوي ٍقذ كيؤى ثٕك.َبگٓبَي، ًْچُيٍ ٍوكهكْبي ىعوآٔ

کْيل. ث٦ٚي ثو اصو اَٮغبه رٕپ ٔ فًپبهِ  گّٕٓب يلاو ٔ پيٍٕزّ ٍٕد يي

ْبيي کّ رٍٕٜ فٕكّبٌ ىكِ  عي ثٕك. ر٦لاكي ْى ثو اصو ٕلاي ّهيک آهپي

اي کّ يٲلاهي  ىكَل، ثگَّٕ وكِ ثٕكَل. ثهُل ثهُل ؽو٫ ييّلِ ثٕك، ٍوٍبو ک

فٕاَلَل. چٌٕ  كاه ثٕك. ث٦ٚي ًَبى ها ثب ٕلاي ثهُلرو اى ؽل ي٦ًٕل يي فُلِ

هٍيل،  ُّيلَل ٔ فٕك يزٕعّ َجٕكَل. ْو ٭وكي کّ اى هاِ يي ٕلاي فٕك ها ًَي

 ل.اَ ّل. گٕيي کّ اى يک يواٍى عٍْ ٔ رٮويؼ ثبىگْزّ يک ي٣ٕٕٙ فُلِ يي

                                                
روؽيى ثوگياه کوكَل، كه گهياه ّٓلاي ىيبهد يؾًل ْالل، ٕٕهد  ( فبَٕاكِ إ٪و يواٍى يبكثٕك 1ٔ

اُ اى اٍبهرگبِ هٍيل ٔ پٌ اى  ايب ثؾًلاهلل پٌ اى چُل يبِ َبيّ. ْب کوكَل ٱجوي ٍبفزُل ٔ ثيبكُ گويّ

 ٍبل هَظ اٍبهد، ثب ٍوا٭واىي ثّ ييٍٓ اٍاليي ثبىگْذ. 9رؾًم 



اي کي کوكِ  ْبي كيؤى چُبٌ يجٕٓد يبَلِ، كه گّّٕ ْب ثب كيلٌ ٕؾُّ ث٦ٚي

 ٍٕفذ.  ٍٕفذ. ّبيل كيگواٌ ْى كنْبٌ ثواي يٍ يي ثٕكَل کّ كنى ثوايْبٌ يي
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كٔ ّت يبَليى رب اگو ثبى ْى هٔى ثّ ٥ُٕاٌ َيؤي اؽزيبٛ يب ها َگّ كاّزُل. 

ى ٍٍُٕگوك ىيو ثًجبهاٌ ّليل َجبّيى. كه ايٍ كٔ هَٖٔيت  يجبكا هٍيل، اى آٌ ثي

 ثٕك.

ٍبفزًبَي کّ يب كه آٌ ثٕكيى، فلا ها ّکو يٕهك إبثذ ٱواه َگو٭ذ ٔني 

ثًجبهاٌ يؾالد اٝوا٫ ٔ كيگو َٲبٛ ّٓو آٌ ٍبفزًبٌ ها َيي ثّ نوىِ 

 كاََزيى ثّ کلاو ًٍذ ٭واه کُيى.  اَلافذ. ْبط ٔ ٔاط يبَلِ ًَي يي

ثُلي  فٕهكيى. ْو َٮو يک ٩ناي ثَزّ اى اربٱٓب َبْبه يي يکجبه كافم يکي

آيبكِ )کَُؤ( ًٍٓيّ كاّذ. يٕٱ٤ ؽًهّ ْٕايي ثّ كٍذ گو٭زّ ٔ ثّ ثيؤٌ 

کوكَل، كه هاْؤ رغ٤ً  ْبي كيگو ْى کّ ٭واه يي کوكيى. اى اربٯاربٯ ٭واه 

 اي كاّزيى. ٭ْوكِ

. ٔٱزي ْيبْٕ کوك عبي فٕكُ َبايٍ ٔ َٲبٛ كيگو ايٍ اٍذ ْوکَي ٭کو يي

ثّ رُٓبيي ٔ آهاو ََْزّ ثٕك  ٭٭ؤ ََْذ ٔ ثّ کُبه ٍٮوِ ثوگْزيى، يؾًل آثبَي

 فٕهك. گٮزى:رٕ چوا ٭واه َکوكي؟ گٮذ: کغب ثوو؟! ًّب کغب ه٭زيل؟! ٔ ٩نا يي

إ٪و ىاْلي اى عواؽذ کٕچک هٔي ّکًِ، ىيبك َبهاؽذ َجٕك. ٔني 

كاََذ ريوي ثّ  جزّ أ ًَيکوكَل ثّ يلأايِ ثپوكاىك. ان كٍٔزبٌ ٍٮبهُ يي



ْبي  پٓهٕيِ إبثذ ٔ اى کُبه َب٭ِ فبهط ّلِ اٍذ. يب ثب رٞجيٰ ٍٕهاؿ

ْب، ًْچُيٍ ثب هاييَي كه ّٕهاي هىيُلگبٌ ؽبٙو ثّ ايٍ َزيغّ  نجبٍِ ٔ ىفى

هٍيلِ ثٕكيى. ٍپٌ يٖواَّ ثواي إ٪و صبثذ کوكو کّ أ يغؤػ ّلِ اٍذ. چوا 

 ل. کّ الىو ثٕك ثّ پيّک يواع٦ّ کُ

كيگواٌ ْى ثّ يٍ إواه کوكَل، ثواي يلأاي ىفى پبيى يوْى گناهي کُى. ثّ 

يؾم ٭ٕهيزٓبي پيّکي کّ كه ًْيٍ َيكيکي ثٕك، ه٭زى. پيّک چُل رب ٱوٓ ٔ 

 ٍٕىٌ ثوايى َّٕذ.

ثّ اربٯ ريهيٲبد ه٭زى. ٍٕىٌ ها رؾٕيم آٱبي پوٍزبه كاكو. ٕلاي پلا٭ُلْبي 

اپيًبْبي كًٍّ اٝوا٫ ٍبفزًبٌ ها ثًجبهاٌ هٍيل. ْٕ ْٕايي ّليلًا ثّ گُٕ يي

کوكَل. پوٍزبه ٍٕىٌ ها گناّذ ٔ كه ه٭ذ. يٍ آٌ ها ثوكاّزى کّ گى يب کضي٬  

 َْٕك. ًْبَغب ََْزى رب ريهيٲبري اى پُبْگبِْ ثوگوكك. 

پٌ اى چُل كٱيٲّ ثوگْذ ٔ ثب ر٦غت گٮذ: ًّب يگو ًْيٍ عب يبَليل؟! 

قذ. ثُل ّهٕاهو ها ثبى کوكو ٔ فٕاثيلو. ٍپٌ كاهٔ ها ثوكاّذ ٔ كافم ٍوَگ هي

 .آيبكِ ىكٌ ثٕك کّ كٔثبهِ ًْبٌ ٕؾُّ رکواه ّل

كاََذ ثب ٍوَگ آيبكِ چّ کبه کُل؟ ٍوي٤ اى أ گو٭زّ ٔ كه كٍذ َگّ  ًَي

كاّزى ثّ ًْبٌ ؽبنذ أنيّ فٕاثيلِ ثٕكو. پٌ اى كٱبيٲي ثوگْذ ٔ فُلِ 

ي؟! چوا ٭واه َکوكي؟! ًْبٌ ا ىيبكي کوك. ثب ر٦غت پوٍيل، رٕ ُْٕى فٕاثيلِ

 ْبي آثبَي ها ثوايِ گٮزى.  پبٍـ

ثّ اٍزواؽزگبِ ثوگْزى. َيبى يجوو ثّ ّزَْٕي ثلٌ كاّزى. رب گوك ٔ ٩جبه، 

فٕاٍذ ثّ رُٓبيي  اکجو ٝبْويبٌ ًَي ثٕي ٥وٯ ٔ فٌٕ ها اى فٕك كٔه کُى. ٥هي

اّذ. إواه ّل ٔ أ كنٓوِ ك ثّ گويبثّ ثؤك. چٌٕ يَيو هاِ گٓگبِ ثًجبهاٌ يي



کوك کّ ثبْى ثؤيى. ؽًبو يک فيبثبٌ كٔهرو اى يب ثٕك. كٔ ٍّ يورجّ ٕؾُّ 

 ثًجبهاٌ ها كيليى ٔ كه عٕي فيبثبٌ ََْزيى ٔ ثوفبٍزيى. 

آٌ ؽًبو کٕچک ٔ ّه٧ٕ ثٕك. ثيْزو اى يک ٍب٥ذ كه َٕثذ ثٕكيى. ك٥ب 

 ك٥ب کوكيى ٔٱزي کّ َٕثذ يب ّل، ْى آة ثبّل ٔ ْى ٍوك َجبّل. ثؾًلاهلل يي

اي ٩ّٖ  يَزغبة ثٕك. يٕٱ٤ ثبىگْذ اى گويبثّ پويلٌ رٕي ْو چبنّ ٔ چٕنّ

 ثيْزوي كاّذ. 

ىكِ ّلِ، كٍزٓب ٔ پبْب َٕاهپيچي ّلِ ثٕك. ثّ ؽَبة  ْب  ىفًٓب ثَزّ، ٍٕىٌ

گيظ ٔ ثلؽبل َبّي اى ٕلاي اَٮغبهاد ها کًي ثب اٍزواؽذ چبٯ کوكِ  كيب٧ِ 

 ثٕكيى. 

ٕه يٲبثهّ ثب پبرکٓبي كًٍّ ثّ فٜ يٲلو َجوك ثب ٍبىيبَلْي يغلك، ثّ ي٢ُ

يغؤؽيٍ ٍوپبيي ْى آيلَل، يٍ َيي َٕاه ىفى پبيى ها ثبى کوكو رب ا٥ياو ّليى. 

ثزٕاَى پٕريٍ ثپّٕى. كه فٜ كْالٔيّ )يؾم ّٓبكد كکزو يٖٞٮي چًواٌ( 

 کيهٕيزو ٭بٕهّ كاّذ.  55پيبكِ ّليى. ثب ٍٍُٕگوك 

ي اؽزيبٛ ٔ آيبكِ ثواي يگبَٓبي كه كٍزٕه هٍيل ًّب كه ؽبل ؽبٙو َيؤ

كه پبرک ّليل يؾٕه يگبٕئ رغٓيياد اَٮواكي ها اى   ا٭واك فٜ َْزيل. ثوفي

ْب يضم يٍ عي  ث٦ٚيْب ها كه افزيبه َلاّزُل.  كٍذ كاكِ ثٕكَل ٔ ثيْزوآٌ

 نجبً ٔ پٕريٍ چيي كيگوي ثوايْبٌ ًَبَلِ ثٕك.

ثًجبهاٌ ٔ ٭ؤك گهٕنّ  ْو چُل َٮو كه يک ٍُگو عبي گو٭زيى. گبْي ّبْل

ْبي كٔهثوك كًٍّ ثٕكيى. ايب آَچّ ثٕك، فبکويي يؾم اٍزٲواه يب، ايُيذ  رٕپ

اکجو  ، إ٪و ىاْلي ٔ ٥هي٭، اؽًل فويي٭ََجي كاّذ. يٍ، اًٍب٥يم آٱبپٕه

 ٝبْويبٌ ًَُْگوّليى. َگٓجبَي كه ّت َٕثزي ثٕك. 



ْبي  َٕا٣ ٍالػگو يُب١و ىّذ ٔ ىيجبي آرْجبهي ا كه يٕٱ٤ َگٓجبَي ٢َبهِ

ّل. ايُٓب كه  ْبي آرْيٍ هٍبو کّ ثّ ٭ٚب پبّيلِ يي ٝو٭يٍ ثٕكيى. ثٕيژِ گهٕنّ

 ّلَل. رو كيلِ يي ربهيکي ّت ٱُْگ

ْبيِ، يُب١و ٩ًُبک ٔ كيلَي ها  ْب ٔ اَٮغبه گهٕنّ آرِ كْبَّ رٕپقبَّ

 آ٭ويل. ايُٓب ثواي ْو ثيُُلِ عناثيذ يْبْلِ كاّذ.  يي

ة ثيلاه ّليى. پٌ اى ًَبى ٕجؼ، إ٪و ثّ اًٍب٥يم ٕجؼ ثواي ًَبى اى فٕا

كه »و! ث٦ل هئيبي فٕك ها ثليٍ گَّٕ گٮذ:    ا گٮذ: كيْت يک فٕاثي ثوايذ كيلِ

ا... ّجبَّ كٔ كٍذ رٕ ها  کُبه يک اٍزقو ثيهگ ايَزبكِ ثٕكو. ّٓيل هؽًذ

ٔ  ٱل ٔ کبيم، كه آة اٍزقو ٭ؤ ثوك. رٕ ثب َْبٛ گو٭زّ ثٕك. چُليٍ يورجّ رًبو

 « کوكي ّبكاثي آة رُي يي

اُ ًَبيبٌ ّل. كٔ كٍزِ  ٔٱزي اًٍب٥يم ايٍ ها ُّيل، ثوٯ ّبكي كه چٓوِ

يب َيي فٕاٍزيى « ثّ! ثّ! يٍ ّٓيل فٕاْى ّل.»گٮذ:  کْيل ٔ يي ْى ييثوها 

اهلل ٍبنى ٔ يک  ء اَْب! چييي گٮزّ ثبّيى، گٮزيى َّ، ر٦جيو فٕاة ايٍ َيَذ

 ي ثٕك.ٍوثبى ثواي ايبو ىيبٌ فٕاْ

ايب ثّ فٕك گٮزى هئيبي ٕبكٯ اٍذ، چٌٕ إ٪و اْم ٕلٯ ٔ پبکي ثٕك. ّٓيل 

ّجبَّ ْى کَي اٍذ کّ كه ًْيٍ اٍزقو َٕه فٕك ها َّزْٕ كاكِ، ٩َم ٔهٔك 

ثٕك. ّٓيلي کّ اکٌُٕ پيکوُ كه ٕؾُّ َجوك يگبٕئ ا٭زبكِ   ثّ ثْٓذ کوكِ

 اٍذ. 

گنّذ. اًٍب٥يم گبْي ثب آٌ هٔى كه ثيى ٔ َگواَي فجوگيوي اى فٕٞٛ َجوك 

كاك. ّت كٔو ٭واهٍيل. كه ًْبٌ  اّبهِ ثّ هئيبي إ٪و، ّبكيبَي فٕك ها ثؤى يي

ٍُگو اٍزواؽذ کوكيى. ٭غو ٕبكٯ كييلِ ثٕك. ْٕا ُْٕى ربهيک ثٕك. يک هئيبي 

 کُُلِ يوا اى فٕاة پواَل.  َگواٌ



بٌ كه فٕاة كيلو کُبه يک عٕي آة ىالل ايَزبكِ ثٕكو. ؽبط ٥هي چبٱي»

 .(7پله ّٓيلاٌ ٥جبً ٔ إ٪و ٔ َيي ٍوفيو اؽلاس يَغل ايبيياكِ يؾًلْالل)

کوك. َبگٓبٌ  ْى چُل يزو عهٕرو ايَزبكِ ثٕك ٔ ثب َگواَي ؽوکذ آة ها رًبّب يي

ٍٞؼ آة ثبال آيلِ ٔ ثّ ٝو٫ يب ثوگْذ. ؽبعي ثب روً ٔ َگواَي ٭ويبك ىك ٔ 

 «گٮذ: َگبِ کٍ! آة ثوگْذ! آة ثوگْذ!

کوكو، يک  کوكو ٔ ثّ ر٦جيوُ ٭کو يي فٕاة ها كه مُْى يؤه يي كاّزى ايٍ

اي إٮٓبَي ثب آٌ نٓغّ فبِٕ ثَيبه اَلْٔگيٍ ٔ ثب ٕلاي نوىاٌ  ٔٱذ هىيُلِ

عِراق اِز پل سابِلِِ حولِِ کردِس آ هياد جلَ، اگِ »ٍوُ ها كافم ٍُگو کوك ٔ گٮذ: 

كاك ٔ  ثب ايٍ فجو، ثوپب يي ثّ رًبو ٍُگوْب« کسي داخل سٌگرِس ٍَخيسِد آهادُ باشِد

 ه٭ذ. آ يي

ىكو. رب   أل ثيؤٌ ها يک ثواَلاى کوكو. هٔي ٍُگو ٔ فبکويي ها کًي كيل

أٙب٣ کهي افجبه كٍزًبٌ ثيبيل. فيهي ٍوي٤ ٕٔٙ گو٭زيى. ًَبى ٕجؼ ها 

فٕاَليى. ْٕا ٍوك ٔ فُک ثٕك. يٍ ْى ثب ُّيلٌ ايٍ فجو، ثيْزو ٍوكو ّل ٔ 

زٕه ٭ويبَلْبٌ يبَليى. آ٭زبة ىكِ ثٕك. ا٥الو کوكَل کَبَي چبييلو. يُز٢و كٍ يي

 کّ اکٌُٕ رغٓيياد كاهَل، ثؤَل. 

گؤِ ٱبثم رٕعٓي پْذ فبکويي ثّ فٜ ّلَل. اؽًل ٔ اًٍب٥يم ًْواِ 

اي  كيگواٌ ٍٕاه ثو فٕكهْٔب ثّ ٝو٫ ٍبثهّ ؽوکذ کوكَل. اًٍب٥يم ثب فُلِ

 فويٍ ثبه يوا ثجيُيل.كاك. ي٦ُي ثواي آ فبٓ يٕٱ٤ ؽوکذ كٍذ رکبٌ يي

أ فٕاَلِ ثٕك کّ پم ٍبثهّ ًْبٌ اٍزقو ثواي رؾٲٰ هئيبي إ٪و اٍذ. 

 كاك.  ٍويَذ اى ايٍ ٭کو ٔ اَليّْ ّبكيِ ها يکوه َْبٌ يي

اي )اْم کبّبٌ( اى  فٕهّيل فٕك ها ثّ َيكيک ييبَّ آًٍبٌ هٍبَيل. هىيُلِ

ْب ٔ اى  ثچّ ىك. اى ّٓبكد هٔػ ؽو٫ يي فٜ ثوگْزّ ثٕك، َباييل ٔ ثي



گٮذ. گؤْي كٔهُ ؽهٲّ ىكِ ثٕكَل. ْوکٌ ثّ ٍقُِ گُٕ  َْيُي يي ٥ٲت

يبيّ ٕلاي نوىاٌ  ّل. يإً كهٌٔ پويل ٔ هيٰ پبيِ گو٭زّ يي كاك، هَگِ يي يي

 ٔ يؾزٕاي گياهِّ ثٕك. 

ْب ثّ أ چّ فجو  اي كيگو اى فٜ ثبىآيل. ثچّ ٍب٥ذ گنّذ، هىيُلِ  ّبيل َيى

اي آُّب كاّذ. يٍ أ ها  ٕاىُ ه٭زى. ٕلا ٔ نٓغّگٮزُل. يٍ ْى ثّ پيْ

اي ثو ٍو پيچيلِ ثٕك )چيييکّ ُْٕى ٭واگيو َْلِ ثٕك، يب ْى  ُّبفزى. چٮيّ ًَي

، پيواٍْ «(چپيّ»گٮزيى:  َلاّزيى، انجزّ يب ًْٕاهِ رب آفو عُگ اٍى آٌ ها يي

اي  َبىک ربثَزبَي ٔ ّهٕاه کوكي ثّ رٍ كاّذ، کٮِ کزبَي پّٕيلِ، ٱيب٭ّ

 چويکي ثّ فٕك گو٭زّ ثٕك. َبيِ ها پوٍيلو. 

ثٕك. عئ گؤْٓبي عُگ َبي٢ُى ّٓيل چًواٌ.  ٭ىاكِ ٥جبً هىاٯ أ ٥هي

آٔهك.  ٍقُبَِ هٔؽيّ ثقِ ثٕك. فجوْبيِ ٔعل ٔ ّبكي ها ثّ اهي٪بٌ يي

ىكَل اٝوا٭ِ ع٤ً  َنّ يي ثواكهاٌ هىيُلِ يب کَبَي کّ اى رُْگي فجو پيؤىي َنّ

 ّلِ ثٕكَل. 

ْبي ىهْي  گٮذ: فٜ رضجيذ ّلِ اٍذ. كًٍّ فيهي اى كٍزگبِ ىاكِ يي ٯهىا

اَل.  ـ كاكِفٕك ها گناّزّ ٔ ٭واه کوكِ. پبرکٓبي أ ها هىيُلگبٌ ثّ ّلد پبٍ

كيبه اى هٔىگبهُ كه آٔهكيى. کَي َيَذ فٕكهْٔبي ٩ُيًزي ها ثّ ٥ٲت ثيبٔهك. 

يٍ افجبه أٙب٣ ها هٔ ثواِ ثب ُّيلٌ ا .1اٍوا ىيبكَل، ٩ُبيى ها ثبيل ع٤ً آٔهي کوك

 كيليى ٔ ؽَبثي کيٮٕه ّليى. 

                                                
اي اى گَزوِ ايٍ  يب ْوکلايْبٌ گّّٕا. گٮزُل ( انجزّ يًکٍ اٍذ ْو كٔي آَبٌ كهٍذ يي1

گٮذ ٔ يکي  يکي اى ا٭ذ يي. آٔهكگبْي کّ ا٭ذ ٔ فيي ىيبكي كاّذ. اَگيي ها كيلِ ثٕكَل ي ْٕل ُْگبيّ

عُگي کّ گبْي ثب ؽوکبد ٔ ؽزي يک . کوكَل ْوکلايْبٌ يٲ٦ٞي اى ىيبٌ ها رٕٕي٬ يي. اى فيي

يبَُل ييلاٌ ٥هى ٔ كاَِ کّ . کُل ة ر٪ييو يياي ثّ يکجبهِ عبي ٩بنت ٔ ي٪هٕ ؽوکذ ّغب٥بَّ هىيُلِ



هٔؽيّ گٮزى چوا آٌ ثَيغي  چُل ٍبني اى آٌ گنّذ. گبْي ثّ فٕك يي)

رب ايُکّ يک هٔى كه گهياه ايبيياكِ ؽَيٍ  ، کغبٍذ.؟!ها كيگو َليلوثقِ 

فٕاَلو. يک ٍُگ َجْزّ رٕعٓى ها عهت کوك.    ثيلگم ثواي ّٓيلاٌ ٭برؾّ يي

 «(ىاكِ، ًْوىو ّٓيل چًواٌ. ّٓيل ٥هي ٥جبً هىاٯ»ؽک ّلِ ثٕك: هٔي آٌ 

مْبة( ٔ يؾًلهٙب ٥ٖبهي َٕعٕاٌ  ٥هي کٮبُ )ًْوىو ٱجهي كه ٍوپم

کبّبَي كه ايٍ يوؽهّ ثّ ّٓبكد هٍيلَل. اؽًل ٔ اًٍب٥يم ثّ ًْواِ كيگو 

                                                                                                    
گبْي ثب ک٬ْ يک ٱبٌَٕ ٥هًي رٍٕٜ يک َٮو رؾٕني ٢٥يى كه ىَلگي ٭وكي ٔ اعزًب٥ي اََبٌ هؿ 

 كْل يب يضم ييلآَبي يَبثٲبد ٔهىّي. يي

. اي كه ربهيکي ثب كٍذ کْيلٌ ثّ ثلٌ ٭يم آٌ ها ؽٌ کوكَل کُل کّ ٥لِ يٕنٕي كاٍزبَي ها َٲم يي

اي يزٚبك ثب كيگوي ٭يم ها  غب هٍّٔ َجٕك رب ثب چْى رًبو ٭يم ها ثجيُُل، ْوکلايْبٌ ثگَّٕچٌٕ آَ

 ي ؽٲيو ْى يٖلاٱي اى ايٍ ي٣ٕٕٙ ٔ كاٍزبٌ ثبّى. ث٦يل َيَذ َگبهَلِ. رٕٕي٬ کوكَل

  ٥وّٙ ها   آٔهكِ   ثٕكَلُ   ُْـٕك  ي   ربهيک   ثـٕك پيـم  اَله  فبَّ

  اَله آٌ  ١هًذ ْـًي ّل  ْوکَي  ثـَياى   ثواي كيـلَِ  يـوكو   

  ثـَٕك اُ ک٬   يي اَله آٌ  ربهيکي  كيلَِ ثب چْى چٌٕ يًکٍ  َجٕك

  ايٍ َٓبك  گٮذ ًْچٌٕ َبٔكاٌ اٍذ  آٌ يکي ها کـ٬ ثّ فوٕٝيِ ٭زبك

  آٌ  ثو  أ  چٌٕ  ثبكثييٌ ّـل پليـل  آٌ يکي ها كٍذ ثو گِّٕ  هٍيل

  گٮذ ّکم  پيم  كيلو  چٌٕ  ٥ًٕك  َٕكآٌ يکي ها ک٬ چٕ ثو پبيِ  ث

  گٮذ فٕك ايٍ پيم چٌٕ رقزي ُثلٍذ  آٌ يکي ثـو پْذ أ ثُـٓبك  كٍـذ

  ّـُيل کوك  ْو عب  يي ٭ٓـى  آٌ يي  ًْچُيٍ ْويک ثّ عئي کّ هٍيل

  ان٬ كانِ نٲت  كاك  ايٍ   آٌ  يکي  اى   ٢َو گّ  گٮزْبٌ  ّل  يقزه٬

  گٮزْبٌ ثيؤٌ   ّـلي اى   افزال٫  ثلي اگو ٦ًّي   كه کـ٬ ْوکـٌ

  َيَذ ک٬ ها ثو ًّْ أ   كٍزوً  چْى ؽٌ ًْچٌٕ ک٬ كٍذ اٍذ ٔ ثٌ

ِٓم ٔى  كيلِ   كهيب   ها   َـگو  چْى كهيب كيگو اٍذ ٔ ک٬ كگو   ک٬ ِث

ِِثٓم= هْب کٍ   ُْٕك= ُْليبٌ ، ك٭زو ٍٕو، يضُٕي127ثيذ



گٮذ: آَغب ٭ويبَلِ ّغب٥ي ثّ َبو  ًْوىيبٌ اى فٜ ثوگْزُل. فويي يي

کوك ٔ  كاّذ. فٕكُ ٍواٍو فٜ ها ثب يٕرٕه ٍوکْي يي« ييورٚي ٱوثبَ»

يورٚي فيهي اى أ ّغب٥ذ ٭ويبَلْي يَزٲيى كاّذ. فويي رؾذ رإصيو 

ْبي يز٦لك ث٦لي ايٍ ؽو٫  کوك ٔ ثّ ؽٰ ْى ًْيٍ ثٕك. كه ٥ًهيبد رًغيل يي

 ثٓزو ثوايى ي٦ُب ّل. 

يهی ففٕاة إ٪و يؾٲٰ َقٕاْل ّل. ي٦ُبی  ،کوك٭کو چٌٕ ايب اًٍب٥يم 

كاََذ کّ چٓبه يبِ ث٦ل اى ايٍ كه يُٞٲخ ٩وة كى٭ٕل  ًَي !ؽبنِ گو٭زّ ّل

ثب ّٓبكد اًٍب٥يم ثّ ىيجبيي ر٦جيو فٕاْل  ،ثٕك يبي ٕبكٯئآٌ فٕاة إ٪وکّ ه

 ّل. 



ِ

 

 

ِکرد؟ًِتىَِشِخَِيکيِترا

يٕٱ٤ ٥ٖو ثّ ٍٍُٕگوك ثبىگْزيى. ٕؾجذ اى پبيبٌ يإيٕهيذ ثٕك. ْو کٌ 

كاك. اى گؤِ ًْْٓويبٌ رُٓب کَي کّ آٌ  ؾٕيم ييٕالػ ٔ رغٓيياد كاّذ، ر

 ثٕك. ٭هٔى ؽبٙو َْل ثوگوكك، يؾًل آثبَي

ُْٕى رٓليل اى ٝو٫ اهرِ يزغبٔى ث٦ش ٥واٯ ثوٝو٫ َْلِ ٔ »گٮذ:  يي

ْبي ثّ كٍذ آيلِ اى كٍذ ثؤك.  يًکٍ اٍذ ثَزبٌ ها كٔثبهِ ثگيوَل ٔ پيؤىي

كهؽبل ؽبٙو َجبيل ييلاٌ ها  پيکو ّٓيل ّجبَّ رٕي ييلاٌ َجوك ا٭زبكِ اٍذ.

يؾًل، عٕاَي پبک، ثب اٍز٦لاك ٔ « يى. آ روک کُيى. يٍ ؽبال ثواي پبيبَي ًَي

 گٮذ. ! ٭ٓيى ثٕك. کبياًل كهٍذ يي

كه ًْبٌ هٔى ؽَيٍ ٍُغو ثّ يٍ فجو كاك کّ گؤْي اى ًْْٓويبٌ ثَيغي 

د اَل. چُل هٔىي اٍذ كه يکي اى يلاهً يَزٲوَل. ثواكه ٔاهك إْاى ّلِ

 اي.  ْى آيلِ اٍذ. أ فجو كاهك کّ رٕ يغؤػ ّلِ ٭يؾًل٥هي

اکجو اؽٍَ ىاكِ ثواي كيلاهّبٌ ثّ آَغب ه٭زيى. كه ثيٍ آَٓب  يٍ ٔ ٥هي

، ٭او اؽًل ىييُي، پَو كايي يبكهو ؽَيٍ كْٲبٌ ، پَو فبنّ٭پَو٥ًٕيى ؽَيٍ

ؽٍَ ، ٭، ٥جبً ؽالط٭، ؽٍَ ٩اليوٙبىاكِ٭گوكي ا... كاَّ ؽجيت ٭هٙب ا٭زبكگبٌ

 ٍوگوكاٌ ٔ يٓلي يْوٱي ها يالٱبد کوكيى )فلا أ ها هؽًذ کُل(.



اکضوّبٌ َٕعٕاٌ ثٕكَل. كه ييبٌ آَبٌ ؽٍَ ٔ يٓلي يزإْم ثٕكَل. يٓلي 

ٱل كاّذ. آَٓب ها هْب کوكِ ٔ ثّ فلا ٍپوكِ ثٕك. ؽٍَ  چُل ٭وىَل ٱل ٔ َيى

ى آَغب هٙب ٩اليي ْ َژاك ٔ ؽ٦َُهي ٍهًبَي )ثيلگهي( آٱب فبَي، يٓلي ٭وػ

 ثٕكَل. 

ىاه٣ ثٕك. )اى ٍپبِ کبّبٌ، فلا أ ها  ٍوپوٍذ گؤِ ا٥يايي يؾًل هىاٱي

كٔه يب ؽهٲّ ىكَل يب اى ٍُگو، فٜ، فًپبهِ ٔ رلاهکبد گٮزيى.  .(هؽًذ کُل

 کوكَل. ثواي ؽٕٚه كه فٜ يٲلو ٔ َجوك ثب كًٍّ نؾ٢ّ ًّبهي يي

چُل هٔى انجزّ  َُّٕل. گٕيي کّ ٬ٕٔ اى آرِ ٔ كٔك ها ٔهىُ ٔ رٮويؼ يي

پٌ اى آٌ فٜ پلا٭ُلي يگبٕئ پو يقبٝوِ ها كه يؾٕه هٔكفبَّ َيَبٌ ثّ 

 ٥ٓلِ گو٭زُل. 

ْبي ّت ثّ فوو آثبك  يإيٕهيذ يب رًبو ّل. اى ٍٍُٕگوك ؽوکذ کوكيى. َيًّ

هٍيليى. ْٕا ثَيبه ٍوك ثٕك. كه آٍبيْگبِ ٍپبِ پبٍلاهاٌ فٕاثيليى. ٕجؼ ٱجم 

 گياه کُيى. رب يک گوكًْبيي ثو يىاى ؽوکذ ٭وٕذ کب٭ي كاّز

كه ًْبَغب ثب ؽٕٚه اکضويذ ًَْٮواٌ ع٤ً ّليى ٔ كه يٕهك َؾٕح فجو كاكٌ 

ثّ فبَٕاكِ كنٕاپٌ ّٓيلاٌ، يغؤؽيٍ يْٕهد ٔ هاييَي کوكيى. چٌٕ ثواي 

اي کّ گٮزّ ّٕك، پلهْب ٔ يبكهْب  ًّْ ا٭واك ايٍ نؾ٢ّ ؽَبٍي اٍذ. ْو عًهّ

 ُل. کُ رب پبيبٌ ٥ًو ٭وايُٕ ًَي

ْب  ؽَيُي کُبهو ََْزّ ثٕك. كه يٕهك ايُکّ ثّ فبَٕاكِ ؽَيٍ ؽبعي

کوكيى. چٌٕ كه يٕهك ر٦لاكي اى  پچ يي ايُغٕهي ثگٕييى ٔ آَغٕهي َگٕييى، پچ

 كاََزيى چگَّٕ رلثيو کُيى.  ًْوىيبٌ ْيچ اٝال٥ي َلاّزيى، ًَي

ؽزي ث٦ٚي كٍٔزبٌ پٌ اى يغؤؽيذ ثّ يُيل ه٭زّ ثٕكَل. يب َٲّْ 

اُ ٍاال کُل، چّ پبٍقي ثلْيى. ايٍ ي٣ٕٕٙ يکي  کْيليى کّ اگو فبَٕاكِ يي



ْبي يقزه٬ رب پبيبٌ عُگ  ْبي هىيُلگبٌ ُْگبو ثبىگْذ اى ٥ًهيبد اى ك٩ل٩ّ

 ثٕك. 

روٍيلَل اگو يبكهي كه  ّلَل. چواکّ يي ث٦ٚي ؽزي چُل هٔى آ٭زبثي ًَي

ٔٱزي يبكهي اى  چّ كهكَبک ثٕك يٕهك ٭وىَلُ ٍاال کُل، چگَّٕ عٕاة ثلُْل.

اُ فجو َلاّزّ ثبّل، ٍالو ٔ اؽٕانپوٍي کُل ٔ فيهي ٥بكي  ّٓبكد عگوگّّٕ

 «يل؟ آ اؽًل )پَوُ( کي يياؽًل چوا َيبيلِ؟! يگو ًّب آيليل؟! »ثگٕيل: 

او )اؽًل ىييُي(  يُٞٲّ ٭ّکّ پَو فبنّكه « ٔانٮغو»يبَُل ايُکّ كه ٥ًهيبد 

اٝال٥ي اى أ َجٕك. فجوكاكٌ ثواي  اُ يٮٲٕك ّل. ْيچ ثّ ّٓبكد هٍيل. عُبىِ

٥هي( ثَيبه ٍقذ ٔ كّٕاه ثٕك. ٔٱزي يبكهُ ٍٕال کُل، چگَّٕ  ثواكهو )يؾًل

 ثبيل پبٍـ كْل!؟

ثواي ّوکذ كه ًَبى  اماٌ ي٪وة ها گٮزّ ثٕكَل. َيكيک يُيل هٍيلو. پلهو

ه٭ذ. اى کُبهُ  عًب٥ذ ي٪وة ٔ ٥ْب ثب ٥غهّ ثّ ًٍذ ىيبهد يؾًلْالل يي

 ٌٕ کيَّ ثبه ٔ ثُليهى هٔي كّٔى ثٕك، يوا َپبييل.هك ّلو. چ

اي ايَزبك ٔ ر٦غت کوك. آَْزّ  چُل ٱلو هك ّلِ ثٕك. ٍاليِ کوكو. نؾ٢ّ

يؾًل! رٕيي ثبثب؟ فت، فلا ها  ٥هي»آَْزّ چبه، پُظ ٱلو ثوگْذ ٔ گٮذ: 

 «ّکو.

فٕاْل، يوا ثجٍٕل. كافم کٕچّ  ثب َگبِْ يزٕعّ ّلو کّ فيهي كنِ يي

ّل. کبّکي يٍ ه٭زّ ثٕكو عهٕ ٔ أ ها ثٍٕيلِ ثٕكو. ٕل ؽي٬  ًيثٕك. هٔيِ َ

ث٦ل ّزبثبٌ ثواي « ييؤو يَغل»کّ چُيٍ َکوكو! ٍپٌ آَْزّ ىيو نت گٮذ: 

 عًب٥ذ ه٭ذ. 

