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 ثَيشةكي
ضِايإ  ئًَطإ، نؤََُيٓاغًٌ ْاوَْسٍ ثًَؿًٓاظٍ يُغُض بىو، ُٖتاوٍ 1349ٍ غاَيٌ

 َيٓاغٌنؤَُ يُطٍَُ ٖاوضٍَِ ًَْىزَوَيُتًًُناْسا، طؿتًًُ ٖاوناضيًُ بُؾٌ يُ غجاضزّ
 و ئًٌَ ئُّ يُغُض و بُختًاضيًُنإ ْاوضٍُ بضًُٓ #زيطاض ثًًُض شإ$ ؾُضَْػايٌ
 ناضوباضٍ بُضِيَىَبطزٌْ غُضَضِاٍ غُؾُضَزا يُو. بني يًَهؤَيًُٓوَ خُضيهٌ عُؾريَتُ

 زيطاض، بُضِيَع ٖاْساٌْ يُغُض زَظُضَ، ئُّ خَُيهٌ شياٌْ ْىوغًُٓوٍَ و نؤََُيٓاغٌ
 و ْىوغطاوَ نؤنطزُْوٍَ خَُيو، زَْطٌ تؤَاضنطزٌْ ويَُٓ، ططتُٓوٍََُٖي بُ بىو ناضَإ

 ئُغتؤٍ يُ ضِؤشزا يُ نُ زَضىٕ بُضِيَىَ ناضاُْزا ئُو ثاٍَ يُ ئُواُْ تايبُت، بَُيطُْاٍَُ
 يُ ئُضنُ ئُّ. زََآْىوغًًُوَ و يازاؾت زَنطز ضِووزاوَنامنإ ضِؤشٍَ َُٖىو. بىو ئًَُُ

 ْاوضُيُ يُو ُٖض زيطاض يُطٍَُ زا،1352 و 1351 اَيٌغ يُ واتُ غُؾُضَسا، زوائ
 يُطٍَُ ظؤضتط يُبُضئُوٍَ بُختًاضٍ، زَظُضٍ يُ طُضِاُْوَّ زواٍ. بىوَوَ زووباضَ

 و خىيَٓسٕ تُواونطزٌْ بؤ ئُويؿسا يُثاٍَ ُٖبىو، غُضوناضّ يًَهؤَيًُٓوَ ناضوباضٍ
 يُ ؾتاٍُْ ئُو ُٖضبؤيُ. ؾُضَْػا وآلتٌ بؤ ضِؤيؿتِ ئانازميٌ، بُؾُناٌْ تُواونطزٌْ

 زواٍ يُ يًَٗات، واٍ تانى! ُْبىوٕ ططيٓط بُ الَُوَ ظؤض ْىوغًبىوّ غُؾُضَنَُسا
 غُضشًََطيٌ ْاوَْسٍ يُاليُٕ زا1364 ثىوؾجُضٍِ َاْطٌ يُ غاٍَ 12 تًَجُضِبىوٌْ

 تؤَاضيَهٌ نؤنطزُْوٍَ بؤ. ئُغتؤ نُوتُوَ ْاوضُيُّ ئُّ غُؾُضٍ ئُضنٌ ئًَطاُْوَ
 ططووثًَهٌ يُطٍَُ زضا، بطِياض ٖؤيُوَ بُّ ُٖض ئًَطإ، عُؾريَتُناٌْ يُ ٍغُضشًََط
 َٔ يُ بُض ضِؤش زوو ططووثُنُ. بُختًاضيًُنإ زَظُضٍ بؤ بضني غُضشًََطٍ زَغتٍُ
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 بؤ ضىوّ يُويَىَ و ئُغؿُٖإ طُيؿتُُ 5/4/64 ضِيَهُوتٌ ًَٓـ نُوتبىوٕ، وَضٍَِ
 .ؾاضيهىضز

 ناتٌ ئُو يُضاو. نطزبىو ْاوضُيُّ ئُّ غُضزاًَْهٌ ثًَـ يُوَ غاٍَ 12 ًَْعيهٍُ
 يُ. بىو تًَطِاَإ و غُضْر دًٌَ َٔ بؤ ئَُُف ٖاتبىو، وآلتسا بُغُض ظؤض ئاَيىطؤضِيَهٌ
 ُٖتا طؤضِابىو، ظؤض 1352 غاَيٌ يُضاو بىو، نًًؤَُتط 95 ؾاضيهىضز تا ئُغؿُٖاُْوَ

 َُٖىوٍ يَُُوال،( وتػايسدى) بىو ئىتىوبإ ضيَطُ ئاغٔ بُضًََُٖٗٓاٌْ ناضخاٍُْ
 ؾىييَن طُيبىوُْ َٔ ٖاوناضَناٌْ ئاغىوزَ، و خؤف ضِيَطُوباًَْهٌ. قريتاونطاو
 ئَُُف ُٖض. زَنُٕ ثُيسا بؤ تطؤَبًًَِ ُٖتانى مبًَِٓ زواُْنُوّ زَبىو ًَٓـ َُبُغت،

 بَُالوَ( نىٖطَِْط) #ضًططز يُ غاآلُْزا، يُو ضىْهُ بىو، غُضغىوضَِإ دًٌَ َٔ بؤ
 طُياْسَ خؤّ و قؤغتُوَ زَضؾُتُّ ئُّ بهات، ثًَسا ٖاتىضؤٍ َاؾًَٔ ُْبىو واٍ طٍُضِيَ

 ئُّ يُطٍَُ بًًٓبىّ َٔ ثًَـ يُوَ غاٍَ 12 ؾاضيهىضزٍَ ئُو بعامن ئُوٍَ بؤ ؾاض،
 . نطزووَ ؾُضقٌ ضُْسَ ئًَػتُ ؾاضيهىضزٍَ

 ؾاض ضٍبانى ؾاٌْ يُ ئًساضَناٌْ بُؾٌ بىوَوَ، ضَِوٍ يُبُضيُى بًًٌََ تا ؾاض
. زاْسضابىو غجٌ نُضثىوضٌ و بُخؿت َُٖىوٍ ْٗؤّ، ضُْس باَيُخاٍُْ َُٖيهُوتبىو،

 و بًَىاض َُٖىوٍ اليُى ُٖض زَنطزَ ضِووت ضِاظابىوَوَ، دىإ بًَىاضٍ و ؾُقاّ بُ تُواوٍ
 بُو ُٖض ئًَػتُف ؾاض، نؤُْنٍُ ؾُقاَُ زَطُيُٓ غُضَدماّ. بىو بُضئ و ثإ ؾُقاٌَ

 ضُْس ًًُْ ئُوَ ؾاض ئُزطاضٍ ضِانًَؿاوَ، خؤٍ ضَِف سُظياٍ ضُؾين ُي بًضُُوَ و غُض
 بؤ ؾاضَ ئُو بىوّ، يُوٍَ َٔ وَخيتَ زا1352 غاَيٌ يُ زيتبىوّ، َٔ ثًَؿرت غاٍَ

 بُ زَٖات، مجٍُ ُٖض بُختًاضٍ خَُيهٌ يُبُض ؾاض بىو، مجىدىوٍَ ثطِ بُختًاضيًُنإ
 يًَُْى ئُو بىو، يُبُضزا ؾُضواَيِ و نؤت ًَْىؾاض، ضىوَُ ناتًَو غُضزََُ، ئُو تايبُت

 دًىبُضطٌ زَغتًَو ضىوّ و ُْنطز يٌَ زووّ و يُى زَظاٌْ، ْاَؤ بُ خؤّ تُواو خَُيهُزا
 نآلويَهٌ و ُٖضاو ثاتؤَيًَهٌ يُ، بىوٕ بطيَيت ئُواُْف نطزٕ، يُبُضّ و نطٍِ بُختًاضيِ

 .بُختًاضٍ بُ  بىوّ ُواوت يًباؽ و بُضط بُ ًَٓـ. ضؤخُ ْاوٍ بُ باآلثؤؾًَو و يبازٍ
 نُؽ ضُْس ُٖضزَّ ُٖبىو، ُٖضظاَيًَو و غُنؤ زووناًَْهسا ُٖض يُ غاآلُْزا، يُو
 و بًَُٓ و سًػاب غُضقاَيٌ زووناْساض، نابطاٍ يُطٍَُ و زازًَْؿنت غُنؤياُْ ئُو يُغُض

 بىو بُختًاضٍ ُٖض تًَسَثُضٍِ، نؤآلًَْهسا و نىضُ ُٖض بُ. زَبىوٕ خؤيإ بػتًٍَُٓ
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 ثًَساويػتًٌ ؾطؤؾتين و نطِئ ْاوَْسٍ ؾاضَ ئُو ضِاغتًسا يُ. زَضىو و زَٖات
 خَُيهُ ئُو نُ ُٖبىو نُيىثُالُْيإ ئُو زووناُْنإ تُواوٍ بىو، بُختًاضيًُنإ

 ُْخؿٌ و، طؤضِاوَ زميُُْ و زَْط و ضَِْط ئُو ئَُطِؤنُ،، بُآلّ ُٖبىو ثًٌَ ثًَىيػتًإ
 و ئُملؤزَ نُيىثُيٌ يُ ثطَِ زَنٍُ زووناًَْو ُٖض يطٍغُ. بىوَتُوَ ناٍَ تُوُْ ئُو

 خؤوَ بُ ؾاضْؿًًٌٓ و شياض ضِوخػاضٍ و ضَِْط واتُ بطيكُوباقُوَ، بُ غُضزَّ ئُؾًاٍ
 زَظامن، غُواضَ و ْاَؤ بُ خؤّ ؾاضَزا يُو َٔ ئَُطِؤ وَى ُٖض. ططتىوَ

 تُضا و تاى! زَنُٕ غُضييب بُ ُٖغت خؤياْسا ؾاضٍ يُ ئًَػتُ بُختًاضيًُناًْـ
 زَغتهطزٍ نآلوٍ و ضؤخُ بُ ُٖضاوَوَ، ثاتؤَيٌ بُ زَبًين ؾاضيهىضززا يُ بُختًاضيًُى

 .ضِابطزوو ضِؤشاٌْ بريَوَضٍ داْتايُى يُطٍَُ بُختًاضيًُوَ،
 ُٖتا زَوضوبُضَ، ئُو ؾُقاَُناٌْ و ئُتابُنإ َعطُوتٌ زَضطٍُ بُض و غُنؤ يُغُض

. زَنات بُختًاضيًُى بُ بًَعوو ئًَػتُ. بىو ضيطٍُبُختًا ثؿىوزاٌْ ؾىييَن بىو ضِؤشيَو
 نطز خؤٍ! زَنات ضٌ بعامن ؤئُوٍَ ب ؾىيَين، نُطىمتُ و ثُيسانطز بُختًاضيِ ثًاويَهٌ

 ئُّ ٖعضَوَ، نُوتُ و نطز زووتايٌ نؤَؤزيَهٌ غُوزاٍ زاضتاؾًسا، زووناًَْهٌ بُ
 ًََطز بُ نضٌ يإ وابٌَ ئُطُض. ْايات بُناض خًًََُنٌ شياٌْ بؤ ضِاغتًسا يُ نىَؤزَ

 بىوَتُ و ًَٖٓاوَ ُٖواض و يُٖؤبُ واظٍ خؤٍ بؤ ئُوٍَ يإ زيَينَ، نىضٍِ بؤ شٕ يإ زاوَ،
 ضِؤشاُْف ئُّ و ُٖواضبٔ يُ َاَيُوَ بُ بُختًاضيًُنإ ئُوَيُ وَخيت ئًَػتُ. ؾاضْؿني
 زََٓاغٌ، َٔ ضًطُضزٍَ ئُو. خاووخًَعإ بصيىٍ و ثًَساويػيت نطِيين بؤ باؾُ ناتًَهٌ

 خَُيهٌ ْايبًين ئُوٍَ ؾاضيهىضزيـ يُ. بساتُوَ ويػتُ طؿتُ ئُّ وَآلٌَ ُْيسَتىاٌْ
 ٖاتىوَ؟ بُغُض ضًإ و ضىوٕ نىٍَ بؤ بُختًاضيًُنإ نُوابىو بُختًاضيًُ، ضَِغٌُْ
 و يًَهسا ـــِ ؾاضَنُ ئابىوضيٌ ؾازََاضٍ واتُ ـــ ؾاض، غُضَنًٌ و نؤٕ ؾُقاٌَ
 ُٖالدًَو، تُثًُضًًُى، نآلؾضًَٓو، تًُْا، زيتِ ٍَئُو: طُضِاّ غُضوبين

 نُغًَهًـ و زَؾطؤؾت ئاشََيساضيًإ نُيىثُيٌ ئُواُْ زوونإ، غٌَ نىضتاْسضوويُى،
 زووناُْنإ، تُواوٍ ئًرت! بطِايُوَ تُواو زَنطز، غاظ زَضخؤٍُْ و تُْسووض بىو خُضيو
. تاظَباو ؾتىَُنٌ و ٌقاَي و ؾُضِف و بًٓاغاظٍ نُيىثُيٌ و زَضَاْؿطؤف ببىوُْ

. ططتبىوَوَ خؤَاَيٌ زَغتهطزٍ و نط دًٌَ ًَٖٓابىو، زيهُوَ ؾاضَناٌْ يُ ئَُاُْؾًإ
 ضِؤشطاضَزا، و غُضزَّ يُو  بضٔ؟ بُضٍَِ ثًٌَ و بًؿطؤؾٔ خَُيهُنٍُ ُٖيُ ضٌ ؾاضيهىضز



 11 

 بًًََِ زَبٌَ ُٖيُ؟ ضًًإ ئًَػتُ زَنطز، زابني ؾاضَيإ ئُو ئابىوضيٌ باضٍ بُختًاضيًُنإ
 يُُٖض زَطُضِاّ، تُنػٌ بُ بُيًَٓهًـ و زَنطز ثًاغُّ تاويَو يًَهسا، ؾاضّ غُضوبين

 بُؾًَو يُوٍَ دطُ ُْنُوت، وَزَغت ئُوتؤّ ؾتًَهٌ زَنطز، ثطغًاضيَهِ و نُغُ
 نطزووَتُ ضِوويإ زَغتُيُنًـ باظاضِئ، َابُقٌ و زَوَيُت َىوضُخؤضٍ يُخَُيهُنُ

 .زًََْطُْوَ ثاضَ و زَنُٕ اضن يُوٍَ و #نؤيت$  وآلتٌ
 باف َاَطٍ وَى. نًَؿاوَتُوَ يُبُضيُى خؤٍ باضيَهسا َُٖىو بُ ؾاض

 زَبًَتُ خُضيهُ وضزَوضزَ نطزووَتُوَ، نؤ خؤيسا باَيٌ بٔ يُ ظؤضٍ دىودَُيُيُنٌ
 بىو َُْؿىوض بىو، وَختًَو ُٖتا ؾاضَ ئُّ ئاخؤّ. َىوضُخؤض و ناضَُْسْؿني ؾاضيَهٌ

 يُ ضاو زَبٌَ ئًَػتُ بىو، خؤٍ بُضوبىوٍ و زاٖات خاوٌَْ خؤٍ بؤ #زيَهىضز$  بُ
 ْاوَْسيَهٌ ؾاضَزا يُّ زَبٌَ بؤ بٌَ؟ ناضَُْسٍ َاْطاٍُْ و زَوَيُت َىوضٍُ زَغيت

 وَى بىيطئُمحُز و نُٖطًًؤيُ و بُختًاضٍ ْاوضٍُ ْاَئًَ َُطُض ُْبٌَ؟ بُضًََُُٖٗٓض
 ؾاضيهىضز يُ ْانطٍَ طُيؿت؟ نىٍَ بُ َُٖيبصيَطزضاوَ، ئاشََيساضٍ ْاوَْسيَهٌ

 وَى ُٖض بًَت؟ ئاشََيساضٍ نُيىثُيٌ بُضًََُُٖٗٓضٍ زاَُظضيَٓٔ، ناضخاُْطُيًَو
 ْاوَْسيَهٌ و ثُيُوَضإ و ئاشٍََ غُضبطِخاٍُْ ضٓني، و ضِغنت و ثًَػتُ و ضُضّ ُٖآلَيداٍُْ
 و نطيَهاض غُزإ بؤ زاٖات ؾىيَين ببًَتُ ضِيَطُيُوَ يُو بًَت،  يٌَ طؤؾيت ُْٖاضزَيٌ
 ئاوَزاًٌْ و زَوَيَُُْس و ثطِزاٖات بُؾًَهٌ ببًَتُ و، بًَت بُضًََُُٖٗٓض. بُضِيَىَبُض

  وآلتُنَُإ؟
 ثىوضَيإ ًََؿهِ ؾاٍُْ يُغُض ُْٖط وَى ضُؾُٓ يُّ ثطغًاضٍ غُزإ و ئُواُْ

 خُضيهٌ ططووثًَو ثًًَإ طىمت طُآلَيُنإ، و ثطِؤشَ ضِيَهدطاوٍَ طُياْسَ خؤّ زابىو،
: طىتًإ ئاَادمًَو؟ بُض: ثطغًِ. ْاوضُنُزا يُ طؿتًٌ ثطِؤشَيُنٌ يُغُض ناضنطزْٔ

 يًَهؤَيًُٓوَ. بُؾُناْسا َُٖىو يُ ظاًْاضئ بُزَغتًَٗٓاٌْ و يًَهؤَيًُٓوَ خُضيهٌ داضٍَ
 و عًالتٌ يَُُضِ ضِاتإ و بري: طىمت. عُؾريَتإ و ئًٌَ و طىْس و ؾاض يُغُض،

 ُٖواضْؿني ئاشََيساضاٌْ زاٖاتىوٍ طُآلَيُزاضِيَص، ططووثًَهٌ: طىتًإ ؟ضًًُ ُٖواضْؿًٓإ
. باثرياًْإ و باب ثًؿٍُ يُ زًََٖٓٔ واظ خُضيهٔ خًًََُنًإ ْابًينَ، باؾٌ بُ ظؤض

 وَنى زَنُٕ، سُظ ئًَالتًـ طؤضِيَسايُ، يُ ظؤض يَُجُضٍ و نؤغح ًًُْ، ضاضَيُنًـ
. سهىوَُتُوَ اليُٕ يُ بٔ خؤيإ َاؾًَهٌ وَُٖى خاوٌَْ ؾاضَزيَهإ، و ؾاضْؿًٓإ
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 ئابىوضيٌ و زاٖات ططووثٌ خؤضانٌ بُؾُ ثطِؤشٍَ يُ ُْبٔ بًَبُف زَياُْوٍَ ئُواًْـ
 ئُطُض. زَططيَت غُض خُضيهُ ئُضنُف ئُّ ئًَطإ، خَُيهٌ تُواوٍ وَنى ُٖض زَوَيُت،
 يُبُضيُى ًًََُغاتخ بهُئ ناضيَو زَتىاْني تًُْا بني، غىوض ناضَنامنإ يُغُض ظؤضيـ

 .ُْبني طُوضَ ططؾيت تىوؾٌ و َُٖيُٓوَؾًَٔ
 و ضِيَطُوبإ و ضِانًَؿٔ ناضَبا و ئاو بُضيُٓ و ثإ زَظُضَ ئُّ بؤ زَتىاْني ضؤٕ ئٍُ

 زوو يُى ٖؤظَ يُو بُؾًَو زَظاٌَْ، خىزا بهُئ؟ زابني بؤ ُْخؤؾداُْيإ و خىيَٓسْطُ
 خاْىوبُضَيإ خؤيإ ضَِمشاَيُناٌْ دًٌَ يُ طظؤضت بىوُْتُوَ، نؤ يُنذٌَ يُ غاَيًَهُ،

 بُخًَى خؤيإ َاآلتٌ و َُضِ و زازَضًَٔ دؤ و طُمن نؿتىناَئ، خُضيهٌ و غاظنطزووَ
 500 دؤ،( 10000) ًَٖهتاض ُٖضيُى بؤ ضِاطُياْسووٕ ثًٌَ شيٓطُثاضيَع ْاوَْسٍ زَنُٕ،

 نابطاٍ. متُُْ 6 ؤدؤنًً يُى ْطخٌ ئًَطإ باؾىوضٍ يُ ئًَػتُ ُٖض. بسَٕ باز متُٕ
 ئُطُض يًَهساوَتُوَ، واٍ ًْؿتُدًًَُ، ؾىيًََٓو يُ و َُضِزاضيًُ خُضيهٌ نُ بُختًاضٍ
 بًين ططؾتاُّْ ئُّ تُواوٍ. بهطٍَ دُضميُ ئُوٍَ ُْى زَبٌَ تُواو ُٖضظاْرت بهطٍَِ دؤيُنُ

 طُياْسَ ؤّخ َاؾًًََٓو غىاضٍ بُ ضِؤشٍَ ئُو ُٖتا. نطزَوَ بريّ يُباضَياُْوَ و بًػتِ و
 تا ؾاضيهىضز َابُيين! زَٖات بطيكٍُ ئاويَُٓ وَى نطابىو قريَتاو ضِيَطُنُ. ضًططز
 يُ ضًططز، بؤ زَضىوئ نُ داضإ بىو، نًًؤَُتط 85 ــُوَ#ؾاضغإ$  ضِيَطٍُ يُ ضًططز
 غىوضؾذإ، ئاوايٌ، يُنُّ زَطُيُٓ خؤالغُ،. زَضِؤيؿتني َؤضغُُيُنُوَ ضِيَطٍُ

 ثطِ ظاضٍ و ظَوٍ ئًساضٍ، زاَُظضاوٍَ بًؤى، نؤْهطيَت، و ئاغٔ ؤز،تاظََ خاْىوبُضٍَ
. ًْؿتُدًَٔ ؾىئَ يُى يُ بُختًاضٍ. باخات و بار زَبًينَ ضاو ُٖتا بُضَنُت، و ثًت

 بؤ ئًَطَ: زََيٌَ ؾؤؾًَطَنُ ضًططز، بؤ َاوَ نًًؤَُتطٍ 55 ؾاضغإ زَطُيُٓ
 و ئًَطَ زَنُُْ ضِوو ُٖواضضًًإ تُواوٍ زاٖات، ثطِ ؾاضيَهٌ بىوَتُ بُختًاضيًُنإ

 يًٌَ. ؾاضيهىضز ْاناتُ ضِوو نُؽ ُٖبٌَ ؾاضَ ئُّ ُٖتا زَنطِٕ، يًَطَ خؤيإ ثًَساويػتًٌ
 و تطيًٌَ و يؤضٍ َُٖىو ئُو نؤْهطيَتُ، و مسًت و بًٓاغاظٍ طؿتُ ئُو: زَثطغِ

 َُٖيطط،باض َاؾًَين وَى ُٖض ضِاطىاغنت، بُؾٌ بُ تايبُت باضَُٖيطُضَ، ئؤتؤَبًًٌَ
 ًَٖٓاوَ؟ نىٍَ يُ ئَُاُْيإ ثاضٍَ و ثىوٍَ و نًًَُ ٌٖ زيهُف ؾيت ظؤض و تطيًٌَ

 باؽ ضهؤيُ، و طُوضَ زَنطز، يُطٍَُ قػَُإ زيهُ نُغًَهٌ ُٖض و َاؾًَُٓنُ ؾؤؾًَطٍ
 ئُوبُضٍ ؾًَدٓؿًُٓناٌْ يإ نىيت، ضىوَتُ زَبًين نُغًَو ُٖض! بىو #نىيت$ باغٌ
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 بُّ ْاوضُنُ و طؤضِيىَ ؾاضٍ غًُاٍ و ًَٖٓاوَتُوَ خؤٍ ٍَُيُط ظؤضٍ ثاضَيُنٌ ئاو،
 تُضَقٌ ظؤضيإ ؾُضُْٖطًًؿُوَ باضٍَ يُ بُتايبُت. بىوَتُوَ ئاوَزإ ثاضَيُ و ثىوٍَ

 غُضقاَيٌ ظياتط ْازَٕ، بُضًََُُٖٗٓنإ بُؾُ و بُناضخاُْ طىٍَ ئُوإ بططَ ثًَساوَ،
 ؾطؤؾتين و نطِئ خُضيهٌ ٔ،ؾاضَناْ ئاوَزاْهطزُْوٍَ و بًٓاغاظٍ غاظنطزٌْ
 .تؤضوَبًًَٔ

 نُ ضِازَنًَؿٌَ، غُضدمِ غُضزَّ و تاظَ ئابىوضٍ باضٍ خؤّ باوَضٍِ بُ بَُالوَ، يًَطَ
 ضيَهىثًَهسا، و تايبُت نُْسووٍ يُ غُضزَّ، ؾًَىاظٍ بُ ُْٖطساضٍ. $ُْبىو ُٖض داضإ

 بتىاْني ُْبىو وا ثًَِ #نًَىَظَضزَوَ ثؿت يُ بىو#باظؾت ْاوضٍُ ئًَُُ َُبُغيت ؾىيَين
 ضُثسا زَغتُ بُ ضًططز بؤ َابىو نًًؤَُتطَإ ثًَٓر. باظؾت بؤ بضني َاؾًَٔ غىاضٍ بُ
. بىو ئُْساظياض تُواو بُآلّ نطابىو، ظخيطِيَص ضِيَطُ ُٖضضُْسَ. زا الَإ غُضَنًٌ ضِيَطٍُ يُ

 بُو َوٍَضاض غىاضٍ بُ يُوَثًَـ غاٍَ ضُْس ططتُبُض، َإ#بريطىٕ$ْاوضٍُ ضِيَطٍُ
 غُيطٍ بُ تًَسَثُضٍِ، ْاوضُيُزا بُّ وَخيتَ ضِابطزووزا غاآلٍُْ يُو. ضِؤيَؿتبىوّ ؾىيَُٓزا
 ُْ ُٖبىو خاْىويُى ُْ. ُْزَبًين زيهُت ًٖضٌ ضَِوَْسإ ضَِمشاَيٌ و خًَىَت

 و #ياوَضئاوا$ ،#ؾُٖطياضٍ$ يُطىْسَناتين دطُ َُٖيبُت باَيُخاُْيُى،
 و الضِووخاو نطابىوٕ، غاظ ناٍَ قىضِوخؿيت يُ غُضيُبُض ئُواُْف #ؾاعُبسويعُظيِ$

 ؾتًَو َُٖىو بريطىٕ، ْاوضٍُ ئاوايٌ يُنُّ زَطُيُٓ نُ ئَُػاٍَ،، بُآلّ خًَضىخىاض
 بُضزٍ غىوض، خؿيت بُ تُواوٍ دىإ، و ْعّ و بُضظ خاْىوبُضٍَ ضِازَنًَؿٌَ، غُضدمُإ
 بُآلّ خؤؾسميُٕ، ئاويَُٓبُْسٍ و ّدا ئاغٔ، ثُدمُضٍَ و زَضطُ مسًت، و ئاغٔ َُضَُِضِ،
 .طىيَين يُطٍَُ تُثاَيُيُ، و نَُطَِ زَظُضَ ئُو غىوتٌَُُْ ئًَػتُف

 تُواوٍ تًَجُضِيىّ، ًَْىَزا بُّ ئُغح غىاضٍ بُ ظؤضداض ؾاضَظاّ، ْاوضُيُ ئُو تُواوٍ
 وَى ئُوناتٌ. زايجؤؾًىَ طىيَين نًَىَظَضز، يُ #ضطٍِ$ نُيٌ ْؿًَىاُْ، و ُٖوضاظ ئُّ

 يُو خًَىَت نؤََُيًَو نُتريَططتٔ، واتُ يًَىَضزَططت، نَُيهًإ ثطِزاٖات بُضًََُٖهٌ
 ئُواًْـ زَضٔ، َاَيٌ ضُْس طىْسيَهٌ يُ ُٖض زووضَوَ يُ ضِازَنًَؿٔ، غُضدمِ التطَوَ

 ئُّ. َُٖيسَزَٕ ضازض ؾىيًََٓو يُ َاٍَ ُٖضضُْس و زَبُٓوَ تام خُضيهٔ وضزَ وضزَ
 خُضيهٌ ؾىيًََٓو يُ و ُٖضنُغُ. الزَزَٕ خؤيإ يتيُُْضي خُضيهٔ ٖؤظاُْف

 ؾت َُٖىو بُ زَغتًإ ئًرت بؤ نًَؿطاوَ ضِيَطُوباًْإ ئًَػتُنُ. بؤخؤٍ خاْىوغاظنطزُْ
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 خعَُتٌ ضِازَطُٕ، ثًًَإ باف ظؤض زَوَيُتٌ ئاوَزاْهطزُْوٍَ بُؾٌ زايطَناٌْ ضِازَطا،
 باضوزؤخٌ بُضزَغتًإ، زَطاتُ ئاغاٌْ بُ ثًَساويػتًًُى َُٖىو. زَنُٕ عُؾايطَنإ
 . بصئ ظَمحُتسا يُ ثطِ و زشواض شياٌْ يُ ْاياُْوٍَ تاظَ و طؤضِاوَ تُواو طىظَضاًْإ
 وَبريّ ؾىيَِٓ، ظؤض ؾاضَظاٍ. بًًٓىَ ثًَؿرت ْاوضُيُّ ئُو وا زياضَ بىويُٓوَ، ًَْعيهرت

 يُو زَبٌَ ٍَُمحىوز ؾُضاَُضظ ُٖواضطٍُ و ــُناُْ#باَسٍ$ ْاوضٍُ ئًَطَ ٖاتُوَ
 تًُْؿت يُ خًَىَتُنٍُ ثًاوَ، ئُو غُضوغؤضاخٌ نُ طىمتُ زابُظئ، يُوٍَ. بٌَ ًَْعيهاُْ
 بُ زاًَْو و ضِؤش ًَْعيهٍُ 1349 غاَيٌ. بىو غُضغىوضَِإ دًٌَ َٔ بؤ! بىو ضِيَطُنُ

 ضىوّ و ظاٌْ باف بُ ُٖيُّ ئُو بٌَ، ُٖضضؤًَْو ئًَطَ، طُيؿتًُٓ دا ٖاتني وآلغُبُضظَ
 ثًَُسا يُبُض ناوضِيَهًإ. يًَهطزّ باؾًإ ثًَؿىاظيٌ و بىوٕ خؤؾشاٍَ ظؤضيـ. اليإ بؤ

 زَغت ئاطُزاضيِ ُْٖسٍَ ''بابازٍ'' ٖؤظٍ يُغُض داضإ، يازٍ نُوتًُٓوَ و نىؾتُوَ
 .نُوتني وَضٍَِ و خىاضز ًْىَضِؤَإ ْاٌْ نُوت،
 ئُّ ضاثٌ ٖؤٍ زََُوٍَ بٓىومسُوَ، داضَّ ئُّ غُؾُضْاٍَُ ًِْ تَُا بُ

 ظؤضباف #َُوَضظ$ ئاوايٌ تا ضِيَطُنُ نىضتٌ، بُ نُوابٌَ بهُّ، باؽ غُؾُضْاَُيُّ
 ئًرت. َابىو ناضيإ ئاوَضِؤناٌْ و ثطز دًًَُى ضُْس يُ نطزبىو، يُغُض ناضيإ تُواو. بىو

 عُؾريَتٌ ْاوضُناٌْ تُواوٍ تطؤَبًٌَ غىاضٍ بُ َاْطُزا ئُو غُؾُضٍ يُ بُطؿتًٌ
 ناضَ ئُّ داضاًْـ نطز، و ضَِمشاَيُنامن َاٍَ تُواوٍ غُضزاٌْ نطزَوَ، ُضبُغ بُختًاضيِ
 و تُيُؾؤٕ ْاوَْسيَهٌ #تُيىضز$ ئاوايٌ يُ #زيَٓاف$ ثاف يُ زَظُضَزا يُو ُْزَنطا،

 غُضثُضؾتًٌ غاآل16ُْ يا 15 نىضِيَصطُيُنٌ ئُويـ زاَُظضاْسبىو، ضاطُياْسًْإ
 غُضدُّ و نطز طىضطاُْوَ و تاضإ بُ ثًَىَْسيِ ُوًًَََٖ ئُّ ضِيَطٍُ يُ ُٖض ًَٓـ. زَنطز

 بىوٕ، طؿتًٌ ٖاوبُؾُناٌْ ْاوَْسَ بُ تًَهٍَُ تُواوٍ بُ ٖؤظَ ئُّ. ثًَسا ثاضَ متُمن 28
 يُو نُغًَو ثاضيَعطُ، نؿتىناَيٌ زايُضٍَ بإ، و ضِيَطُ خعَُتطىظاضٍ عُؾريَتٌ، بُؾٌ

 ًْؿتُدٌَ غًًَُإ َعطُوتٌ َوضوبُضٍز يُ عُؾايط ظؤضٍ ظؤضيٍُٓ: زَيطىت خًًََُنًًاُْ
 .بىو ضِاغت نابطا قػٍُ تُواو نطزَوَ ثطِ غُضشًََطميإ ؾؤضٌَِ وَخيت. بىوٕ

 َاْطُ، يُى ئُّ غُؾُضٍ بىيُضَناٌْ تُواوٍ ْاتىامن باضَزا يُوثًَـ ئًَػتُف
 ئُّ ْاوَضؤنٌ يُطٍَُ نُ بهُّ خاَيًَو ضُْس بُ ئاَاشَ ُٖضُْبٌَ سُظزَنُّ. بٓىومسُوَ

 ئُسُز$ تريٍَ يُ 1364/4/17 ُْنُٕ، ثُيسا زضِزؤْطٌ زَططٕ ثًَهٌ وَخيتَ نتًَبُ
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 ُٖظاض 400 خىيَٓبايٌ ْطخٌ ططتبىو، غُضٍ #بُغتًَو خىئَ$ بابازٍ، ٖؤظٍ #مسايٌ
 َُٕ 30( زيَِ)طُضَُغًَط  ضِيَطٍُ يُغُض زاضُْسضاو ظَوٍ َُٕ 70 ُْخت، ثىوَيٌ متُٕ

 با خىيَُٓضإ بؤ ضِازَططّ خاَيُ ئُّ َُٖيبُت. نضًَو يُطٍَُ بُضاو، زاضُْسضاوٍ ظَوٍ
 يُغُض ُٖضزووال شياٌْ خًًََُنني، تايُؾُنُ ُٖضزوو. بهُٕ يُغُض زانؤنًٌ خؤيإ

. بٌَ بعٕ و َُضِ زَبىو ُْغس ثاضٍَ يُ دطُ خىيَُٓ ئُّ زانىشاٌْ زَطىظَضا، ئاشََيساضٍ
 يُ. نُغاُْ ئُو زاٖاتٌ و ًَالتٌئ ُْضييت و عىضف يُطٍَُ بٌَ بُضاْبُض خىيَٓبايٌ زَبٌَ

 #طًُ$ تايُؾٍُ يُ َُٖىويإ ضًططز، و ؾاضيهىضز ًَْىإ يُ #ظَضِئ عُيًاواٍ$ طىْسٍ
 غاَيٍُ 6 يُو يا35ٕ ُٖبىوٕ، َاٍَ 144 ،1364 ثىوؾجُضٍِ يُ. خىادُٕ بُضٍَ و

 1364 ثىوؾجُضٍِ يُ. ُٖبىو خاْىو تًُْا ثًَـ يُوَ غاٍَ 13. نطاوٕ غاظ ضِابطزووزا
 بؤ تَُُٕ 500َُضِ غُضيَو ُٖض بؤ: بىو خىاضَوَ قُضاضٍَ بُّ طاوإ و ؾىإ ُٖقُبُضاتٌ

 غُض 200 بؤ بطِزضاوَ خىضٍ 5 يُ خىضيًُى ناوضِ، 5 يُ ناوضًََِْطيَو يُطٍَُ غاَيًَو،
 تا 350 ُٖض بؤ: زَيطىت ٍ#ضاَيؿتُض$ َُضِزاضيَهٌ. ؾىإ بُضاتٌ متُٕ 2800 َُضِ،
 32: زَيطىت َُضِزاضَ ئُو. زَططيَت ؾىإ 5 غاَيٌَ و زَططٍَ ؾىاًَْو َُضِ غُض 400

 بُختًاضيًُناْسا، يُوَضِطٍُ يُ ُٖيُ يُوَضِطُيإ ئًذاظَْاٍَُ ضايؿتُضٍ  َُضِزاضٍ
 عُؾايطٍ َُٖىو نُ َُضَِيُ ئُو ًْىٍَ قُت بُ تُواو ضَِوَْسَ، 32 ئُّ َُضٍِ شَاضٍَ

. ُٖبٌَ ؾاضيهىضزيؿت َُضِزاضَناٌْ ٍشَاضَ زَبٌَ ئًَػتُ: زَيطىت. ُٖياُْ بُختًاضٍ
 يُ ئاشََيساضٍ بؤ عُؾايط يُ باؾرتٕ طُوضَنإ َُضِزاضَ بىو ئُوَ َُبُغيت َُٖيبُت

 َاآلت و َُضِ يُطٍَُ عُؾايط وَى خَُيهُ َُٖىو ئُّ ئُوٍَ باتًٌ يُ واتُ. وآلتُنُزا
 و ظَوٍ ْاوضىٌْيُ و يُوَضِطُ بؤ ُٖبٌَ ظياُْيإ و ظَضَز طؿتُ ئُّ يُوَضِطُنإ، بضُٓ

 ْاضاضٕ زَبٌَ، تُواو ظوو يُوَضِ طُضَُغًَطَنإ يُ يُبُضئُوٍَ طصوطًا، غىوتاْسٌْ و ظاض
 و طىٍَ و بينَ غُضثًَىَ تُواوٍ بُ طًاوطص يُوٍَ بُض ظؤظاٌَْ، بضُٓ خؤٍ ناتٌ يُ ظووتط
ًٌَََ، غُوظَ  ظاض و ظَوٍ. زَنات بؤشؤٍ و َُٖيسَثضطٍَِ غُضٍ و تًَسٌََْ زٌََ ضِإ غُ

 طُوضَ ئاشََيساضاٌْ ئُوَيُ باؾرت بطِووتًَتُوَ، و بهىتطٍَ َُضِوَاآلت مسٌ و يُشيَط ثٌَ
 يُوَضِطُُْ و ظاض و ظَوٍ يُو نَُيو غًػتُاتًو، و غُضزًََاُْ ؾًَىٍَ بُ َاٍَ،

 و قطَِ ئًَػتُف. ُْبٔ بًَبُف خؤيإ ؾىيَين يُ نَُرتَ َُضِيإ ئُواٍُْ و وَضبطُضٕ
 ُٖض. ُٖيُ َُضِزاضزا عُؾايطٍ يُ دىزا طُوضَناٌْ ًَْى َُضِزاضَيُ ظؤض ُٖضايُنٌ
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 َُضَِنٍُ، يُوَضِاْسٌْ بؤ زَططٍَ ؾىإ 5 غاَيسا يُ ضاؾتُضٍ طُوضٍَ َُضِزاضيَهٌ
 بهات ُٖضضٌ زاواٍ ؾىاُْف. زَياْطؤضٍَِ تاظَزا غاَيٌ يُ و غاَيًَهُ بؤَاوٍَ ئَُُف
 ْاتىأْ ؾًَىَيُ بُو بُختًاضٍ ئاشََيساضاٌْ .زَنات ظياز بُضاتُنٍُ غاَيسا يُ و زَيسٌََْ

 زًًََََٓتُوَ ؾىإ بُبٌَ َُضِ. ْانُٕ ئُوإ خعَُتٌ ؾىاُْناًْـ بؤيُ ُٖض بسَٕ، بُضات
 َُظٕ َُضِزاضاٌْ ضِيَطٍُ و دًَطُ بؤيُ ُٖض بػجًَطٕ، غُضبطِخاُْ بُ ضِاُْنُ زَبٔ ْاضاض و
: ُٖبىو غهاآلٍ بُختًاضٍ هٌَُضِزاضيَ. زَبًَتُوَ بُضؾطَواْرت ئًٌَ زَضَوٍَ يُ

 بؤ ؾىاًَْو: زَيطىت! زَنُٕ بُزخىو ْاوضُيُ ئُّ ؾىاُْناٌْ ئًٌَ، ئاشََيساضاٌْ
 متُٕ ُٖظاض 15: نطزووَ بُضات ئُوَْسٍَ زاواٍ َاْط 6 بؤ غُضَُضِ 150 يُوَضِاْسٌْ

 اضيًُبُختً. ضِازيؤ و باتطٍ ضطاقُوَ، ضايٌ، و قُْس دطُضَ، بصيى، ثًَآلو، و بُضط ثىوٍَ،
 غُض غُز يُ ْابٌَ، زواٍُْ َُضِيَو ًٖض غاَيُ 12 ئُوَ: بىو ئاٖىْاَيُيإ َُضِزاضَنإ

 غُضٍ ُْخؤؾًًُى يُْاوضُنُ: زَيطىت زيػإ. زَنُٕ وؾو غُضيإ بًػت َُضِ
 و بطدمُغىوضَ بؤ زَضَاًْـ! زَبٌَ وؾو يُوَضِطُ و زَثُضٍَِ َُٖىوٍ طصوطًا َُٖيساوَ
. زيهُ ًٖضٌ و طىيًًَُٓ تًُْا ًًُْ و ُٖيُ ئُوٍَ. ْانُوٍَ َغت زاُْويًََُ و نُضَوظ
 زيَٓاف ٖؤظٍ يُ نُؽ ظؤض ًًُْ، بُٖطَيُنٌ ض و تًَهُوتىوَ تُْهٍُ ئُويـ

 َُٕ 40 بابُتٌ بسَٕ، يُوَضِ ُٖقٌ متُٕ ُٖظاض 11 زَبٌَ َُضِ غُض 150بؤ: زَياْطىت
 زيَٓاؾٌ َاَيٌ  150 يُ ُٖض بؤيُ متُُْ، 6 دؤ، نًًؤيُى متُُْثاضَيُ، 1000 نا،

 يُ َاٍَ 23 تًُْا بىوُْتُوَ، نؤ ؾىيًََٓو يُ َاٍَ 127 ياوَضاوا، و ؾُٖطياضٍ ًَْعيو
 .نطزووَ نىيَػتاًْإ و طُضًََٔ ُٖتاويسا، 64ٍ غاَيٌ

 ًْؿتُدًَٔ، دًًَُى يُ ًَُٖؿُ ضَِوَْساٍُْ ئُو نُوا ُٖيُ ٖؤناض ظؤض بؤيُ، دا
 .بطِؤٕ بَُالوئُوالزا

 ئًَطاْسا دىططاؾًاٍ يُ َُْٗسيػًًُو ضَِظاخإ َريظا ُٖتاويسا 1302ٍ يُغاَيٌ
 ئًَطإ، ضَِوَْسَناتين نؤٍ 78 الثُضٍَ ،1341 تاضإ، يُنُّ ضاثٌ$ عايٌ، زَوضٍَ

 و طؿيت دَُاوَضٍ ،000/322/14$ نطاوٕ، غُضشًََطٍ./. 22 ًَْعيهٍُ
 َْسٍْاو غُضَتايٌ غُضشًََطيٌ ئَُطِؤنُف ، #خًَىَتٓؿًٓٔ نُؽ 230/138/3

 َُظْسَ نُؽ ًًَؤٕ يُى ئًَطاٌْ ضَِوَْساٌْ نؤٍ زا،1364 غاَيٌ يُ ئًَطإ شًََطياضيٌ
 نؤٍ بُضاْبُض يُ ضِيَصَيُ ئُّ. ئًَطإ ئًَػتٍُ ْؿىوغٌ ًًَؤٕ 44 نؤٍ يُ. زَنُٕ
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./. 20  ُٖتاويسا 62ٍ غاَيٌ يُ ًْؿتُدًَبىوٕ واتُ ـــُ،./.2/2 ًَْعيهٍُ دَُاوَضزا
 . ططتىوَ غُضٍ ضِابطزووزا غاَيٍُ ضُْس يُّ دىوآلُْوَيُ ئُّ نُوٍَ،زَ زَض ُٖضوَى بىوَ،

 طؤؾيت ئًَالتٌ ُْبٌَ ثًَىيػت ُٖض قُْاعُتُ، ئُّ بطُُْ َُٖىو ضِؤشيَو ضَْطيبَ
 ططيٓط وآلت ثًَىيػتًٌ زابًٓهطزٌْ بؤ ؾتُ باؾرتئ خًًََُغات بططَ! بهُٕ زابني وآلت
 يُ و بصئ خًًََُنٌ ؾًَىٍَ بُ عُؾريَتُوَ و ئًٌَ بُ وآلتُ ئُّ خَُيهٌ يُ ظؤضيُى ًًُْ

 ؾيت ظؤض و تُْسضوغيت بٓهٍُ قىتاغاُْ، وَى، غُضزََُ ئُو ثًَساويػتًًُناٌْ َُٖىو
 بُبٌَ ضَِوَْسٍ،. زَنُٕ زابني وآلتُنُ طؤؾيت ئُواُْ ئُوٍَ بؤ ُٖض. بٔ بًَبُف زيهُف
 ؾاضَظا نُغٌ ضُْس بُ ًُْات َُضِزاضٍ ببًَتُ غاتًإ و نات خًَعإ و خاو تُواوٍ ئُوٍَ
 . بٔ غُضقاٍَ زيهُوَ ناضوباضٍ بُ زَتىأْ خًَعاُْنُ َابُقٌ زَضٌَ، بُضِيَىَ

 غُض بضُُوَ تاضإ، بؤ طُضِاَُوَ ناتًَو ئُوَ ٖؤٍ بىوُْ ئُو قػُوباغاُْ تُواوٍ
 ئاطُزاضٍ بؤ ئُوَبىو، َٔ ئاَادمٌ. 1352 تا 1349 غاَيٌ غُؾُضْاَُناٌْ ْىوغطاوٍَ

 غاَيُ ضُْس ئُّ ثًَهططتين و غًايٌ بؤ وآلت، بُضْاَُضِيَصاٌْ و خَُيهُنُ و ٕنؤَيُضا
 بؤ ُٖوَيُسا تًَىَضبسَّ زَغيت ئُوٍَ بُبٌَ ُٖضبؤيُ. بسَّ يُضاثٌ و نؤثُضِيَو بُ بًهُّ

 ئًَػتُزا ئاَيىطؤضِيُناٌْ يُطٍَُ و ُٖبىوَ وَختاُْزا و نات يُو ئُوٍَ و يُضاثساٌْ
 .يَُٓضإخى زيسٍَ بُض بهُويَتُ

 ُٖتاوٍ 1365ٍ/ ظ 1986ٍ خانُيًَىٍَ 15 تاضإ.  نُضميٌ ئُغػُض
 ئاوَظقُتًػإ و طَُصَ يُطٍَُ ُْى مبطٍ، ئاظاضَوَ بُ ظاْازا و شيط َطؤظٌ يُطٍَُ

 (ًْػاضٍ. )بصٍ بُئاغىوزَيٌ
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 بةختياري عةشريةتي سةفةرنامةي
 ز ي9191 هةتاوي ي9331 جؤزةرداني ي3 شةمة

 بُ ؾاضيهىضزَوَ يُ ؾُضَْػٌ نؤََُيٓاغٌ #زيطاض ثًًُض شإ$ يَهُّٖاوضِ يُطٍَُ
 ،#ضًططز$ ئاوايٌ بؤ زَضىوئ َػاؾريبُض، ُْى باضَُٖيططبىو ظؤضتط نُ ثًهابًَو، غىاضٍ

 ًَىإ زيطاضيـ و بىوّ تاضاٌْ َٔ ئُوٍَ ٖؤٍ بُ. نىٖطَِْط ْاوضٍُ ؾاضَزيٌَ واتُ
 طاضاش يُ ئًَُُ يُ ظووتط ُٖضضُْسَ هُنُفخَُي. نطز غىاض ثًَؿُوَ يُ ئًَُُيإ بىو،

 . بىوٕ غىاض تطؤَبًًَُنُوَ يُ ثاؾهؤٍ زابىو، نطٍَ ئًَُُؾًإ بُقٍُ و بىوٕ َُستٍُ
 ئُّ َُتطغًساض، ؾىيَين و قىَيهُقىَيهُ بىو، ثًَضُآلوثًىوض و ْاخؤف بًًٌََ تا ضِيَطُ
 ُٖضاو ُْخيتَ ئًَػتُ بىو، َاآلت و َُضِ و باضَبُض ضِيَطٍُ ضِابطزووزا يُ ضِيَطُيُ

 .#بٌَ ضٌ زَبٌَ بعأْ خؤتإ ُٖغيت بُ ئًَىَ دا$ زَضِوا، ثًًَسا َاؾًَٔ و نطاوَتُوَ
 دًىبُضطٌ خؤَإ، بؤ و نُغُ ُٖض #ثًًُض شإ$ يُطٍَُ ؾاضيهىضز، يُ ُٖض

 ئُو نآلؾٌ دىوتًَو يُطٍَُ ثإ خُت ضؤخُيُنٌ يبازٍ، نآلويَهٌ نطِيبىو، بُختًاضميإ
 يىوضٍِ ُٖضاوٍ ثاْتؤَيٌ ئُو نطزبىو، ئًًٍَُ ئُّ غُضزاٌْ ثًَؿرت اوضِيَهُّٖ. ْاوضُيُ
 متُٕ 180 زاٍُْ ضؤخُنإ. بهطِّ ثاتؤَيًَو ضًططز، يُ ًَٓـ وابىو قُوٍ ُٖبىو،
 بٓتُختًـ نآلؾٌ ثًَسا، متُمنإ 30 زاٍُْ و نطٍِ بامشإ نآلوٍ شَاضزٕ، بؤ ثاضََإ
 . بىو تُواو ططإ ئاوا ئًَُُ بؤ ضيبىوًْـبُختًا و نُّ َىوضٍُ متُٕ، 75 دىوتٌ

 و ْإ َؤضغُُيُى يُ ضًططز، زَضىوَ ـــُوَ#َؤضغُُيُى$ ضِيَطٍُ يُ ضِيَطُنُ
 يُ نُغاٍُْ ئُو ئًَُُ، ُٖض ُْى َُٖيبُت. زا ثؿىوَإ ُْخيتَ خىاضز، ضايُنُإ و َاغت
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 يُ. َُٖيبُظزابُظَ ّئُ زواٍ يُ ضىوبىو، بُغُضزا ظؤضيإ تُثىوتؤظيَهٌ و ببىوٕ غىاض زواوَ
 ؾًىَزا بُّ ئاويـ نُّ ضِووباضيَهٌ. بىو بُضؾطَوإ و غُوظ زؤَيًَهٌ و ؾًى خىاضَوَ، بُؾٌ
 و طىيَطيَص و ًَٖػرت و ئُغح بؤ نطزبىوَوَ باوَؾٌ خؤؾُف يُوَضِطُ ئُّ. ْابىوَوَ غُضٍ

 نطز، طاظٍ ؾًَطؾؤ نانٌ. ْابىو تاظَ و تُضِ يُوَضٍِ يُ زًََإ خؤيإ نُيؿٌ بُ ضًٌََ، و طا
 ُٖض و بىوٕ غىاض ثًاو و شٕ خؤخاؾآلْسٕ، بُبٌَ بُختًاضيطُيًـ ببُٓوَ، غىاض َػاؾري
 ثًؿَُإ ئًَُُ بَُيٌَ زَنطزٕ، غُيطَإ ئًَُُف. ططتُوَ خؤٍ دًٌَ و نُغُ

 يُنُّ يُ خَُيهُ، ئُو َُٖيػىنُوتٌ و ضَِؾتاض زَزايُ غُضدمُإ نؤََُيٓاغًًُ،
 يُنسيإ ْاو بُ تُواويإ. بُختًاضيًُناُْوَ ًَْى ٖاتىويُٓتُ تاظَ ُُئًَ زَغتبُناضبىومناْسا،

 يُى بُ زَغتىوضٍ يٌَ زَزا، دُؾُْطٌ ظؤضيإ يُطٍَُ ُٖضوا، ؾؤؾًَطَنُف زَْاغٌ،
 بًاٌْ و ؾاضٍ َىوغاؾريٍ يُبُضئُوٍَ زَططت، غًًَُنًـ زوو يُ ضِيَعٍ. زَزا زواًَْهًإ

 .بهات غىاض ثًَؿُوَ يُ إئُو يُوٍَ بىو ؾُضَُْسَ بىو، يُطٍَُ
. ثُضِيُٓوَ ثطزٍ بُبٌَ بىو ضِيَطَُإ يُغُض زووضؤَاًَْو نُوتًُٓوَ، وَضٍَِ زيػإ

 ئُؾػاْإ زيَىٍ وَى تُضانتؤضيَو بهىشيَتُوَ، ئاوزا يُ ثًهابُنُ ُٖبىو ئُوَمشإ تطغٌ
 ضِاٍ و بهات ٌثُت مبًًََٓتُوَ ئاوزا يُ َاؾًًََٓو ُٖض بىو، بؤغُزا يُ ضِيَطُنُ تًُْؿت يُ

 ُٖض: زَياْطىت! طىتًاض بُئُغتؤٍ قػُيُف ئُّ وَباَيٌ. وَضبططٍَ يٌَ ثىوَيٌ و بهًَؿٌَ
. تٌَ بهُوٍَ َاؾًَين بُياٌْ ئُوٍَ بؤ زَنات قىوٍَ ئاوَنُ بىاضٍ ؾُواُْ تُضانتؤضَ ئُو
 ئاَاشٍَ يُغُض زَضنُوت، نىٖطَِْط زاآلُْئاوٍ و ضًططز ثؤتطانٌ و غُض زووضَوَ يُ

 ئًَطَ. طُياْس #ؾاًْاوا$ ئاوايٌ َاآلٌْ ئُوغُضٍ ُٖتا ئًٍَُُ ؾؤؾًَط نانٌ اض،زيط
 بُضَو ثًًَإ بُ يإ ضاضَوٍَ غىاضٍ بُ يَُُوال زَبىو بىو، َاؾًَٔ ضِيَطٍُ نؤتايٌ
 بُ ضِوو باغهُوباغو ئًَُُف و ضًا زاويَين يُ ؾاًْاوا. بهُوئ وَضٍَِ َُبُغت ؾىيَين
 َىوغاؾريَنإ يُ َاَيئاواميإ و زابُظاْس َاؾًَٔ يُ داْتاَإ و ضبا. َُٖيسَطُضِينَي بُضظٍ

 زَغتَُٗيتُناْسُْوَ بُ َائ، بُدٌَ نُغُمشإ زوو ئُو و طُضِايُوَ تطؤَبًًَُنُ خىاغت،
 َٔ بىو داض يُنُّ ئُوَ مباْبًٓٔ، بىوٕ زاويَينَ يُ ئُواٍُْ ئُوٍَ بؤ نطز، طاظَإ

 ٖؤٍ بُ زيطاض، بُآلّ ُْبىوّ، ْاغطاو زَظُضَ ُّئ خَُيهٌ بؤ ْاوضُيُ، ئُّ ٖاتبىوَُ
 ًْؿإ نًَىٍَ ئُو زاويَين ئاَاشَ، بُقاَهٌ ئُو. بىو ؾاضَظا ئًَطَ ٖاتبىوَ ثًَؿرت ئُوٍَ

 ُٖغتت ئاغتُّ بُ زووضَوَ يُ. بىوٕ ًْؿتُدٌَ ؾىيَُٓزا يُو ضَِمشاَيُنإ نُوا زاّ
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 زَبىو بىو، ضؤًَْو ُٖض بًٓسضإ،زَ غجٌ خًَىَتٌ زوو يًَُْى ضَِمشاَيُناْسا. ثًَسَنطز
 َُبُغت ؾىيَين و بُضظايٌ يُ و نطز خؤَإ باضوبٍُٓ غُيطيَهٌ ضَِمشاآلُْ، ئُو بطُيُٓ
 خؤيؿٌ وًَََِٓ، يُنٔ نُيىثُيُنإ طىمت ثًٌَ ظَضزَخُْسيَهُوَ بُ زيطاض. ضِاَائ

 بؤ ايُوَطُضِ بُختًاضٍ نُغٌ ضُْس يُطٍَُ نُّ َاوَيُنٌ زواٍ. زاطُضِا غُضبُضَوخىاض
، بُآلّ يُقاْسّ بؤ غُضيَهًإ غآلونطزٕ ًْؿاٍُْ بُ و نطز ًَٓإ تَُاؾاٍ ُْختًَو. الّ

 زواتط ضَِْطُ بىو، ضٌ ٖؤٍ َُْعاٌْ. ُْططمت وَضيإ ُٖبىو يًًَإ ضاوَضِواًِْ ئُوٍَ وَى
 بُضٕ غُضٍَ بؤ َٔ ُْياْسَظاٌْ نطز، قػُيإ ُْختًَو يُنسٍ يُطٍَُ! ببًَتُوَ ضِووٕ بؤّ
 غُضَوخىاض و ؾاْسا بُ زا داْتايإ و غاى بىوٕ قػاُْزا يُو ُٖض. خىاضٍَ بؤ يإ

 بضٌَ ظوو ئُوٍَ بؤ ططتُبُض، تريَطُؾاٌْ يُنًإ. نُطىمت وَزوويإ ًَٓـ زاطُضِإ،
 ئُو ؾُضَاٌْ و ئَُط بعاٌَْ #ضِؤغتٌَُ دُعؿُضقىويٌ$ بؤ بُضيَت ئًَُُ ٖاتين ُٖواَيٌ
 ثًاوَاقىوَيٌ و زََطِاغت نُغًَهٌ دُعؿُضقىويًًُ ئُو زََعاٌْ ثًَؿرت ضًًُ،

 نؤؾٌ خعايُٓ طُوضَزا زَضواظَيُنٌ بُ و ًَْىزٍَ طُيؿتًُٓ. بابازٍ ٖؤظٍ يُ ْاوضُنُيُ
 ضىويُٓ و زاثضطٍِ ظاضٍ وَتار زَضطٍُ زاْا، ُٖيىاٌَْ يُبُض نُيىثُملإ. سُغاضيَو

 بايًؿًإ زوو زاًْؿتني، زَضطُ ضِووبُضِووٍ بهُوئ، غُضٍَ وَالٍ نطزئ خىيهًإ. شووضٍَ
 ضِووبُضِووَإ ٖاوضِيَهاًْـ و بىوئ ضِاظٍ سىضَُتُوَ بُ ظؤض. بسَئ ثًَىَ ثاَيٌ ًَٖٓائ بؤ

 و خَُيىوظ زا زَغتىوضٍ نُغاُْ يُو يُنًَو نطزئ، ٖاتٔ بُخًَط ظؤضيإ زاًْؿنت،
 و َضُْزَٖاتز َتُقِ َٔ ٖاتُطؤضٍَِ، ضايٌ ثًَُٓضىو ظؤضٍ بهُٕ، ئاَازَ َُْكَُيٌ

 بُ ئُواًْـ. ُْبىوٕ يُوٍَ و زَيٓاغني نُ زَثطغٌ ئُونُغاٍُْ ُٖواَيٌ زيطاضيـ،
 بًاًًُْ نابطا ئُّ ضؤٕ بىو، غُيط ثٌَ ظؤضيإ و زَزايُوَ زيطاضيإ وَآلٌَ ثًَهًُُْٓوَ

 ٖاتىوَتُ زيطاض وَخيتَ ثًَؿىو، داضٍ زَطًَطِايُوَ، يُنرتيإ بؤ! زَظاٌَْ يىوضٍِ و ؾاضغٌ
 نُوتىوَ، وَغُض ُٖوضاظَناْسا بُ بىوَ، غاظ نُيؿٌ غاضَئُغح بُ ضُْسَ ْاوضُيُ، ئُّ
 ُٖبىو، ئًػتًهإ زوو تًُْا ًَىإ ئًٍَُُ بؤ بىو، ئاَازَ ضايٌ. تطغاوَ َاض يُ ظؤض

 ُٖض. سُغايُوَ َاْسووَإ تُواو زاْائ، بُضزَّ يُ ضايإ و تًَىَضزإ طُضًَإ ئاوٍ
 طُيؿتُ ْؤضَ ئًػتًهاْاُْ، بُّ ُٖض ئُجماض تًَهطزيُٓوَ، بؤ زيهُؾًإ ضايٌ زوو خًَطا

 َُٖىويإ. ُْبىو دُعؿُضقىويٌ يُ ُٖواَيًَو بُآلّ بىو، طُضّ قػُوباؽ باظاضٍِ خؤيإ،
 ئُّ نُؽ بىوّ، دُعؿُضقىويٌ ًَىاٌْ يُبُضئُوٍَ نًَِ، َٔ بعأْ زَنطز سُظ ظؤضيإ
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 و ناضيَهِ ض خُضيهٌ نُغِ، ض و نًَِ وتٔ، ثًَِ خؤّ. ببعيَىٍَ يًَى ُْزَزا بُخؤٍ ئًعٍُْ
. نطزّ بُخًَطٖاتٔ ظؤضيإ و سُغايُوَ زَيًإ ئًٓذا. يًَطَّ يُبُضضٌ و ٖاتىوّ نىيَىَ يُ

 بُؾطٍ و غدت ظغتاٌْ باغٌ. بىوٕ طُضَىطىضِ ظؤضيـ و نطزّ خؤف يُطٍَُ ضِوويإ
. َاَيُنإ ٍبًُٓقاقا طُيىَتُ بُؾط و طرياوَ زَضطُونؤآلٕ نُ نطزئ، بؤ ظؤضيإ

 يُبُض خًَعإ غُض سُوت شووضَزا يُّ بهات، َاَيُوَاٍَ ُْيتىاًْىَ نُؽ تُواو َاْطًَهٌ
 ؾاٌْ بُ غؤبانُ قؤَيٌ نطز، غؤبانُّ غُيطيَهٌ. نطزووَ شيىاضيإ غؤبايُ ئُّ تًين

 .قَُيُؾهاض زاضٍ يُ زَنطز ثطِيإ بىو، نَُيُطُت ظؤض غؤبا، زَضٍَ، ضىوبىوَ زيىاضَنُزا
 ئُّ تُثاَيٍُ و نَُطَِ ضِووتُُْ، زَظُضَ ئُّ زاضغتإ، و يًَطِ الٍ بؤ ضِؤيٌ بريّ

 ئُو نطزَوَ ٖعضّ. بجاضيَعٍَ ظغتإ تىوؾٌ غُضَاٍ يُ خَُيهُ ئُو ًًُْ ئُوَْسَ طىْسَف
 يُ خَُيهُ ئُو يإ غؤّ طىيًًَُٓنإ خٌَُ َُْسَظاٌْ طىييَن، ظؤضَ ضٌ ْاوضُيُ
 بؤ. ُْزَبطز ؾو زيهُيإ ًٖضٌ ُٖشاضاُْ ختًاضيًُبُ ئُّ. ظغتاْسا زضيَصٍ غُضَاٍ

 يُ خَُيهُ ئُو ثطغًاضبهُّ، ُْزَنطا. ُْبىو زيهُيإ ضاضَيُنٌ َُٖيُٓيُٕ، ضَِم ئُوٍَ
 دًَطُ ئُوٍَ ُْى مب، خَُُناًْإ ٖاوبُؾٌ بىو ئُوَ ُٖض باف تُْاُْت بتاضيَِٓ، خؤّ
 يإ طؿيت، بُضشَوَْسخىاظيَهٌ ٕيا شيٓطُثاضيَعيَو، وَى، َٔ زََعاٌْ. بهُّ يًَص خؤّ بُ

 نؤََُيٓاغًَو وَى بططَ. ئًَطَ ُْٖاتىوَُ ْاوضُنُ تُْسضوغيت و يُؾػاخٌ ضِاغجاضزٍَ
 َُٖيػىنُوتٌ و ُْضيت و زاب يُغُض بهُّ يًَهؤَيًُٓوَ تا ْاوضُيُ ئُّ نُوتىوَتُ ضِيَِ
 ًَهَُيبىوٌْت... و شخنىاظٍ و شٕ ئابىوضٍ، نؤَُآليُتٌ، يَُُضِ طؿيت، بُ خَُيهُ ئُو

 َُٖىو بُ غُض ضِؤشاُْ، ثًَساويػتًًُناٌْ و قاظاْر شيٓطُ، و غطووؾت يُطٍَُ خَُيو
 بٓاواٌْ و بٓر بضُُ. وَخىيَِٓ خَُيهُ ئُو ُْضييت و شيإ و بهُّ نىيًًََٓهسا و نُئًَ

 ؾىييَن ضِيَػايُى و ياغا ض بىوُْتُوَ، ناٍَ ُْضيتُنإ و نًتىوض ئُطُض ؾتُؾاضاوَنإ،
 نُوابىو زَغىوضٍَِ؟ تُوَضَيُى ض يُغُض دَُاوَض زاَُظضاوٍ ضَِوتٌ ططتىوَتُوَ؟ ٌْئُوا

 طىيَططيَهٌ بىو، ئُوَ ناض باؾرتئ مب، تًَجُضِ ضَُِْٖسَناتٓسا بُ بُضِيَهىثًَهٌ ئُوٍَ بؤ
: زََئًَ بؤيُ ُٖض. بطُضِيَِ نانٌَ يُ و بؿهًَِٓ تىيَهٌَ باف ضِاظُنطزًَْهٌ بُ و مب باف

 .دَُاوَضَ ؾُضُْٖطٌ و نًتىوض خىيَٓسُْوٍَ و زؤظئ نؤََُيٓاغٌ، ناضٍ ئغُضَنًرت
 خػتُوَ باوَضِيَهٌ و بري بُ و بىوّ غىوض خؤّ ئُضنٌ يُغُض بىو، ُٖضضؤًَْو غا

 نطز خًَعَضَيإ يًَطَئ، ئًَُُ ظاًْإ وَخيتَ بُختًاضٍ. بُختًاضيًُنإ ًَْى بؤ طُضِاَُوَ
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 بؤ ئُويـ بىو، تًَسا زَضطُيُنٌ تًُْا شووضَنُ اْسا،ثىوضَي زَوضََإ يُ ُْٖط وَى و
 يُ زَيتىاٌْ نٌَ. بىو ئاغايٌ ظؤض ْاوضُيُ ئُو بؤ ئُوَف. زيىَنُ ضِووْانٌ و ٖاتىضؤ

 .زابجضطِيَت ثُدمُضَ بُ ظاض يإ زَضطُبسات، بُ نُيُبُض ظغتاْسا، غُضَاٍ
 و زَططت ضِووْانٌ بُضٍ. زَبًػت زَْطت تًُْا شووضٍَ زَٖاتُ بُختًاضيًُى وَخيتَ
 زَضطٍُ بُض ئُوَْسٍَ ُٖض. ًًُْ نٌَ و نًًَُ بؤضَ، ضَِؾُ شووضٍَ ٖاتُ ئُوٍَ ُْتسَظاٌْ

 زَتطىت بٌَ، ضِاغت ئُوٍَ. الواظَ و يُضِ يإ قُآلؾُتساضَ، بؤضَثًاوَ، زَتعاٌْ زَزا، بُض
 ىو،ب غُضيؿاْسا يُ ئُوٍَ يُى، وَنى َُٖىو دًىبُضطًإ! زايهًَهٔ بُضٍَ َُٖىويإ
 غُضيإ، نآلوٍ ظؤضيؿًإ تُخت، نًَىَنإ ُٖضوَى. بىو ضَِف يبازٍ نآلويَهٌ

 نطاغًَهٌ بىو، بُضياْسا يُ ئُوإ ئُوٍَ. قىضُى ضِووٍ بُ ُٖضوَى بىوٕ، غىوضطىيَعٍ
 نطاغُؾُوَ، بُغُض ئُّ. ُٖبىو قؤثضٍُ غٌَ غٓطٌ يُغُض و زضيَص قؤَيُناٌْ بىو، ضَِف

. زَٖات ئُشْؤيإ غُض ُٖتا زضيَص ضؤخُيُنٌ اًْؿسا،ئُو بُغُض و ئاغايٌ نؤتًَهٌ
 قىَاؾٌ يُ. ُٖضاو زَضَيًٓط و ؾـ ثاتؤَيُناًْؿًإ. قؤٍَ بُبٌَ غجٌ، و ضَِف ئُويـ

 نؤغاضَ و نُش بُو تايبُت نُ ثٌَ، زَنطزَ بٔ تُختًإ نآلؾٌ َُٖىوؾًإ ُٖض. ضَِف
 نُ نُغٍُ ئُو َُٖيبُت. بىو ثًَسا يُ دريٍ ثًَآلوٍ و نُوف ُٖبىو تًَؿًاْسا. بىو

 يُ بايًإ ُٖضظإ نُوؾٌ ئُواٍُْ. زازَنُْس ثًَآلوَناٌْ زَضطُنُ يُزَّ شووضٍَ زَٖاتُ
 ُٖضَغإ ثًٌَ شووضَنُ زاًْؿتىواٌْ زيَت، القًإ بؤٌْ زَياْعاٌْ، خؤؾًإ زَنطز ثٌَ

 اخؤيس بُ تائ نابطاٍ ئُوٍَ بؤ دا. بىوٕ وَضَِظ بؤُْ بُّ بُختًاضيًُناًْـ. زَبٔ
 بُ نُغًَو! ُٖيُ ظَضَزيإ بًٓايٌ بؤ زضاوغًَُ، نُوؾُ ئُو: زَياْطىت ُْؾهًَتُوَ،

 بُظَضزَخُْسيَهُوَ، ئًَُُف نًَؿا، قاقايإ تًَهطِا و زاُْوَ دىابٌ يىوضٍِ ظَاٌْ
 قُيسٍ ضاوَإ ُْبٌَ، طريؾامنإ بؤ ظَضَزٍ ُٖض$زََيٌَ: طىتًإ ضٌ؟ زََيٌَ ثطغًُإ

 .#ْانات
 زَزَٕ ضايٌ تًُْا ،(طىَيُبُضِؤشَ) تىو و طىيَع باتٌ يُ ظاًُْإ تني،زاًْؿ ئُوَْسٍَ

 زاواٍ بىو ضاخؤض ئُوٍَ. زَزايُ ضايُنًإ شووضٍَ زَٖاتُ نُغًَهًـ ُٖض. ًَىإ بُ
 ئاوضيإ وَغُض و زَنطزَوَ ثطِيإ زَبىو بُتاٍَ ُٖتا نرتيًُضَِؾُ. زَنطز زيهٍُ ضايُنٌ
 شووضٍَ زَٖاتُ نُ نُغًَو ُٖض بؤ و زَنطز زَّ ضايإ ضًًٓسا ضازاٌْ يُ. زَْايُوَ
. ضايٌ و قُْس بُ زَزضٍَ خَُيهُ ئُّ زاٖاتٌ ظؤضيٍُٓ زياضَ وا. زازَْا ثًَـ يُ ضايُنًإ
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 ؾُنطَوَ بُ ضا ُْزٍ نُمسإ نُؾهًَو، ئُْساظٍَ بُ ُٖضيُنٍُ ؾهاْسبىو قُْسيإ
 . غىاتُوَ

 ئُوَْسَ بؤيُ ُٖض يُنرتٕ، ٍئاَؤظا بٌَ ضاخىاضزُْوَف بُ يىوضِ و نىضز ئُطُض
 . ضايُ يُ سُظيإ
 َُالزا و  ؾًَذ زَّ يُ تاَيُ َُظٍَ قُْس، ضا بُبٌَ$

 #الزا بُ زٍَ ظوو ئُويـ ضِؤشٍَ ُْخىا، ضا ضاخؤض، نُ
 شووض و زَض يُ وَخيتَ ثًَبىو، زاضزَغتًَهٌ زَبًين، بُختًاضيت نُغًَهٌ ُٖض

 ثًَسَططت، زَغتًإ زاًْؿتٓسا و ُغتإٖ ناتٌ يُ. زايسَْا خؤٍ تًُْؿت يُ زازًَْؿت
 ئُطُض. زَنطزَوَ ؾؤضِ غُضزا بُ زَغتًإ زوو ُٖض و زازَْا ئُغتؤيإ يُغُض ْري وَى

 غُضظاضَنٌ و زَنطز تُوقٍُ زوواَُْإ ئُو يُطٍَُ شووضٍَ، زَٖاتُ بُختًاضيًُى
 ووضَنٍُش بًَسَْطٌ ضطنُيُى ضُْس بؤ زازًَْؿت،. زَنطز زيهٍُ ئُواٌْ ئُسىاَيجطغًٌ

 يُغُضَخؤ و ئاضاّ ْاتىأْ الزيَٓؿًٓإ. زَبؤوَ بُضظ قػُنطزٕ زَْطٌ ثطِ يُ زازَططت،
 زَْط ئُّ. ُْزَبىو ساَيٌ نُؽ يُ نُؽ َعطُوتُ، ضُقُخاٍُْ زَتطىت زيىَنُ! بسوئَ

 بُآلّ بىو، ضِووٕ باغُنُ ْاوَضؤنٌ. بىو ظؤض طُيًَو ضهؤيُيُ شووضَ ئُو بؤ ُٖضايُف و
 و ئاشََيساضٍ يُغُض تُواوٍ باغاُْ ئُّ تُوَضٍَ. ُْزَبىو ساَيٌ نُؽ قػٍُ يُ نُؽ
 زظَيإ و زازَْا ثًالٌْ و ُْخؿُ خؤيُوَ يُبُض نُغُ ُٖض. بىو ًََطٍُ ضِازاٌْ و زظٍ

 زَوَيُت ثًاوٍ يُ ظؤضيـ. بىوٕ خُياَيجآلو ئُواُْ تُواوٍ، بُآلّ زَياْربٍِ و زَنىؾت
 .زَتطغإ
! #بًَٓٔ تُؾطيـ: $طىتىيُتٌ دُعؿُضقىويٌ نُ نطايُٓوَ ضئاطُزا نُيٓىبُيُٓزا، يُو

 يُ خؤّ َُٖيهًَؿا، نآلؾِ و طًىَ ًَٓـ بؤوَ، ضِاغت خؤٍ دًٌَ يُ و نُغُ ُٖض ثطِ يُ
 بُ بطُيُْني زَبىو. الثٌَ و زووض ضِيَطُف ضًازا، و بُْسَٕ بُ َُٖيطُضِإ بؤ ْا، زَغو

 ُٖضوَى. بىو ْاوباْط بُ #بًَهُؽ بًُ$ بُ نًَىَف ئُو. نًَىَ و ؾار يُّ ضَِمشاَيُنإ
 زاضَنُ بٔ يُ: زَياْطىت بىو، نًَىَنُ زوْسٍ يُغُض تًُْا تاقٌ بُ زاضبًًُى زََاْبًين
 خاُْخىٍَ و ًَٖٓاٍ ًَْىضاوَإ. #الٖىؾُى$ بُ ْاوزيَطَ زَوضوبُضَ ئُو يًًَُ، ناًْاويَهٌ

 ثريَإ و بُضَ نطاوَوَ، ظئ ًَٖػرتيَهٌ و ئُغجًَو بُ. ًَىاُْوَ ثًَؿىاظيٌ بُ ٖاتٔ
 ثًًَإ بُ َُْسَتىاٌْ اليُنُوَ يُ نطز، ؾازٍ و خؤؾٌ بُ سُظّ ظؤض ناتُزا يُو. ٖاتٔ
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 نابطاٍ قػُناٌْ بُ. زَنطز خؤؾِ غاضَئُغجًَهٌ زيهُؾُوَ، اليُنٌ يُ بطِؤّ،
 ظووتط ُٖضضٌ ظاٌْ باف بُ واّ ُْغطَوتىوَ، و بعؤظ ًَٖػرتَنُ تًَطُيؿتِ بُختًاضيسا،

 يًَهطزّ، َؤضَِيُنٌ بعَيُنُوَ بُزَّ بطِا، زيطاض بُ ًَٖػرت. ئُغجُنىيَت طُيُمنُب خؤ
 غُض ٖاويؿتُ خؤّ و زاْا ئاوظيٓط يُغُض ثًَِ و نطز ئُغتؤّ يُ ويَُٓططتِٓ ناًََطٍَ

 ؾامنإ بُ ؾإ خاُْخىٍَ ثًاوَناٌْ. نُوتني وَضٍَِ بىو، غىاض زيطاضيـ. ظئ َاَيٌ
 يُخؤّ ضؤٕ نُ ُْبىو، َٔ يُ ئاطاٍ ناتُزا يُو غٍُنُ بُو خؤظطُ غُز. زَٖاتٔ
 بُ نُغِ ُْبٌَ خؤّ. زئَ زواَُوَ يُ ْؤنُض بُطًُضّ و خإ زَظاٌْ واّ! بىوّ زَضضىو

 .ُْزَظاٌْ ثًاو
. بطِؤئ غىاضٍ بُ زَبىو ضاضَى غٌَ تا  غاعُت ًْى بىو، ساَيٌ يًَِ دؤضٍَ بُّ
 ضًرتَإ. بىو طىيَين و ضِووَى و ًَُ و اغوب و بُْسَٕ تًُْا بىو ضِيَطَُإ يُغُض ئُوٍَ

 سُظّ وآلغُبُضظَيُوَ، ئُّ بُغُض. بًَت ثًَساَُٖيسإ و غُضْر ؾًاوٍ ُْزٍ ًَْىضِيَسا يُ
 شووضٍ و غُضَ بىوٕ، ثًازَ ئُوإ و غىاض َٔ. بسويَِٓ بُضّ و زَوض ثًاوَناٌْ ُْزَنطز
 تىاْاٍ ئُوَْسٍَ ُٖض. وٕنُوتبى وَُْٖاغُبطِنٌَ ئُواًْـ و زَضين َطؤظ يُ بطِغيت
 بُزَّ ُْبىو ثًَىيػت. ظيازيًُ يُ قػُنطزٕ ئًرت بىو، بُؽ ُٖبىو، َُٖيًَٓاًْإ ُْٖطاو

 بُ نُ زَنطزَوَ، ُْضيتُ يُو بريّ ضِيَطُزا يُ بهُوئ، وَغُض ُٖوضاظَزا بُّ قػُنطزُْوَ
 ًَىاٌْ بُ وازائا ناتٌ يُ باؾُ ثًًَإ ئُوٍَ ضَِوؾتبُضظٕ، ضُْسَ ئًَطإ خَُيهٌ ضِاغيت

 خىيهت بٌَ، دؤئ ْاْت: طىتٌُْ نىضز. بًَطاُْيُ نابطايُنٌ ئُويـ نُ زَبُخؿٔ،
 و سىضَُتططتٔ ئُّ غُْعُتًبىوُْوَ، و ثًَؿُيٌ ٖؤٍ بُ وضزَوضزَ، زياضَ نُ. بٌَ طُمنني

 ضُٖ و ْابًين ْاُْوايُى ًَْىضِيًُزا يُو. زَضٌَ ناَيبىوُْوَ بُضَو ؾاضاْسا يُ ضِيَعيًَٓاُْف
 و َػاؾري بؤ ًًُْ ؾىيًََٓو نُ يًَُْى دَُاوَضيَهسا يإ زَنات، ْإ خؤٍ بؤ و نُغُ

 و سُغاُْوَ بؤ ًًُْ طؿيت ؾىيًََٓهٌ نُ نؤََُيطُيُى، يُ ُٖضوَٖا ًَىاًَْو،
 ؾطؤؾتين بؤ و زاُْبطٍَِ خؤٍ نؤََُيطٍُ يُ ثًَىيػتُ دَُاوَضَ ئُو ُٖض. ثؿىوزاًَْو

 يًَُْى خؤزا نُ ثًَىيػتًًُناٌْ، وَزَغتًَٗٓاٌْ بؤ يإ خؤٍ، بُضٌَُٖ و زاٖات
 ئاغاْهاضٍ خَُيهُ ئُو ئاغىوزَيٌ بؤ زَبٌَ بؤيُ ُٖض. ُْبًَت زووضَثُضيَع ْابٌَ، دًًَُدٌَ

. خاُْخىيَسا ُْضييت يُ يإ. ُْبٌَ ًَْىاْسا يُ دًاواظٍ و ؾُضم بهطيَت، ظؤض خعَُتًَهٌ و
 و نُغُ ُٖض ًًُْ، طؿيت ْاُْواٍ ضواُْضِئَ،نا ضِيَطُنإ زَبًٓني، ئًَطاْسا، تُواوٍ يُ
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 ئاوازا، ؾىيَين يُ. ًًُْ ًَىاخناُْ و ضايًداُْ وَى طؿيت، ؾىيَين. زَنات خؤٍ ْاٌْ
 ُْضيتًَهٌ ئَُُف وايُ، خؤٍ َاَيٌ وَى اليُى ُٖض بهاتُ ضِوو َىوغاؾري، يإ ًَىإ،

 بسَيًًُ، ْإ ئُو َيًًُ،زَضطُنطاو ئُو و ُْضيتُ ئُو  ُٖض زيتىوَ، ظؤضَإ. دَُاوَضيًُ
 خؤؾٓاوٍ خاوَمناٍَ، ْاوزَضنطزٌْ يًَُْى نؤََُيسا، ْاْبسَيٌ و طُوضَيٌ ٖؤٍ بىوَتُ

 ض نُغاُْ، ئُو ُٖض. خىاضزووَ َاٍَ يُ ْاًْإ نُ نُغاُْوَ ئُو الٍ بُ خَُيهُنُف،
 ُٖضوا ضَِوتُف ئُّ. زَوَيَُُْسٕ ًَُٖؿُ َُعُٓويًُوَ، يُباضٍَ ض و زاضايٌ يُباضٍَ

 يُ زَوَيُت ثًاوٍ و بُزَضَوَ ْاو ًَىاٌْ زَغرتِؤيؿتىوتطٕ، و زاضا ئُواٍُْ بُضزَواَُ،
 بؤ. ببًَتُوَ بآلو ًَىاْططيًإ ْاوباْطٌ ظياتط نُ. زَبُٓوَ نؤ خىاٌْ و غؿطَ زَوضٍ
 ًًُْ، الوَنٌ و غُواضَ بؤ طؿيت زَضؾُتٌ بُختًاضيسا، يًَُْى عُؾريَتٌ ُٖض منىوُْ

 ًَىاٌْ ئًَُُيـ ضَِوتُ ئُو يُغُض. بهُٕ غُضيبُ يُ ًَىاْساضٍ ىأْ،ْات ئاغايٌ خَُيهٌ
 و زَٖاتٔ ًََؿهُسا بُ بريؤناُْ ئُو ضَِمشاَيُنإ زَطُيؿتًُٓ تا. زَبني طُوضََاآلٕ

 . بىويُٓوَ ًَْعيو خاُْخىٍَ ُٖواضٍ و ٖؤبُ يُ وضزَوضزَ زَضىٕ،
 ؾاًْسا بُ يُنُّ زَغتٍُ ،َاٍَ زَطىتٔ ثًًَإ ئُوإ بىوٕ، زَغتُ زوو ضَِمشاَيُنإ

 ئُو ُٖض زووَّ زَغتٍُ. بىو دُعؿُضقىويٌ بطاٍ #ضِؤغتُّ$ ٌٖ ئُوَيإ بىوئ، تًَجُضِ
 و ٖات بُضَوثًًُإ ثًاويَو. مبًًَُٓٓوَ يًٌَ َاوَيُى بؤ ئًَُُ زَبىو نُ بىو، زَغتُيُ
 ْني،ثًَهُ بُ زَّ دُعؿُضقىويٌ زابُظئ، وَضططتني، زَغت يُ يُنػُُناٌْ ُٖوغاضٍ

. نطزئ يُطٍَُ تُوقٍُ و غُآلو طُضٌَ بُ ظؤض ويَػتابىو، خًَىَتُناْسا زَّ يُبُض
 غجٌ ضَِْطٌ و طُوضَتط زيَهُ ئُواٌْ يُضاو خًَىَتُنُ شووضٍَ، ضىيُٓ و نطزئ خىَيهٌ

 زوو. ضِاخطابىوٕ َاؾىوضَنإ يُغُض قُزٍ ضىاض بُ َُالؾُتًَطرياو ثُتىوٍ زوو. بىو
 زابٌ بُ دُعؿُضقىويٌ. ثًَىَزإ ثاَيُإ و زاًْؿتني ُضَوَ،غ الٍ يُ زَغتُْىئَ
 .بًَٓٔ ضايٌ زا، زَغتىوضٍ و زاًْؿت ًَىاُْوَ ئًٍَُُ خىاض يُ نىضزَواضٍ، و بُختًاضٍ
. طؤضٍَِ ٖاتُ زيطاض ثًَؿىوٍ غُؾُضٍ باغٌ نطايُوَ، قػُوباؽ زَضطٍُ ثًَُٓضىو ظؤضٍ

 تُواوٍ بُتايبُت، بابازٍ، ؤظٍٖ نًَؿٍُ و ططؾت سُيهطزٌْ ؾىييَن خًَىَتُ ئُّ
 غهاآلٍ و ؾهايُت زَنُوت، وَشووض يُنًَو تاوٍَ ُٖض بُختًاضيًُنإ. بىو بُختًاضيًُنإ

 و يًَسَططتٔ طىيٌَ سُوغُيُوَ بُ خاًْـ، #دُعؿُضقىويًدإ دُْابٌ$ الٍ بؤ زًََٖٓا خؤٍ
 طُيؿتُ ْؤضَ. زَنات ضضاضَغُ بؤ نًَؿُناًْإ ضِازَطا، ناضوباضيإ بُ نُ زَنطزُْوَ زَيًٓاٍ
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 ضِانًَؿا، َين غُضدمٌ تاؾطاوٍ ثًَؿُغُضٍ نُوت ثًٌَ ضاوّ زََصًََطٍَ ئُو ُٖض ثًاويَو،
 بُضزابىوَوَ، غُضٍ زاًْؿتبىو، ضىاضَؿكٌ ُٖبىو، َاتٌ تاوبطزووٍ ضِوخػاضيَهٌ و ثطِ بطؤٍ
 يُغُض ؾتاٍُْ وضزَ ئُو خؤيُوَ، يُبُض. زَنطز قػٍُ يُغُضَخؤ و ًَٖسٍ و تُظيى زَّ

 قػُ و بربٍَِ خإ ضاوٍ يُ ضاو ُْزَنطزَوَ، بُضظ غُضٍ. َُٖيًسَططتُٓوَ نُوتبىوٕ ؾُضِؾُنُ،
 َؿتًَهٌ و زَغت. ُْبىو باضاْسا يُ قػُ ًَٖٓسٍَ زَدىوآلْس، زَغيت ئُوَْسٍَ. بهات

 تاَُظضؤيٌ بُ ظؤض. ُْزَغطَوتٔ زَغتاٍُْ ئُو ئاخاوتٓسا ناتٌ يُ ُٖبىو، خُثٍُ و قَُيُؾًى
 نطز ُٖغيت بىو، وضيا ثًاويَهٌ دُعؿُضقىويٌ تًَُٓطُيؿتِ، ًٖض بُآلّ ططتبىو، بؤ يَِطى

 بؤ ضِازاوَ، ضِاُْنُيإ و نطزووَ يٌَ زظيإ طىمت، ثًٌَ. تًَبطُّ ثًاوَ ئُّ قػُناٌْ يُ زََُوٍَ
 و َُضِ زظيين باغٌ باؽ، بىوئ، َاؾًَٔ غىاضٍ نُ بُياًًُْوَ يُ بىو، غُضْر دًٌَ َٔ

: طىتٌ خإ وايُ؟ بؤضٌ ثؿت، غُض خػتُ دُعؿُضقىويٌ يُطٍَُ باغُّ ئُو زَضطٍُ .َاآلتُ
 ضَِْطُ بىوَ، تًَسا زظٍ عُؾريَتُ ئُّ نؤُْوَ يُ ُٖض. ْانطٍَ يُطٍَُ ًٖضٌ و خؤَاُْ يُ زظ
 زظيهطزٕ ضِابطزووزا يُ. ُْبٌَ يًَتُواو زظٍ مبًيَن خًآَلتٌ و عُؾريَتُ ئُّ ضِؤشٍَ ئُو تا

 ضِووٕ ئاناضَ ئُّ زظيَىيٌ زَبٌَ يُثًَؿسا زظٍ، ًَْىبطزٌْ يُ بؤ ئًَػتُ، بُآلّ بىو َُضزاظايٌ
 ئٍُ: طىمت. بسضئَ غعا تىوْسٍ بُ و بهطئَ زَغتبُغُض زظاُْ ئُو زَبٌَ داضيـ ئُو ببًَتُوَ،
 خىا: $زَضَُٖيبىو بطز، ثاغطُّ ْاوٍ ئُوَْسٍَ ُٖض ناضَٕ؟ ض يًَطَ ثاغطُ، و ئًًَُُٓ
 ضِؤشٍ زوو زَغجًَطٕ، ئُواًْإ بُ و زَياْططئ زَغتُبُغتُ ئًَُُ ُٖض ،ببُخؿٌَ َطزووت
 َاَيسظضاو نابطاٍ بؤ قاَهٌ!. زَبٔ زضِ زيهُ ئُوَْسٍَ ئُواًْـ زَنُُْوَ، بُضَآليإ ثًَٓاضٌَ
. زظيىَ يٌَ َُضِيإ ؾُف بُغتُظَاُْ، ثًاوَ ئُو ُٖض:$قػُناٌْ بُ زا زضيَصٍَ و ضِازاؾت

 يُ بىوٕ خُضيو َطزووَ، واياْعاًْىَ زواتط! ُْياْهىؾتىوَ باؾُ ُضٖ يًَساوَ، ظؤضيؿًإ
 ئُّ ضِؤش ضُْس. ُٖآلتىوٕ زظإ و ظاًْىَ ثًٌَ خَُيو خىاضٍَ، بسَُْ ؾطِيٌَ َُٖيسيَطيَهُوَ

 بُتَُايُ ئًَػتُف. بىوَتُوَ ضاى بُزٌَْ تانى ْىغتىوَ، طازا ضُضٌَ يُ ثريًَََطزَ
 نابطا. زَبٌَ ناغجًـ و ناض يُ بًَٗىوزَيُ، بُآلّ اؾُ،ب ثٌَ ظؤضَإ ئًَُُف. بهات ؾهايُت

 ؾؤقٌ ناتُزا يُو. طًَطِايُوَ ئاغاٍ بؤ ٖاتبىو بُغُضٍ ئُوٍَ ضِؤيؿت، قػُناٌْ يُغُض ظؤض
 يُبُض بٔ، شاْساضَُ زَضٌَ يُوَ: طىتٌ دُعؿُضقىويٌ. زَضنُوت زووضَوَ يُ َاؾًًََٓو ضطاٍ
 بًًٌََ وَى عُؾريتُ، ئُّ نُوؾٌُْ و غٓىوض طزَوَ،زَن بريّ ُٖضوا ًَٓـ. ئًَطَ زيَُٓ ئًَىَ
 و غًدىضِ زَضىو يُوَ. ْاوَ ئُو بهُويَتُ ضِيٌَ غُضيبُيُى ُٖيُ، وا نَُرت. نطاوَ ثاوإ
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 ئًًَُُٓ نُ بىو، ئاغايٌ ظؤض ئَُُف ثٌَ زابًنَت، ئًَُُيإ ٖاتين ُٖواَيٌ داغىوغإ
 يًٌَ ئًَُُ ٖات، دًًَُ ئُو ُٖتا ثاغطُ، تطؤَبًًٌَ. ُٖبًَت زَغتسا يُ ْاوضُيإ ئُّ خُبُضٍ

 زضا زَغتىوض. بًَٓٔ شاْسضَُنإ تانى خىاضٍَ، ْاضزُْ بؤ ظيٓهطاويإ َايين. زابُظيبىوئ
 يُزَغت مسُناٌْ يُى ُٖوغاضٍ زَضطُ يُبُض نُغٍُ ئُو. بهُٕ ئاَازَ ضاٍ خًَطا

 ثرييًُوَ بُ ثًاوَ ئُو زَٖات، ضِيَىَ يُ نُغًَو ُٖض. بىو #ئَُري َُؾُزٍ$ ْاوٍ وَضططتني،
 خؤض وضزَوضزَ. زَوضوبُضَ يُو ُْزٍ ئاؾطَتًَهُإ ًٖض زابُظيبىوئ، ئًَُُ ناتُوَ يُو زَضىو،
 ضازضَنُيإ زَضطٍُ. زَنطز ؾًَٓو ُٖوايُنٌ بُ ُٖغتت ئًرت. تًَهٓا ًَْىضاوٍ ؾُو ئاوابىو،

 شاْسضَُنإ و، زضِابط َاوَيُى. بُخؿٌ شووضَنُ بُ خؤٍ ضِووْانًٌ ضطاتؤضِ زازايُوَ،
 ئًَُُ بعأْ زَبٌَ نُ خىاغت، عىظضَايًإ نطزئ، بُخًَطٖاتًٓإ نُوتٔ، وَشووض تُؾطيؿًإ

 ًْؿإ غُؾُضّ ْاغٓاٍَُ نطزٕ، عُضظّ بًَصّ ثًًَإ زَبىو ئُوٍَ ًَٓـ، ٖاتىوئ؟ بؤضٌ
 ضيُغُ. بىوٕ زَيًٓا ئُواًْـ. وَضَططتبىو #ئًَطإ نؤََُيٓاغًٌ ْاوَْسٍ$ يُ نُ زإ،

 بؤ ناضيَهٌ زا، بَُيًًَٓإ ضِاطُياْس، ثريَثًاوَّ ضِاغجاضزٍَ دُعؿُضقىويٌ بطؤٍ و ضاو ئاَاشٍَ
 و خىاضز نُبابًإ ثطِ و تًَط َاُْوَ، بؤؾًَىخىاضزٕ دُعؿُضقىويٌ، ؾُضَىويُنٌ يُغُض. بهُٕ

 ؾُنُتٌ ٖؤٍ بُ تًَدعائ، نطزئ، ئاَازَ بؤ ثًَدُؾًإ خًَىَتُزا يُو ُٖض. ًَٖؿتني بُدًًَإ
 خُوت، ئًَُُ الٍ يُ بُختًاضيًـ ثًاويَهٌ. يًَهُوت خُوَإ خطخ َاْسووبىوُْوَ، و

 .ضىوَخُو ضاوٍ غُضئ غُض نطزَ تاغُضٍ
 

 جؤزةردان ي3 شةمة يةك
 ظووتط بُختًاضٍ نابطاٍ. ُٖغتاّ خُو يُ تاونُوتٔ، يُ بُض خؤّ، عازَتٌ ثًٌَ بُ

 ئاَازَ خًَىَتُنُ زَضطٍُ يُبُض ئاو، يُ ثطِ َُغًٍُٓ زوو. ضِؤيؿتبىو ُٖغتابىو،
 يُ و زَنًَؿايُوَ خؤٍ زيطاض تاظَ طُضِاَُوَ، و نطز تُواو خؤّ ناضٍ وَخيتَ. نطابىوٕ

 َُضِ بًًَُبًًٌَ و ؾىإ ٖؤٖؤٍ زَْطٌ. بىو َُضِ ناضٍَِ يُ طىيَُإ ثطِ يُ. َُٖيسَغتا خُو
 خًَطا! يًَهطزئ ًإباؾ بُياٌْ و نطز ثطِ نؤغاضٍ و نُش. بُضإ و ًَْطٍ ظَْطٌ و

 الٍ نُغًَو ضُْس و زَضٍَ ٖاتًُٓ بىو، ئاَازَ بُياٌْ ْاٌْ ُٖتا نطزَوَ، نؤ دًَىبامنإ
 تُوقَُإ ؾىإ نانٌ يُطٍَُ. نُضتَُُضِإ و ضِإ طُياْسَ خؤَإ و بؤ ططتني غُطُيًإ

 ًََطٍُ. وتىيَص بُ نطز زَغتُإ بىو، خؤٍ ناضٍ غُضقاَيٌ ئُو ئُوٍَ يُطٍَُ نطز،
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 و زَضِؤٕ ؾىيًَٓسا بُ زيهُف ئُواٌْ و بهُوٍَ وَثًَـ زاُْيُنًإ خىوخسَيإ وايُ،
 يُثًَـ بُيُبؤظاٍُْ و ًَْطٍ ئُو ضِاٖاتىوٕ، غطووؾتُ ئُّ يُطٍَُ ؾىاًْـ. زَططٕ ضِيَضهُ

 و زَططٍَ زَْطُ بُو خىو ًََطُيًـ. ًَسايُ يُ طُوضَيإ ظَْطٌ زَضِؤٕ، ًََطُيُوَ
 زََئًَ ثًٌَ يىوضَِنإ ٌَ، زَنُُْ ظَْطىَيٍُ بُضخًـ، و شيًُناض. زَنُوٍَ وَزووٍ

 ضىوٕ، اليُنسا ُٖض بُ و ٖات ئُطُض بعؤظٕ، ظؤض ئُواُْ ئُوَيُ بؤ ئَُُف #ترييو$
 ظْطىَيُيُنٌ زََتُظيىَ، و تَُبٍَُ َُضِيَو بعأْ وَختًَهًـ. بًاْبًًَٓتُوَ خًَطا ؾىاُْ

 ظَْط ئُو. بعاٌَْ ثًٌَ ظوو ؾىإ َا، بُدٌَ نُضِاُْ يُ ئُطُض زَنُٕ، ٌَ يُ ويَهٗاتىوٍ
 يإ سُغاُْوَيُ، خُضيهٌ ثُضُ يُ ضِإ ناتًَو زَزَٕ، ؾىإ ياضَُتًٌ ظَْطىآلُْ، و

 ؾىإ ظَْطاُْزا ئُّ زَْطٌ بُ ضِايسا، و ٖات ئُطُض خُوتىوَ، سُوؾَُُضِ يُغُض ؾُو
 بُ ظَْط و غُط ُوت،زَضن بؤَإ زَنطز، ثطغًاضَإ نُ ُٖضوا. زَبًَتُوَ خُبُضٍ ظوو
 ْاضاضٕ، ُْبٌَ، وا ئُطُض. نًَىَ و ؾار يُو ؾىأْ ياضيسَزَضٍ و نؤَُى بُؾُوزا و ضِؤش

 خؤَإ، بُؾٌ و تُواوَ ئَُطِؤَإ بؤ ئًَػتُف. ؾىإ ضىاض بُ بنب ؾىإ، زوو يُباتٌ
 و بني خؤَاْسا ظطٌ ٖعضٍ يُ واباؾُ. بىوئ نُضتَُُضِيَو يُوَضِاْسٌْ و ؾىاٌْ ؾًَطٍ

. بهُئ غىثاغًإ ظؤضيـ و بهُئ تًَط خؤَإ ئُو و ئُّ يُغُض خىاٌْ َاوَيُنًـ
 ئًَُُ يُوٍَ بُض زَْا. ٖات يُطَُيُإ ضَِمشاَيُنإ طُيؿتًُٓوَ ُٖتا بُختًاضٍ، ثًاويَهٌ

 غُضيبُيُى ُٖتا بؤ ئُوغُطاُْ ْاظامن! زَخىاضز ئًَُُيإ غُطٍُ غؤئ بُياٌْ ْاٌْ
 و َاغت بُياٌْ، ْاٌْ. زَزَٕ ًْؿإ نَُيجُيإ و زَبُٕ ضريَِوَ يُ غجًًإ ززاٌْ زَبًٓٔ

 تطغٌ يُ بىوئ، خًَىَتُنُزا يُ زيطاض و َٔ تًُْا. يُظَت و بُتاّ ظؤض. بىو ضِؤُْنُضَ
 ؾُوييَن و زَغتبًَٔ باغٌ ْىوغُض يًَطَزا. $زَضٍَ بًًَُٓٓ غُض ُْبىو ظامتإ غُط

 َؤٍَ َُضَِنٍُ ؾُوزا يُ ؾىإ، وَخيتَ: بًًََِ زَبٌَ خىيَُٓضإ، ئاطُزاضٍ بؤ ُْنطزووَ،
 ٖؤيُى ُٖض بُ ئُطُض زَبُغيتَ، بُضاًَْو ئُغتؤٍ يُ بًَُْو زَخيُويَينَ، و زَزات

 زََئًَ بُُْ بُو. زيَينَ وَخُبُضٍ و ضِازَنًَؿٌَ ؾىاُْ بُضاُْنُ ئُوا ضِابسا، َُضَِنُ
 ضِازَزا ضِاُْنُ بُضَبُياْسا يُ ؾىإ نُ ئُوَيُ ؾُويًَٓـ. زَغتبًَٓططتُٓوَ و  زَغتبًَٔ

 .#تًَطنطزًْإ و يُوَضِاْسٕ بؤ
 ئُو زاًْؿت، يُالَإ ٖات بىو، تُواو خؤٍ ناضَناٌْ يُ ئُوٍَ زواٍ دُعؿُضقىويٌ

 ُٖبٌَ، ؾتًَهُإ َُٖىو خُبُضٍ ناضَوَ غُضَتاٍ يُ ئُوٍَ بؤ ططتُوَ، زَضؾُتَُإ
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 #ئُْىَض عايٌ بابازٍ$ ٖؤظٍ ٍُ،بُٓضُن يُ َ#تُف$ ئُو. قػُنطزٕ نُوتًُٓ يُطَُيٌ
 تُواو ضِووْهطزُْوَيُ، ئُّ. بُختًاضٍ عُؾريَتٌ #يُْط سُوت$ بُضٍَ بابازيباب، يُ

 يُ بُختًاضٍ عُؾريَتٌ: نطزَُوَ ؾٌ بؤٍ وضزٍ بُ ظؤض َابىوّ، َُستٍُ نطزّ، طًَصٍ
 ضُْس ئُّ يُْط سُوت بُؾٌ ،#يُْط ضىاض$ و #يُْط سُوت$ ثًَهٗاتىوَ، زووبُف

. #زيٓاضاٌْ$ و #بًَٗساضوَْس$ ،#باب زوضنٌ$ ،#باب بابازٍ$ يًَسَبًَتُوَ، ٍُثُي
 دَُاوَضَوَ، ئُّ يَُُضِ  نُ #بابُ بابازٍ$ ٖؤظَناٌْ يُ ئُْىَض عايٌ بابازٍ

 ئُّ زَبًٓني، وَى ُٖض. ططتىوَ غًايًِ خىاضَوَ يُ و زائ ثٌَ باؾٌ ضِووْهطزُْوٍَ
 زَغتىوضَوَ، و سىنِ يَُُضِ. عُؾريَتسا يُ يُيُنسابطِاوٕ ًْعاًََهٌ ثًَهٗاتُيُ،
 ٖؤظَوَ، غُضوويٌ يُ واتُ. ُٖيُ َُٖىوياْسا بُغُض غُيتُضٍَ ظدمريَيٌ ًْعاًََهٌ

 زواٍ بُ ُٖيُ، نىيَدا ئُويؿسا زواٍ بُ زا،#تُف$ بُغُض سانُُ#ٖؤظ غُضؤى
 ضِاويَصزََى قػُنطزْسا يُ دُعؿُضقىويٌ. نطاوَ زياضٍ ضِزيَٓػجٌ وَى نُغًَو ئُويؿسا،

 عُؾريَت غُضؤى زََجاضاويًٍُ و قػُنطزٕ بُّ يًَطَّ، ضِؤشَ يُنُّ ئُوَ ًَٓـ خؤؾُ،
 .خؤؾِ نُيـ

 عُؾريَتُ و ئًٌَ يُو زيهُف، ٖؤظَناٌْ و بابازٍ ٖؤظٍ نُوا ضِووْهطزيُٓوَ، بؤٍ
 نؤضٌ و، ثايعَ نؤضٌ، ؛#نؤضُ$ زوو خاوٌَْ و يُنُ ُٖض ُٖضوا، ئًًًَـ تُْاُْت
 بؤ طُضًََُٓوَ يُ بُٖاضَف نؤضٌ و، طُضًََُٓ و بُضَ ظؤظاُْوَ يُ ايعَث نؤضٌ. بُٖاضَ
 زَضُٓ ئاضاًْـ، يُ نًَىَظَضز؛ و نىٖطَِْط ْاوضٍُ زَضُٓ ظؤظاٌَْ، يُ. زَضًَت ظؤظإ

 . باؾىوض بُؾٌ يُ خىظغتإ ْاوضٍُ
 زوائ. ضٍَِ زَنُوُْ ضَِوَْس، يُنُّ خُضواتإ، ثاْعٍَ زَوضوبُضٍ ثايعَ نؤضٌ بؤ

 ئُّ. ثًَسَنات زَغت خؤٍ دىوَيٍُ ضَِظبُضزا، َاْطٌ نؤتايٌ يُ وَْسيـ،ضَِ
 نًَىَظَضز، زَطُُْ ؾُوٍَ ضِؤشَزا يُو ُٖض. ثًَسَنات زَغت ظوو بُياٌْ دىوَيُيُف،

 غًًَُّ يُ. زًَََُٓٓ #ئاوضُضَىو$ ْاوٍ بُ يُؾىيًََٓو نًَىَظَضز ْاوَْسٍ يُ زووَّ ؾُوٍ
 َُْعَيًإ يُنُّ ؛#باظؾت$ زؤَيٌ زَطُيُُْٓ خؤ و ىاضٍَخ زازَطُضِيَُٓ ضًانُ يُ ضِؤشزا

 . #بىْىٍَ$ ْاوٍ بُ ُٖيُ دًًَُى باظؾت، يُزؤَيٌ
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 جةيانطري فةساوةسص، ـــــ وهذاهَ
 يوطف حةوة نةجةف، بةدس، حةوةحوطيَو، غةييب، ــــ حاجيوةس
 طميَىاى ئةمحةد، ــــ مسالي ئةمحةد
 خةطشةو سِوصبيَ، فةسياد، ـــــ جةلين
 حةبييب، ويَشيثووس، بابادي، وري ــــــ ئةنوةس عالي بابادي و عةبذوآَليي تةقي
 .طودةسصي ئةواني،

 سِكاى دؤطتعةلي، خوشرتي، شيَخ، طرياجةديو، ــــــــ وريقائذ
 داوودقةسةج ثريتاصةيي، سِوكيذي، كيظذي، بري، خودادادوةنذ، ــــــــ ئاسثةنايي

 .وةنذ طاتياس وةنذ، سبةيا عةطكةسوةنذ، ـــــــــ لةك
 

. باظؾت يُ ٍ#باظاضطُ$ يُ ضِؤشزا، ثًَٓذُّ يُ ــني، باظؾت ٍ#خاْباؽ$ يُ ضِؤش ضىاضَّ
 #ٖؤٌْ تُْطٍُ$ زَطُيُٓ سُوتَُسا، ضِؤشٍ يُ ــني، باظؾت ٍ#نؤؾو$ يُ ضِؤش، ؾُؾُّ

 ْؤيُّ يُ. #ضًؤ$ زَطُُْ و تًَسَثُضِٕ زا#تاضاظ$ ضًاٍ بُ ُٖؾتُّ، ضِؤشٍ. باظؾت يُ
 زَضُٓ ضِؤشَزا ياظزَ يُو. #ؾًُباض$ زَطُيُٓ زَيُّ، ضِؤشٍ و #باباظيس$ ضِؤشزا،

 بُٓ و باض #ضىيباض$ يُ غًَعزَيُّ، ضِؤشٍ و #ضىاضتُْطُ$ ضِؤشزا زواظزَ يُ و #ضاَيُىْاض$
 بُ يُنٍُ ُٖض ضىباض يُ ئًٓذا،. بابازيًُ طُضًََين ُٖواضطٍُ و خاى ئُوٍَ زَخُٕ،
 #َٓساٍَ تُؾٌ$ زاَُظضاْسٌْ ؾىييَن. تُف زَطىتطٍَ ئَُاُْ بُ و زَبٔ زابُف اليُنسا

 و ''ئاودسإ'' ،''ئُغتىوُْضَِف ضىاض'' ،''غآلواتٌ'' ،''خُضاز'' ُٖواضَناٌْ يُ
 و ''ُْزيسوَْس'' ،''بُزضاوا'' ؾىيَُٓناٌْ يُ نإ''سادًىَضَ'' ؾىييَن. يُ''خاضنُيُ''
 يُ يُنإ'''دُيًًٌ'' و ٕ''بىضٍ زؤَيٌ'' يُ يُنإ''مسايٌ ئُمحُز''. يُ''غُضنَُُضٍ''
 يُ ــُنإ''يُى'' و ''يًًُنإعُبسوآل تُقٌ''. َُٖيسَزَٕ ضَِمشاٍَ ''غُضؾا'' و ''خُضاز''
. خؤيأْ ئاشََيٌ يُوَضِاْسٌْ خُضيهٌ ''خاضنُيُ'' و ''غآلواتٌ'' ،''نُضنىش تُضاظ''
 خؤيإ ئاضاٌْ َاوٍَ ''واتٌغآل'' و ''ُٖضيَيت'' ،''يُى ئاوٌْ'' يُ ــُنإ''َريقائًس''

 و ''ططيَىَ'' ،''ئاضثُْا'' ،''ضىباض'' يُ ''ئاضثُْايًًُنإ'' ُٖضوَٖا غُض؛ زَبُُْ
 .زًَََُٓٓوَ َاوَيُى بؤ ''َُٖباضغجٌ''
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 زَغت ضَِوَْس دىوَيٍُ خانُيًَىَ ثاْعٍَ تا ضِؤشَوَ يُنُّ يُ طُضِاُْوَزا، ناتٌ يُ
 ظؤضَ يُوَضِ ًَْىضِيَؿسا يُ و، ًََطُيُنُٕ يُطٍَُ ناض و بُضر ئُوٍَ ٖؤٍ بُ ثًَسَنات،
 ؾىيَُٓؾسا بُو ُٖض ٖاويُُٖٓواض، ضىُْتُ نىيَسا بُ. زَبٔ بُضِيَىَ َاْطًَو ًَْعيهٍُ

 ،''ضًططز'' ،''خُغطَوئاوا'' ،''قُآلتُى'' ،''ضَُسَض'' يُ ''َٓساَيإ''. زَطُضِيَُٓوَ
 و ''ْؤزٍَ'' ،''ضًططز'' يُ ''سادًىَضَنإ''. زَبُٓوَ بآلو ''نىُْطىضطُ'' و ''نًَىَغىوض''
 يُ يُنإ''دُيًًٌ'' و ''ًْانإ'' يُ يُنإ''ئُمحُزمسايٌ''. َُٖيسَزَٕ ضازض ''ططَِنؤؾو''
 يُ ''عُبسوَآليًًُنإ تُقٌ''. زَخُٕ بُٓ و باضطُ ''قىيتُى'' و ''ًَاْطِووزإ''
 يُ ''َريقائًسَناتٔ''. غُض زَبُُْ خؤيإ ٖاويُُٖٓواضٍ  ''ْؤزٍَ'' و ''ًَاْطِووزإ''
 ''عُخيإ ؾًَذ'' يُ تُواويإ ''ئاضثُْايًًُنإ'' ُٖضوَٖا و، ''عُيًدإ ؾًَذ'' و ''زاضنإ''

 و ''ئاوثُخؿإ'' ،''ضُسَض'' يُ ''يُنُناًْـ'' ئًرت. زَنُٕ بُخًَى خؤيإ َاآلتٌ و َُضِ
 . زًَََُٓٓوَ ''نىُْطىضطُ''

 يُ. بجُضُِْوَ يًٌَ زَبٌَ ُٖيُ، ضِووباض و ضؤّ ضىاض ٖؤظَ ئُّ يُغُض ضِيَطٍُ
 ُٖض يإ ْاًََينَ، ئاوٍ و زَنات وؾو يُبُضئُوٍَ. ْابٔ ططؾت تىوؾٌ ظؤض ثايعَنؤضسا
 ئُو بُٖاضزا، يُ، بُآلّ تُواوَ ضِاُْنُ ثاضاوبىوٌْ بؤ ئَُُف. بططٍَ قىالثُ ئُوَْسَيُ
 ضؤَاُْف ئُو. ئاضازايُ يُ خٓهاْسٕ و ئاوبطزٕ َُتطغًٌ و زيَت يطؾُيإ ُٖض ضِووباضاُْ

 و ضُّ يُو ثُضِيُٓوَف ''عُيًدإ ؾًَذ ؾًُباض، ضًباض، باظؾت، ضووباضٍ'' يُ: بطيَتني
. غطووؾتسا يُطٍَُ ُٖيُ، خؤٍ ضريِؤنٌ خًَعاُْوَ، و َاآلت و َُضِ َُٖىو بُّ ضِووباضاُْ،

 ضاوٍ بُ ُوًََْعيه يُ زواتط نُ. نُوتٔ زَغتِ ضِؤش يُنُّ بىوٕ، ئاطُزاضيًُى ئَُاُْ
 بؤ زَضٍَ ٖاتًُٓ باغاُْ، و قػُ ئُّ ثاف يُ. بهُيُٓوَ تاقًإ و بًاْبًٓني خؤَإ

. َُْاْططٕ غُطٍُ ئُوٍَ بؤ زَٖات ؾامنإ بُ ؾإ نُغًَو. ضِاَُُْضَِنُ يُ ويَُٓططتٔ
. بٌَ يُغُض ئاوايٌ زظ ئُوٍَ وَى. زاوَ َُضٍِ يُ طىضط زَتطىت بىو غُطىَضِيَو

 وضَ َُْاْسَويػت، بُآلّ نُثؤَإ غُض ٖاتبىوَ ضِؤح ئًَُُف ُْبىوٕ، وُٖ يَُجُضَنامنإ
 ويَُٓيُنُإ ضُْس بىو، ُٖضضؤًَْو ئاخطٍ! ثًَبهُْٔ ثًَُإ زَوضوبُض و بسَئ زَغت يُ

 ُْنُيُٓوَ، غُطُيُ ئُو بؤ ٖعضيَو ئُطُض. خًَىَتُنَُاْسا بُ نطزَوَ خؤَإ و ططت
 زَغتِ َٔ و خىاضز ًْىَضِؤَإ ْاٌْ. زََاْجضطِٕ غريَُ وَى و زَنُٕ تاٍَ يٌَ شيامنإ

 قىالثُ بُو نُوت ضاوٍ زيطاض. خؤّ ئُضنُناٌْ ْىوغًين و يازاؾت َُٖيططتٔ بُ نطز
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 يُ ويٍَُٓ نطز، باْطٌ بىو، دُعؿُضقىويًًُوَ نىضٍِ ضهؤيٌ يىغؿُ بُزَغت بُضزٍَ
 يُ.  باغُ ض بعاْني زَضٍَ ٖاتًُٓ خًَىَتُنإ يُ. زاطُضِابىو ضًا يُ. َُٖيططت قىالثُنُ

 بُضا يُ نؤآلًَْو، ؾًَىٍَ يُ. َُٖيضًٓبىو بُضز يُ وؾهُضًٓإ زيىاضٍ زوو بُض زوو ُٖض
 يُ زوونُؽ. زَضزَضىو ثًَسا ثُظٍ غُض زوو تًُْا. بُض تُْطُ نؤتايًسا يُ ُٖضاوو،

 يُو. زَنطز تُْطُبُضَ زاآلُْ ئُو بُضِيٌَ ٌَٖ، ٌَٖ بُ ًََطُيُنُيإ َاَيٌَ ثًاوَناٌْ
. بُختًاضٍ ئًَالتٌ َُضِزؤؾٌ شٌْ زوو زَغيت بُض زَضىوُْ َُضَِنإ تُْطُبُضَزا

 بُ. زاْابىو خؤٍ بُضزٌََ يُ َػٌ َُدمَُيًَهٌ و يُنُ ُٖض بىو، زاآلُْنُ يُ ثؿتًإ
 زوو ُٖض غُضٍ ثًاويَو. َُٖيبًَٔ زاآلُْوَ يُ ُْتىأْ َُضَِنإ زاًْؿتبىوٕ، دؤضيَو

 زَنطز بآلو يُى يُ بُغتُظَاًْإ َُضٍِ القٌ شُْناًْـ و ًًٌث بٔ زَخػتُ َُضَِناٌْ
 قاَهًإ َُضَِناُْوَ، زوطٌ بُ زَْا غُضيإ و ضِازَططت طىاٌْ بُض يُ َػًإ زَؾطٍ و
 زوواُْ ئُو وَخيتَ. زازَزؤؾني ؾرييإ يُ ثطِ طىاٌْ و زَنطز تُضِ َُدمَُيُنُ ؾريٍ بُ

 تُْطُزا نؤآلُْ يُو َُضَِ ئُو زَبىو. زيهُ زوواٌْ زَطُيؿتُ ْؤضَ زَبىوٕ، تُواو
 ئُواٍُْ. بىو ''زووٕ'' ْاوٍ زاآلُْف ئُو. زَٖات ْؤضَيإ زووإ زووإ ُٖتا ضِاوَغيتَ
 زوو. زَخُوتٔ التطَوَ يُو و زَنُوتُٓوَ زووض قَُيَُباظيَو بُ بُضزَبىوٕ، و زَزؤؾطإ

 خًَطايٌ بُ ؤؾًُٓنُؾريز ناضٍ. بسظُْوَ خؤ َُبازا بىوٕ ُْزؤؾطاوَنإ وضياٍ ؾىإ
 َُدمَُيٌ زوو. زَزؤؾٌ َُضِيإ غُض 150 زََصًََطيَهسا َاوٍَ يُ زَضىو، بُضِيَىَ

 بهطزايُ، الغاضٍ َُضِيَو ؾريزؤؾًٓسا يُناتٌ ئُطُض. بطزَوَ ؾرييإ يُ ثطِ َآَاوَْسيٌ
 ،بىو غُيط ثٌَ ظؤضّ. ُْيسًََٖؿت و زَنًَؿا وَغُض خؤٍ بًَطٍ بطِؾتايُ، ؾريٍ َُدمَُيُ

بُغُض  ئاغا دُْابٌ. نطزووَ وؾهًإ طىتٌ، دُعؿُضقىويٌ بٌَ؟ نُّ ؾري زَبٌَ بؤ
 بؤ.  ضِازَغجاضز ناضيَو بؤ نُغٍُ ُٖض و زَزا زَغتىوضٍ ضِازَطُيؿت، ؾتًَهسا َُٖىو

 بؤ اليإ ثًَىيػتُ نُؽ 6 الًْهُّ ''زووٕ'' يُ بُنَُيهىَضططتٔ َُضِ، غُض 150 زؤؾًين
 نُؽ زوو َُضَِنإ، ططتين بؤ زيهُ نُغًَهٌ ناضَنإ، اْسٌْضِاثُضِ بؤ نُغًَو. بططٍَ

 نُؽ زوو يُطٍَُ زاآلُْنُ، ًَْى بؤ بُضِيَهطزٕ ناتٌ يُ َُضَِنإ يُ ئاطُزاضيهطزٕ بؤ
 خُضيهٌ نُ بططٕ، َُضِاُْ ئُو الٍ زَبىو َٓساَيًـ زوو يُى َُٖيبُت. َُضِزؤف بًَطيٌ

 .بىوٕ ُٖآلتٔ



 32 

 خُضيهٌ َٔ. ضَِمشاَيُنإ ًَْى بؤ طُضِايُٓوَ إزيػ بىو، تُواو ؾريزؤؾني ناضٍ
. زَٖاتٔ بُؾُضِ خؤبُخؤ. ٖات غُطىَضِ زَْطٌ يُثطِ زاخػتبىو، غُضّ بىوّ، ْىوغني
 بؤ زَضٍَ، ضىوَُ ثُيُ بُ بطِيىَ، غُض َُضِيَهًإ نطز غُيطّ ضبىَ، بعامن زَضٍَ بطزَ غُضّ

 غًَجُنٌ بُ َُضِيإ سَنٌدُْ ببًِٓ، خؤّ ضاوٍ بُ ؾت َُٖىو ًَْعيهُوَ يُ ئُوٍَ
 و زَنطز نُوَيٌ بىو خُضيو قُغاب نابطاٍ القًًُوَ الٍ يُ. َُٖيىاغًبىو َُؾهُشَْسْسا

. زَبٌَ سُضاّ ْانُئ، ئُوناضَ ئًَُُ طىتًإ، تًَُٓنطز؟ باتإ بؤضٌ طىمت! زايسََاَيٌ
 وٍَئُ ٖؤٍ بُ ناوضِ و َُضِ ثًَػتٍُ. زَضزًََٖٓا َُؾهُ َُبُغيت بُ ثًَػتُنُيإ

 زَنُُْ ئُو ئُغتىوضتطَ، بعٕ ثًَػتٍُ يُبُضئُوٍَ. باؾُ َُؾهؤَيُ بؤ ُٖض تُْهُ
 يًَسَنُٕ؟ ض ئُوَ: طىمت زَضٍَ، خػتُ َُضِيإ ًَْىظطٌ. خًطُضِؤٕ و نىْسَ و َُٖباُْ
 َُضِيإ غًجُالنٌ ''.زَنطِٕ يًَُإ ؾاض خَُيهٌ ْايات، ئًَُُ بُناضٍ ًٖض،'' طىتٌ،
 .بىو ئُوَ بؤ ُٖض ُضَِفؾ ئُّ غُطٍُ، بُض خػتُ

 بؤ زَضؾُتًَهسا، ُٖض يُ بىو، باف َاَؤغتايُنٌ زيطاض ضازضَنُ، ًَْى ضىوَُوَ
 بىوّ خُضيو. وَضزَططت بُٖطَّ بهُّ ثُيسا ؾاضَظايٌ نؤََُيٓاغٌ يُغُض ئُوٍَ

 ًَىاٌْ خىزا زاميٍُ دُعؿُضقىويًًُف ئُو. نُوت وَشووض ًَىإ يُثطِ زَنطز ثطغًاضّ
 ُٖض طرياوَ يُبُضضاو ئًَُُ بؤ نُ ضازضَف ئُّ ئاَازَيُ، َُْكَُيٌ و ضايٌ ُٖيُ،

 ضَِمشاَيُ ئُّ زياضَ نُ! بىضٖإ ؾًَدٌ خاُْقاٍ بىوَتُ زَضِوا، و زيَت نُغًَو زٍََُ
 ئاَازَيُ، خإ ْؤنُضَنٍُ غاتًَهسا، و ئإ ُٖض يُ. ُٖيُ ئًَُُ بؤ قاظادمٌ ظؤضيـ

