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 سووْهشدُْوَيُنِ ثًَىيظت يُ بُٓسَِتذا ُٓوَ سَٗاُْ ْاوّ ٓافشَت يُ ًَْىإ
فشيؼتُ بىوٕ و ػُيتإ بىوْذا بىو بُ َّٙبُ ّٖ٘ ُٓوَّ صياتش باغ يُ سٗيَِ
دوو نُطايُتِ جًاواصّ ٓافشَت بُْاوّ طُْاسيا دَناتُٓ ،وا ْاوَّ ب٘
داْشاوَ نُ نُطايُتًُنًإ وَى فشيؼتُ دَبًَتُ ّٖ٘ سصطاسنشدِْ رياِْ
خُيَهِ ُٓوَيرتيإ وَى ػُيتإ ٖ٘ناسيَهُ ب٘ يُْاووضىوِْ رياِْ نُطاًَْو.
ُٓ و سَٗاُْ بُػًَهِ صٗسّ يُ سووداوّ ساطتُقًُّٓ رياِْ ضُْذ نُطًَو
وَسطريدساوَ بُتايبُتِ ُٓو سووداواُّْ ثُيىَْذيإ بُ قُصاو قُدَسوَ ُٖيُ
ًٖض خُيايًََهِ ْىوطُسّ تًادا بُناس ُْٖاتىوَ.
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بُدسيَزاّ ريامن بريّ يُوَ دَنشدَوَ سٗريَو يُ سٗرإ سَٗاًَْو طُباسَت بُ رياِْ خّ٘
بٓىوطِ و بَٚوّ بهَُُوَ ،سَٗاِْ رياِْ نُطًَو نُ ثشِاو ثشَِ يُ ْاخ٘ػِ دَسدَطُسّ،
ثًَِ وابىو ًٖض نُطًَو يُ دووًْادا وَى َٔ بُدبُخت و ضاسَ سَؾ ًُْ ،نُطًَو
بُدسيَزاّ رياِْ ُْخاوَِْ باونًَهِ بُط٘ص و ُْخاوَِْ خىػو و بشايُنِ خٓحًُْٚيُ
ضٕ٘ دَتىاًَْت يُو دووًْا ثإ و بُسيُٓ بُتُْٗا بزيَت َٔ ،خّ٘ تًُْا و تًُْا يُطٍَُ
دايهًَهِ ثري رياًَْهِ ثشِ يُدَسدَطُسّ دووس يُ ط٘صّ بٌَ باونِ بُطُس دَبُّ.
صٗسجاس ثًَِ وابىو ُٓطُس رياِْ خّ٘ بٓىمسُوَ و بًهُّ بُ سَٗاًَْو ُٓوا خىيَُٓسيَهِ
صٗسّ دَبًَت و يُ باصاسدا ْاوباْطًَهِ باؾ دَسدَنات.
يُبُس ُٓوَّ َٔ باونِ ُْديىوَ و خىػو و بشاّ ُْبىوَ يُرياْذا ،واّ ُٖطت دَنشت
تُْٗا ُْبىوِْ ُٓواُْ دَبُٓ ٖ٘ناسّ بُدبُختِ و ضاسَ سَػِ ب٘ َشٗظ ،ب٘يُ دََطىوت
ُٓطُس رياِْ خّ٘ بهُّ بُسَِٗاًَْو بًَطىَإ خىيَُٓسيَهِ صٗسّ دَبًَت ،بُ َّٙدوايٌ ُٓوَّ
رياِْ ضُْذ نُطًَهِ تشّ بًِٓ رياِْ خّ٘ يُ ضاو ُٓواْذا صٗس يُ ٙرياًَْهِ طادَ و خ٘ؾ
بىو ،يُبُسُٓوَ بشِياسَذا واص يُرياِْ خّ٘ بًَِٗٓ و دَطت بُ ْىوطني و باطهشدِْ رياِْ
ُٓوإ بهُّ،نُ ضريِٗنِ رياِْ ُٓواًْؽ بُرياِْ َُٓوَ ثُيىَطتُ.
بريٗنُّ ْىوطًِٓ سَٗاُْنُّ يُ صطتاًَْهِ صٗس طاسد و ْاخ٘ػُوَ دَطتِ ثًَهشد،
يُو صطاُّْ نُ تُواوّ ريامن تًايذا ثًَضُواُْ بىويُوَ و ط٘سِدسا.
ُّٓ طاٍَ بُساوسد بُ طايَُناِْ تشّ ريامن صطتاًَْهِ صٗس طاسد و ْاخ٘ػُُٖ ،وسَنإ
بُسّ ٓامساًْإ طشتىوَ سيَطُ ْادَٕ تُْٗا يُى تشوطهٌ تًؼهِ خ٘س بطاتُ طُس صَوّ،
ًَٓؽ صٗس سقِ يُ ج٘سَ نُؾ و ُٖوايُيُ ،بُج٘سيَو يُّ ج٘سَ نُؾ و ُٖوايُدا ُٖطت
بُ ًٖض تشوطهًَهِ ٓىًََذ و خ٘ػِ ْانُّ ،بُتايبُتِ يُو صطتاُْدا َٔ ديَتُْطًُنُّ
يُسِادَبُدَسَ.
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ُٓطُسضِ صٗس نُغ خ٘صطُ بُو رياُّْ َٔ دَخىاصيَت و ًٖىايُتًإ ُٓوَيُ
ٖاوػًَىَّ َٔ ج٘سَ رياًَْهًإ ُٖبًَت ،جطُيُوَّ َٔ قىتابِ ن٘يًَزّ ثضيؼهًِ و
دايهًَهِ صٗس دَويََُُْذيؼِ ُٖيُ ،بُ َّٙبُ ّٖ٘ ُٓواُْوَ ًٖض ُٖطت بُدٍَ خ٘ػِ
ْانُّ ،يُبُسُٓوَّ تاوَنى ًَٓظتا َٔ باونِ خّ٘ ُْبًًٓىَ و ْاصامن باونِ نًَُ ،تُْاُْت
ًٖض خضّ و نُغ و ناسيَهِ ْضيهًؼِ ًُُْٖ ،سناتًَو يُ ن٘يًَز ٖاوسِيًَُنامن باونًإ ديت
بُدوايإ دَبًِٓ بُض ج٘سَ ديَد٘ػًًُنُوَ يُطٍَُ باونًإ ب٘ َايَُوَ دَطُسِيَُٓوَ،
طُسضِ ُٓوإ يُ سووّ َاديًُوَ ُٖصاس و يُى نًَؼُيإ ُٖيُ ،بَُُٖ َّٙىو خًََُهِ
دووًْايإ ُٖس يُطٍَُ بًًِٓٓ يُى خُْذَّ باونًإ بُٙدا دَضًَت و خ٘ػًُناًْإ دَطت
ثًَذَناتُٓ ،وا ُٓوناتِ َٔ يُطٍَُ ُٓو َُٖىو طُسوَت و طاَاُّْ َُُٖ ُٖطت بُ
ديَتُْط بىوٕ و بًَٓاصبىوٕ يُ ط٘ص و بُصَّ باوى دَنُّ.
ُٖس يُطٍَُ دَطت ثًَهشدِْ يُنُّ سٗرّ قىتاغاُّْ َٔ ُٖطتِ بُ ب٘ػايًُنِ صٗس
طُوسَ يُ سٗذِ و يُريامنذا نشدووَ ،يُطٍَُ ُٖسطايًَو يُ تًَجُسِبىوِْ ريامن صياتش و صياتش
ُٖطت بُ تًُْا و نُيًَِٓ بٌَ باونٌ و نُغ و ناسّ دَنُّ.
يُّ ضُْذ سٗرَّ بُس يًَُٓظتا ديَتُْطًُنُّ صٗس صياتشّ نشدووَ ،بُتايبُتِ دوايٌ
ُٓوَّ تانُ نُطِ ريامن و ثؼت و ثُْايٌ َٔ دايهِ باسوودٗخِ صٗس خشاث بىوَ و
ُْخ٘ػًُنِ نىػٓذَّ طشتىوَ.
ب٘يُ بُج٘سيَو دٍَ تُْطِ َاَ٘طتا و تُْاُْت ٖاوسِيَُناًْؼِ ُٖطتًإ ثًَِ نشدووَ،
ْىسجإ نُ خ٘ػُويظرتئ ٖاوسِيٌَ َُٓ دوايٌ دَسطُنإ ٖاتُ  ّٙطىوتِ طُْاسيا طًإ
ت٘ ب٘ضِ ديَِ خ٘ت تُْط نشدووَ؟ ،ثًَِ بًٌََ ض نُطًَو وَى ت٘ بُضاْظُ ُٓوَتا ت٘
قىتابِ نىيًَزّ ثضيؼهًت و خاوَِْ َاٍَ و طاَاًَْهِ صٗسيت و ب٘ضِ وا يُخ٘ت دَنُيت
و ديَِ خ٘ت بُو ج٘سَ تُْط دَنُيت.
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ْىسجإ طًإ ت٘ ٓاطاداسّ باسوودٗخِ َٔ ًْت ،دايهِ َاوَيُنُ صٗس ُْخ٘ػُ و
دنت٘سَنإ ًٖض ًٖىايُنٌ َاُْوَيإ يُرياْذا ثًٌَ ُْداوَ ،خ٘ت دَصاًْت َٔ جطُ يُ
دايهِ ًٖض نُطًَهِ تش ًُْ ،دايهًؼِ بُسدَواّ ثًَِ دَيًََت طُْاسيا نضِ ػرييِٓ دََُويَت
بُس يُوَّ مبشّ ببًِٓ نُ ت٘ بُديَِ خ٘ت يُطٍَُ نىسيَو ٖاوطُسطريّ دَنُيت ،يُتُواوّ
ريامن تُْٗا تانُ داوايٌ َٔ يُ ت٘ ُٓوَيُ بُس يَُشدمن ٖاوطُسطريّ بهُيت و بهُويتُ
رياِْ خ٘ػِ خ٘تُوَ.
طُْاسيا طًإ ضٕ٘ دَبًَت ت٘ جطُ يُ دايو نُطًَهِ تش ُْبًَت؟ُٖ ،سبُساِطتِ ضٕ٘
ت٘ خاٍَ يإ َاّ ياخىد نُطًَهِ ْضيهت ًُْ؟ُٓ ،وَ ػتًَهِ صٗس طُيشَ َٔ ثًَِ وايُ
ًًَُْٗٓنُ يُو ناسَدا ُٖيُ دايهت يًَت دَػاسيَتُوَٓ ،ايا ت٘ ًٖض ناتًَو ُٓو ثشطًاسَت يُ
دايهت نشدووَ نُ باونت و نُغ و ناست يُ نىئَ و ضًإ بُطُس ٖاتىوَ؟.
بُيََِ ْىسجإ صٗس جاس ُٓو َُطُيُيُّ يُطٍَُ دايهِ باغ نشدووَ ،بُُٖ َّٙسناتًَو ُٓو
ثشطًاسَ يُو دَنُّ صٗس تىسَِدَبًَت دَيًََت جاسيَهِ تش باغ يُو بابُتُ ُْنُيتُوَ.
ُٓوَّ يُ َٔ ّٙطُيشَ ُٓوَيُ يُوناتُوَّ دايهِ تىوػِ ُٓو ُْخ٘ػًُ بىوَ،
بُسدَواّ دَيًََت بُسِاطتِ ْٓ٘ذَس دووعاناْت قبىٍَ بىو ُٖقِ خَُ٘ تىوؾ بُ دَسديَهِ وا
قىسغ ببِ!.
ًَٓؽ ْاصامن ْٓ٘ذَس نًًَُ نُ بُسدَواّ دايهِ ْاوّ ُٓو دًًَََٖٓت و دَطت بُطشيإ
دَنات ،بُج٘سيَو دَطشيت وَى بًًََت َٓذايًََهُ يُ بشطإ ب٘ ػريّ دايهِ دَطشيت بَُّٙ
ُٓو َٓذايَُ دايهِ َُْاوَ ػريّ ثًَبذات و طشياُْنُّ بىَطتًَت ،صٗسجاس ٖاواس و ْايَُ و
ْىوصاُْوَّ دايهِ دَطاتُ ُٓو ثُسٍِ ٓامسإ وَى بًًََت تاواًَْهِ صٗس طُوسَّ نشدبًَت،
ًَٓؽ ناتَِ دايهِ بُوباسوودٗخُوَ دَبًِٓ ْاضاس يُطٍَُ ُٓو دَطت بُطشيإ دَنُّ.
ْىسجإ طًإ ًَٓظتاؾ دايهِ صٗس باسوودٗخِ خشاثُ تىوػِ ُْخ٘ػِ ػًَشثُدمُ
بىوَ ،بُداخُوَ ُْخ٘ػًًُنُػِ يُ ج٘سَ قىسطُنُيًُٖ ،ض ػو و طىَاًَْهِ تًاداًُْ
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7

يُ َاوَيُنِ صٗس نَُذا طًاِْ دَطجًَشيَتًَٓ ،ؽ صٗس يُو سٗرَ دَتشطِ بُتًُْا ضٕ٘
رياِْ خّ٘ بُسٍَِ بهُّ و دوايٌ ُٓو ضٕ٘ بزيِ؟.
نضُ فشيؼتُنُ ب٘ضِ ٖاوطُسطريّ ْانُيت؟ُٓ ،وَ ضُْذئ جاسَ باسػِ ٖاوث٘ملإ
داواّ ت٘ دَنات ،بُ َّٙت٘ بُبٌَ ُٓوَّ ٖ٘ناسيَو ُٖبًَت سَتِ دَنُيتُوَُٓ ،و نىسِيَهِ
صٗس جىإ و سيَو و ثًَو و باػًُٖ ،ىاّ َُٖىو نضًَهِ ُّٓ ن٘يًَزَيُ ُٓو نىسَِ بضًَتُ
داواّ ،نُضِ ت٘ؾ بُبٌَ ٖ٘ناس سَتِ دَنُيتُوَ ،ديًَٓاّ ُٓو نىسَِ ب٘ ت٘ دَبًَتُ ثؼت و
ثُْا.
ْىسجإ طًإ ًَٓؽ ُٓوّ ثٌَ نىسِيَهِ صٗس سيَو و ثًَو و باػُ بُ َّٙخ٘ت دَصاِْ يُ
سووّ داسايًُوَ بَُٓايَُّ ُٓوإ صٗس يُ خىاس ًَُُُٕٖٓ ،سضُْذَ دايهِ نُطًَهِ صٗس باػُ
ب٘ خُيَهاِْ ُٖراس ،بُ َّٙدَتشطِ َٔ ساصّ مب نُضِ دايهِ سَتِ بهاتُوَ و سيَطُ ُْدات
ٖاوطُسطريّ يُطٍَُ ُٓو نىسَِ بهُُّٓ ،وَّ سِاطتِ بًَت َٔ ْاَُويَت ديَِ ُٓو نىسَِ باؾ
و ضانُ بؼهًَِٓ ب٘يُ ًٖض بريّ يًَُٓنشدٗتُوَ بُدايهِ بًًََِ ،خ٘دَصاِْ َٔ ضٕ٘ نُطًَو
ْاتىامن ًٖض نُطًَو ٓاصاس بذَّ بُتايبُتِ خُيَهاِْ ُٖراس ،تاوَنى ًَٓظتا َُْتىاًْىَ ديَِ
ًٖض نُطًَو بؼهًَِٓ ُٖسب٘يُ ًَٓىَ بُ نضُ فشيؼتُنُ باْطِ دَنُٕ.
بُسِاطتِ ت٘ؾ صٗس طُيشيت طُْاسيا طًإ جاسيَو ت٘ بُ دايهت ُْطىوتىَ ضٕ٘
دَصاًْت سَتِ دَناتُوَ و ْاًًًَََٖت يُطٍَُ ُٓو نىسَِ ٖاوطُسطريّ بهُيت؟ ،ت٘جاسيَو
ُٖويَبذَ قظُ يُطٍَُ دايهت بهُيت ُٓونات ب٘ت بُدياس دَنُويَت.
ُٓو نىسَِ جاسيَهِ تش بَُِٓ طىت٘تُوَ نُ بُ ت٘بًًََِ برييَهِ تش يُو بابُتُ بهُيَتُوَ.
صٗسباػُ ْىسجإ طًإ بُسِاطتِ َٔ باسػِ صٗس بُديَُ و صٗسيؼِ خ٘ؾ دَويَت ،ب٘يُ
تاوَنى ًَٓظتا َُْىيظتىوَ ُٓو نىسَِ ديَِ يًَِ بؼهًَت ،دَتشطِ دايهِ ساصّ ُْبًَت يُّٙ
ُٓو ببُُ نُطًَهِ خشاث .بُُٖ َّٙسضًَْ٘و بًَت ُٓو ػُو يُطٍَُ دايهِ دادًَْؼِ و ُٓو
بابُتُّ يُطٍَُ باغ دَنُّ.
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ُٓو سٗرَ صٗس بُطُسقايٌَ و بري ثشِّ طُسِاَُوَ َايَُوَ ،بًًِٓ ُٓطُسضِ دايهِ خّ٘
باسوودٗخِ صٗسباؾ ًُْ بُ َّٙصٗس بُجىاِْ ًََضّ ْاخنىاسدِْ ساصاْذٗتُوَ.
ْاصامن ضٕ٘ وَطفِ دايهِ بهُّ بًًََِ نُطًَهِ باػُ وَى فشيؼتُيُ ،ضٕ٘ دَبًَت َشٗظ
ًٖض ناتًَو ْابًَت بُ قشيؼتُ تُْٗا دََاسيَهِ ػُيتاِْ يُديَذا ُٖس ُٖيُُٖ ،سيُبُس
ُٓوَيُ دايهِ ُْٖذيَو نات سَفتاسّ فشيؼتُناِْ ًُْ ،ياخىد وَطفِ دايهِ بهُّ و بًًََِ
نُطًَهِ صٗس تىسَِ و تىْذَ ،يُبُسُٓوَّ يُطُس ُْٖذيَو بابُت بُ ػًَىَيُى يًَِ تىسَِ
دَبًَت وَى بًًََت نضِ ُٓو ُْمب ،يُطٍَُ ُٓوَػذا بُطؼتِ دايهِ ب٘ َٔ نُطًَهِ صٗسباػُ
و وَى فشيؼتُ ديَتُ بُسضاوّ ُٓطُسضِ ُْٖذيَو ناتًؽ صٗس يًَِ تىسَِ دَبًَت ناتٌَ باطِ
باوى و خضّ و نُطُنامنإ دَنُّ ،بُ َّٙبًُٖض ػًَىَيُى سيَطُّ ُْداوَ ًٖض نُّ و
نىسِيًُنِ ريامن ُٖبًَت.
ُْٖذيَهحاسّ صٗس يُ ُٖيَع و نُوتُناِْ تىسَِدَمب ،بُتايبُتِ ُٓوناتُّ ثشطًاسّ
دَسباسَّ باونِ و نُغ وناسَنَُاِْ يًَذَنُّ ،صٗس بُتىسَِّ وَى جُٙديَهِ ديهتات٘س
وَ ََِٙدَداتُوَ و ْاًًًََٖت ُْ ًٖض يُباسَّ ُٓواُْوَ بضامن ُْ ًٖض ثشطًاسيَهًؽ بهُّ.
ُٓوَّ يُ َٔ ّٙصٗسطُيشَ تاوَنى ًَٓظتا بًُٖض ػًَىَيُى طىيَبظتِ ُٓوَ ُْبىوّ
دايهِ سٗريَو يُ سٗرإ بُ خشاثِ باطِ باونِ و نُغ و ناسَنامنإ بهات ،تُْٗا ُٓوَ
ُْبًَت صٗسبُّ ناتُنإ طىٍَ بًظتِ ُٓوَ دَمب دَيًََت ْٓ٘ذَس طًإ مببُخؼُ ًٖض
طىْاِٖ َٔ ُْبىو َُٖىوّ دايهِ بىو ثًٌَ نشدًَّٓ ،ؽ ْاصامن يُوَيإ َُبُطتِ ضًُ و
جىسُٓتِ ُٓوَػِ ًُْ ثشطًاسّ يًَبهُّ.
بُُٖسذاٍَ ُٓو سٗرَ ُٖس بريّ يُوَ دَنشدَوَ نُ بًًََِ نىسِيَهِ ث٘يُنُّ خَ٘إ
ٖات٘تُ داواّ ،خ٘يِ و خًضاُْنُّ دَياُْويَت بًَُٓ َايَُإ ب٘ ُٓوَّ خىاصبًَِٓ َٔ بهُٕ،
بُّٖ٘ طُسقايًَِ بُو برينشدُْواُْ َُْذَصاِْ ضٕ٘ ْاُْنُّ دَخّ٘.
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دايهِ ُٖطتِ ثًَُهشدوو طىوتِ ُٓوَ ضًتُ ب٘ضِ بُ جىاِْ ْاُْنُٕ ْاخّ٘ بريت
يُنىيًَُ؟.
طىومت ًٖض دايهُ طًإ ًٖض ًُْ.
طىوتِ َٔ دايهِ تّ٘ ُٖطتت ثًَذَنُّ و دَصامن ت٘ ػتًَهت يُ ًَْى ديَُ تشطت يُ
دسناْذِْ ُٖيًَُٓ ،ظتا ْاُْنُت غ٘ دوايٌ ْإ خىاسدٕ بّ٘ باغ دَنُيت ضِ
سوويذاوَ؟.
ًَٓؽ تُْٗا بُ٘ٓوَّ نًََُو دوابهُويَت طىومت باػُ دايهُ طًإ دواتش َُٖىو ػتًَهت
ب٘ باغ دَنُّ.
دوايٌ ُٓوَّ ْامنإ خىاسد و طُسًَضَنَُإ ن٘نشدَوَ َٔ ،صٗس بُبَِ دَْطِ يُ
نىضًَهِ رووسَوَ داًْؼتِ و خّ٘ بُ ثُستىوى خىيَٓذُْوَ خُسيو نشد ،دََىويظت دايهِ
جاسيَهِ تش يًَِ بجشطًَتُوَ نُ ضِ سوويذاوَ ُْوَى خّ٘ ُٓو باطُّ يُطٍَُ بهَُُوَ،
بُ َّٙنات طُيؼتُ دسَْطاًَْهِ ػُو دايهِ ًٖض قظُيُنِ دَسباسَّ ديَتُْطًًُنُّ يُطٍَُ
ُْنشدّ.
ناتًَو نات بُسَو ًْىَّ ػُو سيَذَنشد ًَٓؽ ػتُنامن ن٘نشدَوَ و وويظتِ ب٘
رووسَّ نُّ خّ٘ بشّٗ غُوُّٖ ،سنُ ُٖيَظاَُوَ دايهِ طىوتِ طُْاسيا داًْؼُ ناسّ
ثًَتُ ،ب٘ضِ ًٖضت باغ ُْنشد وادَصاًْت َٔ يُ بريّ نشدووَ َٔ ،دايهِ تّ٘ ًٖض ػتًَهِ
ت٘ يُبري ْانُّ يُنُيُوَ بريّ بُت٘وَ طُسقايَُ بّ٘ باغ بهُ بريت يُضِ دَسنشدَوَ؟.
ًَٓؽ يُديَِ خَ٘ذا طىومت ُٖسضِ دَبًَت با ببًَت ناتِ ُٓوَ ٖاتىوَ َُٖىو ػتًَهِ
ثًَبًًََِ ،دوايٌ ُٓوَّ باطِ َُٖىو ػتًَهِ يُطُيَِ نشد ،طىوتِ صٗسباػُ َادَّ ت٘ بُديَِ
خ٘تُ ًَٓؽ صٗس صٗسّ ثٌَ خ٘ػُ دَصامن صٗسّ يُ ريإ َُْاوَ تُْٗا تانُ ٓىًََذّ َٔ
بًًِٓٓ ٖاوطُسطريّ نشدِْ ت٘يُ دوايٌ ُٓوَ ًَٓؽ صٗس بُٓاطىودَيٌ دََشّ.
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طىومت دايهُ ُٓوَ ت٘ باطِ ضِ دَنُيت َشدِْ ضِ ت٘ ذايَت صٗسباػُ ضاى دَبًتُوَ
و بُيُنُوَ رياًَْهِ صٗس خ٘ؾ بُطُس دَبُئ.
ُْخًَش نضِ ػرييِٓ ُٓطُس ُٓو نىسَِ بُديَِ خ٘تُ و دَصاًْت يُطٍَُ ُٓو رياًَْهِ
خ٘ػت دَبًَت و رياًَْهِ ٓاطىدَ و خ٘ػت ب٘ دسوطت دَنات تا صووَ ثًًَإ بًٌََ بًَُٓ
داوات ،يُبُس ُٓوَّ َٔ دَصامن ناتًَهِ صٗسّ يُ ريإ َُْاوَ و دََُويَت ٖاوطُسطريّ ت٘
ببًِٓ ُٓو نات بُٓاطىودَّ ضاوَنامن يُو رياُْ ُْفشَتًُ داغُّ و مبشّ.
ًَٓؽ صٗس يُ ٙطُيش بىو دايهِ ًٖض باطِ ذاٍَ و طىصَساِْ ُٓو نىسَِّ ُْنشد ،طىومت
صٗسباػُ دايهُ طًإ ثًًَإ دَيًََِ بُصووتشئ نات بًََُٓايَُإ.
صٗسّ ُْبشد دايهِ ُٖس خّ٘ َُٖىو ناسَناِْ َاسَبشِيِٓ َِٓ سيَهدظتْ ،اصامن
ٖ٘ناسّ ضِ بىو دايهِ ثُيُيُنِ صٗسّ يُناسَنُ دَنشد.
دوايٌ ُٓوَّ َاسَبشِيِٓ َٔ ُٓدماَذسا باسؾ بُ ٍٖ٘ ُٓوَّ يُ دَسوَّ ووٙت
باْطًَٗؼت نشابىو ،دوايٌ َاسَنشدِْ َٔ بُ ضُْذ سٗريَو طُػتِ دَسوَّ ووَٙتِ نشد.
ًٓرت دوايٌ ُٓوَّ َٔ و باسؾ بىويُٓ دَطت طرياِْ يُنرت ،يُطٍَُ ٖاتِٓ باسؾ ب٘ ًَْى
ريامنُوَ َٔ تاسِادَيُنِ باؾ ديَِ خ٘ؾ بىو ُْٖذيَو خَُِ بٌَ باونٌ ونُغ و ناسيِ
يُياد نشد ،بُ َّٙصٗسّ ُْبشد دايهِ بُ ٖ٘يٌ ُْخ٘ػًًُنُيُوَّ باسوودٗخِ تًَهضىو ب٘
ُْخ٘ػداَُْإ طىاطتُوًَٓ ،رت دوايٌ ُٓوَ صٗس ُْفشَمت يُ ضاْظِ خّ٘ دَنشد،
بُسدَواّ دََطىوت ْاصامن ب٘ضِ رياِْ َٔ وايُ يُدوايٌ ُٖس خ٘ػًًُنِ َٔ دَبًَت
ْاخ٘ػًُى بُدوايٌ دابًَت.
ُٖسجاسيَو نُ دَضىوَُ ُْخ٘ػداُْ بُتشغ و يُسصيَهِ صٗسَوَ ب٘  ّٙرووسَنُّ
دايهِ ُْٖطاوّ دَطشت ،ثًَِ وابىو يُ ْاناويَو دنت٘سَنإ ُٖوايَِ ُٓوَّ ثًَذَدَٕ ًٓرت
دايهت تَُُِْ دسيزّ ب٘ ًَٓىَ بُجًًََٗؼت و ًٖىاداسئ َُُٓ دوائ ْاخ٘ػِ رياْتإ بًَت.
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بريّ يُوَ دَنشدَوَ ُٓطُس دايهِ مبشيَت َٔ ضٕ٘ بتىامن يُطُس سووّ ُٓو صَويُ
بُتُْٗا ريإ بُطُس ببُّ ،جطُيُوَؾ ًَٖؼتا نَُ٘يًََو ًَِْٗٓ ُٖٕ طُباسَت بُرياِْ َٔ
تُْٗا دايهِ ثًٌَ ٓاطاداسًَٖ َٔ ،ض دَسباسَّ ُٓو ػتُ ػاساواُْ ْاصامن ًٖض ُٖوايًَهِ
دَسباسَيإ ًُْ.
ًٓرت يُ ًَٓظتاوَ تُْٗا يُى نُطًِ ْضيهِ ُٖيُ ديَُِ ثٌَ خ٘ؾ بهُّ ُٓويؽ باسػِ
دَطت طريامنُ بُ َّٙيُضاْظِ َٔ ُٓويؽ بُّٖ٘ ناسَ بُثُيُنُيُوَ ض٘تُ دَسوَّ
ووَٙت ،يُو ناتُدا ًٖىاّ ُٓوَّ دَخىاطت بُسيُوَّ دايهِ ػتًَهِ بُطُس بًَت باسؾ
بطُسِيَتُوَ ب٘ ُٓوَّ ُٖسضِ ُْبًَت ديَُٓوايِ بهات و نًََُو يُو ٓاصاسَ صٗسَّ نُّ
بهاتُوَ.
دوايٌ ُٓوَّ دايهِ بُو ٓاصاسَ صٗسَيُوَ ضُْذ سٗريَو يُ ُْخ٘ػداُْ َايُوَ،
بُسيُوَّ بُتُواوَتِ ضاوَناِْ يُيُى بًَٓت و ن٘ضِ يُنحاسّ بهات دنت٘سنإ ًَٓإ
باْط نشد.
طىوتًإ دايهت دَيُويَت يُ ن٘تا طاتُناِْ رياِْ نًََُو قظُت يُطٍَُ بهاتُٓ ،وَّ
ساطتِ بًَت بُداخُوَ دايهت ًٖض ًٖىايُنِ يُ رياْذا َُْاوَ.
دوايٌ ُٓوَّ ضىوَُ تُى دايهِ ضاوّ بُو باسوودٗخُّ دايهِ نُوت و خّ٘ ثٌَ ُْطريا
دَطتِ نشد بُ طشياًَْهِ صٗس بُنٍَ٘ ،بًِٓ ُٓو نُطُّ طاًََْٙهُ يُطُيَِ ديَت دَضًَت و
دَطتُنامن دَطشيَت ثًَِ دَيًََت نضِ ػرييِٓ تا َٔ مبًَِٓ ت٘ ًٖض خًََُو ُْبًَتًَٓ ،ظتا
خّ٘ وَى َٓذايًََهِ بًَذَطَُٙتِ يًَٗاتىوََٓ ،ذايًَو نُ تىاْايٌ ًٖضِ ًُْ ب٘ خ٘ػِ
بهات ،بُ َّٙيُطٍَُ طُيشنشدِْ ضاوَناِْ ًَٖضيَهِ ػاساوَّ تًايُ و ثًَذَبُخؼًَت،
بُسِاطتِ دايهِ وَى فشيؼتُ وابىو طُسضِ َٔ فشيؼتُنإ ُْبًٓىوَ ديًَٓاّ ُٓطُس
ُٓواًْؽ وَى دايهِ بُط٘ص بٔ ُٓوا ًٖض طىَامن ًُْ نُ صٗسباػٔ.

19

//

محمد تحسين حسين

دايهِ باْطِ نشدّ طُْاسيا نضِ ػرييِٓ َُطشّ صياتش يًَِ ْضيو بُوَ ،تىاْاّ ًُْ دَْطِ
صٗس بُسص بهَُُو ،جطُيُوَؾ ناتًَهِ صٗسّ يُبُس دَطتذا َُْاوَ ُْٖذيَو وَطًًُمت ُٖيُ
دََُويَت ثًَت بًًََِ.
بُ فشًََظهُ ًَٗشَبإ و طشياُْ بُن٘يَُنَُُوَ يُدايهِ ْضيو بىوَُوَ و يُ باوػِ نشد،
بًََِ دايهُ طًإ طىيَِ يًَتُ ضًت ُٖيُ بُطىيٌَ نضُ بًَهُطُنُتذا بضشثًَُٓ.
دايهِ بُدَطتُ ضشض و ي٘ض و يُسصٗنُناِْ وَى َُٖىو جاسيَو دَطتِ بُ طُس
سووخظاسّ دآًَٖا و فشًََظهُناِْ طشٍَِ و طىوتِ نضِ ػرييِٓ نُّ َٔ تّ٘ فًَشنشدووَ
يُبُساَبُس ْاخ٘ػًًُناْذا ض٘ى دابذَيت و بطشيت ،نضُ بًَٓاصَنُّ ثًَبهُُْ دََُويَت
بُسيُوَّ بُ يُنحاسّ ضاوَنامن يُ يُى بًَِٓ ثًَهًُِْٓ نضُ جىاُْنُّ يُطُيَِ بًَتُ ريَش
طٌَ و بُ ٓاطىودَّ و ويزداًَْهِ سَذُتُوَ طُس بًَُُٓوَُٓ ،وَّ ًٖىايُتِ ُٓو بىو ب٘
ت٘ بُيَهى ًَٖٓابًَتُُ دّ و خ٘ػِ يُ ٓاصاسّ ويزدامن سصطاسبهُّ.
ًٖىايُتِ نَِ ثًَِ بًٌََ...
ًٖض نُطًَو نضِ...ناتِ صٗسّ بُدَطتُوَ ًُْ َُٖىو ػتًَهت ب٘ باغ بهُّ بَُّٙ
سٗريَو داديَت خ٘ت يَُُٖىو ػتًَو دَطُيت ،نضِ ػرييِٓ َٔ صٗس داواّ يًَبىوسدٕ يُت٘
دَنُّ ب٘ ُٓوَّ ُْٖذيَو نات بُ خشاثُ َاَُيَُّ يُطٍَُ ت٘ نشدووَ ديًَٓابُ ُٓوَػِ تُْٗا
يُبُس ضانُّ ت٘ بىوَ.
دَصامن ًَٓظتا ناتًَهِ صٗسّ بُدَطتُوَ َُْاوَ ،يُبُس ُٓوَ تهات يًَذَنُّ بُ باػِ
طىٍَ ب٘ قظُنامن بطشَ ،يُدوايٌ َشدمن ُْنُيت ًٖض ديَت بَ٘ٔ تُْط بهُيت ،ثؼتِ خ٘ت
بُ باسػِ دَطتطرياْت ببُطتُ ،يُبُس ُٓوَّ يُدوايٌ َٔ يُو صياتش نُطًَهِ تش ْآًًَََت
ٓاطاداسّ ت٘ بًَت و يُطُيَت بًَت ،بُصووتشئ نات ُٖويَبذَ ناسّ طىاطتُٓوَنُت ب٘
ُٓدماَبذسيَت دَصامن َٔ ُٓو سٗرَ ْابًِٓ بُ َّٙوَطًُت بًَت ًٖض ديَِ خ٘ت تُْط ُْنُيت
وابضاُْ َٔ ُٖسدايهِ ت٘ ُْبىوميُ ًٖض ديَت بّ٘ تُْط َُنُ.
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ٓاخش ضٕ٘ دايهُ َٔ دَتىامن وابهُّ؟...
وَى َُٖىو جاسيَو بُ تىسَِيًُوَ طىوتِ ثًَت دَيًََِ قظُنامن ثًَُُبشَِ ناتًَهِ صٗسّ
يُبُس دَطت َُْاوَ ،جطُيُوَؾ َٔ يُو ط٘سِطتاُْ بًَٓزَ نُ َُٖىو جاسيَو ب٘مت باغ
دَنشد ،يُوَّ ػىيَِٓ طىسِيَهِ ب٘ خّ٘ ذاصسنشدووَ ُٖس يُويَؽ َٔ بُخاى بظجًَشٕ،
ُٖسوَٖا نضِ ػرييِٓ َٔ تّ٘ وَى فشيؼتُيُى ثُسوَسدَنشدووًَٖ ،ىايُمت ُٓوَ بىو
ببًت بُدنت٘س ب٘ ُٓوَّ ياسَُتِ خُيَهاِْ ُٖراس بذَيت و بُ بًَبُساَبُس
ُْخ٘ػًًُناًْإ ضاسَطُسبهُيت ،ديًَٓاّ يُ نضًَهِ فشيؼتُّ وَى ت٘ ناسّ خشاث
ْابًٓشيَت.
ًَٓؽ بُدَّ طشياًَْهِ بُ ن٘يَُوَ دََطىوت باػُ دايهُ طًإ ُٖسضِ ت٘ بًًًََت ُٓو
دَنُّ ُٖسضِ بًًََت ُٓو دَنُّ دَبَِ تُْٗا ناس ب٘ ضاسَطُسّ طشفتِ ُٖراسَنإ
بهُّ...
ُٖٓا نضِ ػرييِٓ با ُٓوَؾ يُ ياد ُْنُّ ُٓو قىتىوّ َُٖىو ناتًَو يُ دَطتُذا
دَتبًُِٓٓ ،ويؽ غُسَ ًَْى سووباسيَهُوَ با ًٖض نُطًَو ُْيهاتُوَ َٔ ،خّ٘ ُٓو ناسَّ
دَنشد بُ َّٙبُ ّٖ٘ تًَهضىوِْ باسوودٗخِ ْاتىامن ُٖيَظتُُوَ و ُٓو ناسَ ُٓدماَبذَّ.
صٗسباػُ دايهُ طًإ ُٖسضِ ت٘ بًًََت َٔ ُٓدماَِ دَدَّ ديًَٓابُ...
ديًَٓامب نضِ ػرييِٓ...
بُيَِ دايهُ طًإ ديًَٓابُ َُٖىو وَطتُيُتُناْت بُبٌَ نُّ ونىسٍِ ُٓدماَذَدَّ.
دايهِ بُ صَسدَخُُْيُنُوَ َٔ يُ ت٘ ديًَٓاّ نضِ ػرييِٓ ديًَٓاّ ،بُ َّٙيُ ّٙسووُْ
َُٖىوّ جٌَ بُجٌَ ْانُيت يُيُنًَو يُ وَطًُتُنامن دوو ديَِ داتذَطشيَت و
وَطًًُتُنُّ جٌَ بُجٌَ ْانُيت...

14

//

محمد تحسين حسين

يُوناتُدا دََىويظت بًًََِ دايهُ طًإ ضٕ٘ دَصاًْت نُ وَطًُتًَهت جًَبُجٌَ ْانُّ
و ناَُ وَطًُتُ جًَبُجًَِ ْانُّ؟ ،يُ ْاناو دنت٘سيَو خّ٘ بُ رووسَنُدانشد و طىوتِ
ًَٓظتا ناتِ ُٓوَ ٖاتىوَ بضًتُ دَسوَ و دايهت نًََُو ثؼىوبذات و ًَُُٓؾ بُ ناسَ
ثًَىيظتًًُناِْ خَ٘إ سابطُئ.
بُْاضاسّ ضىوَُ دَسوَ و ُٓو ػُوَ تاوَنى بُياِْ يُطُس نىسطًُناِْ ًَْى
طايَُْ٘نُدا ثايَهُومت و ُٖس بريّ يُوَ دَنشدَوَ دَبًَت ناَُ وَطًُت بًَت دايهِ دَيَ َ
ِ
جًَبُجًَِ ْانُّ ،جطُيُوَؾ بُٖ٘يٌ ُٓوَّ ضُْذ سٗريَو بىو خُوّ يًَُٓنُوتبىو خُو
َِٓ بشدَوَ نُومتُ خُويَهِ قىوٍَ ،تآُو ناتُّ يُطٍَُ دَْطُ دَْطِ بُسصّ دنت٘سَنإ
نُ ب٘ رووسَنُّ دايهِ ساياْذَنشد خُبُسّ بىويُوَ.
صٗس تشطاّ يُوَّ دايهِ ػتًَهِ بُطُس ٖاتبًَت ،ب٘يُ بُسِانشدٕ ب٘ ّٙرووسَنُّ
دايهِ ضىوّ و دنت٘سَنإ سيَطُيإ ُْداّ بضُُ رووسَوَ ،وَى ػتًَو ٖاواسّ دَنشد سيَطُّ
بذَٕ ضاوّ بُدايهِ بهُويَت ،يُو ناتُدا دنت٘س ٖاتُ دَسوَ و طىوتِ بُداخُوَ دايهت
ُْيتىاِْ يُ رياْذا بُسدَواّ بًَت.
ًَٓؽ وَى ُٓوَّ بًًََت خُدمُسيَو بُ ديَِ دابضًَت ٖاواسيَهِ يًَُٗيَظا تُواوّ خُيَهاِْ
ُْخ٘ػداُْ يُدَوسّ َٔ ن٘بىوُْوَ و يُو نات بُدواوَ يُ ٖ٘ؾ خّ٘ ضىوّ نُ ضاوّ
نشدَوَ دايو و باوى نُغ و ناسّ باسؾ يُدَوسّ ن٘بىبىُْوَ.
طىيَِ يُ دايهِ باسؾ بىو ٖاواسّ نشد و طىوتِ طىثاغ ب٘ خىا خُبُست بىويُوَ ت٘
ب٘ َاوَّ طَِ سٗرَ يُ ٖ٘ؾ خ٘ت ضىويت و خُبُست ُْب٘تُوَ...
دايهِ دايهِ نىاَِْ بُو بًًََٔ بًَتُ  ّٙثًَىيظتُ قظُ يُطٍَُ دايهِ بهُّ...
يُناتُدا دنت٘سيَو ٖات و دَسصيًُنِ ٓاساّ نُسَوَّ يًَذاّ ٓاطاّ يُ باغ و خىاطتِ
دووًْا َُْا...
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دوايٌ َاوَيُى َاُْوَّ يُ ُْخ٘ػداُْ دايو و باونِ باسؾ ًَٓإ ب٘ َايَُ خ٘يإ
بشدَوَ و ثًَإ طىومت نضِ ػرييِٓ تاوَنى باسؾ يُ دَسوَّ ووَٙت ديَتُوَ ت٘ يًَشَ
يُطٍَُ ًَُُٓ بزّ و َُطُسِيًَُوَ ُٓوخاْىوَّ يُطٍَُ دايهت بىوّ.
ُٓونات صاًِْ نُ َٔ َاوَيُنِ صٗسَ ًٖض ٓاطاّ يُ باغ و خىاطتِ دووًْا ُْبىوَ
تُْاُْت ٙػُّ دايهًُؼإ ْاػتىوَ...
خًَشا طىومت دايهُتإ يُ نىٍَ ػاسدٗتُوَُٓ ،و ذُصّ دَنشد يُ ف َُْٚجًَطادا بُ خاى
بظجًَشدسيَت...
دايهِ باسؾ طىوتِ ًٖض دٍَ يُ دٍَ َُدَ بُسيُوَّ مبشيَت بَُِٓ طىوتبىو نُ
ذُصدَنات يُ نىٍَ بُخانِ بظجًَشئ ًَٓظتا ط٘سَِنُّ ُٖس يُو جًَطايُيُ نُخّ٘
ذُصيذَنشد.
دوايٌ ُٓوَّ طىيَِ يُوَ بىوّ نًََُو ديَِ ٓاساّ بىويُوَ طىومت طىثاغ ب٘ خىا يُبُس
ُٓوَّ يُنُّ وَطًُتِ دايهُِ ثؼت طىٍَ ُْخظت وجًَبُجٌَ بىو.
دوايٌ ُٓوَّ َاوَيُى بُطُس ن٘ضِ دوايٌ دايهِ تًَجُسّ ،بشِياسَذا طُسداِْ ط٘سِّ
دايهِ بهُُّٖ ،سضُْذَ ُٓونات دايو و باونِ باسؾ صٗس ثًَذاطشيًإ يُوَنشد بُتُْٗا
ُْضِ ،بُ َّٙطىومت ذُصْانُّ ًٖض نُطًَهِ يُطٍَُ بًَت و ذُصدَنُّ تًُْا مب نًََُو ضًَز
يُو تًُْايُ وَسبطشّ ،بُ َّٙض ضًَزيَو! ...نضًَو ًٓرت دَبًَت يُطُس طّ٘ صَوّ ريإ
بُتُْٗايِ بُسِيَبهات تا ُٓوناتُّ يُ رياْذايُ جاسيَهِ تش نُطًَهِ ْضيهِ خّ٘ ْابًًَٓتُوَ
دَسدَ ديَِ يُ ٙبهات.
دوايٌ ُٓوَّ ضىوَُ طُس ط٘سِّ دايهِ واّ ُٖطت دَنشد نُ ُٓو دََبًًَٓت ب٘يُ
دََىويظت وَطًُتًَهِ تش ُٓو بًَُُٗٓ دّ نُ دَيطىوت ُٓطُس ٖاتًتُ طُس ط٘سِّ َٔ
ْاَُويَت فشًََظهُناِْ ضاوت ببًِٓ ،وَى َُٖىو جاسيَو ضٕ٘ بُ ثًَهًُُْٓوَ َٓت يُ
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باوَؾ دَنشد ٓاواؾ ط٘سَِنُّ بُ ثًَهًُُْٓوَ يُ باوَؾ بطشَُٓ ،وَؾ وَطًُتِ دايهُ
دٍَ طىتاوَنُتُ ب٘ ت٘.
بُ صَسدَخُُْ دسٗيًُناِْ طُس يًَىَنامن و فشًََظهُناِْ ضاوّ يُ ط٘سِّ دايهِ ْضيو
بىوَُوَُٓ ،جماسَ جًاواص يُجاسإ جطُ يُ دوو تاػُ بُسد و طَُ٘تُ خ٘يًََو صياتش ًٖضِ
تشّ ُْبًِٓ ،جطُيُوَ يُطُس خ٘يَِ ط٘سَِنُيذا سووخظاسّ ٓافشَتًَهِ دٍَ طىوتاوّ
دَبًِٓٓ ،افشَتًَو نُ بُ ن٘يًََو خُّ و ًَِْٗٓ ػاساوَ طُسّ ْايُوَ ،ثًَِ وابىو دايهِ يُ
رياْذا صٗس ٓاصاسّ ضُػتىوَ.
ُٓطُسضِ نات دََُو ًَٓىاسَ دَسوات و ُٖوانُػِ صٗس طاسد و ُٖوسَ سَؾ و
ضًَهُٓناًْؽ بُسّ ٓامساًْإ داطشتىوَ ،يُطٍَُ ُٓواُْػذا دََُويَت صياتش و صياتش يُطُس
ط٘سِّ دايهُ بٌَ نُغ و ناسَنُّ مبًَُُٓوَ ،ناتًَو نُ بشِياسّ ُٓوَّ دا ُٖيَظِ ب٘ َايَِ
باونِ باسؾ بطُسِيَُُوَ طُيشّ ط٘سَِنُّ تُى دايهِ نشد ْاوّ ْٓ٘ذَسّ يُطُس
ْىوطشابىوُٓ،ونات بريّ يُوَ نشدَوَ ُٓو ط٘سَِ دَبًَت َُٖإ ُٓو نُطُيُ نُ بُسدَواّ
دايهِ باطِ دَنات.
طىومت دَبًَت ثًَىَْذّ ًَْىإ دايهِ و ُٓو ط٘سَِ ضِ بًَت؟،ت٘ بًًََت ب٘ضِ دايهِ
وَطًُتِ نشد يُتُى ُٓو ط٘سَِ بُخاى بظجًَشدسيَت؟.
ُٓو ثشطًاساُْو ضُْذئ ثشطًاسّ تش يُ ًََؼهِ دَٖات و دَضىوٕ ،يُبُس ُٓوَ بشِياسّ
ُٓوَّ دا بطُسِيَُُوَ َايَِ خَ٘إ و ُٖسضًَْ٘و بًَت طُسَداويَهِ بُدَطت بهُويَت بُ
دوايٌ ساطتًُناْذا بطُسِيَِ.
صٗس بُخًَشايٌ ط٘سِطتامن جًًََٗؼت و طُسِاَُوَ َايَُوَُٓ ،وَ َايَُّ نُ بُخ٘ػُويظتِ
و ْاصيَهِ صٗسَوَ تًادا طُوسَ بىوّ ،بُُٓ َّٙوجاسَ ُٓو َايَُ وَى َايَِ بًَطاُْيُى دَٖاتُ
بُسضاوّ،يُطٍَُ نشدُْوَّ دَسطاّ رووسَوَ ُٖطتِ بُوَ دَنشد يُطٍَُ َشدِْ دايهِ
َُٖىو ػتًَهِ َايَُوَؾ َشدووَ.
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دَطتِ ُٓوَّ ُْدَطشت طًَ٘ثُناِْ رووسَوَ ُٖيَبهُّ ،دَتشطاّ يُوَّ ُٓجماسَ
يُطٍَُ ُٖيَهشدِْ طًَ٘ثُنإ سوخظاسّ دايهِ ُْبًُِٖٓ ،سب٘يُ ب٘ َاوَيُى بَُؼًَىَ يُ ًَْى
خُيا َّٙدووس ودسيَز َاَُوَ تا ُٓو ناتُّ َُٖىو جىسُٓتِ خّ٘ ن٘نشدَوَ و طًَ٘ثُنامن
داطريطاْذ.
بُسَو ُٓو رووسَ سٗيؼتِ نُ ًٖض ناتًَو دايهِ سيَطُّ ُْدَداّ بضُُ ُٓو رووسَوَ،
يُبُس ُٓوَّ َُٖىو ػتًَهِ تايبُت بُ خّ٘ يُو رووسَ ُٖيَذَطشت ،جطُيُوَؾ َُٖىو
سٗريَو ضُْذ ناتزًََشيَو ناتِ خّ٘ يُو رووسَ بُطُس دَبشدُٖ ،سنُ يُو رووسَ دَٖاتُ
دسَوَ ضاوَناِْ وَى خ٘ئَ طىوس ُٖيَذَطُسِإًَٓ ،ؽ َُٖىو ناتًَو دََطىوت دايهُ
طًإ ب٘ضِ ت٘ بُو ج٘سَ خ٘ت ٓاصاس دَدَيت ُٓو رووسَ ضِ يًًَُ ًَٖٓذَ طشْط بًَت ت٘
تاخ٘ت ًَٖٓذَ ٓاصاس بذَيت؟.
ًٖض نضِ ػرييِٓ ت٘ ْاصاًْت نُ َٔ ض تاواًَْهِ طُوسَّ نشدووَ تا دََشّ ْاتىامن
باجِ ُٓو تاواُْ بذََُوَ.
دايهُ طًإ ديًَٓاّ نُطًَهِ وَى ت٘ ًَٗشَبإ ًٖض تاواًَْهِ يُدَطت ْايَت ُٓدماَِ
بذات ،ت٘ ب٘ َُٖىو خُيَهِ وَى فشيؼتُيُنِ ياسَُتًًُنِ صٗس صٗسّ خُيَهاِْ ُٖراس
دَدَيت.
ُْخًَش ت٘ ًٖض ْاصاًْت نضِ ػرييِٓ ديًَٓاّ ُٓطُس ُٓوَ بضاًْت ت٘ؾ ُْفشَمت
يًَذَنُيت ،سٗريَو داديَت دواّ َُْامن ُٖس دَػِ صاًْت َٔ ض ناسيَهِ قًَضَوَمن
ُٓدماَذاوَ.
بُسيُوَّ بضُُ ًَْى رووسَنُوَ صٗس بريّ يُو قظاُّْ دايهِ دَنشدَوَ ت٘بًًََت ُٓوَ
ًًَُْٗٓ بضامن نُ دايهِ تاوَنى َشد بُدَطتًُوَ دَيٓاَْٙذ.
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بُتشغ و يُسصيَهِ صٗسَوَ دَسطاّ رووسَنُّ نشدَوَ و بُسيُوَّ طًَ٘ثُنإ
دابطريطًَِٓ ،سووْانِ بشوطهُنإ خ٘يإ بُ رووسَنُدادَنشد ،يًَُْىإ تاسيو بىوٕ و
سووْاى بىوِْ رووسَنُ ػتًَهِ ُٓوت٘ يُ رووسَنُ بُدياس ُْدَنُوت ،تُْٗا ُٓوَّ
دََبًِٓ ًََضيَو و ويَُٓيُى بىو ،بُ َّٙبٍُٖ٘ تاسيهِ رووسَنُو بضىنِ ثُدمُسَنإ صٗس
بُ جىاِْ َُْذَتىاِْ رووسَنُ ببًِٓ و تشطًَهِ صٗسيؽ يُديَِ بىو ب٘يُ طًَ٘ثُنامن
داُْدَطريطاْذ.
ُٖسضًَْ٘و بًَت طًَ٘ثِ رووسَنُّ داطريطاْذ و جطُ يُو ًَضيَو و نىسغ و ويَُّٓ
نىسِيَو صياتش ًٖضِ ُْبًِٓ ُّٓ ،خىدايُ ُٓو ويَُٓبُ ِٖ نًَُ؟ ...ثًَؼرت َٔ ُٓو نىسَِّ يُ
ًٖض ػًَىيًَٓو ُْبًًٓىَ...ػًَىَ ُْٖذيَو يُ َٔ دَنات ت٘ بًًََت ُٓوَ باونِ ُْبًَت؟ُْ،خًَش
ُٖسطًض ُٓوَ باونِ ًُْ ُٓطُس وابىوايُ تاوَنى ًَٓظتا دايهِ جاسيَو ُٖس بَِ٘ باغ دَنشد.
بُداخُوَ يُو رووسَؾ ًٖضِ دَطتطري ُْبىوَ َٔ ،اوَيُنُ بري يُوَ دَنَُُوَ
ُٖسضِ ُْبًَت يُو رووسَدا طُسَداويَهِ دَطت بهُويَت ،بًُٓ َّٙرت وَى َٓذايًََهِ
بًَذَطَُٙت دََىويظت يُ رووسَنُ بضُُ دَسَوَ ،بُس يُوَّ ب٘ دَسَوَ ُْٖطاو
ُٖيَبطشّ طُيشيَهِ ريَشَوَّ ًَضَنُّ نشد ُٓوَ قىتىوَّ بًِٓ نُ دايهِ وَطًُتِ
نشدبىو يُدواٍ ُٓو ُٓوَ قىتىوَ ُْنَُُوَ وفشِيٌَ بذََُ ًَْى سووباسيَو.
ناتًَو قىتىوَنُّ ُٖيَطشت صٗس قىسغ ُْبىو بُ َّٙثشطًاسّ ُٓوَّ يُ ٙدسوطت بىو
ب٘ضِ دايهِ وَطًُتِ ُٓوَّ نشدووَ ُٓو قىتىوَ غَُُ ًَْى سووباسيَهُوَ ،ب٘ضِ دَبًَت
ُٓوَ بهُّ دَبًَت ُٓو قىتىوَ ضِ تًادابًَت؟ ،ض ًًَُْٗٓى يُ ًَْى ُٓوَدا ُٖبًَت دايهِ
دَيُوَيَت يًَُِ بؼاسيَتُوَ.
ُٓو ثشطًاساُْ يُ ْاو ًََؼهُذا دَخىُْٙوَ ،ب٘يُ بشِياسّ ُٓوََذا قىتىوَنُ بهَُُوَ
و طُيشّ ًَْى قىتىوَنُ بهُّ ،تاوَنى بضامن نُ ض ػتًَهِ طشْط يًَُْى ُٓو قىتىوَدا
ػاسدساوَتُوَُٖ ،سنُ ويظتِ قىفًِ قىتىوَنُ بؼهًَِٓ صَْطِ َ٘بايًُنُّ يًَذا و صٗس
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تشطاّ طُيشَهشد دايهِ باسػُ ثًَىَْذيِ ثًَىَدَنات ،ناتِ وَ ََِٙدايُوَ طىوتِ ُٓوَ
ت٘ يُنىيَت نات صٗس دسَْط بىوَ ديَُإ ب٘ت قُيُم بىو طىمتإ ُْنا ػتًَهت بُطُس
ٖاتبَِ.
طىومت ُْخًَش ًٖض ػتًَهِ خشاث سوويُٓداوَ و ُٓو َاوَيُ دََُويَت بُتُْٗا يُ َايَُوَ
مب و نًََُو خَُِ طًامن دَسبهُّ.
طىوتِ ضٕ٘ دَبًَت بُتًُْا يُ ًَْى ُٓو خاْىوَ دابًت؟ ،سيَطُّ بذَ َٔ بًَُُ َٙت
ياخىد ُٖسضِ ُْبًَت با ٖاوسيًَُنت بًَتُ ٙت.
ُْخًَش َٔ دََُويَت بُتًُْا يَُايَُوَ مب بُ٘ٓوَّ ُٓو سووداواُّْ سووياْذاوَ نًََُو
يُ بريّ بهُّ.
صٗسباػُ ت٘ ضْ٘ت ثًَباػُ باوابًَت ثًَىيظتت بُ ُٖسػتًَو بىو خًَش ُٖوايَِ ًَُُٓ بذَ.
ًٖض خَُت ُْبًَت ُٖس ػتًَهِ ثًَىيظت بًَت ُٖوايَِ ًَٓىَ دَدَّ.
دوايٌ ُٓوَّ تُيُفُْ٘نُّ داخظت قىتىوَنُّ داْايُ طُس ًََضَنُ و دَطتِ بُ
ػهاْذِْ قىتىوَنُ نشد و قىفًِ قىتىوَنُّ ػهاْذ ،طُيشّ ْاو قىتىوَنُّ نشد يُ
دَفتُسيَهِ يادطاسّ صياتش ًٖضِ تشّ تًادا ًُْ.
يُطُس بُسطِ دَفتُسَنُ ويَُّٓ َُٖإ ُٓو نىسَِّ يُ رووسََوَ ُٖيَىاطشابىو ُٖبىو،
ُٖسب٘يُ صياتش بريّ ب٘ ُٓوَ ضىو نُ ُٓو ويَُٓيُ باونِ َٔ بًَت دايهِ يُ َِٓ
ػاسدبًَتُوَ.
يُوناتُدا َُْذَويظت ُٓو دَفتُسَ غىيَُٓوَ ،يُ ديَِ خّ٘ دََطىوت ضٕ٘ سيَطُ
بُخ٘ت دَدَيت دَفتُس ياداطاسّ نُطًَهِ تش غىيَٓتُوَ ،جطُيُوَؾ دايهِ وَطًُتِ
ُٓوَّ ب٘ نشدووّ نُ ُٓو قىتىوَ غَُُ ًَْى سووباسيَهُوَ ،بُ َّٙيُ َُٖإ ناتذا ثشطًاسّ
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ُٓوَّ يُ خّ٘ دَنشد ت٘ بًًََت ػتًَهِ يُباسّ باوى و نُغ و ناسَنَُاِْ تًادا ُْبًَت؟،
ياخىد طُسَداويَهِ ًَِْٗٓ رياِْ خَ٘امن دَطت ُْنُويَت؟ ،بُسدَواّ ُٓو ج٘سَ
بًاْىاُْوَ ب٘ خّ٘ دًََٖٓايُوَ ب٘ ُٓوَّ دَفتُسَنُ غىيَُُٓوَ ،يُطٍَُ ُٓوَ َُٖىو
دوو ديًًَُّ َُٖبىو بشِياسِياسَذا دَطت بُخىيَٓذُْوَّ دَفتُسَ نُ بهُّ و دواتش
وَطًُتُنُّ دايهِ بُجٌَ بطُيُمن.
ناتَِ ثُسِّ يُنُّ ُٖيَذايُوَ ْىوطشابىو:نضِ ػرييِٓ طُْاسيا طًإ ُٓوَ ُٓو
وَطًُتُيُ نُ طىومت ديًَٓاّ يُنًَو يُو وَطًُتُنامن جًَبُجٌَ ْانُيتًٓ ،رت ًَٓظتا ناتِ
ُٓوَ ٖاتىوَ يُطٍَُ خىيَٓذُْوَّ ُٓو ْىوطشاواُْ َُٖىو ػتًَو طُباسَت بُ رياِْ َٔ و
خ٘ت بضاًْت ،بًُٖ َّٙىاداسّ يُ طٍَُ صآًِْ ساطتًُنإ ُْفشَت يُ دايهت ُْنُيت و وَى
ٓافشَتًَهِ ػُيتإ دايهت ُْيَتُ بُسضاوًٖ ،ىاداسّ يُ دوايٌ خىيَٓذُْوَ ُٓو دَفتُسَ
يُٙت َُٖإ ُٓو دايهُ فشيؼتُيُ مب نُ ثًَؼرت بىوّ َٔ ،تاوَنى ًَٓظتا ُٖسضِ يُ تىاْادا
بىوَ بُبٌَ دسخيِ نشدٕ ب٘مت ُٓدماَذاوَ ،دَصامن يُ رياْتذا ت٘ؾ َٓت صٗس خ٘ؾ
ويظتىوَ ،يًَشَدا وَى دايهًَو ْا بُيَهى وَى ٖاوسِيًَُى داوات يًَذَنُّ دوايٌ تُواو بىْت
يُ خىيَٓذُْوَ َٓت ُٖسوَى جاسٕ خ٘ؾ بىويَت و ُْفشَت يُ دايهُ َشدووَنُت ُْنُيت.
بُسِاطتِ ُٓو ووتاُّْ دايهِ صٗس طُيشَ ب٘ضِ دَبًَت يُ دوايٌ خىيَٓذُْوَّ ُٓو
دَفتُسَ َٔ سقِ يُدايهِ خّ٘ بًَتُٓ ،و دايهُّ يُ جًَطاّ باونِ و بشا و خىػو بىو بّ٘
دَبًَت ضِ نشدبًَت ببًَتُ جًَطاّ تىوسَِبىوِْ َٔ و سقِ يًًَبًَت؟.
بُطُسطىسَِاًًُْنِ صٗس و ُٖيُداواُْوَ دَطتِ بُ خىيَٓذُْوَّ ثُسَِناِْ تش نشد ب٘
ُٓوَّ يُ ًَِْٗٓ ُٓو قظاُّْ دايهِ تًَبطًُّٓ ،رت يُيُنُّ ثُسٍِ دَفتُسَنُدا ْىوطشابىو:
َٔ ْاو ٓاسياُْيُ يُ خًَضاًَْهِ دَويََُُْذ و ْاطشاوّ ػاسّ ُٖويًَشّ خىيَٓذِْ
بُناي٘سي٘طِ بُطُسنُوتىوّ تُواو نشدووَ و ًَٓظتا يُ ووَٙتِ بُسيتاًْا خُسيهِ خىيَٓذِْ
َاطتُسّ يُ َُٖإ ُٓو بُػُّ نُ خىيَٓذِْ بُنايَ٘سي٘طِ تًايذا تُواو نشدووَ.
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ًََٓظتا طايَِ(َ َ)3232شٗظُنإ يُ عًَشام دووضاسّ دَسدَطُسّ بًَضاسّ و طشفتِ
صٗس صٗس بىوٕ ،بُتايبُتِ يُ ػاسَ نىسديًُنإ ،نُ يُ سٗرطاسّ َُٓشِٗدا طُوسَتشئ
ػُيتإ يُ طُس سووّ صَوّ َشٗظُنأُْٓ ،و ناسَّ َشٗظ بُ َشٗظِ دَناتٔ ػُيتاِْ
داَاو ُٖس سيَطُػِ ثًَٓابات ،بُسِاطتِ ريإ صٗس طُخت بىوَ ،يُبُس ُٓوَ نَُ٘يطا دابُؾ
ب٘تُ طُس دووبُؾ ضًِٓ ُٖراس و ضًِٓ دَويََُُْذ ًٓرت ضًًَٓو بُ ْاوّ ضًِٓ ْاوَْذ يُ
ط٘سَِّ دا َُْاوَ تُوَ.
ريإ تُْٗا يُ ثًَٓاو دَويََُُْذَنإ بُسدَواَِ ُٖيُ ،تُْاُْت َُٖىو ياطاو
سيَظاناًْؽ يُ ثًَٓاو دَويََُُْذَنإ و ناسبُدَطت و نُغ و ناسَناًًْاُْ.
ُٓطُسضِ يُ ًََزوودا بُسضاوّ نُوتىوَ نُ ناسبُدَطتُناِْ ثًَؼرت صٗس خشاث بىويُٓ،
بًَُٓ َّٙظتا ناسبُدَطتُنإ صٗس صٗس خشاثرتٕ و نُطًؽ بّ٘ ًُْ تُْاُْت يُى
سَخُٓػًإ يًَبطشيَت.
بُسِاطتِ ريإ ب٘ خُيَو صٗس طُختُ بىوَ ،طشيإ يُ َُٖىو نىضُو نًَْ٘ٙهذا بىوِْ
ُٖيُ ،دَْطِ ْايَُو طشيإ و ْىوصاُْوَّ َٓذايَُ بشطًًُنإ بُسّ ٓامساِْ طشتىوَ ،نُضِ
َٓذايَُ دَويََُُْذَناًْؽ يُ ػاسّ ياسّ و باصاسَناْذا قاقاّ ثًَهًًُْٓإ دَطاتُ ضٌَ
وث٘ثِ ٓامسإ و ُْٖذيو جاسيؽ تُبُقِ يُنَُِ ٓامسإ دَبشِيَت و تُْاُْت
فشيؼتُناًْؽ ُٖساطإ دَبٔ ثًًَُوَ.
يُّ سٗرطاسَّ َُٓشِٗدا نُطًَو دَطت طريْابًَت نُطًَهِ باؾ وضاى بًَت ،صٗسجاس يُ
نَُْ٘ٙناِْ ُٖراسَنإ َشٗظ بُو َُٖىو طُوسَيًُّ ُٖيُتِ يُطُس تًهًَو ْإ
دَنىرسيَت.
ذايَِ َُٖىو نُطٌَ سووخاوَ ًٖض نُغ بُ نُغ ًُْ ،تُْاُْت ث٘يًظًؽ يًَه٘يًُٓوَ
يُْاوضُ ُٖراسَناْذا ْانات ،خىيَِٓ خُيهاِْ ُٖراس وَنى ٓاو وايُ و سٗر ًُْ خىيَِٓ
ضُْذئ نُغ بُبَِ ٖ٘ ُْسِريَٓذسيَت.
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ًٖض نُطًَهًؽ يُ دَويََُُْذ و ناسبُدَطتُنإ ُٖطت وط٘ص و بُصَيٌ و
ًَٗشَباًْإ ًُْ ،وَى بًًَت ُٓو نُطاُّْ يُ ًَْى خاُْواودَّ دَويََُُْذ و
ناسَبُدَطتُناْذا دَرئَ خىدا ًٖض ُٖطت و ط٘صيَو وبُصَّ يُ ديَِ ُٓواْذا دسووطت
ُْنشدووَ ،تُْاُْت ُٓواُْ َشدِْ خُيَهاِْ ُٖراسيًإ صٗس يُ ٙباػرتَ يُوَّ ُٓوطُطُّ
يُطٍَُ خ٘يإ بُ ػُقاَُنإ دا دَيطًَشِٕ ُْخ٘ؾ بهُويَت يا خىد ْاسَذُت بًَت،
تُْاُْت خُيَهِ ُٖراس وَى ن٘يًُؾ َاَُيَُّ يُطٍَُ ْانشيَت ،بُيَهى صٗس يُ ٓارَيَُ
ضىاسثًًَُنإ يُ ّٙناسبُدَطت و دَويََُُْذَنإ بٌَ ْشخرتٕ.
َٔ صٗس نُغ دَْاطِ ب٘ ُٓوَّ تُْٗا َٓذايَُناًْإ ديَد٘ؾ بًَت خُيَهاِْ ُٖراس بُ
ثاسَ دَطشيَت ب٘ ُٓوَّ وَى ضىاس ثٌَ َٓذايَُنُّ طىاسّ طُس ثؼتِ خٍ٘ بهات.
يُبُس ُٓوَّ َٔ يُ خاُْوادَ دَويََُُْذَنامن صٗسجاس يُ ْاو نُطاِْ دَويََُُْذ و
ناسبُدَطتُنإ طىيَبًظتِ ُٓوَ دَمب دَئًََ (ُٖراسّ ضىاسثٌَ ب٘ضِ باػُ نُ ُٖس
خ٘يأْ ًَُُٓ دَطُيُٓ ُٓو ثًُو ث٘طتُ ُٖس خ٘ػًإ دَبًَت وَى ضىاسثٌَ طىاسّ
طُسػاًًْامنإ بهُٕ).
بُُٖسذاٍَ يُ ًَٓظتادا نُغ ْابًَتُ نُطِ نُغُٖ ،سنُطًَو بُ دَسدو ٓاصاسَناِْ
خ٘يإ دَْايًًَََٓت ،تُْاُْت يُو سٗرطاسَدا دايهُناًْؽ تىاْاّ ُٖيَطشتِٓ خَُِ
ن٘سثُيُناًْإ ًُْ.
فشًََظو ب٘تُ ثًؼُّ سٗراُّْ َٓذايَُ ُٖراسَنإُٓ ،طُس ُٖس سٗريَو َٓذايَُنإ تًايذا
ُْطشئ ُٓوا ب٘ ُٓوإ وَى جُرٕ وايُ ،يُبُس ُٓوَّ ُٓوإ يا يُ بشطإ دَطشئ ياخىد ب٘
ػتًَو دَطشئ نُ ُٖوَطًإ ب٘ ضىوَ ،نُواتُ ُٓو سٗرَّ ْاطشئ ُٓوا دياسَ بشطٌ ْني و
تاسِادَيُى ثًَىيظتًُناًْإ ب٘ جَِ بُجَِ نشاوَ.
يُثاٍَ ُٓوَدا ُٖراسَنإ بُ ج٘سيَو بري دَنُُْوَ وَى بًًََت يُ دادطاّ خىدادا قاقاو
ثًَهُْني تُْٗا ب٘ ناسبُدَطتُنإ و َٓذايَُناًْإ و نُغ و ناسَناًْإ و
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دَويََُُْذَنإ ذىنُِ يُ طُس دساوَُٖ ،سوَٖا ُٖسضِ ْاخ٘ػٌ وْاط٘سّ ُٖيُ بُطُس
ُٓواْذا بشِاوَتُوَ.
يُطٍَُ ُٓو َُٖىو َُيُٓتِ ٓاصاسَّ ُٓوإ ُٖياُْ يُبُساَبُس بشَِ ثاسَيُنِ نُّ نُ
ًَٖٓذَّ ُٓو ثاسَيُ ًُْ َاْطاُْ يُ طُطُناًْإ خُسجِ دَنُٕ نضُناًْإ و رُْناًْإ
يُ َايَُ دَويََُُْذَنإ ناسيًإ ثًَذَسنشيَت ياخىد بىوُْتُ طَُُيُنِ ػُواُّْ دَطتِ
ثًاوَ دَويََُُْذنإ و ناسبُدَطتُنإ ،تُْاُْت ُٓو ناسَؾ بُ َُٖىو نُطًَو
ُْبشِاوَتُوَ تُْٗا ُٓواُْ دَطشيَتُوَ نُ خىدا جىاًُْنِ بٌَ ويَُّٓ ثًَذاوُٕٓ ،طُسضِ ُٓو
دَويََُُْذاُْ خ٘ػًإ خاوَِْ خًَضأْ بُ ّٙخًَضاُْناًْؼإ ُٓو بُصَُيإ ثٌَ قبىيَُ،
ضىْهى ُٓوإ ثًًَإ وايُ خُيَهاِْ ُٖراس تُْٗا ب٘ ُٓو ج٘سَ ناساُْ دسوطت نشاوٕ ،بُ
ّٖ٘ ُٓوَّ يُ خًَضاًَْهِ دَويََُُْذ و ْاطشاوّ ػاسَنُّ خَ٘إ بىوّ ًَٓؽ َُٖإ بري
وباوَسِّ ُٖبىو.
ُٖسب٘يُ ُٓو نُطُّ َُٓشِٗ يُ ًَْى خاُْوادَ ُٖراسَناْذا دَريَت ُٖصاس خ٘صطُ بُ
َُسط دَخىاصيَتُٓ ،و نُطُػِ َُٓشِٗ يُ دايو دَبًَت ًٖىاّ يُ دايو ُْبىوِْ ٍٖ٘
دَخىاصيَتًٓ ،رت ب٘ ُٖراسَنإ ريإ بُ ج٘سيَو طُخت بىوَ خ٘ػرتئ جًَطا بُٙياُْوَ
ط٘سِطتاُْ ،تُْاُْت ثًًَإ وايُ يُ ًَٓظتادا َشدًَْهِ ٓاساّ و بَِ ٓاصاسيؽ ب٘ ُٓوإ دَطت
طري ْابًَت ،بُّ ٖ٘يُػُوَ طشاْرتئ ػت يُُٖ ّٙراسَنإ َشدًَْهِ ٓاطىودَيُ ،يُ
َُٓشٗدا َُٖىو ُٖراسيَو يُ بىوِْ خّ٘ بًَضاسََُٖ ،ىو بىوًَْهًؽ خ٘صطُّ ٍُْبىوِْ
دَخىاصيَت.
َٔ ًٖض ناتًَو يُو ٓاصاساُّْ ُٓوإ تًَُٓدَطُيؼتِ ،يُبُس ُٓوَّ خاُْوادَنُّ ًٖض
ناتًَو سيَطُّ تًَهٍَُ بىوًْإ يُطٍَُ ُٖراسَنإ ُْدَدآُّ ،وَ يُٙيُى يُٙنِ تش باصاس و
خىيَٓذٕ و تُْاُْت طُسَِنُناًْؼُإ يُ طٍَُ ُٓواُّْ ُٖراسَنإ جًاواصبىوُٖ ،تا دوايٌ
َشدًْؼُإ يُطٍَُ ُٖراسَنإ تًَهٍَُ ُْدَبىوئ بُيَهى ط٘سِطتاُْنامنإ يُ ط٘سِطتاُْناِْ
ُٖراسَنإ جًاواص بىو.
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جًاواصيًُنامنإ يُ ًَٓظتادا بُ ج٘سيَهُ تُْاُْت ُٖراسَنإ وا بريدَنُُْوَ نَُشدِْ
نُطاِْ دَويََُُْذ يُطٍَُ َشدِْ ُٓواْذا جًاواصَ ،واباػرتَ بًًََِ ثًَبإ وايُ سٗح نًَؼاِْ
ًَُُٓ يُضاو ٌٖ ُٓوإ صٗس ٓاطاْرتَ.
يُ سٗرطاسّ ًَٓظتا وابريدَنشيَتُوَ نُ خىيَٓذٕ و َُعشيفُت تُْٗا ب٘ دَويََُُْذَناُْ،
ُٖسب٘يُ يُطٍَُ ُٓوَّ ُٖراسَنإ َٓذايَُناِْ خ٘يإ ْاًَْشُْ بُس خىيَٓذٕ يُ صٗسيَو يُ
طُسَِنُ ُٖراس ْؼًُٓنإ قىتاغاُْ ُٖسبىوِْ ًُْ.
صٗس نَُٔ ُٓو نُطاُّْ يُ ًَْى خاُْوادَ ُٖراسَنإ دَتىاًَْت يُ دَسوَّ ووَٙت يُ
ثاٍَ دَويََُُْذَنإ غىيًَٓت ،تُْاُْت ُٓو ج٘سَنُطاُْ يُ طٍَُ ُٓوَّ دَبًَت صٗس
صيشَى بٔ رَاسَياُْ صٗس نَُُو بُ ثُدمُناِْ دَطت دَرًََشدسئَ.
َٔ نُ ًَٓظتا يُ ووٙتِ بُسيتاًْإ َاطتُس يُ طُس ُٓسنِ خاُْوادَنُّ دَخىيَُِٓٓ ،و
نُطاُّْ يُ عًَشام ٖاتىوٕ بُ َُٖإ ػًَىَّ َٔ يُ خاُْوادَ دَويََُُْذَنأْ.
ُٖسضُْذَ َٔ صٗس ذُص بُ خىيَٓذٕ يُ ووَٙتُ ْانُّ بُ َّٙباونِ َِٓ بُ صٗس ب٘ ًَٓشَ
سَواْهشدووَ ،تاوَنى خىيَٓذِْ َاطتُس تُواو بهُّ.
يُطٍَُ دَطتهشدمنإ بُ يُنُّ سٗرّ خىيَٓذ و ن٘بىوُْوَّ قىتابًًُنإ يُ ث٘يذا،
نىسِيَهِ صٗس طُسْخ سانًَؼِ بًِٓ يُ ثًَؼُوَّ َُٖىوإ داًْؼتبىو ،سَْط و سووّ ُٖس يُ
خُيَهِ ًَٓشَ دَضًَت ،سَْطُ خُيَهِ ًَٓشَ بًَت وبًُويَت َاطتُس غىيًَٓتُٖ ،س يُو
برينشدُْواُْدابىوّ َاَ٘طتايُى خ٘يٌ نشدَ ث٘يُوَ دَطتِ بُ ْاطاْذِْ خّ٘ نشد.
دواتش طىوتِ ذُصدَنُّ ًَٓىَؾ خ٘تإ بٓاطًَٓٔ ُٖسوَٖا بًًََٔ يُ ناَُ ػاس و ووَٙت
ٖاتىوًَٕٓ ،ؽ يُبُس ُٓوَّ صٗس َُسَقِ ُٓوَّ دَسنش نُ بضامن ُٓو نىسَِ خُيهِ نىيًَُ
طىيًَُناِْ خّ٘ ػٌ نشدبىو تاوَنىو بُ جىاِْ تًَبطُّ ،ناتِ ْ٘بُتِ ُٓو ٖات طىوتِ
ْاوّ (ْٓ٘ذَسَ) خُيَهِ عرياقِ ويُ ػاسّ ُٖويًَش ٖاتىوّ.

طُْاسيا يًَُْىاُْ فشيؼتُبىوٕ و ػُيتإ بىوْذا 93 //

ناتَِ طىيَبًظتِ ُٓوَ بىوّ صٗس ديَِ خ٘ؾ بىو ،يُبُس ُٓوَّ يُطٍَُ ُٓو يُ َُٖإ
ػاسَوَ ٖاتىوئ ،نُواتُ دَسفُتِ ُٓوَّ دَبًَت نُ ُٓو صياتش بٓاطِ.
يُناتُ بُدواوَ صٗس ثُيُّ ُٓوَّ بىو دَغ صوو تُواو بًَت و بضُُ ّٙو يُ ْضيهُوَ
خ٘يٌ وتُْاُْت خاُْوادَنُػِ بٓاطِ.
بُ َّٙيُ دوايٌ تُواو بىوِْ دَسغ بُ ٖ٘يٌ ُٓوَّ ُٓو يُ دَسطاوَ ْضيو بىو ،خًَش
ضىوَ دَسوَ و َُْتىاِْ يُ ْضيهُوَ صياتش ُٓو بٓاطِ و خَِ٘ ثٌَ بٓاطًَِٓ.
ًٓرت بُ ٍٖ٘ بىوِْ ُٓو يُ ث٘يُنَُإ ُٓو سٗرَ صياتشَ يُ سٗرَناِْ تش صٗس بُ
ديَد٘ػِ طُسِاَُوَ ػىيَِٓ َاُْوَّ.
يُسِيَطادا ُٖس خُيايَِ ُٓوَّ دَنشد ت٘بًًٌََ ُّٓ نىسَِ نٌَ بًَت نُ تاوَنى ًَٓظتا يُ
ن٘يًَزّ خَ٘إ فشطُتِ ُٓوَّ ُْبىوَ بًبًِٓ؟،دَبًَت يُ ض بَُٓايَُيُنِ ُٖويًَش
بٔ؟،بُسِاطتِ نىسِيَهِ صٗس طُسْخ سانًَؽ بىو.
ًٓرت ُٖتا طُيؼتُُوَ ػىيَِٓ َاُْوَّ ُٖس بُو خُيا َُْٙبُدَّ سيَطاوَ بُسدَواّ
بىوّ ،تُْاُْت ًَٖٓذَ خّ٘ يُبري نشد ُٓو سٗرَ ب٘ٗ ضىوُْوَ طىاسّ تُنظًؽ ُْبىوّ و
بُ ثًادَ طُيؼتُُوَ َايَُوَ.
نُ طُيؼتُُوَ جًاواص يُ سٗراِْ تش بُ سَْط و سوويَهِ خ٘ػُوَ طَٚوّ يُ
ٖاوسيًُنامن نشدُٓ ،وَ يُ بريُْنُّ نُ َٔ دوو ٖاوسِيَِ يُطُيَُ بُْاوَناِْ
(طىيَبُٖاس)نُخُيَهِ ووَٙتِ تىسنًايَُ( ،اسيا)خُيَهِ ووَٙتِ ًٓظجاًْايُ ُٖس دوونًإ ب٘
خىيَٓذٕ ٖاتىوُْتُ ٓريَُٓ ،واًْؽ يُو سَْط و سووخظاسَّ نُ َٔ ُٓو سٗرَ ثًَُُوَ
دياسبىو صٗس بُطُس طىسَِاًُْوَ طُيشّ ًَٓإ دَنشد ،يُبُس ُٓوَّ َٔ بُسدَواّ يُ ّٙ
ُٓوإ دََطىت قظُ يُطٍَُ باونِ دَنُّ بطُسِيَُُوَ َٔ يًَشَ ْاتىامن دسيَزَ بُ خىيَٓذٕ
بذَّ.
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بُسِاطتِ ُٓواًْؽ ُٖقِ خ٘ياُْ طُسيإ يُو سَْط و سوخظاسَّ و ثًَهًُُّْٓ َٔ
بظىسًََت ،ضىْهى يُو ناتُوَّ ًَٓإ ْاطًىَ و بًًٓىَ ًَٓإ ُْديىوَ ثًَبهُمن.
خُسيهُ خ٘س ٓاوادَبًَت وتاسيهِ سووّ صَوّ دَطشيَتْ ،اصامن ب٘ضِ وَى سٗرَناِْ تش
ًِْ و تُْاُْت ُٖوَطِ ًٖض ج٘سَ خىاسدًْهِ ًُْ ،بُيَِ يُطٍَُ خّ٘ دواّ و طىومت
دَصامن ُٓو نىسَِ ًََؼهِ داطري نشدووّْ ،اتىامن ب٘ َاوَيُنِ نًَُؽ يُ ًََؼهِ خّ٘
دَسّ بهُّ ْاصامن ب٘ضِ واّ بُطُس ٖاتىوَ ،وَى بًًََت ُٓو نىسَِ ب٘ َٔ نُطًَهِ بًَطاُْ
ًُْ ،بُيَهى صٗسجاسّ تش ُٓو بًًٓىَ بُ َّٙيُنىٍَ ْاصامن.
ُٓوَ ػُوَ تاوَنى خ٘س يُدايو بىو َُْضاِْ ضٕ٘ ناتُنامن بُسِيَهشدُٖ ،س يُطٍَُ
دَسنُوتِٓ يُنُّ تشوطهِ خ٘س خًَشا يُ جًَطانُّ ُٖيَظتاّ و ب٘ ن٘يًَز دَطتِ بُ
خ٘ٓاَادَنشدٕ نشد ،يُو ناتُدا بُ ّٖ٘ ضشثُ ضشثِ خ٘ ٓاَادَنشدمن ُٖس دوو
ٖاوسِيًَُنُّ يُ خُو خُبُسيًإ بىويُوَ ،بُيُنُو طىتًإ ضِ سوويذاوَ بُو ناتُ صووَ ب٘
نىٍَ خ٘ت ٓاَادَدَنُيت؟
ًَٓؽ طىومت نات صٗس دسَْطُ ثًَىيظتُ خًَشا بضُُ ن٘يًَز ُْبادا دسَْط بهُوّ،
طىتًإ خ٘ ت٘ خ٘ػًت يُ خىيَٓذٕ ُْدَٖات ،بُسدَواّ دَيًََت باونِ َِٓ بُصٗس سَواُّْ
ًَٓشَ نشدووًََٓ ،ظتا ضِ سوويذاوَ بُو ناتُ صووَ خ٘ت ب٘ ن٘يًَز ٓاَادَنُيت.
ًَٓؽ طىومت ُٖيَظٔ تَُبُيًَُٓ يُبشّ ُٓو قظُ فُيظُفًاُْتإ

ياسَُتًًُنِ َٔ

بذَٕ تاوَنى يُ ناتِ خّ٘ دَسْط ُْنُوّ.
يُسِاطتًذا ُٓوإ ُٓو ُٖيع و نُوتُّ ًَٓإ صٗس يُٙطُيش بىو ،ب٘يُ صٗس ثشطًاسيًإ
يًَذَنشدّ نُ َٔ ضٕ٘ ًَٖٓذَ بُ ج٘ؾ وخشٗػِ ب٘ ضىوُْ ن٘يًَز ،بًُٖ َٔ َّٙض ػتًهِ
يُ باسَّ ْٓ٘ذَسوَ يُٙيإ ُْدسناْذ.
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ُٓو سٗرَ ناَُ جًِ يُٙوَ ثٌَ يُ َُٖىوإ جىاْرت بىو ُٓوّ ث٘ػِ ،دوايٌ
ٓاَادَبىوِْ تُواوّ بُ خُيايًََهِ صٗس خ٘ؾ و قىوٍَ بُسَو صاْه٘ بُسِيَهُومت ،يُسَيَطادا
ووسَيُنِ صٗسّ بُ بُس خّ٘ ُٓدا و بُ دَّ خَُ٘وَ َُٓطىت ُٖس ضًَْ٘و بًَت َُٓشِٗ
دَبًَت يُطٍَُ ُٓو نىسَِ قظُبهُّ.
ُٖس بُدَّ ُٓو خُياَُْٙوَ بىوّ تاوَنى طُيؼتُُ دَسطاّ ن٘يًَز ،نُ ضىوَُ ُٓو
ث٘يُّ دَسطِ تًادا دَخىيَِٓ ،طُيشَهشد َُٖىو قىتابًًُنإ داًْؼتىوٕ ،خًَشا طُيشّ
ُٓو ػىيََُٓهشد نُ ْٓ٘ذَس سٗرّ ثًَؼرت يًٌ داْؼتبىو ،بًًِٓ ْٓ٘ذَس يُ ُٖس َُٖإ
ػًىيَِٓ خّ٘ داًْؼتىوَُٖ ،س يُوناتُدا دََىيظت بضُُ ّٙو قظُّ يُطٍَُ بهُّ ،بَُّٙ
َاَ٘طتا ٖاتُ رووسَوَ و َُْتىاِْ تُْاُْت طَٚويؼِ يًَبهُّ.
يُوناتُوَ تاوَنى واُْ تُواو بىو َٔ ضاوّ يُ طُس ْٓ٘ذَس ُٖيَُٓدَطشت و ُٖسطُيشّ
ُٓوّ دَنشدُٓ ،و نىسَِ بُج٘سيَو دٍَ و ًََؼهِ داطري نشدووّ يُ خُيايَِ خّ٘ دََطىت
ُٖسضًَْ٘و بًت دَبًَت َُٓشِٗ قُطُّ يُ طٍَُ بهُّ ،بًَُٖٓ َّٙذَ ثُسٗؾ و قُيُم بىوّ
واُْنُ بَُُٙوَ صٗس دسيَز بىويُوَ بُ ًٖض ج٘سيَو تُواو ْابًَتُٖ ،سوَى بًًََت نات ًٖض
جىويُيُى ْانات و وَطتاوَُٖ ،س بُّ ج٘سَ خُياَُْٙوَ بُسدَواّ بىوّ تاوَنى ناتِ
واُْنَُإ تُواو بىو.
ُٓجماسَ جًاواص يُ جاسّ ثًَؼىو صٗس بُ خًَشايٌ خّ٘ طُياْذَ ْٓ٘ذَسو طَٚوّ يًَهشد.
ضًْ٘ت باػًت؟
وابضامن ت٘ؾ ُٖس خُيَهِ ُٖويًَشيت؟
طىثاغ َٔ باػِ ًٖىاداسّ ت٘ؾ ُٖسباؾ بًت بُيََِ ًَٓؽ خُيَهِ ُٖويًَشّ.
َٔ ْاوّ ٓاسياُْيُ.خ٘ػرامل بُ ْاطًٓت.
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ًَٓؽ ْاوّ ْٓ٘ذَسَ خ٘ػرايبىوّ بُ ْاطًِٓ بُسِيَضتإُٓ ،طُس ًَٓىَ فُسَايؼتُنتإ
ُْبًَت مببىسٕ نًََُو بُ ثُيُّ ناسّ ُٖيُ دَبًَت بشِّٗ.
طىومت صٗسباػُ خىات يُطٍَُ بًت يُنرت دَبًًُٓٓوَُٓ ،و سٗرَ تاوَنى ْٓ٘ذَس
يُبُسضاوّ ووْبىو ُٖس طُيشّ دَسنشد ،بُ َّٙبُو ج٘سَ نُ قظُّ يُطٍَُ َٔ نشد ثًَِ وايُ
نُ ُٓو نُطًَهِ صٗس يُ خ٘بايًُ ،يُطٍَُ ُٓوػذا ْاصامن ب٘ضِ َٔ ْاتىامن ُٓو يُ بريّ
خّ٘ دَسبهُّ.
ذُصّ دَنشد صياتش يُطُيَِ قظُبهُّ و بًذويَِٓ و يُطُيَِ سابىوَطتِ،نُضِ خ٘ ُٓو
َ٘يَُتِ َِٓ ُْدا ،ت٘بًًََت ُٓو ًَٖٓذَ نُطًَهِ يُ خ٘بايٌ بًَت ،يُ خُيايَِ خّ٘
دََطىوت ُٖقِ خ٘يُتِ سَْطُ ُٓو يُ بَُٓايَُيُنِ يُنحاس دَويََُُْذ بًَت ،ياخىد
بَُٓايَُيُنِ صٗس بُْاوباْطِ ُٖويًَش بُٖٔ ،س ب٘يُ بُّ ػًَىَيُ يُ خ٘بايًُُٓ ،وَ بََُُٙوَ
سَفتاسيَهِ طُيش ُْبىو ،يُبُس ُٓوَّ دَويََُُْذَنإ يُ ًَٓظتادا ُٖسوإ ،سَْطُ ُٓويؽ
َٔ بُ نُطًَهِ صٗس ُٖراسو يُ بَُٓايَُيُنِ ُٖراس تًَبطات ُٖس ب٘يُ وا سَفتاسّ نشد.
يُطٍَُ َُٖىو ُٓواُْؾ َٔ ًٖض ن٘يَٓادَّ و ُٖويَِ خّ٘ دَدَُّٖ ،س دَبًَت
طُباسَت بُ رياِْ تُواوّ بُيَطُّ دَطت بهُويَت ،دَّ خ٘ ُٖس َُٓشِٗ ًُْ ُٓو دَبًِٓ
بُيَهى تاوَنى دووطايَِ تش ُٓو يُطٍَُ َٔ دَبًَت ،ناتًَهِ باػِ يُ بُسدَطتُ ب٘ ُٓوَّ
بُ تُواوَتِ ُٓو و تُْاُْت بَُٓايَُنُػِ بٓاطِ.
ُٓوَّ ًَٓظتا َٔ بًَضاسَ دَناتٔ ُٓويُ نُ تا ُٖفتُيُنِ تش واُْنامنإ دَطت
ثًَٓاناتُوَ ،بري يُوَ دَنَُُوَ ضٕ٘ ُٖتا ُٖفتُيُنِ تش دَتىامن ضاوَسِوإ مب؟.
ُٓطُسضِ طُسَتا يًَشَ ُْفشَمت يُ خىيَٓذٕ دَسنشد ،يُ خُيايَِ خّ٘ واّ داْابىو نُ
خىيَٓذٕ تُواو ُْنُّ وبطُسِيَُُوَ عًَشام ،نُضِ ًَٓظتا بُّٖ٘ ْٓ٘ذَسوَ ذُصدَنُّ
َُٖىو سٗريَو دَسمسإ ُٖبىايُ ،تاوَنى َُٖىو سٗريَو تًَش بُديَِ خّ٘ ُٓو ببًًَِٓٓ ،ظتا
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بُ ّٖ٘ ُٓوَوَ َُٖىو واُْنإ و تُْاُْت َاَ٘طتا و ُٓو نىسطًًُػِ ُٓو يُطُسّ
دادًَْؼًَت خ٘ػِ دَويَت.
ٍ يُٙيُنِ تش بريّ يُ طاسد و طىوسِيًُّ ْٓ٘ذَس دَنشدَوَ نُ يُطُيَِ دوا ،واّ ب٘
دَضِ نُ ُٓو يُ بَُٓايَُيُنِ صٗس دَويََُُْذ و بُْاوباْط بًَتُٖ ،س ُٓوؾ ٖ٘ناسّ ُٓو
سَفتاسَّ ُٓوَ بىو.
بُ َّٙيُطٍَُ َُٖىو ُٓواُْؾ تُْٗا بريّ يُوَ دَنشدَوَ نُ ضٕ٘ تاوَنى ُٖفتُيُنِ
تش بتىامن ٓاساّ بطشّ ،تاو ْاتاويَهًؽ خّ٘ طُسصَْؼت دَنشد نُ ب٘ضِ سَقَُُنٍُ
ياخىد فُيظبىونُنُيِ وَسُْطشت ،تاوَنى ُٖسضِ ُْبًَت يُو سيَطُيُوَ مبتىاًْبا صياتش
قظُّ يُطٍَُ بهُّ.
ُٖس بُدَّ ُٓو خُياَُْٙوَ بىوّ ٓاطاّ يُوَ ُْبىو نُ ػىيَِٓ َاُْوَّ دًَََهُ بُ
جًًَٗؼتىوًَََ ،ؼهِ ًَٖٓذَ ثشِبىو يُ برينشدُْوَنإ بُ ج٘سيَو يُ ُٖس دَقُيُى طُد
خُيايَِ ب٘ خّ٘ دسوطت دَسنشد و يُ بريّ دَنشد.
ْاصامن ب٘ضِ َشٗظ نُ سووبُسِووّ ػتًَهِ يُو ج٘سَ دَبًَتُوَ بُسدَواّ دَنُويَتُ ًَْى
خُياَٙتُوَ ،بُج٘سيَو ُٖصاس خُياٍَ و ٓىًََذ ب٘ خّ٘ دسوطت دَنات ،تُْاُْت يُو ُٖصاس
خُياٍَ وٓىًََذّ ُٖيُتِ سَْطُ يُى داُْػِ ُْيَتُ دّ ،بُسِاطتِ رياِْ َشٗظُناًْؽ ُٖس
يُطُس ُٓو خُياٍَ و ج٘سَ برينشدُْواُْوَ وَطتاوَ.
يُوطاتُدا خُيايَِ ُٓوَّ دَنشد نُ دويَينَ ُٓوّ ْاطًىَ و يُ قاوَخاُْيُى
داًْؼتىوئ و قاوَ دَخ٘يُٓوَ ،بُدَّ قاوَ خىاسدُْوَ باطِ رياِْ خَِ٘ ب٘ دَنُّ،
دََُويَت َُٖىو ػتًَهِ خَِ٘ ب٘ باغ بهُّ ،يُبُسُٓوَّ َٔ نضِ بضىونِ َايَُوَّ يُ
دوايٌ َٔ نُطِ تش ًُْ و نُطًؽ يُ خىػو و بشانامن يُوََايَُوَ َُْاوَ قظُناِْ ديَِ
خَِ٘ ب٘ بهُّ ،ب٘يُ يُ خُيايَِ خّ٘ ُٓو ب٘تُ ٖاوبُػِ و ووتُناِْ ديَِ خَِ٘ ب٘ باغ
دَنُّ نُ ثًَؼرت يًُٖ ّٙض نُطًَو جىسُٓتِ دسناْذًِْ ُْبىوَ ،خُيايَِ وابىو ُٓو