اي كيگو اى ًْْٓويبٌ َيي كه آىاكي  چُل هٔى ث٦ل اى ايٍ يٞه٤ ّليى کّ ٥لِ

ا...  إ٪و اٱجبنيبٌ، ٍي٬، ٭اَل. اىعًهّ پبٍلاهاٌ اؽًل آثبَي ثَزبٌ ّوکذ كاّزّ



ؽَيُي ثٕكَل. آَبٌ كه يگبَي ٍبىيبَلْي ّلَل کّ ثب اٱلاو ّغب٥بَّ كه ؽبعي

ْبي هيم ٔ هيگياه ثّ ٥ًٰ  ْبي ّت ثب ٥جٕه اى ىييٍ يؾٕه رُگّ چياثّ َيًّ

 اُ ها ثّ رٖو٫ كهآٔهكَل. يٕا٤ٙ اهرِ ث٦ضي كٍذ يب٭زُل ٔ رٕپقبَّ

ُٞٲّ ٔ ه٥بيذ إم ٩ب٭هگيوي كًٍّ ثٕكٌ ي ثّ كنيم ثبهاٌ ٔ يبٍّ ثبكي 

رَهيى گْذ. كه ايٍ يوؽهّ اى ٥ًهيبد هىيُلِ ٥جبً کويًي كه پْذ فٜ ٱجم 

 اى آ٩بى ؽًهّ ثو اصو روکِ فًپبهِ يغؤػ ٔ ثّ ٥ٲت يُزٲم ّل.

كه ؽيٍ ٥ًهيبد پبٍلاهؽٍَ َغبري ثب آٍيت ّليل اى َبؽيّ ثبىٔي چپ عئ 

ٔ پب عواؽذ ّليل  ٍيُّ کيّ اى َبؽيّعبَجبىاٌ ٱواه گو٭ذ. پبٍلاه ٍيل عٕاك ر

ثبهِ كه ٥ًهيبد ْبی ث٦لی رب  پٌ اى يبْٓب ثَزوی ٔ ثٓجٕكی كٔثبهِ ٔ ٍّكاّذ. 

يک َيؤی َغ٬ اّو٫  6پبيبٌ ك٭ب٣ يٲلً كه ٔاؽل اٝال٥بد ٔ ٥ًهيبد نْکو 

 هىيُلح ثب ٍبثٲّ ثٕك.

ٓيل يبكه ّ»اکجو ٝبْويبٌ آيل ٔ گٮذ:  چُل هٔىي اى ثبىگْذ يب گنّذ. ٥هي

فٕاْل اى عويبٌ ّٓبكد كنجُلُ ثقٕثي يٞه٤ ٔ  کُل. يي ّجبَّ ثيٲواهي يي

 .«ٕٞه کبيم ثگٕث يًٞئٍ ّٕك. ثيب ثّ يُينْبٌ ثؤيى. ثوايِ ٥يٍ ٔاٱ٦ّ ها

کبه كّٕاهي ثٕك ٔ ثوايى ثَيبه ٍقذ کّ ثّ يبكهي ثگٕيى، يٍ ًْبَغبيي 

يلو کّ كه اد ها ك ثٕكو کّ ٭وىَلد ؽهٲٕيِ ّکب٭ذ ٔ عبٌ كاك. عگوگّّٕ

كْى، ًّب ثؤ ثواي آٌ  اکجو گٮزى: يٍ ثوايذ رٕٙيؼ يي ثيبثبٌ ا٭زبكِ ثٕك. ثّ ٥هي

 کوك.  گْذ ٔ إواه يي ه٭ذ ٔ كٔثبهِ ثويي گوايي ًْبَٕٞه ثگٕ. يي

رب ايُکّ پٌ اى ًَبى ي٪وة ٔ ٥ْب كه يَغل ايبيياكِ يؾًلْالل ثّ ًْواِ 

ك، ٔٱزي يبكهُ ثب ٕلاي اکجو ثّ يُيل ّٓيل ه٭زيى. چٲله ىعوآٔه ثٕ ٥هي

او پيِ ًّب َجٕك؟ يگو ثبْى َجٕكيل؟ پٌ  يگو ثچّ»پوٍيل  ٦ٙي٬ ٔ گويبٌ يي

رٕاََزى آٌ ٕؾُّ فٌٕ ٔ آرِ،  چگَّٕ يي« اُ ها ثيبهيل؟ چوا َزٕاََزيل عُبىِ



اُ ها کي  کوك، عُبىِ ٔٱزي كٔثبهِ رکواه يئك ٔ اَٮغبه ها ثوايِ ثيبٌ کُى. ك

کُُلِ  كاكو. ايب ايُٓب ٱب٤َ ٥ًهيبد ٔ يُٞٲّ ها رٕٙيؼ ييآٔهَل؟ كٔثبهِ ٍقزي  يي

َجٕك. پله ّٓيل ربىِ اى ٕؾوا ثوگْزّ ثٕك. كه گّّٕ اربٯ ىإَي ٩ى ث٪م کوكِ ٔ 

 گٮذ. ثّ كاه ٱبني رکيّ كاكِ ٔ چييي ًَي

پيِ فٕك گٮزى ؽٰ ثب آثبَي ثٕك کّ كه يُٞٲّ ٍٍُٕگوك يبَل. چٌٕ آَبٌ 

 رو ثٕك.  بكه ّٓيل ثوايِ فيهي ٍقذثبْى كٍٔذ ثٕكَل، رٕٙيؼ ثّ ي

اَز٢بهربٌ ٕٝالَي َقٕاْل ثٕك. چٌٕ ثُبٍذ كه آَغب » َبفٕكآگبِ گٮزى: 

اي ث٦ل اى گٮزخ  ٔني نؾ٢ّ« کُى ثّ يک يبِ َوٍل. هىيُلگبٌ ؽًهّ کُُل. ٭کو يي

 فٕكو پْيًبٌ ّلو. كه كنى گٮزى: فت! اگو ٕٝالَي ّل چي؟

ي  ٌٔ ٥ًهيبد ٔ ٭ْبه يَزٲيى َيؤْبفلا ها ّکوکّ يلد ثّ يبِ َوٍيل ٔ ثل

َقٕهك. ثّ ْب كٔه  يب يزغبٔىيٍ ثّ پْذ هٔكفبَّ َيَبٌ ٥ٲت ََْزُل رب اى ث٪م

ّبٌ اى  ايٍ كنيم کّ َيؤْبيِ اى عُبؽيٍ آٍيت پنيو ثٕكَل ٔ ٥ًٰ يٕا٤ٙ

اي ها کّ كًٍّ ايغبك کوكِ ثٕك، اى نٕس  کُبه ٱبثم كٍزوً ثٕك. كه َزيغّ هفُّ

ّٓيل ّجبَّ يضم كيگو ّٓيلاٌ ثّ فٕٞٛ  كوك. پيکو ٔعٕكُ فٕكُ پبک

 ٥ٲت عجّٓ ثبىگْذ ٔ كه ىاكگبِْ ثب ٢٥ًذ رْيي٤ ّل. 

كه ٕٮؾّ أل ايٍ ٥ُٕاٌ اى ّٓيل ؽَيٍ كْٲبٌ َبيجوكِ ّل. ثَيبه ثغبٍذ 

اُ َٲم کُى کّ  اي ُّيلَي اى كٔهاٌ کٕكکي يبَُل فبٝوِ كه ايٍ ٭وٕذ ثي

 فٕك يب ّبْل يبعوا ثٕكيى. 

كه عويبٌ  10كْٲبٌ عٕاَي پورؾوک ٔ ثيجبک ثٕك. أ كه آمهيبِ ؽَيٍ 

هاْپيًبيي ا٥زواٗ ٥هيّ ٢َبو ّبْي اى َبؽيّ پب يٕهك إبثذ ريو ٱواه گو٭ذ ٔ 

ٍبنِ ثٕك. اى آٌ أل پله ٔ يبكهُ )فلا آَبٌ ها  55يغؤػ ّل. آٌ يٕٱ٤ 

ّل. کوكَل کّ يًکٍ اٍذ، كچبه يک ٣َٕ ثيًبهي فَٕي ثب هؽًذ کُل( ٭کو يي



َُثّ ًْيٍ ٥هذ كه اَغبو هٍى َف ه٭زُل.  روٍيلَل ٔ ٝٮوِ يي ثو عبَِ يي1ّز

رب ايُکّ ٔٱزي ْٮذ، ْْذ ٍبنّ ّل، كه ؽيٍ ثبىي  عٕهي َجٕك. اگوچّ ّبيل ايٍ

عهٕ ؽَيُيّ يْٓلي ٍهيًبٌ روً اى ٔعٕك يبكهُ ثو ٝو٫ ّلِ يؾٕٝخ رٕي 

 ٔ فلأَل ٱهجْبٌ ها آهاو کوك:

ني، ْيبْٕي  ٔفيي ني ْبي اٱٕاو ٔ ًَْبيّ، كه عَذ َيكيک ٩ؤة ثٕك. ثب ثچّ

 ْبي کٕكکبَّ يْ٪ٕل ثٕكيى.  ٍُگ، پبٔهچيٍ ٱبيى ثبّک ٔ كيگو ثبىي ْٮذ

ْبي فٕكُ ثبىي  رو ؽَيٍ ثب ًٍَْ يٍ ثب ًَْبالٌ فٕكو، کًي آَٞو٫

کوك. َبگٓبٌ اؽَبً ٍٕىُ ٔ كهك کوك. چُل ٱٞوِ فٌٕ هٔي ّهٕاهُ پيلا  يي

 بٌ ثّ فبَّ ه٭ذ. کُ ّل. كٔيل ٔ گويّ

چُل كٱيٲّ پٌ اى آٌ كٍزِ كه كٍذ يبكهُ ثٕك. يبكه، هَگ پويلِ ٔ اّک 

ثًيوو ثواد! کي »گٮذ:  اُ يي نوىيل، گبْي ثّ ثچّ هيياٌ كه ؽبنيکّ يي

« او ىكِ؟ پوٍيل کي ثّ ثچّ اي يي ايُغٕهي کوكِ؟! ثّ ىييٍ فٕهكي؟! اى ْو ثچّ

چکبه کُل. يٍ ّويُلِ ثٕكو اى كاََذ  كٔيل. ًَي ىكِ ثّ ْو ٝو٫ يي ٔؽْذ

 ايُکّ چُل ٍبل ثيهگزوو ايب َليلو کّ چٕٞه ّلِ اٍذ؟ 

يکي اى فٕيْبٌ ٕلايِ ها ُّيل. ربه ٔ پٕك ٱبني اى اَگْزبٌ َؾي٬ هْب کوك. 

ّزبثبٌ ثواي کًک آيل. أ ي٦ٖٕيّ فبَى )فلا أ ها هؽًذ کُل( يبكه ثيهگٕاه 

. ثٕك يي يٓوثبٌ ٔ ٱوآٌ فٕاٌثبَٕ ،َٲي كْٲبٌ ٔ ىٌ ٥ًٕي ؽَيٍ ّٓيل ٥هي

يب »عهٕ پيواٍْ ؽَيٍ ها کًي ثبال ىك ثب ر٦غت رجَى ي٦ُبكاهي کوك ٔ گٮذ: 

ايبو ىيبٌ! ايُکّ فزُّ ّلِ! ٍپٌ يبكه ؽَيٍ ها ٕلا ىك. ٕليٲّ! يجبهک 

                                                
َُّ، كه ٭وُْگ ٥ًيل 1  ( َفْز



ثب ايٍ ٍقٍ ًّْ « ثبّل. ٕهٕاد ثٮوٍذ. ايبو ىيبٌ ثوايِ فزُّ کوكِ اٍذ! 

 . 1کوكَل ياٝوا٭يبٌ ثٓذ ىكِ ثّ ْى َگبِ ي

اّک كا٧ يبكه رجليم ثّ اّک فُک ّل. نؾ٢بري پٌ اى آهايِ، يبكه 

هاٍزي! ايٍ ها يبكو ه٭زّ ثٕك کّ كٔ ّت پيِ كه فٕاة كيلو، »ؽَيٍ گٮذ: 

عهٕ ًْيٍ ؽَيُيّ ايَزبكِ ثٕكو. كٔ َٮو عٕاٌ فٕة ٔ ثب ّقٖيذ رٕي 

يبهُ ايُغب اد ها ث ّبٌ يٍ ها ٕلا ىك ٔ گٮذ: ثچّ ؽَيُيّ ََْزّ ثٕكَل. يکي

کُى، َزوً! كه ٥بنى فٕاة پبٍـ كاكو: افزيبه ثب يٍ  اُ يي يٍ فٕكو فزُّ

يبكه ؽَيٍ ثّ ٍپٌ  «ثگيوو. ث٦ل اى فٕاة پويلو.ُ اعبىِ  َيَذ. ثبيل اى ثبثبي

پقذ ٔ ثّ ًَْبيگبٌ َنهی ّکواَخ ايٍ هئيب ٔ رؾٲٰ آٌ كه فزُّ ٍٕهاٌ، آُ 

 كاك. 

کبهْبي يإيٕهاٌ رٍٕذ کّ آَبٌ ها ٥هى  اي اى اي فلاي ثيهگ! آيب ايٍ ًََّٕ

َيَذ کّ ؽزي « فٚو»اي؟ آيب ايٍ يْبثّ کبهْبي ٥غيت ٔ ٩ويت  َنلَّي آيٕفزّ

 ثواي يٍٕبي أنٕان٦يو عبي ٍٕال ثٕك؟ 

اٍذ؟ ايٍ ثبىربة کلاو «82ک٬ٓ آيّ  - کبى اثَّوب صبلحب»آيب ايٍ يٖلاٯ ٥يُي 

ثيهگبٌ اٍذ؟ آيب فٚو ىيبٌ  ٥ًم فيو پله ٔ يبكه ٔ کلاو پله ثيهگبٌ يب يبكه

 چُيٍ کوكِ اٍذ؟ 

ّبيل ثٓزويٍ ٥جبهد اى ًْبٌ يبكه ّٓيل ثبّل کّ كه ًْيٍ هاٍزب اٍزٕاه ٔ  

 «ايبو ىيبٌ چُيٍ کوكِ اٍذ.» يزيٍ چّ ٥به٭بَّ ٔ ىيجب گٮذ: 

                                                
كه يک ٭وٕزي اى ي٦ٖٕيّ فبَى پوٍيلو، چوا ٔٱزي . گنّذ ٍبل اى ايٍ يبعوا يي ّبيل ٍي-1

ٍبنٓب ٱجم اى ايٍ، »گٮذ: . ؽَيٍ ها ثب آٌ ٦ٙٔيذ كيلي، ٍوي٦ًب گٮزي ايبو ىيبٌ فزُّ کوكِ اٍذ

 «اي هؿ كاك ٔ يٍ اى آٌ اٝال٣ كاّزى. ي٣ٕٕٙ يْبثّ آٌ ثواي فبَٕاكِ



كه يُٞٲخ ؽبط ٥ًواٌ )٩وة کْٕه( ّٓيل ّل.  62ؽَيٍ كْٲبٌ كه ٍبل 

كه يؾم ا٥ياو َيؤ يک كٔهثيٍ ٥کبٍي ثّ يٍ  ّل، اي کّ ا٥ياو يي آفويٍ يورجّ

 ّلَل، ٥کٌ يبكگبهي ثگيوو.  كاك رب اى أ ٔ ثواكهُ إ٪و کّ ثبْى ا٥ياو يي

فٕاٍزى ثّ عجّٓ ثؤو. يبكهو إواه  گٮذ: يٍ ؽبال ًَي يٕٱ٤ فلاؽب٭٢ي يي

کْي ايُغب  فٕاْل، رٕ فغبنذ ًَي ْب َيؤ يي عجّٓ» گٕيل:  کُل ٔ ْي يي يي

 «ي؟!گوك ٔل يي





 

 

 

 

 

ِسُغاتِديدگاوي

مْبة ا٥ياو ّليى ٔ  )َيًّ كيًبِ( كٔثبهِ ثّ يُٞٲخ ٍوپم 67كه ىيَزبٌ ٍبل 

کٕهک( فٜ پلا٭ُلي  كه اهرٮب٥بد ٔ رُگخ کٕهک )يْو٫ ثّ هٍٔزبي رُگ

 كاّزيى. 

 1ّت َگٓجبَي كه فٜ،  57يب ها ثّ كٔ گؤِ رٲَيى کوكِ ثٕكَل. ثّ اىاي 

آيليى. ر٦لاي َيؤي ثَيغي ْى اى  فٜ ييّت ها ثواي اٍزواؽذ ثّ پْذ 

 هاِ ثٕك. ّيّْاي كه هٍٔزبي  کوط كه ايٍ فٜ ثب يب ثٕكَل. اٍزواؽزگبِ يب يلهٍّ

ثواي  ٭ٔ يؾًل ثنها٭ْبٌ 1٭كه هٔىْبي اٍزواؽذ ثيْزو ٔٱزٓب اؽًل ٱُليبَي

ّلَل  ْب ثهُل يي ه٭زُل. ًْچُيٍ ٕجؼ رؾٕيم گو٭زٍ ًٍٓيّ ٩نا ٔ رلاهکبد يي

رب ًْوىيبٌ پٌ اى ًَبى، ّيو كا٧ ٔ عّٕبَلَل  يبٌ ّيو فويلِ ٔ ييزبئاى هٍٔ

 فًّٕيِ ها چبُّي ٕجؾبَّ کُُل.

کوكَل.  ْب رَٕيّ يي ؽَبة كاَگي ها ثب ثؤثچّ هٔى ٕٕهد 1كه آفو ْو 

ًْيّْ ايٍ کبهّبٌ ثٕك. ْيچ يُزي ْى َلاّزُل. انجزّ يب َيي ثواي َٕثذ ثُلي 

ىح اٍزواؽذ ثب گْذ ٔ گناه كه كّذ ٔ كيٍ هٔ 1هاؽذ ثٕكيى. أٱبد ٭وا٩ذ كه 

                                                
 ٓيل اٍذ.ي ّ ( ايٍ ٥اليذ ثبالي ْو َبو َْب1َّ



کّ ثّ عبي ّٓيل « اؽًلنٕ»ّل. يک هٔى ٭ويبَلح يُٞٲّ ثواكه  ٍپوي يي

)اى ٍپبِ  ٭پيچک آيلِ ثٕك، ثب ٭ويبَلِ فٜ رُگّ کٕهک ثواكه يؾًل كيلگبَي

 .آثبك هٔكثبه ًّبل( آيلَل رٓواٌ ٔ اْم هٍزى

بٌ ٍو َؤك. أٱبري ّبك ي ثواي ٍُغِ آيبكگي ًْوىيبٌ ٔ كيگو ايُکّ ؽٕٕهّ

ثقِ َيي كاّزّ ثبّيى. ثُل ٔ ثَبٛ هٱبثذ ريواَلاىي ها پٍٓ کوكَل.  ٔ ٭وػ

ؽَيٍ كاه٩ّٔ ثٓزو اى كيگواٌ ريوْب ها ثّ ْل٫ ٔ َيكيک آٌ ىك. عبييِ ثّ 

يبْورويٍ ريواَلاى كه ثيٍ يب ايٍ ثٕك کّ ثّ أ آ٭ويٍ گٮزيى. كاه٩ّٔ ثّ ًْيٍ 

 ّل.  ل يييٲلاه ْى ٱب٤َ ثٕك ٔ فّٕؾب

کوك.  رو يي ْبي ىيَزبَي ها ٍقذ ثٕهاٌ ثو٫ ٔ ثبهاٌ َگٓجبَي كه ّت 

ْب ثَيبه ربهيک ٔ ١هًبَي ثٕك. چٌٕ ّٓوْب ٔ  فٖٕٕب ايُکّ ثيْزو ّت

 هٍٔزبْبي اٝوا٫ فبني اى ٍکُّ ٔ فبيُٕ ثٕكَل.

ّل، ْيچ َٕهي اى آًٍبٌ ا٦َکبً  آنٕك يي ْبيي کّ آًٍبٌ اثوي يب يّ ّت

اي پيلا َجٕك.  ْب كه يٲبثم ٕٕهد مهِ ي ربهيک ثٕك کّ كٍذَلاّذ. ثّ ٱله

ّبٌ  پچ کُُل، کالِ آُْي فٕاٍزُل کًي پچ ْب ٔٱزي کُبه ْى ثٕكَل ٔ يي َگٓجبٌ

ْب ٔ يُبٰٝ ثّ  کغبي عجّٓ فٕهك. چُيٍ ٭ٚبي ١هًبَي ها كه ْيچ ْى يي ثو

 يبَُلُ َليلو. 

٤ ٩ؤة ثّ پبييٍ ٱهّ ًْيّْ چٓبه َٮو ثّ َٕثذ ثواي آٔهكٌ آة ٔ ٩نا كه يٕٱ

ْبي ثيَذ نيزوي کّ ثُلْبي يقٖٕٓ كاّذ  ه٭زيى. كٔ َٮو آة ها ثب ثْکّ يي

 آٔهكيى.  ثّ كُٔ گو٭زّ ٔ ثّ ثبالي کِٕ يي

ْب يورجّ الثالي  ْب، كِ ثيْزو ك٭٦بد ثواي يٌٖٕ يبَلٌ اى روکِ فًپبهِ

اى يژِ  هٍيليى، ٥وٯ ّليى. ٔٱزي ثّ ٍُگوْب يي ََْزيى ٔ ثهُل يي ْب يي ٕقوِ

ثٕك. آة يٖو٭ي ييلٌ آّبچکيل. ايٍ آة ٭ٲٜ ثواي  چْى ٔ النخ گُٕ يي



ثواي كٍزْٕيي اى كٍزًبل کب٩ني کى ثٕك. ثيْزو ٔٱزٓب ايُکّ ، يب َلاّزيى

ّل. ٱوٱوح كٍزًبل کب٩ني اى يک هيًَبٌ ًْيّْ کُبه كهة  اٍزٮبكِ يي

 فؤعي ٍُگو رغ٦ًي آٔيياٌ ثٕك. 

ٕٱ٦ي کّ ثواي آٔهكٌ آة ثّ پبييٍ کِٕ ه٭زّ يک هٔى هيٚب٦َهي کلفلائيبٌ ي

ْزو كه عوگخ ثٕك، اى َبؽيّ پب ثّ ّلد يغؤػ ٔ پٌ اى ثٓجٕكي ثب يک پبي کٕرب

 عبَجبىاٌ ٱواه گو٭ذ.

ا... ماکويَگو )اى کبّبٌ( ثواي آٔهكٌ ٩نا ثّ  كه ٩ؤة يک هٔى ْى هؽًذ

کوك ٔ ثّ پبييٍ اهرٮب٣ ه٭ذ. روکِ فًپبهِ ثّ يؾم ثيٍ كٔ هاٌ پبيِ إبثذ 

ّلد يغؤػ ّل. ثّ پبكگبٌ يُزٲم ّل. ٥جبً ٥ٖبهي ْى ثواي کًک ٔ 

ْب ماکو يَگو ثو اصو ّلد عواؽذ كه  يٕا١جذ کُبهُ ََْذ. ثب ًْخ رالُ

 .  يَيو هاِ ٔ كافم ًْبٌ ثيًبهثو ثّ ّٓبكد هٍيل

ْبي  ٥ٖبهي ّت ها ثواي اٍزواؽذ ثّ فٕاثگبِ َبَٕايي ه٭ذ. ر٦لاي اى ثچّ

ؽل فليبد يْ٪ٕل َبَٕايي، فيبٝي ٔ ٩يوِ ثٕكَل. يبك ّٓيل ًْْٓوي كه ٔا

 کوك ٔ ًْچُبٌ ٩ًگيٍ ثٕك. بيِ ًَيهْ

آٱبي ثْٓزي يَئٕل َبَٕايي آٌ پيو يوك فُٕ ٕٕهد ٔ َيکٕ ٍيود ٱًي کّ 

اُ ٍٕهح  ثّ أ ٍٮبهُ کوك، ثواي آهايِ ٔ رٲٕيذ هٔؽيّ اْم مکو ٔ ٱوآٌ ثٕك

 ُّيل.  ي ثٕك کّ ايٍ يٞهت ٥و٭بَي ها ييا ٔاٱ٦ّ ها ثقٕاَل. ٥ٖبهي أنيٍ يورجّ

)اى کبّبٌ(، إ٪و ثٓوايي  ٭ْب ٍّ ٍب٥زّ ثٕك. إ٪و ي٩ٕبهي يلد َگٓجبَي

 إ٪و ىاْلي ٔ يٍ پبٍجقِ ثٕكيى. إ٪وْب ّغب٣ ٔ َزوً ثٕكَل.٭ َژاك

ْب کّ ث٦ٚي اى ًْوىيبٌ کَبنذ ٔ ٍويبفٕهكگي كاّزُل، ي٩ٕبهي  ثوفي ّت

ث٦ٚي ّجٓب ها ٍّ ٍب٥ذ  ٭واك ثيًبه َگٓجبٌ ثبّل.کوك کّ ثّ عبي ا پب٭ْبهي يي

 ٕجؼ 6ّت رب  52ايَزبك. ي٦ُي اى ٍب٥ذ  پبٍجقِ ٔ ٍّ ٍب٥ذ ثّ َگٓجبَي يي



إ٪و ثب ي٦و٭ذ ٔ فُٕ افالٯ ثٕك. ْيچ يُزي ثو ْيچکٌ َلاّذ ٔ  ثيلاه ثٕك.

 ؽزي يکجبه َگٮذ: كيْت چٲله ٍوك ثٕك! يـ کوكو. 

کِٕ ٍُگوْبي َگٓجبَي كاّزيى. كه ْو  ْبي كه َٲبٛ يْو٫ ثّ رُگّ ٔ ّکب٫

كاكَل. يکي اى ٍُگوْبي يؾکى ٔ يُبٍت فٜ  ٍُگو كٔ َٮو کُبه ْى َگٓجبَي يي

ها ْى ؽٍَ كهثبَي ثب كٔ ٍّ هٔى کبه ٍقذ ٔ يلأو كه كل ٕقوِ کُلِ ثٕك. 

٭ويبَلِ فٜ كٍزٕه كاك رب ثو ثبالي يکي اى « كيلگبَي»چٌٕ يک هٔى ثواكه 

 ًبل كاّذ كًٍّ اى آٌ َٮٕم کُل، ٍُگو اؽلاس ثَبىَل. ّيبهْبي کِٕ کّ اؽز

کٍ پزک ٍُگيٍ چُل کيهٕيي آٔهكَل. ٱو٥ّ ثّ َبو كهثبَي ّل. أ ّ٪هِ چبِ

ٔ آيبكگي ثواي کبهْبي ٍقذ ثلَي ها كاّذ. ثب کًک ؽٍَ هيٚبَي کّ ثٕك 

 ٕؾجذ ٔ كٍزيبهُ ثٕك، يْ٪ٕل ّلَل.  ثيْزو ٔٱزٓب ْى

يکجبهِ آرِ ٍُگيُي ها هٔي يٕا٤ٙ يب يک ّت پبٍجقِ ثٕكو. كًٍّ ثّ 

هيقذ. ثبهاٌ فًپبهِ ايکبٌ ْو گَّٕ آيل ٔ ّلي ها اى يب ٍهت کوك. ىيبٌ 

 ثؾواَي ٔ فٞو ثٕك.

ثٕكو.  ٭ٔ ؽَيٍ َبٕؼ ٭ىاكِ يٍ كه ٍُگو َگٓجبَي كه کُبه يورٚي ؽيلهي

آَٓب َٕعٕاٌ ثٕكَل. يورٚي پيِ اى ايٍ چُل يورجّ ثّ يٍ گٮزّ ثٕك کّ ٔٱزي 

ّٕيى ٔ هٔؽيّ  آيي، فيهي فّٕؾبل يي ْبي ّت يب ٍؾو ثّ ٍُگو يب يي َيًّ

ْب ًْيّْ ثب کلفلائيبٌ ثب ْى َگٓجبٌ ٔ ْو كٔ ًٍَْ،  گيويى. آٌ ٔٱذ يي

 كٍٔذ ٔ ًَْبيّ ثٕكَل. 

آيل کّ اى ٍُگو َگٓجبَي  ْب ٭ؤك يي آرِ يٲلاهي ٍجک ّل. ُْٕى فًپبهِ

 ٭ا... پيواٌ چوفزبثيبٌ ٔ هؽًذ ىاكِ ٔ َبٕؼ ثيؤٌ آيلو. ثّ ٍُگو ؽَيٍ ؽيلهي

َٮو اى  5ْب چوفزبثي ثب يؾًٕك ٔهربثي )ْو ْى ٍوي ىكو. انجزّ ثيْزو ّت



اي کُبهّبٌ ََْزى.  کبّبٌ( َگٓجبٌ ٔ يبًَٕ ْى ثٕكَل. ّبيل كِ كٱيٲّ

 ْبيي کوكيى. رنکواري كاكو ٔ ثب ٍو٥ذ ثّ ٝو٫ ٍُگو آفوي ه٭زى.  ٕؾجذ

)اى کبّبٌ( ٔ ٍيل  ٭٥هي يٕؽلپٕه كه ايٍ ٍُگو کّ يْو٫ ثو رُگّ ثٕك،

كاكَل. ْو كٔ ًْيّْ ًْلو ٔ    )اى هٍٔزبي آىهاٌ( َگٓجبَي يي ٭يٖٞٮي نٞيٮي

ّبٌ ثٕك. ّت ٱجم ثّ يٕؽلپٕه ٔ نٞيٮي   ًُْْيٍ ثٕكَل. ٔٱبه ٔ آهايِ ٔيژگي

 كْى.  ّلٌ ثّ ٥اليذ هيي، كٍذ چپى ها ؽوکذ يي  گٮزّ ثٕكو کّ يٕٱ٤ َيكيک

ٔ پال هيقزّ   ْبي َٕاه ٭ُْگ ريوثبه پقِ ُگوّبٌ رکّچُل يزو يبَلِ ثّ ٍ

ْب ها  ّل. پواکُلِ ْب كيلِ يي ْب ٔ ٍُگ ثٕك. اگوچّ ربهيک، ايب َٕاهْبي هٔي ثٕرّ

آٔهي کوكو. يٕٱ٤ ٔهٔك ثّ ٍُگو آَبٌ كافم يک ع٦جّ فبني  يٲلاهي ع٤ً

يًٓبد هيقزى. چٌٕ عٕاَي کى رغوثّ ثٕكو، پيِ كأهي کوكو ٔ يٲلاهي 

ي ّلو. رٕٱ٤ اى آَبٌ َلاّزى کّ اٝوا٫ ٍُگوّبٌ آَٲله يًٓبد هيقزّ ٥ٖجبَ

 ثبّل. 

ْب ْى كه هٔثؤي يب ي٦ُي آٌ ٝو٫ ّيبه  کُبهّبٌ ََْزى. چٌٕ ٍُگو ٥واٱي

آٱب !  ٱواه كاّذ. آَْزّ گٮزى: ٍالو ٍيل! ٍپٌ هٔ ثّ يٕؽلي پٕهگٮزى: ٥هي

آَکّ ْيچ عٕاثي  چّ فجو؟ أل ٭کوکوكو كّ آَبٌ آَْزّ عٕاة كاكَل. ٩ب٭م اى

 َلاكِ ثٕكَل.

يْکٕک ّلو. كه َٕه کى ٍزبهگبٌ ٍوو ها اَلکي عهٕ ثوكو. كيلو ْو كٔ كه 

ْب ثبى يبَلِ  ْب ثّ ٝو٫ آًٍبٌ ٔ كْبٌ يٲبثم ْى ََْزّ، ٍوْب ثّ پْذ، ٕٕهد

اي كه ثٓذ ٔ َبثبٔهي  اٍذ. ثب ر٦غت گّٕى ها َيكيک كْبَْبٌ ٱواه كاكو. نؾ٢ّ

 اَل.  آَبٌ ّٓيل ّلِيزٕعّ ّلو کّ ْو كٔي 

پيِ فٕك ٭کو کوكو، ا٭واك كًٍّ اى ٕقوح ثبالي ٍُگو ثب پوربة َبهَغک 

اَل. چٌٕ ٍُگو ثّ ٕٕهد کبيم كهْى َويقزّ ثٕك کّ ٭کو کُى، ثب  آَبٌ ها ىكِ



اَٮغبه فًپبهِ ثٕكِ اٍذ. كه يک نؾ٢ّ آَٲله روٍيلو کّ پٍٕذ ٍو ٔ ٕٕهرى 

عٕكو ها گو٭ذ. آٌ ّلد روً ثوٯ گو٭زّ ٔ يٕهيٕه ّل. ٔؽْذ ٍواٍو ٔ

 اي ثقبٝو فٕكو َجٕك.  مهِ

كه يک نؾ٢ّ اٍبهد يب ّٓبكد گؤِ كٍٔزبٌ ًْوىو ها کّ فبٝوع٤ً كه 

رٕاََزى  ٍُگوْب فٕاة ٔ ّبيل ث٦ٚي ثيلاهَل، كه ٢َوو يغَى ّل. كه ايُغب ًَي

ْب  ْب كه الثالي ٕقوِ گٮزى ٥واٱي ثو يجُبي اؽزًبالد رًٖيى ثگيوو. ْوآٌ يي

َيكيک يوا كه يؾبٕوِ ٔ ريوهً كاهَل. يک َبهَغک َيي فوط يٍ فٕاُْل اى 

 کوك. 

ىكِ فٕكو ها اى آٌ ثبال پود کوكو. كه ايٍ ربهيکي ٭وٕذ ثوكاّزٍ ٔ  ٔؽْذ

ْب اؽَبً  ْب َجٕك. ثوفٕهك آهَظ، ىإَ، َْيًُگبِ ٔ کًو ها ثب ٍُگ گناّزٍ ٱلو

کوك. کًي رب ٱًَزي کٕثيلِ  ياو كهك ي ْب ٔ كَجبنچّ کوكو. ايب ٭وكايِ آهَظ ًَي

 ّلِ ثٕك. 

ثٕك. ثب ٕلاي نوىاٌ آَغب  ٭ثّ كهة أنيٍ ٍُگو رغ٦ًي هٍيلو. إ٪و ي٩ٕبهي

ٔني ثهُل کّ كيگواٌ ْى ثَُْٕل رب فٕك ها ثواي يٲبثهّ ثب فٞو ع٤ً ٔ عٕه 

اَل،  نٞيٮي ٔ يٕؽلپٕه ّٓيل ّلِ»کُُل، أ ها ٕلا ىكو. كه چُل صبَيّ گٮزى: 

إ٪و ١و٭يذ هٔؽي ثباليي كاّذ. يٕٱ٤ رٓليل ٔ « هٔو. ٌ يييٍ ثّ ٍوا٩ْب

 رٕاََذ ٝو٫ يْٕهد ٔ هاييَي ثبّل.  ٔعٕك فٞوْبي اؽزًبني يي

ثّ نجخ ٍُگو إبثذ کوكِ اٍذ.  65يٕٱ٤ ثوگْزٍ يزٕعّ ّلو کّ فًپبهِ 

ر٦لاك ىيبكي روکِ هيي ٔ كهّذ ثّ ٍو ٔ ٕٕهرْبٌ پبّيلِ ٔ ْو كٔ عبكهعب ثّ 

. يٕط اَٮغبه ٍٔبيم ٍُگو ا٥ى اى َٕاهْبي ٭ُْگ ٔ ٩يوِ ها کّ اَل ّٓبكد هٍيلِ

رکّ ثّ اٝوا٫ پبّيلِ ثٕك. إ٪و ثب ٍو٥ذ ٔ يَهؼ ثّ  يٍ َبهاؽزِ ثٕكو، رکّ

ًْوىيبٌ « اَل. ثب اَٮغبه فًپبهِ ّٓيل ّلِ» ٍوا٩ى آيل. ٔٱزي هٍيل، گٮزى: 



يإمَخ  پيکوْبي پبک ها اى ٍُگو ثيؤٌ آٔهكَل ٔ کُبه رقزّ ٍُگ ثيهگي کّ

 ثٕك، فٕاثبَلَل. ٭٥هيوٙب کويًْبْي

ْب ثّ  ايَزبك ٔ ثّ ٝو٫ فٜ ٥واٱي ٥هيوٙب ًْيّْ ثو ثبالي آٌ ٕقوِ يي

گٮذ، رب آَٓب ْى ثَُْٕل. ايٍ گَّٕ کبهْبي  اي اماٌ يي ٍٔيهخ ثهُلگٕي ٱِٕ

ّل. ايْبٌ ٥ٲيلِ  رجهي٪ي ثّ اثزکبه ٔ كٍزٕه كيلگبَي )٭ويبَلِ فٜ( اَغبو يي

اماٌ گٮزٍ يُبٍت چٓوح ْب ثبيل ثلاَُل يب ْى يَهًبَيى.  اٱيكاّزُل کّ ٥و

  .ىٌ ٔ ثچّ كاّذأ  . ٔ ثهُلُ  ثٕك يوٙب ثب آٌ يؾبٍٍ يْکي٥ه فُلاٌ

اى ٕجؼ  ٭ٔ ؽَيٍ يهکيبٌ ٭ٱويت ثبهي يؾًل ٭زٌؼ هٔى ث٦ل ثّ رال٭ي ايٍ آرِ

رب ٩ؤة ٕلْب گهٕنّ ريوثبه اى ٍُگوي کّ ٍٲ٬ آٌ يک رقزّ ٍُگ ثٕك، ّهيک 

وكَل. ايٍ ٍُگو يک ٍٕهاؿ ثيِ اى يک ٔعجي ثّ ٝو٫ كًٍّ كاّذ. اى آٌ ک

 ٭ىكَل. رلاهک ٔ كٍزٕه ايٍ ؽوکذ ثب ثواكه كيلگبَي هٔىَّ ْى كيل ٔ ْى ريو يي

 ثٕك. 

