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 جشءِ پىج رمان بزتز بًدٌ است. وخستيه جشىًارٌ ملي جايشٌ بشرگ ادبي بًشُزه داستان در يا

مي گًيىذ داستان مزس ميان ياقعيت مطلق ي خيال مطلق است. در ايه مته بزاي وامگذاري شخصيت َا اس 

قذيمي استفادٌ شذٌ اما ايه شخصيت َا متزادف شخصيت َاي تاريخي ويستىذ. فضا، فضايي وام َاي 

 تاريخيست اما ايه مته تىُا يک داستان است وٍ ياقعيتي تاريخي. تىُا ي تىُا داستان.

 ٹيٍر يثبُ
 ََډِى ىٚبٌٵَُويان ٙبَ ي اٵٖبوٍ

 

ثٍ وبڇ ََډِى ثَ ايه  يىٚبَٙب1َا٭َاة ثٍ ايَان ُډيه،  يدي٘ اُ كمچٍ  ،ٹييڈ يُډبن َب ىٍ

 ٙبدًٍ، يٍي ثٍ دبيبن ثًى ي اي دىغ دَٖ ثب وبڇ َبََډِى  ىٚبٌٽَى. ٭مَ ٙبَ يَُٕډيه كپًډز ډ

وبڇ  اٍىٙيَٵَُوي ىيڇ هًى ٽٍ  ىٚبٌٙبَ ،دَٖاناُ ثيه  .ىاٙز ثَُاڇ ي هَٖي ،يِىځَى، اٍىٙيَ

ثٍ ُن ىيڇ  ثي٘ اُ كي ََډِى يٙبيي ٭چش٘ ٭الٹٍ  ىاٙز. يىيٕز ډىاٙز ٍا ثي٘ اُ ىيڂَان 

ََډِى ثب ُن ايڃ هًى  ،ي ثٍ ٵَډبن ديٍ يثٍ ٭چڄ ٕيبٕ ،يثًى. ىٍ ٍيُځبٍ ػًاو( اٍىٙيَډبىٍ ) هًى

 يٹيٍسمىي سَيه هبوًاىٌ  يډبىٍ ٙبدًٍ( ٽٍ اُ هبويان ٹيٍسمىي ًٍٕن ٽٍ ثٮي اُ هبويان ٕبٕبو)

ٽٍ  ياٍ(يٍُٿ ٵَډَ)2يُيَ ا٭٪ڈ ي اُ ػمچٍ ډٺبڇ  يي ٽًٍٚ ياُ ډٺبډبر څٚپَ يثًى ي ثٖيبٍٽًٍٚ 

َٶز 4ىٍ آن ُډبن  ، اُىياع ٽَىٌ ثًى.ىيٍا ىٍ اهشيبٍ ىاٙش ثًىٹجبى3ثٍ وبڇ  يٙوٞ يثَ ٭ُيٌ 

ٹيٍر ي  يٹييڈ ىٍ ايَان ُډيه يػًى ىاٙشىي، ىاٍا يثٍِٿ سيًڃ ىاٍ ٽٍ اُ ځٌٙشٍ َب يهبوًاىٌ 

اُ ايه َٶز هبوًاىٌ ثًى ي ثٮي اُ آن  ييپ يهًى هبويان ٕبٕبو يطَير ثًىوي ٽٍ ىٍ ٭َٞ ٕبٕبو

ثًى ي ثٍ َميه  ُن ىيڇ، اوشوبة هًى ََډِى ثيٚشَيه ٹيٍر ٍا ىاٙشىي.ٽبٍن 6ي  ًٍٕن5هبويان 

اُ ثٍِځبن ثٍ  يثىبثَايه اي ٍا ثَهالٳ و٪َ ثٖيبٍ٭چز ىيٕز ىاٙز ٵَُوي ايه ُن ػبوٚيى٘ ًٙى. 

ٙبدًٍ، ىاى.  يٵَُوي اٍٙي كپڈ ډ ياډب ٭َٳ آن ُډبن ثٍ ػبوٚيىاوشوبة ٽَىٌ ثًى.  يياليز ٭ُي

ثٮي ىاوٖز،  يٍا كٸ هًى ډ يىٚبَدَٖ ثٍِٿ سَ ٽٍ اُ ٥َُ ٵپَ ديٍ ثٖيبٍ وبٍاكز ثًى، ؿًن ٙبَ
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ي هبويان ًٍٕن  ٹجبىىٍ ػچت و٪َ ثٍِځبن ىاٙز ي ؿًن اُ ًٍٕن َب ثًى،  ياُ ديٍ ٕٮ ياُ وباډيي

اُ ٥َٳ ىيڂَ هبويان ٽبٍن ٽٍ ؿٚڈ ىيين ػبٌ ي ډٺبڇ ثي٘ اُ ٽَىوي.  يثٍ ٙير اُ اي كمبيز ډ

اُ ثٍ وبڇ ديَيُ،  يٙوٞ يثٍ َٕدَٕشكي ًٍٕن َب ي ٽڈ ٙين ٹيٍر هًى ىٍ آن ُډبن ٍا وياٙز، 

ثٍ  يډيڄ ؿىياوايه ډيبن ٵَُوي ًٕڇ )يِىځَى( ىٍ ٽَى.  يكمبيز ډ اٍىٙيَ يََډِى ي ػبوٚيى و٪َ

 ٵَُوي ؿُبٍڇىيٍ ثمبوي.  يىاٙشٍ ي اُ ډٖبئڄ ٕيبٕ يآٍاډ يُويځ ىٽَ يډ ياي ٕٮٹيٍر وياٙز. 

 يځَ يثٍ و٪بډ يٵَاياو يي ډبىٍٗ اُ هبويان ثٍِٿ ٕذَىييبى ثًى، ٭الٹٍ  بڇ ىاٙزوثَُاڇ 7 ٽٍ

ٙت َب  يځٌٍاوي ي كش ي. ثب ايىپٍ اي يټ ٙبَِاىٌ ثًى، ثيٚشَ يٹز هًى ٍا ىٍ دبىځبن َب ډىاٙز

ػىڀ ٍا ََ ؿٍ  يَب يي إشَاسْ يٽَى ٵىًن ٍُډ يډ يهًاثيي. اي ثب سمبڇ سًان ٕٮ يىٍ آوؼب ډ

ثٖيبٍ ثٍ ثًى ي  يډظڄ هًىٗ اُ هبويان ٕبٕبوٽٍ  ثٍ وبڇ ډَُىاى ىاٙز يثَُاڇ ىيٕشثُشَ ثيبډًُى. 

ًٕاٌٍ سًاوٖز  يثب ٽمبن ثٖيبٍ إشبى ثًى، ؿىبوپٍ ډ يډَُىاى ىٍ سيَ اوياُ يپييڂَ وِىيټ ثًىوي.

ٽًؿټ سَيه ثَاىٍ ٽٍ هَٖي  ځَيِان ٵَيى آيٍى. يسيَ ثَ ځَىن ډًٗ ٝلَاي ،ىيٍ يٵبٝچٍ ا ي اُ

 وبڇ ىاٙز، ىٍ ايه ُډبن َىًُ ثٍ ٕه ثچًٯ وَٕييٌ ثًى.

 يٙي. ػبوٚيى يثيمبٍ ثًى ي ََ ٍيُ ثٍ ډَٿ وِىيټ سَ ډ ََډِىُډبن ثٍ َٕ٭ز ىٍ كبڃ ٭جًٍ ثًى. 

ػييي ډىبٝت ي ٭ىًان َب ٍا ثٍ هبويان ٥َٳ ىاٍ هًى  ىٚبٌثًى. ٹ٦ٮبً ٙبَ يثٖيبٍ ډُم يډٖئچٍ 

 يىيڂَثبيٖز ډىش٪َ ډًٹٮيز  يډبوي ي ډ ياُ ٹيٍر ثٍ ىيٍ ډ يهبويان ىيڂَ سب ډيس .ثوٚيي يډ

 . هًاَي آډيىٕز ىيثبٌٍ ثٍ  يىاوٖز ډًٹٮيز ٽ يوم يثٍ آن ثبٙي ي ٽٖ يىٕز يبث يثَا

سب  ،دِٙټ ډوًٞٛ ٽٍ اُ هبويان ٽبٍن ثًى، ُيَ و٪َ ىاٙز يٍا ثٍ يٕيچٍ  ََډِىديَيُ اكًاڃ 

ديَيُ ٽٍ ََډِى ډ٦چ٬ ٽَى. ٭مَ  يٕب٭بر دبيبو يدِٙټ ډوًٞٛ اي ٍا اُ وِىيپ يايىپٍ ٍيُ

،ٍٵز ي ٍا ثَ ٭ُيٌ ىاٙز ىٚبٌٽٍ ٍيبٕز سَٚيٶبر ي اډبوز هچًر ٙبَ يډٺبډثٍ وِى  ،ؿىيه ىيي

ََډِى ثَى.  ىٚبٌسَٚيٶبر ديَيُ ٍا ثٍ ك٢ًٍ ٙبَ ٍئئ. ََډِى ثَيىاُ اي هًإز ٽٍ ثٍ ډالٹبر 

ثب  ََډِىاكشَاڇ ٽَى.  ياىا8ٌ ٙبَىٚبَٕ اي ايٖشبى ي ثٍ  ييٌ ثًى. ديَيُ ثباليآٍډ ٍُيه يسوش يٍي

ديَيُ  ؟يٌ اډيآثٍ ايىؼب  ٍؿ يثَا ٙي اُ اي دَٕيي: يٙىييٌ ډ يٽٍ ثٍ ٕوش يڅجبن څَُان ي ٝياي

ٍئئ  .يسً ډَهٞ ثٍ ٍئئ سَٚيٶبر اوياهز. ََډِى ثٍ ٍئئ سَٚيٶبر ځٶز: يوڂبَ يُيَ ؿٚم

 َا. اځٍَُٙيب :ديَيُ ځٶز ،سَٚيٶبر سٮ٪يڈ ٽَى ي آوؼب ٍا سَٻ ومًى. ثٮي اُ ٍٵشه ٍئئ سَٚيٶبر

يڅيٮُي  ...ياٍوٌڂيهبويان ًٍٕن ډ يٽىي يٵپَ ډآيب . ٕب٭ز ډَٿ ٙمب ٵَا ثَٕي... ُثبوڈ الڃ

سأډڄ ٽَى.  يٹيٍ ََډِى. َىيى يوم يي ىيڂَ ًٍٕن َب ؿىيه اػبٌُ ا ٹجبىٹ٦ٮبً  ًٙى؟ػبوٚيه ٙمب 
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كڄ ايه  يٍاٌ ثَا ټٵٺ٤ ي َيُ دبٕن ىاى:يد ؟ي ثپىڈيؿٍ ثبثٍ و٪َ سً ډه  ٕذٔ اُ ديَيُ دَٕيي:

. ياوشوبة ٽىي ىٚبٌثٍ ٭ىًان ٙبَ اٍ اٍىٙيَن بهًىس ...اُ ډَٿ ٘يد. ٙمب ثبيي ىډ٫ً١ً يػًى ىاٍ

ه اوياهز ي ييَٕٗ ٍا دبََډِى ځَٵز. إًٍن َب ٍ يًٕء إشٶبىٌ  يػچً ًىٙ يډ چٍيه يٕيثي

ذبٕن ،هًٙلبڅديَيُ .يايه ٽبٍ ثٍ ډه ٽمټ ٽى يي ثبيي ىٍ اػَا رځٶز:سأډڄ ٽَى. ٕذٔ  يٹيٍ

ثٖيبٍ  ځٶز: ََډِى ٽىيڈ. يډ ٥ب٭زا اډب ٽبٍن َب ثب سمبڇ ٹًا اياډَ ٙمب ٍ ؛ػبوڈ ثٍ ٵيايز :ىاى

 .ثَهبٕزػبثب ٽمټ ديَيُ اُ  ََډِىٍا ځَٵز.  ََډِىديَيُ ُيَ ثٲڄ  ٽمپڈ ٽه. ..ة.ًه

*** 

اٝٶُبن ٍا ډٮمًالً ثٍ 9اٍىٙيَ ىٍ آن ُډبن ىٍ دبيشوز وجًى. ٍٕڈ آن ىيٍان ثَ ايه ډىًاڃ ثًى ٽٍ 

ََډِى  وبډييوي. يايٹبر ثب وبڇ يإذًََځبن ډ يٕذَىوي. ثٍ َميه هب٥َ آن ايبڅز ٍا ځبَ ييڅيٮُي ډ

ثًى، ثٍ وِى ٵَُوي ٵَٕشبى ي اي ٍا ثٍ دبيشوز ٵَا هًاوي. ََډِى ثٍ ديټ ييٌْ ٍا ٽٍ اُ ډلبٍډ٘  يديپ

 يىٍ آډين ٙشبة ٵَايان ٽىي ي ايه ډ٫ً١ً ٍا اُ ىيڂَان ډوٶ ،ب ثٍ اٍىٙيَ ثڂًييس ٵَډبن ىاى

ي  يډًثيان، ٙبَِاىځبن ي َٕان څٚپَ ،ثٍِځبن يسمبډََډِى ثٍ ىٕشًٍ ٍيُ ثٮي ثياٍى. ؿىي 

ثٍِٿ ٍا  يڄ ايه ځَىَمبييجب ٭ؼچٍ ثٍ سبالٍ ثٍِٿ ٹَٞ اك٢بٍ ٙيوي. َيؾ ٽٔ ٭چز سٚپيٽًٍٚ

ثَ سوز  يََډِى ٽٍ ډير ٵَاياو) ،ډًثيان ډًثي ٍا ثَ ٭ُيٌ ىاٙز11آُاىٙبى ٽٍ ډٺبڇ ىاوٖز.  يوم

ي ث٤ٖ  ٍيكبويًنىٍ ٽڈ ٽَىن ٹيٍر  يٕچ٦ىز سپيٍ ُىٌ ثًى، ىٍ ٥ًڃ ډير ٕچ٦ىز هًى ٕٮ

ٽبَ٘ ىاىٌ  يٍا سب كييى يثىبثَايه اهشيبٍر ډٺبډبر ٍيكبو ىاىن ثٍ ٹيٍر ډ٦چٸ ٙبَىٚبٌ ىاٙز.

 يثٍ َمَاَ( ثًىوي. يسالٵ يثَا يډىش٪َ ډًٹٮيشي  وبٍاكز ََډِىيكبويًن اُ ايه ٍٵشبٍ ثًى. ٍ

ٽًؿټ ثَ  يسبػ11 ٽٍٹجبىثٍ وِى ٙپڄ ثَ َٕ ىاٙشىي،  يٽٍ ٽالٌ ثچىي إشًاوٍ ااُ ثٍِځبن  يسٮياى

. َمُمٍ َمٍ ػب ٍا ٵَا ىٽَ يا٥ال٭ يا٩ُبٍ ث ٹجبى .ٍٵز ي اُ اي ٭چز ػچٍٖ ٍا دَٕييَٕ ىاٙز، 

ََٕب ثٍ ٥َٳ ډلڄ يٍيى  يى. َمٍ ومًٍا ا٭الڇ  ىََډِٙبَىٚبٌ ىٍثبن ډوًٞٛ يٍيى  ځَٵشٍ ثًى.

ىاٍ ثٖيبٍ  سبع ٽىڂٌََډِى َٽىبٍ ٍٵشىي.  ،اُ ثٍِځبن ٽٍ ىٍ ډٖيَ ثًىوي يثَځٚز. ٭يٌ ا ىٚبٌٙبَ

 يځًدييا ثًى. ٍُيه ډيبن سبع  َٕ ي ياُ ثبال ٕٶيي ٍوڂ٘ ثَ َٕ وُبىٌ ي ځيًٖان ډؼٮي يډؼچچ

ٙيٌ  سٮجيٍىي ثبڃ 12ډييٍ  ي. ىٍ ىي ٕمز ځًسبع ثٍ كبڅز اٵَاٙشٍ ٹَاٍ ىاٙز يثبال يډىًٖػډييٍ 

ىٍاُ ي ډَث٬  ي. ٍيٚويكچٺٍ ياٍ ثَ ىيٙ٘ ٍيوشٍ ثًى ََډِىځيًٖان ثچىي ي ډى٪ڈ  يىوجبڅٍ  ثًى.

ٽٍ دِٙټ ډوًٞٛ ُيَ  يىٍ كبڅؿيه هًٍىٌ اُ سبػ٘ آييِان ثًىوي. اي  يوًاٍَبيٙپڄ ىاٙز. 

ٍا ىٕز ٍا ثَاٵَاٙشٍ، اوڂٚز ٕجبثٍ 13ثب ىيين اي ثٍِځبن  يَمٍ . ځَىييياٍى  ،ٍا ځَٵشٍ ثًى ٘ثٲچ
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 يََډِى ثب ٽمټ دِٙټ ډوًٞٛ ٕالوٍ ٕالوٍ ثٍ ٥َٳ سوز دبىٙبَ ثٍ ٕمز دي٘ ىٍاُ ومًىوي.

ثب ٭الډز  يٽٍ ٽالٌ ومي يهًاػٍ َٕايآن وٖٚز.  يٍٵز ي ٍي ،ٹَاٍ ىاٙز يٽٍ ىٍ ډپبن ډَسٶٮ

َٕ اي وڂبٌ  يٍا ثبال يٽَى ي ډڂٔ دَاو يډوًٞٛ ثَ َٕ ىاٙز، َمٍ ػب دٚز َٕ ٙبٌ كَٽز ډ

سًاوي آن ٍا  يٽَى سب ډ يډ يٽٍ ٕٮ يڅَُاو يٝياثب ََډِى  ،اُ وٖٚشه ثَ سوزدٔ ىاٙز.  يډ

ڈ. ىمبييثٍ وٶ٬ يڅيٮُي اُ ډٺبډڈ ٽىبٌٍ ځيَ ...ڇٍ اسٞميڈ ځَٵش ځٶز:ٽَى ي ك٢بٍٍي ثٍ  ،ثچىي ٽىي

ثٍِځبن ثٍ َڈ وڂبٌ  .يثبٙي يسب و٪بٌٍ ځَ ډَإڈ سبػڂٌاٍ ...ڇٌ اوياثٍ ايىؼب ٵَا هً ااٽىًن ٙمب ٍ

ىٍيى ثَ ٙبٌ  ځٶز: ََډِىػچً ٍٵز ي ثٮي اُ سٮ٪يڈ ثٍ  ،ٽٍ اُ ىيڂَان اٍٙي سَ ثًى ٹجبىٽَىوي. 

اډبَىًُ  ي،ٽٍ ٙمب ثيمبٍي إز ىٍٕزٺيٍ... يه ٕشبٍځبن ي ثَاىٍ ډَُ ي ډبٌ. َٕيٍ ٭بڅيٙبَبن، ٹَ

ٽٍ ايه سٞميڈ ثب ٭ؼچٍ ځَٵشٍ ٙيٌ. آيب ثُشَ ويٖز ىٍ  إز . ٽبډالً يا١قيىٍ ٹيي كيب٣ َٖشي

ًٙى ي و٪َ ثٍِځبن ىٍ آن څلب٧ ځَىى سب وپىي ىٍ اطَ ٱٶچز ډمچپز  سٮمٸثيٚشَ ډ٫ً١ً  ډًٍى ايه

 يډه ٕب٭بر ثيٚمبٍ دبٕن ىاى: ٹجبىثٍ  يػي يچيهََډِى  ؟!ثٍ ډب ٍٕي يي ي هچچيياٍى آ يبويٍا ُ

 اٍىٙيَ ياُ ٙمب ثب ػبوٚيى يډه آځبَڈ ٽٍ ٭يٌ اڇ. ٌ اٹَاٍ ىاى٭ميٸ  يډًٍى ثٍَٕ ٍا ايه ډ٫ً١ً

ٽٍ ىٍ  يٹيٍسمىيبن ىىٙم ى،ىٍ ثڂيَ يىاهچ يوِا٭ ي. اځَ ثٮي اُ ډَٿ ډه ثَ َٕ ػبوٚيىيډوبڅٶي

 يي ډمچپز آثب ي اػياى يٽىى ياُ ډًٹٮيز إشٶبىٌ ډ يوٍ اَٙٷ ي ٱَة ايه ډمچپز ثٍ اوش٪بٍ وٖٚش

ٽىبٌٍ اٍىٙيَ. ثىبثَايه سٞميڈ ځَٵشڈ ٹجڄ اُ ډَٿ ثٍ وٶ٬ ٙبَِاىٌ َىيى يډًٍى سُبػڈ ٹَاٍ ډ اډب ٍ

ي اُ و٪َ ي. سً َڈ ثبييومبلپڈ ٖشٽبډالً ډ ٍا كپًډش٘ يىٍ ايه ډير دبيٍ َب اويٽىڈ سب اي ثشً يځيَ

َڈ  يٽىبٍ ٍٵز. ٙبدًٍ ٽٍ ؿىيه ىيي ي سب كي ُيبى ٹجبى ثىبثَايه ٽىبٍ ثبيٖز. .يٽى يډه ديَي

ىٍ ٕبڅه ٽَى ي ٥َٳ هًى ٍا ثٍ  يوٚبن ىَي. ََډِى ٍي يًٙٽٍ ٙيٌ ثًى، وشًاوٖز ٭پٔ اڅٮمچ

اٝٶُبن إز اُ 14ٽَىوي اي ىٍ  ياٍىٙيَ ىاهڄ ٕبڅه ٙي. ثٍِځبن ٽٍ ٵپَ ډ ىاهڄ ًٙ.: ځٶز

 يثٍ ٕمز سوز ٍٵز. ىٍ ػچً اٍىٙيَ .بي٘ سَ ثيد ىييو٘ سٮؼت ٽَىوي. ََډِى ثٍ اٍىٙيَ ځٶز:

اي وٖٚز. ََډِى ثب ىٕشبن  يثٍ ػب اٍىٙيَ ي ثَهبٕزىييځبن كيَان ثٍِځبن ََډِى اُ سوز 

ٍا اُ اوڂٚز هًى ىٍ  يٕچ٦ىش يٕذٔ كچٺٍ . وُبىاٍىٙيَ څَُان سبع اُ َٕ هًى ثَىاٙز ي ثَ َٕ 

 ٍا ثٍ ىٕز اي ىاى. يدبىٙبَ يآيٍى ي ثٍ اوڂٚز اٍىٙيَ ٽَى ي ٭ٞب

 ٹجبىآٍاڇ ثٍ  آُاىٙبىډَإڈ ثٍ دبيبن ٍٕيي. ثٍِځبن ىٍ كبڃ سَٻ ډلڄ ثًىوي. ىٍ َميه كيه 

اُ  يآن َڈ ثيين ثٖيبٍ يډَإڈ سبػڂٌاٍ؟ إز ايىؼب ؿٍ هجَ :وِىيټ ٙي ي اُ اي دَٕيي

آوبَيشب ٽٍ ػي اٍىٙيَ ايڃ، 15ٚبٌ سبٽىًن سمبډيٍ ٙبَبن ىٍ ډٮجياُ ايڅيه ٙبَىًٍٕډبر ډًَٕڇ. 

اُ ايه ډ٫ً١ً  يِيؿٽٍ  يدٔ سً ايىؼب ؿٍ ٽبٌٍ اٽَىٌ اوي.  يسبػڂٌاٍ ،ٕبٕبن ډًثي آن ثًى
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 يوڂبَثَ َٕ ىاٙز،  يٽًؿپَڈ ډظڄ هًىٗ سبع اي ٽٍ ثٍ ديَيُ  يثب وبٍاكش ٹجبى ؟!يوٖشاى يوم

 ًٙوي.ثيىڈ ٽٍ ثبيي ٹ٬٦  يدٚز َٕ ايه ډبػَا ډ اٍ يًٕىػًئ يډه ىٕز َب اوياهز ي ځٶز:

*** 

ؿىي ٍيُ ثٮي ََډِى ىٍځٌٙز. اٽىًن ډمچپز ىٍ اهشيبٍ اٍىٙيَ ٹَاٍ ىاٙز. اي ثٍ ٭ىًان ايڅيه 

اي ډىًٞة ٽَىٌ ثًى. ٹ٦ٮبً  يٍا ٭ِڃ ي ديَيُ ٍا ثٍ ػب ٹجبىاٹياڇ هًى، ىٍ ُډبن ُويٌ ثًىن ديٍ، 

سًاوٖشىي ايه ٍا  ياډب ًٍٕن َب وم .ٕذَى يٍا َڈ ثٍ ٽبٍن َب ډ ياٍىٙيَ ىيڂَ ډىبٝت ٽچيي

ٙت َىڂبڇ اي  ڈ هًى ٍا ځَٵز.يبٍ ٽَى ي َٕاوؼبڇ سٞميه ډ٫ً١ً سٶپَ ثٖيىٍ ډًٍى اٹجبىثذٌيَوي. 

آسٚپيٌ ٍٕيي. ىٍ دبيشوز كَٽز ومًى. ثٍ 16 ثٍِٿ يدًٙيي ي ثٍ ٥َٳ آسٚپيٌ  يڅجبٓ ډَىڇ ٭بى

ډَى  يا َ اي وُيت ُى:ڂُجبن ثدٚز ىٍ ايٖشبىٌ ثًى. و يدًٙييٌ اىٍ ٍا ځًٚى. ٵَى ٍي  يُى. وڂُجبو

ډالٹبر ثب ډًثي ثٍِٿ  يسٺب١ب ٹجبى ؟يهچًر آسٚپيٌ ٍا ثٍ َڈ ثِو يٽى يؿٍ ٥ًٍ ػَأر ډ ...ي٭بډ

 اډظڄ سً ٍ يا يډًثي ثٍِٿ، ډَى ٭بډ يٽى يٵپَ ډآيب  ،ٽًسٍ ثيه يا ٍا ٽَى. وڂُجبن هىييي ي ځٶز:

ىاىن ؼت ٍُ ٍا اډشلبن ٽَى. ډشٮثٍ وڂُجبن ىاى. وڂُجبن  هيٍُ يإپٍ  ٹجبى ؟ىدٌيَ يثٍ ك٢ًٍ ډ

 ،ىٍ څجبٓ ډجيڃ إز يثٮيي ثًى. وڂُجبن ىاوٖز ٽٍ اي ثٍِځ يثٍ آن ډٺياٍ اُ يټ ٵَى ٭بډ يٕپٍ ا

 ىاهڄ ًٙى.  ٹجبىثىبثَايه ثب اكشَاڇ ٽىبٍ ٍٵز سب 

ي وڂُجبن ثَ اي ياٍى ٙيوي.  ٹجبىىٍ آسٚپيٌ وٖٚشٍ ي ٱَٷ سٶپَ ثًى ٽٍ  يثٍ سىُبي آُاىٙبى

وڂُجبن سَٕيي  ؟َڈ ُىي َث ااػبٌُ هچًر ډب ٍ يثٍ ؿٍ ىڅيڄ ث اُ وڂُجبن دَٕيي: ييثٍ سىآُاىٙبى 

ثٍ  َاڇ سب ډٍ اډه اُ ايه ډَى هًإش ٍا ىاى: آُاىٙبىػًاة  ٹجبىاي  يي ثٍ سشٍ دشٍ اٵشبى اډب ثٍ ػب

 اډب ٍ سٲييَ ٽَى. ٍي ثٍ وڂُجبن ٽَى ي ځٶز:آُاىٙبى څله  آٙىب يثب ٙىيين ٝيا .يٍىك٢ًٍ ٙمب ثيب

ثٍ سه ي ٍيثىيٌ ثَ  يٽالَياٍ يٽٍ ثبالسىٍ  ٹجبى وڂُجبن سٮ٪يڈ ٽَى ي ډلڄ ٍا سَٻ ومًى.اٍ. ڂٌسىُب ث

ؿٍ  ي ځٶز: ثَهبٕز اُ ػبآُاىٙبى . ومًىهًى ٍا ثََىٍ  بٓسؿٌَُ ىاٙز، ٍيثىيٌ ثَىاٙز ي َٕ 

 .ىَييڈ اوؼبڇ يثَاٍا  يڈ ٽبٍَڇ سب اُ ٙمب ثوًاٌ اډيآ دبٕن ىاى: ٹجبى ؟ويٌبثٍ ايىؼب ٽٚ اؿيِ ٙمب ٍ

 .يٽىڈ ثٶَډبيي يهًاَ٘ ډ _

 .يثَٕ إز ثٍ ٙبدًٍ ٽٍ ٵَُوي اٍٙي يسب ٙبَىٚبَ يٽىي يڈ ٽٍ َمپبٍَهًا يډه اُ ٙمب ډ _

 . ٍا ثٚىًى ٹجبىسيِ ٽَى سب ثُشَ ٕوىبن ٽبډالً ٍا  ي٘ځًٗ َب آُاىٙبى
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ىٍ و٪َ  او٪َ ثٍِځبن ٍ. ٙبَىٚبٌ ََډِى ثيين ايىپٍ ىايه ډٺبڇ ىاٍ يثَا يٹ٦ٮبً اي كٸ ثيٚشَ _

ٽٍ اُ ٹييڈ ٍٕڈ ثَ ايه ډىًاڃ ثًىٌ ٽٍ ثٍِځبن ػبوٚيه  ياوؼبڇ ىاى. ىٍ كبڅ اوبٝليق ٍ ي، ٽبٍىثڂيَ

ىٍ ډٺبثڄ  اٽٍ اٍىٙيَ َڈ ٍاٌ ديٍٗ ٍ ىىاٍ ياكشمبڃ ُيبى. يٽىى ييهأسثٍ ىڅوًاٌ هًى  ادبىٙبٌ ٍ

 اڈ ٽٍ ٹيٍر ٹجڄ اُ ََډِى ٍَى يٹًڃ ډ ي...ٽىي يٙمب ثب ډه َمپبٍ َ. اډب اځىډًثيان ىٍ دي٘ ثڂيَ

 ىَڈ.اٵِاي٘  ااهشيبٍار ډًثيان ٍ يوڈ ي كشبُ ځَىاثٍ ٙمب ث

ټ ٵَٹٍ يثَ  يټ اُ آن َب ډجشىييا ًٙى ي ََ يٕچ٦ىز د يىاوٖز اځَ ؿىي ډي٭ يډ يٹجبى ثٍ هًث

ي  يىيٹيٍر ى يىيٌ يځَىى، ؿٍ اي ومب يا٭٪ڈ ٹب٬٥ ډ يبوكٍي يي، ٍأىډَسجز ثبٙ ي٭بڅ ياُ وؼجب

ىٍ ػچت و٪َ آُاى ٙبى  يبُ ٕٮيه ثب ىاىن اډشيثىبثَا .ًٙى يمبن ي ا٭شٺبى ډچز ډلًٖة ډيډ٪َُ ا

َان ثًى ي يبن ي ىثيي ػىڂ يىيځبن ٥جٺبر ٍيكبويه ومبيشَيَا اوشوبة دبىٙبٌ ډوًٞٛ ٭بڅيُ ىاٙز

ډًثي ٙي.  يډلًٖة ډ يه ٍأيډًثيان ډًثي ٹيٍسمىي سَ يبن آوبن ٍأياهشالٳ ډ17ىٍ ًٍٝر يػًى 

اُ  يؿٍ ٽمپ ځٶز: يسأډڄ ٽَى. ٕذٔ آن َب ٍا ځًٚى ي ثٍ آٍاډ يثٍِٿ ؿٚمبو٘ ٍا ثٖز ي ٹيٍ

يڈ ثَ ٭چيٍ ٙبَىٚبٌ اٍىٙيَ ٽًىسب ٽىيڈ. اډب َهًا يډب ډ :دبٕن ىاى هًٙلبڃ ٹجبى ؟آيي يډ ډه ثَ

 ځًىٍُٕذُجي 18 ًٙى.ىهبڅز ٕذبَيبن ځَٵشٍ  يٽٍ ػچً إز الُڇ ،نٍ يمبډًٵٺيز ىٍ وٺٚ يثَا

ثٍ ىهبڅز ٙمب يب څٚپَيبن ويٖز، ٵٺ٤ ډه اُ ٙمب  ي. اكشيبػىىاٍ يثي٘ اُ َمٍ اُ ٙمب كَٳ ٙىً

ډًثي  .بويي ٽىبٍ ثم دبىځبن دبيشوز ىٍ ډًٹ٬ ٽًىسب ىهبڅز وپىيسب  يٝلجز ٽىي ايڈ ثب َهًا يډ

 ډًاٵٺز ٽَى ي ٹًڃ ىاى سب ثب ٕذُجي ځًىٍُ ٝلجز ٽىي. ٹجبىثٍِٿ ثب ٕوىبن 

*** 

 َاوٍيٱبٵچڂآس٘ ٵَي ٍٵز. ػىڂؼًيبن هبويان ًٍٕن ي دبيشوز ىٍ هًن  يَمٍ ػبؿىي ٙت ثٮي 

اُ ُوبن هًى ىٍ ثٖشَ  يٽٍ اٍىٙيَ ىٍ آن اٹبډز ىاٙز، كمچٍ ٽَىوي. اٍىٙيَ َمَاٌ يپ يثٍ ٹَٞ

ځبٍى ډلبٵ٪٘ ياٍى اسبٷ هًاة اي ځَىيي. اٍىٙيَ 19 يثًى ٽٍ وبځُبن ٵَډبويٌ  يډٚٲًڃ ٭ٚٺجبُ

ي ي ثَ اُ سه ػيا ٽىى ٍا ڈ َٕرَىٕشًٍ ى يهًاَ يب ډيآاثچٍ.  يا ٽٚيي: ٵَيبىٙي.  يبٍ ٭ٞجبويثٖ

٭جَس٘ ځَىى ٽٍ  يٍ ييٌ ي ډبيي آن ٍا ىيبيِوي سب ََ ٽٍ ثيبييه ىٍياٌُ ثٍ ډلڄ اٹبډشز ثيټ سَيوِى

ثيين ايىپٍ ىٍ ٵَډبويٌ  ؟!ډًٹ٬ َٕٗ ٍا اُ ىٕز ىاى يث يډلبٵ٪بن ډب ؿڂًوٍ ثب ػٖبٍس يٵَډبويٌ 

اسٶبٷ  .َٕيٍڇٖز يه ٽبٍ َب ويا يثَا يُډبو :دبٕن ىاىډٺيډٍ  يٙبَىٚبٌ سٮ٪يڈ ٽىي، ثډٺبثڄ 

ډب اُ ىٕز  يػبن َمڂ ،وًٚى ييځي٬ سَ ثٍ آن ٍٕيإز ٽٍ اځَ ََ ؿٍ َٕ اٵشبىٌ يډُم يهيچ

 ثٍاٍىٙيَ َٕإيمٍ َمبو٦ًٍ ٽٍ څجبٓ هًاة  ي.يََ ؿٍ َٕي٬ سَ ثب ډه ثيبيهًاَٚمىيڇ  .ٍيى يډ

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



7 
 

ػىڂبيٍان ٙىييٌ  يوٮٌَ  ي. اُ ىيٍ ٝياٙيځبٍى اُ اسبٷ هبٍع  يسه ىاٙز، َمَاٌ ٵَډبويٌ 

ىيًاٍ ثٍ دبييه وڂَيٖز. سٮياى  يي اُ ثبال . اٍىٙيَ ثٍ َمَاٌ ٵَډبويٌ ثٍ دٚز ثبڇ ٹَٞ ٍٵزٙي يډ

ٽَىوي ثٍ ُيٍ ياٍى ٹَٞ  يډ يَٕثبُ سب ىويان ډٖچق ىٍ ثيَين ىيًاٍَب ډ٬١ً ځَٵشٍ ي ٕٮ يُيبى

ٽَىوي  يډ يًٙوي. َٕثبُان ځبٍى ډلبٵ٨ ٙبَىٚبٌ ٽٍ سٮياىٙبن ثٖيبٍ ٽمشَ اُ ډُبػمبن ثًى، ٕٮ

ه اٵَاى ٽٍ يا؟ إز ؿٍ هجَ ٙيٌ دَٕيي: .اٍىٙيَ ٽبډالً ىٕشذبؿٍ ٙيٌ ثًى آن َب ٍا ثڂيَوي. يػچً

 ،ڇٍَٕي ٵَډبويٌ َٕإيمٍ دبٕن ىاى: ؟ىاىٌ اوي يه ػٖبٍسيَٖشىي. ؿڂًوٍ ثٍ هًى ػَأر ؿى

ثٍ  اٍ يديپ ڄ ٵَايانيثب سٮؼ اٍىٙيَ ىٕشًٍ ىاى: .إز هبويان ًٍٕن ثَ ٭چيٍ ٙمب ٽًىسب ٽَىٌ

ٵَډبويٌ  ي.يٽمټ ډب ثيبثٍ جيٌ ٵَډبو ٕذُجي ځًىٍُثٍ اُ ٥َٳ ډب َُٙ ثٶَٕز ي  يدبىځبن كًډٍ 

 ټ ؿڂًوٍ ثٍ ډٺٞي ثَٕي؟يه ديَٕيٍڇ ٽبم ىٍ ډلبٌَٝ إز، ا سٮ٪يڈ ٽَى:

 ٖز. سمبڇ سًان هًى ٍا ثٍ ٽبٍ ثياٍ.يو يِيىًٍٞر ډب ٍا اُ ډَٿ ځَيَ ايي ثَٕي. ىٍ ٱيثب _

 ؿٚڈ َٕيٍڇ. _

ٙي، دبييه  يٽٍ ثٍ دٚز ثبڇ هشڈ ډ يٵَډبويٌ اُ اٍىٙيَ ػيا ٙي ي ثٍ َٕ٭ز اُ دچپبن ډبٍديـ

ديَيُ  دٚز ثبڇ ډبوي. يثبال ،وڂَيٖز يٍٵز. اٍىٙيَ َمبو٦ًٍ ٽٍ ثب ؿٚمبن ثُز ُىٌ ثٍ دبييه ډ

ًٍٕن َب ثٍ اي ٍٕيي. اي ثب ٭ؼچٍ  يډٚبثٍ اٍىٙيَ ىٍ ثٖشَ هٶشٍ ثًى ٽٍ هجَ ٽًىسب يَڈ ىٍ ي١ٮيش

 ٽَى ثٍ ػىڂؼًيبن ٽبٍن ٽٍ ٱبٵچڂيَ ٙيٌ ثًىوي، و٪ڈ ثجوٚي. يڅجبٓ ٍُڇ دًٙيي ي ٕٮ

*** 

ٽٚشٍ ٙيٌ  ياُ اٵَاى ځبٍى ٕچ٦ىش ي. سٮياى ُيبىٹَاٍ ىاٙزٝجق ٙيٌ ثًى. ٹَٞ ىٍ َٙٳ ٕٺ٣ً 

ٍ ي ٽًٵشٍ وٖٚشٍ ثًى. شثٍ ىٕز ىاٙز، هٖ يٽٍ ٙمٚيَ يثًىوي. اٍىٙيَ ىٍ ٕبڅه ٹَٞ ىٍ كبڅ

ٹَٞ ثٍ  يثًى. ىيًاٍَب ي ډل٥ًٍ  يځبٍى ٕچ٦ىش يَب يدَ اُ اػٖبى ٽٚشٍ ٙيځبن ي ُهمٕبڅه 

 ي ىٍسسؼم٬ ٽَىٌ ثًىوي ي ثب دٚز ىٍ ٕبڅه  آن َباُ  يىٕز َٕثبُان ًٍٕن اٵشبىٌ ثًى. سٮياى ُيبى

 يٽَىوي ػچً يډ يٽًثييوي. آن ٥َٳ ىٍ َٕثبُان ځبٍى ٕٮ يىٍ ىٕز ىاٙشىي ثٍ ىٍ ډٽٍ  يىٍهش

ٕبڅه ٙي ي ډٖشٺيڈ ثٍ ٕمز  يىيڂَ ياٍى ډل٥ًٍ  يځبٍى اُ ىٍ يآن َب ٍا ثڂيَوي. ٵَډبويٌ 

 يَي َبيدٔ و ي اُ ٵَډبويٌ دَٕيي: ثَهبٕزاٍىٙيَ ٍٵز. َميىپٍ ثٍ اٍىٙيَ ٍٕيي، اي اُ ػب 

ٽىڈ  يٵپَ ومَٕيٍڇ.  يييډَا ٭ٶً ٵَډبٵَډبويٌ َٕٗ ٍا دبييه اوياهز:  ٕذُٖبالٍ ډب ٽؼب َٖشىي؟

ىٍ ٕبڅه ٙپٖز. ٝيَب َٕثبُ ډُبػڈ ثٍ ىاهڄ ٍيوشىي. آن َب  وبځُبن ي.يثيب نثٍ ٽمپمب يٽٖ
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ثٍِٿ  ُډبن،ٕبٽىيه ٹَٞ ٍا ثٍ ٹشڄ ٍٕبويوي ي سىُب اٍىٙيَ ٍا ُويٌ ځٌاٙشىي. ىٍ َمبن  ي َمٍ

ثٍِٿ دبيشوز  يآسٚپيٌ  يَٶز ىيىډبن ډمشبُ ثًى، ثب ٭ؼچٍ ىٍ ٍاََي21اُ  يبوين ډَُان ٽٍ يپه

َيَثيان 21ډوشچٴ آسٚپيٌ  يىٍ ػبَبىٍ كبڃ ىييين ثًى سب هًى ٍا ثٍ ډلڄ ډًثي ثٍِٿ ثَٕبوي. 

آسٚپيٌ وٖٚشٍ ثًى ٽٍ وبځُبن ىٍ  يىٍ ٕبڅه اٝچ ثًىوي. آُاىٙبى يډٚٲًڃ اوؼبڇ سَٚيٶبر ډٌَج

 يٽٍ ٝيا يياٍى ځَىيي. ثب ٭ؼچٍ ىٍ كبڅ ،وبڇ ىاٙز ثُمهٕبڅه ثبُ ٙي ي ثٍِٿ هبويان ډَُان ٽٍ 

آُاىٙبى يبٵز، ثٍ ٕمز  يىٍ ٕبڅه اوٮپبٓ ډ ،آسٚپيٌ يٕىڂٶَٗ ډل٥ًٍ  يٽٴ ٽٶٚ٘ ثَ ٍي

 يَهًا يډ دَٕيي:ه ي، هٚمڂيثيين ٕالڇ ي اكًاڅذَٕ ،ٍٕيي آُاىٙبىثٍ  ثُمهٍٵز. َميه ٽٍ 

وبٍاكز  آُاىٙبى ؟ىًَٙان يشوز ٽبډالً ييسب دب يوپى يي ٽبٍ ياٍڂٌىٕز ث يَميه ٥ًٍ ىٕز ٍي

بى يٵَ ثُمه .ډٌَجيٖزٽبٍ ډب ٵٺ٤ اوؼبڇ ًٍٕډبر  ؟!ثب ٕيبٕزډًثيان ٍا ؿٍ ٽبٍ  دبٕن ىاى:ي  ٙي

 ان ٍبىهبڅز څٚپَي يػچً يَاُ سً هًإشٍ سب اُ ٕذُجي ځًىٍُ ثوًا ٹجبىډه ډ٦چٮڈ ٽٍ  :ييٽٚ

. ًىٙ يسمبڇ ډمچپز وبثًى ډ ،وپىيڈ يَيؾ ٽبٍيا ٽىي ي يه ٥ًٍ اىاډٍ ديَاي١ب٫ َم. اډب اځىثڂيَ

اٹ٦ب٭بر ي  َ. اُ ٥َٳ ىيڂيٽى يييَان ډ اسمبڇ دبيشوز ٍَڈ اٽىًن ػىڀ ثيه ًٍٕن َب ي ٽبٍن َب 

ثب٭ض دَاٽىيٌ ٙين ػىڀ  اويسً يٕز. ايه ډاسيًالر ايه ىي هبويان ىٍ سمبڇ ډمچپز دَاٽىيٌ 

. دٔ اُ ؿٚمبو٘ ٍا ثٖز آُاىٙبى .ه ٍا ىٍ آًٙة ٵَي ثَىيَان ُډيًٙى ي ٽڄ اىٍ َمٍ ػب  يىاهچ

 ثب ډه ثيب. ځٶز:ىيثبٌٍ آن َب ٍا  سأډڄڅل٪ٍ ؿىي 

*** 

اُ ٕذُجي ځًىٍُ هًإز سب  آُاىٙبىدبيشوز ٍٵشىي. ىٍ آوؼب  ثٍِٿثٍ دبىځبن  ثُمهي  آُاىٙبى

ىيَ ثٍ ىاهڄ هيبثبن َب ٍيوشىي.  يَٕثبُان دبىځبن َُٙ هيچٍا ثڂيَى.  يځٖشَٗ وجَى ىاهچ يػچً

ٍٵشىي ي ثيه ػىڂؼًيبن ًٍٕن ي ٽبٍن ٹَاٍ ځَٵشىي. ثٮي اُ ايىپٍ  يىٍځيَ يآن َب ثٍ ډلڄ َب

بى ي اُ آن ىي هًإز سب ثٍ ي ديَيُ ٵَٕش ٺجبىيثَا يَبي ديټ آُاىٙبىځَٵشٍ ٙي،  يَيىٍځ يػچً

اُ  يثٍِٿ دبيشوز ٍٵشىي. ىٍ آوؼب سٮياى ُيبى يي ديَيُ ََ ىي ثٍ آسٚپيٌ  ٹجبىثَيوي. ٗ ىيياٍ

ي  ٹجبىآُاىٙبىي ٕذُجي ځًىٍُ ك٢ًٍ ىاٙشىي.  ، ثُمهآُاىٙبىډمشبُ،  يثٍِځبن َٶز هبوًاىٌ 

 ٘ اُ آوپٍ يد إز ثُشَ :ځٶزآن ىي  ثٍثٍِځبن  يَمٍ  يٍي يي ي ػچًيديَيُ ٍا ثٍ وِى هًى ٥چج

ىٍ ٱيَ ايه بڇ ٵَي ٍيوي. يَ َب ىٍ ويىاىٌ ًٙى ي ٙمٚهبسمٍ  ي، ثٍ ايه ىٍځيَييٽىييَان  اَمٍ ػب ٍ

 يثمبويڈ ي وبثًى يسٶبير ثبٹ يٙمب ث يىٍ ډٺبثڄ ٽبٍ َب ويڈاسً يًٍٝر ډه ي ىيڂَ ثٍِځبن وم

دَيي ي  آُاىٙبىثٍ ي٤ٕ كَٳ  ٹجبى ..ي َڈ اٽىًن.يڈ. ثبيمبن ٍا و٪بٌٍ ځَ ثبٙيډمچپز آثب ي اػياى
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 كٸ ٙبدًٍ يثذٌيَيڈ. ٙبَىٚبَ ااٍىٙيَ ٍ يويڈ ٙبَىٚبَاسً ياډب ډب ًٍٕن َب ََځِ وم ځٶز:

 ډيىٍ اوشوبة ػبوٚيه  اََډِى ثبيي و٪َ ىيڂَ ثٍِځبن ٍ ٙبَىٚبٌ. ثبٙي يډ اٍٙيٽٍ ٵَُوي  إز

 اٍ يٽبٍ اٙشجبَ . ََډِىإز ه ډىًاڃ ثًىٌيٍٕڈ ثَ َمڇ َڈ َميٍٚ بي. اُ ٹييڈ االىاى يٹَاٍ ډو٪َ 

ٵٺ٤  اٍ ٽبٍ َبٽٍ ٙبَىٚبٌ  ًٚىىٍ ډمچپز ٍٕم َ. اځإز اوؼبڇ ىاىٌ يٵٺ٤ ثٍ هب٥َ ډيڄ ٙوٞ

ٹجبى سمبڇ ك٢بٍ ٍا اُ و٪َ  ي...َىي ثيين ىٍ و٪َ ځَٵشه و٪َ ثٍِځبن اوؼبڇ  يبډ٬ ٙو٦ٞثىب ثٍ ډ

 هًاَي آډي؟ؿٍ ثَ َٕ ايَان ُډيه  ځٌٍاوي ي اىاډٍ ىاى:

 .إز ثچٍ ايه ىٍٕز _

 .ٕزكٸ ثب اي _

ديَيُ ٽٍ ىٍ اٹچيز ٹَاٍ ځَٵشٍ ثًى ي اُ ٥َٳ ىيڂَ ٍا سأييي ٽَىوي.  ٹجبىثٍِځبن يټ ثٍ يټ ٕوىبن 

ډبوين هًى ي ىيڂَ  يثبٹ يؿَثيي، ثَا يُيٍ ًٍٕن َب ثَ اي ي هبوياو٘ ډ ىٍ ًٍٝر سىُب ډبوين

 اٙبدًٍ ٍ يډب كب١َيڈ دبىٙبَ :ه ځٶزيوياٙز. ثىبثَا ٽًسبٌ آډينثٍ ػِ  يٽبٍن َب ؿبٌٍ ا

 .ٽٚييوي يثٍِځبن وٶٔ ٍاكش ...ثذٌيَيڈ

 ٵٺ٤ ثٍ يټ ٣َٙ. _

 دَٕيي: آُاىٙبى اُ ديَيُ ٍا ثٍ ػم٬ ثبُځَىاوي. يٽالڇ ديَيُ ثبٍ ىيڂَ سًٚي٘ ي وڂَاو يىوجبڅٍ 

ُِاىځبن ثَ ًٙى ي هًن َٙياٍى  يوجبيي ثٍ ػبن اٍىٙيَ ٝيډٍ ا َيُ دبٕن ىاى:يد؟ٖز٣َٙ ٙمب ؿي

ڈ، يه وٶَ ٽٚشٍ ًٙيسب آهَ اځَ يَب كشثبٙي ي ډب ٽبٍن  يَ ډمپه ډيَا ٥ُبٍر آن ٱيِى ُيه ٍيُډ

هًإز ََ ؿٍ ُيىسَ ډ٫ً١ً  يآُاىٙبى ٽٍ ډ .ڈ ىاٙزياي ثَ ووًاَ يََځِ ىٕز اُ هًووًاَ

 .ين ىٍ اډبن ثبٙبٽٍ ػبن ايٚ ٽىڈ ي١مبوز ډ ة. ډهًثٖيبٍ ه :ځٶز سأډڄٵيٞچٍ دييا ٽىي، ثيين 

 يهًإز دٚشيجبو يَڈ ٽٍ وم ٹجبىاوياهز.  ٹجبىثٍ  يوڂبٌ هٚڈ ځيىبوٍ ا يُيَ ؿٚم آُاىٙبى

 يديَيُ ثَا ٽىڈ. يډه َڈ ١مبوز ډ ځٶز: يي ٕذُجي ځًىٍُ ٍا اُ ىٕز ثيَي، ثب وبٍاكش آُاىٙبى

 ييٍر ٍا ثَاثٍ ىٕز آيٍىن ٹ يهًإز سىُب ٙبوٖ٘ ثَا يٹبئڄ وجًى اډب ډ يػبن اٍىٙيَ اٍُٙ

ا كٸ هبويان ٕچ٦ىز ٍ يي سٺَيجبً ډٌَج يُيَا ٽٍ ايَاويبن ثب اكشَاڇ ًاس آيىيٌ َمـىبن كٶ٨ ٽىي

 يٕچ٦ىز اُ سومٍ  يثٍِځبن ػَأر وياٙشىي، ٹجڄ اُ يبٵشه يټ ډي٭ىاوٖشىي.  يډ يٙبَىٚبَ

 ٍا ثَاٵَاُوي.  ىٚبٌ٭چڈ ډوبڅٶز ثب ٙبَ يٕبٕبو
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اي ډىًٞة  يُويان اٵشبى. ٕذٔ ٙبدًٍ ثٍ ػبثييه سَسيت اٍىٙيَ اُ ډٺبڇ ٕچ٦ىز هچ٬ ٙي ي ثٍ 

ٍا كٶ٨ ٽىي اډب  ٘يوپَى ي ىٍ ٭ًٟ سًاوٖز ٹيٍر ي ډٺبڇ هً يځَىيي. هبويان ٽبٍن ىيڂَ ډوبڅٶش

 ډٺبڇ ايڃ ثٍ ًٍٕن َب ٍٕيي.  

*** 

ٽٍ ي١ٮيز  ُيٖشىي يډ يايَان ُډيه، اٹًاڇ ٝلَاځَى سَٻ سجبٍ يىٍ آن ُډبن ىٍ ٙمبڃ َٙٹ

َميٍٚ ډىش٪َ  آوبنيٴ سَ ثًى. ١ يي َُٙ وٚيه ايَاو يآوبن ثٍ وٖجز ډَىډبن ٍيٕشبي يډٮيٚش

ايَان ٍا ډًٍى َؼًڇ هًى ٹَاٍ ىاىٌ ي آن ډىب٥ٸ ٍا  يي َُٙ يثًىوي سب ډىب٥ٸ آثبى ٍيٕشبي يډًٹٮيش

ٌ ثًى، هًى آن ډىب٥ٸ ٍا ثٍ ډَُثبوبن ٹيٍسمىي ٕذَى يََډِى ىٍ ډير ثچىي ٵَډبوَيايسبٍاع ٽىىي. 

 يٍا وياٙشىي. ځبَ يبثَايه ايه اٹًاڇ ىٍ ىيٍان كپًډز ََډِى ػَأر كمچٍ ثٍ ډىب٥ٸ ٙمبڃ َٙٹثى

ډٺَٞ ثٍ ٙير س٤ًٕ ډَُثبوبن  ي ٙي ٥بيٶٍ يثب٭ض ډځَٵز ٽٍ  يًٍٝر ډ يايٹبر كمالر ٽًؿپ

 يډىبٕت ىٕز ىاى سب ايه اٹًاڇ آٍُي ي. ثب ډَٿ ََډِى ي اسٶبٹبر ثٮي اُ آن، ٵَٝشًٙىسىجيٍ 

 ،ډًٵٸ ٙيٌ ثًى يوبډ ځَيډجبسٔىپٍ ىٍ آن ُډبن ي، هًٞٝبً اهًى ٍا سلٺٸ ثجوٚىي يىيَيىٍ 

چٍ ٹيٍر آوبن ٽٍ ډٮمًالً يه يٕيثٍ يػًى آيٍى ي ثي ُبيًويه هًٞٝبًڄ ډوشچٴ يه ٹجبيث ياسلبى

ډىب٥ٸ ٙمبڃ  ياٹًاڇ يكٚ بٵشٍ ثًى.ي يَي٘ ؿٚمڂياٵِا ،ٖشىييُ يډ يىاهچ يَمًاٌٍ ىٍ وِا٫ َب

ٍا ډًٍى َؼًڇ هًى ٹَاٍ ىاىوي. دبيشوز وٚيه َب َڈ ٽٍ ىٍځيَ ډٖبئڄ هًى ثًىوي، سًػٍ  يَٙٹ

 ،آډيٌ ثًى ثٍ يػًى يډَىڇ ٙمبڃ َٙٹ يسَٽبن ثَا يٽٍ ثب كمچٍ  يثٍ ي٬١ وبثٖبډبو يؿىياو

سَ  يآوبن ٍا ػَ يَيُيي ََ د يبٵز يكمالر سَٽبن ََ ٍيُ اٵِاي٘ ډىاډىٍ ي يٕٮز وياٙشىي. 

ثٍِٿ ډًٍى  ين ييَان ځَىيي ي ََُٙبسَٽبىٍ اطَ كمالر  ياُ ىَبر ډَُ يُيبى . سٮياىىٽَ يډ

ځَٵشٍ  يس٤ًٕ سَٽبن ثٍ ثَىځ يبىيي سٮياى ُاُ ډَىڇ آياٌٍ  يٽظيَ يسُييي ٹَاٍ ځَٵز. ٭يٌ 

 ييب هبن َب يثٍ ثبٍُځبوبن طَيسمىي ثيِاوٖ هٍِ يؿٍ ًٕاكڄ ىٍيب يٙيوي. ثَىځبن ىٍ ثبُاٍَب

ايٹبر  يځبَ ٍٕيي. يدبيشوز ډثٍ  يٙيوي. ََ ٍيُ اهجبٍ يكٚشىبٽ يػىًة ٍيٕيٍ ٵَيهشٍ ډ

ٹيٍسمىي ي دٔ ٍاوين  يسٚپيڄ اٍسٚ يثَا يٙي اډب اٍاىٌ ا يٵَٕشبىٌ ډ ياويٽ يو٪بډ يٽمټ َب

ي ٭يڇ سًػٍ ىٍثبٍيبن  يٽٍ اُ ي١ٮيز إٶىبٻ ډَىڇ ٙمبڃ َٙٹ ډُبػمبن يػًى وياٙز. ثَُاڇ

ٍا ثٍ إًاٍان 22وٺب٣ ٽًٍٚ ٵَٕشبى ي  يثٍ اٹٞ يَبيٽَى، وبډٍ  يوبٍاكز ثًى ي اكٖبٓ ډٖئًڅيز ډ

ىٍ ا٥َاٳ اي  َِاٍ وٶَ ٍٕكييى  يٵَايان ٭يٌ ا يٵَا هًاوي. ثٮي اُ سالٗ َب ډُبػمبنديپبٍ ٭چيٍ 

ثًىوي ٽٍ ىٍ آن ډًٹٮيز ىٍ  ياُ ىاليٍان ي وبڇ آيٍاو ياويٻ ثًى اډب َمڂػم٬ ٙيوي. سٮياى ٙبن 
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ٍٵشه ثٍ ډييان ػىڀ آډبىٌ  يٽَىوي. آن َب هًى ٍا ثَا يډٖئًڅيز ډ ډٺبثڄ ډمچپز هًى اكٖبٓ

ومًى ي ثٍ ىيياٍ  يثًى. ثَُاڇ هًى ا٭الڇ آډبىځ ي٭ِيمز اكشيبع ثٍ ٵَډبن َمبيًو ياډب ثَا .ومًىوي

ٽٍ ٍيبٕز سَٚيٶبر ٍا ثَ ٭ُيٌ ىاٙز ٍٵز ي هًإز سب ثب  يثٍ وِى ډٺبډ ٙبَىٚبٌ ٍٵز. اي اثشيا

. ثَُاڇ ييومبٙبَىٚبٌ ډالٹبر ٽىي. ٍيبٕز سَٚيٶبر اُ ٙبَِاىٌ ٵَٝز هًإز سب ٽٖت سپچيٴ 

اكشَاڇ  يثٮي اُ اىاٍيبٕز سَٚيٶبر ثبُځٚز.  ثٍ اوش٪بٍ ايٖشبى سب اي ثبُ ځَىى. دٔ اُ ؿىي ىٹيٺٍ

 دٌيَوي. يك٢ًٍ ډثٍ  اٙبَىٚبٌ ٙمب ٍ ثٍ ثَُاڇ ځٶز:

وٖٚشٍ ي ىٍثبٍيبن ىٍ ك٢ًٍٗ  يسوز ٵَډبوَياي يثًى. ٙبدًٍ ٍي يثٮي اُ ٩َُ ٽٖڄ ٽىىيٌ ا

ثٍ  يٍٕييځ ػُز ٍا ثٍ ىٕز آيٍىٌ ثًى، ٘يٽٍ ىيثبٌٍ ډٺبڇ ٕبثٸ هً ٹجبىايٖشبىٌ ثًىوي. 

ىي ىٍثبن يٍيى ثَُاڇ ٍا ا٭الڇ ٽَى. ىٍ ىٍ آن ػم٬ ك٢ًٍ وياٙز ي ثٍ ډأډًٍيز ٍٵشٍ ثًى.  يا ډٖئچٍ

ٽٍ سمبڇ ىٍثبٍيبن ثٍ  يإشًاٍ ىٍ كبڅ يٕبڅه ثبُ ٙي ي ثَُاڇ ياٍى ځَىيي. ٕذٔ ثب ٹيڇ َب يڅىڂٍ 

سوز  يٍٵز. ىٍ ؿىي ٹيډ ،وٖٚشٍ ثًى آن يٽٍ ثَاىٍٗ ٍي يثٍ ٕمز سوش ،وڂَيٖشىي ياي ډ

؟... آيب يَهًا يډ ٍؿ :ٕييَسٶبير د يثَٕى ي . ٙبدًٍ ىٽَاكشَاڇ  يايٖشبى. سب ٽمَ هڈ ٙي ي اىا

وٍ ثَاىٍ.  ثَُاڇ دبٕن ىاى: ُيبى ٽىڈ؟ ډه آن ٍا يَهًا يي ډ يىَ يومٍا  سً ٽٶبٳ اډًٍاسز يډٖشمَ

آوؼب ثٍ  يٙمبڃ َٙٹ يٽمټ ثٍ ډَىڇ َُٕډيه َب يثَا يىَهًاَ٘ ٽىڈ، اػبٌُ  ًڇ سب اُسٌ اډيآ

ىٍثبٍيبن ځًٗ َب ٍا سيِ ٽَىوي سب . ڈيومب ىمبن ٍا اُ يػًى ډشؼبيُان دبٻيَُٕډ يَيڇ ي ډَُ َبث

 . ىٍٻ ٽىىيثُشَ ثشًاوىي ٕوىبن ثَُاڇ ٍا 

. هًن ٵَايان إز ي وڂَاوي يؼب ثٍ ډه ٍٕييٌ ٽٍ ثب٭ض وبٍاكشآواُ اي١ب٫  ياهجبٍ يكٚشىبٽ _

مه يَ اََيٍيوي، ُوبن ىٍ ُ يډ يَي، ٽًىٽبن ثٍ إًىٙ يثَ ُډيه ٍيوشٍ ډ يآٍيبيډَىان اٝيڄ 

هًى ٍا ثٍ  يثَُاڇ ٍي َان ځَىى.يجب ييُ يهًاثىي، اډًاڃ ډَىڇ ثٍ سبٍاع ٍيى ي َُٙ َب يڂبوٍ ډيث

ٕالف ه٦َوبٻ ٽٍ ىٍ ايه ډًٹٮيز  ...ٖزََ اَٙاٳ ُاىٌ اي يي٩يٶٍ  :٥َٳ ىٍثبٍيبن ٽَى

چٍ ځَ يكىٍ ډٺبثڄ ىٙمه ٕٶبٻ آن َب ي اُ  ...ٍيىٽًٍٚٗ  يثٍ ٽمټ ډَىڇ ٍوغ ٽٚييٌ ثَځَٵشٍ... 

 هًى ٍا ثٍ ٥َٳ ٙبدًٍ ثَځَىاوي: يًٍٙ ي َيؼبن ىٍ ىٍثبٍيبن ثٍ يػًى آډي. ثَُاڇ ٍي .ييومبىٵب٫ 

بن ٍاىٍ وٚبسب ػ ٌ اويآډبى يٙوٞ يثب ډيڄ ي اٍاىٌ  يَمڂٌ اڇ. ٽَى يػم٬ آيٍ َِاٍ ًٕاٍ ٍٕډه 

. كبال َڈ ثٍ ايىؼب ىييډَٿ ٍا ډٌِ ډٌِ ومب يىٵب٫ اُ ډَىډبن َٙثز وبځًاٍا يي ي ثَاي٥ه ٵيا ٽىى ٍاٌ

ډجبٌٍُ ثب ډُبػمبن ثٍ  يسَٻ ٽىڈ ي ثَا ادبيشوز ٍ ييىَڈ ٽٍ اػبٌُ َڇ سب اُ ٙمب ثوًاٌ اډيآ

 ثڄ ثَاىٍ ٕؼيٌ ٽَى:ٺبهبٻ اٵشبى ي ىٍ ډثٍ  ي٥ًٍ وبځُبوثَُاڇ ثٍ  ڇ.يثَ يٙمبڃ َٙٹ يَُٕډيه َب
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ي ثٍ ډه  ،يييه ٵَډبيثٍ ډَُ سبع وٚبن ډِي، يٶٚبويث يًويثَ ٵَډبن َمبهبٽٖبٍاوٍ هًإشبٍڇ ػًََ 

ٙبدًٍ ثٍ ٕپًر ځٌٙز سب ايىپٍ  يؿىي ىٹيٺٍ ا ثَهبٕز.اُ ػب هًى  ثُز ُىٌٙبدًٍ  .يياػبٌُ ىَ

 ...ڈثوٚ يډثٍ سً  اٍ يٙمبڃ َٙٹ يكپًډز َُٕډيه َبډه ...ډه ...ةًثٖيبٍ ه ز:ٶثب څجبن څَُان ځ

اٙټ اُ  ٽه. ن ثيَينباُ ٽًٍٚډ اه ٍيثَي ي ډُبػم ... ٽًٙبوٚبٌ څٺت سً هًاَي ثًى...دٔ هاُ اي

ىٍ كبڅز ٕؼيٌ ثبٹيمبوي سب ايىپٍ  ؿىي ىٹيٺٍثَُاڇ  .َٕيٍڇ ٕذبٕڂِاٍڇ :ٙي يؿٚمبن ثَُاڇ ػبٍ

 َٕاوؼبڇ سًاوٖز اُ ػب ثَهيِى.

*** 

ىٍ ثٖشَ ډٺبثچ٘ ثٍ اي څجوىي  يٽَى. ُن ويمٍ ٭َيبو يهًاة آډبىٌ ډ يٙت ٙي. ٙبدًٍ هًى ٍا ثَا

ٙبدًٍ ثٍ ٕمز سوز هًاة كَٽز ٽَى ٽٍ وبځُبن ىٍ اسبٷ ثٍ ٝيا ىٍآډي. ٙبدًٍ ثٍ ٕمز  .ُى يډ

 :ييدَٕاكشَاڇ ٽَى. ٙبدًٍ  ياىا ،ىٍ ٍٵز ي آن ٍا ځًٚى. ٍئئ سَٚيٶبر ٽٍ دٚز ىٍ ايٖشبىٌ ثًى

ي  ٍ اوييُيَ ا٭٪ڈ اُ ډأډًٍيز ثَځٚش ،َٕيٍڇ ٍئئ سَٚيٶبر دبٕن ىاى: ؟إز ٙيٌ ٍؿ

بٍ هٖشٍ اڇ ي يٽىًن ثٖي. ايبٵَىا ثي يييثڂً ايثٍ  ٙبدًٍ ځٶز: .يډالٹبر ٽىى اٙمبٍ َىيهًا يډ

ٍئئ سَٚيٶبر سٮ٪يڈ ٽَى ي آوؼب ٍا سَٻ ومًى. ٙبدًٍ  ډٌاٽَار هٖشٍ ٽىىيٌ وياٍڇ. يثَا يسًاو

ػيا وپَىٌ ثًى ن َمجٖشَٗ څجبو٘ ٍا اُ څجبايڅيه ثًٍٕ ثٮي اُ ثٖشَ ٍٵز اډب َىًُ ثٍ ىٍ ٍا ثٖز ي 

ي ىٍ ٍا ځًٚى. ٍئئ سَٚيٶبر  ثَهبٕزاُ ثٖشَ  ي. ٙبدًٍ ثب وبٍاكشىٍ ىيثبٌٍ ثٍ ٝيا ىٍآډي ٽٍ

ٔ يٍئ ؟َ ؿٍ ٙيٌ إزىيڂ اُ اي دَٕيي: يىيثبٌٍ دٚز ىٍ ثًى ي سٮ٪يڈ ٽَى. ٙبدًٍ ثب ثيهچٺ

 ٙبدًٍ .يثجيىى اٽٍ كشمبً ثبيي َميه كبال ٙمب ٍ يَاٍ ٽَىوَٕٝيٍڇ يُيَ ا٭٪ڈ ا ٶبر دبٕن ىاى:يسَٚ

 ٭ٞجبويزٙبدًٍ ثب  .ڈيآ يىټ ډيَڈ ا. ثڂً ةًثٖيبٍ ه :ٽٚيي يَٕٗ ٍا دبييه اوياهز ي آٌ ثچىي

ٽٚيي. ٙبدًٍ ياٍى  ياوش٪بٍ اي ٍا ډ ٹجبىٹَٞ  ياُ ٕبڅه َب يڅجبٓ دًٙيي ي اُ اسبٷ هبٍع ٙي. ىٍ يپ

 ٹجبىاُ  ياكشَاڇ ٽَى. ٙبدًٍ ثب ثيهچٺ يثَځٚز ي ثٍ اي اىا ،ٽٍ دٚش٘ ثٍ ىٍ ٕبڅه ثًى ٹجبىٙي. 

ٽٍ  يىٍ كبڅٹجبى ؟يٝجَ ٽى يوٖشاسً يٽٍ سب ٝجق وم آډيٌ إزدي٘  يډُم يؿٍ ډٖئچٍ  دَٕيي:

ٽٍ  ٌ اويثٍ ډه ا٥ال٫ ىاى ،َٕيٍڇ ثوٚييدبٕن ىاى: وڂَيٖز،  يٙبدًٍ ډَُٕو٘ آډيِ ثٍ  يثب وڂبَ

اػبٌُ ي ثٍ اي ٌ ډىًٞة ٽَى يثٍ كپًډز ډىب٥ٸ ٙمبڃ َٙٹ اثَُاڇ ٍ ...نبٙمب ثَاىٍ ٽًؿټ سَس

 ؟اډَ ىٍٕز إزآيب ايه ځَىى. سب اُ دبيشوز هبٍع  ييٌ اىاى

 .إز ثچٍ ٽبډالً ىٍٕز _

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



13 
 

ََيټ اُ ٽٍ  يياوى يٙمب وم َډڂ يڅي ...ٍاوڈ يه ځًوٍ ٕوه ثَ ُثبن ډيثجوٚيي ٽٍ ا َاډ _

. ىټ ىٍ ُويان إزيَمن اٍىٙيَ بثَاىٍس .يىٖشَ ٙمب بڇ ٕچ٦ىزٺىٍ ډ يا يځبن ډي٭ىٙبَِا

ثي٘  يهَٖي َڈ ٽٍ ٽًىٽ. ىٍ اي يػًى وياٍى يَا كٔ ػبٌ ٥چجيٖز ُي١ٍَ ييِىځَى آىڇ ث

 ي. اي ايىؼب ٽبډالً ىٍ اهشيبٍ ٙمب ٹَاٍ ىاٙز، يڅىىاٍ يَٕ دًٍَٙثَ هالٳ ثٺيٍ ثَُاڇ اډب ويٖز. 

سب ىيَ  إز ثُشَ .ثبٙي ٽٍ اُ ٹٶٔ آُاى، ي ىٍ ډييان ٍَب ٙيٌ بويډ يډ يكبال ىٍٕز ډظڄ ٙيَ

 .يثڂيَي اي ٍا يوٚيٌ ػچً

اكشمبالً يب ىٍ ػىڀ ٽٚشٍ  بٍ ىاٍى.يډَى ىٍ اهش َِاٍ ٍٕ ي؟ اي ٵٺ٤يآ ياُ اي ثَ ډ يؿٍ ٽبٍَډڂ _

. ىٍ ََ ىي كبڅز... ډه اُ ىٕز ايه ثٍ ىځَى يثَ ډ يٌ ي ثب َٕاٵپىيځىيب ٙپٖز هًٍ ...ًىٙ يډ

ي ٙت هًة ډب ٍا َڈ  يي ثوًاث ييثَ إز ڇ. دٔ ثُشًَٙ يا٦ٝالف ډي٭يٍ ٕچ٦ىز سً هالٛ ډ

 .ييىڂًوٍ هَاة وىمبيا

ُيَ څت  ٖشبى. ٕذٔيؿىي څل٪ٍ ډشٮؼت ثَ ػب اٹجبىػيا ٙي ي ٕبڅه ٍا سَٻ ومًى.  ٹجبىٙبدًٍ اُ 

ي دىي  يځًٗ وپَى َاٍيُ اُ ايىپٍ كَٳ ډ ټٽىڈ. ډ٦مئه ثبٗ ي يډه ايه ٥ًٍ ٵپَ وم ييڅ ځٶز:

 .ٙي يهًاَن بدٚيم، يډَا ثٍ ٽبٍ وجَى

*** 

كَٽز ثًىوي. ىٍ  يكَٽز ثَُاڇ ډُيب ٙيٌ ثًى. يبٍاو٘ َمٍ ثبٍ ٕٶَ ثٖشٍ ي آډبىٌ  يثَاَمٍ ؿيِ 

ىٍ اسبٷ ډبىٍٗ ډىيٌْ ٍٵز. ډىيٌْ  وِى يهياكبٵ٪ يثَا آهَيه څل٪بر ثَُاڇ اُ ىيڂَان ػيا ٙي ي

ځٌٙشٍ َىًُ َڈ ىٍ  يوڂَيٖز. ُيجبي يدىؼٌَ ايٖشبىٌ ي ثٍ ثيَين ډ يػچً ،ډوًٞٛ هًى ىٍ ٹَٞ

دىؼٌَ ٹَاٍ ىاٙز، ياٍى  يٽٍ ٍيثَي يٍٵز، ومبيبن ثًى. ثَُاڇ اُ ىٍ يي ٽٍ ٍي ثٍ ُياڃ ډا يؿٌَُ 

ثَُاڇ ثَځٚز. ٕذٔ وبځُبن  يٙي ي ثٍ ډبىٍ ٕالڇ ٽَى. ډىيٌْ ٽٍ دٚش٘ ثٍ ىٍ ثًى، ثب ٙىيين ٝيا

ثٍ ٕمز اي ٍٵشٍ ي ٵَُوي ٍا ىٍ آٱًٗ ٽٚيي. دٔ اُ ؿىي څل٪ٍ ٽٍ ډبىٍ ي ٵَُوي يپييڂَ ٍا 

ٽٍ ثب ىٕشبو٘ َىًُ ثبُيان ثَُاڇ ٍا ځَٵشٍ ثًى اُ اي ػيا ٙي ي ځٶز:  ي، ډىيٌْ ىٍ كبڅٵَٚىوي يډ

 ثچٍ ډبىٍ. : دبٕن ىاى يآٍاډ يثَُاڇ َٕٗ ٍا دبييه اوياهز ي ثب ٝيا؟ يٍ اځَٵش ٍا آيب سٞميڈ هًىر

 ىاٍڇ؟ زيأٍَ ييسٲ يثَا يب ډه سًاويآ _

 ثٍِځًاٍ. يَ ايه _
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. ومًىثب اوڂٚز ؿٚمبو٘ ٍا دبٻ  ي ٽَى ثَُاڇدٚش٘ ٍا ثٍ ٌ ػم٬ ٙيٌ ثًى. ْاٙټ ىٍ ؿٚمبن ډىي

 بيٍ.يآن ٍا ث ٽٍ َميٍٚ ىٍ ٽىبٍٗ ك٢ًٍ ىاٙز ٽَى ي ځٶز: يډوًٞٝ يمٍ يويثٍ ٍي ٕذٔ 

ٍا آيٍى ي ثٍ ىٕز ثَُاڇ ىاى. ثَُاڇ اُ ډبىٍ  يٽًؿپ يثًى، ٝىييٹـٍ  يٽٍ ىهشَ ػًاو مٍيوي

ثَُاڇ ٝىييٹـٍ  ه.يز ثجيجبيثب ؿٚمبن ُهًى آن ٍا ثڂٚب ي : ىاىډىيٌْ دبٕن  ٖز؟ايه ؿيدَٕيي: 

اُ ػبوت ډه  ٖزايه َييٍ ايډىيٌْ ځٶز: ىَبن ثَُاڇ ؿىي څل٪ٍ ثبُ ډبوي.  .ثًىاُ ځًََ دَ ٍا ځًٚى. 

ؿٚڈ اُ ٝىييٷ ځَٵز. َٕٗ ٍا ثبال ثَُاڇ . يإشٶبىٌ ٽىآن  ٽه ثٍ ػب ي ىٍٕز اُ يسً. ٕٮ يثَا

 يالُڇ ويٖز ؿيٍِا سمبڇ ٽىي، ډىيٌْ ځٶز:  اٗػمچٍ  ثشًاويدي٘ اُ آوپٍ ډبىٍ...  ييڅځٶز:  آيٍى ي

إز ي ډٚپالر ٵَايان  ٽٍ ثٖيبٍ دَ ديؾ ي هڈ ځٌاٙز يهًاَٹيڇ  يٍاَىٍ سً  ...ىٍ ١مه. ييًثڂ

ځًٙز ٹَاٍ ىٌ.  ي َميٍٚ آييٌِڈ، َى يډ سًثٍ  َڈ اٽىًنٽٍ  اٍ ي. ثىبثَايه دىيىٍ آن يػًى ىاٍى

 زثي٘ اُ ىٙمبوَميٍٚ اُ ىيٕشبوز 23ثَُاڇ ځًٗ َبي٘ ٍا ٽبډالً سيِ ٽَى. ډىيٌْ اىاډٍ ىاى: 

 ثَُاڇ اُ څله ٽالڇ ډبىٍٗ سٮؼت ٽَىٌ ثًى.ثشَٓ... 

 . يثيى يډ اٍ آن َب يي سً ثٍ ىٍٕش يٹَاٍ ىاٍو سً يٍي يؿَا ٽٍ ىٙمىبوز ىٍ ػچً _

ٍ يثٺ َايُثَي  َ. كبال ىيڂياډب ىيٕشبوز ىٍ دٚز سً َٕ سً َٖشى :ٕپًر ٽَى يډىيٌْ څل٪ٍ ا

ثَ  يثَُاڇ آوؼب ٍا سَٻ ومًى، ٹ٦ٌَ اٙپ يٵَُوي ٍا ثًٕيي. يٹش يډىيٌْ ديٚبو. َٖشىي رډىش٪َ

 ؛ډه يوڂَان وجبٙيي ثبوًىيي، ځٶز:  يهًى ٍا وبٍاكز ډ يٽٍ ثبوً مٍيويځٚز.  يػبٍ اٗځًوٍ 

ؿٚمبن هًى ٍا  يٙيٌ ا يٽٍ ثب ىٕشمبڃ ځچييُ يډىيٌْ ىٍ كبڅ. يځَىو يٙبَِاىٌ كشمبً ٕبڅڈ ثَډ

ډىيٌْ . يىڃ سً َڈ ٽٍ ٙيٌ، هيايبن ثب اي ثبٙى ياډييياٍڇ ثٍ كَډز دبٽٽَى، دبٕن ىاى:  يدبٻ ډ

ٍَٖذبٍ  ؿَا ٽٍ اي ٵَايان ومًى يٍا ى٭بىٍ آوؼب ثَُاڇ آسٚپيٌ ٙي.  يٍاَمٍ يويَمبويڇ ثٍ َمَاٌ 

 اُ آن وجبٙي. يثبُځٚش ٽٍ ډمپه ثًى ،ثًى يٕٶَ

*** 

ىٍ آن ثَ دب ثًى، ىٍ  يآس٘ ٕچ٦ىش24ٽٍ  آًٍهًَٗ ياثشيا ثٍ آسٚپيٌ  ىوي.ٽَثَُاڇ ي يبٍاو٘ كَٽز 

ٽَىوي ي اُ هيايبن ٥چت  يآًٍثبيؼبن ٍٵشىي. ىٍ آوؼب ثَُاڇ ي يبٍاو٘ ََ ٽياڇ وٌيٍاس25َُٙ ٙيِ 

آن ٥َٳ  يهًإشىي اُ ىٍ ډٮجي هبٍع ًٙوي، ٽم يسمبڇ ٙي ي ډ ٚبن٭جبىس ي.يٹشومًىوي يديَيُ

ىيٍ  يبىي. اٵَاى ُٽَى يډ ييٚڂًيه وٖٚشٍ ي ديُډ ييوي ٽٍ  ٍييٍا ى يډٮجي ډَى يسَ اُ هَيػ

َىَ اي ٍا  ي٘ ثب ىاىن ٕپٍ ايهً ٸٕيي ََ ٽياڇ اُ آن َب ىٍ كي  َ ػم٬ ٙيٌ ثًىوييٵبڅڂ
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ه ٥ًٍ ٽٍ ثب يًډَص ػچً آډي ي َمياُ َٕىاٍان ثَُاڇ ثٍ وبڇ ٽ يپي هيه كيَمىٍ . يوييهَ يډ

ٍا  يىيٌ ايي ٽٍ ؿڂًوٍ آيىيه ډَىڇ اثچٍ ٍا ثجيا ىاى، ځٶز: يڂَان وٚبن ډياوڂٚز آن ٝلىٍ ٍا ثٍ ى

ت ډَىډبن ٍا يه ٍيٗ ػياي َڈ ثب ا. ىييىمبي٥چت ډ يهبٽ ياُ اوٖبو ،ىاوىي يبن ډيٽٍ ٵٺ٤ هيا

ه څل٪بر يي سب ىٍ آهَييبيٖز. ثيو سٶىهاُ  يين ٕوىبن اي هبڅيٙىىٍ ََ كبڃ ٕبُى.  يډ يهبڅ

ًډَص ػچً اٵشبى ي يٽڈ. ي٘ ٙبى ٕبُيٍٚ ايٹبر هًيه ډَى ٍيثبٌ ديثٍ سمٖوَ ا يؿىي څل٪ٍ ا ،ٵَاٯ

 يا ٖشبى. آن ځبٌ ثٍ اي ځٶز:يٚڂً ايد يثَيٍياي ډَىڇ ٍا ٽىبٍ ُى ي  ٍ ثٍ ىوجبالي ٍيان ٙيوي.يثٺ

 ٖز. يًډَص وڂَيثچىي ٽَى ي ثٍ ٽٚڂً َٕٗ ٍا يد ډَى...

 ؟ي٥بڅ٬ ډَا ثوًاو يسًاو يب ډيآ _

 .يډه ثڂٌاٍ يىٍ ثٖشٍ يبٌ ىٍ ٽٴ ىٕشبن ديٕ ياځَ ٕپٍ ا ،كشمبً _

ٕوىبن سً  زلَِٝوٍ ډه ىٍ  :ځٶزًډَص يٽ .ًډَص ىٍاُ ومًىيٚڂً ٽٴ ىٕش٘ ٍا ثٍ ٕمز ٽيد

ثب سً  ياډب ٥َٙ ،ىَڈ يثٍ سً وم يدًڅَڈ اٽىًن ځٌاٍڇ.  يثب سً ډ يه ٹَاٍيي ىاٍڇ... ثىبثَايسَى

، ىاٙشٍ إز ٝلزار  ييٚڂًيىڈ ٽٍ ديثجىيٌ يىٍ آي ډه  ي. ؿىبوـٍ ىٍٕز ځٶشٍ ثبٙثىيڇ يډ

وٍ يځَ يىؼب وجبٙيه ًٍٝر ثُشَ إز ىٍ ثبُځٚز ډه ايَ ايي. ىٍ ٱيٍُ ثٍ سً هًاَڈ ثوٚ يا ٍٖيٽ

ىٕش٘ ٍا ٚڂً يدجپبٍان ػبډٮٍ ثبٙي. يڂَ ٵَيى يثَا يٕوز ىٍ ٍاٌ إز سب َٕډٚٺ يسً ٍا ٭ٺًثش

 يثَا :ځٶز ٖز،يوڂَ يًډَص وميڂَ ثٍ ٽيٽٍ ى يه اوياهز ي ىٍ كبڅييَٕٗ ٍا دبي، يدٔ ٽٚ

يػًى ىاٙشٍ  يالُڇ إز ىٍ اي ا٭شٺبى ،ٽىڈ ييٚڂًيٍا ىٍٕز د يٽٖ يىيٌ يىپٍ ډه ثشًاوڈ آيا

يٌ يسبثيو٘ ىٍبن ثَ يهيا يٽٍ اُ ًٕ يا ييا ثَ وًٍ ٍيٙىبٍه ٍاٌ يب٥يٙ ىًٍٞريَ ايىٍ ٱ .ثبٙي

 ي:يبى ٽٚيٵًَډَص اُ ٽًٌٍ ىٍ ٍٵز ي يٽ ًٙى. يَ ډمپه ډيَٗ ٱيين ١ميثىيوي ي ى يډ ،ځَىى يډ

ػُز ډَىڇ ٍا َٕ  يث ،يٽى ييٚڂًيىيٌ ٍا ديآ يسًاو يٍيثبٌ ٝٶز ًٍڃ. اځَ وم يجپبٍ. ايډَى ٵَ ياِ

هًإز  يٍثًى ي ډاُ ٵَډبويَبن ٍا اُ ىٕز اي  يپي ډوًٞٛه يٕىڂ ي٭ٞبًډَص يٽ ٍٖ وىمب.يٽ

ًډَص ٍا يى اډب ثَُاڇ ىٕز ٽٽَٚڂً ىي ىٕش٘ ٍا ٕذَ ًٍٝس٘ يٚڂً ٵَيى آيٍى. ديآن ٍا ثَ َٕ د

ان ڂَ إًاٍيٽٍ ى يي ثٍ ٕمشومًى. اآوؼب ٍا سَٻ ي  ًډَص وبٍاكز ٙييٽآٍاڇ ثبٗ.  ځَٵز ي ځٶز:

ڂَ ٵَډبويَبن ٽٍ ثٍ يٍي ثٍ ى مزيثب ډالثَُاڇ  ،دٔ اُ ٍٵشه اي، ٍٵز. ًٕاٍ ثَ إت ډىش٪َ ثًىوي

 .َا ُډبن اويٻ إزيڈ ُيِ ثَييډب و. ثُشَ إز ةًبٍ هيثٖ ٖشىي ٽَى ي ځٶز:يوڂَ يًډَص ډيٽ

 نمبيدىؼٍ ىٍ دىؼٍ  ىٌ ٙيٌ سبًي اُ ىٙمىبن ٭ىبن ٝجَ ٍث ه ٽبٍُاٍ ثٍ اوش٪بٍډبن وٖٚشٍ اوييبىيډ

ٚڂً اٵشبى. ىٍ يثَ ًٍٝر د وڂبَ٘ ځبٌآوبهي ،هًإز ثبُ ځَىى يثَُاڇ ډَمبن ٥ًٍ ٽٍ  اٵپىىي.
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ىٍ ىٍين ثَُاڇ ثٍ يٹ٫ً  يڂَ ٹٶڄ ٙيوي. اوڂبٍ اسٶبٹيپييٚڂً ثَ يؿٚمبن ثَُاڇ ي دټ څل٪ٍ ي

َٕٗ ٍا سپبن ىاى. آن ځبٌ ثَُاڇ َ ٽَىٌ ي ٍوڂ٘ ٍُى ٙي. ييٚڂً َڈ سٲيد ي. ؿٌَُ ٍ ثًىًٕشيد

ثَُاڇ ٍي ثٍ ٕمز ٚڂً اُ دٚز َٕ ىٕز اي ٍا ځَٵز. يٽٍ وبځبٌ د هًإز ثٍ ٍاَ٘ اىاډٍ ىَي يډ

ي  يَمَاٌ ثب ثٍِځ ،يٍي يٽٍ سً ډ يٍاَ دبٕن ىاى: ٚڂًيد ؿٍ ٙيٌ إز؟ ٚڂً ثَځَىاوي ي ځٶز:يد

ي ثبُ  ِ ٽهيدٔ اُ آن ځَ .هًاَي آيٍىز ثٍ َمَاٌ يثَا يَٕوًٙز ًٙډ ،َٕاوؼبڇ اٵشوبٍ إز اډب

ٙي.  ياكز ډوبٍَُ ٍٵشبٍٗ ٚڂً ٍا وؼبر ىاىٌ ثًى، ٽڈ ٽڈ ىاٙز اُ ٥يٽٍ د يثَُاڇ ثب يػًى ځَى.

 يٍٝ بٍ اُ ٭َيه ىيٍيڇ ي ٹٞي ٽياډ يډه ثٍ ٽؼب ډ يىاو يڂَ سً ډاٝالً ډ ځٶز: يثب څله ډلپم

 ٕوهسًػٍ ثٍ  يٚڂً ثيد ؟!ٍاوي يٵَډبن ډ االٍَه يبٍ ٽياډيي ثَ آن ى بن ٍا ىاٍڇيهيا ييٵَډبوَيا

آٍاڇ ي ٙبى... ي ٵَُويان  يُويځ ،ياځَ ثبُځَى اىاډٍ ىاى: ،ثيين آوپٍ ىٕز اي ٍا ٍَب ٽىي ،ثَُاڇ

 هًاَي سىُب ٵَُويرىٍ اوش٪بٍ سً ي  يَٕوًٙز ٱمجبٍ ،ىًٍٞريَ ايىٍ ٱًٙى.  يجز ډيٵَايان وٞ

 ،يَيثٚڂً يىٕز د يي ٽبٍ ًډَص اُ ٽًٌٍ ىٍ ثَيىيِ ډظڄ ٽيي هًىٗ ويسَٕ يثَُاڇ ٽٍ ډثًى. 

ڂَان ٽٍ ًٕاٍ ثَ إت ډىش٪َٗ يز ثٍ ٕمز ىيي ي ثب ٭ٞجبويَين ٽٚيىٕش٘ ٍا اُ ىٕز اي ث

ي  يٖشبىٌ ايا ياٽىًن ثَ َٕ ىي ٍاَ :ىُ يبى ډيٚڂً َمـىبن دٚز َٕٗ ٵَيد .ثٍ ٍاٌ اٵشبى ،ثًىوي

ڈ ىٍٕز ٍا يدٔ ثُشَ إز سٞم ؛يٽى يىيٌ ٥چت ډيآ يِ ٍا ثَايدَٕىي ٽٍ ؿٍ ؿ يبن اُ سً ډيهيا

 َ إز.يثَځٚز وبدٌ ييومب يٽٍ اوشوبة ډ يځَىى ي ٍاَ يَا ُډبن ََځِ ثٍ ٭ٺت ثبُ وميُ يَيثڂ

ه ثٍ يَان ُډيا يٚڂً وىمًى. ًٕاٍ ثَ إت ځٚشٍ ي ثٍ ٕمز ٙمبڃ َٙٹيبن دىثٍ ٕو يثَُاڇ سًػُ

 ٍاٌ اٵشبى. 

