




  showroomنو   Penوضضو  انسس نوو  ظظممبئي  ما  ايك  م

 -وهاطط  هر    الكك الكك قسم  ين  . هتو منري  هج نو نام   كهلو ،    

Pens   نوي،  جوين  انسس  قدمي ، هباري ، هلكي، سككلي 

Pens Display     وا سطسس  موكي  هيت. 
ححهوضضا  انسس  مهوضضا  ، مردو، -وهاطط روز  الكك  الكك  لوككو      

خريدوا  نسس     pensسككال   –هاؤنار هنار، ثثٌربئريو، ثثٌر
ين  ككهين  ححرححا    showroomْاؤتا   انسس  متام  شهر  ما منري   

 .هيت
               
 



 انسس  مظظنككي  ككهين  ايك  درميان  نا  قلمو  سككلي 
 -ين  Mont Blanc  -  هيت  موكي   Pen هباري

   انسس  خوبصوريت  ثثوتاين  اهنسس  .هتو  ليلــْى   نام اهنو
 انسس  هيت  خودثثسندي انسس  . هتو  فخر  ككهنو  نو  امهية

  متام  انسس  مسجهيت  زيادة   كرتا  بيسرا  مهيشة  ثثوتانسس
 . هيت بتاؤيت    نيححو  نسس    قلمو  بيجي



وضضا ككهر ما جائي ظظما م Futureخيال هتو هك {اهنسس تو امي 
شخص اهنسس   ىنادجيوارسس هبي كوئي .انسس عيش ما رهسس 
 .ثثهراوي لييت هتي انسس خنره كريت هتي ـ ليوا ْاوسس تو هي منه

 هبائي هي  اهنسس ثثوححهوطط  celloايك دن اهنا ثثٌروسي           
 ـسوطط وات ؛ ليلْى بظظن ؟ كيم متيطط سككال سي منه          

      ثثهراوي لو ححهو؟
 



 :يو ظظبناوي نسس ك ـتو ليلـْى هي منه
ميطط كوئي هبي جيوا تيوا ثثاسسس نتهي ! celloاسس هبائي 

كوئي !كوئي اهوا مارا حق دار هبي تو ْاوا جوئيسس !جاواين
 frontنا  Raymond suitاهوا شخص هك هج منسس ثثوتانا 

pocket ما راكهي نسس فخر كهائي انسس منسس اكهي زندككي
A.C ضضاظظوضضا موما راكهسس انسس مه  Swiss banks   نا

cheques  ثثرsign ميطط . كروا نسس منسس استعمال كرسس
ما دبائي دبائي نسس pencil boxكئي متارا سككال نا جيم  

!  اوثثر سي اتين ككرمي! دهكا كهائي نسس هنيطط رهي سكيت
 ! جئيس{ نا سبب مري suffocationميطط تو 



نسس لئي جائي celloاتنا ما ايك خريدنار ْاوي نسس 
جايت وقت سككال نسس خدا حافظ كهسس ؛ انسس cello.؛

 ليلْى   نسس نصيحة كرتا هوا كظظسس ؛، 
ْا فخر انسس خود ثثسندي متنسس ككهنو !ْا ياد راكهجو!ليلـْى بظظن

تو دور  A.Cامي هن هتائي هك ْا نا سبب متنسس  .نقصان كرسسس
 ثثنكهو  هبي نصيب هن هتائي  



جعفر  Business tycoonنا مهوضضاIndiaهتورا دنو بعد  
هت وقت ليلـْى خوشي ما .ليوا نسس ْايا penهبائي ايك  اححهي 

 وا الككي هك  ظظححهلي ككـئي انسس كُا
هوسس كوئي ْايو هك هج مارو سازوار ؛،منسس هج !ْاها

futureين انتظاري ؛ هي منسس هوسس اهنا ثثاسسس ملسسس.. 



جعفر هبائي هي ليلـْى طرف اشارة كيدو انسس   
attendant  هي ليلـْى نسس جعفر هبائي نسس ْاثثي

 .ديدي
ما سي نكايل caseجعفر هبائي ليلـْى نسس  

روا جائي ك signثثر chequeنا  paymentاهنا
كهائي ككئي ؛ انسس  تو ُس ink؛ تو ديكهسس ؛ هك اهين 

، تو جعفر ططيظظككهين كوشش كروا بعد هبي ححايل ن
نسس  penثثر موكي نسس بيجي sideهبائي هي ليلـْى نسس 

 لئي ليدي





رهي ككيئ، اهنا تو هوش جبا هن رهيا { ليلْى تو ديكهيت             
!! ْا سوطط هتئي ككيو:كاال واال كروا الككي هك انسس زور  زور سي

نسس لئي   ليلْى  attendantهت بعد !ْام كيم هتئي سكسس ؟
تا هوا هك ،ْا ظظناكهي ديدو ، امي ك ما  recycling binنسس 

كيدو، بلكه نقصان { ئي فائدة تو هن ـهي مارو ك ليلْى 
هيت  مككر       Mont blancاتين  هباري  ! وكري ديد
Cello     جتنو  هبي   فائدة  هن  كيدو! 



هتورا   عرصة  بعد ليلْى جاككسس  ححهسس تو ديكهسس ححهسس  
كسس ْا  تو ميطط كهاطط كححرا  نا دهرّي   ما اتين سخت ككرمي ما 

!  ين وات ُسين ليتسس  cello   كاش هك هبائي! ثثهسي ككئي 
 اهنسس هت وقت ياد ايو   

 َااِلعَجاُب َيمَنُع ااِلزِدياد                    
 (  خود ثثسندي  زيادة   ملوا سي منع كرسس ؛)



مارا فخر انسس خود ثثسندي نا سبب ْاجسس ْا مثل مارو 
حشر   هتيو ، اككر ميطط شكر كرتسس انسس بيسرا ساهتسس  مني 

نسس رهتسس تو ْاج   ميطط مارا هبائيو  ين مثل سكون انسس  
 هتورا  دنو  بعد ليلـْي  ايك  . اطمئنان  ما  هوتسس  

Pilot  ينpen  هوسس  هي  شكر  كرسس . بين  نسس ْاوي
ححهسس انسس  سككال سي ملي نسس رهسس ححهسس انسس انتظار 

كرسس ححهسس هك كيوراسس اهنسس كوئي نيك دل شخص 
  لئي جائي



 من الكلمات النورانية

 لوككو نسس  وحشة هوئي ؛، عجب نا سبب  كتناك -ثثسندي خود 
سنبـهاال كرسس، ميطط  ْام ميطط  ْام، { نا سبب، ثثوتانا كثثٌراثثسندي خود 

 مسجهسسمنسس  كوئي ْام كظظسس، منسس  ْام انسس   نظظيطط، ْا نظظيطط، سككال نسس  هلكا 

نو اتنو غالمو، بانديو خملصني، رسول اهلل نسس  ثثوتانا مؤمنني - فخر
 ؛ فخرناز انسس  

احلب والنوى نوى ين معىن، كوئي نوي وات كريئسس، هي فالق -قدمي 
؛، نوي نتهي، دن نوو  ــ  جديد   قدمي؛، نوي وات { قدمي

؛، جيوو كالسس  هتو تيوو ْاجسس  ؛، ثثن هي { ؛، نوو ؛ ثثن جونو
 كهوائي{ جديد

رسول اهلل صلع ين شريعة تو نوي نسس نوي ؛، هر   -تارسس -جوين 
نتهي هك هج شريعة { هتايت جوينزمان ما نوي ؛، شريعة 

 خريالشرائع ؛
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