اصداب ؾیل
ًجاطی پادطاٍ ختظَ ةّد .اه ةرای تتنیغ دیي وصیح دشت ةَ کار طد ه ةَ رهش ُای وختنؽ تالش کرد تا
دیي وصیح را ةَ صّرت اهل ةرگرداًد ه ًیرهی از دشت رؾتَ اش را ةازیاةد.
ًجاطی هقتی دید از ُىَ ی کظّرُا وردم ةرای خج ةَ وکَ وی رهًد ،تصىیه گرؾت راُی پیدا کٌد تا تّجَ
وردم را از وکَ ه کعتَ دهر کٌد ه دل ُای وردم را ةَ شىت کظّر خّد وتّجَ کٌد.
ةَ ُىیي خاظر کنیصای ةاطکُّی درصٌعاء #یکی از طِرُای یىي" شاخت ه پس از پایان آن را ةَ ةِتریي
طکل تزییي کرد ه از ةِتریي ؾرش ُا ه پردٍ ُا اشتؿادٍ کرد تا زیتایی آن چظه ُىگان را خیرٍ کٌد.
اه ؾکر وی کرد هجّد چٌیي کنیصای ةزرگ ه ةاطکٍّ وردم را از رؾتي ةَ وکَ ةاز وی دارد ه ُىَ ی وردم ه
اُل وکَ ه قریض ةَ آن کنیصا وی آیٌد.
اوا ُىَ ی تصّرات ًجاطی ػنط از آب درآود ،زیرا ًَ تٌِا اُل وکَ ةَ آن کنیصا تّجَ ًکردًد ،ةنکَ اُامی
یىي ه ختظَ ُه وکَ را راوّش ًکردًد ه ةاز ةرای خج رُصپار وکَ طدًد.
ًجاطی دیگر ًىی تّاًصت کاری اًجام دُد ،زیرا ًىی تّاًصت ةَ زهر در دل ُای وردم ةرای خّد جایی پیدا
کٌد ه عقیدٍ ی خّد را ةَ آن ُا ةَ قتّالًد.
از قضا یک کارهان تجارتی از وکَ ةَ ختظَ آود ،کارهاًی ُا ُىَ عرب ةّدًد ه ةرای تجارت ةَ آن کظّر
آودٍ ةّدًد.
تعدادی از عرب ُا در یکی از اظاق ُای کنیصا وٌزل کردًد ه چّن ُّا شرد ةّد ،آتض رهطي کردًد ،همی
ٌُگام رؾتي ؾراوّش کردًد آن را خاوّش کٌٌد .آتض ةَ کنیصا راٍ یاؾت ه آتض شّزی ةدی اتؿاق اؾتاد.
هقتی ختر شّختي کنیصا ه عنت آتض شّزی ةَ ًجاطی رشید ،ةصیار عصتاًی طد ه ةا خّد گؿت عرب ُا از
شر دطىٌی کنیصای وا را آتض زدًد ه قصه خّرد کَ کعتَ را هیران ه ًاةّد شازد.
ةَ ُىیي وٌظّر ًجاطی ؾرواًدٍ شپاٍ ،اةرَُ را صدا کرد ه اه را ةا مظگری وجِز از اشب ه ؾیل ه شّار ه
پیادٍ ةَ وکَ ؾرشتاد.
اةرَُ ةا شپاٍ عظیه ةَ شىت وکَ رُصپار طد ه در ةیي راٍ ػارتگری ُا کرد ه ُر کجا گّشؿٌد ه گاه ه طتر
وی دید ةرای خّد وی گرؾت .اةرَُ در ةیاةان خجاز طتاًی را ةا دهیصت طتر دید .طترُا ةرای عتدامىعنب
ةّد ه طتان ُه ةرای اه کار وی کرد .اةرَُ طترُای عتدامىعنب را گرؾت ه ةَ راٍ خّد اداوَ داد تا در ةیرهن
طِر وکَ وٌزل کٌد.

اةرَُ در خیىَ خّد رهی تخت ًظصتَ ةّد کَ درةان اه هارد طد ه گؿت :عتدامىعنب رئیس وکَ ه شرهر
قریض ةیرهن خیىَ اشت ه اجازٍ ی هرهد وی خّاُد؟اةرَُ اجازٍ داد ه عتدامىعنب هارد طد.