*** 

ثٍِٿ ٽٍ ٍٿ ٱيَسٚبن ثٍ  يي اَٙاٳ ُاىځبن هبويان َب يكپمَاوبن ډلچاُ  يسٮياىىٍ ٥ًڃ ډٖيَ 

ثٍ  نٽٍ ثَُاڇ دي٘ اُ ٍٕيي يثٍ ثَُاڇ ومًىوي ثٍ ٥ًٍ يٽمپىٍ كي سًان ََ ٽياڇ  ،آډي يػًٗ ډ

 يًٕاٍ ٕجټ إچلٍ ٽٍ ٕالف اٝچ َِاٍ ٍٕكييى  ، ثٍ ٱيَ اُ ٕذبٌ إًاٍان،٥ٸ إٓيت ىييٌبډى

ىٍ اهشيبٍ  ڂبنيدب26ي َٕثبُ ديبىٌ  يي سٮياى ،ٽَىوي يځَيِ وجَى ډ ي آوبن سيَ ي ٽمبن ثًى ي ثب ػىڀ

َٕاوؼبڇ ٕذبٌ ثَُاڇ ثٍ ډىب٥ٸ إٓيت ىييٌ اُ ػىڀ وِىيټ  ي٥ًالو يثٮي اُ ديمًىن ډٖيَىاٙز. 

آډيوي،  يډ يٙمبڃ َٙٹ ياُ آياٍځبن ٽٍ إُمز َُٕډيه َب يىٍ ٍاٌ ىٕشٍ َبيٙي. ٽڈ ٽڈ  يډ

ٙيوي، سٮياى آن َب  يوِىيټ سَ ډ يثٍ ٕمز ٙمبڃ َٙٹٕذبَيبن ثَُاڇ ٙي ي ََ ؿٍ  يىييٌ ډ

ثَُاڇ ي يبٍاو٘ اُ ىيين ي١ٮيز إٶجبٍ آوبن ًٙٽٍ ٙيٌ ي ًٕځىي يبى ٽَىوي ٽٍ  يبٵز. ياٵِاي٘ ډ
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 يٍار و٪بډَىٕشًٍ ىاى ٽٍ ډٺ ،ىيټ ٙيِو يَميىپٍ ثَُاڇ ثٍ ډىب٥ٸ ػىڂاُ ىٙمه اوشٺبڇ ثڂيَوي. 

ٍا ٵٺ٤  يڄ ػىڂيىوجبڃ ًٙى. اځَ َٕثبُان اي سب آن ُډبن ٕالف ي يٕب يثب ٙير ي َيجز ثيٚشَ

 ي آډبىٌَميٍٚ ثٍ ٥ًٍ ٽبډڄ څجبٓ ٍُڇ دًٙييٌ ي  يثٮي اُ يٍيى ثٍ ډىب٥ٸ ػىڂ ،ٽَىوي يكمڄ ډ

كَٽز  ،ٽٍ سمبډبً ٌٍُ دًٗ ثًىوي يوجَى ثًىوي. ثٮي اُ ايه ُډبن إًاٍان ًٕاٍ ثَ إجبن ػىڂ

اُ ٝٶلبر آَه  دًٙييٌ ٙيٌ ثًىي ؿىبن ايه آَه ثَ ثين  يويِ ثپچإًاٍ . سه اٵَاى ومًىوي يډ

 يٽَى. إًاٍن ثَا يز ډيثين سجٮ يٽٍ ډٶبٝڄ هٚټ ٌٍُ ثًُٖڅز اُ كَٽبر ا٭٢ب ؿٖجيي يډ

ډمپه وجًى ثَ ثين ٽبٍځَ ًٙى،  يَياٵپىيوي ي ثييه ػُز َيؾ س يثَ ٍم ډ يډلبٵ٪ز ؿٌَُ وٺبث

 يثيى يٽٍ ُيَ ًٍٕام َب يثبٍيپ يٽٍ ىٍ ډٺبثڄ ؿٚڈ ي ٙپبٳ َب يٽًؿپ يډڂَ ىٍ ًٍٕام َب

اڅجشٍ ايه سَسيت ىٍ ډًٍى َٕثبُان ٽٚييوي.  يي اُ آوؼب ثب ٽمبڃ ٝٮًثز وٶٔ ډسٮجيٍ ٽَىٌ ثًىوي 

 وبن ٕجټ سَ ي ٍاكز سَ ثًى.آٽَى ي څجبٓ ٍُڇ  يٕجټ إچلٍ ٽمشَ ٝيٷ ډ

ٍ ٽٍ ثَُاڇ ي يبٍاو٘ ًٕاٍ ثَ إجبن ٌٍُ ثب ىٙمه، َميه ٥ً يىٍ آهَيه څل٪بر دي٘ اُ ٍييبٍيي

ٍيثَي ٙيوي ٽٍ ىٍ ډٖيَٙبن وٖٚشٍ  يثب ډَى ،ٍٵشىي يآٍاڇ ثٍ دي٘ ډ ،دًٗ، ٱَٷ ىٍ آَه ي دًالى

ي  اي ػًانٕمز آوبن دي٘ آډي. ثًى. َميىپٍ ډَى ػمٮيز إًاٍان ٍا ىيي، اُ ػب ثَهبٕز ي ثٍ 

 ياٗ اويٽ يثچىي ڂَان ډً وياٙز.يثَ هالٳ ًٍٝر ىاٗ  يإشوًاو يًٍٝر الٱَ اوياڇ ثًى

ٽٍ ًٕاٍ ثَ ثَُاڇ  .ىاٙز سه َث يا ٕبىٌڅجبٓ يټ ىٕز ٕٶيي ثًى.  ييٌ سَ اُ اٵَاى ٭بىيٽٚ

ايٖشبى.  ،يآډ يٕٶييدًٗ ٽٍ ثٍ ٕمش٘ ډ ثب ىيين ډَىٽَى،  يديٚبدي٘ ىيڂَان كَٽز ډ ،إت

ډَى ثٍ ٕمز ثَُاڇ  ايٖشبىوي.  ،ٽَىوي يثب ايٖشبىن اي سمبډيٍ څٚپَيبن ٽٍ دٚز َٕٗ كَٽز ډ

ډٚوٜ ثًى، اُ ىيڂَان اٍٙي سَ إز ٍٵز ي ځٶز:  ىٍٵٚ٘ي څجبٓ  ي ثَٷ ٌٍُ، ٍُٷٽٍ اُ 

ٙمبڃ  يَب هوجَى ثب سَٽبن اُ ٱَة ثٍ َُٕډي ياُ ىاليٍان ثَا يٙبَِاىٌ ثَُاڇ ثب ٕذبَٽٍ  ڇاٌ ٙىيي

سأييي َٕٗ ٍا سپبن ىاى.  يثَُاڇ ثٍ وٚبوٍ ؟ ثبٻ يي آن ىاليٍان ثَٖشي آيب ٙمب. إز ډيٌآ يَٙٹ

ٽٍ ىٍٵ٘  يىٍ كبڅ يي، َٕثبُيىٍهٚ ياٗ ډ يٽٍ ػًٙه ثَ اوياڇ ٭٢الو ايىٍ ٽىبٍ ىٕز 

اځَ اػبٌُ ځٶز:  ي دًٗيٕٶډَى ٖشبىٌ ثًى. يىٍ آيٍىٌ ثًى، ًٕاٍ ثَ إت ا ُاِډوًٞٛ اي ٍا ثٍ اَش

ه يكٽٍ ىٍ  يډب اُ ََ ٽمپثب څجوىي دبٕن ىاى: ثَُاڇ ڈ. يڈ ثب ٙمب ثيبَهًا يڈ ډَ ډهي، ييٵَډب

وبځُبن ٽيًډَص . ييثب ډب ثيب يواسً يٽىيڈ. ډ يإشٺجبڃ ډ ًٙى،ٮجًٍ ثٍ ډب اڅايه ٍاٌ ٝٮت ٭جًٍ اُ 

ډب  َٕيٍڇ...ډي. ٕذٔ ٍي ثٍ ثَُاڇ ځٶز: آُى ي ػچً  يثٍ إت هًى َ ،ثًى ٽبٍنٽٍ اُ هبويان 

 يؿٍ ٽمپ ي...اځَ ايه ٥ًٍ وجبٙ بكش. يػبًٕٓ ىٙمه ثبٙ إز . ډمپهٖزايه ډَى ٽي ويڈاى يوم

 :اىاډٍ ىاىٽيًډَص ٍيي٘ ٍا ثٍ ٥َٳ ډَى ٕٶييدًٗ ثَځَىاوي ي  ي.يآ يثَډ يٵَى ٱيَ و٪بډ ټاُ ي
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ًٕاٌٍ ىٍ  ،دَ اڅشُبة ػىڀ ييان َبيىٍ ډ يسًاو يډب يآ يب وٍ؟ يسً ٙمٚيَ ُىن ثچي َٖشاٝالً 

 ٱياٍسب ىٍ ثين ىٙمه  ،ه ٍا وڂبٌ ىاٙشٍيٕىڂ يٌِ يثب ىي ىٕز و ،يٽٍ اٵٖبٍ ىٍ ىٕز وياٍ يكبڅ

ډه  :دبٕن ىاى، ىاٙز يٍُييٌ يي اوياډيٌ يٽٚ يٽيًډَص ٽٍ ٹيډَى ٕٶييدًٗ ثٍ  ؟يثَٵَي 

 يثٍ هًث اڇ، سمبڇ ٍاٌ َب ٌٍ اويٖشڈ اډب ؿًن ىٍ ثيه سؼبٍ ثٍِٿ ٙي يػىڂبيٍ ؿىيان هًث

؟ يٹبو٬ ٙي ثب اهڈ ٍي ثٍ ٽيًډَص ٽَى ي ځٶز: ثَُاڇ. ييىاٍبُ يوَاٌ ثچي پٹ٦ٮبً ٙمب ثٍ ي. ٙىبٕڈ يډ

ثَُاڇ اهڈ اُ ؿٌَُ ځٚبى ي ٍي ثٍ ډَى ٕٶييدًٗ ٽىبٍ ٍٵز.  ه اوياهز يييَٕٗ ٍا دبٽيًډَص 

هًاوىي َٕيٍ  يٍٙبن ډډَا يَ :دبٕن ىاىي دًٗ يډَى ٕٶ ٖز؟سً ؿي وبڇ،ة ٍاٌ ثچيًثٖيبٍ هځٶز: 

ن بثٍ ډب وٚ اي ٍاٌ ٍ يٽى يسً ىٍ ٽىبٍ ډه كَٽز ډ ،اُ ايه څل٪ٍ ثٍ ثٮي ،يٍٙبن ثَُاڇ ځٶز: .يځَاډ

ايه ډَى  يثڂً إت ثَاايٖشبىٌ ثًى ٽَى ي ځٶز:  ٗثَُاڇ ٍي ثٍ ډَُىاى ٽٍ دٚز َٕ. يَى يډ

ٍا ىٍ  يٽٍ اٵٖبٍ إت ٌٍُ دًٗ ثٖيبٍ ٹجَاٹ يىٍ كبڅ،ڂبن َبيدباُ ييپ ،ؿىي څل٪ٍ ثٮي يٍوي.ثيب

ثَُاڇ اٵٖبٍ إت ٍا ثٍ ىٕز يٍٙبن ىاى ي ىٕز ىاٙز، ػچً آډي ي اٵٖبٍ ٍا ثٍ ىٕز ثَُاڇ ىاى. 

ثٮي ُيه دَيي.  يٽٍ ىيڂَان اُ اي اوش٪بٍ وياٙشىي، ٍي يا ييٍٙبن ثب ؿبثپًٕاٍ ًٙ ي ثب ډب ثيب. ځٶز: 

 سىڂبسىڀ يپييڂًَٕاٌٍ َمبن ٥ًٍ ٽٍ آوبن څٚپَ ثَُاڇ ىيثبٌٍ ثٍ كَٽز ىٍآډي.  اي،اُ ًٕاٍ ٙين 

ٍا ػچت ٽىي ثٍ ډَُىاى وِىيټ ٙي ي آٍاڇ ىٍ  يٽيًډَص ثيين ايىپٍ سًػٍ ٽٖ ٽَىوي، يكَٽز ډ

 اٹچت َٕيٍ ډب ٍ يٽٍ ثب ؿَة ُثبو إز ډه اُ ويبر ايه ډَى ىٍ ََإڈ. ډٮچًڇ :ومًىًٗ اي ُډِډٍ ځ

 إز ثُشَ ،ڈيياالك٢َسٸ يَ هًى ومًىٌ، دٔ ډب ٽٍ هيډشڂِاٍان ٝييي ىڃ ٍا إ آيٍىٌ ؿىڀثٍ 

 ب ثي سَ اُ آن ثَ ٽڄ څٚپَ ٍٕي.يثَ ٙبَِاىٌ  يه ډَى ځِوييوپىي اُ ػبوت اډًا٩ت ثبٙيڈ سب 

ثٍ ٕذٔ  .ٽَى سأډڄ يډَُىاى اويٽىَبن هًى ٍا اُ ٽىبٍ ځًٗ ډَُىاى ٽىبٍ آيٍى.  يٽيًډَص ثٍ آٍاډ

 ة.ًثٖيبٍ ه دبٕن ىاى: يآٍاډ

*** 

ثٖيبٍ وِىيټ  يثٍ ىٕشًٍ ثَُاڇ ؿًن ىٍځيٍَٵز.  يدي٘ ډ ٕذبٌ ثَُاڇ ثب اكشيب٣ ثٍ ٕمز ٙمبڃ

ب ثٍ ا٦ٝالف ٹَايالن يٚبَىڂبن يد27ٽٍ اُ ځَيٌ ًٕاٍ سيِسټ  يي سٮياى ٍٕيي، ډَُىاى يو٪َ ډثٍ 

ي َڈ اُ  ،ومبيىي يٽَىوي سب َڈ ا٥ال٭بر الُڇ ٍا ػم٬ آيٍ يػچًسَ اُ ىيڂَان كَٽز ډ ،ثًىوي

ٽٍ ويٚبثًٍ 28ٽىىي. ٕذبٌ ثَُاڇ ثٍ وِىيټ  يس٤ًٕ ىٙمه ػچًځيَ يٱبٵچڂيَ ٙين ٕذبٌ اٝچ

ٍٕيي ي ؿىي ډىِڃ آن ٥َٳ سَ اسَاٷ ٽَى. ثَُاڇ ثب ځمبٍىن ؿىي وڂُجبن هَإبن ثٍِٿ ثًى  يٽَٕ

ٵَايان ىاٙز ٽٍ  يٕٮ ايثٍ َٕثبُان إشَاكز ىاى ي ډىش٪َ ٍٕيين هجَ اُ ػبوت ډَُىاى ٙي. 
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ثياٍى. كييى يټ ٕب٭ز ثٮي ډَُىاى  يىيي ىيڂَان ډوٶك٢ًٍ څٚپَٗ ٍا سب كي اډپبن اُ 

سَٽبن  يٽٍ ويٚبثًٍ ىٍ ډلبٌَٝ  آيٍى. اي ثٍ ثَُاڇ ځِاٍٗ ىاى يثٖيبٍ ػبڅج يثبُځٚز ي هجََب

آن  ډَُثبن29يثٍ ٵَډبويَ يٙمبڃ َٙٹ ياُ َٕثبُان َُٕډيه َب يٹَاٍ ىاٍى. َمـىيه ٕذبَ

ثيه ىي  ي. ډَُىاى ځٶز ٽٍ وجَىٌ إزٽَىَاٷ سآن ٥َٳ سَ اُ َُٙ ا يٽم ،وٍَٕ ،َُٕډيه َب

ځَىييٌ ي اُ آن دٔ آوبن  آنِاُ  يديَيُ ،سٮياى وٶَار سَٽبن ي٥َٳ اسٶبٷ اٵشبىٌ اډب ثٍ ٭چز ثَسَ

ثَُاڇ اُ ډَُىاى هًإز سب اي ٍا ثٍ ٽمټ ثٍ ډلبٌَٝ ٙيځبن َُٙ ٍا وياٍى.  ػَأر يٕذبٌ ايَاو

َمَاٌ ډلبٵ٨  ،٫ً ٍا ثب ىيڂَان ىٍ ډيبن ثڂٌاٍويډلڄ ٕذبٌ ايَان ثجَى. آن ىي ثيين آوپٍ ايه ډ١ً

ىوي. اُ ثيه ٽََان كَٽز يىٍ هٶب ي ىٍ څجبٓ ډجيڃ ثٍ ٥َٳ ډلڄ اسَاٷ ٕذبٌ ا ،ډوًٞٛ ثَُاڇ

. ځَىيياډًٍ  يًډَص اُ ايه ياٹٮٍ ډ٦چ٬ ثًى ي ىٍ وجًى ثَُاڇ ډٖئًڃ اػَايبن سىُب ٽيسمبڇ څٚپَ

ىوي اډب وڂُجبوبن ومًډالٹبر ثب وٍَٕ ٍا  يي سٺب١بَىاى ثٍ څٚپَځبٌ ايَاويبن ٍٕييوي ثَُاڇ ي ډُ

اُ  ييپومًى.  يي ثب ىاىن ٍُ آوبن ٍا ٍا١ َاٍ ٵَايانٝډَُىاى ثب ا. ٍا ځَٵشىي ٙبنيٍيىِ يػچً

دي٘ اُ يٍيى ثٍ ٹَاٍځبٌ ثَى.  يَيٍٵَډبووڂُجبوبن َمَاٌ ثَُاڇ ي ډَُىاى ٙي ي آوبن ٍا ثٍ ؿبىٍ ثٍِٿ 

ٹَاٍ ىاىٌ ي ٕالف آن َب ٍا ځَٵشىي.  ييٕبيڄ ثَُاڇ، ډَُىاى ي ډلبٵ٨ ٍا ډًٍى ثٍَٕ وڂُجبوبنؿبىٍ 

ثب ٹي ډش٤ًٕ ي  ياُ آوؼب هبٍع ځَىيي ي ثٮي اُ ؿىي ىٹيٺٍ ثب ډَى وڂُجبن ،ثٮي اُ يٍيى ثٍ ؿبىٍ

ډَى  يَب يَٕىيٙدًٙ٘ ثيوً ثبُځٚز. اُ ٭الئڈ  ،دُه ي يٍُييٌ ثًى يٽٍ اُ څلب٧ ٭١َ ياوياډ

اُ ثَُاڇ ي ډَُىاى دَٕيي:  يٽٍ اُ اٵَٖان ثچىي دبيٍ إز. اٵَٖ ثچىي دبيٍ ثب څله سچو ډٚوٜ ثًى

يڈ ثب ډَُثبن وٍَٕ ډالٹبر َهًا يډ .يڈٌ اډيآډب اُ ىٍثبٍ ډَُىاى ثٍ اي دبٕن ىاى: ؟ ييَهًا يډ ٍؿ

ډَُثبن ډَُان ي ډٮبين 31ډه سيَىاى اُ هبويان ثٍِٿ څله سچن ځٶز:  بناٵَٖ ثچىي دبيٍ ثب َم ٽىيڈ.

ٍا اُ يٕبيڄ َمَاٌ هًى  يډَُىاى ٥ًډبٍي. ييډه ځً ٍي، ثييًيي ثٍ اي ثڂَهًا يډ آوـٍ. َٖشڈ وٍَٕ

٥ًډبٍ ٍا ځًٚى ي آن ٍا هًاوي. َمبن ٥ًٍ ٽٍ  يَىاى ثب ثي اهالٹيىاى. س َىاىيسهبٍع ومًى ي ثٍ ىٕز 

. ڂٌاٍسىُب ث اډب ٍؿٌَُ اٗ سٲييَ ٽَى. آن ځبٌ ثٍ وڂُجبن ځٶز:  كبڅزوبځُبن  ،هًاوي ياي ٥ًډبٍ ٍا ډ

وڂُجبن ؿبىٍ ٍا سَٻ ومًى. َميىپٍ وڂُجبن اُ ؿبىٍ هبٍع ٙي، وبځُبن سيَىاى ىٍ ډٺبثڄ ډَُىاى 

ٽٍ ثَُاڇ ٍا ثٍ  يډَُىاى ىٍ كبڅ ٽٍ ٙمب ٍا وٚىبهشڈ ٙبَِاىٌ.ي يډَا ثجوٚسٮ٪يڈ ٽَى ي ځٶز: 

ٍيي٘ ٍا ثٍ ٕمز ثَُاڇ  يَىاىس .ٚبن ٙبَِاىٌ ثَُاڇ َٖشىي، وٍ ډهياىاى، ځٶز:  يسيَىاى وٚبن ډ

ثَُاڇ اُ اي دَٕيي: يي. ثجوٚ َاثبُ َڈ ډځٶز:  ،ٽَى يٽٍ ىيثبٌٍ سٮ٪يڈ ډ يثَځَىاوي. ٕذٔ ىٍ كبڅ

ډشإٔٶبوٍ سيَىاى ثٍ ثَُاڇ دبٕن ىاى: ڇ. ٌ اوييي ان ٍبډير َبٕز ٽٍ ايٚ َٖشىي؟ وٍَٕ ٽؼب ډَُثبن

ي ىيَيُ ىٍ اطَ ٙير ػَاكز ياٍىٌ  ثَىاٙز يٽبٍ يُهم ه وجَىيكډَُثبن وٍَٕ ىٍ ... ڈيًثبيي ثڂ
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وڂبٌ ىاٙشيڈ. ىٍ كبڃ كب١َ اُ  يَٕثبُان ډوٶ يكٶ٨ ٍيكيٍ  يثَا اىٍځٌٙز. اډب ډب ايه هجَ ٍ

ډشإٔٶڈ.  يهيچ ٕذٔ ځٶز: ثَُاڇ ؿىي څل٪ٍ ٕپًر ٽَى. ڇ.ََاٵَٖان ډًػًى ډه اُ َمٍ اٍٙيسَ

 ؟ يثڂً ثجيىڈ ؿىي وٶَ َٕثبُ ىٍ اهشيبٍ ىاٍ ،ةًه

ٍا  يي ډبثٺ يو٪بڇ ػىڂ بىٌيٍٕ َِاٍ د ،ًٕاٍ وٶَ آن َب ىي َِاٍٽٍ  َِاٍ وٶَ دبوِىٌىٍ كييى  _

 . ىَىي يڄ ډيڂبن َب سٚپيدب

 ؿڂًوٍ إز؟ي١ٮيز ىٙمه  _

َڈ ي  يىَٖش وٶَ َِاٍ يٕكييى ىٍ آوبن  يَ اُ ُوبن، ٽًىٽبن ي ٕبڅمىيان، ډَىان ػىڂيثٍ ٱ _

 ٘ ىاٍوي.يهً يىٍ ډلبٌَٝ  اَُٙ ويٚبثًٍ ٍاٽىًن 

 ؟يىٍ هيډز ډه ثبٙ ية سيَىاى، آيب كب١ًَثٖيبٍ ه _

 إز ٽٍ ىٍ ٍٽبة ٙبَِاىٌ هيډز ٽىڈ. ډهثب٭ض اٵشوبٍ  _

 وڂُياٍ ي ډىش٪َ ٵَاډيه ډه ثبٗ.  ياُ َمٍ ډوٶ ادٔ آډين ډب ٍ _

ډه  يثٍ ػب ٍا وبڇ ايه ډَى ٽٍ سً ايىاى، اىاډٍ ىاى:  يٽٍ ډَُىاى ٍا ثٍ سيَىاى وٚبن ډ يثَُاڇ ىٍ كبڅ

 َا. ايه ىي وٶَ ٵَاډيه ډإز ي ډًٍى ا٭شمبى ډه يډلبٵ٨ ٙوٞ يپي ي ايه ...ډَُىاى ياٙشجبٌ ځَٵش

ومًى ي ثب َمَاَبو٘ ثٍ ډلڄ  يػمچٍ اُ سيَىاى هياكبٵ٪ ثَُاڇ ثٮي اُ ځٶشه ايه ي.وآيٍ يډسً  يثَا

وجَى ثب  يىٍ ډًٍى ؿڂًوڂ سب ثب آوبنهًى ثبُځٚز. ٕذٔ سمبڇ اٵَٖان ٍا ػم٬ ومًى  ٕذبٌاٹبډز 

ياٍى ٙيوي ي  يٵَډبويَبن اٍٙي ٕذبٌ ثَُاڇ يټ ثٍ يټ ثٍ ؿبىٍ ٵَډبويَ. ٽىيسَٽبن ډًٍٚر 

َميه ٥ًٍ ٽٍ ثَُاڇ ي آٱبُ ٙي.  ػىڀ يًٍٙا يوٖٚشىي. آن ځبٌ ػچٍٖ  يدٚز ډيِ ثٍِځ

ٽٍ ثب  يځَىيي ي ىٍ كبڅ يياٍى ؿبىٍ ٵَډبويَوبځُبن يٍٙبن ثٍ ُيٍ  ،اٵَٖاو٘ ډٚٲًڃ ثلض ثًىوي

 ،َٕيٍڇٍي ثٍ ثَُاڇ ځٶز:  ،ىٍځيَ ثًىٽىىي  يَيهًإشىي اُ يٍيىٗ ػچًځ يٽٍ ډوڂُجبوبن ؿبىٍ 

اٙبٌٍ ٽَى.  َب ثٍ وڂُجبنثب ىٕز ثَُاڇ وڈ. بٙمب ثَٕ ٭َٟثٍ  اٍ يبٍ ډُميثٖ څتبڈ ډ٦َهًا يډ

اُ يٍٙبن ثب اَهڈ ٕذٔ ثَُاڇ يٍٙبن ٍا ٍَب ٽَىٌ ي ثٮي اُ سٮ٪يڈ، ؿبىٍ ٍا سَٻ ومًىوي.  َب وڂُجبن

؟ يىؼب ياٍى ًٙياىثبوٍ ثٍ ا يىڂًوٍ ثيه اډَ ډُڈ سً ٍا ياىاٙز ٽٍ ايإز؟ ٽياډ ٙيٌ ٍؿدَٕيي: 

 يٍٕي ثٍ ثَ ٌسَٻ ٽَى اڅٚپَځبٌ ٍ ډه ،ىٍ ايه ډير ٽٍ ٙمب ايىؼب وجًىييٙبن دبٕن ىاى: ٍي

 . ا٥َاٳ دَىاهشڈ

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



21 
 

 يا ٙي.يآطبٍ سٮؼت ىٍ ؿٌَُ ثَُاڇ ًَ

ىٍ  اٙپٖز ىاىٌ ي ويٚبثًٍ ٍ إذبٌ ايَان ٍ ،وٶَ اُ سَٽبن َِاٍ يٕډشًػٍ ٙيڇ ٽٍ كييى  _

 يډٺبثچٍ  ػَأرٌ اوي ي ثيَين ويٚبثًٍ اٍىي ُىدٔ اُ ٙپٖز . ٕذبَيبن ايَان ٍ اويډلبٌَٝ ځَٵش

اُ  آن َبٽٍ سٮياى  إز ىٍٕز .ڂٚشٍ اوياُ ك٢ًٍ ډب ډ٦چ٬ و . سَٽبن َىًُيوياٍو اثب سَٽبن ٍىيثبٌٍ 

. ٍ اويشىٍ ډلبٌَٝ ځَٵ اٍ ٚبثًٍيوډب وٶَار سَٽبن ىٍ ٥ًڃ ىٙز دو٘ ٙيٌ ي ، اإز ډب ثيٚشَ

ي يبى ٥ًڃ ووًاَي ٽٚيُ يهجَ يثاډب ايه  .ين هجَ وياٍوبوٚبىٙمى يٽمپ ياُ ٍٕيين ويَي َب آن

ثٍ َمبَىڀ ٽىيڈ ي  يسَ ثب ٕذبٌ ايَاو٬ يَٕثبيي ََ ؿٍ  ٙي.ك٢ًٍ ډب ډ٦چ٬ هًاَىي اُ ي آن َب 

ا٥َاٳ ويٚبثًٍ دو٘ َٖشىي سب اُ يٍيى آًيٱٍ ثٍ َُٙ ىٍ . وٶَار ىٙمه ڈييومبكمچٍ  سَٽبن

شٺيڈ ي ىاىن سچٶبر ثٍ ٖډ ي ثيين كمچٍ اَُٙ ٍ يوىاسً يډ آن َب. ثب ايه كَثٍ يٽىى يَيػچًځ

هًاَىي ، ٽبډالً ٱبٵچڂيَ ډًاػٍ ًٙويسبٌُ وٶٔ ډب  يٹًا يثب كمچٍ  ي. اډب يٹشىييډؼجًٍ ومبسٖچيڈ 

 وٶَاس٘ ويسب ثشً ُوي يثٍ َٕ٭ز ىٕز ثٍ ٭ٺجىٚيى ىځيَ يسٞميڈ ډ ٚبني. ثىبثَايه ٵَډبويٌ ٙي

اُ سٮياى ثيٚشَ وٶَاس٘  اويسً ياي ډ ه ٍيٗيثب ا. يثِوډؼيى ي ىيثبٌٍ ىٕز ثٍ كمچٍ  َىٌػم٬ ٽ ٍا

ٵَډبن ٙمب  ٍَمبَىڀ ٽىڈ ي ث يايَاو يٕذبٌ ٙپٖز هًٍىٌ  باډب اځَ ډه ث. يډب إشٶبىٌ ٽى ٭چيٍ

وڈ اسً يډ ٕپًر ٽَى ي ٕذٔ ثب ًٙٳ اىاډٍ ىاى: ييٍٙبن څل٪ٍ ا ...ياُ ډه ا٥ب٭ز ٽىى آن َب

. ثييه ڈٽىٕي  بن ٍاٙ ٍاٌِ ،يَٖشى يثٍ َٕ٭ز ډٚٲًڃ ٭ٺجىٚيى آن َبٽٍ  يىٍٕز ىٍ َىڂبډ

سٚپيڄ  يؿَيټ ٭ٚبيَ يوٶَار ىٙمه اُ ٹًاثيٚشَ . هًاَي ٙيوٞيت ډب  يثٍِځ يسَسيت ديَيُ

 يٽبٍ ُيبى ي...ډب ٹَاٍ ثڂيَو يٕىڂيه إچلٍ  َٕثبُان يىٍ ډلبٌَٝ  آن َب. ؿىبوـٍ إز ٙيٌ

وٶَار ٽىشَڃ ٽبډڄ  يَٖشىي ي ٵَډبويَبن ٍي يي ؿًن ىٍ كبڃ ٭ٺجىٚيى ياُ دي٘ ثجَو يوىاسً يوم

ىٍ ا٥َاٳ ډ٬١ً  َاوياُانيز...س. ىٍ ايه كبڅهًاَي ٍٵزٽبډالً اُ ثيه  جب٥ٚبن٢و٪ڈ ي او ،يوياٍو

َ ثبٍان يسه إچلٍ ىيٍ َڈ ػم٬ ٙيٌ اوي، يٕىڂ وٶَار ىٙمه ٍا ٽٍ ثب ٵٚبٍ ًٕاٍني  يځيَو يډ

، إز ن ثٍ وٖجز ًٕاٍان ٕىڂيه إچلٍ ثيٚشَبٙ ي ًٕاٍان ٕجټ إچلٍ ٽٍ َٕ٭زِ ...ٽىىي يډ

 ي٭يى يويڈ ٭چيَٱڈ ثَسَاسً يډب ډ ىڂًوٍيا .آيٍوي يي اُ دب ىٍ ډ ٽَىٌسٮٺيت  اىٙمه ٍبن يٵَاٍ

ثبُ ډبويٌ ثًى. ثَُاڇ  ثچىي ډَسجٍ ثَُاڇ،ىَبن سمبڇ اٵَٖان  ڈ.يثٍ ىٕز آيٍ يثٍِځ يديَيُ ...ىٙمه

بٍ يثٖسٶپَ ٽَى. ٕذٔ َٕٗ ٍا ثچىي ٽَى ي ثٍ َٕ٭ز ځٶز:  يَٕٗ ٍا دبييه اوياهز ي اويٽ

هًىٗ ٽٍ ثٍ كبڅز  يډلبٵ٨ ٙوٞثَُاڇ ٍيي٘ ٍا ثٍ ٥َٳ  ڈ.يٽى يه ٽبٍ ٍا ډيَم .ٖزي٭بڅ

َمَاٌ ايه ډَى ثَي ي ثٍ سيَىاى ثڂً اُ ٵَاډيه اي َٕٗ ايٖشبىٌ ثًى ٽَى ي ځٶز:  يهجَىاٍ ثبال

. ثَُاڇ ثٍ ډلبٵ٨ اٙبٌٍ ٽَى سب َٕٗ ٍا دبييه ثيبيٍى ي.ىٍٕز ډظڄ ىٕشًٍار هًى ډه ا٥ب٭ز ٽى
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ؿًن ډمپه  ...وڂً ٽٍ اي اُ اَٙاٳ ُاىځبن ويٖزثٍ سيَىاى ى: ومًىٍ ځًٗ اي ُډِډٍ ٕذٔ آٍاڇ 

ي  ځًٗ ډلبٵ٨ ثَىاٙز يثَُاڇ َٕٗ ٍا اُ ٍي ڂَ اُ اي ا٥ب٭ز وپىي.يه ډ٦چت ىيبٵشه ايإز ثب ىٍ

 ي.يًٙډبىٌ آوجَى  يي ثَاٽَىٌ ػم٬  بن ٍاس ََ ؿٍ َٕي٬ سَ وٶَارِو٘ ځٶز: َٕىاٍاٍي ثٍ 

ډَُىاى آٍاڇ ثَُاڇ ٍا  ،يىٍ ډيبن ٙچًٱ ،ىٍ ايه كبڃ .ثَهبٕشىيٵَډبويَبن ثٍ َٕ٭ز اُ دٚز ډيِ 

 ...يَثوًا ٍا . ٍإش٘يٵَډبويَبن اُ ايه ډَى ىٍ ََإىٽٚيي ي ىٍ ځًٗ اي ُډِډٍ ٽَى:  يثٍ ٽىبٍ

ي سب ثب ؿَة ٽٚييٌ ثبٙ يوٺٍٚ ا مبنياي ثَ يبًٕٓ ىٙمه ثبٙػَا٭شمبى وياٍڇ. اځ ايڈ ثٍ َ ډه

 سٶپَ يثَُاڇ اويٽ ډب ٍا ثٍ ٽٚشه ىَي. يإز اي َمٍ  ډمپه هًى ډب ٍا ىٍ ىاڇ ٽٚي، ؿٍ؟ يُثبو

 ...َٝٳ و٪َ ٽىڈ. ثىبثَايه ايه ډَى يػىڂ ي٭بڅ يوڈ اُ وٺٍٚ اسً يىٍ ََ كبڃ ډه ومځٶز:  ي  ٽَى

وبٍيا ىٍ اي  يٹٞي َ. اځيوپٚ يوٺٍٚ امبن يسب ثَا يٽى يز ډج٩ي ډًا ييٍ يډ ايَمَاٌ َڈ سً 

ډَُىاى َٕٗ ٍا سپبن ىاى. آن ځبٌ آن ٵَډبن ډَاػٮز ثيٌ. ثٍ سيَىاى  ي ڇ َالٽ٘ ٽهٍ ىَىَ ...يييى

ډَُىاى ثٍ َمَاٌ يٍٙبن ي ډلبٵ٨ ثَُاڇ ثٍ ٕمز ٕذبٌ سيَىاى كَٽز ومًى.  ىي اُ َڈ ػيا ٙيوي.

ػبوبوٍ ىَي. ىٍ ٥ًڃ  يٙي سب ثب سَٽبن ډٞبٵ ٍثَُاڇ َڈ ثب ىيڂَ ٕذبَيبن ثٍ َٕ٭ز ٭بُڇ ويٚبثً

ثبٍَب ثٍ ًَه ثَُاڇ آډي ي اٵپبٍ اي ٍا ډًٚٗ ومًى. اځَ ياٹٮبً يٍٙبن ػبًٕٓ  ډَُىاىډٖيَ ٕوىبن 

َِاٍ َٕثبُ  يٕاي ثب  ،بنسَٽ يڅٚپَيبن دَاٽىيٌ  يؿٍ؟ اځَ ىٍ َىڂبڇ كمچٍ ثٍ ػب ،ىٙمه ثًى

ىاى؟ ََ ثبٍ ٽٍ ايه اٵپبٍ  يثبيي وٚبن ډ يؿٍ ٭پٔ اڅٮمچآن ځبٌ ، ييځَى يىٙمه ډًاػٍ ډ يډبىٌ آ

ٽَى هًى ٍا اُ َٙ آن َب ٍَب  يډ يىاى ي ٕٮ ياي َٕٗ ٍا سپبن ډ ،ٽَى يثٍ ًَه ثَُاڇ ًٍٕم ډ

ٍيٖټ آن ٍا َڈ  ييثبثَُاڇ . ثًى ٚشٍىٍ ََ كبڃ  سٞميڈ َب ځَٵشٍ ٙيٌ ي ٽبٍَب ٍىيٴ ځ .ييومب

 .َٵزيدٌ يډ

*** 

ٍٙبن ځٶشٍ ثًى، ٕذبَيبن سَٻ ىٍ ا٥َاٳ يَ ثَُاڇ ي ٕذبَيبو٘ ثٍ ويٚبثًٍ ٍٕييوي. َمبن ٥ًٍ ٽٍ

ُوبن،  ،آن ٥َٳ سَ اُ َُٙ يٽم ٚبثًٍ ٍا ىٍ ډلبٌَٝ ىاٙشىي.يو يىيثًىوي ي ؿًن وڂَُٙ دو٘ 

ثٍ ػىڀ آډيٌ ثًىوي،  يسَٽبن ٽٍ ثٍ ًٍٝر ٹجيچٍ ا ډبيمچټٽًىٽبن، ٕبڅمىيان، اكٚبڇ ي ىيڂَ 

َ يسَٽبن ٱبٵچڂاي  يوبځُبو يٵَډبن كمچٍ ىاى. ىٍ اطَ كمچٍ  ،ييثَُاڇ ٽٍ ؿىيه ىٙي.  ييٌ ډيى

هًى ٍا  يٽَىوي سب وٶَار دَاٽىيٌ  يٍٙبن ثٍ َٕ٭ز ٭ٺجىٚيىيَ يىيدي٘ ثثٸ بٙيٌ ي ډ٦

ٕذبٌ سيَىاى  ،ىٹيٸ يٍٙبن يُډبن ثىيىٍ اطَ اډب  ډييان وجَى ًٙوي يٽَىٌ ي ىيثبٌٍ ٍاَ يآيٍ ػم٬

ٙي ٽٍ  بنيوٞيت ايَاو يا يىبن ديَيُؿي ډٞبٳ آٱبُ ځَىيي ډٖييى ومًى.  آن َب ٍاثٍ َٕ٭ز ٍاٌ 
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اُ سَٽبن ٽٚشٍ ٙيٌ،  يبىيسٮياى ُ سب آن ډَكچٍ اُ ػىڀ ََځِ ثيان ىٕز ويبٵشٍ ثًىوي.

ن آاُ  يثَإش يايه ديَيُمز ځَٵشٍ ٙي. يثٍ إبٍر ىٍآډي ي اډًاڅٚبن ثٍ ٱى َبيٚبن هبوًاىٌ

يبىٌ ٙيٌ ي ثٍ ٕمش٘ ىييي. ٕذٔ ىٍ اُ إت د ،َميه ٽٍ ثَُاڇ ؿٚم٘ ثٍ اي اٵشبىيٍٙبن ثًى. 

 يٕوه ؿيىثجو٘ ٽٍ ثٍ هب٥َ  َاډ: ىٍ ځًٙ٘ ُډِډٍ ومًى ،ځَٵز يٽٍ اي ٍا ىٍ آٱًٗ ډ يكبڅ

ىٍ ػًاة ثَُاڇ وڂٶز. كَٽز ثَُاڇ ډًػت كٖبىر  ييٍٙبن ٕوىثٍ سً ٙټ ٽَىڇ.  ىيڂَان 

 .ځَىيياُ اَٙاٳ ُاىځبن ثًىوي ي هًٞٝبً ٙوٜ ٽيًډَص  يثيٚشَ ىيڂَ ٵَډبويَبن ٽٍ َمڂ

*** 

ثَُاڇ ي ٕذبَيبو٘ ياٍى ويٚبثًٍ ٙيوي. ثٍِځبن َُٙ ثٍ إشٺجبڃ آډيٌ ي  ،دٔ اُ ٙپٖز سَٽبن

اُ اي ي ٕذبَيبو٘ ډظڄ ٹَُډبوبن  ،هٚىًى ثًىويثٖيبٍ ثٍِٿ  يهًى اُ ه٦َ يډَىڇ ٽٍ اُ ٍَبي

ىيڂَ اډَا ي  يثَا يوؼب اي ديټ َبيآهًى ٹَاٍ ىاى. اُ  يىوي. ثَُاڇ ويٚبثًٍ ٍا ٽَٕٽَ يدٌيَاي

 ٕذٔ ؿًن اُ ثيه اٵَٖان ُيَوجَى ثب سَٽبن اُ آوبن ى٭ًر ومًى.  يثٍِځبن هَإبن ٵَٕشبى ي ثَا

وجَى ثب اي  يىٕش٘ سيَىاى ثي٘ اُ َمٍ اُ اي١ب٫ ډًػًى ډ٦چ٬ ثًى، اي ٍا ٵَاهًاوي سب ىٍ ډًٍى اىاډٍ 

 ډًٍٚر ٽىي.

 يىٍ ډََُب يثًى. اي ٕبڅيبن ډشمبى يٽُىٍ ٽبٍ ي ٹييم يٕبڅٍ، َٕثبُ سٺَيجبً دىؼبٌ يسيَىاى ډَى

ومًىٌ ثًى. اي َمـىيه ثب سمبڇ ُيَ  يٍا ٥ يهيډز ٽَىٌ ي ىٍ َمبن ػب ثٍ سيٍيغ ډَاكڄ سَٹ يَٙٹ

ٽبډڄ ىاٙز اډب ثب يػًى  يػىڂيين ىٍ آن ډىب٥ٸ ي ي١ٮيز إشلپبډبر ي ٍاٌ َب آٙىبي يڈ َبي ثَ

 يَب ياُ ٕيبٕز ي ثبُ ،يٙبَىٚبَىٍ ډَٚٷ  يثٍ ٭چز اٹبډز ٥ًالواَٙاٵِاىٌ ثًى،  ايىپٍ يټ

َىاى ثٍ ك٢ًٍ ثَُاڇ ٍٕيي ي ىٍ ډٺبثڄ اي سٮ٪يڈ يسآيٍى.  يَٕ ىٍ وم يٱَث يَُٕډيه َباَٙاٳ 

ٍي ثٍ  ياُ اي إشٺجبڃ ومًى ي اي ٍا ىٍ ٽىبٍ هًي٘ وٚبوي. آن ځبٌ ثب هًَٙيي يٽَى. ثَُاڇ ثب ځَډ

ڈ. كبال... سً ٽٍ َى يىٍ ډييان وجَى ډًٍى ٕشبي٘ ٹَاٍ ډ اسً ٍ يثبالډه ٍٙبىر سيَىاى ٽَى ي ځٶز: 

 ډب سَٚيق ٽه يثَا َب ٍا آنٵَډبويَيٍ څ٦ٶبً ي١ٮيز  ...يډب اُ اكًاالر ىٙمه آځبَ يثي٘ اُ َمٍ 

 ٱياٍٽبډڄ ىٍ ډٺبثڄ ىٙمه  يثَ ډب آٙپبٍ ومب سب ثب آځبَ يىاو يٚبن ډيٸ وُبن ايي آوـٍ اُ كٺب

ثَ  اسَٽبن ٍ َيٍٵَډبويِىي ثَاىٍ : ىاىدبٕن سيَىاى . ڈيٚشَ آٱبُ ومبيِڇ ي وجَى ٍا ثب ا٥ال٭بر ثيثَه

ي وبڇ ثَاىٍ  ...ِٕىؼِجً ايٕز يډَي ثَ ٭ُيٌ  ي. وبڇ ثَاىٍ ٽًؿټ سَ ٽٍ اٽىًن ډلبٌَٝ ي٭ُيٌ ىاٍو

ٽٍ ٕه  ځَيډجبسٔإز.  ځَيډجبسٔ ثبٙي، يډشلي سَٻ سجبٍ ډثٍِٿ سَ ٽٍ اٍٙي سمبڇ هًاويه 

ثَُاڇ ٕوىبن . ثبٙي يډِٕىؼِجً، ىٍ ٽبٍ ػىڀ ثٖيبٍ ٽبٍ آُډًىٌ سَ ي  ډؼَة سَ اُ ىىاٍ يثيٚشَ

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



24 
 

 ياٽىًن ىٕز اويٍ ٽبٍ ډلبٌَٝ  ِٕىؼِجً يځٶشسيَىاى ٍا ثب ىٹز سمبڇ ٙىيي. ٕذٔ اُ اي دَٕيي: 

ٗ ثٍ وبڇ اُ هًاويه ډًٍى ا٭شمبى ياي يپ َىاى دبٕن ىاى:يس ٖز؟ؿي ځَيډجبسٔ. ي١ٮيز إز ډَي

 ااِلٻ. يثٍ كمچٍ ثٍ ايَان ُډيه سَٱيت ٽى اثٍ ٙمبڃ ٵَٕشبىٌ سب ىيڂَ ٹجبيڄ ٝلَاوٚيه ٍاٍ اِالٻ

 ثب ىيڂَ يٍياث٤ ثٖيبٍ هًث ٹبىٍ إزيا .إزٌَ ىٕز يؿ يبٕشمياٍيٕ ي ٕوىًٍثٖيبٍ  يٵَى

 اٍ ځَيډجبسٔ يىٍ د يد يَب يٹجبيڄ ديَيُاكشمبالً ؿًن ىيڂَ . ييومبثَٹَاٍ ه يه ٝلَاوٚيهًاو

 يثٍ ىٕز آيٍىن ٱىيمز ي ُډيه ثٍ ًٕ يسب ثَاًوي ٙ يًٚيٸ ډس ت االٻيثب سَٱ، ٌ اويىيي

ىٍ  ياٹ٬ ٹَاٹَيڇىٍ ىٙز  يَڈ اٽىًن ىٍ ٹَاٍځبَ ځَيډجبسٔ. آيٍوي ډب َؼًڇ يَُٕډيه ډبىٍ

 ي، ډمچپز ډب ثب ه٦ًَٙىډًٵٸ  ٘يډأډًٍيز هً يىٍ اػَا اِالٻَ. اځآن َبٕزٙمبڃ ډَي ډىش٪َ 

ٕوىبن سيَىاى ثٍ دبيبن ثٖيبٍ ثٍِٿ سَ اُ آوـٍ سبٽىًن ثب آن ٍي ثٍ ٍي ثًىٌ ډًاػٍ هًاَي ٙي. 

ىٍ ًَه هًي٘ ځَٵشٍ، َٕ ثٍ دبييه اوياهشٍ ي ٕوىبن اي ٍا  ي ٍإز ؿبوٍثَُاڇ ثب ىٕز  .ٍٕيي

 ،ثَُاڇ َٕ اُ ٭بڅڈ سٶپَ ثَىاٙزز، ځٌٙ ٽٍ ثٍ ٕپًر يثٮي اُ ؿىي څل٪ٍ اٽَى.  يډ يكالػهًى 

سيَىاى ثب ډشبوز ؟ إز ډَي يډٚٲًڃ ډلبٌَٝ  ِٕىؼِجًَڈ اٽىًن  يځٶشسيَىاى ٽَى ي ځٶز: ٍي ثٍ 

 ثچٍ َٕيٍڇ. دبٕن ىاى: 

 سٮياى وٶَار اي ؿٺيٍ إز؟  _

ٽٍ ٹبثچيز ػىڀ ىاٙشٍ  يسٮياى ډَىاو ...ٽىڈ يٵپَ ډ ،ثٍ ٱيَ اُ ُوبن، ٕبڅمىيان ي ٽًىٽبن _

 ي.وٶَ ثبٙ ؿُڄ َِاٍ، ثي٘ اُ يثبٙى

 ٚبنيا ثٍ ځَيډجبسٔٹجڄ اُ ايىپٍ  اډب ثبيي ايه ويَي ٍځٶز:  . ٕذٔٶپَ ٽَىس يثَُاڇ څل٪ٍ ا

ثَُاڇ اُ ػب  ٕز إز.ٍه ىيا ،يڈ. آٍيبن ثجَيډاُ ځَىوي، ٭٪يڈ  يي سجييڄ ثٍ ٹًاي ىذيًويث

 ياُ َمٍ  ثَُاڇ .ػَيبن ځٌاٙزىيڂَ ٵَډبويَبن ٍا ىٍ ڈ هًى ٍا ځَٵشٍ ثًى ي ياي سٞم ثَهبٕز.

ډَي  يكَٽز ثٍ ًٕ يٽَىٌ ي ثَا يٍا ػم٬ آيٍ يډلچ يهًإز سب ََ ؿٍ َٕي٬ سَ ويَيَب َب آن

ثَُاڇ َمـىيه اُ يٍٙبن هًإز َميٍٚ ىٍ ٽىبٍٗ ثبٙي سب ثشًاوي َمًاٌٍ اُ وٞبيق . ًٙويډبىٌ آ

 . اوڂيوز يُاىٌ ٍا ثَ ډاٳ َدي٘ ٵَډبويَبن اٙٽٍ كٖبىر ثي٘ اُ  يٽبٍ. إشٶبىٌ ٽىياي 

*** 

. اي اٍٙي سمبڇ ياڅيبن ٽَى يكپًډز ډ ََار31اُ هبويان ًٍٕن ثَ  يوبډ ًَٙىڀ، ىٍ آن ُډبن

ًَٙىڀ ٽٍ وڂَان اُ ىٕز ٍٵشه وٶًً هًى ثٍ وٶ٬ ثَُاڇ  ثًى ي ىٍ ډيبن َمڂبن وٶًً ىاٙز. يډلچ
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ي اُ  ثَُاڇ ٽٍ ؿىيه ىييثب ثَُاڇ َٕ ثبُ ُى ي ىيڂَان ٍا ويِ ثٍ ايه ٽبٍ ياىٙز.  يثًى، اُ َمپبٍ

ثيَين  يٽَىٌ ي ثَا يډًػًى ٍا يپ يدَاٽىيٌ  ي٥َٳ ىيڂَ ٭ؼچٍ ىاٙز سب ََ ؿٍ َٕي٬ سَ ويَي َب

ٵَٕشبى. ًَٙىڀ  ًَٙىڀډٌاٽٌَ ثب  يډَُىاى ٍا ثَا ٍاوين ىٙمه اُ َُٕډيى٘ ثٍ كَٽز ىٍ آيٍى،

ى ي ايه پَيٍٵشبٍ ډ يثَځَىاوي اډب ىٍ ٭مڄ ػًٍ ىيڂَ يَايان ىاىٌ ي ډَُىاى ٍا ثب ىڅڂَډٵ يٹًڃ َب

ٽٍ ثَُاڇ اُ ٽمټ ىيڂَ ياڅيبن  يثٮي اُ ډيس ىيٍومبوي. ثَُاڇه ي٥َُ ثَهًٍىٗ اُ ؿٚمبن سيِث

چٴ ٽىي، سثي٘ اُ آن يٹز  ي ٍ ىَييٍَا ََ ييسًاوٖز ثيٚشَ ُډبن ٥ال يوباډيي ٙي، ؿًن وم يډلچ

 ييپثبيٖز ٹجڄ اُ  يٽَى ي ثٍ ٕمز ډَي كَٽز ومًى. اي ډ يىٍ هيډش٘ ٍا ػم٬ آيٍ يَبويَي 

 يٽبٍ ي ىٍ ٱيَ ايه ًٍٝر ىٍ اٵشبىن ثب آوبنٽىى ًٍا وبث ِٕىؼِجً يويَي ،سَٽبن يَب ٙين ويَي

 بٍ ٕوز ي سٺَيجبً ٱيَ ډمپه ثًى.يثٖ

ثًى. اي ٽٍ سمبڇ ياثٖشڂبو٘ اُ سبػَان ثٖيبٍ   ډٮيهثٍ وبڇ   يٙوٞ يډَي ثٍ ٭ُيٌ  يٵَډبوَياي

ىٍ ډَي ځَى آيٍىٌ ثًىوي، اُ ػىڂيين ثب سَٽبن ََآ ىاٙز، ؿَا ٽٍ  يډشمًڃ ثًىٌ ي طَير ٵَاياو

اُ ٥َٳ سَٕيي ىٍ اطَ ٕٺ٣ً َُٙ ٽڄ ډبيمچټ هًى ي ا٥َاٵيبو٘ س٤ًٕ سَٽبن ٱبٍر ًٙى.  يډ

ثب  يهًى اكشيبع ثٍ َمپبٍ يي ٽبٍيان َب يٍسؼب يكٶ٨ اډىيز ٍاٌ َب يىيڂَ اي ي ياثٖشڂبو٘ ثَا

ٌاٽٌَ ثب ډٮيه ٍاٌ ډثىبثَايه  ن ُډبن اٽظَ ٍاٌ َب ٍا ىٍ اهشيبٍ ځَٵشٍ ثًىوي، ىاٙشىي.آسَٽبن ٽٍ ىٍ 

سًاٵٸ َُٙ ٍا ثٍ اي سٖچيڈ ٽىي ي ىٍ ٭ًٟ هًى ي ىيڂَ  يسب ثب وً٭ ٍ ثًىٍا ىٍ دي٘ ځَٵش ِٕىؼِجً

ثَُاڇ ي ٕذبَيبو٘ ثٍ وِىيټ ډَي ٍٕييوي. ىٍ آوؼب ثَُاڇ  ياثٖشڂبو٘ ٍا اُ ه٦َ ډًٞن ثياٍى.

ٽٖت  يىٙمه ا٥ال٭بر ٽبٵ يثٍ ا٥َاٳ ٵَٕشبى سب اُ ي١ٮيز ډلبٌَٝ ٙيځبن ي ويَي يٹَايالو

ثب ا٥ال٭بر ثٍ ىٕز آډيٌ ثَُاڇ ډشًػٍ ٙي ٽٍ ي١ٮيز َُٙ ىٍ اطَ وجًى آًيٱٍ ي سؼُيِار  ٽىي.

ًٙى.  ييسَ ډډٮيه ََ ٍيُ ثَ ييڇ ٽٶبيز ي ًٕىػًيثٖيبٍ إٶجبٍ إز ي ايه ي١ٮيز ثب ٭ يو٪بډ

ثب آوبن ډًٍٚر ٽىي. اډب  يآٱبُ ىٍځيَ يثَُاڇ ٵَډبويَبن ٍا ٵَا هًاوي سب ىٍ ډًٍى ؿڂًوڂ

ثَُاڇ  يثٍ اي ديٚىُبى وىمًىوي. سٮياى سَٽبن ىٍ كييى ىي ثَاثَ ويَي َب يٵَډبويَبن ٍاٌ كڄ ډىبٕج

ه ثًىن ٍسجٍ اٗ ىٍ آن ك٢ًٍ وياٙز، ثَُاڇ ٍا يي٭چز دبثٍ ٍٙبن ٽٍ ػچٍٖ سمبڇ ٙي، يَ يثًى. يٹش

ډٚبَيٌ ومًى، ثٍ اي وِىيټ ٙيٌ ي ٭چز ٍا ػًيب ډوييڇ هًى ٍا ىٍ ؿٚمبن  يوبٍاكشاي  يي. يٹشيى

 يډب ثبيي ويَي َبيٵپَ ٽَى ي ځٶز:  يسَٚيق ومًى. يٍٙبن اويٽ يٍٙبن يٙي. ثَُاڇ ي١ٮيز ٍا ثَا

ي ثب ٽمټ  ڈ. سىُبي٘ َمَاٌ ٕبُيڈ ي آوبن ٍا ثب هًيىٍآيٍن باهشيبٍ هًىډ ثٍ ،ٽٍ ىٍ ډَي َٖشىي اٍ

 ٖزيثب يډىٍ اثشيا  ،ايىپبٍ يثَا .ڈييٵبئٸ آ ِٕىؼِجً يَي َبيڈ ثَ ويسًاو يآن َبٕز ٽٍ ډ يبٍي

ٽىبٍ  اٽٍ ٙيٌ ډٮيه ٍ يٕذٔ ثبيي ثٍ ََ ٹيمش ي.يىډَييبن سياٍٻ  يثَا اآًيٱٍ ي سؼُيِار الُڇ ٍ
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يٍٙبن ٍا دٖىييي. ٕذٔ ډَُىاى ٍا ډٖئًڃ سُيٍ  يثَُاڇ ٍأ .ڈيَيثڂىٍ اهشيبٍ  ٘ ٍايُىٌ ي ويَيَب

ډبىٍٗ ٍا َٝٳ  يثَُاڇ َييٍ  بع ىاٙز.ياكش يه ٽبٍ دًڃ ٵَاياوياآًيٱٍ ي سؼُيِار ومًى. اډب 

. ٹَاٍ ىاٙزسُيٍ ځَىيي. اډب ډَي ىٍ ډلبٌَٝ  يومًى. ثييه سَسيت آًيٱٍ ي سؼُيِار ٽبٵ اډَ ايه

ثبُ َڈ يٍٙبن ثٍ ٽمټ ثَُاڇ آډي. ثٍ  ؟َُٙ ٍٕبويٙي ايه آًيٱٍ ي سؼُيَار ٍا ثٍ  يؿڂًوٍ ډ

سىي ٍي ٽَىوي. آن ځبٌ وبځُبن  يبَاي ويمٍ ٙت سمبڇ آًيٱٍ ي سؼُيِار ٍا ثبٍ اٍاثٍ  يسًٝيٍ 

ُٕمڂيه ثٍ سَٽبن كمچٍ ومًىوي. ډلبٌَٝ  يَٕ ىاىٌ ي ثب يًٍٙ يٕذبَيبن ثَُاڇ ٱَيً ػىڂ

ثَُاڇ ي  ييٹش ډ٬ ًڅټ،يَ ٙيٌ ي ثب ٭ؼچٍ اُ َٕ ٍاٌ آوبن ٽىبٍ ٍٵشىي. ٽىىيځبن سَٻ ٱبٵچڂ

 يبٵشىي. ىٍ ايه كبڃ ٽيًډَص ػچً ٍٵز ي ثٍشٍ آوبن ٍا ثٖ ،ٍٕييويډَي  يٌُ َبٕذبَيبو٘ ثٍ ىٍيا

ثٍ آًيٱٍ ي سؼُيِار ٵَايان ىٌ ثَُاڇ َٖشيڈ. ډب َٕثبُان ٙبَِاځٶز: ىٍياٌُ ثبوبن  يٵَډبويٌ 

ثبُ  يٽيًډَص ٭ٌٍ هًإز ي ځٶز ٽٍ ثَااُ  ٵَډبويٌسب ثٍ ٙمب ٽمټ ٽىيڈ.  يڈا ٌډيَمَاٌ آيٍىٌ ي آ

ٽٖت سپچيٴ ٽىي. ٽيًډَص اُ اي هًإز سب ايىپبٍ ٍا ََ ؿٍ َٕي٬ سَ ډٮيه ٽَىن ىٍياٌُ َب ثبيي اُ 

اوؼبڇ ىَي ؿًن ََ آن اكشمبڃ ىاٙز سَٽبن ٽٍ ىٍ اثشيا ٱبٵچڂيَ ٙيٌ ثًىوي، هًى ٍا ثبُ يبٵشٍ ي ثٍ 

. ىٍ آن ُډبن ډٮيه إشٮالڇ ومًىٵَٕشبى ي اُ اي ډٮيه  ٍا وِى يٽٖ ٵَډبويٌثَُاڇ كمچٍ ٽىىي. ٕذبٌ 

ثٍ ٽبم اي  ٵَډبويٌ يىٍ ثٖشَ هٶشٍ ي ىي ٽىيِ ثٖيبٍ ُيجب ٍا اُ ىي ًٕ ىٍ آٱًٗ ىاٙز. ٵَٕشبىٌ 

 . ديٚپبٍ ثب ٭ؼچٍ ثٍ ٕمز اسبٷق ومًىيسَٚ هيډٮديٚپبٍ  يياٍى ٙي ي ډًٍى دي٘ آډيٌ ٍا ثَا

ىٍ ٍا ثبُ ٽىي، اُ دٚز ىٍ ثب  يكشآوپٍ  يهًاة ډٮيه ٍٵز سب اُ اي ٽٖت سپچيٴ ٽىي. ډٮيه ث

وياى. ثبُ ٽَىن ىٍياٌُ َب ٍا  ياػبٌُ ىٍ ه٦َ اٵشبىن اډىيز َُٙ  يثٍ ثُبوٍ  ٌهًاة آڅًى يٝياي

َڈ ثٍ ٽيًډَص ځٶز ٽٍ  ٵَډبويٌومًى.  ډ٦چ٬ٍا اُ ٵَډبن ډٮيه  ايي  ثبُځٚز ٵَډبويٌ يٵَٕشبىٌ 

ثييه سَسيت ثَُاڇ ي ٕذبَيبو٘ وياٍى. ثٍ ػِ ثَهًٍى  يًٍٝر ؿبٌٍ اثبيي اُ آوؼب ثَيوي ىٍ ٱيَ ايه 

 يٹ٦ٮبً ويَي َب ،ٙي يىٍياٌُ َب ثبُ وماځَ ََ ؿٍ ُيى سَ ٹَاٍ ځَٵشىي.  يىٍ ي١ٮيز ثٖيبٍ ثي

يؼبى ٙيٌ ىٍ ا٥َاٳ ډَي ځيَ اٵشبىٌ ا يثٍ ثَُاڇ ي وٶَاس٘ ٽٍ ىٍ ٽىبٍ ىيًاٍ َب ي هىيٷ َب ِٕىؼِجً

ٽَى؟ ىٍ دٚز  ي. ىٍ ايه ي١ٮيز ثَُاڇ ؿٍ ٽبٍ ثبيي ډٽَىوي يكمچٍ ٽَىٌ ي آوبن ٍا وبثًى ډ ،ثًىوي

ٽٍ اي اُ ډيبن آوبن ٭جًٍ ٽَىٌ ثًى ٹَاٍ ىاٙشىي ي ىٍ ٍيثَي إشلپبډبر  ِٕىؼِجً يَٕ ثَُاڇ ويَي َب

ثًى. ثَُاڇ ٽٍ  ًاٍ َبيىثب وڂُجبوبن  يډَي ٽٍ ٭جًٍ اُ آن َب ىٍ ُډبن ٽڈ ٱيَ ډمپه ي ډٖشچِڇ ىٍځيَ

ؿىيه ىيي، هًى ه٦َ سيَ ثبٍان ٙين س٤ًٕ وڂُجبوبن ٍا دٌيَٵشٍ ي ًٕاٍ ثَ إت ثٍ وِىيټ ىٍياٌُ 

. ََ څل٪ٍ اډپبن ىاٙز ثب ىيًاٍ آډي يثبال ٵَډبويٌٍا ٵَا هًاوي.  ىٍياٌُ ثبوبن يَډبويٌ ٵ . ٕذٔآډي

ٽَى  ٵَډبويٌٍي ثٍ  َ وًٍ ٽڈ ٵَيٯ ډٚٮڄ َبيُٵَډبن اي وڂُجبوبن ثَُاڇ ٍا ٱَٷ سيَ ٕبُوي. ثَُاڇ ىٍ 
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آيب سً اُ اٝيڄ ُاىځبن  ثَُاڇ ځٶز: َٕيٍڇ. ډىًؿَُٵَډبويٌ دبٕن ىاى:  ٖز؟يوبډز ؿي ځٶز: 

 ثچٍ ٭بڅيؼىبة.   ډىًؿَُ دبٕن ىاى: ؟يَٖش

 ؟اُ ٽياڇ هبويان _

 َٕيٍڇ.  ځيًاُ هبويان  _

اډب ډه ايه ي: يٽٚځٶز، وبځُبن ثب ٭ٞجبويز ثَ َٕ ډىًؿَُ ٵَيبى  يثَُاڇ ٽٍ سبٽىًن آٍاڇ ٕوه ډ

ٽمټ ثٍ ډَييبن ػبن هًى ثٍ  ي، اٽىًن ٽٍ ډب ثَاياځَ ياٹٮبً اُ اٝيڄ ُاىځبن ثًى .ٽىڈ ي٥ًٍ ٵپَ وم

ؿًن  ياُ هبئى يٵَډبن ثَىاٍ يثٍ ايىؼب آډيٌ ايڈ، ثٍ ػب يي ثب آًيٱٍ ي سؼُيِار ٽبٵ ،ه٦َ اوياهشٍ

ډىًؿَُ ىٍ دبٕن ٽچمبر ډلپڈ ثَُاڇ َيؾ ؿيِ وڂٶز. ََ آن . يځٚبى يثَ ډب ډډٮيه، ىٍياٌُ َب ٍا 

ىٍ ثًى،  ياي ٽٍ ډَى ي٥ه دَٕش ييڅ ٕبُويٍا وبثًى  سًاوٖز ىٕشًٍ ىَي سب َٕثبُاو٘ ثَُاڇ ياي ډ

ثَُاڇ ي ٕذبَيبو٘  يي ٵَډبن ىاى سب ىٍياٌُ َب ٍا ثٍ ٍيايه څل٪ٍ ٍٿ ٱيَس٘ ثٍ ػًٗ آډي 

ډىًؿَُ ثَُاڇ ي ٍٚ اطَ هًى ٍا ثَ ډوب٥ت ځٌاٙز. يػِ ثَُاڇ ثٍ ډبوىي َمًٽچمبر ډځًٚىوي. 

ومًى. ثٍ ٵَډبن ثَُاڇ، سيَاى ي  ييىمبََُٙ ٍا يٕذبَيبو٘ ٍا ثٍ ٕمز ٽبم ډٮيه ي ىيڂَ ډَاٽِ اٝچ

ىٍ ثَاثَ  ،َ ٙيٌ ثًىويڂيَٕثبُ وبځُبن ثٍ ٽبم ډٮيه كمچٍ ومًىوي. ډلبٵ٪بن ډٮيه ٽٍ ٱبٵچ يسٮياى

هٶشٍ ثًى ٽٍ وبځُبن  بنٽاُ َمٍ ػب ىٍ ثٖشَ ثب ٽىيِ هجَ يثډٮيه وپَىوي.  يآوبن ؿىيان ډٺبيډش

َٕإيمٍ اُ ػب ثَ هًإز ي ثب څجبٓ هًاة ثٍ اُ ثيَين اسبٷ هًاث٘ ٙىيي. اي  يُيبى يَٕ ي ٝيا

ٕبڅه يٕي٬ ٽبه٘ آډي ٽٍ َمبن ىڇ س٤ًٕ سيَىاى ٽٍ ٙمٚيَ ثٍ ىٕز ديٚبدي٘ ىيڂَ َٕثبُان 

 ي.ځَىي ٽَى، َالٻ يكَٽز ډ

ٌٙشٍ اُ يٹبي٬ ٙت ځ يډَي ٽٍ َمڂ ياُ اَبڅ يَٕثبُان ي سٮياى ُيبى ،ٵَىا ٝجق ثٍ ىٕشًٍ ثَُاڇ

اُ  يثٮ٢ .اٵشبىٌ إز يىاوٖز ؿٍ اسٶبٹ يكيَان ثًىوي، ىٍ ډَٽِ َُٙ ػم٬ ٙيوي. َيؾ ٽٔ وم

ډَىڇ ٵپَ ٽَىٌ ثًىوي، َُٙ ثٍ ىٕز ىٙمه اٵشبىٌ. سٮؼت آن َب ثب ىيين ًٕاٍان ٌٍُ دًٗ 

َمٍ ػب ٍا ٵَا ځَٵشٍ ثًى. ََ ٽٔ اُ  ي٭ؼيج يٙي. َمُمٍ  يسَٽبن ثيٚشَ ډ يثٍ ػب يٕبٕبو

ډَىڇ ػم٬ ٙيوي،  ييٹشىاوٖز.  يٹٮيز ٍا وميا يٽٖ إز. اٵشبىٌ يؿٍ اسٶبٹ دَٕيي يډ يىيڂَ

 ي. اي ىٕز هًى ٍا ثچىي ومًى ي ډَىڇ ٍا ى٭ًر ثٍ ٕپًر ٽَى. ٝياٍٵز يا يثچىي يثَُاڇ ثبال

ډَىڇ ډَي. ډه  :هًى َٙي٫ ثٍ ٕوه ځٶشه ومًىإشًاٍ . آن ځبٌ ثَُاڇ ثب څله ومًىَمُمٍ ٵَيٽ٘ 

 اُ ٥َٳ ػمٮيز ثٍ ځًٗ ثَُاڇ ٍٕيي.  يآٌ ثچىي ..ٙبَىٚبٌ ََډِى ٵٺيي َٖشڈ. ثَُاڇ... ٵَُوي
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ثٍ ايىؼب ه يډشؼبيَُب اُ ىٕز  آني وؼبر  يٙمبڃ َٙٹ يٽمټ ثٍ ډَىڇ َُٕډيه َب يي ثَا _

ي َُٙثبوبن اُ ومًىٌ اُ اٹًاڇ سَٻ سجبٍ ثٍ ډمچپز ډب كمچٍ  يٽٍ سٮياى .... ډير ُډبويٖزآډيٌ اڇ

ٵَا وَٕييٌ؟ ډب ثٍ  يايه ډُبػميه يكٚ آيب ُډبن ثيَين ٽَىن اوي. ىاٙشٍ دَياآوبن ثب  ييبٍييٍي

بٍ ٭يڇ يه هبئه ٍا ثٍ ىيي ډٮٌ ثٍ َمَاٌ هًى آيٍى يآًيٱٍ ي سؼُيَار و٪بډ يٽبٵ ياوياٌُ 

ٙمب ىاٍيڈ. آيب كب١َيي... ىٕز اسلبى ثٍ ډب  يبع ثٍ يبٍيوجَى ثب ىٙمه اكش ي. اډب ثَاڈيا ٵَٕشبىٌ

 ثب َڈ ثٍ ډٞبٳ هٞڈ ٍييڈ؟  ... سبىاىٌ

ُويٌ ثبى ثَُاڇ اُ ََ ًٕ ثٍ ځًٗ ٍٕيي ي ََ څل٪ٍ ثچىي سَ ٙي. ًٍٙ ي ٙٮٴ يٝٴ  يٵَيبى َب

ثَُاڇ ٽٍ ه ٽبډالً ډ٦چ٬ ثًىوي. يِ ډٮيډآبوز يډَىڇ ډَي اُ ٍٵشبٍ هَمٍ ٍا ىٍ ثَ ځَٵز.  يوبدٌيَ

ي ٕذَىن  يدٔ اُ ىٕشٍ ثىين َب ٍا سؼُيِ ومًى ي آ يڇىيي، َمبو يډَىڇ ٍا ايىـىيه ٭بڅ يٍيكيٍ 

ىٍ ځَٵز ي ٥َٵيه ثَ آن  يوُبى. ػىڀ ٕوش ځبڇٍُڇ ثٍ ٕمز ډييان ٙبيٖشٍ،  يََ ځَيٌ ثٍ ٵَى

سَٽبن ىٕز اُ ػىڀ ٽٚييٌ ي ٵَاٍ ٽَىوي. ٵَډبويَبن  ،وجَى يٽَىوي اډب وبځُبن ىٍ ډيبوٍ  يدبٵٚبٍ

ٍٙبن آوبن ٍا اُ ايه ٽبٍ ثبُىاٙز. يَ ييت ٽىىي يڅٺسٮهًإشىي آوبن ٍا  يثَُاڇ ٽٍ ؿىيه ىييوي، ډ

ىٙمه ىٍ كبڃ  يثيى يډڂَ ومي: يٽٚي ٵَيبى  ٍٵزثب ٭ٞجبويز ثٍ ٕمز اي  ي،يه ىيؿىٽيًډَص ٽٍ 

ثچىي دبٕن ىاى:  يثب ٝيايٍٙبن ًٙى ډَى؟  ي٭ٺجىٚيىيٖز. اٽىًن يٹز ديَيُيٖز. سً ٍا ؿٍ ډ

ثبيي  ؟ځَيِى يىيه ډـايىٽٍ ٙپٖز ووًٍىٌ، ؿَا  يآيب ثٍ ًَه ٕبىٌ اويي٘ سً وَٕيي، څٚپَ

... َٕيٍڇځٶز:  ييٍٙبن ٍيي٘ ٍا ثٍ ٕمز ثَُاڇ ثَځَىاوي ي ثب څله ډاليڈ سَىٍ ٽبٍ ثبٙي.  يكيچٍ ا

دييا ٽَىن ٭چز ايه  يثَا اٍ ٹَايالنسَيه  ډلشب٣ؿىي وٶَ اُ  ،اٹياڇ ٭ؼًالوٍ يثٍ ػب إز ثُشَ

يٍٙبن ٍا ثٍ ىيڂَ ٵَډبويَبن اَٙاٳ ُاىٌ سَػيق ىاى.  يڄ َميٍٚ ٍأظثَُاڇ ډ ي.ډ٫ً١ً ثٶَٕشي

ي ثٍ  ٽبٍ ٍا ىٍ ثيبيٍى يسٍ ي سً ،ٕذٔ ثٍ ډَُىاى ىٕشًٍ ىاى سب ثب ؿىي َٕثبُ ُثيٌ، ىٍ وُبيز اكشيب٣

 . ىٕشًٍ ډَاػٮز ثٍ َُٙ ٍا ٝبىٍ ومًى بنيڂَ څٚپَيى

ٽٍ ٹجالً  يَبن ىٍ ٕبڅه ٽبهاُ ػبوت ډَُىاى وٚي. ثَُاڇ ي ىيڂَ ٵَډبوي يٍيُ ثٍ دبيبن ٍٕيي ي هجَ

ٽٚييوي. ثَُاڇ ډَست اُ ايه ٥َٳ ٕبڅه ثٍ آن  يډشٮچٸ ثٍ ډٮيه ثًى، اٹبډز ځِييٌ ي اوش٪بٍ اي ٍا ډ

ٙي ي  يىيًاٍ َب ډىٮپٔ ډ يثَ ٍيٕىڂٶَٗ ٽٴ ٽبم  يٍي اُؿپمٍ َبي٘  يٍٵز. ٝيا ي٥َٳ ډ

ثٍ اي وِىيټ ٙي ي ثب  ،يٍٙبن ٽٍ ؿىيه ىييٍيوز.  يا٭ٞبة ثٺيٍ ٍا ٽٍ وٖٚشٍ ثًىوي، ثٍ َڈ ډ

ثَُاڇ  ي.وځَى يثبُ ډكشمبً ٕبڅڈ ؼىبة ډَُىاىي٭بڅوڂَان وجبٙيي َٕيٍڇ. ځٶز:  يڅله آٍاډ٘ ثوٚ

ثٍ يٍٙبن وڂَيٖز. ىٍ َميه څل٪ٍ وبځُبن ىٍ ٕبڅه ثبُ ٙي ي  هيهٚمڂَٕٗ ٍا ثچىي ٽَى ي 
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. ىيڂَ ٵَډبويَبن ويِ ثٍ وِىيټ ځَٵزٍا ىٍ آٱًٗ  ايىييي ي  ٘ډَُىاى ياٍى ځَىيي. ثَُاڇ ثٍ ٕمش

كيٓ ٽَى ي ځٶز:  ٖشبىوي. دٔ اُ ػيا ٙين اُ ثَُاڇ، ډَُىاى ٍي ثٍ ىيڂَانيډيٌ ي اآآن ىي 

. يٍٙبن ٍي ثٍ ٽيًډَص ٽَى ي څجوىي ثَهبٕزاُ ىيڂَان  يآٌ كيَر ځًوٍ ايٍٙبن ىٕز ثًى. 

آن  يسَٽبن ٽم اىاډٍ ىاى: ډَُىاىٍيي٘ ٍا اُ اي ثَځَىاوي.  يٽيًډَص ثب سچو .ُى يديَيُډىياوٍ ا

 آن َب. كشمبً ٍ اويٽميه ځٌاٙشىاٍى،  يوڂبٌ ډ يٽٍ وٶَاسٚبن ٍا ډوٶ يسذٍ ا دٚز٥َٳ سَ اُ َُٙ، 

َميىټ ثٍ ٕمز َُٙ  آن َباُ  يسٮياى. بوىيثٍ ٕمز ٽميىڂبٌ ثپٚ ان ډب ٍبثب ٵَاٍٙ ٌ اويٽَى يٕٮ

َٙي٫ ثٍ ٕوه ځٶشه  يډَٖيٍاوٍ ايٍٙبن ثب څله  .ٽىىيىيثبٌٍ سپَاٍ ٚبن ٍا يٍ سب وٺٚ يىٍ كَٽشى

 سمبڇ ََٕب ثٍ ٥َٳ يٍٙبن ثَ ځٚز. . إز َٕيٍڇ ايه ثُشَيه ډًٹٮيزځٶز: ٍي ثٍ ثَُاڇ ٽَى ي 

ډب  ين ٽٍ اٝالً اوش٪بٍ كمچٍ بىٍ ډلڄ ٽميىڂبَٚ اي سَٽبن ٍ َىٌٙت إشٶبىٌ ٽ يډب ثبيي اُ سبٍيپ _

 ن هًاَي ٙي. ٚبيِ يٍاډڂبٌ اثيآ ډجيڃ ثٍ آن َبٱبٵچڂيَ ٽىيڈ. ٽميىڂبٌ  ي،وياٍو اٍ

*** 

ويمٍ ٙت ي ىٍ ٕپًر ٽبډڄ اُ ډَي هبٍع ٙي.  ،ثٍ َمَاٌ ُثيٌ سَيه ٹٖمز ويَي َبي٘ثَُاڇ 

ٽَىٌ ثًى. َٕثبُان ثَُاڇ ىٍ ٕپًر اُ  يٙجيوًن ٥َاك يثَا يثٖيبٍ ډبََاوٍ ا يٍٚ ٺيٍٙبن و

ثبُځٌاٙشىي. سَٽبن ىٍ ٚبن ياٵَاٍ  يىٍ ډلبٌَٝ ځَٵشىي ي سىُب يټ ٍاٌ ٍا ثَا إٍ ػبوت سَٽبن ٍ

ٕذٔ َِاٍان َٕثبُ ثب ٱَيً  هًاة ثًىوي ٽٍ وبځُبن َِاٍان سيَ آسٚيه ثَ َٕ آوبن ٵَيى آډي.

ٙمٚيَ ثٍ ىٕز، ََإبن اُ ؿبىٍ هًي٘ هبٍع ٙي ي  ِٕىؼِجًثٍ ٕمز آوبن َؼًڇ آيٍىوي.  يػىڂ

هًإز ثٍ ٕمز آوبن  يايَاويبن ٍا اُ ََ ًٕ ډٚبَيٌ ومًى، ډ ياي كمچٍ  يٹشثٍ ا٥َاٳ وڂَيٖز. ي

 ِٕىؼِجً يډأډًٍ ٍاَىمبي ځَيډجبسٔٽٍ اُ ٥َٳ  وبڇ ٥ٲَڃسَٻ ثٍ  ثٍِځبناُ  يَؼًڇ ثَى ٽٍ يپ

ٍي ثٍ ثًى،  يٽٍ اُ ػىڂؼًيبن ٹييماي ٍا اُ ايه ٽبٍ ثبُىاٙز. ٥ٲَڃ ػًان ىٍ ډييان وجَى ٙيٌ ثًى، 

 سبنىٍ وجًى سلز ٵَډبوشبن، ٹجبيڄ ييًٙاځَ ٙمب ٽٚشٍ  هيايويځبٍ ډه. ٽَى ي ځٶز: ِٕىؼِجً

 ي.يياُ ايىؼب ثَ َڈ اٽىًن. ييمه ثياٍي٘ ايػبن هً. ثىبثَايه ثبيي َىيى ياُ ىٕز ډ بن ٍااسلبىٙ

اُ ُيَ  ي٥ٲَڃ ثٍ يپ ي.يوجَى ىيثبٌٍ آډبىٌ ًٙ يٽَىٌ ي ثَا يآيٍػم٬  شبن ٍايٵَىا ٝجق ويَيَب

ٍا ٽٍ ُيبى ثٍ ايه ٽبٍ ډبيڄ وجًى  ِٕىؼِجًآيٍى. ٥ٲَڃ  ِٕىؼِجً يثَا يىٕشبن هًى اٙبٌٍ ٽَى. اي إج

 ىٙمه ٍا ي... ډب ػچًَىيڂ يييثَ ُى ځٶز: يډ يٽٍ ثٍ إت َ يثٍ ُيٍ ًٕاٍ إت ومًى ي ىٍ كبڅ

ىٍ  ،ٍا ٽٍ ثبُ ثًى يإًَاٍ ثَ إت ٙيٌ ي سىُب ٍ ِٕىؼِجً. ييسب ثٍ ٙمب ثٍ ٕالډز ىيٍ ًٙ ځيَيڈ يډ

اُ ػبوت  ياُ سَٽبن ويِ ډظڄ اي َميه ٽبٍ ٍا ٽَىوي، ٱبٵڄ اُ ايىپٍ كيچٍ ا يدي٘ ځَٵز. سٮياى ُيبى
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َٕثبُ ىٍ َميه ٍاٌ ډ٬١ً ځَٵشٍ ي ٵَاٍيبن سَٻ  يثب سٮياى يٍٙبن. ثبٙي يٚبن ډىِيىٍ ٽميٍٙبن 

ځَيِ وياٙشىي، ىٍ وجَى  يثَا يځٌٍاويوي. ٹ٦ٮبً اځَ ايه ٍاٌ ثبُ وجًى، سَٽبن ٽٍ ٍاَ يٍا اُ ىڇ سيٰ ډ

ُيى ډ٬١ً  يځَىيي اډب ثب ايه ٍيٗ آن َب هيچ يإشٺبډز ثٍ هَع ىاىٌ ي ٱچجٍ ثَ آوبن ٕوز سَ ډ

ي، ؿىڂبڃ ډُيت ډَٿ يٽٚ يآوـٍ اوش٪بٍٙبن ٍا ډ. ثٍ َِيمز وُبىوي يهًي٘ ٍا سَٻ ٽَىٌ ي ٍي

 . ثًى

 س٤ًٕ َٕثبُان ثَُاڇ ثٍ آس٘ ٽٚييٌ ٙي. آن ىٕشٍ اُ سَٽبن ٽٍ ثٍ ٕمز ډَي اٍىيځبٌ سَٽبن ٽبډالً

هًى كَٽز ومًىوي اډب  ياُ ىيٍ آس٘ ٍا ډٚبَيٌ ومًىوي، ثٍ ٕمز ډٺَ ٵَډبويَ ييٹش ،ٍٵشٍ ثًىوي

 يسب اٍډٲبو ٽٚيي يٍا ډ ٙبنىٍ ٍاٌ اوش٪بٍ  ،سيَىاى يويَاُ ٕذبَيبن ثَُاڇ ثٍ ٵَډب يڂَيى يىٕشٍ 

 .ِ ثٍ آوبن ىَييىٍ هًٍ و

 يَر سىُب ډًػًىيي ثَ ٕ ،ٖزييځبن وڂَيِى آٵشبة اُ ٵَاُ ثبڇ ػُبن ثَ ىٍ هًن ٱچشي. اٝجق ٙي

ي اډًاڃ ي اُ سَٽبن ٽٚشٍ  يسٮياى ُيبى .ٖزيىٍى ځَ يڄ َڈ و٫ً هًى ٍا ډيىڅ يث يٽٍ كش

 يبَثٍ ٱىيمز ځَٵشٍ ٙي. ُويٌ ډبويځبن َڈ اُ ََ ًٕ ىٍ كبڃ ٵَاٍ اُ ىٕز ىٕشٍ  ٚبنيَب هبوًاىٌ

يبٵشىي، آوبن ٍا ثٍ َالٽز  يايه ٵَاٍيبن ٍا ډ يثًىوي. ََ ػب ٽٍ ٽٚبيٍُان ي ډَىڇ ٭بى يًٕاٍ ايَاو

ثب ٍٙبىر  ،ڂَ اُ سَٽبنيىاُ ايه ٵَاٍيبن ثًى ٽٍ ثٍ َمَاٌ ؿىي وٶَ  يٍٕبويوي. ٥ٲَڃ يپ يډ

إت  ،يسبهز ٽٍ ىٍ ٽىبٍ آثڂيَ ياي ثٍ َٕ٭ز إت ډػىڂييٌ ي ػبن هًى ٍا ٍَبويٌ ثًىوي. 

ويمٍ  ًانيك يثين ُهم يځيَ ٽَىٌ ي اُ ؿىي ػب ٕتًٕاٍ ىٍ ٍٽبة ا يدب .ٍا ډٚبَيٌ ومًى يسىُبي

ځبٌ  آډي. سه ٥ٲَڃ څَُيي. اي ثٍ ٕمز إت ي ًٕاٍ ٍٵز. آن يػبن ي ًٕاٍ ثَ ُډيه اٵشبىٌ هًن ډ

يػًىٗ ٍا ىٍ ثَ ځَٵشٍ ثًى، ثٍ  يٽٍ إشَٓ سمبڇ اػِا يآٍاڇ اُ إج٘ ديبىٌ ٙي. ٕذٔ ىٍ كبڅ

ٍا اُ ٍٽبة هبٍع  ِٕىؼِجً يثًى. ٥ٲَڃ دب ِٕىؼِجًٕمز ًٕاٍ ٍٵز. كيٙٔ ىٍٕز ثًى. آن ًٕاٍ 

ٍا ثَ اٍاثٍ وُبى ي  ِٕىؼِجًػبن  يٍا آيٍىوي. ٥ٲَڃ ػٖي ث ياٍاثٍ اومًى. آن ځبٌ ٵَډبن ىاى سب يبٍاو٘ 

ٽَى ٽٍ ؿڂًوٍ ثبيي ثب هٚڈ  يٍيان ٙي. ىٍ ٍاٌ ډياڇ ثب هًى ٵپَ ډ ځَيډجبسٔثٍ ٕمز ډلڄ اٹبډز 

 ػبن ثَاىٍٗ ډًاػٍ ځَىى. يثٮي اُ ىيين ػٖي ث ځَيډجبسٔ

*** 

ٕپَ آيٍ ىٍ ىٕز ىاٙز، ثب  يوًٙييو يٽٍ ٽبٍٕ ا يوٖٚشٍ ي ىٍ كبڅ يىٍ ؿبىٍ ثٍِځ ځَيډجبسٔ

وڂَيٖز.  يډٚٲًڃ وًٙيين ٙيَ اُ دٖشبن ډبىٍ ثًى، ډ ،آن ٥َٳ سَ يٽٍ ٽم يآٍاډ٘ ثٍ ٽٌَ إج
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اٵشبىٌ. اُ ؿبىٍ هبٍع ٙي ي ثٍ  يىاوٖز ٽٍ اسٶبٹ ځَيډجبسٔ اُ ىيٍ ثٍ ځًٙ٘ ٍٕيي. يَٕ ي ٝياي

كبڃ كَٽز ثًى ي آٍاڇ ثٍ ىٍ  ياٍاثٍ ا ،َب ځٚز. كييى ىييٖز ډشَ آن ٥َٳ سَياٝ بءِىوجبڃ ډىٚ

ٙي.  يوبن ثچىي ډٕمز آاُ  يُيبى يآډي. ډَىڇ ىيٍ اٍاثٍ ػم٬ ٙيٌ ي َٕ ي ٝيا يٕمز اي دي٘ ډ

َمٍ ٕبٽز ٙيوي ي اُ َٕ ٍاَ٘ ٽىبٍ  ي،ډَىڇ اي ٍا ىييو يثٍ ٕمز اٍاثٍ ىييي. يٹش ځَيډجبسٔ

آډي. َٕ ي ي١ٮ٘ ٽبډالً ىٍ َڈ ٍيوشٍ ثًى.  يديبىٌ دي٘ ډ ي٥ٲَڃ دب ،ٍٵشىي. ديٚبدي٘ اٍاثٍ

ايٖشبى ي َٕٗ ٍا دبييه اوياهز.  ځَيډجبسٔثٍ ٕمز اي ٍٵز. ٥ٲَڃ ثب ىيين  ځَيډجبسٔ

 ؟اٵشبىٌ إز يؿٍ اسٶبٹ٥ٲَڃ ډشًٹٴ ٙي. ٍإز ىٍ ؿٚمبن اي وڂَيٖز:  يٍيثَي ځَيډجبسٔ

آٙٶشٍ  يثٍ َمَاَبن ٥ٲَڃ وڂَيٖز. آوبن َڈ ډظڄ اي ثب كبڅش ځَيډجبسٔوڂٶز.  ي٥ٲَڃ ؿيِ

َٕ سب دب هًن  يډَى ،آن يثٍ اٍاثٍ وڂَيٖز. ثَ ٍي ځَيډجبسَٕٔٙبن ٍا دبييه اوياهشٍ ثًىوي. 

 ...اي وبځُبن دبَبي٘ ٕٖز ٙيوي اډب يثٍ ٕمز ډَى ٍٵز. ثب ىيين ؿٌَُ  ځَيډجبسٔهًاثييٌ ثًى. 

ډَىډ٘ هًى ٍا  يٍي يسًاوٖز ػچً يىٍ ثيسَيه څل٪بر َڈ وم ياي ثٍِٿ سَيه هبن سَٻ ثًى. كش

ٽىي، څىڀ څىڂبن  يهًى ػچًځيَ نٽَى اُ اٵشبى يډ يٽٍ ٕٮ يىٍ كبڅ ځَيډجبس١ٔٮيٴ وٚبن ىَي. 

