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هْعی قثل اص طلْع خْسؽیذ تَ ُوشاٍ دّ لْح عٌگی تَ عْی کٍْ عیٌایی هی سفت ّ تا اسادٍ ای هصون اص اى ؽشّع تَ
تاال سفني کشد تَ هذ ایٌهَ هْعی تَ تاالی اّلیي صخشٍ سعیذ  ،خْسؽیذ تَ تاالی اعواى اهذ ّ خْد سا جلْی یک
صخشٍ پشؽیة دیذ هْعی ایي ههاى سا خْب هی ؽٌاخت ُیچ کظ دس اى صهاى تَ ایي پی ًثشدٍ تْد کَ دس پؾت ایي
صخشٍ یک ساٍ تاسیهی تا ًْک کٍْ ّجْد داسد هْعی هذتی تلٌذی جلْی ایي ساٍ تاسیک تاهل کشد ایي ساٍ ُیچ تشعی
سا دس دل هْعی ًیاًذاخت دس اًجا گٌاٍ ُواًٌذ یک کٍْ تضسگ هاتیي خذا ّ اًغاى ُا قشاس داؽت ّ تاػث جذایی اًِا اص
ُن گشدیذٍ تْد ّ یک ساٍ خیلی عخت هاتیي خذا ّ ادم ُا تْجْد اهذٍ تْد ایا هْعی دس اًجا تَ هغیش صًذگی خْد هی
اًذیؾیذ؟ ُوَ چیض هْعی اص قصش فشػْى اغاص هی ؽْد جایی کَ اّ تَ ػٌْاى یک ؽاُضادٍ ُوَ ًْع قذست سا دساخنیاس
داؽت ّلی تا ّجْد ُوَ ایي اههاًات ّ قذست ُا اّ دظ هی کشد کَ ًوی تْاًذ خْؽثخت تؾْد دس اتنذا سّح خذا اّ سا
تَ عْی قْم خْد سّاًَ هی داسد ّ دس اداهَ فشاس قْم خذا اص هصش تشای جذایی اص علطَ فشػْى تشًاهَ سیضی هی
گشدیذ دس اى صهاًی کَ قْم اعشائیل دسدال فشاس اص استؼ فشػْى تْد ّ اى هْج تضسگ دس دسیا تشسّی عشتاصاى
فشػْى فشّد اهذ  ،هْعی فهش کشد کَ دیگش قْم خذا دس اساهؼ ّ صلخ قشاس خْاُذ گشفت ّ هاهْسیت اّ تَ پایاى
سعیذٍ اعت ّ اّ هی تْاًذ تقیَ ػوش خْدػ سا دس اساهؼ تگزساًذ ّلی داعناى اداهَ داؽت تا تشعش کٍْ عیٌایی دس اًجا
تْد کَ هْعی اص توام تشًاهَ ُای خذا اطالع یافت ّ خذا تَ اّ هْضْع اتذاد سا اؽهاس عاخت اتذادی کَ خذا تشای قْم
خْد ّ تشای ُوَ ها اًغاى ُا تشًاهَ سیضی کشدٍ اعت دس تاالی کٍْ خذا  01تشًاهَ خْد سا تش سّی  2صفذَ عٌگی تَ
ًگاسػ دساّسد یؼٌی تش سّی ُشکذام ُواًٌذ اًگؾناى یک دعت  5فشهاى سا قیذ فشهْد ایي  01فشهاى تشای یک صًذگی
کاهال دسعت اص عْی خذا تشگضیذٍ ؽذ
هْعی دس اًجا تَ تااسصػ تْدى ایي تشًاهَ پی تشد ّ خیلی خْؽذال تْد کَ تاالخشٍ پلی تْعظ خذا هاتیي اّ ّ تٌذگاًؼ
تشقشاس گؾت ّ اگش هشدم دس ایي اتذاد خذا صًذگی کٌٌذ  ،یک صلخ جاّیذاى تذعت هی ایذ صلذی هیاى خذاًّذ ّ