 ًَىإ تا و زَضبًَينَ زَّ يُ يػاوٍ و وَضبططٍَ ًَىإ زَغت يُ ئُغجُنُ ُٖوغاضٍ
 ًَىإ تا ضِايبططٍَ و بهىتٌَ زَّ يُ يػاوٍ ئُوغا،. بًًُوَضِيَينَ زَبٌَ، طُضِاُْوَ ئاَازٍَ

 تُوقُنطزٕ زواٍ يُ زَٖات، ضِيَىَ يُ ًَىاًَْو نُ ُٖض. زَنات َاَيئاوايٌ و زَبٌَ غىاض
 ًَٖٓسَ ضِؤشاُْ، نًَؿٍُ و طًَطَ و طُيُوَضِ و ئاشََيساضٍ غُض زَٖاتُ باؽ ئُسىاَيجطغٌ، و

 وضزَ، بُآلّ ضٌ زََيٌَ َُْاْسَظاٌْ ُٖض زَنطز، قػٍُ يىوضٍِ ظَاٌْ بُ خًَطا، خًَطا
 قػُناًْإ يُ غُت يُ ضٌ، غٌ ًَْعيهٍُ ضِؤش، غٌَ زوو زواٍ و ضِاٖات طىيَضهُّ وضزَ،
 .زَبىوئ ساَيٌ

. يًَبططٍَ ويَُٓيُنًإ ضُْس و ًَتب ْاْهطزٕ وَخيت بىو، ضاوَضٍَِ بًَػُبطاُْ زيطاض،
. زَضٌَ بُضِيَىَ ئُضنُ ئُّ ضَِمشاَيُنإ بُضزَّ يُ و ئاؾطَتاُْ ئُغتؤٍ يُ ْاْهطزًْـ
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 يُ خؤَإ. عُؾريَتُوَ ئُّ شياٌْ ْاخٌ بضًَُٓ ظؤضتط زََاْتىاٌْ بًاْىوَوَ بُّ ئًَُُف
 ُْبىو ثًَىيػت بىو، ظؤض زَضؾُتًـ َُٖيبُت. بهُئ ضِظطاض غجًًُ خًَىَتُ ئُّ ضٓط

 خًَطايًًُ، بُّ بىو، زياض وا. زَضىو بُغُض تاقُمت بىوّ َٔ ئُوَ، بُآلّ بني بُتاَيىونُ
 شيَط ئاوضٍ و ضِازَوَؾاْس خؤٍ تىْسٍ بُ با،. ُْزَنطز ثٌَ زَغيت ْاْهطزٕ و ُٖويطؾًَالٕ

 ُٖض و َُْنطزبىوَو ئاططزإ بؤ برييَهًإ بُختًاضيًُنإ داضٍَ. زَنىوشاْسَوَ غًًََُنٍُ
 . زَنطز ْاًْإ غُضَتايٌ ؾًَىٍَ بُ

 بًَهُؽ بًًُ ناٌْ يُ غُضيَو و نًَىَنُ غُض بضًُٓ. ضٍَِ بهُويَُٓ نطز ْاضاض زيطاضّ
 و نطزئ ضَِواٍُْ نُغًَو َُْاْططٍَ، غُط ئُوٍَ بؤ. بىو ضِاظٍ اليىوتًَهُوَ بُ. َُٖيبًَٓني

 بُخت بُختًاضٍ زَظُضٍ يُ. ىَنُنًَ ْىونٌ غُض طُياْسَ خؤَإ بىو، ظَمحُتًَو ُٖض بُ
 بٌ زاضٍ يُشيَط غًَبُضٍ ؾىاُْنإ،. ُْبىو خؤضِايٌ بُ ضىوُْنَُإ ياضَإ، بُ بىو

 َؤَيٌ ئُغتًَطَنُ زَوضٍ يُ تًَهطِا، َُضِ ضِاُْ. بىو خؤيإ سُغاُْوٍَ و ثؿىوزإ خُضيهٌ
 زَغت يُ زَضؾُمتإ .يًََُٗيططتٔ ويَُٓيُنُإ ضُْس يًَهطزٕ، َاْسووُْبًًُٓإ. خىاضزبىو

 ئُضنٌ و ضُْسَيُ بُضاتًإ، و ُٖم. ثطغًاضنطزٕ يُ ْا ًَُإ و زاًْؿتني يُطَُيًإ ُْزا،
 و َُضِ زَيًُوَضِيَٓٔ، نؤغاض، و نُش زَبُُْ ضِاُْنُ: ئاخاوتٔ نُوتُٓ دؤضَ بُّ. ضؤُْ ئُوإ

 ناًَإ و ُٖيُ إؾريي َُضَِنإ يُ يُى ناّ زَظأْ زؤؾًٓسا، ناتٌ يُ زَططٕ بًَطٍ بؤ بعٕ
 وَخيت غًايًططتًٓإ، و بُغُضنطزُْوَ زَياْؿؤٕ، بربُِْوَ، َُضِ يُوٍَ بُض ًْاُْ،

 يُ زَنُٕ، طؤض بُضخُنإ و ناض ظَوزا ناتٌ يُ زَظأْ، خؤيإ ئُضنٌ بُ بطِيُٓوَيإ
 َُٖىو بُضات، ُٖقُ يُ دطُ طرياُْوَياْسا، َاوٍَ يُ زَياْجاضيَعٕ، تايبُت ؾىييَن

 ناضشيًُيُنًإ بعٕ، غُض زَ يُ بُضخًَو، َُضِ، غُض زَ يُ. َُضِزاضَ يُغُض ًإخُضدًَه
 ثٌَ تىضبًَُٓإ. ُٖيُ خىضيًُنًإ َُضِ زَ بُ ُٖض. زَبصيَطٕ َُٖيٌ خؤيإ ئَُُف. ُٖيُ
 ضايًدىاضزُْوَ، بؤ قطوؾهُيُى ضَِف، ضهؤيٍُ نرتيًُنٌ تًَسايُ، ضٌ بعاْني نطزٕ بُتاٍَ

 ضايٌ، و قُْس قىتىويُى. تًَسابىو غُطُيٌ غُويٍُ نُ ْاْسيًََٓو ،خؤيإ بؤ ْإ ضاضَنٍُ
. ئُوَْسَ ُٖض ،''ضُضَ'': زَطىت ثًًَإ يىوضٍِ ظَاٌْ بُ ئُوإ. َُضِبطِيُٓوَ بؤ بطيٓطًَو
 ويٍَُٓ ناًََطَنَُإ بُ ئًَُُف زَبطُِْوَ، َُضِ ضؤٕ بطيٓطُ بُو زائ ًْؿاًْإ

 ئُو زَغهٌ َكُغت، وَى زََتًصَ، ئاغين نىتُ زوو بطيٓطُنُ. ططت بطيٓطُنَُإ
 وَخيتَ. خؤَإ نىضزَواضٍ َُضِبطِيُٓوٍَ بطيٓطٌ وَى ُٖض نطاوَ، غاظ زاض يُ بطيٓطُ
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 ُٖض ظىوَيٌَ ضِاغت زَغيت ئُطُض زَبطِيَت، خىضيًُنُ زَنات، ناض زايسَططٍَ ضُخ زَغيت
 نُؽ ضُْس ُٖضَوَظ بُ و ًًُْ ؾىإ ناضٍ َُضِبطِيُٓوَف. زَنطيَتُوَ بطيٓطُنُ زٌََ زوو
 ئُو ًٖىاّ بُ. زَضِؤئ و زَخؤٕ ًْىَضِؤيإ ْاٌْ َُضِبطِيُٓوَ، زواٍ زَنُٕ، ناضَ ئُو

. بىو ئًًَُ ئُو ؾىاٌْ باؾرتئ ئُوَ بىو، َُدًس ْاوٍ ؾىاُْنُ. ببًِٓ ضِؤشيَو ُٖضَوَظَ
 بُتَُايُ زَيطىت. بىو تًَسا ضهؤيٍُ تىيُيُنٌ زَطًَطِا، خؤٍ يُطٍَُ زيهٍُ تىضبًًََٓهٌ

 .باف غُطًَهٌ بُ بيبَ. بًيَنَ ضِاٍ ئًَػتُوَ يُ ُٖض
. نطزبىو غاظ بؤ باؾًإ ئُغتًَطيَهٌ بُآلّ بىو، ئاو نُّ بًَهُؽ بًٌ ناٌْ ئُطُضضٌ
 بىو باف ًَٖٓاّ، بؤ ًَٖطؾًإ َُضٍِ بُض غُطٌ. يًَسَخىاضزَوَ ئاويإ ًََطُيُنُف
 ؾىاٌْ. بهُّ يُخؤّ بُضططٍ تىاًِْ ،طُيؿيتَ ؾىإ ُٖتا بىو، ثٌَ باؾِ زاضزَغتًَهٌ

 بُآلّ ضؤخُ، بُبٌَ بىو، يُبُضزا بُختًاضيٌ دًىبُضطٌ بىو، َُدًس ناى ضِاُْنُف
. زا خؤٍ وَثًَـ ضِاُْنٍُ وضزَ وضزَ و يًَهطزئ َاَيئاوايٌ. ؾاًْسا بُ زابىو نُثُْهٌ

 غاَيٌ زَ طاز،َ ناى يُنًإ ناضشيًُنإ، ؾىاٌْ بعُْطٍُ، ؾىاٌْ َايُٓوَ، يُوٍَ ئًَُُف
 ئُويـ بىو، غاآلُْ ُٖؾت ًََطَٓساَيًَهٌ ئُويسيهُ، بىو؛ بعُْنإ ؾىاٌْ بىو، تَُُٕ
 يُو وضيابىوٕ، و ظيطَى خؤياْسا ناضوباضٍ يُ ُٖضزوونًإ. بىو بُضغٍُ ؾىاٌْ

 بسات، ًْؿإ خؤٍ ئُوٍَ بؤ بُضخُوإ. بىوٕ بُناض ناٌََ ثًاويَهٌ قُز بُ. نىيَػتاُْزا
 ًٖض ئُوَ داضٍَ'': طىتٌ بهات، ناضَ ئُو زَُْسا ضِؤيؿت، ظؤضيـ يؿت،ٖاو بُضزيَهٌ

 يُ نًَىيَهٌ ''.ئُونًَىَ بطاتُ بُضزّ زَبٌَ بيبَ، زضيَص زَغتِ مب، طُوضَ با ًًُْ،
 بُ يًَهطز زاواّ. بىوٕ غُضْر دًٌَ ظؤض بؤَٔ قػُناٌْ زاّ، ًْؿإ بُضاْبُضَاْسا
 بُضزَناتين ظؤضباف. بهًَؿًَتُوَ بؤ نُإويَُٓيُ ضُْس بُضزاُْ، يُو نَُيهىَضططتٔ

 بؤ بعًَْهٌ ويٍَُٓ زٍ،  تُختُبُضزيَهٌ يُغُض و نطز ثُيسا ُْضٌَ بُضزيَهٌ زَْاغٌ،
. زا ياضَُتًُإ ئًَُُف ضِازا، بُضَوَاٍَ بعُْطُيٌ غاناض، و غازَ ويَُٓيُنٌ. نًَؿاَُوَ

 َاٍَ بُضَو ؾريٍ ٌْبع َُٖيساويَطٕ، زايهًإ يُ يُنػاَيًإ طًػهٌ ناضَ بُّ ُٖض
 ظوو ظؤض زَزإ، ياضيسَيإ ؾىاُْناًْـ. بىوٕ ؾريزؤؾني ئاَازٍَ شًْـ زوو. زَبُُْوَ

 ُٖض. َُثطغُ ُٖض باعُباعًَو بُ بىو تًَبُضزإ، ناضشيًُيإ! بىوٕ تُواو زؤؾني يُ
. زََصٍ طىاٌْ و زازَزا زَغيت خؤيسا، زايهٌ ظطٌ بٔ بُ زَنطز خؤٍ بىو ناضشيًُ

. زَياًْػتُٓوَ و زَنطزٕ ثًَىَ بؤًْإ ضِازَوَغتإ، بؤيإ سُظَوَ بُ بعُْناًْـ
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 و نُضتُ ُٖض ظوو ظؤض، بُآلّ ُْنُٕ ٖاويَطيإ خًَطا ؾىاُْنإ، زَتطغإ يُوَ ًَُٖؿُف
 .زَنطا ضَِواُْ اليُنسا بُ

 باآلٍ َُتطيَو تًُْا. زائ ًْؿإ ثٌَ نؤظيَهٌ َاَيُناْسا، بُيين يُ دُعؿُضقىويٌ،
 يُ ناضشيًُيُ، دًٌَ ؾُواُْ بؤ ئُوَ: طىتٌ َُٖيضٓسضابىو، وؾهُضٔ بُ ئُويـ. ىوب بُضظ
 يإ ضَِمشاَيُنإ، ًَْعيو يُ. زَخُواْس َُضِ سُوؾُ يُ ًََطُيُنُؾًإ َاَيُناْسا، ًَْىإ

 . بىوٕ وضيا ًَُٖؿُ طَُاَيُنإ، ضَِمشاَيُناًْـ، ثؿت يُ. ضًا يُ
 نطز، ؾٌ طىيَُإ و ضازضَنُ ًَْى ضىويُٓوَ ُفئًَُ بىو، تُواو ؾريزؤؾني ناضٍ وخيتَ

 ظَمحُتٌ'': زووا ظؤض خؤٍ وَظيؿٍُ و ئُضى بُ غُباضَت. دُعؿُضقىويٌ زَضزَزَيٌ بؤ
 طًُ و قػُ طىيَبًػيت ضِاظاوَ، َُْكَُيٌ و تُف ئاَازَ، خىاٌْ و  ؾُو بُٖطَ، بٌَ و ظؤض

 تطغٌ و ْابٌَ بُْػًب ًٕٖضُا زؤغتإ يُ ظؤض،  زوشَين و زؤغت ئُو، و ئُّ بٓاؾيت و
 يُ ضِؤشيَو ؾاضيهىضز، يُ ضِؤشيَو زَبٌَ، ناغجٌ و ناض يُ. ضِاوَغيتَ يُوٍَ زوشًَٓـ

 باؽ بؤ ظؤضٍ ''...و غًًَُإ َعطُوت يُ ضِؤشٍَ َُٖىو بني ئاضاًْـ يُ ئُطُض ئُغؿُٖإ،
 وٍَاْسو نًَىاُْزا بُّ طُضِإ. بًين َُٖىوَإ غُؾُضََاْسا، ئُّ َاوٍَ يُ نطزئ،
 ثًَهًُُْٓوَ، بُ و بطٍِ ثٌَ قػُّ. زَنطز قػٍُ ثاضاواُْ زَّ دُعؿُضقىويٌ، و نطزئ

 ضِوو بُّ ظؤضيـ و ثًَهٌُْ قاقا دُعؿُضقىويٌ،. ًَٖٓا بطغًُسا ظطٌ بُ زَغتًَهِ
 يُ بىو، ًْىَضِؤ َُضَِنٍُ زَيٌ و دُضط ؾُوَإ، خىاضزٌْ. بىو غاظ نُيؿٌ ضِاغتًًُّ

 زيطاض، بىو ؾُوَ ئُو ُٖض تاضإ، و يُْسَٕ ُٖواَيُناٌْ اًْؿتني،ز ضِازيؤوَ الٍ بُ ثاؾإ
 ظؤضٍ ثُضِاويَهٌ. نطزّ ؾًَط خعَايُتٌ تًَهُآلوٍ و ثًَىَْسٍ نًَؿاُْوٍَ ضِيَطٍُ

 . نطابىو ُْخـ تًَسا ئُواٌْ منىوٍُْ نُ ثًَبىو، نؤثًهطاوٍ
 ثًَهًُُْٓوَ زَّ بُ ''تُيُظعيؤُْ؟ ئاْتًَين'' ضًًُ؟ ئُوَ ئًرت: ثطغٌ يًَِ ثًَهُْني بؤ
 خعَايُتًٌ ضِيَصٍَ ويَُٓيُ، ئُو يُغُض: طُياْسّ تًٌَ سُوغُيُوَ بُ ظؤض! ْا: طىتٌ

 ضَِف ئُطُض بضىوناُْ، باظُْ و غىوض غٌَ يُو يُى ُٖض. زَبًَتُوَ ضِووٕ بؤ ئُوامنإ
. تزَنُويَ زَض بؤ زَوضوبُضيإ نُغُناٌْ يُطٍَُ ئُوامنإ خعَايُتًٌ ضِيَصٍَ بهُيُٓوَ،

 بُضاْبُضَنإ. ٌََ ضَِطُظٍ باظُْناًْـ و ًَْطَ ضَِطُظٍ ًْؿاٍُْ غىوضُنإ غٌَ
 .َٓساَئ ًًََُٖناًْـ و خُت و ظََاوَْس ًْؿاٍُْ
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. ثًَسَنُٕ ناضٍ ضؤٕ ببِ ؾًَط زا ُٖوَيِ بىو، يًَىضزبىوُْوَ دًٌَ ظؤض َٔ، بؤ باغُ ئُّ
 بعاْني با. بسات ياضَُتًِ ىوب خؤف ثًٌَ ئُويـ ظاْػتُ، ؾًَطبىوٌْ يُ سُظ ظؤضّ ظاٌْ
. بىوئ يًَهؤَيًُٓوَ خُضيهٌ يىوضَِنإ نطزاضٍ و يُغُض ناض ظؤضيـ. زَبٌَ ضؤٕ

 ثطغًَهٌ زواٍ بُ بىو، زشواض ئًَُُ بؤ ظؤض غُضضاوَ، ًْؿاٍُْ و غُضضاوَ زؤظيُٓوٍَ
 ؾًَعًُوَ نؤتايٌ بُ ئُويـ يُ،''ٕ'' غُضضاوَ ًْؿاٍُْ نُ بىوَوَ ضِووٕ بؤَإ ظؤضزا،

 دًَُإ ئًَُُف خُوتٔ، ضىٕ ئُوإ. نىضزٍ ظَاٌْ وَى ُٖض. ثاؾططَ واتُ زَْىوغٌَ،
 ئًَُُ ضازضَنٍُ يُ و بُخؤيسا زا نُثُْهٌ ثًاويَو، ضِابطزوو ؾُوٍ وَى ُٖض. ضِاخػت
 زضِْسٍَ و طىضط تطغاْسٌْ بؤ طىٍَ، زَٖاتُ ؾىإ ًٌَٖ ٌَٖ و غُطىَضِ زَْطٌ. خُوت
. خُو بضًَتُ ضاوَإ ُْيسًََٖؿت غُطىَضِ خؤ بُآلّ خُوتني، و نىشاْسَوَ ضطاَإ. نًَىٍ

 َُٖيُططتٔ ببات، ثًآَلوَنامن غُط ُْنا ئُوٍَ تطغٌ يُ ثًَدُؾُوَ، شيَط خعايُٓ وَخيتَ
. بهُّ ناضَ ئُو ُْيًَٗؿت يًَبىو، ئاطاٍ بُختًاضٍ نابطاٍ زايآًَِْ، يُشيَط غُضّ

 خُوٌْ زاًٌَْ، غُضت ثؿت يُ ًَآلوث خُوتٔ وَخيت ئُطُض وايُ، باوَضَِإ: زَيطىت
. زؤؾُطُنُ شيَط خػتًُ القُُوَ بٔ يُ يًَىَضططمت، نآلؾُناٌْ. زَبًين ئاَيؤظ

 ُٖض بُٓوَ يُ نُضٌ شووضٍَ، ُْياتُ با، اليُنُوَ ًٖض يُ نطزبىو، نىْربِ خًَىَتُنَُإ
 ضازضَنُ ٍئُوَ بؤ ثًَؿٌَ، بُضيَتُ تاوَيُنُ ئُغتىوْسَنٌ تًَطُيإ، بُختًاضيِ. زَٖات

 وابىو، ثًٌَ. ْايُوٍَ طىتٌ، و نطزئ غىثاغٌ. شووضٍَ ُْيًَتُ با و ظَوٍ غُض بًٓؿًَتُ
 .ُْبىو ضاضَّ بُآلّ بىوّ، وَضَِظ نعَبايُ بُّ. ُْطىت ًٖضِ ًَٓـ. خؤيُتٌ َُبُغتِ

 
 جؤزةردان ي4 دووشةمة،

 يُ ظووتط ياٌْبُ ٖاتني، وَئاطا ًََطٍُ ناضٍَِ غَُؿؤًْاٍ و غُطىَضِ زَْطٌ بُ بُياٌْ
 و َاغت و ْإ بُضقًًاًْـ،. بىو غُضَاّ ُْخُوتبىوّ طىمت، باف ؾُوٍَ خُوُٖغتائ،

 و زَْط دُعؿُضقىويٌ زَبىو بؤضًططز، بضني وابىو، بطِياض. خىاضزمنإ بُ بىو ضِؤُْنُضَ
 مبًًَُٓٓوَ، ضًططز يُ طىت، ئًٍَُُ بُ ئُغؿُٖإ، و ؾاضيهىضز بؤ ببات ٖؤظَنٍُ باغٌ
 خَُيو يُطٍَُ ظؤضتط زَنطز سُظّ. بىو زٍَ بُ ئُوّ ثًَؿًٓاظَنٍُ. زَطُضِيَتُوَ وئُ تانى

 بصوييَنَ يُ ئُواًْـ يُنػُُناْسا، ؾىئَ بُ ضِؤيؿنت. ببًِٓ ئُوٍَ و ئًَطَ مب، ئاؾٓا
 ُٖض بططٕ، َايًَٓو و ًَٖػرت زوو نَُُْس ظَبطٍ بُ تىاًْإ بىو، ضؤًَْو ُٖض. زَيُوَضِئ
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 َائ غىاضٍ نطزّ، تَُاؾاٍ يُغُض يًَى بعَ ئُضدىو، يُ ثطِ ضاو زيطاض .نطزٕ ظئ غًًَإ
 بُ ؾإ ْؤنُضَنإ، يُ نُؽ زوو. نُوتٔ دُعؿُضقىويٌ و َٔ وَبُض ًَٖػرتَنإ. بىو

. بًَُٓٓوَ خؤيإ يُطٍَُ ضًططزَوَ يُ ضاضَويَهإ ئُوٍَ بؤ. زَٖاتٔ ضِانطزٕ بُ ئًَُُ ؾاٌْ
 بُ طىْسَنُوَ، خىاض يُ بُختًاضٍ ثًاويَهٌ. ًُٓخىاضٍَزَٖات نًَىَناْسا بُ ُْضّ، ُْضّ

 و َاقىوٍَ ثًاويَهٌ. ْاغاْسّ ثًٌَ دُعؿُضقىويٌ ًَْىضِيَسا يُ طُيؿت، ثًَُإ ئُغح غىاضٍ
 باقٌ وَى ُٖض. خؤَإ غُؾُضٍ بُ زا زضيَصََإ قػُنطزُْوَ زَّ بُ. بىو قػُظإ

 ضِيَطُنُ خطاثًٌ يُبُض. بىو ضًططز و ؾاضيهىضز ضِيَطُوباٌْ خطاثًٌ يُ طًُيٌ، خَُيهُنُ،
 خَُيهُنُف و ُْخؤؾٔ َاآلت و َُضِ ئاوَزاٌْ، ْانُُْ ضِوو بُيتاَيًَو ُْ َاَؤغتايُى، ُْ

 زَبىو ظؤضباف زَيطىت،. زَنطز عُؾايطٍ َُضٍِ بٌَ و َُضِزاض باغٌ. ُْخىيَٓسَواضٕ
 َاآلتًإ و َُضِ ئُواٍُْ. بهُُْوَ دىٍَ ئاشٍََ بٌَ بُختًاضٍ يُ ئاشََيساض بُختًاضٍ ئُطُض
 بىو، وا باوَضٍِ. وًَََٓٔ خًًََُنٌ وَى ُٖض َُضِزاضَناًْـ،. بهُٕ غاظ بؤ َاَيًإ ًًُْ،

 يُ ضِوو نؿتىناٍَ و ئابىوضٍ باضٍ و زَبٔ زيهُ ناضيَهٌ خُضيهٌ ُٖواضٍَ، ْاضُٓ ئُواٍُْ
 يُ بُغيتَُ بٓىوغٔ؟ بطا يُغُض بطا خُتاٍ زَبٌَ بؤضٌ زَنطز، طًُيٌ. زَنات باؾٌ

 ظؤض و بُختًاضٍ ْاوضٍُ ْاناتُ ضِوو غُضدمُوَ بُ زَوَيُت بؤضٌ. بىو بُختًاض تُميىوض
 !خُؾُت يُ بىو ثطِ داْتاٍ زيهُف؛ زَيٌ زَضزَ

 بىوٕ، يُوٍَ ئًَُُ ثًَـ دُعؿُضقىويٌ و زيطاض. ضًططز طُيؿتًُٓ قػُوباغُوَ بُزَّ
 زَٖاتُ بًَٓسطؤنُوَ يُ ''غىوغُٕ'' خؤؾٌ زَْطٌ. زاًْؿتبىوٕ ضاخياُْنُ زَضطٍُ يُبُض
 يُو. نطزبىو ثُيسا خؤٍ ئاؾكاٌْ ؾاض و طىْس يُ ؾاضغُ خامنُ ئُو طؤضاًًُْناٌْ. طىٍَ

 بؤ خؤؾًًُنٍُ باظاضِ ططيٓطرتَ؛ ؾُو ْاٌْ يُ تطاْعيػتىضٍ ططاَاؾؤًَْهٌ ْاوضُيُزا
 دُعؿُضقىويٌ يُ ٕبُختًاضيًُنا خىاضزبىوَوَ، ضايُنُإ تاظَ. بًاًًُْ و ئًَطاٌْ ؾطؤؾًاضاٌْ

 .ٖاوَاٍَ يُطٍَُ ْاخؤؾٌ ًَْىإ و زظٍ طًُوطاظْسَ، و ؾهايُت  زيػإ بىوُْوَ؛ نؤ
 ثاغطُ: طىتٌ طُضِايُوَ وَخيتَ. بهات ثاغطُ غُضزاًَْهٌ ضىو دُعؿُضقىويٌ

 زيطاض. ْاوضُيُ ئُّ بؤ ًًُْ ئًَىَيإ ٖاتين ُٖواَيٌ ئُوإ ططتىوَ، ثًَىَْسيٌ بُبًَػًِ
 بُ. طُضِاّ بًَُْى ضًططززا ُٖغتاّ ُْبٌَ، ًْطُضإ ثًَُطىت. بىو ثًَٓاخؤف خُبُضٍَ ئُّ

 ططيٓط ظؤض: طىتٌ طىتىوَ، ئاوايإ ؾتًَهٌ طىمت ٖامت، ثاغطُ غُضؤنٌ تىوؾٌ ضِيَهُوت
 ضُْس ئَُُف. بطات ئًَُُ بُ ثؤغتُوَ ضِيَطٍُ يُ ئًَىَ، ٖاتين ْاٍَُ ضَِْطُ ًًُْ،
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 طُياْسَ ُٖواَيُؾِ ئُّ و طُضِاَُوَ. بٔ خؤتإ وباضٍناض خُضيهٌ ئًَىَ. زَبات ضِؤشيَو
 و َاغت و ْإ. بىوئ بُختًاضيًُنإ ًَىاٌْ ضاخياُْيُ يُو ُٖض ًْىَضِؤ، ْاٌْ. زيطاض
 قَُيَُهاضيًإ خىاًَْهٌ. ْابىو يًٌَ قاوَضٌ طؤؾتاوَنُف ًَٖٓابىو، َاَيًَىَ يُ زؤيإ

 زييَنَ، ظؤض ضِؤظٍ ؾىنطاٍُْ'': وغطابىوْى خىاُْنُ زَوضاْسَوضٍ باضيو، و زضيَص ضِاخػت؛
 وَخيتَ. بىو خؤف ثٌَ ظؤضٍ و خىيَٓسَوَ زيطاضّ بؤ. ''ْاًََينَ ْاْت بهٍُ ْاؾىنطٍ

 .خؤيُوَ ناضٍ بُالٍ ضىو دُعؿُضقىويٌ زيػإ خىاضز، ْامنإ
 َُٖىويإ. ضِاططتبىو خَُيهُ ئُو قػٍُ بؤ طىيَِ ضاخياُْنُوَ، زيىاضٍ بُ زابىو ثاَيِ
 يُوَضِطُوَ يَُُضِ ثًَؿرت. وَزؤظٕ يُوَضِطُنإ بؤ ضِيَطُضاضَيُى زَنطز، يُوَ باغًإ
 طؿتًًُوَ طُآلَيٍُ ٖؤٍ بُ ئًَػتُ، بُآلّ يًَُْى ٖؤظَناْسا ُْبىو طؤضِيَسا يُ ططؾتًَو

 و َُضِ بُقُزَض و نُغُ ُٖض زَيطىت، يُنًَو. ٖاتىوَ بُغُضزا طؤضِاٌْ باضوزؤخُنُ
 ُٖيُ، َُضِ غُضٍ ثًَٓر نُغٍُ ئُو: زَيطىت. زَنُويَت ُضوَب يُوَضِطٍُ َاآلتُنٍُ

 50 ُٖيُ َُضِ غُضٍ 50 نُغٍُ ئُو يُوَضِطُ، بُضيَتُ َاآلتُنٍُ زَتىاٌَْ ضِؤش ثًَٓر
 يُوَضِطٍُ وايُ باف زَيطىت، تط يُنٌ! ُْبىوّ ساَيٌ َُبُغيت يُ َٔ. مبًًََٓتُوَ ضِؤش

 و نُغُ ُٖض طىتٌ، زيهُ نُغًَهٌ. طُٖضوَت ئًَالتًـ بهطيَت، زياضٍ ئاوايٌ خَُيهٌ
 ضؤٌْ. بًَت خؤٍ بُ تايبُت نُ زَنُويَت، وَبُض يُوَضِطٍُ ًََطُيُنٍُ ئُْساظٍَ بُ

 نُغُف ئُو. بهُوٍَ تىخين ُْتىاٌَْ تط َُضِزاضيَهٌ ئًرت خؤيُتٌ، نُيؿٌ زَنات بُف
 نُؽ. ٔب ضاوَزيَط نُغًَو ضُْس زَبٌَ ناضَف ئُّ بؤ. بسووضٍَ يُوَضَِنُ ًًُْ بؤٍ

 ٖؤظٍ بُيتاَيٌ يُطٍَُ زََُ ئُو ُٖض. زأًَْ يُوَضٍِ بؤ تًُْا. بؿطؤؾًَت طًايُنُ ُْتىاٌَْ
 نىيَػتإ و طُضًََٔ. ضَِوَْساُْ يُطٍَُ ًَُٖؿُ زَيطىت،. ئاؾٓا بُ بىوئ بابازٍ
 خىضيًُوَ و ؾري بابُت يُ بُختًاضيًُنإ، َاآلتٌ و َُضِ وابىو، باوَضٍِ. زَنات

 واتُ َُؾُز َُضٍِ. غًًََُسايُ ثًٍُ يُ ئًَطاْسا يُ ئُوإ، بُضطين و ضٍخى. بُْإًَُ
. ضايضٌ زَغت زا ئًٍَُُ دُعؿُضقىويٌ. ئًَطاْسا يُ ُٖيُ يُنٌَُ ثًٍُ قُضَطؤٍ،

 . بطُضِينَي ضًططززا بُ ضٍَِ نُوتًُٓ ئًَُُف
 بُ غُضباًْإ قىضِٕ، و بُضز يُ َُٖىوٍ َاَيُناٌْ ًًُْ؛ ْاخؤف ؾىيًََٓهٌ ضًططز

 تُضِبىوٌْ يُ ضِيَطُ ئَُُف. ُٖيُ ثاغاضٍ و طىيَػىاُْ َاَيًَو َُٖىو زضاوَ، غىار قىضِ
 ؾىييَن ضًططز. باظاضَِ و زوونإ زَبًين ؾُقاًََو و نىضُ ُٖض. زَططٍَ زيىاضإ
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. زَنُٕ دًَبُدٌَ ؾىيَُٓ يُو خؤيإ ثًَساويػتًٌ تُواوٍ. بُختًاضيًُناُْ نؤبىوُْوٍَ
 و بُضظتطَ زووناُْنُ تُضنٌ يُ غاْت غٌ تًَسايُ غُنؤيُنٌ ووضَوَ،ش يُ زووناًَْو ُٖض

 وَى غُوزايُ، و غات ؾىيَين يُوٍَ دطُ زووناُْنإ. ضِاخطاوَ يُغُض ؾُضِؾٌ
. ططؾتُناًْؿُ نىيَطٍَ ططٍَ نطزُْوٍَ و قػُ و باؽ دًٌَ َعطُوتإ، ضُقُخاٍُْ

 نُغًَو ضُْس نًَؿٍُ ٌسُيهطزْ خُضيهٌ زووناُْنإ، يُ يُنٌَ يُ ثاغطُ، ضَِئًؼ
 نُ ئًاَلتٌ بُٖاضزا غُضَتاٍ يُ نطز قػَُإ ضًططزٍ، زووناْساضيَهٌ يُطٍَُ. بىو

 ثايعزا يُ. زَنطِٕ دطُضَ و ضايٌ و بطْر و قُْس و ئاضز ظؤضتط نىٖطَِْط، زَظُضٍ زَضُٓ
 َاٍَ ضٌ ظغتاْإ ضًططزَ، ئُو. زَنطِٕ ثًَآلو و نىتاٍَ زَبًَتُوَ، خىاض بُضَو نؤض وَخيتَ
 ثايعَوَ، غُضَتاٍ يُ. زَططٍَ خؤٍ يُ َاٍَ ُٖظاض ضىاض ًَْعيهٍُ ٖاويٓإ،، بُآلّ زَبٌَ

 ؾاضؤضهُوإ، ثًَسَناتُوَ؛ زَغت خؤٍ ئاغايٌ شياٌْ زيػإ. زَبٌَ ضؤٍَ زيَت بُٖاض تا
 200 ًَْعيهٍُ ضًططز، ُٖيُ؛ طُضَاويإ و ثؤيٌ 6 قىتاغاٍُْ شاْساضَُضٍ، ثاغطٍُ
 بؤ زووناْساضَنإ زاخطاوٕ؛ َابُقٌ و زَنُٕ ناض َاْط 6  غاَيسا يُ. ُتًَساي زووناٌْ

 بؤ زضوو بُضط زابىو، ثاضٍَ متُٕ 1400 َاْط 6 بؤ ضايضٌ زَططٕ، زوونإ َاْط 6
 ْاوَإ بسيبايُ ؾتًَهُإ ُٖض زووناًَْو ُٖض بُضزَّ زَضىويُٓ متُٕ؛ 280 َاْط 6

 طُيؿتًُٓ بسويَٓني؛ خَُيهُنُ بىو ئُوَ ئاَادمُإ ظؤضتط زََآْىوغٌ، و زَثطغٌ
 بىو، ًًٌَ باْهٌ ضِووبُضِووٍ باظاضَِنُ يُوغُضٍ ئُويـ ئُْىَضٍ، زووناٌْ

 بُ ثاتؤَيُنُ طىتٌ، ئُْىَضٍ زوضئ؛ بؤ بُختًاضيٌ ثاتؤَيًَهٌ و نطز يُطٍَُ ضانىضؤًُْإ
 و ٔضِابططي خَُيهُ ئُو قػٍُ يُ طىٍَ ئُوٍَ بؤ. تًَسَخا نًَؿٌ غٌَ زؤخني دًَطٍُ
 . بسَّ زووضئ بُ ثاتؤيًََو زووناُْ يُو َٔ زَبىو بططئ، وضاًَْو

 زاآلٌْ و ثاغطُ ًَْعيو بؤ ضىويُٓزَضٍَ ضًططز يُ ثًاغُنطزٕ بُ ئُْىَضٍ يُطٍَُ
 ظايٓسَضِووزَوه؛ ضِووباضٍ زَضِشيًََٓتُ نىٖطَِْط ئاوٍ زاآلٍُْ ئُو ُٖض. نىٖطَِْط تىًٌََْ

 ضِووٍ بُ ''غىضبُت'' زَطىت ثًًَإ ئُوإ َُيًَٓا،ٖ ئاغٓطُضيَو تاوَيٌ يُ غُضَإ
 باغٌ ببىوُْوَ، نؤ َُٖىويإ. نطزئ غاظ بؤ ضايٌ ثُيُثطِوظٍَ بُ و، وَضيططتني خؤؾُوَ

 شخنىاظٍ و شٕ غىضبُت، يُطٍَُ طىتبىويإ، ئُْىَضٍ زووناٌْ يُ. زَنطز غىضبُتًإ ناضٍ
 ضاوّ مب، ساَيٌ ثطغُ يُّ ئُوٍَ بؤ. بىوًَٖٓا شٌْ بُختًاضيًُنإ يُ ئُوَيإ بُآلّ! ْانُٕ

! بىوَ بًَهُغىناض شًَْهٌ ضجاْسّ، طىيًَسا بُ و َُٖيربٍِ غُضٍ بطٍَِ، ئُْىَضٍ يُضاوٍ
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 ًْؿاٌْ َُٖىويٌ يُى بُ يُى نطزبىو، غاظٍ خؤٍ بُضزَغيت نُيىثُيٍُ ئُو تُواوٍ
 . يًَهطز َاَيئاوايًُإ و َُٖيططتٔ يٌَ ويَُٓيُنُإ ضُْس زائ،
 بضًُٓ نطزئ خىَيهٌ ٖاتني، ''ؾُضاَُضظٍ َُٖسٍ'' ناى تىوؾٌ ًَْىضِيَسا يُ

 غُضؤنٌ ضًططزَ، َُُٖناضٍَ وضيايُ، و شيط ثًاويَهٌ َُٖسٍ ناى تاوَيُنٍُ؛
 و نىٖطَِْطُ زاآلٌْ ئاوٍ ئًساضٍَ ناضَُْسٍ ئُغٓاؾُ، خاٍُْ بُضِيَىَبُضٍ ئُدمىوَُُْ،

. زَضِواٌْ بُغُض ئاوايًسا ضًططز، ووٍضِووبُضِ بىو، نًَىَنُ يُغُض ضازضَنٍُ... 
 تُختاُْ يُو يُى ُٖض. ببىو غاظ غاْيت ضٌ بُؾٌ 24 تا  14يُ ظؤضتط خًَىَتُناًْإ،

 خًَىَتُنُ زواوٍَ بُؾٌ ،''بىٖؤٕ'' زَطىت ضازضَنُيإ تُواوٍ بُ يُت؛ زَطىت ثًًَإ
 زواوٍَ بُؾٌ ،ئاوزاُْزا َُٖيسَزَٕ واٍ ًَُٖؿُ ُٖيُ، ظياتطٍ تُختٍُ زوو تُختُيُى،

 بُضُٖيىإ وَى ُٖض ثًَؿُوٍَ بُؾٌ ْىوغاوَ، عُضظَوَ بُ و ظؤضتطَ غُضَوخىاضيٌ
 ْابطُِْوَ، قُت بعُْنإ َىوٍ. زَنُٕ غاظٍ بعٕ َىوٍ يُ شْإ ضَِمشاَيُنإ زَضٌَ؛

 ئُوإ ضىْهُ زَبطُِْوَ، ًَْطٍ تًُْا َُٖيسَوَضٍَ، ظوو و غاضزَ بعٕ غطووؾيت يُبُضئُوٍَ
 ْاخىاتُوَ، خؤٍ وَخيتَ ًٖض زَنُٕ، ظؤض بُؾٌ ضَِمشاَيُنإ. زَؾطؤؾٔ خاُْغُضبطِ بُ

 ًًُْ، عُيبًَهٌ ًٖض ْانات، تٌَ ناضٍ طُضَا و غُضَا زاْازات، ئاو ْازضِيَت، خًَطا
 بًبًِٓ وَخيتَ ًًُْ، غاناض و غازَ ظؤض ضَِمشاٍَ خًَىَتٌ ضًٓين. ظؤضقىضغُ ُْبٌَ ئُوَْسَ

 خؤٍ تاوَيٌ و ُٖضيُنُ يُنُوَٕ، بُ بطاناٌْ يُطٍَُ ُٖسٍَ ناى. زَْىوغِ ئُويـ باغٌ
 خَُيىوظ. زازًَْؿٔ ضًططز يُ ًَُٖؿُ ئُواًْـ. ضًططز يُ بُضز و قىضِ َاَيًَهٌ و ُٖيُ

. ضِاُْزَوَغتا يىطىمت ئاوٍ ططتبىو، ُٖآلَُمت بىو، ئاَازَ ضايٌ و طُؾاوَ َُْكٍَُ و
 .غُوئ ؿتُْيًَٗ غُطىَضِ زيػاًْـ. خُوتني و نطز ؾًَىَإ
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 بُ ُٖضزوونُإ ضاوَاُْوَ، ضُقًًُ ُٖتاو ثًَٓر و ًْى تًؿهٌ :زََصًََط بُياٌْ
 باؾٌ بُياٌْ ؾُضاَُضظ ناى خُو، بهُيُٓ خؤَإ ويػتُإ ُٖغتائ، خُو يُ يُنُوَ

 و ؾري و غُضؾري بُياٌْ ْاٌْ نطزَوَ، نؤ دًَىبامنإ و بىويُٓوَ ضِاغت ْاضاض طىتني، ثٌَ
 تًُْا نطز، قػَُإ ئاغانإ و وآلت و غًاغُت بُ غُباضَت خىاضز؛ ثُْريَإ

 نطاغًَهٌ. ًَْىزٍَ خعاْسَ خؤَإ و خىاضٍَ ٖاتًُٓ نًَىَنُزا بُ بىو، ناتتًَجُضِنطزٕ
 ْعّ ٖؤزَناتين بُيين زيىاضٍ طُضَاو، طُضَاوَنُزا؛ بُ نطز خؤّ و نطٍِ دىوتطريؾامن

 ٖاتًُٓوَ. زَطؤضِيًُوَ غابىومنإ و ؾاَجؤ زيطاض، يُطٍَُ َنُوَزيىاض يُغُض ُٖض بىوٕ،
 بهُئ؛ ئًَالتًًُنإ شًَْاضَ تاوَيٌ غُضزاًَْهٌ وابىو قُوملإ ئُْىَضٍ، زووناٌْ بؤ
 نُغًَو. خَُيهُيُ ئُو ططؾتُناٌْ سُيهطزٌْ دًٌَ ضِاغتًسا يُ زووناُْ ئُّ ،''تىومشاٍَ''

 بؤٍ ؾاًٖس وَى نُغًَهًـ نطزبىو، اضزُْوَياٌْؾ و َُضِزظئ باغٌ ْىوغٌ، ْاَُيُنٌ
 بطِؤئ، ُٖغتني نطز ساَيٌ زيطاضّ. زاْا بؤ ًْؿاٌْ و خُت ؾُضاَُضظ ناى و، نطز واشؤ

 تىومشاَيُنإ يُ غُضيَو زَنُّ سُظ طىمت، بؤنىٍَ؟ طىتٌ، ئُْىَضٍ ئًَُُ ُٖغتاٌْ يُطٍَُ
 يُنُوَ ثاٍَ بُ تاوَيًَو ضُْس ٖاوضِيَُإ، بُ بىوٕ نُغًَو ضُْس يُطٍَُ ئُويـ بسَئ،
 .شووضيَسا بُ نطز خؤَإ غُالَهطزُْوَ بُزَّ و خًَىَت يُنُّ طُيؿتًُٓ بىوٕ،

 بُضزَّ يُ نىضهاوضيَو ئاظإ، ضُْسَ ضايًػاظنطزٕ يُ نىضزاُْ ضَِضَُيُنُ ئُّ ئاٍ
 نُوتُ ئاو وَخيتَ وَغُضْا، نرتيًُضَِؾُيإ و نطزَوَ ئاططيإ خًَطا بىو، ضازضَنإ

 يُ ئاويَهًإ نرتيًُنُ ئاوٍ بُ ُٖض. نطز زَّ ضايًإ ضًًٓسا ضازاٌْ يُ ىَيتُقىَيت،ق
 ْسيىبسٍ وَى ُٖض زاْائ، بُضزَّ يُ ضايإ و ؾىؾتًإ ياٌْ وَضزا، ئًػتًهإ و ثًاَيُ

 ثًًَإ َُٖيضًٓبىو، بُضز بُ ضازضَنُيإ زواوٍَ بُؾٌ. زَنطز خؤّ زَوضوبُضٍ غُيطٍ
يًَؿُ و  بىو، بُضظ َُتط غاْيت ضٌ.  ـــ خؤَإ نىضزيًُنٍُ ُضظاَيُٖ ـــ ''ضؤٍ'' زَطىت،

 بُ زابىوٕ، بُغُضزا النًَؿًإ بُضَِيُنٌ. َُٖيضًٓبىو يُغُض تىضبًًَٓإ و تًَطِ و ْىئَ
 يُ الْهُيُى. زايسَثؤؾني ُٖضوا ًَُٖؿُ طىتًإ، ئاوايُ؟ بؤ ثطغًِ ئاوَشووزا، زيىٍ

 زاثؤؾطابىو، ضاضؾًَىْىيًََٓو بُ خُوتبىو، تًَسا َيًَهٌَٓسا بىو، ضازضَنُزا ًَْىَضِاغيت
 تاوَيُنُ ئُغتىوْسنٌ ئُوغُضٍ و يَُػُض غجًًإ و ضَِف غاْتًٌ 6 طىضيػًَهٌ
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 بؤ ئَُُف واتُ ضِاظاْسبىوَوَ، غىوض و ظَضز طىَيًٓطٌ و ظَْطىَيُ بُ ئًَُؿًإ بُغتبىو،
 زابىو ثاَيٌ ئاؾطَتًَو. بىو ئًَالتٌ شْاٌْ زَغتهاضٍ طىضيػُنُف بىو، شووضَنُ دىاٌْ

 ٖؤضثُ زَنطزَ ئُوٍَ بىو، نؤؾسا يُ غجٌ خىضيٌ ضٓطًَو ضازضَنُوَ، ئُغتىوْسيَهٌ بُ
 نطزبىوَ تاغهآلويَهٌ زَبُضزابىو، ضَِْطٌ طُمن نطاغًَهٌ َُٖيًسَثًَضا، تُؾٌ بُ و

 ،''يُضو'' زَطىت نآلوٍَ بُو شُْ.  ضِاظابىوَوَ خؿٌَ بُ نآلوَنُ ثًَؿٌ غُضٍ،
بُغُض  زابىو غُضزَمساَيًَهٌ. طريببىو غُضيًُوَ بُ شيَطضُُْيُى بُ آلوَنُفن

 غُضزَمساَيٍُ بُو. نطزبىو قايِ يُشيَط ضُْاطٍُ ئُويؿٌ زَضظيًُيُى بُ نآلوَنُزا،
 تُواو نُ ضِاظابىوَوَ، وضز طىَيًٓطٌ و َتىَىوضوو بُ ئَُُؾًإ ،''ًَٓا'' زَطىت

 و بُغُض غُض زَيسَٕ ًَٓايٍُ ئُو طىتٌ، ٍَتىومشا شٌْ. زاثؤؾًبىو غُضؾاُْناٌْ
 ؾتًَهٌ بُ ًَٓايُ ئُو ثطغٌ، يًَِ. ْاغهُ تؤضِيَهٌ قىَاؾُنٍُ و َُتطَ ضىاض ؾاْسا،

 تاظيُباضٍ، وَخيت يإ ناضنطزْسا، ناتٌ يُ َُطني ْا، طىتٌ، وَآلَسا يُ ْابُغيت؟ تط
 ُٖضزووالوَ يُ ُ،ضَِؾ طؤؾٍُ ضىاض زَمساَيًَهٌ ئُويـ ببُغتني، يُغُض ٍ''نىيىت''

 يهُناٌْ و ًَْىضاواُْوَ تُخيت زَنُويَتُ ثاًًُْنٍُ ثاُْ، قاَو ضىاض  زَنُئ، قُزٍ
 مبطٍَ، نُغًَو وَخيتَ تًَطُيؿتِ، ئًٓذا. زَبُٓوَ ؾؤضِ ططيَسضاوٍ بُ غُضَإ ثؿت يُ

 ئُو تا. زَنُوٕ زؤ و ْإ يُ تىومشاآلْاُْ ئُو عُؾريَتُنُ، ْاوبُزَضَوٍَ نُغًَهٌ يإ
. زَبٔ ْاْربِاو ئُواًْـ زأًَُْْ، ضَِف دًهٌ و ُْبٌَ تُواو غُضَخؤؾٌ ثطغُ و ضِؤشٍَ
 ًًُْ ئُوََإ قػٍُ ْاضٔ، اليُنًـ ًٖض بؤ تُْاُْت ظوضِْا؛ و زَٖؤٍَ بؤ ْابُٕ زَغت

 زََئًَ ئَُُف بُ َؤغًكاشَْني، بؤ بضٔ بًًََٔ ثًًَإ ْاؾتُٓنٍُ بؤ و مبطٍَ نُغًَو
 يًَىَ زَْطًإ غاظَنامنإ َاْطُ ضىاض ئُوَ: طىتٌ تىومشاَيُنُ( ٍضَُُض و تاظيُ غاظٍ)

 ويََُٓإ و ططتٔ ئُْساظََإ و، ًَٖٓائ بؤ غاظَناٌْ يًَهطز زاواَإ. ُْٖاتىوَ
 ٍُْ، دٓػٌ يُ ''ًٌَ ٌَْ'' ٖاتبىو؛ ثًَو بُف غٌَ يُ بًين، َإ''نُضَِْا''. يًََُٗيططتٔ

 ''نُضِْا زَغتٍُ''. زََسا بُ زَضٌَ غاْيت 3 ًٍَْعيهُ َُتطَ، 13 زضيَصٍ زيَت، زَْطٌ
. بُٓوَ يُ نىًَْو و ُٖيُ غُضَوَ يُ نىٌْ 7 زضيَصَ، غاْت 33 و غاظنطاوَ زاضغاْيت يُ

 ضهؤيُ، غاظٍ. َُتطَ غاْيت 45 ضَِسُتًُ، ضُؾين يُ ظَضزَ، ناْعاٍ يُ نُضَِْا، غُضٍ
 زضيَصايٌ َُتط يتغاْ 36 َُتطَ، غاْيت 6 غاظَ ئُو ثًهٌ نطابىو، ضٌَ زاض يُ

 ًْؿإ زَٖؤَيٌ زواتط.  ثؿتُوَ يُ نىًَْو ُٖيُ، نىٌْ سُوت ئُويـ. زاضَنُيُتٌ
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 َُتطَ، غاْيت 50 ًَْعيهٍُ قىوآليٌ ثاُْ، غاْت 15 غاظنطابىو، زاض يُ ئُويـ زائ،
 ظطٌ و غٓط يُغُض زَنطز، ًٌَ يُ ؾطيتًَو بُ. زاثؤؾطابىو ثًَػتُ بُ زيىٍ ُٖضزوو

 بُ ضُخ، زَغيت بُ و زَيهىتا غاْيت 38 قىَيُطؤضاٌْ بُ ضِاغت زَغيت بُ. ضِازَوَغتا
 زَٖؤٍَ يُغُض يًَىاضٍ ًَُٖؿُ ضُخ، زَغيت. زَزا يًٌَ غاْيت ضٌ ؾىوَيًَهٌ

 ضُْس يًَبسا، بؤ زَٖؤَيُإ يًَهطز زاواَإ. زَدىوَيًَينَ ؾىوَيُنُ قاَهُناٌْ ضِاوَغتاوَ،
 بُ طىتٌ نطز، ئُْىَضٍ يُ ضاويَهٌ وَضططتٔ، تضِوخػُ ًْؿاٍُْ بُ. يًَبططئ ويَُٓيَهٌ
 .َُٖيططت يٌَ ويََُٓإ ناضَنَُإ، ضِيَهىثًَهًٌ بؤ ئًَُُف بهُ، قػُيإ

 و ثًَٓازَٕ شًْإ بُآلّ نطزووٕ، قبىوَيًإ يىوضِيَو وَنى بُختًاضئ، تىومشاَيُنإ
 تىومشاَيُنإ. زَخؤٕ ''ؾىو ْاٌْ'' سُضاَُ، نُغجُنُيإ زََئًَ. ْاخىاظٕ يٌَ شًْؿًإ

 ُْ شًْإ ناضَٕ، ئُو خُضيهٌ ثًاوإ تًُْا. زَنُٕ شخنىاظٍ و شٕ يًَُْى خؤياْسا ُٖض
 ُٖشاضاُْ طؤضاًْبًَصَ ئُّ. خؤيُتٌ َاَيساضٍ خُضيهٌ. زَشٌََْ َؤغًكا ُْ زََيٌَ، طؤضاٌْ

 غىوى ضاوٍ بُ طىمت، ثًٌَ ثُضزَ بُبٌَ ئُْىَضٍ،. ًًُْ زيهُيإ زاٖاتًَهٌ و ناض ًٖض
 ظاًُْإ. ُْبىوٕ عادع قػُيُ بُّ تىومشاَيُناًْـ. ْازٌََْ شًْإ و زَنُٕ غُيطيإ

. ْني بُختًاضٍ ُٖالز و زَالى و غىضبُت بُآلّ يىوضِٕ، تُختهًَؿُنإ و تىومشاَيُنإ
 .بًَت ثًؿُيُ ئُّ ؾًَطٍ ًًُْ ئاَازَ يىوضِيَو تًُْا
 بؤ ثطغٌ، يًَِ. تُؾريِغنت يُ ْا ًٌَ و زاًْؿت يُوٍَ  ٖات ضَِف غُضتاثا ثرييَصًَْهٌ 

 ضٌ يإ 35 بضًَتُ تًَُُْإ نُ ئًاَلتٌ شُْناٌْ تُواوٍ: طىتٌ نطزووَ؟ بُض يُ ضَِؾت
 بؤضٌ؟ ئَُُ ثطغًِ، نىتابىو، خاٍَ بُ ضِووَُتُناٌْ. زَنُٕ زَبُض ضَِف دًىبُضطٌ غاٍَ،

 دُغتُ، شاٌْ البطزٌْ بؤ ظؤضداضيـ. نىتاوَُ طُدمًسا يُ و بؤدىاًًُْ ئَُُيإ طىتٌ،
 شْاٌْ باوَ، غىضبُتسا و يًَُْى تىومشاٍَ ظؤضتط ناضَف ئُّ. زَنىتٔ القًـ نُؾهُشْؤٍ

 ئًَُُف. ُْبىوٕ ضِاظٍ بططّ، شُْنإ ويَُٓيُنٌ ضُْس ويػتِ. بهىتٔ خاٍَ ُٖيُ وا نُّ يىوضِ
 غُض بهُويُٓ بىو خُضيو زَضخىاضززابىئ، ضايٌ ئُوَْسَيإ، بىوئ، ئُوإ يُغُض زَيٌ

 غىضبُتًسا زووناٌْ بُض بُ وَخيتَ. ًَٖؿنت بُدًَُإ و خىاغنت يٌَ َاَيئاوايًُإ! ئاو
 ُٖضزوو بىو ظدمرييَو زائ، ًْؿاٌْ و ًَٖٓاٍ نطزبىوٕ غاظٍ ؾتاٍُْ ئُو خًَطا تًَسَثُضِئ،

 بريِؾًيَنَ، زظ يإ ضِابهات، ُْتىاٌَْ ئُوٍَ بؤ ثًَسَبُغتُوَ، ًَٖػرتٍ و ئُغح زَغيت
 .يًَططتٔ ويََُٓإ. زيهُف ظؤض ؾيت و تُويًُ طىَيًُدٌ اؾىوضَنطزٕ،َ نُضنًيت
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 ْاٌْ. ُْنطزٕ قػَُإ بُ بني ًَىاًْإ زا ُٖوٍَ ظؤضيإ زًََٖؿنت، بُدًَُإ وَخيتَ
. بسات ًْؿإ يىوضَِنامنإ زيَطيين دًىبُضطٌ وابىو قُوٍ. بىوئ ئُْىَضٍ ًَىاٌْ ًْىَضِؤ
 ثطِ شووضَنٍُ بىوَ، خًَىَتٓؿني خؤٍ وَخيت تًاضيًُ،بُخ ئُّ َاَيٌَ، ضىويُٓوَ يُطَُيٌ

 الواظ ًًَٓاتؤضٍ دىاُْوَ، ضَِْطٌ بُ. عُؾريَت و ئًٌَ و نُؽ و خعّ ويٍَُٓ يُ بىو
 بًبًِٓ، ويػتِ نطزبىوّ، بؤ يبازٍ نآلويَهٌ باغٌ ثًَؿرت ضَِْطني، ثُضزٍَ يُغُض ُٖوض،

 نُوايُنٌ نطزَوَ، ٓسوقٌغ زَضطٍُ ُٖغتا ئاغاواتُ، بُ تايبُت نآلوَ، ئُو وتٌ
 تؤر غُوظيَهٌ زَٖات، ئُشْؤ خىاض تا ئاتُطٌ نُوايُ ئُو زاّ، ًْؿإ قُزميٌ بُختًاضٍ

 تًَسا طُوضٍَ زضظيَهٌ غُضزَغتُناٌْ ُٖضاو، و زضيَص قؤَيٌ. بىو غجٌ بُضَنٍُ بىو،
 ُُزوط بُبٌَ ضؤخُيٌ نُوانُ ثًَؿٌ بىو، ضًٓساض نُيُنٍُ. باغَُيُناٌْ بٔ يُطٍَُ بىو،
 دًىبُضطٌ غُضتاثا زا قُويٌ. زَبُغنت يُغُض ثؿتًَين نىضزَواضٍ وَى ُٖض. بىو

 خؤٍ َُٖىويإ ًْؿاْساٌْ يُ. يًَبططئ دىاٌْ ويَُٓيُنٌ و بُضٍ بهاتُ بُختًاضٍ
 و طىَيًٓط نطزبىو، ضِايٍَُ ٖؤزَنُ غُضٍ ئُو بؤ غُض يُّ طىضيَػًَهًإ. زَثاضاغت
 بؤضاوَظاض ئَُُف ،(ؾريزَْط) زََيًَني، بَُُ ئًَُُ'' :طىتٌ بىو، ثًَىَ ظؤضٍ ظَْطىَيٍُ

 وابىو ثًَِ زيبىو، تىومشاَيُنإ تاوَيٌ يُ ئُوَّ َٔ ''.َُٖيًسَواغٔ تاوَيُناًْؿسا يُ باؾُ،
 طىضط، َىوٍ و دط ئُغجُْسَض، ؾريزَْطُزا، بُّ: طىتٌ. ئُوإ بُ تايبُتُ تًُْا

 بُ طىضط زَغيت. َُٖيسَواغٔ وضئبًى خىيٌَ نًَىٍ، ًَْطيًُ ضِزيَين طىضط، زَغيت
. ُْنُوٕ تىخين ئُواْطٍُ ئُوٍَ بؤ. َُٖيسَواغٔ بُآل بؤزَضنطزٌْ َٓساَيًؿسا الْهٍُ
 شُْ ئُو ثؿيت يُ ثؿتًَُٓنٍُ نىؾتيبَ، طىضطٌ داضيَو نُغٍُ ئُو وايُ، باوَضِيإ
 ُضويَؿون تىونٌ ئُطُض. زَبٌَ ُْداتٌ و يًَسَبًَتُوَ ظوو َٓساَيُوَيُ، بُ نُ ببُغنت

 تىونٌ وايُ، باوَضِيإ يُوَف، دطُ. زَبٌَ خؤف خُوٍ زأًَْ َٓساٍَ يُشيَط غُضٍ
 . ْانات ضًَو و زَبًَتُوَ ضاى ظوو بطئ، غُض بًَُٓٓ نُضويَؿو

 ْاٌْ. طىتني ثٌَ ؾتٍُ َُٖىو ئُّ بجطغِ يًٌَ ئُوٍَ بُبٌَ ئُْىَضٍ بىو غُيط ثًَِ
 ْاضاض ُْبىو، ضِاوَغتاٌْ يىمت طىمت ئاوٍ ًَٖٓاّ، بؤ ظؤضٍ ُٖآلَُتُنُّ خىاضز، ًْىَضِؤَإ

 يًَهُوت، خُوّ زََصًََطيَو تُواو. ططتبىو تاّ و يُضظ ْىوغتِ، و دًَىباُْوَ خعاْسَ خؤّ
 .غاْسّ َُٖيًإ
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 وَغتا،. نآلوغاظٍ زووناًَْهٌ ضىويُٓ يُغُض ضِيَطُ ئُْىَضٍ، زووناٌْ بؤ ضىوئ
 ططت، نات ظؤضَإ خؤَإ ناضٍ قاظادمٌ بُ ئًَُُف بىو، ضِووخؤف و غُض ثًاويَهٌ

 َُٖىوٍ نآلواُْ ئُّ زَيطىت، زايُٓوَ؛ وَآلٌَ خؤؾُوَ ضِووٍ بُ يًَجطغٌ، ُٖضضًُإ
 خُضيهٌ ضًططز، زَٖاتُ ٖاويٓاُْ بىو، ؾاضيهىضز خَُيهٌ زَنات، غاظ بعٕ نىَيهٍُ يُ

 بُ َنطِئ،ز ئًَالتٌ يُ متُٕ 15 بُ نًًؤٍ بعٕ نىَيهٍُ: زَيطىت بىو، خؤٍ ثًؿُنٍُ
 ظؤضتط. زَناتُوَ بؤَإ ناضخاُْ بُ زَيسَئ يإ زَنُئ ئاَازٍَ ُٖالدٌ نُواٌْ

 نُضَغتٍُ بُ بؤوَ، ؾٌ تُواو وَخيتَ. زَناتُوَ ؾٌ بؤَإ ناضخاُْ بُ زَيسَئ
 زَضْايات، دىإ نآلوَنُ ُْبٌَ، وضز تُواو ئُطُض زَنُئ، وضزٍ ''بطِ نىَيهُ''

 زَنُٕ، طُضٌَ يُغُض نىاْىو زَيػىوُْوَ، غابىوٕ و ئاو بُ غادًَهسا يُ َُٖيسَوَضٍَ؛
 ئُّ. زَضٍَ زَضًَتُ َُٖيُُنٍُ قؤَيُوَ زوو يُ و َُتطَ غاْيت زَ نىاْىوَ ئُو زَوضٍ

 .''داتىَ'' زََئًَ، ثًٌَ ؾىيَُٓف
. ئًؿُنُيُتٌ غُضقاَيٌ زاًْؿتىوَ، زؤؾُنًَط يُغُض ًَُٖؿُ نآلو وَغتاٍ
 ناضٍ وَخيتَ. نآلوَناًًُْتٌ تًؿتًؿُزاٌْ خُضيهٌ و زَغتُوَيُ بُ ؾاُْيُنٌ
 يُ بُنآلوٍ. نطاوَ ضٌَ زاض يُ قايبُ ئُو. زَزَٕ قاييب يُ ٖات، نؤتايٌ غُضَتايٌ
 ُْٖاضَوَ تىيَهًٌَ ئاوٍ بُ زَؾطيَهسا يُ ئُْطاضَنإ ؛''ئُْطاضَ'' زََئًَ قايبسضاو

 زَنُُْ قاَيهطاو ظاخٌ َفضِ نآلوٍ بؤ بًَت، غىوضطىيَع ضَِْطٌ ئُوٍَ بؤ زَنىَيًَٓٔ،
 ؾًهطزُْوٍَ بؤ. بًَت يىوؽ و غاف تانى زَبطِٕ َكُغت بُ نآلوَنُ يًَىاضٍ. ئاوَنُوَ

 .وَضزَططٕ شٍَ و نُوإ يُ نَُيو بُضطٔ و نىَيهُ
 َُٖىوياٌْ زاُْ زاُْ زَنات، زضوغت نآلو دؤض ضُْس: طىتني ثًٌَ نآلوَاٍَ وَغتاٍ

 ئُّ وايُ، طىَبُزٍ وَى غُضيإ ناَيُ، غىوضطىيَعٍ ضَِْطًإ ''ؾُونآلو'' زائ؛ ًْؿإ
 نآلوٍ'' زَنُٕ؛ غُضٍ يُ ضِووت و ضَِف خَُيهٌ يإ ًََطَٓساآلٕ ظؤضتط نآلواُْ

 ؾًَىٍَ يُ ُٖض ضَِؾُ، ضَِْطًإ و تُْط ظاضنًإ و تُختُ غُضيإ ئَُاُْف ''خُغطَوٍ
 تًُْا َُْاوَ، باوٍ ُئًَػت ئاغانإ، و خإ بُ تايبُتُ و غجًًُ ضَِْطًإ ئُواُْف،

 باضٍ يُ ؾُونآلو ئُطُض. بٌَ تُخت غُضٍ ئُوٍَ بؤ زَزَٕ، قاَيب يُ خُغطَوٍ نآلوٍ
 بُ شووضَوَؾٌ زيىٍ زَنات، زضوغيت نُ وايُ ناتُ ئُو وَى بٓىؾتًًَُٓٓوَ، زضيَصايٌ
 نآلو ضُْس ضؤشٍ'': طىمت زَيٓىوؾتًًََٓتُوَ، يُباضيَو داضٍَ ُٖض. ْاْىوغٌَ يُنُوَ
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 نآلو ثًَٓر ضىاض ضِؤشٍ ًًُْ خطاخ ''زاُْ تاثًَٓر ضىاض ًَْعيهٍُ'': طىتٌ ،''َنٍُ؟غاظز
 ثاضَّ ئُوإ ًًُْ، َٔ تاواٌْ ئَُُيإ'': طىتٌ و ثًَهٌُْ! خَُيهٌ غُضٍ زَنُيُ
يُغُض . نطزئ ضَِواٍُْ ضِووخؤؾٌ بُ بىو، ناضدىإ ظؤض. ''غُض بًَُُٓ نآلويإ ثًَسَزَٕ

 نآلؾُنُ غُضٍ بىو، ؾاضيهىضز خَُيهٌ ئُويـ ٖاتني، ؾضًَٓونآل تىوؾٌ ضِيَطُنَُإ،
. زَزإ يًَو غُضوبين وَغتايُف ئُّ زيهُ، نُغًَهٌ بُٓنُؾٌ زَضينَ، بؤيإ خَُيو

 بُ نطز خؤَإ بىوّ، بطغٌ و وَضَِظ تُواو. بهُئ غُضزاٌْ زواتط زا بطِياضَإ
 ناضوباض ُٖبىو، بىوُْوٍَنؤ ئاوايٌ ئُدمىوٌَُْ. خىاضز طؤؾتاويَهُإ ضًَؿتداُْيهسا

 بُزاخُوَ. نُؽ يُ نُؽ بُ بىو زَنطز، ضايًداُْ يُ ضِويٌ نُؽ َُٖىو نطا، تُختُ
يًَُْى . َايُٓوَ خؤَإ ُٖض ًَٖؿتني، بُدًًَإ َُٖىويإ. ُْنطا بؤ ًٖضُإ ئًَُُف

 ُضزب و زاض بُ غىيَٓسيإ خًَطاخًَطا وتُناًْإ قُبىَيهطزٌْ بؤ يًَبىو ئاطاّ قػُناًْاْسا
 و زاض بُ غىيَٓس ُْخؤئ، غىيَٓس قىضئإ بُ ظؤض ئُوٍَ بؤ: طىتًإ بؤضٌ؟ طىمت. زَخىاضز

 .زَخؤئ قىضئإ بُ قُغُّ خؤيسا دًٌَ يُ بُآلّ زَخؤئ، بُضز
. باضَ َٔ زَيٌ يُغُض زًْا خٌَُ زَتطىت. زازَٖات تاضيو بىو خُضيو وضزَ وضزَ
 و َات. َُٖيجًَهابىو زَغيت ئُشْؤٍ ُضغ نطزبىوَ غُضٍ زاًْؿتبىو، غًَهىضهُ زيطاض،
 يُ غُضيَو بُياٌْ طىتٌ، و نطزَوَ بُضظ غُضٍ ثطِ يُ. َطزووَ بابٌ زَتطىت َُيىوٍ

. ئُمحُزيًُ بابا ٖؤظٍ غُضئًًٌَ ؾُضاَُضظ،. باؾُ طىمت َُٖيسًََٖٓني، ''ؾُضاَُضظ ناى''
 قاوَخاُْ يُ خُوتٔ بؤ ؾُوَ ئُو زَبىو بىو، ضؤًَْو ُٖض. ''باَسٍ'' زََئًَ، ثًٌَ ئُوإ

 يُؾِ تُواوٍ. ضِانؿائ و ضِاخػتني بؤ زوودًًَإ قاوَخاُْ غُنؤٍ يُغُض. وًَََٓني
 ُٖتا ئًرت بىوَ، ضٌ َُْسَظاٌْ. نُوتىوَ زَنُوَيِ نًَض زَتطىت خىضوو، نُوتبىوَ
 .يًَُٓنُوت خُوّ ًْىَؾُو
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 جؤزةردان 6 ضوارشةمة

 ،7 بُ بىو زََصًََط نطز ئَُسيىاوزيىّ ًَٖٓسَ بُآلّ ٖامت، وَخُبُض ظوو بُياٌْ
 غآلواتًإ و زَضٍَ ٖاتىوُْ َُٖىو خَُيهُنُ ٖاتىوَ، بىوَُيُضظَ ؾُو ئُّ طىتًإ
 بُ بُياًُْإ ْاٌْ ضاخياُْ يُ زَضٍَ، ٖاتًُٓ دًَىبإ يُ. ُْمشاْعاًْىَ ُٖض ئًَُُ. يًَساوَ
 .ْانُٕ غاظٍ وازياضَ ُْخىاضزوَ، ثُْريَإ يًَُْى خًَآلتٌ خىاضز، ثُْريَوَ و نُضَ

 و َاؾًَٔ ضِيَطٍُ و ثاغطُنُوَيُ ثؿت يُ نىٖطَِْط، زاآلٌْ الٍ بؤ وَضِيَهُوتني
 تُثهُنُ غُضْىونٌ َُٖيساوَتُوَ، طًَُنُيإ َُعًىوَُ، ضًططزَوَ يُ. ُٖيُ غُياضٍَ

. خؤؾُ دًًَُنٌ الَإ، بؤ ٖات َرياوَنُ طُيؿتني وخيتَ. خَُيهٌ غُيطاٌْ بؤ نطاوَ تُخت
 زضيَصايًُنٍُ و َُتطَ 8 زاآلُْنُ ضِووبُضٍ دًاواظيٌ'': طىتٌ بهُئ ثطغًاض ئُوٍَ بٌَ بُ

 َُتطٍ 22 واتُ ئُغؿُٖإ، زَباتُ ئاو ظؤضتطئ ئًَػتُ. ؾتًَهُ و ُٖؾػُز و ُٖظاض زوو
. زَوٍَ ئاوٍ نَُرت ئُغؿُٖإ وَضظَزا يُّ. زوودا َُتطٍ 12 زَبًَتُ ثايعزا يُ ئَُُ. زوودا
 ضِيَطٍُ َُٖيططت، زَؾيت و زَض ئاو نطزَوَ، زَضطُنُيإ ٖات، نؤتايٌ ًًََُنُتىْ ناتًَو
 يُ زَضطُنٍُ و ًَعاْهطزٕ ؾىييَن ًَاْطِووزإ، يُ ظايٓسَضِووز، طُيؿتُ و زيتُوَ خؤٍ
 غُؾُوٍ ؾاُٖباغٌ خؤٍ ناتٌ. ''نًَىَنُيُ ثؿت يُ تىًًََُْنُ غُزٍ. نًَىَنُوَيُ ثؿت
 ًْؿإ ؾاُٖباغٌ زَغتًٓؿاْهطزٌْ ؾىييَن َرياو، نابطاٍ. َزاَُظضاْسوو طُآلَيُيٍُ ئُّ

 ُٖض ظايٓسَضووز ضِووباضٍ ناًًُْنإ، ئاوٍ. بُضظيًُ يُ ئُو ئًَػتُ زاآلُْنٍُ ضاو يُ. زائ
 تُواوٍ. بىو ئاو و ناٌْ زَطًَطِا اليُنسا ُٖض بُ ضاوَإ. زَططيَت غُضضاوَ ؾىيَُٓوَ يُّ

 تُواوٍ غُضضاوٍَ نُ  زَبٔ، ''زيَُُ'' طُوضٍَ ئاوٍ بُ تًَهٍَُ و نىٖطَِْط زَضُٓوَ ئُواُْ
 زَطاتُ تا زًََٖٓٔ، ثًَو ظايٓسَضِووز ضِووباضٍ ئاواُْ ئُّ َُٖىوٍ ُٖض ظايٓسَضِووزَ، ئاوٍ

. يًَىَضْاططٕ نَُيهٌ نؿتىناٍَ ناضٍ بؤ ًَْىَزا يُو. تًَسَثُضٍَِ ْاوضُيُزا بُّ ئُغؿُٖإ
 ضِيَطُ. ببًٓني ثؿتُوَ زَضياضٍُ و نىٖطَِْط غُزٍ ،نًَىَنُوَ زيىٍ ئُو بضًُٓ ويػتُإ

 تًًَُهٌ ضِؤشاُْزا يُو وابىو قُوٍ. زيهُ وَختًَهٌ بؤ زاَآْا. بىوّ ُْخؤف ًَٓـ و زووض
 خُغاضاوٍ ئُوٍَ بؤ. بهُٕ زَغتًٓؿإ خىاضَوَ بُؾٌ يُ تط تىًًًَََْهٌ و بًَٔ ؾُضَْػايٌ

 ضِيَصٍَ زاْابىو نُضَغتُيُنًإ نىٖطَِْطًـ ئاوَُٖيسيَطٍ زاوييَن يُ. ُْبٌَ ظايُ ئاوَنُ
 ئًَُُ. زَططت ئُْساظَ ئاوَنٍُ تُوشٌَ و قىوآليٌ زََصًََط، يُطٍَُ زََصًََط ئاوَنٍُ
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 ئًٓضٌ زَ يىويٍُ زوو. طىتني ثًٌَ ئاوزاؾتٓٔ بُؾٌ غُضثُضؾتًاضٍ ئُواُْ ُْزٍ، ًٖضُإ
 زَغتُيُى، بُ بىو تايبُت ُنُتىًًََْ ضِاغيت زَغتُ يُ يُنًإ بىو تىًًََُْنُوَ ؾاٌْ بُ

 ئُواًْـ. بىوَ تىًًََُْنُ بُ تًَهٍَُ ئاوَنُ ئًَػتُ بُآلّ ُٖبىوَ ناًْاو خؤيإ ًَْعيو يُ ثًَؿرت
 زَ يىويُيُنٌ. زاَُظضاْسووٕ بؤ ئًٓذٍُ زَ يىويُ ئُّ نؤَجاًْـ و نطزووَ ئاويإ زاواٍ

 .زَططتُوَ نىٖطَِْطٌ ئاوزاؾتين بُؾٌ نًَؿطابىو، ضُثسا ؾاٌْ بُ زيهُف ئًٓذًٌ
 ضاميإ زووناًَْو يُ. ططتُبُض ئاواميإ ضِيَطٍُ و ًَٖٓا تىًٌََْ و زاآلٕ يُ واظَإ
. ئًَُُ ئُدمىوٌَُْ ؾىيَين بُ ببىو ئُْىَضٍ زووناٍُْ. ئُْىَضٍ نٔ بؤ ٖاتني خىاضزَوَ
 يُ ويَُٓيُنُإ ضُْس. نآلوَاَيُنُ خعَُت بؤ ضىويُٓوَ و نطز قػُ ظؤضَإ

 خَُيهٌ َُنؤٍ و قُضَباَيػُ ؾىيًََٓهٌ ئُْىَضٍ زووناٌْ. َُٖيططت اٌْنُضَغتُن
 ثًاويَو. َُٖيدػت خَُيهُ ئُو قػٍُ بؤ طىيَُإ و زووناُْنُ ٖاتًُٓوَ. بُختًاضيًُ

 زوو و ططتىوَ ثاغطُ يُ نُغًَهًإ. بىو ثٌَ زظيهطزٌْ زَْطىباغٌ نُوت، وَشووض
 غُضدمِ وضزٍ بُ. بهُٕ ئاظازٍ ئُطُض َزاو َايًَٓهٌ َُضَِنإ بطٍ يُ زظيىَ، َُضٍِ
: طىتٌ نُغًَو ضًًُ؟ زاًْؿتُٓ دؤضَ ئُّ: طىمت خَُيهُ، ئُو زاًْؿتين دؤضٍ زابىوَ

 القٌ يُغُض القٌ بُآلّ زاًْؿتبىو، ضىاضَؿكٌ تط نُغًَهٌ. ضؤى يُغُض زاًْؿنت
. ''ؿيتئاغاًََُْ'': طىتٌ ثًَهًُُْٓوَ بُ زاًْؿتًَٓهُ؟ ضؤٕ ئُوَ ئٍُ: طىمت زاْابىو،

 قاقاٍ يُ زايإ و زاًْؿنت دؤضيَو و يُنُ ُٖض غُيطَ، ثٌَ زاًْؿتٓاُّْ ئُّ ظاًْإ
 .طؤضٍِ باغُّ ئُّ و ًَٖٓإ يٌَ واظّ ًَٓـ. ثًَهُْني

 ؾُضاَُضظٍ زََىزَغت. خىاضز يُوٍَ ًْىَضِؤَإ ْاٌْ. ضايًداُْنُ ٖاتًُٓوَ
 و ْاغاْس ثٌَ خؤَإ. ٖات( باَسٍ) ئُمحُزٍ بابا عُؾريَتٌ طُوضٍَ َُمحىوزٍ،

 ؾُضاَُضظخإ،. بني خؤَإ ناضوباضٍ خُضيهٌ ٖؤظَنُيسا يًَُْى سُوتُيُى نطز، قػَُإ
 بُ خإ ُْدُف. بُختًاضيًُ بُْاوباْطٌ غُضئًًٌَ تَُُْرتئ بُ ''خإ ُْدُف'' نىضٍِ
 زَغُآلتٌ يُ منىوُْيُنُ ئَُُف. خؤٍ دًَٓؿًين نطزووَتُ نىضَِنٍُ ثرييًُوَ ٖؤٍ

 ضِووبُضووَإ بىو ثًاوَ يُنٔ ئُو ٖؤؾِ ظؤضتط بُآلّ بىوئ قػُنطزٕ خُضيهٌ. ٌغُضئًًَ
 ض تؤ: ثطغٌ يًَِ. بىو ثُضيَؿإ و َات و زَزا دطُضَنٍُ يُ َصٍ بُضزَواّ زاًْؿتبىو،

 و تري َُٖىو يُ وَخيتَ زَْاغًَٓٔ، خؤ دؤضَ بُّ بُختًاضيًُنإ. ضانًِ: طىتٌ نُغٌ؟
 بٔ خؤياْسا بُؾٌ يُ ئُطُض. زََئًَ خؤيإ ٖؤظٍ ْاوٍ ُوَ،ببٓ نؤ دًًَُى يُ تايُؾُيُى
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 زواتط ''ضِؤَيُناًْإ'' ئُوغا زََئًَ، خؤيإ ٍ''تـ'' ْاوٍ ''نًَٔ؟'' بهُٕ، يٌَ ثطغًاضيإ
 ضِيَطٍُ يُغُض ــُ،''نُيهاوؽ'' ئاوايٌ ًَْعيو يُ ُٖواضَنُيإ وتني ثًٌَ. ''َاٍَ''

 ئًَىَ ضِؤشَوَ يُو. ضِاَٗىضَع و غًًَُإ َُظطُوتٌ ًَْىإ ئاضاٌْ نىٖطَِْط، بؤ ؾاضيهىضز
 و َُستٍُ ناتُوَ يُو شيٓطُثاضيَعٍ ئًساضٍَ بُ زاوَ غهاآلْاَُّ يًَطَّ، ًَٓـ ٖاتىوٕ

 ًَٖٓاوَ َاآلتٌ و َُضِ ئًَالتًًُنإ يُ نُغًَو'': طىتٌ ثطغٌ، غهاآلّ ٖؤٍ. ''وَآلَِ بٌَ
 َىَيهٌ زاْط ؾُف قُباَيُ و غُُْز ُب َىَيهُ ئُو ئًَُُوَ، يُوَضِطٍُ نطزوويُتُ و

 يُبُضئُوٍَ. يًَسَيُوَضِييَنَ ضِاُْنٍُ و تًَدعاْسووَ خؤٍ ًٌَ ظؤضَ بُ ئُويـ و خؤَُ
 ''.زئَ زَْطُُوَ بُ ئاوا و ئًَطَ بؤ ًَٖٓاوَ ٖاواضّ ُْبٌَ غاظ تايُؾُيٌ ؾُضٍِ

 ؤيؿنتضِ وَخيت يًَهطزئ زاواٍ. بىوَ خؤٍ نُغجٌ و ناض يُ تُواو نابطايُ ئُّ
 تُواو ناًََطَنَُإ ؾًًٌُ و ططت ويََُٓإ زوو ضاوإ، بُ: طىمت. بهُئ غُضزاًَْهٌ

 ًٖضُإ. بىو دُعؿُضقىويٌ ئاغا َاَيٌ يُ ئُويـ بىوٕ، نؤَيُثؿتًسا يُ ؾًًُُنإ. بىو
 ًَُٖؿُ. غىوضِايُٓوَ ضًططززا، قُضَباَيػٌ و ضهؤيُ بًَُْى باظاضٍِ ُْبىو، زَغتُوَ بُ

 نىضتاًَْهٌ ويٍَُٓ زيطاض،. ؾاْعَيًعَ طىتٌ، زيطاض ُٖض وَى باظاضِ، ؿًَُُٖ باظاضِ
 زيىيَهٌ. نطز ئاويَُٓنإ قاثٌ يُ ضاوَإ. نطز نُيىثُيؿطؤؾًًُنامنإ غُضزاٌْ. ططت

 تًَؿًاْسا بىو، ئُنتُضَنإ ويٍَُٓ ظؤضيُٓيإ. بىو ويَُٓ زيهٍُ زيىٍَ ئُو ئاويَُٓبىو،
 غُضَتا'': طىتٌ زَؾطؤؾطئَ؟ باؾرت ناَُيإ غًِ،ثط. بىو عُيٌ ئًُاّ ويٍَُٓ بىو

. ''ويَٓاُْ و ضَِغِ ئُّ نطزؤتُ ضِوويإ طُدمُنإ ئًَػتُ بُآلّ بىو، ظؤض َؿتُضٍ ؾَُايٌ
 يُبُض َُٖىو. ئُْىَضٍ زووناٌْ بُضَو وَضِيَهُوتني. زاّ ًْؿإ ئُنتُضَناٌْ ويٍَُٓ

 بُ نؤٍُْ بىو، ضطاتؤضِيو ُوزاٍغ خُضيهٌ ئُْىَضٍ. ببىوُْوَ نؤ زضاوغًَُنٍُ زووناٌْ
 قؤضِ قػٍُ ضُْس بُ و ٖات غُضياْسا بُ ؾُضاَُضظٍ خاٌْ ًََٗسٍ. زَطؤضِيًُوَ تاظَ

. بىو وضيا و ظيت ظؤضيـ ؾطؤؾًاض. زَضًَٖٓا ئُغؿُٖاٌْ نابطاٍ زَغت يُ ضطاتؤضٍِ
 و ثاى. مبًَُٓٓوَ نىيَػتإ يُ ئُطُض ''َىيىيٌ'' ٖؤظٍ يُ ٖاتبىوٕ بُطعازإ َٓساَيٌ
. ُْزَضىٕ تاوبطزوو بُختًاضٍ يُ ًٖض غًَىَالغىوضَ، وَى ُٖض غجٌ، و غىوض خاوئَ،
 ئُْىَضٍ، بُضِيَع زووناٌْ بؤ ضىوئ. زَنطز ئاَازَ نىيَػتإ بؤ خؤيإ بىوٕ خُضيو
 و عُضظ تاضيهايٌ و زاٖات ئًَىاضَ بىو، ؾٌ ضُُّْ نطز نىضَِنٍُ بؤ قػُ ًَٖٓسَّ
 زوو َُمحىوزٍ ؾُضاَُضظ وتٌ، ضايضٌ ضاخياُْنُ، اتًُٓوَٖ. َُٖيهًَؿا خِ يُ ئامساٌْ
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 ٖاتني تىوؾٌ. بىو يُوٍَ ًَُٖؿُ ئُو زووناٍُْ ئُو ضىيُٓ. ببًينَ ئًَىَ ٖاتىوَ نُضَِت
. بىوٕ يُوٍَ بُختًاضيًُنإ يُ نُغًَو ضُْس يُطٍَُ زووناْساض قػُنطزٕ، يُ ْا ًَُإ و

 ؾت ظؤض ئُوٍَ بؤ زوونإ، خاوَٕ ٍَُيُط نطز بُختًاضيًُنامنإ غُوزاٍ و غات باغٌ
 ضِؤٕ،: زَؾطؤؾٔ زووناْساض بُ ؾتاُْ ئُّ ظؤضتط بُختًاضيًُنإ. ببًَتُوَ ضِووٕ بؤَإ

 7 ئُوٍَ ٖؤٍ بُ غُضدمُ، دًٌَ ئَُُف بعٕ، و َُضِ و( قُضَقطوت) ثُْري، نُؾو،
 يُ ٕخؤيا َاآلتٌ و َُضِ ُٖضطًع بُآلّ نىيَػتأْ، يُ َاْط 5 و طُضًََٔ يُ َاْط

 طًػهُطُيُنُف،. زَيؿطؤؾٔ يُوٍَ نىٖطَِْط، زَبُُْ ناوضَِطُيُنُ. ْاؾطؤؾٔ خىظغتإ
 َؿتُضيًُنإ. زَنُُْوَ خىضزٍ نىٖطَِْط يُ زَيًَُٗٓٓوَ زاٖاتىو غاَيٌ و زَطًَطُِْوَ

 دطُ:  طىتٌ ضًططزٍ زووناْساضيَهٌ. ئُغؿُٖأْ ضؤزاضَناٌْ يإ ؾاضَنُٕ قُغابٌ يإ
 يُ زئَ، زَضَإ و زَوا بُ ناضٍ طًاياٍُْ و ضِووَى ئُو بُختًاضٍ شْاٌْ ؾتاُْ، يُّ

 و ُٖيُ خؤَإ َؿتُضٍ ئًَُُف. زَؾطؤؾٔ ئًٍَُُ بُ و َُٖيًسَنُْٔ ضًانإ
 زَْهٌ بُ ؾت َُٖىو نُ خؤيإ زابٌ بُ ُٖض. بًبًِٓ زَنُّ سُظ: طىمت. زَيؿطؤؾًُٓوَ

 غُعًُب ًَُٖب،: اضزٍئُشَ تُغبًَشُنٍُ بُ زَْو زَْو زَنُٕ، سًػاب تُغبًَح
 بعامن با زَيٓىوغِ، َٔ و بًًٌََ تؤ زاُْزاُْ ضِاوَغتُ، طىمت و نطزَوَ  بُضظ زَغتِ... و

 َٔ ضاوإ، بُ'': طىتٌ و زاْا يُغُض ضاوٍ زَغيت ثًَهًُُْٓوَ زَّ بُ. ضٔ ئُواُْ
 نطز قبىٍَ وتُنُيِ ''ئُواُْضٔ زََيًَِ ثًَت بجطغُ يًَِ تؤ زواتط بًٓىوغُ، تؤف و زَيصًََطّ

 طُظ، دُؾت، غُعًُب، ًَُُٖب،'': خػنت تُغبًَح و ُٖشَاضزٕ بُ نطز زَغيت و
 زَْهٌ وَخيتَ. ُْٖاتُوَ وَبري زيهٍُ ًٖضٌ يٌَ نطزَوَ بري ظؤضٍ... و ''نُتريَ

: طىمت. ُْبىو ظياتط زَْو ثًَٓر يُ بُآلّ زَشًََطٍَ، ظؤض وابىو، ثًَِ زَخػت تُغبًشُنٍُ
يٌَ  تىيَهًَُنٍُ زاضيَهُ بُضٍ ،''ًَُُٖب'': وتٌ ئُجماض ''!ئا'': طىتٌ ''ُٖضئُوَْسَ؟''

. زَنُٕ ُْٖسَضاٌْ بُضِيٌَ وايُ، بُآلَيىوى ضُقايٍُ وَى ُٖض و ًَُُٖبُنُ زَنُُْوَ
 يُ متُٕ 15 تا 13 نًًؤٍ غاَيسا يُ زووناْساضَنإ. زَبٌَ بؤضٌ ُْيسَظاٌْ

 متُٕ 17 بُ نًًؤٍ و  نًَىيًُ ٌطًايُن ضَِطٌ ''غُعًُب''. زَنطِٕ بُختًاضيًُناٌْ
 يٌَ نَُيهٌ ضَِْططِيَػٌ بؤ زَيطىت، بُضِووَ. ًَىٍَ غجًٌ ثًَػيت ''دُؾت''. زَيهطِٕ

. قطِإ 70 زَطاتُ نًًؤٍ ئَُػاٍَ ُٖض. زَنات قطِإ ْؤ ُٖؾت نًًؤٍ. وَضزَططٕ
 يُ بُتايبُت! طىيَين ظؤضَ ضٌ نىٖطَِْط، نًَىَناٌْ زَططٕ، طىيَين يُ ''نُتريَ''
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 و زَيبُغيتَ ضِؤش زوو ثاف يُ زَضؤضِيَتُوَ، ؾًًُنٍُ زَبطِٕ طىيَين ضَِطٌ. ''بريطىٕ''
 نًًؤٍ قؤضَيٌ، نُتريٍَ ُٖيُ: دؤضيَهٌ ضُْس نُتريَ. زَنُُْوَ نؤٍ ضُقُ، بُ زَبٌَ
 نىٖطَِْط زَوضوبُضٍ يُ، بُآلّ قطِاُْ 300 ًَْعيهٍُ نًًؤٍ طىٍَ، نُتريٍَ قطِاُْ، 120
 طىيًًَُٓ، غجٌ طُضزٍَ ''طُظ''. قطِاُْ 200 نًًؤٍ ُٖيُ، خُضَاٌْ ٍَنُتري يإ ًًُْ،

 يُ زواتط زَيتُنًَٓٔ ثاضضُيُى يُغُض. ُٖيُ يإ''طُظ'' بُضضِؤش بُؾٌ يُ طىيًًُٓنإ
 و نُتريَ. ثايع: طىتٌ زَيططٕ؟ نٍُ: طىمت. زَططٕ طُظ بُجمؤضَ زَزَٕ، ًًََُٖنٌ

 نطزبىو، ئُغؿُٖاٌْ ٖاَىؾؤٍ ظؤض يىوضِيَو. زَيططٕ ٖاوئ َاْطٌ ًَْىَضِاغت ًَُُٖب،
 ضَِواٍُْ زًََٖٓٔ، ناضٍ بُ بُٖاضات وَى ًَُُٖب: طىتٌ زاًْؿتبىو، ًَْعيهُإ يُ

: طىتٌ بىو غُضزا يُ ثطغًاضيَهٌ بىو ًََص يُ زيطاض،. زَنطيَت عاضَبػتإ و ًٖٓسغتإ
 زَزَٕ، قُثاٌْ يُ وتًإ، زَنطِٕ؟ ْطخًَو ض بُ و ضؤٕ ناوضَِطٍُ و طًػو قُغاغاُْنإ

 زَ الوَ، ئُو زَخُُْ ثًهاب نطيٌَ متُٕ زَ زازًََْٔ بؤ ْطخٌ زَضزَنُٕ، يٌَ نًًؤيُنٌ
 ضِاغتًسا يُ زَنات، سًػاب خؤٍ خًَطٍ زَمتُٕ. زَضزَنُٕ يٌَ ؾىاٌْ ثاضٍَ متُٕ

 َاْطٌ ضىاض تا غٌَ ناوضًََِْط. زَبٌَ تُواو خؤٍ ْطخٌ يُ نَُرت متُٕ ضٌ ًَْعيهٍُ
 .زَؾطؤؾٔ ًْىيَو و غاٍَ بُ بىو طًػهًَُْط زَؾطؤؾٔ،

 تاضيو. غاظبىو نُيؿًإ باغُ و قػُ بُّ زاٖاتبىو، طُضّ ضُُْيإ بُختًاضيًُنإ
 ؾًَىثآلوٍ قاوَخاُْ، بؤ ضىوئ. بطغًًُ ظؤضٍ نُ نطز، ظطٌ بُ ئاَاشٍَ زيطاض و زاٖات

. زاًْؿتبىو يُوٍَ ؾُضاَُضظ زووناُْنُ، ضىويُٓوَ زيػإ و خىاضز ئًػتاَبىيًُإ
 خؤَإ ْىٍَ يُ غُض. نطزئ بؤ ضريِؤنُئايًًًُٓنإ و ؾُضع باغٌ ظؤضٍ يُوٍَ غُيسيَو
 باغٌ نُوت، وَشووض ثاغطُ، غُضؤنٌ ئاظاز، دُيًٌ بُضِيَع ضاخياُْنُزا، بُ نطزَوَ
 نُغًَو. ُْبىو ئًَُُ بؤ قاظادمًَهٌ ض شاْساضَُ، و ْاوضُ ًَُٖٓايُتًٌ و عُؾايط

، ثؿهٓني بهُوُْ يًَُْى ٖؤظَنُزا طىتبىوٍ، ًَٖٓابىو، ثاضيَعطٍُ ٌغُضؤن ضِاغجاضزٍَ
 ُْنطز ثُيُّ تًَُٓطُيؿتِ، نُيٓىبُيُٓزا يُو. ُْزَٕ دُعؿُض َاَيٌ يُ خؤ ظؤضبُآلّ 

 باْطًَؿتين غبٍُ ًْىَضِؤٍ ْاٌْ بؤ ئاظاز دُيًٌ. ضِاثُضِيَينَ ناضَنإ دُعؿُضقىويٌ
. بىو تُْطُبُض خُوتٔ دًٌَ بىو ثطِ قاوَخاُْ ْىغنت، بؤ. نطز قبىَيُإ ئًَُُف. نطزئ
 .خُوتني و نطزئ ضاى بؤ دًٌَ ططت، ئًَُُ يُ ظياتطٍ ضِيَعٍ ضايضٌ
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 خىاضزٌْ. بؤوَ ؾُو ثُضٍ ًٌَ يُ زَغتُإ و ُٖغتائ خُو يُ 7 زََصًََط بُياٌْ 
. ْانُوٍَ زَغت ًططزض يُ زؤ و َاغت. وَضططت ضًَصَإ بىو، َاغت و ْإ بُياٌْ

 ضًططز، يُ ئًَالتًًُنإ: طىتٌ خًًََُنًًُى بىو، غُيط ثًَُإ. ًًُْ ؾطؤف بؤ َُٖيبُت
 1326ٍ غاَيٌ يُ وَخيتَ: زَيطىت. ًًُْ باو يًَطَ ئَُُ ْاؾطؤؾٔ، ثُْري و زؤ و َاغت

 غُيطٍ ْاسُظ ضاوٍ بُ نىٖطَِْط، تىًًٌََْ يُ بىوٕ ناضنطزٕ خُضيهٌ نطيَهاضإ ُٖتاوٍ،
 بُختًاضٍ ئاؾطَتٌ يَُُوال، ئًرت ظاٌْ باف بُ واَإ ئًَُُف نطزبىو، ئًَالتًإ شْاٌْ

 يُ داضداضيَو ئُطُض. زاَُظضاوَ ُْضيتُ ئُّ ناتُوَ يُو. ُْؾطؤؾًَت نطيَهاضإ بُ غجًايٌ
 .ًَىإ يُ ضِيَعططتُٓ بعأْ ئُوَ بًين ثُْريتإ و َاغت ئًَطَ وَى ؾىيًََٓهٌ

 يُ ضِيَع ئُطُض شًَْو ُٖضغُضَ وايُ، زاب يًَطَ خَُيهُنُ، ًَىْ ضىويُٓوَ ئُجماضيـ
 زَنات، َاض ضُثٌ طؤْاٍ و زَنات ئُغتؤٍ يُ ضِاغيت زَغيت بططٍَ، ثًاويَو

 ئُّ دٌَ ضُْس يُ. زَنات َاض خاتىُْنُ زَغيت ثؿيت زََىزَغت ثًاوَنُف
 بُض ؿتًُٓطُي داضيَو، ضُْس ئُوا يًَُْى باظاضِ ئًَػتُف. بًًٓىَ َاضىَىوضَُإ

 بهات، ْاَيٌ بىو ًَٖٓا ئُغجُنٍُ. بىو يُوٍَ ئُْىَضٍ دُْابٌ قُغابًَو، زووناٌْ
 ئُو ُٖض ْاٍَ، و ضُنىوف و بعَاض و طاظ و مستاؾني زَنطز، ناضٍَ ئُو ضًططز قُغابٌ
ثٌَ  ؾًًُِ ًَٓـ يًَططتٔ، ويَُٓيُنٌ ضُْس زيطاض باوَ، ئًَطاْسا تُواوٍ يُ ؾتاٍُْ
 .نطزووَ ظئ خؤٍ ئُغجٌ و نُغُ ُٖض ظاٌْ ْسََإئُوَ ُٖض. َُْابىو

 و قُغابٌ زَضطٍُ بُض يُ ٖات ئُوٍَ ئُغجػىاض، يُ بىو ثطِ باظاضِ ثًَُٓضىو ظؤضٍ
 و نطزووَ ؾُوتٌ نُغًَو: طىتًإ باغُ؟ ض طىمتإ غىوضَِابىو، غُضَإ. ضِاوَغتا ْاَيبُْس
 بىو، زووض ؾطغُر غٌَ. ضؤُْ بعاْني و بضني ئُنطز سُظَإ ئًَُُف. ثطغُ بؤ زَضني
 طىضدًَو و نُغُ ُٖض. َابىوئ َُستٍُ خؤَإ دًٌَ يُ. ثًَُٓبىو غىاضيؿُإ وآلخٌ
 يُو. بىوٕ بُطعازَ ئاغا و تُواويإ. غاضزا خؤٍ نىيَتٍُ و ظئ َاَيٌ غُض َُٖيسا خؤٍ

 بُ ظؤض يىوضَِنإ. زَْاظٍ خؤٍ ئُغجٌ بُ و نُغُ ُٖض زَضنُوت بؤَإ قُضَباَيػًًُزا
 زَضىو يُوَ. باؾرتَ ثٌَ زيهُ يُوٍ خؤٍ ئُغجٌ و نُغُ ُٖض. زَْاظٕ خؤيإ ُغجٌئ

 و زازَثضطٍِ ئُغجُناٌْ ظاضٍ. ُٖبٌَ ئُغح يُغُض باؾٌ ْاغًاضٍ ضًططز قُغابٌ
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: زَيطىت منىوُْ بؤ. بىوٕ غُيط ظؤض تًَبًًًُٓناٌْ. تَُُُْ ضُْسٍَ زَيطىت بُززاًْاْسا
 يُطٍَُ ئُغجسايُ، زٌََ يُ ززاًَْو: وتٌ ؤُْ؟ض ئَُُ: ثطغًِ نطزووَ، تُواو 17ٍ

 يُ و غُضٍَ زيَتُ تَُُْسا ُْٖسيَو يُ ززاُْ ئُو تًصَ، ْىنٌ دًاواظَ، زيهٍُ ززاُْناٌْ
 زياضٍ ئُغح تٌَُُْ ززاُْزا بُّ ؾاضَظإ ئُواٍُْ. خىاضٍَ زَضًَتُ زيهُؾسا تًََُُْهٌ

 زاًْؿتبىوئ، زووناُْنُ يُ. ُْنطزئ باؽ بؤٍ ظياتط يُوَ بىو غُضقاٍَ ظؤض. زَنُٕ
 يُنٌَ. زَنطز قػُيإ ئُغح ؾتًَهٌ َُٖىو يُغُض. زابىوئ زَوضيإ خَُيهُنُف

 زيهُف، ؾيت ظؤض. نًهكًت زيهُ ئُوٍ بىو، باف ثٌَ نَُيُبابٌ ٌَ ئُغجٌ
 يُختُنطزٌْ باغٌ. ُْزَبىوئ ساَيٌ قػُنإ َُٖىو يُ ئًَُُف و ظؤض زَْطُزَْط

 زَبطِٕ، باتىو ضُضٌَ ؾاضَظإ، ئُواٍُْ:  وتًإ زَنطٍَ؟ ضؤٕ: ِثطغً طؤضٍَِ، ٖاتُ ئُغح
 وؾو ئُوٍَ بؤ زَبُغنت، ئُغح نًهٌ َىٍ بُ ضُضَُنٍُ. زَضٍَ زًََُٖٓٓ باتىوَنُ

 بُآلّ طىتٌ، زيهُ نُغًَهٌ. زَنُٕ ناضَ ئُو غاَيًسا ؾُف ثًَٓر، يُ ظؤضتط. بيبَ
يُغُض  ئُجماض زَيبُغتني، تىْس بُٓوَ يُ ثًَؿسا يُ بهُئ، يُختُ طايُى مباُْوٍَ وَخيتَ
 ئُو ْانُئ، ناضَ ئُّ ئًَػتُ: وتٌ زيهُ زاُْيُنٌ. زَثصيَٓني باتىوٍ بُضزيَو

 زَبُغتني، باتىو ُْ زَبٌَ، غاَيًَو ُٖؾت و سُوت وا. زَبًينَ ئاظاض ظؤض بُغتُظَاُْ
 .زَبٌَ بآلو َُنُزايًَُْى ضُض باتىو زَقطتًَٓني، ضَِطٌ طاظ بُ شووضَوَ يُ بططَ ُْزَيربِئ،

 يُ ضِووٍ و شووضيَسا بُ نطز خؤٍ ثُيُ بُ نُغًَو بىوئ، قػُنطزٕ غُضقاَيٌ ئًَُُ
 ئاظاز دُيًٌ دُْابٌ: طىتٌ بهات، نُغًَو تَُاؾاٍ ئُوٍَ بٌَ بُ و نطز خَُيهُنُ
 بىو، ئًَُُ ضاوَضِواٌْ ًْىَضِؤ ْاٌْ بؤ ضًًُ، َُبُغيت تًَطُيؿتني. ئًَىَيُ ضاوَضِيٌَ

 خؤَإ، باغٌ و قػُ داضإ وَى ُٖض طُضّ غُالًََهٌ و غُض نُوتني، وَضٍَِ
 و ًٖٓا ؾُتطَدمٌ. نطزئ خعَُت ظؤضٍ. بىو َاَيٌَ نُبابٌ و ثآلو خىاضزُْنُمشإ

 .زَضنُوتني و نطز َاَيئاوايًُإ ُْبىوئ، غُضخؤف يٌَ ظؤضٍ نطز، ياضميإ ضُْسيَو
 و تام ُْبىو، باؽ و زَْط. ئُْىَضٍ زووناٌْ بؤ ٖاتًُٓوَ زواتط طُضَاو، بؤ ضىوئ

 بُؾٌ ؾَُضُنُ ططٍِ َُٖيهطزٕ، بؤ طؤضزّ و ثًَسإ دطُضَّ بىوُْوَ، نؤ و ٖاتٔ يؤقُ
 زاًْؿتبىو، يُوٍَ ثريًَََطزيَو زاطريغاْس، زيهُّ ؾَُضُيُنٌ يكُ. بىو تُواو و ُْنطز

 ؤشطاضيَهٌضِ طىتٌ، غىوضَِابىو، ؾَُضُنُ ئاوضٍ يُ غُضٍ تَُُُْ، طؿتُ ئُّ ثاف يُ
 قىويًو ئاغًَٓو، نىتُ ضُمخار، بُضزيَهٌ. بطزَغُض ئُغيتَ و بُضز يُطٍَُ ْاخؤمشإ
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 يٌَ ؾىو ئُوَْسََإ بًَُْى تُثاَيُزا، زَنطز ثىوؾىوَإ. بهُوَ ئاوض داوَضَ ثىوؾىو،
 ُْٖاغُيُنٌ زواتط. زَبطز ئاططيإ زَٖاتٔ زَضوزضاوغٌَ. زَططت ئاوضٍ تا زَنطز

 و غىوى ئاوا ئًَػتُف'': طىتٌ و َُٖيهطز يكًَهٌ يًَىَضططمت، ضُنٍُؾَُ و َُٖيهًَؿا
 بُ ُْبٌَ ثٌَ ؾَُضَُإ زَضوزَؾت يُ ئًَػتُف ئُطُض: طىتٌ يُوالوَ نُغًَو ''!غاْا
. ثًَهطز زَغيت غاتىغُوزا و نُوتٔ وَشووض َؿتُضٍ. زَنُيُٓوَ ئاوض ئُغيتَ و بُضز
 زياضٍ ئُغح تٌَُُْ ضؤٕ بعاْني با قُغاب، ٍال بؤ بضًُٓوَ با: طىمت زيطاض، نطزَ ضِووّ

 باغُنَُإ. نطزئ بُخًَطاتٔ ظؤضٍ بىو، بًَهاض قُغاب نُوتني، وَضٍَِ خًَطا. زَنات
 ززاٌْ غاَيًسا 3 تٌَُُْ يُ ئُغح،: ثًَسايُٓوَ وَآلٌَ بُجمؤضَ طؤضٍَِ، ًَٖٓا يُطٍَُ

 ززاٌْ زوو و ضِاغت ٍال يُ ضهؤيُ ززاٌْ 2 ثًَؿُوَ، طُوضٍَ ززاٌْ يُ دطُ خىاضَوٍَ
 ضىاض يُ غجني، تُواو. زَزَٕ ًْؿإ ئُغح غاَيٌ غٌَ ئَُاُْ ُٖيُ، ضُثٌ الٍ يُ ضهؤيُ
 ززاٌْ. زَنُوٕ َاوٕ زوواٍُْ ئُو غاَيًسا ثًَٓر يُ. زَنُوٍَ ززاًَْهٌ اليٍُ ُٖض غاَيًسا

 غاَيًسا 7 يُ ززاٍُْ ئُو ٌََ ًَٖػرتٍ ثًَٓذُّ ززاٌْ زََئًَ ثًٌَ. زَضزيَينَ غُض ْىونتًص
 غاَيًسا 10يُ و ْاًَيَنَ غاَيًسا 9 يُ. غُضَُٖيسَزاتُوَ غاَيًسا 8 يُ و زَزاتُوَ قىوت
 غًَعزَ ثاف يُ. زَبٌَ طُوضَ وضزَ وضزَ بُضزَواَُ، غاَيٌ 13 تا ئَُُ. زَضٍَ زيَتُوَ
. زَبٌَ غاف ُْبىوَ، غاف غاَيًسا غًَعزَ يُ يُبُضئُوٍَ خًًَُٓناٌْ يُ زاُْيُى غاَيٌ

 بهُٕ، يُختُ ئُغح غاَيًسا 7 يُ ئُطُض. نطزووَ تُواو غاَيٍُ غًَعزَ زََئًَ بَُؿًَىَيُ
 و يًَهطز َاَيئاوايًُإ. زَظاٌْ ئُوَْسٍَ ُٖض. ْابٌَ زياض تٌَُُْ و ْاطؤضٍَِ ززاٌْ ئًرت

 .َُْاْبًين، بُآلّ بهُوٍَ دُعؿُضقىويٌ بُ ضاويَهُإ ضاخياُْنُ، طُضِايُٓوَ
 نُغًَو. بىوّ زضيَص قاوَخاُْنُ غُنؤٍ يُغُض زَنطز، َاْسووبىوٕ بُ ُٖغتِ ًَٖٓسَ

 وَشووض ضَِوَْسإ قىتاغاٍُْ َاَؤغتايُنٌ زَضُْضىوبىو، ًٖالنًِ ًَٖؿتا ُْبىو، يُوٍَ
 باغٌ. بًَٓٔ بؤ ضايٌ نطز زاواّ و بُخًَطًَٖٓا ظؤضَإ و ُٖغتائ يُبُضٍ. نُوت

 ئًَػتُ تا زًََْطٕ، يىوضَِنإ بؤ َاَؤغتا ضَدا يُنُّ ظاًِْ نطز، ئًَالتًُإ قىتاغاٍُْ
 زاُْيهًإ. بابازٍ ٖؤظٍ ًَْى ضىوُْتُ نُغًإ ثًَٓر. ْاضزووٕ بؤ َاَؤغتايإ زَ تًُْا

 يُطٍَُ ئُواُّْ. نىئَ يُ َُْاْعاٌْ زيهُف ئُواٌْ و ''َُٖؤيُ'' يُ يُنٌَ و ''باَسٍ'' يُ
يًَُْى  وَخيتَ ضِابطزوو غاَيٌ طاْس،َُٖيػُْ خؤزا ظَيين يُ قُؾكايٌ ئًًٌَ َاَؤغتاناٌْ
 و ضًًُ ئَُُ ُٖبىو، ئًَالتًإ َاَؤغتاٍ نُؽ 2000 ًَْعيهٍُ بىوّ قُؾكايًًُنإ
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: طىمت. قُؾكايًًُ ئًَالتٌ قىتاغاٍُْ زاَُظضيَُٓضاٌْ يُ يُنٌَ بُطٌ، بُُُٖٕ ضؤُْ؟ ئُوَ
 ظؤضّ. بًَٓطٕ هُفزي نُغٌ ضىاض وايُ قُوٍ بَُيٌَ، طىتٌ، ُْنطزووٕ؟ بؤ ٖعضيَهًإ ًٖض
 .ضِؤيؿت و نطز َاَيئاوايٌ خعَُتهطزُْنٍُ، بُ بٌَ زَيطُضّ زا، ٖإ

 َٔ يُ زيطاض بىو، ظؤض زَيُضِاونًَِ ثًَؿٌَ، ْاضًَتُ باؾٌ بُ ناضوباض زَنطز ُٖغتِ
 نؤََُيٓاغًَو تايبُمتُْسيًُناٌْ يُ يُنٌَ'': طىتٌ ظاٌْ، َين ساَيٌ وَخيتَ بىو، باؾرت
 دىاٌْ بُ. نؤََُيٓاغًًُ ناضيَهٌ زَبٌَ، تؤزا زَوضوبُضٍ يُ ئُوٍَ. وَئُ تاقُتٌ و غُبط

. ثطغًاض بهُ ُْتعاٌْ باؾرت، ئُوا تًَطُيؿيت ئُطُض َُٖيدُ، طىٍَ و ببًُٓ بسَ، غُضْر
 وَخيتَ. َُٖيساوَ غُضٍ ضؤٕ ٖاتىوَ، ثًَو زياضزَيُ ئُّ بؤضٌ بعاٌْ زَبٌَ غُضَتا

. ْاظاٌَْ نؤََُيطُيُ يُو ؾيتَ نُ ًٖض وابعاٌَْ َبٌَز دًًَُى، ُٖض زَضًَتُ نؤََُيٓاغًَو
 خؤٍ خىاغًَو و باؽ ًٖض وَآلٌَ ْابٌَ. بًَت ثطغًاض دًٌَ بؤ ئُو َُٖىو ؾتًَو زَبٌَ

 يُ ناض و  ئُو خَُيهُ، زاًْؿتين و يُ ُٖغتإ نؤََُيطُنُ، يُ بططَ. بًساتُوَ
 بُ ثطغًاض، بيبَ بؤٍ َيهُئُو خُ ؾُضُْٖطٌ و ئابىوضٍ نؤََُيًإ، و يُ نؤضِ ثًؿُيإ،
. ُْثطغٌَ نؤََُيطُنُ خَُيهٌ يُ زياضزَيُى غُضَُٖيساٌْ ٖؤٍ بسا، ُٖوٍَ زَبٌَ تُْاُْت

 ُٖض يًَُْى ًََصووٍ ضِيؿٍُ و ضَِط ُْضيت و زاب. ؾاضَظا ْني ئُواًْـ يُبُضئُوٍَ
 تُواو زَثضطِا، قػُناٌْ خًَطا. #ْني ئاطُزاض ضَِوتُ يُو خَُيهُنُف و ُٖيُ قُوًََهسا

 تًَسَطُيؿتني، يُ يُنسٍ ظؤضططإ. ُْزَظاٌْ ؾُضَْػًِ ًَٓـ ُْزَظاٌْ، ؾاضغٌ ظَاٌْ
 ساَيٌ يُنسيٌ قػٍُ و يُ دىوَيُ و زَبىوئ باؾرت ُٖضزووَإ ضِؤش، يُ زواٍ ضِؤش بُآلّ

ضٌ  زآلوابىو، و زَيهطاوَ. بىو باف َاَؤغتايُنٌ بىوئ، ئاغايٌ بُ يُنُوَ. زَبىوئ
 يًَو ظَاٌْ تًُْا ًَْىامنإ نًَؿٍُ. بنب ؾًَطٍ زَوضوبُضيؿٌ َنطزز سُظٍ زَظاٌْ

 زَبىو، زشواض ناضَنامنإ ُٖض وَخيتَ. زَبىو غاَاٍَ تا زَٖات ئَُُف بىو، تًَطُيؿنت
 يُنسيٌ يُ َُبُغيت ثالٕ و بُ ُْخؿُ و زازَْا خؤَإ يُ بُضزٌََ ثًَٓىومسإ ناغُظ و

 .بٓىوغِ ظؤضتط بابُتُ غُض ئُّيُ زضيَصَزا يُ ضَِْطُ. زَبىوئ ساَيٌ
 غُضدمٌ ناضٍَ بُّ بىو، َُٖيسإ زيَطاو خُضيهٌ خؤيسا يُ ظَويًُنٍُ وَضظيَطِيَو

 نانٌ بؤ الٍ ضىوئ و ضِاثُضِئ خؤَإ يُ دًٌَ يُ ثطِ. ضِانًَؿا خؤٍ بؤ الٍ ئًٍَُُ
بُ  و نطز و ئُسىاَيجطغًُإ غُالّ بُو زيىزا، ضىوئ باغُنٍُ يُ ثُضشيين. دىوتًاض

 بؤ الٍ زَغتِ. نطز َاض خؤَإ زَغيت غُبطيَو و نطز يُطٍَُ تُوقَُإ خؤيإ زابٌ
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 بُّ: طىمت .#نىضت: $طىتٌ ضٌ؟ زََئًَ بُوَ يىوضٍِ بُ ظَاٌْ: طىمت و ضِازاؾت قاضخهُ
 دؤطُنُ ئاوٍ زََئًَ ضٌ نُ طىدمُيُ بُّ: طىمت ئُوغا .#دىم: $وتٌ ئاوَ؟ دؤطُ

بؤ  ئُزٍ ،#ئىو: $طىتٌ  ضٌ؟ بُ ئاو زََئًَ: طىمت. ئاوزضِ: طىتٌ نىضتُوَ؟ ئُّ زَناتُ
 زَضنُوت. "ئىوزضِ" زََئًَ بُ يىوضٍِ. بٌ ساَيٌ تؤ يًَِ بؤ ئُوٍَ: طىتٌ ئاوزضِ؟ زََيًٌَ

 ئاوٍ زََصًََط 4 ظَوٍ بؤ بُضياًَْو. ُٖيُ ئاويإ و بُضاو ئُواٍُْ زاضُْسووَ، يىوبًاٍ
 .ططتُبُض باظاضَِإ ضِيَطٍُ و ثًَسا دطُضَيُنُإ. بىوظؤض َاْسوو  ثريًَََطز ثٌَ زَزَٕ،

 زيطاض. نطز غىضبُتٌ ئاضاغتٍُ غُالًََهُإ و ضىوئ باظاضَِنُ ئُوغُضٍ تا 
 زيطاض و َٔ بؤضٌ غُيط بىو ثًًَإ َُٖىو نطٍِ، تايبُتٌ ؾٓؤيٌ دطُضٍَ ثانُتًَو
 الٍ با بضًُٓ: ىتٌط زيطاض يُ ثطِ بىوئ ثًاغُنطزٕ خُضيهٌ. ْانًَؿني بًاٌْ دطُضٍَ

يُ  غُضّ ظاٌْ بُ ضَِْطُسا. يٌَ بهُّ ثطغًاضيَهٌ زََُوٍَ خىيَٓسَواضَ، ثًاويَهٌ غُيس،
. بُ غىضبت ْازَٕ شٕ يىوضَِنإ ضًًُ ٖؤٍ بعامن سُظ زَنُّ: $طىتٌ غىوضَِاوَ، ؾتًَو

 ضني بُ خطاثرتئ بُ ئاغٓطُض ْازَٕ شٕ خَُيو ئُؾطيكازا تُواوٍ يُ ُٖض يُبُضئُوٍَ
!# بىوَ ؾُيتإ بُ تًَهٍَُ ئاطط زَنات ناض بُ ئُوٍَ بُٖؤٍ وايُ ثًَإ. زَنُٕ ُيطٍغ

 زوونإ خاوَٕ نطز، تُوقَُإ دَُاعُتُنُ يُطٍَُ و نطز غُالممإ زيتُاُْوَ، و طُضِائ
 يُ وضزَوضزَ زاًْؿتبىو، بًَسَْط زيطاض. زاْائ يُ ثًَـ زوو ضايٌ زَغتىبطز،
 ًَٖٓا باغُنُّ و خىاضزَوَ ضاَإ خؤف، قػٍُ و ثطغًاضنطزٕ بُ نطز زَغتِ ثُضِاويَعَوَ

 نطزَوَ، ًَْعيو باغُنُ زَقٌ يُ خؤّ نطز، ناضيامن و ثًؿُ تاضيؿٌ غىضبُتُنإ، غُض
 ئُوٍَ بُ ٖؤٍ: $طىتٌ غُيس غىضبُتًاُْ؟ ئُّ بُ شٕ ْازَٕ يُبُضضٌ بُختًاضيًُنإ

يٌَ  ضِيَعيإ تا خَُيو   ْني ًٖض ُْٕ،ال خاُْ و بٌَ و ًْؿتُإ بٌَ بُ نؤَئ، َاٍَ غىضبُتٌ
 ئُّ و ئاوض غُض بُضَُ باغُنُ ويػتِ. تُواو نطز خؤٍ قػٍُ ضِغتُيُ ضُْس بُّ.# بططٍَ
. زَضطُ بُض طُيؿتُ ئُغجُوَ بُ غىاضٍ ضًططز نىيَداٍ ُْظاٌْ ئُوَْسَّ ؾتاُْ، دؤضَ

 ئًالٕ غجٌ، نُواٍ بىو بُ قًًٌ يًَُإ و نطز غُالٌَ نُوت بُ ئًَُُ ضاوٍ ُٖض ئُوْسَ
 .خىاغت يُ خَُيهُنُ َاَيئاوايًُإ و بىوئ ضِاظٍ ئًَُُف َٓٔ، ًَىاٌْ بًالٕ و

. ضًططزَ زََطِاغيت خؤؾُ بُوَْسَ زَيٌ تًََُُْهُ و ُٖشاضَ ثًاويَهٌ نىيَدايُ ئُّ
. غىاض بىو زوونطزٕ و يُى بٌَ ئُويـ و نطز زيطاضٍ ؾُضَىوٍ ئُغجُنٍُ بؤ غىاضبىوٌْ

بؤ  بًٌََ، ضايضٌ بُ ضىو زيطاض نُوتني، وَضٍَِ نىيَدا يُطٍَُ غاضغاضيَُٓ، يُ سُظٍ ئاٍ
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. نطٍِ ضىو طؤؾيت و نطز بُ َٔ ثطغًٌ نىيَدا َاّ. بؤ ضِابططٍَ دًَُإ زوو ْىغنت
 ضًا ضِوو بُ بؤ الَإ ٖاتُوَ زيطاض. ض بهات ُْيسَظاٌْ ًَىإ، يُ خؤؾًٌ ثريًَََطز

 بُ ثًًَإ ُْ َٔ و بُ غىاضٍ زيطاض ُْ نؤُْضِاوضًًُ، زَتطىت، ثريًَََطز. نُوتني وَضٍَِ
نُ . َُٖيسابىو غجٌ ضازضيَهٌ يُو بُْسَُْ ضًا، تطؤثهٌ غُض طُيؿتًُٓ! ُْيسَطُيؿتًينَ

 بًين زواوَ يُ ئًٍَُُ وَخيتَ زايُوَ، ئاوضِيَهٌ ثريًَََطز ُْٖاغُبطِنٌَ، نُومتُ
 و بُضزَممإ ٖاتُ خًَطا نىيَدا نىضٍِ خًَىَتُنُ، طُيؿتًُٓ. ثًَسازاّ َاؾَُآليُنٌ

يُ  نىيَدا َاّ. نطز خًَعإ و خاو ئاضاغتٍُ غآلوَإ و زايُوَ وَآلممإ. نطز غُالٌَ
زوو . يُ غُضٍ زؤؾُنًَو و ضِاخػت َاؾىوضَيُنٌ زَٖات، تًَهٍَُ زَغيت خؤؾًإ

يُ  َظٌْز واّ نطابىو، زوطُُضِيَع زَبًين ُٖض تًَطِ و تىضبًًََٓهت. بؤ زاْائ بايًؿُيإ
ئُوَ  ئُوَ بًَٓٔ، خًَطا بٔ: ُٖضا و بُ طىِضَِ نطزٍ ثريًَََطز و زاًْؿتني. ًَىامن بًىضػتإ

 دُسًًََُيُنٌ نىضَِ. بًَت ًَىإ َُضيىاٌْ غىاضٍَ زواظزَ ُٖض وَى ئاوا بهُٕ، بُضٕ،
زوو  زَضىو، و زَٖات و زَنطز ناضٍ يُوٍَ ئُويـ زيبىو، يُ ئاوايٌ غاويًهَُإ،

 ئُويسٍ و عاظَب يُنًإ ُٖبىو، زوو نضٌ و نىضِيَو نىيَدا. يٌَ بىو ختًاضٍبُ ًَىاٌْ
 بطِواْاٍَُ: $ثطغًِ يًٌَ ببىو، تُواو ؾُؾُّ ثؤيٌ يُ تاقًهاضٍ نىضَِنٍُ. ضىونُتط

 خًَعاٌْ. ئًَالتٌ بُ َاَؤغتاٍ بيبَ بضٌَ نطز ضِيَٓىيًَِٓ باؾُ،: طىمت #باؾُ؟ ؾُف ثؤيٌ
ْاْهطزُْنُ  ضىوّ ُْزَّ، يُ نًؼ ُٖيُ، ئُّ بؤ ئُوٍَ .بىو ْاْهطزٕ خُضيهٌ نىيَدا
. زَزا ثًَىَ ْاٌْ خًَطا خًَطا. زاَُوَ وَآلٌَ زايهًَو وَى #َاْسووُْبٌ زايهُ. $ببًِٓ

