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دورس است. چون  نیا یخدا در ط شناخت، است .آنچه که مهم است  یپادشاه یخش دو درباره خداب
ما آشکار  یبرا را خود یکه خدا در سه تجل می خوان یحال م نیخدا دارد. با ا کی خدا تنها یپادشاه

 ،خدا به عنوان پدردر باره  با هم درباره  بی ترت نیا به .ابدی یم دایمان حضور پ یکند و در زندگیم
  تیکرد. در نها می خواه صحبت ،دارد تیاهم یپادشاه یاندازه برا نیاینکه چرا او تا ا و ی،سیو ع

  کمک که به شما افتی دی را خواه مشقهر درس  پایان. در ستیک کرد که روح القدس دی کشف خواه

 .دی بعمل آور را دیا آموخته آنچه تا کنند یم
 

 داستان 
را   نندهیبود که هر بب بای ز آنقدر آنجا عتی کرد. طب یم ی زندگ بایز یک مملکتبا دخترش در  یپدر

  دوستبسیار  درگذشته بود. مرد دخترش را   ی مرد در جوان نیا  همسر کرد. متأسفانهیمجذوب خود م 
  ، ود یشیاند  ی دخترش م ندهی که به آ بار هر بود. نیزم یبر رو  یی اودارا نیچون او با ارزشتر  ،داشت

.  بود  ندمثروت  یپدر مرد نی. ا شدیم  یاز شاد  قلبش پر ، انتظار او بود  در که ی عال یزهایاز تصور چ
خود را  . خدمه و کارگران همه تالش  شدشد در آن گم یم ی بزرگ بود که به راحت یاو تا حد  زمین 

آن   اطراف   شامل حال ساکنان زمین های او کمک کنند تا برکت و نعمت  شان اببار  کردند که بهیم
 بود.    روستا در تمام و مشهور محبوب ی. این مرد شخصباشد زین

  زیرا از هر چ  عتیزدن در طب قدم  برد.یلذت م  یآزاد بود و از زند گ یدختر ،مرد نیدختر ا  ،سارا
به او هشدار داده   ش کرد. پدریحضور پدر را در همه جا احساس م تیامن دوست داشت . شتریب  یگرید

   .دهد یگوش م حرفش  برود و به او اعتماد داشت که به دی مزرعه آنطرفتر نبا یهاحصار بود که از 
  تیدر کنار حصار مزرعه جمع  ناگهان .رفتمزرعه  حاشیهروز سارا سوار بر اسبش به طرف  کی

  ی . به نظر مچه خبر است  ندکهیبا تعجب به طرف آنها رفت تا بب  . جلب شد  طرف آنها . دیرا د  یکوچک
به طرف سارا آمد و گفت که   جوان از این مردان  یکی.  د نبود حیتفرو  یآمد که آن جماعت مشغول شاد

  یول، آن شرکت کند. سارا شک داشتاز سارا خواست که در و  ده کر بیترت  یمهمان ثروتمندشپدر 
  ، ی عل ،. به نظرش آن مردجوانباشد خطرناک  تواندیجشن آنقدر با شور و حال بود که فکر کرد نم 

. از  برد او را به مزرعه پدر خود   ی. علرفت  ی به همراه عل  بیترت  نیا  به آمد و  ی مهربانبه   ی لیخ
. بعد از شام  رفتندیدر جمع خود پذ   یبه راحت را  استقبال شد و مهمانان او  ییسارا با محبت و گشاده رو

آورد    ادی. سارا به  برود، که در آن اطراف بود  ییبایز اریبس یتا همراه او به جا  خواست از سارا  یعل
کرد و امکانات  میاو را رها ن یی حس ماجراجو  یول ، داد یمبه او هشدار  باره نیکه پدرش همیشه در ا 

  نیبر اسبش در کنار ا یسوار که در هنگام ی. احساسردیبود که بپذ  ی تنها کاف ، دوب ا یمه کامالا م ه
مدهوش   ی ا گونه  که به دندیرس ی آنها به دره ا. غیر قابل وصف بود  عت یطب  نیو در ا دی دوست جد
  دهی و از د ختیریم  نییبه پا  یمانند آبشار ،بود   ریز دره سرا انیکه در م یبود. رودخانه ا  بای کننده ز
  ییایرو نیکه ا  ، کرد یم. سارابا خود فکرفضا معلق بود ی. قطرات خنک آب در تمامشد یپنهان م