ٙي. ثٮي اُ  يػبٍ ځَيډجبسٔثٍ ٕمز ػٖي ثَاىٍ ٍٵز ي اي ٍا ىٍ آٱًٗ ٽٚيي. اٙټ اُ ؿٚمبن 

َاىٍ ٍا ىٍ آٱًٗ ٽٚييٌ ثًى، وبځُبن اي ٍا ٍَب ٽَىٌ اي ث ،ٽٍ ىٍ ډيبن ٕپًر َمڂبن يؿىي څل٪ٍ ا

ثڂً وڂَيٖز، ځٶز:  يٍإز ىٍ ؿٚمبن اي ډ ،ٽٍ ثب هٚڈ يي ثب هٚڈ ثٍ ٕمز ٥ٲَڃ ٍٵز. ىٍ كبڅ

اُ ثَاىٍان ٙبدًٍ... ٙبَىٚبٌ ايَاويبن... ثٍ  ياُ... يپ ييپ٥ٲَڃ ډه ډه ٽىبن ځٶز: ؟ إز ٙيٌ ٍؿ

 ...ا... ډب ثًىوي آډي. اي ډب ٍيوبڇ ثَُاڇ... ثب َٕثبُان هًى... وبځُبن ثٍ ٽمټ ډَييبن ٽٍ ىٍ ډلبٌَٝ 

٥ٲَڃ وًاهز. ٥ٲَڃ َمبن ٥ًٍ ثَ ػبي٘  يثَ ځًوٍ  يٍ ډلپمي يٕيچ ځَيډجبسٔ. ٙپٖز ىاى

ن ځبٌ ٍي ثٍ ىيڂَان ٽَى آ٭١ٍَ َب.  يث ياُى:  بىيٵَ ځَيډجبسٔوٚبن وياى.  يايٖشبى ي ٭پٔ اڅٮمچ

اُ دٚز ٥ٲَڃ  ثَځٚز ٽٍ وبځُبن ځَيډجبسٔٽىيڈ.  يكَٽز ډ ؟!يَٖشي ٍدٔ ډٮ٦ڄ ؿي ځٶز: 

ىيثبٌٍ ٍيي٘ ٍا ثٍ ٕمز ٥ٲَڃ ثَځَىاوي. ٥ٲَڃ ٽٍ اُ ايه  هيهٚمڂ ځَيډجبسٔىٕز اي ٍا ځَٵز. 

ٍُيي. ًََٕيٍ ٭بڅيٺيٍ ىٍ ٍٵشه ٙشبة ډَځٶز:  ځَيډجبسٔٙؼب٭ز ٭ؼيت هًى سٮؼت ٽَىٌ ثًى، ثٍ 

ؿًن ٙيَ ّيبن ٱَٗ . ډه ثٍ ؿٚڈ هًى ىييڇ ٽٍ ٕذبَيبن اي ؿڂًوٍ ٖزايه ثَُاڇ آىڇ ه٦َوبٽي

 يثٍ ٍي ،وبن ثٍ ٽبٍ ثَىٌ ثًىيڈآٍا ٽٍ ډب ثَ ١ي  يٽَىوي ي ؿًن ٥ًٵبن ثَ ډب وبُڃ ځٚشٍ ي سچٍ ا يډ

ډييان  يآډبىٌ سَ ٍاَ يسب ثب ويَي ويڈبي ىيڂَ ٹجبيڄ ثم اِالٻډىش٪َ إز  ثُشَ ثَځَىاويوي. نهًى ډب

آيب ډه ثَاىٍ ثٍ سً ثب ٭ٞجبويز ىٕش٘ ٍا اُ ىٕز ٥ٲَڃ ثيَين ٽٚيي:  ځَيډجبسٔ وجَى ًٙيڈ.

ؿَا ٽٍ ََ ىڇ اكشمبڃ  ؛يڂًډََيؾ  َىيڂ، ياٍُٗ هًي٘ ٭الٹٍ ډىي ياځَ ثٍ ػبن ث ؟وٖذَىٌ ثًىڇ
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٥ٲَڃ ىيثبٌٍ َٕٗ ٍا دبييه  ي سً ٍا ثٍ ځًٍ اوياُى. ...ٍيى ٽٍ ٭ىبن هٚمڈ اُ ىٕز ثٍ ىٍ ٍيى يآن ډ

ډَىڇ ٍيي٘ ٍا اُ اي ثَځَىاوي ي ثٍ ٕمز ؿبىٍٗ ٍٵز. ىٍ َميه ُډبن سمبڇ  ځَيډجبسٔاوياهز. 

 .وي، ٱَٷ َيبًَ ي َيؼبن ٙيويدي٘ اُ آن ىٍ آٍاډ٘ ثًى ياي ٽٍ ٽم يٹجيچٍ 

*** 

شٍ ثًىوي ٕاي ديً يثٍ ٕمز ىيڂَ ٹجبيڄ ډشلي هًى ٽٍ سب آن ُډبن ثٍ اٍىي ييديټ َب ځَيډجبسٔ

هجَ آډين ثٍ ډَي وُبى.  يځَان ٍي يآن ځبٌ ثب څٚپَومًى.  ډ٦چ٬ي آوبن ٍا اُ سٞميڈ هًى  ،ٵَٕشبى

َ ثبٍ ځَثَُاڇ ىِٵَي ثَى.  يٍاډ٘ يبٵشٍ ثًى، ىيثبٌٍ ىٍ وڂَاوآډَي ٍا ٽٍ سبٌُ  ،ځَيډجبسٔڅٚپَ ډُيت 

. سيَىاى، ډَُىاى، ٽيًډَص ي ىيڂَ ٙزډبويَبن  ٵَا هًاوي ي ډ٫ً١ً ٍا ثب آوبن ىٍ ډيبن ځٌاَٵ

ڂَ ثٍ يٽٍ ىثچىي ډَي ىاٙشىي اډب يٍٙبن  يا٭شٺبى ثٍ ػىڀ اُ دٚز ىيًاٍ َب يَمڂ ،ٵَډبويَبن

بٍ ثٍِٿ  ي كٶب٩ز اُ يَُٙ ډَي ثٖ اُ ػب ثَهبٕز ي ځٶز:ٙي،  يىٍ سمبڇ ػچٖبر كب١َ ډ يٍاكش

ٽٍ  ڈيىىاٍى. ََځِ وجبيي ٵَاډًٗ ٽ ي٥ًالو ييٕي٬ آن اكشيبع ثٍ وٶَار ُيبى ىٍ ٵًاٝچ يىيًاٍَب

ځَ ىٍ َُٙ ىاٍى. دٔ ا يي اي َمـىبن ٥َٵياٍان ٵَاياو ،ډب ثٍ ُيٍ كپًډز اُ ٽٴ ډٮيه ثٍ ىٍ آيٍىٌ

اٽىًن اُ  ٍيى ٽٍ ثٍ سيَ هيبوز ځَٵشبٍ آييڈ ي آوبن ٽٍ يََ څل٪ٍ اكشمبڃ آن ډ ،ډب ىٍ َُٙ ثمبويڈ

ٽٍ ََ ؿٍ  ،ىًَىٍياٌُ َب ثَ ىٙمىبن ثڂٚبيىي. دٔ ثُشَ آن ثُ ،ىَىي يوٚبن ډ يىيٕش يثيڈ ډب ٍي

ثب  ،اُ دٚز هًٍىن ىٍ آوؼب ثٖبُيڈ سب ثٍ ىيٍ اُ سَٓ هىؼَِ يي إشلپبډبس ،َٕي٬ سَ ثٍ ىٙز ٍٵشٍ

 يا ٵَيبى ٽٚيي:وبځُبن ٽيًډَص اُ ػب ثَهبٕز ي َٕ يٍٙبن  إًٓىٌ ثب ىٙمه ډٞبٳ ىَيڈ. يهيبڅ

ډب  ،ؿڂًوٍ ډمپه إز ؟!يٍاو يٽٍ ايىـىيه ٕوه ثيًُىٌ ثَ ُثبن ډ يډڂَ ٭ٺڄ اُ ٽٴ ىاىٌ ا ...ډَى

ديٍٚ  ،ډًٍُٚوي يٍَب ٽَىٌ ي ىٍ ىٙز ثبُ، وجَى ثب سَٽبن ٽٍ ثٍ ډُبٍر ىٍ ًٕاٍٽبٍ يؿىيه ثَسَ

 يٍاډآي ثٍ  ،اي ٽيًډَص اُ ٍٵشبٍ هًى هؼڄ ځَىييٌ يثَُاڇ ثٍ ٽيًډَص اٙبٌٍ ٽَى. ثب اٙبٌٍ ٕبُيڈ. 

سٶپَ  يًٕهز. ثَُاڇ اويٽ يثَ َٕ ػبي٘ وٖٚز اډب ىٍ ىڃ َمـىبن اُ ٱ٢ت ي كٖبىر يٍٙبن ډ

كٸ ثب ايٕز دٔ  ز ثَ اَٙاٳ ُاىځبن دٖىييي. آن ځبٌ ٍي ثٍ ىيڂَان ځٶز:ي٭ٍ يٽَى ي ثبُ َڈ ٍأ

 يي. ٽىٍٵشه  يهًى ٍا ډُيب

ثٍ  يٹَاٹَيڇ ٍيان ٙيوي. يٹش يثَُاڇ َُٙ ډَي سَٻ ځٶشٍ ي ثٍ ٕمز ٝلَاٵَىا ٝجق ٕذبَيبن 

 يٍٕييوي. َٕثبُان ثٍ َٕ٭ز ىٕز ثٍ ٽبٍ ٙيٌ ي إشلپبډبس ،ٽٍ اُ ىيي يٍٙبن ډىبٕت ثًى يډلچ

ياٹٮبً  آيٍىوي. آن ځبٌ ثَُاڇ ثٍ يٍٙبن وِىيټ ٙي ي ىٍ هچًر اُ اي دَٕيي: ىٍ ا٥َاٳ هًى ثٍ يػًى

ٵَا ٍٕيي، ٙمب ثبيي اُ ىٍين  ځَيډجبسٕٔذبٌ  ييٹش يٍٙبن دبٕن ىاى: سً ؿيٖز؟ يوٺٍٚ 
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ثَُاڇ  .ييِيثذََإشلپبډبر ثٍ ًٍٝر ديبىٌ ثٍ ىٵب٫ ثذَىاُيي ي اُ هَيع ي ػىڂيين ٍي ىٍ ٍي 

إت ىاٍوي وٍ  يوبن ٭بىر ثٍ ػىڂيين ٍيآاډب ثُشَيه َٕثبُان ډه إًاٍان َٖشىي ي  ي:يدَٕ

ي ٽٍ اُ څلب٧ سٮياى ٙهًاَيي  يٹ٦ٮبً ٙمب ډٲچًة ىٙمى ،يػىڂييوثب ؿىيه  يٍٙبن ځٶز: ديبىٌ.

ؿيٌَ ىٕشىي. اډب  يوٶَار ثَ ٙمب سٶًٷ ىاٍى. ثبيي ايه وپشٍ ٍا ىٍ و٪َ آٍيي ٽٍ سَٽبن َمٍ ًٕاٍٽبٍاو

هًاَي ثًى.  إٓبنثَ آوبن  يديَيُ ،ٚبن ځَٵشٍ ًٙىؿىبوـٍ آوبن ٍا ډٚٲًڃ ثياٍيي سب سًان إجبوِ

 يسب ٩َُ َىڂبڇ ديبىٌ ي اُ دٚز إشلپبډبر وجَى ٽىيي ي ويَي ،څٚپَ ىٙمه ٵَا ٍٕيي ييٹش

ډه ثٍ َمَاٌ دىغ َِاٍ وٶَ اُ ُثيٌ سَيه ًٕاٍان ٽٍ  ،إجبن ٍا سبٌُ وٶٔ وڂبٌ ىاٍيي. ويمٍ ٙت

اي  يَا هًييٍٙبن ډَُىاى ٍا اوشوبة ومًى ُ آوبن ٍا ثَ ٭ُيٌ هًاَي ىاٙز... يډَُىاى ٵَډبويَ

 َ اٝيڄ ثيٚشَ ثًى. يوٖجز ثٍ ىيڂَان آٍاڇ سَ ي ٵَډبوجَىاٍي٘ وٖجز ثٍ يټ ٵَى ٱ

ًٙيڈ. ٝجق َىڂبڇ څٚپَ سَٽبن ٵَا  يىٍ ٕپًر ډ٦چٸ ي ثيين ػچت سًػٍ اُ څٚپَځبٌ هبٍع ډ_

 يٍٕي. ٙمب سب ٩َُ ثٍ َمبن ي٬١ ٽٍ ځٶشڈ آوبن ٍا ډٚٲًڃ وڂبٌ ىاٍيي. ٕذٔ ىٍٕز ىٍ َىڂبډ يډ

 ٽىيڈ يډوبن كمچٍ آآوبن ىاٍى، وبځبٌ اُ ىي ًٕ ثٍ  ييه سأطيَ ٍا ثَ إجبن ٭َٷ ٽَىٌ ٽٍ آٵشبة ثيٚشَ

 اُ آن ډب هًاَي ثًى.  يي ٹ٦ٮبً ديَيُ

آوبن ٍا هًىٗ اوشوبة ٽَىٌ  يُثيٌ ٽٍ َمڂ ييٍٙبن ٍا دٌيَٵز. ويمٍ ٙت اي ثب وٶَاس يثَُاڇ ٍأ

ي ٕذبَيبو٘ ٵَا ٍٕييوي. ثب ىيين ٕذبٌ ثَُاڇ  ځَيډجبسٔ ،ٝجقاُ اٍىيځبٌ هبٍع ځَىيي. ٵَىا  ،ثًى

ي  ٍي ثٍ ٥ٲَڃ ٽَىثب هىيٌ  ځَيډجبسٔډٖشلپڈ ډَي ىٍ ىٙز ډ٬١ً ځَٵشٍ ثًىوي،  َُٙ يِٽٍ ثٍ ػب

ثچىي ډَي ثٍ  يىٍ دٚز ىيًاٍ َب ،ٖز. اډب اځَ ؿىيه ثًىيسًاوبي يٽٍ ثَُاڇ ػىڂؼً يسً ځٶش ځٶز:

٥ٲَڃ ٽٍ  ډبن ثيبيي.ثٍ ىيياٍ ڂبنىيًاو ثبُ ثٍ ډبوىي ايىڂًوٍ ىٍ ىٙزايىپٍ وٖٚز وٍ  ياوش٪بٍ ډب ډ

ٽَى ي  ځَيډجبسٔثٍ . ٍي ٍ ىڃ هًى يبٵزيي٭ؼيت ثَُاڇ سَٕ يإشَاسْاُ  ،ثًى يٹييم يًيػىڂؼ

اډب  ىٍ ٽبٍ ثبٙي. يي كٺٍ ايٍُيي ٽٍ ثبًََٕيٍ ډه هًىىاٍ ثبٙيي ي ىٍ كمچٍ ٽَىن ٙشبة ډَ ځٶز:

ثٍ  ٽىي يوجَى ٍَجَ يُى سب ػىڂؼًيبو٘ ٍا ثَا يډ يَمبن ٥ًٍ ٽٍ ثٍ إت هًى َِ ځَيډجبسٔ

ي ٕذبَيبو٘ ثٍ ٕمز  ځَيډجبسٔ .يثي٘ اُ ايه ىيڂَ ٕوه ثيًُىٌ ډڂً ٥ٲَڃ دبٕن ىاى:

َؼًڇ آيٍىوي. َمبن ٥ًٍ ٽٍ يٍٙبن  ،ٽٍ ا٥َاٳ اٍىيځبٌ ثَُاڇ ٕبهشٍ ٙيٌ ثًى يإشلپبډبس

ٽَىوي ي اُ دٚز إشلپبډبر ثٍ ىٵب٫  يَٕثبُان ثَُاڇ اُ ػىڀ ٍي ىٍ ٍي هًىىاٍ ،هًإز يډ

إجبن سَٽبن  يإجبن هًي٘ ٍا سبٌُ وڂبٌ ىاٍوي. يٹش يَب سًاوٖشىي ويَي دَىاهشىي. ثييه سَسيت آن

وٺبة ٽالَوًى هًى ٍا دبييه آيٍى ي  ،هٖشٍ ٙيوي، ثَُاڇ ديٚبدي٘ ٕذبَيبو٘ يٽبٵ يثٍ اوياٌُ 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



34 
 

ٱبٵچڂيَ ٙيٌ ثًىوي، اُ  اي يٱيَډىش٪ٌَ  ي سَٽبن ثب كمچٍىٍ َمبن ُډبن ٽٍ  ٵَډبن كمچٍ ىاى.

ىٍ َڈ  ځَيډجبسٔىيڂَ وٞيت آوبن ٙي. ٕذبٌ  يدٚز َڈ ډًٍى كمچٍ ٹَاٍ ځَٵشىي ي ثبُ َڈ ٙپٖش

 ثٍ َِيمز وُبى.  يٙپٖز ي ٍي

*** 

ُوبن ي ٽًىٽبن  ،ډَىانٙپٖز هًٍىٌ ثٍ ٕمز ٙمبڃ ىٍ كَٽز ثًى.  ،ځَيډجبسٔ يٹجيچٍ 

ايه اډَ َٕ٭ز َب ي ديَان ٽمټ ٽىىي.  يوىي ثٍ ُهمٽَىوي سب ثشًا يسىڂبسىڀ يپييڂَ كَٽز ډ

ت َٕثبُان ثَُاڇ ٹَاٍ يٺاكشمبڃ ىاٙز اُ دٚز ډًٍى سٮ آنٽٍ ََ  يىٍ كبڅ ٽَى يٍا ٽڈ ډ َب آن

آٍاڇ ثٍ دي٘  ،يٽَُ ىيڂَان ًٕاٍ ثَ إتِ ديٚبدي٘ ،اٵَٖىٌ ي ىٍ َڈ ٙپٖشٍ ځَيډجبسٔځيَوي. 

 ،ي ٱَٷ سٶپَ ثًى. وٍ سىُب وشًاوٖشٍ ثًى اوشٺبڇ ثَاىٍٗ ٍا ثڂيَىٍٵز. َٕٗ ٍا دبييه اوياهشٍ  يډ

يبن اٗ ىٍ ډ يي َٕيٍ ،ٱَيٍٗ ىٍ َڈ ٙپٖشٍثچپٍ ثب ىاىن سچٶبر ٵَايان ډؼجًٍ ثٍ ٵَاٍ ٙيٌ ثًى. 

اُ اي ا٥ب٭ز  يثٍ اكشمبڃ ُيبى هًاويه سَٻ ىيڂَ ثٍ ٍاكش ىيڂَ ٹجبيڄ سَٻ ١بي٬ ٙيٌ ثًى.

ايه َب ىٍ اطَ ځًٗ وياىن ثٍ اويٍُ ٥ٲَڃ ي سٞميڈ ٭ؼًالوٍ ىٍ وجَى ځَٵشه  يي َمٍ  ٽَىوي يوم

ثب  يومًى ٽٍ وبځُبن ٝيا َبي يډ ٍٵز ي ىٍ ًَه ډَست هًى ٍا ٙمبسز يډ ػچً ځَيډجبسٔثًى. 

َٕٗ ٍا  ځَيډجبسٔ وڂبٌ ٽىيي... وڂبٌ ٽىيي.َبي٘ ٙىيي:  يي سَٕبن اُ ىيٍ ي ثَكيَر اوڂيِ  يڅلى

 يثبٙي اُ دٚز سذٍ ا يٍٕيي، څٚپَ اوجًَ يٽٍ ثٍ و٪َ ډ يا يٕيبَثبال آيٍى ي ثٍ ػچً وڂَيٖز. 

ايٖشبى ي ىٕز  ځَيډجبسٔٙي.  يآډي ي ََ څل٪ٍ ثٍِٿ سَ ډ يٽٍ ىٍ ډٺبثچ٘ ٹَاٍ ىاٙز، ثيَين ډ

ٍ٭ت اوڂيِ  يَمٍ دٚز َٕٗ ايٖشبىوي ي ثب يكٚز ثٍ آن ډى٪ٌَ ٍإش٘ ٍا ثچىي ٽَى. 

اډب ؿڂًوٍ آوبن ثب ايه َٕ٭ز څٚپَيبن ثَُاڇ ثًىوي.  ،ثٍ اكشمبڃ ُيبى آن ٕذبَيبن اوجًٌوڂَيٖشىي. 

اُ ُيَىٕشبو٘  يٙمٚيَٗ ٍا ٽٚيي ي ثٍ يپ ځَيډجبسٔػچً اٵشبىٌ ثًىوي.  ځَيډجبسٔ ياُ ٹجيچٍ 

ًىٽبن ٍا اُ ډُچپٍ ٽٍ ُوبن ي ٽٵَډبن ىاى  يىٵب٫ ًٙوي ي َمِډبن ثٍ ىيڂَ يٵَډبن ىاى سب آډبىٌ 

 يوٚبن ىَي اډب ثٍ هًث يهًىٗ ٍا ٭بڅ يٽَى ٍيكيٍ  يډ يٕٮ ځَيډجبسٔىيٍ وڂٍ ىاٍى. 

وبن وياٍى. آىٍ ډٺبثڄ  يڅٚپَيبن ىٙمه ثبٙىي، ٙبؤ ُيبى يٽٍ آن ٕيبَ ي، ىٍ ًٍٝسىاوٖز يډ

َميٍٚ اُ ډيبن  يچٍ اٗ ثَاي ٽًىٽبن ثٍ إبٍر ىٍ آډيٌ ي ٹجي ُوبن ،ثٍ اكشمبڃ ُيبى ډَىان ٽٚشٍ

ىاى ډظڄ يټ ډَى سب آهَيه وٶٔ ډٺبيډز ٽىي سب ثٍ  يسَػيق ډ ځَيډجبسٔ،ىٍ ََ كبڃ .ٍٵز يډ

ىيڂَ اُ  يي سٮياى ځَيډجبسٔ. ي ثٍ ٍيُځبٍ ثجبُى َٕ سٖچيڈ ىٍ ثَاثَ َٕوًٙز ٵَيى آيٍى يٍاكش

ان إُمز سب ىٍ ډٺبثڄ ىٙمه ډٺبيډز ٽىىي. ىيڂًَٕاٌٍ ػچً ٍٵشىي  ،ډَىان ٽٍ ٕبڅڈ سَ ثًىوي
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آٍُي  ځَيډجبسٔهبٕز.  يوبن ثَ ډآاُ  ػيٰ ي ٙيًن يىيڂَ ثٍ َٕ٭ز ىٍ كبڃ ٵَاٍ ثًىوي. ٝيا

اُ ُوبن ي ٽًىٽبن ثڂَيِوي سب آوبن  يالاٹڄ سٮياى ،ثٍ ٹيمز ٽٚشٍ ٙين هًى ي يبٍاو٘ يكش ،ىاٙز

آن ٍا آډبىٌ ځٌاٙشٍ ي بن مٽ يَ ثَ ؿچٍ يس ځَيډجبسٔډَىان  ومبيىي. يىيثبٌٍ ٹجيچٍ اٗ ٍا ثبُٕبُ

ٵَډبن ىَي.  ىٕز هًى ٍا ثچىي ٽَى سب ثٍ آن َب ځَيډجبسٔٓ ثَٕي. ومًىوي سب ىٙمه ثٍ سيٍََ

ىيڂَ  ٙي. يوِىيټ سَ ډىٙمه ََ څل٪ٍ ثٍ سيٍَٓ ډَىان ٌُ ٽمبن َب ٍا ٽٚييٌ ي آډبىٌ ثًىوي. 

 يثاليؿًن هًإشىي سيَ َب ٍا ٍَب ٕبُوي سب  ځَيډجبسٔډب َميىپٍ ډَىان ايٹش٘ ٍٕييٌ ثًى 

سًٹٴ ىاى. ډَىان ثب سٮؼت ىٕشًٍ ثٍ آوبن  ځَيډجبسٔوبځُبن  ،ثَ َٕ هٞڈ ٵَيى آيىي يإٓمبو

ىٍ دٚز َٕ وڂَيٖز.  يډٺبثچ٘ ډ يثب ىٹز ثٍ ډى٪ٌَ  ځَيډجبسٍٔا دبييه آيٍىوي.  َب ٽمبن

اُ اٍاثٍ َب ي ىاڇ َب اُ دٚز سذٍ  يٙي، اوجًَ يآوبن ََ څل٪ٍ ډٚوٜ سَ ډ يَٕثبُان ىٙمه ٽٍ ومب

 ياُ سَٽبن ثًىوي. ََ څل٪ٍ ومب يٚټ آوبن َٕثبُان ثَُاڇ وجًىوي، ثچپٍ ٹجيچٍ ايآډيوي. ث ييَين ډث

ؿىي سه اُ آوبن اُ ػم٬ ٽَى.  يسَ ډ يٍا ٹً ځَيډجبسٔ ه٩ٙي ي  يػىڂؼًيبن آن َب ډٚوٜ سَ ډ

َمـىبن  ځَيډجبسٔډَىان ي ډَىاو٘ دي٘ آډيوي.  ځَيډجبسٔػيا ٙيٌ ي ثٍ سبهز ثٍ ٕمز 

ٽٍ ثٍ  يوِىيټ سَيه ٙوٞ يؿٌَُ  ياډب يٹشىٵب٫ ثًىوي  يٍا ډلپڈ وڂبٌ ىاٙشٍ ي آډبىٌ  َب ٕالف

وٖٚز ي ٕالف َب ٍا دبييه ٚبن څجبوِ يثَ ٍي يڅجوىي ،ډٚوٜ ٙي ،آډي يدي٘ ډ ٙبنٕمز 

إت ديبىٌ ٙيٌ ي ثٍ ٕمز اي ٍٵز. ٕذٔ ََ ىي اُ وبځُبن  ځَيډجبسٔثًى.  اِالٻ ،آيٍىوي. آن ډَى

االٻ  ؟يٽى يايىؼب ؿٍ ډ ،ىيٕز ٭ِيِ هًٙلبڃ ځٶز: ځَيډجبسٔيپييڂَ ٍا ىٍ آٱًٗ ځَٵشىي. 

ي  ََ آوـٍ اُ ډَىاناُ ػبوت ػىًة ثٍ ډه ٍٕيي. ډه َڈ  يثي يهجَ َب دبٕن ىاى:هىيان 

 ځَيډجبسٔ سؼُيِار ىٍ اهشيبٍ ىاٙشڈ، ػم٬ ومًىٌ ي ثب َٕ٭ز ََ ؿٍ سمبڇ سَ ثٍ ٽمټ سً آډيڇ.

 يدىؼٍ ي ا يىٙمه ٹً يثَُاڇ. ا َٕ ىاى. آن ځبٌ ٍي ثٍ ٕمز ػىًة ٽَى ي ځٶز: يثچىي يٹُٺٍ 

ي ډَىاو٘  ځَيډجبسٔؿَا ٽٍ  ؛َٶز َٕ. سً ي َٕثبُان آَىيه دًٙز ثٍ اوش٪بٍ ثىٚيىيي ياّىَب

 آيىي. يثب اٍډٲبن ډَٿ ثٍ ٕمز ٙمب دي٘ ډٙمٚيَ ثَ ٽٚييٌ، 

*** 

اُ ٹجبيڄ ٕٶيي ٽٍ ىٍ اطَ ٵٚبٍ ىيڂَ  يَٶشبڅيبن يب ًَن َب يسٮياى ،٭اليٌ ثَ ٹجبيڄ سَٻ اِالٻ

. آيٍىٌ ثًىثٍ َمَاٌ ثب هًى ډشلي ٽَىٌ ي ٙمبڃ ؿيه ٍاويٌ ٙيٌ ثًىوي ٍا  يهًى يٮى يډ٥ًه اٝچ

ٵًٷ اڅٮبىٌ ثب ىيڂَ ٹجبيڄ ٝلَاوٚيه  يىٍ د يد يي ػىڀ َبٍيُځبٍ  يثيٍٵشبٍ ٽٍ ىٍ اطَايىبن 

سبٌُ وٶٔ  يثب ويَي ځَيډجبسٔويِ ثًىوي.  يځَٕىٍ ي كَيٜ ٙيٌ ثًىوي، ػىڂؼًيبن ثٖيبٍ ډبََ
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ثَُاڇ ي ډييان وجَى وُبى. ثٍ  يثٖيبٍ ٹيٍسمىي دب يڅٚپَيبو٘ ٍا ىيثبٌٍ ثيبٍإز ي ثب ٕذبَ اِالٻ

ثٍ ًَى٘  يٙىيين هجَ ثبُځٚز سَٽبن ًٙٽٍ ٙيوي. َيؾ يټ اُ آوبن ٍاٌ كچ ٘ ثبٵَډبويَبو

٘ ٍا وبسًان ىيي، ثٍ ىوجبڃ يٍٙبن ٽٍ ىٍ آن ػم٬ وجًى ٵَٕشبى ي اُ ٵَډبويَبو. ثَُاڇ ٽٍ ٍٕيي يوم

ثب  ..سَٻ ٽىيڈ. ٍا نبماځَ ډب ډ٬١ً ډلپمِسأډڄ ٽَى ي ځٶز:  ياويٽآډي. اي و٪َ هًإز. يٍٙبن 

دٔ ََ ؿٍ َٕي٬ سَ  هًاَيڈ ٙي.ٹشڄ ٭بڇ  إز، سًػٍ ثٍ َٕ٭ز كَٽز سَٽبن ٽٍ اُ ډب ثيٚشَ

ىٍ يػًى ىاٍى ٥چت  يَسيين ي ٱيََ ٽٔ ٽٍ سًان ػىڂي اُ  يوٺب٣ ثٶَٕشي اٹٞبءثٍ  يٵَٕشبىځبو

 ډب ٹجالً َڈ اُ ىيڂَان ٥چت ىٍ ايه څل٪ٍ سيَىاى ثٍ ٕوه ىٍ آډي ي ٍي ثٍ يٍٙبن ځٶز: ٽىيي. ييبٍ

ٽٍ ىٍ آن ُډبن ٹيٍر ډب ثيٚشَ اُ كبال ي  يډب ٍا څجيټ وڂٶشٍ ىٍ كبڅ يويا ييڈ. اډب ٽٌٖ اٽَى ييبٍ

دي٘  نډب بى ثٍ ٕمزِيډب ٵبسق ډييان وجَى ثًىيڈ. ؿڂًوٍ ډمپه إز اٽىًن ٽٍ ىٙمه ثب سٮياى ُ

ثٍ  يٍٙبن يي.ثٍ يبٍيمبن آ ي... ٽٍٖيى يډب ډ يٽٚشٍ ٙين َمڂ يآيي ي اكشمبڃ ٙپٖز ي كش يډ

هًى ٍا ڈ ؿَا ٽٍ اځَ ډ٬١ً يوياٍ يٕوه سً ٝليق إز اډب ىٍ ََ كبڃ ډب ؿبٌٍ ا سيَىاى دبٕن ىاى:

آوبن ٽٍ ثب يٍٙبن ډوبڅٴ  يكشٵَډبويَبن سمبڇ  ي.ٙي١ٮيز ثٖيبٍ ثيسَ هًاَي  ...سَٻ ومبييڈ

. ثىبثَايه ثٍ ػِ ډٺبيډز وياٍوي يا اي ډشًػٍ ٙيوي ٽٍ ؿبٌٍ يثب ٙىيين ٕوىبن ياٹ٬ ثيىبوٍ  ،ثًىوي

څٚپَ سَٽبن ػىڀ آډبىٌ ٕبُوي.  يهًى ٍٵشىي سب َٕثبُان ٍا ثَا يٕالف ثَځَٵشٍ ي ثٍ َٕ ىٕشٍ 

څٚپَيبن ثَُاڇ ثب ىيين اوجًٌ ُىوي، ٵَا ٍٕيي.  ي٘ كيٓ ډٵَډبويَبوُيىسَ اُ آوـٍ ثَُاڇ ي  يهيچ

ٕبڅمىيان ٽٍ آوبن َڈ ىٍ سٮياى سَٽبن ثٍ ٱيَ اُ ُوبن، ٽًىٽبن ي ٽبډالً ًٙٽٍ ٙيوي. ٕذبٌ سَٽبن 

اُ ايه  يويمٽٍ ثَُاڇ  يىٍ كبڅ ،ثًى َِاٍ وٶَ دىؼبٌثبڅٰ ثَ  ،آډيوي يډًاٹ٬ ا٦١َاٍ ثٍ ٽبٍ ػىڀ ډ

مٍ ىٕز ثٍ ٽبٍ ٙيوي ي يَٕإٵَډبويَبن ثٍ ىٕشًٍ ثَُاڇ َڈ ىٍ اهشيبٍ وياٙز.  سٮياى ٍا

 يهَاة څٚپَيبن، يٍٙبن ثٍ ثَُاڇ ديٚىُبى ىاى سب ثَا يڅٚپَيبن ٍا ثيبٍإشىي. ثب ىيين ٍيكيٍ 

ثبٌٍ ثٍ ىٕز آيٍوي. ثَُاڇ ديٚبدي٘ څٚپَيبن يهًى ٍا ى يٽىي سب ٍيكيٍ  يَٕثبُان ٕوىَاو

ثٍ سٮياى ويٖز، ثچپٍ ثٍ ٱيَر ي  يَٕثبُان. ديَيُ ڀ ُى:ثچىي ثَ آوبن ثبو يٖشبى ي ثب ٝيايا

ي ثٍ ًَٗ  ډٺبثڄ ىٙمه ٱياٍ ٹي ٭چڈ ٽىيي دٔ ىٕز ثٍ ىٕز يپييڂَ ىاىٌ يٕز. ا يډَىاوڂ

ٱَيً  ،ػِ ثَُاڇًثب ٙىيين څله ډ وبثًى هًاَيڈ ٙي. يَمڂ ،ٱٶچز ٽىيي يي ٽٍ اځَ ًٌٍ ايثبٙ

ه كبڃ ايڅيه يىٍ اٍ هًى ٍا ثٍ ىٕز آيٍىوي. ياُ َٕثبُان ثَهبٕز ي آوبن ىيثبٌٍ ٍيك يػىڂ

 آډيوي. ي٘ ډيًٕاٍان سَٻ ثٍ ٕمز إشلپبډبر ثَُاڇ د ي ىٕشٍ

*** 
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وٚي. ََ ، ٍٵشٍ ثًىوي يٽمپ ياُ ٵَٕشبىځبن ثَُاڇ ٽٍ ثٍ ىوجبڃ ويَي يؿىي ٍيُ ځٌٙز اډب هجَ

 يبن ٝيډٍ ىييٌ ي سٮياى ُيبىآو ي. ٝٶًٳ ىٍ َڈ سىييٌ ٚييايَاويبن ٕوز سَ ډ يڅل٪ٍ ػىڀ ثَا

ََ ٍيُ ٝٶًٳ هًى ٍا ثب  ځَيډجبسٔسَٽبن َڈ ُيبى ثًى اډب  سچٶبرڂبيٍان ٽٚشٍ ٙيٌ ثًىوي. اُ ػى

ٽٚشٍ ٙيځبن  يثَا يبن ثَُاڇ ػبيڂِيىَٽٍ ٵَډبوي يىٍ كبڅ ،آٍإز يوٶَار سبٌُ وٶٔ ىيثبٌٍ ډ

ايَاويبن ثٖيبٍ ٕوز ٙيٌ ثًى. ثَُاڇ ٽٍ ؿىيه ىيي، ىٍ ؿبىٍ ثٍِٿ  يهًى وياٙشىي. ػىڀ ثَا

ثٍ ٵَډبويَبن ٥چت ؿبٌٍ ومًى. ؿىي سه اُ ٵَډبويَبن سٚپيڄ ىاى ي اُ ىيڂَ  يػىڂ يهًى ًٍٙا

ثبيي ََ ؿٍ َٕي٬ سَ  ڂٶز:يډٽَى. سيَىاى  يسيَىاى ا٭شٺبى ىاٙشىي ٽٍ ثبيي ٭ٺت وٚيى يَٕىٕشڂ

ٽٚشٍ  ډب يٍ َم ثييه ٙپڄ. إز اُ ډب ثيٚشَ ثٖيبٍسَٻ ٽىيڈ. سٮياى سَٽبن  اڅٚپَځبٌ ٍ

وٖٚشٍ ي ىيڂَان ىٍ ك٢ًٍٗ  يٝىيڅ يثب ٙىيين ٕوىبن سيَىاى، وبځُبن ثَُاڇ ٽٍ ٍي. يڈًٙ يډ

ٍ ډييان ثب اٵشوبٍ ىڈ َى يډه سَػيق ډ ...ََځِي ځٶز:  ثَهبٕز ايٖشبىٌ ثًىوي ثب ٭ٞجبويز اُ ػب

 ٽٚڈ. يوبآن ٍا ثَ ديٚ يي ىاٯ ًٍٕاي سمبڇ ٭مَ سلمڄ ٽىڈ اسب ايىپٍ وىڀ ٵَاٍ ٍ ،ثميَڇ وجَى

ىٍ  آن َب. َٕ٭ز إز ټڅٚپَ سَٽبن دَ اُ ًٕاٍان سيِسَ ييي ٕوىبن ثَُاڇ ځٶز:أىٍ سَڈ يٍٙبن 

ىٍ كيه ايه ٽبٍ  اُ وٶَاسمبن ٍا يٽىيڈ، سٮياى ُيبى يډب ٭ٺجىٚيى َثيٚشَ اُ ډبٕز. اځ ثٖيبٍػىڀ 

ؾ ډٮچًڇ ويٖز ؿٍ سٮياى اُ يىَيڈ ي َ ياُ ىٕز ډىاٙشٍ ثبٙيڈ،  يويڈ ىٵب٫ ډإطَاثيين ايىپٍ ثشً

ََ ؿٍ  ...ڇياُ ايه ىويب ثَ يٹَاٍ ثبٙ َڈ اځَى يسَػيق ډَڈ ډظڄ َٕيٍڇ ډه  ډبوىي. يډب ُويٌ ډ

بن ثَُاڇ ٍا ىٕو يَڈ و٪َ اي يٹشٵَډبويَبن سيَىاى ي ىيڂَ َمَاٌ هًى ثجَڇ.  وڈ ٍااُ ىٙمىب وڈاسً يډ

 ي اىاډٍَمڂبن ثَ  يوڂٶشىي. ثىبثَايه ٍأ يَٕٙبن ٍا دبييه اوياهشىي ي ىيڂَ ؿيِ َٙډىيٌيوي، يٙى

ُيبى ثًى ي ََ څل٪ٍ ٽٚشٍ ٙيځبن څٚپَ ثَُاڇ اٵِاي٘  يػىڀ ٹَاٍ ځَٵز. اډب سٮياى سَٽبن هيچ

ؿىي ىٕشٍ اُ َٕثبُان ػبيڂبٌ هًى ٍا سَٻ ٽَىوي ي ٙي.  ييبٵز. اي١ب٫ ََ څل٪ٍ ٕوز سَ ډ يډ

ڂَ هَيه وٶَٙبن ٍا ثٍ ٹشڄ ٍٕبويوي. ىيآي سب  ىيسَٽبن ثٍ سٮٺيت آوبن دَىاهش .دب ثٍ ٵَاٍ ځٌاٙشىي

سب ايىپٍ  ،ه وٶٔ ىٍ ډٺبثڄ ىٙمه ډٺبيډز ٽىىييَٕثبُان ٽٍ ؿىيه ىييوي، سٞميڈ ځَٵشىي سب آهَ

ٱيت ثٍ ډيى آوبن آډي ٽٍ ىٍ ٽبٍ هًى ډمبٍٕز ثٍ هَع ىاىوي ي ىٍ ىٵب٫  يَٕاوؼبڇ ٙت ٙي ي ويا

ثٍ إشلپبډبر ثَُاڇ  يٽًؿپ يويمٍ ٙت ىٕشٍ  ځٌاٙشىي.ثٍ ځَي ػبن ٭ِيِ  ،اُ ي٥ه هًي٘

اُ  يهًاَي ثٍ څٚپَځبٌ ٙجيوًن ثِوي اډب يپ يوِىيټ ٙي. اثشيا َٕثبُان ٵپَ ٽَىوي ٽٍ ىٙمه ډ

ډي ي اى٭ب آػچً ىٍ ىٕز ىاٙز،  يه ثچىييٕىڂ يٌِ يثًى ي و يپَ ي ٭٢الويٱًڃ د يٽٍ ډَىوبن آ

ڇ ٵَٕشبى ي ٥چت ٍا ثٍ وِى ثَُا يٙوٞ ،وڂُجبوبن ٙت يَٖشىي. ٵَډبويٌ  يٽمپ يٽَى ٽٍ ويَي

ډًٍى سُييي ٹَاٍ  يػي يز څٚپَځبٌ ثٍ ًٍٝسياډى ،ٴ ٽَى ؿَا ٽٍ ىٍ ًٍٝر اٙشجبٌيسپچ
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. ثٍ سًٝيٍ يٍٙبن ثب آډيوي يٍٙبن ٵَٕشبى ي ََ ىي ثب َڈ ثٍ څت إشلپبډبر يثَُاڇ د. ځَٵز يډ

اُ إًاٍان  يٕذبٌ ٽًؿپٍ٭بيز اكشيب٣ ٽبډڄ وٶَار آن ىٕشٍ ياٍى څٚپَځبٌ ٙيوي. آن ىٕشٍ 

ٽٍ َمبن ډَى ٱًڃ  ثٍ وبڇ ځَځيه ياُ إًاٍان ډلچ يوبن ثٍ َمز يپ. آثًى سب ىويان ډٖچق يډلچ

ثَُاڇ سًاوٖز ٵَىا ٝجق سٮياىٙبن اويٻ ثًى اډب ثب َمبن َب ىيٍ َڈ ػم٬ ٙيٌ ثًىوي.  ،پَ ثًىيد

ٙت ٍيُ ي ثوٚي ي ىٍ ډٺبثڄ كمالر سَٽبن ٽٍ سمبڇ و٘ ٍا سَډيڈ بڅٚپَي يٝٶًٳ ىٍ َڈ ٙپٖشٍ 

اُ هًى وٚبن  يبىيه وجَىَب ٍٙبىر ُيه ىٍ ايهًى ځَځومبيي. ثب ٙير اىاډٍ ىاٙز، ډٺبيډز ثٮي 

ڂَان ي٘ ىيٚبيد ،ىاى يٌِ اٗ ٍا ىٍ ىٕز سپبن ډيٽٍ و يىٍ كبڅ ،يٌي٘ ثچىي ي ّيڅيىاى. اي ثب ٍ

ىٍ  ،َٙڇ ثًى يث يډَىه يځَځ ،ثب يػًى ٍٙبىر .اٵپىي يځَٵز ي ىٍ ىڃ ىٙمىبن ََآ ډ يٹَاٍ ډ

 آډي.  يٽٍ اُ وؼجب ثٍ ٙمبٍ ډ يكبڅ

ايه وٶَار ديبىٌ ثٍ ٥ًٍ ثٍ څٚپَ ثَُاڇ ديًٕشىي.  يىيڂَ يوٶَار سبٌُ ٍيُ ثٮي، ٝجق  يىٍ ٥چيٮٍ 

 اٵَاىاُ آن دٔ ََ ٍيُ يبٵز.  يىٍػٍ ىيڇ ثًىوي، سٚپيڄ ډ يٽبډڄ اُ ىَٺبوبن ٽٍ اُ ػمچٍ وؼجب

ي ىيڂَ اٹٚبٍ ػبډٮٍ ثٍ څٚپَ ثَُاڇ  ن، سبػَانا، إًاٍاُ ديٍٚ يٍان، ٽٚبيٍُان يسبٌُ ا

يبن ٽٍ اُ كمالر سَٽبن ايَاو يثَُاڇ ىٍ َمٍ اطَ ٽَىٌ ثًى. ځًي ي٥چجبوٍ  ييبٍ يويا. ديًٕشىي يډ

ځٚشىي سب ىيٍ اي ػم٬  يډ يسىُب ثٍ ىوجبڃ ډَػٮ٭ِر ي َٙٵٚبن څپٍ ىاٍ ٙيٌ ثًى، ٝيډٍ ىييٌ ي 

يبٵز ي يٍٷ ػىڀ  يسَٽبن ٵِيو ثَسيٍيغ وٶَار ثَُاڇ  ٍثهٞڈ اٵپىىي.  يي دىؼٍ ىٍ دىؼٍ  يٌٙ

څٚپَ ٍا ٵَاهًاوي ي ثب آوبن ثٍ ًٍٙ ٵَډبويَبن ٙت َىڂبڇ  ٽٍ ؿىيه ىيي، ځَيډجبسٔثَځٚز. 

ػىڀ آٍإشىي، ډييان  يڅٚپَيبن ثَُاڇ اُ هًاة ثَهبٕشٍ ي هًى ٍا ثَا يٍيُ ثٮي يٹشوٖٚز. 

 ويٌيٕبيچٚبن ٍا ًُٕا يسَٽبن ٙجبوٍ څٚپَځبٌ ٍا سَٻ ٽَىٌ ي ثبٹيمبويٌ يبٵشىي.  يډٺبثچٚبن ٍا هبڅ

څٚپَ ٵَډبويَبن يبن ثَهبٕز اډب يٍٙبن ٙٮٴ اوڂيِ اُ څٚپَ يثب ىيين ايه ٝلىٍ ٵَيبى َبثًىوي. 

. يىٍ ٽبٍ ثبٙ يكيچٍ ا إز ډمپه هًٙلبڃ ثًىوي، ىيٍ هًى ػم٬ ٽَى ي ځٶز: يٍا ٽٍ َمڂ

ه ثٍ يثىبثَإوه اي ٍا دٌيَٵشىي. ىيڂَ َمٍ ثٍ ٭ٺڄ ي ىٍايز اي ايمبن آيٍىٌ ثًىوي. ٵَډبويَبن 

ٱَية ډَُىاى  يكًاڅسؼٖٔ ٵَٕشبىٌ ٙي.  يډَُىاى ثَا يثٍ ٵَډبويَ يىٕشًٍ ثَُاڇ ځَيٌ ٽًؿپ

ًٍٙ ي ٙٮٴ ځٚز ي هجَ آيٍى ٽٍ سَٽبن ثب َٕ٭ز ََ ؿٍ سمبڇ سَ ثٍ ٕمز ٙمبڃ ىٍ كَٽشىي. ثبُ

ُ َڈ يٍٙبن ثٍ اډب ثبثَ دب ٽىىي  يهًإشىي ػٚى ي. څٚپَيبن ډڅٚپَ ځبٌ ٍا ىٍ ثَځَٵز يَمٍ 

سيَىاى ديٚىُبى ٽَى ٽٍ ثٍ سٮٺيت ٽىبٍ ځٌاٙشٍ ًٙى.  يىيڂَان َٚياٍ ىاى ٽٍ وجبيي اٹياډبر اډىيش

ىٍ ايه َىڂبڇ ٽٍ ػىڀ ثٍ ١ٍَ ډه  ،ثًىڇ ځَيډجبسٔ ياځَ ډه ثٍ ػبن ثَيوي اډب يٍٙبن ځٶز: سَٽب

ثبُ َڈ ىيڂَان ٕوه  ځٌاٙشڈ. يىٙمىڈ سچٍ ډ يُىڇ ي ثَا يثٍ كيچٍ ىٕز ډ ،دي٘ ٍٵشٍ إز
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ٽٚيټ اُ سَٓ  يٍا دٌيَٵشىي. آن ٙت ثٍ سًٝيٍ يٍٙبن څٚپَيبن ثب ځمبٍىن سٮياى ُيبى يٍٙبن

ثچىي دبيٍ اُ  يٵَٕشبىٌ امٍ سب ٝجق ىٍ څجبٓ ٍُڇ هًاثييوي سب ايىپٍ ٝجق َىڂبڇ ٙجيوًن سَٽبن َ

ډالٹبر ثب  يٕز ىاٙز، ثٍ څٚپَځبٌ آډي ي سٺب١بىٕٶيي ىٍ  يٽٍ دَؿم يػبوت سَٽبن ىٍ كبڅ

ىٍ ٽىبٍ يٍٙبن، سيَىاى،  يڅٚپَيبن اي ٍا وِى ثَُاڇ ثَىوي. ثَُاڇ ىٍ ؿبىٍ ٵَډبويَى. ومًثَُاڇ ٍا 

ٵَٕشبىٌ ياٍى ٙي ي ىٍ ډٺبثڄ اي سٮ٪يڈ ٽَى. ايٖشبىٌ ثًى. ٵَډبويَبن ي ىيڂَ  ٽيًډَص، ډَُىاى

ٵَٕشبىٌ ثب ىٕز ٍإز . ڇٌ اآيٍىٙمب  يثَا ځَيډجبسٔاُ ػبوت َٕيٍڇ  يډه ديٲبډٕذٔ ځٶز: 

هًإز ثٍ  يثَُاڇ ډٍا اُ څًاُڇ هًى ثيَين آيٍى ي ىٕش٘ ٍا ثٍ ٥َٳ ثَُاڇ ىٍاُ ٽَى.  ي٥ًډبٍ

ٕمز اي ثَيى ي ٥ًډبٍ ٍا ثڂيَى اډب يٍٙبن ٽٍ َميٍٚ وٖجز ثٍ َمٍ ؿيِ ثب ىيي اكشيب٣ 

ٕذٔ  يڅيىٮمش٘ ٍا سُييي ٽىي. يسَٕيي ه٦َ يؿَا ٽٍ ډ اي ٍا ځَٵز ي، ثب ىٕز ػچًوڂَيٖز يډ

َمٍ  يثچىي ثَا يآن ځبٌ آن ٍا ځًٚى ي ثب ٝياوبډٍ ٍا اُ ىٕز ٵَٕشبىٌ ٍثًى. هًىٗ ػچً ٍٵز ي 

 ٽًسبٌ اډب ديبڇ اي ٽبډالً ٍيٙه ثًى.  ځَيډجبسٔسٮياى ٽچمبر هًاوي. 

 ه ډب ي ٙمب ٝچق ثَٹَاٍ هًاَي ثًى.يډه اُ هًن ثَاىٍڇ ځٌٙشڈ ي اُ ايه دٔ ث

ثيىىي ي سٞميڈ ځَٵشٍ اوي ثٍ  يىٍ هًى ومډٚوٜ ثًى ٽٍ سَٽبن ىيڂَ سًان كمچٍ ثٍ ايَان ُډيه ٍا 

ُيَا ثٍ ي١ًف  ،ي ٽڈ ډٮيٚز ٹبو٬ ثبٙىي يؿبىٍ وٚيى يىوي ي ثٍ ُويځَهًى ثبُځ يىٙز َب

ثَ ٽٚشٍ ٙين  يډجى يٽٍ ايَاويبن سًان ډجبٌٍُ ثب آوبن ٍا ىاٍوي. ډير َب ثٮي ثَُاڇ هجَ ىييوي يډ

اُ ثَُاڇ  ځَيډجبسٔ ىپٍيثب اسَٻ ىٍيبٵز ومًى.  ڄىيڂَ اُ َٕان ٹجبي يثٍ ىٕز يپ ځَيډجبسٔ

هًى ي ٹجيچٍ اٗ ٍا ىٍ ډيبن ىيڂَ ٹجبيڄ سَٻ  يَٕيٍ ٽَى يډ يثبُ َڈ ٕٮ ٌ ثًى،ٙپٖز هًٍى

اي ىيڂَ ډمپه وجًى ي هًاويه سَٻ ىيڂَ  يكٶ٨ ٽىي اډب ايه اډَ ثب هيٍٙ ىاٍ ٙين ٹيٍر ٍَجَ

ٍٕي، َمًاٌٍ ثبيي  يډ يثٍ َٕيٍ يديَيُ يٽٍ ثٍ يا٦ٍٕ  يٙوٞدٌيَٵشىي ُيَا  ياي ٍا وم يٍَجَ

ٹيٍر دبييه  يٍيى ي ىيڂَان اي ٍا اُ اٍيپٍ  ياٗ اُ ډيبن ډ يىٍ ٱيَ ايىًٍٞر َٕيٍ ځَىىديَيُ 

ٵَٕشبى ي ثب ىاىن  يٲبڇ ډيه سَٻ ديهًاو ييٍٙبن ډَست ثَا ځَيډجبسٔثٮي اُ ٙپٖز ٽٚىي.  يډ

ه ٍيٗ يا ين َب ىاٙز. اي ا٭شٺبى ىاٙز ٽٍ َِيىٍ آىٍ سٶَٹٍ اوياهشه ثيه  يٍُ ٕٮ يٕپٍ َب

ٍا اُ ډيبن  ځَيډجبسٔثٖيبٍ ٽمشَ اُ ػىڀ ٍي ىٍ ٍي إز ي َٕاوؼبڇ َڈ ثب َميه ٽبٍ ډًٵٸ ٙي 

 ثَىاٍى.

اي ٍا ثٍ ډَىڇ آن َُٙ ىاى. ايه هجَ ثٍ  يثَُاڇ ثٍ ډَي ٍٵز ي هجَ ديَيُ ياُ ػبو يٍيُ ديپَمبن 

ډيبن سمبډيٍ ََُٙب دو٘ ٙي. سمبڇ ډَىڇ اُ اٹٚبٍ ډوشچٴ  ُيى ىٍ يَمَاٌ ډَاػٮز سَٽبن هيچ
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ځَىييوي. ؿىي  يػبډٮٍ اُ ٙىيين ايه هجَ هًٙلبڃ ٙيوي ي ثَُاڇ ي يبٍاو٘ ډجيڃ ثٍ ٹَُډبوبن ډچ

 يسٮياى ُيبىډَىڇ، ثٍ ډَي ثبُځٚشىي.  ٙٮٴ يٝٴ وبدٌيَثَُاڇ ي ٕذبَيبو٘ ىٍ ډيبن ًٍٙ يٍيُ ثٮي 

ٽٍ  يإشٺجبڃ اُ آوبن ىٍ ډَي ػم٬ ٙيٌ ثًىوي. َىڂبډ يَمؼًاٍ ثَا ياُ ډَىڇ َُٙ َب ي ٍيٕشب َب

 يٍٵشىي، ډَىڇ اُ ثبال يډَي ډ يَُٙ ثٍ ٥َٳ ډٺَ ٵَډبويَ يډيبن هيبثبن َب اُ َٕثبُاو٘ثَُاڇ ي 

دبٙييوي. ىهشَان ي دَٖان َمٍ ػب ىٍ كبڃ ٍٹٞيين  يدٚز ثبڇ ډىبُڃ هًى ثَ َٕ آوبن ځڄ ډ

 يي وًٙييو يًٙيين ثًى ي ډشمًڅيه َُٙ ىٍ ثيه ىيڂَان هًٍىوٱٌا ىٍ كبڃ ػ يىيڀ َب ؛ويثًى

 ٽَىوي.  يسٺٖيڈ ډ

َمٍ اُ ػٚه هٖشٍ ٙيوي ي ثٍ َٕ  يډَىڇ ػٚه ځَٵشٍ ثًىوي اډب يٹش ياُ آن دٔ سب ٍٕ ٍيُ َمٍ 

 .ثٍ كپًډز وًثىيبى هًى ثيَي يثَُاڇ سٞميڈ ځَٵز سب َٕ ي ًٍٝس ،هًى ثبُځٚشىي يٽبٍَب

ثىبثَايه ُيَىٕشبو٘ ٍا ػم٬ ومًى سب ايڅيه ٵَډبن هًى ثٮي اُ آٍاڇ ٙين اي١ب٫ ٍا ٝبىٍ ٽىي. 

ثبيٖز  يهًى ثًى اډب اٽىًن ډ يثب ي اػياىآسبٽىًن اي ٵٺ٤ ثٍ ٵپَ ثيَين ٍاوين ىٙمه اُ َُٕډيه 

ه ډ هبىډيه هًى ٍا ػم٬ ومًى ي ٍي ثٍ آن َب ځٶز: يثَُاڇ َمُ َڈ اوؼبڇ ىَي. يىيڂَ يٽبٍ َب

ٙمب ثبيي اُ ٵَاډيه اي  ياُ ايه ثٍ ثٮي َمٍ ٽىڈ.  ييٍٙبن ٍا ثٍ ٭ىًان ډٚبيٍ ا٭٪ڈ هًى ډىًٞة ډ

ډب ثَ ايه ٹَاٍ ځَٵشٍ ٽٍ يٍٙبن وبئت ډب  يٌ ىىٍٕز ډظڄ ٵَاډيه هًى ډه ا٥ب٭ز ٽىيي ؿَا ٽٍ اٍا

ټ ٝيا يَمٍ  ي؟يډشًػٍ ٙي ڂَان اىاډٍ ىاى:يثَُاڇ ثب ه٦بة ٍي ثٍ ى ىٍ اوؼبڇ سمبڇ اډًٍ ثبٙي.

ٽڄ اٍس٘ ډىًٞة  يثٍ ٵَډبويَ إذُجيسيَىاى ٍا ثب ٭ىًان  ،ٕذٔ ثَُاڇ ثچٍ ٹَثبن. دبٕن ىاىوي:

 ٕبياٍان ٕبالًٍٕاٌٍ و٪بڇ ٍا ثب ٭ىًان  يٵَډبويَ .ٙي يىاٙز ٽٍ ىٍ ياٹ٬ يُيَ ػىڀ ډلًٖة ډ

ي ػبيڂبٌ سمبڇ ُيَىٕشبو٘  بىٌ و٪بڇ ډىًٞة ىاٙزيد يًډَص ٍا ثٍ ٵَډبويَيٽ .ثٍ ډَُىاى ثوٚيي

سب ؿٍ كي هٚڈ ي  ،ٽٍ ثٍ يٍٙبن ىاىٌ إز يا يٽَى ثب ثَسَ يََځِ سًٍٞ وم . ايٍا ډٚوٜ ومًى

َيؾ  ،ىويب ٽٍ ثبٙىي يكٖبىر ىيڂَ اٵَاى هًى ٍا سلَيټ ومًىٌ ُيَا ٽٍ اَٙاٳ ُاىځبن ىٍ ََ ٽؼب

اُ  ٚبندىياٍوي هًوِ يډ يوي ٙمبٍ يوم يؿيِ ٍا وىڀ آيٍ سَ ثَ َٙاٵز هًى اُ ا٥ب٭ز يټ ٵَى ٭بډ

   ٽٍ هًن ىيڂَ ډَىډبن َٕؿٚمٍ ىٍ سٮٶه ٵب١الة ځىياة َب ىاٍى. يهًن هيايبن إز ىٍ كبڅ

يٍٙبن ثٍ وِى ثَُاڇ  ،ڂَان ىٍ كبڃ سَٻ ډلڄ ثًىوييٽٍ ى يىٍ كبڅدٔ اُ سمبڇ ٙين آن ػچٍٖ 

ثٖيبٍ ٕىڂيه  يَٕيٍڇ... ٙمب ي٩يٶٍ ا ٕذٔ ثٍ ثَُاڇ ځٶز: .ي ډىش٪َ ډبوي سب ثب اي سىُب ًٙى ٍٵز

 ،وبسًان ډه سلمڄ ٽٚيين ثبٍ آن ٍا ىاٙشٍ ثبٙىي يٍا ثَ ىيٗ ډه ځٌاٙشيي ٽٍ اډييياٍڇ ٙبوٍ َب

ثبيي ثٍ ٙمب ثڂًيڈ ٽٍ وجبيي اٍس٘ ٍا ډَهٜ ٽىيي  ،ٽٍ ثٍ ډه ٕذَىيي يثَ كٖت ي٩يٶٍ ا ،ثىبثَايه
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ََ ٍيُ ډُبٍر  ،ٕوز يو٪بډ يىاٍيي ي ثب سمَيه َبثچپٍ ثبيي وٶَار يٵبىاٍ ثٍ هًى ٍا آډبىٌ وڂبٌ 

ىٍ ٙوٞيز ٙمب  ،ٙىبٕڈ يكٺيَ َٕيٍڇ ٍا ډ يآوبن ٍا ثبالسَ ثجَيي. ىٍ ايه ډير ٽٍ ايه ثىيٌ 

ثٍ ډبوىي ډَىاة  ،ډبوي. ؿىبوـٍ ىٍ يټ ػب ثمبويي يسٮمٸ ٵَايان ٽَىڇ. ٙوٞيز ٙمب ثٍ آة ډ

 يسًاويي ٵبسق َُٕډيه َب يٽٍ ډ يىٍ كبڅ ؛ٍيى يځىيييٌ ٙيٌ ي إشٮياى ٵَايان ٙمب ثٍ َيٍ ډ

ىٍ سبٍين ثَٚيز ثيان ىٕز ويبٵشٍ  يثَٕيي ٽٍ َيؾ َٕىاٍ يثٖيبٍ ځَىيي ي ثٍ ډٺبڇ ي ٍسجٍ ا

 يوُبيز آٍُي يآوـٍ ٽٍ سً ځٶش وييٚيي. ٕذٔ ثٍ اي ځٶز:اثٍ ٕوىبن يٍٙبن  يثَُاڇ اويٽ إز.

 ډه ثٮي اُ يٽٍ هِاوٍ  ي٥چجي، ىٍ كبڅ يٍا ډ يځِاٵ يايه اٵَاى َِيىٍ  يوڂبٌ ىاٍډه إز... اډب 

سًاوڈ ثب  يثيىڈ. ډه ډ يه ٽبٍ ىٍ هًى وميا يثَا يٖز ي سًاويٽبډالً هبڅ يىٍ د يد يػىڀ َب

ه دًڃ ٍا آډبىٌ ٽىڈ اډب ىٍ ايه ډًٹٮيز هَاة يىٍ اهشيبٍڇ ا ياډًاڃ ډشمًڅيه َُٙ َب يډٞبىٌٍ 

كٺيٺز ؿىيه إز ٽٍ َٕيٍڇ  يٍٙبن ځٶز: ىاوڈ. يهًى ٍا اٝالً ٝالف وم يٽَىن يػٍُ 

 ي، ډىبٵ٬ ٙوٞومًىوي يٽٍ ىٍ ُډبن اكشيبع ي٥ه دٚز َٕيٍڇ ٍا هبڅ ياډب َٖشىي اٵَاى ځًيىي يډ

سَػيق ىاىٌ، كب١َ ثًىوي ثب كٺبٍر ىٍ ډٺبثڄ سَٽبن ډٺبڇ هًي٘ ٍا كٶ٨ ومبيىي.  يٍا ثٍ ډىٶ٬ ډچ

 ،ٍا ىٍ ٕبڃ َب كپًډز ثَ ََار يطَير ٵَايوًَٙىڀ ىٍ ٍأٓ ايه اٵَاى ٹَاٍ ىاٍى. اي ي هبوياو٘ 

هًى ٍا ثَ ٥َٳ  يډبڅ براډًاڅ٘... َڈ اكشيبػ ياي ي ډٞبىٌٍ  يي ثب وبثًىيسًاو ياوييهشٍ اوي. ٙمب ډ

اُ ٙمب وياٍوي. اځَ  يثٍ ػِ ٵَډبوجَىاٍ يوٚبن ىَيي ٽٍ ؿبٌٍ ا يومبييي... ي َڈ ثٍ ىيڂَ ثٍِځبن ډلچ

ي اي ٍا  ثَُاڇ ٕوىبن يٍٙبن ٍا دٌيَٵز ٍٕبوڈ. يٙمب ثٍ اوؼبڇ ډ ياػبٌُ ىَيي ډه ايه ي٩يٶٍ ٍا ثَا

. َمبن ٙت يٍٙبن ثٍ َمَاٌ ډَُىاى ي ُثيٌ سَيه اٵَاى اٍس٘ ىٍ هيډز آن ٥َف ٽَى يډأډًٍ اػَا

ىٍ هٶب ي اُ ثيَاٍَ ثٍ ٕمز ََار كَٽز ومًىوي. آوبن وبځُبن ثٍ َُٙ ياٍى ٙيوي. ًَٙىڀ  ،ثَُاڇ

ٽٚشٍ  يٱبٵچڂيَ ٙي ي هًى ي اٵَاى يٵبىٍاٗ َمڂ يه ثٍ ٕوشيوياٙز ثىبثَاوبن ٍا آاٝالً اوش٪بٍ 

وٚبن ىاى  يي َڈ ثٍ سمبڇ كپبڇ ډلچ ،هًى ٍا دَ ومًى يهبڅ يٙيوي. ثييه ٙپڄ ثَُاڇ َڈ هِاوٍ 

ٽًٙبن ثًى ٍا 32ه يټ ََار ٽٍ ىٍياٌُ َُٕډياي َُٙ إشَاسْ ثبٙي. يډ يؿٍ ٽٖ يٽٍ ٍئئ ياٹٮ

يٍٙبن ثَُاڇ ډَي ٍا سَٻ ځٶز ي ثٍ ٕمز  يٍ يٕذٔ ثبُ َڈ ثب سًٝ. بٍ هًى ځَٵزيَڈ ىٍ اهش

ټ سَ ثًى يٚبثًٍ اُ ډَي ثٍ ډَٽِ ٽًٍٚ وِىيَا ويشوز هًى ٹَاٍ ىاى ُيٚبثًٍ ٍيان ٙي ي آوؼب ٍا دبيو

ي ٽٚشٍ اي  ا٭مبڃهجَ  ياډب يٹش َان ٍا سلز و٪َ ىاٙشٍ ثبٙييا يسًاوٖز ثُشَ اي١ب٫ ىاهچ يي اي ډ

ثٍ  ،ٍا ىٕز ىاٙشىي يٽچيي يٽٍ اٽظَ ډٺبڇ َب ٍا ثٍِځبن ًٍٕن ،دبيشوز ٍٕييثٍ ٙين ًَٙىڀ 

ډشىٶٌ هًى ىٍ َٙٷ ٽًٍٚ وبٍاكز  ياُ ا٭٢ب يهٚڈ آيٍى. آوبن ٽٍ ثٍ ٙير اُ ٽٚشٍ ٙين يپ

بٕز ٽىي. ٙبدًٍ يسب ثَُاڇ ٍا اك٢بٍ ي اي ٍا ٕ ٍٵشىي ي اُ اي سٺب١ب ٽَىوي ٙبدًٍثًىوي، ثٍ وِى 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



42 
 

ټ يد يشوز ٵَا هًاوي. يٹشيٍا ثٍ دب ايثَُاڇ ٵَٕشبى ي  يثَا يپيدآن َب ٍا اػبثز ومًى. اي  يسٺب١ب

يٍٙبن ٵَٕشبى سب و٪َ اي ٍا ثياوي. يٍٙبن ثٍ وِى  يٲبڇ ٙبَىٚبٌ ٍا ثٍ ثَُاڇ اثالٯ ومًى، ثَُاڇ ديد

 يٕذٔ سٶپَى. ومًٙبدًٍ ٍا اُ ثَُاڇ ځَٵز ي ثٍ ىٹز ډ٦بڅٮٍ  يوبډٍ  ي٥ًډبٍ كبيي ا .ثَُاڇ آډي

ٍا ثٍ  يډه ػبًٕٕبو ،ييٽٍ ٙمب ثَ ىيٗ ډه ځٌاٙش يٶٍ ايؼىبة... ثَ ٥جٸ ي٩ي٭بڅ :ځٶزٽَى ي 

يٌ اُ يٍٕ يهجَ َبىي. يومب يٙمب ػم٬ آيٍ ياٹٞبء وٺب٣ ٽًٍٚ ٵَٕشبىٌ اڇ سب اهجبٍ ډُڈ ٍا ثَا

آن َب  ي٘ َمٍ يٚبديه إز ٽٍ ډٺبډبر ىٍثبٍ، ثٍِځبن هبويان ًٍٕن ي دياُ ا يشوز كبٽيدب

ٹيٍر ٍيُ اٵِين َٚٵز يه ديي ي َمـىيٽٍ ٙمب ثب ًَٙىڀ ىاٙشٍ ا يَ ا٭٪ڈ اُ ٍٵشبٍيٙوٜ يُ

ٽىىي.  يټ ډيٙمب سلَ ٍيٍا ٭چآن َب ٙبَىٚبٌ ػًان ََإىي.  ي ىٍ يوبٍا١ٙمب ىٍ َٙٷ ٽًٍٚ 

مز ػبن ډَىان يي ي ََ آوـٍ ٍا ٽٍ سبٽىًن ثٍ ٹيًٙ يي اُ ډٺبډشبن ٭ِڃ ډيي ډ٦مئه ثبٙياځَ ثَي

و٪َ  ييٹشثَُاڇ ي ىاى. يٍٚ اُ ىٕز هًاَيَم يي، ثَاييٵبىاٍ هًى ي ٭بٙٺبن ي٥ه ثٍ ىٕز آيٍىٌ ا

سًاوي ٙمبڃ  يسَٽبن وم يىيثبٌٍ  يٲبڇ ىاى ٽٍ ثٍ ٭چز اكشمبڃ كمچٍ يدٙبدًٍ  ٍثي، ييٍٙبن ٍا ٙى

ڂَ ثٍ يوجًى. آوبن ثبٍ ى يكي ي ډَُ ٍا َٙٷ ٽًٍٚ ٍا سَٻ ٽىي. هٚڈ ثٍِځبن ًٍٕن اُ ػًاة ثَُاڇ

ٙبدًٍ َڈ ٽٍ هًى اُ ًٍٕن َب ثٍ ػىڀ ثَُاڇ ثَيوي. اػبٌُ ىَي ىٍثبٍ ٍٵشىي ي اُ ٙبدًٍ هًإشىي سب 

ٍي ٍا آٍاڇ ومًى ي  ڂَانيىاډب ٹجبى ثب آوبن ډًاٵٺز ٽَى  ،وياٙز يثًى ي كپًډش٘ ثيين آن َب ىياډ

هًى ثٍ وِى ٙمب  يثب دب ي اي ٽٍ ىٍ ايع ٹيٍر إز،يٽى يَ ډب ٵپيآ ځٶز:ڂَ ثٍِځبن ًٍٕن يثٍ ى

ٖز. يٕپًر ٽَى ي ثب هٚڈ ثٍ ثٍِځبن ًٍٕن وڂَ يٹجبى څل٪ٍ ا ي.يبٕز ٽىيي سب اي ٍا ٕيآ يډ

ٹجبى يػًى  يبو٘ وٖجز ثٍ َٕيٍيىٍ ډ يَا ٙجٍُ ايُ ،َ اوياهشٍ ي ٕبٽز ٙيوييآوبن ََٕب ٍا ثٍ ُ

اي ٍا  يوڂَ ىيٌيؾ ٽٔ ىٍ ٽڄ ًٍٕن وڂَٗ ٍّٳ ي آيىاوٖشىي ٽٍ َ يډ يوياٙز ي َمڂبن ثٍ هًث

آن إز ٽٍ  يؿَا ٽٍ ٙبٌ ياٹٮ ػَأر َٕ ثَ آيٍىن وياٙز ٹجبىِ ىٍ ك٢ًٍ يٙبدًٍ و يكشوياٍى. 

 ،يي٬ هًى ىيڂَان ٍا ډ٦يٹجبى ٽٍ ى .ٽىي وٍ آن ٽٍ ثٍ ٩بََ سبع ثَ َٕ ىاٍى يډمچپز ٍا اىاٌٍ ډ

ُيَا ٹچًة ډَىڇ َ ثَُاڇ ىٍ َٙٷ ثٖيبٍ ٹيٍسمىي إز ١ىٍ كبڃ كب ىيثبٌٍ ثٍ ٕوه ىٍآډي ي ځٶز:

ثبٙي ٽٍ ٵبسق ٹچًة ډَىډبن ثبٙي.  يٍا سٖويَ ومًىٌ ي َيؾ ٽٔ سًاومىي سَ اُ آن ٙوٜ وم

ٖز ٽٍ يؿَا ٽٍ ٕجټ ډٲِ ٽٖ ثًى كٌٍي ثب ٕيبٕز ٭مڄ ٽَى ي اُ اٹياڇ وٖىؼييٌ ثَ يثىبثَايه ثب

ي سب يىډلًڃ ٽي ي ٽبٍ َب ٍا ثٍ ډه ييىؼب ٍا سَٻ ومبيدٔ ااٹياڇ ٭ؼًالوٍ ي ثيين سٮٺڄ اوؼبڇ ىَي. 

ىٍثبٍ ٍا سَٻ ثٍِځبن ًٍٕن  ت سًاومىي ٍا اُ َٕ ٍاٌ ثَىاٍڇ.يبثڈ ي ٍٹيهًى ٍاٌ كڄ ډ٫ً١ً ٍا ث

ياٹٴ ٙييي ٽٍ ډه كبال ثَ ٕوه  ٍٵشىي، ٹجبى ٍي ثٍ ٙبدًٍ ٽَى ي ثب ٙمبسز ځٶز: آوبن ييٹش .ٽَىوي

. ؿىي څل٪ٍ ثٍ ٕپًر ه اوياهزييدب ٙبدًٍ َٕٗ ٍا ياٙشڈ.يډكٌٍٙمب ٍا اُ ٍٵشه ثَُاڇ ثَ
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َ يَى. كبال سً ٽٍ يُيځ يډ وٚأرډه  يډه اٙشجبٌ ٽَىڇ ٽٍ اُ ػًاو َٕاوؼبڇ ٙبدًٍ ځٶز:ځٌٙز. 

ٔ اُ دمبو٘ ٍا ثٖز. ٚي ي ؿيٽٚ يٹجبى آَ .ځٌَ ٽبٍ ثڂٚبً يا ٽىيه ډٚپڄ ديا يثَا يٍاَ ييډب

ٽىي.  يكپًډز ډ ِٿيدُچثٍ وبڇ  يدبىٙبَىٍ ډبيٍاء اڅىَُ  ؿىي څل٪ٍ سٶپَ آن َب ٍا ځًٚى ي ځٶز:

ٙبدًٍ ثٍ ٹجبى ي. ييَثي ي كپًډز ډىب٥ٸ سلز ٵَډبن ثَُاڇ ٍا ثٍ اي يِٿ ثٶَٕشيدُچ  يثَا يپيد

ٙپٖز ثَاىٍڇ ٍا ىاٙشٍ ثبٙي،  ييِٿ سًاوبيق إز. اځَ دُچيه ٽبٍ ٝليا يٽى يآيب ٵپَ ډ ځٶز:

ٹيٍس٘ اٵِين سَ  ،َيُ ځَىىيٍيى ي اځَ ثَاىٍڇ د يَان ٽبډالً اُ ٽٴ ډيا يډىب٥ٸ ٙمبڃ َٙٹ

 ييِٿ ََځِ سًاوبيدُچ ځٶز: آډًُى يبٕز ډيىٍٓ ٕ يىاٍى ثٍ ٽبٍ آډًُ ييٹجبى ځً .ًٙى يډ

سٮياى . اډب سَ ٍا ىٍ َڈ ٙپٖشٍ إز يٹً ي. ثَُاڇ ثٍ ډَاست ىٙمىٙپٖز ثَاىٍسبن ٍا وياٍى

ٹجبى  ٖز؟يه ٍاٌ ىٵب٫ ؿيثُشَ ي٦يَٙاه يٚشَ اُ ثَاىٍ ٙمبٕز. كبڃ ىٍ ؿىيِٿ ثيدُچ يَبَييو

ٖشبىٌ ثًى. َٕاوؼبڇ يَمبو٦ًٍ ٕبٽز ااډب ٙبدًٍ  ،ييڂًثي اي ػًاث٘ ٍا يٖز ٙبيوڂَ يثٍ ٙبدًٍ ډ

ٽَىڇ سب ثب  يلًن ډشمَٽِ ډيڈ ٍا ىٍ ٽىبٍ ػيَيَبيٽڄ و ،ثَُاڇ ثًىڇ ياځَ ډه ثٍ ػب :ٹجبى ځٶز

 يَيَبيه ٙپڄ ډًٵٸ ًٙڇ ويَڇ ي ثيي٭جًٍ ىٙمه اُ ٍيى ٍا ثڂ يػچً يٮيز ٥جيإشٶبىٌ اُ ي١ٮ

سلز كپًډش٘  يډى٦ٺٍ  يُى، ډب  ثٍ ٍاكش يه ٽبٍيثَُاڇ ىٕز ثٍ ؿى يهٞڈ ٍا وبثًى ٕبُڇ. يٹش

 ځٶز:ٖز. ٕذٔ يؿىي څل٪ٍ ٕبٽز ثٍ ٹجبى وڂَٙبدًٍ  ڈ.يٽى يىٵب٫ ډبويٌ إز اٙٲبڃ ډ يٍا ٽٍ ث

ؾ ياُ َڈ ٽٍ ثب يػًىٗ يىاٍ ييَ سًاوبيه يُيكبڃ ډب ٽٍ ؿىز سً ي هًٙب ثٍ ياكٖىي ثَ ٭ٺڄ ي ىٍا

ډٚٲًڃ  يي ثٍ ٭ٚٸ ثبٍ ڈيځٌاٍ ي٘ ډيه إٓبيىٱيٱٍ ٙت َب َٕ ثَ ثبڅ يڈ ي ثيََإ يوم يىٙمى

 ڈ.يځَى يډ

*** 

آن ٵَاډًٗ  يبَيٚبثًٍ ٍا ىٍ ثَ ځَٵشٍ اډب ثَُاڇ، َٕىاٍان ي ىيٕشبو٘ ٕيو يُډٖشبو ټِيسبٍ ٙتِ

ځٌٍاويوي. سىُب  ي٘ ډيايٹبر هً يثِڇ وٖٚشٍ، ثٍ ٙبىځَڇ ىٍ ډؼچٔ ثٍ َٕډب سًػٍ  يث ،ومًىٌ

ٍ ؿَىٌ يِٽبن ٕيډؼچٔ ي ٽى يټ ًٕيڈ سه ىٍ يٍٹبٝبن ٍٕٙبن ىٍ ػمٮٚبن ك٢ًٍ وياٙز. يَ

 يبن ؿٍ ٽٖيه ډيؿَهبوين ثين ثًىوي سب ىٍ اي ىٍ َىَ ٍٹٜ  يىٍ كبڃ ٍٹبثشآن ڂَ يىٍ ٕمز ى

بوي ي اي ٍا يبن هًى ٍا ثٍ اَٙاٳ ُاىځبن ٹيٍسمىي ا٥َاٳ ثىمبي٭َ مٍياوياڇ و ييجبيثُشَ ثشًاوي ُ

ثٍِٿ ډؼچٔ ثب  ٍٍِٕي ٽٍ وبځبٌ ىَ ييب ٹيٍر اي ثٍ وًايب اُ ثَٽز طَير س ٘ ځَىاوييډؼٌية هً

 يآن ځبٌ ثب ٹيڇ َب ي.يثبُ ٙي ي سىُب ٱبئت ثٍِٿ ثَ اډشياى آن كب١َ ځَى يثچىي وبَىؼبٍ يٝيا

ه يٽًسٍ ٵپَ سَ يكشڈ ثٍ ٕمز ثَُاڇ ٍٵز. يي، ډٖشٺيځىؼ يالٱَٗ وم يپَ دبَبيدٍ ثَ ٽإشًاٍ 
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دٔ  ،اٵشبىٌ ييوي ٽٍ اسٶبٹيه ٥َُ كَٽز يٍٙبن ٵُميين ايِ ثب ىيبن ويډٚب٥ڂبن ي آَىڀ َٕا

 ،ٽٍ ٙبَِاىٌ ثَ آن وٖٚشٍ ثًى يسوز ډؼچچ يَييٍٙبن ٍيثٙي.  هبډًٗ يٺډًِٕ يوبځبٌ ٝيا

ي ياٵشبىٌ إز ٽٍ ثب يبٍ ډُميَٕيٍڇ اسٶبٷ ثٖي ځٶز:  ومًى يڈ ٽًسبَيثٍ َٕ٭ز سٲ٪ ،سًٹٴ ٽَىٌ

ٍا ٽٍ ىٍ  يه ډٖچپيآسٍٚوڀ اٍٱًان ٬ يډب يكبي ػبڇِ ،ثَُاڇ ٽٍ ډٖز ثًى ىټ ثٍ ٭َٟ ٍٕي.يَم

ڈ ٹجڄ اُ يٕوه ثڂً ي ډب ٍا ډ٦چ٬ ځَىان سب ثشًاو ة.ًبٍ هيثٖ :ىاى ي ځٶز يىٕز ىاٙز سپبو

ي الُڇ ثبٙي ىٍ يٙب ثٍ ا٥َاٳ اوياهز ي ځٶز: ييٍٙبن وڂبَ ڈ.يډؼچٔ ثٍ آن ثبُځَى ياٵشبىن ځَډب

ټ كبٝڄ اُ اٍٱًان ٍا ٽىبٍ ُى ي اي ىاوٖز ٽٍ يسبٍ ياثََب ،ثَُاڇ يبٍيًَٙ ي.َٕهچًر ثٍ ٭َٟ ٍِ

اٍٙي وِى اي ٵَډبويَبن سىُب  .ىييه ٵَډبن ىاى سب َمڂبن سبالٍ ٍا سَٻ ځًيٖز. ثىبثَايز ثلَاويي١ٮ

آن ځبٌ ثَُاڇ ٍي ثٍ يٍٙبن  .َمٍ سبالٍ ٍا سَٻ ځٶشىي ،اٍانِځٌٙز سب هيډشڂ يٺٍ ايډبويوي. ىٹ يثبٹ

ٕب٭بر هًٗ ډب ٍا ٽَىٌ  يٹٞي وبثًى يإٓمبو يه ثالياٵشبىٌ ي ٽياډ يثبُ ؿٍ اسٶبٹ ٽَى ي ويا ىاى:

اُ ز ييٌ ٽٍ كپبياُ ػبًٕٕبن ډب ىٍ ډبيٍاء اڅىَُ ٍٕ ييَٕيٍڇ... هجَ َب يٍٙبن دبٕن ىاى: اوي؟

 .سمبڇ ٵَډبويَبن ي ثٍِځبن ٍهز ثَ ثٖز مِاُ ٍُ يهمبٍ ِٿ ػُز كمچٍ ثٍ ډب ىاٍى.يدُچٹٞي ٙبٌ 

 .ثمبويٌَ ييٍٙبن ه يِډً يثَ ًٍٝر ثٚبن يِ ي وڂبٌ َبي٘ سيځًٗ َب

 َ ا٭٪ڈ ډلَٻ اي ثبٙىي.يٍيى ٽٍ ىٍثبٍ ثَاىٍسبن ي ٙوٜ يُ يډ يٹً ه٩ _

ٙبن ٍي ڈ؟يثب آوبن ىاٍ يډڂَ ډب ؿٍ ىٙمى ؟!اډب ثٍ ؿٍ ٭چز ډي ي ځٶز:آًډَص وبځبٌ ثٍ ٕوه ىٍيٽ

ٽٍ  يىيډٮ ي ي ٍي ثٍ اي دبٕن ىاى:يؿٌَُ ىٍ َڈ ٽٚ ،ًډَص ثب هًى آځبٌ ثًىيٽ يٽٍ ثٍ هًٞډز ىٍيو

بٍ يڈ، اُ هبويان ًٍٕن ثًى ٽٍ ٱَة ٽًٍٚ ٍا ٽبډالً ىٍ اهشيمز ثَىيډب وبثًى ٽَىٌ ي اډًاڅ٘ ثٍ ٱى

ي يكبڃ ؿٍ ثب :ييت دَيبن آن ىي ٍٹيَىاى ثٍ ډيٽالڇ س ؟!يٖشيه ډ٫ً١ً آځبٌ ويىاٍى. ډڂَ سً ثَ ا

ثٍ ٕمز ډلڄ هًى ثَيى ي  يىټ ََ ٵَډبويَيَم :َ ىاىيي٘ ٍا ثٍ ٕمز َمڂبن سٲييٍٙبن ٍي ؟ٽَى

ٙبن ٍا ثبالسَ ثَى. ٍ اِيىبر ٍيكيَٕثبُان ٍا َمًاٌٍ ىٍ كبڅز آډبىٌ ثٍ ػىڀ وڂبٌ ىاٍى ي ثب سيايڇ سمَ

ٕبُى ي ثٍ سياٍٻ  ي٘ آډبىٌ ډيًڃ ُډٖشبن اٍس٘ هًِٿ ىٍ ٥يه إز ٽٍ دُچيكيٓ ډه ا

ٍا َڈ  يوبځُبو يي اكشمبڃ كمچٍ يي اډب ىٍ ََ كبڃ ثبيثُبٍ كمچٍ ومب يځَىى سب ىٍ اثشيا يډٚٲًڃ ډ

ثبٕوىبن  ٕوز آډبىٌ سَ ومًى. يي آډبىٌ ثًى ي هًى ٍا ػُز ډٞبٵيدٔ ََ څل٪ٍ ثب ،بى وجَىياُ 

ٍٵشه ثٍ  يبيب ډُثَهبٕشىي سثب اٽَاٌ اُ ػب ٵَډبويَبن ي. يٴ َمڂبن ډٮچًڇ ځَىييٍٙبن سپچ

ىٙىبڇ  ،هًى ځَىوي. آن َب ىٍ ىڃ ثٍ يٍٙبن ٽٍ ډؼچٔ هًٙٚبن ٍا هَاة ٽَىٌ ثًى يَب دبىځبن

 يىاوٖشىي ٽٍ كٸ ثب ايٕز. يٹش يډ يي ثٍ هًث ٌ٭بٹڄ ثًى يىاىوي اډب ىٍ ََ كبڃ َمڂ يډ
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كبڃ ډب  ي:يثَُاڇ ٍي ثٍ ډٚبيٍ هًى ٽَى ي دَٕ ،ٙيويٍٵشىي ي ثَُاڇ ي يٍٙبن ثب َڈ سىُب ٵَډبويَبن 

ٍ اوياهشٍ يڈ. سبٌُ آٍاډ٘ ثَ ډَىڇ سلز كپًډشڈ ٕبيه ىٙمه ٱياٍ ٍي ثٍ ٍي ځَىيي ؿڂًوٍ ثب ايثب

 يٶٍ ي٩يَا يُ ڈيومب يَيوبن ػچًځآ يت ىيثبٌٍ يىاوڈ ٽٍ اُ إٓ يهًى ډ يٶٍ يثًى ي ډه ثٍ ػي ي٩

 يٍٙبن ځٶز: ه إز.يَم ،ٍيى يٕشبوي ي اُ ډيى ډَىڇ ثبال ډ يبر ډيټ كپمَان ٽٍ ډبڅي ياٝچ

ثٍ ډبيٍاءاڅىَُ ٕٶَ ٽَىٌ اڇ ي ثٍ  يسؼبٍ يَٕيٍڇ. ډه ثبٍ َب ي ثبٍ َب ىٍ ٹبڅت ٕٶَ َبي يوڂَان وجبٙ

ڈ ياَٙاٳ آوؼب ثٍ ىي ىٕشٍ سٺٖه ډ٦چ٬ َٖشڈ. ياُ اكًاڃ ډَىڇ ي كپًډز آن َُٕډ يهًث

ز يكبٝڄ  اُ ُن ىيڇ اي كمب ،يٖشمياِٿ ثب وبڇ ياُ ٵَُوي ىيڇ ٙبٌ دُچ سَ يٹً ي. ىٕشٍ ًٙوي يډ

ثب ٽمټ َٶشبڃ َب ثَ  يٖشمياإز.   ڄ َٶشبڃيٹجبه ياُ ٹيٍسمىي سَ يپيه ُن اُ يٽىىي. ا يډ

ٽٍ كبٝڄ  هيثًډثب وبڇ ِٿ يٴ سَ اُ ٵَُوي ثٍِٿ سَ ٙبٌ دُچي١ٮ يٍاوي. ىٕشٍ  يكپڈ ډ ٕمَٹىي

اڅىَُ اءډبيٍ يِمياُ ډَىډبن ٹي ٿِيه ُن ډظڄ هًى ٙبٌ دُچياٽىىي.  يز ډيكمب ،ُن ايڃ ايٕز

ٕبُٗ ثب  يهًى ٍا اُ ىٕز ىاىٌ اوي ي ډؼجًٍ ثٍ وً٭ يز ځٌٙشٍ يإز ٽٍ ثب ك٢ًٍ َٶشبڃ َب ډًٹٮ

ډبيٍاءاڅىَُ ثَهًٍىاٍ  يميه ٹييٕبٽى يجبويٽٍ اُ دٚش هيثًډيٌ اوي. يه ٹيٍسمىي ځَىيبٌُ ياٍىس

يٌ يه َب ىيَُٕډ يبٍيٽٍ ىٍ ثٖ ييَب يه ىٕشٍ ثىييه ؿىيكپًډز ىاٍى. سٚبثٍ ا ثوبٍاىٍ  ،إز

ه إز ٽٍ هًى ياآن يػًى ىاٍى ي  يػبڅج يثب٭ض سٮؼت إز اډب ىٍ ډبيٍاءاڅىَُ وپشٍ  ،ًٙى يډ

ٍٚ اُ يبى هًى وڂبٌ ىاٍى ي َميت ٍا ىٍ اوٺيسًاوي اَٙاٳ ىي ىٕشٍ ٍٹ يٙبٌ ٹيٍر الُڇ ٍا وياٍى ي وم

ِٿ يٽٍ ٙبٌ دچه اَٙاٳ ثًىٌ يسبٽىًن سىُب ثٍ ٭چز ٍٹبثز ث .اُ ىي ځَيٌ ىٍ ََآ إز يپيبوز يه

ؿٚڈ  يشكڂَ وٶَر ىاٍوي ي يپييه ىي ىٕشٍ ثٍ ٙير اُ يَا ايُ ډبويٌ إز يَىًُ ىٍ ٍأٓ ٽبٍ ثبٹ

ِٿ اثشيا ىٍ يٕذبٌ دُچ. ڈيٴ إشٶبىٌ ٽىيه وٺ٦ٍ ١ٮٴ كَيڈ اُ ايسًاو يډب ډ ين َڈ ٍا وياٍوي.يى

ٽىىي  يډ يىيٚجيَٕىاٍان ي ډٚبيٍان اي ىٍٕز ډظڄ َٕىاٍان ډب دَى. يځ يلًن ډ٬١ً ډيػ ٽىبٍ

آوبن ٭مڄ  يىيٚجيِ ىٍٕز ډظڄ ديډب ولًن إز. يىٵب٫ ډب ٽىبٍ ٍيى ػ يه وٺ٦ٍ ثَايٽٍ ثُشَ

ڈ ٽٍ يٽى يڈ ي ياومًى ډيىيوٚ يِٿ ىٕز ثٍ كمچٍ ُى، ډب اُ ډٺبثچ٘ ٭ٺت ډيدُچ ييٹش. ڈيٽى يډ

ه اډَ ػٖبٍر آوبن ٍا ىي يڈ ىٙمه ثٍ ىاهڄ هبٽمبن وٶًً ٽىي. ايىَ ياػبٌُ ډڈ. يٙپٖز هًٍىٌ ا

ِٿ ىٍ يٙبٌ دُچكمالر هًى ٍا ځٖشَىٌ سَ هًاَىي ٽَى.  يؿىيان هًاَي ومًى ي ثٍ َٕ٭ز ىاډىٍ 

ى٘ طبثز يٍا ثٍ اَٙاٳ َُٕډ ي٘ ىٍ ٍَجَيٹيٍر هً ،ه ٽبٍيي ٽٍ ثب ايٚيىٍين هًى هًاَي اوي

بٍ يٽٍ ثٖ ياسٶبٹ .ييومب يَيٽًٍٚٗ ػچًځ يوبن ي ىي دبٍځآ ياُ ځَىوپٚ ىيٌيٽىي سب ىٍ آ يډ

ه يومًىوي ي اُ َُٕډ يَٚييد يٽبٵ يبو٘ ثٍ اوياٌُ ياي ي ٕذبَ ييٹشٍٕي.  يډلشمڄ ثٍ و٪َ ډ

ڈ ي سىُب يٽى يډ لًن ٍا ډٖييىياٍسجب٥ٚبن ثب ػ يَب ٌ٘ ىيٍ ځٚشىي، آن ځبٌ ډب سمبڇ ٍايهً ياٝچ
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ه يَٙاٳ دٚز َٕ هًى ىٍ ََآ إز، ىٍ ابوز ايِٿ ٽٍ اُ هيٙبٌ دُچڈ. يځٌاٍ يټ ٍاٌ ٍا ثبُ ډي

ٕذبٍى ي هًى ثٍ  يډ يوبدپ يٮىيڅٚپَٗ ٍا ثٍ سىُب َٕىاٍ ډًٍى ا٭شمبىٗ  يَىڂبڇ ٵَډبويَ

ًډش٘ ٍا اُ ىٕز ويَي ي دَٖان ىٍ پًٙى سب ك يلًن ډيډبويٌ ٭بُڇ ػ ياُ سىُب ٍاٌ ثبٹَٕ٭ز 

َ يب إيِٿ ٽٚشٍ ي. ؿىبوـٍ دُچڈيوِوىي. ډب ىٍ آن ٍاٌ ډىش٪َ اي َٖشٍ يڂبَ٘ سپيوجًى ديٍ ثَ ػب

ڂَ اهشالٳ ىاٙشٍ يپييبو٘ اوٖؼبڇ هًى ٍا اُ ىٕز هًاَىي ىاى ي ٱچجٍ ثَ آوبن ٽٍ ثب يځَىى، ٕذبَ

يٍٙبن ٕبٽز ٙي.  ي ٙبَٚبن ك٢ًٍ وياٍى  ي ٵَډبويَٚبن ٍا اُ ىٕز ىاىٌ اوي، إٓبن هًاَي ثًى.