تٌذگاًؼ! ًَ خًْی سیخنَ ؽذ  ًَ ،دیلَ ای تهاس تشدٍ ؽذ ّ ًَ کغی دقَ ای صد ّ تذیي تشتیة صلخ ّ اصادی تذعت هی
اهذ دس ٌُگام پاییي اهذى اص صخشٍ هْعی تا یک ؽْکی سّتَ سّ ؽذ قْم اعشائیل یک گْعالَ طالیی سا تجای افشیذگاس
خْدؽاى اًنخاب کشدٍ تْدًذ ّ تاػث ؽهغني اّلیي ّ هِونشیي فشهاى خذا ؽذًذ ّ تا ایي کاس ضشتَ ای تَ سّح خذا ّاسد
کشدًذ دس ایي سّص هْعی داًغت کَ ُیچ ّقت صلخ ًَ تشای قْم اعشائیل ّ ًَ تشای کل جِاى هیغش ًوی تاؽذ تشًاهَ
خذا خیلی خْب طشادی ؽذٍ تْد ّلی چَ فایذٍ کَ هشدم ًخْاعنٌذ ّقنی کَ ادم دسًّؼ خشاب تاؽذ دس ظاُش فقظ هی
تْاًذ ُش چ َ کَ دس دسّى داسد اتشاص کٌذ قْم اعشائیل اص داخل خشاب تْد ّ اًشا هْعی خْب دسک کشد ّقنی یک
دسخت تذ هذصْل هی اّسد  ،ادم فقظ اًنظاس هیٍْ تذ سا تایذ اص اى داؽنَ تاؽذ
هْعی دس اى ٌُگام اص یک طشف  01فشهاى خذا سا دس دعت داؽت ّ اص طشف دیگش تا قْهی سّتَ سّ تْد کَ اًگاس
ًوی تْاًغنٌذ فشهاى ُای خذا سا اًجام دٌُذ صلخ ّ اساهؼ اههاى ًاپزیش هی تْد دس دعت ُای هْعی تشًاهَ خذا
ّجْد داؽت ّلی اّ دس جلْی خْد ًااهٌی ّ کؾناس ّ پلیذی سا هیاى اًِا هیذیذ کَ تا اخش صهاى اداهَ تایغنی داؽنَ تاؽذ
چیضی کَ ُوَ هشدم اى صهاى ًیاص داؽنٌذ ّ چیضی کَ تایغنی ػولی هیؾذ دس دعت ُای اّ تْد تَ ُویي سادنی ! ّلی
هْعی ًوی تْاًغت ایي ؽشاست ُا ّ هخالفت اًِا تا خذا سا تذول کٌذ تٌاتشایي اّ تا خؾن لْح ُای عٌگی سا کَ فشهاى
ُای خذا تشسّی اًِا ًْؽنَ ؽذٍ تْد سا ؽهغت تا ؽهغني ایي لْح ُا تٌِا اهیذ سعنگاسی ًیض کَ هی تْاًغت سؽذ کٌذ ،
دس قلة اّ ؽهغت ّلی هْعی ُیچ ّقت ًوی تْاًذ ایي سا فشاهْػ کٌذ کَ چَ چیض تا اسصؽی تشسّی اى ُا ًْؽنَ ؽذٍ
تْد ّ چَ هیضاى هِشتاًی افشیذگاسهاى کَ دس ایي کالهات ًِفنَ تْدًذ ایي  01فشهاى دس قلة اّ غْغایی تَ پا ًوْد صیشا
اّ تَ اى پی تشدٍ تْد کَ اًِا کاهال دسعت ّ دقیقت هذ ُغنٌذ تخاطش ُویي هْعی یک تاس دیگش عؼی کشد ّ
ُوچٌیي دس پیؾگاٍ خذا تا اؽک ّ فشیاد اص اّ ؽهایت کشد ّ هی خْاعت دس اى لذظَ تخاطش ُوَ ایي ّقایغ دیگش ّجْد
