
طر هحبتی کَ بَ کاُي بچَ ای ًسد استاد هعرفت رفت ّ گفت: "هادرم قصذ دارد برای راضی ساختي خذای هعبذ ّ بَ خا

 ".کٌذ. لطفا خْاُر بی گٌاُن را ًجات دُیذ قربانی هعبذ دارد، خْاُر کْچکن را

استاد سراسیوَ بَ سراغ زى رفت ّ با حیرت دیذ کَ زى دست ّ پای دختر خرد سالص را بستَ ّ در هقابل در هعبذ قصذ 

 .دارد با چاقْ سر دختر را ببرد
دّرٍ کردٍ بْدًذ ّ کاُي هعبذ ًیس با غرّر ّ خًْسردی رّی سٌگ بسرگی کٌار در جوعیت زیادی زى بخت برگطتَ را 

 .هعبذ ًطستَ ّ ضاُذ هاجرا بْد
استاد بَ سراغ زى رفت ّ دیذ کَ زى بَ ضذت دخترش را دّست دارد ّ چٌذیي بار اّ را در آغْش هی گیرد ّ هی بْسذ. 

عبذ اّ را ببخطذ ّ برکت ّ فراّاًی را بَ زًذگی اّ ارزاًی اها در عیي حال هی خْاُذ کْدکص را بکطذ. تا بت اعظن ه

 .دارد
استاد از زى پرسیذ کَ چرا دخترش را قرباًی هی کٌذ. زى پاسخ داد کَ کاُي هعبذ گفتَ است کَ بایذ عسیستریي پارٍ ّجْد 

 .کٌذ، تا بت اعظن اّ را ببخطذ ّ بَ زًذگی اش برکت جاّداًَ ارزاًی دارد قربانی خْد را

 !تْ ًیست. چْى تصوین بَ ُال کص گرفتَ ایاستاد تبسوی کرد ّ گفت: "اها ایي دختر کَ عسیستریي بخص ّجْد 
 .عسیستریي بخص زًذگی تْ ُویي کاُي هعبذ است کَ بَ خاطر حرف اّ تصوین گرفتَ ای دختر ًازًیي ات را بکطی

بت اعظن کَ احوق ًیست. اّ بَ تْ گفتَ است کَ بایذ عسیستریي بخص زًذگی ات را از بیي ببری ّ اگر تْ اضتباُی بَ جای 

ت را قرباًی کٌی، ُیچ اتفاقی ًوی افتذ ّ ضایذ بَ خاطر سرپیچی از دستْر بت اعظن بال ّ بذبختی ُن گریباًت کاُي، دختر

 "!را بگیرد
زى لختی هکث کرد. دست ّ پای دخترک را باز کرد. اّ را در آغْش گرفت ّ آًگاٍ در حالی کَ چاقْ را هحکن در دست 

 !ُیچ اثری از کاُي هعبذ ًبْدگرفتَ بْد، بَ سوت پلَ سٌگی هعبذ دّیذ. اها 
 !!هی گْیٌذ از آى رّز بَ بعذ دیگر کسی کاُي هعبذ را در آى اطراف ًذیذ

 :پی نوشت

 ...ُیچ چیس ّیراًگرتر از ایي ًیست كَ هتْجَ ضْین كسی كَ بَ آى اعتواد داضتَ این، عوری فریبواى دادٍ است
 .تّ خرد اس  در جِاى تٌِا یک فضیلت ّجْد دارد ّ آى آگاُی

 ) هْالًا -ّ تٌِا یک گٌاٍ ّ آى جِل ّ ًاداًیست. ) عارف بسرگ


