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تشای یک تؾاست دٌُذٍ ٌُذی کَ تَ افشیمای جٌْتی صًذگی تا ُیچی ؽشّع هی ؽْد. تذیٌگًَْ  یؾَػول تؾاست ُو

ای عال دس اًجا تغش تشد ّلی ُیچ عوشٍ ای تشای اّ ًذاؽت. دس ایي دّساى اّ صحثت ُ 7سلن خشد. اّ تْد  فشعتادٍ ؽذٍ

سفت حتی کالط هزُثی ّ تشّؽْسُایی پخؼ ًوْد. ّلی حتی یک ًفش سا غغل  یادیصیادی اًجام داد تَ خاًَ ُای ص

ّلی ایي گًَْ ًثایغتی هی تْد چْى فایذٍ تْد. ایي هی تْاًغت تشای ایواى ها ّحؾتٌاک تاؽذ. تؼویذ ًذاد ّ ُوَ چیض تی 

خذا خْد ػول تؾاست سا اًجام هی دُذ ّ ًْیغٌذٍ اى اعت ّ اّ ُن اص صفش ؽشّع کشدٍ اعت. ُواًطْسی کَ اّ اتتذا 

اس خذا ؽشّع هی کٌین دس اى کاس هاجشاُای هِیجی سخ هی دُذ. ُواًگًَْ صهیي سا افشیذ. ّلی اگش ها کاسی سا دس کٌ

 کَ اّ اّلیي تؾاست دٌُذٍ خْد سا تَ اسّپا فشعتاد.

ُیي ُن هثل ُویؾَ یک ًؾاًَ ای دس دیذٍ تْد صحثت هی کٌذ.ب اْتَ خپْلظ سا یک همذًَّ ای کَ اّ خذا اص طشیك 

ّهیي عفش کلوَ خذا ؽٌاخت. ّ ایي تشای اّ یک لذست جذاًؾذًی تشای اّ دس د ْاىتْد کَ اّ اى سا تَ ػٌخْاب پْلظ 

خذا  .هی داًغت دس اًتظاس اّعتهاًذى ُای اّ ّ ؽکٌجَ ُایی کَ صًذاى  ّ تؾاست دٌُذٍ اّ تْد. تا ّجْد توام عختی ُا

ا ایٌجا پْلظ ّ ک کٌین. هل سا دس خط ُای تؼذی دسایي سا هی داًغت ّ اّ یک ًمؾَ داؽت. ها هی تْاًین همصْد ایي ػو

تشای )کٌیغَ (کوی تؼذتش توام هی ؽْد چْى دس اًجا جایی عیالط سا کَ دس فیلیپیا تا اعْدگی لذم هی صدًذ هی تیٌین. کَ 

جایی تْد کَ چٌذی اص خاًن ُای تا ایوا  جاًیکذیگش ّجْد ًذاؽت. ّ دس اًجا اًِا هی گْیٌذ ها ایٌجا هی ًؾیٌین ّ اهاللات 

ًؾغتَ ّ تافٌذگی  ُن جوغ ؽذٍ تْدًذ. ایٌطْسی هی تْاًن اى سا تصْس کٌن کَ اًِا دّس ُن دس افتاب تشای دػا کشدى دّس

مط ایي ًؾاًَ ّ خثش ًگَ ا دس اسّپا فّ عْصًکاسی ّ دػا هی کٌٌذ. ّ ایٌگًَْ اّلیي کلیغای اسّپایی تؾکیل گشدیذ. ای

اػمایذ هختلف ُوشاٍ تْد. داؽتَ ؽذ؟ ها هی داًین کَ چگًَْ کلیغا دس اًجا اداهَ پیذا کشد. تا دسخؾؼ صیاد ّ تا لذست ّ تا 

تاسٍ چیضُایی صحثت هی کشدًذ. هي یادم هی ایذ کَ  اى تَ طْس دیگش ؽشّع ؽذ. اًِا دس افتاب ًؾغتٌذ ّ دسدس فیلیپی

ػیغی ُویي گًَْ هثال سا ساجؼثَ هشد تزس فؾاى تَ ها اهْخت. دس هیاًَ سّص هشدی کؾاّسص تَ هضسػَ هی سّد ّ 

