داػتي یک ارسّیی در اهزیکبیی!
اّلیي ُفتَ هبًذٍ ثَ اهذى ػیظی ؛ هتب فصل  12ایَ 9-2

البی هظؼْد اهیز ثِزاًی یکی اس فزهبًذٍ ُبى ارػذ ًیزّی ُْایی ػبٌُؼبیی ایزاى ثْد کَ در اّایل اًمالة هدجْر ثَ
تزک ایزاى هی ػْد ّ ثَ اهزیکب هِبخزت هی کٌذ .اّ در اهزیکب ارسّ داػت تب صبزت یک خبًَ گزدد  ،خبًَ ای کَ در
کٌبر طبزل ّالغ ػذٍ ثبػذ .ایي ثزای اّ  ،ثَ یک ارسّیی در اهزیکب تجذیل ػذٍ ثْد .در اثتذا اّ هی ثبیظتی ػغلی را پبییي
تز اس همبهی کَ در ایزاى داػت را هی پذیزفت تب ثتْاًذ اس ػِذٍ هخبرج خبًْادٍ خْد ثزایذ .اّ در طْل سًذگی خْد در
اهزیکب ػبُذ یک دگزگًْی هثجتی ثْد ّ یک ثبرٍ اّ تْاًظت یک خبًَ ای در کٌبر طبزل ثخزدّ .لی ّلتی کَ اّ ثَ
ُوزاٍ خبًْادٍ خْد ثَ هٌشل خذیذ ًمل هکبى کزد ُوَ چیش ثزای اًِب خْر دیگزی رلن خْرد .در اى خبًَ سًی اهزیکبیی
سًذگی هی کزد کَ ثَ دلیل ػذم پزداخت هبلیبت دّلتی  ،خبًَ اّ تْطظ دّلت ثَ ززاج گذاػتَ ػذٍ ثْد کَ تْطظ ژًزال
ثِزاًی خزیذاری هی گزدد .در ایٌدب دّ خبًْادٍ ای را هی ثیٌین کَ یکی فمظ ارسّی سًذٍ هبًذى را دارد ّ دیگزی
رّیبی داػتي خبًَ ای در کٌبر طبزلّ .لی ُز دّ اًِب ثَ طْر ًبخْاطتَ ّارد ایي کؼوکغ هی ػًْذ ّ .در اًتِب هی ثیٌین
ثَ ُززبل رّیبی خبًْادٍ ایزاًی در اًدب ثَ تسمك ًوی پیًْذد.
ایي داطتبى ثخؼی اس رّهبى "خبًَ ای اس ػي ّ هَ " ثْد کَ تْطظ اًذر دّثْص ًْػتَ ػذٍ اطت .هي ًوی داًن ایب ػوب
ایي داطتبى را خْاًذٍ ایذ یب ًَ؟ ّ یب ارسُّبیی را هی ػٌبطیذ کَ تسمك ًوی یبثٌذ ّ یب زتی ثَ کبثْص تجذیل هی ػًْذ؟
رّسُبی اخز سًذگی ػیظی ثصْرتی طپزی هی ػْد کَ اّ ثَ تٌِبیی  ،راٍ ّ سًذگی زمیمی ّ هطوئٌی را ثَ هب ًؼبى هی
دُذ .اّ تْطظ ُیچ اًظبًی در ایي همبم لزار ًگزفتَ اطت ّ یب تْطظ ُیچ رایشًی ثَ ػٌْاى یک رُجز ثَ توبم ػبلن
ػٌبختَ ًؼذٍ اطت .اّ خذایظت زمیمی کَ طزًْػت خْدع را ثَ تٌِبیی تؼییي ًوْدٍ ّ هظیز خبّداًگی را تب اثذ هِیب
طبختَ اطت.
ثذیي تزتیت خذای هبى ػیظی  ،طْار ثز االؽ خْد ّارد اّرػلین هی ػْد .یِْدیبى ایي را هی داًظتٌذ کَ ػیظی هْػْد
رّسی طْار ثز االؽ ّ اس طوت کٍْ ًفت خْاُذ اهذ .ػیظی ُن ایي اػوبل را دلیمب اًدبم داد ّ هژدٍ خْد را ثَ ارهغبى
اّرد .ثب اهذى اّ در اثتذا افزاد کوی ثَ اّ هدذّة ػذٍ ثْدًذ ّلی ثب گذػت اًذکی اس سهبى ثَ پیزّاى اّ سیبد هی ػذ ّ اّ
را ایٌگًَْ هی طتبییذًذ:

ای پظز داّّد  ،ای ًبخی هب! طتبیغ ثبد خذای یگبًَ زمیمی! ای ًدبت دٌُذٍ ثشرگ!