بُغُض غًًََُنُزا بُغُض  ئُيسا ُٖض بُو تريؤنُ و زَنطزَوَ ثإ بُ تريؤى طىْتهُناٌْ
 بُ زَّ ثطغٌ، يًَِ بُ يُى يُى ،ثٌَ زَنطز ْاٌْ ئُو نُضَغتاٍُْ ْاوٍ. ئاوضَنُوَ
 َُتطَ، غاْيت 50 زَيطًَطئ، يُغُض طىْتهُنُ ئُو زاضٍَ. زاَُوَ دىابٌ ْاْهطزُْوَ

 تُختٍُ ئُّ ،#تريؤى$ زََيًنَي ثًٌَ نطزووَ، يُباضٍ و ضِيَو خُضِات ًْىَ، و غاْت يُى
ثُٓ  زَطىتٔ ثًٌَ ،#ثُٓ$ زََيًنَي ثًٌَ بُضظَ، َُتط غاْيت 15 زَنُُْوَ، يُغُض ثإ ْاٌْ

. زَيضٓٔ بُٕ يُ تىمخٌ. زَنُٕ ضًٌَ خؤيإ بُ زَغيت ُٖويطَنُ و ْإ نُوَيٌ. و تريؤى
 زَؾًًَٔ تًَسا ُٖويطٍ ئُو زَؾطٍَ. #نُوٍَ$ زََئًَ ثًٌَ. يُ سُؾتا غاْت َُتطيَو

 َػٌ و ًًُْ طًَني ئُوإ، ؾًَالٌْ ُٖويط غىيٍَُٓ بُآلّ غىيَُٓ، ثٌَ زََئًَ، ٍ#يُطُٕ$
 #تىوَ$ زََئًَ ثًٌَ بُ يىوضٍِ زَنُُْوَ خنىوٌْ بُغُض نىضهاوضَنُزا ئُو غًًٍََُ. ًًُغج
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 و ْاغو تا بًًٌََ ْاُْنإ. يُغُض زَبطشيَٓٔ ْاٌْ يٌَ ْطاوَ، ئاَيكُيُنٌ بؤ ضِاطىيَعإ،
 ُْزٍ قُمتإ. داضيَو ئًَىاضَ ، داضيَو بُياٌْ. زَنُٕ ْإ زوو نُضَِت ضِؤشٍَ دىأْ،
: طىتٌ يىوضِ، نابطايُنٌ. بىوٕ ْاْهطزٕ خُضيهٌ شْإ تًُْا بهات، ناضَ ّئُ ثًاويَو

 ثًاوٍ ُْبٔ ئُوإ ئُطُض. زيَت قطٍِ يُ بطغإ ُْبٌَ، يُ ثُْاوَ شٌْ يًَُْى ئًًَسا ثًاو
 ظؤضَ، َُٖىو ؾت ئُحلَُاليٌ زَيطىت، ظوو ظوو نىيَدا. ْايات يُ زَغت ضٌ بًَضاضَ
بؤ  ؾىاْت نىيَدا، َاّ: $ثطغًِ. زَنُئ زضوغت ابنُب ئًَػتُ ُٖض ْإ، زؤ، و َاغت

 و ُْزاض بُ ضِاغيت زياض بىو. #ًًُْ َُضِ و َاآلمت َٔ ْا،: $طىتٌ #ططتىوَ؟ ضِاُْنُت
 داضوباضَف و ظَويًُى ُْختُ و ؾُضيهًًُ يُغُض زووناًَْهٌ خُضدٌ. بىو زَغتهىضت
 .يٌَ زَزَُْوَ ئاوضِيَهٌ خَُيهُنُ،
 زوو شٌْ. تَُُُْ غاَيٌ 64 ئًَػتُ نىيَداّ، غاَيًًُوَ سُظسَ يُ تٌَُُْ: طىتٌ
. بُغُض ًَٖٓابىو شٌْ َٓساَيُٓبىوُْوَ بُ ٖؤٍ و بىوَ خؤٍ ئاَؤظاٍ يُنًإ ًَٖٓابىو،

 نطز بؤ ثُغُْس نًٌَ باوى، زَغتىوضاتٌ ثًٌَ بُ زَخىاظٕ، نضَُاّ ظؤضتط بُختًاضيًُنإ
 ئًَػتُ ًَٖٓا، زيهُّ شًَْهٌ ُْبىو، َٓساَيِ يُّ شُْ ضىْهُ طىتٌ، نىيَدا. ُٖض ئُوَيُ

بؤ  ئاَاشَّ بؿهًَِٓ، بًَسَْطٌ بؤ ئُوٍَ. زاخػت غُضٍ ئًرت. َٓساَيِ غٌَ خاوٌَْ
 زاَُوَ، وَآلًَإ بُ يُنُوَ َُٖىو ثٌَ زََئًَ؟ ضٌ ئَُُ طىمت و نطز َُؾهُ غًَجُنٌ
. طىتٌ زَوَ،نط زووثاتُ ثطغًاضَنُّ زيهُ و نُغًَهٌ نطزَ ضِووّ. زََئًَ ضٌ َُْعاٌْ

 ثًٌَ ثًَسا نطا، بُ طىضيػُوَ َُؾهٍُ وَخيتَ #َُالض$ زََيًَني غًَجُنُ بُّ بُ يىوضٍِ
 خُضيهٌ شًَْو زَنطز، تاضيهٌ و زازَٖات ئًَىاضَ بىو خُضيو. #ضىَؿسو$ زََئًَ

 يُطٍَُ: $ طىمت #زيو: $طىتٌ ضًًُ؟ ئُوَ: طىمت. باٍ زَزا باضيو ظؤض. بىو تُؾريِغنت
. باضيهرت زيو باٍ زَزا، ئُغتىوضتط ثُضِضَِ: طىتٌ شُْ  يُ ضًسايُ؟ اواظيًإدً #ثُضِضَِ
 ضَِواٍُْ ضاخياُْنُ ُٖتا ضطاتؤضَِوَ بُ نىيَدا نىضٍِ خىاضزَوَ، ؾًَىَإ زواٍ ضايٌ

 ثطغًاضيَو تًُْا نىضَِ ئُو بىو، ُٖض يُ الٍ بريّ بُ ثُضيَؿاًًُْوَ، بُآلّ نطزئ
 يُ وآلتٌ$ بىو: ئُوَ نطز، ؾُضَِْػٍُ خَُيهٌ طاضٍزي ئاضاغتٍُ و ٖات بًََُؿهًسا

! بىو ْإ بىو ططيٓط بؤٍ ئُوٍَ ُٖشاضَ نىضَِ ئُو #بُ ضُْسَيُ؟ نًًؤٍ ْإ ئًَىَ
 بؤّ. نطز نىيَداَإ سىضَُتٌ و ًَىاْساضٍ باغٌ ظؤضيـ و قاوَخاُْ طُيؿتًُٓوَ

 بىو، ْاخؤف ثًَِ. زَنُٕ ئُو ثًاوَ غُيطٍ بًَطِيَعٍ بُ ضاوٍ ضًططز خَُيهٌ زَضنُوت
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يُ  ضِابطزوو، ؾُواٌْ ُٖض وَى زيػإ.  خُوتىّ ياٌْ َُٖيهًَؿا، بُغُض خؤّ يًَؿُّ
 . غُوّ تا بُياٌْ ُْيًَٗؿت شووضٍَ ٖاتُٓ ضىُْزَضٍَ و و زَضطُزإ

 
 جؤزةردان ي8 هةيين
 بُياٌْ ْاٌْ واظيٌ بُ بٌَ. شاُْغُض ئًَػتُف ضاوّ، ُْضىوَ خُو ضِابطزوو ؾُوٍ

 طُضَُ، ئاشََيساضٍ باغٌ يُ زووناًَْو. زَطُضِينَي ئاوايًسا بُ زيطاض ُطٍَُي و زَخؤّ
َُض ِو  تاضيؿٌ و ُٖض نُغُ زَنُٕ، بُضإ و ًَْطٍ باغٌ. زيَت مجٍُ و ثطَِ زوونإ
 و طُضَُ قػُيإ باظاضٍِ. ًًُْ ضاى ًَْطيًُ ئُو باؾُ و بُضإ ؾآلٕ. زَنات خؤٍ َاآلتٌ
 َُٖيبُت. زَيٓىوغًُٓوَ ططيٓطُ بؤَإ ئُوٍَ واْسا،ئُ وتُناٌْ يُ ًَْىإ ئًَُُف
 بؤ ئُوٍَ دػٔ، بُضاٌْ زَظاْني ثٌَ ْابطِئ، قػُيإ ًًُْ، ئُوإ بُ ناضٍ ناضَإ

 غاٍَ 3 بؤ ُٖض ًَْطٍ بُآلّ ُٖيُ، باؾٌ ًَٖع و ثًَعٍ غاٍَ 7بؤ  يٌَ بهُويَتُوَ، تؤضٍََُ
 بعُْنإ بُ ظيإ زَبٔ بػىض و ُوقَُي ئُوٍَ يُ بُض. زَنُٕ يُختٍُ زواتط. بُناض زيَت
 ًَْطٍ زًَََينَ ٖاوئ ضِؤشٍ بًػت. ُٖضوا بعًْـ زَبٌَ، بُضخٌ زَ ُٖتا َُضِ. زَطُئُْ

و  يُ ضٌ َُضِ. َُٖيساويَطٕ يُ يُنسيإ دؤظَضزاُْوَ يُ غُضَتاٍ. تٌَ زَنُٕ بُضإ و
 يإ غاَيًَو طاَاْ. َاْط سُوت بعٕ. ؾري زَزا ضىاضَاْط َُضِ. زَظٍَ ظغتاْسا ثًَٓذٌ

 بًًَنَي زَنطٍَ زَبٌَ، زوواُْيإ ئُواٍُْ. ْاظئَ ئُوإ ُٖشَاضزَيٌ سًػابٌ بُ. َاْط 6
 يُبُضئُوٍَ يُ ًََؿهُسايُ، ثطغًاضيَو. زَبٌَ يُ زايو بُضر غُض غُز َُضِ غُض يُ غُز

 بؤ ًَْطيـ و زازًََْٔ بُضاًَْو غُض َُضِ بؤ ضُْس زَثطغِ، وَضْاططّ، يُوإ وَآلَُنُّ
 بعٕ غُض بؤ غُز و بُضإ ثًَٓر غُض َُضِ، غُز بؤ: $زََيٌَ يُوإ يُنٌَ بعٕ؟ غُض ضُْس
تا . وَضطًَطِا ئًَُُ بؤ الٍ ضِوويإ َُٖىويإ ئُو ثطغًاضَزا بُ زواٍ. #تُواوَ ًَْطٍ ثًَٓر
 باغُنايإ بهطزايُ، ثطغًاضّ ُْزَبىو وا بعامن يُطَُيُاْسا بىو، ضايضٌ تًُْا ناتُ ئُّ
. ئاشََيساضٍ باغٌ غُض بًاخنَُُوَ ْاؾتىامن تاظَ. ُْٖات يًَىَ زَْطٌ نُؽ ربٍِ،َُٖي

 ضِابطزوو ؾُوٍ: $طىمت. بىو تاضيو زووناُْنُ نُؽ، بًػت ثاظزَ ظؤض بىوٕ، ثًاوَنإ
 دا با خًَعإ، ُْبٌَ، يُال ئاؾطَتٌ ئُطُض بُختًاضٍ ثًاوٍ زَيطىت، بُختًاضيًُى

. وايُ بُيُٓآل طىتًإ، َُٖىو.# زيَت قطٍِ ئاوٍ و ْإ بٌَ يُبُض. بٌَ نضٌ يإ خىؾو،
 ض تا قىضغُوَ ناضٍ يُ بابُت بعامن، زََىيػت ئاؾطَتاُْ؟ يُ ئُغتؤٍ ض ناضيَو: طىمت
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 ئًَُُف و وت ؾتًَهٌ خؤيُوَ يُبُض ُٖض يُنٍُ. ُٖيُ يُ ئاؾطَت ئاطايإ ضِازَيُى
 زووضيين ئاوضزوو، و ىوتٌَُُْغ ًَٖٓاٌْ ؾريزؤؾني، تُؾريِيَػٌ،. بؤ ضِاططتٔ طىيَُإ

بُ  زيهُيإ ًٖضٌ ،...و و نىٍَ ؾًى ُٖويط، و ْإ و َٓساٍَ، َاٍَ خؤيإ، دًىبُضطٌ
 ئُو ْازَٕ ضِيَطُ ئًَىَف و زَططٍَ زووض ناضوباضيَو ض خؤ يُ شٕ: طىمت. ُْٖات زََسا
 ويَُٓزض: نطز سًػابٌ خؤيُوَ يُبُض ُٖض نُغُ و زيػإ شٕ؟ ؾاٌْ غُض بهُويَتُ ئُضنُ

 َاََُيُنطزٕ، غُُْزٍ خىاضزٕ، غىيَٓس زيىاضزاْإ، و بُْٓايٌ خُيُوخُضَإ، و
 بىوٕ نًَُـ ُٖضضُْس ئاطُزاضياُْ ئُّ. ضِاغجاضزٕ ثُياّ ثطغجًَهطزٕ، و َُؾىَضَت

 .ُْبىو نُّ بؤ ئًَُُ يًَُْى بُختًاضيًُناْسا، ضؤُْ شٕ سىضَُتٌ بعاْني بؤ ئُوٍَ بُآلّ
 يٌَ نطزّ واٍ َاْسوويُتٌ و ًٖالنٌ. بؤ قاوَخاُْنُ ٖاتًُٓوَ و يًَهطزٕ َاَيئاواميإ

 نطز، غُيطّ بىوَوَ، خُبُضّ ئُو خَُيهُ بُ طىضَِطىضٍِ. بؿهًَِٓ غُضخُويَو
 زظ وا زياض بىو. خؤيأْ قػُوباغٌ خُضيهٌ يىوضَِنإ يُطٍَُ و ٖاتىوَ دُعؿُضقىويٌ

 يًَُْى قػُناْسا،. بُ باغُنُ زازضيَصَيإ  نطز و ضانىضؤًًُْنُإ. ضِؾاْسووَ ًَٖػرتٍ
 زَزَٕ ئًعٕ ًَٖٓاوَ، ئًَىََإ ثُيُناٌْ نُيى: طىتٌ و تٌَ نطزّ ضِووٍ دُغؿُضقىويٌ

بُ  زيطاض. ْانات قُيسٍ بططٕ زايإ: طىمت و وَخؤٖامتُوَ وضَِا، واقِ. بططٕ زايإ
 وَخيتَ. زَنُئ باغٌ زواتط: طىتٌ دُعؿُضقىويٌ ض بىوَ؟ ثطغٌ، غُضغىوضَِاُْوَ

يًَُْى  با وتىويُتٌ، غاواى: طىتٌ ضؤٍَ بىو، زَوضَإ و ٖات نؤتايٌ قػُوباؽ
 َُٖيػىوضِاْس، خؤّ و تىوضَِ بىوّ ظؤض ًَٓـ تؤ ُْبٔ، يُ َاَيٌ بُآلّ مبًَُٓٓوَ، ٖؤظَنُزا
 بؤ الٍ بضًُٓوَ ؾُوٍَ بطِياضزضا بىو ُٖضضؤًَْو بىوٕ، ؾُضَُظاض و ظؤض ثُضيَؿإ ئُواًْـ

 بيبَ، دًَُإ يًَُْى عُؾريَتُنُزا ُْيسًََٖؿت غاواى ُْبىو، اضََإض. دُعؿُضقىويٌ
 .زَضىو ناضَنُمشإ

 دًَب ضِيَسا يُ ًْىٍَ دًَبًَهُوَ، خػتُ ثُيُنامنإ نُيى و خىاضز ًْىَضِؤَإ ْاٌْ
 يُ زووضَوَ ًَْىضٍَِ ضَِمشاَيُناٌْ. بطِؤئ بُ ثًًَإ ضِيَطُ َاوٍَ بىوئ ْاضاض. نُوت ثُنٌ

بؤ  ظيٓهطاويإ ئُغجًَهٌ زَضِوات، بُ ثًًَإ دُعؿُضقىويٌ بىو، يٌَ ضاويإ. زَضنُوتٔ
 و يُى ئُويـ و نطز خىَيهُإ ْاضاض بطِوات، بُ ثًًَإ ُْيسَتىاٌْ خُثًُ، زيطاضٍ. ًَٖٓا
 ُٖضضؤًَْو. يُ نؤٍَ ْا ؾتًَهٌ ُٖض نُغُ و ٖاوضِيًَاًْـ. غىاض بىو يًٌَ يٌَ ُْنطز زووٍ

 وضاًَْهُإ. زاْا دُعؿُضقىويٌ ئاغا يُ َاَيٌ ثُملإ نُيى. ؾاًْاوا طُياْسَ خؤَإ بىو
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 بؤٍ ظؤض َائ خاوٌَْ. قطتاْسبىو َايُٓنٍُ القٌ زابىو يُ َايًَٓهٌ بُضاظ. ططت
 ُْبىو، ضاضَيُنًـ ًٖض بىو، ئاوؽ َائ. ُْزَططيا بىو ُٖض ئُوَْسَ بىو بُثُضؤف

 ًَُٖؿُ َٔ بُض، ططتُ ُٖوضاظَإ طٍُضِيَ. زَظٍَ َايُٓنُ ُٖتا بططٕ َػُبايُى زَبىو
 ُٖض بؤيُ بىو، ثٌَ ْاخؤف ئَُُيإ غتًاضيًُناًْـ زَضِؤّ، بُ ثُيُ يُ ضِيَطُزا

 .يُ ثٌَ نُوتني ئاضاَرت طىضِاْسٍ، دُعؿُضقىويٌ
ضِيَع تاوَيٌ طُيؿتًُٓ ثًَُٓضىو ظؤضٍ ُي  ُٖض يُنُ و بىوّ، َاْسوو ظؤض دُعؿُضقىويٌ، ُب

. طؤضٍَِ ٖاتُ َرياتٌ باغٌ بىو ضؤٕ ْاظامن ئاَازَ بىو، اوض و َُْكٍَُئ ثاٍَ نُوتني، اليُى
 خاوَٕ زَبٌَ. دًَٓؿًًًُٓتٌ طُوضَ نىضٍِ ئًٌَ، غُضؤى َطزٌْ زواٍ: زَيطىت دُعؿُضقىويٌ

َ ضَِغُٕ َ، زوو شٕ خاوٌَْ ئًٌَ غُضؤى ئُطُض واتُ. ٌب  ئُطُض. خاْعازَ يُنًإ يىوضِ، يُنًإ ٌب
َ، ٌْيُ خًَعا طُوضَ نىضٍِ  ئُو نىضَِ ُب غُضؤنٌ َكاٌَ ُي خاْعازَخإ، ضىونُتط نىضٍِ يىوضِ ٌب

َ يُ خاْعازَ نُ زَطات وَ ئُويـ. نطز دُعؿُضقىويٌ ئاضاغتٍُ ثطغًاض ظؤضّ. ٌب  بُ سُوغُُي
 نضٌ ًََطزٍ ثُضويعٍ، ئاغاحمَُُزٍ خىؾهٌ ؾُونُت، بٌ ٌب شٕ، يُنُّ. زَزاَُوَ وَآلٌَ

و شُْ ْاو، ثُضَنٌ ًَٖٓاوَ يىوضٍِ شًَْهٌ. ُْبىوَ َٓساَيٌ ؾُونُت ٌب ُي بٌ. َ(غَُػاّ)  ُي
ُب . زيهُف َٓساَيًَهٌ و يىغـ ُب ْاوٍ نىضِيَهٌ و زاوَ ُب ًََطز نضُنٍُ بىوَ، َٓساَيٌ غٌَ
ؿٌ و زاوَ تُآلقٌ الغاض بىوَ ثطَنٌ، ئُوٍَ ٖؤٍ نٔ ٌب َٓساَيُناًْ  ئًَطاٌْ. ؾُونُتٔ ٌب ُي

، ف ُضويعيًُ،ث حمَُُزٍ نضٌ ئاغا خًَعاٌْ و شُْ ُب  نضًَو غىَآلّ، بُ ْاوٍ ُٖيُ نىضِيَهٌ ُي
يال، ْاوٍ  ًَٖٓسَ وا زياضبىو يىوضَِيُ، يُ شُْ يىغـ. غُعًس بُ ْاوٍ زيهُف نىضِيَهٌ ُي

َهٌ. غىَآلّ بُ ئُزَٕ ططيٓطٌ، بُآلّ ْازٌََْ ًًَُُٖتٌ  ٌَ$ بُ ْاوٍ ُٖيُ زيهٍُ خًَعاًْ
َى ناباٌْ ئُويـ #ْػا ف ضؤٕ َرياتٌ: طىمت. َاَيُ ًْ ًَْى بطاناْسا:  طىتٌ زَنٍُ؟ زاُب  بطاٍ ُي

ض بُؾٌ 2 طُوضَتط، ؾًَهٌ زايهٌ زَنُوٍَ، وَُب نٔ نىضِيَو زايو. ثٌَ زَبطٍَِ ُب  زًًََََٓتُوَ ُي
نطزبٌَ ظََاوَْسٍ نٍُ شٕ خُضدٌ ًَُْٖٓابٌَ شٌْ نىضِيَو ئُطُض. ُْ َٔ ًَٖٓاُْ  ًٖضٌ. بؤ زازًَْ

نطز باؽ تطٍ َُيُٖٓات وُّي ضِو ًَٓـ. ُْ بؤ  زآَا. غىآلّ بهُّ و يىغـ َرياتٌ باغٌ ٖ
 زيطاضيـ. زَثطغٌ تطّ ؾيت ثُيسا بهُّ يُ َُٖىو ناضيَو ؾاضَظايٌ بؤ ئُوٍَ زيهُ، ناتًَهٌ

َُضِ : طىمت بَُٓاَيُ، 5000 ًَْعيهٍُ: طىتٌ ضُْسَٕ؟ ظؤض و نُّ بابازيًُنإ: ثطغًِ. بىو ضِاظٍ
ؾٌ غٌَ غُض، 000/100 هًٍَُْعي: طىتٌ ضُْسَيُ؟ و َاآلتًإ ، ُب طُُي  ضُْس ًَْعيهٍُ بعُْ

َعيهٍُ ُٖشَاضَف ئُّ. ُٖيُ مسًإ يُى و طاًََـ و نٍَُ و ضَِؾُوآلر غُض ُٖظاض  غٌَ ًْ
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ف طاًََؿُ، و نٍَُ غُضيَهٌ ضُْس و ُٖظاض ضٍ ظغتاْإ. يُ طُضَُغًَطٕ ئُواُْ  ُي زَوضوُب
ـ و، اليٌ و عُْبُض ٖاض، يُ ؾريئ ٖاويٓاًْ  طاًََؿُنإ. غَُيىاتني و غًطىَْس ضئَ،غا ُب
خًَىيإ ٖؤظَنُ ٖؤطط ُب عاضٌَب ظؤضتط ُب  زَزا، ضِؤٕ َُٕ 7 ُي غاَيسا طاًََـ. زَنُٕ ُب
وَ زوو ٌَُْ. نًًؤيُ 6 نىٖطَِْط ُي نًًؤ، 7 زَناتُ خىظغتإ ْاوضٍُ سًػاٌب  زَطًَطُِْ
، ُٖقٌ وَ ٌَُْ 5 بُخًَىنطزٌْ َ بؤ ئُو نُغُ نُؾهٌ و زؤ. ُب خاوٌَْ زَزَُْ  نٍَُ ئُّ زٌَب

 .زَنات بُخًَى طاًََؿُ و
طٍَُ خىاضز، بامشإ َُٖيىايُنٌ ؾًَى  زيهَُإ ضَِمشاَيُناٌْ غُضزاٌْ ئَُري َُؾُزٍ$ ُي

ٍ نطز، ؿاُْ  ُي ثطِ ٖاتيبَ با، ضَِؾُ بًًٌََ وَى خًَىَت، يُنُّ ضىويُٓ وَخيتَ ؾُوْؿًين، بُ ًْ
وٍَ نُوتُٓ خًَعإ و خاو ٍئُو  نؤنطزُْ ض زَغتسا ؾتاُْ ُب وَ بآلو ُي  ُب طعيضاض. ببىوُْ

 ثُتىويإ ضِاخػت، ؾُضِؾًَهًإ و نطز ئاوثطِشيًَٓإ تُثىتؤظ، بىو بُ زا، طُغو شووضَنُيإ
غُض خًَطا . زايُوَ ثاَيُإ ئًَُُف. ثًَىَ بسَئ ثاَيٌ بؤ زاْائ ْىيًَٓإ زَغتُ زوو و زازا ُب

بىوٕ َضٍَِضاو ئُوإ ضايٌ، يُ غاظنطزٌْ ًًَإ ْا ُي  َٓساٍَ و شٕ بُ ًَىاًْإ، ببني ئًَُُ ُْ
وَ زَوضَإ  زاَُظضاْس، قػُّ غُضٍ َُٖيىانُوَ يُ. قػُوباؽ ُي ًَُإ ْا و نؤ بىوُْ

غُض باغٌ نطزَوَ زَضواظَيُنِ إ، يُنٌَ بُختًاضيًُنإ، ضًَؿيت و ْإ ُي ناًْ  يُ خىاضزُْ
بىو  ئَُري َُؾُزٍ. تًَُٓطُيؿتِ ًٖض َٔ بُآلّ نطز، باؽ َُٖىوٍ خامنُ ئُّ يُ، #َعضؤنُ$
ًَْى عُؾريَتُنُ ثٌَ ْازضٍَ ضِيَطُيإ ئُوٍَ ُب ٖؤٍ شْإ: زيًُادمُإ ُب وَ زووض ُي  ؾًَطٍ بهُوُْ

بىوٕ ؾاضغٌ ظَاٌْ ًََىش  زَقطضًَٓني، ضِؤٕ: $ طىتٌ ئاؾطَتُوَ ئُّ يُ ظَإ ئَُري َُؾُزٍ. ُْ
ٖاضاتٌ و ُٖدمري و خىضَا، َ ظياز نطز، ئَُُؾٌ ئَُري ؾُزٍَُ #تٌَ زَنُئ ُب  يُ بُيين ٌي
، ئُوَ زَضِؤئ، بُ ضِيَطُزا وَخيتَ و نىيَػتاْسا طُضًََٔ طٍَُ خىاضزُْ ئُّ زياضَ نُ خىاضزمناُْ  ُي

 قًٓات َعضؤنُ و نُؾو زؤنًًَىٍ بُ ثايع َاْطٍُ غٌَ واتُ. زَخىضيَت ثًىاظ و و ثُْري ْإ
. زَخيؤئ و تٌَ زَنىؾني ْاٌْ ُ غُضزا زَنُٕ،ب ثًىاظ و ضِؤٌْ نُؾو زؤنًًَىٍ.# زَنُئ

وَ خىضَا زؤؾاوٍ خىضَا، ظغتاْاًْـ،  ض ثًَهطز، زَغيت ظَو وَختًَهًـ. زَخؤئ بُ ْاُْ
َ ٖاوئ ُٖتا زؤ، و ؾري و َاغت ظؤضَ ُيجتري$ وؾٍُ شُْ. تُواو زٌَب . ٖات ُب ظَاْسا ٍ #ن
 زَيٓىومسُوَ داضٍَ بىو، ؤ ططيٓطب ظؤضّ نطزّ باؽ بؤٍ. بُضِوو ْاٌْ: طىتٌ ضٌ؟ ياٌْ طىمت
ضِوو شْإ. $زَيبًِٓ يُ ًَْعيهُوَ تانى غُض ُب ضزََيُ$ ُي ضزََيُ ثطغًِ زَنىتٔ، #ُب  ضًًُ؟ ُب

ؿإ زا ضازضَنٍُ غىوضٌ ضزيَو تاويَطَ. ًْ وٍَ ُب ضزيَهٌ بىو ُي ضِووٖاضِئ بؤ بُغُضَ، خطٍِ ُب . ُب
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ضِووَنُ غُض ُب ضزَ ُي و ب و ضِؤ زَنُٕ تُختُ ئُو ُب  َُؾُزٍ. زَنُٕ وضزٍ غُضَوَ ُضزٍَُب
غُض ئَُري، ٍ و ًَْى خًَىَتُنُ شْاٌْ قػٍُ ُي وٍَ ئُو ثًاواُْ ؿتبىوٕ ُي زا ُب  زضيَصٍَ. زاًْ

، َٔ غٌَ. ُب ُٖويط زَيهُٕ زَنُٕ بُ غُضزا نىآلوٍ ئاوٍ$ قػُناٌْ  برتؾٌَ، ؾُو زايسًَْ
ٍ زَيهُٕ ؾُويَهًـ تُواو  تاَيًًُنٍُ بؤ ئُوٍَ طٕ،ضَِواْسا ضِايسَط ُي ئاوٍ ؾىوَيسا، ُب غُُي

َ غُض زيػا. ٌب وَ بُضزَ ئُو تُختُ ُي ُب  #نًو$ زََئًَ ثًٌَ ئَُُف بُُٖويط، زَيهُُْ
ف. نًجيت زَبًَتُ. زَنُٕ تًَهٍَُ طُمنٌ ئاضزٍ خؤٍ نًَؿٌ ئُْساظٍَ غُض ئُو ْاُْ ُب  ثُٓ ُي

وَ ثإ تريؤى َ، نَُرت طُمن ئاضزٍ ئُطُض. زَيربشيَٓٔ و زَنُُْ ضِوو ضزٍئا ٌب ئُو  ئُوا ظؤضتط، ُب
ٍ ََئًَ ثًٌَ زيَت، بُزَغت ْاُْ ضِوو ْاٌْ. زَيربشيَٓٔ يُ تاوَزا بُزَغت #نَُيسَغٌ$ ز  يُ غٌَ ُب

َُيهُيُ خىاضزٌْ ئُوَ بُٖاضزا و ًْىيَو َاْط و ظغتإ َاْطٍُ نإ يُنٌَ.# ئُو خ  ُي شُْ
 ُي بُضِوٍ باضإ َْسٍَُٖضئُو: $طىتٌ ئَُري َُؾُزٍ #ضًًُ؟ بىٖىٍ بًًت بًٌََ: $طىتٌ

ضِووَنإ غُض و بين. تؤر قاوَيٌ زَبًَتُ ضَِْطًإ طُيىٍ زا،  طُضًَإ خؤَيًََُؿٌ و زَضٓني ُب
غُض  .زضوغت بهات بؤَإ قُويٌ زا بربشئَ بؤ ئُوٍَ زَنُئ، زا ُب

 طايُى،. بًٓىوغًُٓوَ َُبُغتُاُْ ئُوٍَ ضاو ُْيسَزٍ غُضَإ، تُثٌ زا تاضيهٌ
ثٌَ  ضٌ بىو، ئُوإ ٌٖ ئًَىَيُ؟ ٌٖ ثطغًِ ضِاوَغتا، خًَىَتُنُ يُ ًَْعيو و َاَيٌَ ٖاتُوَ
. ثٌَ زَنُٕ ناضٍ خَُيهًـ يُ خؤَإ دطُ. دىوتهطزٕ نًَؿُ، و طًَطَ طىتٌ، زَنُٕ؟
 بُف ثًَٓر يُ ببات بؤ ناض، طايُنُ "ُٖض نُغًَو: طىتٌ ضًًُ؟ َُبُغتت ثطغًِ
 بُف يُ ثًَٓر زيػإ ناض بهُئ، و طايُبُ ئًَُُف ئُطُض. زَطات بُ ئًَُُ بُؾًَو
 زازًََْٔ، بؤ طايُنُ نؤيُنٌ نؤ" 5 زَبًَتُ زاٖاتُف ئُّ. زَنُوٍَ ئًَُُ وَبُض بُؾًَو

 خؤٍ خُضدًٌ ًًُْ خطاخ. وَضظيَطِ و ظَوٍ بؤخاوَٕ نؤ غٌَ بؤ نطيَهاض، نؤيُنٌ
 خًَىَتُنُزا يُ نًَىٍ، بُضاٌْ قؤض دىوتًَو. زَطات بُ ئًَُُ ؾتًَهًـ و زَضزًَٖيَنَ

 خاُْخىٍَ ئُوَ ضًًُ؟ ثطغًِ. بىوٕ دىإ تا بًًٌََ خىاض و خًَض. بىو تىضبًًََٓو يُغُض
 ٍ(زضط. )بهُوٍَ زَغت تطّ دىوتًَهٌ ضاوَضِيَِ. ثاضَنُ ضِاوّ نطز ثاظُْ، ؾاخٌ: $طىتٌ

 خَُيهٌ. بُؾط غُض ثًَآلوٍ #زضط$ ؾٌ نطزَُوَ، بؤٍ ئَُري َُؾُزٍ #بهُّ غاظ يٌَ
بؤ  ثًَآلوَ دؤضَ ئُّ. زَنُٕ يُ ثًٌَ زَبٌَ ظؤض بُؾط يُ ضًططز وَخيتَ و ُٖياُْ نىٖطَِْط

. باؾُ بؤ ئًَُُ ظغتإ ظؤضٍ بُؾطٍ يُغُض ضِاوزا يُ ناتٌ بُآلّ ْابٌَ، ضَِوَْس ئًٍَُُ
. غُوئ بضني نطزئ باْطٌ خؤيُوَ ٖؤزَنٍُ يُ دُعؿُضقىويٌ. بىو زضَْط وضزَوضزَ
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 زَبٌَ وتٌ دُعؿُضقىويٌ. خؤَإ خًَىَتُنٍُ بؤ ايُٓوَطُض و ثٌَ طىتٔ ؾُوخؤمشإ
 ؾار بؤ زاويَين بُٓ و باض غبٍُ. بًَٔ وَئاطا بُياٌْ با غُوٕ باض بهُئ، بُياٌْ

 .خًَطا خُوتني ضَِمشاٍَ و ضازض َُٖيساٌْ زيػإ و نؤنطزُْوَ زيتين يُ خؤؾٌ. ضِازَطىيَعئ
 

  جؤزةردان ي01 شةمة
 بُ زيطاض ضاوّ. سُغاوَُتُوَ تُواو نطز ُٖغتِ تاّ،ُٖغ يُ خُو وَخيتَ بُياٌْ

 خًَطا. بؤ ويَُٓططتٔ بىو بُ زَغتُوَ ناًََطٍَ ًَْضريظاْإ، وَى ئاَازَ و ساظض نُوت
 يُ خًَىَتُنُ و َُٖيططت خؤّ يُطٍَُ ويََُُٖٓيططتِٓ ناًََطَناٌْ و نطزَوَ ثؤؾتُ خؤّ

 ئُّ بًػتين يُطٍَُ #باض$ ٍ،طىضِاْس خؤيُوَ يُ ٖؤزٍَ دُعؿُضقىويٌ. ٖامتُ زَضٍَ
نؤ  ضَِمشاَيًإ و خػت ئُغتىوْسَنًإ بُخًَطايٌ. بُناض بىوٕ َُٖىو زَغت وؾُيُ
يُ  ْا ًَُإ ئًَُُف زاطُضِإ، غُضَوخىاض و باضنطز يُ ًَٖػرت تىضبًًَٓإ تًَطِ و. نطزَوَ

 بتىاْني تانى ،ثًَطُياْسٕ خؤَإ بُ ثُيُ ئًَُُف و ضًا بىوٕ يُ زاويَين ئُوإ. ويَُٓططتٔ
 نطز، تَُاؾاَإ طُيؿتني ثًًَإ. َُٖيبططئ ويَُٓ زيػإ ضَِمشاَيُناْسا َُٖيساٌْ يُناتٌ

 ضَِمشاَيُنُ #غاظ زَنُٕ ضازضَنُ يُ ثؿت غُْطضٔ$ خُضيهٔ دُعؿُضقىويٌ ضَِمشاَيٌ بؤ
 نإتاو يُ ًَْىضازضَ بىو، بؤ ئُوَ ناضَؾًإ ئُّ. بىو يُ ضِيَطُنُ و ثؿيت يُ ضًا ضِووٍ
 ُٖبىو، دىاًْإ زميًَُْهٌ. بًَت خؤياُْوَ َُضِ و َاآلتٌ بُغُض ضاويإ ًَُٖؿُ. ُْنا

 ئُغتىوًْإ زانىتا، و طىَيًَُدًإ غٓط. َُٖيسا ثًَؿرت ُٖواضٍ يُ دًٌَ ضَِمشاَيُناًْإ
 تُواوٍ نىْربِنطز، خًَىَتًإ زَوض و ثؿيت. ططيًَإ زا و نطز ضِايٍَُ طىضيػًإ و زا وَبُض

 طُوضَتط دُعؿُضقىويٌ خًَىَتٌ ئُوٍَ بُ ٖؤٍ. بىو و ثًاويَو شٕ يُ ئُغتؤٍ ناضاُْ ئُو
 تًَطِ و تىضبًًَٓإ َُٖيسا، خؤٍ ضَِمشاَيٌ ُٖضخًَعاٍُْ. زا ياضَُتًإ خؤٍ بطاناٌْ بىو،

 زؤزاُْ َُؾهُ و. خؤيإ غُضؾىييَن ضىوَُْوَ قاضاخًـ و قاخ. َُٖيضين نىئًَ يُغُض
 ضايٌ و بُض َُيسإ ٖاتُٓوَ نىضهاوض و ئاوض. خؤٍ دًٌَ يُغُض ُزاُْويًََ خًطُ و و

يُو . نطز زميَُُْإ ئُّ غُيطٍ تاوٍَ تًين يُبُض ئًَُُ زََصًََطيَو ُٖتا. ئاَازَ بىو
 و ثًاَيُ زوو زَغت ًَُٖؿُ ُٖضوَى. نطزئ نىيَطٍ نىضهاوض زوونَُيٌ َاوَيُزا

بُ  تًَهطا، زيطاض و بؤ َٔ زووضايٌ سايُ ثًَؿ. نطا ئاَازَ ئاططزإ يُ ثُْا ئًػتًهإ
 ئًػتًهاُْنُّ ُْخىاضزٕ بُ ًْؿاٍُْ خىاضزَوَ، زيهُمشإ ضايُنٌ غُض و بُضْاَُ ثًٌَ
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 ناى و ئًٌَ غُضؤى ئًَُُ زواٍ. ؾًَط ببىوّ بىو ضِؤش زوو ئَُُف بُغُ، ياٌْ الض نطزَوَ،
 .زيهُ بُ ئُواٌْ تا طُيؿت خىاضزَوَ ضايإ بطاٍ ضِؤغتٌَُ
 نؤٍ. ُٖغتا يٌَ زوونَُيٌ نىضهاوض و َُٖيسا خًَىَتًإ يُى، يُى سإضَِوَْ

 بُ ًَىإ تايبُت يُنًإ ئًٌَ، غُضؤى غجًٌ خًَىَتٌ زواًْإ زاُْ بىوٕ، زَ ضَِمشاَيُنإ
 نؤظيَهًإ بُ ضًذ. زابىو تًَطَناْسا بُغُض زضيَصيإ بُضَِيُنٌ. ْىغنت بؤ زاُْيُنًـ

 ويََُٓإ ئًَُُف و ضين ضًدًإ ضُٓناًْـ ضًذ. طزتٌَ ن بُضخُناًْإ و نطز زضوغت
 بُيتاَيٌ ثًَُٓضىو ُٖضًَٖٓسٍَ. ضِايططت يُ زَؾتُنُ و ٖات َاؾًًََٓو. َُٖيططتٔ يٌَ

 بُناض نىضِيَهٌ ،#َطازٍ. $زيتبىوّ يُ ضًططز دُسًًٍََُ ُٖض ئُو نىضَِ. ثُيسا بىو ئًٌَ
 ثٌَ ٖؤبُ و ُٖواضيَو يُ َُٖىو. َْسإضَِو باوَضٍِ دًٌَ. و ضِووضِاغت ثاى و تؤٍَ، تىْس و

 خؤضانٌ ُْخؤؾٌ تانى تىوؾٌ وانػًَُٓ بهات، ضِاُْنُ ٖاتىوَ ئَُطِؤ يُطَُيًاُْ، بُ ثٌَ
 َُبُغت بؤ ؾىيَين بُ يُنُوَ ناتهىؾنت، بُ بٌَ و نطز طُضَىطىضَِإ غُالًََهٌ. ُْبٔ
 و تؿاقٌ طعضَ ُو ؾىيَُُٖٓض ئ نطزبىو، غاظ وؾهُضٔ و بُ ضًذ زاآلًَْهًإ. نُوتني وَضٍَِ

 نىتإ ئاَازٍَ بُ زَغت زَضظٍ بُيتاٍَ. ضِاخػتبىو بؤ زنتؤض ضؤخُيُنًإ. تٌَ زَنُٕ
 نُغًَو و زَنطإ زاآلُْ ئُّ ضَِواٍُْ ؾىاْإ ًٌَٖ ٌَٖ و بُ ؾًهُ يُ ثؿتُوَ ضِاُْنُ. بىو

 ؾًٌُْخؤ زشَ زَضظيٌ َطازٍ و زَنطزُْوَ بُضظ زَغيت و زَططت َُضِيَهٌ ُٖضداضٍَ
و  َُٖىو ثُئ يًَُْى ئُو ئُو طُدمُ. زَضىو بُضِيَىَ ظؤض بُخًَطايٌ ناضَ ئُّ. يٌَ زَزإ

َاْسوو  وَخيتَ. ثٌ َخؤؾرت بىو تاضإ ضَِْطًُٓناٌْ يُ ؾُقاَُ ئُويٌَ. زَشيا تُثىتؤظَزا
 زَضَاُْنُ زَوا و ؾُضَْطٌ ْاوٍ يُطٍَُ ئاشََيساضإ. زَزا ياضيسٍَ دُعؿُضقىويٌ بىو،

 ْاٌْ و ضَِمشاَيُنُ بؤ ًَْى طُضِايُٓوَ نطا، وانػًَُٓ ًََطُيًَو. ُٖبىو تُواويإ اضٍئاطُز
 يُ نًٓإ ئًَُُف و بىوَوَ بُناض زَغت بُيتاٍَ ْاخنىاضزٕ زواٍ. خىاضز ضِؤَإ ًْىَ

 تُواوٍ زيطاض. زا زنتؤضٍ ياضيسٍَ دُعؿُضقىويٌ ثًَؿىو داضٍ وَى. ضِاوَغتائ
 و زيطاض َٔ. خًَىَتُنُ طُضِايُٓوَ و ٖات نؤتايٌ نىتإ. نطز تؤَاض ئُواٌْ قػُناٌْ

 ئًٌَ غُضؤى. عُظيعَ ًَىإ بَُيٌَ ْىيَُٓوَ زا، وَزَغتُ ثاَيُإ نُوتني، غُضٍَ وَالٍ
 َُٖىو يُبُض خإ ْؤنُضاٌْ ًَىاْساضٍ بُ ًْؿاٍُْ تاوَيُنُوَ، بُ ئُغتىوٌْ زابىو ثاَيٌ

 غُضؤى دُعؿُضقىويٌ ضِاغتُ ئُوَ. وٕويَػتابى خعَُت ئاَازٍَ خًَىَتُنُ زَضطٍُ
 ئاَازَيُ، بؤ ًَىإ خىاٌْ و غؿطَ ًَُٖؿُ ُٖيُ، زَغُآلتٌ و غاَاْساضَ ئًًَُ،
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بًَُٖع  نُغًَهٌ. زآلوايُ و زَيؤظإ ضَِوؾتجاى و و ثًاواُْيُ ئاناضٍ بًٓاغِ َٔ ئُوَْسٍَ
 زَوٍَ ثًاوٍ زََئًَ ئًَالتًًُنإ ُٖض وَى ُٖيُ، باؾٌ و تؿُْطٌ زَغت غىاضضانُ، و

بُ  زضؤٍ. ٖؤظَنٍُ بؤ تُواوٍ وايُ باونًَو وَى يَُاُْف دطُ. بسات يُ ؾاٌْ ؾإ
 يُ زَضٍَ ْؤنُضَنإ ئُطُض. ْاتطغٌَ يُ نُؽ يُ ضِووَ، قػُ و ضِووضِاغت زََسا ْايات،

يًَُْى  نؤُْ ُْضيتًَهٌ ئَُُ بططَ طىتبًَنت، ثًٌَ دُعؿُضقىويٌ يُبُضئُوَ ًًُْ زازًَْؿٔ
 باَيٌ و بُؾإ ئُوَ ًًُْ ئاَادمًؿِ. وٕ ْانُٕ قُت زابُف ئُّ خاُْناْسا، ٖؤظ و

 .ئًاَلتاُْ بىو ٖؤظ و ئُو ؾًهطزُْوٍَ و َُبُغتِ ضِووْهطزُْوَ. َُٖيبًًََِ دُعؿُضقىويًسا
 نطزووَ، قطِوقُثٌ َُٖيجًَهاوَ، يُ ئُشْؤٍ زَغيت ثُضيَؿإ َات و يُ ْؤنُضَنإ يُنٌَ

 ؾُواُْ خىاضَِمحُيُ، ُٖض ئُو ئُو ثًاوَ. زَشٌََْ يُ عُضظٍ ًهُضً  و بُضزاوَتُوَ غُضٍ
 ضِايٌ َاآلتُنسا بُ ؾاٌْ بؤ ضًططز زَضىوئ وَخيتَ. زَخُوت ئًَُُ يُ الٍ يُ خًَىَتُنُزا

 بؤضٌ ْاظامن ئًَػتُ، بُآلّ ُْبىو ًٖضٌ خُؾُتٌ. بىو غُض و زَيدؤف ظؤضيـ و زَنطز
يُ  ًٌَ ْا ئاخطٍ بُآلّ ُْطىت، ًٖضٌ غُضتا ٍَ زا،يُطُ ُٖوٍَ ظؤضّ. تًَهٓاوَ ًَْىضاواٌْ

 طىضط دُعؿُضقىويٌ بُضخٌ 5 ضِابطزوو ؾُوٍ تًَطُيؿتِ. َُٖيطِؾنت زٍَ زَضزٍ
 بىوَ ثٌَ ْاخؤف ًَٖٓسٍَ خىاضَِمحًـ. بىوَ خىاضَِسِ بطاٍ ؾىاُْنُف. خىاضزوويُتٌ

 دُعؿُضقىويٌ ئاخؤّ ئُوَيُ ًْطُضاٌْ. طُضِاوَتُوَ و بؤتُوَ ثُؾًُإ ئًَػتُف و تؤضاوَ
 ئاغا َاَيٌ بؤ بىو ضىو بُيتاٍَ. ئُو بىو خُّ و خُؾُتٌ َُٖىو ئُوَ. ضِايسَططيَتُوَ

 و و زيطاض َٔ. بىو يًَُْى خاو و خًَعاُْنُيسا يُ ضَِمشاَيُنُزا دُعؿُضقىويٌ ضِؤغتُّ،
 ُّئ. بهُئ غاظ ئاوزَغتًَو ضطثاْسّ طىيًَسا بُ بٔ زيطاض. بىوئ بُ يُنُوَ خىاضَِسِ

 دُعؿُضقىويٌ. زَضٍَ ٖاتًُٓ و ُٖغتائ زوو، و يُى تا بًًٌََ بىو، ثٌَ باف ظؤض ثًَؿًٓاظَّ
. غاظ بهُئ ئاوزَغتًَو زَظامن بُ باف واٍ طىمت ضني؟ خُضيهٌ ثطغٌ ظاْني ثًٌَ وَخيتَ
 خؤَإ بُ زَغيت زَضنطز سُظَإ ئًَُُ، بُآلّ غاظ بهُٕ بؤتإ زََيًَِ ثًًَإ طىتٌ،

. زاْا زيىاضيهُإ ضىاض تاوَيُنإ يُ ثؿت و نؤنطزَوَ بُضزَإ. ئبهُ زضوغيت
 ضُْس و ًَٖٓا ئًٍَُُ ضىو ناًََطَنٍُ و ثًَهٌُْ ظؤض بؤ الَإ، ٖات  دُعؿُضقىويٌ

 طىتٌ يُ نىيًَُ؟ خإ ضِؤغتُّ ثطغًِ ضَِمشاَيُنُ، ًَْى ٖاتًُٓوَ. َُٖيططتني يٌَ ويَُٓيُنٌ
 ضِؤغتُّ بؤ الٍ ضىوئ ئًَُُف و ضِانؿا دُعؿُضقىويٌ. َُضَِناًًُْتٌ وانػًٍَُٓ خُضيهٌ

 يُى زابىو زَغتىوضٍ بُيتاٍَ. بىو بُضخُنإ نىتاٌْ خُضيهٌ خؤٍ بُ زَغيت. خإ



 67 

ضِاٍ  بُ اليُنسا ُٖضيُنٍُ بىو، خؤف بُظًََهٌ. ًَٖٓايأْ. يٌَ بسَٕ زَضظيإ بًَٓٔ مسُنإ
 يُشيَط ثًَػيت وانػًَُٓيإ. ازَوَغتإضِ و زَبىوُْوَ ئاضاّ زَبىوٕ غىاضيإ وَخيتَ. زَنطز
 ظَوت بُ نُؽ ًَٖػرتيَو. زَنطز ضِايإ و زَخػتُوَ َُٖيًإ ًَٖػرتَنإ. زَزا ًًَإ

يُ زوو . ُْبىو ضِيَطٍُ بىو يُ زَوض ظؤضٍ خَُيهٌ بُآلّ زَضضٌَ، بؤٍ ُٖوَيٌ زَزا. ُْزَبىو
بؤ  طىضيػًإ ئُجماض. إُْوَغت ثًٌَ ئُو زوو نُغُف بُآلّ القٌ، خػتُ طىضيػًإ الوَ
 ضاضَويٌَ القٌ و َُٖيػىوضِاْس طىضيػًإ ياضيسََإ، ٖاتُ دُعؿُضقىويٌ نَُُْس، نطزَ

 خؤٍ بُ َُٖىو ًَٖعٍ. ثًَىَ بىو ًَٖػرت ضِانًَؿا و طىضيػٌ غُضٍ دُعؿُضقىويٌ تًَهُوت،
 ًَٖػرت. َيساباُٖ ُٖضزوو طىيًَإ و خىاضٍَ يضٌ و ططت بًَعَاُْيإ ئُّ. بططيَت ضِاٍ تىاٌْ

 ُْيسَظاٌْ بىو زَضباظٍ وَخيتَ ًَٖػرت. نطز بُضَآليإ يٌَ زا و وانػًًَٓإ يٌَ بطِا، دىوَيٍُ
 .َُٖيٌَ اليُنسا بُ ض

 ئًَُُزا بُ زووٍ خؤَإ، ضازضَنٍُ ٖاتًُٓوَ ئًَُُف تُواو بىو، زَضظيًًَسإ ناضٍ
 ؾىوؾُيُى زاواٍ ّضِؤغتُ. ٖات ثُضويعيـ بطايُنٌ و ٖاتٔ خإ ضِؤغتُّ و بُيتاٍَ

. بؤ ثطِ نطز زَضظيًُنٍُ غؤضَْطٌ تًُْا. ُْزا ثًٌَ بُيتاٍَ نُضٌ نطز زَضَاٌْ
 .ثُضويعٍ بعُْناٌْ بؤ نىتاٌْ بُ دُعؿُضقىويٌ زا زَضَإ ؾىؾُيُنٌ

يتاٍَ و خىضايُوَ ضايٌ  ؾًَىٍَ بُ زيطاضغُباضَت. ضِؤيؿنت و ثُضويعٍ خإ ضِؤغتُّ و ُب
اضيًُناٌْ ؾًَىٍَ. بؤ نطزّ قػُ ظؤضٍ ناضَنٍُ ًؿٌؾ ْىوغًين و يًَهؤَيًُٓوَ يُ  ناض و ظاًْ
، َاَؤغتايُى وَى ْىوغٌ بؤوَ، زَؾتُضيَهسا ؿاٌْ زّا  ظَضزَثُضِ زََُ و. نطز غىثاؽ ظؤضّ ًْ

طٍَُ ََيساضٍ غُباضَت دُعؿُضقىويٌ ُي َُيهُإ نطز، قػَُإ بُ ئاش ئُو  يُ قػُوباغٌ ن
وٍَ وَضططت نُ ؾىاْاُْ ٍ ئُّ. بىوٕ ُي  ْىوغًًُوَ: خىاضَوََإ ْاواُْ

 بُآلّ$ .شووض بُضَ و غاٍَ يُ يُى ًَْطٍ: زووبطِ. يُ يُنػاٍَ نَُرت: طًػو بعُْطٍُ،
 زَنُويَتُ ئُو ًَْطيًٍُ: بُيُبؤظ. #بُناض زيَت غِ بؤ يُى زووبطِ يُنربِ و يُ نىضزيسا

يُ  نَُرت َاْطاٍ و طاو: طىيًَو. بُضإ: قؤض. َُضِ  بؤغُضدُّ ْاوَ: ًََطٍُ. ضِإ ثًَـ
 يُ يُى نَُرت نُضٍ بُضهُ: طىيَسضيَص: داف. غاَيُ يُى طىيًَهُ ًَْطٍ: ثاًَْط. غاٍَ يُى
 . غاٍَ يُ يُى نَُرت: َائ بُضهُ: دىاْىو. غاٍَ

 ؾًَىيإ زَغتىوضٍ زا. بىو بطغٌ بىو، وَضَِظ دُعؿُضقىويٌ زَثطغٌ، ئُو ْاواَُْإ
و  غُط سُثٍُ ؾُو ياظزٍَ زََصًََط بىو بُ ُٖتا. خىاضز ئًَالتًُإ طؤؾتاويَهٌ ًَٖٓا،
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يُ . تؤَاض نطز ؾىامنإ و و بُضإ ًَْطٍ ظَْطىَيٍُ و ظَْط زَْطٌ و طىضط يىوضٍَ
 ُٖظاض تُوٌْ ئامسإ، ئُغتًَطٍَ ثطِيُ بُضؤنٌ غُيطٍ زاًْؿتبىوئ، نىضهاوضَنُ ًَْعيو

 و ثًَسازا دًَُإ ىو،زاًْؿتب ئًَُُ يُ الٍ خىاَطازيـ. زَضٓني غُضزا يُ خُياَيٌ
 .بىوئ خُو بىونٌ زَغتَُالٌْ

 
  جؤزةردان ي00 يةكشةمة

 نُيىثُيٌ ضِؤيؿتبىو، خىاَطاز. يُ خُو ُٖغتائ ببىو طُضّ بإ و تاو بُياٌْ
 تُؾطيؿٌ دُعؿُضقىويٌ و ًَٖٓا بُياًْإ ْاٌْ ًْؿإ زإ، خؤَإ و نؤ نطزَوَ خُوَإ

 يُ خًَىَتُنسا زَتطىت نطز، ثطِقُوَ إغُطىَضَِ زَْطٌ زاْا، ظَبتُإ ًَٖٓا،
ئاو يُ  ثًَهًُْبىوئ ئُوَْسَ طَُاضؤزا، ضازضيإ ئُو زَوضوبُضَ غُطُيٌ. ؾُضَِغُطُ

 تا بُياٌْ ئُوؾُوَ. ٖات نؤتايٌ غُطىَضِ نىوشاْسَوَ، ظَبتُإ. زَٖات ضاوَإ
ُٖض  بىو، ُْخؤف ظؤض دُعؿُضقىويٌ بُضََُهاٍُْ يُيالٍ ُْخُوتبىو، دُعؿُضقىويٌ

 ظؤضّ ًْؿإ زا، ْؤٍ و و ُٖؾت غٌ طُضَاثًَى، ثًٍُ. زيهُ تاويَهٌ يإ مبطٍَ ئًَػتُ
 يُبُض. سُنًُسا بُ ؾىئَ بىو ضىو خىاَطاز. بىوَ ضٌ ؾُوٍَ طىتٌ غُيط بىو، ثٌَ

 بىوَُوَ ًَْعيو يًٌَ. زَنطز وانػًَُٓ ثُضويعٍ بعُْناٌْ خإ ضِؤغتُّ ضَِمشاَيُنُ زَضطٍُ
. تؤَاض نطز زَْطُزَْطُنٍُ زيػإ زيطاض. ططت ويَُٓيُنُإ ُٖتاو تًٌضِووْانا يُبُض و

بُ  داْتانٍُ بىو، ناٌََ ثًاويَهٌ. نُوت وَشووض زنتؤض زاًْؿتبىوئ، يُ خًَىَتُنُزا
 يُ ئاوزا ثعيؿهًٌ نُيىثُيٌ َُستُيبىوٕ بُ بٌَ و نطز غُالٌَ بىو، خىاَطازَوَ زَغت
 ؾىوؾُيُى و يٌَ زا زوو زَضظٍ نطزبىو، ضًَهٌ ٌْضخِيؤَيُنا. ثؿهين َٓساَيٍُ و نىآلْس
 بُ بؤٍ ظؤض ضِاوَغتابىو، بُ اليُوَ دُعؿُضقىويٌ خًَعاٌْ ئًَطإ، بٌ بٌ. ثٌَ زا سُبٌ

تؤ ُٖض يُ  طىتٌ، بُ دُؾُْط زنتؤض زَبٌَ؟ ضاى ثطغٌ يُ زنتؤضٍ. بىو ثُضؤف
 ثُدما َاضَيًُنٍُ ٕ،ئًَطا بٌ بٌ. وَضططَ ئُو نضُ ؾريبايٌ متُٕ ُٖظاض ثُدما ئًَػتُوَ

 َ،#غَُػاّ$ نضٌ زايهًؿٌ و ثُضويعيًُ خاٌْ حمَُُز نضٌ. بىو متُٕ ُٖظاض
 .زَنطز قػٍُ دىإ ُٖبىو خىيَٓسَواضيٌ

 َٓساَيًَهٌ ضِؤيؿت، و وَضططت سُبٌ و ٖات ثرييَصًَْو زضا بُ نضُ، زَوا و زَضَإ
. بهُٕ ئُغؿُٖاٌْ َواٍُْضِ بؤ ضاضَغُضٍ زضا بطِياض ثؿهين  و زنتؤض ًَٖٓا و ْىقػاًْإ
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 زنتؤضيـ زواْسٌْ. ضِابطُٕ ثًٌَ زَبىو ئَُُف ٖاتبىو، نُخمىيَين تىوؾٌ ٖات ثًاويَو
 شاُْغُض و ُٖآلَُت تًُْا بُختًاضيًُنإ زَيطىت،. زَبُخؿٌ بُ ئًَُُ باؾٌ ؾاضَظايٌ

 ُٖتا: وتٌ. زيهُ بًَٔ ُْخؤؾًٌ تىوؾٌ وا ُٖيُ نُّ. زيَت غٓطًإ ًْدٍُ زَططٕ،
 ظؤضٍ دُعؿُضقىويٌ ئاغا يُنًإ. بىوَ ؾطيانُوتُٓإ بُؾٌ ُْخؤؾٌ زووداض ػتُئًَ

 عَُُملإ يُوٍَ ئُغؿُٖإ، طُياْسَاُْ غُٖؤٍَ بُظَبطٍ بتُقٌَ، نىيَطٍَ ضِخيؤَيُ َُْابىو
بُؾط و . يًَُٓزَبىوَوَ زيَعََيٍُ نًَؿٍُ بُ ٖؤٍ بىو زووطًإ شًَْهٌ زيهُ ئُوٍ. نطز

 يُف تُواويإ. زَبٔ ُٖآلَُت تىوؾٌ و ثٌَ ْانُوٍَ َضزنؤيإظ زََُو بُٖاضٍ غُضَاٍ
 ضِيَطُوَ بُزَّ ُٖيُ وا زَبٌَ، َٓساَيًإ زنتؤض بُبٌَ شًْإ. زَبٔ ُْخؤف نَُرت. غاخٔ

ُْ . زَبطِيَت ًَْىنٌ ُٖضخؤٍ يٌَ زَبًَتُ و و زَبًَت َٓساَيُنٍُ طابُضزيَو يُ ثؿت
 َُٖىو ؾت و خاويَُٓ شيٓطُنُيإ. ضِواتيُبُضزَ ُْخىيًَٓؿًإ و زَبٔ ُْخؤؾٌ تىوؾٌ
 زَيهُُْ ئُو دًىبُضطٍُ. ضِابططٕ خؤيإ ثانىخاويًٌَٓ ْاتىأْ تًُْا خؤيسايُ، يُ دًٌَ
 زَنُٕ، طُضَاو نَُرت ئُطُضضٌ. زايٓأًَْ ُْضِظٍَ و ُْيػىوتًَينَ تاو ُٖتانى بُضيإ
 ضؤُْ وآلت وٍَيُ زَضَ خىيَٓسٕ باضوزؤخٌ بعاٌَْ زَنطز سُظٍ. غاخٔ يُف ظؤضيـ

 يًَطَ طىتٌ، زيطاض. بسات زضيَصَ بُخىيَٓسٕ يُ زَضَوَ بُتَُا بىو. بُ ثعيؿهٌ غُباضَت
بؤ  ئًَطَ$ وتٌ، ئُوخَُيهُ ُٖضوَى ئُويـ زَضِؤٍ؟ تؤف و زنتؤضَ بُ ثًَىيػتًًإ
 ضَِمشاَيُنإ تُواوٍ غُضزاٌْ ثطغًِ. تُواو. #بهُّ؟ يُوإ ضٌ بُناض ْايات، َٓساَيُنامن

 ئٍَُُ ضِاغت يُى. ٖامت خإ دُعؿُضقىويٌ يُبُض تًُْا ُٖضطًع، ْا،: طىتٌ ٍ؟زَنُ
 و غُض بطٍِ ناوضِيَهٌ دُعؿُضقىويٌ. زيهٍُ منىوُْيُنٌ ئَُُف. وضَِا واقِ. وت

بُ . ضىو يُطَُيٌ تطؤَبًًَُنُ بُضزَّ ُٖتا بُ ثًاغُنطزٕ زا، زَضخىاضز نُبابًَهٌ
 يُ ْاوضٍُ ئُو ثُمياُْف ُٖيُ و ثُمياٌْ زَوَيُت يُطٍَُ زَضنُوت بؤّ وتُناًْسا
 دُسًًََُ ئُو بُ ثًَضُواٍُْ تُواو. بىو ُٖآلتٔ تُواو بُتَُاٍ. ضِايططتىوَ بُختًاضٍ
 واٍ زَنطز، ئًَالتٍُ ئُو ٖؤظ و َُضِ و َاآلتٌ خعَُتٌ زَيػؤظاُْ ظؤض نُ بُيتاَيُ،
 .خؤيُتٌ ٌٖ َُٖىوٍ زَظاٌْ

ُ بىو ظؤض طُضّ ُٖوا نُوَخ َُٖىوخعابىوٓي زَٖات ُْٖاغَُإ و ًَىَُت  دُعؿُضقىوٌي. زَض ُْ
ضز زَنىآل و ظَوٍ ًََؿهٌ. وٕ بىو َُيٌُ ُٖضز و ُب غُض ٖ َُيسَغتا ُي ـ. ٖ شزاضَناًْ ض ُب ُب  ُي

َْطٌ. زَغتًإ غُض نطزبىوَ غُضيإ تاوَيُنإ غًَبُضٍ َس شيَط ضؤى وآلٌت ًب  زيطاض. ْابىو ُي
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يَنَ، َُغًُٓيُى بضٌَ ويػيت َا و ضاضٍَ. ثًَُٓزا يًَإضِ غُطٍُ ئاوًب وَ ُْ  نضُنٍُ. طُضِاُي
ؿإ زا خؤٍ تطغُْؤنًٌ. بؤ ًَٖٓا ئاوٍ ئاؾتاوَ دُعؿُضقىوٌي َهٌ. ًْ بؤ  بىو باف زَضؾًُت
ٌَ دُعؿُضقىوٌي. غُضخُويَو وَ ُب ًئ وَ و عُؾريَُت ضَإ و طُضِاُي . بىو قُضَباَيؼ زَوض و ُب
نٍُ غُضزاٌْ ضىوَ زَضنُوت َى ضاوٍ زيطاض بىوَ، ًََطٍُ زؤؾًين وَخيت. نطزووَ ضِاُْ تًَو  ًْ

طىتىوَ، ُب ئًَُُت بؤضٌ ْا ُباب بىو ُب. غبُيينَ طؿيت زا ُْ  ُٖوَيٌ زا ُٖض نُغُ و و بطشاْسٕ ن
وَ ُي الَإ ئَُري َُؾُزٍ ًَٖؿتني، ُب دًٌَ دُعؿُضقىوٌي. تًَط بهات خؤٍ ظطٌ . َاُي

ٌَُْ َعيهٍُ بىوَ غاٍَ سُوت ُت َ غاَيُ 50 ًْ ضات و خُآلت ُب ٌب َُاَيُُي ئُّ خعَُتٌ ُب  ٓب
ٖاض غٌَ. زَنات تطَ ُي دُعؿُضقىوٌي ُب آلّ ضهؤُي ػت ُب  غجٌ غُضٍ. زياضٍ زَزا ثريتط غاٍَ ًب

َاوَ ُي زًََسا ززٕا تام و بىوَ طُض. ُْ سوييَن ُئ غُض ًب َْس ُي اَلتٌ و ضَِو و  طُضًََٔ و ًئ
و سُظ نطز ظؤضّ. ُي ضريِؤى ثطَِ داْتاٍ نىيَػتإ َُيًسا مب نؤضباضَزا و ضنؤ ُي ط  نانًٌَ. ُي
وَ بىوٕ قػُناٌْ َُيبُت. ُئ آلّ بىو، خؤف ضِاويَصٍ ٖ َسَتىاٌْ ُب ىومسُوَ وؾُناٌْ ُْ . ٓب

َْط ئَُري َُؾُزٍ َعاضَ تؤَاضنطزٕ ُي ز بىو ضِاظٍ و ًب ت. بهُئ تؤَاض قػُناٌْ ُْ ْاُْ َـ ُت  ًث
ويـ زَططٍَ دُعؿُضقىوٌي ُب نُزا ُئ َايهطؤؾؤُْ نا ُي َُ. قػُ ُْ . بىو قػُناٌْ ثىختٍُ ُئ

ُيًَطَوَ  ُي ؾيت زووض و غاناض َُٖىو ؾتًَو نؤَظَضز، ُب زَطُئ ُٖتا زَنُويُٓضٍَِ، ئ
وٍَ. غُضدمطِانًَؿُ ُيُ ُٖيُ ُئ ضزَآلٕ و ضِيَط وغا. ُب ويَىَ ُئ َ  زَغت و ظَضزوَا ُٖوضاظ ُي ٌث

، زَنات، َُيسيَط و متتُاُْ َو. ْؿًَى و تاويَط ٖ ين ُٖض زميًُْ َُضِ و  و ٖؤُب و ُٖواض ضريِؤنٌ زًَب
، َٓساَيًَهٌ و زووطًاُْ شٕ. ُي خؤ ططتىوَ َُضِزاضٍ نٌ ُب نؤَيُوَُي ّ و باض نطزووَ طاُي  ُي

َـ ضِيَطُُي َباضٍَ باضٕا. زاوَ خؤٍ وًَث ُُي و ز َُيسَزَٕ ضَِمشاَيُنإ ُب ث  ْىنٍُ و ططيإ. ٖ
طٍُ، َُضِ و باعٍُ ناضٍَِ َٓساآلٕ، َْطٌ بعُْ ، ؾًهُؾًهٌ و طاوطؤٍ بؤضٍَِ ،غُطىَضِ ز  ؾىٕا

َْطٌ زَْطُ و طىضَِ َُيهُ ز  ئاو غُضَوخىاض زيَت، و ُب يىوظَ باضٕا. ثطِ نطزووَ زَض و زؤَيٌ ئُو خ
َاٍ ؿُوَ زَخعيًََٓتُ خؤ خُضيهُ ثًَىَ ْاوَ، غُضٍ زؤٍَ ؾًى و َاضٌ ُب ُت آلّ ضَِمشاَيُناًْ ، ُب

ًُ طىيًَإ ضَِوَْسٕا ًْ َ َ زَخُوٕ، و ٌي ُيؿنت خؤيإ غُوٕ زٌَب غت ُب ؾىييَن بؤ ط  ئاَازَ َُُب
تٌ، باضٕا ثًَدُف. بهُٕ سا ُي تاضيو و ضِووٌْ خىوغاْسووُي ياًْ ُ ُب  َاوٍَ و باضزَنُٕ باض و ٓب
َبطِٕ ضِيَطُ ضَو ُٖتا. ز َؿعُ ُب غتُّ، و ُٖوضاظَ زَضٔ ًث ضِيًَُ ُئ َُيسيَط، و بعُْ ٖ ُ  ضِوو ُب غُضنُوٓت

ؾط. غُضَا غُختًٌ و  ئامسإ ثٌَ زَنات، زَغت باضِٕ و نطِيَىَ. زَزا ُي ئُشْؤ دٌَ، دٌَ و ظؤضَ ُب
ؾطَنُ با و بؤضإ. غجًجؤؾُ ظَوٍ ينَ ضاوضاو و زازا ضِاثًَضُى ُب آلّ ْاًب َْسإ، ُب غُض  غىوضٕ ضَِو ُي



 71 

َ واتايُ خًًََُنًًإ ُي الٍ غطَوتٔ و ضِاوَغتإ. خؤيإ ضِيَطُضِؤيؿتين َ. ٌب ًَُ نُؽ ْاٌب و ًئ  زوا ُي
وَ ياغاٍ. بهُوٍَ َْسٍَ َٓساآلٕ. خًًََُنًاُْ شياٌْ ُئ و غُض ثًٌَ ُٖض ُئ  ضِاوَغتإ خؤيإ ُي

ضثطغٌ َ. خؤيأْ شياٌْ ُب َ. ضِيَطُ بربِٕ زٌَب ضى و ُٖض نُغُ و باب زايو بهُوٕ ُي ضِيَطُ ْاٌب  و ُئ
غُض ئُّ. زياضَ خؤٍ وَظيؿٍُ ًُ دًًَُى َُٖىو ضاضَوٍَ و باض و غُضباضَضِا، ُي  ٓساَيًَهٌَ ًْ

وٍَ. غىاض بهُٕ ثًَطَِونٍُ نهُوتُُي و ثري و ظوضٖإ ُئ  غىاضٍ ُُٖي بؤٍ ئاغا و نىيَداُي يإ ُث
َ ًَٖػرت و ئُغح ، و ْىئَ ضًذ و خًَىَت ُٖضضٌ. ٌب نػُإ باضٍ و باُْ طُض. نطاوَ ُي ُيىثٍُ ُئ  ن

ـ زَبىو ُٖبىايُ ضِؤيَؿتين تىاْايٌ وَ ٍُالْه زايهًَو. بطِؤٕ ُب ثًًَإ ئُواًْ ُب  زاوَ ُب نؤضُث
َ نؤَيسا َُيهُ ُب ثًٌَ ٌث و خ َبطٍَِ ُئ  ُٖوٍَ زَزا نطزووَ، ُي قُآلْسؤؾٌ َٓساَيًَهًؿٌ و ضِيَطُ ز

َو َ ُٖضضؤًْ و نؤض ٌب دٌَ و نؤضباضَ ُي ًَيَنَ، ُب  و ئاضاَُ ُٖوا طُضَُغًَط، بطا ُب ُٖواضٍ ُْ
طٍَُ. ُٖواضضًإ بؤ غاظطاضَ ؾىيًََٓهٌ ُي  شيإ و ْاخؤؾًًُناٌْ َُٖىو خؤؾٌ زَطُضِئَ، ُٖوا ُي
زا. وَضزَططٕ غطووؾت و ضِيَطُُي ضِووٍ بطشاوَ ئاضزٍ و خؤضانًإ ْإ ُي ؾهطزْسا، واتُ. ُب  ُي زاُب

َُيٓاغإ، واُْ نؤَ نٌ ُئ وَ$ غُضَتايٌ تُواو زَوضَُي ُْ #نؤنطزُْ َُب  غُضَنًرتٔي ياٌْ. غُض ز
زَغتًَٗٓاٌْ دؤضٍ ٕ. خؤضاى ُب واُْ ُب  ضِؤش و ؾُو زووض، ضِيَطٍُ ثطَُِتطغٌ ُي غُؾُضٍ ُٖض ُئ

َ َى طًاْساضاٌْ خؤف ٌب ًُْ ضاظ طىضط ُٖض وَى زضِْسَزا، ب و  زووثؿو و َاض ثًَٓط، و ضُقٍَُ و و ُب
وٕا ُي الٍ تطؽ غجاضزووَ، ُب غطووؾت خؤيإ تاظَ. و ْاوَغنت زَضِؤٕ و خعؤى طُظؤى  ُئ

ًُ واتايُنٌ طُض. ًْ ويـ طغٔ،زَت ُي َطؤظ بيبَ، تطغًَهًإ ُئ ٍ ُئ و نُغاُْ  ُي ؾاضَوَ ُي
يًَٗؿتىوَ و ضَِثٌَ ْاوَ زوو طىضطٌ غاآلُْ ُٖؾت َٓساَيًَهٌ ظؤضداض وا بىوَ. ٖاتىوٕ  ناوضِيَو ُْ
ويـ غؤٕ، تاٍَ ُب زَغيت ُئ ـ. ُب َ ثًاوَناًْ نإ ُب ؾاٌْ ؾإ زٌَب و َُضِ و  ئاطايإ ؾىاُْ ُي

،َ اْجُضِيَُٓٓوَ ضِووباضٕا ُي ئاوٍ َاآلُت ٌب ًًََٖٔ .ًب غح ُْ نٍُ ًَٖػرت و ُئ ضِا  ُب اليُنسا ُٖض ُي
غطَوتىو، و ًَٖػرتٍ غًَؤى ئُغجٌ. بهات و . زَنات ُب خاوٌَْ زيل الغاض و ُْ ُٖض ُي

اظ، ْإ تؤضاؽ، تطف، و زؤٍ ْإ$ غُؾُضَزايُ و خىاضزٌْ و ًث ُي ُئ َْسَ ظَمحُتهًَؿاُْ  .#ضَِو
 يُ ٖؤبُ و ُٖواض و ُٖض بُ قػُ ٌُْزمي بُ غُزإ زاٖاتبىو، طُضّ ضٍُُْ ئَُري َُؾُزٍ

 و ٖؤمشإ ُٖغت زاْط ؾُف ئًَُُف. زَزائ ًْؿإ ضاويسا يُ ثًؿاْطٍُ و ضَِوَْسإ خًٌََ
و  يُ اليُى ًََطٍُ. نطزووَ ئُو خًًًََُغاتُ و قُتاضٍَ ضِإ و ضَِونُ غُيطٍ و ئُوَ يُ الٍ
 غاآلُْ ُٖؾت يإ سُوت ُيُنٌنًصؤَي. زَيُوَضِئَ يُو بصويَُٓ يُو الوَ يُنػُإ ضَِونٍُ
 خإ ضِؤغتُّ َاَيٌ بؤ الٍ ئاضاّ ئاضاّ و بىوَ دٌ و ظئ بُ بٌَ دىاٌْ َايًَٓهٌ غىاضٍ
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تانى  زَطُضٍَِ نًَىإ، نُوتؤتُ و ثًًَُ نٓسضِيَهٌ تًُْا بُتاقٌ بُ ثًًَإ، ئُو نًصؤَيُيُ. زَضٌَ
 بًًًََٗٓتُوَ بُ ُْضَُغاض و ًَتب غىاضٍ بهات، ضَِمشٍُ بٌَ ُٖضضؤًَْو ببًًَٓتُوَ، ضاضَوٍَ

 زَ ُٖؾت تا نىضِيَصطٍُ بًًٓىَاُْ. بؤ ئُو نُش و نًَىَ بًباتُوَ زووباضَ بساتٌَ، خىيٌَ و ئاو
 ضُنٌ و بُضاظَزا َُٖىو طىضط يًَُْى ئُّ بُضغُئ، يُبُض بُ نًَى و ؾاخُوَ غاآلٕ،

 و نطايُوَ ئاطط طُضِايُوَ، يٌدُعؿُضقىو. خؤيإ باآلٍ بُ ئُْساظٍَ طاَيؤنًَهُ تًُْا زَغتًإ
 ئاوض زاًْؿنت يُ زَوضٍ و بُ تاضيهٌ زا خؤٍ دًٌَ ظَضزَ. ططت ئامساٌْ زاوييَن زوونٍَُ
قػُ  باظاضٍِ. زَوضيإ زائ بُختًاضيًُى ضُْس و ٖات خإ ضِؤغتُّ. يُ اليُ و غُؾاٍ نُيـ
 و نؿتىناٍَ ضظيَطٍِوَ باغٌ نَُرت و ُٖواضَ، ثُظ و نؤض و ئاشٍََ باغٌ باؽ خؤؾُ، و باؽ

بُناض  ئُوٍَ. ُْٖات نؤتايٌ و بىو بُ ؾاْاَُ قػُ و باغُنُ ؾًَى خىضاوَ،. زيَتُ ئاضاوَ
 يُ يُنسٍ بىو ضؤٕ غُيط ثٌَ ظؤضيؿِ. بىو بُختًاضيًُنإ و زواْسٌْ قػُنطزٕ زَٖات

 الغايٌ يُو نُغاُْ ظؤضيُى. تؤَاضنطز ئُو ططَُ و قاَيٍُ تُواوٍ زيطاض. تًَسَطُيؿنت
 بؤ ًَٖٓاُْوَ، ُْواضَنٍُ زيطاض وَخيتَ. زَنًَؿا قاقايإ. ُْبىو يُوٍَ زَنطزَوَ ئُواُْيإ

 بؤ قػٍُ طىيًَإ بُ ُٖغتُوَ بُختًاضيًُنإ. نؤ و نُش ئُوثُضٍِ طُيؿتُ قاقانًَؿإ ئُوٍََ
 .ضِاططتىوَ خؤيإ

 ضِانؿائ، ُٖض نُغُ و يُ ساغتُ خؤٍ ئًَُُف نطز، بآلوَيإ ئُواًْـ و خُوٖات وَخيت
 طىٍَ طىيَساض و بٌَ. غُطىَضِ زايضًَُناْسئ و يىوض و ضُم زَبىو، طُضّ بىو ضاوَإ خُضيو تاظَ

ض ناٌْ بطزووَتُ غُض َُٖيُُتًإ غُطٍُ ظاًُْإ. ٖات وَخُُب  ُب ويَسا ثُضويعٍ َاَيٌ ؾىاُْ
 .ئاغايًُ ظؤض يًَطَ ؾتاُْ ئُّ زيهُ، ًٖضٌ بىو غُطىَضِيَو ئَُُف. تًَسَثُضِئ
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 واُْبًَصٍ ضاوَضِيٌَ. بىو و ضِؤُْنُضَ و َاغت ْإ بُياًًُْف ئُّ خىاضزٌْ
 ئُوإ يُطٍَُ ناضٍ بىو غاَيًَو طُدمُ ئُّ ًَٖٓا، تُؾطيؿٌ ثًَُٓضىو ظؤضٍ. عُؾايُضبىوٕ

 ُ باتٌي نطز يُوَ قػُيإ. ٖاتىوٕ قىتابٌ بًػت َاَيُ ضُْس بُّ داضٍَ زياضبىو. نطزبىو
 و ُٖغتائ بىويُٓوَ غار يُغُض ئُوَ ئاخطٍ. َُٖيسَٕ يُ نىٍَ خًَىَتًَو قىتاغاُْ،
. طىَبُزٍ غجٌ خًَىَتًَهٌ. َُٖيسا ؾًَططَُإ خًَىَتٌ خإ ضِؤغتُّ َاَيٌ بُضاْبُض
 ئاوايٌ نىيَداٍ تاَُظضؤ، ئًَُُف غىيَطقػُ و ئُو خَُيهُ خؤَإ، تاوَيُنٍُ ٖاتًُٓوَ

 ْاوزاضٍ ؾاعريٍ #ؾاٌْ ناظٌَ حمَُُز$ بُ ْاوٍ طىْسَ ئُّ. ىويُوٍَ ب ؾاًْاوا
 يُبُض ؾاعريٍَ ئُّ و ؾًعطٍ ببًين بُختًاضيًُى وا ُٖيُ نُّ ْاو ْطاوَ، عُؾريَتُوَ

 ئُو ْاوٍَ و غاظزَنطٍَ ئاوايًُ ئُّ زَبٔ، ًْؿتُدٌَ ؾىيَُٓ يُّ ٖؤظَ ئُّ وَخيتَ. ُْبٌَ
 بؤ ُْنطاوَ، ْاغٓاَُيإ ًَٖؿتا نُ دُسًًًَََو ضُْس نىيَدا وابىو قُوٍ. زازًََْٔ يُغُض

يُ  وَخيتَ ثٌَ بىو غُضباظَناٌْ ْاوٍ. بُ غُضباظ تانى بنب ًْعاّ ئًساضٍَ زَغت زاتُ بًإ
 ثًٌَ نىيَدا. زاًْؿتبىو يُوٍَ ْاواُْ يُو يُنٌَ بابٌ خىيَٓسيًُوَ، و زَضًَٖٓا طريؾاٌْ
 ضاضَ ُٖتا نٍُ؟ بُآلّ َُْسيىَ، زََيًَِ ًٓـَ نىضَِنُّ يُ نىيًَُ، ْاظامن تؤ بًٌََ: زَطىت

 يإ: طىتٌ بىو، دُؾُْط و يُ ؾؤخٌ نُيؿٌ. بهات غُضباظٍ و بضٌَ ُٖضزَبٌَ ًًُْ
بؤ  عُؾىو نىضِإ يُ خؤؾٌ ئُويـ بسات، بُؾا زيهُ زوو نىضٍِ خىا ثُيُ ْانُئ
 .زَياْبُخؿٌَ و يٌَ زَزا غُضباظَنإ

َعيو زوونُؽ. ٖاتىوَ غُضيبُيُى ٓاًَٖ خُبُضيإ ثًَهطز و غُطىَضِ زَغيت وَ ًْ ُٖض  بىوُْ
 ئُغجُنإ زابىوٕ طَُاضؤيإ غُطٍُ. بىو بُ زَغتُوَ خؤٍ ضاضَويٌَ ُٖوغاضٍ و نُغُ

ضزا بىو، ؾطِوؾًتاَيٌ دًهًَهٌ يُنًإ. بىوٕ ضِانطزٕ خُضيهٌ  قؤٍَ ُٖضاوٍ نؤتًَهٌ يُ ُب
 و غات خُضيهٌ ضُضضًًُ، بىو ُعًىَّ. َُٖيسابىوَوَ غُضزَغتُناٌْ و بُضٍ نطزبىوَ زضيَصٍ

ٍ و زَنطز زابني عُالسًسٍَ ثُْايُنٌ. غُوزايُ ويَسا زَيهطٍِ ئُو نُيىثُُي  عَُباضٍ ُي
 .زَيربزٕ و زَنطز باضٍ بؤ ؾاض، زَطُضِايُوَ ئُو ضِؤشٍَ ُٖتا زَنطزٕ

 يُطٍَُ دُعؿُضقىويٌ خًَعاٌْ يىوضِ، ٍ#ْػا ٌَ. $بىو ًََطٍُ زؤؾًين وَخيت
 يٌَ ويٍَُٓ و ُْضني ُْزََا دٌَ ئًَُُف. بىوٕ َُضِزؤؾني خُضيهٌ زيهُ ئاؾطَتًَهٌ
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. ضِؤيؿت و ضَِمشاَيُنإ بُض ٖاتُ تطؤَبًًًََو بىو يٌَ ضاوَإ يُ زووضَوَ. َُٖيُٓططئ
 غُيط بىو. خًَىَتُنإ بؤ الٍ ضىوئ. يٌَ نطزئ قاوٍ دُعؿُضقىويٌ ئًػتًَو زواٍ

بططَ  ئًَُُزَْاغٔ، يُبُضئُوَ ُْبىو ئَُُف. بىوُْ بُ ئًَُُ ناضيإ ئُوداض غُطُنإ
ُٖض  طَُاآلُْ ئُّ. بُضتإ زضيَصَ َُنُُْ ئُو ضؤخُ طىتبىوٍ يُ بُختًاضيًُنإ يُنٌَ
 ضؤخُّ يُ بُياًًُْوَ بىو، ضِاغت قػُنٍُ! زَوَضِٕ ثًٌَ يُ بُضزابٌَ ضؤخٍُ نُؽ

 بؤ الٍ ضِؤيؿتِ وزَيٌزو و تطؽ بُبٌَ. ًًُْ بُ ئًَُُ ناضيإ ئُواًْـ بُضّ ُْنطزؤتُ
 بٌ بٌ بطاٍ و ئًَطإ بٌ بٌ بابٌ. ْاغاْس ثُضويعٍ بُ حمَُُزخاٌْ ئًَُُيإ. ضازضَنُ
 يُ اليُنٌ و دُعؿُضقىويًًُ شُْنٍُ بطاٍ يُ اليُى تط بُ واتُيُنٌ. ؾُونُتُ

 نضٌ ًََطزٍ. بىو ؾٍُ القًَهٌ و قُآلؾُتساض ثريًَََطزيَهٌ. خُظووضيُتٌ زيهُؾُوَ
 َُٖىوإ يُ الٍ. بىوَ بُ خاُْنإ تًَهٍَُ و شخنىاظيًُوَ شٕ يُباضٍَ واتُ. غَُػاَُ

 و دىاًََطٍ و ؾهاض و ضِاو باغٌ. ٖؤؾًاضَ شيط و ثًاويَهٌ و ُٖيُ تايبُتٌ ضِيَعٍ
بؤ  ظؤضٍ يُو ضِؤشاُْزا طؤيا بُضاظ، غُض ٖاتُ باغُنُ يًَٗات واٍ. ٖاتُ طؤضٍَِ َطؤنىشٍ
 ظؤضيـ. زيتُإ خؤَإ بُ ضاوٍ وابىو. نطزووَ ُقُتغ َايًَٓهٌ و ًَٖٓاوَ ْاوضُنُ
 يُنٌَ. زضِْسَ ئاشََيٌ بؤ نىؾتين ُْبٌَ ضُى يًَُْى ئُو ٖؤظَزا بؤ زَبٌَ بىوٕ بُزاخُوَ

 و وَبريٖاتُوَ وَضظيًِ زاض بُ زَغتاٌْ$ ؾاْؤْاٍَُ. بًهىشٕ و بًَٔ شاْسضَُنإ وتٌ،
 خؤٍ تاواْباض. ٖاتُ ئاضاوَ ػرتًَٖ زظيين باغٌ ًْىَضِؤ ْاٌْ زواٍ. ثًَهًُِْ ظؤضيـ

 .بؤ بهات ناضيَهٌ ئُطُض دُعؿُضقىويٌ ثُْاٍ خػتبىوَ
 َُْسيًٌ ثًَؿٌَ زَٖاتُ ثًاويَو غُطىَضِ ثُيسا بىو، زَْطٌ ظاٌْ ُٖض ئُوَْسََإ

بؤ  ضِيَبىاضاُْ ئُّ زَوضيإ زا، غُطٍُ. ًَٖٓا تُؾطيؿٌ غُيس،. يُ غُضزا غُوظ
 بُ بُشزاض بسَٕ طىٍَ ئُوٍَ بُ بٌَ ُٖيُ، تايبُتًإ هٌؾًَىاظيَ يُ خؤيإ بُضططيهطزٕ

 زاضزَغتُنُ خؤياُْوَ يُ ثؿت زَضِؤٕ، خؤياْسا بُ ضِيَطٍُ و زازَخُٕ غُضيإ
 زَضطٍُ بُض طُيؿتُ غُيس،. ْابًَتُوَ ًَْعيو زاض يُ تطغٌ طَُاَيًـ َُٖيسَغىوضِيَٓٔ،

يُ  ًٌَ ْا نىيَدا. بىو مسًٌََ ضِزيَٓساض و بٌَ. زاًْؿت ٖات و نطز غُالٌَ ضَِمشاَيُنُ و
 زَبٌَ َٔ طىتٌ، نىيَدا. ُْزَزايُوَ وَآلٌَ و زَنطز طًٌَ ئُو خؤٍ بُآلّ ثطغًاضنطزٕ،

 وَداخعازَّ، َٔ طىتٌ، ئُجماض. ٖاتىوٍ يُ نىيَىَ يُ ضٌ زَطُضِيٌَ و نُغٌ ض بعامن
بُ  بىو وُٖضضؤًَْ. وَضبططّ دُززّ ُٖقٌ ٖاتىوّ خىظغتامن، خَُيهٌ. ُْغُمب سىغًَين
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. تُقاْس تًٌَ غُْس و يُ دُعؿُضقىويٌ دُزٍ ُٖقٌ متٌُْ ثًَٓر خؤٍ ؾُضٌَ بٌَ
 !(زَغتًَينَ غُوظٍ ؾاٍَ ُٖقٌ ئَُُف)

 يُطٍَُ دًىبُضط ؾىؾتين بُ بًاْىوٍ زيطاض يُطٍَُ نطزئ، وَضَِظٍ زاًْؿتُٓ ئُّ 
 َُيُيُنٌ ضزؾؤ و يًبامسإ بُضط نُ ًٖض. ضِووباضَنُ بؤ زَّ ضِؤيؿتني ئَُري َُؾُزٍ

. بهاتُوَ خاوئَ دًُناًْؿٌ و بؿؤضٍَ خؤٍ ْاضاض نطز ئَُريَإ َُؾُزٍ و نطز بامشإ
و  ؾىؾت بُغابىوٕ وضاوٍ زَغت نطزئ بُ قػُ ُٖض ئُوَْسٍَ نطز ُٖض ضًًُنُإ

 سُظ ْانُٕ ُٖضطًع ثؿًًُ وإ، وَى ئُواُْ بًًٌََ وَى. باؾرت بىو ُٖض ُْيؿؤضزبا ئُويـ
 ًًُْ، طُضَاوَإ زََئًَ ٖاواضياُْ ًَُٖؿُ ئُواُْ غىوضَِابىو غُضّ .بسَٕ خؤ يُ ئاو

 يُبُض و ًَٖػرت ئُغح زوو غٌَ نطز، غُيطَإ يُ طُضِاُْوَزا! ئاو ْانُوٕ تىخين نُضٌ
 يُ ثًاوَنإ يُنٌَ. زاًْؿتني و نطز غُالممإ. بُغطا بىوُْوَ ضَِمشاَيُنإ زَضطٍُ

بُ  غُباضَت. خىزازاز نىضٍِ نىيَداٍ واتُ. بىو ئاضثُْايٌ ٍ#تـ$ نىيَداٍ #دامنطاز$
تٌَ  يىوضٍِ بىو باف ضٌ زََئًَ، بعاْني ضِاططت طىيَُإ زَنطز، قػُيإ يُوَضِطُ

 ضَِظزَ، زاوييَن و عُيًدإ ؾًَذ يُ قُباَيٌ ئُو ْاوضُيُ يُوَضِطٍُ تُواوٍ. زَطُيؿتني
 طرياوَ بُ غُضزا زَغتًإ طُنإيُوَضِ يُو ضِؤشَوَ يُو ناتُوَ،. بىوَ ئاضثُْايُنإ بُؾٌ
. بُ اليُنسا غُٕ ططؾتُ ئُّ زاًْؿتبىوٕ ئًَػتُف. بؤتُوَ يُ َُٖىو ؾت زَغتًإ ئُوإ
 حمَُُزٍ. ُْبٔ بًَبُف ُٖضز و َُناُْ يُو بتىأْ خَُيهُ ئُّ وَى ئاضثُْايًُنإ وابٌَ

بُ  بُؾًإ ئاضثُْاٌٖ بُض يُ َُٖىو نُؽ: زَيطىت ضُضَىو بىو ضِيـ ثُضويعٍ
 وا زياض بىو، بُ دؤ نطزووياُْ َرينائًس، َاَيٌ ئُواًْـ زواٍ و ُٖيُ غُضيًُوَ

 بُآلّ َُضِزاضَناُْ، ٌٖ ساغآلتًـ زواٍ. ُٖيُ نؿتىناَيًإ يُو ْاوضُيُزا َرينائًسٍ
 .بابازٍ ٖؤظٍ ئاشََيساضاٌْ بططَ تًُْا َُٖىو َُضِزاضَنإ، ُْى

 ضىاض زَبٌَ يُ ٖؤظَنإ ُٖضيُى ُختًاضٍ،ب عُؾريَتٌ ضِاًَاضٍ ضِيَهدطاوٍَ بُ ثًٌَ
، ئًًَداٌْ يُ سادٌ زوو غُضؤى و يُ ئًًَداٌْ غُضؤى زوو. ُٖبٌَ عُؾريَتًإ غُضؤى
 زضاوَ بابازٍ يُ ٖؤظٍ بُؾًَو غَُػاّ ظاواٍ بؤتُ ثُضويعٍ حمَُُزٍ يُو ناتُوَبُآلّ 

 ًٖض ُؾريَتٌ،ع ياغاٍ بُ ثًٌَ. غُضؤى ثًَٓر بُ خاوٌَْ بىو بابازيـ ٖؤظٍ. ئُو بُ
، زيهُ وَضزا بُ غُضؤنًَهٌ تايبُت يُ ناضوباضٍ زَغت ًًُْ، ئُوٍَ َايف غُضؤنًَو

 بُختًاضٍ َُٖىو ئًًٌَ بُ ناضوباضٍ دُعؿُضقىويٌ نُ ئاطُزاض بىوئ ئًَُُبُآلّ 
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بُ  و ُْزَزا نُغٌ قػٍُ ْؤضَ. بىو دُعؿُضقىويٌ بُضِيَع قػٍُ ئَُُف. ضِازَطات
 زيطاض. بُ ثًَهًُُْٓ زَّ و خؤؾطِاويَص زاميُف. زَنطز قػٍُ تىْس تىْس خؤٍ عازَتٌ

 ُْبىو ضِاظٍ زَنُئ، تؤَاضٍ بسَ ئًعٕ طىتٌ ْاتىامن، طىتٌ يُ غُضَخؤ بُ؛ نٌََُ: طىتٌ
 عُؾريَت ثًتانٌ و َاَيًات زَيطىت،. بٓىوغًُٓوَ قػُناٌْ ُْزَنُوتني ؾطيا ئًَُُف
. نطاوَ زياضٍ ثىوَيًَو بطَِ َائ ضاضَويًَُى بؤ ُٖض واتُ زاَُظضاوَ، َايني يُنٍُ بُ ثًٌَ

 غُض 4 ياٌْ. زَغُْس َاَيًاتًإ و زَنطز سًػاب َائ ُٖض وَى زيهُف ئاشََيُناٌْ
 يإ َُضِ غُض 20 َائ، بُ يُى بُضاْبُض طىيَطيَص غُض 4 بُ َايًَٓو، بُضاْبُض ضَِؾُوآلر

 بُ َايًَٓو بُضاْبُض َايًَٓو بؤ ُٖض ئَُيبُتُ زَنطا، سًػاب َائ بُ يُى بُضاْبُض بعٕ
 غاَيح، َُمحىوز يُ تايُؾٍُ نُ بطيَتني بُختًاضٍ يُ ٖؤظٍ بُؾًَو. وَضزَططٕ َاَيًات

. زَشيإ بُ عُؾريَتُنُزا تايبُت يُ غٓىوضيَهٌ. َىطىيٌ و ظَيهٌ ئًَطغٌ، نًإ
 ئُو ئاغاناٌْ. ظؤض ُْبىوٕ خَُيهُنُف. بىوٕ نَُرت يُوَضِطُيُنٌ خاوٌَْ و ضهؤيُتط

 يُ خَُيهٌ نُغًَو ئُطُض واتُ. غاظاوٕ و يٌَ وَضزَططٕ نَُرتيإ َاَيًاتٌ ْاوضُيُف
 زوو غُض وضزَ، ئاشََيٌ غُض غٌ زوو َائ، خاوٌَْ بؤ منىوُْ يُو عُؾريَتُزا ئُو بُؾُ
بؤ  زَزا، َاَيًات خىاضَوَ بُو خؿتُيٍُ بُضاْبُض. بٌَ طىيَطيَص غُض ضىاض و ضَِؾُوآلر

ئُو  ئُو نُغُ زَبىو. يُبُضضاو طرياوَ َاَيًات قطإ 2 َايًَٓو ثٍُ ُٖض ئُطُض ويَُٓ
 بُبٌَ ئُوإ زَبىو َاَيًاتٌ و زَنطا سًػاب زَوَيُتُنٍُ تُواوٍ واتُ بسايُ، َاَيًاتٍُ

 .بسات و ظياز نُّ
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 دارايي

 30 قشاى 16..قشاى  2.. (ثةه 8) وايو طةس 2....وايو  طةس 2
 2 قشاى 12..قشاى  2( .. ثةه)طةس وايو  1/2/1.... طةس وةسِ

 طةس 4 قشاى 4.. قشاى 3( ..2)وايو  1/2.. سِةشةوآلخ  طةس
( 20) ييَظرت طةس 5 قشاى 8..قشاى  2( ..4)وايو  1..طويَذسيَز 

  قشاى 40........
 

 يُنٍُ واتُ #ضىاضيُْط$بُ بىوَ عُؾريَت ْاوًْؿاٌْ زابُؾهطزُْ ئُّ بُ ثًٌَ
 نُوا عُؾريَت زيهٍُ ئُو بُؾٍُ. نطاوَ سًػاب ئَا يُى ثُيٌ 4 ئُوإ َاَيًاتٌ

 شَاضَيإ. بُ زَغتُوَ بىوَ باؾرتيإ يُوَضِطٍُ بُ زَغتُوَيُ، بُضبآلوتطيإ ْاوضُيُنٌ
 َؤضٍ، طُْسَيٌ، ظضئُغىَْس، ٖؤظٍ يُ #باب زووضنٌ$ وَى ٖؤظيَهٌ ضُْس. ظؤض بىو

 بابازٍ ٖؤظٍ #باب ٍباباز$ و يُ خؤزَططٍَ َُٖؤَيُ و ئًػرتنٌ باَسٍ، وَْس، ئًػٌ
 طىَاض، َُزَىيًٌ، ؾُٖيت، َىيًٌ، َىٍ ضَِونٌ، عُناؾُ، بابازٍ ئُْىَض، عايٌ

 تايُؾٍُ و بًَٗساضوَْس طُوضٍَ ٖؤظٍ و زَططيَتُوَ َىُُٖزٍ ئُمحُز و طًُ بًسبين،
بؤ  ظؤضتطيإ َاَيًاتٌ. زَططيَتُوَ يُو بُؾُ داْهٌ، تايُؾٍُ و زيٓاضإ ْاوضٍُ

 8 ئُوإ شَاضٍَ و بؤ ُٖضَايًَٓو واتُ. زازَْا َائ زوو بُ ايًَٓهًإَ واتُ زياضنطزٕ،
 سُوت بؤ ُٖضَايًَٓو و بُخؿني ثٌَ ثُيهًإ َاوَيُى يُ زواٍ. زَزا َاَيًاتًإ ثٍُ

. زَضضىو ْاوباْطًإ ثٍُ، #يُْط$ سُوت نُ بُ ْاوٍ نطزٕ، بؤ سًػاب ثُيًإ
 و يُْط سُوت واتُ َُظٕ، بُؾٌ بُ زوو بُختًاضٍ عُؾريَتٌ زَبًٓني نُ ئًَػتُف

 يُ بُؾٌ نُغًَو ئُطُض زياضيهطاو َاَيًاتٌ يُنٍُ بُ ثًٌَ. زَنطئَ زابُف ضىاضيُْط
 خىاضَوَ خؿتٍُ بُ ثًٌَ ضىاضيُْط؛ نُ يُ بُؾٌ ئُو غاَاُْ بٌَ خاوٌَْ يُْط سُوت

 :بسات زَبىو َاَيًات
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 دارايي

 21..وةسِ  طةس 30 قشاى 28..قشاى  2..ثةه  14..طةس وايو  2
 2..ثةه  3.. 1/2.. سِةشةوآلخ  طةس 2قشاى  2.. ثةه 10..قشاى، 
 قشاى 14..قشاى  2..ثةه  7..طويَذسيَز  طةس 4 قشاى 7.. قشاى 
  قشاى 70( ..ييَظرت طةس 9 نيَضيكةي)ثةه   35 ،........

 
 دىاُْطا، ًَْط، سُيىاٌْ يإ ًَٖػرت، ُٖضوَى، ُْظؤى ئاشَآلٌْ ئُواُْؾسا يُ نؤٍ

 بىوٕ َعاف ٌََ و دىاْىٍ داؾو طًػهًَُْط، ناوضًََِْط، بُضإ، ًَْطٍ، ئُغح، ًَْطَنُض،
 1700 بابازٍ تايُؾٍُ ُٖتاوٍ 1310ٍ غاَيٌ طىتٌ، دُعؿُضقىويٌ. بُخؿطإ و

 و ٖؤظ غُضؤى ئُو َاَيًاتُف. زاوَ َُض ِو َاآلتُنُيإ بؤ غُضيُبُضٍ َاَيًات متًُْإ
 نُيىثُيإ ئُو ثىوَيُ بُ ثًٌَ ئُوغا زَنطز، سًػابًإ َبُ ثاض يُ ثًَؿسا نىيَدانإ
 زاًْؿتِ ؾُوٍَ. بىوٕ دُعؿُضقىويٌ قػٍُ ثضطِ ثضطِ ئُواُْ تُواوٍ َُٖيبُت. وَضزَططت

 َُؾُزٍ الٍ زَضىوَُ زَنطز طريّ يُ ُٖضدًًَُنسا بُ ْىوغًُٓوَيإ، نطز زَغتِ و
 نُ زَبٌَ بىوَوَ، بؤ ضِووٕ ؾتَُِٖىو  يٌَ ٖات ُٖتا واٍ. زيهُ نُغًَهٌ ضُْس و ئَُري

 َُضِ و َاآلتٌ غُضشًََطيٌ خُضيهٌ عؿريَت خاُْناٌْ بًػتِ. ظؤضتط بُ زوايسا بضِ
 و َاَيًات ثًتاى زاٌْ بُ زَنطز ْاضاض الزيَٓؿًٓاًْإ. غُْسٕ بؤ َاَيًات. عُؾريَتُنُٕ

 خُضيهٌ زيطاضيـ. بؤ بهُّ ظؤضتطٍ بُزوازاضىٌْ زَبٌَ ئَُُف. دىوتبُْسَوَ بُ ْاوٍ
ئُو . يٌَ زَنطزّ ثطغًاضٍ خًَطاخًَطا يُو الؾُوَ بىو، ْىوغطاوَناٌْ ضِيَهىثًَههطزٌْ

 زَغت ظؤضتطّ ظاًْاضٍ بؤ ئُوٍَ ًَٓـ. زَثطغٌ يُ َين ُْيسَظاٌْ خؤٍ ؾتاٍُْ
 و َاْسوو ُٖض زوو ؾُنُت ئاخطٍ تًَهسا، بُ خًَىَ زَنطز خؤّ ُٖض تاوٍَ بهُوٍَ،
 .ْىوغتني ا وثًَدُؾس بُ شيَط نطز خؤَإ
 



 79 

 
 جؤزةردان ي02 سَيشةمة

 ضًططزٍ ضِيَطٍُ و نطز خىاساؾريٍ بىو، ًَٖػرت غىاضٍ دُعؿُضقىويٌ بُياٌْ
 ظؤض غُضزاٌْ و و دُعؿُضقىويٌ خإ ضِؤغتُّ بؤ َاَيٌ ضىوئ زيطاضيـ و َٔ. ططتُبُض
 و ائبؤ ًَٖٓ زؤيإ. بىوٕ ضؤخُضٓني و دؤآليٌ خُضيهٌ تاوَيًَو ضىويُٓ. نطز ؾىيَُٓإ
 و تُنًٓو. زَنُٕ ضِانؿاو تُوٌْ و يُ زاض نَُيو ضؤخُ، بؤ ضًٓين. بىو بُتاّ ظؤضيـ
 شْإ ْاغهُ، و ظَضيـ ُٖوزاناٌْ تا بًًٌََ ئُوَ، بُآلّ وايُ بُضَِنطزٕ ُٖض وَى ؾًَىاظٍ

 طُوضَنضًَهٌ. بؤ نطزئ قػُيإ ثًؿُيُ ئُّ ضؤًًُْتٌ يُغُض و زَوضيإ زاوئ
 ُْيعاٌْ ثًَسا، دطُضََإ. غُيط بىو ثٌَ ظؤضّ يٌَ نطزئ، دطُضٍَ زاواٍ ضؤخُضٔ

 قىت دطُضٍَ زوونَُيٌ تاَُظضؤياُْ ضُْسَ. بًهًَؿًَت زَيعاٌْ نُضٌ زايطريغًَينَ،
. َُٖيططت ْاْهطزمنإ و ترييطًَطٍِ ويَُٓيُنٌ ضُْس. زَزايُوَ زَضٍ بُ يىوتًسا و زَزا

بُ  غُضَإ و نطا بىوَوَ ضِووَإ. نطز زابُف بُغُض خَُيهُنُزا سُب بطِيَهًؿُإ
 ئَُُؾًإ و ئًًَداًًُْ ئُوَيإ زََاْعاٌْ تُواو. زَنطز ٖؤبُيُنسا و تاوٍَ َُٖىو
بطا  غٌَ عُؾريَت خاُْناٌْ: طىتًإ نطز، ثطغًاضّ يًَٗات واٍ ُٖتا. ئًًَداٌْ سادٌ
 و ططت إيُنً ئًًَداٌْ سادٌ و ئًًَداٌْ. ئًًَداٌْ سادٌ و ئًًَبُطٌ ئًًَداٌْ، بىوٕ،

قطَِ و  خؤبُخؤ غاَيًَو ضُْس يُغُض ًَٖع و زَغُآلت ئُوَ زواٍ. يُ ْاو بطز ئًًَبُطًإ
 و زاًْؿنت بُ يُنُوَ زيت يُوَزا ضاضَيإ ُٖتا َُٖيجطِشإ، ثًَو و تٌَ نُوت ُٖضايإ

 ئُو بُؾٍُ و ئًًَداٌْ بىو بُ بُؾًَو. نطز زابُف بُغُض زوو زَغتُزا عُؾريَتًإ
 ُْى َُٖيبُت. وَضططت خؤٍ ٖؤظٍ يُ َاَيًاتٌ ُٖض بُؾُ و. ئًًَداٌْ سادٌ زيهُف
 و بُ ئًًَداٌْ بىوٕ زَغتُيُى بططَ بُ زوو نُضتُوَ، بهُٕ بُ طؿيت ئًًَُنُ ئُوٍَ

 و ئًًَداٌْ نُغًَو ضُْس بَُٓاَيُيُنسا يُ واتُ. ئًًَداٌْ سادٌ زيهُف زَغتُيُنٌ
غُض بُ  ُٖض نُغُ و زوو بطازا، يُ ًَْىإ ُٖبىوٕ. بىوٕ ئًًَداٌْ سادٌ خًَعاُْنُ باقٌ

 ئًًَداٌْ، سادٌ تطيـ زوواُْنٍُ و ئًًَداٌْ زوويإ ئًًَُناًْـ غُضؤى. بىوٕ اليًَُْو
 بسا تُضَقٌ بىو ئُوٍَ ُٖوَيٌ ُٖض نُغُ و دا بؤيُ. بىو ئًًَداٌْ سادٌ دُعؿُضقىويٌ

 . خؤٍ تايُؾٍُ و ئًٌَ بُ ٖؤظ و
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 بًَُٖعوثًَع ًْىَضِؤيَُإ ئُّ ْاٌْ. خؤَإ َمشاَيُنٍُبؤ ضِ و ٖاتًُٓوَ َاْسوو بىوئ
 خىاَطاز بًدؤئ، ضؤٕ َُْاْسَظاٌْ. ضِؤُْنُضَ زَوضيًُى يُطٍَُ نُؾو، زؤنًًَىٍ. بىو

 بُ َُآلؾىوَاُْوَ زَممإ نُوضو يُنُّ. زَتىيَتُوَ خؤٍ بهُٕ، تًَهٍَُ ضِؤُْنٍُ: طىتٌ
يُ  ض تاَُ، ُٖض َُْاْعاٌْ. ثُضٍِزَض ئاو يُ ضاوَإ طُزََإ، طُيؿتُ و غىوتاْسٍ

 زواٍ ضايٌ. ُْنطز تُواوَإ بىو، تطف تاٌَ. خىاضزَإ و نطزَ غاضزَإ زَوضيسا
 زيطاض. ُْزَخىاضزَوَ ضايًإ ْاخنىاضزٕ زواٍ ئُوإ وا زياض بىو. ًَٖٓا ظؤض زضَْط ْاًْإ
 خىاَطاز. زَنات ضايٌ زاواٍ زيطاض بُضِيَع بًٌََ بضؤ خىاَطاز: $طىتٌ َُٖيًَٓا و زَْطٌ

 ضايٌ زاواٍ زيطاض بُضِيَع: $زَيطىت بىو يٌَ طىيَِ ضىو، ئُو ُٖغتا بُ قػُنٍُ
 .ئُوزا بىوّ يُ ٖعضٍ ُٖض ئًَػتُ: طىتٌ ئًَطإ، بٌ بٌ.# زَنات

 قىتاغاٍُْ غُضزاًَْهٌ بضني ُٖغتائ زواتط ضِانؿائ، َاوَيُى و خىاضزَوَ ضايًُإ
 غُطٍُ يُ تطغٌ. نُوتني وَضٍَِ و َُٖيططت ٕناًََطََا و ظَبت. عُؾايُض بهُئ

 قىضُزا يًَُْى خًَىَتُ. بىوٕ يُغُض ثؤٍ َاَؤغتا و ؾاططز. بطز خؤَإ يُطٍَُ خىاَطازَإ
 ضطايُنٌ ضَُُزاًَْو، َُٖيضٓسضابىو، يُ طؤؾُيُى نُيىثُيٌ َاَؤغتا ضِاخطابىو، بُضَِ زوو

يُ  َاَؤغتا تايبُتٌ ضواَيٌو ؾُ نؤت ْىئَ، زَغتًَو ضطاتؤضِيَو، ضًَؿتػاظنطزٕ،
 نطزبىوَ دًىبُضطٌ بُختًاضٍ ئُغتىوُْنُزا، بُ ؾاٌْ نطابىو خًَىَتُنُزا ًَْىَضِاغيت

 تُختُضَِؾُيإ. زابىو َاَؤغتايإ زَوضٍ ضَِم يُغُض بُضٍَِ زضؾت وضز و قىتابًإ. بُضٍ
 تبىو،ضِايطط بُ زَغتًَو َاَؤغتا. َُٖيجُغاضزبىو بُ ضاضزَنُوَ و خًَضٌ بُ خىاض

بُ  يُ ُٖض دًًَُنسا بىو، َاَؤغتاوَ بُ زَغت ثانُضَوَف. زَيآْىوغٌ قىتابًًُناًْـ
 و زَٖاتٔ َٓساَيُنإ ئًَُُ يُغُض ئاَاشٍَ غُضَتا. زَنطزَوَ ثانٌ زَظاٌْ ثًَىيػيت
 باْطٌ َاَؤغتا َاْسوو بىوئ ئًَُُف وَخيتَ. زَزايُوَ وَآلًَإ زََاْجطغٌ ئُواٍُْ
 َاْطسا غٌَ يُ َاوٍَ زَنطزٕ، يُطٍَُ ناضٍ بُ زَيػؤظٍ بىو، نُضميٌ َزئري ْاوٍ. زَنطزٕ

 و ثٌَ زَطىتٔ وؾُيُنٌ ضُْس زَنطز باْط ُٖض نُغًَهٌ. نطزبىوٕ خىيَٓسَواضٍ ظؤض باف
 يُْسَٕ، ؾُضَْػا، ئَُُضيها،. بىوٕ ئَُاُْ ْاوَنإ ظؤضتطيـ. زَيآْىوغٌ ئُواًْـ

 زَنطز قػٍُ خىيُنًَو ضُْس َٓساَيًَو ُٖضداضٍَ فئُواُْ زواٍ. بابُتُ يُّ و ناظابالْها
 ظؤض ؾيت و وَيًعُٖس نتًَب، خىظغتإ، زايو، وآلت، ؾطزَوغٌ، ساؾع، يُغُض غُعسٍ،

 خؤٍ يُغُض ؾىييَن و وَضزَططت يُ َاَؤغتا ئًعٌْ يُبُض نطزبىو، زيهُؾٌ
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يُ  نىضَِناٌْ وئُ ُْبىو، ضاضٍَ زيَت، نؤتايٌ قىتاغاُْ نٍُ طىتٌ، ضِؤغتُّ. زازًَْؿتُوَ
 يُغُض ؾاٌْ ئابىوضيًُ ئُضنٌ ئَُُف. ُْزابىو ئاو َُضِ و َاآلتُنٍُ ًَٖؿتا و ؾًَططُبىوٕ

 ئُو يُغُض ئًعٌْ ئًَُُف و ًَٖٓا ئَُطِؤٍ بُ واٍُْ نؤتايٌ َاَؤغتا. يُ ٖؤظَنُزا َٓساٍَ
 و نطز تاضيـ ظؤضَإ ئًَُُف و زائ ًْؿإ ضِيَعيًَٓاٌْ ْاٍَُ. زاطريغاْس دطُضَيُنُإ
 يُ ضاواًْسا و طىؾٌ زَغتُإ بُ طُضٌَ غىوض بٌَ، يُغُض ناضَنٍُ ثٌَ زا زَيطُضًَُإ

 .نطز بُ خؤؾشاَيٌ ُٖغتُإ
يُ َاَؤغتا  بريّ تاوَيُنُ بطٍِ، يُ ًَضٌ ضاوّ ضِانؿائ و خؤَإ ضازضَنٍُ ٖاتًُٓوَ

 باؾُ؟ ضِيَطُيُنٌ ئَُُ بُ ضِاغيت ئاخؤّ وا بٌَ؟ بؤ زَبٌَ زَنطزَوَ، قىتاغاُْ خًَىَتٌ و
 بىوَتُ بؤيإ ئُوٍَ َاَؤغتاناْسا، و َُٖيبُغتاُْ و غطووز ئُّ يُطٍَُ ْاواُْ، ئُّ يُطٍَُ
دطُ . ضِازَوَغيتَ عُؾايُضٍ باضًَٖٓاٌْ بًًٌَََ، بُدًًَإ بًَت و ئُطُض بُطًًُ بُُُٖٕ بتًَو

 ٓساَيُنإبُ َ واُْ ؾُف، ثؤيٌ تا. بؤ نطزووٕ ضٌ عُؾايُضٍ بؤ باضًَٖٓاٌْ يَُُف
يُ  ُٖؾيتَ ئُو واُْيٍُ و زَنات قُبىٍَ غًهٌ وَضططتين بؤ نُغًَو ضُْس زواتط زََيًَتُوَ،

 بُ زَغتُوَ ُْ نتًَبًَو ثُضيَؿإ، و َات. زًَََُٓٓوَ خؤيإ ُٖض وَى ؾًَطبىوٕ َؿيتَ
 ٌوضيابىوْ تًُْا. بُ خىيَٓسٕ بؤ زضيَصَزإ ُْ زَغُآلتًَهًـ ثُضِتىونداُْيُى، ُْ و ُٖيُ
بُ  بطُٕ ُْ ئُوٍَ و طاوإ، ؾىإ ببُٓ ُْزَتىأْ بُو زؤخُوَ نطضىناٍَ، ئُويـ ظياتط

 .نُ ُٖبىوٕ زَبٔ يُوَْسَف واتُ خُوُْناًْإ، بُُٖؾيت
 طىضيؼ غُيطٍ ضىويُٓ ئًَُُف. ططتُٓوَٕ طىضيؼ خُضيهٌ طىتٌ و ٖات خىاضَِسِ
بُغُض  بُُْناٌْ ُيهُث ُٖض وَنى. بىو ئُو ناضَ خُضيهٌ ؾُونُت، بٌ بٌ ٖؤًُْٓوَ،

زَ  بُ زضيَصايٌ بُ طىضيؼ زَيهطز َُتط غاْيت سُوت بُ َُوزاٍ زَٖؤًًُْوَ، يُنسا
 يُ زَضَوٍَ غٓطًَهًـ زانىتابىو، يًَُْى ضَِمشاَيُنُ غٓطًَهٌ بؤ ئُو ناضَف. َُتط

 نُضَغتُيُنٌ ًٖض بُ بٌَ زَنطز، بُُْنإ بُ ئُوزيىٍ ئَُسيى بُ زَغت ضَِمشاَيُنُ،
 خؤٍ بُ سُظٍ. زَنطز تىْسٍ زَيهىتا و بُ نُضنًت داضيـ يُطٍَُ داض. تىوثًَؿهُو

 . طىضيػُنُ زَخػتُ غُض ويَُٓ و خُتٌ
 يُ زَؾتُضٍ ْىوغًبىوَإ يُ زَضَوَ ئُوٍَ و خؤَإ ضازضَنٍُ ًَْى ٖاتًُٓوَ

 ئُّ زَبىوَُوَ، خؤّ يُ ناضٍ ُٖض وَخيتَ. نؤ نطزَوَ َُٖىوَإ تايبُتسا
يُغُض  ًَٖٓا و خؤٍ ضِازيؤنٍُ قىتاغاُْ َاَؤغتاٍ. وغًًُوَزَْى غُؾُضْاَُيُّ
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 ضِازيؤيُ بُّ ًًُْ نُؽ. بىو نُ َُبُغيت زَطُضِا ئًػتطُيُى يُ ؾُثؤيُنىضتُنإ
 و عًَطام ضِازيؤ زَْطٌ بَُيٌَ. ئًَُُزا ناضٍ يُ بُضزَّ ضِيَططَ ئَُُف و ُْبىوبٌَ َىعتاز
. ضىوَ خىا بُ ضَِمحُتٌ سُنًِ ئايُتىآل نُ تًَطُيؿنت. ضِانًَؿإ غُضدمٌ تاضإ و يُْسَٕ

 و ؾُو تاضيو. نطز سىاساؾًعٍ ضِؤيؿنت، بُ تَُاٍ ثٌَ ُْبىو بًًٌََ وتُيُنٌ َاَؤغتا
 بىو، ٍُْ َاَؤغتا ُٖيُ؟ اليتت$ثطغٌ،  يُ َاَؤغتاٍ خىاَطاز ئُْطىغتُضاو بىو،

 ُبايُنُإَػ. بُضٍَ خؤٍ يُطٍَُ زيطاض #الييت$ طىت َطازٍ بُ َاّ دُعؿُضقىويٌ
. بىو خؤّ سُياتُنٍُ ضطاقُوَ ُٖض ئُو وتًإ ئُوإ ئُوٍَ بَُيٌَ ئُوَ ضًًُ، بعاْني ططت

ُْوتُ  ناٌْ خىظغتإ، ْاوضٍُ زَطُضِيَتُوَ بؤ ئُوَ ٖؤيُنُؾٌ ئًٓطًعيًُ، ْاوَنٍُ نُ
ئُو  بُ زَغت باؾىوض ُْوتٌ وَخيتَ. بُختًاضيًُناُْ شيٓطٍُ ظؤضيؿٌ بُؾًَهٌ و

 نُئ خاُْنإ يُطٍَُ ئًٓطًًعَناًْـ. بؤ زَنطزٕ ناضيإ بُختًاضيًُنإ بىو بُضِيَعاُْوَ
. بىوَ ئُوإ يُطٍَُ و بَُيًًَٓإ قُوٍ ظؤضتط بًػتىوَُ تُْاُْت ُٖبىو، و بُيًٓإ
و  بىوُْتُ بُضزَغت بُختًاضيـ خَُيهٌ بُو ئًٓطًعاُْ، زاوَ ظَوٍ بُختًاضٍ عُؾريَتٌ

 ضُْسَ. ْؤنُض ئُواًْـ و ئاغايُ ئًٓطًع. ضَِؾُ َطُوُٖض ناٍُْ ئُّ يُغُض نطيَهاض،
ئاغا $ بُ بىوٕ. وَضزَططٕ يُو خَُيهُ خؤيإ بُٖطٍَ و نَُيو. خَُيهُ ئُّ يُغُض ظيطَنٔ

 ضُْس ُٖض بؤيُ ببىوّ بريؤناُْ ئُو زَغتَُالٌْ. و َاٍَ َىَيو غاسُبٌ و ئُضباب و
 .ضاوّ خُو ُْضىوَ ًَٓـ و بىوَ ؾُو نُّ تٌَُُْ زََصًََط

 
 جؤزةردان ي03 ضوارشةمة

 بُ ضِؤٌْ ثًَهطز زَغت ًًَٖهُ و ضِؤٕ بُ خىاضزٌْ تاظََإ ضِؤشيَهٌ بُياٌْ غُضَتاٍ
 ٌٖ وتًإ ثطغني، يًَِ ًَٖٓاوَ، يُ نىٍَ ًًَٖهُيإ بُ ًََؿهُسا ٖات ثطِ يُ. نُضَوَ

 .ُْزيبىو ًٖضِ تا ئًَػتُ َٔ، بُآلّ ُٖيُ َطيؿهُإ ثًَٓر ضىاض خؤَاُْ، َاَطَناٌْ
 غاتًَهسا و نات يُ ًٖض. زيهُ ٖؤظيَهٌ بؤ ًَْى بضني بىوئ خؤ نؤنطزُْوَ خُضيهٌ

بُ . زَض ُْزَنطز خؤَإ يُ زَغت يازاؾت َُٖيططتُٓإ و ثطغًاض و ويََُُٖٓيططتٔ
 خؤٍ ناض و ثًؿٍُ غُضقاَيٌ ُٖض نُغُ و ببىوئ، تًَهُآلو خَُيهُنُ يُطٍَُ تُواوٍ

