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مددشدب  ددد ودد  مدد ان امددی  و  نداد کددد دم میددا خدددا.  داد پسددش هددام خددام    دد د خدددا

  "میدشب  " او ما  حید  ولس الی هغنان  اوومناحید مشدب  ،دمستکام معشوف   د

هدیی دم داد  خددا. داد هب و موز دم خدمت مدشدب خد د  د د خدا .خ د مقشم میکنند

 ."داد  شاودت داد  شخیدز کدد خددا ای هام خددا : "ند کد کسی   ی میگ ودیخ ا  میی

داد  شوال گذهدتد مغدغ ل کدام  د د ولدی بن خد ا  ادش بن او ما  فشدای بن موز خدا

هب دوگش  داز ادح حدی  خد ا  ما دودد، خ ده دم سدد هدب متد اتش اود  . تکان میداد

هدام . امدد مدا ما گشفدتهدغنان موز سد ب  د د کدد خیدش مدش  هدام . خ ا  ما میدودد

 دش تتدت هداای تکیدد زدم  د د دم دهدت خ سدت دم حدی   خ دم ان کدد  عدد از پددم

نداهت کد  جداو  دددمر ما  یفشزند هام م ان چ ن .اسپ دوانی دم گذهتمسا قد 

تتدا  ان و دم دست گیشد، پس مشدب تصمیح گشفتند کد هام ما از  ی  خ دهان تعیدی 

  .کنند

 

داد کد از ذادن  اند ز از دوددن خد ا  پدی دم پدی چنددو  هدید متددو   د د  دا  خدا

انی م از خیال و تفکشار گ ناگ ن  د میدان انتتا ار مفت تا  ییندد کدد هدام بونددم کدی 

ودتیکد مشدب دم محل حاضش هدند، وکی از  زمگان  ش موی سنگی  دش . خ ااد   د

عد از مش  هام و انتتدا  نمد دن هدام بونددم  دا مدشدب سدت  بمد تا امد او ما  یینند،  

هداای  ما از  دا ی  نها  اود  از )پشندمت. خی ی مغکل   د   هامهشاوط انتتا . ماند

 داز  دش . ودتیکدد شان ماا کنند و  یینند کد  از  دش هداند کدی مینغدیندپتپد ای  ناب  از 
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 داز  عدد از  هدغنان انتتدا  مدی هد د. نغست بن هدته هدام  هاند اش کسی کد می

داد  گشد  ک تام باستد باستد  سد ی مدشدب نزدوکتدش میغدد، و ناگهدان  دش هداند خددا

 خددا  د دن از  ی  مشدب صدای امهمد و ایاا    ند هد،  شخدی  دد هداای می نغیند.

 ،  دداز ما  ددام دوگددش ماددا کشدنددد.  شندددگی خددداداد  ادددل هدددماضددی نمددی   دنددد وداد 

دم ود    مد هدد، اود   دام ادح داد نغسدت، ل دیدل دو دامم  دش موی هداند خدداپشندم مث

 دد هدام هددن خدداداد  امدد اود   دام . نداب خدداداد زدم هدد کالب دشعدد فدال دم سدد  دام

   .ت  دم دادند ناگزوش

 

وددداد داد  میغدد د و دوگدددش او ما هددام خددددابسددتان هدددغنان دداد هدددام   دددو  دشوددد  خدددا

کد ت سدط دم ناحید سن م  دشود دم مشغان د عد سشماچید داد دم  هام خدامیکشدند. 

 .د عد هاای محس   میغد  ش تتت نغست  دهدم   د و اعمام یی دهام 

 

 بسدتان  هغنان و موهدان  د ی  یعدت نم دندد و او مسدما هدام مشدب دم مدر سد سال 

دمواز و ونددا از  هددامدمودد  انگدداب  دد د کددد  .هددغنان و موهددان  ددد حسددا  مددی بمددد

داد  هام خددا .داد پنااندم هد دهمنان خ د هکست خ مد و دم هغنان  د نزد هام خدا

داد تددا دم مفددام و بسدداو    ددشاو  خانددداو ما منحیدد  ودد  مهمددان محتددشب پددذوشفت و 

ما  بسدتان هدغنانهام ونا کد او  امد خ  ی، لطف و محیت هام م ان . زندگی کنند

ونجدی م هدا. داد دم بومد فت دختش  ما  د عقد هام خداتصمیح گش ،دم ح  خ د دود

داد دو امم تتت و تاج از دسدت مفتدد ما  دسدت مدی بومد و   د کم  داماد  هاخدا

م داد  دا دختدش هدا از هداخدا. حفد  میددامد ادد موا ط نی  خ د ما امد امم  دا هداخدا

 . ونا پسشی  دنیا می بود کد اسم  ما هام ونجی میگذامند

 