ًذاؽنَ تاؽذ ّلی خذا قصذ داؽت تا یهثاس دیگش قْم خْد سا اهنذاى کٌذ خذا هْعی سا یهثاس دیگش تَ عْی خْد دػْت

هی ًوایذ ّ هْعی دس جلْی کٍْ هقذط عیٌایی هی ایغنذ ّ دّتاسٍ اى ساٍ تاسیک تا قلَ کٍْ سا جلْی چؾواى خْد هی
تیٌذ اّ دال هی تْاًذ یهثاس دیگش کلوات هقذط سا اص دعناى خذا تگیشد هْعی تا عشػت ُش چَ توام تش تَ عْی قلَ کٍْ
هی سّد عشػنی کَ ُیچ کظ تصْس اًِن سا ًوی تْاًذ تهٌذ قثل اص تاال سفني اّ اص کٍْ  ،تاالی اى تشای اّ ُواًٌذ یک
قلَ ًْک تیض تٌظش اهذ ّلی دس تاالی کٍْ هْعی خْد سا هیاى اعواى ّ صهیي ّ تشسّی یک عطخ هغطخ دیذ دس اى
ٌُگام یک اتش عفیذی تَ عْی اّ اهذ ّ دّتاسٍ خذا تشسّی لْح دای عٌگی کَ هْعی تَ تاالی کٍْ اّسدٍ تْد فشهاى
ُای خْد سا هی ًْیغذ ّلی ایي تاس تا دفؼَ قثل فشق هی کٌذ اّ دیگش ًوی تْاًذ فشهاى ُای خذا سا کَ تشسّی عٌگ ُا
ًْؽنَ ؽذٍ اًذ سا فشاهْػ کٌذ ّ ُوچٌیي هاجشای تشک کشدى خذا تْعظ قْهی کَ دس پاییي کٍْ ایغنادٍ اًذ هْعی دّتاسٍ
یک ؽْک دیگش اص قْم اعشائیل دسیافت هی کٌذ کاسی کَ اًِا تَ کشاس اًجام دادٍ اًذ اًِا خذا سا تاصُن تشک هی کٌٌذ ّ
اّ سا ًاسادت هی کٌٌذ اًِا ُیچ ّقت اى سا یاد ًگشفنَ اًذ ّ اًغاى ُا ایي سا یاد ًخْاٌُذ گشفت کَ فشهاى ُای خذا سا
اًجام دٌُذ تا صلذی جاّیذاى تشقشاس گشدد هْعی اص یک طشف تا دالنی هضطشب تَ لْح ُا هی ًگشیغت ّ دس طشفی
دیگش تا اًذُّی ّضؼیت قْم خذا سا ًظاسٍ هی کشد ّلی ایي سا هی تْاًغت دسک تهٌذ کَ چَ هقذاس ًفشت ّ خؾًْت اص
طشف ایي قْم تَ عوت تاالی کٍْ هی تْاًذ تیایذ اّ تا خْدػ ایي فهش سا هی کشد کَ چگًَْ هی تْاًذ ایي کلوات هقذط
سا تشای اًِا تَ اسهغاى تیاّسد اّ خْدػ ُن ًوی داًغت کَ چشا ایي کالهات تَ رُي اّ خطْس کشدٍ اعت ّلی دس تَ
قلة اّ ایي اسصّ هْج هی صد کَ خذا سا فقظ تشسّی کٍْ ًوی خْاعت داؽنَ تاؽذ تلهَ اّ تاینغی ُوشاٍ هْعی تَ پاییي
کٍْ اهذٍ ّ اّ سا ُوشاُی ًوایذ هْعی ًوی خْاعت دیگش تٌِا تیي ایي قْم تاؽذ ّ ایي ُوَ پلیذی سا تٌِا تذول کٌذ خذا
تایغنی ًَ تٌِا ُوشاٍ هْعی تاؽذ تلهَ تایغنی قْم خْدػ سا ُذایت کٌذ خذا تایغنی دسکٌاس اًِا صًذگی هی کشد تا ّقنی
