
 خلق الساعه

 حبفل هزتجط صًتیىی لحبظ اس ٍ هَخَز ٍالس ارگبًیغوْبی اس غیز هٌجؼی اس حیبت آى، ثزاعبط وِ اعت ای اًسیؾِ الغبػِ ذلك

 پیسایؼ یب زگزسایی ٍ غیزآلی هبزُ اس سًسُ هَخَزات ایدبز یب سایی ًبسیغت ػٌَاى ثب آى ػوسُ تفغیز زٍ ایي، ثز ػالٍُ. گززز هی

 .ؽس ذَاّس تؼزیف صًتیىی، پیَعتگی یب ؽجبّت ثسٍى اهب خبى، ثی ٍ خبًسار اس اػن آلی، هبزُ اس سًسُ هَخَزات

 اًَاع ثزذی چگًَِ وِ گززیس هطزح غیززلیك ػوَهبً هؾبّسُ ایي ٍاعطِ ثِ ثبر ًرغتیي الغبػِ ذلك اًسیؾِ تززیس، ثسٍى

 رایدی زیسگبُ اس اًسیؾِ ایي. گززًس هی پسیسار فغبز حبل زر آلی هَاز ٍیضُ ثِ ٍ آة ذبن، هبًٌس ّبیی هحیط زر حیبت «ًبسل»

 هتفىزاى المبػسُ، ػلی. گززیس ثبعتبى یًَبى ػلن ٍارز اًسوی ثزرعی ثب فمط اعت، وززُ تأییس را آى رٍسهزُ تدزثِ ظبّزاً وِ

 ذجز ثی آًْب خٌغی گذؽتِ اس را ایؾبى تحمیك زؽَاری وِ را حیَاًی یب ًجبتی ّبی گًَِ آى توبم اًتؾبر ثَزًس هبیل ثبعتبًی

 اس پیؼ چْبرم لزى زر را ػلن ٍمؼیت ارعطَ حیَاًبت تىَیي. زٌّس ًغجت ذَزی ذَزثِ ػلت آى یب ایي ثِ ثبؽس، زاؽتِ ًگِ

 اس هغتمیوبً ًجبتبت، اس ثزذی ٍ ّب پؾِ ّب، هگظ ّب، ؽپؼ ّب، اعفٌح ّب، فسف اًَاع گفت هی وِ اعت عبذتِ هٌؼىظ هیالز

 ٍی گیزز، ًوی لزار ارعطَ ػلیت ًظزیِ زر ذَثی ثِ الغبػِ ذلك ّزچٌس. گیزًس هی ًؾئت غیزآلی یب آلی گًَبگَى ػٌبفز

 هٌظن فزآیٌسّبی اس ذبرج وِ رٍی آى اس وِ ثساًس «هجْن» رٍیسازی را آى ثلىِ ًىٌس تززیس آى ٍالؼیت هَرز زر زاز هی تزخیح

 ثِ ػلن وِ زّس هی ًؾبى پلیٌی  طجیؼی تبرید. ًوبیس ایدبز «ًبلـ» هرلَلبتی وِ اعت هؼمَل وبهالً گیزز، هی لزار طجیؼت

 تبة ؽت ّبی وزم ٍ ّب وزم وِ عبسز هی هطلغ را هب وتبة ایي. اعت ًساؽتِ چٌساًی پیؾزفت هیالزی اٍل لزى تب هَمَع ایي

 اس وَلی هبّی پؾوی، لجبعْبی اس ثیس فغبز، حبل زر گَؽت اس الرٍ هزطَة، چَة اس ذبًگی پؾِ ولن، ّبی ثزي رٍی ؽجٌن اس

 تزی رایح اػتمبزات وِ -ػلوی هىتَثبت ثب توبیش زر -ػوَهی هىتَثبت. ؽَز هی سازُ... ٍ رٍزذبًِ لدي ٍ الی اس هَػ زریب، وف

 وِ هَارزی ٍ ؽَز هی اًگبؽتِ ذَزی ذَزثِ آًْب ؽسى سازُ وِ وٌٌس هی ػزمِ را ّب گًَِ اس ثیؾتزی تؼساز وٌٌس، هی ثیبى را

 هَی چَة، ؽسًس، هی تلمی سًسگی ایدبز ثِ لبزر وِ هطلَثی هَارز هیبى اس. ّغتٌس تز پززاساًِ ذیبل اغلت زّس، هی ؽزح

 ثزذی ثرؼ الْبم ٍیضُ ثِ آذز رزُ ایي وِ ثَز ثشري خغسخبًَراى ٍ وبغذ ؽسُ، ذؾه ػزق راوس، آة هسفَع، آؽغبل، خبًَراى،

 ٍ سًجَر ّب، اعت الؽِ زر عزخ سًجَرّبی تَلیس هَخت گٌسیسگی ایٌىِ هثالً ثَز؛ ثبعتبى زٍراى زر غزیت ٍ ػدیت ذیبالت اس

