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ثبثب هی تْاًن یک ایپذ سّص تْلذم داؽتَ ثبؽن؟ ایي عْال سا فیلیپ اص هي کشد ّلی هي ثَ اّ هی گْین کَ
اى گشاى اعت ّ ًوی داًن اى چطْس کبس هی کٌذ.ثعذ اص هذت کْتبُی دّثبسٍ اّ ثبصم عْال خْد سا
تکشاس کشدً ّ .یض گفت هي ًوی خْاُن دّثبسٍ ایي ثبصی سا اًجبم ثذُن.ؽوب ایٌِب سا هی داًیذ کَ ثچَ ُب
فبًتضی ُبی صیبدی داسًذ ّ ثبعث ًبساحتی ّالذیي هی ؽًْذّ.لی ایٌِب ثِتش اص کبسُبیی اعت کَ ثچَ
ُبی سّط ّ کشٍ ای اًجبم هی دٌُذ کَ ّالذیي سا ّاداس ثَ تغلین هی کٌٌذ.
اص اًجب کَ ثشای هي هؾخص اعت عیغی ایي هثبل سا اص صًذگی هبى ثشداؽتَ ّ دس دعب ثشایوبى قشاس
دادٍُ .وبى صى ثیٍْ کَ داعتبى سا هی داًیذ .دس ایٌجب یک چیضٍ تکشاسی اعت کَ ثبعث ؽگفت صدگی هي
هی ؽْد .کَ عیغی خذای پذس سا ثب یک قبضی ًبعبدل هقبیغَ هی کٌذ ّ.ثشای هب اًغبًِب اعتوبد ّ
دعتْس هی دُذ کَ چطْس ُوبى کبسی کَ ایي صى ثب ایي قبضی ًبعبدل داؽت عول کٌین .هب پذس اعوبًی
سا اًقذس عصجبًی هی کٌین تب اّ سا تغلین خْد کٌین  .عیغی دس ایٌجب ثَ هب ایوبى سا تزکش هی دُذ .ثعضی
ُب ثَ ایي اعتقبد داسًذ کَ خذا ثَ دعبی هب تْجَ ًوی کٌذ ّ .خْاعتَ ُبی خْد سا ثش طجق دعب ُبی هب
تغییش ًوی دُذ .حتی ثشای کغبًی کَ ُویؾَ گْػ ثَ اّ هی دادًذ کَ چَ هی گْیذ ایي ادم ُب هعتقذ ثَ
ایي ُغتٌذ کَ اخش ّ عبقجت توبهی اًغبًِب اص اّل هؾخص گشدیذٍ ّ دس ُیچ ؽشایطی تغییش ًخْاُذ
کشد .ثعذ اص ایي تفکش ایي اًغبى ُب هی گْیٌذ کَ دعب ُبی هب دس طْل صًذگی ّ عشًْؽت اًِب تغییشی
ًوی ؽْد .اگش توبم اًغبًِب ثشای اثذ ثَ ًبثْدی ثشًّذ ُیچکذام اًِب تْعظ دعب ًوی تْاًٌذ ساٍ خْد سا
عْض کٌٌذ .ایي تفکش ُن غن اًگیض ّ ُن اؽتجبٍ هی ثبؽذ .هب دس توبم اًجیل ایي سا هی خْاًین کَ خذایی
ّجْد داسد کَ اّ اص هب ایي سا هی خْاُذ کَ هب ثب تالػ ّ دعب ّ طجق فشهبى ُب صًذگی خْد سا تغییش
دُین ّ.اّ هب سا ثَ ساُی ُذایت هی کٌذ کَ هب ثب اّ ُویؾَ دس استجبط ثْدٍ ّ اّ سا دس قلت خْد گزاؽتَ
ّ دس فکش اّ ثبؽین ّ.صًذگی خْد سا تغییش دُین .اگش هي ثَ ایي اعقبد داؽتَ ثبؽن کَ ُوَ چیض ثذّى
خْاعت اّ هی ؽْد دیگش هي ًجبیذ دعب کٌن .ثذیي تشتیت کلوبت هي دس دعب ُب ثَ جبیی ًوی سعذ ّ فقظ
ثبعث تؾکیل یک عشی جولَ ُب خْاٌُذ ؽذ ّ .دیگش ثب خذا صحجت ًویکٌن ّ هؾکالت هي ثبقی خْاٌُذ
هبًذ.اگش ُوَ ایٌگًَْ ثبؽذ خذا دیگش پیبهجش یب عیغی سا ثشای هب سّاًَ ًوی کشد تب هب ثَ ساٍ ساعت
ثشگشدین ًَ ّ .دیگش هبستیي لْتشی ًوی ثْد کَ اصال اصالحبتی اًجبم دُذ ّ هي دیگش اهیذی ثَ ایٌذٍ
ًذاؽتن .خذا ُوَ چیض سا هی داًذ قجل اص ایٌکَ هب اص اى خْاُؼ کٌین ّ هب اى سا ًوی تْاًین تغیییش دُین.