  زیاز همه چ ش یحظه برال در آن   یآزاد  قی. تجربه حس عم است دهیکه تا به حال د ستصحنه ا  نیتر
 .  بود  نتریریش
  جانشیو پر ه یعال ی زندگاز  نیح همان در  .ت ببرند ذاز آن منظره ل ی کرد که با هم مدت لی پیشنهادع

تر  تیز قلبش مرد جوان شده بود.  نیا  حبوبم . سارا کامالا کرد ی م فیتعر سارا  یبرا شدر مزرعه پدر
مرد جوان قلبش را شکار   نیکه ا ییاما گو ، بود نباخته  دل ی وقت به پسر چیزد. تا به آن روز هیم

   بود.   تببا مح  یچقدر عل  ،هر. ابود کرده
مالقات کردند.   هیگاه اولعادیم همان در را گریکدیبارها و بارها   یسارا و علگذشت و  یها م هفعه
که   ی. تا روزشد  یمانع م همو د نده مداد انجا ی م حیبود که سارا ترج یی کارهابه   لیما یعل یهگا
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  یزمان طوالن یبرا  را . او پیشنهاد داد که سارا شان را محکمتر کنند  یدوست دیبه او گفت که با  یعل
که سارا   یروستا نسبت به بود   حیتفر یبرا ی شتریب  تیا موقعجآن چون اش ببرد  یر به مزرعه پدرت

 میکرد.  یدر آن زندگ
پدرش داشت. او به پدرش گفت که به   ی برا ی . سارا هم بهانه خوبم قرار گذاشتند که به آنجا بروند با ه
کار   نیسارا او را از ا ، اما برساندخواست او رایم شرود. پدریم کش ینزد دوستانی از کی دنید

  در کنار حصار که د یرا د یعل یروز بعد سارا مزرعه را ترک کرد و به زود روبغ .منصرف کرد
در انتظارش    یزیه چچدانست که ینم  افتاد و او سارا  وجود  یشب رو  هیمزرعه منتظر او بود. سا 

   . گرفت خواهد  اش را در چنگال خود ی زندگ نیو سنگ ک یتار هیسا  نیا  اینکه  است و
که وقتشان را به   یخنده کسان ی صدا بر پا بود.  یشنج در آنجا  ،دندیرس یکه به مزرعه پدر عل یزمان
  ی را در شاد خود  سخت بود که شیسارا را پر کرده بود. در شروع برا ی ها گوش، گذراندندیم یخوش

  ی دنینوش  ش یبرا ی . علو خجالتش را آب کند  ترس  خیبه او کمک کرد تا  ی عل یا کند ولهجشن ر
کرد  ی. سارا احساس مکردیآن خود را آزاد و شاد احساس م   جهی آورد که در نت تابلبت   چندخوش طعم و 

  یآمد و علیتر م  یبه نظر شفافتر و نوران زی. و همه چ تصور قابل ریغ یکه در حال پرواز است. حس
. اما  دنصبح کرد ی خواب عل  اتاق  کرد مهربانتر بود. با هم آن شب را در یآنچه که تصورش را م از

خانه ارباب  در آن  یاد یز یافتاد. شبها و روزها ی که آن شب چه اتفاق آوردینم  ادیبه روز بعد سارا  
  یبه او حس شاد گریکه د  یتا روزسپری شدند. و سارا به طعم و حس تابلیت ها عادت کرده بود 

کرد. سارا شکه   دش یتهدکتک گرفت و ریاو را ز ی عل ی. ولبه خانه برگردد خواست ی. او م دادند ینم
 . کرد یبا او برخورد م یگرید  طور مهربان حاال کامالا  ی شده بود. عل

بود   یها. آگد یخودش را در آن د عکس که روزنامه را برداشت تا آن را بخواند ناگهانروز صبح  کی
خانه تندگ    یبرا  دلش . چقدرکردیکرده بود و در آن دخترش را حستجو م  چاپ که پدرش در روزنامه
  گرید گوش نداده بود.  ی به حرف عل وقت چی برود. کاش ه  نجایا  خواست که ازیشده بود. چقدر دلش م