 تطؤَبًًًََو. زَزواْس نُغًَهُإ و زَنطز ؾىيًََٓهسا بُ خؤَإ ُٖض تاوٍَ ئًَُُف بىو،
 يُطٍَُ َُٖيبُت!# باظضَؽ نُضميٌ، ئاعاٍ$ نطز قاوٍ خإ ضِؤغتُّ. ٖات ضِيَطُوَ يُ
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 خًَىَتٌ غُضزاٌْ َاَؤغتا يُطٍَُ باظضَغُنإ. بىو يُ َاَؤغتا ضِووٍ ُْبىو، َين
 بُدًًَإ و خىاضزَوَ ضايإ زوو ئًَُُ يُ الٍ ٖاتٔ َاوَيُى زواٍ و نطز قىتاغاُْيإ

 .ًَٖؿتني
 زَْطٌ يًَُْى ضازضيَو. نُوتني وَضٍَِ زيػا زاَآْا، يُو الوَ و ئاَازَ نطز نُيىثُملإ

ثٌَ  زَغتسضيَصيٌ طؤيا نُغًَهًـ يُغُض يُوَضِطُ بىو، زَٖات، طًُيٌ و بٓاؾت غهاآل و
 زازّ تؤ زَغت َيسََُز بًَهُؽ بٌ ئٍُ$ طىتٌ و بًَهُؽ بٌ نًَىٍ نطزَ ضِووٍ نطابىو،
 ضَِمشاَيُنُوَ، ًَْى ٖاتُٓ ئًَُُ يُطٍَُ. غهاآليُ و يُو زاوا غىوضَِابىو غُضّ!# بػتًَُٓ
يُغُض  بٔ يُ ُٖضدًًَُى بُختًاضٍ خَُيهٌ. بىو بُ ًْىَضِؤ ُٖتا زاًْؿنت ئُوَْسَ

َا و خىض ًْىَضِؤَإ ْاٌْ. زًَََُٓٓوَ و زَخؤٕ ُٖض اليُى بضُٓ ضِاْاوَغنت، خىَيههطزٕ
 بؤ ئُو غٌَ يُنًـ زيطاض، و و دُعؿُضقىويٌ بؤ َٔ زَوضيًُى. ثًىاظ يُطٍَُ بىو ضِؤٕ

 نؿاُْوَ و غطِيًُوَ مسًًًََإ ئُوإ خىاضزبىو زووثاضووَإ ئًَُُ تاظَ. نُغُ
 ْإ زا زَغتىضٍ و نطز خىاضَِمحٌ باْطٌ بُختًاضٍ ًَىاًَْهٌ. ُٖضوَتط دُعؿُضقىويًـ

تًَط  ومتإ ئًَُُف ضِابططٕ زَغت وتٌ ئًَُُ يُبُض دُعؿُضقىويٌ. بهُُْوَ نؤ و خىاُْنُ
 . بُختًاضيطُيُ زابٌ ئَُُف. ال بطز غؿطَيإ و بىوئ

ثٌَ  سُبًَهٌ ضُْس بىو، بُ ثُضؤف بؤّ ظؤض زيطاض زَنؤخًِ، بُضزَواّ ُْبىو، باف ساَيِ
 ُْختًَو ؤيؿنتُْزَضِ ئُواًْـ. زاًْؿِ يإ ضِاوَغتِ بُغُض ثًَىَ َُْسَتىاٌْ ُٖض زاّ،

 زوو يُى يُ ثاف و ضِانؿاّ ًَٓـ. نطزّ ضؤٍَ زَوضيإ و بايًؿُنُ غُض نطزَ غُضّ. ضِابهؿًَِ
. خُوتبىوٕ ًَٖؿتا دُعؿُضقىويٌ و زيطاض. ببىو غىوى يُؾِ ٖامت، وَخُبُض زََصًََط
 يُى. ًَْى ضِاُْنُ بؤ ضِؤيؿنت نُغًَو ضُْس يُطٍَُ دُعؿُضقىويٌ يُ خُو ُٖغتاْس، ئُواًْؿِ

. ئُسىاَيجطغٌ بؤ ٖاتبىو ْاغاخِ ظاًْبىوٍ يُنًإ ئًَُُ، بؤ زيسًٌَْ ٖاتبىوٕ ثريَثًاو زوو
 تًُْا. ُْزَبًين غُضدمت دًٌَ دىوَيُيُنٌ بىو، ؾًىؾُنُت يًَُْى ٖؤظَنازا شيإ ضَِوتٌ

 بًَهاض ثًاوإ و ضِازَطُيؿنت َاٍَ بُ ناضوباضٍ شْإ و بىوٕ خؤيإ ناضٍ غُضقاَيٌ ؾىاُْنإ
 بُ ثًاغُنطزٕ ويػيت بؤ الَإ، ٖات ًَٖسٍ ًَٖسٍ َاَؤغتا،. ئاوايُ وَضظَ ئُّ. بىوٕ

 ُْ تاقُتٌ بىو ُْ نامت. َُٖيُصئ ْػاضإ ُٖواٍ و غُضنُوئ نُش و نًَىاُْزا بُّ تاويَو
 بٌ بٌ غُضزاًَْهٌ ضىوئ بُ يُنُوَ. ض بهات ُْيسَظاٌْ بىو وَضَِظ َاَؤغتا. نُشَواٌْ

 ؾاُْنطزٕ خُضيهٌ زابىو زَوضيإ شْاًْـ. بىو طىضيؼ ٖؤًُْٓوٍَ خُضيهٌ. نطز ؾُونُمتإ
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 يُ بُضطًٓإ و خىضٍ شًَْو ضُْس بىو، خُضيو يُبُضخؤيُوَ و ُٖض نُغُ. بىوٕ تُؾريِغنت و
 و زاض و تُوٕ. ببًَتُوَ وؾو َُؾهُزا تا بُغُض غًَجُنٌ زَياْسا نىآلْسبىو، و ظاخسا ضَِْط

بؤ  بىو باف زاٖاتًَهٌ يُ اليُنُوَ ئَُُف. ُْبىو ئاَاٌْ شْاُْوَ بُ زَغت ضؤخُضٓني
 يُ ئاوظَْط ثٌَ بىو، ئُغح غىاضٍ بٌ بٌ. ٖاتُٓوَ ئًَطإ بٌ و بٌ دُعؿُضقىويٌ. َاَيُنإ
 غُالضاَُْإ ويَُٓيُنٌ غاضعاضئَ، و ويَطغُ بىو دىإ ُٖض يُ خؤٍ ُٖوغاضَوَ، بُ و زَغت
 و ثًَدؤضٍ و ْإ نُيىثٍُ ئُواُْ. باض نطزبىو ًَػرتيَوٖ يُ ضُْس دُواَيًإ و تًَطِ. يٌَ ططت

 طري ْانُوٍَ ضٌ بؤ تًَطبىوٕ َُضِ. ضِازَزَٕ ظَضز نًَىَ بُضَو ضِاُْنُ غبٍُ بىوٕ، ئُو ؾىاْاُْ
 . زًًَََُٖٓوَ بعُْطٍُ تًُْا و

 يًَُإ. بىو #ؾاًْاوا زاًْؿٌ غجاٍ$ يُواُْ يُنٌَ زَضنُوتٔ، زوو غىاض زووضَوَ يُ
. تاوَيُنإ بؤ الٍ ضىو َاَؤغتا ئًَُُ، بؤ الٍ ٖات بُختًاضٍ نابطاٍ و بىوُْوَ ًَْعيو

. ؾُونُت بٌ بٌ  بؤ الٍ زَضٌَ طىتٌ، بُختًاضٍ زَضٌَ؟ نىيَىَ ثطغًِ بىو، غُيط بؤّ
 وَى بىو، يُخؤبايٌ سىضَُت و بٌَ و ؾُضّ بٌَ دُسًًًَََهٌ طُضِايُوَ، ثًَُٓضىو ظؤضٍ

 بؤَإ وَى. زَظاٌْ بُ ثًاو خؤٍ ظؤض ضَِوَْسإ ضاويُ. ؾاضٍ خَُيهٌ يُ بُععيَو
. زاوَ بُضؾُم زوو داضيإ بُختًاضيًُنإ ضَِوؾتُيُوَ خسَ و ئُّ بُ ٖؤٍ زَضنُوت،

 نُ ْانُٕ، ُْغًشُتًإ. زَنُٕ ْاوضُيُ ئُّ ضَِواٍُْ نُغاُْ ئُو دؤضَ بؤضٌ ْاظامن
 و ثٌَ ُْزا ططيٓطًُإ ٔ،ؾهؤَُْسي و ضِيَع خاوٌَْ ًَْى خاووخًَعاًَْو، زَضُٓ ئُوإ

 غُالّ بُضزََت ُْطُُْ ُٖتا زَظُضَ ئُّ خَُيهٌ ٖاتُٓ الَإ، بُختًاضٍ زوو. ضِؤيؿت
 باغٌ و زاًْؿنت يُغُض ظَوٍ ضَِمشاَيُنُ زَضطٍُ يُبُض و نطز غُالًَإ. ْانُٕ

يُ  خؤٍ ُٖتاو. َُضِ بىو زظضاٌْ باغٌ. نطز دُعؿُضقىويٌ بؤ خؤيإ ططؾتُناٌْ
 بىو، تطووغهايٌ ؾىيًََٓو يُ ُٖض. زاٖات تاضيهٌ َُْا و ضِووْانٌ اْسبىو،خع خؤضْؿني

 زَتعاٌْ تًؿهاُْزا بُّ. نُش و نؤيُزا يُّ زَبطٍِ تاضيهٌ غٓطٌ تاوَيُناُْوَ يُ
 زًََٖٓا ضِاًْإ ؾىاُْنإ. خؤياُْوَ ضؤنٌ شيَط ْاوَتُ بُضظاُْيإ ضًا ئُّ ضؤٕ عُؾريَت

يُ  نُثُْهًَهُوَ، بُضؤنٌ زَخعايُ و ُٖض نُغُ س،زَياخنُواْ ضَِمشاآلٕ يُ ثؿت و
 يُ طىضط تطغًـ زَبىو، يُ ًََطُيُنُ ئاطايإ و زَضُقني غُض بًَػتإ زاٖؤَيٌ ضُؾين

غُطىَضِ  و زَْطٌ طىضط يىوضٍَ و ؾىإ زَْطٌ ؾُوَ تاضيهُزا يُّ. يُوثُضِيسا بىو زظ و
 .زَؾهاْس ؾُوٍ غاٌَ
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 ئَُري َُؾُزٍ. بىوئ غىاض و نطزئ بؤ ظئ زوو ًَٖػرتيإ بُياٌْ ْاخنىاضزٌْ يُ زواٍ
 باَسٍ دىوتًاضيَهٌ تىوؾٌ يًَُْى ضِيَسا. بطًَطِيَتُوَ ضاضَويَهإ ضًططزَوَ يُ ٖات يُطَُيُإ

 يُشيَط ْريزا، زووطاٍ بُضزَآلٕ، غُضثاى و تُم تُم ظَويٌ. بىو دىوتهطزٕ خُضيهٌ ٖاتني
 زَزَئ، ًْؿإ يُ ويَُٓنُزا ئُو َُٖىو ظَمحُتُ ظاًُْإ. زَطُضِايُوَ زووض و زَبطٍِ ٖؤطاٌْ

 بُ ضِيَطٍُ زضيَصََإ زا و بىويُٓوَ غىاض. ططت دىوتىطاَإ ويَُٓيُنٌ زابُظئ ْاضاض
 زاضٍ. بىوٕ عُبىوآليٌ تُقٌ يُ تريٍَ ئُواُْ. ضَِمشاٍَ زَغتُيُى طُيؿتًُٓ ُٖتا خؤَإ،

 تاَُظضؤياُْ. ضِانًَؿائ غُضدمٌ و ًْطاض ُْخـ و ويَُٓ بىو، بُ سُواوَ ٔتىضبًَ و تًَطِ و قاَيٌ
يُ  و ُْزَزا زَضَتاٌْ غُطٍُ يُ اليُى. بططئ ويَُٓيُنًـ و وَآلًََو و بؤ ثطغًاض زابُظئ
غىاض  ظاٌْ بُ باف واَإ ُْبىو، خؤف يُطَُيُإ غُض و خىَيهًإ ئاؾطَتإ زيهُف اليُنٌ
. ُْزَبًين ئازًََت بين نُؽ غٌَ يُ ئًَُُ دطُ نًَىَ و ؾار يُّ. ًَنيبًَ بُدًًَإ و بًُٓوَ

 و ًْإ ُْضّ ظؤض ئُويـ. زَنطز يُ زيطاض ثطغًاضٍ ؾُضَْػًًُناُْوَ يَُُضِ ئَُري َُؾُزٍ
 وَخيتَ. بؤ زَنطزٕ خؤياٌْ ُْضييت و زاب باغٌ ئَُرييـ َاّ زَزايُوَ، وَآلٌَ

 يُ َطزووَنُ نؤتَُيًَو زًََٖٓٔ، زَْطبًَصاُْ و تىومشاٍَ ئُو ضؤٕ زََطٍَ، نُغًَهًإ
 بُ دًهٌ زَوضوبُض زَطًَطِٕ، يُ زَوض ضًدًَهٌ ضِايسَنًَؿٔ، يُغُض ضِيعَبُضزيَو و غاظزَنُٕ

 ضَُُضضؤثٌ ُٖواٍ تىومشاَيًـ زَضِاظيَُٓٓوَ، شْإ بُ دًٌ زوو َائ و زازَثؤؾٔ ضَِف
 بُ خؤضِْني و شْاًْـ بُ ؾىيًَٓسا، ـَايُٓناًْ و زَطُضٍَِ ضًدُنُزا بُ زَوضٍ و زَشٌَْ

 ... و وايًؤنضطِئ
 زاآلٌْ. بؤ ضًططز َاؾًَٔ ضِيَطٍُ غُض طُيؿتًُٓ و خىاضٍَ ٖاتًُٓ بُ نًَىَناْسا

بُ  زياض بىو ؾاُٖباؽ دًَسَغيت ضُثٌ يُ ؾاٌْ. زَضنُوت تاظطُ و نىٖطَِْط
. ظايٓسَضِووز غُض اتُغ نىٖطَِْط ئاوٍ و بربٍَِ نًَىَنُ ويػتىويُتٌ وَخيتَ ضًانُوَ،
 يُطٍَُ ضايُنُإ يُ ضايًداُْ و نطز ضانىضؤًُْإ زؤغتإ يُطٍَُ ضًططز، طُيؿتًُٓ
. ببًٓني َُمحىوزٍ ؾُضاَُضظ بؤ ئُوٍَ بؤ باظاضِضُنُ ضىوئ و خىاضزَوَ ئَُري َُؾُزٍ

 يُطٍَُ. خؤيُتٌ ُٖواضَنٍُ يُ ئًَػتُ ثٌَ بسَئ، خُبُضٍ ُْنُوتني ؾطيا ئًَُُ وتًإ
 ْاَُيُنُإ ضُْس. بهُوئ وَضٍَِ و بططئ بُنطٍَ دًَبًَو زواًْىَضِؤ زاْا قُضاضَإ يطاضز
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 خؤَإ! بُ ضُْسَ باضتإ بًٌََ ُْبىو نُؽ. بُ طُضَاويَهسا نطز خؤَإ و زا بُ ثؤغتُ
. غاضزَ ئاوَنُ طىتٌ و ٖات طُضَاوضٌ بُضَُٖيبًَُٓ، نطزَ يؤْطُإ و نطزَوَ ضِووت
 خُضيهٌ طُضَاوضٌ. نطزَوَ بُضَإ و زَضنُوتني دًُنامنإ و بىوَوَ ناٍَ ضَِمشإ ضاوٍ

 و زوونإ ئُّ زيػإ. زَبٌَ ئاَازَ زوو زََصًََط طىتٌ، ئاو بىو يىويٍُ غاظنطزُْوٍَ
 باغٌ زَغتُيُى. بؤ طؿتىيؿتًإ طىيََُٗيدػنت و ئُو خَُيهُ زواْسٌْ ئُو زوونإ
 ئاشٍََ ضَِوَْسإ و زَطُضِيَُٓوَ زَغتبُتاٍَ ضؤزاضَنإ نُ زَنطز، طؤؾتًإ ُٖضظاْبىوٌْ

 يُ ضًططز زَنطز ثًَؿًٓاظيإ زائ، زَوضيإ نُغًَو ضُْس تط يُ زووناًَْهٌ. ْاؾطؤؾٔ
 و ثاضٍَ ثىوٍَ تط ؾىيَُٓناٌْ و ئُغؿُٖإ غاَاْساضَناٌْ. غاظ بهطيَت ًَىاخناُْيُى

. ًًُْ بؤ ضًططز ًَهًإقاظادم و زَنُٕ خُضز نىٖطَِْط تىًًٌََْ يُ زَوضوبُضٍ خؤيإ
 . ؾاضَنُ ؾُضَاْساضٍ بُ طىيٌَ بطُيُْني ئُوإ و زاواٍ ويػت زَنطز يُ ئًَُُ زاوايإ

 نطز، قػَُإ ئاشََيساضيَو يُطٍَُ و ؾىؾت غُض و ضاوَإ بؤ قاوَخاُْنُ، ٖاتًُٓوَ
 ضِطٍُو يُوَ يُ بصوئَ ئاشََيُناٌْ ضِيَطُثًَسإ بُ ثًٌَ بُآلّ ُْبىو، يىوضٍِ بُختًاضٍ

 زَيطىت. يُ غُضزا بىو قُؾكايٌ غىوضٌ زوو تُثًٍُ زَيُوَضِاْس، بُختًاضيًُنإ
 بصويَُٓناٌْ زَضًُٓ ظغتاْاًْـ ضايؿتُض، ًَْعيو يُوَضِطٍُ زَبُيُٓ ٖاويٓإ ضِاُْنَُإ
 ظؤض. بني بُضِيَىَ َاْطًَو زَبٌَ. ؾرياظ يُ ًَْعيو َطاوٍ و زَبًس ،(غًا باؽ)باغُضَِف 

 باؾرتئ وا بىو ئُوإ باوَضٍِ زَنطز، ؾاضغٌ عُؾايُضٍ باغٌ ضَُتُوَسى و بُضِيَع
 ثًَؿرت ثؿتُإ غٌَ ئًَُُ ْا، طىتٌ قُؾكايٌ؟ يُ ئًًٌَ خؤت ثطغٌ يًَِ. عُؾريَتٔ
 خُضيو. بؤ ئُضزَبًٌ زَطُضِيَتُوَ ئًَُُ غُضضاوٍَ. طريغاويُٓوَ يًَطَ ؾرياظ ٖاتىوُْتُ

غُض  #َؤضٍ$ و زَططتُوَ بؤ خَُيو اوَؾٌب ضاخياُْ زَبىو، طُضّ باغُنَُإ بىو
 ئًَُُف. ًَٖؿتني بُدًٌَ و تُواو نطز ضايُنٍُ ؾرياظٍ َُضِزاضٍ. نطز قُضَباَيؼ غُنؤيإ

 ئُوَ بىو يُو قػاُْ ئاَادمُإ. زاَُظضاْس طٍُ#َؤضٍ$ يُطٍَُ قػُ و بامسإ غُضٍ
 غُضزاٌْ باؾسا ًَهٌيُ زَضؾُت بططَ بًَٓني، بُزَغت ٖؤظ و تايُؾُيُ يُو ظؤضتط ظاًْاضٍ

 نُوتُٓ يُنسٍ يُطٍَُ. نطز ثطغًاضَإ ئُواُْ يُغُض ظؤض و نًٌَُ. بهُئ ئُواًْـ
 4500 ًَْعيهٍُ طىتًإ، و زايُوَ يًَهًإ و قاَهئُشَاضزٕ بُ تُغبًَح  َؿتىَطِ،

 و زاب و وَضُ و ُْوَ باغٌ ئُوَ زواٍ #باب زوضنٌ$ َُظٌْ يُ بُضَباٍ. خًَعأْ
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 ْىوغطاوٍَ ئُّ غُضدمٌ. ططتني تُواو ناتٌ ئُوَف ثطغٌ، ظؤضَإ ئُوإ شياٌْ و ُْضيت
 :بسَٕ شيَطَوَ
 
  طىضزاطىٌْ 
 .سُيسَض/ ؾُضيـ/ غىَآلَعُيٌ/ َُوال/ َُغبُح/ َاْسٌَْ 

 بؤضٍ
 .غُيسعُيًىَْس/ ُٖظاضغٌ/ وَْس غُباسٌ/ حمَُُزسادٌ/ بريَوَْس

 عًسيىَْس
 .خىزابُخـ/ قايب/ ئُغُز عُيٌ

 عُيًذاْىَْس
 .بُُّٖٓ/ دىوٕ عُيٌ/ تُُٖاغب/ باضاّ/ عُبسغاَيح/ عُبسوآل/ ُْسَضب

 عُيًىَْس قاغِ
/ عُبسويهُضيِ/ ؾُٖطياض/ َطاز غٍُ/ َُسًعُيٌ/ يىتؿعُيٌ/ غُيس/ ؾا غُضيب
 .ظَيًٓعابسئ/ ئُوحلػًَٔ
 ئاضوَْس.....َؤضٍ
 َطازٍ/ ساتُّ/ غىَآلّ/ غؤغُٕ/ ئُغؿُْسياض/ خُيبُض/ تاٖريٍ/ ؾاباظ/ يىغـ

 باظؾيت َطازٍ/ َطاز/ خسض/ دُعؿُض/ دُعؿُض( طُض غُضيب)غُضيبىَْس. غُضٍَ ظؾيتبا
/ ئازيُٓ/ ْاغط.../ نُضيِ/ حمَُُز/ غًًَُإ..../ نَُُضظيَطِئ..../زووضنٌ باب. خىاضٍَ
/ بابايٌ/ ئُآلويَطزٍ/ عُوآل/ حمَُُز/ بىغام/ خىازاز/ َاٍَ غٌَ.../ نُضيِ/ َطاز/ َطاز
/ ٖاؾِ/ ٖاؾِ/ َُوال/ ؾاْاظ/ ئُؾطاغًاب..../ عُبسوَْس/ ُْقٌ/ ُٖيًًٌ/ عًُاز/ ُْبٌ
 .خىاوَْسٍ/ غازم/ عُغهُض/ تطنٌ حمَُُز/ ؾُضاَُضظ/ ؾُؾًعُيٌ/ باقط

 زَشئ، بُختًاضيسا يًَطَِواضَناٌْ يُ بُؾٌ باظؾت، يُ ْاوضٍُ بُ طؿتًٌ َؤضيًُنإ
 بُختًاضيًُنٌ. ْانُٕ ضؤٍَ ؾىيَُٓف ئُّ ئُواُْ، ُٖواضٍ بُضِووَ و زاض تُواوٍ ئَُُف
 غُباضَت تُْاُْت و ؾاضَظإ ظؤض ئُغتًَطَْاغًسا يُ َؤضيًُنإ: بىو طىتٌ يُوٍَ بابازٍ

ئُو  ئُوٍَ بُ ٖؤيٌ بىو وا زياض بُ قػُناًْاْسا. ُٖيُ باؾًإ ئاطُزاضيٌ نُؾىُٖوا بُ
 ُّب زَتىاٌَْ َُٖىو ٖؤظيَو بُختًاضيًُ، عُؾريَتٌ و ئًٌَ غُضَضِيٌَ ئُوإ بُؾٍُ
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. زَنُٕ ظَمحُت و ططؾت تىوؾٌ ظؤضيإ زيهُ تايُؾُناٌْ و خًٌََ. تًَجُضِيَت زَظُضَزا
. نُغاُْ بىوَ يُغُض ئُّ غىاضَناًْـ ثًتانٌ و خُضز ئاغاناًْؿسا، يُ ؾُضٍِ تُْاُْت
 ضًططز يُ باظاضٍِ. خؤيُوَ ناضوباضٍ ضىو بُ الٍ ُٖضنُغُ و باغاُْزا ئُّ بُ زواٍ
. زاًْؿتني يُوٍَ و خىاضز ًْىَضِؤَإ ْاٌْ ئًَُُف. زَنطِٕ ؤيإخ دًىبُضطٌ و نُيىثٍُ

 و قػُظإ بابازٍ، تايُؾٍُ ئًًَداٌْ يُ طُوضَ ثًاواٌْ يُنٌَ دُٖاْطريٍ ئاغاَىوغاٍ
سُظ  َُٖىو خاُْنإ ُٖض وَى ثًَهطز، زَغيت باؽ قػُ و. بىو ئاناضدىإ ضِاويَصخؤف و

. بٌَ ضاضَٕ و ُٖشاض  بُختًاضيًُنإ نُ ثًَهطز زَغيت ئُويـ ْانُٕ، يُنسٍ بُ ضاضٍَ
 ناضوباضٍ يُطٍَُ ًَُٖؿُ ٖؤظَنإ غُضؤى. بُضشَوَْسخىاظ بىوٕ و ظؤضزاض ئاغانإ
 وَى ٖؤظَنُ نطزووَ سُظيإ و ًْؿإ زاوَ خؤيإ ْاضِاظيبىوٌْ عُؾريَتُنإ بؤ ئاوَزاٌْ

و  خعّ و ٖاوْاو تًاضبُخ تُميىوض وَى نُغًَهٌ يُطٍَُ يُوٍَ ؾُضَُظاضٕ. مبًًََٓتُوَ خؤٍ
 ًَْىاٌْ زيهُ غُضئًًَُناٌْ يُطٍَُ بىو زاياض وا. زَبٔ تًَهٍَُ خُضاخ ظؤض. يُنٔ نُغٌ
 يُنُيُنٌ َُٖىو. ْني بٌَ بُف ططؾتاُْ يُّ و زاخطا نؤََُيطٍُ زاميُ. ُْبٌَ خؤف

تُبا  و نؤى وا ًًُْ قُت زَضَنًسا ًَٖطؾٌ يُ َُٖبُض بُآلّ تًَسايُ، نَُىنىضٍِ بضىوى
 ثُالَاضٍ يُ زشٍ و زًَََينَ خؤٍ وَنى ُٖيُ يُ ًَْىاًْاْسا ْاخؤؾًًٍُ ئُو ًَْىإ. ُْبٔ
نُ  يُ َاَيًؿسا. ضُؾُٓيُ بُّ ُٖض يًَُْى عُؾريَتًؿسا ئَُُ. ضِازَوَغنت خؤيإ زشٍ

 داضيـ ظؤض و غُض َُٖيسَزا زشايُتًٌ ئًًَُنُيُ، ئابىوضيٌ يُنٍُ يُ بضىونرتئ يُنًَو
 ثؿيت و زَنُٕ زَغتبُيُنٌ َُٖىو َاَيسا ثُالَاضٍ يُ َُٖبُض، بُآلّ ئُوثُضٍِ زَطاتُ
ُٖض  َٓساَيًؿسا يُ بُضاْبُض بُآلّ ضِوو زَزا، ْاخؤؾٌ يًَُْى َٓساَيًؿسا. بُض ْازَٕ يُنسٍ

 باقٌ بؤ ئَُُف ُٖيُ، َٓساٍَ زشايُتًٌ زا#تُف$يًَُْى  ُٖضوَٖا. دؤضَٕ بُّ
 ئاغاَىوغا ُٖض ئُو.... ؾًَىَيُ و ُٖض بُّ ؾسايًَُْى تايُؾُ. يُى زَططٕ َٓساَيُناتٔ
يُ  دُعؿُضقىويٌ يُطٍَُ. بابازيًُ َٓساَيٌ يُ تُف، دُٖاْطريٍ يُ َٓساَيٌ دُٖاْطريَ،

. ُٖبٌَ ْانؤنًؿٌ ضَِْطُ. بابازيًُ تايُؾٍُ َٓساَيٌ تُف، ؾُضاَُضظٍ َٓساَيٌ و بُضَ
بُ  #دُيًٌ$ َٓساَيٌ تٌَُٖيُُ بُض بهُويَتُ #َٓساٍَ$ بؤ منىوُْ ٖات و خؤ ئُطُض

 ظؤضتط زاْا خإ َىوغا  يُطٍَُ قُضاضَإ. زَخُٕ ثؿتطىٍَ ْاوَخؤيًُنإ نًَؿُ خًَطايٌ
 بؤ الٍ ضىمنإ. بىو شْإ ْؤضٍَ بؤ طُضَاوَنُ، ضىوئ و ُٖغتائ. ببًٓني يُنسٍ

 . بُ طُضَاويَهسا خؤ بهُئ بؤ ئُوٍَ بُياٌْ بؤ غبٍُ ضِاططت َُمحىوزٍ ؾُضاَُضظٍ
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 ناضوباضٍ قػُ و خُضيهٌ زيطاض يُطٍَُ ثؿىو، ضِؤشٍ نطزَ ضِؤشََإ ئُو ًْىَضِؤٍزوا 
 بُ خىيَٓسٕ زضيَصَ يُغُض نؤََُيٓاغٌ زَزاّ ٖاٌْ نطزّ، تاضيـ ظؤضٍ. بىوئ خؤَإ

 تاضيهٌ وضزَ وضزَ. بىوٕ ؾُضَْػٌ بُ ظَاٌْ َُٖيبُت ْاو ًَٖٓا، باف نتًَيب ظؤضٍ. بسَّ
 تاوَيٌ نضاٌْ و شٕ. وَزَض زَنُوتٔ خًَىَتإ و تاوٍَ ووْانٌضِ ئاطط و و زَنطزَوَ باَيٌ

. نىٖطَِْط بؤ الٍ زازَطُضِإ. نطزبىو باض ًَٖػرتإ يُ ضُيُْطًإ و َُؾهؤيُ ئُوالتط
 ئُسىاَيجطغًُإ و غُالّ. زَضىوٕ و زَٖاتٔ ظيُوَ زَيًٓط ثاتؤَيٌ و بُ ضؤخُ بُختًاضٍ

 ثطغٌ، شاْساضَُنامنإ يُ. عُغهُضٍ طٍُثاغ طُيؿتًُٓ بُ ثًاغُنطزٕ. نطزٕ يُطٍَُ
 ؾُضَْػايًًُنإ وايُ بطِياض. ُْبىو ًٖضًإ ُٖواَيٌ ئُوإ ُْٖاتىوٕ؟ ؾُضَْػايًًُنإ

 ئُويـ نطز، ئاظازَإ دُيًًٌ غُضزاًَْهٌ يُ طُضِاُْوَزا. بهؤَئ زووَّ زاآلٌْ
. ضِؤيؿتني و نطز خىاساؾًعميإ بىو، ثُضوَْسَيُى و زؤغًُ ضِيَهىثًَهٌ غُضطُضٌَ

 بُ طُضٌَ ظؤض و ٖات تىومشإ ئاو ئًساضٍَ ناضَُْسٍ ؾُضاَُضظٍ، ئُغهُْسَضٍ
زَنات  دًَبُدًٌَ بُ ضاوإ و بُغُض غُض ُٖبٌَ ناضيَهُإ ُٖض وَخيتَ نطزئ، خىَيهٌ

 .نطز غىثامسإ
 بريٍ زيطاض ْاظامن. وٕ بىوئ خُياَيُوَ بُغُض نىيَتٍُ و ُٖض نُغُ و نطز ؾًَىَإ

 زَنطزَوَ بريّ. زَنطز الْهُّ ئُْسيَؿُزا و ٖعض يُ طًَصاوٍ َٔ بُآلّ نطزَوَ،زَ يُضٌ
 ضِووٍ يُطَُيِ شيإ ْاظامن ُٖبٌَ؟ زَضؾُتًَهِ بًًٌََ زَطات، بُ نىٍَ َٔ زاٖاتىوٍ ئاخؤّ
غُيىاًْسا يُ  بُ شيَط نطزووَ خؤّ َٔ ئُو نؤََُيٓاغًًٍُ تاَيرت؟ و تؿت يإ زَبٌَ خؤف
. زيهُ ًٖضٌ و خؤؾطيىزاُْ ُٖض يإ زَبٌَ بُٖطَيُنٌ ؤ َٔب ظاْػتًًُوَ بابُت

 قُتًؼ طىَاْسا ضِيًَاٌْ يُغٌَ. ْازياضَ ضاضَْىوغِ يُ بُضزََسا ًًُْ، ؾًَططُيُنًؿِ
 ظاْػيت نؤََُيٓاغًٌ يُنًإ خؤًْؿاْساُْ، بؤ تًُْا نؤََُيٓاغًُإ ضِيَطُيُنٌ. َاوئ

يُ . بهُئ تًَهُآلو ئُو غًًَُ اُْوٍَزَمش. خؤَاْسوونطزُْ زيًًَُُ و ئُويسيهُؾًإ و
 شيامنإ و وَضبططئ ثاضَيُى و بهُئ ضِاظٍ ئًساضَ ضِاغجاضزَيًُوَ نؤََُيٓاغًٌ ضِيَطٍُ

 نؤََُيٓاؽ يًَتؤشاٌْ و ٖعضظاْإ ظاْػتًًُوَ نؤََُيٓاغًٌ يُ ضِيَطٍُ. بهُئ زابني
 زَيطىت، ضَُْسنا ٖاوضِيًَُنٌ و خؤَاُْ بُؾٌ ضََُِنًـ و زيٌَُ بهُئ، َُضظَّ

 خُوَإ ئًَُُف. زَنطز بُ نُغًَو بًَعووٍ ضًططز و زاٖات تاضيو #شيآْاغًًُ ئُوَ$
ضىاض  يُّ. زايضًَُناْسئ ضاخياُْ زَضِابٍُ ضاوَإ ضىو بىوَ خُو تاظَ. زَٖات
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 دُٖاْطريٍ خاٌْ َىوغا. َُٖيسايُوَ زَضِابٍُ ضايضٌ خطِضَِخطِضَِوَ بُ زَّ زيىاضيًُزا
 تُخيت ضايضٌ. غُوٍَ ئًَُُ يُ الٍ بىو ْاضاض ئُويـ و ؾُوزضَْط. ٖاتُ شووضٍَ

 .زَ ئاًََع ططت َُٖىوَاٌْ بًَسَْطٌ و بؤ نطزَوَ غُؾُضٍ
 

  ي جؤزةردان05 هةيين
نؤ  خؤَإ. ٖات وَخُبُض زيطاضيـ يُخُو ُٖغتاّ، ًْى و ثًَٓر زََصًََط بُياٌْ

 ظوو بُياٌْ زيت خىاَطازَإ ٔبهطِي دطُضَ ضىوئ. خىاضز بُياًُْإ ْاٌْ و نطزَوَ
 بُ ضاويإ دُعؿُضقىويٌ يُطٍَُ وايُ قُوٍ طىتٌ خىاَطاز. ٖاتبىو دُعؿُضقىويٌ يُطٍَُ

 بىوَتُوَ نىضت ئًَالت يُغُض ئاغانإ زَغيت يُو ضِؤشَوَ. بهُوٍَ زازوَف #تًُػاض$
 ثالٍُْ وئُ بُ ثًٌَ. زاَُظضاوَ ًْعاٌَ ؾُضَاْساضيَهٌ ئًَطإ ٖؤظَناٌْ يُ بؤ ُٖض يُى

 و ئًَطاُْ ئُضتُؾٌ ثاؾُنُوتٌ ًَٖعيَهٌ عُؾايُض بىو وا زياض نطاوَ، ئاَازَ ثًَؿرت
 بُختًاضيًُنٌ. بؤ زاْاوٕ ضُنساضيإ ؾُضَاْسٍَ ُٖض بؤيُ. زَنطيَت يُغُض سًػابٌ
 بُ خىيَٓسا زَغتًإ و ُٖيُ زوشَٓايُتٌ باَسيسا و بابازٍ ٖؤظٍ يُ بُيين: طىتٌ بابازٍ
 نُؽ اليُى ًٖض يُ ُٖض بؤيُ تًٓىوٕ، يُنسٍ غُضٍ بُ خىيَين ال ُٖض زوو ضىوَ،
 يُّ دُعؿُضقىويًـ. زَقطتًَٓٔ ضىاض ثُيٌ ببعيَىٍَ ثٍُ ُٖض نُؽ. ئاَىووض بسات ْاويَطٍ

. باَسيًُوَ َىَيهٌ ْاوَتُ ثًٌَ زازوَف تًُػاض بُ ثؿتًىاًٌْ، بُآلّ زووض ًًُْ نًَؿُيُ
 باَسٍ، غُيؿىآلٍ زا1340 يُ غاَيٌ بازٍبا ٖؤظٍ َرينائس يُ تُؾٌ خسضٍ بُضٍَ

 و خىيًََٓهُ ئَُُف و زَنىشٕ و ُٖواضزا نؤض يُ ناتٌ يُ ضاَيُٓاض، باَسٍ ٖؤظٍ غُضؤى
 باَسيًُنإ الٍ زَضًَتُ دُعؿُضقىويٌ بًَت ُٖضضؤًَْو. زَنُُْوَ خؤيإ تؤَيٍُ باَسٍ
 .بُضٌ زَبٌَ بعاْني زَضني ئًَُُف

 نًهٌ نطز ضِاظميإ متُٕ 70 بُ متُُْوَ 150 يُ تاُٖ و ثُيسا نطز دًَبُؾطِيَهُإ
 و ضِيَطُ. ؾُضاَُضظٍ الٍ بطُيًَُْتُ بُو نُيىثُيُوَ زيطاض و َٔ عُضظٍ، طُيؿتُ وؾرت
 بىو، يُنػُإ ضِيَطٍُ ئَُُ. ضىو بىو ُْعًُتسا بُ ضُقٌ ؾؤؾًَط نانٌ بؤيُ ُْبىو بإ

 ثًًَسا وَآل ئُآل و ُ ُٖظاضب دًَبُنُف نطزبىو، تُختًإ بًٌََ و بُ ثاض خَُيهُنُ
 زَضَاٌْ و زَوا. يًََُٗيطريابىو سُمجاٌْ ززاٌْ شاٌْ يُبُض ؾؤؾًَط نانٌ. تًَسَثُضٍِ

 نىٖطَِْطسا بُ ضِووباضٍ و زيتُوَ تًُػاضَإ َاؾًَين ؾُقًٌَ ُْؾهاْس، شاٌْ ئًَُُف
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 ضظ بىو،ؾُضاَُ َىَيهٌ طهُ بريطإ، ضؤٌَ طُيؿتًُٓ زََصًََط زوو يُ ثاف و تًَجُضِئ
 #بريَطىٕ$ بُ بُ طؿيت ْاوضُيُ ئُّ. زاططت يُ دًَبُنُ باضوبَُٓإ نًَىَنُ يُ زاويَين

 زَضًَتُ غؤٕ ضِيَطُيُ ئُّ َؿىوضٍ ئُطُض. َيُ#ضٓاض$ ؾُضاَُضظ خًَىَتٌ ْاوٍ بُ و
 و باَسيًُنإ بؤ ًَْى ئًَُُ ٖاتين. َاَيًًُ غٌ ؾُٖطياضٍ، نُ ئاوايًًُنٌ طىْسٍ

ُٖض  بُختًاضيًُنإ. ٖات نؤتايٌ ئًَُُ بُ ظياٌْ زازوَف تًُػاض ُْابٌد تُؾطيؿًَٗٓاٌْ
 ٖاتبىو بُياٌْ تًُػاض. ضىوَوَ يُ بري ئًَُُيإ نُوت بُ تًُػاض ضاويإ ئُوَْسٍَ

 يُ قُضار نطزبىو ظئ ئُغجًإ باَسيًُنإ. بطُضِيَتُوَ ًْىَضِؤ بؤ ْاٌْ ثًَسابىوٕ قُويٌ
. خؤيإ ُٖواضطٍُ بؤ بًبُٕ بُ غىاضٍ و طُضِيَتُوَب تًُػاض بىوٕ ضاوَضٍَِ ضِيَطُنُ
 بؤ ؾىييَن تًََُٗيبىوئ باغهُ و باغو ْاضاض بُضبىو، يُ َُٖباُْ زَغتُإ ئًَُُف

بُ  ضُْس نُغًَو. ْانُوٍَ ًَْىنُإ غُط يُ تطغٌ يًَطَ بىو خؤف بُوَ زَيُإ. َُبُغت
 زَتطىت ؾُضاَُضظيـ. ػاض بىوٕتًُ دُْابٌ ضاوَضِيٌَ و زَضِواٌْ يُ ضِيَطُنُيإ زووضبني
 بُ طُضَىطىضٍِ َُٖيبُت. زَضزَنطز ؾُضَاٌْ ئَُط و ُْزَزا و ُٖزاٍ ْاوَتُوَ داوٍ

 بىوٕ تايبُت ضازضَنإ يُ زاُْ ؾُف. نطزئ ضَِمشاآلٌْ بُضِيٌَ و نطز يُ ئًَُُ ثًَؿىاظٍ
 بابٌ ئ،زاًْؿتبىو يُ تاوَيُنُزا. ُْبىو بُزَوضَوَ ئُو زضاوغًٌَ ؾُضاَُضظخإ، بُ

 و ئاظا طىيَعٍ وَى ثتُو، و غار تَُُٕ، غاٍَ غُز ثريًَََطزيَهٌ. وَشووضنُوت ؾُضاَُضظ
 يُ الَإ نطزئ و بُخًَطٖاتين ظؤض. ُْبىوَ بُ غٌَ زووٍ ًَٖؿتا زاضبُضِوو، ططيٌَ

 ُْدُف ئاضاغتٍُ خؤيإ ؾهايُتٌ داضٍَ بؤ الَإ ٖاتٔ باَسٍ بُختًاضيطُيٌ. زاًْؿت
. تطؾُ ُْزَطىت خؤٍ بُ زؤيٌ نُؽ و زَثًَىا خؤٍ بُ ضِبٍُ و ض نُغُُٖ. زَنطز خإ

 بتىاٌَْ دُعؿُضقىويٌ بؤ زَبٌَ يُوٍَ ْاضِاظٍ و بىوٕ يُغُض زظٍ ؾهايُتُنإ ظؤضيٍُٓ
ئًَُُ  ضِووبُضِووٍ تُواو نًَىَظَضز. زَنطزٕ بًَسَْطٌ بُ ظؤضٍ خاًْـ ُْدـ ئًَطَ؟ بًَتُ
 و باَسٍ ًَْىإ نُوتىوَتُ ضِووباضَ ئُّ. زَٖات ضٍَِخى يُ زاويَُٓوَ بريطىٕ ضؤٌَ. بىو

 و ظؤضَ قاظادمٌ. زايططتىوَ طىيَين زٍََُ، وَى نًَىَنُ غُضتاغُضٍ. بًَٗساضوَْسَوَ
 زايسَتُقًَٓٔ، بُ ًًََُٖى و زَططٕ طىيَين طُضز و طىَيٌ يُ ثايعزا. يٌَ زَططٕ نُتريٍَ
 يُى زََصًََط ُٖتا ُْنطزَ، يُ ضاوٍ زووضبًين ؾُضاَُضظ. زَيؿطؤؾٔ بُ زوو متُٕ نًًؤٍ
 ُْدُف خإ. ضىوٕ ثريٍ و بُضَ و نطز خًَعَضَيإ خَُيو و زَضنُوت تًُػاض دُْابٌ
 بىو بُوَز ثًاويَهٌ. ويَُٓزَئ ًَُُٖتٌ و ُْدىوَئًَ خؤَإ يُ ؾىييَن نطزئ، ساَيًٌ
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 خؤٍ ُ دًٌَي ضازضَنُ ًَْى ٖاتُ تًُػاض وَخيتَ. زاُْخػتبىو غُضٍ نُغًَو يُنٔ ًٖض
. يٌَ ُْططئ ضِيَعٍ ؾاض خَُيهٌ بُ زابٌ ئًَُُف بىو سُويٌ تُْاُْت. ُْنطز دىوَيٍُ

بؤ  ؾُضاَُضظخإ و ضِاظاْسَوَ وخىاًْإ غؿطَ. يُ تُنسا بىو غتىاًَْهٌ و دُعؿُضقىويٌ
 نؿًُؿجآلو بىو ًْىَضِؤ خىاضزٌْ. طًَطِا يُطٌُْ و ئاؾتاوَ ثايُبُضظ ًَىاٌْ يُ ضِيَعططتٔ

ُْدُف . طىٍَ و بُ ؾًىت ضِاظاوَ تطؾٌ زؤٍ بُضر، نُبابٌ و َؤغُضَثؿت طؤؾيت ٍَُيُط
 يُطٍَُ. زيهُ يُويًَُ نُغًَهٌ وايُٓزَظاٌْ و ضِازَطُيؿت بُ ئًَُُ بُضزَواّ خاًْـ
 طُضَنٌ. بىو ئًَالتًًُنإ يُغُض باغُنَُإ تُوَضٍَ قػُ، طُضَُ نُوتًُٓ تًُػاض

بُ َُضِ و  ظؤض نُ ظياًَْهٌ نطز زضِْسَّ ئاشََيٌ باغٌ. ضؤُْ َٔ بري و ضِاٍ بعاٌَْ بىو
 بُ بٌَ. غىات ئُوخَُيهُ َؿىوضيَهٌ يٌَ نطز زاواّ. زَطُيًَُْت ئُو خَُيهُ َاآلتٌ
. بسات تؿُْط 5 يُ تايُؾُنإ ُٖضيُى بُ بطِياضٍ زا يٌَ بهات زوويٌ و يُى ئُوٍَ

 يُ خؤؾًإ. بهُٕ يُطٍَُ ٕوايا ضانٍُ ُْزَضىو بؤ ئُوَ ؾهًإ قُت بُختًاضيًُنإ
 خؤيإ خؤؾشاَيٌ ُْياْتىاٌْ دُعؿُضقىويٌ و ؾُضاَُضظ. طري ُْزَبىو بُ عُضظَوَ ثًًَإ

 بامن و ضِيَطُ باغٌ. نطزّ غىثاغًإ بطؤ و ضاو و بُ بعَ تًُػاضَوَ ضاوٍ بُ بُض بؿاضُْوَ
 يٌَ ُْنطزَوَ ُٖض بريٍ. ضِيَطُ بىو خطابٌ َُبُغتِ تًُْا ُْبىو تايبُمت ضِايُنٌ نطز،
 بؤ زازابىوٕ، ؾريٍ تًُػاض بُ نىضتٌ. بهات بؤ خؤف ضِيَطُنُيإ زًََْطّ( ططيسيَط) طىتٌ

 ثُضزَوَ يُ ثؿت غًاغُتًَو ض ْاظامن ئًرت. نطزَوَ يًَُْى ئًٌَ خؤٍ دًٌَ بُ نىضزيًُنٍُ
 اًَْوضِيَعيًَٓ وَى ُْدُف خإ. بىو تُواو بُختًاضيًُنإ بُ قاظادمٌ بٌَ ُٖضضؤًَْو بىو،

يُ  داضْاداضيَو. زازوَف بؤ تًُػاض ؾُضاَُضظيـ َٔ، بُضزٌََ زَْا طؤؾيت خًَطاخًَطا
. زَنطزٕ بًَسَْطًإ خًَطا زَغتُيُى بُآلّ زَبىو، ثُيسا ُٖضا و زَْط زَضَوَ

تؤَيُغُْسُْوَ  بُ تَُاٍ. ُْزَنطز دُعؿُضقىويٌ بُ ضاضٍَ سُظيإ بىوٕ، باَسيًُنإ
ُٖض  دُعؿُضقىويٌ ُْزَبىو يُ ضِاغتًسا. خؤضِايًُ ؤضِاْاًَْهٌخ َُٖىو زََاْعاٌْ بىوٕ،

 وَى نُغًَهٌ ئُطُض تُْاُْت. بضًَت و بًَت باَسيًُناُْوَ ضاوٍ بُ بُض وا بُ غازَيٌ
خؤ . ْاضًَتُوَ يُ بري بُ ئاغاٌْ ُٖضوا و خىيَُٓ َُغُيٍُ ئُوَ. يُطَُيسا بًَت زازوَؾٌ

. بططيَت ططِناُْ بُض بُّ ْاتىاٌَْ تًُػاض ػتًَينَب بًًََػُ عُؾريَتُنُ ضِقٌ ئاططٍ ئُطُض
 َُٖيبُت. و ظيطَى ظيت بُآلّ بىو، ظؤض ئاضاّ زَنطز، ثاضيَع ظؤضٍ دُعؿُضقىويٌ

 ضُنٌ يُوَ زَضىو ُٖبىو، ثًَهطاٌْ  تطغٌ بُآلّ زاًُْْؿتبىو، ُْياضٍ ضِووبُضوويٌ
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زوو  بىو، زازوَؾسا و َٔ ٕيُ ًَْىا ْاخنىاضزْسا يُ ناتٌ. ُٖبٌَ يًَُْى ئًَالتٌ ْاياغايٌ
. نطز َاَيئاوايًإ و طريُْبىوٕ ْاخنىاضزٕ زواٍ. غُضٍ بىوٕ يُ ثؿت بُختًاضيًـ نُغٌ

 ضَِظاَُْسٍ بُ ًْؿاٍُْ دُعؿُضقىويٌ طىيًَُوَ، بٔ ضىوَ بُضِيَهطزٕ وَخيت ُْدُف خإ
بُ  طِ بىوث زَيٌ يٌَ بىو ضاوّ زابٌَ، قُويٌ وا زياض بىو بؤ زَيُقاْس، غُضٍ خًَطاخًَطا

 بٓاواٌْ و بٓر بضُُ نطز سُظّ. ُٖغتًاضَ ظؤض. نطزَوَ وؾو ضاوٍ زَغتُغطَِنٍُ
 ثًاوٍَ ئُّ ضُؾُٓ بُّ وا طىت بُ دُعؿُضقىويٌ ضٌ ُْدُف خإ بعامن َُغُيُنُوَ،

 غىاضٍ غتىاًْإ و دُعؿُضقىويٌ و زازوَف بُ سىضَُتُوَ بُختًاضيًُنإ. ُٖشاْس
 يُ باتٌ ضِاغت نطزَوَ يٌَ َػتًإ زَغتُيُى و ُوتن وَضٍَِ َاؾًَٔ. نطز َاؾًَٔ

 قُوٍ. بىوٕ خؤيإ باغٌ و ططؾت سُيهطزٌْ خُضيهٌ زاًْؿنت بُختًاضيطٍُ. بُضِيَهطزٕ
 ُْزَزا غاظنطزٌْ ئًعٌْ زيهُف نُغًَهٌ بهات، زضوغت ضاوَخاْىويُى وا بىو نُغًَو

 زَيىيػت ُْدُف خإ. تبها قىضِاوٍ ثًَُُضَِ َٓسا يُ ظَوٍ نُؽ ضِيَطُ ْازَّ زَيطىت
 ٖامتُ يُ خًَىَتُنُ و نُوت وَشإ غُضّ بىو بُ طىضَِ و ُٖضا، غات، بُ اليُنسا نًَؿُنُ

 تُثؤَيهُنُوَ ئُو زيىٍ ضىويُٓ. بىو يُ زَضٍَ ؾُضاَُضظ. َٓسا بُ زواٍ زيطاضيـ. زَضٍَ
 ًَسَْطب َُٖىويإ نطز زَّ ضايإ خًَىَتًَو، الَإ زا و زيهُ َاَيًَهٌ طُيؿتًُٓ و

يًَىَ  غطيىٍَ ًٖض نُؽ زازًَْؿٔ، بُ بًَسَْطٌ يُ دًًَُى بُختًاضيًُنإ وَخيتَ. بىوٕ
 يُوٍَ ًَٖٓا بُضَِِيُزا بُو زَغتًَهِ. يٌَ َُٖيططت ويَُٓيُنِ بىو يُوٍَ الْهُيُى. ْايات

 ًٓططىَي و بُ بُٕ تًَطَِنإ. ضٓسضابىوٕ ظؤضدىإ. دُواَيسا و تًَطِ و بُغُض تىضبًَٔ زابىويإ
 نىضتاٌْ و يُظئ بُو ثُتُ َايٓسا بُغُض ًَٖػرت و زَياْسَٕ وَخيتَ ضِاظابىوُْوَ،
 يُ ضِيَطٍُ بؤ ئُوٍَ نطاوَ، قاَيًضٔ تىضبًَُٓنإ يًَىاضٍ. زَنُٕ قاميٌ و َُٖيسَبُغنت

 و ضِازَططٍَ تىضبًَُٓنُ يًَىاضٍ نؤبُ وَى ئَُُف. ُْزضٍَِ َُٖيَُىوتسا ظوو و غُخت
يُ . بُختًاضيًُناُْ ناضٍ غُضيُبُضٍ نط و زَغتهطزاُْف ئُّ. َبُخؿٌَثٌَ ز دىاًًْؿٌ

 بُ دىاٌْ خًَىَتُناًْإ زَوضوبُضٍ. يٌَ وَضزَططٕ نَُيهٌ نؤضباضزا و نؤض ناتٌ
 زازَٖات بىو تاضيو خُضيو. وابىو زيىاضيَو ضَِمشاَيُنإ وَى بؤ ئَُُف. نطزبىو بُضزضٔ

 يُ خًَىَتٌ. زَنُيُٓوَ غُضزاًْإ يهُز داضيَهٌ ثٌَ زإ قُوملإ نُ ُٖغتائ،
 بُؾطَناٌْ غُضَاٍ ظضيإ. زَنطز ؾًَٓهٌ بىو ُٖوا خُضيو زَبىويُٓوَ، ًَْعيو ؾُضاَُضظ

يُ  و ضِاخػت ؾُضِؾًَهُإ ضَِمشاَيُنُ زَضطٍُ يُ زَّ. زَثصاْس يُ ضِووَإ نًَىَظَضزٍ
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 ُٖغتًَهٌ و ُٖيُ دىاٌْ زميًَُْهٌ ئاوض يُ زَوضٍ زاًْؿنت. نطزَوَ ئاوضَإ قىَيهُنُزا
 ضَِوَيُى ظيُٓوَ بٌَ بُغُض ئُغجًَهٌ باَسٍ بُختًاضيًُنٌ. زَبُخؿٌَ بُ َطؤظ تايبُت
 خىيًَإ و ئاو بؤ ئُوٍَ خًَىَتُنإ الٍ بؤ زَيًَٗٓاُْوَ. زابىو خؤٍ وَثًَـ ئُغجٌ
 َُيُوََُدم و بُ غُتٌَ شْاًْـ. ضِازَزا بًَطَزؤف و بُضَ ضِاُْنُيإ ؾىاُْناًْـ. بساتٌَ

 و باَيٌ بٔ زَخػتُ َُضَِناٌْ غُضٍ زووإ زووإ ؾىاًَْهًـ. بىوٕ َُضِزؤؾني ئاَازٍَ
 زَبىو تاضيهرت ُٖوا. ططتبىو بُضغُيُنٍُ الٍ نُغًَهًـ ضُْس. يٌَ زَبطِئ ضطنٍُ
 تاضيهٌ. ضايًدىاضزُْوَ بىوئ خُضيهٌ. زابىو ثىوضََإ نىضهاوض يُ زَوضٍ ئًَُُف

 ضطنُيُنسا يُ ُٖض. بُخؿًبىو بُ ضَِمشاَيُنإ دىاٌْ زميًَُْهٌ ئاوض بًًََػٍُ و ؾُو
 ُٖض زَْطٌ اليُنُوَ يُ َُٖىو. زَضزَخػت ثًاويَهٌ يإ شٕ ضِوخػاضٍ ئاوضَنُ ؾؤقٌ

 و ئُو خَُيهُ ُٖضاٍ و طىضَِ يُطٍَُ زَٖات، بىو ظَْطىَيُ و ظَْط و ؾىإ ؾًهٍُ
 قًت زاًْؿتبىو،  يُ غُضٍ وزاخػتبى نُثُْهُنٍُ خؤٍ بُ زابٌ ئُويـ. ُْدُف خإ

يُو  غُزَيُى ًَْعيهٍُ ئُو ثًاوَ. زياض بىو غجًًُنٍُ مسًًََُ قُيف زووضَوَ يُ و َرياُْ،
 غُيىغُؾُ بٌَ شيٓطُ يُو دىاًٌْ و ثانٌ ضِاغيت،. شياوَ خاويَُٓزا و ثاى غطووؾتُ
 بَُٓاَيٍُيُ . ًَٖٓابىو شًَْهٌ تًُْا تَُُُْيسا غاَيُ ئُو غُز يُ َاوٍَ. وَضططتبىو

 .َاوَتُوَ ضىاض نض نىضِ و ثًَٓر باَسيطٍُ، تايبًٌ
 طىت، يىوضٍِ طؤضاًًُْنٌ ثريًَََطزيَو ْاخنىاضزٕ زواٍ. ثٌَ زائ بُضبُغًًًََإ ؾًَى
 .خُوتني و نطز ظَبتُإ

 
  جؤزةردان ي06 شةمة
 زَغتىوضٍ و زَٖات زَْطٌ بُضزَواّ بىوَوَ، خُبُضّ ُْدُف خإ بُ زَْطٌ بُياٌْ

زَّ و  و ضاو و زَغت ؾىؾتين خُضيهٌ زيطاض. زَٖات َُؾهُشَْسٕ زَْطٌ. ازَز
 تانى َاّ َُستُ و نؤ نطزَوَ دًَىباُْنُّ و زَضثُضِيِ يُ دًَطُ طىضدًَو. بىو ززاٌْ
بُ  و نطز ُْدُف خإ يُ غُالَِ بىو، زيطاضَوَ بُ زَغت ئاؾتاوَ. بطاتٌَ ئاؾتاوَّ ْؤضَ

بُضات يُ َُٖىو . بًَٓٔ بؤ َٔ زيهُ ئاؾتاوَيُنٌ ازَغتىضٍ ز زاَُوَ، وَآلٌَ طُضٌَ
 يُ ًٖض زيبىوّ دُعؿُضقىويٌ يُ َاَيٌ مجىدىَيٍُ ئُو. زَضىو و زَٖات ظياتط نُؽ

 تًَهطِا. نَُرتَ بًَُٓوبُضَؾًإ ْني، زاضا و زَوَيَُُْس ئُوَْسَ ئَُاُْ. َُْسيىوَ دًًَُى
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 ثريًَََطزَنٍُ و ضِؤيؿت خإ ُْدُف. خىاضز ضِؤُْنُضَوَ و بُ َاغت بُياًُْإ ْاٌْ
 ياززاؾتُنٍُ زَؾتُضٍ. زَبات بؤ َُٖىو ؾتًَو زَغت. بؤ الَإ ٖاتُوَ ؾُوٍَ

 ُٖض ثًٌَ ُْخىيَٓسَواض بىو، نطزَوَ، تاقًِ. زَنات َىتاآلٍ وا زياضَ وَضططمت، يُزَغت
 وَى ُوئ يُ الٍ َاٍَ ضِيَهىثًَهًٌ و تًَهَُيٌ بعامن ويػتِ. زَضبًَينَ غُضيُ ناضإ خؤؾُ

 بجطغُ، طىتٌ. زيطاض نطز يُطٍَُ قػُّ َُبُغتُ بؤ ئُو. ُٖيُ تاضيؿًَهٌ ض نُؽ و خعّ
 نطز ئاَاشٍَ زيطاض. يُ ثطغًاضنطزٕ ًَِ ْا. بىوٕ يُوٍَ ئُواٌْ زيهُف و ؾُضاَُضظ

 بٓىوغِ، ًٌََٖ يُغُض يُى بُ تَُا بىوّ. بُ ْىوغًُٓوَ نطز زَغيت بُ ًَُٖين ُْخيتَ
 ض ؾًَط بىوّ، يُو غُؾُضَزا. زَبٌَ ضؤٕ ْىوغًُٓنٍُ زَغتىوضٍ نطزّ ؾًَطٍ زيطاض بُآلّ

 ًْؿاٍُْ. = شُْ ًْؿاٍُْ 0. زازًََْٔ بؤ شٕ ًْؿاُْيُى ض بؤ ثًاو، ًْؿاُْيُى
 .َٓساَيُ ًْؿاٍُْ ^. ثًاوَ ًْؿاٍُْ >. ظََاوَْسَ

 
يُ  ُٖض يُى بُ زَوضٍَ وا باؾُ: زيطاضطىتٌ. بىوَُوَ ًْؿاُْنإ يُ ْىوغًين

 ؾطَ ناضيَهٌ ئَُُف. ضَِمشاٍَ 5 بىو بُ زابُؾهطزُْف ئُّ. زابًٓنَي خاٍَ مشاَيُناْساضَِ
 تٌَُُْ و غاٍَ ناضََإ بُّ. بُ زواوَيُ ئُظَىوًَْهٌ ُٖض زشواضيًُى. زشواض بىو

 . نطز زياضٍ نُغُناًْؿُإ
 ئًرت زَبٌَ، تُواو بُياٌْ سُوتٌ زََصًََط ُٖتا ئًاَلتٌ ناض و ئُضنٌ ئُوٍَ بُ ٖؤٍ

 قػُ و باغٌ خُضيهٌ و نؤ ببُٓوَ يُنسيسا بُ زَوضٍ ظؤضَ وَختًإ ثًاو و شٕ يَُُوال
 ًَٖطؾٌ طُضَا وضزَ وضزَ. ئُوإ ضِازَططئ قػٍُ طىٍَ يُ بُ غُضدمُوَ ئًَُُف. بٔ خؤيإ
 نُؽ ْؤضٍَ تاظَ قػُنطزٕ زَنُويَتُ وَخيتَ سُبًبُ، ناى ْاوٍ ئُو ثريًَََطزَ. ًَٖٓاوَ

. زَنات ؾاُْ َىوَنٍُ ضِزيَُٓ نُّ بُضزَواّ و بُ زَغتُوَيُ زاضيين ٌؾاُْيُن. ْازا
 و خؤَُٖيهطِاْسٕ و باويَؿهسإ و ويَٓط زَنُويَتُ ُْزٌََْ قػُنطزٌْ ضِيَطٍُ ئُطُض

بؤ  نطائ باْطًَؿنت. زَضِواٌَْ يًٌَ ظؤض بُ وضزٍ. زيطاضزا بًَُْى زَؾتُضَنٍُ غُضنطزٕ
 بُ زَوضٍ تاوَيًَو ضُْس ؾؤضِ بىويُٓوَ، بُ تُثؤَيهُنُزا. بىو ثٌَ خؤف ظؤضَإ خًَىَتًَو،

 نُؾهٌ بُ ضاوَإ يُ خًَىَتُناُْوَ بُغُض يُنٌَ. بىوٕ بُ َاَيًَو تايبُت يُنُوَ
يُغُض  ضازضَنُ زَضطُيٌ يُبُض شًَْو. زايآْابىو بؤ وؾهبىوُْوَ قىيًَُضُ نُوت،

 ظاخٌ وَخيتَ. زَنطٕ ضَِْط ثٌَ خىضيًإ. ُْٖاض بىو ثًَػيت نىآلْسٌْ خُضيهٌ نىاْىو
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 زميٌُْ. تؤر غىوضيَهٌ زَبًَتُ ظار بُ بٌَ. زَبٌَ ضَِف تُواو ضَِْطُنُ زَنُٕ تًَهٍَُ
 ضازضَناًْإ زَوضٍ وؾهُضٔ بُ بُضزٍ. بىو وضزبىوُْوَ يٌَ و غُضْر دًٌَ ضَِمشاَيُنإ

 زيىٍ. طًَطِ و ضخىاض و خًَ زيىاضٍ. بىو ضَِمشاَيُناُْوَ بُ ثاٍَ بُضخُناًْـ نؤظٍ. زابىو
 تًَطٍِ ُٖبٌَ ظؤضتط ُٖض نُغًَو. ضِاظابىوَوَ بُضَِ و تًَطِ بُ ضازضَناًْـ شووضَوٍَ

 و بُ ُْخـ و دىأْ تا بًًٌََ. خؤياُْ زَغتضين نط و ئَُاُْف. ظؤضتطَ غاَاًْؿٌ
. زاَُ بىوٕ و تُختُ خُضيهٌ. زاًْؿتبىوٕ يُ خًَىَتُنُزا ظؤض نُغاًَْهٌ. ًْطاضٕ

 تاوَيُنُوَ بُ ئُغتىوْسنٌ و يٌَ وَضزَططت يُنػُُنُيإ زَزا الٍ و زَٖات ُٖضنُغًَو
 زَٖاتُٓ بىو، بُ ؾُضاَُضظ ناضيإ. ُْبىوٕ ًَىإ ئُو نُغاُْ َُٖيبُت. زَياْبُغتُوَ

 ًْىَضِؤ بؤ ْاخنىاضزٌْ. زَبطٍِ يُ خؤٍ دىوَيٍُ و زازًَْؿت زَٖات ُٖض نُؽ. ضَِمشاَيُنُ
 و زَخؤٕ خؤيإ ْاٌْ. ئاغايًًُ ظؤض ًَى بُختًاضيًُناْسايُْ ئَُُف. زََاُْوَ يُوٍَ
 دُضط. ئاواآليُ بؤ َُٖىو نُؽ بُختًاضٍ زَضطٍُ زََئًَ، باوَ يًَُْى بُختًاضيسا. زَضِؤٕ

. ٖات بؤ َُٖىوَإ خىاضزٕ و يُى غؿطَ يُى. بُ نُباب بؤ نطزئ َُضِيإ زَيٌ و
 و باضيو زاخػت، خؤيإ زَغتهطزٍ خٌضِايُ. ئاَازَ بىو خىاضزٕ ًْىَضِؤ يُنٌ زََصًََط

 بىوئ ؾاضْؿني زيطاض و َٔ ئُوٍَ بُ ٖؤٍ. زاْا زوو نُؽ يُ ثًَـ بطدمًإ زَوضيٌ. زضيَص
 زؤٍ و و طؤؾت ْإ تانى ضِاوَغتابىو قًت خاُْخىٍَ. بؤ ًَٖٓائ غُض و نُوضهًَهًإ

 ْإ ًَىإ ئًَُُ يُ الٍ! ْا وتٌ. غىات ْاُْنٍُ زاًْؿٌَ نطز خىَيهِ َُْعاٌْ. ظياتط بًيَنَ
 غؿطَ و خىضا ْإ. زَخؤئ خؤَإ ئًَُُ خىاضزٌْ ئًٓذا تُواو بىو، ًَىإ وَخيتَ. ْاخؤئ

 خؤيا قػٍُ و ضىوُْ زَضٍَ يُ ضازضَنُ بىو بُ ؾُضاَُضظ ناضيإ ئُو نُغاٍُْ. نطايُوَ نؤ
 ْطٌزَ زيطاض بؤ طىتني، ٍ#ؾايع$ و #بُالٍ زٍَ$ نُغًَهـ. ُْزضناْس يُنٔ ئًَُُ
بُ . زواْس يُنسميإ بُ ضاو زيطاض يُطٍَُ بىو نًصؤَيُيُى يُ زَْطٌ طىيَُإ. تؤَاضنطزٕ

 ْاخؤف ثًٌَ نُؽ زَنطٍَ وتٌ تؤَاض بهُئ؟ ئُو زَْطُ زَنطٍَ طىت، ؾُضاَُضظَإ
 و شٕ يًَطَ. ُْبىوٕ ئاظاز ئاوا ثًَؿرت. زَْطُنُ بؤ الٍ ضىوئ و َُٖيططت ظَبتُإ. ًًُْ
 َُٖيططتٔ، يٌَ ويَُٓ ظؤضَإ. بىوئ تًَهٍَُ يُطَُيًإ زازًَْؿٔ، بُ يُنُوَ ثًاو

 تُى ًَىاُْناًْـ. ضَِمشاَيُنَُإ ًَْى بؤ ٖاتًُٓوَ. نطزئ ٖاوناضٍ ظؤضيإ ئاؾطَتُناًْـ
يُ . زَططت خؤٍ ًَٖػرتٍ و ئُغح غؤضاخٌ َُٖيسَغتا ُٖض نُغًَو. تٌَ نُوت تىونًإ و

 بابا يُو ًَْىَزا. بًَت خؤٍ ئُغجٌ غىاضٍ و ُٖض نُغُ زَٖات زَْط ضازضَناُْوَ
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 ئُوَيإ. غاظبهُٕ خاْىوبُضَ و نؤ ببُٓوَ يُ دًًَُى بىو ثٌَ خؤف ظؤضيإ ئُمحُزيًُنإ
يُ  يُوَ ُْزَضىو َُٖيضًٓبىو ضَِمشاَيُناًْاْسا بُ زَوضٍ زيىاضٍَ بُّ. زَطىت بُ زَيُوَ

نؿتىناٍَ  خُضيهٌ خؤؾُ ثًًَإ ظؤضتط وازياضَ. وَطىيَعٕ ُٖواضَنُيإ نىضتسا َاوَيُنٌ
با  ُْططٕ، بُ ئاوَنُ نُ بُض بىو ْىوغٌ ْاَُيإ ضىاض ثًَٓر يٌَ بىو ئاطاّ يُو َاوَيُزا. بٔ

يُو  ضَِواُْ نطا، خؤٍ بؤ ؾىييَن ْاَُيُى ضُْس. ُْبٔ زَيُُْسٍ و ْاخؤؾٌ تىوؾٌ
 ...َُٓ و بابٌ َىَيهٌ ئُوَ غاظ ُْنُٕ، َاٍَ ظَوياُْزا
 بُض زَضطٍُ يُ تُختايٌ. ؾُضاَُضظ ضَِمشاَيٌ بؤ الٍ ٖاتًُٓوَ و ُٖغتائ يُوٍَ
. زَضِواٌْ بُغُض َُٖىو اليُنًسا دًًَُنَُإ. زاًْؿتني و ضِاخػت ؾُضِؾًَهُإ ضازضَنُ

 بُ زَّ ًَٖٓا و زٌََ ضايٌ. تًؿتًؿُ زَزائ ضِؤسٌ بالوئَ ؾٍُٓ بىو زََُ و ظَضزَثُضِ
 و ثًَهطز زَغيت زواًْىَضِؤزا يُ ٖؤظَنُ ضٍناضوبا. قػُ نطز ظؤضَإ ضاخىاضزُْوَ

طُضِا  بؤ زؤؾني ضِاُْنُ. بىوٕ َُؾهُشَْسٕ خُضيهٌ ضَِمشاَيُنإ زَضطٍُ يُبُض شُْناًْـ
 َؤغًكايُنٌ ظَْط خؤؾٌ زَْطٌ. نُوتبىو يُغُض ثُضُ ضازضَنإ يُ ًَْعيو و بىوَوَ

 نؿتىناٍَ ظاضٍ و ظَوٍ ضَِمشاَيُنإ يُ زاويَين. بُخؿًبىو زَض و زَؾتُ بُّ تايبُتٌ
بُ  نُغاًَْو. نطابىوٕ زابُف ُٖضََُِنٌ بُضاو بىوٕ، ظؤضيإ بُؾًَهٌ زَْىاْس، خؤٍ

 وَى ؾُضاَُضظ بطاٍ دُعؿُض و ًَٖٓا ئُغجًَهًإ ظيين. زَضىٕ و ويَسا زَٖاتٔ
 ئاوظَْطٌ و نطزَوَ غار ضُضٌَ ْؤشَْهطزُْوٍَ، بُ نطز زَغيت ناضاَُ ظيٓػاظيَهٌ

 ئُّ. زَطؤضِٕ قُواًَْو ُٖض تاوٍَ و ناضنطزُْ خُضيهٌ بُضزَواّ ؾؤٕططاَا. ويَدػت
 ُٖض وَى. ئُو ْاوضُيُ زَطُيٌَُْ ضَِغٌُْ بُ طؤضاًٌْ ظؤض ظياًَْهٌ ئاواظاُْف و زَْط

 و ًًُْ باف بؤ ئًَُُف تُْاُْت. بؤ طىتني قاًََهٌ ضُْس ئُو ثريَثًاوٍَ طؤضاًًُْناٌْ
يُ  بًًََٓتُوَ بُضاوَنإ يُ الٍ ُْدُؾدإ ْاضز آلخًَهًإو. يٌَ زَططيَت ناضنطزمنإ ضِيَطٍُ
بؤ  زاْانُوٍَ، ئُو ثريَثًاوَ بؤضٌ زَٖات، ُٖض بؤَيٍُ ؾُضاَُضظ. ضِووباضَنُ ًَْعيو

 وَؾاٍ غُؾا و ضَِمشاَيُنإ، زَّ ئاوضٍ ططٍِ و ئًَىاضَ. زَنات َاْسوو خؤٍ ئُوَْسَ
 ئًاَلتًًٍُ يُو نضُ زيطاض ئُو زَْطٍُ ئُجماضَ، بُآلّ زَزا ًْؿإ ئًاَلتٌ بُضزَواٌَ

 زٍَ$ طؤضاٌْ غؤظَوَ و بُ ُٖغت ظؤض. زيهُ زَْطُناٌْ غُض نُوتُ تؤَاض نطزبىو،
. ْابٌَ نؤٕ ُٖضطًع و ثُغٓسَ و ْاغطاو بؤ خَُيهُنُ ئاواظَ و ؾًعط ئُّ. زَوت ٍ#بُال

يُ  ضِووٍ ُٖتاو وَخيتَ. بُختًاضٍ ُْتُوايُتًٌ غطووزٍ ْابىو ْاوٍ بُ دُؾُْط زيطاض
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 بُ قاضٌ زيطاض. زَبُخؿٌ ُٖواضَ و نىيَػتإ بُّ ضِؤسٌ ئاواظَ ئُّ زَنطز خؤضْؿني
 ئاوضِّ ثًَهٌُْ، و ططت يُ ؾىيًََٓو غًَطٍَ بُ قاَهٌ ئاوضِ بسََُوَ، ثٌَ نطزّ، ئاَاشٍَ

 ًٌَ بُ ْابىو غُضٍ ضاو ثٌَ نُوت، ؾُضاَُضظّ ضَِبُُْنٍُ بطا بُضات، و زاوَ
يُ  بعاٌَْ بُ خؤٍ ئُوٍَ بٌَ زًََٖٓا، َايُٓنُزا بصٍ و بُ ياٍَ يتزَغ و يُنػُُنُوَ

 ئُويين تؤوٍ وا زياضَ ضِاططتبىو، خًَآلتٌ نضُ زَيطِؾًَين بؤ زَْطٌ طىيٌَ ضِاَابىو، زووض
َُٖىو . ضُنُضَ زَنات غُيىغُؾُزا بٌَ ئًَالتًًُ ثًاوَ ئُّ يُ زَيٌ خُضيهُ زَيساضٍ
 تًَطِاَاٍُْ ئُو. َُٖيسَنًَؿًَت ُْٖاغُ و خؤضِاشاْسُْ ٌخُضيه ئاواظَنُوَ بُ زَّ داضيَو

 و تٌَ بطٍِ ضاويإ ئُواًْـ ثًٌَ بعأْ، زَوض و بُضيؿُإ ئُواٍُْ واٍ نطز زيطاض و َٔ
 و ئُغجُنُ ثؿيت غُض خػتُ خؤٍ َُٖيؤ وَى يُ ثطِ. بُخؤيسا ؾهاوَ و ظاٌْ ثًٌَ بُضات
 بىو، بُْسَُْنُ ئُو زيىٍ ئاواٍ و ُوتُوَزووض ن يُ َاَيُنإ ثُضضَُُضَِنُ، نطزَ ضِووٍ
 .نطزبىو تؤَاض يٌَ ئُو ؾؤخَُإ ئًَُُ زَْطٌ دًًٍَُ ئُو

بُ  نىضَِناٌْ. زَٖات ئًَُُ بؤ الٍ ظيُٓوَ بُغُض َاَيٌ قٓر و قًت ُْدُف خإ
 ُٖض بُ زابٌ. زابُظٍ و وَضططت يُ زَغت ئُغجًإ ُٖوغاضٍ ضىوٕ، بُضَو ثريٍ تاَيؤنُ
 بُ غىوشزٍَ غُضٍ ضىو يُو الوَ و َُٖيططت زغتٓىيَصٍ بؤ ًَٖٓا، َُغًُٓيإ خؤٍ

 َؿكٌ ضىاض ئاوضَنُ يُ قُضار و ًَٖٓا قاثىوتُنٍُ يٌَ بىوَوَ وَخيتَ يُظزاًْسا زا،
 بُضَِآلٍ و زاَاَيٌ ئُغجُ ؾٌَ يُ ثؿيت ظيين و طُيؿيتَ بُضات يُو ناتُزا. زاًْؿت

 بُ ئًَُُ ظؤضيـ خعَُتهطزٕ، َازٍَئا ُْظَض، و زَغتُ زاميُ. نطز ضازضَناٌْ ثؿت
 طىتٌ، و ضِاططت بُضظ غُضٍ ثًاواُْ ظؤض زازَْائ يُ ثًَـ ضايٌ وَخيتَ. ضِازَطُيؿت

 زَيٌ ُْنطز سُظَإ ئًَُُف ،#يٌَ بٌَ با طىيَِ غُٕ وَغُض ئُو نضُ زَْطٌ زَبٌَ$
 طياٌْط زَْطٌ. َُيُنطزٕ نُوتُ ئُويٓسا يُ ظَضياٍ زَيسؤضِاواُْ زيػإ بؿهًَٓني،
تىوضَِ  ُْدُف خإ وَضططٕ،  يُو ئاواظَ زَيطِؾًَُٓ ضًَص ُْيسًََٖؿت بىوَوَ، بُضظ ظاضؤيُى

 ضطاٍ غؤَيٍُ غىوضَِابىو، ثريًَََطزَ ئُو يُ شياٌْ غُضّ. البُضٕ يًَطٍَ طىتٌ بىو،
 غاَيُ غاَيٗاٍ ُٖواضَ ئُّ بًَصَْطٌ و غاناض شياٌْ نًَىَظَضزَوَ، بُ ئاًََعٍ ضَِمشاَيُنإ

بُو  ضِاوَغتاوٍ و َاُْوَ نؤوَ، و نُش و خاويَين و بُو ياغا ُْضيتُوَ، و ُو زابب
 و يٌَ زَبطِا ظَضزايًإ ضَِمشاَيُنإ زَضطٍُ بُض ئاططزاٌْ تىوى و تُى. بُخؿًىَ ئًَالتًاُْ
 بُضات. خُوتني ئًَُُف و زَنًَؿاوَ خؤٍ ؾُو. تاضيهًًُوَ ضُثؤنٌ شيَط زَنُوتُٓ
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 َاْطُؾُو بعٍَ. بهات ظياٌْ ُْنا بًًََٓتُوَ يُنػُُنُ ضىو ًَؿا،َُٖيه ناَيٍُ و نُوف
 .زَبُخؿٌ غطووؾت بُ بًَسَْطٌ و ضِؾاْس يُ ضاوإ خُوٍ و نطز زظٍَ
 

 جؤزةردان ي07 يةكشةمة
 نطزبىو ئاَازَ ضايٌ بُضات. يُ خُوزا بىو ًَٖؿتا ؾُضاَُضظ ُٖغتائ وَخيتَ بُياٌْ

 ضىوّ بُ ًَُٖين. بطزبىويُوَ خُياٍَ نىضهاوضَنُ تيُ تًُْؿ ضُْاطٍُ شيَط ْابىوَ زَغيت
 بٌَ و غاناض نُوت بُ َٔ ضاوٍ وَخيتَ. َُٖيهطِيَِٓ يٌَ ؾتًَهٌ بططَ زاًْؿتِ يُ ثُْاٍ

 و ثٌَ زائ بُياٌْ ْاٌْ. نُوت شإ يُ ززامن َٔ و طىت ئُو نضُ طؤضاٌْ طىتٌ، ثُضزَ
 ًٌَ ثؿت طُُْتىونٌ و ٖات زيهُف نُغًَهٌ. خؤيُوَ ضِيؿتاؾًين ضىو بُ الٍ

 زيػإ. بطِوامن زؤَيُ زَضو يُّ بُ ُٖغتُوَ بؤ ئُوٍَ غُضنُومت ُٖوضاظَنُزا بُ. تاؾٌ
 نطز غُيطّ خؤّ، بؤ دًٌَ طُضِاَُوَ. ضِانًَؿاّ غُضدمٌ نًصَئًاَلتٌ تؤَاضنطاوٍ زَْطٌ
 خُضيهُ ؾُضاَُضظيـ. برتوونٌَ ًٖىاٍ ضطؤٍ ئاواتُخىاظَ خؤيسايُ، يُ زًْاٍ بُضات

بُ  ُٖضَُٖىوٍ، بُآلّ زَيٓىوغًَتُوَ زيطاضيـ و ؾاضغٌ غُض وَضزَطًَطِيَتُ طَنُؾًع
 و غىاض بىوئ ؾُضاَُضظ و زيطاض و َٔ نطزووَ ظئ ئُغجًإ غٌَ. ثٌَ زَطىت يىوضٍِ
 يُ ظؤض ْانُوٕ، وَغُض ضاضَويَهإ! َُٖيَُىوت و يًَص و بطِاُْوَ بٌَ ضِيَطُ نُوتني، وَضٍَِ
 ثًٌَ َٔ ئُغجُنٍُ وايُ داضٍ. بًاْهًَؿني خؤَاْسا بُ زووٍ و ئزابُظ ْاضاضئ ؾىئَ

 وَخيتَ$ طىتٌ ض باغُ ظاٌْ ؾُضاَُضظ ُْظاٌْ ئُوَْسَّ. ُْيات يُ زووّ و زَضُقًَينَ
 ئُغح و نطز بُ قػُّ. #َُبطَِ ضاو يُ ضاوٍ ضِازَنًَؿٌ خؤتسا بُ زووٍ ئُغجُنُ

 ضاٍَ$ طُيؿتًُٓ ئُوداض بىوئ، بُ ضِيَطُوَ زََصًََط زوو ًَْعيهٍُ. زاططمت يُطٍَُ ضِيَطٍُ
 تُختاٌْ يُ ؾىيًََٓهٌ ضَِمشاَيًَهًإ زَ. #بًطىٕ$ يُ ْاوضٍُ زؤَيُضٓاض، #زَضَِضٓاض
 ئًَطَف ثًَىَ، ُٖض بُغُض يُ قػُنطزٕ، ًًَاْا. يُ تًُْؿتًإ زوو ناًْاويـ. َُٖيسابىو

يًَطَِ  ًْىَضِؤ ْاٌْ ووابى قُوٍ. بىو ؾُضاَُضظ خاَيٌ ٍ#تاييب َُدًس $ ُٖواضٍ$ 
 يُ تريٍَ باَسٍ تايُؾٍُ ٖؤظٍ غُضؤى. بني عُيىَظخإ ًَىاٌْ ؾُوٍَ و مبًًَُٓٓوَ

 تايُؾٍُ بعاْني ثُيسا بهُئ، تؤضََاُْ و تريَ يُغُض ئُّ ْاغًاضٍ ئُوٍَ بؤ. #نُؾهٌ$
 و بُتَُُٕ الٍ بضًُٓ زَضؾُتسا، يُ يُنُّ نُوتني ضِيَو زيطاض يُطٍَُ نًَٔ، ٖؤظاُْ ئُّ

 ضىويُٓ و زابُظئ. بهُئ ثُيسا ًْؿاُْيُى خؿتُ و. تايُؾُ ضُضَىوَناٌْ ضِيـ
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 بؤ زاًْؿنت، ئاَازَ َُالؾُطرياو ثُتىوٍ. بىو خاْاُْ و خاوئَ و ثاى تا بًًٌََ ضَِمشاَيًَو
. خػتني غُضويإ وَالٍ و نطزئ خؤَيهًإ بُ طُضٌَ. ثًَىَزإ بؤ ثاٍَ بُ ضِيع زَغتُْىئَ

 باؾرت وَ يُ زَضؾُت و ٍُٖ. زاًْؿنت بُ ضِيع و نطز خًَعَضَيإ ئُوإ ُُؾسائًَ بُزواٍ
 يُواًْـ و ثطغًاض يُ ئًَُُ. ئُسىاٍَ و بُساٍَ ئاطُزاض بُ غاآلضىو ُٖضَُٖىويإ ُْزَبىو،

 :ض نُغٔ و نًَٔ وَآلّ،
 بطاّ،= غريادُزئ -باب زوضنٌ -(بابائُمحُزٍ) باَسٍ تايُؾٍُ ًًََٖسا، يُ يُى

 .ئازٌََ زَضويَـ نىوٌٖ، َريساز، زَضويَـ ؾُخطَزئ، ئُمحُز ،ئؤزيىٍ
 .ضَِسًِ بابا، ئُيكاؽ، ناظّ، ؾَُُ، ضَِظا، حمَُُز نُضيِ،= نُؾهٌ
. تُواو بىو باغُف ئُّ. ٕ#بطاّ$ نىضٍِ َُمحىوزٍ ؾُضاَُضظ و تاييب َُدًس

 ُٖضيُو. طابًنَتن باْطًَؿنت ًَىاًًُْ ُٖض بؤ ئُو ضَِْطُ. بىوٕ يُ اليُى تىومشاَيُناًْـ
 تىضِاْس، تًٌَ سُظيُٓوَ بُ ئاواظيَهٌ و ْا بُ يًَىيُوَ مشؿاَيُنٍُ تىومشاٍَ ضَِمشاَيُزا،
 تؤَاضنطزٌْ خُضيهٌ زيطاض يًَىَ ْايات، غطيىٍَ نُؽ. ُٖغتبعوئَ و خَُطَِوئَ

 وَضَِظ خَُيهُنُ وضزَ وضزَ ُْٖاوَ، و زٍَ ئاوثطِشيَين خؤؾُ ئُو زَْطُ. مشؿاَيُ زَْطٌ
 #زاضويو$ ئاواظٍ. بؤ يٌَ بسا ظوضِْايإ و زَٖؤٍَ نطز، تىومشاَيُنإ يُ زاوايإ. زَبىوٕ
 يُ ثًاواٌْ زوو نُؽ يُو غَُانطزُْزا. ضؤثًهًَؿإ غَُا و بُ بىو ثًَهطز، زَغيت
بُ  ئُغتىوضٍ زاضزَغتًَهٌ يُنًَو. َُٖيُنُغَُا نُوتُٓ زاضويو بُ يًَهساٌْ ئًَالتٌ

يُ  تايبُتُوَ بُ دىوَيُيُنٌ. ؾىوَيًَو زيهُ ئُوٍ يُ خؤٍ يهطزٕبُضطط بؤ زَغتُوَيُ
ئُو  و ُٖيُ يُ يُنرت ئاطايإ يُ بُٓوَ. يُنسئ وضياٍ ُٖضيُو ناتُزا زَزا، قىويٌ و قاض

  خاوَٕ. زَؾاضيَتُوَ خؤيُوَ يُ ثؿت ؾىوَيُنٍُ زَغتىَؾاْسُْ بُ تَُاٍ نُغٍُ
 وضيا ُْبٌَ ظؤض بًَت و ئُطُض. زَزَٕ يٌَ ؾىوَيُنٍُ بُ ناَُ زَغت ْاظاٌَْ زاضَنُف

 و ضَِظّ تُواو غَُايُ ؾًَىَ ئُّ. َُٖيسَغتًَينَ قىويٌ و يُ قاض ضعَ ؾىوٍَ ظَبطٍ
 بُ زاضو ؾىوَيُنُ دًَطؤضِنٌَ زؤضِا، يُنًإ ُٖض وَخيتَ. يًَُْى بُختًاضيًُناْسا ناضَظاضَ،

 ئاواظَنُ تىومشاٍَ ىوضَِبىوٕ،ت ناض زَنُويَتُ ئُو ناتٍُ. بُ ثًَضُواُْوَ زواتط و زَنُٕ
 زَبًَتُ و ثٌَ زَنُٕ زَغت زيهُ غَُايُنٌ بُ زَمساَيُوَ نُغُنإ و زَطؤضٍَِ

 و زَشٌَْ ثًًٌَ غٌَ ُٖواٍ تىومشاٍَ. َُٖيػىوضِاْسٕ زَغطَ و ضؤثًهًَؿإ و ضَِؾبَُيُى
 غَُا ٍُٓظؤضي بضٌَ يُ بري ئَُُمشإ ْابٌَ. $َُٖيسَثُضِٕ ضِيتُُ ئُو بُ ثًٌَ خَُيهُنُف
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 َُٖيجُضِنًٌَ يُ دؤضٍ ُٖيُ ًَْعيهايُتٌ و ويَهضىوٕ بُختًاضٍ طُيٌ َُٖيجُضِنًَهاٌْ و
 .#نىضزَواضٍ

يُ  ثطغًِ. بُ خىاضزٕ نطز زَغتُإ بُ نُوضو بؤ ئًَُُ، ًَٖٓا بُؾطيإ يُ ثطِ زَؾطيَهٌ
 زؤ ناغُيُنًإ .ًَٖٓابىويإ يُ بُؾطَضاٍَ ضىوبىوٕ زائ، ًْؿإ زوو نُغًإ ًَٖٓاوتاُْ؟ نىٍَ

. زَياخنىاضزَوَ و زَنطز يُنسيإ خىَيهٌ ثًاوَنإ. بىو بُتاّ تا بًًٌََ يُ بُؾط ثطِبىو ًَٖٓا 
 24 يُى يُغُض زَياْطىت. بىو خىٍ ناضٍ خُضيهٌ ضِاوَغتإ بُ بٌَ تىومشاٍَ نابطاٍ

 زاْسضابىو وَيُو ال تُضِ ؾىوَيٌ قىويًو. ظوضِْاشَْني بٌَ خُضيهٌ زَتىاٌَْ بُضزَواّ زََصًََط
 ؾىوَيًَهٌ خًَطا زَؾها زاُْيُى ُٖضوَخيتَ غَُابىوٕ، و ياضٍ غُضقاَيٌ ئُو نُغاٍُْ

 بُ خؤيإ ظؤضتط يُو ٖؤظَزا باَسيًُنإ زَضنُوت بؤ َٔ تا ئًَطَ. َُٖيسَططت زيهُيإ
 ظؤضدىإ زاض و يهُ بُّ طُْر نىضِيَهٌ. وَضزَططٕ غطووؾت و شيإ ضًَص يُ تُواو ضِازَطُٕ،

 غُض زَنطزَ ًَٖطؾٌ و زَططت ؾىوَيُنٍُ ْىونٌ بُ ُٖض زووزَغيت زَنطز، َُاٍغ
 زٍَ غُز زَيًَو، ُْى و زَنطز داْاٍُْ غَُايُنٌ ٌَ و ؾإ و بُغُض و زَغت. خًُُُْنٍُ

 و ضُخ ضِاغت بًَُْهًإ. زَنطزَوَ زاضويهٌ الغاٍ ضِانًَؿاّ غُضدمٌ َٓساَيًَو. زَبىو ئاؾكٌ
 ئُوَ بؤضٌ ثطغًِ،. َىوض و َت و ظَْطىَيُ و نىشَنُ بُ ضِاظاوَ زبىو،َٓساَيُزا نط بُ ؾاٌْ

يُ  َٓساَيُ ئُو ئُطُض زيهُؾُوَ يُ اليُنٌ بؤ دىاًًُْ، يُ غُضيَهُوَ ئُوَ: وتًإ زَبٌَ؟
 يُ ضاوَظاضيـ بؤ بُضططٍ و ظوو زَيبًُٓٓوَ ظَْطىَيُزا زَْطٌ و بُ خطَِِ وٕ بىو، زايهٌ
 و غُضبطٍِ ناوضِيَهًإ و ئامسإ تُؾكٌ خؤض طُيؿتُ ضَِظَُ و بُظّ َُٖىو ئُّ زواٍ! باؾُ

 بُيتاض. دًًتاٌَْ و بؤ غىاضٍ نطز ئاَازَ خؤيإ نىضَِ دُسًآَلٕ. خىاضز ًْىَضِؤ نُبامبإ
 خؤيإ و زاْا ضؤخُيإ و نطز ظئ ئُغجًإ. تًُاض نطز خؤٍ ئُغجٌ ُٖض نُغُ و ٖاتبىو
 بُغُضزا زا، و زَمساَيًَهًإ ضُقاْس ظَوٍ ُي ُٖيىونًَهًإ. ظئ غُض َاَيٌ َُٖيسا

 ُٖيىونُنُ ئاغيت زَطُيؿتُٓ وَخيتَ زَضىوٕ، و زَٖاتٔ تىومشاٍَ بُ ُٖواٍ غىاضَناًْـ
بطاوَ  بؤ ئُو نُغاٍُْ شُْناًْـ. زَضِؾاْس زَمساَيُنُيإ و زازَٖاتُٓوَ بُغُض ئُغجُوَ

 ؾُضاَُضظ و عُيىَظخإ. بىو ُزؤغتاْ تُواو ياضيًُنٌ ئَُُف. زَنًَؿا ُٖهلُيُيإ بىوٕ،
 ئاؾطَتُناًْـ بىوٕ، غىاضضاى تا بًًٌََ نىضَِالو ُْتُوٍَ و بتُويٌَ ُْزَزا، نُغًإ ْؤضٍَ
تُواو  ؾًًُُنامنإ َُٖيططتبىو ظؤضَإ ويَُٓيُنٌ.  زَنطزٕ زَيطُضًَإ و زَزإ ٖاًْإ ظؤضتط
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. بؤ بًيَنَ ؾًًُُإ ُضظؾُضاَ ضازضٍ ضىو يُ باَسٍ ٖؤظٍ غىاضضانًَهٌ ضطاغعُيٌ. بىوٕ
 . نطابىوئ باْطًَؿنت بؤ ؾًَىخىاضزٕ ببًًُٓٓوَ، يُنسٍ عُيىَظخإ يُ َاَيٌ وابىو قُوٍ

بؤ  غىاضَناًْـ. خىاضزُْوَ ضايٌ يُ ًًَإ ْا و زاْا ظوضِْايإ و زَٖؤٍَ تىومشاَيُنإ
 ضِاْسٌْضِاثُ و ؾىوؾنت نُوتُٓ شُْناًْـ. ويَطغُنطزٕ نُوتُٓ ئُغجُنإ خاونطزُْوٍَ

ضِوو بُ  و غىاضبىوئ ئاَازَ نطز، ئُغجُناًْإ و زا ثؿىويُنُإ. خؤيإ ناضَناٌْ
 ًَْعيهٍُ. َ#بريطىٕ$ ،#زؤَيُضٓاض ضاٍَ$ ؾىيَُٓ ئُّ ْاوٍ ئًَػتُف. تُقاْس تًَُإ ضؤشُٖآلت

 و ٖاتٔ ثريَإ بُضَو ثًاوَنإ. عُيىَظخإ َاَيٌ طُيؿتًُٓ دا بُ ضِيَىَ بىوئ زََصًََطيَو
 بُ زوو طُوضَ ضَِمشاَيًَهٌ. زابُظئ ئًَُُف و يٌَ وَضططتني ئُغجُناًْإ ُٖوغاضٍ

. ْىيَُٓناُْوَ بُ زَغتُ ثاَيُإ زا و وَشووضنُوتني نطزئ، ؾُضَىيإ. َُٖيسضابىو ئُغتىوُْوَ
 و يُغُضزاْإ نرتٍ بؤ زاْسضاوَ يُغُض نىاْىو ئاَازَ ئُغتًَىَيو بًًٓىوَُ َٔ ئُوَْسٍَ

َاضَ  يُ يُنسٍ باضيو بُ ظدمرييَهٌ زووزإُْ ئاغُٓ ئُو نىتُ ظؤضداض. طزٕغاظن ضايٌ
 بُ ثًَضُواٍُْ يًَطَ. ئاَازَ بىو ضايٌ قُُْٓنًَؿًَو زواٍ وَغُض ْا، نرتيإ زَغتىبطز. نطاوٕ

 يُ تريٍَ ئُواُْ. زَنُٕ بُخًَطٖاتٔ ًَىإ و زيَُٓ شووضٍَ شُْنإ بابازٍ عُؾريَتٌ
 ُٖيُ، يُوَضِيإ بُؾُ ئُواًْـ. ئُواُْ ًَْعيهٌ بًَٗساضوَْسٍ تًَهٌخًَىَ ضُْس. نُؾهؤَيني
 يُنًسا بُ زَوضٍ باظُْيٌ بُ ؾًَىٍَ ضَِمشاَيُناًْإ ئُواُْ. َُٖيساوَ يًَطَ ٖؤبُيإ ُٖض بؤيُ
 َىوٍ يُ ثًَؿُغُضياُْوَ ئاؾطَتُنإ ئُوَيُ زيتىوَاُْ يُ َُٖىو دًًَُى ئُوٍَ. َُٖيساوَ
 يُشيَط ضُُْزا و ثُيهُ زَيهُُْ و زَططُْوَ زوو بُؾُف ئُّ. زَنُٕ ُفب بُ زووالزا غُضيإ
 .ئُططجيُ زاًَُْْت ُٖيُ نَُرت ئاؾطَتًإ. زَزَٕ ططيٌَ

 يُغُض يُى يُ غىوضًَو ضِؾاْسئ، غُضدمٌ دىإ تىضبًَين و تًَطِ ضُْس
 و نط ئُواُْ. زايُٓوَ وَآلًَإ شُْناًْـ و نطز ثطغًاضَإ ئًَُُ. َُٖيًاْضًٓبىوٕ

 .#طاَُغًػُ ٖىضِ، ٖىضدني،$ زََئًَ ثًٌَ  بُختًاضيًُنإ،. بىو خؤيإ زَغتهاضٍ
طريا  بُضز و يُ ؾار ئُطُض ضٓسضاوَ بُ ؾًَىَيُى تىضبًَٓاُْ و تًَطِ ئُّ الؾاٌْ تًُْؿت
. تًَطِاَاُْ و دًٌَ ضِاظاوَيُو تايبُت ضَِْطٌ و بُ ُْخـ ئُواُْ ُٖض َُٖىوٍ. ظوو ُْزضٍَِ
 يإ ئاضز، ٖؤضِيـ. قاَيًضٔ زََئًَ ثًٌَ خؤيإ ضٓسضاوَ ؾُضِف ُ ضُؾيني ئُو بُؾٍُ

 زَغيت بؤ زًًَََُٖٓوَ، نىًَْهٌ تًُْا و ًًُْ تايبُتٌ ظاضنٌ و زَضطا تٌَ زَنُٕ، طُمنٌ
 . بًَٓٔ زَضٍ تًًَسايُ ئُو ؾتٍُ و ثًَسابهُٕ
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. ُناًْـضَِمشاَي تُختُ ُٖضوَٖا بُْاوباْطُ، #غازَضٔ$ بُ ثُآلؽ، و دٌ ضؤخُ و
زوو  #ْىؾتىضبًَٔ$ يُ دطُ. #بتُؾاٌٖ$ زََئًَ ثًًَإ ْاوزيَطٕ، #يًٌَ$ بُ بُضَِِناًْـ

بُ  زَيطِاظيَُٓٓوَ، بُ زووطُُ َُتط، غاْيت 60َُتط يُ غاْيت زَ ًَْعيهٍُ ثُضِؤ نىتُ
 ئُو طىيًَطاُْف ضِاظاوَتُوَ، بُ طىَيًٓط تًَطِ و تىضبًَُٓنإ زاويَين. زوو طىَيًَٓطُوَ

 بُ الم َُطُظ و ًََـ يُ ثًَىَزاٌْ زَنات بُضططٍ يُنػُُناْسا بُغُض زَزضئَ َخيتَو
 زيهُ زَغهُوغاضيَهٌ طىضيؼ يُ دطُ ضَِمشاَيُنإ بؤ زابُغٓيت. ضاضَويَهاُْوَ قىويٌ و

 يَُُضِ ئُّ بىو باف زَضؾُتًَهٌ #طىَيساضضني ضَِمشٍُ$ بُ ْاوٍ زَٖؤُْٓوَ بُ زوو ضَِْط
 َاْسوو ثًاوَناٌْ شُْنإ وَآلٌَ و ئًَُُ ثطغًاضٍ بُآلّ بجطغني، طىضيػاُْوَ و بُٕ

 ئًَُُ يُطٍَُ ؾُضاَُضظ. بىوٕ زَغُآلت خاوَٕ ضِازَيُى بُ شُْنإ يًَطَزا. نطزبىو
 .بىوئ ضِاظٍ ئًَُُف بًٓىوغُٓوَ، زواتط بهُٕ، تُواوٍ داضٍَ وتٌ ُْبىو ضِووزَضبايػٌ
 يًَطَ. زيَت طؤضاٌْ زَْطٌ ُْ و يًًَُ اَيٌُْ تىومش ُْبىو، تاييب َاَيٌ ئًَطَ وَى

 طُوضَيُ زؤَيُ ئُّ نطزَوَ، باغُنَُإ زَضطٍُ ثطغًاضَ بُّ. ُٖبىو خىاضزٕ و بًَسَْطٌ
 يًَطَ: طىتٌ ؾُضاَُضظ بُ عُؾريَتُنُيُ؟ تايبُت و باَسيًُناُْ َىَيهٌ َُٖىوٍ
 يُ تريٍَ #بطاّ$ اَيٌَٓس غٓىوضٍ بؤ منىوُْ نطاوَ، ًْؿاُْ و تايُؾُيُى تريَ ُٖض ؾىيَين

 نُ خؤٍ ؾًَىٍَ ُٖض بُّ دؤضَيُ، بُّ باب يُ زوضنٌ باَسٍ تايُؾٍُ غريادُزئ،
 :ئُواُْ َىَيهٌ نؤُْ بُْضام طؤيا نطزئ، باؽ بؤٍ بىو ئاطُزاض

 #طُدماو ناٌْ$ تانى زَطُيُ وَضَ خىاضٍَ ئاو و ئاوَ #ئاؾإ زؤَيٌ$ يُنُّ نُوؾٌُْ
 قُْبُضطىؾُٓ ضِيَطٍُ #قُْبُضطىؾُٓ$بؤ  وَضَ وبُضِووضِو #طًَُظضِاب$ بؤ  غُضنُوَ

 #يُيًُ بُضظايٌ$ ضِوو بهُ ضِاغت #ئاوباضيهُ نىضٍ غُض$ بؤ زَبًَتُوَ، غُضَوخىاض
 غُض زَضًَتُوَ ضؤَا و ضؤّ زَططيَتُوَ، #بريطإ$ ئاوٍ# ططَِغجٌ ضاَيٌ$ زَضًَتُ ضِاغت

 .#ئاؾإ زؤَيٌ$ غٓىوضٍ
 َٓسا يُ تًَٓىوغُنٍُ ئُو ؾتاُْ دىاُْت ُتُبُو خ نُضميٌ ؾُضَىوٍ، زيطاض

 بًٌََ زيطاض بىوّ ضاوَضٍَِ بىوئ، ظؤض َاْسوو ئَُطِؤ. ُْنطز بٌَ زَيًِ ًَٓـ يازاؾت بهُ،
 .نطز ؾُضَىوٍ بىو باف با غُوئ،
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 جؤزةردان ي08 دووشةمة

 إبامش خُمماُْ، ض يُطَُيُاُْ ؾُضاَُضظ وَخيتَ يُ خُو ُٖغتائ، خؤض تًؿهٌ يُطٍَُ
 خىاضزمنإ خؤيإ ُٖض بُ زابٌ بُياًًُْف ئُّ. زَبات بؤ َُٖىو اليُنُإ. بؤ زَطىظَضٍَ

بُغُض  زََصًََط غٌَ يُ ثاف. نُوتني وَضٍَِ و نطزئ بؤ ظئ ئُغجًإ. بىو َاغت و ْإ
يُ  بَُٓاَيٍُ ياظزَ ًَْعيهٍُ طىْسَ ئُّ. #َؤضَزيٌَ$ ئاوايٌ طُيؿتًُٓ يُنػُُوَ ثؿيت

 َىٍ َاَيٌ ثًَٓر. زاغُنٓاوٕ يًَطَ يَُُوبُض غاٍَ ضٌ واتُ تُختُقاثؤ، بُضيُ. خؤ ططتىوَ
 َُظٌْ تايُؾٍُ  و يُ تريَ ُٖض زوو ال بُختًاضوَْس، بَُٓاَيٍُ ؾُف و َىيًٌ

شَاضٍَ  يُ بابُت بًَٗساضوَْسإ، نطز، باغًإ خؤيإ ُٖض وَى. ٕ#بًَٗساضوَْس$
 نطز سًػابًإ بُ ئُْطىغت. زًََٖٓٔ وثًَ يُْط سُوت يُ غًٌَ يُى زاًْؿتىواُْوَ،

ئُو . ٖؤظٕ غُضؤى 6 خاوٌَْ ظؤضَ ضِيَصَيإ ئُوٍَ بُ ٖؤٍ. بَُٓاَيُٕ 4000 ًَْعيهٍُ
 َطازخإ غىَيتإ ئُغعُز، خإ ئَُريسىغًَٔ: يُ بطيَتني ئًًَداْني و ٖؤظاُْ غُضؤى

 ئًًَداْني دٌسا وا ٖؤظاٍُْ ئُو غُضؤى يُطٍَُ بُختًاضوَْس، ؾُضَدىآلخإ و َُمحىوزٍ
. ئَُريٍ قىويًداٌْ سُيات و عُدٌَُ ثُضويعخاٌْ بُختًاضوَْس، مسايًداٌْ: ُٖض وَى
 ئًًَداٌْ، قىويًداٌْ سىغًَٔ: ٖؤظَنُ بىوٕ وا سانٌُ بطايٍُ غٌَ ئُو ُٖضوَٖا

 يُ دًًَُنٌ ُٖضوَى. ئًًَبُطٌ ضَِظاقىويًداٌْ و ئًًَداٌْ سادٌ ئَُريقىويًداٌْ
 و تُغاَيشُ زَنُٕ يُنسٍ يُطٍَُ قىويًدإ سىغًَٔ نطزووَ، باغِ زيهُؾسا

 غُضَدماّ و زَبُٓوَ ضِاغت يُنرت يُ زشٍ خؤيإ ئًٓذا. يًَُْى زَبُٕ ضَِظاقىويًدإ
 ئًًَداٌْ سادٌ و ئًًَداٌْ َُغُيٍُ ئًرت. زَنُٕ بُف بُف خؤياْسا يُ ًَْىإ ئًًَُنُ

 .خإ قاظادمُناٌْ ثاضيَعَضٍ تُزَبًَ يُو ًَْىَزا ٖؤظيـ غُضؤى. غاظ زَبٌَ يًَُْى ئًًَسا
يُو  طىْسيَو. بىو ؾاضغإ خَُيهٌ زووناْساض. زابُظئ يُ ئُغجُنإ يُبُضزووناًَْو

 ئُويَـ غُضزاًَْهٌ #ؾُٖطياضَ طىْسٍ$ ئَُُ طىتٌ ؾُضاَُضظ زَضنُوت، بُضَاُْوَ
 بُ ُٖض. خىغطَو بُختًاضوَْس زاًْؿتبىو، يُو زووناُْ طىْسَنُف نىيَداٍ. زَنُئ
 و بُ بُضز خاْىوبُضٍَ. بىو و ئاوَزاٌْ ئاو و نًًََطُ زَزايُوَ ئاوضَِإ اليُنسا

 بُ ئاوايٌ غُباضَت. غىوتٌَُُْ يٌَ بىو و تُثاَيُ و زَوَ َاآلْـ يُ ثؿت قىضِغاظنطاو،
 َىَيهٌ ؾُؾساْط طىْسَنُ غُضَتا: طىتٌ َُٖيجضطٍِ، نىيَداّ زٌََ نطز و ثطغًاضّ
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بؤ نىيَدا  زاْطًَو تًُْا ئًَػتُ و ؾطؤؾتىوَ خؤيإ بُؾٌ ناٌْبطا وضزَوضزَ. بىوَ خؤيإ
 .ئاشََيساض ُْى وَضظيَطِٕ ظؤضتط. َاوَتُوَ

. ًَٖؿنت بُدًَُإ ضىاضْاٍَ و خىاضزَوَ زووضايًُإ ُْبىوئ، َُستٍُ زيًَُ يُّ ظؤض
 بُغُض ئاآليُى بىويُٓوَ ًَْعيو يُ َاَيًَو بُدٌَ ًَٖؿت، ضِاغت يُ زَغيت ؾُٖطياضَإ

 قىتاغاٍُْ. شاْساضَطٍ يإ بىو قىتاغاُْ يإ ئَُُف. زَؾُنايُوَ غُضباُْنُيُوَ
ثطِيُ  بًَُْى نؤآلُْ. ؾىوؾُ بُ بٌَ ثُدمُضٍَ و زَضطُ. بريطإ واتُ بىو، بريدإ زَوَيُتٌ

 وآلخُناًْإ ُٖوغاضٍ. ٖاتٔ ثريَإ و بُضَ زَغتُيُى غُضنُوتني، زضَختُناْسا زاضو
 شووضٍَ ضىويُٓ و بؤ نطزيُٓوَ ئاًََعٍ زَضواظَيُى. نطزٕ يُطٍَُ وقَُإتُ و يٌ َوَضططتني
 ضُضَىوٍ ضِيـ. َطازيُ ياوَض ئُوَ طىتٌ ؾُضاَُضظ. يٌَ نطزئ ثًَؿىاظيٌ ثريًَََطزيَو

. طريغاوَتُوَ ْاوضُيُ يُو وَ-1311 يُ غاَيٌ. َ#َىيًٌ َىٍ$ يُ بَُٓاَيٍُ و ئاوايٌ
. بىوَ #قُآلضُخ$ ْاوٍ طىْسَنُ ثًَؿرت. طاوَْاوْ ئُو ُٖض بُ ْاوٍ طىْسَف ئُّ

 تًَهطِا. ياوَضئاوا بًَت ُٖض وايُ باف بُآلّ زيَٓٔ، نؤُْنٍُ ْاوَ ظؤض نُؽ ئًَػتُف
 نُوتًُٓ و زاَُظضاْس قػُ و بامسإ. خاوئَ و ثطِيُ ؾُضِف شووضيَو، نطزَ ضِووَإ

 ُٖيُ ناًًُْنٌ. اَيُيُبَُٓ غٌ ًَْعيهٍُ ياوَضئاوايُ ئُّ زَضنُوت بؤَإ. ثطغًاضنطزٕ
 تا زَطاتُ طىْسَوَ يُّ. يُبُضزايُ ئاؾٌ يُى و بًػت #َطواضٍ ناٌْ$ زََئًَ ثًٌَ

 ضِيًَإ زيًَُ ئُّ خَُيهٌ ضىاض َاْط يُ غاَيسا. ٕ#َىيًٌ َىٍ$ ُٖض َُٖىويإ ؾاضغإ
 يُ ؾاخٌ ئَُُف #زضط$ يُ بُ نَُيهىَضططتٔ زَتىأْ زَغتُيُى تًُْا. يٌ َزَطرييت

 ثًَساويػتًٌ َُٖىو. ؾاضغإ تا زَطُُْ بطِؤٕ، بُغُض بُؾطزا زَنُٕ زضووغيت ٕبُضا
 خُضيو وا زياض بىو. يُ ؾاضغاُْ ئًساضيًإ ناضوباضٍ. زَخُٕ زَغت يُ ؾاضغإ خؤيإ
بؤ  ؾطغُر 200 ضِيَطُنُيإ خىظغتإ، بؤ ؾاضيهىضزَوَ يُ بؤ بهًَؿٔ، ضِيَطُيإ بىوٕ

 باظؾت بطاتُ بُض يُوٍَ. زَططيَتُوَ باظؾت ْاوضٍُ تُواوٍ ضِيَطُيُ ئُّ. زَناتُوَ ًَْعيو
غاظ  بؤيإ ئُطُض بطِيىَ، ضِيَطُيُ يُّ َُٖىو ضاويإ. تٌَ زَثُضِيَت بُ ياوَضئاوازا وا زياضَ
 تًَطُيؿتني ؾُضاَُضظ بُ ئاَاشٍَ. طىٍَ زَٖاتُ تىومشاٍَ ظوضِْاٍ و زَٖؤٍَ زَْطٌ. بهطيَت

 ئًَػتُوَ ُٖضيُ ئُوإ. بًَت ظََاوَْس و ؾايٌ ئُزووٍ ْا غبٍُ وا بىو قُوٍ ض باغُ؟
 بىو خؤف ثًٌَ ُْبىو، يُ قػُنطزٕ سُظٍ ظؤض ؾُضاَُضظ. ضىوبىوٕ ؾايًُ ئُّ ثريٍ بُضَو

 يُ بُضُٖيىاٌْ تىومشاَيُنإ. بؤ زَضٍَ بطزيين خؤٍ يُطٍَُ. بًَت ؾازيسا و يُ دُشٕ
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 زاضويو ياضٍ خُضيهٌ ىضِطُيًـن. َُٖيُنُغَُا ًَٖٓابىوَ طُدمًإ نؤََُيًَو ؾًَططُ
 بٌَ بُظَيًاُْ ظؤضيـ. بىو بُ زَغتُوَ ؾًالْهًإ و الغتًو ؾىوٍَ يُ باتٌ يًَطَ. بىوٕ

ئُو  ئاَازٍَ ُٖضنُغًَهًـ. ُْزَْا تًَو ًَْىضاواٌْ نُغًـ. زَغطَواْس يُ يُنسيإ
يُ  نىتا وزَ زَٖؤَيًإ تىومشاَيُناًْـ. َُيسإ زَضىوَ و وَضزَططت زاضٍ زَبىو غَُايُ

يُو  ئاوايٌ 36 شُْظتُإ ُٖض يُوٍَ. بىو ضَِظٌَ تُواو بُظَُنُ. زَتىوضِاْس ظووضِْايإ
 ئُو بُ تُواوٍ. ضَِظاؾإ زَوضٍَ قاثؤٍ تُختُ بُختًاضٍ َُٖىويإ ُٖيُ، ْاوضُيُزا

 طؿيت و ظؤضَ تا بًًٌََ يُو ْاوضُيُ ئاو و ناٌْ. ُٖيُ ئُو قىتاغاُْيإ طىْسَ، 36
 خُضيهٌ نَُرت. #خؤياْسايُ يُ ثاٍَ و ئاويإ زإ$ زََئًَ ُٖض وَى نؿتىناَئ، غُضقاَيٌ
 غُضؤى يُطٍَُ غُضوناضَإ ظؤضتط غُؾُضَزا، يُّ ُْؾاضيُٓوَ ئَُُف زَبٌَ. َُضِزاضئ

 بىو خؤف ثًَُإ يُ ضِاغتًسا. ُْزَنطز ضَِوتُ سُظ بُّ ظؤضيؿُإ. ثًاوَاقىوآلُْ ٖؤظ و
 ناضَف ئُّ مباْىيػتبا ئُطُض. ُْزائ زَغت بؤٍ، بُآلّ ببني ٌئاغاي بُ خَُيهٌ تًَهٍَُ
يُ  ظَاًْإ يُنٔ طُوضَثًاوإ بُغتُظَاًْـ يىوضٍِ. ُْزَبىوُْوَ يًَُإ ئُواُْ بهُئ
 بىو، ئًَُُوَ بُضٍ بُ زَوضو ئُوٍَ. ًَىاْساضٍ و بُ ًَىإ بىو تُواوٍ. ًًُْ زََسا
 و بؤ بهًَؿطٍَ ضِيَطُيإ ئُوَ بىو زَويًإ و سُوٍ. بىو يُغُض ضِيَطُوبإ باغًإ تًُْا

. بصئ زَيٌ زوو و تطؽ بُ بٌَ بُختًاضيًُنإ و بهُٕ ٖاَىؾؤيإ زَوَيُت ناضبُزَغتاٌْ
 ساَيٌ يىوضٍِ نَُتانىضتًَو. نطزبىو تاٍَ زيهُ يُ ٖؤظَناٌْ شياًْإ بابازٍ، تايُؾٍُ
 زضيَصَ ًْىَضِو ْاٌْ زواٍ اوا،ياوَضئ الَاْسابىوَ. ضٌ زَنُٕ باغٌ زََاْعاٌْ و زَبىوئ

بُ  تايبُتُ َاَيُ ئُّ زَيطىت، زاوَضٍ بُضِيَع. ُْياًَْٗؿت بُآلّ بسَئ، بُ غُؾُضَنَُإ
 باغٌ ظؤضيؿٌ زَنطز، سُغاو زَوَيُت بُ ثًاوٍ َين يُبُضئُوٍَ. زَوَيُت ناضَُْساٌْ
 نُيٌ تًُْا اوٕ،نط خؤف ضِيَطُنإ تُواوٍ$ زَنطز، ضِيَطُنٍُ باغٌ زَنطز، وآلتجاضيَعٍ

. #ثٌَ ُْنطزووَ زَغيت بُآلّ زايربِيَت، زاوَ بَُيًَين زَوَيُت ئُويـ َاوَ نَُيُى
ثٌَ  بًَسَْطًِ تًُْا ًَٓـ. بًًََِ ؾتًَو َٔ بىوٕ َُستٍُ يُ زيطاض ُْبىو، ضاوَضِواًًْإ

 ياضيٌ بُ تَُاٍ زيطاضيـ. بسَّ خؤضِايٌ قُويٌ َُْسَويػت ئُوٍَ بُ ٖؤٍ. َابىو
 و قىتاغاُْ يُ ًَْىإ. الزيَٓؿني َابىوَوَ بُختًاضيطُيٌ ْاغًين و َيطِؾاْسٕزَمسا

 ضؤيُزا و يُو ٖات. ويََُُٖٓيططتٔ بؤ يُ ٖاَىؾؤزا بىوئ بُضزَواّ َاَيُنُزا
 زا بُ زيطاض، ؾًهطزُْوَيُنِ ضُْس يَُُضِ ئاؾُناُْوَ. نطز ئاؾُنامنإ غُضزاًَْهٌ
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 ٖاوضِيًَإ بُآلّ بطُضِيَني، بُ ئاوايسا خؤف بىو ثًَُإ ئًَُُ. ُٖبىو ثًَؿِ يُوَ ئاطُزاضيٌ
 و ئاو و ناٌْ غُيطاٌْ بضًُٓ بىو، بُْسَُْناْسا و بًَُْى زاض و زضَخت يُ طُضِإ سُظيإ

 ئُوٍَ بُ ٖؤٍ ئًَُُف. ظوضِْا بىوٕ و زَٖؤٍَ شًَْين خُضيهٌ تىومشاَيُنإ قىتاغاُْ،
 ُٖض وَى نىضِ و ناٍَ يُو الؾُوَ. بهُئ ئُوإ بُ قػٍُ زَبىو ْاضاض بىوئ ًَىإ
 .دُغتُيإ ئاَازَيٌ بؤ ضِآًَٖاٌْ بىوٕ، خؤيإ ظؤضاْباظيٌ و ياضٍ خُضيهٌ ثًَؿرت

 تا بًًٌََ خؤياْسا، ُْضييت و بُ زاب نطزووَ باوَؾًإ تىْسوتؤٍَ بُختًاضيًُنإ
 وابىو َئُو وَى زَططت غًَطَيإ وَخيتَ. ُٖيُ باؾًإ تؿُْطٌ و زَغت و غىاضضاى

 َُْاْعاٌْ ُْبًين، يًَُْى خًًََُنُزا تريونُواًَْهُإ ًٖض. بًَت بُ زَغتُوَ تريونُواًْإ
 يُ دُعؿُضقىويًِ وَخيتَ يُ بريَُ. َاوَتُوَ بؤيإ يُ نىيَىَ تؿُْطُ و زَغت ؾًَىَ ئُّ

ضٌ  بُ ناضٍ ئاوا دىاُْ، ؾًؿُنُوَ و غىاض بُ ضُى طىتٌ ْانٍُ، ئُغجًَو غاضَ ثطغٌ،
 باوَضٍِ ئَُُف باؾرتَ، بٌَ ًَٖػرت غىاضٍ ثًاو. ْاناتًًََتُوَ يًَت دؤضَ بُّ. تزيَ

ئُو  ضِانًَؿائ، غُضدمٌ ظؤضيـ بًًُٓإ، ْاوضُيُ يُو نُ ئًَُُ ؾتًَو. بُختًاضيطُيُ
 بىوٕ، ًْؿتُدٌَ يُ ؾىيًََٓو ئُواُْ #نؤيت$ نطزووَتُ ضِوويإ نُ ضؤٕ خَُيهُ بىو

 نطزووَتُ ضِوويإ ثاضَ و ثىوٍَ بؤ بُزَغتًَٗٓاٌْ و ُٖيُ بُ نىيَت تُواويإ ٖؤططيٌ
 ئابىوضيٌ باضٍ ئَُُف. ثٌَ زَضِاظيَُٓٓوَ ساَيٌ و َاٍَ تًُْا زَيًَُٗٓٓوَ ئُوٍَ ُْٖسَضإ،

 طُضِاوَتُوَ، يُ نىيَت تاظَ بىو يُو نُغاُْ يُنٌَ ئَُطِؤنَُإ ظاواٍ. طؤضِيىٕ تُواو
 واَاْعاٌْ غُضَتا. زَضًَت و زيَت بُ اليُنسا ُٖضداضٍَ و يُ بُضزايُ ؾاضٍ دًىبُضطٌ

 ْاظأْ خىاضزووَتُوَ نىيَتًإ ئاوٍ ئُواٍُْ. ؾًهُوَ بُضطُ بُّ قىتاغاُْيُ، َاَؤغتاٍ
 قىٕ َىستادٌ زواضِؤش بهُٕ ناضيَو ْانُُْوَ برييَو بهُٕ، خُضز ضؤٕ وؾهُ ثاضَ ئُّ

 بىو تىومشاٍَ َاوَيُى. ظيَُٓٓوَثٌَ زَضِا َاَيٌ و بُضم و بُ ظَضِم ئُيسَٕ. ُْبٔ زَضنإ
يُ  ئاضَقُ دُسًَآلٕ. زًََٖٓا غَُانطزٕ ثريَشٌْ و طؤضِيبىوَوَ بُ بُظّ ضَِظٌَ ُٖواٍ
 ضًَصَإ. زَنطزٕ غُيطَإ ثطِ بُ ضاو ُٖيىاُْنُوَ يُ بُض ئًَُُف. زَضؤضِا ثًًَإ بُضٍ

. ثٌَ زازا نُإثًًَُ و ططتني زَغتًإ داضيَهًـ ضُْس. دطُضَوَ و بُ ضايٌ وَضزَططت
نُش  نطزَ ضِووَإ و ُٖغتائ. ٖات نؤتايٌ غَُا و َُٖيجُضِنٌَ بُض بىو، زاوات زَغيت