٬ سَ هبٍع يدٔ ثُشَ إز ََ ؿٍ َٕ .بٍ هًةيثٖ ٽَى. ٕذٔ ځٶز:ثَُاڇ ؿىي څل٪ٍ ٕپًر 

آٵشبة ػُز اوؼبڇ  يٮٍ يَٙاة اُ سىمبن ثَيى ي ثب ٥چ يځَډبڈ سب يڈ ي ثٍ إشَاكز ثذَىاُيځَى

اي ي يٍٙبن اُ سبالٍ هبٍع ٙيوي ي ثٍ ٕمز  ،ه ٕوه ثَُاڇيثب اڈ. يٙڂٶز آډبىٌ ثبٙ يٽبٍَب

 هًى ٍٵشىي. يهًاثڂبٌ َب

*** 

بٌُ ثَ يٙي سب ډلڄ ٽبٍٗ ٍا سَٻ ٽَىٌ ي ثٍ هًاثڂبٌ ثَيى. هم يي ثَُاڇ ىاٙز آډبىٌ ډ ٙت ثًى

ثًى ٽٍ  يٍٙبن ٍا ا٭الڇ ومًى. يٍٙبن سىُب ٙوٞڅجبن اي وٺ٘ ثٖز ٽٍ وڂُجبن ډوًٞٝ٘ يٍيى يَ

ثٍ ډالٹبر ٙبَِاىٌ ٶبر يثب ډٖئًڃ سَٖالُڇ  يَب يَمبَىڂ ياػبٌُ ىاٙز ََ ُډبن ٽٍ ثوًاَي ث

ثَُاڇ ٽٍ سمبڇ ٍيُ ډٚٲًڃ ٍسٸ ي ٵشٸ اډًٍ ثًىٌ ي  اكشَاڇ ومًى. يي ي ثٍ ثَُاڇ اىايياٍى ځَىثَيى. اي 

 ؿٍ ٙيٌ إز؟ ي:ياُ يٍٙبن دَٕ يٽبٍ َب آن ٙت اي ٍا ٽڈ كًٝچٍ ٽَىٌ ثًى، ثٍ َٕى يٕوش

ًَه ډَا ثٍ ٙير ثٍ هًى  يډ٫ً١ً ډُم ،ڈي٘ ٍي ىاٍيٽٍ ىٍ د يَٕيٍڇ ىٍ وجَى يٍٙبن دبٕن ىاى:

ؿٍ ډ٫ً١ً  ثَُاڇ ځٶز: بن ځٌاٍڇ.يهًى ىاوٖشڈ ٽٍ آن ٍا ثب ٙمب ىٍ ډ يٶٍ يډٚٲًڃ ومًىٌ ي ي٩

ډه اُ  يوڂَاويٍٙبن دبٕن ىاى:  .يِٿ ٍا وبسًان سَ اُ ډجبٌٍُ ثب ډب ىاوٖشٍ ثًىي. سً ٽٍ دُچيډُم

ډَا ثٍ هًى ډٚٲًڃ ىاٙشٍ ي آوـٍ ًَه ثچپٍ َٕيٍڇ، ٖز يوٹچمَي ٙمب  يي ډَُ َٙٹِٿ يػبوت دُچ

بٕشمياٍ اي ثًىڇ، اٽىًن يَ ٕيٙبَىٚبٌ ي يُ ي. اځَ ډه ػبإزاُ ٱَة ،ييومب ياٵپبٍڇ ٍا ډًٚٗ ډ

ي ٽٍ ىٍ َٙٷ ٙمب ٹَاٍ ىاٍى، اُ ييومب ي٘ ٍا َٝٳ ډجبٌٍُ ثب ىٙمىيٖز ٽڄ سًان هًيثب يٽٍ ٙمب ډ

ٕز، ىٍ ىٵب٫ ډبويٌ ا يث ثَىڇ ي آوـٍ ٍا ٽٍ يسلز ٵَډبن ٙمب كمچٍ ډ يه َبيٱَة ثٍ َُٕډ

٬ سَ ىٍ ډًٍى يدٔ ََ ؿٍ َٕثَُاڇ ؿىي څل٪ٍ ٕپًر ٽَى. ٕذٔ ځٶز:آيٍىڇ.  يبٍ هًى ىٍ ډياهش

 ڈ.يٚيىييث يبُ آٙپبٍ ومب سب ثَ آن ؿبٌٍ اي٘ اُ ويٺز ٍا ديٸ ٽه ي كٺيه ډ٫ً١ً سلٺيا

 ؿٚڈ َٕيٍڇ. يثٍ ٍي _
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ؿىي ٍيُ  ٍا ثب اٵپبٍٗ سىُب ځٌاٙز. ي ي اييثَُاڇ هبٍع ځَى يه ثڂٶز ي اُ اسبٷ هًٞٝييٍٙبن ا

سًان ډب ٽمشَ اُ آوٖز ٽٍ  كيٓ هًى ډ٦چ٬ ومًى. آن ځبٌ ځٶز: يثٮي ثبُځٚز ي ثَُاڇ ٍا اُ ىٍٕش

يٍٙبن  ي ٽَى؟يدٔ ؿٍ ثب ي:يدَٕ يٍٙبناُ  يثَُاڇ ثب وبٍاكش ڈ.يىٍ آن ياكي ىٍ ىي ػجٍُ ثؼىڂ

ٶشي ي يِٿ ُيى ىٍ ىاډمبن ثيي ٽٍ دُچيبُ ثَيي و ِىان وٌٍيٍځبٌ اي ي ثٍ ىَييياٍ ثبٙيسىُب اډ دبٕن ىاى:

ه يا يٍُډَُ ٽٍ ډٖئًڃ اػَإذُجي  ي ډب سمبڇ إز ىًٍٞر ٽبٍِيَ ايي. ىٍ ٱيډبن ٽبٍځَ آز چيك

يػًى ىاٍى  يبىيه كبڅز اكشمبڃ ُيٽىي. ىٍ ا يٹچمَي سلز ٵَډبن ٙمب ٍا سٞبكت ډ ،يٌيوٺٍٚ ځَى

ډبوي.  يډ يشبن ثبٹيىي ي سىُب ىي ٍاٌ ثَاياُ إًاٍان سلز ٵَډبوشبن ٙمب ٍا سَٻ ومب يبىيُ يٽٍ ٭يٌ 

ٕوز ىٍ اوش٪بٍسبن  يي ٽٍ ىٍ آوؼب َڈ ډؼبُاسييي ي اُ اي ٥چت ثوٚ٘ ومبيي وِى ثَاىٍسبن ثَييب ثبي

ڂَ ىاليٍان اُ يغ ؿًن ىيدىبٌ ثَىٌ ي ثٍ سيٍ زىيٍىٕ يه َبيٍٚ ثٍ َُٕډيَم يب ثَايهًاَي ثًى. 

ٍ اوياهز. يثٍ ٙير ثَ ا٭مبٷ ًَه ثَُاڇ ٕب يثب ٕوىبن يٍٙبن وڂَاو ي.يبن ډَىڇ ٵَاډًٗ ځَىَاً

ِ يه هًٍىٌ ي َمٍ ؿيَ َمَاٌ ثًى، ثَ ُډيؿٚمڂ يز َبيي ثٮي اُ آن َمٍ سالٗ ٽٍ ثب ډًٵٺيب اي ثبيآ

ه يا اُ ياُ ډٚپالر ٹي ٭چڈ ٽَىٌ ي ثب َٕثچىي يڂَ ىٍ ډٺبثڄ ٽًَيب ثبٍ ىيىاى؟ يٍا اُ ىٕز ډ

ىپٍ يب اي؟بٍ هًاَي ثًىيِى سًاومىي ثوز َمـىبن ثب ثَُاڇ يب ايآآډي؟  يَين ډيَيُ ثيډجبٌٍُ َڈ د

ِ ػٌة ٝٶبر يؿ٘ اُ ََ يِى ثبوًٕز ي ثبوًان ثيىي ثوز ايځً يبن ٍاٌ اي ٍا ٍٹڈ هًاَي ُى؟ ډيدب

ه ػٌثٍ سب ٽؼب ياډب اٽٍ ثٍ كي ٽمبڃ ىٍ ثَُاڇ يػًى ىاٙز.  يٝٶبسًٙوي.  يډ يي ىاليٍ يډَىاوڂ

 ٖز ٽٍ ثٍ آن دبٕن ىاىٌ هًاَي ٙي.يه ًٕاڅياى؟ َٽ ييا ډيداىاډٍ 

*** 

اٍس٘  ،ُډٖشبن يٍٵشه َٕډب ، ثبثُبٍ يٽَىٌ ثًى، ىٍ اثشيا يىيٚجيٍٙبن دَمبن ٥ًٍ ٽٍ يَ

ي سب ثٍ يلًن ډ٬١ً ځَٵز ي آډبىٌ ځَىيِٿ ىٍ ٽىبٍ ػيٙبٌ دُچ يډبيٍاءاڅىَُ ثٍ ٵَډبويَ

ؼبى يومًى ي ثب٭ض ا يډ يبٍ ٹًيٽٍ ثٍ ٩بََ ثٖ يٕذبَ ى.ثَََثَُاڇ كمچٍ  يسلز څًا يَب هيَُٕډ

يوي. ىٍ و٪َ يلًن ٝٴ ٽٚيچڂًن ػيو يىي ٕذبٌ ثَ ٽَاوٍ  ي.يسَٓ ىٍ َٕىاٍان ثَُاڇ ځَى

ٚشَ يبن ثَُاڇ ثًى ي ىٍ ًٍٝر ٭جًٍ اُ آن ثيڅٚپَ يه ه٤ ىٵب٭يلًن ثُشَيػ ،ِٿيډٚبيٍان دُچ

ثَُاڇ ٍا سلز و٪َ  ي٘ اٍىييػبًٕٕبن هً يچٍ يثٍ يٕ ِٿيدُچ. ويمًىٌ ثًىيٍا د يَيُيٍاٌ د

بن ثَُاڇ ياومًى ثٍ يًٕز ي ٕذبَيوجَى ثٍ يٹ٫ً دي ىٍ ډًٹ٬ ډىبٕت اٹياڇ ثٍ كمچٍ ومًى. ىاٙز 

ثٍ َٕ٭ز  ،ِٿ ٽٍ اكٖبٓ ٱَيٍ ٽبًة ثٍ اي ىٕز ىاىٌ ثًىيدُچٽَىوي.  يىيٙپٖز ي ٭ٺجىٚ

هًى ثبٙي  يت ٭ٺجٍ ٩ډًا آوپٍ يمًى ثيٍا د يبىيډٖبٵز ُ يُى ي ىٍ ُډبن ٽم يَٚييىٕز ثٍ د
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دٚز َٕ اي ٍا ډٖييى ٽَىٌ إز.  يىپٍ وبځُبن ثٍ اي هجَ ىاىوي ٽٍ ىٙمى٘ سمبڇ ٍاٌ َبيسب ا

لًن ٭جًٍ ٽَىٌ ي يمبً اُ ػيډٖشٺ ،هيځَځ يبٍ ُثيٌ ثٍ ٵَډبويَيٽًؿټ اډب ثٖ يَمِډبن ىٕشٍ ا

ي ٱبٍر ٍيٕشب َب ي  يي يكٚز ىٍ ډَىڇ ٭بى ؼبى ٍ٭تيآوبن ا يٶٍ يي. ي٩يياٍى ډبيٍاءاڅىَُ ځَى

ثٍِٿ ٽٍ اُ اډپبوبر  يثٍ َُٙ َب يپيه اُ وِىيځَځ ،ٽًؿټ ثًى اډب ثٍ ٵَډبن يٍٙبن يَُٙ َب

ٍا  يػىڀ ٍياو يٍ يه ىٕشٍ ٵٺ٤ ي٩يٽَى. ىٍ ياٹ٬ ا يډ يثَهًٍىاٍ ثًىوي، هًىىاٍ يهًث يىٵب٭

٘ ډٖچ٤ ثبٙي ي يٖز ثَ ا٭ٞبة هًيثب يِٿ ٹب٭يسبً ډيدُچ يشيه ډًٹٮيىٍ ؿىثَ ٭ُيٌ ىاٙز. 

ين آن كٔ يِ ىيٍ ٽىي اډب اي ثٍ وبځبٌ ثب ٵَي دبٙيَىٕشبن هًى ويڂَ ُيٍا اُ ى ي٘ ي وڂَاويسًٚ

ز ثٍ ييٍٙبن ثب ٕذَىن ډٖئًڅ يىيٚجيا اُ ىٕز ىاى ي ثبُ َڈ ډ٦بثٸ دٍهًى  يٽىشَڃ ًَى ،ٽبًة

ىٍ ىاڇ يٍٙبن اٵشبى ي  يثٍ ٍاكش ه ٙپڄ اييډبيٍاءاڅىَُ كَٽز ومًى. ثيثب ٭ؼچٍ ثٍ ٕمز  يوبدپ

ٽبٍ اٍس٘ ډبيٍاءاڅىَُ سمبڇ ثًى. سمبڇ َٕىاٍان ثَُاڇ هًٙلبڃ ڈ ٽَى. يه سٖچيػبن ثٍ ػبن آٵَ

ڄ ومًى. َٕىاٍان ثَُاڇ ياُآوبن ٍا  يي هًٙيي ي ثب ىاىن اهجبٍ ػييثًىوي ٽٍ وبځُبن يٍٙبن َٕ ٍٕ

اُ كَٽز ٕذبٌ ٍُډَُ ثٍ ٕمز  ،آوبن ىاٙز يٍ يٽٍ يٍٙبن اُ هَاة ٙين ٍيك يثٍ ٭چز سَٕ

ًٕاٍان ٕجټ  يچٍ يِ ثٍ يٕيٽَى ثب ػىڀ ځَ يډ يىپٍ ډَُىاى ٕٮيٚبثًٍ ډ٦چ٬ وجًىوي. ثب ايو

ثٍ  ،ثًى يي، ډ٬ ًڅټ ٍُډَُ ٽٍ َٕىاٍ سًاومىييَٕ٭ز كَٽز ىٙمه ٍا ٽڈ ومب ،سټِيس يإچلٍ 

ٚبثًٍ يثَُاڇ سب و يٌ اٝچٍاٌ هًى ٍا ثبُ ومًى. ٕذب ځٚز ي ثٍ َٕ٭ز يَ وميىٍ ىاڇ آوبن إ يٍاكش

دٔ ځَٵشه آن  ،ٙي يبن ٍُډَُ ٵشق ډيىٕز ٕذبَه َُٙ ثٍ يىاٙز ي ؿىبوـٍ ا يبىيُ يٵبٝچٍ 

 يييأٓ ي وباډيى. ثًَ ډمپه يٱ ،بٍ وياٙزيىٍ اهش يؿىياو يَيثَُاڇ ٽٍ اىيار ٹچٮٍ ځ يچٍ يثٍ يٕ

ػم٬  ييَىٍ ؿبىٍ ٵَډبوٍٚ يٍٙبن َمٍ ٍا يٍ اوياهز اډب ډظڄ َميثَُاڇ ٕب يڂَ ثَ اٍىييثبٍ ى

ين يثٍ ډًٹ٬ ٍٕ يټ ٍاٌ ثَايسىُب  اي ځٶز:ي. يومًى سب ٍاٌ كڄ دىُبن هًى ٍا ثَ آوبن آٙپبٍ ومب

آوبن  ي٘ دبيد يىىي يٍٙبن ؿٍ ٍاٌ كچيِ ومًىوي سب ثجيه ځًٗ َب ٍا سيسمبڇ كب١َيػًى ىاٍى. 

ڈ سب َٕ٭ز يىيٍ ٕبُ نمبه ٍا اُ هًى ي إجبوِيٕىڂ يي ٌٍُ َبيډب ثب يٍٙبن ځٶز:. ځٌاٍى يډ

َر ثٍ يٍٙبن يه كپڈ ٵَډب ٙي ي َمٍ ثب كيه كب١َيٕپًر ىٍ ث يڅل٪ٍ ابثي. ي٘ يكَٽشمبن اٵِا

اډب ؿڂًوٍ ډمپه  ز ثٍ يٍٙبن ځٶز:ي٭ٞجبو ي ثب ثَهبٕزػب َىاى اُ يٖشىي. ٕذٔ وبځُبن سيوڂَ

َٕثبُان  ،ٕوز وجَى يڈ. ىٍ َىڂبډٍ يَي ًٙن ٌٍُ ي ػًٙه ثب ىٙمه ٍيثڈ ثيييإز ډب ثشًاو

ځَىى.  يىٙمه ډ يَ َبيسي ٌِ َب يِ ىٍ آن ثٍََ ٕي ٍاٌ ويي اُ هًى ډَاٹجز ٽىىي. ؿٍ ؿيؿڂًوٍ ثب

آوپٍ ٽىشَڃ كًآ هًى ٍا ىٍ  ييٍٙبن ثوي. ًٙ ييان وجَى، ٹشڄ ٭بڇ ډيه ٙپڄ سمبڇ آوبن ىٍ ډيثي

ډب ىٍ  يَيُيٍاُ د ثب آٍاډ٘ ثٍ اي دبٕن ىاى: ،َىاى اُ ىٕز ثيَييه سيثَاثَ ٕوىبن ُٕمڂ
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ڈ ثٍ ډًٹ٬ يٽبَي. اځَ ثوًاَ يه ٽٍ اُ َٕ٭ز ډب ډيٕىڂ يٖز وٍ ىٍ ىاٙشه سه دًٗ َبيَيٱبٵچڂ

َٕىاٍان ڈ. يٽىي كَٽز يىټ ثبيي ُډبن اٍُٙمىي ٍا اُ ىٕز ىاى ي َڈ ايه وجبي٘ اُ ايث ،ڈيثَٕ

َا ٭يڇ يثٍ ػِ ا٥ب٭ز وياٙشىي ُ يٖشىي اډب ىٍ ََ كبڃ آوبن ؿبٌٍ يڂَ وڂَيپييَر ثٍ يثَُاڇ ثب ك

ىپٍ آن َب ىٍ ىڃ اُ يڂَ ثب يػًى ايىٍ ٕذبٌ ثَُاڇ ىاٙز. اُ ٥َٳ ى يډؼبُار ٕوش يٵَډبوجَىا

مبن يه ډَى ايا يٍٷ اڅٮبىٌ جًٯ هبوثٍ  ياډب َمڂ ،وٶَر ىاٙشىي ټ اَٙاٳ ُاىٌ وجًىييٍٙبن ٽٍ 

 ثٍ ٕوىبو٘ ىاٙشىي.  ي، ا٭شمبى ٽبٵىاٙشٍ

*** 

ٍا ػُز  ي٘ ٍُډَُ سٮياىيٚبديًى. دثكَٽز ىٍ  ،شوز ثَُاڇيٚبثًٍ، دبيٕمز وَ ثٍ ُٕذبٌ ٍُډ

ه َُٙ ثبڅٰ ثَ ؿىي يه ٥ًٍ ٽٍ ثٍ اي ا٥ال٫ ىاىوي، ٽڄ ډياٵٮيسٶلٜ ىٍ ډًٍى اي١ب٫ َُٙ ٵَٕشبى. ا

ٍُډَُ ٽٍ َُٙ ٍا ٽبډالً بٍ ٍُډَُ وجًىوي. يبٓ ثب سٮياى وٶَار ىٍ اهشيٙيوي ٽٍ  ٹبثڄ ٹ يٝي وٶَ ډ

بن ٙت ٍا ثٍ إشَاكز دَىاهشٍ ي ثب يَُٙ اٍىي ُى سب ٕذبَ يچًډشَيىيي، ىٍ ؿىي ٽ يىٵب٫ ډ يث

 يثَُاڇ ٽٍ ثب َٕ٭ش َثبُانىپٍ آن ٙت ٕيَي ثٍ َُٙ كمچٍ ثَوي، ٱبٵڄ اُ ايثَآډين آٵشبة ثب سمبڇ و

مٍ يىپٍ ٙت اُ ويوًن ُىن ثٍ اي ٍا ىاٍوي. َميمًىٌ ثًىوي، ٹٞي ٙجيٍا د يبىيَ ډٖبٵز ُيو٪ يث

بى ىٙمه، ىٙمه اُ وڂُجبوبن ٙت ثَهبٕز ي آس٘ يوبځُبن ٵَځٌٙز ي هًاة څٚپَځبٌ ٍا ٍثًى، 

 يََبييكٚشىبٻ ي ثبٍان س يثب وٮٌَ َب ،َىاىيس يَمٍ ػب ٍا ٵَا ځَٵز. َٕثبُان ثَُاڇ ثٍ ٵَډبويَ

ثٍ اٍىيځبٌ ٍُډَُ كمچٍ ثَىوي.  ،ين ځَٵزيالة ٙجبوٍ اُ إٓمبن ثبٍيه ٽٍ ؿًن ٍ٭ي ي ٕيآسٚ

ُډوز اي ٍا يكٚشىبٻ سَ  يٍ يٽَ يوشٍ ٽٍ ؿٌَُ يه ثب ډلبٕه ثچىي ىٍ َڈ  ٍي٘ آوبن ځَځيٚبديد

ه يٽَى. ٍُډَُ ٱبٵڄ اُ ا يكَٽز ډ ،ىاى يثچىيٗ ٍا ىٍ ًَا سپبن ډ يٌِ يٽٍ و يومًى، ىٍ كبڅ يډ

ثًى ٽٍ ٘ هٶشٍ يهً يمٍ يىٍ ه ،اي آيٍىٌ ثًىوي يٚبثًٍ ثَايجب ٍي ٽٍ اُ ا٥َاٳ ويب ثب ىي ىهشَ ُيىو

مٍ هبٍع يَ ثَځَٵز، اُ هيمٍ ىٍ څجبٓ ٙت ٙمٚياي ٍا اُ هًاة دَاوي. َٕإ يً ػىڂيبن ٱَوبځُ

 يٮٍ يي، ىٍ ٥چيٍا ىٍ هًى وي يٖشبىځيبو٘ ٍا و٪ڈ ثوٚي اډب ؿًن سًان ايٽَى ٕذبَ يٙي ي ٕٮ

 ي٭ِيٌ ي ٭ُيٌ يٌ ي ثب ا٥ال٫ ٽبډڄ اُ يځَٵز سب َٕثبُاو٘ ٍا و٪ڈ ثوٚ يىيڈ ثٍ ٭ٺجىٚيٝجق سٞم

ډَُىاى ىٍ  يسبٌُ وٶٔ ثٍ ٵَډبويَ يَييىپٍ ىٌ َِاٍ ويىٙمه ىيثبٌٍ ىٕز ثٍ كمچٍ ُوي، ٱبٵڄ اُ ا

ه يٽٍ ډٮمًالً ىٍ ؿى او٢جب٣ه ځَٵشٍ اوي. َٕثبُان ٍُډَُ ثيين و٪ڈ ي ياي ٽم يَبَييدٚز َٕ و

سبٌُ وٶٔ ډَُىاى  ثب ٕذبٌآوبن  يت يٹشيه سَسيُىوي. ثي يىيي، ىٕز ثٍ ٭ٺجىٚيآ ي٘ ډيد يډًاٹٮ

َمـىبن اُ ػچً َڈ َىاى يس يَبَييو .اُ هًى وٚبن ىَىي يَي ٙيوي، وشًاوٖشىي ډٺبيډز ؿىياوٍيث
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ٍُډَُ ٍا ځَٵشٍ، ي. يَ ځَىيه ٕذبٌ ٍُډَُ ډ٢ملڄ ٙي ي هًىٗ إيثَىوي، ثىبثَا يوبن كمچٍ ډآثٍ 

٘ ٹبثڄ يآال يثَُاڇ ٽٍ ثَ سوز ث يثٍ ك٢ًٍ ثَُاڇ ثَىوي. وڂُجبوبن ثٍ ُيٍ اي ٍا ػچً ٍز ثٖشٽَ

ىي ُاوً وٚبويوي. ٍُډَُ ٽٍ اوش٪بٍ ډَٿ ٍا  ي٘ وٖٚشٍ ثًى، ٍييثٍِٿ هً يمٍ يىٍ ه يكمچ

َا َٕيٍڇ ٙبدًٍ ثب يُ يَيُ ځٚشٍ اي٘ ٽٍ ديىييََځِ و ٍي ثٍ ثَُاڇ ٽَى ي ځٶز: يىاٙز، ثب سىي

هًاَي  ًٍڃ يسًياٍر هًاَي آډي ي اوشٺبڇ هًن ډَا اُ يه ثٍ ىيٝي ؿىيان ځَان سَ اُ ا يٕذبَ

 ٱ٢تين ٕوىبن ٍُډَُ ٭ىبن اُ ٽٴ ىاى. ثب يثب ٙى ،ٖشبىٌ ثًىيًډَص ٽٍ ىٍ ٽىبٍ ثَُاڇ ايٽ ځَٵز.

ه ډَى ځٖشبم ٍا اُ سه يىټ َٕ ايي سب َميؼىبة اػبٌُ ىَي٭بڅ ي ي ٍي ثٍ ثَُاڇ ځٶز:يَ ٽٚيٙمٚ

هًى ٍا ٍٵ٬  يىياُڇ سب اُ هًٍىن ځًٙز هًٻ ځَٕىڂيٕڂبن ث يٍي يػيا ٽىڈ ي آن ٍا ػچً

بن ومًى اډب ثَُاڇ ثب يياٍ هيايى يبيي، ؿٚمبو٘ ٍا ثٖز ي هًى ٍا ډُيه ٙىيٍُډَُ ٽٍ ؿىىي. يومب

ي، اُ يَين ٽٚيبڇ ثيٖشي. آن ځبٌ هًى هىؼَ اُ ويًډَص اٙبٌٍ ٽَى ٽٍ ٭ٺت ثبيكَٽز ىٕز ثٍ ٽ

ي ٽٍ ثَُاڇ هًى ٹٞي َالٻ اي ٍا ىاٍى يٚيٍُډَُ اويسوز ثَهبٕز ي ثٍ ٕمز ٍُډَُ كَٽز ومًى. 

ځًٚى. ٍُډَُ ٽٍ ٖشبى ي ثىي اُ ثبُيان ٕشجَٗ يَٕٗ اَان اي ثَُاڇ دٚز ييځبن كياډب ىٍ ډٺبثڄ ى

ٖز. ٕذٔ يىٕشبو٘ ٍا ثب سٮؼت سپبن ىاى ي ثٍ آوبن وڂَ ،ييڂًثسًاوٖز  يوم يًٙٽٍ ٙيٌ ي ٽالډ

 يي ؿٚمبو٘ ثَ ؿٚمبن اي ٹٶڄ ٙي. ثَُاڇ ؿىي څل٪ٍ ا ٘ آډيٌ ثًى، وڂبٌ ٽَىيَيثثٍ ثَُاڇ ٽٍ ٍي

َىٕش٘ ثٍ اي ٕالڇ يُثَي ي ثٍ ثَاىٍڇ ثڂً  ي. آن ځبٌ ثٍ اي ځٶز:يىٍوڀ ٽَى سب ٍُډَُ ثٍ هًى آ

ه ډَا ثٍ كبڃ هًى يٖشبىن ىٍ ډٺبثڄ ٙبَىٚبٌ وياٍى. ثىبثَايا يثَا يي ٽٍ ٹٞييځً يي ډ ٵَٕشي يډ

ثوٚڈ ي آن ځبٌ ىٍ  يوشٍ و٪ميٍا ٽٍ ثب ډَٿ ديٍډبن ىٍ َڈ ٍ يثڂٌاٍى سب اي١ب٫ ډمبڅټ َٙٹ

ه ځًٗ وٖذبٍى ي يىبن ي ډٮبوييٚڂبٌ ٭يڃ دَيٍٗ كب١َ ځَىڇ. ثٍ اي ثڂً ٽٍ ثٍ كَٳ ٕوه ؿيد

 يوبځُبن ثٍ دب ،بٵشٍ ثًىيِ ىيثبٌٍ يٍُډَُ ٽٍ ػبن ٭ِڈ. يهب٥َ إًٓىٌ ىاٍى ٽٍ ډه ٵَډبن ثَىاٍ اي

ي. ثَُاڇ ثٍ پىبى ٽَى ٽٍ ََځِ ٭مڄ ثَُاڇ ٍا ٵَاډًٗ ويي. اي ًٕځىي يه اىة ثًٕيثَُاڇ اٵشبى ي ُډ

َان څٚپَٗ ٍا ډلجز ٵَايان ومًى. ٕذٔ آوبن يبٍإز ي ٍُډَُ ي سمبڇ إيث يوبٍ اي ډؼچٔ ثِډشاٵ

ىٍ آوؼب ىٍ ډٺبثڄ ثٮي ٍُډَُ ثٍ ډيائه ثبُځٚز.  يډيسٍا آُاى ٕبهز سب ثٍ وِى ٙبدًٍ ثبُځَىوي. 

بن اُ ىاى ي ٽَڇ ثَُاڇ ٕوه َب ځٶز ٽٍ وبځُبن ٙبدًٍ اُ ٽًٌٍ ىٍ ٍٵز ي ثٍ يَان ىٍثبٍييځبن كيى

٘ اُ آوپٍ يي، ديؿٚمبن ډب ىيٍ ٕبُ ياثچٍ ٍا اُ ػچً ُيى ثبيٍِ ه ٕڀِيا وڂُجبوبو٘ ٵَډبن ىاى:

َ يىٍوڀ ُ يوڂُجبوبن ث ڈ.يي ي ٵَډبن ٹشچ٘ ٍا ٝبىٍ ومبيوشٍ ثَ ډه ٱچجٍ ومبيهٚڈ اٵٖبٍ ځٖ

ٽٍ سمبڇ  يثچىي ىٍ كبڅ يَين ثَىوي. آن ځبٌ ٙبدًٍ ثب ٝيايځَٵشٍ ي اي ٍا اُ ىٍثبٍ ثثبُيان ٍُډَُ ٍا 

ىټ َمٍ يٖشڈ. َمياډب ډه اثچٍ و ...ت ىَييثَاىٍڇ ٹٞي ىاٍى ډَا ٵَ ځٶز: ،يوييٙى يبن ډيىٍثبٍ
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ؿىي  ڈ.يٍٚ وبثًىٗ ٕبُيَم يڈ ي ثَايكمچٍ ثَاي ثب سمبڇ ٹًا ثٍ ٕمز ي سب يهًى ٍا آډبىٌ ٕبُ

ٝجَ ٽَىٌ ثًى سب هٚڈ  يىپٍ ٹجبى ٽٍ اويٽيٕپًر ثَ ٕبڅه ثٍِٿ ىٍثبٍ كپڈ ٵَډب ٙي سب ا يا څل٪ٍ

ثب ٙمب ٕوه  ييثٍ سىُب يٺيسب ىٹبي يَٕيٍڇ، اػبٌُ ىَ ، ػچً آډي ي ثٍ اي ځٶز:ڈ سَ ځَىىيډالٙبدًٍ 

بن ثب ٭ؼچٍ سبالٍ ٍا يىٍثبٍ َين.يث يَمڂ ي:يبى ٽٚيبن ٵَيڂَ ىٍثبٍيثَ َٕ ى هيڂٙبدًٍ هٚم ڈ.يځً

بى يي يهيايويځبٍ ډه. ٙمب ثب ټ اي ٍٵز ي ځٶز:يٹجبى ثب ٙبدًٍ سىُب ٙي، ثٍ وِى يىوي. يٹشٽَسَٻ 

 يٍي يي ػچًيڂَ وجبيي ي ََځِ ىيٍٚ ي ىٍ َمٍ كبڃ ثَ ا٭ٞبة هًى ډٖچ٤ ثبٙيي ٽٍ َميَيثڂ

ٽبَي ي ىٍ  ياُ اثُز ٙمب ډه اډَ يَا ايي ُيبويي، ثىمبيه ٽٍ َڈ اٽىًن وٚبن ىاىيڂَان هًى ٍا ؿىيى

ي ي اي ثب يٽبي يهٚڈ َمـىبن َٕإَ يػًى ٙبدًٍ ٍا ډ ي.يٽى يٴ ػچًٌ ډي١ٮ يڂَان ٵَىيًَه ى

آډي ي  يىٍ ػًاة ثٍ ًَى٘ وم يٕوه ډىبٕجٖز اډب يوڂَ يَ ا٭٪ڈ هًى ډيه ثَ يُييځبن آسٚيى

 يثٍ َٙٷ. ىٍ ٍيَُب يي اډب ىٍ ډًٍى څٚپَٽٚ ٹجبى اىاډٍ ىاى:. يَيسًاوٖز دبٕن اي ٍا ث يوم

 يٍ يه ىاٍى ٽٍ َمٖبيز اُ اييٌ ي كپبيٍٕه اُ ٕمز ٱَة ثٍ ډ يځٌٙشٍ ډياڇ اهجبٍ ه٦َوبٽ

ٕبُى. َڈ اٽىًن  ياي١ب٫ ډب ٍا سلز و٪َ ځَٵشٍ ي هًى ٍا آډبىٌ ډ ،ِاؤيث يٮىيډب  يٍسمىي ٱَثيٹ

ه يوياٍوي. ىٍ ؿى يڄ ډوشچٴ َڈ ډَُ ثب آوبن َٕ ځَىوپٚيِاؤ ٽبډالً آٍاڇ إز ي ٹجبيث يډََُب

ثب سمبڇ ٹًا اُ  يٍيڇ َٙٹ يڈ، اډذَا٥ًٍيَجهًى ٍا ثٍ َٙٷ ٽًٍٚ ث يَيَبياځَ ډب سمبڇ و ي٦يَٙا

ي يب ډب ثبيآ ؟ي ٽَىيدٔ ؿٍ ثب ي:ياُ ٹجبى دَٕ ،ٙبدًٍ ٽٍ آٍاڇ سَ ٙيٌ ثًى ٽىي. يٱَة ثٍ ډب كمچٍ ډ

ه يػِ ا يكبڃ كب١َ ٙمب ؿبٌٍ ا ىٍ ٹجبى دبٕن ىاى: ؟!ڈيه ٥ًٍ ثٍ كبڃ هًى ٍَب ٽىيثَاىٍډبن ٍا َم

اي  ياُ ػبوت هًىسبن ثَا يا يٽمپ يَييي ي ٍُډَُ ٍا ويثٍ ٕمز اي ثٶَٕش يپيي. دٔ ديوياٍ

ي ٙمبٕز ي ډَُ ثَاىٍ ٽًؿټ سَ ىٍ ييي ٽٍ كپًډش٘ ډًٍى سأيٖيي. ىٍ وبډٍ ثٍ ثَُاڇ ثىًيثىبډ

ي ي اي ٍا ه٦بٽبٍ يىياُيثٍ يػًى آډيٌ ٍا ثَ ځَىن ٍُډَُ ث يَب يَيىاٍى. ٕذٔ ىٍځ يشبن ػبىڅِ

ه ي سٶَٹٍ يي ٽٍ ثٍ ٕوىبن ډٮبويييي ثڂً ييټ هجَ ىَيوِى يىيٌ اييٌ، اُ ډؼبُاس٘ ىٍ آيوبډ

ثَُاڇ ٕوىبن  يٽى يٵپَ ډ ٙبدًٍ ځٶز: ي.يىاٍى ٽٍ ٙمب ثب اي َٖش يوياُان ځًٗ وٖذبٍى ي ىڃ ٹًاَ

ىڈ، اي َڈ ؿًن ٙمب يث يه ٥ًٍ ٽٍ ډيٽىڈ اډب ا يه ٵپَ وميؿى ىاى:ٹجبى دبٕن  ٽىي؟ يډډب ٍا ثبيٍ 

ز ثٍ ډياٍا ثب ٙمب ثَ هًاَىي يه ډًٹٮيبٍ ىاٍى. آوبن ثَُاڇ ٍا ىٍ ايسًاومىي ىٍ اهش يىيډٚبيٍ

 يِيٹجبى ؿ ي.يٚيَٗ اوييٕوىبن يُه اوياهشٍ ي ثٍ ييَٕ ثٍ دب يٙبدًٍ ؿىي څل٪ٍ اوز. يوڂاَ

 ة،ًبٍ هيثٖ ٙبدًٍ َٕ اُ سٶپَ ثَىاٙز ي ځٶز: ،ؿىي څل٪ٍاُ وڂٶز سب اٵپبٍ اي ٍا ثَ َڈ وِوي. دٔ 

هڈ ٙي ي  يٹجبى ىٍ ډٺبثڄ ٙبدًٍ اويٽ َي سً هًاَڈ ثًى.ياوؼبڇ ثيٌ ي ډه د يىاو يََ آوـٍ ٝالف ډ

 َٕيٍڇ. ٕذبٕڂِاٍڇ ځٶز: يثب څله آٍاډ
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*** 

ٽبم ثٍِځ٘  ياُ اسبٷ َب يپيىٍ  ييَمٍ ػب ٍا ٵَا ځَٵشٍ ثًى. ٹجبى ثٍ سىُب يپيٙت ىٍ ځٌاٍ ي سبٍ

ٍيٙه  ياسبٷ ٍا اويٽ يپيوٖٚشٍ ثًى. ؿىي ډٚٮڄ سبٍ يٕبٕبو يشوز اډذَا٥ًٍيىٍ ډيائه دب

ًٍٝس٘ ٍا دًٙبويٌ ي ٱَٷ سٶپَ ثًى.  يوٖٚشٍ، ثب ٽٴ ىٕشبو٘ ٍي يٝىيڅ يٹجبى ٍي. ٽَى يډ

 يكش ييځً ،آيٍى يي ډيًَڅىبٻ دي ياٵشبى ي اوٮپبٕ ياي ډ يډً يَٕ ث يٍيډٚٮڄ َب  ييٍيٙىب

وز سب يځَ يځٌٙز يكٚز ىاٙز ي اُ آن ډ يَٻ ډيه ډَى سًاومىي ُيين آوـٍ ىٍ َٕ ايوًٍ اُ ى

جبن سٶپَ ثَىاٙز ي يىٍ اسبٷ ثٍ ٝيا ىٍآډي. ٹجبى َٕ اُ ځَآن ٥َٳ اسبٷ اٵشي.  يًاٍَبيى يٍي

ىاهڄ اسبٷ ٙي. ٹجبى ٍي ثٍ  ييٌ ايٍي دًٙه هيډشپبٍ ٹجبى ثٍ َمَاٌ ٵَى يه سَياډ ىاهڄ ًٙ. ځٶز:

َٻ ٽٍ ىٍ سمبڇ هبويان يآن ىي ٵَى ُٽَى ي  يڈ ٽًسبَيهيډشپبٍ سٮ٪ .يسً ډَهٞ هيډشپبٍ ځٶز:

يٌ وٺبة اُ ؿٌَُ ځًٚى. يٍيدًٙ ٵَىًٍٕن ثٍ ډبوىي آن َب يػًى وياٙز ٍا ثب َڈ سىُب ځٌاٙز. 

ي  يٹي ثچىي ي اوياڇ اي ىٍ ډٺبثڄ ٕبڅمىييٌ ي ؿُبٍ ٙبوٍ. ييٍُ ياوياډ ،ثچىيه ٕػًان ثًى ثب ډً ي ډلب

َمبن ٥ًٍ  وٍَٕ دبٕن ىاى: ؟يت وٍَٕ... ؿٍ ٽَىهُ ٹجبى ثٍ ػًان ځٶز: ځَٵز. يٹجبى ٹَاٍ ډ يٵَثُ

ثٍ وبڇ  يډَى يډشًػٍ ٙيڇ ثٍ سبُځ. ٵَايان ومًىڇ ٸ ي سٶلٜيسلٺٽٍ َٕيٍڇ هًإشٍ ثًىوي، 

ي ډٚبيٌٍ اي اوؼبڇ  ييٍاَىمبٍا ثب ٘يٙبَِاىٌ ثَُاڇ ىٍآډيٌ ي ثَُاڇ سمبڇ ٽبٍَبٍٙبن ثٍ هيډز يَ

 ،ٙىبهشڈ يٽٍ ډه ډ يثَُاډُىڇ.  يكيٓ ډ ٹجبى وبځُبن ىٕز َب ٍا ثَ َڈ ٽًٵز ي ځٶز:ىَي.  يډ

ٹجبى َيُ ځَىى. يد يډه ډٺبثچٍ ٽىي ي كش يًَٙمىياوٍ  يوجًى ٽٍ ثشًاوي ثب وٺٍٚ  يَٽيه ُيثي

يٌ اڇ. اُ ييٍٙبن... ََځِ وبڇ اي ٍا وٚى يځٶش ٕپًر ٽَى. ٕذٔ ىيثبٌٍ ثٍ ٕوه ىٍآډي: يڅل٪ٍ ا

ٹجبى ثٍ ي٤ٕ كَٳ وٍَٕ  ... .. اُٖز َٕيٍڇ.ياي اُ يإذًََان و وٍَٕ ځٶز: ٽياڇ هبويان إز؟

ٖز ٽٍ ياي سبػَُاىٌ ا .َ َٕيٍڇيه وٍَٕ اىاډٍ ىاى: ٖز!!ياُ يإذًََان و ي ي ثب سٮؼت ځٶز:يدَ

ه ٥ًٍ ٽٍ ثٍ ډه يٽبډڄ ىاٍى. ا ييه َب ٍا ځٚشٍ ي ثب ٭چًڇ ي ٵىًن اٽظَ ډچڄ آٙىبياُ َُٕډ يبٍيثٖ

َٕٙبٍ.  يًَٙ يىاٍاثبٙي.  يٍ اډًٍ ډيىٍ سمبډ يثٍ سمبڇ ډٮى يىٍ ډًٍى اي ځٶشٍ اوي، يٍٙبن وبثٲٍ ا

وٍَٕ ٕبٽز ٙي. ؿىي  ِ ىاٍى.يَمٍ ؿ يَيبىځيٵَايان ىٍ  يٕٮ بٍٚ ي َمٍ ػيٽٍ َم يٵَى

ه ٥ًٍ ٽٍ يا ىپٍ ٹجبى آن ٍا ٙپٖز ي ځٶز:يڄ ثًى سب ايبن آن ىي ډَى ٭بٹڄ كبيٕپًر ډ يا څل٪ٍ

ي ًَٗ ي كًآ هًى يه ثبي، ثىبثَايڇيٚياوي يٖز ٽٍ ډه ډيِيٴ سًاومىي سَ اُ آن ؿيىڈ كَيث يډ

مبن سپَاٍ وًٚى ؿَا ٽٍ آن ٹيٍسمىي ٽٍ ثٍ ڂَ ٙپٖشِيڈ سب ىييٍا ػم٬ ٽَىٌ ي ىٹز ٵَايان ومب

اي ٍا  يڂَ ځَىوپٚبن ػبيي ى ىَي يػبډٮٍ ٍا اُ ىٕز ډ يٍب ُيى َٕييَ يى ،٭بىر ٽىيٙپٖز 

وٍَٕ ؿٚمبو٘ ٍا ثٖز ي ثب اكشَاڇ ٵَايان َٕ ىٍ ډٺبثڄ هًاَىي ځَٵز ي ډٺبډ٘ ٍا هًاَىي ٍثًى. 
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اسبٷ ٍا سَٻ ځٶز ي ٹجبى ٍا ثب  يثٍ آٍاډ .بويهًى ٍا دًٙ ييثبٌٍ ٍيځبٌ ىٹجبى ٵَيى آيٍى. آن 

 يبٍيىي ي اي ٍا ىٍ ډٺبثچٍ ثب ىٙمىبن َٕٕوز يبيسىُب ځٌاٙز سب ثٍ ٽمپ٘ ث يپيمىبن سبٍياََ

 ٍٕبوىي. 

*** 

ىٍ ډلڄ ٽبٍ ثَُاڇ وٖٚشٍ ي ََ ىي ٕبٽز  ،ٕوز يٍٙبن دٔ اُ ځٌٍاوين ٍيُآن ٙت ثَُاڇ ي يَ

ثًى اډب اٵًٖٓ ٽٍ ٵَٝز ٵشق  يثٍِځ يَيُيد ي ي ځٶز:يٽٚ يثًىوي ٽٍ وبځُبن ثَُاڇ آٌ َٕى

 ډبيٍاء اڅىَُ اُ ىٕز ٍٵز.

 ثبٙي.  يي َىًُ ٵَٝز ثبٹيٙب _

يٍٙبن څجوىي ُى. ثَُاڇ  ؿڂًوٍ؟ ي:يثب ًٙٷ اُ يٍٙبن دَِٕ ٙي. يمويهًى و يَاڇ وبځُبن ثَ ػبثُ

ڄ َٶشبڃ ثٍ يِٿ ٹجبيثٮي اُ ډَٿ ٙبٌ دُچ يٍٙبن ځٶز: ٬ سَ ٕوه ثڂً.يََ ؿٍ َٕ اىاډٍ ىاى:

ه ي يآن َُٕډ يميٹيٍر ٍا ىٍ آن ډى٦ٺٍ ثٍ ىٕز ځَٵشٍ اوي. اډب ٕبٽىبن ٹي يٖشميا يَٕدَٕش

ب٥َ ١ٮٴ هَوي. آوبن سىُب ثٍ يه ډ٫ً١ً ٍا ثذٌيسًاوىي ا يوم يثٍ ٍاكش ،ِٿيٵَُوي اٍٙي دُچ هيثًډ

ٍا  يپيي، ډه دييه ډ٫ً١ً ٙيٌ اوي. اځَ اػبٌُ ٵَډبيا َٗيي سَٓ اُ ٹيٍر َٶشبڃ َب وبؿبٍ ثٍ دٌ

 يڈ ٽٍ ؿىبوـٍ ثب ډب َمپبٍيومب يت ډيٵَٕشڈ ي اُ ػبوت ٙمب اي ٍا سَٱ يډ هيثًډبوٍ ثٍ وِى يډوٶ

ڈ سب ثَ يٽى يډب ثٍ اي ٽمټ ډ ...ٙمب ځَىى يىٕز وٚبويٌ  ِاىٌٙبَ يَيُيٽىي ي ثٮي اُ د

، ََ ؿٍ ةًبٍ هيثٖ :ځٶز ًيٷ ُىٌثَُاڇ  َين ٽىي.يڄ َٶشبڃ ٍا ثيٌَ ځَىى ي ٹجبيډبيٍاءاڅىَُ ؿ

 ،آن ٍيُ يٵَىا ؿٚڈ َٕيٍڇ. يثٍ ٍي يٍٙبن دبٕن ىاى: سَ اٹياډبر الُڇ ٍا اوؼبڇ ثيٌ.٬ يَٕ

ٚىُبى يٍٙبن ياُ د يثب هًٙلبڅ هيثًډڄ ىاٙز. يٍا ثٍ ٕمز ډبيٍاءاڅىَُ ځٖ يپييٍٙبن د

 يه ٽٖبن هًى ډوٶيټ سَيوِى يه اډَ ٍا اُ َمڂبن كشيي اي اياٽ يٍ يإشٺجبڃ ومًى اډب ثٍ سًٝ

ىپٍ يىٍ سمبٓ ثًى سب ا يبٍ َٕيثٖ يَمًاٌٍ ثب يٍٙبن ثٍ ٙپچ هيثًډاُ آن ُډبن ثٍ ثٮي  .ىاٙز

 ي.يٵَا ٍٕ يٖشميا يُډبن سبع ځٌاٍ

*** 

 ٍٵشه َٖشڈ. يَٕيٍڇ... ډه آډبىٌ  _
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٘ ډلڄ ٽبٍ اي يآال يىٍ اسبٷ ث يٍٙبن ثَ إٓشبوٍ ٖز. يَيثَُاڇ ثبُ ځٚز ي ثٍ دٚز َٕ هًى وڂَ

ثَُاڇ ځٶز:  ػًٙه ي ٌٍُ سمبڇ اوياډ٘ ٍا دًٙبويٌ ي ٽالٌ هًى وٺبثياٍ ثَ ىٕز ىاٙز. ٖشبىٌ ثًى.يا

ز ٕوز يه ډأډًٍيسَٕڈ ٽٍ ىٍ ا ي؟ ډه اُ آن ډيياځٌاٍ يڂَيه ٽبٍ ٍا ثٍ ٽٔ ىيٖز ايب ثُشَ ويآ

ٖز ٙمب ُډبن يٵٺ٤ ٽبٵ يٍٙبن دبٕن ىاى: ٍٕي. يځِوي ييه هيډز ځٌاٍ ډبيىاٍسَبثٍ سً ٽٍ يٵ

اُ آن ډب هًاَي ثًى.  يَيُيي، آن ځبٌ ديبىآيٍ ٙيٌ اڇ ٍا ىٍٕز ثٍ ٽبٍ ثىييٽٍ ٵَايان  ييَب يثىي

 ي٘ ٹَايڃ وٺٚيد ٕذبٌثچٍ َٕيٍ ډه.  يٍٙبن دبٕن ىاى: ؟يي هًىر ثَييي كشمبً ثب ثَُاڇ ځٶز:

ََ  يڅٚپَ اٝچ ،ٽىي ي اځَ آن َب ٽبٍ هًى ٍا ىٍٕز اوؼبڇ ويَىي يډ يه وجَى ثبُيىٍ ا يإبٕ

ي هًىڇ يځَىى... دٔ كشمبً ثب يٌَ ډيٖز ي ىٙمه ثَ ډب ؿيو يؿٺيٍ َڈ سًاومىي ٭مڄ ٽىي ٽبٵ

ٽٍ اُ اي ػيا  يي. آن ځبٌ ىٍ كبڅيٱًٗ ٽٚآوبځُبن ثَُاڇ ثٍ ٕمز يٍٙبن ٍٵز ي اي ٍا ىٍ  ثَيڇ.

اكشَاڇ  يهڈ ٙي ي ثٍ اي اىا يىٍ ډٺبثڄ ٙبَِاىٌ اويٽ يٍٙبن ډًا٩ت هًىر ثبٗ. ځٶز: ٙي يډ

يٌ يـيد يڂَ ثٍ ٕمز ه٦َ ٍيى ي وٺٍٚ ايإشًاٍ ثٍ ٕمز ىٍ ٍٵز سب ثبٍ ى يومًى. آن ځبٌ ثب ٹيڇ َب

ه اٵَاى ثَُاڇ ثًىوي ي ډ٦بثٸ ډٮمًڃ يثُشَ يوٶَ ٽٍ اُ ػمچٍ  اٍىي َِاي ثب ي. يي ډشًٍُاوٍ ٍا اػَا ومب

ىٍ آوؼب  يٖشميااٍ ثًى ٕمَٹىي ٽٍ ٹَثٍ ٕمز ىٍ څجبٓ ډجيڃ  ،هًىٗ آن َب ٍا اوشوبة ٽَىٌ ثًى

 ٽىي كَٽز ومًى.  يځٌاٍ سبع

*** 

، اُ ٙچًٯ ثًىبٍ يثَٖڈ ډلڄ ٍٵز ي آډي ٽبٍيان َب ي  ي٤ ٭بىيٽٍ ىٍ َٙاآن ٍيُ َُٙ ٕمَٹىي 

ثٍ ډىبٕجز ِٿ ىٍ ٍاََي ٹَٞ ٽٍ يٙبٌ دُچ اٍٙيٵَُوي  ،هيثًډ. ومًى يډٍٚ ٙچًٯ سَ يَم

اٗ  ي٭٢الوٵَام ي  يٙىڄ ثچىي، ٙبوٍ َبي. يٽٚ يٖشبىٌ ي اوش٪بٍ ډياه ٙيٌ ثًى، يسِئ يسبػڂٌاٍ

 ا٥ب٭ز يٍ ډَىان سلز ٵَډبو٘ ثٍ وٚبوٍ ياي ثٍ َمَاٌ هيڇ ي كٚڈ ٵَايان ثب سمبډ. دًٙبوي يٍا ډ

بن يه ثٍ دبيډَإڈ ثٍ ٕجټ ډَىڇ آن َُٕډثَاىٍ ٽًؿټ سَٗ آډيٌ ثًى.  يثٍ ډَإڈ سبػڂٌاٍ

ي ٽٍ يُى. دٔ اُ آن ډَإڈ ػٚه آٱبُ ځَىٍ يسپ ،ثًى هيثًډٽٍ كٸ  يثَ سوش يٖشمياي ي يٍٕ

ُډِډٍ ومًى.  يِيټ ٙيٌ ي ىٍ ځًٙ٘ ؿيثٍ اي وِى يٖشميااُ ډلبٍڇ  يپي آن يبوٍ يوبځُبن ىٍ ډ

ٽٍ سًػٍ  ي٥ًٍ يي اډب ثٍ َٕ٭ز ثَ هًى ډٖچ٤ ٙي ي ثٍ آٍاډيدَ يٖشمياىٍ اثشيا ٍوڀ اُ ٍهٖبٍ 

اُ ٍٵشه اي وڂٌٙشٍ ثًى ٽٍ ٝيَب ډَى  يٺي، سبالٍ ٍا سَٻ ومًى. َىًُ ىٹبِىيىڂيثَوٍا  يؿىياو

آوؼب  ،اٗ ثًىوي يه ومًىوي اډب آوپٍ اُ ديوشىي ي َٙي٫ ثٍ ٹشڄ ٭بڇ ډي٭ًيييٌ ثٍ ىاهڄ ٍيٍيدًٙ

ڄ سچٶبر ٵَايان ثٍ دٔ يه ٍا ثب سلميوشىي ي ډُبػميٍسبالٍ َٶشبڃ ثٍ ىاهڄ  انثٮي َٕثبُ يوجًى. ٽم
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ٚشَ ډَىاو٘ يثب سًػٍ ثٍ سٮياى ث يس٥ًئٍ ثٍ ٍاكش ي ٽٍ ثب ٽٚٴ ثٍ ډًٹ٬يٚياوي يډ يٖشمياٍاويوي. 

ىپٍ ىٍ َمبن ُډبن يى ي اُ َٙ ثَاىٍ َڈ ٍاكز هًاَي ٙي، ٱبٵڄ اُ اٽَآن ٍا َٕٽًة هًاَي 

ٕمَٹىي ٽٍ  ياُ ىٍياٌُ َب يپيكبڃ ٭جًٍ اُ يٍٙبن ثٍ َمَاٌ ىي َِاٍ َٕثبُ سب ىويان ډٖچق ىٍ 

ياٍى  هيثًډٽبډڄ ثب ٽمټ  يىٍ هٶب يٍٙبن. ويثًى، ثًىٙيٌ اي ځًٚىٌ  يثَا هيثًډس٤ًٕ وٶَار 

ه وٶَار سلز ٵَډبن اي يثَُاڇ ډشٚپڄ اُ آډبىٌ سَ يآن ٍيُ څٚپَ اٝچ يډبيٍاءاڅىَُ ٙيٌ ثًى. ٵَىا

اُ ٍيى ٭جًٍ  يلًن ٭جًٍ ٽَىوي. آن َب اُ ٹٖمشياُ ٍيى ػ ،ييٍٕ يوٶَ ډ ىٌ َِاٍٽٍ سٮياىٙبن ثٍ 

 يڂَ يٵبىاٍان اي ىٍ اويٻ ُډبوييٵبىاٍ ثًىوي ي ثب ٽمټ ى هيثًډ٘ ثٍ وومًىوي ٽٍ وڂُجبوب

ڄ َٶشبڃ يٵبىاٍ ثٍ يٹجب يډپبن َب ،يَيٱبٵچڂاُ اٝڄ  يَيمًى ي ثب ثٌَُ ځيي ٍا ديثٮ يَب ډٖبٵز

ٖز ي يثٽٍ ثبڅٰ ثَ  يجبويدٚش يِ ثب ٹًايَىاى ويس ،. دٔ اُ آن َبٍا ډًٍى َيٳ ٹَاٍ ىاىوي يٖشميا

َيُ هًاَي يه ډجبٌٍُ ديي ىٍ ايٚياوي يٽٍ ىٍ اثشيا ډ يٖشمياي. ي٭بُڇ ځَى ،ويٙي يَِاٍ وٶَ ډ دىغ

ٴ يسًاوي ثب ََ ىي كَ يثَاىٍٗ ىاوٖز ٽٍ وم يين ٽمټ ثَايثب ٍٕ يٙي، دٔ اُ اويٻ ُډبو

 ي.ٙيوَ يب إيوز ي اٵَاى سلز  ٵَډبو٘ ٽٚشٍ يه اُ ډبيٍءاڅىَُ ځَيثىبثَا ،سًاومىي ډٞبٳ ىَي

 يي ي دبىځبويبر ثَ ډبيٍاءاڅىَُ كبٽڈ ځَىاويي دَىاهز ډبڅ يٍا ثٍ ٣َٙ يٵبىاٍ هيثًډ ،ٕذٔ ثَُاڇ

ڄ َٶشبڃ ٍا اُ آن يىٍ آن ػب ځٌاٍى ي ٹجب يىاٍبه يٵيىبن اُ ايا٥مكًٞڃ  ػُزاُ اٵَاى هًى ٍا 

 ه اهَاع ومًى.يَُٕډ

ى٘ يي َُٕډيسَٕ يدبىٙبٌ هًاٍُڇ ٽٍ اُ ٹيٍر ثَُاڇ ََإبن ٙيٌ ي ډ ،بى ډبيٍاءاڅىَُيثٮي اُ اوٺ

ثَُاڇ كَٽز  يٵَايان ثٍ ٕمز اٍىي يَب ي٘ ٽٚيَى، ثب ديبن اي ٹَاٍ ځيډًٍى سبهز ي سبُ ٕذبَ

 يٍ يثٍ سًٝ ا٥ب٭ز ومًى. ا٩ُبٍي ي يثًٕه يٙي. آن ځبٌ ىٍ ډٺبثڄ ثَُاڇ ُډومًى ي ياٍى آوؼب 

ىٍ ٖز ََ ٕبڅٍ يثب يه ثٖز ٽٍ ډيوٍ ؿىيان ٕىڂ يبسيه هًاٍُڇ ډبڅييٍٙبن ثَُاڇ ثَ َُٕډ

اُ ٥َٳ ٙبٌ ىٍهشبن،  ياُ سه ثٍ هًاة ٍٵشٍ  يُويځ يثب ثَآډين ػًاوٍ َب ،ٍانبډًٕڈ ثُ ياثشيا

 بى ي ا٥ب٭ز دَىاهز ځَىى. ياوٺ يه ثٍ وٚبوٍ يآن َُٕډ

ثٍ ىٕز آيٍىن ػبٌ ي  يڄ إًاٍان ي آوبن ٽٍ ىٍ ديي ٽٍ ٕيثَُاڇ ثب٭ض ځَى يىٍ د يد يَب يَيُيد

 يه اٵَاى اُ وؼجبياٽظَ ا. سلز ٵَډبن اي ٍيان ځَىى يه َبيډٺبڇ ي طَير ثًىوي، ثٍ ٕمز َُٕډ

ىٍ  يبٵز اډب كشي يڄ ډيسٚپ ،ي ٝبكجبن ٹال٫ ي ىَبر ٽٍ ثٍ ىَٺبوبن ډٮَيٳ ثًىوي يشيٽًؿټ يال

سلز ٵَډبن  يه َبيِان ُډيز ي ډيثٍِٿ ٽٍ اُ و٪َ ٍسجٍ اَٙاٵ يٚبن اُ يإذًََان هبويان َببوِيډ

 يين ثب ٍييآوبن ثالٵبٝچٍ دٔ اُ ٍٕ ٵَايان يػًى ىاٙز. ،ځَٵشىي َڈ يثبالسَ اُ ىَٺبوبن ٹَاٍ ډ
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ي ي ثٍ هيډز ثَُاڇ يځَى يه ډييٚبن سأڂبَِيٙيوي ي ٍسجٍ ي ػب يَٵشٍ ډيځٚبىٌ س٤ًٕ يٍٙبن دٌ

ت سَ ي سًاومىيسَ يبٍ ثَُاڇ ََ ٍيُ ډُيسلز اهش يو٪بډ يَييت ويه سَسيآډيوي. ثي يىٍ ډ

بٕشمياٍ اي ىيٍ يَ ٕيىبن ٥َٵياٍ ٙبدًٍ ي يُيشوز وٚيه دبيِثيه اډَ اُ ؿٚمبن سيي ا ييځَى يډ

 ومبويٌ ثًى. 

ه يبر ثًى ي ايدَىاهز ډبڅ ،بالريَىٕز ي َُٙثبوبن ايبى ٙبَبن ُيه ٭الډز اوٺيىٍ آن ُډبن ډُڈ سَ

دٔ اُ ثٍ سوز وٖٚشه ٙبدًٍ  ځٌاٙشٍ ٙيٌ ثًى.ثُمه  يٮىئ هبويان ډَُان يٍئ ي ٽبٍ ثَ ٭ُيٌ

چٍ اُ يه يٕيىاٙشٍ ثبٙىي ي ثي يډٺبډبر ىٍثبٍىٍ  يهبويان ډَُان َڈ ُٕمىپٍ يا يثَا

ه هبويان ياځٌاٍ ئ ايثٍ ٍئيُيَ اډًٍ ډبڅيٍ 33ډٺبڇ  ي ثٍ اي يٵبىاٍ ثمبوىي، ،يٙبدًٍ ٍا١ يٙبَىٚبَ

ٹيٍر اي ثٍ ثُمه  يي. ٙبدًٍ دٔ اُ ٵشق ډبيٍاءاڅىَُ س٤ًٕ ثَاىٍٗ ي اٵِين ٙين ََ ٍيٌُ يځَى

سلز ٵَډبن اي ٍا  يه َبيبر َُٕډيٍا ثٍ وِى ثَاىٍ ٵَٕشبىٌ ي ډبڅ يبسيه ډبڅيىٕشًٍ ىاى سب ډأډًٍ

 ٥چت ٽىي. 

*** 

وٖٚشٍ ي ډٚٲًڃ َٝٳ ٥ٮبڇ  يا يدٚز ډيِ ؿًثٹَٞ،  ياُ سبالٍَب يىٍ يپ ٹجبىٙبدًٍ ثٍ َمَاٌ 

ثًىوي ٽٍ ثُمه ثَ آوبن ياٍى ٙي. ؿىي هيډشپبٍ ىٍ ا٥َاٳ ډيِ ايٖشبىٌ ي ډٚٲًڃ هيډز ثٍ 

سٮ٪يڈ ومًى. ٙبدًٍ ىٍ 34ىي ٕالڇ ٽَى ي ىٍ ډٺبثچٚبن  ٙبَىٚبٌ ي يُيَ ا٭٪ڈ ثًىوي. ثُمه ثٍ آن

ىاٙز  ٕزٽٍ ىٍ ى يٙشسپٍ ځً ياوڂٚشبو٘ ثب ثبٹيمبويٌ  يٽٍ َٕٗ دبييه ثًى ي ثٍ يٕيچٍ  يكبڅ

ٍا  سلز ٵَډبو٘ يډبڅيبر َُٕډيه َب ڇآيب ثَاىٍت ؿٍ ٙي؟ هُٽَى، اُ ثُمه دَٕيي:  يډ يثبُ

َٕٕبڇ آيٍ اُ  يػىڂ يىٍ َبيَِ يٚبن ثٍ ثُبوٍ يإَيٍڇ. َ يهثُمه دبٕن ىاى: ؟ دَىاهز

ز ػبڇ ي٭ٞجبوٙبدًٍ وبځُبن ٽىشَڃ هًى ٍا اُ ىٕز ىاى ي ثب  يوي.يٍُيَ يبر هًىىاٍيدَىاهز ډبڅ

هًإز  يډيِ ٹَاٍ ىاٙز، ثٍ ٥َٳ ثُمه دَسبة ومًى. ثُمه ډ يىٕش٘، ٍي يٍا ٽٍ دُچً يَٙاث

بى يوز. ٙبدًٍ ٵَي٘ ٍيَب څجبٓ يىَي، اډب ػبڇ ثٍ اي ثَهًٍى ٽَى ي َٙاة ىاهڄ آن ٍي يػب هبڅ

٭مڄ  ي٭١ٍَ  َاځ ؟!يوياٍ اٍ آنځَٵشه  يٽٍ سًاوبي يَٖش يا يدٔ سً ؿڂًوٍ يُيَ ډبڅيبس ي:يٽٚ

سً  يثٍ ػب اٍ يَٽٔ ىيڂډه  ٽه سب يَي... ََ ؿٍ ُيى سَ ٽىبٌٍ ځيىيث ي٘ وميٍا ىٍ هً ثٍ ي٩بيٶز

ثٍ ٙبَىٚبٌ ٍا وياٙز. سمبڇ هيډشپبٍان  يثُمه ٽٍ ًٙٽٍ ٙيٌ ثًى، سًان دبٕوڂًيڈ. يډىًٞة ومب

ٙبدًٍ ٍا آٍاڇ  ،ٽَى يډ يٽٍ ٕٮ يي ىٍ كبڅ ثَهبٕز اُ ػب ٹجبىىٕشذبؿٍ ٙيٌ ثًىوي. ىٍ ايه كبڃ 

 ي.ٽىشَڃ ٽىي بن ٍاهًىس إز ثُشَ .ٙمب ويٖز يَٕيٍڇ، ايه ٥َُ ٍٵشبٍ ٙبيٖشٍ ٽىي، ثٍ اي ځٶز: 
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سٮ٪يڈ ٽَى ي آوؼب ٍا سَٻ مٍ يَٕإثُمه . ييثَ يواسً يډٍيي٘ ٍا ثٍ ٥َٳ ثُمه ثَځَىاوي:  ٹجبى

ثىيٌ دبٕن ىاى:  جبىٹ؟ ٽىڈډه ثبيي ثب ثَاىٍ َٕٽٚڈ ؿٍ دَٕيي:  ٹجبىاُ  يومًى. ٙبدًٍ ثب وبٍاكش

 ٽٍ اډَيُ ىٍ كبڃ يٹ٫ً ي، ٍاػ٬ ثٍ اسٶبٹيىاىي اسَٻ دبيشوز ٍ يٽٍ ٙمب ثٍ اي اػبٌُ  يٹجالً، ُډبو

 يز ډىبٕجيي ثٍ اوش٪بٍ وٖٚز سب ډًٹٮيثبٽبٍ اُ ٽبٍ ځٌٙشٍ. َ ثٍ ٙمب َٚياٍ ىاىڇ. كبال ىيڂ إز

ز يسًان اي ٍا وبثًى ٕبهز اډب ثب ډًٹٮ يَى. آن ځبٌ ډيىاىٌ ي ثَاىٍسبن ىٍ كبڃ ١ٮٴ ٹَاٍ ځ يٍي

٘ اوؼبڇ َُيسًان ٭چ يوم يؾ اٹياڇ ډإطَيٽٍ َڈ اٽىًن اي ىٍ َٙٷ ٽًٍٚ ىاٍى، َ يا يبٍ ٹًيثٖ

ىٍ ٍا سَٻ ومًى. يٱٌاهًٍسبالٍ اُ ػب ثَهبٕز ي  .وبٍاكزسچن ٙيٌ ثًى ٙبدًٍٱٌا ٽبډالً ثَ  ىاى.

اُ ٙير  سًاوي. يبٵز ٽٍ وميىٍ ياډب ثٍ ُيىٚىُبى ٹجبى ٭مڄ ٽىي، يهًإز ډ٦بثٸ د ياثشيا اي ډ

ڂَ ياُ ٍياو٘ ٍهز ثَ ثٖشٍ ثًى. ى يځٚشٍ ي ٙبىٽبډ ٠ٲډىٽبډالً ثَ اي  يبڃ ثَاىٍ ُويځيٵپَ ي ه

 يب ٙجبوڂبَبن ثًٍٕ اُ څت َبيڄ ىَي يسٚپ يػٚه ي ٙبى يٍٚ ډَإڈ َبيډظڄ َم سًاوٖز يوم

ٌَ يػبٌ ي ډٺبډ٘ ٽبډالً س ناُ ىٕز ىاى ي٘ ي وڂَاوياٗ اُ ٙير سًٚ يَى. ُويځيبن ثَځيجب ٍييُ

ڄ يسٚپ يه كبڅز إٶجبٍ ثََبوي، ؿىي ٍيُ ثٮي ډؼچٖيىپٍ هًى ٍا اُ ايا يه ثَايٙيٌ ثًى، ثىبثَا

ه ٽبٍ يڂَان ايثڂٌاٍى، ى ٘ي٘ دبيد يسًاوي ٍاَ يىاى ي ثٍِځبن ٍا ثٍ آن ى٭ًر ومًى سب اځَ ٹجبى وم

 .بثىييډٚپچ٘ ث يثَا يهًإز سب ٍاٌ كچ ثٍِځبناوؼبڇ ىَىي. ډؼچٔ ثَ دبٙي ي ٙبدًٍ اُ ٘ يٍا ثَا

 ،ځٶز يډيٌ ٕوىبوآ٘ يي. ډًثي ثٍِٿ ديىٍ اثشيا ٍي ثٍ آُاى ٙبى ٽَى ي اُ اي هًإز سب ٕوه ثڂً

يٌ ثًى ي اي يثٍ ًَه آُاى ٙبى وَٕ يياٹ٬ ٍاٌ كچ ٙي. ىٍ ييٌ وميىٍ آن ى يِ ثٍ ىٍى ثوًٍياډب ؿ

ه يىٍ ا بيٍى.يڂَ ثٍِځبن ٽڈ ويىٍ ډٺبثڄ ى ،ومًىٌ ثًى يٽَىٌ ي ٕٮ يٍا َٕ َڈ ثىي يسىُب ٕوىبو

ثًى،  يسالٵ ي٘ هًى ثٍ ٭چز ٭مڄ ثَُاڇ وبٍاكز ثًىٌ ي ىٍ ديَ ؿىي ٍيُ ديكبڃ ثُمه ٽٍ اُ سلٺ

ايىؼب ٽبډالً ىٍ  ...ډىيٌْ ...ډبىٍ ثَُاڇ ...َٕيٍڇ ىٍ ډٺبثڄ ٙبَىٚبٌ ځٶز: سٮ٪يڈي ثٮي اُ ػچً آډيٌ 

ثٍ  ٍا هًى،ډبىٍ يآُاى يىٍ اُايڈ َي اُ ثَُاڇ ثوًا ځَٵشٍثٍ ځَيځبن  ٍا ايإز اهشيبٍ ډبٕز. ثُشَ 

 .ييومبډب سٖچيڈ 

 .إز ثچٍ ىٍٕز _

 .ٖزهًثي يوٺٍٚ  _

 ٕز. اايه ثُشَيه وٺٍٚ  _
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 ي ييًٕبٽز ٙ ٽٚيي ي ځٶز: يوٮٌَ اٹجبى، وبځُبن  ٽٍو٪َ ثُمه ٍا سأييي ٽَىوي ټ يټ ثٍ يثٍِځبن 

 .ييبوثٍ ثيَاٍَ وپٚي ي يثَ اي وٚبن ويٍَاٌ ٱچ٤  ي.ييٙبَىٚبٌ ػًان ٍا ځمَاٌ وىمبثي٘ اُ ايه 

 ٹجبىٕبثٸ هًى ثبُځٚز.  ي، َٕٗ ٍا دبييه اوياهز ي ثٍ ػبًٙٽٍىٍثبٍيبن ٕبٽز ٙيوي. ثُمه 

ٽڄ  ،َٕيٍڇ ٙمب ثب ايه ٽبٍ ثچىي ي هٚمڂيه ځٶز: يٙبدًٍ ايٖشبى. ثب ٝيا يَيثػچً آډي ي ٍي

ٽٍ  إز كپًډز ؿٺيٍ ١ٮيٴهًاَىي ځٶز، . ډَىڇ ييىَ يډاُ ىٕز  ابډٮٍ ٍىٍ ػ نبشكيظيشِ

سٖچيڈ ٙين ٵَُويٗ ثٍ ځَيځبن ځَٵشٍ. ډه اُ ٙمب َٶز ٍيُ ٵَٝز  يثَا اَمَٖ دبىٙبٌ ٕبثٸ ٍ

ن دييا ٽىڈ.ىٍ ٙت َٶشڈ ثٍ ډالٹبر ٙمب بډٺبثچٍ ثب ثَاىٍس يثَا يڈ سب ٍاٌ كڄ ډىبٕجَهًا يډ

 ڈ.َى ي... ډه َٶز ٍيُ ثٍ سً ٵَٝز ډةًثٖيبٍ ه :ٙبدًٍ ثب څجبن څَُان ځٶز .هًاَڈ آډي

*** 

هًإز ثياوي  يوٖٚشٍ ثًى. ډ ٹجبىٹَٞ ثٍ اوش٪بٍ  ياُ اسبٷ َب يٙت َٶشڈ ٵَا ٍٕيي. ٙبدًٍ ىٍ يپ

ٙي ي ٙت اُ ويمٍ  يُډبن اوش٪بٍ ٥ًالو .ُوي يٽىي يب ٵٺ٤ الٳ ډ يهًى ٭مڄ ډ يثٍ ي٭يٌ  ٹجبىآيب 

ٍٵز.  يُى. ىيڂَ ىاٙز كًٝچٍ اٗ َٕ ډ يٹيڇ ډ يوٖٚز ي ځبَ يډ يځٌٙز. ٙبدًٍ ځبَ

ٵٺ٤ ىٍ كبڃ الٳ  يڅٮىش ډَىٻ :ځٶزسٞميڈ ځَٵز اسبٷ ٍا سَٻ ٽىي ي ثٍ ثٖشَ ثَيى. ثب هًىٗ 

كبڃ ُى، ىٍ  يهًىٗ كَٳ ډٙبدًٍ َميه ٥ًٍ ٽٍ ثب ىٍثبٍيبن ٕجټ ٽَى.  يػچً َاُىن ثًى ي ډ

. ا٭الڇ ومًىثًى ٽٍ وبځُبن ىٍ ثبُ ٙي ي ٍئئ سَٚيٶبر يٍيى يُيَ ا٭٪ڈ ٍا ثٍ ٥َٳ ىٍ اسبٷ كَٽز 

ياٍى ، ىاٙزٍا ىٍ ىٕز  يا يؿبىٍ ٹي ثچىيِ ٽٍ ىٕز ٵَىِ يىٍ كبڅٹجبىهًى ايٖشبى.  يٙبدًٍ ثَ ػب

ډٚوٜ دًٙبوي.  يٵَى سبٌُ ياٍى ٍا ډ يثچىي ثًى ٽٍ ٽبډالً ثين ي ؿٌَُ  ياسبٷ ځَىيي. ؿبىٍ ثٍ ٹيٍ

ش٘ ډٚوٜ ځَىى. يًٙى ي ًَ ييه ٹَٞ ٙىبٕبيهًاَي َمَاَ٘ س٤ًٕ ٕبٽى يثًى ٽٍ ٹجبى وم

 يثٍ ػب ٹجبى ؟ٖزيٽ اي دَٕيي: ٹجبىاُ  ،وڂَيٖز يٽٍ ثب سٮؼت ثٍ سبٌُ ياٍى ډ يٙبدًٍ ىٍ كبڅ

ٍئئ سَٚيٶبر ثٍ  ڂٌاٍ.سىُب ث اډب ٍ ځٶز: يٙبدًٍ ٍي ثٍ ٍئئ سَٚيٶبر ٽَى ي ثب څله ډلپم

ثٍ اوش٪بٍ ايٖشبى سب ٍئئ سَٚيٶبر هبٍع ٙيٌ ي ىٍ  ٹجبىٙبَىٚبٌ سٮ٪يڈ ٽَى ي اسبٷ ٍا سَٻ ومًى. 

ايه ٍاٌ كڄ  ډاليڈ ځٶز: يچيهثَځَىاوي ي  ٙبدًٍٍا دٚز َٕٗ ثجىيى. ٕذٔ ٍيي٘ ٍا ثٍ ٥َٳ 

اي  يؿبىٍ ٍا اُ ٍي ،َٕي٬ يثٍ ٕمز سبٌُ ياٍى ٍٵز ي ىٍ يټ څل٪ٍ ثب كَٽش ٹجبىډٚپڄ ٙمبٕز. 

. ىهشَ ييځَىثچىي  ٗآٌ اُ وُبى يىَبن ٙبدًٍ اُ سٮؼت ثبُ ډبوي  ،سبٌُ ياٍى يثب ىيين ٍيثَىاٙز. 

 ىٍ ډٺبثڄ اي ثًى. َايځاڅٮبىٌ  ٵًٷ يٵَام ي ؿٚمبو ييٽٚييٌ، ٕيىٍ َب يثب اوياډ يثٖيبٍ ُيجبي

ٙبوٍ َبي٘ اٵشبىٌ  يًٍٝر ٍي اُ ىي ٥َٳ ،سمبيڄ ىاٙز يثٍ َٕه يځيًٖان ثچىي ٕيبَ٘ ٽٍ ٽم
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وَڇ ي  يٽٚييٌ، سى يثبٍيټ، اوڂٚشبو يهَى، ٽمَ ي. ٍوڀ ًٍٝس٘ َٕم ي ٕٶيي، دبَبيويثًى

ىٍ  ىهشٍَا ىٍ ثَ ځَٵشٍ ثًى، ََځِ ثٍ ډبوىي ايه  يإشًاٍ ىاٙز. ٙبدًٍ ٽٍ سبٽىًن ُوبن ثٖيبٍ

بدًٍ سًاوٖز ثَ هًى ثٍ ٕپًر ځٌٙز سب ايىپٍ َٕاوؼبڇ ٙ يؿىي څل٪ٍ ااٗ ويييٌ ثًى.  يُويځ

ٽَى ي ثب  ٹجبىډٖچ٤ ًٙى. اي َٕٗ ٍا سپبن ىاى سب هًى ٍا اُ ثُز ي كيَر ثٍ ىٍ آيٍى. ٕذٔ ٍي ثٍ 

اُ ايه ُن،  يډه ثب ٽبډؼًي يَهًا يآيب سً ډ ٍٕيي ځٶز: يثٍ و٪َ ډ ي٭ٞجبو يٽٍ ٽم يڅلى

 يَٕيٍڇ. ايه ُن ثٍ ٍإشَ يه دبٕن ىاى: ٹجبى ؟!ٵَاډًٗ ٽىڈ اډٚپالر ثٍ يػًى آډيٌ اُ ثَاىٍڇ ٍ

 يډيٌ ثٖيبٍ سٶپَ ٽَىڇ، ٍاَآايىپٍ ډه ىٍ ډًٍى ډٚپڄ ثٍ يػًى  ثٮي اٍُاٌ كڄ ډٚپڄ ٙمبٕز. 

سمبډيٍ َٶز َُٙ  يثَىٌ ٵَيٙ يډه ثٍ ثبُاٍَب. يثٍ ًَىڈ ٍٕيي ٽٍ ٙبيي ىٍ سًٍٞ َيؾ ٽٔ وڂىؼ

 ااَٙاٳ ثٍِٿ ٍ يَب ٕذٔ هبوًاىٌٽَىڇ ىٍ آوؼبَب ويبٵشڈ.  يډيائه ٍٵشڈ اډب آوـٍ ٍا ػٖشؼً ډ

ىٍػٍ  يهبوًاىٌ َب آن ځبٌ ثٍډه ثَ آيٍىٌ وٚي.  يٹَاٍ ىاىڇ اډب ىٍ آوؼب ويِ هًإشٍ  يډًٍى ثٍَٕ

ډَاى ىڃ كبٝڄ  ،ٵَايان يا٭يبن ډَاػٮٍ ٽَىڇ سب ايىپٍ َٕاوؼبڇ ثٮي اُ ٽًٙ٘ َب ىيڇ ي دبييه سَِ

ثبڅڈ ٽٍ سًاوٖشٍ اڇ ثٍ  يثٍ هًى ډىٍ ډٺبثڄ ٙمبٕز.  ،هًإشڈ دييا ٽىڈ يي اٽىًن آوـٍ ٍا ډځَىيي 

 ڈ.ٶپَىيه وَييي َٕاٵپىيٌ َٕ ثٍ دب ٹًڃ هًى ٭مڄ ٽَىٌ ي ىٍ ډٺبثڄ دبىٙبٌ َٙډڂيه ي هؼڄ وجبٙڈ

 اٍى. آن ځبٌ ىيثبٌٍ څت ثٍ ٕوهٌڂثٽَى سب ٽالډ٘ سأطيَ الُڇ ٍا ثَ ډوب٥ت ٕپًر  ياويٽ ٹجبى

ثٍ ٭ىًان ثَاىٍ ٙمبٕز ٽٍ  يه ي٩يٶٍ ياهشيبٍ وپَىٌ ي ا ين َىًُ َمَٖباىٍسثَځًٚى ي ځٶز: 

 يَمَاٌ وبډٍ ا اٍ جبٍييىهشَ ُه ي. ٙمب ايإٓشيه ثبال ثِوي ٘يثَاىٮمز اي يه يڅيثٍِٿ سَ ي َمـى

ثٍ ىٍثبٍيبن  اي ځىبٌ ځٌٙشٍ ٍ ُىٌي ډلجز  ي. ىٍ وبډٍ ىڇ اُ ىيٕشيَٕشيٶثَُاڇ ث يثَاډَُثبوبوٍ 

ييي ٽٍ كپًډش٘ ًي ثٍ ثَُاڇ ثڂ ومًىٌ يوبځٌٙشٍ اكٖبٓ دٚيم ياُ ٽَىٌ َب. ييىَكًٖى وٖجز 

اُ كٖه ويز ثَاىٍ ثٍِٿ سَ وٖجز ثٍ  يىيڂَ َڈ وٚبوٍ ا يډًٍى سأييي ٙمبٕز. ايه ُن ي َيايب

ٕپًر  يؿىي څل٪ٍ اىيثبٌٍ ٹجبى ىاى. يځًٗ ډ ٹجبىٙبدًٍ ثب كيَر ثٍ ٕوىبن  ٽًؿټ سَ إز.