51

//

محمد تحسين حسين

دَبًَتُ خ٘ػُويظت وثؼت وثُْاّ َٔ ب٘يُ َُٖىو ػتًَهِ طُباسَت بُ ًًَُْٗٓناِْ ًَْى
ديَِ ب٘ باغ دَنُّ.
ُٓو سٗرَ بُ ج٘سَٖا خُيايَِ جىإ جىاُْوَ ُٖس ضًَْ٘و بًَت طُيؼتُُوَ ػىيَِٓ
َاُْوَّ ،يُو طاتُ ذُصّ دَنشد نات دسَْط ُْبًَت و تُْاُْت سيَطُّ َايَُوَؾ دسيَز
بًَتُوَ ،بُ ُٖسذاٍَ ُٓوَؾ ُٖس خُيايًََهُ نُ ُْٖاتُ دّ يُبُس ُٓوَّ سيَطُ ُٖسضُْذيَو
بًَت دسيَزْابًَتُوَ نات ُٖسضُْذَ بًَت ُْ نىست دَبًَتُوَ و ُْ دَطُسِيَتُوَؾ.
ًٓرت بّ٘ دَسنُوت َشٗظُنإ ُٓو ػتاُّْ يُ ريإ خُياٍَ و ٓىًََذّ ب٘ دَنُٕ بُػِ
ُٖسَ صٗسّ يُ دَطت خ٘ياْذا ًُْ ب٘ ًَٖٓاُْدّ ،جطُيُوَؾ خُيايَُنإ و ٓىًََذَنإ
صٗسبُّ ُٖسَ صٗسّ ػت طُيًَهِ َُذائَ و ثًَضُواُّْ ٓاسَصونامنإ ديُٓوَ.
يُطٍَُ َُٖىو ُٓواُْؾ َُٓشِٗ ديَِ صٗس خ٘ػُُٖ ،طت دَنُّ دَْطًَو يُ ْاخَُذا
دَيًََت ُٓو نىسَِؾ تٍ٘ بُدٍَ دَبًَت و خ٘ ت٘ؾ يُ ًٖضت نُّ ًُْ ُٓوَتا يُ
بَُٓايَُيُنِ صَْطني و بُْاوباْطًت ،يُو ناتُدا َٔ ُٖسواّ ُٓصاِْ خ٘ػُويظتِ ُٖس يُ
دَوسّ ُٓو ػتاُْ ن٘دَبًَتُو و ُٖراسَنإ ب٘يإ ًُْ خ٘ػُويظتِ بهُٕ ،دوايٌ ُٓوَ
ديَد٘ػًًُنُّ ًَٖٓذَ صٗس بىو تُْاُْت َِٓ طُياْذَ سادَّ ُٓوَّ ػًَتِ مبطشيَت و بُ
ٖاوسيًَُنامن بًًََِ ًَٓىَ َُٓشِٗ ثؼىوبذَٕ و َٔ َُٖىو ناسَناِْ ْاو َاٍَ دَنُّ.
ُٓواًْؽ نُ طىيًَإ يُو قظُّ َٔ بىو صٗس يُٙيإ طُيش بىو ،يُبُس ُٓوَّ َٔ
بُسدَواّ خّ٘ يُ ناسَنإ دَدصيًُوَ و تُْاُْت ناسَناِْ خ٘ػِ يُ طُس ُٓوإ
جًَذًََٖؼت ،طىيَبُٖاسّ ٖاوسيَِ نُ طىيٌَ يُو طُسػًَتًًُّ َٔ بىو صٗس دَيَد٘ؾ بىو،
يُبُس ُٓوَّ ُٓو نىسيَهِ خ٘ؾ دَويظت بُ ّٖ٘ ناسَنإ و خىيَٓذٕ صٗس فشياّ ُٓوَ
ُْدَنُوت قظُّ يُطُ ٍَ بهات ،يُ بريَُ َٔ ُٓو سٗرَ يُنُجماس بىو ديَُٓسَِ خّ٘ ب٘
نُطًَو دسبشِّ و طىمت طىيَبُٖاس َُٓشِٗ ت٘ ًٖض ناسيَو َُنُ و بشِٗ قظُ يُطٍَُ
خ٘ػُويظتُنُت بهُ َٔ ،يُبشّ ت٘ ناسَناِْ َُٓشِٗ َُٖىوّ ُٓدماّ دَدَّ.
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ًٓرت ًَٓؽ خُسيو بىو يُ دَسدّ ُٓو ٖاوسيًَُّ تًَذَطُيؼتِ ،نُبُسِاطتِ دَسدّ
ضاوَسِواِْ صٗس قىسغ و ْاخ٘ػُُٓ ،وَ ُٓو سَفتاسَّ َِٓ صٗس يُ ٙطُيش بىو نُ ثًَؼرت
دَيطىت نًََُو ياسَُتًِ بذَ ُْٖذيَو قظُ يُطٍَُ خ٘ػُويظتُنُّ دَنُّ ،دًَََهُ
قظُّ يُطُيَِ ُْنشدووَُٓ ،و نات ًَٓؽ دََطىوت قظُّ يُطٍَُ بهُيت و ُْنُيت ضِ
دَبًَتُٓ ،ويؽ دَيطىت ت٘ يُ دَسدّ َٔ ْاصاًْت با ت٘ؾ تىػِ ُٓو دَسدَ ببًت ُٓو
نات دَصاًْت ضٕ٘ دَسديَهِ بٌَ ضاسَطُسَ.
بُيٌََ ُٓو ساطتِ دَنشد بُ ّٖ٘ ُٓوَّ َٔ يُ ريامنذا ٖ٘طشّ ًٖض نُطًَو ُْبىو بىوّ،
ُٖسوَٖا بُ ّٖ٘ دَويََُُْذيًُنَُُوَ صٗس نُطًَهِ ديَشَم بىوّ ،ب٘يُ ُٓونات ُٖطتِ بُ
ًٖض ػتًَو ُْدَنشد ،بًَُٓ َّٙظتا خ٘ ًٖض ػتًَو ُْبىوَ جاسّ وا ُٖطت دَنُّ يُ
ْاخَُُوَ ٓاصاسيَو ُٖيُُٓ ،وَّ ساطتِ بًَت عًؼل خٍ٘ وايُ بُبَِ ُٓوَّ ُْخ٘ؾ
بهُوت يُ ْاختُوَ ُٖطت بُ دَسديَو دَنُت ،بُساطتِ دَسدّ عًؼل دَسديَو ًُْ بُ
ًٖض دَسَاًَْو ضاسَطُس بًَت،تُْٗا ُٓو نُطُّ ُٓو دَسدَّ تىوؾ نشدوويت دَتىاًَْت
تًُاست بهات.
ًٓرت دَطتِ بُ ُٓدماَذاِْ ناسَناِْ ْاوَاٍَ نشد و ُٖس برييؼِ يُ ْٓ٘ذَس دَنشدَوَ،
ت٘ بًًََت ًَٓظتا ُٓويؽ وَى َٔ بري بهاتُوَ و بريّ بَُُٓوَ طُسقاٍَ بًَت ،ياخىد ُٓوَ
ُٖس بري يُ َٔ ْاناتُوَ يُ خّ٘ دَثشطٌ ب٘ضِ دَبًَت بري يُ َٔ بهاتُوَ؟ ،خ٘ َٔ ُٓو
ًٖض ػتًَهاَإ يُطٍَُ يُنرت ًُْ تُْٗا َٔ ُٓو ُٖطتُّ ب٘ ُٓو ُٖيُ.
خ٘صطُ ُٓو ناتُّ قظُّ يُطُيَِ نشد سَقَُُنُّ يإ فُيظبىونُنُيِ وَطشتبا ًَٓظتا
بُ ُٖس بًاْىويُى بىويايُ طىيِ يُ دَْطِ دَطشت و نًََُو ديَِ ٓاساّ دَبىو.
ُٓو ُٖفتُيُ بُ ُٖسج٘سَ دَسدَطُسيًُى بىو بشدَُ طُسُٖ ،سنُ طُيؼتُ سٗرّ
دَواّ بُياًًُْ صووَنُّ خّ٘ ٓاَادَنشد و سيَطاّ ن٘يًزّ طشتُبُسُٓ ،طُسضِ نات صٗس
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صوو بىو بُ َّٙدََىيظت جًاواص يُ جاسإ بُ ثًادَ بُسَو ن٘يًَز بضِ و يُسِيَطادا خُيايَِ
ج٘ساو ج٘س ب٘ خّ٘ دسوطت بهُّ.
يُناتُتُدا يُديَِ خّ٘ دََطىوت ُٖسضًَْ٘و بًَت َُٓشٗ دَبًَت ناسيَو بُناسيَو بهُّ،
بُ َّٙنُ طُيؼتُُ ن٘يًَز طُيشّ نشد ْٓ٘ذَس دياس ًُْ ،طىومت سَْطُ ًَٓظتا نات صٗس صوو
بًَت ب٘يُ ُْٖاتىوَ َٔ ،يُو ناتُدا وَى بًًََت ػتًَهِ طشاْبُٖاّ ووْهشدووََُٖ ،ىو
ٙيُنِ ن٘يًَزّ بُدوادا دَطُسِاّ ،جاس بُ جاسيؽ دََطىت سَْطُ َُٓشِٗ دسَْط بهُويَت،
ُٓو ناتُ َُٖىو تشطِ طُوسَّ َٔ ُٓو بىو ُٓو ُْبًَُُٓوَ ،يُبُس ُٓوَّ جاسّ ثًَؼىو
ٓاطاداس بىوّ نُ يُطٍَُ َاَ٘طتانَُإ قظُّ دَنشد دَيطىوت سَْطُ بُ ّٖ٘ باسوودٗخِ
ريامنُوَ يُ خىيَٓذٕ بُسدَواّ ُْمب ،تشطِ ُٓوَ بىو بُيُنحاسّ واصّ يُ خىيَٓذٕ ًَٖٓابًَت
و ب٘ عًَشام طُسِابًَتُوَ.
باػُ ُٓطُس ُٓو طُسِابًَتُو َٔ ضِ بهُّ باػُ؟ ،يُ نىيَذا بُ دوايذا بطُسِيَِ ،خَ٘ٔ بُ
ٍٖ٘ ُٓوَوَ ًَٓشّ خ٘ؾ دَويَت خىيَٓذمن يًَشَ خىيَٓذمن خ٘ؾ ويظت.
ُٖسضًَْ٘و بىو ُٓو سٗرَ ضاوَسِوإ بىوّ بًَت تاوَنى دَسطُنامنإ ن٘تايٌ ثًَٗات،
بُُٓ ُْ َّٙو ٖات و ُْ ُٖوايًََهًؼِ وَسطشت.
دوايٌ تُواو بىووِْ دَسطُنامنإ تُواو بَِ ٓىًََذ بىوّ يُ بًِٓ ْٓ٘ذَس ،ب٘يُ صٗس
ِ ُٓوَ بىو
ديَتُْط بىوّ ْاصامن ضٕ٘ سيَطُّ َايُوَّ طشت؟،بُُٓ َّٙوَّ ٓىًََذّ دَداَ َ
بُياِْ دووباسَ دَواَإ ُٖيُُٓ ،طُس ُٓو جاسَ ُٓو ببًِٓ تاوَنى تُواو ثُيىَْذّ يُطٍَُ
ُْبُطتِ بُٓاطاِْ يُ دَطتِ سصطاسّ ْابًَت.
َُٓشِٗ صٗس جًاواص يُ ُٖفتُنُّ تش بُ ن٘يٌََ خَُُوَ بُدَّ سيَطاوَ سيَذَنُّٓ ،اصاس
خُسيهُ وَى جُُُّْٖ يُ ْاخُوَ جُسط و ديَِ دَطىتًََِٓ.
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طُيشّ نشد ثاسَّ صٗسّ يُٙيُ ،بُُٓ َّٙو ثاساُْ ْابُٓ ّٖ٘ ُٓوَّ نُ تُْاُْت يُى
ُٖوايَِ ْٓ٘ذَسّ ب٘ بًَٗٓٔ.
ُٖسيُخَُ٘وَ دََطىوت باػُ ثاسَنإ ثًَِ بًًََٔ ُٓطُس ًَٓىَ ْاتىأْ ديَِ خ٘ؾ بهُٕ
و فُساٖاًِْ بذَٕ ُّٓ ،باػُ ًَٓىَ يُ ًَْى جاْتانَُذا بُ نُيَهِ ضِ دئَ؟ ،دَّ وَسٕ
ديَِ خ٘ػبهُٕ و ُٖوايَِ ْٓ٘ذَسّ بذََِْ ُْ ،خًَش ًَٓىَؾ ٖ٘ناسّ ديَد٘ػِ ْني.
دَّ ًَٓظتا دَبًَت بُو ثاساُّْ يُ َُٙديَِ خّ٘ خ٘ؾ بهُُّٓ ،وَّ بُ خُياٍَ داٖات
نُ بضُُ طًَُٓا ناتًَهِ خ٘ؾ بُطُس ببُّ ،طُسضِ ضىوَُ طًَُٓا ب٘ ُٓوَّ ديَِ خ٘ؾ
بًَت ،بُْ َّٙاصاّ ب٘ضِ ًَٖٓذَ ُٖطت بُ تًُْايٌ دَنُّ بُسدَواّ ضاو دَطًَشِّ بُ دَوسّ
خَ٘ا وَى بًًََت نُ ػتًَهِ طشاْبُٖاّ ووْهشدووَ ،دَيًََِ ُّٓ ُٖس َٔ ُْبىوّ ضُْذ
ُٖفتُيُى بُس يُ ًَٓظتا دَٖامتُ طًَُٓا ُٓو ثُسِّ ناتُ خ٘ػُناِْ خّ٘ يًَشَ بُطُس
دَبشد و ديَد٘ؾ دَبىو ُّٓ ،خىدايُ ًَٓظتا ب٘ واّ يًَٗاتىوَ ُٖسضِ دَخّ٘ و ب٘ ُٖس
ػىيًََٓو دَضِ ديَِ دَطىػرتيَت ،دَبٌَ َٔ ضًِ بُطُس ٖاتيبَ بُجم٘سَ ديَِ تُْط بىوَ.
يُو ػُوَ تاسيهُدا تُْٗا تاسيهِ ػُو ب٘تُ ٖاوسِيٌ خَُُنامن وَى ػًَتًَهِ يًَٗاتىوَ و
ًٖض نُطًَهًؽ ًُْ دَسدَ ديَِ يُ ٙبهُّ ،بُسِاطتِ ػُو ْاخ٘ػرتئ ناتُ ب٘ ُٓو نُطُّ
خًََُهِ يُ طًُٓدايُ ُّٓ ،ثاسَنامن يُ نُيُوَ َٔ دَسدّ ديَِ خّ٘ يًَُٓ ّٙىَ باغ
دَنُّ باػُ ثًَِ بًًََٔ ب٘ضِ ًٖض وًَََٙهتإ ًُْ؟ ،دَصامن ًَٓىَّ ُٓو ناتُ خ٘ػِ
دًََٖٓٔ نُ خّ٘ ديَِ خ٘ػُُْ ،وَى ديَِ تُْط بًَت و ًَٓىَ ديَِ خ٘ؾ بهُٕ.
تُْاُْت ػُو ًَٖٓذَ دسَْط بىوَ ًٖض ٓاطاّ يُنات َُْاوَ ،سَْطُ ٖاوسِيًُنامن بُ
ّٖ٘ دسَْط نُوتُُٓوَ صٗس ديًَإ تُْط بىوَ و ُٖوايَِ دايو و باونًًُؼإ داوَ،
ُٖسب٘يُ دانِ و باونِ يُ ُٖويًَشَوَ ضُْذئ جاس ثًَىَْذيإ ثًَىَ نشدّ ،بًُٖ َّٙض تىاْاٍ
ُٓوَّ ُْبىوَ وَُٓ ََِٙوإ بذََُوَ.
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بريَهشدَوَ بُو باسوودٗخُّ َِٓ تًادايُ باػرتئ جًَطا َايَُوَيُ ،يُبُس ُٓوَّ ُٖس
ضِ ُْبًَت يُطٍَُ ٖاوسِيًَُنامن نًََُو خّ٘ يُ بري دَنُُّٖ ،سوَٖا ناتًؽ دسَْط بىوَ
وا باػرتَ بُ تًُْا يُ ػُقاَُناْذا ُْطىسِيَُُوَ ،ب٘يُ تُنظًًُنِ طشت تاوَنى َٔ
بطُيًََٓتُ َايَُوَ ،بُبًَٔاطايٌ خّ٘ ًَٖٓذَّ سيَطا نشدبىو بُدَّ خُيايَُنامنُوَ يُ ػىيََِٓ
َاُْوَّ صٗس دووسنُتبىوَُوَ.
ُٖسنُ طىاسّ تُنظًُنُ بىوّ بًًِٓ طايُم تُنظًُنُ نُطًَهِ بُ تَُُٕ صٗسباؾ
دياسَ ،بُّ ٖ٘يُػُوَ ديَِ صٗس خ٘ؾ بىو يُبُسُٓوَّ نات دسَْط بىو دَتشطاّ تىوػِ
بُ نُطًَهِ خشاث ببًَت.
ُٓوَّ طُسدمِ َِٓ سانًَؼا ُٓوَ بىو طايُم تُنظًُنُ صٗس ديَتُْط و خَُباس
دياسَ ،تاو ْاتاويَهًؽ طُيشّ خّ٘ بادَدات و بُسدَواّ دَبًَت يُ طُيشنشدِْ سيَطانُ
ُْوَى سووداويَو سووبذات.
ًَٓؽ يُديَِ خَُ٘وَ دََطىوت ت٘بًًََت نًَؼُّ ُّٓ ثريَ ثًاوَ ضٌ بًَت سووخظاسّ
ًَٖٓذَ َاْذوو خَُباس دياسَ ،ت٘ بًًََت ُٓويؽ َُٖإ نًَؼُّ َِٓ ُٖبًَت ويُ ضاوَسِواِْ
دا َابًَتُوَ ،بُسِاطتِ صٗس ذُصدَنُّ ثشطًاسّ يًَبهُّ بُ َّٙصٗس ػُسّ دَنُُّٖ ،س ب٘يُ
فًًََهِ بَُؼًَو داٖات نُ ضٕ٘ بتىامن ثشطًاسّ يًَبهُّ.
بُ٘ٓو َُبُطتُ طُسَتا طفتىو ط٘يُنِ ٖاوسِيًَاُّْ يُطُيَِ دَطت ثًَهشد ،طىومت َٔ
ْاوّ ٓاسيًاُْيُ خُيَهِ عًَشاقِ و يًَشَ دَخىيَِٓ...
ُٓويؽ طىوتِ َٔ ْاوّ جُْ٘ بُسَِضُيَُى خُيَهِ ًَٓشَّ ،تا تىاْاّ ُٖبىو سٗراُْ يُ
ناسطُيُنِ طُوسَ ناسّ دَنشد َىضُّ َاْطاُّْ باػبىو ،بًَُٓ َّٙظتا بُ ّٖ٘ بُطُسَوَ
ضىوِْ تَُُمنُوَ بُو تُنظًًُ بزيَىّ ريامن ثُيذادَنُّ.
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نضِ بُسِاطتِ ريإ صٗس طُختُ ًٖض خ٘ػٌ تًادا َُْاوَتُوَُٖ ،سضِ خ٘ػِ ُٖيُ
دَويََُُْذَنإ ب٘ خ٘يإ نشِيىياُْ ُٖراسيؽ ًٖضِ ب٘ َُْاوَتُوَ جطُ يُ خ٘ رياْذٕ
وخُفُت خىاسدٕ.
ًَٓؽ طىومت َاَُ طًإ ت٘ ُٖيَُ ًْت نُّ خ٘ػِ بُ ثاسَ دَطتُبُس دَنشيَت،
بُسِاطتِ َٔ خاوَِْ ثاسَّ صٗسّ بُ َّٙيُ بُياًُْوَ ديَِ صٗس صٗس تُْطُ ُٖسضِ وويظتِ
بُ ثاسَ نشدّ ب٘ ُٓوَّ ديَِ خ٘ؾ بًَت نُضِ ديَِ ب٘ طاتًَهًؽ ًٖض خ٘ؾ ُْبىو...
نضِ ت٘ صٗس ُٖيَُيت َُٖىو دَسد و نًَؼُّ َٔ ًَٓظتا ثاسَيُ َٔ ،دَبىايُ ًَٓظتا يُ
َايَُوَ يُ ّٙخًَضاُْنُّ مبُٓ ،و خًَضاُّْ نُ ضُْذ طايَُ يُطُيَُُ و يُ َُٖىو باسوودٗخًَو
ثؼت و ثُْاّ بىوََُٓ ،شِٗ سٗرّ يُ دايو بىوًُْتِ ،بُ َّٙبُّٖ٘ بٌَ ثاسَيٌ َٔ
ٖاتىوَُتُ دَسَوَ و بُو ناتُػُوَ ُْ طُسِاوَُتُ َايَُوَ.
ُٓو َاَُيُ يُ ريإ ًٖٓذَ ديَِ ثشِبىو بُبَِ ُٓوَّ َٔ ثشطًاسّ يًَبهُّ ٖ٘ناسّ
ديَتُْطًُنُّ خّ٘ ب٘ باغ نشدّ...
نضِ َٔ يُبُياِْ صووَوَ ٖاتىوَُتُ دَسَوَ تابتىامن نًََُو صياتش ناس بهُّ و
ثاسَيُنِ صياتش بُ دَطت غُّ و بُ دَطت و دياسّ بطُسِيَُُوَ َايَُوَ ،ديًَٓاّ ًٓظتا
ُٓويؽ بُتاطُوَ ضاوَسِيٌَ َُٓ ،بُتاطُوَ ضاوَسِواِْ ُٓوَيُ نُ سٗرّ يُدايو بىوِْ
ثريٗص بهُّ ،بُ َّٙتاوَنى ًَٓظتاؾ َُْتىاًْىوَ ُٓو بشَِثاسَيُ ن٘بهَُُوَ و ُٓو
دياسيًُّ ب٘ بهشِّ نُ ذُصّ يًًَُتُِٓ ،طُسضِ َُٓشِٗ خّ٘ صٗس َاْذوو نشد بَُّٙ
دياسيًُنُ ْشخِ طُد ي٘سِٗيُ بُسِاطتِ ْشخُنُّ صٗس طشاُْ.
ُٖسنُ طىيَِ يُوَ بىو ُٓونات ب٘ دَسنُوت ُٖسناتًَو خ٘ػُويظتِ ُٖبىو ُٓو نات
ثاسَ خ٘ؾ بُختِ دًًَََٖٓت َٔ ،يُ بُياًًُْوَ تاوَنى ًَٓظتا يُ ثاسَ دَثشطِ ًٖض
وًََََٙهِ ُْداوَُتُوَُٖ ،سضِ وويظتِ بُ ثاسَنشدّ بُ َّٙب٘ تُْٗا تاويَهًؽ ديَد٘ؾ
ُْبىوّ
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ًٓرت ًَٓظتا طُيؼتُُ وَ ََِٙخّ٘ َٔ ...يُ بُياًُْوَ صٗس صياتش يُ طُد ي٘سّٗ خُسد
نشدووَ نُضِ ًٖض ديَد٘ؾ ُْبىوُّٓ ،و َاَُيُ ُٓو ثُسِّ ديَد٘ػِ خّ٘ يُ طُد ي٘سٗدا
دَبًًَٓتُوَ.
بُسِاطتِ ثاسَؾ صٗس طُيشَ ُٓوَّ ثًَىيظتِ ثًًَُتِ ُٖسطًض ْاضًَتُ ُٓ ،ّٙطُسضِ
خ٘ػِ بُ ناسنشدُْوَ صٗس صٗس َاْذوو بهاتُٓ ،وَػِ ناسّ ثًٌَ ًُْ و ثًٌَ ديَد٘ؾ
ْابًَت بُبَِ َاْذووبىوٕ يُ ّٙن٘دَبًَتُوَ.
دوايٌ ُٓوَّ طُيؼتُُوَ ْضيو َايَُوَ طىومت فُسَىو َاَُطًإ ُٓو ثاسَيُ َُٖىوّ
ب٘ ت٘ بشِٗ ُٓو دياسيًُّ دَتُوٍَ ب٘ خًَضاُْنُت بهشيت بُو ثاسَيُ بًهشَِو بُديَد٘ػِ
بطُسِيًَُوَ َايَُوًََٓ ،ظتا خًَضاُْنُت بُ ثُسٗػًًُوَ يُ َايَُوَ ضاوَسِيَتُ ،ثاسَنُ بطشَ
َاَُ طًإ ُٓو ثاسَيُ يُ ًَٓظتا ُٖسطًض ْابًتُ ّٖ٘ ديَد٘ػِ َٔ و ُٖسطًض ب٘ يُى
ضشنُؾ ْاَباتُ ًَْى دووًْاٍ خ٘ػطىصَساِْ.
يُوناتُّ َاَُّ طايُى ضاوّ بُو ثاسَيُ نُوت يُ ديَد٘ػًإ دَطتِ بُ طشيإ
نشد،طىوتِ نضِ ْاصامن ضٕ٘ طىثاطِ ت٘ بهُّ ،دياسَ تاوَنى ًَٓظتاؾ نُطِ
دَويََُُْذّ باؾ يُ دووًْا َاوَ.
يُناتُدا يُديَِ خّ٘ طىومت َاَُطًإ طىثاطِ ْٓ٘ذَس بهُ ،يُبُسُٓوَّ برينشدُْوَّ
يُو بىوَ ٍٖ٘ ُٓوَّ يُ ريامنذا ب٘ يُنُجماس ديَِ بُنُطًَهِ ُٖراس بظىتًَت وثاسَّ ثٌَ
ببُخؼِ ،خ٘ػُويظتِ ُٓو بىوَ ّٖ٘ ُٓوَّ ُٖطت بُ دَسد و ٓاصاسَناِْ ديَِ ت٘ بهُّ.
طىومت َاَُطًإ ًٖض طىثاطًَهِ ْاويَت تُْٗا دووعاّ ُٓوَّ ب٘ بهُ ُٓو ًًَُّْٗٓ نُ
يُ ْاخُوَ دٍَ و جُسطِ دَطىووتًَينَ بُو بطُّ تاوَنى نًََُو ًَٓؽ دٍَ خ٘ؾ مب.
يُْضيو ػىيَِٓ َاُْوَّ بُسيُوَّ يُ تُنظًُنُ دابُصّ َاَُّ طايُم دووباسَ
دَطتِ بُطشيإ نشدَوَ و طىتِ نضِ ُٓوَ سَقَُِ َُٓ ُٖس ناسيَو يًَشَ ثًَىيظت بىو
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بَُٔ بًٌََ ،يُبُسُٓوَّ َٔ خاوَِْ تُنظًِ دَسباسَّ َُٖىو ػتًَهِ ُٓو ػاسَ ػاسَصايِ
ُٖيًَُٓ ،ؽ طىومت صٗس خ٘ػرايَبىوّ بُْاطًِٓ ت٘ َاَُطًإ خىات يُطٍَُ بًَت.
دوايٌ ُٓوَّ طُيؼتُُوَ َايَُوَ جًاواص يُ سٗرَناِْ تش ديَتُْطًًُنِ صٗس و
خَُباسيًُنِ صٗس بُ سووخظاسَُوَ دياسَ( ،طىيبُٖاس و َاسيا)ديًَإ صٗس بّ٘ قُيُم ببىو،
ُّٖ يُبُسّ ُٓوَّ ًٖض ناتًَو َٔ بُتًُْا ُْضىوبىوَُ دَسَوَ وتاوَنى ُٓو ناتُ
يُدَسوَ َابىوبًَتُُوَ ُّٖ ،دايو و باونًؼِ ثًَىَْذيإ بُواُْوَ نشدبىو نَُٔ ب٘ضِ
وَُٓ ََِٙوامن ُْداوَتُوَ؟ ،ب٘يُ ُٖسنُ طُيؼتُُوَ ُْطُيؼتُُوَ صٗس بُتىسَِيًُوَ
طىوتًإ بُو ناتُّ ػُو ت٘ يُ نىٍَ بىويت ،ضُْذ جاسَ تُيُفْ٘ت ب٘ دَنُئ ب٘ضِ
وَْ َّٙادَيتُوَ؟ ،دَصاًْت دايو و باونت صٗس ديًَإ ب٘ت تُْط بىوَ و دَتشطٔ ت٘
ػتًَهت بُطُس ٖاتبَِ يُ نُيُنُوَ ُٖسدَقُّ جاسيَو ثًَىَْذمياُْوَ ثًَىَ دَنُٕ.
يُوَناتُدا َٔ ًَٖٓذَ يُ ًَْى دَسياٍ ػُسِابِ خَُُنإ ْىوقىوّ ببىوّ و بُج٘سيَو
طُس خ٘ؾ ببىوُّٓ ،وإ ُٖسضًُنًإ دَطىوت و دَطىوتُوَ َٔ وَى بًًََت طىيَِ يُ ًٖض
ووتُيُنِ ُٓوإ ُْبىوبًَت نُوتبىوَُ ًَْى خُياَٙتُوَ و دََطىوت ٓاّ ثاسَ يُ ًَٓظتادا
ُْبىويتُ ٖ٘ناسّ دٍَ خ٘ػِ دايو و باونًؼِ! ُّٓ باػُ ُٓواُْ خاوَِْ ثاسَيُنِ
خُيايَني و ُٓو َُٖىو طاَاُْيإ ُٖيُ ب٘ضِ بُ ٖ٘يٌ ُٓواُْوَ ديَد٘ؾ ُْبىوٕ؟ًٓ،رت
تًَطُيؼتِ يُوَّ َشٗظ ُٖسضُْذَ دَويَُُْذ بًَت بُسدَواّ ب٘ػايًُنِ سٗذِ يُ ْاخِ دا
بُجَِ دًًََََٓتُٓ ،و ب٘ػايًُؾ تُْٗا بُ عًؼل و خ٘ػُويظتِ ثشِ دَبًَتُوَ.
َٔ َُٓشِٗ طُباسَت بُ ُٖبىوٕ و ُْبىوِْ ثاسَ دوو سووداوّ طُيشّ بًِٓ و بّ٘
دَسنُوت ثاسَ بُبَِ خ٘ػُويظتِ ًٖض ديَد٘ػًًُى ْآًًََٖتُٖ ،سوَٖا بُدَطت ًَٖٓاِْ
خ٘ػُويظتِ نُطِ بُساَبُس و دَسبشِيِٓ خ٘ػُويظتًؽ بُبَِ ثاسَ ْانشيَت.
ُٖسضًَْ٘و بىو ٖاوسِيًَُنامن دوايٌ بًًِٓٓ َٔ نًََُو ديًَإ ٓاساَبىويُوَ و ًَٓؽ بُبٌَ
ُٓوَّ يُى ووػُ يُ صاسّ بًَتُ دَسَوَ بُ خَُباسيًُنِ صٗس ضىوَُ رووسَنُّ خّ٘ و
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دَسطانُّ يُطُس خّ٘ داخظت ،دوايٌ ُٓوَ تُيُف٘من ب٘ دايو و باونِ نشد و طىومت َٔ
طََُُٙمت ًٖض خَُِ َٓتا ُْبًَت ديَتإ بَ٘ٔ طُخًُت َُنُٕ.
دوايٌ ضُْذ دَقُيُى طىيَبُٖاسو َاسيا يُ دَسطاّ رووسَنُّ ًَٓإ داو ٖاتُٓ
رووسَنَُُوَ و طىوتًإ ٓاسياُْ ضِ بُّ ج٘سَ ديَِ تُْط نشدووّ؟ُٓ ،طُس ًَُُٓ
ُٖيَُيُنُإ ُٖيُ ثًَُإ بًٌََ ،ياخىد ُٓطُس ُٖس نًَؼُيُنت ُٖيُ بُ ًَُُٓؾ بًٌََ بُيَهى
بتٓىاْني ياسَُتًُنت بذَئ.
ًَٓؽ يُديَِ خّ٘ طىومت ٓاّ ًَٓىَ يُ ض خُيايًََو و ًَٓؽ بُض دَسديَهُوَ دَْايًََِٓ و
ُٓو دَسدَّ َٔ َُُٖ ُْ بُ ًَٓىَ ُْ بُثاسَ ُْ بًُٖض دنت٘سيَو و دَسَاًَْهًؽ بشيُٓنامن
ضاسَطُس ْانشيَت.
طىومت ُْخري خ٘ػُويظتُنامن ًٖض ُْبىوَ َٔ يُْاخُوَ ُْٖذيَو َاْذوو و بًَتاقُمت
ُٓطُسْا ًَٓىَ ًٖض خشاثُيُنِ َٓتإ ُْبىوَ و ٖاوسِيَِ صٗسباؾ و ضانٔ ب٘ َٔ.
ُٓو ػُوَ صٗس جًاواص يُ ػُوَناِْ تش صٗس بُديَتُْطِ و خَُطًِٓ يُطُس طُسيُٓنُّ
ثايَهُومت ،بُج٘سيَو ديَتُْطِ خّ٘ وَى يُنًَو يُ َٓذايَُ ُٖراس و بشطًًُناِْ ػاسَنُّ
خّ٘ دَٖاتُ بُسضاو ،جاس بُ جاس بشطًًُتِ بًًِٓٓ ْٓ٘ذَس دي٘ثِ فشًََظهُنامنِ
دًَٖاْايُ طُس ثًًَىوّ ضاوَنامن و ديَ٘ث ديَ٘ثِ فشًََظهُنامن بُطُس طُسيُٓنَُذا
ُٓتها.
بُسدَواّ ثشطًاسّ ُٓوَّ يُ خّ٘ دَنشد ت٘ بًًََت جاسيَهِ تش ْٓ٘ذَس ببًُُٓوَ،
ُٖسنُطًَو نُ دَيطىوت َٔ بُ يُى بًٓني عاػل بىوّ باوَسِّ ثًَُٓدَنشد ،بًَُٓ َّٙظتا
طُيشّ بُ خّ٘ ديَت ُٖسدَّ يُ خُيايَُذا يُ خّ٘ دَثشطِ خىدايُ َٔ ضٕ٘ بُّ ػًَىَيُ
بُ يُى جاس بًٓني عاػكِ ُٓو نىسَِ بىوّ؟.
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ُٖسبُدَّ خَُ٘وَ دَيًََِ خىدايُ ب٘ضِ دَبًَت ػُو ب٘ نُطًَهِ عاػل ًَٖٓذَ دسيَز و
بُ ٓاصاس بًَت؟ ،دَبًَت نُّ بُياِْ دابًَت و خًَشا خّ٘ بطُيََُُٓ ن٘يًَز ،صياتش يُ خىدا
دَثاسِاَُوَ نُ بُياِْ ْٓ٘ذَس ب٘ دَواّ بًَت ،يُبُس ُٓوَّ طُس بُياِْ ُٓو ًَْتُ دَواّ
ُٖتا ُٖفتُيُنِ تش دَبًَت يُو ضاوَسِواًًُْدا مبًَُُٓوَ ،ب٘يُ تُْٗا بُياًِْ يُ ثًَؼُ
تاوَنى ُٓو ببًِٓ.
بُّٖ٘ ُٓوَ برينشدُْواَُُْوَ تاوَنى خ٘س بُسّ ٓامساِْ داطشت ب٘ طاتًَهِ نًَُؽ
خُو ُْضىويُ ضاوَنامنُوَُٓ ،طُسضِ تاو ْا تاويَو خُو ضاوَنامنِ دادَطشت بَُّٙ
يُطٍَُ برينشدُْوَّ يُ ْٓ٘ذَس يُخُو سادَضًَُنًِ و خًَشا خُبُسّ دَبىويُوَُٖ ،سضًَْ٘و
بًَت بُو ْاسَِذُتًًُو خُّ و غَُباسيًُ سٗرّ نشدَوَ.
وَى ثًؼُّ ضُْذجاسَّ يُطٍَُ دَسنُوتِٓ يُنُّ تًؼهِ خ٘س دَطتِ بُ
خ٘ٓاَادَنشدٕ نشدٖ ،اوسِيًَُنامن صٗس طُيشيإ يُو سَفتاسَّ َٔ دَٖات ،يُبُس ُٓوَّ
َٔ خىيَٓذٕ و ن٘يًَزّ ًٖض خ٘ؾ ُْدَويظت بًَُٓ َّٙظتا بُ ٓاسَصووّ َٔ بًَت دَواَِ
ن٘يًَزّ دَنشدَ َُٖىو سٗريَو.
َُٓشِٗ جًاواص يُ سٗراِْ تش صٗس صوو خّ٘ طُياْذَ ن٘يًَزُٓ ،وَّ يُ َٔ ّٙطشْط بىو
بًًِٓٓ ْٓ٘ذَس بىو ُْوَى واُْنإ ،يُبُسُٓوَّ ُٖسضًَْ٘و بًَت يُ دَسطُنإ دَتىامن
دَسبضِ ُٓطُس دَسيؽ ُْضىوبىوَايُ بُثاسَ دََتىاِْ ناسَناِْ خ٘ جًَبُجٌ بهُّ.
ُٖسنُ طُيؼتُُ ن٘يًَز بًًِٓ ْٓ٘ذَس يُ ًَْى باخضُّ ن٘يًز داًْؼتىوَ و ثُستىوى
دَخىيًََٓتُوَ ،بُسِاطتِ يُو ناتُّ ُٓوّ بًِٓ صياتش يُو َٓذايَُّ ديَتُ طُس دووًْاوَ ديَِ
خ٘ػرت بىو...دوايٌ ُٓوَ صٗس بُ يُطُسخ٘يٌ و ًَُِٖٓ خّ٘ طُياْذَ ْ٘ٓ ّٙذَس و طَٚوّ
يًَهشد و وَ ََِٙداَُوَ ،طىوتِ يُطُس ثًًَُناْت ساَُوَطتُ وَسَ يًَشَ ػىيَِٓ بُتاٍَ
ُٖيُ دابًٓؼُ ،ناتَِ يُتُى ُٓو داًْؼتِ وََذَصاِْ ُٖس خُيايَُو تاوَنى ًَٓظتا يُ
خُوداّ و خُبُسّ ُْب٘تُوَ.
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دوايٌ ُٓوَّ جىسُٓت و ووسَيُنِ صٗسّ بُخَ٘ذا و طىومت ْٓ٘ذَس دََُويَت ػتًَهت
ثٌَ ثًَبًًََِ دَصامن ت٘ صٗس طُسقايًت بَُُٓ َّٙشِٗ دوايٌ دَسغ ُٖس ضًَْ٘و بًَت دََُويَت
ُْٖذيَو قظُت يُطٍَُ بهُّْ٘ٓ ،ذَس طىوتِ ٓاخُس َٔ صٗس طُسقايَِ ناسّ طُيًَو صٗسَ،
وَُْبٌَ ذُصُْنُّ قظُ يُطٍَُ ت٘ بهُّ ،بُ َّٙدوايٌ دَسطُنإ ساطتُوخ٘ دَبًَت َٔ ب٘
طُس ناسَنُّ بضِ و ذُصْانُّ يُ ناسَنامن دوابهُوّ.
ْٓ٘ذَس دَصامن ت٘ صٗس طُسقايًَت ًَٓؽ يًَشَ ًٖض نُطِ ًُْ ًٖض ٖاوسِيًَُنِ ًُْ ،ب٘يُ
تهايُ ُٓطُس دوايٌ دَسطًؽ ُْبًَت ُٖسضًَْ٘و بًَت يُو ُٖفتُيُ دَبًَت ناتًَو دابٓني و
ذُصدَنُّ صياتش يُنرت بٓاطني وابضامن سٗرّ يُنؼَُُ صٗسباػُُٓ ،وَّ دويََِٓ دََىيظت
قظُت يُطٍَُ بهُّ ،بُ َّٙدويَينَ ت٘ ب٘ دَواّ ُْٖاتُِٓ ،سٖ بُسِاطت خ٘ ػتًَهِ خشاث
ُْببىو ،بُسِاطتِ َٔ واَضاِْ ت٘ واصت يُ خىيَٓذٕ ًَٖٓاوَ.
ُْخًَش ًٖضِ خشاث سوويُٓداوَ طىثاغ ب٘ خىا ،بُ َّٙدويَينَ يُ ناسَنامن صٗس َاْذوو
بىوّ ب٘يُ بُياًُْنُّ ضُْذّ بّ٘ نشا َُْتىاِْ ُٖيَظتُُوَ و بًَُُ دَواّ ،يُسِاطتًذا
ُْٖذيَو ُْطاغًؽ بىوّ.
طىومت ُّٓ ًَٓظتا ضًْ٘ت ُٓطُس باؾ ًْت دَضني ب٘ دنت٘س...
ُْخًَش ثًَىيظت بُدنت٘س ْانات صٗس طىثاغ ًَٓظتا صٗس باػرتّ.
ٕٓ صٗسباػُ ْٓ٘ذَس ُٖسضِ ُْبًَت سَقُّ تُيُفِْ٘ خ٘مت بذَّ ،تاوَنى ُٓو سٗرَّ
بُتَُائ ب٘ دَسَوَ بضني بتىامن ثًَىَْذيت ثًَىَ بهُّ ،دوايٌ ُٓوَّ سَقَُُنُيِ
وَسطشت طىومت ُّٓ فُيع بىونت ًُْ ،طىوتِ با َُُٖ بًَُٓ َّٙظتا ُٓو َ٘بايًُّ يَُُٙ
ًٓٓتُسًَْتِ ثًَٓانشيَتُوَ ب٘يُ فُيظبىوى صٗس نُّ دَنَُُوَ ،تاوَنى ًَٓظتا فشطُتًَهِ
ُْبىوَ بضِ َ٘بايًُنِ باؾ بهشِّ.
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ًَٓؽ طىومت صٗس باػُ بُ َّٙسٗرّ يُنؼَُُت يُبري ُْضًَت ُٖسضًَْ٘و بًَت دَبًَت
قظُ بهُئ.
بابضامن ضٕ٘ دَبًَت تا ُٓو نات صٗسَإ يُ ثًَؽ َاوَ ثًَىَْذيِ ثًَىَ بهُ ُٓو نات
ُٖوايَت دَدًََََِٓ،ظتاؾ دَسغ دَطت ثًَذَنات بشِٗيُٓ ث٘يُنَُإ صٗسباؾ دَبًَت.
ُٓو سٗرَ َٔ و ْٓ٘ذَس يُ ًَْى ث٘يذا ُٖس طُيشّ يُنرتَإ دَنشد ،وابضامن ْٓ٘ذَس
ُٖطتِ بُوَ نشدووَ نَُٔ ُٖطتًَهِ خ٘ػُويظتًِ ب٘ ُٓو ُٖيُ ،بُسِاطتِ ُٓو نىسِيَهِ
صٗسباؾ و ًَٗشَبإ و طادَ و طاناس دياسَ ،ت٘بًًََت ٖ٘ناسّ ضِ بًَت ًٖض ناتًَهِ ُْبًَت
ب٘ قظُنشدٕ يُطٍَُ َٔ؟ ،سَْطُ ُٖسوَى باونِ خاوَِْ َاٍَ و طاَاًَْهِ صٗس بًَت ب٘يُ
ًَٖٓذَ طُسقايَُ ،باونِ تُْاُْت ناتِ ًُْ خ٘ػُويظتًُنِ نًَُؽ ب٘ دايهِ دَسبربِيَت.
دوايٌ تُواوبىوِْ دَسغ جاسيَهِ تش ضىوَُ ْ٘ٓ ّٙذَسو طىومت ُٓو بُيًََُّٓ ب٘ سٗرّ
يُنؼَُُ داوتُ يُبريّ ُْنُّ ،طىوتِ ُٓطُس َٔ بُيًًَََٓو بذَّ ًٖض ناتًَو ْابًًٓت َٔ
بًؼهًَِٓ يُوَيإ ديًَٓابُ ،بُ َّٙيُنؼَُُ يُنىٍَ يُنرت ببًٓني و داًْؼني قظُبهُئ،
ًَٓؽ ُٖس ُٓونات دََتىاِْ ػىيَِٓ داًْؼتُٓنَُاِْ ثٌَ بًًََِ ،بُُٖ َّٙسدََىويظت بُّ
ٖ٘ناسَو جاسيَهِ تش بُتُيُفٕ٘ صياتش قظُّ يُطٍَُ بهُّ ،ب٘يُ طىومت ب٘ ػىيَُٓنُ دواتش
ُٖوايَت ثًَذَدَّ.
بُسِاطتِ ناتًَو نُطًَو نُطًَهِ صٗس خ٘ؾ دَويَت ُٖصاس بًاْىو دَبًَٓتُوَ ب٘ ُٓوَّ
تُْٗا طىيٌ يُ دَْطِ ُٓوَ نُطُ بًَت.
دوايٌ ُٓوَ ديَِ صٗس صٗس خ٘ؾ بىو يُوناتُدا َُْذَصاِْ ضٕ٘ ديَد٘ػِ خّ٘ دَسبربِّ،
يُديَِ خّ٘ دََطىوت ُٓوَ َٔ ُٖىل ُٓوَّ ُٖبىو ْٓ٘ذَس ببًُُٓوَ ،يُوَؾ صياتش بطشَ
ناتًَُإ ب٘ ضىوُْ دَسَوَ دياسيهشدووَُٖ ،س يُو طاتُوَ يُ بري وخُيايَِ خّ٘ خّ٘ ب٘
ُٓو سٗرَ ٓاَادَ دَنشد ،نُ ضِ يُ بُسبهُّ و جٕ٘ بُجىاْرتئ ػًَىَ بُدياس دَنُوّ.
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َُٓشِٗ دوايٌ ُٓوَّ طُيؼتُُوَ َاٍَ ٖاوسِيًَُنامن بُ بضَناِْ طُس يًَىَنامن صاًْإ
َُٓشِٗ َٔ صٗس ديَد٘ػِ ،بُيُنُوَ طىوتًإ بُسِاطتِ ت٘ دَيًََت ػًَتِ سٗريَو خُّ
يُضاوَناْت دَباسيَت سٗريَو يُ ديَد٘ػًإ خُسيو دَبًَت بُ ٓامساْذا بفشِيتًٖ ،ض نُطًَو
يُ ت٘ تًَٓاطات ت٘ ض ج٘سَ َشٗظًَهِ ُْٖذيَو جاس صٗس ًَٗشَباِْ ُْٖذيَو جاسيؽ مبإ
نىريت يُٙت صٗس ٓاطايًُ ،دَنشيَت بضاْني َُٓشِٗ ٖ٘ناسّ ضًُ ديَت خ٘ػُ؟.
ًَٓؽ طىوت ًٖض ُٖسوا ديَِ صٗس صٗس خ٘ػُ َُٓشِٗ بُسِاطتِ ُٓو ػاسَّ صٗس خ٘ؾ
دَويَت!ُٓواًْؽ بُطُس طىسَِاًُْوَ طىوتًإ تا دويََِٓ ُْفشَتت يًَشَ دَنشدًَٓ ،ظتا ض
َُعحًضَيُى سوويذاوَ ًَٓشَت بُّ ج٘سَ نُوت٘تُ ديَُوَ.
ًَٓؽ طىومت ًٖض ُْبىوَ بَُُٓ َّٙشِٗ ُٖسدووناتإ يُ خ٘ػرتئ سيَظتىساْتِ ُٓو
ػاسَ دَعىَتِ َُٓٔٓ ،واًْؽ طىوتًإ صٗسباػُ خَ٘إ ٓاَادَ دَنُئ و دَسِٗيُٓ
دَسَوَ.
دوايٌ ُٓوَّ يُ سيَظتىساْتُنُ ْامنإ خىاسد و بُ ٖاوسِيًَُنامن طىوت ثًَىيظتِ بُ
َ٘بايًُ و دََُويَت َ٘بايًًَهِ باؾ بهشُِّٓ ،واًْؽ طىوتًإ خ٘ ت٘ َ٘بايًًَهِ صٗسباػت
ُٖيُ َ٘بايًِ تشت ب٘ضًُ؟
ًَٓؽ طىومت ُٓوَّ خّ٘ صٗس يُبُس دٍَ نُوتىوَ ب٘يُ يُنًَهِ باػرت دَنشِّ ،بَُّٙ
يُُٓ ّٙوإ َُْطىوت َ٘بايٌ ب٘ ْٓ٘ذَس دَنشُِّٓ ،وَ بىو ضُْذئ دوونامن نشد تاوَنى
باػرتئ ج٘سّ َ٘بايًِ دٗصيًُوَ و ب٘ ْٓ٘ذَسّ نشِّ.
ًٓرت يُو سٗرَ بُدواوَ طات دواٍ طات ناتُنإ دَرًََشّْ ،اصامن ب٘ضِ نات دَيٌََ ُٖس
سيَٓانات؟ َٔ ،تاَُصسّٗ سٗرّ يُنؼَُُّ بًَت نُضِ ناتًؽ صٗس ْٓ٘ذَسؾ دَسِوات،
تُْاُْت ضشنُناًْؽ دَرًََشّ ب٘ ُٓو سٗرَّ نُ يُطٍَُ ْٓ٘ذَس يُطُس يُى ًََض
دادًَْؼِ.
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ُٖسضًَْ٘و بًَت بُ ج٘سَ خُيايَُ دووس و قى َُْٙسٗرَنامن بُسِيَهشد ،تُواو ًٓرت
خَُُنامن نَُبىيُوَ و بُياِْ دَتىامن تًَش تًَش ب٘ خّ٘ ْٓ٘ذَس ببًِٓ ،ب٘يُ تُيُف٘من بّ٘
نشد تاوَنى ب٘ بُياِْ ُٓو ػىيَُّٓ نُ بشِياس وايُ بُياِْ يُوَّ ضاوّ ثًٌَ بهُويَت ،بَُّٙ
ضُْذجاسيَو تُيُف٘من بّ٘ نشد وَُْ ََِٙداَُوًََٓ ،ؽ ُٖس يُخَُ٘وَ قُيُقِ دايطشمت و
خُّ و خُفُت بُسووخظاسَُوَ جاسيَهِ تش طُسّ ُٖيَذاوَ ،يُبُس ُٓوَ ُٖستاو ْا تاويَو
ثًَىَْذيِ ثًَىَ دَنشدَوَ نُضِ ًٖض طىوديَهِ ُْبىو.
نات خُسيو بىو دَطُيؼتُ دسَْطاًَْهِ ػُو َٔ ،صياتش و صياتش قُيُقِ دايذَطشمت،
خّ٘ طُسصَْؼت دَنشد يُوَّ ب٘ضِ ْاوًْؼاِْ ػىيَِٓ َاُْوَيِ وَسُْطشت ًَٓظتا
دَضىوّ بُ دوايًٌَٖٓ ،ذَّ تُيُفٕ٘ بّ٘ نشدووَ وَُْ ََِٙبىو خُسيهُ يُ وََّٙ
داُْوَّ ُٓوَ بٌَ ٓىًََذ دَبىوّ.
صٗس بُديَتُْطِ ضىوَُ دَسَوَ يُطُس ضًُُِْ ػىيَِٓ َاُْوَنَُإ ثايَهُومت
وَ٘بايًُنُّ يُطُس ديَِ داْا و طُيشّ ُٓطتًَشَنامن دَنشد ،خ٘صطُّ دَخىاطت
ُٓطتًَشَيُى بىوَايُ ُٓونات ْٓ٘ذَسّ يًَذياس بىوايُوَ طُيشيِ نشدبىايُ.
يًَُْى ُٓو بريو خُياَٙتاُْوَ بىوّ جُسَطِ َ٘بايًُنُّ دَْطِ ٖات و طُيشَهشد
ْٓ٘ذَسيُ تُيُفٕ٘ دَنات،يُبُس قُيُقِ وخ٘ػٌ بًًِٓٓ ُٓوَّ نُ تُيُفِْ٘ نشدووَ
دَطتِ دَيُسصّ َُْذَتىاِْ تُيُفُْ٘نُ بهَُُوَ و قظُّ يُطٍَُ بهُُّٖ ،سضًَْ٘و بىو
وَ َِٙدايُوَ و دوايٌ طَٚو نشدٕ طىوتِ ببىسَ يُناسبىوّ ب٘يُ َُْتىاِْ وَ ََِٙت٘
بذََُوَ.
ًَٓؽ طىومت ُٖس طىيٌ َُدٍَ طشْط ُٓوَيُ طََُُٙتًت و طىيَِ يُ ًَٓظتا دَْطِ
ت٘يُ ،طىومت بُيًََُٓنِ بُياًْت يُ بريَاوَ؟...
طىوتِ بُيََِ َٔ ثًَِ طىوتِ ًٖض ناتًَو بُيًََُٓنامن ْاػهًَِٓ ،بُياِْ يُ نىٍَ دَتىامن
ت٘ ببًًَِٓٓ...ؽ ْاوّ يُنَِ يُ سيَظتىساْتُ بُْاوباْطُناِْ ػاسَنُّ خَ٘امن ثًٌَ
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طىوتُٖ ،سضُْذَ طىوتِ باػُ بُْ َّٙاصامن ب٘ضِ يُ باػُنُيُوَ دياسبىو صٗس بُديَِ
ُْبىو ،طىوتِ ُّٓ باػُ طُعات ضُْذ دَتىاًْت بطُيتُ ُٓوًََّٓ ،ؽ طىومت طُعات
ْ٘يٌ بُياِْ صٗس باػُ تابتىاْني ُٖسضِ ُٖيُ باطِ بهُئ و بُديَِ خَ٘إ قظُبهُئ و
ناتًَهِ بامشإ يُبُس دَطت بًَتُٓ ،ويؽ طىوتِ ُٖسضُْذ صٗس صووَ بُ َّٙصٗسباػُ ب٘
َٔ ْابًَتُ نًَؼُ.
ُٓو ػُوَ تاوَنى بُياِْ ُٖس بريّ يُوَ دَنشدَوَ نُ بُياِْ ضِ يُبُسبهُّ و ضِ
بًًََِ و يُطُيَِ باطِ ضِ بهُّ؟ُٓ ،و َ٘بايًُّ ب٘يِ نشِيىَ ضٕ٘ ثًٌَ بذَّ؟ُٓ ُّٓ ،طُس
ُٓو سَتِ نشدَوَ وَسيبطشيَت ضِ بهُّ باػُ؟ ُّٓ ،بُياِْ ناَُ جًِ يُبُسبهُ بُبُسَذا
صٗس جىاُْ؟.
بُياِْ صووَنُّ ٖاوسِيًَُنامن باْط نشد و يُ خُو ُٖيَُظتاْذٕ تاوَنى يُ خ٘
ٓاَادَنشدمن ياسَُتًِ بذَٕ ،صٗس ثًًَإ طُيش بىو نُ ضٕ٘ بُو بُياًُْ صووَ يُ خُو
ُٖيَظاوّ و تَُاٍ نىيَِ ُٖيُ؟َُٓ ،شِٗ دَواَِ ن٘يًَز ًُْو ثؼىوّ فُسًَُ ،ثشطًإ
خاتىوٕ ضِ تّ٘ بُو بُياًُْ صووَ ْاضاسنشدووَ يُ خُو ُٖيَبظتًت؟ًَٓ ،ؽ طىومت
ن٘بىُْوَيُنِ صٗس طشْطِ يُطٍَُ َاَ٘طتايُنِ ُٖيُ ،ذُصيؽ ْانُّ بُػًَىَيُنِ جىإ
دَسُْنُوّ ،ب٘يُ ثًَىيظتُ ًَٓىَ ياسَُتًِ بذَٕ تاوَنى بُ جىاْرتئ ػًَىَ بُدياسبهُوّ،
يَُُٖإ ناتًؽ تُيُف٘من ب٘ جِْ٘ ػىفريّ تُنظِ نشد ب٘ ُٓوَّ بًَت بُدواَا و
مبطُيًََٓتُ ػىيَِٓ َُبُطتُٓ ،ويؽ طىوتِ باػُ بُصووتشئ نات دَطَُُ  ّٙت٘.
دوايٌ ُٓوَّ طُيؼتُُ ْضيو سيَتظىساْتُنُ صٗس بُتاطُوَ بىوّ ب٘ بًًِٓٓ ْٓ٘ذَس و
داًْؼنت يُطُس يُ ًَضّ ْاخنىاسدٕ ،يُ ديَِ خّ٘ دََطىوت ت٘ بًًََت ْٓ٘ذَسؾ بَُُٖإ
ػًَىَّ َٔ بري بهاتُوَ ،بُ َّٙيُطُسووّ َُٖىو ُٓو ج٘سَ خُياَُْٙوَ صٗس يُوَ
دَتشطاّ نُ بَُٓايَُنُّ ُٓوإ صٗس يُ طُسووّ بَُٓايَُّ ًَُُٓوَ بًَت ،ياخىد ُٓو
نُطًَهِ تش يُ ديَذابًَت ،سَْطُ ُٖس ُٓوَؾ ٖ٘ناسَنُبًَت تاوَنى ًَٓظتا طشْطِ تُواوّ
بَُٔ ُْداوَُٖ ،س ُٓوج٘سَ برينشدُْوَ و خُيا َُْٙصٗسجاس دَبىوُْ ٖ٘ناسّ ديَتُْطِ َٔ.
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بُُٖسج٘سيَو بىو طُيؼتُُ ًَْى سيَظتىسِاْتُنُ و بًًِٓ ْٓ٘ذَس داًْؼتىوَ قاوَ
دَخىاتُوَ ،نُ ضىوَُ  ّٙدوايٌ طُ ّٙنشدٕ و ضاى و ضِْ٘ طىومت ببىسَ نًََُو
دوانُومت.
طىوتِ نًَؼُ ًُْ صٗس دوا ُْنُوتىويت يُ ناتًَهِ باػذا طُيؼتًت.
دوايٌ ُٓوَ داًْؼتِ طىومت ببىسَ ُٖس ذُصَهشد صياتش يُنرت بٓاطني و دَتىاْني صياتش
ياسَُتِ يُنرت بذَئ ،ب٘يُ ُٓو ُٓصيُتُػِ دا بُس بُسِيَضتإ نُ يًَشَ قظُ بهُئ يُنرت بُ
تُواوَتِ بٓاطني.
ُٓويؽ طىوتِ صٗسباػُ نُواتُ َٔ با دَطت ثًَبهُّ َٔ خُيَهِ ػاسّ ُٖويًَشّ،
دايهِ َُْاوَ و باونِ نشيَهاسّ دَنات ،دوايٌ ُٓوَّ يُ ًٓٓتُسًَْت صََايَُيُنِ
بُسيتاًْاّ ثشِنشدَوَ و ضاْظِ ُٓوَّ ثًَذسا نُ يًَشَ غىيَِٓ.
بُسِاطتِ يًَشَؾ ريامن صٗس قىسطُ ُّٖ دَخىيَِٓ ُّٖ ناسيؽ دَنُّ ،بُ٘ٓوَّ
ُٖسضِ ُْبًَت بتىامن بتىامن ياسَُتًُنِ باونِ بذَّ ،يُبُس ُٓوَّ صٗس بُطاَٙضىوَ و
تىاْاّ ناسّ َُْاوَ ،وابضامن ت٘ؾ ُٖسوَى َٔ نُطًَهِ يًَشَدا خاوَٕ نًَؼُيُنِ
صٗسيت ،دَّ ًَٓظتا ناتِ ُٓوَيُ ت٘ؾ خ٘ت بٓاطًًَٓت.
ًَٓؽ يُبُس ُٓوَّ صاًِْ نُ ُٓو يُ بَُٓايَُيُنِ صٗس ُٖراسَ ،ب٘يُ ذُصّ ُْنشد
بُدَويََُُْذيًُنِ َٔ و خاُْوادَنُّ بضاًَْت ،طىومت باونِ ناسّ طُسبُطت دَنات و
دايهًؼِ َاوَ ،وَى خ٘ت دَصامن ًَٓؽ يًَشَ خُسيهِ َاطتُسّ و بُ َٔ َّٙيًَشَ ًٖض
ناسيَو ْانُّ ،دَصاًْت ناسنشدٕ ب٘ نض ت٘صيَو طشاُْ!
ساطت دَنُيت ناسنشدٕ ب٘ نض صٗس قىسطُ بُتايبُتِ يُ ووَٙتِ بًَطاُْدآًَ...ؽ
يُوناتُدا خًَشا خُيايَِ ُٓوَّ دَنشد ،نُ َٔ ضُْذَ طىوَاِْ خشاثِ بُو نىسَِ بشد ،ثًَِ
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وابىو نُ نُطًَهِ صٗس يُخ٘بايًُ يُو سٗرَوَ فًَشبىوّ ُٖسطًض خًَشا بشِياس يُطُسنُغ
ُْدَّ ،يُبُس ُٓوَّ ًٖض نُطًَو يُْاخِ نُغ ًُْ و يُْاخِ ًٖض نُطًَهًؽ ْاطات.
يُو سٗرَدا صٗس قظَُإ يُطٍَُ يُنرتّ نشد و ُٖس َُْضاِْ ضٕ٘ نات يُطٍَُ ُٓوادا بُو
خًَشايًُ تًَجُسٍِ و سٗيؼتُٖ ،سنُ صاًِْ ْٓ٘ذَس طىوتِ دَصاِْ خُسيهُ دَبًَتُ ًْىَسِٗ،
باطِ صٗس ػتُإ نشد و ناتًؽ دسَْطُ ُٖس يًَشَ باػتًَو غ٘ئ و بشِٗئ باػرتًََٓ ،ؽ
خًَشا دَبًَت بضِ ب٘ ناس.
ًَٓؽ طىومت صٗسباػُ.
دوايٌ ُٓوَّ ْامنإ خىاسد و تُواو بىوئ يُ خىاسدَُْٕ ،ذَصاِْ ضٕ٘ َ٘بايًُنُّ
بذَََِ نُ ب٘ ُٓوّ نشِيىَ ،دَتشطِ يُوَّ ُٖطت بُ دَويََُُْذيًُنُّ َٔ بهات و خٍ٘
يُ َٔ بُدووس طشيَت.
دوايٌ برينشدُْوَيُنِ صٗس ُٖسضًَْ٘و بًَت يُطُس ًَضّ ْاخنىاسدُْنُ ْٓ٘ذَسّ باْط
نشدوو طىومت ُٓو َ٘بايًُّ ب٘ ت٘ ًَٖٓاوَ ت٘ ،يُبُس ُٓوَّ ت٘ طىوت َُجامل ًُْ َ٘بايًًَو
بهشِّ ب٘يُ َٔ ب٘ تّ٘ نشٍِ.
ناتَِ ْٓ٘ذَس طُيشّ َ٘بايًُنُّ نشد طىوتِ نضَِ ُٓو َ٘بايًَُ ْشخِ صٗس طشاُْ ضٕ٘
ب٘ت نشِيىّ؟ُٓ َٔ ،وَ قبىيَٓانُ و وَسيٓاطشّ يُ نىيَت نشِيىَ بًبُسَوَ ب٘ ُٓو ػىيَُٓ.
ًَٓؽ طىومت ُْٖذيَو صيشِّ ُٖبىو نُ ًٖض ناتًَو بُناسّ ًَُْٖٓاوَ ،ب٘يُ فشٗػتِ و ُٓو
َ٘بايًُّ ب٘ ت٘ نشِّ.
ْٓ٘ذَس طىوتِ َٓؽ ُٓوٖا ُٓو َ٘بايًُ قبىيَٓانُّ و نُّ ثاسَّ دَطت نُوت ب٘تِ
دَطُسِيَُُٓوَ.
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ًَٓؽ ب٘ ُٓوَّ ْٓ٘ذَس َ٘بايًُنُ وَسطشيَت و قبىيَِ بهات طىومت صٗسباػُ ُٖسناتًَو
ثاسَت دَطت نُوت بَِ٘ بطُسِيَُٓوَُٖ ،سُٓونات طىومت دَنشيَت فُيظبىونُنُت
وَسبطشّ ُٖسضِ ُْبًَت يُويَؼذا ببني بُ ٖاوسٍَُِٓ ،ويؽ طىتِ صٗسباػُ دوايٌ ُٓوَّ
فُيظبىونُنُيِ وَسطشت طىومت نات صٗس دَسَْط بىوَ با ت٘ؾ يُناسَنُت صٗس
دواُْنُويت.
بُسيُوَّ ُٖيَظني طىومت تُيُفًَْ٘و ب٘ جِْ٘ طايُم تُنظِ ٖاوسِيًَُنُّ دَنُّ بًَت
بُدواَإ و مباْطُيًََٓتُ َايَُوَ و ُٖسضِ ُْبًَت ت٘ؾ ُٓو ٖاوسِيًَُّ دَْاطًت و نُطًَهِ
صٗس صٗس باػُ ،سَْطُ سٗريَو يُ سٗرإ نًَؼُيُنت ُٖبًَت و ياسَُتًت دَدات.
ُٖسضُْذَ ْٓ٘ذَس طىوتِ َٔ خّ٘ دَسِّٗ ب٘ َايَُوَ ،بُُٖ َٔ َّٙسضًَْ٘و بًَت سيَطُّ
ُْدا بشِوات و طىومت ػىيَِٓ َاُْوَّ َٔ صٗس دووس ًُْ دوايٌ ُٓوَّ َِٓ طُياْذ ت٘ؾ
دَطُيًََٓتُ ػىيِٓ ناسَنُت.
دوايٌ ُٓوَّ طىاسّ تُنظًُنُ بىوئ ْٓ٘ذَسو جٕ٘ بُ يُنرت ْاطاْذُٓ ،و نات بُ
جِْ٘ ػىفًَشّ طىوت ُٓو نىسَِؾ ٖاوسِيَُُ ُٖسناسيَهِ وويظت ب٘ ُٓويؽ جَِ بُجٌَ بهُ.
جٕ٘ طىوتِ َادَّ ُٓوَؾ ٖاوسِيٌَ ت٘يُ ػو و طىَاًَْو يُوَداًُْ ُٓويؽ وَى خ٘ت
نُطًَهِ باؾ و ضانُ.
دوايٌ ُٓوَّ طُيؼتًُٓ ْضيو ػىيَِٓ َاُْوَّ َٔ يُ تُنظًُنُ دابُصيِ و ُٓواًْؽ يُ
سٗيؼنت بُسدَواّ بىوٕ و تاوَنى تُنظًُنُ يُ ضاوَنامن ووٕ بىو ُٖس طُيشّ دَسنشدٕ.
بُُٖسذاٍَ صياتش يُطايًََو بُّ ٖاوسِيًَُتًُ يُطٍَُ ْٓ٘ذَس بُسدَواّ بىوئ و ًٖض
ناتًَهًؽ َُْذًََٖؼت ْٓ٘ذَس ُٖطت بُ بُدَويََُُْذّ َٔ بهات ،دوايٌ ُٓوَ سٗراُْ
صياتش قظَُإ يُطٍَُ يُنرت دَنشد و صياتشيؽ يُطٍَُ يُنرت دَضىويُٓ دَسَوَ ،بَُّٙ
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تانُ خَُِ طُوسَّ َٔ ُٓوَ بىو نُ بَُٓايَُنُّ َٔ بُ ْٓ٘ذَس ساصّ ُْبٔ ،سيَطُ ُْدَٕ
ٖاوطُسطريّ يُطٍَُ ُٓو بهُّ.
َُٖىوناتًَهًؽ يُ ديَِ خّ٘ دََطىوت نٌَ دَيًَت ْٓ٘ذَس َِٓ بُديَُ ُٖتا ًَٓظتا ًَُُٓ
ُٖسوَى ٖاوسِيًَُى بُسدَواَني و ُٖطت دَنُّ ْٓ٘ذَس ُٖطتًَهِ ب٘ َٔ ُٖيُ بُُٓ َّٙو
ُٖطتُّ ْٓ٘ذَس ُٖطتِ خ٘ػُويظتِ ًُْ.
ًَٓؽ َُْذَتىاِْ ُٖطتِ خّ٘ ب٘ ْٓ٘ذَس دَسبربِّ ،بَُُٖ َّٙىو جاسيَو بُ ْٓ٘ذَسّ
دَطىوت ُٓطُس ت٘ يًَشَ ُْبىويتايُ َٔ َُْذَتىاِْ يُ خىيَٓذٕ بُسدَواّ مب ،بُسدَواّ ت٘
ياسَُتِ َٓت داوَ و ووسَيُنِ صٗست بَُٔ داوَ ،بُسِاطتِ ُٓطُس ت٘ ُْبىويتايُ َٔ
دًَََو بىو ُٓطُسِاَُوَ ُٖويًَش.
بُ َّٙخّ٘ يُساِطتًًُنُػِ ُٖسوا بىوُٓ ،طُس ْٓ٘ذَسّ يُوٍَ ُْديبىايُ ُٓوا ًٖض بريّ
يُوَ ُْدَنشدَوَ يُ خىيَٓذٕ بُسدَواّ مب.
بُّ ػًَىَيُ ٖاوسِيًَُنَُإ ب٘ َاوَيُنِ دسيَز بُسدَواّ بىو ،تاوَنى ػُويَو بُ
فُيظبىوى يُطٍَُ ْٓ٘ذَس قظُّ دَنشد ،ناتًَو ػُو دسَْط نُوت ُٖسيُقظُنشدٕ
بُسدَواّ بىوئ تاوَنى طىومت ْٓ٘ذَس نات دسَْط بىوَ و بُياِْ صوو دَواممإ ُٖيُ،
يُوَّ دَتىاْني صياتش قظُ يُطٍَُ يُنرت بهُئ صٗس باػرتَ ،ب٘يُ ًَٓظتا بٓىوئ صٗس
باػرتَ ُٓو قظُػِ يُبُس ُٓوَ ُْبىو نُ خُوّ دَٖات بُيَهى َٔ صياتش خَُِ ْٓ٘ذَسّ
بىو ،يُبُس ُٓوَّ ُٓو دوايٌ دَسطُنإ ناسٍ دَنشد.
دوايٌ ُٓوَّ بُياِْ يُ خُو ُٖيَظاّ طُيشّ َ٘بايًُنُّ نشد بًًِٓ ْٓ٘ذَس ْاَُيُنِ
ْاسدووَُٖ ،س بُخًَشايٌ طُيشّ ْاَُنُّ نشد ،بَُُْ َّٙتىاِْ بُتُواوَتِ بًدىيَُُٓوَ
يُبُس ُٓوَّ طىيبُٖاس ٖاتُ رووسَوَ و طىوتِ خ٘ت ٓاَادَبهُ ب٘ دَواّ.
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ًَٓؽ بُ٘ٓوَّ ُٓوَ ُٖطت بًُٖض ُْناتُٖ ،يَظاّ يُطٍَُ ُٓو خّ٘ ب٘ دَواّ ٓاَادَ
دَنشد ،نُضِ يُٙيُنِ تش صٗس ديَِ يُ ّٙخىيَٓذُْوَّ ْاَُنُّ بىو ت٘بًًََت ضِ تًادا
ْىوطشابًَت.
دوايٌ ُٓوَّ فشطُتًَهِ ب٘ سيَهُوت ُٖسضًَْ٘و بىو ْاَُنُّ خىيَٓذُْوَ و
ْىوطشابىوٓ(:اسياُْ بُياِْ يُدوايٌ تُواو بىوِْ دَسطُنامنإ ت٘ خًَشا َُضىويُوَ
َايَُوَُْٖ ،ذيَو ناسّ بُبُسيَضتإ ُٖيُ).
َٓؽ صٗس يُ ّٙطُيش بىو ْٓ٘ذَس ُٓو ْاَُيُّ ْاسدووَ ،يُبُس ُٓوَّ تاوَنى ًَٓظتا
ْٓ٘ذَس داوايُنِ يُو ج٘سَّ يُ َٔ ُْنشدبىو ،ت٘بًًََت ْٓ٘ذَس ض ناسيَهِ طشْطِ ُٖبًَت
ُٓو ْاَُيٍُ ْاسدووَ؟ ،بُُٖ َّٙس يُطٍَُ بًًِٓٓ ْاَُنُ صٗس صٗس ديَد٘ؾ بىوّ.
دوايٌ ُٓوَّ طُيؼتُُ ن٘يًَز و تاوَنى دَسطُنامنإ تُواو بىو ُٖس خُيايَِ يُوَ بىو
نُ ْٓ٘ذَس دَبًَت ضِ بىويَت ض ناسيَهِ بُ َٔ ُٖبًَت؟.
دوايٌ تُواوبىوِْ دَسطُنإ خًَشا خّ٘ طُياْذَ ْ٘ٓ ّٙذَس و دوايٌ طَٚو نشدٕ،
ْٓ٘ذَس طىوتِ :ناتت ُٖيُ بُيُنُوَ ب٘ نافرتيايُى بضني و يُوَّ ُْٖذيَو ػت ُٖيُ
دََُويَت ثًَت بًًََِ؟.
ًَٓؽ صٗس طُسّ طىسَِا يُوَّ قظُيُّ ْٓ٘ذَس ،يُبُس ُٓوَّ يُو ناتُوَّ ُٓو
دَْاطِ ًٖض ناتًَو ُٖس َٔ ثًَِ طىوتىوَ ب٘ دَسَوَ ًٖض ناتًَو ُٓو واٍ ُْطىوتىوَ ،ب٘يُ
صٗس بُطُسطاًًَُو طىومت ب٘ ْا صٗسيؽ ديَد٘ؾ دَمب.
دوايٌ ُٓوَّ يُ نافرتيانُ داًْؼتني و ْٓ٘ذَس دَيطىوت بُساطتِ َٔ ُٓو َاوَيُّ
يُطٍَُ ت٘ بىوّ صٗس ديَد٘ػِ بىوّ ،خ٘ت دَصاِْ يًَشَؾ خىيَٓذمنإ بُسَو تُواو بىوٕ
دَسِواتًٓ ،رت ُٖسدوونُإ دَطُسِيَُٓوَ عًَشام ،نُ تُْٗا طفتىو ط٘يٌ َاطتُسَنَُإ يُ
ػاسَ ثشِ يادطاسيًُدا َاوَ ،سَْطُ َٔ ت٘ؾ جاسيَهِ تش يُنرت ُْببًًُٓٓوَ و ُٖسيُنَُإ
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بُدوايٌ ناسّ خَ٘إ بهُوئ ،ب٘يُ يًَشَ بُس يُوَّ َائَاواّ بهُئ يُيُنرت بُ ثًَىيظتِ
صاِْ ُٓوَّ َاوَيُنِ صٗسَ يُ ديَُُ َُٓشِٗ ثًَت بًًََت.
ًَٓؽ صٗس ديَِ بُوَ تىوْذ بىو نُ ْٓ٘ذَس طىوتِ سَْطُ جاسيَهِ تش يُنرت ُْبًًُٓٓوَ،
ُٖس ب٘يُ ثًَِ وابىو نُ ُٓو َِٓ بُدٍَ ًُْ ًٓرت دوايٌ تُواو بىومنإ ُٓو ْابًُُٓوَ ،ب٘يُ
دَطتِ بُ طشيإ نشدوو و طىومت ْٓ٘ذَس بُسِاطتِ يُ ووَٙتِ غُسيبًذا ت٘ ياسَُتًًُنِ
صٗسّ َٓت داًٖ ،ض ناتًَو يًَشَ ُٖطتِ بُ غُسيبِ و تُْٗايٌ ُْنشدووَُٓ ،طُس ت٘ يًَشَ
ُْبىويتايُ باوَسِبهُ خىيَٓذمن تُواو ُْدَنشد و دَطُسِاَُوَ عًَشامُٓ ،وَ ت٘ بىوّ بىويتُ
ثؼت و ثُْاّ و ياسَُتِ َٓت دا ،بُسِاطتِ ْٓ٘ذَس ْاصامن ضٕ٘ طىثاطت بهُّ؟ًَٓ ،ظتاؾ
ت٘ ُٖسضًت يُ ديَذايُ ثًَِ بًٌََ ُٓوَّ بَُٔ بهشيَت ديًَٓابُ دسخيِ ْانُّ.
ْٓ٘ذَسؾ صٗس بُديَتُْطًًُوَ طىوتِ ُٓوَ ب٘ دَطشيت؟ ،تهايُ بُسِاطتِ ثًَِ بًٌََ ض
ػتًَهِ خشاثِ طىوتىوَ ديَِ تّ٘ تُْط نشدبًَت؟.
طىومت ُْبُخىا ْٓ٘ذَسطًإ ًٖض ػتًَهِ ت٘ ديَِ تُْط ُْنشدووّ ،تُْٗا ُٓوَ ُْبًَت
طىوتت جاسيَهِ تش يُنرت ْابًًُٓٓوَ ب٘يُ ُٖطتِ بُدٍَ تُْطِ نشدوو و خّ٘ ب٘ ُْطريا
ب٘يُ طشيإ قىسطِ طشمت ببُبىسَ ديَِ ت٘ػِ تُْط نشد ،تهايُ ضًت ُٖيُ ثًَِ بًٌََ تاوَنى
صياتش ُْمبُ ٖ٘ناسّ ديَتُْطِ ت٘ و بطُسِيَُُو ػىيَِٓ َاُْوَّ.
ْٓ٘ذَس طىوتِ بُسِاطتِ ْاصامن ضٕ٘ ثًَت بًًََِ؟ُٓ ،وَّ ساطتِ بًَت َٔ دًَََهُ تّ٘
صٗس نُوت٘تُ بُس دٍَ و ت٘ػِ صٗس خ٘ؾ دَويَت ،تاوَنىو ًَٓظتا َُْتىاًْىَ ُٓو ُٖطتُّ
خَ٘ت ثًَبًًََِ ،بُ َّٙيُبُس ُٓوَّ يًَشَ صٗسَإ َُْاوَ ب٘يُ دََُويَت بًَت بًًََِ ُٓطُس
ساصّ بًت نُ طُسِايُٓوَ ُٖويًَش ديَُُ  ّٙدايو و باونت و داواّ ت٘ دَنُّ.
ًَٓؽ نُ طىيَِ يُوَ بىو ديَِ صٗس خ٘ؾ بىو خًَشا طشياُْنُّ وَطتا ،ب٘يُ خّ٘
ن٘نشدَوَ بُج٘سيَو وَى بًًََت ثًَؼرت ُٖس ُْطشيامب ُٓ،وَّ ساطتِ بًَت َٔ ُٖس ُٓونات
ساصّ بىوّ بُوَّ نُ ٖاوطُسطريّ يُطٍَُ بهُّ ،بُ َّٙب٘ ُٓوَّ ُٖطت ُْنات نُ َٔ
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عاػكِ ُٓو بىوميُ ،يُبُس ُٓوَ طىومت ُٓوَ بشِياسيَهِ صٗس قىسطُ دَبًَت بريّ يًَبهَُُوَ،
ب٘ ُٓوَؾ ثًَىيظتِ بُ َ٘يَُتًَهِ ضُْذ سٗرَيُُٓ ،ونات يُديَِ خّ٘ طىومت ت٘ تاصَ ُٓو
قظُيُ دَدسنًَِٓ َٔ َاوَيُنِ صٗسَ ضاوَسِاِْ ُٓو قظُيُّ و دٍَ و جُسطِ بُداخِ
ت٘يُوَ ًٖضِ بُبُسَوَ َُْا ًٓرت ضٕ٘ َٔ سَتِ دَنَُُوَ؟.
ْٓ٘ذَس طىوتِ صٗس ٓاطايًُ ُٓوَ ُٖقًَهِ خ٘تُ ضُْذت ثًَىيظتُ بريّ يًَبهُوَ،
يُبُس ُٓوَّ ُٓو بشِياسَّ ًَُُٓ بشِياسيَهِ ٓاطايٌ ًُْ.
دوايٌ ضُْذ سٗريَو بُطُس داوانُّ ْٓ٘ذَس تًَجُسٍِ ًَٓؽ بُسيُوَّ بُدايو و
باونَُُوَ بًًََِ وَْ٘ٓ ََِٙذَسّ دايُوَ ،طىومت ْٓ٘ذَس دَصامن نُ ت٘ نُطًَهِ صٗسباؾ و
ضانًت و َاوَيُنِ صٗسَ ت٘ دَْاطِ ًٖض خشاثُيُنِ يُ ت٘ ُْبًًٓىَ ،ب٘يُ َٔ ساصيِ
يُوَّ نُ رياِْ ٖاوطُسطريّ يُ طٍَُ ت٘ ثًَو بًَِٗٓ ،بُ َّٙثًَىيظتُ صياتش يُنرت بٓاطني و
قظُّ صياتش يُطٍَُ ٓاػٓا بني ،ي٘يُ ناتًَهُإ دياسّ نشد ب٘ ُٓوَّ نُ يُنرت ببًٓني و
باطِ رياِْ دووس و دسيزّ خَ٘إ بهُئ.
يُداًْؼتُٓنامنادا ْٓ٘ذَس ناتَِ باطِ رياِْ خّ٘ ب٘ دَنشدّ ،بّ٘ دَسنُوت بُسِاطتِ
بُرياًَْهِ طُخت وْاخ٘ػذا تًَجُسِيىوَُٖ ،سنُ طىيَِ يُرياِْ ُٓو دَطشت ْاضاس طشيإ
قىسطُِ دَطشت و بُدصيًُوَ تًَش تًَش ب٘ رياِْ ُٓو طُدمُ داَاوَ دَطشياّ.
دوايٌ ُٓوَ ًَٖٓذَ بُيُنُوَ ناسيطُس بىوئَُٖ ،ىو سٗريَو ضُْذ طُعاتًَو قظَُإ
يُطٍَُ يُنرت دَنشد ،بُ َّٙدياسبىو ْٓ٘ذَس بُّٖ٘ ناسنشدُْوَ صٗس َاْذوو و ػُنُت بىو،
ُٓطُسضِ دََىيظت ياسَُتِ ُٓو بذَّ ،بٍُٖ٘ ُٓوَّ نُ ذُصّ ُْدَنشد يُ ناتًَهِ
صوودا بضاًْت َٔ يُ بَُٓايَُيُنِ دَويََُُْذ و بُْاوباْطني ،ب٘يُ ًٖض ناتًَو َُْذَويظت
وَى نُطًَهِ دَويََُُْذ خّ٘ دَسغُّ.
تا ُٓو ناتُّ سٗريَو دََُو ًَٓىاسَ تُيُف٘من ب٘ ْٓ٘ذَس نشد ،طىومت ْٓ٘ذَسطًإ َُٓشِٗ
ت٘ ناست ًُْ بابُيُنُوَ بضًُٓ دَسَوَ و بُيُنُوَ ْاًَْو غ٘ئ ،بُْ٘ٓ َّٙذَس طىوتِ

