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، ثبصاس  پوش و دساص كشدَص ثّ سوي اييش پزوپوش ثّ دَجبل ثشآيذٌ دسذ يزاكشِ اص آسزيٍ سْجش چپٍ

. دساص كشدٌ و كوربِ كشدٌ ثسيبس گشو ضذِ اسذ  

پيبيي سا خواَذو اص اييشانطالّ « انكذو پطى»ْبي يُزشَيزي ثّ َبو  چُذي پيص دس يكي اص سبيذ

، چُيٍ پب پيص كشدِ ثود: چيبٌ كّ دس ثشاثش دسذ دساص يزاكشِ،  قيبٌ  

 

، ايب ثععععععذ: يب اص سوص اول گفزّ ثوديى كّ ثبس گشاٌ و خش نُگ  انسالو و عهيكى ثشادس يزاكشِ چي»

ٌِ سبل رًبو  ثّ يُضل ًَي سسُذ. ايب گپ يب سا َگشفزي . يگش عبقجذ رَهَكِذ  كشدي«  رشسبَك يوش». د

،  ثشآيى ; يالّ اراٌ كّ اص غبسو يي ، يك پيبو نحًذهلل، حبال ضت كّ ثّ يغبسِ يي سووخبني يبَذ. ا

. ْش چّ خودو سا ثّ كوچخ ثبثش  ْبيذ پيبوِ پخزّ كُى يب پشارّ داَى اص ايٍ ًّْ پيبو پيبيي ديگش. ًَي

ص اص ضذ و ثّ ايٍ َزيجّ سسيذو كّ ثي«  خپّ». عبقجذ دنى ثشايذ  ، پطزى سا سْب َكشدي چپ صدو

طجق ثوديى دس ييذاٌ  . ْشچّ َجبضذ، ثّ گفزخ ضبعش: يب و پطًو ْى ايٍ قهت ديوكشارذ سا َشَجبَى

. جُگ / او ثّ دونذ سفذ و يب دس غبسْب سسوا ضذيى  

 

دْى ايب ثّ دِ ضشط / كّ پشد و پوسذ و  . جواثذ يي گزسيى ! اص َكم يَكم يي چي خوة ثشادس يزاكشِ

  ُچًهكص َسبصي

 

، رب  فشسزى ثشايذ يي« فضهو»آغبص يزاكشاد يك كهچّ صبثوٌ ايبسري سبخذ ضشكذ . پيص اص 1

. خوة دُْذ سا ثطويي و ثعذ ثّ حجشح يزاكشِ داخم ضوي  

 

،  يي گيشد. ثذيٍ نحبظ قجم اص ْش وعذِ . ثّ يبد داضزّ ثبضي كّ پطك ثشاي سضبي خذا يوش ًَي2

، ثشايى سواٌ كٍ رب  ب سشخك رعيٍ كشدِ ثودسا كّ كبك«  پوني كهّ»ًْبٌ ثيسذ يهيوٌ دانش جبيضح 

گزاسي و پيسّ سا ثّ جيت اسگيبٌ کًشچُگ ًَی سیضی. قهي ثّ سشو ًَي يطًئٍ ضوو كّ قشِ  

 

او رب جواة  . رحشيك يب پبفطبسي داسَذ كّ دس قذسد سيبسي ضشيك ضوَذ. يٍ ْى رحشيك ضذ3ِ

( كبثم  وٌ )ثّ سوايذ ...: خواثگبِ داَطگبِ نيهي  پوُْز ِخواْى ايبسد . ثذيٍ نحبظ يي رحشيكى سا ثذْى

، اجبصح خواثيذٌ دس نيهيّ  يي ثبالرش اص سٍ ثيسذ . يزوجّ ثبضي كّ يحصم ثچّ سا ثشايى رسهيى كُي

 سا َذاسد.

 

، رحشيك يب سا  ثهُذ صَبَّ ْبي ُكشي رق ثود داَي كّ صذاي رق . اص ربسيخ ضالّ قيّ ثبخجش ْسزي و يي4

سشاٌ افغبَسزبٌ يؤظف ْسزُذ ثشاي سعبيذ يودل  ، رًبو سيبِ ثُبثشايٍكُذ.  ثسيبس رحشيك يي

ْبي سپوسري يشداَّ ثپوضُذ. پبضُّ و كشيچ ْبي ًَذي ثي ، ثود ايبسري  
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ْبي افغبَسزبٌ ثبيذ ثسزّ ضوَذ.  ْبي سهًبَي گي ثبايًبٌ اص دَيب ثشوَذ، دسواصِ . ثشاي آٌ كّ 5ًّْ

، كجبْبي آَبٌ سا ثبيذ  ّ ُْگبو رشاضكبسي يوْبي يشداٌرشاضي رجهيغ ضود ك ْبي سيص ثشاي يبضيٍ

، جبپبٌ و كوسيبي ضًبني  ْبي يبدسصاد و پذسصاد َيض ثّ كطوسْبي چيٍ ثزشاضُذ. اص يبدو َشود، كوسّ

 كوچ دادِ ضوَذ.

 

خشاسبٌ ». ثشاي آٌ كّ ثشادساٌ ديوثُذي و ديوسَذي اص يب ساضي ثبضُذ و ثّ دْبٌ كسبَي كّ 6

رغييش كُذ.«  پطًسزبٌ»ثّ «  افغبَسزبٌ»يُذ پطى يبنيذِ ضود، َبو گو يي«  خشاسبٌ  

 

ثّ پطًسزبٌ «  ربٌ پبكس»سبصي اص  سيسي و صنف ْبي پطى . ثشاي سضذ ثبصاس آصاد، رًبو كبسخب7َّ

سبصي دس پهچشخي اعًبس گشدد. اَزقبل دادِ ضوَذ و چُذيٍ فبثشيكخ رُجبٌ  

 

، ْش چّ  ثيضاس; ثُبثشايٍ« ثبس»و « ثيش»حًذهلل يب ْى اص . چوٌ دس كبثم ثسيبس ثيش و ثبس اسذ و ان8

،  صودرش پبيزخذ پطًسزبٌ ثّ وصيشسزبٌ اَزقبل دادِ ضود و ضوساي يهي دس يجهس يزحذح عًم

 حم ضود.

 

ْبي  كطيذٌ سودِ آنودضبٌ سا دس ساِ ثيشوٌ ْبي پطى سودِ كّ جبٌ ْبي ثي . ثشاي آٌ عذِ اَفالقي9

ثشي  اعًبس گشدد، و ثشاي سضذ وسصش كهّ«  َبو خوش»  ِاَذ، ثُبي سپبْي شدِيُبفقبٌ و يهحذاٌ َثبس ك

 سّ اسزذيوو يهي سبخزّ ضود.

 

، ثعذ اص جويذٌ يك سيخ كجبة جگش ايشيكبيي و كپّ  ضأهللا، وقزي سِش طجق يزاكشِ َطسزيى . ا10ٌ

.« ىكُ  يقبيذ رف يي ِ، ضشط ْبي اضبفي سا دس رفذاَي كشدٌ يك دٍْ َسواس پطًسزبَي  

 

 

 ثب احزشايبد پطًبَّ

   

 يالّ پطى انوقبس

 اييشانكيجهيبٌ

  


