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 کِ حالی در ؛تَد کؾیذى قلیاى تفزیحؼ ٍ گزهیعز تٌْا . اٍتکؾذ قلیاى داؽت عادت فقط کِ تَد هزدی

 ّوغزػ چِ ّز کؾیذ. ّا ًیش قلیاى هی تَد اها تذٍى رعایت کزدى در حضَر آى فزسًذی ٍ ّوغزایؾاى دارای 

هزد تِ اها " ، تزای دختزهاى ّن خَب ًیغت.ًذارد عاقثت ٍ آخزایي کار  !ًکؼ قلیاى ای هزد!": گفت هیتِ اٍ 

 دٍد ٍ داؽت آعن تیواری کِ تَد عالِ ۵ یدختز فزسًذؽاى ضوي در .کزد ًوی کِ کزد ًوی گَػ ّا ایي حزف

ِ تیزٍى هی رٍد. تعذ اس اًیک رٍس هزد تعذ اس کؾیذى قلیاى اس خ کِ ایي تا .تَد طزًاک، خعن هثل تزایؼ قلیاى

 ؽَد. ؽذت کوثَد اکغیضى رًگ اٍ کثَد هیاس  ٍ گیزد هی یؽذیذ ًفظ تٌگی ٍ ؽذُ تذ حال دختزک رفتي اٍ،

هادر تِ ّوغزػ  ،تَدًذ ر آهثَالًظد ٍقتی. رعاًٌذ هی تیوارعتاى تِ را دختزک ٍ گزفتِ تواط اٍرصاًظ تا هادر

تیوارعتاى ٍ قغوت را تِ خَد  ٍقتی هزد ٍ در راُ تیوارعتاى ّغتٌذ. کِ حال دختزؽاى تذ ؽذُ خثز داد

 را دختز کؾیک تیوارعتاى، دکتز آهثَالًظ رعیذُ تَد ٍ دختز را تِ اٍرصاًظ تزدُ تَدًذ. ،اٍرصاًظ رعاًذ

دختزؽاى تزای آًاى  تذ حالدکتز پذر ٍ هادر دختزک را تِ اتاق خَد تزد ٍ اس  .کزد ٍ خیلی هتاعف ؽذ هعایٌِ

دختزتاى دچار کوثَد اکغیضى ؽذیذی ؽذُ ٍ تِ کوا رفتِ ٍ هؾخص اعت کِ تِ خاطز " گفت: ٍ تَضیح دادُ

 اًذ هثل، دٍد عیگار یا قلیاى کِ تزای ایؾاى تغیار هضز تَدُ. رٍ تَدُِ ت داؽتٌذ تا هَرد خاصی رٍ آعوی کِ

یذ؛ کٌیذ دعا تایذ فقط تِ ّن  گزیاى ّای چؾن تا هادر ٍ پذر ".آیذ ًوی تز ها دعت اس کاریدیگز  ٍ اس خذا تخَّا

ُ تَد، پذر داؽتٌذ.تز دعا تِ دعت ًگزیغتٌذ ٍ  تِ دختزػاگز  کِ تغت عْذ خذا تا کِ اس کار خَد تغیار ؽزهٌذ

 اس اؽک صثح تا .گذاردت کٌار را کؾیذى قلیاى ّویؾِتزای  ٍ کؾذً قلیاى ٍقت ّیچ دیگز گؾت،تز سًذگی

 اس دعت ٍ اصال ًخَاتیذُتز رٍی صٌذلی ًؾغتِ تَدًذ ٍ  ،دختزک تیزٍى اتاقتَد ٍ  عزاسیز هادر ٍ پذر چؾواى

 عز سد. صثحعپیذُ  کِ ایي تادر توام ایي هذت دکتز ٍ پزعتارّا هؾغَل فعالیت تَدًذ.  .ذًذاؽتٌ تز کزدى دعا

 رٍ آى تِ رٍ ایي اس دختزک حال ،تاؽذ دادُ رخ ای هعجشُ کِ اًگار ،ذآه دختزک دیذى تزایهجذدا  دکتز ٍقتی

. اٍ تِ اعتؽذُ  تْتز خیلی فزسًذتاى حال" فت:گ ٍ سدُ صذا را هادر ٍ پذر ٍ دکز تعجة دکتز تغیار ؛تَد ؽذُ

ّایؼ را تاال تزد ٍ خذا را ؽکز  هادر دعت هَقع ّویي در" سًذگی تزگؾت ٍ َّؽیاری خَد را تِ دعت آٍرد.

 سًذگی گزداًذى تز خاطز تِ هْزتاى خذای اس تِ جا آٍردُ ٍ ؽکز ی عجذُ تِ رٍی سهیي ساًَ سد ٍ پذر کزد.

تِ قغن خَد هثٌی تز تزک  ٍ ًشدُ قلیاى تِ لة پذر کِ اعت عال چٌذ اکٌَى کزد. تؾکز تِ فزسًذػ دٍتارُ

 در ّا آىّز عِ ایٌک  ٍ دچار تٌگی ًفظ ًؾذُ اعت. ؽذُ خَب دیگز ّن دختزک حال تٌذ تَدُ ٍ قلیاى پای

یک پذر  آى هزد کِ ّن قَی ٍ هحکن ی دُراا اس رػهاد ٍ دختزک .کٌٌذ هی سًذگی خَؽی ٍ خَتی تِ ّن کٌار

 .ًذَدت ؽاکز را خذا تیؼ اس پیؼ ٍ ذکزدً هی افتخار اٍ تِ ٍ ؽذُ خَؽحال ،ّن یک ّوغز هْزتاى ؽذُ تَدٍ 


