
 .یکی تْد، یکی ًثْد. غیز اس خذا ُیچ کس ًثْد

ی هطْرتی گذاضتٌذ کَ  کزدًذ. یک رّس یک جلسَ تْدًذ در ّالیت جاتلقا کَ تا فالکت ّ تذتختی سًذگی هی شپش تا سه

 .ظ ضًْذتْاًٌذ اس ایي ّضؼیت خال تا ُن هطْرت کٌٌذ، تثیٌٌذ چطْر هی

ی فؼالیتواى هطخع ًیست. تایذ اس ُن جذا ضْین، ُز کذاهواى  ی تذتختی ها اس ایي است کَ حْسٍ ُوَ»ضپص اّل گفت: 

ی  تؼذ تػوین گزفتٌذ ُز کذام حْسٍ« درستص ُویي است.»دّ ضپص دیگز ُن گفتٌذ: « تزّین سز ّقت یک گزٍّ خاغی.

 .کارضاى را هطخع کٌٌذ

سز ّقت هلک التجار چْى ًسل اًذر ًسل خاًذاى ها تا تشرگاى ًطست ّ تزخاست  رّم هي هی»ضپص اّل گفت: 

 «.اًذ داضتَ

 «.ی هص حسي تیل سى. اغْال خْى آدم ثزّتوٌذ تَ هشاج هي ساسگار ًیست رّم تَ خاًَ هي ُن هی»ضپص دّم گفت: 

 «.ُای خْدم رّم تَ ّالیت غزتت پیص فک ّ فاهیل هي ُن هی»ضپص سْم گفت: 

 .ضپص جْاًوزداًَ تز سز ّ رّی ُن تْسَ سدًذ ّ خذاحافظی کزدًذ ّ اس ُن جذا ضذًذتاری سَ 

التجار. ضة تْد ّ هلک التجار در پطَ تٌذ خْاتیذٍ تْد. ضپص تیٌْا تا غثح هٌتظز   ی هلک ضپص اّل هستقیوا رفت تَ خاًَ

اگز تا »التجار تَ ضپص افتاد، گفت :   التجار اس خْاب تیذار ضذ ّ اس پطَ تٌذ آهذ تیزّى. ّقتی چطن هلک  ًطست تا هلک

 «.ا دم حجزٍهي کاری داری، حاال فزغت ًیست. ظِز تی

 .ضپص تیچارٍ تا ظِز گزسٌگی کطیذ ّ تؼذ رفت تَ حجزٍ

 «خْاُی پذر جاى؟ چَ هی»التجار تَ ضپص گفت:  هلک

  تػذقت گزدم، تٌذٍ تَ یک هزیضی غؼة»ضپص کَ ًسل اًذر ًسل تا تشرگاى ًطست ّ تزخاست کزدٍ تْد، گفت: 

ن اس خْى حضزت ػالی است. لذا جِت خْى خْری ام. حکین گفتَ دّای درد هي دّ قْرت ّ ًی الؼالجی دچار ضذٍ

 «.استؼالجی خذهت رسیذم

آخیص، حیًّْکی! پس تْ ُن تا هي ُوذردی؟ اتفاقا هي ُن کن »التجار سزی اس رّی تاثز ّ تاسف تکاى داد ّ گفت:   هلک

هزدم را تْی ضیطَ خًْی دارم ّ تَ ُویي خاطز هجثْرم تا ایي حال هزیض تٌطیٌن دم در حجزٍ ّ تا ُشار تذتختی خْى 

 «.ات را جای دیگزی حْالَ کٌذ کٌن. لذا هتاسفن. خذا رّسی

ضپص ستاى تستَ تا دل پز غػَ اس حجزٍ آهذ تیزّى ّ اس ًاراحتی رفت سز چِار سْق، خْدش را اًذاخت تْی جْی 

 .آب

 .ضپص دّم رفت سز ّقت هیزسا هص حسي تیل سى. هص حسي ًگاُی اس سز اّقات تلخی تَ اّ کزد

هص حسي دستص را دراس کزد طزف ضپص ّ « ام تزای غزف ًِار! هطذی، رّین سیاٍ، آهذٍ»ص تا ضزهٌذگی گفت: ضپ

 «.تفزها»گفت: 

ضپص رفت رّی دست هص حسي ّ رگ را پیذا کزد ّ تٌا کزد تَ هکیذى. قذری تقال کزد ّ ّقتی دیذ اس خْى خثزی ًیست 

 «سًی؟ د حساتی! تْ کَ خْى ًذاری چزا تی خْد تفزها هیهز»تا ػػثاًیت اس دست هص حسي پزیذ پاییي ّ گفت: 

 .تؼذ ُن اس سّر غػَ رفت هزکش تاسپزّری ّ در حال حاضز هطغْل تزک است

ای کَ ّفْر  جایی آهذٍ»ُایص. اُل فاهیل اس اّ استقثال کزدًذ ّ گفتٌذ:  ضپص سْم رفت تَ ّالیت غزتت پیص فک ّ فاهیل

رّین آًجا، خْى کساًی را کَ  ایگاٍ اًتقال خْى است. غثح تَ غثح تا ُن هیرسق ّ رّسی است. در ّسظ ضِز، یک پ

 «.کٌین اًذ تزای اُذای خْى، تا خیال راحت ًْش جاى هی آهذٍ

 .رفت تَ پایگاٍ اًتقال خْى ُایص هی ضپص سْم کَ ػاقثت تَ خیز ضذٍ تْد ُز رّس تا فک ّ فاهیل

 آخرین خبر

رساًذ.  ضاد، هزحْم ضپص سْم را تَ اطالع کلیَ دّستاى ّ آضٌایاى هی تا کوال تاسف ّ تحسز، درگذضت سًذٍ یاد رّاى

ضْد کَ آى خذا تیاهزس طثغ ضؼزی ُن داضتَ ـ  آخزیي تیت ضؼزی اس آى سًذٍ یاد کَ در ّاپسیي لحظات سزّدٍ )هؼلْم هی

 :ضْد تْضیح ًگارًذٍ( جِت درج ّ ثثت در تاریخ چاپ هی

 تیِذٍ گطتین در جِاى ّ تَ ًْتت

 !گزفتین در ّالیت غزتت« ایذس»

 .ُا افساًَ تٌْیسذ ًطیٌذ درتارٍ ضپص گیزین کَ آدم اگز ػاقل تاضذ، ًوی ها اس ایي داستاى ًتیجَ هی

 .ش ًزسیذ قػَ ها تَ سز رسیذ؛ غالغَ تَ خًَْ

 



 