ثب  يآډًهشڈ ٽٍ ؿڂًوٍ ثٮي اُ وِىيپ ىهشَډه ثٍ ايه  آن ځبٌ ثبٍ ىځَ ثٍ ٕوه ىٍ آډي ي ځٶز:. ٽَى

ي ي يومبسميِ  ٍا ن هًىآ يچٍ يٍ يٕسب ث ىٕز اي ىَيثٍ  ييدچ يآڅًىٌ ثٍ ََُ يدبٍؿٍ ا ،نبثَاىٍس

ي ثٍ  مبٍ هًاَي ٙييَ ډىش٪ٌَ ثيثٍ ٥ًٍ ٱثَُاڇ ه ياٹٮٍ ياُ ا. ؿىي ٍيُ ثٮي ييوؼبٕز اُ سه ثِىا

يب  ي٭چز ثيمبٍ وًاَىي سًاوٖزسَيه دِٙپبن َڈ و ٷًكب ي. كشييځً يٍا يىا٫ ډ يىاٍ ٵبو يآٍاډ

 ډشًػٍ يي ه٦َ إز ، ٽبډالً ىٍ اډبنىوبڇ ىاٍ ٍٽٖبوبَڈ ٽٍ  ىهشَ. ايه ىَىيسٚويٜ  آن ٍاىٍډبن 

َاڇ ؿىي ٍيُ ثٮي ُايالً ث ووًاَي ٙي ؿَا ٽٍثَُاڇ ثب اي  يثيمبٍ يډشًػٍ ٍاث٦ٍ  يويٖز. ٽٖ اي

ٽٍ ډَث٣ً ثٍ ُن ي  ؿىبن ثٍ و٪َ ووًاَي آډيػًى آډيٌ يثٍ  يثيمبٍ ىپٍيىيڇ ا ...مبٍ ځٚشٍ إزيث
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 ييه َبډياٹ٬ ٙيٌ ي ُ إذُجيديٍ ٍٽٖبوب ىٍ ځٌٙشٍ ډًٍى ٩چڈ هبويان . يَمجٖشَ ٙين ثبٙ

ڇ ٽٍ ٌ ا. ډه اُ ٥َٳ ٙمب ثٍ ٍٽٖبوب ٹًڃ ىاىيٌ إزيځَى ١ج٤ انإذبَجيس٤ًٕ  آوبن يډًٍيط

ه هيډز اُ ٙمب يا يِ ثٍ اُايو يٵبهَي دبىاٗ  ًٙىهبويان اي ثبُځَىاويٌ ُډيه َب ثٍ  آنسمبڇ 

ٕپًر  يز ډٮبثبوٍ اٗ څل٪ٍ اچيك ٽالڇٖشبى ي يُثبن دَ سًان ٹجبى اُ كَٽز ثبُ ا بٵز ىاٍوي.يىٍ

 يځًي ،وڂَيٖز يثٍ ٙبدًٍ ډ يُى، ثب وڂبٌ ٵوَ ٵَيٙبوٍ ا يٽٍ څجوىي ډ ي. اي ىٍ كبڅبٍ ومًىياهش

ايىـىيه ډپبٍاوٍ ثپٚي. ٙبدًٍ ؿٚڈ اُ  يٽَى ٽٍ سًاوٖشٍ إز، وٺٍٚ ا يٽبډالً ثٍ هًى اٵشوبٍ ډ

ثَځَٵز ي ثٍ ٍٽٖبوب ؿٚڈ ىيهز. اي يپجبٍ ىيٍ ٍٽٖبوب ؿَهيي ي ٽبډالً اي ٍا ثَاوياُ ٽَى.  ٹجبىىَبن 

 يسًوڈ ثَا يكيٴ ٽٍ ډه وميپييڂَ ٹَاٍ ځَٵشىي، ٙبدًٍ ثٍ ٍٽٖبوب ځٶز:  يىيثبٌٍ ٍي ىٍ ٍي ييٹش

 يٙبدًٍ آَ .ثپبٍر اُ سً ثَىاٍڇڈ ي يبُډبيٴ سه سً ٍا ثي٥ٮڈ څ٦ ىټيَڈ ا ٹجبى يثٍ وٺٍٚ  كًٞڃ

 يٹَاٍ هًاَډه ىٍ ٙمبٍ ُوبن  ،ي٘ ثبُځَىيي هًيدچز اُ ډأډًٍي آن ځبٌ ٽٍاډب ٽٚيي ي اىاډٍ ىاى: 

ىٍ ډٺبثڄ  يثب ٩َاٵز اويٽ ،څجوىي ثٍ څتٍٽٖبوب  هًاَي ثًى.ډُيب  زيثَا يَځَٵز ي ََ ؿٍ ثوًا

ه ٭ىَٞ يِ سَي٭ِ ،ي ثب اهالٛ ڇٌ اآډبى ىٚبٌٵَډبن ٙبَ ياػَا يډه ثَاهڈ ٙي ي ځٶز: ٙبَىٚبٌ 

ٵًٷ اڅٮبىٌ  يٙبدًٍ ډشًػٍ ٙي ٽٍ ٍٽٖبوب ٝياي ٽىڈ. يڈ ٍا ىٍ ٍاٌ هيډز ثٍ ٙمب ٵيا ډيَ ييػًى

وڂَيٖشىي سب  يًَٓ اوڂيِ ثٍ يپييڂَ ډ يٙبدًٍ ي ٍٽٖبوب ثٍ ًٍٝس يىڅٶَيت ىاٍى. ؿىي څل٪ٍ ا

، ثب ىييومبهَاة  ٍا َوي ي وٺٍٚ اٗيي آن ىي يپييڂَ ٍا ىٍ ثَ ځيسَٕ يٽٍ ډ ٹجبى ،ايىپٍ َٕاوؼبڇ

سٮ٪يڈ ٽَى ي اسبٷ ٍا ىڅَثب  يثٍ ًٍٝسٍٽٖبوب . ييثَ يواسً ية. ډًثٖيبٍ ه :سلپڈ ثٍ ٍٽٖبوب ځٶز

ثٖيبٍ ُيجب ٍاٌ وڂَيٖز.  ياي ډ ٍٵز، ٙبدًٍ ثٍ ٍٵشبٍ يسَٻ ومًى. َمبو٦ًٍ ٽٍ ٍٽٖبوب ثيَين ډ

وٚبن اُ اٝبڅز  ،ډشبوز ي يٹبٍ اي ىٍ ٍاٌ ٍٵشهىاٙز.  ي اٵًٖوڂَاوٍ ىڅذٖىي يي ٍٵشبٍ ٍٵز يډ

ډه ډ٦مئىڈ ٽٍ ايه ٍي ثٍ ٙبدًٍ ٽَى ي ځٶز:  ٹجبىٍٽٖبوب اُ اسبٷ هبٍع ٙي،  يسَثيز اي ىاٙز. يٹش

ٚبن ٍَىمًن بٍ هبډُياي ٍا ثٍ ى٘ ٕبُى ي يَ هًيهًاَي سًاوٖز ىڃ ثَاىٍسبن ٍا إ تيىهشَ ىڅٶَ

اثَيان ىٍ َڈ  ٹجبى ى.ىاٍ ټٽًؿ يسً ايَاى ياډب وٺٍٚ سأډڄ ٽَى. ٕذٔ ځٶز:  يٙبدًٍ اويٽ ي.يومب

يپييڂَ  يٵَيٶشٍ  يثٍ ٍإشي ثَُاڇ  ىهشَايه  اځَ ٙبدًٍ دبٕن ىاى: ؟َٕيٍڇ يؿٍ ايَاىٽٚيي: 

... إز ٽٍ ډٺبڇ ډه ثبالسَ اُ ثَُاڇ إز َڈ ٽٍ ثٍ ٹ٢يٍ ثىڂَيڈ، ىٍٕز ي؟ اُ و٪َ ٭ٺچًٙوي، ؿٍ

ُوبن ٵَايان ډه إز ٽٍ ََ ٍيُ ثَ  ٍٹَاٍ ځَٵشه ىٍ ٙمبثُشَ اُ  بٍيثٖاډب سىُب َمَٖ ثَُاڇ ثًىن 

ٖز يب اډپبن آن ويځَىى. آ يٚبن ََځِ ثٖشٍ ومييػًى يٌَ يځَىى ي ىا يٚبن اٵِيىٌ ډيا ي٭يٌ 

َُاڇ ډب ثٍ ث يبيڂَ اُ ٍ٭بيى يبٍيډبوىي ثٖثٍ ي  ىاىٌٵَيت  اډب ٍ يڅٶَيت َمٍ ه ىهشَ ىيٽٍ ا

ثَ  يدًُهىيثٍ وبځبٌ وڂَيٖز.  يثٍ اي ډ وبثبيٍاوٍ يثب كبڅش ٹجبىٕوىبن ٙبدًٍ سمبڇ ٙي.  ى.ثذيًوي
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ثجوٚيي  َاډ: ومًى يه ٽچمبر ٍا َؼين څجبن ثٍ سپبن ىٍ آډيٌ ي اآڅجبو٘ وٺ٘ ثٖز. آن ځبٌ 

ه يٽٍ ثب ًٽبير هًى اٹجبى اډب وبٍاكز ٙي ٹجبى بني٥َُ ثٙبدًٍ اُ  ڈ.يځً يه ډيؿىَٕيٍڇ ٽٍ 

، ايىؼب ٽبډالً ىٍ اهشيبٍ ډب ٹَاٍ ٍٽٖبوب يهبوًاىٌ اىاډٍ ىاى: سًػٍ  يډ٫ً١ً ٍا ىٍٻ ٽَىٌ ثًى، ث

سمبڇ  يىٍ ٱيَ ايه ًٍٝر ثب وبثًى ى.ځيَ يډ يدبىاٗ هًث ،يٽى ي٭مچ َاډ يايوٺٍٚ  َ. اځيىاٍو

 هًاَي ٙي.اٹًاډ٘ ډؼبُار 

*** 

 يثَُاڇ ثَ سوشٽىي،  يٍ وميٍا ََ ٍيُ ثَ ډب َيٽٍ ډبوىيٗ هيايوي  يجبيُ يَبٍيُػمچٍ اُ  يٍيُ

ځٌٍاوي ٽٍ وبځبٌ  يډ يٍ ُىٌ ي ٍيُځبٍ ثٍ هًٙيسپ ،وياٙزشوز يىٍ دبٗ ٍٽٍ ٽڈ اُ سوز ثَاىه يٍُ

ټ يي. ديٽبٍيان دَٕ يثَُاڇ ىٍثبٌٍ اُ ػبوت ثَاىٍ ىاى.  يياوٍثَ اي ياٍى ٙي ي هجَ اُ يٍيى ٽب يپيد

بن ياٍى ٙيٌ ي ييٍيى ىاى. ٽبٍياو يثَُاڇ اػبٌُ  ٖز.يي ىيٕشيثٍ ٍٕڈ سؼي ييبيثڂٶز ٽٍ َيا

ٙبدًٍ،  يػچً آډي ي وبډٍ  ٙبنثَُاڇ آيٍىوي. آوڂبٌ َٕدَٕز  يځَاوجُب اُ ػبوت ٙبدًٍ ثَا يبيَيا

 ٕبالٍ ځٶز: وًاوي. دٔ اُ آن ٍي ثٍ ٽبٍيانثٍ ىٹز ثِثٍ ىٕز ثَُاڇ ىاى. ثَُاڇ ډَُُ اُ وبډٍ ځًٚى ي 

 ثَُ ډه اوشوبة ومًىٌ إز. يىؼب وًٙشٍ ٽٍ َمَٖيثَاىٍڇ ىٍ ا

 ه إز َٕيٍڇ.يؿى يآٍ _

 اي ٽؼبٕز؟ _

 ڈ.ٽى يسبن ډ يىټ ډٮَٵيىؼبٕز َٕيٍڇ. َڈ ايَم _

 ى،بن آوبن وُبن ثًيٽٍ سب آن څل٪ٍ ډلؼت ىٍ ډٍا بن ٍٵز ي ٍٽٖبوب يٍياوببن ٽيٽبٍيان ٕبالٍ ثٍ ډ

 ٍٽٖبوب ييجبيبن ثچىي ٙي ي ُيجب ٍي ثڂٚبى. آٌ اُ وُبى ىٍثبٍيآن ُ يػچً آيٍى. آن ځبٌ وٺبة اُ ؿٌَُ 

هڈ ٙي. آن ځبٌ ُثبن  يىٍ ډٺبثڄ ثَُاڇ اويٽ ،تيىڅٶَ ياي ثب كَٽبس .وُبىَ يَمڂبن سأط يثَ ٍي

 هَإبن، يٵَډبوَيا ،ىٍيى ثَ ٙبَِاىٌ ثَُاڇ ىڂًوٍ ثىًاهز:ي٘ َٙي٫ ثٍ ؿَه٘ ومًى ي ايىڅَثب

مٍ ثبُ ثٍ يثب ىَبن و هٚټ ٙيٌ، يؿًن ډؼٖمٍ ثَ ػبثَُاڇ سَٽٖشبن، ٽًٙبن ي ډبيٍاءاڅىَُ. 

ؿىبن ډؼٌية اي ٙيٌ ثًى ٽٍ ُثبن ىٍ ىَبو٘  ييځٶز ځً يوم يٖز ي ٽالډيوڂَ يٍٽٖبوب ډ

ه ډ٫ً١ً ياهبٛ هًى ىٍ ىڇ ډشًػٍ  يَٽيثب ُ ،ٖشبىٌ ثًىيٽٍ ىٍ ٽىبٍ سوز ا يٍٙبن. ييؿَه يوم

ڈ يه ُن ٕيثيان ي آځبٌ ثبٗ ََ آوـٍ اُ ا :ټ ومًى ي ُډِډٍ ٽَىيوِى ثَُاڇدٔ َٕ ثٍ ځًٗ  .ييځَى

ٽٍ ََآ ىٍ ٹچت ىٙمىبن  يسب ؿٚمبو يثؼً يدٔ اُ اي ىيٍثبٙي.  يوم يَځيػِ س ،سه ثٍ سً ٍٕي
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هًى ٍا  ثَُاڇ َٕٗ ٍا سپبن ىاى ي كًآ ىي.يوڂَا يپيََځِ هبډًٗ وڂَىوي ي ثٍ سبٍاٵپىىي،  يډ

 اډب ٍى ٽَىن اي هالٳ اىة إز. ىيثبٌٍ ډشمَٽِ ومًى. آن ځبٌ ىٍ دبٕن يٍٙبن وؼًا ٽىبن ځٶز:

 ه إز َٕيٍڇ.يؿى يآٍ _

 ي ٽَى؟يدٔ ؿٍ ثب _

 ي.ياډب ثٍ هًى ٍاٌ ويَ ،ييَي٘ ثذٌياي ٍا ىٍ ثبٍځبٌ هً _

 ة.ًبٍ هيثٖ _

 شوز ځِاٍٗ وجَى.يډب ډ٦چ٬ وڂَىى ي ثٍ دب يٹت اي ثًى سب اُ إَاٍ ىٍيواي ډَيي ىٍ ١مه ثب _

 .ييََ آوـٍ سً ثڂً _

ثٍ وِى ثَاىٍڇ ثَي ي اي ٍا اُ  بن ځٶز:يثَُاڇ َٕ اُ ٽىبٍ يٍٙبن ثَځَٵز ي ه٦بة ثٍ َٕدَٕز ٽبٍياو

 ثٍ ډَكمز يثڂً ٽٍ ډىب٥ٸ َٙٹاكًاڃ هًٗ ډب ډ٦چ٬ ځَىان ي ٕالڇ ي ىٍيى ډب ٍا ثب هًى ثجَ. 

ؿىي ثٍ ٍٕڈ  ييبيډه َڈ َيايٌ. ييػًى اػبوت دبٻ ځَى صڅًٚبن ٽبډالً ىٍ اډبن إز ي اُ يا

اكشَاڇ ومًى.  يٽبٍيان ٕبالٍ ثٍ ثَُاڇ اىا. يَجٽىڈ سب ثٍ وِى ٙبَىٚبٌ ث يثب سً َمَاٌ ډ يٵَډبوجَىاٍ

ٙبدًٍ  يبيبوب ي َيابو٘ ٍا ثب ٍٽٖيبن ثبٍځبٌ ثَُاڇ ٍا سَٻ ځٶز ي اي ي ىٍثبٍيڂَ ٽبٍياويٕذٔ ثب ى

ي سبالٍ  ٌاكشَاڇ ومًى يغ اىايِ ثٍ سيٍيبن ويڂَ ىٍثبٍيمَيُ ثًى ي يٹز َٝٳ ٥ٮبڇ. ىيوځٌاٍى. سىُب 

ه ٽٍ يىڅىٚ يثب اي ومبوي، ٍٽٖبوب ثب آَىڂ يثَُاڇ سىُب ٙي ي ػِ ډلبٵ٪بن ٽٖ يىوي. يٹشٽٍَا سَٻ 

 :ثب ه٦بة ثَ اي ثبوڀ ُى٘ ډشًٍٞ ثًى، ثٍ ٕمز اي كَٽز ومًى ٽٍ وبځبٌ ثَُاڇ يٍٚ ىٍ ځبڇ َبيَم

ثَُاڇ ٖشبى. يا يٍٽٖبوب ډشٮؼت ثَ ػب ټ وًٚ.يه ثٍ ډب وِىي٘ اُ ايٖز ي ثيهًى ثب يثَ ػب ...يَب

ثب سً  يىيٕش يىٍ ډه ثَا يَا ٍى ٽَىوز هالٳ اىة ثًى اډب ٹٞييَٵشڈ ُيډه سً ٍا دٌ اىاډٍ ىاى:

ثٍ  ثَُاڇ دبٕن ىاى: ؟ييىاٍ يييٺز ٭ٚٺڈ سَىيب ىٍ كٺيآؿَا َٕيٍڇ؟ ٍٽٖبوب ځٶز:يػًى وياٍى.

ه يځِ يىڈ. دٔ اُ ډه ىيٍيث يډ ييبي٭ٚٸ ًٕځىي ٽٍ ىٍ آن ٍ ي٘ اُ َمٍ ثٍ االٍَ يبن ي ثيهيا

 .دٖىيى يومډه  يبثًىوي ػِ  ٵَٕشي يټ وميثٍ ٍٕڈ و يٍ ايثَ ډه َي يؿَا ٽٍ ٹجبى ػِ سبٍثُي سبٍٽ

بٵز يىٍ يثٍ هيډشز هًاَڈ ځمبٍى. ډٺٍَ ييمٍ َبيه هًاَڈ ومًى ي وييٖشٍ ډٮيٙب يسً ٍا ډپبو

َ هٚڈ ډب يىي سب وپىي ثٍ سجَثَ ډه وَ يي ٍيُځبٍ ثَ سً هًٗ هًاَي ٍٵز اډب ََځِ ٹٞي يىاٍ يډ

ٚپبٍ ثٶَډًى سب يډىٺ٘ ډؼچٔ سَٻ ومًى. َمبويڇ اي ثٍ د يه ثڂٶز ي ثب ٍييثَُاڇ ا .ييځَٵشبٍ آ
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جب ٍي ىٕز يآن ُ ،ه يػًىيثب ا ،ب ٕبُىيډُ ٍاډٚ٘ ٍاآڄ ييٕب يٍ يٍٽٖبوب ٍا ػب ي ډپبن ىَي ي ٽچ

 ي٘ ٕٮيٍيان ثًى ي ثب ٽالڇ ي كَٽبر هًڅ٘ ثٍ ىوجب يشيًٕشٍ ي ىٍ ََ ډًٹٮيىاٙز. د ياُ اي ثَ وم

َمٍ ػب اُ ٵَايان ىاٙز  يثٖز ي ٕٮ يډيٍٙبن ثٍ ٽبٍ  يٍ يثَُاڇ سًٝ. ىٍ ػچت و٪َ ثَُاڇ ىاٙز

ىاى ي اي ٍا اُ هًى ىيٍ  يت ډيثَُاڇ وُ ،ٙي يټ ډيوِىثٍ اي ََ ځبٌ ٽٍ ٍٽٖبوب ىي. يځِ يٍٽٖبوب ىيٍ

 يسًاوٖز ثَهًٍى يه ومي٘ اُ ايث ،ٕبهز اډب ؿًن ىٍ َمبن وڂبٌ ايڃ ىڃ ىٍ ځَي ځٌاٙشٍ ثًى يډ

اُ ٕپىبر ثَُاڇ ىاوٖز ٽٍ ٙپبٍ ٍا  ،ييه ىيٍٽٖبوب ٽٍ ؿىي. يبٕز ومبيىاٙشٍ ثبٙي ي ٍٽٖبوب ٍا ٕ

ي اي آځبٌ إز، ثَُاڇ اُ اي يز دچيٽٍ ثَ و يٙوٞ يوُبو يياَىمب٘ ځَٵشبٍ آيٍىٌ اډب ثب ٍيَ هًيثٍ س

٘ إشًاٍسَ ٕبُى ي سمبڇ يٚي سب ىاڇ هًيىييث يچشيي. دٔ ثٍ ٵپَ ٵَي ٍٵز سب كيػً يډ يىيٍ

 ثىيى. يٝچز سًٍ ٍا  يدبٌٍ  يبيُيا

*** 

٭مچپَى اي ىٍ آن يٌ ثًىوي سب ٵَىا ثَ إبٓ يبن ثٍ ثَُاڇ ثوٚيٽٍ هيا ييىځَ، اُ ػمچٍ ٍيَُب يٍيُ

َ ىاى ىٍ ډًٍى يي. ثَُاڇ ىٍ ىٵشَ ٽبٍٗ وٖٚشٍ ي ثٍ ځِاٍٗ سيٍٕ يبن ډيٍيُ َب اي ٍا ثٖىؼىي، ثٍ دب

ىاى. ٙت اُ  يځًٗ ډبن يڅٚپَ يي ډًاػت ي ٽمجًىَبي يآډًُٗ وٶَار ػي، يَيز َٕثبُځيي١ٮ

ٽڈ ٽڈ ٍا ځٌٍاويٌ ثًى،  يََ ىي ٍا هٖشٍ ومًى. ثَُاڇ ٽٍ ٍيُ ٕوش يمٍ ځٌٙز ي ځِاٍٗ ٥ًالويو

ٍ اٗ ثمبوي يڂَ ثٔ إز. ثٺيى َىاى ځٶز:يه ثٍ سيٵُمي ثىبثَا ياُ ځِاٍٗ وم يِيىٍٻ ٽَى ٽٍ ؿ

 ٵَىا. يثَا

 ٙبَِاىٌ ثبٙي. ،ياالك٢َر ،ك٢َر يا٭چؼىبة، يڄ ٭بڅيََ ؿٍ ډ _

هًى ٍٵشىي. هًاثڂبٌ ثَُاڇ  يَىاى اُ ىٵشَ ٽبٍ ثَُاڇ هبٍع ٙيوي ي ثٍ ٕمز هًاثڂبٌ َبيثَُاڇ ي س

ؿىي اُ  يَ ٕوىبويَىاى ثب ثَُاڇ َمَاٌ ٙي ي ىٍ ٥ًڃ ډٖيَىاى ٹَاٍ ىاٙز. سيىٍ َٕ ٍاٌ هًاثڂبٌ س

يوي ي َٕاوؼبڇ ثَُاڇ يىپٍ آن ىي ثٍ ىٍ هًاثڂبٌ ثَُاڇ ٍٕيَ ثَُاڇ ثڂٶز سب ابن ثَيبػبر څٚپَياكش

ٙي  اُ ثَُاڇ ػياوياٙز،  يِ ؿبٌٍ ايَىاى ويس ََبوي.َىاى ثيبثي ي هًى ٍا اُ َٙ سيث يسًاوٖز ثُبوٍ ا

. ىٍ اسبٷ ٙي ٘يهًاثڂبٌ هًياٍى  ي. آن ځبٌيٽٚ يي ثٍ ٕمز هًاثڂبٌ هًى ٍٵز. ثَُاڇ وٶٔ ٍاكش

ٍا  يٍٵز ي ٙمٮ يٽًٍډبڃ ٽًٍډبڃ ثٍ ٕمز آٙىبيهًاث٘ ٍا ثٖز. اسبٷ هًاة اي ٽبډالً سبٍيټ ثًى. 

سوش٘ وٖٚشٍ  يٍا ٍي يٵَىََإىبٻ ثٍ ىٍ آډي،  ياسبٷ اُ آن سبٍيپ يَميىپٍ ٵ٢بٍيٙه ومًى. 

ىيي. ثَُاڇ يټ څل٪ٍ ػب هًٍى اډب ثٍ َٕ٭ز ًٍٝر ٍٽٖبوب ٍا سٚويٜ ىاى ٽٍ كؼبة اُ َٕ 
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څجبٓ كَيَ وبُٻ ي ثين . ويُيجبي٘ ٍيوشٍ ثًى يٙبوٍ َب يٍيځًٚىٌ ي ُڅٶبن دَيٚبن اُ ىي ًٕ 

اي  يؿىي څل٪ٍ ثَ ُيجبي. ثَُاڇ ىٍهٚيي يثَ سه ىاٙز ٽٍ ىٍ ُيَ آن دًٕز ُيجبي٘ ډ ييومب

ثٍ اسبٷ  يٌ اؿٍ ٥ًٍ ػَأر ٽَىكيَان ثمبوي اډب ثٍ َٕ٭ز ثَ هًى ډٖچ٤ ٙي ي ثب ه٦بة ځٶز: 

 ؟ يوڂُجبوبن ٍا ٵَيٶش ي؟ ثب ؿٍ ٥َٵىيييډه ثيب يهًٞٝ

 آډيٌ اڇ سب ثٍ ي٩يٶٍ اڇ ىٍ ٹجبڃ ٙمب ٭مڄ ٽىڈ.  _

 ؿيٖز؟  يځًي يآن ي٩يٶٍ ٽٍ اُ آن ٕوه ډ _

ؿَا  هَاډبن ثٍ ٕمز ثَُاڇ دي٘ آډي: ين ځبٌ ؿىي ٹيڇ ؿًن آًَيآ .ثَهبٕزسوز  ياُ ٍيٍٽٖبوب 

 يٍا ٽٍ ٍي يٍٽٖبوب ىٽمٍ اىاٍى؟  يؿٍ ٵبييٌ ا يدٔ آډين ډه اُ ٍاٌ ثٍ ايه ىيٍ ؟ياُ ډه ََإبو

ځَىن ٹَاٍ ىاٙز، ثب ٩َاٵز اُ َڈ ځًٚى. آن ځبٌ ىي ىٕز اُ َڈ ثبُ  يديَاَه كَيَٗ ىٍ ػچً

هًى ٍا ثٖبن ىي اوبٍ َٕم ي ٕٶيي ومبيبن  يويمٍ ٭َيبو٘ ُيجبي ييٽٍ ٕيىٍ َب يي ىٍ كبڅ ومًى

ثب َِاٍ ُثبن َِاٍ ثبٍ  يډه ٍيُ ثٍ ثَُاڇ ځٶز: ي٘، ثب څله ًُٙر اوڂيِ ي اٵًٖوڂَ هًٕبهز يډ

َ ځيَ ي ثٶٚبٍ آوـىبن ٕوز ٽٍ ََځِ سبٽىًن َيؾ ٍ ثَ٭ٚٸ ډَا ىَ يٽٍ اځًيڈ،  يسً ډ ٍثوبځٶشٍ 

ي ٕوىبن ٽىبيٍ  ياوىڂَيٮًٚٷ هًى ٍا ايىـىيه وٶَٚىٌ إز اډب سً َمـىبن اُ ډه ٍيډ ي٭بٙٺ

سًاوڈ  يىيڂَ ٥بٹز اُ ٽٴ ىاىٌ اڇ ي وم اډب ډه .يوُ يوم يي ثٍ آن يٹٮ يٙمبٍ يآډيِ ډَا ثٍ َيؾ ډ

 ثَُاڇ ًان ٍٕيي.سسً ؿٍ ُيبن ډه ثٍ  ي؟ اُ ٽبډؼًييځَيِ ياُ ثَُ ؿٍ ډڈ. ٽى يىٍ ډٺبثڄ سً دبيياٍ

ثَ  ٍإز ،ثب ٕوز سَيه كَيٶبنډًاػٍُ ٽٍ ىٍ  إشًاٍ يايٖشبىن وجًى ي آن دبَب يٍا ىيڂَ يبٍا

سب ثب ١َثز ويٌِ دُچًاوبن ٍا ثٍ  ٍثٍ ػچً سبهشَ يو٪ يث يثب َٕ٭ش ،وٖٚشٍ سًٕه َٕٽ٘ يځَىٌ 

ػچً ٍٵز ي  هِان وبځُبن ثٍ آن ىٍ ٍٕييٌ إز. دٔ يهبٻ َالٻ اٵپىي، ؿىبن ٕٖز ځَىيي ځًي

 يثً ثبَ آډيوشٍ ثًى، ثَٽمشَ ثب ُوبن اٗ  يسب آن څل٪ٍ اُ ُويځاي ٽٍ  يٍٽٖبوب ٍا ىٍ آٱًٗ ٽٚيي 

څجبن آن ٵَٙشٍ څجبن آډي.  يوم و٪َٗىٍ ي آهَر ٽٍ ىيڂَ ىويب  ؿىبن ډٖز ځَىيي يـىبن څًثشوآ

ىاٙز، اي ٍا ثٍ ٕمز  يبٍ ٽٍ څت ثَ څت يب ٩َاٵز ىٍ كبڅٹَُډبن ثڂَٵز. آن ځبٌ ٍٽٖبوب َمبن ٥ًٍ ث

ٽبٍ ثَُاڇ ثب اي سمبڇ ځَىيي ي  يٹيٍسمىي ثَُاڇ ثوًاثيي. يٹش يسوز ٽٚبوي. ٕذٔ ىٍ ُيَ دبَب

ىٕز ىٍ ػيت هًى ٵَي ثَى ي آن  يٍٽٖبوب ثٍ آٍاډ، ثپبٍر اُ آن څًثز ُيجب ٍي ثَىاٙشٍ ٙي

ؿٚمبو٘ اډب ؿًن هًإز دبٍؿٍ ٍا ثٍ ثَُاڇ ىَي،  ٍا اُ آن هبٍع ومًى اوييٍُُىيُ ََُ  ي دبٍؿٍ

٭بٙٺبوٍ آوـىبن ثٍ اي  يٽٍ ثب وڂبَ ثَُاڇ يؿٚمبن آث يثَ ؿٚمبن ثَُاڇ اٵشبى. ثب ډٚبَيٌ 

ي ى، ىٕز ٍٽٖبوب وبځُبن ثَ ػب هٚټ ُٙيجبٍي ٍا ىٍ ُيَ ثين ىاٍ يٍ اٵَٙش يٽٍ ځًي وڂَيٖز يډ
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ٵَيجپبٍاوٍ ثب يټ څل٪ٍ  يَب يٍٽٖبوب ثٮي اُ آن َمٍ ثبُثىبثَايه ي دبٍؿٍ اُ ىٕش٘ ثٍ ُډيه اٵشبى. 

 ثٍ دبيبن ٍٕبوي.  ،ٍا ٽٍ ػبن هبوًاىٌ اٗ ىٍ ځَي آن ثًى يٱٶچز وشًاوٖز ي٩يٶٍ ا

*** 

 يٽٍ ََځِ ثٍ ٍاكشِ ٭مڄ هًى ٍا سپَاٍ ومًى اډب َٕاوؼبڇ ډشًػٍ ٙي يڂَ ويٖبوب ؿىي ثبٍ ىٽٍ

اُ ثَُاڇ ىٍ ىڃ هًى  يٽٍ ثٍ ٭ُيٌ اٗ ځٌاٙشٍ اوي ٍا اوؼبڇ ىَي ُيَا ډلجش يي٩يٶٍ ا سًاوي يوم

اي ىٍ ځَيځبن  ياډب هبوًاىٌ اٗ آن ٍا سؼَثٍ وپَىٌ ثًى.  يٽَى ٽٍ سب آن څل٪ٍ اُ ُويځ ياكٖبٓ ډ

اٵپبٍ . ٙيوي يٽٚشٍ ډ يىاى ثٍ اكشمبڃ ُيبى َمڂ ياوؼبڇ وم يثًىوي ي ؿىبوـٍ ٽبٍٗ ٍا ثٍ ىٍٕش

ََإبن اُ هًاة دَييٌ  يآيٍىوي. ويمٍ ٙت ثب كبڅش يٍيُ ي ََ ٙت ثٍ ٍٽٖبوب َؼًڇ ډ ډًك٘ ََ

ثب ٍم ىاى ٽٍ اي  يُى. يپجبٍ ايه اسٶبٷ َىڂبډ يوٶٔ وٶٔ ډ ،ٽٍ ثٍ ٙير ٭َٷ ٽَىٌ ثًى يي ىٍ كبڅ

دٔ اُ ؟ ىاى يډ يٍٽٖبوب ثبيي ؿٍ دبٕوٙي،  يثيياٍ ډثًى. اځَ ثَُاڇ اُ هًاة َمجٖشَ ثَُاڇ 

هًى ٍا اُ ىٕز ىاى.  يؿٌَُ اٗ ٍُى ي دًٕش٘ ٙبىاثثيمبٍ ٙيٌ ثًى.  يٍٽٖبوب ثٍ ٍإش ييؿى

ٙټ  يثٍ ُيى ،ٽَى ياځَ ايه ٍٵشبٍ ٍٽٖبوب اىاډٍ دييا ډٱٌا ثوًٍى.  يسًاوٖز ثٍ ىٍٕش يوم يكش

ِثيه يهًٞٝبً ايىپٍ يٍٙبن َمًاٌٍ ثٍ ٍٽٖبوب ٙټ ىاٙز ي ډَاٹجيه س ،اوڂيوز يىيڂَان ٍا ثَ ډ

ه ثبٍ ثٍ ثَُاڇ يډ٦چ٬ ثًى. ؿىي ،ځٌٙز يَمًاٌٍ اُ ََ آوـٍ ىٍ ا٥َاٵ٘ ډ يٍٙبنثَ اي ځمبٍىٌ ثًى. 

ڂَ ثَُاڇ ٍا يى يومًى ثب ُوبو يوبٍاكز ثًى. ٕٮ ،وُبى يوم يىپٍ اي ثٍ ٕوىبو٘ يٹٮيسٌٽَ ىاىٌ ي اُ ا

 ٚبني ىڃ ثَُاڇ ډؼٌيثِثَىوي  ي٘ ومياُ د يڂَان ىٍ ډٺبثڄ ٍٽٖبوب ٽبٍياُ ٍٽٖبوب ىيٍ ٕبُى اډب ى

ى، ثٍ پَيُٙز اُ كَٽبر ٍٽٖبوب اكٖبٓ ډ يشيي ي ىٍ ىڃ ويى يه ډيي. يٍٙبن ٽٍ ؿىيځَى يوم

ٴ ٍا يز ىٕز ىاىٌ كَيه ډًٹٮيي ي ىٍ ايڅيه ومبيىاٙز ٽٍ ثَُاڇ ٍا وٖجز ثٍ ٍٽٖبوب ثيث يػي ٕٮ

 يٙي. ٍٽٖبوب يٹز ؿىياو يهًى ډًٵٸ ډ يوٺٍٚ  ييٍٙبن ىٍ اػَا يوبثًى ٕبُى. َٕاوؼبڇ ٍيُ

بٍٗ ثًى، يٖز َڈ اٽىًن ٽٍ ثَُاڇ ٽبډالً ىٍ اهشيثب ياوؼبڇ ىَي، ډ يهًإز ٽبٍ يوياٙز. اځَ ډ

دچيي ٹجبى ځَىيي ي ٭ِڇ هًى ٍا  يوٺٍٚ  ياػَا يآهَيه ثبٍ آډبىٌ  ياي ثَاآن ٍا ثٍ اوؼبڇ ٍٕبوي. 

ډبوىي  يث يٚيي ي آٍايڅجبٓ هًى ٍا دًٙه يِ سَيًُٙر اوڂ. ىََثَن ٍا ثٍ اسمبڇ آػِڇ ومًى ٽٍ ايىجبٍ 

 يبٍ اٍُاويټ ٙي. ثَُاڇ سمش٬ ٵَايان ومًى. ٍٽٖبوب ٭ٚٸ ثٖيومًى. ٕذٔ ثبٍ ىځَ ثٍ ثَُاڇ وِى

بن ٍٕبوي، ډ٬ ًڅټ ثبُ َڈ يش٘ ٍا ثٍ دبيه ثبٍ كشمبً ډأډًٍيٽٍ ا ىاٙز. اي ثب هًى ٭ُي ٽَىٌ ثًى

ڂَ ؿًن ځٌٙشٍ يوىمًى. ى يه ٍاٌ سالٙيَ ىٍ اڂيىاي  .سًاوي يي ٽٍ ََځِ وميٍٽٖبوب ٵُم وشًاوٖز.

ٍٵز.  يثٍ هًاثڂبٌ ثَُاڇ ومىيٍ اُ ؿٚمبن يٍٙبن وڂبَبن بڂَ ٙجيثَُاڇ ٍيان وجًى. ى يََ ىڇ اُ د
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ؿٍ؟ ؿٍ ثَ َٕ  ،ٙيوي يىٍ اي يػًى وياٙز. اځَ سمبڇ هبوًاىٌ اٗ ٹشڄ ٭بڇ ډ يثٍ ُويځ يچيڂَ ډيى

ه يؾ ځبٌ ؿىيٽبٗ َ يا ؟ىاٙشىي ي٘ ؿٍ ځىبَيهبڅٍ َب ي ٭مً َب ؟آډي يو٘ ډاهًاََان ي ثَاىٍ

پبو٘ ٍا اُ يسًاوٖز وِى يب ډيثبُځٚز يػًى ىاٙز؟ آ يثَا يب ٍاَيَٵشٍ ثًى. آيٍا وذٌ يٽبٍ

 ي ٚشَ ىٍثبٌٍيي. ََ ؿٍ ثيٍٕ يؾ ثٍ ًَى٘ وميَ ،ٽَى يت ډَٿ ثََبوي؟ ََ ؿٍ ٵپَ ډيؿىڂبڃ ډُ

 ٽَى؟؟ يي ډيؿٍ ثب ...ٽَى. ياٹٮبً يٚشَ ٹٶڄ ډيي، ًَى٘ ثيٚياوي يآن ډ

*** 

هًٗ ٕبهز اُ  ياُ سَإىٍ كبڃ ٭جًٍ  ى٘ياُ ډالُډ ي٭يٌ اثَُاڇ ثٍ َمَاٌ  ،ؿىي ٍيُ ثٮي

سَآ ٭َي٠  يثًى ٽٍ ؿٚم٘ ثٍ ٍٽٖبوب اٵشبى. اي ىٍ ٽىبٍ وَىٌ َبٵَايان ٽبه٘  يَب سَآ

ثًى  يٽٍ ىٍ دبييه سَآ ػبٍ يُيجبي يؿىبن ثٍ ػً ،ٱڈ ُىٌ يايٖشبىٌ ي اُ آن ثبال ثب كبڅش

آن ََ آن اكشمبڃ  يَِاٍ ٕبڅٍ ىٍ ٕيىٍ ډلجًٓ ىاٍى ي اُ ٕىڂيى يٱم ييٽٍ ځً ،وڂَيٖز يډ

ثَُاڇ ثٍ ٕمز اي ٍٵز. ٍٽٖبوب ي. ىسَآ ثٍ ُيَ ٕٺ٣ً ٽ يٹبډز وليٴ ي ُيجبي٘ اُ ثبال ،ىاٍى

ٕمز ثَُاڇ ثَځٚز ي ثب ى. ٍٽٖبوب ػب هًٍى. ثٍ َٕ٭ز ثٍ ٽٍَا ٝيا  ٍٽٖبوبډشًػٍ وٚي. ثَُاڇ 

وِىيټ ٙي ٽٍ اي ثٍ  ياكشَاڇ ومًى. ثَُاڇ ثٍ ٕمز ٍٽٖبوب ٍٵز ي ثٍ ٹيٍ يثٍ اي اىا ي٭ٞج يكبڅش

ٙىيي.  يډ ،آډي يثيَين ډ ډييٍٗ يُيجب يِ ډبوىي اُ ٕيىٍ َبٽِ يكبڅشوٶٔ َبي٘ ٍا ٽٍ ثب  يٝيا

 يَٕ ثٍ دبييه اوياهشٍ ي يبٍاٍٽٖبوب ٍٽٖبوب ٍا ايىڂًوٍ دَيٚبن ويييٌ ثًى.  يثَُاڇ ََځِ وٶٔ َب

اي ٍا ځَٵز ي َٕٗ ٍا  يُيجب يثب ىٕز ؿبوٍ  يثَُاڇ ثٍ آٍاډوڂبٌ ٽَىن ثٍ ًٍٝر ثَُاڇ ٍا وياٙز. 

وٺيٍ سً ٍا ٙىبهشٍ اڇ ٽٍ ثٶُمڈ آٽىڈ  يٵپَ ډٍئًٵبوٍ ثٍ ٍٽٖبوب ځٶز:  يڅلىثبال آيٍى. آن ځبٌ ثب 

آن  يسب اُ ٕىڂيى يآن ٍاُ ثٍ ډه ثبُځًآُاٍى.  يٽٍ سً ٍا ډ يٕىڂيه ىٍ ٕيىٍ دىُبن ىاٍ يٱم

ثَُاڇ ٍا ىٍ آٱًٗ ځَٵشٍ، َٕ ثَ ٙبوٍ اٗ ځٌاٙز ي ځَيٖشه وبځُبن ثٲ٠ ٍٽٖبوب سَٽيي.  .يَََثِ

اُ هًى  يآن ځبٌ ثب ىي ىٕز اي ٍا ثٍ آٍاډآٍاڇ سَ ًٙى.  يٽٖبوب اويٽٍثَُاڇ ٝجَ ٽَى سب آٱبُ ومًى. 

سأډڄ ٽَى.  يٍٽٖبوب اويٽ؟إز ٙيٌ ٍثڂً ؿٍّٳ ىٍ ؿٚمبن ُيجبي٘ وڂَيٖز ي ځٶز: ػيا ومًى. 

 ،نآ يٽٍ اُ اٵٚب يآن َٕ وب ځٶشىځٶز.  يڂٶز آن ؿٍ ٍا ٽٍ وجبيي ډثٍ ٕوه ځًٚى ي ث تڅآن ځبٌ 

 ډى٬ ځَىييٌ ثًى. 

*** 
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ثًى،  يبٍ ٭ٞجبويَ ا٭٪ڈ س٤ًٕ ٍٽٖبوب، ثَُاڇ ٽٍ ثٖيٙبدًٍ ي يُ يدٔ اُ ٵبٗ ٙين وٺٍٚ 

پجبٍ يٙبدًٍ  ثَ آوبن ثبوڀ ُى: هيڂه هًى ٍا ٵَا هًاوي ي هٚميڅٚپَ ي ثٍِځبن َُٕډٵَډبويَبن 

 ،ِ ٽىىيٌئِډٚمَ ٔثَ يچشيكٍا آٙپبٍ ومًىٌ ي ٹٞي ىاٙشٍ إز ثب  بي هًى وٖجز ثٍ ډيبر دچيڂَ ويى

ه... َڈ اٽىًن ٵَډبن يثىبثَاىاوڈ.  يڂَ ََځِ ډمبٙبر ثب اي ٍا ٝالف وميبن ثَىاٍى. ډه ىيډَا اُ ډ

وٶَار سلز ٵَډبن هًى ٍا آډبىٌ ٕبُوي سب ثب سمبڇ ٹًا ثٍ ٕمز ٵَډبويَبن  ٍيسمبډ ىَڈ يډ

َ آډي ي ىٍ يثٍ ُ ،ٽٍ ثَ آن وٖٚشٍ ثًى يثَُاڇ اُ سوشڈ. يٙبدًٍ كمچٍ ثَ يسلز څًا يَب هيَُٕډ

اځَ َِاٍ َِاٍ  بن ًٕځىي،يثٍ هيا ، اىاډٍ ىاى:ٽَى يډٽٍ ىي ىٕز ثٍ ٕمز إٓمبن ثچىي  يكبڅ

ډى٪َ ٱًڃ ٍ يًان ٽَيَميٕز ځَىوي ي ى ٚبنيامىبن ثب يي اََ َوييڅٚپَ آٍإشٍ ىٍ ډٺبثچڈ ٹَاٍ ځ

 يَب چٖڈ٥ىي ي ػبىيځَان ي٘ آن څٚپََب كَٽز ومبيٚبديد يٚبن ځَىوي يٹَايڃ اپَ يد

 شوزيدب ثٍډه ه سه ځَىوي، يثب هًن اّىَب ٍيئَب ه څٚپَيآوبن ثوًاوىي ي وٶَار ا ثَ يوبثوًٚىو

 يبىَبيٵَ ڈ.يومبَ ٽٚڈ ي ثٍ ىٍٻ ياٝڄ يٕڀ ىيُم دب ٍا اُ سوز ثٍ ُي ي ىٍ آوؼب آن يهًاَڈ ٍٕ

هًى  ييىٍ ي سًاوميىٍ وٚبن ىاىن ٍيك يٕٮ ي. ََ ٽٔ ثٍ وً٭بٕزثَه يِ ػىڂيؼبن اوڂيَ

 ىپٍ وًثز ثٍيي ومًىوي سب اييټ ػچً آډيوي ي و٪َ ثَُاڇ ٍا سأيټ ثٍ يٵَډبويَبن  يىاٙز. َمٍ 

َٕيٍڇ...  ه ځٶز:يډوبڅٴ ىاٙز. يٍٙبن ػچً آډي ي ؿى يي ي اي ډ٦بثٸ ډٮمًڃ و٪َييٍٙبن ٍٕ

ي هٚڈ يػِ ٙپٖز ثٍ َمَاٌ وياٍى. ََځِ وجب يؼٍ ايز، وشي٭ٞجبو ي٭ؼًالوٍ ي اُ ٍي يكمچٍ 

سٮياى َٕثبُان  شبن ثجىيى.ى٘ ٍّٵِيث يٕبُى ي دَىٌ ثَ ٍي ڄيُايځبن ٭ٺچشبن ٍا يوشٍ ىياٵٖبٍځٖ

ه ٙپڄ... ايالً ىٍ و٪َ يي ٽٍ ايڃ اي كمچٍ ٽىي. ثييٚياوي يي ٍاَيٙمب اُ ثَاىٍسبن ٽمشَ إز. ثب

ىپٍ ُډبن ي. ىيڇ اَىٌ إزٽَا ايڃ ٙبدًٍ كمچٍ يُ ٍيى يَ ًٕاڃ وميز ٙمب ُيډَىڇ ي ثٍِځبن كٺبو

ڈ اُ وٶَار ٽمشَ يسًاو يډ يسياٵٮڈ... ي ًٕڇ... ډب ثب كبڅز يبٍ ىاٍيسياٍٻ ٕذبٌ ىٍ اهش يثَا يٽبٵ

َمڂبن ٕبٽز ٙيٌ، ثٍ ٕوىبن يٍٙبن ځًٗ ٕذَىٌ ثًىوي.  ڈ.يثپىٍا  يهًى كياٽظَ ثٌَُ ثَىاٍ

ثَاىٍڇ  ي:ياُ اي دَٕٙي  يسَ ډ ي٘ ىٍ اثشيا آٍاڇ اډب ثب ََ ٽچمٍ ٥ًٵبويٽٍ څله ٝيا يىٍ كبڅثَُاڇ 

ځًوبځًن  يچٍ ي٘ ثب َِاٍان كبَٕيَ َٕيىي ي يُيوٚ يشوز ډيٽىي. اي ىٍ دب يََځِ ثٍ ډه كمچٍ وم

ٵَىا  ،ىاوي يډ يډه هًاَي ومًى. ؿٍ ٽٖ يىٍ وبثًى يٍٕي، ٕٮ يَڈ وم يٽٍ ثٍ ٭ٺڄ ػه ي دَ

اُ هٶشٍ ي ه ٍا ٙجبوڂبَبن ٽٍ يٚبن هىؼَ ََُآځيپبن ډه ٹَاٍ إز ثٍ اٙبٍر ايټ اُ وِىيٽياډ

ثب  يٍٙبنَىٕشبن اي ثٍ ػِ يُ ه ٕوه ثَُاڇ وبځبٌ سمبڇيثب ا ډه ٵَي ثَى. يىٍ يىٍ ٕ ،ىٵب٫ ٭بػِڇ

ه ٥ًٍ ثٍ اوش٪بٍ وٖٚز يي َميب ثبيي ثپىڈ؟ آيډه ؿٍ ثب ثَُاڇ اىاډٍ ىاى:ه اٵپىيوي. ييَٙڇ َٕ ثٍ دب

 ځٶز: ييٍٙبن ؿٚمبن ثَ َڈ ځٌاٙشٍ ي ثب څله ډشٶپَاوٍ ا بن ثَىاٍى؟يسب َٕاوؼبڇ ٙبدًٍ ډَا اُ ډ
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يٍٙبن  .ي٬ سَ ثَ ډه ثبُځًيََ ؿٍ َٕ ځٶز:ثَُاڇ ثب سٮؼت  ىاوڈ؟ يه ډٚپڄ ٍا ډيډه ٍاٌ كڄ ا

ڈ سب وپىي ي٘ ځًيىٮمز هًيهًى ىٍ هچًر ثب يڅ يي وٺٍٚ ياځَ اػبُر ىَ ؿٚمبن ځًٚى ي ځٶز:

 چٍ ثٍ ٕمز هًىډبن ثبُځَىاوي.يه يٕيمبن ٍا ثيچشِيي ي كيآن ٍا ثَ ىٙمىبن ٵبٗ ومب يا يٵَى وٶًً

ڂَ يٽٍ ثبٍ ى يىٍ كبڅٵَډبويَبن ثٍِځبن ي  َين.يَمٍ ث ځٶز:ځًوٍ ڂَان ٽَى ي ه٦بة يثَُاڇ ٍي ثٍ ى

 ييٹشاكشَاڇ ٽَىوي ي سبالٍ ٍا سَٻ ومًىوي.  ياُ كَٽز يٍٙبن وبٍاكز ٙيٌ ثًىوي، ثٍ ثَُاڇ اىا

ډب  يوي ځٶز:يٙى يډ هًىِٙبنٽٍ ٵٺ٤  يټ ٙي ي ثٍ ٥ًٍيالٍ هچًر ٙي، يٍٙبن ثٍ ثَُاڇ وِىبس

ه يثي ياٍ ٙي. يٍٙبن اىاډٍ ىاى:يثَُاڇ دي يسٮؼت ثَ ؿٌَُ  ڈ.يٖشبن كمچٍ ٽىيبڅز ٕيي ثٍ ايثب

اُ كَٽز ډب  يه ٍاكشيڈ ىاى. ٹ٦ٮبً آن َب ثٍ ايڂبٌ ًٍٕن َب ٍا ډًٍى َيٳ ٹَاٍ هًاَهبٕشډب ٙپڄ 

بى ثبٙي، ثبُ َڈ ي٘ ثَ هبويان ًٍٕن َُٙاٵَبٕشمياٍ ي اِيووًاَىي ځٌٙز. ََ اوياٌُ َڈ ٽٍ ٹجبى ٕ

اُ اي  يڂَ ثٍ ٍاكشيڂَ ًٍٕن َب ََځِ ىيه ًٍٝر ىيَ ايىٍ ٱ ،ثڂٌٍىه كَٽز ډب يسًاوي اُ ا يوم

َان ٍا ي٭جًٍ ډلًٞالر َىي ثٍ ډَٽِ ا يىيډب ٍاٌ ُډه ٽبٍ يڂَ... ثب ايى يز ووًاَىي ٽَى. اُ ًٕيسجٮ

ه ثٍ يَان ُډيٽبٍثَى ٵَايان ىاٍى ي ىٍ ا ي٬ إچلٍ ٕبُيڈ، هًٞٝبً آَه ٽٍ ىٍ ٝىبيٽى يٕي ډ

ه يمز ؿىيثبٙي ي ىٍ ََ كبڃ ٹ يوم يٖز اډب ٽبٵيَىًُ ثبٹ ييبيًٙى. اڅجشٍ ٍاٌ ىٍ يبٵز ومييٵًٍ 

بٍ يډبيٍاءاڅىَُ َڈ ٽٍ ٽبډالً ىٍ اهش يٍاٌ َب بٵز.ي٘ ٵَايان هًاَي ياٵِا يپيډلًٞالر إشَاسْ

ٹَاٍ هًاَىي ځَٵز ي ډؼجًٍ َٖشىي ثٍ ډب كمچٍ  يٕوش ياٹشٞبى يٺٍ يه ىٍ ډ٢يثىبثَا ،ډبٕز

شوز ىيٍ إز. يټ ي اُ دبيوِىډب ٖشبن ثٍ يٕثََبوىي.  ياٹشٞبى يٽىىي سب هًى ٍا اُ ډلبٌَٝ 

ثَُاڇ اُ  ډب ىٵب٫ ٽىىي. يوبځُبو يه ىٍ ډٺبثڄ كمچٍ يه َُٕډيووًاَىي سًاوٖز اُ ا يثٍ ٍاكش َب آن

كي سً  يه ثبى ثَ وجًٯ ثيآٵَ يٍٙبن ځٌاٙز ي ځٶز: يٙبوٍ  يَ آډي. ىٕز ٍإز ٍييسوز ثٍ ُ

 يٍٙبن ىٍ ډٺبثڄ ثَُاڇ َٕ ٵَيى آيٍىي دبٕن ىاى: ٍاٌ ډب هًاَي ثًى. يٍٚ ٍَڂٚبيٽٍ ؿًن َم

 ٕذبٕڂِاٍڇ َٕيٍڇ.

ٙيوي.  ييان وجَى ٍاَيبٍإشىي ي ثٍ ٕمز ډيٍا ػم٬ ومًىٌ، څٚپَ ثٵَډبويَبن ثَُاڇ ي يٍٙبن 

ٽَىوي ٽٍ ػُز كَٽز ثٍ ٕمز  يؿٍ ىٍ َٕ ىاٍوي. َمٍ ٵپَ ډوبن آىاوٖز ٽٍ  يؾ ٽٔ وميَ

پجبٌٍ ثَُاڇ ثٍ ٕمز ياډب ثٍ  .ويىىا يٍا ثٍ ٙبدًٍ ي ٹجبى ځِاٍٗ ډَ ه اډيٱَة إز ي ػبًٕٕبن ا

 يآوپٍ ثب ډٺبيډز ٭ميٌ ا يٍا ثٖشبن يز ٕبڅيَاوٍ ايٱبٵچڂ يټ كمچٍ يَ ػُز ىاى ي ثب ييػىًة سٲ

 ،هًى ٍاويٌ ٙيٌ ثًىوي ياُ ثٍِځبن ًٍٕن ٽٍ اُ هبوٍ ي ٽبٙبوٍ  يبىيٵشق ومًى. سٮياى ُ ،َي ًٙىٍيث

 ييًٍٕن َب ًٍٕا يه ثَايومًىوي. ا يبٍيشوز ٍيان ٙيٌ ي اُ ٙبدًٍ ي ٹجبى ٥چت يثٍ ٕمز دب

ه ډًٍى يه ؿىيوي، هبٕشڂبَٚبن اثًىَ ا٭٪ڈ اُ آن َب يٽٍ ٙبَىٚبٌ ي يُ يٽٍ ىٍ كبڅ ،ثًى يثٍِځ
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اُ  يڂَ يإذًََان َىًُ ثٍ ٍاكشيىاىوي، ى يٹب٬٥ وم ياځَ ػًاث بيځَٵز. آ يٹَاٍ ډ يكَډش يث

ڂَ يَىًُ َڈ س٤ًٕ ى ،ًٍٕن َب ثيين دبم ىاىن ثٍ ثَُاڇ يٍب َٕييٽَىوي؟ آ يآوبن ا٥ب٭ز ډ

سًاوٖشىي ٭مڄ ثَُاڇ ٍا  يٙي؟ ٙبدًٍ ي ٹجبى ََځِ وم يز ٙىبهشٍ ډيثٍِٿ ثٍ ٍٕم يهبويان َب

 دبٕن ځٌاٍوي. يث

ڈ يٕپبَب ٽٍ اُ ٹي35 يياٍ وؼجبييٍٙبن ثٍ ى يٍ يىٕز ثَُاڇ ٵشق ٙي، اي ثٍ سًٖٝشبن ثٍ يٕ ييٹش

آوبن  يو٪بډ يبٍيسًاوٖز َم يبُاسيىاىن اډش يبڅز ٕبٽه ثًىوي، ٍٵز. ثَُاڇ ىٍ اُايه ايبڇ ىٍ اياال

ثًىوي ٍا ثٍ ىٕز آيٍى. اُ آن دٔ  ياٍس٘ ٕبٕبو يه اٵًاع ٽمپيٽٍ َمًاٌٍ ىٍ وجَى َب اُ ثُشَ

 ٙيوي.    يثٍ ىٕز آيٍىن ډًاػت ياٍى ٕذبٌ ثَُاڇ ډ يثَا ،َياػ يَييډَىان ٕپب ثٍ ٭ىًان و

*** 

ثٖيبٍ ډؼُِ ي دَٙمبٍ آډبىٌ ومًىوي. سمبډيٍ  يى ي ٙبدًٍ ىٕز ثٍ ٽبٍ ٙيوي ي څٚپَٹجب

 َمـىيه اُ ٥َٳ سمبڇ ٙبَبن يځٖيڄ ىاٙشىي.  اٍس٘ايه  يثٍِٿ وٶَار هًى ٍا ثَا يَب هبويان

ثٍ ايه څٚپَ ديًٕشٍ ي  يٽمپ يىٚبن ىٍ سَٞٳ ثَُاڇ وجًى، ويَييُيَىٕز ٽٍ َُٕډ يډچز َب

ٹجبى ي ٙبدًٍ ٹٞي ثًى.  َِاٍ وٶَپٞي يآډبىٌ ځَىيي ٽٍ سٮياى وٶَار آن ثي٘ اُ  ٹيٍسمىي يٕذبَ

ٽبٍ ثَُاڇ ي بٍ ىاٙز، يِ ىٍ اهشيو يِار ٽبٵيٽٍ سؼُه ٕذبٌ دَٙمبٍ يب ٽَىن ايىاٙشىي ثب ډُ

 يى ٵَډبويَٹجبثب ديٚىُبى پٌَٖ ٕبُوي. يڄ ٙيٌ ثًى ٍا يډٖشٺڄ ٽٍ ىٍ َٙٷ ٽًٍٚ سٚپ يكپًډش

ي ثبالسَيه ډٺبڇ  ٽٍ ىٍ ٽبٍ ػىڀ اُ ىيڂَان ٽبٍ آُډًىٌ سَ ثًى ٕذبَجي ځًىٍُ يايه څٚپَ ثَ ٭ُيٌ 

ؼبى سَٓ ىٍ َٕىاٍن ثَُاڇ يٙمبٍ ثب٭ض ا َه څٚپَ دُياځٌاٙشٍ ٙي.  ٍا َڈ ثَ ٭ُيٌ ىاٙز، يڅٚپَ

ٍا ثٍ ػىڀ ٵَٕشبىٌ اوي ي ؿٍ ىٍ َٕ  يىپٍ ٹجبى ي ٙبدًٍ ياٹٮبً ؿٍ وٶَاسي، ٱبٵڄ اُ اييځَى

بن يه اډَ ٽڈ ٽڈ ثٍ ډيىاىوي ي ا يهًى ٍا ََ ىڇ ثَيُ ډ يوبٍاكش ثَُاڇٵَډبويَبن . دَيٍاوىي يډ

ه يه آيٍى. ثَُاڇ ٽٍ ؿىييبن ثَُاڇ ٍا دبيٍ ٽڄ څٚپَيه ىٕز َڈ ًٍٕم ومًى ي ٍيكييوٶَار دب

ٗ ٍا ثيان ډىٞجبن ي ثٍِځبن ٹچمَياَ بٍإز ي ٝبكتيث يا يډؼچٔ ډًٍٚس ،ي، ډ٦بثٸ ډٮمًڃيى

څٚپَ ىٙمه  يټ ػچً آډيٌ ي اُ دَ ٙمبٍيټ ثٍ يثٍِځبن  بثي.يډىبٕت ث يى٭ًر ومًى سب ٍاٌ كچ

هًٗ ٕوه ي  يځبٌ ٙوٍٞ ٽَىٌ، آن يٖشبن ٍا سوچيٚىُبى ومًىوي ٽٍ ٕييوي. آوبن ثٍ ثَُاڇ ديوبڅ

٘ آډي ي يىاٙز. اي د يٍٙبن و٪َ ډشٶبيسي. اډب يَيثب ثَاىٍ ومب يي ىيٕشيبٕشمياٍ ٍا ډأډًٍ سؼييٕ

 ٸ ومًىڇ. ىٍٕزيبن ىٙمه سلٺيت ٕذبَيَىٕز ٵَٕشبىٌ، ىٍ ډًٍى سَٽثَُِ يډه ػبًٕٕبو ځٶز:

َِاٍ  ٌىىٍ كييى اډب سىُب  ،وٶَ َٖشىي َِاٍ پٞييكييى ك٢َر ٙبدًٍ ىٍ  يا٭چ يَيَبيإز ٽٍ و
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ٚشَ وٶَار يثٚشَ إز. ي. سٮياى ًٕاٍان ډب اُ آن َب ثويابىٌ و٪بڇ يد يي ډبثٺ بٍ ىاٍوييًٕاٍ ىٍ اهش

بىٌ و٪بڇ يد وياٍوي. ىٍ ٽڄِ يؿىياو يز ػىڂيځَىى ٽٍ ٹبثچ يڄ ډيَب سٚپ ڂبنيدببىٌ ىٙمه اُ يد

ه ثو٘ آن َب وٶَار ييػًى ىاٍى. ٹيٍسمىيسَ ي٭بى يډَى ػىڂ َِاٍ ٖزيثىٙمه ٵٺ٤ ىٍ كييى 

ه َب، يَ اُ ايي آن َب ٍا ثٍ كٖبة آيٍى. ثٍ ٱيبڅمٍ َٖشىي ٽٍ ياٹٮبً ثبيمبى ي ىيه إچلٍ يٕىڂ

ډه ، ٙيٌ اوي يَىٕز ډظڄ اٍډىٖشبن ػم٬ آيٍيُ يه َبيٽٍ اُ َُٕډ يڂَيإًاٍان ي ًٕاٍان ى

بٕشمياٍٗ ػُز يَ ٕيٍٕي ٽٍ ٙبدًٍ ي يُ يثٍ و٪َ ډك٢َر وياٍڇ.  ياٍس٘ ا٭چ ياُ ډبثٺ يسَٕ

سلز  يه َبيبن َُٕډيياُ ٍيٕشب ي، كَٚيوٚبن ىاىن ٹيٍر هًى ي ثٍ ٍاٌ اوياهشه ػىڀ ٍياو

اٵَاى  يٍ يچٍ ٍيكيه يٕيٽَىٌ ي ثب هًى ثٍ ػىڀ آيٍىٌ اوي سب ثي يٵَډبن اَٙاٳ ثٍِٿ ٍا ػم٬ آيٍ

ڂَان اوياهشٍ ي يډالډز ځًوٍ ثٍ ى ييٍٙبن وڂبَ بن ىٙمه هَاة ًٙى.يين اوجًٌ ٕذبَيډب اُ ى

ب ياٍس٘ ىٙمه َم٦َاُ  يىٍ ٽڄ وٶَار آډبىٌ ه ٍاٌ ډًٵٸ َڈ ثًىٌ اوي. يب ىٍ ايٽٍ ځًاىاډٍ ىاى: 

يوي ٽٍ ىيٌ ي سًاوميػىڀ ى يي سًػٍ ىاٙز ٽٍ اٽظَ َٕثبُان ډب ډَىاويٽمشَ اُ ډب َٖشىي. ثب يكش

ٍٚ يٕوىبن يٍٙبن ډظڄ َميٌ ٙيٌ اوي. يٵَايان ثٖبن دًالى ىٍ آس٘ آثي يثب َٙٽز ىٍ ػىڀ َب

دٔ اُ آن ثب اٙبٍر ي. يآوبن ٽٍ اُ اي وٶَر ىاٙشىي، ځَى يكش ،ٵَډبويَبنثب٭ض ٹًر ٹچت سمبڇ 

 ياٍٙي ٍا ٵَا هًاوي سب وٺٍٚ ٵَډبويَبن آن ٍيُ اي سىُب  يى. ٵَىايٍٙبن ثَُاڇ َمٍ ٍا ډَهٜ ومً

ٍا ثبٍ ىځَ ٵَډبويَبن ٽٍ ىَبن  يي. وٺٍٚ ايومبوبن ډ٦َف آٍا ثب ډجبٌٍُ ثب ىٙمه  يثَايٍٙبن  يَٕ

يٍٙبن  يٹٞي كمچٍ ىاٙز. يٹش يځَٵشه كبڅز سياٵٮ يَا يٍٙبن ثٍ ػبياُ ٙير سٮؼت ثبُ ومًى ُ

 ىپٍيوپًة ٙيٌ ثًىوي سب ايهًى ډ يَمڂبن ثَ ػب يف ومًى، ؿىي څل٪ٍ ا٥َف هًى ٍا ډ٦َ

ه هًى يب ايآٖز. يو يه اٝالً و٪َ هًثيا ٍي ثٍ يٍٙبن ځٶز: يًډَص اُ ػب ثَهبٕز ي ثب څله سىييٽ

. كبڃ ؿڂًوٍ إز ٽٍ و٪َر ثَځٚشٍ ي ٵَډبن كمچٍ يٍا ىاى يٚىُبى ػىڀ سياٵٮيٽٍ د يسً وجًى

ي ٽبٍآُډًىٌ إز.  يميٹي يٙىبٕڈ. اي ٵَډبويَ يډ يٍا ثٍ هًث ٕذُٖبالٍ ځًىٍُډه . يىَ يډ

ډه  ًډَص ځٶز:ياُ ٽ يي ثٍ ٥َٵياٍَىاى َڈ اُ ػب ثَهبٕز يسډب ىَي.  يچٍ يٽىڈ سه ثٍ ك يٵپَ وم

هيډز ٽَىٌ إز ي ثب  يٙبَىٚبَ يًډَص ډًاٵٺڈ، ٕذُٖبالٍ ځًىٍُ ډير َب ىٍ ډَُ ٱَثيَڈ ثب ٽ

دٔ ثُشَ  .ٖزيميٌَ ىٕز ي ٹييؿ ياي ٵَډبويَٽبډڄ ىاٍى.  ييَان ي ٍيڇ آٙىبيا يػىڂ يٍيٗ َب

اسوبً  يز ىٵب٭يڈ ي ي١ٮيٽبډڄ ىاٍوي ثمبو ييه هًىډبن ٽٍ وٶَاسمبن ثب آن آٙىبيإز، ىٍ َُٕډ

ډشٶپَاوٍ ىٍ  يي ثب كبڅش ٍَ اوياهشييٍٙبن َٕ ثٍ ُ ڈ.يبثيىٕز  يَيُيه ٙپڄ ثٍ ديڈ سب ثييٽى

َىاى سمبڇ ٙي، يٕوىبن س يي. يٹشيٙى يٽٍ ؿٚمبو٘ ثٖشٍ ثًى، ٕوىبن سىي ىي ٵَډبويٌ ٍا ډ يكبڅ

َٕ ثچىي ٽَىٌ، ب وٍ. ٕذٔ يځٶشه ىاٍى  يثَا يِيؿ يڂَيىي ٽٔ ىيډىش٪َ ډبوي سب ثج ياي ډيس
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 ي. آٍٽىىي يځًىٍُ ي َٕىاٍاو٘ َڈ ډظڄ ٙمب ىي سه ٵپَ ډ ځٶز:ڂَان يٍي ثٍ ىي ؿٚمبن ځًٚى 

وبن آآځبَڈ ٽٍ  يَا ثٍ هًثيه إز. ىٍ اثشيا ډه س٪بََ ثٍ ىٵب٫ ومًىڇ سب ىٙمه ٍا اٱٶبڃ ٽىڈ ُيؿى

ي يىټ يٹز كمچٍ إز ي ٽچي. َڈ اٽىىي يىاٍوي ي سلَٽبر ډب ٍا ىوجبڃ ډ يِ ثٍ ډبوىي ډب ػبًٕٕبويو

 ياٝالً اوش٪بٍ ٍيٗ سُبػم آن َب ُى ي اىاډٍ ىاى: يييٍٙبن دًُهى ځَىى. يب ډيډب ثب آن ډُ يَيُيد

ه ٹمبٍ ٕوز يډب ىٍ ا يه ثَٿ ثَويٌ يي ٙي ي اىَ هًاَيه ٱبٵچڂيي، ثىبثَاواٍاُ ػبوت ډب ٍا وي

ه ىٙمه يي ثٍ َٕ٭ز ياٍى َُٕډيډب ثبڈ ٙي. يهًاََيُ يدشبً ثب إشٶبىٌ اُ آن يٽٍ وُب ثبٙي يډ

ٍا ٽٍ  ي ٕذبَجي ىٍ ىَٖشبن ځَځبن يبى ىٍ ا٥َاٳ ٍيڈ ي هًٞٝبً اٹ٦ب٭بر ىي هبويان ٕذىييًٙ

ه ٙپڄ ٕذُٖبالٍ يڈ سب ثيييٲبڃ ومبٙآن سٮٞت ٵَايان ىاٍوي ٍا ا يٍيثبٙي ي  يٚبن ډيهبٕشڂبٌ ا

َا يٽٍ َىَ ٹجبى ىٍ آن وُٶشٍ إز ُ يٚيټ ػىڀ ٵَٕبياوشوبة  يڈ ثٍ ػبيٽىځًىٍُ ٍا ډؼجًٍ 

ََ ؿٍ َيُ ځَىى، يػىڀ د يبىٌ ٽَىٌ ي ثيٍ ډب ديډوًٞٛ هًى ٍا ٭چ يٍياو يػىڀ َب سًاوي يډ

 يي ٱَث يه ىي ٹٖمز َٙٹيټ ٍاث٤ ثيإشَاسْ يه َبيي. اٙٲبڃ َُٕډيبيياٍ ډب ثي٬ سَ ثٍ ىيَٕ

اي  ،ډشلي اي ٽٍ ٹ٦ٮبً ٕذُٖبالٍ ٍا سلز ٵٚبٍ هًاَىي ځٌاٙز يهبويان َبه يي َمـى ياډذَا٥ًٍ

ٶبىٌ اُ ٍياث٤ شٹجڄ ٹجبى ثب إ يآځبَڈ ٽٍ اُ ډيس يه ٽبٍ يا هًاَي ىاٙز. ډه ثٍ هًثيٍا ثٍ ا

ه ٙپڄ يىٍ ػٌة وٶَار اٍس٘ ډب ىاٙشٍ ي ثي يه سمبڇ اَٙاٳ يػًى ىاٍى، ٕٮيٽٍ ث يا يچيٵبډ

ٍ يټ وجَى ٥ًالويسىُب ىٍ  يًٌ ايه ٙيٍا ثيين ػىڀ اُ آن هًى ٽىي ي ؿى يَيُيي ديومب يډ يٕٮ

ًډَص يَىاى ي ٽيثٍ س ييٍٙبن وڂبٌ سىي ڈ.ييػً يي اُ آن ىيٍياډپبن اػَا ىاٍى ٽٍ ډب ثب يٚيٵَٕب

ڂَ اَٙاٳ يي ىڂَ اُ يإذًََان يى يبٍيِ ډظڄ ثٖيىاوٖز ٽٍ آن َب و يډ يَا ثٍ هًثياوياهز ُ

ڂَ ي٬ ي اُ ٥َٳ ىيم٦سثب ټ ػبوت يىي دُچً ٽٍ اُ  ييسلز ٵَډبن ثَُاڇ وبډٍ َبه سَ ييدب يٍىٌ َب

ًډَص ٽٍ يَىاى ي ٽيبٵز ٽَىٌ ثًىوي. سيبٍان ثَُاڇ اُ اي ٍا ىاٙز، ىٍي ييىٍ ػيا يي ٕٮيثب سُي

ىٍ  يڂَ ٽالډيه اوياهشٍ ي ىييوڂبٌ يٍٙبن ٍا ىٍٻ ٽَىٌ ثًىوي، ٕبٽز ٙيٌ، َٕ ثٍ دب يډٮى

 وڂٶشىي. اي  يا٭شَاٟ ثٍ إشَاسْ

ډبوي. آن ځبٌ  ياٍٙي ثَُاڇ اي ٍا سَٻ ځٶشىي ي سىُب يٍٙبن وِى اي ثبٹٵَډبويَبن ػچٍٖ سمبڇ ٙي. 

ب كمچٍ ثٍ ياډب آ ،ڈيٍ سً ثڂًيثَ ٭چ يڂَان ٕوىيى يډه ووًإشڈ ػچً ثَُاڇ ٍي ثٍ اي ٽَى ي ځٶز:

 ييټ وجَى وُبيٽٚبوين ځًىٍُ ثٍ  يثٍِٿ ي ځَٵشه ډىب٥ٸ كٖبٓ ثَا يهبويان َب يهبٕشڂبٌ َب

ځبٌ آوٶَار ډب  ياُ ٹيٍر ٵَى يًَِٗ إز. ٹ٦ٮبً ثٍ هًثيس يٕذُٖبالٍ ځًىٍُ ٵَډبويَٖز؟ يٽبٵ

ياٍ ډب يٹ٦ٮبً اي ثٍ ى ،ييډ٦مئه ثبٙ يٍٙبن دبٕن ىاى:اَي ىاى. ًوو يه ٽبٍيثبٙي ي سه ثٍ ؿى يډ

ه ٙپڄ يثب ډب ډٞبٳ ىَي سب ثي يٽًَٖشبوٽٍ ىٍ ډٮبثَ سىڀ ډه اي ٍا ډؼجًٍ هًاَڈ ٽَىي  ييآ يډ
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 ٚشَ ٙيٌ ثًىيثَُاڇ ٽٍ سٮؼج٘ ث ي.يٖشٍ ومبيٙب يٚشَ وٶَار هًى إشٶبىٌ يوشًاوي اُ سٮياى ث

ىٍ  ييهًاَي ومًى ٽٍ وجَى وُب يٕٮ ي،يبياي ثٍ ډالٹبر ډب ثاځَ  يكش َ ډمپه إز.يه ٱيا ځٶز:

إشٶبىٌ ٽىي. ٍ ډب ي٭چٚشَ وٶَاس٘ ياُ سٮياى ث يسب ثشًاوي ثٍ هًث َىيځًٍٝر ثبُ  ٬يىٙز يٕټ ي

يٍٙبن څجوىي ُى ي . يډؼجًٍ ٽى يٽًَٖشبوسىڀ  ډٮبثَين ىٍ ياي ٍا ثٍ ػىڂ يهًاَ يسً ؿڂًوٍ ډ

ٽىڈ ٽٍ وجَى ىٍ ډپبن ډًٍى  يډ يي ٽبٍيډه. ډ٦مئه ثبٙ يي ثٍ ٭ُيٌ يه ٍا ثڂٌاٍيا دبٕن ىاى:

ٽًؿټ ډَٽت  يډه ثب ىٕشٍ ا يٍٙبن دبٕن ىاى: ؿڂًوٍ؟اډب  ي:يثَُاڇ دََٕى. يىڅوًاٌ ډب ًٍٝر ثڂ

 يډوٶ يَٽبوي36َ يډى٦ٺٍ  يي هًىڇ اوشوبة ٽىڈ، ىٍ ػىڂڄ َبيآن َب ٍا ثب يوٶَ ٽٍ َمڂ َِاٍاُ 

. إزثَهًٍىاٍ  يبٍ هًثيثٖ ٍيٮيٖز ؿًن اُ دًٙ٘ ٥جيٽبٍ إٓبو يًٙڇ. إششبٍ ىٍ آن وًاك يډ

ه يډًٞن ثمبوي، ثٍ َم يي اَٙاٳ ي ډَىڇ ډلچيي اُ ىَى يب٣ اوؼبڇ ځيز اكشيي ىٍ وُبيه ٽبٍ ثبيا

ډلًڃ  يڂَيَڇ ي آن ٍا ثٍ ٵَى ىيٍا ثُيٕز ځ يٙوٞبً ٵَډبويَ ،ي ىاٍڇي٭چز إز ٽٍ ډه سأٽ

َيى. ٕذبَجي و څً ي ڂَىوهَاة ثبٙي،  يمبن ډيَيُيي ديډب ٽٍ ٙبٌ ٽچ يوٺٍٚ  يٺيوپىڈ سب ىٍ اطَ وبال

ه ٙپڄ آًيٱٍ ي يىَي سب ثي يكَٽز ډ ياُ ٕذبٌ اٝچ ځًىٍُ ثٍ ٍٕڈ ډٮمًڃ سياٍٽبر هًى ٍا دٔ

ٕذبٌ  يٍا ىاٍڇ. يٹش ايىپٍ ډه ٹٞي كمچٍ اُ دٚز َٕ ثٍ يٱبٵڄ اُ ا ،مه ثبٙىييِاس٘ اُ ه٦َ ايسؼُ

ٙجبوٍ سياٍٽبر آوبن ٍا  يٕبآثَٷ  يټ كمچٍ يډه ٍى ٙيوي، ډب ثب ٽًؿټ  يځًىٍُ اُ ىٕشٍ  ياٝچ

ٍا  يبٍيه ٙپڄ ځًىٍُ ٽٍ وٶَار ثٖيڈ. ثييٽٚ يثٍ آس٘ ډِ ٍا يڈ ي َمٍ ؿيىَ يډًٍى َيٳ ٹَاٍ ډ

يٍٙبن  يثَُاڇ ثب وٺٍٚ ي. يبيياٍډبن ثي٬ سَ ثٍ ىيسلز ٵَډبن ىاٍى، ډؼجًٍ هًاَي ٙي سب ََ ؿٍ َٕ

 يَاوٍ وًاكيٱبٵچڂ يټ كمچٍ يثب  يٍا ثَ ٭ُيٌ ځَٵز  يچٝاٍس٘ ا يٵَډبويَاي هًى  .ډًاٵٺز ٽَى

ٕذبٌ هًى ٽٍ  ،ييه ىيٍا ډًٍى َيٳ ٹَاٍ ىاى ي آن َب ٍا ٵشق ومًى. ٕذبَجي ځًىٍُ ٽٍ ؿى يا٥َاٳ ٍ

ٱبٵڄ اُ ، َىيٚشَ ثَُاڇ ٍا ثڂيث يَٚييد يه ډبى ډ٬١ً ځَٵشٍ ثًى ٍا ثٍ ػچً ٍاوي سب ػچًيىٍ َُٕډ

هًى ٍا ثٍ اوؼبڇ  يٶٍ يي٩ يٍٚ اي ثٍ هًثياي ځٖشَىٌ إز ي ډظڄ َم يثَا يىپٍ يٍٙبن ؿٍ ىاډيا

 ٍٕبوي. 

*** 

ثٍ ػِ  يٙبن، ٕذبَجي ځًىٍُ ؿبٌٍ ايٍس٤ًٕ ٕذبٌ ٽًؿټ  ٙبدًٍسياٍٽبر څٚپَيبن  يثٮي اُ وبثًى

ؿىييه  ياي ٽٍ ثب سالٗ َب ياػشمب٭ يثب٭ض اُ ثيه ٍٵشه ٽڄ يػٍُ  يػىڂيين وياٙز. ٭ٺجىٚيى

ٙي. ثىبثَايه ثٍ ػىڀ څٚپَيبن ثَُاڇ ٽٍ ىٍ ډٮبثَ  يوجَى ثٍ ىٕز آډيٌ ثًى، ډ يٕبڅٍ ىٍ ډييان َب

ىي څٚپَ ىٍ ډٺبثڄ يپييڂَ ٝٴ آٍإشىي. ٍي ىٍ ٍي ي ډ٬١ً ځَٵشٍ ثًىوي، ٍٵز.  يسىڀ ٽًَٖشبو
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 يػىڂؼًيبن ثٍ َڈ ديًٕشٍ، ٝياوڂَيٖز.  يآٵشبة ثَ آوبن ډ يٽٍ هيا يؿٌَُ ثَ ؿٌَُ ىٍ كبڅ

وٶَار ٕذبٌ ثَُاڇ ثٍ ٭چز َٙٽز ىٍ ٍ ىاٙز. َب ثچىي ٙي ي وجَى ٍٕ ٍيُ اىاډ ٕالف َبٻ بؿپبؿ

ي ىٍ ٥ًڃ ٍيُ ايڃ ٝيډبر ػجَان  ىڀ ثٖيبٍ ٽبٍ ٽٚشٍ ي ډؼَة ثًىويػځًوبځًن ىٍ ٽبٍ  يوجَىَب

ىٍ ډلي٤  ياٍى ومًىوي. ،يىوٽَ يثٍ ًٕاٌٍ و٪بڇ ځًىٍُ ٽٍ ديٚبدي٘ ىيڂَ اٵًاع كَٽز ډ يوبدٌيَ

ىٍ ٍيُ ىيڇ ثَُاڇ ثَهالٳ .سًاوٖز اُ سٮياى ثيٚشَ وٶَار هًى إشٶبىٌ ٽىي يځًىٍُ وم ،ٽڈ ٭َٟ

ٍا ىٍ  يٽٍ ًٍٙ ػىڂ يډًػِ يو٪َ يٍٙبن هًى ديٚبدي٘ ٕذبَيبو٘ ٹَاٍ ځَٵز ي ثٮي اُ ٕوىَاو

هًإز ثب ايه ٽبٍ  يثٍ ٕذبَيبن ځًىٍُ كمچٍ ومًى. ثَُاڇ ډ ،هًى ٍٕبوي يىٍػٍ  يَٕثبُان ثٍ ا٭چ

اي  يڅٚپَيبن ىٙمه ٽٍ ثَا يىٍ ډلبٌَٝ  يىٍ اطَ وياوڈ ٽبٍ يٍا ثبال ثجَى يڅَٕثبُاو٘  يٍيكيٍ 

س٤ًٕ سيَىاى وؼبر ٽٍ ػبن هًى ٍا اُ ىٕز ثيَي  ،ٹَاٍ ځَٵز ي وِىيټ ثًى ،ٽميه ځٌاٙشٍ ثًىوي

، ٽٚيي يثيَين ډ ثَُاڇ يدب ٍانٍِا اُ  يٽٍ دِٙټ ىاٙز سيَ يىٍ كبڅ ،ييثٮي اُ ٍَب دييا ٽَى.

ثٍ ا٭شٺبى يٍٙبن ىٍ ًٍٝر ٽٚشٍ ٙين َٕٗ ايٖشبى ي ثٍ ٙير اي ٍا ٙمبسز ومًى.  ييٍٙبن ثبال

كٸ ثب يٍٙبن ثًى. ځَٵز.  يٹَاٍ ډ يياكي ىٍ َٙٳ وبثًى يثَُاڇ ٽڄ ٕذبٌ ىٍ اطَ وجًىن ٵَډبويَ

 َميٍٚ ي َمٍ ػب ثٍ ٽبٍ ثىيى. ٽٍ وٞبيق يٍٙبن ٍا  آن ُډبن ثٍ ثٮي ثب هًى ٭ُي ٽَى ثَُاڇ اُ

 َڈ سچٶبر َٕثبُان ځًىٍُ ٹبثڄ سًػٍ ثًى. ځًىٍُىيڇ ٍيُ  ىٍ ثَُاڇ ٍم ىاى، يٽٍ ثَا ياسٶبٹثب يػًى 

. اي هًى ٍا ثٍ ٽبٍ ځَٵز يآهَيه كَثٍ ىٍ ٍيُ ًٕڇ  ،ىيي يهًى ٍا وِىيټ ډ ٕذبٌٽٍ ٙپٖز 

دٚز َٕ ًٕاٌٍ و٪بڇ ثٍ ٽبٍ ځَٵشٍ  يٵيڄ ٱًڃ ديپَ ٽٍ ډٮمًالً ىٍ سَسيجبر څٚپَ يىسٮيا

ديٚبدي٘ څٚپَيبن ځمبٙز. ثٍ ٭چز ٽڈ ٭َٟ ثًىن ډييان وجَى اي ََځِ ٵَٝز  ٍا ويٙي يډ

 ٍا سًاوٖز ًٕاٌٍ و٪بڇ ٽٍ ثب ىٙمه ىٍ َڈ آډيوشٍ ثًىوي يإشٶبىٌ اُ آوبن ٍا ويبٵشٍ ثًى ؿَا ٽٍ وم

يكٚز آيٍ ٵيڄ َب ثب٭ض ايؼبى ٍ٭ت ي يكٚز  يٵيڄ َب ٽىبٍ ثجَى. ډى٪ٌَ ي ثً ياُ ػچً يثٍ ٍاكش

ٵَا هًاوي سب ىٍ ډًٍى  يػىڂ يٍا ثٍ ًٍٙا َٕىاٍاو٘ ،ٽٍ ؿىيه ىيي ثَُاڇَُاڇ ٙي. ىٍ َٕثبُان ث

ثيبثىي. ثٮي اُ ايىپٍ سيَىاى، ډَُىاى ي ٽيًډَص ََ ٽياڇ وٺ٦ٍ و٪َ هًى ٍا ثيبن  يايه ډٖئچٍ ٍاٌ كچ

ثبُ َڈ ډظڄ َميٍٚ يٍٙبن ػچً آډي ي ثُشَيه ديٚىُبى ٍا ىاى. ثَُاڇ ٵَډبن ىاى سب  ،ىاٙشىي

اػَا ځَىى ي يٍٙبن ٍا ډٖئًڃ سَسيت اډًٍ ومًى. ىٕشًٍار اي ىٍٕز ډظڄ ٵَاډيه هًىٗ َمٍ ػب 

سيَاوياُ ُثيٌ ډٖئًڃ ٵيڄ َب ٙيوي ي ډَُىاى ٽٍ هًى سيَاوياُ ثٖيبٍ  يثٍ ىٕشًٍ يٍٙبن سٮياى

 يَٕثبُان ٕوىَاو يثَُاڇ ثَا ،ٱبُ وجَىآدي٘ اُ  ٍا ثَ ٭ُيٌ ځَٵز. َب آن يَډبويَثًى، ٵ يډبََ

ي َٕثبُان ٍيكيٍ هًى ٍا ىيثبٌٍ ثٍ ىٕز  ٌومًى. ٽچمبر ډًػِ اي ډظڄ َميٍٚ ىٍ څٚپَيبن اطَ ٽَى

ځًىٍُ ٽٍ ٵَډبويَبن ىوي. ٽَثچىي وبځُبن ثٍ څٚپَ ىٙمه كمچٍ  يآيٍىوي. آن ځبٌ ثب ثَ آيٍىن ٱَيً
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 اوش٪بٍ ايه كَٽز ٍا وياٙشىي. ىٍ اطَ سيَ ،ٽَىوي َٕثبُان ىٙمه اُ آوبن سَٕييٌ اوي يډٵپَ 

 يډٮمًالً ديچجبوبوىٌ ي ثٍ ٥َٳ ٝٶًٳ دٚز َٕ هًى ثَځٚشىي. ٽَٵيڄ َب ٍڇ ډَُىاى وٶَار  يوياُاَ

ځَٵشىي سب اځَ ىٍ  يثٍ ىٕز ٍإز ډ يوٖٚشىي، ََ ٽياڇ ٽبٍى ىٕشٍ ثچىي يٽٍ ثَ دٚز ٵيڄ َب ډ

ى، ديچجبن ٽبٍى ٍا ىٍ ٵٺَار دٚز ځَىن ََكمچٍ ثَ يسَٕييٌ ي ثٍ ٝٶًٳ هًى يچيىٙمه ٵاطَ كمچٍ 

اُ  يىاډب ىٍ اطَ ٱٶچز ؿىي سه اُ ديچجبوبن ٽبٍ وبآُډًىٌ، سٮيا ،كيًان ٵَي ثَىٌ ي اي ٍا اُ دب ىٍآيٍى

پَيبن ًٕاٌٍ ىٍ ٝٶًٳ ديبىٌ ٽٍ ثٮي اُ ٵيڄ َب ٍاٽجيه هًى ٍا ثَ ُډيه اوياهشٍ ي ثٮي اُ ٭جًٍ اُ څٚ

ٝيډٍ  يآوبن ٝٶًٳ ديبىٌ ثٍ ٕوش يىٍ اطَ كمچٍ  ٙيوي، اٵشبىوي. يًٕاٌٍ و٪بڇ ثٍ ٽبٍ ځَٵشٍ ډ

 يًٕاٌٍ و٪بڇ ٽٍ ىٍ اطَ ٵٚبٍ ًٕاٍان ُثيٌ  يٕذٔ ىٍ اطَ ٭ٺجىٚيىىيي ي و٪بڇ آوبن ثٍ َڈ هًٍى. 

ٽبډالً ىٍ  يٙي ي ٽڄ و٪بډبر څٚپَ يٌيـيدوٖٚشىي، ٝٶًٳ ديبىٌ ٽبډالً ىٍ َڈ  يثَُاڇ ثٍ ٭ٺت ډ

ي. آن ځبٌ ٽڈ ٽڈ سًََٕب دب ثٍ ٵَاٍ ځٌاٙشىي ي ايه اډَ ثٍ ىيڂَان َڈ َٕايز يځَىَڈ دبٙييٌ 

ىٍ  يَىڂبڇ ٭ٺجىٚيى ىٍ وؼبر ػبن ىاٙز. يډ٬١ً هًى، ٕٮډبوين ىٍ  يََ ٽٔ ثٍ ػب ،ومًىٌ

ثٍ ىٕز َٕثبُان ثَُاڇ ٹشڄ ٭بڇ ٙيوي.  ٙبدًٍاُ اٵَاى څٚپَ  يياى ُيبىسٮ يډٮبثَ سىڀ ٽًَٖشبو

ػٖي ٕذبَجي ځًىٍُ ٍا  ،سَ ٕذبٌ ثَُاڇ يَىڂبڇ ػٖشؼً ىٍ ډيبن ٽٚشٍ ٙيځبن اٵَٖان ٹييم

ىاى ىٕشًٍ  ،ٙىبهز يثَُاڇ ٽٍ هًى اُ ٕذبَيبن ثًى ي اُ ځٌٙشٍ ٕذبَجي ٍا ډٽَىوي.  يٙىبٕبي

 اٍ ومًى.ٌاي ثَځ يثَا ياػٖبى هبٍع ٽىىي ي ډَإڈ ثٍِځياٙشٍا ثب اكشَاڇ ٵَايان اُ ډيبن  ايػٖي 

َڈ ىاٙز ي آن ػچت  ياُ ايه ٽبٍ َيٳ ىيڂَ ،ٕذبَجي ٹبئڄ ثًى يٽٍ ثَُاڇ ثَا ي٭اليٌ ثَ اكشَاډ

 ثٍ ٕمز هًى ثًى.  ٙبدًٍٵَډبويَبن ىيڂَ و٪َ 

يٍٙبن ََ  يٍ يسًٝ ٍومًىوي. ث يَٚييٽًٍٚ دبو٘ ثٍ ٕمز ډَٽِ يثَُاڇ ي ٕذبَ ،يَيُيددٔ اُ 

ثَُاڇ هيډشڂِاٍان ٙبدًٍ ٍا  يى٘ ىٍ اډبن ثًىوي. كشيٙي، ٕبٽى يڈ ډيثٍ آوبن سٖچ يػب ٽٍ َُٙ

بن ثَُاڇ َٕٽًة يىاى، ثٍ ٙير س٤ًٕ ٕذبَ يډ يٍي يٽٍ ډٺبډش ييي اډب ىٍ ػبيثوٚ يِ ډيو

 يه ٙي ٽٍ ثٮي اُ اويٻ ُډبويؼٍ ايځٌٙشىي. وش يٰ ډيَ ي ػًان اُ ىڇ سيي ُن ي ډَى، د ييځَى يډ

، ٍي ثٍ ثَُاڇ آيٍىوي ي يَ ي ٱىيبن، ٵٺي، يإذًََان، ٍيكبويوياى. ډَىڇ ٭بى يٍي يڂَ ډٺبيډشيى

ثٍ  يٕبٕبو ياُ ٙبَىٚبَ يٹٖمز ا٭٪م يټ ىٍياٌُ َب ثَ اي ځًٚىوي. ىٍ اويٻ ُډبويپبيَُٙ َب 

 ه َب َىًُ ثٍ ٙبدًٍ يٵبىاٍ ثًىوي. يه َُٕډيسَ يي ٱَث هيه اڅىَُيا٥ب٭ز ثَُاڇ ىٍ آډيٌ ثًى. سىُب ث

بن يٽٍ ٕذبَ يه ډبى ٕبٽه ثًىوي. ُډبويوُبيوي ياٹ٬ ىٍ َُٕډ يبڇ هبويان ٽبٍن ىٍ كًاڅيڈ االياُ ٹي

 يٍ يٽچثٍ َمَاٌ  ،ييى يهًى ٍا ىٍ ه٦َ ډ يه ډبىٍيَيُ ٽٍ َُٕډييوي، ديآوؼب ٍٕ يپيثَُاڇ ثٍ وِى
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اډب  ،يياُ ډيائه هبٍع ځَى يه آثب ي اػياىيىٵب٫ اُ َُٕډ ي ثٍ ثُبوٍ ياثٖشڂبن ي هيڇ ي كٚڈ هًى

ڈ يثَُاڇ اٵشبى ي هًى ٍا ثٍ اي سٖچ ياي ٍٵز ي ثَ دب يپَإز ثٍ اٍىيي ،ىٍ اٵشبىن ثب ثَُاڇ يثٍ ػب

ي ي آوبن ٽٍ يڂَ اَٙاٵِاىځبن ځَىيى يثَا ييَيُ اڅڂًيډشلياو٘ ىٍ آډي. ٽبٍ د يىٍ ػمچٍ  ،ومًىٌ

َيُ، ځَيٌ ځَيٌ ثٍ ٕمز اٍىيځبٌ ثَُاڇ ثٍ كَٽز ييوي، ثٮي اُ ديى ي٘ اُ ٙبدًٍ ډيٍا ثٹيٍر ثَُاڇ 

 ځَ ؿٍ سبع ثَ َٕ وياٙز. ،ثًى يٙبَىٚبَ ياٽىًن ثَُاڇ ٹيٍر اٝچًٕشىي. يىٍ آډيٌ ي ثٍ اي د

*** 

٬ ي هَاػڂٌاٍ ىيڅز يٽَى ٽٍ ډ٦ يثَ اٍډىٖشبن كپًډز ډ ياؿٍثٍ وبڇ  يٙبَ ،ىٍ آن ُډبن

 ،يه ٙبَىٚبٌ ٕبٕبويٽٍ كپًډشٚبن س٤ًٕ ايڅٍٵز  يبن ثٍ ٙمبٍ ډيثًى. اي اُ وظڄ اٙپبو يٕبٕبو

ڂَ ياُ ٥َٳ ىبن ىٍآډيٌ ثًى. يثبالػجبٍ ثٍ ا٥ب٭ز ٕبٕبو اؿٍي ثًى.يٌ ٙي يثَؿ ثبثپبنَ ياٍىٙ

ٽٍ  يشيَان ثٍ ٭چز كمبين ابيٍيكبو يػبډٮٍ  يڈ ىيثبٌٍ يىاٙشىي. دٔ اُ سلپ يليه ډٖياٍاډىٍ ى

اُ ٥َٵٚبن ډًٍى اػلبٳ ٹَاٍ  يَ ٍُسٚشيبن ٱيآوبن اُ ثٍ سوز وٖٚشه ٙبدًٍ اوؼبڇ ىاىوي، اى

َان ٍا يا يٽٍ اي١ب٫ ىاهچ يبن وياٙشىي، يٹشيَاوياُ ا يه ياؿٍ ي ډَىډ٘ ٽٍ ىڃ هًٙيثىبثَا .ځَٵز

 ،بن ىاوٖشىييٕبٕبو يًٯ ثىيځياُ  ييډىبٕت ػُز ٍَب يشيه ٵَٝز ٍا ډًٹٮييوي، ايآٙٶشٍ ى

بن ٍا يَاويػَأر ىٍ اٵشبىن ثب ا ييياؿٍ هًى ثٍ سىُب ،يىاهچ يثب يػًى اي١ب٫ آٙٶشٍ  ًڅټ ډ٬

. ًىمو يبٍيٵَٕشبى ي اُ اي ٥چت  يَٙٹٍيڇ 37اډذَا٥ًٍ  ،بوًٓيًڅيثٍ وِى  يپيه ديوياٙز، ثىبثَا

ٵَايان ٹَاٍ ىاى. ىٍ وُبيز ثٍ ايه وشيؼٍ  يي ډٖئچٍ ٍا ډًٍى ثٍَٕ هًاويډٚبيٍاو٘ ٍا ٵَا بوًٓ يًڅي

 يثبٙي. اٵشوبٍ يآن ډ يٱَث38ٵشق ايَان ُډيه يب الاٹڄ ٹٖمز  يٍٕيي ٽٍ ايه ثُشَيه ډًٹٮيز ثَا

، آن ُډبن ٽٍ َىًُ ثٍ ىي ٹٖمز يىٍ ايع ٹيٍر اډذَا٥ًٍ يٽٍ سبٽىًن َيؾ يټ اُ ٍيډيبن، كش

ه سمبڇ سًان ٽًٍٚ هًى ٍا ثٍ ٽبٍ ځَٵز ي ىٍ . ثىبثَايويسٺٖيڈ وٚيٌ ثًى، ثٍ آن ىٕز ويبٵشٍ ثًى

ٍٕ ػُز ثٍ ٕمز ايَان اُ  ئ ٹيٍسمىي آډبىٌ ومًى. څٚپَيبن ٍيڇ َٙٹثَ يٽًسبٌ څٚپَ يُډبو

ياٍى  ،وٶَ ٍا سلز ٵَډبن ىاٙز ٵًٕشًٓ ٽٍ ثيٖز َِاٍ يثٍ َٕىاٍ يكَٽز ومًىوي. څٚپَه يُډ

سًاوٖز ايَاويبن ٍا ٙپٖز ىَي ي اُ  ياٍډىٖشبن ځَىيي. ىٍ آوؼب اي ثب ٽمټ اٍاډىٍ ثَاكش

دَٽًديًٓ ٽٍ  يٵَډبويَثٍ  يي. دٔ اٍډىٖشبن اُ آن ٍيڇ ٙي. څٚپَ ىيڂَيومباٍډىٖشبن اهَاع 

كيٌَ ٍا ٽٍ ډ٦ي٬  ياډبٍر ٭َث ،ػبوت ػىًة ثيه اڅىَُيه َٕثبُ ٍا سلز ٵَډبن ىاٙز، اُ ىٌ َِاٍ

ٹيٍسمىي ىٍ ډٺبثڄ وٶًً  يدَىاهز ي اُ ٥َٳ ىيڂَ ٕي يثبع ډ يثٍ ٙبَىٚبٌ ٕبٕبو ٌ،ايَان ثًى

ٙبدًٍ  يثَا يديپوبڇ ىاٙز،  ٽٍ ډى٪َ ٌَيك َِياډٍا ډًٍى َيٳ ٹَاٍ ىاى.  ٝلَاوٚيه ثًى ي٭َة َب
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ثٶَٕشي. اي  ډى٪َىٍ اهشيبٍ وياٙز ٽٍ ثٍ ٽمټ  ياډب ٙبدًٍ ٕذبَ .ومًى يٵَٕشبى ي اُ اي ٥چت يبٍ

اُ يإذًََان َڈ  يهًى ٍا ىٍ ػىڀ ثب ثَُاڇ اُ ىٕز ىاىٌ ثًى. سٮياى ُيبى َٕثبُاناُ  يسٮياى ُيبى

ىاٙز ٽٍ ډًػًىيز ٽڄ ىيڅز  يٙبدًٍ هًى ىٍ آن ُډبن ډٚپالر ډُڈ سَثٍ ثَُاڇ ديًٕشٍ ثًىوي. 