٥ٖو ثّ كافم ٍُگو ريوثبه ه٭زى رب اؽٕاني ثپوٍى. اٝوا٫ ٍٕهافٓبي ثيُي 

ْو کلايْبٌ يک  ايُکّٱويت ٔ يهکيبٌ كٔكِ گو٭زّ ٔ ٍيبِ ّلِ ثٕك. يضم  ٭زؼ

اَل. چٌٕ يٕٱ٤ َٮٌ کْيلٌ ٕلْب يورجّ كٔك ثبهٔد  ٍجيم کٕچک گناّزّ

هٔ  اگو پبٍقْبٌ ها َلْيى، پو»گٮذ:  ٱويت يي اٍزُْبٯ کوكِ ثٕكَل. ٭زؼ

 «فٕاُْل ّل.

هٔى َيكيک ١ٓو ثٕك. يزغبٔىاٌ ثّ يکجبهِ ٔ ٩يويُز٢وِ آرِ ٍُگيُي هٔي 

هٔي ٍٲ٬ ٍُگوْب ٔ اٝوا٫ آٌ ٭ؤك  67ِ فٜ يب هيقزُل. ثبهاٌ گهٕنّ فًپبه

ٔٱزي يکي اى آَٓب هٔي ٍٲ٬ ٍُگو يب يُٮغو ّل، ٭کو کوكيى ٍُگو ٭ؤ  آيل. يي

ک کْيلو. كه يک نؾ٢ّ َگبِ کوكِ ٔ ٍوي٤ رٕي  هيقذ. ثب ٍو٥ذ ثيؤٌ ها ٍو

اي ّکم يک فًپبهِ هٔي  ٍُگو پويلو. ُْٕى كٔك اَٮغبه ثهُل ثٕك. رّ پؤاَّ



 ثّ ٕٝه كٱيٰ كه ٍٜٔ يک 67. عبنت ايٍ ثٕك کّ گهٕنّ فًپبهِ ٍٲ٬ ا٭زبكِ ثٕك

 ٍُگ ََجزًب ثيهگ ٭ؤك آيلِ ثٕك.

اى  ٭يؾًل اييُيبٌ ثب کًک ٥هي ٭ايٍ ٍُگ ها كٔ هٔى ٱجم إ٪و ثٓوايي َژاك

کِٕ کُلِ ٔ ثب ىؽًذ ىيبك هٔي ٍٲ٬ گناهكِ ثٕكَل. اگو ايٍ ٍُگ َجٕك، 

 آيل.  ييكاَى كه ٍُگو ّه٧ٕ يب چّ ٦ٙٔي پيِ  ًَي

کوك. ًْيّْ يٕا١ت اٍزؾکبو ٍُگوْب ثٕك. اگو كٔ  إ٪و فيهي اؽزيبٛ يي

يبَل يک هٔى آٌ ها ثّ ٍبفذ ٍُگوي كه ؽل ايکبٌ  ّت كه يک فٜ عجّٓ يي

پوكافذ. اى ثيم ٔ کهُگ ىكٌ، ٍُگ ٔ فبک ثّ كُٔ کْيلٌ ْيچ   يؾکى يي

٩ّ ٔ َگواَي ٥به َلاّذ. َّ ٭ٲٜ ثواي فٕكُ ثهکّ ثواي كيگو ٍُگوْب ْى ك٩ل

 كاّذ. 

ْب عهٕي كهة يکي اى ٍُگوْبي رغ٦ًي ٭ؤك آيل. اؽًل   يکي اى گهٕنّ

ا...  ، ؽًْذ٭يؾًل اييُيبٌ ، ٥هي٭، ؽَيٍ َبٕؼ٭اؽًل٥هي ثيبثبَپٕه، ٭ٱُليبَي

 پٕه ٔ چُل َٮو كيگو كافم آٌ ثٕكَل.  يزيى

و يب ٱُليبَي کّ ًْيّْ نجقُل ثو نت كاّذ، ايٍ ثبه َيي فََٕوك ثّ عهٕ ٍُگ

پٌ اى « اَل. كٔ ٍّ َٮو يغؤػ ّلِ»اي فْک گٮذ:  آيل. هَگ پويلِ ٔ ثب فُلِ

ني  چُل نؾ٢ّ اؽًل٥هي كه ؽبنيکّ يچ پبي هاٍزِ ها ثب كٍذ گو٭زّ ثٕك ٔ ني

کوك، فٕك ها كافم ٍُگو يب اَلافذ. روکِ فًپبهِ ّکًجخ پبيِ ها يغؤػ  يي

 کوكِ ثٕك. 

آيل. َگواٌ ؽبل  َغک رٮُگي ٭ؤك يئ َبه 67ايبٌ فًپبهِ  پْذ ٍوْى ٔ ثي

 رويٍ ٥ٕٚ گؤِ ا٥يايي، يزإْم ٔ چُليٍ ٭وىَل كاّذ.  ثٕكيى. أ يٍَ  ؽًْذ

ٍٕىي ٔ  گٮذ. اؽزًبل آرِ ؽبل ا٭زبكِ ثٕك ٔ چييي ًَي أ ها ٕلا ىكيى. ثي

٭ؤ هيقزٍ ٍٲ٬ ٍُگو ىيبك ثٕك. ثّ ٍقزي أ ها اى ٍُگو فبهط کوكيى. ثّ ٥هذ 



ٌ، ؽوکذ كاكَِ فيهي كّٕاه ثٕك. چُل روکِ هيي ثّ چبٱي ٔ ٍُگيُي ثل

 ّکى ٔ كٍزِ هيقزّ ٔ فَٕوييي كافهي كاّذ. 

ها ٍوي٤ هٔي رقذ هٔاٌ )ثواَکبه( فٕاثبَليى. رقذ هٔاٌ ها ىيو آرِ ٔ يغؤػ 

كاكيى. هَْپبه پبييٍ کِٕ ثواي اَزٲبل ثّ  ْب كٍذ ثّ كٍذ يي اى ثيٍ ٍُگالؿ

 گبٌ ثٕكيى. يوکي ٭ٕهيذ پيّکي )أهژاٌَ( پبك

پٕه چْى ثبى کوك. يٲلاهي اى ؽبنذ گيغي  ٔٱزي ثّ يبل اهرٮب٣ هٍيليى، يزيى

يٕط اَٮغبه فبهط ّلِ ثٕك. كنِ ثّ ؽبل يٍ، ثٓوايي َژاك، ٱُليبَي ٔ ىاْلي 

ٍٕىك. اى  ىَيى ٔ كيگو هيٲي َلاهيى ٔ َٮًَبٌ يي َنّ يي ٍٕفذ کّ ايُغٕهي َنّ

ي ثؤك. نؾ٢بري ها ََْذ. ثّ کًک رقذ هٔاٌ پيبكِ ّل رب فٕكُ ثّ كّٕاه

 ًْوىيبٌ آهاو آهاو ثّ پبييٍ اهرٮب٣ ه٭ذ ٔ ثّ ثيًبهٍزبٌ يُزٲم ّل. 

َبيّ كاكَل. ثيْزو ربکيل ثو  يک هٔى ثّ رًبو ا٭واك يک ثوگّ يقٖٕٓ ٕٔيذ 

يؾم ك٭ٍ كه ٕٕهد ّٓبكد ثٕك. ْو کَي َّٕذ كه کلاو گهياه ّٓلا ٔ کُبه 

أ ثيٍ ا٭واك افزال٫ َجبّل ٔ يٞبثٰ ٕٔيذ ٱجو چّ کَي ك٭ٍ ّٕك رب پٌ اى 

 ك.فٕك ّٓيل ٥ًم ّٕ

ثؤيل  ٔ  پبكگبٌ» گنّذ، گٮزُل:  ياى ؽٕٚه يب كه رُگّ کٕهک ييبِ  1/2 

کوكيى ايٍ يإيٕهيذ َيي ٍّ  چٌٕ يب ٭کو يي« ٍالػ ٔ رغٓيياد ها رؾٕيم كْيل.

آَوا   فيهي فّٕؾبل ّليى. چوا ک٩ّيو يُز٢وِ يبّْ فٕاْل ثٕك. اى ايٍ فجو 

٭ويبَلح فٜ )كيلگبَي( يب ها كه يک ٍُگوي کّ کًي  كاََزيى.  يىٔك ُْگبو ي

يبيٕهيذ ًّب رًبو ّلِ، ثبيل »ثيهگ رو اى كيگو ٍُگوْب ثٕك ع٤ً کوك ٔ گٮذ: 

 «ْبيزبٌ ثوگوكيل. ثّ فبَّ

کُى. ايٍ کّ ْو ٭وكي اى يَب٭ود ثو  يٍ يک ٍٮبهُ يي»ٍپٌ گٮذ: 

ثوك. ٩ٍٕبد ًّب اى عجّٓ ايٍ  ويبٌ ٩ٍٕبد ييثواي فٕيْبٌ ٔ ًْْٓ ،گوكك يي



ثبّل کّ ؽبنذ ايضبه ٔ ك٥ب ٔ ي٦ُٕيذ ها كه ّٓو، ثيٍ يوكو ْى ؽٮ٠ کُيل ٔ 

ؽبنذ آَبٌ ها ثّ فٕك َگيويل. ٦ٍي کُيل کّ آَبٌ ؽبنذ ًّب ها ثّ فٕك ثگيوَل. 

 «ايٍ ثٓزويٍ ٩ٍٕبد ثواي ًْْٓويبٌ اٍذ.

ْژثوي اى ٍپبِ رٓواٌ يک كٍزِ يکي اى ًْوىيبٌ ٔ كٍٔزبٌ كيلگبَي ثواكه 

 كاّزُي ٔ ثب ي٦و٭ذ ثٕكَل.  رب يچ ٱ٤ٞ ّلِ ٔ عبَجبى ثٕك. آَبٌ ّغب٣، كٍٔذ

ْبي ّقٖي پّٕيليى.  اى فٜ يٲلو ثّ ٥ٲت يُزٲم ّليى. كه پبكگبٌ نجبً 

ْبي يبكگبهي گو٭زّ ّل. مٍْ ها اى ٭کو فٜ ٔ  رّ يبَلح رُٲالد كهآيل. ٥کٌ

ه٭زٍ ٔ ىيبهد پله ٔ يبكه ٔ فٕيْبٌ ٭کو  َگٓجبَي فبني کوكيى. ٭ٲٜ ثّ

 کوكيى. يي

گٕيي  كيل ٔ ثبىكيل ٥يل َٕهٔى كه پيِ ثٕك. ثّ ٥يل رُٓب كٔ هٔى يبَلِ ثٕك. ثننّ

کوك. يٕٱ٤ فٕاة  ٔ فبٝواد فٜ يٲلو ٔ ٩يوِ، ّبكي ع٤ً ها يٚب٬٥ يي

ثوك. ٔٱذ اى  ْب اى ّٕٯ كيلاهْب کًزو فٕاثْبٌ يي ٭واهٍيلِ ثٕك. ايب ثچّ

ّت گنّزّ ثٕك. كٍزٕه هٍيل کّ ثبيل كٔثبهِ يَهؼ ّٕيل. كه اثزلا ٭کو  َيًّ

 کُُل. ث٦ل كيليى َّ، فيهي ْى علي اٍذ!  کوكيى، ّٕفي يي

اَل. ايٍ  اَل ٔ ٱهّ اثٕمه ها گو٭زّ ْب كه عجٓخ هاٍذ ؽًهّ کوكِ فجو آيل ٥واٱي

ب ثٕك. ٔ يٍ آُّ ٭، اؽًل فويي٭َژاك يٲلو، إ٪و ثٓوايي ٱهّ ثواي ٥جبً ؽيلهي

چي ثٕكيى  چَٕکّ ِّ يبِ ٱجم ًْيٍ عب ٔ كه اٝوا٭ِ ثّ يلد ٍّ يبِ ثيَيى

 ٔ فٜ پلا٭ُلي كاّزيى. 

كاه ثّ ثبيگبَي ٍپوكِ  ْب ٔ فبٝواد فُلِ يبٌ فٕهك. نٞيٮّ ثلعٕهي رٕي مٔٯ

ّل. يَهؼ ّليى. ٭ٚبي ؽبکى ثو ع٤ً ٥ٕٗ ّل. ؽبل ٔ ْٕاي مُْي ٔ هٔؽي 

ْب ثب آة ٔ  يبَلِ ك٥بي رٍٕم فٕاَلَل. ث٦ٚي ر٪ييو کوك. گؤْي كه ٭وٕذ ثبٱي

كاكَل. . اعجبه كه کبه َجٕك. ثيْزو ًْوىيبٌ ثواي ّوکذ  ربة ثيْزوي ٕٝل يي



٭ًٓيلَل. ثيِ اى ٬َٖ گؤِ  كه ٥ًهيبد آيبكِ ّلَل، ٭ويبَلْبٌ ٦ٙٔيذ ها يي

 ها ثواي ٥ًهيبد علا کوكَل. 

ال٣ کُل. ٔٱزي اؽًل فويي ثّ ٍبفزًبٌ ٭ويبَلْي ه٭زّ ثٕك رب کَت اٝ

ْب پوٍيلَل چّ فجو؟! ًّْ ٍکٕد کوكَل. أ يٲلاهي ثواي رو٩يت  ثوگْذ، ثچّ

ًْوىيبٌ ٕؾجذ کوك ٔ اى پبكاُ عٓبك َيك فلأَل ثب چبُّي چُل آيّ ٱوآٌ 

اَل ٥ًهيبد  ٭ويبَلْبٌ گٮزّ»فٕاٍذ هٔؽيّ ثلْل؛ رٕي ٕؾجزِ گٮذ:  يي

 «يبيل.ٍقزي اٍذ. ْو کٌ ؽبٙو ثّ ٭لاکبهي ٔ ّٓبكد اٍذ ث

آٔه ها ثّ ثبىي گو٭ذ ٔ اى  اي ثهُل ايٍ فجو كنٓوِ ثب فُلِ ٭گوك اثٕانٮٚم کٕچّ

فٕاٍزيى،  يب ٥هي! ًَّْٕ کّ يي»اي گٮذ:  عب ثهُل ّل؛ ثب ٕلاي کهٮذ ٔ يوكاَّ

 «ثؤ کّ ه٭زيى.

ثّ ايٍ ّکم کًي  فجوكاكٌ ثقِ ثٕك. اگوچّ  ايُگَّٕ ثوفٕهكْب هٔؽيّ

ْب ها ثَُغُل.  فٕاٍزُل ييياٌ آيبكگي ثچّ ى، ييکُ َبّيبَّ ثٕك. ٔني ٭کو يي

ّبٌ ٦ٙي٬ ّلِ ٔ كه گّٕخ اربٯ کي کوكِ ٔ يبرْبٌ  ث٦ٚي ْى ثٕكَل کّ هٔؽيّ

 ثوكِ ثٕك. 

كاك. ثب فٕكهْٔبي ثبهي  ( ها َْبٌ يي26/52/67ثبيلاك ) ٥2ٲوثّ ٍب٥ذ ّبيل 

کّ آيلَل، ٱجواٯ ٔ آيبكِ  کٕچک ثّ ًٍذ فٜ يٲلو ؽوکذ کوكيى. ا٭واكي

 ثٕكَل.

کُبهو ََْزّ ثٕك. اى ايُکّ كٔثبهِ يب ها  ٭كه ٥ٲت فٕكهٔ ٍيل يؾًل يبعلي

فُليل. كه يٕهك يٕٱ٦يذ ع٪وا٭يبيي عجّٓ  يَهؼ کوكِ ٔ ٔاگوكاَلَل، ؽَبثي يي

هاٍذ ٔ ٱهّ اثٕمه کّ ْل٫ ؽوکذ يب ثٕك، ثوايِ گٮزى. ٍيليؾًل آيبكِ ثٕك رب 

ويي ّٕك، گبْي ثّ يياػ يک ّکى ٍيو ثقُلك ٔ كٔثبهِ ٕٕهرِ اى فُلِ ٱ

گٮزى: ايْت چّ  هكو ٔ ييآٔ كيْت ها کّ فيهي يَؤه ثٕكيى، ثّ يبكُ يي



ْبي  ثّ عجّٓ هاٍذ هٍيليى. فٕكهْٔب كه پيچ ٔ فى عبكِ رب كايُّّجي ّل؟!

َْيٍ پيِ ه٭زُل. ث٦ل يٲلاهي پيبكِ ه٭زيى رب عهٕ ٍُگوْبي رغ٦ًي  کِٕ ّبِ

ْب  يک يزو فبک ٔ ٍُگ هٔي ٍٲ٬ هٍيليى، ثب ٍٲ٬ يؾکى ٭هيي کّ ثيِ اى

يبِ  6ْبي  فبٝوِذ کوكِ ثٕكَل. اَجبّزّ ثٕك. فٕة عبَپُبْي ثواي َيؤْب كهٍ

آيل. يضم ايُکّ  يکي ثّ يبكو يي چي ثٕكو، يکي ٱجم کّ كه پبييٍ ايٍ کِٕ ثيَيى

 ًْيٍ كيؤى ثٕك. 

أٙب٣ ٔ اؽٕال فٜ ٔ كهگيوي ها اى َيؤْبي يؾهي کّ كه يإيٕهيذ ٱجم ثب 

آَٓب آُّب ّلِ ثٕكو، پوٍيلو. يک گؤِ اى ٭ويبَلْبٌ ٔ ا٭واك ٔاؽل اٝال٥بد 

ثواي ُّبٍبيي ٔ ثوهٍي ٦ٙٔيذ ٱهّ ثّ عهٕ ه٭زُل رب چُبَچّ كًٍّ كه آَغب 

 يَزٲو ثبّل، گؤِ يب ٔاهك ٥ًم ّٕك ٔ ٥هيّ يزغبٔىاٌ پبرک کُل. 

ني يٍ يٲلو ثّ كَجبل گؤِ اٝال٥بري ه٭ذ. ٔ ْبي يب ٥جبً ؽيلهي اى ثچّ

کوكيى. يٍ ّت ٱجم  آَغب فٕاثيلو، چٌٕ ٍب٥زي كيگو ثبيل ٥ًهيبد ها ّو٣ٔ يي

کٕهک پبٍجقِ ثٕكو ٔ كهٍذ َقٕاثيلِ ثٕكو. پٌ اى يکي كٔ  ْى كه فٜ رُگّ

کٌ هٔي ٱهّ َيَذ، ٭ٲٜ ٍُگوْب يٲلاهي  ٍب٥ذ اى ثيَيى فجو هٍيل کّ ْيچ

 كهْى هيقزّ اٍذ. 

عي،  ب هيقزٍ آرِ ريوثبه ٔ آهپيكًٍّ كه يک ؽوکذ اينايي اى َيكيک ث

َْيُي کوكِ ثٕك. ايب َيؤْبي ثٕيي ثب اَلک  ٭ٲٜ فٕكي َْبٌ كاكِ ٔ ٥ٲت

گٮذ: كه يَيو هاِ ٱهّ، عُبىِ  يٲبٔيذ ثّ ٥ٲت آيلِ ثٕكَل. ٥جبً ؽيلهي يي

چي ٔ ايلاكگو ثٕكَل. يب رب چبّزگبِ ٭وكا  كٔ ّٓيل ثَيغي يبَلِ ثٕك، گٕيب ثيَيى

ربثيل، كه ثبالي اهرٮب٣ يبَليى. ثواي يٍ ثَيبه  كّذ مْبة ييکّ آ٭زبة ثو پُٓخ 

مْبة ها ثب عبكِ،  اَلاى ىيجبي كّذ عبنت ثٕك کّ اى ثبالي کِٕ ّبِ َْيٍ، چْى

ي رهـ ٔ ّيويٍ كاّزيى ها ْب ْبيي کّ كه آَٓب فبٝوِ فبکويي ٔ ٍُگوْب ٔ پم



يٕفزيى کّ ًْبٌ هٔى رب َيكيک ١ٓو ثّ پبكگبٌ ثوگْزيى. ايب ّبيل آثجيُى. 

فيبني ٔ ّبكيبَي يز٦بكل ٔ  ثبيَذ ثي ٔٱذ فيهي ُّگٕل َجبّيى ٔ يي ْيچ

ي٦ًٕني ثبّل. ثبيل ًْيّْ گُٕ ثّ ىَگ فجوْبي َبگٓبَي ثٕك. ثّ ٔيژِ كه 

 عُگ کّ رکهيٮِ هٍّٔ اٍذ.

)اى ْب ٔ رغٓيياد ها رؾٕيم كاكيى، ٔني فيهي ّبك َجٕكيى.  يکجبه كيگو ٍالػ

)آيّ  «فلأَل ا٭واك ثَيبه ّبك ٔ ٍويَذ ها كٍٔذ َلاهك.» اهلل ال ٗحت الفشح٘ي(

 ، ٱٖٔ(96
هَْپبه کبّبٌ ّليى. اى ٍوپم رب کويبَْبِ ٔٱزي كه عبكِ يک فٕكهٔ چوا٧ 

کوكو اآلٌ  آيل، ٭کو يي ىك ٔ پْذ ٍو فٕكهٔ يب ثب ٍو٥ذ ٩يوي٦ًٕل يي يي

 فٕاْل گٮذ، يک ثبه كيگو ثوگوكيل. 

َيٍ يؾلس، رٲي ييوىايي )يلاػ اْم االٍالو يؾًل ؽ كه ايٍ ٍٮو ؽغذ

ثيذ(، عٕاك كْٲبَي، كأك اهثبة پٕه، ٭زبػ آ٭زبثي ٔ إ٪و يٓزوي ثب يب ثٕكَل. 

كأٝهجبَّ ٔ ثَيغي ا٥ياو ّلِ ثٕكيى. هاثٜ ٍپبِ کبّبٌ ثب گؤِ يب ثواكه پبٍلاه 

 اؽًل ٥بثل )اىکبّبٌ( ثٕك.

َٮو يغؤػ  57َٮو ّٓيل ٔ  9َٮوي يب كه ايٍ يبيٕهيذ  19اى ايٍ ع٤ً 

ّلَل. ًْچُيٍ ثب ّوکذ كه ٥ًهيبد گَٕبگٌٕ ث٦لي رب پبيبٌ ك٭ب٣ يٲلً ر٦لاك 

 يبَلِ يغؤػ ٔ عبَجبى ّلَل.  َٮو هٍيل. ٔ َيي َيًي اى ا٭واك ثبٱي 29ّٓلا ثّ 

اى کَبَي کّ كه ٍوپم مْبة ثّ ٍقزي يغؤػ ٔ كه ثيًبهٍزبٌ إٮٓبٌ يکی 

ثٕك. ٔٱزي اى عجّٓ ثبىگْزيى، يٍ ٔ ثَزوي ّل، عبَجبى هيٚب٦َهي کلفلائيبٌ 

 ى ثواي ٥يبكرِ ثّ إٮٓبٌ ه٭زيى. ٍيل يؾًل يبعلي ثّ ارٮبٯ ْ

ؽَيٍ َبٕؼ ًْوىو يب كه رُگّ کٕهک ث٦لْب هاَُلِ ٍٔبيم ٍُگيٍ هاَْبىي 

كه فٕٞٛ عجّٓ ّل. كه ىكٌ فبکويي ٔ عبكِ ىيو آرِ يٓبهد کَت کوكِ ثٕك. 



گٮزُل چٌٕ ىيبَي کّ ٍُگو َجٕك،  يي«ٍُگوٍبىاٌ ثي ٍُگو»ثّ ايٍ هاَُلگبٌ

 فبکويي ٔعٕك َلاّذ، ثبيَزي ٍُگو ثَبىَل ٔ فبکويي ثيَُل.

كه ريوهً يَزٲيى إَا٣ ٭ُْگ   ٱل  رًبو ،کوكَل ٔٱزي فبکويي اؽلاس يي

ا٭زبك کّ  ْب ثٕكَل. گبْي ارٮبٯ يي ٍجک ريوثبهْب ٔ گهٕنّ ٍُگيٍ رٕپ ٔ فًپبهِ 

ّل،  يبَل ٔ يُٓلو ًَي اگو آٌ ٍبنى ييّل،  ٔٱزي كٍزگبِ )نٕكه( هٍّٔ يي

َٮو هاَُلح آٌ ثّ كنيم  6،  1ّبيل رب ىيبٌ فبيُٕ ّلٌ يب اى کبه ا٭زبكٌ آٌ 

 ّلَل. ّٓبكد ر٦ٕي٘ يي

ثو اى ثبالي كٍزگبِ ثّ پبييٍ آٔهكِ ٔ  .کوك ييهاَُلح ث٦لي هاَُلح ٱجهي ها ث٪م 

زّ ٔ ًْبٌ فٕاثبَيل ٔ فٕكُ ثب ٍو٥ذ پْذ كٍزگبِ ََْ يي ييُخ فبکويٍ

 کوك. گٕيي کّ ْيچ ارٮبٱي َيب٭زبكِ اٍذ.  يإيٕهيذ ها ثلٌٔ كهَگ كَجبل يي

يُبٰٝ » گٮذ:  اکجوىاكِ يی . ٱبٍى ٥هیگَّٕ ثّ ّٓيلاٌ پيٍٕذ َبٕؼ ًْيٍ

کوك، هٔىْب ثّ ٕٝه  ياٍذ. ْوکغب كٍزگبِ نٕكهکبه ي يبَثبيعُٕة ًْٕاه ٔ ث

آٌ بك كٍزگبِ يزٕعّ يى يْى ثب ٕلا ُْگبو ّت ل.يك يآَوا ي کبيم كًٍّ

گو ايکبٌ ييْبثّ ك يزٓبي٭٦بن ٔ  ْب ي ٔ اؽلاس عبكِييٕٱ٤ ىكٌ فبکو. َلّل يي

ٔعٕك َلاّذ. كًٍّ كه  ئ هاَْبى ييُٓلٍ يکوكٌ كٍزگبْٓب ييقٮ

فٕاٍذ ْو ٕٝه ّلِ ثب آرِ پوؽغى يب٤َ  يّل ٔ ي يّ کبه يزٕعّ يينؾ٢بد أن

 ّٕك. يهىي - ييُٓلٍ يکبهْب

 ياك ثٕك. َبٕؼ ثلٌٔ رٕعّ ثّ ثبهاٌ آرِ كه فٜ ك٭ب٥ک ثبيليٍب٥ذ  

نٕكه فبيُٕ ّل. ثّ  يكاك. َبگٓبٌ ٕلا يي اكايّ ييًْچُبٌ ثّ ىكٌ فبکو

گهٕنخ رٕپ عهٕ كٍزگبِ ها يُٓلو کوكِ ٔ عَى َبٕؼ پبهِ پبهِ  ى.يليًٍزِ كٔ

 «ّلِ ثٕك.



 .ثٕكاى َيؤْبی ًْيْگی گوكاٌ ايبو يؾًل ثبٱو)٣(  ثَيغي ای ِ هىيُلٱبٍى 

ٔ يلرٓب پٌ اى آٌ ْى يؾکى  رب پبيبٌ ك٭ب٣ يٲلًّٓلا ايبو ٔ ثو پيًبَِ ثب 

 ٔ ؽٕٚهی ٭٦بل كاّذ. کبه يبَل پبی

ٍُگو ثٕك. كه ؽبل کبه ثب  يٍُگوٍبىاٌ ثْى اى گؤِ بٌ يليل عٕاك ٍيٍ

اُ إبثذ کوك ٔ ٱهت  ُّيو ثّ ٍيغبك اٍزؾکبيبد، رئ ا يكٍزگبِ يُٓلٍ

ل يؾًٕك يي ثواكهُ ٍيٍ ؽبكصّ َيِ اى ايٍب٥ذ پيٓوثبَِ ها ّکب٭ذ. چُل 

ثّ ٍيل   ل.يثٕك، ثّ ّٓبكد ه7ٍٍيلِ ٔ ّغب٣ نْکو ايبو ؽَيثبٌ ٔهى لِيکّ ك

اُ ُْٕى رٕی فٜ  عٕاك فجو كاكَل کّ ثواكهد ٍيل يؾًٕك ّٓيل ّلِ ٔ عُبىِ

ثواكهو ١ٔيٮخ فٕكُ ها اَغبو كاك. يٍ ْى يَئٕنيزی کّ » پبٍـ كاك:  اٍذ.

 « ثّ ٍواَغبو ثوٍبَى.كاهو ثبيل 

ل يؾًٕك ِّ يورجّ يغؤػ ٔ يٍلاه ؽٰ ّزب٭زُل. يک هٔى ثّ كيْو كٔ كه 

 يکوك رب پٌ ثٓجٕك يي يبى پوٍزبهيّل. يبكهُ أ ها ثب َنه ٔ َ يكه فبَّ ثَزو

 ل.يجوك ثلهٱّ ًَبَ  يْبّ عجٓ يثبهِ ثب ٍالو ٔ ٕهٕاد ثّ ٍٕكٔ

ثب ايٍ ٍبفذ ٔ  يثٕك کّ ٍُگو ي ياى ٍُگو ٍبىاَپٕه  اثٕانٮٚم هىاٯٕٞه ًْيُ

ٍ عبَجبىاٌ ٱواه گو٭ذ ٔ يآ٭و آرِ َجوك عئ گؤِ ا٭زقبه ّيٕح هىو كه ييلاٌ پو

 ُل.يكاه ثُْ چوؿ يّْ ثو ُٕلنيًْ يثوا ،يغجٕه ّل

عٕاَبٌ ثو  أ  ٰ يٕبنؼ ٔ ٕلثُلگبٌ  يٍ كهٔكْبيٍالو فلأَل ٔ ثٓزو 

  يي جبئ ى يّگٮز يْب ُّٕؾ فالٯکّ « ٍُگو يث اٌ ٍبى ٍُگو »ًْبٌ  ،ّبْل

كه ها  يهذ يب کوكِ ٔ غبكياواٌ ياٍالو ٔ ا  يثوا يغل ٔ ٢٥ًذ ًٍّْ ياثٕكَل. 

  ًَٕكَل. ل يٍٮ عٓبٌ ايؤى هٔ

عٓبك »ْبي َجوك  ثّ عجّٓ يثَيغايٍ گؤِ هىيُلح ا٥ياو کُُلح  َٓبك

َٓبك پٌ اى ك٭ب٣ يٲلً ثب ٔىاهد کْبٔهىي اك٩بو ٔ عٓبك ايٍ ثٕك. « ٍبىَلگي



عٓبك ٍبىَلگي كه ٕٝل ك٭ب٣ يٲلً ثواي ثَيظ ٔ ٍپبِ  کْبٔهي َبييلِ ّل.

کوك. ايٍ گؤِ ٍبفزٍ عبكِ،  يُٓلٍي هىو ها ايٮب يييگبٌ پبٍلاهاٌ َٲِ 

ْب، اؽلاس فبکويي، ٍُگو ٔ ٩يوِ  ْبي ُّبٔه هٔي هٔكفبَّ اٍزؾکبيبد، َٖت پم

 ها ثّ ٥ٓلِ كاّزُل. 





 

 

 

 عشكًُِِزجاج

نًجيٍ آىاك ّلِ ثٕك. ا ؼآييي ٭ز ٥ًهيبد يٕ٭ٲيذ يُبٰٝ ٩وة كى٭ٕل ثب

يًٓزويٍ يُٞٲّ كه رٖو٫ يزغبٔىاٌ ّٓو ثُلهي ٔ يٓى ٔ هاْجوكي فويْٓو 

 َبييل.« يؾًوِ»ثٕك. ّٓوي کّ كًٍّ پٌ اى اّ٪بل آٌ ها 

يک گوكاٌ ثّ َبو گوكاٌ ّٓيل ٥هي ي٦ًبه رْکيم ّل. ي٦ًبه )اى کبّبٌ( 

كه ٥ًهيبد ٭زؼ انًجيٍ ثّ ّٓبكد هٍيل.  ٭ويبَلِ ٥ًهيبد ريپ انًٓلي ثٕك کّ

ْبي کبّبٌ ٔ ؽٕيّ، ًْچُيٍ آهاٌ ٔ ثيلگم ٔ  ايٍ گوكاٌ ثّ ٕٝه کبيم ثچّ

 اٝوا٫ آٌ ثٕكَل.

فويْٓو! »َّٕزُل:  ْب ايٍ ٦ّبه ها يي َيؤْبي هىيُلِ يٕٱ٤ ا٥ياو هٔي پوكِ

 ايٍ ٦ّبه ي٦و٫ٔ ّلِ ثٕك. « آييى يب يي

ْبي يقزه٬  ْب ٔ كٍزّ ثّ گؤْبٌفٕىٍزبٌ ا٥ياو ّليى. َيؤْب  ثّ

 ٭ثٕك. اؽًل ثبثبکًبل ٭٭ويبَلح كٍزّ يب اؽًل آثبَي ٍبىيبَلْي ّلَل.

ىٌ  عي )اى کبّبٌ( آهپي ٭اؽًل روٯ ٔ ريوثبهچي ٭يؾًل اهثبثي ريواَلاى، ٥هي رک

يب  ) ثٕكو.«  عي ىٌ پي کًک آه»ثٕك. روٯ يزإْم ٔ چُل ٭وىَل كاّذ. يٍ َيي 

ثواكهو گٮزيى.(  ريواَلاى يی رک ،رکٕهُلِ رٮُگلاه ٔ هىيثّ يک َٮو َيؤی 

ْب ها هٔي  ايٍ ٥ُٕاٌ  ْى كه كٍزخ كيگو گؤْبٌ ريوثبهچي ثٕك. ًّْ ٭يؾًل٥هي

کَي ْو چّ كه  ٥ًهيبد ْو . ايب كه گيؤكاهَّٕزُل ثواي ٍبىيبَلْي يي کب٩ن



اهلل  »ثواكهو يؾًل٥هي ٍالػ كيگوُ ٭ويبكْبي يکوه  ييك.كاّذ، ي وًكٍز

ثواي ًّْ هٔؽيّ ثقِ ثٕك. فٖٕٕب  .ّلثٕك کّ ؽزي اى كٔه ُّيلِ يي« کجشا

 ّل. يٕٱ٦ي کّ ثو ه٭زبه ا٭واك، اٙٞواة ٔ كنٓوِ ؽبکى يي

( اى اهلل ٗحت الزٗي ٗقبتلَى فٖ سج٘لِ صفب کبًْن ثٌ٘بى هشصَصهكُ آيّ ّويٮّ )ِٔ

کُُل  ٬ٕ عٓبك يي كه ًْبَب فلأَل کَبَي ها كٍٔذ كاهك کّ كه هاِ أ ٬ٕ»

کبًْٔن ثٌٔ٘بى »ثٕك. انجزّ ٥جبهد (4ٍٕهِ ٬ٕ، آيّ چُبَکّ گٕيي ثُبيي آُْيٍ َْزُل. 

 ْب ثٕك.  ها هٍبرو ٭ويبك يييك. ايٍ ّيٕح ي٦ؤ٭ِ كه ٥ًهيبد« شصَصهٓ

پٌ اى ٔهٔكيبٌ ثّ يُبٰٝ ٥ًهيبري كه َيكيک هٔكفبَّ، كافم يک َقهَزبٌ 

د پواکُلِ اٍززبه کوكِ ثٕكيى. الي كهفزبٌ ثّ ٕٕه يَزٲو ّليى. چبكهْب ها الثّ

کوكيى. چٌٕ ثبيَزي َيؤْب اى  ثبيل ي٣ٕٕٙ يٓى پلا٭ُل ٩يو٥بيم ها ه٥بيذ يي

 ثًجبهاٌ ْٕاپيًبْبي كًٍّ يٌٖٕ ثبُّل. 