کَ گٌاُی هشتهة ؽذًذ اًِا سا تثخؾذ تشای هْعی خیلی چیضُا دس اى لذظَ سّؽي ؽذ ّ دس اًنِا تَ ایي اسصّ سعیذ کَ:
"ای خذا تیا دس کٌاس ها تواى"
صهاًی کَ هْعی ایي جْاب سا اص خذا دسیافت کشد هولْ اص ؽْس ّ ؽؼف گشدیذ " هي هی خْاُن یک ػِذ ّ اتذادی تا
ؽوا تثٌذم" ّ ایي فقظ ؽاهل ُوشاُی کشدى اّ تا قْم اعشائیل ًوی ؽْد تلهَ ایي قْم ًوادی اص هؼجضٍ اّ هی ؽًْذ ُویؾَ
ّ ُویؾَ ایي اتفاق سر خْاُذ داد کَ اّ دس هیاى ها اعت تا ّجْد ایٌهَ ها ادم ُای گٌاٍ کاسی ُغنین
ای خْاُش ّ تشادسُای هي  ،اى صهاى کَ هْعی تشسّی کٍْ هقذط تَ عْی خذای پذس دػا هی خْاًذ ایي جولَ ُا تَ
صتاى اهذ " ای خذاًّذ تضسگ تیا تَ عْی ها  ،تخاطشایٌهَ ها قْم هطلْتی تشای تْ ًثْدین"
یک کالم هاتیي ها اًغاى ُا ّ خذا ّجْد داسد ّ اى کلوَ " تخاطشایٌهَ" اعت تخاطشایٌهَ ها اًغاى ُا گٌاٍ کاس ُغنین ها
هی تْاًین دسعنی فشهاى ُا سا اص صذثت ُای خذاًّذ تؾخیص تذُین ّلی تخاطش ایٌهَ ها گٌاٍ کاس ُغنین  ،دعت سعی
ها تَ اًِا ّ اًجام صذیخ اًِا تشای ها کاس اعاًی ًوی تاؽذ تخاطش ُویي خذا خْدػ سا دس هیاى ها قشاس هی دُذ
ُواًطْسی کَ دس پای کٍْ عیٌایی ّ دس جاُای دیگش اًجام دادٍ اعت اّ خذای ها اعت ّ اّ فقظ ًوی خْاُذ کَ دس تاالی
کٍْ تاقی تواًذ تلهَ تَ عْی ها ّ دس کٌاس ها تاؽذ اّ دس کٌاس قْم خْد هی هاًذ ّقنی اّ هی گْیذ کَ قصذ داسد تا تا قْم
خْد یک فشهاى اتذادی تثٌذد فقظ تَ ایي هؼٌی هی تْاًذ تاؽذ کَ ها هی خْاُذ دسس کٌاس ها ّ دس تیي ها صًذگی کٌذ اص
اّلیي ُوشاُی کَ خذا تا ادم ّ دْا دس تِؾت داؽت هی تْاى فِویذ کَ ایي تاالتشیي اسصّ اّ اعت اّ قصذ داسد صلخ سا
دّتاسٍ تَ اًغاى ُا تاصگشداًذ ُوچٌیي اهشّص ًیض خذا دس هیاى ها قشاس داسد ّ ایي ّاعطَ تْعظ کالم اّ هی تاؽذ ایي
کالم دس ػیغی تثذیل تَ یک ادم گشدیذ اّ دس هیاى ّ کٌاس ها اعت دنی دس دسّى ها ّتذیي گًَْ صلخ ّ اصادی هیغش
هی گشدد ّ تا هیغش گشدیذى ایي تشًاهَ  HALSTARRIGES HALSTARRIGES ،خذا اؽک ُای هْعی سا اص
گًَْ ُایؼ پاک کشد
تلَ خذا تذیي تشتیة تا ها یک کاس تضسگی اًجام داد ّ اگش سّصی هي جلْی خذا قشاس گیشم فقظ ًیاص داسم کَ اعن ػیغی
سا تَ صتاى تیاّسم!

آهیي