39

//

محمد تحسين حسين

مببىسَ ْاتىامن بًَُُ دَسوًََٓ ،ؽ صٗسّ يُ ٙطُيش بىو ًٖض ناتًَو ْٓ٘ذَس قظُّ َِٓ
سَتُٓنشدبىويُوَ ،بُْ٘ٓ َّٙذَس دَْطِ صٗٗس بُخشاثِ دَٖات ب٘يُ طىومت ْٓ٘ذَس
ثًَذَضًت ت٘ ُْخ٘ؾ بًت.
ُٓويؽ طىوتِ طًاُْنُّ ًٖضِ ًُْ ديَت تُْط َُنُ و ُْخ٘ؾ ًُُْ.
طىومت با ت٘ ُْخ٘ػِ ضىويتُ دنت٘س.
طىوت ُْخًَش ُْضىوَُتُ دنت٘سًَٓ ،ؽ صٗس صٗس تىسَِبىوّ يًٌَ و طىومت ب٘ضِ
ُْضىويت؟.
ُٖسضُْذَ طىوتِ ًٖض ًُْ بُ َٔ َّٙباوَسِّ ثًٌَ ُْنشد صٗسّ يًَهشد تاوَنى ثًَِ بًًََت.
ُٓويؽ طىوتِ بُخىا ُٓو َاْطُ َُٖىو ُٓو ثاسَّ ثُيذاّ نشدووَ ،بٍُٖ٘ ُٓوَّ
باونِ صٗس ُْخ٘ؾ بىو َُٖىويِ ب٘ ُٓو ْاسدووًََٓ ،ظتاؾ ًٖضِ ًُْ ثًٌَ بضِ ب٘ دنت٘س.
ًَٓؽ نُ طىيَِ يُوَ بىو ٓاطش يُ جُسط و ُْٖاوّ بُسبىو طىومت ُٖيَظُ خ٘ت
ٓاَادَبهُ يُطٍَُ جِْ٘ ػىفًَش ديِ بُدوايٌ ت٘ بُيُنُوَ دَضًُٓ دنت٘س.
ُٖسضُْذَ ْٓ٘ذَس طىوتِ ْابًَت ْاضِ ب٘ دنت٘س خّ٘ يُى دوو سٗرّ تش ضاى دَمبُوَ،
بُ َٔ َّٙصٗس تهاّ يًَهشد تاوَنى ساصّ بىو يُطُيَِ بًَتُ ُْخ٘ػداُْ.
دوايٌ ُٓوَّ طُيؼتُُ ُٓ ّٙو بًِٓ خّ٘ ٓاَادَنشدووَ بُ َّٙتاو يُسصيَهِ ُٓو تّ٘
ُٖبىو بُذاٍَ يُطُس ثًًَُناِْ وَطتابىو ،نُ بُو ج٘سَ ضاوّ بُو نُوت ُْٖاوّ وَى
طشنإ يُْاوَو دَطىتا ،ناتَِ طىاسّ طُياسَ بىو بُ ض٘من طىوت مباْباتُ باػرتئ
ُْخ٘ػداُّْ ُٓوػاسَْ٘ٓ ،ذَس طىوتِ نضَِ يًَشَ ُْخ٘ػداُْ ثاسَّ صٗسّ دَويَت َُْٔ
ُٓو ثاسَيُّ ُٖيُ ُْت٘ؾ يًَشَ ثًَت ثُيذا دَبًَت.
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ًَٓؽ طىومت يُبشّ ُٓوَّ خَُِ باسَت بًَت ًَٓظتا بري يُخ٘ت بهُوَ ذايَت صٗس باؾ
ًُْ خَُِ ثاسَػت ُْبًَت.
دوايٌ طُيؼتُٓإ ب٘ ُْخ٘ػداُْ دنت٘س طىوتِ ذايَِ صٗسباؾ ًُْ ب٘يُ دَبًَت طَِ
سٗر يًَشَ مبًًَٓتُوًََٓ ،ؽ طىومت دنت٘س ُٖسضِ ثًَىيظتُ بّ٘ بهُ.
ْٓ٘ذَس طىوتِ دنت٘س ثًَىيظت ْانات طٌَ سٗر يًَشَ مبًَُُٓوَُْٖ ،ذيَو دَسَامن ب٘
بٓىطُ خّ٘ باػرت دَمب.
ًَٓؽ طىومت ْٓ٘ذَس ب٘ضِ ْاتُويَت مبًًَٓتُوَ؟.
طىوتِ ُٓخُس ُٓو ُْخ٘ػداُْيُ ثاسَيُنِ طُيًَو صٗسّ دَويَت.
صٗس تىسَِ بىوّ يٌَ طىومت ًٓرت بُطُ ُٓوَْذَ خَُِ ثاسَت ُْبًَت َٔ ،صٗسّ ثاسَ
ُٖيُ با جاسَّ ت٘ ضاى ببًتُوَ.
دوايٌ ُٓوَ طىومت ًَٓؽ ُّٓ ػُو يُطٍَُ ت٘ يُ ُْخ٘ػداُْ دًَََُُٓوَ و ٓاطاّ يُ ت٘
دَبًَت ُْوَى ثًَىيظتت بُ ػتًَو ُٖبًَت ،طىوتِ ت٘ بشِٗ ُْوَى ٖاوسِيًَُناْت ُٖطت بُو
ثًَىَْذيًَُإ بهُ ،يُبُس ُٓوَّ ذُصّ ُْدَنشد ُٓوإ بضأْ ثًَىَْذيِ يُطٍَُ ْٓ٘ذَس
ُٖيُ ،ب٘يُ طىومت صٗسباػُ ًَٓظتا دَطُسِيَُُوَ َايَُوَ و بُياِْ خًَشا ديَُُوَ ٙت.
ُٓطُسضِ ُٓو ػُوَ صٗس َاْذوو بىو ،بُ َّٙيُخَُِ ْٓ٘ذَس تُْٗا ب٘ يُى ضشنُؾ
ضاوّ ُْضىوَ خُوُٖ ،سنُ سٗر بىويُوَ خًَشا ب٘ ُْخ٘ػداُْ طُسِاَُوَ ،نُ ضىوَُ
رووسَنُّ ْٓ٘ذَس بًًِٓ ذايَِ صٗسباػُ ب٘يُ َُْذَصاِْ ضٕ٘ ديَد٘ػِ خّ٘ دَسبربِّ.
طَٚوّ يُ ْٓ٘ذَسنشد طىومت صٗس طىثاغ ب٘ خىا صٗسباؾ دياسيت.
بُيََِ ًَٓظتا صٗسباػِ دََُويَت يًَشَ بضُُ دَسَوَ ،بُ٘ٓوَّ ثاسَّ صياتشَإ يُطُس
ُْنُويَت.
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طىومت ْٓ٘ذَسطًإ ت٘ ًٖض خَُِ ثاسَت ُْبًَت  ،ػتًَهت ثًَذَيًََِ نُ دًَََهُ يُ تّ٘
ػاسدٗتُوَ ،بُ َّٙتهات يًَذَنُّ ًٖض ديَت تُْط ُْنُيت يًَِ صوويش ُْبًت.
بًََِ ٓاسياُْطًإ َٔ ضٕ٘ ديَِ ديَت يُ ت٘ صوويش ببِ.
ُٓخُس ْٓ٘ذَسطًإ بُئًََ بذَ نُ صوويشْابًت ،يُبُس ُٓوَّ دَصامن ُٓطُس ت٘ بُيًًَََٓو
بذَّ دَيبُيتُ طُس.
ديَِ تُقِ ٓاسياُْطًإ دَبًٌََ بُئًََ بًَت صوويش ْامب.
ًٓرت يُو ناتُوَ َُٖىو ساطتًُناِْ رياِْ خّ٘ ب٘ ْٓ٘ذَس باغ نشد ،بًًِٓ ْٓ٘ذَس
سَْطِ صٗس ط٘سِاو باسوودٗخِ تًَهضىو ،ضىوَُ ّٙو طىومت طًاُْنُّ دَصامن ديَت يًَِ
صوويشبىوَُٓ ،و ناسَّ تُْٗا ب٘ ُٓوَنشد نُ ت٘ يُدَطت ُْدَّ ،دوايٌ ُٓوَّ صاًِْ نُت٘
يُخاُْوادَيُنِ ُٖراسيت بشِياسّ دا ًَٓؽ وَى ت٘ بُ ُٖراسّ بزيِ ،دََضاِْ ُٓطُس
ُٓونات بُ تّ٘ بطىوتبا خ٘ت يُ َٔ بُدووس دَطشت و وات يًَهذَدايُوَ بُ ّٖ٘ جًاواصّ
باسوودٗخِ ٓابىوسميإ ب٘ ب٘ يُنرت ْابني ،بُْ٘ٓ َّٙذَسطًإ َٔ ت٘ و ديَِ تّ٘ دَويَت
ُْوَى َاٍَ و طاَإ ًَٓظتاؾ ًٖض ػتًَو ْاتىاِْ يُيُنُإ جًابهاتُوَ ،بُسِاطتِ
ُٖسيُبُس ديَِ ت٘ بُتُْٗا يُى جٌ يُطٍَُ ت٘ دَٖامتُ دَسَوَ ،تآُوناتُّ خ٘ت ثاسضُ
جًًَهت ب٘ نشِيِ ًَٓظتا ُٖس ُٓو يُبُس دَنُّ ،يُو سٗرَوَّ يُو سيَظتىساُْتُّ قظُّ
يُطُ ٍَ ت٘ نشد ،بُخىا يُبُس ت٘ ُْضىوَُتُ سيَظت٘ساْتُنِ طشاْبُٖاَُٖ ،ىوناتًَو
ٖاوسِيًَُنامن ثًَِ دَئًََ ت٘ ب٘ضِ واط٘سِايت؟ ،دَصاِْ ب٘ضِ ُْضىوَُتُوَ ًٖض
سيَظتىساْتًَهِ بُْاوباْط ،طًاُْنُّ ُٖس يُبُس ت٘يُ دَيًََِ ضٕ٘ دَبًَت َٔ يًَشَ ْاًَْهِ
باؾ غّ٘ ُْصامن ُٓويؽ ضِ دَخىات.
بًًِٓ ْٓ٘ذَس دَطتِ بُطشيإ نشد دَطتِ َِٓ طشت َاضِ نشد ،طىوتِ ٓاسياُْطًإ
بُخىا تاوَنى ًَٓظتا نُطًَهِ باػِ دَويََُُْذّ وَى تّ٘ ُْبًًٓىَ ،ت٘ ض ٓافشَتًَهِ
فشيؼتُيت خىدا بَِ٘ ْاسدووّْ َٔ ،اصامن خُوَ يإ ساطتِ ضٕ٘ نُطًَهِ باػِ
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دَويََُُْذّ وَى ت٘ يُ ُٖويًَش َاوَ ،ديًَٓاّ ت٘ نُطًَهِ صٗس بُط٘ص و باػًت طًاُْنُّ،
ًَٓظتا تّ٘ صٗس صٗس صياتش يُجاسإ خ٘ػرت دَويَت.
ُٓوَّ ساطتِ بًَت ْٓ٘ذَس طًإ َٔ يُو نُطُ باػاُْ ًِْ نُ ت٘ تًًَطُيؼتىوّ
بُسِاطتِ َٔ بُس يُوَّ ت٘ بٓاطِ صٗس يُواُّْ ت٘ باطِ دَنُيت خشاثرتبىوّ ،يُطٍَُ
ْاطًِٓ ت٘ تُواوّ برينشدُْوَ و تُْاُْت ْاخًؼِ ط٘سِا ،ت٘ فشيؼتُ بىويت خىا بَِ٘ ْاسد
تاوَنى يُ طًَزاوَ ُْصاًًُّْ دَويََُُْذَنإ تًَهُوتىوٕ سصطاسّ بهات ،ت٘ؾ خَُِ
ًٖضت ُْبًَت َُٖىو ػتًَو بُديَِ خَ٘إ دَبًَت.
يُدوايٌ ُٓوَ سووداوَ صٗس صياتش يُ جاسإ َٔ و ْٓ٘ذَس يُنرتَإ خ٘ؾ دَويظت،
بُج٘سيَو يُنرتَإ نُوتبىوَ ديَُوَ ُٓطُس ُٖسَىو سٗريَو ُٖوايَِ يُنرتَإ ُْثشطٌ
بىوايُ ديَُإ ب٘ يُنرت تُْط دَبىو.
ُٓطُسضِ يًَشَ تُْٗا طفتىطّ٘ َاطتُسَنُّ َابىو ،نُ دَبىوايُ دوايٌ َاْط و
ًْىيَهِ تش طفت٘طٍ٘ َاطتُسَنُ تُواو بهُّ و بطُسِيَُُوَ ،بُ َّٙباونِ ُٖوايَِ داََِ نُ
دايهِ ُْػتُسطُسٍ ب٘ دَنشيَت و دَيُويَت بُس يُوَّ ُْػتُسطُسيًُنُّ ب٘ بهشيَت َٔ
ببًًَٓتُٖ ،سضُْذَ ُْػتُسطُسيًُنُطُوسَ ُْبىو بُُٖ ّٙس ذُصّ نشدبىو َٔ ببًًَٓت،
ب٘يُ باونِ ثًًتِ فشِٗنُّ ب٘ نشِيِ طىوتِ نضِ بطُسِيَىَ عريام.
بُيُى سٗر بُسيُوَّ بطُسِيَُُوَ َٔ ْٓ٘ذَس يُنرتَإ بًِٓ ،بًًِٓ ْٓ٘ذَس صٗس ديَِ
تُْطُ بُو طُسِاُْوَّ َٔ ،دواتشْٓ٘ذَس طىوتِ ٓاسياُْطًإ نُّ دانت ذايَِ باػرت بىو
ثًٌَ بًََِ نُ َٔ بُتَُاّ بًَُُ داوايٌ تُٖ٘ ،سنُ طُسِايتُوَ ًَٓشَ ُٓجماسَ ُٖسدوونُإ
تُواو دَبني بُيُنُوَ دَطشِيَُٓوَ.
صٗس ديَِ خ٘ؾ بىو نُ طىيَِ يُو قظُيُّ ْٓ٘ذَس بىو ،طىومت صٗسباػُ ُٖسنُ دايهِ
نًََُو باػرتبىو َُٖىو ػتًَهِ ثًَذَيًَِ ،ثًَؼِ دَيًََِ قظُ يُطٍَُ باونًؼُذا بهات،
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بُ َّٙيُبُس خاتشّ خىا ْٓ٘ذَس طًإ صٗس ديَِ خ٘ت تُْط َُنُُٖ ،س ب٘ دَ سٗريَو يُ
ُٖويًَش دًَََُُٓوَ يُوَ صياتش ْاتىامن ت٘ ُْبًِٓ.
َُْضاِْ ُٓو ػاسَّ يُطُسَتا ُْفشَمت يًَذَنشد بُ ض خًََُهِ و صٗسَوَ طىاسّ
فشِٗنُ دَمب ب٘ ُٓوَّ بُجًٌَ بًًََِٗ ،بُج٘سيَو خَُباسبىوّ وَى بًًََت جاسيَهِ تش ْٓ٘ذَس
ْابًُُٓوَ ،ب٘يُ دَْطًَو يُْاخُوَ ٖاِْ داّ يُ فشِٗنُخاُْ ْٓ٘ذَس يُباوَؾ بهُّ و
بُج٘سيَو ُٓوّ طىوػِ وَى بًًََت ُٓو ْابًُُٓوَ.
دوايٌ ُٓوَّ طُيؼتُُوَ ُٖويًَش بُ تاَُصسٗ بىوّ ب٘ بًًِٓٓ دايهِ نُ دوو طايَُ ُٓو
ُْبًًٓىَُٓ ،طُسضِ بًًِٓٓ دايهِ ديَد٘ػِ دَنات بُ َّٙبُجًًََٗؼتِٓ ْٓ٘ذَس ب٘ َٔ صٗس
طُخت بىو ،بُسدَواّ قظُناِْ ُٓوّ بُبري دَٖاتُوَُٓ ،وَّ ديَِ خ٘ؾ دَنشدَّ ُٓوَ
بىو دََطىوت ُٓجماسَ بُيُنُوَ دَطُسِيَُٓوَ و دَبًُٓ رٕ و ًََشدّ يُنرت.
طُيؼتُُوَ َاٍَ ب٘ دَسنُوت نُ ُْخ٘ػِ دايهِ ساطت ًُْ و تُْٗا ب٘ ُٓوَ ًَٓإ
طُسِاْذٗتُوَ سٗرّ يُدايو بىوِْ َُٓ يُو سٗرَدا ،ب٘يُ باونًؼِ ب٘ ُٓو سٗرَ ثًًتِ
فشِٗنُّ ب٘ نشِيبىوّ.
بًًِٓ ٓاُْٖطًَهِ طُوسَيإ ب٘ َٔ طاصنشدووَُٓ ،وَّ ساطتِ بًَت يُ ٓاُْٖطُ
طُوسَدا ًٖض ديَِ خ٘ؾ ُْبىو ،بُّٖ٘ ُٓوَّ ديَِ ُٖس يُْ٘ٓ ّٙذَس بىو دََطىوت
خ٘صطُ ُٓويؽ يًَشَ بىوايُ و ثريٗصبايٌ يًَهشدبىوَايُ.
دوايٌ ضُْذ سٗريَو يَُايَُوَ نًََُو َاْذوويُتًِ ذُطايُوَ يُطٍَُ دايهِ باطِ ُٓو
سووداواُّْ نشد نُ يَُاوَّ ُٓو دووطايَُ سوويذاوَُٖ ،سوَٖا باطِ ْٓ٘ذَسّ ب٘يهشد و
طىومت َٔ ُٓو صٗس يُنرتَإ خ٘ؾ دَويَت.
دايهِ طىوتِ صٗسباػُ تُْاُْت يُطُسَتادا صٗسيؼِ ثًَد٘ؾ بىو ،بُ َّٙدوايٌ ُٓوَّ
نُ باطِ بَُٓايَُّ ُٓو نىسَِّ نشد ،دياس بىو دايهِ سووخظاسّ ط٘سِدسا و ُٓو قظاُّْ َِٓ
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ثٌَ خ٘ؾ ُْبىوًَٓ ،ؽ طىومت سَْطُ يُبُس ُٓوَ ثًٌَ خ٘ؾ ُْبًَت َٔ نضِ بضىونِ
َايَُوَّ و بُتًُْا يُ َايَُوَ َاوََُتُوَ.
ًٓرت دايهِ طىوتِ نضِ َاْذوويُتًت يُ يُؾ بضًَتُ دَسَوَ دواتش قظُ يُطُس ُٓوَ
بابُتُ دَنُيُٓوَ ،طىومت صٗسباػُ دايُطًإ ت٘ ضًت ثٌَ باػُ با ُٓو بًَت.
ْٓ٘ذَس صٗس ثًَىَْذّ ثًَىَ دَنشدّ و ًَٓؽ يُبُس ُٓوَّ ُٓو ُْيذَصاِْ دايهِ ُْ
خ٘ؾ ًُْ ب٘يُ وَُْ ًََِٙدَدايُوَ ،بُسدَواّ ْاَُّ دَْاسد و صٗس قُيُم دياسبىو
بُسدَواّ دَيطىوت ضًت نشدَوَ خ٘ ًٖض ُْبىوَ ب٘ضِ وَْ ََِٙادَيتُوَ؟
ًَٓؽ طىومت ُْنا ُٓوَ ديَِ تُْط بًَت ،طىومت دايهِ ًَٓظتا صٗسباػرتَ بُ َّٙتاوَنى
ًَٓظتا ثًَِ ُْطىتىوًَٖ ،ض خَُت ُْبًَت يُو صوواُْ ثًَذَيًََِ.
صٗس َُْاوَ ب٘ طُسِاُْوَّ ب٘ بُسيتاًْا ب٘يُ جاسيَهِ تش طُباسَت بُو بابُتُ يُطٍَُ
دايهِ قظُّ نشدَوَ.
دايهِ طىوتِ دَيََِ تاوَنى ًَٓظتا ُٓو بابُتُت يُ بري ُْنشدووَ َٔ ،طىومت ًَٓظتا ت٘
يُبريت نشدووَ و جاسيَهِ تش ُٖسباطًؼِ ْانُيتُوَ.
ًَٓؽ طىومت ُٓوَ ضِ دَيًََت دايهُ طًإ؟.
نضِ ػرييِٓ َٔ تاوَنى ًَٓظتا تّ٘ صٗس بُجىاٌْ و سيَو و ثًَُِ بُخًىنشدووَ،
يُرياْتذا ًََُْٗؼتىوَ ًٖض نُّ و نىسِيًُنت ُٖبًَت ،واْاصامن ًٖض دايهًَهًؽ خشاثُّ
َٓذايَِ خّ٘ بىويَت ،يُبُس ُٓوَ ثًَذَيًََِ واص يُو نىسَِ بًَُٗٓ و ُٓويؽ يُبري بهُ،
ذُصْانُّ نضُنُّ ببًَتُ ناسَنُسّ ًٖض َايًََوُٓ ،و نىسَِ دايهِ َُْاوَ ت٘ بضًتُ ُٓو
َايَُ دَبًتُ نشيَهاس و خضَُتهاسّ خىػو و بشاناَُِْٖ ،ىو ُٓسنُنإ ُٓو َايَُ دَنُويَتُ
طُس ػاِْ ت٘.
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بُسِاطتِ دايهُ طًإ َٔ ُٓو نىسَِّ صٗس خ٘ؾ دَويَت و ُٓويؽ َِٓ صٗس خ٘ؾ
دَويَت.
نضِ ت٘ قظُّ َٔ دَػهًًَٓت و قظُّ نىسِيَهِ بًَطاُْ يُثًَؼرت دَصاًْت.
ُْخري دايهُ طًإ َٔ ناسّ يُو ج٘سَ ْانُّ.
نُواتُ بُقظُّ َٔ بهُ و ُٓو نىسَِ و ت٘يإ ُْطىوتىوَ ،تُْاُْت بَُٓايَُنُػًإ
يُطٍَُ ًَُُٓ ْاطىدمًَت ،ت٘ يُض خاُْوادَيُى و ُٓو يُض ج٘سَ خاُْوادَيُى يُبُسُٓوَ واص
يُو نىسَِ بًَُٗٓ وخ٘ت َُنُ خضَُتهاسّ ًٖض نُطًَو ،تاَاوٍ ُٖس بُخضَُتهاسّ
دًًَََٓتُوَ ،ديًَٓابُ باونًؼت بُ بًظتِٓ ُٓو بابُتُ صٗس تىسَِ دَبًَت ُٓطُس قظُّ
ُٓويؽ بؼهًًَٓت ًٖض ياسَُتًُنت ْادات و َٔ و باونًؼت خَ٘إ يًَت بًَبُسّ دَنُئ.
دوايٌ ُٓوَ صٗس بُديَتُْطِ ضىوَُ رووسَنُّ خَُ٘وَ و دََطىوت ضٕ٘ واص يُ
ْٓ٘ذَس بًَِٗٓ؟ ،طُيشّ تُيُفُْ٘نُّ نشد تُيُفًَْ٘هِ صٗسّ ْٓ٘ذَسّ ب٘ ٖاتىوَ و
وَُْ ًَِٙداوَتُوََُْ ،ذَصاِْ ضِ بُو نىسَِ بًًَِ ب٘يُ تُْٗا ْاَُيُنِ بّ٘ ْاسد طىومت
ْٓ٘ذَس صٗس طُسقايَِ دوايٌ قظُ دَنُئ.
ًٓرت ضُْذ سٗريَو بُّ ػًَىَيُ تًَجُسِّ و َٔ صٗس بُطاسدّ وَْ٘ٓ ََِٙذَسّ دَدايُوَ،
دََطىوت بُيَهى خّ٘ يًَِ تىسَِبًَت و واصّ يٌَ بًًََٗٓت ،دياس بىو ْٓ٘ذَسؾ صٗس بّ٘ صٗس
ًْطُسإ ببىو ،يُبُس ُٓوَّ َاوَّ طُسِاُْوَنُّ بُطُسضىو تا ُٓوناتًؽ
ُْطُسِابىوَُوَ ،جطُيُوَؾ ُٓو ُٖسضُْذَّ ْاٍَُ دَْاسد وَُْ ََِٙدَدايُوَ ياخىد
ْاَُيُنِ نىسمت بٍ٘ دَْاسد و دََطىوت صٗس طُسقايَِ و دايهًؼِ ذايَِ صٗس باؾ ًُْ.
بُّٖ٘ قظُناِْ دايهِ بُج٘سيَو ديَِ يُطُس ْٓ٘ذَس طاسد بىو ًٖض ناتًَو بًًُٓٓوَّ
ُٓوّ ُْدَويظت ،يُوناتُػذا دايهِ بُسدَواّ بُدَوسو بُسّ دادَٖات دَطىوت نضِ نىسِّ
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صٗس يُوَ باػرت ُٖيُ دَتىاًْت يُطٍَُ ُٓو دخل٘ؾ بًت ،بُو نىسَِ بًٌََ باواص يُت٘ بًًََٗٓت
و ضًرت ثًَىَْذيت ثًَىَ ُْنات.
دََطىوت دايهُ طًإ صٗس دَتشطِ يُوَّ ْٓ٘ذَس ػتًَهِ خشاث بهات ،ب٘ طفتىطّ٘
َاطتُسَنُّ َٔ ُٖس دَبًَت بطُسِيَُُوَ بُسيتاًْا يُوَّ ُٓو دَبًِٓ.
نضِ ت٘ طىوت َاْطًَهِ تش ُٓو تُواو دَبًَت ت٘ تا ُٓو تُواو دَنات ناتُنُت
دسيَزبهُوَ و ب٘ بُسيتاًْا َُطُسِيًَُوًََٓ ،ؽ بُ َُٖىو ػًَىَيُى يُطٍَُ ت٘ دَمب و
ياسَُتًت دَدَّ.
دوايٌ تًَجُسِبىوِْ َاوَيُى بُّ ػًَىَيُْ٘ٓ ،ذَس ْاَُيُنِ ْاسد طىوتِ َٔ ْٓ٘ذَسيٌ
طََُُٙتِ ب٘ دايهت دَخىاصّ ذُصّ دَنشد ًَٓظتا يًَشَ يُتُى َٔ بىويتايُ ،سٗرّ
طفتىوطٍ٘ َاطتُسّ ب٘ دياسّ نشاوَ و دووُٖفتُّ تش طفتىوط٘نُ دَنُّ و دَطُسِيَُُوَ،
دَت٘ؾ وَ ََِٙبذَوَ بُسِاطتِ صٗس ديَتُْطِ تُّٖ٘ ،سنُ ٖامتُوَ ديَُُ داوات و ن٘تايٌ
بُو ناسَ دًََٖٓني.
ًَٓؽ بُدايهِ طىوت دايهُ ْٓ٘ذَس ًَٖٓذَّ َُْاوَ بطُسِيَتُوَ ضِ بهُئ باػُ؟.
طىوتِ تاوَنى بُياِْ بىَطتُ نضِ ثًَْٚو دادًََِْ ب٘ ُٓوَّ واصيُت٘ بًًََٗٓت.
ب٘ بُياًُْ صووَنُّ دايهِ يُ خُودا بُدَْطًَهِ بُسص باْطِ نشدّ ُٓسياُْطًإ ُٖيَظُ
يُ خُو ُٓو ػُو ثًََْٚهِ باػِ بُبري داٖات ب٘ ُٓوَّ ْٓ٘ذَس بُٓاطاِْ واص يُ ت٘
بًًََٗٓت.
صٗس بُطُسطىسَِاًُْوَ طىومت ضًُ دايهُ طًإ.
طىوتِ ْاَُيُى ب٘ ْٓ٘ذَس بًَٓشَ و بًََِ دايهِ سَصاَُْذّ دَسبشِيىَ ب٘ ُٓوَّ ػى بُ
ت٘ بهُّ ،بُ َّٙناتًَو بُ باونُِ طىوت صٗس تىسَِ بىو طىوتِ بًُٖض ػًَىَيُى ساصّ ًِْ
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ػىو بُو نىسَِ بهُيتًٓ ،رت بُو ػًَىَيُ ْٓ٘ذَس ْاصاًَْت ُٓوَ ثًَْ ِْٚىإ خَ٘اُْ ب٘
ُٓوَإ داْاوَ و خًَشا باوَسِدَنات و واصت يًَذًًَََٖٓت.
ًَٓؽ ُٓو ث ُّْٚصٗس ثًَباػبىو ب٘يُ ناتِ ُٓوَ ٖات نُ بُ ْٓ٘ذَس بًًَِ بُُٖسج٘سيَو
بىوَ واصّ يٌَ بًًًََٗٓت و َٔ يُبري بهاتًٓ ،رت ُٓوَ دواناتُ ُٖسضًَْ٘و بًَت يُ ن٘يَُخَِ٘
بهَُُوَ ،يُبُس ُٓوَ خًَشا تُيُف٘من بّ٘ نشد يُناتِ قظُنشدمن يُطُيًَذا بّ٘ دَسنُوت
يُو سَفتاسَّ ُٓوَ َاوَيُّ و دوانُتِٓ و ُْطُسِاُْوَّ ب٘ بُسيتاًْا صٗس قُيُم و دٍَ
تُْط بىوَ.
دوايٌ نًََُو قظُنشدمنإ يُطٍَُ يُنرت طىوتِ ُٖطت دَنُّ َاوَيُنُ سَفتاست
يُطٍَُ َٔ ط٘سِاوَ.
ًَٓؽ طىومت ت٘ ْاصاًْت نُ ضِ يَُايَِ ًَُُٓ سوويذاوَ ،ب٘يُ ُٖسضًَِْ٘ بًَت دَبًَت
ًَُُٓ واصيُيُنرت بًَٗٓني ،يُبُس ُٓوَّ باونِ بًُٖض ج٘سيَو ساصّ ًُْ بُوَّ نُ
ٖاوطُسطريّ يُطٍَُ ت٘ بهُّ.
تهات يًَذَنُّ ُٖسضِ يادطاسّ َٓت يُُٖ ٙيُ يُبري و خُيايَِ خ٘ت سَػِ بهُوَ و
ًَٓؽ يُبري بهُُٖ ،ويَُُدَ جاسيَهِ تشيؽ ثًَىَْذيِ ثًَىَ بهُيت ،دَّ َٔ دَبًَت
تُيُفُْ٘نُ داغُّ ْاتىامن صيات س قظُ يُطٍَُ ت٘ بهُّ خىات يُطٍَُ بًَت.
ناتَِ ْٓ٘ذَس طىيٌَ يُوَ بىو صٗس تىسَِ بىو ًَٓؽ صٗس تشطاّ ًٖض ناتًَو َُْبًًٓبىو
ْٓ٘ذَس تىسَِ ببًَت ،يُٙيُنِ تش دَتشطاّ ناسيَهِ ػًَتاُْ بهات ،بُ َّٙديًَٓا بىوّ يُوَّ
نُ ُٓو ًٖض ْانات ،يُبُس ُٓوَّ ْٓ٘ذَس نُطًَهِ صٗس باؾ و ًَٗشَبإ بىو.
ُٖسضُْذَ ْٓ٘ذَس ٖاواسّ نشد و طشيا و ثاسِايُوَ واصّ يًًََُِٖٓٓ ،ثًَِ طىوت ٓاساّ بطشَ
ُٖس َاوَيُنِ تشَ يُبريّ دَنُيتَُٖ ،ىو ثُيىَْذيُنًؼِ يُطُيَِ ثضشِاْذ و طىومت بُطُ
ًٓرت ثًَىَْذيِ ثًَىَ َُنُ.
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ُٓو بُياًُْ تاوَنى ًَٓىاسَ داٖات صٗس صٗس ْاَُّ ب٘ ْاسدّ تاوَنى ػُو طُيؼتُ ًْىَّ
يُن٘تايذا طىوتِ ٓاسياُْطًإ َٔ بٌَ ت٘ ْاريِ و يًَت دَثاسِيَُُوَ ُٓو خُوُْ جىاْاُّْ
ثًَت ًْؼاْذاّ و يُطٍَُ تّ٘ دسوطت نشدووَ تًَهِ َُػهًَُٓ.
ًَٓؽ ُٖس طُيشّ ْاَُنامن دَنشد ُْى ُٓوَّ ُٖسوَى ًٖض ُْبىوبٌَ َُٖىو طشيإ و
تها و ثاسِاُْوَناِْ ُٓو ناسّ يًَُٓدَنشدّ و وَى ُٓوَّ ُٓوّ ُٖسُْْاطًٌ بًَت سَفتاسّ
دَسنشد.
بُ َّٙيُطٍَُ َُٖىو ُٓواُْؾ صٗس ديَِ تُْط بىو َُْذَصاِْ ب٘ضِ بُوج٘سَ بًَتاقُت
بىوّ؟ ،تُْاُْت دايهًؼِ ُٖطتِ بُو ديَتُْطًًُّ َِٓ نشدووَ،بُ َّٙدياسَ ُٓوَّ دايهِ
ثًَُِ دَيًََت ب٘ َٔ باػرتَ يُوَّ نُ نىسِيَهِ بًَطاُْ بًَتُ ًَْىامنإ.
ًٖض بًَتاقُتِ ُْنشدبىوّ ُٓوَ ُْبٌَ ْٓ٘ذَس ناسيَهِ ػًَتاُْ بهات و ببًَتُ َايُّ
َُتشطٌ ب٘ طُس رياِْ َٔ ،نُضِ ًٖض ديَتُْطًُنِ ب٘ ْٓ٘ذَس ُْبىو ،يُبُسُٓوَّ دايهِ
بُج٘سيَو ًََؼو و ديَُِ ثشِنشدبىو نُ ُٓو نىسَِ ْاتىاَِْ ريامن خ٘ؾ بهات ،يُوناتُدا ًٖض
ػتًَهِ ْٓ٘ذَسّ ُْدَٖاتُ بُس ضاو.
دوايٌ ُٓوَّ ضُْذ سٗريَو تًَجُسِّ ًٖض ُٖويًََهِ ْٓ٘ذَسّ ُْبىوُٖ ،سضُْذَ طُيشّ
ُٓناوْتُنُّ دَنُّ َاوَيُنِ صٗسَ ُْٖات٘تُ خُتًَٓ ،ؽ صٗس بًتاقُتِ ُٓوَ بىوّ ُٓو
ػتًَهِ بُطُس بًَت و َٔ تًايذا تاواْباسمب.
ُٓوَّ ساطتِ بًَت ًٖض بريّ يُ ْٓ٘ذَس ُْدَنشدَوَ تُْٗا بريّ يُ خّ٘ دَنشدَوَ
ُْوَى ْٓ٘ذَس ناسيَو بهات َٔ ثًَىَّ طشفتاسمب.
ًَٓظتادايهِ ُٖطت بُو بًَتاقُتًُّ َٔ دَنات ،ب٘يُ طىوتِ نضُ جىاُْنُّ ًٖض خُّ
َُخ٘ ُٓو ًَٓىاسَيُ دَضًُٓ طُيشإ و ناتًَهِ خ٘ؾ ب٘ خ٘ت وَسبطشَ و ُٓو بابُتُؾ
يُبريت دَضًَتُ دَسَوَ.
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ًَُُٓ فًَٚيُنُإ يُ دَسَوَّ ػاس ُٖيُ نُ نُوت٘تُ طُس سووباس بُسِاطتِ ػىيًََٓهِ
صٗس خ٘ؾ و ديَشِفًَُٓ ،دايهِ طىوتِ َاْطًَو يُوَّ دًًَََُٓٓوَ ب٘ خ٘ت تُواو َاْذوويُتًت
يُ يُؾ دَضًَتُ دسَوَ ،يُوَاوَيُؾ نُغ و ناسَنامنإ ديَُٓ َٙإ و ناتًَهِ خ٘ؾ
يُطٍَُ يُنرت بُطُس دَبُئًَٓ ،ؽ ب٘ ُٓوَّ ُٖسضِ ُْبًَت ُْٖذيَو ديَد٘ؾ ببِ و ُٓوَ
َُطُيُيُ نًََُو يُ ًََؼهِ دَسنُّ طىومت صٗسباػُ دَضني.
دوايٌ ُٓوَّ ضُْذ سٗريَهُ يًَشَئ بُُٖ َّٙس ُٖطت بُ بًَتاقُتِ و بًَضاسّ صٗس
دَنُُّٓ ،طُسضِ صٗسيَو يُنُغ و ناسَنامنإ ديُٓ ًَٓشَ ػُو تاوَنى بُياِْ قظُّ
خ٘ؾ و ياسّ دَنُٕ ،نُضِ َٔ بًُٖض ػتًَو ديَِ خ٘ؾ ُْدَبىو.
يُبُس ُٓوَّ وَسصّ صطتاُْ َُٓشِٗ يًَشَ نًََُو نُؾ وُٖوا طاسد و بايُنِ بًَُٖضّ
ديَتُٓ ،وَّ ساطتِ بًَت َشٗظ يُّ ج٘سَ نُؾ و ُٖوايُدا ُٖس يُ خ٘يُوَ ديَِ تُْط
دَبًَت جاض ُٓوَّ خًََُهِ طُوسَػِ يُديَذابًَت.
ُٓطُسضِ نات بُسَو دسَْطِ دَسِوات و خ٘س دََُو ٓاوابىوُُْٓ ،وَ يُٙيُى
يُٙيُنِ تش َُٓشِٗ صٗس صياتش بًَتاقُت و خَُطًِٓ بُج٘سيَو ناتَِ ديَد٘ػِ دَوسو بُسَنُّ
دَبًِٓ صياتش ُٖطتِ بُ بًَتاقُتِ دَسنشد ،ب٘يُ طىومت دايهُطًإ دَضُُ طُس سووباسَنُ
و خّ٘ بُ َاطِ طشتٔ خُسيو دَنُُّٓ ،طُسضِ دايهِ طىوتِ نات صٗس دسَْطُ َُضىوَ
طُس سووباسُٓ ،طُس ُٖس ًْاصّ ضىوًْؼت ُٖيُ ًَٓؽ يُطُيَت ديَِ.
ًَٓؽ طىومت دايهُ ثًَىيظت ْانات ت٘ بًَت بُتًُْا دَضِ ،بُ٘ٓوَّ ُٖسضِ ُْبًَت
نًََُو خّ٘ يُبريبهُّ و ُٓو سووداوَّ يُ ًََؼهُذا دَخىيًَتُوَ يُيادّ بهُّ.
نُ ضىوَُ طُس سووباسَنُ ٓاوَنُ بُج٘سيَو دَٖات وَى بًًََت ُٓويؽ ئَُ
بًَضاسَ،بايُنُؾ بُج٘سيَو ًَٖٓذَ بًَُٖضبىو ُٖطت بُوَ دَنُّ تاواًَْهِ طُوسَّ نشدبٌَ
دووًْا ُٖوٍَ دَدات ت٘يَُّ ُٓوَ تاواُّْ يًَبهاتُوَ.
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دوايٌ ُٓوَ بُج٘سيَو ديَِ تىْذ بىو يُطٍَُ دَْطِ بايُنُ ُٓو ووػُ ْاخ٘ؾ و سَقاُّْ
نُ بُ ْٓ٘ذَسّ طىوتبىو دَٖاتُوَ ْاو طىيَِ.
ُٖسنُ بريّ يُ ْٓ٘ذَس دَسنشدَوَ بُ خّ٘ دَطىوت خ٘ َٔ ناسيَهِ خشاثِ ُْنشدووَ
ُٓو ديَِ يُ ضِ َٔ دَػهًَتُٖ ،سضِ ُْبًَت َاوَيُنُ و يُبريّ دَنات ،دََطىوت
ب٘ضِ دَبًَت يُطُس بُيًًَََٓهِ بًَبَُٓاٍ ُٓو نىسَِ خّ٘ بُو دَسٗصَنُس و بشطًًُ
ببُطتُُوَ و وَى دايهِ طىوتِ رياِْ خّ٘ تاٍَ بهُّ.
صٗس طىيَِ بُ ْٓ٘ذَس ُْدَدا و قىٙبُنُّ دَخظتُ ْاو ٓاوَنُوَ و صٗس بُديكُتُوَ
طُيشّ دَنشد بُ٘ٓوَّ َاطًًُى بطشّ و ديَِ ثًٌَ خ٘ؾ بًَت ،دوايٌ ضُْذ جاسيَو يُ
ٖاويَؼتِٓ قىٙبُنُّ ب٘ ْاو ٓاوَنُ ًٖض ػتًَهِ دَطت ُْنُوت ،جطُيُوَؾ نات بُسَو
دسَْطِ دَسِوات ،بُ َّٙخّ٘ بٌَ ٓىًََذُْنشد طىومت دواجاس قىٙبُنُ دَخَُُ ٓاوَنُوَ
ُٓطُس ػتًَهِ دَطت بهُويَت باػُ ُٓطُسْا بُدَطت بُتايَِ دَطُسِيَُُوَ تاوَنى نات
دسَْط تش ُْبىوَ ،يُبُسُٓوَّ ُٓوْاوضُيُّ ًَٓشَ يُ ٓاو ْضيهُ سَْطُ ٓارَيَُ صيإ
بُخؼُنإ دََُو ًَٓىاسإ ب٘ ٓاو خىاسدُْوَ ب٘ ًَٓشَ دئَ.

ن٘تاجاس نُ ػاْظِ خّ٘ تاقِ نشدَوَ قىٙبُنُّ ب٘ قىوَٙيٌ ٓاوَنُ ُٖيَذا ُٖسنُ
صاًِْ ًٖضِ دَطتطري ْابًَت ًَٖىاؾ ًَٖىاؾ دَطتِ بُسِانًَؼاِْ قىٙبُنُ نشد ،بُ َّٙنُ
قىَٙبُنُّ سانًَؼا ُٖطتِ بُ قىسطايًُنِ طُيًَو صٗس نشد.
ثًَِ وايُ َاطًًُنِ صٗس طُوسَّ طشتىوَ ًٓرت ُٓوَ دََُو خ٘س ٓاوابىوٕ ًَٓىاسَيُ
يُطٍَُ ُٓو بايُ طاسدَّ ديَت َاطٌ خىاسدٕ تاّ و يُصَتًَهِ خٍ٘ ُٖيُُٖ ،سوَٖا دايو و
باونِ بُو ناسَّ َٔ صٗس ديَد٘ؾ دَبٔ.
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سانًَؼاِْ قىٙبُنُ صٗس قىسغ و طشإ بىو بّ٘ تُْاُْت سَْطُ يُتىاْايٌ خّ٘ بُدَس
بًَتُٖ ،سضًَْ٘و بىو دوايٌ َاْذووبىوًَْهِ صٗس قىٙبُنُّ طُياْذَ طُسَوَ و يُطٍَُ
دَسنُوتِٓ قىٙبُنُ ضًِ بًِٓ؟ ،يُ قىتىويُنِ ٓاطٔ صياتش ًٖضِ تش ًُْ ،يُديَُوَ
ُٖطتِ بُْآىًََذيًُنِ صٗس نشد واّ ُٖطت دَنشد نُ طشوػت صويًََُهِ صٗسّ يًَهشدووّ،
بًِٓ قىتىويُنِ ٓاطٔ صٗس ديَِ تُْط نشدّ ،يُبُسُٓوَّ َُٖىو ُٓو خُيا َُّْٙيُناتِ
سانًَؼاِْ قىٙبُنُ دسوطتِ نشدبىو ثُسؾ و بَٚوبىويُوَ.
خىدايُ َٔ يُ خُيايَِ خَ٘ذا جًِ داْابىو يُ ن٘تايذا ضًِ ب٘ دَسضىو؟،بَُؼًَىَيُ
دَطتِ بُ ْاسَصايٌ نشد يُ ضاْع و بُختِ خّ٘ ،دََطىوت يُنُيُنُوَ خُيايَِ ُٓوَ
دَنُّ ُٓوَاطًُ دَبَُُوَ و ديَِ دايهِ و باونُِ ثٌَ خ٘ؾ دَنُّ و ًَٓىاسَ خىاًَْهِ
خ٘ؾ بُيُنُوَ دَخ٘ئًٓ،رت يُطٍَُ دَسنُوتِٓ قىتىويُنِ ٓاطِٓ بٌَ نُيَو َُٖىو
خُيايَُنامن ثىضُيَبىويُوَ.
دووًْا وايُ يُطٍَُ دَسنُوتِٓ ساطتًًُنإ ريإ َُٖىو خُيايَُناِْ ريامنإ دَبٔ بُ
دسٗ ،ب٘يُ بشِياسَذا تا ساطتِ ريامن ب٘ بُدياس ُْنُويَت يُ ًََؼهُذا خُيايَِ دسٗ دسوطت
ُْنُّ ،دواتش ًَٖٓذَّ ُٓو خُيايَُ يُ بريَذا دسوطتِ نشدووٕ ٓاصاسّ دَدَُٕٓ ،طُس
بُدَيإ خُيايَِ تشيؼُإ بطُئ بَ٘إ قُسَبىو ْانشيَتُوَ.
ُٖس يُوناتُدا قظُبُنِ ْٓ٘ذَسّ برينُوتُوَ نُ َُٖىوجاسيَو دَيطىوت ٓاسياُْطًإ
تىاخىا ُٓوَ خُيا َُْٙخ٘ػاُّْ بُ ٍٖ٘ بُيًََُٓناِْ ت٘وَ دسوطتِ نشدووَ يًَُِ َُنُ بُ
تايًًَُنِ ريإًٖ ،ض يُوَ ْاخ٘ػرت ًُْ َشٗظ خُيايَِ يُطُس ػتًَو بًٓات بًَٓت بُ َّٙدواتش
وَى ثىػِ بُس با بَٚوببًَتُوَ.
بُُٖسذاٍَ بُديًََهِ صٗس طاسد قىتىوَنُّ دَسًَٖٓاو صٗسّ ُْفشَت يُو قىتىوَنشد نُ
صٗس ثًَىَّ َاْذوو بىوّ ،بُ َّٙنُطُيشّ قىتىوَنُّ نشد قىتىويُنِ صٗس طُيش بىو
ثًَذَضىو َاوَيُنِ صٗس بًَت يُ ريَش ٓاودا َابًَتُوَُٓ ،وَّ صٗس طُسدمِ َِٓ سانًَؼا
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ضًُْ٘تِ دسوطت نشدِْ قىتىوَنُ بىو ،نُبُػًَىَيُنِ صٗس بُ ًَٖض دسوطت نشابىو،
يُطٍَُ ُٓوَػذا قىفًًََهِ صٗس طُوسٍَ يًَذسابىو ،قىسِ و يًتُيُنِ صٗسّ طشتبىو ،طىومت ت٘
بًًََت ًَِْٗٓ ُٓو قىتىوَ ضِ بًَت بُّ ػًَىَ تىوْذو ت٘يَُ دسوطتهشاوَ.
بُس يُوَّ بطُسِيَُُوَ ظًَٚنَُإ ُٖسيُطُس ٓاوّ سووباسَنُ دَطتِ بُخاوئَ
نشدُْوَّ قىتىوَنُ نشدٙ ،يُنِ قىسِ و يًتُّ قىتىَنُّ خاوئَ نشدَوَ ويَُّٓ نضًَو
بُدياسنُوتُٓ ،وَّ ساطتِ بًَت ثًَِ نضًَهِ جىإ ًُْ ،بريَهشدَوَ ب٘ضِ دَبًَت ُٓو
نضُ ويَُّٓ يُطُس ُٓو قىتىوَ ُٖبًَت؟ ،بًَطىَإ ُٓو قىتىوَ و ُّٓ ويَُٓيُ ًًًَُْٗٓنِ
ُٖيُ ،نُ َٔ ًٖض يُباسَّ ُٓو ًًًَُْٗٓوَ ْاصامنًٓ ،رت يُطٍَُ دَسنُوتِٓ ويَُٓنُ ُٓو
ُْفشَتُّ طُسَتا يُ قىتىَنُّ دَسنشد ب٘ خىيًا بىوٕ ثًًَُوَ ط٘سِدسا.
ًَٖىاؾ ًَٖىاؾ يُطٍَُ خاويَٓهشدُْوَّ قىتىوَنُ ًًَُْٗٓ ػاساوَناِْ صياتش دَبًَت و
ًَٓؽ صياتش و صياتش َُسَقِ نشدُْوَّ دَنُّ ،بُخًَشايٌ دَطتِ بُػىػتِٓ ٙنُّ تشّ
نشد ويَُٓ نىسِيَهِ طُدمِ صٗس سيَو و جىإ بُدياسنُوت ،يُديَِ خّ٘ طىومت خىايُ دَبًَت
ًَِْٗٓ ُٓو دوو ويَُٓيُ يُطُس ُٓو قىتىوَ ضِ بًَت؟.
صٗس بُخ٘ؾ و خشٗػًًُوَ يُخاويَٓهشدُْوَّ قىتىوَنُ بُسدَواّ بىوّ و ْىوطًًَٓو
بُدياسنُوت نُ ْىوطشابىوُٓ(:و ػتاُّْ يُريامنذا بُ ًَِْٗٓ بىوٕ با ُٖس بًَُِْٗٓ
مبًَُٓوَ ،يُرياِْ َٓذا صٗسػت ثشطًاسيإ ُٖبىو ،صٗس ُٖويَُذا وًَََٙإ ب٘ بذٗصَُوَ
صٗسيؽ طُسِاّ بُ َّٙطُيشَهشد تَُُمن ن٘تايًُو ًَٖؼتا وَ ََِٙب٘يإ ُْدٗصيىَتُوًَٓ ،رت
ُٖسوَى ضٕ٘ َٔ يُرياْذا ووٕ دَمب ٓاواؾ با ًًَُْٗٓنامن ووٕ بنب ،با ًًَُْٗٓنإ يُ ديَِ
ًَْتُ دَسَوَُٖ ،سنُ ًًَُْٗٓنإ ٖاتُٓ دَسَوَ ُٓوا َاْايُنًإ ْآًًَََت ،ب٘يُ ُٖسوَى
ضٕ٘ َٔ يُريإ ووٕ دَمب ٓاواؾ باًًَُْٗٓنامن ووٕ بٔ ،وَى ضٕ٘ َٔ دَضُُ ريَش طٌَ
ٓاواؾ باًًَُْٗٓنإ بهُويَتُ ريَش ٓاو).
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بُسِاطتِ دوايٌ خىيَٓذُْوَّ ُٓو ضُْذ ديَشَ نشدُْوَّ قىتىوَنُ يُ َُسَقًَهُوَ
بّ٘ بىو خىيًايُنِ قىٍَ ،ب٘يُ بُخًَشايًُنِ صٗس صياتش دَطتِ بُ خاوئَ نشدُْوَّ ٙناِْ
تشّ قىتىوَنُ نشدْ ،ىوطشاويَهِ تش بُدياسنُوت ْىوطشابىو(َٔ بُ عًؼل و خ٘ػُويظتِ
ٓافشَت ٖامتُ دووًْاوَُٖ ،س بُعًؼل و خ٘ػُويظتِ ٓافشَتُوَ طُوسَبىو ،عًؼل و
خ٘ػُويظتِ ٓافشَتًَهًؽ بىو رياِْ يُْاوبشدّ و ب٘ ط٘سِّ بشدّ).
دوايٌ ُٓوَ صٗس صياتش بُ طُيش و طُسَُسَناِْ قىتىوَنُ طُسطاّ بىوّ ،دوائ ّٙ
قىتىوَنُ نُ قىسِ و يًتُنُّ طُسيِ ٙبشد يُطُسّ ْىطشابىو(ًًَُْٗٓنامن و ًًَُْٗٓناْت
ثاسيَضساوٕ تاوَنى ُٓو ناتُّ ًًَُْٗٓناِْ ًَْى ُٓو قىتىوَ ٓاػهشادَبًَت).
ُٖس يُطُس سووباسَنُ ذُصّ دَنشد قىتىوَنُ بؼهًَِٓ و طُيشّ ْاوّ بهُّ و بضامن نُ
ضِ تًادايُ ،بُ َّٙنُطُسّ نامت نشد ُّٖ خ٘س خُسيهُ ٓاوا دَبًَت ًَُٖؽ بُ ٍٖ٘
دسَْط نُوتُُٓوَ دايو و باونِ ديًَإ بّ٘ تُْط دَبًَت ،يُبُسُٓوَ قىتىوَنُّ ُٖيَطشت
و بُسوَ فًَٚنَُإ طُسِاَُوَ و ًَِْٗٓ قىتىوَنُ بًُٖض ػًَىَيُى َُْذَويظت يُ ّٙدايو
و باونِ باغ بهُّ ،طُيؼتُُوَ ظًَٚنُ بُبَِ ُٓوَّ دايو و باونِ ُٖطتِ ثٌَ بهُٕ
بُخًَشايٌ خّ٘ بُ رووسَنُّ خَ٘ذانشدْ ،او قًَٚنَُإ ًٖض دَْطًَهِ يًَىَ ُْدَٖات
ثًَذَضىو دوايٌ دَسضىوِْ َٔ خضّ و نُغ و ناسَنامنإ سٗػتبًَنت ،يُ ًَْى رووسَنُّ
خَ٘ذا دَسطانُّ داخظت و صٗس ُٖطتِ بُتًُْاّ دَنشد بُتايبُتِ بُّٖ٘ ُٓوَّ ًٖض
دَْطًَو يُ ْاو ظًَٚنَُإ ُْدَبًظرتا نًََُو تشطِ يٌَ ًْؼتبىو.
صٗس دَتشطِ ْاصامن ٖ٘ناسّ ُٓو تشطُّ َٔ ضًُ؟ ،بُسدَواّ دَْطًَو يُْامخُوَ ثًَِ
دَيًَت ُّٓ قىتىوَ َُنُوَ و بًطُسِيَُٓوَ ػىيَِٓ خّ٘ ،واُٖطت دَنُّ بُنشدُْوَّ
ُٓو قىتىوَ ػتًَهِ سوودَدات و تُواوّ ريامن ط٘سِاِْ بُطُسداديَتُٓ ،و دَْطُّ
يُْامخُوَ ديَت دَْطًَهِ صٗس طُيشَ يُ دَْطِ ْىصاُْوَّ نىسِيَهِ ُٖراس و بًَضاسَ
دَضًَت ،دَْطًَو يُطٍَُ طشيإ ٓاه و ْىصاُْوَّ صٗسّ يُطُيَُديَت ٓاًَٖو نُ تُبُقِ
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يُنَُِ ٓامساِْ ثشِنشدووَ يُ ْىصاُْوَ و ثاسِاُْوَنُيذا ُٖطت بُ صوويًََُهِ صٗس دَنُّ
يًٌَ نشابًَت.
يُطٍَُ ُٓوَدا نشدُْوَّ قىتىوَنُ بّ٘ وَى خُوًَْهِ يًَٗاتىوَ بُذُطشَتُوَ
ضاوَسِيَِ بًًِٓٓ ن٘تايًُنُّ دَنُّ ،ب٘يُ دَطتِ بُػهاْذِْ قىتىوَنُ نشد و بُّٖ٘
بًَُٖضّ قىفًُنُّ دوايٌ َاْذوو بىوًَْهِ صٗس و َاوَيُنِ صٗس تىاًِْ بًؼهًَِٓ.
دوايٌ ػهاْذِْ قىفًُنُ ب٘ناتًَهِ صٗس جىسُٓتِ ُٓوَّ ُْبىو طُسّ قىتىوَنُ
ُٖيَبذََُوَ و طُيشّ ْاوَوّ قىتىوَنُ بهُُّٖ ،س ب٘يُ ب٘طاتًَهِ صٗس يُ دووسّ
قىتىوَنُ داًْؼتِ و بُتاَُصسٗيًُوَ طُيشّ ويَُّٓ نىسِ و نضُنُّ طُس قىتىوَنُّ
دَسنشد.
دَطىوت بُسِاطتِ طُيشَ ُٓواُْ بًُٖ َٔ ّٙض يُ بًَطاُْ ْاضٔ وَى بًًََت ثًَؼرت يُ
ػىيًََٓو ُٓواُّْ بًًٓىَ ،ت٘بًًََت خُوّ بُواُْوَ ُْبًًٓبًَت...يُٙيُنِ تشيؽ صٗس
دَتشطِ طُيشّ ْاو قىتىوَنُ بهُّ ُْبادا ػتًَهِ صيإ بُخؼِ تًادا بًَت.
دوايٌ بُسِيَهشدِْ َاوَيُى بُو ج٘سَ برينشدُْوَ و خُيا َُْٙطُسٍ قىتىوَنُّ
ُٖيَذايُوَ و طُيشّ ْاوَوَّ قىتىوَنُّ نشد جطُ يُ ثاسضُ ػتًَو نُ بُػًَىاصيَهِ صٗس
باؾ ثًَضشابىويُوَ ًٖضِ تشّ تًادا ُْبىو.
يُوناتُوَ ُّٓ خىادايُ َٔ يُضِ دَتشطِ خ٘ ُّٓ قىتىوَ ًٖضِ تًادا ًُْ؟!ُّٓ،
ًَِْٗٓ ُٓو قىتىوَ يُضِ دايُ َاوَيُنِ باػُ ًََؼهِ َِٓ ثًَىَ طُسقاٍَ بىوَ؟!.
دوايٌ ُٓوَ ًَٖىاؾ ًَٖىاؾ بُديًََهِ صٗس طاسد دَطتِ بُ ُٖيَهشِاْذِْ ثاسضُ ػتُنُ
نشد ،بُ َّٙيُ ن٘تايٌ ضًِ بًِٓ جطُ يُ نتًَبًَو و ضُْذئ ويَُٓ صياتش ًٖضِ تشّ تًادا
ُْبًِٓ طُسدمِ ب٘ ّٙخّ٘ سابهًَؼًَت ،يُوطاتُدا ًَِْٗٓ قىتىوَنُّ يُ ٙبىوَ ػتًَهِ
ٓاطايٌ تا ُٓو ناتُّ طُيشّ ويَُٓنامن نشد ،تُْٗا ويَُّٓ نىسِ و نضُنُّ طُسقىتىوَنُ
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يُطٍَُ ويَُّٓ ضُْذ ْاَُيُنِ بًِٓ ،نُدياسبىو ويَُّٓ ُٓو ْاَاُْ بىو نُ بُفُيظبىوى يُ
ًَْىإ دوونُغ ًَْشدسابىو.
دوايٌ خىيَٓذُْوَّ ْاَُنإ ًٖض يُو ْاَاُْ تًَُٓطُيؼتِ ،تُْٗا ُٓوَ ُْبًَت ثًَذَضىو
يُ ًَْىإ نىسِ و نضًَو ٓايَىط٘سِنشابىو ،طُيشّ يُنُ بُيُنُّ ويَُٓنامن دَسنشد نُ تًايذا
صٗس قظُّ خ٘ؾ و ػاٖاُّْ خ٘ػُويظتِ يُ ًَْىاًْاْذا باطهشابىو ،بُسِاطتِ صٗس يُ
ْاَُناِْ ًَْىإ َٔ و ْٓ٘ذَس دَضىو ،يُو ناتُدا َُٖىو ُٓو ػتاُّْ بريدَنُوتُوَ يُطٍَُ
ْٓ٘ذَسدا باطِ نشدبىو.
بّ٘ بُدياسنُوت خ٘ػُويظتِ ُٖس خ٘ػُويظتًُ ض يًَُْىإ دَويََُُْذ و ُٖراسبًَت ض
يُ طُسدََِ نٕ٘ بىو بًَت ض يُو طُسدََُدا بًَت ض يُداٖاتىودا بًَت ،تُْٗا ُٓوَيُ
خ٘ػُويظت يُ طُس سووّ صَوّ بىوِْ ُٖيُ و َُٖىو خ٘ػُويظت و عاػل بىوًَْهًؽ
يُى ج٘سًَٖ ،ض جًاواصيًُى يُ ًَْىإ عاػل بىوَناْذا ًُْ.
دوايٌ ُٓوَ وَى بًًََت بُ دوو دَطت صٗس بُبًَُٖضّ ديَِ دَطىوػٔ ًَٖٓذَ ديَتُْط و
بًَضاسبىوّ فشًََظو و طشياِْ بُنٍَ٘ بُسّ ضاوَنامنِ داطشت ،بُّٖ٘ فشًََظهُنامنُوَ
َُْذَتىاِْ بُجىاِْ ويَُٓناِْ تش ببًِٓ ،نُضِ يَُُٖإ ناتذا خّ٘ بُخَِ٘ دَطىوت
نُطًَهِ سووت و بشطِ ضٕ٘ دَتىاًَْت ديَد٘ػِ بهات ،يُبُس ُٓوَ ُٖسنُ ْٓ٘ذَسّ
بُبريدَٖاتُوَ ُٓو قظاُّْ دايهِ دًََٖٓايُوَ طىيَُِٓ ،طُسضِ بًَتاقُت دَمب بَُّٙ
قظُناِْ دايهًؼِ سِاطتُ.
فشًََظهُناِْ ضاوّ طشِيًُوَ و بُسدَواّ بىوّ يُ طُيشنشدِْ ويَُٓناِْ تش ،بُسِاطتِ
قظُ طُيًَو يًَُْىاًْاْذا نشاوَ ُٖصاس خ٘صطُ بُرياِْ ُٓوإ دَخىاصّ ،يُطٍَُ طُيشنشدِْ
ُٖس ويَُٓيُى دَيًََِ خ٘صطُّ بُو ديَُ خ٘ػُيإ نُ ُٖياْبىوَ ،خ٘صطُ َٔ يُ ػىيَِٓ
ُٓوإ بىوَايُ ،قظُناِْ ًَْىاًْإ صٗس خ٘ؾ و طُسْخ سانًؼُ و ثشِيًُتِ يُ عًؼل و
خ٘ػُويظتِ تُْاُْت ًَٓؽ بُ خىيَٓذُْوَّ ْاَُناِْ ُٓوإ دٍَ خ٘ؾ دَمب ،يُطٍَُ
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ُٖيَذاُْوَّ ُٖس ويَُٓيُى و خىيَٓذُْوَّ ْاَُنإ ُٖصاس خ٘صطُّ بُديَِ ُٓو دوو عاػكُ
دَخىاطت ،يُبُس خَُ٘وَ دََطىوت ُٓو قىتىوَ دَبًَت ٌٖ ض ناتًَو بًَت ،يُواُْيُ ُٓو
دوو عاػكُ رياًَْهِ صٗس خ٘ػًإ بُيُنُوَ بُطُس بشدبًَت ،ديًَٓاّ يُوَّ ُٓطُس
يُنًَهًإ صووتش َشدبًَت ُٓوَّ تشيؽ بُسطُّ ُْطشتىوَ و يُ داخِ ُٓودا ُٓويؽ
َشدووَ.
طُسضِ ْاوَ بُْاوَ دَضُُ ًَْى ُٓو خُيا َُْٙو خّ٘ و طُيشنشدِْ ويَُٓناًْؼِ
يُبريدَضًَتُوَ ،بُ َّٙدََُويَت ُٖسضًَْ٘و بًَت بُطُس ُٖطتُناِْ خَ٘ذا صايَبِ و َُٖىو
ويَُٓناًْؽ بُ جىاِْ ببًِٓ ًٖضِ تش ووتُ جىإ و ساصاوَناِْ ًَْى ويَُٓنإ خُيايَِ ُْبات.
بًَُٖىاػِ بًَُْى دووًْاّ ويَُٓنإ طىصَسّ دَنشد و طُيؼتُُ ن٘تا ويَُٓنإ،
نُطُيشَهشد ْاَُيُى يُ نىسَِنُوَ ب٘ نضُنُ ًَْشدسابىو تًايذا ْىوطشابىو(َٔ تّ٘
بُسِاطتِ خ٘ؾ دَويَت ،يًَت دَثاسِيَُُوَ تُْٗا قظُّ يُطٍَُ بهُ بُبٌَ ت٘ ْاتىامن بزيَِ،
دٗسيُ ريإ دَطىصَسيَِٓ بُ َّٙرياًَْهِ وَنى َشدوو بُطُس دَبُّ و َُٖىو سٗريَو يُ ًَْى
دَسياّ خَُذا َُيُدَنُّ ،ػُث٘يُناِْ دَسياّ خُّ بُسَوَ نُْاسَناِْ َُسطِ دَبُٕ،
نُضِ ُٖسطًض ْاًًًَََٖت بُ ٓاطىودَيٌ بطَُُ نُْاسّ َُسط و َشدًَْهِ ٓاساّ مبشّ،
تاوَنى فشيؼتُّ طًإ نًَؼإ دَطاتُ طُسّ و سٗح يُ جُطتُّ دَسدَنات يُ سٗريَهذا
طُدجاس خُو بُ َُسطُوَ دَبًِٓ ،دَسديَهِ تىوؾ دَبًَت يُناتِ عًبادَتُناًْؼِ تّ٘
بُو دَسدَوَ ديَتُوَ خُياٍَ.)...
طُيشّ نشد ْاَُيُنِ صٗس دووسو دسيَزَ يُٙيُٕ نىسَِنُوَ ًَْشدساوَ ،بُ َّٙيُ ن٘تا
ْاَُ نضُنُ ْىوطشابىو ت٘ دَيََِ يُ صَإ تًَٓاطُيت وَ ََِٙخ٘تت وَسطشتًٖ ،ضِ تش
ُُْٖويَبذَ ثًَىَْذيِ ثًَىَ بهُيت ُْ ُٖويًَؽ بذَ ْاَُ بًَٓشيتًٓ ،رت ب٘ ًَُٖؼُ َائَاوا
ب٘ خ٘ت بُدوايٌ نُطًَهِ تشدا بطُسٍَِ.
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َٔ فًَشٍ ُٓوَ بىوّ يُرياْذا بًُٖض طُسَتايُنِ خ٘ؾ و جىإ ُٖيَُٓخُيُتًَِ و
باوَسُِْنُّ ،يُبُسُٓوَّ يُ دوايٌ َُٖىو طُسَتايُنِ خ٘ؾ و جىإ خًََُهِ ْاخ٘ؾ و
طُوسَ وَطتاوَ و وَى ُٓرديٗا ضاوَسِيَِ ًَُُٓ دَنات.
يُوناتُدا ُٖطتًَهِ صٗس ْاخ٘ػِ ب٘ دسوطت بىوُٓ ،وَّ صياتش َُسَقِ نشد يًٌَ ُٓوَ
بىو ،ب٘ضِ ُٓو نىسَ و ُٓو نضُ دوايٌ ُٓو َُٖىو خ٘ػُويظتًُ يُ يُنرت جًابىوُْتُوَ،
خ٘ َٔ ًٖض ػتًَهِ دَسباسَّ ٖ٘ناسّ جًابىُْوَيإ ُْصاِْ ،ب٘يُ جاسيَهِ تش صٗس
بُجىاِْ طُيشّ ْاوَوَّ قىتىوَنُّ نشدَوَّ بُ٘ٓوَّ ػتًَهِ دَسباسَّ ُٓو دوو
نُطُ دَطت بهُويَت ،نُضِ ُٖسضُْذَ قىتىوَنُّ ٓاوديى و ُٓوديىو نشد ًٖض ػتًَهِ
ُٓو تّ٘ دَطت ُْنُوت تُْٗا نتًَبُنُ َابىو ...يُخُيايَِ خّ٘ دََطىوت باوَسِْانُّ
ًٖض ثًَىَْذيًُنِ بُ باطِ رياِْ ُٓو دوونُطُوَ ُٖبًَت.
وادياسبىو ُٓو نتًَبُ يُٙيُٕ خاوَِْ قىتىوَنُ صٗس بُْشخ بىوَ ،يُبُسُٓوَّ جطُ
بُجىاْرت و باػرت يُ ويَُٓنإ ثًَضشابىويُوَ بُ خضَُتًَهِ صٗسيؼُوَ ثًَذَضًَت
ُٖيَطريدسابًَت.
ُٖس يُطٍَُ طُيشنشدِْ بُسطِ نتًَبُنُ صٗس طُسطاّ بُْاوًْؼاُْنُّ نُ
ْىطشابىو(سَٗاِْ ٓافشَت يُ ًَْىإ فشيؼتُ بىوٕ و ػُيتإ بىوْذا) ،ثًَذَضًَت ْىطًِٓ
طُس بُسطِ نتًَبُنُ بُ خىئَ ْىوطشابًَت.
بُسِاطتِ ْاوًْؼاِْ نتًَبُنُ صٗس بََُُٙوَ طُسْخ سانًَؽ بىو ،ب٘يُ خىيًاّ
خىيَٓذُْوَّ تُواوّ نتًَبُنُّ دَسنشد و يُطٍَُ بًًِٓٓ ْاوًْؼاُْنُّ خُيايَِ ُٓو نىسِ و
نضُّ بًُٖض ػًَىَيُى يُبريَُْا.
يُطُسو بُيِٓ دَطتهشدمن بُ خىيَٓذُْوَّ نتًَبُنُ دايهِ بُدَْطًَهِ بُسص باْطِ
َِٓ نشد ،بُٖاواسنشدُْنُّ دايهِ صٗس تشطاّ وََضاِْ يُدَسَوَ سووداويَو سوويذاوَ ،ب٘يُ
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ُٖس يُرووسَنُّ خَ٘ذا تاطاّ و تىاْاّ ُٖيَظاُْوَّ َُْا يُ ػىيَِٓ خّ٘ طىومت بُيَِ
دايهُ ضًت دَويَت؟.
طىوتِ نضِ نات صٗس دسَْطِ نشدووَ ،وَسَ يُطٍَُ ًَُُٓ ْاِْ ًَٓىاسَت غُ٘ٓ ،طُس
تىاْاػت ًُْ َٔ خّ٘ ب٘ت دَيًَُُٗٓ رووَسَنُت.
ًَٓؽ ب٘ ُٓوَّ ُْيَتُ رووسَنُّ و قىتىوَنُ و ويَُٓنإ ببًًَٓت ،طىومت دايُ طًإ َٔ
خّ٘ ديَِ ت٘ بَِ٘ ًََُُٖٓ.
دوايٌ ُٓوَ خّ٘ ٓاَادَنشد و ضىوّ ْاِْ ًَٓىاسَيإ يُطٍَُ غّ٘ ،بُُٓ َّٙوَّ ساطتِ
بًَت ُْ تاّ يُْإ خىاسدُْنُ دَنُّ ُْ بُٓاساًَؽ ْاُْنُّ دَخّ٘ ،يُبُسُٓوَّ ُٖس
خُيايَِ يُ ّٙخىيَٓذُْوَّ ثُستىونُنُبىو.
بُسِاطتِ ْاوّ سَٗاُْنُ صٗس بَُُٙوَ طُسْخ سانًَؽ بىو ،جاس جاسيؽ َُسَقِ ُٓوَّ
دَنشد بضامن ثُيىَْذّ ساطتُ قًُّٓ ًَْىإ ُٓو نىسِ و نضُ ضًُ ،ت٘ بًًََت ُٓو دوو ويَُّٓ
طُس قىتىوَنُ َُٖإ ُٓو نىسِ و نضُ بٔ نُ ْاَُناًْإ يُ ًَْىاًْإ ٓايَىط٘سِنشاوَ؟،
ُٓواُْ َُٖىو ثشطًاس و ًَِْٗٓ قىتىوَنُ بىوٕ تاوَنى ًَٓظتا بّ٘ ٓاػهشاُْبىوَ و
ًََؼهُِ بُ خ٘يُوَ طُسقايَهشدووَ.
يُطُس طفشَّ ْإ خىاسدٕ بُسدَواّ يُبُس خَُ٘وَ دََطىت ُٓوْاَاُْ دَبًَت ضِ
بٔ؟ُٓو نتًَبُ دَبًَت ضِ بًَت؟.
دايهِ طىوتِ نضُ ػريُْنُّ ُٓوَ ضًتُ ُٖس يُبُس خ٘تُوَ قظُ دَنُيت و ْاُْنُت
بُ جىاِْ بْ٘اخ٘سيتًٖ ،ض نًَؼُيُنت ُٖيُ ثًَِ بًٌََ با ًَٓؽ ٓاطاداسمب.
ًٖض ًُْ دايهُ تُْٗا نًََُو بريّ طُسقايَُ ًٖضِ تش ًُْ ػايُِْ باطهشدٕ بًَت.
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صٗسباػُ نضُ جىاُْنُّ بُسِاطت َُٓشِٗ ب٘ َاطِ طشتٔ ضىويتًٖ ،ض َاطًت
ساوُْنشدووَ ت٘ يُ َاطٌ ساونشدْا صٗس ضاٙنًتًٖ ،ض ناتًَو تّ٘ ُْبًًٓىَ بُبٌَ َاطِ
ٖاتبًَتًُوَ ،ضٕ٘ بىو ُٓجماسَ ًٖضت ُْطشتىوَ؟.
ُْخًَش دايهُ َُٓشِٗ بٍُٖ٘ خشاثِ نُؾ و ُٖوا و بىوِْ بايُنِ بًَُٖض َُْتىاًْىَ ًٖض
َاطًًُى بطشَُّٓ ،شِٗ ٓاوّ سووباسَنُ بُ ج٘سيَو خًَشا دَسٗيؼت وَى بًًََت صٗس سقِ
ئَُ دَبًَتُوَ.
نضِ بري يُو ج٘سَ ػتاُْ َُنُوَ ًٓرت ُٓوَ نُؾ و ُٖوايُ سٗريَو خ٘ؾ دَبًَت
سٗريَهًؽ ْاخ٘ؾ ُٓوَ ُْ يُبُس ت٘يُ ُْ يُدَطت ًَُُٓػذايُ.
صٗس ساطتُ دايهُ طًإ دوايٌ ُٓو دووباسَ دَطت بُبرينشدُْوَ نشدَوَ و بريّ ب٘
ُٖصاس  ٙدَضىو ،دََطىوت بٌَ ًٖض ػو و طىوَاًَْو ثًَؼرت ُٓو دوو نُطُّ بًًٓىَ ،ب٘يُ
صياتش قُيُم دَبىوّ و يُطُس طفشَّ ْإ خىاسدٕ بُو ج٘سَ برينشدُْواُْ طُسقاٍَ بىوّ،
جًاواص يُ جاسإ ًٖض قظُيُنِ يُطٍَُ دايو و باونُذا ُْدَنشد.
بُ بًَٔاطايٌ خّ٘ يُوناتُدا ُٖطتِ بُوَ ُْنشدبىو دايهِ صٗس ئَُ ساَاوَ و ُٖطتِ
بُو برينشدُْوَ قى َٔ َُّْٙنشدووَ و بُّٖ٘ بريطُسقايًَُُوَيُ جًاواص يُجاسإ يُطٍَُ
ُٓواْذا ًٖض ْادويَِ.
دوايٌ ُٓوَّ باونِ بُخًَشايٌ ْاُْنُّ خىاسد و ُٖيَظا ضىوَ رووسَنُّ تش و طُيشّ
تُيُفضيِْ٘ دَنشد.
يُوناتُدا دايهِ ٖاتُ تُنِ و طىوتِ نضِ ثًَِ بًٌََ برييُضِ دَنُيتُوَ؟.
ُٖسضُْذَ وومت ًٖض ًُْ ًٖض ػتًَهًؽ سووّ ُْداوَ ...بُ َّٙباوَسِّ بَُٔ ُْنشد،
ووتِ دَصامن تاوَنى ًَٓظتا بري يُو نىسَِ بٌَ جًُ دَنُيتُوَ ،دَتُوَّ رياِْ خ٘ت بُ
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قىسباِْ نُطًَو بهُيت نُ ًٖض ُٖطت و ط٘صّ ب٘ ت٘ ًُْ ،نضِ ُٓو تُْٗا ضاوّ يَُاٍَ و
طاَاُْنُّ ت٘يُ.
يُوناتُدا ُٓوَّ برينُوتُوَ َُٖىوجاسيَو دََطىوت ْٓ٘ذَس ثاسَت ثًَذَدَّ دَبشِٗ
نَُ٘يًََو جًِ جىإ ب٘ خ٘ت بهشَِ ،دَيىوت ٓاسياُْطًإ ساطتُ َٔ جًِ جىإ يُبُس
ْانُّ ثاسَّ ًُْ جًِ جىإ بهشِّ ،بُ َّٙت٘ يُ ٖ٘ناسَنُّ ْاصاًْت با َٔ ثًَت بًًَََِٔ ،
ديًََهِ ثانِ ُٖيُ ب٘ضِ دَبًَت ُٓو ديَُ ثانُّ بُ جٌ و بُسطِ طشاْبُٖا بؼاسَُوَ ثايَتّ٘
جىامن ب٘ ضًُ نُ يُريَشيذا ديَِ ب٘ طُٕ بًَتُٓ ،وَ بضاُْ تُْٗا ُٓو نُطاُّْ دٍَ ثًع و
ب٘طُْٔ جًِ طشاْبُٖا يُبُس دَنُٕ و بِْ٘ خ٘ؾ يُ خ٘يإ دَدَٕ تُْٗا ب٘ ُٓوَّ ديَُ
ب٘طُُْنُيإ بؼاسُْوَ و نُغ ُٖطتًإ ثًَُٓنات ،بُ َٔ َّٙيُى ثشطًاسّ ب٘ دسوطت
بىوَ ْاصامن ب٘ضِ ًٖض نُطًَو ُٖطت بُ بِْ٘ ب٘طُِْ ديَِ دَويََُُْذَنإ ْانات؟.
ٓاسياُْطًإ يُوَدا بضاُْ دووًْا ُٓوَّ ًْؼاْت دَدات ساطت ًُْ ،تُْٗا سووّ
دَسَوَت ًْؼاْذَدا ،بُ َّٙخىدّ َشٗظ وايُ تُْٗا سووناسّ دَسَوَّ ػتُناًْإ يُٙ
جىاُْ ُٓطُسضِ ْاوَوَّ ب٘طُٕ و بَِ نُيَهًؽ بًَت.
دوايٌ ُٓوَّ دََىيظت ب٘ رووسَنُّ خّ٘ بطُسِيَُُوَ دايهِ طىوتِ باسوودٗخت
ثًَٓاضًَت صٗس باؾ بًَت بىوَطتُ تاوَنى ًٓؼُنإ تُواو دَبٔ دواتش ُْٖذيَو
قظُدَنُئُٓ ،وَؾ بضاُْ قظُناِْ َٔ ب٘ ت٘ َُٖىوّ يُ ٓاَ٘رطاسّ صياتش ب٘ ت٘ ًٖضِ
تش ًُْ.
يُوناتُدا ًَٓؽ ديَِ ب٘ خىيَٓذُْوَّ نتًَبُنُ وَى ٓاوّ طُس ٓاطش ُٖيَذَثشِونا ،يُبُس
ديَِ دايهِ طىومت صٗسباػُ دَوَطتِ طىٍَ ب٘ قظُ و ٓاَ٘رطاسيًُناْت دَطشّ.
دوايٌ ُٓوَّ ًٓؼُنامنإ تُواو نشد و قاثُنامنإ ػىػت و ًََضَنَُإ خاوئَ
نشدَوَ ،بُْاضاسّ يُطٍَُ دايهِ داًْؼتِ تاوَنى قظُناِْ بّ٘ بهات ،يُديَِ خّ٘
دََطىت ْاصامن ب٘ضِ َُٓشِٗ صياتش يُ سٗراِْ تش ديَتُْطُِٓ ،و سٗراُْػِ بريدَنُويَتُوَ نُ
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يُطٍَُ ْٓ٘ذَس ديَد٘ؾ بىوّ و قظُّ يُطُيَِ دَنشد ،ثًَِ وايُ ُٓو برينشدُْواُّْ َُٖىوّ
ب٘ ّٖ٘ ُٓو قىتىوَ دَطُسِيَتُوَ.
ْاصامن ب٘ضِ ُٖس يُخَُ٘وَ ُٖطت بُوَ ًًَِْٗٓ ُٓو ْاَاُْ و ُٓو وويَُْٓاُّْ طُس
قىتىوَنُ صٗس يُ ضريِٗنُنُّ َٔ ْٓ٘ذَس دَضًَت؟ُٖ ،س يُخَُ٘وَ خىسثُّ ديَِ
دايطشتىوّ و ديَِ بُ خًَشايًُنِ صٗس يًَذَدات ،تُْاُْت دايهًؼِ ُٖطتِ بُسووخظاسّ
خَُباسّ نشدووَ ،يُبُس بًَتاقُتِ صٗسّ وَى ػًَتًَو سَفتاسدَنُّ و ُٖسضًَْ٘و بًَت
دََُويَت وَى َشٗظًَهِ ٓاطايٌ ٓاساَِ ببًَتُوَ ،نُضِ دَطت ب٘ ُٖسضًًُى دَبُّ
ٓاَاساّ ْاناتُوَ و ُٖس ناسيَو دَنُّ خّ٘ يُبري ْانُّ.
بُج٘سيَو ديَتُْطًًُنُّ تُْطِ ثٌَ ُٖيَضشيىوّ ُٖس ُٓو نات دََىيظت ْاَُ ب٘ ْٓ٘ذَس
بًَٓشّ ،بُيَهى بُ طىٍَ يُدَْط بىوِْ ُٓو ديَُّ ديَىاُّْ نًََُو ٓاساّ ببًَتُوَ ،بَُّٙ
طُيشَهشد ْٓ٘ذَس َاوَيُنِ صٗسَ يُ فُيع بىوى ُٓنتًف ُْبىوَ ،يُٙيُنِ تش دايهِ
ًَٖٓذَ بُخشاثِ يُ ّٙباطِ ُٓو نىسَِّ ب٘ نشدبىوّ وَى ٓارَيًََهِ دسِْذَ دَٖاتُ
بُسضاوّ ،يُبُس ُٓوَ بُُٖسج٘سيَو بىو دامن بُخّ٘ داطشت و ثًَىَْذيِ ثًَىَ ُْنشد.
يًَُْى ُٓو خُياَُْٙدابىوّ ثًَىَْذّ بُ ْٓ٘ذَس بهُّ ياخىد ُْنُّ دايهِ طىوتِ نضِ
ػرييِٓ ديظإ بريت ب٘ نىٍَ سٗيؼت ،نضِ َٔ دَصامن ت٘ ب٘ضِ دٍَ تُْطًت ثًَىيظت
ْانات يًَُِ بؼاسيتُوَ ،دٍَ تُْطِ ت٘ َُٖىوّ ب٘ ُٓو نىسَِيُ ،بُسِاطتِ ُٓو نىسَِ
ْاتىاًَْت رياًَْهِ خ٘ؾ و بُختُوَس ب٘ ت٘ دسوطت بهات ،ت٘ تايُرياْذا َاويت دَبًَت يُو
خاْىوَ نُْ٘دا ريإ بُطُس ببُيت و خضَُتِ باونُ ثريَنُ و خىػهُ بضىنُنُّ بهُيت.
طُيشنُ ت٘ دَيًََت ُٓو نىسَِ َِٓ خ٘ؾ دَويَت نُضِ يُو ناتُّ طىوتىوتُ واصّ
يًَبٗبَُٓ تُْٗا يُى ْاَُػِ ب٘ت ُْْاسدووَُٖ ،سوَى بًًََت ُٓو ُٖسطًض تّ٘ ُْْاطًىَ
ديًَٓابُ ًَٓظتا ُٓو بُدوايٌ رياِْ خ٘يُوَتِ و ًٖض برييَهِ يُ ّٙت٘ ًُْ ،ت٘ؾ بُبٌَ
ٖىدَ يًَشَ خ٘ت ب٘ نُطًَهِ يُو ج٘سَ سووت و قىوت و ثٌَ خىاطُ ثُسيَؼإ نشدووَ.
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نضِ ػرييِٓ ت٘ؾ نًََُو عُقًت بًَُٗٓوَ طُسَ خ٘ت نُطِ صٗس يُوَ باػرت ػايُِْ
ت٘يُ ،بآُويؽ بضًَت نضًَهِ وَى خّ٘ سووت و بشطِ بًًََٗٓت ،ت٘ؾ ديَِ خ٘ت خ٘ؾ
بهُ و وادابينَ ُٓو يُرياْتذا ُٖس بىوِْ ُْبىوَ.
ُٓونات يُديَِ خّ٘ دََطىوت َٔ ًَٖٓذَ ثُيُّ خىيَٓذُْوَّ ُٓو نتًَبُّ ُٖيُ
ُٓويؽ بُ ٓاَ٘رطاسيًُ يُ طُسخ٘ و ُْبشِاوَناِْ سيَطُّ ُْدَداّ بضُُوَ رووسَنُّ
خُّٖ٘ ،س قظُيُنِ دَسنشد دََطىوت ساطت دَنُيت دايهُ طًإ َُٖىو قظُناْت يُ
طىٍَ دَسطشُّٓ ،وَّ ب٘ ُٓوَ بىو خًَشا قظُناِْ تُواو بهات و بطُسِيَُُوَ رووسَنُّ
خّ٘ و نتًَبُنُ تُواو غىيَُُٓوَ.
بُسِاطتِ ُٓو نتًَبُ وَى جادوويُى و طرشيَو وابىو بّ٘ ُٖطتِ َِٓ بُتُواوَتِ ب٘
 ّٙخ٘يَذا سانًَؼابىو ،صياتش طُسدمِ ب٘ ُٓوَ دَضىو دَبًَت ض سووداو طُيًَو و باغ و
خىاطتًَهِ ػاساوَ يُ ًَْى ُٓو نتًَبُدا ْىوطشابًَت ،تُْاُْت َٔ و تُواوّ خُيَهًؽ
يُطُس سووّ صَوّ يُو سووداواُْو باغ و خىاطتاُْ يًٌَ بٌَ خُبُسئ ،نتًَبًَهِ جادويًُ
ُٖسيُطٍَُ خىيَٓذُْوَّ ْاوَنُّ صٗس بُتاَُصسٗيًُوَ خىيًاّ خىيَٓذُْوَيِ نشد.
دايهِ بُسدَواّ بىو يُ ٓاَ٘رطاسيًُ ُْبشِاوَناِْ ًَٓؽ بُجُطتُ يُُٓ ّٙو و سٗح و
طًامن و خُيايَِ يُ ّٙنتًَبُنُ بىوُٖ ،سدَقُو جاسيَو بري و خُيايًََهِ ْىيَِ يُ ٙدسوطت
دَبىوُٓ ،جماسَ خُيايَِ ُٓوَّ دَنشد ت٘بًًََت ُٓو نتًَبُ باغ وخىاطتِ ُٓو دوو نُطُّ
تًادا بًَت؟ ،ياخىد باطِ ض ػتًَهِ تشَ نُ جًٗإ يًٌَ بٌَ خُبُسَ.
يُطٍَُ ُٓوَّ خّ٘ صٗس خىيًاّ خىيَٓذُْوَّ سَٗامن ُٖيُ ،بُ َّٙتاوَنى ًَٓظتا ًٖض
سَٗاًَْهِ بُو ْاوَ بُسضاو ُْنُوتىوَ ،ضٕ٘ تاوَنى ًَٓظتا َٔ ُٓو سَٗاُّْ يُ باصاسدا
ُْبًًٓىَ ،ياخىد ُٓو سَٗاُْ صٗس نُْ٘ و يُ باصاسدا َُْاوَ؟.
دوايٌ ُٓوَ ُٖسضًَْ٘و بًَت دايهِ ٓاَ٘رطاسّ و قظُناِْ خّ٘ تُواونشد و ًَٓؽ بُ
ُٖيَُداوإ خّ٘ طُياْذَوَ رووسَنُّ و دَسطاٍ رووسَنُّ يُطُس خّ٘ داخظتَُٖ ،ىو
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سووْانًًُناِْ رووسَنُّ نىراْذَوَ و طًَ٘ثِ طُس ًََضّ نتًَب خىيَٓذُْوَنُّ
داطريطاْذ.
صٗس بُديكُتُوَ نتًَبُنُّ ُٖيَطشت و يُطُس ًََضَنُّ داْا ،بُػًَىَيُنِ صٗس ثريٗص
طُيشّ نتًَبُنُّ دَنشد و طشْطًُنِ صٗسّ يُُٖ َٔ ّٙبىو ،بُ َّٙتشغ و دووديًَُنِ
صٗسّ ب٘ خىيَٓذُْوَّ نتًَبُنُ ُٖبىو ،دََطىوت ُٖسضًَْ٘و بًَت دَبًَت ُٓو نتًَبُ
غىيَُُٓوَ و دَطتِ يٌَ ُٖيَُٓطشّ.
يُدوايٌ ُٖيَذاُْوَّ بُسطِ نتًَبُنُ صٗس بُثُسٗػًًُوَ دَطتِ بُ خىيَٓذُْوَّ
ثُسِّ يُنُّ نشد و ْىوطشابىو:
ُٓو سَٗاُْ باطِ رياِْ نُطًَهُ نُ َُٖىو نُْذ و ن٘طجُناِْ رياِْ بُدَسدَطُسّ و
ُٖراسّ بشِّ ب٘ ُٓوَّ بطات بُخ٘ػِ ،بُ َّٙنُ طُيؼتُ ن٘تايٌ ريإ بّ٘ دَسنُوت يُ
رياْذا ػتًَو ًُْ بُْاوّ خ٘ػُِٓ ،وَّ يُ ضاسَْىوطِ ُٓودا ْىوطشاوَ تُْٗا ديَتُْطًُ و
يُوَ صياتش ًٖضِ تش بىوِْ ًُْ يُ رياْذا ،يُطٍَُ ُٓوَّ نُوتُ جُْط نشدٕ يُطٍَُ ريإ،
بُ َّٙيُن٘تايٌ ب٘يٌ دَسنُوت ريإ دسٗيُنِ طُوسَيُ.
ًٓرت يُ ُٖسػتًَهذا دسٗ ُٖبًَت ػتًَهِ تًادا ْآًًَََت نُ ْاوّ خ٘ػِ بًَت ،يُبُس
ُٓوَّ ُٓو خ٘ػًًُّ نُ ريإ ثًَؼت دَدات بضاُْ ُٓويؼِ ُٖس بُدسٗ ثًَذاويت ،يُ رياْذا
ُٖسضُْذَ بُطُس دسٗناْذا طُسبهُويت ُٓوا دَبًَت خ٘ت ب٘ دسٗيُنِ طُوسَتش
ٓاَادَبهُيت ،ب٘يُ وَطًُت بًَت ُٖسطًض يُطٍَُ رياْذا َُجُْطٔ ،يُبُس ُٓوَّ يُ
ن٘تايذا ُٖس ُٓو طُسدَنُويَت.
ُٓو نُطُّ ثًًَىايُ يُجُْطهشدٕ يُطٍَُ ريإ طُسنُوتىو بىوَ ُٓوا ُٓونات ريإ
طُوسَتشئ دسّٗ خٍ٘ ًْؼاْذَدات نُ ُٓويؽ َشدُْ ،ب٘يُ يُطٍَُ ريإ بشِٗ ُٖسوَى ضٕ٘
ُٓو دَيُويَت ،رياًَْو ب٘ خ٘ت بزّ ُٖسوَى ضٕ٘ ُٓو ثًٌَ خ٘ػُ ،يُبُس ُٓوَّ يُ
سووبُسِووبىُْوَت يُطُيًَذا ب٘ت دَسدَنُويَت ًٖض ػتًَو ًُْ بُْاوّ طُسنُوتٔ ،بُيَهى
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يُ ن٘تايٌ خايَذا يُبشّ طُسنُوتٔ نُوتٔ ُٖيُ دَنُويتُ ضايَِ ن٘تايًت نُ ط٘سَِنُتُ،
خايَِ ن٘تايٌ ريإ وَطتإ و َشدُْ.
ُٓوَّ ساطتِ بًَت صٗس طُسِاّ يُدووًْا دسٗصْرتّ ُْبًِٓ ُٓو نُطُّ ػايُِْ ػتًَهُ
ثًٌَ ْابُخؼًَت ُٓوَّ ػايُِْ ًُْ ثًَذَبُخؼًَت ،دووًْا صٗس ُْصإ بُطُسَاُْوَ
دَناتُ صاْا ،صٗس صاْاؾ يُبُس ُْخ٘ػِ و ْاخ٘ػِ و ُٖراسّ دَناتُ ُْصإ.
دووًْا صٗس خُوِْ جىامنإ ًْؼاْذَدات بُ َّٙتُْٗا خُوُْ ْاخ٘ؾ و تشطٓانُنامنإ
بُسِاطتِ دًًَََٖٓتُ دّ.
دووًْا سووّ صٗس َشٗظُإ ًْؼاْذَدات نُ وَى ػُيتأْ ،بُ َّٙدووًْا ُٓواِْ نشدٗتُ
َشٗظ و بطشَ يُ َشٗظًؽ بُسصتش بىوُْتُ فشيؼتُ.
ًٓرت سٗراُْ َٔ يُطٍَُ ُٓو َُٖىو دسٗيُ دَجُْطُِٓ ،طُس َٔ بُػهاوّ دَبًًٓت
واَُصاُْ يُ بًَذَطَُٙتِ َٔ بىوَ ،بُيَهى دووًْا دسٗيُناِْ صٗس بًَُٖضٕ ب٘يُ تىاْايٌ
بُسَْطاسبىوُْوَيِ َُْاوَ و ػهظتِ خىاسدووَ.
بُسِاطتِ ناتًَو ضاوّ بُو ووتُطُسطىسًَِٖٓاُْ نُوت يُ ْاخُوَ صٗس ٓاصاسّ ضًَؼت،
بريَهشدَوَ ت٘بًًََت تاوَنى ًَٓظتا ُٓوَّ بُدَطتِ ًَٖٓاوَ ب٘ َٔ ػهظت بًَت ،يُبُس
ُٓوَّ ُٓو ْىوطُسَ ثًٌَ وايُ ت٘ ُٖسضُْذَ بشِواْاَُّ بُسص بُدَطت دًًََٖٓت و
دَويََُُْذ دَبًت ،بُُٓ َّٙواُْ ًٖض ناتًَو ب٘ ت٘ طُسنُوتٔ ْني ،يُبُس ُٓوَّ ناتًَو
ُٓواُْ بُدَطت دًًََٖٓت ُٖطت دَنُيت تًََُُْهِ صٗست يُدَطت داوَ و يُ ن٘تايذا
بُبَِ ُٓوَّ ٓاطاداس بًت و ُٖطتِ ثًَبهُيت دَنُويت.
ُٖسيُو ناتُدا يُطٍَُ خىيَٓذُْوَّ يُنُّ ثُسِّ نتًَبُنُ و برينشدُْوَّ يُ ووتُناِْ
ْىوطُسّ نتًَبُنُ بىوَّٖ٘ ُٓوَّ رياِْ خَِ٘ يُبُسضاو بهُويَت ،يُديَِ خّ٘
دََطىوت ت٘بًًََت ووتُناِْ ُٓو ْىوطُسَ ساطت بًَت؟،ت٘بًًََت تانى ًَٓظتاػِ يُطٍَُ
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دابًَت َٔ يُػهظتذا بزيِ ،يُبُس ُٓوَّ َٔ خّ٘ وَى نُطًَهِ صٗس طُسنُوتىو دَٖاتُ
بُسضاو ،ضىْهى َُٖىو قْ٘اغُناِْ خىيَٓذمن بُطُسنُوتىوّ بشِيىَ و يُ َُٖىو
قْ٘اغُناًْؽ ثًُّ ْايامب ُٖبىوَ.
ُٓوَّ طُيش بىو يُُٓ َٔ ّٙو سَٗاُْ ْاوّ ًٖض ْىوطُسيَهِ يُطُس ًُْ ،دََطىوت
ضٕ٘ دَبًَت ووتُطُيًَهِ يُو ػًَىَ جىاُْ نُطٌَ ُْبًَت خّ٘ بُخاوَِْ بضاًَْت؟،
ُٖسيُبُس ُٓوَ صٗس صياتش بُتاطُوَ بىوّ ب٘ خىيَٓذُْوَّ تُواوّ سَٗاُْنُ و تًَطُيؼنت و
ٓاػهشابىوِْ ًًَُْٗٓناِْ ُٓو ثُستىونُ.
ْاصامن ب٘ضِ يُطٍَُ خىيَٓذُْوَّ ُٖس ديَشيَهِ ُٓو سَٗاُْ بريو خُيايَِ يُ ّٙخّ٘
ْآًًَََت و دَسِوات ب٘ جًٗاًَْو نُ ثشِيُتِ يُ ٓاصاس و ُٓػهُدمُ و َُيُٓتِ ،صٗس ثُسٗؾ
بىو ب٘ خىيَٓذُْوَّ ن٘تا ثُسِّ سَٗاُْنُ.
بُّٖ٘ صٗس برينشدُْوَّ و خُيايَُنامن ب٘ َاوَيُنِ دسيَز َُْتىاِْ تُْاُْت يُنُّ
ثُسِّ سَٗاُْنُ غىيَُُٓوَُٖ...س يُيُنُّ ثُسِدا ْىوطشابىو:
ت٘ يُ رياِْ خ٘تذا ضًت ثًَباػُ ُٖس ُٓوَ ُٖيَبزيَشَ ،ووتُّ ًٖض نُطًَو يُ رياْتذا
َُنُ ثًَؼُواو بُسضاو سووِْ خ٘ت ،يُبُس ُٓوَّ ًٖض نُطًَو يُ ْاخِ ت٘دا ْاريَت،
تاوَنى يُ ٓاصاسَناِْ ْاخِ ت٘ؾ تًَبطاتًٖ،ض نُطًَهًؽ يُريإ بُدّ ْانُّ نًَؼُناْت
ب٘ ضاسَطُسبهات و يُناتِ نًَؼُناْت يُطُيَتذا بًَت ،تُْاُْت دايو و باونًؼت تآُو
ناتُ يُطُيَت دَبٔ نُ تىاْاياْا ُٖيُ دوايٌ ُٓوَ ُٓواًْؽ تًُْات دَنُُٕٖ ،سوَٖا ًٖض
نُطًَهًؽ جىسُٓتِ ُٓوَّ ًُْ نًَؼُت ب٘ دسوطت بهات ُٓطُس دَطتِ خ٘تِ تًادا
ُْبًَت ،يُبُس ُٓوَ يُ رياْذا ُٖسنًَؼُيُنت سووبُسِوو دَبًَتُوَ ُٓوَ بضاُْ ٖ٘ناسَنُّ
تُْٗا خ٘تِ.
ًٓرت طشوػتِ َشٗظًؽ وايُ يُطٍَُ ُٓوَّ خّ٘ ب٘ خّ٘ نًَؼُ دسوطت دَنات ،بَُّٙ
ثُْا ب٘ نُطاِْ دَسووبُس دَبات تا بّ٘ ضاسَطُس بهُُٕٓ ،وا تًَبطُ ت٘ يُو ناسَتذا
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ُٖيَُيت ،يُبُس ُٓوَّ جطُ يُخىدّ خ٘ت نُ خ٘ت ب٘ خ٘ت نًَؼُت دسوطتهشدووَ ًٖض
نُطًَهِ تش ْاتىاَِْ ب٘تِ ضاسَطُس بهات.
يُطٍَُ َُٖىو ُٓواُْػذا بضاُْ ساويَزبهُ بُ َّٙبُقظُّ ًٖض نُطًَهًؽ ُٖيَُُخُيَُتَِ
تُْاُْت دايو و باونًؼت ،ساطتُ ُٓوإ تُْٗا طىودّ ت٘يإ دَويَت بُُٓ َّٙوإ ُٖسطًض
يُ نًَؼُناِْ ْاخِ ت٘ تًَٓاطُٕ و ُٖطت و ْاخ تُْٗا تايبُتُ بُيُى نُغ تُْٗا يُى
نُطًؽ بّ٘ ُٖيُ ثاط٘سدّ ضىوُْ رووسَوَّ بضاًَْت ُٓو نُطُؾ تُْٗا خىدّ خ٘تِ،
فًَشبُ ثاط٘سدّ ْاخت بًُٖض نُطًَو ُْدَيت...يُبُس ُٓوَّ ُٓو نُطُ بُديَِ خّ٘
دَتىاًَْت ياسّ بُُٖطت و ْاخت و بىوْتُوَ بهات.
َٔ يُدوايٌ دايهِ نُ ثاط٘سدّ ْاخِ خّ٘ بُ خ٘ػُويظتُنُّ طُْاسيادا بُج٘سيَو
ياسّ ثًَهشدّ دووًْاّ يُ بُسضاو بىو بُ صاخاوّ خىئَ ،تُْاُْت ًَٓظتا يُناتِ ْىوطًِٓ
ُٓو سَٗاُْ خىدّ خّ٘ وَى دورَِٓ خّ٘ ديَتُ بُسضاو.
خ٘ػُويظتِ ُٓطُس بُسِاطتِ ت٘صيَو َاْاّ ُٖبىوايُ ُٓوا يُ فُسُْٖطِ ووػُناْذا
ػتًَو بُْاوّ دابشِإ بىوِْ ُْدَبىو ،يُبُس ُٓوَّ يُن٘تايذا بًَطىَإ يُنًَهًإ ٓاطشّ
خًاُْ يُديَُوَ دايذَطشيَت و ُٓوَّ تشيؽ يُطٍَُ خّ٘ دَطىتًََِٓ.
يُطٍَُ ُٓوَػذا ت٘ صٗسجاس نًَؼُناْت بُ نُطاِْ تش دَدَيت ب٘ت ضاسَطُس بهُٕ،
ُٓطُسضِ ُٓوإ سَْطُ ُٖويَت ب٘ بذَٕ و يُخُيايَِ خ٘ياْذا وا دادًََْٔ ب٘تًإ
ضاسَطُسنشدووَُٓ ،وا بضاُْ يُْاخِ ت٘دا دَبًَتُ ٓاًَٖهِ طُوسَ تاوَنى يُرياْذا َاويت
ثًَىَّ دَْايًًََٓت.
ُٖسطًض يُرياًْؼتذا يُبُساَبُّ طُوسَتشئ نًَؼُناْت سم ُٖيَُُطشَُٖ ،سضُْذَ ت٘
يُبُساَبُس نًَؼُناْت سم ُٓطتىس بًتُٓ،وا نًَؼُناًْؼت صياتش و صياتش ٓاصاست دَدَٕ و
ت٘يَُت يًَذَطًَُٓوَ.
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دوايٌ خىيَٓذُْوَّ ُٓو ديَشاُْ صٗس طُسّ طىسَِا ُٓو نتًَبُ ُٖسوَى بًًََت يُطٍَُ َٔ
قظُدَنات ،تُْاُْت وا طىَامن بٍ٘ دَضىو ُٓو ْىوطُسَ ذايَِ َِٓ بًًٓىَ و دَطتِ
بُْىوطًِٓ ُٓو سَٗاُْ نشدووَ و طُباسَت بُرياِْ َٔ ْىوطًىيُتِ.
ًٓرت ًَٓؽ يُتاسيهِ رووسَنُّ و خىيَٓذُْوَّ سَٗاُْنُ ًَٖىاؾ ًَٖىاؾ تشغ
ويُسصيَهِ صٗس دايذَطشمتُٓ ،وَ يُٙيُى يُٙيُنِ تش دَْطِ طُواسَّ ُٖوسَنإ و باسإ
باسيِٓ بُيًَضَُ و ض٘يَِ دَوسووبُسّ ظًَٚنَُإ تشغ و يُسصَنَُِ صياتش نشدبىو ،يُطُ ٍَ
ُٓوَّ ُّٓ طاٍَ صطتاُْنُّ صٗس طاسدَ بُتايبُتِ يُو ْاوضُّ ظًَٚنُّ ًَُُّٓ يًَُ نُ
ْاوضُيُنِ صٗس طاسدَ ،نُضِ بُّٖ٘ تشغ و يُسصَنَُُوَ طُسووّ صٗس صوو صوو ووػو
دَبًَت و ْاضاس تاو ْا تاويَو ٓاو دَخَُ٘وَْ ،اصامن ب٘ضِ ًَٖٓذَ تًَٓىوّ دَبًَت؟ ،وَى
بًًََت يُ بًاباًَْهذاّ و تًِٓ طُسَِ خ٘س صٗسّ ب٘ ًَٖٓاوّ.
يُسِاطتذا طُسضِ سَٗاُْنُّ صٗس ُْخىيَٓذٗتُوَ ،بُّٖ٘ صٗس برينشدُْوَنامن ُٓو ػُوَ
َُْضاِْ ضٕ٘ ُٓوَ ناتُ صٗسَّ بُسِيَهشدووَ ،ػُو يُ ًْىَّ ٙيذاوَ و خُسيهُ باْطِ
بُياِْ دَخىيًََٓت.
ديًَٓاّ ُٓو ػُوَ ُٓوَّ صياتش بريّ َٔ طُسقاٍَ دَنات طُْاسيايُ ُٓو نضُ دَبَِ ضِ
بُو ْىوطُسَ نشدبًَت ًَٖٓذَ دٍَ ثشَِ يًٌَ ،يُطٍَُ ُٓوَػذا ًَٖؼتا َٔ َُْضاًَْىَ ْىوطُسّ
ُٓو ثُستىونُ نًًَُ ،صٗس ذُصَذَنشد ُٓو نات بضامن ،بُ َّٙنات صٗس دسَْطِ نشدووَ و
ثًَىيظتِ بُوَ ُٖيُ نًََُو غُوّ.
ًٓرت طًَ٘ثِ طُس ًََضَنُّ نىراْذَوَ و يُطُس طُسيُٓنُّ ثايَهُومت و ُٖس بريّ يُ
ْىوطُسّ نتًَبُنُ دَنشدَوَ.
دَبًَت ُٓو ْىوطُسَ نٌَ بًَت و ْاوّ ضِ بًَت؟ ُّٓ ،طُْاسيا نًًَُ؟.
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دياسَ ُٓو ْىوطُسَ بُدَطتِ ُٓوَوَ تىوػِ طشفتاسّ و دَسدَطُسيًُنِ صٗس بىوَ،
بُدَّ ُٓو خُياَُْٙوَ خُو َِٓ بشدَوَ و خُوّ يًَهُوت ،يُبُياًُْنُدا ناتًَو خُبُسّ
بىويُوَ طىيَِ يًَبىو دايهِ بُدَْطًَهِ بُسص باْطِ دَنات نضِ ُٖيَظُ يُخُو نات صٗس
دسَْطِ نشدووَ ،خًَشا ُٖيَظُ طُيشبهُ َُٓؼُو بُفشيَهِ صٗس جىإ باسيىَ ،دووًْا
َُٖىوّ بُسطِ طجِ ث٘ػًىَ نضِ ػرييِٓ.
ُٓونات خًَش ْٓ٘ذَسّ ٖاتُوَ ياد نُ َُٖىو نات دَيطىوت َٔ صٗس ذُصْانُّ بُفش
بباسيَتًَٓ ،ؽ َُٖىونات يًَِ دَثشطٌ ب٘ضِ ذُصبُ بُفش باسئ ْانُيت؟ ،يُدووًْادا صٗس
نَُٔ ُٓو نُطاُّْ ذُصبُباسيِٓ بُفش ْانُّ.
دَيطىوت ٓاسياُْ طًإ ًَٓؽ ذُصبُ باسيِٓ بُفشدَنُّ ،بُ َّٙناتًَو بُفش دَباسيَت
َايَُنُّ ًَُُٓ صٗس طاسد دَبًَت تىاْايٌ نشِيِٓ ط٘ثاٍ بامشإ ًُْ خىػهُ بضىونُنُّ و
باونِ بُسطُّ طُسَا ْاطشٕ ،ب٘يُ ناتًَو بُفش دَباسيَت ْاضاس خىػهُ بضىونُنُّ يُ ًَْى
بُتاِْ طُسّ دَنُيُٓوَُٓ ،ويؽ تاصَ فًَشَ قظُ بىوَ بُسدَواّ دَيًََت باونُ ًَٓظتا
دووًْا خ٘ ػُو ًُْ ب٘ضِ ْابٌَ يُريَش بُتاًُْنُدا بًَُُ دَسَوَ؟.
ًٓرت ناتًَو طىيَِ يُوَ قظُيُ ببًَت ضٕ٘ ديَِ بُ بُفش باسئ خ٘ؾ بًَت َٔ ،ياسّ
ػُسَِبُفش بهُّ خىػهُ بضىنُنُػِ يُ تشطِ طُسَا بُدسيَزايٌ سٗر يُريَش بُتاٌْ دابًَت،
بُٓ َّٙاسياُْ طًإ ت٘ طىيٌَ َُدَّ ُٓو ناتُّ ٖاوطُسطريميإ نشد ُٖسدوونُإ َىوضُّ
بامشإ دَبًَت ُٓوَ نات دَتىاْني ط٘ثاٍ باؾ بهشِئ و خَ٘إ ديَد٘ؾ بهُئ.
دوايٌ ُٓوَ ُٓو قظُيُّ بُبري ٖاتُوَ ُٓطُسضِ ثًَؼرت صٗس ديَد٘ؾ دَبىوّ بُباسيِٓ
بُفش بًَُٓ َّٙظتا ًٖض ديَد٘ؾ ًِْ ،تُْاُْت بُبري نشدُْوَّ يُ خىػهُ بضىونُنُّ
ْٓ٘ذَس يُ ْاخُوَ دَْطًَهِ غُسيبِ ٖاتُ طىيَِ دَطتِ بُ طشيإ نشد تا ُٓو سادَيُّ
ضاوَنامن طىس ُٖيَطُسِإ.
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دايهِ بُسدَواّ باْطِ دَنشّ ،تآُو ناتُّ ُٖيَظاّ و ضىوَُ دَسَوَ بًًِٓ دووًْا
يُى ثاسضُ يُ بُفشّ طجِ داث٘ػشاوَ دَْطِ ج٘سَٖا بايَٓذَ ديَتُ طىيَضهُّ.
يُوناتُدا دايهِ طىوتِ خًَشا ْاُْنُت غ٘ دَضني ُْٖذيَو ياسّ ػُسَِ بُفش يُطٍَُ
نُطُ ْضيهُنامنإ دَنُئ و ناتًَهِ خ٘ؾ بُطُس دَبُئ و دواتش دَطُسِيَُٓوَ ػاس.
ُْخًَش دايهُ َٔ ْاتىامن بًَِ ب٘ػُسَِ بُفش ،دَسطِ صٗسّ يُطُس بُجٌَ َاوَ دَبٌَ
تُواويإ بهُّ ،يُسِاطتذا َٔ دَسطِ ُْبىو بُ َّٙبٍُٖ٘ برينشدُْوَّ يُ بَُٓايَُ ْٓ٘ذَسو
خىيًاٍ خىيَٓذُْوَ نتًَبُنُ بًاْىوّ دَسغ خىيَٓذمن ًَٖٓايُوَ.
دايهُ ُّٓ ت٘ ُْتطىت يُى َاْط يًَشَ دًًَََُٓوَ َٔ ،ذُصْانُّ وا صوو بطُسِيَُٓوَ
ػاس.
نضِ ضِ سوويذاوَ و ثًَؼرت ت٘ صٗس ذُصت بُ ػُسَِ بُفش و بُفش باسئ دَنشد ُّٓ
ًَٓظتا ضِ بىوَ ذُصّ ثًَٓانُيت؟ُٖ َٔ ،س يُبُس تَُ٘ دَيًََِ دَطُسِيَُٓوَ ػاس ُٖطت
دَنُّ يًَش ديَت تُْط بىوَ.
ُْخًَش دايهُ َٔ يًَشَ صٗس ديَد٘ػِ و خُسيهِ دَسطُنامن دَمب و دََُويَت يُ
رووسَنُّ خّ٘ تًُْامب و تادَسطُنامن تُواو دَنُّ ذُصْانُّ يُرووسَنُّ خّ٘ بًَُُ
دَسَوَ.
صٗسباػُ نضِ ػرييِٓ ًَٓؽ يُناتِ رََُناْذا خىاسدْت ب٘ دًََُُٖٓ رووسَنُت ت٘
خُسيهِ ناسّ خ٘ت بُ ًَُُٓ ،دوايٌ ًْىَسِٗ دَضًُٓ دسَوَ ت٘ بُتًُْا يُ َايَُوَ
دًًَََٓتُوَ.
ُٓو سٗرَ َُْضاِْ ضٕ٘ ْاِْ ًْىَسِّٗ خىاسد و ضىوَُوَ رووسَنُّ خّ٘ ب٘ تُواو
نشدِْ نتًَبُنُ ،نُتاَُصسٗيِ ب٘ صآًِْ ًًَُْٗٓناِْ ًَْى نتًَبُنُ ديَُِ صٗس بُتىْذّ
دَطىػِ.
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بُُٖسذاٍَ دوايٌ طُسِاُْوَّ ب٘ رووسَنُّ خّ٘ دووباسَ دَطتِ بُ خىيَٓذُْوَّ
نتًَبُنُ نشد ْىوطشابىو:
تُواوّ سووداوَناِْ ُٓو سَٗاُّْ بُسدَطتِ ت٘ ساطتًُ و ًٖض ػتًَهِ خُيايَِ تًادا
ًُُْٖ ،سب٘يُ ْىوطُس ًٖض ناتًَو ُٖويَِ بَٚونشدُْوَّ ُٓو سَٗاُّْ ُْداوَ ،يُو سَٗاُّْ
ريَشدَطتِ ت٘ تُْٗا يُى ْىوطدُ ُٖيُ ُٓويؽ ُٓوَّ بُسدَطتِ ت٘يُ.
ًًَُْٗٓناِْ رياِْ َٔ صٗس دووسو ق٘ئ يُطٍَُ ُٓوَّ تًَطُيؼنت يًٌَ صٗس صَمحُتُ،
ُٖسوَٖا باوَسِنشدٕ و بُسطُطشتِٓ ًًَُْٗٓناًْؽ صٗس ُٓطتَُُ.
َٔ يُريامنذا ُٖسدَّ ب٘ ديَد٘ػِ دَوسوبُسّ ُٖويَُذاوَ ،تآُو ناتُّ َٔ خّ٘ يُ
ديَد٘ػِ بًَبُؾ بىوّ.
ب٘يُ ُٓو سَٗاُْػِ بَٚوُْنشدٗتُوَ َُْىيظتىوَ بُ ّٖ٘ ُٓو سووداواُّْ ريامن ًٖض
نُطًَو ديَتُْط بهُّ ،يُبُسُٓوَ ُٓو سَٗاُْ و ًًَُْٗٓناِْ ْاو ُٓو سَٗاُّْ خظتُ ريَش
ٓاوَوَ ،تاوَنى ضٕ٘ َٔ يُ رياْذا ووٕ دَمب ٓاواؾ ًًَُْٗٓنإ و سووداوَناِْ ريامن ووٕ
بنب.
ُٓوَّ ساطتِ بًَت ْاَُويَت ًٖض نُطًَو بُو خَُُ طُوساُّْ يُديَِ َٔ دايُ بضاًَْت و
بُ ٖ٘يُوَ دٍَ تُْط ببًَت ،يُبُس ُٓوَّ يُريامنذا واْاصامن ًٖض نُطًَو بُّٖ٘ َُٓوَ دٍَ
تُْط بىوبًَتْ ،اَُويَت ًٖض نُطًَهًؽ بُّٖ٘ َُٓوَ ديَِ تُْط بهات.
صٗسطُيشّ يُبرينشدُْوَّ ُٓو ْىوطُسَ ديَت ،ضٕ٘ ًٖض نُطًَهِ يُ رياًْذا ديَتُْط
ُْنشدووَ؟ ،باوَسِْانُّ يُ جًٗاْذا نُطًَهِ يُو ج٘سَ ُٖبًَت نُ ًٖض ناتًَو ديَِ نُطِ
ُْػهاْذبًَت و ديَِ ًٖض نُطًَهِ تُْط ُْنشدبًَتَ ًَُُّٓ ،شٗظ يُ ًَٓظتادا ُْى ُٖس ديَِ
َشٗظُنإ دَػهًَٓني بُيَهى بطشَ طُس يُدَطتُإ بًَت ًَٓظهُناِْ طًاًْؼًإ
دَػهًَٓني ،سَٗاًَْهِ صٗس طُسْخ سانًَؼُ بَُُٙوَ خىيَٓذُْوَّ تاّ و ضًَزّ صياتشّ
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ريامن ثًَذَبُخؼًَت و ًَٖىاؾ ًَٖىاؾ خىيًاّ تُواو نشدًِْ دَطاتُ يىتهُّ ذُصوو
ٓاسَصووَنامن ،طُسطاّ بىوٕ و برينشدُْوَّ يُ ووتُنإ ْاخِ طىوتاوّ ُٓو ْىطُسَّ ب٘
بُدياسدَخات.
صٗس سَٗاِْ ْىوطُساِْ تشّ خىيَٓذٗتُوَ َُٖىوّ بُذُصوٓاسَصووّ ْىوطُسَنُّ
ْىوطشاوَ ،بُُٓ َّٙو سَٗاُْ ثًَذَضًَت يُْاخُوَ ووػُناِْ ْىوطًبًَتْ ،اخًَو يُدَطت
تايَِ و َُيُٓتًُناِْ ريإ وَى طشِنإ وايُُٖ ،سيُطُسَتايٌ ٓاصاسَناِْ ُٓوَوَ ْاخِ
ًَٓؼِ طىوتاْذ ،نُضِ خ٘ َٔ تاوَنى ًَٓظتا ػتًَهِ ُٓوتّ٘ ُْخىيَٓذٗتُوَ بَُؼًَىَيُ
ُٖطت بُْاخِ طىوتاوّ ُٓو ْىوطُسَدَنُّ.
يُنٌَ يُ ووتُناِْ تشّ ْىوطشابىوُٓ :وَّ بُطُسَإ ديَت َُٖىوّ ضاسَْىوطُ،
بُسيُدايو بىومنإ بَ٘إ ْىوطشاوَ ،ضاسَْىوغ وَى طًَبُسّ ػًَىَّ خَ٘إ وايُ
ُْػًَىَّ دَط٘سِيَت ُْ يًَؼُإ جًادَبًَتُوَ.
يُطٍَُ ُٓوَػذا ُْٖذيَو سووداو دَطتِ خَ٘اِْ تًادايُ ،بُ َّٙصٗسبُّ سووداوَنإ
صٗس يُثًَؽ ًَُُٓوَ بشِياسّ بىوًْإ يُطُس دساوَ ،ب٘يُ يُوَّ نُ ُٖتُ خ٘ت صٗس صياتش
َاْذوو َُنُ ،ريإ ضِْ٘ دَويَت بُّ ػًَىَيُ يُطُيَِ طىصَسبهُ ،نُضِ بُداخُوَ َٔ و
تُواوّ َشٗظايُتِ ُٓوناتُ ُٖطت بُو ساطتًُ دَنُٕ نُ فشيؼتُّ سٗح نًَؼإ
دَبًٓٔ...
تاوَنى ًَٓظتا ُٓو سَٗاُْ دَخىيَُُٓوَ و تًَريِادًَََِٓ ًٖضِ يًَتًَٓاطُّ ،نُ ُٓو
ويَٓاُّْ ْاو قىتىوَنُ ض ثًَىَْذيُنِ بُو ْىوطًٓاُْوَ ُٖيُ ،تُْاُْت تاوَنى ًَٓظتاؾ
ْاصامن ْىوطُسّ ُٓو سَٗاُْ نًًَُ ،بُ َّٙديًَٓابىوّ يُوَّ تاوَنى ن٘تايٌ سَٗاُْنُ
بُسدَواّ مب طُسَ داويَو دَطت دَخُّ و يُ َُٖىو ًًَُْٗٓناًْؽ دَطُّ.
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يُو باسوودٗخُػذا صٗس دوو دٍَ و ْآاطىودَّ ،يُبُس ُٓوَّ يُطُسَتاٍ سَٗاُْنُدا
ٖاتىوَ ُٓطُس تشطِ يُوَ ُْبىوايُ خُيَو بُّٖ٘ ٓاػٓابىوٕ بُخَُُناِْ َٔ ديَتُْط
دَبٔ ُٓوا سَٗاُْنُّ بَٚو دَنشدَوَ.
ووسدَ ووسدَ يًَُْى ُٓو برينشدُْواُْدا ْكىوّ دَبىوّ و جاس جاسيؽ ْٓ٘ذَس و
خًَضاُْنُيِ بُبريدَٖاتُوَ ُٓوَؾ ًَٖٓذَّ تش ديَتُْطِ و قُيُقًُنِ َِٓ صياتش دَسنش،
يُٙيُنِ تشيؽ بًَذَْطِ ًَْى ظًَٚنُ و بىوِْ ُٖوسَ سَؾ و ضًَهُٓناِْ ٓامسإ تُْطِ
ثٌَ ُٖيَضشٍ بىوّ.
بٍُٖ٘ َُٓاُْوَ نتًَبُنُّ ب٘ َاوَيُى داخظت و بُتاطُ و طىَاًَْهِ صٗسَوَ طُيشّ
دَنشد و يُ ديَِ خّ٘ دََطىوت دسيَزَ بُخىيَٓذُْوَّ بذَّ ياخىد يُ ػىيَِٓ خّ٘
دابًَُُٓوَ و بضِ بُدوايٌ ناسّ خَُ٘وَ ،يُثاٍَ ُٓوَػذا دََطىوت باػُ رياِْ خُيَهِ
بَُٔ ضِ ب٘ضِ ديَِ خَِ٘ ثًَىَ تُْط بهُّ ،نُضِ ُٖسضُْذَّ دَنُّ ْاتىامن دَطت
بُسداسّ خىيَٓذُْوَ ببِ ،بٍُٖ٘ ُٓوَ ٓاػٓايُتًُّ يَُاوَيُدا يُطٍَُ ُٓو سَٗاُّْ
ثُيذانشدووًََٓ ،ظتا يُو ْاوضُ ضٍَ٘ و بًَذَْطُ بّ٘ وَى ٖاوسِيًَُنِ يًَٗاتىوَ ،تُْاُْت
ُٓوَ َاوَيُّ دَطتِ يُ خىيَٓذُْوَّ بُسدا ُٖطتِ بُتًُْايًُنِ صٗسنشد ،يُديَِ خّ٘
دََطىوت سَْطُ ُٓو سَٗاُْ باػرت ريامن بط٘سِيَت ،ب٘يُ دَطتِ بُخىيَٓذُْوَّ نشد و
ُٓجماسَ نُومتُ ًَْى ْاوَسِٗنِ سَٗاُْنُ.
ًَٓظتا طايَِ  2691صايًُٓ ضريِٗنِ رياِْ ْىوطُس يُطٍَُ ضاسَْىوطُنإ و
سووداوَناِْ ُٓو طايَُ دَطت ثًَذَنات ،يُػاسٗضهُ ثشدٍَ نُ يُنًَهُ يُ ػاسٗضهُ جىإ
و ساصاوَناِْ نىسدطتإُٓ ،طُسضِ ُٓو ػاسٗضهُيُ طُس بُنىسدطتاُْ بُ َّٙطٌَ ًًًَُتِ
جًاواص(نىسد و عُسَب وتىسنُإ) تًايذا دَرئ.
ُّٓ طاٍَ بُٖاسيَهِ صٗس خ٘ػِ ُٖيُ و ثشدٍَ بُّٖ٘ ُٓوّ خاوَِْ صيٌَ بضىنُ و
جىاًُْنِ بٌَ ويَُٓيُ خُيَهِ ب٘ ًَٓشَ ديَُٓ طُيشإ و ُّٖ ناتًَهِ خ٘ؾ بُطُس دَبُٕ
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ًَُٖؽ ُٓو نُطاُّْ خىيًاّ ساونشدِْ َاطًإ ُٖيُ خ٘يإ بُسِاونشدُْوَ خُسيو
دَنُٕ.
خُيَهِ ثشدٍَ رياًَْهُ صٗس طادَ و طاناس بُطُس دَبُٕ و يًَشَ يُ ديَد٘ػًذا نُغ يُ
نُغ دَويََُُْرت ًًُْٖ ،ض نُطًَهًؽ يُطٍَُ نُغ سم و بىغضو نًُّٓ ًُْ ،يًَشَ َُٖىو
نُطًَو بُج٘سيَو يُ ج٘سَناِْ ريإ ديَد٘ػَُ ،شظُنإ دٍَ و دَسووًْا صٗس ٓاطىودَيُ و
َُٖىوػتًَهًؽ بُباػِ سيَطُدَنات ،تُنُٓي٘ريا بَُؼًَىَيُ ثًَؼهُوتىو ًُْ ب٘يُ
َشٗظُنإ َُٖىو ناتُناِْ خ٘يإ يُطٍَُ خًَضإ و َاٍَ و َٓذايَُناًْإ بُ خ٘ػِ
بُطُسدَبُٕ ،جطُيُوَؾ دساوطًًَُنإ ًٖض ناتًَو طُس يُيُنرت ْابشِٕ و َُٖىو ػُويَو
طُسداِْ يُنرت دَنُٕ.
ُٓوَّ طشْط بًَت ُٓوَيُ يُو بُٖاسَ خ٘ػُدا و يُو نُؾ و ُٖوا جىاُْدا يُ ًَْى
ضشيهُ ضشيهِ بايَٓذَ دَْط خ٘ػُنإَ ،اّ امحذ نُ نُطًَهِ ْاطشاوّ ػاسٗضهُّ
ثشديًَُ يَُُٓشِٗدا خًَضاُْنُّ بُٖاتِٓ َٓذايًََو ب٘طُس دووًْا فشاواْرت دَبًَت.
َُٓشِٗ بُسيُوَّ َاّ امحذ ب٘ طُس ناس بضًَت خًَضاُْنُّ بُْاوّ َُنًُ باسوودٗخِ
تًَو دَضًَت و ،يُبُس ُٓوَ َاّ امحذ بُ خًَشايٌ بُدوايٌ ثًُ بُطٌَ دادَضًَت ،نُ ثًُ
بُطٌَ يُو ٓاوايًُدا َاَاِْ دَنات و يُ بىاسَنُّ خ٘يذا صٗس ػاسَصا و يًَٗاتىوَ.
بُخًَشايٌ بَ٘ايَُوَ دَطُسِيَُٓوَ ب٘ ُٓوَّ دايهُنُ و َٓذايَُنُ سصطاسبهُٕ ،بُُٖ َّٙس
صوو ثًُ بُطٌَ بُ َاّ امحذ دَيًََت رياِْ َٓذايَُنُت يُ َُتشطِ دايُ ُٓطُس َُتشطِ ب٘
طُس دايهُنُؾ دسوطت ُْنات صٗسباػُ.
يُوناتُدا َاّ امحذ بُ خٍ٘ و داسجطُسَنُّ يُ ذُوػُّ َايَُنُيذا ،نُثشِيُتِ يُ
داسّ جىإ و طىيَِ بٕ٘ خ٘ؾ ًَٖىاؾ ًَٖىاؾ ٖاتىوض٘ دَنات و يُبُسدَّ خ٘يُوَ
بُسدَواّ دووعا دَنات دَيًََت خىدايُ خًَضإ و َٓذايَُنُّ بُ طاغ و طَُُٙتِ
بًَببُخؼُوَ ،دَطتُنامن يُ باسَطاٍ ت٘ دإ يُو ْاسَذُتِ و ُْٖاَُتًُ و ديَتُْطًًُ
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سصطاسّ بهُُٖ ،سوَى ضٕ٘ رياْت ب٘ ُٓو خُيَهُ خ٘ؾ نشدووَ...بُسطِ جىاِْ بُٖاست
بُو ػاسٗضهُيُداوَ ،خىدايُ ٓاواؾ ناَُساِْ و خ٘ػٌ ب٘ ديَِ وخاُْوادَنُّ بطُسِيَُٓوَ،
بُ٘ٓوَّ ًَُُٓؾ وَى ُٓو َُٖىو خُيَهُ بتىاْني ُٓو بُٖاسَ جىإ و خ٘ػُ بُديَد٘ػِ
بُبُختُوَسّ و ناَُساِْ بُسِيَبهُئ.
ُٓطُسضِ َاّ امحذ خاوَِْ دوو نىسِ بُْاوَناِْ (غُسيب و حمُذ)َ،طٌَ نض
بُْاوَناِْ(خُدجيُ و ُْسَني و ُٓرئ)َ ،بَُ َّٙاّ امحذ بُّٖ٘ ُٓوَّ خًَضاُْنُّ و
َٓذايَُنُّ باسوودٗخًإ باؾ ًُْ فشًََظو يُ ضاوَناِْ ساْاوَطتًَت و بُسدَواّ بُ
دَطتُ ثشِ دووعاناِْ دَثاسِيَتُوَ و دَيًََت خىدايُ خًَضإ و َٓذايَُنُّ بُ طَُُٙتِ
ثًَببُخؼُوَ.
ُٓو سٗرَ يُبُياًُْنُيُوَ تاوَنى طُيؼتُ دََُو ًَٓىاسَ َاّ امحذ ُْيذَصاِْ نات
ضٕ٘ سيَذَناتًٓ ،رت خ٘س ٓاوابىوٕ ْضيو دَبًَتُوَ و بايَٓذَناًْؽ بُو خ٘سانُّ بُدسيزاّ
سٗر ب٘ بًَضىَناًْإ ثُيذاياْهشدووَ بُ ديَد٘ػِ ب٘ ًَُْٖٚناًْإ دَطُسِيَُٓوَ و
باوَنُناًْؽ يُ دوايٌ ػُنُتِ و َاْذويًُتِ ناسنشدٕ بُ خىاسدُْناِْ دَطتًإ ب٘
َايَُوَ دَطُسِاُْوََُٖ ،ىو نُغ بُ ديَد٘ػٌ دَيشِواًُْ خ٘س ٓاوابىوٕ ،يُبُس ُٓوَّ
َُٖىويإ دَصأْ يُ دوايٌ خ٘س ٓاوابىوٕ ُْٓذاَاِْ خًَضإ َُٖىويات تًَهشِا يُطُس
طفشَّ ْإ خىاسدٕ ن٘دَبُٓوَ و يُ ثاٍَ ْإ خىاسدٕ نات و طاتُ خ٘ػُناًْإ بُسٍَ
دَنُٕ و َاْذوويُتِ ُٓوَ سٗرَ يُ يُػًإ دَسدَنُٕ.
َاّ امحذ يُطٍَُ بًًِٓٓ ُٓوَ دميُْاُْ صياتش و صياتش ديَتُْطِ دايذَطشت و بريّ يُوَ
دَنشدَوَ ت٘ بًًََت ًَٓؽ وَى ُٓوإ جاسيَهِ تش بتىامن يُطٍَُ خًَضاُْنُّ و َٓذايَُنامن
يُطُس يُى طفشَ ن٘ببًُٓوَ و وَى جاسإ ْإ غ٘ئ و ديَد٘ؾ ببني ،وَى َُٖىو جاسيَو
رُْ جىاُْنُّ يُباوَؾ بطشّ و باطِ َاْذوويُتِ سٗرَنَُِ ب٘ بهُّ ،دوايٌ ُٓوَ
ُٓويؽ بُقظُ خ٘ػُناِْ بتىاًَْت ُٖسضِ َاْذوو بىوُْ يُيُػِ دَسبهات.
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ُٓوَّ ساطتِ بًَت خًَضاِْ َاّ امحذ يُنًَو بىو يُ ُٖسَ رُْ باؾ و ضانُناِْ
ػاسٗضهُّ ثشدٍََُٖ ،ىو نُطًَو بُ رُْ فشيؼتُنُّ ثشدٍَ باْطِ خًَضاِْ َاّ امحذيإ
دَنشدُٓ ،طُسضِ َاّ امحذ يُ سووّ ٓابىوسيُوَ ُٖراستشئ نُطِ
ػاسٗضهُنُيُ...يُطٍَُ بىوِْ خًَضاًَْهِ وا َُٖىو خُيَو بطشَ دَويََُُْذَناِْ
ػاسٗضهُنُ ٓريَيًإ ثًَذَبشد.
ووسدَ ووسدَ يُطٍَُ تاسيو بىوِْ دووًْا خُّ و خُفُتَُاِْ َاّ امحذ صيادٍ دَنشد،
ُٖسوَى ضٕ٘ ووسدَ ووسدَ تاسيهِ سووْانِ صَوّ يُْاو دَبشدٓ ،اواؾ تًِٓ ٓىًََذَناِْ
َاّ امحذّ يُْاو دَبشد ،تآُوناتُ نُ تانُ تشوطهًَو و ٖاوسِيَِ ُٓو بُدسيَزايٌ ُٓوَ
َاوَيُ خ٘س بىو ُٓوَيؽ يُ ػُودا جًًََٗؼت و تًُْا َايُوَ.
ُٖسجاسيَو َاَاُْنُ دَٖاتُ دَسوَ و بُْآىًََذيًُنِ صٗس طُيشّ َاّ امحذّ دَنشد
صياتش و صياتش ٓىًََذَناِْ َاّ امحذّ يُْاودَضىو ،يُوناتُدا بريّ يُوَ دَنشدَوَ ت٘
بًًََت جاسيَهِ تش بتىامن رُْ خ٘ػُوطتُنُّ يُباوَؾ بطشَُوَ ،ت٘بًًََت جاسيَهِ تش ُٓو
ببًَتُوَ ثؼت و ثُْايٌ َٔ ،يًَشَدا َُطُيُنُ يُدَطت داِْ رُْنُ ًُْ َاّ امحذّ
ًَٖٓذَ خَُباس نشدووَ ،بُيَهى َُطُيُنُ ُٓوَ بىو ُٓو َُٖىو خ٘ػُويظتًُ و عًؼكُّ
ب٘ رُْنُّ ُٖيُتِ ضٕ٘ جاسيَهِ تش ُٓو َُٖىو خ٘ػُويظتًُّ ُٓو بُنُطًَهِ تش بذات
و ضٕ٘ جاسيَهِ تش رًَْهِ تش يُباوَؾ بطشيَتُوَ.
ًٓرت َاّ امحذ بُدَّ ُٓو خُياَُْٙوَ تُواوّ ُٓو ػُوَ بُ ٖاوسٍَِ بىوٕ يُطٍَُ َاْط و
ُٓطتًَشَنإ و دَطتُ بُدووعاناًُْوَ بُسدَواّ بىوُٓ ،وَ ػُوَّ بُٖاس بُّٖ٘ ُٓوَّ
ُٖوا طاَايًََهِ جىإ و خ٘ؾ بىو تُواوّ ُٓطتًَشَنإ و ٓامسإ و َاْطًؽ بُ جىاِْ و
دسَوػاوَيًُنُيُوَ بُجىاِْ دَتىاْشا ببًٓرييَت.
يُو ػُوَدا َاّ امحذ ًَٖٓذَ طشيابىو ضاوَناِْ طىس ُٖيَطُسِابىوٕ ،ػُو طُيؼتُ
ًْىَّ دَْطِ ٓارَيَُ ج٘ساو ج٘سَنإ دووًْاٍ ثشِنشدبىوُٖ ،سنُ صاِْ دَطا نشايُوَ و
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نُطًَو بُدَْطًَهِ بُسص ٖاواسّ نشد َاّ امحذ َاّ امحذ يُو طتاتُدا َشدٕ ب٘ َاّ امحذ
ُٖسصاس جاس خ٘ػرتبىو ،يُطٍَُ ُٓو ٖاواسنشدُْدا بُج٘سيَو تاطا تىاْاّ وَطتاِْ يُطُس
ُٓرْ٘ناِْ َُْاو نُوت ،خًَشا بريّ ب٘ ُٓوَضىو نُ رٕ و َٓذايَُنُّ يُدَطت دابٌَ و ًٓرت
رياًْؽ ب٘ ُٓو ن٘تايٌ ٖات.
دوايٌ ُٓوَّ ُٓو نُطُّ ٖاواسّ دَنشد يُ َاّ امحذ ْضيو بىويُوَ و طىوتِ َاّ
امحذ َىرداُّْ بُسَّ خىايٌ طُوسَ نضًَهِ جىاِْ ثٌَ بُخؼًتَ ،اّ امحذ بُطشياُْوَ
طىوتِ ُّٓ رُْنُّ رُْنُّ ضِ بُطُس ٖات؟.
ًٖض خَُت ُْبَِ َاّ امحذ خىدايٌ طُسوَ ُٖسدوونًاِْ بُ طاغ و طَُُٙتِ
ثًَبُخؼًتُوَ.
يُوناتُدا يَُ ّٙاّ امحذ يُ دووًْادا ًٖض ػتًَو وَى ُٓو ُٖوايَُ خ٘ؾ ُْبىوًٓ ،رت
يَُُودوا فشًََظهُناِْ يُ فشًََظهِ ديَتُْطًًُوَ ب٘ فشًََظهِ ديَد٘ػِ ط٘سِدسا ،دٍَ يُ
ديَتُْطًُوَ ط٘سِدسا ب٘ ديَد٘ػِ و بُٖاسيَو ب٘ ُٓو بىو بُدوو بُٖاس.
ُٖسضًَْ٘و بًَت خّ٘ ن٘نشدَوَ و خٍ٘ طُياْذَ رُْنُّ يُطٍَُ دووباسَ
ػادبىوُْوَّ بُرُْنُّ بُطَُُٙتِ ،فشًََظو وَى يًَضَُّ باسإ يُ ضاوَناِْ دَٖاتُ
خىاسَوَ ،ناتًَو رُْنُػِ ضاوّ بُ ثًاوَنُّ نُوت بُو ذايَُوَ ُٓويؽ بَُُٖإ ػًَىَ
ديَ٘ثِ فشًََظهُنإ ثًًََىّ ضاوَناِْ داطشت.
ًٓرت بُدَّ طشياُْوَ يُنرتيإ يُ باوَػهشد وَى بًًََت ُٓواُْ ضُْذئ طايَُ يُ ًَْى
عًؼكًَهِ صٗس وَى طشِناُْنإ طشِدَطشٕ و ًَٓظتاؾ بُيُى طُيؼتىوٕ ،دَبَِ ُٓوَ ض
ج٘سَ خ٘ػًًُى بًَت؟ًٖ ،ض نُطًَو يُو خ٘ػًًُ تًَٓاطات تُْٗا ُٓو نُطاُْ ُْبٔ نُ
بُسِاطتِ يُنرتيإ خ٘ؾ دَويَت و ن٘يَٓادَٕ تاوَنى بُيُنرت دَطُٕ.