ؽشّع تَ پاؽیذى تزس هی کٌذ اّ تا اطویٌاى خاطش تَ ُوَ جا داًَ ُا سا هی پاؽذ ّ تَ اهیذی کَ دس ُش جایی اًِا سؽذ 

 ي اػوال سا اًجام دادٍ اًذ. ا ها ایٌذ. ُویٌگًَْ پْلظ ّ عیالط تکٌ

دس کلیغا  دس اًضهاى اًجام داد اهشّصٍ تا کالم اّسا هی گؾایذ. ػولی کَ خذا  یاا هؼجضٍ سخ هی دُذ ّ خذا للة یلذدس ایٌج

کشدٍ ّ  ْری تاؽذ کَ اّ دس اػواق ّجْد ها ًفسخ هی دُذ. ّلتی گفتَ هیؾْد کَ خذا للة ُا سا هی گؾایذ تَ ایي هؼٌی ه

لکَ اّ ت ًوی خْاُذ.سا  هاّ کلیغاُای عشتَ فلک کؾیذٍ ها سا دسک هی کٌذ. خذا اػوال یا تاصدُی ّ یا دػاُای طْالًی 

. ُواًطْسی کَ دس اػوال سعْالى گفتَ اًذ کَ خذا للة یلذیا سا هی  تیغتْ سا هی خْاُذ. ُواًطْسی کَ تْ االى ُ

سا اص اػواق عتاى تا اغاص ًؾذ تلکَ تا یک همذًَّ ای کَ پْلظ گؾایذ. ّلی اصال چَ اتفالی دس للة اّ افتاد؟ ّلی دا

 ُاصى افتاب تا دیگش  پیؼ اّ تشّد. حاال چَ هؾکالتی یلذیا هی تْاًغت داؽتَ تاؽذ؟ اّ کَ دس گشفتاسی صذا هی صًذ کَ

ایي ُواى هؾکالتی اعت کَ اى هشد دس افتاب ًؾغتَ ّ صحثت هی کٌذ ًوی تْاًذ تشای هي یک ادم گشفتاس تَ ًظش ایذ. 

للة ها پیؼ ْی خذا اعت. تخاطش ایٌکَ جل هاًذى للة ُای ها  ُوَ ها اًغاى ُا . ایي هؾکل لفل همذًَّ ای داؽت ّ حتی

یا اّ تشای ُواًگًَْ ای ّجْد داسد کَ  یا ایٌکَ خذا اصال ّجْد ًذاسد ّ ّجْد داسد خذا تغتَ اعت دّ ًظشیَ تشای خذا

تگیشد. ّلی ایي سا تایذ تذاًین  تاصیچَتَ ها اى سا تَ هیل خْد تشعین هی کٌین. دس ُش دّ صْست ادم لصذ داسد کَ خذا سا 

ش اعت کَ دس پیؼ خذا داسین ّ خْد هاى تاػث اى ُغتین تا تغتة للة خْدهاى تایي هؾکالت یلذیا ّ هشد همذًَّ ای ّ ها 

سّی اّ. چَ اتمالی تشای یلذیا افتادٍ اعت لْلا اًشا ؽشح هی دُذ. خذا للة اّ سا هی گؾایذ ایي گًَْ ایي ّالؼَ سخ دادٍ 

یؼ اّ تشّین ایي یا پ یغی ایواى داؽتَ تاؽن. ّتَ ػ خشد خْدطشیك اعت هاستیي لْتش دس اداهَ هی گْیذ. هي ًوی تْاًن اص 

ػولی اعت کَ ها ًوی تْاًین اًجام دُین. خذا تایذ اثش خْد سا اػوال کٌذ. ّلتی لما هی ًْیغذ کَ خذا للة اّ سا هی گؾایذ 

 اعواىًگاُی تَ  یکّ  تاال یک ًْسی هی ایذ ّ تَ للة هی خْسد ؟ ایا اصگًَْپیؼ هی ایذ کَ چایي عْال تشای هي 

یٌِا گزؽتَ سّح خذا سّػ خْد سا داسد. ُواًطْسی کَ خذا صهیي سا ُوَ ایٌِا اتفاق هی افتذ ّ لی اص ُوَ اداؽتَ تاؽذ. 

