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تاتلَیی کِ سٍی دخل هغاصُ هشحَم هشضذ گزاضتِ ضذُ تَد: )ًسیِ ٍ ٍجِ دستی دادُ هی ضَد حتی تِ جٌاتعالی تِ قذس 

قَُ( خیلی خاطشات سا تِ یادگاس گزاضتِ ٍ دس رٌّْای هشدم تاقی هاًذُ است. اغلة هشدهی کِ ًذاضتٌذ، یا داضتٌذ ٍ هی 

خَاستٌذ پَل ًذٌّذ، اص ایي هَضَع استفادُ هی کشدًذ ٍ غزای هجاًی هی خَسدًذ ٍ هی سفتٌذ. ایي تاتلَ تشخالف 

تاتلَّایی تَد کِ هعوَالً دس هغاصُ ّا هی گزاضتٌذ، هثٌی تش ایٌکِ )ًسیِ دادُ ًوی ضَد( یا )ًسیِ هوٌَع( یا )ًسیِ هُشد( 

اس دس هغاصُ ًگزاضتِ تَد، تلکِ تِ آى عول هی کشد. تشخی اص اٍقات افشادی سعی ٍ.... هشحَم هشضذ ایي تاتلَ سا تِ عٌَاى ضع

هی کشدًذ کِ هشضذ سا دس هَسد ایي تاتلَ اهتحاى کٌٌذ. سٍصی چٌذ تشادس جَاى تا ّن تصوین هیگیشًذ کِ تِ هغاصُ ی حاج 

صلی هی خَسًذ ٍ هَقع خاسج ضذى، هشضذ تشًٍذ ٍ اٍ سا اهتحاى کٌٌذ. دستِ جوعی تِ هغاصُ هشضذ هی سًٍذ ٍ ًاّاس هف

ًضدیک دخل هی گَیٌذ: آیا ایي جولِ دسست است کِ ضوا ًسیِ هی دّیذ؟ صٌذٍقذاس هی گَیذ: تلِ ٍ حاج هشضذ سا صذا 

هی صًذ. حاج هشضذ هی آیذ ٍ آى چٌذ هشد جَاى هی گَیٌذ: حاج آقا غشیثین. ًاّاس خَسدُ این ٍ پَلص سا ًذاسین تپشداصین، 

ین ٍ هقذاسی ّن پَل دستی هی خَاّین. حاج هشضذ قثَل هی کٌذ ٍ هی آیذ جلَ ٍ خَدش کطَی دخل ًسیِ هی خَاّ

سا تاص هی کٌذ ٍ پَلْای داخل کطَی دخل ًوایاى هی ضَد. حاج هشضذ تِ جَاًْا سٍی هی کٌذ ٍ هی گَیذ: ّش چِ هی 

یذا کٌٌذ، دست دساص هی کٌٌذ ٍ تِ پَل آى خَاّیذ خَدتاى تشداسیذ! هشداى کِ تعجة کشدُ تَدًذ، تشای ایٌکِ اطویٌاى پ

تَهاى اص دخل تش هیذاسًذ ٍ تطکش هی کٌٌذ ٍ هی سًٍذ. یکی اص آًْا هی گفت: هَقعی کِ اص هغاصُ خاسج هی 033سٍص 

ضذین، پطت سش خَد سا ًگاُ هی کشدین. تاٍس ًوی کشدین اها حقیقت داضت. آى جَاًاى فشدا ًاهِ ای تطکش آهیض تِ جٌاب 

ًَیسٌذ ٍ خَد سا هعشفی هی کٌٌذ ٍ هی گَیٌذ: ها اص ثشٍتوٌذاى ضْش ّستین ٍ دیشٍص ضوا سا اهتحاى کشدین،  هشضذ هی

الحق کِ اص اهتحاى سشافشاص تیشٍى آهذیذ ٍ هشد خذا ّستیذ. سیصذ تَهاى + پَل ًْاس سا داخل پاکت هی گزاسًذ ٍ تِ 

 هشضذ هی دٌّذ. 

تِ )حاج هشضذ( ٍ هتخلص تِ )ساعی(، اص حکوا ٍ عاسفاى صهاى خَیص تَد. اٍ  هشحَم حاج هیشصا احوذ عاتذ ًْاًٍذی هلقة

اص سشچطوِ ًثَت ًثَی ٍ ٍالیت علَی دس ایي سشصهیي تیي ها دسخطیذ. اٍ دس تاصاس تْشاى جٌة هسجذ جاهع، طثاخی 



ی ًواًذ. حاج هشضذ دس داضت ٍ هی گفت: آى قذس تشای خذای سثحاى ٍ ایوِ اطْاس گشیِ هی کٌن تا آثاسی اص ٍجَد هي تاق
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