حتی اگش قبضی ًبعبدل ثخؾؼ هیکٌذ هب ثبیذ ایي سا ثذاًین کَ خذای هب خیلی صّدتش ّ عشیعتش اص اى
ُوَ سا هی ثخؾؾذ .فقظ هب ثبیغتی ثَ اى خْاُؼ ّ دعب کٌین.
یک عْء تفبُن دّهی ُن ُغت کَ هب سا دس ّاکٌؼ خذا ثَ دعبیوبى ثَ اؽتجبٍ هی اًذاصد .اى ُن ایي اعت
کَ ثعضی ُب ثَ ایي هعتقذ ُغتٌذ کَ خذا ُوَ چیض سا کَ اًِب اص اّ هی خْاٌُذ عشیع عْض هی کٌذّ .
اًِب دس دعبی پذس اعوبًی هی گْیٌذ خْاعت تْ ثشقشاس گشدد ّلی دس ّاقع ثشعکظ اى هی ثبؽذّ ّ .قتی
کَ یکی اص فشهبى ُب هٌبعت اًِب ًجبؽذ ّ اى سا هٌبعت ًجیٌٌذ اى سا تغییش هی دٌُذ .خذا دس ایي حبلت ثَ
صْست یک ّعیلَ ای هی ثبؽذ کَ هب فقظ اص اى عْء اعتفبدٍ هی کٌین ّ .هي اص خذا دس صًذگی ام عْء
اعتفبدٍ کشدٍ ّ ُش چیضی کَ هي اى سا ثخْاُن اّ ًیض ثبیذ اى ساثپزیشد .دس صهبًی کَ هحوذ یک صًی
تبصٍ سا ثَ ُوغشی گشفت صى اّ گفت چَ خْة کَ خذا ثب هحوذ یکی اعت ّ ثب اّ تفبُن داسد ّ خْاعتَ
اّ اعت . ....ثلَ ایٌگًَْ هی تْ.اًین ثَ عبدگی اص ایي هغئلَ عْءاعتفبدٍ کٌین ّ خیلی اص چیضُب سا ثَ ًفع
خْد ّ پْل ُبی صیبدی داؽتَ ثبؽین ّ .یب دس ثشاثش ایي گًَْ صد خذایی عبکت ؽْینّ .لی عیغی
هٌظْسػ ایٌجب ایٌگًَْ ًجْدٍ اعت .حبال کذام اص اى دسعت اعت ایب خذا ثَ هب ثی اعتٌب اعت ّ ثَ هب
تبثیشی ًذاسد یب اًقذس هب اى سا اریت هی کٌین تب اّ کْتبٍ ایذ ّ هب سا دسک ًوبیذُ .ویؾَ ایٌطْس ثْدٍ کَ
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دس صهبى تبهل دس گضیٌَ ای ُویؾَ عخت اعت دس اًتخبة ساٍ دسعتّ .لی هب ثبیذ ثَ کغی گْػ دُین
کَ ساعت هی گْیذ ّ اى ُن عیغی اعت ّ .ثَ یبد داسم کَ عیغی ایي هثبل سا دسایي ثبسٍ گفتَ کَ فقظ اّ
اعت کَ هی تْاًذ دس قلت خذا سا ثجیٌذ ّ ایي فقظ دسعت اعت ًَ ّ .چیض دیگش .اّ تٌِب کغی اعت کَ
هی داًذ خذا کیغت ّ اّ سا خْة هی ؽٌبعذ ّ هی داًذ کَ اّ چَ هی خْاُذ ّ چَ ثشًبهَ ای داسد ّ پغش
خذا ثْدى یعٌی چَ ّ .اّ هی داًذ کَ خذا اص هب هی خْاُذ تب هب ثَ طْس هذاّم ثبیذ ثَ اّ دعب کشدٍ ایي
ّظیفَ هب اعت .هب ایي سا ثبیذ ثذاًین کَ عیغی ثشای ایي فقظ ًیبهذٍ کَ ثَ هب ًؾبى دُذ کَ خذا چَ جْسی
ثَ عبص هب ثبیذ ثشقصذ .اّ فقظ ًیبهذٍ تب ثَ هب یبد دُذ کَ چطْس ثبیغتی ثَ خذا دعب کٌین ثلکَ اّ اهذٍ
اعت دس توبم صًذگی هب ثبؽذ ّ هب سا دس توبم دّساى ُوشاُی کٌذ .دس صهبى هشگ ّ سعتبخیض اّ  .اّ ثب
ایي کبس ثَ هب ًؾبى هی دُذ کَ خذا ثشای ثخؾؼ گٌبُبى ثَ ایٌجب اهذٍ تب ثشای صیبد کشدى اى ثش سّی
صهیي .دعبُبیوب ثبعث قْیتش ؽذى خْاعتَ ُبی هبى ًوی ؽْد ثلکَ هب ثب اًِب ّاسد خْاعت خذا هی ؽْین.