زيهُ  بؤ دًًَُنٌ بضني ؾًَى ضِؤ و ًْىَ غبٍُ زاْا قُضاضَإ ؾُضاَُضظ يُطٍَُ. نؤغاضإ و
 وا زياض بىو بهُئ، بُؾساضٍ يُو ؾايًُزا و بطُضِيًَُٓوَ بىونطىاغتُٓوَ ضِؤشٍ و
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بؤ  ٖاتًُٓوَ. ًَٖٓاوَتُوَ نىيَت يُ باؾٌ ثاضَيُنٌ نىضَِالو. زَبٌَ خؤف َتًَهٌزاو
 يًٌَ ظؤضيـ و ُٖيُ سىنِ بُ ياضيٌ تايبُتًإ ٖؤططيًُنٌ ئُو بُختًاضيًاُْ. َاَيٌَ

 يُ ثؿتُوَ زَنطزٕ و غُيطيإ ظَم ظَم ثريَثًاويـ و زَنطز ياضيًإ طُدمُنإ. ؾاضَظإ
 ؾُضاَُضظ واتُ ضاِيهًَؿائ، زَٖؤٍَ زَْطٌ ؾُوٍَ. زَنطز نإبُ طُآل ئاَاشَيإ بُ قاَو

 خُضيهٌ ظاوا بُ ياضَُتًٌ زيطاض يُ ضاوَضِاوٍ ئُو دًًَاُْ بىو. نُيؿٌ ظؤضتط
 ظؤضٍ. ئاخاوتٔ نُومتُ ثًاوَنإ يُطٍَُ ًَٓـ. بىو ظوضِْا و ضُثًَُ زَْطٌ تؤَاضنطزٌْ

 ...زغجاض خُو بُ ئاًََعٍ خؤَإ و ٖاتًُٓوَ ثٌَ ُْضىو
 

  جؤزةردان ي11 سَيشةمة
بُ . زَٖات ًَٖؿتا ثطخُيإ ؾُضاَُضظ زيطاض و ٖامت، وَئاطا 30/7 زََصًََط بُياٌْ

 تاقُ بُياٌْ يُ ناوضَِطٍُ، ثطِ بىو سُغاضَنُ ؾُوٍَ. ُٖغتاْسٕ يُ خُوّ ثصًًََٓو ضُْس
 َاْطا و وغُضيَ ضُْس. زَضِؤيؿت بُ سُغاضَنُزا خاوئَ ئاويَهٌ. يٌَ َُْابىو زاُْيُنٌ
 و ضانطزٕ غُوظٍ و تُؾريِيَػٌ غُضقاَيٌ يُو الوَ شُْنإ. َابىوٕ يُوٍَ طىيَطَنُ

 ئاشََيساضٍ غُضَضِاٍ تاظَ بىو، غُوظيٌ و َاغت ثًَدؤضَإ و ْإ. بىوٕ غاوَضنىتإ
 باغٌ بُضزَواّ خؤؾُ، خاْىوبُضٍَ سُظ يُ ظؤضيإ. بًَػتأْ و باؽ َُٖىو خاوٌَْ

 ظؤضٍ. وٕ بىو يًَُإ و بُ سُغاضَنُزا نطز خؤٍ ؾُضاَُضظ زٕ،ْاخنىاض زواٍ. زَنُٕ
 َُٖيىشَ، و قُيػٌ. بؤ باغُنٍُ ضىوئ َطازٍ بُضِيَع يُطٍَُ. ُْٖاتُوَ و بىوئ ضاوَضٍِ

 ضِازََىوغٌ، عُضظيإ زاضَنإ يكٌ. ضِاظاْسووَتُوَ باخُنٍُ بُضؤنٌ طًَالؽ و طىيَع
 نطز ضىاض زاضيإ بؤ ئاَاشٍَ زائ، ًْؿإ ٌْغجًساضَنا. بىوٕ ُٖض وا ناٍَ ًٖؿتا بُآلّ

يُ  ئُوَيإ ئُطُض وتٌ. ْاياْؿطؤؾِ زَزٌََْ متُمن غًَػُز  زاٍُْ زاضَ ضىاض ئُّ: طىتٌ و
 وَضُيإ بطِابىوٕ، ثايع ئُو زاضاٍُْ. زَنطِٕ باف بُ ثاضٍَ زيهُف زاضَناٌْ ًَْىزابٌَ

 ثطغًاضٍ ؾُثؤيًَو  طازٍَ. بىوٕ بطيٓط و وؾو بُٖاضيَـ ئُواٍُْ َُٖيسابىوَوَ،
# ُٖيُ؟ غُوظَيُت ئُّ ُٖيُ؟ ًَىَيُت يُو ُٖيُ؟ زاضَت يُّ$ نطز، زيطاض ئاضاغتٍُ

 بُضٍ ئُو زاض و زضَختٍُ ئًَُُف طىتٌ، زيطاض. ًْؿإ زا غُوظَ و زَضَخت و زاض ظؤضٍ
 .زيَُُناضَ َُٖاُْ ئُوٍَ ًًُْ، بُضاوَإ َُٖاُْ. زَبٔ ؾني يُ نىيَػتاُْناْسا و ُٖيُ

 ئًَىَ ثطغٌ يًٌَ بُ ؾُضَُوَ بعَ ططتٌ، و نطز تُثاَيُنإ بؤ ئًؿاضَتًَهٌ َطازٍ
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 الزيٌَ: $طىتٌ زيطاض بىو، ضاوَضِوآُْنطاو بؤ ئُو زيطاض وَآلَُنٍُ ُٖيُ؟ ئُواُْؾتإ
 بؤ غىوتاْسٌْ وؾو يُ دًٌَ و ثؿكَُيُ ظؤضتط ئًَطَ، ئُواٍُْ وَى ُٖياُْ، نىيَػتاًًُْنإ

. ضِازَططٕ يُنٔ خؤيإ ئاشََيُناًْإ يُ نىيَػتاُْناْسإ، ئُو زيَٗاتٍُ. َُٖيًسَططٕ ظغتإ
 يُ ُٖؾًاُْ يُ غُضئَ، خؤيإ يُشيَطَوَ و َُضِ زوو ْٗؤَٔ، َاَيُنإ ؾىئَ يُ ظؤض

 بىو، غُيط ثٌَ يًَهضىوُْ ئُو ظؤضٍ َطازٍ. ًَْىاُْ زيىاضيإ تًُْا َؤٍَ زاضوٕ، ٖؤَيًَهسا
 طىتٌ، زووناْساض. زاًْؿتني يُغُض غُنؤنٍُ و زووناًَْو ُٓضىوي. يُقاْس بؤ غُضيَهٌ
يُ  ضِابطزوو ؾُوٍ بىو ُٖض ئُوَ يُ زووناُْنإ يُنٌَ. تًَسايُ زووناٌْ 5 ياوَضئاوا

 طىْسَنَُإ زَوضيَهٌ و ُٖغتائ. زَنطز ظََاوَْسَنَُإ غُيطٍ بُضُٖيىاُْنُيُوَ
 غىوضِيَهٌ ئُويـ يُطٍَُ. تُوَزي ؾُضاَُضظَإ و طُضايُٓوَ. بىو ظؤضضهؤيُ يًَسا،

. ثًَهطز زَغيت دُدماَيٌ و قطَِ ظاٌْ ئُوَْسََإ. طُضِايُٓوَ و يًَسا بًَُْى زيَسا زيهَُإ
 بابازٍ زظَنإ نُ زَضنُوت بُ طىضَِ و ُٖضانُزا. يٌَ زظيبىوٕ َُضِيإ غُض 22 ؾُوٍَ
 ؾىييَن. بطزبًَت يإضِاُْنُ و ُْنطزبٌَ َٓساَيهاضَنُ يُ ؾىاُْ ؾُضًَإ ضَِْطُ. بىوٕ

 و نات و ُٖضيُ ثُضيَؿإ، و تىوضَِ خَُيهُنُ. سُيسَضَ بابُ ضًاٍ زَوضوبُضٍ زظيًُنُف
 زظَناًْـ و يٌَ غُْسووُْتُوَ َُضَِناًْإ زَغتُيُى ًَٖٓا ُٖواَيًإ بىو، غاتُزا

 .بؤ يُظزإ غىثاؽ و خؤؾٌ خؤؾٌ بىو بُ. ُٖآلتىوٕ
 زووناْساض ًَىاٌْ ًْىَضِؤ ْاٌْ ثًَهطزَوَ، زَغيت ظوضِْا و زَٖؤٍَ زَْطٌ زيػإ

 ظَضئُغىَْس، بُختًاضيٌ يُ َُمحىوزٍ بُ ْاوٍ ئاوايٌ قىتاغاٍُْ َاَؤغتاٍ بىوئ،
 قىتابٌ 36 ًَْعيهٍُ و ُٖيُ ثؤيٌ 5 ؾًَططُنٍُ يًَطَيُ، زوو غاَيُ وتٌ. يُطَُيُاْسا بىو

 تىومشاٍَ و خىضا إْ. زئَ زَوضوبُضَوَ يُ طىْسَناتين زَخىيَٓٔ، يُ ال زَضغٌ
 بُظَُزا يُّ. ضاوَضِاو و ضؤثًهًَؿإ و بىو بُ ضَِؾبَُيُى. بىو طُضّ ؾايٌ و تًًَاْتىوضِاْس

 .بُ َُٖيجُضِنٌَ نطز زَغيت ئُوإ يُطٍَُ زيطاض
يُ  تا #ؾُٖطياض$ و بُضَ غىاض بىوئ و نطإ ظئ ضاضَويَهإ. بىو تُواو زاوَت
 ئُغجٌ ؾُٖطياض بطُيُٓ بؤ ئُوٍَ. نُثؤّ غُض طُيؿتُ ضِؤح ئُوبُض ضىويُٓ ضؤَُنُ
 زيهُ يُ طىْسَناتين زاوَ، بُ يُنُوَ ثاَيًإ َُٖىو َاَيُنإ يًٓط زا، خؤَإ

 ؾُضاَُضظٍ خًَعاٌْ ؾُونُت بٌ بٌ َاٌَ خإ، ضَِؾًس خاُْخىيَُإ. طُوضَتطَ
 ًؿتنيزاْ ُْبىو، نطز، ثطغًاضَإ يُزووناًَْو. بُٖاضوَْسَ تايُؾٍُ يُ َُمحىوزيًُ
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. زاًْؿتني و شووضٍَ ضىويُٓ و نطزئ ؾُضَىوٍ. نطز ضِيَهىثًَو شووضَنٍُ نىضَِنٍُ ُٖتا
 يُنُّ ئُوَ. ضِاٖاتني تاضيهٌ يُطٍَُ و ططت َػُبايُنُإ. بىو تاضيو شووضَنُ تا بًًٌََ
 زا زَغتىضٍ ٖاتُوَ، خإ ضَِؾًس. زَنُوت بُ نتًَب ضاوَإ يُ تاقُناًْسا بىو َاَيًَو

 ئًَُُ. تايبُتُ ضِيَعيًَٓاٌْ ًْؿاٍُْ ئَُُف. بؤ َُٖيسَٕ ضازضَإ ضَطُوضَنُزايُ سُغا
بؤ  ناوضِيَهًإ زابىو زَغتىوضٍ ئاطُزاضبني ئُوٍَ بُ بٌَ. ُْبىوئ بُو ئُظيُتُ ضِاظٍ

 . بؤ غُضبطِيىئ ناوضِيإ ُٖضَاَيو ضىويُٓتُ ئًَػتُ ُٖتا. غُضبطِيبىوٕ
 باٌْ و ضِيَطُ باغٌ. بؤ نطزئ ظؤض ؾىيَين باغٌ خؤؾُ، طؿتىيؿت ثًاويَهٌ ضَؾًس
يُ  تُواوٍ َاَيُنإ. يًَسا ًَْى زيَُإ غىوضِيَهٌ و زَضنُوتني. نطز خىظغتاٌْ و ؾاضيهىضز

يُ  نؤًْـ طُضَاويَهٌ. تُثاَيُ و يُ زَوَ ثطِ بىو َاَيُنإ زَوض و بُضٍ. غاظ نطاوٕ بُضز
 ضٌ بصًََطٍ يُطٍَُ زَوض و بُضٍ ئُطُض و َاَيُ 32 ًَْعيهٍُ. بىو زاخطا ثًػٌ بُض

 نطز: ثطغًاضَإ خاْىوَنإ بُ غُباضَت. بُٖاضوَْسٕ َُٖىوؾًإ. زَبٌَ َاَيًَو
 #زَضواظَ$ واتُ ُٖيىإ، #ئًىوٕ$ نؤَيُنُ، واتُ #ؾَُُى$ واتُ ناضيتُ، #سَُاٍَ$

 يإ#تاثؤيا$ َاَيُنإ. واتُ شيَطضِيَػُُ #ضُمشُ$ واتُ تُْسوض و، #تُْبُض$ واتُ زَضطُ،
 نُْسوو و ض ظؤض بىو، بىوٕ، ُْٖطساضٍ ٖؤططٍ ظؤض. طُمن بؤ عَُباضنطزٌْ ظؤض بىو،

 ئًَىاضَ 7ٍ زََصًََط. ٖاتًُٓوَ بؤ َاَيٌَ. غاظ نطزبىو يُ َُٖيؤَيُزاض ئُواُْؾًإ. تاقضِ$
 و زٍَ و دُضط. ُْبىو نُّ يُ ؾًَىخىاضزًَْو ًٖضٌ ئُويـ خىاضز، عُغطَإ ْاٌْ

 .ثؿت َؤغُضَ نُبابٌ
 نُغًَو ضُْس. طىيَطط بىوٕ ئًَُُف. بؤ خىيَٓسيُٓوَ ؾاْاٍَُ ضَِؾًسخإ ئُو ؾُوَ

 طىتًإ. يًَسا بُْسٍ سُوت ٍُْ ثًاويَهًـ و خىيَٓسَوَ ؾًعطيًإ خؤيإ بُ ظَاٌْ
 بُ تَُايُ و غاَيًُتٌ 65 يإ 60 ضَِؾًسخإ طىتٌ ؾُضاَُضظ. بُغؤظ بىو ظؤض زَيسؤضِاوَ،
 طىمت. ضِاغتُ بَُيٌَ، طىتٌ ثطغٌ، يُ ضَؾًسخامن وضَِا، واقِ. ظٍَغىا غاَيُ ضاضزَ نضًَهٌ

 ئُجما ظَمحُتُ غُضَتا تؤ ْاظاٌْ، وتٌ، و ثًَهٌُْ زيػإ. وا ْابٌَ ؾيت و َٓساَيُ ئُوَ
 ئُّ. ضاو نُوت يُبُض ئُو ثًاوَّ يُ ثطِ بىو ضؤٕ ْاظامن. زَثاضِيَتُوَ زوايُ خؤٍ ضَِمحُتُ،

 طؤضٍِ باغُنَُإ. نؤََُيٓاغإ ناضوباضٍ بؤ يَُجُضَ ًُىيُ َُٖىو دًَ دًاواظيًاُْف
 بىو، باف زَضؾُتًَهٌ ئَُُف. بًَٗساضوَْسإ تايُؾٍُ نؤَُآليُتًٌ غُض باغٌ ضىويُٓ و
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 بُضاْبُضٍ بًَٗساضوَْسَنإ. زَغُملاْس يُنسيإ قػٍُ ئُواًْـ و ئاوَزإ زَوض و بُضَإ
 . ٖاتىوَ يإْاو يُ خؿتُنُزا. بابٔ بابازٍ يإ باب زوضنٌ

 و يىوضٍِ بًًىَْس، ظؤضابٌ، طُْسايٌ، ؾؤضطين، بطاَاَيٌ،$ تايُؾٍُ و تريَ َُٖيبُت
ئُو  َٓساَيٌ ًَٖؿتا ئُوٍَ بُ ٖؤٍ. زَبٌَ تًَهَُيًإ #نًاضغٌ$ زواتطيـ #بططُ ؾًَذ

 تريَناٌْ ضِووْهطزُْوَيُى، وَى. ُْنطزووٕ ظياز ثٌَ ئُوامنإ ُْزيىَتُوَ، تريَيَُإ
 َاَيُ، واتُ غٌَ #ٖىٌْ غٌَ$ بُ َُٖىويإ #باوضغاز ثريبىيَط، َُٖؤَيُ، ناٖهـ،$

 سُوت ضىوُْتُ ثاٍَ زواتطيـ ضىاضثٍُ، بُ ضىاضيُْط، تايبُتٔ ئُواُْف. بُْاوباْطٔ
 بُ تًَهٍَُ َُٖؤَيُف. بىوٕ بُ بًَٗساضوَْس تًَهٍَُ باوضغاز و ثريبىيَط و ناٖهـ. يُنُوَ

 عُالوَزيٓىَْس يُ َٓساَيٌ تُواويإ بًَٗساضوَْس ناٌْئاغا و خإ. بىوَ #باب بابازٍ$
 بُ طًاُْآلوَ بىو، ضطاتؤَضَِنُ بىو، زضَْط نات. بُختًاضوَْسٕ تريٍَ بُ تايبُت

 ضِوويإ خَُيهُنُ. غُوٕ بضٔ زَنطز َُٖىو سُظيإ. زَزا ويَصْطًإ دَُاعُتُنُف
 خؤٍ زَغيت زظ ئُوٍَبؤ  خؤياُْوَ ساَيٌ و َاٍَ بُ الٍ ضىوٕ و زَض و زَؾت نطزَ

 ثُضيَؿاٌْ ظؤض ؾُضاَُضظ. طُضَُوَ و ُْضّ دًَىباٌْ خعاْسَ خؤَإ ئًَُُف. ُْوَؾًَينَ
 ثًٌَ ئًَُُ ئُغجٍُ ئُو غٌَ واتُ. بيبَ بطغًًإ ُْنا بىو، َاَيُنٍُ ظيٓسَ و َاٍَ

 .ئًَُُ بٌَ وآلخُناٌْ يُ ئاطاتإ زَيطىت خًَطا خًَطا ٖاتبىوئ،
 

 دانجؤزةر ي10 ضوارشةمة
ياٌْ . بهُٕ ساظض ظووخؤيإ زَبىو و زَٖات بىوى ُٖغتاْسئ، ُي خُويإ 5 زََصًََط ُب

ياٌْ خىاضزٌْ غىاض  ئًَُُف نىتإ، زَّ يُ يػاويإ و نطإ ظئ ئُغجإ. بىو طُضّ نُباٌب ُب
َُيطُضِإ َاوَيُى زواٍ. يًَسا ئاوظَْطُإ #َؤضَزٍ$ ئاوايٌ بُضَو و بىوئ  طُوَزا، و يًَص ُب ٖ

غُض طىيَطيَص تىومشاَيُنإ. زَضنُوتٔ ئُغجػىاض باغهًَو ُي تريَطُؾاٌْ  ًَٖػرتَوَ و ُب
ين خُضيهٌ  زَغتُيُنًـ. غاضغاضئَ غُضقاَيٌ غىاضاًْـ. بىوٕ خؤيإ ظوضِْاٍ و زَٖؤٍَ شًَْ

ـ. زَخىيَٓسَوَ ؾًعطيإ و زَٖاتٔ ًَٖػرت بُ غىاضٍ شٕ وَ غىاضاًْ غُض تُثهُناُْ  غاضيإ ُب
طٍَُ. زَنطز ؿربِنًًَإثًَ و زَزا  خًَىَتٌ ضىاض. ؾاعُبىيعُظيِ ئاوايٌ طُيؿتًُٓ غىاضَنإ ُي

َُيسابىو ئُغتىوًْإ ؾاظزَ ضَِمشاَيًَهٌ َُٖيسابىو، طُوضَيإ ثطِ  ؾُضِف ُب َُٖىويإ. ٖ
إ ُٖوغاضٍ و ٖاتٔ بُضَوثريَإ طُيؿتني ُٖض ئُوَْسَ. نطزبىوَوَ  ُي زَغت يُنػُُناًْ
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 ياضيًإ ثُضٍِ و وَضَم. خؤؾُويػتني ظؤض زيطاض و َٔ بؤ ًَٖٓائ، ْىيًَٓإ زَغتُ. وَضططتني
 و زَغطَِ نطزٕ غَُا و يو و زاض ياضٍ ضازضَنإ يُ زَضَوٍَ. ثًَهطز زَغتًإ ضىاضضىاض ًَٖٓا و

َُيػىوضِاْسٕ ختًاضٍ و يىوضٍِ بُ ظَاٌْ ْاظزاض و ْاغو نًصؤَيٍُ زَغتُيُى. ٖ  طؤاضًْإ ُب
غُض ئً. زَطىت  خىإ و جمؤعُُ و بىو بُ ًْىَضِؤ. تؤَاضنطزٕ زَْطُنَُإ ثًاوَنإ عٌُْي

ـ ناضٍ. ٖات ؿنت دًٌَ ضَِمشاآلٕ، و ضازض ًَْى ٖاتًُٓوَ و ٖات نؤتايٌ تؤَاضنطزًْ بىو زاًْ ُْ .
 ضُثًَُيإ َُٖىويإ شووض يُ زَضو ُْزَوَغتا، زَغيت نُؽ. نطزَوَ خؤَإ دًٌَ ُي طؤؾُيُى

وٍَ و َاَيًَو زَبط ئًَُُيإ. يًَسَزا . تُواو نطز خؤّ خىاضزٌْ ظووتط َٔ. خىاضز ْامنإ ُي
ٍ. ثًَهطز ضُثًَُ زَغيت بىوّ دطُضَ زاطريغاْسٌْ غُضقاَيٌ واُْ ئُو  ثطغٌ خؤّ ثُْاٍ ُي
. يًَسَزَٕ ضُثًَُ ئاوازا يُ ناتٌ نؤ نطايُوَ وخىإ غؿطَ وَخيتَ وتًإ، بىو؟ بؤضٌ ضُثًَُيُ

، ئُو غؿطَ ثريؤظ بٌَ طىتٌ، ضِزيَٓػجًًُى ئُطُض ًُ بؤٍ نُؽ تاظَ و خىاُْ  زيهُ ثاضوويُنٌ ًْ
ًَتُ  ُب ضِيـ ُب نؤغتُ، نطزبىو خؤٍ نُغًَو. خؤيُتٌ نُيؿٌ ُْخىاضزووَ تًَطٍ نٌَ زٌََ، ٓب

ضطٌ ثُمشُوَ، و ضٍ نطزبىوَ زضِاوٍ دًىُب  غاضٍ ُب اليُنسا ُٖض تاوٍَ. قايؤضيَو غىاضٍ ُب و ُب
َُيهُنُف تاوَ،َُٖيسَغ و زَنُوت و زَزا تا  و زَشٌَْ ظووضِْاٍ تىومشاٍَ. ثًَسَنُْني ثًٌَ خ

ضٍ نآلويَهٌ ئُوَف زواٍ. زَبىو طُضّ نؤضَِنُ زَٖات غُض ُب ًَْى  و زاْا زَغيت ُي ُب
َُيهُنُزا ضخؤيُوَ ُٖض نُغُ و طُضِا، خ ُب  زَطىت، ثًاوَيإ بُّ. تًَٗاويؿت بؤ ثاضَيُنٌ ُي

 و ؾاز و ثًَسَنُْني قاقا ظاضؤى و َُظٕ ُختًاضيطٍُب. #نىنٌ تًًًِ$ يإ #دىيٌ تًًًِ$
 ُٖغتاُْ خؤيإ َُٖىو يُ دًٌَ زَضٍَ، بًَتُ يُ َاٍَ بىوى ئُوَ ٖات وَخيت. بىوٕ غُضخؤف

ضزَّ ٖاتُ بىونٌَ باٌب. غُضثٌَ َُيهُنُ ُب َسَْطٌ نطز زاواٍ و خ  ُب زَْطًَهٌ. بجاضيَعٕ ًب
وَ ئُو . ُْضِؾًيَنَ بىوى غُضٍ تؤضٍِ نُؽ ًٖض ّ،يٌَ زَنُ تهاتإ نىض و ناآلٕ وتٌ، ثًاواُْ

ؿتِ قىتاغاُْ َاَؤغتاٍ غُيط بىو، ظؤض بؤ َٔ ؾتُ ؿتبىو، ُي تًُْ  ئَُُف طُياْسّ تًٌَ زاًْ
ضيتًَهُ و زاب يًَطَ و ضِيَطُ بؤ زَضٌَ بىونٌ ئُو طىْسٍَ دُسًًٌََ. ُْ  َُٖيبُت. زَططٕ ناضَ ُي

َ ظؤضداضيـ زَيدؤؾًًُ، و ؾؤخٌ ئُو ناضَ ًَْى تايُؾُزا زَيُُْسٍ ؾُضِ و و ضِنابُضٍ تُزًَب . ُي
ض ضِيؿٌ بىوى بابٌ ُٖض بؤ ئُوَ بىو ُب َُيهُنُ ُي  ببًٓني، دىإ َُٖىو ؾت بؤ ئُوٍَ. زَططت خ

طُوضَ و . زياض بىو َُٖىو اليُى ضِاوَغتائ يُغُض تُثؤَيهُيُى ظئ، غُض َاَيٌ خػتُ خؤَإ
َتُ يُ َاٍَ بىوى بىوٕ ضاوَضٍَِ بضىوى غُض  زَضٍَ، ٖاتُ يًٌَ بىوى ئُو زَضطُيٍُ. زَضٍَ ًب ُي
َ بؤ غىوتاْسٌْ يُ ضني زضابىو تُثاَيُ غُضبإ و زيىاض  زياضبىو َُٖىو تُثاَيُيُزا بُّ. ظغتاٌْ



 113 

ـ غىوتٌَُُْ و ظؤضَ زَوَيَُُْسٕ، َُضِ و َاآلتًإ زاضا و َاَيُنُ . ظَوَْس ظؤض و ظغتاًْ
 و ْىقٌَ بىو ُب ؾاباؾٌ. طؤضاٌْ و بىو ُب ضُثًَُ. نطز إَايًَٓهً غىاضٍ و ًَٖٓازَضٍَ بىونًإ
َعيو يُ ئًَُُ بىوى. ثًَهطز زَغيت غىاضإ غاضغاضييَن ًََىش، ُي  نىضِيَصطُيُنًإ و بىوَوَ ًْ

ؿت ُي بُختًاضيًُنٌ. غىاض نطز ثاؾهؤٍ  بؤ ئُوٍَ طىتٌ بؤ ضًًُ؟ ئُوَ ثطغٌ خؤّ تًُْ
غُض ثؿًَُٓٓنٍُ بىوى بطزّ ٌغُضدم ئُو بىخضُيُ! نىضِ بًَت ظطٌ يُنُّ غتبىوٍ ُي : طىتٌ. ُب

و واتايٍُ تًَسايُ، خىيٌَ و ْإ نَُُنًَو ضَنُت و خًَط ُب وَ يُ َاَيٌ ُب  َاَيٌ زَباتُ باواُْ
َُيهُنُ. ًََطزٍ  زَٖؤَيًإ تىومشاآلٕ. بىوٕ يُ زواوَ ثًَدُغىو و بىوى زَضِؤيؿنت، يُ ثًَؿُوَ خ
ُٖض  بىو ضَِظًََو و بُظّ. بىوٕ غاضغاضئَ خُضيهٌ باغو باغهُ و غىاضَناًْـ و زَنىتا

بًَتُوَ وَ، بؤيإ زؤعا زَغتُ و شْإ زَضىوٕ، و بُ تاو زَٖاتٔ. ُْ ُي  يائُآل زَْطٌ زَثاضِاُْ
ـ نىضَِ. زَبىوَوَ بُضظ َُٖىو اليُنُوَ َ دُسًآَلًْ  ُٖو و ُٖو خُضيهٌ َُتطغٌ ُب ٌب

َ. بىوٕ غاضزإ  زَغتًإ زَضىٕ، و زَٖاتٔ بُ زَغتُوَ بًَت، إُٖوغاضي و ضَِمشُ ئُوٍَ بُ ٌب
ضزَزايُوَ غُض ثؿيت. ُب وَ ُي  نُوْاضايإ نُواْساضاٌْ الغاٍ. ؾؤضِ زَنطزَوَ خؤيإ ئُغجُناُْ

 نُؽ بُ ظاوازا ٖات، بُظَيٌ ظؤضّ. غَُازا بىو و ُي نُيـ ُب دؤضيَو و ُٖض نُغُ. زَنطزَوَ
بىو ُب ناضٍ ناضٍ ، ُب ًٖضٌ نُؽ. ُْ َ خؤَإ قػٍُ ُْزَظاٌْ  ُي. بىو طَُصَثًاويَو ٌب

 َاَيٌ طُياْسَ بىونًإ. ٖاتني َُباضَنُ و تُزاضَى ُٖض بُّ ياوَضئاوا ُٖتا ؾائُبىيعُظميُوَ
َُيهُنُف ظاوا، ُيًَساٌْ و غُيطنطزٕ تًُْا خ  تىومشاٍَ ظوضِْاٍ زَْطٌ داضٍَ، بُآلّ ثًَُا ضُثًَ

 خؤٍ ُٖض وَنى غىاضاًْـ ُٖوُٖوٍ و ٕبىو خؤيإ ضاوَضِاوٍ خُضيهٌ طُدمإ و ُٖضزَٖات
غُض ضًين ظاوا ئًَػتُف غىوضَِابىو غُضّ. بىو  ؾُضَِ ئًرت ضِاوَغتابىو، قًت زيىاضَنإ ُي

زَظاٌْ ُٖض واٍ. زَنطز غُيطٍ خَُيهُنُ ُٖض وَى ئُويـ. بجطغِ ضريِؤنُنُ زضيَصٍَ زَنطز ُْ 
 .بؤ ئُو زابُظيىَ بىوى

 يًٌَ و نطز ظئ ئُغجًإ ُْبىو، ٖاوضِيًَإ ُيؿٌبُ ن ؾايًُ و بُظّ ئُّ وا زياض بىو
 #ظوْىب زوض ضٓاض$ ئاوايٌ و ًَٖؿت بُدٌَ نًَىَنامنإ. نُوتني وَضٍَِ و غىاض بىوئ

 ئُّ. زؤ خىاضزَوَ ؾُضبُيُنُإ ضُْس سؤمشإ و يُنػُُنإ زا بُ يُوَضَِإ. زَضنُوت
بُ  َُٖيضٓسضاوٕ، هُبُضزبُ وؾ نًَىَنإ. َُمحىوزيُ ؾُضاَُضظ ئًًٌَ َىَيهٌ طىْسَف
. بىو ثٌَ خؤف ظؤضيإ. ططتٔ بؤَإ نطزبىوَوَ ثطَِإ ئُو ؾطيتاٍُْ. نًَىَنُوَ زاويَين
 ظَبتُنُ. بطزئ خؤٍ يُطٍَُ َاْطُؾُو نًَى و نًَىا زازايُوَ، ثُضزٍَ ؾُو وَخيتَ
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 ؾُضاَُضظ َاَيٌ طُيؿتًُٓ وَخيتَ. نطزئ بؤ خؤف غُؾُضَنٍُ تا بًًٌََ و زَيطىت
. بطِيبىو ضِيَطَُإ زََصًََط، سُوت تا ئًَػتُ يُ بُياًًُْوَ. َاْسوو بىوئ و نُتؾُ

 تُوقَُإ ُْدُف خإ يُطٍَُ. يٌَ بطِابىو بطِغتُإ ضىوبىو، بُ زاُْوَ بُ القُإ ضُضٌَ
 .تًَهسائ يًٌَ ظؤض غُضَاٍ، بُآلّ بؤ ططتًُٓوَ خُو ئاًََعٍ و نطز

 
 جؤزةردان ي11 ثَينجشةمة

 نطز بُ زَغتُإ و خىاضز بُضقًًامنإ. يُ خُو ُٖغتائ ظوو بُياٌْ ًَُؿُٖ ُٖض وَى
بؤ  ططيَهاٌْ زا زَغتىضٍ ًَٖٓا و زاضيَهٌ ُْدُف خإ خًَعاٌْ. ناضَنامنإ ياززاؾتهطزٌْ

 و قؤٍَ و قُوٍ ُٖض وا نطزبىو طُوضَ نىضٍِ ضىاض ثًَٓر ئُوٍَ غُضَضِاٍ ئُو شُْ. بهات غاف
 يُنسيإ دُسًًٌََ زَوضاٌْ ُٖض وَى ئًَػتُف. بىو غاَيُ 95 ٌُْؾُخاْ بُ شياٌْ ًٖىاٍ
 ظؤضيـ. نطز يىوؽ و غاف زاضَنٍُ خؤٍ بُ زَيٌ و نطز تًص بُ بطِبُْس تُؾىيٌَ. زَوٍَ خؤف

 ُْبٔ، تُواو ؾًًُُنإ زَنطز سُظّ ضِاَاّ تًٌَ باف َاوَيُنٌ. زَنطز ئُو ناضٍَ وَغتاياُْ
 ضِويًؿًهؼ َٔ ناًََطَنٍُ. تُواو ببىو ؾًًُُنامن ُواوٍت. يٌَ َُٖيططتبايُ ويَُٓيُنِ ضُْس
بُ  و ٖاتُوَ ؾُضاَُضظ. ُْزَبىوٕ بؤ يُنسٍ ؾًًُُناًْإ. بىو ناْىوٕ زيطاض ناًََطٍَ. بىو

 تؤَاض يٌَ طؤضاًُْإ نُغُيُ ُٖض ئُو #بىوى: $ضجاْسّ بُطىيًَسا َُٖيططت، ظَبتُنٍُ ثُيُ
 ئُوٍَ زواٍ. غُض طؤضاًًُْنُ خػتًُ زضَنُزايُ،يُ ضا. بؤ ئًَُُ بىو بُ ئُظيُت. نطزبىو

 بؤ ثريًَََطزَ ئُّ. يُ قػُنطزٕ ًَُإ ْا ُْدُف خإ يُطٍَُ. تُواو بىو ؾطيتُنُ
 خاووخًَعإ، و نؤََُيطُ غُض ٖاتُ باؽ وَخيتَ. ثٌَ بىو وتُيُنٌ ُٖض قػُيُى ثىختهطزٌْ
 يُى ُٖتا شٕ امشُضطُ بًَت،ث َٓساَيٌ و مبطٍَ ًََطزَنٍُ شًَْو وَخيتَ: طىتٌ ُْدُف خإ

ئُو  يُالٍ ئُوَ بهات، بُخًَىٍ بتىاٌَْ َاّ ئُطُض يُو َاوَيُزا. بهاتُوَ ًََطز ْاتىاٌَْ غاٍَ
 بهاتُوَ ًََطز شُْ غاَيًَو زواٍ. باوإ بؤ َاَيٌ زَضًَتُوَ ُْيتىاٌْ ئُطُض. زًًََََٓتُوَ

 نطزَوَ، ًََطزٍ شُْ ئُطُض. زًًََََٓتُوَ ُٖض يُنٔ بابٌ يإ َاٌَ بُ زَزَُْوَ َٓساَيُ
. زَيبات خؤٍ يُطٍَُ ُٖبٌَ غاَاًَْهٌ ئُو شُْ وَخيتَ. بطانٍُ يإ بابٌ بُ زَزضٍَ ؾريبايٌ

 ؾُنُت ًَٓـ يُو الوَ، زيطاضيـ. ْىغت ؾُضاَُضظ. بىوئ َاْسوو و ؾُنُت َُٖىوَإ
 سىضَُتٌ ضيُبُ ًَٓـ و ُْزَٖات خُوٍ ُْدُف خإ بُآلّ بسَّ، ثؿىويُى زَبىو َاْسوو و

 .يُخُو ُٖغتا زيطاض و نطز بًػًًُالٍ ُْدُف خإ ًَٖٓا و ًْىَضِؤيإ ْاٌْ. ئُو زاًْؿتِ
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بؤ  زَْاضز ٖؤظَناًْإ غُضؤى ئاغانإ، طىتٌ، ُْدُف خإ و خىاضز ْامنإ
 زظٍ نُغًَو ئُطُض. ٖؤظ زَبطِيَت غُضؤى بُ بُؾًَو يُ ضىاض بُف. َاَيًات ئُغتاْسٌْ

 و زَبطٍَِ بُ خإ ضىاض بُؾٌ. زَنُٕ ظَوت يٌَ غاَاٌْ و َاٍَ تُواوٍ بًططٕ و بهات
 يُويَسا تاواْباضاًْإ. بىوٕ غًاضاٍَ و ظيٓسإ خاوٌَْ خاُْنإ. ٖؤظ بُ غُضؤى بُؾًَو
 ثًٌَ بُ ًَُٖا زيطاض زَضىو، غُضبطزَيُى ُٖضيُ ُْدُف خإ قػُناٌْ. زَنطز ظيٓساٌْ

 خًَىَتُنامنإ غُضزاًَْهٌ. غُض ثٌَ ُٖغتاَُ و زَنطز سُظّ ًَٓـ. بطُضِينَي بضني طىمت،
. دىإ و ضَِْط ضَِْطا و. ٖؤًُْٓوَ بىوٕ طىضيؼ خُضيهٌ يُخًَىَتُناْسا يُ يُنٌَ. نطز
َاؾُض  و تُؾٌ ضِيَػٌ ئُويسٍ و ؾاُْنطزٕ خُضيهٌ يُنٌَ. بىو ضٓني و ضِغنت ناتٌ نات

 و زَنىآلْس ُْٖاضيإ هًٌَتىيَ ضازضيَو ضُْس يُ بُضزَضطٍُ. ٖؤضثُ بازإ و َُٖيىيَعْإ
 .تىضبًَٔ و قاَيٌ بؤ زَنطز، ثٌَ ضَِْط خىضيًإ

 يُ يُنٌَ. ببُٓوَ وؾو بؤ ئُوٍَ بُغُض خًَىَتُناْسا، زابىو ضَِْطهطاويإ و ؾؤضاو خىضٍ
َٓضٓني خُضيهٌ زاْابىو، زاض و تُوٌْ ئاؾطَتًَو خًَىَتُناْسا ُي ؾًَهٌ. بىو تىضًب  قاَيٌ وَى ُب

ضَِ يُ ضُؾين هٌُْٖسيَ و زَضين َهًـ. ُب  زَْطًَهٌ و بؤ خىيَٓسيُٓوَ ؾايعٍ ؾًعطٍ دىاًْ
ضزا بُ غىوضِيَهُإ. ُٖبىو سُظيين ، و يٌَ زا زَوض و ُب  بُ تاؽ شْإ ضىويُٓ غُض ناٌْ

ًَْو ُب و زَْىوؾتاْسَوَ ظاضنًإ. ثطِ زَنطز َُؾهؤَيُيإ غت زَيإ تىْس ُب  بٔ زَياخنػتُ. ُب
غت يُ نؤَيًًإ بُ طىضيؼ يإ باَيًإ،  يُ ناًًُْنُ و ٖات َاْطايُى. زَياْربزَوَ و زَُب
ـ. خىاضزَوَ ئاوٍ تًَطتًَط  بططٍَ، ويَُٓ ويػيت زيطاض. بىوٕ ئاوثطِنطزٕ خُضيهٌ ئاؾطَتُناًْ
َُيهُ بًَت، ئُّ طىظَضاٌْ ئُوَ ُٖتا نٍُ. ٖعضَوَ نُومتُ ثٌَ ُْزا، ئًعمن َ خ  ئُوَ ساَيٌ بؤ زٌَب
ؽ غُبطنطزٕ ضِيَطُضاضَ، َُيُنا وآلتُ بًَت، ئُّ ًُ؟ ُب  ضؤٕ ثطغٌ، ُي ؾُضاَُضظٍ زيطاض ًْ

ض ؾُضاَُضظ يٌَ ثطِ بهُٕ؟ نىْسَؾٌ و ئاو غىاتُوَ وآلخًـ زَبٌَ  زايُوَ، وَآلٌَ خؤيُوَ يُ ُب
ض ئاوَ ئُّ ئاو  خىاضٍَ يُ ناٌْ بؤ ضايٌ زًََٖٓٔ، بُ ناضٍ بؤ ؾىؾنت و زَضِوات زيَسا بُ ُب

ؿتبىوّ ويُ غىوضًَ. زًََٖٓٔ ُي  ضًِ ثُشاضٍَ زَيعاٌْ زيطاض. بىوّ خُياٍَ زَغتَُالٌْ و زاًْ
َ زَنُيُوَ، بريٍ وتٌ بؤالّ، ٖات. زَيسايُ ؟ ُي ضٌ  ٌي طُضاٌْ زايُوَ وَآلَِ ًْ  ًٖض ئُو. ُْ

بىو خُتايُنٌ ُٖض  باَيًؤظخاُْ. ضؤُْ نؤََُيٓاغًٌ زَظاٌَْ َُٖىو نُؽ ناضٖاتىوَ، بؤ. ُْ
َُيهُنُ و نؤَُآليُتٌ باضوزؤخٌ زَبٌَ َ،ثٌَ زاو ئًعٕ ئُوَْسٍَ  بططٍَ، ويَُٓ. وَخىيًََٓت خ
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زٍ َ غُُْ َ ئًَُُ ُي ضِاغتًسا. ٌُٖب  شياٌْ ئُوَ بهُئ؟ زَضخؤُْ زيعَ ُب ؾتُنإ بؤ زٌَب
غًُتٌ. ئًَُُيُ عُؾريَتًٌ ضِاغتُقًٍُٓ بًَت با زضيَصٍَ باغُ ئُّ ُب ُْ. 
ضِ بؤ ضٌ وٍا َابىو، ظَضزَُث وَ ضِٕا ُْ َهطز زَغيت َُضِزؤؾني و ٖاُت ناٌْ ُٖض وَى. ًث  ؾىيَُٓ

ُ َُضَِنإ زيهُ َى زَٖآت ُْطُ زيىاضٍ ًْ ضَوَ، ت و غُضيؿُوَ ُب َهٌ و ؾُونُت ٌب ٌب ُي  ئاؾطًَت
َياْسؤؾني زيهُ ُضظ. ز ؿاُْ ؾُضَا ؿإ َُضَِناٌْ طىيَضهٍُ زاخٌ و ًْ غُض ملبؤظٍ. زَزائ ًْ  ُي
،. زياض بىو 9 زاخٌ ضُخ َُُ طىٌت ًْ ًئ و  ُُيُب َئًََ ؿاْ َىَ طىمت #زار$ ز ُيإ ًئ ًَٓٔ؟ طىيَضه  ْاقطت
و ناضَ َٔ: طىٌت ّ دطُ. طىْاسُ ْانُّ، ُئ َْاغِ باف خؤّ َاآلٌت َٔ ؾتُف ُي َ. ز وَتاٌْ  ُئ

ؿِ نػُُناًْ ُيإ ُي ًُ ًْؿاْ ًْ َ َى ضاٌْ و ؾُى. ًث َت ُي ُٖضدًًَُى خؤّ ُب امسُوَ ًب َٓي  َُضِزؤؾني. ز
واو بىو نُف. خىاضز َاغتًَهِ و ْإ بىو، بطغًِ. ُت وَضِطُ نطزَ ضِووٍ بطغٌ َٔ وَى ضِاُْ ض . ُي ُب
ًإ زَضطٍُ ُيإ. طُغهًإ زا و نطز ئاوثطِشئَ ضَِمشاَي ٕ  َُٖىو ُي زَوضٍ و ططِ زا ئاوَضط َا نؤظيًهُ

ضِ. زا َهٌ ظَضزَُث خؿًَت ُب َٔ تايبُت ُٖغًت َُب وَ تام خؤّ. ز و و خػُت اّ زؤَيُ زَض و ُي . ضَِا
زَٖات،ي غطيىٍَ نُؽ ضٍِ ًَىَ ُْ و ُث وَ ُي َْطٌ نًَىَناُْ ًَٓهٌ. زَٖات ؾىٕا مشؿاَيٌ ز  ُي ؾىيَ

َْطٌ غطوَ زيهُف ُاْسا زَزا نىضَِالويَهٌ ُب غؤظٍ ز َِ. ُب طىيَ ُبىو خؤف ًث ُّ ُْ ثطغًاضيَو ْ  به
وَزا بىو، خؤؾًًُنُف. بسََُوَ نُغًـ وَآلٌَ ُْ و ُبىو ُب َٔ ناضٍ نُؽ ُي ُْسٍ. ْ  غُضوب

ٗاتين وٍَ خُضيهٌ خؤَسا ُي ًََؿهٌ بىو، ناضَنَُإ نؤتاًي واُْ مب نؤنطزُْ  ُي طًَصاوٍ و ُئ
ُياآلتسا ُوَ خ  .ٖات خُؤت وَخيت زَغىوضَِا

  
  جؤزةردان ي12 هةيين
 و خىاضز بُياًُْإ ْاٌْ. ضٍَِ بهُويُٓ ئَُطِؤ زَبىو. ُٖغتاّ يُ خُو ظوو بُياٌْ
 ؾُضاَُضظيـ. خىاغت يُ َاَيُنإ ُإَاَيئاوايً ؾتىَُى، نؤنطزُْوٍَ بُ نطز زَغتُإ
يُ  َاَيئاوايًُإ داضيَو ضُْس و ظئ نطإ ضاضَوٍَ. زَٖات يُطَُيُإ ضًططز ُٖتانى

 و تىًٌََْ بضني غُضَتا ظاٌْ بُ باف واَإ. وَضٍَِ نُوتني ضًططز بُضَو و نطز ُْدُف خإ
 ًَٖؿت، دٌَ بُ ظؤضَإ نًَىيَهٌ و نُش. ضًططز بضًُٓ ئُوغا ببًٓني، زاآلُْنإ
 يُ خًَىَتًَو #بًَهُغٌ و ناٌْ$ يُ ْاوضٍُ. يًَسضابىو زاآلُْنُ ضِيَطُيُى طُيؿتًُٓ
 ضايًُإ زا و ثؿىويُنُإ. بىوٕ #بطاّ$ يُ تريٍَ و باَسٍ تايُؾٍُ الَإ زا،
ثٌَ  ثًَؿًٓاظَ ئُّ ظؤضٍ زيطاض. نىٖطَِْط ناٌْ بضًُٓ وابىو ضِاٍ ؾُضاَُضظ. خىاضزَوَ
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 ثُضِيُٓوَ، نىٖطَِْط ضؤٌَ بىاضٍ يُ. وَضٍَِ نُوتني و بىويُٓوَ غىاض. بىو خؤف
 غُيطٍ بُ تطغُوَ غاضز بىو، و خىضِ ظؤض ئاوَنٍُ بىو، بُضئ َُتط 50 ًَْعيهٍُ
 بؤ ئُوٍَ زاّ زَْطٌ ؾُضاَُضظ داضيَو ضُْس زَٖات، يُ طًَصَوَ غُضّ زَنطز، ئاوَنُّ

 ئُجماض. َُٖيبىوئ يُ باغهًَو ُض،ئُو ب ضىويُٓ يُ ئاوَنُ ُْبطِّ، يُ ئاوَنُ ضاو
 ؾاخٌ غًٓطٌ دىاُْوَ، بُ زميًَُْهٌ ناًًُْى. نىٖطَِْط دىاُْنٍُ ناًًُْ طُيؿتًُٓ

 بُ ئاويَهٌ ُٖخاَُُْؾٌ، ثازؾاناٌْ طؤضٍِ ُٖض وَى ضَِوَظيَهُوَ، بُ باآلٍ زضِيبىو
ئاو  .زَؾتُنُ بؤ باوَؾٌ َُٖيسَزاؾت  خؤٍ غُضَوخىاض تاظطُيُى يُ ضُؾين ظؤضَوَ

 بُ زَض و زَؾتُنُ ثُيهُظيَطِيٍُٓ خؤض ثطؾٓطٌ يُطٍَُ ئاويَتُ و زَبىو بُ تؤظ
يُويَسا  طًاْساضٍَ ًٖض غاضزَ ئُوَْسَ ئاوَ ئُو زَياْطىت بُختًاضيًُنإ. بُخؿًبىو

 َٓساَيٌ ْاوضٍُ #نىضريٍ$ بؤ ٖاتني بريطاُْوَ ضٓاض يُ بُ ناٌْ بؤ طُيؿنت. ْاشٍ
 طُيؿتًُٓ زواتطيـ. #بًَٗساضوَْس$ تايُؾٍُ #َُدمعٍ يُتريٍَ #نئى$ يإ نُبىز،

 تا بىوئ،  ئُغجُناُْوَ بُغُض ثؿيت ًْىيَو و زََصًََط. باَسيًُنإ ْاوضٍُ #غًَى$
 يُّ باَسٍ تايُؾٍُ غريادُزئ، يُ تريٍَ تؤضََُيُى نىٖطَِْط، ناٌْ طُيؿتًُٓ

 ؾُوٍَ غريادُزئ، تريٍَ #بطاّ$ يُ َٓساَيٌ نُضميٌ غىَآلحمىغًَٔ ئاغاٍ. زَشئ بُؾُزا
بُ  نطزٍ و غُضبطٍِ طًػهًَهٌ. يُ ضازضيَهسا بىو ُٖض خؤٍ تًُْا. بطِؤئ ُْيًَٗؿت

، بُ خؤَسا زا نُثُْهًَهِ زوو نًػُخُوَوَ، خعاَُ ْىغتِ، زَضٍَ يُ َٔ ؾُوٍَ. نُباب
 .زَضنُوتبىوّ يُ نًػُنُ طُظيِ، نُثؤٍ غُضٍ نًَىَظَضز بُؾطٍ غُضَاٍبُآلّ 
 

  جؤزةردان ي13 شةمة
. ضًططز نطزَ ضِووَإ يُ ئاوظَْطسا ثٌَ نطا و ظئ ئُغح ْاخنىاضزٕ زواٍ بُياٌْ

 ئُيًىٍ بَُٓاَيُيُنٌ ضُْس نىٖطَِْط ناٌْ يُ ًَْعيو َُٖيبُت. بىوٕ باَسٍ ظؤضتطٍ
. َُٖيسابىو ضَِمشاَيٌ قُْبُضٍ وَيٌ حمَُُز ئُيًىٍ، َٓساَيٌ ضُضَىوٍ ضِيـ. ُٖبىوٕ

 ْاٌْ ؾُضاَُضظ يُطٍَُ. ضًططز طُيؿتًُٓ ًْىَضِؤ ًَْعيو و بطٍِ ظؤضَإ ضِيَطُيُنٌ
 دًٌَ بؤ َٔ ئُوَ. نُوت ظؤض بُ وؾرتيَهٌ ضاوَإ. خىاضز يُقاوَخاُْ ًْىَضِؤَإ

بؤ  يُظز ئُضزَناٌْ وؾرتواْاٌْ ظاًِْ غُضَتا. يُ ثطغًاضنطزٕ ًَِ ْا. بىو غُضغىوضَِإ
. ئًَطَ زيَُٓ ظغتإ َاْطٍُ غٌَ َُٖىو غاَيٌَ .ْاوضُيُ ئُّ ًَٖٓاوَتُ وؾرتيإ يُوَضِاْسٕ
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. ْاوضُيُ ئُّ زيَُٓ ظؤضَ غاَيًاًَْهٌ. بُ قُغابٌ زَيسَٕ و زَبُُْوَ زابُغتُ وؾرتٍ
 زًََٖٓا وؾرتيإ نُغًَو ُٖظاض غاٍَ غُضَتاٍ يُوَثًَـ غاٍَ 50 ًَْعيهٍُ زَياْطىت،

. بابازيًُنإ و بابائُمحُزٍ بُ زَطُيؿت قطِإ 50 ًَْعيهٍُ زاضيَو ُٖض وؾرت يُ ئًَطَ،
 ْاوضُنُ يُ وؾرتٍَ ئُو بطِياضيإ زا زواتط. زَنطز زابُف خؤياْسا يُ ًَْىإ ئُوَيإ

 يُ زيهُ زَغتُيُنٌ. ظاضَنُ و ظَوٍ خاوٌَْ بطات بُ يُوَضِطُنٍُ ُٖقٌ زَيُوَضٍَِ،
 َ وضزَوضز. بىوٕ وؾرتزاض و ئاشََيساض بُغُض يُنُوَ. بىوٕ غىآلّ ؾرياظٍ وؾرتواْاٌْ

 60يُ طىتٌ،. ضًططز بؤ يُنػُض نُوت زَغت َاؾًًََٓهُإ. وَضٍَِ بهُوئ زَبىو
 ثاغطٍُ ثاؾهؤٍ خإ سىغًَٔ حمَُُز زيٌ َٔ، ْاوًْؿاٌْ بُٖاض 60 تا ثايعَوَ

يُ  ًَُٖؿُ نىيَػتاٌْ، بُؾٌ واتُ ضًططز، يُ غًًَُإ، َعطُوتٌ زَوضوبُضٍ قُآلظضاؽ
 خىانُضٌََ َُؾُزٍ زووناٌْ ضًططز نىٖطَِْط، ،ْاوًْؿإ زازًَْؿِ، بريطإ ضٓاض

 ثًهاب. ؾاضيهىضز و بُضَ بىوئ ثًهاب غىاضٍ و نطز يُ ئاًََع يُنسميإ. وَضظيَطِ
 ضِاوَغتاُْزا و ضِؤيؿنت يُّ. زايسَبُظاْسٕ و غىاض زَنطز َػاؾريٍ زَوَغتا، و زَضِؤيؿت

 ؾؤؾًَطٍ بُغتبىو، ظٍيُغُض ملبؤ ضىنًَُيإ ضىاض ئاغًَٓهٌ زيت دىاْىوَ َايًَٓهِ
يُ  دىاْىو ُٖض وَخيتَ. ؾريبُؽ زََئًَ نُضَغتُيُ بُّ طىتٌ، بىو بُختًاضٍ ثًهابُنُ

 شيَط ظطٌ بُ نطز يىوتٌ ُٖض وَخيتَ زَبُغنت، قُثؤظٍ يُ ئاغٍُٓ ئُّ بططُْوَ ؾري
 . ثٌَ ْازا َصيين ضِيَطٍُ و َُٖيسٍَ يُ بُضٍ زايهًسا
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 دووةم سةفةري

 هةتاوي ي9339 جؤزةرداني ي3
( تىوض يىإ) طاضاشٍ زَضطٍُ يُ بُض طؿتُإ زا زيطاض يُطٍَُ ؾُو 30/9 زََصًََط

 غُؾُضَزا يُو. ثٌَ بهُئ زَغت بُختًاضٍ َىَيهٌ بؤ غُؾُضَإ زووَّ بؤ ئُوٍَ. بني
 زَتىاٌَْ يُو غُؾُضَزا و ئًَطاًًُْ ئاؾطَتُ ئُو. ًَٖٓابىو خؤٍ يُطٍَُ خامنُنُؾٌ
 دًىبُضطٌ. ئاخين نؤَيُثؿتًُإ يُ و نؤ نطزَوَ نُيىثُملإ بُتاَيؤنُ. بسات ياضَُتًُإ
 يُ بُض. َاْطُ يُى بؤ غُؾُضيَهٌ يُ زَغو ْا خؤَإ و بُضَإ نطزَ غُؾُضَإ

 ؾاْاظ يُطٍَُ. ثٌَ ْاغاْسّ خًَعاُْنٍُ و نطزّ يُطٍَُ تُوقٍُ زيطاض طاضاش، زَضطٍُ
 يُ ساٍَ. بُضزَممإ طُيؿتُ ئًَُين ضِؤسٌ ضزنتؤ ناتُزا ُٖض يُو و نطز ئُسىاَيجطغًُإ

 طُضِاُْوَّ زواٍ وابىو قُوٍ. ثًَهطز زَغيت بٓاؾت طًُ و و ثطغٌ يُنسميإ ئُسىاَيٌ و
. طؿتًًُنإ ظاْػتُ نؤيًَصٍ نؤََُيٓاغًٌ ْاوَْسٍ بؤ ٖاوناضيٌ ُٖبٌَ ثالمن طُآلَيُ و

 ثؿهًٓين تاقًطٍُ زَبٌَ نؤََُيٓاغًٌ َؤظخاٍُْ وا بىو باوَضَِإ ُٖضزوونُإ
 خىاساؾًعيًُوَ بُ زَّ ًْؿإ زا، 10ٍ زََصًََط نُّ نُّ. بًَت ئًَطإ نؤََُيٓاغًٌ

بُ  نطز زَغيت زيطاض زَضضىو، يُ تاضإ #ئىتىبىوؽ$ ُٖض ئُوَْسٍَ. نُوتني وَضٍَِ
يُ . ُٖيُ ئاَىوضيإ ْري و دؤض زوو بُختًاضٍ بؤضٌ بعاْني زَبٌَ يُو غُؾُضَزا: قػإ

 زَغيت دىتًاض نانٌ ُٖبىو زَغهٌ يُى يُنًإ. زيتبىو ئُواَُْإ ؿىوزاثًَ غُؾُضٍ
. دىوتهطزْسا يُ ناتٌ زَططت، ئاَىوضَنُيإ زَغت بُ زوو زيهُيإ ئُوٍ و ثًَسَططت

 وَى. بىو خىظغتإ زَظُضٍ بُ تايبُت و ثٌَ زَطىت طُضًًََٓإ ئاَىووضٍ ئُوَيإ نُ
 و ْري ئُو ُْخؿٍُ. َاوَتُوَ طيًُناُْوَغؤًََ يُ و نُوْاضايُ ظؤض ئُوَ زَياْطىت
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 نؤٕ بُدًَُاوٍَ و بُضزَْىوغُنإ. نطاوَ زضوغت يُغُض غًًٓسيَطٍ ئَُطِؤ ئاَىووضَ
 خاوَٕ ظؤض و ُٖيُ نُوْاضايإ ثًَؿًُٓيُنٌ خىظغتاْسا يُ بُختًاضيًُنإ زَضيسَخُٕ

. بىوبًَت تاُْخىظغ ئُو ُٖض يُ بُضايًسا ئُوإ نؤٌْ شيٓطٍُ زَضٌَ يُوَ. بىوٕ شياض
 و َُغىٍ غُضَُٖيساٌْ يُ زَوضٍَ قًًُيُ، قُوّ و ئُو خًًََُغاتٌ و ضَِوَْسٍ طؤيا

 طُضًََُٓوَ يُ خؤياْسا نؤضٌ يُنُّ يُ بُختًاضيًُنإ. بىوَ ئُوإ ؾُضُْٖطٌ وَضططتين
 بىوٕ ْاضاضيـ ًَُْٖٓابىو، خؤيإ ئاَىوضٍ و ْري ئُغؿُٖإ، ْاوضٍُ واتُ نىيَػتإ بؤ

 ئُغؿُٖإ ئاَىوضٍ و ْري يُ نَُيو زَبىو. ناضَناْسا يُزيَُُ بٔ ناٍَ و نؿت خُضيهٌ
 بُ بُؾاُْ ئُو زَبىو بؤيُ ُٖض. ئُغؿُٖاٌْ زَغتٍُ زوو ئاَىوضٍ ياٌْ. وَضبططٕ
 طىيٌَ يُو غُؾُضَزا نُ زَبىو ططيٓطًـ خاَيًَهٌ. بهطيَت يُغُض يًَهؤَيًُٓوَيإ خُغيت

 ًْعاٌَ واتُ. بًَت يُوَضِطُنإ و يُغُض زيَُُناض َىَيهٌ خاوَٕ َُغُيٍُ ثٌَ بسضٍَ،
 يُوَضِطُنإ و ظَوٍ وابىو ثًَِ ًَٓـ. بُختًاضيسا عُؾريَتٌ يُ ظاض و ظَوٍ َىَيهٌ
 غُؾُضٍ يُ َٔ بؤضىوٌْ. ًًُْ زيهٍُ خاوٌَْ واتُ. تايُؾُيُٕ ئُو َىَيهٌ تُواوٍ

 ظَويًاُْ، ئُو بؤ نُغٌ ُتان َايهًًُتٌ نطزبىوّ، زضوغت يُ ال طىَاٍُْ ئُو ضِابطزووزا
 يُ زٌََْ ٌَ خؤٍ زَيٌ بُ ُٖض نُغٍُ و زَناتُوَ نُّ يُوَضِطُنإ ضِووبُضٍ يُ

 ويَطإ ظاضَنُ و ظَوٍ وضزَ وضزَ ئًرت. زضوغتهطزًْـ َاٍَ تُْاُْت و نؿتىناٍَ ناضوباضٍ
ُض ٖ. ْاًََينَ بُغُض بُضزيُوَ زاضٍ يًَُْى عُؾريَتُنُزا ئاشََيساضٍ بٓاخٍُ و زَنُٕ

 وايُ زَغتىوضٍ يُوَضِطُنإ يُ بُٖطَوَضططتٔ و ئاشََيساضٍ بؤ ئابىوضٍ قاْىوٌْ بؤيُ
 و ٖؤظ غُضؤى يُ يُى ظؤض بًػتبىوّ، بُآلّ ًًُْ يُوَضِطُنإ بؤ نُغٌ تانُ َايهًًُتٌ

. زاْاوَ يُغُض خؤيإ وَضظيَطِيإ ْاوٍ و ُٖيُ ظاضيإ و ظَوٍ عُؾايُض زَغرتِؤيؿتىاٌْ
 وضزَ ئُو بىو غُضْر دًٌَ بؤ ًَٓـ ئُوَ. خاْىوبُضَٕ و َاٍَ نطزٌْغاظ خُضيهٌ يإ

 ياخؤ زاغُثاْسووَ، خؤيإ ظؤضزاضيبىوٌْ ئاخؤ بُ. َُٖيساوَ غُضيإ يُ نىيَىَ خاوَْساضاُْ
 ظؤض. بُخؿًىٕ ثٌَ زَغُآلتٌ و ططتىوَ خاوَْساضاٍُْ ئُو ثؿيت غًػتًََُو ئُوٍَ

 ثؿتًىاٌْ ًَٖعٍ َُغىيسا زَوضٍَ يُ ئًَطإ تٌئًَال يُبُضئُوٍَ وايُ باوَضِيإ نُغًـ
 غًاغُتٌ زَغتجًَؿدُضٍ َُغىٍ طُوضَناٌْ ؾُضِيَو، ُٖض زواٍ يُ. بىوٕ غجا و يُؾهط

 يُ ئاشََيساضٍ، و  ضَِوَْسٍ شياٌْ بُضَو خَُيو ٖاْساٌْ و ئًَطاْسا يُ خؤيإ خًًََُغاتٌ
 عُؾريَتُنإ ؤظاٍُْٖ غُضؤى بُو بُضضاويإ نًَىيَهٌ و نُش دًاواظَنإ ْاوضُ
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 يُوٍَ ُٖض خؤؾًإ ئاشََيٌ. وَضبططٕ بؤ خؤيإ َىَيهاُْ و َاَيًات بؤ ئُوٍَ. بُخؿًىَ
 َُٖيسا بٌَ، َُٖيبُت غُضٍ ٖعضَوَ يُو ُٖض نُغًـ تانُ َايًهٌ ضَِْطُ. بًُوَضِيَٓٔ
 ئُغؿُٖإ ؾاضٍ يُ قػاُْوَ ئُو بُ زَّ. زاتُقٌَ زَبٌَ و طىَاُْوَ َُٖىوٍ ئَُاُْف

 . بىويُٓوَ عيوًَْ
 
 جؤزةردان ي3
 غىاضٍ بُ 9 زََصًََط يُويَؿُوَ. نُوتني وَضٍَِ ؾاضيهىضز ضِوو بُ ئُغؿُٖاُْوَ يُ

 ْاخؤف تا بًًٌََ ظغتاُْوَ باضاٌْ و بُؾط بُ ٖؤٍ ضِيَطُنُ. ضًططز بؤ ضِؤيؿتني ثًهاب
 تُطُضٍ ضًططز ًَْعيو يُ ثُضِيُٓوَ، زووضؤَإ يُ بُختًاضيًُنإ بُ ياضَُتًٌ بىو،

 بُضَو  دُعؿُضقىويٌ بُ تَُابىوئ. نُوتًُٓوَ وَضٍَِ ثُْضُضطريٍ زواٍ و تُقٌ َاؾًَٔ
 غُضؤنٌ َاَيٌ يُ. بًاٌْ ويََُُٖٓيططٍ غٌَ ضاوغاخٌ بُ ببىو ئُويـ بًَت، ثريَإ
 زيساضَإ. ئُْىَضٍ و ؾُضاَُضظٍ بُضِيَعإ بُ نُوت ضاوَإ يُوٍَ و بىوئ ًَىإ ثاغطُ

 باؾٌ خعَُتًَهٌ ؾاضغاٌْ ضايضٌ. طؤضٍَِ ًَٖٓايُوَ ضِابطزووَإ باغٌ و نطزَوَ تاظَ
 ئُوثُضٍِ ئُوَ ثٌَ زائ، باؾٌ َاغتاويَهٌ. َابىو يُ بري ئًٍَُُ ْاوٍ. نطزئ

 نطٍِ، قطِاًٌْ 1800 ضُقؤيُنٌ نطز، زيطاض باظاضَِإ غُضزاًَْهٌ. بىو ًَىاْساضيهطزٕ
 نُوت، دُعؿُضقىويٌ بُ ضاوَإ. ٌَ زاوَث ئُوَْسَّ ُٖض بؤ خؤؾِ وتٌ زووناْساضَنُ

 بضًَتُ يُويَؿُوَ بؤ ؾاضيهىضز، بضٌَ نُغُ ئُو ضُْس يُطٍَُ ْاضاضبىو طُضِابىوَوَ، تاظَ
 قػَُإ غُضٍ ثُضويعٍ بُضِيَع يُطٍَُ. بىوٕ يُوٍَ َٓساَيُناٌْ و شٕ داضٍَ ئُغؿُٖإ،
 َاوَيُنٌ ىوغًَتُوَ،بٓ بُختًاضٍ غاَيٍُ زووغُز ًََصووٍ بىو بُ ًْاظ زاَُظضاْس،

بؤ  ٖامنإ زا ؾطَ ئًَُُف خىيَٓسيُٓوَ بؤ ثُضِيَهٌ ضُْس. يُغُض نطزووَ ناضٍ باؾًـ
 ؾاضَظايإ يُطٍَُ ئُو ٖاوناضيٌ بُ زاْا، قُضاضَإ! ُْبًَتُوَ ؾٌ ناضَ يُو زَغيت ئُوٍَ
 يُغُض ويػيت ؾُوٍَ. وَزؤظئ ُْخؿُ يُغُض بُختًاضٍ ئًًٌَ نُوؾٌُْ و غٓىوض
 ؾُضؾًَو. ُْنُئ باغٌ َُْا ض زضؾت و وضز يُ. بىوئ ئُو ًَىاٌْ ثاغطُ ٌغُضؤن

 باغُنَُإ. ضِاخطابىو شووضَنُ يُ #خؿيت$ ًْطاضٍ و ُْخـ بُ ؾاضيهىضز زَغتهطزٍ
نىضِ  الْهُوَ ثؿيت يُغُض ُٖض بُختًاضيًُنإ ئاخؤّ و خاووخًَعاٌْ تًَهَُيٌ غُض ًَٖٓايُ

 بُ يُنُوَ بىوٕ طُوضَ وَخيتَ زوو نُغُ ُوئ و زَنُٕ َاضَ يُنسٍ يُ نضًإ و
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 و زوشَٓايُتٌ زَضضىوٕ، طُوضَناًْإ قػٍُ يُ ئُواُْ ٖات و ئُطُض. زَنُٕ ظََاوَْس
 سٍُ َُغُيُنُ ضؤٕ ضِيؿػجٌ و نُخيىزا و زَطات نىٍَ بُ ًَْىإ ْاخؤؾٌ ؾُضِ و
 خؤٍ َىو ُٖض نًُٓ و ضِم، بُآلّ زيَت بُغُض ضٌ زضاوَ بادٍُ و خُضز ئُو. زَنُٕ

 زَغيت بهاتُ ئُْطىغتًًُ تايُؾُيُى وَخيتَ ُٖض وايُ، بؤ زياضيهطزًْـ. زًًََََٓتُوَ
 ئُو اليُى ُٖض. بًَٓطُْوَ ئُْطىغتًًُنُ ؾُضَُ ثًًَإ نضُ بابٌ َاَيٌ نضًَو،

 ًَْى زَنُويَتُ ئاَيؤظٍ و زَبٌَ غاظ يٌَ ْاخؤؾٌ ؾُضِ و بساتُوَ تًَو خعَايُتًًُ
 ثٌَ ًَُُٖت ظؤضٍ بُختًاضيسا يًَُْى ئًًٌَ ؾريبايٌ ُْضٌَ، يُ بري ٕبا ئَُُمشا. تايُؾُوَ

 بُ بابٌ زَزضٍَ ثىوَيُنُ غُضَتا. زَغتًَٓٔ ظاوا بابٌ َاَيٌ يُ ُْغس ثاضَيُ ئُو. زَزضٍَ
 بُ َاٌَ ُْبىو بطاؾٌ ٖات و ئُطُض. زَططيَت وَضٍ بطانٍُ ُْبٌَ بابٌ ئُطُض بىونٌَ،

 ئُغتؤ و زَططُْ ئُضنُ ئُّ ضِيؿضُضَط نُؽ ضُْس ُْبىو َاٌَ خؤ ئُطُض زَطا، نضُ
 بُ زاويُتٌ زايهٌ ئُو ؾريٍَ واتُ ؾريبايًُ، ْاوٍ! غُيطَ. نضُنُ زايهٌ بُ زَيسَٕ

 !زايهٌ بُ زَيسَٕ زَغتاوزَغتُ َُٖىو ئُو يُ ثاف، بُآلّ بىونُخإ
. اتْاي ًََـ باَيٌ وظٍَ و ضؤَيُ ضًططز زَوضوبُضٍ زيتُإ بُ ضاوخؿاْسًَْو ئَُطِؤ

 و ضِإ ضاوَضِيٌَ غُسطا. ثًَىَ ْاوَ غُضٍ طىٍَ طًا و و بصويَُٓ غُوظ و زَؾت زَض و
 زَوضوبُضَاُْوَ بُ نُغاٍُْ ئُو. ُْبىوُْتُوَ ًَْعيو ضَِوَْسإ داضٍَ، بُآلّ ًََطُيُ

 غاٍَ ئُّ ئًَالتٌ ظؤظإ، طُيؿتىوُْتُ خًَآلتٌ يُنُّ ضِؤشيَهُ زَ َاوٍَ وتني، ثًًَإ بىوٕ
 .  نُوتىوٕ ْطٌوَ زضَ
 ضؤٕ طُضِاويُٓتُوَ، ئًَػتُف و ًَٖؿتىو بُدٌَ ضًططزَإ زيطاض و َٔ َاوَيُزا يُو

 ئَُطِؤ  ئُغٓاف خاٍُْ غُضؤنٌ ؾُضاَُضظٍ، خاٌْ َُٖسٍ. خؤيُتٌ وَى ُٖض بىوَ
 ظغتاًَْهٌ. َاٍَ 52 بىوُْتُ َاَيُوَ 42 يُ ظغتاْسا يُ ئُو َاآلٍُْ زَيطىت،
 ئاشَيًإ تؿاقٌ و يًَهطزووَ خؤيإ ظَُٗضٍِ. ٖاواضياُْ تُواويإ و نطزووَ بُضٍَِ ْاخؤؾًإ

 بىوَ، زَضطُُْ$ ئُو ثٌَ بهُٕ ؾاضٍ ٖاتىضؤٍ تىاًْىياُْ نُ ئاَطاظيَو تًُْا. بطِاوَ يٌَ
 ئًَػهًًإ َُٖيبُت. زَنُٕ غاظ بعُْنًَىٍ ؾاخٌ يُ ئَُُف. بُؾط غُض خًَؿهٌ
 .ؾاضَظإ ظؤضيـ ئًَػهًباظيسا يُ ُٖبىو،

 يُوٍَ ئُو بُختًاضيًاٍُْ َُضِ، زَيٌ و دُضط و نُباب بؤ ًَٖٓائ، ؾًَىيإ وضزَ ضزَو
 زواٍ  و نطز َاَيئاوايًإ ؾًَىخىاضزٕ زواٍ و خىاضز ْاًْإ ئًَُُ يُطٍَُ خؤيإ زابٌ بُ بىوٕ
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 ثُضويعيِ ئُو قػُيٍُ خُوتٔ يُ بُض بىو ضؤٕ ْاظامن. ٖات ئًَُُ ْىغتين وَخيت ئُواًْـ
 بامسِ طىْسٍ. )طىوتًًُنإ( ُٖض طاغًًُنأْ بُختًاضيًُنإ وا بىو بطِواٍ نُ ُوَٖات وَبري
 بُ. بًًٓبىو يُغُض ُْخؿُ ئُويؿِ بُختًاضيًُنإ يُ طُضًَيَن#طىتىَْس$ ٖاتُوَ، وَبري
 . بهَُُوَ ضِووٕ ثطغُنُ بٓاواٌْ و بٓر و بهُّ طُضَُغًَط غُضزاًَْهٌ ًٖىاّ
  
 جؤزةردان ي4
 زََصًََطّ غُيطٍ وَخيتَ زضَْطُ، ظؤض واَعاٌْ ٖامت، وَئاطا بابنَُيُ قىوقٍُ بُ

. نطزَوَ ضاوٍ زيطاضيـ. ضىوَ تًَو يًٌَ نَُيُبابًـ وا زياضَ. بىو بُياٌْ ؾُؾٌ نطز
. ببًينَ نىٖطَِْط تىًًٌََْ بىو ثٌَ خؤف ظؤضٍ ؾاْاظ زَضنُوتني، و خىاضز بُياًُْإ ْاٌْ

. بىوَ تُواو# 1344$ و يُ# 1327  $ضِيَهُوتٌ زَغتجًَهطزٕ: خىيَٓسَوَ بُضزَْىومسإ
 يُغُض زَغتىوضٍ ظايٓسَضِووز بؤ نىٖطَِْطُ ئاوٍ ضِانًَؿاٌْ َُبُغيت بُ ناضَف ئُو

 .ئاوياضٍ بُؾٌ بٓهٍُ
 ناضوباضَإ بُ غُباضَت. زيت ثُضويعميإ بُضِيَع زووناًَْو يُ و ضًططز بؤ طُضِايُٓوَ

ًْؿإ  خؤٍ وتاضَنٍُ زيطاضيـ. طىت ثًَُإ بىو الظّ ئُوٍَ ئًَُُف و نطز ثطغًاضٍ
يًَُْى . نُوتني وَضٍَِ ثًًَإ بُ بىوئ ًَىإ ضَِمشاَيًَو يُ ًْىَضِؤ ْاٌْ بؤ ئُوٍَ بُض يُ. زا

 قىويٌ ئَُري َاَيٌ طُيؿتًُٓ ظؤض ضِيَجًَىاًَْهٌ زواٍ و ططت ؾاْاظ بؤ ًَٖػرتيَهُإ ضِيَسا
 ثُتىويإ ضَِمشاَيُنُ غُضووٍ الٍ يُ. طنىٖطَِْ زؤَيٌ ضِووبُضِووٍ سىغًَين سَُُ

 زاُْواْس غُضَإ و نطز غُالممإ. زاْسضابىو يُوٍَ ؾَُضُف و ظَضِ دطُضٍَ ضِاخػتبىو،
 وَ ثاَيُإ. خػتني غُضيًَإ وَالٍ و بىوئ ًَىإ و غُضيب. شووضٍَ ضىويُٓ و

 ئَُُف و بطِئ ضغُ يُ بُضثٌَ بعًَْهًإ. ثًَهطز زَغيت ئُسىاَيجطغٌ و زا ثؿتًًُناُْوَ
 بعُْنُ بعاٌَْ ًَىإ ئُوَ بىو َُبُغتًإ. ًَىإ بؤ بُخًَطًَٖٓاٌْ بىو خؤيإ ُْضييت
 طُزَنُيإ زواتط بطشاْس، يُغُض ئاوضَنُ بعُْيإ دُضطٌ غُضَتا. غاخُ و ًًُْ ُْخؤف

 ئَُُف. بطشاْسيإ ؾًؿُ بُ يُغُض ئاوضَنُ ُٖضَغا دُضطٌ. طًجُ نطزياُْ و نطز وضز
. خىاضزُْيُ يُو سُظ ظؤضيإ بُختًاضيًُنإ و زَبٌَ تايبُت ضُوضيًُنٌ بُ تًَهٍَُ

 ضِاغيت خىاضزٌْ زواتط بىو، خىاضزٕ ثًَـ خؤضانُف ئُّ. خاْاُْيُ نُبابًَهٌ خؤالغُ
 ضٌَ ئُغًٌَ ضًَؿيت و ْإ َاٍَ ناباٌْ و ثًاواُْ ئُغتؤٍ يُ دُضطربشاْسُْف ئُو. ٖات
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 بُؾطاويـ بُ تًَهٍَُ زؤٍ. ْابىو ئاطط وَغُض بطدمًإ و طؤؾت َُدمَُيُ ئُواًْـ. زَنُٕ
 تًَطٍ و زاًْؿت و ئُوٍَ، ٖات نُوتُ ضِيٌَ ُٖض نُغًَو خؤيإ زابٌ بُ ُٖض. ئاَازَ بىو

ثاظزَ  خىاضزٌْ زَبٌَ َاَيُنٍُ ضِوو بهاتُ ًَىاًَْو بُختًاضٍ نابطاٍ وَخيتَ ُٖض. خىاضز
خؤ . بًَت ئاَازَ ثًاظٍ زؤ و و َاغت و ْإ زَبٌَ ئاغايًسا يُ ناتٌ. بًَٓت يٌَ نُؽ
 زواتط بؤ زازًََْٔ، ضايٌ غُضَتا غُواضَ، بًَت ياخؤ ْاغًاو بًَت يُ ضِيَىَ نُغًَو ئُطُض

 زاواٍ بًَت بطغٌ ئُطُض بهات، ؾُضّ ئُوٍَ بٌَ بُ ئُويـ خىاضزووَ، ْاٌْ زَثطغٔ يًٌَ
 واتايُنٌ بًَطاُْ ضَِوَْسإ يًَُْى و دىاُْ يًَُْى عُؾريَزا ُْضيتُف ئُّ زَنات، خىاضزٕ

 زَظُضيَهٌ يُ. ًًُْ زيهُف ضاضَيُنٌ وا زياضَ. خؤتُ َاَيٌ بضٌ ضَِمشاَيًَو ُٖض و ًًُْ
قػُ  و خىاضز تًَطَإ. وا ًًُْ ؾيت طىْسَناتًٓـ يُ ْانُويَت؟ زَغت ًَىاخناُْ ئاوازا

بُ  نض سنطزٌْثُغٓ بؤ وتًإ نطز، شخنىاظميإ و شٕ باغٌ َاوَيُى. طؤضٍَِ ٖاتُ باؽ و
 تايُؾُف و تريَ زياضَ. زَثطغٔ بُٓضُنٍُ يُ تًُْا و ًًُْ ططيٓط دىاٌْ ؾًَىَيُى ًٖض

 زياض خؤيإ دًٌَ ئاغانإ و خإ زَيطىت ثريًَََطزيَو. زَزضيَت ثٌَ ظؤضٍ ًَُُٖتٌ
 تىومشاَيٌ ْاوٍ. بىايُٕ ئُوإ ٖاويؿٌ زَخىاغت نُغاًَْو يُ شًْإ تىومشاَيُناًْـ. بىو

 بُناض ْايُشَْإ و طؤضاًْبًَص بؤ وؾُيإ ئُّ ئُوإ يُبُضئُوٍَ َُٖيبُظميُوَ، و ًَٖٓا
 بُو ثًَـ يُوَ غاٍَ ضٌ ًَْعيهٍُ طىتٌ، وَآلَسا يُ و ثًَهٌُْ و يٌَ نطز ثطغًاضّ زيَٓٔ،

 تىومشاٍَ ئُجماض. بىايُ نىيَداناُْوَ و خإ خىاض يُ ثًُيإ تىومشاٍَ نُ زَطىت نُغاُْيإ
. زَبطزٕ ْاويإ زَٖؤَيضٌ و ظوضِْاشَٕ بُ خَُيو، طاَيتُداضٍِ بُ بىوٕ بىوٕ، ظؤض ئُوَْسَ

 غاَيًَو بًػت ئَُُ: طىتٌ ضًًُ؟ نُآلْتُض ومت طريغايُوَ، يُغُض ئُوإ وؾُيُ ئُّ
. ُٖبىو نىيَدا و خإ تًُْا ثًَؿرت. يًَُْى عُؾريَتسا زانُوتىوَ نُآلْتُض وَؾٍُ زَبٌَ
 بُؾٌ يُوَضِطُ زَياْطىت. يُوَضِطُ و َايًهًًُت ضغُ ًَٖٓايُ باغُنَُإ و قػُ

 ضِيَطُثًَساٌْ و نطزووَ زياضٍ خؤٍ بُؾٌ بُضَبابًَو و تريَ و تايُؾُ ُٖض. ئًَالتًًُ
. $ ًًُْ بُغُض يُوَضِطُوَ ُٖقٌ نُغٌ تانُ َايًهٌ زَياْطىت. وَضططتىوَ يُوَضِطٍُ

. بىو يُوَضِطُوَ ؿتًهطزٌْبُط َُغُيٍُ غًايًططتين بُ ٖؤٍ قػُيٍُ ئُّ وا زياض بىو
 وَخيتَ. زَياْطىت. #زَبًَتُوَ ضِووٕ زواتط زَضنُوت، بؤّ يًَُْى قػُناًْسا َُٖيبُت

 ناضٍ يُغُض ظَويًُنُ باثرياُْوَ و باب يُ ُٖيُ بىوٌْ نُغٌ تانُ خاوَْساضيضيت
. طُيؿتىوَ ثًٌَ و بُ َريات بٌَ بُ زَغتُوَ قُباَيٍُ. بًَت دىوتبُْسَ و نطزبٌَ
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 يُغُض نًًََطُنإ خاوَْساضيَيت. زايضًَينَ و بهًًٌَََ يُوَضِطُنإ ْاتىاٌَْ نُؽ اْطىت،زَي
 زَغُآلتًإ خاُْنإ و بىوَ بُضزَواّ ئًًَُوَ زَغُآلتساضَناٌْ خاُْ زَوضاٌْ يُ ُٖض

 بُ خؤيإ خُتٌ بُ يُو ظَوياُْيإ بُؾًَو زواتط. ُٖبىوَ ظَويًُناْسا بُغُض تُواوٍ
 غاظ َاٍَ زَتىأْ خاوَُْناًْإ ظَوياُْيُ يُغُض ئُو ئًَػتُف. َبُخؿًى نُغاًَْو

 ُْبٌَ، ظَويًُنٌ ثاضضُ بُآلّ بهات، زضوغت َاَيًَو بًُٗوٍَ نُغًَو ئُطُض بهُٕ،
ئُوزا  ؾُضَاٌْ و يُشيَط ئَُط ًَُٖؿُ زَزاتٌَ بَُيًَين و خاُْنإ يُ يُنٌَ الٍ زَضًَتُ

 ثاف يُ زَٖاتٔ، ضِيَطُوَ يُ خًًََُغات تاظَ ٍَيُبُضئُو. بساتٌَ ظَوٍ َُضدٍُ بُو بًَت
. نُغًإ و خعّ غُضزاٌْ و ًَىاٌْ بؤ زَضىوٕ و زَنطز ًَىاْساضيًإ زازََُظضإ ئُوٍَ

 .بىوٕ قُضَباَيؼ ضَِمشاَيُنإ يُنسٍ بُخًَطًَٖٓاُْوٍَ بؤٍُْ بُ
ضَو ضٍَِ نُوتًُٓ و خىاغت َاَيئاوايًُإ    يُ ظؤضيـ. بىو فْاخؤ ضِيَطُ تا بًًٌََ. ضًططز ُب

وٍَ. ضًططز طُيؿتًُٓ تانى زَتطغائ، تُُٖاغيب ئىغتىاض غُضناض ئاشووتُٓنٍُ َاؾًَٔ  ُي
طٍَُ بُضٍَِ ئىغتىاضَإ غُضناض الٍ ئُسىاَيجطغٌ و غُالّ نطز، ُي ضِيَع ُي ؿتني، ثُضويعٍ ُب  زاًْ

 ثًاوَ ئُو ظاًْاضيٌ ُي و بعاْني ًََصووَنٍُ ؾتًَو و عُؾريَت بُ غُباضَت ُٖوَيُإ زا
 ُي ُٖبىو، باؾٌ خىيَٓسَواضيٌ. وَضبططئ بُٖطَ  ُٖبىو ؾاضَظايٌ نُ ظؤضيـ عُؾريَتًًُ

وَ، زَوضٍَ يُ زَظاٌْ ٖؤظَناٌْ ثُيسابىوٌْ تاضخيٌ غُضَتاوَ ناٌْ َُغىوُي  خاُْ
ختًاضوَْسيـ غُض ًََصووٍ. ُٖض وا ُب ضئُوٍَ و بؤ نطزئ باغٌ غانٌ و يىوضِغتاٌْ ُي ُب  ُي

ُإ َُي ظاًْ بُض باؾٌ غُضضاوٍَ و طُب خؿَُإ و نطزَوَ نىضت قػُنامنإ زَغتايُ ُي  و زاْا ُْ
ظئ، ختًاضميإ نُوؾٌُْ غُضَتا زاُب ٍ ئُو و ثُضويعٍ بُ ياضَُتٌ ُب ختًاضيًاُْ طَُيُإ ُب  ُي

طٍَُ. غاظ زَبىو طىضَِيُى َُضظيَهٌ و سُز ُٖض بؤ. بهُئ زياضٍ بىوٕ  خؤيإ و ئًَُُ ُي
ُب  خُتًَهُإ ثًَهٗاتٔ، ئًَُُف َُٖىو  يًَٗات واٍ ئُوٍَ تانى و زَطريإ تًَو داضٍَ َُٖىو
غُض بهُئ ظؤضتطٍ ناضٍ زواتط زَبٌَ نطا، زياضٍ ضِازَيُى تا غٓىوضَنُ. ًَٖٓا غُضزا . ُي

ؾٌ #زيَع$ ضِووباضٍ و ثًَسَنات زَغت وَ #ئُظْا$ يُ ئُو بانىضٍ تا  و زَططيَتُوَ ضِؤشئاواٍ ُب
َعيهٍُ  و تًَسَثُضٍَِ زا #نىُْٖط$ طىْسٍ ضِؤشئاواٍ قُضاؽ بُ ئُجماض. غُزَنُ ئاوٍ و زيَعؾىٍ ًْ

ؾٌ ويَؿُوَ. زَططيَتُوَ زظؾىٍ ضِؤشُٖآلتٌ ُب  ضِؤشئاواٍ نُوؾٌُْ ُب و باؾىوض ضِوو زَناتُ ُي
 ضِوو بُ طىَيُوَ سُوت بُ باؾىوضٍ. تًَسَثُضٍَِ طىَيسا سُوت و َُغذسغًًَُإ ؾاضَناٌْ
 ُب ؾاٌْ و زَططيَتُوَ بانىض َوَ #خُضغإ$ ضِووباضٍ غُضضاوٍَ ُي. زَبطِيَت ضِيَطُ ضِؤشُٖآلت



 126 

ؾٌ زَضًَتُ َوَ#زَؾت غجٌ$ ُي و زَضزَضٌَ زا#ؾاضإ$ ؾٌ ُي و خؤضْؿني ُب  باؾىوضٍ ُب
ى َؤضؽ$ خؤضئاواٍ نُوؾٌُْ ؾاضيهىضزَوَ ويَؿُوَ  و زَططيَتُوَ #َُُي  بانىضٍ ضِوو زَناتُ ُي

. #ئُظْا$ غُض زَضًَتُوَ ضِاغت يُى و زَبٌَ ضَِت زا#زاضإ$ باؾىوضٍ غٓىوضٍ ُب و ضِؤشُٖآلت
خؿٍُ ناضََإ ئُّ  ئاَازَ زا1953 غاَيٌ نُ ُي نطز، ثُيسا ئَُُضيهايًًُنإ يُغُض ُْ

غُض َُقًاغٌ نطابىو،  خؤضئاوا بانىضٍ يُ ئُو َُوزاٍ زضيَصتطئ. ُٖظاض ثًَٓذػُز بؤ يُى ُي
 ضِؤشُٖآلتُوَ بؤ بانىضٍ ُي َُوزاٍ زضيَصتطئ ُتطَ وَ نًًؤ 265 خؤضُٖآلت باؾىوضٍ بؤ

َعيهٍُ قَُيَُطَِوَ ئُو ثاْتاٍ و َُتطَ نًًؤ 140 ضِؤشئاوا باؾىوضٍ  نًًؤَُتطٍ 37000 ًْ
 ُي نُغًَو ئُطُض بىوَوَ ضِووٕ بؤَإ طؤضٍَِ، ٖاتُوَ خاوَْساضييَت باغٌ زيػإ. طؤؾُيُ ضىاض

ضاو ُٖضضُْسيَهٌ ضًططز زَظُضٍ َ، ُب و ُٖبًَت، زيَُُناض ئُوْسَؾٌ ٌُٖب وَضِطُ َُضدٍُ ُب  ُي
َ ٌب ف يُى وَى نىضَِناًْسا ًَْىإ يُ َىَيهُ ئُو َطزًْـ زواٍ يُ. ُْ  نؤض ئُطُض. زَنطيَت زاُب

َ، نضٌ ُٖض نطزوو ض ؾتًَهًـ ًَْىَزا يُّ. زَثضطِٕ غاَاُْ و ئُوَاٍَ بطاناٌْ ٌُٖب  نضُ ُب
ٍ زوو ؾُنُتٌ وضزَ وضزَ. زَنُوٍَ بُض ُْخؿُ. ؾامنإ غُض خػتُ يًٓطاُْ  زَغتُاْسا ُي
ْطاُْ ضىاض ئُو ثطغًِ زَبىو، نىٍَ و نًَٔ ُي ْط ضىاض: طىتٌ زَنُٕ؟ نىيَػتإ و طُضًََٔ ُي  ُي

ْط، ضىاض ـُ،#غُضزَؾت$ ُي طُضًًََٓإ و #ؾُضيسوٕ$ ُي ظؤظاًْإ غاَيح َُمحىوز  نًإ ُي
ؿتُدًَٔ ؾىئَ يُى ُي ًًُْ و ٖاويُُٖٓواضيإ نًىَُضغٌ يإ ئًَطغٌ ضزَواّ و ًْ  ُي ُب

ـ. زًَََُٓٓوَ طُضَُغًَط #داْهٌ$ َ نؤُْ ُي و ًًُْ طُضًًََٓإ َىطؤئًًُناًْ  زَبٔ، ظؤظاٌْ
ضٍ #بُضبطوز$ واتُ ُيًطىزَضظ$ ُي زَوضوُب إ ًًَُىَْسَناتًٓـ. #ئُظْا$ و #ئ  ُي ظؤظاًْ

 غُضناض َاَيٌ ضىويُٓ بىو، َاْسوو و ؾُنُت ظؤض ؾاْاظ. يُ#يًىَ$ يُ ئاضاًْإ و #ئُظْا$
وٍَ ئىغتىاض،  .خُوتني ؾُو ُي
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  ي جؤزةردان5

 ضىوئ بُياٌْ ْاٌْ خىاضزٌْ زواٍ. ؾىيَُٓإ ٖاتُ ؾُضاَُضظٍ َُٖسٍ بُضِيَع بُياٌْ
 بساتٌَ،  شووضيَهُإ ضِؤشاُْ سُغاُْوٍَ بؤ ؾُضاَُضظٍ وا بىو، قُوٍ يُوٍَ و بؤ قاوَخاُْ
 ؾاْاظ و زيطاض و َٔ$ ضىاضَإ ُٖض و نطٍِ ضاٌْظَعؿُ و طؤؾت. زائ ًْؿإ شووضَنٍُ

 ضًانُوَ قُزثاَيٌ بُ خًَىَتُنٍُ. ُْٖطاوَإ ْا ئُو ضَِمشاَيُنٍُ بُضَو #ؾُضاَُضظٍ و
 و خاوئَ و ثاى ضَِمشاَيًَهٌ طُيؿتني،. زَيطِواٌْ بُغُض ضًططززا و ضِؤشُٖآلت ضِوو يُ
. زَشئ بُ يُنُوَ و ُٖيُ زوو شٌْ خإ َُٖسٍ. زَضِؾاْس بًُٓضٍ زَيٌ زَوضوبُضٍ زميٌُْ

 و ؾؤخٌ زَضطٍُ ؾُضاَُضظٍ. خؤياُْوَ ناضٍ بُ الٍ ضىوٕ ئُوإ و يٌَ نطزٕ غآلوَإ
 بؤ نطزئ خًَآلتٌ باغٌ زواتط. ضِؤضىو خؤٍ ئاظايُتًٌ يُ تاضيؿاتٌ و نطزَوَ دُؾُْطٌ

 .بىو ططيٓط ظؤض خىاضَوَف باغٍُ ئُو
 وَسُغًَٔ، زََصًََط 24 ثؿىوزاًَْهسا ُٖض يُ ْٔزَتىا تًُْا ضَِوَْسإ يًَُْى ضِيَسا

 زََصًََط 48 زَتىأْ دُضزَ، و زظ تىوؾٗاتين وَنى ثًَؿٌَ ٖاتُ ططؾتًَو ٖات و ئُطُض
 َاوَيُؾسا يُو ضِاوَغنت، ؾىئَ يُى يُ ُٖؾتُيُى ُٖبٌَ ُْخؤؾًإ ئُطُض. بىَغنت
 يُ ئًَالتٌ بؤ نطزئ، طٍُضِيَ َُوزاٍ باغٌ. زَيُوَضِيَٓٔ خؤيإ زَوضوبُضٍ يُ ضِاُْنُ
 ضِيَطٍُ ضًا، ظَضزَ خؤضُٖآلتٌ باؾىوضٍ بُؾٌ يُ #ضًَطٍِ$ زَضُٓ ضًاوَ ظَضزَ

 يُى يُ ئُواُْ ،#طُيُطا$ ضِيَطٍُ ،#ناٍَ ثَُىوَ$ ضِيَطٍُ ،#ئًًَىى ضِيَطٍُ ،#ظَضزَ$
 ُيُضِيَط ئُّ بًَت، ؾُضغُر 8 ضَِْطُ طُيُطا، زَطاتُ تا #ضًَطٍِ$ يُ و ناضواُْضِيَسإ

 ثَُىوَ$ بُ نُ بابازئ ئًًٌَ تًُْا و ٖؤظَناُْ َُٖىو ضِيَطٍُ #ضًَطٍِ. $خؤؾُ ظؤضيـ
 بجطغني و ببٓني ئُواُْ زواتط زَبٌَ َُٖيبُت. تٌَ زَثُضِٕ زا#طُيُطا$ و #ظَضزَ$ و #ناٍَ

 .ًٖىايُ بُو. بهطيَت زَغتًٓؿإ تايُؾُنإ يُ ُٖض يُى ضِيَطٍُ يُغُض بهُئ، باغٌ و
 بُ تُضظَ تاوَ، و باضإ. بُياٌْ 9ٍ بؤ َاوَ ضاضَنًَهٌ زَمبُوَ، وضز طّيُ زََصًََ

 يُ نُغًَو ضُْس. زَيٓؿًُٓ ظؤض يُغُض ضَِمشاَيُنُ نىتٌ و ظضّ و زَباضٍَ غىضَِّ
 و زاض َىوضَىوضنطزٌْ خُضيهٌ بُ زَغت تُوض خًَىَتإ زَضطٍُ يُ زَّ بُختًاضيًُنإ

 خامنُناٌْ زاضقَُيُؾاْسُْ، غُضقاَيٌ بُ زَغت ْطقىَيُ الوَ يُو نُغًَهًـ. غىوتَُُْني
 و ؾاًْسا زاوَ بُ نُثُْهٌ ؾىاُْنُؾًإ ْاوَ، نىاْىو وَ غُض ضًَؿتًإ ؾُضاَُضظيـ
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 ضهؤيُ ؾىاُْ بىوٕ، يُوٍَ بَُيُى زووَاْطاٍ. قَُيُؾهاضيًُ زاضٍ ضِاطىيَعاٌْ خُضيهٌ
. َُضِزؤؾًٓٔ خُضيهٌ تًإو و ثًَهطز زَغيت ناض و بُضر باعٍُ. بؤ يُوَضِاْسٕ بطزٌْ

 ؾريٍ نطز، تَُاؾاَإ بُضغُيُنُ، غُضزاًَْهٌ و ثًاغُنطزٕ بؤ بىو باف زَضؾُتًَهٌ
. زَنُئ تًَهٍَُ َاْطاؾٌ ؾريٍ وتٌ، شًَْو زَزؤؾٌ، غُتًَسا يُيُى َُضِيإ و بعٕ

و زو و زضيَص زووطًإ وضز بىويُٓوَ، بُختًاضٍ َُضَِناٌْ تايبُمتُْسيٌ يُ زيطاض يُطٍَُ
 بُختًاضٍ نىيَػتاٌْ يُطٍَُ سُيىاُْ دؤضَ ئُو. باضيهٔ و زضيَص تىونُٓ، القًإ بُؾُ،

يُ  ظؤض ًَٓـ. َاْسوو ْابٔ ٖاتىوَ ثًَو زووبُف يُ زووطًإ ئُوٍَ بُ ٖؤٍ. غاظطاضٕ
. بًَِٓ بُزَغت ؾاضَظايًُى خعَايُتًًُوَ ْاوًْؿاٌْ يَُُضِ بُ تَُا بىوّ بىو ًََص

 َُٖىويإ. بىوٕ بُزَوضوبُضَاُْوَ باف نُغًَهٌ ضُْس بىو، ػاضَِخ بؤ باؾِ زَضؾُتٌ
 :ضِووْهطزُْوَنُ ئَُُف. بسٌََْ ظاًْاضميإ زَنطز سُظيإ

 
. يالو= خاَلؤ. صيهة= رى. ديَذو خوشك ـ. بو ـ باب. باوة باوةطةوسة ـ. ـ جةد باثرية

. خوطي= شدويَ بابي. كيَشتاتة= ئاوؤصا. خوسصيَىاس= باب خوشكي كوسِي. تاتة= وام
= ييَوةسرى. بشاشش= ويَشد بشاي. ددوورية= ويَشد خوشكي. نشة خوطي= ويَشد دايكي
. ئو طيَ= بشا . دا= دايك . دولو= نةنك . كشدود= كض  نةوةي. كشطئو= بشاصا. بشاشش
. بوتي كوسِ= ثووس كوسِة. بوتي= دايك  خوشكي. خالو= باب  خوشكي. ويَش= ويَشد 
 خوشكي. وشك خوطي= رى  دايكي. بوصيهة= ويَشد  بابي. لويا كوسِة= خاهَ  كوسِة

. كوسِودو =خوشكةصا . سِيش يوم= صاوا  ئاوةهَ. كئوصيهة= رى  بشاي. ددوسيهة= رى
 .خوسصوواس =ثوسصا . كوسِ كوسِي= كوسِ  نةوةي. دودديَذو= خوشكةصا 

 
 بىوّ، اوتُو ئُوٍَ زواٍ. ُْبىو زيطاض يُ الٍ ٖعضّ و زََٓىوغٌ خًَطا خًَطا َٔ
 شٕ و     بٌَ ثًاو ئاوا واتُ. بٓىوغِ تابًؤ ؾًَىٍَ بُ وتاضاُْ ئُو نُ نطزّ ؾًَطٍ زيطاض

 يُو ناّ ُٖض. بهُ زياضٍ ًْؿاُْيُ }{ بُّ ظََاوَْس و تَُُٕ.  بهُ زياضٍ باظُْيُ بُّ
 خعَإ باوَضٍِ. ئُشَاض زيَتُ #َٔ$ يإ #ئًطؤ$ نُغُ ئُو بهُيُوَ ضَِف ًْؿاْاُْ
 .زَْىوغٌ يُنسا يُثاٍَ ًْؿاْاُْ ئُو و زَبٌَ باف بُو غُباضَت
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 ُٖض ئُوَ ئُوَف. يُغُض بهطيَت ناضٍ زَبٌَ زواتط زَضزَخا، َُبُغتُنُ ئَُُف
 يُ ئُوإ. ضٌ زََئًَ نىضََِاّ بُ بجطغني ُْزَبىو. زََاْىيػت ئًَُُ نُ زَطُيٌَُْ

 . زيهُيُ وؾُيُنٌ ئَُُف #تاتُظا$ بًًََٔ ئُوإ يُواُْيُ #نىضِتاتُ$ وتًإ، وَآلَسا
 غُضناض بؤ َاَيٌ بىويُٓوَ ؾؤضِ زواتط و ؾهاْس خُويَهُإ غُض ؾطاوئ يُ ثاف

 ْاوضُنُ دًَططٍ ضاوَضِيٌَ ئىغتىاضيـ بُ ؾىيًَٓسا ٖاتبىو بُختًاضٍ ثًاويَهٌ ئىغتىاض،
 ًَٖٓايُوَ، بؤ ضِيَىٍ و ؾًَط ظؤضيؿٌ. زيهُ ضِؤشيَهٌ بُآلّ زيَِ، باؾُ زَيطىت بىو،

 بُ قػاُْ ئُو َٔ طىتٌ، زواتط بُآلّ نطز، ؾٌ بؤ طىيٌَ زََصًََط ًْى بُختًاضٍ نابطاٍ
 ٖاتىوّ نطزووَ خُضز متُمن زوو غُز ْابعووّ، يًَطَ ُْيٍُ يُطَُيِ تؤ ُٖتا ْاضٌَ، طىيَُسا

 ُٖض زََُتُقُ. يٌَ زَغتًَُُٓوَ متُُْت زوو غُز ُْيٍُ يُطَُيِ ئُطُض ؾىيَٓتسا، بُ
نًَؿُنُ  بؤ يُنالنطزُْوٍَ و بطز خؤٍ يُطٍَُ تايين نابطاٍ ثاغطُ ضَِيؼ بىو، بُضزَواّ

 .ضِانؿائ ئًَُُف. ثُغطا ضىوُْ
 بطووغهُيُى و ضُمخاخُ ُٖوضإ، ؾطيذ و ٖؤضٍِ بىو بُ و ضطِ بىوُْوَ ُٖوض ضَِوَيُى

 نىتىثطِ تُضظَيُى تاوَ. تًَجُضٍِ ئًَُُزا بُغُض غُضٍ واَعاٌْ يُضاْسَوَ، بُضزٍ زاض و
 ؾُضاَُضظٍ َُٖسٍ ضاوَضِيٌَ يُوٍَ. ضاخياُْنُ ضىويُٓ و زَضٍَ ٖاتًُٓ. بىو تُواو و ٖات

 و ؾؤخٌ بُ زَّ و وَضططت يٌَ نًًًُإ. ٖات ئُويـ بساتٌَ، شووضَنَُإ و بًَت بىوئ
 وا بىو قُوٍ زيت، ثُضويعميإ بُضِيَع. تاظَ َاَيٌ بؤ طىاغتُوَ نُيىثُملإ دُؾُْطُوَ

 ضاخياُْنُ يُ. ُْخؿُنُ بني ثاغتٍُ ضِاغتُ و خُضيهٌ ئُوإ َاَيٌ يُ بضني بُياٌْ
 دُْاب ْاضزبىو بُ ؾىيَُٓاْسا نُغًَهٌ ئىغتىاض غُضناض ْاخنىاضزٕ زواٍ خىاضز، ؾًَىَإ
. بهُئ ؾًَى ئُوإ يُطٍَُ بضني ئًَُُف و ًَىاُْ ئُوإ يُ َاَيٌ ْاوضُ دًَططٍ غُضوإ،
 بسات وا ًْؿإ بىو ُٖوَيٌ غُضوإ دُْاب. زنط قبىوَيُإ قػُيُى  ًٖض بُ بٌَ

. ببًَت ؾًَط ؾُضَْػايٌ ظَاٌْ بىو ثٌَ خؤف ظؤضٍ َُٖىو ؾتًَهُ، ئاطُزاضٍ
 ظؤضيـ و بطز بؤ زيَطاض ؾاآلوٍ غُطًَو َاَيٌَ، بؤ ٖاتًُٓوَ و خىاغت َاَيئاوايًُإ

. خُوتني 12 زََصًََط و نطز ثاغتُ و ضِاغتُ ياززاؾتُنامنإ خؤَإ نُيؿٌ بُ. ثًَهُْني
 . بىو غُضَاّ ؾُوَ ئُو تُْهسا نًػُخُويَهٌ يُ ثٌَ ُْبىو، ظيازميإ زؤؾُنٌ و يًَؿُ
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 بُضِيَع نضُنٍُ. بىوَوَ خُبُضَإ زَضطُ تُقٍُ بُ بُياٌْ 6ٍ زََصًََط
 ٖات بُياٌْ بؤ ْاخنىاضزٌْ #نىٖطَِْط تىًًٌََْ و ئاوياضٍ ثطغٌ بُض$ بىو، ئُغهُْسَضٍ

 7 ئُغهُْسَضٍ بُضِيَع نُوتني، وَزووٍ و ُٖغتاْس خُو يُ ئُواًْؿِ. ُ زووَاْساب بىو
 دىإ ظؤض. بىو َٓساٍَ زَ بابٌ ئًَػتُ َابإ، زيهٍُ غًًٍَُ ئُو ئُطُض ُٖيُ، َٓساَيٌ

 بُآلّ نطزووَ، بُضططميإ زَضَإ زَوا و بُ غاَيًَو: زَيطىت قػُخؤؾُ، تا بًًٌََ و َاوَ
 و ئًػهٌ باغٌ زائ، ًْؿإ ظؤضٍ ويَُٓيُنٌ. بىو زواُْيُنٌ خًَعامن زوايُ غاَيٌ

 بضىونًإ و طُوضَ زَيطىت،. بؤ نطزئ ضًططزٍ خَُيهٌ بُؾطٍ غُض خًَؿهٌ
. بًًٓىَ زَوضٍَ تاضإ يُ زَنات و ؾًَطيإ خؤٍ طىتٌ، بُ ؾُضَُوَ. باؾٔ خًَؿهضٌ

 ئُطُض. #زضِط$ ًَٔ،زََي ثًٌَ ْاوضُيُ يُو. زائ ًْؿاٌْ و ًَٖٓا خًًػهًيَن ثًَآلوٍ
 ؾاخساض ًَْطيًُ نًَىٍ زوو زَبٌَ خًًػهًَٔ، ثًَآلوٍ دىوتًَو بُ خاوٌَْ بيب بتُوٍَ

 ؾاخُنإ يُ زاُْيُى زضيَصٍ يُباضٍ بُناض بًَٔ، خًًػهًَٔ بؤ ؾاخُناًْإ نُ بهىوشٍ
زوو  باظُْيٌ ؾًَىٍَ يُ ضُؾُٓ بُو ُٖض زيهُف ؾاخٍُ ئُو بُ زووإ، زَنُٕ َؿاض بُ

 نَُيو قاميهطزًْؿٌ بؤ زَنُٕ، بؤ زضوغت القٌ دًٌَ زَبٌَ، غاظ يٌَ بُؾطٍ غُض هٌخًَؿ
 ؾىيًََٓو ٖات و ئُطُض يُشيَط قاضًاْسايُ، زوو بعَاضيـ. وَضزَططٕ بعَاض و تُختُ يُ

 . بضُقٌَ خؤٍ ساغيت يُ خًَؿو بؤ ئُوٍَ بعَاضَزا بُغُض ئُّ زًََْٔ ثًٌَ بىو، غُٖؤٍَ
 بًَينَ، خؤيسا ؾىئَ بُ نُؽ ضُْس زَتىاٌَْ ثًَسا بٌَ، يُ ٍُخًَؿه دىوتُ ئُّ نُغًَو

 ؾىيَُٓ ئُو يُبُضئُوٍَ بُؾط، غُض خًَؿهٌ ثًٌَ دٌَ ثٌَ زًََُْٓ زئَ، زواوَ يُ ئُواٍُْ
 ئُو  ئُْطىغتًًُنٍُ بىو، ؾريزؤؾني خُضيهٌ ئُغهُْسَض شُْنٍُ. بىوَ ْاضُقٔ ثتُو
 ْىونٌ يُ ئُْطىغتًًُيُ ئُو طىتٌ، ْسَضئُغهُ نطز؟ ثطغًاضّ ضِانًَؿاّ، غُضدمٌ شُْ

 ؾري خُضيهٌ نُغٍُ ئُو وايُ باوَضَِإ ئًَُُف نطاوَ، زضوغت #ثاظَٕ$ ؾاخٌ
 ئُغهُْسَض زايهٌ. تٌَ زَنُوٍَ بُضَنُتٌ ؾريَنُ َاْطازؤؾني، بُتايبُت زؤؾًُٓ،

 تًَوخُ ضُْاطٍُ و خُتًَو بطؤناٌْ غاناض، ظؤض. نىتابىو خاَيٌ ئُبطؤناٌْ و يُغُض ضُُْ
. ُْزاَُوَ وَآلٌَ ثًَهٌُْ نىتاوَ؟ خاَيت بؤضٌ طىمت. يُ باٌْ زوو خاٍَ و يُنُ ُٖض

 .با ُْخؤؾًٌ زَؾعٌ بؤ طىتٌ، ئُغهُْسَض
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. ُْبىو يُ َاٍَ خؤٍ نطز، نىيَداَإ َاَيٌ غُضزاٌْ. زَضنُوتني و نطز خىاساؾًعميإ
بؤ  ضىوئ ئًَُُف و َا بُدٌَ يُوٍَ ؾاْاظ. بني ًَىاًْإ ُٖوٍَ زا ظؤضيإ نضُنٍُ و شٕ

بُ  غُضوإ دُْاب. بهُئ ناض يُغُض ُْخؿُنُ ثُضوَيعٍ يُطٍَُ بؤ ئُوٍَ باظاضِ
يُ  َُٖيهُْسبىو، بُ ضَِطىضِيؿُوَ طىَيًَهٌ ضُثهُ. بىوَوَ قىوت زَممإ يُبُض َاؾًَُٓوَ
ُ ب و نطز ثاضى يُ ؾىيًََٓو تطؤَبًًَُنٍُ. زائ ًْؿاٌْ بًضُقًَينَ، خؤيسا باخضُنٍُ
 بُ بىوّ. ُْبىو ؾاضيإ و ؾاضَ طاضاشٍ ضًططز، خَُيهٌ. قاوَخاُْنُ ضىويُٓ ثًاغُنطزٕ

 بؤ طىاغتُٓوَيإ ؾُضيهٍُ ضِيَطُثًَساٌْ ثٌَ زإ بَُيًَين غُضوإ، دُْاب زََطِاغتًإ،
 ساَيًًإ بعاٌَْ غُضوإ دُْاب ئُوٍَ بُ بٌَ بطؤ و ضاو بُ بُختًاضيًُنإ. وَضبططٍَ

 ضَِف ُْوتٌ طىْسَ ئُّ ثٌَ طىت، ئُوَؾِ. بهُّ ُْوت زاواٍ و نَُُ ٌغىوتَُُْ نطزّ،
 دُْاب. زَنُّ بؤ دًَبُدٌ ئَُُؾًإ وتٌ. بؤ بهُ ناضيَهًإ و يٌَ ًًُْ غجٌ ُْوتٌ و

 مجٍُ َاَيُنٍُ. ثُضويعٍ بؤ َاَيٌ ضىوئ و ًَٖؿت بُدٌَ بُختًاضيًُنإ يُطٍَُ غُضوامن
 خىاغتُوَ عىظضَايًُإ. ببىوُْوَ نؤ يُوٍَ خَُيو ئاوايٌ ئاوَزاٌْ ناضوباضٍ بؤ زَٖات،

 طُضَىطىضِ ظؤضيـ و ٖاتني خاُْخىٍَ تىوؾٌ يًَُْى ضِيَسا. نىيَدا َاَيٌ نطزَ ضِووَإ و
 ٖؤظَناٌْ غُضؤى يُ يُنٌ دُٖاْطريٍ َىوغاٍ. بؤ َاَيٌَ ضِؤيؿتًُٓوَ يُطَُيٌ بىو،

 زابٌ بُ نىيَدا. بؤ نىضَِنٍُ ززَنط نىيَداٍ نضٌ زاواٍ وا زياض بىو. بىو يُوٍَ باَسٍ
 ئُو. ثٌَ زائ ُْباتاوٍ ؾُضبُتٌ و بُخًَط ًَٖٓائ ظؤضٍ و طُضَُ  بُ نطزٍ خؤٍ

 َىوغا خإ يُ بُٖطَ ظؤضيؿُإ و نطزَوَ بآلو ُْخؿُّ و ظاٌْ بُ باف ُٖيَُإ
 يُطٍَُ خًَعاٌْ. ثُيسا بىوٕ يًَُإ َاؾًَُٓوَ بُ ئىغتىاض غُضناض ناتُزا يُو. وَضططت

 و بىوئ شاْساضَُضٍ طاظٍ َاؾًَين غىاضٍ. زٍَ تاظَ يُ زاوات بؤ غُض زَضىوٕ بىو
 َاؾًًََٓهٌ ًٖض ُْبىايُ تطؤَبًًَُ ئُو ئُطُض. ططتُبُض تاظَزيَُإ قىوَيٌ و ضاٍَ ضِيَطٍُ
 وَالٍ خؤيإ زابٌ بُ و نُوتني وَشووض َاَيُف يُو. زَضُْزَضىو ضِيَطُيُ يُو زيهُ

 بُختًاضيطُيٌ. ْىيَُٓوَ زا بُ زَغتُ ثاَيُإ و زاًْؿتني ثُتىو غُضيُ و خػتني غُضيًَإ
. نطزئ بُخًَطٖاتًٓإ و نطزئ يُطٍَُ تُوقُيإ و ٖاتٔ بُ ضِيع ضِيع يُبُض ضؤخُ

 و بؤ بطشاْسئ زَيًإ و دُضط و نىؾتُوَ بعًَْهًإ. بىو ثًاوَنإ بُ تًَهٍَُ ئاؾطَتًَهًـ
 ظاًُْإ. ُْبىو ُٖواَيًَو ًٖض و بىوئ تىومشاٍَ ضِْاٍظو و زَٖؤٍَ ضاوَضِيٌَ. خىاضزَإ
 غاظ بًاْىويإ ئىغتىاض غُضناض بؤ ٖاتين و ًًُْ طؤضِيَسا يُ بىوى طىاغتُٓوَ و ظََاوَْس
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ئُو  نُغًَو بهات، ضاضَغُض بؤيإ طؤضِيَسا بىو يُ ظاض و ظَوٍ نًَؿٍُ بؤ ئُوٍَ. نطزووَ
بؤ  ئًَُُف بىو، قَُيؼ ناضَ يُّ تىاضيـئىغ. نطزبىو غُبت خؤيُوَ بُ ْاوٍ َىَيهٍُ

 ثًاويَهٌ. بىوٕ بُضاو طىْسَ ئُو ظَويًُناٌْ ظؤضيٍُٓ. زَضٍَ ضىويُٓ تاظَزٍَ زيتين
 يٌَ خاْىوٍ بهات، دًَطري بُ ظؤض خَُيهُنُ ضَِظاؾا ئُوٍَ ثًَـ يًَطَ: طىتٌ ضؤخُثؤف

 زيت ئاَىوض و ْري زوو دؤضَإ. بىوٕ بابازٍ تايُؾٍُ َُٖىويإ ُٖض. نطابىو غاظ
 دًَٓؿًًٌٓ يُى ًْؿاٍُْ و نُوْاضا تُواو بًين بُضزَنىتهَُإ. َُٖيططتٔ يٌَ ويََُٓإ
 نىٌْ يُ زاضيَهًإ نُوت، ظٍ بُضزيَهٌ بُ ضاوّ سُغاضَنُ قىويًٓضهٌ يُ. بىو ٖؤظَنُ
 زَبٌَ دىاُْطايُى، ًٌَ زَخيُُْ و زَبُغنت يُو زاضَ طىضيػًَو وتًإ بطِيبىو، بُضزَنُ

. بُضْري بُ طاٍ بيبَ زاٖاتىوزا يُ بؤ ئُوٍَ ضِانًَؿًَت، بُضزَ ئُو َاوَيُى اًَْطَث ئُو
يُغُض  بُضزئ باططزيًََٓهٌ بىو، قىضَِبإ و ُٖآلف و زاض  طىْسَ ئُو َاَيُناٌْ غُضباٌْ
 نؤَيُنُ يُغُض زوو ُٖيىاُْناًْـ ُٖبىو، بُضُٖيىاًْإ َاَيُنإ ظؤضيٍُٓ. بىو غُضبإ

. بىو بُضظتط يُ سُغاضَنٍُ ثًَجًًهإ زوو َُٖىو بُضُٖيىاًَْهًـ. ضِاوَغتابىوٕ
 ضًططز ضِؤشُٖآلتٌ يُ تاظَزٍَ. تٌَ زَثُضٍِ تاظَزيَسا تًُْؿت بُ ئاويـ نُّ ضًََُهٌ

 ْاٌْ 3 زََصًََط ضِؤشإ وَنى ُٖض. ُٖيُ َُوزاٍ نًًؤَُتط 12 ًَْعيهٍُ و َُٖيهُوتىوَ
 ُٖتا ضِاوَغتإ خاُْخىٍَ. طؤؾت ؾؤضباوٍ يُطٍَُ ثآلو و نُباب. خىاضز ًْىَضِؤَإ

 زاًْؿتُ ٖات ُٖض نُغًَهًـ. بىوٕ خعَُتهطزٕ خُضيهٌ ئُوإ خىاضز، ْاًْإ ًَىإ
 ئىغتىاضَإ غُضناض ًَىاْساضيًُ طؿتُ ئُو زواٍ. نطز تًَط خؤٍ و خىإ و غؿطَ غُض

 َاْسوو و ؾُنُت. ضًططز بؤ ٖاتًُٓوَ زشواضٍ بُ ظؤض و بهات َاَيئاوايٌ تًَطُياْس،
 َُمحىوزٍ ؾُضاَُضظٍ ُْظاٌْ ئُوَْسََإ ضِانؿائ، تُخت و خؤَإ َاَيُنٍُ ضىويُٓوَ
 ئُو. طُؾايُٓوَ ظؤض ئُويـ بُ زيتين ثُيسا بىو، يًَُإ باَسٍ ٖؤظٍ نُآلْتُضٍ

. نطز تاضيـ ظؤضيؿُإ و زا ثًَُإ َُٖيططتبىو، يُوَإ ثًَؿىوزا غُؾُضٍ يُ ويَٓاٍُْ
 تايُؾٍُ يُ غريادُزئ تريٍَ ظؤظاٌْ و ئاضإ تاضِازَيُى و زَوَنط بآلو ُْخؿَُإ

 تُواوٍ نىيَػتاٌْ و طُضًََٔ َُوزاٍ تىاًُْإ بىو باف نطز، زياضٍ باَسميإ
 ْريو: طىتٌ. زا ًْؿإ تاظَزيَُإ ئاَىوضٍ ْري و ويٍَُٓ. بسَئ ًْؿإ بُختًاضيطٍُ

 منىوُْنامن و نطز باغِ ظؤضتط خيتَوَ. ًًُْ يًَُْى بُختًاضيًُناْسا يُنسَغو ئاَىوضٍ
 بُض طُيًَهٌ بُختًاضيًُنإ. ًًُْ غريادُزيًٓسا يًَُْى تريٍَ ئُوَ زَضنُوت ًْؿإ زا،
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 تاظَزٍَ، يُ. دًاواظَوَ ؾُضُْٖطٌ بُ بىوَتُوَ يٌَ تريَيإ ضُْسئ يًَُْى خؤياْسا بآلوٕ
 ظَوٍ زَطُضِيَتُوَ ُوَبؤ ئ ٖؤيُنُؾٌ ْني، بًَُٖع ظؤض خىظغتاٌْ ئاَىوضٍ ْري و وتًإ

 خًَطا و ْانطيَت ثٌَ ناضٍ نىيَػتاٌْ ْاوضٍُ يُ ئُوٍَ ئاَىوضٍ. ُْضَُ و ثىى خىظغتإ
 ظاضٍ و ظَوٍ يُ و وَضزَططٕ بًَُٖع ئاَىوضٍ و ْري يُ نَُيو نىيَػتاٌَْ يُ. زَؾهٌَ
 ًَٖػرت و ئُغح بُ و ُٖيُ قؤَيٌ زوو خىظغتإ ئاَىوضٍ. ئاغايٌ ئاَىوضٍ يُ ُْضَرت
 ؾُضاَُضظ. بًهًَؿًَت زَتىاٌَْ بًَُٖع طاٍ نىيَػتاٌْ ئاَىوضٍ بُآلّ ثٌَ زَنُٕ، دىوتٌ
 َاَيٌ. بىوئ ئىغتىاض غُضناض ًَىاٌْ بؤ ؾًَىخىاضزٕ زيػإ ئًَُُف و ًَٖؿتني بُ دًٌَ
 َاَيُنٍُ بؤ ٖاتًُٓوَ خىاضز و ْامنإ خًَطا ئًَُُ ُٖبىو، زيهُؾٌ ًَىاٌْ. بًَت ئاوَزإ
 .خُوتني زواتط بىوئ، خؤَإ ناضٍ و خىيَٓسُْوَ خُضيهٌ خؤَإ

 
 ي جؤزةردان7

 ئُغهُْسَض ًَىاٌْ زيػإ ْاخنىاضزٕ بؤ و بىوَوَ خُبُضَإ بُياٌْ 6ٍ زََصًََط
. بًسؤؾٔ ُْيسًََٖؿت طىيًَهُطزوو َاْطاٍ بىوٕ، َاْطازؤؾني خُضيهٌ شْإ. بىوئ
 ضِاظٍ، بُآلّ بساتٌَ رييإؾ ُْظَُ بُّ بططَ بىو ئاخين بُضهُنٍُ زَثًَػيت نايإ

 ضِاظاْسُْوٍَ باغٌ غُض ٖاتًُٓ. نىآلْسئ بؤ تاظَيإ ؾريٍ و يُو ًَٖٓا واظَإ. ُْزَبىو
بُغُض  ئُيسَٕ نؤتاَيًَهُ ئَُُف. خاتىوُْنإ بٌ بٌ و بىونٌَ َايين و ئُغح

