
ساُذی، در یكی اس كٍْ ُای لثٌاى، در غاری اًشّا گشیذٍ هی سیظت. رّسُا را رّسٍ هی داػت ّ ػة 

ٌُگام، گزدٍ ًاًی تِزع هی رطیذ كَ تا ًیوی اس آى افطار هی كزد ّ ًیوَ دیگزع را تَ طحز هی 

 .اًغ ًزطیذخْرد. رّسگاری دراس چٌیي تْد ّ اس آى كٍْ فزّد ًوی آهذ. تا ایٌكَ قضا را، ػثی، گزدٍ ً

طخت گزطٌَ ّ تی تاب ػذ. ًواس تگشارد ّ آى ػة را چؼن اًتظار چیشی كَ گزطٌگیغ رافزّ ًؼاًذ، 

 .گذراًذ ّ چیشی تذطتغ ًزطیذ

در داهٌَ آى كٍْ، رّطتایی تْد كَ طاكٌاًغ غیز هظلواى تْدًذ. ساُذ، صثح ٌُگام تذاًجا فزّد آهذ ّ 

 .اس پیزی طعام خْاطت. پیز، ّی را دّ گزدٍ جْیي داد. ساُذ آى دّ را تگزفت ّ آٌُگ كٍْ كزد

افتاد ّ عْعْ كٌاى داهي جاهَ اع  زاهد گز ّ الغز تْد. تَ دًثال سگی قضا را در خاًَ آى پیز،

، گزدٍ را خْرد ّ تار سگ ، یكی اس آى دّ گزدٍ را تزایغ افكٌذ، تا دطت اس اّ تذارد. اهازاهد .تگزفت

 .دیگز خْد را تَ ساُذ رطاًذ ّ تَ عْعْ كزدى پزداخت

تَ عْعْ آى را ًیش خْرد ّ تار دیگز تَ دًثال ساُذ رفت ّ  سگ .ًاى دّم را ًیش تذّ اًذاخت زاهد،

 .پزداخت ّ داهي جاهَ اع تذریذ

ساُذ گفت: طثحاى هللا ُیچ طگی را تی حیاتز اس تْ ًذیذٍ ام. صاحة تْ، دّ گزدٍ ًاى تَ هي داد كَ تْ 

 ُز دّ را اس هي گزفتی. پض ایي سّسٍ ّ عْعْ ّ جاهَ دریذًت چیظت؟

ي غیز هظلواى پزّردٍ ػذٍ ام. را تَ ستاى آّرد كَ: هي تی حیا ًیظتن. چَ در خاًَ ای سگ خذای تعالی

گلَ ّ خاًَ اع را حزاطت هی كٌن ّ تَ اطتخْاى پارٍ یا تكَ ًاًی كَ هزا هی دُذ، خزطٌذم. گاُی ًیش 

هزا فزاهْع هی كٌذ ّ چٌذ رّسی را تذّى ایٌكَ چیشی تخْرم، هی گذراًن. گاُی ُن اّ حتی تزای خْد 

 .چیشی ًوی یاتذ ّ تاری هي ًیش

اًی كَ خْد را ػٌاختَ ام، خاًَ اع را تزك ًگفتَ ام ّ تَ در خاًَ غیز اّ ًزفتَ ام. تا ایي ُوَ، اس سه

 .تلكَ عادتن ایي تْدٍ اطت كَ اگز چیشی تیاتن، طپاص تگشارم ّ اگز ًَ، تزدتاری پیؼَ كٌن

اها تْ قطع گزدٍ ًاًت را تَ یك ػة، طاقت ًذاػتی ّ اس در خاًَ رّسی رطاى، تَ در خاًَ ایي غیز 

ى آهذی، رّی اس هعؼْق تتافتی ّ تا دػوي ریاكاری تظاختی، تزگْ كذام یكی اس ها تی حیاطت. هظلوا

 تْ یا هي؟

 .تا ػٌیذى ایي طخٌاى، دطت تز طز كْفت ّ تی ُْع تز سهیي افتاد زاهد

 