  د؟ یایب رونیکابوس ب  نیتوانست از ایم چطور جهنم شده بود.   شیبلکه برا ، بهشت نبود آن خانه ارباب 
  کمسارا را ک توانست یم وجود داشت  . چون اگر او واقعاا دعا به طرف خدا برداشت دست در سکوتش

   کند.
صدا  زنگ در به  ،شده فیو نح فرتوت که بدنش در اثر سوءاستفاده ها و کتکها  یبعد زمان ها ماه

از باز کردن دروازه  او را  ی . علکردیباز نم ش یکس در را برا چیه ی ول ، بود پشت در ی کس درامد.
 . بود  خانه زندان سارا شده نی. ا مانع کرده بود 

  ی سی. مرد خود را با نام عاست  ستادهیا پشت در یکه مرد دیو د  ،به طرف در رفت ی به آرام سارا
. سارا این  بود  یآدرس یخواست تا راه را به او نشان بدهد چون در جستجو کرد و از سارا  یمعرف

آن   «خالص شوم.  نجا یکنم کمکم کن تا از ا ی م واهششانس را غنیمت شمرد و به او التماس کرد: »خ
او را با   ی سیرفتند و ع ی سیع موتر است. با هم به طرف یاحساس کرد که موضوع جد  بالفاصله مرد

کرده   عادت سارا وحشتناک بودند. بدنش به قرصها  یاول در آنجا برا  یروزها خود به خانه اش برد.
مرد مهربان به او کمک کرد تا ترک   نی. ا بود وجودش را فرا گرفته  اد یو درد وحشتناک ترک اعت

در   یبرگردد ول یعل خواست که به خانه ی نم گری با محبت بود. او د  اریبس یسی ع ظر ساراکند. از ن
اند.  بم  یسی بود که بتواند در خانه ع  نیا دشی تمام ام  ،گردد باز  مهتوانست به خانه پدرش یحال نم نیع
کردند. حاال دوباره   یم عروسه با  از او درخواست ازدواج کرد و آنها   یسیاتفاق هم افتاد. ع نیهم و

  هر میکرد، رکف گذشت. گهگاه به پدرش کسال یسارا باز گشته بود.   یگندز به  یکم ی طعم خوشبخت
  یگرپدر د ماا ت؟ ححال پدر چطور بود .گرفتیبر م در را ان اووجد شرم و عذاب دوباره حس  ارب
   .ند یاو را بب وقت چیه  خواهدینم
  ،یروبرو شد که در خانه ارباب ی کساناز یک یناگهان با   ،کردن بود د یروز که سارا در حال خر کی

  یبو  ،شد  رد که آن مرد از کنارش یبود. زمان ده ید ، نبود  شیب  یجنس چه یبازاز   که سارا در آن ییجا
  ک یرا در او زنده کرد. از  یاحساسات متفاوت بی عج یبو  نیاش را پر کرد. ا  ینیخانه ب  ی میآشنا و قد
آن بود    بیبود. عج ی بو نیا  در ی مست کننده ا زیچ  گریاز طرف د ی ول ،خانه متنفر بود  آن طرف از
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  شیبرا  یو هر روز زندگ ،شده بود  یتازه وارد آن خانه ارباب که انداخت   یم یدوران ادیکه او را به  
 .  ودب آن تنگ شده   یبود. انگار که دلش برا شنج

و قرص ها و   حیتفر ی برا عطثش  باعث شد که نکاریگرفت که با آن مرد صحبت کند و ا میتصم
طرف آن  تاریکی شب و بدون اینکه چیزی برای همسرش بگوید، به    شود. قبل از  شتریها ب  یمهمان

  ی لرزان از پله ها  ،حال ترس نیدر ع و جانی ه. با ردیقرص بگ  یخواست کمیتنها م جای روان شد.  
  ی عکس العمل بتواند  سارا  نکهی از ا  شیبود. پ   ستادهیدر اتاق ا  یعل ، شد وارد  که ی خانه باال رفت. زمان