اص ُیچی افشیذ ُواًگًَْ للة یک اًغاى سا تاص هی ًوایذ. صى ُا دس افتاب ًؾغتَ تْدًذ ّ پْلظ تشای اًِا اص کالم خذا 

هی ایذ. تذیي گًَْ دس غاى ُا . تلکَ اّ اص طشیك کالم تَ عْی اًّح خذا کالم خْدسا  تیِْدٍ تکاس ًوی گیشدسهی گْیذ. 

اّلیي کلیغا ُا دس اسّپا تْدٍ اعت. ّلی ٌُْص کاسی کَ خذا تا یلذیا اًجام داد تشای ها تذّى دسک هاًذٍ اعت. ّ چگًَْ 

سخ دادٍ ٌِا ًثْدًذ. چگًَْ ای تَ هؼٌی هِوی هشیض ُا ّ هی دیذٍ اًذ. دس اًضهاى تشدُِا تچَ ُا الْامدس خاًَ اّ غغل 



سّح خذا ُویؾَ اًجام دادٍ اعت. خیلی اص هاُا غغل تؼویذ دیذٍ این دس اًضهاًی کَ ها دس تی اگاُی دس تیي اعت؟ ایٌگًَْ 

خْد دس یک جؼثَ ای  کشگزاسد ّ اجاصٍ ًوی دُذ کَ ها تا فّح خْد دس ها تاثیش هی خاًْادُواى حصْس داؽتین. خذا تا س

 ْالىعچیضی کَ ها دس اداهَ هی تیٌین یک ُن ًؾیٌی هغیحی اعت . ّ تَ خْاعتَ یلذیا کَ غغل دیذٍ ؽذٍ اعت اص ستواًین. 

ی عپاسد. ّ دس یکؾٌثَ لذم هیضًذ هی تْاًذ تؾْد کَ ادم خْد سا تَ سّح المذط ه خْاُؼ داسد تا دس پیؼ اّ تواًٌذ. تلَ ایي

اتفاق یک ّ دس اًتِا یک الاهت طْالًی ّ ُن ًؾیٌی. تؼذ ُا اص ایي  تاص هی کٌذ.دس یک سّص افتاتی ّ تاب صحثت سا 

دس اًضهاًی کَ پْلظ دس عْهیي عفش خْد تْد تا جواػتی کَ دس خاًَ لیذیا هاللات کشد.  دد.کلیغای ّالؼی دسعت هی گش

ُا دس صًذاى ّ دس  ساٍ ّ عفشّ ایي ؽادی  گشتا افشاد دی ْالىعتشای یک اجتواع ایي ؽادی ُا ّجْد داسد کَ ُواًگًَْ س

ای ؽادی هي ّ تاج هي .  ُای هيػضیضای هي ای تشادس ای:سا تجشتَ کشدٍ اًذ. تؼذ ُا پْلظ تشای ایي اجتواع هی ًْیغذ 
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هیاى دس اص طشیك ایي خاًَ کلیغایی یک کلیغای تضسگ تاعیظ گشدیذ. کلیغاُای جاهغ ّ دّلت ُایی اهذًذ ّ سفتٌذ. 

صهاًِا لذین کَ ُوَ جا تاسیکی فشا گشفتَ تْد ُویؾَ ًْس اًجیل ُوَ جا سا سّؽي هی ًوْد. دس اى صهاًِا خذا للة اًِا سا 

اّلیَ سا فشاهْػ کٌٌذ. صهاى  ایًی کَ ًثایذ صهاًِکغاُوَ گؾْد ُواًکاسی سا کَ تا یلذیا ّ یا تا هاستیي لْتش کشد. ّ تا 

. تلَ ایي ُواى اتفالی َ ؽذٍتاص گؾتللثواى اّ ّ غغل ّ ًاى ؽشاب داؽتین . ّ تا کالم  دل کَ ها ُوَ دس اى لشاسداًَ خش

 ؾیٌین ّ صحثت تکٌین؟اعت کَ دس اى صهاى ُای اّلیَ سخ دادٍ اعت ّ حاال تْ دّعت داسین تا ُن دس صیش افتاب تِاسی تٌ

                     امیه.