ٔني ايٍ َيكيکي ثّ آة، يک ثلي كاّذ کّ فيهي ْى ثل ثٕك ٔ آٌ ْغٕو 

آٍبيِ ٔ ثويل.  ْب فًٖٕٕب كه َيًخ أل ّت کّ ايبٌ ًّْ ها يي ّليل پّْ

 گو٭ذ. ْب ها يي هاؽزي ثچّ

. ٭ٲٜ گييلَل ايٍ ؽْواد ي٦ًٕني َجٕكَل. اى هٔي نجبً ْى ثّ هاؽزي يي

فٕاٍزُل آٌ َٲّٞ ها  گو٭زُل، يي ىكَل. ْو کغبي پٍٕذ ثلٌ ها يي َيِ ًَي

ثّ ّل. گبْي كٍٔزبٌ  ًْبٌ عب ىفى يي ،ََْزُل ثقٕهَل. ْو کغبي ثلٌ يي

ْى  يهيف ْبي يُٞٲّ فٕكيبٌ پّْبة ثب ايٍ ؽَپٌ  گٮزُل: يي يّٕف

ّل،  ثوفي يضم يٍ رب ٍؾو کّ يٲلاهي ََيى ْٕا ّو٣ٔ يي  .َزُل!يثلعٌُ َ

رب ٍؾو ٭وٱي ثّ  ،ه٭زُل. ّجٓبيي کّ ثؾهّ ٔ ّوعي ثٕك ثيلاه ثٕكَل ٔ هاِ يي

ٱل پزٕ كٔه فٕك پيچيلِ ٔ كه  ْب رًبو کوك. ثوفي اى ثچّ ْب ٔ ْٕا ًَي ؽبل پّْ



م پزٕ فٕاثيلَل. كاف كٔه فٕك پيچيلِ ٔ ييهٔاَلاى ها يب  .زُله٭ يؾّٕٝ هاِ يي

 ّل.   ثلعٕهي گوو ٔ ثؾهّ يي

هٍيل. ًّْ ٥ٖجبَي ٔ فَزّ اى ثيقٕاثي ثٕكَل.  اي ثّ مٍْ يب ًَي ْيچ چبهِ

ْب ثّ ّکم  ٥هي ٔ اؽًل ثبثبکًبل ثو اصو َيِ پّْ پيْبَي ٔ چبَّ ثواكهو يؾًل

رب ٱهًجّ يکي كه ًٍذ چپ ٔ يکي ًٍذ آٔهي ٔهو کوكِ ثٕك. ىيوا كٔ  فُلِ

 كاك.  كاه َْبٌ يي ربةها هاٍذ چٓوِ 

ىكو، ٕلاي ثَيبه ىيبك يک ثبنگوك کّ كه  يکجبه رٕي يؾّٕٝ گوكاٌ ٱلو يي

کوك.  رٕعٓى ها عهت کوك. ثبنگوك كه ٍٞؼ ثَيبه پبييٍ پؤاى يي ،پيچيل ٭ٚب يي

کو کوكو يک پوچى كه نؾ٢ّ أل ٭ .کْيل آرِ اى فؤعي يٕرٕه آٌ ىثبَّ يي

ْبي ثهُل آٌ يبَُل پوچًي ثٕك کّ  ٦ّهّاَل.  ٱويي هَگ ثّ ثبالي آٌ ثَزّ ثيهگ ٔ

 کُل. عويبٌ ثبك آٌ ها چپ ٔ هاٍذ يي

ٍٕىك. كه ٭بٕهّ  ٔٱزي َيكيک ّل، يزٕعّ ّلو ٱًَذ ٥ٲت آٌ كه آرِ يي

يزوي يب ٭ؤك ثَيبه اٙٞواهي يب ثگٕيى ٍٲٕٛ كاّذ. ٱجم اى ايٍ  517رٲويجي 

فهجبٌ ٔ كٔ َٮو اى ٍوَْيُبٌ آٌ كه ٭بٕهّ  ،ّ ثبنگوك ثّ ىييٍ ثوفٕهك کُلک

 چُليٍ يزوي ىييٍ ثّ ثيؤٌ پويلَل ٔ اى يٓهکّ آرِ گويقزُل. 

ْبي  ه٭ذ. ثچّ ثبنگوك يک پبهچّ آرِ ّل ٔ كٔك ثَيبه ٩هي٠ آٌ ثّ ْٕا يي

گوكاٌ ٍواٍيًّ ثواي ثواي کًک ثّ ًٍذ رُٕهح آرِ كٔيلَل رب ثجيُُل چّ 

 رٕاَُل ثکُُل؟ کًکي يي

ْب کًزو  اٙٞواة ،کَي كافم آرِ گيو َيب٭زبكِ اٍذ ،ٔٱزي َيؤْب كيلَل

يٲلاهي ٭هي ّجيّ ثّ يک اٍکهذ  .اي َگنّزّ ثٕك ّل. ّبيل ُْٕى ثيَذ كٱيٲّ

. ثّ ؽًلاهلل ايٍ ؽبكصّ رهٮبد عبَي َلاّذ. ايٍ يبَل عبيثو يبهيٕنک اى آٌ 

َيؤي كًٍّ ٱواه گو٭زّ ثٕك. ر٦لاكي اى ثبنگوك يٕهك إبثذ پلا٭ُل ْٕايي 



ْب  ًْچُيٍ فٕك فهجبٌ .رب ٥کٌ يبكگبهي ثگيوَل ،هىيُلگبٌ کُبهُ ايَزبكَل

 ٔني فت، يبكگبهي ْى ثٕك.  .ثواي گياهُ ثّ يب٭ٕٯ

هٔى ٱجم اى ّو٣ٔ يوؽهخ كٔو ٥ًهيبد كه آفويٍ نؾ٢بري کّ فٕهّيل 

، رک ٔ رُٓب يٲلاهي اى ٭گوك چيل، کٕچّ گيَٕاٌ ٝاليي فٕك ها ثّ ٍو٥ذ ثويي

چبكهْب كٔه ّلِ ثٕك. كه کُبه يک عٕي يوٕٝة ثب كٍذ هاٍزِ ثّ رُخ يک 

كهفذ رکيّ كاكِ ٔ َگبِْ ثّ ي٪وة ثٕك. يضم ايُکّ كه ٥ًٰ ٍوفي ّٮٰ 

 ىك.  كيل ٔ ثب أ ؽو٫ يي کَي ها يي

ثب كٍٔذ ٍقٍ كاّذ. ْيچ  .كيلو كه ؽبل يُبعبد اٍذ .َيكيکِ ه٭زى

ٌٕ َقٕاٍزى رُٓبيِ کُى. پيِ اى آٌ چّ ك٥بيي کوكِ ثٕك، چ .ٕؾجزي َکوكو

اى رٕ . فٕاْى يٮٲٕك ثْٕو فلايب ! يٍ ًَي»كاَل. ثّ ايُغب هٍيلِ ثٕك کّ:  فلا يي

 «او ها ثّ فبٝو يبكهو ثٮوٍذ. بىِاو گى َْٕك. فلايب! عُ فٕاْى عُبىِ يي

 يٍ چييي ثّ أ َگٮزى. ٭ٲٜ كه ٭بٕهّ كٔ ٍّ يزوي ثّ اَز٢بهُ َگبِ

ّل. ْو كٔ آهاو آهاو  کى ٔٱذ ًَبى يي ثؤيى. کىثبيل کوكو. ي٦ُي کب٭ي اٍذ،  يي

كه ٍکٕد ٔ رٮکو ثّ ًًْٓخ گوكاٌ ثوگْزيى. گٕيي کّ ٍوَّٕذ ؽزًي هٱى 

 اي عي ايٍ َقٕاْل ثٕك.  فٕهكِ ٔ چبهِ

ثب ؽوٓ ٔ عُٕ ثّ يکي اى  .ها كيلو ٭ا... َيکٕ٭وك يٕٱ٤ ثوگْزٍ، ٥يٍ

ًّْ ها ٔل  .يٍ رٕي کوكٍزبٌ ٕلرب کبه كاهو»گٮذ:  ٭ويبَلْبٌ گوكاٌ يي

ثّ ٥ًهيبد ثوٍى. اگو ايٍ گوكاٌ ٔاهك ٥ًهيبد َقٕاْل ّل، يٍ  او آيلِاو،  کوكِ

 «او ثوٍى. ثؤو ثّ کبهْبي هيقزّ ٔاهيقزّ

رب كه آىاكٍبىي فويْٓو ّوکذ  .ا... اى ٍپبِ کوكٍزبٌ فٕك ها هٍبَلِ ثٕك ٥يٍ

٭وكاي ًْيٍ هٔى ٱجم اى ١ٓو ثٕك کّ  ك. پٌکُل ٔ ث٦ل ثّ يؾم کبهُ ثوگوك



ْبي ثَيظ أ  پيکو پبکِ پْذ كژ يوىي ّهًچّ ثو فبک ا٭زبك. كٍٔزبٌ ٔ ثچّ

 ُّبفزُل.  ب٥ذ، ىهَگي ٔ َزوٍي ييها ثّ ّغ

گوكاٌ يب ثواي ّوکذ كه ٥ًهيبد ؽوکذ کوك. يٕا٤ٙ ٔ فٕٞٛ آ٭ُلي ٔ 

ٕك ٔ كٍذ ثّ كٍذ پلا٭ُلي كه يؾٕهْبي كهگيوي فيهي ٍوي٤ كه ؽبل ر٪ييو ث

 گْذ. يي

فٜ پلا٭ُلي ٔ آَغب يک ّجبَّ هٔى ها كه يؾٕه ايَزگبِ ؽَيُيّ يبَليى. 

اؽزيبٛ ثٕك. فبکوييْبي ثهُلي كاّذ. چٌٕ فبکوييْب كه ًٍذ ٩وثي عبكِ 

-ْب ثواي ك٭ب٣ اى عبكِ آٍٮبنزّ إْاى يْقٔ ثٕك کّ آَٓب ها ٥واٱي ،ٱواه كاّذ

 فويْٓو اؽلاس کوكِ ثٕكَل. 

هٔ فٕاثيلَل.  ْب اى ٭وٛ فَزگي كه ٍيُّ آ٭زبة ٥ٖو آٌ هٔى ث٦ٚي ثچّيٕٱ٤ 

يٲلو ٔ اؽًل ثبثبکًبل  اي رٕاٌ آٌ ها َلاّزى. إ٪و ْبهَٔي چييي کّ يٍ نؾ٢ّ

ْو چّ کوكو کّ يٍ ْى يضم آَبٌ کًي  .كه يٲبثم آ٭زبة ّليل فٕاثيلِ ثٕكَل

ل كه َيًّ كٔو ْبي فٕهّي ّواهِ اي ثوايى ايکبٌ َلاّذ. ثقٕاثى، ؽزي نؾ٢ّ

فٕاْل. ٔني فت، آٌ ٔٱذ  ْبي فٕىٍزبٌ رؾًم ىيبك يي اهكيجْٓذ ٔ ثيبثبٌ

 ؽزي يک پّْ ْى يياؽى َجٕك. 

ْبي ّت ثّ فٜ يٲلو يُزٲم ّليى. ثّ يٕاىاد فبکوييْب ثّ يک  كه َيًّ

ثيُي ّلِ اٍزٲواه يبثيى. ٩الي٦هي ه٭زيى رب كه فبکويي پيِ ٬ٕ پْذ ٍوْى يي

آيل. َبگٓبٌ ٭ويبكي ىك  رو اى يٍ يي ّ ٭بٕهّ يکي كٔ َٮو ٥ٲتهأَلي )ثيلگهي( ث

اَى اى کلاو  ك يک ريو کّ ًَي ٩هزيل. ٔي ّکى گو٭ذ ٔ ثّ ىييٍ يئ كٔ كٍذ ه

   ٍبفذ. ٔ اى گؤِ علا اي آيل يب کًبَّ کوك، أ ها يغؤػ  ًٍذ ٔ چّ ٭بٕهّ

يلَل، هٍ ٔٱزي هىيُلگبٌ ثّ پْذ فبکويي يي .ثٕك گَّٕي٦ًٕال ّيِٕ ايُ

يزو ر٦لاكي گَٕي ها هيقزّ  27،  57ْبي  َيؤْبي رلاهکبري ثب ٍو٥ذ كه ٭بٕهّ



يٕٱ٤ ٥ًهيبد  .آٔهكَل يی ثواي ٍبفزٍ ٍُگوها ْب  ه٭زُل. ايٍ کيَّ ٔ يي

 ،ّل. ثلٌٔ ٍٲ٬ ٔ هٔثبى ٍُگوْب رٍٕٜ فٕك هىيُلگبٌ ثب ٥غهّ ٍبفزّ يي

زٕاٌ ٍُگو َبييل. ٭ٲٜ ّبيل آَٓب ها َ كاّذ. كيٕاهي کٕربِ اى چُل کيَخ فبک

ْب  چٌٕ كه يٲبثم روکِ إَا٣ گهٕن٤ّٙ ريواَلاىي كه پْذ فبکويي ثٕك. يک يٕ

ّل، ْيچ ؽٮب١ي  ٌ يُٮغو ييکّ كه ثبالي ٍويب« ْبي ىيبَي فًپبهِ»يب 

 َلاّذ.

اى  رب ؽلٔكی يٕا٤ٙ يب ها اى ثبال ٔاٙب٭خ ثًجبهاٌ، ْبي كًٍّ ثّ  ٔٱزي ْٕاپيًب

ْبي ٍجک  ي ثواي گهٕنّكاكَل، ْيچ چيي يب٦َ واه ييپْذ يٕهك ْل٫ ريوثبه ٱ

 آَٓب َجٕك.

يکي اى هىيُلگبٌ كه ٍُگو ث٪هي اى َبؽيخ کًو يٕهك إبثذ ريوثبه عُگُلح 

كاََزى ريو اى کلاو ًٍذ آيل. كه ك٭٦بد  ٱواه گو٭ذ. أل ًَي« ييگ»٥واٱي 

 ل. كُْ فبکويي ها ىيو هگجبه ٱواه يياى پْذ ٍو، ث٦لي كيلو، ْٕاپيًبْب 

ثَيبه ٥غٕالَّ  ،ْبي َقي يب انيب٫ ي٥ُٕٖي ها هىيُلگبٌ كه ىيو آرِ کيَّ 

گو٭ذ.  ثيم َلاّزيى. ک٬ كٍزٓب عبی آَوا يیثيْزو ٔٱزٓب کوكَل.  يي پو اى فبک

ْب فيهی کى پيلا  کيَّگبْي ٭وٕذ ثَزٍ كهة آَٓب َجٕك. هيًَبٌ ثواي ثَزٍ 

 .ّل يی

بِ كه كل فبکويي ثب ٍوَييِ کُلِ پُ ْب كه كٍزوً َجٕك، عبٌ ٔٱزي ْى کيَّ

اَلک اى فبک َوو کّ ْو نؾ٢ّ ثب ثُل  يب ٍُگوْبی َيىّل. كيٕاه ي٤ٕٙ  يي

 گوكيل. هيقذ، ثُب يي نوىّي ٭ؤ يي

کوكَل کّ  پُبِ ًْٕ يي ث٦ٚي ٔٱزٓب ْى پٌ اى إٍٓكِ ّلٌ اى ٍبفذ عبٌ 

واي گُٕ ثّ ىَگ ثٔنی  .ٍب٥زي فٕك ها كافم آٌ چپبَلِ ٔ ٱلهي ثيبهايُل

 677هٍيل  كٍزٕه يي .پبرک كًٍّ ثٕكَلفٕكی يب   ی اكايخ رک َيؤْبّو٣ٔ 



يزو ٥ٲت َْيُي کُيل. آٌ  177يزو ثبيل ثّ عهٕ ثؤيل يب يًکٍ ثٕك ثگٕيُل 

ثوفي ايُٓب ثٓبَّ ثوای  ْب كه ؽبل هاِ ه٭زٍ فٕاة ثٕكَل.  يٕٱ٤ ثٕك کّ ث٦ٚي

و عهٕ يب ٥ٲت ُل ٔ يُز٢َلْىؽًذ ٍُگو ٍبفزٍ ها ثّ فٕك يیْل رب 

ْب ؽزي ثواي يک ٍب٥ذ يبَلٌ ْى ثب ؽوٓ ٔ عُٕ  . ايب ث٦ٚيجبُّل.ه٭زُ

 کوكَل.  فبٕي عبَپُبِ ثواي فٕك ٔ كيگواٌ كهٍذ يي

يک َٮوثو ىهْي پْذ فبکويي يَزٲو ثٕك. چُل َٮو كه کُبه آٌ پُبِ گو٭زّ 

ثٕكَل. يکي اى آَٓب يک كٍزگبِ کٕچک هاكيٕ ثو گِّٕ چَجبَلِ ثٕك. افجبه 

 کوك. َبگٓبٌ ٭ويبك ىك: اهلل اکجو. عُگ ها پيگيوي يي

كٔيلو. پوٍيلو چّ  ايٍ مکو يٲلً ها چُل يورجّ رکواه کوك. ثّ ًٍزِ

آىاك ّلِ ٔ كًٍّ اى ايٍ كٔ  (ٮيوعٕييِ ٔ فٕىٍزبٌ )ْ فجو؟! گٮذ: كٔ ّٓو

ّل ٔ عبَي  ُّيل ّبك يي کوكِ اٍذ. ايٍ فجو ها ْوکٌ کّ يي يُٞٲّ ٭واه

 ٭ذ. گو كٔثبهِ يي

كه يکي اى ٍُگوْبي اٝوا٫ يب ٭ؤك آيل ٔ آٌ  527يک گهٕنّ رٕپ يب فًپبهِ 

ها ثّ ٕٝه کبيم يُٓلو کوك. ثلَٓبي كٔ ٍّ َٮوي کّ كه آٌ ي٤ٕٙ ثٕكَل ثّ ٕٝه 

ْب ّبيل  کبيم يزالّي ّل. ا٥ٚبي ثلٌ آَبٌ كه اٝوا٫ پواکُلِ ثٕك. يکي اى ثلٌ

 يزوي ثّ ْٕا پوربة ّل. 1،  9رب اهرٮب٣ 

يب اثبانٮٚم! ايٍ »اؽًل آثبَي کُبه ْى ثٕكيى. َبگٓبٌ ثب ر٦غت ٭ويبك ىك:  ثب

پٌ اى آٌ کّ گوك ٩ٔجبه، كٔك ٔ « ىك ثلٌ يک َٮو ثٕك کّ رٕي ْٕا ي٦هٰ يي

 ّل.  اي كنقواُ كيلِ يي فبکَزو ٭ؤ ََْذ. ٕؾُّ

ؽٍَ آنٕيي كه پبييٍ فبکويي ثب رغٓيياد کبيم ََْزّ ثٕك. ثب كيلٌ أ 

. چٌٕ عئ َيؤْبي گوكاٌ يب َجٕك. آثبَي ٭ويبك ىك ؽٍَ! ثيب ر٦غت کوكيى

اي »فٕهي! ؽٍَ ثب َبهاؽزي گٮذ:  كافم ايٍ گٕكال فبکي ثُْيٍ، روکِ يي



پوٍيلو ثٲيّ َيؤْبي گوكاٌ ًّب کغب َْزُل؟ كٍذ چوفبَل ٔ « ثّ گٕه ٍيبِ!

 « ثبيل ًْيٍ عبْب ثبُّل.»گٮذ: 

ٔني ٥ٖو ثٕك  0يي اى گوكاٌ ييضى، ريپ ايب يٍ ْيچکلاو اى آَٓب ها َليلو. آنٕ

 َٮو اى يُٞٲّ يب كه آٌ ثٕكَل.  527کّ ّبيل ؽلٔك 

آيل ثٕكَل. اعَبك ها  گؤْي اى َيؤْبي يوكيي كه ٍواٍو فٜ كه ه٭ذ ٔ

 كاكَل.  آٔهي کوكِ ٔ ثّ پْذ فٜ يٲلو اَزٲبل يي ع٤ً

آٌ  آٔهي ا٥ٚبي پيِ فٕك گٮزى: اگو پيکو يٍ ايُغٕهي يزالّي ّٕك، ع٤ً

ْبي نجبً  يضم پبْب ٔ َيًخ ثلٌ فيهي يْکم َقٕاْل ثٕك. چٌٕ رٕي رًبو عيت

پٕه  يؾًل ٱبٍى ٥هي»او يک کب٩ن يٲٕا ثٕك کّ هٔي آٌ َّٕزّ ثٕكو  ٢َبيي

 او يٮٲٕك َْٕك.  انجزّ يٍ ايُٓب ها َّٕزّ ثٕكو کّ عُبىِ« ا٥يايي اى کبّبٌ.

ٍذ يؾم اَٮغبه ها ثّ آَٓب ْبي ثهُل ٔ اّبهِ كٔ ك يکي اى هىيُلگبٌ ثب ٭ويبك

اى فٕكهٔ ثّ پبييٍ پويلَل. ْو کلاو يک کيَّ آٔهكَل. ٍوي٤ َْبٌ كاك. كٔ َٮو 

ْب کوكَل. ا٥ٚبي ثلٌ  ّو٣ٔ ثّ ع٤ً آٔهي ا٥ٚبي يزالّي ّلِ ٔ پواکُلح ثلٌ

 گناهكَل. اي يي ْو ّٓيل ها علاگبَّ كه کيَّ

كاك. ؽبنِ ثّ ْى  يکي اى آَبٌ ثب كيلٌ ايٍ ٕؾُخ ٭غي٤ رؾًهِ ها اى كٍذ

کْيل.  پي ثّ ٍقزي َٮٌ ييكه ْبي پي فٕهك. ر٣ٕٓ ّليل كاّذ. ثب ٍو٭ّ

ٔني ٦ٍي  .چًْبَِ ٱويي ّلِ ٔ آة اى آٌ ٍواىيو ثٕك. كيگو ؽبل َلاّذ

 کوك.  ْب ها يُزٲم يي کوك ثّ فليزِ اكايّ كْل. ثب اؽزواو فبٕي ثلٌ يي

واؽزى ٱبثم رٕعّ ثٕك. يٍ كه ايٍ ٥ًهيبد اى َبؽيّ ّبَّ چپ يغؤػ ّلو. ع

٥بيم آٌ ّل.  0يک روکِ ثيهگ اى گهٕنخ يَزٲيى ربَک ثّ ّکم ٥لك 

کوكَل.  ْبي كًٍّ اى پْذ كژ يوىي ثواي ىكٌ ي٤ٕٙ يب ّهيک يي ربَک

ىكيى. چُل نؾ٢ّ ٱجم اى ايٍ ؽبكصّ ثب ٥جبً  عي يي يٕا٦ٙي ها کّ كه آٌ آهپي



ٕچک ثّ عهٕ ٍو ٥جبً ٭قوانليٍ كه پْذ فبکويي ثب ْى ثٕكيى. يک روکِ ک

 ؽبل ه٭ذ ٔ ثّ پْذ فٜ يُزٲم ّل.  ََْذ. اى

عي  پي ْبي آه كٔيل ٔ يّٕک ىاكِ كه ٍواٍو فٜ ثب ٍو٥ذ يي اکجو ٍيٮي ٥هي

ْب  آٔهك. ايٍ يّٕک کوك ٔ ثواي ّهيک يي ها کّ كه اٝوا٫ پواکُلِ ثٕك، پيلا يي

يٍ ها ًّْ اّل.  ْب اٍزٮبكِ يي پّٕٓب ٔ َٮوثوْبي ىهْي ٔ ربَک ٥هيّ ىهِ

رويٍ يگبَٓبی اهرِ ٥واٯ ٔاؽلْبی ىهْی  کّ ىثلِٔ ي٦و٫ٔ ثٕك  گٮزُل يی

 .  ؽٲيٲذ َيي ًْيٍ ثٕك.َٓزُلآَ

فٕكهٔي ثيًبهثو اى هاِ هٍيل. يٍ ها ْى ٍٕاه کوكَل. ثقذ يبه ثٕك ٔ ىفى 

ىاَيلِ ثٕك. چٌٕ آٍْ كا٧ روکِ عبي ىفى ها ٍٕ .او فَٕوييي َلاّذ ّبَّ

 يغؤؽيٍ ىيبك ثٕكَل.

کوك، رٕي  ثيًبهثو ٔٱزي اى پْذ فبکويي علا ّلِ ٔ ثّ ٝو٫ ٥ٲت ؽوکذ يي

گو٭ذ. ثبهاَي اى آرِ  يؾّٕٝ ًْٕاه ثيبثبٌ كه كيل ٔ ريو يَزٲيى كًٍّ ٱواه يي

 ّل. ْبي يَزٲيى ربَک ثّ ًٍزِ هٔاَّ يي ثٕيژِ گهٕنّ

ّل  ْبي َيكيک ثّ ْى ثب٥ش يي عبكح فبکي، چبنّ ٔ چٕنّ ىيبك كاّذ. چبنّ

اى ىييٍ  فٕكهْٔب ٔ ثيًبهثوْب ثّ ٕٕهد يٕهرًّ ثؤَل. گوك ٔ ٩جبه ٩هي٠کّ 

كاك. ْو فٕكهٔيي  ّل. گواي عبكِ ها ثٓزو ثّ كًٍّ َْبٌ يي ثَيبه َوو ثهُل يي

 کوك.  ه٭ذ، كيل هاَُلح ٥ٲجي ها کٕه يي کّ اى عهٕ يي

فبکي ْب اى  ْبي فًپبهِ ٔ رٕپ ثٕك ٔ چٕنّ ْب اى يؾم اَٮغبه گهٕنّ ثيْزو چبنّ

فٕاٍذ ثب  ا َکُل. ييثٕكَِ. هاَُلِ يغجٕه ثٕك فيهي ه٥بيذ ؽبل يغؤؽيٍ ه

 ٍو٥ذ ثزبىك.

 گٮزٍ يغؤؽيٍ کّ كه ک٬ فٕكهٔ فٕاثيلِ ثٕكَل، ىيبكرو ثٕك.« آؿ»ٕلاي 

ْبي ٭هيي  ْبي كًٍّ كه ثبالي كکم ثبٌ اي ٭وٕذ كهَگ َجٕك. چٌٕ كيلِ نؾ٢ّ



ٍيى ثّ  ْبي يغٓي ٔ ثي پْذ كٔهثيٍ يزو ََْزّ ثٕكَل ٔ اى 51ّبيل ثّ اهرٮب٣ 

ْب كه  گناهي يٕٱذ ىفى کوكَل. َٕاهپيچي ٔ يوْى كٍذ، فيوِ فيوِ َگبِ يي

ّل. يغؤؽيُي کّ عواؽزْبٌ ٍقذ ثٕك ثّ  پْذ فٕٞٛ يٲلو اَغبو يي

ّلَل. ثٲيّ يغؤؽيٍ ثب فٕكهٔي ثيًبهثو ثّ إْاى اَزٲبل  ٍٔيهّ ثبنگوك ا٥ياو يي

 ّلو. اگوچّ ؽبل ٔ ؽٕٕهّ َلاّزى ٔ يهّ ثبنگوك يُزٲميٍ ْى ثّ ٍٔ يب٭زُل. يي

ا٭واك ٔ يغؤؽيٍ  ٔني اى هٔي ؽٌ کُغکبٔي .کوك کز٬ ٔ ثبىٔيى عيعي يي

ْب ثّ ٕٕهد ٭ْوكِ ثّ  َٮو ثٕكيى. ٍوَْيٍ 59كافم ثبنگوك ها ًّوكو. ثب فهجبٌ 

 ْى رکيّ كاكِ ثٕكَل. 

ثّ يکي اى كاَى ١و٭يذ ايٍ ٣َٕ ثبنگوكْب چُل َٮو اٍذ.  ُْٕى ًَي

ىك. او  ثقيّ ثّ ّبَّ 59،  55ْبي إْاى ٔاهك ّليى. پيّک عواػ  ثيًبهٍزبٌ

فٕاٍزُل يوا ًْواِ فيم يغؤؽيٍ ثّ كيگو ّٓوْب ا٥ياو کُُل. ثب يقبنٮزى  يي

 يٕاعّ ّلَل. 

چُل هٔىي ها كه يؾم پبيگبِ پْزيجبَي گوكاٌ ّٓيل ي٦ًبه يبَلو رب ثيْزو 

كَل ٔ پيکو پبک ّٓيلاٌ ايٍ ٥ًهيبد رؾٕيم يغؤؽبٌ ًْْٓوي ثّ فبَّ ثوگو

 ْبيْبٌ ّٕك. فبَٕاكِ

رو اى يٕاعّ  يبَلٌ كه إْاى ؽزي ثب ايکبَبد کًِ ٔ كٔهي اى فبَٕاكِ هاؽذ

ّلٌ ثب پلهاٌ ٔ يبكهاٌ كنٕاپٌ ثٕك. ٔٱزي کّ ٦ٙٔيذ ٥ييياَْبٌ ها يٖواَّ ٔ 

 پوٍيلَل.  پيگيواَّ يي

٥بي کًيم ثٕك. عهَّ ك٥ب كه يک ّت ث٦ل اى ًَبى ي٪وة ٔ ٥ْب يواٍى ك

ّل. ثيٍ ع٦ًيذ ك٥بفٕاٌ ََْزى. چٌٕ كاهٔ  يؾّٕٝ پبيگبِ ثوگياه يي

ْب ثّ ٍغلِ  ؽبل ثٕكو. ثواي ي٦ُٕيذ ثيْزو يٍ ْى يضم ث٦ٚي کى ،فٕهكو يي

كاََزى کّ  کٌ كه اٝوا٭ى َجٕك. يزؾيو ثٕكو ٔ ًَي ه٭زى. ٔٱزي ثيلاه ّلو، ْيچ



 .ّل َيًّ چالٯ ّلِ ثٕك. فٕاة ه٭زّ ٔ يٕهيٕه ييپبْبيى  او. چوا ايٍ عب فٕاثيلِ

ربىِ يبكو آيل کّ  گبِثّ اربٯ يؾم اٍزواؽذ ثوگْزى. َيكيک ٍؾو ثٕك. ٕجؾ

 كيْت ك٥بي کًيم ثٕكِ ٔ يٍ ثّ ٍغلِ ه٭زّ ثٕكو. 

پٌ اى چُل هٔىي يٕٱ٤ ثوگْزٍ كافم ٱٞبه يکي اى هىيُلگبٌ آيل ٔ گٮذ: 

ثواي ٓواٌ، كافم ٔاگٍ ث٦لي اٍذ. ْبي ر ْبي ثيلگم ثيٍ ثچّ يکي اى ثچّ»

 ُّبٍبيي ثّ ٔاگٍ ث٦لي ه٭زى.

ٔگٕ  ْب ها کّ ر٦لاكي اى هىيُلگبٌ يْ٪ٕل گٮذ ثّ آهايي كافم يکي اى اربٱک

گوكي؟! گٮزى:  ثٕكَل، َگبِ کوكو. يکي اى آَٓب عهٕ آيل ٔ گٮذ : كَجبل يٍ يي

ي ٍبکٍ ىاكِ. ثچّ کغبيي؟ ثيلگهي َْزيى. ٔن ٭بييم ًّب چيّ؟ گٮذ: ٭يُي

رٓواٌ. کًي ثب ْى ٕؾجذ ٔ ٍپٌ فلا ؽب٭٢ي کوكيى. )كٔ ْٮزّ ث٦ل ٥کَي 

هٔي كيٕاه، كه ىيبهد يؾًل ْالل رٕعٓى ها عهت کوك. ىيو آٌ َّٕزّ ثٕك: 

 «(ىاكِ ٭يُي ّٓيل ؽٍَ»

اُ  يٕٱ٤ ثوگْزٍ ثّ کبّبٌ کّ هٍيلو، ٍٕاه ثو فٕكهٔ يَب٭وي ّلو. هاَُلِ

ي ثٕك )فلا أ ها هؽًذ کُل(، يوا ثب كٍذ ا... ؽلاك کّ يوك فُٕ افالٱ ؽًْذ

آٔيياٌ اى گوكٌ كيل. اؽزواو ٔ يؾجذ کوك. پوٍيل: عجّٓ ثٕكي؟ چّ فجو! گٮزى: 

 « گوك ثٕك! پَو كفيم کٕچّ  كيؤى ٥ٖو رْيي٤ عُبىح»ايٍ عب چّ فجو؟ گٮذ: 

گنّذ يوكو َگواٌ، يُز٢و ْل٫ َٓبيي ايٍ ٥ًهيبد ثٕكَل. يٲٖل  هٔىْب يي

ايٍ پوٍيلَل چّ فجو؟!  فويْٓو ثٕك. كه کٕچّ ٔ ثبىاه اى ْى ييآٌ آىاكٍبىي 

يوؽهّ ٍٕو ىيو چکًخ رٖو٫ كاّذ. يبِ  54ي٦و٫ٔ ها كًٍّ ثّ يلد ثُله 

اي كه ْو ٭وٕزي يضم يٕٱ٤ ؽٕٚه كه يَبعل کّ  ٥ًهيبد ّو٣ٔ ّلِ ثٕك. ٥لِ

ك. کوكَل. يٍ ْى كل رٕي كنى َجٕ فٕاَلَل، هىيُلگبٌ اٍالو ها ك٥ب يي ًَبى يي

آثبك ه٭زى. كه آَغب پله  ثواي ايُکّ يٲلاهي ه٭٤ فَزگي کُى، ثّ كّذ ؽَيٍ



او آثيبهي كاّزُل. ىيبٌ كهٔ کوكٌ ٔ ثوكاّذ يؾٖٕل عٕ گنّزّ  ثيهگى ٔ كايي

آٔهي ٔ فويٍ کوكٌ ثٕكَل. انجزّ ث٦ٚي ْى پٌ اى ثوكاّذ  ثٕك. يْ٪ٕل ع٤ً

فجبه کْٕه يقًٖٕٕب ثوفي اى آَبٌ ثواي هٕل کوكٌ ا كه ؽبل ّقى ىكٌ ثٕكَل.

كاكَل.  افجبه عُگ هاكيٕ ثّ ٕؾوا آٔهكِ ثٕكَل. كه ؽبل کبه کوكٌ گُٕ يي

 کوكَل.  ثهُل يي ،َٕافذ گبْي اى ّٕه ٔ ٥الٱّ ٕلاي آٌ ها کّ آُْگ ٢َبيي يي

ا٫( ْى يک هاكيٕ کٕچک آٔهكِ ثٕك. يٍ كه اٝوا٫ ٱلو  او )ٱوثب٦َهي الي٤ كايي

گبْی كه گْزى.  ه٭زى ٔ ثويي كو. ْي ييىكو ٔ كنٕاپٌ فجوْبي عُگ ثٕ يي

ثبَٓبيی کّ کْبٔهىاٌ يُٞٲخ  ٍبيََّْزى.   ٍبيخ ٕيٮيّ يیثوای فُک ّلٌ كه 

كايي گٕيُل.  ٕيٮيّ يی کُُل. يب ثوای ٭واه اى آ٭زبة ٍٕىاٌ ربثَزبٌ اؽلاس يی

فٕاْل فجو يًٓي ها ا٥الو کُل. ثؤيى پيِ كيگو  يوا ٕلا ىك ٔ گٮذ: هاكيٕ يي

 آَٓب ْى فجو ها ثَُْٕل.  کْبٔهىاٌ

ْو کْبٔهىي کّ كه آٌ َيكيکي ٕلاي أ ها ُّيل، كٍذ اى کبه کْيل ٔ ثب 

جبً فبَي( ٥ ايَزبك. يَهى فبَي )ثبثبي ٍوكاه ؽبط آيل ٔ آَغب  ٍو٥ذ ٔ كنْٕهِ 

آَٓب ثب يٍ  ثب ر٦لاك كيگوي كٔه ْى ؽهٲّ ىكيى. .ا... يوَغبثي ٔ ٱوثب٦َهي آيلَل ٔني

 آييي كاّزُل. پوٍي يؾجذ ٍالو ٔ اؽٕالعُگی   ثّ ٥ُٕاٌ يغؤػ

كا٧ ثٕك. ثيْزو فيهی  65گبِ هٔى ٍٕو فوكاك يبِ ٍبل  كه پَيٍآ٭زبة ربثِ  

ْب چيُخ گهي كاّذ. يٍ كه ٍبيخ كيٕاه يک ثب٧ ََْزى. ٔني کْبٔهىاٌ  ثب٧

 گو٭زُل.  ٔ ٍوا٧ ََبکلِ ها ًَيكاّزُل ٍٕفزّ  آ٭زبةای  چٓوِ

ثب ّقٖي ثّ َبو کويًي ثٕك. هاكيٕ  یْب ثوَبيّگٕيُلح پوّٕه ايُگَّٕ 

كه فالل أ  يٓبهد كاّذ.ٔ ٦ّو ؽًبٍی ثوای ايغبك ّٕه ٔ ْيغبٌ هعيفٕاَی 

ٍوُْگ اؽًل ىيلاٌ آفويٍ ٭ويبَلح ٢َبييبٌ اهرِ ... »  گٮذ: يیٍقُبَِ 

فٕك فٕكهٔی أ كه ييلآَبی ييٍ کّ ثّ كٍذ « يزغبٔى ٥واٯ کْزّ ّلِ اٍذ.