در اًشهبى کلوَ ًبخی ثزای یِْدیبى ثَ هؼٌی یبری دٌُذٍ ّ ًدبت ثخغ هی ثْد .چْى اًِب اهیذ ّ اًتظبرُبی سیبدی اس
ػیظی داػتٌذ .اًِب خْاطتبر داػتي یک کؼْر هظتمل ّ پزداخت کن هبلیبت را داػتٌذُ ّ .وچٌیي ثتْاًٌذ هزاطن ُبی خْد
را ثَ صْرت اساداًَ ثزگشار ًوبیٌذ .اًِب در ایي فکز ثْدًذ کَ ػیظی ثزای ُویي هٌظْر هی ایذ تب ُوَ ایٌِب را ثَ زمیمت
درثیبّرد .ایي ارسّی توبم یِْدیبى اًشهبى ثْدّ .لی ایي رّیبی اًِب ثَ ثوز ًوی رطذ .زبل چَ ًباهیذی ثشرگی پیغ هی
ایذ کَ اًِب هدجْر ثَ سخز دادى ًبخی خْد هی ػًْذ ّ رّیبی خْدػبى را ثَ یک کبثْص تجذیل هی کٌٌذ ّ در اًتِب اّ را
ثَ صلیت هی کؼبًٌذّ .لی ُوَ هب هی داًین کَ خْاطت ػیظی چَ ثْدٍ اطتُ .ز کظی کَ اس پیبهجزطبخبریب  9-9خْاًذٍ
ثبػذ ایي را هی فِوذ کَ ػیظی طْار ثز االغی خْاُذ اهذ ثزای ثزپبیی ّ هظیز سًذگی خبّیذاى ّ ًَ ثزای طبختي
طلطٌت خذیذی ثز ضذ زکْهت رم .اّ ًوی خْاُذ ثز ضذ زکْهت رم لیبم کٌذ .راٍ اّ در هظیز دیگزی لزار دارد اّ
هی خْاُذ خْدع را ثز رّی صلیت ثزایوبى لزثبًی کٌذ .اگز اّ ایي ػول را ثزایوبى اًدبم هی دُذ پض ًتیدَ هی گیزین
کَ اّ ُویؼَ ثزای هبى ثبلی هی هبًذ .ػیظی ًوی خْاُذ کَ سًذگی هبى را در ایٌدب ثب کوی اس ُذایبی رّس کزیظوض ّ یب
چیشُب ی تشئیٌی ثزرّی درخت کزیظوض سیجب ثکٌذ .اّ لصذ ًذارد کَ ثزای هب اًظبى ُب در یک ثبسٍ سهبًی هؼخصی
یک راٍ ّ رّع سًذگی کزدى را ثَ هب ًؼبى دُذ تب هب را اگبٍ طبسد .ثلکَ اّ هی خْاُذ تب اثذ در کٌبر هب ثبلی ثوبًذ.
ُوبًٌذ اى یِْدیبًی کَ اس اّ اًتظبر ثزلزاری یک زکْهت ثشرگی را داػتٌذ  ،کَ خْد اى یک خْاطت ثظیبر کوی ثْد.
ػیظی ًوی خْاُذ کَ فمظ در ایٌدب یک هلکْتی را ثٌب ًِذ ثلکَ هلکْت اّ ثزای ُویؼَ خبّیذاى اطت .ثَ خبطز ُویي هب

اّ را ایٌگًَْ صذا هی سًین :ای ًبخی هب! کوک کي ثَ هب تب هبُن ُوبى خب ثیبیین کَ تْ ُظتی! خبیی کَ ثزای ُویؼَ در
کٌبر تْ ثبػین.
