
جٕاَك ػاگزد بشاس، بی خبز بٕد كّ چّ دايی در راْغ گظتزدِ ػذِ. أ ًَی داَظت ایٍ سٌ سیبا ٔ يتؼخص كّ بّ 

بٓاَّ خزیذ پارچّ بّ يغاسِ آَٓا رفت ٔ آيذ يی كُذ، عاػك دنباختّ أطت ٔ در لهبغ طٕفاَی اس عؼك ٔ ْٕص ٔ 

 .تًُا بزپاطت

یك رٔس ًْاٌ سٌ بّ در يغاسِ آيذ ٔ دطتٕر داد يمذار سیادی جُض بشاسی جذا كزدَذ، آَگاِ بّ عذر ایُكّ لادر بّ 

حًم ایُٓا َیظتى ٔ بّ عالِٔ پٕل ًْزاِ َذارو، گفت: پارچّ ْا را بذْیذ ایٍ جٕاٌ بیأرد ٔ در خاَّ بّ يٍ تحٕیم 

 .دْذ ٔ پٕل بگیزد

 .ى ػذِ بٕد، خاَّ اس اغیار خانی بٕد، جش چُذ كُیش راسدار، كظی در خاَّ َبٕديمذيات كار لبالً اس طزف سٌ فزاْ

كّ عُفٕاٌ جٕاَی را طی يی كزد ٔ اس سیبایی بی بٓزِ َبٕد، پارچّ ْا را بّ دٔع گزفت ٔ  سیرین بن محمد

 .ًْزاِ آٌ سٌ آيذ

بّ داخم اطالی يجهم راًُْایی گؼت. أ يُتظز بٕد  سیرین ابن .تا بّ درٌٔ خاَّ داخم ػذ در اس پؼت بظتّ ػذ

 .كّ خاَى ْزچّ سٔدتز بیایذ، جُض را تحٕیم بگیزد ٔ پٕل را بپزداسد. اَتظار بّ طٕل اَجايیذ

پض اس يذتی پزدِ باال رفت. خاَى در حانی كّ خٕد را ْفت لهى آرایغ كزدِ بٕد، با ْشار عؼِٕ پا بّ درٌٔ اطاق 

 .گذاػت

نحظّ كٕتاِ فًٓیذ كّ دايی بزایغ گظتزدِ ػذِ اطت. فكز كزد با يٕعظّ ٔ َصیحت یا با  در یك سیرین ابن

 .خٕاْغ ٔ انتًاص، خاَى را يُصزف كُذ، دیذ خؼت بز دریا سدٌ ٔ بی حاصم اطت

 :خاَى عؼك طٕساٌ خٕد را بزای أ ػزح داد، بّ أ گفت

بّ َصیحت ٔ يٕعظّ گؼٕد ٔ اس خذا ٔ لیايت  سباٌ سیرین ابن !يٍ خزیذار اجُاص ػًا َبٕدو، خزیذار تٕ بٕدو

 .طخٍ گفت، در دل سٌ اثز َكزد. انتًاص ٔ خٕاْغ كزد، فایذِ َبخؼیذ. گفت چارِ ای َیظت بایذ كاو يزا بزآٔری

در عمیذِ خٕد پافؼاری يی كُذ، أ را تٓذیذ كزد، گفت: اگز بّ عؼك يٍ احتزاو َگذاری  سیرین ابن ًْیٍ كّ دیذ

اسی، االٌ فزیاد يی كؼى ٔ يی گٕیى ایٍ جٕاٌ َظبت بّ يٍ لصذ طٕ دارد. آَگاِ يعهٕو اطت كّ ٔ يزا كايیاب َظ

 .چّ بز طز تٕ خٕاْذ آيذ. يٕی بز بذٌ ابٍ طیزیٍ راطت ػذ

اس طزفی ایًاٌ ٔ عمیذِ ٔ تمٕا بّ أ فزياٌ يی داد كّ پاكذايُی خٕد را حفظ كٍ. اس طزف دیگز طز باس سدٌ اس 

ًت جاٌ ٔ آبزٔ ٔ ًّْ چیشع تًاو يی ػذ. چارِ ای جش اظٓار تظهیى َذیذ. ايا فكزی يثم بزق تًُای آٌ سٌ بّ لی

 .اس خاطزع گذػت

فكز كزد یك راِ بالی اطت، كاری كُى كّ عؼك ایٍ سٌ تبذیم بّ َفزت ػٕد ٔ خٕدع اس يٍ دطت بزدارد. اگز 

 را تحًم كُى، بخٕاْى دايٍ تمٕا را اس آنٕدگی حفظ كُى، بایذ یك نحظّ آنٕدگی ظاْز

بّ بٓاَّ لضای حاجت، اس اطاق بیزٌٔ رفت، با ٔضع ٔ نباص آنٕدِ بزگؼت ٔ بّ طزف سٌ آيذ. تا چؼى آٌ سٌ بّ 

 .أ افتاد، رٔی درْى كؼیذ ٔ فٕرا أ را اس يُشل خارج كزد