 ملبؤظٍ و بُ زَضَوَيُ طىيٌَ ضاو و تًُْا. زَططيَت ًٌَ ًْىٍَ تانى ئُغجُنُزا
 بُ تايبُت دىاًًُْنٌ و زَضاظيَُٓٓوَ َت و َىوضوو بُ غُضثؤؾُ ئُّ ثؤؾٔ،زاْا

 ضاوَإ ًَٖٓايإ و نطزووَ زَض ْاوٍ #غُضنُف$ بُ ئَُُف. زَبُخؿٌَ ئُغجُنُ
 بعض يًَطَزا با ئَُُف. ئُزَٕ ثًَىَ بُضٍ و  غىوضَ ئاَاٍَ طُمنطَِْطٌ ثاضضُيُنٌ يًَهطز،
بُ  َاَيًَو بؤ ُٖض بىوَ، تُواو قاظادمُإ بُ غُؾُضَزا يُّ ؾاْاظ ٖاتين ُْبٌَ،

 نض و شٕ ؾاْاظَوَ بُ بؤٍُْ َُدًًػًَو و نؤضِ بؤ َُٖىو. زَبني ًَىإ خاووخًَعاُْوَ
 زَنُٕ سُظ زَيطىت ئُغهُْسَض خًَعاٌْ ئَُطِؤ. ْاثطيٓطًَُٓوَ يًَُإ و زَزَٕ زَوضَإ
 #تىضطٍِ$ طىتٌ ًَو؟خىاضزْ ضؤٕ طىمت، يًًََِٓ؟ بؤ عُؾايطتإ بُ تايبُت خىاضزٌْ

 ططزَ: $طىتٌ ضٌ زيهُف؟ طىمت ُْبىو، ضُوضَ خىاضزُْ يُو سُظ ظؤضّ ،(ُٖضًََؿو)
 يُغُض غهٌَ تٌَ زَنُئ، نىًَْهٌ و طُوضَ نىْتهًَهٌ زَنُيُٓ ُٖويطَنُ #ضٓطاٍَ
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 يُطٍَُ و زَنُئ وضزٍ زواتط بربشٍَ، تُواو ضِازَوَغتني زايسَثؤؾني ثؤيىإ بُ و زايسًَْنَي
. قاَهُ ثًَٓر زَبًَتُ نىضزيًُنٍُ بُ. زَخيؤئ و زَؾًًَني َُٖيٌ زَغت بُ ضِؤٕ و اظثًى
 .نًَؿا قاقاٍ زيطاض ْابًَت، ضَِدمُنٍُ نطيٌَ بُ ئاوابٌَ َاَيتإ طىمت

 نؤبىوُْواُْ ئُو بؤ ضاخياُْنإ. قػُنطزٕ نُوتًُٓ خَُيهُ ئُّ يُطٍَُ و زَضٍَ ٖاتًُٓ
. ًََطز و شٕ غُض ًَٖٓايُ باغُنَُإ بىو، يُوٍَ وزٍَُمحى ؾُضاَُضظ. باؾٔ ؾىيًََٓهٌ

 غريَتُوَ بُ ظؤضيـ. بهات زَبٌَ ناض شْساض ثًاوٍ وابىو باوَضِيإ بُختًاضٍ ثًاوٍ
 نُضتُ. زَبٌَ وَؾازاضتط بُ يًَسإ شٕ، زَياْطىت! زَنًَؿا قاقايإ و زَنطز باغًإ
 ناضٍ ناًََطَ بططئ، ويَُٓيإ اخؤَإ ز يُ تُنامنإ تٌَ زَثُضِئ، ضًططززا بُ َُضِيَو
 يُطٍَُ ثُيُ بُ ضَِوَْسإ. ُٖض زوونُإ بؤ بططَ ويَُٓنُ زووإ زووإ وتٌ، زيطاض ُْنطز،
 ؾًهُ و نطزبىو تًَهٍَُ ًََطُيُنُيإ تُواويإ. زَنطزٕ ئاطُزاضيإ و زَضِؤيؿنت ضِاُْنُ
 زَضِؤٕ بُ ثُيُ بؤضٌ نطز، يُنٌَ يُ ثطغًاضّ. نطزبىو ثطِ نىٖطَِْطٌ زؤَيٌ ؾىاْإ ٖؤٖؤٍ

 نُؽ َاَيٌ بُ ضِوسِ. ْني باف تايُؾُيُنٌ و بابازيًُ ْاوضٍُ ئًَطَ: طىتٌ ثُضؤؾٔ؟ و
 يُوٍَ ضًططزَ، يُغُض ضِيَطٍُ عُيًاوا. بهُئ ئُوإ غُضزاًَْهٌ وابىو قُوٍ. ْانُٕ
 ئاَىوضٍ ويَُٓيُنٌ ثُضويعيسا، َاَيٌ بُ نطز خؤَإ. بابٔ بابازٍ ئُواًْـ. بًٓني زَيإ
 زووزَغهٌ ئاَىوضيَهٌ ضًططز يُ غاَيًَهُ ضُْس ثُضويعٍ بُضِيَع. ططت زَغهًُإ يُى

 ناضَف بؤ ئُو. زَنًًٌَََ ثًٌَ و ُْضَُ ظاضَنٍُ و ظَوٍ زضوغتهطزٕ، بُ زاوَ خىظغتاٌْ
 و ٖاغاُْ تا بًًٌََ خىظغتاٌْ ئاَىوضٍ بُ ناضنطزٕ زََئًَ،. بُغُ ًَٖػرتيَهٌ تًُْا

 و تُثاَيُ ضِيعَ. بىو تُثاَيُثًَصٍ و زَوَ خُضيهٌ زوو شٕ. زَنًًٌَََ إدى ظَويًُنُف
بؤ  ناضيإ و بىوٕ ثُضويعٍ بُضِيَع خعٌَ زوو شُْ ئُو. زياض بىو زووضَوَ يُ نؤؾهُآلًْإ

 وَضظٍ غىوتٌَُُْ بؤ ْاضاضٕ ئُوإ نطاوَ، ثاوَٕ زاضغتاُْنُ بطِيين ضِؤشَوَ يُو. زَنطز
 طىييَن و زاض داضإ. ُْزَنطز ئُو ناضَيإ ثًَؿرت. بًَٓٔ بُناض تُثاَيُ و نَُطَِ ظغتإ

 بُ ثًَىيػتًًإ بىوٕ، ًْؿتُدٌَ ؾىئَ يُى يُ ئًَػتُف. بىو زيَٓؿًٓإ غىوتٌَُُْ
 بهُّ، بُضاوضزيَو بؤ ئُوٍَ بىو، يُوٍَ ثُضويعٍ بُضِيَع ؾىاُْنٍُ. تُثاَيُغىوتاْسُْ

 دًىبُضط، خؤضاى، وَى ُٖض زَزَٕ، ؾىإ بُ اوتُو بُضاتٌ ُٖقُ خاوَمناٍَ طىتٌ،. زواْسّ
 غُض غُز يًَُْى ًََطُيًَهسا ئُطُض ضُؾُٓ بُّ ناوضِيَو، َُضِ زَ غُض بؤ ُٖض ضٍَِ، و دٌَ

 غاَاًَْهٌ زَبًَتُ ئاشََيساض بؤ يُ غاَيسا ئَُُف ًََىَ، بُضخُ غُضٍ ثُدما. ُٖبٌَ بُضر
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 يُو. َُٖيسَبصيَطٍَ باف ًَْطٍ ناوضَِ غُض زَ خاوَمناٍَ. ًَْطَ ناوضَِ غُضيؿٌ ثُدما. ظيازٍ
 ٖاويَطنطزُْف ئُو َُٖيبُت. َُٖيسَبصيَطٍَ غُضٍ زَ ؾىإ َاوَتُوَ ئُياغُنٍُ غُضَ ضٌ

 دطُ. ًًُْ ؾُضقٌ بعًْـ بؤ. بططُْوَ ؾري يُ بُضر و ناض زَبٌَ دًَبُدٌَ وَخيتَ
 ؾريٍ ضِؤشيَو سُوتٍُ بُضخُوإ. ُٖيُ خىضيًُنٌ ُٖقٌ ناوضِ زَ يُ ؾىاُْ يَُاُْف

 زيهٍُ ًٖضٌ يُوَ دطُ. زَيباتُوَ بُضات ُٖقُ وَى  زَزؤؾًَت بؤ خؤٍ ًََطُيُنُ
 بعًَْهًـ. زَزا ؾري نًًؤ ًْى ظؤض نُّ و ضِؤشزا يُ َُضِيَو دًىبُضطًـ، تُْاُْت. ْازٌََْ

 ؾُف بؤ منىوُْ. َُضِ ضِؤٌْ يُ نَُرتَ بعٕ ضِؤٌْ. ُٖيُ ؾريٍ بُف غٌَ بُف ضىاض يُ
 بُضََُؾهُيُنٌ َُضِ ؾريٍ نًًؤ ؾُف. تٌَ زَنُوٍَ ضِؤُْنُضَ نًًؤٍ ًْى ؾري نًًؤ
 يُو. زَيُقاْس بؤ غُضٍ ثُضويعٍ و زَنطز قػاٍُْ ئُّ ؾىاُْ. تٌَ زَنُوٍَ نًًؤيٌ يُى

. بىو خؤؾشاٍَ ظؤض زيتين بُ ثُضويعٍ و نُوت وَ شووض بابا بُ ْاوٍ نُغًَو ناتُزا
. بؤ طُياْسّ تؤٍ خىا ئُوَ بربَُِوَ، نإ َُضَِ تَُا بىوّ بُ بىو يُ ًََص طىتٌ

 ًٖض و زَبٌَ تُواو و ثٌَ زَنات زَغت ُٖضَوَظ بُ يًَُْى بُختًاضيًُناْسا َُضِبطِيُٓوَ
 تُواوٍ نًًؤٍ 2 َُضِيـ و خىضٍ نًًؤ 4 بُضاًَْو. ًًُْ بُضات و ُٖم يُ ضاوٍ نُغًَو

 ثًٌَ بابازيطٍُ ضواًْـنا بُض ًَْطٍ. زَنات قطِإ 13 خىضٍ نًًؤٍ ناتُزا يُو. ُٖيُ
 ضَِواٍُْ  نُ زَبطُِْوَ بعْاُْ ئُو َىٍ بُآلّ ْايربُِْوَ، وَخيتَ ًٖض #غًُٖؼ$ زََئًَ،
 و ضَِمشاٍَ زضوغتهطزٌْ بؤ زَبطُِْوَ طًػهُطٍُ بٌَ خؤف ُٖوا ئُطُض. زَنطئَ قُغابٌ

 . نىيَدا بؤ َاَيٌ ضىوئ و نطز َاَيئاوايًُإ. طىضيؼ و بُٕ
 ضِيَطُزا يُ. زابطِاوئ ناضَنامنإ يُ تاضِازَيُى ؾاْاظَوَ ُ بؤٍُْب غُؾُضَزا يُّ

 نىضٍِ زَظطرياْساضٍ نضُنٍُ نىيَدا، نضُنٍُ نىضِ و بؤ نطٍِ طُظَإ بُغتُيُى
 طُمنًإ. بًطىيَعُْوَ زيهُ ضِؤشٍ ثاظزَ تا وايُ بطِياض. دُٖاْطرييًُ َىوغاٍ

 نىضٍِ َُٖيططتٔ، يٌَ ويََُٓإ. ػتىوََُٖيًاخن تاوَيُنُ بُضزَضطٍُ يُبُض و ؾؤضزووَتُوَ
. زَٖاتٔ ضِيَىَ يُ بىو، ضَِوَْسإ َُبُغيت ببًٓٔ، #ضَزو$ ْاضٔ بؤضٌ طىتٌ، نىيَدا
 طىَيُوَ و ؾًىت و نُضَوظ بُ زؤ ناغُيُنُإ بُغُض ثًَىَ. بىو بًين ئُواَُْإ ثًَؿرت

 و نطزووَ قُضظ وإئاؾُ يُ طاظؤٍَ (ثىوتٌ) ثًتًَهِ طىتٌ، و ٖات طُضَاوضٌ. خىاضزَوَ
 يُ خاويًًُوَ و يؤْط بُ ثُضويعٍ نُوتني، وَضٍَِ بُغُض ضاو طىمت. طُضَُ طُضَاو
 سُظَإ ئًَُُ. بؤ ًَىاٌْ زَضني بُ يُنُوَ زَضٔ؟ نىيَىَ طىتٌ، و زَضٍَ ٖاتُ طُضَاو
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 ظؤض بؤ ئًَُُواتإ خاْسا و بُط يُطٍَُ ًَىاٌْ ضىوُْ. ُْبىو َُضظَّ ئُويـ و ُْنطز
 شٕ وتٌ، ئاخطيسا يُ بًَُْى يُنسا، نطزبىو غُضيإ نىيَدا نضٌ يُطٍَُ ؾاْاظ. ًًُْ خؤف

 َُبُغيت َُْعاٌْ زَنُٕ، غَُُضَ و غُيط ؾؤخٌ ؾُضَٔ، بٌَ ظؤض بُختًاضٍ نضٌ و
 يًَطَ زَظأْ، ؾُضٌَ بُ ؾاضْؿًٓإ ؾت ظؤض زَظامن، بُآلّ بىو دُؾُْط و ؾؤخٌ ناّ

 ضِانؿاوئ شووضَنُزا يُ ضاضَنُ، و زواظزَ طزََصًََ. ًًُْ ئرياز ثٌَ ئٍَُُ نُؽ
 بضني بؤ الَإ بًَٔ ؾُضاَُضظٍ َُٖسٍ يُطٍَُ ئُوئ خًَعاٌْ و ثاغطُ غُضؤى ضاوَضِيٌَ

 و ًَىاًًُْ بؤ ئُو ُْضني زاْاوَ قُضاضَإ زيطاض يُطٍَُ. خُغطَوٍ طىْسٍ يُ بؤ ًَىاٌْ
 ُٖضضؤًَْو. بىوئ داضِظ ًًُْخاخنا يُو بُ ضِاغيت. بهُئ ُٖشاضَنإ َاَيُ غُضزاًَْهٌ

 ئُو. نطاوَ طُضّ طُضَاو ظاٌْ خُبُضَإ نطز، خُآلؽ ًَىاٌْ يُ زَغت خؤَإ بىو
 غٌَ و تاظَيُ طُضَاوَنُ. نُوتني وَ شووض َاتًَهطزٕ بٌَ ئًَُُ بىو، بُ نُيؿٌ ُٖواَيُف

 بُآلّ بىو ْاخؤف ثٌَ ظؤضّ. زيتبىو ئُغجًٌَ بؤَيُبؤٍَ، بُ نطز زَغيت شٕ. ُٖيُ زووؾٌ
 . ُْزٍ ًٖضِ َٔ

ؾًى  يُ ًٌَ ْا زيطاض و َاَيٌَ ٖاتًُٓوَ ُْنطز تُواو زََصًََطيَهٌ ضاضَنُ خؤؾؤضزٕ
 زَغتُيُى ئُويؿسا بُ ؾىئَ و نُوت وَشووض ئُغهُْسَض. َُٖيدػت دًُناٌْ و نىٍَ و

 تايُؾٍُ يُ ظؤضيُى نُوؾٌُْ و غٓىوض و طؤضٍَِ ًَٖٓايُوَ ُْخؿَُإ زيػإ و بُختًاضٍ
 اليُنُوَ يُ ظَضِئُغىَْسَناتٔ طُضًََين. نطز زياضٍ يُْطُإ سُوت و يُْط ىاضض

 خانٌ نُوؾٌُْ غُض زَضًَتُوَ زيهُؾُوَ اليُنٌ يُ و َٓاضَ ضًاٍ غُض زَضًَتُوَ
 ناضووٕ ضؤٌَ يُو غُضيؿُوَ و #تَُيب$ ئُو بُؾًَهٌ. ئًَطغٌ نًإ ضىاضيُْطٌ
 زيٓاضوَْسَنإ #خإ ئَُري َاَيٌ$ غُضسُزٍ يُ غىيًَُإ، َُغذس ًَْعيو يُ زَططيَتُوَ
. قُيضٌ بُضزَ بىاضٍ غُض زَضًَتُوَ ظَضِئُغىَْسَنإ نُوؾٌُْ. دًَطريٕ يُو ْاوَ
 زشٍ زيٌَ. زَططيَتُوَ طُضَُغًَط بًَُْى ظَضِئُغىَْسَناْسا طُْسَيًًُنإ غٓىوضٍ

 ُْوتٌ ضطا. َوَْىوغًبىو خؤيسا زَؾتُضٍ يُ ؾتاٍُْ ئُو. زيٓاضإ بُ تايبُتُ ئَُريخإ
 ؾُؾٌ زََصًََط. نًَؿايُوَ ناض يُ زَغتُإ و ُْيسَزيت ضاوَإ ئًَُُف و يٌَ بطِا

 يُ يُغُض ظؤض َاُْوٍَ ًَٖؿت، بُدٌَ زيطاضّ و ؾاْاظ. باضاُْ ُٖآل و و ئًَىاضَيُ، ُٖوض
. وضِاططتبى ْؤضَزا يُ ثًاواٌْ و َابىوَوَ ظؤض بىو وا زياض. بىو زََُقاَيُيإ طُضَاوَنُزا

 طىيَِ و زاًْؿتىوّ ضاخياُْنُ يُ خُياٍَ خُّ و بٌَ ًَٓـ بىو، بًَىاظ و تىوضَِ ؾاْاظ
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بُغُض  طُضَِ زوو ضايٌ. ضِازيؤ تاضإ زَْطٌ يُ #يُ بري بهُ خُؾُت$  طؤضاٌْ، زاوَتُ
 َصيَهٌ و زَباضيَينَ نؤزا و بُغُض نُش ُٖوضإ ئُغطيين ئامسإ خىاضزَوَ، يُنسا

 ُٖضاغاٌْ ثصَني و ططتىوَ ُٖآلَُمت ًَٓـ. ططتىوَ اًََعئ يُ يىوتهٍُ خُغتًـ
. زَمب ؾُنُت ناضنطزُْوَ بُ بؤٍُْ داضداضَف. باؾرتّ ظؤض تاضإ يُ ضاو بُآلّ نطزووّ،

 ظؤضٍ ويَُٓططتٔ ناًََطٍَ تًَهضىوٌْ تًُْا. ُْْاغني َاْسوو يُى وَى زيطاض يُطٍَُ
 .َؾًهاتُوَز نُ بهاتُوَ تؤَيُ زيطاض بًُٖىاّ نطزووّ، تىوضَِ
 
 جؤزةردان ي8

. نىتطاوَ نؿتٍُ زََيًٌَ طًامن ئاظاٍ ُٖغتاّ، يُ خُو ُْخؤف و ؾُنُت بُياٌْ
 بؤ بضني بُياٌْ وا بىو قُوٍ. ثٌَ ُْنطزّ ًٖضٌ زيطاض ثًَؿهُؾًٌ غًٌَ، ظًتاَني

 ؾري بىو بُ خىاضزمنإ ئُغهُْسَض َاَيٌ يُ زيػاًْـ و ُْضىوئ ؾُضاَُضظٍ خًَىَتُنٍُ
 سُوت زَنُئ، َاَيًَو يُ ُٖض ضِوو زَيدؤؾًًُ و دًٌَ بؤ ئًَُُ ئَُُف. ُضَضِؤُْن و

 يًٌَ زَطُضِئَ دًًَُى يُ و بًَهاضٕ ثًاوَنإ. زَنُوٕ وَشووض يُطَُيُإ بُختًاضٍ ُٖؾت
 ثؿىوزإ و سُغاُْوَ بُٖاضَنؤض، ضِؤش 45 يُ ثاف. بُضُْ غُض ثٌَ ناتٌ و نؤ ببُٓوَ
 خؤٍ بٍُٓ و باض ُٖواضطُ زَطاتُ َاَيًَو ُٖض. يًُنإبُختًاض بؤ خؤؾُ ضِؤشاًَْهٌ

 و ُٖض نُغُ. ضازضَ و خًَىَت دًٌَ زَبًين ُٖضدًًَُى. َُٖيسَزات ضَِمشاٍَ و زَخات
 ُٖواض ضَِْطٌ َُٖيسضإ ضازضَنإ ُٖض وَختًَو. نطزووَ زياضٍ خؤٍ ضَِمشاَيٌ ؾىيَين

 .َُٖيسات ضَِمشاٍَ ئُوٍ زيهُ ُٖواضٍ دٌَ يُ ًًُْ ُٖقٌ زيهُ نُغًَهٌ. خؤٍ زَططيَتُ
 بُ ظؤض بابازيطٍُ. ثًَهطز زَغيت باؽ قػُ و زائ، زَوضيإ و ٖاتٔ بُختًاضيطٍُ

 زَضوَغيت بُختًاضٍ ئاغاناٌْ وَخيتَ ًٖض: زَياْطىت. زَْاظٕ خؤيإ تايُؾٍُ
 و ضازض و ْاوَ وَزَض خؤيإ بُؾٌ يُ ئُواًْإ ًَُٖؿُ بابازٍ. ُْٖاتىوٕ بابازيًُنإ

 ثًَٓر زا بُ نضًإ ثًَٓر و ؾطتىؾًٌََ نُوتُٓ يًَٗات واٍ ُٖتا. زاوٕ تًَو يٌَ تًإخًَىَ
 نىضت بابازيًإ غريَتٌ زَغيت خعَايُتًًُ بُو و بابازٍ تايُؾٍُ ٖؤظٍ غُضؤى نىضٍِ

 دىاًٌْ يُبُض خعَايُتًًُ ئُو. خىاغتىوَ بابازٍ يُ شًْإ ئاغاناًْـ َُٖيبُت. نطزَوَ
تا  زَياْطىت، عُؾايُضَنإ طؤضِيَسا بىوَ، يُ ضِاًَاضٍ ُغُيٍَُ و بىوَ يىوضِ نضاٌْ

. خىاغتىويأْ ُٖض بؤيُ ظَؾُض غُضزاض و ئُغعُز غُضزاض بىوٕ، دىإ ئُو نضاُْ بًًٌََ
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 زَبٔ، ظوو ئاؾل زَبًٓٔ دىإ نًصيَهٌ خاْإ ُٖضوَخيتَ زَياْطىت بُختًاضيطٍُ
 تُْاُْت. زَنطزٕ َاضَيإ و بًَينخىاظ زَٖاتُٓ بهُٕ، زاطريٍ بُ ظؤض ُْؾًاْسَتىاٌْ

 مسًًٌََ يُ ثطِ. زَنطزئ باؽ بؤيإ ؾتاُْ بىو ئُّ. بىوبًَت َاوَيُنًـ بؤ ئُطُض
 ُْزيىَ ثًاويَهِ ًٖض يًَُْى ئًًَُنُزا زاوَ غُضدمِ ئُوَْسٍَ ضِانًَؿاّ، غُضدمٌ ثًاوَنإ

 ٖؤظإ غُضؤى و خإ ًٌَمسًَ: بىو َُعًىوّ مسًًٌََ ؾًَىٍَ و نُغُ ُٖض. بًَت مسًٌََ بُ بٌَ
 ُْخيتَ غُضٍَ بؤ يُ ضٌ يُشيَط نُثؤزا، ضًًََو ضُْس يىوضِ ثريًَََطزٍ ضِاغت، و تُخت
 ئُواٍُْ زازََاَئ؛ طىيَضهُوَ ُْضٍَُ بٔ يُ ضِزئَ. ؾؤضِ و ضُْطًعٍ طُدمُنإ ظياتط،

 .زازٌََْ ضِيـ نُغًإ نَُرت. زَيتاؾٔ الداْطُوَ يُغُض ئًَػكاٌْ ُٖيُ تًَُُْإ
بًَُْى  نطز غُضٍ يُ بُختًاضيطٍُ يُنٌَ بىوّ، مسًٌََ و ضِيـ ويَُٓنًَؿاٌْ خُضيهٌ َٔ

 و زاْا ُْخؿٍُ خًَطا زيطاض. بىو بُ قاقانًَؿإ و نطز ساَيٌ زيهٍُ ئُواٌْ زَؾتُضَنَُسا،
 يُغُض ُْخؿُنُ و نطز بًَٗساضوَْسٍ نىيَػتاٌْ و طُضًََٔ َُضظٍ و سُز و غٓىوض باغٌ

 نىيَػتاٌْ. بَُٓاَيُٕ 5000 ًَْعيهٍُ بًَٗساضوَْسإ بىوَوَ ضِووٕ بؤَإ. زاْا ٌخاَي و ًْؿاُْ
 ، #ئُْسيها$ زَوضوبُضٍ طُضًَيَن. #غجٌ نًَىَ$ و #نُضزَٕ ،ؾُٖإ #خانٌ$ ،#بريطىٕ$
 نُغٌ زوو غٌَ. دًهإ و #غىيًَُإ َُغذس) #ؾًُٖسإ سُوت$ ،(غىيًَُإ َُغذس)

 خىيَٓسَواضٍ نُآلْتُضيَهٌ) غازقٌ ؾُيعووآلٍ َُال ُوٍَي بُض طىتًإ، بىوٕ يُوٍَ َؤضٍ
 تٌَ ْاثُضِئ، ظَضزا نًَىَ بُ وَخيتَ ًٖض َؤضيًُنإ ئًَُُ ببًين،( َؤضٍ تايُؾٍُ ؾاضَظاٍ
 باظؾتُ، ْاوضٍُ يُ ئًَُُ نىيَػتاٌْ. ئُغؿُٖإ و نىٖطَِْط بؤ ٖاويُُٖٓواضٍ بضني بؤ ئُوٍَ

 زَغت َٓاضَوَ ضًاٍ يُ طُضًََُٓإ. باظؾت ظَضزٍ نًَىَ و تاضاظ ضًاٍ يُ ًَْىإ واتُ
 داضٍَ. زَططيَتُوَ ؾرييٓبُٖاض( ؾًُباض) زاويًَٓؿُوَ يُ تاضاظ، ضًاٍ زَطاتُ تا ثًَسَنات

 تانى ئُو ًَٖؿنت بُدًَُإ َاَيئاوايًسا يُطٍَُ. بُضٌ زَبٌَ با بعاْني نطزووَ ًْؿاَُْإ
 .ضِابطُٕ خؤيإ بُ ناضوباضٍ خَُيهُف
 بُؾٌ بُغُض زوو بُختًاضيًُ ئُو ئًًٌَ نطزووَ غُيطت: $زَيطىت ًَْى ضِيَسايُ زيطاض

 َُبُغتت طىمت بُغُض زوو بطازا، ئًًَداٌْ، سادٌ و ئًًَداٌْ بىوٕ، زابُف ٖاوغُْطسا
. ئًَطاْسا يًَُْى بُختًاضيطُيٌ ئُويـ و ُٖيُ زاُْ يُى زًْازا يًَُْى ئًاَلتٌ وتٌ ضًًُ؟
 غىثاؽ.# زوو بُف نطزووَتُ ئًًَُنُيإ زوو بطا يُوٍَ. اوَزيرت تىوْؼ يُ زيهُف يُنٌ

 َاَيٌ ضىويُٓ. َاْسووُْْاغُ ئُو ٖاوناضَ بًين ثُضويعميإ بُضِيَع. ضِووْهطزُْوَيُ ئُو بؤ
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 و خًٌََ يُ ُٖض بُختًاضٍ يُويَـ. ثؿت غُض خػتُ بامسإ و قػُ زَضطٍُ و ئُوإ
 طؤضٍَِ، ٖاتُ شخنىاظٍ و شٕ باغٌ زَطًَطِا، ضايٌ بُضزَواّ يُنًَو. زائ زَوضيإ ٖؤظيَو

 بُ يُنسٍ نض تايُؾُنإ و ئاغايًُ ظؤض شخنىاظٍ و شٕ بُختًاضيًُناْسا يُ زَياْطىت،
ُٖض  يىوضَِناًْـ. بسَٕ خؤيإ بُ زَضَوٍَ  نض سُظ ْانُٕ ئاغا و خإ، بُآلّ زَزَٕ

 يُغُض تُقػًُاتٌ) #َٓساٍَ$ يًَُْى  ثًاويَو ئُطُض ظؤضَ، خُضدٌ شًَْٗٓاًْـ. وإ
 ٍ#َٓساٍَ$ يُ ئُطُض زَضٌَ، نَُرتٍ ؾريبايٌ بًَٗينَ، شٕ( ئًٌَ دعاتًٌ ضِيَهدطاوٍَ

 يُ ئُطُض يإ. يٌَ زَغتًَٓٔ ظؤضتطٍ ؾريبايٌ غىاظٍَ، شٕ تريَيُ يُو ُٖض زيهُ
 ضَِْطُ. غُضٍَ زَضًَتُ ؾريبايٌ ْطخٌ بًَينَ شٕ خؤٍ تايُؾٍُ يُ دطُ زيهُ تايُؾُيُنٌ

 شخنىاظٍ و شٕ خؤيإ َٓساَيٌ و تايُؾُ و يًَُْى تريَ ئُوَ بٌَ، ُٖض خعَايُتًًُ ئُّ ٖؤٍ
 غىاظٍَ، َاٌَ نضُ نىضِيَو ئُطُض شُْظتىوَُ بابُتُ يُغُض ئُّ ظؤض داضيـ. زَنُٕ

 يىوضٍِ شًَْهٌ ٖؤظ غُضؤى و نىيَدا يإ خإ ئُطُض. يٌَ زَغتًَٓٔ نَُرتٍ ؾريبايٌ
 زيَتُ بٌ بٌ يُ ئُو َٓساَيٍُ( خإ يإ ٖؤظ ُضؤىغ نضٌ) #بٌ بٌ$ شًَْهٌ و ُٖبٌَ
 و زَزٌََْ ظؤضتطٍ زَغُآلتٌ و زَنُٕ سًػاب باْرتٍ يىوضَِ شُْ َٓساَيٌ ضاو يُ زًْا غُض
 ضِيؿػجًسا، و نىيَدايٌ و نُآلْتُضٍ َكاٌَ يُ. بابٌ دًَٓؿًين زَبًَتُ ئُويؿُ ُٖض

( نُآلْتُض)تىومشاٍَ  خإ و ًًُْ َُٖيبصاضزُْناْسا يُ زَغتًإ تايُؾُيُى ًٖض نُغُناٌْ
. َُٖيسَبصيَطٕ َٓساٍَ و ضِيؿػجٌ #نىيَدانإ$ و تريَنإ نىيَدا و نُآلْتُض و َُٖيسَبصيَطٍَ

 يًَبىضزٌْ زاواٍ ثُضويعٍ بُضِيَع. يًَُْى ئًًَُنُزا زَزا ًْؿإ خإ زَغُآلتٌ ظدمريَيُ ئُو
 ؾُوٍ نطزبىو، خُضز يٌَ ٌُْمت ُٖظاض نُ دؤطُيٍُ زا ئُو ضىو غُضٍ و نطز نؤضَِنُ يُ

 يُ َاَيٌ ؾاْاظزا بُ زووٍ بضني زَضٍَ ٖاتًُٓ ئًَُُف. زابىوَوَ تًَهٌ باضإ ضِابطزوو
 زواًْىَضِؤ بؤ خُوٍ. خىاضز يُوٍَ ًْىَضِؤَإ ْاٌْ بىو، بًاْىو ئَُُف. ئىغتىاض غُضناض

. نطز ططزَإضً باظاضٍِ غُضزاٌْ و غُوئ َُْاْتىاٌْ خؤَإ، بؤ َعَيُنٍُ ٖاتًُٓوَ
 ضىويُٓ زواتط. ثٌَ زا ثًَؿىوَإ غُؾُضٍ ويَُٓناٌْ و زيت نآلؾهُضَإ و طًىَضٌ

 بُ زضوغتهطزٕ يُضهٍُ ؾاْاظ نطٍِ، َىوضَإ و َت ُْختًَو زيهُ و زووناُْناٌْ
 زَ و وَضططتُوَ تُُْنُغاظ يُ ضطانَُإ. بُختًاضيًُ يُ دًىبُضطٌ سُظٍ ئُويـ زابىو،
 و نىٖطَِْط غُضزاٌْ ثالٌْ و ضاخياُْ ٖاتًُٓوَ. َضططتنيو يٌَ ُٖقسَغت متٌُْ

 بؤ ًَٖػرتٍ غٌَ نىيَدا. بهُوٍَ ثًٌَ ضاوٍ ؾاْاظ بؤ ئُوٍَ زاْا، ئُويَُإ غُيطاْطاٍ
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 ثُؾًُإ نطيَهُ ظؤضيٌ يُبُض. بىو يُنػُاُْ ئُو نطيٌَ متُٕ 25 ضِؤشٍ نطزئ، ثُيسا
 بطاٍ خاٌْ ضِؤغتُّ َاَيٌ غُضزاٌْ ،بؤ ؾاًْاوا بضني بُياٌْ زا ثًَؿًٓاظّ. بىويُٓوَ

 ؾاْاظ بؤ ضِؤغتُّ خإ َاَيٌ طىتٌ، ُْبىو خؤف ثًٌَ زيطاض. بهُئ دُعؿُضقىويًدإ
بُ  زٍَ دُعؿُضقىويٌ ُٖتا بططئ َػُبايُى بطِياضَإ زا. يٌَ ًًُْ سُظّ و ًًُْ خؤف

يُغُض  ناضنطزٕيُ  ًَِ ْا ضطاتؤضِ ؾؤقٌ يُبُض ئُجماض. بضني يُطَُيٌ ئُوغا ؾىيَُٓاْسا،
 ناض يُ خُضيهُ زَغتًَهِ زَنطز ُٖغتِ بطِيبىوّ يٌَ سُمجاٌْ ؾامن. ثطغًاضْاَُنإ

 .نطز ئَُسيىازيىّ باف َاوَيُنٌ و نًػُخُوَناُْوَ خعايُٓ 10 زََصًََط. زَنُوٍَ
 

 جؤزةردان ي01
 ًٖض بُ وابىو ثًَِ وَئاطا ٖامت، قؤَيِ و ؾإ شاٌْ و ئًَـ بُ بُياٌْ 5ٍ زََصًََط

 خُو يُ ؾاْاظ زيطاض و و ٖامت وَخُبُض زووداض ببعووّ، خؤّ يُ دًٌَ ْاتىامن دؤضيَو
 ًَٓـ و بُياًًُْوَ ْاخنىاضزٌْ بُ الٍ ضىوٕ ئُوإ. خُو نطزَ خؤّ ًَٓـ و ُٖغتإ

 بٌ و بىوى تايبُتٌ نطز، باغِ ثًَؿرت ئُو غُضوبُْسٍَ. ئُوإ بؤ نٔ ضىوّ 8 زََصًََط
 ئُغهُْسَض شٌْ و ضِاظاْسَوَ ئُغجًإ و ًَٖٓايإ َيًٓطساض،طى ثاَيىوٍ يُطٍُ بىو، بٌ

 .بؤ َاَيٌَ ٖاتًُٓوَ و نطز َاَيئاوايًُإ و َُٖيططت ويََُٓإ بىو، غىاض
 نطز، ناضّ يُغُض ثطغًاضْاَُنإ ُْختؤنُيُى. طُضَُ ُْختًَهًـ غاَاَيُ، ُٖوا

 و زيطاض. سُغاُْوَ ضِؤشٍ بُ بًهُئ وايُ باف و ناضَنإ يُ ًِْ غُضخؤف ًٖض ئَُطِؤ
 َُٖيبصاضزَناتِٓ يازاؾت و. ًًُْ بُ زَغتُوَ ثالًَْهًؿُإ و نُوتىوَ يٌَ خُويإ ؾاْاظ

 ًَٓـ زَضِوا، شووضَنُزا بُ بُض ئاويَو دؤطُيُ. زَضٍَ ٖامتُ شووضَنُ يُ و نطز ضِيَهىثًَو
 خُو ُي زيطاضيـ. خؤخاؾآلْسمن خُضيهٌ و بُ زَغتُوَيُ ضًًهُيُنِ َٓساآلٕ ُٖض وَى

. ُْنطا بُآلّ ضٍَِ، بهُويُٓ زَبىو. نطز غُضقاٍَ خؤٍ َُٓوَ تًُْؿت يُ ٖات و ُٖغتا
 . بىوئ تًَهَُيًإ ئًَُُف بىو، طُضّ َُدًًػًإ بُختًاضيطٍُ ضاخياُْنُ، نطزَ ضِووَإ

 ضِايططت، قاوَخاُْ يُ بُضزَضطٍُ شيٓطُثاضيَع ئًساضٍَ تطؤَبًًٌَ يُو ناتُزا
َُٖىو   قطضُثٌَ. زَنطز قاويإ بُ َىُْٖسيؼ و زابُظٍ يُ ضاو ًهُضاوي ثريًَََطزيَهٌ

 ئًَُُ زَثطغٌَ و ضِاْاطريٍَ بؤ خؤٍ زََعاٌْ ضِاَابىو، ئًَُُ ئُويـ يُ.ُٖغتإ يُبُضٍ
 ئُويـ #نًَٔ؟ غُضيباُْ ئُّ: $ثُضويعٍ بُضِيَع نطزَ ضِووٍ. ُٖض وابىو ضِاغت نًَني،
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 ضُْس شيٓطُثاضيَعٍ و شيٓطُ بُ غُباضَت ؼَىُْٖسي دُْابٌ زواتط. زايُوَ وَآلٌَ
 تًُْا ئًَىَ: طىتٌ و قػُناٌْ ًَْى ثُضِيًُ تىوضَِيًًُوَ بُ ثُضويعٍ. ؾُضَىو وتُيُنٌ
 ئُو قػاٍُْ ْازَٕ؟ ياضَُتًُإ بؤضٌ. ْانُٕ دًَبُدٌَ ناضيَهًـ ًٖض و ُٖيُ قػُتإ

 ثؿتاوثؿيت بُختًاضيًُ طاناب ئُو شيٓطُثاضيَع ْاوَْسٍ ظاًِْ زَنطٍَ، ئُواْسا يُ ًَْىإ
 ثاضٍَ تًُْا و ُٖيُ َُضِ غُضٍ ُٖظاض و بُضاوَ ظاضٍ و ظَوٍ خاوٌَْ خانُزايُ، يُو

 َُضٍِ غُض 150 يُوَضٍِ ضِيَطُثًَساٌْ و ظؤضَ ؾطتىؾًًٌََ. زَزا سُيىإ غُض 150 يُوَضٍِ
 ئُو. ًاضٍبُخت يُوَضِطٍُ ًَْى بهاتُ غُض 300 زَتىاٌَْ تًُْا و وَضططتىوَ نىضَِنٍُ بؤ

 ئاشََيساضَ ئُو، بُآلّ بهات قُغاوخاٍُْ ضَِواٍُْ َاوَتُوَ، يُوَضِ بُ بٌَ غُضٍَ 700
 ثاضٍَ ثًَؿرت ُٖبىوَ تًُْا و بُختًاضٍ يُوَضِطٍُ غُض بضًَتُ ْابٌَ نُ زَوَيَُُْسٍَ

 وَضططتىوَ غُضٍ ُٖظاض يُوَضٍِ ُٖقُ. تٌَ نطزووَ ضِاُْنٍُ داضداضَ و ئاغانإ بُ زاوَ
. تىوضَِٕ َىُْٖسيؼ يُ خَُيهُنُ بؤيُ ُٖض. بُختًاضيًُوَ يُوضٍِ نطزووَتُ طُيًٌََ و

 خؤمشإ! ئًَُُ ظطٌ غُض نطزوويُتُ و خَُيهٌ بُ زاوَ َُضٍِ غُض ضُْػُز ضِيَطُثًَساٌْ
 يُوَضِطٍُ َُضِزاض عًالتٌ بًَت و ئُطُض. بؿطؤؾني سُيىاُْنامنإ وضزَ وضزَ ْاضاضئ

 ئُطُض ضَِوَْسيـ. زَضٌَ ْاو يُ و زَبٌَ تُواو ُٖواضيـ و ٖؤبُ و خًًََُغات ًََُْينَ،
 يُ بهُٕ بُضططٍ بًَت و ئُطُض. ًٖض بُ زَبٌَ شياٌْ و َاٍَ ًََُْينَ، بُ زَغتُوَ ئاشََيٌ
 و زَؾًَىٍَ وآلت ئابىوضيٌ باضٍ بهُٕ، ثاوَٕ يُوَضِطُنإ و زاضغتإ و ُٖواض ضىوُْ

 بؤ ئُوٍَ زيهُوَ اليُنٌ يُ. زَبٌَ ُْطىدماو ؤتًَٔثط زابًٓهطزٌْ و ْاًََينَ ئاشََيساضٍ
! ياضيسَزاًَْو ض ئُويـ زَزَٕ ياضَُتٌ غُوٍَ، ئُو خَُيهُ ُٖضاٍ و قطَِ و دُدماَيٌ
 60 بُ َاْط  6تا  3 َاوٍَ بُ. ئاو غُزٍ يإ ُْوت، نؤَجاٌْ يُ ناضيَو قُباَيٌ

 قُباَيضٌ. زَنات ًػابس نطيَهاضَنإ بؤ متُٕ 24 ضِؤشٍ ُْوت ؾُضيهٍُ. نطيَهاضَوَ
 ضِؤشٍ نطيَهاضيَو ُٖض يُ. نطيَهاضَناُْوَ زَغيت زَناتُ متُٕ 12 ضِؤشٍ ثاضَيُ بطَِ يُو

 ثاف يُ و وَضزَططيَت متُٕ 720 ضِؤشٍ نطيَهاض ؾُغت بؤ زَطًَطِيَتُوَ، قطِإ 120
 يٌَ سًػابٌ وضزَ ئُطُض. طريؾاًًُْوَ زَضًَتُ متُٕ 64800 قىْتُضاتُنُ، تُواوبىوٌْ
 ظياٌْ دًٌَ ئَُُف. بؤ زًًََََٓتُوَ متٌُْ ُٖظاض ؾُغت َاوَيُزا يُو زَضباويَصئ
 .خاثًٓؤنُ ثًاوَ ئُو بؤ ثطِ زَناتُوَ، ئاشََيساضٍ
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طٍَُ بىو بُختًاضيطٍُ ُٖضاٍ و قطَِ ئُوَف ضِيَعٍ، بُآلّ شيٓطُثاضيَع دُْاٌب ُي وٍَ ُب  ُي
َابىو،  غريادُزيين تريٍَ بابازٍ تايُؾٍُ يُ بُختًاضيًُى زَنطزَوَ، ُٖض وا ٖعضّ ًَٓـ ُْ

خؿُنُ ئًَُُف ظؤظاٌْ: وتٌ غُض ُْ  ُٖواضٍ ٖاويُٓ ُي يُ نىيًَُ؟ ثطغٌ يًَِ. بهُ زياضٍ ُي
َعيو نٌ$ ،(ؾاُٖباؽ غُزٍ) ًْ  بُضزَ$ ،#الغُوظَ$ ،#نىٖطَِْط ناٌْ$ ،#َاضَُُي

ف #خًَىَت ضٍ ُي َُٖىويإ ئَُاُْ  ُي #ىٕبريط ضٓاض غًَى و$ و نىٖطَِْطٔ زَوضوُب
 #بٓىاض$ #ئُمحُز بابا زؤَيٌ$ #خإ حمَُُزسىغًَٔ زيًٌََ$ ُي: بطيَتني ئًَُُف الٍ طُضَُغًَطٍ

 ئُويـ و نطز زياضٍ ؾىيَٓاُّْ ئُّ #نُيى زئ$ #ئاو ضاَيٌ$ #زش$ #ئاوضَظى$ #ٖاضنُيُ$
 .ثؿىوزإ يُ بطيٌ ئَُطِؤَإ ناضٍ ئَُُف. نطزّ غىثاؽ ظؤضٍ
 
 جؤزةردان ي00

 يُطٍَُ ؾُضاَُضظٍ خًَعاٌْ. زَضٍَ ٖاتًُٓ ؾُو ثًَدُيف ت و ًْى يًَُْىسُو زََصًََط
 بؤ ئُوٍَ زيىاضَنُ، يُبٔ ؾًانُ طىاغتُٓوٍَ بؤ ٖاتٔ بُزَغت ؾُضغىٕ نىضَِناٌْ

بؤ  ًَٖٓابىو، بؤئًَُُ َاغت ناغُيُنًإ. زَوَ و تُثاَيُ بُ بًهُٕ يُوالوَتطَوَ
 قػُ و يُ ظؤضَإ بُٖطَيُنٌ ْاخنىاضزْسا، ٍَيُ ثا. قاوَخاُْنُ ضىويُٓ بُياٌْ ْاخنىاضزٌْ

 . ْىوغًُاُْوَ زَٖات بُ ناضَإ ئُواٍُْ و وَضططت ئُوٍَ بُختًاضيًُناٌْ باغٌ
ثىوضَيإ  يُ زَوضََإ ُْٖط وَى خَُيهُنُ و زَٖات مجٍُ ضاخياُْ شووضٍ زَض و

. زَضٍَ ٖاتًُٓ و ًَٖٓا زاًْؿتُٓ ئُّ بُ نؤتايًُإ ضَِوَْساُْوَ زيتين بًاْىوٍ بُ. زابىو
 و شٕ  غُضَتا. ضِاَائ ضَِوَْسإ يُ و تُثؤَيهُيُى بإ ضىويُٓ ُٖواضًإ ضِيَطٍُ يُغُض
 بُ ضاضَوٍَ ئُواًْؿسا بُ زواٍ يُ زوو، دىاْىو و ٖاتٔ ئُغجًَو ضُْس بُ غىاضٍ َٓساٍَ
. ٖاتٔ ضَِؾُوآلر و طىيَطيَص و بعُْطٍُ ئُواًْؿسا بُ زواٍ. زَضنُوتٔ باضَوَ نؤٍَ و

 يُ بُختًاضيًُى. ئُغتىوْسَى و خًَىَت يُطٍَُ نَُيُؾًَط، و َطيؿو غُضباضيـ
 زئَ، باضَبُضإ و ضَِؾُوآلر بُ ثًٌَ شُْنإ ًَُٖؿُ: طىتٌ زاًْؿتبىو، تًُْؿتُإ

 زئَ ًَٖػرت ئُوإ يُ ؾىئَ. غاظ ْانُٕ ططؾتًَو و زَضِؤٕ غُبط بُ ضِيَسا يُ ئُوإ ضىْهُ
. غاض زَزَٕ زَؾت زَض و يُ زَخىضِٕ، يًًَإ ثًاوَنإ ُٖض بؤيُ ضٕ،الغا ئُوإ بُ باضَوَ،

. بىوٕ زووضنًباب يُ و َُٖىوَيُ تايُؾٍُ ئُواُْ. زيَت ضِاَُُْضَِنُ َُٖىوياْسا يُ زواٍ
. َُٖيسَزَٕ ضَِمشاٍَ #زيَُُ$ يُ ًَْعيو. تٌَ زَثُضِٕ بابازيسا خانٌ بُ ضِاوَغتإ بُ بٌَ
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. ُْنُٕ تاآلًْإ و ُْزَٕ بُ غُضياْسا بابازٍ و ًََُُْٓٓوَ ضِيَسايًَُْى  بىو ئُوَ ُٖوَيًإ
 ضِاُْنُيإ ضًططزَوَ يُوالٍ ؾىيًَٓإ، نُوتًُٓ تًَسَثُضِئ، ضًططززا بُ بُ تاَيىونُ

 يإ َُٖيربِابًَت، يٌَ سُيىاًَْهًإ ُْنا. بىوُْوَ خؤيإ زَوَيُتٌ غُضسًػابٌ و ضِاططت
 .وبًَتبى زيهُ ًََطُيًَهٌ بُ تًَهٍَُ
 ًَىاٌْ ؾطاوئ ظاًِْ نطزئ، قاوٍ ئُْىَضٍ دُْابٌ زووضَوَ يُ ضًططز، طُضِايُٓوَ 

 غىاض بىو، و وَضططت يًٌَ زيطاض ببىو، غىاضٍ نىضَِنٍُ ئُْىَضٍ ئُغجٌ. ئُوئ
 12 بعاٌَْ نطز ززاٌْ غُيطٍ بىو، يُضِ ُٖغجًَهٌ. ًَٖٓايُوَ بؤٍ يًَسا و ضُضخىخىيًَهٌ

 زووناًَْو يُ. ئُو بني يُ َاَيٌ 5/11 زََصًََط ئُْىَضٍ زا بُ ملإقُو. غاَيًًُتٌ 13 و
 ؾٌ بؤ طىيَُإ. زَنطز قػُيإ ئُغح بُ غُباضَت زاًْؿتني، بُختًاضيًُى ضُْس يُطٍَُ
 يُنُّ ئُغح نَُيجٍُ تًَطُيؿتني زَنطز، قػُيإ ئُغح يُغُض تٌَُُْ زيػإ نطزٕ،

 زيهُيسا ززاُْناٌْ يُ ثاٍَ غجًًُ، و طُوضَ .زَضٍَ زيَتُ غاَيًسا ثًَٓر تٌَُُْ يُ داض
 زيَتُ غاَيًسا 9 يُ و خىاضٍَ زَضًَتُ غاَيًسا   7يُ نَُيجُيُ ئُو. ًَْىاُْ ئاَاشٍَ قاَهٌ

 ُٖبىو ئُوٍَ. بآلوتطَ نًَجُزا و ثًَؿُوَ ززاُْناٌْ يُطٍَُ َُوزاٍ و باضيهرتَ. زَضٍَ
 عاَالْسٌْ و ضِآًَٖإ بُ زَنُٕ َغتز غاَيًًُوَ غٌَ تٌَُُْ يُ. نطزووَ بامسإ ثًَؿرت
 ياٍَ بُ زَغت غُضَتا نُغُ ئُو #ضادع$ زََئًَ دىاْىوَنُ ضِآًَُٖضٍ بُ خؤيإ. دىاْىو

بؤ  زَيَطًَطٍَِ، ُْضَسا نًًََطُيُنٌ يُ ؾُواُْ و زًََٖينَ دىاْىوَنُزا ًٌَ و ؾإ و
ضِا  و بًَت قايِ و تُوث القٌ و زَغت و وَزؤظٍَ خؤٍ ضِيَطٍُ ؾُوزا يُ بٌَ ؾًَط ئُوٍَ
 يًَطَزا. زَيطًَطٍَِ و زَبٌَ غىاضٍ َٓساَيًَو و يٌَ زَنُٕ يبازيَهٌ وضزَ وضزَ. ُْنا

يٌَ  ظيين غاَيًسا ضىاض يُ. زَبٌَ ئاَازَ دىاْىوَنُف و ئُغجػىاض زَبًَتُ نىضِيَصطُ
 إئُو ًَٖٓا، واشَيَُإ ئُو ئًَُُ َُٖيبُت. زَنىتٔ زَّ يُ عاضَبٌ يػاوٍ و زَنُٕ
 زَْاغٔ؟ ناًَإ طىمتإ نًَؿاُْوَ، بؤ ئاوظَْطُإ و يػاو ضُْس ويٍَُٓ #يطؤّ$ زََئًَ
 بُ ئُوَيإ. ُْزَنطز َُغىيٌ يػاوٍ بُ سُظيإ. ًْؿإ زائ عاضَباًْإ يػاوٍ ئُوإ

 ساظض غاَيًسا يُ ثًَٓر ئًرت ئُغجُنُ، يُطٍَُ ئُوَ ناضياُْ ُٖتا غاَيًَو. زَْاغٌ ئاوخؤضٍ
 بهؿًَُٓوَ، ثاؾُوثاف ْني ؾًَط بُختًاضٍ ئُغجٌ. غاضغاضئَ و غىاضٍ بؤ ُئاَازَي و

. زَوٍَ خؤف نَُيُبابًًإ طُضزٕ و قًت نًو ئُغجٌ بُختًاضيطٍُ. زَضؤٕ الؾإ بُآلّ
يٌَ  ناضٍ بعَاض ئاغاٌْ بُ ضَِم و طُوضَ مسٌ بًَت، نُّ ٌَ و مست ًَْىإ َُوزاٍ
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بُ  ئُغجُنُف ُٖوغاضٍ. زازًَْؿٔ ئيُغُض ظ قؤظ و قًت بُختًاضيطٍُ. ُْنات
 بُ ؾُضَاًَْو َُٖىو ضُخ زَغيت بُ تًُْا. ئاظازَ ضِاغت زَغيت. زَططٕ ضُخ زَغيت
 و يًَسإ قَُضٌ و يًَدىضِئ بؤ ضِاغت زَغيت زَياْطىت. زَزضيَت بُضظَ وآلغُ

 ضغُ نُوت بُختًاضٍ ظيًَٓهٌ بُ ضاوَإ. ئاَازَ بًَت زَبٌَ و ئاظازَ تؿُْطَُٗيططتٔ
 ئًٓطًًعٍ ظيين يُ َُٖىو نَُيو و ُٖضًًُْ ئًَػتُ نطابىو، غاظ تُختُ يُ يُبُض

 ئًٓطًًعٍ ئاوظَْطٌ داضٍَ و ُٖيُ عاضَبٌ ئاوظَْطٌ ؾًَىٍَ يُ ئاوظَْطًإ. وَضزَططٕ
. ْانُٕ ثُغٓسٍ بُآلّ زَْاغٔ، باف ظؤض َىغىيٌ  يػاوٍ و ئاوظَْط. زًََٖٓٔ بُناض

 يػاوٍَ ئُو ئُغح زََئًَ. ئاوخؤضٍ يػاوٍ زََئًَ ثًٌَ و ُٖيُ َىغىيٌ يػاوٍ ئًَػتُف
 سُيـ نًَؿايُوَ، قَُيُّ بُ ظيُٓزاضيُّٓ ويٍَُٓ. ئاوغىاتُوَ زَتىاٌَْ بٌَ يُزََسا

 .نؤََُيٓاغًسا َؤظٍَ يُ ُٖبٌَ منىوٍُْ ئُوَ ضَِْطُ. بططّ ويٍَُٓ ناًََطَ بُ َُْتىاٌْ
 زَغت بُختًاضيسا اوضٍُْ يُ باف ئُغجٌ ئًَػتُ زَياْطىت، بُختًاضيطٍُ

 ْاظامن. تُواوبىوْسايُ يُ خاْاًْـ. ُٖيُ خُضدٌ ئُغح. ًًُْ ثًَىيػتُإ واتُ. ْانُويَت
 يَُُوبُضَوَ غاٍَ 1100 يُ ظيُٓوَ و يػاو بُ ئُغجػىاضٍ خىيَٓسووَُتُوَ، نىيَسا يُ

 ئُغح يُ نَُيهًإ ئاف بُضزٍ غىوضِاْسٌْ بؤ نؤْسا ئًَطاٌْ يُ ثًَؿرت، ثًَهطزووَ، زَغيت
 َاَيٌ يُ ؾطاويُٓإ و نطز َاَيئاوايًُإ. َىغًُناُْ زَغتهطزٍ ئاوظَْط. وَضططتىوَ

يُ ( ثُضويعٍ عُيٌ غىَيتإ) ثُضويعٍ بُضِيَع بؤ َاَيٌ ضىوئ و  خىاضز خإ َُٖسٍ
 .زاوئ ياضيسَ ظؤضٍ َُٖىو باضيَهُوَ

تٌَ  تىوضَنُيإ بىو، َُضَِنإ و بعٕ طىاٌْ ئُويـ ضِانًَؿائ، غُضدمٌ زيهُ ؾتًَهٌ
 زايهًإ بُضخُنإ ناض و بؤ ئُوٍَ: طىتٌ نطزووَ؟ ئُو ناضَتإ بؤ ثطغًُإ. نطزبىوٕ

 .ئُزَٕ ططيٌَ ثؿتًإ يُغُض  بعٕ، و َُضِ طىاٌْ زَنُُْ ئُو تىوضَناُْ. َُْصٕ
 و ًَٖٓا ناضشيًُيُنٌ ثُضويعٍ. نؤظيَهُوَ زَنُُْ بُضغُيُنُ زيتبىوَإ ثًَؿرت

 ُْتىاٌَْ تانى نطزبىو قَُتُض بُغتُظَاًْإ ناضشيًٍُ قَُيَُُيُى بُ زائ، ًْؿاٌْ
 و زَنُٕ قاميٌ غُضٍ يُ ثؿت و قَُيُنُ غُضٍ ُٖض زوو زَخُُْ بًَُْو. مبصٍَ زايهٌ

ئاو  و بًُوَضٍَِ زَتىاٌَْ زاضَوَ بُّ ناضشيًُ. ناضَنُزا زًََيَنَ يُ زٌََ يكُزاضَنُف
 نىتُ طُضِايُوَ، و ضِؤيؿت بُ ثُيُ ثُضويعٍ. صٍَمب زايهٌ ْاتىاٌَْ بُآلّ غىاتُوَ،
 بططيُٓوَ، ؾري يُ دىاْىو بؤ ئُوٍَ طىتٌ،. بىو بُ زَغتُوَ ضىنًٍَُ ضىاض ئاغًَٓهٌ
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 زَنات غُض بؤ ؾريَصئ دىاْىو ناتٍُ ئُو. زَبُغتني دىاْىو يُغُض ملبؤظٍ ئاغُٓ ئُو
 ضِيَطٍُ و زَضزَثُضٍَِ ئَا ضىنًَُيُ ضىاض ئاغُٓ ئُو يُ تطغٌ َايُٓنُزا، ظطٌ بُ بٔ
 َاوَيُنٌ و شووضٍَ ضىويُٓ. دىاْىوبطِ زََيًنَي ثًٌَ ئاغُٓف نىتُ ئُو. ثٌَ ْازا َصيين

 .نطز زياضٍ بُختًاضميإ خانٌ نُوؾٌُْ غٓىوض و و نطز ناضَإ يُغُض ُْخؿُنُ باف
 ُب. زووَاْسا بُ زَٖات خإ َُٖسٍ نطز تَُاؾاَإ و زَضٍَ ٖاتًُٓ ثُضويعٍ يُطٍَُ

 غُضناض َاَيٌ طُياْسَ خؤَإ و نطز ؾًَىَإ يُوٍَ و قاوَخاُْ نطزَ ضِووَإ يُنُوَ
 َاَيًإ بىوٕ، خؤَإ ْاغًاوٍ ٖاتبىوٕ، زيَىَ تاظَ يُ بُختًاضٍ زوو نُغٌ. ئىغتىاض
 و بؤ َاَيٌَ ٖاتًُٓوَ. ثًَهُْني ظؤضيـ و نطزٕ يُطٍَُ ؾؤخٌ ظؤضٍ خإ َُٖسٍ. زظضابىو
 خاٌْ َُٖسٍ خًَىَتٌ بضًُٓ بؤ ْاخنىاضزٕ زَبىو ظوو ُياٌْب خُو، نؤؾٌ خعايُٓ

 .ؾُضاَُضظٍ
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 و بطٍِ ظؤضَإ طُوَيُنٌ و ثًَض ؾُضاَُضظٍ، تاوَيٌ بؤ نُوتني وَضٍَِ 6 زََصًََط بُياٌْ

 و ؾري و طُضَُتُْسووض ْاٌْ بُضقًًامنإ. خاُْخىٍَ َاَيٌ طُيؿتًُٓ َاْسوو و ؾُنُت
 زَغيت وضزَ وضزَ تىوًًَُْنُ ناضٍ طىتٌ، و نُوت وَشووض #ئُغهُْسَض$ .بىو َاغت

 ضًططز و بُضَ. ططتىوَ نطيَهاضَإ بًػت ضِيَطُنُٕ، يىوغًٌ و ضِيَو خُضيهٌ ثًَهطزووَ،
 و الْهُ و خُضَِى قاَيٌ غُض بىوئ َؤضيٌ ثًاويَهٌ تىوؾٌ يًَُْى ضِيَسا ؾؤضِ بىويُٓوَ،

 ٖؤططيٌ زَشئ باظؾتسا ْاوضٍُ يًَُْى زاضغتاٌْ ضىْهُ ،َؤضيطٍُ. بىو غاظنطزٕ بًَؿهُ
 يُ ثُضويعٍ بُضِيَع ٖاتُوَ وَبريّ. زَغتُٓخؿًٓٔ ظؤضيـ و ُٖيُ ضًَى و زاض بُ تُواويإ

 يٌَ نطز زاواّ. بؤ غاظ بهات زوو قؤَيٌ طُضًَيَن ئاَىوضٍ زَطُضِا، باف زاضتاؾًَهٌ
 قػُوباغٌ خُضيهٌ تاظَ ثُضويعٍ، َاَيٌ ضىويُٓ. َُٖيبًيَنَ ثُضويعٍ دُْابٌ يُ غُضيَو
 َٓساَيٌ يُ ثًاوَ ئُو طىتٌ، ثُضويعٍ بُضِيَع. نُوت وَشووض ثًاويَو بىوئ، خؤَإ

 َٓساَيٌ ئُو نًػًسياُْ طىتٌ. بابازيًُ تايُؾٍُ #ئاضثُْايٌ$ تريٍَ #نًػًسٍ$
. زَبٔ ٓسَواضخىيَ ظوو ظؤض ئُواُْ. زَنُٕ واُْبًَصٍ يًَُْى ئًًَسا. ئًًَُنُٕ خىيَٓسَواضٍ
 بُ خَُيىوظ يُغُض تاتُبُضزَناتٔ َاآلتُوَ َُضِ و بُ زووٍ َٓساَياُْ ئُو ؾىاُْناٌْ

يًَُْى  ئُواُْ ُٖض يُ نؤُْوَ. ناض زَنُٕ بىوٕ ؾًَطٍ يُغُض ئُوٍَ و زَبٔ ْىوغني خُضيهٌ
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 ٍُضَِواْ ؾًَطناضيإ و نطزووَ خىيَٓسَواض بُختًاضيطُيًإ و طىتىوَتُوَ واُْيإ ئًًَسا
 70 ًَْعيهٍُ و خىيَٓسَواضٕ َُٖىويإ ُٖض بُختًاضٍ نًػًسٍ. نطزووَ زَوضوبُض

 دًًَإ ئاضثُْايًسا تريٍَ يُ ْاوَْسٍ َٓساآلُْ ئُو. ؾاضَظإ ئُغتًَطَْاغًسا يُ بَُٓاَيُٕ،
 .بىوٕ خىيَٓسَواض ضؤٕ ئُواُْ ْاظأْ بُختًاضيًُناًْـ. ْاوزيَطٕ #نًػًس$ بُ و ُٖيُ

 ؾاٍ غازاتٌ يُ ئُواُْ ُٖيُ، وَداغعازَ يُ نؤََُيًَو ختًاضيسابُ يًَُْى ئًًٌَ
 يُعُبسوآل  ؾاظازَ غازاتٌ. خًَعأْ 50 ًَْعيهٍُ. بابازٍ تايُؾٍُ يُ خؤضاغأْ
 سُوت بُ ضًا يُ بىيَط غازاتٌ خًَعأْ، 100 ضىاضيُْط، غاَيشٌ َُمحىوز ضًاناْسا
 ئاوَنُوَ يُوبُضٍ ئًعَ ًَْعيو ضًاٍ ًَْىإ يُ بطايِ غىَيتإ غازاتٌ خًَعإ، ضٌ يُْط،

 بُؾٌ يُ ئًَعَ ضًاٍ ًَْعيو يُ طُوضَ، ئُمحُزٍ غُيس غازاتٌ َاَئ، 100 ًَْعيهٍُ
 بُضوبطز و ؾُضيسَٕ يُ( غُعًس) عًػا غُيس غازاتٌ. خًَعأْ 30 ًَْعيهٍُ يُْط سُوت

 ظاضٍ و ظَوٍ. ئاشََيساضٕ غازاتُف ئُو. خًَعأْ 200 ًَْعيهٍُ ضىاضيُْط بُ تايبُت
 بُختًاضيًُى ضُْس. زَغتًَٓٔ غُيسايُتٌ بادٌ يُ َُٖىو ئًًَُنُف و ُٖيُ نؿتىناَيًإ
 قػُنٍُ ثُضويعيـ ْني، بُختًاضٍ غازاتطٍُ وابىو باوَضِيإ بىوٕ، ئًَُُ يُ تًُْؿت

 تىضنٌ بُ تىضنإ. ُٖيُ يًَُْى بُختًاضيسا عاضَب و يُى و تىضى. بىو قبىوٍَ ئُواٌْ
. بىوٕ بُختًاضيطٍُ تًَهَُيٌ يىوضِغتأْ يُنٌ #يُى$ تايُؾٍُ اوباْطٔ،ْ بُ #ضُٖطاظٍ$

 نُْططثُظ، َٓساَيٌ طٍُ، سادٌ بُط، عُيٌ َٓساَيٌ تريَٕ، غٌَ بُختًاضيـ عاضَبٌ
 َؤضغا و زَوضوبُضٍ يُ و ُٖيُ عاضَبًإ ضىاضيُْطًـ. خىظغتاْني َُٖىويإ ئُواُْ
 .زازًَْؿٔ ئًعَ

ثٌَ  وؾرتيإ نُغُوَ 9 بُ غىآلّ خىاغيت. ضًططز باظاضٍِ ٖاتًُٓ و نطز َاَيئاوايًُإ
 غُضدمت وَخيتَ. ُْبىو دًاواظيًإ بُختًاضٍ يُطٍَُ بُ ضِواَيُت بؤ ضًططز، ٖاتبىوٕ بىو،
 نآلويؿًإ. الم يُغُض طىيَعيٓطٌ قىَيُ و تُْطرت ُْختؤنُيُى ثًًَإ ثاتؤَيٌ زَزا

. ْا وتًإ زَخؤٕ؟ وؾرت ؾريٍ ثطغني، إيًَُ. وؾرتزاضٕ ضاضَوٍَ يُ باتٌ بىو، بضىونرت
 ضِؤش 7 َاوٍَ بُ و ْاوضُيُ ئُو ٖاتىوُْتُ يُوَضِاْسٕ وؾرت بؤ يُ ضِابطزووزا ئُوإ

 60ئُو زواتط. ٖؤظإ غُضؤى و خإ زاوَ بُ قطِاًْإ 10 وؾرتيَو ُٖض بؤ و َاوُْتُوَ
 1341 اَيٌيُ غ. ْازَٕ يُوَضِ ثاضٍَ غاَيُ 12  َاوٍَ و نطزووَ ظيازٍ قطِاُْ

 ْاوضُنُ زيَُٓ ئُواٍُْ داضإ يُضاو و وَضططتىوَ شيٓطُثاضيَعٍ بُؾٌ يُ ضِيَطُثًَساًْإ
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 ضُْس وَآلٌَ زَطُضِائ، َؤضٍ تايُؾٍُ ثًاويَهٌ يُ ضًططز يُ باظاضٍِ. نَُرتٕ
 يًَُإ ئاَىوض و ْري بُ غُباضَت نُوت، وَزَغتُإ ئاخطٍ. بساتُوَ ثطغًاضيَهُإ

 يػاوٍ. ُٖض وا ئُويـ نطز، دؤآليًُإ باغٌ. ُْبىو دًاواظٍ ًَٖٓسٍَ  ثطغٌ،
 ويٌََ #غُوظ ثُيهُ$ ؾىئَ يُ. زَبطزٕ ْاويإ ئاوخؤضٍ بُ زيت زووناًَْو يُ َُغؤيًُإ

 ؾؤضٍِ غُضيإ ثؿت يُ زَضِاظيَُٓٓوَ، ثٌَ دًىبُضطٌ خؤياٌْ بُختًاضٍ شْاٌْ بىوئ،
 . ُٖياُْ ؾطؤؾإ ئاَيتىوٕ و ظؤضَ ٕئُغؿُٖا يُ طىتًإ ُْنُوت، زَغتُإ. زَنُُْوَ

 غًاوَف قاوَخاٍُْ بؤ ٖاتًُٓوَ قطِإ، 6 بُ نطٍِ ثُْريَإ طُضَّ 75 بىو بطغًُإ
. خىاضز يُوٍَ ضايًُإ و ْإ. ًَٖالَُْإ بىوَ بُ ُٖضزَّ ضاخياُْيٍُ ئُو ُٖض ؾاظيٌ،

 ظؤضَ قاظادمٌ طىيَين: زَنطز قػُيإ شيٓطُثاضيَعٍ و زاضغتإ بُ غُباضَت بُختًاضٍ غٌَ
 خؤيإ باوَضٍِ و بري باظؾت يًَطَِواضٍ يُغُض بُضِووزاضٍ بًػىوتًَٓٔ، ئُطُض خمابٔ و

زاض  ئُو خؤضِايٌ و بُ ًٖض ْاظأْ قُزضٍ بُآلّ بُختُوَضٕ، ظؤض يُوٍَ َؤضيًُنإ ُٖبىو،
 يَطِوَضظ خؤؾُ ثًًَإ عُؾايط بىو وا زياض. نؿتىناٍَ ظَويٌ بُ زَيهُٕ و زَبطِٕ زضَختُ و

 و زَوَيُتُ بُؾٌ يُوَضِطُنإ زَتطغإ يُوَ يإ وَسُغًَٔ، ؾىيًَٓهسا يُ و بٔ
 . خؤياُْ ٌٖ نًًََطُناًْـ

 يُ ظؤضيإ بُؾًَهٌ و تًَسَثُضِٕ باظؾتسا و ظَضزَ بُ َُٖىو ضِؤشٍ ئًاَلتٌ وضزَ وضزَ
 بابازٍ ٍُتايُؾ داضٍَ. ضِازَبطٕ سَُؤيُ تايُؾٍُ تًُْا ضِؤشَ غٌَ. زَضٍَ زَضُٓ ضططزَوَ
 نُش و نؤ يُ ضَِوَْسإ. ٖاتىوٕ َاؾًَٓسا ضِيَطٍُ بُ ئُواُْ. زئَ ئُواًْـ بُآلّ زياض ْني،
 ُٖض غؤَيُ زازٍَ نُ ؾُو. ضًاوَ ضِووَُتٌ بُ زَضٔ ٌَ و خاٍَ يُ ُٖض و َُٖيساوَ ضَِمشاَيًإ

 و ؾىإ ؾًهٍُ. ضِازَنًَؿًَت َطؤظـ غُضدمٌ ُٖواضضًًإ يُ بُضزَضطٍُ ئاططزاُْ ططٍِ و
تٌَ  ؾؤقٌ ضًططز باظاضٍِ و زوونإ. زَضزَخات غطووؾت دىاًٌْ ئُوثُضٍِ ًََطٍُ باضٍَِ

 بُتاَيٌ ضًططز يُ و ًُْٖيَنَ بؤ زووناْساض نُيىثٍُ يؤضٍ و ثًهاب ًًُْ ضِؤش و نُوتىوَ
 ئًاَلتٌ وَخيتَ. زَنُوت زَغت ثاَيُوَ يُ بُٓو خؤيإ ثًَساويػتًٌ بُختًاضيطٍُ. ُْنا

 و ضازض ُٖض ئُوَْسٍَ. زَيهطِٕ يًَطَ بًَت طُضَى ضًًإ خؤيإ نؤُُْٖواضٍ غُض زَطُُْ
 و ثٌَ زَنات زَغت ًَىاْساضٍ و ضىوُْ ًَىاٌْ زضا وَبُض ئُغتىوْسَنٌ نىئًَ و ضَِمشاٍَ

 زَيُُْسٍ و ُٖضا قطَِ و ئُجماض. يًَُْى عُؾريَتسا زَبًَتُوَ تاظَ خعَإ بُغُضنطزُْوٍَ
 و طاظَْسَ و طًُ بؤ ثاغطُ ُْنُُْ ضِوو زَغتُ زَغتُ ًًُْ ؤشضِ و ثٌَ زَنات زَغت
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 و طُضًََٔ ثُضوَْسٍَ يُغُض زؤغًًُ و ضِؤشيَو. َاآلت َُضِ و زظيين زَغت يُ ؾهايُت،
 َُضَظضًٓين و ؾاٍَ زَضنُوت، بؤَإ بُختًاضيطُيسا بُ قػٍُ ئُوضِؤ. نىيَػتإ

 زش، غُزٍ يُ ًَْعيو زظؾىٍ سيَهٌطىْ يُ ئًَُـ. بُْاوباْطُ نًىًََطغٌ يإ #نًاضغٌ$
 ضَِواٍُْ و زَضين ضؤخُيإ طىْسَ يُو ظؤضتط #يًىيَؼ$ بُ ْاوٍ زووضَ ؾطغُر 8

 يؤنُ بُ ئُوٍَ ثًَؿرت. زَضنطزبىو ْاوباْطٌ يًىيَػٌ بُ ضؤخٍُ. زَنطز زَوضوبُضيإ
 غاٍَ 60 ًَْعيهٍُ بُضيإ، زَياْهطزَ عُؾريَتٌ يىوضٍِ نطيَهاضٍ و وَضظيَطِ زَنطا، زضوغت

 بؤ زَيًََٓطٍَ بُ زياضٍ و زَضينَ خؤَاَيٌ ضؤخُيُنٌ يًىيَػٌ شًَْهٌ يَُُوبُض
 نىضَِ غاَيشٌ، َُمحىوز تايُؾٍُ خاُْناٌْ يُ يُنٌَ ضىيُْط، ئًًَداٌْ غاالضؾىداعٌ

 و زَضِوا ًَْىباْطٌ غاالضٍ ضؤخٍُ بُ ْاوٍ يُوَ بُ زوواوَ. ضىاضيُْط عُميطازخاٌْ َاٌَ
 و ٖؤظ َُٖىو و بُضيإ زَنُُْ غاالضٍ ضؤخٍُ بُختًاضٍ اناٌْئاغ و خإ تُواوٍ

. بُْإًَُ ظؤض#  باَسٍ$بابائُمحُزٍ يإ  تايُؾٍُ تىضبًيَن و تًَطِ. زَططيَتُوَ تايُؾُيُى
 تىضبًيَن. باَسيًُ زَغتهطزٍ زَضٓٔ، خىضٍ و يؤنُ بُ ثؤٍ و تإ ئُوإ بُضٍَِ باؾرتئ

 و زَنُٕ تاضيؿٌ يُْط ضىاض طًىٍَ تُختُ. باْطُبُْاو ظؤض #قُْسعُيٌ$ يإ #طُْسَيٌ$
 ضًَىناضٍ و زاضتاؾٌ. ئُوإ ئُغتؤٍ بُ وَباٍَ زضؤ و ضِاغت. يُْطاُْ سُوت قػٍُ ئَُُف
 زَغتُيُى. نطزووَ باغِ ثًَؿرتيـ. ُٖيُ تاضيؿٌ دًًَُى َُٖىو يُ َؤضٍ تايُؾٍُ

 و ئاضإ يُغُض نُوؾٌُْ #يًَبًَس$ ْاوضٍُ يُ بُْإًَُ ظؤض زاضتاؾًسا يُ ُٖٕ، ضىاضيُْط
 بؤ غٓىوضٍَ ًًََُٖ ئُو و ًًُْ قؤَيًإ يُى ئاَىوضٍ َؤضيطٍُ تًَطُيؿتني ئُوغا. ظؤظإ
 ًَْىإ نُوؾٌُْ بُختًاضٍ نىيَػتاٌْ و طُضًََٔ دىزانطزُْوٍَ بؤ ْاوَ زاَإ منىوُْ

 ُضًَيَنَ،ط زَطُُْ ضِؤشيَهسا يُ َاوٍَ َؤضياٍُْ ئُو و ًًُْ نىيَػتإ و طُضًََٔ ئاَىوضٍ
 نىيَػتاٌْ ئاَىوضٍ طُضَُغًَطَزا يُو زَضِؤٕ، تاضاظزا ضًاٍ بُ و تًَسَثُضِٕ يُ باظؾتُوَ

 زووقؤَيٌ ئاَىوضٍ يُ نَُيو يُوٍَ ئُْسيها، زَطُُْ َؤضياٍُْ ئُو بُآلّ بُناض زيَٓٔ،
 ثُضِ ظَضزَ يُطٍَُ. نطزئ َاْسووٍ ثؿهًُٓٓ و ثطغني ئُّ وضزَ وضزَ. وَضزَططٕ طُضًَيَن
 و زَنطز شاٌْ ضخِيؤَيُنىيَطَّ َُٖيبُت. خُوتني خًَطا َاْسوو و ًٖالى ، بؤ َاَيٌَ ٖاتًُٓوَ
 .زَٖات خًًََُوَ يُ زَيِ. نطزبىوّ ًْطُضاٌْ ظؤضيـ
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 جؤزةردان ي02 شةمة

 ثًَىيػتسا ناضطُيٌ بُ زواٍ ٖامت، وَئاطا بُيإ طعْطٌ يُ بُض ًَُٖؿُ ُٖض وَى
 خُو بىونٌ ثاٍَ يُ ٖاوضِيًَإ ئُوغا نًَؿا، دطُضَيُنِ ْسضُ ُْنطا، غُوَُوَ ُٖوَيِ زا

 زابًٓهطزٌْ خُضيهٌ زضؾتُوَ و بُ وضز ؾُضاَُضظٍ بُضِيَع خاووخًَعاٌْ. زَضٍَ ٖاتُٓ
 زَضٍَ، ضىويُٓ. ًَٖٓابىو ئًَُُف بؤ َاغتًإ و ْإ. بىوٕ ظغتإ ئاوضزووٍ تُثاَيُ و
 نؤتايًإ َاآلتُوَ َُضِ و بُ ُوإئ ُٖتا. زَضِؤيؿنت ُٖواض بُضَو سَُؤيُ تايُؾٍُ
 غىَآلخمىاغتًطٍُ تىوؾٌ ضًططز باظاضٍِ يُ. ُْنطز دىوَيَُإ خؤَإ ؾىيَين يُ ُْٖات
 قُْس. بىوٕ باضنطزٌْ خُضيهٌ نطِيبىويإ ئُو نُيىثُيٍُ يًذ زابىو، وؾرتَناًْإ ٖاتني

 خمىاغيتغىَآل تُواوٍ. نطابىوٕ باض يُ وؾرت خًَىَتُناًْـ... ئاضز و و ضايٌ و
. زياضبىو ثًَىَ خؤياٌْ ؾًَىَظاضٍ و زَنطز قػُيإ بُ ؾاضغٌ يُ بُضزا بىو، باآلثؤؾًإ

 باض بهٍُ، يٌَ ٌَُْ 70 زَتىاٌْ بُ يًدسضاوٍ وؾرت زَياْطىت. باضنطاو سىؾرتٍ 13
 يُ خًَعاُْنُيإ بىوٕ، نًَىَظَضز يُ زاويَين غىَآلخمىاغيت. َُٕ 100 بُغُض ثًَىَ
 يُ غىَآلخمىاغتًًـ. ضًططز طُيبىوُْ يُويَؿُوَ و غىَآلخمىاغت تبىوُْٖا ئُغؿُٖاُْوَ

 َٓساَيًؿًإ و شٕ بهطِٕ، َاٍَ ثًَساويػتًٌ يُوٍَ دطُ ضًططز، ٖاتبىوُْ ظَضزَوَ نًَىَ
 . ببُُْوَ خؤياْسا يُطٍَُ
 ئاشََيساضيَهٌ ئُواُْ. زاًْؿتني بُختًاضيسا ضُْس تُى يُ ضًططزٍ زووناًَْهٌ يُ

 و زَنطِٕ زووناُْ يُو خؤيإ شياٌْ ثًَساويػتًٌ تُواوٍ. بىوٕ بُختًاضٍ بُْاوباْطٌ
 بُ غُباضَت و طؿتىيؿت نُوتًُٓ يُطَُيًاْسا. زووناْساضَيُ ئُّ يُطٍَُ سُغاونتاويإ

 ثًَهًإ ثًَؿىوزا ْىوغطاوَناٌْ يُطٍَُ بؤ ئُوٍَ. زوواْسَأْ ئابىوضٍ باضٍ و ئاشََيساضٍ
. زَططٕ ثُْري نًًؤ ضىاض َُضِ ؾريٍ نًًؤ 10 يُ طىتًإ و، طتزَط ثُْرييإ ئُوإ. بططئ
 ئُطُض، بُآلّ بططٕ ثُْري نًًؤ ثًَٓر زَتىأْ بهطيَت تًَهٍَُ َاْطا و َُضِ ؾريٍ ئُطُض
 ؾريٍ نًًؤ يُ زَ. زيَت بُضُّٖ ثُْري نًًؤ ضىاض ؾري نًًؤ يُ زَ َاْطا بًَت، ؾريٍ تًُْا
 ضِؤُْنُضَ نًًؤ زوو َاْطا َُضِ و َاغيت نًًؤ زَ يُ. زَنُوٍَ زَغت ثُْري نًًؤ ضىاض بعٕ

 نًًؤ زوو و زؤ نًًؤ زَ. َُؾهُوَ زَنُُْ ئاو زوو نًًؤ َاغت نًًؤ زَ بؤ. زيَت بُضُّٖ
 زواتط. زيَت بُضُّٖ يٌَ نُؾهٌ َُٕ زوو ًَْعيهٍُ زَنىَيًَٓٔ زؤيُف نًًؤ زَ ئُو نُضَ،
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 قُضَقطووتُ يُو. قُضَقطووت زََئًَ ثًٌَ ٍَ،َُٖيسَطُضِ تا ضَِف زَنىَيًَٓٔ ًَٖٓسَ تًصاوَنُف
 ُٖضوَى يُف، ضُوضيٌ تىاْسُْوٍَ و غُؾطا البطزٌْ و تطؾٌ بؤ َُظٍَ خىاضزُْوَ زَنُُْ
ئُو  ضؤٕ بعاْني ــــ زَبٌَ. يٌَ وَضزَططٕ نَُيهٌ بُضطٔ و خىضٍ ضَِْططِيَػٌ بؤ طىتًإ

 و زَنُٕ ئاضزَتىو بُ تًَهٍَُ يؤضناوَنُف ْني، بُختًاضٍ زَنُٕ ـــ َُضِزاضَنإ ناضَ
 #قاضابؿهُٕ$ زََئًَ ثًٌَ و زَنُٕ زضوغت خؤف خىاضزًَْهٌ بَُُف يٌَ زَزَٕ، ؾُنطٍ

زَ  نُّ و ظؤض ضَِْطُ َُضِ غُض يُ غُز. ضِازَططٕ بُضاًَْو َُضِ غُض 30 بؤ َُضِزاضَنإ
 و ض ُْنُوٍَبُ بُضاٌْ غُضيـ زَ ئُطُض ُٖيُ َُضَِزا نُضتُ يُّ. ببًَت زوواٍُْ غُضيإ

 يُ زايو زَبٔ، بُضخؤيُ غُز َُضِ غُض يُ غُز ئُشَاضَيُ ئُّ ثًٌَ بُ. زَضبضٔ قػط
 ًَْط بُضخٌ زَ َُضَِ غُضَ غُز ئُو يُوَضِاْسٌْ بؤ ؾىاُْف. بٔ ًََى بُضخًإ 50 ضَِْطُ

 90 و ُْخؤؾٌ و طىضط و َطزٕ بؤ زازًََْٔ غُض زَ َُضَِف غُضَ غُت يُو. وَضزَططيَت
يُ  واتُ. زَؾطؤؾٔ َاْطُف 5 ناوضٍِ و زًَََُٓٓوَ ًََىَناًْـ ؾُنُ. ًَٓتُوَزًَََ غُض
 ًَْط ناوضَِ غُضيَو ْطخٌ زًًََََٓتُوَ بؤ َُضِزاض ًَْط ناوضٍِ غُض ضٌ ظيإ، ظَضَز و ثاف

. وَالزًََْٔ ؾىإ بُضاتٌ 150 بُضخًَو بؤ ُٖض ؾطؤؾنت يُ زواٍ قطِإ، 1200 زَبًَتُ
 و ْاخؤف غاَيُنٍُ ئُطُض. زَضَاًًُْتٌ و زَوا ُٖقٌ قطِإ 60 هًٍَُْعي يُغاَيسا َُضِيَو

يُ بري  ئَُُف ْابٌَ. زَططٕ يُ بُضضاو خُضز قطِإ 30 َُضِ غُضيَو بؤ ُٖض بًَت يُوَضِ نُّ
 80 و َطزووَ غُضٍ زَ و نُوتىوَ ؾىإ وَ بُض زَ غُضٍ َُضَِ، غُز غُضَ يُو بهُئ

 يُى ْطخٌ ضِيَهُوتُزا يُو بيبَ، خىضٍ 5/1 يَوَُضِ ُٖض بًَت و ئُطُض. َاوَتُوَ غُض
. طرياوَ يُ بُضضاو قطِإ 100 ًَْعيهٍُ بؤ َُضِيَو زَنطيَت، َُظْسَ قطِإ 70 خىضٍ نًًؤ
 قطِإ 1200 بُ قًُُتٌ قَُيُو ناوضٍِ ئُطُض. قطِإ 8000زَناتُ  َُضَِ غُض 80 ئُو

 بؤ ُٖض ئُو ؾريَف َاوٍَ ثاف يُ. مبصيَت زايهٌ ؾريٍ ظؤضتط زَنُٕ ئاظازٍ ئُوا بؿطؤؾٔ،
 13ٍ يُ بُضخُناًْـ. غاَيًاُْ زاٖاتٌ غُض زَضًَتُ قطِإ 50 ًَْعيهٍُ َُضِيَو

 بُٖطَيُنٌ. ناوضِيَهُ ًْىٍَ بعًَْو ْطخٌ. زَنُٕ ٖاويَطيإ و زَططُْوَ يُؾري دؤظَضزاُْوَ
 ؾرييـ ٌَبُب ناشيًُ. ئُزؤؾٔ ئُوإ يُ غُضَتاوَ ُٖض. وَضزَططٕ بعٕ ؾريٍ يُ ظؤضيـ

 غُض غُز. قطِاُْ 90 نًًؤٍ ئُويـ. ُٖيُ َىوٍ نًًؤ ًْى ًَْعيهٍُ بعًَْو. زَساويَتُوَ
 ئُطُض وتًإ. زَيربُِْوَ بىو الظّ ئُطُض ئُويـ. ُٖيُ َىوٍ نًًؤ 50 ًَْعيهٍُ بعٕ

 ُٖبٌَ بعًْإ غُض 50 و َُضِ غُض غُز َٓساٍَ، غٌَ يُطٍَُ و ًََطز شٕ نُغٌ، 5 َاَيًَهٌ
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نؤ  ُٖشاض َاَيًَهٌ بعٕ غُض 25 يُطٍَُ  َُضِ غُض 25. تًَطوتُغُيُوَ شياًَْهٌ زَنُوُْ
 بًَت دىاُْطايُى و َاْطا 5 خىزإ َاَيًَو ئُطُض. بُ ًٖض زَبٌَ نَُرت يُوَف. زَناتُوَ

 نىيَػتإ يُ ظَوٍ َُٕ 50 و  خىظغتإ يُ( بُضَدىوتًَهُ بُضاْبُض) ظَوٍ َُٕ 30 و
 بُضِيَىَ باف شياٌْ ُٖبٌَ وضزٍَ ئاشََيٌ ئُوٍَ بُ بٌَ ،(تًَهُدىو بُضَ بُضاْبُضٍ ئُويـ)

 و ُٖبٌَ نىيَػتاٌَْ يُ ُٖض ئُوْسَؾٌ و طُضًََٔ يُ دىوتًَهٌ بُضَ نُغًَو ئُطُض. زَضًَت
 بُضٍَِ ثًٌَ ظؤض باف بًططٍَ ؾىيَُٓ زوو ئُو بَُُضدٌَ  ثًَىَ بهات، تؤوٍ َُٕ 80

 يُ بٌَ، باف نؿتىناٍَ ُٖض غاَيًَو. زَطىظَضٍَ ٌشياْ بًططيَت يُنًإ ُٖض ئُطُض زَضًَت،
 ظاٌْ ئُوَْسََإ ُٖض. ثًَٓر و يُى نىيَػتاًْـ يُ زَيططيَت، زَ بُ يُى طُضًََٔ

 و وَضظيَطٍِ باغٌ سُظ زَنُٕ بُغتىوَ، نؤظيًهُيإ زَوضََإ يُ بُختًاضيًُنإ
 ئًرت. ُٖبىو ؤضِاُْن و دعات بُّ سُظَإ ظاًْاضميإ بؤ ئًَُُف. بؤ بهُئ نؿتىناَيًإ

 ًَْعيهٍُ بُضاو ُْى بًَت زيَِ طُضًََٔ، بُضَدىوتًَهٌ. ْىوغًُاُْوَ ئًَُُف وتًإ، ئُوٍَ
 يُ ظؤضتط نىيَػتاٌَْ، يُ. ًَٖهتاض 10 زَبًَتُ بضًَٓٔ تُْو تؤوَنُ ئُطُض ًَٖهتاضَ، 9

 يُ اوبُض ظَوٍ يُ، بُآلّ زَنُٕ ثًَىَ طُمنٌ َُٕ غُز زيٌَُ ظَوٍ ًَٖهتاض زَ ضًططز
. ئُشَاض زيَتُ زاْط بُضاو، بؤ تاقًهاضٍ يُنٍُ. زَضًَٓٔ تؤو َُٕ غُز ًَٖهتاضزا ُٖضزوو

 زابُف دؤ 96 بُ زاْطًَهًـ ُٖض ؾُف زاْطُ، ؾُف غُضبُخؤ بًَت، ُٖض غُضضاوَيُى
 بُ طُضًَيَن ظَوٍ ئُشَاض زَنُٕ،  دؤ و زاْط بُ ظؤضتط ٖاويُُٖٓواض ظَوٍ. زَنطيَت

 و زَنُٕ ئُشَاض ٌَُْ 25 ًَْعيهٍُ ظَوٍ، يُى#دؤ$ بؤ ُٖض ،ضًططز يُ. بُضَدىوت
 6 نىيَػتاٌَْ ٌَُْ و نًًؤيُ 7 طُضًَيَنَ ٌَُْ. ُٖيُ دًاواظيإ ظَوٍ تا ظَوٍ َُٖيبُت
 طُمنُ ئُوَْسَ طؤؾُوَ، ضىاض َُتطٍ ُٖظاض بُ زَيهُٕ خىظغتإ، يُ طُمن ًََُْو. نًًؤيُ

 بؤ ئُو نؤيٌ يُ طُمن ضِاططتين بؤ زَؾتًإ. ظَويًُوَ َُتط 900 بُ غاضزَنإ ؾىيَُٓ يُ
 يُ دطُ خُضدًًُنُؾٌ و بُؾًَو بُف ثًَٓر يُ وَضظيَطِ. وَضزَططٍَ زَ َُٕ َُٕ، 50 ُٖض
 ظَويًُنُ زَبٌَ وَضظيَطَِ ئُو. زَنُويَت َُٕ 30 ًَْعيهٍُ بُضط، و ضِؤٕ و ضايٌ و قُْس

 بُف ضىاض بؤ خؤٍ، بُؾًَو ٕنُونطز و ؾُٕ يُثاف بهات، طًَطَ و نًَؿٍُ بسووضيَتُوَ،
 يُ َاوٍَ زَططٕ، وَضظيَطِ زوو بُضَدىوتًَو بُُٖض خىظغتإ يُ. زازًََْت َىَيو بؤ خاوَٕ

 يُطٍَُ وَضزَططٕ نطٍَ متُٕ 100 زَضًَٓٔ، زاٍ و زَنًًََٔ ظَوٍ َُٕ 50 ضِؤشزا 25
 تُُْنُ ئاضز 5/7 بؤ َاْطًَو ُْغتًيَنَ ظَوٍ خىزإ يُ ْإ وَضظيَطِ ئُطُض. خؤيإ خىاضزٌْ
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 ُٖبٌَ، ثرت و ظاضٍ  ظَوٍ بُ ثًَىيػتًٌ نُغًَو ئُطُض بابازٍ يُ تايُؾٍُ. وَضزَططيَت
 و زَزاتٌَ ظَوٍ َىَيو خاوَٕ بهات، يٌَ ظَوٍ زاواٍ و بينَ يٌَ ضِوويٌ نُغًَو ئُطُض
 ناضيَهٌ بؤ باَسيًُنإ نُضٌ. زيتىوَ ئاواَإ منىوُْيُنٌ ضُْس. وَضْاططيَت يٌَ ًٖضٌ

 ئُطُض زيَُُ، ظَويًُناًْإ ظؤضيٍُٓ يُ خىظغتإ. وَضزَططٕ متُٕ 2 ٌَُْ خىظغتإ يُ ائاو
 يُ بُف يُى يُ دطُ نًآَلٕ، ناضوباضٍ بؤ َىَيو، خاوَٕ بُ بسا خؤٍ طادىوتٌ دىوتًاضيَو

 ضىاضبُؾٍُ و يُ بُؾًَو و زَنات بُؾٌ ًَْىَضِاغتُوَ يُ زًًََََٓتُوَ ئُوٍَ بُؾُنُ ثًَٓر
 زَنُويَت ئُونُغُ وَبُض بُؾُ ئُو. زَططيَت وَضٍ طادىوتُنٍُ ُٖقٌ بطٍيُ َاوَتُوَ

 نُغًَهٌ ٌٖ طادىوتُنُ ُٖضزوو ئُطُض. َىَيو خاوَٕ ئًدتًاضٍ ْاوَتُ طادىوتُنٍُ
 دىوتًاض وَبُض بُؾًَهٌ بُف ثًَٓر يُ غىوضإ خُضَاُْ زواٍ يُ طُمنُنُ زيهُبًَت،
 وَضَِظ ئًرت. زَيبات طانإ خاوٌَْ تُوََاوَ بُؾٍُ ضىاض و يُ بُؾًَهًـ و زَنُويَت

 وضزَ. غات بُالَسا َابىو ُٖضئَُْسٍَ بطغًيَت. يًرَبا بطِغتِ و طاطٍُ شًََطَيٌ يُ بىوّ
 باف ظؤض بُضِاغيت ُْبىو، خطاخ وتٌ يُقاْسًَْو بُغُض زيطاض. ناضًَٖٓا بُ نؤتايًُإ وضزَ
 زَنُويَت؟ زَغت ضًُإ ىوظَمحُتُئُوَُٖ زواٍ ْاظامن ئًرت و ضىوَغُضٍَ ظاًْاضميإ بىو

 بططَو خؤَإ بؤَاَيُنٍُ ٖاتًُٓوَ. بىو بطْر و َاغت ثُضويعٍ يَُاَيٌ ًْىَضِؤَإ ْاٌْ
 ثًَٓر خًَعاًَْهٌ ئُطُض وت زيطاضّ بُ. بهُئ ثاغتُ ضِاغتُ و ناضَنامنإ نَُُنًَو بتىاْني
 خطاخ ثٌَ ٖعضٍَ ئُّ. تزَبًَ باف ظؤض ضُْسَيُ، زاٖاتًإ و خُضز بعاْني بًَٓني، نُغٌ
 .ْاغني زََإ ثًَؿرت نطز ضَِوَْسيَهُإ خًَىَتٌ غُضزاٌْ ًْىَضِؤ زواٍ ُْبىو،

. عُؾايطٍ قىتاغاٍُْ زَضُٓ زوويإ َٓساٍَ، غٌَ و ثًاويَو و شٕ. نُغٔ 5 خًَعاًَْو
 قطِإ 40 نَُىظؤض ضِؤشزا يُ زَياْطىت. ظَوٍ َُٕ 50 و ُٖيُ َُضِيإ غُض 100
. ئُزَٕ عُضظيًُ بٔ غًَىَ و ثًاظ ثاضٍَ قطإ 15 ًَْعيهٍُ ضِؤشٍ ضايٌ، و ُْسق بُ زَزَٕ

 ُٖضوا، َٓساَيًـ نَُرت ثًاو و زَوٍَ ظؤضتطٍ شٕ يُبُضئُوٍَ دًىبُضط خُضدٌ يُغاَيسا
 زنتؤض و ثاضٍَ. متُٕ 1000 غاَيسا يُ نُغُ 5 ئُو دًٌ و قطِإ 200 ُْؾُضٍ ئُوإ

. متُٕ 600 بؤ غاَيًَو زوو َٓساَيُنُ خىيَٓسٌْ ضدٌخُ. متُٕ 300 بؤ غاَيًَو زَضَإ
 و ئاَىوض، ْري ْؤشَْهطزُْوٍَ وَنى ئُوال، ئَُالو بؤ خُضدٌ متُٕ 400 غاَيٌ

 و يُْتُض نطزُْوٍَ غاظ تُؾىٍَ، و تُوض زََُظَضزنطزُْوٍَ َؿاض، َُٖيربِيُٓوٍَ
 خًَعاُْ ئُو ضِؤشزا يُ قطِإ 5/2 طُمن بؤ ًََُْو يُ ئاؾٌ طُمن يًَهطزٌْ َعٍَ. ضطاتؤضِ
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 غُض خؤيإ خىاضزٌْ بؤ ئاشٍََ غُض 15 ضَِْطُ يُ غاَيسا. زَخؤٕ ْإ نًًؤ 6 ًَْعيهٍُ
(. ثريٕ و يُضِ ُْخؤؾٔ، ظؤضتط ئاشَآلُْف ئُو ًَىاْساضٍ، يُ دطُ ئُوَ َُٖيبُت. )بربِٕ

 ًَْىيُ و ْاضِاغتُوخؤيُ ثطغًُٓنامنإ ُٖضزَّ يُبُضئُوٍَ. ُْنُوت زَغت يُوَ ظؤضتطَإ
 بٓىوغًُٓوَ َُٖىو ؾت وضزٍ بُ بؤ ئُوٍَ خؤَإ، ئاَادمٌ بُ زَطُئ ئُواْسا وتُناٌْ
 .زَوٍَ ظؤضٍ ناتًَهٌ

 يُ وَضظيَطٍِ زَيطىت زيطاض. بىو طُضّ يؿتُإ و طؿت و زَنطز ثًاغَُإ زيطاض يُطٍَُ
. ُٖيُ ٍخؤ خاوٌَْ يُنُ و ُٖض ئُويـ الزيَهإ، بُ تايبُتُ تًُْا بُختًاضيسا ََُيبُْسٍ

 ضؤٕ و ظَويًُنإ يُغُض تانٌ خاوٌَْ بُ غُباضَت بًَصئ زَنطٍَ. بعاْني ئَُُف ٖؤٍ زَبٌَ
 بُزَّ. ًًُْ ئُوتؤَإ ئاطُزاضٍ داضٍَ بُختًاضٍ نىيَػتاٌْ ْاوضٍُ يُ طىْسَنإ غاظبىوٌْ
 ضًططز و بُضَ. بؤ ؾاضيهىضز زَبطز غُض ناوضِيإ 161 دًًَُى طُيؿتًُٓ نطزُْوَ ضِاويَضهُ

 بُؾًَىَيُنٌ بُآلّ بىو، ضِغنت تُؾٌ خُضيهٌ ثًَطيَصًَْو بطزئ، غُضدمٌ زميًَُْو زَٖاتًُٓوَ
 بطزبىوَ ُٖوزانٍُ بُويَسا نطزبىو نىٕ ضُثٌ زَغيت ئاَاشٍَ قاَهٌ ًْٓؤنٌ. تايبُت

. ظَضيـ و ْاغو تا بًًٌََ. بازَزضا بُٖاوغُْطٌ زَخىالْسَوَ، بُُْنُف تُؾًًُنٍُ و زَضٍَ
. تًَىَزاُْ ثؤيٌ ئَُُ. ضٓني ضؤخُ بؤ: طىتٌ زَبٌَ؟ بؤضٌ باضيهُ ُٖوزا وئُ طىمتإ

 ئُوَ نًَؿٌ. بُْاًَُ ظؤض َُضَظَ ئُّ ضؤخٍُ و زَنُٕ ضِايٍَُ يؤنُ بُزَظووٍ تاضَناًْؿٌ
خىا . زَزضيَت ثٌَ ثاضٍَ متُٕ 350 ًَْعيهٍُ ظؤضَ، ْطخٌ بُآلّ ًْىيَو، نًًؤ و ْاطاتُ

 يُطٍَُ. نطزئ باْطٌ ثُضويعٍ بُضِيَع ضِيَطُوَ بىوئ بُزَّ ُضواٖ زاثريَ نطز، يُ ساؾًعميإ
 و بُختًاضئ تريٍَ يُ تىومشاآلُْ ئُو طىتٌ ثُضويعٍ. بىو قػُنطزٕ خُضيهٌ تىومشاَيًَو
 يُ قػُٓنٍُ ظازَيُ وَدار #ئُمحُز بابا(. $باَسٍ) ئُمحُزٍ بابا تايُؾٍُ غُض زَضُٓوَ

 تىومشاآلُْ ئُو بُٓضُنٌ. زايُ ئُمحُز بابا زؤَيٌيُ و اليٌ ؾطغُخٌ ؾُف يُ خىظغتاُْ،
 باثريَ طُوضٍَ ئُمحُز بابا زََئًَ ئُمحُزٍ بابا تايُؾٍُ و ظازَيُبىوٕ ئًُاّ ئُو نُضَِْاضٌ

 يُ #ئازٌََ زَضويَـ$ بُْاوٍ بابائُمحُز تايُؾٍُ يُ بضىوى تريَيُنٌ ئًَػتُف. بىوَ ئُوإ
 غُضَتاوَ يُ ُٖض تىومشاآلُْ ئُو. ئُمحُزٕ بابا ٍضِاغتُقًُٓ َٓساَيٌ َاوٕ، باظؾت ْاوضٍُ

 يٌَ شًْإ ُْ زَزَٕ، ثٌَ شًْإ بُختًاضيطٍُ ُْ. ُْزاوَ بُنُؽ َاآلتًإ و بُخؿطاوٕ
 ناغًَو ًٖض يُطٍَُ بىو، ؾىوضَيٌ ثٌَ نُغجًَهًإ و َُٖىو ناض ثًَؿرت طؿتًٌ بُ. زَخىاظٕ
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 ثُضويعٍ. ْابٔ تًَهٍَُ ئاغٓطُضإ و وضٌنآل و طًىَضٔ يُطٍَُ ُٖضبؤيُ. ُْزَنطز خعَايُتًإ
 . غؤئ ًْىَضِؤ ضىوبىو ْاٌْ يُبريَإ بىوئ غُضقاٍَ ًَٖٓسَ خىاضزووَ؟ ًْىَضِؤتإ ْاٌْ طىتٌ

 يُطٍَُ و نطٍِ طًَالمسإ ضٍَِ، نُوتًُٓ ضًططزَوَ باظاضٍِ يُ و خىاضز ثُْريَإ و ْإ
 يُغُض بُضزئ ؾًَطيَهٌ ثُيهُضٍَ. ئاوايٌ غُضوٍ يُ طؤضِغتإ طُياْسَ خؤَإ ثُضويعٍ
 ؾاٌْ يُو خُدمُضيَو، و َُتاٍَ و تري سُوت و مشؿًَط ويٍَُٓ يُؾاًَْهٌ بىو، طؤضِيَو
 ًََصووٍ طؤضَِنُ يُغُض. بىو يُطٍَُ نُؾٌ دىاْىوَ بُضط، و ظئ و ئُغح ويٍَُٓ زيهٍُ

 ضِيَوطؤ يُغُض َُٖيهؿائ شووضتط بُضَو. ْىوغطابىو 1325 زووٌََ غاَيٌ دَُازٍ
 باغًَهٌ وتٌ زيطاض وَى ُٖض. قػُنطزٕ و خىاضزٕ طًَالؽ ْا يُ ًَُإ زاًْؿتني،
 زَغيت يَُُوبُض غاٍَ 700 يُ بُختًاضيًُنإ نؤضٌ زَيطىت زيطاض. تًَئؤضيهٌ
 و يُ َىْتُخُب. ثًَهطزووَ زَغيت َُغىيُناُْوَ زَوضٍَ يُ واتُ ثًَهطزووَ،

 نطاوَ، باؽ ْىوغطاوَ و َُغؤيسا ضزٌََيُ غُ نُ ٖاتىوَ َىعُيًٓسا ًََصووَناٌْ
 نطاوَ باؽ نُش و نًَى بىوٕ، ثُضَِواظٍَ َُغؤالُْوَ ًَٖطؾٌ بُٖؤٍ طُوضَ يىوضٍِ
 َُٖيُُتٌ وَخيتَ عىَُضَوَ، زَوضٍَ يُ. ُٖيُ وؾرتيإ زَؾيت ضازضْؿًٓاٌْ تُواوٍ

 يُ ئُو بُزَغتىوضٍ بىوٕ عىَُض ؾُضَاٌْ ثًًٌَُ ئُو وآلتاٍُْ ططت، ئُواٌْ و ًَٖٓا
 وؾرت ئُوٍَ بُٖؤٍ. َُٖيسا زَؾتُناْسا يُ خًَىَتًإ و ضِاططت وؾرتيإ غُسطا و زَؾت

 َُغؤيًـ َُغؤالٕ، ثُالَاضٍ بُض نُوتبىوُْ ئُو تايُؾاٍُْ بطِوات ضًازا بُ ْاتىاٌَْ
 َُغؤالٕ ضِازَغيت ئُواٍُْ ئُوغا ُْبىو، بانًإ ًٖض ضًانإ يُ و بىوٕ ئُغجػىاض

. بؤ زَيُقاْسئ غُضٍ ؾُيًُغىوؾًَو وَى ثُضويعٍ. َُٖيسا ضازضيإ اضًاناْس يُ بىوٕ،
 زووداض ئُو ؾايُ ُٖوؾاضزا، ؾاٍ ْازض زَوضٍَ يُ باغهطا. ُٖضوا بىوبًَت ضَِْطُ طىتٌ

 زَغتُيُى ئًَػتُف نؿُري، و ئُؾػاْػتإ بؤ بطزووَ خؤٍ يُطٍَُ بُختًاضٍ تايُؾٍُ
 دؤضاودؤض وَآلٌَ ثطغًاض و. زَشئ شُٖآلتضِؤ بانىضٍ يُ تاقًَُهًـ. َاوٕ ُٖض يُوٍَ

 تاظيُباضٍ خُضيهٌ َىسُضََِسا يَُاْطٌ بُختًاضيطٍُ ئا خؤّ بؤ منىوُْ طؤضٍَِ، زَٖاتُ
 غُضزاًَْهٌ. ْاظأْ ُْوسُخىيَين ْابٔ تاظيُباض يُوٍَ دطُ ْا، طىتٌ ثُضويعٍ زَبٔ؟

 طُضَاو و يًَهطاوَ ظؤضٍ خُضدًَهٌ. طُوضَبىو خاْىويُنٌ نطز، شيٓطُثاضيَعميإ بًٓاناٌْ
 بىونٌَ ئاويٍَُٓ وَى و ُٖيُ دىاٌْ زميًَُْهٌ بًٓانُ ئاَازَيُ، طُضّ ئاوٍ و وإ و

 .ًَٖٓاوَ ثٌَ ُٖضَغٌ نىٖطَِْط غُضَاٍ بُآلّ ُْططتىوَ، غُوضٍ ًَٖؿتا
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 غُواضَ ئاغٓطُضٍ يُطٍَُ. نطز ثُضويعٍ يُ َاَيئاوايًُإ و بىويُٓوَ ؾؤضِ خىاض بُضَو
 و وَضزا نطزَناٌْ زَغت يُ زَغتُإ ضُْسيَو. زاًْؿتني ثًَهُوَ و طزن تُوقَُإ
 زاطُضِائ، ضًططز زووناُْناٌْ بُ زيػإ. بؤ اليٌ بضًُٓوَ زيهُ ضِؤشيَهٌ ثًَسا بَُيًَُٓإ
 بُناضٍ ًَٖػرت ُٖضزووزغيت بؤبُغتُٓوٍَ ئَُُف #زووزَغتبُْس$ بُ نُوت ضاوَإ
 زَنُُْ ُٖضيُنٍُ زَغتُواُْنإ خػتىوَ، يَوظدمري يُ واُْيإ زَغتُ زوو. زًََٖٓٔ

 بًَت زَغتُوَ بُ ثًَىَْسٍَ ئُّ ًَٖػرت وَخيتَ. زَنُٕ قؿًٌَ و مسُنُوَ يُى زَغتًَهٌ
 ُْزظيـ بسا، غاض ُْزَتىاٌَْ زَيُوَضِيَت، خؤٍ بُنُيؿٌ زَيُوَضِيَت، زَضِواو غُضَخؤ يُ

 .زَيطِؾًَينَ
 ناتٌ و بؤ ضاخياُْ ٖاتًُٓوَ زواتط بسَئ، ثؿىويُى بىويُٓوَ َاٍَ بُضَو وضزَ وضزَ

. َُٖيدػت ضِازيؤ زَْطىباغٌ بؤ طىيَُإ و نطز ؾًَىَإ 5/8 زََصًََط ؾًَىخىاضزٕ،
 طُيًَو ناضَنَُإ بُ غُباضَت تا زضَطاًَْو زيطاض يُطٍَُ و بؤَاَيٌَ طُضِايُٓوَ زواتط

 .ًَصَواُْب غُيسايُنٌ و زَيػؤظ َاَؤغتايُنٌ بؤ َٔ. نطز ضِاويَصَإ
 

 جؤزةردان ي03 يةكشةمة
 زَوضوبُضٍ. ُٖغتاّ يُخُو خؤض طعْطٌ بُ خؤّ ُْضييت و زاب يُغُض بُياٌْ
 زََصًََط. بىوٕ ثًَصإ تُثاَيُ خُضيهٌ ؾُضاَُضظٍ َٓساَيٌ و شٕ بُياٌْ ؾُؾٌ زََصًََط

 يُثؿت وؾرتَناًْإ غىآلّ خىاغيت. خاُْنُ قاوَ ضىويُٓ بُياٌْ ضايٌ و بؤ ْإ 8
 الو بُّ ُْتىأْ بؤ ئُوٍَ نطزبىوٕ، يُ ضؤى نٓسضِيَهًإ يُنُ و ُٖض. خيسابىو ُضاخياْ

 عاضَب نُوتُوَ، وَبري زيطاضّ تًؤضيُنٍُ #عُطاٍَ$ زَطىت نٓسضَِيإ بُّ. بطِؤٕ ئُوالزا
 و ضَِمشُ واشٍَ بُ غُباضَت. ئًَطاًًْاُْوَ ضَِوَْسٍ شياٌْ ًَْى ٖاتىوُْتُ ثًَهُوَ وؾرت و

 .بًَت بُناضَإ زواتط ويَسَضٌَ نطز، َإثطغًاض ُٖوغاض
 بُ #طىف$ غُضثؿيت زووطٌ و نؤثاضَ  بُ و #دائاظ$ زَطىت وؾرتيإ دُٖاظٍ بُ

 ئاضاَإ ططت خؤَإ يُؾىيَين #دُٖاظ بُغٍَُ$ زَطىت وؾرتيإ الطريٍَ زاضٍ ُٖضزوو
 وؾرتَنإ يُ طُوضاُْ، َُدمَُيُ ئُو بُتايبُت خؤيإ نُيىثُيٌ طٍُ غىآلّ خىاغيت تانى

 ئًَُُف. نُوتٔ وَضٍَِ باضنطز، باضيإ. زَويػت نىآلْسٕ تًَسا ؾري بؤ ئُواُْيإ. باضنطز
 بططئ، ويَُٓيإ ويػتُإ ًَٖٓائ، بُخًَط ظؤضيإ. ئاغٓطُض تاوَيٌ طُياْسَ خؤَإ
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. بططيت ويَُّٓ زَزَّ ضِيَطُ زؤغتني ظؤض ضىْهُ: وتٌ ثًاويَو بُآلّ ثٌَ ُْزائ، ضِيَطُيإ
 بُ خًَىَتُنُيإ. ًَٖؿتىوَ َُْإ بططٕ، ويََُٓإ ويػتىوياُْ ظؤض نُؽ ئًَػتُ تا

 وَنى ُٖض بىو، زَضطُنُ يُزَّ ئاغٓطُضٍ نُيىثُيٌ. نطزبىو غاظ طىوٌْ و تُيًؼ
 و َُٖباُْ بُ ثًَؿرت زوو غاٍَ ئاغٓطُضٍ نىضٍَ. ئاغُٓواَيُ و نىتو و نىضَ و غٓسإ

 و زَخيىيًًََٓتُوَ بُزَغت ، بؤ زاْاوَ ًَينباوَؾ ئًَػتُ زَنطز، ناضٍ زََاْسٕ
 ُٖبىو، نىضتٌ غٓساًَْهٌ. بىو زًَََٔ نىضَ شُْنٍُ داضإ. زَطُؾًَتُوَ خَُيىوظَنُ

 زَغيت ئاَطاظٍ. نىضَنُبىو ضِاغيت تًُْؿيت يُ. زابُغتبىو زاضيَو نؤتُضَ يُغُض بين
 ضُنىوف وزاُْوَ،ئا َكاؾٌ خىاض، ْىوى َكاؾٌ بُضزَغت، َكاؾًَهٌ: يُ بىوٕ بطيَيت

 وَضزإ، تًَو طٌَ ؾًؿٌ دىوت، طاغين و َكاف ؾتاُْ، بُو. ئاغٔ قَُيًََُهٌ ضُْس و
 خًَعاُْنٍُ ثًَىيػتُ، ؾتاُْيإ ئُّ تُواوٍ بُختًاضيطٍُ. زَنطز غاظ قىوالثٌ و زاؽ

 يُ ئًَُُ زَيطىت، بُآلّ َاَيُري خَُيهٌ خؤيؿٌ بىو غىيًَُإ َُظطُوتٌ خَُيهٌ
 تًُْا. طريغاويُٓتُوَ خىظغتإ يُ و ْاوبُزَضَوَئ تايُؾُيُنٌ. وئٖاتى ؾرياظَوَ
. زَنُئ طُؾتًاضٍ و غُيط ناضنطزٕ غُضَضِاٍ. ئًَطَ زيًَُٓ ضًإ ُٖواض يُطٍَُ ٖاويٓإ

 تطؤَبًٌَ بُغىاضٍ طُضِاُْوَؾسا يُ و زَبني ضَِوَْسإ بُ تًَهٍَُ يُ طُضًََُٓوَ
 غاَيُ ثًَٓر يُنًإ ُٖبىو، زوو َٓساَيًإ. ؤ زاْائب قاوتًإ يُضايٌ دطُ. زَطُضِيًَُٓوَ

بؤ  طؤضَِإ ضِابطزوو ؾُوٍ: طىتٌ! طؤؾت زاٍَ و ظَضزٍََ َاْطاُْ، ضىاض زيهُيإ ئُوٍ و
 ًًُْ ؾريٍ خًَعاٌْ. بؤوَ ضاى و يًَسا زَضظٍ زنتؤض غاتسا بىو، و ئإ يُ َُٖيهُْسووَ،

: زَيطىت ؾاْاظيًُوَ بُ نابطا. ىاتزَخي طُوضَنُّ َٓساَيُ ؾريَنُّ زَيطىت بًساتٌَ،
. ثًَُٓزاوٕ شمنإ بُآلّ بُختًاضيطٍُ خىاغتىوَ، يُ شمنإ ضُْس تا ئًَػتُ غُواضَ ئًٍَُُ

 ثًاوَنٍُ #بسٌََْ خؤؾاَُْإ زَغت ططتىوَ ويَُٓتإ نُ ئًَػتُ$بىو بؤَيٌ ُٖض بؤَيُ شُْ
 بُ ضاوَإ يُزاسُ يُو. بىو بًَسَْط شُْ. زَنات ؾؤخٌ طىتٌ، بىو تىوضَِ يًٌَ

 زيٌَ؟ نىيَىَ يُ ثطغٌ نُضزاضَإ نابطاٍ يُ. نطزبىو باض يٌَ خىيًَإ نُوت طىيَطيَصيَو
 ُٖض بؤ #ئاضا$ زَطىت خىيًَُيإ بُضزَ بُّ ؾاضغإ، ضِيَطٍُ يُغُض زيَىَ، خىاض يُ: طىتٌ

 زَيإ نطِياضَنإ بُ قطِإ 14 بُ ئُواًْـ وَضزَططت، زووناْساض يُ قطِاًْإ 12 ئاضايُى
 . َُْابىو ئاغٓطُض بُ ناضيَهُإ داضٍ. ضِاُْوَغتا بىو ثُيٍُ نُضزاض. ؾطؤؾتُوَ
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 ضُْس. بضىوى ظؤض. نطز ضًططزَإ تَُاؾاٍ يُو غُضَوَ و تُثهُنُ غُض ضىويُٓ
 و( وَضططتُٓ ْاَُ ناضٍ تًُْا) تُيُططاف، و ثؤغت بُؾٌ زَوَيُتٌ، بًٓايُنٌ

 دُعؿُضقىويٌ ضازضَنٍُ يُ ثًَـ يُوَ غاٍَ زوو يُويًَُ، غىَيتاٌْ زنتؤض) زَضَاْطُ،
 زاض و يُثؿت ئاوياضٍ بًٓاٍ نطزووَ، باغِ ظووتط قىتاغاُْنُف( نُوت ثًٌَ ضاوّ

 و زاض غُضباًْإ قىضِٕ و خؿت خاْىوٍ زيهُف ئُواٌْ. ؾاضزؤتُوَ خؤٍ زضَختُنُ
 ظؤضيـ. اوَنًَؿط ثًَسا زوو ؾُقاٌَ. غاظنطاوٕ ُْتاؾطاو بُضزٍ يُ ُٖؾًاُْ. ُٖآلؾُ

 بُضِيَهٌ زيهُف ئُوٍ و باظاضَِ و زوونإ بُضٍ ُٖضزوو ؾُقاًََهًإ ْني، يُباض و ضِيَو
 و عُيًدإ ؾًَذ و ؾاضيهىضز َىوغاؾريٍ طاضاشٍ غُض زَضًَتُوَ بُضِيَهًؿٌ و زووناُْ

 ْاٌْ يٌَ بًَت ئًؿتًاَإ ئُوٍَ بُبٌَ و خىاضٍَ ٖاتًُٓوَ. زوو ضاخياُْنُ و ئاوضٍ ئاؾٌ
 ؾًى و بُالٍ ضىوّ ًَٓـ و خُوتٔ ٖاوضِيَهامن. بؤَاَيٌَ ضىويُٓوَ و خىاضز َضِؤَإًْى

 بُضإ و ًَْطٍ ظَْطىَيٍُ و ظَْط زَْطٌ ًَٖؿتا. ضِانؿاّ َاْسووبىوّ ظؤض. نىَيُوَ
 ؾىاًَْو طؤضاٌْ زَْطٌ. زَيُوَضِإ تُثؤَيهُنإ غُض و قُزثاٍَ يُ و بُضطىٍَ زَٖاتُ
 نطز زَغتِ. زَزا ًََؿهٌ ظاخاوٍ و زَالواْسَوَ زَيٌ ًَىنُش و ن ؾٓؤٍ بُ تًَهٍَُ

. بىو بًَعاض ظؤض طُضِايُوَ ناتًَو بُختًاضيٌ شْاٌْ بؤ الٍ بىو ضىو ؾاْاظ. بُخىيَٓسُْوَ
 و يًَسإ بؤ شًْإ تًُْا ثًاواُْ ئُو بُغُضٕ، قىضِ بُختًاضيٌ شْاٌْ بُضاغيت: ظضيهاْسٍ

 30 ثًاويَهٌ بُ نطز ًََطزّ بىوّ، غاآلٕ 14: $تبىوطى ؾاْاظٍ بُ شًَْو. ًَٖٓاوَ ثًَسازإ
نُ . ططت غُضٍ ناضَنُ بُ بُضتًٌ بىو نُّ تَُُمن يُبُضئُوٍَ َاضَبطِئ وَخيت غاَيُ،
 ؾُو بسَئ ثؿىو ئُوٍَ بُبٌَ ضِووسِ بٌَ خُغىوٍ. ُٖبىو  ًَٖىَضشمن سُوت َاَيًَو طىمتُ

 يُ و خعٍ القِ زَطُضِاَُوَ ٌْنا يُ نىْسَوَ بُ ؾُويَو. ثًَسَنطزئ ناضٍ ضِؤش و
. يُباضضىو َاْطاُّْ ثًَٓر َٓساَيٌ و طابُضزيَهسا بُ نُ طىمت. بُضبىوَُوَ نًَىَنُوَ

 ضىاض َٓساَيٌ ئُجماضيـ بىوئ، ًَٖٓإ طىيَين خُضيهٌ خُغىوّ بُزَغتىوضٍ ضِؤشيَو
 ضِؤشيَو ثطِ بىو، ظطِ نُضَِت غًًَُّ بؤ. يُباضضىو نىٖطَِْط تىوًًٌَْ يُغُض َاْطُّ
 يُغُض. يُباضضىو َٓساَيِ زيػإ زاّ، يًٌَ و ثًَططمت بًاْىوٍ ًََطزَنُّ واظ بٌَ و ُْخؤف
 ئُو ئُطُض: نطز ثًاوَنُّ يُ ُٖضَِؾُيإ و نؤبىوُْوَ نُغىناض و خعّ شٌْ ظطِ ضىاضَّ

 بؤ َاوَيُى بىو ْاضاض ؾىوَنُّ. يٌَ زَنُئ ؾهايُتت بضًَت يُباض َٓساَيٌ ئُجماضَ شُْ
 يُ بُضططٍ ْىوؾتٍُ و ؾًَذ نٔ ضىوَُ زواتط مبدُويًََٓت، ئُغؿُٖإ ُخؤؾداٍُْْ يُ
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. زًْا بًَتُ غآلَُت بُ َٓساَيُنُّ ئُوٍَ ٖؤٍ بىوَ ئُوَ ُٖض ثًَساّ، خػتين َٓساٍَ
 يُثؿت َاَيُنُيإ. #ُٖيُ دىيَُإ َاَيٌ و َُْاوئ خًَعإ يُطٍَُ و ثطَِ ظطِ ئًَػتُف

 .زَطُضِيَتُوَ نطيَهاضٍ يُ زضَْطاًَْو زَبًِٓ ًََطزَنٍُ َُٖىو ضؤشٍ و خؤَاُْ َاَيٌ
 غاضز ظؤض ُٖوا. غؤئ ؾًَى يُوٍَ بؤ قاوَخاُْ نُوتني وَضٍَِ و زاوَ ؾاْاظّ زَيدؤؾٌ