زبل  ،اًتظبر ّ اهیذ هب در اّلیي ُفتَ هبًذٍ ثَ اهذى ػیظی چَ هی تْاًذ ثبػذ؟ اّلیي ػوغ رّػي در دایزٍ طجش کزیظوض
ًوبدی اس اهیذ ثزایوبى دارد .رّػٌبیی اّلیي ػوغ ثَ هب ایي ًْیذ را هی دُذ کَ ثَ تذریح یک چیش رّػي ّ سیجبیی رش
ثبیظتی دُذ .ثب ایي تفبطیز ػذٍ ای ػزّع ثَ خوغ اّری لیظتی اس ارسُّبیؼبى هی ًوبیٌذ .چیشُبیی کَ ارسّی داػتي اًِب
را دارین .در التصبد اهزّسٍ طْری ثزًبهَ ریشی ػذٍ اطت کَ ُوَ ایي ارسُّب پیغ ثیٌی ػذٍ ّ تالع ثزای تسمك اى
ػزّع ػذٍ اطت .کَ هیتْاى ثزخی اس اى ُب را ًبم ثزد .هثل :غذای ثیؼتز ًْ ،ػیذًی هتٌْع تز  ،اطجبة ثبسی ُبی
سیبدتزّ ،طبیل الکتزیکی پیؼزفتَ تز ّ ُز ّطیلَ خذیذی کَ ثبسارُب هی تْاًٌذ در ػزصَ فزّع لزار دٌُذ .اگز
ارسُّبیوبى ثذیي صْرت ثبػذ دیگز هب فزلی ثب اى یِْدیبى اى سهبى ًذارین کَ فمظ ثَ فکز داػتي هْلؼیت ُب ّ اهکبًبت
دًیْی ثْدًذ ّ .ایٌگًَْ دیگز ًَ ثَ خذای پذر ّ ًَ ثَ ػیظی هظیر هیلی ثَ خْع اهذگْیی خْاُین داػت ّ اّ ثبیظتی ثَ
هب ثزکبتی را اُذا کٌذ کَ للت هبى ثَ اى تؼٌَ اطت ّ هب ًیبس دارین ّ دیگز چیشُبیی را کَ ًوی خْاُین را اس هب دّر
طبسد ّ .اگز هب سهبًی ثَ ارسُّب ّ رّیبُبی هبى ًزیظیذین ًجبیظتی اثبیی داػتَ ثبػین تب خذا ّ ػیظی را کْچک ثؼوبرین
ّ یب زتی یک ثبر دیگز اّ را ثز صلیت ثکؼین! ًَ  ،هطوؼٌأ ایٌگًَْ هب پذیزای ػیظی هظیر ًخْاُین ػذ ّ .ثخبطز ایي
در ُفتَ اّل هبًذٍ ثَ اهذى ػیظی ثَ کلیظب ًیب هذٍ این .هب هی خْاُین کبری ثِتزی ًظجت ثَ دیگزاى اًدبم دُین .هب ًوی
خْاُین خْدهبى را فمظ در ثبسارُبی رًگبرًگ کزیظوض ّ یب در هِوبًی ُبی فزاّاى غزق ثکٌین .ثلکَ هب ّظبیف
ثِتزی ثزای اًدبم دادى دارین.
ّلی اگز هب زتی توبم کبرُبی خْد را ثَ خْثی اًدبم دُین ثبسُن رّیبُبی هب ثَ هَ ّ خبک تجذیل هی گزدد  .چزاکَ هب
اًظبى ُب ُویؼَ در اػوبل اًدبم دادٍ خْد ّ در ُوبى ططسی اس ایوبى هبى کَ دریبفت ًوْدٍ این ثبلی خْاُین هبًذ ّ ًیش
هٌدزثَ لضبّت ُبیی در هسذّدٍ افکبرهبى هی ػْدّ .لی خذای هب ػیظی ثذیي گًَْ ثزای هب ثزًبهَ ًگذاػتَ اطت ثلکَ
اّ هی خْاُذ ُویؼَ ّ ثَ صْرت کبهل در کٌبر هب ّ ثزای هب ّ ثزای ُویؼَ ثبػذ تب هب درخْد فزّ ًزّین .اّ اهزّس ُن
در کٌبر هب لزار دارد ّ دّطت ًذارد کَ هب ثب یک ضؼفی در ایوبى هبى ثَ پیؼْاس اّ ثزّین ّ یب خْدهبى را خلْی اّ
طْری ًوبیبى طبسین کَ اس دیگزاى ثِتز ُظتین .ایي ُب ُوَ ثَ ایي هؼٌی اطت کَ در اثتذا هب ثبیظتی ثَ اّ اخبسٍ ثذُین تب
ثب هب طخي گْیذ.
زبل اّ اس چَ طخي هی گْیذ؟ اّ ثب ًؼبى دادى اػوبل خْد  ،ثَ طْی هب هی ایذ .اّ ُوچْى هثل یک ادم افتبدٍ ّ ًَ
هغزّر ثَ پیغ هب هی ایذ ّ .یب زتی در خبُبیی در پیغ هب لزار هی گیزد کَ هب اصأل فکز اى را ُن ًوی کٌین .ػبیذ ُن
سهبى ثْدى ػیظی در ًشد هب ٌُگبهی ثَ هغش هب خطْر هی کٌذ کَ هب خیلی ازظبص ثب ایوبى ثْدى هی کٌین ّ یب تْاًبیی
اًدبم فؼبلیت ُبی گًْبگًْی را داػتَ ثبػین .اّ ّلی تْطظ کلوبت خیلی طبدٍ ثَ طْی هب هی ایذ ّ یب در سهبًی کَ هب اس
ػِذٍ کبری ثزًوی ایین در ًشد هب لزار هی گیزد.