91

//

محمد تحسين حسين

دوايٌ ُٓوَّ ُٓو دووخ٘ػُويظتُ بُػادّ و ناَُساِْ بُيُى طُيؼتُٓوَ بشِياسياْذا
ْاوّ َٓذايَُنُيإ (ػادّ) بًَت ،يُبُس ُٓوَّ جاسيَهِ تش خ٘ػِ و ػادّ طُسِايُوَ ًَْى
ُٓو بَُٓايَُ.
ًٓرت دوايٌ ُٓوَ رياًَْهِ ْىٍَ ب٘ َاّ امحذ و رُْنُّ بُٖاتِٓ ػادّ ب٘ دووًْا
دَطت ثًَذَنات و دَطت دَنُٕ بُ خ٘ػُويظتِ دَسبشِئ ب٘ َٓذايَُ ْىيًَُنُيإ.
ػادّ تابًًََت نضًَهِ جىإ و خشثٔ و سيَو و ثًَو بىو ،نضًَو نُ وَى فشيؼتُ بُدياس
دَنُويَت و يُو تَُُُّْ ُٓودا جطُيُ ط٘ص و ًَٗشَباِْ صياتش ًٖضِ تش بُدّ ُْدَنشا.
ػادّ يُطٍَُ ْاص و خ٘ػُويظتِ دايو و باونِ طُوسَ دَبًَت و ط٘ساْهاسّ بُطُس
رياِْ داديَت و تا بًًََت جىإ و سيَو دَبًَتًٓ ،رت ػادّ دواْضَ طايَِ تَُُِْ بُسيَهشد،
ُٓطُسضِ َٓذاٍَ يُو تَُُِْ ُٓودا خاوَٕ جُطتُيُنِ صٗس طُوسَّ ًُْ ،بُ َّٙػادّ
خاوَِْ باَٙيُنِ بُسص و جىإ و خشثٔ بىو ،نُ ُٓو باَٙيُّ ُٓو ُٖسطًض يُ تَُُِْ خّ٘
ُْدَضىو.
ًٓرت ُٓو نضُ ُٓو فشيؼتُيُ ًُْ نُ بَُٓذايَِ دَبًٓشآُ ،طُسضِ ُٓو وَى فشيؼتُيُى
ٖاتُ طُس دووًْا نُضِ ػادّ ًَٓظتا تُواو ط٘سِدساوَ.
ػادّ بُّٖ٘ ُٓو سَفتاس و جىاًًُْوَّ ُٖيبىو جطُيُوَّ نُطًَهِ صٗسضاو يُدَس
دَسضىو يُطُ ٍَ دايو و باونِ صٗس خشاث بىو ًٖض ٓاَ٘رطاسيًُنِ ُٓواِْ يُ طىيَضهُ
ُْدَطشتُٖ ،سوَٖا ُٖس سٗرَ و يُطٍَُ نىسِيَو ثًَىَْذّ خ٘ػُويظتِ دَبُطت و واصّ
يًَذًََٖٓا.
يُبُس ُٓوَّ َاّ امحذ نُطًَهِ ديٓذاس و ثًاوضانِ ػاسٗضهُّ ثشدٍَ بىوًَٓ ،ظتا
يُبشّ ُٓوَّ دووعاّ تَُُٕ دسيَزّ ب٘ نضهُّ بهات دووعاٍ ُٓوَّ دَنشد ضُْذ صووَ
خىداّ طُوسَ تَُُِْ يًَبظًًََٓتُوَ سٗذِ نضهُّ ب٘ خٍ٘ بباتُوَ.
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َاّ امحذ َُٖىو جاسيَو بُ ثُػًُاًًُْنِ صٗسَوَ دَطىوت ٓاٍ خىدايُ َٔ ضُْذَ
ثاسِاَُوَ تاوَنى ُٓو نضُّ ًٖضِ بُطُس ًَْت و يُ رياْذا مبًًََٓت! ،خ٘صطُ ُٖس ُٓونات
ُْٖاتبايُ دووًْا طًاِْ يُدَطت دابا و ُٖسطًض ُٓو سٗراُْ ًَٓظتاّ بُضاوّ خّ٘
ُْبًًٓبىايُ.
ُٓوَّ ساطتِ بًَت َاّ امحذ صٗس جاس نُ طىيَبًظتِ ُٓوَ دَبىويُوَ نضُنُّ
خشاثُناسّ صٗس دَنات ،صٗس خشاث يُ ػادّ دَدا ب٘ ُٓوَّ ُٓو خىسَِوػتُ خشاثُّ
تُسى بهات ،جطُيُوَؾ ُْٖذيَهحاس بريّ يُوَ دَنشدَوَ نُػادّ بهىريَت ،بَُّٙ
دَيطىت ُٓطُس ُٓو بهىرّ صٗس خشاثرت يُ ْاوضُنُدا ٓابشِووّ دَضًَت.
ػادّ بُج٘سيَو خشاث ببىو َاّ امحذ ُٓطُس دوو نُطِ بًًٓبىوايُ طُيشّ ُٓو دَنُٕ
و قظُدَنُٕ واّ ب٘ دَضىو نُ باطِ نضُ خشاثُنُّ ُٓو دَنُٕ.
ًٓرت َاّ امحذ ب٘ ُٓوَّ يُ ػاسٗضهُنُ صياتش ٓابشِووّ ُْضًَت بشِياسّ دا نُ ػادّ
نضُ بضىونُنُّ نُ ًَٓظتا تَُُِْ طًاْضَ طايَُ بُ ػىو بذات ،ب٘يُ سٗريَو يُّٙ
خ٘ػُويظرتئ ٖاوسِيٌَ بُْاوّ َاّ عضيض دَسدَ ديَِ خٍ٘ يُ ٙدَنات و دَيًََت بُسِاطتِ
نضهُّ ػادّ دََُويَت بُسيُوَّ يًَشَ ناسيَهِ ُٖيَُّ طُوسَتش ُٓدماَبذات بُػىوّ
بذَّ ،بُ َّٙخ٘ت دَصاِْ يًَشَ ػاسٗضهُنَُإ بٍُٖ٘ بضىونًُوَ َُٖىو نُطًَو ُٖوايَِ
ُٓوَ نضُ خشاثُّ َِٓ صاًْىَ ب٘يُ يًَشَ ًٖض نُطًَو ًُْ ٖاوطُسطريّ يُطٍَُ ُٓودا
بهات.
َاّ عضيض طىوتِ ت٘ ًٖض خُّ َُخ٘ َٔ يُ ػاس(نُ ُٓونات َُبُطتِ يًَِ ػاسّ
ُٖويًَش بىو) ْاطًاويَهِ ُٖيُ دوو نىسِّ طُدمِ ُٖيُُٖ ،يَُ ُْبًِ طىيَبًظتِ ُٓوَ بىوّ
ُٓواًْؽ بُدوايٌ َايًََهِ باؾ دَطُسِئَ ب٘ ُٓوَّ نضًَهِ باؾ ب٘ نىسَِناًْإ بذٗصُْوَ.
َاّ امحذ ت٘ ٖاوسِيٌَ طًاِْ بُ طًاِْ َِٓ ت٘ ًٖض خَُت ُْبًَت ُٓو ناسَ بَُٔ
بظجًَشَُٓ ،و ُٖيًًُّٓ دابًَت َٔ دَضُُ ػاس و طُسيَهًؽ تا َايَِ ُٓو ْاطًاوََإ
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دَضِ و طُباسَت بُو بابُتُ قظُيإ يُطٍَُ دَنُّ ،بُيَهى ناسَنُ سيَو دَنُويَت و ت٘ؾ
ُٓو خَُُ طُوسَت يُ يُخُ دَبًَتُوَ.
دوايٌ ُٓوَّ َاّ عضيض ٖاتُ ػاس و ضىوَ َايَِ ذاجِ ْىسّ ْاطًاويإ نُ خاوَِْ
يُى نض بُْاوّ خًَشيُ و ضىاس نىسَِ بُْاوَناِْ (ْىسَدئ ،طُسنُوت ،طعذاهلل،
طُدسَدئ)َ.
ناتًَو َاّ عضيض طُيؼتُ َايَِ ذاجِ ْىسّ دوايٌ ضاى و ضِْ٘ يُنرت يُباوَؾ نشدٕ
وَاض نشدٕ ،ذاجِ ْىسّ طىتِ ُٓوَ ضُْ٘ دوايٌ َاوَيُنِ صٗس ًَُُٓت بُبري ٖات٘تُوَ؟.
َاّ عضيض ُٓوَّ ساطتِ بًَت ٖاتِٓ ُٓو جاسَّ صٗس جًاواصَ يُ جاسَناِْ تش،
ُٓجماسَيإ بُ ًٓؼًَهِ خًَش ٖاتىوَُتُ خضَُتِ ًَٓىَ.
ذاجِ ْىسّ طىوتِ ُٓطُس ًٓؼًَو بُ ًَُُٓ بهشيَت ضٕ٘ ب٘تِ جًَبُجٌَ ْانُّ ،ت٘
بُدَس يُوَّ يُ ْاطًاوَناِْ ًَُُّٓ يُ بشايُى ب٘ َٔ صياتشّ.
ُٓوّ ساطتِ بًَت طىيَبًظتِ ُٓوَ بىو نُ ت٘ ب٘ طعذاهلل ّ نىسِت بُدوايٌ َايًََهِ
باؾ و نضًَهِ باؾ دَطُسِيًَتًَٓ ،ؽ ٖاوسِيًَُنِ ٓاصيضّ ُٖيُ نضًَهِ صٗس جىإ و باػِ
ُٖيُ ،ثًَُِ طىوتىوَ ُٓطُس َايًََهِ باؾ ُٖبًَت ُٓوا بًََُشدّ دَدًََّٓ ،ؽ بريّ
نشدَوَ يُو ناسَ خًَشَ دَطتًَهِ َِٓ تًادابًَت بُيَهى بُو ٖ٘يُوَ خىدايٌ طُوسَ
ثاداػتِ بذاتُوَ.
يُوناتُدا َاّ عضيض ب٘ ُٓوَّ خّ٘ يُٖ ّٙاوسِيًَُنُّ خ٘ػُويظت بهات بٍ٘ بُدياس
غات نُ ُٓو ٖاوسٍَِ و خ٘ػُويظتِ ساطتُقًُّٓ ُٓوَ ،وَى ػُيتإ رياِْ يُى
بَُٓايَُّ بُسَوَ سووخإ و ناويبىوٕ بشدُٓ ،و ٓاطاداس ًُْ بُو سووداواُّْ يُ دوايٌ ُٓو
ناسَّ ُٓو سووياْذاوَ.
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بُُٖسذاٍَ ذاجِ ْىوسّ طىوتِ ناتِ ُٓوَ ٖاتىوَ رٕ ب٘ طعذاهلل ّ نىسِّ بًَِٗٓ ،ت٘
خ٘ػت دَصاِْ دوو نىسِّ تشّ رًْإ ًَٖٓاوَ و يُو خاْىوَ بُيُنُوَ دَرئُٓ ،طُس رٕ ب٘
طعذاهلل بًَِٗٓ تُْٗا طُسنُوت دًًََََٓت رِْ ب٘ بًَُِٗٓٓ ،وَّ ساطتِ بًَت ًَٓؽ نًََُو
بايَِ طىنرت دَبًَت طعذاهلل نىسِيؼِ ب٘ خّ٘ َايًََو بُيُنُوَ دًََْت ،بُ َّٙدَبًَت
رووسيَهِ تش ب٘ ُٓو يُوَ خاْىوَ صياد بهُّ.
ُٓوَّ ساطتِ بًَت داب و ُْسيتِ ٖاوطُسطريّ يُو ناتذا وابىو بُ ًٖض ػًَىَيُى نىسِ
و نض ب٘ يإ ُْبىو يُنرت ببني ،ب٘يُ تُْٗا طُسٗنِ ُٖسدوو خًَضإ واتا باونِ نىسِ و
باونِ نض بشِياسّ ُٓوَيإ دَدا نُ ُٓواُْ ب٘ يُنرت دَبٔ ياخىدْاُٖ ،س ب٘يُ دوايٌ ُٓوَّ
بَُٓايَُّ ذاجِ ْىسٍ و َاّ امحذ ضاويإ بُيُنرت نُوت بشِياسياْذا ُٓو ناسَ طُس بطشيَت
ُٓو نىسِ و نضُ بُ بَِ ُٓوَّ يُنرت ببًٓٔ ب٘يُ نرت بٔ.
دوايٌ بشِياسدا يُطُسٖاوطُسطريّ نىسَِنُّ ُٖسضًَْ٘و بىو ذاجِ ْىوسّ يُ
خاْىوَنُدا نىُْٙيُنِ ب٘ طعذاهلل صيادنشد بُ٘ٓوَّ يُطٍَُ خًَضاُْنِ رياِْ تًادا بُطُس
ببات.
بُّ ػًَىَيُ رياًَْهِ ْىٍَ ب٘ طعذاهلل يُ طٍَُ ُٓو رُّْ نُ ب٘ خّ٘ يُ رياًْذا
ُٖيًَُٓبزاسدووَ دَطتِ ثًَهشدًٓ ،رت ُٓو يُوَ تًَطُيؼت تاصَ ُٖسضًَْ٘و بًَت دَبًَت
خ٘ػُوطتِ ب٘ ُٓو رُْ ُٖبًَت ُٓطُسضِ ُٖيَبزاسدَّ خ٘ػٌ ُْبًَت.
ُٓوَّ ساطتِ بًَت طعذاهلل نُطًَهِ صٗس باؾ و ديٓذاسّ ْاو خًَضاُْنُيُتِ
جطُيُوَؾ خُيَهِ يُ ضانُ صياتش ًٖضِ تشيإ يُو ثًاوَ ُْديبىو.
ًٓرت رياِْ ْىيَِ خّ٘ يُ ًَْى ُٓو نىُْٙيُّ نُ باونِ يُ ذُوػُّ َايَُنُدا دسوطتِ
نشدبىو دسيَزَ ثًَذا و بُ طايًََو بُطُس تًَجُسِبىوِْ ٖاوطُسطرييًُنُّ يُنُّ َٓذايَِ
بُْاوّ جًٗإ ٖاتُ دووًْاوَ.
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يُبُس ُٓوَّ باسوودٗخِ خُيَهِ نىسدطتإ يُ طا َِْٙذُفتا و ُٖػتانإ ًٖض باؾ
ُْبىو ،بُ َّٙباسوودٗخِ َايَِ ذاجِ ْىوسّ صٗس يُ َايَُ ٓاطايًُناِْ ػاس خشاثرتبىو،
بىوِْ ضىاس َاٍَ يُ ًَْى يُى خاْىو رياًَْهِ صٗس ْاخ٘ػِ ب٘يإ دسوطت نشدبىو،
بُتايبُتِ ُٓو نات خُيَو سيَطُّ يُو ُْدَنشت َٓذايَِ صٗسيإ ُْبًَت ،بُيَهى يُ ُٖس
خًَضاًَْهذا ُٖس طايَُو َٓذايًََو صيادّ دَنشد.
ُٖس بُّ ػًَىَيُؾ ػادّ طعذاهلل تاوَنى طايَِ  2621بىوُْ خاوَِْ ذُوت َٓذا ٍَ
نُ طٌَ نىسِ بُْاوَناِْ (ٖريؾ و ناسوإ و عًِ) ُٖسوَٖا ضىاس نض بُْاوَناِْ (جًٗإ،
ػريئ ،ػُسَني ،ػُوئ).
بُدَسيُوَؾ بشاناِْ طعذاهلل يُنًَهًإ خاوَِْ ُٖػت َٓذاٍَ و ُٓوَّ تشيإ
خاوَِْ ثًَٓخ َٓذاٍَ بىوًٓ ،رت يُو نىْٙاُّْ تًايذا دَريإ رياًَْهِ صٗس طُختإ بُطُس
دَبشد ،ب٘يُ طعذاهلل ُٖسضًَْ٘و بىو بُو ثاسَّ يُدوايٌ ثًَهًَٗٓاِْ رياِْ ٖاوطُسطريّ بُ
َاْذوو بىوٕ و ػُوٕ و خىًُْنِ صٗس ن٘يهشدبىويُوَ بشِياسّ دا ُٖسضًَْ٘و بًَت ثاسضُ
صَويًُى بهشِيَت و رووسيَهِ يُطُس دسوطت بهات.
ُٓطُسضِ تابًًََت خاْىويُنِ بٌَ طُسوبُسّ بُيُنُوَ وَْا ،بُ َّٙطعذاهلل ًَٖٓذَ ديَِ
خ٘ؾ بىو وَى بًًََت تاصَ يُ دايو ب٘تُوَ.
ػادّ ُٓو ٓافشَتُ بُ ًََشنشدِْ و ُٖبىوِْ ذُوت َٓذاٍَ ُٖسطًض دَطتِ يُ ناسَ
خشاثُناِْ خّ٘ ُٖيَُٓدَطشت ،بُتايبُتِ ناتًَو بُ عًِ نىسِيًُوَ دووطًإ دَبًَت
جًٗاِْ نضِ يُ قىتاغاُْ دَسدًًَََٖٓت ،بُ٘ٓوَّ خضَُتِ خّ٘ و َٓذايَُناِْ تشّ
ثًَبهاتُٓ ،طُسضِ جًٗإ ُٓو نضُ بضه٘يَُ بًَٓاصَ ثًَذاطرييًُنِ صٗس دَنات يُوَّ بضًَتُ
قىتاغاُْ و تُْاُْت دَيًََت ت٘ سيَطُّ بذَ بضُُ قىتاغاُْ َٔ ُٓو داُّْ دَطُسِيَُُوَ
َُٖىو ناسَناِْ َاٍَ دَنُّ ت٘ دَطت يُ ًٖض ناسيَو َُدَ ،بُ َّٙبُ ٍٖ٘ ُٓوَّ دايهِ
نُطًَهِ صٗس دسِْذَ دَبًَت طعذاهلل ّ باونًؼِ ْاتىاًَْت بًًََت دَبًَت بضًَتُ قىتاغاُْ،
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تُْاُْت يُو َاوَيُّ نُ جًٗإ يُ قىتاغاُْ دًًَََٖٓتُ دسَوَ بُّٖ٘ صيشَنِ و
سيَهىثًَهِ جًٗاُْوَ ضُْذئ جاسّ بُسِيَىبُسّ قىتاغاُْ داوا يُ ػادّ دايهِ دَنات
سيَطُّ ُٓو نضُ بذات بضًَتُوَ قىتاغاُْ.
يُن٘تا جاسدا ػادّ صٗس بُتىْذّ وَ ََِٙبُسِيَىبُسَنُّ دايُوَ و طىوتِ نض نضِ
خَُ٘ ُٖسض٘من بىيَت بَُؼًَىَيُ دَبًَت ًٖض ثًَىَْذيًُنِ بُت٘وَ ًُْ سيَطُّ بذَّ بًتُ
قىتاغاُْ ياخىد سيَطُّ ُْدَّ.
دواتش َٔ بًُٖض ػًَىَيُى سيَطشّ يُوَ ْانُّ نضُ جىإ و ػرييُٓنُّ غىيًََٓت بَُّٙ
جًٗإ خ٘يٌ ْايُويَت دسيَزَ بُخىيَٓذ بذات.
ُٓطُسضِ جًٗاِْ بًَذَطَُٙت يُ ريَش دَطتِ دايهًَو نُ وَى ػُيتإ وايُ ٓاصاسّ صٗس
دَنًَؼًَت ،صٗس دَثاسِيَتُوَ نُ دايهِ ُٓو بًَٓشيَتُوَ قىتاغاُْ ،ػادّ دايهِ ب٘ ُٓوَّ
وا بُدياسغات نُ ُٓو بٍ٘ دايهًَهِ باػُ سيَطُّ دَدات بضًَتُوَ قىتاغاُْ ،بُ َّٙيُ
خُيايَِ خ٘يذا ثًَْٚهِ ُٓوت٘ ب٘ ُٓو نضُ بضه٘يَُيُ دادًََْت نُ ػُيتإ ثُّ بُ ثًَْٚهِ
يُو ج٘سَ ْابات.
ػادّ ُٖيَذَطتًَت بُ ٓافشَتًَهِ دسواطًًَإ سادَطُيًَُْت نُ قظُ يُطٍَُ جًٗإ
بهات و ثًٌَ بًًََت ُٓوَ ب٘ ٓاطات يُ دايهت ًُْ ُٓوَ ضُْذئ جاسَ بُّٖ٘ دوطًاُْ
ببىسيَتُوَ َٔ دَضِ ياسَُتِ دَدَّ ُٓطُس َٔ ُْمب ُٓوا دايهت دََشيَت ،ػادٍ دَيضاِْ
جًٗاِْ نضِ صٗس ًَٗشَباُْ و بُطىيَبًع بىوِْ ُٓو قظُيُ واص يُ قىتاغاُْ وخىيَٓذٕ
دًًَََٖٓت.
ًٓرت ُٓو ٓافشَتُؾ وَى ُٓوَّ بًًََت يُ ػُيتاًَْهِ بضىنُ ويُريَش دَطتِ ػادّ نُ
ػُيتاِْ طُوسَيُ فشَاُْناِْ جًَبُجٌَ دَنات و ُٓو ُٖوايَُ دسٗيُٓ دَطُيًََٓتُ جًٗإ.
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جًٗاِْ داَاويؽ بٌ خُبُس يُوَّ ُٓو ٓافشَتُ فشيؼتُ ًُْ و يُنًَهُ يُو ٓافشتُ
ػُيتاْاُّْ طُس سووّ طّ٘ صَوّ ،بُطىيَبًظت بىوِْ ُٓو ُٖوايَُ ْاضاس بُ خُّ و
خُفُتًَهِ صٗسَوَ دَطت بُسداسّ خىيَٓذٕ دَبًَت.
يُن٘تا سٗرّ ضىوِْ ب٘ قىتاغاُْ بُسِيَىبُسّ قىتاغاُْ باْطِ دَنات و دَيٌََ نضِ
ػرييِٓ َٔ يُطٍَُ دايهت قظُّ نشدووَ دَيًََت خٍ٘ ذُصْانات غىيًََٓت ٓايُ ُٓو قظُيُ
ساطتُ؟.
بُيَِ َاَ٘طتا طًإ دايهِ ساطتِ طىتىوَ دََُويَت واص يُ خىيَٓذٕ بًًَِٗٓ ياسَُتِ
َايَُوََإ بذَّ ذُصْانُّ يُ خىيَٓذٕ بُسدَواّ مب.
تًَطُيؼتِ نضِ خّ٘ ُٓو قظاُْ تُٖ٘سطًض يُ ْاخِ ديَتُوَ ًُْ بُ َّٙدَصامن
ْاضاسنشاويت.
يُو ناتُدا جًٗإ صياتش خّ٘ ب٘ ساُْطرياو بُطشيإ سانشدًَْهِ صٗسَوَ رووَسَنُّ
بُجًًََٗؼت و طُسِايُوَ َايَُوَ و جاسيَهِ ُْ َاَ٘طتا ُْ ٖاوسِيًَُ قىتابًًُناِْ ُْ
قىتاغاُّْ ُْبًًُٓوَ.
ًٓرت رياًَْهِ ْىٍَ ب٘ نضُ بًَٓاصَنُ دَطتِ ثًَهشد ،بُواتايُنِ تش ُٖس يُطٍَُ
ثُيذابىوِْ عًِ يُ صطِ دايهِ رياِْ َٓذايَِ ن٘تايٌ ثًَٗات و دَطتِ بُ خضَُتهشدِْ
دايو و خىػو و بشاناِْ تشّ نشدُٓ ،طُسضِ يُتَُُِْ ُٓودا َٓذايَُنإ خُسيهِ ياسّ
نشدْٔ بُبىنُيَُنُناًْإ نُضِ ُٓويؽ ُٖسيُطٍَُ دَسنُوتِٓ يُنُّ تشوطهِ خ٘س
دَطت دَنات بُخضَُتهشدِْ خىػو و بشا و دايهُ دووطًاُْنُّ ،سٗر ب٘ ُٓو وَى
نابىوطًَهِ يًَٗاتىوَ ،نُ خ٘س ٓاوادَبًَت ًٖىا دَخىاصيَت جاسيَهِ تش خ٘ ٍَُٖ ًَْتُوَ،
يُبُس ُٓوَّ ػُو ب٘ ُٓو وَى ُٓو وايُ يُ بُُٖػتِ خىدا دابًَت دَتىاًَْت نًََُو يُريَش
ثًَدُفُ ػشَِنُيذا َاْذوويتُّ سٗر يُطًاِْ دَسبهات.
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ُٓطُس ُٓو بُسِاطتِ باطِ رياِْ خٍ٘ بهات ًٖض نُطًَو باوَسٍِ ثًَٓانات ،يُبُس
ُٓوَّ رياِْ ُٓو تُْٗا يُ ًَْى سَٗاُْناْذا ُٖبىوَ دَبًَتًٖ ،ض نُطًَو خُيايَِ ب٘ ُٓوَ
ْاضًَت نُ دايهًَو ًَٖٓذَ بًَبُصَيٌ بًَت و نضُ بضىونُنُّ بُو ػًَىَيُ َاْذووبهات.
يُطٍَُ ُٓوَؾ تآُوناتُّ باونِ يَُايَُوَ بى جًٗإ ديٌَ بُو خ٘ؾ بىو،بُ َّٙبٍُٖ٘
ُٓوَّ ُٓونات ػُسِّ ًَْىإ عريام و ٓريإ ُٖيَطريطا ْاضاسباونِ ب٘ بُسَناِْ جُْط
سٗيؼت ،باونِ جًٗإ بُ ٍٖ٘ ُٓوَّ ُٓو يُنُّ َٓذايَِ بىو ًَٖٓذَّ خ٘ؾ دَويظت
دَطىوت نضِ ُٓطُس ت٘ يُ ًَْى جاْتانُّ جًَطات ببىبايُوَ ت٘ػِ يُطٍَُ خّ٘ دَبشد.
بُدسضىوِْ باونِ جًٗإ وَى َٓذايَِ بًَٓاص دَنُوتُ ريَش ضُث٘نُ دسِْذاُْناِْ دايهِ،
ُٓطُس نُطًَو يُْضيهُوَ ُْيضاًْبىوايُ ُٓوَ دايهِ خ٘يُتِ ُٓوا ُٖسطًض باوَسِّ بُضاوّ
خّ٘ ُْدَنشد نُ ضٕ٘ ُٓو سَفتاساُْ يُطٍَُ نضِ خٍ٘ دَنات.
ُٖسضُْذَ جًٗإ دَيىيظت باسوودٗخِ خٍ٘ ب٘ باونِ باغ بهات ،بُُٖ َّٙسنُ
باونِ بُو َاْذوويُتًُ دَبًِٓ نُ يُبُسَناِْ جُْط طُسِاوَتُوَ صٗس ْاسَذُت دَبىو،
يُطٍَُ ُٓوَػذا ناتًَو ٓاصاسو ُٓػهُدمُناِْ دايهِ ب٘ ُٓو طُيؼتُ ُٓوَ ثُسٍِ ديَشَِقِ
جًٗإ بشِياسيذا ُٖسنُ باونِ بطُسِيَتُوَ َُٖىو ػتًَهِ ب٘ باغ بهات ،نُضِ ُٓو جاسَ يُ
بُدبُختِ نضُ بًَٓاصَنُُٓ ،و طُياسَّ باونِ ثًٌَ دَطُسِايُوَ َاٍَ يُسيَطا يُطُس
ضًايُى ػىفًَشَنُ نْ٘رتِٗيَِ يُدَطتذا و نُوتُ خىاسَوَ ،يُ بًظت طُسباصّ ًَْى
طُياسَنُ تُْٗا طعذاهلل بُبشيٓذاسيًُنِ طُختُوَ سصطاسّ بىو.
ًٓرت ُٓجماسَؾ نضُ بًَٓاصَنُ يُطٍَُ ُٓوَّ ووسدَ ووسدَ ٙوصا دَبًَت و ٓاصاس
دَنًَؼًَت ،نُ ضىوَ بُساَبُس باونِ وويظتِ َُٖىو ػتًَو باغ بهات ،نُضِ ناتَِ
ضاوّ بُ ذايَِ باونِ نُوت بشِياسّ دا نُ يُ ًَْى ُٓو ٓاصاسَدا بُسدَواّ بًَت و يُطُيَِ
ظُْطًَت و ًٖض يُ ّٙباونِ باغ ُْنات تاوَنى ديَِ تُْط ُْنات.
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ًٓرت تا ُٓو ناتُّ جًٗإ باونِ بُّٖ٘ بشيٓذاسيًُنُيُوَ سيَطُّ ُٓوَّ دسابىو
يَُايَُوَ بًَت ،ػادّ بُ ج٘سيَو َاَُيَُّ يُطٍَُ جًٗإ دَنشد ُٖسوَى بًًََت ُٓو ٓافشَتُ
فشيؼتُيُنُ خىدا ب٘ ُٓو نضُّ ْاسدووَ.
دوايٌ تُواو بىوِْ َ٘يَُتِ باونِ جاسيَهِ تش ٓاصاسَناِْ جًٗإ وَى ُٓوَّ
ضاسَْىوطِ ُٓو يُطٍَُ ُٓو ٓاصاساُْ بُطرتابًَتُوَ دَطتِ ثًَهشدَوَ ،بُيُدايو بىوِْ
عًِ ٓاصاسَناِْ نضُ بًَٓاصَنُ صٗس صياتش بىو نُ دَبىوايُ جطُيُوَّ خُسيهِ
بُخًَىنشدِْ َٓذايَُناِْ تش بًَت ُٓسنِ خضَُتهشدِْ دايو و بشا بضىونُنُػِ نُوتبىوَ
طُسػإ ،نضُ بًَٓاصَنُ يُتَُُِْ دَطايًَذا وَى رًَْهِ تُواو سَفتاسّ يُطٍَُ دَنشا،
تُْاُْت يُو تَُُُْدا فًَشّ َُٖىو ج٘سَ ضًَؼت يًَٓاًَْو ببىو.
طايًََو بُو ْاسَذُتِ و ٓاصاسَوَ يُو رياُْيذا ُٖيُتِ بُسدَواّ بىو ،تآُو ناتُّ
ػادّ نُوتُ ُٓدماَذاِْ طُسَتشئ تاواِْ ُٓويؽ ُٖيَظا بُ ثًَىَْذّ بُطنت يُطٍَُ
ثًاويَهِ دَويََُُْذّ دساوطًًَإ ،يُوناتُدا جًٗإ ناتَِ ُٓوَّ بُضاوّ خٍ٘ بًِٓ ،نُ
دايهِ يُطٍَُ ُٓو ثًاوَّ دساوطًًَإ دَطتِ تًَهُيَهشدووَ صٗس طُسّ طىسَِا ،بُسدَواّ
دَيطىت بريّ ب٘ َُٖىو خشاثًًُنِ دايهِ ضىوبًَت بريّ ب٘ ُٓوَ ُْدَضىو دايهِ خًاُْت
يُ باونِ بهات.
دوايٌ ُٓو سووداوَ نضُ بًَٓاصَنُ بُدَْطًَهِ ْضَُوَ ٖاواسّ دَنشد خىدايُ تُْٗا
ػُو ب٘ َٔ ُٖبىوّ تًايذا نًََُو عُطًَُُوَ و ٓاصاسَناِْ طًامن دَسبهًَُّٓ ،ظتا ػُو
بّ٘ ب٘تُ دسِْذَيُى نُْاتىامن بُسطُّ بطشَُّٖ ،ىو ػُويَو نُ تشوطهِ سووْانِ َاْط و
ُٓطتًَشَنإ دَبًَتُ ٖاوسِيَِ و دَسدَ ديًَإ ب٘ دَنُّ َاْطًؽ بُسطُّ ٓاصاسَناِْ َٔ
ْاطشيَت ب٘يُ ُٓويؽ ووسدَ ووسدَ بضىى دَبًَتُوَ و ضُْذ سٗريَو يًَِ ووٕ دَبًَت،
ُٓطتًَشناًْؽ بُ َُٖإ ػًَىَ صٗسنات ثُسدَناًْإ دادَخُٕ و ذُصْانُٕ َٔ ببًٓٔ.
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نضُ بًَٓاصَنُ بٍُٖ٘ تَُُٕ بضىونُنُيُوَ وايذَصاِْ َاْط يُتشطِ خَُُناِْ ُٓوَ
بضىى دَبًَتُوَ و ُٖوسَناًْؽ ثُسدَٕ نُ ُٓطتًَشَنإ ًٓرت تىاْاّ طىيَطشتًٓإ ًُْ يُ
خَُُناِْ ثُسدَنُ دادَخُٕ.
دَيطىوت ت٘ بًًََت ُٓطتًَشَ و َاْطًؽ سقًإ ئَُ بًَت؟ ،دَتشطِ ُٓواًْؽ دايهًُإ
صٗس خ٘ؾ بىويَتْ ،اويَشّ دَسدَناِْ خّ٘ بُ جىاِْ بُ خىداؾ بًًََِ يُبُس ُٓوَّ صٗس
طىيَِ يُوَ دَبًَت خىدا دايهُناِْ صٗسخ٘ؾ دَويَت ،تُْاُْت خىدا بُُٖػتِ بُو
طُوسَيًُّ خ٘يُوَ يُ ريَش ثًٌَ دايهِ داْاوَٓ ،اخُس َٔ ضٕ٘ بتىامن بًًََِ خىدايُ بَُٙيُى
سووبُسووّ دايهِ بهُوَُْ ،خًَش ْاتىامن ُٓوَؾ بًًََِ يُبُس ُٓوَّ خىدا دايهُناِْ صٗس
خ٘ؾ دَويَتُْ ،خًَش خىدايُ ْاَُويَت دايهِ ًٖضِ بُطُس بًَت َٔ دََُويَت يُو رياُْ
سصطاسّ بًَت ُٓوَ باػرتئ سيَطُيُ ب٘ ُٓوَّ يُو ٓاصاسَّ ْاخِ سصطاسّ ببًَت ،نُ دايهِ
خًاُْت يُ باونِ دَنات.
ُْخًَش ْاتىامن ُٓوَؾ يُ باونِ بؼاسَُوَ نُ دايهِ يُطٍَُ ُٓو ثًاوَّ دساوطًَُإ
خُسيهِ خًاُْت نشدُْ.
ٖاواسّ دَنشد خىدايُ ُٓو ًََؼهُ بضىنُّ َٔ ضٕ٘ بُسطُّ ُٓو َُٖىو خَُُ
طُوسَيُ دَطشيَت ،باونِ خُسيهُ ب٘ ًَُُٓ خّ٘ بُنىػنت دَدات بُ٘ٓوَّ ًَُُٓ بُ
طَُُٙتِ بزئ دايهًؼِ خًاُْتِ ٖاوطُسّ يًَذَنات.
يُو سٗرَ بّ٘ دَسنُوت ُٓو نُطاُّْ يُطُس ووَٙت خ٘يإ بُنىػنت دَدَٕ و
رُْناًْإ دَبًَتُ نا َّٙدَطتِ دَويََُُْذَنإ و َٓذايَُناًْؼًإ بُبٌَ باوى دَبُٓ
دَسٗصَنُسّ دَسطاّ دَويََُُْذَنإ.
باػُ ُٓو دساوطًًََُإ ضٕ٘ ُٖطت و ديَِ ب٘ ُٓوَ دَضًَت ناسيَهِ وا يُطٍَُ باونِ
بهات ،نُباونِ ب٘ ثاساطتِٓ خًَضإ و َاٍَ و طاَاُْنُّ ُٓو ض٘تُ جُْطهشدٕ.
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نضُ بًَٓاصَنُ بُػُو خُسيهِ ُٓو برينشدُْواُْو بُسٗريؽ خُسيهِ خضَُتهشدِْ
َايَُوَ بىو ،دايهًؼِ ُٖس خُسيهِ ُٖوغ باصّ ْابُجًٌَ بىو يُطٍَُ دساوطًًَُنإ ،ب٘يُ
ذًٗإ نُ ضاوّ بُو ناساُْ دَنُوت و ُْيذَتىاِْ ًٖض بًًََت ُْيذَتىاِْ ثشِ بُطُسووَ
بضىونُنُّ ٖاواسبهات ُٓو ت٘ خُسيهِ ضًت؟ ،ضٕ٘ دَتىاًْت ُٓو ناسَ يُطٍَُ باونِ
بهُيت؟ُٓ ،و خُسيهِ بُسطشٍ نشدًُْتِ يُ ْاَىطِ خٍ٘ نُضِ ْاصاًَْت ْاَىوطِ يًَشَ
بُدَطت دَويََُُْذَناُْوَ دَنشِيَت و دَفشٗػشيَت ،ديًَٓاّ ُٓطُس ُٓوَّ بضاًْبايُ
ُٖسطًض ب٘ جُْطهشدٕ ُْدَضىو.
ًٓرت نضُ بضه٘يَُنُ يُطٍَُ ُٓوَّ يُٙيُٕ دايهِ ٓاصاس و ُٓػهُدمُيُنِ صٗس دَدسا
ُٓو خَُُ طُسوَّ يُ ًََؼهِ ُٓودا بىو ،بىوَ ٍٖ٘ ُٓوَّ ب٘ ضُْذ سٗريَو ًٖضِ ب٘
ُْخىسيَت صٗس بُخشاثِ ُْخ٘ؾ نُوت.
دوايٌ ُٓوَّ ب٘ ضُْذ سٗريَو يُ ُْخ٘ػداُْدا ثايَهُوت ُٖس بريّ يُوَ دَنشدَوَ،
نُ ُٓو بابُتُ يُ ّٙباونِ باغ بهات يا باطِ ُْنات ياخىد ُٖس سيَطايُنِ تش ُٖبًَت
بًطشيَتُ بُسُٖ ،س ب٘يُ دَيطىوت واباػرتَ باثريّ ذاجِ ْىوسّ يُ ناسَُْػًاواُّْ دايهِ
دَيهات ٓاطاداسبهَُُوَ ،بُُٓ َّٙوإ خ٘ػًإ يُْاو ُٖصاس و يُى نًَؼُو طشفتذإ يُ ًَْى
نًَؼُ و يُٙيُى طُسنُوتِ نىسِيإ ديَِ بُ نضًَهُوَيُ نُضِ باثريّ سيَطُْادات يُطُ ٍَ
ُٓو نضُ ٖاوطُسطريّ بهات ،ب٘يُ بُصٗسّ نضِ ثىوسّ خّ٘ ب٘ ًَٖٓاوَ و بُسدَواّ
نًَؼُيإ ُٖيُُٖ ،سوَٖا داثرييؼِ ًٖض ناتًَو باثريَِ بُدٍَ ُْبىوَ ب٘يُ ًٖض ناتًَهًؽ
نًَؼُّ ُٓواًْؽ يُو تَُُْذا تُواو ْابًَت.
خ٘صطُ باونِ دايهِ َاّ امحذ صيٓذوو بىوايُ خ٘ تاوَنى ُٓو يُ رياْذا َابىو دايهِ
ُْيذَتىاِْ ًٖض ناسيَهِ خشاث بهات ،نُضِ ُٓويؽ يُ ضاْظِ َٔ و باونِ ضُْذ َاْطًَو
دَبًَت َشدووَ ،بَُشدِْ ُٓو َُٖىو دَسطاناِْ خشاثُناسّ ب٘ دايهِ نشايُوَْ ،اتىامن ُٓو
ًًَُْٗٓ  ّٙداثريّ َُنًُ باغ بهُُّٓ ،ويؽ خٍ٘ داَاوَّ ُٖس سٗرَ و يُ ّٙنُطًَهُ
تُْاُْت غُسيبِ نىسِّ صٗس جاس يُبُس ضاوّ ًَُُٓ يُدايهِ خّ٘ داوَ ،ب٘يُ َُٖىو ناتًَو
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داثريّ دووعاّ يًَذَنات نىسِّ خىدا ن٘سَت بهات َٔ ،نُ ضاوّ ْابًًَٓت ػتًَو يُدَطتِ
دَنُويَت ب٘ضِ يًَِ دَدَّ؟.
ُٓويؽ دَيًََت خ٘ تُْٗا َٔ نىسِّ ت٘ ًِْ ُّٓ ب٘ ْاضًتُ  ّٙحمُذّ نىسِت ُٓويؽ
نىسِّ ت٘ ًُْ؟.
داثريّ دَيًََت با نىسِّ َُٓ بُُٓ َّٙويؽ دَسّ دَناتٔ و بُخًَىّ ْانات.
ًَٓؽ بري دَنَُُوَ ُّٓ ُٓويؽ دايو ًُْ ب٘ضِ خىدا ُٓوّ خ٘ػٓاويَت و دووعاناِْ
قبىيَٓانات ،ت٘بًًََت يُ ّٙخىدا جًاواصّ يًَُْىإ دايهُناْذا ُٖبًَت؟ُْ ،خًَش ُٖسطًض ػتِ
واْابًَت ،يُبُس ُٓوَّ تاوَنى ًَٓظتا طىيَِ يًُٖض نُطٌَ ُْبىوَ بًًََت خىدا جًاواصّ
دَنات ،بُ َّٙديًَٓاػِ خىدا ُٖقِ دَنات و سٗريَو ديَت دووعاناِْ قبىٍَ دَنات.
ُٓطُسضِ َٔ َُٖىو جاسيَو بُدايهِ دَيًََِ داثريّ صٗس طىْاُٖ ًٖض نُطًَو ًُْ ثانِ
بهاتُوَ و بُخًَىّ بهات ،ب٘يُ بابًَتُ َايَِ ًَُُٓ َٔ بُخًَىّ دَنُّ و ثانِ دَنَُُوَ
بُ َّٙدايهِ صٗس بُتىْذّ بُسثُسضِ دَداتُوَ ،يُبُس ُٓوَّ دَصاًَْت ُٓطُس دايهِ
بًَتَُايَِ ًَُُٓ ُٓو َُساَُ طَٚواُّْ ُٖيُتِ ْاتىاًَْت بُديَِ خّ٘ ثًٌَ بطات.
ًٓرت نضُ بًَٓاصَنُ دوايٌ ُٓوَّ بُدسيَزاّ ُٓو َاوَيُّ يُ ُْخ٘ػداُْدا َايُوَ بريّ
يُو بابُتُ نشدَوَ ،يُن٘تايذا بشِياسيذا خٍ٘ يُو ٓاصاسَّ ْاخِ سصطاسبهات و ُٖسضِ
سووبذات َُٖىو ػتًَو بُباونِ بًًََت.
نُضِ يُ ضاْظِ نضُ بًَٓاصَنُدا ُٓوجاسَؾ يُجُْطذا باونِ صٗس بُ طُختِ بشيٓذاس
بىو ،نُ باونِ دواّ طُسِاُْوَّ ب٘ َاٍَ ُٖسدَيطىوت خىدا َِٓ ثاساطت ،جًٗاِْ
بًَٓاصيؽ ضٕ٘ باونُ خىدا تٍ٘ يُ َشدٕ ثاساطت؟.
نضِ ناتِ َٔ يُطٍَُ ضُْذ ٖاوسِيًَُنِ يُطُْطُسدا داًْؼتبىوئ خىدا َؼهًَهِ ْاسد
صٗس بًَضاسّ نشدُّٖ ،سضُْذَ ٖاوسِيًَُنامن طىتًإ دَ ُٓو َؼهُ بهىرًََٓ...ؽ ديَِ
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ُْٖات بًهىرّ ب٘يُ بشِياسَذا ػىيَُٓنُ بُجَِ بًًََِٗ،دوايٌ ُٓوَّ نًََُو دووسنُومتُوَ
طىيًُ ت٘ثًَو ٖات و َُٖىو ٖاوسِيًَُنامنِ َشدٕ و ًَٓؽ بشيٓذاسبىوّ.
واتا باونُ طًإ خىدا ت٘يٌ صٗس خ٘ؾ دَويَت ب٘يُ ت٘ يُو سووداوَ سصطاس نشد ...باونُ
يُبُس ُٓوَّ خىدا ًَٖٓذَ تٍ٘ خ٘ؾ دَويَت دووعايُى بهُ َٔ بتىامن خ٘سِاطشمب ،بتىامن
ُٓو ًًَُّْٗٓ ديَِ تُْط دَنات يُ ديَِ دَسّ بهُّ.
ًَِْٗٓ ضِ نضِ ت٘ بُو َٓذايًَُ ضِ ُٖيُ ديَت تُْط بهات؟،دَّ ُٓطُس ػتًَو ُٖيُ
بُباونِ خ٘ت بًَِ.
باونُ طًإ دََُويَت ثًَت بًًََِ...
يُوناتُدا دايهِ ٖاتُ رووسَ و طىتِ جًٗإ نضِ ػرييِٓ دَتىاًْت بضًتُ دَسوَ
ُْٖذيَو ناسّ تايبُمت بُباونت ُٖيُ.
نضِ ت٘ ضًت يُديَِ بىو دَّ ثًَِ بًٌََ؟.
ْاْا ًٖض باونُ ُٖسُٓوَْذَ بىو دََُويَت ثًَت بًًََِ تّ٘ صٗس خ٘ؾ دَويَت.
نضِ جىامن ًَٓؽ تّ٘ صٗس خ٘ؾ دَويَت.
دَّ نضِ ًَٓظتا بُجًَُإ بًًََُٗ بضامن دايهت ضِ دَويَت ثًَِ بًٌََ...
بًََِ ػادّ ضًت دَويَت دَيََِ قظُيُنِ طشْطت ُٖيُ؟.
دََُويَت ثًَت بًًََِ َايَِ خايًذّ دساوطًَُإ خ٘ت دَيإ ْاطًت ٖاتىوٕ ب٘ داوانشدِْ
جًٗإ ب٘ نىسَِنُيإ ػًَشن٘ ،خ٘ت دَصاِْ ُٓواًْؽ َايًََهِ باؾ و دَويََُُْذٕ
نضُنَُإ ُٓطُس بضًَتُ ُٓ ّٙوإ ديًَٓاّ صٗس ديَد٘ؾ دَبًَت.
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ٓاّ!رُْنُ ُٓوَ ت٘ ٓاطات يُخ٘تُ ضِ دَيًََت؟ ،جًٗإ تاصَ تَُُِْ ْضيهُّ دواْضَ
طايَُ ُٓو ضِ يُباسَّ َاٍَ و ًََشد دَصاًَْت جاسَّ صٗس َٓذايَُ.
َٓذاٍَ َٓذايَِ ضِ ُّٓ َٔ تَُُمن طًاْضَ طاٍَ ُْبىو ػىوّ بُت٘ نشد و َايًَؼِ
بُسِيَىَ دَبشد ،يُنضُنُ خٍ٘ دَثشطِ ُٓطُس خٍ٘ ساصّ بًَت دَيذَئ بُػىو ُٓطُس
ساصّ ُْبًَت ْايذَئ.
طعذاهلل ّ داَاو بًَٔاطا يُوَّ نُ خًَضاُْنُّ يُطٍَُ خايًذّ دساوطًًَإ دَطتِ
تًَهُيَهشدووَ و ُٓو ثُْٚيإ داْاوَ ب٘ ُٓوَّ صياتش و ٓاطاْرت بُ َُبُطتُ طَٚوَناِْ
خ٘يإ بطُٕ ُٓو ثُْٚيإ داسػتىوَ.
طىوتِ ٓافشَت َٔ ضًِ دَويَت تُْٗا دََُويَت نضُنُّ ديَد٘ؾ بًَت و رياًَْهِ ثشِ
يُناَُساِْ طُسفشاصّ بُسِيَبهات.
طعذاهلل طًإ بُخىا ًَٓؽ ُٖس ُٓو ًٖىايُتُّ ُٖيُ ب٘ نضُنَُإ ب٘يُ َٔ خّ٘
قظُّ يُطٍَُ دَنُّ ت٘ ًٖض خَُت ُْبًَت قابًًُ َٔ خشاثِ نضِ خّ٘ بىيَت.
ًٓرت دوايٌ باػرتبىوِْ بشيُٓنِ طعذاهلل جاسيَهِ تش بُْاضاسّ ب٘ بُسَناِْ جُْط
طُسِايُوَ.
جًٗإ ناتًَو ضاوّ بُباونِ نُوت ب٘ بُسَناِْ جُْط دَطُسِيَتُوَُٖ ،طتِ بُوَ
دَنشد ًٓرت ٓاصاس و ُٓػهُدمُناِْ دَطت ثًَذَناتُوَ ،ب٘يُ دَيطىت ٓاصاس و
ُٓػهُدمُناِْ دايهِ ب٘ َٔ طُيًَو صٗسَ بًُٖ َّٙض ناّ يُ ٓاصاسَناِْ ُٓو ْاناتُ
َائَاوايهشدِْ باونِ.
نضُ بًَٓاصَنُ دوايٌ سٗيؼتِٓ باونِ وَى َُٖىوجاسيَو خّ٘ ب٘ دَطتجًَهشدِْ
ٓاصاسَناِْ دايهِ ٓاَادَنشد ،بُُٓ َّٙجماسَ صٗس يُجاسإ جًاواصتش دايهِ َاَُيَُّ يُطٍَُ
جًٗإ دَطت ثًَهشد ،يُبُس ُٓوَّ َُٖىوناتًَو يُدوايٌ سٗيؼتِٓ باونِ ػادّ دَطتِ
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دَنشدَ داسيَو تاوَنى َاْذوو دَبىو يُ جًٗاِْ دَدا و ثًَذَطىوت َٔ ًٖض باونتِ
خ٘ػٓاويَت يُبُس ُٓوَّ باونت ًَٖٓذَ تٍ٘ خ٘ؾ دَويَت َٔ ت٘ػِ خ٘ؾ ْاويَت.
يُبُس ُٓوَّ ُٓجماسَ ثًَْٚهِ طَٚوّ ُٖبىو نضُ بًَٓاصَنُّ ُٖس بُ طًاُْنُّ دايُ
باْط دَنشد ،يُوناتُدا ػادّ ب٘ جًٗإ بىوبُ فشيؼتُيُى نُ ُٖس نُطًَو ُٓوّ
ببًًٓبىايُ ًٖىاّ دَخىاطت دايهًَهِ وَى ػادّ ُٖبًَت.
نضُ بًَٓاصَنُ صٗسّ يُٙطُيش بىو دوو سٗر بُطُس سٗيؼتِٓ باونِ تًَجُسِيىوَ دايهِ
ًٖض ٓاصاسيَهِ ْاداوَ ،بُيَهى بطشَ صٗسيؽ يُطُيَِ باؾ بىوَ...تُْاُْت ُْيذًََٖؼت ًٖض
ناسيَهًؽ ُٓدماَبذاتُٖ ،سناسيَهًؼِ ثًَذَنات ضُْذئ جاس بُ طًإ باْطِ دَنات ،نضُ
بًَٓاصَنُؾ بريّ يُوَ دَنشدَوَ ت٘ بًًََت دووعانامن قبىيَبىوبًَت خىدا دايهُِ بّ٘ باؾ
نشدبًَت...
دوايٌ ُٓوَ سٗريَو ػادّ باْطِ جًٗإ دَنات نضِ ػشيِٓ تا  ّٙدايهِ خ٘ت ديَت
ناسيهِ ثًَتُ.
ُّٓ ُٓوَ دَبٌَ دايهُ َٔ بًَت بُجم٘سَ باْطِ َٔ دَنات ،خ٘صطُ دايهِ َُٖىو
ناتًَو ُٖسوا دَبىوُٓ ،ونات خّ٘ دََضاِْ ضٕ٘ دَبًَت خضَُتِ بهُُّٖ ،سػتًَهِ
بىيظتايُ ُٓطُس طًاًْؼِ بًَت دَبىوايُ ثًًَبذَّ.
طىومت فُسَىو دايهُ طًإ ض ناسيَهت بَُٔ ُٖيُ؟ ،بُُٓ َّٙو طًاُْ طىومت ُٖسطًض
يُْاخِ ديَُُوَ دَسُْضىو ضىْهُ دَطىوت ضٕ٘ دَبًَت دايهِ خًاُْت يُباونِ بهات؟.
طىوتِ نضِ ػرييِٓ بُػري نىسَِنُّ خايًذّ دساوطًَُاْت بًًٓىَ ،نىسِيَهِ صٗس جىإ
و سيَو و ثًَهُ ،خايًذ بَُِٓ طىوتىوَ تَُايٌ ُٓويإ ُٖيُ ت٘ ب٘ نىسَِنُّ خ٘يإ
خىاصبًَِٓ بهًَُٕٓ ،ؽ بٍُٖ٘ ُٓوَّ يُوإ باػرت ب٘ ت٘ ْابًُُٓوَ ثًَِ طىوتىٕ بًَُٓ
داوات ،ب٘يُ ْاَُويَت يُ ّٙت٘وَؾ ًٖض نًَؼُيُى دسوطت بهُيت.
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َٔ نُ طىيَِ يُ ْاوّ ُٓو دساوطًًَُ ثًظَُإ بىو خُسيو بىو ببىسيَُُوَ ،بُ َّٙب٘
ُٓوَّ دايهِ ُٖطت ُْنات َٔ بُ ًَْىاِْ ُٓوامن صاًْىَ صٗس خّ٘ تًَو ُْداو طىومت ٓاخُس
دايهُ َٔ تَُُمن صٗس بضىونُ و ْاَُويَت يُطٍَُ ًٖض نُطًَو ٖاوطُسطريّ بهُّ ،تُْاُْت
َٔ يُ َاْاّ ٖاوطُسطريّ ُٖس تًَٓاطُّ.
صٗس بُتىسَِيًُوَ طىوتِ وطبُ وغ دَّ دسيَزّ صياتش ُْنُيت َٔ ثًَت دَيًََِ ًََشد
بُنٌَ دَنُيت و ض ناتًَو دَيهُيت ،طُباسَت بُو بابُتُ قظُّ يُطٍَُ باونت نشدووَ
ُٓويؽ ساصيبىوَ ًََشد بُو نىسَِ بهُيتًَٓ ،ؽ ْاَُويَت طىيَِ يُ ًٖض قظُ و ثًَؼًٓاسيَهِ
ت٘ بًَت تُْٗا ب٘ ُٓوَ ثًَِ طىوتِ نُ يُو سٗراُْ ديَُٓ َايَُإ ثًَىيظتُ خ٘ت ب٘ ُٓو بابُتُ
ٓاَادَبهُيت.
ُْخًَش َٔ ُٖسطًض ػىوْانُّ جاسٍَ...
ًٓرت دوايٌ ُٓوَ دايهِ بُداس وَى ًَُٖؼُ نُوتُ طُسطًاِْ ْاطهِ تا ُٓو ناتُّ
خٍ٘ َاْذوو بىو بُغ بُداس يُ طُس و طًٓطُِ دا ،دوايٌ ُٓوَؾ َِٓ خظتُ رووسَوَ و
ب٘ َاوَّ دوو سٗر ًٖض ْإ و ٓاويَهِ ُْداَِ ،بُ َّٙناتَِ صاِْ ُٓو سَفتاسَّ ُٓو طىودّ
ْابًَت و سَْطُ ُٖتا دََشّ ساصّ ُْمب ،ب٘يُ بريّ يُ سيَطايُنِ تش نشدووَ و خٍ٘ خايًذّ
دساوطًَُإ ٖاتُ رووسَوَ و طىوتًإ ُٓطُس ت٘ ساصّ ُْبًت ػىو بهُيت ُٓوا ًَٓظتا باْطِ
بُػري دَنُّ دَطت دسيَزّ طهظِ بهاتُ طُست و دوايٌ دَئًََ ت٘ ثًَىَْذيت يُطُ ٍَ
نىسِّ تش ُٖيُ ،بَُؼًَىَيُ ت٘ؾ جطُيُوَّ دَنىرسيَت باونًؼت نُ بُت٘وَ طُسبُسصَ
طُسّ ػ٘سِدَبًَت تايُرياْذا َابًَت ُْفشَتت يًَذَنات.
طىومت دايهُ يُبُس خاتشّ خىدا واصّ يًَبًَٗٓٔ َٔ صٗس بضىونِ ًٖض يُباسَّ خًَضاْذاسّ
و ٖاوطُسطريّ ْاصامن ،ت٘ ض ج٘سَ دايهًَهِ؟ ،ضٕ٘ ديَت ديَت وا يُنضِ خ٘ت بهُيت؟.
ػادّ طىوتِ بُطُ بُغ دَطت يُ فًهُ فًو ُٖيَطشَ ساصيت ػىوبهُيت بُطُس
بُسصّ دَضًتُ َايَِ ًََشدّ خ٘تُٓ ،طُس ساصّ ُْبًت بُطُس ػ٘سِّ دَضًتُ ريَش خاى
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تُْاُْت باونُ طًَزَنُػت سَْطُ بُسطُ ُْطشيَت و مبشيَتًَٓ ،ظتا تاوَنى بُياِْ بريبهُوَ
َُُٓ دوائ ُٖيَِ ت٘يُ يُرياْذا.
ًٓرت بًًِٓ دايهِ وَى ُٓوَ ُٖس ًٖض ُْبىو بٌَ يُطٍَُ خايًذّ دساوطًَُإ بُتًُْا
ضىويُ رووسَنُّ تش ،يُطٍَُ ُٓو ٓاصاسَّ َٔ َُٖبىو نُضِ ُٓو يُطٍَُ خايًذ خُسيهِ
نُيف و طُفايٌ خ٘يٌ بىو.
ُٓوَػُوَ تاوَنى بُياِْ نضُ بًَٓاصَنُ ُٖس يُبريّ ُٓوَدابىو ضٕ٘ خّ٘ يُو
سووداوَ سصطاسبهات ،صٗس دَثاسِايُوَ يُ خىدا نُ طًامن بهًَؼًَت و ًٖض ػتًَهِ ًَْتُوَ
طُسّ ،رووسيَهِ تاسيو و ْاخ٘ؾ تُْٗا تشوطهًَهِ َاْط سووْانًُنُّ خٍ٘ دَنات
بُرووسَنُيذاًٖ ،ض ٓىًََذيَو يُ رياِْ ُٓو و رووسَتاسيهُنُدا بُدّ ُْدَنشاُٖ ،سضُْذَ
دَيىيظت خّ٘ بهىريَت بُ َّٙيُو رووسَدا ًٖض ػتًَو ُْبىو طًاِْ ُٓو ٓاطىدَبهات و
ن٘تايٌ بُرياِْ بًًََٗٓت.
ُٖسضُْذَ تاوَنى تشوطُنُناِْ خ٘س بُدياسنُوت ضُْذئ بريّ ج٘ساو ج٘سّ ب٘ ٖات
بًُٖ َّٙض ناًََو ُْدَبىوَ ٖ٘ناسّ سصطاسنشدِْ نضُ بًَٓاصَنُ ،ب٘يُ بُْاضاسّ بشِياسّ
ُٓوَّ دا نُ ػىو بُ نىسَِّ دساوطًًَُنُيإ بهات.
ًٓرت يُطٍَُ دَسنُوتِٓ يُنُّ تشوطهِ خ٘س ػادّ و خايًذ يُ رووسَّ نُ بُدسيَزايٌ
ػُوَنُ نُيف و طُفايٌ خ٘يإ تًادا بُطُس بشدبىو ٖاتُٓ دسَوَ و خًَشا ب٘ رووسَنُّ
جًٗإ بُسِيَهُوتٔ ،يُطٍَُ دَسطا نشدُْوَ جًٗإ صٗس بُثُػ٘ناوّ طُيشّ دَنشدٕ.
بُيُنُوَ طىوتًإ ٖا ضًت نشدَوَ بريت يًَهشدَوَ ضاوَسِيٌَ وَ ََِٙت٘ئ صياتش
ساْاووَطتني ُٓطُس ساصٍ ًْت تاوَنُ باْطِ بُػري بهُئ ضِ ثٌَ خ٘ػُ يُطُيَت بهات.
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يُوناتُدا خايًذ بُدَْطًَهِ بُسص طىوتِ ت٘ ب٘ضِ ساصٍ ًْت؟ُٓ ،وَتا ُٓطُس ساصٍ
بًت وَى ضٕ٘ دايهت ػُويَهِ خ٘ػٌ يُ ًَْى باوَػِ َٔ بُطُس بشد ٓاواؾ ت٘ يُ ًَْى
باوَػِ نىسَِنَُذا ػُو طُيًَهِ خ٘ؾ بُسِيَذَنُيت.
ناتَِ طىيَِ يُوَ بىو خُسيو بىو ػًَت ببِ ٓاخُس دايهِ ضٕ٘ دَتىاًَْت خًاُْت يُ
باونِ بهات؟ ،باونِ نُطًَهِ صٗسباؾ و ضانُ ب٘ ُٓوًَٓ...ؽ ْاضاسّ ساصّ مب ب٘ ُٓوَّ
ُّٖ باونِ بٍُٖ٘ َُٓوَ ٓابشووّ ُْضًَت ًَُٖؽ باونِ صٗس خ٘ؾ دَويَت ْاَُويَت
ػتًَهِ بُطُس بًَت ،يُبُس ُٓو بُديًََهِ صٗس طاسد طىومت ْاضاسّ ساصيِ.
دوايٌ ُٓوَ ػادّ و خايًذ طىيَبًظتِ ُٓوَ بىوٕ ًَٖٓذَ ديَد٘ؾ بىو ٖاواسيإ دَسنشد
و باوَػِ يُنرت و َاضِ يُنرتيإ دَنشدًَٓ ،ؽ دََطىو ُٓوَ ض دانًَهُ ب٘ خ٘ػٌ
رياِْ خّ٘ رياِْ نضُنُّ دَفُوتًََِٓ.
ًٓرت دايهِ دَيىيظت ناسَناِْ ٖاوطُسطريّ صٗس بُخًَشاّ بهشيَت ،ب٘ ُٓوَّ يُدوايٌ
ُٓوَ صٗس بُٓاطاِْ خٍ٘ يُ خايًذ ْضيو بهاتُوَُٓ ،طُسضِ يُ ًَٓظتا داثريّ َُنًُ ن٘ضِ
دوايٌ نشد ،يُبريّ خّ٘ ط٘مت دٍَ بُٖ٘يٌ ُٓوَوَ نًََُو ناسَنُ دوادَنُويَت ،بَُّٙ
دايهِ بًُٖض ػًَىَيُى سيَطُّ ُٓوَّ ُْدا ناسَنإ دوابهُويَت ،سيَو يُدوايٌ ثشطُّ
داثريّ ْاَُيُنِ ب٘ باونِ ْاسد طىوتِ ُٓوَ جًٗإ صٗسّ ثًَد٘ػُ ًََشد بُو نىسَِبهات
ب٘يُ َ٘يَُت وَسبطشَوَ بُصووتشئ نات وَسَوَ.
َٔ ضًَِ ثًَد٘ػُ يُوناتُدا يَُشدٕ صياتش ًٖضِ تشّ ثًَد٘ؾ ُْبىو ،دََطىوت ٓايٌ
خىدايُ جطُ يُت٘ نُطِ تش ٓاطاداسّ ُٓو ديَُ بضىنُ ًُْ يا ُٓو ديَُ ساطربَ ياخىد نًََُو
ٓاصاسَناِْ نُّ بهُ ،باػُ ضٕ٘ دَبًَت َٔ يُطٍَُ نىسِّ ُٓو نُطُ ٖاوطُسطريّ بهُّ نُ
خًاُْت بُباونِ و ًَُُٓ دَنات؟.
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دايهِ صٗس بُ ثُيُ بىو يُ جًَبُجًَهشدّ ُٓو ناسَ بُسيُوَّ باونِ بطُسِيَتُوَ َُٖىو
ناسَناِْ صيَشِو جٌ و بُسطِ سيَهدظت تُْٗا ُٓوَ َايُوَ باونِ يُ بُسَناِْ ػُسِ َ٘يَُت
بذسيَت َُٖىو ػتًَو تُواو ببًَت.
ًٓرت دوايٌ ُٓوَّ باونِ َ٘يَُت دسا و طُسِايُوَ َايَُوَ ًَٖؼتا َاْذوويُتِ سيَطاّ يُ
يُػِ دَسُْنشدبىو ،دايهِ بُصووتشئ نات سٗرّ َاسَنشدِْ دياسيهشد.
دايهِ بُباونُِ طىوت با َاسَنشدُْنُ تُواو بًَت ب٘ طىاطتُٓوَ ًٖض ثًَىيظت ْانات
ت٘ يًَشَ بًت ياخىد يًَشَ ُْبًت ُٓوَيإ صياتش ناسّ رُْناُْ ُْوَى ثًاوَنإ.
باونِ طىوتِ صٗسباػُ َٔ خّ٘ ب٘ ناتًَهِ صٗس َ٘يَُتًإ ُْداوّ جطُيُوَؾ
ُٓجماسَيإ ُٓطُس بطُسِيَُُوَ ػُس صٗس صوو َ٘يَُمت ْادَٕ بطُسِيَُُوَ ب٘يُ ناسّ خًَشيؽ
ضُْذ صووتش بهشيَت باػرتَ ًَٓؽ ذُصْانُّ ُٓو نضُ بُ َاسَنشاوّ صٗس مبًًََٓتُوَ.
يُوناتُدا دايهِ ُْيذًََٖؼت صٗس يُ باونِ ْضيو ببُُوَ ُْوَنى ػتًَو بذسنًَِٓ و باطِ
ناسَ ضُيُيَُناِْ بهًَُّٓ ،ؽ ْاصامن ضٕ٘ ُٓو ناسَّ ُٓو ٓاػهشا بهُّ؟ ،صٗس دَتشطاّ
يُبُسُٓوَّ ُٓو ناساُّْ ُٓوَ َُبُطتِ بىو صٗس بُخًَشايٌ بُسَو ثًَؽ دَضىو،يُخُيايَِ
خّ٘ واّ يًَهذَدايُوَ نُ خىدا ُٓوّ صٗس خ٘ؾ دَويَت ضىْهُ ُٓو دايهُُٖ ،س يُبُس
ُٓوَػُ ناسَناِْ ُٓو صٗس بُخًَشايٌ بُسَو ثًَؼُوَ دَضًَت ،جاسبُجاسيَهًؽ دََطىوت
ت٘ بًًََت ػُيتإ يُ ناسَناِْ ياسَُتِ ُْداتُْ ،خًَش واْاصامن وابًَت يُبُس ُٓوَّ خىدا
دَيًََت ْابًَت ًٖض بُسثُسضًَهِ خشاثِ دايهُنإ بذسيَتُوَ ،تُْاُْت ُٓطُس بُدايو و
باونتإ بًٌََ ٓ٘ف دَتاخناتُ ًَْى ٓاطشّ جَُُُُْٖوَ ،يُبُس ُٓوَ ْاتىامن ًٖض قظُيُنًؽ
بهُّ.
ُٓوَّ صياتش ٓاصاسّ َِٓ دَدا ُٓوَ بىو دايهُناِْ تشّ دَبًِٓ يُطٍَُ نضُناًْإ
بَُؼًَىَيُ ُْبىوُٕٓ ،وَتا دايهِ طاساّ دساوطًَُإ نُ بُتَُُٕ طايًََهًؽ يُ َٔ
طُوسَتشَ ْاًًًََٖت نضُنُّ ًٖض َاْذوو ببًَتًٓ ،رت َٔ خُسيهُ تًَو بضِ ْاصامن ٓافشَت
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فشيؼتُيُ ياخىد ػُيتاُْ ،يُبُس ُٓوَّ دايهِ ُٓويؽ وَى دايهِ َٔ ٓافشَتُ ُّٓ ب٘
ُٓو واًُْ؟.
ًٓرت بُُٖسج٘سيَو بىو َاسَبشِيِٓ َٔ وَى سَػُبا بُخًَشايٌ ٖات و سٗيؼت َٔ ،خ٘ػِ
َُْضاِْ دايهِ ضٕ٘ ضِْ٘ َُٖىوناسَناِْ بُو خًَشايًُ يُ سِادَبُدَسَ بُسِيَهشد؟.
يُناتِ َاسَنشدِْ َٓذا خُيَو بُّٖ٘ َُٓ ديَِ خ٘ػُ ػرييِٓ دَخىات نُضِ ًَٓؽ
خُّ و خُفُتِ رَٖشاويِ دَخىاسدَوَُٓ ،وَّ ٓاصاسّ َِٓ صياتش نشد خايًذ بىو نُ
دَطتِ يًَُِ باونِ دَنشد دَيطىوت بابُيُنُوَ ويَُٓيُى بطشئ بُ٘ٓوَّ ُٓو سٗرَ
خ٘ػَُإ ب٘ يادطاسّ مبًًََٓتُوَٓ ،اّ ُٓطُس باونِ دَصاًَْت ُٓوَ َاسَ ضٕ٘ يُ ريَشَوَ
ثًَىَدَدات ُٖسطًض ب٘يُى ضشنُؾ دَطتِ يًَُِ ُْدَنشدُٖ ،سنُ صاًِْ باونِ باْطِ
دايهُِ نشد دَت٘ؾ وَسَ ٓافشَت بات٘ؾ يُو ويَُٓيُ يُطٍَُ دابًتًٓ ،رت ُٖسدوو ّٙ
باونِ بُ دوو َاسّ رَٖشاوّ ثًع دَوسدسا َُْذَصاِْ ضِ بهُّ فشًََظهِ ضاوَنامن وَى
ٓاو دَٖاتُ خىاسَوَ ُٓو خُيَهاِْ دَوسوثؼتِ دَياْطىوت فشًََظهِ خ٘ػِ دَباسيًََٓت،
دََطىوت ٓاّ نُ ض فشًََظهًَهِ خ٘ػًًُ ًَٓىَُٖطتِ ثًَٓانُٕ.
صٗس جاس يُديَِ خّ٘ دََطىوت ٓاخُس خايًذ خ٘ ت٘ خًَضاِْ خ٘ت ُٖيُ ب٘ضِ خًاُْت
يُ ُٓو و باونِ دَنُيتْ ،اصامن ب٘ضِ دَبًَت َشٗظُنإ ًَٖٓذَ ثًع بٔ؟.
نُضِ يُطٍَُ ُٓوَ َُٖىو ٓاصاسَّ َُُٖ نُطُيشّ ًَْى ضاوَ ًَٗشَباُْناِْ باونِ
دَنُّ ْاتىامن ناسيَو بهُّ ُٓو بُ ٖ٘يُوَ دٍَ تُْط بًَت ،ضاوَناِْ صٗس صَسدو جىأْ
ًَٗشَباِْ يًَذَباسيَت خىدايُ ضٕ٘ ناسّ وادَبًَت ُٖٓا ُٓو نُطُّ نُ خًاُْت يُباونِ
دَنات يُتُنِ ديَت و دَضًَت دَطتِ يُ ًَِ دَنات.
ُٓو سٗرَ سَػُّ ريامن ُٖسضًَْ٘و بىو بُديَد٘ؾ و ُٖيَجُسِيِٓ خُيَو و ػُنشاو
خىاسدُْوَ ُٓوإ و فشًََظهُ بًَٓاصَنامن و رَٖش خىاسدِْ َٔ ن٘تايٌ ثًَٗات و تُواو بىو.
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دوايٌ ُٓوَ باونِ بُْاضاسّ طُسِايُوَ بُسَناِْ جُْط و ُٓوَؾ دَسطاّ ب٘ دايهِ
نشدَوَ نُ صياتش ُٖويَِ ُٓوَ بذات خّ٘ يُ خايًذ ْضيو بهاتُوًَٓ ،رت دوايٌ َاسَ بشِيِٓ
َٔ ناسَنُ ب٘ ُٖسدوو نًإ صٗس ٓاطاْرتبىوًَٓ ،ظتا دَتىأْ صٗس بُٓاطاِْ بُبَِ ُٓوَ يُى
قظُؾ بًَتُوَ طُسُٓوإ ُٖسضِ يُ ُٖواو ُٖوَطِ خ٘يإ ُٖيُ ُٓدماَِ بذَٕ.
ُٖفتُيُى تًَُٓثُسِّ بُطُس َاسَبشِيِٓ َٔ دايهِ خًَشا ناسووباسّ طىاطتُٓوَنَُِ
سيَهدظت و َٔ طىاطرتاَُوَ ُٓ ّٙو نىسَِّ نُ بًُٖض ػًَىَيُى بُديَِ ُْبىوَ ػىو بُو
بهُّ ،جطُيُوَؾ دايهِ نىسَنُ ُٖطتِ بُوَ نشدبىو نُ دايهِ خّ٘ صٗس يُ ًََشدَنُّ
ُٓو ْضيو نشدٗتُوَ ب٘يُ ُٓويؽ ساصّ ُْبىو بُو ٖاوطُسطرييًُّ َٔ.
ًٓرت بريّ يُوَ نشدَوَ نُ ضٕ٘ ت٘يَُّ خّ٘ يُدايهِ بهَُُوَ ب٘يُ يُنُّ سٗرّ
طىاطتُٓوََإ خّ٘ بُبُسدَطتِ بُػري ُْدآُ ،ويؽ ًَٖٓذَ ديَشَِقِ صٗس خشاثِ نُوتُ
نىتاو يًَذامن ،بُ َٔ َّٙيُطٍَُ ُٓوَّ تَُُمن بضىى بىو بُسطُّ ًٖضِ ُْدَطشت نُضِ
سيَطُّ ُْدا ت٘صيَهًؽ يًَِ ْضيو ببًَتُوَ.
يُى ُٖفتُ بُو ػًَىَيُ بُطُس ريامنإ تًَجُسِّ بُسدَواّ يُرووسّ ْىوطتِٓ ًَُُٓ
ػُسِوٓاراوَ بىو ،ب٘يُ ُٓو نىسَِ دوايٌ ُٓوَّ بًَضاسبىو يُ يًَذإ و تًَُٗيَذامن طىوتِ ًٖض
نُيَهِ ًُْ بُياِْ ت٘ سَواِْ َايَِ دايهت دَنَُُوَ.
دوايٌ ُٓوَّ بُوَ َُٖىو بشيُّٓ جُطتَُُوَ طُسِاَُوَ َايَُوَ ،دايهِ طُسَتا
وايضاِْ بُطُسداِْ طُسِاوَُتُ َايَُوَ ب٘يُ صٗس بُجىاِْ ثًَؼىاصّ يًَهشدّ.
ًَٓؽ  ّٙػُسًَِٓ خىػهِ نُ بُدووطاٍَ يُخّ٘ بضىنرتبىو دَسدَ ديَِ خّ٘ نشدوو
و طىومت خىػهِ ػرييِٓ َٔ تاوَنى ًَٓظتا ُٖسنضِ ًََُْٗؼتىوَ ُٓوَ نىسَِ ْضيهِ
بهُويَتُوَُٓ ،طُسضِ ُٓوَ َُٖىو ػُويَو صٗسّ يًَذَدات بُ َّٙتاونى ًَٓظتا خّ٘
بُدَطتُوَ ُْداوَْ ،اصامن ضِ بهُّ ثُْا ب٘ نىٍَ ببُّ خّ٘ دَنىرّ بُ َّٙدَتشطِ
باونًؼِ يُ داخِ َٔ مبشيَت ،يُبُس ُٓوَ ُٓوناسَْانُّ.
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طىوتِ ْاْا خىػهِ خ٘نىػتِٓ ضِ ُٓو ناسَ ُْنُّ باونِ ساطت ػًَت دَبًَت،
بُقظُّ َٔ دَنُّ َُٖىو ػتًَو ب٘ دايهِ باغ بهُ و ساطتًُنُّ ثًَبًٌََ بُيَهى ُٓو ديَِ
ُْسّ بًَت ػتًَهت ب٘بهات.
طىومت صٗس باػُ َُٖىو ػتًَو بُدايهِ دَيًََِ نُ َٔ ْاَُويَت يُطٍَُ ُٓو نىسَِ بزيِ
ًَُٖؽ ُٓو نُطًَهِ تشّ يُ ديَُ ،دَيُويَت َٔ تًَو بذات و دواتش تُٙقِ بذات َٔ صٗس
ديًَٓاّ يُوَّ ُٓو ناسَ دَنات.
دوايٌ ُٓوَّ َُٖىو جىسُٓتِ خٕ٘ ن٘نشدَوَ و ضىوَُ  ٍٙدايهِ ،طىومت دايهُ طًإ
ناسيَهِ صٗس طشْطِ ثًَتُ.
فُسَىو نضِ ػرييِٓ ضًت يُ ًَْى ديَذايُ بُدايهِ خ٘ت بًٌََ.
دايهُ َٔ بُ ًٖض ػًَىَيُى ذُصّ ُْنشدووَ ًََشد بهُّ بُتايبُتِ بُو نىسَِ ،دايهُ
طًإ يًَت دَثاسِيَُُوَ نًََُو يُطٍَُ َٔ بُصَيًبُ َٔ ،تاوَنى ًَٓظتا خّ٘ بُدَطتُوَ
ُْداوَ ُٖتاوَنى ًَٓظتاؾ َٔ ُٖسنضِ.
ُٓوَ ت٘ ضِ دَيًََت ُٓوَ ػًَت بىويت َٔ ،واَضاِْ ت٘ ب٘ طُسداِْ ًَُُٓ ٖاتىويتُوَ
ًَٓشَ ،دَّ ُٖس ًَٓظتا خ٘ت ٓاَادَبهُ و بطُسِيَىَ ًَْى َاٍَ و ًََشدّ خ٘ت نَِ وَنى ت٘ بُ
ضاْظُ ًََشديَهِ وَى ُٓو نىسَِ دَويََُُْذَّ بُدَطت دَنُويَت.
ُْخًَش دايهُ َٔ ْاَُويَت بطُسِيَُُوَ ُٓو َايَُ يُبُس خاتشّ خىدا واصّ يًَبًَٓٔ َٔ
ْاَُويَت ريامن بُّٖ٘ ُٓو نىسَِ و يُنًع بضًَت.
دوايٌ ُٓوَ وَى َُٖىو جاسيَو دايهِ داسَنُّ دَطت دايُوَ و تاوَنى تىاْا يُطًاِْ
دابىو يًًَُذا ،بُج٘سيَو يًًَُذا تىاْايٌ ُٓوَّ َُْا بًًََِ بُطُ يًَِ َُدَ.
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ًٓرت دوايٌ ُٓوَّ تىاْايٌ ًٖضِ َُْا َٔ بُصٗسّ ُٖيَطشت و ب٘ َايَِ ُٓو نىسَِّ نُ
يُ َٔ ّٙوَى دسِْذَيُى وابىو بشدَوَ ،طىوتِ ُٓوَ ًٓرت نضِ ًَٓىَيُ ُٖسضًًُى بًَت
ْاَُويَت بطُسِيَتُوَ َايَُوَ ،ضٕ٘ بُجًِ طجِ يَُاٍَ دَسضىوَ ٓاواؾ بُجًِ طجًِ
دَبٌَ بًَتُوَ َايَُوَ.
ناتَِ ُٓوإ صياًْإ تاوَنى ًَٓظتا َٔ نضِ و ًََُْٗؼتىوَ نىسَِنُّ ُٓوإ دَطتِ
يًَبذات ،صٗس تىسَِ بىوٕ ًَٓإ يُ رووسيَو بُْذ نشد تاوَنى َاَِ نىسَِنُ ٖات.
طىوتِ نضِ بًَهُيَو دَتُويَت ٓابشِووّ ًَُُٓ ببُيت ،دايهت بُ َُٖىو ػًَىَيُى تّ٘
سادَطتِ ًَُُٓ نشدووَ تاوَنى ت٘ يُطٍَُ نىسَِنَُإ ُْخُويت سيَطُيُنِ صيٓذوو
َاُْوَت ًُْ.
نىسَِنُ و َاَِ ًَٓإ بشدَ رووسّ ْىوطنت و تا تىاْايإ ُٖبىو نُوتُٓ يًَذامنًَٓ ،ؽ
يُطٍَُ ُٓوَّ صٗس بضىوى بىوّ بُّٖ٘ ًٓؼهشدِْ صٗسَُوَ ًٖض تىاْايُنِ َُْابىوًٓ ،رت
َاَِ بُػري طىوتِ ًَٓظتا ًٖض تىاْايُنِ ًُْ ت٘ يًَشَبُ و ناسَنُّ خ٘ت تُواو بهُ ،ب٘
ُٓوَّ ناسَنُّ خ٘ت بُٓاطاِْ تُواو بهُيت ُٓوا دَطتِ دَبُطتُُوَ.
ًٓرت يُدوايٌ ُٓوَ ُٓوَّ َُْذَويظت سووبذات سوويذا ػتًَهِ بُطُس ٖات تاوَنى
يُرياْذا َابًَتِ ْاتىامن يُبريّ بهُّ ،ريامن يُطٍَُ ُٓو نىسَِ ُٖسبُو ػًَىَيُ بُسدَواّ بىو
َُٖىو سٗريَو يًَذإ و جًَٓىّ ْاػشئ.
ُٖسوَٖا دايهِ نىسَِنُؾ بُ ٍٖ٘ ُٓوَّ ُٖطتِ بُ ثًَىَْذًًُْنِ ًَْىإ دايهِ و
ًََشدَنُّ نشدبىو ُٖسضًَْ٘و بىو دَيىطت َٔ يُو َايَُ بُدَسبًَٓت.
بَُؼًَىَيُ َُٖىو سٗريَو ػُسِّ خايًذ و رُْنُّ بُسدَواّ بىوُٖ ،سػُسِنًؽ
يَُايَُوَ دَنشا َِٓ تًادا تاواْباس دَبىو ،يُوَؾ ْاخ٘ػرت ُٓوَ بىو نُ َٔ ُٖسناتًَو
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يُطٍَُ ُٓو نىسَِ دَْىوطتِ وَى ُٓوَ وابىو بُ صٗس طهظِ يُطٍَُ دَناتُٓ ،و يًَذاُْ
صٗسَّ َٔ بّ٘ دَنشا باوَسِ ْانُّ ًٖض نُطًَو بّ٘ نشابًَت.
ريامن بُو ػًَىَيُ بُسدَواّ بىو تا ُٓو ناتُّ خايًذ تُواو يُ ُٖواو ٓاسَصووناِْ خّ٘
يُطٍَُ دايهِ تًَشبىو ًَٖىاؾ ًَٖىاؾ خّ٘ يُ دايهِ دووس دَخظتُوَ ،جطُيُوَؾ
ٓافشَتًَهِ تشّ دٗصيًُوَُٓ ،جماسَ ناتُناِْ خّ٘ يُطٍَُ ُٓو رُّْ تش بُطُسدَبشد.
ناتَِ دايهِ ُٖطتِ بُوَ نشد صٗس تىسَِ بىو نُ ُٓو ثًاوَ ًٓرت ُْ ُٖطت و ط٘صيَهِ
ب٘ ُٓو ُٖيُ ُْطشْطًؼِ ثًَذَدات ،ب٘يُ وَى ت٘يَُيُى يُوإ بُ َُٖىو ػًَىَيُى ناسّ ب٘
ُٓوَ دَنشد َٔ يُُٓ ّٙو نىسَِ بطُسِيًََٓتُوَ ،يُوناتُػذا طعذاهلل يُبُسَناٌْ جُْط
َ٘يَُت دَدسيَت و دَطُسِيَتُوَ َايَُوَ.
دوايٌ طُسِاُْوَ ػادّ ب٘ ُٓوَ ت٘يَُّ خّ٘ يُ خايًذ بهاتُوَ َُٖىو خشاثًًُناِْ
بُػري بُ طعذاهلل سادَطُيًَُْت ب٘ ُٓوَّ بضًَت بًًًََٗٓتُوَ ،طعذاهلل صٗس تىسَِ دَبًَت
ب٘يُ بُسيُوَّ َاْذوويُتِ سيَطا و جُْطِ يُ طًإ دَسضًَت بشِياسدَدات بُدوايٌ نضُ
خ٘ػُويظتُنُيذا بضًَت و بًًًََٗٓتُوَ.
ناتَِ دَطاتُ َايَِ نضُنُّ طُيش دَنات يُو ناتُوَّ نضُنُّ ُْبًًٓىَ ًَٖٓذَ ٙواص
بىوَ تىاْاّ سٗيؼتِٓ َُْاوَ ،نُ طعذاهلل بُو ج٘سَ ضاوّ بُنضُ ػريُْنُّ دَنُويَت
خّ٘ ب٘ ْاطريدسيَت و دَطت بُطشيإ دَنات ،دوايٌ يُنرت يُباوَػهشدٕ و َاض نشدِْ
يُنرت دَيًََت نضِ ػرييِٓ مببُخؼُ نُ َٔ ساصّ بىوّ يُو تَُُْذا ت٘ بُ ػىوبذسيَت
دَصامن يُو َاوَيُدا صٗس ٓاصاسدساويت خ٘ت ٓاَادَبهُ يَُُودوا ت٘ يُو َايَُدا ْاريت ًَٓشَ
ػىيَِٓ رياِْ ت٘ ًُْ.
َٔ يُدوايٌ بُػىوداِْ ت٘ صٗس ْاَُّ ب٘ دايهت دَْاسد يُ ُٖوايَِ تّ٘ دَثشطِ،
نُضِ ُٓو َُٖىوجاسيَو دَيطىوت جًٗإ صٗس صٗس ديَد٘ػُ يُطٍَُ ًََشدَنُّ و
باسوودٗخِ صٗسباػَُُٓ ،شِٗ بَُٔ دَيًََت نُ ت٘ يُ ًَْى ُٓو ٓاصاس و يًَذاُْدايت.
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ًَٓؽ يُ ديَِ خّ٘ طىمت خىدا ثاداػتِ خايًذ بذاتُوَ نُ واصّ يُت٘ ًَٖٓاو بُدوايٌ
نُطًَهِ تش نُوتُٓ ،طُسْا دايهِ ُٖسطًض ُّٓ ج٘سَ ٓافشَتُ ًُْ قظُّ يُو ج٘سَ بهات.
طُسِاَُوَ َاٍَ ًَٖٓذَ ديَد٘ؾ ُْبىو ًٖض نُطًَو بًضاًَْت ،دََطىوت يَُُودا دايهِ
ْاتىاًَْت بُ ٓاطاِْ خًاُْت يُ باونِ بهاتُٓ ،طُسضِ رياِْ َٔ يُ ْاضىو بُ ّٙدايهِ
ْاتىاًَْت بُ بًاْىوّ َٔ ًٖض ناتًَهِ تش بضًَتُ َايَِ خايًذ.
دووباسَ ريامن يُطٍَُ طُوسَتشئ ػُيتاِْ ريامن دَطتِ ثًَهشدَوَ ،يُوناتُػذا
ُٖطتِ بُوَ دَنشد باونِ بُّٖ٘ بُػىوداِْ َٔ بُُٖيَُ صٗس غَُباسبىو ،ضُْذئ جاس نُ
ب٘ ػُسِ دَضىو دووعايٌ دَنشد صٗس صوو بطُسِيَتُوَ بُُٓ َّٙجاسَ ُٖس دووعايٌ ُٓوَّ
دَنشد خىدا ػًُٖذ بىوِْ بُ قظُُت بهات.
صٗس ديَِ بُ طىيَبًظت بىوِْ ُٓو ووتاُّْ باونِ تُْط دَبىو ،بُتايبُتِ ُٓوناتُّ
باونِ جاسيَهِ تش َايَُوَّ ب٘ بُسَناِْ جُْط بُجًًََٗؼتُٓ ،جماسَيإ باونِ بُ ج٘سيَو
َِٓ يُ باوَؾ نشد و طىوػِ وَى ُٓوَّ ثًَِ بًًََت نضِ ت٘ ٓاطات يُ خ٘ت بًَت جاسيَهِ
تش َٔ ت٘ ْابًُُٓوَ ،جاسيَهِ تش ْاتىامن ت٘ يُباوَؾ بطشَُوَ ،يُوناتُدا بًًِٓ
فشًََظهُناِْ ُٓوَّ ثًَذَيًََت ْاتىامن جاسيَهِ تش ت٘ ببًُُٓوَ.
طىَاُْناِْ َٔ ساطت دَسضىو ُٓجماسَيإ ب٘ ن٘تا جاس تىاًِْ باونِ يُ باوَؾ بطشّ،
ب٘ ن٘تاجاس ضاْظِ ُٓوَّ ُٖبىو ضاوَ ًَٗشَباُْناِْ ببًِٓ ،يُن٘تا ػُسِّ ًَْىإ عريام
و ٓريإ باونِ ػًُٖذنشا.
بَُشدِْ باونِ رياِْ ًَُُٓ تُواو ثًَضُواُْ بىويُوَُٓ ،و نُتانُ ثؼت و ثُْايٌ َٔ
بىو يُطُس صَوّ ُٓويؼِ يُدَطتذا ،دايهِ ًٖض ناتًَو ًَٖٓذَ خُفُتباس ُْبىو بُ
يُدَطتذاِْ باونِ يُبُس ُٓوَّ دايهِ ُٖسطًض باونُِ خ٘ؾ ُْويظتىوَ تاوَنى بّ٘
خَُباسبًَت.
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طايًََو بُطُس َشدِْ باونِ تًَجُسِّ خىدا رياًَْهِ ْىيٌَ نشدَ بُػٌ َٔ ُٓويؽ ُٓوَ
بىو نُ نىسِّ ثىوسّ باونِ ٖاتُ داواّ وويظتِ ػىوّ ثًَبهُّ ،بُسِاطتِ تُٖا نىسِيَهِ صٗس
جىإ و سيَو و ثًَو بىو ،ب٘يُ ناتَِ يُطٍَُ دايهِ ٖاتُٓ َايَُإ َُْتىاِْ بًًََِ ػىوّ
ثًَٓانُُّٓ ،طُسضِ تَُُمن صٗس بضىوى بىو بُُٖ َّٙسضًَْ٘و بىو دََىويظت يُ دَطتِ
ُٓو ٓاصاسو ُٓػهُدمُداِْ دايهِ سصطاسّ ببًَت ،بُتايبُتِ يُدوايٌ َشدِْ باونِ ٓاصاس و
ُٓػهُدمُناِْ صٗس صياتش ببىو ،ب٘يُ ُٖسضًَْ٘و بىو بشِياسّ ُٓوَّ دا ػىو بُ تُٖا بهُّ.
يُسٗرّ َاسَنشدمنذا ُٓجماسَ بُ ثًَضُواُّْ جاسّ يُنُّ صٗس ديَد٘ؾ بىوُّٓ ،و
خ٘ػًُّ َٔ بُسدَواّ ُْبىو تا ُٓو ناتُّ باثريّ ذاجِ ْىوسّ ٖات و بَُايَِ تُٖاّ
طىوتِ ًَُُٓ بُ بُٙؾ نض ْادَيُٓ ًَٓىَ ياخىد ًَٓىَؾ نضًَو يُ نىسِيَهِ ًَُُٓ َاسَدَنُٕ
ياخىد ُٓو َاسَنشدُْ ْابًَت ُٓدماَبذسيَت.
بشاّ تُٖا نُ ْاوّ ذىطًَٔ بىو ب٘ ُٓوَّ ناسَنُ تًَو ُْضًَت طىوتِ ًًَٖني نضُ يُى
طاَُْٙنُّ يُ عًِ بشاّ جًٗإ َاسَدَنُئُٓ ،ونات دَنات ًَُُٓؾ نضًَهُإ بُ ًَٓىَ
داوَ.
ٓابُّ ػًَىَيُ نًَؼُّ ُٓوجاسَ َاسَنشدِْ َٔ ن٘تايٌ ٖات ،بُُٓ َّٙوَ ن٘تا نًَؼُّ
رياِْ َٔ ُْبىو ،دايهِ ًًَٖني نُْاوّ ذُبًبُ بىو بُ ّٖ٘ ُٓوَّ نضُنُّ يُ ثًَٓاو َٔ
َاسَيًربِا صٗس سقِ َِٓ يُ دٍَ طشت و بُسدَواّ دَيىيظت ت٘يَُّ خّ٘ يُ َٔ بهاتُوَ،
ُٓويؽ بُتَُُٕ صٗس يُ َٔ طُوسَتش بىو صٗس ناسّ ُٓدماَذَدا واَذَصاِْ يُبُسرَوَْذّ
َُٓ ُٓو ناسَ دَنات نُضِ دواتش ث ُْٚػُيتاًًُْناِْ بُدياسدَنُوت وٓاصاسَنُّ و
يًَذاُْنُّ ب٘ َٔ بىو.
َُٖىوجاسيَو ٖاواسّ ُٓوَّ دَنشد خىدايُ َٔ تاوَنى يُدَطت ػُيتاًَْو سصطاسّ بىو
صٗس ثاسِاَُوَ نُضِ ًَٓظتا ػُيتاًَْهِ طُوسَتشّ يًَجُيذابىو ،نُ جطُيُخّ٘ َُٖىو
سٗريَو ذىطًَٔ و ًََشدَنَُِ ٖاْذَدا يًَُبذَٕ ،تُْاُْت دايهِ تُٖا نُْاوّ َىعتُبُس
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بىو صٗس سقِ َِٓ يُدٍَ دَطشت و صٗس جًَٓى يًَذاِْ بّ٘ دَنشد ،تُْاُْت َٔ واّ دَٖاتُ
بُسضاو نُ ريإ ُٖسب٘ خّ٘ وايُ دَبًَت تاوَنى دََشّ طُوسَنإ يًَُبذٕ بُبَِ ُٓوَّ
ُٖيَُيُنًؼِ ُٖبًَت.
صٗسجاس ٓاصاس و ْاخ٘ػٌ صٗسّ ب٘ دًََٖٓاّ نُ بطُسِيَُُوَ َايَِ باونِ ،بُ َّٙناَُ َايَِ
باونِ يُدوايٌ ػىونشدِْ َٔ دايهًؼِ ًََشدّ بُ ثًاويَو نشدٕ ْاوّ قادس بىوًٓ ،رت َُٖىو
َٓذايَُناِْ يُطُس نُغ و ناسّ َايَِ باثريّ و َاَُنامن بُجًًََٗؼت ،تُْاُْت بُو
ناسَػِ ُْوَطتا ُٖيَظا خاْىوَنُ فشٗػت و ثاسَنُّ يُطٍَُ خ٘يذا بشد ،جطُيُوَؾ
ذهىَُتِ ُٓنات ُٖسنُطًَو يُ بُسَناِْ جُْط ػًُٖذبىوايُ طُياسَيُنِ باػِ ثًَذَدا
دايهِ ثاسَّ طُياسَنُػِ ب٘ خّ٘ بشد و ًٓرت خىػو و بشانامن نُوتُٓ خاْىوّ نشَّ و
ناسنشدٕ و دَسٗصَنشدُْوَ.
ػُسَني خُسيهِ ناسّ َايَُوَ و بُخًَىنشدِْ عًِ و ناسوإ بىو،ػُوئ نُُٓويؽ يُ
تَُُٕ صٗس طُوسَ ُْبىو قزّ وَى نىسِإ نىست نشدبىويُوَ و جًِ نىسِاِْ يُبُس دَنشد
ب٘ ُٓوَّ نُغ ُْصاًَْت نُ ُٓو نضُ طًًًَُٓنِ يُطُس طُسّ دادَْا طىيُبُسٗرَّ
دَفشٗػت.
ػرييًٓؽ يُطٍَُ داثريّ دَضىوٕ ب٘ َايَُ دَويََُُْذَنإ صَنات و ثاسَّ
طُدَقُيإ ن٘دَنشدَوَ ،بَُُٖ َّٙىو جاسيَو داثريّ وَى ٓافشَتًَهِ ػُيتإ نُ
ثاسَنُّ بُْاوّ ُٓو َٓذايَُ ُٖتًىاُْ ن٘دَنشدَوَ ًْىَّ صياتشّ ب٘ َٓذايَِ نىسَِناِْ تش
دَبشدْ ،اصامن ب٘ضِ ٓافشَتُنإ دَبًَت وَى ػُيتإ وابٔ َٔ ،نُ بضىوى بىوّ ُٖسواّ
دَصاِْ ثًاو صٗسداس و طتُّ ناسَ نُضِ ًَٓظتا دَبًِٓ ٓافشَتُنإ صٗس خشاثرتٕ.
ًَٖشػِ بشاػِ نُ يُتَُُٕ صٗس طُوسَ ُْبىو يُطٍَُ ْىسَديِٓ َاّ يُ نُْ٘ فشٗػِ
ناسّ دَنشد.
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تُٖاٍ ًََشدّ يُطٍَُ َٔ صٗس باػبىو تُْاُْت صٗسجاس ياسَُتِ خىػو و بشانامنًؼِ
دَدا ،بُ َّٙبُّٖ٘ ُٓوَّ تُٖا دَنُوتُ ريَشناسيطُسّ ووتُناِْ دايو و بشاناِْ ُٓو نات
ئَُ تىسَِ دَبىو.
جطُيُوَؾ تُٖا دوو خىػهِ بُْاوَناِْ (فاتًُُ و طىيَٓاص)ُٖبىوُٓ ،طُسضِ ُٓوإ
ًََشديإ نشدبىو بُ َّٙبٍُٖ٘ ُٓوَّ دايهِ َٔ ًََشدّ نشدبىويُوَ ًٖض
خ٘ػُويظتًًُنًإ ب٘ َٔ ُْبىو يُوَؾ صياتش بطشَ صٗس ًَٓإ ٓاصاس دَدا و بُسدَواّ بُ
ّٖ٘ دايهُُوَ قظُّ ُْػًاويإ ثًَذَطىمت.
َٔ بَُُٖىو باسوو دٗخًَهِ ريامن ساصّ بىو خّ٘ يُطٍَُ َُٖىو ْاخ٘ػًًُنإ
سادًََٖٓا و تُْاُْت يُو ْاخ٘ػًاُْ نُ خىدا بَِ٘ دياسيهشدبىو ساٖاتبىوّ ،بُو باسوو
دٗخُوَ طاٍَ و ًْىيَو بُطُس ٖاوطُسطريّ تًَجُسِّ َٔ ًٖض َٓذايًََهِ ُْبىو ،ب٘يُ دايهِ
تُٖا و خىػو و بشاناِْ دَسطايُنِ تشيإ ب٘ نشايُوَ تاوَنى طُسصَْؼتِ بهُٕ و قظُو
ووتُّ ُْػًاوّ ثًَبًًََٔ.
جطُيُوَؾ خًَضاِْ ذىطًَٔ جطُيُوَّ بُسدَواّ قظُّ ُْػًاوّ ثًَذَطىومت
ُٖسجاسَ و يُنٍُ و ثُىل ْاو َاٍَ ػتًَهِ دَػهإ و دَخيظتُ ُٓطتّ٘ َُٓوَ ،تآُو
ناتُّ جاسيَو َٔ يُطُس سطتُنِ طُسبإ خُسيهِ جٌ ُٖخلظنت بىو ،ناتَِ تُواو بىوّ و
ضىوَُ خىاسَوَ بًًِٓ ذُبًبُ ضىوَ طُسَوَ بُخًَشايٌ ٖاتُ خىاسَوَ طىوتِ جًٗإ
ًَٖٓذَّ جٌ يُطُس سطتُنُدا ُٖيَدظتىوَ ثضشِاوًََٓ ،ؽ طىومت ت٘ دسٗ دَنُيت خّ٘
ضاوّ يًَبىو ت٘ بُ ثٚيع سطتُنُت ثظاْذًٓ ،رت يُ دوايٌ ُٓوَّ ب٘ َايَُوَ سووْبىويُوَ
نُ ُٓو ثظاْذوويتُّ بًُٖ َّٙض ووتُيُنِ ُْػًاويإ ثًٌَ ُْطىوت ،تُْٗا ُٓوَ ُْبًَت
طىوتًإ جاسيَهِ تش ناسّ يُو ػًَىَيُ ُْنُيتْ ،اصامن جًاواصّ ًَْىإ َٔ و ُٓو دَبًَت
ضِ بًَت ًٖض نُطًَو بّ٘ ُْبىو قظُّ ثًَبًًََت ،تُْٗا ُٓو ُْبًَت ًََشدَنُّ صٗس ثؼتِ
خًَضاُْنُّ دَطشت.
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ُٓطُسضِ تُٖا نُطًَهِ صٗس باؾ بىو بُ َّٙصٗس خًَشا بُ قظُّ بشا و خىػهُناِْ
ُٖيَذَخُيَُتآًَٖ ،ذَ نُطًَهُ ًَٗشَبإ بىو بشابضىونُنُّ صاْا نُ قىتابِ بىو
َُٖىوجاسيَو بُدصيًُوَ ثاسَّ دَخظتُ ًَْى قًَُظُنُّ ب٘ ُٓوَّ خّ٘ ُٖطت ُْنات
و ػُسَُصاس بًَت.
بُُٖسذاٍَ دَْط٘يٌ ُٓو بَٚوبىويُوَ نَُٔ ُْصٗنِ و َٓذايَِ ْابًَتًٓ ،رت ُٓوَ ُٖوايَُ
وَى ٓاطشّ ًَْى نا خًَشا تُػُُّْ طُْذوو تُْاُْت طُيؼتُ دَوسو دساوطًًَُناًْؼُإ،
ب٘يُ ُٖسنُ يُ دَسَوَ دَسٗيؼتِ خُيَو طُيشيإ دَنشدّ و بُ ضشثُ ضشث دَياتطىوت
ُٓوَيُ رُْ ُْصٗنُنُ صٗس طىْآًَُٖ ،ؽ يُ َُٖىو ػىيًََٓو طُسّ خّ٘ دادَخظت و
دَسٗيؼتِ ب٘ ُٓوَّ نُغ َُْبًًَٓت و قظُيُنِ يُطُسبهات ،وَى ُٓوَ وابىو بّ٘ نُ
خًاُْتًَهِ صٗس طُوسَّ نشدووَ و سووّ ُٓوَّ ًُْ جاسيَهِ تش بُ ًَْى خُيَهذا بطُسِيَِ و
ضاوّ بُسص بهَُُوَ.
بَُؼًَىَيُ َُٖىو سٗريَو بُ جًَٓىَّ ْاػشئ و قظُّ ْاخىؾ و يًَذإ بُسيَِ دَنشد،
تاوَنى ناس طُيؼتُ ُٓوَّ طىوتًإ ُٓطُس َٓذايَت ُْبًَت ْاضاس دَبًَت تُٙم بذسيَت ًَُُٓ
ساصٍ ْني نىسَِنَُإ بُبَِ ُْوَ مبًًََٓتُوًََٓ ،ؽ ُٖس يُخىدا دَثاسِاَُوَ َٓذايًََهِ
ثًَبذات ،تاوَنى سٗريَو تُْذسوطًتِ تًَهضىو نُ ضىوَُ ُْخ٘ػداُْ دنت٘س طىوتِ َزدَ ت٘
دووطًاًْت ب٘يُ تُْذسوطتًت تًَهضىوَ.
ًَٓؽ يُ خ٘ػِ ُٓوَ قظُيُ َُْذَصاِْ ضٕ٘ طُيؼتُُ َايَُوَ تاوَنى ُٓوُٖوايَُ
خ٘ػُيإ ثًَبذَّ و ُٓواًْؽ يُطٍَُ بًظتِٓ ُٓو ُٖوايَُ ديَد٘ؾ بنب ،بَُٔ َّٙ
بًَٔاطايُوَّ نُ ُٓوإ ُٖسطًض ٓاسَصووّ ُْنشدووَ َٔ دووطًإ ببِ ،يُبُس ُٓوَّ ُٓوإ
بُسدَواّ برييإ يُوَ نشدٗتُوَ نُ َٔ دووطًإ ُْمب و بُتُٙم دامن بذَٕ ،ب٘يُ ناتًَو
ُٓوَ ُٖوايَُّ بُ ُٓوإ طُياْذ صٗسيإ ثًَٓاخ٘ؾ بىو ،بُدَسيُوؾ قظُّ ُٓوَيإ ب٘
ُٖيَبُطتِ نُ ُٓو َٓذايَُ يُ نىسَِنُّ ُٓوإ ًُْ.
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ٓاخُس خىدايُ طًإ َٔ ضِ طىْاًَٖهِ نشدووَ دَبٌَ يُثاٍ ُٓودا ًَٖٓذَ ٓاصاس بهًَؼِ،
تُْٗا وَى ذُبًبُ خاوَٕ دايو و باوى ًِْ ب٘يُ دَبٌَ ًَٖٓذَ ٓاصاسّ بذَُٕٓ ،طُسضِ
ًَٓظتا دووطًامن بُ َّٙدَبًَت تا ُٓو َٓذايَُ يُدايو دَبًَت بُسطُّ ووتُ ْابُجٌَ و
ْاخ٘ػُناِْ ُٓوإ بطشّ.
بُسيُوَّ َٓذايَُنُّ بًَتُ دووًْاوَ ْاخ٘ػًًُنِ طُوسَ تىوػِ َُٖىو ًًًَُتِ نىسد
بىو ُٓويؽ ُٓو ن٘سَِوَ َُصُْ بىو نىسد ُٓدماَِ دآًَ ،ؽ وَى َُٖىو تانًَهِ نىسد
بُوَس ووَٙتِ ٓريإ بُسِيهُومتُٓ ،طُسضِ َٔ باسوودٗخِ صٗس باؾ ُْبىو بُ َّٙتُٖاٍ
ًََشدّ طىوتِ َٔ دَطُسِيَُُوَ و بُسطشيِ يُ خاى و ووَٙتِ خَ٘إ دَنُُّٖ ،سضُْذَ
ٖاواسّ نشد ُْطُسِيَتُوَ و يُطٍَُ َٔ بًَت ياسَُتًُنِ َٔ بذات ،نَُٔ خّ٘ تىاْايٌ
سٗيؼتِٓ صٗسّ ًُْ بٍُٖ٘ ُٓوَّ َٔ دووطًامن و َٓذايَُنُػِ ًَٖٓذَّ َُْاوَ بًَتُ
دووًْاوَ ،بُُٓ َّٙو بُ قظُّ َِٓ ُْنشدوو طُسِايُوَ.
ًٓرت َٔ بُتًُْا يُطٍَُ َايَِ خُطىو ُٓو سيًَُ دووسو دسيَزَّ طشتُبُسُٓ ،طُسضِ تُٖا
داوايٌ يُ صاْاّ بشاّ نشد ياسَُتِ َٔ بذات بُ َّٙبُٖ٘يٌ ُٓوَّ ُٓوإ ًَٓإ خ٘ؾ
ُْدَويظت بًُٖض ػًَىَيُى ياسَُتِ َِٓ ُْدَدا.
ُٓوإ صٗس بُخًَشايٌ دَسٗيؼنت بُٖ٘يٌ ُٓوَّ ياسَُتِ يُنرتيإ دَدا بُ ٓاطاِْ
بُطُس ػًَىيَُٓ بُسصَنإ طُسدَنُوتٔ نُضِ ًٖض نُطًَو يُ ُٓوإ ياسَُتِ ًَٓا
ُْدَدآُ ،طُس يُطٍَُ ُٓواًْؽ دابربِاباّ ُٓوا ضاوَسِيٌَ ًَٓإ ُْدَنشد جطُيُوَؾ ناتَِ
بُُٓوإ دَطُيؼتُُوَ تًَش بُديَِ خ٘يإ قظُّ ْاػشيًٓإ ثًَذَطىومت.
بُّ دَسدَطُسيًُو بُتُْٗايٌ بُسدَواّ بىو تاوَنى طُيؼتُُ ْضيو ووَٙتِ ٓريإ،
يُطٍَُ ُٓوَّ صٗس َاْذوو بىوّ َُْذَصاِْ ُٓو َٓذايَُّ دًَََهُ ضاوَسِواِْ ُٓوَّ بًَتُ
دووًْاوَ َاوَ ياخىد بُّٖ٘ َاْذوو بىوِْ صٗسّ طًاِْ يُدَطتذاوَ ،بُدَسيُوَؾ ُٖس
بريّ يُ تُٖا دَنشدَوَ دََطىوت دَبٌَ ُٓو ضِ بُطُس ٖاتيبَ؟ ،خ٘ ُٓطُس ُٓو ػتًَهِ
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بُطُس بًَت َٔ دَبٌَ ضِ بهُ ُٖس ُٓو تانُ ثؼت و ثُْايٌ َُُٓٓ ،طُس ُٓو ًًَََُْٓت
دَبًَت ًَٓؽ يُطٍَُ ُٓو خّ٘ بهىرّ.
دوايٌ ُٓوَ َاوَيُ صٗسَ ضاوَسِيَبىوٕ ب٘ طُسِاُْوَّ تُٖا ًٖض ُٖوايًََهِ ُٓوّ دَطت
ُْدَنُوت َُْذَصاِْ ضِ بهُ جطُيُ خىدا ًٖض نُطًَهِ تشّ بُدَطتُوَ َُْا
سووَهشدَ ٓامسإ وَى َُٖىوجاسيَو ُٓطتًَشَنإ و َاْطِ بًُِٓٓ ،جماسَ بَُُٖىو
تىاْايُنُّ ٖاواسّ نشد خىدايُ ُٓو بُْذَّ ت٘ صٗس دوايٌ سَتهشاوَتُوَ تُْٗا ُٓو داوايُّ
سَت َُنُوَ ضاوَسِيٌَ ًََشدَنُّ و َٓذايَُنُّ دَنُّ ُٓو دووَّ يًَُُطتًَُُٓٓ ،وػُوَ
ُٓطُسضِ دووًْا صٗس طاسدبىو بُبٌَ ُٓوَّ ًٖض ػتًَو بُطُس خَ٘ذابذَّ بُدَّ
دووعانشدُْوَ خُوّ يًَهُوتُٖ ،سنُ صاًِْ بُياِْ تُٖا يُطُس طُسّ بىو طىوتِ ُٖيَظُ
ُٓو ت٘ طُسَات ْابًَتًَٓ ،ؽ ًٖض طىيَِ ثًٌَ ُْدا ُٖس واّ دَصاِْ يُ خُوداّ و خُو
دَبًِٓ ،بُُٓ ّٙو جاسَ تُٖا َِٓ باْط ُْنشد بُيَهى ْىقىسضُنِ بًَُٖضّ يًَذاّ ُٓونات
صاًِْ خىدا ُٓوّ داوَتُوَ َٔ و ُٓوَّ دَيبًِٓ خُو ًُْ.
ناتِ صاًِْ ُٓوَّ دَيبًِٓ خُو ًُْ َُْذَصاِْ يُخ٘ػًإ ضِ بهُّ ًَٖٓذَ جًَٓى بُ
تُٖاّ دا دََطىوت ب٘ضِ َٓت بُتًُْا بُجًًََٗؼت؟ ،تْ٘اصاًْت بُتًُْا َٔ ضًِ ضًَؼت.
طىوتِ دَّ ديَِ خ٘ت تُْط َُنُ ُٓوَ جاسيَهِ تش بُ طَُُٙتِ طُيؼتًُٓوَ يُنرت.
طىيَِ يًَبىو صٗس نُغ يُواُّْ نُ طُسِاوُْتُوَ نىرساوٕ ًَٓؽ صٗس خَُِ بىو طىومت
ُْنا ػتًَهت بُطُس ٖاتبًَت.
طًاُْنُّ ًَٓؽ صٗس بُ طُختِ سصطاسّ بىو بىوطتُ َُٖىو ػتًَهت ب٘ باغ دَنُّ نُ
ضٕ٘ تىاًُْإ سصطاسَإ ببًَت.
دوايٌ ُٓوَّ يُطٍَُ طُيًُِ ٓاَ٘صاّ ًَٓىََإ بُجًًََٗؼت ،يُسيَطادا ػُؾ نُطٌ
تشَإ بًِٓ ُٓواًْؽ ُٖوسَى ًَُُٓ ب٘ ثاسيَضطاسّ نشدٕ يُ خاى و ووَٙت طُسِابىوُْوَ ،نُ