  ی ول ،بود  دهیقسمت از خانه شن  نی. او بارها در باره ابردنداز خود نشان دهد او را به اتاق بسته  
بود از   ده یکه تا به آن روز د یی جا نیتوانست با بدتریچطور است. حاال م  ت یکه در واقع دانستینم
 ته بودند. پرداخ  پول  او از قبل یکه برا لذت میدادرا  ییآنجا مردها  آشنا شود. او در کینزد
او را    نیو ا ،سارا در خانه نبود ،گشت باز  از سر کارش به خانه  یسیع ، وقت رید ، که شب یزمان

به آن   د یحدس زد که با شپرس  و جستجو یدانست. بعد از روزها یکجا بود. نم شیسارا  ناآرام کرد.
  شرفت و درباره سارا پرسیروز به بعد او هر روز به آن خانه م  آن مزرعه باز گشته باشد. از

حال    نیا ا. بددایکس جواب واضح به او نم چیه یداد ولیکرد. عکسش را بارها به این آن نشان ممی
   خواست همسرس را برگرداند.یاو م  ،نبود دست بردار یسیع

از   یکی که سارا  د یشن  ،و آمد داشتند رفت که در آن خانه یدائم انیاز مشتر ی کیاز   یسیماه بعد ع چند
و عالقه آن جا   لیم یرو از  یکند. از نظر آن مرد وی م یگدیرس  یمشتر ی مردها است که به یزنان

  بار نیدوباره به آن خانه رفت و ا  یسیع  .از آنجا برود  خواستین بود که سارا نمم  و مط ، آمده بود
سارا   از ی . او درباره علدیرا د یعل ،بود  ستاده ی که داخل منزل ا همانطور موفق شد وارد شود. 

  ی سیع یوقت یشناسد. ولینم که سارا را  دهد کرد نشان یدر ابتدا سع یبود. عل ده یشن  ی ادیز یزهایچ
.  شد خوردش عوض برطرز  ،کرد تکرارباز   ش یبرا ، بود فته از آن مرد گر  که را ی قیاطالعات دق

فکر کرد و بعد اجازه داد.   یاول کم یعل  از او خواست که بگذارد با همسرش صحبت کند.  یسیع
  گری سارا د یلخواست که به خانه شان باز گردد. و  اوروبرو شد. از   سارا با  یسیهمان شب ع

سارا   فیو نح  به بدن الغر ی سیکه ع ی. زمانداشت زاین  هاها و قرص  یدنیون به نوش چخواست ینم
   شد. ی قلبش از درد پر م کردینگاه م 

  کی د یاست سارا را داشته باشد با لیما . او گفت که اگر کرد آمد و خنده بلند  یسیبه طرف ع یعل
کرد.   ترک  همسر سارا بود. او خانه را با درد و نمم فراوان یگزاف برا  مبلغ نی. ااوردیپول ب  ونیلیم

گرفت که هر آنچه در توانش است   میتصم نحال یراه حل وجود نداشت. با ا  چیآمد که ه یبه نظر م
  دا یرا پ  خطرناک سخت و اریکار بس  ،سارا بدست آورد. در معدن  یآزاد  ی برا را تا آن مبلغ   ، بکند

کرد  یم ی گذار )مواد انفجاری(  ت ینامیدر معدن د  دیبا کرد و شبانه روز در آنجا مشغول به کار شد. او
  ر یسا ی برا ط یشد تا مطمعن شود که شرا یوارد معدن م  د ینفر با نیاول و بعد از انفجار به عنوان
خطر   در. دیدی را نم شبخوا رنگ رخت ی سیع و گذشت یم  یشبها متماد یکارگران امن است. گاه

  کی. بعد از دهد کرد که ادامه یبود که او را وادار م  ی زیعشق سارا تنها چ ،روز مرگ و فشار هر
. به محض  رفتاز پول به طرف مزرعه   پر کیسه   پول جمع کرده بود. با  ی به قدر کاف یسیع سال
  ش یش برانت ی لباسها ی . حتنبود راه رفتن ی آمد. سارا را در حال زششوایدر به پ ی جلو یعل ،ورود
به   بیترت  نی. و به اببردوتر با خود به م را  گرفت تا اویم را  شیبازو  ریز دیبا یسی ع شده بود. کالن

 شان به راه افتادند.  طرف خانه کوچک
ام  مخورد و شرم در ت ی خوره م مثل حس گناه بدنش را  یآزاد شد. ول  ادشیسارا از اعت  ی آرام به