ّقتی کَ هي ثخْاُن یک دیذی ثش سّی خْاعت خذا داؽتَ ثبؽن ثَ عیغی ًگبٍ هی کٌن .دس یْحٌب 51
عیغی هی گْیذ ُش کغی دس هي ثوبًذ هي ًیض دس اّ ّ ُوَ دعبُبیوبى فقظ ثَ عیغی ثش هیگشدد ّ .هب ثب
اّ فقظ عشّ کبس داسین .عیغی هی داًذ کَ هب دس صًذگی هبى جٌگ عختی ثب ؽیطبى دس دعبُبیوبى داسین
ّ فقظ دس عیغی هب هی تْاًین ثش اى پیشّص گشدین دس ایٌجب یک داعتبى اص عِذ قذین ّجْد داسد کَ هي
اى سا ثبصگْ هیٌوبین .هْعی ّ قْم اعشاییل دس جٌگی ثْدًذ کَ دس اى لحظَ خذا ثَ هْعی دعتْس داد تب
دعتبی خْد سا ثبال ًگَ داسد ّ لی اّ دعت ُبیؼ خغتَ ؽذّ اجبصٍ داد اًِب پبییي ایذ ّلی خذا اًِب سا ثبال
ًگَ داؽت تب ثذیٌْعیلَ قْم اعشاییل پیشّص گؾت  .ثلَ ایٌگًَْ اعت ّقتی خْاعت خذا ثبؽذ ثبیذ اًجبم
گیشد ّ هی ؽْد .عیغی ُن ُویي سا هی گْیذ دس هي ثوبًیذ تب هي ُن دس ؽوب ّ .اّ ایي کبس ساثَ هب ًؾبى
دادٍ کَ چطْس اًجبم هی ؽْد .هب فقظ ثبیغتی اص خْى ّ جغن اّ خْسدٍ تب دس اّ ثوبًینُ ّ .ش کظ ثَ ًبم
اّ غغل هی ثیٌذ تْعظ اى ًجبت پیذا هی کٌذ .حبال ُش دّ چیض ثَ صْست جبلت هی ؽْد دعتِبی هْعی
ّ دعتْسات عیغیّ .لی ُوَ ایي ُب دسعت هی ثبؽذ چْى خْاعت خذا اعت ّ .کالم صًذٍ اّ ُوَ ایي
کبسُب سا اًجبم هی دُذ  ّ .یک چیض تخیلی ًوی ثبؽذ ّ .ثَ ایي گًَْ دس دعبُبی هي ُوَ چیض ثَ عیغی
هتوشکض هی ؽْد ّ ثَ ختن هی گشدد .تب دس اّ ثتْاًن ثوبًن .
حبال چطْس هي ثبیذ دعب کٌن؟ ثبیغتی کبهال ثَ عیغی اتکب کٌن .هي یک ادم هغتقل ثب اسصّ ُب ّ خْاعت
ُبی خْد ًیغتن؟ ًَ ّقتی هب ایي هثبل سا هی خْاًین اص ایي صى ثیٍْ ایي سا کن احغبط هی کٌین کَ ایٌجب
دسثبسٍ یک هؾکل ثضسگ ایي صى ثیٍْ هی ثبؽذ .دس ایي هبجشا صى ثیٍْ جلْ قبضی ثبیک تقبضب هی ایذ.
چْى دس هْسد اى یک ًبحقی سخ دادٍ اعت .کَ ثشای اّ یک هْسد اضطشاسی هی ثبؽذ کَ ثب یک
دسخْاعت جلْی قبضی سفتَ اعت .تب حشف ُبی اّ سا ثؾٌْد .الجتَ ثب گشیَ ّ صاسی فشاسّاى .خذا خْد
سا دس صْست عیغی ثَ هب ًؾبى هی دُذ ّ .اّ ُیچ ّقت خْد سا دس صهبى هؾکالت هب پٌِبى ًوی کٌذ .
ّ ثبیذ ثَ اّ اطویٌبى کبهل داؽتَ ثبؽین .
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