اؽًل ىيلاٌ ٭ويبَلِ  گناّزّ ّلِ ثٕك، ثّ ْالکذ هٍيل. به ييكٔهاٌ ث٦ضی ک

رٕاََذ ثب أ  ای کّ ٍو٭ويبَلْي اهرِ ٥واٯ يی گبهك يوىی ثٕك. آفويٍ ٭ويبَلِ

رؾذ كيگو ٭ويبَلْبٌ اهّل  اهرجبٛ ثوٱواه کُل. چٌٕ ايکبٌ اهرجبٛ ٕلاو ثب

 ثٕك. ّلِ اُ ثّ ٥هذ ْالکذ يب اٍبهد ٱ٤ٞ  ٭ويبَلْي

َُّٕلگبٌ ٥ييي! رٕعّ ٭ويبييل! رٕعّ »ُل يورجّ گٮذ: چ گٕيُلح هاكيٕ

٭ويبييل! رب چُل نؾ٢ّ كيگو فجو ثَيبه يًٓي اى ٕلاي عًٕٓهي اٍاليي ايواٌ 

ثيٍ عًالد ؽًبٍي ٔ يؾوک گٕيُلِ، آُْگ پوّٕه « پقِ فٕاْل ّل.

  گنّذ. ثو يوكو يي  پو اى كنٓوِ ّل. نؾ٢بري ْب پقِ يي ٥ًهيبد

فويْٓو، ّٓو  »ٕلاي پو ٔ ثب ْيجذ ا٥الو کوك:  پٌ اى كٱبيٲي گٕيُلِ ثب

 «فٌٕ، آىاك ّل.

کْبٔهىاَي کّ آَغب ايَزبكِ يب ََْزّ ثٕكَل، َبگٓبٌ كه يک نؾ٢ّ گٮزُل: 

ٔ اّک هيقزُل. ٍوْب ثّ پبييٍ ثب اّک ّٕٯ ًْواِ ثٕك. ث٪٘ گهٕي « اهلل اکجو»

ٔه ّلو. يٍ ْى ٍوي٤ اى آَغب ك ّلَل. ٭ْوك ٔ اى ع٤ً كٔه يي ر٦لاي ها يي

ها ْى  ی فويْٓوْب هىيُلگبٌ رًبو پَزٕي فبَّاالٌ ٍپٌ ثّ كايي گٮزى: 

ْب ثب كٍزٓبي هٔي ٍو ثيؤٌ  گوكَل ٔ ٍوثبىاٌ ٥واٱي گؤِ گؤِ اى فبَّ يي

 َّٕل.  آيُل ٔ اٍيو يي يي

کُى. چٌٕ  ًّبهو ٔ فبٝوح كيگوي اى ّٓيلاٌ َٲم يي ٭وٕذ ها ٩ُيًذ يي

ها ثُْبٍُل: كه ًْبٌ ٥ًهيبد آىاكٍبىي فويْٓو ايٍ ؽٰ عٕاَبٌ اٍذ کّ آَبٌ 

کوكَل رب ثّ فٜ يٲلو َيكيکزو ثْٕيى. يٕٱ٤ پيبكِ  يک هٔى گوكاٌ ها عبثغب يي

ّلٌ ا٭واك ٔ رقهيّ کوكٌ ثبه ٔ ثُّ اى فٕكهْٔبي ثبهي )کًپوٍي(، ثو اصو َبثهلي 

ٔ  ْب يک َبهَغک يُٮغو ّل. چوؿ ٥ٲت فٕكهٔ كه کُبه كْٓب گهٕنّ کبهي ٔ َلاَى

  عي ٔ َبهَغک ٔ ٩يوِ ٱواه كاّذ. يْبي آهپ فوط



ْب ٍوايذ کوك. ؽواهد كه ايٍ يٕاك ؽَبً ٔ  آرِ ثب ٍو٥ذ ثّ فوط گهٕنّ

عي ثّ ًْبٌ عٓزي کّ ا٭زبكِ  فٞوَبک كه ؽبل گَزوُ ثٕك. چُل يّٕک آهپي

ثٕك، ّهيک ّل. اى ثيٍ ع٦ًيذ ٔ فٕكهْٔب ٔ چبكهْب ثب ٕلاي ٭يِ يًزل 

يب ربىِ اى هاِ  ٓب اى کُبه چبكه يب ثّ ٕٕهد يبهپيچ هك ّل.ه٭ذ. يکي اى آَ يي

اي ها ثواي ه٭٤ فَزگي كهاى کْيلِ  هٍيلِ ثٕكيى. يٍ كافم چبكه چُل كٱيٲّ

ثٕكو. ٔؽْذ ىكِ ثيؤٌ پويلو. يًٓبد كه ؽبل اَٮغبه ثٕك. ْو نؾ٢ّ ايکبٌ 

 كاّذ کّ آرِ فٕكهٔ ها ٭وا ثگيوك. 

 67،  17ٍٕي فبکوييي کّ كه ٭بٕهّ  اکضو ا٭واك اى عًهّ يٍ ثب ٍو٥ذ ثّ

پبييليى. انجزّ  يزوي ثٕك، ٭واه کوكيى. كه ؽيٍ كٔيلٌ، آرِ ٔ فٕكهٔ ها يي

فٕهك ٔ ي٦هٕو َجٕك  عي کّ رٕي ْٕا پيچ يي ْبي آهپي ثيْزو ثواي ٭واه اى گهٕنّ

 يَيوُ کغبٍذ؟!

ه٭ذ. ١و٫ ٍُگيٍ ها ثّ ّکى  اي ثب ١و٫ ثيهگ آة ثّ ٝو٫ آرِ يي هىيُلِ

اُ  کْيل. چبَّ اُ ها ثّ عهٕ يي آٌ ْو كٔ ّبَّ  يُّ چَجبَيلِ ثٕك. ٍُگيُئ ٍ

ْبي  کوك آة ها ثواي هيقزٍ هٔي فوط َيكيک ٍيُخ أ هٍيلِ ثٕك. ٦ٍي يي

 ٔه ثوٍبَل رب ٙه٤ ؽواهد ها اى يضهش آرِ ؽن٫ کُل.  ٦ّهّ

 ثٕك. )ثچّ کبّبٌ،٭نؾ٢بري پٌ اى آٌ ًْوىيبٌ گٮزُل: أ پبٍلاه عٕاك کويًي

ثَيبه فٕة ٔ ينْجي، كٔ هٔى پٌ اى ايٍ يبعوا، كه يؾٕه ّهًچّ ثّ ّٓبكد 

)اى کبّبٌ( ثب ٍو٥ذ ثّ ٝو٫ فٕكهٔ  ٭كه ًْيٍ گيؤكاه، اکجو ىعبعي .(هٍيل

 كٔيل. پْذ ٭ويبٌ ََْذ ٔ فٕكهٔ ها اى يٓهکخ آرِ ثيؤٌ ثوك. 

ٱيٲّ كاَى، ّبيل رًبو ايٍ ٱّٖ چُل ك يزإٍٮبَّ كٔ ٍّ َٮو يغؤػ ّلَل. ًَي

كه ثيٍ ع٦ًيذ چپ ٔ هاٍذ  ٭گوك ثيْزو ٕٝل َکْيل. آهايِ ثوٱواه ّل. کٕچّ

پٕه! أٌ ثواكهي کّ  ٱبٍى»گْذ. ثّ يٍ هٍيل ٔ گٮذ:  ّل ٔ كَجبل کَي يي يي



گٮزى: فت، ؽبال چکبهُ كاهي؟ « يبّيٍ ها ٔهكاُ ٭واه کوك کٕ؟! کي ثٕك؟

 « و كٔ رب يبچِ کُى.ٔى ثوْفٕا يي»گٮذ: 

هاَُلِ فٕكهٔ ٕبؽت آٌ »کوك:  هىيُلِ ؽَيٍ ثيبثبَپٕه َٲم ييث٦لْب ثواكه 

يأآل! »  ثب نٓغّ کبّبَي ٭ويبك ىك ٭ْى ثٕك. يٍ كه کُبهُ ايَزبكِ ثٕكو. ىعبعي

 «ٍوي٤ ثؤ يبّيُذ ها ثوكاه، فٕاْل ٍٕفذ!

 يکّ  كه عبيَبآهاو كاّذ. كه ؽبن يؽوکبر .ِ ثٕكروٍيل ثّ ّلد ٕبؽجِ 

ثب ل. يکٕثيفٕك ي يکوك ٔ كٔ كٍذ ثو هآَب يپب ي ٍ پب أٌيَزبكِ ٔ ايفٕك ا

گٮذ: ٍٕيچ ها  ٭. ىعبعيؤورٕاَى ث يًَ گٮذ: يٍ ينوىاٌ ٔ ثب كٍزپبچگ يٕلا

ثلِ يٍ ثؤو. هاَُلِ گٮذ: هٔي يبّيٍ اٍذ. اکجو ثّ ًٍذ فٕكهٔ كٔيل ٔ 

  1 «يبّيٍ ها اى يٓهکخ آرِ ثيؤٌ آٔهك.

)اى ٱًٖو(  ٭ُٖٕه ٦ًَزيّبيبٌ مکو اٍذ کّ ىعبعي ي٦بٌٔ گوكاٌ ٔ ي

يؾًل  20ْبي ث٦لي ىعبعي عبَْيٍ نْکو  ٭ويبَلح آٌ ثٕك. كه ٥ًهيبد

 اهلل )رٓواٌ( ّل. هٍٕل

٭ويبَلِ نْکو ّٓيل يؾًلاثواْيى ًْذ ثٕك. ْو كٔ كه ٥ًهيبد فيجو، كه 

)اى  ٭عييوِ يغٌُٕ ثّ ّٓبكد هٍيلَل. ث٦ل كٍٔذ ٔ ًْوىيْبٌ ٥جبً کويًي

 . ٱٓؤك( ٭ويبَلِ نْکو ّل

                                                
( اگوچّ َيؤْبي ىييُي ي٢ُى ايواٌ )اهرِ( كه ؽوکذ، ٍُگيٍ ثٕكَل، ايب ٍپبِ پبٍلاهاٌ كه 1

ي كيگو كاهاي ٍو٥ذ ٥ًم ثٕك، آَچُبٌ کّ عبثغبيي كِ نْکو  عبثغبيي اى يک َٲّٞ ٥ًهيبري ثّ يُٞٲّ

اٍزٮبكِ اى ْبي کبهي ٍبكِ ٔ  گيوي اى هُٔ ثواي آَبٌ ثّ ٥هذ اٍزٮبكِ اى رغٓيياد ٍجک، ثٓوِ

)کزبة . اَغبييل ْبي ٩يو٢َبيي ٔ کبييٌٕ ثواي عبثغبيي ا٭واك، ثيِ اى چُل هٔى ثّ ٕٝل ًَي ارٕثًٕ

 ، َّٕزّ هئيٌ اٍزقجبهاد اهرِ ٥واٯ(161ٔيواَي كهٔاىِ ّوٱي، ٕٮؾّ 



يکپبهچّ ّٕه ٔ رؾوک ثٕكَل. ٥بّٰ ٔ َبآهاو، ثّ ْٰ 1٥ْبی آٌ ىعبعّ 

ىكَل رب اٍالو پيؤى ّٕك ٔ ايبو فًيُي فّٕؾبل. ٥ْٲْبٌ ًْيٍ  ٔآرِ يي آة

 ثٕك ٔ ثٌ. 

کُُل: ّٓيلاٌ ثّ ثب٧ ٔ ثٍٕزبٌ ثْٓذ ٔ  ُّٕيى کّ َٲم يي گبْي يي

ثواي يک يورجّ  کوكَل! فلايب ! رٕ ّبْلي کّ يٍ ؽزي ْبي آٌ ٭کو يي فّٕي

اي، َّ كه ٥ًهيبد ٔ َّ كه يٕاٱ٤ كيگو َّ كيلو ٔ َّ ُّيلو کّ اى  اى ْيچ هىيُلِ

ْبي ّٓيلاٌ ايٍ اك٥ب ها صبثذ  ٕٔيزُبيّ ثْٓذ ٔ ؽٕهيخ آٌ ٍقٍ ثگٕيل.

کُل کّ ايٍ ٥ييياٌ ًْخ ٥ْٲْبٌ رؾٲٰ ايٍ كٔ ٥جبهد ثٕك: ٍاليزي ٔ  يي

 . ّبكي ايبو فًيُي ٔ پيؤىي اَٲالة اٍاليي

گوك اٍذ. آَٓب ها كه ٍُگوْبي  ْبي ىيو اى ّٓيل اثٕانٮٚم کٕچّ كنُّٕزّ 

اَل. يٖلاٱي اى  َّٕزّ 67مْبة كه ىيَزبٌ ٍبل  رُگخ کٕهک اى يُٞٲّ ٍوپم

 يبِ ثب ْى ثٕكيى.  1/2ايٍ اك٥ب اٍذ: كه ايٍ عجّٓ 

رٕاَى كه آٌ كهٍذ ثُْيُى ٔ كهٍذ ثقٕاثى.  ... گّّٕ ٍُگوي َْزى کّ ًَي

ايٍ ٍُگو ثّ يبك چٓبه چيي َْزى: فلا، هْجوو ي٦ُي ايبو فًيُي،  يٍ كه

اى رٕ ( ٔ ّٓبكد! فلايب ىَلاٌ ّٓيل ٥جبً ثبٕويْبي فٕاْوو )٭و ثچّ

فٕاْى فَٕى كه هاِ اٍالو هيقزّ ّٕك ٔ اَٲالة ثب فٌٕ يٍ ثيْزو رلأو پيلا  يي

بٌ عٓبٌ رٕاَل يَز٦ٚٮبٌ ٔ يؾؤي کُل. ايٍ اَٲالة اٍاليي ايواٌ اٍذ کّ يي

اهلل ها كه ٍٞؼ عٓبٌ ثو ا٭واّزّ  االاهلل ٔ يؾًل هٍٕل ها آىاك ٍبىك ٔ پوچى الانّ

يٍ كه ايٍ گّّٕ ٍُگو ثّ يبك ايبيى َْزى. كه ييبٌ ٕلاي  25/57/67کُل... 

اى فلا ْب ٔ کبنيجوْب، كه ايٍ ربهيکي، ٍويب، ٩ى ٔ اَلِٔ  ْب، رٕپ فًپبهِ

                                                
ي ثهٕهيٍ ( ىعبعّ = پيبن1ّ   



يـ ها يؾٮٕٟ ثلاهك، كًُّبٌ أ ها فٕاه، فٕاْى کّ ايٍ اثويوك اٍالو ٔ ربه يي

 57/57/67منيم، هٍٕا ٔ َبثٕك ٍبىك. 

او. ثب يؾم ّٓبكد ثٓزويٍ كٍٔزبٌ ّٓيلو ٭بٕهّ  يٍ كه ايُغب ََْزّ

چُلاَي َلاهو. ّٓيل يؾًل كاه٩ّٔ ٥يييو، ّٓيل ٥جبً ٭قوائيبٌ عبَى، ّٓيل 

واكهاَى!. َگبْى ثّ ا... ا٭ؤى ث اؽًل گم آهايي، ّٓيل اؽًل ؽٲيٲي ٔ ّٓيل َغبد

اٍذ. كٍٔذ كاهو يک هٔىي ثؤو رب رُگّ يوَلي )ٱزهگبِ « كهاى ثبىي»ْبي  ٱهّ

 فٕاْى يوا ثّ فيم ّٓيلاٌ ٔاهك کُل.  ايٍ ٥ييياٌ( ها ثجيُى. اى فلا يي

اي َْزى کّ كه  ٥هي ؽًيِ كه ايُغب ثّ يبك ّٓيل ٥هي ٩يوري ٔ ّٓيل هعت

فٕاْى اى فلا ثٞهجُل کّ فَٕى  اى آَٓب يياَل.  ْب ثّ ّٓبكد هٍيلِ ًْيٍ َيكيکي

ها كه هاِ فٕكُ ثوييك. كه ايُغب ثّ يبك ٥ًٕي ٥يييو ّٓيل ٥جبً ثبٕوي 

َْزى. اى ًّْ يًٓزو ثّ يبك ٭وىَلاٌ يزيى ايٍ ّٓيل ٔ ثّ يبك فٕاْوو )ًَْو 

 5/55/67ايٍ ّٓيل( َْزى. 

ٔ رٕ ها ثّ اي فلاي يٍ! رٕ ها ثّ ؽٰ ٝٮالٌ ّٓيلاٌ ٔ پله ٔ يبكه ّٓيلاٌ  

ٔ رٕ ها ثّ ؽٰ 7)ٓ( ٔ ايبو ؽَيٍ ؽٰ فٕك ّٓيلاٌ ٔ آثؤي پيبيجو اٍالو

ٱهت فَٕيٍ ٔ ٱليٓبي اٍزٕاهُ، آثؤ، ْل٫ ٔ ٥يد ايبو ىيبٌ )٥ظ( ٍٕگُل 

فبٝو ٔ پيؤى َگّ كاه؛ ٔ اگو  كْى، ايبو ها ٍبنى، ٍوا٭واى، ّبكاة، إٍٓكِ يي

و ٔ ثّ ٥ًو ثب ٥يد، اهىًُّل، ٱبثهيذ ٔ ّبيَزگي كاهيى اى ٥ًو َبٱبثم يب ثگي

اهلل(.  ءاُ ثيب٭ياي ٔ ٥ًو كًُّبٌ أ ها ْو چّ کٕربْزو کٍ )اَْب يي گواَجٓب ٔٝال

 ...5/55/67  

فٕاْى کّ ثّ هْجوو ايبو فًيُي اؽزواو کُُل. پيؤ أ ثبُّل،  اى يوكو يي

ثوايِ ك٥ب کُُل رب ٍبنى ثًبَل. ٍاليزي أ، ٍاليزي يک ييهيبهك يَهًبٌ 

کُل. اييلٔاهو فلا أ ها  ثبّل. ثب ٔعٕك أ عٓبٌ َغبد پيلا يي ٬٦ يييَزٚ



ايْت ثوايى ّت ٩ًُبکي اٍذ. كنى گو٭زّ، يؾٮٕٟ، ٍوا٭واى ٔ ٍاليذ ثلاهك. 

 کُى.  رٕي ٭کوو، كه ٭کو ايبو، ٭ٲٜ ثّ أ ٭کو يي

اآلٌ كافم ٍُگوي َْزى کّ َيكيک ٍيٖل يزو ثب يزغبٔىيٍ ث٦ضي ٭بٕهّ 

ىاكِ، ثواكه  اکجو اؽٍَ يٲلو، ثواكه ٥هي ثواكه ٥جبً ؽيلهي كاهك. كه کُبه يٍ

اَل. رب ٍب٥زي كيگو آَٓب  ْبي کوط ثّ فٕاة ه٭زّ ٔ ٍّ َٮو اى ثچّ ٭اؽًل فويي

 .آيل. كنى ثب فٕكو َيَذ... اثى ييْى ثّ ٍُگو َگٓجبَي فٕاُْل ه٭ذ. فيهي فٕ

ا٭زى ٔ  ي ييْبي فٕاْوو، ٭وىَلاٌ ّٓيل ٥جبً ثبٕو اى ٍٕي كيگو ثّ يبك ثچّ

فٕاْى آَبٌ ها اى ًْيٍ هاِ كٔه ثجٍٕى ٔ كٍزى ها ثو ٍوّبٌ ثکْى ٔ ثب آَبٌ  يي

 ثبىي ٔ فّٕؾبنْبٌ کُى. 

فٕاْى اى ٥ًو َبٱبثم يب ثگيوك ٔ ثّ ٥ًو ثب ٥يد ايبيًبٌ  ... اى فلا يي

 ثيب٭يايل... . 

ني اي فلا! رٕ ها ثّ فٌٕ ّٓيلاٌ ٱَى، فٌٕ يب عٕاَبٌ ها يک ثّ يک ثويي، ٔ

 ايبيبٌ ها يؾٮٕٟ ثلاه. 

 (0/55/67اهلل ايٍ يوك ثيهگ، ىييُّ ١ٕٓه ؽٚود يٓلي ها يٓيب کُل. )ء اَْب

 



ِ

 

 

ِمديريتِمتميهِ

يؾًل اهثبثي  ثّ َبو ّٓيل ٥هي« ىعبعخ ٥ْٰ»٥ُٕاٌ ثب كه ثقْٓبي پيْيٍ 

 ىَى. و ٱهى يياّبهِ کوكيى. اى ثوکذ َبو ٔ يبك آٌ ثيهگٕاه چُل ٍٞوي كيگ

 65فوكاك يبِ ٍبل آىاكٍبىي فويْٓو ثب اهثبثي كه٥ًهيبد ذ كه اى ّوکپٌ 

ٍجي ىيجب ٔ ٢َبيی ثوای رؾٕيم گو٭زٍ نجبً  کبّبٌ ّليى.پبٍلاهاٌ ٥ٕٚ ٍپبِ 

فّٕوَگ ٍپبِ ٔ  َيي ثٲيّ نٕاىو ّقٖی ثّ ٔاؽل رلاهکبد ي٦و٭ی ّليى. پبٍلاه 

كه کغب  :ىگٮزكٍذ نجبً ثّ يٍ كاك. ک ي ثٕك.اَجبه پّٕبک پٕه يَئٕل   ثٓواو

ثپّٕى رب ثجيُيى کّ اَلاىح يٍ َْذ يب َّ؟ گٮذ: ًْيٍ نجبً ًّبٍذ، ثؤيل 

ايٍ هُٔ کبه » :ْوکغب کّ فٕاٍزيل، اَلاىِ ثگيويل ٔ کى ٔ ىيبكُ کُيل! گٮزى

ث٦ل ثب َبهاؽزی «رک َيؤْب َجبيل يَئٕل ايٍ کبه ثبُّل.  چٌٕ رک اّزجبِ اٍذ.

ِاى آَغب فبهط ّلو. 

ی َگٓجبََٕثذ ّت  کغب ثجوو ٔ چکبه ثکُى؟ رب ث٦لًا .بِ ثوكونجبً ها ثّ آٍبيْگ

ٕجؼ ٱجم اى ٝه٣ٕ آ٭زبة كه يکی اى ثوعکٓبی َگٓجبَی ايَزبكِ ثٕكو.  ثٕك. يب

پٌ  .آيليٲلاهی ثب ٥غهّ ثّ ٍوا٩ى پٕه  ثٓواوُْٕى کبهکُبٌ ٍپبِ َيبيلِ ثٕكَل. 

و ثوايذ يُبٍت اگ نجبً ها پّٕيلی؟ اَلاىِ گو٭زی؟» ٍالو ٔ ٕجؼ ثقيو، گٮذ: 



٭کٕهاَّ ٔ ثب ر٦غت «  !اى َگٓجبَی يُز٢ود َْزى ث٦لثيب ر٦ٕي٘ کٍ. َيَذ، 

 نجبً ها ثّ اَجبه پّٕبک ثوكو. 

ٔ  گٮذ: كيْت كه فٕاة كيلو کّ ايبو فًيُی  ثب ًْواْی يک آٱب پٕه ثٓواو

اَجبه پّٕک آيلَل ٔ گٮزُل: ًٍٓيّ نجبً ٔ كيگو نٕاىو يب ها ٍيل ثيهگٕاه ثّ 

يٍ ْى كه ثيٍ نٕاىو ّقٖی آَٓب يک يَٕاک ثّ آَبٌ رؾٕيم كاكو. ايبو  ثلْيل.

يَٕاک ها اى كافم ثَزخ آٌ فبهط کوك. اَگْذ هٔی ٱًَذ يٕييٍ آٌ گناّذ 

فيهی َوو ٔ ّم اٍذ. ثؤ يک يَٕاک  ها آٔهكی؟ايٍ يَٕاک چوا » ٔ گٮذ: 

کوك،  یيپٕه ٔٱزی ايٍ فٕاة ها ثيبٌ  ثٓواو « !يُبٍت ٔ فٕة ثوای يٍ ثيبٔه

ٍپبً فلای ثيهگ ها کّ ايٍ َٓبك  ث٪٘ گهٕيِ ها ٭ْوك ٔ ٥نهفٕاْی ًَٕك.

ثب ٥ُبيبد رْکيم فليزگياه اَٲالة اٍاليی ٔ يٕهك ٥الٱّ ايبو ها اى ًْبٌ آ٩بى 

رب ثب٥ش ايٍ ًّْ ثوکبد ثوای اَٲالة اٍاليی  اُ ْلايذ ٭ويٕكِ اٍذ. ٩يجی

 ّٕك.

ح آيٕىُ ٢َبيي ثّ پبكگبٌ ْبي عليل ها ثواي گنهاَلٌ كٔه پنيوُ ّلِ 

ْى اى عًهّ: ٥جبً ٭قوانليٍ، كأك يب كٍٔزبٌ كيگو  ٩ليو إٮٓبٌ ٭وٍزبكَل.

 ٔ ًْچُيٍ يؾًل ىاه٣ اى )هأَل( ثٕكَل.  ٭پٕه ، ؽَيٍ ٱبٍى٭پُبِ کويى

ْبي ثّ يبكيبَلَي، رًويٍ ٔ هىو ّجبَّ ثٕك. ّيٕح ي٦ًٕل ايٍ  يکي اى ثوَبيّ

ْبي  كل ٔ كيب٧ كاّزُل، كه ٍب٥بد پٌ اى َيًّثٕك کّ ْو ٔٱذ يوثيبٌ ٭وٕذ ٔ 

ْب كه فٕاة َّٕيٍ ثٕكَل، ثّ يکجبهِ رٕي آٍبيْگبِ  ّت، يٕٱ٦ي کّ رًبو ثچّ

کوكَل. ثّ َلهد گبى  هيقزُل. ثب كاك ٔ ٭ويبك ٔ ريواَلاىي يب ها ثيلاه يي يي

گويقزُل ٔ كه  ْب ٍواٍيًّ ثوفي ْى ٔؽْذ ىكِ يي ىكَل. ثچّ آٔه َيي يي اّک

 ّلَل. خ پبكگبٌ ثّ فٜ يييؾٕٝ



َٮو )اى اٍزبَٓبي  217يک ّت ثّ ًْبٌ هّٔي کّ گٮزى، آيلَل. ٱويت ثّ  

آنٕك كه ِّ آٍبيْگبِ ٍبفزًبٌ ٍّ ٝجٲّ يغجٕه ثٕكَل  ييك ٔ إٮٓبٌ( فٕاة

آٔه ها كه ًْبٌ ٝجٲخ ًْک٬  کّ اى يک كهة فؤعي ٭واه کُُل. گبى اّک

ة وَل. ثّ ٥هذ اىكؽبو ثيِ اى ؽل كه كهاي ثج اَلافزّ ثٕكَل رب ًّْ اى آٌ ثٓوِ

ْب يبَلِ ثٕكَل. اى  ثٲيّ كافم هاْؤ ٔ رٕي پهّ فؤعي ا٭واك هٔي ىييٍ ا٭زبكَل.

عًهّ يٍ ٔ اهثبثي يک ّکى ٍيو گبى ها فٕهكيى. ٦ٙٔيذ ثلي پيِ آيل. 

 فٕاٍزُل ايُغٕهي ثْٕك، رب ايٍ ؽل ْى ٍقزگيو َجٕكَل.  يوثيبٌ ًَي

ْب فوك ّل. يٍ نجخ كه آُْي فؤعي ها گو٭زى ّ ْبي َيكيک كٍذ ثچ ّيّْ

ٔ ثب رٲال فٕك ها اى ع٦ًيذ رهُجبه ّلِ ثيؤٌ کْيلو. اَگْذ کٕچک كٍذ 

ْبي ثّ عب يبَلِ الي ىْٕاه پبهِ ّل. ٕٕهد ٔ گوكٌ کّ  هاٍزى اى فوكِ ّيّْ

کوك. ثلعٕهي كنى ىيو ٔ هٔ  فيٌ ٥وٯ ّلِ ثٕك، ثو اصو گبى ثّ ّلد ٍٕىُ يي

 ّل.  يي

بثي يک كٍذ هٔي ٍيُّ ٔ يکي هٔي ّکى، ؽبنذ ر٣ٕٓ ّليل كاّذ. ثّ اهث

ارٮبٯ ثّ ثٓلاهي پبكگبٌ ه٭زيى. كِ، پبَيكِ َٮو كيگو ْى کّ ؽبنْبٌ ثٓى فٕهكِ 

٩ٕهِ  ّلَل. آة ثٕك، يکي پٌ اى كيگوي كافم اربٯ پيّک ٔ هاْؤْب ٔنٕ يي

ها ّکو کّ  گو٭زيى. فٕكُ اى نت ٔ نٕچّ، چْى ٔ ثيُي ٍواىيو ثٕك. فلا ًَي

 رو َْل.  ٤ٙٔ اى ايٍ ث٪وَظ

ُّجّ ثٕك، ثواي يوفٖي ثّ يُيل آيلو. يبكهو ث٦ل  ٭وكاي آٌ ّت کّ پُظ پٌ

اى ٍالو گٮذ: پويْت کغب ثٕكي؟! عبي فٞوَبکي ه٭زّ ثٕكي! گٮزى: َّ؛ رٕي 

 پبكگبٌ آيٕىّي ثٕكيى.

ثبو يک ٍبفزًبٌ ثهُل آٔيياٌ  پويْت فٕاة كيلو اى نت پْذ»ث٦ل گٮذ: 

ٕكي. ٭ويبك ىكو يب ؽٚود ٥جبً! پَوو ها َگّ اُ كاه. ث٦ل، اى فٕاة پويلو. ث



گٮذ. فٕاة يبكهو  چييي ثوايِ َگٮزى. ٔني أ كهٍذ يي« ْبي ّت ثٕك. َيًّ

ْٮزخ ث٦ل کّ کْيلو.  آٔه ِْ يي بى اّک ٔ ٍٕىُاي ثٕك کّ گ ًْبٌ نؾ٢ّ

ْبي  پُغوِ يوثيبٌ ثب ًْبٌ ّکم ٔ ًّبيم آيلَل، يٕٱ٤ ٭واه يزٕعّ يکي اى

ها ٕلا ىكو، ْوٍّ َٮوي  ٭پٕه ٔ ؽَيٍ ٱبٍى ٭پْذ ٍبفزًبٌ ّلو. اهثبثي

پهّ ٔ كهة  فٕاٍزُل يب اى هاِ ثو ىكيى ٔ كهه٭زيى. يوثيبٌ يي يٕاّکي اى آَغب ييبٌ

 فؤعي ثيؤٌ ثؤيى. 

ث٦ل اى ايُکّ كه يؾّٕٝ ثّ فٜ ّليى، كْٓب يورجّ ثْيٍ ٔ ثوپب كاكَل. گٮزُل: 

ٍبفزًبٌ ثؤيل ٔ اى ٝو٫ هاٍزِ ثوگوكيل. انجزّ ًْيّْ يکي اى ٝو٫ چپ آٌ 

يب ْى « ؽوکذ اى َٕ.»كٔ َٮو ثٕكَل کّ فال٫ آٌ ها كٔه ثيَُل رب يوثي ثگٕيل 

 ثبهِ ثبيل ؽوکذ ها اى أل رکواه کُيى. كٔثبهِ ٔ ٍّ

٭وٍزبكَل رب ثواي ثٓبَّ  ثّ گًبَى فٕك يوثيبٌ، ا٭واك َٮٕمي كافم گؤِ يي

 ذ چپ ٔ هاٍزْبٌ ها اّزجبِ ثگيوَل. كهٍذ کوكٌ، كٍ

ْوکٌ اى پُغوِ ٭واه کوكِ فٕكُ ثيبك ثيؤٌ، يب »كه آفو ثوَبيّ يوثي گٮذ: 

اهثبثي اّبهِ کوك کّ ثؤيى فٕكيبٌ ها ي٦و٭ي کُيى. « ْب ثٕكَل. كَٔيى کي يي

او ْوّت گبى  او ثٕكِ کّ ٭واه کُى، يٍ کّ َنه َکوكِ آيى. ١ٔيٮّ گٮزى: يٍ ًَي

چوا فٕهكي ٥يييو؟! إاًل ثوارٌٕ فٕة »گٮذ:  ٦ّ ٱجم ْى پيّک ييثقٕهو. ك٭

 « ْب! َيَذ. كيگّ گبى َقٕهي

اهثبثي ه٭ذ عهٕ ٔ ثّ عويِ ا٥زوا٫ کوك. ؽَيٍ ْى ه٭ذ کُبهُ ايَزبك ٔ 

 ّلو.  ثٕك، يب٦َِ يي اگو ؽَيٍ َيكيک يٍ يي« او. يُى ثٕكِ»گٮذ: 

جبَّ ها ربىِ ّو٣ٔ کوكِ ْبي ثَيغي هىو ّ ًْبٌ يٕٱ٤ كه آَٞو٫ پبكگبٌ ثچّ

ّوکذ  ٍُيٍ يزٮبٔدكه ثٕكَل، ر٦لاكّبٌ اى يب ثيْزو ثٕك. اٱْبه يقزه٬

پيٍٕزّ ثّ گُٕ «  يک او»ْبي  كاّزُل. اى گوك ٔ فبک، ٕلاي چکبچک ٍالػ



پچ کوكٌ ثواي ايٍ كٔ يغوو  يوثيبٌ پٌ اى پچي ثّ کَي َجٕك. هٍيل، کَ يي

ؤيل ثيٍ ثَيغيبٌ ٔ رب پبيبٌ ثوَبيخ ًّب ثبيل ث»ايُگَّٕ ؽکى ٕبكه کوكَل کّ 

ايٍ كٔ َٮو ثب ؽکى ّٮبْي، ثلٌٔ ٢َبهد ٔ کُزول ٙبثٞيٍ ٱِٕ « ايْت ثبّيل.

ل ٱٚبئيّ، ٭ٲٜ ثب ا٥زٲبك ثّ ايُکّ ثبيل كٍزٕه يوثيبٌ ها اعوا کوك، فٕكّبٌ ه٭زُ

 ٔ يلد يؾکٕييذ ها ٍپوي کوكَل. 

ثچّ يؾهخ ىيوكِ  ٭پُبِ کويى ثٕك. ثب كأك ٭ْب َٕها... يٓليّ يکي اى ًْيٍ ثَيغي

كيلَل ثب ىثبٌ  ْبي ايٍ يؾم ْوکغب ًْليگو ها يي )کٕي ّٓلا( ثٕكَل. ثچّ

 پيهّ ثٕك. کوكَل. َٕها... فيهي ٕب٫ ٔ ثي ّيهّ يؾهي ٕؾجذ يي

کوك ٔ ثب ْيغبٌ ٔ فُلِ كٔ  آيل، كأك ها پيلا يي ٔٱزي ثواي ًَبى عًب٥ذ يي

ّل. گبْي ثب فُلح ىيبك ٕؾجزِ  ب ييکْيل. ايٍ پب ٔ أٌ پ كٍذ ها ثوْى يي

 کوك. كٔثبهِ اى أل عًهّ ّو٣ٔ ييّل.  ٱ٤ٞ يي

کوك. كأك ََْزّ ثٕك ٔ يکَوِ  هىو ّجبَّ ٔ ييلاٌ ريو ها ثواي كأك ر٦وي٬ يي

اِزُِ بُشدين هيدُى تير، ًَقْسَ تيرمُ بِبِقات ک لَُلْ »گٮذ:  فُليل. َٕها... يک ّت يي يي

)كيؤى ه٭زيى ييلاٌ ريو، آَٲله .« ًَوِسًُا ک ًِسُِ داغَ. دَسَن شِ رَسا تُفٌگِنُ داغ بِبَ، هِنِ

كاََزى آَٲله ْى كا٧  ريواَلاىي کوكيى کّ نٕنّ رٮُگًبٌ كا٧ ّلِ ثٕك. يٍ ًَي

 اٍذ. كٍزى ثّ آٌ هٍيل.( 

تِ، اِزُ شَُِ بَوَدَي بَرْ آسايشگا ِّنِ، پاک هَُ خَُِ بدينِ. خُجِ ٍاج ٍ ٍيج ِّي تير يََبَقا» 

آيلَل آٍبيْگبِ، يب  ]يوثيبٌ[)كيْت .« ِِّوَنِ فِرْزِ بَتِجادينِ بَرْ، بعدِ صَفِ ببدين

فٕاة ثٕكيى ثب ٍو ٔ ٕلا ريواَلاىي کوكَل. يب ْى ٍوي٤ كٔيليى، ثيؤٌ ٔ ٬ٕ 

نِ بَرْ. اي پَر ٍَجيجِ بَُ ًَقْسَ بَتَرْسادِ بَد. شِوََا چِ ًََِ، اُ خَُمُ ًَيْ. بِطِي، ًَسٍِا بِشي» .(ّليى

روٍيلِ ثٕك. ثّ أ گٮزى چييي  ]َٕعٕاٌ[)يک پَوي کٕچک  «بَعِدِ فَرارَهَُ بِکرْ.