ٽٍ اُ ٍٕيين ٽمټ وباډيي ٙيٌ ثًى، ثٍ َمَاٌ هبوًاىٌ ي سٮياى  ډى٪َٽَى.  يٍا سُييي ډ يٕبٕبو

اَٙاٳ ُاىځبن َُٕډيى٘، كيٌَ ٍا سَٻ ومًى ي ثٍ ٕمز سيٖٶًن ٵَاٍ ٽَى. اُ ثٍِځبن ي  يُيبى

ٕذٔ ثٍ ػبوت ډَٽِ ثيه اڅىَُيه  ؛، كيٌَ ٍا سَٞٳ ومًىيديًٓ ثٮي اُ ٱچجٍ ثَ ډٺبيډز اويٽدَٽً

ثچيِاٍيٓ ٽٍ  ،ثٍِٿ سَيه ّوَاڃ آن َُٕډيه يٍيډيبن ثٍ ٵَډبويَ يكَٽز ٽَى. اډب څٚپَ اٝچ

٭جًٍ ٽَى. اي ثٍ  ،ثًى ياُ ٍيى ٵَار ٽٍ ډَُ ىي اډذَا٥ًٍ ،ٵَډبن ىاٙز َٕثبُ ٍا سلز دىؼبٌ َِاٍ

ٽٍ ٕبڃ َب دي٘ َٕىاٍ  يَي ًٙى، اُ ىٙز َبيٍيث ين ايىپٍ ثب ډٺبيډز ٹبثڄ سًػُي ثيي يٍاكش

ٽَإًٓ ي َٕثبُاو٘ س٤ًٕ دبٍسيبن ٹشڄ ٭بڇ ٙيٌ ثًىوي، ځٌٙز ي ډٖشٺيمبً ثٍ ٕمز  ،ثٍِٿ ٍيڇ

ډيائه كَٽز ومًى. هجَ وِىيټ ٙين ٍيډيبن ثب٭ض ايؼبى سَٓ ي يكٚز ىٍ ډَىڇ ٙي. ٍيٕشبئيبن 

ي ثٍ ََُٙب دىبٌ ثَىوي. َؼًڇ آن َب ثب٭ض ٙي ٽٍ ٽمجًى ډًاى  ډِا٫ٍ ي ٽٚشِاٍَب ٍا ٍَب ٽَىوي

ي اُ  ٽَىوي يآًيٱٍ ٍا ػيٌَ ثىي ٹجبىثىبثَايه ثٍ ىٕشًٍ  ،ََُٙب اكٖبٓ ًٙى ٽڈ ٽڈ ىٍ يٱٌاي

وؼجب  يي هًٞٝبً هبوًاىٌ  ياُ ډَىڇ ٭بى يىب. سٮياى ُيٙي يَيدىبٌ ػچًځ يبن ثيٚشَ ٵَاٍييٍيى ث

دىبٌ ثجَوي اډب څٚپَ ثچيِاٍيٓ ثٍ اډه سَ ٍا سَٻ ٽىىي ي ثٍ ډىب٥ٸ شوز يَٶز َُٙ دبىاٙشىي  يٕٮ

اٽىًن دبيشوز ي ٽڄ ډًػًىيز ىيڅز اُ آن َب ٙي.  يٍٕيي ي ډبو٬ ٵَاٍ سٮياى ُيبىَٕ٭ز َٕ 

ډًٍى سُييي ٹَاٍ ځَٵشٍ ثًى. سًان ٕذبَيبن ٙبدًٍ ٽمشَ اُ آن ثًى ٽٍ ثشًاوي ثب څٚپَ ٭٪يڈ  يٕبٕبو

ىٵب٫ آډبىٌ وٚيٌ  يؿًن ىيڅز اُ ٹجڄ ثَا ،يډًاى ٱٌاي يثچيِاٍيٓ ډٺبثچٍ ٽىي. ثب يػًى ػيٌَ ثىي

 يٙيوي. سٖچيم يڈ ډيٙي ي َُٙ َب ډؼجًٍ ثٍ سٖچ يډًػًى سمبڇ ډ ياويٻ آًيٱٍ  يثِيى ثًى،

 وىڀ آيٍ ٽٍ ََځِ ىٍ سبٍين ٕبٕبويبن ٕبثٺٍ وياٙز. 

*** 

ٕبٕبويبن ٍا ىٍ ثَ ځَٵشٍ ثًى اډب  يا٥َاٳ دبيشوز ثلَان ُىٌ  يثٍ ُيجبييٌ ي ثَٳ يُډٖشبن ٵَا ٍٕ

ڈ يىٍ سبالٍ ٭٪ ومًى. يډَٿ ډ ياُ ػبوت ٵَٙشٍ  ياٽَٙمٍ ىٍ آن ُډبن سىُب ؿًن  يايه ُيجبي

ډلڄ ٍٵز ي آډي ثٍِځبن  ،وٍ ؿىيان ىيٍ يُډبوىٍ ، آوؼب ٽٍ يٕبٕبو يه ٽبم ٙبَىٚبَيسَ ياٝچ

وشٍ ٽٍ يٽبډالً ىٍ َڈ ٍ يٱمِىٌ ي َٕ ي ي١ٮ يٙبدًٍ ثب ؿٌَُ اډوشچٴ ثًى،  يبٍ اُ ډچز َبيثٖ

ٖشبىٌ يوٖٚشٍ ي سىُب ٹجبى ىٍ ك٢ًٍٗ ا يٙبَىٚبَه يؿىي ٍيُ ثًى ډَست وٚيٌ ثًى، ثَ سوز ٍُ
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ب ثب هًى ىٍ كبڃ ٕوه ځٶشه يٽٍ ډٮچًڇ وجًى ثب ٹجبى  يىٍ كبڅِ يبٍ ٍٹز اوڂيثٖ يٙبدًٍ ثب څلىثًى. 

 بن ځًٚىٌ هًاَي ٙي.يډيائه ثَ ٍيډ يڂَ ََُٙبيه َُٙ ي ىيا يىٍياٌُ َب يثِيى إز، ځٶز:

ُاوً ُى ي اُ اي ډه 39اُ اػياى سًاومىي ي َمىبڇ  يپيبوًٓ ىٍ ډٺبثڄ ياډذَا٥ًٍ ياڅَ ،٘يٕبڃ َب د

خ يچيىي اډذَا٥ًٍ ٍيڇ ٵډه إز، 41 ٽٍ ثبُ َڈ َمىبڇ ػيڇهًإز سب ثَ ػبو٘ ٍكڈ آيٍى. ٵَُوي 

بن ثٍ ډَسي يه ٍيډيبن ٽٍ ىٍ ثيػًڅ يػبوبوٍ ٙپٖز ىاى ي كش ييبن ٍا ىٍ ډٞبٳ َبي٭َة ي ػًڅ

ِىان ثَ هبويان ډه ياٽىًن ٍيُځبٍ ىځَځًوٍ إز ي ااډب ه وجَى ػبن ٕذَى. يىٍ ك ،ډٮَيٳ إز

ڈ. يبوًٓ ُاوً ُوڈ ي اُ اي ٥چت ثوٚ٘ ومبيًڅيي ىٍ ډٺبثڄ اډذَا٥ًٍ يىټ ډه ثبيدٚز ٽَىٌ اوي. َڈ ا

ه ٥َٳ يِڇ... اډب ثٍ ٽؼب؟ ىٍ ايي ثُشَ ثبٙي ثڂَيايٌ ؿٍ وىڀ آيٍ. ډه ٽٍ سلمڄ آن ٍا وياٍڇ. ٙب

ڂَ آن يٖز. ٍاٌ ىيٵَاٍ و يثَا يثَاىٍ َٕٽٚڈ ٹَاٍ ىاٍوي. ٍاَبن يڂَ څٚپَيى يبن ي ىٍ ًٕيٍيډ

ه ٍي ىٍ ډٺبثڄ اػياىڇ يثوٚڈ. اډب ؿڂًوٍ؟ ثب ٽياډ ييه هًى ٍا ٍَبيوىڂ يه ُويځيإز ٽٍ اُ ا

ي يبن ؿٍ ثبيآٌ هيا :ا ځَٵزٍٙبدًٍ ثب ىي ىٕز َٕٗ ڈ؟ يؿڂًوٍ ثٍ آوبن دبٕن ځ٩ًبََ ًٙڇ؟ 

ٽبٗ  يىټ ىَبن ثبُ ٽىي ي ډَا ثجچٮي. ايَڈ ا ،ه ٙيٌيوٶَ يجبيه ٕىڂٶَٗ ُيٽبٗ ا يثپىڈ؟ ا

 يثَا يٽبٗ ٍاَ يبثڈ. ايِ ىٍ آوؼب ويه اػياىڇ ٍا ويه ٍيڇ ٽٍ ځىبَپبٍسَييآوـىبن سب ا٭مبٷ ىيُم دب

 ،يٌ ثًىيٽٍ ََځِ ثٍ هًى ٱڈ وي يؿٚم ياٙټ اُ ځًٍٙ  يٹ٦ٌَ ا ىاٙز. يِ ډه يػًى ډيځَ

 ي.يبن ٵَايان وٺ٘ هًٍىٌ ثًى، څٲِيٍيډٍَ ٽٍ اُ څجبن  يي ثَ ځًوٍ ا ٙي يػبٍ

 يػًى ىاٙشٍ ثبٙي.  يي ٍاَياځَ َٕيٍڇ اػبُر ىَىي، ٙب _

٬ سَ ثب يََ ؿٍ َٕٖز؟ يٽياڇ ٍاٌ؟ آن ؿ هًٙلبڃ اُ ػب ػٖز ي ځٶز:ثب ٕوه ٹجبى، ٙبدًٍ وبځبٌ، 

ٖز يٙبدًٍ وڂَ يٹجبى ٍّٳ ىٍ ؿٚمبن ثٍ يػي آډيٌ  يا ومب.ي٘ ًَيډه ثڂً ي إَاٍ وُبن ٹچت هً

 ٙمب ٕوز ثبٙي. يي سلمچ٘ ثَايٙب ي ځٶز:

ه يين ډُچټ سَيوًٙ يوؼبر ٽًٍٚڇ آډبىٌ  يه څل٪ٍ ثَايَڇ. ىٍ ايدٌ يِ ثبٙي ډيََځِ. ََ ؿ _

 ب٣ ثَيڇ. يبٵشه آة كي يبىٌ ثَايد يَٖشڈ ي كب١َڇ سب ا٭مبٷ ىيُم، دب يآث يََُ اٵٮ

 ڈ.يځً يډ ...دٔ ډه ..ة.ًبٍ هيثٖ _

*** 

سب ثشًاوىي اُ وِىيټ  ٍ ثًىويډ٬١ً ځَٵشٽَډبوٚبٌ 41 يٍٙبن ٕذبَيبن ثَُاڇ ىٍ كًاڅيَ ٍثٍ سًٝي

آن ٙت ثَُاڇ ثٍ َمَاٌ ؿىي سه اُ َٕىاٍاو٘ ىٍ  و٪َ ىاٙشٍ ثبٙىي. سلزٍا ثيه اڅىَُيه اي١ب٫ 
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بن ثًى. ډَىان ثَُاڇ ثٍ يَين ىٍ ػَيث يىيٍ آس٘ وٖٚشٍ ثًىوي. ثبى ي ثًٍان َٕى يؿبىٍ ثٍِځ

ٍ ىاٍوي. وبځُبن ىٍ ؿبىٍ ين َٙاة هًى ٍا ځَڇ وڂيٽَىوي ثب وًٙ يډ يٍا دًٙبويٌ ي ٕٮ هًى يٕوش

ىي اُ َ ي څُٱُ يي. ٝيايَين ډالُډ٘ ثًى، ياٍى ؿبىٍ ځَىيبٍ َٕى ثيثٖ يي ډَُىاى ٽٍ ًَا ثبُ ٙي

َٕ ٵَا  ڈ ثٍ ٕمز ثَُاڇ ٍٵز. آن ځبٌيډٖشٺ سًػٍ ثٍ آن َب يچىي ٙي اډب ډَُىاى ثبن ثَُاڇ ثيا٥َاٵ

 ډالٹبر ثب ٙمب ٍا ىاٍوي. يسٺب١ب يَٕيٍڇ ٙوٜ ثٖيبٍ ډُم ځًٗ ثَُاڇ آيٍى ي ثٍ اي ځٶز:

 اي ٽيٖز؟ _

 ثڂً ىاهڄ ًٙى. :دبٕن ىاى. ثَُاڇ َٕٗ ٍا ثٍ ٭الډز سأييي سپبن ىاى يٍاډآثٖيبٍ  يډَُىاى ثب ٝيا

اُ ڂَ يپجبٍ ىيُى، ًُٕ ي َٕډب  يؿبىٍ ٍا ٽىبٍ ډىٍ ٽٍ اي  ي. َىڂبډډَُىاى اُ ؿبىٍ هبٍع ځَىيي

ثب ٵَى ډَُىاى دٔ اُ ؿىي څل٪ٍ  َٕىاٍان ٍا وًاُٗ ىاى. يي ځًوٍ َب َين ياٍى ځَىيييث

ثَُاڇ ثٍ اكشَاڇ ٵَى ٍيدًٙييٌ اُ ڂَ ٱَ ي څىي ومًىوي. يبن ثَُاڇ ثبٍ ىيا٥َاٵثبُځٚز.  يا ٍيدًٙييٌ

ثَُاڇ  هيِى؟ يثٍ اكشَاډ٘ اُ ػب ثَډاي ٽيٖز ٽٍ ثَُاڇ  اُ هًى دَٕييوي:ٵَډبويَبن . ثَهبٕزػب 

ٵَى ٍي دًٙييٌ ًٍٝر هًى ٍا  څ٦ٶبً وٺبة اُ ؿٌَُ ثِىاييي. ثب اكشَاڇ ٍي ثٍ ٵَى ٍي دًٙييٌ ځٶز:

ثًى ٽٍ اي ٍا وٚىبٕي ي ىٍ ډٺبثڄ ٹيٍر ي  يثچىي ٙي. ؿٍ ٽٖٵَډبويَبن ومبيبن ٕبهز. آٌ سمبڇ 

ىٍ ىٕشبو٘  يثٺـٍ ايُيَ ا٭٪ڈ ٹجبى ثًى.  ،يٌيٵَى ٍيدًٙ اثُز هبوياو٘ َٕ سٮ٪يڈ ٵَيى ويبيٍى.

ٹجبى  ٽياډيه اډَ ډُڈ ايه اٵشوبٍ ٭٪يڈ ٍا وٞيت ډب ځَىاوييٌ؟ ٙي. ثَُاڇ ثٍ اي ځٶز: يىييٌ ډ

َا ٕوىبن ډُڈ يثٍ ٭َٟ ثَٕبوڈ ُاډَ ٵَډًىٌ ىيڂَان ٍا ډَهٜ ٽىيي سب ىٍ هچًر  دبٕن ىاى:

ډب ٍا سىُب  ُيَ ىٕشبو٘ ٵَډبن ىاى:ثَُاڇ ثٍ  .ثَٕيي ثٍ ځًٗ وبډلَډبن يٽٍ وجبٵَايان ثب ٙمب ىاٍڇ 

ثَُاڇ ثٍ ٹجبى  ه ؿبىٍ ٍا سَٻ ٽَىٌ ي آن ىي ٍا ثب يپييڂَ سىُب ځٌاٙشىي.يكب١َ يَمٍ  ثڂٌاٍيي.

ي  ىييٕي٬ ٹَاٍ ىاٙز ٍٵش ؿبىٍ يٽٍ ىٍ ځًٍٙ  يٽًؿپ اٙبٌٍ ٽَى. آن ىي ثٍ ٕمز ډيِ ؿًثيِ

ىاويي ٽٍ دبيشوز َُٕډيه آثب ي  يكشمبً ډ دٚز آن وٖٚشىي. ٹجبى څت ثٍ ٕوه ځًٚىٌ ي ځٶز:

ٍيڇ َٕ  يىٍ ډٺبثڄ ٹيٍر اډذَا٥ًٍ يڅٚپَيبن ٹيَٞ ٹَاٍ ىاٍى ي ثٍ ُيى يډب ىٍ ډلبٌَٝ  ياػياى

 ،ييىَاػبٌُ  يوياسً يٽٍ اُ ٙمب َٕاٯ ىاٍڇ، ډ٦مئيىڈ ٽٍ وم يسٮ٪يڈ ٵَي هًاَي آيٍى. ډه ثب هٞبڅ

ثَُاڇ  ثمبوي. يسب اثي ثَ سبٍٻ هبويان ٙمب ثبٹي ي ن اسٶبٷ ثيٶشبٍ سبٍين َُٕډيىشى يؿىيه وىڂ

 وبػًاومَىاوٍؿىييه ثبٍ  .هًى سً ىٙمه ډه َٖشيي ييڅيىٮمز ي كش وبځُبن ثب هٚڈ ٵَيبى ٽٚيي:

اوٍ ػمالر سىي ٹجبى ٝجًٍ ٥چجيي. يډه ٽَىٌ ايي. كبال ثب ٽياډيه ٍي اُ ډه ٽمټ ډ وبثًىيٍٹٞي ىٍ 

بٍڇ اډب كبال ٽٍ ىٙمه َٙاٵز ٖځٌٙشٍ َٙډ يٽَىٌ َبډه ٙوٞبً اُ  ځٶز: ي. ٕذٔيثَُاڇ ٍا ٙى
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 يويَيَب ٍا يپ ،ډب ٍا څپٍ ىاٍ ومًىٌ، يٹز ؿىيه ٕوه ځٶشه ويٖز. ثبيي ىٕز اسلبى ثٍ َڈ ىاىٌ

ثٍ  يٶٍ اسلٽىيڈ. ىٍ ٱيَ ايىًٍٞر ډمچپز ډب ثَ ثبى هًاَي ٍٵز. ډه اُ هٚڈ ٙمب آځبَڈ اډب 

 يءٙيٹجبى هڈ ٙي ي  ىييو٘ آس٘ هٚمشبن ٵَيٽ٘ هًاَي ٽَى. ٽٍ ډ٦مئيىڈ ثبَمَاٌ آيٍىٌ اڇ 

 ،ِيډ يٽٍ ثٍ َمَاٌ ىاٙز هبٍع ومًى. ٕذٔ آن ٍا ٍي ياُ ثٺـٍ ا ،ٍا ٽٍ ثب دبٍؿٍ دًٙييٌ ٙيٌ ثًى

ٹجبى ثب ىٕز  وؼبر ډمچپز. يٙمب ثَا يايه إز دبىاٗ يبٍ ثَُاڇ ځٌاٙز. آن ځبٌ ځٶز: يػچً

ځَاوجُب ٽىبٍ ٍٵز،  ءيٙن آ يدبٍؿٍ اُ ٍي يثَىاٙز. َميىپٍ ځًٍٙ  ءٙي يٍإز دبٍؿٍ ٍا اُ ٍي

 سبع ،ءيٙي ؿٚمبن ثَُاڇ ٍا ثٍ هًى هيٌَ ومًى. آن ي يځَىثَٷ آن ومبيبن  يسؼچ

ِ ثچىي يسبع ثَىاٙز. آن ځبٌ اُ دٚز ډ يثًى. ٹجبى دبٍؿٍ ٍا ثٍ ٥ًٍ ٽبډڄ اُ ٍيبن يٖبٕبويٙبَىٚبَ

ٽٍ َٕٗ ٍا دبييه  يايه كَٽز اي ثَُاڇ ثَ هًى څَُيي. ٹجبى ىٍ كبڅثب ڇ ُاوً ُى. َاٙي ي ىٍ ډٺبثڄ ثُ

ي ډًثي اُ سمبڇ ثٍِځبن ايه َُٕډيه  يىٍ ايىؼب ثٍ ومبيىيځ ډه ػِ ځٶز:ًډ يثب ٝياي ،اوياهشٍ ثًى

ثَُاڇ ٵَُوي  ،ي ايه ډٺبڇ ثٍ ٙمب ،ىاٍڇ ٽٍ ٙبدًٍ اُ ډٺبڇ ٕچ٦ىز هچ٬ يا٭الڇ ډډًثيان آُاى ٙبى، 

 يٹجبى َٕٗ ٍا ثچىي ٽَى. ثب ىي ىٕز سبع ٍا اُ ٍي. هًاَٚمىيڇ ثذٌيَيي. ځَىى يډََډِى سٺييڈ 

ىٍ ىٕشبو٘  يٽٍ څَُٗ هٶيٶ ي. ىٍ كبڅثَهبٕزډيِ ثَىاٙز ي ثٍ ٕمز ثَُاڇ ځَٵز. ثَُاڇ اُ ػب 

 ٙي، ثب ىي ىٕز سبع ٍا اُ ٹجبى ځَٵز ي ثَ َٕ وُبى.   يىييٌ ډ

*** 

هًى ٍا ثَ  ييه ٩بََ ځٚشٍ ي اوًاٍ ٥اليه اڅىَُيوٮمز ثِ ي دَ يكبٝچو يآٵشبة سبٌُ ثَ ىٙز َب

ي. ثب ي٘ هبٍع ځَىيي ٽُىٍ ٽبٍ اُ ؿبىٍ هً يميّوَاڃ ٹي ،ِاٍيٓيٵٚبوي. ثچ يپَ ٍيى ىػچٍ ډيد

ٙي  يډًٵٸ ډ يه ٍيډياي ثٍ ٭ىًان ايڅبى يُٖز. ثٍ اكشمبڃ يا٥َاٵ٘ وڂَ يثٍ ىٙز َب يهَٕىي

ٴ يٙي ي ىٍ ٍى يه ډين ٹَيب اثي ثب سبٍي. وبڇ اي سيٍ ومبيَي ياډذَا٥ًٍٍاوييى ٍا ثٍ ه َُيآن َُٕډ

إپىيٍ ي ِٕاٍ  يٍ يځَٵز. ٕبڃ َب ثٮي ٽًىٽبن ٍيڇ اي ٍا ثٍ دب يه َٕىاٍان ٹَاٍ ډيثٍِٿ سَ

َ هًى يِاٍيٓ ىٍ ٭مٸ اٵپبٍ ىڅذٌيَٕيىوي. ثچ ي٘ ٱِڃ َب ډيبن ىٍ ډيف ي طىبيي ثبُاٍ ٍٕبويوي يډ

ِاٍيٓ ثٍ اٵَٖ يثچ ٹَثبن. :ثٍ ىٍ آيٍىه كبڃ هًٗ ياُ اٵَٖان اي ٍا اُ ا يپيٵَي ٍٵشٍ ثًى ٽٍ وبځبٌ 

 ٖز.يوڂَ

 ىي.يآ يٖٶًن ثٍ ٕمز ډب ډيٽًؿټ اُ ػبوت س يىٕشٍ ا _
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آن ىٕشٍ اُ إشلپبډبر ا٥َاٳ َُٙ ٭جًٍ . كٸ ثب اٵَٖ ثًى. بٌ ٽَىِاٍيٓ ثٍ ٕمز َُٙ وڂيثچ

آوبن  ى.سًٹٴ ٽَ ،ډًا٬١ هًى ٽىيٌ ثًىويبن ثٍ ىيٍ يٽٍ ٍيډ ييَب هىيٷ يِپيوِىومًىٌ ي ىٍ 

ٽًؿټ ياٍى ډًا٬١  يِاٍيٓ دبٕن ډظجز ىاى. ىٕشٍ يِاٍيٓ ٍا ٽَىوي. ثچيډالٹبر ثب ثچ يسٺب١ب

ًن يوكباُ ډَىان ٽٍ څجبٓ ٍي يپي ٖز؟يَٕدَٕز ٙمب ٽ ي:يِاٍيٓ اُ آوبن دَٕيبن ٙي. ثچيٍيډ

 يبن َٖشڈ ي َٕدَٕشيَاويډًثي ثٍِٿ اډه آُاى ٙبى  ػچً آډي ي ځٶز: ،ٍ ٍا ثَ سه ىاٙزيثچىي دب

ت ډب يه اٵشوبٍ ثٍِٿ ٍا وٞيه اډَ ډُڈ اي، ٽياډتهُ ِاٍيٓ دًُهىي ُى:يثچ ه ىٕشٍ ثب ډه إز.يا

ډه ډأډًٍڇ ٽٍ ثب ٙمب  :ىاىآُاى ٙبى دبٕن  ڈ.ييډالٹبر ومب يي ياًٍَائه ډَى يٽٍ ثب ؿى يٌيځَىاو

 ڈ.يډٌاٽٌَ ومب

 ي.يڈ آيٍىٌ ايَُٙ ٍا ثَا يي٥ال ييَبيب ٽچيٖز؟ آيه ډٌاٽٌَ ؿيي ٕجت ا _

ٍا ٽٍ ىٍ ىٕز ىاٙز ثٍ ىٕز آُاى ٙبى  ياُ َمَاَبن هًى اٙبٌٍ ٽَى. اي ػٮجٍ ا يپيآُاى ٙبى ثٍ 

 يَبَُٙ يي٥ال ييَبيِاٍيٓ ىٍ ػٮجٍ ٍا ځًٚى. ٽچيثچِاٍيٓ ٕذَى. يىاى ي آُاى ٙبى ػٮجٍ ٍا ثٍ ثچ

َب ٹٞي ٥ٮىٍ ُىن ىاٙز، سٮؼت ييآيٍىن وبڇ ٽچ ِاٍيٓ ٽٍ ىٍ اثشيا ثبي. ثچػٮجٍ ثًىويډيائه ىٍين 

ي ي يٖشىي. آن ځبٌ ثَٷ ىٍ ؿٚمبوٚبن ىٍهٚييَب وڂَيثٍ ٽچ ډجًُر يٽَى. اي ي اٵَٖاو٘ څل٪ٍ ا

ي ٽٍ ػبن ي ياځَ ٙمب ١مبوز ٽى آُاى ٙبى ثٍ ٕوه ىٍآډيٌ ي ځٶز: څجوىي ثَ څجبوٚبن وٺ٘ ثٖز.

 ڈ.ييڈ ومبيڈ َُٙ ٍا سٖچيَډب كب١ ،اي ىٍ اډبن ثبٙي يبيډبڃ ي وبډًٓ ٙبَىٚبٌ ٙبدًٍ ي ٍ٭ب

ه ي. ٹَاٍ ثَ اومًىويٚىُبى آُاى ٙبى إشٺجبڃ ياُ د ،ٍا ىاٙشىي يٚشَيٽٍ اوش٪بٍ ډٺبيډز ث َب يٍيډ

ي هًٚوز ياٍى  يَيجب٣، ثيين ىٍځ٢ىي ي وٶَار ٍيڇ ثب و٪ڈ ي اويه ىٍياٌُ َب ٍا ثڂٚبيٙي ٽٍ ډياٵٮ

ِاٍيٓ ي آُاى ٙبى سب َىڂبڇ ٩َُ ډٚٲًڃ يَوي. ثچيبٍ هًى ځيََُٙب ًٙوي ي آن َب ٍا ىٍ اهش

ى ي ٽٍَا سَٻ  بنيٍيډسمبڇ ٙي، آُاى ٙبى اٍىيځبٌ  ٙبنډٌاٽَار  يٹشالُڇ ثًىوي. ي يَب يَمبَىڂ

ًىٌ ٙي. بن ځٚيډيائه ثَ ٍيډ يٱَية ىٍياٌُ َب ياي كًاڅ ي. ډ٦بثٸ ي٭يٌ ثبُځٚزثٍ ډيائه 

ب٣ ٽبډڄ ثٍ ٥َٳ ىٍياٌُ َب كَٽز ٽَىوي. ٕذٔ ثٍ يَٕثبُان ٍيڇ ثب و٪ڈ ي او٢جب٣ ي اڅجشٍ اكش

ٽبډڄ  يبن َمپبٍيثب ٍيډ يَاويٙي ي ډٺبډبر ا ي٘ اُ كي ٥ًالويه ٽبٍ ثيىٍين ََُٙب ځبڇ وُبىوي. ا

ه يٽٍ ؿىِاٍيٓ يىاىوي. اٵَٖان ثچ ي٘ ي ٹًٓ ډٽ٘ اُ كي يٽَىوي. آوبن ثٍ ٭مي ٽبٍ ٍا ث يوم

ب اي يىٍ ٽبٍ ثًى؟ آ يچٍ ايب كيِاٍيٓ ډٚپًٻ ٙي. آيهًى ثَىوي. ثچ يز ثٍ ٵَډبويٌ ييوي، ٙپبيى

ثَ  يهًى ثًى ٽٍ َٕثبُ يىيٌ ياٹياڇ آ يِاٍيٓ ډٚٲًڃ ثٍَٕيٽَى؟ ثچ يي ٵَډبن كمچٍ ٝبىٍ ډيثب

ؿٍ  ي:يبى ٽٚيِاٍيٓ ٵَيثچ َٕيٍڇ، اٍىيځبٌ ډب اُ دٚز ډًٍى كمچٍ ٹَاٍ ځَٹشٍ. اي ياٍى ٙي ي ځٶز:
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بن ٍا ىيٍ ُىٌ ي٬ ٍيډيټ كَٽز َٕيبن ثَُاڇ ثًىوي ٽٍ ثب يه ٕذبَيا ٽياڇ څٚپَ؟ ػبوت؟ اُ يځٶش

َثبُان ٕټ ٹجبى، ډَىڇ ي يي اُ دٚز ډًا٬١ آوبن ٍا ډًٍى كمچٍ ٹَاٍ ىاىٌ ثًىوي. َمِډبن ثٍ سلَ

َُٙ ډيائه دو٘ بن كمچٍ ثَىوي. وٶَار ٍيڇ ىٍ ىاهڄ َٶز يىاهڄ ََُٙب ٕالف ثَىاٙشٍ ي ثٍ ٍيډ

ٽٍ ىيٍ سب  يٚبن ٍا ثَ ٭ُيٌ ىاٙشىي. اٍىيځبَيِ كٶب٩ز اٍىيځبٌ اٝچياُ آوبن و يٙيٌ ثًىوي. ٭يٌ ا

ه يهًإشىي ثي يبن ډيَاوييٌ ٙيٌ ثًى. ؿىبوـٍ ايدًٙ يڂَ إشلپبډبر ىٵب٭يثب هىيٷ ي ىن آىيٍ 

ٽٍ  يٹجبى ي ىٹز ٵَاياو يچٍ ياډب ثب ك ومًى؛ يبٍ ٕوز ډيٱچجٍ ثَ آوبن ثٖ بن ثؼىڂىي،يٙپڄ ثب ٍيډ

ه ٹٖمز ډؼِا ي ثيين اٍسجب٣ ډىبٕت ثب يٽٍ ثٍ ؿىي، اٍس٘ ٍيڇ ٸ آن ومًىيىٹ يٍٙبن ىٍ اػَايَ

 يِاٍيٓ ي وٶَاس٘ ٹشڄ ٭بڇ ٙيوي. سىُب ٭يٌ يډىُيڇ ٙيٌ، ثچٽبډالً ڈ ٙيٌ ثًى، يڂَ سٺٖيپيي

ر اٍس٘ ٍيڇ وشًاوٖشىي ىٍ ياٹ٬ وٶَا ز ٕوز ػبن ٕبڅڈ ثٍ ىٍ ثَىوي.يًٹٮبن اُ آن ډياُ ٍيډ يٽم

ٙي، اُ  يمبً ثٍ آوبن كمچٍ ډيٽٍ اځَ ډٖشٺ يىٍ كبڅ ،ىاٙشٍ ثبٙىي يز ىٵب٫ ډىبٕجين ډًٹٮآىٍ 

بن ىٍ ػىڀ سه ثٍ سه ثٍ ٙير يٍيډ يبٍ ثبالي٘ ي ثب سًػٍ ثٍ سًان ثٖيدٚز إشلپبډبر هً

 ىوي. ٽَ يډٺبيډز ډ

ي ي ٙبدًٍ هچ٬ ٙي. يٽٍ ٹجبى ىاىٌ ثًى، ثَُاڇ ٙبَىٚبٌ ځَى يڅډ٦بثٸ ٹً ،ثٍِٿ يَيُيه ديدٔ اُ ا

اي١ب٫ بثبن َب ٖٙشٍ ٙي. يڂبوٍ اُ هيي ث يډَىڇ اػٖبى ٽٚشٍ ٙيځبن ٍا ىٵه ٽَىوي ي هًن هًى

ثٍ ُويان ٖٶًن، يدٔ اُ يٍيى ثٍ سه اٹياڇ، يثَُاڇ ثٍ ٭ىًان ايڅثبُځٚز.  يشوز ثٍ كبڅز ٭بىيدب

اهالٷ ي ٍٵشبٍ اٍىٙيَ  يىٍ ُويان ثَ ٍي يډييي ُويځ يډير َبَ ٍٵز ي ثىي اُ اي ځًٚى. ياٍىٙ

 اٗ يُويځثي اسٶبٷ اٵشبىٌ ىٍ   يٍا ىٍ دي٘ آډيَب ثَاىٍٗٵَايان ځٌاٙشٍ ثًى. اي ٽٍ  يډىٶ ارسأطيَ

 ثًى سب اُ ٙبدًٍ اوشٺبڇ ثڂيَى.  يىاوٖز، ډىش٪َ ډًٹٮيش يډٺَٞ ډ

اويٻ ثًى. َىًُ  يٙبى ياډب ُډبن ثَا ىيٵَي ٍٵش يىٍ ػٚه ي ٙبى َٶز َُٙ ډيائه ،سمبڇ ٍيُټ ي

ٍ آوبن اوؼبڇ ي٭چ يي اٹياډيٽَى. ثب يبن وبڅٍ ډيٍيډ يَ ؿپمٍ َبيه ىٍ ُيَان ُډياُ ا يٮيډىب٥ٸ يٕ

ت ٽٍ ىٍ يډوشچٴ ٍٹ يسمبڇ ځَيٌ َب اٍ ٙي ي ىٍ آنِثَځ يډًٍٚس يٙي. ډ٦بثٸ ًٍٕڇ ػچٍٖ  يډ

ي ثٍ ٕمز يثٍِځبن ا٭شٺبى ىاٙشىي ٽٍ ثببٵشىي. اٽظَ يڂبوٍ ډشلي ٙيٌ ثًىوي، ك٢ًٍ يډٺبثڄ ث

وياٙز.  يي ٹيٍر ؿىياو ييبن ٽٍ ىٍ ػىًة ياٹ٬ ثًى، سًاوبيٍيډ يَا ٹًايى ُثَاٍډىٖشبن كمچٍ 

ٖز يثب يډ ،بوًٓيًڅياُ ػبوت اډذَا٥ًٍ  يٽمپ يين ٹًاي٘ اُ ٍٕيآوبن ا٭شٺبى ىاٙشىي ٽٍ د

بن يَٵز. اي څٚپَيٽٍ ىٍ اٍډىٖشبن ٹَاٍ ىاٍى، وبثًى ًٙى. ثَُاڇ ٕوه آوبن ٍا دٌ يٹيٍسمىي يَييو

هجَ ٍا ىٍ ىٕز ځَٵز.  يڄ ىاٙز ي هًى ٵَډبويَيٍا ثٍ ٕمز اٍډىٖشبن ځٖه يُډَان يډشلي ا
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پجبٌٍ ثَُاڇ يبن ي اٍاډىٍ هًى ٍا آډبٌ ومًىوي اډب ثٍ يبن ىٍ َمٍ ػب دو٘ ٙي. ٍيډيَاويا يكمچٍ 

بالر يمبً ثٍ ٕمز اياُ ٍيى ٵَار، ډٖشٺ يَ ىاى ي ثٮي اُ ٭جًٍ وبځُبوييبٌ ٍا سٲَ كَٽز ٕذيډٖ

يٍٙبن ىٍ ٽبٍ ثًى. اي ثٍ ٭مي  يچٍ يه َُٙ ډُڈ ٍا ځًٚى. ثبُ َڈ كيٍيڇ كمچٍ ومًى ي ؿىي يَٙٹ

ي. ٽىَ يبن ٍا ٱبٵچڂيچٍ ٍيډيه يٕيغ ىاى سب ثيياٍډىٖشبن ٍا َمٍ ػب سَي يهجَ كَٽز ثٍ ًٕ

بن اٍس٘ يَ وجَى ًٍٝر وڂَٵز. ٍيډيىٍځ ياُ َُٙ َب ياُ ٥َٳ ډَٽِ اډذَا٥ًٍ يز ؿىياويكمب

اډذَا٥ًٍ ثَى.  يي ُډبن ډيػي يَيَبيي ٹًا ي ٵَاَڈ ٽَىن ويسؼي ٍا اُ ىٕز ىاىٌ ثًىوي. يثٍِځ

ان ثَُاڇ ي َٕىاٍڄ ىاٙشٍ، ٥چت ٝچق ومًى. يثٍ ٕمز ثَُاڇ ځٖ يپيي، ديه ىيبوًٓ ٽٍ ؿىيًڅي

اډب  ،ٍا اىاډٍ ىاى يَٚييٖز ديثب يز ډيه ډًٹٮياي ا٭شٺبى ىاٙشىي ٽٍ ىٍ ا يَىٕشبن سبٌُ يڂَ ُيى

ثٍ  يٽبٵ يٍيڇ ىٕشَٕ ياډذَا٥َه ٽبٍ ثبُىاٙز. اي ا٭شٺبى ىاٙز، يڂَ يٍٙبن ثَُاڇ ٍا اُ ايثبٍ ى

ىاٍى. ىٍ  يٺب ي آوبسًڅيه، ٙمبڃ آٵَي، ٙبڇ، ٵچ٦ٖي، ثبڅپبوي، آڅمبوياُ ٕبٽىبن ٕچش يبىياٵَاى ُ

بٍ ىاٍى ي ٹبىٍ يَب ٍا ىٍ اهش يبوبر ٍيډٽبٍ ي اډپ يَيياُ و يميسىُب و يٕبٕبو يٚبَياٹ٬ ٙبَى

َ يُڂَ، ياُ ٥َٳ ىيان وجَى ٽىي. يٍا ياٍى ډ يي ٽمپ يسياٍٽبس يَيَبيَب و يٍيډ يٖز ثٍ اوياٌُ يو

ثَُاڇ ىي. يٍٙبن ثٍ ٽىبن يٍ اي ٥ٲيثَُاڇ ٹبثڄ ا٭شمبى وجًىوي. اډپبن ىاٙز ََ آن ٭چ يىٕشبن سبٌُ 

بن يَاويز هًى ٍا ثٍ ٭ىًان ٙبَىٚبٌ ايي ډًٹٮيٚشَ، ىٍ اثشيا ثبيث ييٽًٍٚځٚب يٍ ٽَى ٽٍ ثَايسًٝ

ٍٚ ثَُاڇ و٪َ يٍٙبن يثٍ ډبوىي َم ٽبډالً ډٖشلپڈ ٽىي، آن ځبٌ ىٕز ثٍ اٹياډبر ځٖشَىٌ سَ ثِوي.

يٍٙبن هًى  ؟ٙي يبن ډيي ډأډًٍ ډٌاٽٌَ ثب ٍيډيثب ياډب ؿٍ ٽٖ .ق ىاىيَىٕش٘ سَػيُ يوؼجب ٍٍا ث

مىبٻ ثًى ي يَا اُ ػبن يٍٙبن ثيُ ،ه ډ٫ً١ً ډوبڅٶز ٽَىيي. ىٍ اثشيا ثَُاڇ ثب ايىاي٥چت ځَى

ز يه ډٚبيٍ هًى ٍا اُ ىٕز ثيَي، ډ٬ ًڅټ يٍٙبن اي ٍا ٹبو٬ ومًى. ػمٮيٸ سَيٝي ييسَٕ يډ

هًى ثَى ي آن ټ وٶَ ٍا ثٍ َمَاٌ ييٍٙبن ٙيوي اډب اي سىُب  يإشبٍ َمَاًَاُ ثٍِځبن ه يٵَاياو

اُ ډلبٵ٪بن ٍا ثَ ٭ُيٌ ځَٵز ي َمَاٌ يٍٙبن  يٽًؿپ يىٕشٍ  يِاي ٵَډبويَ ه ثًى.يٙوٜ ځَځ

ه ثًى. ثٍ ٹًڃ يه كبڃ ٽًسٍ ثيػىڂؼً، ىٍ ٭ يه اٵَٖيه ثًى ٽٍ ځَځيي. ٭چز اوشوبة يٍٙبن ايځَى

بو٘ ىٍ يا٥َاٵي. يٍٙبن سىُب اي ٍا َمَاٌ هًى ثَى سب يؿَث ياٗ ثٍ ٭ٺچ٘ ډ يثيو يَييډٮَيٳ و

سب ٽَىوي  يٕٮز ځًٚىٌ ي يي. اَٙاٵِاىځبن ىٍ وجًى يٍٙبن ىَبن ثٍ ٙپبپىىډٌاٽَار اي ىهبڅز و

٤ يه ٙوٜ ياػي َٙاي. آن َب ا٭شٺبى ىاٙشىي ٽٍ اهَاة ٽىىيوِى ثَُاڇ ٍا اي  ييػٍُ وىي سًا يډ

ٍا ثب  ًڅټ يٍٙبن ثبُځٚز ي ٝچق َٙٽز وياٙشٍ. ډ٬ يه ډٌاٽَاسيَا سبٽىًن ىٍ ؿىيٖز ُيو

ثٍ ي٬١ ٕبثٸ ثبُځٚز.  يىي اډذَا٥َيٍ يَان ثًى، ثٍ اٍډٲبن آيٍى. ډََُبيٽٍ ثٍ وٶ٬ ا ي٦يَٙا
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بن ٱَاډز يٍ ٽَىوي ي ٍيډيٍا سوچ يڂَيډشٮچٸ ثٍ ى يه َبيه َُٕډيټ اُ ٥َٵيََ  يَبَييو

 ثٍ هب٥َ َٙي٫ كمچٍ دَىاهز ومًىوي.  يىيٕىڂ

*** 

بن ثىب وُبىوي اډب يًوبيه َُٙ ٍا يا ،٘يٹَن َب د ٍ َٖشڈ.يٕچًٽ يىٍ كبڃ ٍاٌ ٍٵشه ىٍ ٽًؿٍ َب

ٽٍ ٽًؿٍ َب ٍا دًٙبويٌ ُډبن  ياُ ٭مَ ثَٵًٙى.  يبٵز ډيىٍ آن ثٍ يٵًٍ  ياٽىًن اُ ََ ٹًڇ ي وْاى

ن ٥َٳ سَ ىٍ اطَ ٭ؼچٍ آ يٽميٌ إز. ييآن ٍا آال يييهًن، ٕذ يځٌٍى اډب اډَيُ َٕه يډ يبىيُ

 يآٍاڇ سَ. اځَ هيا يډه، ٽم يثبوً :ييځً يډي  ٌاڇ ډَا ثچىي ٽَى يه هًٍىڇ. ډلبٵ٨ ٙوٞيثٍ ُډ

 ي، ډه ؿٍ ٽىڈ؟يىيوپَىٌ ٝيډٍ ثج

 . وڂَان وجبٗ.اٍىيانٖز يو يِيؿ _

ََإي.  يبٕز ثَُاڇ ډيڂَ ثٍ ٵپَ هًى إز ي اُ ٕيى يٖز. ډظڄ سمبڇ اوٖبن َبياي وڂَان ډه و

اٍىيان ډه ي  ه٦َوبٻ إز. يچيىؼب هيا ي:يځً يمبن ٽَىٌ ي ثَځَىاوي. ډيىاٍى ډَا دٚ يٕٮډياڇ 

يان يىٍ ډ يبىيډَىڇ ُڈ. يًٙ يډٍى ت إز، ياي ٱَ يډه آٙىب ي ثَا يٽٍ ثَا يياويډ ياُ ػچً

ټ يين يت ٽٚيٍٕي. آوبن ډٚٲًڃ ثٍ ٝچ ياُ آوبن ثٍ ځًٗ ډ يبىيُ يػم٬ ٙيٌ اوي. َٕ ي ٝيا

ـبٌٍ آن اٵَٖ يث آُاٍى. ياوٖبن ٍا ډسب ٭مٸ يػًى وبَىؼبٍٗ  يبىَبيٵَ يَٖشىي. ٝيا ياٵَٖ ٍيډ

ثب  ىَي. يان ا٭مبڃ اډذَا٥ًٍٗ ٍا دٔ ډيٍَب ځٚشٍ ي سب ڇوشٍ ډَىيبن هٚڈ اٵٖبٍ ځٖيٽٍ ىٍ ډ

ډبويٌ إز.  يٍ ثبٹؿوياٍڇ. سىُب ىي ٽً چٴ ٽَىنس يثَا يُډبواډب  ،ًُٕى ي٘ ډيىپٍ ىڅڈ ثَايا

ب آن َب َٖشىي؟ ؿٍ يسمبڇ يػًىڇ ٍا ٵَا ځَٵشٍ. آ ي٘ ي وڂَاويٽىي. سًٚ يا٭ٞبثڈ ىٍٕز ٽبٍ وم

ب ثب يي؟ يب ديٍ ي ډبىٍڇ ډَا ىٍ آٱًٗ هًاَىي ٽٚي، ىٍ اوش٪بٍڇ إز. آين ىٍيِ دٔ اُ ٽًثيؿ

ه يثٮي اُ ا يي إز ػٖييىَڈ. ثٮ يَٕ هًاََاوڈ ډًاػٍ هًاَڈ ٙي؟ َٕڇ ٍا سپبن ډ ياػٖبى ث

ټ يمًىٌ اڇ. اُ يه څل٪ٍ ديا يٍا ثَا يبىيډبويٌ ثبٙي. ٍاٌ سمبڇ ٙيٌ إز. ډٖبٵز ُ يَمٍ ډير ثبٹ

اډب... ډه بيٍى يهًىٗ ثهًإز ډَا َمَاٌ  يڂَ آډيٌ اڇ. ىٍ اثشيا ثَُاڇ وميى يٽًٍٚ ثٍ ًٕ يًٕ

ىڈ ي ََ ثبٍ ثب يث يٽٍ ډبٌ َبٕز هًاة آن ٍا ډ يٖشبىٌ اڇ. ىٍيىٍ ا يآډيڇ. اٽىًن ثَ إٓشبوٍ 

اُ  ييًاوڈ ځًووپًة ٙيٌ اوي. ُايڈ ثَ ػب ډيي ػچً ثَيڇ اډب دبَبيدَڇ. اٽىًن ثب ياُ هًاة ډيو٘ يى

 ي ثَيڇ. يهچٺز ٵچغ ثًىٌ اوي. اډب... ثب ياثشيا

 ي ډه ىٍ ٍا ثپًثڈ.يهًاَ يډه كبڅشبن هًة إز. ډ يثبوً _
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 ٽىڈ. يه ٽبٍ ٍا ډيوٍ هًىڇ ا _

آوپٍ  يىٍ ث ...ٽٍ وبځبٌ ٍيى ي٘ ډيد يڅَُى يڅ يڈ ډٍيڇ. ىٕش يوب ډ٦مئه ثٍ ٕمز ىٍ ډ يثب ٹيڇ َب

دٚز ىٍ إز.  يَٕثبُ ،هبوًاىٌ اڇ يا٭٢ب يثٍ ػبًٙى.  ييٌ ثبٙڈ، ثٍ َٕ٭ز ځًٚىٌ ډيآن ٍا ٽًث

بٍ ػًان يىاٍڇ. اي َڈ ډظڄ ډه ًٙٽٍ ٙيٌ. ثٖ يټ ٹيڇ ثٍ ٭ٺت ثَ ډيًٙڇ.  يين اي ًٙٽٍ ډيثب ى

ي اُ يٖز. ٙبيو ييإز ٽٍ ٍيډياُ ٍهٖبٍٗ د يٍا ثَ سه ىاٍى يڅ يٍيډ يًن َبيإز. څجبٓ څْ

ثٍ ىاىڇ  اٍىيان٘ اُ آوپٍ يټ ١َثٍ ديسًاوي ثب  يىٍ ىٕز ىاٍى. ډ يَيډَىډبن ٙبڇ ثبٙي. ٙمٚ

ډٖچق اُ ډه  يٕالف اُ اي ثشَٕڈ، اي يث هِ٘ اُ آن ٽٍ ډَيي اډب ثٽىٵبٍٯ  يثَٕي، ډَا اُ ػُبن ٵبو

ي ډَىڇ يى. ٙبًٙ يِى ي اُ دىؼٌَ هبٍع ډيځَ يهبوٍ ډ اهڄمٍ ثٍ ٕمز ىييٌ إز. َٕإيسَٕ

 اٗىٍهٚي، ٵَډبويٌ  يت ډيٝچ يَ ثچىياي آن ډَى ٽٍ اٽىًن ثَيه ىوجبڃ اي َڈ ثبٙىي. ٙبيهٚمڂ

َ اُ يٚاٍىيان ٙمٖشبىٌ اڇ. يآن ا يهبوٍ ٽبډالً ثبُ إز ي ډه ًٙٻ ُىٌ ثَ إٓشبوٍ  ٍِاٽىًن ىَثبٙي. 

آٍاڇ ٽٍ  ييٖشبىٌ اڇ اډب َٕاوؼبڇ ثب ٹيڇ َبيَىًُ ثَ ػب ا. ډه ٍيى يثٍ ىٍين هبوٍ ډ ٽٚي ي يبڇ ډيو

ٖز. َمٍ ػب ٍا ځَى ي ٱجبٍ يًٙڇ. هبوٍ هبڅ يدٚز َٕ اٍىيان ياٍى ډ ،څَُوي ياُ ٙير إشَٓ ډ

 يٽىي. اٍىيان ډٚٲًڃ ثٍَٕ يوم يىؼب ُويځيا يٍٕي ٽٍ ډير َبٕز ٽٖ يٵَا ځَٵشٍ. ثٍ و٪َ ډ

ؿٍ  ډه. يٖز ثبوًيىؼب ويا يٽٖ :ځَىى ياٍىيان ثبُ ډٖشبىٌ اڇ. يًٙى. ډه ا يڂَ اسبٷ َب ډيى

ب اٽىًن ډبٌ َبٕز ٽٍ ثٍ هبٻ ٕذَىٌ ٙيٌ اوي؟ يب آن َب ُويٌ اوي؟ يسًاوي اٵشبىٌ ثبٙي؟ آ يډ ياسٶبٹ

 ٽىڈ.  يكٔ وم يِيټ إز ي ډه ؿيٍيى. اٽىًن َمٍ ػب سبٍ يغ ډيَٕڇ ځ

ډه هڈ ٙيٌ،  يٽٍ ٍي يسبٍ يَوي. ؿٌَُ يځ ي. ؿٚمبوڈ اويٻ اويٻ ػبن ډيياُ ٍيٙىب ييٽًًٍٕ

 يٝيا شبن هًة إز؟ډه، كبڅِ يثبوً :ًٙى. دِٙټ ډوًٞٛ ثَُاڇ إز يآٍاڇ آٍاڇ يا١ق ډ

ىَڈ َٕ اُ سىز ػيا  ي؟ َڈ اٽىًن ٵَډبن ډيؿَا ثٍ ډه هجَ وياى :ًٙى ييٌ ډيثَُاڇ ٙى يبىَبيٵَ

 ٽىىي. 

 ٽمپڈ ٽه ثچىي ًٙڇ. _

 ډه. يَىًُ ُيى إز ثبوً _

 ِڇ.يي َڈ اٽىًن ثَهيثبوٍ،  _

 يَيٍيڇ. اي ٍيث يثَُاڇ ډ يثٍ ٕمز ٝياي  ِڇيه يَى اډب ډه ثَ ډيډَا ثڂ يهًاَي ػچً يدِٙټ ډ

 وياٍى. ييـبٌٍ اٍىيان ػَأر دبٕوڂًيٽٚي. ث يبى ډيٖشبىٌ ي ډَست ٵَياٍىيان ا
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 وياٍى. يَياي سٺٞ _

 ٍٽٖبوب. _

 يا ٽىڈ.يهًإشڈ هبوًاىٌ اڇ ٍا د يَىڇ. ډه ٽبٍ ٽيااوؼبڇ  ىاىن ډه اي ٍا ډؼجًٍ ثٍ  _

 اډب... _

 اډب ؿٍ؟ _

 ىاىڇ. يز ډيه ٽبٍ ٍا ثَايت ايسب اي١ب٫ آٍاڇ ًٙى. ډه سَس يٽَى يي ٝجَ ډيثب _

 سًاوٖشڈ ٝجَ ٽىڈ. يډَا ثجو٘ اډب وم _

ډه ىاوڈ ٽٍ سب ا٭مبٷ يػًىٗ ډَا ىيٕز ىاٍى. يٕب٥ز  يُوي. ډ يكَٳ ډه كَٳ وم يثَُاڇ ٍي

سًاوي ثَ  يډ يياڇ وپبٕز. آن َب وجًىوي. ؿٍ ثال يِان وبٍاكشيوؼبر ىاى اډب اُ ډػبن اٍىيان ٍا 

ډيائه  يب َىًُ ُويٌ َٖشىي؟ ډمپه إز ىٍ ُويان ثبٙىي. ثٍ سمبڇ ُويان َبيَٕٙبن آډيٌ ثبٙي؟ آ

ؾ يٽىڈ اډب َ يىٍ ډًٍىٙبن اُ ىيٕز ي ىٙمه ٕإاڃ ډبثڈ. ي يڈ ٍا وميُوڈ اډب ځمٚيٌ َب يَٕ ډ

ٽبٗ الاٹڄ  ياًٙڇ.  يي ډيٚشَ وب اډيث ،ٽىڈ يٚشَ ػٖشؼً ډيََ ؿٍ ثن هجَ وياٍى. ٚبيٽٔ اُ ا

ځٌٙشٍ ٍا وياٍڇ.  يڂَ ٙبىاثيىٶڈ ٍيٙه ثبٙي. ييا ٽىڈ سب سپچيٍا دٚبن يسًاوٖشڈ ٹجََب يډ

سًاوڈ ثٍ ثَُاڇ سًػٍ ٽىڈ. اي َڈ ډَا ىٍٻ  يڂَ وميىٍ كبڃ دْډَىن إز. ى يثٖبن ځچ اڇ ييجبيُ

ز إشٶبىٌ ٽىي ي ًَه ثَُاڇ يه ډًٹٮيٽىي اُ ا يډ ييٍُى. يٍٙبن ٕٮ يي ؿىيان اَٝاٍ وم ٽىي يډ

ٍيَُب ي ډبٌ َب دٚز َٕ ڂَ ډٮ٦ًٳ ٕبُى اډب اي َمـىبن ثٍ ډه ٭الٹٍ ډىي إز. يٍا ثٍ ٕمز ُوبن ى

. ٕبُى يومٍٕي اډب ډَا ٙبى  يثَُاڇ ډ يىٍ د ياُ ٵشًكبر د يسبٌُ ا يځٌٍوي. ََ ٍيُ هجَ َب يَڈ ډ

ىاٙشڈ؟ ؿَا وشًاوٖشڈ  يبن ثَ ډيي ثَُاڇ ٍا اُ ډيب ډه ثبيب وياٍڇ. آيثٍ ىو يا يڂَ ياثٖشڂيى

ؿَا  ،سًاوٖشڈ ياوؼبڇ ىَڈ؟ اٝالً اځَ وم يثٍ ىٍٕشٍا ٽٍ ٹجبى ثَ ىيٙڈ ځٌاٙشٍ ثًى  يا ٶٍيي٩

ه ياډب ؿى ُىڇ يٹجبى ډ يىٍ يٕ َى ثَځٚز ي ډه ىٕز ٍَ يٽبٗ ُډبن ثٍ ٭ٺت ثبُ ډ يَٵشڈ؟ ايدٌ

ي يبن ٭مَ ثبيسب دب ،يوياٍوي. اځَ اٙشجبٌ ٽى يثبُځٚش يډب ىٍ ُويځ يڈ َبياډپبن وياٍى. سٞم يِيؿ

 .يان آن ٍا دٔ ثيَيسب

َ ىٍ اسبٷ ډوًٞٝڈ وٖٚشٍ اڇ. ياه يٍ ٍيَُبيډه ډظڄ سمبډٍٕي.  يڂَ ٵَا ډيى يډظڄ ٍيَُب يٍيُ

َين ٽبډالً يث يجبيُ يآن ثبٯ ي ډل٥ًٍ  ي. اُ دىؼٌَ ه اسبٷ ٽبم ٍا ثٍ ډه اهشٞبٛ ىاىٌيثَُاڇ ثُشَ
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يٍُوي ٽٍ  يڈ ََ ٍيُ ثٍ ډه اَٝاٍ ډيمٍ َبيوياٍى. وي يډه اطَ يٍ يه ىٍ ٍيكيبن إز اډب ايومب

ه ىٕشًٍ يؿى َب ىاوڈ ٽٍ ثَُاڇ ثٍ آن يسًاوڈ. ډ يَين ثَيڇ اډب وميَڈ ٽٍ ٙيٌ ث يٺيىٹب يثَا يكش

ه ياُ ُٙز سَ ،ه اوڂٚشَ ډيائه ثًىڇيشوز ي وڂيه ىهشَ دبيجبسَيُ يٽٍ ُډبو يىاىٌ. اٽىًن ډى

اٵپبٍ ډًٚٗ ډَا  يٍٙشٍ  يي ي ثٍ آٍاډيآ يډ يڈ ػچًيمٍ َبياُ وي يپيهيډشپبٍان َڈ ُٙز سَڇ. 

 ٽىي.  يدبٌٍ ډ

 ؟يهًاَ يؿٍ ډ _

 ياٍ ثب ٙمب ٍا ىاٍى.يى يسٺب١ب يبٍ ډُميٙوٜ ثٖ _

 ي.يبيََ ٽٔ ٽٍ َٖز ثڂً ٵَىا ث _

 ي.يىيىټ اي ٍا ثجيي ثُشَ ثبٙي َمياډب ٙب _

ىَڈ  يىٕشًٍ ډى. ىهشَٻ اكمٸ. ًٙ يآن ٽٍ اػبٌُ ىَڈ هبٍع ډ يي ي ثيځً يه ٍا ډيمٍ ايوي

ثب٭ض سمبڇ ٽٍ  يى. دٔ اُ ؿىي څل٪ٍ ثب ډَىًًٖٙاو٘ ٍا اُ سٍ ثجَوي سب اي َڈ ډظڄ ډه ُٙز يځ

مٍ اڇ يَمَاٌ وي ،بٓيٕبڅًٓ ٕ ه ډَىٻ ؿبٷ ٵَثٍ،يا ،ٹجبىى. ًٚيډه إز ياٍى ډ يَب يثيثوش

ڂَ اُ يى يپيڈ دًٕز ًٍٝس٘ ٍا ثپىڈ ٽٍ يهًاَڈ ثٍ ٥َٵ٘ كمچٍ ثَڇ ي ثب وبهه َب ي. ډإز

ه ډَى دٖز يشبن ٍا ثَ ًٍٝر اي. ىٕشبوِيډه. هًىىاٍ ثبٙ يوٍ ثبوً :َىيځ يڈ ٍا ډيػچًڈ يمٍ َبيوي

 ييَايىڂًوٍ دٌيشبن اُمبوبوِيٍٚ اُ ډيب ٙمب َميآ :ثىيى يثَ څجبن ٹجبى وٺ٘ ډ يُيڅجوىي ٽَ .يييباليو

؟ ډ٦مئه ثبٗ ََ ييبيين ډه ثيثٍ ى يٕبٽز ًٙ. ؿڂًوٍ ػَأر ٽَىٌ ا ٽٚڈ: يبى ډيٵَ ي.يٽى يډ

ى ي َٕ اُ سىز ػيا ٽَډَا اػبثز هًاَي  يثَُاڇ سٺب١ب ي، َٕاوؼبڇ ٍيُيؿٺيٍ َڈ ٽٍ سًاومىي ثبٙ

 ي.ٽى يډ

وِى  يا ياډبوش ،ييٝبىٍ ٽى يه ٵَډبويىپٍ ؿىي٘ اُ اياډب د .ڄ ياالك٢َر ډچپٍ ثبٙييََ ٥ًٍ ډ _

 ڄ ىَڈ.يي ثٍ ٙمب سلًيډه إز ٽٍ ثب

ًٙى ي  يه ٹجبى ياٍى ډياُ هبىډ يپي ي؟يىاهڄ ًٙي:يځً يځَىاوي ي ډ يَٕٗ ٍا ثٍ ٕمز ىٍ ثَډ

َ ٹبثڄ ثبيٍ إز. ُثبوڈ اُ ٙير ًٙٷ ثىي آډيٌ. هًىٙبوىي. سمبڇ يٱ ،ډه يدٚز َٕٗ... آٌ هيا

ڈ. يَيځ يڂَ ػب ډيپييٽىڈ. ىٍ آٱًٗ  يق ي ٕبڅڈ. ثٍ ٥َٵٚبن دَياُ ډيهبوًاىٌ اڇ. ٝل يا٭٢ب

ٽٍ  يىي. هبىڇ ٹجبى َڈ ىٍ وُبن ثٍ ٥ًٍيځَ يڈ ډيمٍ َبيوي يَ ٙيٌ. كشيمبن َٕاُاٙټ اُ ؿٚمبوِ
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 ييٹش ي:يځً يي. ډيځَ يٽىي. سىُب ٹجبى إز ٽٍ وم ي٘ ٍا دبٻ ډياٙټ َب ،اٍثبث٘ ډشًػٍ وًٚى

ي، َمبويڇ ىٕشًٍ ىاى سب سمبڇ ياثٖشڂبن يٙبدًٍ ٍٕ ،ثٍ ٙبَىٚبٌ ٕبثٸب ماُ ػبوت ٙ يثي يهجََب

َا يډًٍان اي آن َب ٍا دىُبن ٕبهشڈ ُأ٘ اُ ډياډب ډه د .ي ثٍ ػالىان ثٖذبٍويبثىي يٙمب ٍا ث

ىاىڇ ٽٍ ثب ٭ؼچٍ ي ىٍ  يىي. َمًاٌٍ ثٍ ٙبدًٍ سٌٽَ ډيثٍ ٽبٍ آ ييٽٍ ډمپه إز ىٍ ػب ىاوٖشڈ يډ

ان ٽبٍٗ ٍا ىاى ي ثَ يز َڈ سبيىٍ وُبؾ ځبٌ ځًٙ٘ ثيَپبٍ وجًى. ياډب اي َ َىيڈ وڂياطَ هٚڈ سٞم

َان يٽڄ ا ياډب اٽىًن ډچپٍ  ،يټ ىهشَ ٭بىي يي. اٽىًن اُ ٙمب ٽٍ ُډبويثَ ٽىبٍ ځَى يبٹشيڅ ياطَ ث

شبن ٽَىٌ اڇ... و٪َ ٙبَىٚبٌ ٍا ثٍ ٺِٽٍ ىٍ ك يي، إشي٭ب ىاٍڇ ٽٍ ػُز ػجَان څ٦ٶيه َٖشيُډ

 ي.يٚبن ىاٍيَ اثَ يبىيآځبَڈ ٽٍ وٶًً ُ يهًثَا ثٍ يي ُيځَىاوٕمز ډه ثَ 

*** 

هًى ومًىوي،  يبٕيډٞبڅق ٕ يبن ياؿٍ ٍا ثٍ كبڃ هًى ٍَب ٽَىٌ ي اي ٍا ٵيايٽٍ ٍيډ يُډبو

اډب اي  ؛ٍا وؼبر ىَي يٕچ٦ىش يِى ي ػبن هًى ي هبوًاىٌ يٚىُبى ٽَىوي ٽٍ ثڂَيى٘ ثٍ اي ديډٚبيٍ

٘ ا٭شٺبى يىبن هًمڂِڂَ ََيَا ثٍ ٭پٔ ىيثمبوي ُ يىٍ ٽىبٍ ډَىډ٘ ثبٹه څل٪ٍ يق ىاى سب آهَيسَػ

بر يثبٙي ي َمبن ٥ًٍ ٽٍ ډَىڇ ثب ىاىن ډبڅ يوڂُجبن ػبن ي ډبڃ ډَىڇ ډ يټ ٙبٌ ياٹٮيىاٙز ٽٍ 

ياؿٍ ي وٖجز ثٍ آوبن ىاٍى.  يٶيب٩ٕبُوي، ٙبٌ َڈ ىٍ ډٺبثڄ ي يب ډياي ٍا ډُ ييٕبئڄ ٍاكش

ي  َىاى ٙپٖز هًٍىوييٚشَ وٶَار سياډب َٕاوؼبڇ ىٍ ډٺبثڄ سٮياى ث يوييٹَُډبوبوٍ ػىڂ َٕ٘ثبُاو

ٶ٘ وِى ثَُاڇ يډٚوٜ ٙين سپچ يَىاى اي ٍا ثَاي. سييَ ځَىياي اٍډىٖشبن ٍا ٵشق ومًى ي ياؿٍ إ

 . ٵَٕشبى

*** 

ه وٖٚشٍ ي ثٍِځبن ىيڅز ي يسوز ٍُ يٍي ،ؼبنيٍثبآ42ًه يَُٕډ يجبيُ ياُ ٽبم َب يپيثَُاڇ ىٍ 

ه و٪َ اوشوبة ٙيٌ ثًى ٽٍ ثٍ اٍډىٖشبن يؼبن اُ ايآًٍثبٖشبىٌ ثًىوي. يُاىځبن ىٍ ك٢ًٍٗ ات يوؼ

سلز و٪َ  سًأډبًَان ي اي١ب٫ اٍډىٖشبن ٍا يا يسًاوٖز اډًٍ ىاهچ يي اُ آوؼب ثَُاڇ ډ ٌټ ثًىيوِى

ياٍى  يپيدىٍ آن ػم٬ ك٢ًٍ وياٙز.  ،اډًٍ ٍٵشٍ ثًى ياوؼبڇ ثٮ٢ ييٍٙبن ٽٍ ثَاىاٙشٍ ثبٙي. 

ټ دبٕن يد ؿٍ ٙيٌ إز؟ ي:يټ دَٕيدثَُاڇ اُ ي. يه اىة ثًٕيي ي ىٍ ډٺبثڄ ٙبَىٚبٌ ُډيځَى

ه ىٍ ٍاَىي سب يَمَاٌ ډلبٵ٪اٍډىٖشبن ثٍ  يبٱيَىاى، ياؿٍ ٙبٌ يٖبالٍ سَُٕيٍڇ، ثٍ ٵَډبن ٕذ ىاى:

بٍ يثٖ :ثَُاڇ ځٶز ىٍ ډًٍى اي ؿٍ ثبٙي. يًويٚڂبٌ ٭يڃ ٙبَىٚبٌ كب١َ ځَىوي سب و٪َ َمبيىٍ د
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ټ ىيثبٌٍ ٭َٟ اىة ٽَى ي يد .يي إشَاكز ٽى يثَي يسًاو يڈ. سً ډيډبو يډب ډىش٪َ آوبن ډ ،ةًه

َمَاٌ ياؿٍ  وڂُجبوبنز ثٖشٍ ثٍ ك٢ًٍ ثَُاڇ آيٍىوي. ثٮي ياؿٍ ٍا ٽَ يآوؼب ٍا سَٻ ومًى. ٕب٭بس

ثٍ ډٺبڇ ثَُاڇ  يٖشبىٌ ي سًػُيىوي اډب هًى اي ثب ٱَيٍ ثَ ػب اٽَاكشَاڇ  يثٍ ٙبَىٚبٌ اىا يَمڂ

٘ يىٮمز هًيٍ يڅيسً ٽٍ ٭چ ي. اِيبٱي ياِ ي:يبى ٽٚياُ وڂُجبوبن َٕ ياؿٍ ٵَ يپيٽَى.  يوم

ه ي؟! ُيى ىٍ ډٺبثڄ ٙبَىٚبٌ ُاوً ثَ ُډيبن ىاٍيب َىًُ ىٍٓ ٭جَر وڂَٵشٍ ي َٕ ٥ٲي. آييٌ ايًٍٙ

هًإز اي ٍا ثٍ ُيٍ ياىاٍ  يوڂُجبن ثب هٚڈ ثٍ ٕمز ياؿٍ كَٽز ومًى ي ډاكشَاڇ ٽه.  ين ي اىاَُ

ٍي ثٍ  يه ٽبٍ ثبُىاٙز. آن ځبٌ ثٍ آٍاډيثٍ ُاوً ُىن ٽىي اډب ثَُاڇ ىٕش٘ ٍا ثچىي ٽَى ي اي ٍا اُ ا

 يڅله ٝيا؟ ييٌ ايٍ ىيڅز ي ًٙٽز ډب ًٍٙيبن ثَاٵَاٙشٍ ي ٭چيثٍ ؿٍ ٕجت ٭چڈ ٥ٲ ياؿٍ ځٶز:

ڈ ډبويٌ ٽٍ ػَأر يٹ يوياٍى ي ث يه ٕبالٍيه َُٕډياٽٍ  ييٌ ايٚيب اوييآ :ه سَ ٙييثَُاڇ هٚمڂ

 يه سً ي ډَىډز ٍا ٵيايه ؿىيٽٍ ا يَٞ ٍيڇ ىڃ ثٖشٍ ثًىيي ٹيب ثٍ اډي؟ يه ٽبٍ ٍا ثٍ هًى ىاىٌ ايا

بن ٽٍ ٍي ثٍ اي ىاٙشىي، يثبُ ډبوي. َمِډبن سمبڇ ىٍثبٍ كَٽزڅجبن ثَُاڇ اُ  !٘ ومًى؟يډٞبڅق هً

ثب هًاَي  يځٶشه ىاٍى ي ؿڂًوٍ ډ يثَا يٽالډ ىىي اي ؿٍيََٕب ٍا ثٍ ٕمز ياؿٍ ثَځَىاويوي سب ثج

بن، ياؿٍ ثب ياډب ثٍ ٭پٔ سًٹ٬ ىٍثبٍٕوز ثََبوي.  يبٕشيٍا اُ ٕهًى  ياڅشمبٓ ٽَىن ي ؿَة ُثبو

اُ هًى  وياٙز، ىَبن ثٍ ٕوه ځًٚى: يوشَٓ ٽٍ اُ ػيا ځٚشه ََإ يه ي َٕيآَى يٽالډ

 شبنيِه ٩بڅمبوٍ يي ٵَاډيؿَا ثب ؟ڈيىاٙشٍ ثبٙه ٙمب ٍا يي ىين ثب ډب ؿٍ ٽَىوي؟ ؿَا ثببيَاويثذَٓ، ا

 ڈ؟يَي٘ ثميسب ثٍ ىٍى هً ،ييٽى يثَٽز هًى آُاى ٍَب وم يث يؿَا ډب ٍا ىٍ ٽًٌ َب ؟ڈيٍا سلمڄ ٽى

َب  يٙمب ثًىوي ي ىاليٍ يػىڂ يَيَبيه ويه وجَىَب، اٵًاع اٍاډىٍ اُ ثُشَيَمًاٌٍ ىٍ ٕوز سَ

ي؟ َٕ يډب ثٍ ٙمب اُ سمبڇ ډچڄ ثَسَ ثًى. اډب ٙمب ؿڂًوٍ دبٕن ىاى ي٘ ٽ٘ َبيبن ٽَىٌ اوي. دشيِثَا

ٲمب؟ ډَا اُ يي ي اډًاڃ ثٍ يثَى يَيي، ٽًىٽبن ثٍ إيَٙٳ ٽَى يي، ُوبن ثيډَىان اُ سه ػيا ومًى

 ڈ.َُٙمب ٍا ثَ َٕ وَ يهًاَڈ سبع ثىيځ يڂَ وميَا ىياٍُٗ ثٖشبن ُ يه ػبن ثيٖز. ايو يډَٿ سَٕ

 ىاٍى... يإز. آوپٍ َٕ َٕٽٚه يان ًٍٙٗ َميسب _

شبن ډب ٍا ٘ اُ كي ډًثياوِيثًى؟ ٩چڈ ث يَ َٕٽٚ؟ ډب ٍا ؿٍ َٕيَٕٽٚ :ييياؿٍ ي٤ٕ ٕوه ثَُاڇ دَ

 يٕوىبن ػًٍٖاوٍ ين ٽالڇ ياؿٍ ډَٿ اي ٍا ٥چت ومًىوي اډب يبن ثب ٙىيىٍثبٍ ه ٽبٍ يا ىاٙز.يثي

ٕشًى. دٔ ىٕشًٍ ىاى اي ٍا ىٍ كجٔ وڂبٌ  يبٍ ډيٍا ثٖ يَا ىاليٍيُ ياؿٍ ثَ ثَُاڇ اطَ ځٌاٙز

ډه ثٍ  ي. ثٍ ډالٹبر ثَُاڇ ٍٵز ي ځٶز:يٍٙبن َٕ ٍٕڄ آٍاډٚ٘ ٵَاَڈ ثبٙي سب يَيىاٍوي ي يٕب

ٍ ىاليٍان ډًٍى ډلجز ٹچت يٽىڈ ي آځبَڈ ٽٍ سمبډ يَ ٕچلًٍٚ ٙبَىٚبٌ ٍا ىٍٻ ډي١م يهًث
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٘ ىٍ يٍا ىٍ ٥ًڃ ٕچ٦ىز هً يه ٥َُ ٵپَي، اځَ ؿىيٍئًٳ ٙمب ياٹ٬ َٖشىي... اډب َٕيٍ ځَاډ

ووًاَي ىاٙز ي  يبن ََإيشبن اُ ٥ٲَىٕشبوِيټ اُ ُيؾ يڂَ َيى ي،يي٘ ځَٵشٍ ثيان ٭مڄ ومبيد

ََإي ي ٭ٺًثز  يوم يبٕز ٕوز دٔ اُ وبٵَډبويَا اُ ٕيډبوي ُ يوم يٵَډبن ثَىاٍ ٙمب ثبٹ يٽٖ

ومًى.  يٕوىبن يٍٙبن ٍا ثب ىٹز ثٍَٕ يڅل٪بس ،َ اوياهشٍيثَُاڇ َٕ ثٍ ُ اٵپىي. يىٍ ىڃ سَٓ وم

ٽىڈ ي ډ٦بثٸ  يالُڇ ٍا ٝبىٍ ډ هية. ډه ٵَاډًبٍ هيثٖي ځٶز:آن ځبٌ َٕ اُ ٭بڅڈ سٶپَ ثَىاٙز 

ڈ. يومب يياځٌاٍ ډ يه ىيٕز ډب َٖشيٸ سَيه ډٚبيٍ ي ٝييٕوز ٍا ثٍ سً ٽٍ ثُشَ يډٮمًڃ ٽبٍَب

 اٍڇ َٕيٍڇ.ٕذبٕڂِ ي:ٙهڈ  يثَُاڇ اويٽيٍٙبن ىٍ ډٺبثڄ  اوؼبڇ ثيٌ. يياويََ آوـٍ ٍا ٝالف ډ

يا ثًى، آن ډلڄ ٍا سَٻ ومًى ي ثٍ هًاثڂبٌ هًى ٍٵز يًَىٍ ؿٌَُ اٗ  يٽٍ وبٍاكش يثَُاڇ ىٍ كبڅ

 ي.يومبىيثبٌٍ آٱبُ  يٵَىا ٍا ثب سًاوي ي يثِىاٍا ي ىٍ ٥ًڃ ٙت ٍٽٖبوب ٱڈ ٍيُ ٍيف اي يسب ٙب

َٕوًٙز ي ي يَىاى ډٖئًڃ اډًٍ اٍډىٖشبن ځَىيس ييٍٙبن ثٍ ػب ،ىٕشًٍ ثَُاڇ ٍث ،آن ٍيُ يٵَىا

َىاى ٽٍ ثٍ ياډًٍ ٍا اُ س يي اىاٍاٌ  ٙيثٮي يٍٙبن ٭بُڇ اٍډىٖشبن  ياويٽِ ثٍ اي ډلًڃ ٙي. يياؿٍ و

 يٍٙبنثٍ ىٕشًٍ ڄ ځَٵز. يىاى، سلً يي اډب آن ٍا ثَيُ ومييٍُ يٍ اي كٖي ډڂَيډبوىي َمڂبن ثٍ ػب

بن يه ډيىٍ اٚبن ٹشڄ ٭بڇ ٙيوي. يثٍ َمَاٌ هبوًاىٌ َب ياُ ډوبڅٶبن ىيڅز ٕبٕبو يبىيسٮياى ُ

 يبڇ ىٍ اٍډىٖشبن ٕبٽه ثًىوي ي كشيڈ االيبن ٽٍ اُ ٹييياثٖشڂبن اٙپبوػمچٍ اُ  ياٵَاى ٵَاياو

ٍا  يآس٘ ػىڂچ يَا يٹشيٽٚشٍ ٙيوي ُ ،وياٙشىيَ ياه٬ يَڈ ىٍ يٹب ياُ آن َب ياٹٮبً وٺٚ يا ٭يٌ

ه يثب ا يٍٙبنًٙوي.  يڂىبٌ ََ ىي وبثًى ډيًُٕاوي ي ثبځىبٌ ي ث يسَ ي هٚټ ٍا ثب َڈ ډ ،َىيٵَا ثڂ

ىيڅز اُ ٵَډبن  يـيىيٌ ََځِ ػَأر َٕديسب ىٍ آ ،ثيَي يهًإز ثٍ اٍاډىٍ ىٍٓ ٭جَس يٽبٍ ډ

يٌ يىٕشًٍ ثَؿ بثز اُ ثَُاڇييٍٙبن ثٍ و ،ٵَايان يدٔ اُ اوؼبڇ ٹشڄ ٭بڇ َبٍا وياٙشٍ ثبٙىي.  َانيا

ه اڅلبٷ يَان ُډيه ٍا ٽبډالً ثٍ ايبن ىٍ اٍډىٖشبن ٍا ىاى ي آن َُٕډياٙپبو يٙين كپًډز ٙٮجٍ 

 اىاٌٍ ًٙى ي اډب َٕوًٙز ياؿٍ! يبڅز ډَُيټ ايٍ ًٍٝر ومًى سب ث

ٕذٔ اي  .شوز اٍډىٖشبن ځَىاويوييدب يؿٍ َبىٍ ٽً يثٍ ىٕشًٍ يٍٙبن ياؿٍ ٍا ځَٵشٍ، ثٍ ٥َُ ثي

ه يوشىي. ىٍ كِياُ َم٥ًىبو٘ ثٍ ىاٍ آي يز ٵَاياوييځبن ػمٮيى يػچًَُٙ،  ين اٝچيايٍا ىٍ ډ

دٔ اُ ډَٿ  .شىييځَٕ يډ ،آډي ياُ ىٕشٚبن ثَوم ياُ اٍاډىٍ ٽٍ ٽبٍ يبىياى ُيه ٽبٍ سٮيا ياػَا

َُٙ  يه ىٍياٌُ يسَ يثَ اٝچ ،َٕٗ ٍا اُ سه ػيا ٽَىٌ ،ىاٍ يثب ٱَيٍ ي اٵشوبٍ ثَ ثبال ،ياؿٍ

وشٍ يىٍياٌُ آي يټ ډبٌ ثباليثبٙي. َٕ ډير  يويٌ ي آډيٌ ايَََ ٍَ يثَا يوشىي سب ىٍٓ ٭جَسيآي

 يَاويوڂُجبوبن ډلبٵ٨ ىٍياٌُ ٽٍ ا يمٍ ٙت اُ ٱٶچز ٵَډبويٌ ياُ ىهشَان ياؿٍ و يپيىپٍ يثًى سب ا
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ه آيٍى. ىهشَ آن ٙت َٕ ٍا ثب ييبوٍ آن ٍا دبيډوٶ يثب ٽمټ ؿىي وڂُجبن ثًډ ،ثًى، ًٕى ػٖشٍ

بن ثٍ هبٻ يَاويب٣ ي ىيٍ اُ ؿٚڈ ايز اكشيثب ٍ٭ب ،ٽبډڄ يىٍ هٶب ،ت ُاىځبنياُ وؼ يك٢ًٍ سٮياى

 يآن ٽٔ ٽٍ اٍاډىٍ ٍا ٵَيهشٍ ي ٵيا ،ِاؤيي ثٍ ىٍثبٍ اډذَا٥ًٍ ث وزيآن ځبٌ ثٍ ٍيڇ ځَٕذَى. 

غ هًى يثٍ سيٍ ،ىثَ يډ ٵَايان ثٌَُ ييجبيه ىهشَ ٽٍ اُ ُيادىبَىيٌ ٙي. ٽَىٌ ثًى،  يبٕيډٖبئڄ ٕ

 يبوًٓ اي ٍا ىٍ كبڅيًڅيي. ٕبڃ َب ثٮي ډٖشويډبن يځَى اٗټ ٽَىٌ ي ډٮًٚٹٍ يبوًٓ وِىيًڅيٍا ثٍ 

 يا ٽَىوي. يؼبن ىٍ يان كمبډ٘ دييٌ ٙيٌ ثًى، ثي٘ ثَيٽٍ ځچً

 ٖز.يو يِيِ اُ آن ځَيػُبن ىاٍ ډپبٵبر إز ي اډذَا٥ًٍان ٍا و يآٍ

*** 

دبٍٓ  يثب ٙپًٌ ي ػالڃ ٵَايان ىٍ ډٮجي آوبَيشب ،ثُبٍ ٕبڃ ثٮي يَاڇ ىٍ اثشياُث يډَإڈ سبػڂٌاٍ

ثَُاڇ ثٍ  ،بن ډَإڈين ډَإڈ ك٢ًٍ ىاٙشىي. دٔ اُ دبآاٍ ځَىيي. سمبڇ ثٍِځبن ډمچپز ىٍ ِثَځ

 يٍٕم يدٔ اُ سبػڂٌاٍٙىيين ايڅيه ٵَډبن هًى  يٍا ثَا ندبٍٓ ٍٵز ي ىيڂَا ياُ ٽبم َب ييپ

َمڂبن  ياك٢بٍ ٙيوي. يٹش ٽبم يِز ثٍ سبالٍ اٝچَاڇ سمبڇ ثٍِځبن ډمچپثٍ ىٕشًٍ ثُاك٢بٍ ومًى. 

ٽٍ ُيَ  يثَ ثٍِځبو ثچىي يثب ٝيا . آن ځبٌسوز ٕچ٦ىز وٖٚز يك٢ًٍ يبٵشىي، ثَُاڇ ثب اثُز ٍي

ٍا اثالٯ  يٙمب ٍا ٵَا هًاويٌ اڇ سب ىٍ ك٢ًٍسبن كپڈ ثٖيبٍ ډُم ىٕش٘ ايٖشبىٌ ثًىوي ثبوڀ ُى:

 يثَهالٳ ُډبن ٙبدًٍ ي كش .ڈيٽى يثييه يٕيچٍ يٍٙبن ٍا ثٍ ډٺبڇ يُيَ ا٭٪ڈ ډىًٞة ډ بومبيڈ. ډ

ثٍِځبن ثٍ ځًٗ  ياُ ًٕ يََډِى ٽٍ ډير َب ثَ سوز ٕچ٦ىز سپيٍ ُىٌ ثًى، ٽًؿټ سَيه ا٭شَا١

ىٍ آن ډًٹٮيز ٽٍ ثَُاڇ ىٍ ايع ٹيٍر ٹَاٍ ىاٙز، ػَأر ډوبڅٶز ثب اي ٍا  ٽٍ ثًى يوَٕيي. ؿٍ ٽٖ

َمبن ٥ًٍ ٽٍ اي اُ ډيبن  .ياٍى ځَىيي ،سبالٍ ٹَاٍ ىاٙز يٽٍ ىٍ اوشُب ييٍٙبن اُ ىٍىاٙشٍ ثبٙي. 