طُْاسيا يًَُْىاُْ فشيؼتُبىوٕ و ػُيتإ بىوْذا 191//

طُيؼتًُٓوَ ْاو ػاسّ ُٖويًَش بِْ٘ خىيَِٓ يًَذَٖاتًٖ ،ض نُطًَهت بُ صيٓذووّ
ُْدَدٗصيًُوَ تُْٗا ُٖصاسإ ٙػُّ َشدوو يُطُس صَوّ نُوتبىو.
ًٓرت ًَُُٓ ناتًَو صاًُْإ َُذايَُ بتىاْني سيَطُ يُو ًَٖضَ بطشئ نُ ٖاتىوَ ْاضاس
نُوتًُٓ خ٘ سصطاسنشدمنإ ،يُُٖسٙيُنِ خاْىوَنإ عاسَب دَٖاتُٓ دَسَوَ و تُقُيإ
يًَذَنشدئ ًَُُٓ ،يُطٍَُ ُٓوَّ بُسطشيًُإ يُ خَ٘إ دَنشد ُٖويَِ ُٓوَمشإ دَدا
ٓاطاْرتئ سيَطا بذٗصيُٓوَ ب٘ سصطاسبىومنإ ،دوايٌ ُٓوَ طُيؼتًُٓ نًََْ٘ٙو بًًُٓإ
ثًاويَهِ ثري سووّ دََاْضُنُّ يُ ًَِ خّ٘ نشدووَ ،ناتَِ ضاوّ بُ ًَُُٓ نُوت وَى
طىيًََهِ ووػو ضٕ٘ ٓاوّ بذَيت ريإ بُبُسّ دابًَتُوَ ُٓو ثًاوَ داَاوَؾ وابىو،
طىوتِ َٔ ُٓطُس طُسباصّ سريَُِ بُعع بٗاتبايُ دآَابىو خّ٘ بهىرّ ،بُبُسدَواّ
بىومنإ يُ سٗيؼنت ُٓجماسَ دوو ثًؼؼُُسطُّ طُدمإ بًِٓ يُ ّٙدٗػهُيُى بىوٕ،
طىومتإ ًَٓىَ ضِ دَنُٕ يًَشَ وَسٕ بُطٍَُ ًَُُٓ بهُوٕ ،طىوتًإ ُْخًَش ًَُُٓ ضاوَسِيٌَ
ٖاوسٍَِ ثًَؼُُسطُناِْ تشَإ دَنُئ و ثاسيَضطاسّ يُو دٗػهُيُؾ دَنُئ ،طىومتإ صٗس
باػُ ًَُُٓ يُ سٗيؼنت بُسدَواّ دَبني بُٓ َّٙاطاتإ يُخ٘تإ بًَت طُياسَّ بُعع
يُْاوػاس دَطىسِيَتُوَ ُْنا صَفُستإ ثًَببُٕ ،صٗس دووس ُْنُويتُُْوَ طىيَبًظتِ دَْطِ
طىيًُ بىوئ ناتَِ طُسِايُٓوَ بًًُٓإ ُٖسدوونًإ نىرسابىوٕ.
ًٓرت صٗس بُخًَشايٌ ْاوضُنَُإ بُجًًََٗؼت ُْنا ُٓوإ جاسيَهِ تش بطُسِيَُٓوَ،
ُٓجماسَيإ نضًَهِ صٗس جىإ با َٙبُسص ػُسوايَهِ يُبُس نشدبىو سووبُسِووّ ًَُُٖٓات
طىوتِ ُٓوَ ًَٓىَ ثًاو ْني ضٕ٘ سادَنًَُٕٓ ،ؽ طىومت خىػهِ َٔ ُٓو ًَٖضَ يُتىاْايٌ
ًَُُٓداًُْ ضٕ٘ دَتىاْني بُو ضُنُ بضىوناُْوَ بُسطشّ بهُئ ،وَسَ ت٘ؾ يُطٍَُ ًَُُٓ
خ٘ت سصطاسبهُ ت٘ ٓافشَتًت با صياْت ثًَُٓبُٕ.
طىتِ ُْخًَش ًَٓىَ نُطاِْ تشطٓ٘نٔ َٔ باوى و بشانامن َُٖىويإ نىرساوٕ ب٘يُ
ْاطُسِيَُُوَ تاوَنى ت٘يَُيإ ُْنَُُوَ ،تُْٗا ًَٓىَ ضانُيُنِ يُطٍَُ بهُٕ و ضُنًَهِ
ثًَبذَٕ.
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ُٖسضُْذَ ُٖويَِ ُٓوََذا ثُمشاِْ بهَُُوَ بُ َّٙبٌَ طىود بىو ب٘يُ ضُنًَهُإ
ثًًَذا و بُسَو ُٖويًَش طُسِايُوَ ،تاوَنى يُضاوَنامن ووٕ بىو ُٖسطُيشّ دَنشد.
صٗس صياتش دووس ُْنُوتًُٓوَ بًًُٓإ طُدمًَو يُ ًَْى دووناًَْو دايُ بُتًُْا ػُسِ
يُطٍَُ يُى طىثا دَنات ًَُُٓؾ ُٖسضُْذَ ُٖويَُاْذا سصطاسّ بهُئ يُطُيًَإ نُوتًُٓ
ػُسِنشدٕ بشايٌ يُنًَهًؽ يُ ًَُُٓ ػًُٖذبىو ،بُداخُوَ َُْاْتىاِْ ُٓو طُدمُ
سصطاسبهُئ ُٓويؽ ػًُٖذبىو.
ًٓرت ُٖسضًَْ٘و بىو تىْاًُْإ خَ٘إ يُ ْاو ػاس سصطاسبهُئ ناتًَو يُبُسصايٌ طُيشّ
ػاسّ ُٖويًَشّ نشد يُنجاسضُ ٓاطش و دوونٍَُ بىو ضاوَنامن ثشِبىوٕ يُ فشًََظو.
صٗسيؽ بُدوايٌ ًَٓىَدا طُسِاّ تاوَنى ًَٓىَّ دٗصيًُوَ صٗس صٗسّ ثًَضىوُّٓ ،
باسوودٗخِ َٓذايَُنَُإ ضُْ٘؟.
ُٖطت دَنُّ يُ ًَْى صطِ جىويَُّ ُٖيُ بُ َّٙيُ سيَطا صٗس َاْذوو بىو نُطًَو ُْبىو
ياسَُتًِ بذات بُطُس بُسصايًُناْذا طُسبهُوّ ،دَتشطِ َٓذايَُنَُإ يُ ريإ بُسدَواّ
ُْبًَت.
طًاُْنُّ َُطشّ ًٖض ْابًَت ُٓوَتا َٔ طُسِاَُوَ يَُُودوا ْاًًََِٖ ًٖض َاْذوو ببًت.
ُٓطُسضِ ُٓونات ًَُُٓ َايَِ خَ٘إ بُجًًَٗؼتبىو بُْ َّٙاصامن ضٕ٘ باطِ خ٘ػِ ُٓو
سٗراُْ بهُّ نُ يُو دَػت و دَس بُسِيَِ نشد ،يُبُس ُٓوَّ َُٖىويإ بُنًَؼُناِْ خ٘يإ
طُسقايَبىو ًٖض نُطًَو بريّ ب٘ ُٓو ُْدَضىو َٔ طضابذات و جًَٓىّ ْاػشئ و يًَذامن ب٘
بهات ،سَْطُ ُٓو سٗراُْ  ّٙصٗسيَو يُخُيَهِ تُْاُْت دَتىامن بًًََِ َُٖ ّٙىو خُيَو
ْاخ٘ؾ بىوبًَت ،نُضِ يًَُٖٓ َٔ ّٙذَ خ٘ؾ بىو ًٖض ناتًَو ٓاسَصووّ ُٓوَّ ُْدَنشد
ب٘ َايَُوَ بطُسِيَُٓوَ.
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ُٓوَ خ٘ػًًُّ َٔ بُسدَواَِ ُْبىو ناتَِ ثًَؼُُسطُ تىاِْ بطُسِيَتُوَ ُٖويًَش ًٓرت
َايَِ خُطىوّ صوو بشِياسياْذا بطُسِيَُٓوَ َايَُوَُٖ ،سضُْذَ َٔ داواّ يُ تُٖاّ ًََشدّ نشد
نُ ًَُُٓ با ُْطُسِيَُٓوَ و خًَشا ب٘ خَ٘إ بضًُٓ دَسوَّ ووَٙت بُُٓ َّٙوَ طىوتِ ُْخًَش
َٔ ْاتىامن دايو و خىػو و بشانامن بُجًَبًًََِٗ.
بُْاضاسّ جاسيَهِ تش َٔ طُسِاَُوَ ْاو ُٓو ٓاصاسو ُٓػهُدمُيُّ جاسإ تًايذا ريامن
بُطُس دَبشد ،دووباسَ دَطتًإ بُوَ نشدَوَ نُ ُٓو َٓذايَُّ ًَْى صطِ يُ تُٖا ًُْ يُ
نُطًَهِ تش ،صٗس دووعايٌ ُٓوَّ دَنشد خىدايُ طًإ ُٓو َٓذايَُ بُ ّٖ٘ ُٓو
َاْذووبىوُّْ سيَطاوَ ًٖضِ بُطُس ًَْت ،يُٙيُنِ تش بُ ّٖ٘ ن٘ضهشدمناُْوَ ًٖض ػتًَو
يَُاٍَ َُْابىو بًد٘ئ ،نُضِ بُس يُ َُٖٙتُٓإ يُ ُٖويًَش تُٖا خاوَِْ دووناِْ
تُيُفضيٕ٘ بىو صٗس دَويََُُْذبىوئ ،بُ َّٙسريَُِ بُعع َُٖىو تُيُفضيُْ٘ناِْ يُطٍَُ
خ٘يذا بشدبىو.
دوايٌ دووَاْط يُطُسِاُْوََإ ب٘ َايَُوَ ناتِ ُٓو ٖات َٓذايَُنُّ بًَتُ دووًْاوَ،
ُٓطُسضِ خًَشا َاَاًْإ ًَٖٓا بُ َّٙطىوتِ دَبًَت ُٓوَ ُْخ٘ػُ بربيَتُ ُْخ٘ػداُْ يُبُس
ُٓوَ باسوودٗخِ صٗس باؾ ًُْ ،ب٘يُ ًَٓإ بشدَ ْضيهرتئ ُْخ٘ػداُْ و خىدا نىسِيَهِ
صٗس جىاِْ ثًَذائ ،يُوناتُدا خىػو و بشاناِْ تُٖا يُبشّ ُٓوَّ يُبري َٓذابٔ طُيشّ
َٓذايَُنُيإ دَنشد بضأْ بُ ُٓوإ دَضًَت ياخىد ْا ،ناتَِ فاتًُُ خىػهُ طُسوَنُّ
تُٖا طُيشّ دَطتِ َٓذايَُنُّ نشد طىوتِ تُواو ُٓوَ يُ ًَُُٓيُ يُبُس ُٓوَّ
ثُدمُناِْ ُْٖذيَو خىاسٕ ،خّ٘ يُعُػريَتِ ًَُُٓ صٗس بُيإ نًََُو ثُدمُيإ خىاسَ.
يُدوايٌ ُٓوَ ُٖسنُطُ نُوتُ بريّ ُٓوَّ ض ْاويَو ب٘ ُٓو نىسَِ دابًٓشيَتًَٓ ،ؽ
وَى دايهِ طىومت صٗس ذُصدَنُّ ْاوّ بًَٓٔ حمُذ ،صٗس بُتىوْذَ طىوتًإ ُْخًَش دَبًَت
تريوثؼو بهشيَت ،بَُؼًَىَيُ صياتش يُ دَ ْاويإ خظتُ ًَْى ػتًَهُوَ طىوتًإ ناَُ ْاو
دَسيضًَت ُٓوَّ يًَذًََْٔ ،جاسّ يُنُّ ْاوَنُيإ سانًَؼا ْاوّ حمُذ دَسضىو يُبُس
ُٓوَّ َٔ ذُصّ يُو ْاوَ بىو طىوتًإ ُٓوَْابًَت دَبًَت جاسيَهِ تش سابهًَؼُٓوَ ،بَُّٙ
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وويظتِ خىا وابىو ب٘ جاسّ دووًََؽ ُٖسْاوّ حمُذ دَسضىو،نُضِ ُٓوإ جاسّ
دووًََؽ طىوتًإ ْا جىإ تًَهٍَُ ُْنشاوَ ب٘يُ ُٓوَ دَسض٘تُوَ دَبًَت جاسيَهِ تش
ْاوَنإ سابهًَؼًُٓوَُٓ ،وَ بىو ب٘ جاسّ طًًًََُؽ ُٖس ْاوّ حمُذ دَسضىو ب٘يُ ُٓوإ
بًَضاسبىو طىوتًإ دٍَ دياسَ ْاوّ حمُذ باػرتئ ْاوَ نُ يًٌَ بًَٓٔ.
ًٓرت بُّ ػًَىَيُ رياِْ حمُذ نُ دَناتُ ْىوطُس ُٓو سَٗاُْيُ يًَُْى ٓاو دٗصيىتُوَ
دَطت ثًَذَنات.
ْاصاّ يُ ناَُ سووداوّ ريامن دَطت بُ تُواو نشدِْ ُٓو سَٗاُْ بهُّ ُٖ ،س يُدوايٌ
يُدايو بىومن ًٖض خ٘ػًًُنِ يُ رياِْ خّ٘ ُْبًًٓىَُٓ ،طُسضِ ُْٖذيَو يُ سٗرَناِْ
ريامن بُ خ٘ػِ تًَجُسِيىوٕ بُُٖ َّٙس صوو ْاخ٘ػًًُى وَى َاسيَهِ رَٖشاوّ طاصّ
يًَطشتىوّ و ثًَىَداوّ.
َٔ ُٖسنُ ضاوَنامن نشدَوَ يًَُْى بَُٓايَُيُنذا يُدايو بىوّ يُوَ ثُسِّ ُٖراسيذا
ريامنإ دَطىصَساْذ ،جطُيُوَؾ بُ ّٖ٘ دايهُُوَ َُٖىو خضّ و نُغ و ناسَناِْ ّٙ
باونِ صٗس ًَُُٓيإ خ٘ؾ ُْدَويظت.
يُتَُُِْ ضىاس طايًَُوَ ُٖطتِ بُ ْاخ٘ػًًُناِْ ريامن نشد ،بُتايبُتِ دوايٌ ُٓوَّ
ُٖطتِ دَنشد نُ َاَُنامن و خىػهُناِْ باونِ دايهًُإ صٗس خ٘ؾ ْاويَتُٓ ،ونات َٔ
َُْذَصاِْ ٖ٘ناسّ ضًُ بُ ج٘سَ سم ُٓطتىوسٕ بُساَبُس دايهِ ،جطُيُوَؾ ٓاطاداسّ
ُٓوَ بىوّ بُسدَواّ بىٖتاًْإ بّ٘ ُٖيَذَبُطتِ ،يُبريَُ ُٓو سٗرَّ نُ نضِ َاَُنُّ
ُْٖاس نُوتُ ريَش ثاطًَو و ن٘ضِ دوايٌ نشدُٓ َٔ ،وناتُ صٗس بضىى بىو يُطٍَُ ضُْذ
ٖاوسِيًَُنِ نضُ َاَُنُّ ياسميإ دَنشد ،دوايٌ ُٓوَّ َٔ صٗس تًَٓىوّ بىو طُسِاَُوَ
رووسَوَ بًًِٓ دايهِ خُسيهِ جٌ ػىوتُٓ.
دايهِ طىوتِ نىسِّ ب٘ واَاْذوويت.
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طىومت دايُ يُدَسوَ ياسّ دَنُئ صٗسّ تًَٓىوَ ٖاتىوّ ٓاو غّ٘ و بطُسِيَُُوَ
دَسَوَ.
يُو قظُنشدُْدابىوئ يُ دَسَوَ بىو بُ ٖات و ٖاواس و بىَطتُ بىَطتُ ،دايهِ صٗس
بُخًَشايٌ سايهشدَ دَسَوَ يُى بُدَْطِ خّ٘ ٖاواسّ نشد ،وَسَٕ وَسٕ ُْٖاس طُياسَ
يًَذاوَ!.
صٗس بُخًَشايٌ َاّ و َاَ٘رمن و ُٓواُّْ يُ رووسَوَ بىوٕ ساياْهشدَ دَسَوَ و ًَٓؽ
ناتَِ ضىوَُ دَسَوَ بًًِٓ تاصَ ناس يُناس تشاصاوَ و نضُ َاَُنُّ طًاِْ طجاسدووَ،
بٍُٖ٘ ُٓوَ ثاطُنُ بُطُس طُسّ نُوتبىو ًََؼهِ يُطُس جادَنُ سِرابىو ،بُساطتِ نُ
ُٓو دميُُّْ بًِٓ ًَٖٓذَ يُْ ّٙاخ٘ػبىو تاوَنى َشدًْؽ ْاتىامن يُيادّ بهُّ،
ُٖسيُوناتُػذا دايهِ بُ ّٖ٘ بًًِٓٓ ُٓو سووداوَ يُ ٖ٘ؾ خٍ٘ ضىو ،يُبُس ُٓوَّ
دايهِ ُٓو َٓذايَُّ صٗس صٗس خ٘ؾ دَويظت بطشَ يُ ًَُُٓؾ صياتش.
ُٓطُسضِ دايهِ بُسدَواّ ُٖويًَذَدا ُٖسضًَْ٘و بىوَ َاّ و َاَ٘رمن و نُغ وناسّ
بامب وايًَبهات سم و نًُٓيإ بُساَبُسٍ ُْبًَت ،بُُٓ َّٙوإ ًَٖٓذَ سم ُٓطتىس بىوٕ
تُْاُْت يُ ًَْى ثشطُّ ُْٖاس بىٖتاًَْهِ طُوسَيإ ب٘ دايهِ دسوطت نشد و دَياْطىوت
يُنًَو بًًٓىَيُتِ نُ جًٗإ ُٓو َٓذايَُّ ب٘ ريَش ثاطُنُ ثايَٓاوَ.
ًَٓؽ ُٖسضُْذَ َٓذايَبىوّ دََطىوت ُْخًَش ُٓوناتُّ طُياسَ يُ ُْٖاسّ دا َٔ
يُ ّٙدايهِ بىوّ ُٓو خُسيهِ جٌ ػىوػنت بىو.
ُٓوإ دَياْطىوت ت٘ َٓذايَِ و دَتُويَت دايهت يُو تاواُْ دَسبًًَٗٓتُٖ ،سضُْذَ
باونًؼِ بُ قظُناِْ ُٓوإ باوَسِّ ُْدَنشد ،بُُٓ َّٙوإ دَياْطىوت نُطًَو ُٓوّ
بًًٓىَ نُ ُْٖاسّ ب٘ ريَش ثاطُنُ ثايَٓاوَ ،باونِ طىوتِ صٗس باػُ ُٓو نُطُ بًَٗٓٔ ُٓطُس
ساطت بًَت خّ٘ دَصاِْ ضِ بُطُس دًََِٖٓ.
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دايهِ بًًِٓ بُ ػًَىَيُى دَطتِ بُطشياْهشد ضاوَناِْ فشًََظهِ تًادا َُْا و طىس
وَى طَ٘اوّ خىيَِٓ يًَٗات ،بُسدَواّ دَيطىوت خىدايُ نُّ دَبًَت يُدَطت ُٓو
صايَُاُّْ دووًْا سصطاسّ بًَتُٓ ُّٓ ،طُس ُٓوإ يُ داخِ َٔ نُطًَهٌ طاختُيإ ًَٖٓاو
ثاسَيإ ثًَذا بُ٘ٓوَّ َٔ يُ ْاوبُسٕ َٔ ضِ بهُّ خىدايُ؟.
دوايٌ َاوَيُى بُطُس تًَجُسِبىوِْ ُٓو سووداوَ ُٓوإ ًٖض نُطًَهًإ دَطت طري
ُْبىو يُطٍَُ خ٘ياْذا بًًَٗٓٔ ب٘يُ يُ ًَْىإ خ٘يإ ُٓو بابُتُيإ داخظت.
باسوودٗخِ رياِْ ًَُُٓ صٗس خشاث بىو ،نُضِ َُْذَصاِْ ب٘ضِ ُٖسضِ تريّ ْاخ٘ػِ
يُ دووًْا ُٖبىو سووّ يُ ًَُُٓ بىو؟ ،دايو يُتشطِ ُٓوَّ يُٙيُٕ نُغ و ناسّ تُٖا بُ
تُٙم دإ ُْدسيَت سيَطُّ دابىو َُٖىو طايًَو َٓذايًََهِ ببًَتُٓ ،وَ بىو يُدوايٌ َٔ بُ
دوو طاٍَ خىػهًَهِ بُ ْاوّ َاسدئ بشايُنِ بُْاوّ َاٖري يُدايو بىو.
بُداخُوَ يُطٍَُ يُدايو بىوِْ َاٖري ريامنإ صٗس بُسَو خشاثرت ضىو بُتايبُتِ دوايٌ
ُٓوَّ بَ٘إ بُدياسنُوت َاٖريّ بشاّ ُْخ٘ػِ دٍَ نىِْ ُٖيُ ،بُّ ٖ٘يُوَ ُٓطُسضِ
ُٓو ثاسَيُّ باونِ سٗراُْ ثُيذايٌ دَسنشد بُػِ ْاخنىاسدِْ ًَُُّٓ ُْدَنشد ،يَُُوداو
دَبىايُ بُػًَهًؽ يُو ثاسَيُ ب٘ َاٖري بشاّ بُ دَسَإ و ُْخ٘ػداُْ خُسد بهُئ.
ُٓطُسضِ ًَُُٓ يُطٍَُ َايَِ َاَُنامن و داثريّ دادًَْؼتنيُٓ ،واًْؽ صٗس دَويََُُْذ
بىوٕ ،بُّٖ٘ ُٓوَّ َاَُنُّ خُسيهِ باصسطاِْ بىو يُطٍَُ خُيَهاِْ ٓرياِْ ،صٗسجاس
دََاْبًِٓ بُ فُسدَ ثاسَّ يُريَش صَوّ دَػاسدَوَ ،بُُٖ َّٙسطًض سٗريَو يُ سٗرإ
ُٖطت و ط٘صيإ ب٘ ُٓوَ ُْجى َٙياسَُتًُنِ ًَُُٓ بذَٕ ،تُْاُْ بطشَ صٗس درايُتِ و
طىونايُتًإ ثًَذَنشدٕ ،صٗسجاس دََبًِٓ َاَ٘رمن يُ سقِ ًَُُٓ ط٘ػت و جُسطِ ٓارَيَِ
ُٖيَذَدايُ ًَْى تُُْنُّ خٍَ٘ و ُْيذَدا بُ ًَُُٓ.
صٗسجاس بشا بضىونُ ُْخ٘ػُنُّ بشطًُتِ صٗسّ ب٘ دًََٖٓا يُناتِ ْاخىاسدٕ ْاضاس
قاثُنُّ يُ تشطإ يُثؼتِ خٍ٘ دَطشت و دَضىويُ بُسدَسنُّ رووسّ َايَِ َاَُنُّ،
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َاَُ بضىنُنُّ صاْا بٍُٖ٘ ُٓوَّ ْاِْ يُطٍَُ َايَِ َاَُ طُوسَنُّ دَخىاسد ،بُ٘ٓوَّ
خّ٘ يُُٓ ّٙوإ خ٘ػُويظت بهات بُبشا بضىنُنَُِ دَطىوت طُطِ طُطباب بشِٗ يًَشَ
يُ دَطت ًَٓىَ ْإ خىاسدًَْهِ ٓاساَإ َُْاوَ ،دايهؼِ يُداخِ ُٓوإ بشا بضىنُنَُِ
بُصٗسّ دًََٖٓايُوَُٖ َٔ ،سطًض ُٓوناسَّ ُْدَنشد بُ ّٖ٘ ُٓوَّ نًََُو يُ بشانُّ
طُوسَتشبىوّ دامن بُخّ٘ دادَطشت.
يُبريَُ جاسيَو ًٖض خ٘سانًَهُإ يَُايَُوَ ُْبىو بًد٘ئَ ،ايَِ َاَُنُػِ ضىوبىوُْ
دَسَوَُٓ ،نات باونِ بُدايهُِ طىوت ت٘ بشِٗ طُسّ دَسطا ُٓطُس نُطًَو ٖات خًَشا
باْطِ بهُ ًَٓؽ دَضِ ُْٖذيَو ْاِْ ووػو دًََِٖٓ ديَُُوَ ،بَُؼًَىَيُ ثًْٚإ داْا
بُ٘ٓوَّ ْاُْنُ ضٕ٘ بذصٕ ،صٗسجاس يُرياِْ ُٓوٖادا خ٘ػِ ُٖيُ بًًََت ًٖض خ٘ػِ ًُْ
دسٗيُ ،خ٘ػًُنُ ُٓوَ بىو باونِ دَطتِ ب٘ ْاُْنُ بشد و ُْبشد دايهِ صٗس بُبًَُٖضّ
باْطِ باونُِ نشد ،باونِ داَاوّ سيَطُّ ٖاتُٓ دَسَوَّ يًَىوٕ ببىو دووجاس خٍ٘
بُديىاس دانًَؼا و ناػِ صَويُنُغ بُّٖ٘ يىوطٌ ضُْذجاسيَهًؽ نُوت و ُٖيَظاوَ
تاوَنى طُيؼتُ دَسَوَ ،طىوتِ ضِ بىوَ نٌَ ٖاتُوَ ٓافشَت؟.
دايطِ طىوتِ ًٖض نُطًَو ُْٖات٘تُوَ بُ َٔ َّٙصٗس دَتشطِ نُطًَو بًَتُوَ.
ٓافشَت َٓت صٗس تشطاْذ َُْضاِْ ضٕ٘ طُيؼتُُ دَسَوَ جُْذئ جاس نُومت ،نًََُو
طُبشت ُٖبًَت خ٘ دصٍ نشدٕ ٓاطإ ًُْ.
ًَٓؽ يُطٍَُ ُٓوإ دَتشطاّ دََطىوت دصيهشدٕ دَبًَت ضِ بًَت ُٓواُْ ًَٖٓذَ يًٌَ
دَتشطٔ ،ب٘يُ ُٓو تشػُ يُْاو ديَِ َٔ داَايُوَ تاوَنى طُوسَبىّ ُٓونات صامن ُٓوَّ
دايو و باونِ ُٓدماًَاْذا دصّ ُْبىو صٗس صياتش يُياسّ َٓذا َٕٙدَضىوٓ ،اخُس ُٓوَ ض
ج٘سَ دصيًُنُ بضاًْت ثاسَ يُنىيًَُ دَطتِ يًَُٓدَيت بضًت ضُْذ ْاًَْهِ ووػو بذصيت.
بُُٖسذاٍَ ُٖسضًَْ٘و بىو دصيًُ طُوسَنُيإ ُٓدماَذاو ضُْذ ْاًَْهِ ووػهًإ دصّ
طُسِاُْوَ رووسَنُّ خَ٘إ و نًََُهًإ صٗس بُجىاِْ ػاسدَوَ و نًََُهًؼًإ ًَٖٓا
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خىاسدَإ ،بُسِاطتِ ُٓوَ ْاُْ ووػهُ ْاصامن بُّٖ٘ ُٓوَّ صٗس بشطًِ بىو ًَٖٓذَ بُتاّ
بىو يُ ّٙياخىد يُطٍَُ ْإ خىاسدُْنُدا دايو و باونِ باطِ ٓاصايٌ ويًَٗاتىوّ خ٘يإ
دَنشد يُ دصيِٓ ْاُْنُ و ُٓوَ سووداوَّ بُطُس باونِ صٗس نًَ٘ذّ بىو ًَٖٓذَّ تش تاّ و
يُصَتِ ْاُْنُّ يُ ٙخ٘ػهشدبىوّ.
ُٖسطًض ُٓو جُرُْ يُبري ْانُّ صٗس ديَِ ب٘ خىاسدِْ ط٘ػت دَضىوُٖ ،سضُْذَ بُس يُ
جُرٕ صٗس داواّ دَنشد باونِ ط٘ػتُإ ب٘ بهشِيَت ،بُسدَواّ بُيًََِٓ ُٓوَّ ثًَذَداّ نُ
جُرٕ بًَت بَ٘إ دَنشِيَتًٓ ،رت ب٘ بُياًُْنُّ دَبىو بُ جُرٕ َاّ امحذ ْاويَو دساوطًٌَ
ًَُُٓ بىو ناسّ طُبشِيِٓ ٓارَيَِ دَنشد ،سٗريَو بُس يُ جُرٕ صٗس صوو يُ خُو ُٖيَظاّ
بًًِٓ َاّ امحذ ٓارَيًََهِ صٗسّ نىػت٘تُوَُٖ ،س يُبُياِْ صووَنُوَ َٔ داواّ يُ باونِ
نشد بضًَت ط٘ػتُإ ب٘ بهشِيَت تاوَنى دوايٌ ًَْىَسِٗ باونِ طىوتِ تُْٗا طٌَ ديٓاسّ ُٖيُ،
ضٕ٘ دَتىامن ط٘ػت بهشِّ؟ُٓ ،و سٗرَ َاَُ طُوسَنُّ بًِٓ جطُيُوَّ ًْىَّ ٓارَيًََهِ
نشِّ بُدَْطًَهِ بُسص ب٘ ُٓوَّ ًَُُٓ خُّ غ٘ئ طىوتِ َاّ امحذ جُسطًَهًؼِ ب٘ دابينَ
ب٘ ْاِْ ًَٓىاسَّ ديِ دَيبُ.
يُبريَُ ُٖس ٖاواسّ دَنشد باونُ دَ ت٘ؾ بشٗ ط٘ػت بهشَِ ُٓوَ خُسيهُ تُواو
دَبًَت تا تُواو ُْبىوَ دَ ت٘ؾ بشًِٗٓ ،رت باونِ ُٓو سٗرَ يُ طٌَ ديٓاس صياتش ًٖضِ تشّ
ُْبىو بشِياسيذا بُو طٌَ ديٓاسَ بضًَتُ باصاس ُٓطُس ُٖسضِ ُْبًَت بشادَسيَهِ يُوَّ ببًَٓت و
ثاسَيُنِ بُ قُسص يًَىَسبطشيَت.
ناتَِ دووًْا تُواو تاسيو بىو باونِ طُسِايُوَ بًِٓ جٌ و بُسطِ ب٘ ًَُُٓ ًَٖٓاوَ
جطُيُوَ ط٘ػتًَهِ طُيًَو صٗسّ نشِيىوًََُُٓ ،ؾ صٗس طُيشَإ يُوَ ُٖتا نُ ُٓوَ
ثاسَيُّ يُ نىٍَ ًَٖٓاوَ ،بُتايبُتِ دايهِ طىوتِ تُٖا ُٓو َايَِ نًَت بشِوَ؟ خىاسدٕ و
جٌ و بُسطت ثٌَ نشِيىوَ؟.
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طىوتِ داًْؼُ ٓافشَت َايَِ نُطِ ُْبشِيىَ باب٘تِ باغ بهُّ نُ ضىوَُ باصاس ضِ
سوويذا.
دايهِ طىوتِ ضِ سوويذا ثًاوَنُ دَخًَشا ثًَِ بًٌََ خُسيهُ ديَِ ػُم دَبات؟.
باونِ طىوتِ يًَشَ نُ ضىوَُ باصاس صٗس ديَِ تُْط بىو ضىوَُ ضايُخاُْنُ داًْؼتِ
طىومت بُيَهى نُطًَو ببًِٓ و ثاسَيبُنِ بُقُسص يًَىَسبطشّ ،بُ َّٙدوايٌ ُٓوَّ ضايُنِ
خىاسدَوَ بريّ نشدَوَ تُْٗا يُى ديٓاسّ ثًَذَ ًًَََٓت ثًٌَ بطُسِيَُُوَ َايَُوَ ،دووًْاؾ
بُسَوَ تاسيو بىوٕ دَضىو ،يُو ناتُدا ثًاويَهِ بُ سووايَُت صٗس ُٖراس ٖات طىوتِ يُ بُس
خاتش خىدا ُٓطُس ديٓاسيَو ثًًَُ مبذًٍََٓ ،ؽ بريّ نشدَوَ تُْٗا يُى ديٓاسّ ثًًَُ خىدايُ
ضِ بهُّ طىومت دَّ ُٓو ديٓاسَ يُ بُسخاتش خىدا دَدَّ بُ ثًاوَ و خ٘ػِ يُ بًَضاسيًإ
بُ ثًًَإ دَطُسِيَُُوَ َايَُوَ.
دوايٌ ُٓوَّ ديٓاسَنُّ بُ ثًاوَ ُٖراسَنُ وْبىو ووُْٓبىو يُنًَو ٖات طىوتِ تُٖا
يًَشَيُ ناسّ ثًًَُتًَِٓ ،ؽ طىومت فُسَىو َٔ تُٖاّ.
طىوتِ ثًَإ طىومت نُ ت٘ ناسّ دَساسّ نشئ و فشٗػتِٓ ػًؼِ طُبُ دَنُيت ًَٓظتا
َٔ ثًَىيظتِ بُ يُى تٕ٘ ػًؽ ُٖيُُٓ ،طُس ًَٓظتا بّ٘ بذٗصيتُوَ ُٓوا ُٖصاسو ثًَٓخ طُد
ديٓاست ثًَذَدَّ.
ًَٓؽ يُى َاْط بُس يُ ًَٓظتا ٖاوسِيًَُنِ ثًَِ طىومت يُى تٕ٘ ػًؼِ ُٖيُ دَيفشٗػِ
ُٓطُس بَِ٘ بفشٗػًت ُٓوا دووُٖصاس ديٓاست ثًَذَدَّٓ ،افشَت بُّ ػًَىَيُ خىدايٌ
طُوسَ دَسطايٌ خًَشّ يًَُإ نشدَوَ ،نُ طُسِاَُوَ بًِٓ َاّ امحذ ُٖسُٓوَْذَ ط٘ػتُّ
َابىو ًَٓؽ نشِيِ.
يُوناتُدا بريّ يُوَ نشدَوَ َٔ ًَٖٓذَ ذُصّ يُ ط٘ػت بىوََ ،ادَّ خىدا بَ٘اِْ
سَواْهشد َٔ ب٘ضِ يُ بُياًُْوَ داوا يُو ْانُّ داوا يُ باونِ دَنًُّٓ ،رت يُو سٗرَ بُ
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دواوَ ُٖس ػتًَهِ بىيظتايُ داواّ يُ خىدا دَنشد ،بُ ّٖ٘ ُْصاِْ و بضىنًُُوَ ُْٖذيَو
نات نُ داواّ دَنشد بّ٘ ُْدَبىو دََطىوت خىدايُ ُٓوَ تىسَِ بىوّ ب٘ضِ ُٓو ناسَت ب٘
جًَبُجًَُٓنشدّ؟.
ًٓرت ُٓوَ سٗرَ خ٘ػُّ ُٓوَ جُرُْ ُٖسطًض يُ بري ْانُّ ،بُْ َّٙاصامن ب٘ضِ ُٖس
خ٘ػًًُنِ ريامن ٖاتبًَت خًَشا يُدَوايٌ ُٓودا ْاخ٘ػًًُى ٖاتىوَُٖ ،س دوايٌ جُرٕ
يُٙيُى َاٖريّ بشاّ ُْخ٘ػِ صٗسّ ب٘ ًَٖٓا يُٙيُنِ تش دايهِ دووطًإ بىوًٓ ،رت باونِ
صٗس ثًَىيظتِ بُ ثاسَ ُٖبىو ضىوَ َ ّٙاَُ طُوسَنُّ ثاسَّ بُ قُسص يًَىَسطشت.
ُٓنات بشانُّ ب٘ َاوَّ يُى ُٖفتُ يُ ُْخ٘ػداُْ دا خُويَٓذساْ ،اضاس دايهؼِ يُطُ ٍَ
ُٓوَّ باسوودٗخِ خّ٘ تُواو ُْبىو يُطٍَُ ُٓوَ يُ ُْخ٘ػداُْدا َايُوَ ،باونًؼِ بُ
ّٖ٘ ُْبىوِْ ثاسَوَ ْاضاس دَبىايُ بضًَتُ طُسناسًَٓ ،رت تُْٗا َٔ و خىػهُ
بضىونُنُّ يُ َايَُوَ دََايُٓوَُٓ ،طُسضِ َٔ صٗس بضىوى بىوّ َُْذَصاِْ ضٕ٘ ػتًَو
ب٘خَ٘إ ٓاَادَبهُّ و بًد٘ئ ْاضاس ْاِْ ووػو و ٓاوَإ دَخىاسد تُْٗا ُٓوَ ناتُّ
باونِ دَٖاتُوَ ػتًَهِ طادَّ ب٘ ٓاَادَ دَنشدئَ ،ايَِ َاّ بُ ًٖض ػًَىَيُى يُو
سٗرَ ْاخ٘ػاُّْ ريامناْذا يُى ت٘صيؽ ياسَُتًإ ُْدَدائْ ،اضاس يُ دساوطًًَُنِ ًََُُٓ
نُطًَهًإ َشدبىو ،ناتِ ًْىَسِٗيإ ْاًْإ ٓاَادَ دَنشد ًَٓؽ دَضىوّ ُٖسضًَْ٘و بًَت
ػتًَهِ ب٘ خّ٘ َاسديِٓ خىػهِ دًََٖٓايُوَ و دََاخنىاسد.
ُٖسيُناتُوَ تًَطُيؼتِ ريإ سانشدُْ بُ دوايٌ خ٘ تًَش نشدٕ ،رياًَْو ضاوَسِيٌَ َٔ
دَنات دَبًَت يُ ثًَٓاو خىػو و بشانامن ظُْطِ جُْطًَو ُٖسطًض َٔ تًادا طُسنُوتىو
ْامب تُْٗا ُٓوَ ُْبًَت دَبًَت بُسطشّ بهُّ ب٘ ُٓوَّ ُٖسضِ ُْبًَت ُٓوإ نًََُو يُ
رياًَْهِ خ٘ػذا بزئ.
دوايٌ يُى ُٖفتُ بشانُّ نًََُو باػرت بىو يُطٍَُ دايهِ طُسِاُْوَ َايَُوَ ،طُيشّ
ضاوَناِْ دايهِ نشد خىدا ُٓو ضاوَّ ُٓوَ دَبَِ ضِ بًَت ًَٖٓذَ ٓاساًَِ ثًَذَبُخؼًَت،
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ُٓوَ دَبَِ ض فشيؼتُيُى بًَت خىدا بَِ٘ٓ ْاسدبٌَ ،دياسبىو نُ طُيؼتُوَ َاٍَ صٗس
بشطًِ بىو ُٖس دَيطىت خ٘صطُ ْإ و تَُاتُيُى ُٖبىوايُ مبدىاسدايُ صٗس ديَِ بّ٘
دَضًَت دًَََهُ تَُاتُّ ُْخىادووَ ،داسيبىو دايهِ بُّٖ٘ دووطًاًًُْنُيُوَ صٗس ذُصّ
بُ خىاسدِْ ْإ و تَُاتُيُى دَنشد ،بُ َّٙيُطٍَُ ُٓوَّ ْشخِ تَُاتُ ُٓونات صٗس طشإ
بىو نُضِ باونِ خاوَِْ يُى ديٓاسيؽ ُْبىو ثاسَيُنِ صٗسيؽ ٌٖ َاّ قُسصاسبىو.
ُٖسنُ صاًُْإ يُ َايَِ َاّ بىوبُ دَْطُ دَْط و راوَ راوّ ناتًَو ضىوئ بًًُٓإ َاّ
باسوودٗخِ صٗسباؾ ًُْ ،ب٘يُ خًَشا بشديإ ب٘ ُْخ٘ػداُْ ،دوايٌ ُٓوَّ يُ ُْخ٘ػداُْ
طُسِايُوَ طىوتِ تُْٗا ديَِ ب٘ خىاسدِْ ْإ و تَُاتُ دَضًَت ،صٗسبُخًَشايٌ َاّ صاْا نُ
تُْٗا يُبُسبُسرَوَْذّ خّ٘ خّ٘ بُخُخم٘سّ َاَُ طُوسَنُّ دَصاِْ ضىوَ دوونإ
طَُىٕ و تَُاتُ نشِّ طُسِايُوَُٖ ،سبُخًَشايٌ طَُىوًَْهًإ ثشِ يُتَُاتُ نشدوو و داياُْ
دَطت َاَُ طُوسَنُّ بُ َّٙيُى قُْجايَِ يًَُٓدا باسوودٗخِ نًََُو خشاث بىويُوَ و
طىوتِ ثًَِ ْاخىسيَت ،يُوناتُدا طَُىوُْنُيإ يًَىَسطشت و داياُْ دَطت دايهِ ،دايهؼِ
بُبَِ ُٓوَّ طىٍَ بًُٖض بذات ضىويُ دَسَوَ و وَى ػًَتًَهِ بشطِ نُوتُ طُس
طَُىوُْنُ ،دوايٌ تُواو بىوِْ ٓاطاّ يًَبىو نُٖاتُوَ طُسَخّ٘ طىوتِ خىدايُ ُّٓ
ُٓطُس طىوتًإ ذىطًَٔ داواّ ْاُْنُ دَناتُوَ َٔ ضِ بُوإ بًًََِ؟.
ُٖسضُْذَ بضىوى بىوّ ناتًَو طىيَبًظتِ ُٓوَ قظُيُ بىوّ َُْذَصاِْ ض دووعايُى
بهُّ خىدا يُو ُْٖاَُتًُّ تًايذائ سصطاسَإ ببًَت ،فشًََظهاِْ ضاوَ بضىونُنامن وَى
باسإ دَٖاتُ خىاسَوَ ،بّ٘ دَسنُوت ريإ بُو ْاخ٘ػًًُ بضىوناُْوَ ن٘تايٌ ْايَت،
ًَٖؼتا ْاخ٘ػِ صٗس طُوسَتش َاوَ و ضاوَسِيٌَ صياتش بًَُٖض بىوٕ و طُوسَبىوِْ َٔ
دَنات ،تاوَنى سووبُسِووّ ببًَتُوَ.
َُْذَصاِْ ب٘ضِ ريإ ًَٖٓذَ سقِ يُ َُٓ بُسدَواّ دََطىوت دَبًَت سٗريَو دابًَت
خ٘ػِ ببًِٓ ُٖسنُ بَُؼًَىَيُ خّ٘ يُبُساًَُ ريإ بًَُٖضدَنشد ،بُ َٔ َّٙوَى ُٓوَ
وابىوّ يُبُسدَّ صسياًَْهِ طُوسَدا بُيًََُو بًًُوَيَت خٍ٘ سابطشيَت ،ضٕ٘ بُيَُُنُ صٗس
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ُٖويَِ خ٘ سصطاسنشدٕ دَدات يُ ػُث٘يُ بًَُٖضَنإًَٓ ،ؽ ُٖسوا َُْذَويظت ْكىوَِ
دَسيايٌ نًَؼُناِْ ريإ ببِ ،نُضِ َٔ ناتًَو بُسطشيِ دَنشد رياًْؽ طُيشّ بضىونِ
َِٓ دَنشد ثًٌَ طُيش بىو ضٕ٘ َٔ دَتىامن بُسطُّ ُٓوَ نًَؼاُْ ُٓو بطشّ نُ
سووبُسِووَِ دَناتُوَ ،ب٘يُ ريإ بُسدَواّ يًَِ سم ُٓطتىوس تش دَبىو صٗس بُبَِ
بُصَيًاُْ طُوسَتشيؽ ػُث٘يُناِْ خّ٘ بّ٘ دَْاسد.
ُٓجماسَيإ ناتَِ َاّ يُ ُْخ٘ػًًُنِ ضانرت بىويُوَ باْطِ باونُِ نشد طىوتِ
وَسَ ناسّ ثًَتُ ،دوايٌ ُٓوَّ باونِ ضىويُ رووسَنُّ ُٓوإ صياتش يُ ًْى طُعاتًَو يُوَّ
َايُوَ ،نُٖاتُوَ صٗس َات و خَُباس دياس بىو.
دايهِ طىوتِ ٖا ثًاوَنُ ضِ بىوَ ًٖض ػتًَهِ باؾ يُ ضاواْت ْاخىيَُُٓوَ؟.
باونِ طىوتِ بًًََِ ضِ رُْنُ بشانُّ داواّ ُٓو ثاسَيُّ يًَذَناتُوَ نُ ُٓوناتُّ
ًَٓىَ يُ ُْخ٘ػداُْ بىوٕ يًًَِ وَسطشتىوَ ،طىوتِ يإ دَبًَت ب٘ دووَاْطِ تش ثاسَنُّ
بذَُْوَ ياخىد ُٓوَ دَبًَت ُٓو خاْىووَ ض٘يَبهُٕ ب٘ َٔ بًَت.
دايهِ طىوتِ ًٖض طىيٌَ َُدَّ ثًاوَنُّ َٔ ُْٖذيَو صيَشّ ُٖيُ ب٘ ناتِ تُْطاُْ ُٖيَِ
طشتبىو ًَٓظتا بشٗ ُٓو صيَشَ بفشٗػُ و ثاسَنُّ بذَوَ.
باونِ طىوتِ ُْخًَش ٓافشَت ُٓو صيَشَ دَفشٗػِ داسّ ُْجاسّ يُطٍَُ طعذاهلل ٖاوسِيَِ
ثًَذَنشِّ ُٓطُس ُٓو ناسَبهُّ يُ َاوَيُنِ نَُذا ثاسَيُنِ باػِ دَطت دَنُويَت ُّٖ
ثاسَنُّ ُٓو دَدََُوَ ًَُٖؽ داسَنَُإ دًًََََٓتُوَ.
صٗسباػُ ثًاوَنُ خ٘ت باػرت دَصاًْت ضِ يُ ثاسَنُ دَنُيت.
ًٓرت سٗذًَو بُبُسَٔ داٖاتىوَ نُ ُٓو خاْىوَ جًَٓاًًََٖني ٓاخُس بُثٌَ ثاسَ ضٕ٘ ُٓو
خاْىوَ جًَبًًََٗني يُناتًَهذا دايهِ تُْٗا َاوَيُنُّ نَُِ َابىو َٓذايَِ ببًَت ،يُديَِ
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خّ٘ دََطىوت بُخىا دايهِ نُطًَهِ صٗس صيشَنُ يُ َُٖىو ريامنذا ديَِ تُْٗا بُ خ٘ؾ
بىو دََطىوت خىدايُطًإ صٗس طىثاغ ب٘ ُٓو فشيؼتُّ بَُٓت داوَ.
بُُٖسذاٍَ باونِ ضىوَ  ّٙطعذاهلل ّ ٖاوسِيَِ بُيُنُوَ بشِياسياْذا داسّ ُْجاسّ بهشِٕ
و دَطت بُناسنشدٕ بهُٕ ،يُنُّ ناسيًإ نُ ُٓدماًَاْذا ثاسَيُنِ صٗس باػًإ قاصاْخ
نشد ،يُوناتُدا َُْذَصاِْ ض ج٘سَ ديَد٘ػًًُنِ ُٖيُ ،ديَِ وَى ثُثىيُيُى وابًَت يُ
خ٘ػًًإ دَفشِّ و بُٖاسّ جىاِْ دسوطتهشاوّ خىدايٌ دَبًِٓ و بِْ٘ طىيَُ جىاُْناِْ
ُٖيَذََزّ ،بُُٖ َّٙسوَى ضٕ٘ ُٓو رياُْ جىاُْ ثُثىيُنإ ُٖياُْ تُْٗا يُى سٗرَ،
خ٘ػًًُناِْ ًَُُٓؾ ُٖسوابىو ،يُبُس ُٓوَّ صٗسّ ُْبشد دوايٌ طُسِاُْوَّ باونِ صٗس بُ
بًَُٖضّ يُ دَسطايٌ ًَُُٓ دسا نُطًَو ٖاواسّ دَسنشد َاّ تُٖا َاّ تُٖا خًَشا وَسَ
داسَناِْ ًَٓىَ ٓاطشّ تًَبُسبىوَ ،ناتَِ ضىوئ طُيشَاْهشد تُْٗا يُ تُختُؾ يُ
داسَنَُإ سصطاسّ ُْبىو بىو َُٖىوّ ببىوَ خ٘يًَََُؽ ،خ٘ػًًُنَُإ صياتش يُ ضُْذ
طُعاتًَهِ ُْخاياْذ ْاخ٘ػًًُى يُخُّ ثًَطشتني ًٖض خ٘ػًًُنِ ريامنإ ُٓطُسضِ
َُْاْذيبىو يُبُسضاوداَُْا.
ٓاطاداسبىوّ باونِ ًَٖٓذَ خَُِ ُٓوَّ ُْبىو داسَنُ طىوتاوَ ًَٖٓذَ خَُِ ُٓوَّ
بىو دَطىوت ثاسَّ ذىطًَِٓ بشاّ يُ نىٍَ ثُيذابهُُّٖ ،سضًَْ٘و بىو دامنإ بُخ٘داطشت
َاوَيُنِ صٗس َُْابىو دايهِ َٓذايَُنُّ ببًَتَ ،اّ دووباسَ باْطِ باونُِ نشدَوَ طىوتِ
دوايٌ ُٓوَّ ُٓو ٓافشَتُ َٓذايَُنُّ دَبًَت ساطتُوخ٘ دَبًَت ُٓو خاْىوَ بُجًَبًًََٗٔ.
بُضُْذ سٗريَو دوايٌ ُٓو سووداوَّ سوويذا يُ خًَضاُْنُّ ًَُُٓ نضًَهِ تشَإ ب٘ صياد
بىو ْاويإ يًَٓا ط٘صإَ ،اوَيُنِ صٗس بُطُس يُدايو بىوِْ ط٘صاِْ خىػهِ تًَُٓثُسِّ
َاّ طىوتِ ُٖسضًَْ٘و بًَت ػىيًََٓو ب٘ خ٘تإ بذٗصُْوَ و ُٓو خاْىوَ بُجًَبًًََٗٔ،
ُٖسضُْذَّ صٗس ثاسِايُٓوَ نُ بُو صطتاُْ طاسدَ دَسَإ ُْنُُْ دَسَوَ نًََُو
يُطُسَإ بىوَطنت ،طىوتًإ ب٘ يُى ُٖفتُ صياتش َ٘يَُتِ ُٓوَتإ ًُْ مبًَُٓوَ ُٓطُسْا
َُٖىو نٍُ و ثُيُناْتإ ُٖيَذَدَيُٓ دَسَوَ ،بَُؼًَىَيُ باونِ صٗس بُدوايٌ ػىئَ دا
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طُسِا تاوَنى يُ ْاوضُيُنِ دووس يُ ٓاوَداٌْ خاْىويُنِ دٗصيًُوَ و َايَُإ ب٘ ُٓوَّ
طىاطتُوَ.
ًٓرت باسوودٗخِ رياِْ ًَُُٓ تادَٖات قىسطرت و قىسطرت دَبىو ،ثًَِؼرت ثاسََإ يُ
دََِ خَ٘إ دَطشتُوَ ب٘ بشا ُْخ٘ػُنَُإ ُٓجماسَ دَبىايُ ب٘ نشيٌَ خاْىوؾ ثاسَ
ن٘بهُيُٓوَ.
ُٓوطايَُّ َايَِ خَ٘إ طىاطتُوَ دووًْا صٗس طاسد بىو بُتايبُتِ ُٓو ػًىيَُّٓ ًَُُٓ
بّ٘ ضىوئ بُ ّٖ٘ ُٓوَّ ْاوضُيُنِ صٗس ضٍَ٘ بىو صٗس طاسدتشبىو ،جطُيُوَؾ ًَُُٓ
ُْ ُْومتإ ُٖبىو ُْ ط٘ثاَإ ُٖبىو ،تُْٗآُوَّ َُٖاْبىو تُباغًَهِ بضىوى بىو نُ
ُّٖ خىاسدمنإ ثًٌَ يًَذَْا ًَُٖؽ خَ٘إ ثًٌَ طُسّ دَسنشدَوَ ،يُ بريَُ ُٓو طايَُ
ُٓطتًَشيُى يُ صَوّ ْضيو بىويُوَ ثًًَإ دَنىوت ُٓطتًَشَّ نًهذاس بُّٖ٘ ُٓو
ُٓطتًَشَوَ دووًْا ًَٖٓذَ طاسدبىو صَوّ يُنجاسضُ دَبىويُ ػُختُ ،بُّٖ٘ طاسدّ ُٓو
طايَُ ًْٓ٘نِ ثُدمُّ طُوسَّ ثًَِ يًبىويُوَ.
دايهِ يُتشطِ ُٓوَّ ًَُُٓ ُْخ٘ؾ ُْنُوئ ػىيَِٓ خُوتِٓ ًَُُّٓ ًٖض
نُْ٘دَنشدَوَ ًَُُّٓ بُسدَواّ يُريَش جًطا دادَْا ب٘ ُٓوَّ طُسَاّ صطتإ ناسيطُسّ
يُطُسَإ ُْبًَت ،يُٙيُنِ تش بُّٖ٘ ُٓوَّ طُداّ ذىطًَٔ طُسٗنِ عريام يُطايَِ
2662ثَُٙاسّ طُس نىيَتِ دا ،ووَٙتاِْ دووًْا طَُاسّٗ ٓابىوسيًإ خظتُبىوَ طُس
عريام و سيَطُيإ ُْدَدا ًٖض ج٘سَ خ٘سانًَو ٖاوسدَّ عريام بهشيَت ،بُّ ٖ٘يُوَ رياِْ
ًَُُٓ صٗس طُخت و ْاخ٘ؾ ببىوْ ،شخِ َُٖىوج٘سَ خ٘سانًَو بُسصببىويُوَ ،باونِ
ُْيذَصاِْ ب٘ نشٍَ ثاسَ خاْىو ن٘بهاتُوَ ياخىد ب٘ خ٘ساى و دَسَاِْ بشا ُْخ٘ػُنُّ.
ًَُُٓ ًٖض ٓىًََذّ ريامنإ َُْابىو َُٖىو سٗريَو دووعاّ ُٓوََإ دَنشد خىدا
َُٖىوَإ بُيُنُوَ ب٘ خّ٘ بباتُوًَٖ ،ض نُطًَهُإ ب٘ خُّ خىاسدٕ يُطُس دووًْا
ًًََُُْٓوًَٖ ،ض سٗريَهُإ ُْبىو خ٘ػِ تًادا ببًٓنيَُٖ ،ىوَإ ضاوَسِيَِ ُٓوََإ
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دَنشد تاوَنىو باونُإ ْإ و تَُاتُيُنُإ ب٘ بًًََٗٓتُوَ خىاسدِْ سٗراَُْإ ب٘ تُْٗا
يُى رَّ نَُهشدبىويُوَ ُٖسضُْذَ ُٓو رََُؾ ثشِ بُطهِ خَ٘إ ُْبىو غ٘ئ.
سٗريَو باونِ ضىوَ دَسَوَ ب٘ ناسنشدٕ ًَٓىاسَ داٖات ُْطُسِايًُوَ ،بشا
ُْخ٘ػُنُػِ يُ بشطإ دَطتِ بُطشياْهشد تا ُٓوَ ناتُّ خُوبشديًُوَ يُبشطإ
يُطشيإ ُْوَطتا ،يُبريَُ ًَٓؽ يُيشطإ خُوّ يًَُٓنُوت يُٙيُنِ تش دََبًِٓ دايهِ
بُّٖ٘ ُْطُسِاُْوَ باونِ دَطشيا َُْذَصاِْ ضِ بهُّ ،نات يُ ًْىَّ ػُوّ تًَجُسِنشد يُ
بًَتاقُتًإ ضىوَُ دَسَوَ دووًْا صٗس طاسد بىو ٓامسإ طاَايًََو بىو تًؼهِ َاْط و
ُٓطتًَشَنإ صَويًإ سووْاى نشدبىويُوَ ،دَطت بُ ثاسِاُْوَ نشد بُج٘سيَو طُيشّ
َاْطِ دَنشد واَذَصاِْ خىدا يُطُس َاْطُ بُسدَواّ دََطىوت خىدايُ ت٘ نُ يُطُس
َاْطِ ُٓو ػىيَُٓ بُسصَ َُٖىوَاْت يًَذياسَ نُّ ُٓو ْاخ٘ػًًُّ ًَُُٓ ن٘تايٌ ديَت.
خُسيو بىو خُو ًَٓؼِ دَبشدَوَ دايهِ يُ ناتُ ٖاتُ دَسَوَ نىسِّ ُٓوَ بُو
طُسَايُ يُ دَسَوَ ضِ دَنُيت؟.
دايهُ يُرووسَوَ بًَضاسبىو يُ ريَشثًَدُفُ ػشَِنامنإ بًَضاسبىو ،سٗر و ػُوَ ب٘ ًَُُٓ
ُٖس وَنى يُنِ يًَٗاتىوَ ًَٖٓذَّ يُريَش بُتاًُْنإ ثايَبهُوئ ،ثًَؽ ُٓوَّ ت٘ بًَت
قظُّ يُطٍَُ خىدا دَنشد ،دََطىوت َادَّ خىدا يُطُس َاْطُ دَبٌَ ًَُُٓ ببًًَٓتُّٓ ،
ب٘ضِ ياسَُتًًُنِ ًَُُٓ ْادات؟.
دايهِ بُثًَهًُُْوَ طىوتِ نىسِّ خىدا صٗس يَُاْط دووستش و بُسصتشَ ،يُوَ صياتش
ضًرتت دَويَت ُٖٓا خىدا دَطت و باَٙيُنِ جىإ و عُقًًَهِ باػِ ثًَذاويت ،قًكُّ
دسواطًَُاْت ُْبًٓىوَ عُقًِ تُواو ًُْ بُ قُثاٍَ َُٖىو ثًَظتِ دَطتِ خٍ٘
يًَهشديتُوَ.
ُٓونات دََضاِْ دايهِ صٗس يُ َٔ ديَِ خَُطًٓرتَ بُ َّٙب٘ ُٓوَّ َٔ خُّ ُْخّ٘
ُٓو ثًَهًُُْٓ دسٗيُّ خظتُ طُس سووخظاسَ جىاُْنُّ ،طىومت ٓاخ ُٖراسّ تُْاُْت
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ثًَهًُْٓاُّْ ثًَؼؼُإ دَبُخؼِ بُسِاطتِ ًُْ دسٗيُُٖ ،سضًَْ٘و بًَت بُو قظاُّْ
دايهِ نًََُو ٓاساًَِ ٖات ،بُسِاطتِ قًكُ دساوطًُإ ُٖسضُْذَ ْاوّ قًكُ ُْبىو بُّٖ٘
قًزَناًُْوَ ُٓو ْاوَيإ يًَٓابىو ُٓو باسوودٗخِ صٗس خشاث بىوًَٓ ،ؽ طىومت طىثاغ ب٘
خىا ُٖس وَى ُٓو ًِْ.
يُطٍَُ دايهِ يُو قظاُْدابىوئ يُ دووسَوَ بًِٓ تاسَايٌ نُطًَو بُدياسنُوت
بُسَوَايَِ ًَُُٓ ديَت ،دايهِ صٗس تشطا يُوَّ باونِ ُْبًَت ُٖوايًََهِ خشاثِ باونًُإ ب٘
ًَٖٓابًَت.
طىوتِ نىسِّ َٔ باؾ ضاوَنامن ْابًًَٓت ُٓوَ دَبًَت باونت بًَت؟.
طىومت دايهُ بُباونِ دَضًَت بُ َّٙصٗس دووسَ ْاتىامن بضامن باونُّ ياخىد ُٖوًُْ.
ًٓرت تاوَنى ْضيو بىويُوَ دايهُِ بًِٓ ووسدَ ووسدَ و بُبًَذَْطِ فشًََظهِ
ضاوَناِْ دَٖاتُ خىاسَوَُٓ ،طُسضِ بًَذَْط بىو طشيإ و فشًََظهُناِْ،نُضِ ُٖطتِ
بُو طشِناُّْ ْاخِ دَنشد نُ يُْاخًُوَ ٖاواسيَهِ طُوسَّ ُٖبىو.
نًََُهِ تش ْضيو بىويُوَ طُيشَهشد باونَُُ خًَشا طىومت دايهُ ُٓوَ باونُُ
ٖاتُوَ،بُطُ َُطشّ.
طىوتِ نىسِّ يًَِ طُسٍَِ تآًَظتا فشًََظهِ خَُِ سراْذووَ با ًَٓظتاؾ نًََُو
فشًََظهِ خ٘ػِ طُسِاُْوَ باونت بشِيَزّ.
ناتَِ باونِ ْضيو بىويُوَ طىوتِ ُٓوَ بُو طُسَايُ ضِ دَنُٕ يُ دَسَوَ بابضًُٓ
رووسَوَ ْإ و خًاس و تَُاتُّ ًَٖٓاوًَٓ ،رت َُٖىوَإ ضىويُٓ رووسَوَ و خىػو و
بشاناِْ تشيؼِ يُ خُو ُٖيَظإ و دَطتُإ بُْإ خىاسدٕ نشدْ ،اُْنُ صٗس طُسّ و بُتاّ
بىو بُسِاطتِ دًَََو بىو ْاِْ يُو ج٘سَّ ُْخىاسدبىو.
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ريامنإ ًَٖىاؾ ًَٖىاؾ ْاخ٘ػرت و ْاخ٘ػرت دَبىو تاواّ يًَٗات ناسّ باونِ تُْٗا
بُػِ نشيٌَ خاْىوَنُّ دَسنشدًٓ ،رت يُناتُ بُدواوَ دَطتُإ بُ خىاسدِْ ُٓو ْاُْ
ووػهاُْنشد نُ خُيَو فشيًإ دَدا ،سٗريَو فُسدَيُى ثُيهُ ْاِْ ووػو يُبُس دَسطاّ
َايًَو بىو ،ب٘ ُٓوَ داْشابىو ُٖسنُطًَو ٓارَيَِ ُٖبًَت ب٘ ُٓوإ بًباتًَُُٓ ،ؾ ًٖٓاَاُْ
َايَُوَ و طُسّ فُسدَنَُإ نشدَوَ و ْاُْنَُإ سػتُ طُس صَوّ بُ٘ٓوَّ ُْٖذيَهِ
باػِ يًَذَسبهُئ و بًد٘ئ ،يُوناتُدا َؼهًَو يُ ًَْى ْاُْنُ ٖاتُ دَسَوَ و خّ٘ نشد
بُ ًَْى ػُسوايَِ باونِ ،باونًؼِ يُ تشطإ ًَٖٓذَ بُخًَشايٌ ُٖيَظايُوَ ػُسوايَُنِ
يُبُسداٖاتُ خىاسَوَُٓ ،وَ بىوَ يُنُّ سووداو يُ ريامن نُ بىوبًَتُ ّٖ٘ ثًَهًًَُْٓهِ
ساطتُقًُّٓ ،دوايٌ ُٓوَ بُبٌَ ُٓوَّ طىيَبذَيُٓ ثًظِ و خاويَِٓ ْاُْنُ دَطتُإ
بُخىاسدِْ نشد.
َُٓشٗ نُؾ و ُٖوا صٗس طاسد ُْبىو ب٘يُ يُطٍَُ دايهِ نًََُو ضىويُٓ دَسَوَّ،
طُيشّ نشد َُٖىو َٓذايَُنإ صٗس ديَد٘ػٔ َُٖىو ثًًَُإ دَياْطىوت بُياِْ جُرُْ ضًت
ب٘ جُرٕ نشِيىوَ؟.
ًَٓؽ يُ صاسّ ُٓوإ طىيَِ يُوَ بىو نُ بُياِْ جُرُْ يُبُس ُٓوَّ ًَُُٓ خىاسدمنإ
ُْبىو ض جاّ بطاتُ ُٓوَّ جٌ و بُسط بهشِئًٖ ،ض وًََََٙهِ ُٓوامن ُْدايُوَ...
يُوناتُدا بًِٓ نىسِيَو ٖاتُ  ّٙدايهِ نُ تَُُِْ بُضُْذ طايًََو يُ َٔ طُوسَتش بىو ُٓو
نىسَِّ ثًَؼرت ُْبًِٓ بىو ،دايهِ خًَشا باْطِ َِٓ نشد طىوتِ ُٓوَ ثىوست طىيَٓاص
نىسَِنُّ خّ٘ ْاسدووَ طىوتىويُتِ ُٖتا َايَِ ًَُُٓ وَسَ ناسّ ثًَتُ ،ت٘ بشِٗ رووَسَوَ
ٓاطات يُ خىػو و بشاناْت بًَت ُٖتا َٔ ديَُُوَ بُيَهى ثىوست ثاسَيُى خىاسدًَْهِ
داْاوَ مباْذاتَِ.
ًَٓؽ طىومت صٗسباػُ دايهُ طًإ ًٖض خَُت ُْبًَت ،طُسِاَُوَ َايَُوَ صٗس ديَِ خ٘ؾ
بىو يُبُس ُٓوَّ ًََشدّ ثىوسّ ٖىُْسَُْذ بىو صٗس دَويََُُْذبىوٕ ،ثًَِ وابىو دايهِ

