
 .یعقْب لیث صفاسی ضثی ُش چَ کشد؛ خْاتص ًثشد

 .غالهاى سا گفت: حتوا تَ کسی ظلن ضذٍ؛ اّ سا تیاتیذ

 .پس اص کوی جست ّ جْ؛ غالهاى تاص گطتٌذ ّ گفتٌذ: سلطاى تَ سالهت تاضذ، دادخْاُی ًیافتین

 .اها سلطاى سا دّتاسٍ خْاب ًیاهذ؛ پس خْد تشخْاست ّ تا جاهَ هثذل، اص قصش تیشّى ضذ

 :دس پطت قصش خْد؛ ًالَ ای ضٌیذ کَ هی گفت خذایا

 .یعقْب ُن ایٌک تَ خْضی دس قصش خْیص ًطستَ ّ دس ًضدیک قصشش ایٌچٌیي ستن هی ضْد

 سلطاى گفت: چَ هی گْیی؟ هي یعقْتن ّ اص پی تْ آهذٍ ام؛ تگْ هاجشا چیست؟

آى هشد گفت: یکی اص خْاظ تْ کَ ًاهص سا ًوی داًن؛ ضثِا تَ خاًَ هي هی آیذ ّ تَ صّس، صى هي سا هْسد آصاس ّ اریت ّ 

 .تجاّص قشاس هی دُذ

 سلطاى گفت: اکٌْى کجاست؟

 .هشد گفت: ضایذ سفتَ تاضذ

 :ضاٍ گفت: ُشگاٍ آهذ، هشا خثش کي؛ ّ آى هشد سا تَ ًگِثاى قصش هعشفی کشد ّ گفت

 .هاى ایي هشد، هشا خْاست؛ تَ هي تشساًیذش حتی اگش دس ًواص تاضنُش ص

 .ضة تعذ؛ تاص ُواى سشٌُگ تَ خاًَ آى هشد تیٌْا سفت؛ هشد هظلْم تَ سشای سلطاى ضتافت

َ صذای عیص هشد سا ضٌیذ؛ دستْس داد تا چشاغِا ّ یعقْب لیث سیستاًی؛ تا ضوطیش تشٌَُ تَ ساٍ افتاد، دس ًضدیکی خاً

 .آتطذاًِا سا خاهْش کٌٌذ آًگاٍ ظالن سا تا ضوطیش کطت

 .پس اص آى دستْس داد تا چشاغ افشّصًذ ّ دس صْست کطتَ ًگشیست؛ پس دس دم سش تَ سجذٍ ًِاد

 .آًگاٍ صاحة خاًَ سا گفت قذسی ًاى تیاّسیذ کَ تسیاس گشسٌَ ام

 دضاُی چْى تْ؛ چگًَْ تَ ًاى دسّیطی چْى هي قٌاعت تْاى کشدى؟صاحثخاًَ گفت: پا

 .ضاٍ گفت: ُش چَ ُست؛ تیاّس

 .هشد پاسٍ ای ًاى آّسد ّ اص ضاٍ سثة خاهْش ّ سّضي کشدى چشاغ ّ سجذٍ ّ ًاى خْاستي سلطاى سا پشسیذ

 :سلطاى دس جْاب گفت

ٌت هي؛ کسی جشأت ایي کاس سا ًذاسد هگش یکی اص فشصًذاًن. آى ضة کَ اص هاجشای تْ آگاٍ ضذم؛ تا خْد اًذیطیذم دس صهاى سلط

 .ًطْد عدالت اجرای پس گفتن چشاغ سا خاهْش کي تا هحثت پذسی هاًع

 .چشاغ کَ سّضي ضذ ؛ دیذم تیگاًَ است. پس سجذٍ ضکش گزاضتن

شّسدگاس خْد پیواى تستن لة اها غزا خْاستٌن اص ایي سّ تْد کَ اص آى ضة کَ اص چٌیي ظلوی دس سشصهیي خْد آگاٍ ضذم؛ تا پ

 .تَ آب ّ غزا ًضًن تا داد تْ سا اص آى ستوگش تستاًن

 .اکٌْى اص آى ساعت تا تَ حال چیضی ًخْسدٍ ام

 گش تَ دّلت تشسی؛ هست ًگشدی؛ هشدی

 گش تَ رلت تشسی؛ پست ًگشدی؛ هشدی

 اُل عالن ُوَ تاصیچَ دست ُْسٌذ

 .گش تْ تاصیچَ ایي دست ًگشدی، هشدی