 قػَُإ ُْختًَو. بىو ئاَازَ ْاوضُزاضٍ بُضِيَع ئاَازَبًَت، ؾًَى ئُوٍَ ثًَـ بىوَ،
 وَشووض ئُغهُْسَض خىاضزٕ ْإ زواٍ .زَطُضِا ُٖويًَط يُ طًَطٍَ بُغتُظَاُْ نطز،

 ؾُضَِ ظؤضداض يُ ضابىزووزا: $زَيطىت. بؤ نطزئ ضِابطزووٍ باغٌ ُْختؤنُيُى نُوت،
. زازَْإ يُغُض خاوَُْناًْإ ْاوٍ. زَنطز غاظ نَُيُإ ؾُضَِ و بُضإ ؾُضَِ و نَُيُباب

 ئُو ئاشََيٍُ. (زَزؤضِاْس ناوضٍِ و طًػو نُؽ ظؤض. )ؾُضِنطزٕ بؤ زًََٖٓإ ضِاَإ
 زَظضِا، ْاويإ زؤضِاو بُ تايُؾُ و تؤضََُ. بُظيىَ خاوَُْنٍُ بىو ئُوَ واتاٍ زَبُظٍ
 باغٌ #َُٖيىَؾاْسَوَ ئاشََيَُإ ؾُضَِ ئُّ ئًرت زَنُوتُوَ يٌَ ْاخؤؾٌ تُْاُْت
 خعٌَ دىاْاٌْ بُزَغيت #بىونٌ تاضاٍ$ ضِؾاْسٌْ و طؤضٍِ ٖاتُ ئًَالتًسا يُ ظََاوَْس

 وَخيتَ. زَنطز ٖاوضِيًَإ ظاوا تا َاَيٌ بىوى نُغىناضٍ يُ غىاض زواظزَ ًَْعيهٍُ. ظاوا
 تُقًَُ و بُزَّ زَزا ُٖوَيًإ بطاظاوا الواٌْ نىضَِ ظاوا، غٓىوضٍ زَطُيؿتُ بىوى

 ناضَ يُّ بُضططيإ بىونًـ بَُٓاَيٍُ غىاضاٌْ. بطِؾًَٓٔ بىونٌَ غُضٍ تاضاٍ يًٓطساُْوَ
 يُياَيٌ غُضنُوتٔ بُ ًْؿاٍُْ و زَضِؾاْس تؤضٍِ ا ظاوايُىبط ئاخطيسا يُ. زَنطز

 نُ زَضزَخات نُغُ ئُو َُضزاظايٌ و ظيطَنٌ وضَ و ًَٖعٍ ئُوَف. زَبُغت ئُغجُنٍُ
 نىضَِ ئُطُض. ُْبؤتُوَ نىيَط و َاوَ تا ضِازَيُى ئًَػتُف نطزووَ، ناضٍَ ئُو

 تا بىونُوَ بابٌ َاَيٌ ًَْىإ اٍَُوز يُ بىونًٌَ تاضاٍ ئاظا بىوايُ ئُوَْسَ دُسًًََُيُى
 بؤيُ ُٖض. بىونٌَ بُبابٌ بىو نطزٕ غىونايُتٌ ئُوَ بطِؾاْسبايُ زَنطا زياضٍ ؾىيٍَُٓ ئُو

 ئُوغا. بًهىشٕ و بىَؾًَٓٔ خؤيإ زَغيت بًَت ضؤًَْو ُٖض زَزا ُٖوَيًإ بىوى خعَاٌْ
 ئُو نُغٍُ و زاوَ ضِوويٌ وا ؾيت. زَبىو غاظ زوشَٓايُتٌ زوو تايُؾُزا ئُو يًَُْىإ

 وا بىوَ ظؤضداض ناضَ، يُو ططيهطزٕ بؤ بُض. ُْطُضِاوَتُوَ و ُٖآلتىوَ نطزووَ ناضٍَ ئُو
 تاضانٍُ زَضٍَ ضىوَ َُضظَ و خُت يُو ئُوٍَ زواٍ بُبىوى زاوَ تاضانٍُ بىونٌَ بابٌ

 يًَُْى بُختًاضيطُيسا 49 غاَيٌ. ثًَبهات زَغت غىاضإ بُظٌَ ئُوغا بسا بُغُضيسا،
 ُٖض. بىو ظََاوَْس َىيًٌ َىٍ يًَُْى تايُؾٍُ ْىوغًىَُ ؾًَىٍَ بُو ُٖض بىوئ،
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 ضِايطُياْس، بُضظ زَْطًَهٌ بُ و غىاضإ نطزَ ضِوويٌ ظاوا، خُظووضٍ ظاٌْ ئُوَْسََإ
 بؤٍ نُؽ غٓىوض، ئُوبُضٍ يإ نطاوَ زياضٍ نُوؾٍُُْ يُو بٌَ، يٌَ طىيَتإ باف ظؤض
 نطز ثُغٓس بطِياضَيإ ئُو ٖؤظَنُف َاقىوآلٌْ ثًاو. بططٍََُٖي بىوى غُضٍ تاضاٍ ًًُْ

 زَغتىوضَ ئُو ثًًٌَُ اليًَُْو َُٖىو ُٖض زواتط ُٖضا، و طىضَِ بُ نطزيإ داسًَآلٕ و
 ُْضيتُ ئُّ زياضَ وا. بًين َُْإ خؤَإ بُضاوٍ ئًَُُ نطز بامسإ ئُوٍَ، بُآلّ بىوٕ
 يُ ض يًَُْى نؤََُيطُزا شٕ نُ زَطُضِيَتُوَ بؤ غُضزََاًَْو ئاوا ٖاتىوَ، يُ نؤُْوَ ُٖض

 باؾًإ ثاضيَعطاضٍ و ثًَسضاوَ ططيٓطٌ ظؤضٍ َُعُٓوٍ، باضٍَ يُ ض ئابىوضٍ، بىاضٍ
 منازيَو وَى وضزَ وضزَ تا. بؤز اوَ ضِؾاْسًْإ ُٖوَيٌ زيهُ تايُؾُيُنٌ يإ. يًَهطزووَ

 زيتىوَُ نىضزيـ ًَى ئًَالتٌيُْ ُٖضوَى. زاْطاوَ بُضططيهطزٕ و بؤ ضِؾاْسٕ تاضايُ ئُّ
 و زاٌَْ  خؤٍ نؤيٌ ثاف يُ و َُٖيبططٍَ ظئ يُغُض بىوى زَزا ُٖوٍَ يًَُْى غىاضاْسا ظاوا

 بُزَغتُوَ ؾىوَيًَو ظاوا زيتىوَُ نىضزغتإ ؾىيَين يُ ظؤض. خؤٍ بؤ َاَيٌ بريِؾًَينَ
 غُضٍ بُ هًَؿٌَزَي يُ زَيًعُيُنسا و زيَت بىونًَسا تايُؾٍُ غىاضاٌْ بًَُْى زَططيَت
 ئًَطإ دًٌَ ظؤض يُ يإ. زَنُٕ ناضَ يُو بُضططٍ بىوى خعٌَ غىاضاٌْ، بُآلّ بىونًَسا
 خؤٍ بُوضيايٌ ظاوا بطِؾًَٓٔ، ظاوا نآلوٍ زَزَٕ ُٖوٍَ بىوى َاَيٌ غىاضاٌْ بًًٓىَُ
 ُوٍْ غُض يًَُْى خَُيهسا ًَُٖؿُ بؤ ئُوا بطُضِيَتُوَ نآلو بُبٌَ ئُطُض. ْازاتٌَ ضِيَطُيإ

 َُٖيسَزَٕ، بىونسا بُغُض نَُيُبابًَو زيتىوَُ خؤّ ضاوٍ بُ نُ زيهُف ؾتًَهٌ. زَبٌَ
 ظيٓسوويٌ بُ ُٖض ضاضَضَِف نَُيُبابٌ ًَْىَزا يُو بًططُْوَ بُسُواوَ زَزا ُٖوٍَ بطا ظاوا

 غُضباًَْو يإ زيىاض غُض زَضًَتُ ظاوا ؾىيًَٓـ يُ ظؤض. زَبًَت ثضطِ ثضطِ بُزَغتًاُْوَ
 باؽ ضاخياُْنُ بُختًاضيطُيٌ بؤ ئُواُّْ ًَٓـ. بىونًَسا بُغُضٍ زَزا ُْٖاض يإ غًَى

بؤ  ٖاتًُٓوَ و نُوت وَزضَْطٌ نات نُّ نُّ. بىو يٌَ سُظ ظؤضيإ زَنطز، ئُواًْـ
 .     نُوت يٌَ خُوَإ ظوو و َاَيٌَ
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 ضًا و ؾاٌْ غُض بهُويَتُ ُٖتاو ٌنض ظيَطِيين بػهٌ ئُوٍَ ثًَـ ًَُٖؿُ ُٖضوَى
 ثاغتٍُ و ضِاغتُ بُ نطز زَغتِ و بىوَُوَ خؤّ يُ ناضوباضٍ. ُٖغتاّ يُخُو بُْسَْإ

 ضِووٍ وَضَِظٍ زواتط نطز، خُضيو خىيَٓسُْوَ بُ خؤّ خىيُنًَو ضُْس. يازاؾتُنامن
 بؤ نُوتني ٍَوَضِ. نطزَوَ ضِاغت خُو يُ ؾاْاظّ و زيطاض ُٖضا، و طىضَِ يُ ًَُٓا تًَهطزّ
 دُعؿُضقىويٌ بُضِيَع ظاٌْ ُٖواَيُإ. ضِؤٕ ًًَٖهُ و بُ بىو بُياًُْإ خىاضزٌْ و ضاخياُْ
 يُوَ غاٍَ 160 ٌٖ و ُٖيُ ّ#بٓضام$ طىتٌ و ٖات ثُضويعٍ بُضِيَع. ؾاًْاوا ضىوَتُ
 خعَايُتٌ تًَهَُيٌ يُغُض ؾاضَظايٌ بؤ ئُوٍَ #خاٌْ ناٌْ$ بُ تايبُتُ ئَُُف ثًَؿُ،

. ثُضويعٍ بَُٓاَيٍُ ؾُدُضٍَ نؤنطزُْوٍَ بُ نطز زَغيت زيطاض بًَٓني، وَزَغت إئُو
 ثًاوَنإ ظؤضيٍُٓ. ططتني وَخيت ًْىَضِؤ 12ٍ بُ بىو ُٖتا بىو، ئاَيؤظ ناضيَهٌ ئَُُف

 بُختًاضيٌ ثًاوَناًْإ و نطزووَ ًََطزيإ ئُو شْاٍُْ. ًَٖٓاوَ شًْإ سُوت تا شًَْو
 بًًُٓإ ئًَُُ ئُوٍَ ُٖض بؤيُ. بُختًاضٍ ْابًَتُ ئُواُْ َٓساَيٌ طىتٌ ثُضويعٍ. ُْبىوَ
 اليُنٌ بُُٖض. نطزووَ ظََاوَْسيإ يُنسٍ يُطٍَُ و...ٖتس، ثىوضظا و خاَيؤظا و ئاَؤظا

 .قُوَىقًًُيُ ئُو غُض زَضىوَوَ زَضىويُٓوَ ؾُدُضَنُزا
 يازاؾيت و غنيْىو غُضقاَيٌ ئًَُُ 30/5 زََصًََط تانى و خىاضز ًْىَضِؤَإ ْاٌْ

 يىوتٌ يىومتإ بُ. نطزَوَ باظاضَِإ غُضزاًَْهٌ ئُجماضيـ زيػإ. بىوئ ثػىوَيُنإ
 ظاًُْإ. خىيَٓسَواض و ظيطَى خؤؾٌ ضِاويَص ثًاويَهٌ قىويُ تُقًُوَ، َؤضيسا ثًاويَهٌ

 ؾُيعوآل َُال. َؤضيًُ ئًًٌَ ْاوباْطٌ بُ ٖؤظيَهٌ غُضؤى. غازقًًُ ؾُيعوآل َُال ْاوٍ
 زوو دؤضَ ئًَُُف زَيطىت. ضِؤشَ ُٖؾت نىيَػتإ و طُضًََٔ ًَْىإ َُوزاٍ يطىتزَ

زوو  زووض بًَت طُضًََُٓوَ يُ ضِؤشيَو تًُْا ئُطُض ئُو نُغٍُ ُٖيُ، ئاَىوضَإ
 بُغُض باظؾت، يُ ُٖياُْ بآلويًٍُ و ثطش ئُو غُضَضِاٍ َؤضيًُنإ وتٌ. ُٖيُ ئاَىوضٍ
 نىيَػتاٌْ و طُضًََٔ ًَْىإ َُوزاٍ غجٌ نًَىَ. بَُٓاَيُٕ 6000 ًَْعيهٍُ يُنُوَ
 زَيطىت،. ُْطُضِيَت يُوٍَ ئاَىوضيًإ نُ ٖؤناضَ، نىيَػتاُْف ُٖض ئُو. ئُواُْ

 بضىونًإ بُؾًَهٌ تًُْا. ُْبىوَ ظاضيإ و ظَوٍ وَخيتَ ًٖض َؤضيسا َىَيهٌ يُ خاُْنإ
 باغٌ ؾُظوآل َُال َْسٍَئُو. )تريَٕ ياظزَ َؤضيطٍُ. زاضُْسووَ يٌَ بطدمًإ ُٖبىوَ
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 باظؾت يُغُض َىَيهٌ ُٖضَُٖىويإ( بططئ ثًَهٌ ثًَؿىو ظاًْاضٍ يُطٍَُ زَبٌَ زَنات
 يُ بُؾًَهٔ #ضِبات ؾًَذ$ و وَْسٕ بًَٗساض يُ وا #نًاضغٌ$ تريَناٌْ، بُآلّ زَشئ

 #ؾُضطىٌْ و زيَٗٓاف$ و #َٓذعٍ$ و #وَْس ٌََُ$ يُ بُؾًَهٔ #ظويكٌ$ بابازٍ،
 نُوتؤتُ ظاضيإ و ظَوٍ ئُوٍَ بُٖؤيٌ بابازئ، #ؾُٖين$ و وَْسٕ بًَٗساض ئُواًْـ
 ثًًَإ بَُريات يإ نطِيىيأْ يإ َىَيهاُْف ئُو. باظؾيت يُ بُؾًَو بىوُْتُ باظؾت،

 #وَْس عُيسٍ$ ، #وَْس سُغُٕ$ تريَناٌْ َؤضٍ تايُؾٍُ تريٍَ ياظزَ يُ. طُيؿتىوَ
 و #وَْس عُبسَ$ #وَْس نُضيِ$ تريَناٌْ. ًًَداْنيئ سادٌ #وَْس ئىض$ و #وَْس غًَطٍ$

 #طىضزاطىٌْ$ #بىضٍ$ #وَْس عُيًذإ$ تريَناٌْ و ئًًَداْني #وَْس عُيٌ قاغِ
 و ٖؤظ ضَِوَْساٌْ تُواوٍ. ئًًَداْني سادٌ ًْىَؾًإ و ئًًَداٌْ ًْىَيإ #ظيَطِئ نَُُض$

 نًَىَ بُ َؤضٍ تايُؾٍُ وَخيتَ ًٖض. ضِازَبطٕ َؤضيسا ْاوضٍُ بُ بُختًاضيٌ تايُؾٍُ
 تُبُ$ #زيَٗٓاف$ #تًىَضز$ #ضانُ$ ْاوضٍُ َؤضيُنإ ُٖواضٍ ٖاويُٓ. ْاضِؤٕ ظَضززا

 تا #َٓاض ضاٍَ( $بُٖاض ؾريٕ) ، #ؾًُباض$ يُ ظؤضتط طُضًًََٓإ يُ#َؤضؾا$ و #ضِؤى
. بآلوٕ ثطشو غًًَُإ َعطُوتٌ زَطاتُ تا #زووآلب غُضتُْط$ #ظضِضِاؽ قُآلٍ$

 و ئًًَداٌْ سادٌ يُنًإ. ٖؤظٕ غُضؤى يإ نُآلْتُض غٌَ خاوٌَْ َؤضيهإ ئًَػتُف
 غُضؤناُْ ئُو زَيطىت ؾُيعوآل َُال. ُٖيُ نىيَدايإ 820 ًَْعيهٍُ و زووئًًَداٌْ

 سادٌ ببُٓ بىوٕ ئًًَداٌْ ئُواٍُْ واتُ. بطؤضُِْوَ ئًًَسا يًَُْى خؤيإ دًٌَ تىاٌْ زَيإ
 بُ غُباضَت وَخيتَ. ئًًَداٌْ بُ بيبَ ئًًَداٌْ سادٌ نًَهٌغُضؤ يُبُضاْبُضزا و ئًَداٌْ

 زوضنٌ و باب بابازٍ غُضَتا: طىتٌ نطز، َُالؾُيعوآل يُ ثطغًاضّ خاُْنإ بُٓضُنٌ
 طٍُ زوضنٌ  بُضا يُ. بىوٕ تًَهٍَُ يُْط ضىاض و وَْس بًَٗساض. بىوٕ بُيُنُوَ باب

 ًَْىزا يُ ْاخؤؾًإ ًَْىإ غتُيُزَ ئُو يُبُضئُوٍَ بىوٕ بُختًاضٍ خاٌْ( ئاغتُضنٌ)
 وَْسَناتٔ بًَٗساض زواتط. بُخإ بىوٕ  و غُْسَوَ زوضنٌ يُ خاًْإ ضىاضيُْطإ بىو،
 ئُوٍَ ُٖض ًَٓـ. خإ بُ بىوُْوَ زوضنًإ زغإ ئُواًْؿسا زواٍ بُ. خإ بُ بىوٕ
: ثطغًِ. زَنُويَت زَغت باؾرتَإ ضٌ زواتط بعاْني تانى. ْىوغًُُوَ طىتىوياُْ ئُوإ
 ُٖضزوو بُغُض زَغُآلتٌ َايًو ئاخؤّ ضؤُْ؟ نًًََطُ و يُوَضِطُ ظاضٍ و ظَوٍ يًَطَ

 َىَيهٍُ ئُو ئًَُُ َٓساَيٌ زَبُٓ نُ غازقٌ ضِؤَيُناٌْ ويَُٓ بؤ: طىتٌ ُٖيُ؟ بُؾسا
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 سادٌ) بُختًاضيٌ خاٌْ قىويٌ ئًُاّ َؤضٍ و قُباَيُ واتُ ُٖيُ بٓذاقٌ ثًًَاُْ
 . ؾطؤؾتىوَ غازم بُ َىَيهٌ ُفئُو خاْ(. ئًًَداٌْ

 بؤغُض بُؾطإ تريَطٌ زَطاتُ تا بُتريَط تريَط غاضُُنإ، ضِيَصاوٍ يُنُّ، بُؾٌ$
 بُضظايٌ زَطاتُ تا تريَط بُ تريَط تًصَ، ضِيَطٍُ بؤ البسا يُويؿُوَ( ظضإ خًَىَتٌ)

 ًََؿاُْ ٌضاَي بُضظايٌ غُض بًَتُ بُتريَط تريَط ضِؤشُٖآلت، طُثٌ بُضزَ و ناٍَ ثَُىَ
 بؤيُوَضٍِ. يُى بُؾٌ يُ نإ غاضُُ زووؾؤضاٌْ بؤ بًَتُوَ بُتريَط تريَط ظَضزَ،
 .َىختاضَ خؤٍ َاَيًو بًؿطؤؾًَت، زَتىاٌَْ متُٕ، 30 بُ زاَآْا ئاشَآلٕ

  1279 غاَيٌ ئًًَداٌْ سادٌ -بُختًاضٍ  خإ قىويٌ ئًُاّ َؤضٍ
  

 60 ًَْىإ يُ زَوَيُت يُ يُوَضِ ساٌْضِيَطُثًَ وَضططتين بؤ ئًَػتُ ُٖض ظَويًُ ئُو
 غازقًسا َٓساَيٌ يًَُْىإ زيهُف بٓذاقٌ طىتٌ َُال ؾُيعوآل. نطاوَ بُف بَُٓاَيُزا

 ٖاتىوَ ؾًَىَيُ بُّ ضِووثُضَِف ئُّ. ُٖيُ بُؾًإ يُوَزا ئىضوَْسَناًْـ. ُٖيُ
 .ْىوغطاوَ نًًََطُ ظاضٍ و ظَوٍ بؤ نُزَخيىيَُٓٓوَ

 تريَط َٓاضَ، ؾاٌْ تريَطُ بؤ و بهُوٍَ غُض َٓاضَوَ ٍضِيَطُ يُ يُنُّ بُؾٌ
 ْطني ثطزٍ بؤ بًَتُوَ زَبٌَ تريَط بُ تريَط زآل، بُْاوٍ َٓاضَ قُآلٍ تازَطاتُ بُتريَط

 حمَُُز، ياوَض ؾاٌْ تريَطُ غُض بطاتُوَ بطدمُى، خإ ثُضٍَِ بؤ بًَتُوَ بُٖاض، ؾريئ
 زاْط، سُوت يُ خىاضٍَ، ضِيَطٍُ غُض تُوَبضًَ غُضٖىٌْ، ضِيَطٍُ بًَتُ بُتريَط تريَط
 و متُٕ 45 بُقًُُتٌ ئاؾإ، ْاضياب، خطاثُ، ئابازَ، يُوَضِ، نًَى ضًا، يُ زاْط، ؾُف

 .طُمن َُٕ 20
 نُ زيهُف َؤضٍ 12( طُوضَ خاٌْ عُيًُطاز) يًٓط ضىاض عُميطازخاٌْ َؤضٍ

 1011 غاَيٌ بُضِيَهُوتٌ ئًٌَ خاُْناٌْ بُ بىوٕ تايبُت
 

( ضَِظا ئًُاّ غازاتٌ) ثريؾا، غازاتٌ يُ ضىاضيُْط طُيٌ#ظائٌ ًَِ$ ُؾُفب ئُّ
 ًَِ يُ بُ ظؤض َىَيهُيإ ئُو خإ دُعؿُضقىويٌ خىيَين يُ بطٍ خاُْناًْـ و نطِيىياُْ

 ْاوضٍُ يُ ظَويًُف ئُّ. ؾطؤؾتىوَ َؤضيًُناًْإ بُ زواتط و غُْسووَ ظائًًُنإ



 163 

 بؤ زاَآْا َابىو ئُوٍَ َُالؾُيعوآل يُطٍَُ وخػتبى غُض وَ ثؿت ظؤض نامتإ. باظؾتُ
 .خُوتني َُستُيبىوٕ بُ بٌَ و َاَيٌَ ٖاتًُٓوَ و نطز َاَيئاوايًُإ. بُياٌْ
 

 جؤزةردان ي05 سَيشةمة
َُال . قاوَخاُْ ضىويُٓوَ خؤَإ، بُ تايبُت ناضوباضٍ تُواوبىوٌْ يُ ثاف بُياٌْ

 غُضَتا. خؤَإ بُضْاٍَُ و خُت غُض ٖاتًُٓوَ زيػإ. ئًَُُ بىو ضاوَضِيٌَ ؾُيعوآل
 ئاَىوضٍ زا#نًَى ًَْىإ$ يُ َؤضيًُنإ ظاًِْ. ئاضاوَ ئاَىوض ٖاتُ و يُغُض ْري باؽ

 زََئًَ، ثًٌَ بابازٍ و، يُ#زاضثاظٌْ$ َؤضيًُنإ طُضًََين ئاَىوضٍ. ُٖيُ يُنسَغهًإ
 بُ و #يُثُى$ زََئًَ، دىوتٌ طاغين بُ َؤضيًُنإ. باظوويٌ يإ #بائٌ$ ئاَىوضٍ
يَُُضِ  .#يُطىٕ$ زََئًَ، طادىوتًـ ًٌَ ضَُيٍَُُ بُ. بؤؾُ زََئًَ، ْىوؾتاوَ طاغين

 تُواوٍ زَتىأْ بًاُْوٍَ خعَإ تُواوٍ ئُطُض وتٌ، َُالؾُيعوآل ظَويًُوَ، َايًهٌ
 بًَت و ئُطُض، بُآلّ زيهُ نُغًَهٌ بُ بًؿطؤؾٔ ُٖياُْ بٓذاقٍُ ئُو بُثًٌَ يُوَضِطُنُ

 يُ. بُف خاوَٕ بُ نُغُناٌْ بًسا زَبٌَ بهات ناضَ ئُّ بًُٗوٍَ ُؽن يُى
 يُوَضِطٍُ بهُُْ خؤيإ ًََطُيٌ زَتىأْ ضؤُْ غىَآلخمىاغيت ثطغٌ، َُالؾُيعوآلّ

 و ضِإ ئُوإ بُ ثؿتًىاٌْ نُآلْتُضاُْوَ و خإ زَغُآلتٌ زَوضٍَ يُ ئُوإ: وتٌ ئًَىَوَ؟
 52 وؾرتيَو بؤ نطزووٕ، َؤض يُطٍَُ طِياضْاَُيإب و نطزووَ بُخًَى يًَطَ خؤيإ وؾرتٍ
 زَوَيُت يُوَضِطُنإ يُو ناتُوَ. وَضطرياوَ يُوَضِ نطيٌَ قطِإ 25 َُضِ غُضيَو بؤ قطِإ،

 خاُْناًْإ يُ ثًَؿرت قُباَيُيٍُ ئُو بُثًٌَ غىَآلّ خىاغتًطٍُ نطزووٕ، ثاوٌَْ
 زَوَيُت يُ يُوَضِطُيإ ساٌْضيَطُثًَ باف ثًَؿًُٓيُنٌ بُ بىوَ وَضططتىوَ، بؤيإ

 و َُٖيىَؾاوَتُوَ ُْبىوَ ئاشََيًإ ئُواٍُْ بٓذاقٌ ثاوَْهطاُْنُزا ناتٌ يُ. وَضططتىوَ
 سُيىاٌْ ثًَؿرتيـ و ئاشََيساضبىوٕ نُغاٍُْ بُو زضاوَ ضِيَطُثًَساُْف ئُّ. بُ ًَٖض بىوَ

و  بؤ بعٕ يُوَضِ ُفئًَػت. ئُواُْوَيُ بُ زَغت ئًَػتُف و نطزووَ بُخًَى تًَسا خؤيإ
 ئُْساظٍَ بُو واتُ ُٖض. زازَْا ئاشََيًإ بؤ ثًَؿرت نُ زَنطيَت بُف ضِازَيُ بُو ُٖض َُضِ

 يُغُض) بًَت سُيىإ غُض 150 بُؾٌ داضَِنٍُ نُغًَو ئُطُض. ُٖبىو بٓذاقُناْسا يُ
 ئُطُض. زَزٌََْ ثًَؿىوٍ ن150ٍُ ُٖض( يُوَضِطُ ساواُْوٍَ بؤ ئًَػتُ ثًَىاٍُْ

 ْاضاضٕ ئَُطِؤ ئاشََيساضإ. يُوَضِطُوَ ُْيهاتُ و بًؿطؤؾٌَ زَبٌَ ُٖبٌَ ضتطيؿٌظؤ
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 غُباضَت بىو ْىوغني خُضيهٌ زيطاض. وَضططٕ بُ قُضظ يُوَضِطُ خؤيإ ضِاٌْ بؤساواُْوٍَ
 ضؤًًُْتٌ باغٌ ثُضويعٍ. يُ قػُنطزٕ ْا ًَُإ ثُضويعٍ يُطٍَُ ًَٓـ و خعَايُتٌ بُ

 بُ تايبُتُ ْىوغًتُوَ، وَخيتَ يُنُّ بٓذاقٌ: طىتٌ و نطز ٍَُالؾًعوآل و َٔ باغُنٍُ
. بىوَ نَُرتيإ يُوَضِطٍُ َؤضيطٍُ يُبُضئُوٍَ. دًاواظَ ؾتًَهٌ ئُوَ َؤضيًُنإ،

 ئُو. ُْبىوَ ئاشََيًإ يُوَضٍِ بُؾُ نًَآلوَ و بطدمًإ غازقٌ، َٓساَيٌ ضىْهُ
 قىويٌ سادٌ بُ ْاوٍ بىوَ ًَونُغ بُؾٌ زََئًَ، وَى نُوتىوَتُوَ، تام بُضَدىوتُف

 بُؾٌ يُ بىوَ َُٖؤَيُ خُغطَو سادٌ بُؾٌ زََئًَ، قُويًَهًـ بُ. ئًرباًِٖ حمَُُز
. ؾطؤؾتىوياُْ يإ بُخؿًىَ َٓساَيُ بُو ظَويًُيإ ئُو بُؾُ خاُْناًْـ ضىاضيُْط،

 ضٌ واٍ ؾُدُضَيُ يُو بىو وا زياض زيطاض. ْىوغًُُوَ نطز باغٌ ُٖض ئُوٍَ ًَٓـ
با  طىمتإ و طؤضٍِ باغُنَُإ. ثٌَ بًَُٓ نؤتايٌ طىتٌ، ئاَاشَ بُ و ُْنُوت غتزَ

 .َُٖيُيُ تُواوٍ طىتٌ و زضِاْس ناغُظَناٌْ زيطاض. نطز خىاساؾًعميإ. ؾاًْاوا بضًُٓ
 غُضزاًَْهٌ ؾاًْاوا، غُضووٍ ،#الٖاؾُى$ بؤ بضني بطِياضَإ زا غُضَدماّ

 يُوَضِطُ ضِيَطُثًَساٌْ وَضططتين ؾًَىٍَ ئًَػتُ ٌ،ثطغ ثُضويعيِ يُ. بهُئ دُعؿُضقىويٌ
 بؤ يُى، ثًُ يُوَضِطٍُ زَنُٕ، ثًُبُْسيٌ و زئَ ناضْاغإ طىتٌ، بؤ ئاشََيساضإ؟ ضؤُْ
 بؤ و، َُضِ يُى بؤ ًَٖهتاضيَو زوو، ثًُ يُوَضِطٍُ َُضِ، غُض 2 ًَٖهتاضيَو ُٖض

 ؾاْاظ وابىو قُوٍ. ُٖيُ يُوَضٍِ َايف َُضِ يُى ًَٖهتاض ُٖض زوو غًَـ، ثًُ يُوَضِطٍُ
 و دُعؿُضقىويٌ بؤ الٍ بضًَٔ ئًَُُف. بًَت ئىغتىاض غُضناض خًَعاٌْ ًَىاٌْ بضًَت

 ْاوضُزاضٍ َاؾًيَن و ُْنُوت زَغت تطؤَبًًًََو ظؤضَإ زا ُٖوَيًَهٌ. بطُضِيًَُٓوَ
. ؾاًْاوا نُيٌ طُياْسَ ئًَُُؾٌ ًْانإ، بؤ زَضىو ثاغطُ غُضؤى ئاخطٍ. ُْبىو بُْعيين

َُضِ . بىو ضَِمشاٍَ و ضازض و ضًذ َُٖىوٍ نُوتني، وَغُض ثًًَإ بُ زََصًََطيَو ًَْعيهٍُ
 َاَيٌ طُيؿتًُٓ وضزَ وضزَ. زَبىوٕ ثاضاو طؤالوإ يُ و زَيُوَضِإ يُ بصويَينَ َاآلت و

 ضىويُٓ و نطز غُالممإ. َُضِبطِيُٓوَ بىوٕ َُٖىو غُضقاَيٌ دُعؿُضقىويٌ، خإ
 و نطز ئُسىاَيجطغًُإ ؾُونُت بٌ بٌ و ئًَطإ بٌ بٌ يُطٍَُ. زاًْؿتني ُنُضَِمشاَي

 ضِؤشاٌْ باغٌ. قػُنطزٕ بُ نطز زَغتُإ و نطز خإ ضِؤغتُّ يُطٍَُ تُوقَُإ
 و ؾًؿُوَ بُ نطزبىو ؾطِودًَهًإ. ثطغٌ زؤغتامنإ يُ و طؤضٍَِ ًَٖٓايُوَ ضِابطزووَإ

 تُواو و ُْغىوتٌَ بؤ ئُوٍَ. زَنطز ثًَسا زؤيإ خًَطا خًَطا زَياْربشاْس، يُغُض ئاوضَنُ



 165 

 ْاٌْ ئُوإ. بُختًاضيسا يًَُْى طُيٌ َاَطبطشاْسُْ ؾًَىاظيَهٌ ئَُُف. بجًؿًَت
زؤ  دطُضَ و و ضايٌ. تُواو نطز خؤَإ خىاضزٌْ زيطاضيـ و َٔ خىاضزبىو، ًْىَضِؤيإ

 تاضيؿاتٌ و قػُنطزٕ بُ نطز زَغيت ضازضَنُزا يُ ثريًَََطزيَو ئاَازَ بىو، و ساظض
 يُ زَخىيَٓسَوَ، خؤيإ ْاوضٍُ ؾاعريٍ ؾاٌْ، يُ ؾًعطيَهٌ ظوو ظوو. بُختًاضيًُنإ

 يُ زابىو، تًَو ًَىاًْإ ضَِمشاَيٌ. َُضِبطِيُٓوَ غُيطٍ ضىويُٓ و زَضٍَ ٖاتًُٓ ضازضَنُ
 زَضىٕ نُؽ غٌَ. بىوٕ َُضِبطِيُٓوَ خُضيهٌ بُزَغت بطيٓط 12 نُغُ 12 ئُو دًٌَ

 بُض يُ بُزَغتًـ بطيٓط و زَبُغت ثُيًإ ضىاض و زَططت َُضِيإ يًَُْى ضِاُْنُزا
 و زَياْربِيُٓوَ دىإ ؾًَىاظيَهٌ بُ. خىضيًُنٍُ بطِيُٓوٍَ بُ زَنطز زَغيت ظطُوَ
بًَُْى  زَنطزَوَ خؤٍ بُ ضِانطزٕ زَنطزَوَ، ئُويـ بُغتُظَاًْإ ئاشََيٌ ثًٌَ و زَغت

. الٍ زَبطز زَغتإ يُبُض َُٖيسَثًَضا و خىضيًُناٌْ ضزَواّبُ نُغًَهًـ. ضِاُْنُزا
 نُغًَو بطيٓساض بىوايُ، بطيط زٌََ بُ َُضِيَو ئُطُض. بىو زياض َُضِيَهًـ ُٖض خىضٍ

 بُزَغتإ بطيٓط بؤ سُغاُْوٍَ تط يُنٌ. زَنطز زَضَاٌْ ًََطنطؤنطيَِ بُ بُخًَطايٌ
 تًُْا. بُضات و خُآلت بُبٌَ بىو، َُضِبطِيُٓوَ ُٖضَوَظٍ ئَُُف. زَزاٌَْ دطُضٍَ
 يُ زَغيت دُعؿُضقىويٌ خإ. زَخىاضز ْاًْإ َاَيُ يُو ُٖض ئُو ضِؤشَ بىو ئُوَْسَ
 يُ بُضطٔ و خىضٍ نطِياضٍ. زَنطز َُضِبطِيُٓوَنٍُ ضاوَزيَطٍ زاْابىو، ثاؾهؤٍ

 هُنتىنىَي نطِياضيَو. َابىوٕ ثُنًإ نُوتبىو يُوٍَ ئُواًْـ ٖاتبىوٕ، ئُغؿُٖاُْوَ
 ُٖشاضإ ئُواٍُْ ظؤضتط. بىو ئُو بُتَُاسًٌ ًْؿاٍُْ ئَُُف نؤ زَنطزَوَ، ضِشاوَنٍُ

 وَخيتَ. ئُو ناضَ زَنُٕ زضويَُٓوإ زواٍ طىَيضًُٓٓوٍَ ُٖض وَى يًَُْى ئًًَسا
 يُ خىضٍ 114. زَْا زايإ دىوت دىوت شَاضزٕ، يُ ًًَإ ْا بىو، تُواو َُضِبطِيُٓوَ

 بؤّ يًَُْى قػُناْسا. يُوٍَ خىضٍ 25 يًَطَ، خىضٍ 64 زيهُ، بُضيَهٌ يُ 239 بُضيَو،
 239 ؾُونُتُ، بٌ بٌ بُؾٌ خىضٍ 64 ئًَطاُْ، بٌ بٌ بُؾٌ خىضٍ 114 زَضنُوت

 تاو تًين. ؾىإ نانٌ بؤ زًًََََٓتُوَ خىضيًُنُف 25 و دُعؿُضقىويًًُ بُؾٌ خىضٍ
 قصٍ باضَف و داض ٍُؾٓ. ُْبىو يُ غُضزا نآلوّ ًَٓـ و زَنطز قاٍَ َطؤظٌ ًََؿهٌ

 زضؤ ض و ضِاغت نآلو، ض بُ بٌَ و غُضضِووت بىوّ تًُْا َٔ ًَْىَزا يُو زَئاَيؤظاْسّ،
 ُٖض. زاططت خىضٍ و ططتُوَ ضَِؾهٍُ نطِياض ناضزا نؤتايٌ يُ. زَنطز ؾُضَِ نَُُنًَو
 ثًَٓر زََصًََط ئُوٍَ بُ ٖؤٍ زيطاض و َٔ. باض بهات يُ ًَٖػرتيإ َابىو ئُوَْسٍَ
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 يُطٍَُ نامتإ ُٖبىو، ضاوثًَهُوتُٓإ ئىغتىاض غُضناض يُطٍَُ غُض ضِيَطُنُيُ
 ُٖؾت سُوت و ئُوإ بؤ َاَيٌ بًًَُٓوَ يُ ضًططز بؤ بُياٌْ، نُ زاْا دُعؿُضقىويٌ

 وَضٍَِ و نطز َاَيئاوايًُإ. ئاؾٓا بًَت ئًاَلتٌ يُطٍَُ ظؤضتط ؾاْاظ تانى مبًًَُٓٓوَ، ضِؤشيَو
 7 زََصًََط بُ تا بىو. ضِيَطُنُ غُض طُيؿتًُٓ ظوو بىو َوخىاضٍغُض ضِيَطُ. نُوتني

 زَغتُإ زيطاض يُطٍَُ بىو، خؤف زَضوزَؾتًَهٌ. بىوئ ئىغتىاض غُضناض ضاوَضِواٌْ
 ٖعضٍ يُ نُ ضؤٕ نطز، طىوطًًََُٓإ غُيطٍ ظؤضيـ. ؾطِنٌَ بُضزَ و بُ ياضيهطزٕ نطز

 يُطَُيٌ بُضزَممإ، طُيؿتُ غُضناض باف، ثُنهُوتًَٓهٌ زواٍ. ثاؾُنُوتهطزْسا بىوٕ
 و َُمحىوزاوا زووئاواٌْ يُ و بُ ياضَإ بىو بُخت. ضًططز طُيؿتًُٓ و بىوئ غىاض

. خىاضز خىاضزمنإ بطزٍ ظط ُٖتا و قاوَخاُْ طُياْسَ خؤَإ ُْطريا، تطؤَبًًَُنُ ؾاًْاوا
. بىوئ ئاؾٓا زٍبابا تايُؾٍُ ٖؤظاٌْ غُضؤى يُ يُنٌَ خإ، ؾطووتُٕ يُطٍَُ ُٖضيُوٍَ

 تىوؾٌ يًَُْى ضِيَسا ضِؤيؿنت، بؤ بهُئ ئاَازَ خؤَإ بؤ ئُوٍَ بؤ َاَيٌَ ٖاتًُٓوَ زواتط
 زَّ و ززاًَْهٌ و يًَىَ يُغُض طىَيبعٍَ ًَُٖؿُ ٖاتني، دُعؿُضقىويٌ بُضخُواُْنٍُ

 و ُٖيُ َُضِ غُضٍ 50 زَيطىت،. يُبُضزآلُْ و وؾًاض ظؤضيـ و ُٖيُ خاوييَن و دىإ
 بُٖاضٍ 12 ئًَػتُ نطِيُٓ، َُضِ خُضيهٌ ُٖض ْانات، خُضدٌ زَنُويَت زَغيت وٍَئُ

 َاٍَ؛ بٌَ و ضِووت بىو، زَغاآلٕ نُوت ثًٌَ ضاوَإ نُ ثًَؿرت زوو غاٍَ. تَُُُْ
 .ئاظايُ ظؤض يُ بُضز ٖاويؿتٓسا زََاْعاٌْ

 
 جؤزةردان ي06 ضوارشةمة

 زََصًََطيَو زَضٍَ، ٖامتُ خُو دُيفثًَ يُ ُْزابىو ال ؾُوٍ ضِووبُْسٍ بُيإ ًَٖؿتا
. خؤنؤنطزُْوَ بُ نطز زَغتُإ و بُدًًََٗؿت ؾُويإ شواْطٍُ ؾاْاظ و زيطاض َٔ زواٍ
زيَت بُ  خًَطا دُعؿُضقىويٌ واَاْسَظاٌْ بُ نؤَيُسا زا، ُٖض ئُوَ بىو َٔ َاَيٌ

 ٖاتًُٓوَ و نطٍِ قُوََإ و دطُضَ ضىوئ ُٖغتائ ضِانؿايُٓوَ و، تؤظيَو ؾىيَُٓاْسا،
 قُضظزاض بىوئ قاوَضٌ بُ ضٌ َُٖيًَٓا، ضاخياُْنُ يُ غُضيَهُإ ضىوئ زيػإ بؤ َاَيٌَ،
 يُوٍَ ُٖض ؾُيعوآل ئاغا. بىو متُٕ 115 ضِؤشََإ ضُْس ئُو ثاضٍَ. َؿتًًُوَ نطزَاُْ

نُ  خؿاْس بٓذاقُزا بُو ضاويَهُإ ثُضويعٍ، بُضِيَع بؤ َاَيٌ ضىوئ يُنُوَ بُ. بىو
 و دُٖاْطريخإ بُٓضُنٍُ يُ ثُضويعٍ بُضِيَع. تًَسا بىو ؾؤضابٌ ظَويًُنٌ ثاضضُ باغٌ
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 ُٖقساض ئَُطِؤ يُ ضِاغتًسا بابازٍ، تايُؾٍُ ،#َٓساٍَ$ تريٍَ يُ واتُ ؾُضاَُضظخاُْ،
 ظؤض ئًَطَ تا. َىَيهاُْزا بُغُض ئُو زَزا ًْؿإ ئُو زَغُآلتٌ بٓذاقُف ئُّ و، ئُوَ
 غُض تانى بسؤظيُٓوَ، بٓذاقاُْ ئُو و بهُئ بُ زووازاضىوٕ تطظؤض زَبٌَ و ضِووُْ ؾت

 ضُْس تا ئًَػتُف. عُؾريَتسا يُ َىَيهايُتٌ زَغُآلتٌ ًْعاٌَ يُ زَضبًَٓني
، بُآلّ زَزات ًْؿإ ئًٌَ زَغُآلتٌ تُواوٍ خاوَْساضَتًٌ نُ نطزووَ زياضٍ منىوُْيُنُإ

 .بًَٓٔ ؾاضغًًُنٍُ و عاضَبٌ ًْىَ زَغتٓىوغُ زَبٌَ و ًًُْ تُواو ئَُُف
زوو  و زوو ثًاو. ٖات دُعؿُضقىويٌ خإ بىو، اليٌ زا ًْىَضِؤ يُ زََصًََط ًْى

 يُ ناضَباٍ َاتؤضٍِ. بباتُوَ بُْعئ و ُْوت بىو بُتَُا. ًَٖٓابىو خؤٍ يُطٍَُ ًَٖػرتٍ
 غىاضٍ بُ خؤَإ و نطز باض ًَٖػرت يُ باضَإ 3 زََصًََط. نطِيبىو ؾُضَْػًًُنإ

يُ  ًَٖٓائ، بؤ ًَٖػرتيإ ضِووباضَنُوَ يُوبُضٍ ضِؤيؿتني، ؾاًْاوا ئُوغُضٍ تا ثًهاب
 ؾاْاظ ثريٍ بُضَو شْإ. ؾاًْاوا ضهؤيٍُ طىْسَ طُيؿتًُٓ و ئُوبُض ضىويُٓ خؤضِ ئاوٍ

 ؾًَتُ نابطا ئُّ يُطٍَُ نًًَُ شُْ ئُو بؤ ئُوٍَ بعأْ وتٌ، زيطاض ُٖض وَى ٖاتٔ،
 ئاخىضِ سُغاضَنٍُ زَوضاْسَوضٍ دُعؿُضقىويٌ َاَيٌ ُٓطُيؿتً نطزووَ! ظََاوَْسٍ

 و ْىئَ. ْؤنُضإ بؤ زوواًْـ زاْاوَ، خؤيإ بؤ شووضيإ زوو ًَٖػرت، و بؤ ئُغح بىو،
 َُبُغيت ُٖيُ، اليٌ يُ زيهُمشإ َاَيًَهٌ: زَيطىت. بىو خؤيإ شووضٍ يُ ظَُٗضِ

 بؤ ًَٖٓائ، ضايًإ خًَطا بىو،ضِاخػت ؾُضِؾًَهًإ سُغاضٍَ يُغُض غُنؤٍ. بىو طُضًََٔ
. بُضزَضطُ طُيؿتُ باضَوَ و ًَٖػرت بُ دُالٍ و، خىاضزَوَ ضايًُإ ضُْس بُ زووا يُى

 و َٔ. بىو غىاض ًَٖػرتيَو يُغُض باضٍ ضىو زيطاض ًَٖػرت بىو، غىاضٍ ؾاْاظ
 بٌ بٌ. نُوتني يُ ثٌَ بطٍِ ُٖوضاظَإ ُٖتا. نُوتني وَثًَؿًإ ثًًَإ بُ دُعؿُضقىويٌ

 خؤّ ئُوَْسَ ُٖض. َُٖيسابىوئ بؤ ضَِمشاَيًإ. نطزئ ئُسىاَيجطغًًإ و ثريَإ ٖاتٔ بُضَو
 ثاضضُ يُى بطِيبىو، غُض ناوضِيَهًإ. ضِانؿاّ تُخت َاْسوو و ؾُنُت ضازضَنُزا بُ نطز

 باغٌ. خىاضز ناوضَِإ زَيٌ و دُضط داضٍَ. زَٖات بُناض َُؾهؤَيُ بؤ. نطز نُوَيًإ
 بُؾٌ تا بُختًاضيٌ ضِؤشُٖآلتٌ بُؾٌ يُ طىتٌ، دُعؿُضقىويٌ طؤضٍَِ، اتُٖ بٓذام

 خؤٍ بُؾٌ و ُٖض نُغُ. بًَت بٓذام بُ بٌَ ًًُْ بػتًَو بُؾُ ئُّ طُضًََين ضِؤشئاواٍ
 زَضًَتُوَ تا. ثًَسَنات زَغت طىْسَناُْوَ يُ بٓذاقُنإ. ُٖيُ يُوَضِطٍُ و نًًََطُ

. بطاناٌْ و َٓساٍَ بؤ زياضَ نُوؾٌُْ و غٓىوض َُٖىوٍ ُٖض ضًانإ، ضِيَصاوٍ غُض
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 زووثاتُ ثُضويعٍ عُيٌ غىَيتإ قػاٍُْ ئُو ُٖض ئُويـ يُوَضِطُنإ، بُ غُباضَت
 ئَُُ زََئًَ و ْازَٕ ظياتط يُوَ وَضبططئ يُوَضِطُ ضِيَطُثًَساٌْ زَضني وَخيتَ. نطزَوَ

 باغٌ. ثٌَ زَنُٕ ُضََإبًَُٓوب ُْتُوٍَ و بتُوٍَ و ئَُُضيهايُ ثالٌْ و زَغتىوض
 ئًًٌَ غُضزاٌْ ؾًًًَُو غاظنطزٌْ بؤ ضِا BBC نؤَجاًْاٍ يُاليُٕ نطا، ئًٓطًًعَنإ
 ضَِواُْ ئُواٍُْ بُختًاضيٌ خاٌْ ئاغا طىتٌ، دُعؿُضقىويٌ. نطزبىو بُختًاضيًإ

 غٓسووم 30 ثٌَ بىو، ًَٖػرتَإ 23: زَيطىت. نطزٕ ٖاوناضيِ ْاضاض ًَٓـ نطزبىو،
 بىو، يُطٍَُ ئًَطاًًْإ شًَْهٌ. بىوٕ بُ بُضْاَُ ظؤض. َُظٕ ناًََطٍَ زَظطُ غٌَ ؾًًِ،

 و ؾُضّ بٌَ ظؤضيـ بىو، تُيُططاف زَيًٌ ُٖواَيًَٓطٍ شُْ ئُو. بىو ئًٓطًًعٍ ًََطزَنٍُ
 خؤٍ خامن ضِازَنؿا، قىوت و ضِووت ُْزَنطز، نُؽ يُ ؾهؤٍ ظؤض و نُّ. سُياتهاو بىو

. بًبًٓٔ ُْزَنطز سُظيإ ٖاتبىوٕ، وَظاَيُ ئًًَُ ئُو ثًاوٍ و شٕ. َُٖيسَخػت يُ بُضتاو
 زَطاتُ تا  غًًَُاُْوَ َُغذس يُ نطز، ضؤٕ باغٌ. ثٌَ ُْزَنطا يُطَُيٌ ًٖضِ ًَٓـ
 يُ ؾُويـ غٌَ. َُٖيططتىوَ ُٖواضضًإ و نؤضباض و نؤض و ئًَالتٌ يُ ؾًًًُإ ضطٍِ،
 و قَُيؼ تُواو و، نطز ٓطًًعَناٌْئً ؾُضًٌَ بٌَ باغٌ ظؤضٍ. َاوُْتُوَ ظَضز نًَىَ

تا  ئُو ؾُوَ. نُ غُوئ بُ خاُْخىٍَ زا ئاَاشَّ و زَٖات خُوّ ظؤض. نطزبىو تىوضَِيإ
 .غُوئ ُْيًَٗؿت غُطٍُ سُثٍُ بُياٌْ
 

 جؤزةردان ي07 ثَينجشةمة
 ضَِمشاَيِ بُضؤنٌ بىويُٓوَ، ضِاغت ناوضَِطٍُ ناضٍَِ غُطىَضِ و زَْطٌ بُ بُضَبُيإ

 ضاوَضٍَِ َاوَيُى. ؾىؾت زََىضاوّ و زَغت ًَٖٓا و ئاوٍ دُالٍ. زَضٍَ ٖامتُ و اْستطاظ
 زَضٍَ ٖاتًُٓ. ضِؤُْنُضَ بىو و َاغت بُياٌْ ْاٌْ. ُٖغتإ يُ خُو ٖاوضِيًَإ ُٖتا بىوّ

 ُٖواضَ يُو ضَِمشاٍَ 11 دُعؿُضقىويٌ،  ضازضٍ يُ دطُ ضِاَائ، زَوضوبُض يُ و
 يىوضَِنٍُ شُْ ْػا، ٍَُ. تُيًؼ بىوُْتُ مشاَيُنإضَِ ظؤضيٍُٓ. َُٖيسضابىو

 نىتُ ئُو يُضو،. خامن ؾاْاظ بُض بهاتُ بُختًاضٍ دًهٌ تانى ٖات دُعؿُضقىويٌ
بُ  زَيسَٕ ئُو تؤضَِيُ ،#ْا ٌَ$ نطزووَ، باغِ ثًَؿرت بُ غُضياْسا، زَيسَٕ شْإ ثاضضٍُ
 ثطضٌ ْػا، ٍَُ. ُيُشْاْ ضًٓساضٍ تُْىوضٍَ ،#ؾىالض$ و نطاغُ ،#دىَُ$ غُضزا،
 يُضهٍُ. ططتُوَ بؤ يُ ثؿتُغُضيًُوَ دىاٌْ ثُيهٍُ زوو بُؾُوَ، بُ زوو نطز ؾاْاظٍ
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 بٔ يُ و يىوٍ زا بؤ ئُططجيٍُ داضيَو ضُْس ططٍَ زا، بؤٍ يُشيَط ضٍُُْ و زا بُ غُضيسا
 غُضووٍ يُ و ًَٖٓا يؤيُنٌ ٖات، #ْا ٌَ$ بُغتين ْؤضٍَ زواتط. ؾاضزيًُوَ يُضهُزا

 يُ ثًَؿُغُضيًُوَ زيهٍُ ئُو بُؾٍُ. نطز طريٍ زَضظيًُيُى بُ ضِاغيت ضهٍُطىيَ
 يُ ثؿتُوَ زوو يؤيُنٍُ ُٖض. زابُغت زَضظيًُ بُ ئُويؿٌ ضُثٌ يُغُض طىيٌَ و بطزَوَ

 يُضهُوَ بٔ يُ ضِاظا بىوَوَ ئَُيُاؽ ؾًَىَ َتىَىوضووٍ بُ ئُو بُؾٍُ. نطزَوَ ؾؤضِ
. خىاضٍَ ٖاتبىوُْ الداْطًسا بُ ثًَىَ بىو تا قطِاٌْ وثىوَيُنُ  بُف زوو زَْىاْس، خؤٍ
 تايبُتٌ ؾُزَيُ غُض و ئُو. طؤْاٍ غُض خػتُ بؤ ئُططجيُناٌْ ْابُغنت، ٌَ زواٍ
 و زابىوٕ زَوضيإ نُؽ و خعّ شْاٌْ. زياضٕ بٔ دًًَُى ُٖض يُ و بُختًاضيًُ شْاٌْ

 دُعؿُضقىويٌ. سَنُْنيثًَ و زَنطز غُيطيإ خإ عُيٌ و خإ ضِؤغتُّ و دُعؿُضقىويٌ
. بىوّ ؾًَط ًَٓـ ئَُطِؤ ئُوا. زَبُغنت #ْا ٌَ$ ضؤٕ َُْسَظاٌْ تا ئًَػتُ زَيطىت

 و يُنسَغيت ئاَىوضٍ$ زََئًَ ئًَىَ بؤضٌ بجطغِ، دُعؿُضقىويٌ يُ ٖاتُوَ وَبريّ
 يُى زََئًَ، ثًٌَ طايُى ًٌَ غُض غُُْ ئاَىوضَنُ ئُطُض: طىتٌ #زووزَغيت؟ ئاَىوضٍ
 يُنسَغيت ئاَىوضٍ. زووزَغيت زََئًَ، ثًٌَ زوو طا ًٌَ غُض غطيَتُ ئُطُض و، زَغيت
 يُ زيى، ئُو زَبُُْ نىُْوَ يُو طىضيػًَو تٌَ زَنُٕ، نىًَْهٌ و زَنُُْوَ نىضت

 طادىوت ئُوغا. ضَُيَُُنُوَ ئُخُُْ طىضيػاُْ ئُو غُضٍ طادىوتُنُوَ ؾاٌْ ُٖضزوو
 ناضٍ نُضَغتٍُ و نُيىثٍُ يُ ظؤضَإ منىوٍُْ. تضِازَنًَؿًَ ئاَىوضَنُ بُ تًُْايٌ

 نتًَبًَهٌ وَى ضِؤشيَو ئُوٍَ بؤ. نطزٕ تؤَاضَإ تايبُتسا زَؾتُضٍ يُ و َُٖيططت ئُوإ
 خًَىَت متاؾانطزٌْ بُ بىو ئًَُُ ناضٍ بُ ًْىَضِؤ بىو ُٖتا. بسضيَت ضاخ يُ نؤََُيٓاغٌ

 ظؤض خًَىَتُنإ زاَُظضاْسٌْ تٌضؤًًُْ بُ غُباضَت. ُٖواضضًإ شياٌْ و ضَِمشاٍَ و
 قػَُإ ثريَنٍُ زايهُ يُطٍَُ و دُعؿُضقىويٌ ضَِمشاَيٌ ضىويُٓ زواتط. ْىوغٌ ؾتُإ

 وَخيتَ ًٖض ثريَشُْ ئُو بىو وا زياض. تًَُٓزَطُيؿتني يُنسٍ يُ بُ دىاٌْ ًٖضُإ. نطز
 خاَيٌ ثًٌ و يُغُض زَغت. ْاظاٌَْ ؾاضغٌ بؤيُ زَضٍَ، ُْضىوَتُ ئًٌَ ضىاضضًَىٍَ يُ

 و ضازض ئُو: نطز ثطغًاضّ دُعؿُضقىويٌ يُ. زَؾهًَينَ قؤٍَ و ؾإ شاٌْ. نىتابىو
 ْا،: طىتٌ بىوٕ؟ يًَطَ ثًَؿرت زوو غاٍَ ُٖض ئُوإُْ ئًَىَٕ، زَوضوبُضٍ يُ ضَِمشاَيٍُ

 زَضٌَ، بًَت خؤف ثٌَ نىيٌَ خؤٍ َٓساَيٌ يُ نُغًَو ُٖض. طؤضِزضاوٕ ُْٖسيَهًإ
 و زاضا ثًاويَهٌ دُعؿُضقىويٌ زََاْعاٌْ ئُوٍَ بُ ٖؤٍ، بُآلّ ًًُْ يَسايُ طؤضِ ططؾتًَو
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. بىو خؤضؾت و بطْر ًْىَضِؤَإ خىاضزٌْ. ثطَِ زَوضوبُضٍ ُٖضزَّ ْاْبسَيُ، و زَوَيَُُْس
 ًَٓـ. بًاْسويَينَ شًَْٗٓإ و ظََاوَْس بُ غُباضَت نطز ئاَازَ نُغًَهٌ ضُْس زيطاض

 يُنسٍ يُطٍَُ ضَِمشاَيًَو ضُْس نطز غُيطّ. بىوّ خؤّ اٌْناضَن ياززاؾتهطزٌْ خُضيهٌ
 ظؤضيٍُٓ. #سادًىَضٕ و مسايٌ ئُمحُز يُى و$ تريٍَ يُ ئُواُْف و ُٖيُ خعَايُتًإ

ئُو  و زَضِؤٕ خؤيإ يُغُض ضِيؿٍُ زََئًَ، نؤََُيٓاغإ وَى ُٖض خاووخًَعاُْنإ
 يُ و ُٖيُ خؤيإ ضازضٍ ُٖض َاَيٍُ ٕئُوا. زَشئ بابًاْسا يُطٍَُ ًَٖٓاوَ شًْإ نىضِاٍُْ

 ظؤض ئُويـ زَضْاضٔ، قػٍُ يُ بًٌََ ضٌ و زَنُٕ دُعؿُضقىويٌ ياضَُتًٌ ناضوباضيؿسا
 ضِاُْنٍُ ثُضِيبىو، ؾُضتٌ دُعؿُضقىويٌ ؾىاًَْهٌ. ويَسَزاتُوَ ئاوضِيإ ثًاواُْ

 ضِؤشيَو ُْسض يٌَ نطز زاواٍ دُعؿُضقىويٌ. بهاتُوَ خاوَمناَيٌ ضِازَغيت ًَٖٓابىوَوَ
 5 دُعؿُضقىويٌ ئًَػتُف. زَططٍَ ؾىاًَْو تانى زَزاتٌَ، ثاضٍَ بؤ بًُوَضِييَنَ، ضِاُْنٍُ
 نطزَ ضِووٍ ضِاُْنُ و ثٌَ ٖات نؤتايٌ ئَُطِؤَإ ناضٍ بُ ؾُو بىو. ُٖيُ ؾىاٌْ

. قػُنطزٕ يُ ْا ًَُإ ئاغىوزَ دُعؿُضقىويٌ يُطٍَُ. بىو نح باضَِ و ناضَِ و ثُضضَُُضِ
 65 بُ ئًَػتُ متُٕ، يُى بُ زَنطٍِ طًػهًَهُإ ثًَـ يُوَ غاٍَ ضٌ غٌ ىت،زَيط
 َاََُيُنطزٕ بؤ. زَنطز ؾىوؾتُضّ ٖاتىضؤٍ ضؤزاضيَو وَى بىو ئُو نات ُٖض. متُُْ

 زضوغت ضانٌ ًَْططُيٍُ نُغًَهًـ بىو، ؾاضَ يُو باف تُثًُضًًُنٌ زظؾىٍ، زَضىويُٓ
 غاظ باؾًإ ؾيت بىو، تًَسا باؾٌ ئاغٓطُضٍ ئُو ؾاضَ. طُضًََين ًَْططُيٍُ زَنطز،
 نؿتىناَيسا ناضٍ يُ زَيطىت، ،#بُضبطوز$ زَنطز ئُو ؾاضٍَ ئُضٌَُْ باغٌ. زَنطز

. بىوٕ ضاى دىوتبُْسٍَ. زَنطٍِ نَُيًإ و بُختًاضٍ ْاوضٍُ زَٖاتُٓ. ؾاضَظا بىوٕ ظؤض
 ببىو، ثُيسا يٌَ زضؤظٌْ زظ و( بُٖاض ؾريئ) ؾًُباض ئُوٍَ ٖؤٍ بُ يُوَثًَـ غاٍَ غٌ
 ُٖض. ْانُٕ ناضَ ئُو ئًَػتُ. نىيَػتإ و طُضًََٔ زَبطزَ خؤيإ يُطٍَُ طاًََؿًإ و نٍَُ
ثٌَ  باؾًإ طُمنٌ و زَنطٍِ يُ بُختًاضيًُنإ طاًََؿًإ و نٍَُ ئُضًًَُُْنإ طىمت، وَى

 نؤتايٌ ئاغا و خإ زَغُآلتٌ وَخيتَ بُآلّ زَؾطؤؾت، خاُْنإ بُ ئاضَقًإ و زَؾطؤؾنت
. ئُضَُْػتإ بؤ طُضِاُْوَ زواتط ئُضًَُْاُْ ئُو. بىو تُواو يًَُْى ئًًَسا ئاضَقًـ ٖات،

 طُوضَ و خؤف ظَْىيَطيَهٌ و ضؤخؤض، ًََطط. اليٌ بُ ْاوٍ ُْبىو ؾاضيَو يُو غُضزََُزا
 وَآلٌَ و زَضنطز دًَبُدٌَ خَُيهًإ ناضوباضٍ و َُٖيسَزا ضازضيإ يُوٍَ خاُْنإ بىو،
يًَُْى  دىإ ُْضيتًَهٌ بُ غُباضَت دُعؿُضقىويٌ. زَزاوَ ضَِعًُتًإ اناضيٌزاو
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 زََُقطَِ يُ ناتٌ ،#ضىو خًُٓ$ زَطىت ثًًَإ خؤيإ نطز، قػٍُ بُختًاضيسا عُؾريَتٌ
ئُو  ضىوٍ خًُٓ زََئًَ ثًٌَ بططٍَ، تُضَِؾًَو ُٖض اليٌُْ نُغًَو ئُطُض ُٖآلزا و ؾُضِ و

 يُ ئاطايإ و بططٕ يُنسيٌ ثؿيت ُٖضزَّ زَبٌَ زوو نُغُ ئُو َبُ زواو يُوَ ئًرت. نُغُ
بؤ . بُ طؿيت عُؾريَت و تايُؾُ زَطاتُ تا ُٖيُ تانُوَ يُ ُْضيتُف ئُّ. بٌَ يُنسيٌ

 بىوُْ بابازٍ و زوضنٌ و خًُٓضىو بىوٕ ضىاضيُْط و بًَٗساضوَْس غُضَتا منىوُْ
: زَيطىت دُعؿُضقىويٌ. َاُْوَ يُنرت ثؿت يُ بؤ ًَُٖؿُ. يُنسٍ خًُٓضىوٍ

 يُنسٍ ثؿيت ئًَُُف ْابًَتُوَ، يُ زاض خىئَ ُٖض وَى ضًَى، و خىئَ واتُ #خًُٓضىوو$
 دىإ ؾتًَهٌ ئَُُف. تؤيُ خىيَين ئاطُزاضٍ زاميُ َٔ زاضٍ ئُوٍَ يإ. بُضْازَئ

 ئًَالتًسا ًَْىإ يُ ْانؤنٌ ئُوٍَ ٖؤٍ زَبًَتُ نُ عُؾًَطَيٌ ًَْىخؤٍ ياغاٍ.  بىو
 يُى يُبُض تريَيُى يإ تايُؾُ وَخيتَ ًٖض وا زَنات، ناضَف ئُّ. بهاتُوَ رتنَُ

 بىو، زضَْط نات. بهُئ بُزووازاضىوٕ ظؤضتط بابُتُوَ ئُو يَُُضِ زَبٌَ. َُٖيُٓوَؾًَت
 .خُوتني ئًَُُف و ضِؤيًَؿت دُعؿُضقىويٌ

 
 جؤزةردان ي08 هةيين
 يُ خُو ٖاوضِيًَإ. ططتبىو ئامساٌْ بُضؤنٌ ُٖآل ُٖوض و ُٖغتاّ، يُ خُو ظوو بُياٌْ

 خؤَإ. نطز تىْسٍ وضزَ وضزَ و زايسا باضإ ثطِووؾُ. خىاضز بُياًُْإ ْاٌْ و ُٖغتإ
 نُيؿٌ باضاُْ بُّ ًََطُيًـ. زَنىتٌَ غُضَإ بإ باضاًْـ و ضَِمشاَيُوَ شيَط خعاْسووَتُ

. وَضزَططيَت ضًَص اضزغ ُٖواٍ يُ و طُضَُ غطووؾيت َُضِ زََئًَ، بُختًاضيطٍُ غاظَ،
 ُٖضزَّ بُ طُضَا بعٕ زََئًَ، بُختًاضيٌ. بىو غاظ نُيؿًإ ظؤض ناضشيًُ و بُضر

. َُٖيسَيُضظٕ غَُاياُْ و ناضشيًُنإ ئًَػتُف. ًًُْ غاظطاض غُضَا يُطٍَُ و غُضخؤؾُ
 خًَطا ثًاوَ ئُو. زَنَُُوَ دُعؿُضقىويٌ ؾُوٍ زويَينَ قػُناٌْ يُ بري و زاًْؿتىوّ

 خاٌْ دُعؿُضقىويٌ زَيطىت،. بٓىومسُوَ وتُناٌْ ْانُوّ ؾطياٍ و زَنات قػُ طاخًَ
 و زَنىشٕ بابازٍ طٍُ ياضَُتٌ بُ ضاَيُىْاض يُ بًَٗساضوَْس، خاٌْ دُعؿُضقىويٌ زوضنٌ
 ياضَُتٌ و زوضنًإ نطزَ ثؿيت. ثٌَ شيَط زًََُْٓ خؤيإ خًُٓضىوٍ عُغٌَ بابازٍ

 ًََطزَنٍُ يُ شًَْو ئُطُض باوَ يًَُْى ئًًَسا: زَيطىت نُ ٖاتُوَ وَبريّ. بًَٗساضوَْسٍ زا
 يُ غُضياُْ َٓساَيُنإ َاٌَ بُتايبُت ؾىو، بَُٓاَيٍُ مبطٍَ، ثًاوَنٍُ و ُٖبٌَ َٓساَيٌ
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. زَنُُْوَ َاضٍَ ًَٖىَضَناٌْ يُ يُنٌَ بٌَ ضِاظٍ شُْ ئُطُض. بهُٕ بُخًَى ئُو َٓساآلُْ
. َاغًبىو غُضَإ بًَهاضٍ يُبُض. ضازضإ نؤؾٌ خعيبىوُْ زضؾت وضز و و زَباضٍ باضإ

 ئُواًْـ. زاًْؿٔ يُطَُيُإ و بًَٔ ثريًَََطززا، ضُْس بُ ؾىئَ ْاضزّ و نطز دُالمل باْطٌ
 ئُوٍ ئاشََيساضٍ و ئاشٍََ وؾٍُ بُ غُباضَت. بُٓوَ نؤ يُ زَوضَإ بىو خؤف ثًًَإ

 :ْىوغًُاُْوَ طىتًإ
 

 :ئُغح بُ غُباضَت
 دىاْىو= غاٍَ يُى تا ضِؤشَ يُى
 نىٍ= غاٍَ تا زوو غاٍَ يُى
 ْىظزئ= غاَيُ غٌَ

 ئُغح=  ئُغب
 َائ= َازيإ
 يابىو=  يابىو

 بؤض= ؾٌَ ئُغجُ
 ًٌَْ= غجٌ ئُغجٌ

 ظَضز= ظَضز
 ثًػُ=  بَُيُى
 نُٖري= نىيَت
 ضاٍ ثًؿىوٕ= ضاٍَ تىيٌََ
 غجٌ قَُيُّ= بَُيُى قاض

 قُيُّ ضىاض= غجٌ ثٍُ ضىاض
 غريزَؽ= ًَْعيو سٍيُ يُن مسُناٌْ

 زَؽ غُط= يُ يُى زووض زَغت مسٌ
 َاٍَ ثٌَ= يُنسابٔ يُ ثاٍَ ُٖضزوو ضؤنٌ ئُطُض
 ضاظ نُت= ضىوبٌَ بُ قىَيسا ئُغح ثؿيت ئُطُض
 َُعطاز= قًت نًو
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 نُز زؤّ= خىاض نًو
 زؤّ ؾٍُ= ؾؤضِ نًط
 نَُيُؾًَطٍ ٌَ= نَُيُؾًَطٍ ٌَ

 
 طىيَسضيَص
 طُظَ= نُضَؾني
 غىوضخُ= غىوضتاٍَ

 زيَعَ= ضَِف
 ئُيىوؽ= غجٌ

 ٖىيٌ= داؾو
 قىزو= تا زوو غاٍَ ُْطرياو داؾهٌ

 ْىثاوٕ= غاٍَ زوو تا غٌَ
 خُض ُٖض،= بؤ غُضٍَ يُ غٌَ

 .زََئًَ ئُوَ ُٖض ًَٖػرت بؤ
 َاْطا

 طُض= َاْطُ  ؾُف تا غاوا طىيًَهُ
 ثاضيُٓ= ٌََ و ًَْط يُنػاَيٍُ

 ؾُْطىٍ= ثاًَْط
 اط=  ٌََ بؤ غُضٍَ غاٍَ غٌَ يُ

 وَضظا=  بؤ غُضٍَ غاٍَ غٌَ ًَْطٍ نىيًَهُ
 .زَخُغًَٓٔ طا غاَيًسا غٌَ يُ

 ناٍَ= غىوضتاٍَ َاْطاٍ
 ظَضز=  ظَضز َاْطا

 ثًػُ=  طابَُيُى
 ؾُ= طاضَِف
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 و طاًََـ نٍَُ

 طىوض=  غاٍَ تا يُى ثاآلر
 ُٖؾى= غاٍَ تا زوو غاٍَ يُى
 ْىوضٍ=  تا غٌَ زوو
 طاًََـ=  غُضٍَ بؤ غاٍَ غٌَ يُ
 .زََطٍَ زََئًَ ْاخُغًَٓٔ، ٍَُن

 ؾىٍ=  غجٌ نًو طاًََؿٌ
 بُضإ َُضِ و
 بُضَِ=  ناوضِ
 نُوَ=  غاٍَ زوو تا غاٍَ يُى

 ؾًؿُى=  غاٍَ غٌَ تا ؾُنُ ًََى
 ًَـ= ًََى ؾُنُ

 ُْضًَِـ=  ؾُنبُضإ
 ثًػُ=  بَُيُى 

 ئُغجٌ=  غجٌ
 ئُيى=  ؾُنُضٍ غىوضٍ

 بىوض=  قعٍَ
 نُئى= نُوو

 ضَِنُ=  نىضَِطىٍَ
 طىوف زاٍَ=  ؾؤضِ طىٍَ

 نًًَُ=  بطِاو طىٍَ َُضٍِ
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 بعٕ و ًَْطٍ

  بًط= غاٍَ يُى تا ناضيًُ
 تًؿرت=  طًػو

 تريَبىظ=  غاٍَ غٌَ تا غاٍَ زوو
 بُعًس=  ًَْطٍ
 بىظ=  بعٕ

 ئُيىؽ=  ؾجٌ بعٌْ
 نطَؾُ=  بضىوى طىٍَ بعٌْ
 ؾُ بٍُ،=  طُوضَ بعٌْ

 :َطيؿو
 خىضوؽ=  نَُيُباب
 ؤضؽَ=  َطيؿو

 تًٌ=  دىودَُيُ
 :غُط
 غُط=  طؤٍَ
 الؽ=  زيٌََ
 غىطى=  تىَيُ

 ثا طُيُ=  َُضٍِ بُض غُطٌ
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 بؤضَ، باظَ،: ُٖض وَى غُط، َُطُض زاْأًَْ، تايبُت ْاوٍ ئاشَآلٕ يُ يُى ًٖض بؤ
 ؾُضُْٖطٌ زَطُيٌَُْ، ئُوَ ئَُُف. ْىوغًًُوَ ظؤضَإ وؾُطُيًَهٌ ،...ؾًَطَ  طىضطٌ،

 وؾُطُيٌ زواتط ًًُْ زووض. يُ ثؿتُ ًََصوويٌ ثؿتًىاٌْ ئاشََيساضٍ ٍَزَضباض بُختًاضٍ
 بُ تايبُت ضُْسيَهًإ بعاْني ئُوغا. بططئ ثًَهًإ ئُواُْ يُطٍَُ و بصُْوئ ظؤضتطيـ

 ظياتطَإ يُوَ. بىوٕ ئُوإ ظَاٌْ بُ تًَهٍَُ و ٖاتىوٕ زَضَوَ يُ ضُْسيَهًإ. بُختًاضيطُئ
 ززاُْنإ بٌَ و قػُناُْوَ ًَْى زَٖاتُٓ تُواويإ. زَنطز َاْسوو خَُيهُنٍُ ضىْهُ ُْثطغٌ،

 يُوَ. زًََٖٓا بُناض ؾًًَإ وؾٍُ ظؤضتط ؾرييٓعواتإ،. ُْزَنطزَوَ غار وؾُنُيإ تُواو
 خؤضُٖآلتٌ غُضَتاٍ يُ طىتًإ، بابازيطٍُ نؤضَِزا يُو ُٖض. َُٖيُ بني تىوؾٌ زَتطغائ

 ئُو واتُ. نًًؤَُتطَ 170 ًَْعيهٍُ طُضًََٔ، خؤضئاوٍ ئُوثُضٍِ زَطاتُ تا نىيَػتاُْوَ
 ظَضز، نًَىَ تا يُ نىٖطَِْطُوَ. تٌَ زَثُضِيَت ثًًَسا  بؤ يُوَضِ ًََطٍُ غاضزٍَ َُوزا

 يُ واتُ زَضِوات، ثًًَسا طُضًََُٓوَ يُ بابازٍ ضِاٌْ َُوزايُى. َُتطَ نًًؤ غٌ ًَْعيهٍُ
 يُ ًََطُيُنُ وتًإ،. ضِيَطُيُ ًَْى َعَيٌ قٌَابُ. نًًؤَُتطَ  120ؾُعبًُ  تا اليًًُوَ

 نؤُْوَ ُٖض يُ ؾُعبًُ. زَبٔ ؾُعبًُ يُ خانُيًَىَ غُضَتاٍ تا غُضَاوَظَوَ 15ٍ
 بُ يُ خاْإ يُنٌَ غاَيًَهُ ضىاض غٌَ َاوٍَ ئُوَ، بُآلّ بىوَ بُختًاضيٌ ئاشََيٌ يُوَضِطٍُ

 ناضوباضٍ بُ نطزووَ زَغيت و وَنًَؿا زَوضزا بُ سُغاضٍ و يًَساوَ ضاآلوٍ تاظَ ؾًَىٍَ
 يُ. وَضزَططيَت بُضاًَْو يُوَضَِنُ يُ بطٍ ئُوا بسات ًََطُيًَو ضِيَطٍُ ئُطُض نؿتىناٍَ،
 يُ ثىوؾجُضِ 15ٍ تا خانُيًَىَ 15ٍ. زَبٔ بُضِيَىَ خانُيًَىَ ثاظزٍَ تا بُٖاضَوَ غُضَتاٍ

يُ  َاْطًَو َاوٍَ بُ ظَضز،نًَىَ يُ ضَِظبُض غُضَتاٍ تا ثىوؾجُضَِوَ 15ٍ يُ نىٖطَِْط،
 اليٌ ٍ#الَُضزإ$ يُ ْاوضٍُ غُضَاوَظ، و خُظََيىَض َاْطُناٌْ. زَبٔ ضِيَطُزا

بُ . ئاضثُْايُنأْ َىَيهٌ ظؤضيُٓيإ خىظغتإ داضَِناٌْ طىتٌ، دُعؿُضقىويٌ. زًَََُٓٓوَ
 تًُْا ُتَُٖيب. تٌَ زَنُٕ خؤياٌْ ئاشََيٌ زيهُف َُضِزاضَناٌْ ظؤضَ ظَويًإ ئُوٍَ ٖؤٍ

 يُ بُ طؿيت، َاآلتُنُ َُضِ و. نطز ثطغًاضَإ ضِإ خىيَساٌْ بُ غُباضَت. بابازيًُ تايُؾٍُ
 غٌَ نُضَِت، زوو َاْطٌ ثايعزا يُ. زَنُئ غىيَطخىٍَ داض زوو سُوتٍُ تايبُتسا وَضظٍ

 ضًٖ بسَٕ خىٍَ يُضِ ثُظٍ ئُطُض. ثٌَ ْازَئ خىيًَإ ًٖض بُٖاض َاْطًَو و ظغتإ َاْطٍُ
. بًَت تًَطيُوَضِ ئُطُض زَخىات خىٍَ ظؤض وَخيتَ بعٕ و َُضِ واتُ. ْابٌَ قَُيُو وَخيتَ

. ئاو زَخؤُْوَ نَُرت و طًا ؾًُٓ يُبُضئُوٍَ. ئاو زَزَٕ داضيَو ضِؤشٍ يُ بُٖازا ًََطُيُنُ
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 ئُواًْـ و ُْزَنطزَوَ خؤؾٌ باضإ خىضََُِ. زَخؤُْوَ ئاو داض زوو ضِؤشٍ ٖاوئ و ثايع
 تَُيُ و باغٌ زيطاض. ُْزَبىوئ َُستٍُ ثطغًاضنطزٕ يُ ئًَُُف و زَضٍَ بضُٓ ُْبىو إناضي

 بُ تطغٌ ُٖض ثًَٓط بؤ نىؾتين: طىتٌ دُعؿُضقىويٌ. طؤضٍَِ ًَٖٓايُ ضِاوََاغٌ و تُثهُ
 ثاؾُوَ بُ ْاتىاٌَْ و ثًَؿٌَ زَضًَتُ بُ ظطُخؿهٌَ ثًَٓط زَظاْني. زَيهىشئ خؤٍ

 ْعّ زيىاضٍ زوو وؾهُبُضز بُ ُٖيُ ثًَٓطٌ زَظاْني نُ نًَىاٍُْ ُوي ُٖضبؤيُ. بهؿًَتُوَ
 و زَططئ بُ بُضز زيىاضَنُ ئُوغُضٍ زازًََْٔ، يُغُض طُوضٍَ طُوضَ بُضزٍ َُٖيسَضٓني،

 زاآلُْ ئُو زَخعيَتُ ظطُخؿهٌَ بُ زَنات و بؤٕ ثًَٓط زازًَْنَي، يُوٍَ طؤؾتًَو نىتُ
. زَضٍَ بًَتُوَ و بهؿًَتُوَ زواوَ بؤ ْاتىاٌَْ تاظَ ُآلّب بطِؾًيَنَ، طؤؾتُنُ تانى بُضزَوَ
. مبًًََٓت بُدٌَ يُزَضٍَ نًهٌ و ببًَتُوَ ثًَٓط دًٌَ ُٖض ئُوَْسَيُ بُضزَنُف زاآلُْ

 َاغٌ بؤ ضِاوٍ طىتٌ، ئَُري َُؾُزٍ. بىوَ بُ تَُيُوَ ثًَٓط زَطُيٌَُْ ئُوَ ئَُُف
 َاغٌ ُٖيُ و شَٖطٍ ضِووَنُ ئُو. شَٖطََاغٌ بُ ْاوٍ ئاوَنُوَ زَنُيُٓ طًايُى

 ؾُنؤيُى بُ و طؤالوَنُوَ زَخُيُٓ طًايُ ئُو. ًًُْ ظياٌْ ًٖض بؤ َطؤظ بُآلّ زَنىشيَت،
. قطِ زَنات َاغًًُنإ و زَبٌَ بُ ئاو تًَهٍَُ شَٖطَنٍُ نُف و تانى زَنىتني ئُوَْسٍَ

 زوو تا َُتطيَو اضإ،طًاْس ظؤضيٍُٓ يإ نُو ططتين بؤ: طىتٌ بُختًاضيٌ ثًاواٌْ يُ يُنٌَ
 ؾًَىَيُى بُ ئَُُف زَططئ، غُضٍ غىوى بُ ضُثُضيَهٌ زَنُئ، ضاٍَ ظَويًُنُ َُتط

 بُخًَطايٌ ضُثُضَنُف و بُض زَبًَتُوَ غُضٍ بضًَتُ ئاشََيًَو ُٖضوَخيتَ زازََُظضيَٓني
زَ : طىتٌ و ثًَهٌُْ دُعؿُضقىويٌ. زَططيَت ضاَيُنُ زَضطٍُ يُنُجماض وَى و زَغىوضٍَِ

 و ْإ و ًًَٖهُ و ضِؤٕ. طؤضٍَِ ٖاتُ خىإ و وَال ْا زَؾتُضَإ قَُيُّ و ئًَُُف. بًربَِوَ بُغُ
 ٖاتُوَ ثًَهُْني بُ زَّ دُعؿُضقىويٌ. ؾهاْس غُضخُويَهُإ ْاخنىاضزًْـ يُ ثاف. َاغت

 ئامسإ ًَْىضاواٌْ بىو خُضيو. زََُو عُغط بىو ضىاضٍ ًَْعيهٍُ زََصًََط بؤ الَإ،
 ًَْعيهٍُ. بطًَطَُِوَ بؤتإ زََُوٍَ ٖاتىوَتُوَ وَبري ؾتًَهِ: طىتٌ. تٌَ زَنُوت ْانٌضِوو
 زَظُضَيًٌ نُوتبىوُْ عُبا بُ ؾإ بُ غُضٍ َُْسيٌ ثًاوٍ زوو ئًَػتُ، ثًَـ غاٍَ 22

 يُ َاوٍَ باْطُواظَ ئُّ ،#عُيٌ ئًُاّ$ ٖؤططٍ ببُٓ زَنطز يُ خَُيو زاوايإ و بُختًاضٍ
 عُيٌ خؤؾُويػتًٌ وَخيتَ زَياْطىت،. ططتُوَ بُختًاضيٌ زَظُضٍ اوٍتُو َاْطسا يُى

 سُظضَتٌ بهُُْوَ، َٓساٍَ و َاٍَ يُ بري ْانات ثًَىيػت ئًرت ُٖض نُغًَهُوَ زَيٌ بضًَتُ
 بآلو زازثُضوَضيٌ تًؿهٌ َُٖىو ؾىيًََٓو يُ و خَُيهُوَ ًَْى زيَتُ زيهُ َاوَيُنٌ عُيٌ
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 زَيسؤضِاواٌْ زَيطىت، قىويٌ دُعؿُض. ْاًَيَنَ غتَُهاضٍ ظؤضزاضٍ و و ظوَيِ و زَبًَتُوَ
 زَغتُيُ و تاقِ بُّ تًَهٍَُ ظؤض خَُيهًَهٌ و نىؾتُوَ طؤيًإ طا و ُٖظاض َػت، يُ طىٍَ
 ًَٓـ غُضبربٍَِ، خَُيهُ ئُو بؤ دىاُْطا غُض سُوت زَبٌَ ضِاغجاضزّ يًًَإ زَيطىت. بىوٕ

 ًَْعيو ضًططز زَوضوبُضٍ يُ: بًَصَ ثًًَإ َُٓوَ ظَإ يُ طىمت و ْاضز ئَُريقىويًًُّ ُٖض ئُو
 تىوْايإ تُؾط و بًَت تىوؾًإ دًًَُى يُ ُٖض زاوَ قُويٌ ئُضتُف بًػتبىوّ ُْبُٓوَ،

! يٌَ ْانات ناضيإ تؿُْط طىيًٍُ نُ طىتبىو بُختًاضيًإ خَُيهٌ بُ ئُواًْـ. بهات
 يُطٍَُ غاَيُ 50 ًَْعيهٍُ ساظضيًُ ٌئَُريقىوي ُٖض ئُو: طىتٌ و نًَؿا قاقاٍ دُعؿُضقىويٌ

 نطز غُيطّ ٖاتُوَ، و ضِؤيؿت زوايٌ ُْنطزووَتُوَ، بُضظ غُضٍ َٔ يُالٍ وَخيتَ ًٖض َُٓ
يُ  تؤ زَبٌَ ضِؤغتٌَُ دُعؿُضقىويٌ: زَطىضِييَنَ و ضِاططتىوَ قًت ًٌَ و غُضٍَ زيَتُ شيآَل يُ

 ض ْاضزّ َٔ ئُو ثًاوٍَ بىو غُيط ٌَث ظؤضّ! قىضباٌْ بُ بهٍُ دىاُْطا سُوت عُيًسا ضِيَطٍُ
 نطز، ئَُريّ َُؾُزٍ تَُاؾايُنٌ دُعؿُضقىويٌ، ؾًَىٍَ ُٖض بُّ ؾطيىيإ زا، ئُواُْ ظوو

 زَيطىت، دُعؿُضقىويٌ #ٖا ٖا،$ زَيطىت، غُضيُقاْسُْوَ بُ زَّ ْابىو خؤٍ زَبُض غُضٍ
 زَ َاضيَهٌ نُغُ و ضُٖ نطز تَُاؾاّ ضًططز، ٖاتبىوُْ ئَُريقىويٌ يُطٍَُ ئُواُْ تُواوٍ

 ضٍَِ تطغِ بىو خُضيو ًَٓـ. بسَٕ ثًًَاُْوَ و بًاْطُظٕ ئُوٍَ بُ بٌَ نطزووَ، خؤٍ ئُغتؤٍ
 ًَْىاُْوَ نُوتُ ئُضتُف وَخيتَ، بُآلّ ئُواُْيُ ثؿتًىاٌْ ؾيتَ ض زَنطزَوَ بريّ زًَْؿت و

 تؤويإ و زَضضىوٕ بؤٍ و زايُ ؾًعَاَيهًإ َابُقٌ نىؾنت يٌَ نُغٌ غٌَ زَغرتِيَصيَو بُ و
 ظؤضيـ و طًَطِايُوَ ثًَهًُُْٓوَ و ؾؤخٌ بُ زَّ ئُوضريِؤنٍُ غُضيُبُضٍ دُعؿُضقىويٌ. بطِا
 يُ يُى ظؤض ئامساْسا، ضِووٍ زا بُ ضَِؾٌ ضاضؾًَىٍ ؾُو وضزَوضزَ زَنطز، قػٍُ ضًَص و تاّ بُ

 ضٌ بىو ٖؤٍ ٌُْْياْسَظا ئًَػتُف زاًْؿتبىوٕ، يُ زَوضَإ عُيٌ َىوضيساٌْ و زاضوزَغتُ
 بؤ بضٔ ظوو بُياٌْ زاْا، قُضاضيإ دُعؿُض يُطٍَُ بىو، ثُيسا يًَُإ ضِؤغتُّ. َُٖيؿطيىإ

 بىو وازياض. بهُٕ تُواو خؤيإ ناضوباضٍ تىًًََُْنُ و زاآلٕ بُ غُباضَت بؤ ئُوٍَ. ضًططز
 َىتاآلَإ ىبؤ َاوَيُ و نطز ؾًَىَإ. بىوئ َاْسوو ظؤض بهُئ، ناض ْابٌَ بؤ ئُوَ ئَُطِؤ

 .ض بهُئ زَبٌَ دُعؿُضقىويٌ بُ بٌَ غبٍُ با بعاْني. خُوتني زواتط و نطز
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 ًَٖؿتا. ئاَازَ بىو و ساظض دُعؿُضقىويٌ ُٖغتاّ، خُو يُ بُياْسا نضٌ يُ ثًَـ
 بًَت، ضِؤغتُّ ِضاوَضِيَ داضٍَ طىتٌ زَضِؤٕ؟ ظوو بؤضٌ طىمت. بُضُْزابىو ئاغؤطٌ تاضيهٌ
 زاًْؿتني، ئُوزا ضَِمشاَيُنٍُ يُ زووبُزوو! بًَينَ نُضميٌ بؤ بُضقًًإ نطز، دُاليٌ باْطٌ
 زَضني تىًًََُْوَ، زووَّ ئاوٍ شيَط زَنُويَتُ داضَِنامنإ يُ بُؾًَو: طىتٌ بؤ زَضٔ؟: طىمت
 غىاض نطا و ظئ ئُغح ٖات، ضِؤغتِ بىوئ، قػاُْزا يُو. زَزَُْوَ وَآلًََهُإ ض بعاْني
 بُ الٍ ضىوٕ و ُٖغتإ يُ خُو زيطاض و ؾاْاظ. نُوتٔ وَضٍَِ و بىوٕ

 بٌ بٌ و ئًَطإ بٌ بٌ بؤ الٍ ضىو ؾاْاظ. بىو خؤف بُياًًُْنٌ. زََىضاوؾىوؾتُٓوَ
 و ناض ضؤٕ بعاْني نطزَوَ بريَإ. خؤَُٖيكىضتاْسٕ يُ ْا ًَُإ زيطاض و َٔ. ؾُونُت

يُغُض  يُبُضئُوٍَ. ثطغًبىو ؾتِ ظؤض بابُتُ يُغُض ئُّ ؿرتثًَ. زَططُْوَ ؾري يُ بُضر
 بؤ ئُوٍَ طىتني، ثًًَإ ئَُطِؤ. بهُئ ثطغًاض نُؽ ضُْس يُ دىٍَ دىٍَ بابُتًَو ُٖض

 و زَبا بؤ زٌََ طىيَطَنُ َُٖيسَغىوٕ، زايهٌ طىاٌْ يُ ؾًانُ بربُِْوَ ؾري يُ طىيًَو
 طىيًَهٌ زيتىوَاُْ ؾىئَ ظؤض يُ. زَؾؤُْوَ طىاٌْ خاوئَ ؾريزؤؾًٓسا ناتٌ يُ. ْاميصٍَ

 يُ قَُتُضنطزٕ بُ ئُوٍَ يإ. يٌَ زَنُٕ ُٖض وا ناشيًُف. زَنُٕ زََبًَٔ بُغتُظَإ
 طىاْبُْس بًَت، نُّ ًََطٍُ ئُطُض. زَخُُْوَ يَُُضِ زووض بُضر، بُآلّ زَططُْوَ ؾرييإ
 ؾري يُ داف ئُوٍَ بؤ .زَنُٕ تًَهٍَُ َُضِ و بُضر ئُوغا َُضَِنإ، طىاٌْ زَنُُْ

 يُ غُط ثًػًٌ بًَتُوَ، ئاوؽ طىيَسضيَص زيهُ غاَيًَهٌ تانى زَبٌَ يُبُضئُوٍَ بططُْوَ،
. زَخات بُ زايهٌ بُض طىضًًََِسإ بُ داؾهؤَيُ ُْنُٕ ئُو ناضَ ئُطُض زَغىوٕ، طىاٌْ

 َيُزايُو َاو زَخُُْوَ، زووض زايهٌ يُ دىاْىوَنُ دىاْىو، َاْطًَو بؤ يُؾريططتُٓوٍَ
 نطزووَ، باغِ ثًَؿرت. دىاْىوَنُوَ ملبؤظٍ زَنُُْ ؾريبطِ ئُوٍَ يإ. زَنات وَؾو َائ

 ئُغجاضزَ بُ َُٖىو ئاشََيًَو ُْبٌَ َُضِ و بعٕ بُختًاضيسا، ئًًٌَ يُ ظاًُْإ ُٖضوَٖا
 .وَضْاططٕ ثاضَيُى ناضَف بؤ ئُو بُ يُنسيٌ، زَزَٕ

 بىو بُتًُْا ؾاْاظ يُبُضئُوٍَ َنُ،ضازض بؤ ًَْى ٖاتًُٓوَ. بىو َاْسوو زيطاض
 ًَٓـ. تاضإ بؤ بطُضِيًَُٓوَ ظوو بُتَُا بىوئ واُْبىوايُ. بًَت بًَتاقُت َُْاْسَويػت

 بىو خىاضز ًْىَضِؤَإ ْاٌْ تانى. نطزٕ ضِيَهىثًَو ياززاؾتُنامن و ظاٌْ بُباف ُٖيُّ ئُو
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 نُوتًُٓ نُشَواْإ وَى خًَعاٌْ و زيطاض يُطٍَُ ًْىَضِؤ ْاٌْ زواٍ ،2 زََصًََط بُ
 ظؤض نُغٌ يًَُْى ضِيَسا. نُوتني وَضٍَِ بًَهُؽ، بٌ ضًاٍ بُضَو ضىاض زََصًََط. نًَىإ

 ناضإ ططيَهىيَطٍَ و ضاضَغاظَ بًَهُغُ، ئُو بٌ. ُٖبىو ئُويًَإ تَُاٍ زيهُف
. ْاًََينَ يُغُض ضٍَِ يَُجُضت و نؤغح و نُْس قىضباٌْ بُ بهٍُ بؤ َُضِيَهٌ زَناتُوَ،

 ثاضغاَيسا غُؾُضٍ يُ و زَخىاتُوَ ئاو يُوٍَ ًََطُيُنُ و ُٖيُ غُضَ يُو ناًْاويَهًـ
. ْانٌَُْ زَغيت بابُتًَو ًٖض بؤ و ْاناتُوَ زاضَ يُو ضًًََو نُغًَو ًٖض. نطزووَ باغِ

 ئُو تًُْا. ْابا بؤ زَغيت نُؽ و يُ وؾهٍَُ ثطَِ بٌ زاضٍ ثًٌَ شيَط نطز تَُاؾاَإ
 يُ شٕ زوو. زاضَنُزا بٔ يُ ئُويـ زَغىوتًَٓٔ، ُْظضٍ طؤؾيت آلْسٌْنى بؤ وؾهَُيُ
 ظاًُْإ ثًَؿٌَ ٖاتُٓ وَخيتَ. بىو بُ نؤَيُوَ ضاَيًإ و ضطثٌ بؤ الَإ، زَٖاتٔ زووضَوَ
 يُطٍَُ، بُآلّ ُٖيُ َٓساَيٌ و نطزووَ ًََطزٍ ئُوَ ئَُريقىويًًُ، نضٌ يُنًإ

 8 َٓساَيُ. بابًًُتٌ يُ َاَيٌ ئًَػتُ و وَوَضططتى تُآلقٌ و ضىوٕ تًَو ًََطزَنٍُ
 شُْنإ. زَنُٕ بُخًَىٍ و خُظووضٍ خُغىو. بُغُض ًََطزَنُيسا زاوَتُوَ َاْطاُْنٍُ

 بعاٌَْ نطزَوَ تاقٌ خؤٍ ؾاْاظ. غُض ظَوٍ زايآْا بىو، بُ نؤَيًاُْوَ زاضٍَ ئُو نؤَيُ
 خؤٍ دًٌَ يُ ُْيتىاٌْ تُْاُْت. َُٖيبططيَت نؤآلُْ يُو يُنٌَ زَتىاٌَْ ئُوإ وَى

 ئًرت ؾاًْإ، زَنُُْ طىضيػُنُ الٍ ُٖضزوو نؤَيًاْسا بُ زَزَٕ نؤٍَ وَخيتَ. ببعيَىٍَ
 وَخيت بىويُٓوَ، بُضَوخىاض. زَبًَتُوَ ئاغإ ناضَنُيإ و زَبٌَ ئاظاز زَغتًإ

ؾٌ  بؤ ؾاْاظ َُٖىو ؾتًَهٌ زيطاض، و َاَُوَ ضاوَضٍَِ. ٖاتبىو بعُْطٍُ ؾريزؤؾًين
 ئًعٌْ بُ بٌَ. قػُنطزٕ يُ ْا ًَٓإ و خىاضز ؾًَىَإ ضازضنَُإ، ضىويُٓوَ. َوَنطز

 وَآلّ بٌَ زَثطغٌ ضت و ُْزَنطز ؾُضٌَ نُؽ بىو، ثطِ بُضَإ زَوضو دُعؿُضقىويٌ
 ظؤض. زَضِوا بُ نىيَسا َاآلت َُضِ و نطز، ثطغًاضَإ زؤآلٕ بُ خطِ و غُباضَت. ُْزَبىوٍ

 ناضواُْضِيًَإ و ضِيَباظ ْاوٍ غُضَتا. ْىوغًُُوَ خًَطا ًـَٓ و نطز باغًإ دىاٌْ بُ
 بىاضاُْف زَضباظطُ و ئُو. تًَسَثُضِئ بُ ويَسا ٖؤظاٍُْ و خًٌََ ئُو ْاوٍ زَطىت، زواتط

 .بىوٕ باؾىوضٍ و بانىضٍ ظؤضتط
 بُو بُختًاضيٌ ضىاضيُْطٌ يُ بُؾٌ ًََُىَْس ٖؤظٍ تًُْا #تانػىٌْ$ زَضباظطٍُ 

 .َبٔضِاز ؾىيَُٓزا
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 با بُّ زوضنٌ يُ و ئًَػرتنٌ ضىاضيُْط يُ غاَيح َُّ ٖؤظٍ #نَُيُطا$ زَضباظطٍُ
 .ضِازَبطٕ ضِيًَُزا

 .و ئًَػرتنٌ غاَيح َُّ ٖؤظٍ بُ تايبُتُ ضِيًَُف ئُّ #ُْو يانٌ تًُيب$ زَضباظطٍُ
 ضِونٌ و ئُْىَض بابازٍ عايٌ تايُؾٍُ و بُغرتاوَ بُٖاضزا يُ ظؤضتط تًص، زَضباظطٍُ

 .ضِازَبطٕ ضِيًَُوَ يُّ باب بابازٍ يُ
 ئُْىَض، عايٌ بابازٍ و ضِونٌ بُبسيين، طُيُ، تايُؾٍُ ،#ناٍَ ثَُىوَ$ زَضباظطٍُ

 .زَضِؤٕ يُويَىَ باب بابازٍ بُ تايبُتٔ َُٖىويإ ُٖض ئَُاُْف
 و باب يُ باباز ئُُْوَض عايٌ بابازٍ بُبسيين، طُيُ، تايُؾٍُ #َؤْاض$ زَضباظطٍُ

 .ضِازَبطٕ ْاوَزا بُو باب، زوضنٌ ُي وَْس ئُغٌ
 ضِونٌ، بُبسيين، طُيُ، تايُؾٍُ بىاض ْازا، بُٖاضزا يُ ،#يًًُوَى$ زَضباظطٍُ

 . زَضِؤٕ ضِيًَُزا بُّ باب زوضنٌ يُ باَسٍ تايُؾٍُ و باب بابازٍ يُ ئُْىَض عاٍ بابازٍ
 و بُبسئ طُيُ، تايُؾٍُ و بًَساضوَْس تايُؾٍُ ناضواُْضِيٌَ ،#ظَضزَ$ زَضباظطٍُ

 .بابُ بابازٍ يُ ؾُٖين
 و بًَساضوَْس تايُؾٍُ يًَسا، خؤٍ ْاتىاٌَْ نُؽ يُ بُٖاضزا #نىيىْضٌ$ زَضباظطٍُ

 .ضِازَبطٕ ثًًَسا باب بابازٍ يُ َىملىيٌ ؾُٖين، َُزَىيًٌ، طَُاض، تايُؾٍُ
 َُزَىيًٌ، طَُاض، تايُؾٍُ بًَٗساضوَْس، تايُؾٍُ ناضواُْضِيٌَ ،#ضُضٍ$ زَضباظطٍُ

 باب زوضنٌ يُ طُُْيٌ ئُغًىَْس، باَسٍ، َُٖؤَيُ، تايُؾٍُ و باب يُبابازٍ َىيًٌ
 .ئُواُْيُ ضِيَطٍُ

 ظَضِئُغىَْس و طُْسَيٌ ئُغًىَْس، تايُؾٍُ ناضواُْضِيٌَ بىوَتُ ،#قُضاو$ زَضباظطٍُ
 .باب زوضنٌ بُؾٌ يُ

 .زَضِؤٕ اثًًَس باب زوضنٌ يُ ظَضِئُغىَْس تايُؾٍُ تًُْا ،#زيَعباض$ زَضباظطٍُ
 و ضِونٌ َُزَىيًٌ، ٖؤظطُيٌ و زيٓاضإ ْاوضٍُ ٖؤظَناٌْ ،#ؾايى$ زَضباظطٍُ

 ضِيَطُيإ ئُّ وؾرتَوإ غىآلخمىاغتًٌ ُٖضوَٖا. زَضِؤٕ يُويَىَ ئُْىَض عايٌ بابازٍ
 . ططتىوَتُوَ

 ضُْس نُضَِت ططتني، وَخت ظؤضٍ تُْطُبُضإ زؤَيٌ و زَضباظطُ ْاوٍ ْىوغًين
 َاْسوو تُواو و زَضَْط ؾُو ئُطُضضٌ. بىوئ تُواو تانى زايُوَ طاتؤضِْاغىومسإ يُ ض
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 يؤنُ و. ُْيٓىوغًُٓوَ زَيهُٕ ضؤخُضٓني يُغُض ئُو باغٍُ بىو سُيـ ثًَُإ بىوئ،
 باؾرتئ. زَبٌَ تُواو ناضَناٌْ ظؤض ظَمحُتًَهٌ بُ ضؤخُ، بُ زَيهُٕ نُ َُضَظيَو

. زَؾؤضٕ خاوئَ غابىوٕ بُ خىضيًُنإ. بًَت ضيـظَ و ُْضّ ظؤض زَبٌَ َُٖيسَبصيَطٕ، خىضٍ
 ثاضَ متُٕ 30 خىضيًُنُ بؤ ضِغتين.  زَيطِيَػٔ ئُوغا نطزووَ باغِ ثًَؿسا يُ ُٖضوَى

 متُٕ زَ ضَِْطهطزُْنٍُ. وَضزَططٕ خىضيًُى َُٖيبصاضٌْ بؤ متُٕ 30 .وَضزَططٕ
 وَخيتَ. نطزئ باؽ بؤٍ ضؤخُضًَٓو ئَُُف. زَبات ثاضَ متُٕ 30 ضًٓين زَغتًَٓٔ،

 بىوئ، تُواو ضؤخُضٓني يُ باغٌ وَخيتَ. زَبٌَ تُواو ُٖضظإ بُ ضِاغيت ظاًِْ زاوَ يًَهِ
 زَيطىت، ؾاْاظ. ثؿىويُنُإ زا و نطز زضيَص يٌَ القامنإ ئًَُُف بىو، ضؤٍَ زَوضوبُضَإ

 .زَنُٕ وَضَِظ خَُيهُ ئُو و زَضِؤٕ يُغُض ظؤضٍ ئًَىَ
 

  0240 جؤزةرداني ي10 يةكشةمة
. زَضٍَ ٖامتُ خُو ضَِمشاَيٌ يُ ُْنطزبىو َاض ضًاٍ تُويًٌََ خؤض طعْطٌ ًَٖؿتا
 ئاغا و خإ َٓسا بُ زواٍ. َُٖيطىؾٌ خؤّ تا بُياٌْ و نطز بُضٍَِ غاضزّ ؾُويَهٌ
 و ْإ بُياٌْ خىاضزٌْ. زَضٍَ ٖاتُٓ ضازضَنُ يُ ئُواًْـ و بُض زا يُنسيإ ئاًََعٍ

 يُطٍَُ خإ َُٖسٍ نُ ض بهُئ، زاُْْاوَ ئَُطِؤَإ الٌْث داضٍَ. َاغت بىو و نُضَ
. بهُٕ وانػًَُٓ دُعؿُضقىويٌ َاآلتٌ َُضِ و ٖاتبىوٕ. ثُيسا بىوٕ بُيتاضيَو ضُْس

 بُ نطز زَغتُإ بُ يُنُوَ. ضٌ بهُٕ ُْياْسَظاٌْ ئُواًْـ ُْبىو، يُوٍَ دُعؿُضقىويٌ
 يُ ضاوَضِئَ َُٖىو. ضًططز تُضىوَ ضِؤشَ زوو غٌَ خإ ؾُضاَُضظ: طىتًإ قػُنطزٕ،

. ْاثًَىٍَ ئًَُُ بُ ضِبٍُ نُغًـ َاوٕ، َُستٍُ تُواوٍ. بجضطٍَِ ؾتًَو تىًٌََْ زووَّ
 و يُ طُوضَ. ئًًَُنُوَ نُوتىوَتُ ئاشاوَ ثالُْ بُّ و َُٖيىَؾاوَ ئًَُُ ناضٍ ؾرياظٍَ

 تىًًََُْنُزا يُ و بطِؾًًََٓت قىآلخٌ بُ تَُايُ ُٖضنُغُ و يىوضِ و نُآلْتُض ضهؤيُوَ،
 و بُيتاٍَ ئُّ ؾىئَ ُْنُوتبىوَ بُ خؤضِايٌ خإ َُٖسٍ. بهُوٍَ زَغت ناضيَهٌ
 َاَيئاوايًإ. بهات بؤ خَُيهُنُ ناضيَو دُعؿُض زَنطز، ناضٍَ ئُّ بؤ ئُوَ. َُيتاَيُ

 طُضًََُٓوَ يُ زَطُضِاُْوَ، تاظَ طُضًََٔ، ضىوبىوُْ زضويَُٓواًَْو ضُْس. ضِؤيؿنت و نطز
  ضىوبىو، طُضووزا بُ تؤظ ًَٖٓسَيإ. طُظيبىوٕ ضاوٍ و غُض ُٖتاو ٖاتبىوُْوَ، ثًًَإبُ 

 َُٖىو غاَيًَو. زَبًَت غُضَاٍ ظوو زَطؤضٍَِ، زوو ُٖوا نُغًَو وَخيتَ. ببىوٕ قطخٔ
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 تانى خؤيُوَ، خًَىَتٌ خعايُ نُغُ و ُٖض نطز و غآلويإ. زَبًَتُوَ زووباضَ بُظَُ ئُّ
 و خُبُض بعاْني بجطغني يًًَإ ئًَُُ الٍ بًَُٓ تاويَو ضاوَضِينَي. َضبضٌَز يُؾًإ َاْسوويٌ

 بٌ بٌ ضَِمشاَيٌ بُ نطز خؤيإ و ٖاتٔ يُ زووضَوَ تىومشاآلٕ. ضًًُ طُضًََٔ باغٌ
 ظضَُيإ تىومشاٍَ. بىو ؾاْاظَوَ بُ بؤٍُْ َُٖيبُت. نطز ئًَُُؾٌ باْطٌ بٌ بٌ ئًَطاْسا،

. ًَٖؿتني بُدًًَإ و غُْسئ يٌَ متًُْإ زَ ظوضِْازا، بُ نطز ؾىويإ و ُٖغتاْس زَٖؤٍَ يُ
 5 بُ ثًًَإ: طىت زووضَ؟ ضُْسيَو ئًَطَ تا طُضًََٔ يًَُاْجطغٌ بىو، يُ بُٓوثاَيُوَ دُالٍ
. زََصًََط 24 تطؤَبًٌَ بُ ضِؤش، 3 ًَٖػرت و ئُغح واتُ ضاضَوٍَ، بُ غىاضٍ ضِؤش،

يًَُْى  نؿتىناٍَ ناضوباضٍ باغٌ بؤ الَإ، تٖٔا نُغًَو ضُْس و ئَُريقىويٌ َُؾُزٍ
 زَضؾُتًَهسا يُ زَبٌَ. ْىوغًُاُْوَ و نطز باؽ باؾًإ خاَيٌ ضُْس. ئاضاوَ ٖاتُ ئًًَسا
 :ْىوغًُُوَ خىاضَوَ يُ ًَٓـ وتًإ بُ ثُيُ ئُوإ ئُوٍَ. بضُُوَ ثًًَسا

زَزَٕ و  يٌَ هٌطاغًَٓ تًُْا زازَضًَٓٔ، زيَُُناض ٖاويٓإ 45 نىيَػتاٌْ يُ ْاوضٍُ
 و زَضًَٓٔ تؤو ثايعإ 45 طُضًََين يُ ْاوضٍُ. زَيسووضُْوَ زاٖاتىو غاَيٌ ٖاويين

 ؾًَىَضزٍ. زَزَٕ يٌَ طاغًَٓهٌ ئَُُف. زَيسووضُْوَ بضٌَ بُٖاض يُ ضِؤش 50 زَيهًًََٔ،
 45ٍ يُ بُٖاضَنًٌََ، زَنُُْ نىيَػتاٌَْ يُ ،#ويًٌَ زو$ زََئًَ خؤيإ زيَُُناض ُٖض وَى

 زواتط ضِؤش زَ يٌَ زَزَٕ، طاغًَٓهٌ. زَنًًََٔ زووداض بُضاو،. زَنُٕ زضويٍَُٓ ٖاويٓسا
 يُ ضِؤش 70 ظؤظاٌَْ، زيَُُناضٍ. زَزَٕ يٌَ زيهٍُ طاغًَٓهٌ ئُوغا زَنُٕ، ثًَىَ تؤوٍ
 زََئًَ ثًٌَ ئَُُف زايسَضًَٓٔ، بضًَت ثايع يُ ضِؤش 70 و زَيهًًََٔ بضًَت، بُٖاض

 طُضًَيَن زيَُُناضٍ. يُى غُض زَضُٓوَ ًًََُٖنإ و زازَخُٕ بؤ طاغين ظؤضتط #ضَِطربِ$
 ًَُٖؿُف. زَيسووضُْوَ بُٖاضزا 70ٍ يُ و زازَضًَٓٔ ثايعزا ضِؤشٍَ 70 يُ ظؤضتط
 60ٍ يُ بًَت، ًَٖع بٌَ ظَوٍ ئُطُض طُضًََٔ، زيَُُناضٍ. بُ يُنُوَيُ نًَآلٕ و ضُْسٕ

 نًَآلٕ ئاَازٍَ زاٖاتىوزا غاَيٌ ثايعٍ ضِؤشٍ 70 يُ تانى يٌَ زَزَٕ طاغًَٓهٌ ظغتاْسا
 زضويَُٓواًَْو. بًسووضُْوَ بُٖاضزا 60ٍ يُ بهُٕ و ضَِطربٍِ زاضُْسٕ يُطٍَُ ئُوغا و بًَت

 ظؤضيٍُٓ. زووضيىَتُوَ نُؽ ضىاض بُ طُضًََٔ يُ تؤوَإ َُٕ 140  دًَطٍُ طىتٌ،
 بُٖاضزا 70ٍ نَُرتَ ـــ يُ ئاويٌ ظاضٍ و ظَوٍ نىيَػتأْ ـــ طُضًََٔ، يُ بُضاوَنإ
 ئُوداض ضَِطربِ، زََئًَ ثًٌَ نُ. زايسَضًَٓٔ ضِؤشيَو ضُْس زواٍ و يٌَ زَزَٕ طاغًَٓهٌ

 داضيَو ضِؤش 15 بٌَ، بُ ثًت ظَويًُنُ ئُطُض ٖاوئ 45ٍ تا بُٖاضَوَ يُ. زَزَٕ ئاوٍ
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 ٖاوئ 45ٍ يُ. زَزٌََْ ئاوٍ نُضَِتًَو ضِؤش 10 بًَت ًَٖع بٌَ ئُطُض. زَزَٕ ئاوٍ
 َُٕ 50 زضويٍَُٓ. زَنًَؿٌَ ضِؤش زَ ظَوٍ َُٕ 20 زضويٍَُٓ. ثًَسَنات زَغت زضويَُٓ
 ثًٌَ طُمنُف ئُّ. زَبٌَ تُواو ضِؤش 2 ظَوٍ َُٕ 5 زضويٍَُٓ و زَنًَؿٌَ ضِؤش 20 ظَوٍ

 و زايسَضًَٓٔ خانُيًَىَ 20ٍ نىيَػتاٌَْ يُ زيَِ بُٖاضَنًًٌََ. ثايعَ طُمنٌ زََئًَ،
 ُٖضظٕ و َاف و ًْػو و ْؤى بُضاوَناْسا يُ. زَيسووضُْوَ بضٌَ ٖاوئ َاْطًَو

 80ٍ نُ زَبًَتُ. زَيطُِْٓوَ بُٖاضووزا يُطٍَُ و بُٖاضَنًًََٔ ئَُاُْف. زازَضًَٓٔ
 ئاوٍ ئُويـ زازَضًَٔ، يٌَ غًَىَضَِيٌ ثُضيَعَنُ. بىو تُواو زضويَُٓ ضُِْو و وَخيتَ. ٖاوئ
 بُٖاضزا يُ ئُطُض. ئاو زَزَٕ غًَىَضَِ ْؤضَ غٌَ ثايعزا يُ. ْاوٍَ نًآَلٌْ و زَوٍَ ظؤضٍ
 زووَّ ٖاوئ، غُضَتاٍ بُض يُنُّ: زَزات بُض غٌَ غًَىَضَِ. تُواوَ داضيَو سُوتٍُ بًَت
 تُواو ثايعزا غُضَتاٍ يُ ئَُُؾًإ. تؤوٍ بؤ زايسًََْٔ بُض ئاخط و ٖاوئ 45ٍ بُض

 زوو نُضَِت ظَويًُى. طُمن زَيهُُْ و ًًََُٓوَزَيه ٖات، نؤتايٌ غًَىَضَِ وَخيتَ. زَبٌَ
 زيَُُناض بًَت، تُضَِغاٍَ غاَيُنٍُ ئُطُض. بُ طُمن بهطيَتُوَ وايُ باف. ْازات غًَىَضَِ

 غاظَ زيَُُناض بُ نُيؿًإ بُختًاضيطٍُ. يُى و ثًَٓذُ بُضاو، بُآلّ زَيططيَت بُ زَ يُى
. غًَىَضَِ زَيهُُْ ُٖبٌَ بُضاويإ يُىال ُٖض يُ. ْاطُٕ بُضاو يُ ثًَسظًًُ دؤضٍَ ئُو و

 غًَىَضَِ بُضاٍَُ و بُ طىٍَ زَؾت زَض و. زيتىوَ نىيَػتاُْناْسا تُواوٍ يُ ئُوََإ
 و ًًُْ  يًَطَ دُعؿُضقىويٌ. زَبًَت ؾني َُٖىو ؾىيًََٓو يُ غًَىَضَِ. ضِاظاوَتُوَ
 غًايٌ ُْبىو خخطا نُغٌ، ثًَٓر خًَعاًَْهٌ. بُ زَغتُوَيُ ئَُريقىويًُإ َُؾُزٍ

 ؾطتىؾًًٌََ بٌَ ضِووضِاغت و يُغُضَخؤ، و غُبط بُ ثًاويَهٌ. بٓىوغني ئُوإ شياٌْ غاَيًَو
يُ  ئُوٍ ضىونُتطٍ و زَخىيًََٓت غُضَتايٌ ضىاضٍ نىضِيَهٌ و ُٖيُ شًَْهٌ. ئًَالتٌ

. باوإ بؤ َاَيٌ ٖاتىوَتُوَ و وَضططتىوَ تُآلقٌ نضُنُؾٌ و زَخىيَينَ زووَّ قىتاغاُْ
 ضِاظٍ. بٓىوغِ ئًَىَ خُضدٌ زََُوٍَ ثًَِ طىت،. ُٖيُ َاْطٍُ 4 ظاضؤيُنٌ نضُ ئُو
 ئُويـ ُٖيُ، ؾتًَو بُآلّ ْامب، وَضَِظ طىتٌ ْابٌ؟ وَضَِظ طىمت. خؤؾُ ثًَِ طىتٌ بىو

بُ  ساظضَإ ثاضٍَ و ثىوٍَ وَخيتَ ًٖض. َُٖيسَغىوضِيَت قُضظ يُغُض ظؤضٍ خُضدٌ
 وَخيت زَنطِئ، زووناْساضٍ يُ ئُوٍَ. بهُئ يٌَ ثٌَ ؤَاٌْخ ظَُٗضٍِ ًًُْ،  زَغتُوَ
 ثاى خؤَإ سًػًَيب زَغت بًَتُ ثىوَيُإ ناتٍُ ئُو يإ. زَزَيُٓوَ قُضظَناٌْ خُضَإ
 ؾت ضُْس منىوُْ، بؤ. زَبًَتُوَ طُوضَ يٌَ خُضدٌ بضٌَ بُضٍَِ ئاوا نُغًَهًـ. زَنُئ
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 زَنُّ باغٌ ْطخاٍُْ ئُو: تًَبطٍُ تُواو َُُبُغتُن يُ ضِووٌْ بُ بؤ ئُوٍَ زَنُّ باؽ
 بهطِئ قُْس ئُطُض منىوُْ، بؤ. ًًُْ دًاواظٍ ظؤضيإ ضِابطزوو غاَيٌ يُطٍَُ و غاَيُ ئُّ ٌٖ

 بًٓىوغٌَ زَؾتُضزا يُ و بططئ وَضٍ بُقُضظ ئُطُض زَنطيَت، سًػًَب قطِإ 25 نًًؤٍ
 350 بُ قُضظ قطِاُْ، 200 نًًؤٍ ضايٌ بسَئ ثاضَ. زَنات سًػًَيب قطِإ 40 بُ

 ئًَُُ خًَعاٌْ ثاضغاٍَ قطِاُْ، 100 ٌَُْ قُضظ بُ و  قطإ 70 ٌَُْ ُْغس بُ ئاضز. قطِاُْ
 دؤضَ بُّ ُٖض زاٖاتُنُمشإ طىتٌ. بىوَ قُضظ َُٕ 12. خىاضزووَ ْاًْإ َُٕ 155
، بُآلّ زَؾطؤؾني باظاضِ بُ قًُُتٌ ساغًَُإ ُْبًَت الظّ ثاضََإ ئُطُض. قؤَيُيُ و قُضظ

 و زَنطِٕ يًَُإ ظووتط ًًُْ بُ زَغتُوَ ثاضََإ زَظأْ زووناْساضاُْ و زَآلٍَ ُٖض ئُو
 تُواوٍ بًَت ضِاغيت ئُوٍَ. قًُُت ًْىَ زَبًَتُ ئَُُف. بهُئ ؾًٓؿطؤؾٌ ْاضاضئ
. ئاواضِشاوَ ئاويَهُ تاظَ. بطِؤيُ و غؤ ُٖض خؤيؿُإ و ئُواُْوَ طريؾاٌْ زَضًَتُ زاٖامتإ

 بُ بٌَ زايضًَِٓ زَزاتٌَ، ظَويِ نُؽ ظؤض بُآلّ ًِْ، دىوتبُْسَ زَيطىت، ئَُري ُزٍَُؾ
 بًَت خؤّ يُ طا و دىوت ئُطُض. ضِووَسا زًََيَنَ يُ ئُويـ. بسٌَََ ثاضٍَ ئُوٍَ

 ظَوٍ خاوَٕ يُطٍَُ زازَضًَِٓ غًَىَضَِ ًُُْ يُبُضئُوٍَ. زَبطِيَت بُ َٔ ُٖض ساغًَُنُف
 يُطٍَُ. ضَِؾُوآلر غُض 6 و َايُٓ 2 َُُٖ َٔ ئُوٍَ. زَنُئ ٌبُؾ ًَْىَضِاغتُوَ يُ

 خَُيهٌ يُ ئَُاُْت بُ ئُواُْ زَنطٍَ. ًًُْ ططيٓط ظؤض ئاَىوض و ْري. بعٕ غُض 20
 ئَُاُْت بُ طادىوت زَنطٍَ. زَنُّ دىوت خؤّ َايين و بُ طىيَسضيَص. وَضبططٍ
يُ . زَططٍَ نُيًًََٓو ُفئَُ. ضؤخُضًُٓٓ خُضيهٌ خًَعامن ُْزٍَ، ثاضَ و وَضبططٍ
. زَنُوٍَ زَغت ؾتًَهِ و ثًَآلو و بُضط زَنُّ دُعؿُضقىويٌ بؤ ناضٍَ ئُو َُٖبُض

 يُو ُٖض بُآلّ ُْبٌَ، تُواو ظؤضيـ ضَِْطُ. ُٖبىوَ خُضداُّْ ئُو ضِابطزوو غاَيٌ
 ٍُطُظ ثاضض ضىاض. متُٕ 30 بُ نطِيىَ بؤ خًَعامن ّ#ؾىالض$ نىتاَيٌ زَطُظ. زَوضوبُضَزايُ

 زَ ثًَآلو دىوت زوو. متُٕ 16 ْا، ٌَ بؤ تؤضِ طُظ ضىاض. متُٕ 12 بُ نطِيَىَ نطاغِ
 68 ٖاتىوَتُوَ، نضُنُؾِ َاْطُ ضىاض ئُوَ. متُٕ 68 زَبًَتُ يُنُوَ بُغُض. متُُْ
 136 زَناتُ غاَيٌَ يُ َاَيسا ئاؾطَت زوو ثًآَلوٍ و بُضط تًُْا. زاٌَْ بؤ ئُويـ متُٕ
 10 نآلويَو. ثٌَ زاوَ متُمن 45 زبًت ثاتؤَيًَهٌ.  متُُْ 20 بؤ خؤّ ٍَشيَطثاتؤ زوو. متُٕ

 30 نؤتًَو زَنطز، متٌُْ 70 مبؿطؤؾتبا ئُطُض ضًٓبىوّ بؤٍ خًَعامن ضؤخُيُى. تَُُُْ
 طؤضَوٍ دىوت 4. متُُْ 14 الغتًهٌ نُوؾٌ دىوت زوو. متُُْ 20 نطاؽ زوو. متُُْ
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 بؤ نطاغًَهِ غُض و نإ نىضَِ. متُٕ 221 ُبىوَت غاَيسا يُ َٔ خُضدٌ نؤٍ. متُُْ 12
. متُٕ 5 نآلويَو. متُٕ 15 نُوف دىوت 2. متُٕ 10 ؾُضِواٍَ 2. متُٕ 10غُْسووٕ بُ 

. متُٕ 120 زَبًَتُ بؤ ُٖضزوويإ خُضدُ ئُّ. متُٕ 10 بًىظيَو. متُٕ 10 ثؿتًًََٓو
 ثاضغاٍَ. متُٕ 160 زَبًَتُ ئُويـ طُوضَنُيُ، نىضَِ قىتاغاٍُْ خُضدٌ متُٕ 40 غاَيٌ
 َُٕ 2 ويصَ، دطُضٍَ ثانُت 360 ضايٌ، نًًؤ 12 قُْس، نًًؤ 120 ئاضز، َُٕ 155