اةرَُ وات ه وتِّت عظىت عتدامىعنب طد .ةَ وترجه خّد گؿت از اه ةپرشد چرا ةَ ایٌجا اودٍ اشت؟
عتدامىعنب گؿت :شپاُیان تّ طتران وي را گرؾتَ اًد آودٍ ام درخّاشت کٌه طتران ورا ةرگرداًید.
عتدامىعنب گؿت وي صاخب طترُا ُصته ه ایي خاًَ ُه صاختی دارد .وي ةاید طتران خّد را خؿغ کٌه ه
صاخب ایي خاًَ ُه ،خاًَ خّد را .اةرَُ دشتّر داد طتران عتدامىعنب را ةَ اه ةرگداًٌد ه آن گاٍ ةرای هیران
شاختي کعتَ ةَ شىت طِر خرکت کرد .همی ٌُّز قدم در طِر وکَ ًگذاطت کَ پرًدگاًی کّچک ةَ ًام
اةاةیل در آشىان وکَ ًىایان طدن ه که که خّد را ةر شر شپاٍ اةرَُ رشاًدًد .آن پرًدگان کّچک دارای
شٌگریزٍ ُایی ةَ ًاوصجیل ةّدًد ه ةا آن شٌگ ُا ةر شر شپاُیان اةرَُ وی زدًد ه ُر شٌگ یک تي از
شپاٍ اةرَُ را ُالک وی کرد.
ٌُّز چیزی ًگذطتَ ةّد کَ تىام شپاٍ ،ةَ جز یک ًؿر ُالک طدًد .آن یک ًؿر ةَ شرعت خّد را ةَ ختظَ
رشاًد ه ةٌزد ًجاطی رؾت ه جریان کظتَ طدن شپاٍ را تعریؽ کردً .جاطی پرشید :آن پرًدگان ةَ چَ
صّرت ةّدًد کَ شپاٍ ورا ًاةّد کردًد؟ آًگاٍ یکی از ُىان پرًدگان در ُّا پیدا طد ،آن ورد گؿت اعنی
خضرتا! ایي یکی از ُىان پرًدگان اشت کَ مظگر وا را ُالک کرد .شخي آن ورد ةَ پایان رشید ه در ُىان
خال شٌگریزٍ ای ةّشینَ ی ُىان پرًدٍ ةر شر اه ؾرهد آود ه در خضّر ًجاطی جان داد .ایي خادثَ در شال
هالدت پیاوتر رخ داد.
ةصه امنَ امرخىي امرخىي امرخیه
شرگذطت اصداب ؾیل
شلَ عَنَیِِْهْ ظَیْروا َأةَاةِیلَ "3#
ج َعلْ کَیْ َدُُهْ ؾِی تَضْنِیلٍ َ "2#هأَرْ َ
أَمَهْ تَرَ کَ ْیؽَ َؾعَلَ َرةُّكَ ةِ َأصْدَابِ امْؿِیلِ  "1#أَمَهْ یَ ْ
جعَنَُِهْ َکعَصْؽٍ وَّأْکُّلٍ "5#
تَرْوِیِِه ةِدِجَارَةٍ وِّي شِجِّیلٍ  "4#ؾَ َ
وگر ًداًصتَ اى کَ پرهردگارت ةا آن ؾیل شّاران کَ ةراى هیران شاختي
کعتَ مظکرکظی ًىّدًد چَ کرد ؟«»1
آیا ترؾٌدطان را در ةیراَُ قرار ًداد ه ةی اثر ًصاخت ؟«»2
ه ةر ةاالى شرطان ؾّج ؾّج پرًدگاًی ؾرشتاد »3«.
پرًدگاًی کَ ةر آًان شٌگ ُایی از شجّیل وی اؾکٌدًد »4«.
ةدیي گًَّ  ،خداهًد جاًظان را گرؾت ه آًان را ُىچّن پّشتَ اى شاخت کَ

وؼزش خّردٍ طدٍ ةاطد »5«.