ٽٍ ثُمه ځٌٙز سب ډىٞت ػييي هًى ٍا اُ ٙبَىٚبٌ ىٍيبٵز ثياٍى،  يډت ُاىٌ يوؼٝٴ ثٍِځبن 

ؿٍ إڈ  ،ٍٙبنيَى: ٽَُډِډٍ  اي ځٌاٙشٍ يىٍ ځًٗ َٕ  يثٍ آٍاډ ،ايٖشبىٌ ثًىىٍ ٽىبٍ ٹجبى 

ٽىيڈ. اي  سجٮيزي ډب ثبيي ىٍ سمبڇ ٽبٍ َب اُ اي  ،. كبال ياٹٮبً ايه ٙوٜ يُيَ ا٭٪ڈ ډبٕزيا ډٖوٌَ

و٩ًًٍُ ٽٍ  يٍٕم. ډمچپز هًاَي ٙي اٍٙي سمبڇ اَٙاٳ ُاىځبن ،ثب كپڈ ثَُاڇ ياٝيڄ ويٖز، يڅ

هًاَي ومًى ٽٍ ډمپه  يسبٌُ ٍا دبيٍ ځٌاٍ يُډيه ٕبثٺٍ وياٙشٍ. ثَُاڇ ثي٭شَََځِ ىٍ سبٍين ايه ٕ

ىٍ آن  ٍا اُ ايه ډمچپز ثِىايىي.ز ياَٙاٵ يَب اُ آن اڅڂً ثڂيَوي ي ٍيٍٚ  يإز ىٍ آيىيٌ هيچ

ٍيكبويبن، ػىڂبيٍان، ىثيَان ي  يايَان كبٽڈ ثًى ي ؿُبٍ ٥جٺٍ  يثَ ػبډٮٍ  ي٥جٺبس43ُډبن ٕيٖشڈ 

آډي ي  يڂَ ثٖيبٍ وبىٍ ثٍ ٙمبٍ ډيى ي. ٍٵشه اُ يټ ٥جٺٍ ثٍ ٥جٺٍ ىيډچز يػًى ىاٙش يسًىٌ 
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ت ي اُ ٥جٺبر ٖاٝڄ ي و يث ييٍٙبن ٽٍ ٵَى يثَسَىاٙز.  ياكشيبع ثٍ ډًاٵٺز ډٺبډبر ٍيكبو

اُ ايه َڈ  ٹجبىآډي.  يػبډٮٍ ثٖيبٍ ځَان ډ يثَ اَٙاٳ ُاىځبن ي ٥جٺبر ثبال ،دبييه ػبډٮٍ ثًى

ثب ه يثىبثَا ،آډي يثَ وم يثًى اډب ىٍ آن ډًٹٮيز اُ ىٕشبن سًاومىيٗ ٽبٍ يثي٭ز و٩ًًٍُ وبٍا١

ٍا ىٍ كبڃ كب١َ ډب ثٍ ثُمه دبٕن ىاى:  ،ٙىييوي يٽٍ ٵٺ٤ هًىٗ ي ثُمه ډ يثٖيبٍ آٍاډ يٝيا

ىٍ ػم٬ ثَ ُثبن  يډًٍى ايه ډ٫ً١ً ٕوىىٍ  َىيڂإز . ثُشَ ويٖز يػِ ٵَډبوجَىاٍ يؿبٌٍ ا

ىٍ  ييځً ؟سًاوڈ ٕبٽز ثبٙڈ يؿڂًوٍ ډ ثُمه ځٶز:. يَثَ ثبى ىَ ٍا َٕرؿًن ډمپه إز  ،يويبيٍ

ٵَٕشىي ي ثَ ًٍٝسڈ سٴ  يه څل٪ٍ سمبڇ ٍٵشڂبن ٹًډڈ اُ آن ػُبن ثبُځٚشٍ، ثَ ډه څٮىز ډيا

ٽٍ اُ اٝڄ ي سجبٍ ثٍ ىيٍ إز ي هًن  يٍ ايٵَيډبٵَى ه يهًاوىي ٽٍ ؿى يٸ ډيي ډَا وبال اوياُوي يډ

َ يه وبىان اثچٍ يُيٽىي ي ثٍ كپڈ ا يډ يبن وياٍى، ثَ ډب َٕيٍيز ىٍ ٍځبن اي ػَياَٙاٵ يٍ يځَاومب

ه يىٍ ا يثبٍ ڈ.يثًٍٕ ُو ا٢ٍٗ يډب ثَ ثسًاوي ىٕشًٍ ىَي ٽٍ  يثبٙي ي ََ ځبٌ ډ يا٭٪ڈ ډب ډ

 يوبٍار ډب ٽٍ اُ اثشياسمبڇ اٵش آيٍىوي، يومبن آن ٍا يـڂبٌ هيايٽبٗ َ يڅل٪بر ٕوز ٽٍ اِ

 يي ي ډه ي سً ثوٍي يِځبٌ ٵَي ډيبٌ آثَؿپجبٌٍ ىٍ يَٕاوؼبڇ ثٍ  ،ٽىًن ثٍ يػًى آډيٌى٘ سبيآٵَ

 يثَا يبڇ ډبويٌ ي ډه ػَأسيَڇ ىٍ ويٲب ٽٍ ٙمٚيىٍڈ. يثٍ و٪بٌٍ وٖٚشٍ ا ،ڈيٽى يآوپٍ ٽٍ ٽبٍ

ي سب ثبٍ يڈ ٍٕبويَ يبٍيبن ي. آٌ هياإز كَٽز ډبويٌ يَين آيٍىن آن اُ ٱالٳ وياٍڇ ي ىٕشبوڈ ثيث

ه ييځبن ايي ىٍ ډٺبثڄ ى بڇ ثَ ٽٚڈيَ اُ ويشًاوڈ ٱَيٍ اُ ىٕز ٍٵشٍ ٍا ثبُ آيٍڇ ي اٽىًن ٙمٚثڂَ يى

ه څل٪ٍ ٽٍ يڈ ثبٙي، ىٍ ايه ٽبٍ ُويځيه آهَياځَ ا يكش .٘ ىيثبٌٍ ُويٌ ٕبُڇيٱبٵالن سجبٍ ه44ً

ڂَ ىٍ ډٺبثڄ ځٌٙشڂبوڈ يي ى ه هًاَي ډبوييوبڇ ډه ثب آن سب اثي ٹَ ،ٍٕي يبن ډيز ثٍ دبياَٙاٵ

ٹجبى ٽٍ  .ڈٵپىا يه ومييهؼڄ َٕ ثٍ دب ٙبنسًاوميِ هيُٕمڂوڂبٌ ٖشڈ ي ىٍ ډٺبثڄ يَٙډٖبٍ و

دٔ ٕبٽز  يسً ډؼجًٍثٍ اي ځٶز:  سلپڈه ثبٍ ثب ياوؼبڇ ىَي ا ييٌ ايثُمه ٽبٍ وٖىؼ ييسَٕ يډ

٘ ٍا وڂبٌ ىاٍ سب يدٔ اويٍُ ډه ثٚىً ي هًثمبوي.  ي٘ ثبٹيهً يػبي ثَ يډڂَ آوـٍ ثب45ثمبن سب 

 ډًٹ٬ ٵَا ٍٕي. 

*** 

آډي. ثَُاڇ ثٍ اي  يډمچپز ثٍ كٖبة ډ يٍٙبن َمٍ ٽبٌٍ ثَُاڇ، يَ يٍٕم يدٔ اُ ډَإڈ سبػڂٌاٍ

يٍٙبن ا٭شٺبى ىاٙز ٽٍ َٵز. يدٌ يڂَان ٍا ىٍ ډوبڅٶز ثب اي وميا٭شمبى ٽبډڄ ىاٙز ي و٪َ ى

ه ىٍػٍ ىيڇ ثًىوي، اوشوبة يبن ىَٺبوبن ٽٍ اُ ػمچٍ وؼجب ي ډبڅپيي اُ ډيَُٙثبوبن ٍا ثبډٺبډبر ي 

ب يٚشَ اُ اَٙاٳ ثٍِٿ يبٍ ثيٍا ثٖ آوبن وٖجز ثٍ ډٺبڇ ٙبَىٚبٌ يِان يٵبىاٍيَا ډيومًى ُ
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ى سب ىٕز اَٙاٳ ثٍِٿ ٽَ يي ٽًٍٚ ي٠ ډٺبډبر څٚپَيَٙي٫ ثٍ سٮًايىاوٖز.  ييإذًََان ډ

ٚبن يٙوٞ يي ي ٹيٍر ي وٶًًٙبن ٍا ډلييى ثٍ ٹچمَيَبيډمچپز ٽبډالً ٽًسبٌ ومب يٍا اُ اىاٌٍ 

 يىٍ اٹ٦ب٭بر هبويان َب يكشغ يثٍ سيٍِ ٹبو٬ وجًى ي ىٍ و٪َ ىاٙز يه ويثٍ ا يكشيٍٙبن . ٽىي

ز ٽبډڄ ثَُاڇ ثَهًٍىاٍ يه ا٭مبڃ اي اُ كمبيي ا ٕبُى يٍا ػبٍ يكپًډش يه ډ٦چٺٍ يِ ٹًاويثٍِٿ و

 . ځَىاوي يغ و٪َ ډٖب٭ي اَٙاٳ ثٍِٿ ٍا اُ اي ثَ ډيٍ ثٍ سيٍٽ يثًى. ٭مچ

ي ََ ؿٍ ُيى سَ ډًٍى سًػٍ ٹَاٍ يٽٍ ثب ياُ ډُڈ سَيه ډٺبډبس يپي ،ايه ٭ِڃ ي وٞت َب يىٍ ٥

 يٽڄ ٽًٍٚ ثًى ٽٍ ثٮي اُ ډَٿ ٕذُٖبالٍ ځًىٍُ ٙوٜ ياػي َٙاي٦ يٕذُٖبالٍ ،ځَٵز يډ

اي ٍا دَ ٽىي. ؿىي وٶَ ثٍ ايه ډٺبڇ ٍٕييٌ ثًىوي اډب ََ ٽياڇ سىُب ډير ُډبن  يوشًاوٖشٍ ثًى ػب

ثَٽىبٍ  يىٍ اطَ ٭يڇ څيبٹز ي ٽبٍىاو يٍا ىٍ اهشيبٍ ىاٙشىي ي ثٍ ُيى يايه دٖز ٽچيي يثٖيبٍ اويٽ

ثٍ ثَُاڇ ٽَىٌ ثًى، ايه ډٺبڇ ٍا كٸ هًى  يٙيوي. سيَىاى ٽٍ سبٽىًن هيډبر ثٖيبٍ ُيبى يډ

 يسًػٍ ثٍ هًإشٍ  يؿىي ثبٍ ىٍ څٶبٵٍ ثٍ ثَُاڇ سٌٽَ ىاىٌ ثًى اډب يٍٙبن ث يي كش ىاوٖز يډ

ٍيڇ هيډز ٽَىٌ ي  يٍا ٽٍ ډير َب ىٍ ډَُ ثب اډذَا٥ًٍ دَييِاُ اٵَٖان اليٸ سَ ثٍ وبڇ  ييپ ،سيَىاى

ه يومًى سب ثٍ ا يثَُاڇ ډٮَٵٽبډڄ ىاٙز ٍا ثٍ  يىٍثبٍ آٙىبي يَب ياُ ٥َٳ ىيڂَ ثب ٕيبٕز ثبُ

يٍٙبن سيَىاى ٭چيَٱڈ څيبٹز، ىي ١ٮٴ ثٖيبٍ ٭ميٌ ىاٙز ٽٍ  يى. ثٍ ٭ٺييٌ ځَىډىًٞة  ٺبڇډ

ثَى. ايالً ثب  ين ډډيبٽڄ ٽًٍٚ اُ  يثٍ ولً اكٖىي اوؼبڇ ىاىن ډٺبڇ ٕذُٖبالٍ يٙبؤ اي ٍا ثَا

 ؛ثٍ َٕ ثَىٌ ثًى يَٙٹ يوياٙز ُيَا ٽڄ ىيٍان هيډز هًى ٍا ىٍ ډََُب ييٙىبآ يٱَث يَبډَُ

ډٺبڇ آيٍى. سيَىاى ٽٍ  يٱَة َٕ ىٍ وم ياَٙاٳ َِاٍ ؿٌَُ  يَب يطبويبً اُ ٕيبٕز ثبُ

اُ  ،ا٭شٺبى ىاٙز ثَُاڇ ػبو٘ ٍا ثٍ اي ډييًن إز يىاوٖز ي ىٍطبو يٍا كٸ هًى ډ يٕذُٖبالٍ

ٽٍ ىٍ ىڃ ثمبوي  يٕوى ،ي ثياوىييَمڂبن ثباډب آن ٍا ثَيُ وياى.  ايه سٞميڈ ثٖيبٍ وبٍاكز ٙي

ڈ ي يي ډىش٪َ ثمبوي. ثبثَويٌ سَ إز يَياُ ََ ٙمٚ ،ٽٍ اُ ىَبن آُاى وڂَىى يي ٱم

 .هًى ٍا وٚبن هًاَي ىاى يِيِان سيَ ثَويٌ ډيه ٙمٚيا يڈ ٽيىيثج

*** 

ٍٙبن وٖٚشٍ ثًى، ٽٍ يَ يٕبٕبو يشوز ٙبَىٚبَيدبٖٶًن، يي هًى ىٍ سيثَُاڇ ثَ سوز ػي يٍيُ

آډيٌ اڇ سب ىٍ ډًٍى  يٍٙبن ځٶز: َب... ؿٍ ٙيٌ إز يٍٙبن. ي:يي. ثَُاڇ اُ اي دَٕيثَ اي ياٍى ځَى

، ثُمه يٍٙبن ځٶز: .ة، ٕوه ثڂًًبٍ هيثٖځٶز:ثَُاڇ هًى ثب ٙمب َمبَىڀ ٽىڈ. يىيٌ ياٹياڇ آ
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ىٍ ايه ٽبٍ  يايٕز، ٽًؿټ سَيه سوٞٞ يثٍ ٭ُيٌ  ٍٽٍ ډٺبڇ يُيَ ډبڅي هبويان ډَُانثٍِٿ 

بة ٞياٍى َٖشىي. اوش يىٍ اډًٍ و٪بډ ،نبسيَىاى هًىډ. ثيٚشَ اٵَاى هبويان ډَُان ډظڄ ىوياٍ

. ىٍ ياٹ٬ إز ٙشٍىا يٕيبٕ يسىُب ػىجٍ  ٍثٍ ډٺبڇ يُيَ ډبڅي، ىىاٍ يٽٍ إشٮياى و٪بډ يٙوٞ

اُ كمبيز ىٍ َيئز ىيڅز ىاٙشٍ ثبٙىي سب  يهبويان ډَُان َڈ ُٕمشٍ اوي، ي ٙبدًٍ هًإ ٹجبى

. إز ٵالكبن يبة ٵٺ٤ ثٍ ١ٍَ ډمچپز ي هًٞٝبً ٥جٺٍ ٞ، ډ٬ ًڅټ ايه اوشبوىييت ومٞو يث َب آن

ثٍ ىٹز ډًٍى ډ٦بڅٮٍ ٹَاٍ ىاىڇ ي ډشًػٍ اٙشجبَبر  اىثيَان ُيَ ىٕز ثُمه ٍ يډه وًٙشٍ َب

اُ  يٽٍ ٽٚبيٍُان يپ ير ثبيي سًػٍ ىاٙشٍ ثبٙى٢َك يٙيڇ. ا٭چ يٵَايان ىٍ ثَىاٙز ډبڅيبر ا١ٍ

ثب٭ض  ،إز ٙشٍىا يٕيبٕ يبة ثُمه ٽٍ ٵٺ٤ ػىجٍ ٞ. اوشيډمچپز َٖشى ياٍٽبن ثٖيبٍ إبٕ

، يىٍ ٽٚبيٍُ يُيَا ٽٍ ىٍ ًٍٝر وبٍٕبئ هًاَي ٙيايه ٹَٚ ي ١ٍَ ٵَايان ثٍ ډمچپز  يوبٍاكش

ن اٍىٙيَ ثبثپبن ب. َٕيٍڇ ثبيي ٕوىبن ػي هًىًٙٙى يډ يٽًٍٚ ډشلمڄ هٖبٍار ػجَان وبدٌيَ

ثٍ څٚپَ. څٚپَ ٵَاَڈ وًٚى ډڂَ ثٍ ٍُ. ي ډچټ كبٝڄ وڂَىى ډڂَ "ٶز: ځ يٽٍ ډ يثٍ هب٥َ آيٍو اٍ

٭ِڃ،  ٘ياُ ډٺبڇ هً اٽٍ ثُمه ٍ هًاَڈ يډٙبَىٚبٌ ډه اُ  ".يٍُ ثٍ ىٕز ويبيي ډڂَ  ثٍ ٽٚبيٍُ

٭مَان ي اوي ي ٭اليٌ ثَ آن ثشً ثبٙيياٍى  يٽٍ ٽبډالً ىٍ اډًٍ ډبڅيبس يڂَيىي ٙوٜ ياػي َٙاي٤ 

 يثَُاڇ ؿىي ىٹيٺٍ ا، ثٍ ايه ډٺبڇ ډىًٞة ٵَډبييي. ُويډمچپز ىاډه  يثو٘ ٽٚبيٍٍُا ىٍ  يآثبى

، يوٖجشبً ٥ًالو يثٍ ٵپَ ٵَي ٍٵز. يٍٙبن ثٍ اوش٪بٍ ايٖشبى سب اي سٞميڈ هًى ٍا ثڂيَى. ثٮي اُ سأډچ

 يكٸ ثب ا٭چ يٍٙبن ځٶز: هبويان ډَُان هًاَي ٙي. يشيه ٽبٍ ثب٭ض وب١ٍبيا َٕاوؼبڇ ثَُاڇ ځٶز:

 اكپبڇ ة.ًبٍ هيثٖ:ييٽٚ يثَُاڇ آَ ز ىاٍى.يِ اٍػٮيك٢َر إز اډب... ٝالف ډمچپز ثَ ََ ؿ

يٍٙبن  ؿٚڈ َٕيٍڇ. ٽَى: ييٍٙبن سٮ٪يڈ ٽًسبَ .ڈييومبډمًٍُ  ان َب ٍآ بسب ډ مبوَآډبىٌ  االُڇ ٍ

اوشٞبة ثٍ  ػُز اٍ يىٍ ١مه ٙوٜ ياػي َٙاي٦ ٽٍ ثَُاڇ ثٍ اي ځٶز: ىًٙثَځٚز سب اُ ىٍ هبٍع 

كشمبً  :ي ىيثبٌٍ سٮ٪يڈ ٽَىيٍٙبن ٍيي٘ ٍا ثٍ ٕمز ثَُاڇ ثَځَىاوي ي  ٕمز يُيَ ډبڅيٍ دييا ٽه.

 َٕيٍڇ.

*** 

 يٽٍ ىٍ اوؼبڇ اډًٍ ډبڅيبسىثيَان  ياُ ٥جٺٍ  يؿىي ٍيُ ثٮي ثُمه اُ ډٺبڇ هًى ثَٽىبٍ ٙي ي ٙوٞ

 يإذًََانىٍ ثيه  ياي ډىًٞة ځَىيي. ايه اوشٞبة ثب٭ض ًٍٙ ي َيؼبو يسجَُ هبٛ ىاٙز، ثٍ ػب

ي ثُمه وًثز آن َب ثبٙي. ثىبثَايه سٮياى  ٹجبىسَٕييوي ثٮي اُ  يډ يإذًََ ٙي. سمبڇ اَٙاٳ

ىٍ ثيه آن َب اُ هبويان ٽبٍن َڈ  يثًىوي ي كش ياُ اَٙاٳ ٽٍ ََ ٽياڇ اُ هبويان ثٍ هًٞٝ يُيبى
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ثًى، ٍٵشىي ي  ٕيبٕشمياٍ سَٽٍ ىٍ ثيه اَٙاٳ اُ َمٍ  ٹجبىٍ ثب َڈ ثٍ وِى يػًى ىاٙز، َم ي٭يٌ ا

. ٵَىا ٝجق َمٍ يوڂَان وجبٙي آن َب ٍا آٍاڇ ومًى ي ځٶز: ٹجبىثيىييٚي.  ياُ اي هًإشىي سب ؿبٌٍ ا

ٝجق  .ىَىيسٲييَ  بن ٍايڈ ٽٍ و٪ََٙيڈ ي اُ ٙبَىٚبٌ ثوًايسب ثب َڈ ثٍ ٹَٞ ثَ ييثٍ ډىِڃ ډه ثيبي

اُ ډىِڃ هبٍع ٙي ي ثٍ َمَاٌ  ٹجبىػم٬ ٙيوي.  ٹجبىىٍ ډىِڃ  يوبٍا١ يوؼجباُ  يُيبى يسٮياىٙي. 

 يسوز ٍُيه ٵَډبوَياي يٹَٞ ٍي يثٍ ٍاٌ اٵشبى. ثَُاڇ ىٍ سبالٍ اٝچ يآوبن ثٍ ٕمز ٹَٞ ٕچ٦ىش

ثب ٭ؼچٍ ياٍى سبالٍ  يډلبٵ٪بن ٕچ٦ىش يثًى ٽٍ وبځُبن ٵَډبويٌ  يوٖٚشٍ ي ډٚٲًڃ هًاوين ايٍاٹ

 ٍؿ ي:يثَُاڇ دَٕ .ىٍ كبڃ يٹ٫ً إز يډُم بٍيثٖ ٬ييٹبَٕيٍڇ  ٙي ي ثٮي اُ سٮ٪يڈ ثٍ اي ځٶز:

ىٍ كبڃ  ٹجبى ياُ اَٙاٳ ي ثٍِځبن ثٍ َٕىٕشڂ يسٮياى ُيبى ٔ ډلبٵ٪بن دبٕن ىاى:يٍئ ؟إزٙيٌ 

سٶپَ  يثَُاڇ ډيس. يىاٙشٍ ثبٙىًٙڇ  يوٺٍٚ ا إز . ډمپهيَٖشى يثٍ ٥َٳ ٹَٞ ٕچ٦ىش كَٽز

ىٍ  يډلبٵ٪بن ٽٍ وڂَاو يٵَډبويٌ  ٍ.يثيب بثٍ وِى ډ اٍ آډيوي... آن َب ييٹش ٽَى. ٕذٔ ځٶز:

ت ُاىځبن ياال يه وؼيَ اوڂَان وجبٗ. اځ :ځٶزثَُاڇ ثب آٍاډ٘  َٕيٍڇ. ُى ځٶز: يډًع ډ اٗ ؿٌَُ

ډلبٵ٪بن  يٵَډبويٌ  ىوي.ٽَ يه آٙپبٍ وميىـىيََځِ آن ٍا ا ،يىاٙشىٍ ډب يثَ ٭چ يوٺٍٚ اډٺبڇ 

اُ ثٍِځبن ياٍى سبالٍ  يٺٍ ثٮي اي ثٍ َمَاٌ هيڄ ٭٪يمٽَى ي آوؼب ٍا سَٻ ومًى. ؿىي ىٹي يسٮ٪يم

اُ ػب ثَهبٕز ي ثٍ آن ػم٬  ،َمٍ ػب ٍا ىٍ ثَځَٵز. ثَُاڇ ٽٍ وٖٚشٍ ثًىَٞ ٙي. َمُمٍ ٹ ياٝچ

ثٍ ػچً ثَىاٙز.  يٹيډ ٹجبىاي ايٖشبىوي ي ثٍ ثَُاڇ سٮ٪يڈ ٽَىوي.  يىٍ ؿىي ٹيډ وڂَيٖز. ثٍِځبن

يڂَان اٙبٌٍ ىٽٍ ثب ىٕشبن هًى ثٍ  يثَځٚز ي ىٕشبن هًى ٍا اُ َڈ ځًٚى. ٕذٔ ىٍ كبڅ آن ځبٌ

ثٍ ٥َٳ  ٹجبى .اَٙاٳ ٵَي وٖٚز يَمُمٍ . يڇ ثبٙياىيٕشبن... ىيٕشبن... څ٦ٶبً آٍ ٽَى ځٶز: يډ

سب ىٍ ډًٍى  ىٍهًإز ٽَىٌ اويي  آډيٌ اويٹيٍ... ايه اٵَاى ثٍ وِى ډه  يَٕيٍ ٭بڅ ثَُاڇ ثَځٚز:

٭بڅيؼىبة. اُ ٹييڈ ٹجبى ځٶز:  ؟ٕوه ثڂً ...تهُ ثَُاڇ ځٶز: ً ٽىڈ.ڂثب ٙمب ځٶش ٚبنيَب يوڂَاو

ثٍ  ،اٙوبٛ يَب يثىب ثٍ سًاوبي اٍ يي ٽًٍٚ يٽٍ ٙبَىٚبٌ ډٺبډبر څٚپَ ه ډىًاڃ إزيثَ إٍڈ 

اُ ٍٕيين ثٍ ډٺبڇ ٕچ٦ىز ثَ هالٳ  . اډب ٙمب ثٮييػبډٮٍ ياځٌاٍ ٽى يثٍِځبن ي اَٙاٳ ٥جٺبر ثبال

ثٍ  ان َب ٍآثَٽىبٍ ي ډٺبڇ  اؿىي وٶَ اُ اَٙاٳ ثٍِٿ ٍ :ټ څل٪ٍ ٕپًر ٽَىيٹجبى  ...ٍٕڈ ډٮمًڃ

اُ ٹييڈ االيبڇ  :ي ثَُاڇ ٍا ثَاوياُ ومًى ٕپًر ٽَى يؿىي څل٪ٍ اىيثبٌٍ ٹجبى .ييٌ إذَى ياٵَاى ٭بى

ىٍٕز ويٖز ٽٍ ٙمب ػبيڂبٌ اٵَاى ثَسَ  . ايهإز ىٍ ډمچپز ډب كبٽڈ ثًىٌ يٕيٖشڈ ٥جٺبس

 .ِىيٍ يَڈ ډ ٍو٪ڈ ػبډٮٍ ٽبډالً ث يه ٍيٙيي. ثب ؿىيَثٍ ٥جٺبر ٵَي ىٕز ثي اػبډٮٍ ٍ

 .إز ثچٍ ىٍٕز _
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 .إز ٹجبىكٸ ثب  _

ثَُاڇ وبٍاكز  يٕيبٕز َبَمُمٍ ىيثبٌٍ اُ اَٙاٳ ثَهبٕز. ډٚوٜ ثًى ٽٍ سمبڇ آن َب اُ 

ٳ ٍا ٵَي هٚڈ اَٙا ياوياهشٍ ي ٱَٷ سٶپَ ثًى. اي ثبيي ثٍ وً٭ثَُاڇ َٕٗ ٍا دبييه . َٖشىي

ىَبو٘ ٍا ثبُ ٽَى، سمبڇ اَٙاٳ  ثَُاڇَميىپٍ  ...بثٍ ډ ثىبثَايه َٕٗ ٍا ثچىي ٽَى ي ځٶز: ،وٚبوي يډ

ثَُاڇ  ٕوهاَٙاٳ ثب  ٙمب سٶپَ ٽىڈ. يسب ىٍ ډًٍى هًإشٍ  ييٍَٕ ٍيُ ٵَٝز ثي :ٕبٽز ٙيوي

ډًاٵٺز ٽَىوي. ٕذٔ ثٍ ٙبَىٚبٌ سٮ٪يڈ ٽَىٌ ي سبالٍ ٍا سَٻ ومًىوي. ثَُاڇ ثب اٵپبٍ دَيٚبن هًى 

ثَُاڇ َٕ اُ  َٕيٍڇ. ومًى:ٍا دبٌٍ ډي ي ٍيٖمبن اٵپبٍٗ آډلبٵ٪بن ثٍ وِىٗ  يُب ٙي. ٵَډبويٌ سى

ب ايىپٍ ََ ىي ډَى ثٍ يپييڂَ ؿٚڈ ىيهشىي س يسٶپَ ثَىاٙز ي ثٍ اي وڂَيٖز. ؿىي څل٪ٍ ا

 ي.يثڂً يُيَ ا٭٪ڈ ثٍ وِى ډب ثيب َٕاوؼبڇ ثَُاڇ ٕپًر ٍا ٙپٖز ي ځٶز:

*** 

يٍٙبن ٽٍ  يدب يٝياآډي.  ،ٽٍ َٕٗ ٍا دبييه اوياهشٍ ي ثٍ ٵپَ ٵَي ٍٵشٍ ثًى ثَُاڇٍٙبن ثٍ وِى يَ

 يډيآ ثَُاڇ ٍا ثٍ هًى آيٍى. ثَُاڇ َٕٗ ٍا ثچىي ٽَى ي ځٶز: ،ٽَى يٕىڂٶَٗ سبالٍ ٝيا ډ يثَ ٍي

ىٍ كب١َڇ يَا ََ آيثًى ُ يبُيډه و ٍب ٙمب ٍا ثيَٕيٍڇ... آ يٍٙبن ثٍ ٙبَىٚبٌ سٮ٪يڈ ٽَى:يٍٙبن. 

. ٹ٦ٮبً ويا يسً وبٍا١ ياَٙاٳ ثٍِٿ اُ اوشٞبة َب ثَُاڇ وبٍاكز ځٶز: ثٍ اډَسبن ػبن ىٍ ځَي ځٌاٍڇ.

 ٚبنياويڈ ثب اسً ي، ؿٍ ٥ًٍ ډيَٕ ثٍ ًٍٙٗ ثَىاٍو آن َب َ. اځإز َڈ ىٍ ٍاٌ يَىيڂ ياوشٞبة َب

. يَميه اَٙاٳ َٖشى ييٵبىاٍسَيه اٵَٖان ُيَ ىٕز ډه َڈ اُ هبوًاىٌ  يډٺبثچٍ ٽىيڈ. كش

ثَُاڇ . ًىٙ يسٚپيڄ ډآن َب ډمچپز اُ َميه يإذًََان ي ثىيځبن  يو٪بډ يٹًا اُ يٹٖمز ثٍِځ

ُيَ سوز  يٕپً يٍي دبييه ىٕز ثَُاڇ، ثٍ يٍٙبن ؿٚڈ ىيهز. يٍٙبن يٕبٽز ٙي ي ثب وڂَاو

 يثٍ ٍي ٍي .هًى ثَهبٕز ياُ ػبَٕاوؼبڇ  ي٥ًالووٖجشبً  يوٖٚز ي ٱَٷ سٶپَ ٙي. ثٮي اُ سأډچ

ٹييڈ ىٍ َُٕډيه دبٍٓ، اػياى ٙمب  يٽٍ ىٍ ىيٍان َب يكشمبً ٙمب ا٥ال٫ ىاٍي ځٶز:ثَُاڇ ايٖشبى ي 

ٕيبٌ ي ىٍ  يسٚپيڄ ىاىٌ ثًىوي ٽٍ ىٍ ٱَة سب َُٕډيه ډَٞ ي ىٍيب اٍ يكپًډز ثٖيبٍ ځٖشَىٌ ا

اُ  يىٍ ايع ىيٍان ٹيٍس٘ ثٖيبٍ ييبٵز ي كش يَٙٷ سب ىٍين هبٻ َىييٕشبن اډشياى ډ

ه يااٍس٘  يډَٽِ ي. َٖشٍ ي٭٪يڈ ثًىو ياډذَا46ًٍ٥ ايه يډٖشٮمٌَ  ياٍيدبي يٽًٍَٚب

. ډب َڈ ثٍ سٺچيي اُ يىاىو يثٍ وبڇ ػبيييان َب سٚپيڄ ډ ٌَ ىٕزيؿ يَٕثبُاو ڈ ٍاي٭٪ ياډذَا٥ًٍ

يڈ. اډب... اٵَاى ايه څٚپَ وجبيي اُ إًاٍان َى يثٍ وبڇ ٕذبٌ ػبيييان سٚپيڄ ډ يڅٚپَ آن َب

 َب آن. ََ ؿٺيٍ َڈ ٽٍ إز ډمشبُ ياُ هبويان َب ييټ اُ إًاٍان ډشٮچٸ ثٍ يپ . ًََٙويسٚپيڄ 
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... ىٍ وُبيز ىٍ ًٍٝر ثَيُ اهشالٳ ثيه ٙبَىٚبٌ ي اَٙاٳ ٥َٳ يوٖجز ثٍ ٙمب يٵبىاٍ ثبٙى

ي  يثييه سَسيت ٙبَىٚبٌ َميٍٚ ثبيي ډ٦ي٬ اَٙاٳ ثٍِٿ ثبٙ ...يځيَو يډٚبن ٍا يَب هبوًاىٌ

 سمبڇ وٶَاريڈ ٽٍ ىَسٚپيڄ  ي. ډب ثبيي څٚپَىَياوؼبڇ آن َب هالٳ و٪َ  يٽبٍ اويسً يََځِ وم

اُ  اَب ٍ آن. ثبيي سمبڇ يثٍِٿ وياٍو يثٍ هبويان َب ي. ايه اٵَاى ياثٖشڂيٙىبث اٵَاى اػيَن اُ آ

ىيٍ يب اُ ٥جٺبر دبييه ػبډٮٍ ي هًٞٝبً اُ ډيبن يشيمبن اوشوبة ٽَى.  يٱالډبن َُٕډيه َب

سلز ډَاٹجز  اٍ آن َبي اُ ٕىيه ٽڈ  يىَ ي٘ ٹَاٍ ډيډًٍى كمبيز هًاٙبَىٚبٌ ٽًىٽبن يشيڈ ٍ

آډبىٌ  يىاهچ يَب يثٍِٿ يب ىٍځيَ يػىڀ َب يسٮچيڈ ىاىٌ ي ثَا ية سَيه إبسيي و٪بډؼَډ

 ي يځيَو ي، سلز سٮچيڈ ٹَاٍ ډيوياٍو يثٍِٿ ياثٖشڂ يٱالډبن ي يشيمبن ٽٍ ثٍ هبويان َب .يٽى يډ

ي دبىځبن سىُب  يوياٍو ي. هبوًاىٌ اهًاَىي ثًى هيډز ثٍ ٙبَىٚبٌ يآډبىٌ  يثٍ ًٍٝر ٙجبوٍ ٍيُ

. ؿىيه إز ، ٙوٜ ٙبَىٚبٌيٽى يسأډيه ډ اٍ ٚبنيډٺٍَٽٍ ٱٌا ي  يٕز. سىُب ٽٖآن َب يوٍ به

ىٍ ډٺبثڄ ََ اوي سً يي ډ ًىٙ ييٵبىاٍ ي ثٖيبٍ ه٦َوبٻ ىٍ هيډز ٙمب ډ يسجييڄ ثٍ ٕالك ياٍسٚ

ٍ ځبٌ يسپ .ىځيَ، ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ يي هًاٌ اَٙاٳ ډوبڅٴ ىاهچ ،يهًاٌ ىٙمه هبٍػ ،يهٞم

ىبن ثٍ ډٺبڇ ٕچ٦ىز يا يب ىَٺبوبن ثبٙي. ياثٖشڂيىٍػٍ ىيڇ  يسًاوي وؼجب يډ يڂَ ډب اُ و٪َ و٪بډيى

ؼٍ يي ىٍ وش يت ډب ٽبډالً وٶًً و٪بډيه سَسيٚشَ اُ يإذًََان إز. ثييبٍ ثيِان ا٥ب٭شٚبن ثٖيي ډ

ٹبىٍ ثٍ ىٍٻ  يټ اُ اػياى ٙمب كشيؾ يثٍِٿ ٽٍ َ يٽبٍڈ. يثَ يبن ډيٹيٍر اَٙاٳ ثٍِٿ ٍا اُ ډ

 ثَُاڇ ٕوىبن يٍٙبن ٍا دٖىييي. آن .47 َ إزيو٪ يه ډمچپز ثين ايثبٙي ي ىٍ سبٍ ي٭٪مز آن وم

آن َب ًٙى، ىٕز اويٍ ٽبٍ  يډشًػٍ وٺٍٚ  يي ثيين ايىپٍ ٽٖ يىي ثب َڈ ٹَاٍ ځٌاٙشىي، ثٍ آٍاډ

 ب وٍ؟يډبوي  يډ يه يإذًََان ډوٶيِثييځبن سيه اډَ اُ ىيب ايآسٚپيڄ اٍس٘ ػبيييان ًٙوي. 

*** 

اُ ػبوت ثَُاڇ  يؿىي ٍيُ َڈ اُ آن ځٌٙز. ثٍِځبن هجَ يثَُاڇ سمبڇ ٙي. كش يٵَٝز ٍٕ ٍيٌُ 

ثٍ  ييٹش، ډ٬ ًڅټ ٵز وپَىوي. آن َب ىيثبٌٍ ىيٍ َڈ ػم٬ ٙيوي ي ثٍ ٥َٳ ٹَٞ كَٽز ٽَىويبىٍي

ايىپٍ ٙبٌ ثٍ سٶَع ٍٵشٍ إز،  يډلبٵ٪بن ثٍ ثُبوٍ  يٍٕييوي، ٵَډبويٌ  يٹَٞ ٕچ٦ىش يىٍياٌُ َب

ثٍِځبن ثب  اٝالكبر ٹَاٍ ځَٵشٍ إز. يثَ اىاډٍ  يمبيًوَ ياٍاىٌ  ٭جًٍ وياى. ٕذٔ ځٶز: ياػبٌُ 

يٍيى ثٍ ٹَٞ ٍا  يثٍ آن َب اػبٌُ  يَٕ اُ دب ىٍاُ سَ ثٍ هبوٍ ثبُځٚشىي. ٍٵشبٍ ثَُاڇ ٽٍ كش يوبٍاكش

اُ اَٙاٳ اُ ډٺبڇ هًى ثَٽىبٍ  يځٌٙز. ََ ٍيُ يپ يډيس. ومًى يډوياىٌ ثًى، ثٖيبٍ سًَيه آډيِ 

 ٹجبىځَٵز. ثٍِځبن ٽٍ اُ  ياي ٍا ډ ياُ ٥جٺبر ٵَي ىٕز ػبډٮٍ ػب يٙي ي ٙوٜ ٽبٍآډي يډ
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ثٍِٿ هبويان إذبَجي ٍٵشىي ي اُ اي هًإشىي سب  ،َُهبنٵَثٍ وِى وباډيي ٙيٌ ثًىوي، ايه ثبٍ 

ٽَى سب و٪َ ٙبَىٚبٌ ٍا سٲييَ ىَي. اي دىي ي  يٽىي. ٵَهبن ثٍ ډالٹبر ثَُاڇ ٍٵز ي ٕٮ يدبىٍډيبو

اُ إذبَجيان ثًى، ٕوىبن ثٍِٿ  يٽٍ هًى اُ ػبوت ډبىٍاڇ ىاى. اډب ثَُاڇ اويٍُ ٵَايان ثٍ ثَُ

ثٍ وِى آُاىٙبى  .ثٍِځبن ثٍ وِى ډًثي ډًثيان ٍٵشىي ٵَهبن ٍا اُ هًى ٍاوي.َٵز ي يهبويان ٍا وذٌ

ډًاٍى.  يډًثيان ٍا ؿٍ ٽبٍ ثب ٕيبٕز ډڂَ ىٍ ثٮ٢ ثَُاڇ ٍٵز اډب ثَُاڇ ثب ٭ٞجبويز ثَ  اي ثبوڀ ُى:

ٕچ٦ىز  يثًى ٽٍ اُ اثشيا يي ىٍ كبڅاٹَٞ ٍا سَٻ ځٶز. ٍٵشبٍ ثَُاڇ ثب  يٙبى ثب وبٍاكشآُاى 

ىييٌ سَڈ  ىٍايه ىي ځَيٌ ؿىبن ٹيٍر ثب ٕچ٦ىز ىٕز اسلبى ىاىٌ ي  ين ٍُسٚشبٍيكبوي ،ٕبٕبويبن

 يډ٦بثٸ ٍأ يََ ځبٌ دبىٙبَ ،ڂَياُ ٥َٳ ىٍٕيي.  يآوبن ٱيَ ډمپه ثٍ و٪َ ډ يٙيٌ ثًى ٽٍ ػياي

 يٍٵز. اٝڄ ٹبثڄ ٭ِڃ ثًىن ٙبٌ إچلٍ  يٸ ثٍ ٙمبٍ ډيوبال ،ٽَى يا٭٪ڈ ٍٵشبٍ وم يٍيكبو

يٌ ځَٵشه ٹيٍر آوبن ي ٭يڇ ىهبڅز ىاىوٚبن ىٍ اډًٍ يىٍ ىٕز ډًثيان ثًى. ثَُاڇ ثب وبى يه٦َوبٽ

ٽٍ ډٮچًڇ وجًى  يډجبٌٍُ اي. ي٥چج يډډجبٌٍُ ٚبن ٍا ثٍ ي، آٙپبٍا ايثٍ ًٍٝر ډًٍٚس يډمچپز كش

 ىاٙشٍ ثبٙي. ٘يثَا يَٕاوؼبڇ هًث

*** 

 ىٙمىبن ىيَيُ، ىيٕشبن اډَيُ.

ه ىاٍ ٭بىر ثَ يُډ يثًى ي وؼجب يډمشبُ ډًٍيط يىٍ ىيىډبن َب ٍياُ ډىبٝت ٭بڅ ياُ ځٌٙشٍ ثٮ٢

 ِ ثٍ هًى اهشٞبٛ ىَىي.يٍا و يىيڅش يَ ډًٍيطيي ٱ يڂَ ډىبٝت ٭بڅيٽَىٌ ثًىوي ٽٍ ى يه ػبٍيا

ثٍ ه٦َ اٵشبىٌ  يٕبٕبو يدب ٙين ٕچٖچٍ  َ٘ ٽٍ ثب ثَيت آوبن سًاوٖشٍ ثًىوي، ٹيٍر هًيه سَسيثي

يإذًََان ىٍ ډىب٥ٸ  يثًى. اٍا١ يٶيپًډز ډچًٻ اڅ٦ًاكبن يثًى ٍا كٶ٨ ٽىىي. ىٍ ُډبن اٙپبو

٘ ياٵِا يه اډَ ٹيٍسٚبن ٍا ىٍ ډٺبثڄ ډٺبڇ ٙبَىٚبٌ ي كپًډز ډَٽِي٬ ډؼشم٬ ثًى ي اييٕ

بن ىٍ سمبڇ يثَ هالٳ ٭ُي اٙپبو يَاويټ اُ يإذًََان ايََ  ياٍا١ ي٭َٞ ٕبٕبواډب ىٍ  ،ىاى يډ

ٽٍ ٕبثٺبً ىاٙشىي  يسًاوٖشىي ثٍ سٖچ٦ يه ٙي ٽٍ وؼجب وميؼٍ ؿىياٽىبٳ ډمچپز دَاٽىيٌ ثًى. وش

ىٍ آډيوي. آوبن  يىٍثبٍ يغ ىٍ ٙمبٍ وؼجبيٴ ثٍ سيٍيډچًٻ اڅ٦ًا يثب ځٌٙز ُډبن وؼجبوبئڄ ًٙوي. 

َ يٕ يؼٍ يه ًٍٝر ىٍ وشيَ ايٹيٍر هًى ٍا ډلٶ٧ً ىاٙشىي؛ ىٍ ٱ يثب ٹج٢ٍ ومًىن ډىبٕت ىيڅش

ه ٙبََٿ يا ،ٍٙبنيَ َٗيي. اٽىًن ثَُاڇ ي يُيځَى يٹيٍر اُ آن َب ٕچت ډ يىيڅز ثٍ ٽچ يسپبډچ

ٽًؿټ  يجبثٍ وؼ ييإذًََان ٍا َيٳ ٹَاٍ ىاىٌ ي ٹٞي ىاٙشىي ثب ٕذَىن ډىبٝت ىيڅش يبسيك

بٍ ٙبَىٚبٌ ٹَاٍ ىاٙشىي، ٹيٍر يمبً سلز اهشيٽٍ ډٖشٺ يي ٝبكجبن ٹال٫ ي ىَبس يشييال
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بن يه ثب٭ض اسلبى ډيابن ثَىاٍوي. يډمچپز ٍا ثٍ ٽڄ اُ ډ ييإذًََان ي وٺ٘ آوبن ىٍ اىاٌٍ 

سٚىٍ  ،ٚشَ ٍٵشٍيه َڈ ديايٹبر اُ ا يځبَ يت ي كشيٹجڄ ٍٹ يي ي آوبن ٽٍ سب ؿىيييإذًََان ځَى

 چتػ ڂَييپيځَ ثًىوي، اٽىًن ٽٍ ډىبٵ٬ ډٚشَٽٚبن ثٍ ه٦َ اٵشبىٌ ثًى، ثٍ ٕمز َميثٍ هًن 

بٍان يه يسَټ يوِىاُ  يسٮياى يٚبن كشيبن ايٙيٌ ي ىٍ ډٺبثڄ ىٙمه ډٚشَٻ ٝٴ آٍإشىي. ىٍ ډ

ه اسلبى ٍا ٍٹڈ ُوي ي يه ثبال ُى سب ائ ٽبٍن ثًى ٽٍ إٓشيَيُ ٍئيد ،ٙي. ىٍ اثشيا ييٌ ډيِ ىيثَُاڇ و

يٌ ي يمٍ ٙت اي څجبٓ ډجيڃ دًٙييإذًََان ٍا ىٍ ډٺبثڄ ٙبَىٚبٌ ثَُاڇ ډشلي ځَىاوي. و يَمٍ 

ثٔ ثبال  يت هًى كَٽز ومًى. ثَ ٥جٸ ٹبئيٌ ي ًٍٕڇ، اي ٽٍ ډٺبډيه ٍٹيٕمز ٽبم ٕوز سَثٍ 

ٽَى اډب  يډ يبَىڂَ ىٕز ٹجبى َميه هًى ٍا ٵَٕشبىٌ ي ثب ډٺبډبر ُيي هبىډيىاٙز، ىٍ اثشيا ثب

وڂٶز سب وپىي اُ  يِيؾ ٽٔ ؿيه ٽبٍ ٹيڇ ىٍ ٍاٌ ځٌاٙز ي ثٍ َياوؼبڇ ا يثَا ييَيُ هًى ثٍ سىُبيد

ٽٍ ثٍ هب٥َ ػبٌ ي ډبڃ اُ بو٘ ياُ ا٥َاٵ يٶشٍ ايب ٵَيًٍٕم ٽَىٌ ىٍ ىٍين هبوياو٘  يډأډًٍ ييػب

 يميَ ىٍ ٽبم ٭٪مٍ ٙت ثيَيُ ويه ٭مڄ اي ٍا ثٍ ىٍثبٍ ځِاٍٗ ىَي. ديا ،ځَٵز ييٍٙبن ىٕشًٍ ډ

 يدٔ اُ ؿىي څل٪ٍ ٽٍ دبٕو ي.يچڂًن ىػچٍ ٹَاٍ ىاٙز ٍٵز ي ىٍ ثپًثيٍيى و يٽٍ ثَ ٽىبٌٍ 

 يِ آن ٍا سپَاٍ ٽىي سب َٕاوؼبڇ ٝيايڂَ ويپجبٍ ىي٭مڄ هًى ٍا سپَاٍ ومًى ي ډؼجًٍ ٙي  ،بٵزيو

ٝبكت ٝيا  آُاٍى؟ يه ډًٹ٬ ٙت هٶشڂبن ٍا ډيٖز ٽٍ ىٍ ايٽ :اُ آن ٥َٳ ثيي دبٕن ىاى يػًاو

ي ىاٙز ثًى  ي٘ ػًان وًهبٕشٍ ايډبوىي ٝياٖز. ثٍ يَيُ ثَ ٍهٖبٍ اي وڂَيىٍ ٍا ځًٚى. د

ؿٍ  ي:يدَٕ. إز هٶشٍ يي. ډٮچًڇ ثًى ٽٍ ىٍ ډًٹ٬ وڂُجبويډبڅ يؿٚمبن دٴ آڅًىٗ ٍا ډ

 ،ثوز ثَ سً څجوىي ُىٌ يِى ثبوًياٙبىثبٗ ٽٍ َڈ اٽىًن ػًان...  يا َيُ دبٕن ىاى:يد ؟يهًاَ يډ

 يَيي ٽبڇ ىڃ سب اثي اُ اي ثَځ يجب ثَځٚبىٌ سب سً اي ٍا ىٍ آٱًٗ ٽٚيي ُيٕذ يدًٙ٘ اُ دٖشبن َب

َ يد يػًان ٽٍ اُ ٕوىبن ٙٮَ ځًوٍ ي ىي دُچً سًٕز. يوًثز ثٍ وڂبَجبو يه ٙجيَا ٽٍ ىٍ ؿىيُ

ـٍ ىٍ ىٕز ىاٙز، يٍا ٽٍ سبٽىًن ٵٺ٤ ثٍ ٭ىًان ثبُ يٌِ ايٽٍ و يډَى سٮؼت ٽَىٌ ثًى، ىٍ كبڅ

َيُ يثَ د يډلپم يٵَٚى سب ثشًاوي ىٍ ًٍٝر ثَيُ ه٦َ اُ آن إشٶبىٌ ٽىي، ثب ٝيا يډلپڈ سَ ډ

 ،ه ٽبم ډشٮچٸ ثٍ ٹجبىيا يىاو يب وميَډَى؟ آيد يي ٍاٌ ځڈ ٽَىٌ اب اډٚت ډٖز ٽَىٌ يآ ثبوڀ ُى:

ىيٍ ًٙ  ىؼبيُيى اُ ا ؟يٍاو يًُىٌ ثَ ُثبن ډيٕوىبن ث ىڂًوٍيا ثبٙي ٽٍ ئ سًاومىي ًٍٕن ډيٍئ

َ اٙشجبٌ يه َيُ ځٶز:يد ڈ.يز دبٕن ځًيجبيٹجڄ اُ آوپٍ َٕ وڂُجبن ٍا هجَ ٽىڈ ي ثب ؿًة ثٍ آياُ ُ

ي يؾ ٽٔ وجبيٖز ٽٍ َيه ىٍ ٽًٵشٍ اڇ. ډَا ثب ٹجبى ٽبٍيٽياډ ىاوڈ ٽٍ ثَ يډ يبډيٌ اڇ ي ثٍ ىٍٕشيو

 يبويٲبڇ ثَان ىٍثبٍ اُ آن إشٶبىٌ ٽَىٌ ي ثَ ډب ىي سه ُيسب وپىي كبٕيان ي د ىاُ آن آځبٌ ځَى

َين يٚشَ ٽَىٌ ثًى سب وپىي وبځبٌ اُ ثيب٥٘ ٍا ثيٽٍ اكش يػًان ثب سٮؼت ىي ؿىيان ىٍ كبڅ ٍٕبوىي.
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هًى  يَډَى اٵًٖوڂَ ٍي ثٍ ٍييد ٍثب ىَبن ثبُ ث ،ٙيٌ اوي، ثَ اي كمچٍ ثَوي يه وٶَ ٽٍ ډوٶيؿىي

ڂَان ډ٦چ٬ ځَىوي، يآوپٍ ى ي، ثياځَ سً اډٚت ډَا ثٍ وِى اي ثجَ َيُ اىاډٍ ىاى:ي. دٖزيوڂَ يډ

َيُ اُ ىٍين څجبٕ٘ يد ؟ييٌ ثبٙيىٍ اوش٪بٍر هًاَي ثًى ٽٍ ََځِ ىٍ هًاة َڈ وي يدبىاٙ

 يىٍيو٘ ځًٗ َب يٕپٍ َب يىاى سب ٝيا يٽٍ آن ٍا سپبن ډ يىٍآيٍى ي ىٍ كبڅ يٍُ ي ٍٖيٽ

ىٍاُ  يٍٖ اويٽيډوب٥ج٘ ٍا وًاُٗ ىَي، آن ٍا ثٍ ٕمز وڂُجبن ځَٵز. ػًان ىٕش٘ ٍا ثٍ ٥َٳ ٽ

ت إز. اځَ َٕيٍ ډَا يبٍ ٭ؼيسًاوڈ. ٍٵشبٍ سً ثٖ يوٍ وم ومًى اډب ثٍ وبځبٌ آن ٍا ثَځَىاوي ي ځٶز:

 ىي.يدبٕن آن ٍا ځً يي ثب ىاىن ځًََ ُويځيثچپٍ سمبڇ هبوياوڈ ثب ،هًى ډهٍٕي... وٍ ٵٺ٤  يځِوي

ڄ سً ي. ََ ؿٍ ډيىاو يهًىر ډ ة،ًبٍ هيثٖ ځٶز:ي ي يٍٖ ٍا اُ ډٺبثڄ ػًان دٔ ٽٚيَيُ ٽيد

هًاَي ثًى؟  يُٕمٍٖ يه ٽيثجَى، سً ٍا اُ ا اځَ َٕ وڂُجبن ډَا ثٍ وِى َٕيٍر يٽى يثبٙي. ٵپَ ډ

َيُ دٚز يدي. يبيٍٕي. ثَي ي ثڂً ٵَډبويٌ ار ث يِيؿ يَٖش ييهًإشڈ ثٍ سً ٽٍ ػًان وًدب يډه ډ

ه ي آن دب يا يٽىي. ػًان ډيس يىاوٖز ٽٍ ؿٍ ډ يډ يٖشبى اډب ثٍ هًثيثٍ ػًان ٽَى ي ثٍ اوش٪بٍ ا

 يَيُ ثب ٍييد ب.يث ة، ثب ډهًبٍ هيثٖ :ځَٵزهًى ٍا  يڈ ُويځيه سٞميٽَى ي َٕاوؼبڇ ثٍِٿ سَ

ٍُ ٍا ثٍ ػًان  يٍٖ يَيُ ٽيد .يځَٵش يڈ ىٍٕشيډجبٍٽز ثبٙي. سٞم هًٗ ثٍ ٕمز ػًان ثَځٚز:

 يٍٵشىي سب وپىي ٽٖ يبٍ آٍاڇ ٍاٌ ډياي ََ ىي وٶَ ثٖ يٍ يىوجبڃ اي ٍيان ٙي. ثب سًٝىاى. آن ځبٌ ثٍ 

 يپيسبٍ يٍ يىٍ ٕب يًاٍيهًاثڂبٌ ٹجبى ثَى. ََ ىي وٶَ دٚز ى يِپيَيُ ٍا سب وِىيى. ػًان دًٙياٍ يث

 يث يىڇ ىٍ ثٖبن ډؼٖمٍ ا يثٍ ىٍ هًاثڂبٌ اوياهشىي. وڂُجبن سىًډىي يوڂبَ يدىُبن ٙيٌ ي ىُىٽ

ٍا اُ  يا يَيُ اوڂٚشَيد ؟ي ٽَىيكبڃ ثب اي ؿٍ ثب ي:يَيُ دَٕيٖشبىٌ ثًى. ػًان اُ ديكَٽز ا

ه يا ٍا ىٍ ٽٴ آن وُبى. آن ځبٌ ځٶز: يَين آيٍى. ٕذٔ ىٕز ػًان ٍا ځَٵز ي اوڂٚشَياوڂٚش٘ ث

َمبن ٥ًٍ  ي ٖزيڂَو يػًان ثب سٮؼت ثٍ اوڂٚشَوٚبن ىَي.  ٍا ثٍ اي ثيٌ سب ثٍ َٕيٍر يوڂٚشَا

سً ٍا ؿٍ  َيُ اُ كَٽبر اي َٕ ٍٵز ي ثب سلپڈ ځٶز:يد يٝچٍ ًىپٍ كيٖشبى سب ايهًى ا يثَ َٕ ػب

َين يًاٍ ثيػًان اُ دٚز ى . ٭ؼچٍ ٽه.يٖز ي اوشوبثز ٍا ٽَىٌ ايو يِيڂَ ٍاٌ ځَيى !ًٙى؟ يډ

ًاٍ اي يوُبن ٙي. اُ دٚز ى يپيَيُ َڈ ىيثبٌٍ ىٍ سبٍيثٍ ٕمز وڂُجبن ډوًٞٛ ٹجبى ٍٵز. دآډي ي 

ى. دٔ اُ ٽَىپٍ َٕاوؼبڇ ػًان وڂُجبن ٍا ٹبو٬ يي سب ايٙى يػَ ي ثلض وڂُجبن ي ػًان ٍا ډ يٝيا

َيُ يٽٍ ٥َُ ثَهًٍىٗ ٽبډالً ٭ًٟ ٙيٌ ثًى، ىٍ ډٺبثڄ د يػًان ثبُځٚز ي ىٍ كبڅ يٺٍ ايىٹ

 َٕيٍڇ ٹجبى ٵَډًىوي ٽٍ ٙمب ٍا ثب اكشَاڇ ٵَايان ثٍ وِى ځٶز: يا يومًى ي ثب څله ٍٕمڈ يسٮ٪

ػًان اُ  ٽه. ييي ډب ٍا ٍاَىمب ٶزي يسً ػچً ث .ةًبٍ هيثٖ ىاى:َيُ ثٍ ػًان ٵَډبن يد ٚبن ثجَڇ.يا

اي ٍيان ٙي. ََ ىي  يىٍ د َيُ ٽٍ ًٍٝس٘ ٍا ٽبډالً دًٙبويٌ ثًى،ي٘ اٵشبى ي ديا٥ب٭ز ٽَى. د َيُيد
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يٌ يَاَى٘ ٍا ٽٍ ډٮچًڇ ثًى، سبٌُ آن ٍا دًٙيد يٖمبن َبيٽٍ ٍ يٹجبى ىٍ كبڅياٍى هًاثڂبٌ ٙيوي. 

ډب ىٍ  يميت ٹييؿٍ ٙيٌ إز ٽٍ ٍٹ ځٶز: يَيُ ٽَى ي ثب څله َٕىيز، ٍي ثٍ دثٖ يإز، ډ

 ؟ييآ يډياٍډبن يثٍ ىٍ ي ثبُاٍ ډب ٍا ډٶشوَ ٵَډًىٌ ي ىٍ څجبٓ ډَىډبن ٽًؿ يه ډًٹ٬ وبثُىڂبډيؿى

ي سب وپىي يځً يَيُ ثيين آن ٽٍ ٽالډيبن وٖٚشٍ ثًىوي. ديىي ىهشَ ٭َ ،َيُيسوز ثٍِٿ د يثَ ٍي

اوياهز. ٹجبى ډشًػٍ ډى٪ًٍ اي ٙي ي ثب سلپڈ ثٍ ىي ىهشَ  ييا ځَىى ثٍ آن ىي وڂبَيش٘ ًَيًَ

بن يَمبو٦ًٍ ٭َسوز ثَىاٙشٍ ي  يٚبن ٍا اُ ځًٍٙ يََ ىي ىهشَ ثٍ َٕ٭ز څجبٓ َبَين. يث ځٶز:

ٙمبَب  ِ ىيثبٌٍ ځٶز:يٹجبى ٍي ثٍ وڂُجبن ي ػًان ٽَى ي ثب َمبن څله سلپڈ آډ يوي.يثٍ ٕمز ىٍ ىي

َيُ ىٕز يز ٽىي ٽٍ وبځبٌ ديهًإز اُ اي سجٮ يوڂُجبن اُ اسبٷ هبٍع ٙي. ػًان َڈ ډَين. يَڈ ث

ػًان ثَ  سً ثمبن. ه ثٍ اي ٵَډبن ىاى:يثىبثَاي ثمبوي، يػًان ثب ياي ٍا ځَٵز. ٹجبى ىاوٖز ٽٍ ثٍ ٭چش

ٖشبى سب وڂُجبن ىٍ ٍا ثجىىي. يَيُ ثٍ اوش٪بٍ ايد ة.ًه َيُ ٽَى ي ځٶز:يٖشبى. ٹجبى ٍي ثٍ ٕمز ديػب ا

 يىٍ د يڂَ ١َثبر ديٵز ي ثب ىٕز ىَټ ىٕز ىَبن ػًان ٍا ځيوبځُبن اُ دٚز َٕ ثب  ،آن ځبٌ

ػًان ٵَيى آيٍى. ػًان َٙي٫  يآيٍىٌ ثًى ٍا ثَ دُچً َينيٽٍ اُ وُبن ث يِيبٍ سيهىؼَ ٽًؿټ ثٖ

ثب َٕ٭ز ثٍ  ،ييه ىيٍٚ آٍاڇ ځَٵز. ٹجبى ٽٍ ؿىيَم ياډب َٕاوؼبڇ ثَا نٽَى ثٍ ىٕز ي دب ُى

ي. آن يبڇ ثَ ٽٚيٰ اُ ويَ آن ٹَاٍ ىاٙز ثَىاٙز ي سيٍا ٽٍ ىٍ ُ يَيي ٙمٚ ٍٵزسوز هًى  ٕمز

ثٍ ٭پٔ  ٖز؟يٹٞي سً ؿ يثٍ ٍإش ځٶز:ثًى  ځَٵشٍَيُ يَ ٍا ثٍ ٕمز ديٽٍ ٙمٚ يځبٌ ىٍ كبڅ

ٽٍ هىؼَٗ  يىٍ كبڅ يَيُ ٽبډالً هًوَٖى ثًى. ثٍ آٍاډييٌ ثًى، ديٹجبى ٽٍ هًن ٽبډالً ثٍ ًٍٝس٘ ىډ

ه ػًان هبډًٗ ثبُ يٍا اُ ا يا يىٍ اثشيا ثڂٌاٍ اډبوش ٽَى ثٍ ٹجبى دبٕن ىاى: يِ ډيسم يٍا ثب دبٍؿٍ ا

ه يَ ايىٍ ٱ ؛ثَٕي يؾ وبډلَډيي ثٍ ځًٗ َيثب سً ىاٍڇ ٽٍ وجب بٍيَڇ. آن ځبٌ ٕوىبن ثٖيدٔ ځ

ٍُ ٍا  يٍٖ يَيُ هڈ ٙي ي ثب ىٕز ٍإز ٽيد ه ػًان اثچٍ هًاَي ثًى.يًٍٝر َٕوًٙش٘ ؿًن ا

 َځَٵز.َاَه ػًان ثَيَ دياُ ُ

*** 

ه ډًثي ډًثيان ثٍ َمَاٌ يثٍِٿ، َمـى يهبويان َب يه اَٙاٳ ډمچپز ي ٍؤٕبيآن ٙت ثٍِٿ سَ

ىيٍ اٵشبىٌ  ي، َمٍ ثب َڈ ىٍ هبوٍ ايٍيكبو يٍسجٍ  ي٭بڅڂَ ډٺبډبر يَثي ي ىيَثيان َيډٮبيو٘ َ

 يه ىٕز ٍيي٘ اُ ايسًان ث يڂَ وميى َيُ:يشوز ػم٬ ٙيٌ ثًىوي. ديه دبييىٍ ډلالر دبياٹ٬ 

ه ډمچپز َڈ اٽىًن ىٍ ه٦َ يز ىٍ ايز اَٙاٵيډبَ :ٵَهبن ىٕز ځٌاٙز ي ٍٵشبٍ اي ٍا سلمڄ ٽَى.

ىٍ ٥ًڃ ٽڄ ٹَين  يؾ ٙبَىٚبَييٌ َٖشڈ. سبٽىًن َيډه َڈ ثب ٙمب َڈ ٭ٺ آُاى ٙبى: إز.
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 وجَى ٙي. يي ٕالف ثَځَٵز ي آډبىٌ يثب :ثُمه. ٍا ىٕز ٽڈ وڂَٵشٍ يډبر ٍيكبوه ډٺبيىـىيا

اي ٽٍ َمٍ ثٍ ي. يىپٍ َٕاوؼبڇ وًثز ثٍ ٹجبى ٍٕيټ و٪َ هًى ٍا اثَاُ ىاٙشىي سب ايټ ثٍ يثٍِځبن 

ٽٍ  يىٍ كبڅ، دبييه اوياهشٍ ثٍَٕ  ٹجبىؿٚڈ ىيهشىي.  ،ُثبوِى هبٛ ي ٭بڇ ثًى ٘يَ يٕيبٕشمياٍ

ثب ثَُاڇ ٽبٍ ثٖيبٍ  يىٍ ًٍٝر اسلبى سمبڇ ثٍِځبن ىٍ اٵشبىن ٭چى يكشځٶز: ٱَٷ سٶپَ ثًى 

ٽٍ ثب وڂبٌ وبٵٌ هًى ثٍ  يٕپًر ٽَى. ٕذٔ َٕٗ ٍا ثچىي ٽَى ي ىٍ كبڅ يڅل٪ٍ ا ٹجبى .ٖزٕوشي

 يَٙٹ ي. ډَىڇ َُٕډيه َبإز ثَُاڇ ډلجًة ٹچًة سمبڇ ډَىڇ وڂَيٖز، اىاډٍ ىاى: يىيڂَان ډ

ٽَىٌ ٽٍ  يٵشًكبسوؼبر ىاىٌ.  بنياُ ىٕز ٍيډ اٍ يٱَث ياُ ىٕز سَٽبن ي ډَىڇ َُٕډيه َب اٍ

اٝالكبر ډي و٪َ  َ،ىيڂاُ ٥َٳ . يٌيځَى َب وبئڄ آنىٍ سبٍين ايه َُٕډيه ثٍ  يسبٽىًن ٽمشَ ٙبَ

اُ ُيَ يًٯ اَٙاٳ ُيٍځً ثٍ ىٍ  آن َب ٍاٽٍ  ًىٙ يډ يسچٺ ياي ي يٍٙبن اُ ىيي ٭ًاڇ اڅىبٓ اوٺالث

ٽٍ ٭چيٍ  يََ ٽٖ اُ ىيي آن َب .يٽىى يٽٍ ډَىڇ ٽًؿٍ ي ثبُاٍ ډظڄ ډب ٵپَ وم ٖز. ٥جيٮيآيٍى يډ

ثَُاڇ ٽٍ اُ ٹجڄ َڈ ٹَُډبن . ٖزيي ٕشًىو ثٍِٿٔ ثَ يٹَُډبو ىَي،اوؼبڇ  يٽبٍډٖشجي ثٍِځبن 

ٕبهشه  يي ٽٍ ٍيان ٭ًاڇ اڅىبٓ سب ؿٍ كي آډبىځيَمبوىي ډه ډ٦چ٬ َٖش يي ٙمب ثٍ هًث ثًىٌ

اُ ػبوت يٍٙبن اُ  يډأډًٍاوثٍ ډه ٍٕييٌ ٽٍ  ييَبهجَ ى.هياځًوٍ اُ ثَٚ ىي دب ٍا ىاٍ يَب ثز

ٹيٍر ثٍِځبن ي ٍٕيين  يي َمٍ ػب ٝلجز اُ وبثًى يٽىى يٹجڄ ىٍ ثيه ډَىڇ كَٽز ډ يډيس

 ڈ ىاىيهًاَاُ ىٕز  بن ٍاثَُاڇ ډب َمٍ ؿيِډ يىٍ ًٍٝر ديَيُ. ٍا ىاٍوين بكٺًٷ ډچز ثٍ هًىٙ

ٽٍ  ىٍ ػبډٮٍ ثبيي دَىاهز ٽىيڈ نبه ٍٵشه كيظيشميثبثز اُ ث يځِاٵ يثُب ،ډب يي ىٍ ًٍٝر ديَيُ

ثَ ثَُاڇ ثشًان  ي٭چى يَيدييا ٽَى ٽٍ ثيين ىٍځ يثبيي ٍاَډير َب ٹبثڄ ػجَان ووًاَي ثًى. سب 

ڈ سب ىٍ ډًٍى ايه ډٖئچٍ سٶلٜ ٽبډڄ ٽىڈ ي ٍاٌ كڄ َهًا يٙمب ٵَٝز ډ يډه اُ َمٍ . ومًىٱچجٍ 

 ،مهىٍ ١ِثب ٽمشَيه ُيبن ډمپه اُ َٕ ٍاٌ ثَىاٍيڈ.  اويڈ ٙبَىٚبٌ ثَُاڇ ٍاسب ثشًڈ يومبدييا  يډىبٕج

. وڂٌاٍيي وِىيټ سَيه ًٙىٽبډڄ اوؼبڇ  يهٶبثبيي ىٍ  يپيه يثٍ ډبوىي اسمبڇ ډالٹبر َب ي ا٭مبڃ ډب 

ٍٵشبٍ ٽىيي ٽٍ اوڂبٍ سٖچيڈ  ي٭بڇ ٥ًٍ . ىٍ ډأليثجَو ين اُ ويبر ډب ثًيبٽٖبن، ُيَىٕشبن ي ٱالډبوش

 َى.ياوؼبڇ ځډب ثبيي ٽبډالً ىٍ هٶب  ٍ ا٭مبڃيسمبډٵَډبن ٙبَىٚبَيي ي َيـڂًوٍ ٹٞي ٥ٲيبن وياٍيي. 

ٽٍ هًى  يىٍ كبڅډًاٵٺز ٽَىوي. ٕذٔ سټ سټ ي ثب ٍ٭بيز اكشيب٣ ٽبډڄ  ٹجبىثب ٕوىبن  كب١َان

 ډلڄ ٍا سَٻ ومًىوي. ـبويوي، يد يډجيڅٚبن ډ يٚشَ ىٍ څجبٓ َبيٍا ث

*** 
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بن ثَىاٍى سب يچٍ ي ىٍ وُبن اُ ډيڈ ځَٵز ٽٍ ثَُاڇ ٍا ثب كيبٵز. اي سٞميٍٚ ٍاٌ كڄ ٍا يٹجبى ډظڄ َم

 يه ٍاٌ ډٖمًڇ ٽَىن ٙبَىٚبٌ ثًى. اډب ثَايى. ثُشًَٙ يَيي سٚىغ ىٍ ػبډٮٍ ػچًځ يَياُ ىٍ ځ

؟ ٹجبى هًى يؿٍ ٽٖ يه اٙوبٛ ثٍ ثَُاڇ ثًى. يڅيټ سَيبن وِىياُ ډ يبُ ثٍ ٙوٞيىپبٍ ويا

ټ ثٍ يه ٙوٜ وِىيبٵز. اي٤ ٍا يَيُ ثًى ٽٍ ٙوٜ ياػي َٙايه ثبٍ ديوياٙز. ا يٚىُبىيد

 سًاوٖز ثبٙي؟ يډ يثَُاڇ... اي ؿٍ ٽٖ

*** 

 ؟يه ٍاٌ ثٍ ډب ٽمټ ٽىيىٍ ا يب كب١َيآ ؟ييځً يډت ؿٍ هُ _

جبى بوز يٍُڇ. ََځِ ډَييٌ اڇ هيي ثٍ َٕيٍ هًى ٽٍ ٕبڃ َب ىٍ ٽىبٍٗ ػىڂيډه ثب ييځً يډ يٮىي _

 يىيه ٽبٍ وىڂيمىبن ډَا ثٍ ؿىيبيٍوي ي وبثًى ثبى آن څل٪ٍ ٽٍ اََيٍا ث يه ٍيُيبن ؿىيٽٍ هيا

 ياىاٍوي.

ثب سيَىاى ثًى، وبځُبن ديَيُ ثٍ َمَاٌ ٽيًډَص ياٍى اسبٷ ٙي. َمبو٦ًٍ ٽٍ ثُمه ډٚٲًڃ ډٌاٽٌَ 

ديَيُ ثيين ػب هًٍى اډب ډٚوٜ ثًى ٽٍ ثُمه اوش٪بٍ ىيين آن ىي ٍا ىاٍى.  َب سيَىاى اُ ىيين آن

 يثُمه ثٍ ٭الډز ډىٶ آيب ډًاٵٺز ٽَىٌ؟ثٍ سيَىاى ٽىي ٍي ثٍ ثُمه ٽَى ي دَٕيي:  يآوپٍ سًػُ

اډب  ،ڈيځً يه ٍا ډيٽٍ ا يميبٍ ٹييثجو٘  َاډٽيًډَص ٍي ثٍ سيَىاى ٽَى ي ځٶز: َٕٗ ٍا سپبن ىاى. 

ب يآ ؟يًٙه ډپبن هبٍع ياُ ا يثٍ ٍاكش يسًاو يډ يٽى ي، ٵپَ ډيبر ډب ثب هجَيىټ ٽٍ سً اُ ويَم

 وِىيټ اډالٻ ٽبٍن ډٖشٺَ ،سً ىٍ وُبيوي يًاىٌ هبو ؟ييٌ ايٚيثٍ َٕوًٙز هبوًاىٌ ار اوي

؟ ډب يوؼب ثَٕآ٘ اُ ډَىان ٽبٍن ثٍ يي د يٚبن ثٚشبثيبٍيثٍ ډًٹ٬ ثٍ  يثشًاو يٽى يَٖشىي. ٵپَ ډ

سيَىاى وبځُبن اُ ػب ثَهبٕز. ثب ٭ٞجبويز ٙمٚيَ ٽٚيي ي  ڈ.ياُ ٹجڄ آن َب ٍا سلز و٪َ ىاٍ

ىاى.  يدٔ هًاَ يان ٕوشيٶشي، سبيآن َب ث يثَا ياسٶبٹ َاځ ٵَيبى ٽٚيي:ٽيًډَص ٍا سُييي ومًى. 

دٔ اُ هًى ايٖشبىوي.  يآٍاڇ َٕ ػبَميى٦ًٍ ثٍ ٭ٺت ثَىاٍوي،  يٽيًډَص ثيين آوپٍ ٹيډديَيُ ي 

ىٕشبو٘  ،ُى يٽٍ ُيَ څت دًُهىي ډ يوڂَيٖشىي، ديَيُ ىٍ كبڅ يؿىي طبويٍ ٽٍ آن ىي ثٍ سيَىاى ډ

سيَىاى ثب ثبُ ٙي ي ؿىييه وٶَ ډٖچق ثٍ ىاهڄ ٍيوشىي.  يىيثبٌٍ ىٍ ثٍ ٥ًٍ وبځُبوٍا ثَ َڈ ٽًٵز. 

ٽٍ َمـىبن دًُهىي  يديَيُ ىٍ كبڅثٍ ٭ٺت ٍٵز.  يٽمُٙبډز هًى ٍا اُ ىٕز ىاى ي ىيين آوبن 

ثٍ  يٕذٔ كبڅز ػي ؟يٽى يي ډيٍا سُي يؿٍ ٽٖ يثياو يإز ثٍ هًث ثُشَُى ثٍ اي ځٶز:  يډ
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ىٍ ٱيَ  ...يثب ډب ثبٙ َٙمبٕز اځ يٙبيٖشٍ  يډٺبڇ ٕذُٖبالٍؿٌَُ ځَٵز ي اىاډٍ ىاى: 

 .يهًىر ډٖئًڃ ٭ًاٹت ا٭مبڅز َٖش ...ايىًٍٞر

*** 

ٽٍ  يسيَىاى ثٍ هبوٍ ٍٵز. آن ٙت وشًاوٖز ثوًاثي. سمبڇ ٙت اُ ايه ٥َٳ ٕبڅه يٕي٬ ډىِڃ ثٍِځ

اي ثٍ . ځٚز يي ىيثبٌٍ ثبُ ډ ٍٵز ياُ ٥َٳ ثَُاڇ ىٍ دبيشوز ثٍ اي ىاىٌ ٙيٌ ثًى، ثٍ آن ٥َٳ ډ

 يي ي ىٍ ٭ًٟ ډٺبڇ ٕذُٖبالٍٽى يٹًڃ ىاىٌ ثًى ٽٍ َمپبٍه هبويان ٹيٍسمىي ٽًٍٚ ئ ىيډيٍئ

ٍٵز ي هًى آن ٍا  يثًى. اځَ څً وم يٍٵز ډَځ٘ كشم يثٍ اي ىاىٌ ًٙى. اډب ؿڂًوٍ؟ اځَ وٺٍٚ څً ډ

ٙيوي. ٽبٍن َب آن َب ٍا ثٍ ځَيځبن  ياٗ ٹشڄ ٭بڇ ډ يسمبڇ هبويان ديٍ ،ىاى يثٍ ثَُاڇ هجَ ډ

ټ ثًى ي ٕبڃ َب ىٍ ٍٽبث٘ يبٍ ثٍ اي وِىيٽٍ ثٖ يي ٽٖيثب بيآ ؟ٽَى يي ډيځَٵشٍ ثًىوي. ؿٍ ثب

ثٍِٿ ثٍ  يپبو٘ هيډشيمز اُ ىٕز ٍٵشه ػبن وِىيب ثٍ ٹيثَى؟  يبن ډيَ ُىٌ ثًى ٍا اُ ډيٙمٚ

 ىٍ هًٍ ىَي؟  يه هيډز ثٍِٿ اي دبىاٙيٙز ثَُاڇ ثٍ ااځٌ يٍٙبن ډب يَيىاى؟ آ يثَُاڇ اوؼبڇ ډ

 ه ٍيٗ ډبٕز. ي. ايي وٍ اَٙاٳ ډياٍ ياٝچق ډياٍ _

ؿىي ثبٍ ثٍ َٕاٱ٘ آډي.  َىاىيس َمَٖٽَى.  يٍٚ سپَاٍ ډيثًى ٽٍ يٍٙبن َم يه ٕوىيا

 ياٵشبىٌ ٽٍ ايىـىيه دَيٚبن إز، اډب سيَىاى ََ ثبٍ ثب ثيهچٺ يًََٙٗ اسٶبٹ يٽٍ ثَا ىاوٖز يډ

ه ئ ايڅيٍئجبى ٹٵَىا ٝجق ثڂًيي.  يىاىٌ ٕوى ياي ٍا اُ هًى ٍاوي ي كب١َ وٚي ٍاػ٬ ثٍ يٹبي٬ ٍي

 يٍ هبويان َبيَىاى ىاوٖز ٽٍ سمبډيَىاى آډي. سيين سيىٍ څجبٓ ډجيڃ ثٍ ى ،هبويان ثٍِٿ ٽًٍٚ

ٵَايان اُ ػبٌ ي ډٺبڇ ىاى.  يَىاى ٹًڃ َبيه ٍاٌ َميٕشىي. ٹجبى ثٍ سيىٍ ا ييإذًََ ي ثٍِځبن ٍيكبو

 ىٍ ىٕشبن اي وُبى.ٍا  يٍٚ ايآن ځبٌ ٙ

 ٖز؟ يه ؿيا _

 .ٖزيٍٚ وڂَيَىاى ثٍ ٙيس

 ٍٕي ٽٍ َٙاة ثبٙي.  يثٍ و٪َ ډ _

اٗ ثَُ  ييٌ سب ځًاٍايه ډوچ٣ً ځَىيبٍ ُٕڂيثٖ ئ ٽُه ٽٍ ثب ََُثَ يه إز. َٙاثيؿى يآٍ _

 ثَُاڇ ىي ؿىيان ځَىى.

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



114 
 

ٲبڇ آيٍىٌ ٽٍ يډه د ياُ ىاهڄ ٹَٞ ثَا يػبًٕٕ ٹجبى اىاډٍ ىاى: ي.يَىاى دَيٍوڀ اُ ٍهٖبٍ س

. اي يٍا ىٍ ٹبڅت ىاٍي ثٍ اي ىَ َه َُيي اييٌ اوي. سً ثبيډجشال ځَى يَٕډبهًٍىځ يمبٍيٙبَىٚبٌ ثٍ ث

َىاى يس يي ٙيٌ يٕٶ يٹجبى ثٍ ؿٌَُ  ثَى. يير ٙټ وميدچ يٍٚ يثٍ سً ا٭شمبى ٽبډڄ ىاٍى ي ثَ اوي

َىاى ٍا يآډي. اي سب ٭مٸ يػًى س يَين ومياُ ىَبو٘ ث يه اوياهشٍ ي ٽالډييٖز ٽٍ َٕ ثٍ دبيوڂَ

 ي٘ ثچپٍ ثٍ دبىاٙيىييَډَ ي٘ ىاٍيٽٍ ىٍ د يثٍ ٽبٍ ٕوش :ثَى يا٭مبٷ ًَى٘ د يِهًاوي ي ثٍ وڂَاو

ٵَايان ثٍ  يِٹجبى دٚز ځَډ َى.يځ يت ًَه ډًٚٙز آٍاڇ ډيه سَسيٽٍ ىٍ ٍاٌ إز ٵپَ ٽه. ثي

يٌ ثًى سب ٙت َىڂبڇ ىيثبٌٍ ثٍ يِ ووًاثي٘ ويَىاى ٽٍ ٙت ديس َىاى ىاى. آن ځبٌ اي ٍا سَٻ ومًى.يس

ڂَ ٵَا يى يبٍيىپٍ ٙت َٕوًٙز اي ي ثٖيهًى اىاډٍ ىاى سب ا يىٍ د يد يوٖٚشه َب ٍاٌ ٍٵشه ي

 ي.يٍٕ

ٽٍ ثب اي ثبٙڈ ٹيٍڇ ٍا ووًاَي ىاوٖز ىٍ  يِ ىٍ ًٍٝسيه ثبٍ ويثَُاڇ ََځِ ٹيٍ ډَا وياوٖز ي ا _

 ڂَ وٍ.يه ثبٍ ىيسًاوڈ ثٍ اي يٵبىاٍ ثبٙڈ. وٍ، ا يٽٍ ډه سىُب ثب ٵيا ٽَىن ػبن ٽٖبوڈ ډ يكبڅ

څَُان  يثب ٹيڇ َب ايَمبن ٥ًٍ ٽٍ ََُ ٹجبى ٍا ثَځَٵز ي ثٍ ٍاٌ اٵشبى.  يكبي يٍٚ يَىاى ٙيس

ٽَى ًَه ډًٚٗ  يډ يُى ي ٕٮ ي٘ ثٍ ٕمز ٽبم ثَُاڇ ىٍ كَٽز ثًى، ثب هًىٗ كَٳ ډيهً

ټ ثبٍ ػبن ثَُاڇ ٍا وؼبر ىاىٌ اڇ. اځَ آن ٍيُ اي ٍا وؼبر يىٍ ََ كبڃ ډه  :ييهًى ٍا آٍاڇ ومب

  .ىاى يين اىاډٍ ومي، ََځِ سبٽىًن ٹچج٘ ثٍ سذىاىڇ يوم

ٍٵشىي.  يٙيوي. ځبٍىَب اُ ػچً اٗ ثٍ ٽىبٍ ډ يٍٵز. وڂُجبن َب ډبوٮ٘ وم ي٘ ډيَىاى ثٍ ديس

ٽبٗ  ياځٶز:  يثب هًى ډ بٍان ثَُاڇ ثًى.يه يټ سَيَا اُ وِىيُُىوي  يٖز وميوڀ ابثاي ىٍثبوبن ثَ 

 :وجًى يىٕش ييڅ ٽَى. يډَا ٕچت ٭جًٍ ډ يٽبٗ ىٕش يا :ؾ ٽٔ وجًىياډب َ ٙي. يډبوٮڈ ډ يٽٖ

ب ىٕشبن ډه ٹبىٍ ثٍ اوؼبڇ يآ .ييځَى يبوز َب ډيه سَ هيډبو٬ وىڂ يِيت ؿيٽبٗ اُ ٭بڅڈ ٱ يا

ه ا٭مبڃ يي؟  ََځِ وىڀ آيٍ سَٖشيا يموب ُثبوڈ ىٍ ډٺبثڄ َٕيٍڇ ٹبَٝ ثبُ يآ ؟َٖشىي يه ٭مچيؿى

ثب  ،ټيوِى يهبىډىاٙشىي.  يځبڇ ثَ ډ ي٘ ثٍ ٕوشيدبَبٖشبى. يؿىي ثبٍ اٖز؟ يو ياوٖبن ٍا دبٕو

ثبُځٚز يػًى ىاٍى؟  يثَا يب ٍاَيآ :ثَى ي٘ ډيه ثَُ ډوييڇ هًيوىڂ يََُ ،هيَٙډڂ يبوشيه

ََُ ٍا  يكبي يٍٚ يٍٵشىي ي ىٕز َب ٙ يَڈ ډ يدٔ ىيثبٌٍ ځبڇ َب اُ د ٍٕي. يؾ ثٍ ًَىڈ وميَ

ِ ٽٍ كٸ ډه إز ٍا ثٍ ؿىڀ هًاَڈ آيٍى. ين ؿآٸ آن ډٺبډڈ. يډه ال :ىاٙشىي يإشًاٍسَ وڂبٌ ډ

ي ٍ اٖشه ثيي ځًََ ىيثبٌٍ ُ ٽٍ ػبو٘ ٍا وؼبر ىاىٌ ثًىڇ ياي ډَا اُ كٸ هًى ډلَيڇ ومًى. ډى

 ځَىى. يبٵز وميَب َڈ بيه ىٍيسَ ٍّٳه ٽًٌ َب ي يبة ٽٍ ىٍ ثچىيسَيثٔ وب ييٌ ثًىڇ. ځًََيثوٚ
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ِڇ؟ يه ٽٖبن هًى ٍيټ سَيآن ٍا ثٍ اوؼبڇ ٍٕبوڈ؟ ؿڂًوٍ ََُ ىٍ ػبڇ وِى اډب ؿڂًوٍ؟ ؿڂًوٍ

ؿڂًوٍ سلمڄ  يٚڂيبٍ َميآن َىڂبڇ ػبن ىاىن  ڈ؟ََي ىٍَ اٍا ث ثيوبڇ ي ؿٌَُ َٕمؿڂًوٍ آن ػبڇ 

ي ثىڂَڇ؟ ؿڂًوٍ؟ ٍ اشه ػڂَٗ ثځٚشه هًن اُ ىَبو٘ ي ًٍٕام ځٚ يؿڂًوٍ َىڂبڇ ػبٍڈ؟ يومب

 ،ز ثىڂَي. ثٍ ىٕشبويمىبن ډَا إشًاٍ ځَىاوياََ يي ي اِيڈ ٍٕبويبٍيِىان يا ياِؿڂًوٍ؟  آٌ...