//158

محمد تحسين حسين

بضًَت ثاسَيُنِ باػِ ثًَذَدَٕ َٔ ،و خىػو و بشاناًْؼِ دَتىاْني جًِ جُرٕ و
خىاسدِْ خ٘ؾ بهشِئ.
دوايٌ سٗيؼتِٓ دايهِ ثىوسّ ػريئ ٖاتُ َايَُإ طىوتِ ُْٖذيَو بشْخ و فاطىيًا و
ضُْذ ثًَذاويظتظُنِ تشّ ب٘ ًَٖٓاوٕ دايهت ض٘تُ نىٍَ.
طىومت دايهِ ض٘تُ َايَِ ثىوسّ طىيَٓاص وابضامن ػتًَهِ ب٘ ًَُُٓ داْابىو.
ُٓوناتُ نًََُو باسوودٗخِ خىػو و بشاناِْ دايهِ باؾ ببىوُٓ ،وإ بُّٖ٘ َشدِْ
باونًإ ذىنىَُت خاْىوّ ثًَذابىوٕ جطُيُوَؾ َىوضُيُنِ َاْطاُّْ ب٘ بشِيبىوُْوَ،
بُّٖ٘ ُٓوَّ باسوودٗخًإ باػبىو ػادّ يُطٍَُ ًََشدَنُّ ضىوبىويُوَ ْاو ُٓوإ و
يُطُيًَإ دَريآُ ،واًْؽ بُّٖ٘ ُٓوَّ ػُسَني نُ دوايٌ دايهِ نضُ طُوسَّ َايَُوَ
بىو ًََشدّ نشدبىو سيَطُّ دايهًإ دا بًَتُوَ ْاو ُٓوإ.
بُُٖسذاٍَ ُٓو سٗرَ دايهِ يَُايَِ ثىوسَنُّ صٗس دسَْط نُوت َٔ ،يُديَِ خّ٘
دََطىوت ثىوسّ ثاسَّ بُ دايهِ داوَ ُٓويؽ ضىوَ جٌ و بُسطُإ ب٘ بهشِيَت يُبُس ُٓوَ
دسَْط نُتىوَ ،نُضِ ناتَِ دايهِ طُسِايُوَ بًِٓ ًْى نًً٘ بشْخ و قىتىويُنِ بضىونِ
سٕٗ يُ دَطتًُتِ بُدَّ طشياُْوَ ٖاتُ رووسَوًََٓ ،ؽ طىومت دايهُ ضِ بىوَ ب٘ضِ
دَطشيت؟.
طىوتِ نىسِّ يُو َاوَ صٗسَّ َٔ سٗيؼتىوّ ُٖس خُسيهِ ن٘نشدُْوَّ َايَِ ثىوسمت،
ثىوست ب٘ ُٓوَ َِٓ باْط نشدبىو صٗسيإ قٍُ و َشيؼو نشِيِ بىو ،طىوت بُتًُْا ُٓو
َُٖىوَ بُ َٔ ضاى ْانشيَت ت٘ ياسَُتًِ بذَ.
ًَٓؽ بريّ يُوَ نشدَوَ ُٓطُس ياسَُتِ بذَّ بُيَهى ُْٖذيَو ط٘ػتًؽ بُ َٔ بذات ب٘
ًَٓىَ بًًَُُٗٓوَ و بُياِْ نُ جُرُْ نًََُو خىاسدًَْهِ جًاواص غٕ٘ ،قٍُ و َشيؼهُنإ
ًَٖٓذَ قُيُو بىوٕ تىاْاّ بًَٓذ نشدًْامن ُْبىو ،يُديَِ خّ٘ طىومت يُ ُٖسيُنًَهًإ