 .(َيَذ، اى فٕكيبٌ َْزُل. ثلٔ اى ايٍ ٝو٫ ثؤيى. ث٦ل ٭واه کوكيى



)ْو ٔٱذ اکجو  «بِِِ، يَرٍ چٌََىْ اَتَرسَي کِ زَّرُِ يَ اٍُ اَبِ.« اکبر پاکسا»َّر ٍَخْ »

اکجو پبکياك يوثي  .(ّٕك روٍُل کّ ىْوِ آَٓب آة يي بٌ ييْب چُ پبکياك ثيبك، ثچّ

 ي٦و٫ٔ ثَيغبٌ كه إٮٓبٌ، ٔهىيلِ ٔ هىيي کبه ثٕك. 

ْب رٕي فيبثبٌ پبكگبٌ ثوگياه  ًَبى عًب٥ذ ثب ؽٕٚه اَجِٕ پبٍلاهاٌ ٔ ثَيغي

کوك. ٔٱزي  ّل. آ٭زبة ١ٓو كا٧ ثٕك. يٓو ًَبى ثواي ًَبى كٔو ها ثيْزو كا٧ يي يي

 ٍٕفذ. گو٭ذ، ثيِ اى کًي يي ٌ ٔ ٥وٯ کوكِ هٔي آٌ ٱواه ييپيْبَي في

اي کّ گنّذ، هٔي پيْبَي ٔ عبي يٓو، فْک ٔ ىيقذ ٔ پيُّ  ْٮزٍّّ كٔ 

کوك اى ٍو ّت رب ٕجؼ كه ؽبل  كيل، ٭کو يي ثَزّ ّلِ ثٕك. ْو کٌ يب ها يي

ل ٱجم اى اماٌ ٕجؼ ثيلاه ّلِ ٔ چُ يآيٕىّايى. اگو چّ ثيْزو ا٭واك گؤِ  ٍغلِ

)اى کبّبٌ( ثيِ اى كيگواٌ  ٭ٍبى ٔ هٙب ىيٍ ٭فٕاَلَل. اهثبثي هک٦ذ َب٭هّ ْى يي

 کُل. ها اعوا يَزؾجبد  كاّذ، اْم َب٭هّ ّت ثٕكَل. ىيٍ ٍبى ٦ٍي

آٌ ٭کو  يهٔ  !پيُّ ثَزّ اٍذ؟ يايُغٕهْب  پوٍيلو، چوا پيْبَي اى فٕك يي

آ٭زبة  كه يٓوْبٌ ّل رب ايُکّ هٔىي ثوايى هٍّٔ ّل کّ ٥هزِ كا٧ کوكو.  يي

 ٍذ. پٌ اى آٌ ٦ٍي کوكو يٓو ًَبىو كا٧ َْٕك. آٍٮبنذ ا يهٔ

ْب َيؤْبي ثَيغي پٌ اى ثبىگْذ اى ثوَبيّ آيٕىُ هىيي يب  گبْي ٔٱذ

کّ رؾٕيهْبٌ ثٕك، ثواي عًب٥ذ « او يک»ييلاٌ ريو ثب ٍالػ آيٕىّي 

 آيل.  ْب يي آيلَل. پيٍٕزّ ٕلاي رهٰ ٔ رهٕٯ ٍالػ يي

کوك. گبْي  يک هٔؽبَي ٍيل ثٕك. ثيٍ كٔ ًَبى ٍقُواَي يي ايبو عًب٥ذ

کوك. يک هٔى  ْب ؽٕاٍِ ها پود يي ّل. چٌٕ ٕلاي گهُگلٌ ٍالػ ٍبکذ يي

ْب ها  ٥ييياَى ٍالػ»کّ ثيٍ كٔ ًَبى ًًّْٓ ىيبكي ثٕك، ثّ ثَيغيبٌ گٮذ: 

ْبي  کي اى ا٭واك ٬ٕي «کْيٍ؟! کُبهي ثناهيٍ، گُٕ ثليٍ. چٲله گهُگلٌ يي

ؽبط آٱب ًّب ٕؾجذ کُيٍ، کبهي کّ »ي کّ اْم اٝو٫ إٮٓبٌ ثٕك گٮذ: عهٕي



آٱب كٍذ هٔي پيْبَي، ىيو ٥ًبيّ يْکي فٕك گناّذ ٔ گٮذ:  «ثب يب َلاهٌ!

هٔي  روٍى ىيو فبل ٍيبِ ها َْبَّ ثهّ ثواي ًّب چييي َيَذ، ٔني يٍ يي»

 «کُُل!

زٌٕ پُغى يب ْب کّ ٍ گٮزى: ث٦ٚي ّت فت، كه يٕهك هىو ّجبَّ ثوايزبٌ يي 

ّلَل کّ ثيْزو آَٓب  ثب هكيبثي ٔ ٍوک کْيلٌ ثّ يؾم کبه يوثيبٌ، يزٕعّ يي

كاكيى آٌ كل ٔ كيب٧ ها ايْت كاّزّ  اَل، اؽزًبل يي ؽٕٚه ثّ ْى هٍبَيلِ

ْب كٔ ٝجٲّ ثٕك. يٍ ٝجٲخ  فٕاثيليى. رقذ ثبُّل. ثب پٕريٍ، گزو کوكِ ٔ آيبكِ يي

 کوكو.  ثباليي اٍزواؽذ يي

ربهيک ثٕك.  کبهي يٕهُ آٔهكَل، فٕاثگبِ َيًّ يوثيبٌ ثب آٌ ّه٧ٕ يک ّت کّ

ربثيل،  ْب ثّ ٍٲ٬ يي ْبي فيبثبٌ پبكگبٌ کّ اى پُغوِ ٭ٲٜ ثبىربة َٕه کى چوا٧

ّل.  ْب ْى پيلا يي کوك. آرِ كْبَخ رٮُگ ٭ٚبي آٍبيْگبِ ها کًي هٍّٔ يي

كهچبه گو٭زى.  ثهُل ّلو ٔ فبٝوع٤ً، يک ٱيب٭ّ ِّ ىكَل. ْبي گبىي يي گهٕنّ

ُّگٕل ثٕكو کّ ايْت ٱجواٯ ٔ يؾکى عئ أنيٍ َٮواري َْزى کّ ثيؤٌ 

كاَى چوا پبک يبكو ه٭ذ کّ رقذ كٔ ٝجٲّ اٍذ ٔ يٍ كه اهرٮب٣  پوو. ًَي يي

 او.  يزوي ايَزبكِ 1/5رٲويجي 

ِٔ گيظ ّلو. اِ!  يضم پبييٍ آيلٌ يک پهّ، پبيى ها يٕاُ پبييٍ گناّزى. يّ ْٕ

او آة ّل. ث٦ل چبه پُظ يزو رهٕرهٕ فٕهكو.  هٍل؟! َىْوِ ىييٍ ًَي چوا پبيى ثّ

 ٍٜٔ آٍبيْگبِ عهٕ پبي ثٲيّ ٭واهيبٌ، ّالٱي َٲِ ثو ىييٍ ّلو. 

ْب ٕجؼ ي٦وکّ ثگيوَل ٔ ثّ يٍ ثقُلَل، يضم ٭ُو ثهُل  اى روً ايٍ کّ ثچّ

ا ثّ كاكو. كٔ رب آهَظ ٙوثّ كيلِ ه ْب يبنِ يي ّلو. كٔ رب ىإَ ها ثب ک٬ كٍذ

کوكو. كٔال كٔال اى ييبٌ ا٭واك  پٓهْٕب گيو كاكِ ثٕكو، گبْي چُل ٱلو ني ني يي

ٔل ٭کو کوكو ايٍ ْى رلثيو آٌ يوثيبٌ ْياهَٲّْ اٍذ کّ ْو ّت ا ٭واه کوكو.



اى يبٍذ کّ »يبهَل. ث٦ل كيلو َّ ثبثب! ايُغٕهي َيَذ، ثهکّ  يک ثَبٝي كه يي

ه٭ذ. ٔني ث٦ل کّ رٕي يؾّٕٝ ثّ  اى فغبنذ، كهك كٍذ ٔ پب يبكو« ثو يبٍذ.

 فٜ ّليى، فيهي فٕة يبكو آيل. 

ثوَبيّ آيٕىُ كه اث٦بك يقزه٬ يضم ٍيبٍي، ٥ٲيلري، اؽکبو، ؽٮب١ذ 

اٝال٥بد، ٍالػ، ٱٞت ًَب ٔ هىو )ربکزيک( ثٕك. انجزّ عبنت اٍذ کّ ْيچ کلاو 

يٕىّي، رو اى يوثي هىو َجٕك. هٔى آفو كٔهح آ اى يوثيبٌ َيك گؤِ آيٕىّي يؾجٕة

يواٍى فلاؽب٭٢ي ٔ ثوَبيّ ٔكا٣ ثب ايٍ يوثي، كيلَي ٔ ثيبكيبَلَي ّل. أ هٔي 

 . کوكَل يي ْب گويّ گو٭ذ. ث٦ٚي كٍذ َيؤْب أط يي

ْب آهىٔ  کوك. ثچّ ٍقذ گيوي ايْبٌ، هاثّٞ ٥بٝٮي ٔ كٍٔزي ها يؾکى يي

ِ كاّزُل ثواي يک ثبه ْى کّ ّلِ اى أ يک نجقُل ثجيُُل. چييي کّ ْيچگب

 ارٮبٯ َيب٭زبك.

ْبي أ  کوكَل فُلِ كه ٔعٕكُ آ٭ويلِ َْلِ اٍذ. اميذ ْب ٭کو يي ث٦ٚي

کوكَل.  ثقِ يبك يي ّيويٍ ثٕك ٔ ا٭واك اى آَٓب ثّ ٥ُٕاٌ فبٝوِ فُٕ ٔ نند

ًْيّْ رٲهيل ٕلاي أ ها كاّزُل. يضال: ثْيٍُ، ثوپب ! ثْيٍُ، ثوپب ! ٔٱزي چُل 

ا ايَزبكِ ثٕكَل يکي اى کُبه آَٓب هك َٮو كٔه ْى ع٤ً ثٕكَل يب كه ٬ٕ ٩ن

 کوك.  ّل، ايٍ ٥جبهد ها رکواه يي يي

يک هٔى يب ها ثب رغٓيياد کبيم اَٮواكي كه آ٭زبة كا٧ ربثَزبٌ اى پبكگبٌ  

٩ليو رب ثب٧ اثويْى پيبكِ ثوك. ًّْ َيؤْب يک ٱًٲًّ آة ٍوك ًْواِ كاّزُل. ايب 

 اي آة ثُّٕل. کَي اعبىِ َلاّذ ٱٞوِ

ًّْ ي٢ُى پْذ »هٔي كه آٌ ثيبثبٌ گوو، يوثي گٮذ:  ٔ ٍب٥ذ پيبكِپٌ اى ك

ٍو ْى ثّ ٬ٕ ّٕيل. ثب يک ٍٕد ٱًٲًّ ها ثوكاّزّ ٔ كهُ ها ثبى کُيل. هٔي 

َگّ كاّزٍ ٱًٲًّ هٔي كٍذ ييم « كٍذ َگّ كاهيل رب ٭ويبٌ كاكِ ّٕك.



ٍّٕ ْب ها ثواي ىهَگي ٔ ّيُٞذ ٍٔ كاك. ثچّ َّٕيلٌ ها ثب آٌ رُْگي ٱهٲهک يي

 کوك.  يي

ًْخ ا٭واك يٲخ پيواٍْ ٭وك عهٕيي ها اى پْذ »پٌ اى چُل كٱيٲّ كٍزٕه كاك: 

ْب  يکي اى ثچّ« آٌ کًي ثکْيل ٔ رًبو آة ٱًٲًّ ها كافم آٌ فبني کُيل.

ثب اعبىِ »يٲلاهي اى آة ها فٕهك. أ ها اى ٬ٕ ثيؤٌ کْيل ٔ ثو ٍوُ ٭ويبك ىك: 

يٍ ٭کو کوكو ًّب »٭کُلِ گٮذ: ٭وك فبٝي ٍو ثّ ىيو ا «کي آة فٕهكي؟

ٍپٌ يوثي ثّ أ ْْلاه كاك اى ايٍ ثّ ث٦ل كيگو چُيٍ « گٮزيل آة ها ثقٕهيل.

٭کوْبيي ثّ ي٪يُ فٕٞه َکُل! ث٦ل اى چُل كٱيٲّ ثّ ًٍذ ثب٧ اثويْى ؽوکذ 

 کوكيى. 

٭ٲٜ َبو ٔ چٓوح يوثي ربکزيک ثٕك کّ ْيچ ىيبَي اى مٍْ ثَيغيبٌ ٔ  

پوٍيل يوثي  ّل. پٌ اى ٍبنٓب ٔٱزي يکي يي پبک ًَيپبٍلاهاٌ گؤِ آيٕىّي 

، ي٢ُٕهّبٌ يوثي ربکزيک ثٕك. «يوثي يب»گٮزُل:   ًّب کي ثٕك؟ يب فٕكّبٌ يي

ثٕك. فلا فيو « ثواكه پبٍلاه ثقزي»آيٕىّي،  22يوثي يب پبٍلاهاٌ كه كٔهح 

 كَيب ٔ آفورِ كْل. 

ى فٕكيبٌ گٮزيى. يؾًل اهثبثي كٔثبهِ ا فت، ثل َْل اى ٕلٱّ ٍو ّٓيل ٥هي

َٕثذ ثّ چُل كهً ىَلگي ٔ رٲٕا ٔ يليويذ هٍيلِ کّ اى آٌ ثيهگٕاه يبك 

 ثگيويى. )گٕيُلح فبٝواد فٕك َٕيَُلِ(

 يويٍقذ گ: 

اهثبثي پٌ اى يلري ثّ نْکو َغ٬ اّو٫ ا٥ياو ّل. كه ٔاؽل آيٕىُ ٢َبيي، 

ط ثقِ ثّ ّٓبكد هٍيل، ؽب يوثي ثٕك. ٔٱزي يَئٕل آَغب ثواكه اؽًل َغبد

اؽًل کب١ًي )٭ويبَلِ نْکو(، اهثبثي ها ثّ ٥ُٕاٌ يَئٕل ي٦و٭ي کوك. يٍ كه 

کبهگييُي يْ٪ٕل ثٕكو. يؾم کبه ٔاؽلْبي ٍزبكي، پبيگبِ ّٓيل يلَي كه يکي 



ْب يٕٱ٤ ٍؾو  ٍبى كاَْگبِ إْاى ثٕك. ثَيبهي اى ّت ْبي َيًّ اى ٍبفزًبٌ

ه٭ذ. فيهي كنِ  ي٤ ييىك ٔ ٍو آيل. پُغوح پْذ اربٯ يب ها چُل يورجّ يي يي

ىك.  ْب ها ًَي فٕاٍذ يٍ ْى ثيلاه ّلِ ٔ ًَبى ّت ثقٕاَى. انجزّ ثٲيخ اربٯ يي

هاثّٞ كٍٔزي يب اى يوؽهخ اثواى يؾجذ ٔ عًالد ٥بٝٮي گنّزّ ثٕك. ّکهي 

 گيواَّ ثّ فٕك گو٭زّ ثٕك.  علي ٔ ٍقذ

 ٌيضم كيگوا: 

كٍزٕه كاك،  ربثَزبٌ إْاى ثَيبه گوو ٔ ثؾهّ ثٕك. ؽبط اؽًل کب١ًي

ْبي فٕىٍزبٌ ثٕكَل ثيبيُل كافم پبكگبٌ ّٓيل يلَي  ْبيي کّ كه ثيبثبٌ گوكاٌ

کّ كه آٌ ثوْٕد كا٧، آة ٍوك ٔ يـ ٔ آثزُي چبهح کبه َجٕك.  اٍزواؽذ کُُل. چوا

 آ٭زبة ٍٕىاٌ ايبٌ ها اى ًّْ ثويلِ ثٕك. 

بكِ اهثبثي ثّ عي يَئٕنيذ ٔاؽل آيٕىُ، يَئٕل پبيگبِ ْى ثٕك. ثواي آي

ىك. ايب ُْٕى ث٦ٚي  کوكٌ يؾم اٍزواؽذ َيؤْب، ّجبَّ هٔى ؽويٖبَّ ثّ عبٌ يي

کُُلِ َلاّزُل ٔ عبيْبٌ  ْب ٔ ٔاؽلْبيي کّ آيلِ ثٕكَل، ٍٔبيم فُک گوكاٌ

گوو ثٕك. ثليٓي اٍذ کّ يليويذ كه کًجٕك ايکبَبد کبهي ّبٯ ٔ ثَيبه ٍقذ 

 ثبّل.  ياٍذ؛ ًْبٌ چييي کّ كه ٔ٭ٕه ايکبَبد ٍٓم ٔ آٍبٌ ي

يک ّت ها ثواي كيلٌ اهثبثي ثّ آٍبيْگبِ آيٕىُ ٢َبيي ه٭زى. آَغب يضم 

ْبي اكاهي کٕنو گبىي كاّذ. کبهکُبٌ آٌ فٕاة ثٕكَل ٔ اهثبثي كه  ثٲيخ اربٯ

 يؾم اٍزواؽزِ َجٕك.

اى يکي ٍوا٩ِ ها گو٭زى. گٮذ: كافم اربٯ ث٪هي اٍذ. ثّ آَغب ه٭زى. كه يک 

يلِ ثٕك. فيٌ ٥وٯ ثٕك. چُل نؾ٢ّ کُبهُ اربٯ کٕچک گوو ٔ ّوعي فٕاث

اي؟!  ايَزبكو، فٕكُ چْى ثبى کوك. ثب رُلي ثّ أ گٮزى: چوا ايُغب فٕاثيلِ

كٔي.  رٕاَي كهٍذ اٍزواؽذ کُي، ٕجؼ رب ّت ْى يکَوِ يي ايُغٕهي کّ ًَي



َبهاؽذ اى « ٍذ.ثؤ، فيهي يًٌُٕ، ايُغٕهي ثواي يب ثٓزو ا»ثّ آهايي گٮذ: 

 و. اربٯ ثيؤٌ آيل

فٕاٍذ فٕاثگبِْ يبَُل ا٭واكي ثبّل کّ يؾم اٍزواؽذ فُک َلاهَل.  أ يي

اى آٌ ّت ثّ ث٦ل رب ىيبَيکّ َيؤْب كه پبيگبِ ثٕكَل ٔ يکبٌ يُبٍت ٔ فُک 

 َلاّزُل كيگو كه آٍبيْگبِ فٕك َقٕاثيل. 

 ّاي كيلاه كٱيٲ : 

ثٕك. چٌٕ كه نْکو َغ٬ اّو٫ کبه ٔ يْ٪هخ ىيبك كاّذ،  69ٍبل 

گو٭ذ. ثّ ايٍ ٥هذ ٭وٕذ کب٭ي ثواي يالٱبد  يلد ًَي ْبي ٕٝالَي يوفٖي

 ًْخ كٍٔزبٌ ٔ آُّبيبٌ َلاّذ.

يک هٔى ثب كٔچوفّ ثّ كهة يُيل يب آيل. ؽلاٱم كٔ کيهٕيزو هاِ ها هکبة ىكِ 

ثٕك. كه فبَّ يب ها ىك. ثيؤٌ آيلو. اى كيلاهُ ثَيبه ّبكيبٌ ّلو. أ ها ثّ 

َّ َيبيل. گٮذ: ْيچي ٔٱذ َلاهو. ثبيل چُل گويي كه آ٩ُٕ ٭ْوكو. كافم فب

 عبي كيگو ٍو ثيَى. 

کُلٌ  فٕكد ها گو٭زبه ٔ پبثُل ىَلگي َکُي، ث٦ل كل»ٍپٌ ٍٮبهُ کوك 

فلاؽب٭٢ي کوك ٔ ٍٕاه ثو كٔچوفّ ّل « ْب ! ىٔك ثيب ّٕك. ايُغب ًَبَي كّٕاه يي

 كٱيٲّ ّل.  ٔ ثب ٥غهّ ه٭ذ. رًبو ايٍ كيلاه ىيجب ٔ پوي٦ُب ّبيل کًي ثيِ اى يک

  ثبىيآُّب: 

ْبي ٱجم اى ٥ًهيبد ثله ثٕك. ْو ّت يک گوكاٌ اى َيؤْبي پيبكِ ها  ْٮزّ

ثوكَل رب ثواي اعواي ؽًهّ ٔ ٥ًهيبد  ثواي آيٕىُ ُّب ثّ كافم إْاى يي

آُّب َّٕل. يب ْى اگوچّ كه ثقِ  ْبي عُٕة ٥واٯ، آة فبکي كه ثبرالٯ آثي

ْٕاي ّوعي اؽزيبط ثّ آثزُي ٔ ُّب  اكاهي يْ٪ٕل فليذ ثٕكيى، ٔني كه آٌ

كاّزيى. كه پبيگبِ ّٓيل يلَي َيؤْب ٍٕاه فٕكهْٔب ّلَل. اهثبثي ثو ٍٕاه ّلٌ 



ٔ ر٦لاك آَٓب ٢َبهد كاّذ. ثّ ٕٕهد ٥بكي ٔ فٕكيبَي ثّ اهثبثي گٮزى: يٍ ْى 

َّ! ؽبط اؽًل کب١ًي گٮزّ اٍذ: ٭ٲٜ َيؤْبي پيبكِ »آيى. گٮذ:  ايْت يي

 .« ثواي ُّب ثؤَل

رٕاََزى کًکِ  ه٭زى، ثواي ؽٕٚه ٔ ٩يبة ٔ ٢َى ٔ ٩يوِ يي اگو كَجبنْبٌ يي

 کُى. ٔني چٌٕ كيگو ا٭واك اكاهي چُيٍ ايکبَي ها َلاّزُل، َپنيو٭ذ. 

 ٌثيلاه ّل: 

کوك.  هٔىيوِ ها يبكاّذ يئ ًْيّْ يک کب٩ن كه عيجِ ثٕك. کبهْبي عيئي 

كه ىكِ ّٕك، ٭الٌ يکبٌ ٢َب٭ذ فٕاْل، ٭الٌ عب چب يضاًل ٭الٌ گوكاٌ ربَکو يي

ّٕك. ٭الَي يوفٖي ثؤك. كه يٕهك ٭الَي ثب ؽبط اؽًل )کب١ًي( ٕؾجذ ّٕك، 

 ٔ اى ايٍ ٱجيم عًالد. 

کْيل. ُْگبيي کّ کب٩ن پو  ّل، هٔي آَوا فٜ يي ٔٱزي کبهْب اَغبو يي

 ْب ها ثّ کب٩ن كيگوي يُزٲم ٔ کب٩ن ٱجهي ها هييهيي ييکوك. .  ّل، اَغبو َْلِ يي

فٕاثيل. ٦ٍي كاّذ ًَبى ّت ها  ْب كيو يي ثّ ٥هذ کبه ىيبك ثيْزو ّت

ثقٕاَل. ث٦ٚي هٔىْب ثّ ٥هذ فَزگي يٮوٛ، ث٦ل اى ًَبى ٕجؼ ٍب٥زي ها كه يکي 

كيل آ٭زبة ًّْ عب ها هٍّٔ  کوك ٔ يي ٔٱزي چْى ثبى يي فٕاثيل. اى چبكهْب يي

ٕك. اگوچّ كه ّل. يٲلاهي ْى ّويُلِ ث ىكِ ٔ َگواٌ يي کوكِ اٍذ، ٔؽْذ

ٔ كّذ كه نؾ٢بد أل ٕجؼ، آ٭زبة ًّْ   ْبي ثبى ٔ ًْٕاه يضم ثيبثبٌ يؾّٕٝ

  گيوك ٔ ايٍ ٝجي٦ي اٍذ. عب ها ٭وا يي

اَلاى ها کّ هٔي  كه ْو ٕٕهد ٍب٥ذ فٕك ها َگبِ کوكِ ٔ نجخ پزٕ يب هٔ

ىك. ٍوي٤ کب٩ن يبكاّذ ها  گو٭ذ ٔ يٕٱ٤ ثهُل ّلٌ آٌ ها رب يي اُ ثٕك، يي ٍيُّ

کوك. اى ثيلاه ّلٌ  ؤه کوكِ، پيگيوي کبهْب ٔ رًبً ثب ٔاؽلْب ها ّو٣ٔ ييي

 )نؾ٢ّ چْى ثبى کوكٌ( رب يٞبن٦خ کب٩ن يبكاّذ، ّبيل يک كٱيٲّ ثٕك. 



 

 

 هع٣ٕ رکويى اهثبة: 

ٔٱزي يک ٍوثبى يب يک َٮو ثَيغي يب پبٍلاه ثواي گو٭زٍ يوفٖي يب كهفٕاٍذ 

گٮذ، ثَيبه َبهاؽذ  هيِ ييآيل ٔ يهزًَبَّ اى گو٭زب چييي َيكُ يي

کظ  رٕ يَهًبَي! ٍوثبى ايبو ىيبٌ َْزي! رٕ آٱبيي! ٍو »گٮذ:  ّل.ثّ أ يي يي

ثبال َگٓلاه. ايُٓب ها ثواي يٍ َگٕ! ايُغٕهي يٲبثم يٍ ٕؾجذ َکٍ.   َکٍ ٔ ٍو

 « رو اى رٕ َْزى. يٍ ثيچبهِ

 ٌيضم ثَيغيب: 

ؾم کبه ها هٍّٔ َکوك. اى ىيبَي کّ هئيٌ ٍزبك نْکو ّل، كيگو کٕنو گبىي ي

يگو يٕاٱ٦ي کّ كيگواٌ ْى ؽٕٚه كاّزُل. يضم عهَبد ًْبُْگي يَئٕنيٍ 

ْبي هىيي چُيٍ ايکبَي ها َلاّزُل ٔ كافم چبكهّبٌ  ٔاؽلْب. چٌٕ گوكاٌ

 فٕاٍذ يضم آَٓب ثبّل.  ثَيبه گوو ثٕك، اهثبثي كنِ يي

 !ثلْکبهي 

يٍ »، اهثبثي گٮذ: يک هٔى کّ يوفٖي گو٭زّ ثٕكو، يٕٱ٤ ؽوکزى اى إْاى

او، آٌ يٕٱ٤  اهلل يضوثي ؽَبة کوكِ يجه٪ي ها ثبثذ فًٌ ثلْکبهو. ٱجاًل َيك آيذ

ها ثگيوو ٔ  اُ يبْيبَّاي ثّ يٍ كاك کّ ؽٲٕٯ  َّٕزّ كٍذ« َلاّزى کّ ثپوكاىو.

اُ ها ثپوكاىو. ًْبَگَّٕ کّ گٮزّ ثٕك، يإيٕهيذ ها اَغبو كاكو. ْو  ثلْي فًَي

 677بَّ كٔ ْياه رٕيبٌ ؽٲٕٯ كاّذ. اگو يزإْم ثٕك، ٍپبْي ٔ ثَيغي يبْي

ّل. ؽٲٕٯ ايْبٌ کّ  رٕيبٌ ثيْزو يي 977رٕيبٌ اٙب٭ّ ٔ ثواي ْو ٭وىَل 

 هٍيل.  رٕيبٌ يي 2677يزبْم ٔ هئيٌ ٍزبك نْکو ثٕك، ثّ 

 ٕجؾبَّ َقٕهك: ! 



يٓلي عيايوي )اى إٮٓبٌ( يَئٕل ٍبىيبَلْي َيؤْبي ثَيظ  پبٍلاه ٍيل

)ٓ(   کوك: آيبكگبِ نْکو پبكگبٌ فبرى االَجيب اّو٫ ثٕك. َٲم يي َغ٬ 6نْکو 

 كه ّٓو ّّٕزو ثٕك.

اى ك٭زو ٭ويبَلْي کّ كه إْاى يَزٲو ثٕك، فجو كاكَل: ؽبط اؽًل کب١ًي  

كٍزٕه كاكِ اٍذ کّ يَئٕنيٍ ٔاؽلْبي نْکو ثواي ّوکذ كه يک عهَّ 

 ًْبُْگي ثّ پبيگبِ ّٓيل يلَي إْاى ثيبيُل.

يؾًل اهثبثي کّ يليو كافهي  ى هٙبيي يَئٕل ي٦بَٔذ َيؤ ٔ ٥هييٍ ٔ کوي

پبكگبٌ ثٕك، ؽوکذ کوكيى. ّّٕزو كه يَيو هاِ يب ٱواه كاّذ. ٕجؼ أل 

ٔٱذ پيُْٓبك کوكيى كه ّّٕزو ٕجؾبَّ ثقٕهيى ٔ ٍپٌ ثّ ًٍذ إْاى 

 ؽوکذ کُيى.

ثب يزو  577ثّ كکبٌ کهّ پيي ه٭زيى. ايٍ كکبٌ كافم يک کٕچّ ثٕك. ؽلٔك 

 فيبثبٌ إهي ٭بٕهّ كاّذ. عهٕي كکبٌ پيبكِ ّليى. 

ثيذ انًبل يَهًيٍ اٍذ. يب َجبيل  يايٍ فٕكهٔ»اهثبثي ا٥زواٗ کوك ٔ گٮذ: 

آيليى. يب ًْيٍ يٲلاه اٍزٮبكح ّقٖي  ايٍ ٭بٕهّ ها ثب فٕكهٔ كافم کٕچّ يي

 «ايى، عٕاة فلا ها چگَّٕ فٕاْيى كاك. اى ايٕال ٥ًٕيي کوكِ

َقٕهك. ثب إواه يب ٭ٲٜ چُل نٲًّ َبٌ فبني فٕهك. ٍپٌ ثّ ايْبٌ ٕجؾبَّ 

 ًٍذ إْاى ؽوکذ کوكيى. 

 :رٍٕٜ َيؤْبي يب « 9کوثالي »٥ًهيبد ثيهگي ثب َبو  61كه ٍبل  هاىكاهي

ل ٍزبك ٕٕهد گو٭ذ. ْل٫ ٥ًهيبد، رٖو٫ ّوٯ ثٖوِ ثٕك. يٍ يَئٕ

ربَک ٔ گؤْبٌ ٔ ع٦ًًب يکٖل كٍزگبِ  57ىهْي كاهاي  ىهْي نْکو ثٕكو.

ْبي يُٓلو  ّبٌ ٩ُيًزي يب اى ٍٔبيم ٍبنى كٍزگبِ َٮوثو ٔ ٩يوِ ثٕك. رًبو

 ّلح كًٍّ رکًيم ّلِ ثٕك.



  ّؽبط ّٓيل کبه ثٕكٌ  )انجزّ ثب ًْذ، ٢َبهد يَزٲيى، رالُ ؽويٖبَّ ٔ پبث

 (.کّ ٭ويبَلح كالٔه نْکو ثٕكَل اؽًل کب١ًي

ٔ اكايّ ٥ًهيبد، كاّذ. كه ّو٣ٔ  گوكاٌ ىهْي ثبيل كه ٥ًهيبد ّوکذ يي

پْزيجبَي َيؤْبي پيبكِ ها ٥ٓلِ كاه ثٕك. يٲو ربکزيکي نْکو كه ايٍ ٥ًهيبد 

ْبي َيًّ ٔيواٌ فويْٓو ثٕك. چٌٕ ًْبُْگي ٔ پْزيجبَي آٌ  يکي اى ٍبفزًبٌ

ًّْ َٮواد ٔ اكٔاد، يضم ربييٍ آة ٔ ٩نا، ٍٕفذ ٔ يًٓبد ٔ اٍکبٌ َيؤْب 

 ت ٥ًهيبد ثّ ٍُگو ٭ويبَلْي ثؤو.کبه كّٕاهي ثٕك، يٍ ٭وٕذ َکوكو کّ ّ

آيل. ٍٕاه ثو يٕرٕه رويم ّل. كه ٭وٕزي  اهثبثي ها كيلو کّ اى ٍزبك ثيؤٌ يي 

ّٕك؟  ثَذ اى أ پوٍيلو: ٥ًهيبد چّ ٍب٥زي ّو٣ٔ يي کّ ثُل کالِ آُْي ها يي

ٍوي٤ فلاؽب٭٢ي کوك ٔ ه٭ذ. أ ها ثواي ًْيّْ كيگو « ٭ًٓي. ث٦لًا يي»گٮذ: 

  َليلو.

گٮذ ٔ  اُ ها ثب يٍ يي كه ؽبني ثٕك کّ ث٦ٚي اى کبهْبي ىَلگي ّقٖيايٍ 

کوك.  ّل. انجزّ چُل ٍبل اى أ ثيهگزو ثٕكو ثب يٍ يْٕهد يي ٢َوو ها عٕيب يي

ثواي يضبل: ُْٕى چُل يبِ اى اىكٔاعِ َگنّزّ ٔ کًي َگواٌ ّٓبكد فٕكُ 

و، آيخ ّويٮّ كاه ّٕك. ثّ أ پيُْٓبك کوك فٕاٍذ ىٔك ثچّ ثٕك. فيهي كنِ يي

کّ ك٥بي  )سة ّت لٖ هي لذًک رسِٗ ط٘جِ اًک سو٘ع الذعبء(٥ًواٌ ها  ٍٕهح آل 56

ها ثّ أ ٥ٞب ٭ويٕك، كه ٱُٕد ًَبى «يؾيي»ىکويبي پيبيجو اٍذ ٔ فلأَل 

 يقًٖٕٕب ًَبى ّت ثقٕاَل. 

يؾًل اهثبثي  ٥هيآاليِ، يليو اليٰ ٔ کبهكاٌ  ٍواَغبو آٌ عٕاٌ يقهٔ، ثي

کُبه ٍبؽم ثُله رًبو ٔيواٌ فويْٓو ثب روکِ فًپبهِ ثّ  9نٮغو٥ًهيبد ٔاكه 

 ّٓبكد هٍيل ٔ هٔؽِ ثّ يهکٕد ا٥هي پؤاى کوك. 





 

 

 

 

ٌِايِدلثچًِِکُچًِپسِکُچً

كه يُٞٲخ يوىي ّهًچّ كه ًّبل فويْٓو رٍٕٜ  ٥1ًهيبري ثب َبو کوثالي

كاّذ.  ْبي ىيبك هٔى ٕٝل كْيل. رک ٔ پبرک 01هىيُلگبٌ يب اَغبو ّل. ؽلٔك 

 اى كٔ ٝو٫ ؽٰ ٔ ثبٝم كْٓب ْياه َٮو کْزّ ٔ يغؤػ ّلَل. 

ؽبط اؽًل ّٓيل اٍالو ٍپبِ َغ٬ اّو٫ ثّ ٭ويبَلْي ٍوكاه هّيل  6نْکو 

ٍالو فلأَل كيبكو ثو آٌ کوك.  اي ايٮب يي کب١ًي َٲِ ٭٦بل ٔ ر٦ييٍ کُُلِ

کّ ثّ  بك،ث يانٓ ي ٔ هٔؽِ كه يهکٕد ا٥ال يًٓبٌ أنيب ٔ اَجيبثيهگٕاه  ّٓيل

 اٍذ. چُيٍ يٲيٍ 

 57ْوگؤْبٌ گؤْبٌ ثٕك.  57ل ىهْي يزْکم اى ْبي آٌ ٔاؽ يکي اى يگبٌ

 17كٍزگبِ ّبيم  577كه افزيبه كاّذ. كه يغ٣ًٕ كاهاي  پُٕكٍزگبِ ىهْ

کِ، عوصٲيم، ثيم  يلکِاو ،  555كٍزگبِ " 57َٮوثو "پي او پي" ٔ  27ربَک، 

 رَٞيؼ ي٤ٕٙ اٍزٲواه ٔ ٩يوِ. ثواي کُلٌ ٍُگو ٔ ٍبفذ ٍکٕي ّهيک،

 57فبکي )فْبيبه( ٔ  ثو يقٖٕٓ آثي كٍزگبِ َٮوثو ٔ يًٓبد 57ًْچُيٍ 

ؽک ّلِ ثٕك. « كعهّ»هٔي آٌ کهًخ ثٕك کّ  کبٍکبِٔل ثوىيهي(كعهّ )كٍزگبِ 

 ْب كاّزُل ْب رؾوک ٔ ٱلهد عٕالٌ ثيْزوي ََجذ ثّ ربَک كعهّ



يبٌ كه پبيبٌ ك٭ب٣ يٲلً هٔي رويٍ ى آفويٍ ٭ويبَلِ ايٍ گؤْبٌ كه ثؾواٌ 

. ثيْزو )فلا أ ها هؽًذ کُل( فويْٓو يؾًل کْبيي ثٕك.-يؾٕه عبكِ إْاى

آثبكي ثٕكَل. پبٍلاهاٌ إ٪و  َغ٬ ْب اى اٝوا٫ إٮٓبٌ ثقٖٕٓ َلِ گؤْبٌ٭ويب

ثُلِ ٔ  ل فلايک كٍزِ رب يچ ٱ٤ٞ ٔ عبَجبى ثٕك. ؽًيپٕه ، ٍهًبَياكِ کّ  ٥وة

و اِ َْزُل کّ كه فبٝو يهىيُلگبٌ كالٔه يليٍ  هّئ ؽَ ئ کب١ً ييچزوا

کّ ٍّ گؤْبٌ ربَک  يآَبٌ َبو ثجوو. انجزّ ىيبَ يبَلِ اٍذ رب ثب ا٭زقبه اى

گوكاٌ ربَک » يگبٌ ىهْيپٕه ٭ويبَلِ گوكاٌ ثٕكَل. َبو آٌ  ى، ٥وةيكاّز

 ثٕك.«ٕٮو

ْبي يقزه٬ ثب  رًبو ايٍ ٍٔبيم ٩ُيًذ گو٭زّ ّلِ اى كًٍّ كه ٥ًهيبد 

ٔ فَزگی َبپنيو ثّ ٭وك  يُؾٖورالّٓبی ؽويٖبَّ،  ،هٔىي ْبي ّجبَّ يگيويپ

 ؽبط اؽًل کب١ًي ع٤ً آٔهي ّلِ ثٕك.