در سهبى پذیزفتي غظل تؼویذ ّ یب دریبفت ًبى ّ ػزاة هب ػولی اس خْدهبى ًؼبى ًوی دُین .ثلکَ خذا در هب ػزّع ثَ
کبر کزدٍ ّ ُذف خْدع را ثَ اخزا در هی اّرد .ثَ ُوبى اًذاسٍ کوی کَ ػیظی هی خْاطت در همبثل رّهی ُبی
اًشهبى ثَ لیبم ثزخْاطت  ،االى ُن اّ ًوی خْاُذ کظی تْطظ سّر ّ یب طلطَ یکی اس پیزّاى اّ ػْد .اّ ثَ صْرت یک
ادم خیلی خًْظزد ثَ پیغ هب هی ایذ .ثذیي صْرت کَ اگز کظی ثَ دػْت اّ ًَ ثگْیذ ّ یب هیلی ثَ ُوزاُی کزدى ػیظی
هظیر ًذاػتَ ثبػذ خذا ثَ اّ اهبى هی دُذ ّ ثز طز اّ یک رػذ ّ ثزق اس اطوبى رّاًَ ًوی کٌذ تب اّ را ثکؼذ .اّ ثَ ُوَ
سهبى کبفی هی دُذ ّ .لی اّ در ُز صْرت چَ هب ثخْاُین ّ یب اگز ػولی در همبثل اّ اًدبم ًذٍ این ثبسُن پبدػبٍ هب ثبلی
خْاُذ هبًذ .زتی اگز اّ ثبسُن هب را هدجْر ًکٌذ ثبس اّ ثزای هب ثِتزیي ُب را هی خْاُذ کَ هب یکی اس ثٌذگبى اّ ثؼْین.
اّ لصذ دارد کَ هلکْتغ را ایٌدب ثزلزار کٌذ اس ایٌزّ ثَ هب ایٌگًَْ یبد هی دُذ کَ ثَ طْی اّ دػب کٌین " :ای خذا
هلکْت تْ ثیبیذ" ایي دػب ثَ هؼٌی ثزاّردٍ ػذى ارسُّبی هبلی ّ یب دریبفت لذرت ًوی ثبػذ ثلکَ اى گٌح زمیمی کَ ُوبى
رّذ المذص اطت در هب خبًَ ثکٌذ .فمظ ایٌگًَْ خذا هی تْاًذ هب را اس چٌگبل ػیطبى هسبفظت ًوبیذ .ثذیي تزتیت هب هی
تْاًین کَ ّلتی ػیطبى ثب ّػذٍ ُبی ػیزیي هب را فزیت دُذ ثب پیزّسی اس هیذاى درایین ّ .یب در ایي زبلت فمظ هب هی
تْاًین اًتظبر ایي را داػتَ ثبػین کَ اگز سهبًی اس ایي دًیب رفتین ثب اهیذ فزاّاى چؼن ثَ سًذگی خبّیذاى داػتَ ثبػین کَ
ػیظی لزار اطت ثَ هب اُذا کٌذ .پض اگز هب ثخْاُین در ایي ُفتَ ثَ پبدػبٍ خْد طالم ثگْیین ثب رخت ّ لجبص تبسٍ خْد
پذیزای اّ ًوی ػْین ثلکَ ثب ایوبًی کَ در للت هبى اطت .سهبًی کَ هب ثب للجی ثبس ایوبى خْدهبى را ثَ سثبى هی اّرین

ثبػث طزایت اى ثَ دیگزاى هی ػْین .در اًشهبى ُب ّلتی کَ ػذٍ ای ثَ پیؼْاس ػیظی رفتَ ثْدًذ دیگزاى ثزلی در چؼن
ُبی اًِب دیذٍ ثْدًذ ّ ُویي ثبػث طزایت ایوبًؼبى ثَ دیگزاى ػذٍ ثْد ّ در ُز لسظَ ثَ تؼذاد اًِب هی افشاییذ .ایوبى هب
ُویؼَ هی تْاًذ ثَ دیگزاى هٌتمل ػْد .ایوبى هب ثیؼتز اس یک هَ ّ یب خبک اطت چْى اى هی تْاًذ ثَ افزاد دیگز اًتمبل
پیذا کٌذ .اى ایوبًی کَ درُبی خٌِن را هی ثٌذد ُوبى ایوبى غیز لبثل دیذًی اطت کَ اًظبى ُبی لدْج ّ هتکجز اًِب را رد
هی کٌٌذُ ّ .ز ثبر ثبػث ثَ صلیت کؼیذى ػیظی هی ػًْذ.
ایي ایوبى ُوبًٌذ اى ارسّی اهزیکبیی ّ یب یِْدی ّ یب الوبًی ثَ ًباهیذی تجذیل ًوی گزدد.

طتبیغ ثبد خذای یگبًَ زمیمی! ای ًدبت دٌُذٍ ثشرگ!

آهیي