طُْاسيا يًَُْىاُْ فشيؼتُبىوٕ و ػُيتإ بىوْذا 159//

ضاسَطًَو بَُٔ بذات صٗسَ ب٘ ًَُُٓ ،بُ َّٙناتًَو َُٖىو ناسَنامن تُواو نشد بُ َِٓ طىوتِ
خًَشا َُسِٗ ُْٖذيَو ُٓػًاّ ب٘ داْاويت يُطٍَُ خ٘ت بًبُ ،صٗس ديَِ خ٘ؾ بىو واَذَصاِْ
ُٖس ناسّ ُْنشدووَ ،ناتَِ نُضىو طىومت ناسَنإ ًٖضِ َُْاوَ ناتًؽ دسَْطُ خ٘ت
دَصاِْ ثاسَّ تُنظًِ ًُْ و َايًَؼُإ دووسَ دَبًَت بُ ثًادَ بطُسِيَُُوَ ب٘يُ َ٘يَُمت
بذَ بشِّٗ.
طىوتِ صٗسباػُ ُٓوَ ًْى نًً٘ بشْخ و ُْٖذيَو سٗمن ب٘ داْاويت يُطٍَُ خ٘ت بًبُ
بُياِْ جُرُْ ب٘ َٓذايَُناْت ٓاَادَّ بهُ.
نىسِّ يُوناتُدا ضاوَنامن ثشِبىوٕ يُ فشًََظو يُ ديَِ خّ٘ طىومت ُٓو بشْخ و سُْٗ ببُّ
ٓاخُس ُٖسوا ضٕ٘ دَخىسيَت خ٘ ًٖض ػتًَهِ تشيؽ يُثاٍَ ُٓوَ ػو ْابُّ ٓاَادَّ بهُّ،
ُٖسضًَْ٘و بىو َايَِ ُٓوامن بُجًًََٗؼت تا طُيؼتُُوَ ُٖس طشياوّ و يُخىدا ثاسِاوَُتُوَ،
ْاصامن ًٖضُإ ًُْ ب٘ بُياِْ ب٘تاِْ ٓاَادَبهُّ.
طىومت صياتش َُطشّ دايهُ ثىوسّ ػريئ ٖات بشْخ و فاط٘يًا و ضُْذ ثًَذاويظتًُنِ
تشّ ب٘ ًَٖٓاوئ ،دايهِ ُْيذَصاِْ يُ ديَد٘ػًإ ضِ بهات ُٖس دَيطىوت صٗس طىثاغ
خىدايُ دووعانامنت سَتُٓنشدَوَ.
ثُْذيَهِ نىسدّ ُٖيُ دَيًََت (ُٖسضِ بُسدَ يُ سيٌَ نىيَشاُْ) بُسدَواّ دايهِ ُٓو
ثُْذَّ دووسباسَ دَسنشدَوَُٓ َٔ ،ونات ًٖض يُ َاْاّ ُٓو ثُْذَ تًَُٓدَطُيؼتِ
تآُوناتُّ سٗريَو باونِ ٖاتُوَ َاٍَ بُ دايهُِ طىوت ناسيَهِ طُوسَّ نشدووَ،بُياِْ
ريامنإ تُواو دَط٘سِيَت و دَويََُُْذ دَبني.
دايهِ طىوتِ ضٕ٘ ثًاوَنُ بُو خًَشايًُ تُواوّ ريامنإ دَط٘سِيَت؟.
باونِ طىوتِ ثاسَيُنِ صٗسّ قُسصنشدووَ و نٍُ و ثُيًَهِ صٗسّ ْاو َايَِ نشِيىَ
بُياِْ بُفشٗػتُٓوَيإ ريامنإ تُواوَٕ دَط٘سِدسيَت.
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َٔ نُ طىيَِ يُو قظاُّْ باونِ بىو ًَٖٓذَ ديَِ خ٘ؾ بىو ُٖصاسإ خُيايَِ ب٘ بُياِْ
دسوطت نشدًٓ ،رت بُياِْ دَتىامن ثشِ بُديَِ خّ٘ ْإ غّ٘ و جٌ و بُطًَهِ جىإ و طُسّ
ب٘ خّ٘ بهشِّ ،دَبَِ نُّ بُياِْ دابًَت و ُٓو ط٘سِاْهاسيًاُّْ ريامن ببًًِٖٓ ،ضِ تش بري
يُوَ ْانَُُوَ نُ بشا ُْذ٘ػُنُّ بُ بشطًتُّ دَْىويَت ُٖسوَٖا بُ باونِ دَيًََِ
ثاطهًًًَهِ جىامن ب٘ بهشِيََت يُوَّ ٓاَادمِ ٖاوسِيَِ بضًَت ُٓو ثاطهًًُنُّ صٗس جىاُْ،
ًَٖٓذَّ َُْاوَ بضِ ب٘ قىتاغاُْ تُواوّ نٍُ و ثُىل قىتاغاُْ بُ باونِ دَنشِّ بُ
ثاطهًًُ جىاُْنُػِ دَجِ ب٘ قىتاغاُْ،دَبًَت خّ٘ صٗس صيشَى بهُّ و ببِ بُ دنت٘س تا
ضاسَطُسّ بشانَُِ ثًَبهُّ ،بُو خُياُٖ َُّْٙصاسإ خُيايَِ تش ضاوَسِواِْ خ٘س َُٖٙمت
دَنشدٓ ،اطاداسّ باوى و دايهًؼِ خُويإ يًَٓانُويَت يُ ضاوَسِواِْ ط٘سِاِْ رياًْأْ.
خُسيو بىو يُ ًَْى بُُٖػتِ خُيايَُ خ٘ػُنامن خُو دَيربدَُوَ ،بُ َّٙطىيَبًظتِ
دَْطِ ُْٖذيَو طىيًُ بىوئ َٔ ،باونًؼِ ضىويُٓ  ّٙثُدمُسَنُ طىيًُنامن صٗس ث َ
ٌ
جىإ بىو يُنُجماسّ بىو يُ ريإ طىيًُ ببًِٓ ٓاسَصوو دَنشد تاوَنى بُياِْ بُسدَواّ
بًَت ،دََطىوت خىايُ َٔ صٗس بُضاْظِ ُّٓ ػُو باونِ ُٓو ُٖوايَُ خ٘ػُّ ثًَذاّ و ُٓو
طىيًُ جىاْاُْػِ بًِٓ.
دَْطِ طىيًُنإ ًٖض ُْدَبشِايُوَ ُٖسنُ صاًُْإ يُ ن٘ َٕٙبىو بُ راوَ راو دَْطُ
دَْط ،باونِ طىوتِ دَسَُِٗ دَسَوَ دَثشطِ بضامن ضِ سوويذاوَ ،باونِ ضىوَ دَسَوَ
ًَٓؽ ضىوَُ  ّٙدايهِ ،طىومت دايهُ ُٓو ػُو صٗس خ٘ػُ بُياِْ ريامنإ تُواو دَطىسِيَت
دَبا ُٓو ػُو ُٖس ُْْىوئ.
نىسِّ ُٖس باونت بًَتُوَ خًَشا دَْىوئ باونت بُياِْ صوويُ خُو ُٖيَذَطتًَت دَضًَتُ
ناس.
طىومت صٗسباػُ دايهُ طًإ ،باونِ نُٖاتُوَ رووسَوَ يُ سووخظاسّ ًٖض خ٘ػِ ثًَىَ
دياس ُْبىو ،دايهِ خًَشا ُٖطتِ ثًَهشد طىوتِ ُٓو ضِ بىو ثًاوَنُ؟.
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باونِ طىوتِ ضِ بًًََِ رُْنُ ًٖض ػتًَهِ واُْبىوَ بابٓىوئ.
ُْخًَش ػتًَو بىوَ خُيَو يُدَسَوَ ُٖتا ًَٓظتا دَْطًإ ديَت ساطتِ ثًَبًٌََ ضِ
بىوَ؟.
باونِ طىوتِ ْاصامن ضِ بًًََِ يُ دَسَوَ خُيَو ػايٌ و ُٖيَجُسنًٌَ دابُطتًىوَ دَئًََ
طَُاسّٗ ٓابىوسميإ يُطُس َُْا ًٓرت ُْوت دَسِوات ب٘ دَسَوَ.
جا ثًاوَنُ يُوَ باػرت ُٖيُ ًٓرت َُٖىو ج٘سَ خ٘سانًَو ُٖسصإ دَبًت.
رُْنُ ت٘ ْاصاًْت ُٓو نٍُ و ثُ َٔ ُّْٙنشِيىَ ضاسَطًَهِ ثاسَّ خّ٘ ْاناتُوَ،
ُٖتا طُس ًَٓظكإ َٔ صَسَس دَنُّْ ،اصامن ُٓو ثاسَ صٗساُّْ قُسصَهشدووَ ضٕ٘
بًذََُوَ؟ ،بُياِْ خًَشا دَضِ َايَُنُ بُخاوَُْنُّ دَدََُوَ ُٓطُس بُ بشِيَهِ نًَُؽ
صَسَس يًَِ وَسبطشيَتُوَ باػُ.
دوايٌ ُٓوَ يًَُْى بُُٖػتِ خُيايَُنامنُوَ نُومتُ ًَْى جًََُُُْٖو ُٓجماسَ
سصطاسبىوٕ تًادا وَى خُويَو وايًَُٓ ،ظتا يُبشّ ُٓوَ بري يُوَ بهَُُوَ تًَش بُطهِ خّ٘
ْإ غّ٘ و جًِ جىإ يُبُس بهُّ ،دَبٌَ يُبريّ ُٓوَدامب ضٕ٘ بُ بشطًُتِ دَتىامن يُ
ريإ مبًَُُٓوَ و ُٓو جًُ ػشَِّ نُ بّ٘ بضىى ب٘تُوَ دَبًَت ضُْذ طايًََهِ تشيؽ
يُبُسّ بهُّ ،يُبشّ ُٓوَّ بري يُوَبهُيُٓوَ خاْىويُنِ جىإ بهشِئ دَبًَت
بطىاصيُٓوَ ب٘ خاْىويُنِ صٗس خشاثرت تاوَنى نشيًَُنُّ نَُرت بذَئ.
بَُؼًَىَيُ َايَُإ طىاطتُوَ ب٘ خاْىويُى نُ تُْٗا يُى رووسّ ُٖبىو ،جطُيُوَؾ
خاْىوَنُ يُ قىسِ دسوطتهشابىوَُْ ،اْذَصاِْ طو تًَشبىوٕ و خىاسدِْ خ٘ؾ ضًُ ،واَإ
يًَٗات تاَِ ط٘ػتُإ يُبري نشدبىو نُ تاَِ ضُْ٘؟ ،خ٘ػرتئ خىاسدِْ ًَُُٓ يُو ناتذا
ْإ و سٕٗ و ضايُ بىو ُٓو خىاسدُْؾ َُٖىو سٗريَو ُْبىو بًد٘ئ.
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ريإ صٗس دووس و دسيَزَ يُطٍَُ سووداِْ ُٖس سووداويَهِ خشاث دَيًََت ًٓرت ُٓو ن٘تايٌ
رياَُُْ دََشّ ،بُ َّٙيُ رياًْؽ ُٖس بُسدَواّ دَبًت يُطٍَُ بُسدَواّ بىوًْؼت سووداوّ
صٗس خشاثرت دَبًًٓتُٓ ،وَّ طشْط بًَت ت٘ يُ رياًْت و دَبًَت بُسدَواّ بًتًٓ ،رت
ريامنإ صٗس خشاثرت بىو ناتِ ضىوُْ قىتاغاُّْ َٔ ٖات َُْتىاِْ ُٓو خُوُّْ َُٖبىو
جاسيَهِ تش برييؼِ يًَبهَُُوَ ،واَذَصاِْ َٔ ُٖقِ خىيَٓذمن ًُْ و دَبًَت ُٓو خىيًاو
ٓاواتُّ َُُٖ ب٘ ضاسَطُسنشدِْ ُْخ٘ػِ بشانُّ سيَطايُنِ تش بذٗصَُوَ ،ب٘يُ دَطتِ
بُ فشٗػتِ طىيُبُسِٗرَنشد يُطُس طُِٓٓ ،جماسَ طىومت دَبًَت ُٖسضًَْ٘و بىوَ
دَويََُُْذ مب ب٘ ُٓوَّ بشانُّ سَواُّْ دَسَوَبهُّ و يُوَّ ضاسَطُس وَسبطشيَت.
ًَٖىاؾ ًَٖىاؾ ريامنإ بُسَو ْاخ٘ػِ صياتش دَسٗيؼت ،تآُو ناتُّ باونِ تىاْايٌ
داِْ ًٖض نشيًَُنِ َُْا ،ب٘يُ َايَُإ طىاطتُ ب٘ خاْىويُ نُ طٌَ َايَِ تشو خاوَٕ
خاْىوَ نُ نُ ثريَرًَْو بىو بُْاوّ بُدسّ تًادا دَريإ.
يُناتُدا خىدا دَسطايُنِ بُصَيٌ خّ٘ يًَهذسيُٓوَ باونِ ناسيَهِ دَطت نُوت،
ُٖسضُْذَ َُٖىوَإ يُ دَطت ُٓو ثريَرُْ صٗس بًَضاسبىوٕ صٗس ٓاصاسّ ًَُُّٓ دَدا ،بَُّٙ
باونِ دَيطىوت ثًَىيظتُ نًََُو يًَشَ دإ بُخَ٘إ دابطشئ تاوَنىو ُْٖذيَو ثاسَ
ن٘بهُيُٓو خاْىويُى ب٘ خَ٘إ بُ يُنُوَ بًَُٓٔٓ ،و ثريَرُْ ًَٖٓذَ خشاث بىو تُْاُْت
دَبىوايُ ثشغ بُو بهُيت ْ ُٓونات بضتُ طُس ٓاو ،يُبريَُ سٗريَو َِٓ يُطُس ٓاو بُ
طىيَضهُ دَسًَٖٓا طىوتِ ت٘ َُٓشِٗ دووجاس ضىويتُ طُس ٓاو ٓاوابشِوات خًَشا بريَنُ
ثشِدَبًَتُوَ.
رياِْ نشيَضًاتًُإ ًَٖبذَ ْاخ٘ؾ بىو يُبريّ ْايُت ضُْذ خاْىوَإ ط٘سِيىَ،
ْاخ٘ػرتئ ريامنإ يُطٍَُ ُٓو ثريَرُْ بُسِيَهشدُٖ ،سضًَْ٘و بىو دوايٌ داْبُخ٘
داطشتًَٓهِ صٗسَإ باونِ نًََُو ثاسَّ ن٘نشدَوَ و دوايٌ داُْوَّ قُسصَ نُْ٘نَُإ يُ
ْضيو َايَِ طىيَٓاص ثىوسّ ثاسضُ صَويًُنِ نشِّ ،بًُٖ َّٙض ثاسَيُنُإ ُْبىو يُطُس ُٓو
ثاسضُ صَويًُ تُْٗا يُى رووسيؽ دسوطت بهُئ.
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ُٖسضًَْ٘و بىو خَ٘إ دَطتُإ بُناس نشدٕ نشد تًايذآُ ،طُسضِ يُو ناتُدا دايهِ
دووطًإ بىو ،بُ َّٙيُطٍَُ باونِ َُٖىو ناسيَهِ ُٓدماّ دَدا سٗراُْ بُج٘سيَو َاْذوو
دَبىو ُْٖذيهحاس دَيطىوت واُٖطت ْانُّ ُٓو َٓذايَُّ ًَْى طهِ َابًَت.
ريإ بَُُٖىو ج٘سَ طُختًُنِ تًَجُسِدَبًَت ًَٓؽ دََطىوت دَبًَت بُساَبُس
َُٖىو طُختًُى بىوَطتِ ض٘ى داُْدَّ ،بُُٖسج٘سيَو بىو تُْٗا يُى رووسَإ يُطُس
ثاسضُ صَويًُنَُإ دسوطت نشد ،بُ َّٙجاسيَهِ تش نُوتًُٓوَ ريَشباسّ قُسصنشدٕ،
ُٓجماسَيإ باونِ ُْٖذيَو ثاسَّ يُ َايَِ ثىوسّ طىيَٓاص وَسطشت ،بُدَسيُوَؾ ًََشدّ
ػادّ نُ ْاوّ قادس بىو ثًاويَهِ صٗس باؾ بىو ،خاوَِْ ػىيَِٓ فشٗػنت ضًُُْت٘ و قىّ
بىوُٓ ،ويؽ ب٘ دسوطت نشدِْ ٓاودَطت و ذَُاّ ياسَُتِ دائ ُْٖذيَو نٍُ وثُىل ب٘
ْاسدئ ،وَى طىومت ُٓونات ُٓويؽ يُطٍَُ َايَِ خايَُنامن رياِْ بُطُس دَبشد ،ػادّ يُو
ثًاوَدا طٌَ نىسِّ ُٖبىو بُْاوَناِْ (حمُذ ،صيادٖ،اودَْط).
يُطٍَُ ُٓوَّ خاْىَنَُإ تُواو ٓاَادَ ُْبىو ب٘ ريإ ،ثريَرٕ طىوتِ ضًرت ْابًَت
يًَشَ مبًَٓٔ دَبًَت َايَتإ بطىاصُْوَْ ،اضاس َايَُإ بشدَ ًَْى خاْىوَ تُواو ُْنشاوَنُ،
بُدس يُوَؾ سٗراُْ ناسَإ تًايذا دَنشدُٓ ،وطايَُ صطتاُْنُّ صٗس طاسد بىو ،يُطٍَُ
ُٓوػذا ط٘ثاَإ ُْبىو ُٓوناتُ طىيَٓاص طىايُ بُصٍَ بًَُُُٓ ديَتُوَ ط٘ثايُنِ ثًَذائ نُ
ثًَذَطىوتش ط٘ثاّ عُُٓٙدئ ،صٗس ديَُإ بُو ط٘ثايُ خ٘ؾ بىو طىومتإ ًٓرت طُسَاَإ
ْابًَت ،بُ َّٙدوايٌ ُٓوَّ ط٘ثانُ ب٘ َاوَّ بًظت خىيُى ناسّ نشد بُ ج٘سيَو طشثُّ
نشد ُٖسيُنُو بُٙيُنذا ساَاْهشد باونِ ب٘ ُٓوَّ َايَُنَُإ ُٓوَّ ُٖيُ و ًُْ ُْطىتٌَ
ط٘ثانُّ بُ ٓاطشَنُوَ بشدَ دَسَوَ ُْٖذيَهِ دَطتًؼِ طىتا ًَُُٓ ،وََاْضاِْ ًٖض
نًَؼُيُى يُ ط٘ثانُدا ًُْ دواتش بَ٘إ دَسنُوت نًَؼُنُيُ ط٘ثانُدايُ و نُ ضُْذئ
جاس دووباسَ بىويُوَ ،باونِ طىوتِ ُٓطُس ُٓو ط٘ثايُ باؾ بىوايُ ُٓوا طىيَٓاص بُ ًَُُّٓ
ُْدَدا ب٘يُ ط٘ثانَُإ فشِيَذا.
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ُٓو طايَُ ُٓطُسضِ خاْىوّ خَ٘إ نشد و نًََُو ديَد٘ؾ بىوئ ،خاْىوَنَُإ تُْٗا
بُْاو خاْىو بىو ،ج٘سَٖا صيٓذَوَسّ يُ ًَْى نُيًَِٓ ديىاسَنإ دَٖاتُٓ دَسَوَ،
ُٖسبُياًُْى ضاوَنامن دَنشدَوَ طُيشّ دَسنشد نشّ يُطُس دَّ و ضاوَُ ،جطُيُوَؾ
ًَُُٓ تُْٗا دََاْتىاِْ يُٙيُنِ رووسَنُ بٓىئ بُ ٍٖ٘ ُٓوَّ تُواوٍ ٙنُّ تشّ
رووسَنُ دي٘ثُّ دَنشد و ٓاوّ باسإ دَٖاتُ رووسَوَ.
باونًؼِ بُ َُٖىو ػًَىَيُى ناسّ دَسنشد ب٘ ُٓوَّ قُسصَنإ بذاتُوَ بُتايبُتِ
ُٓوَّ َايَِ خىػهُنُّ طىيَٓاص َُٖىو سٗريَو نىسَِنُياِْ بُْاوّ سيَبني دَْاسدَ
طُسَإ ب٘ داُْوَ ثاسَنُيإ ،يُٙيُنِ تش دايهِ تاصَ َٓذايَِ ببىو بُجم٘سَ رَاسََإ
بىو بُ ثًَٓخ َٓذاٍَْ ،اوّ َٓذايَُ ْىيًَُنَُإ ْا ضٓاس.
يُطٍَُ ُٓوَّ دايهِ تاصَ َٓذايَِ ببىو بُُٖ َّٙس خُسيهِ سيَهظدتِ خاْىوَ نُ بىو،
سٗريَو خىػهُنُّ ػاْاص نُ بُ ضىاس طاٍَ بُس يُضٓاس يُدايو ببىو ،باْطِ َِٓ نشد نانُ
وَسَ طُيشبهُ جىجُنإ طُسّ ضٓاسّ خىػهِ دَخٕ٘ ،صٗس بُخًَشايٌ ساَهشد نُ
ضىوَُ رووسَوَ بًِٓ رَاسَيُنُ صٗس ًََشوطتا يُ ًَْى بًَؼهُّ ضٓاس ديُٓ دَسَوَ و
ط٘ػتًإ بُ دََُوَيُ ،خًَشا ٖاواسّ دايهِ نشد وَسَ دايهُ ًََشوطتاُْنإ خُسيهُ ضٓاس
ثاسضُ ثاسضُّ دَنُٕ و دَخيٕ٘.
دايهِ يُطٍَُ ُٓوَّ تاصَ َٓذايَِ ببىو صٗس بُخًَشايٌ ٖاتُ رووسَوَ و طُيشّ نشد
ًََشووطتاُْنإ خُسيهُ طُسٍ ضٓاس نىوٕ دَنُٕ و دَضُٓ ْاو طُسيًُوَ ،صٗس بُخًَشايٌ
َُٖىو ًََشووطتاُْناِْ يًَهشدووَ خىئَ بُطُسّ ضٓاس دادَٖاتُ خىاسَوَ.
بُدَبُختًُناِْ ًَُُٓ ُٖس بُوَْذَ ُْوَطتا دايهِ بُّٖ٘ ُٓوَ تاصَ َٓذايَِ ببىو
صٗس بُخًَشاّ سيهشد صٗس بُخشاثِ ُْخ٘ؾ نُوتًٖ ،ض نُطًَو َُْا خضَُتِ َايَُوَ
بهات ،يُبُس ُٓوَ ثىوسّ ػُوئ ٖاتُ َايَِ ًَُُٓ ،نُبًِٓ باسوودٗخِ ًَُُٓ صٗس تُواو ًُْ
ُٖيَظا ُٓيكُنُّ دَطتِ خّ٘ فشٗػت ب٘ ُٓوَّ جطُس ب٘ دايهِ بهشِيَت ،دنت٘س طىوتِ
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ُٓو ٓافشَتُ َاوَيُنِ صٗسَ خىاسدًَْهِ باػِ ُْخىاسدووَ ثًَىيظتُ جطُس غىات ب٘
ُٓوَّ نًََُو ًَٖضّ بًَتُوَ بُس.
ُٓوػُو ب٘ يُنُجماس دوايٌ َاوَيُنِ صٗس يُ ريامنذا خىاسدًَْهِ خ٘ػِ خىاسد ،دايهِ
طىوّ خىػهِ ثاسَت يُ نىٍَ ًَٖٓا؟.
ثىوسّ طىوتِ ُٓيكُنُّ دَطتِ فشٗػت تاصَ ًٖض ناسّ بُو ُٓيكُيُ َُْاوَ ،يُ
فاخريّ ًََشدّ جًابىوَُوَ.
دايهِ طىوتِ َٔ ٓاطاّ يُوَ ًُْ ت٘ ضٕ٘ يُطٍَُ ُٓوَ نىسَِ ٖاوطُسطرييت نشد و ضٕ٘
تُٙقت وَسطشت؟.
ثىوسّ طىوتِ بىَطتُ َُٖىو ػتًَهت يُ طُسَتاوَ ب٘ باغ دَنُُّٓ ،وَناتُّ
ًَٖشػِ بشاَإ يُ ن٘ َٕٙبُػُسِ ٖات و نُوتُ صيٓذإ يُ صيٓذإ ٖاوسِيًَُتِ يُطٍَُ ُٓو
فاخريَ ثُيذانشد ،نُ فاخري بُّٖ٘ دصيهشدُْوَ نُتبىوَ صيٓذاُْوَ.
ناتَِ ًَٖشؾ يُ صيٓذإ ٓاصاد بىو طُسِايُوَ طىوتِ يُ صيٓذا نُطًَهِ ْاطِ ْاوّ فاخري
بىو ْاَُيُنِ داوَتُ َٔ ب٘ َايَِ باثريّ ببُّ نُ خىػهُنُّ يُوَّ دَرّ ،طىوتِ ًَُُٓ
دايو و باونُإ نىرساوَ و يُ ّٙباثريّ دادًَْؼٔ بُ ّٖ٘ ُٖراسيُوَ دصيِ نشدووَ
وَاوَيُنِ صٗس يًَشَ ْاَُيَُٓوَ ُٖس تُْٗا دووَاْط دًَََُٓوًَٓ ،رت ُٓو نىسَِ ْاوًْؼاِْ
َايَِ باثريّ داوَتُ َٔ يُو سٗراُْ ب٘يإ دَبُّ ،خ٘ػت دَصاِْ دايهًؼِ ضُْذ َاْطًَو
بُس يًَُٓظتا يُ ّٙقادس ُْذُواوَ و تَُٙقِ وَسطشت ،بُ ًَٖشػِ طىوت نىسِّ َادَّ
دَصاِْ نىسِيَهِ باػُ صٗس ٓاطايًُ بًًَٗٓتُوَ َايَُوَؾ.
دوايٌ ُٓوَّ ًَٖشؾ ْاَُنُّ ب٘ َايَِ باثريّ نضُنُ بشد ،نُ طُسِايُوَ ًَٖٓذَ باطِ
جىاِْ و بُ ُٓخٚقِ خىػهِ ُٓو نىسَِّ دَنشد ،دايهِ ُٖطتِ ثًَهشد ًَٖشؾ ُٖطتًَهِ
ب٘ ُٓو نضُ ُٖيُ ،طىوتِ َادَّ نضًَهِ باؾ و بُ ُٓدَبُ ب٘ضِ ب٘ خ٘ت ْايًَِٗٓ؟.
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ًَٖشؾ صٗسّ ثٌَ خ٘ؾ بىو طىوتِ ٓاخُس دَبًَت ُٓو نىسَِ يُ صيٓذإ ٓاصاد بًَت ُٓو
نات دَتىاْني داواّ بهُئ.
دوايٌ ٓاصاد بىوِْ فاخري ًَٖشؾ خًَشا ُٓو نىسَِّ ًَٖٓايُ َايَُوَ ،يُ طُسَتادا ًٖض
باطِ ُٓوَّ ُْنشد تَُاّ ُٓوَّ ُٖيُ خىػهُنُّ بًًََٗٓت ،بَُؼًَىَيُ َُٖىو سٗريَو
يإ فاخري يَُايَِ ًَُُٓ بىو يإ ًَُُٓ يَُايَِ ُٓوإ بىوئ.
سٗريَو َُٖىوَإ داًْؼتبىوئ صٗس بًَتاقُت بىوئ ػرييِٓ خىػهُإ طىوتِ ُٖيَظٔ
با ُْٖذيَو ديَِ خَ٘إ خ٘ؾ بهُئ تَُظًٌ دَنُئ و دَْطُنإ خُصٕ دَنُئ وَى
يادطاسّ دًًََََٓتُوَ.
يُو تَُظًًُدا َٔ سٗيَِ بىونِ دَبًِٓ و فاخرييؽ سٗيَِ صاوّ دَبًِٓ ،طًٓاسي٘نَُإ
وابىو بُس يُ ٖاوطُسطريّ نشدٕ ًَُُٓ يُنرتَإ خ٘ؾ دَويظت بُ َّٙسيَطشّ صٗس ُٖبىو ب٘
ُٓوَّ بُيُى ُْطُئ ،فاخري َُٖىو ػتًَهِ نشد ب٘ ُٓوَّ بَُٔ بطات يُ ن٘تايذا بُيُى
طُيؼنت و ٖاوطُس طريمياْهشد.
يُو سٗرَ بُدواوَ َٔ وفاخري ديَُإ نُوتُ طُس يُنرت ،يُبُس ُٓوَ ناتَِ ًَٖشؾ داواّ
ْاصَْني خىػهِ فاخريّ نشد ،فاخرييؽ طىوتِ دَبًَت ػُوئ بَُٔ بذَٕ.
بُّ ػًَىَيُ ٖاوطُسطريميإ نشد ،فاخري بُيًَِٓ دا واص يُ َُٖىو ناسيَهِ خشاث
بًًََٗٓت و بُيًََُٓنُػِ بشدَطُس ،بُُٓ َّٙوَّ نًَؼُّ ب٘ ًَُُٓ دسوطت نشد ػادّ دايهِ
بىو ،بُسِاطتِ يُطٍَُ ْاصَْني صٗس خشاثُناسّ بُناسدًََٖٓا ،بُّٖ٘ ُٓوَّ ْاصَْني سٗريَو
ُٓوَّ يُطٍَُ ثًاويَو بًِٓ بىو ،دايهًؼِ يُتشطِ ُٓوَّ ٓاػهشا ُْبًَت َُٖىو سٗريَو بُ
دَطتِ ًَٖشؾ ْاصًَِْٓ بُ يًَذإ و تًَُٗيَذإ دَداتُٖ ،تا سٗريَو دايهِ ًَٖشؾ ْاصًَْٓإ
بشدَ رووسَوَ جًُناًْإ يُبُس نشدبىيُوَ ًَٖٓذَيإ يًَذا ْاصَْني بُسطُّ ُْطشت بُ
سووتِ سايهشدَ دَسَوَ ،بًِٓ ًَٖشؾ يُى ت٘ث ثشضِ ُٓوَ ٓافشَتُ بُطتُصَاُّْ يُ ًَْى
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دَطت دايُُٓ ،و ٓافشَتُ دَثاسِايُوَ و دَطشيا دَيطىت بُغ يًَُُدَٕ ًٖضِ ُْنشدووَ،
دايهِ ُٖس سٗريَو و ج٘سَ بىٖتاًَْهِ ب٘ ُٓو داَاوَ ُٖيَذَبُطت.
ناسَنإ تا ُٓو سِادَيُؾ ُٖس باػبىو تاوَنى سٗريَو فاخري ػادّ يُطٍَُ ثًاويَهِ
ٖاوسِيَِ دَبًًَٓت ُٓويؽ ًٖض قظُيُى ْانات و خٍ٘ ثًًَإ ًْؼآْادات ،دواتش فاخري بُ
ٖاوسِيَبُنُّ دَيًََت ف َُْٚسٗر ُٓوَ ٓافشَتُ نٌَ بىو يُطٍَُ ت٘ دابىوُٓ ،ويؽ َُٖىو ػتًَو
بُ فاخري دَيًََت ب٘يُ فاخري بُ ًَٖشؾ دَيًََت دايهت ناسيَهِ يُو ج٘سَ دَنات ثًَىيظتُ
ُٓو رُْ بهىرسيَت ُٓطُس ت٘ ْاتىاًْت َٔ دَيهىرّ ناسٍ صٗس خشاث دَنات ُٖسوَى
ػُيتإ وايُ ًَْىاِْ َُٖىوَإ تًَهذَدات.
ًَٖشػِ بشاّ جطُيُوَّ ساصّ ُْبىو ُٓو ناسَ بهشيَت َُٖىوػتًَهِ بُدايهًؼِ طىوت،
يُبُس ُٓوَ دايهُإ بُ ٍسيَىَبُسّ ث٘يًظِ دَْاطِ بُ تاواًَْهِ دسٗيِٓ دصّ فاخري خظتُ
صيٓذاُْوَ ،دوايٌ ُٓوَ دايهِ طىوتِ ُٓو نىسَِ دصٍ نشدٕ تُسى ْانات ػُوئ دَبًَت يُو
نىسَِ جًاببًتُوًََٓ ،ؽ بُدصّ ضىوَُ  ّٙفاخري طىوتِ يُو ناتُّ بُيًََِٓ بُت٘ داوَ
دصيِ ُْنشدووَ.
ناتَِ دايهِ صاِْ بُ بٌَ ثشطِ ُٓو ضىوَُتُ  ّٙفاخري دايهِ و ًَٖشؾ صٗسيإ يًَذاّ،
ًَٓؽ طىومت ُٖسضًُى بهُٕ بؼِ نىرٕ يُو نىسَِ جًاْامبُوَ َٔ ًَٓظتا يُو نىسَِ
دووطًامن ،ناتَِ ُٓوإ صاًْإ َٔ يُ فاخري دووطًامن ،دايهُ ػُيتاُْنُّ دَطت و
ثًًَُنامنِ بُطتايُوَ و َِٓ طشت طىوتًُ ًَٖشؾ بُطُس طهِ بهُوَُٓ ،ويؽ بُطُس
طهِ نُوت و ًَٖٓذَّ يًَذاّ تاوَنى َٓذايَُنُّ يُباسضىوًٓ ،رت ريامن يُبُس ضاو نُوت خًَشا
ػادّ ْاصًَِْٓ بُ ًَٖشؾ تَُٙم داو َٔ و فاخرييؽ بُطشياُْوَ يُيُنرت جًابىويُٓوَ،
صٗس ذُصدَنُّ جاسيَهِ تش فاخري ببًُُٓوَ.
ًٓرت ُٓوَ ػُوَ ُٓطُسضِ خىاسدًَْهِ خ٘ػِ خىاسد نُ دًَََو بىو خُوّ بُ ج٘سَ
خىاسدُْوَ دَبًِٓ بُ َّٙخًََُهِ بًِٓ تاوَنى بُياِْ خُو ُْضىويُ ضاوَنامن ،خىدايُ
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داثريّ دَبًَت ػُيتإ بًَت ياخىد َشٗظُٓ ،و َُٖىو ناسَ خشاثُ ضٕ٘ دَتىاًَْت
ُٓدماَبذات؟!.
يُطٍَُ خىػهُنُّ َاسدئ ناتِ ُٓوََإ ٖات بضًُٓ قىتاغاُْ و دَطت بُرياًَْهِ
ْىٍَ بهُئ ،دايهِ ب٘ ُٓو بابُتُ قظُّ يُطٍَُ باونِ نشد طىوتِ ْاسدِْ حمُذ و َاسدئ
ب٘ قىتاغاُْ ثًَىيظتِ بُ ُْٖذيَو ثاسَ ُٖيُ ،طايَِ ثاس دَبىايُو ُٓو نىسَِ بضًَتُ
قىتاغاُْ بُ َّٙطىوتت ُٓو طاٍَ باُْضًَت بُيَهى طايَِ دابًَت ثاسَّ دَبًَت جٌ و بُسطِ
ب٘ بهشِّ و سَواُّْ قىتاغاُّْ بهُّ.
باونِ طىوتِ قىتاغاُّْ ضِ َٔ خّ٘ يُى ديٓاسّ ًُْ ضٕ٘ دَتىامن جٌ و بُسط ب٘
ُٓو دوواُْ بهشِّ و سَواُّْ قىتاغاُْيإ بهُّ ،واصيإ يًَبًَُٗٓ نُّ ثاسَّ ُٓوَّ ُٖبىو
جٌ و بُسطًإ ب٘ بهشِّ دَيإ ًَْشيُٓ قىتاغاُْ.
ُٓو سٗرَّ بُبريديَتُوَ وَى ُٓوَ وايُ بُ خُدمشيَو جُسطِ ثاسضُ ثاسضُ بهشيَت،
دايهِ و باونِ نشدياُْ دََُقايََِ ،دايهِ دَيطىوت سيَطُ ْادَّ رياِْ ُٓو َٓذا َُْٙوَى
رياِْ ًَُُٓ يُ ْاوبضًَت.
باونِ طىوتِ َٔ يُى ديٓاسّ ًُْ خ٘ت ضٕ٘ دَياًَْشيت ب٘ قىتاغاُْ بًآًَْشَ ،ثاسَّ
ويَُٓ طشتٔ و جٌ و بُسط و ُٓو ػتاُْ يُ نىٍَ بًَِٗٓ ...ثاسََإ ًُْ ْاِْ ثًَبهشِئ.
دايهِ طىوتِ صٗسباػُ تُْٗا ثاسَّ تُنظًِ ثًَبذَ بضُُ َايَِ باونِ يُوَّ ُْٖذيَو
ثاسَيإ يًَىَسدَسطشّ ديآًَْشيُٓ قىتاغاُْ.
باونِ طىوتِ ت٘ دَيًََت يُ صَاِْ نىسدّ تًَٓاطُيت نُ ثاسَّ ُْبٌَ ضٕ٘ ثاسَّ
تُنًظت بذَََِ.
ًَٓؽ طىومت دايهُ تُخىا َُيهُٕ بُػُسِ و راوَراو ْاضِ ب٘ قىتاغاُْ تُْٗا ًَٓىَ
َُيهُُْ ػُسِ.
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دايهِ طىوتِ سيَطُ ْادَّ رياِْ ًَٓىَ وَى ًَُُٓ بُ ن٘يُواسّ و ُْخىيَٓذَواسّ بضًَتُ
طُسُٖ ،سضًَْ٘و بًَت ًَٓىَ دَبَُُ َايَِ باونِ يُوَّ ثاسَيإ يًَىَسدَسطشّ سَواُّْ
قىتاغاُْتإ دَنُُّٓ ،و عاسَباُْنُّ خايَت يًَشَيُ ضُْذ سٗريَو بُس يًَُٓظتا ٖات و
ُْيربدٗتُوَ ًَٓظتا ًَٓىَ َُٖىوتإ طىاسّ عاسَباُْنُ دَنُّ دَضًُٓ ُٓوََُّٓ ُّٖ ،شِٗ
ًٖض ْاًَْهُإ ًُْ يُ َايَُوَ بًد٘ئ ًَُٖؽ ثاسَيإ يًَىَسدَطشّ ب٘ ًَٓىَ.
دايهِ ُٖسضُْذَ ُْخ٘ؾ بىو بُ َّٙب٘ ُٓوَّ رياِْ ًَُُٓ تًَو ُْضًَت ػُسوايًََهِ
باونُِ يُ ثًَهشد و َُٖىوَاِْ خظتُ طُسعاسَباُْنُ و ب٘ َايَِ داثريّ بُسِيَهُوتني،
ُٖسضًَْ٘و بىو ثاسَّ ُٓوَ ثُيذابىو بضًُٓ قىتاغاُْ َٔ ،و خىػهُنُّ يُ تُى يُنرت
دادًَْؼتني َاَ٘طتانإ وايإ ُٓصاِْ ًَُُٓ دوواُْئ ُْياْذَصاِْ َٔ طايًََو يُ خىيَٓذٕ
دوانُتىوّ ،دواتش بُّٖ٘ ُٓوَّ خىػهِ يُ ث٘ىل يُى دَسُْضىو يُيُنرت دابشِائ.
يُو سٗرَّ نُ جًِ قىتاغاُّْ يُبُسنشد َُْذَصاِْ ضٕ٘ خ٘ػِ خّ٘ دَسبشُِّٓ ،و
خ٘ػًًُّ َٔ َُٖبىو باوَسِْانُّ ًٖض نُطًَو يُ رياْذا ُٖيبىويَت ،يُبُس ُٓوَّ ثًَِ
وابىو دَتىامن ببِ بُ دنت٘س و رياِْ بشانُّ سصطاس بهُّ ،وَى َُٖىو جاسيَو ُٓو خ٘ػًًُّ
تاوَنى طُس ُْبىو َٔ ،خىػهُنُّ طٌَ سٗر جاسيَو يُى ديٓاسَإ ب٘ قىتاغاُْ دَبشد،
سٗريَو ناتِ ُٓوَ بىو باونِ ثاسَنَُإ بذاتَِ بُْ َّٙاصامن ُْ ثًٌَ ُْبىو ُْ يُبريّ نشد
مباْذاتٌَ ضىوَ دَسَوًََٓ ،ؽ طىومتُ خىػهِ ت٘ بُدواّ َُنُوَ دَصامن باونِ يَُايَِ
َاممُ دَضِ ثاسَنُ دًََِٖٓ و ديَُُوَ و دَضًُٓ قىتاغاُْ َٔ ،نُ بُسَو َايَِ َاّ
بُسِيَهُومت بًَٔاطايُوَّ خىػهُنُّ بُدصيًُوَ بُدواّ نُوتىوَ ،يُػُقاَِ طُسَنِ
ثُسِميُوَ ُٖسنُ صاًِْ ثاطًَو طت٘ثِ نشد بًِٓ خىػهِ يُثاطُنُ سصطاسّ بىو
طُياسَيُى صٗس بُتىوْذّ يًَذآًَ ،ؽ صٗس تشطاّ طىومت خىػهُنُّ َشد ،يُتشطإ
ضىوَُ َايَِ َاّ باونًؼِ يُوَّ بىو داًْؼتِ بُبٌَ ُٓوَ ًٖض ػتًَو بًًََِ.
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ُٖسنُصاًُْإ صٗس بُبًَُٖضّ يُ دَسطادسا و نُطًَو خّ٘ بُ رووسَوَ دانشدٖ ،اواسّ
نشد َاّ تُٖا َاّ تُٖا نضُنُت طُياسَ يًًَذا و نُتىوبىوَ ريَش طُياسَنُوَ ًَٓظتا
دَسيإ ًَٖٓاوَ و سَواُّْ ُْخ٘ػداُْيإ نشدووَ.
باونِ بُ خًَشايٌ ُٖيَظايُوَ طىوتًُ َٔ بشِٗ بُدايهت بًٌََ بًَتُ ُْخ٘ػدآًَُْ ،ؽ نُ
صٗس صووتش دََضاِْ خىػهُنُّ طُياسَ يًًَذاوَ يُتشطإ ًٖض قظُيُنِ ُْنشد ،ضىوَُوَ
َايَُوَ طُيشّ نشد دايهِ دَطشيت ،طىوتِ دايهُ ضِ بىوَ ب٘ضِ دَطشيت؟.
طىوتِ نىسِّ صٗس خَُِ ُٓوََُ َاسديِٓ خىػهت يُبُياًُْوَ داواّ َاطتِ دَنشد
ثاسََإ ُْبىو بّ٘ بهشِئ ًَٓظتا دًَََهُ ض٘تُ دَسَوَ غُسيبِ ُٖيَظا ناتَِ بُبريّ
ٖاتُوَ دَطتِ بُطشياْهشد.
طىوتِ بُسِاطت ُٓوَ ت٘ ب٘ضِ ُْضىويتُ قىتاغاُْ؟َ ُّٓ ،اسديِٓ خىػهت يُ
نىيًَُ؟.
طىومت دايهُ َاسدئ طُياسَ يًَذاوَ.
طىوتِ ضِ يُى بُ دَْطِ ٖاواسّ نشد و يُ خ٘داِْ دَطت ثًَهشدًَٓ ُّٓ ،ظتا
نضُنُّ يُنىيًَُ؟.
طىومت باونِ َِٓ ْاسدووَ تاوَنى ت٘ؾ بضًتُ ُْخ٘ػداُّْ فشيانُتٔ ًَٓظتا
َاسديًٓإ ب٘ ُٓو ُْخ٘ػداُْيُ بشدووَ.
طىوتِ خًَشا بض٘ َايَِ ثىوست طىيَٓاص دَ ديٓاسّ تُنظِ يًَىَسبطشَ يُطٍَُ ثًَٚونًؽ
بًَُٗٓ َٔ ثًََٚوّ ًُْ يُثٌَ بهُّ.
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ًَٓؽ بُخًَشايٌ ساَهشد َايَِ ثىوسّ دَ ديٓاس و ثًََٚويَهِ يًَىَسطشت و طُسَُِوَ
َايَُوَ ،دايهِ طىوتِ نىسِّ ت٘ يَُاٍَ مبًَُٓوَ تاوَنى ًَُُٓ دَطُسِيَُٓوَ ٓاطات يُ خىػو
و بشاناْت بًَت.
دوايٌ ُٓوَ َٔ صٗس ُْفشَمت يُ خّ٘ دَنشد ضٕ٘ خىػهُنُّ يُطٍَُ خّ٘ ُْبشدُّٓ ،
ُٓطُس ُٓو جاسيَهِ تش ُْطُسِايُوَ َٔ ضٕ٘ بضُُ قىتاغاُْ و يُطٍَُ نَِ بضُُ
قىتاغاُْ؟.
ُٓو سٗرَ تاوَنى ًَٓىاسَ ًٖض ُٖوايًََهِ خىػهُنُّ ُْدَصاِْ ،جطُيُوَؾ ًٖض
ػتًَهُإ ُْبىو يُو َايَُوَ بًد٘ئ ،خىػو و بشانامن دَطتًإ بُطشيإ نشد ْاضاس ًَٓؽ
قاثًَهِ يُ دَطتِ طشت و ضىوَُ َايَِ ثىوسّ طىيَٓاص طىومت َٓذايَُناِْ َايَُوَ صٗس بشطًاُْ
ُٓطُس ػتًَهُإ ثًَبذَيت بًد٘ئ.
طىوتِ وَسَ رووسَوَ طُيشّ نشد دٗيَُُيُنِ صٗس خ٘ؾ يُطُس طِٓ سوونشاوَ،
طُيشّ نشد وَى طايَتُنشدًَْو بُ ًَُُٓ ُٓو ثُيهاُّْ يُطُس طفشَّ ْاخنىاسدٕ نُتىوَ
ن٘يهشدَوَ و يُطٍَُ ُْٖذيَو ْإ بُ َِٓ دا طىوتِ بشِٗ وابضامن صٗس دًَََهُ خىاسدِْ واتإ
ُْخىاسدووَ.
ْاضاس َٔ ُٖسضًَْ٘و بًَت ْاُْنُّ وَسطشتىوَ بُ ضاوَ ثشِيُفشًََظهُنامن طُسِاَُوَ
َايَُوَ و خىاسدُْنُّ ب٘ خىػهُنامن و بشانُّ داْا و بُّٖ٘ نَُِ خىاسدُْنُ َٔ خّ٘
ُْخمىاسد.
دََُو ًَٓىاسَ دايو و باونِ و خىػهِ طُسِاُْوَ َايَُوَ يُو نُطُؾ خ٘ؾ ببىوٕ
نُ بُطُياسَنُّ يُ خىػهُِ دابىو.
جاسيَهِ تش نًََُو ديَد٘ػِ بايَِ بُطُس خًَضاُْنَُاْذا نًَؼايُوَُٓ ،و دخل٘ػًًَُإ
صٗسّ ُْخاياْذ ب٘ بُياًُْنُ بشانُّ باسوو دٗخِ تًَهضىو ْاضاس دايهِ يُطٍَُ ُٓو ب٘
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ُْخ٘ػداُْ طُسِايُوَ ،ريامنإ بُج٘سيَو ْاخ٘ؾ ببىوَُٖ ،ىو نُطًَو ديَِ بُ ًَُُٓ
دَطىوتا تُْٗا خضّ و نُغ و ناسّ باونِ ُْبًَت نُ وَى ػُيتإ وابىوٕ.
دايهِ يُى ُٖفتُ يُ ُْخ٘ػداُْ يُطٍَُ بشانُّ َايُوَ ْاضاس ًَٓؽ يُو َاوَيُ
ٓاطاداسّ خىػو و بشانامن بىوّ ،واّ يًَٗاتبىو خىػهُ بضىونُنُّ بَُِٓ دَطىوت دايهُ،
دوايٌ ُّٓ َُٖىو سووداوَّ ريامن واَذَصاِْ ُٓطُس خ٘ػًًُى ببًِٓ دَبٌَ خًَشا
ْاخ٘ػًًُنِ طُسوَتش ببًِٓ ،ب٘يُ دوايٌ ُٓوَ دووعايٌ ُٓوَّ ُْدَنشد ًٖض خ٘ػًًُى
ببًِٓ دَتشطاّ يُوَّ ْاخ٘ػًًُى بُدوايذا بًَت.
دوايٌ طُسِاُْوَ دايهِ يُ ُْخ٘ػداُْ ثىوسّ طىيَٓاص خًَشا خٍ٘ طُياْذَ َايَِ ًَُُٓ،
واَاْذَصاِْ يُبُس ُٓو سووداوَ ْاخ٘ػاُّْ سووياْذاوَ ٖاتىوَ ،بُ َّٙبُدايهُِ طىوت نىا
ُٓو دَديٓاسَّ ثًَتِ دا يُطٍَُ ثًََٚونُّ بذَوَ ،دايهًؼِ طىوتِ بُخىا ًٖضِ ثاسَ ثًًَُٓ
ثًَتِ بذََُوَ ،بُُٓ َّٙوَتا ثًََٚونُت ببُوَ دواتش ثاسَنُت ب٘ دًََْشَُوَ.
طىوتِ باػُ بُ َّٙيُبري ُْنُيت صوو ثاسَنُّ ب٘ بًَٓشَوَ ،ناتَِ طُيشّ ثًََٚونُّ
نشد طىوتًُ دايهِ ُٓوَ ت٘ َشٗظِ بِٓ ثًَٚونُ صٗس خشاثبىوَ دياسَ طُيًَو صٗس بُو ثًََٚوَ
طُسِاويت.
دايهِ طىوتِ بُخىا ثًَٚونُّ ت٘ ُٖس خّ٘ وابىو َٔ ،يُ ُْخ٘ػداُْ صياتش
ُْضىوَُتُ ًٖض ػىيَُٓى ثًََٚونُت ُٖس خّ٘ وابىو.
ثىوسّ طىوتِ ٓاخ يُدَطت ًَٓىَ بُئًََ بًَت بُ ًََشدَنُّ بًًََِ ُٓو خاْىوَ بفشٗػًَت و
يُ ًَٓىَّ دَسٗصَنُس سصطاسَإ بًَت.
دايهِ يُطٍَُ ُٓو َُٖىو ٓاصاسَّ ُٖيبىو دَطتِ بُطشياًَْو نشد ُٖصاسجاس طىوتِ
خىدايُ نُّ سٗذِ ب٘ خ٘ت دَبُيتُوَ.
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بَُؼًَىَيُ يُطٍَُ ْاخ٘ػًًُناِْ ريإ سيَُإ دَنشد تا ُٓو ناتُّ باونِ ًٓؼًَهِ
باػِ دَطت نُوتىو بشَِ ثاسَيُنِ ن٘نشدَوَ ،بشِياسّ دا بُياسَُتِ نًََُو يُ
ٖاوسِيًَُناِْ طُسّ خاْىوَنَُإ بهاتُ ضًُُْت٘ ،ب٘يُ ُٓو ْاو َايَُ نَُُّ َُٖاْبىو
طىاطتًُوَ ب٘ َايَِ َاَِ َٔ ،وباونِ يُ َايَِ َاَِ دََايُٓوَ دايهِ خىػو و بشاناًْؼِ
يُ َايَِ ػادّ داثريّ دََاُْوَ.
ُٓو سٗراُّْ باونِ دَضىو ب٘ ناس ياخىود دَضىويُ طُسناسّ خاْىوَنَُإ َٔ
دَبىوايُ يُو طُسَايُّ صطتإ يُ دَسوَ مبًَُُٓوَ يُبُس ُٓوَّ َاَ٘رمن صٗس خشاث
يًًَذَداّ دَسّ دَنشدَُ دَسَوًََٓ ،ؽ ب٘ ُٓوَّ باونِ تىسَِ ُْبًَت ًٖضِ يُ ّٙباونِ
باغ ُْدَنشد ،تاوَنى سٗريَو باساًَْهِ صٗس بًَُٖض بىو َاَ٘رمن َِٓ سَواُّْ ن٘ َٕٙنشد و
دَسطايٌ يُطُس َٔ داخظت ُٖسضُْذَّ يُ دَسطاّ دا دَسطاّ يًَِ ُْنشدَوَ ،صٗس
يُدَسَوَ َاَُوَ بَُُٖىو طًامنذا ٓاو دَٖاتُ خىاسَوَ يُوناتُدا باونِ ٖاتُوَ طىوتِ
ُٓوَ ضِ دَنُيت يُ دَسَوَ؟.
ًَٓؽ طىومت ب٘ خّ٘ ٖاتىوََُتُ دَسَوَ.
طىوتِ ُٓوَ َاَ٘رْت دَطىوت ُٓو نىسَِّ ت٘ صٗس بُسََِٙيُ باوَسِّ ثًًَُٓدَنشد ُٓو
ًَٓظتا بُضاوّ خّ٘ بًِٓ.
باونِ صٗس تىسَِ بىو نُوتُ يًَذامن ًَٖٓذَّ يًَذاّ ًٖض تىاْاّ َُْا ،بُُٖ َّٙس خّ٘
ساطشت و باطِ ًٖضِ ُْدَنشد تا ُٓو ناتُّ باونِ بُجطُسَنُّ دَطتِ صٗس ػىيَِٓ
ٙػَُِ طىتإ تىاْايٌ بُسطُ طشتِٓ َُْا طىومت بُطُ َُٖىو ػتًَهت ب٘ باغ دَنُّ،
ناتَِ َُٖىو ػتًَهِ ب٘ باونِ باطهشد باونِ صٗس تىسَِ بىو خًَشا ضىوَ رووسَوَ صٗس
قظُّ بُ َاَ٘رمن طىوت.
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َاَ٘رمن طىوتِ صياتش قظُ بهُيت نٍُ و ثُيُناْتإ َُٖىوّ ُٖيَذَدََُ دسَوَ ،ب٘
ْاصامن ًَٓىَ نُ نضُنُتإ طُياسَ يًَذا ثاسَيُنِ صٗستإ يُو داَاوَ وَسطشتىوَ تاوَنىو
خاْىوَنُتإ ضاى بهُٕ.
باونِ نُ طىيَِ يُو قظُيُ بىو صيُيُنِ يُ َاَ٘رمنذا ،يُبُس ُٓوَ بىٖتاًَْهِ صٗس
طُوسَيإ ب٘ دسوطت نشدبىوئ نُ طىايُ ثاسََإ يُو نُطُّ بُ طُياسَ يُ خىػهُِ
داوَ وَسطشتىوَُٓ،وَّ ساطتِ بًَت ُٓو َايَُ دووجاس ٖاتٔ ب٘ َايَِ ًَُُٓ ُْٖذيَو ًَىَيإ
يُطٍَُ خ٘يإ دًََٖٓا ،باونِ ثًٌَ طىوتٔ ُٓطُس وَى ًَىاًَْو ديَُٓ َايَِ ًَُُٓ ٓاطايًُ
بُُٓ َّٙطُس يُطايُّ ُٓوَ دئَ نُ يُ نضُنُّ َٓتإ داوَ جاسيَهِ تش ب٘ َايَِ ًَُُٓ ًََٔ،
دوايٌ ُٓوَ جاسيَهِ تش َٔ ُٓوامن ُْبًِٓ بًَُٓوَ َاٍَ ًَُُٓ.
دوايٌ ُٓوَ َاَ٘رمن يُ باونُِ دايُوَ سووخظاسّ باونُِ بُ ًْٓ٘نُناِْ َُٖىوّ
بشيٓذاس نشد.
باونِ صٗس تىسَِ بىو طىوتِ ًٖض ُٖيَُّ تّ٘ تًاداًُْ َُٖىوّ تاواِْ بشا بًَهُيَهُنَُُ
ت٘ ًَٖٓذَ صَإ و دَطتت دسيَزبىوَ ،دوايٌ ُٓوَ باونِ طُياسَيُنِ ًَٖٓا و َُٖىو نٍُ و
ثُيُنامناِْ خظتُ ْاو طُياسَنُ ُٓطُسضِ تا ُٓو ناتُ خاْىوَنَُإ ًَٖؼتا ناسّ تًادا
َابىو ْاضاس طُسِايُٓوَ َايَُوَ و بَُؼًَىَيُ ثًَىَْذميإ يُطٍَُ َايَِ َاّ ثضشِا.
بَُؼًَىَيُ ًَْىاِْ ًَُُٓ و َايَِ َاَِ بُسدَواّ بىو تآُوناتُّ َاَِ صاْا رِْ َاسَنشد
يُ ناتِ َاسَ نشدٕ بُ ًَُُٓيإ ُْطىوت ،بُ َّٙصٗس ػُسًَإ يُ خ٘ياْهشدبىويُوَ يُبُس
ُٓوَّ يُ ناتِ َاسَنشدٕ َايَِ بىونُنُ طىوتبىويإ ب٘ضِ بشانُّ تش ُْٖاتىوَ؟،
ُٓواًْؽ وَى ثًؼُّ ًَُٖؼُّ خ٘يإ دسٗيُنًإ ب٘ باونِ ُٖيَبُطتبىو طىوتىوبًإ
َٓذايَُنُّ صٗس ُْخ٘ػُ ُْيتىاًْىَ بًَت ،ب٘ ُٓوَّ ُٓو ػُسَُيإ دووباسَ ُْبًَتُوَ
َاَِ صاْا بُ باونُِ طىوت ف َُْٚسٗر رٕ دَطىاصَُوَ ثًَىيظتُ تُْٗا خ٘ت بًَت و
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َٓذايَُناْت ًًَُْٖٓت ،يُبُس ُٓوَّ بشاطُوسَنَُإ و رُْنُّ دَئًَ ْابًَت جًٗإ بًَتُ
َايَِ ًُُٓ.
ْاصامن ًَُُٓ ض خشاثُيُنِ ُٓوامنإ ُٖبىو بُ َُٖىويإ تريّ سم و قًُٓيإ يُ ًَُُٓ
بىو ،وَى دايهِ َُٖىو جاسيَو دَيطىوت خىدا يُطُسووّ َُٖىوَاُْوَيُ ياسَُتًُإ
دَداتُٖ ،سواؾ دَسضىو سٗرّ طىاطتُوَ ًَُُٓ ب٘ َايَِ َاَِ ُْضىوئ يُبُس ُٓوَّ ًَُُٓ
باْط ُْنشابىوئ ،بُ َّٙوويظتِ خىدا وابىو ًَُُٓ يُو ٓاُْٖطُدا بُػذاس بني ،يُوَؾ
صياتش بطشَ ُٓوإ خ٘يإ بُ ْاضاسّ بُدوايٌ ًَُُٓيإ داْاسد ،بُّٖ٘ ُٓوَّ َايَِ َاَُ
طُوسَنُّ يُو سٗرَدا بُّٖ٘ خىاسدِْ بُطُسضىوَوَ رَٖشاوّ ببىوٕ باسوودٗخِ
َٓذايَُناًْإ صٗس خشاث بىو ،بَُؼًَىَيُ خىػهُناِْ باونِ و ُْٖذيَو يُ نُغ و
ناسَناِْ تشَإ ضىوبىُْ طُسداِْ ُٓوإ يُ ُْخ٘ػداُْ ًٖض نُطًَو يُ َايَُوَ َُْابىو
ضًَؼتًَو ب٘ ًَىاُْنإ ٓاَادَبهاتْ ،اضاس بُدوايٌ بُػُسَُصاسيًُنِ صٗسَوَ بُدوايٌ
دايهًُاْذا ْاسد ب٘ ُٓوَّ ياسَُتًإ بذات ،صٗس ديَُإ بُوَ خ٘ؾ بىو نُ خىدايٌ طُوسَ
جاسيَهِ تش نًََُو خ٘ػِ بُ ًَُُٓ دايُوَ.
وَى َُٖىوجاسيَو ُٓو خ٘ػًًُّ ًَُُٓ بُسدَواّ ُْبىو ،يُبُس ُٓوَّ ُٓو نُطاُْ
باونِ ثاسَّ بُقُسص يًَىَسطشتبىوٕ داوايٌ ثاسَناًْإ دَنشدَوَو بُتايبُتِ طىيَٓاصّ
ثىوسّ َُٖىو سٗريَو دَٖاتُٓ دوايٌ ثاسَنُيإ يُ ن٘تاجاس طىوتًإ ًٖض ضاسَيُى ًُْ
ثاسَنَُإ ُْدَُْوَ دَوسو دسواطًًَُناْتإ َُٖىويإ دًًََُٖٓٓ طُستإ ،يُبُس ُٓوَ
باونِ ْاضاس ُٖيَظا بُ فشٗػتِٓ خاْىوَنُ و ثاسَ قُسصَناِْ دايُوَُٓ ،و ثاسَػِ
نَُايُوَ ُٖيَظا داسّ ُْجاسّ ثًَهشِّ و دَطتِ نشدَوَ بُناسّ ُْجاسّ ،دووباسَ
ًَُُٓؾ نُوتًُٓوَ خاْىوّ نشَّ و َُٖإ باسوو دٗخِ جاسإ.
َُْذَصاِْ ب٘ضِ َُٖىو ْاخ٘ػًًُنامنإ يُ دوايٌ يُنرت وَى صدمري بُدوايٌ يُنرت دا
دَٖاتُٔٓ ،جماسَيإ نُوتًُٓ خاْىويُى تُْٗا يُى رووسّ بضىوى بىو ،بُصٗس جًَطاّ
ْىوطتِ ًَُُّٓ تًادا دَبىويُوَ ،يُٙيُنِ تش ًٖض جٌ و بُسطًَهِ قىوتاغاُّْ ُْبىو،
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خىػهُنُّ نضًَهِ دسواطًَُإ دوو نشاطِ طجِ قىتاغاُّْ ب٘ ًَٖٓآًَ ،ؽ ًٖض
نشاطًَهِ طجًِ ُْبىو يُبُسّ بهُّ َُٖىو سٗريَو جًِ سَْطاو سَْطِ يُبُس دَنشد،
تآُوناتُّ سٗريَو َاَ٘طتا طىوتِ ْابًَت بًَتُوَ قىتاغاُْ تاوَنىو نشاطٌ طجِ يُبُس
ُْنُيتْ ،اضاس َٔ نشاطًَهِ خىػُنُنَُِ يُ بُسدَنشد ،يُبُس ُٓوَّ نشاطُنُ تايبُت
بُ نضإ بىو يُخُّ نشاطُنُ طىٍَ طىيَِ بىو ،صٗس ػُسَِ دَنشد ُٓو نشاطُ يُبُس بهُّ
ًٖض سيَطُيُنِ تشّ يُ ثًَؽ ُْبىو ،نشاطُنُّ يُبُس دَنشد و يُخُّ نشاطُنُّ دَخظتُ
رووَسَ ،صٗسجاس وا خّ٘ ًْؼإ دَدا نُ َٔ ٓاطاّ يُوَ ًُْ يُخُّ نشاطُنُّ ض٘تُ
رووسَوَ ،تاوَنى سٗريَو َاَ٘طتا يُ ًَْى ثٍ٘ طىوتِ ُٖيَظُ ُٓوَ ثشطًاسَ يُطُس
تُختُنُ وَ َّٙبذَوَ ،ناتَِ ضىوَُ طُس تُختُنُ.
َاَ٘طتا طىوتِ ُٓوَ ب٘ضِ يُخُّ نشاطُنُت ض٘تُ رووسَوَ دَصاِْ ت٘ دايهت
ًٖض طشْطًًُنت ثًَٓادات.
طىومت ُْخًَش َاَ٘طتا دايهِ صٗسباػُ صٗس طشْطِ ثًَذَدات ،بُ َّٙنشاطُنُّ يُخُّ
تُسِبىو ب٘يُ واّ يًَهشدووَ تا ووػو دَبًَتُوَ.
قىوتابًُنًؽ وَى ػُيتإ يُ َٔ ثُيذابىو طىوتِ ُْخًَش َاَ٘طتا ُٓوَ َاوَيُنِ
صٗسَ َُٖىو سٗريَو َٔ دَبًِٓ يُخُنُّ وايُ.
َاَ٘طتا طىوتِ يُخُنُت بًَُٗٓ دَسَوَ ثًَت دَيًََِ.
طىومت َاَ٘طتا دواتش ُٓو ناتُّ ووػو بًَتُوَ دَيًَُُٗٓ دَسَوَ.
طىوتِ ثًَت دَيًََِ ًَٓظتا واتا ًَٓظتا تًَطُيؼتِ.
ْاضاس يُخُّ نشاطُنُّ ًَٖٓايُ دَسَوَ َُٖىو قىتابًًُنإ داياُْ قاقاّ ثًَهُْني،
ًَٓؽ ًَٖىاؾ ًَٖىاؾ فشًََظو يُ ضاوَنامن دَٖاتُ خىاسَوَ.
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َاَ٘طتانُ طىوتِ بُطُ طشيإ َادَّ دايو و باونت تىاْاٍ نشِيِٓ نشاطًَهًإ ًُْ
ب٘ضِ ت٘ دًََْشُْ قىتاغاُْ؟ ت٘ دَطتبُسداسّ خىيَٓذٕ ببًت صٗس باػرتَ ي٘ت.
دوايٌ ُٓوَ يُ قىتاغاُْ صٗس دٍَ تُْط بىو ًٖض ناتًَهِ تش يُخُّ نشاطُنُّ
ُْدَخظتُ رووسَوَ َُٖىو قىتابًُنإ طايَتُيإ ثًَذَنشدّ ،يُبُس ُٓوَ ًَٓؽ َُٖىو
سٗريَو بُسٗنِ دايو و باونِ دَطشت تاوَنى نشاطًَهِ ب٘ بهشِٕ.
باونِ طىوتِ نىسِّ ناسيَهُإ تُواو نشدووَ بُياِْ جًِ تُواوّ قىتاغاُْ بُ صيادَوَ
ب٘ ت٘ و خىػهت دَنشِّ َٔ ،بُياِْ صوو دَضُُ طُس ناسَنُّ ثاسَ وَسدَطشّ و يُ باصاس
جٌ و بُسطت ب٘ دَسنشِّ.
ًٓرت ديَِ خ٘ؾ بىو بريّ يُوَ دَنشدوَ جاسيَهِ تش ثًَىيظت ْانات خّ٘ يُخُيَو
بؼاسَُوَ ب٘ ُٓوَ نشاطُنُّ ُْبًٓٔ ،بُديَِ خّ٘ دَضُُ ط٘سَِثاِْ قىتاغاُْ و ثًاطُ
يُطٍَُ ٖاوسِيًَُنامن دَنًُّٖ ،ض نُطًَو ػُسّ يُوَ ْانات يُطٍَُ َٔ ببًَتُ ٖاوسٍَِ.
بُياِْ صٗس صوو يُخُو ُٖيَظاّ طىومت باونُ ْاضُُ قىتاغاُْ تاوَنى ت٘ ديَتُوَُٓ ،و
سٗرَ ُٖس يُ ن٘ َٕٙضاوَسِواِْ باونِ بىو تاوَنى بطُسِيَتُوَ جٌ و بُسطُنُّ يًَىَسبطشّ،
ناتٌَ بىوَ ًْىَسِٗ باونِ بُدياسنُوت بًُٖ َّٙضِ يُدَطتِ ُْبًِٓ ناتٌَ ْضيو بىويُوَ
طُيشنشدًَْو طُيشّ نشدّ خًَشا تًَطُيؼتِ يُوَّ نُ ًٖض ٓىًََذيَو ًُْ ب٘ ُٓوَّ ديَِ
ًَُُٓ خ٘ؾ بهات ،بَُُْ َّٙضاِْ ضِ سوويذاوَ باونِ جطُ يُخُّ ًٖضِ تش يُ ضاوَناِْ
بُدٍ ْانشيَت.
ناتَِ ضىوَ رووسَوَ بُ دايهُِ طىوت َُٓشِٗ يُى قاصادمِ ًَٖٓذَ صٗسّ نشد تا َاوئ
ديَد٘ؾ دَبني.
دايهِ طىوتِ ضٕ٘ ثًاوَنُ دَيََِ ت٘ َُٓشِٗ تًَهضىويت ُّٓ ب٘ضِ ًٖض جًًَهت ي٘ ُٓو
نىسَِ ًَُْٖٓاوَ؟.
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جًِ ضِ ٓافشَت َُٓشِٗ ُٓوَّ َُٖاْبىو َُْاْبىو يُدَطتُإ ضىو ًٓرت دَبَِ ُٓو
ج ُّْٚبُسيؼُإ بفشٗػني ب٘ ُٓوَّ بزئ.
ُٓوَ ت٘ ضِ دَيًََت ضِ سوويذاوَ ثًاوَنُ بُ سووِْ قظُبهُ؟.
باونِ طىوتِ ٓافشَت َُٓشِٗ دوايٌ ُٓوَّ ُٓو بًٓايَُإ تُختُ سيَزنشد طُبُيإ
تًَهشد بُ َّٙبُُٖيَُيُنِ ُْٓذاصياسَنُ بًٓانُ سووخا خ٘ػبُختاُْ ًٖض نُطًَو َُْشد،
ًٓرت َُٖىو داسَنامنإ يُ ْاوضىوُٖ ،تا صوو دَبًَت خاْىويُنِ دووس بذٗصيُٓوَُٓ ،طُسْا
يًَشَ ْاتىامن نشيٌَ خاْىو بذَّ.
جاسيَهِ تش خ٘ػًًُناِْ َٔ بىويُوَ بُ طشيإ و صاخاو ًٓرت ُٓو سٗرَ طىومت تُواو
ًٖضِ تش ْاطُسِيَُُوَ قىتاغاُْ ،ذًًُُ دايهِ باونِ ناتَِ طىيٌَ يُو ُٖوايَُ بىو ػُو ٖاتُ
َايَِ ًَُُٓ بُ باونُِ طىوت نىسِّ ت٘ ًٖض خُّ َُخ٘ َٔ خّ٘ ياسَُتًت دَدَّ َُٓشِٗ
ٖاتىوّ تاوَنى مببُخؼٔ يُو ناساُّْ بُساَبُس ًَٓىَّ نشدووَ ،بُٖ٘يٌ ُٓوَّ
بشاطُوسَنُت دَسَامن ب٘ دَنشِيَت خّ٘ يُ َُٖىو تاواُْنإ بًَذَْط نشدبىو صٗس ثؼتِ
ُٓو رُْنُيِ دَطشت ب٘ ُٓوَّ يًَِ تىسَِ ُْبٔ و دَسَاُْنامن ب٘ ُْنشِيَت.
سوويهشدَ دايهِ طىوتِ يُبُس خاتشّ خىدا ت٘ؾ َٔ ببُخؼُ صٗس ٓاصاسّ تّ٘ داوَ.
دايهِ طىوتِ يُدايهِ صياتش تّ٘ خ٘ؾ دَويَت ،وابري بهُوَ ُٖس ًٖض سوويُٓدابًَت.
داثريّ طىوتِ ًَٓىَ ًٖض خًََُهتإ ُْبًَت خّ٘ ًَٖىاؾ ًَٖىاؾ ياسَُتِ ًَٓىَ دَدَّ،
ًَٓظتا دَبًَت بضُُوَ ُٓو بشَِ ثاسَيُّ ب٘ ًَٖٓاوٕ ب٘ خ٘تإ بًهُُْ خُسجِ
َٓذايَُناْتإ.
ُٖسُٓونات باونِ ضىويُ ٖ ّٙاوسِيًَُنِ جٌ و بُسطِ دَفشِٗػت جًِ ب٘ َٔ و
خىػهُنُّ نشٍِ.
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ُٓو ػُوَ تا دسَْطاِْ ػُو باونِ و دايهِ داًْؼنت قظُيإ دَسنشد ،باونِ طىوتِ
نُواتُ ثًَىيظت ْانات َايَِ خَ٘إ بطىاصيُٓوَ يَُُودوا دايهِ ياسَُتًُإ دَدات.
وَى َُٖىو َٓذايًََو جٌ و بُسطُنامن يُ ثؼت طُسّ خّ٘ داْا و يُ خُيايَِ خّ٘
يَُُودوا داثريّ ياسَُتًُإ دَدات و بَ٘إ دَبًَتُ فشيؼتُّ سصطاسنُس ،بُو
خُيايَُخ٘ػاُْوَ خُوّ يًَهُوت ،بُياِْ صووَنُّ يُطٍَُ دَْطِ طشياِْ دايهِ خُبُسّ
بىويُوَ ،طىومت دايهُ ضِ بىوَ بُو بُياًُْ صووَ ب٘ضِ دَطشيت؟.
طىوتِ نىسِّ داثريت ذًًُُ باسوودٗخِ تًَهضىوَ سَواُّْ ُْخ٘ػداُْنشاوًََٓ ،ظتا
ٖاتىوٕ بُػىئَ باونتذآًَ ،ظتا باونت ض٘تُ ُْخ٘ػداُْ تاوَنى ُٓو ُْطُسِيَتُوَ ًٖض
ػتًَو دياسًُْ.
يُو قظاُْ دابىوئ باونِ بُ ضاوّ ثشِ يُفشًََظو ٖاتُ رووسَوَ طىوتِ جًٗإ خ٘تإ
ٓاَادَبهُٕ دايهِ َشدووَ.
ُٓو فشيؼتُيُّ دويََِٓ ػُو يُ ًَُُٓ ثُيذابىو َُٓشِٗ يُدَطتُإ دآُ ،و خ٘ػًًُّ
دويََِٓ ػُو َُٖاْبىو َُٓشِٗ بىو بُْاخ٘ػُِٓ ،و ثًَهًُُّْٓ دويََِٓ يُطُس يًَىَنامن بىو،
َُٓشِٗ بىو بُ فشًََظو بُضاوَنامنذا ديَتُ خىاسَوَ.
يُوناتُدا دايهِ دووطًإ بىو خىدا نضًَهِ تش ثًَبُخؼني يُطُس داواّ باونِ ْاويإ ْا
ذًًُُ.
ريامنإ نُوتُ قْ٘اغًَهِ تشَوَ خًَضاًَْهِ فشاوإ و داٖاتًَهِ نَُِ ًَُُٓ رياِْ صٗس
تًَو دابىوئْ ،اضاس َايَُإ ب٘ خاْىويُنِ صٗس دووس طىاطتُوَ بُ ٍٖ٘ ُٓوَ نشٍَ نُّ
صٗس نُّ بىو َٔ ،و خىػهُنُّ دَبىوايُ ضُْذئ نًًَُ٘تش بُ ثٌَ بربِئ تاوَنى
دَطُيَؼتًُٓ قىتاغاُْ.
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بشانُّ تا دَٖات باسوودٗخِ خشاثرت دَبىو ثًَىيظتِ بُوَ ُٖبىو ُْػتُسطُسّ ديَِ
ب٘ بهشيَت ،بُداخُوَ ُٓو ُْػتُسطُسيًُّ ُٓو تُْٗا يُ بُغذاد ُٓدماَذَدسا ،جطُيُوَّ
ثاسَيُنِ صٗسّ دَويظت باونِ بُّٖ٘ ُٓوَّ خضَُتِ طُسباصّ ُْبىو ُْيذَتىاِْ بضًَتُ
ػاسّ بُغذاد.
بُسدَواّ باونِ ناسّ دَنشد بُ٘ٓوَّ ثاسَ ن٘بهاتُوَ تاوَنىو بشانُّ ُْػتُسطُسّ
ب٘ ُٓدماَبذسيَت ،دوايٌ ُٓوَّ نًََُو ثاسَّ ن٘نشدَوَو بُ َاَِ ذىطًَٔ طىوت ت٘
ناسَنُت ُٖس يُبُغذاد ٖاتىو ضّ٘ ُٓو ػاسَ دَنُيت ُٓجماسَ َاٖري و جًٗاًْؽ يُطٍَُ
خ٘ت ببُ بُ٘ٓوَ سٗرّ ُْػتُسطُسّ ب٘ دياسبهُٕ.
دوايٌ ُٓوَّ ضىوُْ بُغذاد و سٗرّ ُْػتُسطُسّ ب٘ دياسنشا و طُسِاُْوَ ُٖويًَش،
بَُؼًَىَيُ دوايٌ َاْطًَو دَبىوايُ بضٔ ُْػتُسطُسيًُنُّ ب٘ بهشيَت ،بَُ َّٙاّ بُّٖ٘
ُٓوَّ رُْنُّ سيَطُّ ُْدا طىوتِ ْاتىامن ًٖضِ تش بُدوايٌ ناسّ ًَٓىَ بهُوّ،
بَُؼًَىَيُ ُْػتُسطُسّ بشانُّ ُٖيَىَػايُوَ.
َُْاْذَتىاِْ داواّ ًٖض ياسَُتًُنًؽ يُ َايَِ خايَُنامن بهُئُٓ ،واًْؽ خ٘يإ
خاوَِْ ُٖصاس و يُى نًَؼُ بىو ،بُتايبُتِ ػادّ ًٖض جاواصيًُنِ يُطٍَُ ػُيتإ ُْبىو،
ػادّ ب٘ ُٓوَّ سيَطا ب٘ خّ٘ خ٘ؾ بهات ػُويِٓ بُ صٗسّ دايُ ثًاويَو و ثاسَّ
يًَىَسطشتُٖ ،سوَٖا ػرييِٓ دايُ ثًاويَهِ خضَِ خ٘يإ نُ ػريئ ُٖسطًض ذُصّ
ُْدَنشد ٖاوطُسطريّ يُطٍَُ ُٓو ثًاودا بهات ،يُٙيُنِ تش ُٖسدوو نىسَِ بضىونُنُّ
ناسوإ و عًِ نُ تًَُُْإ ُْطُيؼتبىوَ ثاْضَ طاٍَ سَواُْ دَسوَّ ووَٙتِ نشدٕ،
جطُيُوَؾ ُٖيَظا رًَْهِ ٖاوػًَىَّ خٍ٘ بُْاوّ ػُومن يُ ػاسٗضهُّ ثشدٍَ ب٘
ًَٖشػِ نىسِّ دٗصيًُوَُٓ ،وَّ ساطتِ بًَت بَُٓايَُ ػُومن يُو ػاسٗضهُيُ بُ خشاثرتئ
بَُٓايَُ ْاوباْطًإ دَسنشدبىو.
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بَُؼًَىَيُ ػادّ تُواوّ بَُٓايَُنُّ ثُست و بَٚو نشدبىويُوَ ،بُ َّٙوَى ثُْذيَهِ
نىسدّ ُٖيُ دَيًََت ُٖس صايًََُو صَوايًََهِ ُٖيُُٓ ،و رُّْ ب٘ ًَٖشػِ ًَٖٓا بىو بُ صَوايَِ
ػادّ ،ػُومن بُ قظُ يىوطُناِْ ًَٖٓذَ ًَٖشػِ ب٘  ّٙخّ٘ سانًَؼاًَٖ ،شػِ ٖاْذا ب٘
ُٓوَّ دايهِ بُػىوبذاتُوَ ،بَُؼًَىَيُ ًَٖشؾ ُٖيَظا يُ بُساَبُس ثاسيُنِ صٗس دايهِ
بُ ثريَ ًََشديَو دآً ،رت خىدا ت٘صيَو ُٖقِ ُٓو صويَِ و طتَُاُّْ ُٓدماَِ دابىو
يًَهشدَوَ.
يُسِاطتًذا نًَؼُناِْ ُٓوإ ًَٖٓذَ صٗس و ٓايَ٘صبىوٕ ًٖض نُطًَو ُْيذَتىاِْ طُسيإ
يًَذَسبهات.
ًٓرت ًَُُٓ َُْاْذَصاِْ ثُْا ب٘ ض نُطًَو ببُئ ،طىيَٓاصّ ثىوسّ ًَٖٓذَ خشاثىو يُطٍَُ
ًَُُٓ طُيؼتُ ُٓو سادَيُّ طىوتًُ باونِ ُٓطُس ٖاتًتُ َايَِ ًَُُٓ تُْٗا خ٘ت وَسَ
َٓذايَُنإ يُطٍَُ خ٘تذا ًََُُٖٓ ،يُبريَُ سٗريَو بُ ًَىاِْ ضىويُٓ َايَِ طىيَٓاصّ ثىوسّ،
ناتَِ طُيؼتًُٓ َايًَإ يُبُساَبُس ًَُُٓ دَطتِ بُ قظُّ ُْػًاو نشد ،طىوتِ ب٘ضِ
ًَٓىَ ٖاتىوٕ؟ْ ،اصَِ ًََشدّ َُٓشِٗ ضُْذ ٖىُْسَُْذيَهِ باْطًَؼتِ َايَُوَ نشدوَ ًَٓىَ
ببًَٓت يًَشَ صٗس تىسَِ دَبًَت ب٘يُ ُٖس ًَٓظتا بشُِْٗوَ َايَِ خ٘تإ ،يُنُو ثاسضُ
خًاسيَهِ دايُ دَطتُ ًَُُٓ يَُايَِ خ٘يإ دَسياْهشديُٓ دَسَوَ.
ناتَِ طُسِايُٓوَ َايَُوَ دَطتِ بُطشياْهشد طىومت دايهُ ب٘ضِ وا يًَُُُٓدَنُٕ؟.
طىوتِ نىسِّ ًٖض طىيٌَ ثًَُُدَ سٗريَو ديَت ُٓوإ ثُػًُإ دَبُٓوَ وثًَىيظتًإ بُ
ًَُُٓ دَبًَت ،بُ َّٙيُى وَطًُمت ب٘ ت٘ ُٖيُ ًٖض ناتًَو يُطٍَُ نضُناِْ ُٓو رُْ ٖاوطُس
طريّ َُنُ.
يُدوايٌ ُٓو سٗرَوَ ضاوَسِواِْ ُٓوَ بىوّ ُٓو سووداوَ سووبذات ،يُبُس ُٓوَّ
ووتُناِْ دايهِ َُٖىوّ وَى سٗرّ سووْاى دَٖاتُ دّ ،بُ َّٙسٗر يُدوايٌ سٗر باسوو
دٗمخإ خشاثرت دَبىوْ ،اضاس َايَُإ بشدَ خاْىويُى نُوا ٓافشَتًَو خٍ٘ تًادا
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طىتاْذبىو ،بُّ ٖ٘يُوَ ًٖض نُطًَو ُْدَضىوَ ُّٓ خاْىوَ نشيَهُّ صٗس نُّ بىو.
ًَُُٓؾ بُتشغ و يُسصيَهِ صٗسَوَ يُو خاْىوَ دَريإ ،ناتَِ دَضىوَُ ذَُاَِ َايَُنُ
ُٖس يُخَُ٘وَ تشطًَهِ صٗس دادَطشمت ،ويَُّٓ ناتِ خ٘ طىتاْذِْ ُٓو ٓافشَتُّ
دَٖاتُوَ بُسضاو نُ ضٕ٘ خّ٘ طىتاْذبىو.
يُرياِْ ُٖراسيذا ُْٖذيَو سووداوّ خ٘ػًؽ ُٖيُ ،وَى ُٓوَّ ُْٖذيَهحاس َايَُإ
دَطىاطتُوَ بُبَِ ُٓوَّ باوى ٓاطاداسبًَت ،ناتَِ باونِ دَطُسِايُوَ دَضىويُوَ َُٖإ
خاْىوَ نُْ٘نَُإُٓ ،ونات دساوطًًَُنإ ثًًَإ دَطىوت َايَتإ ض٘تُ ف َُْٚن٘.َٕٙ
ريامنإ بَُؼًَىَيُ بُسدَواَِ ُٖبىو تا ُٓوناتُّ خايَِ ناسوإ يُدَسَوَّ ووَٙت
ُْيتىاِْ مبًًََٓتُوَ طُسِايُوَ ٖاوطُسطريّ يُطٍَُ نضِ خايَُنُّ فاتًُُ دا نشد ،بُّ
ٖ٘يُوَ ًَٖشػِ خايَُ طُوسَّ خاْىوَنُّ فشٗػت و َريات دابُػهشد بُطُس خىػو و
بشاناِْ ،ػاديؽ بُػًَهِ َرياتُنُّ بُسنُوت ،يُبُس ثاسَنُ خايَِ ُٓوّ بُ ًََشدَ
ثريَنُّ بُتُٙم دإ دا و ًَٖٓايُوَ  ّٙخًَُُّ٘ٓ ،ؾ بُػًَهُإ يُو َرياتُ بُسنُوت و
تىاًُْإ نًََُو خَ٘إ سيو غُيُٓوَ و بضًُٓ خاْىوَيُنِ باػرت ،ديَُإ صٗس خ٘ؾ بىو
بُو ثاسَّ وَسَاْطشتبىو.
وَى َُٖىوجاسيَو ُٓو ديَد٘ػًًُّ ًَُُٓ َُٖاْبىو صٗس دسيَزَّ ُْنًَؼآُ ،جماسَ بُو
ثاسَيُّ وَسَاْطشتبىو دايهِ بشِياسّ دا يُطٍَُ ًََشدّ ثىوسَنُّ ػريئ ب٘ ُٓدماَذاِْ
ُْػتُسطُسّ بشانُّ بضًَتُ بُغذاد ،بُدَس يُ ضُْذئ جاسَ بشانُّ دَيطىوت َٔ ْاضُُ
بُغذاد دَتاُْويَت َٔ يُوَّ مبشُّْ ...خًَش ت٘ ضٕ٘ دََشيت دََاْطىوت ُٓطُس بضًتُ
ُٓوَّ ضاى دَبًتُوَ دَتىاِْ بُديَِ خ٘ت َُٖىو ياسيًُى بهُيتًٓ ،رت ُٓو سٗرَ يُطٍَُ
ًََشدّ ثىوسَنُّ سيَطاّ بُغذاديإ طشتُبُس.
ًَٓؽ ضُْذئ سٗربىو بُّٖ٘ ُٓوَّ بشانُّ يُ ُْخ٘ػداُْبىو ُْضىو بىوَُ
قىتاغاُْ ،جطُيُوَؾ َٔ ثاْت٘يَِ قىتاغاُّْ ُْبىو ُٖسضِ يُ ثاسَ َُٖاْبىو
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َُٖىوميإ يُطُس يُى داْا ب٘ ضاسَطُسنشدِْ ُْخ٘ػِ بشانُّْ ،اضاس َٔ ػُسوايَِ يُبُس
دَنشد ُٓطُسضِ بُسِيَىَبُسّ قىتاغاُْنُؾ َاَ٘طتا عباغ ٓاَ٘صاّ باونِ بىو بَُّٙ
ُٖسنُ َِٓ دَبًِٓ دَيطىوت ُٓجاسَ بُػُسواٍَ ُْنُيت بًَتُ قىتاغاُْ ،يُبُس ُٓوَ
ُٖسنُ ُٓوّ دَبًِٓ خّ٘ دَػاسدَوَ.
بُسدَواّ دََطىوتُ باونِ ثاْت٘يًََهِ ب٘ بهشَِ بَُؼًَىَيُ ْاتىامن بشَُِٗوَ قىتاغاُْ
ضُْذ سٗريَهًؼُ ُْضىوَُتُ قىتاغاُْ ُٖس خُسيهِ ٓاطاداس بىوِْ ُٓو َٓذا َُْٙبىوميُ.
باونِ طىوتِ باػُ َُٓشٗ دوايٌ ًْىَسِٗ دَضُُ ب٘ باصاس و ثاْت٘يًََهت ب٘ دَنشِّ.
يُديَد٘ػِ ُٓوَّ باونِ باْت٘يًََهِ ب٘ دَنشِيَت تىْذ يُباوَػِ نشد و َاضِ نشد ،طىومت
ًٓرت ثًَىيظت ْانات خّ٘ يُ بُسِيَىَبُسّ قىتاغاُْنُ بؼاسَُوَ ،يُٙيُنِ تش دََطىوت
بشانُّ دوايٌ ُْػتُسطُسّ يَُُودوا دَتىامن بُ ديَِ خّ٘ يُطٍَُ ُٓوَ ياسّ بهُّ و بضُُ
دَسَوَ.
ُٓوَ سٗرَ ًَٖٓذَ ديَد٘ؾ بىوّ تُْاُْت ْاِْ ًْىَسِٗػِ ب٘ ُْخىسا ،نُضِ ْاخ٘ػِ
ب٘ َٔ وَى دَسديَهِ دسيَز خايُٕ وايُُْ ،دَسَاًَْهِ ُٖيُ ضاسَطُس بهشيَت ُْ بُخًَشايٌ
و ٓاطاًْؽ سٗذِ دَسدَناتُٖ ،سنُ صاًِْ صٗس بُتىْذ يُدَسطاّ َايَِ ًَُُٓ دسا نُ ضىوّ
دَسطاّ نشدَوَ بًًِٓ ًََشدّ ثىوسّ ػرييُٓ ،طىوتِ باونت يُ نىيًَُ؟.
طىومت يُرووسَوَيُ ضىوَُ دسَوَ طُيشّ نشد دايهِ يُ ْاوتُنًظُيُنُدا بشانَُِ يُ
باوَوػذايُ و ُْٖات٘تُ خىاسَوَ ،طُيشّ سوخظاسيِ نشد فشًََظو بُ ضاوَ جىاُْناِْ
ديَتُ خىاسَُٓ ،نات صاًِْ ًٓرت بشانُّ يُرياْذا َُْاوَ َُْتىاِْ صياتش طُيشّ بشانُّ بهُّ
تُْٗا يُنحاس طُيشَهشد بًِٓ سووخظاسيَهِ جىاِْ ثًَهًُْٓاوّ ُٖيًُٖ ،ؼتا ُٓو
ناْىوُْيُّ يُ دَطتِ دسابىو يًَُٓنشاوَتُوَ.
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دَطشياّ فشًََظو وَى باسإ يُ ضاوَنامن دَٖاتُ خىاسَوَ دََطىوت بشانُّ تاصَ َٔ
ضِ يُ خىيَٓذٕ بهُّ دنت٘سيِ ب٘ضًُ؟ُٓطُس تش ُْبًت ،بُئًََ بًَت يُ َُودوا ب٘ دنت٘سّ
ُْخىيَِٓ ،دووًْاّ بُجاسيَو يُبُس ضاو تاسيو بىو َٔ ،ب٘ ُٓو َٓذاُٖ َُْٙسوَى دايو و
باونِ يًَٗاتبىو ُٓوَْذَّ َٔ خضَُتِ ُٓو َٓذا َُّْٙدَنشد باوى يُبُس ناسّ دَسَوَ
دايهِ بُّٖ٘ ُٓوَّ َُٖىو َاْطًَو يُطٍَُ بشانُّ يُ ُْخ٘ػداُْ دََايُوَ ُْياْذَتىاِْ
ًَٖٓذَ ضاوديَشّ ُٓو َٓذاَ َُّْٙايَُوَ بهُٕ ،ب٘يُ ُٖسطًض وَى خىػو و بشا طُيشّ
ُْنشدووٕ وَى ثاسضُيُى وابىوٕ يُ جُسطِ َٔ.
ْاخ٘ػًًُناًْؽ وَى خ٘ػًُنإ بُسدَواَِ ْابًَت ،تُْٗا ُٓوَ ُْبًَت ُٓطُس
ْاخ٘ػًًُنإ ُٖصاسإ خ٘ػِ يُدوايإ بًَت ُٓوإ ُٖسوَى يادطاسيًُنِ تاٍَ يُطُس دٍَ و
جُسطت دًَََُٓٓوَ ،خ٘ػًًُنإ واْني ُٖسنُ ْاخ٘ػًًُى بُدواياْذا بًَت خًَشا دَطت
بُُْفشَتهشدٕ يُدووًْا دَنُيت.
دوايٌ َشدِْ بشانُّ و تُواو بىوِْ ثشطُنُّ ُٓو ثاسَيُّ ب٘ ُْػتُسطُسيًُنُّ ُٓو
نَ٘إ نشدبىويُوَ َايُوَ ،ب٘يُ باونِ خًَشا ضىوَ باصاس و جًهًَهِ جىاِْ قىتاغاُّْ ب٘
َٔ خىػهُنامن نشِّ ،ثًَؼرت يُبُس جًُنامن يُتشطِ بُسِيَىَبُس ُْدَضىوّ ياسّ يُطٍَُ
َٓذايَُنإ بهُّ ،نُضِ ًَٓظتا خاوَِْ جًًَهِ جىامن بُ َّٙدووباسَ ريإ سيَطُّ ُْداّ
وَى َٓذايًََو بزيِ.
دوايٌ ُٓوَ يُ ًَْى ُٓو خاْىوَ ْاخ٘ػُّ تًادا بىوئ ضىويُٓ خاْىويُنِ خ٘ػرت،
يُبُس ُٓوَّ ًَٓظتا بشانُّ َُْا تاوَنىو َُٖىو داٖاتِ خَ٘إ ب٘ ُْخ٘ػِ ُٓو خُسد
بهُئ ،دََاْتىاِْ بُ ٓاطاِْ نشيٌَ خاْىو ن٘بهُيُٓوَ و ُْٖذيَهًؽ خُسجِ صياتش ب٘
ًَُُٓؾ مبًًََٓتُوَُٖ ،سوَٖا خىدايٌ طُوسَ دوايٌ يُى طاٍَ نىسِيَهِ جىاِْ ثًَبُخؼني
و ْاوَآْا صسيإ يُبُس ُٓوَّ َاٖريّ بشاّ بُسدَواّ دَيطىوت بشايُنِ ببًَت ْاوّ دًََْٔ
صسيإ.
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نًََُو ريإ و باسوودٗمخإ طُسِايُوَ طُس رياًَْهِ نًََُو يُ خشاث باػرت ،بَُّٙ
صٗسّ ُْخاياْذ سٗريَو بًِٓ ػادّ يُطٍَُ عًِ خايَِ نُ يُ دَسَوَّ ووَٙت طُسِابىويُوَ
ٖاتُٓ َايَِ ًَُُٓ و طىوتًإ يُدَطتِ ًَٖشػِ بشاَإ ساَاْهشدووَ ،ػادّ طىوتِ
دَيُويَت بُو بىٖتاُْ رُْنُّ ب٘ ُٖيَبُطتىوّ مبهىريَت.
ًَُُٓ خَ٘إ طُيًَو نُّ خاوَِْ نًَؼُ ُْبىوئ نًَؼُناِْ ُٓواًْؽ دَٖاتُوَ طُس
َايَِ ًَُُُٖٓ ،سنُ صاًُْإ خايَِ ًَٖشؾ بُ خ٘يٌ و دََاْضُنُّ دَطتِ بُسوَ َايَِ ًَُُٓ
دَٖاتًَٓ ،ؽ يُطُسبإ ب٘ ُٓوَ داْشابىوّ ُٓطُس ُٓو بًَت ٓاطاداسيًإ بهَُُوَ ،خًَشا
ضىوَُ خىاسَوَ ٖاواسّ نشد ٖات ٖات.
طىوتًإ نٌَ ٖات؟.
طىومت خايَِ ًَٖشؾ بُسَوَ َايَِ ًَُُٓ ديَت ،يُوناتُدا ػادّ و عًِ ػىئَ َُْا خ٘يإ
تًادا بؼاسُْوَ ،دََبًِٓ دايهِ بُ سووداوَّ بُطُس ػادّ ٖاتىوَ صٗس ديَِ خ٘ػُ،
ديًَٓابىوّ ُٖطتِ بُوَ دَنشد نُ خىدايٌ طُوسَ ت٘يَُّ ُٓوَ يًًَذَناتُوَ.
باونِ طىوتِ يًُٖض َُتشطٔ ًَٓىَ يَُايَِ َٓٔ ًٖض نُطًَو ْاتىاًَْت يًَشَ دَطتإ
يًَبذات.
ناتَِ خايَِ طُيؼتُ َايَِ ًَُُٓ يُطٍَُ باونِ داًْؼت و دَيطىوت دَبًَت ُٓو دوو
خىيَشيًُ ُٖسبهىرّ ،ناى تُٖا ت٘ ْاصاًْت ض خشاثُ ناسيًُى دَنُٕ عًِ ٓاسَم خ٘س و
ػادّ صيٓانُس دَسضىوَ ،سيَطُّ بذَ ُٖسدوونًإ بهىرّ.
باونِ طىوتِ خ٘ػت نُّ تاواْت ًُْ دايهِ خ٘ت يُثًَٓاوّ رُْنُت و ثاسَ بُو ثريَ
ثًاوَداُْ ،دَبىايُ ناسّ يُو ج٘سَ بهُيت ًَٓظتا ُٓوإ يَُايَِ ًَُُٕٓ ناتَِ دَسضىوٕ
ُٖسضًت دَويَت بهُ يًَش ْاتىاًْت ًٖضًإ يًَبهُيت.
خايَِ طىوت بابشِٕٗ ْاَُويَت ػادّ ببًُُٓوَ يُ ُٖس ػىيًََٓو ُٓو ببًِٓ دَيهىرّ.
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يُو سٗرَ بُدواوَ ػادّ يُ َايَِ ًَُُٓ ضىوَ دَسَوَ َُْبًًُٓوَُٖ ،سوَٖا عًِ خايَِ
ُٓوَيؽ تا َاوَيُنِ صٗس يَُ ًَُُٓ ّٙايُوَُٓ ،و ناتُّ يُ ًَُُٓ ّٙبىو ضُْذئ نًَؼُّ
ب٘ ْايُٓوَ سٗريَو يُطٍَُ نىسِيَهِ دسواطًَُإ بُػُسِ ٖات نىسَِنُؾ دَيىيظت بُضُق٘ يُ
عًِ بذات ْاصامن ضٕ٘ دايهِ خّ٘ دايُ بُس دَطتِ نىسَِنُ ُْيًَٗؼت يُخايَِ بذات ،دوايٌ
ُٓو سووداوَ خايَِ دَيىيظت بطُسِيَتُوَ دَسَوَّ ووَٙت بُ َّٙثاسَّ تُواوّ ُْبىو ب٘يُ
باونِ بشَِثاسَيُنِ دايٌَ و طُسِايُوَ دَسَوَّ ووَٙت.
دايهِ بُّٖ٘ ُٓو سووداوَ ُْخ٘ػًًُنِ صٗس خشاثِ تىوؾ بىو ،بُّ ٖ٘يُوَ جاسيَهِ
تش ْاضاس باونِ نُوتُ ن٘نشدُْوَ ثاسَ ب٘ضاسَطُسنشدِْ ُْخ٘ػًًُنُّ دايهِ ،جاسيَهِ
تش باونِ نُوتُوَ ريَشباسّ قُسصنشدٕ و ضُْذئ نشيٌَ خاْىوؾ قُسصاسبىوئ.
ناتَِ دايهِ نًََُو باػرت بىو بُدصٍ باونُُوَ دَطتِ بُْإ نشدٕ نشد ب٘ َايَِ
خُيَهِ ،يُبُس ُٓوَّ باونِ سيَطُّ ُْدَدا دايهِ ُٓو ناساُْ بهاتْ ،اضاس دايهِ بُدصّ
باونِ يُطٍَُ ٖاوسِيًَُنِ يَُايَِ ُٓوإ ْاِْ ب٘ خُيَهِ دَنشد.
ْضيهُّ دووطاٍَ ريامنإ بُو دَسدَطُسيًُ بُسِيَهشد ،تآُوناتُّ َايَِ َاَِ
دَياُْويظت خاْىوَنُّ خ٘يإ بفشٗػٔ ،ب٘ فشٗػتِٓ ُٓو خاْىوَ ثًَىيظتِ بُ وارووّ
باونًؼِ ُٖبىو ،ب٘يُ باونِ طىوتِ تاوَنى ُٖقِ َٔ بُتُواوَتِ ُْدَٕ وارووْانُّ،
بَُؼًَىَيُ بُْاضاسّ بشيَهِ نَُِ ثاسَيإ دابُباونِ ،باويهًؼِ ُٖسضًَْ٘و بىو يُ دووسّ
ػاس يُطٍَُ َايَِ خايَُنامن خاْىوَإ دسوطت نشد.
ُٓطُسضِ خاْىوَنَُإ صٗس باؾ ُْبىو ُٓوناتُّ نُ ضىويُٓ ْا خاْىوَ تُْٗا طُقفِ
طريابىوْ ،اوَوَّ خاْىوَنُ دَسطاناِْ ثًَىَُْبىو تُْٗا دَسطاّ طُسَنِ ُٖبىوُٓ َٔ ،
نات يُث٘يَِ ػُػِ طُسَتايٌ دَخمىيَٓذ ،قىتاغاُّْ صٗسّ َُْابىو تُواو ببًَت ب٘يُ
يُو قىتاغاُّْ ْضيو َايَِ خَ٘إ وَسياُْطشمتْ ،اضاس سٗراُْ ْضيهُّ يُى ناتزًََش و ًْى
بُثًادَ ب٘ قىتاغاُْ بُسِيَذَنُومت.
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ُٖسطًض ُٓو سٗرَ يُبري ْانُّ ناتَِ َايَِ طىيَٓاصّ ثىوسّ ٖاتُٓ َايَِ ًَُُٓ بُسيُوَّ
بطُٕ بَُايَِ ًَُُٓ ًَٓإ يُسيَطا بًِٓ طىوتًإ ب٘ نىٍَ دَسِٗيت؟.
طىومت دَضِ ُْٖذيَو ْإ ب٘ ًْىَسِٗ دَسنشِّ.
ًَُُٓ ًْىَسِٗ يًَُٓ ّٙىَ دَبني ُْٖذيَو ْإ صياتش بًَُٗٓ.
ًَٓؽ طىومت باػُ بُضاوإ صٗس ديَِ ثًَد٘ؾ بىو نُ ُٓوامن بًِٓ ،يُديَِ خّ٘ طىومت
سَْطُ يَُُودوا ًٓرت طُسداِْ ًَُُٓؾ بهُٕ َٔ ،يُ طشَِّ ْإ ًَٖٓذيَو دسَْط نُومت نُ
طُػتُُوَ َايَُوَ بًًِٓ ًٖض نُطًَو يُوإ يَُايَِ ًَُُٓ ًُْ.
دايهِ طىوتِ نىسِّ ُٓو َُٖىو ْاُْ ضًُ ًَٖٓاوتُ؟.
طىومت ُّٓ َايَِ ثىوسّ طىيَٓاص ب٘ َايَِ ًَُُٓ ُْٖاتٔ بُ ًَٓإ طىوت ْاِْ صياتش بًَُٗٓ
ًْىَسِٗ يُ َايَِ ًَٓىَ دَبنيُٓ ُّٓ ،وإ يُنىيَت؟.
طىوتِ نىسِّ ًَٓؼًإ يُ سيَطا بًِٓ ُٖسوايإ ثًَطىومت ب٘يُ ضىوّ بُقُسص ط٘ػتِ
َشيؼهِ ًَٖٓا ،بُُٓ َّٙوإ نُ ٖاتُٓ رووسَوَ ضاويإ بُ ًَْىَوَّ خاْىوَنُ نُوت
طىوتًإ دَبًَت ًَُُٓ بشِٗئ ،تُْٗا دَ دَقُ داًْؼنت ثًًَإ ػُسّ بىو صياتش دابًٓؼٔ.
صٗس تىسَِ بىوّ يُو سَفتاسَّ ُٓوإ َُْذَصاِْ تىسَِّ خّ٘ بُضِ دَسبشُِّٓ ،ونات
دايهِ طىوتِ ًٖض خُّ َُخ٘ خىدا ضٕ٘ ػادّ دايهُِ ْاضاسنشد بًَتُ َايَِ ًَُُٓ سٗريَو
ُٓواًْؽ ْاضاس دَبٔ يُدَسطايٌ ًَُُٓ دَدَٕ.
دوايٌ تُواو نشدِْ ث٘ىل ػُػِ طُسَتايٌ ًَٓؽ يُطٍَُ باونِ دَطتِ بُناسنشدٕ
نشد ،دوايٌ ُٓوَّ ب٘ َاوَيُنِ صٗس يُطٍَُ باونِ خُسيهِ ن٘نشدُْوَ ثاسَ بىو تىاًُْإ
خاْىوَنَُإ َُٖىو ػتًَهِ ب٘ بهشِئ و يُوَؾ صياتش نشدَإ بُ دوو قات.
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يُن٘تايذا ثًَِ وابىو ُٖسضًَْ٘و بىوَ خىدا ًَُُّٓ طُسخظت بُتايبُتِ دوايٌ ُٓوَّ
ثاسََإ ن٘نشدَوَ تىاًُْإ طُياسَيُنًؽ بهشِئ ،يُوناتُدا خ٘ػرتئ رياِْ خَ٘إ ب٘
َاوَّ ضُْذ َاْطًَو بُسِيَهشد ،تآُو ناتُّ عًِ خايَِ يُ دَسَوَّ ووَٙت طُسِايًُوَ و
يُطٍَُ َايَِ خايَُناِْ تشّ داًْؼت ،بٍُٖ٘ ُٓوَّ َايَِ ًَُُٓؾ يُ ُٓوإ ْضيو بىو َُٖىو
سٗريَو عًِ دَٖاتُ َايَِ ًَُُٓ و دَطتِ بُطشيإ دَنشد.
دَيطىوت رِْ بشانامن صٗس قظُّ ْاػشيِٓ ثًَذئًََُٓ ،طُس ًَٓؽ رًَْهِ ُٖبىايُ ُٓواّ
واّ بُطُس ُْدَٖات ،يُبُس ُٓوَ ًًَٖني نضِ ذىطًَِٓ ناتِ خٍ٘ يُ َٔ َاسَنشاوَ
دَبًَت ُٓوّ ب٘ بًَٗٓٔ.
ُٖسضُْذَ دايو و باونِ طىوتًإ ُٓو نضُ بُنُيَهِ ت٘ ْايَت نُطًَهِ صٗس خشاث و
تَُبُيَُ نُطًَهِ تش ب٘ خ٘ت بذٗصَوَ صٗس باػرتَ.
عًِ طىوتِ يُو نضُ برتاصيَت َٔ نُطًَهِ تشّ ْاويَت ،ياخىد َٔ ُٖقِ خّ٘ دَويَت
دَبًَت ثاسَ بُ َٔ بذَٕ.
باونِ طىوتِ صٗسباػُ َٔ قظُ يُطٍَُ بشانُّ ذىطًَٔ دَنُّ َٔ ،يُٙيُٕ خَُ٘وَ
ساصيِ بُوَّ نُ ًْىَّ ثاسَنُ بذَُّٓ ،طُس ُٓوَيؽ ساصّ بًَت ُٓوا ًْىَّ ثاسَنُ بذات
دَبَِ ُٓو نضُّ بَُٓذايَِ ت٘ َاسَت نشدووَ تُٙقِ بذَيت.
بَُؼًَىَيُ باونِ ضىوَ َايَِ َاَُنُّ و طُباسَت بُو بابُتُ قظُّ يُطُيَِ نشد
ثًَطىوت عًِ داواّ ُٓوَّ نشدووَ يإ نضُّ نٍُ ثًَبذَٕ ياخىد ثاسَّ دَويَت ًَٓؽ
يُ ًَٓظتا ُٓوَ َُٖىو ثاسَيُّ يُبُس دَطت ًُْ ت٘ ًْىَّ ثاسَنُّ بذَ ًَٓؽ ًْىَّ
نُّ تشّ ثًَذَدَُّٓ ،طُس وابًَت بُ ٓاطاِْ يُخُّ يُ يُخُّ ًَُُٓ دَبًَتُوَ.
َاّ طىوتِ ت٘ ضٕ٘ يُ خ٘تُوَ قظُّ يُو ج٘سَت نشدووَ بُبٌَ ُٓوَّ ثشطًَو
بًَُُُٓ بهُيت َٔ ،ساصيِ بُوَّ نضُنُّ خّ٘ بُو نىسَِ بذَّ.
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َٔ ٓاطاداسبىوّ نضُنُّ َاّ صٗسباؾ ُْبىو جطُيُوَّ صٗس تَُبٍَُ بىو يُسووّ
سَوػتُوَ بُّٖ٘ ُٓوَّ صٗس ْاصّ ثًَذسابىو باؾ ُْبىوَ ،اًَؼِ تابُّٖ٘ ُٓو نضُوَ
ٓابشِووّ ُْضًَت بشِياسيذا بًذات بُعًِ ،دايهِ و باونِ يُو ناسَ صٗس دَتشطإ بُ ّٖ٘
ُٓوَّ يُنْ٘ذا يُثًَٓاو ُٓواْذا ُٓونضُ يُو نىسَِ َاسَنشابىو ،دَتشطإ يُوَّ ُٓوإ
نًَؼُيُنًإ ُٖبًَت ٓاراوَ و ػُسَِنُ بًَتُوَ َايَِ ًَُُٓ ،يُبُس ُٓوَ طىوتًإ ُٓو ناسَّ
ًَٓىَ ًٖض ثًَىَْذيًُنِ بُ ًَُُٓوَ ًُْ.
ًَٓؽ يُو ناتُدا تَُُمن تُْٗا ثاْضَ طايَبىو ُٖسضُْذَ بُتَُُٕ صٗس طُوسَُْبىو،
نُضِ بُّٖ٘ ُٓو َُٖىو طُختًًُّ يُريامن بًين بىوّ وَى ثًاويَهِ بُتَُُٕ طُسّ
يُناسَنإ دَسدَنشدًَٓ ،ؽ يُوَ دَتشطاّ نُ ُٓو خ٘ػًًُّ َُٖاُْ بُّٖ٘ ُٓواُْوَ
يُ ًَُُٓ تًَو بضًَت ،بُتُواوّ ريامنإ ًٖض خ٘ػًًُنُإ ُْبًِٓ بىو.
خايَِ ًَٖشؾ بُّٖ٘ ُٓوَّ رُْنُّ صٗس نًَؼُّ يُطٍَُ خايَ٘رُْنُّ تشّ دَْايُوَ،
بُقظُّ رُْنُّ بشِياسيذا َايَِ خّ٘ بباتُ تُى َايَِ باونِ رُْنُّ و ًٖض ثًَىَْذيًُنِ
يُطٍَُ ًَُُٓدا ًًَََُْٓت ،يُبُس ُٓوَ ْاضاس َُٖىو ناسَنإ باونِ و دايهِ بُدوايٌ نُوتٔ.
نًَؼُنإ يُوَدا ُْبىو ُٓو خايَُّ رٕ دًًَََٖٓت ،نًَؼُنُ ُٓوَ بىو ُٓوخايَُّ بًُٖض
ػًَىَيُى خىسَِوػتِ باػِ ُْبىوُٓ ،و نضُ َاَُػِ بَُُٖإ ػًَىَ ًٖض سَفتاسيَهِ
باػِ ُْبىو ،دََاْضاِْ ُٓو دووَيإ ُٖسطًض بُيُنُوَ ُٖيَٓانُٕ و نًَؼُو طشفتُناِْ
ُٓوإ دَطُسِيَتُوَ طُس ًَُُٓ ،ب٘يُ دايهِ صٗس دَتشطا يُوَّ نُ تُٙم بذسيَت سيَطُّ دا
بُوَّ َٓذايَبَهِ تشّ ببًَتُٓ ،طُسضِ باونِ نُطًَهِ صٗس باؾ و يُطُسَخ٘ بىو بَُّٙ
صٗس بُقظُّ خُيَهِ تًَو دَضىو طىيٌَ يُوَ ُْبىو بُقظُّ بشانإ و خىػهُناِْ دايهِ
تُٙم بذات.
ُٖسضًَْ٘و بىو دوايٌ ياسَُتِ داًَْهِ صٗسّ ُٓو خايَُّ بىوَ خاوَٕ رٕ و َايًََهِ
خٓحً ،ُْٚجطُيُوَؾ ًَُُٓ نضًَهِ تشَإ ب٘ صيات بىو ْاوَإ ْا ٓاطًا.
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يُى طاٍَ بُطُس رًَْٗٓاِْ خايَِ سٗيؼت ريامنإ ًٖض نًَؼُو طشفتًَهِ ُْبىو ،بَُّٙ
دوايٌ يُى طاٍَ طُسَتايٌ دَطت ثًَهشدُْوَّ نًَؼُو طشفتُناِْ ريامنإ بىو ،بُّٖ٘
ُٓوَ ػُسِ يًَُْىإ خايَِ و خايَ٘رمن دا سوويذاُٖ ،س نًَؼُيُنًؽ يُ ًَْىإ ُٓو دوو ػُيتاُْ
سوويذابىوايُ دَٖاتُوَ َايَِ ًَُُُٖٓ ،سضُْذَ يُطُسَتا دايو و باونِ طىوتًإ ُٓو ناسَ
ثًَىَْذّ بُ ًَُُٓوَ ًُْ ،بَُ َّٙايَِ َاَِ دَياْطىوتُ باونِ ُٓو نضُ ب٘ت٘ بُ رٕ دساوَ
ثًَىَيظتُ ت٘ؾ ُٖيَىيَظتت ُٖبًَت ،يُبُس ُٓوَ دايهِ صٗس دَتشطا يُوَّ تُٙم بذسيَت
سيَطُّ دا َٓذايًََهِ تشّ ببًَت ،ب٘ ُٓوَّ بَُؼًَىَيُ سيَطُ يُ تَُٙم داِْ خّ٘ بطشيَت،
يُبُس ُٓوَّ قظُّ طُس صاس و بٔ صاسّ ُٓو دوو بَُٓايَُيُ ببىوَ تَُٙم بُ تَُٙم.
َٔ ُٓو ناتُ تَُُمن طُيؼتُ ذُظذَ طاٍَ سٗريَو نًَؼُّ ًَْىاًْإ صٗس طُوسَ بىو
طُيؼتُ ُٓوَّ خايَِ ويظتِ ًًَٖني تَُٙم بذات ،باونِ طىوتِ صٗسباػُ تَُٙقِ بذَ َٔ ب٘
حمُذّ نىسِّ دَيًَُُٗٓوََُْ َٔ ،ذَصاِْ ضِ بهُّ ٓاخُس تاوَنى ًَٓظتا َٔ قظُّ باونِ
ُْػهاْذووَُٖ ،تا ًَٓظتاؾ ب٘ ُٓوَّ باونِ َاْذوو ُْبًَت داًَْو ناسدَنُّ داًَْهًؽ
دَضُُ قىتاغآُُْ ،و ناسَّ باونِ طىوتِ طُسّ ُْطشت طىومت صٗسطىثاغ خىدايُ
ُٓجماسَؾ َٓت يُو نًَؼُيُ سصطاسنشد.
ناتَِ يُ ث٘ىل طًٌَ ْاوَْذّ دَسضىوّ صٗسيَو يُ َاَ٘طتانامنإ ثًًَإ دَطىومت حمُذ
ت٘ بشِٗ بُػِ صاْظتِ ديًَٓابُ يُو بُػُ طُسدَنُويت ،بُ َّٙبُ ّٖ٘ ُٓوَّ ُٓطُس َٔ
بضىوَايُ بُػِ صاْظتِ َُْذَتىاِْ يُطٍَُ باونِ ناسبهُّ ،جطُيُوَؾ ًٖض نُطًَو
ُْدَبىو ثاسَّ جٌ و بُسط و ثًَذاويظتًُناِْ خىػو و بشانُّ ثُيذابهات ،يُبُس ُٓوَ
بُطشياُْوَ بشِياسَذا بضُُ بُػِ ُٓدَبِ ب٘ ُٓوَّ ثاسيَضطاسّ يُ رياِْ خىػو و بشانامن
بهُّ.
ُٖسطًض ُٓو سٗرَ يُبريْانُّ بُسِيَىَبُسّ قىتاغاُْ نُ ْاوّ َاَ٘طتا يىطف بىو ٖاتُ
َايَِ ًَُُٓ بُباونُِ طىوت ُٓو نىسَِّ خ٘ت بًَٓشَ بُػِ صاْظتِ يُ دواسٗر دَبًَتُ
نُطًَهِ طُوسَ.
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باونِ طىوتِ ُٓوَ ٓاسَصووّ خ٘يُتِ َٔ صٗسّ يُو ُْنشدووَ بضًَتُ بُػِ ُٓدَبِ.
باونِ ساطتِ دَنشد صٗسّ يُ َٔ ُْنشدبىو ُٓو بشِياسَّ ًَٓؽ بُفشًََظهُناِْ ضاوّ
دسابىو ،يُٙيُنِ تش َٔ دََىويظت رياِْ بشا ُْخ٘ػُنُّ سصطاسبهُّ ب٘يُ ٓاسَووّ بىوٕ
بُ دنت٘سّ ُٖبىو ،ديًَٓا بىوّ يُوَّ ُٓطُس َٔ بضُُ بُػِ صاْظتِ ُٓوا رياِْ تُواوّ
خىػو و بشانامن يُ ثًَٓاو خَ٘ذا دَنُّ قىسباِْ بشِياسَذا ُٖسَٔ ببُُ قىسباِْ َُٖىويإ
باػرتَ.
دَطتِ بُرياًَْهِ ْىيٌَ خىيَٓذٕ نشد ُٖسضُْذَ صٗس ٓاسَصووّ خىيَٓذِْ بُػِ
ُٓدَبًِ ُْبىو بًُٖ َّٙض ناتًَو ن٘يَِ ُْدَدا و صٗسّ دَخىيَٓذ تاوَنى ُٓدماَِ ن٘تايٌ
طايَِ وَسسطشتُوَ يُ َُٖىو دَسطُنإ يًَد٘ػبىومن ب٘ نشا نُ ُْضُُ تاقًهشدُْوَ
ن٘تايٌ طاٍََُْ ،ذَصاِْ ب٘ضِ ًَٖٓذَ ديَِ خ٘ػُ ُٖس بُسانشدٕ طُسِاَُو َا ٍَ ب٘ ُٓوَّ
ُٓو ُٖوايَُ بُدايهِ سابطُيَِٓ و دٍَ خ٘ؾ بًَت نُ نىسَِنُّ يُ قىتاغاُْ يُ َُٖىو
واُْنإ بُخؼشاوَ ،نُ ضىوَُوَ بًًِٓ دايهِ يُ دَسَوَ داًْؼتىوَ و دَطشيت ،طىومت
دايهُ ُٓوَ ب٘ضِ دَطشيت؟.
طىوتِ نىسِّ يُدوايٌ ُٓوَّ ت٘ ضىويتُ قىتاغاُْ َٔ باسوودٗخِ تًَهضىو ناتِ
َٓذايَبىومن ٖاتًَٓ ،إ بُخًَشايٌ بشدَ ُْخ٘ػداُْو بشايُنت ب٘ صياد بىوًَٓ ،ؽ صٗس ديَِ
تُْطُ ب٘يُ ٖاتىوَُتُ دَسَوَ.
ضٕ٘ دايهُ طًإ ت٘ ًَٓظتا خ٘ت باسوودٗخت باؾ ًُْ ب٘ضِ ٖاتىويُتُ دسَوَ؟ ،يُوَ
باػرت ُٖيُ ت٘ بُطَُُٙتِ َٓذايَُنُت بىوَ ،طُسِايتُوَ ْاو ًَُُٓ.
ٓاخُس نىسِّ ناسَنُ واًُْ.
ٓاخُس ضِ دايهُ دَ ثًَِ بًََِ خُسيهُ ديَِ ػُم ببات؟.
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نىسِّ دوايٌ يُ دايو بىوِْ َٓذايَُنَُإ دنت٘سَنإ طىوتًإ ُٓو نىسَِ يُ سووّ
ُٓقًُوَ تُواو ًُْ و َُْط٘يُُٖ ،سيُبُس ُٓوَيُ ًَٓؽ بُو باسوودٗخَُُوَ ٖاتىوَُتُ
دَسَوَ بُ٘ٓوَّ نًََُو ًََؼهِ ٓاساّ ببًَتُوَ.
وَى َُٖىوجاسيَو خ٘ػٌ يُنُّ بىومن يُ قىتاغاُْ بىو بُْاخ٘ػِ ،جطُيُوَ
ُٓطُسضِ ُْ دَضىوَُ تاقًهشدُْوَنإ ب٘يُ ْاضاس يُطٍَُ باونِ ب٘ ناسنشدٕ دَضىوّ،
ُٓوسٗرَ ناسَنُّ ًَُُٓ نُتبىوَ ًَْ٘ ن٘يًَزّ ٓاداب ،طُيشّ دَنشد ُٓو قىتابًاُّْ ُٓوَّ
جٌ و بُسطِ صٗس جىاًْإ يُبُسَ و ناتًَهِ خ٘ؾ بُطُس دَبًَُٕٓ ،ؽ جٌ و بُسطًَهِ
ػشِ و دسِواوّ يُبُس دابىو ،يُوناتُدا نىسِيَهِ طَُزَ بُ٘ٓوَّ خّ٘ يُ ْاو ٖاوسِيًَُ
نضُناِْ بُدياسغات َٔ نُ بُْضيو ُٓوإ دا سٗيؼتِ ثشِ بُدَْطِ خّ٘ طىوتِ يًٌَ
دسووبهُوُْوَ ُٓطُسْا طشِوو دَبٔ يإ ثًع دَبٔٓ ،اطاداسبىوّ َُٖىو نضُنإ
دَياْطىوت واّ جٌ و بُسطًَهِ ثًظِ يُبُس دايُ ،ثًًَُإ دَطىوت نُ ُْصاُْ َٓذا ٍَ
يُتَُُِْ ُٓوَدا ًَٓظتا يُتاقًهشدُْوَّ ن٘تايٌ طاٍَ دايُ ُٓو طَُزَيُؾ خّ٘ نشدٗتُ
فًًِ يًَشَُٓ ،وإ بًَٔاطا يُوَّ َٔ يُنُّ بىوّ ب٘يُ ُْضىوَُتُ تاقِ نشدُْوَنإُٓ ،و
ووتُ ْاخ٘ػاُّْ ُٓوإ صياتش ٖاِْ داّ بُ٘ٓوَّ ُٖسضِ ُْبًَت يُ ن٘يًَزيَو وَسبطريدسيَِ.
يُوناتُدا يُديَِ خّ٘ دََطىوت ت٘بًًََت سٗريَو ًَٓؽ وَى ُٓواُْ بُ جٌ و بُسطًَهِ
خاوئَ و جىإ بًَُُ ًَْى ن٘يًَزُٓ ،وْذَّ يُ ًَْى ن٘يًَز ناسَإ ُٖبىو َٔ ًٖض خ٘ػًِ
ُْبىو ،يُٙيُنِ تش ػُسثُسيؼتًاسّ ناسَنُ نُطًَهِ دَطت سٗيؼتىوّ ًَْى ذىنىَُت
بىو ،ب٘يُ ثاسَيُنِ صٗسّ باونُِ يُٙبىو دَطىوت ًَٓؽ صٗسّ قاصاْخ ُْنشدووَ ثاسَنُت
ثًَٓادََُوَْ ،اوّ ُٓو طُسثُسػتًاسَّ يُياد َُْاوَ بُ َّٙبُّٖ٘ دَطت سٗيؼتىوّ
طىتًُ باونِ ُٖس نٌَ دَْاطًت و دَضًتُ ُٖ ّٙس نُطًَو بشِٗ َٔ يُى ديٓاست ْادََُوَ.
باونِ ُٓوَ قظُيُّ ُٓو نشدّ صٗس ًْطُساِْ نشد ،طىوتِ َٔ نُطًَو دَْاطِ يُ
َُٖىو ُٓونُطاُّْ ت٘ دَياْاطًت بًَُٖضتشَ ،بشِٗ َٔ ثاسَنُّ ْاويَتُوَ تُْٗا ُٓوَْذَ
دَيًََِ خىدا طشِووت بهات.
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ُٓويؽ ثًَهُِْ طىوتِ دووعايُنِ صٗس خ٘ػت نشد ُٓطُس طَُزَنِ وَى ت٘ بُو
دووعاياُْ ثاسَنُّ داوا ُْناتُ َٔ ساصّ ُٖصاسإ دووعاّ خشاثرتّ يًَبهُيت.
َٔ يُوناتُدا صٗس بُبًَذَطَُٙتِ خَ٘امن دَٖاتُ بُسضاو ،ب٘يُ بشِياسّ ُٓوَّ دا
غىيَِٓ بُ٘ٓوَّ ببِ بُ ُٓفظُسّ ث٘يًع ب٘ ُٓوَّ نُغ ُْتىاًَْت ُٖقِ صَوت بهات،
طىومت باونُ دَصاِْ ُٓطُس ًَُُٓ نُطًَهِ طُوسََإ ُْ ذىنىَُت ُٖبىايُ ُٓو ثًاوَ
ُْيذَتىاِْ َايَِ ًَُُٓ غىا.
باونِ صٗس ريشاُْ طىوتِ نىسِّ َٔ صٗسنُطِ طُوسَّ طُس دووًْا دَْاطُِٓ ،وَتا
َاَت صاْا يُ ًَْى ث٘يًع ُٓفظُسيَهِ طُوسَيُ ،بُ َّٙتاوَنى دَطَُٙتِ خىدا ُٖبًَت
ُٓواُْ ضني داوايإ يًَبهُيت.
َٔ ُٓو قظاُّْ باونِ صٗسثٌَ باؾ ُْبىو ،يُبُسُٓوَّ ًَُُٓ ضُْذئ طايَُ داوا يُخىدا
دَنُئ نًَؼُنامنإ يُطُس ٙببات بًُٖ َّٙض ناّ يُدووعاناِْ ًَُُٓ طرياُْبىوَ ،بُّٖ٘
صٗسّ نًَؼُناِْ تشَاُْوَ ُٓو سووداوَّ ُٖس يُبري َُْا.
دوايٌ ضُْذ َاْط بُطُس تًَجُسِبىوِْ ُٓو سووداوَ سٗريَو يُ دَسطاّ َايَِ ًَُُٓ دسا،
ناتَِ ضىوّ دَسطاّ نشدَوَ بًًِٓ َُٖإ ُٓو ثًاوَيُ نُ ثاسَنُّ يُ باونِ صَوت
نشدووَ.
طىوتِ نىسِّ ُٓطُس باونت يَُايَُوَيُ بَِ٘ باْط بهُ ُْٖذيَو ناسّ ثًًَُتِ.
طىومت بُيََِ يَُايَُوَ ،دوايٌ ُٓوَ ّ باونِ ٖاتُ دَسَوَ نابشا خًَشا دَطتِ باونُِ
طشت و َاضِ نشد ،طىوتِ يُبُس خاتشّ خىدا َاّ تُٖا يًَِ خ٘ػببُُٓ ،وتا ُٓو ثاسَيُّ
تّ٘ يُٙبىو ب٘مت ًَٖٓاوَتُوَ ،باونِ طىوتِ ضِ بىوَ؟.
طىوتِ دوايٌ ُٓوَّ ت٘ دووعات ئَُ نشد َٔ ُْخ٘ػِ طشِووبىومن طشتىوَ،
دَطتُنامن طشِووبىوٕ صٗس دَتشطِ َُٖىو طًامن تىوػِ ُٓو ُْخ٘ػًًُبًَت ،ب٘ دَسَإ
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ضىوَُتُ ضُْذئ ووَٙت ًٖض ضاسَطُسيَهِ ُْبىوَ ،بريّ نشدَوَ ناتِ خّ٘ ْاُٖقًِ
بُساَبُس ًَٓىَنشدووَ ٖاتىوّ ُٖقُنُتإ بذََُوَ.
ُٓو ثًاوَيُ صٗس بُ طىثاططىصاسيًُوَ تُواوّ ثاسَنُّ ب٘ طُسِاْذيُٓوَ ،ناتَِ
طُسِايُٓوَ رووسَوَ باونِ طىوتِ ُٖٓا نىسِّ ثًَِ طىوتِ ُٓطُس خىدا بًًُويَت صٗس
بُٓاطاِْ ُٓو ثًاوَ ْاضاسدَنات ثاسَنَُإ بذاتُوَ.
ريإ ٓاصاسّ صٗسَ و ُٖسطًض ُٓو ٓاصاساُْػِ ن٘تايًإ ًُْ ،وَى يُطُسَتا باطِ نشد
ُٖسضُْذَ دَويََُُْذ و ػُٖادَّ بُسصت ُٖبًَت وابريَُنُوَ بُطُس ريإ
طُسنُوتىويت ،ب٘يُ يُدووًْا تُْٗا نًَؼُّ َٔ ُٓوَ بىو واّ يًَو دَدايُوَ ُٓطُس َٔ
يُريإ بشِواْاَُّ بُسصّ ُٖبًَت ُٓوا طُسنُتىو بىميُُٖ َٔ ،س بُوخُياَُْٙوَ دَرياّ تا
ُٓوناتُّ تىاًِْ بضُُ ن٘يًَزًَٖ ،ىاؾ ًَٖىاؾ ُٖطتِ بُطُوسَ بىوِْ خّ٘ دَنشد نُضِ
صٗسَاوَ بطُّ بُوَّ نُ يُخُيايَِ دابىوَُْ ،ضاِْ رياِْ ن٘يًَز ضُْ٘ يُبُس ُٓوَّ َٔ ُٖس
خُسيهِ ناسنشدٕ و خىيَٓذٕ بىوُّٓ ،طُسضِ ًَٓظتا نًََُو ريامنإ خ٘ػرتبىوَ ،بَُّٙ
بٍُٖ٘ ُٓوَّ تُْٗا باونِ يَُايَُوَ ناسّ دَسنشد ًٖض نُطًَهِ تش ُْبىو ياسَُتِ بذات،
ْاضاس َٔ ًٖض ناتًَو يُ ناسنشدٕ و خىيَٓذٕ ُْدَوَطتاّٖ ،اوسِيًَُنامن صٗس داوايإ
يًَذَنشدّ يُطٍَُ ُٓوإ بضِ ب٘ نافرتيا ،بُ َٔ َّٙبريّ يُوَ دَنشدَوَ ُٓو ثاسَّ يُ
نافرتيا ب٘ خّ٘ خُسجِ دَنُّ ،يُسيطاّ ضىوُْوَّ ب٘ َايَُوَ ُْٖذيَو خىاسدمن ثًَذَنشِّ
ب٘ خىػو و بشانامن دَبشدَوَ.
نًؼُّ َايَِ خايَِ عًِ ًٖض ناتًَو ن٘تايٌ ُْدَٖات ،خايَِ و خايَ٘رمن ُٖسوَى ػُيتإ
وابىوٕ ،صٗس ُٖويَُاْذَدا نًَؼُناِْ ُٓوإ ضاسَطُسبهُئ نُضِ ًٖض ضاسَطُسيَهِ
ُْبىوُٓ ،و دوواُْ ُْ يُطٍَُ يُنرت دَطىدمإ ُْ بُبٌَ يُنرتيؽ دَياْتىاِْ بزئ ،دايهِ
يُتشطِ ُٓوإ سيَطُّ دا جاسيَهِ تش دووطًإ ببًَت.
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َٔ يُدووًْا ًَٖذَ يُ خ٘ػًًُنامن دَتشطاّ ًٖض ناتًَو يُ ْاخ٘ػًًُنامن ُْتشطاوّ،
يُبُسُٓوَّ يُ دوايٌ ُٖس خ٘ػًًُنِ َٔ ْاخ٘ػًًُى سووّ تًَهشدووّ ،يُبريَُ ُٓو
طايَُّ يُ ن٘يًَز بُثًُّ ْاياب يُنُّ بىوّ ،خًَشا دوايٌ ُٓوَ ْاخ٘ػًًُى يُخُّ ثًَطشمت
و خًَشا َٔ ُْػتُسطُسيًُنِ طُوسَّ ثؼتِ ب٘ ُٓدماَذسا ،دايهِ َِٓ صٗس خ٘ؾ دَويظت
ُٓطُسضِ ُٓو خّ٘ صٗسّ َُْابىو َٓذايَِ ببًَت ،يُناتِ ُْػتُسطُسّ َٔ ُٖسدَٖات و
دَضىو قُيُقًًُنِ صٗسّ ثًَىَدياسبىوُٓ ،و سٗرَّ َٔ ُْػتُسطُسيِ ب٘ نشا و َُٖىو
دخل٘ؾ بىوٕ بُ دَسضىومن ًْىَّ ػُوّ ُٓو سٗرَّ تًَُٓثُسِاْذ دايهًؼِ بُّٖ٘
تًَهضىوِْ باسوودٗخِ ُْػتُسطُسّ َٓذايَبىوِْ ب٘ ُٓدماَذسا ،دايهِ باسوودٗخِ صٗسباؾ
ُْبىو ًَٓؽ يُطُس جًَطا نُوتبىوَُّْ ...ذَتىاِْ ًٖض بهُّ.
بُُٖسذاٍَ ريإ ُٖسضُْذَ ْاخ٘ؾ بًَت ُٖستًَذَثُسِيَت ،دايهِ بُطَُُٙتِ يُ
ُْػتُسطُسيًُنُ دَسضىو خىدا نضًَهِ جىاِْ ثًَذائ ْاوَإ ْا (ٓايُ).
ُٖسناسيَهِ خشاثُ بهُيت ديًَٓابُ ديَتُوَ سيَطاتُٓ َٔ ،و ياطايُّ يُ رياِْ خَ٘ذا
ناسّ ثًَذَنشدًَٖٓ ،ذَّ سووداو بُضاوَناِْ خّ٘ ديبىو صٗس يُو دَتشطاّ سٗريَو
خشاثُيُنِ بضىنًؽ بُساَبُس خُيَو بهَُّ ،ايَِ َاّ صٗس خشاثُيإ بُساَبُس بُ دايهِ
نشد ،وايإ بُطُس ٖاتىوَ ْإ و خىيَٓاويإ ب٘تُ يُى ،خايَِ يُطٍَُ ُٓوَّ نًَؼُّ صٗسّ
ب٘ ًَُُٓ ُٖبىو ،بُ َّٙخىدا ُٖقِ ُٓو َُٖىو خشاثُناسيًاُّْ يًَهشدُْوََ ،اّ ذىطًَٔ
ُْخ٘ػِ ديَِ طشت ُٖسوَى بشانُّ بُدَطت ْايَُو ٓاصاسَوَ دَيٓاَْٙذ.
ًَُُٓ ديَُإ واُْبىو يُطٍَُ ُٓوإ بُتايبُتِ دايهِ خاوَِْ ديًََهِ صٗس ثاى بىو،
بُباونُِ طىوت بُ بشانُت ذىطًَٔ بًٌََ ناس ُْنات خاْىوَنُّ خّ٘ بُنشيَبذات بًَتَُايَِ
ًَُُٓ يُ قاتِ طُسَوَ دابًٓؼًَت ،يُبُس ُٓوَّ ُٓو ُْخ٘ػِ ديَِ ُٖيُ ْابًَت خّ٘ صٗس
َاْذوو بهاتُٓ ،و نشيًَُّ وَسيذَطشيَت ب٘خّ٘ دَتىاًَْت خُسجِ َايَُوَّ ثًَبهات،
بُ َّٙرُْنُّ َاّ ًَٖٓذَ سم يُدٍَ بىو طىوتِ ُٖسطًض ناسّ واْابًَتًٓ ،رت َاّ ْاضاس
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ُٖسخُسيهِ ناسنشدٕ بىو تاوَنى سٗريَو ُٖوايًَإ بُباونُذا طىوتًإ بشانُت بُّٖ٘
ُْخ٘ػِ دٍَ يُطُس ناس ن٘ضِ دوايٌ نشدووَ.
ُٓونات بّ٘ بُدياسَنُوت َشٗظ ُٖسناسيَهِ خشاث بهات ُٖسدَبًَت بًَتُوَ سيَطاّ،
ديًَٓاؾ بىوّ يُوَّ سٗريَو ديَت َايَِ ثىوسّ طىيَٓاصيؽ بَُُٖإ ػًَىَ ْاضاس بًَُُُٓ
دَبُٓوَُٖ ،سوَى ضٕ٘ ػادّ دوايٌ ُٓو َُٖىو خشاثُناسيًُّ بُساَبُس دايهِ نشد نُغ
ُْيذَصاِْ َاوَ ياخىد َشدووَ ،تُْٗا طىيَُإ يُوَ بىو ًََشدّ بُ ثًاويَو نشدووَ َُٖىو
سٗريَو يًَذاِْ ب٘ دَنات ،تُْاُْت سٗراُْ ًَٖٓذَ يًَذإ دَخىات ًَٓظهُناِْ طًٓطِ
ػهاوَ ،بَُُٖإ ػًَىَؾ غُسيب نُ ٓاصاسيَهِ صٗسّ دايهِ دَدا ًَٓظتا ضاوَناِْ نىيَش
بىوَ ُٖسوَى ضٕ٘ دايهِ دووعاّ يًَذَنشد ُٖسوادَسضىو ،بًًِٓ خّ٘ ْاتىاًَْت تاوَنى
طُسٓاويؽ بضًَت دَبًَت نُطًَو دَطتِ بطشيَتَٓ ،ذايَُ بضىونُناِْ ُْوَناِْ سٗراُْ
طايَتُيإ ثًَذَنشد ،حمُذ ّ بشاػِ ُْخ٘ػِ ػًَشثُدمُّ طشت يُطٍَُ ُٓوَّ ًَٖٓذَ
دَويََُُْذبىو دَيتىاِْ ُٖس ووَٙتًَو بًًُويَت بٍ٘ بضًَت بًُٖ َّٙض َاٍَ و طاَاِْ َُْا
ُٖتا َشدُْنُػِ صٗس بُٓاصاس بىو.
ُٓو سووداواُّْ دََبًِٓ ًٖض ديَِ ثًٌَ خ٘ؾ ُْبىو ،يُبُس ُٓوَّ ٓاسَصووّ دَنشد
ريإ بُو ج٘سَ ُْبىوايُ نُ ًَٓظتا ُٖيُُٓ ،وَّ دَويظت َُٖىوَإ وَى يُى خًَضإ
ياسَُتِ يُنرت بذَئُٓ ،وَ َشٗظُنأْ ديًَإ ُٓو ج٘سَ رياُّْ ْاويَت خىيًايٌ رياِْ
ٓارَيَِ دَنُٕ.
َٔ تُْٗا ُٓوّ دَويظت رياًَْهِ خ٘ؾ ب٘ خّ٘ و خًَضاُْنُّ دسوطت بهُّ ،ب٘يُ صٗس
خّ٘ َاْذوو نشد تاوَنى يُ ن٘يًَز ثًُّ يُنَُِ بُدَطت ًَٖٓا ،يُبُس ُٓوَّ ُٓواُّْ
ثًُّ يُنًَُإ بُدَطت دًََٖٓا ساطتُوخ٘ يُ ًَْى ن٘يًَز دادََُصاساُْوَ ،بُسدَواّ
بُدايهِ دَطىوت دايهُ طًإ طىثاغ ب٘ خىا ُٓوا خىػهُنامن (ذًًَُُ ،اسدئ ،ػاْاص،
ضٓاس) ًََشديإ نشديًًُٓ ،رت ًَٓؽ دادََُصسيَِ و ثًَىيظت ْانات ت٘ ناسّ بُسطذووسّ
بهُيت َٔ ،تُواوّ ثاسَناِْ خّ٘ دَدََُ ت٘.
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بَُؼًَىَيُ ديَُإ صٗس خ٘ؾ بىو ،بُُٓ َّٙجماسَ وَى َُٖىوجاسيَو ُٓو ديَد٘ػًًَُإ
تاوَنى طُس ُْبىو ،بُّٖ٘ ُٓوَّ دوايٌ تُواو نشدِْ ن٘يًَز نىسدطتا سووبُسِووّ
قُيشاًَْهِ طُوسَّ داسايٌ بىويُوَ بُّ ٖ٘يُوَ داَُصساْذّ َٔ صٗس دوانُوتْ ،اضاس َٔ
ُٖيَظاّ يُثؼت َايَِ خَ٘إ عاسَباُْيُنِ خىادسٕ فشٗػتِٓ داْآُ ،طُسضِ ُٓو ناسَ ب٘
َٔ ًٖض قاصادمًَهِ ُٓو تّ٘ ُْبىو ،بُ َّٙبُّٖ٘ ُٓوَّ يُدايهِ ْضيو بىوّ يُناسَنإ
دايهِ ياسَُتِ دَداّ صٗس ديَِ ثًٌَ خ٘ؾ بىو.
سٗريَو ثاسَيُنِ صٗسباػِ قاصاْخ نشد يُ ديَد٘ػًإ ط٘ساًِْ يُبُسدََِ خّ٘ دَطىوت
ُٖسنُ صاًِْ رَاسَيُنِ صٗسّ ث٘يًع ٖاتٔ بُسِيَىَبُسّ ػاسَواًْإ يُطٍَُ بىو دَطتًإ
بُطُس َُٖىو نٍُ و ثُيُنامنذا داطشت.
ُٓجماسَيإ جًاواص يُ جاسإ ًٖض خًََُهِ ثًٌَ ُْخىاسد يُبُس ُٓوَّ ديًَٓابىوّ
يُوَّ ُٖسدَبًَت ُٓو سٗرَ ْاخ٘ػًًُى ببًِٓ ،تانُ قاصادمِ َٔ يَُاوَّ ُٓو ناسَّ
ُٓوَ بىو ناتِ ُٓوَّ ب٘ سَخظا نتًَبَو بٓىطِ و بَٚوّ بهُوََُ.
بُسدَواّ دََطىوت دَبًَت يُطٍَُ ريإ ظُْطِ و ًٖض ناتًَو ض٘ى ب٘ ريإ داُْدَّ،
َٔ َُْذَصاِْ ُٖسضُْذَ بًَُٖض مب يُ ن٘تايٌ ريإ ُٖسدَبًَت مبطشيًََٓتُٖ ،سضُْذَ
بتىامن خّ٘ يُبُسدَّ با بًَُٖضَنِ ريإ سابطشّ ُٓو طُسدَيىويُّ بًَُٖضّ ب٘ دًََْشيَت و
يُ سَطُوَ ُٖيَُذَتُنًَينَ ،يُطٍَُ َُٖىو ُٓواُْدا دََطىوت بًَُٖضّ ناسدَنُّ ًَٓظتا ُٓو
َٓذايَُّ جاسإ َُْاوّ َٔ ،يُثًَٓاو دايهِ و خىػو و بشانامن دادَريًَِٓ ،ظتا يُطايُّ َٔ
ًٖض نُطًَو ْاتىاًَْت ًٖض بُدايهِ بًًََت تُْاُْت خايَِ عًِ ْاتىاًَْت ًٖض بًًََت يُبريَُ
جاسيَو صٗس خشاث يًَُذآً ،رت يُدوايٌ ُٓو سووداوَ دَتشطا ُْدَٖاتُ َايَِ ًَُُٓ تُْاُْت
طىومت ًٖض نُطًَو بٍ٘ ًُْ بُخشاثُ باطِ دايهِ بهات.
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ريامنإ تادَٖات بُسَوَ ط٘سِإ دَضىو بُتايبُتِ ُٓو ناتُّ يُْضيو َايَِ باونِ
ناسيَهِ صٗس باػِ دَطت نُوتُٖ ،سوَٖا ًَٓؽ ُٖوايَِ ُٓوَّ بٖ٘ات نُ دَطت بُناسّ
داَُصساْذُْنُّ بهُّ.
ناتٌَ دايهِ طىيَِ يُو ُٖوايَُ بىو ُْيذَصاِْ ضٕ٘ ديَد٘ػِ خّ٘ دَسبشِيَت ،يُبريَُ
ُٓوَ ػُوَ تاوَنى بُياِْ دايهِ تُْٗا ْىيَزّ نشد.
ريإ ضُْذَ طُيشَ َٔ تاوَنى ًَٓظتا خُسيهِ ُٓوَّ دامبُصسيَِ و ببُُ خاوَٕ
َىوضُّ خّ٘ ،نُضِ ًَٓظتا َٔ دوايٌ ضُْذ ُٖفتُيُنِ تش دادََُصسيِ و تُْاُْت
باونًؼِ ب٘تُ خاوَٕ ناسّ خّ٘ ،بُُٓ َّٙواُْ ًٖض ْني ب٘ ديَد٘ػٌ ًَُُٓ يُبُس ُٓوَّ
دايهِ صٗس ُْخ٘ؾ نُتىوَ ،دايو واتا َاٍَ نُ دايهِ نُوت واتا َُٖىو رياِْ ًَٓؽ نُوت،
ًَٓظتا وَى جاسإ ُٖراسْني نُضِ يُو ناتُّ دايهِ ُْخ٘ؾ نُتىوَ خّ٘ بُُٖراستشئ
َشٗظِ طُس صَوّ دَصامن.
دايهِ ُْخ٘ػًًُنِ صٗس طُيشّ ُٖيُ تُْٗا دَيًََت طُسّ ديَؼًَت ضُْذئ جاس
ضىيُٓتُ  ّٙدنت٘س ًٖض ُٓدماًََهُإ دَطت ُْنُوتىوَ ،يُ ن٘تايذا دنت٘س طىوتِ
دَبًَت ًٓؼاعُّ طُسّ ب٘ بطريدسيَت ،طىوتِ َُٓشٗ ضىاسػَُُ سٗرّ ػَُُ وَسٕ
ًٓؼاعُنُّ ب٘ دَطشئ.
ًَُُٓؾ طىومتإ صٗسباػُ بُديًَٓايًُوَ سٗرّ ػَُُ ديَُٓ ُْخ٘ػدآُُْ ،وَّ رياِْ
ًَُُّٓ تًَهذابىو تُْٗا سووداوَ طىدفُنإ بىوٕ ،سٗريَو بُسيُوَّ ب٘ ُْخ٘ػداُْ
بضًُٓوَ ،سٗرّ ُٖيِٓ تُيُفٕ٘ ب٘ باونِ ٖات طىوتًإ َايَِ ػُسَني خىػهِ دايهِ يُ
طُياسَ وَسطُسِاوٕ و باسوودٗخًإ صٗس خشاثُ ،بَُؼًَىَيُ َُْاْتىاِْ يُ سٗرّ دياسيهشاو
بضًُٓوَ ُْخ٘ػداُْ ،دايهِ دوايٌ ُٓو سووداوَ باسوودٗخِ صٗس خشاث بىو يُبُس ُٓوَّ
ثىوسّ و َٓذايَُناِْ َُٖىويإ ب٘ رووسّ ُْػتُطُسّ بشدسإ.
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بَُؼًَىَيُ دَْطىوباطِ داَُصساْذِْ َٔ بىو بُ ُٖوايَِ ْاخ٘ػِ طشيإُٓ ،وَّ
ديَد٘ؾ نُسبىو َايَِ ثىوسّ ًٖض ناًََهًإ ن٘ضِ دوايًإ ُْنشد ،صٗس ديَُإ بُو ُٖوايَُ
خ٘ؾ بىو ،بُ َّٙبًَدُبُس يُوَّ ناسَطاتًَهِ تشّ طُوسَ ضاوَسِواِْ ًَُُٓيُ.
ُٓو ُٖفتُيُ رياِْ ًَُُٓ ًَٖٓذَ طُيش بىو َُٖىو خ٘ػٌ و ْاخ٘ػًًُنامنإ تًَهُيَِ
يُنرت ببىوُٓ ،و ػُوَ ُٖسطًض يُبري ْانشيَت نُ باونِ صٗس بُتىْذّ باْطُ َِٓ نشد ،حمُذ
حمُذ ُٖيَظُ يُخُو دايهت باسوودٗخِ تًَهضىوَ َٔ ،يُطُسبإ رووسّ خّ٘ ُٖبىو نُ
ضىوَُ خىاسَوَ بًِٓ دايهِ ًٖض جىويَُّ َُْاوَ ،باْطِ نشد دايهُ طًإ ُٖيَظُ َٔ
حمُذًَٖٓ ،ذَ َِٓ خ٘ؾ دَويظت نُ طىيَِ يُ دَْطِ َٔ بىو ضاوَناِْ نشدَوَ طىوتِ
َٔ باػِ ديت تىْذَُنُ ،باونِ ضىو طُياسَنُّ ُٖيَهشد ًَٓؽ دَطتِ دايهُِ طشت و
بشدّ ب٘ ْاو طُياسَنُ و ضىويُٓ ُْخ٘ػداُْ ،دََضاِْ دايهِ ٓاصاسيَهِ صٗسّ ُٖيُ
ًَٖٓذَّ خ٘ؾ دَويظت ُٖطتِ بُٓاصاسَناِْ طًاِْ ُٓو دَنشد ،يُتًُْؽ ُٓو داًْؼتِ و
دَطتِ يُْاو دَطتِ داْا صٗس بُتىْذّ دَطتِ ُٓوّ طشت دََضاِْ ن٘تاجاسََٔ ،
يُخَُِ ُٓودا ُٓويؽ يُ خَُِ َٔ بىو ،يُطٍَُ ُٓو َُٖىو ٓاصاسَّ ُٖيبىو دَطىوت نىسِّ
ُٖيَظُ يًَشَ داًَُْؼُ طُسَات دَبًَت يًَشَ طجًًت ثًَهشاوَ ،يُوناتُدا ْاوّ ًٖض
نُطًَهِ يُبري َُْابىو تُْٗإ ْاوّ َِٓ دًََٖٓا ،يُن٘تا جاس نىسِّ حمُذ ُْٖذيَو طُسّ
بُطًٓطِ خ٘ت بهُ دََُويَت بْ٘ت بهًَُّٓ ،ؽ ُٖيَظاّ طُسّ ُٓوّ ًَٖٓايُ طُس
طًٓطِ خّ٘ ،طىوتِ نىسِّ َٔ دََشّ ًٖض خُّ َُخً٘ٓ ،رت ُٓوَ ن٘تا ووػُّ ُٓو
فشيؼتُّ ريامن بىو بًظتِ ،دوايٌ ُٓوَ سٗذِ ثانِ يُ ٙػُّ دَسضىو ،ن٘تا ووػُّ ُٓو
بَ٘ٔ ُٓوَ بىو نىسِّ ديَِ خ٘ت تُْط َُنُ.
يُناتِ ثشطُّ دايهِ َٔ صٗس باسوودٗخِ خشاث بىو بُّٖ٘ ُٓوَ جاَِ ُْخ٘ػداُّْ
بُ دَطتُنامن ػهاْذُٖ ،سدوو دَطتِ خىيِٓ وَى ٓاو يًَذَٖاتُ خىاسَوَ ْاضاس
دنت٘سَنإ ُٖردَ تُقُيًَإ يُ دَطتُنامن دووسيًُوَ ،يُو ناتُدا ثىوسّ طىيَٓاص يَُايَِ
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ًَُُٓ طىوتِ ت٘ ب٘ وات يُخ٘ت نشدووَ ،ت٘ دَبٌَ بًَُٖض بًت و رٕ بًًَٗٓتُٓ ،وتا َٔ نضِ
ُٖيُ ناَُ نضت دَويَت َٔ ثًَؼهُػت دَنُّ.
خًَشا قظُيُنِ دايهِ برينُوتُوَ نُ دَطىوت نىسِّ سٗريَو ديَت َايَِ ثىوست طىيَٓاص
بُْاضاسّ ديَُٓوَ بُس دَسطايٌ ًًََُُٓٓ ،ؽ ُٖسدََطىوت نُّ؟َُْ ،ذَصاِْ ُٓو سٗرَ
نٍُ ديَت ًٓرت بُضاوَناِْ خّ٘ ُٓو سٗرَّ بًِٓ بُْاضاسّ ٖاتُٓوَ بُسدَسطايٌ ًَُُٓ،
بُْ َّٙابًَت ُٖسطًض ُٓو وَطًُتُّ دايهِ يُبري بهُّ نُ دَيطىوت ُٖسطًض نض يُوإ
ًََُُٖٓ.
ريإ يُدوايٌ دايهِ صٗس طُخت بىو تاصَ َٔ ثاسَّ ب٘ضًُ؟ ،نَِ ُٖيُ تاوَنى
دَطُسِيَُُوَ َايَُوَ يُ بُسدَسطا ضاوَسِيَِ َٔ بهات ،تًَطُيؼتِ ٖاواس طشيإ تُْاُْت
خ٘نىػتًٓؽ ضاسَطُسيَهِ ب٘ َٔ ًُْ ،دَبًَت خّ٘ يُطٍَُ ُٓو خَُُ طُوسَّ ُٖيُ
سابًَِٗٓ ،ضٕ٘ بتىامن َٔ خّ٘ بهىرّ خ٘ َٔ يُ ثًَٓاو خّ٘ دا ْاريِ َٔ ب٘ خىػو و بشانامن
دَريِ دََُويَت ُٓوإ خ٘ؾ بُخت بهُّ ،دَبَِ ريإ فًَشّ ُٓوَ بهُّ يُطٍَُ َٔ
ُْجُْطًَت يُبُس ُٓوَّ َٔ ًَٓظتا ُٓو َٓذايَُّ جاسإ َُْاوّ بُديَِ خّ٘ ياسيِ ثًَبهات
ًَٓؽ صٗس بًَُٖضّ دَجُْطِ تا ُٓوناتُّ ريامن َابًَت ض٘ى ب٘ دووًْا داْادَّ.
ُٓجماسَ بُ ًَٖضيًُنِ صٗس صٗسَوَ خّ٘ ًْؼاِْ دووًْاداَُْ ،ذًََٖؼت دووًْا ُٖطت
بُوَ بهات يُْاخُوَ ُْٖاوّ ويَشإ بىوَ ،ب٘يُ بُْاخًَهِ سووخاوَوَ دَطتِ بُ ناسّ
داَُصساْذٕ نشد ،دايهِ خىيًاّ بًًِٓ ُٓوَ سٗرَّ بىو بُُْ َّٙيبِٓ.
دوايٌ َشدِْ دايهِ نًََُو نًَؼُّ عًِ و رُْ ػُيتاُْنُّ ب٘ ًَُُٓ ًٖض ن٘تايٌ
ُْٖات ،دوايٌ ُٓوَ يُطٍَُ عًِ بىو بُدََُقايًَُإ صٗس ْاَُسداُْ سٗريَو بُدصيًُوَ
بُث ِْٚخّ٘ و رُْنُّ طُياسَنُّ ًَُُّٓ ٓاطش تًَبُسداُٖ ،سضُْذَ صٗس دياس ُْبىو نُ
ُٓو ٓاطشّ تًَبُسداوَ بُ َّٙديًَٓاّ بىوّ نُ خايَِ ُٓو ناسَّ نشدووَ ،يُو سٗرَ تُيُف٘من
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ب٘ خايَ٘رمن نُ يَُُٖإ نات نضِ َاًَؼِ بىو نشد طىومت ت٘ دَدَّ بُو خىدايُ عًِ ُٓو
ناسَّ نشدووَ.
طىوتِ ُْخًَش ًَٓىَ بىٖتإ ب٘ ًََشدَنُّ َٔ دَنُٕ.
طىومت صٗسباػُ خىدا َُٖىو ػتًَو دَبًًَٓت و خّ٘ ٓاطاداسًَٓ ،رت ُٓوَبىو طايًََو
بُطُس طىتاِْ طُياسَنُّ ًَُُٓ تًَُٓثُسِّ ،خايَ٘رمن بُ ٖ٘يٌ ُٓوَّ خايَِ ًَٖٓذَّ
يًَذابىو تُْاُْت ػًؼُّ داغهشاوّ يُ طهِ بشدبىوَ رووسَوًَٓ ،رت ُٓويؽ يُو ناسَّ
صٗس بًَضاسبىو بُدَطتِ خّ٘ ٓاطشّ يُ خّ٘ بُسدآُ ،طُسضِ َُْشد بًَُٓ َّٙظتا رياِْ
ُٖس سٗرَى و بَُشدًَْو ُٖيُ ،يُو ناتُّ خّ٘ طىتاْذبىو طىوتِ ُٖتا َُْشدووّ ثًَىيظتُ
ساطتًُى بًًََِ عًِ ًََشدّ بىو طُياسَّ َايَِ َاممِ طىتاْذ.
ريإ ُٖسطًض بُصَيٌ بًُٖض نُطًَهذا ْايَتُوَ ُْ َٔ ُْ ت٘ ُْ ًٖض نُطًَهِ تشُٓ ،طُس
ت٘صيَو ريإ وَفايٌ ُٖبىوايُ ُٓوا ُْدَبىو ُٓو خىػهُ بضىونُّ ٓايُ يُ تَُُِْ يُى
طاٍَ و ًْىيذا بٌَ دايو ببًَتَُْ َٔ ،ذًََٖؼت ُٓو ُٖسطًض ُٖطت بُبٌَ دايهِ خّ٘
بهات ،ب٘يُ يُبشّ دايهِ ناتَِ دَطتِ بُقظُنشدٕ نشدٕ بُ َِٓ دَطىوت دايهًَُٓ ،ؽ
ًَٖٓذَ ُٖطت و ط٘صّ بّ٘ ُٖبىو بُقُدَس دايهًَو ُٓوّ خ٘ؾ دَويظتُٓ ،طُسضِ ْاصامن
دايو ضُْذ َٓذايَُنُّ خّ٘ خ٘ؾ دَويَت.
دووطاٍَ بُطُس َشدِْ دايهِ تًَجُسُِّٖ َٔ ،تا ًَٓظتاؾ وادَصامن تاصَ دايهِ يُدَطت
داوَ و ًٖض خ٘ػًًُنِ يُو ػاسَدا َُْاوَ ،يُبُس ُٓوَ ب٘ خىيَٓذِْ َاطتُس ذُصَهشد
بضُُدسَوَّ ووَٙت ،ب٘يُ يُسيَطُّ ًٓٓتُسًَْتُوَ ضُْذئ صََايَُّ ووَٙتامن ثشِنشدَوَ،
ًٓرت ُٓوَ بىو دوو صََايَُّ ب٘ دَسضىو يُنًَهًإ ووَٙتًَهِ ُٓوسوثِ دووس بىو ُٓوَّ تش
تىسنًا بىو ،بُّٖ٘ ْضيهًُوَ يُ َايَُوَ ووَٙتِ تىسنًاّ ُٖيَبزاسد.
ُٓوناتُّ ضىوَُ تىسنًا دَطتِ بُ خىيَٓذٕ نشد ،نًََُو ديَد٘ؾ بىوّ و ٓاصاسَناِْ
ريامن يُبري دَنشد ،بُ َّٙبُ ٖ٘يٌ ُٓوَّ َٔ يُ ًًًَُتِ نىسد بىوّ يُ ووَٙتِ تىسنًا صٗس
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ٓاصاس دَدساّ ،نُضِ يًَُْىَخّ٘ ووَٙتُنُّ صٗس صياتش ٓاصاسيًإ دَداّ سيَطُّ ُٓوَيإ
ُْدَداّ غىيَِٓ َ٘يَُتِ خىيَٓذمن سٗر دوايٌ سٗر دوا دَنُوت بُبُسضاوّ َٔ نُطاًَْو
ُٖبىوّ بُّٖ٘ ْاطًِٓ نُطًَهِ ْضيو يُ وَصيش َ٘يَُتًإ وَسدَطشت ،بُسِاطتِ ٓاصاسّ
يُٙيُٕ نُطاِْ ًًًَُتُنُّ خَُ٘وَ ثًَِ دَدسيَت صٗس ٓاصاسّ صياتشَ يُوَّ نُ نُطاِْ
بًَطاُْ ثًَُِ دَدَٕ ،ثًَِ خ٘ػُ بًَطاُْ طًامن بهًَؼًَت و جُطتُّ ثاسضُ ثاسضُ بهات و
مبظىتًََِٓ ُْى نَُرتئ ٓاصاس بذسيَِ يُٙيُٕ ٖاو صَاُْنامنُوَ.
يُطٍَُ ُٓوَ َُٖىو ْاخ٘ػًًُّ َُٖبىو دَطت بُسداسّ خىيَٓذُْنُّ ُْدَبىوّ،
دَطتِ بُخىيَٓذٕ نشد و دوايٌ ُٓوَّ ن٘سطِ يُنَُِ صَاِْ تىسنًِ تُواو بشِياسَذا ب٘
ضاسَطُسنشدِْ نًَؼُناِْ َ٘يَُتِ خىيَٓذمن بطُسِيَُُوَ نىسدطتاُْ ثُػ٘ناوَنُّ
عريام ،يُٙيُنِ تش خىػهِ بُسدَواّ دَطىوت دايهُ نُّ دَطُسِيَتُوَ؟ ،صوو وَسَوَ
بريّ ت٘ دَنُّ ،ب٘يُ ْاوَّ نَ٘جاًْايُنِ طُسِاُْوَّ يُ ٖاوسِيًَُنِ وَسطشت ،بُ َّٙناتًَو
طُيؼتُُ تًَشًَٓاٍَ ُٖسضُْذَّ طُسِاّ ُٓو نَ٘جاًْايُّ ُْدٗصيًُوَ ٖاوسِيًَُنُّ ثًَذابىو،
ب٘يُ ْاضاس يُطٍَُ نَ٘جاًْايُنِ تش طُسِاَُوَ.
رياِْ َٔ َُٖىوّ ب٘تُ طىدفُ و سووداوّ صٗس طُيش بُطُسّ داٖاتىوَ و تُْٗا ب٘
ُٓوَّ ديَِ َٔ ثًًَُوَ تُْط ببًَتُٓ ،و ثاطُّ َٔ يُطُيَِ طُػتِ نشد دَبىوايُ ناتزًََش
دٍَ بُياِْ بطاتُ ػاسّ دياسبُنش ،بُ َّٙبُّٖ٘ ُٓوَّ َٔ يُ تًَشًَاْايَِ ػاسّ ُْٓكُس
نًََُو دوانُمت ثاطُنَُإ طضادسا و ْضيهُ يُى ناتزَري و ًْى وَطتائ ،ب٘يُ َٔ يُ
دياسبُنش بُ ثاطِ ناتزًََش دَ ساُْطُيؼتِ ْاضاس طُػتُنُّ يُطٍَُ ثاطًَهِ تش بُسَو
ُٖويًَش دَطت ثًَهشد.
يًَُْى ثاطُنُدا نضًَهِ بًِٓ صٗس طُسدمُِ ب٘ خٍ٘ سانًَؼا ،يُطُسَتا َٔ واَضاِْ
ُٓو نضُ يُ ًًًَُتِ نىسد ًًُْٓ ،رت َٔ صٗس طُيشّ ُٓوّ دَنشد دََطىوت قظُّ يُطٍَُ
بهُّ ياخىد ُْنُّٓ ،اخُس َٔ صٗس ػُسّ دَنُّ و ًٖض بًاْىيَهًؼِ ًُْ بُ٘ٓوَّ قظُ
يُطٍَُ ُٓو بهُّ.
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طُيشّ دَنشد ُٓو نضُ ًٖض نُطًَهِ يُطٍَُ ًُْ ،دََطىوت ضٕ٘ دَبًَت نًَضهِ
طُدمِ وَى ُٓوَ بُ تًُْا ٖاتبًَتُ ووَٙتِ تىسنًا ،بُُٖسذاٍَ ُٖسضُْذَّ دََىيظت
قظُّ يُطٍَُ بهُّ نُضِ ًٖض فشطُتًَهِ ُٓوَّ ب٘ ُْسَخظا.
دوايٌ ُٓوَّ طُيؼتًُٓ طٓىسّ ًَْىإ عريام و تىسنًا يُ ناتِ نْ٘رتِٗيَهشدِْ
ثاطُث٘ستُنامنإ نُوتًُٓ بُساَبُس يُنرتُٓ ،فظُسَ تىسنُنُ بُصَاِْ تىسنِ ضُْذ
ثشطًاسيَهِ يُو نضُنشد ُْيضاِْ وَ َّٙبذاتُوَ ،يُو ناتُدا ًَٓؽ طىومت ت٘ نىسديت؟.
بُيَِ َٔ نىسدّ.
صٗس ديَِ خ٘ػبىو بُوَّ نُوا نىسد دَسضىوًٓ ،رت نُ طُسِاَُوَ ًَْى ثاطُنُ
ضىوَُ ّٙثشطًِ ت٘ضِ دَنُيت يُ ووَٙتِ تىسنًا؟.
طىوتِ َٔ ب٘ خىيَٓذِْ َاطتُس ٖاتىوََُت ًَٓشًََٓ ،ظتا تُواوَهشدووَ دَطُسِيَُُوَ
عريام.
طىومت ثريٗصَ بًَت بُّٖ٘ ُٓوَّ صٗس ػُسَِ دَنشد صياتش قظُّ يُطُيَِ ُْنشد و
طُسِاَُوَ ػىيَِٓ داًْؼتِٓ خّ٘ و بريّ يُوَ دَنشدَوَ ضٕ٘ بتىامن ْاوًْؼاِْ
يًَىَسبطشّ ،يُو برينشدُْواُْ دابىو ،نضُنُ ٓاوَسِّ َِٓ دايُوَ ثشطًاسّ نشد ت٘ يُناَُ
ػاسّ تىسنًا دَخىيًَٓت؟.
ًَٓؽ ب٘ ُٓوَّ خّ٘ صياتش يًٌَ ْضيو بهَُُوَ ثشطًِ يُ تُى ت٘ نىسطًًُنِ بُتاٍَ
ُٖيُ بًَُُ ُٓوٖ؟.
طىوتِ بُيَِ...
ًَٓؽ ضىوَُ تًُْؽ ُٓو داًْؼتِ ُٖطتِ بُخ٘ػًُنِ صٗس دَنشد ،طىومت َٔ ْاوّ
حمُذ يُ ووَٙتِ يُ صاْهّ٘ ٓىيىداغ تىسنًاّ َاطتُس دَخىيَِٓ.
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ُٓويؽ طىوتِ ًَٓؽ ْاوّ طُْاسيايُ يُبُػِ باخضُّ طاوايإ َاطتُسّ يُ ػاسّ
ايعضيض يُ تىسنًا تُواونشد و ب٘ ناسّ بشِواْاَُنُ ٖاتبىوَُ تىسنًا.
طىومت ثريٗصت بًَت خ٘ػرايَبىوّ بُْاطًًٓت ،بُ َٔ َّٙصٗس طُسداِْ ن٘يًَزّ ًَٓىَّ
نشدووَ ب٘ضِ تّ٘ يُوَّ ُْبًًٓىَ؟.
طىوتِ َٔ ًَٓظتا يُْاو ن٘يًَز ناس ْانُّ بُيَهى ضىوَُتُ ًَْى وَصاسَ ُٓوَّ ب٘ َٔ صٗس
باػرتَ.
طىومت خ٘تإ باػرت دَصأْ بًُٖ َٔ َّٙض ذُص بُ ناسّ ًَْى وَصاسَت ْانُّ.
بُّٖ٘ ُٓوَّ ثاطُنُ ًَُُٓ يُ سيَطا نًََُو نًَؼُّ ُٖبىو ،سيَطا دوو ًَٖٓذَ دسيَز
بىويُوَ صٗس ذُصَذَنشد صياتش دسيزببًَتُوَ ب٘ ُٓوَّ بُباػِ ُٓو نضُ بٓاطِ ،ثًَِ طىوت
َٔ صٗس يُ عريام ْآًََُُوَ بُسيُوَّ بطُسِيَُُوَ ذُصدَنُّ ضاوّ ثًَت بًهُويَت ،ب٘
ُٓوَّ ثًَىَْذمياُْ ُٖبًَت رَاسَّ َ٘بايٌ و فُيظبىونُنُّ خّ٘ بَُٔ دا.
ناتًَهِ صٗسّ يُبُسدَطت ُْبىو يُعًَشم مبًََُُٓوَ ،تُْٗا دََىيظت ناسَناِْ
َ٘يَُتُنُّ تُواو بهُّ و دواتش بطُسِيَُُوَ ،يُبُس ُٓوَّ طُْاسيا يُ ًَْى وَسصاسَت ناسّ
دَنشد داواّ يُو نشد ياسَُتًِ بذات ،بُُٓ َّٙويؽ نُطًَهِ ُْدَْاطِ بتىاًَْت نًَؼُنُّ
َٔ ضاسَطُسبهاتًٓ ،رت صٗسّ َُْابىو بطُسِيَُُوَ تىسنًا داواّ يُ طُْاسيا نشد بًَتُ
ن٘يًَزّ ًَُُٓ ،بُ٘ٓوَّ بُس يُوَّ بطُسِيَُُوَ تىسنًا ُٓو ببًِٓ.
ْاَُيُنِ بّ٘ ْاسد طىومت َٔ يُن٘يًَزّ َُٓشِٗ دَطُسِيَُُوَ ووَٙتِ تىسنًا بُسيُوَّ
بطُسِيَُُوَ ذُصدَنُّ جاسيَهِ تش ت٘ ببًُُٓوَ.
طىوتِ صٗسباػُ ًَٓؽ ُٖس يُْاو وَصاسَمت ديََُُٙت.
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دوايٌ ٖاتِٓ ب٘ ن٘يًَز ْضيهُّ بًظت خىيُى ثًاطُيُنُإ بُيُنُوَ نشد و نًََُو
باطِ رياِْ خَ٘امنإ نشدُٓ ،وَّ ساطتِ بًَت ُٓو بًظت خىيُنُ يُدوايٌ َشدِْ دايهِ
خ٘ػرتئ بًظت خىيُنِ بىو بًبًِٓ.
بُسيُوَّ يُنرت جًَبًًََٗني طىومت ثشطًاسيَهِ ُٖيُ تىسَِْابًت؟.
طىوتِ فُسَىو...
طىومت ت٘ تَُُْت ضُْذ طايَُ
طىوتِ َٔ يُ طايَِ  2663يُدايو بىوّ َاْطِ طٌَ ُّٓ طاٍَ تَُُمن دَبًَتُ بًظت و
ػُؾ طاٍَ.
ديَِ صٗس خ٘ػبىو يُبُس ُٓوَّ بُ طايًََو يُ َٔ بضىونرت بىو َُُٓ ،دوائ قظُّ َٔ
بىو يُطٍَُ ُٓو طىوتِ َٔ دَبًَت بشِّٗ صٗس دسَْط نُوتىوّ.
طىومت صٗسباػُ ًَٓؽ ضُْذ ناتزًََشيَهِ َاوَ دَطُسِيَُُوَ تىسنًا ،بُ َّٙيُسيَطُّ
فُيظبىوَنُوَ ٓاطاَإ يُيُنرت دَبًَت.
دوايٌ بًِٓ طُْاسيا يُو سٗرَدا صٗس صياتش ُٓو نضُّ نُوتُ ًَْى دٍَ ،طىومت دوايٌ
طُسِاُْوَ ب٘ تىسنًا َُٖىو ػتًَهِ بُسِاطتِ ثًَذَيًََِ ،ثًَذَيًََِ نُ َٔ تّ٘ صٗس نُوت٘تُ
دٍَ ُٖس يُطٍَُ يُنُّ بًًِٓٓ ت٘ ُٖطت دَنُّ تّ٘ صٗس خ٘ؾ دَويَتُٓ ،طُس ت٘ ساصيبًت
ديَُُ داوات ،بُ َٔ َّٙضٕ٘ ثًٌَ بًًََِ ٓاخُس نُطًَهِ وَى َٔ ػُسَٔ ضٕ٘ دَتىاًَْت
ناسيَهِ يُو ج٘سَ بهات؟.
يُناتِ طُسِاُْوَّ ب٘ تىسنًا يُسيَطا ُٖسبريّ يُو نضُ دَنشدَوَ ،خىدايُ ُٖطت
دَنُّ صٗس ُٓو نضُّ خ٘ؾ دَويَت ْاتىامن ب٘ يُى ضشنُؾ يُ بريّ خَِ٘ دَسبهُّ.
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ُٖطت بُوَ دَنُّ ُٓويؽ ُْٖذيَو ط٘صّ ب٘ َٔ ُٖيُ ،دَبٌَ َٔ ُْٖذيَو ووسَ بذََُ
بُس خّ٘ و ُٖطتِ خَِ٘ ب٘ دَسبربُِّٖ ،طت بُوَ دَنُّ ُٓو نضُ دَبًَتُ ُٓو
فشيؼتُيُّ يُ دوايٌ دايهِ بُدوايذا دَطُسِاّ ،ب٘يُ ُٖسضًَْ٘و بًَت دَبًَت صياتش خَِ٘
يٌَ ْضيو بهَُُوَ و بتىامن طُسدمِ ُٓو ب٘  ّٙخّ٘ سابهًَؼِ.
ًٓرت ػُويَو قظُّ يُطٍَُ ُٓو دَسنشدُٓ ،و طىوتِ َٔ صٗس َاْذووّ بُياِْ دَواَِ
ُٖيُ دَبًَت بٓىّ ًَٓؽ طىومت صٗسباػُ ،ناتَِ ُٓو يُخُت َُْا دوايٌ ُٓوَّ َُٖىو
بىيَشٍ خّ٘ ن٘نشدَوَ و ْاَُيُنِ بٍ٘ ْىوطِ طىومت طُْاسيا َٔ تّ٘ صٗس خ٘ؾ دَويَت،
ب٘يُ ُٓطُس ساصيبًت نُ طُسِاَُوَ ديَُُ داواّ ت٘ ،يُناتُدا صٗس يُوَ دَتشطاّ ُٓو بًًََت
ُْخًَش ُٓو ػُوَ تاوَنى بُياِْ ًٖض خُو ُْضىويُ ضاوَنامن دَطىوت خىدايُ ُٖسضًَْ٘و
بًَت ُٓو نضُؾ َِٓ خ٘ؾ بىيَت َٔ ُٓوّ صٗس خ٘ؾ دَويَت ْاتىامن ًٖض يُ بريّ خَِ٘
دَسبهُّ ُٓطُس ُٓو طىوتِ ُْخًَش ُٓونات َٔ ضِ بهُّ؟ ،يُ تشطاًْؽ ُٓو سٗرَ تاوَنى
دََُو ًَٓىاسَ خُتِ ًٓٓتُسًَِْ ُْنشدَوَ.
ب٘ ًَٓىاسَنُّ بُتشغ و يُسصيَهِ صٗس خُتِ ًٓٓتُسًَْتِ نشدَوَ بًِٓ ْاَُيُنِ ُٓو
ٖاتىوَ َٔ دَبًَت برييُو بابُتُ بهَُُوَ و ُٓونات بشِِياسّ خّ٘ بذًَّٓ ،رت دوايٌ
برينشدُْوَيُنِ ضُْذ سٗرَّ ُٓو طىوتِ َٔ ساصيِ ػىو بُت٘ بهُّ.
ًَٓؽ ُٓو ناتُّ ثًٌَ طىومت تُواوّ ريامن ب٘ ُٓو سووْهشدَوَ ،طىومت ُٓواُّْ ب٘ تّ٘
باطهشدووَ تُواوّ رياِْ َُٓ ًَٓظتاؾ طُسبُطتِ يُوَّ نُ وَََُٙنُت بط٘سِيت ،بَُّٙ
دياسبىو ُٓويؽ َِٓ خ٘ؾ دَويظت ب٘يُ طىوتِ َٔ َُٖىو ػتًَهِ تّ٘ قبىيَُ.
ْضيهُّ َاْطًَو قظَُإ يُطٍَُ يُنرت دَنشد ،سٗريَو ثًَىَْذيِ ثًَىَنشد نُضِ صٗس بُ
طاسدّ وَ َِٓ ََِٙدايُوًََٓ ،ؽ طىومت طُْاسيا طًإ تّ٘ صٗس خ٘ؾ دَويَت ُٓطُس
دَصاًْت ػتًَو سيَطشدَبًَت ب٘ ُٓوَّ بُيُى بطُئ ُٓوا َٔ ُٖسطًض ْابًتُوَ ،بُ َّٙيًَت
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دَثاسِيَُُوَ َٔ عاػكِ خ٘ت َُنُ دواتش ب٘يُنرت ُْبني َٔ ،نُطًَهِ خ٘ؾ بىيَت ْاتىامن
بُ ٓاطاِْ يُبريّ بهُّ.
يُوناتُدا طُْاسيا طىوتِ ثًَىيظتُ نَُرت قظُ يُطٍَُ يُنرتّ بهُٕ.
ًَٓؽ طىومت ْاتىامن قظُ يُطٍَُ ت٘ ُْنُّ َُٖىو ػتًَهِ يًَذاوابهُ تُْٗا يُ قظُنشدٕ
يُطٍَُ خ٘ت بًَبُػِ َُنُ ،ت٘ دَتىاًْت قظُ يُطٍَُ َٔ ُْنُيت.
طىوتِ دَصاِْ ت٘ صٗس يُطُس ػت ثًَذاطشٍ دَنُيت َٔ نُ طىومت ْا واتا ْا.
ًَٓؽ طىومت صٗسباػُ تًَطُيؼتِ دوايٌ ُٓوَ خُتِ ًٓٓتُسًَْتِ داخظت و َُٖىو
ػتًَهِ  ّٙخّ٘ طشِيًُوََ ،اوَّ يُى ُٖفتُ ًٖض ثًَىَْذيًُنِ بُ طُْاسياوَ ُْنشد،
خُسيو بىو بُيُنحاس ُٓو يُبريبهُّ ،بُُٖ َّٙسناتًَو بريّ دَنُوتُوَ وَى ُٓوَ وابىو
خُدمُسيَو بُ ًَْى ديَُذا بضُقًَٓٔ.
ُٖسضًَْ٘و بىو خّ٘ سآًَٖا يُطُس ُٓوَّ قظُّ يُطٍَُ ُْنُّ ،دوايٌ ٖاوسِيًَُنِ
تىسنِ ُٖبىو ْاوّ سَمحإ بىو ،طُْاسيا ُٓو نىسَِّ دَْاطٌ يُبُس ُٓوَّ صٗس باطِ ُٓو
نىسِّ بّ٘ نشدبىو ،سٗريَو سَمحإ طىوتِ نضًَو ْاَُ بَ٘ٔ دًََْشيَت دَيًََت َٔ ٖاوسِيَِ
حمُذ ثًَبًٌََ ثًَىَْذيِ ثًَىَبهاتًَٓ ،ؽ ناتًَو طُيشّ نشد طُْاسيابىو ْاَُّ صٗسّ ب٘
ُٓوَ ٖاوسِيًَُّ ْاسدبىو صسٗيؽ ثاسِابىويُوَ رَاسَّ تىسنًاّ َٔ وَسبطشيَت.
يُوناتُوَ َٔ ثًَىَْذيِ ثًَىَنشد طىيَِ يًًَىو دَطشيا ،طىومت ضِ بىوَ طُْاسيا ب٘ضِ
دَطشيت َٔ ًٖض ػتًَهِ خشاثِ يُبُساَبُس ت٘دا نشدووَ؟.
طىوتِ ْا بُخىا ًٖض نًَؼُى يُت٘داًُْ نًَؼُ يُ َُٓ برييُوَ دَنَُُوَ ْاتىامن بٌَ ت٘
بزيَِ ْاتىامن قظُ يُطٍَُ ت٘ ُْنُّ ُٓو َاوَيُّ قظُّ يُطٍَُ ت٘ ُْنشدووَ صٗس ديَتُْط
بىوًّٓ ،رت يَُُودوا دََُويَت َُٖىو سٗريَو طىيَِ يُدَْطِ ت٘ بًَت.