  یارباب خواست به خانه یاو م  . بود نیسنگ اریبس  ش یاحساسات برا  نیا زد. تحملیوجودش موج م
  اری کار بدنش بس نیا  یبرا  یول ، کند خاموش  ی دنیص و نوش ررا با ق ند یاحساس ناخوشا  نیبرگردد تا ا 

که عطرش تمام   بود  را آورده ییگلها  شیبه خانه باز گشت برا یسی که ع یزمان  شب بود. آن فیضع
در دوستش دارد.  قگفت که چیم ، دادیبه او م را گلها که  ی. او در حاله بود خانه را پر کرد یفضا

  ی شد. باالخره سد احساسات  ریز سرا شیگونه ها یسارا شکست و قطرات اشک بررو بغض  ناگهان
داشت؟ این   مرد او را تا این اندازه دوست نی شکست. آخر چرا ا ، بودشده  داشته مدت نگه  نیکه تمام ا
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در قلبش  را  یسیگرفت که محبت ع میحال آن شب تصم  نیا تصور و تحملش بود. با مجبت برای سارا 
 . راه دهد

  شیمدت پ نیو روزنامه که تمام ا  ، دارد یکرد که پدر فیهمسرش تعر یبرا  لبار او  یشب برا آن
است. اما   م یتی  گفته بود که یسینشان داد. تا به آن روز همیشه به ع ی و به  را ،خودش نگه داشته بود

  کمک کند.  یخواست به ویشکه شده بود. ماز این گپ  کرد. همسرش فیاو تعر ی را برا قتیحق  نباریا
  ی کرد. دلش نشانه ا هیبه گر شروع   گفت که فردا سارا را به خانه پدرش خواهد برد. سارا او
او   دنیدبه   لیما هنوز پدرش ،همه اتفاق نی همه مدت و ا نیکه بعد از ا نبود خواست چون مطمعنیم

د که  هبخشش کند و در آن از پدرش بخوا طلب و از پدرش سد یبنو یگرفت تا نامه ا  میباشد. او تصم
بعد آن موقع   که رها کند مزرعه را در دشت اطراف  ی دیآن اسب سف   ،اوست  دنید به  لینوز ماهاگر 

   اوست. داریخواهان د پدرش شد که هنوزی سارا مطمعن م
حرکت کرد. همچنان    شپدر خانه  همسرش به طرف یو چند روز بعد سارا همرا را پست کردند نامه

اسب   مزرعه در دشت  ایشد. آیم شتریو ب  شتر یسارا ب  جانیه ، شدندی م کتری نزد یکه به مزرعه پدر
خشک   کامالا  سارااز ترس و هیجان   به آرامی نردیکتر میشدند.   یسیسارا و ع افت؟ یخواهد  ی دیسف

ناگهانه شوهرش با   بسته بود.   مزرعه نگاه کند و چشمانش را محکم طرف  شده بود و جرأت نداشت به
بر    او ن مرد پدرت است. کنم آی! فکر مدینگاه کن صدها اسب سف   اسار  ،زد  سارا اد یفرصرای بلند 

   « خود را باال گرده.به طرف ما دست  کن . نگاه رددر دست دا نینشسته و دورب ید یاسب سف یرو
آمد و    شانزیرای پبه  ،د یاسب سف  آن بر اده کوچک مزرعه شود پدر سوار جوارد  موتراینکه  قبل

 غرق شد.  ییپدرش گو بزرگ   سارا در آغوش
به خانه باز گشته است. آن شب   سارا روستا خبردار شد که یبرپا کردند و تمام یشب جشن بزرگ آن

را آماده کرده   یطعمگرفت. خادمان شام مفصل و خوش هیرا از پدر هد  مادرش ی میسارا جواهرات قد
چشمانش   ، کردیکه به دخترش نگاه م یآغاز کرد. زمان  سارا یبه سالمت یدنیبودند. پدر شام را با نوش

و همیشه   ی حاال هم فرزند من هست یبودتو همیشه فرزند من   ،و گفت : » سارا درخشیدیاز افتخار م
 !« ی . به خانه خوش آمدبود  یفرزند من خواه
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