ثُلي  گبْي يک كٍزگبِ ها اى چُل كٍزگبِ يُٓلو ّلِ يب ٍٕفزّ ٍوْى

ّل. يٕٱ٤ ؽوکذ ْو  ْب رإييٍ يي کوكَل. ٍٔبيم يلکي اى يُٓلو ّلِ يي

. چٌٕ اؽزًبل َٲٔ ىيثٕك َگواًٌّْ  آرِ كٍزگبِ يب ىيبٌ ريواَلاىي ٔ اعواي

٭ُي ٔ اى کبه ا٭زبكٌ يب ثؤى ؽبكصّ يضم اَٮغبه اى كافم ٔ آٍيت ّليل َيؤْبي 

 فٕكي ثَيبه ىيبك ثٕك. 

كه ٍپبِ پبٍلاهاٌ اَٲالة اٍاليي ؽبط اؽًل کب١ًي كه ي٣ٕٕٙ ؽٮ٠ ٔ 

کى، َگٓلاهي ثيذ انًبل، ع٤ً آٔهي ٍٔبيم يٕهك َيبى، ٕو٭ّ عٕيي ٔ ْييُخ 

ىثبَيك ٭ويبَلْبٌ ٔ َيؤْب ثٕك. گبْي ثب ٢َبهد ؽبط اؽًل يک كٍزگبِ ثب ٔىٌ 

 ّل.  ْب ثب يْٲذ ٭وأاٌ ثيؤٌ کْيلِ يي الي هٔكفبَّٔ  ْب رٍ اى ٥ًٰ گم كِ

ا٭واك ٔاؽل ر٦ًيواد ىهْي كه ع٤ً آٔهي ٍٔبيم ث٦ل اى ْو ٥ًهيبد ثَيبه  

رٕپ يُٓلو ّلِ ٔ اى کبه ا٭زبكِ  کْزّ ّلِ ثٕكَل. ّبيل كْٓب ربَک ٔ  فجوِ ٔ کبه



ّل رب آَٓبيي کّ ٱبثم ر٦ًيو ٔ اٍزٮبكِ ثبّل،  ٔ ٍٕفزّ ثّ ر٦ًيوگبِ يُزٲم يي

 اَلاىي ّٕك. هاِ

َژاك اْم َغ٬ آثبك ثَيبه پو رؾوک ٔ گُٕ ثّ  يَئٕل ر٦ًيوگبِ پبٍلاه َبكهي

کوك،  ْبي يُبٰٝ ٥ًهيبري ؽوکذ يي ٭ويبٌ ؽبط اؽًل ثٕك. ْو يٕٱ٤ كه عبكِ

اي يُٓلو  پبييل رب ثجيُل آيب ٍٔيهّ ٔ ًّْ عب ها يي كاّذگبِ ثّ چپ ٔ هاٍذ َ

ّلِ ٔ اى کبه ا٭زبكِ َْذ کّ ثزٕاٌ آٌ ها ثّ ر٦ًيوگبِ ىهْي يُزٲم کُل. ٍپٌ 

ه٭ذ. ر٦لاكي  له ييث  اُ اى رٍثب كيلٌ فّٕؾبني ٔ رجَى ؽبط اؽًل فَزگي

کوكَل. آَبٌ  کبه يياٍيو ٥واٱي کّ كه ىهْي رقٖٔ كاّزُل، كه ر٦ًيوگبِ 

 كاكَل.  ّي٦ّ ينْت ثٕكِ ٔ هٙبيذ فٕك ها كه فليذ کوكٌ َْبٌ يي

گؤْبٌ، ٕلْب کيهٕيزو اى يکليگو ٭بٕهّ كاّزُل.  57ّل کّ  ىيبَي يي

گؤْبَي كه ٩وة کْٕه، يک گؤْبٌ كه ٭بٔ، گؤْبَي كه اٝوا٫ عبكح فويْٓو 

فٕىٍزبٌ كه ؽبل آيٕىُ  ٔ ر٦لاكي كه ٱواهگبِ پْزيجبَي ثيٍ ّّٕزو ٔ ُگزَٕل

 ثوكَل.  ٔ آيبكگي ٔ اؽزيبٛ ثّ ٍو يي

يَئٕنيذ  .يؾًل اهثبثي ٍزبك ىهْي ٍبىيبَلْي ّل ثب رلثيو ؽبط اؽًل ٔ ٥هي

. ؽبط اؽًل يَئٕنيذ ثٕك ايٕه اكاهي ٔ پْزيجبَي ٔاؽلْبي ىهْي ها ٥ٓلِ كاه

ايٍ كه  ٍزبك ىهْي ها ثُب ثّ پيُْٓبك اهثبثي ثّ يٍ ٔاگناه ًَٕكَل. پيِ اى

 ُّبفذ. ْبي اكاهي نْکو فليذ کوكِ ثٕكو، ايب ؽبط اؽًل يٍ ها ًَي ٔاؽل

ٔاؽل رلاهکبد، ؽَيٍ كْٲبَيبٌ ٔاؽل ر٦بٌٔ، يُٕچٓو كه َيب  ؽَيٍ ي٦زًل

٥جلني )اى ٱبنٓو كنيغبٌ( ي٦بَٔذ َيؤ، يٓلي ؽبط ٱليوي )اى هأَل( ٔاؽل  

 ئٕنيذ كاّزُل. آيٕىُ ٔ ٕٮله رٕکهي )اى َغ٬ آثبك( ٔاؽل يقبثواد يَ

ثيبَي  هٙب فُٕ ٔ يؾًل ٭ؽَيٍ پبهٍب 1كه عويبٌ ٥ًهيبد کوثالي 

يؾًل چٕپبَي، إ٪و  چي ٍُگو ٍزبك ٔ ًْچُيٍ يؾًل كْٲبَي، ٥هي ثيَيى



ا... يوَغيبٌ )فلا أ ها هؽًذ کُل( َيؤي  ٝبْوپٕه، اؽًل آ٭زبثي، ٍي٬

 ثٕكَل. ْوگَّٕ فليبد  آيبكِ ٔ يرلاهکبر

ْبي ربَک ثب گبىٔئيم ثٕك. َّزٍ ايٍ  رلاهکبد َّزٍ گهٕنّْبي  اى عًهّ کبه

 57ْب رٲويجًب يک يزو ٕٝل ٔ  ّل. گهٕنّ ْبي ٍُگيٍ ثبيل گؤْي اَغبو يي گهٕنّ

ّل، آ٩ْزّ ثّ  ْبي يًٓبد ثيؤٌ آٔهكِ يي ٍبَذ ٱٞو كاّذ. ٔٱزي اى ع٦جّ

يم آٌ ه٩ٍٔ ٔ ٥َٕي يٕاك َٮزي ثَيبه چوة ٔ نيي ثٕك. پٌ اى َّزٍ ثبيل گبىٔئ

ثّ ّل رب ثواي ؽًم ثّ فٜ يٲلو ٔ رؾٕيم  ْبي کُّٓ فْک يي ثب پبهچّ

 ْب آيبكِ ثبّل. ْبي ربَک َيؤ

ّل.  ْب َّزّ يي هٍيل. ثبيل كه َٕه کى ٭بًَٕ گبْي يًٓبد ّت ُْگبو يي

كَل ٔ ى ْب ثّ عبٌ يي انجزّ ٔاؽل يًٓبد نْکو ثب يَئٕنيذ پبٍلاه ؽبط هؽًزي

ٔ كاكَل  ىيبٌ ٥ًهيبد ًّْ كٍذ ثّ كٍذ يکليگو يي کوكَل. ايب ثَيبه رالُ يي

ٌ كه بگو٭ذ. يلري ْى پبٍلاه ٥جبً يجيُي ي٦بٌٔ ايْ ٕٕهد ييثيهگ کبهي 

 ايٍ ٔاؽل ثٕكَل. 

اکجو کٕيويبٌ )ثيلگهي(، اييوؽَيٍ  ٔهكيبٌ، ٥هي يؾًل اهلل ٥هي٭ ٥جبً كْٲبَي

ْو نؾ٢ّ آيبكگي  کبه ٔ هعبيي )ْو كٔ اى کبّبٌ( هاَُلگبٌ ّغب٥ي ثٕكَل کّ ٦َُب

آة ٔ آمٔٱّ، ٍٕفذ ٔ يًٓبد، ثبروي، ٍٔبيم يلکي ٔ ٩يوِ ها ثّ  ،كاّزُل

 كه فٜ يٲلو ثوٍبَُل.و يكهگْبي  گؤْبٌ

إ٪و كاكفٕاِ ثيْزو أٱبد هاَُلِ ربَکو ٍٕفذ ثٕك. گبْي كه ّوايٜ ثَيبه 

ْب ثبيل ٍٕفذ ها ثّ  ْبي ّت ٔ ىيو آرِ گهٕنّ كّٕاه ٔ ٍقذ يبَُل َيًّ

 ْبي ىهْپُٕ ثوٍبَل. ّت ٔ هٔى، كٔه ٔ َيكيک، ربهيک ٔ هٍّٔ ثوايِ كٍزگب

هکبة ثٕكَل. ٔٱزي اى ٝويٰ  يٞوػ َجٕك. ًْٕاهِ پبثّ  يٍزبك ىهْ يؤْبيَ

ثّ كٍزٕه َلاّزُل.  يکبهكٔيلَل ٔ  ّل، آَٓب يي ٍيى كهفٕاٍذ َيبى يي ثي



آَبٌ  فٕهكگي كٍذ، ٔانقْيلگي پب  عواؽذ عيئي، کَبنذ، کٕ٭زگي گوكٌ، ٔا

 کوك. ها يغجٕه ثّ ٥ٲت ه٭زٍ ًَي

 .کوكَل ْبي ّليل يي ثوفي يضم چٕپبَي ثو اصو اٍزُْبٯ گبى ّيًيبيي ٍو٭ّ

ٔهكيبٌ ثب گٕ٭زگي گوكٌ ؽبٙو ثّ روک ٕؾُخ کًک ثّ هىيُلگبٌ  يب يضم اهلل

 اٍالو َجٕكَل. 

يب٭زّ )اى آة ّيويٍ( ٥جبً ٭کبهي ٔ  ٍوثبىاٌ ًْوىو ٍيل يٖٞٮي كٍذ

)ْو كٔ اى ييكل( ثب آَلاو ربَکْبٌ ثّ ّٓبكد هٍيلَل. ٍيل  ٥هي كاكايي

لآثبك ي)اى اثٕىياَٖبه يىاكِ ٔ ٥ه يٖٞٮي ٔ ثواكهُ ٍيل يورٚي ٔ ٥جبً يؾًٕك

ک هىيُلح ي٥هي کْٕي )اى کبّبٌ( ٭ويبَلِ ربَک ثٕكَل. ب ي( اى َيؤْبي فليّ 

 ّل. ًَيْبي ربَک ثٕك کّ اى ؽٕٚه كه فٜ يٲلو فَزّ  ثَيغي ّغب٣ اى َيؤ

 اى َيؤْبي ربَک ثٕك کّ كه ّهًچّ ثّ ّٓبكد هٍيل. ٭پٕه ٍبنًي ٩اليوٙب

ّبٌ يٕهك  اکجو هأَلي )ثيلگهي( اى َيؤْبي َٮوثو ىهْي ثٕك. كٍزگبِ ٥هي

إبثذ يّٕک ثبنگوكْبي كًٍّ ٱواه گو٭ذ ٔ ثب آَلاو آٌ كٔ چْى ايْبٌ 

 اٝوا٫ ّٓو ؽهجچّ( كهّل.)آٍيت ّليل كيلِ ٔ ثواي ًْيّْ َبثيُب ٔ عبَجبى 

ٔ  يرٕپچ ي،  کًکيذ ٭ويبَلِ، رٕپچيَٮو فليّ ثب يَئٕن 4ْو كٍزگبِ ربَک 

ْبي  گبٌ ىهْي ٱبثم يٲبيَّ ثب گوكاٌير٦لاك ّٓيل ٔ يغؤػ كه  هاَُلِ كاّذ. 

 يک ٍُگو يؾکى  ٔ يزؾوک اٍذ.پيبكِ َجٕك؛ چٌٕ فٕك كٍزگبِ ىهْي 

م يٕهك يکّ كه َجٕك ايکبَبد ٔ ٍٔبُيژِ ايلِ ثٕك. ثّ ٔيچيٍ ٔ پيبه ٍُگيکبه ثَ

 يبد ا٭واك ثوايكه ثؾجٕؽخ ٥ًه رلأو كاّذ. يجبَيٍ ٔ پْزيرإي يٓبيٍقزى بيَ

ثُب ثّ هٍبَلَل.  يٍ فٕك ها اى اٱٖب َٲبٛ يياى آٌ ثبه ٍُگ يثّ كُٔ گو٭زٍ ثقْ

اى ) ىاكِ ٔ كاكفٕاِ ْبّى يها پبٍلاهاٌ يٖٞٮ يا چُل ْٮزّ كٍزٕه ؽبط اؽًل

ها  يا چُل ْٮزّپٌ اى آٌ  يْ٪ٕل فليذ ّلَل. يكه ٔاؽل ىهْ (ٍپبِ إٮٓبٌ



 يؤْبيْبٌ اى َيا آيلَل. يىهٍْزبك  ثّکًک  يثواپٕه  اؽًل يؾًٕكْى پبٍلاه 

بد يٍ ٥ًهيث٦ل اى ا كه ٍزبك يْزوک ٍپبِ پبٍلاهاٌ ثٕكَل. يجبَيآيبك ٔ  پْز

 لا... کب١ى ىاكِ ثّ ٍزبك آيلَل.يو پبٍلاه يگ ٔ َٮٌ يٕٝالَ

گنّذ ثو انزٓبة ٔ ّلد آٌ  اى آ٩بى عُگ ْو چّ ىيبٌ ييو ٕٕهد ثّ ْ

کْٕهْبي ٩وثي ثّ  ٍبفذ گو٭ذ. إَا٣ ٍالؽٓبي ّل ٔ أط يي ا٭ئكِ يي

ٍوکوكگي آيويکب کّ ٝو٭لاه ٍوٍقذ ؽٲٕٯ ثْو اٍذ!! ثّ ٕلاو عُبيزکبه 

 ّل.  ْليّ يي

 کْٕهْبي ٭ؤُّلِ َٮذ يضمٔ گْبك ْييُّ آَٓب ها ْى اى کيَخ ثيهگ 

كافم آٌ  يٌ ثّ هاؽزيکب ٔ اَگهيکّ ٭ٲٜ كٍذ كهاى آيو٥وثَزبٌ ٔ کٕيذ 

کوكَل. ايٍ ي٦وکّ ييلاٌ آىيبيِ إَا٣ ٍالؽٓب ّلِ ثٕك ٔ  پوكافذ ييؤك، يي

 كاكَل. رکبيم يب٭زخ آٌ ها يغلكًا ثّ اهرِ ٕلاو رؾٕيم يي

ْب كه کبهثوكْبي يقزه٬ ٥هيّ  گَٕبگٌٕ عُگي ثب إَا٣ ثًت ْٕاپيًبْبي

اد، اكٔاد، ٍُگوْب ٔ اٍزؾکبيبد ها کْٕهْبي ثّ ١بْو يزًلٌ ٔ آىاكي َٮو

 كاكَل.  فٕاِ ٔ ٣َٕ كٍٔذ اَگهيٌ ٔ ٭واََّ كه افزيبه يزغبٔىاٌ ٱواه يي

ْبي يقزه٬ هٔي يٕا٤ٙ يب  ٭ؤَل ْٕاپيًب كه اهرٮب٣ 57گبْي أٱبد ثيِ اى 

ْٕاپيًبْبي كًٍّ  هيقزُل. )انجزّ ث٦ٚي اى ْب ها يي کوكَل ٔ إَا٣ ثًت پؤاى يي

 .!(٭وٍزبكَل ْى ثواي هىيُلگبٌ ٭ؤ يي«َبيّ  ايبٌ» ْبي اهرِ ٥واٯ يب  ا٥الييّ

اي يکي اى آَٓب ثٕك کّ اهرِ ث٦ضي كه ٍٞؼ ٍٔي٤ ٥هيّ  ْبي فّّٕ ثًت

ّٕك،  کوك. ُْگبيي کّ ثًت اى ْٕاپيًب پوربة يي هىيُلگبٌ اٍالو اٍزٮبكِ يي

اي  يقيٌ إهي علا ّلِ ٔ كاَّاي اى  ٕلْب ثًت کٕچک ثّ ٕٕهد فّّٕ

کُل، اَٮغبه هؿ  ّٕك. ٔٱزي َٕک آَٓب ثّ ىييٍ يب چييي ثوفٕهك يي پبّيلِ يي

كْل. ٱلهد رقويت ْو كاَّ ّبيل ثّ اَلاىح يک َبهَغک كٍزي اٍذ. ْو  يي



ك٭٦ّ کّ يٕهك اٍزٮبكِ ٱواه گيوك، كْٓب كاَخ آٌ ٥ًم َکوكِ هٔي فبکوييْب، 

ّٕك. ْو نؾ٢ّ ايکبٌ اَٮغبه  ْب هيقزّ يي يَيو عبكِ ْب يب ٍُگوْب، الثالي فبک

 ٔ رٓليل عبٌ ا٭واك ٔعٕك كاهك. 

اي کّ  ْب ها ثهل ثٕك. ْو ك٭٦ّ ّيٕح فُضي کوكٌ ايٍ ٣َٕ ثًت ٭٥جبً كْٲبَي

ْب ها  پٌ اى آٌ كْٲبَي إواه كاّذ کّ ثؤك ٔ يُٮغو َْلِ ،ّل ثًجبهاٌ يي

ثب َيؤْبي ٔاؽل رقويت ثٕك. فُضي کُل. كه ؽبني کّ يَئٕنيذ فُضي کوكٌ 

ٍ ٭بٕهخ ئ كه اْب ثگنهك  ْب ٍب٥ذ چي ايب ايکبٌ كاّذ رب ىيبٌ هٍيلٌ رقويت

 به آَٓب ْى فيهي ىيبك ثٕك.ُُل.کيت ثجيا٭واك ٥جٕه کُُلِ آٍ يىيبَ

فبکويي يؾم اٍزٲواه َيؤْبي ىهْي ٔ ٍُگوْبي يب چُليٍ يورجّ ثًجبهاٌ 

٥جبً ه٭زى رب ثجيُى چگَّٕ فُضي  اي ّل. يک يورجّ ْى يٍ كَجبل فّّٕ

 کُل. ٍپٌ يب ْى چُل ربيي اى آَٓب ها ثبى کوكِ ٔ ٱ٦ٞبد آَوا علا هيقزيى.  يي

ٔٱزي اٍزکجبه عٓبَي كيلَل، ثَيغيبٌ كالٔه ايواَي ٕلْب ربَک اهرِ يزغبٔى 

اَليْي کوكِ ٔ ٕلْب ربَک  کُُل، چبهِ عي يُٓلو يي ث٦ش ها ثب يّٕک آهپي

 ٍبفذ ّٕهٔي رؾٕيم ٕلاو عُبيزکبهگوكيل. « 02ري»ّلحپيْو٭زّ ٔ رٲٕيذ 

ٱلهد ّوٯ، کْٕه ي٢هٕو ٔ يَهًبٌ ا٭٪بََزبٌ ها  انجزّ چٌٕ کْٕه ّٕهٔي اثو

رٖو٫ کوكِ ثٕك، عًٕٓهي اٍاليي ثو اٍبً ١ٔيٮّ اٍاليي ٔ اََبَي آٌ ها 

 کوك. يؾکٕو ًَٕكِ ٔ اى يوكو يَهًبٌ ا٭٪بٌ ؽًبيذ يي

ْبي ىهْي ٔ  َٮواكي گو٭زّ رب كٍزگبِايٍ کْٕه َيي اى ٍالػ ٍجک ا

ّکبهي ٔ ٩يوِ ثب اهرٮب٣  يزوي ٔ ْٕاپيًبْبي ثًت ا٭کٍ 4ْبي كٔه ثوك  يّٕک

پؤاىي ثَيبه ثهُل کّ اى ريوهً پلا٭ُلْبي ْٕايي كٔه ثبُّل، كهافزيبه اهرِ 

ْبي ٙل َٮو، ٙل فٕكهٔ ٔ ٙل  گناّذ. إَا٣ گَٕبگٌٕ ييٍ يزغبٔى ث٦ش يي

گو٭ذ. رب كه ٍبنٓبي پٌ  كٌ ىييٍ كه افزيبه ٕلاو ٱواه ييربَک ثواي يَهؼ کو



اى عُگ ٔ كه ٕهؼ کبيم ًْچُبٌ عبٌ کْبٔهىاٌ، چٕپبَبٌ، کبهگواٌ ٔ هْگنهاٌ 

ثي فجو ها ثگيوك ٔ يب َٲٔ ٥ٕٚ کُل. ْياهاٌ ٍٔبيم هيي ٔ كهّذ رٍٕٜ 

کْٕهْبي اهٔپبيي کّ يزًلٌ ٔ كنَٕى ؽٲٕٯ ثْو َْزُل!! ثّ اهرِ يزغبٔى 

 ّل.  پوكِ يي٥واٯ ٍ

ْو يٲلاه اى رغٓيياد ٢َبيي اهرِ يزغبٔى ث٦ش ٥واٯ يُٓلو ّلِ يب ثّ 

کوكَل. يزغبٔى ْو هٔى اى   ّل، چُل ثواثو ثوايْبٌ عبيگييٍ يي ٩ُيًذ گو٭زّ يي

يب٭ذ. رب  ْبي ٢َبيي آٌ گَزوُ ثيْزوي يي ّل ٔ ٍبىيبٌ رو يي هٔى ٱجم يَهؼ

 ٱجِم آٌ َْل.  پبيبٌ عُگ ْيچگبِ ىهاكفبَخ ٕلاو کًزو اى

ْب، کْٕهْبي  ؽزي كه ثقِ َيؤي اََبَي ثّ كٍزٕه ٔ ًْبُْگي آيويکبيي 

يُٞٲّ يضم يٖو، اهكٌ ٔ ٍٕكاٌ ثّ عي کْٕه ٍٕهيّ ثواي ٕلاو َيؤْبي 

ْبي يقزه٬ يضم پْزيجبَي، يقبثواد، ر٦ًيواد، ٍبفذ  كأٝهت كه ثقِ

الل ٍيبٍي ثيٍ ٭وٍزبكَل. انجزّ ّبِ ؽَيٍ اهكَي ك اٍزؾکبيبد ٔ ٩يوِ يي

ٕلاو ٔ آيويکب ثٕك. ثب إواه ٭وأاٌ رٕعّ آيويکب ها ثّ پْزيجبَي ٔ رؾٕيم ٍالػ 

 کوك.  رو٩يت يي

ٔ آىاكي فٕاِ آنًبٌ!! إَا٣ ٍالؽٓبي ًّيبيي ها پيْو٭زّ کْٕه يزًلٌ ٔ 

ثواي کْزبه كٍزّ ع٦ًي ىَبٌ ٔ کٕكکبٌ ثي ك٭ب٣ ٔ ٩يو ٢َبييبٌ ّٓوْب ٔ 

اي اََبَيذ ٔ هؽى  و ٔؽْي کّ ٔعٕك َؾَِ اى مهِهٍٔزبْب كه افزيبه ٕلا

 كاك. رٓي ثٕك، ٱواه يي

ٔ يزًلٌ ٩وثي يٓى کَت كهآيل ٔ هَٰٔ رغبهد  عٓبٌ أل ثواي کْٕهْبي

كه ثبىاهْبي فٕك ٔ َيي رلأو ٭الکذ، ثلثقزي، ثيًبهي ٔ ٔيواَي ثواي کْٕهْبي 

 اٍاليي ثٕك. 



ثبنگوك ٔ كه  6وؽهّ أل ثيکبه َجٕك. كه يْى  آيويکب كه ٭ؤُ رَهيؾبد 

ثبنگوك ٍبفذ آيويکب رؾٕيم اهرِ ٕلاو ّل. ًّْ ٔ ًّْ ثّ  91يوؽهّ كٔو 

 ثيبه ي٦وکّ ثٕكَل.  اي آرِ گَّٕ

كٍٔذ!! ٔٱزي ثٕك کّ ٕلاو ٔؽْي  عٍْ ٔ ّبكي کْٕهْبي يزًلٌ ٔ ثْو

گيوك. آٌ يٕٱ٤ ٍيم ٔهٔك ْياهاٌ يغؤػ ثّ  گبىْبي ّيًيبيي ها ثّ کبه

کْٕهْبي اهٔپبيي )ثّ ٔيژِ آنًبٌ( ييهيبهكْب كاله كهآيل  ْبي ثيًبهٍزبٌ

 كوك. ٥بيلّبٌ يي

ْى اى آفٕه » :انًضم كه ىثبٌ ٭بهٍي يُبٍت ؽبل آَبٌ اٍذ کّ ايٍ ٙوة

رٕاََزُل اصو ْو کلاو اى گبىْب ها هٔي  ًْچُيٍ يي «ييقٕهكَل ٔ ْى اى رٕثوِ.

ٔ فالٱيذ فٕك ثواي ا٥ٚبي يقزه٬ ثلٌ يٕهك يٞبن٦ّ ٱواه كُْل رب ثّ اثزکبه 

 کْزبه ي٢هٕيبٌ ثيٮيايُل. 

گبىْبي ّيًيبيي ثْٕبي ٥غيت ٔ ٩ويت يضم ٍجيي پٍٕيلِ، يبْي گُليلِ، 

ثٕ، ايب فٮّ کُُلِ  رقى يو٧ِ رٕي گويب يبَلِ، ٍيو ٔ ٩يوِ كاّزُل. گبْي ْى ثي

 ثٕكَل. 

کى ٔ ثيِ  1ْبي يقزه٬ يب ْى ثّ اعجبه ٔ رؾًيهي إَا٣ آٌ ها كه ٥ًهيبد

 5560كيى ٔ اٍزًْبو کوكيى. رب ايٍ کّ كه ايبو ٥يل َٕهٔى كه ّو٣ٔ ٍبل فٕه

ْبي آٌ  ّٓو يوىي ؽهجچّ ٥واٯ ْل٫ ثًجبهاٌ ّيًيبيي ٱواه گو٭ذ. كهکٕچّ

ىا ها يْبْلِ کوكيى. چُل  ْبي ثَيبه ٩ًجبه ٔ كْْذ ّٓو گْزيى ٔ ٕؾُّ

 ٕؾُّ اى ٕلْب ٕؾُّ کّ ؽٲيو كيلو:

                                                
« كهٔاىِ ّوٱئيواَي »انَبيوايي هئيٌ اٍزقجبهاد اهرِ ٥واٯ كه کزبة  ( ٍونْکو ٔ٭ي1ٰ

ْبي  ي ٍالػ ي ٭بٔ ثّ ٍٔيهّ َٕيَل: ثّ ٕٝه ٱ٤ٞ چٓم ٔ پُظ ْياه َٮو اى َيؤْبي ايواَي كه ؽًهّ يي

 ّيًيبيي يٖلٔو ّلِ ثٕكَل.



 ٭٭٭

کُبه كيٕاه کٕچّ  اُ ها عهٕ كهة فبَّ چوفّاي كٔ ٍبنّ 55،  57پَوثچّ 

ْب کْيلِ ثٕك. آچبه ثّ كٍذ رب  ثيٍ چوؿٔ  گناهكِ ثٕك. كٔ پبيِ ها ىيو كٔچوفّ

ايبٌ َلاكِ، ثب چًْبٌ ثبى ٔ  1هکبة ها ٍٮذ يب ّم کُل. ٍيبَٕه ىَغيو يب پُغّ

 ؽوکذ ٍوُ ها ثّ ثلَّ كٔچوفّ رکيّ كاكِ ثٕك.  كٔه نت کجٕك، ََْزّ ٔ ثي

 ٭٭٭

ثب نجبً َٕ يؾهي )ُکوكي( كه ٍٜٔ  ىٔط عٕاٌ، كٍذ كه كٍذ ًْليگو

کٕچّ کُبه ْى ا٭زبكِ ٔ ثي ؽوکذ، نجبَْبٌ ٍيبِ ّلِ، چًْٓب َيًّ ثبى، ثيٍ 

ّبيل چُل نؾ٢ّ  .اي پالٍزيکي. كافهِ گّٕذ يو٧ ثٕك كٍزْبٌ يک کيَّ

 ٱجم اى ثًجبهاٌ فويلاهي کوكِ ثٕكَل. 

 ٭٭٭

ْب ثبى ثّ ٝو٫ ٭وىَلاَِ، كٔ پبيِ  كاكِ، كٍذ يبكهي کُبه كيٕاه فبَّ رکيّ

كهاى هٔي ىييٍ ٱواه كاّذ. کٕكکي ّبيل كٔ ٍبنّ، ٕٕهد هٔي پبي يبكه 

يزوي كه چپ ٔ هاٍذ  1،  9ْبي  ٍبنّ كه ٭بٕهّ 6،  1كفزو ٔ پَو  2گناهكِ، 

هٍيل ثيهگزوّبٌ ثبّل، َيكيک كهة فبَّ ثّ هٔي  يبكه، چٓبهييٍ کّ ثّ ٢َو يي

 كاك.  ثٕك. ٭هِ ؽوکذ ٔ ٭واهّبٌ يبكه ها َْبٌ يي ٕٕهد ا٭زبكِ

يبكه، َٲٞخ يوکيي ايٍ پوگبه يؾجذ ٔ ًٌّ ايٍ ي٢ُٕيّ ثواي پُبِ گو٭زٍ 

کُل. گٕيي کّ  ثٕك. ٍيبَٕه ٭وٕذ ْو ؽوکزي ها اى يٕعٕك ىَلِ ٍهت يي

 رٕاَل ىيبٌ ها يزٕٱ٬ کُل.  يي

 ٭٭٭

                                                
 ٥َٕي يبكِ ًٍي فٞوَبک.= ( ٍيبَٕه1



ْذ ا٭زبكِ ثٕك. ٭ٲٜ اي ّيوفٕاهِ ثّ پْزِ ثَزّ ٔ ثّ پ يوك ييبََبني ثچّ

ٕٕهد گوك ٔ ىيجبي کٕكک يضم يک ٥ؤٍک ٱبثم يْبْلِ ثٕك. ٕٕهد ٍٮيل ٔ 

 کوك.  اُ ها ثيْزو ًَبيبٌ يي گوكُ، نجبٌ ٩ُچّ ٍبٌ ٍيبِ ّلِ

 ٭٭٭

چُل فبَّ ها ٍو ىكو. كه يکي اى آَٓب ٍٮوح ثيهگ پٍٓ ّلِ، ثيِ اى ثيَذ 

ٌٕ هٔى كٔو ٍبل ٔ ايبو چ. ثْٲبة پو اى ٩نا، ٭ٲٜ چُل ٱبّٰ فٕهكِ ّلِ ثٕك

ْب  ْب ٔ َجيوِ كاَى ّبيل ْى َِٕ چّ يي. ّبيل اْم فبَّ يًٓبٌ كاّزُل . ٥يل ثٕك

ثواي رجويک ٍبل َٕ ثّ فليذ پله ثيهگ يب يبكه ثيهگ هٍيلِ ثٕكَل. ايب ثّ 

 ْبي كه ٔ پُغوِ ها ثّ رًبو اربٯ ٔ كافم ٍٮوِ پبّيلِ ثٕك. ثًجبهاٌ، ّيّْ  َبگبِ

بَّ ؽٕٚه َلاّذ. ٍب٥ذ كيٕاهي ًْچُبٌ آُْگ ؽزي يک َٮو كه ف

كاك. گٕيي کّ ْيچ ارٮبٱي  ربک ها ثّ ٥اليذ گنّذ ٍوي٤ ىيبٌ اكايّ يي ريک

 َيب٭زبكِ اٍذ. 

 





 

 

 

 

 

 لْجَمهِِوگيهِدلمً

ْبي پوّٕه ثواي يوكو، فًٖٕٕب ع٤ً  پٕه ٍقُواَي ؽبط ّيـ عٕاك ٱبٍى

د َبّي اى اَٲالة ٔ عُگ هىيُلگبٌ كاّذ. ثو ٕجو ٔ يٲبٔيذ كه ثواثو يْکال

 کوك. رؾًيهي رکيّ يي

ّل، يُينْبٌ پبرٕٯ  آيل يب ثبهْب کّ كه فبَّ ثَزوي يي ْو يٕٱ٤ اى عجّٓ يي

هىيُلگبٌ ثٕك. أ اى ١و٭يذ هٔؽي ثَيبه ثباليي ثوفٕهكاه ثٕك ٔ كه ٭واى ٔ 

 ْبي رُل ٔ ريي عُگ ؽبنزي يز٦بكل كاّذ.  َْيت

ى يَئٕنيٍ ٔاؽل رجهي٪بد نْکو ايبو ْب ا إ٪و يْوٱيبٌ کّ ٍبلپبٍلاه 

يبِ ٱجم اى  4،  6َؾٕح آُّبيي يٍ ثب ؽبعي ثّ   »کوك:  ثٕك، ثوايى َٲم 7ؽَيٍ

كه ّٓيلاٌ گوكك کّ رٍٕٜ يؾًٕك ٥جلانٓي )ثوا پيؤىي اَٲالة اٍاليي ثويي

 ٥هي ٔ عٕاك( اَغبو ّل.

 أ فيهي ّغب٣ ٔ« آٱبعٕاك»اي كاهو ثُبو  كٍٔذ ٝهجّ»گٮذ:  يؾًٕك يي

آٔهك. ثيب رٕ ها ثب أ  فًيُي ها اى ٱى يي ْبي ايبو ْب ٔ ا٥الييّ َزوً اٍذ. ٥کٌ

ايبو ها ثواي اْم يَغل ٔ يؾم فٕاٍزيى، ثؤي  ّآُّب کُى رب ْو يٕٱ٤ ا٥اليي

 رؾٕيم ثگيوي. 



هٍّٔ ثٕك، كَجبل يؾًٕك هاِ  يک هٔى ٕجؼ پٌ اى ًَبى کّ ُْٕى ْٕا ربهيک

ايْبٌ »بك أ ها كيليى. يؾًٕك گٮذ: ا٭زبكو. كه ىيوگنه عهٕ يَغل ّٔ

أ كه کُبهُ يک ٍٞم کٕچک ٍويِ گناهكِ ٔ كه ؽبل چَجبَلٌ « آٱبعٕاكَل.

ْبي ايبو فًيُي ثو كيٕاه ثٕك. يب کّ كه ؽبل ؽو٫ ىكٌ ثٕكيى، رب پْذ  ا٥الييّ

 ٍوُ ه٭زيى. ؽزي يک يورجّ ثوَگْذ يب ها ثجيُل کّ يب کي َْزيى؟!