//188

محمد تحسين حسين

طًاُْنُّ َُطشّ ًَٓؽ تّ٘ خ٘ؾ دَويَت دََُويَت ٖاوطُسطرييت يُطٍَُ بهُُّٓ ،وَ
بُيًََِٓ َُٓ ديًَٓابُ يُوَّ َٔ بُيًًَََٓو بذَّ دَيًطُيَُّٓ طُس ُٓطُس يُثًَٓاويؼذا مبشّ.
بَُؼًَىَيُ سٗر يُدوايٌ سٗر خ٘ػُويظتًُنَُإ صيادّ دَنشد ،سٗريَو ثًَىَْذّ
ثًَىَنشدّ طىوتِ ُٖوايًََهِ خ٘ػِ ب٘ت ُٖيُ ،بُو صوواُْ ديَُُ ػاسّ ايعضيض ُٓونات ت٘ؾ
وَسَ يُوَّ دَتىاْني يُنرت ببًٓني.
ًَٓؽ طىومت صٗسباػُ ًٖىايُمت ب٘تُ ُٓوَّ جاسيَهِ تش ت٘ ببًُُٓوَُٓ ،طُسضِ ثاسَٕ
ُْبىو ْاضاسا ضىوَُ ٖ ّٙاوسِيًَُنِ و ثاسَّ بُ قُسص يًَىَسطشت ب٘ ُٓوَّ طُفُسّ ُٓو
ػاسَّ ثًَبهُّ.
ػاسَنُّ َٔ صٗس يُو ػاسَّ ُٓو دووسبىو ،نُض تُْٗا ب٘ بًِٓ ُٓونُطُّ وَى سٗذِ
خ٘ػِ دَويَت ُٖرَدَ ناتزًََش يُ ًَْى ثاغ بىوّ تاوَنى طُيؼتُُ ُٓو ،صٗس دَتشطاّ
يُبُس ُٓوَّ ثًَؼرت ُٖسطًض يُطٍَُ ًٖض نضًَو نُْ٘ببىوَُوَ ،نُ ضاوّ بُ بًًِٓٓ ُٓوَ
نُوت يُػِ نُوتُ يُسصئ ،طُْاسيا طىوتِ ُٓو ضًتُ ب٘ وا دَيُسصَيت طُسَاتُ؟.
طىومت ُْخًَش َٔ يُثًَؼرت يُطُ ٍَ ًٖض نضًَو نُْ٘بىوَُتُوَ ،ب٘يُ نًََُو ػُسّ
دَنُّ ًٖض ًُْ نًََُهِ تش باػرت دَمب.
ُٓونات ديَِ صٗس خ٘ؾ بىو بريّ يُوَ دَنشدَوَ ًٓرت ريإ دَطتِ يُطُس ُٖيَطشتىوّ
جاسيَهِ تش ْاخ٘ػًًُناِْ خ٘يًِ ًْؼآْادات ،دََطىوت طُسنُوتىو بىوّ يُن٘تايٌ،
ُٓوَتا نُطًَهِ دٗصيًُوَ وَى دايهِ بّ٘ ب٘تُ فشيؼتُ ُٖس يُبريّ َٓذايُ ،طٌَ سٗر يُو
ػاسَ َاَُوَ يُو َاوَيُ ضُْذجاسيَو تىاًِْ ُٓو نُطُّ خ٘ػِ دَويَت بًبًِٓ،
َُْذَتىاِْ صٗس ُٓو ببًِٓ يُبُس ُٓوَّ دوو ٖاوسِيَِ ُٖبىو بُْاوَناِْ تاَاسا نُ خُيَهِ
فُيُطتني بىو يُطٍَُ نضًَهِ تشّ خُيَهِ ػاسّ طًًَُاِْ بىو بُْاوّ ٓاسيَض ،بُّٖ٘
ُٓواُْوَ َُْذَتىاِْ صٗس ضاوّ بُ طُْاسيا بهُويَت ،طُْاسيا يُوَ دَتشطا ُٓوإ بُو
ثًَىَْذيًُّ ًَُُٓ بضأُْٓ ،طُسضِ دايهِ طُْاسياؾ بُو ثًَىَْذيًُّ ًَُُٓ ٓاطاداسبىو.
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ًٓرت ناتِ ُٓوَ ٖات َٔ ػاسّ ايعضيض بُجًَبًًََِٗ بطُسِيَُُوَ ػاسَنُّ خُّٖ٘ ،سطًض
ُٓو سٗرَ يُبريْانُّ نُ يُطٍَُ طُْاسيا ب٘ تًَشًَٓاٍَ ضىوّ ،بُسيُوَّ ُٓو ثاطُّ يُطُيَِ
دَطُ ٍسيَُُوَ ناتِ دَسضىوِْ بًَت ،طُيتؼًُٓ ْاو تًَشًَٓايَِ ػاسّ ايعضيض ،بًًِٓ طُْاسيا
ديَِ صٗس تُْط بىو ُٖسدَيطىوت تىخىا ضٕ٘ دَتىاًْت َٔ بُجًَبًًََٗت؟.
ًَٓؽ دََطىوت ْاضاسّ ُٖسدَبًَت بطُسِيَُُوَ بُّٖ٘ خىيَٓذُْنُّ ًٖضِ َُْاوَ
تُواو بهُّ خًَشادَطُسِيَُُوَ و دميُ داواّ ت٘.
ناتَِ طُْاسيا بًِٓ ُٓو ثاطُّ نُ دَبًَت يُطُيَِ بطُسِيَُُوَ ٖات دَطتِ بُطشياْهشد
َِٓ يُباوَػهشد طىوتِ تىخىا حمُذ يُبُس ديَِ َٔ صٗس صوو وَسَوَ.
طىومت طًاُْ ُٓو حمُذَّ ت٘ دَيٓاطًت ًٖض ناتًَو بُيًََِٓ خّ٘ ْاػهًًََٓت ،طُْاسيا
بُج٘سيَو دَطشيا وَى بًًََت جاسيَهِ تش يُنرت ْابًًُٓوَ ،دَيطىوت ت٘ صٗس ديَشَم دياسيت
ضٕ٘ دَتىاِْ بُبٌَ طشيإ َٔ بُجًَبًًًََٗت.
ًَٓؽ يُْاخُوَ دَطىوتاّ بُ َّٙب٘ ُٓوَّ ُٖسضًَْ٘و بىوَ ديَِ ُٓو تُْط ُْنُّ
دامن بُخّ٘ داطشت.
بُُٖس ذاٍَ سٗر يُ دوايٌ سٗر صياتش يُنرتَإ خ٘ؾ دَويظت ،تاطُيؼتُ ُٓو سادَيُّ
ُٓطُس سٗريَو قظَُإ يُطٍَُ يُنرت ُْنشدبا ،ب٘ سٗرّ دواتش بُطشياُْوَ قظَُإ يُطٍَُ
يُنرت دَسنشد ،يُبريَُ ُٓو سٗرَّ نُ ُْخ٘ؾ بىوّ َُْذَتىاِْ وَْ ََِٙاَُناِْ ُٓو
بذََُوَْ ،اَُيُنِ ْاسد ْىوطٌ بىوّ يًَت دَثاسِيَُُوَ وَ ََِٙبذَوَ َٔ ضِ بهُّ نُغ
ًُْ ُٖوايَِ تّ٘ ثًَبذات.
ًَٓؽ يُُْخ٘ػداُْ نُوتبىوّ َُْذَتىاِْ وَ ََِٙبذََُوَ ،بُ َّٙناتَِ ُٓو ْاَُّ
بِٓ فشًََظهُناِْ ضاوّ ٖاتُ خىاسَوَ ،طىومت خىدايُ صٗس طىثاغ نُطًَهت ثًَذاّ وَى
دايهِ فشيؼتُيُ ،خًَشا بُبٌَ ُٓوَّ طىٍَ بذََُ قظُناِْ دنت٘س خّ٘ ناْىوُْنُّ
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دَطتِ يًَهشدَوَ و وَ ًََِٙدايُوَ خىيَِٓ ػىيَِٓ ناْىوُْنُ دَسِرايُ طُس َ٘بايًُنُّ
بًَُٖٓ َّٙذَ ُٓوّ خ٘ؾ دَويظت وَى بًًََت ًٖض ٓاصاسيَهِ ًُْ دَطتِ يُْىوطني
ُٖيَُٓطشت.
طُْاسيا طىوتِ ُٓو ب٘ضِ وَْ َِٙادَيتُوَ خ٘ ًٖض ػتًَو ُْبىوَ؟.
ُٖسطًض َُْذَويظت ديَِ تُْط بهُّ طىومت ًٖض ًُْ طًاُْنُّ؟.
طىوتِ دَصامن ػتًَو بىوَ ب٘يُ وََٓ ََِٙت ُْدَدايُوَ ،يُبُس ديَِ دايهت ثًَِ بًٌََ
نُضِ بىوَ؟.
طىومت ًٖض ًُْ تُْٗا نٌََُ ُْخ٘ؾ بىو.
تُواو يُ قظُنُّ ُْبىوَُوَ طُْاسيا دَطتِ بُطشياًَْو نشد ،تُْاُْت ًَٓؽ خ٘
ثًَُٓطشدسا يُطٍَُ ُٓو دَطتِ بُ طشياْهشد.
خ٘ػُويظتًُنَُإ سٗر يُ دوايٌ سٗر صياديذَنشد ،تاوَنى ناتِ ُٓوَٖات َٔ
بطُسِيَُُوَ َٔ ،و ُٓو ضشنُناِْ ريامنإ دَرَاس ب٘ ُٓوَّ بطُئ بُيُنرت ،ثًَىَْذيِ بُ
طُْاسيا نشد طىومت ُٖوايًَهِ صٗس خ٘ػِ ب٘ت ُٖيُ ،سٗرّ ُٖيِٓ ثًًتِ ثاغ دَسبشِّ
سٗرّ ػَُُ دَطُسِيَُُوَ عريام.
ُٓو طىوتِ ُّٓ ب٘ضِ بُ تُياسَ ْايَتُوَ؟ ،بُ ثاغ صٗس َاْذوو دَبًت.
طىومت َٔ يُ طىاسبىوِْ تُياسَ صٗس دَتشطِ ،يُبُس ُٓوَّ َُُْدويظت بضاًَْت ثاسَّ
ُٓوَّ ًُْ ثًًتِ تُياسَ بهشِّ.
طىوتِ ُْخًَش باوَسِت ثًَٓانُّ دَصامن ثاسَّ ُٓوَت ًُْ بُ تُياسَ بًَتُوَ.
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طىومت ُٓوَّ ساطتِ بًَت ُٖسوايُ،ت٘ ًٖض ديَِ خ٘ت تُْط َُنُ َٔ ساٖاتىوّ يُوَّ
يُ ريإ بُ ٓاصاسَوَ بزيِ ب٘يُ ُٓوَ ُٖس ٓاصاس ًُْ يُبُس ُٓوَّ نُ ٖامتُوَ ًٓرت َٔ و ت٘
دَطُئ بُيُنرت.
سٗريَو دوايٌ ُٓوَ ْاَُيُنِ يُ طُْاسياوَ ب٘ ٖات طىوتِ ُٓوَ ثاسَّ تُياسَّ ب٘
داويت ت٘ بُ تُياسَ بطُسِيَىَ عريام.
ًَٓؽ صٗسّ ثًَٓاخ٘ؾ بىو ،طىومت ب٘ضِ ناسّ ٓاوات نشدووَ ًَٓظتا ضُْذ سٗرّ تش
جُرُْ ثًَىيظت بُ ثاسَ دَبًَت؟.
طُْاسيا طىوتِ ػتًَهِ تاوَنى ًَٓظتا يًَت ػاسدٗتُوَ ثُميإ بذَ نُ يًَِ تىسَِْابًت
نُثًَت بًًََِ.
طىومت ضٕ٘ بُيًََٓت ثًَبذَّ نُ ُْصامن ػتُنُ ضًُ؟.
ُٓو دَيضاِْ نُ َٔ ثُميإ بذَّ ًٖض ناتًَو ثاػطُص ْامبُوَ ،طىوتِ تاوَنى ثُميإ
ُْدَيت ثًَت ْايًََِ.
طىومت َٔ ُٖس يُو ناتُّ خ٘ػُويظتِ تّ٘ نُوت٘تُ ديَُوَ ثُميامن داوَ ًٖض ناتًَو
يًَت صوويشُْمب.
طىوتِ ت٘ ًٖض خَُِ ثاسَت ُْبًَت ًَُُٓ صٗس دَويََُُْذئُٓ ،طُس ُٓو دَواَُّ
دَيهُّ تُْٗا ب٘ خ٘ػِ خَُ٘ ُْوَى ب٘ ثاسَ.
دوايٌ ُٓوَّ طىيَِ يُو قظُيُ بىو ديَِ صٗس تُْط بىو صٗس دَتشطاّ ُٓو
دَويََُُْذيًُّ ُٓوإ نًَؼُ ب٘ َٔ دسوطت بهات ،بريّ يُوَ دَنشدَوَ سَْطُ ٖ٘ناسيَو
دسوطت ببًَت و ثُػًُإ ببًَتُوَُٖ ،سضًَْ٘و بىو دامن بُخّ٘ داطشت و ديَتُْطٌ خّ٘
ًْؼإ ُْدا ُْنا ُٓويؽ ديَِ تُْط بًَت.
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دوايٌ طُسِاُْوَ ُٖسدوونُإ ضاوَسِاِْ ُٓوََإ دَنشد جُرٕ تُواو ببًَت و بَ٘إ
ببًَتُ دوو جُرٕ ،دوو سٗر َابىو ب٘ جُرٕ طىومت طُْاسيا دََُويَت بتبًِٓ ،طىوتِ ُْخًَش
يُنُّ سٗرّ جُرٕ ديَِ ت٘ دَبًِٓ ،طىومت صٗسباػُ ُٖسطًض ْاتىامن ديَِ ت٘ بؼهًَِٓ ت٘
ضًت ثًَباػُ با ُٖسوا بًَت.
يُدوايٌ َشدِْ دايهِ ًٖض جُرًَْهِ َٔ خ٘ؾ ُْبىو ،بُُٓ َّٙو جُرُْ بُّٖ٘ ُٓوَّ
فشيؼتُيُنِ وَى دايهِ ٖات٘تُ ريامنُوَ صٗس ديَِ خ٘ؾ بىوُٓ ،و سٗرَ بُياًًُْ صووَنُّ
ُٖيَظاّ و خّ٘ صٗس جىإ نشدُٓ ،و جًُّ يُ بُس نشد نُ طُْاسيا بّ٘ نشِيبىوّ.
َٔ بًَٔاطا يُوَّ نُ ْابًَت ديَِ خ٘ؾ بًَتُٓ ،طُس ديَِ خ٘ؾ بًَت دَبًَت خًَشا
ْاخ٘ػًًُى بُدوايذا بًَت ،واَذَصاِْ ًٓرت ضاسَْىوغ دَطتِ يُطُسّ ُٖيَطشتىوَ
بُصَيٌ بَُٔ ديَتُوَ ًٖضِ تش ٓاصاسّ ْادات َٔ ،ضِ بضامن ُٓو جاسَ ريإ ث ِْٚن٘تايٌ
خّ٘ ب٘ داْاوّ دَيُويَت بُ تُواوَتِ َُٖىو ًٖىا و ٓاواتُنامن يُ ريَش طٌَ بًَٓت.
يُو سٗرَ ُٖس ضاوَسِواِْ ُٓوَ بىوّ طُْاسيا ثًَىَْذيِ ثًَىَبهات ،بُيُنُوَ بضًُٓ
دَسَوَ ُٓو ضاوَسِواُْيًُّ َٔ صٗسّ نًَؼا ًٖض ُٖوايًََو يُ طُْاسيا ُْبىو ،تُْاُْت
جُرُْ ثريٗرَػِ يًَُٓنشدّ صٗس تشطاّ يُوَّ ػتًَو بىوبًَت ،بُ َّٙوَى َُٖىو جاسيَو
َُْذَويظت ريإ بضاًَْت َٔ ٙواصّ خّ٘ بُ بًَُٖضّ ًْؼاْذَدا و دََطىوت سَْطُ
ًَىاًْإ ُٖبًَت ،ب٘يُ طًاُْنُّ ٓاطاّ يُو نُطُ ًُْ نُ خُسيهُ ب٘ ُٖوايًََهِ ُٓو وَى
ثؼهّ٘ ٓاطش طشِدَطشيَت.
نات صٗس دَسْطِ نشد َُْىتىاِْ صياتش خّ٘ سابطشّ ْاَُيُنِ بّ٘ ْاسد طىومت َٔ ُٖس
ضاَوسِواِْ ت٘بىوّ طًاُْنُّ ب٘ضِ ُْٖاتًتَ ،اوَيُنِ صٗسّ ثًَضىو ًٖض وًََََٙهِ َِٓ
ُْدايُوََ ،ايَِ ُٓوامن ثًَُٓدَصاِْ َُْذَصاِْ ضِ بهُّْ ،اضاس ْاَُيُنِ تشّ ْاسد بّ٘
طىومت يًَت دَثاسِيَُُوَ طُْاسيت طًإ ضِ بىوَ ب٘ضِ وَْ َّٙادَيتُوَ؟.
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ُٖسنُ صاًِْ ْاَُيُنِ ْاسدَوَ طىوتِ َاَ٘طتا حمُذ َُٖىو ػتًَو ن٘تايِ ٖاتىوَ،
َٔ و ت٘ ب٘يُنرت ْابني.
ناتَِ ضاوّ بُ ْاَُّ ُٓو نُوت ًٖض قظُّ ثًَُٓنشا فشًََظو يُ ضاوَنامن ٖاتُ
خىاسَوَ و سَْطِ صَسد ُٖيَطُسِا ،نُ ضٓاسّ خىػهِ بُ باسوودٗخُوَ َِٓ بًِٓ دَطتِ
نشد بُطشيإ طىوتِ ضِ بىوَ؟ ،ب٘ واسَِْطت صَسد ُٖيَطُسِاوَ؟.
َُْتىاِْ ًٖض وَ ََِٙبذََُوَ تُْٗا ُٓوَ ُْبًَت طىيَِ يُوَ بىو دَطشيا و ٖاواسّ
دَنشد باونُ حمُذ ُْخ٘ػُ طُياسَنُ ٓاَادَ بهُ بًبُيُٓ ُْخ٘ػداُْ.
يُبريَُ طَِ سٗر يُ ُْخ٘ػداُْ َاَُوَ ،يُناتُدا يُطُس ُٓو باسوودٗخُّ خَُ٘وَ
دََىيظت قظُ يُطٍَُ طُْاسيا بهَُُّْ ،ذَصاِْ ض ٖ٘ناسيَو سيَطشبىوَ يُوَّ واص ئَُ
بًًََٗٓت ،ب٘يُ جاسيَهِ تش ثًَىَْذيِ ثًَىَنشدَوَ ب٘ ُٓوَّ يُ ٖ٘ناسَنُّ بضامن.
طُْاسيا طىوتِ بُئًََ بذَ َُٖىو ػتُناِْ َٔ يُ ّٙخ٘ت بظشِيتُوَ ُٓونات ثًَت
دَيًََِ ب٘ضِ ْاتىاًِْ ب٘ يُنرت ببني.
ًَٓؽ طىومت َُٖىويِ سَػهشدٗتُوَ ،ديَِ سيَطُّ ثًَٓادات َٔ ًٖض ناسيَهِ خشاث
يُطٍَُ ت٘ بهُّ.
بُ ثًَهُيُٓوَ طىوتِ َٔ ْاتىامن يُطٍَُ ت٘ ٖاوطُسطريّ بهُّ يُبُس ُٓوَّ باونِ
سيَطُّ ْادات ،دَيًََت دَبًَت ػىو بُنىسِّ َاَِ خ٘ت بهُيت.
ًَٓؽ طىومت ُّٓ بُيًََُٓناِْ ت٘ ضِ يًَذيَت ُْتذَطىوت َٔ بٌَ ت٘ ْاريِ ،طىيَبطشَ َٔ
بٌَ ت٘ ْاريِ دََشّ.
طىوتِ ت٘ يُطٍَُ ُٓو باسوودٗخُ ساديَت ًٖض خُّ َُخ٘ ،بُ َّٙبُئًََ بذَ ُٓطُس َٔ
ػىوّ نشد ت٘ ٌَٖ ناسيَهِ خشاث ُْنُيت.

//194

محمد تحسين حسين

ًَٓؽ طىومت طُْاسيا ت٘ تُْٗا ديَت ب٘ ُٓوَ تُْط بىوَ ًًََُِْٖ ت٘ ًََشد بهُيت و
ت٘يَُّ خّ٘ بهَُُوَ طىٍَ بطشَ َٔ ُْ بُبٌَ ت٘ دَتىامن بزّ ُْ دَتىامن واصت يًَبًَِٗٓ،
ُّٓ ُْتذَطىوت حمُذ ُٓطُس ًَٓؽ طىومت واصّ يًَبًَُٗٓ ُٓوا ت٘ باوَسِّ ثًَُُنُ ُّٓ
ًَٓظتا ضِ سوويذاوَ؟ ،يُبريتُ يُنُّ سٗر ضًت ثًَطىومت طىوتت حمُذ ُٓطُس بًًََِ يُ ًَْىإ
َٔ خىيَٓذُْنُت ناََُإ ُٖيَذَبزيَشيت َٔ طىومت ُٓوَ ثشطًاسيَهِ صٗس قىسطُ ناتِ
خّ٘ بًَت َٔ وَََٙت دَدََُوَ َٔ ًَٓظتا ٓاَادَبُ يُ ثًَٓاوّ ت٘ واص يُ خىيَٓذٕ بًَِٗٓ و
ُْطُسِيَُُوَ تىسنًا ،طُْاسيا طًإ طُس ت٘ ساصّ بًت َٔ تاوَنى يُ رياْذا َاوّ ضاوَسِيٌَ
ت٘ دَنُّ دَ ت٘ؾ نًََُو ديَت ُْسّ بًَت بُساَبُسّ.
طىوتِ َُٖ َٔ ّٙىو ػتًَو تُواو بىوًَٖ ،ض ضاوَسِواِْ َٔ َُنُ وابضامن ت٘ ُٓقًت
صٗس تُواو ًُْ نُطًَو بَُٔ بًًََت تّ٘ ْاويَت َٔ ُْى ُٖس ْاَُويَت بُيَهى جاسيَهِ تش
ْاَُويَت ُٓو ُٖس ببًُُٓوَ.

ٓاخُس َٔ تّ٘ صٗس خ٘ؾ دَويَت يُبريتُ دََطىوت َٔ نُطًَهِ خ٘ؾ بىويَت ْاتىامن
يُبريّ بهُّ ْابًَت بضامن ٖ٘ناسّ واصًَٖٓاْت ئَُ ضًُ؟.
طىوتِ بُطُ ًٓرت حمُذ َٔ بًُٖض ػًَىَيُى تّ٘ يُبري َُْاوَ ُٓو ناساُّْ يُطُ ٍَ
تَ٘هشدووٕ سووداويَو بىو تًَجُسُِّٓ ،وَ دايهِ يُتًُْؼتُُ ُٓويؽ دَيُويَت قظُت يُطٍَُ
بهات.
دايهِ طىوتِ دَصاِْ ت٘ صٗس ثًَذاطشّ يُطُس ػت دَنُيت ُٓطُس طُْاسيا خ٘ػِ
ساصيبًَت ْاًًََِٖ ُٓو ػىو بُت٘بهات ،ب٘يُ يُبُس ط٘سِّ دايهت واص يُو نضُّ َٔ بًَُٗٓ.

طُْاسيا يًَُْىاُْ فشيؼتُبىوٕ و ػُيتإ بىوْذا 193//

يُوناتُدا تاوَنى َٔ وويظتِ ب٘ ُٓو بُدياسغُّ َٔ نُطًَهِ باؾ و ضانِ خَِ٘
يُبرينشد نُ َٔ نًَِ ،طىومت ٓاخُس َٔ ض طىْاًَٖهِ نشدووَ ْاصامن ب٘ضِ ًَٓىَ وادَنُٕ
تُْٗا دََُويَت بضامن ب٘ضِ ْابًَت يُطٍَُ َٔ ٖاوطُسطريّ بهات.
طُْاسيا طىوتِ َٔ ْاتىامن خضَُتِ َايَِ ًَٓىَ بهُّ ب٘يُ بُدوايٌ نُطًَهِ تش بهُوَ،
َٔ ت٘ ب٘يُنرت ْابني.
دوايٌ ُٓوَ تُيُفُْ٘نُّ داخظت و ًٖضِ تش َُْتىاِْ ثًَىَْذّ ثًَىَبهَُُوَ،
ْاضاس صٗس يُ رياِْ خّ٘ بًَضاسبىوّ َُٖىو سٗريَو بريّ يُو نضُ دَنشدَوَ ،وويظتِ خّ٘
بهىرّ و يُ دَطت ٓاصاسَنإ سصطاسّ بًَت ،بُ َّٙبريّ يُوَ نشدَوَ ُٓونات دووًْاؾ وَى
طُْاسيا بُثًَهًُُْٓوَ دَيًََت َٔ بُطُس ت٘ دا طُسنُومت.
ًٓرت ُٓوَّ يُ رياْذا بًِٓ بّ٘ دَسنُوت ضٕ٘ ثؼًًُ سَػُنإ بُ دَطُُٕ عاػكِ
َشٗظ دَبٔ ثًَىَْذيإ يُطٍَُ َشظ دَبًَتَ ،شٗظُ د ٍَ سَػُناًْؽ ُٖسوإ ُٓطُسضِ
عاػكًؽ بٔ وَى ثؼًًُ طجًَُيًإ ُٖس يُطٍَُ دًًََََٓت.
بّ٘ دَسنُوت يُو دووًْايُ ُٖسضُْذَ بطُسِيَِ نُطًَو ْادٗصَُوَ وَى دايهِ َِٓ بُبٌَ
بُساَبُس خ٘ؾ بىيَت ،يُدووًْادا تُْٗا خ٘ػُويظتِ دايو خ٘ػُويظتًًُنِ ُْط٘سَِ ب٘
خ٘ػُويظتِ دايو ُْياطايُنِ فًضيايٌ ُْ ياطايُنِ َامتاتًو ُٖيُ ػًهاسّ بهات،
جطُيُوَّ نُطًَو ُْبىو يُو تاقًهشدُْوَيُ دَسبضًَت سووّ ساطتُقًُّٓ صٗس نُطًؼِ
ب٘ بُدياسَنُوتُٓ ،و نُطُّ دَيطىوت ٓاصاسّ سٗيؼتِٓ دايهت نُّ دَنَُُوَ دٗسّ
نشد ،تُْاُْت ُْيتىاِْ يُضُْذ َاْطًَو صياتش بُسطُّ باغ نشدِْ ُٓو ٓاصاساُْ بطشيَت نُ
َٔ ضُػتىوَُ جا ضٕ٘ دَتىاًَْت يُطٍَُ َٔ ببًَتُ ُٖيَطشّ ٓاصاسَنإ.
ًٓرت ريإ وايُ ُٖسناتًَو باطِ َشدِْ خّ٘ يُ ّٙخ٘ػُويظتُنُّ دَنشد دَطتِ
بُطشيإ دَنشد و دَيطىوت َُسطِ ثًَؽ َُسطت نُويَت جاسيَهِ تش باغ يُ َشدٕ ُْنٍُ،
نُضِ ناتَِ يُ َٔ جًابىويُوَ خّ٘ دووعاّ ُٓوَّ يًَذَنشدّ مبشّ ُْوَى ببُُ ٖ٘ناسّ
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نًَؼُيُى ب٘ ُٓوُٓ ،وَ ياطايٌ رياُْ ثًَىَْذّ بُ ط٘سِاِْ َشٗظُناُْوَ ًُْ صٗسيَهِ وَى
َٔ ٖاتىوٕ و سٗيؼتىوٕ يُ ياطاّ َشٗظُنإ يُ ػهاْذٕ صياتش ًٖضِ تش ُْبىوَ.
َٔ يُطٍَُ ُٓودا خُيايَِ رياًَْهِ دَنشد نُ يُسٗرَ طُسَُناِْ ٖاويٓذا يُ ثاٍَ يُنرت
بني و دَطتُإ يُ ًَِ يُنرت ٓاَْٙذبًَتُٓ ،ونات يُطٍَُ دَْطِ جشيىَ جشيىّ خ٘ػِ
ض٘يُنُنإ نُ يُ ثُدمُسَّ رووسَنَُإ ديَُٓ رووسَ و يُطٍَُ ووتُ جىإ خ٘ػُناِْ
ت٘ تًَهٍَُ دَبٔ ُٖطتًَهِ صٗس طاسدّ خ٘ؾ ب٘ َٔ دسوطت دَنُٕ ُْى ُٖسجُطتُّ
بُيَهى بطشَ سٗح و ُْٖاويؼِ يُطُيَِ فًَٓو دَبًَتُوَ ،بُ َّٙيُطٍَُ ُٓو َُٖىو خُيايَُّ
خ٘ػُويظتًُنُّ ُٓو ب٘ َِٓ دسوطت نشد بُسِٗيؼتِٓ بٌَ ّٖ٘ دٗصَخًَهِ ب٘ دسوطت
نشدّ نُ طشِناَُنإ يُ ضاو دٗصَخُنُّ ُٓو ٖاوػًَىَّ جَُظُسَ بُطتُيَُنُنأْ،
ُٓطُسضِ دٗصَخِ ت٘ ٓاطشيَهِ ساطتُقًُٓ ًُْ َٔ بُ جاسيَو بىطىوتًًََٓت و يُ ن٘يَِ
خَُُنامن بهاتُوَ ،نُضِ يُ ًَْى ُٓو دٗصَخُّ ت٘ َُٖىو سٗريَو وَى عُبذيَهِ
طُسيًَؼًَىاو دَطىوتًَِ و َُٖىو سٗريَو يُطٍَُ َشدٕ دَطت يَُ ًَُُْٚتاوَنى يُ ػُوَ
دسيَزَناِْ صطتإ خ٘س تشوطهِ خّ٘ بُدياس دَخاتُٓ ،وناتًؽ َشدٕ وَى ت٘ بًَىَفا
دَسدَضًَت و بُبٌَ ًٖض ٖ٘يُى و بًاْىيَو دَسِوات و بُجًَِ دًًًََََٖتُٓ ،ويؽ وَى ت٘
دَصاًَْت ُٓطُس يُى بًاْىوّ سٗيؼتِٓ ُٖبًَت َٔ ًٖض ٓاصاسيَو ْانًَؼِ.
طُْاسيا ُٓو نضُ بىو وَى فشيؼتُيُى ٖاتُ ًَْى ريامنُوَ ،بُ َّٙوَى ػُيتاًَْو يُ ًَْى
ريامن دَسضىوٖ ،اواسّ دَسنشد خىدايُ ْاصامن ب٘ضِ ُٖسضٌ نُطًَهِ خ٘ؾ بىويَت دَبًَت
يُدَطتِ بذَّ ًٓرت يَُُودوا تُْٗا سٗذِ خّ٘ خ٘ؾ دَويَت ب٘ ُٓوَّ ُٓويؽ يُدَطت
بذَّ.
ضِْ٘ ب٘ دَضىو ُٖسوا دَسضىو ،يُبُس ُٓوَّ دوايٌ طُسِاُْوَّ ب٘ تىسنًا بُّٖ٘
برينشدُْوَيُنِ صٗسّ يُ طُْاسيا ُٖطتِ دَنشد ديَِ صٗس رإ دَنات ،ب٘يُ ْاضاس ضىوَُ
 ّٙدنت٘س دوايٌ ثؼهًًَٓٓهِ صٗس دنت٘س طىوتِ ت٘ بُّٖ٘ صٗس خُخمىاسدُْوَ ديَت
تىوػِ ُْخ٘ػًًُى بىوَ ًٖض ضاسَطُسيَهِ يُطُس سووّ صَوّ ًَُْ ،اوَيُنِ صٗست
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يُرياْذا َُْاوًَٓ ،رت طُْاسيا بُّٖ٘ ت٘وَ َُسطِ ْاطِ ُٖس ب٘يُ َُسطًؼِ خ٘ؾ
دَويَت.
يُوناتُدا َٔ ًٖض بريّ يُخّ٘ ُْنشدوَ خًَشا بريّ يُ خًَضاُْنُّ نشدَوَ نُ دوايٌ َٔ
نٌَ ياسَُتًُنِ خًَضاُْنُّ دَدات ،يُناتُدا َٔ ًَٖٓذ بريّ يُ خًَضاُْنُّ دَنشدَوَ بريّ
يُ ُْخ٘ػًًُنُّ ُْدَنشدَوَ ُّٓ ،خىػهُ بضىنُنُّ يُدوايٌ َٔ بُنٌَ بًًََت دايهُ،
باونُ ثريَنُّ ضٕ٘ بتىاًَْت خُسجِ َايَُوَ دَسبهاتُٓ ،و ٓافشَتُّ وَفشيؼتُ ٖاتُ
ًَْى ريامنُوَ تُْٗا رياِْ َِٓ يُْاو ُْبشد رياِْ يُى خًَضاِْ يُْاو بشد.
يُطٍَُ َُٖىو ُٓو نًَؼاُّْ سووبُسِووّ ب٘تُوَ ُٖسطًض ض٘ى ب٘ ريإ داْادَّ ،سيَطُ
ْادَّ ريإ بُنُوتِٓ َٔ بًَتُ قاقاّ ثًَهُْني ،طُسْاسيا ُٖسضُْذَ ٓاصاسّ صٗسّ داّ
يُطٍَُ ُٓوَػذا َُْذَتىاِْ دوعاٍ خشاثِ يًَبهُّ ،تُْٗا ُٓوَ ُْبًَت دََطىوت رياِْ َٔ
يُ دوايٌ ت٘ ضُْ٘ رياِْ ُٓويؽ ُٖسوَى َِٓ يًَبًَت ،صٗس صياتش َُْتىاِْ يُ ووَٙتِ تىسنًا
مبًَُُٓوَ دنت٘س َاوَيُنِ صٗسّ ب٘ داُْْاوّ ،يُبُس ُٓوَ طُسِاَُوَ عريام ب٘ ُٓوَّ
ُٖسضِ ُْبًَت يُ ًَْى خًَضاُْنُّ خَ٘ذا مبشّ ،بُسيُوَّ سٗح يُطًامن دَسبضًَت جاسيَهِ
تش ُٓوإ ببًُُٓوَ.
سٗر يُدوايٌ سٗر ُٖطتِ بُٙواصّ صياتش ْاخ٘ػرت دَنشد ،ب٘يُ بشِياسَذا بُسيُوَّ مبشّ
ُٓو سَٗاُْ بٓىومسُوَ ،يُناتِ ْىوطًُٓوَّ سَٗاُْ صٗس ُٖطتِ بُ بًَتىاْايٌ دَنشد ،صٗس
بريّ طُْاسيا دَنُّ يُطٍَُ ُٓوَّ ُٓو ٓاصاسيَهِ صٗسّ َِٓ داوَ ،بُُٖ َّٙطت دَنُّ
تاوَنى ًَٓظتا ُٓوّ ُٖس خ٘ؾ دَوًٍََٖٓ ،ذَّ ويَُٓناِْ ُٓو ٓاصاسّ دَدات ًٖض
ووػُيُنِ ُٓو ًَٖٓذَ ٓاصاسّ ُْداوّ َٔ يُػُو تاوَنى بُياِْ قظُّ يُطٍَُ ويَُٓناِْ
دَنُّ ُٓوإ بُبًَذَْطِ ٓاصاسّ دَدَٕ ،يُٙيُنِ تش ُْخ٘ػًًُنُّ ثُيتا ثُيتا ٙواص و
بًًََٗضّ دَنات ،دَصامن ريإ دَيُويَت بُ ض٘نِ دابذات و ثًَِ ثًَبهًَُْت ،يُبُس ُٓوَ
دََطىوت دَبًَت بُسيُوَّ مبشّ يُ داخِ ُٓو بُ ثًَهًُُْٓوَ بشِّٗ.
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باسوودٗخِ تا دَٖات خشاثرت دَبىو ًٖض بريّ يُ ُْخ٘ػًُنُّ ُْدَنشدَوَ تُْٗا بريّ
يُ ّٙخًَضاُْنُّ و طُْاسيا بىو ،يُوناتُدا ثىوسّ ػُوئ ٖاتُ َايَِ ًَُُٓ و ضاوّ بَُٔ
نُوت طىوتِ حمُذ ُٓوَ بّ٘ سَْطت وا ط٘سِاوَ دَصامن ُٖسبري يُو نضُ دَيهُيتُوًَٓ ،رت
ُٓو نضُ يُبري بهُ ُٓطُس ُٓو تّ٘ بُسِاطتِ خ٘ؾ بىيظتايُ ُٓوا ُٖسطًض تٍ٘
بُجًَُٓدًََٖؼت.
ًٖض ػتًَهًَت ًَٖٓذَ ديَِ تُْط ُْدَنشدّ تُْٗا ُٓو قظُيُ ُْبًَت دَياْطىوت ُٓطُس
ُٓو نضُ تّ٘ بُسِاطتِ خ٘ؾ بىيظتايُ ُْيذَتىاِْ ت٘ بُجًَبًًًَََٗت ،طىومت ٓاخُس ثىوسَّ
ضٕ٘ ػتِ وادَبًَت َشٗظُنإ بُدسٗ يُنرتيإ خ٘ؾ بىويَت.
طىوتِ نىسِّ ًٖض ناتًَو خ٘ت بُ دٗسِاو َُصاُْ ،طُيشّ رياِْ َٔ بهُ صاًْىتُ بشا نَُى
نىستُنُّ ًَٖشؾ دوايٌ بًظت طاٍَ ضىوتُوَ ْاصًَِْٓ رِْ ًَٖٓاوَتُوَ ،دَيًََت دَبًَت
ًََشدَنُّ تُٙقِ بذات َٔ ُٓو دًََُُٖٓوَ و ت٘يَُّ ُٓوناتاُّْ ب٘ دَنَُُوَ نُ ٓاصاسّ
صٗسّ داوَْ ،اصًًَْٓؽ يُبُس ُٓوَّ ًَٖشػِ خ٘ؾ دَويَت ٖات٘تُوَ .ّٙ
ضِ ثىوسٍَ ُٓوَ ػتًَهِ طُيًَو طُيشَ ضٕ٘ ػتِ وادَبًَت؟.
ثىوسّ طىوتِ دوايٌ ُٓوَّ َٔ و ْاصاَْني تَُٙم دسائ ،فاخريّ بشاّ طُسَداويَهِ يُ
باسَّ َشدِْ دايو و باونِ بُدَطت نُوت ،بّ٘ سووٕ بىويُوَ نُ داثريّ دَطتِ
ُٖبىوَ يُ نىػتِٓ دايو و باونِ ،داثريّ فاخري دايهِ فاخريّ صٗس خ٘ؾ ُْويظتىوَ،
يُبُس ُٓوَ ثُٓ ِْٚوَ دادًََْت نُ ضِْ٘ رياِْ ُٓو ٓافشَتُ فشيؼتُيُ وَى ػُيتإ تًَو
بذات ،يُوناتُدا دايهِ فاخري نىسِّ خىػهِ خّ٘ نُ يُتَُُٕ ًَٖٓذَّ دايهِ فاخري
دَبًَت سيَطُّ ب٘ خ٘ؾ دَنات ب٘ ُٓوَّ ُٖسضِ ُْبًَت طهظِ يُطٍَُ بهات و دواتش
تاواْباسّ بهاتًٓ ،رت سٗريَو باونِ فاخري دَضًَتُ دَسَوَ و ُٓو نىسَِ دَضًَتُ َايَِ
فاخري ،داثري فاخري ب٘ ُٓوَّ نىسَِ خىػهُنُّ بُٓاطاِْ ناسَنُّ خّ٘ بهات فاخري و
خىػهُنُّ بُ بًاْىيَو دَباتُ دَسَوَ ،دوايٌ ُٓوَّ َايَُنُ ب٘ ُٓو نىسَِ ضٍَ٘ دَبًَت
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دَيُويَت دَطتذسيَزّ طهظِ بهاتُ طُس دايهِ فاخري ،بُ َّٙدايهِ فاخري صٗس بُسطشّ
يُخّ٘ دَنات و ضُق٘يُى يُ نىسَِنُدَدات و بشيٓذاسّ دَناتُٓ ،و نىسَِؾ يُتشطِ
ُٓوَّ ناسَنُّ ٓاػهشا دَبًَت دايهِ فاخري دَنىريَت ،دوايٌ ُٓوَ بشِياسدَدات باونِ
فاخرييؽ بهىريَت سابهاتًٓ ،رت باونِ فاخري ناتًَو دَطُسِيَتُوَ َايَُوَ يُٙيُٕ ُٓو
نىسَِوَ بُ ضُنىؾ يُطُسّ دَدسيَت و طًاِْ دَسدَضًَتُٓ ،و ناسَ يًَُْىإ داثريٍ
فاخري و ُٓو نىسَِ دَػاسدسيَتُوَ ،بُسيُوَّ ُٓو ناسَ ٓاػهشاببًَت ُٓو نىسَِ خىدا ُٖقِ
يًَىَسدَطشيَتُوَ دَنىرسيَتُٓ ،ونىسَِ بُسيُوَّ مبشيَت دَصاًَْت َشدِْ ْضيو بىوَ
َُٖىوػتًَو ٓاػهشادَنات ،ب٘يُ فاخري دَضًَت وَى ت٘يَُنشدُْوَيُى داثريّ خٍ٘
دَنىريَتَ ،اَِ فاخري دَيًََت يًَت خ٘ؾ ْامب تاوَنى ثاسَّ خىيَِٓ دايهِ ُْدَٕ،
يُوناتُدا ب٘ ُٓوَّ فاخري ُْنُويَتُ بُْذخياُُْٖ ،يَذَطتًَت ْاصًَِْٓ خىػهِ بُ ثاسَ
دَداتُ ثًاويَهِ صٗس ثريّ دَويََُُْذًٓ ،رت ُٓو رُْ يُُٓ ّٙو ثًاوَيُ تاوَنى ًَٓظتا،
بًَُٓ َّٙظتا ٖريػِ بشاّ ُٓوّ ًَٖٓاوَتُوَ دَيًََت دَبًَت ًََشد بُ َٔ بهُيتُوَ ،طُيشنُ
يُبُس ُٓوَّ ْاصَْني ًَٖشػِ صٗس خ٘ؾ دَويظت ًَٓظتا ساصّ بىوَ بُوَّ بطُسِيَتُوَ ّٙ
ُٓطُسضِ ًَٖشؾ ٓاصاس و ُٓػهُدمُيُنِ صٗسّ دَدآًَ ،ظتا ًَٖشؾ يُطٍَُ نىسَِناِْ ثريَ
ثًاوَنُ تىوػِ نًَؼُ بىوَ ،جطُيُوَؾ نىسَِنُّ ًَٖشؾ ُٖيَظاوَ بُ طىيًُ يًَذإ يُ
ثًاويَو ًَٓظتا َُٖٙتىوٕ و ُٖس سٗريَو و يُ خاْىويُنٔ بًٓىتُ خىداّ طُوسَ ضُْذ سيظىاّ
نشدووٕ ،ت٘ طُبشت ُٖبًَت خىدا ًٖض ُٖقًَو يُطُس نُغ ْاًًًَََٖتُوَ.
ب٘ خاتشّ خىدا واَُيَِ ثىوسٍَ ذُصْانُّ طُْاسيا ًٖضِ بُطُس بًَت ،طُْاسياّ
تاوَنى ًَٓظتاؾ خ٘ؾ دَويَتُٓ ،طُسضِ ُٓو َِٓ خ٘ؾ ْاويَت بُ َٔ َّٙبُج٘سيَو
عاػكِ ُٓو بىوميُ ْاتىامن دوعايٌ خشاثٌ يًَبهُّ.
ًٓرت َاوَيُنُ يُطٍَُ ُْخ٘ػًًُنُّ دَجُْطِ بُبٌَ ُٓوَّ ًٖض نُطًَو ُٖطت
بُدَسدَناِْ َٔ بهات خُسيهُ دووًْا بُجًَذًًَََُِْٖ ،خ٘ػًًُنُّ ًَٖٓذَ صٗسّ ب٘
ًَٖٓاوّ ًَٓظتا ْاتىامن بُ ثًًَُناِْ خّ٘ بُ سيَطادا بشُِّٖٗ ،طت دَنُّ َُٓشِٗ ن٘تا سٗرّ
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ريامنُ ب٘يُ داواّ يُخىػهِ نشد َٔ بُسيَتُ طُس ط٘سِّ دايهِ و دواتشيؽ بضني ب٘ طُس
سووباس تاوَنى ُٓو سَٗاُْ غَُُْاويُوَ و ًٖض نُطًَو طُباسَت بُرياِْ ثشِ يُٓاصاسّ َٔ
خُّ ُْخىات ُْمبُ ٖ٘يٌ ُٓوَّ ًٖض نُطًَو ديَِ تُْط ببًَت ،يًَشَدا ن٘تا ووػُناِْ
ريامن دَْىوطِ :
ًَٓظتا ريامن صٗس ْضيهُ يَُشدٕ طُوسَتشئ خَُِ َٔ ُٓوَيُ يُدووًْا خَُِ يُ
َُٖىوػتًَو و َُٖىو نُطًَو خىاسد تُْٗا خّ٘ ُْبًَت يُ ن٘تايذا بّ٘ بُدياسَنُوت تُْٗا
خَِ٘ طشْط ُْى ػتِ تش.
ريإ ًٖض ناتًَو خ٘ػِ تًاداًُْ ُٖسوَى طىومت ًٖض ناتًَو طُسنُوتٔ يُ رياْذا بىوِْ
ًُْ ،يُبُس ُٓوَّ ُٖسيُنًَو يُ ًَُُٓ يًَُْى تشغ و نًَؼُيُنذا ريإ بُطُس دَبات،
ُٖسنُطًَو و بُ دَسديَهِ خ٘يُوَ دَْايًًَََٓت ،دنت٘سيَهِ بًِٓ صٗس طُسقايَبىو تُْٗا بريّ
 ّٙن٘نشدُْوَ ثاسَ بىو نُضِ خًَضإ و َٓذايَُناِْ طىايَِ ط٘ص و خ٘ػُويظتًإ
دَسنشدَ ،اَ٘طتايُنِ بًِٓ نَُِ َىوضُنُّ رياِْ يٌَ تاٍَ نشدبىو ،باصسطاًَْهِ بًِٓ
ًَٖٓذَ بُ ثاسَ و تُيُفْ٘هشدُْوَ خُسيو بىو ٖاتبىوَ  ّٙدنت٘س دَيطىوت ًََؼهِ رإ
دَنات ،خضَُتطىصاسيَهِ ثانشَوَّ بًِٓ طُسَِ ُٖتاو طاسدّ ريإ يُطٍَُ ُٓودا
فشًََظهِ بُضاوَناِْ دًََٖٓايُ خىاسَوَ ،ثرييَهِ بًِٓ ُْخ٘ػًًُناِْ تُْطِ
ثًَُٗيَضشيبىو ،ثًاويَهِ ٓايًِٓ بًِٓ تشطِ خىدا و جُُُّْٖ وَى ػًَتِ يًَهشدبىو،
طُدمًَهِ بًِٓ بُّٖ٘ دَسدّ دووسّ خ٘ػُويظتُنُّ ديَِ ًٖض ٓاساَِ ًُْ و دووًْا
يُبُس ضاو نُوتىوَ و نُوت٘تُ طُسض٘ى و ًٖض ًَٖضيَهِ َُْاوَ ،صيٓذووَ بُ َّٙرياًَْهِ
وَى َشدووّ ُٖيُُٓ ،ونات تًَطُيؼتِ دَسدّ عًؼل يُ َُٖىو دَسدَنإ طشاْرتَ ،صٗس
نُطِ يُ ًًًَُتِ جًا جًا بًِٓ َُٖىويإ خاوَِْ يُى دَسد بىو ُٓويؽ عاػل بىوٕ بىو
بُنُطًَو ياخىد بُدَطتِ عًؼكِ نُطًَهُوَ دَيإ ْاَْٙذ ،ب٘يُ عًؼل بُس بَٚوتشئ
دَسدّ جًٗاُْ نُ ًٖض ضاسَطُسيَهِ ًُْ جطُ يُطُيؼنت بُ َُعؼىوم.
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ريإ وَى ثاطًَو وايُ ُٖسوَى ضٕ٘ يُ خايَِ دَطت ثًَهشدِْ ثشِ يُ خُيَو دَبًَت،
ُٖسيُطٍَُ طُيؼتِٓ بُ خايَِ ن٘تايٌ ًٓرت بُتاٍَ دَبًَت ،نُطُناِْ ًَْى ثاطُنُ ُٖسيُنُ
بُ ٓاَاْخ و َُبُطتًَو طىاسّ ُٓو ثاطُ بىوَُٖ ،سناتًَو نُطًَو دَطات بُ َُبُطتُنُّ
خّ٘ دادَبُصيَت ،نُطاًَْهًؽ ُٖٕ بُ ُٖيَُ طىاسّ ثاطُنُ دَبٔ ُٓوإ ُٖسطًض بُو
ٓاَادمُّ ُٖياُْ ْاطُٕ و بُْاضاسّ دٍَ ػهاوّ ثاطِ ريإ بُجًَذًًَََٖٔ ،ب٘يُ يُ
ُٖيَبزاسدِْ ثاطِ رياْت ُٖيَُنشدٕ صٗس نىػٓذَيُ ،يُبُس ُٓوَّ يُ ن٘تايٌ بُْاضاسّ
دادَبُصيت و بُ ٓاَادمُنُػت ُْطُيؼتىوًَّٓ ،ؽ ُٖسوابىو وابضامن ثاطًَهِ ُٖيَُّ
ُٖيَبزاسد ب٘يُ بُْاضاسّ بُسيُوَّ بُ ٓاَادمُنامن بطُّ دَبًَت دابُصّ.
بُسِاطتِ ريإ ت٘ صٗس بًَبُصَيٌ َٔ تُْٗا ُٓوناتُّ َٓذاٍَ بىوّ ياسيِ بُ ت٘ نشد،
نُضِ ت٘ تًََُُْهِ دووسو دسيَزَ ياسّ ثًَذَنُيت ًَٖؼتا بًضاس ُْبىويت يُ ياسٍ ثًَهشدمن.
ُٓوَيُ ن٘تايٌ ووتُناِْ َٔ ًٖض ناتًَو ديَتُْطِ ُٓو ُْبىوميُ دووًْا بُجًَذًًَََِٖ
تُْٗا ديَتُْطِ ُٓوَّ يُ دوايٌ َشدمن طُْاسيا دَيًََت َٔ يُطُس ُٖم بىوّ ُٓوَ خىدا
ت٘يَُّ َِٓ يًَهشدَوَ ،نُضِ ُٓو ْاصاًْت ُٓوَّ َٔ بُسَو َشدٕ بشد جًًََٗؼتِٓ ت٘بىو،
ًٓرت دَسِّٗ و داواناسيًُنامن يَُُودوا بُخىدا دَيًََِ ،بضاُْ َٔ ضٕ٘ بىوّ ب٘ ت٘ تا
يُريامنذابىوّ دخل٘ػِ نشديتًَٓ ،ظتا بُ َُسطًؼِ ُٖس ديَد٘ؾ دَبًت...
يُرامنذا تُْٗا سراِْ دوو فشًََظو صٗس ٓاصاسّ داوّ ...فشًََظهًَو نُ ب٘ بُيُدَطتذاِْ
دايهِ سػتِ صٗس ٓاصاسّ داّ بُ َّٙبُسَوَُسطِ ُْبشدّ ،فشًََظهًَو نُ ب٘ خ٘ػُويظتُنُّ
سػت ٓاصاسّ صٗس صياتش بىو تُْاُْت ُٓو فشًََظهُ َِٓ يُ يًَىاسّ َُسط ْضيو نشدٗتُوَ
ُٖس بُّٖ٘ ُٓويؼُوَ دََشّ ،فشًََظهِ يُنَُِ ب٘ نُطًَو سػت نُ ػايُِْ سراْذِْ
فشًََظهِ ُٖبىو ،فشًََظهِ دووَّ ب٘ نُطًَو بىو ُْػايُِْ ُٓو ديَُ ثانُّ َِٓ ُٖبىو
ُْ ػايُِْ فشًََظو سراِْ ُٖبىو ،ب٘يُ فشًََظهِ يُنُّ ٓاصاسَنُػًِ خ٘ؾ دَويَت،
نُضِ فشًََظهِ دووَّ فشًََظهِ َُسطِ بىو ب٘ نُطًَهِ ُٖيَُ...
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بُػُسَُوَ دَطُسِيَُُوَ باسَطاّ خىدا ،يُبُس ُٓوَّ طُس خىدا ثشطًاسّ دَسباسَّ
َشٗظُنإ يًَبهات ض وًََََٙهِ ُٓو بذََُوَ ،بًًََِ ػُيتإ دَطت بُسداسّ ناسّ
خشاثبىوَ و َشٗظُنإ يُجًطاّ ُٓو بىوٕ بُػُيتإ ناسّ خشاث دَنُٕ....
يُطٍَُ تُواو بىوِْ سَٗاُْنُ َُٖىو ساطتًُنِ رياِْ ُٓو نىسَِ داَاوَّ ب٘
بُدياسنُوت ،بُ َّٙدََطىوت ُٓوَ تُْٗا سَٗاًَْهُ و دووسَ يُسِاطتِ ضٕ٘ دايهًَو ُٖيُ
بُّ ػًَىَيُ َٓذايَِ خّ٘ خ٘ؾ ُْويَت َٔ ،طُيشّ دايهِ خّ٘ دَنُّ وَى فشيؼتُيُنُ
ب٘ َٔ تا ًَٓظتاؾ ًٖض دايهًَهِ يُو ج٘سَّ ُْبًًٓىَ ،ياخىد ض نُطًَو ُٖيُ خَُِ
دابشِاِْ خ٘ػُويظتُنُّ بُسَو َُسطِ ببات ،ت٘ بًًََت ْٓ٘ذَسؾ وَى ُٓو نىسَِ َِٓ
خ٘ؾ بىيَتُْ ،خًَش باوَسِْانُّ خ٘ ُٓوَ تُْٗا سَٗاًَْهُ.
َاوَيُنِ صٗسَ يُ رووسَنُّ خّ٘ ُْ ضىوَُتُ دسَوَ ،بُ تُواو نشدِْ ُٓو سَٗاُْ
ٓاصاسيَهِ صٗسّ ضُػت بُ َّٙبُوَ ديَِ خّ٘ خ٘ؾ دَنشد دََطىوتِ ػتِ يُو ج٘سَ يُ
ساطتًذا بىوِْ ًُْ ،بشِياسَذا ب٘ ُٓوَّ ٓاساَِ ببُُوَ سَٗاُْنُ بطُسِيَُُٓوَ ػىيَِٓ خّ٘.
دوايٌ ُٓوَّ سَٗاُْنُّ داْايُوَ ًَْى قىوتىوَنُ و خظتُُوَ ًَْى سووباسَنُ يُطُس
ٓاوَنُ وَطتابىو ْكىوّ ُْدَبىو ويَُّٓ ُٓو نضُّ دَبًِٓ وَى ػُيتإ وابىوُٓ ،طُسضِ
َٔ تُْٗا ثًَِ سَٗاًَْو بىوّ بُ َّٙيُ ْاخِ ديَِ ُْفشَمت يُو نضُ دَنشد.
سَٗاُْنُ ناسيطُسيًُنِ صٗسّ يُطُس َٔ بُضًًََٗؼت و يُوَ دَتشطاّ ُٓو
ط٘سِاْهاسيًُّ ُٓو دَيطىوت يُ ريامنذا سووبذات ،بُ َّٙدوايٌ طُسِاُْوََإ ب٘ ػاس صٗس
بريّ يُ ْٓ٘ذَس دَنشدَوَ ثشِ بُدٍَ ذُصّ دَنشد ُٓو ببًِٓ بضامن ُٓوَ باسوودٗخِ ضُْ٘،
ب٘يُ بشِياسَذا بطُسِيَُُوَ بُسيتاًْا طىومت ُٓطُس ُٖسضِ سووبذات دَبَِ بُسطُّ بطشّ وَى
حمُذ بًَُٖض مب و ُْنُوّ.

طُْاسيا يًَُْىاُْ فشيؼتُبىوٕ و ػُيتإ بىوْذا 915//

طُباسَت بُطُسِاُْوَّ ب٘ بُسيتاًْا يُطٍَُ دايهِ قظَُهشد ،طىوتِ سيَطُت ْادَّ
بُتًُْا بطُسِيَتُوَ ُٓو ػاسَ َٔ ،ضِ بهُّ ُٓطُس ُٓو نىسَِ صياْت ثًَبطُيًَُْت ،ب٘يُ بُ
َانىاِْ نىسِّ خىػهِ طىوتىوَ يُطٍَُ ت٘ ب٘بُسيتاًْا بًَت.
ضِ دايهُ ٓاخُس ضٕ٘ دَبًَت َٔ يُطٍَُ ُٓو نىسَِ بضِ ب٘ دَسَوَ ،دواتش خُيَو ض
قظُيُى بُ ًَُُٓ دَئًََ؟.
خُيَو ُٖسضِ دَئًََ بابًًًََٔ َٔ بشِياسّ خّ٘ داوَ يإ دَطت بُسداسّ خىيَٓذُْنُت
دَبًت يا دَبًَت ُٓو نىسَِت يُطٍَُ بًَت.
ًَٓؽ ب٘ ُٓوَّ خىيَٓذُْنُّ يُ دَطت ُْضًَت جاسيَهِ تش ُٖوايًََهِ ْٓ٘ذَسّ
ُٖبًَت ،طىومت صٗسباػُ با يُطُيَِ بًَت بُُٓ َّٙو نضاُّْ يُطُيَِ دًَََُٓٓوَ سيَطُ ْادَٕ
ُٓو نىسَِيإ يُطٍَُ بًَت يُ َايَُوَ.
دايهِ طىوتِ َٔ بريّ يُوَؾ نشدٗتُوَ ًَٓىَ َاوَيُنِ صٗس يُوٍَ ْآًََُٓوَ ب٘يُ
روسيَهِ يُ ٖىتًًًََهِ خ٘ػِ ُٓو ػاسَ ب٘طشتىوٕ.
واتا ضٕ٘ دايهُ َٔ ُٓو نىسَِ يُ يُى رووس ضٕ٘ دَبًَت غُوئَ؟.
نضِ ُٓوَ نىسِّ ثىوسّ خ٘تُ ضٕ٘ دَتىاًَْت خشايُ بُساَبُس بُ ت٘ بهات دواتش ُٓو
نىسَِ دَويََُُْرتئ نُطِ ُٓو ػاسَيُ ُٖسنضًَهِ بىيَت دَتىاًَْت بًًًََٗٓت.
َٔ ْاَُويَت يُطٍَُ ُٓو نىسَِ بشّٗ ،دواتش َٔ ُٓو نىسَِّ ًٖض خ٘ؾ ْاويَت.
دايهِ طىوتِ ُٓوَ بشِياسّ َُٓ دَضًتُوَ دَبًَت يُطٍَُ ُٓو نىسَِ بضًت.
ْاضاس َٔ خُسيو بىو ػًَت دَبىوّ ًٖض ُٖوايًََهِ ْٓ٘ذَسّ ُْبىو ُٖسضُْذَّ
ثًَىَْذّ ثًَىَ دَنُّ ًٖض وَْ َّٙاداتُوَ ،ب٘يُ بُ َُٖىو ػتًَو ساصّ بىوّ تُْٗا ب٘
ُٓوَّ ُٖوايًََهِ ُٓوّ ُٖبًَت.
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بُُٖسذاٍَ يُطٍَُ َانىإ دَطتِ بُو طُػتُ ْاخ٘ػُنشد ،بُ َّٙيُ سيَطا َانىإ صٗس بُ
ػًَىاصيَهِ طُيش تَُاػاٍ َِٓ دَنشد صٗس دَتشطاّ بُسدَواّ دَطتِ يُ دَطتِ ْضيو
دَنشدَوَ ًَٓؽ دَطتِ خّ٘ دووسدَخظتُوَ ُٓويؽ بُسدَواّ خّ٘ ئَُ ْضيو
دَنشدَوَ.
دوايٌ طُيؼتُٓإ بُ ٖىتًٌَ َانىإ يُ ثًَؽ ضاوّ َٔ جًُناِْ خّ٘ ط٘سًَِّٓ ،ؽ
صٗس ػُسَِ نشد ،يُبُس ُٓوَ بُطُسيذا ٖاواسّ نشد طىومت ُٖس ًَٓظتا دَضًت رووسيَهِ
جًاّ ب٘ دَدٗصيتُوَ.
يُدوايٌ ُٓوَ َٔ ضىوَُ ًَْى نافرتياّ ٖىتًًَُنُ ،صٗسّ ثًَُٓضىو َانىإ ٖاتُ  ّٙو
دوو ثُسداخ ػُسبُتِ يُٙبىو ،ثُسداخًَهِ دايُ دَطتِ َٔ و طىوتِ صٗس مببىسَ َٔ ثًَِ
ػتًَهِ ٓاطايٌ بىوًٓ ،رت يُبُس ُٓوَّ ت٘ صٗس ػُسّ دَنُيت داواّ يُ خاوَِْ ٖىتًًَُنُ
نشدووَ رووسّ جًاَإ ب٘ دابًَٓت ،بُ َّٙطىوتِ تاوَنى بُياِْ دَبًَت ضاوَسٍَِ بهَُّٔ ،
بُيًََٓت ثًَذَدَّ نُ جاسيَهِ تش ناسّ يُو ج٘سَ ُْنُُّٓ ،طُسضِ دووًْا صٗس طاسدَ
بُ َّٙيُ بُسديَِ ت٘ َُٓؼُو يُ دَسَوَّ رووسَنَُإ دَخُوّ.
ًَٓؽ دوايٌ ُٓوَّ بُيًََِٓ دا واَضاِْ ُٓويؽ نىسِيَهِ ُٖسوَى ْٓ٘ذَسيُ بُيًََُٓناِْ
دَباتُ طُس ،ب٘يُ طىومت ُّٓ ػُو يُ َُٖإ رووس دَْىوئ بُ َّٙبُياِْ دَبٌَ ُٖس ضًَْ٘و
بًَت رووسيَهِ تش بذٗصيتُوَ يا ٖىتًًًََهِ تش بذٗصيتُوَ ،طىوتِ صٗسباػُ صٗس طىثاطت
دَنُّ نُ َتُاُْت بَُٔ ُٖيُ.
دوايٌ خىاسدُْوَ ػُسبُتُنُ خُويَهِ صٗس قىسغ دايطشمت ًَٓؽ واَضاِْ بُٖ٘
َاْذوويتُتِ سيَطايُ ب٘يُ طىومت َٔ دَضُُ رووسَوَ و دَْىوّ.
طىوتِ صٗسباػُ ٓاصيضَنُّ.

طُْاسيا يًَُْىاُْ فشيؼتُبىوٕ و ػُيتإ بىوْذا 913//

ُٓو وَُٓ ََُّٙوّ صٗس يُ ٙطُيش بىو بُ َّٙبُ ج٘سيَو بىوّ َُْذَتىاِْ يُطُس
قاضُناِْ خّ٘ بىوَطتِ.
بُياِْ نُ خُبُسّ بىويُوَ بًِٓ ًٖض جًًَهِ يُ بُسدا َُْاوَ و َانىإ يُتُى َٔ
خُوتىوَ ،صاًِْ َُٖىو ػتًَو ن٘تايٌ ثًَٗاتىوَ ،ب٘يُ صٗس بُتىوِْ ٖاواسَهشد و دَطتِ
بُطشيإ نشد ،صٗسّ قظُّ ْاػشئ بُ َانىإ طىوتُٓ ،ويؽ دَطىوت صٗسّ ػُسِاب
خىاسدٗتُوَ بُ بًَٔاطايٌ ُٓو ناسََهشدووَ.
يُناتُدا َُٖىو نٍُ و ثُيُناِْ خّ٘ ن٘نشدَوَ و بُبٌَ ُٓوَّ بُ َانىإ بًًََِ دَضِ
ب٘ نىٍَ ضىوَُوَ ٖ ّٙاوسِيًَُ نُْ٘نامن ،دوايٌ طُيؼتِٓ بُ ػىيَِٓ خّ٘ ٖاوسِيًَُنامن صٗس
بُطُيشّ تَُاػايإ دَنشدّ َٔ ،خ٘ يُٙيُى ديَِ خُسيو بىو ػُم بُسيَت ُٓواًْؽ بُ
طُسنشدِْ َٔ و طُيشنشدِْ يُنرت ثًَذَنُْني ،طىومت ضِ بىوَ بُضِ ثًَذَنُْٔ.
طىوتًإ وَى َُٖىو جاسيَو تىسَِ دياسيت بُُٓ َّٙطُس خ٘ػُويظتُنُت ببًًٓت
تىسَِيًُنُت ْآًًَََت ًَُُٓ ،صٗس يًَت تىوسَِئ ب٘ضِ بُ ًَُُٓت ُْطىوتىوَ نىسِيَهِ
واجىإ بُوَفا خ٘ػُويظتُ خ٘صطُ خ٘ػُويظتُناِْ ًَُُٓؾ وَى ِٖ ت٘ برييإ يًَُإ
دَنشدَوَ.
صٗس طُيشّ ثًَٗات ُٓوإ ضٕ٘ صاًْىياُْ طىومت نىا دَصأْ ُٓو يُنىيًَُ؟ ،صٗس دًَََهُ
ثًَىَْذميإ َُْاوَ.
طىوتًإ ضُْذ سٗريَو يُوَّ ت٘ سٗيؼتًتُوَ ُٓو نىسَِ بُسدَواّ بُو نُؾ و ُٖوا
طاسدَ يُ بُسدَسطا ثايَذَنُوت ،تاوَنى سٗريَو صٗس بُخشاثِ ُْخ٘ؾ نُوت و جِْ٘
ٖاوسيَت ُٓوّ بشد ب٘ ُْخ٘ػداُْ.
ًٓرت دَطتِ بُطشيإ نشد يُٙيُى نىسَِ ثىسَنُّ دَطتذسيزّ نشدَ طُسّ يُٙيُنِ تش
ْاصامن ْٓ٘ذَسّ خ٘ػُويظتِ ضِ بُطُس ٖاتىوَ ،يُوناتُدا تُيُف٘من ب٘ دايهِ نشد َُٖىو
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ناسيَهِ نىسَِ خىػهُنُيِ ثًَطىوت ،نُضِ ُٓو طىوتِ ُٓوَ ث ِْٚخَ٘إ بىو بُ٘ٓوَّ
ت٘ ٖاوطُسطريّ يُطٍَُ نىسَِ خىػهُنُّ بهُيت ،دََضاِْ ُٓطُس بطُسِيَتُوَ بُسيتاًْا
ضاوت بُو نىسَِ طىايَهُسَ بهُويَت عاػكِ دَبًتُوَُٖ َٔ ،س يًَشَ يُديَِ ت٘ دَطُيؼتِ
ب٘يُ َُْذَويظت ت٘ يُدَطت بضًَت.
ُٓونات خًَشا سَٗاُْنُّ برينُوتُوَ نُ واَذَصاِْ دايهُنإ و ٓافشَت وَى فشيؼتُٕ،
بُ َّٙبّ٘ بُدياسَنُوت نُ ُْٖذيَو ٓافشَت وَى ػُيتإ وإُٓ ،وا ًَٓؽ يُنًَهِ يُو
ػُيتاْآُْ ،اخُس َٔ ضٕ٘ تىاًِْ ُٓو نىسَِ بُّ ػًَىَيُ عاػكِ خّ٘ بهُّ و دواتش واصّ
يًَبًَِٗٓ ،يُوناتُدا ًٖض قظُيُنِ يُطٍَُ دايهِ ُْنشد تا ُٖطت ُْنات صٗس يُو ثُطتِ ،وا
خّ٘ دَسخظت بُو نىسَِ ساصيِ دََُويَت ػىو بُو نىسَِبهُّ ،نُضِ ٓاطشّ ت٘يَُنشدُْوَ
يُْامخذا وَى طشنإ دَطىتا.
ُٖسضًَْ٘و بًَت طىومت دَبًَت بُ ًَٖضمب و ْٓ٘ذَس بذٗصَُوَ ثًٌَ بًًََِ َٔ تّ٘ صٗس
خ٘ؾ دَويًَت َٔ ُٓو ػُيتاُّْ ًَٓظتا دََُويَت ثُػًُإ ببُُوَ ،ب٘يُ ثًَىَْذيِ بُ
جِْ٘ ٖاوسِيَُُوَ نشد ،طىوتِ ًَٓؽ دوايٌ ُٓوَّ ُٓوّ بشد ب٘ ُْخ٘ػداُْ يُسيَطا طىوتِ
َٔ ًٖض ثاسيُنِ ًُْ ب٘يُ ْاضاسّ بطُسِيَُُوَ ووَٙتِ خّ٘ ْاَُويَت بشَُِٗ ُْخ٘ػداُْ
تُْٗا ثاسَّ ُٓوّ ُٖيُ بطُسِيَُُوَ ُٖويًَش ،يًَشَ يُخىيَٓذٕ بُسدَواّ ْامب.
ناتَِ صاًِْ ْٓ٘ذَس دَطت بُسداسّ خىيَٓذٕ بىوَ و طُسِاوَتُوَ عريام ًَٓؽ
بشِياسَذا بطُسِيَُُوَ عريام ب٘ ُٓوَّ بُدوايٌ ْٓ٘ذَسدا بطُسِيَِ و ُٓو بذٗصَُوَ ،يُٙيُنِ
تشيؽ دايهِ بُطُسِاُْوَّ َٔ صٗس دخل٘ؾ بىو َُٖىو ناسيَهِ ٖاوطُسطريميِ يُطٍَُ نىسَِ
خىػهُنُّ ٓاَادَدَنشدَٓ ،ؽ بريّ يُوَ دَنشدَوَ ضٕ٘ بتىامن بُ طُخرتئ ػًَىَ
ت٘يَُّ ُٓو ناسَّ يًَبهَُُوَ.
بُّٖ٘ ُٓوَّ يُ ُٖويًَش َُْذَصاِْ َايَِ ْٓ٘ذَس يُنىيًَُ ،دوايٌ طُسِاًَْهِ صٗس تىاًِْ
َايَِ ُٓوإ بذٗصَُوَ ،ناتَِ بُ طُياسَ طشاْبُٖانُّ ب٘ َايَِ ُٓوإ دَضىوّ خُيَهِ ُٓو
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ْاوضُيُ بُػًَىَيُنِ صٗس طُيش طُيشّ ًَٓإ دَنشد ،نُ ْضيو بىوَُوَ يَُايَِ ُٓوإ
دََطىوت ضٕ٘ يُ دَسطايٌ ُٓوإ بذَُّٓ ،طُس ْٓ٘ذَس دَسطايٌ نشدَوَ ضِ بُو بًًََِ؟،
ناتَِ طُيؼتِ بَُايَِ ُٓوإ بًًِٓ خاْىويُنِ صٗسطادَ و جىاًْإ ُٖيُ ،خىصطُّ
دَخىاطت يُطٍَُ ْٓ٘ذَس يُ ًَْى ُٓو خاْىوَ بزيِ ،صٗسّ يُدَسطادا ًٖض نُطًَو دَسطاّ
ُْنشدَوَ َٓذايًََهِ دساوطًًَإ ٖاتُ دَسَوَ بَُِٓ طىوت دادَ ت٘ ْاطًاويِ ُٓو َايَُيت
وَسَ دايهِ ناسٍ ثًَتُ.
دوايٌ ُٓوَّ ضىوَُ رووسَوَ بًًِٓ ثريَ رًَْهِ صٗس بًتىاْا داًْؼتىوَ و َٓذايًََهِ
صٗس جىاِْ يُ باوَػذابىو.
طىوتِ نضِ ػرييِٓ ُٓو َايَُ ًٖض نُطًَهًإ يَُايَُوَ ًُْ ،تُْٗا ُٓو َٓذايَُّ
باوَػِ ُْبًَت يًَشَيُُٓ ،و ثًاوَّ ُٓو َايَُ صٗس دًَََهُ ُْخ٘ػُ يُ ُْخ٘ػداُْ
ثايَهُوتىوَُٖ ،تاوَنى ًَٓظتا نُطًَو ُْٖاتىوَ ُٖوايَِ ُٓواُْ بجشطًَت ُٓو ت٘ يُنُّ
نُطًت يُو دَسطايُ دَدَيتُٓ ،وَّ ساطتِ بًَت َٔ ْاتىامن خُسجِ ُٓو َٓذايَُبهُّ و
خضَُتِ بهُّ ،ت٘ دَبًَت ُٓو َٓذايَُ يُطٍَُ خ٘ت ببُيت.
ًَٓؽ طىومت ُّٓ باونِ يُناَُ ُْخ٘ػداُْيُ؟ ،دوايٌ ُٓوَّ ْاوًْؼاِْ تُواوّ
وَسطشت بُ خًَشايٌ َٓذايَُنُّ ُٖيَطشت و ُٓو ثرييَزُْ ًَٖٓذَ بًضاسبىو بُبَِ ُٓوّ بجشطٌَ
َٔ نُضِ ُٓوَايَُّ َٓذايَُنُّ ثًَذاّ.
ُٖس ُٓونات بُسَو ُٓو ُْخ٘ػداُْيُ ضىوّ نُ باونِ ْٓ٘ذَسّ تًادا ثايَهُوت بىو،
صٗسبُتشطُوَ ضىوَُ ًَْى ُْخ٘ػداُْنُ يُديَِ خّ٘ دََطىوت ًَٓظتا يُْاناو ْٓ٘ذَس
يُثًَؼِ ثُيذادَبًَت ،بًُٖ َّٙض يُو خُيا َُّْٙساطت دَسُْضىو ،طُيؼتُُ ْضيو رووّ
باونِ ْٓ٘ذَس صٗس بًَُٖىاػِ دَسطاّ نشدَوَ و بًِٓ ثريَثًاويَهِ سيؽ طجِ صٗس بُبٌَ
بايُخِ يُطُس ياتاخُنُّ نُوتىوَ ،نُْضيو بىوَُوَ ضاوّ بُ نضُنُّ نُوت طىوتِ
نضِ صٗس طىثاغ ب٘ ت٘ ناتشيٓاّ نضُ جىاُْنَُت ب٘ ًَٖٓ ّٙا ،دَتشطاّ يُوَّ مبشّ
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جاسيَهِ تش ُٓو ُْبًُُٓوَ ،يًَِ ْضيو بُسَوَ ت٘ دَْاطِ ْٓ٘ذَسّ نىسِّ ًَٖٓذَ باطِ
ػًَىاصّ تّ٘ ب٘نشدووّ دَصامن ت٘ ْاوت ٓاسياُْيُ.
َاَُطًإ ت٘ ضٕ٘ َٔ دَْاطًت ْاوّ يُنىٍَ دَصاًْتْ٘ٓ ُّٓ ،ذَس يُنىيًَُ ًَٓظتا؟.
نضِ ػًرييِٓ ْٓ٘ذَس صٗس باطِ تٍ٘ ب٘ نشدووُّٓ ،و ديًَٓابىو يُوَّ نُ ت٘ سٗريَو
ديتُوَ  ّٙب٘يُ طىوتِ باونُ ُٓطُسٖات َٔ ُٓونات يُ َاٍَ ُْبىوّ ت٘ ُٓو نٍُ و ثُُْٙ
بُو نضُ بذَُٓ ،و قُسصيَهُ بُ يًََِٓ ثًًَذابىو بّ٘ بطُسِيَُُٓوَ ،طُس ُٓويؽ ُْٖات ت٘
خ٘ت بًذٗصَوَ و ثًًَبذَ ،نضِ ػرييِٓ َٔ ُْخ٘ؾ نُوتىوّ َُْتىاًْىَ خضَُتِ ُٓو
َٓذايَُؾ بهُّْ٘ٓ ،ذَسؾ ًَٓظتا يُ ّٙدايهًُتِ ُٓوَ ْاوًْؼاُّْ ُٓو ط٘سِطتاُْيُ نُ
دايهِ ْٓ٘ذَسّ يًًَُ ،بشِٗ ب٘ ُٓوََّ ضاوت بُ ْٓ٘ذَس دَنُويَت.
طُيشّ نٍُ و ثُيُنامن نشد بًًِٓ ُٓو ػتاُْيُ نُ َٔ ب٘ ْٓ٘ذَسّ نشِيىَ يُطُ ٍَ
ْاَُيُنِ تًادايُ ،بًَُٖٓ َّٙذَ بُثُيُ بىوّ ب٘ بًًِٓٓ ْٓ٘ذَس طىومتُ باونِ ْٓ٘ذَس َٔ
ُٓو نضُ يُطٍَُ خّ٘ دَبُّ يًَشَ تْ٘اتىاًْت ضاوديَشّ بهُيت.
باونِ ْٓ٘ذَس طىوتِ ُٓو نضُّ َٔ طجاسدَّ ت٘يُ ٓاطاداسّ بُ.
طىومت وَى ضاوَنامن ٓاطاداسّ دَمب ،دَبًَت ًَٓظتا بشِّٗ دوايٌ بُخًَشايٌ
دَطُسِيَُُوَ ،ناتِ ُٓو ثريَثًاوَّ بُجًًََٗؼت بًًِٓ طُيشّ َٔ و نضُنُّ دَنات و
فشًََظو بُضاوَناِْ ديَتُ خىاسَوَ وَى بًًََت ُٓو فشًََظهِ ن٘تايًُ جاسيَهِ تش
ْاتىاًَْت ًَُُٓ ببًًَٓتُوَ.
ذُصّ ُْدَنشد ُٓو بُتًُْا بُجًَبًًََِٗ بُْ َّٙاضاس ب٘ بًًِٓٓ ْٓ٘ذَس ْاخِ وَى طشِنإ
طشِّ دَطشت بُديَتُْطًًُنِ صٗسَوَ ُٓوّ بُذًًََٗؼت ،يُسيَطا ُٖسبريّ يُوَ دَنشدَوَ
ضٕ٘ ضِْ٘ داواّ يًَد٘ؾ بىوٕ يُ ْٓ٘ذَسبهُّ ،ب٘ ُٓوَّ ُٓو جاسيَهِ تش َِٓ خ٘ؾ
بىويَتُوَ ،ت٘ بًًََت جاسيَهِ تش ُٓو َِٓ خ٘ؾ بىيَت ٓاخُس ُٓو بُّٖ٘ َُٓوَ واصّ
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خىيَٓذِْ ًَٖٓاوَ ،دَّ ثًَذَيًََِ ًَُُٓ دَويََُُْذئ دَتىاْني دواتش بُ ثاسَ بضًُٓ
دَسَوَّ ووَٙت و غىيَٓني ،ديَت تُْط َُنُ ُٓوتا ًَٓؽ يُبُس ت٘ واصّ يُ خىيَٓذٕ
ًَٖٓاوَ و طُسِاوَُتُوَ.
بُو خُياَُْٙوَ بُسَو ط٘سِطتإ دَسِٗيؼتِ و بًُٖىا بىوّ وَى جاسإ ُٓو َِٓ خ٘ؾ
بىيَتُوَ و يًَِ خ٘ؾ بًَت ،ناتَِ طُيؼتُُ ط٘سِطتإ ناتشيٓاّ يُباوَػهشد و بُسَو ُٓو
ْاوًْؼاُْ ضىوّ نُ يُ ناغُصَنُ ْىوطشابىو ،خُيايَِ وابىو ْٓ٘ذَس بُّ ػًَىَيُ مببًًَٓت
ديًَٓاّ يُ َٔ خ٘ؾ دَبًَت ،بُو دَيًََِ ًٓرت ُٓو خىػهُت َٔ خّ٘ خضَُتِ دَنُّ
ديًَٓاّ طىيٌَ يُو قظُيُّ َٔ بًَت ديَِ خ٘ؾ دَبًَت ،ناتَِ ْاوًْؼاُْنُّ دٗصيًُوَ
بُتاطُوَ طُيشّ ط٘سَِنامن دَنشد دََىيؽ بضامن ْٓ٘ذَس  ّٙناَُ ط٘سِ داًْؼتىوَ،
نُضِ تُواوّ ْاوضُنُّ طُيشنشد ْٓ٘ذَسّ ُْبًِٓ خىدايُ ْٓ٘ذَس دَبًَت يُنىَّ بًَت؟،
َٔ تاَُصسّٗ بًًِٓٓ ُٓوّ نُضِ ًَٓظتا ُٓو ْادٗصَُوَ ،ناتَِ تُواو يُ ط٘سَِنُّ دايهِ
ْضيو بىوَُوَ بًِٓ ط٘سِيَِ تاصَ يُ تُى دايهُوَ ُٖيًَُٓ ،ؽ ًٖض بريّ ب٘ ُٓوَ ُْدَضىو
ُٓو ط٘سَِ َُٖإ ط٘سِّ ُٓو نُطُ نُ خ٘ػِ دَويَت و َٔ وَى ػًَت بُ ػىيَِٓ دا ويًََِ.
بُتاطُوَ ْضيو بىوَُوَ يُط٘سَِنُ بًِٓ ْاوّ ْٓ٘ذَس يُطُس ط٘سَِنُ ْىطشاوَ باوَسِّ
بُضاوَناِْ خّ٘ ُْدَنشد يُوناتُدا صٗس خىيًاّ َشدمن ُٖبىو يُبُس فشًََظهُناِْ ضاوّ
َُْذَتىاِْ ْاوَنُ بُتُواوَتِ غىيَُُٓوَ ٖاواسيَهِ يُْاخُوَ ثًَذَطىومت ت٘ خًاُْتت
نشد ب٘يُ ْٓ٘ذَس َشد ت٘ خًاُْتهاسّ رياِْ ُٓو بَُٓايَُيُت ويَشاْهشدُٓ ،و نىسَِّ دٍَ و
طًاِْ ت٘ بىو رياْت ويَشإ نشدوو و ب٘ ط٘سِت ْاسد ،ضِ بُو نضُ بضىونُّ باوَػت
دَيًََت؟ ،ثًٌَ دَيًََت َٔ ٖ٘ناسّ يُْاوضىوِْ خًَضاُْنُّ ت٘ بىوّ.
دوايٌ طشياًَْهِ صٗسّ يُطُس ط٘سِّ ُٓو نُطُّ تَُاّ ديذاسيِ ُٖبىوًَٓ ،ظتا َٔ ضِ
بُو بًًََِ؟ ،تُْاُْت فشياّ َائَاواّ نشدًْؽ ُْنُومت ،دووًْا بُسَو تاسيهِ دَضًَت وَى
ضٕ٘ خىيًا و ٓاواتُناِْ َٔ ٓاوابىو ٓاواؾ خ٘س خُسيهُ ٓاوادَبًَتْ ،اضاس بُخُّ و
ثُراسيُيُنِ صٗسَوَ ط٘سِطتامن بُجًًََٗؼت و طُساَُوَ ُْخ٘ػداُْ بًِٓ نشيهاسَناِْ

//911

محمد تحسين حسين

ػاسَواِْ خُسيهِ طىاطتُٓوَّ تُسًََهٔ ب٘ ط٘سِطتإًَٓ ،ؽ طىومت دَبٌَ ض نُطًَهِ
داَاو بًَت و ًٖض نُغ و ناسيَهِ ًُْ يُطٍَُ تُسَُنُّ بضًَتُ ط٘سِطتإ و بُخانِ
بظجًَشٕ؟ ،صٗس بُدياس تُسَُنُوَ ُْوَطتاّ بُسَو ُٓو رووسَ بُسِيَهُومت نُباونِ
ْٓ٘ذَسّ تًادا خُويَٓشابىو ،ضىوَُ رووسَوَ طُيشّ نشد ًٖض نُطًَهِ يًًَُٓ ،ديَِ صٗس
تشطا و ضىوَُ  ّٙطهشتًَشَنُ طىومت ُٓو ثًاوَّ يُو رووسَ خُويَٓشابىو ًَٓظتا
يُنىيًَُ؟.
طهشتًَشَنُ طىوتِ داَاو ثًاوّ ثري تُْٗا نىسِيَهِ ُٖبىوَ ٓاطاداسّ بًَت ،بَُّٙ
بُّٖ٘ ُٓوَّ نىسَِنُّ يُٙيُٕ نضًَو وَى ػُيتإ خًاُْتِ يًَهشاوَ ن٘ضِ دوايٌ
دَناتُٓ ،و ثريَ ثًاوَ داَاوَ بُسطُّ َشدِْ ُٓو ْاطشيَت و جُيتُّ دٍَ يًَذَداتُٓ ،وَ
داَاو َاوَيُنِ صٗسَ يًَشَيُ ًٖض نُطًَهِ ُْٖاتىوَ ب٘طُسداِْ ًٓرت َُٓشِٗ ن٘ضِ
يُنحاسّ نشد ،نًََُو ثًَؽ ًَٓظتا بشديإ ب٘ ُٓو ط٘سِطتاُّْ خّ٘ داواّ نشدبىو يُوَّ
بًَٓزسيَت ُٖيَُ ُْمب خًَضإ و نىسَِنُػِ ُٖس يُوَّ ًَْزساوٕ ،ت٘ ض ثًَىَْذيًُنت يُطٍَُ
ُٓودا ُٖيُ؟.
َٔ َٔ ًٖضَُْ ...ذَصاِْ ضٕ٘ وَ ََِٙبذََُوًََٓ ،ظتا طُس بًًََِ َٔ ُٓو ػُيتاُّْ
رياِْ ُٓو بَُٓايَُيُّ تًَهذاوَ دَبًَت ضِ بَُٔ بًًََت؟ ،يُ ًَْى ُٓو ُْخ٘ػداُْيُ
َُْذَصاِْ ضٕ٘ بضُُ دَسَوَ طُسّ يًَؼًَىاوَ ُٖسنُطًَو طُيشّ دَنات وادَصامن ُٖطت
بُو تاواُْ طُوسَيُّ َٔ دَنُُٕٖ ،طت دَنُّ بُ ضاوَناًْإ بُ َٔ دَئًََ ت٘
تاواْباسّ ،طُسّ يًَؼًَىاوَ ْاصامن سيَطُّ ضىوُْ دَسَوَ ضُُْ٘ٓ ،وَٓذايَُّ باوَػِ
ُٖسدَطشّ وَى بًًََت ُٓويؽ دَصاًَْت نُوت٘تُ باوَػِ ػُيتاًَْو ًٓرت ْايُويَت يُ ًَْى
ُٓو باوَػُ مبًًََٓتُوَ.
ثاؾ ُٓوَّ يُ ُْخ٘ػداُْ دَسضىوّ بُسيُوَّ بطُسِيَُُوَ َايَُوَ ضىوَُ
باخضُيُنِ ْضيو َايَِ خَ٘إ و ُٓو ْاَُيُّ برينُوتُوَ نُباونِ ْٓ٘ذَس بَُِٓ دابىو،
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خًَشا ضىوَُ ْاوطُياسَنُ و ْاَُنُّ دَسًَٖٓا طىومت ْٓ٘ذَس دَبًَت ن٘تا ووػُناِْ ضِ
بًَت بَِ٘ ْىوطًبًَتْ ،اَُنُّ ًَٖٓا بُس يُنشدُْوَّ تًَش تًَش بِْ٘ ْاَُنُّ نشد ُٖطت
دَنُّ ْٓ٘ذَس ُٓوْاَُّ بُ فشًََظو باساًَْهِ صٗسَوَ ْىوطًىَ ،دَطتِ بُخىيَٓذُْوَ
ْاَُنُنشد نُ تًايذا ْىوطشابىو.
ٓاسياُْطًإ َٔ تّ٘ صٗس بُساطتِ خىؾ ويظت و َُْىيظتىوَ ًٖض ناتًَو ديَتُْطت
بهُّ ،بُ َّٙناتًَو ُٓو ْاَُ بُدَطتِ ت٘ دَطات ُٓونات َٔ يُ دووًْانُّ تشّ ،باونِ
خىػهُ بضىونُنُّ يُ َٔ صياتش ًٖض نُطًَهِ تشيإ ًُْ ،باونِ جطُيُوَّ صٗس بُتَُُُْ
باوَسِْانُّ ُٓويؽ بُسطُّ َشدِْ َٔ بطشيَت ،ب٘يُ داواناسيًُنِ يُ ت٘ ُٖيُ نُ ُٓوَ
دوائ داواناسّ َُٓ ،دََُويَت ُٓو خىػهُ بضىونُّ ببًَت بُ دنت٘س ب٘ ُٓوَّ بتىاًَْت
رياِْ خُيَهُ ُٖراسَنإ سصطاسبهات ،بُداخُوَ َٔ ْاتىامن ُٓو ًٖىايُتُ و ٓاواتُّ َُُٖ
ُْ بُدّ بًَِٗٓ ُْ بتىامن بًبًِٓ ،ب٘يُ داواناسّ يُت٘ ٓاطاداسّ ُٓو خىػهُبضىونُّ َٔ
ببًت ،ديًَٓابُ بَُشدِْ خ٘ػِ ًٖض سم و نًُٓيُنِ بُساَبُس بُت٘ ًُْ خ٘ػِ دَويَت...
ًٓرت بشِياسَذا بُسطِ ػُيتإ يُ بُسبهَُُوَ ببِ بَُشٗظ َشٗظًَو ياسَُتِ تُواوّ
خُيَهِ ُٖراس بذَّ و َُٖىو ًٖىايُت و ٓاواتُناِْ خ٘ػُويظتُنُّ بُدّ بًَِٗٓ ،وَى
ضاوَنامن خضَُتِ خىػهُ بضىونُنُّ بهُّ ،نُضِ ناتَِ طُيؼتُُ َايَُوَ دايهِ ُٓو
َٓذايَُّ يُباوَػِ َٔ بًِٓ خُسيو بىو ػًَت ببًَت.
طىوتِ ضٕ٘ َٓذايَِ خُيَو بُطُس خ٘تذا دَنُيتُ باسطشاِْ ت٘ صٗست َُْاوَ يُطٍَُ ُٓو
نىسَِ ٖاوطُسطريّ بهُيتَُٓ ،ؼُو تاوَنى بُياِْ ُٓو َٓذايَُ يًَشَدَبًَت بُياِْ صوو
دَيبُيتُ خاُّْ بًَظُس ثُسيؼتًاسإ.
ناتَِ طىيَبًظتِ ووتُناِْ دايهِ بىوّ صٗس ديَطشإ و تىوسَِ بىو ٓاخُس ُٓو ضٕ٘
ٓافشَتًَهُ ًٖض ُٖيظت ط٘صّ ًُْ ب٘ َٓذايًََو نُْاصاًَْت نٌَ دايو و باونًُتِ ْاصاًَْت
ًٖض قظُيُى بهات ،دايهِ تُْاُْت ُٖطت و ط٘صّ ب٘ ًَٓؽ ُْبىو دَبًَت ت٘يَُّ خّ٘ يُ
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ت٘بهَُُوَ ،ب٘يُ ثُٓ ِْٚوَّ داْا ُٖس ُّٓ ػُو ثاسَيُنِ صٗس و خىػهِ ْٓ٘ذَس يُطٍَُ
خّ٘ ببُّ و ُٓو َايَُ بُجًَبًًََِٗ ،ناتَِ ػُو ًْىَّ تًَجُسِاْذ ناسَنامن جًَبُجًَهشد و
ْاَُيُنِ بُجًًََٗؼت ْىوطًِ َٔ ب٘ دَسَوَّ ووَٙت سٗيؼتىوّ.
ًٓرت يُ ثًَٓاوّ ًَٖٓاُْدّ خُوُْناِْ ْٓ٘ذَس دَطت بُسداسّ َُٖىو نُغ و ناسَنُّ
بىوّ سٗيؼتِ ب٘ ػىيًََٓهِ ْادياس و بُّٖ٘ ُٓوَّ ثاسَيُنِ صٗسّ ُٖبىو خىػهُنُّ
ْٓ٘ذَسّ يُداداطا ْاوّ ُٓوّ خظتُ طُس ْاوّ خّ٘.
طىوتًإ ض ْاويَهِ ب٘ دابًَٓٔ؟.
يُوناتُدا ًٖض ْاويَهِ بُ خُيايَذا ُْٖات تُْٗا ْاوّ طُْاسيا ُْبًَت ُٓو نضُ
ػُيتاُّْ ًَْى سَٗاُْنُ خىيَٓذَُوَ ،بشِياسَذا ُٓطُسضِ نضًَو بُْاوّ طُْاسيا وَى
ػُيتإ ُٖبىوَ ،دَبًَت ُٓو طُْاسيايُ ببًَت بُ دنت٘س و تُْٗا ياسَُتِ خُيَهاِْ ُٖراس
بذاتُٓ ،و نضُ دَبًَت ببًَت بُ فشيؼتُيُى َُٖىو خُيَو بُ ًَٗشَباِْ و بُ
ديَظ٘صيًُنُيُوَ بًٓاطًَتُوَ خىػًإ بىيَت ،دَبًَت ػُيتاًَْهِ وَى َٔ فشيؼتُيُى
ثُسَوَسدَ بهات ًٖض نُطًَو ُْصاًَْت يُٙيُٕ ػُيتاًَْهِ صٗس خشاثُوَ ثُسوَسدَنشاوَ.
ضُْذ طايًََهُ بُطُس ُٓو سووداوَ تًَجُسوَ ًٖض ُٖوايًََهِ خاُْوادَنُّ ًُْ ْاصامن دايو
و باونِ َاوٕ ياخىود َُْاوٕ ،يُدوايٌ َشدِْ ْٓ٘ذَسؾ َُْتىاًْىَ ًٖض نىسِيَهِ تشّ
خ٘ؾ بىيَتُوَ ُٓوَّ ًَٓظتا بُ َٔ ّٙطشْطُ طُْاسياّ نضِ بُطُسنُوتىوّ تىاِْ بضًَتُ
ن٘يًزّ ثضيؼهِ ،ديًَٓاّ يُوَّ فشيؼتُيُنِ ثُسوَسدَنشدووَ ياسَُتًُنِ تُواوّ
ُٖراسإ دَداتًٓ ،رت طُْاسيا فشيؼتُيُى دَبًَت ب٘ سصطاسنشدِْ طًاِْ خُيَهاِْ ُٖراس...
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