 طزسی ثِ ّن زاراى هْزُ گبّی. گززز هی گبٍ زر ػغل سًجَر ٍ اعتز زر هلد وزٍوَزیل، زر ػمزة. االؽ زر غلتبى عزگیي

 هغش اس هبر ٍ ثبراى، اس لَرثبغِ وِ ؽَز هی زیسُ تقَر ایي زر وِ گًَِ ّوبى گزفتٌس، هی لزار هرلَلبت ایي هیبى زر ًبپذیزفتٌی

 ثِ رٍهی -یًَبًی زٍراى زر الغبػِ ذلك ّزچٌس وِ، زّس هی ًؾبى هَخَز ؽَاّس! ؽَز هی زیسُ گززز، هی حبفل اًغبى حزام

 هَارز زرثبرُ ؽسًس، هی هتَعل ثساى ّب گًَِ اس ثغیبری هَرز زر ٍ ثَز ؽسُ پذیزفتِ طجیؼی افلی ػٌَاى ثِ یىپبرچِ طَر

 ذقلت ٍاعطِ ثِ ای، اًسیؾِ چٌیي. زاؽت ٍخَز اًسوی تَافك پیًَسًس، هی ٍلَع ثِ ؽس هی فزك وِ ػولی ؽیَُ یب ذبؿ

 .ؽَز زلجرَاّی وبرثززّبی ٍ ؽىل تغییز زچبر ثبیغت هی ًبگشیز ثِ ذَز،

 

 وِ ؽَز، هی یبفتِ ًظزی عٌتی زر گززز، هی ثزذَرزار ثیؾتزی ثغیبر اّویت اس ثلٌسهست زر وِ الغبػِ ذلك اس ذبفی رٍایت

 آًبوغیوٌظ ٍ آًبوغیوبًسر. پززاذت هی سهیي رٍی ثز سًسُ هَخَزات توبم اٍلیِ تؾىیل ثِ ٍ وززًس آغبس ایًَی ؽٌبعبى ویْبى

 آهسُ ٍخَز ثِ َّا ٍ گزهب ثرؼ سًسگی ػول ٍاعطِ ثِ ٍ ًرغتیي زریبّبی لدي اس ای ّزگًَِ آغبس، زر وِ وززًس هی تقَر

 اتفبق تزویت اس تسریح ثِ هرلَلبت توبم وِ آهَذت هی وِ وزز تؼسیل اهپسٍولظ را ًرغت سایی ًبسیغت ًظزیِ ایي. اعت

 «سهیي ؽىن» اس خبًَراى ٍ اًغبًْب ظَْر هَرز زر هؾبثْی زیسگبّْبی. اًس یبفتِ تىَیي طجیؼت، ول زٌّسُ تؾىیل ػٌقز چْبر



 زر وِ آًگبُ لَوزتیَط تززیس، ثسٍى. یبفت هٌطمی خبیگبّی اپیىَر فلغفِ زر ذَرؽیس ٍعیلِ ثِ ؽسُ گزم اٍلیِ لدي اس یب

 اًغبى ذَز خولِ اس حیَاًی ٍ ًجبتی ّبی گًَِ توبم وِ حبلی زر ایي اس پیؼ ثغیبر «سهیي هبزر» وِ عزایس هی طجیؼت زرثبرُ

 اس آثبری ٌَّس آى ذغتگی ٍ پیزی عٌیي زر وِ ای ذاللِ لسرت -ثَز آفزیسُ ذَز گَّز اس ثالٍاعطِ ٍ ذَیؼ خَاًی زر را

 .وٌس هی ذالفِ را اتویغن اس هْن ٍخِ ایي زلیمبً -ثَز هبًسُ ثبلی آى اس سًسگی ًبسل اؽىبل ثزذی هؾبثِ ایدبز

 

 زر سهبى آى زر وِ گزفت هی زیسگبّْبیی اس را ذَز «تدزثی» حوبیت هَخَزات توبم ثزای هبتزیبلیغتی هجسأ ًظزیِ ّزچٌس،

 ذَز سیغتی الغبػِ ذلك هَرز زر زالًِ عبزُ ٍ گغتززُ ثبٍر ایي اهب ثَز، غبلت هَخَز ّبی گًَِ اس ثغیبری الغبػگی ذلك هَرز

 ذجزی ثی ثب تَافك زر ایي ّزحبل ثِ. ثَز اًیویغتی فىزی ػبزات حبفل ثبؽس، گزایبًِ طجیؼت فىزی ػبزات ًتیدِ آًىِ اس ووتز

 اًسیؾِ ثٌبثزایي،. وٌٌس هی تجؼیت فیشیىی تغییز یىٌَاذت ٍ اویس لَاًي اس طجیؼت فزآیٌسّبی توبم وِ ثَز ثبعتبًیبى ًغجی