کوك.  عٕاك ر٦وي٬ يي آيل کّ اى ّغب٥ذ ّيـًْبٌ نؾ٢ّ ؽو٫ يؾًٕك يبكو 

ايٍ إ٪وآٱب اى كٍٔزبٌ »پوٍي ثّ ّيـ عٕاك گٮذ:  يؾًٕك پٌ اى ٍالو ٔ اؽٕال

اى آٌ ثّ ث٦ل ثب « کُى. ْب ي٦و٭ي يي يبٍذ. أ ها ثواي ًْکبهي كه پقِ ا٥الييّ

ْب يک يورجّ ْى  ؽبعي كٍٔذ ٔ ًْوىو ّليى. انجزّ ثّ كنيم ًْيٍ ٭٦بنيذ

هاٌ ايُيزي ّبِ كٍزگيو ّل. ٔني ًْچُبٌ آگبْبَّ ثو هاِْ رٍٕٜ يإيٕ

 «ٱلو يبَل. صبثذ

رًبو ٭کو ٔ مکو ٔ »کُل:  پبٍلاه ٥هيوٙب کًبل )كٍٔزبٌ( ّٓيل َٲم يي

ٍبل ثيْزو  21عٕاك ٔٱ٬ ثو اَٲالة اٍاليي ثٕك. كه ؽبنيکّ  ّيـ ىَلگي ؽبط

ثّ ّلد اي ىعوکْيلِ ٔ ثلَي َؾي٬ كاّذ. چٌٕ ثبهْب  َلاّذ، ايب چٓوِ

يغؤػ ّلِ ٔ چُليٍ روکِ فًپبهِ ٔ رٕپ كه پيکوُ ثّ عب يبَلِ ثٕك ٔ ثّ 

 كاك.  رو َْبٌ يي ايٍ ٥هذ أ ها يٍَ

گو٭ذ. اٝوا٭يبٌ  ثّ كنيم ؽٕٚه يلأو كه ك٭ب٣ يٲلً رًٖيى ثّ اىكٔاط ًَي

کوكيى.  کوكَل کّ اىكٔاط کُل. يک هٔى ثب أ ٕؾجذ يي ثّ أ إواه يي

و٭زبه يَبئم عُگ َْزيى. ٔٱذ اىكٔاط کوكٌ َلاهو. ايب اگو يب اآلٌ گ»گٮذ: يي

ىيبَي رًٖيى ثّ ايٍ کبه ثگيوو، ثب يکي اى ًَْواٌ ّٓلا اىكٔاط فٕاْى کوك رب 

ثب اىكٔاعى ٱليي ثواي اَٲالة اٍاليي ثوكاهو. ثّ ٍٓى فٕك فَبهاد عُگ كه 



ي عبي٦ّ اٍاليي ها کًزو کُى. ٩ى يک فبَٕاكِ ّٓيل ها کبِْ كْى ٔ ٱله

 «. آَبٌ ها فّٕؾبل کُى

٭ًٓيل. فٕكُ كايي كٔ ٝٮم  ا ثب ٥ًٰ عبَِ يي ايٍ يْکم فبَٕاكِ ّٓلا ه

اُ اؽًل ٱُليبَي كه آىاكٍبىي فويْٓو ثّ ّٓبكد  يزيى ثٕك. ّْٕو ًْْيوِ

 ا... ٔ ٝبْوِ( اى فٕك ثبٱي گناّذ.  هٍيل ٔ كٔ ٭وىَل )ؽجيت

َلاّذ. ثواي ؽبعي ؽزي يٕٱ٤ يوفٖي ٔ ثبىگْذ اى عجّٓ اٍزواؽذ 

ْبي يوكيي ثّ هىيُلگبٌ ٍوا٧ کْبٔهىاٌ ٔ كايلاهاٌ ثّ كّذ  آٔهي کًک ع٤ً

ه٭زيى. رب يٕٱ٤ ثبىگْذ ثّ عجّٓ ثواي گوكاٌ پيبكح  ْبي كٔه يي ٔ ٕؾوا ٔ هاِ

 کّ فٕكُ ي٦بٌٔ آٌ ثٕك، ثجوك. 7ايبو يؾًل ثبٱو

أ يک فٕكهٔي ثبهي )َيَبٌ( ّقٖي كاّذ. ٍٔيهّ َٲهيّ كه ايٍ گَّٕ 

ْبي كيگو ايٍ  ٦بنيزٓب ًْيٍ فٕكهٔ ثٕك. ؽزي ْييُّ ٍٕفذ آَوا ٔ فوط٭

آٔهك. ايٍ ه٭زبه  کوك. يکجبه ْى ثّ ىثبٌ ًَي ْب ها فٕكُ پوكافذ يي ثوَبيّ

 اُ ثٕك.  ٥بكي ٔ ًْيْگي

ثَيبهي اى يٕاهك يٍ هاَُلح آٌ فٕكهٔ ثٕكو. يک هٔى آٌ ها رؾٕيم يٍ كاك. 

آثبكي کّ كه ايٍ کبهْب ًْيّْ ٭٦بل،  وواالٍالو ّيـ اؽًل ف ثّ ًْواْي ؽغذ

 ْب ثّ اٝوا٫ يوَغبة ه٭زيى. هکبة ثٕك، ثواي كهيب٭ذ کًک آيبكِ ٔ پب ثّ

فواة ّل. كْٓب کيهٕيزو ثب ّٓو ٭بٕهّ كاّزيى.  ی يبيٕٱ٤ ثوگْزٍ فٕكهٔ

ُْگبو  آٌ ىيبٌ ْيچ ٍٔيهّ اهرجبٝي ٔعٕك َلاّذ. رب هٔى ث٦ل كه ثيبثبٌ يبَليى.

ّت ربهيک ٔ كنٓوِ آٔهي ها ٍپوي کوكيى. هي ٍوك اٍذ. ّت ْٕاي کٕيو في

رو گنّذ. رب ايُکّ ثّ ن٬ٞ فلا اى ثقْلاهي ٔ اكاهاد  ْبيًبٌ ٍقذ ثو فبَٕاكِ

 «كٔنزي ثّ کًک يب آيلَل.



کُل:  ىاكِ ثٕك. ايْبٌ َٲم يي اکجو اؽٍَ ٭ويبَلِ گوكاٌ ثواكه پبٍلاه ٥هي

ٕاك پيُْٓبك کوك کّ ؽبط ؽَيٍ فواىي )٭ويبَلِ نْکو( ثّ ؽبط ّيـ ع»

 ثبّل. 7٭ويبَلح گوكاٌ ايبو يؾًل ثبٱو

گٮذ: يٍ ثب رٕعّ ثّ َٲِ ٔ کبهْبيي کّ ثيٍ  ييايب ؽبعي آَوا َپنيو٭ذ ٔ  

رٕاَى ثّ گوكاٌ ٔ عجّٓ کًک  يوكو كاهو، اگو ٭ويبَلِ گوكاٌ َجبّى، ثٓزو يي

ثبّى.  کُى. ثبيل كيگوي ٭ويبَلْي گوكاٌ ها ثّ ٥ٓلِ ثگيوك ٔ يٍ كه کُبه أ

ثواي ايٍ يبيٕهيذ ثّ ؽبط ؽَيٍ ٔ كٍٔزبٌ يوا  يذ ؽبعيثب ؽًبٍپٌ 

ْى ي٦بٌٔ گوكاٌ  5. انجزّ ؽبط ّيـ عٕاك كه ٥ًهيبد ٔانٮغوَلپيُْٓبك کوك

 «ثٕك. 7ايبو ؽٍَ

او ها كيل، ٍٮبهُ کوك ٕو٭ب  ْبي أنيّ پبٍلاه ثٓواو گوعي ٔٱزي كٍذ َّٕزّ

رٕاَل كهً  بٝوارِ ثواي عٕاَبٌ ييثّ َبو ثوكٌ اى ؽبعي ثَُلِ َْٕك. چٌٕ ف

 ىَلگي ٭وكي ٔ اعزًب٥ي ثبّل. 

ؽبعي كه کْبکِ عُگ ٔ ي٦وکخ فٌٕ چوا کّ   ؽٍَ ٢َوُ ها پَُليلو.

گٕيي ٔ  كاك. ثننّ ثبفذ. ثٲيّ ها كنلاهي يي اُ ها ًَي ٔ آرِ ْيچگبِ هٔؽيّ

كه ّوايٜ ٍقذ ٔ ثؾواَي  كاكٌ هٔؽيّ ثّ هىيُلگبٌ ّيٕح ًْيْگي أ ثٕك.

گي َليليى، يإً ٔ َباييلي ثو أ يَزٕني ّٕك. كه ْوکغبي فٜ يٲلو ؽٕٚه ْو

كاّذ، گؤْي اى كٍٔزبٌ ًْوىو اٝوا٫ أ ثٕكَل ٔ كٍٔذ كاّزُل کّ ًْواِْ 

 کوكَل.  ثوكَل ٔ يب ك٭ب٣ يي ثبُّل. ثب رلثيو ٔ رو٩يجِ ثو يزغبٔىاٌ يٕهُ يي

، اثٕانٮٚم ٭ا... فبَي ، ٦ًَذ٭، اثواْيى كاكگو٭ىاكِ يؾًل ٍيٮي ٥هي

ثب ٔ كة ايعٕاٌ ًْچُيٍ ٔ  ٭يٓو ا... ّويٮي )ٝهجخ ٥هٕو كيُي(، ٦ًَذ٭٥جبٍي

يبك يُٓلً ؽَيٍ اکوييبٌ )هٔؽِ ّبك( اى عًهّ كالٔهيوكاٌ ًْواِ  ىَلِ رٲٕا



اي کّ َْبٌ اى ىيوکي، پقزگي ٔ  چُل فبٝوِثٕكَل.   1نغًٍٍُگوْبی أ كه 

  :کُيى ٦ٍٔذ ٢َو آٌ ّٓيل ثيهگٕاه اٍذ، ثبىگٕ يي

ْب گؤْي اى كٍٔزبٌ ٔ ًْوىيبٌ ثّ ّٓبكد هٍيلَل. كه  كه يکي اى ٥ًهيبد

ْبي ثَيبه ٍُگيٍ عهٕ آيل. ٤ٙٔ ثلي  ث٦ٚي اى يؾٕهْب كًٍّ ثب ٙل ؽًهّ

اي ثّ يبك ًْوىيبٌ  ّبٌ ها ثبفزّ ثٕكَل. ٥لِ ْب هٔؽيّ پيِ آيلِ ثٕك. ثيْزو ثچّ

 کوكَل.  ويّ ييفٕاَلَل ٔ گ ّبٌ ع٤ً ّلِ ٔ ك٥بي رٍٕم يي ّٓيل 

٩ى ٔ اَلِٔ رًبو ٭ٚبي يؾم اٍزواؽذ گوكاٌ ها گو٭زّ ثٕك. َبگٓبٌ ؽبعي اى 

گٮذ. يب٤َ ك٥بفٕاَلٌ  كاه يي کوك ٔ ٍقُبٌ فُلِ ْب يياػ يي هاِ هٍيل. ثب ثچّ

ْب ها يزٮوٯ کوك. اى ايٍ کبه ؽبعي ثَيبه  ّل. ثَبٛ عهَّ ها ثوْى ىك ٔ ثچّ

كاََزيى، چٌٕ فٕكُ  کوكَل. اى أ ث٦يل يييز٦غت ّليى ٔ ث٦ٚي ثّ أ اَزٲبك 

 ٝهجخ ٥هٕو كيُي ثٕك. 

ؽبال يٕٱ٤ عهَخ گويّ ٔ ىاهي َيَذ. کَي اى ّٓيلاٌ ايٍ ٥ًهيبد »گٮذ: 

ْبٍذ. ًْيّْ ثبيل كه ؽبل  يبك َکُل. اکٌُٕ يٕٱ٤ ٦ّو ؽًبٍي ٔ رْغي٤ ثچّ

ثواي  ٍقُِ« ك٥ب ثٕك. ؽبال ْو ٭وكي رُٓب ك٥ب کُل. ٥ًهيبد ُْٕى اكايّ كاهك.

 يب ٱبثم ٭ٓى َجٕك. 

اي ََْزّ ثٕك،  کّ كه گّّٕ ٭٥هي كالٔهيبٌ نؾ٢بري پٌ اى ايٍ عويبٌ يبَلِ

فٕة ّل عهَّ ها ثوْى ىكي! »ثهُل ّل ٔ عهٕ آيل. فٞبة ثّ ؽبعي گٮذ: 

فٕاَلٌ ايُٓب  پبْبيى فْک ّلِ ثٕك، كيگو هيٲي كه ثلَى َجٕك ٔ اى َؾٕح

گو٭زّ ايواك ي کّ ثو ايٍ کبه ؽبعي كه ايُغب ثٕك کَبَ« ٔؽْذ کوكِ ثٕكو.

 ها پَُليلَل.  ه٭زبهگٮزبه ٔ ٍ ياثٕكَل، 

                                                
 )فٜ يٲلو(.« ي عهٕيي يُٞٲّ َجوك نجّ» ( نغًٍ = ٔاژِ يقٮ٬ اى ؽو٫ٔ أل کهًبد 1



 ٭٭٭

پيکو پبک چُل ّٓيل ها اى عجّٓ آٔهكَل ٔ كه ٍوكفبَخ   پٌ اى يک ٥ًهيبد

ٍپبِ پبٍلاهاٌ کبّبٌ گناّزُل. فبَٕاكح ّٓلا فجوكاه ّلِ ٔ كه هاِ ثٕكَل رب 

 ب ها ثب ّٓيلاٌ فٕك كاّزّ ثبُّل.آفويٍ كيلاهْ

ْبي  آنٕك، ٕٕهد ْبي فٌٕ آَٓب ها اى ٍوكفبَّ ثّ يؾّٕٝ يُزٲم کوكيى. ثلٌ

ْب يب پبْبي ٱ٤ٞ  ْبي يچبنّ ٔ چؤکيلِ ٔ َبي٢ُى، ث٦ٚب كٍذ ٩جبهگو٭زّ، نجبً

قٖٕٓ اي ث ي ثواي ْو ثيُُلِ آٔه اَگيي ٔ ٔؽْذ ّلِ، ٦ٙٔيزي کّ ثَيبه ٩ى

 ثٕك. آَبٌ ثواي فبَٕاكح 

ْب ثّ پبييٍ ٔ ٍبکذ  به پيکوْب ايَزبكِ ٔ َگبِكْٓب َٮو يزؾيو ٔ يجٕٓد کُ

ْب ها ٍوي٤  اى هاِ هٍيلَل، ؽبعي هٔي عُبىِ ٭ثٕكيى. ؽبعي ٔ اؽًل ثبثبکًبل

کوك.  ْبي آَبٌ ها ي٢ُى يي کوك. ؽبعي نجبً ْب ها ثهُل يي ىك. اؽًل ثلٌ کُبه يي

وك. كٔك ک ْب ع٤ً يي آنٕك ها اى هٔي ثلٌ ْبي فٌٕ ثَذ. پُجّ ْبي ثبى ها يي كکًّ

کْيل رب ژٔنيلِ  کوك. ثّ يٕيْبٌ كٍزي يي ْب ها پبک يي ٔ ٩جبه ٔ گم ٕٕهد

 گناّذ.  ْب ها ٕب٫ ٔ ث٪م پٓهْٕب يي َجبّل. كٍذ

يؾًلي ًْواِ كاّذ، آَوا ثّ ٕٕهرْبٌ  ْب ٥ٞو گم اؽًل کّ ثيْزو ٔٱذ

 پبّيل رب فّٕجٕ َّٕل. پٌ اى نؾ٢بري پلهاٌ ٔ يبكهاٌ كا٩لاهاى هاِ هٍيلَل.  يي

ْب ثواي ايٍ ثٕك کّ فٕيْبٌ ّٓيلاٌ ٤ٙٔ ٭غي٤ أنيّ ها  رًبو ايٍ رالُ

 َجيُُل. ايٍ کبه ٙوثزي ٔ ٥بٱالَخ ؽبعي ٔ اؽًل يٕعت رؾَيٍ ؽٚبه ّل. 

ا٭زبك کّ ثَزگبٌ ثب كيلٌ كهْى هيقزگي پيکو ّٓيلّبٌ  گبْي ارٮبٯ يي

پبيبٌ  ا٭زبكَل ٔ ايٍ نؾ٢خ كهكَبک ها رب ُْٕ يي ىكَل کّ ثي چُبٌ ٕيؾّ يي

 کوكَل.  ٥ًو ٭وايُٕ ًَي

 



 ٭٭٭

ىيبَي يغجٕه ّل كه ٱًَزي اى ؽيبٛ يُيل پلهي ثُبي چُل اربٯ ها ّو٣ٔ 

کُل. يٖبنؼ، يضم آٍْ ٔ ٍيًبٌ ٔ ٩يوِ كه ثبىاه آىاك ثَيبه گواٌ ثٕك. ايب رٕىي٤ 

رٍٕٜ َٓبكْبي يَئٕل ٔ كٔنزي ثب َٕثذ ٔ ًٍٓيّ ٱيًذ پبييُي كاّذ. رٮبٔد 

 فويل ىيبك ثٕك.  ٱيًذ ثيٍ كٔ ٣َٕ

يک هٔى ثلٌٔ اٝال٣ ؽبعي َيك يَئٕنيٍ ّٓو ه٭زى. چٌٕ أ هىيُلح ثب 

كه ؽبنيکّ َيبى يجوو ثّ آٌ ؽٕانخ چُل ّبفّ آٍْ ثوايِ گو٭زى. اي ثٕك،  ٍبثٲّ

كاّذ، ٭ٲٜ اى يٍ رْکو کوك. آٌ ها رؾٕيم َگو٭ذ ٔ گٮذ: يٍ ثواي يوكو ٔ 

پبيلاهي كه يٲبثم کًجٕكْب ك٥ٕد کُى. آَبٌ ها ثّ ٕجو ٔ  هىيُلگبٌ ٕؾجذ يي

رٕاَى ثّ هاؽزي ٔ  کُى. ٔٱزي فٕكو اى ايٍ ايکبَبد اٍزٮبكِ کُى، كيگو ًَي يي

آَگَّٕ کّ ّبيَزّ اٍذ، يَئٕنيزى ها اَغبو كْى. ثؤ ؽٕانّ ها ثّ کَبَي کّ 

اي پٌ ثلِ، رب ثّ كيگو َيبىيُلاٌ ثلُْل. ٍواَغبو ؽٕانّ آٍْ ها ثّ َٓبك  گو٭زّ

 پٌ كاكو.  ٜ ثبىكٔنزي ميوث

 ٭٭٭

عئ ّٓلاي أايم ك٭ب٣ يٲلً  67يبِ ٍبل  آثبكي كه آثبٌ ّٓيل ٥هي ٥بثليٍ

ثٕك. پيکو پبکِ كه يؾم ىيبهد يؾًلْالل ك٭ٍ ّل. ُْٕى يوكو يؾم ك٭ٍ 

ٱجو ايٍ ّٓيل يٲلاهي اى كهة ٔهٔكي يَغل ٔ ٕؾٍ  گٮزُل. ّٓلا ها گهياه ًَي

گٮذ:  يٕيّ يي كه ؽبل ٙغّ َٔزّ َْ ٱجو يثبال ثوكا٩لاهُ كٔه ثٕك. يبكه 

اي ي٦و٫ٔ َيَزيى، ثچخ يوا كه آفو ٱجوٍزبٌ  چٌٕ يب کَي ها َلاهيى، فبَٕاكِ»

 «اَل! ك٭ٍ کوكِ

يٍ ٔ ؽبط ّيـ عٕاك كه آٌ َيكيکي ايَزبكِ ثٕكيى. رٕعّ ؽبعي ي٫ٕٞ٦ 

رٕاٌ  چگَّٕ يي»ٍقُبٌ يبكه ّٓيل ّل. ؽبعي رجَى ي٦ُبكاهي کوك ٔ گٮذ: 



ّٓيل ٔ كيگواٌ رٕٙيؼ كاك کّ آهايگبِ ايٍ ّٓيل كه أل ٬ٕ  ثواي ايٍ يبكه

ْبي ٱجٕه ّٓيلاٌ كه چُل هكي٬ ٕٝالَي رب کُبه آٌ  كاَل کّ ٬ٕ اٍذ. أ ًَي

 كيٕاه گهي كه آفو ٱجوٍزبٌ فٕاْل هٍيل.

يلد ىيبَي َقٕاْل گنّذ کّ ايٍ ٱجوٍزبٌ آثبك، چوا٩بَي ٔ ّه٧ٕ فٕاْل 

ثوكاه َيَذ. اَٲالة اٍاليي ثّ  ْب كٍذ يّل. چٌٕ كًٍّ ثّ ٍبكگي ٔ ايٍ ىٔك

هْجوي ايبو فًيُي)هِ( يُب٭٤ ٔ اْلا٫ كَيبي ٩وة ثّ هْجوي ٕٓيَٕيَى ها 

کُل. ًْچُيٍ اْلا٫ ايبو ٙل يُب٭٤ ٔ ٍيبٍزٓبي رًلٌ ٩وة كه  رٓليل يي

کْٕهْبي ٭ٲيو ٔ ٥ٲت َگبْلاّزّ ّلِ فًٖٕٕب کْٕهْبي اٍاليي ثّ ٔيژِ ٥هيّ 

 «ٞٲّ ؽَبً ع٪وا٭يبيي اٍذ.يٕعٕكيذ اٍوائيم كهيُ

پيکو پبک ّٓيل كه ايٍ  577يبكهُ ثيِ اى  ٩ٖخ پٌ اى ك٭ٍ آٌ ّٓيل ٔ 

ّٓيل كه گهياهْبي كيگو ايٍ ّٓو يل٭ٌٕ ّلَل. اکٌُٕ  507گهياه ٔ ثيِ اى 

هكي٬  1ٱجو ّٓيل كه هكي٬ كٔو اى  95آثبكي أنيٍ ٱجو اى  آهايگبِ ّٓيل ٥بثليٍ

ي ٔ ر٦لاكي اى ثَزگبٌ َيكيک أ كه عبي ٱجٕه ّٓلاٍذ. آهايگبِ فٕك ؽبع

 َْبٌ ٱجهي ًْبٌ كيٕاه گهي ٱليًي اٍذ عبيي کّ َْبَي آٌ ها پيِ اى ايٍ 

 ثٕك. كاكِ 

ْبي کالٌ اعزًب٣ ٔ کْٕه ها  رٕاٌ ٭ًٓيل کّ ؽبعي ثؾش اى ايٍ كاٍزبٌ يي

كاََذ کّ كه  ييأ رٕاََذ رؾهيم کُل.  كاََذ ٔ ثّ كهٍزي يي ثّ فٕثي يي

آيلي كه  ك٭ب٣ يٲلً چّ ارٮبٱي كه ؽبل هؿ كاكٌ اٍذ. ْيچ پيِ کِ ٔ ٱًٕ

 يَيو اَٲالة ٔ ْيچ ه٭زبهي اى َبعٕاًَوكي كًٍّ ثوايِ ٩يو يُز٢وِ َجٕك. 

أ ٍييكِ هٔى پٌ اى ّو٣ٔ رغبٔى اهرِ ث٦ش كه عجّٓ ؽٕٚه پيلا کوك. پٌ 

 9 ٥ًهيبري ثب َبو کوثالي يورجّ يغؤػ ّلٌ، كه ٥6ًهيبد ٔ  50اى ّوکذ كه 

كه 7ِاى نْکو ايبو ؽَي7ٍثب يَئٕنيذ عبَْيُي گوكاٌ پيبكِ ايبو يؾًلثبٱو



ثب إبثذ  61ثبيلاك چٓبهو كي يبِ ٍبل  2)ثُله فويْٓو( رٲويجًب كه ٍب٥ذ 

 ٍبنگي ثّ ّٓبكد هٍيل.  26گهٕنّ ثّ گَّٕ چپ ٕٕهد كه ٍٍ 

گٮذ: ّجي کّ  ٥ًٕ ييوىا يؾًل ثبثبي ؽبط ّيـ عٕاك پٌ اى ّٓبكد أ يي 

ؽبط ّيـ »گٮذ:  ييؽبعي ثّ ّٓبكد هٍيل كه ٥بنى فٕاة ٕلايي ُّيلو کّ 

ْبي ّت ثٕك. كه اربٯ ها ثبى کوكو. چُل  ثيلاه ّلو. َيًّ «عٕاك ّٓيل ّل.

اي رٕي ايٕاٌ ايَزبكو. ْٕا ٍوك ثٕك. كيلو ْيچ فجوي َيَذ. ّٓو آهاو ٔ  نؾ٢ّ

 .ٕلاٍذ. ثّ اربٯ ثوگْزى ثي

ؽبط ّيـ »گٮذ:  ي كه ٭ٚب پيچيل. يکي يئٱزي فٕاثى ثوك، كٔثبهِ ٕلاي

ك٭٦ّ كٔو ٕلايِ ثهُلرو ثٕك. كه « اُ ثؤيل! عٕاك ّٓيل ّل، ثّ رْيي٤ عُبىِ

فبَّ ها ثبى کوكو. اى کٕچّ ثّ فيبثبٌ ه٭زى. ثب َگواَي ٔ ر٦غت َگبْي ٕٝالَي ثّ 

ًٍذ ىيبهد يؾًل ْالل ٔ يک َگبِ ثّ يَيو فيبثبٌ رب ييلاٌ ايبو 

رًبو ّٓو كه ٍکٕد ٔ آهايِ اٍذ. پيِ فٕكو گٮزى: ايٍ کوكو. كيلو 7ؽٍَ

کُل کّ ؽبعي ّٓيل ّلِ اٍذ؟!  ٕلا اى کغب ثٕك؟ فلايب ! چّ کَي ا٥الو يي

 «يٲلاهي مکو گٮزى ٔ چُل هک٦ذ ًَبى فٕاَلو.

 گُٕ َبيؾوو َجبّل عبي پي٪بو ٍؤُ   رب َگوكي آُّب اى پوكِ هييي َُْٕي  

 )ؽب٭٠(      

كه ّت َٕىكْى يبِ 7کُُل: اييو يايُبٌ ايبو ٥هي يذ يياي فلاي ثيهگ! هٔا

يجبهک هيٚبٌ كه يَغل کٕ٭ّ ٙوثذ فٕهك. يب ثٓزو ثگٕيى. ٔعٕكي کّ كه 

اؽبّٝ کبيم يؾجذ انٓي ٔ كه کبٌَٕ ارٖبل ٔ اَزٓبي ِّ عٓذ ن٬ٞ ٔ هؽًذ 

فلأَل ثّ ثْويذ ٥ٞب ّلِ ثٕك، كه يؾم رالٱي ٔ انؾبٯ رًبيي فٕٞٛ اَؾوا٭ي 

اي ثيٍ ىييٍ ٔ آًٍبٌ َلا كاك:  َزٲيى ثّ ّٓبكد هٍيل. آَگبِ ٭وّزّاى ٕواٛ ي

ْبي ثيهگ رٲٕا ربهيک  ْبي ْلايذ ٔيواٌ ّل ٔ َْبٌ ... ٍٕگُل ثّ فلا اٍزٕاَّ »



يؾکى ايًبٌ ّکَزّ ّل. پَو٥ًٕي يٖٞٮي )ٓ( کْزّ ّل.  حگوكيل. كٍزگيو

 «رويٍ اّٲيب کْذ. ٥هي يورٚي ها ّٲي

رٕاٌ پبٍـ كاك:  آيب چُيٍ چييي يًکٍ اٍذ؟ ييّبيل ث٦ٚي ا٭واك ثپوٍُل، 

انْبٌ ثّ ايو  ٔٱزي كه نؾ٢خ ّٓبكد يکي اى پيؤاٌ هاٍزيٍ آٌ ايبو ٢٥يى

پٌ ؽٰ كاهو کّ كْل،  ثواي پلهُ ايٍ گَّٕ پيبو يي فلأَل َيؤيي اى ٩يت

ثهکّ رًبو  ،اي َلا كاك ثبٔه کُى: َّ ايُکّ كه ييبٌ ىييٍ ٔ آًٍبٌ ٭وّزّ

٥هي ها  .»..اَگيي ٭ويبك ىكَل:  يٍ ٔ آًٍبٌ ًُْٕا ّلَل ٔ ؽيٌ٭وّزگبٌ ثب ىي

کّ کْٕٓب ٔ پوَلگبٌ ثب كأك پيبيجو كه مکو ًْٖلا  ٕٝهي ًْبٌ« کْزُل.

  ٍٕهح ٍجب( 17)آيخ ّلَل.  يي

 ٭پٕه ثّ ْو رٲليو هىيُلگبٌ عُبىح ؽبعي ها کّ ثب پيکو ّٓيل اؽًل٥هي ثيبثبٌ

ثّ پْذ فٜ يٲلو يُزٲم کوكَل. ايذ  )ربىِ كايبك( کُبه ْى ا٭زبكِ ثٕكَل،

ٔ  ّٓيلاٌ ًْوىو ،  يؾًل اهثبثي ّٓيل ها ثّ ًْواِ پيکو ّٓيل ٥هيآٌ اهلل  ؽية

اؽًل ٕبنؾي، اثٕانٮٚم هؽًزي )رُٓب پَو فبَٕاكِ(، ٥هي ٍُغو، ؽَيٍ 

٥ٖبهي، ؽَيٍ ثهُلي ٔ يبّبا... ثٕعبه كه يک هٔى رْيي٤ ثَيبه ثب ّکِٕ 

 ًَٕكَل. 

( يل٭ٌٕ ٔ يًٓبٌ 7ه گهياه ّٓلاي آهاٌ )ىيبهد يؾًلْاللؽبط ّيـ عٕاك ك

رُٓب ثواكهُ ؽَيٍ، پَو ٥ًٕيِ يؾًل٥هي ٔ پَو ٥ًٕي كيگوُ عٕاك ٔ پَو 

 ٔ ّْٕو فٕاْوُ اؽًل ٱُليبَي ّل. اُ ٥جبً چبٱيبٌ كايي

اُ( ثّ  ٍپٌ يؾٍَ ٔ يٖٞٮي ٥وثيبٌ ٭وىَلاٌ فٕاْوُ ٔ إ٪و )پَو كايي

ثالگوكاٌ اَٲالة اٍاليي ٔ ٭لايي ايبو فًيُي ٔ  أ پيٍٕزُل. ايٍ كهيبكالٌ کّ

چبکبٌ ثواي ريوْبي ثال ثٕكَل، ع٦ًًب يًٓبٌ ٍباله ّٓيلاٌ اثب٥جلااهلل  ٍيُّ

 عبٔكاَّ ثبُّل. « عٌذ سثْن ٗشصقَى»ّ يَزبَخ ّلَل رب كه ٱٓٲٓ 7انؾَيٍ



پٕه  كه هصبي ٍوكاه ّٓيل ؽبط ّيـ عٕاك پَو ٥ًٕيِ ؽبط آٱبيؾًل ٱبٍى

ِٔكَل:ايُگَّٕ ٍو

 تـَ  إ    هشد   سُ   داداس     سشداس ثِ  پب  خ٘ض  ٍعلن ثش داس سشداس

 تَ    إ    فشهبًذٓ     ه٘ذاى    تَح٘ذ سٗشــٔ   کفبس   سشداس   ثسَصاى

 علن  ثشداس  تَ  ٗک    ثــبس     دٗگش سشداس   پـــ٘کبس   آهبدُ   ثشَ  

 ّـــوشصهْب   دس   اًتــظبسًذّـوِ    کِ ثٌٌ٘ذت  ثـِ دٗــگشثبس سشداس

 سف٘قبًت   ّوِ   دس   هبتن   ٍ   غــن ثِ   ٗبد    ٍعذٓ   دٗـذاس  ســـشداس

 پَس   هــب   حــبهٖ    دٗــٌٖ تَ   قبسن تَ   إ  سٍحبًٖ   ث٘ـذاس  سشداس

 تَ   فخش   شْش  هب  ٍ  هکتت  ٍ دٗي شذٕ   هْوبى   ثــش  داداس  سشداس

 تَ  عــٌذ سثــــْـن   اسصاًـــ٘ت  ثـبد کشثـالٕ  چْبس سشداسثِ   سصم  

 تـَ   ثبش  آسام   إ   ٗبس  خــــوٌٖ٘ ّوِ   هبئ٘ن   اٍ  سا   ٗبس  سشداس

 سخ اصٗبساى ثِ پبخبست چَپَش٘ذٕ ّب  اص  دس  ٍ  دَٗاس  سشداس فغبى

 هــــخَس غن ث٘شِ حق ً٘ست خــبلٖ ثَد ثس٘بس سشداس چَ تَ ش٘شش 

 چِ ثبک آًشا کِ عبشَساست هکتت دشوي  خًَخَاس  سشداس  ص سصم

 کــــجب  ثـــبٗذ  صٍال  هـــــکتـجـٖ  سا کِ  قشآى  ثبشذش  هع٘بس سشداس

 شــْبدت چَى ثــَد هــب سا سـعبدت ٍ پ٘کبسسشداس  ثبک  اصحولِ  چِ

 خبک ه٘شٗضد ثشاٗي خــًَْبکِ اصاٗي ًْبل  دٗي  شَد   پش   ثبس  سشداس

 چـــِ  صٗجب  ثب  حسٌ٘ت  پش  کش٘ذٕ ثـِ   سَٕ   کعجِ   داداس  سشداس

 هجــبسک ثـــبدتبى   فــــ٘ط شــْبدت دس  اٗي  دً٘بٕ  ثٖ هقذاس  سشداس





 

ّٕهاي ايُيذ ٍبىيبٌ يهم يزؾل ها كه ربهيـ  146ايواٌ ٱ٦ُٞبيّ ًّبهِ 

ٔ  يُيبيبٌ ىييِ ٔ ثْغٕو گَزوكهٔى  50پنيو٭ذ. ٥واٯ َيي پٌ اى  24/9/60

كه يٲبثم ك٭ب٣ ٱٓويبَبَخ هىيُلگبٌ ثّ اْلا٭ِ  يواٌ ٔٱزيا يثّ ّٓوْب ييْٕا

رٍٕٜ ٍبىيبٌ يهم ربهيـ ٍپٌ ثٌ ا٥الو کوك.  يٕا٭ٲذ فٕك ها ثب آرِل، يَوٍ

 ثٌ ر٦ييٍ ّل.  هٔى آرِ 24/1/60

 5507يبِ كه ْغلًْيٍ هٔى آمهيبِ ٍبل  97كثيو کم ٍبىيبٌ يهم پٌ اى 

ي اهرِ ث٦ش ٥واٯ ها ثّ ٥ُٕاٌ يزغبٔى ا٥الو ًَٕك. اى ّو٣ٔ عُگ رب فٕهّيل

 ٍبل ثّ ٕٝل اَغبييل.  55يزغبٔى ُّبفزّ ّلٌ ٕلاو ؽَيٍ 

اُ ثّ کٕيذ كه ًْبٌ هٔى أل ثّ ٥ُٕاٌ يزغبٔى ي٦و٭ي  كه ؽبنيکّ كه ؽًهّ 

گوكيل. فَبهد ايواٌ ثّ ٍٔيهّ کبهُّبٍبٌ ٍبىيبٌ يهم ثوآٔهك ّل. يٲلاه آٌ 

 ييهيبهك كاله ثٕك.  46 يجه٨ ثّ ٥ُٕاٌ ٩وايذ عُگي بَيّ كثيو کمكه ثي

كثيو کم ٍبىيبٌ يهم يزؾل كه ىيبٌ پبيبٌ عُگ ثيٍ ايواٌ ٔ ٥واٯ آٱبي 

فبٔيو ِپِوى ِكکٕئيبه ثٕك. كهٔك ثوآٌ يوك ثيهگ ، أ اى يوكو ي٢هٕو آيويکبي الريٍ 

 ثٕك.

اُ ثّ کٕيذ  ؽًهّ اگو چّ ّوايٜ عٓبَي ٥هيّ ٢َبو ؽبکى ثو ٥واٯ ثّ كنيم

ثٕك، ثب ٔعٕك ايٍ ٔ ثب نؾبٟ کوكٌ ًْخ ّوايٜ، اگو اى آيويکب يب اهٔپبي ٩وثي 

اي ها يُزْو  ثٕك، ثّ كنيم كًُّي ثب اٍالو ٔ هٔؽيّ اٍزکجبهي چُيٍ ثيبَيّ يي

ٍ يکب ٔ ه٥بيذ يُب٭٤ يهي ايثٕك ثّ كنيم ٭ْبه آيو کوك. اگو اى ّوٯ اهٔپب يي ًَي

 کوك. چُيٍ ا٥الو ًَي

ثٕك، ثب رٕعّ ثّ هاْجوكْبي اٱزٖبكي  ٔ روً اى آيويکب  اگو اى ّوٯ آٍيب يي

کوك. چُبَچّ آ٭ويٲبيي ثٕك، اگوچّ كنِ ثّ ؽبل ي٢هٕو  ايُگَّٕ كأهي ًَي



ثٕك، يهيذ ٔ ٥ٕايم  گٮذ. اگو اى ا٥واة  ٍٕفذ، ٍواَغبو اى روً چييي ًَي يي

كيل يب کبهي  يٖهؾذ ًَيُکّ يثَذ. يب ا ّل، ىثبٌ ٔ ٱهًِ ها يي يگو يب٤َ ييك

کوكَل کّ يٖهؾذ َجيُل. كهٔك ثو كکٕئيبه ّغب٣ ٔ كهٔك ثو يوكو ي٢هٕو  يي

  کب عٓبَقٕاه َغبد كْل. اَْبءاهلليٞوح آيويآيويکبي الريٍ. فلأَل آَبٌ ها اى ٍ
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