څَُوي.  يډ ،اډب اٽىًن ،يوييڅَُ يه ىٙمىبن ومي. َىڂبڇ ٝٴ آٍإشه ډٺبثڄ ٕوز سَڅَُوي يډ

څَُوي. َىڂبڇ  يډ ،اډب اٽىًن ،يوييڅَُ يه ًٕاٌٍ ثَ إت َٕٽ٘ وميٕىڂ يٌِ يَىڂبڇ ځَٵشه و

څَُوي. َىڂبڇ  يډ ،اډب اٽىًن ،يوييڅَُ يومٍ يثَ ٽالَوًى ؿىي الٵَيى آيٍىن ١َثز ځَُ هبٍىاٍ 

ه إز. آن َىڂبڇ ٽٍ يِ ؿىيڈ ويڅَُوي. څت َب يډ ،اډب اٽىًن ،يوييڅَُ يبڇ وميَ اُ ويين ٙمٚيٽٚ

 څَُوي. َىڂبڇ وٮٌَ يډ ،اډب اٽىًن ،يوييڅَُ يوم ،ىاىوي يوًن ثَ ىٙمه ډيمٍ ٙجبن ٵَډبن ٙجيو

غ َٕثبُان ييَىڂبڇ سُڅَُوي.  يډ ،يوي، اډب اٽىًنيڅَُ يوميان ٍُڇ يىٍ ٝٮًثز ډ ينيٽٚ

ىٍ آن څَُوي.  ييوي، اډب اٽىًن، ډيڅَُ يه ډؼيى وميػًان ي ٵَډبن ىاىن آوبن ثٍ سمَ ي وًهبٕشٍ

كي  يثب سًٍُ ث ،يان ٍُڇيبن، ىٍ ٽٚبٽ٘ ډي٘ ي هبٙبٻ ثَ هبٕشٍ اُ ٕذبَبن هَيُډبن ٽٍ ىٍ ډ

ه ىي ٭٢ًڇ يٍٵشڈ، ا ي٘ ډيبى ٽٚبن ثٍ ديآيٍىڇ ي ٵَ يٍا ىيٍ َٕ ثٍ ځَىٗ ىٍ ډ يهًى سجَ ػىڂ

يٌ ٙيٌ، يىڅىًاُ دًٙ يَٕ سب َٕ ثب ثبٯ َبآٍاڇ ٽٍ  يٍ ٹَٞىٽٍ يوي اډب اٽىًن يڅَُ يؾ ٽياڇ وميَ

ه يبكيٍ يٍٕي ي ثً يي آياُ ىڅىًاُ آياٌُ هًاوبن ػًان اُ ََ ًٕ ثٍ ځًٗ ډ يٺؿىڀ ي ډًِٕ يٝيا

ڈ سمبډبً ثٍ څَُٗ ىٍ آډيٌ يڂَ ٭٢ًَبيه ىي ٭٢ً ي ىيا ،ىاٍڇ يوًاُوي، ځبڇ ثَ ډ يٍا ډ ػٖڈ ي ػبن

 ،دٔ سً .َ ُٙز هًى وياٍڇيِ اُ سٺييځَ يثَا يسًاو ،ڄ ځٚشٍئډه ثَ يػياوڈ كب يٍ ٽبٍيإز. ٕ

ه يه سَيَٙډڂ يي ډَا ثٍ ًٕ يٽٍ ثَ ػٖڈ ي ػبوڈ ډٖچ٤ ځٚشٍ ا يپيمىبن سبٍيَٕيٍ اََ ياِ

٭مڄ ه يا ييًٍٕاٽٍ اُ  يه آيٍىٌ اييه ىٍػبر دبيٍيف ډَا سب وبُڃ سَؿىبن ي  يٍاو يځىبَبن ډ

، ٽالډڈ ٍا ىٍ ىڃ وياٍڇ يَر ُٙز ٽَىاٍڇ ََإيي اُ ثَ ډال ځٚشه ٕ ،ٖزيو يَٙډډَا ه يوىڂ

٘ ومبوىي. يډلپڈ ي ىٕشبوڈ ٍا إشًاٍ ځَىان سب ىٍ ډًٹ٬ اوؼبڇ ٽبٍ وَُإىي ي اُ ٭مڄ دٖز هً

آن ٍا  بىيٖز ٽٍ ثٍ ىٵٮبر ُيه ٍاَيٍيى. ا ي٘ ډيي ي ديځً يٽىبن ثب هًى ٕوه ډډياڇ وؼًا 

ْ ډبوىي آن َب ٍا يٹ يوي اډب ٝياًٙ يثٖشٍ ثَ َمڂبن ثَ اي ځًٚىٌ ډ يَب.ىٍَبمًىٌ. ثبٍَب ي ثبٍيد

 يٌِ َبيىي. ويث يٽىىي اډب اي آن َب ٍا وم يٚويډشبن اُ ٽىبٍٗ ٭جًٍ ډيډٖشويډبن ي د ٙىًى. يوم

ِ ٍا ىٍٻ يؾ ؿيًٙوي اډب اي َ يىٍ ډٺبثچ٘ اُ َڈ ثبُ ډ، ځبٍىَب ٽٍ ىي ثٍ ىي ثٍ َڈ ١َثيٍ ٙيٌ اوي

يٌ يٽٍ ثبٍَب س٤ًٕ اي ٽًث يٖشبىٌ إز. ىٍيثَُاڇ ا يىپٍ... اٽىًن ثَ ىٍ اسبٷ هًٞٝيٽىي. سب ا يوم

ٖشبىٌ إز. يًٙى. ٍٽٖبوب دٚز آن ا يىٍ ځًٚىٌ ډ سبٷ سبٷ سبٷ. :ييآ يَ ثٍ ٝيا ىٍ ډځَٙيٌ ثبٍ ىِ
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َٕىاٍ  ي:يځً يثب څجوىي ډهًاثي. ٍٽٖبوب  يوم يڂَيڂَ ٙبَبن ػِ ثب اي ثب ٽٔ ىيثَُاڇ ثَهالٳ ى

 ي.يهًٗ آډي يچيه ،ثٍِٿ

 ؟َٕيٍڇ ٽؼب َٖشىي _

 يَ ثبالثآوؼبٕز.  ٽىي: ياٙبٌٍ ډ ٍىؾ ٹَاٍ ىايډبٍد يدچپبو يٽٍ ىٍ ثبال يٍٽٖبوب ثٍ اسبٷ ٽًؿپ

ڈ إز، يُويځ يؾ وٚبوٍ يي ډبٍديځً يډىاٍى.  يډبٍ ىيٕز ييٌ. آن اسبٷ ٽًؿټ ٍا ثٖيدچپبن هًاث

آيٍىٌ اڇ  ييډه ىاٍي ى:ًٙ يَىاى ياٍى اسبٷ ډيس آُاٍى. يُٽبڇ اي ٍا ډي ََ ٍيُ اُ آن ثبال ٍيڇ. يدٔ ثب

اُ آن  يَىڂبڇ َٕډبهًٍىځ يَٙٹ يه َبيَٕيٍڇ ٍا ثُجًى ثوٚي. ىٍ َُٕډ يِمبٍيي ثيسب ٙب

 ًٙى. يإشٶبىٌ ډ

 ي سب ثٍ اي ٍٕبوڈ.يآن ٍا ثٍ ډه ىَ _

 ڈ.ََٚبن ىَيهًى آن ٍا ثٍ ا ،يىيٵَډببك٢َر اػبٌُ ياځَ ٭چ _

 ي.ييثٶَډب ڄ ٙمب ثبٙي.يََ ٥ًٍ ډ _

سوز  يثَُاڇ ٍيسَ. ثب ََ ځبڇ، څَُان، ثبالٍيوي.  يدچپبن ثبال ډ يَىاى اُ دچٍ َبيڅَُان س يځبڇ َب

 ځَىى. ياي ډٚٲًڃ ډ يثٍ و٪بٌٍ  يَىاى ډيسيس .َىاى ىاٍىيدٚز ثٍ س ييٌ يهًاث يٕبىٌ ا

 ؟ٕزآن ػب يؿٍ ٽٖ _

 ډه َٖشڈ َٕيٍڇ. _

ه يؿٍ ٙيٌ إز ٽٍ ىٍ ا :َىيځ يَىاى ٹَاٍ ډيس يًٙى ي ٍي ىٍ ٍي يِ ډيڈ هيثَُاڇ ىٍ سوز و

 ؟يٌ اياٍ ډب آډييثٍ ى َىڂبڇ وبثُىڂبڇ

 يَىڂبڇ َٕډبهًٍىځ يَٙٹ يه َبيَُډٽٍ ىٍ ٕ يميٹي ييمبٍ َٖشىي. ىاٍيييٌ اڇ َٕيٍڇ ثيٙى _

 آيٍىٌ اڇ.شبن يَى، ثَايځ يډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ډ

َىاى يىٕز ثَُاڇ ثٍ ٕمز س ي.يَىَ ٕذبٕڂِاٍڇ. آن ٍا ثٍ ډهاُ ٙمب  :ييآ يه ډييثَُاڇ اُ سوز دب

٘ يثٍ ٕمز اي دٽىي ي  ي٘ هبٍع ډيَاَه هًياُ دََُ ٍا  يكبي يٍٚ يَىاى ٙيًٙى. س يىٍاُ ډ

 ڇ سب ٥ٮڈ آن ځًاٍاسَ ځَىى.ٌ اٽُه ثٍ آن اٵِيى يډه َٙاث :ٍيى يډ
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 ؿٍ ٙيٌ إز؟  _

 ؟ي َٕيٍڇيؿٍ ځٶش _

 ًٙى. يٌَ ډيوڂَوي، ه يثَُاڇ ٽٍ ثب څ٦ٴ ثٍ اي ډ يَىاى ثٍ ؿٚمبن آثيس

ي. ييآُاٍى ثٍ ډه ثڂً يٙمب ٍا ډ يىڈ. اځَ ډًٍىيث يٚبن ډيبٍ دَيي؟ ٙمب ٍا ثٖيىاٍ يب ډٚپچيآ _

 ي.يثَآ يىٕز ډه ٽبٍي اُ يٙب

 ٙمب وبٍاكشڈ. يمبٍيَ َٕيٍڇ. اُ ثيه _

 ٍيسمبډ ييځًځٚز اډب  ي٘ ياٹٴ ډيبر ىٍيويَىاى ي ٥َُ ٍٵشبٍ اي ثَ ويي اُ ٕپىبر سيثَُاڇ ثب

يٌ ثًى سب َٕوًٙز ثَُاڇ ٍا ٍٹڈ ُوي ي يه ځَىييَ سأيٵالئټ ىٕز ثٍ ىٕز َڈ ىاىٌ ثًىوي ي سٺي

 آن إز. يډب هًاَي آډي. سىُب سٶبير، ؿڂًوڂ يٽٍ ثَُ َمٍ  يبويدب اي ٍا ٍٕبوي.ٍاٌ بن يدب

 ڈ ومًى ي ثٍ ٕمز ىٍ ثبُځٚز.يٍٚ ٍا ثٍ ىٕز ثَُاڇ ىاى. آن ځبٌ ىٍ ډٺبثڄ اي سٮ٪يَىاى ٙيس

 .ڈيځٌٍاو يڈ ي ايٹبر ثٍ ٙبىيڂَ ىٍ ډًٍى ځٌٙشٍ ځٶشڂً ٽىيپييٚشَ ثمبن سب ثب يث يٽم _

ٽٍ ىٍ ډٺبثڄ ٙمب ثَ ٭ُيٌ  يَٖز اُ هيډز َٕثبُ يٶٍ ايي٩ :ټ څل٪ٍ ثَ ػب هٚټ ٙييَىاى يس

 ه اډٚت آن ٍا ثٍ اوؼبڇ ٍٕبوڈ.يي َميىاٍڇ ٽٍ ثب

 .يچي. ََ آوڂًوٍ ٽٍ ډبةًبٍ هيثٖ _

ډوًٞٛ ثَُاڇ ځٌٙز، ََ  يځبٍىَب يه ىٕشٍ ياُ ايڅ ايىپٍ يَمي. َٙىاى اُ اسبٷ ثَُاڇ هبٍع يس

ٍا ىي ثَاثَ  يځبڇ ثٮي ،ٙي يثَُاڇ ىيٍسَ ډ٘ اٵِيى ي ثب ََ ځبڇ ٽٍ اُ اسبٷ يىڇ ثَ َٕ٭ز ٹيڇ َب

 ي.يىاٙز سب اُ ٹَٞ هبٍع ځَى٬ سَ ثَ يَٕ

 يي وًٙييو يومًى. ډٮمًالً ىٍ هًٍاٽ يٍٚ ٍا ىٍ آن هبڅيبر ٙيه ثَىاٙز ي ډلشًيٍُ يثَُاڇ ػبډ

ُى، ډمپه إز اُ ػبوت  يٍٙبن كيص ډه ُډبن ٽٍ يَياٙي. هًٞٝبً ىٍ  يٙبَىٚبٌ ىٹز ٵَايان ډ

ٽَىوي اډب ؿًن ثَُاڇ ثٍ  يي، ثيٚشَ ىٍ ايه اډَ ىٹز ډَٕثَ ٙبَىٚبٌ ٍِ يځِوياَٙاٳ ٽيىٍ ػً 

َ آسٚيه ثَ ي٭ٖچ يٍا هًٍى ؿىبوپٍ ځًي يسيَىاى ا٭شمبى ٽبډڄ ىاٙز، ثيين اډشلبن ٽَىن وًٙييو

وجًى اډب دٔ اُ ؿىي څل٪ٍ ي. ىٍ اثشيا آطبٍ آن ډٚوٜ يثىًٙ اوييىه ََُ يثَُاڇ ػبڇ ٍُوًٙي.  يډ

ؾ ثٍ يدچپبن ډبٍد ياُ ثبال پجبٌٍيدبځَى دچپبن آډي. آن ځبٌ ثٍ  يغ ثٍ اثشياييبؼي. ځغ ٍٵزيَٕٗ ځ
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ثَُاڇ ُاوً ُى. ََ څل٪ٍ  يي. ػچًيثٍ ٕمش٘ ىي يكٚز ُىٌي ي يٰ ٽٚيه اٵشبى. ٍٽٖبوب ػييدب

ىَبن  ثَُاڇ ٍا ىٍ ىٕز ځَٵز ي ثَ ىاډبن هًى وُبى. هًنِ َِٙي. َٕ ي٘ ثچىيسَ ډيٰ َبيػ يٝيا

سب ػڂَ  ٽَىاي ٍا آڅًىٌ ومًى ي ىٍى اي سب ٭مٸ ػڂَ ٍٽٖبوب ًٍٕم  يَ ځَاوجُبيَاَه كَيثَُاڇ د

 وشىي.يمٍ ثٍ ىاهڄ ٍيډلبٵ٨ َٕإ يځبٍىَبٍٽٖبوب  ياُ ٝيا٭بٙٸ ي ډٮًٚٷ ََ ىي ًٍٕام ځَىى. 

*** 

 .ٍب ويٽٍ آن ٍا هًٍى  يٖشيي ډ٦مئه و يََُ ٍا ثٍ اي ىاى يكبي يٍٚ يدٔ سً ٙ _

ډبويڇ سب  يي َمبوؼب ډيب ثبيي ډه ؿٍ ثپىڈ؟ آيهًإش ييٌ ثبٙي اډب ډيٖز اُ آن وًٙيثب يٹ٦ٮبً ډ _

ه ٙپىؼٍ َب يبَـبڃ ځَىڇ ي ٕوز سَيٕ يډلبٽمٍ ٍياوٍ  يب ثَايوڂُجبوبن َٕ اُ سىڈ ػيا ٽىىي. 

 ڈ؟يٍا سلمڄ ومب

 اثچٍ َڈ اٽىًن َٕ اُ سىز ػيا هًاَڈ ومًى. يا _

 ٖز.يهًى ثب يثَ ػب _

هًى ډشًٹٴ ٙي.  يثَ ػب ،ٍٵز ي٘ ډيَىاى ديىٕز ثٍ ٕمز س ٍَ ثيَيُ ٽٍ ٙمٚيثب ٕوه ٹجبى، د

اځَ اي ډب ٍا ثٍ  ځٶز: ػم٬ ٙيٌ ثًىوي ٽَى ي ٹجبىىٍ ډىِڃ ٽٍ  ڂَ اَٙاٳ ثٍِٿيىٍي ثٍ ٹجبى ي َيُ يد

يٍٙبن ډٚٲًڃ سياٍٻ ٕذبٌ  ڈ،يىؼب ٱبٵڄ وٖٚشٍ اياځَ َڈ اٽىًن ٽٍ ډب ا ثَُاڇ ٵَيهشٍ ثبٙي ؿٍ؟

ډب ثٍ  يه اٝڄ إز ي َمٍ يډُڈ سَ يَيؿٍ؟ ىٍ وجَى اٝڄ ٱبٵچڂ ثَََىَاوٍ ثٍ ډب كمچٍ يٱبٵچڂثبٙي ي 

 ثبٙي. يډه ٽبٍ إشبى يڈ ٽٍ يٍٙبن سب ؿٍ كي ىٍ ايىاو يډ يهًث

 ٵپَ ٽَى. يډُڈ سَ يَِبيي ثٍ ؿيثبًن ىبٍ إز. اٽيه ډَى ثٖيٽٚشه ا ييٹز ثَا _

ډَٿ  يثَٳ ٽًَٖبٍان ٙيٌ ي هًى ٍا ىي ٹيډ يييٖز ٽٍ ٍوڂ٘ ثٍ ډبوىي ٕذيَىاى وڂَيٹجبى ثٍ س

ي يځَى يډلبٽمٍ ډبٵز دبىاٗ، يىٍ يٽَى. ٽبٍ ثٍِځبن ٍا اوؼبڇ ىاىٌ ثًى ي اٽىًن ثٍ ػب ياكٖبٓ ډ

اُ  يب َىًُ هجَيآ ٖشبىٌ ثًى ٽَى:يىٍ ا يًډَص ٽٍ ثَ إٓشبوٍ يٹجبى ٍي ثٍ ٽ ىاى. يي ػًاة دٔ ډ

ٍٕي. اوڂبٍ وٍ  يِ آٍاڇ ثٍ و٪َ ډيَ َمٍ ؿيه ًډَص دبٕن ىاى:يٽ يٌ إز؟يػبوت ٹَٞ ثٍ ډب وَٕ

ي ىٙمه ىٍ ٍاٌ يڈ، ٙبيًُىٌ ايٽٍ ډب ډٚٲًڃ ٕوىبن ث يىٍ كبڅ ثُمه ځٶز: اٵشبىٌ. ياوڂبٍ ٽٍ اسٶبٹ

 ىؼب ثبٙي؟يا
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 ىٍٕز إز. ثُشَ إز ډه ثٍ آسٚپيٌ ثبُځَىڇ. يٍآ _

 آُاى ٙبى اُ ػب ثَهبٕز.

 ي.يڅ٦ٶبً اځَ اډپبن ىاٍى ؿىي څل٪ٍ ثمبو _

ي ثٍ سٶپَ دَىاهز.  ٖز. ٹجبى َٕ ىٍ ځَيجبن ځَٵشٍيٖشبى ي ثٍ ٹجبى وڂَيهًى ا يآُاى ٙبى ثَ ػب

وياٙز ي  يٽٍ ثٍ ٽبٍ ثَىٌ ثًى ٍاٌ ىٍډبو ياي ٍا ثب اٵپبٍٗ سىُب ځٌاٙشىي. َََُمٍ ٕبٽز ٙيٌ ي 

ٽٍ ثَُاڇ ىَبن ثٍ آن ثَىٌ ثبٙي ُويٌ ثمبوي. آيب سيَىاى ىاٙز ىيىيٌُ  ياډپبن وياٙز ىٍ ًٍٝس

 يٹجبى سمبڇ ػىجٍ َبٙي.  يٽٍ ثَ َمڂبن ثٍ ډبوىي ؿىي ٕب٭ز ځٌٙز ٕذَ يٺيىٹبٽَى.  يډ يثبُ

اُ ػبوت يٍٙبن  يډمپه إز ايه كيچٍ ا: ډوشچٴ كبىطٍ ٍا اُ و٪َ ځٌٍاوي، َٕاوؼبڇ ثب هًى ځٶز

ي ثٍ  ثَهبٕزٹجبى ثٍ َٕ٭ز اُ ػب يبٵشه كٺيٺز يػًى ىاٍى.  يٵٺ٤ يټ ٍاٌ ثَا ،ثبٙي. ىٍ ََ كبڃ

كب١َ  سمبڇ اَٙاٳ ي ثٍِځبن يٍا هجَ ٽىىي. يٹش بن ٱبئتثٍِځٍ يسمبډډٖشويډبو٘ ٵَډبن ىاى سب 

ٙمب ثبيي څجبٓ ٍُڇ دًٙييٌ ي ثب سمبڇ  يٵَىا ٝجق َمٍ آَىيه ثَ آوبن ثبوڀ ُى:  يڅلىٙيوي، ثب 

 ي. آن ځبٌيَيثڂىٍ ډلبٌَٝ  اٍ ي، ٹَٞ ٕچ٦ىشيٽٍ ىٍ كبڃ كب١َ ىٍ اهشيبٍ ىاٍي يهيڇ ي كٚم

اُ َڈ اٽىًن ػىڀ آٱبُ  ...ي. ىٍ ََ كبڃ... اځَ ثَُاڇ ُويٌ ثبٙيٽىي اډالٹبر ثب ٙبَىٚبٌ ٍ يسٺب١ب

 ثبُځٚز وياٍيڈ.  يثَا يي ډب ٍاَيٌ يځَى

*** 

ىٍ كَٽز  يشوز ٍا ىٍ ثَ ځَٵز. َِاٍان وٶَ ثٍ ٕمز ٹَٞ ٕچ٦ىشيدب نؼبيآن ٍيُ ًٍٙ ي َ يٵَىا

سيَىاى ي ٽيًډَص ثٍ آن ػم٬  ياُ َٕثبُان هًى ثَُاڇ َڈ ثٍ َٕٽَىځ يسٮياى ُيبى يكشثًىوي. 

ه ثٍ يىٵب٫ آډبىٌ ٙيوي اډب ډُبػم يَٕثبُان يٵبىاٍ ثٍ ثَُاڇ ىٍياٌُ َب ٍا ثٖشىي ي ثَا ديًٕشىي.

ٍ يٵبىاٍان ثَُاڇ يډالٹبر ثب ٙبَىٚبٌ ٍا ىاٙشىي. يٍٙبن ي ډَُىاى ٽٍ ٵَډبويَ يكمچٍ سٺب١ب يػب

مبٍوي ي َڈ اٽىًن يٙبَىٚبٌ ث :ز كب١َ ځٶشىييثبڇ آډيوي ي ٍي ثٍ ػمٮ يٍا ثَ ٭ُيٌ ىاٙشىي، ثبال

 َوي. يدٌ يٍا ثٍ ك٢ًٍ وم يٽٖ

 ي.ييبيڂَ ثيي ي يٹز ىيثَي _

ډالٹبر ثب  ٍي ييسًاوباځَ  يڈ. كشيىيٚبن ٍا ثجيي ايىټ ثبيَ ډب َڈ ايه ٹجبى ٍي ثٍ آن ىي دبٕن ىاى:

ثچىي ٍي ثٍ ٹجبى  يډَُىاى ثب ٝيا َا ځَىوي.يٍا دٌ يځبويىيسًاوىي ومب يَمٍ ٍا وياٙشٍ ثبٙىي، الاٹڄ ډ
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ثٍ ٕمز ٹَٞ َؼًڇ  يٕز ٽٍ اَٙاٳ ٕالف ثَ ىٕز ثٍ ٥ًٍ وبځُبوا ييه ٍٕڈ ػييب ايآ ځٶز:

دَيا  يه ثيىـىيي ٽٍ ايه ٙپڄ ٙبَىٚبٌ ٍا ٥چت ٽىىي؟ اُ ؿٍ ُډبن ثٍ هًى اػبُ ىاىيآيٍوي ي ثي

 .ثبٙيٙمب ي ٙبَىٚبٌ ٭ًٟ ځٚشٍ  يػب ييي ځًيوبډٮٺًڃ ىاٙشٍ ثبٙ يَبسٺب١ب

 ُويٌ ثبٙىي.َىًُ اڅجشٍ اځَ ٙبَىٚبٌ  _

ه يثىبثَا ؛َ َٕ ايٕزيِ ُيىاوٖز ٽٍ َمٍ ؿٖشىي. َمبويڇ يٍٙبن يَىاى وڂَيډَُىاى ي يٍٙبن ثٍ س

ڂَ يى يثَا يىټ ثپ٘ سب َٕوًٙش٘ َٕډٚٺيه وبډَى ٍا َميا َٕ ٵَا ځًٗ ډَُىاى آيٍى ي ځٶز:

پٚيي ي سيَ ثَ آن وُبى. آن ځبٌ ٌُ ث ،ٍو٪يَ ٽمبن ثَىاٙش يث يډَُىاى ثب َٕ٭ش ن ځَىى.يه سبٍيهبئى

٭ٚٸ ډٺبڇ  ٍآوؼب ٽ ،سيَ ُيٌُ ٽٚبن ٌٍُ ثَٙپبٵز ي ثَ ٹچت سيَىاى ٵَيى آډي سيَ ثىًاهز.

  وُٶشٍ ثًى. يٕذُٖبالٍ

ٙيٌ  يثَُاڇ ػبٍ يٙپڄ ٽٍ اُ ىَبن ََُ هًٍىٌ َمبن  ثٍٙي، ىٍٕز  يهًن اُ ىَبن سيَىاى ػبٍ

ه ٭مڄ ثب٭ض ٙي هَيٗ ي. ديپَ ويمٍ ػبن اي ثَ ىٕشبن ٕذبَيبن دٚز َٕٗ ٕٺ٣ً ٽَى. اثًى

ىٍ  يوي. وجَى ٕوشًٍٍَٗ آيَيثٍ ٕمز ٹَٞ ُٕمڂيه  ياُ ٕذبَيبن ثَهيِى ي آوبن ثب يًٍٙ يػىڂ

ٚشَ ثًى ٵبسق ٙيوي ي ثٍ ىٍين ٹَٞ ًٍٕم ومًىوي ي آوؼب ٍا يبٍ ثيځَٵز ي آوبن ٽٍ سٮياىٙبن ثٖ

 ىٍ يډَٝٮسوز  يٍيٽٍ ػٖي ثَُاڇ  ،ٹَٞ ٙيوي يډُبػميه ياٍى سبالٍ اٝچٽٍ  يٵشق ٽَىوي. ُډبو

 ، هًاةوٍ ايه هًاة ي. ؿىبن آٍاڇ هًاثييٌ ثًى ٽٍ ځًييوييٍا ىٍُثٶز ديـييٌ ٙيٌ ثًى  يدبٍؿٍ ا

 ،ايٕز. َمٍ ثب اكشَاڇ ايٖشبىٌ َٕ ثٍ دبييه اوياهشٍ ي ػَأر وِىيټ ٙين ثٍ اي ٍا وياٙشىي ياثي

ٹجبى  سب ايىپٍ ،ََإييوي يىٍ آن ُډبن ٽٍ ػبن ىٍ ثين وياٙز، ډ ياُ اثُز اي كش ثٖبن آن ٽٍ

َٕ ثَُاڇ  يياٍى سبالٍ ٙي. ىيڂَان ٽىبٍ ايٖشبىوي سب اي ٍى ًٙى. ٹجبى ثٍ ٕمز سوز ٍٵز ي ثبال

وڂَيٖز. َيؾ ٽٔ  يٕىڂيه ثَ َمٍ ځٌٙز. ٹجبى َمـىبن آٍاڇ ثٍ ثَُاڇ ډ يايٖشبى. ؿىي څل٪ٍ 

دٔ اُ  ييڅثَ َٕ ػٖي ىٙمى٘ ثيبيٍى  يهًاَي ؿٍ ثالي يىاوٖز ٽٍ اي ؿٍ ىٍ َٕ ىاٍى ي ډ يوم

ىٍ ډيبن سٮؼت َمڂبن ٵَډبن ىاى سب َٕثبُان ػٖي ٹجبى  ،ؿىي څل٪ٍ ٽٍ ثٍ ډبوىي ؿىي ٕبڃ ځٌٙز

 ثَُاڇ ٍا ثب اكشَاڇ سمبڇ هبٍع ٽىىي. ثُمه ثٍ ٹجبى وِىيټ ٙيٌ ي ٭چز ٍا ػًيب ٙي. ٹجبى دبٕن ىاى:

ٽٍ وبثًىٗ  اځَ ؿٍ اٹياډبر ايه ډَى اډشيبُار يإذًََان ٍا ثٍ ه٦َ اوياهز ي ډَا ډؼجًٍ ٽَى

اي  ٽٚيي ي اىاډٍ ىاى: يٹجبى آَ ه٦يَ ثٍ اوؼبڇ ٍٕبوي. يثٍِٿ ثًى ي ٽبٍَبي يٕبُڇ اډب ٙبَىٚبَ

ي ٽٍ وٖجز ثٍ ًٍٕن َب  يثًى ي ډه ثَ كٖت ي٩يٶٍ ا ڂَ يإذًََانيي ى ىٙمه هبويان ًٍٕن

آډيڇ ي سب  يٽبٗ ػِء ثىيځبن اي ثٍ ٙمبٍ ډ يىاٍڇ اي ٍا اُ ډيبن ثَىاٙشڈ اډب ات ُاىځبن يڂَ وؼيى
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ثٍ ٵَډبن ٹجبى َٕثبُان ثَُاڇ ٍا ثَ ىيٗ ځَٵشٍ ي ثٍ ٽَىڇ.  يآهَ ٭مَ ثب َٙاٵز ثٍ اي هيډز ډ

ٽٍ ډير َب ُيَ ىٕز  ياُ َٕثبُان ٹييم ياٗ دي٘ ثَىوي. ىٍ ايه كبڃ يپ يٕمز آٍاډڂبٌ اثي

 يٱمڂيه ي ٝياي يٙيًن ٽىبن ثب آَىڂٽَى ي  يًىاٍ ىيڂَان كَٽز ډچػ ،ثَُاڇ هيډز ٽَىٌ ثًى

ٵَيبى ثپ٘ ثَ إٓمبن  ..ػىڀ.ػبيىان  يهيا ياِى سًاومىي ي يا ياآٌ ثَُاڇ...  :َاىُٕ يثچىي ؿىيه ډ

سً، ايه ػُبن  يٱَٗ سً ثٍ څٌَُ ىٍآيىي ؿَا ٽٍ َمىبڇ ُډيى يٵالئټ اُ ٝيا يِآوـىبن ثچىي سب سمبډ

آيي. آوؼب ىٍ إٓمبن اي ٍا ىٍ آٱًٗ ٽ٘ ي ىٍ  يهَاډبن ثٍ ٕمز سً دي٘ ډ، سَٻ ځٶشٍ يٵبو

سب اُ ډًاَت سً ثٌَُ ډىي ځَىى ي سب اثي ىٍ آٍاډ٘ ثيبٕبيي. ثياٍ  يويپً ثٍ اي اٍُاو يػًاٍر ػبيڂبَ

 ن َٙٽز ػٖشىي.آثٍِځبن ىٍ  يِي سمبډ ثَُاڇ ثَدب ٙي يثَا يډَإڈ ثٍِځياٙز ثٖيبٍ ډٶٞچ

 .هًي٘ يٍييڈ َٕاىٍ وُبيز ډب ، ثٍ دي٘ يهٖشٍ ي اٵَٖىٌ ي ځبډ

 آوپٍ ثَ سوز وٖٚز ٽٍ ثًى؟ ٙبدًٍ ىيثبٌٍ ثَ سوز وٖٚز.

 يثَا ٹجبىم٘ ٕبهشىي. ٕذٔ ثٍ ٵَډبن ُثٍ ډٞمًڇ ٕبهشه ثَُاڇ ډش اي ٍا ثڂَٵشٍ، ...ي اډب يٍٙبن

ٽٍ إشٮياى ي وجًٯ  ثًىىڅيچ٘ ايه  ؟!يٍٙبن ٍا وپٚز ٹجبىَميٍٚ ثٍ ُويان اٵشبى. اډب ؿَا 

ىيثبٌٍ ىٍ  يىاى ٽًٍٚ ٍيُ يٍا سلز سأطيَ ٹَاٍ ىاىٌ ثًى. اي ٽٍ اكشمبڃ ډ ٹجبىيٍٙبن  ي اڅٮبىٌ هبٍٷ

يٍٙبن ثٍ وٶ٬  يهًإز ىٍ ًٍٝر اډپبن اُ وجًٯ هبٍٷ اڅٮبىٌ  ي، ډآييٕوز ځَٵشبٍ  يسڂىبَب

 ًٕى ػًيي. هًى ي ډمچپز 

 ه ىٍ ٍكڈ اي...يَٕوًٙز ٍٽٖبوب ي ػى ...ي كبال

ؾ يآن َٶز َُٙ ډيائه ٍا ىٍ هًى ٵَي ثَىٌ ثًى ٽٍ َ يپيؿىبن سبٍٙت َمٍ ػب ٍا ٵَا ځَٵشٍ ي 

ثٍ  يٽٍ ٍٽٖبوب ىٍ آن ىٍ ثبُىاٙز هبوڂ يٽٍ ىٍ ٕپًر ثٍ ٕمز ٹَٞ يبوبٌ دًٙيٽٔ ډشًػٍ ٕ

ىٍ  يمىبوياوٖبن وجًىوي ثچپٍ اََ ييىوي ځًٽَ يٙي. ؿىبن كَٽز ډ يوم ،ٍيان ثًىوي ،ثَى يَٕ ډ

ػىڂؼًيبن ٍا وٺبة اٵپىيٌ اُ يوي. يوًٍى يهًاة ٍٵشٍ ٍا ىٍ ډ بن ٕپًر ډيائه ثٍيڅجبٓ آىډ

يوي ي ٍٽٖبوب ٍا َمَاٌ هًى ثٍ ٕمز يآوبن ياٍى ٹَٞ ځَى ثيب سب ثىڂيَٙبن ؿًن ٙت سبٍ. ،ډبٌ

 هًٍى؟ يِ ٍٹڈ ډياي و يب َٕوًٙز ډٮًٚٹ٘ ثَايثَىوي. ؿٍ ىٍ اوش٪بٍ اي ثًى؟ آ يډلڄ وبډٮچًډ

*** 
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ٍٽٖبوب ٽٍ ٍيي٘ دًٙييٌ ٙيٌ ثًى ي ثَ وٚبويوي.  يا يٝىيڅ يٍٽٖبوب ٍا ثٍ ُيٍ ثَ ٍي انوٺبثياٍ

اُ  وٺبة يُى. ٵَى ي، ثٍ ٙير سَٕييٌ ي وٶٔ وٶٔ ډػبن هًى ي ٵَُوي ىٍ ٍكم٘ ثيمىبٻ ثًى

ٙي،  يؿىي ٙم٬ ٽًؿټ ٍيٙه ډ يٽٍ سىُب ثٍ يٕيچٍ  ياي ىٍ اسبٷ ثٍِځًٍٝر ٍٽٖبوب ثَىاٙز. 

دًٙييٌ ي هبډًٗ  ياٵشبى ي ؿٌَُ  يان ډاٍيوٺبث يٍيډشٞب٭ي ٙيٌ اُ ٙم٬ َب  ڈِٽ ٹَاٍ ىاٙز. وًٍِ

ٽَى. ٱيَ اُ ٍٽٖبوب سىُب يټ وٶَ ىيڂَ ىٍين آن اسبٷ وٺبة ثَ ؿٌَُ وياٙز  يآوبن ٍا ًَڅىبٻ سَ ډ

ى، ٽَ يٽٍ آن ىي ٍا اُ يپييڂَ ػيا ډ يٽًؿپ يدٚز ډيِ ؿًث ٘،يٍٽٖبوب آن ډَى ٍا ٽٍ ٍيثَيي 

ډَى ډًٍى ٭الٹٍ اٗ  يٽٍ ثَا يىاوٖز ٽٍ دٚز َٕ اسٶبٹ يٙىبهز ي ډ يډ يثٍ هًثوٖٚشٍ ثًى، 

ثب  ،اٵشبىٹجبىايه ډَى ٍيثبٌ ٝٶز ٹَاٍ ىاٍى. َميىپٍ ؿٚڈ ٍٽٖبوب ثٍ  ياٵشبىٌ إز، وٺٍٚ َب

٭ٞجبويز َٙي٫ ثٍ ٵَيبى ُىن ٽَى. ثب ايىپٍ ىٕشبن ٍٽٖبوب اُ دٚز ثٍ َڈ ثٖشٍ ٙيٌ ثًى، ثب ايه 

ٍا ځبُ ثڂيَى، اډب  ٹجبىٽَى  يٽَى، ٕٮ يډ يٽٍ ٵلبٙ يكمچٍ ثَى ي ىٍ كبڅ جبىٹيػًى ثٍ ٕمز 

آة ىَبن ثَ  ،ٽَى يډ يٍٽٖبوب ٽٍ َمـىبن ٵلبٙ .وٚبويوي يٝىيڅ ياي ٍا ثٍ ُيٍ ٍي انوٺبثياٍ

هًإز  ياُ آوبن ډ ياُ ايه كَٽز سًَيه آډيِ اي ػب هًٍىوي. يپ وٺبثياٍان. اٵپىي ٹجبىًٍٝر 

 يىٕز اي ٍا ډشًٹٴ ومًى. ٕذٔ ىٍ كبڅ يثب اٙبٌٍ  ٹجبىٍٽٖبوب ٍا ډًٍى ١َة ي ٙشڈ ٹَاٍ ىَي اډب 

. ٙبن ٍا ثبُ ٽهىٕز َب ډبن ىاى:َان ٵوٺبثياٍاُ  يثٍ يپ ٽَى يا دبٻ ډٍٽٍ ثب ډشبوز ًٍٝس٘ 

ثب سلپڈ ٹجبى،  ي ؿٍ ځٶشڈ؟يييوٚى ي:يبى ٽٚيٹجبى ٵَ ٖشىي.ييځبن ثب سٮؼت ثٍ ٹجبى وڂَيٍيدًٙ

ثٍ ٕمز ٍٽٖبوب كَٽز ومًى ي ثىي اُ ىٕشبن وليٴ اي ٽٍ ىٍ اطَ ٵٚبٍ ٥ىبة ُډوز ٝيډٍ  وٺبثياٍ

 يثٍ يپ ٹجبىي سًان ٕوه ځٶشه وياٙز.  ىىَبن ٍٽٖبوب اُ سٮؼت ثبُ ډبويٌ ثً ىييٌ ثًى، ځًٚى.

 يثب ٽيٍٖ  ياُ آن ػم٬ ىيٍ ٙي ي ىٍ اويٻ ُډبو وٺبثياٍ بيٍ.يآن ٍا ثٵَډبن ىاى:  وٺبثياٍانىيڂَ اُ 

ٽيٍٖ ٍا ځَٵز ي  ٹجبىځٚز. بُٙي، ث يػَيىڀ ػَيىڀ اُ ىٍين آن ٙىييٌ ډ يٽٍ ٝيا يثٍِځ

ثَي ي اځَ ثٍ  هيه َُٕډياه ٕپٍ َب ثَځيَ ي اُ يإذٔ ثٍ اي ځٶز: ٍٽٖبوب ځٌاٙز.  يٍي يػچً

اُ  يٍي ثٍ يپ ٹجبى سب ډه وڂٶشڈ ََځِ ثبُ وڂَى. ،ي٭الٹٍ ډىي يٽٍ ىٍ ٍكڈ ىاٍ يػبن هًى ي ٵَُوي

وڂًوٍ آََ: ځٶزػمٚيي ومب. ن ډَاٹجز بػمٚيي سً َڈ ثب ثبوً ثَي ي ډظڄ ػبوز اُ ايٚ: ان ٽَىوٺبثياٍ

ٍٽٖبوب سًان ٕوه ځٶشه وياٙز. اي اوش٪بٍ ؿٚڈ َٕيٍڇ.  يثٍ ٍيٙمب ثبٙي.  يڄ ي اٍاىٌ يٽٍ ډ

 يٝىيڅ يان ٍٽٖبوب ٍا ٽٍ َمـىبن كيَان ثًى اُ ٍيوٺبثياٍٽٚيي.  ياٗ ٍا ډ يآهَيه څل٪بر ُويځ

 ،َمٍ هبٍع ٙيوي يډبوي. يٹش يثبٹټ وٶَ اُ آن َب ىٍ اسبٷ يسىُب  .ثچىي ٽَىٌ ي اُ ىٍ هبٍع ومًىوي

اي ٍا آُاى ٕبهشيي. ٭چز ٍا  ڄيىڅثٍ ؿٍ ٫ً ي اكشَاڇ دَٕيي: ٢ٽمبڃ هىٍاي ٍي ثٍ ٹجبى ٽَى ي 

ٕيبٕز  وٍَٕ، :دبٕن ىاىٹجبى  اُ ٕيبٕز ثيبډًُڇ. يديٚڂبَشبن ؿيِسب ډه َڈ ىٍ س١ًيق ىَيي
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يټ ثبُيڂَ ثبٙي.  يډ ي٦َٙوغ ُويځ يځًوبځًن ىٍ ٝلىٍ  يثب ډٌَُ َب يػِ ايه ويٖز ي آن ثبُ

 ًُٕاوي. يػُز وم يثٍ ٽبٍ آيي ث يٍا ٽٍ ډمپه إز ىٍ ػبي يََځِ ډٌَُ ا ،سًاومىي

ي ثٖيبٍ  ،يٍُييٌ ثًى. څله ٝياي٘ ىڅىٚيه يٹي ثچىي ي هًٗ ٕيمب ثب اوياډ يػمٚيي ػًاو

ى. ػمٚيي اي ٍا ٽٍَٽٖبوب ثٍ َمَاٌ ػمٚيي ثٍ ٕمز وبٙىبهشٍ َب كَٽز  ځٶز. يىثبوٍ ٕوه ډإډ

ډىش٪َ آوبن ثًى. ػمٚيي ثٍ ٍٽٖبوب ٽٍ  ثَ ٕبكڄ ٵَار يٽًؿپُيٍٷ ثٍ ٕبكڄ ٍيى ٵَار ثَى. 

ُيٍٷ وٖٚز، ػمٚيي  يځًٍٙ  يٍٽٖبوب ثٍ آٍاډ ييٹشًٙى.  يكبډچٍ ثًى، ٽمټ ٽَى سب ًٕاٍ ٽَػ

اٙبٌٍ ٽَى. ُيٍٷ ثبن َٙي٫ ثٍ كَٽز  ،ثب سپبن ىاىن َٕ ثٍ ُيٍٷ ثبن ٽٍ ٍيي٘ ٍا دًٙبويٌ ثًى

بوب ٝلجز وپَىوي. َمبن ٥ًٍ ٽٍ ثب ٍٽٖ يٽچمٍ ا يىٍ ٥ًڃ ډٖيَ ػمٚيي ي ُيٍٷ ثبن كشومًى. 

ت ثٖيبٍ آٍاڇ ثًى، دي٘ ن ٙآُيٍٷ ي ډٖبٵَاو٘ ٕپًر ٙت ٍا ٙپٖشٍ ي ىٍ ډيبن اډًاع ٵَار ٽٍ 

ٍٽٖبوب ثب ٭٦ًٵز ىٕش٘ ى. ٽَڅڂي ُىن  ٍَٙي٫ ثډبىٍ ٍاٌ، ٽًىٻ ىٍ ٍكڈ  ي، ىٍ ډيبوٍ ٍٵشىي يډ

ٽٍ ىيڂَان ٝياي٘ ٍا وٚىًوي ثٍ  يثب څله ٙيَيه ډبىٍاوٍ، آٍاڇ ثٍ ٥ًٍ .ٙپڈ ځٌاٙز يٍا ٍي

، ٍياويڈآن ٥َٳ ٕبكڄ ٽٍ ډب ثٍ ٕمز آن آٍاڇ ثبٗ ٵَُويڇ. ٵَُوي ىٍ ٍكڈ هًي٘ ځٶز: 

ثب  يإب٥يَ يَُٕډيى. إز ايَان ُډيه ،ًٙيڈ ين ىيٍ ډآي آن ٥َٳ ٽٍ اُ  ،٭٪يڈ ٍيڇ ياډذَا٥ًٍ

دُچًاوبن  ياُ ٽياډيه ه٦ٍ  يي وياو يٽُه ٽٍ ډمپه إز ىيڂَ ََځِ آن ػب ٍا وجيى يٹيډش

 .يٍيثُبن ٝٶز دَيٍ

*** 

 ٌْيډى

جز اُ يه ډٞيا يه څل٪بر ٕوز ٽٍ ٽالڇ ي ُثبن ىٍ ىٍٙشيؿٍ سًان ځٶز ٕوه ىٍ ا يثبٍ _

َ يي سب وپىي ىٍ اطَ ىيبن آي٬ سَ ىٍ ډيي ځٶشٍ ًٙى ي ََ ؿٍ َٕيٖشىي، ډ٬ ًڅټ ثبيا يكَٽز ثبُ ډ

 ثَ إٓشبن اي ٍٕي.  يي ي هچچيډب ياٍى آ يثَ ػبن ي ډبڃ ُٙجبوً يبويُ ،ٽَى

 ييٶ٘ سًاوبيب ثين وليآٔ ػِ ثَُاڇ ىٍ ػُبن وجًى. اي ٍا ٽَبٌ. يٕ يه ٍيياډب ؿڂًوٍ ي ثب ٽياډ _

 جز ىاٍى.يډٞه يا يوڂبٌ ىاٍ

آٍاڇ ىٍ كبڃ ٝلجز ثب  يمٍ ثب ٝيايىي وي. ييثًى ٽٍ ثَُاڇ ػبڇ ََُ آڅًى ثىًٙ يٙج يآن ٍيُ ٵَىا

٘ ډًع يٽٍ إشَٓ ىٍ ٝيا يي ثب ه٦بة ىٍ كبڅٌْ ثَ آوبن ياٍى ٙي يوبځُبن ډى ڂَ ثًىوي ٽٍيپيي
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ََ ىي  ى.ًسًان آن ٍا ثبُځً وم يجز إز ٽٍ وميه ډٞيه ٽياډيي؟ اييځً يؿٍ ډُى، ځٶز:  يډ

 ي٭ٞج يهًى ػب هًٍىوي. ٕذٔ ثٍ َٕ٭ز ي ثب كَٽبس يُٙجبوً يٌَ ٪َ ډىشيياٍ ٱيمٍ ثب ىيوي

 ؟ؿٍ ٙيٌ إز ،ڈيسً ډَ ايڃ ٽَى ي ځٶز: يمٍ يٌْ ٍي ثٍ وييډى اكشَاڇ ومًىوي. يوٖجز ثٍ اي اىا

ٶ٘ اُ ٙير سَٓ يٖشبىٌ ثًى ي اوياڇ وليهًى ا يٽالڇ ثَ ػب يدبٕن َمبن ٥ًٍ ث يڈ ثٍ ػبيډَ

سً ٕوه ثڂً.  ،سً إٍبن ه ځٶز:يٚيڂَ ٽَى ي ثب َمبن څله ديى يمٍ يٌْ ٍي ثٍ ويي. ډىييڅَُ يډ

بڇ وب ډجبٍٻ يىٍ ٍٕبوين آن د يِ سًاويإٍبن و ؟يِ ډظڄ اي ځٚشٍ ايب سً ويإز. آڈ ٽٍ الڃ ٙيٌ يډَ

شبن ډَا يٽالډ يث :ييٽٚبى يىاى ثَ َٕ ََ ىي ٵَ يڂَ ىاٙز ٝجَ اُ ٽٴ ډيٌْ ٽٍ ىيډىوياٙز. 

ڈ ومبويٌ إز. دٔ يٖشبىن ثَايىٍ ا يَا سًاويي ُيي٬ سَ ثبُ ځًيََإبوي. دٔ ََ ؿٍ َٕ يٕوز ډ

ٺز ؿًن يِ ثَ ډه ٕوز سَ إز ي كٺيؿ مٍاُ َ يٺز ځٶشٍ ًٙى ؿَا ٽٍ وبىاويكٺ ييىٍ ثبيََ آ

ٺز ٍا اُ ياځَ سچن ي ځڄ آڅًى ثبٙي. َڈ اٽىًن كٺ يىَىي كش يٖز ٽٍ ثَ اُ ىيُم آډيځبن ډيآث

ي ييثبُ ځً ،ٍيى ي٭ىبن ٝجَ اُ ٽٴ ډ ،ٍيى يي. ػبن اُ سىڈ ثٍ ىٍ ډيبن ٕبُيٌَ ومبيس يدٚز اثََب

ؿًن  يٌْ ؿىي څل٪ٍ ايډى ،َين ٙييه ٽىبن ثه ډِمٍ ډِيىپٍ ٍاُ اُ ىَبن ىي وييَم جز ٍا.يآن ډٞ

ڈ ي إٍبن اي يه اٵشبى. ډَيوبځبٌ اُ كبڃ ثٍ ٍٵز ي ثَ ُډٕذٔ ي. مبوكَٽز ث يهًى ث يٕىڀ ثَ ػب

ڂَ ىَبن ثٍ يٌْ اُ آن ٍيُ ىيى٘ كب١َ ځٚز. ډىيت ثَ ثبڅيثٍ هًاثڂبَ٘ ثَىوي ي ٥ج ،َ ځَٵشٍٍا ثَ

پجبٍ اُ يٵٺ٤  ايهًٍاويوي.  يثٍ اي ډ يِيثٍ ُيٍ ؿ ي٘ ځبَيمٍ َبيوجَى. وي ييويي وًٙ يهًٍاٽ

٘ اُ يىي ي ثٮي اُ ثَُاڇ ثيپَ ٵَُويٗ ٍا ثجي٬ دييهًى ثَهبٕز ي ثٍ څت دىؼٌَ ٍٵز سب سٚ يػب

 ټ ډبٌ ُويٌ وجًى.ي

*** 

 ٙبدًٍ

ثيبٍإز ي سمبڇ ثٍِځبن ډمچپز ٍا ثٍ آن  يٙبدًٍ ثٍ ډىبٕجز ىيثبٌٍ ثَ سوز وٖٚشى٘ ډؼچٔ ثِډ

آن  يػب يػب يىڅىٚيه ي آٍاڇ آياٌُ هًان ُيجبٍيي يوًاثًى.  يډؼچٔ ثٖيبٍ ثبٙپًَى٭ًر ومًى. 

ؿىڀ ي  ي. ٝياىاى يٍا ػال ډ يآن ٍيف ََ سبٌُ ياٍى ييي آَىڀ ػبىي ٍا ٵَا ځَٵشٍ ثًىډپبن 

ٙي. ٽىيِٽبن ٕيڈ سه ىٍ كبڃ ٍٹٞيين ي ٱالډبن ُيجب ٍي ډٚٲًڃ  يَمٍ ػب ٙىييٌ ډ يډًٕيٺ

 ،ثَ َٕوٚبن  يځًسبع ٽىڂٌَ ىاٍ ٍُيه  ،يٙبدًٍ ىٍ څجبٓ ثٖيبٍ ډؼچچاُ ډي٭ًييه ثًىوي.  يدٌيَاي

 يثَ ٍي ياٵٖبوٍ ا يمَٯ دَويٌ ي48ٕاُ  ييجبيبٍ ُيثٖ يىي٥َف سِئي٤ٕ ډؼچٔ ايٖشبىٌ ثًى. 
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آن ډييٍ  يٚپڄ ٽٍ ثباليٽٍ اٱچت آن َب ٽالٌ ثچىي إشًاوٍ اثٍِځبن ٽَى.  يډ يڅجبٕ٘ هًىومبئ

ٙت اُ ويمٍ ځٌٙز. ځٶشىي.  ييټ ثٍ يټ ثٍ ٕمز اي ٍٵشٍ ي سجَيټ ډثَ َٕ ىاٙشىي. ثًى، 

ىٍ څجبٓ  يٕپَ آيٍ سأطيَ هًى ٍا ثَ َمڂبن ځٌاٙشٍ ثًى. ىٍ َميه كيه ديَډَى يَب يوًٙييو

دبييه وڂبٌ ىاٍى ي ؿٌَُ اٗ ٽبډالً ومبيبن وجًى، ٍا َٕٗ ىاٙز،  يٵَاياو ياَٙاٳ ُاىځبن ٽٍ ٕٮ

ٱيَ ډٮمًڃ ٙبَىٚبٌ ٍا  يٙبدًٍ ٍٵز. اي ىٕشبو٘ ٍا اُ َڈ ځًٚى سب ثب كَٽشڅىڀ څىڂبن ثٍ ٕمز 

ٙبدًٍ ٽٍ  ډشًػٍ كَٽبر ٭ؼيت ديَډَى وٚي. ياَڄ ډؼچٔ ډٖز ثًىوي ي ٽٖ ٍيسمبډ. ځيَىىٍ ثَ 

هًٗ  يىيٕز ٭ِيِ هيچ ځٶز: يثب هًٙلبڅ ،ٵَايان هًٍىٌ ي ٭ٺڄ اُ ٽٴ ىاىٌ ثًى يَب يوًٙييو

 يديَډَى ٱَيجٍ ٍا ىٍ آٱًٗ ځَٵز. ٝيااٗ ٍا ٽىبٍ ُى ي  يډلبٵ٨ ٙوٞٙبدًٍ ثب هىيٌ  .يډيآ

ډشًػٍ وٚي ٽٍ ىٍ آٱًٗ  يشٍ ثًى ي ٽٖډؼچٔ ٍا ىٍ ثَ ځَٵډٖز اَڄ  يَمٍ  يؿىڀ ي ډًٕيٺ

ٽٍ ثَ هالٳ ډلبٵ٨ اُ ډلبٵ٪بن  يٙيٌ إز سب ايىپٍ يپ يكي ٭بىسَ اُ  يځَٵشه آن ىي ٥ًالو

ىَبن ٙبدًٍ  ډشًػٍ ٙي ٽٍ اُ ٽىبٍِثًى،  اي ايٖشبىٌ ي، ٍيثَيډوًٞٛ ٽٍ دٚز ثٍ ٙبدًٍ ىاٙز

ٽٍ ثٖيبٍ سَٕييٌ ديَډَى  ؟يٽى يډ يٍ ٱچشؿ يىاٍ ٵَيبى ُى:ثَ َٕ ديَډَى ډلبٵ٨ ٖز. يهًن ػبٍ

ٙبدًٍ َمبن ٥ًٍ ٽٍ ثب ىي ثًى.  ٘ىٍ ىٕش يځيىآهىؼَ سيِ ََُثَځٚز. ثًى، ٙبدًٍ ٍا ٍَب ٽَى ي 

 هًى ٍا ځَٵشٍ ثًى، ٭ٺت ٭ٺت ٍٵز ي ثَ ُډيه اٵشبى.  يٕيىٍ  ،ىٕز

ځٚز، سبع ي  يهًن اي ػبٍٶشبى. يُ يسبع اُ َٕ ٙبدًٍ ثَ ُډيه اٵشبى ي ٙبدًٍ ثَ آن ث

 يٍوڂ. ثٍ ٍوڀ َٕم ډچجٔ ځٚز ياٵٖبوٍ ا يجبيُ يي آن دَويٌ  ُډيه ٍا ځچڂًن ومًى

ىاٙز ٽٍ ٙبدًٍ ىٍ ثَ ځَٵشٍ ثًى، اٽىًن  يبن ٵَاياويٍيجبيُ يٽٍ وٚبن اُ څت َب

بن يىيُه ييځً ؛ِ ثبٙييبن ويي ثو٘ څجوىي آن ػُبويي وًيڂبٌ ډَٿ اي ثًى سب ٙبيػب

هًاويوي سب ىٍ ثَٗ  يه هًى ثَ اي څجوىي ُىٌ ي ثٍ ٕمز هًى ٵَا ډيآسٚ يِ ثب څت َبيو

س٘ اُ سمبڇ ػًاٍف ثيو٘ آٽٍ  ،٭ٚٸ سمبڇ آوـىبن ٕوز ثٶٚبٍوي ييجبيثٍ ُ ،ځَٵشٍ

 َين ُوي.يث

ؿىييه  ،آن َب ٍا ثڂيَى يډلبٵ٪بن ٙبدًٍ ثَ َٕ ديَډَى ٍيوشىي ي دي٘ اُ آوپٍ ٹجبى ثشًاوي ػچً

ديَډَى ٽٍ ثَ  يډلبٵ٪بن ٍا اُ ٍيٹجبى ثب ٭ؼچٍ ثٍ ٕمز آن َب ىييي ي ثَ اي ياٍى ومًىوي.  يُهڈ ٽبٍ

اي.  يديَډَى ىاٙز وٍ ډَىٌ  يٺز اي اكشيبع ثٍ ُويٌ يىاوٖشه كٺ يثَاٽىبٍ ُى.  ،ُډيه اٵشبىٌ ثًى

ٹجبى ثٍ ٕمز وڂٌٙشٍ ثًى ٽٍ كٺيٺز هًى ٍا ثَ ٹجبى آٙپبٍ ومًى.  يَىًُ ىيَ ُډبوثب ايه يػًى، 
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اي ٍا آډي ٍٵز ي  يثيو٘ هًن ثيَين ډ يػب ُډيه اٵشبىٌ ي اُ ؿىي َث َډَ، ىَٙپڈ يديَډَى ٽٍ ٍي

ٹجبى ىٕش٘ ٍا ثٍ ٕمز ًٍٝر اي ىٍاُ ٽَى ي آن ٍٕيي.  يبٍ آٙىب ثٍ و٪َ ډيثَځَىاوي. ؿٌَُ اٗ ثٖ

ٹجبى ؿٖجييٌ إز.  ٘ډش٢َ٭اُ ډلبٕه ديَډَى ىيٍ څجبن  يډشًػٍ ٙي ٽٍ ډٺياٍ ٍا څمٔ ومًى.

ٹجبى اثَيان ٕذيي ديَډَى ٍا ػيا ٙيوي. ديَډَى ډلبٕه ثچىي ديَډَى ٍا ٽٚيي. آن َب اُ ًٍٝر 

ٽٍ ٍي٘، ٕجيڄ ي اثَيان هًى ٍا  يػًاو يؿٌَُ  يىٍ ُيَ ٕذيياډشلبن ٽَى. آن َب ويِ ػيا ٙيوي. 

َ ثًى. يٙىبهز. اي اٍىٙ يػًان ٍا ډ يٹجبى ثٍ هًثاُ سٍ سَاٙييٌ ثًى، هًى ٍا ثَ ٹجبى آٙپبٍ ومًى. 

ٍا ىٍ ىٕز ىاٙز اُ ػب  ي٘ ډٞىً٭يٍٹجبىٽٍ ىَبو٘ اُ سٮؼت ثبُ ډبويٌ ثًى، َمبو٦ًٍ ٽٍ 

 يه وٚبوٍ ياه، يٍُسبع  يي اي ٍا اُ ٍي يي٭ؼچٍ ثٍ ٕمز اي ىيثَهبٕز. وڂبَ٘ ثٍ ٙبدًٍ اٵشبى. ثب 

ٵَيٯ ډبويٌ ثًىوي.  يي ؿٚمبو٘ ث يٙبدًٍ هًن ػبٍ يثَځَىاوي. اُ ٽىبٍ څت َب يٹيٍر ٙبَىٚبَ

ه يآَى يي دَؽ َبوپًة ٙيٌ يهًى ډ يثَ ػب يوبډَئ ين َبيثب ډ ييه ځًيبن ي ډي٭ًييسمبڇ ىٍثبٍ

 يه ٽٖيٹجبى ايڅٖشىي. يوڂَ يت ډي٭ؼ يَر ٵَيان ثٍ آن ٝلىٍ يثبٙىي، ثب كٚبن ُىٌ يَبثَ دب

ثب ي. يت هجَ ٽىيي ٥جيت، ُيى ثبٙيت، ٥جي٥ج بى ُى:يبٵز. ٵَيهًى ٍا ثبُ يٮيثًى ٽٍ كبڅز ٥ج

ي. يډٖن ٙيځبن ىډ يؼبن ىيثبٌٍ ثٍ سبالٍ ثبُځٚز ي هًن ىځَثبٍ ىٍ ٍٿ َبيٹجبى ًٍٙ ي َ ي وٮٌَ

 ،تيَ ٙيٌ ثًى ؿًن ََ ىي ثَاىٍ ٍٹيڂَ ىياوؼبڇ ىَي اډب ى يي ٽبٍيي سب ٙبيىي يََ ٽٔ ثٍ ٕمش

 ٽٚشٍ ٙيٌ ثًىوي. 

 َياٍىٙ ...ي

*** 

ثبُځَىاويٌ  يٍا ثٍ ي٬١ ٭بى ٝجق ٙيٌ ثًى. هيډشپبٍان هًن َب ٍا اُ ٝله ٹَٞ ٖٙشٍ ي اي١ب٫

 ،ٹَٞ وٖٚشٍ ي سبع ٽٍ هًن اُ آن دبٻ ٙيٌ ثًى يي ډًثي ثٍِٿ ىٍ سبالٍ اٝچ ٹجبىثًىوي. 

 ٹجبىٍي ثٍ  يََ ىي هٖشٍ ثًىوي. ډًثي ثٍِٿ ثب وبٍاكشٹَاٍ ىاٙز.  يؿًث يډيِ يٍي ٚبنيَيٍيث

 ؟يٌ هًاَي ٙييٽٚ؟ َٕوًٙز ايه ٽًٍٚ ثلَان ُىٌ ثٍ ٽؼب ڈ يثپىكبال ډب ثبيي ؿٍ  ٽَى ي ځٶز:

 ٹجبى ڈ.يٽى يه ډيىٙمىبن ٵَيان ىٍ َٙٷ ي ٱَة، ثٍ اوش٪بٍ ١ٮٴ ډب وٖٚشٍ اوي ي ډب ثب هًى ؿى

اٝالً ٕوىبن ډًثي ثٍِٿ ٍا  يؿىبن ثٍ ٵپَ ٵَي ٍٵشٍ ثًى ٽٍ ځًي ،وڂَيٖز يَمبو٦ًٍ ٽٍ ثٍ سبع ډ

ځٌاٙز سب اٵپبٍ دَيٚبو٘ ٍا ٽبډالً ډَست ٽىي. دٔ اُ ؿىي ډًثي ثٍِٿ اي ٍا ٍاكز  ٙىيي. يوم

اُ ػب ثَهبٕز. سبع ثَځَٵز ي ثٍ َمَاٌ  ٹجبى ثب ډه ثيب. ځٶز: ٹجبىٽٍ ثٍ ٕپًر ځٌٙز،  يىٹيٺٍ ا
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ثٍِٿ سَ ثًى، ثٍ ٍاٌ  ،ٽٍ اُ ثيه ىي دَٖ ثبٹيمبويٌ اُ ََډِى ِىځَىي يډًثي ثٍِٿ ثٍ ٥َٳ هبوٍ 

 ِىځَىيٍٕييوي.  ِىځَىي ياي َمَاٌ ٙيوي. آن َب ثٍ هبوٍ اُ ثٍِځبن ثب  يىٍ ثيه ٍاٌ ثٖيبٍاٵشبى. 

اُ  يٙىيي، ىڇ ىٍ آډي ي ثب كيَر ثٍ ػمٮيز ٵَاياو يهًى ډ ياُ ثيَين هبوٍ  يُيبى يٽٍ َمُمٍ 

ٽٍ سبع ٍا ىٍ ىٕز  ٹجبىه كبڃ يوڂَيٖز. ىٍ ا ،ثٍِځبن ٽًٍٚ ٽٍ ىڇ ىٍ هبوٍ اٗ ػم٬ ٙيٌ ثًىوي

ٽٍ َمٍ  يثچىي ثٍ ٥ًٍ يَٕ ځَٵز ي ثب ٝيا يثب ىي ىٕز سبع ٍا ثبال ػچً آډي. ٕذٔىاٙز، 

ٙبٌ  ي. ٵَُوي ىاليٍ ٙبَىٚبٌ ََډِى. ډمچپز ٍا ثِىځَىيٙبَِاىٌ  ځٶز: ِىځَىيثٍ  ٙىييوي يډ

ايه ډٺبڇ ويبٵشيڈ.  يٍا ډىبٕت سَ اُ ٙمب ثَا يٕچ٦ىز هبڅيٖز ي ډب ثٍِځبن ٙوٞ يٍيپٍ اٚبيي. وَ

مبن يه آثب ي اػياىيَُٕډثَ بن اُ َمٍ ًٕ ىميَ ٽٍ اََيه څل٪بر ه٦يىٍ ادٔ ثَ ډب ډىز ځٌاٍىٌ ي 

شبوشبن ٍا يڈ ٍ٭ي٭٪ يه ٽٚشيسوز ػچًٓ ٵَډبييي سب ثب ىٍ ىٕز ځَٵشه ٕپبن ا َي، ثىيآ يٵَيى ډ

 ٹجبى ي.يثٍ ٕبكڄ اډه آٍاډ٘ ثَٕبوٙپه  يٽٚش يي ډًع َبٕوز  يالة َبيثٍ ٕالډز اُ ٕ

ُاوً ُى. سمبڇ ثٍِځبن ِىځَى يَٕ وڂبٌ ىاٙشٍ ثًى، ىٍ ډٺبثڄ  يَمبو٦ًٍ ٽٍ سبع ٍا ثب ىي ىٕز ثبال

ثَ ډب ډىز  ٽَىوي، يپٞيا ځٶشىي: يٕؼيٌ ډ ِىځَى يٽٍ ثٍ  يدٚز َٕ اي ثٍ هبٻ اٵشبىوي ي ىٍ كبڅ

سًاوي اُ  يثٍ ٹيٍر وياٙز ي ىيٕز ىاٙز سب ډ يډيچِىځَى يځٌاٍىٌ ي ثَ سوز ػچًٓ ٵَډبييي. 

 ،ٽَى ياځَ ثب و٪َ ثٍِځبن ډوبڅٶز ډ؟ ٽَى ياډب ؿٍ ٽبٍ ثبيي ډ ىيٍ ثمبوي. يه٦َوبٻ ٕيبٕ يَب يثبُ

 ٍا دٌيَٵز.  يدٔ ثٍ وبؿبٍ ٙبَىٚبَډمپه ثًى ثٍ َٕوًٙز ثَاىٍاو٘ ىؿبٍ ًٙى. 

 يايٹبر ََ ؿٍ ثَا يثيان ىاٙز. ځبَ يي َٕاوؼبڇ ٹيٍر ثٍ آن ٍٕيي، ٽٍ ډيڄ ٽمشَ

ثٍ  ي. دٔ آن ثٍ ٽٍ وٚيىيًٙ ي، اُ آن ىيٍ سَ ډيثيٚشَ سالٗ ٽى يثٍ ؿيِ يىٕشيبث

 اوش٪بٍ... سب هًإز هيايبن ؿٍ ثبٙي.

 ىيٌيدب يوًٙشٍ: ٭چ                                                                                                                                 دبيبن

 َٕځٌٙز هَٖي ...اىاډٍ ىٍ

 ٹٖمز س١ًيلبر

 يايڃ ٍا ثٍ څٺت ٙبَ ياٵَاى ٥جٺٍ  يوبډييوي. ىٍ ىيڅز ٕبٕبو يدبىٙبَبن ايَان ٍا ٙبَىٚبن ډ -1

ٽَىوي.  يډ يٽٍ ىٍ اٽىبٳ ٽًٍٚ ٵَډبوَياي يسيًڅياٍ يهًاويوي. ايه ٥جٺٍ ډَٽت ثًى اُ اډَا يډ
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دىبٌ ٙبَىٚبٌ ايَان ٽٚييٌ ثًىوي، ډَٚي٣ ثَ ايىپٍ ديًٕشٍ ٽٍ هًى ٍا ثٍ  يىيڂَ ٙبَبن ٽًؿپ

َٙاي٤ ىاىن هَاع َڈ ثًىٌ  يٕذبٌ هًى ٍا ىٍ اهشيبٍ َٕيٍ ي ډوييڇ هًى ثڂٌاٍوي ي ځًيب اُ ػمچٍ 

٭َة كيٌَ. آډيبوًٓ ىٍ ١مه ډچشِډبن ٍٽبة ٙبدًٍ  يإز ويِ اُ ايه ٙبَبن ثًىٌ اوي. ډبوىي اډَا

دًڅََ وبڇ ډ٦ي٬ ٙبدًٍ  يويبن وبڇ ثَىٌ إز. ىٍ ثيه اڅىَُيه دبىٙبَىيڇ اُ ٙبَبن هيًويبن ي اڅجب

ځَٵشىي. ډبوىي  يٙيوي َڈ څٺت ٙبٌ ډ يډىًٞة ډ يٽٍ ثٍ كپًډز ډى٦ٺٍ ا يٙبَِاىځبوثًى. 

ٽَى ي ٙبٌ  يََډِى ايڃ )ََډِى اٍىٙيَ ( ٽٍ دي٘ اُ ػچًٓ ثٍ سوز  ثَ اٍډىٖشبن كپًډز ډ

ٽَى. اُ  ي) ثَُاڇ ( ايڃ ثب څٺت ځيبوٚبٌ ثَ ځيالن كپًډز ډٙي. يََاڇ   يثٍِٿ اٍډىيبن وبډييٌ ډ

سب هًى ٍا  ٙيوي يډىًٞة ډ يډى٦ٺٍ اٹييڈ اڅيبڇ ٍٕڈ ثَ ايه ثًى ٽٍ دَٖان دبىٙبٌ ثٍ كپًډز 

( ٽٍ كپَان  يوٍَٕ ) ٙبٌ آس ،ډبوىي دَٖان ٙبدًٍ ايڃ ډُيب ي آډبىٌ ٽىىي. يدبىٙبَ يكَٵٍ  يثَا

ثٍ . ٙي يډٙي ي ٙبدًٍ ٽٍ كبٽڈ ډيٚبن ي ډيٚبن ٙبٌ وبډييٌ  يٕيٖشبن ثًى ي ٕپبوٚبٌ وبډييٌ ډ

 وبډييوي.  يايه ػُز ٙبٌ ايَان ٽٍ ىٍ ياٹ٬ ٙبٌ ٙبَبن ثًىٌ ٍا ٙبَىٚبٌ ډ

ډشيايڃ ځَىيي،  يإالډ يىيڅز َب يډىٞت يُاٍر ا٭٪ڈ ٽٍ هچٶب ثَٹَاٍ ٽَىوي ي ىٍ ډيبن َمٍ  -2

سٺچيي ډٖشٺيڈ اُ ډىٞت يٍُٿ ٵَډبىاٍ ٕبٕبويبن ثًىٌ إز. ًٍٝر ٝليق ايه ٽچمٍ ٩بََاً ٥جٸ 

ٵيَيُ آثبى ٵَډَياٍ إز وٍ ٵَډبىاٍ. ډ٬ ًڅټ ىٍ ډشًن ًٍٕ ٕوه  يجٍ يٍُىٙز ي ٽش يٽشيجٍ 

ٽَىن ٽًٍٚ ٌٍ ااي اى يي٩يٶٍ إز. (( ٵَډبوياٍ ثٍِٿ )) ايه ٽچمٍ  يٵَډبىاٍ وًٙشٍ ٙيٌ. ډٮى

ىٍ ايىؼب  ىاىٌ إز. يهًى اوؼبڇ ډ يىٍ اٽظَ ډًاٹ٬ ويِ اډًٍ ٍا ثىبثَ ٍا يسلز و٪َ دبىٙبٌ ثًى، يڅ

سَ إز ي َمڂبن ثب  يډَىڇ دٌيَٵشى ييُيَ ا٭٪ڈ اُ ىيي ٭بډٍ  ٶ٨، ؿًن څيثٍ ٭چز ١َيٍر ىإشبو

څٺت ىيڂَ يُيَ ى. ًٙ ييٍُٿ ٵَډياٍ إشٶبىٌ ډ يىاٍوي، اُ يُيَ ا٭٪ڈ ثٍ ػب يآن آٙىبي يډٮىب

 ا٭٪ڈ َِاٍدز يب َِاٍثي إز.

 .ٽًاى -3

، ايه َٶز هبوًاىٌ ىٍ ايَان يػًى يي ٕبٕبو ي، اٙپبوي، ٕچًٽيىٍ سمبڇ ىيٍان َوبډىٚ -4

آوبن ٹبىٍ ثٍ كٶ٨  يثًىوي. َُٙيبٍان ثيين دٚيجبو ييٕي٬ ي ٹيٍر و٪بډ يُډيه َب يىاٙشٍ، ىاٍا

َڈ ىٍ ٙپڄ كپًډز ايه َٶز هبوًاىٌ ىٍ ُډبن اٙپبويبن ي  يٹيٍر هًي٘ وجًىوي. اڅجشٍ ٵَٷ َبي

ٽبډالً ډؼِا  يٕبٕبويبن يػًى ىاٙز. ىٍ ُډبن اٙپبويبن ََ يټ اُ ايه َٶز هبوًاىٌ ىٍ ډى٦ٺٍ ا

سيًالر ثًىٌ ي ٙپڄ ډچًٻ اڅ٦ًايٴ ىٍ ډمچپز ٽبډالً ډٚوٜ ثًى. اډب ىٍ ُډبن ٕبٕبويبن ََ  يىاٍا

طَير، ُډيه ي ٹيٍر ثًىوي ي ىٍ ٽىبٍ َڈ ثب َڈ  يمچپز ىاٍايټ اُ ايه َٶز هبوًاىٌ ىٍ سمبڇ ډ
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ٙي. ىٍ  يثٍ وٖجز اٙپبويبن ډ يسَډٺشيٍ يٽَىوي. ايه اډَ ثب٭ض ايؼبى كپًډز ډَٽِ يٍٹبثز ډ

اُ كپًډز ډچًٻ اڅ٦ًايٴ ثَ ػب ډبويٌ اُ ُډبن اٙپبويبن ي كپًډز  يسَٽيج يياٹ٬ ٭َٞ ٕبٕبو

ډبويٌ اُ ډچًٻ اڅ٦ًايٴ، هًى  يب ي اَٙاٵِاىځبن ثبٹثًى. ثٍ ايه ٙپڄ ٽٍ وؼج يىيًاو يډ٦چٺٍ 

 ٙيوي.  يىيًاو يكپًډز ډ٦چٺٍ  يسٚپيڄ ىَىيٌ 

5- SUREN 

 KARINٹبٍن  -6

ىٍ آييه ډيظٌَ )ډَُ(  يػىڀ، كمچٍ ي ديَيُ يوبڇ هيا ) يََاڇ ( يٍطَٱىٍ يب ثَُاڇيََاڇ.  -7

 إز. يدَٕش

اكشَاڇ اُ ٍٽ٫ً ي ٕؼيٌ ىٍ ډٺبثڄ ډٺبڇ ثبالسَ إشٶبىٌ  ياىا ياځَ ؿٍ ىٍ ىإشبن ثيٚشَ ثَا -8

اكشَاڇ ىٍ ثيه دبٍٕيبن ثٍ ايه ٙپڄ ثًىٌ ٽٍ  يثٖيبٍ ډًَٕڇ اىا ياُ ٍيٗ َب ييپ يٙيٌ، يڅ

ٽَىوي.  ياكشَاڇ ي ا٥ب٭ز ثٍ ٥َٳ ػچً ىٍاُ ډ يىٕز ٍا ثَاٵَاٙشٍ، اوڂٚز ٕجبثٍ ٍا ثٍ وٚبوٍ 

ي  يٕچ٦ىش يٙبډڄ كچٺٍ  ييَ ثبثپبن ىي ٭الډز ٙبََمبو٦ًٍ ٽٍ ىٍ وٺ٘ ٍػت، آن ځبٌ ٽٍ اٍىٙ

ًٙى. اډب ىٍ ايه ىإشبن ثيٚشَ اُ  يىاٍى، ىييٌ ډ يٍا اُ اًٌٍَ ډِىاٌ ىٍيبٵز ډ يدبىٙبَ ي٭ٞب

 سَ إز. يدٌيَٵشى يسٮ٪يڈ ي ٕؼيٌ إشٶبىٌ ٙيٌ ؿًن اُ ىيي ډَىڇ اډَيُ

 ٕذبَبن إز. ،اٝٶُبن يوبڇ ىيڂَ ٹييم -9

ٹيٍر  يىاىوي، ىاٍا يٍا سٚپيڄ ډ ياػشمب٭ يىٍ ٭َٞ ٕبٕبويبن ٍيكبويًن ٽٍ ثبالسَيه ٥جٺٍ  -11

 يثًىوي. اٍىٙيَ ثبثپبن ډإٕٔ ايه ٕچٖچٍ، هًى اُ وظڄ ٕبٕبن ٍئئ ډٮجي آوبَيشب يي وٶًً ٵَاياو

ًىوي. ىٍ اٍٽبن ىيڅز ث يوٶًً ي ٹيٍر ٵَاياو يىاٍا يَُٙ إشوَ دبٍٓ ثًى. ثىبثَايه ډٺبډبر ٍيكبو

ډچًٻ اڅ٦ًايٴ ٹَيه ي َمييٗ يپييڂَ ثًىوي ي ډٮمًالً ىٍ اىياٍ ١ٮٴ ي  يٍيكبويًن ي وؼجب

ډًثيان ٽٍ ډىِڅز دبح  يٚيوي. ٍئئ َمٍ يډوبڅٶز ثب دبىٙبٌ َميٕز ډ ياول٦ب٣ ىيڅز ثَا

ٙيٌ  يىاٙز، ډًثيان ډًثي ثًى. ٩بََاً ٙوٜ ډًثيان ډًثي س٤ًٕ دبىٙبٌ اوشوبة ډٍا ٍُىٙشيبن 

يڅز كٸ ٹ٢بير ىاٙشىي ي طجز يالىر، ٕجبة ٹيٍر ٍيكبويًن ٵٺ٤ ايه وجًى ٽٍ اُ ػبوت ىإز. ا

اٹشياٍ آوبن ىاٙشه اډالٻ ي ُډيه  يي ٱيٌَ ثب آوبن ثًى، ثچپٍ ٭چز ٭ميٌ  يٹَثبو ،س٦ُيَ، ي٭َيٕ

 ي طَير َىڂٶز ثًى.  يٍُا٭ش يَب
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 يٍسجٍ  ُ كيض وٖت َڈَٶز هبويان ډمشبُ ايَان كٸ ىاٙشىي سبع ثَ َٕ وُىي ي ا يا٭٢ب -11

ىيڂَ ثٍِځبن اٱچت ٽالٌ ٽًؿپشَ ثًى.  يسبع ٙبَىٚبَبن ٕبٕبوٵٺ٤ سبع آوبن اُ  ،ٙبَبن ثًىوي

 وُبىوي.  يٙپڄ ثَ َٕ ډ يثچىي إشًاوٍ ا

ثبٙي. ايه ډَٯ ثٍ  ييٍطَٱه، ډ يػىڀ يب ديَيُ يهيادَويٌ ډًًٕڇ ثٍ ياٍِٱىٍَ، ډ٪َُ  يثبڃ َب -12

 ثبُ يب ٙبَيه إز. يثٮ٢ ي٭ٺييٌ 

 ثٍ وٚبوٍ اكشَاڇ. -13

 .ٕذبَبن -14

ٽَى.  ييشب يب وبَيي ياٹ٬ ىٍ إشوَ دبٍٓ ثًى ٽٍ اٍىٙيَ ثبثپبن ىٍ آوؼب سبػڂٌاٍډٮجي آوبَ -15

 ٽَىٌ اوي. يسبػڂٌاٍ يىيڂَ يىٍ ػبَب ياُ ٙبَبن ٕبٕبو ياڅجشٍ ثٮ٢

ثب ٙ٘ َُٙ ىيڂَ ٽٍ ىٍ ٽىبٍ  دبيشوز ٕبٕبويبن َُٙ سيٖٶًن ثَ ٕبكڄ ىػچٍ ثًى. سيٖٶًن -16

 ٙيوي. يَٶز َُٙ هًاويٌ ډ يَڈ ٕبهشٍ ٙيٌ ثًىوي، ډؼمً٭بً ډيائه ثٍ ډٮى

ه ٽىىي. ييهًى سأىبوٚبن ٍا يىٍ ايع اٹشياٍ سًاوٖشىي ػبوٚ يه ٙبَبن ٕبٕبويسَسىُب ٹيٍسمىي -17

ٕچ٦ىز ىٍ آن ىيٌٍ َ ثبثپبن ي ٵَُويٗ ٙبدًٍ ايڃ وبڇ ثَى. ډٮمًالً يًٙى اُ اٍىٙ يآن ػمچٍ ډ اُ

 ٽَىوي. ياوشوبة ډ يبن ىيىډبن ٕبٕبويي ٽٍ دبىٙبٌ ٍا اُ ډيه ٹيثًى ثب ا ياوشوبث

 وبډييوي.  يٕذبَيبن ٍا ٕذبَجي يب ٕذُجي ډ يػىڂبيٍان ي ٵَډبويٌ  يٍئئ ٥جٺٍ  -18

 ځٶشٍ اوي. يٍا دٚشيڂجبن ٕبالٍ ډ يٍئئ ډلبٵ٪بن ٕچ٦ىش -19

 يىيڇ ( هًى ىيىډبن ٕچ٦ىش يدبٍٕ يډمشبُ ىٍ ُډبن ٕبٕبويبن ) ىيٌٍ  يايڅيه هبوًاىٌ  -21

ثًى ي ثٮي اُ آن ًٍِٕن دَُچًَ، ٽبٍِن دَُچًَ، ٕذبَجي دَُچًَ، ٕذَىييبى، ډَُِان، ي ىيىډبن َٶشڈ  يٕبٕبو

وُبيوي ) ىٍ َُٕډيه ډبى (،  ي، ٽبٍن ىٍ كًاڅ يځًيب ُيڀ يب ُيټ ثًىٌ إز. ثىبثَ ٍيايز ٥جَ

، ي ٕذبَجي ىٍ ىَٖشبن ځَځبن اٹبډز ىاٙشىي. اُ ٥َٳ يٖشبن، ٕذىييبى ىٍ ا٥َاٳ ًٍٍٕن ىٍ ٕي

ٽبٍن ي ُاىځبَ٘ اٍىٙيَ هًٌٍ ياٹ٬ ىٍ دبٍٓ ثًىٌ إز؛ ويِ  يىاويڈ ٽٍ ًٕهَ اُ سومٍ  يىيڂَ ډ

 يوِىيټ ويٚبثًٍ ثٍ وبڇ ًٍٕن ډًًٕڇ ثًىٌ إز؛ ي َڈ ډ يي ىَ يوِىيټ ٍ يىاويڈ ٽٍ ٍيى يډ

 يثبٍيه ىٍ وبكيٍ  يآثَيان ياٹ٬ ىٍ ىٙز ا يٍ اُ هبويان ٕذىييبى اَڄ ٹَيٍ ىاويڈ ٽٍ ډَُوَٕ
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ٙبدًٍ اُ اػياى  يځيٌَ ٍا ىٍ ثچًٻ ډؼبيٍ، يٮى ياٍىٙيَ هًٌٍ دبٍٓ ثًىٌ إز، ي ايه ٹَيٍ ي ٹَيٍ 

يبثيڈ ٽٍ اډالٻ يإذًََان ىٍ َٕإَ ٽًٍٚ  ياٍص ثَى ي ډًاٍى ثٖيبٍ ىيڂَ. اُ ايه ډ٦بڅت ىٍ ډ

ًٙى ي ىٍ  يډلًٖة ډ يډوًٞٝبً ىٍ ډبى ي دبٍر ٽٍ ډُي ىيڅز اٙپبو ايَان دَاٽىيٌ ثًىٌ إز،

ډِثًٍ ىٍ ايه ايبالر وِىيټ ثٍ  يإز. اډالٻ هبويان َب يايبڅز دبٍٓ ٽٍ ډىٚبء ىيىډبن ٕبٕبو

بٍٕ ىٍ آوؼب ډمپه وجًى. ٩بََاً َميه ي سٚپيڄ اٹ٦ب٭بر يٕيٮٍ ي سيًالر يټ ٽ َڈ ٹَاٍ ىاٙز

 يىيٌٍ ٕبٕبو يثًىٌ إز ٽٍ ثٍ سيٍيغ سيًڃ ىاٍان ثٍِٿ ٍا ىٍ ٥ ياُ ٭چڄ ٭ميٌ ا يوپشٍ يپ

ي٬١ ډچًٻ اڅ٦ًايٴ ٽٍ ىٍ  يىٍ آډيوي ي سب كي يوؼجب ي اَٙاٳ ىٍثبٍ يډؼجًٍ ٽَى سب ىٍ ُډٌَ 

ٹييڈ  يٽٍ ػبډٮٍ  ياىوي. اډب سب ُډبوىاٙز ٍا اُ ىٕز ى يثبٍُسَ ثًى ي ومًى ثيٚشَ ياٙپبو يىيٌٍ 

هًى ٍا ثب ىيٍ ) يئ ( وڂبَياٙشىي. ډظالً ََ يٹز  يثًى، يإذًََان ٭الٹٍ ي اوشٖبة ثبٕشبو يثبٹ

 اُ يإذًََان وبڇ ثَىٌ اوي، ٱبڅجبً إڈ ٹَيٍ ٍا ًٽَ ٽَىٌ اوي. يډًٍهبن اُ ډىٚبء يپ

ډوًٞٛ ثًى، ىٍ ډٮبثي س٤ًٕ َيَثيان اػَا  يٽٍ ډٖشچِڇ ا٥ال٫ ي سؼَثٍ  يسَٚيٶبر ډٌَج -21

 څٶ٨ َيَثي ٍا )) هبىڇ آس٘ (( ځٶشٍ إز. يډٮىب يٙي. هًاٍُډ يډ

ٍيى  يٍٵشىي. اكشمبڃ ډ يٽٍ ځڄ َٕ ٕجي څٚپَ ٕبٕبويبن ثٍ ٙمبٍ ډ يىٍػٍ ىيډ يوؼجب -22

هًي٘  ياډًٍ ٍ٭بيب ياٱچت إًاٍان ىٍ ُډبن ٝچق ىٍ اډالٻ هًى ُيٖشٍ ي ډٚٲًڃ ٍُا٭ز ي اىاٌٍ 

 ثًىوي.

٭جبٕيٖز ٽٍ ثٍ ىي دَٖ هًى اډيه ي ډأډًن دىي  ياٝڄ ايه ٕوه اُ َبٍين اڅَٙيي هچيٶٍ  -23

 ىاى.  يډ

ايه َُٙ  يىٍ ځىؼټ )ٙيِ ( ياٹ٬ ىٍ آًٍثبيؼبن ثًى. آسٚپيٌ  يآًٍځٚىٖت يب آس٘ ٕچ٦ىش -24

 يىٍ ايبڇ ٕوش يايَان ډٺيٓ ي ډلشَڇ ثًىٌ إز. دبىٙبَبن ٕبٕبو يٕچٖچٍ َب يىٍ ٭ُي َمٍ 

ٽَىوي. الُڇ ثٍ ًٽَ إز  يٙشبٵشىي ي ٍُ ي ډبڃ ي ډچټ ي ٱالڇ ىٍ آوؼب وٌٍ ډ يثٍ ُيبٍر ايه ډٮجي ډ

ايَان ثًى. آًٍٵَوجٰ  ياػشمب٭ يٽٍ ىٍ آن ُډبن ٍٕ آس٘ يػًى ىاٙز ٽٍ ډشٮچٸ ثٍ ٍٕ ٥جٺٍ 

ډَُ آس٘  ػىڂيبن يب آس٘ دبىٙبٌ ي آًٍثَُيه ي، آًٍځٚىٖت آس٘ ٥جٺٍ يٍيكبو يآس٘ ٥جٺٍ 

 ٽٚبيٍُان. ي٥جٺٍ 

 ه ٹًڇ ثًىوي.يِ ىٍ اثشيا اُ ايڂبٌ ٹًڇ ډبى ثًى. ډٲبن ويؼبن ػبيب آًٍثبيآسَيدبسه  -25
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اُ  يٙيوي. ََ ياكي يبىٌ و٪بڇ ثٍ هيډز ځَٵشٍ ډيىٍ د ييز ٍيٕشبيبن ػمٮيڂبن َب اُ ډيدب -26

ِار يڂبن كٶب٩ز اُ سؼُيدب يٶٍ يثًى. ي٩ ڂبن ٕبالٍيدبثٍ وبڇ  ياٵَٖ يڂبن سلز ٵَډبويَيدب

ؼبى إشلپبډبر، كٶَ ٽَىن يي ا يٕىڂَثىي يثٍ ًٕاٍان، اوؼبڇ ثَوبډٍ َب يٕذبٌ، هيډز ٍٕبو

ٌِ يه اٵَاى ډؼُِ ثٍ ٕذَ ي ويىٙمه ثًى. ا يىٵب٭ يًاٍَبيًٍٗ ثٍ ىيٽبٍ ځٌاٙشه سچٍ ي  يه ثَايُډ

 يجبويٍا ډلبٵ٪ز ي دٚشڂَ يٙيوي سب َمي يڂَ ػم٬ ډيپييټ يٍٚ وِىييان وجَى َميثًىوي ي ىٍ ډ

ه ثًى. ثَځَٵشٍ اُ ييآن َب دب يػىڂ يٍ يي ىٍ ٽڄ ٍيك يو٪بډ يي، ٽبٍآيو٪بډ يٽىىي. آډًُٗ َب

 ىٽشَ ٽبيٌ ٵَم.  يوًٙشٍ  ياٍس٘ ٕبٕبو يٽشبة ًٕاٌٍ و٪بڇ ُثيٌ 

ه ٙجبوٍ ي ٽبٍ ځٌاٙشه يي ٽىشَڃ، ٽم ي٘ اُ يٹ٫ً ػىڀ، ثبٍُٕيد يػىڂ يډى٦ٺٍ  ييٙىبٕب -27

 يثًى. ثَځَٵشٍ اُ ٽشبة ًٕاٌٍ و٪بڇ ُثيٌ  ياٽشٚبٵ ي٘ ٹَايالن ي ځَيٌ َبيٴ ديچٍ ي٩بىاڇ اُ ػم

 ىٽشَ ٽبيٌ ٵَم.  يوًٙشٍ  ياٍس٘ ٕبٕبو

ٵَُوي اٍىٙيَ ثبثپبن ډإٕٔ  يٙبدًٍ هًة ٍا ٙبدًٍ ايڃ ٕبٕبو يويٚبثًٍ يب ويًٙبدًٍ ثٍ ډٮى -28

اُ دبىٙبَبن سًٍان ٍا ډٲچًة ي ډٺشًڃ ٕبهشٍ ثًى،  يٽٍ يپ يايه ٕچٖچٍ ىٍ هَإبن ي ىٍ ډلچ

 ادَوُب ٙي. يوبكيٍ  يياليز اثََُٙ يٮى يسإٔئ ومًى. ايه َُٙ ٽَٕ

ىٍ آن ډى٦ٺٍ ثٍ  يو٪بډ يه ىٍػٍ يډَُثبوبن ثًى ٽٍ ثبالسَ يثَ ٭ُيٌ  يډلبٵ٪ز اُ وٺب٣ ډَُ -29

 ا ثَ ٭ُيٌ ىاٙشىي.ه ٍيَان ُډيا يآډي. ډٮمًالً ؿُبٍ ډَُثبن كٶب٩ز ؿُبٍ ًٕ يكٖبة ډ

ثًىٌ  ياُ ٭ىبييه و٪بډ ي، هبويان ډَُان َميٍٚ ٭ُيٌ ىاٍ ثٖيبٍيٕبٕبو يىٍ ٥ًڃ ٽڄ ىيٌٍ  -31

 ِ اُ آوبن ثًى.يه ويٽٖت ٽَىوي. ثَُاڇ )يََاڇ( ؿًث يي اٵشوبٍار ٵَاياو

ٙيٌ آٍيبوب ثًى اډب  يايَان ډلًٖة ډ يوبڇ ايه َُٙ ٽٍ ىٍ ځٌٙشٍ َميٍٚ ػِء َُٕډيه اٝچ -31

 ًٙى.  يىٍ ايىؼب اُ َمبن څٶ٨ آٙىبسَ ََار إشٶبىٌ ډ

 .ياٵٲبوٖشبن ٽىًو -32

 يڅٶ٨ يإشَيًٙبن ٕبالٍ يب يإشَيًٗ ثي ثٍ ډٮىيوي.يوبډ يه ډٺبڇ ٍا يإشَيًٙبن ٕبالٍ ډيا -33

 ٙي.   يثًى. ايه ډبڅيبر ثيٚشَ سلميڄ ٵالكبن ډ يٍئئ ٵالكبن إز. اي ٍئئ ډبڅيبر ا١ٍ

ه ىٕز ثٍ ثبال ىٕز، ىٍ آن ىيٌٍ ىٕز ٍا ثَاٵَاٙشٍ، اوڂٚز يياكشَاڇ دب ياىا يثٍ وٚبوٍ  -34

ىيٍ  يٽٍ اُ ُډبن َب يٽَىوي. ٹب٭يٌ ا ياكشَاڇ ي ا٥ب٭ز ثٍ ٥َٳ ػچً ىٍاُ ډ يٕجبثٍ ٍا ثٍ وٚبوٍ 
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ػبَب ثىب  يبٍياكشَاڇ ىٍ ثٖ يه دبٍٕيبن ډًَٕڇ ثًى. ډ٦بڅت وًٙشٍ ٙيٌ ىٍ ډًٍى سٮ٪يڈ ي اىايىٍ ث

ًٙى سب ثبال آيٍىن  يثٍ ١َيٍر ىإشبويٖز، )سٮ٪يڈ ٽَىن اُ ىيي ډَىڇ اډَيُ ٍاكز سَ دٌيَٵشٍ ډ

ٚشَ ٍٕڈ ثَ اٵَاٙشه اوڂٚز يٍٕي اډب ث يز َڈ ثٍ و٪َ ومياوڂٚز ٕجبثٍ.( ََ ؿىي هالٳ ياٹٮ

ٽٍ اٍىٙيَ  يبواكشَاڇ ي ا٥ب٭ز ىٍ وٺ٘ ٍٕشڈ، ُډ يىٕز ثًى. ثبال آيٍىن اوڂٚز ٕجبثٍ ثٍ وٚبوٍ 

ثٍ ػب  ياُ وٺ٘ َب يبٍيىاٍى ي ثٖ يثبثپبن ٭الئڈ ٹيٍر ٍا اُ اًٍَډِى )اًٌٍَ ډِىاٌ( ىٍيبٵز ډ

 ًٙى.  ييٌ ډيى يډبويٌ اُ ٭ُي ٕبٕبو

 ثبٙي. يه ٹًڇ ډيِ ثَ ځَٵشٍ اُ ايٖشبن ويوبڇ ٕ -35

 ، إز.ػِء آن ثًىوي يالن ي ډبُويٍان ٽىًويثلَ هٍِ ٽٍ ىي إشبن ځ يػىًث يوًاك ٺًٞىډ -36

 .ِاؤيث -37

 .ثيه اڅىَُيه -38

 بوًٓ ٍا ٙپٖز ىاى. يډٺًٞى ٙبدًٍ ايڃ إز ٽٍ اډذَا٥ًٍ ٍيڇ ياڅَ -39

 ډٺًٞى ٙبدًٍ ىيڇ إز.  -41

ه، ٽبډجبىن ي ٽَډبوٍٚ ًٽَ يه، ٹَډبٕيه َُٙ ىٍ ډىبث٬ ډوشچٴ ٹَډٖيا يِميٹي يوبڇ َب -41

 يٌ إز. يځَى

 .آسَيدبسىب -42

 . يٽبٕش -43

 وي. ثًىڂَ اَٙاٳ ٽٍ ٕبٽز ډبويٌ ياٙبٌٍ ثٍ ى -44

 اٙبٌٍ ثٍ َٕ ثُمه ٽٍ وپىي اُ سه ػيا ًٙى.  -45

 يٌ إز. يٽٍ ثٍ اطجبر وَٕ يىاوٖشىي. و٪َ يبن ٍا اػياى هًى ډيبن َوبډىٚيٕبٕبو -46

بن يػًى ىاٙشٍ ي يكپًډز ٕبٕبو ييان اُ اثشيايثَهالٳ آوـٍ ىٍ ىإشبن آډيٌ، ٕذبٌ ػبي -47

بٵز. ي يڄ ډيٽًؿټ ثًىوي سٚپ يه َبيُډ يىٍػٍ ىيڇ ٽٍ ىاٍا يوٶَار آن اُ ىَٺبوبن ي وؼجب

ه ىاٍان يي ٙوٜ ٙبَىٚبٌ ىٍ ډٺبثڄ ُډ يٚشَ كپًډز ډَٽِيثب٭ض ٹيٍر ث يه ٕذبَييػًى ؿى
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بن يىٍ ُډبن ٕبٕبو يه ٹيٍر كپًډز ډَٽِيي. ثىبثَايځَى يبن ډيثٍِٿ وٖجز ثٍ ُډبن اٙپبو

 ثًى. ياٙپبو ي٘ اُ ىيٌٍ يث

 ٕىمَي. -48

 alipayandehjahromi@gmail.comايميل:       علي پايىذٌ وًشتٍ: 
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