 اعزارآهیش لَای ٍ اًیویغتی ففبت اس عزاًدبم طجیؼت ّفسّن لزى زر ػلوی تحَل ٍاعطِ ثِ وِ سهبًی تب هٌطمبً الغبػِ ذلك

 .گزفت ًرَاّس لزار چبلؼ هَرز ؽس، ذَاّس تلمی هؼلَل ٍ ػلت هیبى ؽسُ تؼییي زلیمبً رٍاثط ًظبم ٍ گززیس ذَاّس ػبری ذَز

 

 وِ آًدب اس. ًگززیس رٍثزٍ ذبفی هْزی ثی ثب هغیحی اعتمزار ثب اپیىَرگزایی، رز آى مسزیٌی وبرثززّبی رغن ثِ الغبػِ ذلك

 را آى ثَزًس هبیل غیزهذّجی اهزی هثبثِ ثِ آى تمجیح خبی ثِ ولیغب آثبی وززًس، هی تلمی طجیؼی اهزی هؼوَالً را الغبػِ ذلك

 وزز ارائِ هؾزوبًی همبثل زر طجیؼت زر غیزخٌغی تٌبعل ٍ تَالس اثجبت زر را آى الوتبًتیَط هثالً. زٌّس تطجیك ذَز اّساف ثب

 تفغیزی تجییٌی ثِ الغبػِ ذلك اٍ ذسای ؽْز زر وِ اگَعتیي عي. ًوَزًس هی تززیس ثبوزُ اس سایؼ طجیؼی اهىبى زر وِ

 ثغیبر هرلَلبت ًِ» گٌدبًسى ایٌىِ ثِ اؽبرُ ثب وِ ثَز آى ثز ٍی. زاؽت ای ػوسُ ًمؼ آى «عبسی هغیحی» زر گززیسُ، تجسیل

 ًَح وؾتی زر گززآهسُ ّبی گًَِ هیبى زر «آًْب هبًٌس ٍ هگظ ٍ پؾِ عَعه، هلد، ٍ هبرهَله ٍ هَػ هبًٌس وَچىی

 ًجَز ًیبسی» طَفبى، اس پظ حیبت اؽىبل توبم عبذتي هبًسگبر ثزای سیزا ثجرؾس، ثیؾتزی اػتجبر زاعتبى ایي ثِ ثَز غیزمزٍری

 هفَْم ایي تَعیغ. «ثبؽٌس وؾتی زر ؽًَس، هی سازُ آًْب فغبز اس یب خبى ثی اؽیبء اس خٌظ زٍ اتحبز ثسٍى وِ هرلَلبتی آى وِ

 وِ گززیس هی هطزح وغبًی تَعط وِ زّس خَاة تَفبى تبریری حمیمت هَرز زر زیگزی ایزاز ثِ تب زاز اهىبى اگَعتیي ثِ

 زر را آًْب ثؼسی تَسیغ تَاًس هی چگًَِ ؽسًس هحبفظت تَفبى اس ًَح وؾتی زر وِ حیَاًبتی تجییي وِ یبفتٌس ًوی زر زرعت

 آًْب،» گفت هی ثبؽٌس، رعیسُ خشایز آى ثِ حیَاًبت ایي ثَز هوىي وِ ّبیی ؽیَُ خولِ اس اٍ. زّس تَمیح زٍرزعت خشایز

 تلفیك زر تزتیت، ثسیي.« آفزیسم ذبن اس را سًسُ حیَاًبت: گفت ذسا وِ آًگبُ ؽسًس، ایدبز ذبن اس ذَز ًرغت آفزیٌؼ هبًٌس

 ٍخَز اعبعی تنبز ذسا زعت ثِ آًْب آفزیٌؼ ثبة زر همسط وتبة آهَسُ ٍ ّب گًَِ توبم ًرغتیي الغبػِ ذلك ثیي اگَعتیي،

 تَهبط ثؼس، ّب لزى. ثَز ذَزی ذَزثِ هجسأیی ّوتبی هَخَز، پیؼ اس ٍالسیٌی غیبة زر ذساًٍسی، حىن ثزػىظ، ًساؽت؛

 زر ٍ رٍؽٌگزی زٍراى زر ٍالغ، زر. وٌس پیسا الغبػِ ذلك ثزای خبیی ذَز هسرعی االّیبت خبهغ ثٌبی زر تَاًغت ًیش آوَیٌبط

 ذَزی ذَزثِ زرثبرٓ همسط وتبة زر هغطَر ٍ گزایبًِ طجیؼت هؼبًی زر ًْبى تٌبلل وِ ثَز هتفبٍتی ثغیبر فىزی ؽزایط

 .گززیس آؽىبر عزاًدبم آى زٍررط پیبهسّبی ثب ذاللِ