 َُٕ 5 ُْباتٌ، ضِؤٕ نًًؤ 6 ثًاظ، َُٕ 2 ،(ثُتاتُ) عُضظيًُ بٔ غًَىَ َُٕ 3 نُؾو،
 ُْٖاضَإ زؤؾاوٍ َُٕ 5 و ُْوت متُٕ 12 و ؾَُضُ متُٕ 10 ًَْعيهٍُ و بطْر

 تًُْا. زاوَ ثاضٍَ ُْغس دُعؿُضقىويٌ خإ ئُواُْف. نطِيىَ إضطاتؤضَِ 2. خىاضزووَ
 205 بطْر. متُٕ 24 ضطاتؤضِ متُٕ، 12 بؤ ُْوت. زضاوَ تُواويإ ثىوَيٌ ُْبٌَ ئاضزَنُ

 َُٖىويامن ؾانتؤضٍ. نطاوَ غُضف ثاضَ متُٕ، 48 بؤ نُؾو متُٕ، 30 ُْباتٌ ضِؤٌْ متُٕ،
 . زَخىيَٓسَوَ ئًَُُ بؤ ناغُظيَو يُ ضِووٍ ئُواٍُْ تُواوٍ. ُٖيُ

 سًػابٌ دُعؿُضقىويٌ يُطٍَُ تانى ْىوغًبىو ضِابطزووٍ غاَيٌ خُضدٌ ئَُريقىويٌ
 ثاضَ ضُْسَت طىمت. بىو متُٕ 2947  غُضدُّ خًَعاُْ ئُو غاَيًَهٌ خُضدٌ. بهات
 :بهُّ سًػًَب با بؤت بًٓىوغُ: طىتٌ ثًَهًُُْٓوَ بُزَّ نُوتىوَ؟ زَغت

 متُٕ؛ 150 بُ  ؾطؤؾتىوَ طُمنِ َُٕ 30 ًَْعيهٍُ طؤؾتىوَ،ؾ غًَىَضَِّ متُٕ 300
 110 زا بُ طىيَطيَصيَهِ. متُٕ 320 بُ ؾطؤؾتىوَ طايُنِ. متُٕ 900 بُ طًػو غُض 12
 يُ متُٕ 330. متُٕ 80 نُوتىوَ خؤّ وَبُض يُنًإ بُخؿًىَ، ضؤخٍُ غٌَ خًَعامن. متُٕ

 متُٕ 757. نُوتىوَ زَغت ثاضَّ 2190. بًسََُوَ ثايع زَبٌَ. وَضططتىوَ واَِ زَوَيُت
. زَمب قُضظزاض متُٕ 1087 غُض بًَتُ زَوََيُتٌ واٌَ متُٕ 330 ئُطُض و ُٖيُ نَُِ

 ضِؤش ُٖٕ َٔ وَى نُغٌ ظؤض يًَُْى ئًًَسا. ْابعووّ دُعؿُضقىويٌ بُضِيَع الٍ يُ ُٖضبؤيُ
 .زَبٌَ ْاخؤؾرت شياًْإ ضِؤش زواٍ يُ

 خًَطا ُٖض بؤيُ بىو، ناضٍ زَضزٍ ظؤضتط َريقىويٌئُ َُؾُزٍ قػاُْزا ئُّ يُطٍَُ
 .ًَٖؿتني بُدًٌَ و نطز َاَيئاوايٌ ُٖغتا و

 بُ غُباضَت زواتط. بىوئ وؾو خؤَإ يُدًٌَ بؤ َاوَيو ؾاْاظ و زيطاض يُطٍَُ
 ئابىوضيًُوَ بابُت يُ خًًََُنًاُْ ئُو ئاخؤّ. قػُ نطز ظؤضَإ ضَِوَْسإ شياٌْ

 وضزَ وضزَ. زَنُئ ضِووت قػٍُ ئًَُُف ُٖض ئُوٍَ يإ ُيُ؟ٖ وآلت بؤ قاظادمًَهًإ
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 بُ تُواوٍ ئَُريقىويٌ َُؾُزٍ ئَُطِؤٍ قػُناٌْ و تٌَ نطزئ ضِووٍ وَضَِظٍ
 بُ زٍَ ئًَطإ بٌ بٌ. بطِؤئ ئًَُُف و بًبًٓني بىوئ دُعؿُضقىويٌ ضاوَضِيٌَ. ُٖشاْسيين
 طُيًَو دُعؿُضقىويٌ بطِؤئ، ُوٍَزََاْ طىمت. بىو واف ُٖض زيَتُوَ، ئَُؿُو زَيطىت،

 يُغُض و ثطغٌ  بُناضًَٖٓاٌْ ؾًَىٍَ و وَضططت زيطاض يُ خَُيهُنُ بؤ زَضَاٌْ زَوا و
 .ْىوغٌ ثانُتُنإ
 زيَتُ َاؾًًََٓو غبٍُ: طىتٌ دُعؿُضقىويٌ بًًََني، بُدًًَإ بُياٌْ وابىو قُوٍ
 نؤنطزُْوٍَ بُ نطز زَغتُإ ئًَُُف و خؤيُوَ ناضٍ ضىو بُ الٍ ئُو. ؾاًْاوا

 زيطاضزا و ؾاْاظ يُ ًَْىإ ظوو ظوو. نطزئ َُستُيٌ َاوَيُى ئَُُف. نُيىثُيُنامنإ
 ؾؤخٌ و ثًَهُْني و قاقا بُ و زَنطز خؤف ئاوضَنُّ ًَٓـ. زَبىو غاظ ُٖضا و قطَِ

 .نطز زضَْط ؾُوَإ
 

  هةتاوي ي0240 جؤزةرداني ي11 دووشةمة
 ْاٌْ. ئاَازَ بىو َُٖىو ؾت. ُٖغتائ خُو يُ ظوو بُياٌْ و تُقاْس تًٌَ ؾُو

 ئُوْسَ بطيُٓنٍُ. ططتبىو قاضٌ يُ طاظٍ غُط ًَٖٓا نًصؤَيُيُنًإ. خىاضز بُياًُْإ
 ثًَـ ظؤض ئاوا ؾيت. ًًُْ ططيٓط ظؤض زَياْطىت ئُوإ نطزئ، ًْطُضاٌْ نطزبىو ضًَهٌ
 ضُْس و نطز زَضَامنإ و ؾىؾتُوَ تُواو بطيُٓنَُإ زَططيا، خؤيُوَ يُبُض نضؤَيُ. زيَت

 .زواٍ غُٕ ْابٌَ. زنتؤض بؤ الٍ بًبُٕ زَبٌَ طىمتإ يُى يُغُض نُضَِت
ُٖض  َُبُغيت #بؤ خؤت بهُوَ ضانٌ بًبُ$ طىت، زيطاضٍ بُ دُؾُْط بُ ثريَثًاويَو

 زَيدؤؾًٌ ُْختًَو ْاضز ؾاْاظَإ. بطزيإ و نطزئ بُ قػُيإ. بىو غاَيُيُ 15 نضُ ئُو
 بُضَو و نطز طٍُ بٌ بٌ يُ خىاساؾًعميإ ضىوئ دُعؿُضقىويٌ يُطٍَُ. اتُوَبس ئُو نضُ

 نضؤَيُ ئُّ ئاظاضٍ يُ بريّ بسويَِٓ نُؽ ئُوٍَ بُ بٌَ. بىويُٓوَ ؾؤضِ و ضٍَِ نُوتًُٓ ؾاًْاوا
 نُْاضٍ طُيؿتًُٓ. ببًِٓ ئُوَ ُْى زَنطز، خؤّ نىيَطبىوٌْ بُ سُظّ و زَنطزَوَ ْاظَ بٌَ

يُ  و َطازَ غُيس بابٌ و غاَيًًُتٌ 80 َطاز عُيٌ. ُْبىو َاؾًَٔ ُٖواَيًَو يُ داضٍَ و ضِيَطُ
 يُ زَيطىت،. نطزئ َاضٌ و ثًَسانطزئ باوَؾٌ باونًَو وَى طُيؿتُ الَإ، زووضَوَ

 بُؾط يُغُض ؾُو بىوٕ، بُ ضِيَطُوَ ضِؤش غٌَ. نُغٔ 15 و ٖاتىوَ ثًًَإ بُ خىظغتاُْوَ
 . ُْياخنىات وضض بؤ ئُوٍَ نطزووَتُوَ ئاوضيإ اخؤياْس زَوضٍ بُ و خُوتىوٕ
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يُغُض  ضاوَضٍَِ ُٖضوا ئًَُُف. ضِؤيؿت و نطز َاَيئاوايٌ بىو، َاْسوو ظؤض ثريًَََطز
 يُو زَيطىت، َطاز. نطز خُضيو ضِيَطُنُوَ قُضار بُضزَناٌْ ؾهاْسٌْ بُ خؤّ. ضِيَطُ
بُض  يُ ؾاخُوَ ئاشََيًَو طُضئُ. زًََٖٓني بُناض تًص بُضزٍ ضُقؤ يُ باتٌ نًَىَ و ؾار

 ضاوَضِواٌْ. زَبطِئ غُضٍ تًصاُْ بُضزَ بُو زَبًَتُوَ، َٓساض خُضيهُ بعاْني و ببًَتُوَ
يُ  ؾاْاظ و دُعؿُضقىويٌ. ضِاوَغتا و خىاضز خىيٌ يُ بُضزَممإ َاؾًَٔ و، ٖات نؤتايٌ
 ضيطٍُيًَُْى بُختًا تطؤَبًٌَ نؤٍ ثاف يُ زيطاضيـ َٔ و بىوٕ غىاض ثًَؿُوَ

 بىو، ًَْعيو يُوإ زيطاض. خىضت و غطت نُوتُٓ خَُيهُنُ ئًَُُ بًًٓين بُ. زاَُظضائ
 بُضطىٍَ  قػاُّْ ئُّ داضداضيَو، بُآلّ ُْزَبًػت ًٖضِ َاؾًَٔ ٖاضٍَِ يُبُض ًَٓـ

 :زَنُوت
 .زَططٕ ويَُٓ بؤ غُيطإ، ٖاتىوٕ خاضجيُٕ، ــ ئَُاُْ

 ضًًُ؟ ــ ناضوباضيإ
 !ظؤضَ نا وَى ثاضَيإ ،ضًًُ بؤ ــ ناضيإ

 .بؤ ؾاضيهىضز زَياْبات دُعؿُضقىويٌ ــ خإ
 ويَُٓ نُ زا ًْؿاٌْ قاَهٌ بُ زيطاض، نطزَ ضِووٍ ْا، خؤٍ وَبُض غريَتٌ يُنًإ

 زَططٍ؟
 ظؤضتطَوَ غريَتًَهٌ بُ بُختًاضيٌ بؤ يُقاْس، غُضٍ بُآلّ ُْزاوَ، وَآلٌَ زيطاض

 :ثطغٌ يًٌَ
 ويَُٓ؟ ويَُٓنإ؟-

 يُ يُنًإ وضتُوضت، بُ نطزَوَ زَغتايإ زيػإ. يُقاْس بؤ غُضٍ يػإز زيطاض
 زَظأْ؟ ئًَُُ ظَاٌْ ئًَىَ َػتُض طىتٌ، بىو َُٓوَ تًُْؿت
 بُضط ض ئَُُ خؤّ، قُآلؾُتٌ و غُنىت يُغُض و نطز ؾُضَِ و بطٍِ ضاوٍ يُ ضاوّ

 َٔ خؤياُْ و يُ طاضزي وا بعأْ ئُوإ بؤ زَبٌَ ضًًُ؟ زَّ و ضِزيَُٓ ئُّ و يًباغًَهُ و
 :طىمت يىوضٍِ ظَاٌْ بُ و ُْنطا ضِاطري بؤ خؤّ. زَضَنًِ

 غُيط بُ الوَ ظؤضيإ ضٌ؟ زََيًٌَ بعاٌْ ْابٌَ ًًُْ؟ زََتا يُ ظَإ َُطُض! بطاطًإ
 يإ دىوَيُدىوٍَ، نُوتُ نطزبىو، ثطغًاضَنٍُ ئُو نىضٍَِ ُٖض ضِاَإ، تًَِ تًَهطِا بىو،
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 يُ بىو تَُا بُ بىو ُٖضضؤًَْو. ضٌ زََيٌَ َُْعاٌْ َٔ يإ ُْبىو ساَيٌ يُ َٔ ئُو
 :تًَبطُّ َُبُغيت

 ؾاضغٌ؟ ظَاٌْ زَظاٌْ؟ ئًَُُت ظَاٌْ ئًَطَ، ٖاتًًُ ــ ناتًَو
 :طىمت و تٌَ نطز ضِووّ غُضَخؤ يُ و ًَٖسٍ ًْؿإ زا، ئاضاّ خؤّ تُواو

 .ئًَطاًِْ َٔ ُْظامن، زَبٌَ ضؤٕ! باف نىضٍِ-
 :طىتٌ ظيطَناُْ ُْختًَهًـ و بىوَوَ ثُؾًُإ ؤٍخ َُٖيٍُ يُ نىضَِ

 .بًَت زَضَنًٌ زايهت يإ بابت يُوَ زَضٌَ،-
 يُثاٍَ َىوغاؾريَناٌْ بعُْطٍُ وَى ؾاططز ؾؤؾًَط، بىو، طُضّ قػُوباؽ باظاضٍِ

 دًَِ بًٌََ زَيىيػت نُغًَو ئُطُض. بهات غىاض ظؤضتط خَُيهٌ تانى. زَثُغتاوت يُنسٍ
 ُٖض بىو بُظًََو ثًهابُنُ ثؿت يُ. زَنطز بًَسَْطٌ ثُْاٍ ئُوٍ خًَطا ْاخؤؾُ
ئُو  خؤ باغٌ. زَنُوتٔ بُغُض يُنسا خَُيهُ ئُو و َُٖيسَبُظٍ َاؾًَٔ. َُثطغُ

 ئاويإ بىو، ٖاضويُٓ وايُ الّ ٖاتني، طىْسيَو تىوؾٌ يُغُض ضِيَطُ. ْانطيَت تُثىتؤظَف
 زَبًَت؟ بؤضٌ: ثطغًِ يًٌَ زيطاض. ززَنط دىوتًإ يُو ًَْىَزا نطزبىو، ئاشئ يُزَؾتًَو

 يُ يُنٌَ ُْزابىوَوَ، وَآلَِ ًَٖؿتا. بًَت بطْر بؤ ضَِْطُ يٌَ زَنطزَوَ، بريّ بىوّ خُضيو
 :طىتٌ بُختًاضيًُنإ
 ...بىوٕ ظَضز ــ طُمنُنإ

 دٌَ: طىمت زيطاض نطزَ ضِووّ. زَنُٕ خؤف خُضَإ دٌَ خُضيهٔ بىوّ، ساَيٌ يًٌَ
 :طىتٌ وضَِا، واقٌ بُختًاضٍ نابطاٍ. زَنُٕ خؤف خُضَإ

 .بىوَ وَضظيَطِ باثريتإ و باب زََيًٌَ ظؤضظأْ، ــ ئًَىَ
 دٌَ بعأْ تا ُْزيىَ طُمنًإ طىَيٌ ؾاضْؿًٓإ: $طىتٌ ،#ُْظامن زَبٌَ ضؤٕ: $طىمت
 بُ ُٖظاض و طؤضٍِ تُطُضَإ. بىو ثُْضُض َاؾًَٔ ضِيَسا ًْىٍَ يُ .#ضًًُ خُضَإ

 بُ ضِاغيت خىاضز؛ َاغتًَهُإ و ْإ قاوَخاُْ يُ #َؤضغُُيُى$ ًُٓطُيؿت نًهُيُقُ
 طُيؿتًُٓ زواًْىَضِؤ 3ٍ زََصًََط و نُوتُوَ وَضٍَِ َاؾًَٔ. ُٖبىو باؾٌ َاغيت

 ثاؽ غىاضٍ خًَطا. ضٍَِ نُوتبىويُٓ  ؾاًْاوا غُضووٍ يُ 30/9 زََصًََط. ؾاضيهىضز
 و ئُغؿُٖإ طُيؿتًُٓ. بىو طُضّ ؤضظ ُٖوا. نُوتني وَضٍَِ ئُغؿُٖإ بُضَو و بىوئ

 و طُيؿيتَ زيطاض. بىوشايُٓوَ طُضَاونطزًَْو بُ و غريوؽ ٖؤتًٌَ طُياْسَ خؤَإ
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 24ٍ ضىاضؾَُُ و دؤظَضزإ 23ٍ غًَؿَُُ، ئَُطِؤ. ؾُقاَُنإ نطزَ ضِووَإ
. طىظَضاْسَإ و نطزَوَ طُؾتًاضامنإ الغايٌ دؤظَضزإ، 25ٍ ثًَٓذؿَُُ و دؤظَضزإ

 . بًٓىوغًُٓوَ ضٌ وا ُْبىو ـئُوي
 دُعؿُضقىويٌ َاٌَ ًَىاٌْ ضٍَِ، نُوتًُٓ ُْدُؾاوا بُضَو ثًَٓذؿَُُ عُغطٍ

 زووٍ بُ َاْسوو و ؾُنُت، ئًَُُف بىو، طُوضَ َاَيًَهٌ طُيؿتني وَخيتَ. بىوئ
 .باغُ ض زًْا بُياٌْ بعاْني. خُوتني ؾًَىنطزْسا

 
 0240 جؤزةرداني ي15 هةيين
. ًَٖؿت بُدٌَ ُْدُؾاواَإ و بىوئ ئُغؿُٖإ َاؾًيَن ضٍغىا ظوو بُياٌْ
ثٌَ  ُٖواَيٌ. نُوت َطازٍ بُيتاٍَ بُ ضاوَإ. ضٍَِ نُوتًُٓ ؾاضيهىضز بُضَو يُويَؿُوَ

. ْاًَيَنَ زَغُآلتٌ ؾُضَاْساض يَُُوال ئًرت ثاضيَعطُ، زَبُٓ ياغىوز و ؾاضيهىضز زائ،
 ؾُضاَُضظ طىتٌ، زيت دُٖاْطريميإ غاخاٌَْىو. غىوضِايُٓوَ بًَُْى ؾاضزا زٍ داضيَهٌ

 .بريطإ بؤ طُضِاوَتُوَ َُمحىوزٍ
 بعٕ، َُضِ،) ُٖيُ ئاشََيًإ دؤض ضُْس ئُو قُوَاٍُْ نطزّ، باؽ بؤٍ زيطاض
 و طؿيت ْاوَْسيَهٌ ئُواُْ. زَشئ نىيَػتاُْنإ بُضظايٌ يُ ئُواُْ (...و ضَِؾُوآلر
 يُى تًُْا و زَشئ بًابإ يُ قُوٍَُ ئُو بُآلّ بُختًاضيطٍُ، ُٖض وَى. ُٖيُ ئًَالتًًإ

 ُٖض وَى. ْآًَٖٔ ثًَو طؿيت ْاوَْسٍ ئُواُْ( وؾرت) ُٖض وَى ُٖيُ ئاشََيًإ دؤض
 َُٖىويإ ُٖض غىوضيًُ، عُؾايطٍ وَنى زَشئ، يُنسٍ يُنرت يُ قُبًًُنإ زووض

 زَغت ْىوغني بؤ ًٖضُإ ؾاضيهىضز يُ. بؤ وايُ بعامن زَبٌَ زَيطىت،. ُٖيُ وؾرتيإ
 .خُوتني و بىوئ وَضَِظ ظؤض زاٖات يٌَ ئًَىاضََإ ُٖتا. ُْنُوت

 
 جؤزةردان ي16 شةمة 

 َىوغا 30/6 زََصًََط. ُٖغتاْسئ يُ خُوٍ ُٖتاو بعٍَ بُياٌْ 5ٍ زََصًََط
. ئًَُُ شووضَنٍُ ٖاتُ ًَسا، يُ بار بؤئ يُ بُضزا، ؾُضواٍَ و نؤت دُٖاْطريٍ خاٌْ
 تىوؾٌ دُعؿُضقىويٌ يَُاَيٌ ثًَـ يُوَ ضِؤش ضُْس. خىاضز يُنُوَ بُ ٕبُياًُْا ْاٌْ

 ضىوبىو. يُويًَُ خاَيٌ َاَيٌ: طىتٌ ضٌ زَنطز؟ يُوٍَ ثطغٌ، يًَِ. ٖاتني نىضَِنٍُ
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 ئُطُض ُٖيُ ُْضيتُ ئُّ يًَُْى بُختًاضيسا ؾٌ نطزيُٓوَ بؤٍ. نؤ بهاتُوَ #ئىظٍ$
 نؤنطزُْوٍَ بؤ تايُؾُوَ و ئًٌَ تُواوٍ ًَىْ زَنُويَتُ ٖات شًَْٗٓاٌْ وَخيت نىضِيَو

 بعٕ َُضِ، ًَٖػرت، دىاُْطا، تا بططَ ثاضَوَ يُ خؤيسا تىاْايٌ يُ ُٖض نُغُ و. #ئىظٍ$
 زَغت ظؤضتطيإ زَوَيَُُْسإ بُضهُ و نُآلْتُض. زَيسٌََْ بيبَ دًَبُدٌَ ُٖضضًًُنٌ و

 بٌ ويػيت ناتًَو قىويًًُ،دُعؿُض خإ ُٖض ئُو. زَزَٕ ظؤضتط ئُوإ ضىْهُ. زَنُوَيَت
 وَزووٍ َٔ نىضَِنٍُ ئًَػتُف. نؤ نطزَوَ #ئىظٍ$ متُٕ ُٖظاض غٌ بًَينَ، ئًَطإ بٌ
 .ًَٖؿتني بُدًٌَ و نطز َاَيئاوايٌ. نُوتىوَ نؤنطزُْوَ #ئىظٍ$

 يًَسا، بامشإ غىوضِيَهٌ بًَُْى ؾاضيهىضززا. ُْزَضِؤيؿت َاؾًَٔ داضٍَ طاضاش، ضىويُٓ
َُٖىو  ُْبٌَ غُضزَضاُْنٍُ بُضزَْىوغٌ و زاضَنُ زَضطُ. ئُتابُنإ َعطُوتٌ ضىويُٓ

 يُ ْاظامن. بىو نؤٕ ًََعُاضيًُنٍُ ؾًَىاظٍ بًًََِ، ئَُُف زَبٌَ. زَضىو يُ تاظَ دًًَُنٌ
 يًَطَ و ْاوضُيُ ئُّ ٖاتىوُْ نىضزغتاُْوَ يُ ئُتابُنإ خىيَٓسووَُتُوَ، نىٍَ

 زواتط #زيَهىضز$ ْطاوَ ْاو ئاوايًُ ئُّ بؤيُ ُٖض و ططتىوَ زَغتُوَ بُ زَغُآلتًإ
 .زيَهىضز زََئًَ ثًٌَ بُختًاضيٌ ثريًَََطزاٌْ ئًَػتُف. ؾاضيهىضز بىوَتُ
 ْؤضٍَ ُٖتا زاًْؿتني. طاضاشَنُ بؤ ٖاتًُٓوَ ثًاغُنطزٕ بُ ئُتابُنُوَ بىيىاضٍ يُ

 زَضزَ بُ نطز زَغيت و زاًْؿت ئًَُُوَ تًُْؿت يُ ؾؤؾًَطيَو. ٖات ئًَُُ َاؾًَين
 طريؾاٌْ زَضًَتُ ثُيسا بهُئ ُٖضضُْسيَو َاَيىيَطاْني، ظؤض ؾؤؾًَط ئًٍَُُ. $زَيهطزٕ

 و طىت يٌَ ظؤضٍ. #زَبطٍَِ ثٌَ َٓساَيُإ و يُ شٕ زووضٍ و َاْسوبىوٕ تًُْا. طاضاشزاضَوَ
 .ضٍَِ نُوتًُٓ ئًَُُ و طُيؿتُ ْؤضَ وضزَ وضزَ طىت، بؤ بَُيٌَ نُممإ

يٌَ  تىًًََُْنُ بؤ تًُْا ئُويَـ ضِؤيؿت، سُيسَضَوَ باوَ ضِيَطٍُ ُي َاؾًَٔ ئُجماضَ
 نُ ئُوَاؾًٍَُٓ. ؾاضيهىضز طُيؿتًُٓ ظوو، بُآلّ يًًَُ الزيٌَ نَُرت يُو ْاوَزا. زضاوَ

 زَطُيؿتُ زضَْطرت زََصًََطيَو نُوتبىو وَضٍَِ َؤضغُُيُنُوَ يُ ظووتط زََصًََط 2
 زاًْؿتبىو يُوٍَ ئُوٍَ. نطز ئُسىاَيجطغًُإ َيهُنُخُ يُطٍَُ و ضاخياُْ ضىويُٓ. ضًططز

 غاظبىوٌْ ٖؤٍ بىوَتُ يُو ْاوَزا تىًًََُْ ئُّ. زَنطز تىًًًََْإ باغٌ َُٖىويٌ ُٖض
 يُنسٍ يُ ؾري ْاخُوَ يُ َُٖىويإ ُٖض. ئًًَداًْسا سادٌ و ئًًَداٌْ ًَْىإ يُ دُدماَيٌ
 بؤ بططٕ بُزَغتُوَ ثطؤشَيُ ُّئ قُباَيٍُ و غُضنُوتىو بٔ ناًَإ تانى. زَغىوٕ
 نُغًَهٌ يُطٍَُ ًًُْ ناضنطزٕ يُ واظٍ نُؽ. ئاطا يًَبىوٌْ و بُضز و خًع ًَٖٓاٌْ
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 ْاَُيُنُإ. بساتُوَ تُقٍَُ زيطاض داْتانٍُ زَغهٌ تانى طًىَضٌ الٍ ضىويُٓ. زيهُ
 نُوتًُٓ .بهُئ غُضزاًَْهٌ تانى بؤ بًَٓطيَت، ًَٖػرتَإ بططَ بؤ ؾُضاَُضظ، نطز بُضٍَِ

 زَظُضٍ يُ. بؤ تاضإ وَطُضِينَي زوانُوتٔ بُبٌَ بؤ ُْْاضزئ ضاضَويٌَ ئُطُض ضِاويَصنطزٕ،
. ْاًْؿًَت بُ زَيُوَ ظؤض زَظُضَ يُو ناضنطزٕ تىًًََُْنُوَ، ناضٍ بُ بؤٍُْ نىٖطَِْط
 . طُضَنُ ئاغايٌ و ئاضاّ زَظُضيَهٌ يُغُض نؤََُيٓاغًٌ ناضنطزٕ

 بُختًاضيٌ يُغُض ًََصووٍ ُٖض داضٍَ. بًين ثُضويعميإ عُيٌ غىَيتإ بُضيَع زيػإ
 سادٌ و ئًًَداٌْ خاْاٌْ ضؤًًُْتٌ زَطُضِا زَضؾُتًَو يُ و زَنطزَوَ ٖعضٍ خؤٍ

 ئُواُْ. ْىوغًُُوَ بُدٌَ زَغت و بطز نُغًَهٌ ضُْس ْاوٍ. يُى غُض غاتُوَ ئًًَداٌْ
 بُ ًٖىاّ َُٖيبُت. ئًًَداٌْ َبىوُْز بُ ْؤضَ و غُضزََسا بىوٕ و نات يُى يُ ظؤضيُٓيإ
 يُ بريّ بُ زَغتُوَيُ َؿيتَ يُ ُٖؾيتَ بؤ ئُوٍَ داضٍَ. بسَّ خؤّ ُٖوَيٌ بُ خًَطايٌ
 :زَيٓىومسُوَ خىاضَوَ ؾًَىٍَ بُّ ُْضًَتُوَ

 
 ئًًَداٌْ سادٌ ئاغاناٌْ

 خإ قىويٌ ئًُاّ
 (غجُٖساض غُضزاض) خإ سىغًَٔ سَُُ

 (تُؾَُّىس غُضزاض) خإ غىآلحمىغًَٔ
 (ؾُضِ غُضزاضٍ) خإ ُْغري

 (َىؾُخُّ ئاَري) خإ يىتؿعُيٌ
 خإ ئُبىيكاغِ
 ئًًَداٌْ ئاغاناٌْ

 خإ سىغًَٔ
 خإ ئًػؿُْسياض

 (ئُغعُز غُضزاض) خإ قىويٌ عُيٌ سادٌ
 (غَُػاَىغُيتُُْ) ُْدُؾكىويٌ خإ

 (ئُغعُز غُضزاض)خإ دُعؿُضقىويٌ
 (ظَؾُض غُضزاض) خُغطَوخإ
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 خإ قىويٌ َؤضتُظا
 زَٖات خُو ظؤضَإ ئُطُضضٌ. تٌَ ُْنطزئ ضِوويٌ طُضٌَ بُ نُؽ ًٖض ؾُو
 َىوغاٍ ًْىَؾُو. غُوئ ئًَُُف و بيبَ ضؤٍَ قاوَخاُْ تانى خاؾآلْس خؤَإ

. ثٌَ ُْزا ضِووَإ بُآلّ ُٖغتاْسئ، خُوٍ يُ قاوَخاُْ، ٖاتُ بؤ خُوتٔ دُٖاْطريٍ
. خُوت قاوَخاُْ يُ ئًَُُ وَى ئُويـ و نطزَوَ بؤ ؾُُْضٍ قُضَويًََُيُنٌ ضايضٌ

 .بىو ٖؤظ غُضؤى و بُختًاضيٌ ئُويـ ُٖضضُْسَ
 

  جؤزةردان ي17 يةكشةمة
 5ٍ زََصًََط زووناُْنإ، زَضِابٍُ خطٍَِ تطؤَبًٌَ، ططٍَُ ضِازيؤ، زَْطٌ زَْطُ

 .بىوئ ؾُضاَُضظ و ضاوَضِيٌَ خىاضز بُياًُْإ ضايٌ و ْإ. ُٖغتاْسئ يُ خُوٍ بُياٌْ
 يُى ناّ ثطغًِ. زاَُظضاْسٕ يُطٍَُ قػَُإ غُضٍ بىو قاوَخاُْنُ يُ ثريًَََطزيَو ضُْس
 يُ طىْساُْ ئُّ ظؤضيٍُٓ: طىتًإ ُٖبىوَ؟ نىيَػتاُْناْسا يُ ضَِظا ؾا ثًَـ طىْساُْ يُو

 يُ ئًًَداٌْ سادٌ خاٌْ قىويٌ ئًُاّ طؤضٍِ يُبُضئُوٍَ. نطاوٕ زضوغت زا1312 غاَيٌ
 ضؤخُخؤض ؾىييَن سىضَُتُ، و ضِيَع دًٌَ بُختًاضٍ خَُيهٌ بؤ ْاوضُيُ ُوئ بىو،َ ئُضزٍَ
 ظؤضيٍُٓ و ئُْسيها ئًعَ و طُضًََٔ يُ، بُآلّ ُٖبىوَ ئًعَ تًُْا. بىو ئاغانإ ضَِمشاَيٌ
 بُ يإ زا #غذًٌ$ ثًَٓاغُ زا1312 غاَيٌ يُ. ُٖبىوٕ ًََصووَ ئُو ثًَـ الزيَهإ
 غاَيٌ يُ. ُٖبىو يًَُْى ئًَالتسا ئاشٍََ ئُوْسَ نٍُ زَيطىت، ثريًَََطزيَو. ئًَالتٌ
 100 خاوٌَْ َُيًو، بُ ْاوٍ بىو ثًاويَو بابازٍ تايُؾٍُ َُضِزاضٍ َُظْرتئ زا1318

 ئًَُُ ئُو ناتٌ. َُضِ ُٖبىو غُضٍ 10 َؤضيًُنإ يُ نُغًَهًـ. بىو َُضِ غُض
يًَُْى  ثُْسيَهُ ئَُُف #ْابٌَ ضؤٍَ نؤظ تاظَ غُض، ضٌ بطاتُ َُضِ وَخيتَ$ زََاْطىت،

 تًُْا زَضنطا، عُؾايط تُختُقاثؤنطزٌْ زَغتىوضٍ وَخيتَ زا1312 غاَيٌ يُ. ئًَُُزا
 ُْبىو ئُوٍَ َايف َٓساٍَ و شٕ نىيَػتإ، و طُضًََٔ ببُُْ ضِاُْنُ زَياْتىاٌْ ؾىاُْنإ
 نطزَوَ ثٌَ زَغت نىيَػتاٌْ و طُضًََٔ زيػإ عُؾايط طُالويَصزا يُ. بضًَت يُطَُيًاْسا

 خإ ئُبىيكاغِ خىايًَدؤؾبىو، بُختًاضيٌ ٖاتُ نُ طُالويَص 20ٍ يُ زواٍ خاًَْو يُى و
بىو  و ئًًَُنُ ًَْى ٖاتُ و ًَٖٓا ناؾإ ؾُضَاْساضٍ يُ واظٍ. بىو َىؾُخًِ ئَُري نىضٍِ

 و َٓساٍَ تُواوٍ زَيطىت، ظاضَناْسا و بُغُض ظَوٍ زَغُآلتساضٍ بُ غُباضَت. خإ بُ
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 يُ و ُٖيُ خؤٍ بُؾٌ بؤ خاوَْساضٍ بٓذاقٌ بُختًاضٍ تايُؾُناٌْ و تريَ َٓساَيٌ
 و ٖاتبىوٕ يىوضِغتاُْوَ يُ ئُوإ ُْياْبىو، #يُى$ تريٍَ تًُْا. ططتىوَ وَضيإ نؤُْوَ

 ثٌَ زإ، ظَويًإ بؤ َاوَيُى خإ، بُآلّ ظاض و ظَوٍ بُ بٌَ بىوٕ، خاُْناْسا خعَُت يُ
 ْاوضٍُ يُوَضِطٍُ. نطٍِ ظاضَناًْإ و ظَوٍ زواتط واًْـُٖض ئُ. يُوَضِطُ بؤ ئُويـ

 يُ زووضَوَ ئاشََيساضإ طُوضَ بىو، ئًَذطاض ئاضثُْايُنإ بُ تايبُتُ عُيًدإ ؾًَذ
 زَغيت زَوَيُت ئُوٍَ زواٍ. تٌَ زَنطز خؤيإ ًََطُيٌ و زَنطٍِ يُوَضَِنُيإ و زَٖاتٔ

 شيَط ُْضىوَ تُْططعٍ، بُآلّ وَضططت ُيإيُوَضِط ضِيَطُثًَساٌْ ئُواًْـ ططت، بُ غُضزا
 . بىو نُّ تايُؾُنُ بؤ يُوَضِطُ بؤ ئُوٍَ زَوَيُتُوَ، زَغُآلتٌ

 ظاواٍ مسايٌ ئُمحُز. ُٖض ُْٖات ؾُضاَُضظٍ و ضاوَضٍَِ ئًَُُ 30/10 بُ بىو زََصًََط
 وَضظيَطِ خىاضَِمحٌ غاتُوَختُزا يُو ُٖض. ؾىيَُٓاْسا بُ ٖات ًْىَضِؤ ْاٌْ بؤ دُعؿُضقىويٌ

ُٖض . مسايٌ ئُمحُز َاَيٌ ضىويُٓ. بؤ ْاضزووٕ ضاضَويٌَ ؾُضاَُضظ ئاغا ، ثٌَ زائ خُبُضٍ
 زواٍ. ؾًَططُيُ َاَؤغتاٍ مسايٌ ئُمحُز. تُْطإ ؾُضِواٍَ يُ ثطِ بىو طىتٌ، زيطاض وَى

 اٌْخ سَُُ تىوؾٌ يُوٍَ. بسَيُٓوَ قُضظَنامنإ بؤ ئُوٍَ. ضاخياُْ طُياْسَ خؤَإ ْاخنىاضزٕ
 بُ تُواو. غُضٍ يُ ثؿت غىاضيَهًـ زَٖات، ضُْس ئُغح بُ غىاضٍ ٖاتني، ثُضويعٍ

 بُْسَُْنُ طُيؿتًُٓ ضاضَويَهاْسا يُطٍَُ نطز، َاَيئاوايًُإ خًَطا. خاْػاالضيًُوَ ؾهؤيُنٌ
 . نُوتني وَضٍَِ زواٍ ًْىَضِؤ 30/1 زََصًََط بىوئ، غىاض يُويَىَ و

 نؤ بىوُْوَ، تُواويإ َاْسوو، و ؾُنُت. تنيطُيؿ زواًْىَضِؤ 5ٍ زََصًََط
. بُْسَُْنُ بؤ غُضنُوتني بُ يُنُوَ. زَطُضِا يًٌَ نطزبىو وٕ َُضِيَهٌ ؾُضاَُضظ

 ُْزا، بىاض ظَضزَ زاضباظطٍُ ُٖض وَخيتَ. ئاو ثطِ يُ بىو زَمماْسا يُبُض ضُضٍ زَضباظطٍُ
بًَُْى  زَيطىت، ؾُضاَُضظٍ. َيُنُضَِمشا بؤ ًَْى ٖاتًُٓوَ. تٌَ زَثُضِٕ ضُضيسا بُ خًَآلتٌ

 زا بُ ؾىاُْناٌْ ُٖواَيًإ. ُْنطز غؤضامخإ و غُض اليُى ًٖض يُ طُضِاوئ ضِاُْناْسا
 ئُو زَضنُوت زواتط. بًَُٓٓوَ بؤَإ زؤظيًُوَ ْاوًْؿاُْ َُضِيَهًإ بُو ئُطُض زيهُ
 .بىوَ خؤيإ ضِاُْنٍُ تًَهٍَُ َُضَِ

 نطزَ خؤضؾت ًَٖٓسٍَ. خإ ُْدُف طُضٌَ خىَيهٌ و طؤؾت ثآلو و ًَٖٓا، ؾًَىيإ
 بُ ظؤضيـ و ٖات خُو وَخيت. زَ بُغُ طىتٌ ْاضاض. نطز وَضَِظٍ زيطاض بطدمُنٍُ غُض

 .ثًَهُْني ئًَُُ نًػُخُوٍ
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يُ  نؤ، نُش و نطزَ ضِووَإ ْاخنىاضزٕ زواٍ. بىو ؾُوٍَ ثًٌَ غُضو بُياٌْ خىاضزٌْ
 خُضيهٌ شْإ زَؾتُ زَض و يُو. ْابىوَوَ غُبُتُيُنسا يُ َطيؿهًإ اَيًَوضَِمش تًُْؿت

 ضِووبًين بُ بٌَ بىو يُطَُيًاْسا ؾُضاَُضظَإ. بىوٕ خؤضانٌ طصوطًاٍ َُٖيهُْسٌْ
يٌَ  ثطغًاضَإ. شْاُْ ظميٍُ يُ نًَىٍ ضِووَنٌ َُٖيهُْسٌْ. زَنطز قػَُإ يُطَُيًاْسا

 .زَنُويَت زَغت بؤ ْىوغني ضًُإ وإئُ ناضٍَ يُو بعاْني تانى نطزٕ
 خىٍَ يُطٍَُ زايسَتُقًَٓٔ، ًًََُٖى بُ زواتط زَنُُْوَ، وؾهٌ طًايُنُ ،#نُضغِ$

 زَغت ٖاويٓسا غُضَتاٍ يُ و بُ تاَُ ظؤضيـ طؤؾتا و، ًَْى زَيهُُْ و زَنُٕ تًَهَُيٌ
 .زَنُويَت

 وؾهٌ ٖاويٓسا، غُضَتاٍ يُ زَنُوٍَ، زَغت نىيَػتاٌَْ يُ طًايُنُ ،#طُْسؤيُ$
 خىضيطَِْطهطزٕ، بؤ زَنُٕ تًَهَُيٌ ُْٖاض ضِووبٌ ئاوٍ يُطٍَُ زَيهىَيًَٓٔ، و زَنُُْ
 .زيَت بُ زَغت يٌَ دىاٌْ ظَضزٍ ضَِْطٌ
 زَغت ٖاويٓسا يُ ئُويـ زؤ، بؤ ًَْى زَنُُْوَ وَؾو ًَْطنُنٍُ #نُضَوظ نًىؽ،$

 .زَنُوٍَ
 .زَنُٕ طؤؾتاوٍ بُ تًَهٍَُ و زَنُُْوَ وؾهٌ بُٖاضيًُ طًايُنٌ ،#تُضَِ$
 بُٖاضإ ئُويـ يًَسًََْٔ، ثٌَ زؤنًًَىٍ وؾهٌ بُ و تُضٍِ بُ ،#قىْػىوض غىوض، بٔ$
 .زَخىضٍَ و ُٖيُ
 .زَخيؤٕ و زَنُُْوَ غىوضٍ ضِؤْسا يُ #قاضضو ناضط،$
 200 بُ نًًؤٍ) زَيؿطؤؾٔ و زَططٕ طىَيٌ و طُضز نطزووَ، باغِ ثًَؿرت #طىيَين$
 . زَنات قطِإ 150 تا 120 نًًؤٍ و زَططٕ طًايُ ئُو نُتريٍَ( قطِإ

 زَيهىتٔ، غاوَض ؾًَىٍَ يُ زَضزيَٓٔ، زاُْنٍُ و ظؤضَ يُنذاض #بطدمُغىوضٍ$
 .غىوضَ ضَِْطٌ و زَنُوٍَ زَغت ٖاويٓسا غُضَتاٍ يُ و بُناض زيَت زؤنًًَى بؤ ئُويـ
 وَخيتَ ىَيًَٓٔ،زَيه ئاوزا يُ داضيَو ضُْس و ثًىاظَ ؾًَىٍَ يُ بُٓنٍُ #َىغري$
 .زَخيؤٕ و زَيهىَئًَ بُ ضِؤُْوَ بىو خؤف تاٌَ
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 بُ تايبُتُ ضازضَنإ يُ زاُْيُى و ضَِمشاَيُ 5 ؾُضاَُضظ َاَيٌ و بؤ َاَيٌَ ٖاتًُٓوَ
 تا زَطاتُ بًَٗساضوَْسئ، بريطإ ئاوٍ ئُوبُضٍ و باَسٍ ئاوبريطإ ئَُبُضٍ. ًَىإ

 و ؾُٖين تايُؾٍُ يُويَؿُوَ و ضَِمشاَيُ و ازضض َُٖىوٍ ياوَضئاوا غُضووٍ و ؾُٖطياضٍ
 ًَْى ٖاتؤتُ ،#دىُْوَض$ ضِابطزوو ؾُوٍ وا زياضَ: طىتٌ ؾُضاَُضظ. َىيني َىٍ

 طًاخؤض ئاشََيًَو ُٖض ظاًِْ زواتط ضًًُ؟ دىُْوَض يُ َُبُغتت ثطغٌ يًَِ َاَيُناُْوَ،
زضِْسَ  و بصٍ زَؾت و زَض ُي ُٖض ئاشََيًَو #سُيىإ$ زََئًَ، ثًٌَ بىوبٌَ، َاَيٌ و بًَت
 بؤ #باَيٓسَ$ زََئًَ ثًٌَ بؿطِيَت بتىاٌَْ طًاْساضيَو ُٖض. زَبُٕ ْاوٍ #دىُْوَض$ بُ بٌَ

 ؾُضاَُضظّ ًْؿإ و َُٖيططت طُمنًَهِ طىَيُ زواتط. ًًُْ طؿتًًإ ْاوٍ َُطُظ و ًََـ
 نىيَىَ يُ و ْاواُْئُ و يٌَ ْاوَ يىوضِيإ ْاوٍ يٌَ نطز تا بعامن ثطغًاضّ وضزٍ بُ و زا

 طُآلٍ ،#زاغُ$ قَُيتاؽ ،#غىغت$ طُمن تىيَهًٌَ بىو، #ثىضئَ$ طىَيُطُمن ٖاتىوَ؟
 طُمن يكُ ضِيؿُيُ و  طُمن ضِيؿٍُ ،#ٖىؾُ$ طُمن طىَيٌ ،#قط$ طُمن الغهٌ #ثُضِ$ طُمن

 .#تًـ$ طُمن ضُنُضٍَ #ًًَٖىض$
 ئاغا نطز، باغِ ثًَؿرت ُض وَىٖ. زاًْؿتني ُْدُف ئاغا يُطٍَُ ضازضَنُ، ًَْى ٖاتًُٓوَ

 ثطَِ داْتاٍ. نطزووَ خاُْنإ بُ خعَُتٌ نؤُْوَ يُ ُٖض ئًًُ، نُآلْتُضٍ نىيَدا و ُْدُف،
 زَٖات نؤتايٌ ئًٌَ ؾاخهطزٌْ وَخيتَ: طىتٌ ُْدُف ئاغا ثًًَُ، بؤ ئًَُُ ؾيت ظؤض و

 غُض 4: َضزَططتو خىاضَوَ ؾًَىٍَ بُّ خؤٍ ياغايٌ بُضاتٌ و ُٖم ُٖض نُغُ و نُآلْتُضإ
 دطُ. طُمن َُٕ 200 تا 100 ُْغس، ثىوَيٌ متُٕ 60 ضِؤٕ، َُٕ 4 َُضِ، غُض 4 ناوضِ،

 ئُوإ زظضابا َاَيًَو ئُطُض. ُٖبىو زيهُيإ زاٖاتٌ نىيَدايإ و نُآلْتُضإ يَُاُْ
. زَنطز دُضميُ زظَيإ و زَنُوت وَبُض ؾتًَهًإ زَؾت يُ و خاوٌَْ بؤ زَياْطًَطِايُوَ

 خؤيإ غاَاٌْ َُٖيبُت. زَغُْس خَُيهُنُ يُ ناوضِيإ و طًػو زَٖات ًَىاًْإ وَخيتَ
 ،#ًَؿىٕ$ َُضِ: زَبًػت ؾتاُّْ ئُّ يًَُْى وؾُناًْاْسا. ُْزَزا َاَيًاتًإ و ُْزَنطا ؾار

. زَطىت بُغُض يُنُوَ ئُواُْيإ ،#بُضَِيٌ$ بُضخُنإ ،#بعطُ$ بعٕ ،#قاتطوٕ$ ًَٖػرتَنإ
 ظََيكًطٍُ، بُ بُ ًََطز زابىو نضًَهًإ تاظَ بىوَوَ، بُضظ ضازضيَو يُ ططيإ و ؾًىَٕ زَْطٌ

 بابٌ، ؾُضاَُضظ،. تاواْسَوَ زَ بُضزٍ نىٍَ، و غؤظ بُ ططياًَْهٌ. َطزبىو ثًَـ يُوَ ضِؤش زَ
 َٓساَيٌ غٌَ خىؾهٌ، َٓساَيٌ زوو َُْابىو، ؾىوَنٍُ خىؾهٌ زايهٌ، بطانٍُ، خًَعاٌْ،

 َُٕ 150 بعٕ، غُض زَ. ُٖيُ َُضِ غُضيإ غُز. زَشئ ضَِمشاَيُزا يُو تُواويإ ؾُضاَُضظ
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 زواتط و زَضنُوتني ثًاغُنطزٕ بؤ تاويَو. طُضًََٔ يُ َُٕ 150 و نىيَػتإ يُ ظَوٍ
 .ؾها ززامن غؤئ َاغتًَو و ْإ ٖاتًُٓوَ

 .بىو زاضزَغتًَو تاؾًين غُضقاَيٌ ضُقؤيُى بُ قػُنطزُْوَ زَّ بُ ثريًَََطزيَو
 نطز غُيطَإ زواتط. يكُزاضَيُ  ئُّ خُضيهٌ ضِابىاضزٕ بؤ نات واَاْعاٌْ غُضَتا

 بُُْ بؤ َُٖيجًَضاٌْ ثًَىَ زاوَ يكٌ غٌَ خىضيطِغنت، تُؾًٌ دؤضيَو بُ بىو زَغتهطزَنٍُ
 ضَِْط بازضاواُْ بُُْ ئُّ زواتط و شْاُْ بُضضاوٍ ناضيَهٌ تُؾريِيَػٌ ئَُطِؤ. بازضاوَنُ

 . زًََٖٓٔ ناضٍ بُ ضٓني و ٕتُو بؤ و زَنُٕ
 يُاليُى زايهُ ئُودا بىوَ، وٕ َطزوو نض ثريًَََطزٍ َاْطاٍ ًَٖٓا ُٖواَيًإ عُغط

 خَُٓاى ططياًَْهٌ!. بؤ َاْطابؤضٍ زيهُف يُ اليُنٌ زَططيا، يُ زَغتضىوٍ نضٍُ بؤ
 ؾُو هٌزضَْطاًَْ. ثريَ خاَيؤ َاْطاٍ زيتُٓوٍَ بؤ زَضنُوتٔ ثًاويَو َاَيٌ. زَيربشئَ و

 بؤ ْىوغني ًٖضُإ ئًَُُف. بطُضِئَ بؤٍ بُياٌْ زا قُضاضيإ. َاْطابؤض بُ بٌَ ٖاتُٓوَ
 .ضِوو زَزا ضٌ بُياٌْ بعاْني خُوتني و ُْنُوت زَغت
 

 جؤزةردان ي21 سَيشةمة
 يُ و خىاضز بُياًُْإ ْاٌْ. ٖاتني وَخُبُض شًَْو َُؾهُشَْسٌْ زَْطٌ بُ بُياٌْ

 َاَيٌ بؤ بضًَتُوَ ثًٌَ و بططيَت ًَٖػرتيَو ضىو ؾُضاَُضظ شْرباٍ اغطْ. زَضنُوتني ضَِمشاٍَ
 و زَض يُ يُنػُإ يًَطَ. بُختًاضٍ خَُيهٌ ٖاَىؾؤنطزٌْ بؤ ططؾتًَهُ ئَُُف. خؤيإ
 بضٌَ غىاضٍ بُ بُتَُا بٌَ نُغًَو ئُطُض و زَيُوَضِئَ و زَبُٓوَ بآلو ئاظازٍ بُ زَؾت

 زووضَوَ يُ ئًَُُف. زَياْططُْوَ تانى ضِانطزٕ بهُوُْ زََصًََط ضُْس زَبٌَ بؤ ؾىيًََٓو
 خؤٍ و ططت ًَٖػرتيَهٌ ئاخطٍ زؤَيُنُ يُوغُضٍ. زَنطز ْاغطَإ ًَٖػرتٍ ضِاوَ غُيطٍ
 ثاَيىويإ و بُضؤى و بُغُض ثؿتًسا زا دًًَهًإ. ٖاتُوَ شووض بُضَو و ثؿيت غُض خػتُ

 ئًَُُف. ضِؤيؿت بىو غىاض ْاغط و نطز قايِ يٌَ ثُتىويإ طىضيؼ بُ. نطز تىْس يٌَ
 بًَؿهٍُ. َٓساَيُنُ بًىيَطٍ ويٍَُٓ يُطٍَُ. ططت الْهُيُنُإ ويٍَُٓ و ضازضيَو ضىويُٓ
 و طؤؾططَ َتىَىوضو ظؤضيـ. ضِاظا بىوَوَ غُضزََُ و زَغطاظَ و بُغُض غٓطُ َٓساَيُ

بؤ  خؤيإ ٌبُ خُياَي َىوضوطُيُ ثًَؿُ و ئُو  تُواوٍ. َُٖيىاغًبىو ثًَسا نىشَنُيإ
 بؤ. غَُُضَ و غُيط باوَضٍِ بريو. الْهُيُزا بُّ نطاوَ ضاوَظاض يُ بُضططيهطزٕ
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 َُٖيططت، َٓساآلٕ يُغُض تاؾًين ويَُٓيُنُإ ضُْس ،...و َاضطُظئ يُ بُضططيهطزٕ
 َٓساَيٌَ ضُْس. زَتاؾٌ بؤ َابُقًًإ و زًََٖؿتُوَ ثًَؿُغُضٍ يُ تىونًإ قىويًو

 دُشٕ غىوضإ خُتُُْ بؤ زاخؤّ ثطغٌ، ؾُضاَُضظيِ يُ ثٌَ نُوت، ضاو خُتُُْنطاوَإ
 5 زَنات، خُتُُْ َٓساآلٕ ثًًَُتٌ نُضَغتٍُ بُو ُٖض و زيَت زَالى. ْا طىتٌ زَططٕ؟

 و زَنُٕ خُتُُْ غاَيًسا زوو تٌَُُْ يُ َٓساآلٕ ظؤضتط. زَضِوات و وَضزَططٍَ متُٕ 20 تا
 ظووف و بىوٕ بُض خىئَ يُ زَنُٕ بُضططٍ ؿُخؤَيًََُ بُّ زازَتُقًَٓٔ بؤ خؤَيًََُؿٌ

 طىيَعاًَْهٌ نطز تَُاؾاَإ وَخيتَ بىو، ضَِمشاَيُنُزا يُ زَالى داْتاٍ. زَبًَتُوَ ضاى
 يُطٍَُ. نىتابىو خاَيًإ زيتبىو ئاؾطَتًَهُإ ضُْس. تًَسابىو قاًَؿًَهٌ و غُضتاؾني
 بُ تًَهٍَُ قىضّ: طىتٌ زَنىتٔ؟ خاٍَ ضؤٕ شْإ ثطغًِ ُْبىو، ضِووزَضبايتػُإ ؾُضاَُضظ

 ئُوغا. يٌَ زَنىتٔ خاَيٌ نُ زازًََْٔ ؾىيٍَُٓ يُو و زَنُٕ َاْطا غُؾطاٍ ،#ظًَُٖ$ 
 و زَبٌَ تًَهٍَُ خىئَ يُطٍَُ ضَِؾُ َاززَ ئُّ ئُنُٕ ئاشٌْ زَضظٍ زَضظٍ بُ ْىونٌ

 تايُؾٍُ بُ ضٌبؤ ثطغٌ، ؾُضاَُضظّ يُ. نىتطاو خاَيٌ بُ زَبٌَ و ثًَػتُوَ شيَط زَضًَتُ
 يإ ثًَـ يُوَ غاٍَ 400 ئُمحُزيًُ، ُٖض بابا باَسٍ$ ؟ طىتٌ#باَسٍ$ زََئًَ ئًَىَ

 ئُوٍَ ٖؤٍ بُ! ضَِظايُ ئًُاّ بطاٍ زََئًَ ئُمحُز، بابا ًِْ، ئاطُزاض باف َٔ! ظؤضتطيـ
 زَنات، قبىوٍَ خؤٍ نىضٍِ بُ عُبساٍَ حمَُُز و عُبساٍَ سُغُٕ ُْبىو ًَْطيٍُٓ َٓساَيٌ
. زَضنطزووَ ْاوباْطًإ ئُمحُزٍ بابا بُْاوٍ زوو نُغُٕ، ئُو تؤضٍََُ بابازٍ تايُؾٍُ

 يًَُْى تايُؾٍُ ئُو غُيساٍُْ عُبساٍَ، سُغُٕ بُٓضُنٍُ يُ يُواْني ئًَُُ #بطاّ$$ تـ
.# بىوٕ ئُو سُظضَتُ زَضنَُاَيٌ ؾًَدٔ، بططَ ئُواُْ ُْبىوٕ، غُيس بابائُمحُزئ،

 .ْىوغًِ ًَٓـ طىتٌ ئُو ئُوٍَ
. ضِانًَؿابىوّ غُضدمٌ يُو ئًًَُزا ئاشََيُنإ يُغُض خاوَْساضٍ ًْؿاٍُْ بىو َاوَيُى

 يُى يُ ئُواُّْ تُواوٍ ُٖض زَبىو. بطِيبىو ئاشََيُناٌْ ظؤضيٍُٓ طىيَضهٍُ ؾُضاَُضظ
. بىوٕ يًَطَ نُؽ ضُْس باَسيطٍُ و  بًَٗساضوَْسإ يُ ئَُطِؤ. بٓىوغًبايُ ؾىيَٓسا

 ظؤضيإ. ثطغًاضيٌَ نطزٕ ظؤضّ بابُتُوَ ئُّ يَُُضِ( بًَٗساضوَْسَ اَُضظؾُض خُظووضٍ)
 بعٕ ضِووَُتٌ و وآلر نُؾَُيٌ طؿتًٌ بُ. زَبطِٕ طىيًَإ ُْٖسيَهًإ و ثًَىَ زًََْٔ زاخٌ

 و ُٖض نُغُ. زَقطتًَٓٔ ًْؿاُْيُى وَى َُضِ طىيَضهٍُ ئُوٍَ يإ. زَنُٕ زار َُضِ و
 نُض، و ئُغح و ًَٖػرت و َائ ضِاٌْ غُض ًْؿاُْناٌْ. ضَزيا خؤٍ ًْؿاٍُْ و ْاوًْؿإ
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. َاْطا زَزَٕ و طا ًٌَ يُغُض ُٖض ئُو ًْؿاُْيُف زَزضٍَ، يُغُض نُؾَُيًإ
 بعٕ ؾىاٌْ بُ ،#بُضطًىٕ$ زََئًَ بُضخُواًْـ بُ .#ؾىٕ$ زََئًَ ؾىإ بُ باَسيًُنإ

 نُضزاض، بُ ،#طاطًىٕ$ طاوإ ُب ،#طُيىٕ بٌ$ زََئًَ ناضَواًْـ بُ ،#بعطُيىٕ$ زََئًَ
 ًَٖػرت و َائ و ئُغح يُ نُ بطيَتًًُ ضَِونُوإ بُ ُٖضوَٖا ،#ُٖضطًىٕ$ نُضَوإ يإ
 ؾُضاَُضظ ئاغا خُظووضٍ ئاضاغتٍُ ثطغًاضيَو ضُْس ظاٌْ بُ بامشإ ،#ضََُخىٕ$

 يإ َْسبًَٗساضو: ئُو طىتٌ و ثطغًُإ ئًَُُ. بًَٗساضوَْس تايُؾٍُ و يُغُض تريَ. بهُئ
 :يُ بطيَتني ئُواُْف تريَٕ 24 بُختًاضوَْسَنإ

 
 :بُختًاضوَْس بًَٗساضوَْس،

 ئُغهٌُْ، ضَِطٌ، َكاّ َُضزاغٌ، َُف بًًىَْس، َُدمعٍ، عُالوَزيٓىَْس،
دَُايٌ  عايٌ ترييسٍ، نًاضغٌ، يًطٍِ، ئًرباّ، غاَيح ثري بُيُز، ئُمحُز ؾًَذ زيَٗٓاؾٌ،

 ناَيُ، ئؤيًهٌ، غىوضخابٌ، ثُٕ، َاضَ َياليٌ،ظ تُنٌ، طُْسايٌ، ؾريطًين، ــ
 .طريَا بطاَاَيٌ، ضُْطىيٌ،

 .طُوضَ ئُغُزخاٌْ َٓساَيٌ يُ َُدمعٍ. بىوٕ عُالوَزيين يُ َُٖىويإ خاُْنإ
 بُٖاض، ؾريئ ضُيى، ؾاَُْػىوضٍ، زووئاواٌْ باظؾت،: زَيطىت بًَٗساضوَْسَ ئُّ

 يُوٍَ َؤضيطٍُ ئًَػتُ. بىوَ إبًَٗساضوَْس َىَيهٌ ؾًَطنىش، غُضتُْط و ؾُآل
 باظؾتُ بىوٕ، ُٖض يُو َؤضٍ بُ ْاوٍ ؾىيًََٓو يُ غُضَتا َؤضيطٍُ. زَغُآلتساضٕ
 بآلو باظؾتسا تُواوٍ بُ و نطزٕ تُْهُيإ خاُْنإ زواتط. غُثا بُ غُضزا ْاوَنُؾًإ

 و َاَيُٕ بُٓ 1500 ًَْعيهٍُ: زَيطىت بىو َُدمعٍ يُ تريٍَ خؤيؿٌ. بىوُْوَ
 :َٓذعئ عُوازٍ بُضَو اُْفئَُ

 َُدمعٍ
 ئُمحُزٍ، َاٍَ ملٌ، مل بىًْشُ، بىحلُغٌُْ، يٌ،عُبسوآل تادُزئ ضِيَىٍ، يًَىخىضزَ،

 .ُٖيتًىَْس ثًَٓط،
 زَبٌَ. ُْبىو باف ثٌَ ظؤضّ نُوتبىوٕ، بُضطىيَِ ثًَؿرت ئُو ؾتاٍُْ يُطٍَُ َُٖيبُت

 غُضٍ طىتٌ، ثًَٓط َٓساَيٌ بُ اضَتغُب. بٓىوغِ زَبٌَ داضٍَ، بُآلّ ثطغًاض بهُّ زواتط
 عُيٌ طىتٌ،. بىوٕ بُ ْاوباْط ثًَٓط بُ ُٖض بؤيُ. وا بىوَ ثًَٓط غُضٍ وَى َٓساَيُنُ
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بُ  ؾُضَِ باغٌ ًَُٖؿُ ئُو بُختًاضيًاُْ. بىوَ بُضَاَيٌ خاُْناٌْ يُ خإ غاَيح
 ُْبىو طاخخ ٌٖ زيهُيـ، و ئُْسنا ؾُضٍِ نؤَيؤدمٌ، ؾُضٍِ. زَنُٕ ئًٌَ ْاوباْطُناٌْ

 نٍُ ئُو ؾُضِاُْ بعامن بهُّ، ثطغًاضيَو ضُْس ًََطزَ ثريَ يُّ بابُتُ بُّ غُباضَت ئُطُض
 :طىتٌ نؤضُضاُْ، و ضَِوَْس يُّ بىوٕ نٌَ ؾُضَِنإ اليٌُْ زاوَ، ضِوويٌ

 و زوضٍ ًَْىإ يُ بريطإ يُ ْاوضٍُ نؤيؤدمٌ زؤَيٌ يُ -نؤيؤدمٌ  ؾُضٍِ
 دُعؿُضقىويٌ و خإ ئُيًاؽ ، زوضنٌ غُضنطزَناٌْ وَ،زا ضِووٍ بًَٗساضوَْسَنُاْسا

 ضطاغعُيًدإ بىو، بُختًاضوَْس ئُغُزخاٌْ بُختًاضوَْس، غُضنطزَناٌْ و بىوٕ زوضنٌ
 غاَيٌ يُ ئُو ؾُضَِ. نىشضإ خإ دُعؿُضقىويٌ و بطاناٌْ زوضنٌ خاٌْ نُيبعُيٌ و

 .زاوَ ضِووٍ َاْطًسا نؤضٌ 1227ٍ
 ضِووٍ بًَٗساضوَْسَناْسا و ضىاضيُْط ًَْىإ يُ ئُْسيها، ؾىيَين يُ -ئُْسيها ؾُضٍِ

 خاٌْ ظؤضاب زَغيت بُ بًَٗساضوَْس خاٌْ دُعؿُضقىويٌ بطاٍ ُْدُؾكىويٌ زا و،
ٍ 1245 غاَيٌ يُ ؾُضَِ ئُّ. ؾهإ تًَو ضىاضيُْط ؾُضِنُضاٌْ بُآلّ نىشضا، ضىاضيُْط

 .قُوَا َاْطًسا نؤضٌ
 و زوضنٌ ًَْىإ يُ ئُْسيها يُ َاْطٌ نؤضٌ 1250 يُ -ئُْسيها ؾُوخىيَين ؾُضٍِ

 .نىشضا زوضنًإ بُ زَغيت بًَٗساضوَْس َُْسٌَْ غُيساٍ زا، ضِوويٌ بًَٗساضوَْسَناْسا
 و ثٌَ نطز زَغيت بًَٗساضوَْسإ و زوضنٌ ؾُضٍِ َىْاض، نًَىَ يُ -َىْاض ؾُضٍِ

ٍ 1251 َيٌغا يُ نىشضا، بًَٗساضَْس دُعؿُضقىويٌ بُ زَغيت زوضنٌ دُعؿُضقىويٌ
 .َاْطًسا نؤضٌ

 بًَٗساضوَْسإ زا، ضِووٍ زوضنًسا و بًَٗساضوَْس ًَْىإ يُ -ضؤغاخؤض ُٖظاض ْؤ ؾُضٍِ
 غاَيٌ يُ ئُو ؾُضَِ. غُضناض ٖاتُٓ زوضنٌ و بىوُْوَ بآلو ًَُٖؿُ بؤ و ؾهإ تًَو

 .قُوَا َاْطًسا نؤضٌ 1243ٍ
 غىَيتإ ظَيٌ طريؤزٍَ از1277 غاَيٌ بًَٗساضوَْس يُ دُعؿُضقىويًداٌْ ُٖضوَٖا

 #نُٖهُف$ ْاوَناٌْ بُ تريَ ضىاض بًَٗساضوَْس، خاٌْ دُعؿُضقىويٌ زَوضٍَ يُ. بىو
 ْاوَف ئُّ) بُ ْاوباْطٔ #غىٖىٌْ$ بُ ئُوإ نؤٍ #بىيَط ثري$ و #سَُؤيُ #غاز بابًَط$
 بىيَط ثري و بابًَطغاز ناٖهُف، و وَضطرياوَ َاَيٌ غٌَ ٖىُْيٌ، غٌَ يُ

 دُعؿُضقىويٌ بُ زَزَٕ ثاٍَ و ضىاضيُْط غُض زَضُٓوَ ئُواُْ تُواوٍ(.زَططيَتُوَ
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 سُوت بُ تًَهٍَُ ُْبٔ ضىاضيُْط بُ تًَهٍَُ ئُطُض. ُْنُٕ ؾُضِ بؤ ئُوٍَ بًَٗساضوَْسَوَ،
 ضَِْطُ. نطز ياززاؾتِ ًَٓـ ثريًَََطزَ بىو، ضُْس ئُّ بريَوَضٍ ئَُُف. زَبٔ يُْط
 .بُ ناض بًَت ئًًَسا يُ طؤضِاْهاضيٌ ُختًاضٍب ًََصووٍ ْىوغًُٓوٍَ بؤ ضِؤشيو

 ُْختًَو زَضٍَ ضىويُٓ ؾُضاَُضظ يُطٍَُ. بىو ئًَىاضَف زََُو و بىوئ َاْسوو تُواو
 نطز، ثطغًاضّ. ثٌَ نُوت ضاو ًْؿاُْيُنِ طايُى ًٌَ بُض يُ. بسَئ باَيُإ باٍ

. زَزا ٍَُاآلتُن بُض ًٌَ ؾؤضابٍُ يُ خؤٍ ًْؿاٍُْ ظؤض نُؽ: طىتٌ ؾُضاَُضظ
 غاوا، طىيًَهُ يُغُض ًَْىضاواٌْ #بطِاو تُيىٕ$ زََئًَ ثًٌَ يٌَ زَبطِٕ، نٌَُ بُؾًَهٌ
 تاَيُ بُ زَبطِٕ ضُضَُنُ وَخيتَ #بطِاو ْىؾت غُض$ بُ ْاوٍ زًًَََٖٔ بُ دٌَ يُى ًْؿاُْ
 .زًًََََٓتُوَ ًْؿاُْيُى وَى زواتط زَيبُغنت، تىْس بًَُْو

نؤ  ئاوض زَوضٍ يُ ضَِمشاَيُنُ زَضطٍُ بُض يُ خىاضز، إغىونُ ؾًَىيَهٌ و ٖاتًُٓوَ
 باف يًَُْى ئًًَسا َاُْوَ تىًًََُْنُوَ بُ بؤٍُْ نطزبىو قػَُإ زيطاض يُطٍَُ بىويُٓوَ،

 ؾُنُتٌ نَُُنًَو بهُوئ، وَضٍَِ غبٍُ زووض ًًُْ. بًًََني بُدًًَإ بؤ َاوَيُى و ًًُْ
 بؤ غُضيَهٌ: نطز ُْدُف ئاغا يُ غًاضّثط ئُغتًَطَنإ بُ غُباضَت. زواوَيُ بُ

 يُ َاْط يُنُّ ُٖغًَطَيُ، ئُّ #ُْسؼ ُٖغاضٍَ$ يُنُّ: طىتٌ و يُقاْسئ
 باؾىوضَ، يُ َاْط غًًَُّ باؾىوضزايُ، و خؤضُٖآلت ًَْىإ يُ َاْط زووَّ خؤضُٖآلتُ،

 اْطٌَ خؤضئاوايُ، يُ ثًَٓر َاْطٌ خؤضئاوايُ، و باؾىوض ًَْىإ يُ َاْطسا ضىاضَّ يُ
 يُ ًَْىإ ُٖؾت َاْطٌ بانىضَ، يُ سُوتُّ َاْطٌ بانىضَ، ضِؤشئاوا و يُ ًَْىإ ؾُف
 ؾُضِيُتٌ زيهُ ئُغتًَطٍَ ئُو يُطٍَُ ظَويسايُ، زَيٌ يُ ْؤ َاْطٌ ضِؤشُٖآلتُ، و بانىض

 ئامساُْوَ تاقٌ بُ زَ َاْطٌ. خىاضٍَ زَباتُ بُ ظَويسا ُْسؼ ُٖغاضٍَ ئُو ُٖغاضَيُ
 و بًػت تا بًػتُوَ يُ. زَبًَتُوَ زووثاتُ ُٖض ئُوَ تا ْؤظزَُّٖ ياظزَوَ يُ. زًَََينَ

 و ْىظزَ و ْؤيُّ ضِؤشَناٌْ ُٖغاضَيُ ئُّ ئُوٍَ بُ ٖؤٍ. ثٌَ زَناتُوَ زَغت زيػإ ْؤ
 واتُ. ْانًَؿني ظَويسا بُ بعَاض و ثاض ضِؤشَ ئُو ئًَُُ خانُوَ، زَيٌ زَضًَتُ ْؤ و بًػت

 بُ ٖؤٍ غٌَ زا و بًػت و زَ ضِؤشَناٌْ يُ. َُٖيسَزَئ ضازض ُْ زَنُئ، دىوت ُْ
 بُضظ باض ُْ واتُ ْانُئ، سُوايٌ دىوَيُيُنٌ ًٖض بُ سُواوَيُ، ُٖغاضَنُ ئُوٍَ

 بؤ ئًَُُ بٌَ ُٖض اليُى يُ ئُغتًَطَنُ ضِؤشيَو ئُطُض. باض زَنُئ ئاشَآلٕ ُْ زَنُيُٓوَ
 ضِؤشيَو نؤضهطزٕ بؤ. زيهُ ُيُنٌدىوَي ُٖض يإ بًَت نؤضهطزٕ غا. ْاضني اليُ ئُو



 212 

 ُٖض يُ ئُغتًَطَنُ ُْسػٌ َُٖيبُت. غُضَإ ثؿت بهُويَتُ ئُغتًَطَنُ َُٖيسَبصيَطئ
 نُوتُ ُٖغاضَ يُو َاوَزا و نُوتني وَضٍِ ئُطُض واتُ. يُنَُسايُ ضِؤشٍ يُ بابُتًَهُوَ

 ئُطُض، بُآلّ ًًُْ ُْسؼ ُٖغاضَ ُْبٌَ ظؤض ضِاوَغتاُْنَُإ ئُو ناتٍُ تا زَممإ، بُض
. زَططئ يُ بُضضاو ئُغتًَطَ ُْسػٌ باغُناٌْ زيػإ بهًَؿًَت، زضيَصَ ضِاوَغتإ

 ٖاوئ غُضَتاٍ يُ ئُويـ غًىَيًُ، ُٖغاضٍَ زَيٓاغني ئًَُُ نُ زيهُف ئُغتًَطَيُنٌ
. ُٖيُ ظياٌْ ئًَُُ بؤ ئاشََيُناٌْ ئَُُف. زَضزَنُويَت خؤضُٖآلت يُ ثايع غُضَتاٍ و

 تىيَهًٌَ غُضَتا. زَنُئ ضَِْط سُيىاُْنامنإ يُو ضِؤشاُْزا بُ زووض بني بُآل يُ بؤ ئُوٍَ
 ؾُو تا زَٖات. زَنُئ ضَِْط ثؿتًإ يإ ًَْىضاوإ تُخيت ئًَػتُ. يٌَ زَزا بُضِووَإ

 بهُئ، َاْسوو ُْدُف ئاغا ظياتط يُوَ َُْاْسَويػت ئًَُُف زَزا، نىضتٌ يُ خؤٍ
 .وتُٓوَخُ ئاًََعٍ خعاْسَ خؤَإ
 

  جؤزةردان ي20 ضوارشةمة
 ؾُضاَُضظ. ضِؤُْنُضَ و َاغت و ْإ بُ بىو خىاضزمنإ ُٖغتائ، يُخُو ظوو بُياٌْ

 و نطز تُواو خؤَإ قػٍُ ئًَُُف. بؤ ضًططز بضٌَ تىًٌََْ ناضوباضٍ بؤ بُ تَُا بىو
 زَّ يُبُض ُتتُْاْ ثٌَ ُْبىو، ئًَُُ بؤ ًٖضٌ ُْى تىًًََُْ ئُو ناضوباضٍ. نُوتني وَضٍَِ

يُ  ئُغؿُٖإ يُ ؾاْاظ. ُْنُئ َُستٍُ خؤ ظاٌْ بُ باف واَإ. بىو ضِيَطط ناضَنامناْسا
 خًَطا زَنطز سُظّ ًَٓـ. زيَطاض بىو ضاوَضِيٌَ نطَاؾإ يُ ئًَػتُ ئُو َُٖيربِا، ئًَُُ

 ضِيًَإٖاو يُ َاَيئاوايًُإ. نُومت وَضٍَِ. زَظطرياْساض بىوّ ُْبىو ًََص يُ. تاضإ بطَُُ
 بُياٌْ و طري بىوئ ؾاضيهىضز يُ ؾُوٍَ. ؾاضيهىضز طُيؿتًُٓ ثًهاب بُ يُنُّ و نطز

 .زيطاض خُظووضٍ َاَيٌ بؤ نُوتني وَضٍَِ نطَاؾإ بُضَو يُويَؿُوَ. ئُغؿُٖإ طُيؿتًُٓ
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ياٌْ 8ٍ/ 5 زََصًََط  بًَٓس ؾاغٌ تطؤَبًًًََهٌ ُؾُضَغ بؤ ئُّ. زَضنُوتني ُي تاضإ ُب

َهؤَيًُٓوٍَ ئًساضٍَ ُب تايبُت َػتًتؤٍ ًي ًُْ َْػا و ئًَطٕا ئ  زيطاض بىو، ئًَُُزا خعَُت ُي ؾُض
نُوَ ضِيَهُوتٌ ُي ُٖض وَى. زَخىضٍِ يًٌَ و ئاَادمٌ زياضَ زَضضىوُْ  طُضًَيَن غُؾُضََإ ُئ

ختًاضيًُ واو ئًساضٍ ناضوباضٍ ئُٖىاظ، بضًُٓ زَبىو غُضَتا. خىظغتإ ْاوضٍُ واتُ. ُب ، ُت ُٔي  به
َ زواتط َ. ببني ضَِوَْسإ ُب تًَهٍَُ ططؾتًَو ًٖض ُب ٌب وٍَ ُب ٌب  تًَجُضِئ البسَئ، غاوَ ؾاضٍ ُي ُئ

دًَُإ و وَ ئاَادمُإ ظؤضتط. ًَٖؿت ُب  دًاواظٍ ُب ببًٓني دىوتهطزٕ ئاَىوضٍ و ْري بىو ُئ
وَ ضٍ ُي. ْاوضُناُْ ُإ هٌئاَىوضيَ غاوَ زَوضوُب غؿُٖاًْ  تًَجُضِ ئُضانسا ُب. ثٌَ نُوت ضاو ُئ

ختًاضيطٍُ ُٖضوَى. ٖاتني ئاَىوضيَو ضُْس تىوؾٌ ظؤض و نُّ و بىوئ . زَغيت يُى زَياْطىت ُب
ضَو ظؤضتط تا َؿٌَ زَضىويُٓ باؾىوض ُب َُف. بىوٕ ظؤضتط نُضَغتُيُ ئُّ ًث  و َُاليط ُي ُئ

َعيهٍُ. ثٌَ زَنات زَغت ئُضانُوَ ضاى بؤ َاوَ ًؤَُتطٍنً زَ ًْ  ضِيَطٍُ ضىويُُٓت ُئ
يُى ُي زووضِيًَاْسا غُضَتاٍ ُي. خىضََِئاوا وَ ُب زَّ ويَػتائ، ضاخياُْ  ثؿىويُى ضاخىاضزُْ

َُيهٌ نُغًَهٌ ضُْس. بسَئ و الزيًَاُْ ئُّ خ يُ ُي ٌُي ضاخاُْ  ُٖغتُإ بىوٕ، َاؾًَٔ َُست
بىو،و نُضٌ قػُ زَنُٕ، يىوضٍِ ُب ظَاٌْ بعاْني ضِاططت وَ اُْ  زيَٗاٌت بٔ ظاضاوٍَ و ؾاضغًًُ ُئ

َُيُ، َه واوٍ ًت ًُ ؾاضغعواتإ بؤ وؾُنإ ُت ُٓوَ وَضٍَِ. ْاَؤ ًْ نُّ ُي و نُوًت ْعيٓداُْ ُي  ُب
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خؿٍُ و ضِاوَغتائ وٍَ نطٍِ ئًَطامنإ ُْ بني وٕ بؤ ُئ  و زازَٖات تاضيو بىو خُضيو وضزَ وضزَ. ُْ
َُيسَنطز ضطايإ َاؾًَُٓنإ  و دًٗإ يًَهؤَيًُٓوٍَ ْاوْسٍ باغٌ زيطاض خىضََِاوا تًُٓطُيؿ تا. ٖ
َْػاٍ و و نطز ؾُض ٍ ُئ ض نُ ئاضِؾًىاُْ ُب وٍَ ئاغاْهاضٍ و زَغتسإ ُي  وَخيتَ. ظؤضتطَ ُي
ُيؿتًُٓ  ًََصووٍ ُي ؾاضَظا و زيَطئ زؤغتًَهٌ يىوضِيَو، َاَيٌ ضىويُٓ غُض يُى خىضََِاوا ط

َهٌ تانى. طُالٕ وَ و ُب ؾُو خؤَإ زضَْطاًْ و يازاؾتُناٌْ خىيَٓسُْ . نطز خُضيو بطازَضَوَ ُئ
و يىوضِغتإ زَظُضٍ ُي ئاخؤ يًَِ ثطغٌ و نطز بؤ قػُّ #ضى خًُٓ$ ُب غُباضَت ؟ ؾتُ ُئ  ُُٖي

ًُ: طىتٌ ًُ ؾتًَهُإ. ًْ آلّ ،#ضى خًُٓ$ ْاوٍ ُب ًْ ََيًنَي ثًٌَ ُٖيُ ؾتًَهُإ ُب  #ضاٍَ غُط$ ز
ؾُ ٖؤظَناٌْ غُضؤى وَ بؤ تاُي ْاٍ و ثؿت ببُٓ ٍُئ نسٍ، ُث ضضاوٍ ُي َُيًَو ُب ُب  ُي َُظُْ نؤَ

وَ طُوضَ و َري و. زَنُٕ ضاَيٌ و زَتؤثًَٓٔ غُطًَو ثًاواُْ ٍ ُب  ثُميإ نُغٍُ ئُو واتاُي
وَ بؿهًًََٓت َت باٌب طؤضٍِ ُئ َُف. ئُو ًب َُيًًََٓهُ ُئ ًَٔ ثًٌَ شيَط ْاؾًَت و ب  ُب غُباضَت$. ٓب
غاَيشُ ُيعًَهٌ سضُْ #خىيَٓبُغت و ُت ضٍ زَناُت نؿٔ بهىش،: زضناْس ث  خُدمُضيَو و قىضئإ و ُب

طٍَُ زَططٍَ، ُب زَغتُوَ وَ ئَُُف نىشضاوَنُ، بؤ َاَيٌ زَضًَت ضُضَىوزا ضِيـ ضُْس ُي  ُئ
ّ يإ زَضزَخات و سىضَُتٌ ُب يإ مبهىشٕ خُدمُضَ ُب و. ٔب خؤف ُي تاوامن قىضئاُْ ُئ  ُي
َيهُُْ اونىشض خاووخًَعاٌْ ضِيَىضَِمسُزا  نُخيىزٍا ئُوغا وايًؤنضطِئ، و خؤضِْني و ؾُثؤضِ و ؾني ز

نُ سىضٌَُت ُب َاَيُ ئُو و خىيَُٓ قىضئاُْ َُاَيٍُ و زَنُٕ ئاظاز بهىشَنُ و زَٔب خؤف ُي  ٓب
تٌ نىشضاوَنُ ُب َاَيٌ زَزَٕ نضًَو بهىش ّ ٌث َزَنات، زَغت و خعَاُي وَُي ُب َعيهبىوُْ ًْ 

َُي. زازَنىشٍَ خىيَُٓنُ و دطُ بُتٖ  ُب َاَيٌ زَزضٍَ َُضِ و َاآلت يإ ثاضَ و ثىوٍَ نضُ ُي
ف ئُّ. َطزوو خاوَٕ  .خُوتني و بىوئ ؾُنُت ظؤض نُؾُُي
 

  0241 ِرةزبةري ي13
 ثىيسوختُض تا ضِيَطُ َُوزاٍ. ضٍَِ نُوتًُٓ ئُٖىاظ بُضَو بُياٌْ 5/8ٍ زََصًََط

 ثىيسوختُض زواٍ. زابىو خؤيإ وَثًَـ ٕباضيا و نؤض و زَٖاتٔ ضِيَطُنُزا بُ يىوضِ ئًَالتٌ
 ئُوغا ضازضَُٖيسأْ، خُضيهٌ يىوضِ خًًََُغاتٌ نطز، غُيطَإ زَبًَت، طُضّ ُٖوا

 تُواوٍ. يىوضِغتاُْ ئًًٌَ نىيَػتاٌْ و طُضًََٔ ًَْىإ َُوزاٍ ثىيسوختُض ظاًُْإ
 و ضًذ ضزَناًْـنى. زَطًَطِٕ زَوض يُ ضًَدٌ َُٖيسَزَٕ، ضَِمشاٍَ وَخيتَ يىوضِ تايُؾٍُ
 زََيًَِ ضًدُ بُّ ئُوإ. ُْزيىَ ئَُُّ بُختًاضيٌ يًَُْى ئًًٌَ نُضٌ ُٖيُ، ضازضيإ
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 يىوضَِنإ ًََطُيٌ. زَنطز يىوضَِإ ًََطُيٌ غُيطٍ ضِيَطُوَ بُزَّ #ضًت يإ ضُثؤم$
 و بُؾُ يُى و طُوضَ ئُوإ َُضٍِ زووطٌ. ُٖيُ دًاواظيًإ بُختًاضيٌ ًََطُيٌ يُطٍَُ

 زوو بُؾُ و بُختًاضيٌ َُضٍِ زووطٌ، بُآلّ بىوَتُوَ ؾؤضِ ضىونٍُ نىتًَهٌ ؤتايسان يُ
 خىضٍ. ئاشََيُنُ ضِاًَْهٌ غُض زَنُوُْ و ُٖض يُنُ بُؾاُْف ئُّ. ضىونُتطَ ظؤضيـ

 َُضٍِ خىضيٌ نُضٌ. زَزات ًْؿإ قَُيُو ئاشََيُنُ و قصتطَ يىوضِغتإ ًََطُيٌ
 ؾاخًإ يىوضِغتإ يىوضٍِ ًََطُيٌ. زَزات ًْؿإ نع ئاشٍََ و ؾؤضَِ و تًػهٔ بُختًاضيٌ

 بُ ضِيَطُوَ ئُوٍَ بُ ٖؤٍ. يُ ؾاخٔ بُف بٌَ بُضاٌْ و َُضِ بُختًاضيٌ ًََطُيٌ و ُٖيُ
 .ْىوغًُإ و زيت ُٖض ئُواَُْإ بىوئ

ُْسميًَؿو ُي. تاقُتجطِونًَٔ طُضَاٍ و خىظغتاُْ زَؾيت وضزَ وضزَ ىَضِؤَإ ْاٌْ ئ  و خىاضز ًْ
يُنُإ. ئُٖىاظ طُياْسَ َإخؤ ا و ططت ًَىاخناُْ ًْ ُإ متُٕ، 70 ؾُوٍ شووضيَو ُت  طُضَاويَه
َى ؾاضزا غىوضِيَهُإ و نطز ًْ َسا ُب ض ُي خؤَإ. نطٍِ نًَؿامنإ ويَُٓ ؾًًٌُ و نطز ؾًَىَإ. ًي  ُب

ططت طُضَا ض ٖاتًُٓوَ و ضِاُْ نُ نىيًَطٍ بؤ ُب ًَُ غُض ثطغٌ ظؤضتط قػُنامنإ. ٖىًت  ًُٓضىوخ ُي
طُض: زَيطىت زيطاض. بىو طص  bو a تايُؾٍُ ُئ نسٍ ُي ٌ بضًَتُ c تايُؾٍُ ضِاضٔ، ُي  ياضًَُت

ؾٍُ و a تايُؾٍُ غُض تايُؾٍُ d تاُي وَ،  b ُي ؾٍُ ئُوٍَ ُب ٖؤٍ بهاُت  زاوَ ُٖوَيٌ d تاُي
عاٌَ ؾٍُ زوو ُب زَغيت b تايُؾٍُ و مبًًََٓتُوَ خؤٍ وَى ئًٌَ ًَٖعٍ ًْ َ cو   a تاُي ًْ ى ُي
ََئًَ d ُب تايُؾٍُ. بضًَت آلّ #ضى خًُٓ$ ز ّ، ُب َطُيؿتِ َٔ دؤضٍَ ُب ؾٍُ زوو ًت  cو  a تاُي

طٍَُ ئاغايًسا باضوزؤخٌ ُي نسٍ ُي ُ ُي َهسا َُٖىو ُي #ضى خًُٓ$ زَٓب نسٌي ثؿتًىاٌْ ناًت  ُي
وٍَ غا. بٔ ضُئ ُب ؾٍُ زوو ُي نٔ، خًُٓضىوٍ b و d تاُي ُ بؤ ًَُٖؿُ ُي نسٍ ثاَيجؿيت زَٓب . ُي
ّ و زًًََََٓتُوَ بؤ ًَُٖؿُ ٖاوناضيًُف ُّئ ُْط ئًٌَ قىزضَتٌ و ًٖع ؾًَىَُي ُب  زًََيَنَ ٖاوغ
َت خاؾُبطِ ُب يُنذاضٍ تايُؾُيُى وَخيتَ ًٖض و ضييت ُٖض بؤيُ. ْاًب  ئًًَسا ُي خًُٓضىوبىوٕ ُْ

ضيتًَهٌ طُ و نؤٕ ُْ َػتُف و ططٓي ا نطزئ، باؽ بؤيإ ُٖضوَى. ناضغاظَ ًئ ًْ تًَو ُت ُُي باُب ٖ 
و نُ ٍ ُئ َْط خًُٓضىوُي تًَو نطزَوَ، نَُطِ طٍَُ نُ بىو باُب َٗساضوَْس ُي ْط ًب  ضىاضُي

طٍَُ بابازٍ و خًُٓضىوبىوٕ ُْط ضىاض ؾُضٍِ ُي زوضنٌ، ُي  خًُٓضىوٍ ضىْهُ بابازٍ زوضنٌ، و ي
و، ياضيسٍَ ضىوَ بىو زوضنٌ آلّ ُئ َٗساضوَْس ُب ُْط ضىاض خًُٓضىوٍ ًب  خًُٓضىوٍ ياغاٍ بىو، ي

ْط ُي ثٌَ ْا، طشيَ و ؾُضَِزا بابازٍ، و زوضنٌ ياضيسٍَ ضىوَ و زابطِا ضىاضُي ُْط ُي َو ضىاضي  ًت
و غا. ُي زَغت زا خؤٍ ًَٖعٍَ ئُو و ؾها ٌَ، باوَضٍِ ناتُوَ ُي نإ ُٖضوَتط ًئ  ُب غُباضَت خاُْ
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َْس َٗساضو ظٍ ًب واُْ و زاُب غُض ضُْس ُئ ؾٌ ُب ف بضىونسا ُب ؾٍُ و بىوٕ زاُب ىْاو ُي ُٖض ُب  ضُُي
وَ َعيو ُي وَخيتَ ًٖض تانى طريغاُْ نسٍ ًْ ُبٔ ُي  وتٌ، زيطاض ُٖبىو، زضيَصٍَ ُٖضوا باغُ ئُّ. ْ

َ َهؤَيًُٓوَ ظؤضتط بضني زٌَب ُئ ًي  .به
 

 0241 ِرةزبةري ي14
ُياٌْ خُو خؤضَتاو نًصٍ ُي ظووتط ب  ثطضِ و غُض و ؾىؾنت ضاوّ و زَغت و ُٖغتاّ ُي
نطز طُض بىو، غاضز ظؤض نىيًَطَف ئُّ باٍ. ىغتِْ نُّ َٔ و ضِابطز ؾُو. ؾاُْ  زازَثؤؾٌ خؤّ ُئ
خُو زيطاض و زَضٍَ ٖامتُ طُضَاو ُي. زَبىو طُضَاّ  زَضنُوتني و نطزَوَ ثؤؾتُ خؤَإ. ُٖغتا ُي

ياٌْ ْاٌْ نُوت زَغت ًٖضُإ ْاَؤ ئًٍَُُ. غؤئ ُب نُ  ٖاتًُٓوَ و ُْ ًَُ وٍَ ُٖض. ٖىًت  و ْإ ُي
ْرييَهٌ  و ْاَُ #ثاضيَعطاضٍ$ ئىغتاْساضٍ بؤ ضىوئ ْاخنىاضزٕ زواٍ .خىاضز وؾهُإ ُث
 ُي ض و ثاضيَعطُ ئًساضٍَ ُي ض وَضططئ، ْاوضُيُ ئُّ ثؿهًٓين ُب تايبُت ضِيَطُثًَساٌْ

نُ ٖاتًُٓوَ. بىو دًَبُدٌَ ناضَإ خًَطا شاْساضَُضٍ ًَُ  شووض. نطز سًػامبإ غًايٌ زاواٍ  و ٖىًت
700 ، ياٌْ ْاٌْ قطِٕا ، 40 ْؤؾاُب قطِإ، 110 ُب ، 80 ٖاتىضؤ قطِٕا  ٖىتًًَُ ئُّ خُوتين قطٕا
 و بىوئ تطؤَبًٌَ غىاضٍ وَضزَططّ، قطِٕا 4200 ُي َاْطسا َٔ نؤَيُاْسا، زا ُب متٌُْ غُت
ضَو قاْس تًَُإ غًًَُإ َعطُوتٌ ُب  ضِيَطُ نًًؤَُتط زَيإ ٖؤٍَ، و ضؤٍَ زَؾتًَهٌ و زَض. ُت

ىٍَ ُي. اوَزاٌْئ ُْ و ئاو ُُٖي ُْ زَبطِئ يُى تىوؾٌ ضِيَطُزا ًْ  و ْإ و ٖاتني قاوَخاُْ
وٍَ ؾتًَو. خىاضز َاغتًَهُإ ًُى ؾؤؾًَطٍ ضِانًَؿاّ، غُضدمٌ ُي ضزيَو تطيًًَ غُض ُب ؿتبىو، ُي  زاًْ

ضزٌََ غُطًَو َُيتىوتُنابىو ُي ُب َُيٍُ قاَهُ ُٖضزوو نابطا. ٖ نُوَ ن ُي دمٍُ ُب و ْا ُب  ُث
َهٌ طُض زَضٌَ، طىضط زٌََ وَى ئُوَ: طىتٌ ئاوا زَنٍُ؟ بؤ  طىمت. نطز زضوغت نىًْ َُ ُئ  ُئ

ؿإ َُيسٍَ بسٍَ غُط ًْ ـ و بىويُٓوَ غىاض! زَنُويَتُوَ زووض و ٖ َ و ضؤٍَ ضِيَطُ زيػاًْ  ُب ٌب
ؿت ُب. غًَبُض ًْ سضابىو يىوُي ئُٖىاظ تا غًًَُإ َُغذس َُوزٍا ضِيَطُنُزا ُت  تا بًًٌََ. زْا

ىٍَ ُي. ْاخؤف و قىوَيهُ ضِيَطُنُف ختًاضيٌ خًًًَََهٌ تىوؾٌ ضِيَطُزا ًْ ّ ثًاوَنإ. ٖاتني ُب  ُي
غتىوضيإ ضؤخٍُ طُضَُزا ُٖوا ضزا بىو ُئ َو ُٖض. ُي ُب ُيؿتًُٓ بىو ضؤًْ  غًًَُإ، َُغذس ط

ٍ ثطشوبآلو، ؾاضيَهٌ وَ ُب بؤُْ وُت اٍ ُْ ُْساٌْ َاَيٌ. زضابىو َُنإ و تًَو نؤَجاًْ  ناضَ
ا وَ، إئاوَز تاظَ نؤَجاًْ ٌُي. قاًَؿُ ُي زاض و زيىاضٍ زَنطاُْ ُيىث ا، ن و زَؾُت نؤَجاًْ  ُي
ُيؿتًُٓ وضزَ وضزَ. ًٖض ُْ و زياضَ ؾاض ُْ داضٍَ. نُوتىوَ ا. ؾاض ط ًْ نٌ ُت ُي  تًَساُي ًَىاخناُْ
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غُض قُضَويًََُنإ و ططت ُب نطٍَ شووضيَهُإ نُضاَُت، ُب ْاوٍ  غُضخُويَو زوٍا. بىوئ زضيَص ُي
طٍَُ ختًاضيًُنٌ بططَ ئاٍ. غًًَُإ َُغذس باظاضٍِ ضىويُٓ طاضزي ُي  نُؽ ظؤض. ببًٓني ئاؾٓا ُب
قاْسئ بؤ غُضيإ بعَوَ ُب زَّ ُْاغٌ نُمسإ ُي و  غُض َؤضيطٍُ. زَضىٕ َؤضٍ ُي ظؤضيإ. ْ
يُ ضاويإ وَ ضًططزٍ باظاضٍِ غًًَُإ، َُغذس باظاضٍِ. ضهؤُي ضضاوّ ًَٖٓاُي َى باظاضَِنُزا. ُب ًْ  ُي

ِ زواتط. تىضناُْ زَغتهطزٍ طىتٌ، ؾطؤؾًاض. نُوت تًَطِ زوو ُب ّضاو غيت ظاًْ ،#يؤضنٌ$ َُُب  ُي
َعيو ُي طُضًًََٓإ نٌ و طىَيُ سُوت ًْ ، تىضى زَغتُُي طٍَُ ظَأْ ختًاضيًُنإ ُي  و زَشئ ُب

ا ًْ َى ئًًَسا وؾرتٕ خاوَٕ زَغتُيُنٌ ُت ًُْ  ُب َُتطٍ نطٍِ، زيبًيت ثاضضٍُ ضاضَنًَو 2 زيطاض. ي
280 . ؾٌ ُي ضِابطزوو غاَيٌ قطِٕا َ ُب ختًاضيطٍُ. ُٖضظاْرت بىو نىيَػتاٌْ َُٖىو  زَياْطىت، ُب
ختًاضيٌ بؤُي ُٖض. طُضًََٔ تانى ُٖضظاْرتَ نىيَػتإ ُي ؾتًَو وٍَ ُٖواضزا و نؤض ناتٌ ُي ُب  ُئ

 طزضًط ُي. خىظغتإ زَضُٓ وَخيتَ ثايعَزا نؤضٌ ناٌت و ُي زَيهطِٕ ضًططز ُي طُضَنًاُْ
ختًاضٍ ثاتؤَيًَهٌ ُوَ ُب ُب َ متُٕ 60 ُب زووضٓي واو زٌَب ُٓوَ. ُت  خُضيهٌ بؤ َعَيُنَُإ ٖاًت

ضْاَُ و ثالٕ ضِيَهىثًَهٌ غُضٍ بني ُب  .زازائ ؾُو ُب
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 و طُضّ ُٖواٍ. زَبٌَ طًَص طاظ بؤٌْ بُ ْاوضُيُ ئُّ زيَتُ داض بؤ يُنُّ نُغٍُ ئُو
 بُ بُياٌْ ْاٌْ ئُوٍَ ثًَـ ظوو بُياٌْ. نطزئ تاٍَ يٌَ ضِؤشيإ و ؾُو َُطُظ، و ًََـ

 ؾُضَاْساض ضاوَضِواٌْ ؾُضَاْساضٍ ئًساضٍَ بُضزَضطٍُ يُ خىاضٍَ بضًَتُ طُضووَاْسا
 و نطز ثطغًاضيَهًإ ضُْس ئًساضَ، بؤ بطزيين و ٖات ؾاضَباٌْ ئًساضٍَ بُضثطغٌ. بىوئ

 ضىويُٓ زواتط ٖاتىوئ، نؤََُيٓاغًًُوَ ئًساضٍَ يُ ئًَُُ بىوٕ، زَيًٓا وَآلَساُْوََإ بُ
 يُغُض. بىو ْاخؤف ضِيَطُنُ تا بًًٌََ. اليٌ بؤ نُوتني وَضٍَِ شاْساضَُضٍ، و ؾُضَاْساضٍ

 عُْبٍُ يُ. نًًؤَُتطَ 90 يُ ظؤضتط نُضٌ نًًؤَُتط، 35 ْىوغطاوَ ُْخؿُنُ
 دُعؿُضقىويًُإ َاَيٌ ًاضٍثطغ و اليٌ طُيؿتًُٓ نىيَػتاًًُْوَ ضِيَطٍُ يُ و زَضضىوئ

 و نطز ئُسىاَيجطغًُإ ئًَطإ بٌ بٌ يُطٍَُ ُْبىو، يُ َاٍَ و نىٖطَِْط بؤ ضىو بىو نطز،
 زازًَْؿٔ، زٍَ يُ بطانإ تُواوٍ. دُعؿُضقىويٌ ظاواٍ مسايٌ، ئُمحُز ًَىاٌْ بُ بىوئ

 ئُوٍ و ًَطَؾؤؾ يُنًإ و غُيسايُ مسايٌ ئُمحُز. غُضقاَيُ ناضيَهُوَ بُ ُٖض نُغُ و
 زَباتُ بطاناٌْ ظيٓسََاَيٌ و َاوَتُوَ يُوٍَ يُنًإ تًُْا. ُْوت يىويٍُ ناضْاغٌ زٍ
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 نُ ئُو َُبُغتاٍُْ غُض ًَٖٓا باغُنامنإ قػُ و و زاًْؿتني. نىيَػتإ و طُضًََٔ
 غىاضٍ بُ زََاْتىاٌْ ئُمحُز بابا ؾًىٍ تا اليًًُوَ يُ. ببًُٓوَ ًَْعيو يًٌَ زََاْىيػت

 ؾًىَزا يُو َاؾًَُٓنُ زَبٌَ. ُٖيُ بىيكاغِ ؾاظازَ ظَْسؤَيُنُ قُضار يُ بطِؤئ، ًٌَتطؤَب
 خإ سىغًَٔ سَُُ ُٖواضٍ تا زَطُيُٓ ؾًىَوَ تًَجُضِئ يُو يُنػِ بٌَ بُ و بًًََني بُ دٌَ

 تانى زابُظيُٓوَ و غُض بهُوئ َىْاضزا ضًاٍ بُ يُويَىَ. باَسٍ تايُؾٍُ طُضًََين يُ
 بضًُٓ ئُوٍَ يإ. بهُويَت َؤضٍ تايُؾٍُ بُ ضاوَإ بؤ ئُوٍَ. بُٖاض ئؾري زَطُيُٓ
 تايُؾٍُ بتىاْني بططَ ،(َاؾًَٔ بُ) ظَضاٌَ قُآلٍ بضًُٓ بُويَسا و غًًَُإ َُغذس

 ضريِؤنًَهٌ مسايٌ ئُمحُز زواتط. ناضَ بهُئ ئُّ زوايٌ زاوَ بطِياضَإ. ببًٓني بًَٗساضوَْس
 بىوٕ، ْازض يُطٍَُ زَغتُيُى. ض بهات زازَْا، ثالٌْ زاَاو اٍؾ ْازض$ نُ بؤ طًَطِايُٓوَ

 زََئًَ و زَبُٕ ناضَ بُّ ئًَطَيٌ ْازض زاضوزَغتٍُ. زَططٕ قُْسَٖاض خؤيإ بُ الغاضٍ
 و زَبٌَ تىوضَِ ْازض. زَزَٕ ًْؿإ خؤيإ ظؤضٍ ْاظأْ، بُ ًٖض تؤ بُختًاضيطٍُ

 ٖعضٍ ظيطَى، بُختًاضيٌ ثًاويَهٌ. زَض زَنات نُغًَو ضُْس يُ زاضزاٌْ زَغتىوضٍ
 :زََيٌَ ْازض، ضِوو زَناتُ و زَبعوٍَ ؾًعطٍ

 نطز قُْسَٖاضٍ ؾُؼٌ بُختًاضٍ/ نطز ياضٍ بُخت ؾايُ بُختًاضٍ
 و ططت غُضٍ َُٖيُُتُ ئُّ ؾا، ئًَكباَيٌ و بُخت ثؿتًىاٌْ بُ زَناتُوَ زَيًٓا ْازض
 .بىوٕ غُضنُوتُٓ ئُّ تىوؾٌ

 بُّ ُٖض بُختًاضيٌ يًَٓاٍُْ ْاو ئُّ نُؽ ظؤض. بًػتبىو نُّضريِؤ ئُّ داضيَو ضُْس
 . زَظأْ ٖؤيُوَ
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. ئُمحُز بابا زؤَيٌ بؤ نُوتني وَضٍَِ و نطز ئاَازَ تطؤَبًًَُإ بُياًْسا ؾًَٓهٌ يُ

. بعُْضِيًَُ و قىَيهُ و ضاٍَ ضِيَطُنُ تُواوٍ ئُمحُز بابا زؤَيٌ و اليٌ ًَْىإ َُوزاٍ
 زَطُيؿتُٓ تاظَ و نؤضهطزُْ خُضيهٌ ئًٌَ زَضٌَ، زَض ضِيَطُيُ يُّ يُْسَضويَط ظَمحُتبُ

 ضِيَطُيإ ًٌَ ًََطُيًـ و َٓساٍَ و شٕ نطاوٕ، ضاضَوٍَ باضٍ نُيىثٍُ و مشُى. طُضًََٔ
 زؤَيٍُ غُطىَضِ ئُو زَْطٌ و ضاضَويَساض ُٖضاٍ و طىضَِ و ؾىإ ؾًتُؾًيت. بُض ططتىوَتُ

 ظؤضٍ بُختًاضيطٍُ ئًُاَعازَيُنُ، قاغِ، ؾاظازَ طُيؿتًُٓ بىو ُضضؤًَْوٖ. نطزووَ ثطِ
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 يُ و زَضٌَ ُْبٌ زاًْايٌ طىَبُظٍ يُ ُٖض ئُو طىَبُظٍ. زَزَٕ ثٌَ ططيٓطٌ
 زواتط. ئُغتَُُ وَغُضنُوتين تا بًًٌََ. َُٖيهُوتىوَ نىيَػتاًْسا غُضووٍ ْاوضُيُنٌ
 . بىوَتُوَ قىت ْاوضُيُزا يُو يُىقُآل تُْطُبُضزا يُ ؾًىيَهٌ بٓىاض، طُيؿتًُٓ

 وَغُض بُضظَ وآلخُ غىاضٍ بُ ْاضاضئ و زَبٌَ تُواو َاؾًَٔ ضِيَطٍُ زواوَ بُ يًَطَ
 الَإ زا. َُٖيساوَ ضَِمشاَيٌ ؾًىَنُ قُضار يُ َُمحىوزٍ ؾُضاَُضظ بطاٍ ئًػُاعًٌ. بهُوئ

 ًَٖػرت ئُوٍَ زواٍ. زَئثؿىو زَ نَُُنًَو زَنُوٍَ زَغت ًَٖػرتَإ تانى و ضَِمشاَيُنُ
 بُ نطز خؤَإ يُنػُإ غىاضٍ ًَٖؿت و بُ بُدٌَ بٓىاض يُ َاؾًَُٓإ نُوت، زَغت

 ئًُاَعازَ. طُوَ و ثًَض بُؾًَهًؿٌ و وؾهاًًُْ بعُْضِيَطُنُ بُؾًَهٌ. ؾًىَنُزا طُضووٍ
. ُٖيُ زوو َٓاضٍَ و طىَبُظيَو بُضضاوزا، دًًَُنٌ يُ، بُآلّ زؤَيُزايُ يُّ ئُمحُز بابا

 تًُْؿت يُ. غُوظَوَ بُضَِْطٌ طىَيسَغتُ و غُوظ ناؾٌ. ناؾًهاضيًُ طىَبُظ ًْىٍَ
 ْاوَْسٍ يُ زَغتُنًَو. بىوٕ خُضَإ ؾُْهطزٌْ و طًَطَ خُضيهٌ بُختًاضٍ ئًُاَعازَ

 ثًٌَ تًَهطاو غاْتًُُتطٍ ضٌ باظُْيُنٌ #ٌََ$ زََئًَ، ثًٌَ بىوَتُوَ، قًت خُضَاُْنُزا
 يُ ظدمريَ ئُغجًإ بُ و ًَٖػرت و طىيَسضيَص تُواوٍ. تًَدطاوَ طىضيػًَهٌ #ضِؤ ُٖضُ$ زََئًَ،

 ئُو يُويَسا ئًرت ،#ثُضِ غُض$ زََئًَ، ثًٌَ. غُضَزايُ يُ تىغُٕ ئُغجًَهٌ نطزووَ، طًَطَ
 بُختًاضٍ ثًاويَهٌ. زَبًَت َاْسوو ظؤضتط َُٖىويإ يُ غُضَف و بُٓيُ زَغتُنُ

 تايبُت ؾًعطٍ و طؤضاٌْ طًَطَنطزُْوَ و يًَدىضِئ بُ زَّ. ؾىيًَٓإ نُوتىوَتُ بُؾىوَيًَهُوَ
 غىوضبىوٌْ و نًَؤؾُنُيُ وضزنطزٌْ بؤ يُنػُئاشووتُٓ و ظَمحُت َُٖىو ئُّ. زََيٌَ

 بُ زاضئ ؾٍُُْ بُ نُغًَهًـ. بؤ ظطُ ضَِؾُ ُٖض ُٖآلتُ ُٖآلت ئُّ نُ تُواوٍ. خُضَإ
 زميُُْ يُو ئًَُُف. مسُنإ يُى ثًٌَ بُض زَخاتُ ؾُنُنًَؤ و زَغىوضِيَتُوَ خُضَاْسا زَوضٍ

 .زوانُوتني َاوَيُنًـ و َُٖيططت ويََُٓإ
  قُزثاَيٌ يُ ٖاتني َُٖيَُىوت و ضِشز ضِيَطُيُنٌ تىوؾٌ و نُوتًُٓ وَضٍَِ زيػإ

 خؤَاْسا زووٍ بُ و بططئ ضاضَويَهإ ضَِمشٍُ و زابُظئ ْاضاض بىوئ. ضًانإ
. بهُٕ ثُيُ ئُوٍَ بُ بٌَ ططتبىو، غُضَيإ ئًَُُ ُٖض وَى ُنُفضِاْ. بًاْهًَؿني
 َطؤظ زَضباظطُيُ يُو زَضضىوٕ. ؾىيَُٓوَيُ بُ و َطزٌْ بُض بىوُْوَ ضىونُ َُٖيُيُنٌ

 و بىوئ ئُوزيى ئاواٍ. بىو وؾو زَمماْسا يُ تـ ثُضِيُٓوَ ُٖتا. زَنات عَُط ًْىَ
 ؾُف و ًْىٍ زواٍ ًْىَضِؤ صًََطزََ. زَضنُوت خإ سىغًَٔ سَُُ زيٌَ و ضًباض
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 يُشيَط غًَبُضٍ َُٖيُٓزاوَ، ضازضيإ داضٍَ و طُضَُ ُٖوا. ؾُضاَُضظ ُٖواضٍ طُيؿتًُٓ
 بؤَإ. نطز قًٓامتإ ثًاظيَو و ْإ بُ ُْبىو، طؤضِيَسا يُ طُضّ ؾًَىٍ. زازًَْؿٔ زاضإ

 وآلخُ ىاضٍغ بُ ؾًَهٌ بُ و ؾطغُخُ 12 ًَْعيهٍُ ؾًُباض تا زيًًُوَ يُ زَضنُوت
 ؾطغُر 6 يُويَؿُوَ. َؤضيًُنإ تا زَطُيُٓ ثًًَإ بُ زيهٍُ ئُوٍ و بُضظَ

 نَُُنًَو. ببًٓني بًَٗساضوَْسإ زَتىاْني ئُوغا غىوضخاب، و غىغُٕ زََاْطُيًَُْتُ
 ئاظاززا ُٖوايُنٌ يُ ؾُوَ ئُو. ُْنطزووَ ئاَازَ غُؾُضيَو بؤ ئاوا خؤَإ. ثُضيَؿاْني

 تا غُط و طىضط يىوضٍ و ضُم و غاضزَ ُٖوا. ئُغتًَطإ بىوئ ٌُْزمي ْىقٌُ و خُوتني
 . ظضِاْسوئ يٌَ خُوٍ بُيإ ؾُبُقٌ
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 ضايًُإ و خىاضز ْاُْنَُإ تًُْا. بىو تُضَِثًاظ و ثُْري و ْإ بُياٌْ خىاضزٌْ
 بًًٓبىوّ، رتثًَؿ ئُوَبىو ُٖض زميُُْ ئُّ. خُضَاُْنُ طُياْسَ خؤَإ بُغُضزا نطز،

 ؾُضاَُضظ نطزبىو تىوْسٍ ؾَُاٍَ. ؾُقًَهطزٕ و َاغىويهُ و دُظ و نُو و ؾُٕ و طًَطَ
 و ؾُضِف زاضإ يُشيَط غًَبُضٍ. طؤضِيَسا بىو يُ خىاظبًًَٓهطزٕ بُضْاٍَُ بؤ َاَيًَو بطزيين

 بعًْإ زوو. زاًْؿنت ضىاضَؿكٌ و ٖاتٔ بُختًاضيٌ ضُضَطٌ ضِيـ و ضِاخطإ َاؾىوضَ
 ،#َاضهطزٕ زَغت خُضدٌ$  زََئًَ ثًٌَ. ًَٖٓابىويإ ظاوا َاَيٌ ئَُُف. ض بطٍِغُ

 ضٌ. زَيًًََٗٓت ظاوا بابٌ زيهُ ؾيت تا بططَ ضِؤُْوَ و ضايٌ و قُْس يُ ضِؤشَ ئُو خُضدٌ
 بُ ُٖظاض بطِيُ و قُضاض ًَىاْاُْوَ بُضضاوٍ بُ ًْىَضِؤ، 2ٍ زََصًََط و خىضا بىو ئاَازَ
 نؤٍ. يازاؾت نطإ َاضَبطِئ قُباَيٍُ يُ ثؿت قُضظ و ُْغس و ايُوَبطِ ظؤضَ و نَُُ

 قُباَيُزا ثؿت يُ قُضظ ُٖضاظ غٌَ ُْغس، ُٖظاض ضىاضٍ متُٕ، ُٖظاض سُوت بطَِنٍُ
 يُو. ظاوا َاَيٌ بؤ زَطُضِيَتُوَ دًاظٍ وَى ُٖظاضٍ 2  ُٖظاض متُُْ ضىاض ئُو. ْىوغطا

 بُ َاَيٌ زضا ًَىاْإ سعووضٍ يُ متُٕ سُوغُز و ُٖظاض بُ ًَٖػرتيَو متُُْ ُٖظاض ضىاض
 و ضِيَىضَِغِ ويٍَُٓ. يًَسا باؾًإ ضُثًَُيُنٌ بىو، تُواو َُٖىو ؾت ئُوٍَ زواٍ. بىونٌَ

 .قػُنطزٕ يُ ْا ًَُإ و ططت ئاططزامنإ و خىإ و َاضَبطِئ
 ٖاتني وطؤيًَ تىوؾٌ يًَُْى ضِيَسا. نُوتني ؾُضاَُضظ وَضٍَِ بؤ َاَيٌ زواٍ ًْىَضِؤ

 زََيًنَي ثًٌَ ئًَُُ: طىتٌ ؾُضاَُضظ. َُٖيططت ويََُٓإ. زَخىاضزَوَ تًَسا ئاويإ ًََطٍُ
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 زَبىو: طىتٌ ُْبىو؟ يٌَ تىومشاَيٌ ضِيَىضَِمسُ ئُو بؤ ثطغٌ، ؾُضاَُضظّ يُ ،#بىت$
 . ُْنطزووَ ئُو ناضَيإ َطزووَ يٌَ َطزووَإ ًًُْ ًََص يُ يُبُضئُوٍَ بُآلّ بًاًَْٗٓابا،
 سَُُ زيٌ ئُويسيٌ و ضًباض يُنًإ. ُٖيُ غٓىوضَ يُو ْاوضُ زوو نطز باغِ ثًَؿرت

 تريٍَ ضًباض، يُ. نُضتُوَ بُ زوو نطزووَ زوواٍُْ ئُّ ضًباض ئاوٍ خإ، سىغًَٔ
 تايُؾٍُ خإ، سىغًَٔ سَُُ زيٌ يُ و َُٖيسَزَٕ ضازض بابازٍ تايُؾٍُ يُ ئاضثُْايٌ

 يُ ُٖواض، طُيؿتًُٓ. َُٖيسَزَٕ خؤيإ ضازضَناٌْ طٍُزوضنً يُ ظيكٌ تايُؾٍُ و باَسٍ
 ًَْىنُ وَى طُوضَتطَ، َاف يُ زَْهُناٌْ ًَٖٓائ، بؤ يإ، $خىْط نًٌَ$ زَوضيًُنسا
 بُ ًَىَيُ ئُّ. ثؤضَِ و ثإ زضَختًَهٌ بُضٍ. ظَضزَ ئاَاٍَ ؾًين. زَبٌَ طًَالغًَو

 . زَنُٕ طىيَعٍ و طُمن تًَهٍَُ داضيـ ظؤض. زَخىضيَت وؾههطاوَيٌ بُ و تاظَيٌ
 تا: طىتٌ بؤضٌ؟ ثطغًِ بؤ ؾىيًََٓو، بضني و باض بهُئ غبٍُ زَبٌَ: طىتٌ ؾُضاَُضظ

 ططؾت بُ بٌَ زََاْتىاٌْ بىو، ضِووْاى ؾُواُْ زَظُضَف ئُّ بىو، ؾُو َاْطُ ئًَػتُ
 َُٖىو ؾُواُْف َاْطُ و غُضَتاٍ غبُيًَٓىَ يُ بُآلّ بًَت، ئاشََيُنامنإ يُ ئاطاَإ

 ظَضَزَإ و ًََطُيُنُوَ ًَْى زيَُٓ زضِْسَ دىُْوَضٍ بُ ٖاغاٌْ ظؤض زَبٌَ، تاضيو اليُى
 ؾُضاَُضظ. ْانُوٕ ئًَُُ تىخين و بُضظَ و تًص ضَِوَظَنإ يُويَٓسَضٍَ، بُآلّ زَزَٕ يٌَ

 نُوت، وَضٍَِ تاضيهُ ؾُوَ بُّ ثؿتًَُٓ، نطزَ ؾًؿُنٌ قُتاضٍَ و َُٖيططت تؿُْطٌ
 .ضِيَطُ غُض بًَتُ نىؾت َُضَِنٍُ ضِابطزوو ؾُوٍ وضضٍُ ئُو يُواُْيُ طىتٌ،

 قػُ و بُ نطز زَغتُإ و زاًْؿتني ؾُضاَُضظ بطاناٌْ و ُْدُف ئاغا يُطٍَُ ئًَُُف
 زَنُٕ؟ ضا ًَْطَنُض يُ َائ يإ زَنطِٕ، ًَٖػرت بُختًاضيطٍُ ُْدُف، ئاغا طىمت،. باؽ

 َايين مباُْوٍَ ئُطُض. ظؤضَ ظَمحُتٌ آلّبُ زَنُئ، ناضَف ئُّ زَيهطِئ، ظؤضتط: طىتٌ
 خُض$ زََيًَني ثًٌَ ئًَُُ. ُٖيُ باف طؤَيُنُضٍ بُ ثًَىيػتًُإ بهُئ، ضاى خؤَإ
 بعٍَ، َايُٓنُ يُطٍَُ َانُضيَو ثًَىغتُ ُٖبٌَ، طىيَسضيَصيَهُإ ئاوا بؤ ئُوٍَ. #ضََُِ

بُغُض  زَزَئ ٍثًَػتُنُ و زَنىشئ َايُٓنُ بُضهٍُ بٔ، ًَْط داؾُنُف ُٖضزوو
 داؾُ ئُّ بُ زواوَ يُوَ. زَزاتٌَ ؾريٍ و ضِازيَت داؾُنُ بُ بؤٌْ َائ داؾُنُزا،

 ًَٖػرت و زَبٌَ َايُٓنإ غىاضٍ و زَبًَت طُوضَ و زَبًَت بُضظَ وآلخُ ضَِونٍُ بُ تًَهٍَُ
 بُ ظؤض ًَٖػرتنطِئ زَوٍَ، سُوغُيٍُ و تاقُت ئُوَ بُ ضِاغيت ظاًِْ. زَبًَت زايو يُ
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 غُطىَضِ و ضِانؿائ، ئًَُُف ًَٖؿتني، بُدًٌَ و طىت بُخًَطٍ ؾُو ُْدُف ئاغا. قاظادمُ
 .غُْسئ يٌَ خُوٍ ؾُضاَُضظ تؿُْطٌ تُقٍُ

 . بؤ َاٍَ ٖاتُوَ بُتاٍَ زَغت ؾُضاَُضظ
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ياٌْ خىاضزٌْ وٍَ. بىو ثًاظ و ْإ ُب ضُئ ُب ُئ باض زَبىو ُي ي. نؤ نطزَوَ خؤَإ به  اٌُْب

َيإ ضظ َإ و زَنطزٕ تَُاؾاَإ ئًَُُف و باضنطٕا يُنػِ. غىيَطخىٍَ نطز وآلخُُب  ويَُٓ
َُيسَططتٔ و َاَيٍُ ُٖض ًَىاْني، بطاِي ُي َاَيٌ ؾىيَُٓاْسا ُب زيَُٓوَ تانى. ٖ ضِووَإ ُئ . ضِووُب

وٍَ ضىويُٓ  و زا ُٓوَْىيَ زَغتُ وَ ثاَيُإ و بؤ ضِاخػتني ثُتىويإ خًَطا ًَُٖؿُ وَى ُٖض و ُئ
زَبىوئ زَيطِؾًَٔ و دىإ نؤٍ نُش و تَُاؾاٍ تًَط ضز ُب ضَِمشاَيُنُ زَوضٍ طُضًَيَنَ، ُي. ُْ  ُب

َُيسَضٓٔ ت. ٖ ْاُْ ـ نؤظٍ و غُضطًَطِ ُت ضخاًْ ضز ُب َُٖىوٍ. زَنُٕ وؾهُضٔ ُب  زَنطٍَ ضاى ُب
ا و ًْ َت سُغاضٍ سُوؾُ و َاَيًَو ُٖض وَى. زَزٕ ُب غُضزا ضازضَنٍُ ُت وَْسٍَ ُٖض .ًُٖب  ُئ

ؿتني، نٌ زاًْ آلّ بؤ ًَٖٓائ، تُضاْعيػتؤضيإ ضِازيؤُي بىو يًٌَ سُظ ظؤضَإ ُب نٌ. ُْ  زيهُ ُي
 و ضَِوَْس ئًَىَ باغٌ: طىتٌ ؾُضاَُضظ. ْاظاْني ئًَُُ طىتٌ، زيطاض و ًَٖٓا وَضَقٌ زَغتًَو
واُْ نُيؿٌ ُب بهُٕ بؤ ئًاَلتًإ ِ َٔ. ُئ َهًُْ  زَظُضَيإ ئُّ نًًَُ ٕخا سىغًَٔ سَُُ: طىمت و ًث

ُْطُ ضىاض خإ سىغًَٔ سَُُ نُوت زَض ْاو ْاوَ؟ ئاوا  قُآل و بىضز خاوٌَْ يًَطَ خؤٍ وَخيت. ي
ُْطإ سُوت و بىوَ تُ و نطزووَ زَضيإ ي ّ. زظؾىٍ ضًاناٌْ طُياْسووياُْ ضَ زَوض ُي  زٍَ و ُب

َهُإ َو ض بؤ ثطغًُإ. زيتبىو نؤًْ ختُ زَوضٍَ بؤ: ٕطىتًا زَطُضِيَتُوَ؟ غُضزََاًْ  قاثؤٍ ُت
وَ. ضَِظاؾا وَ باؽ. بىو ويَطإ زوا ُي ختًاضيسا َائ و ئُغح خُضيهُ زَنطا ُي َى ُب ًْ ُّ ُي  ن
َت نٍُ. زًَب وَ بؤ ٖؤُي َُيهُنُ زَطُضِيَتُوَ ُئ واو خ  باضٍ ناضو ُب الٍ زاوَ تُنٌ ُت

ختًاضٍ ثًاويَهٌ. نؿتىناَيُوَ زَنطز تؤوٍ َػتًَو نُؽ ًٖض زيَت وَبريّ: $زَيطىت ُب ُْ ّ  ُب
واوٍ زَض و زَؾتُوَ، وَضِطُ ُت َ  زَغيت وَضظيَطٍِ ئًَػتُ. زَبىو َُغت يًَطَ ضاضَوٍَ بىو، ُي ٌث

ضظَف وآلخُ نطزووَ، اوَ ُٖض ئُو. #زاوَ ُي نٌَُ ُب وَ ًث َيطًَطِاُي َعيهٍُ: $ ز  غاٍَ ضٌ ًْ
وَثًَـ ًٌَ ظياتط ًَٖػرت زوو غٌَ ُي َى ًئ ًْ ختًاضيسا ُي بىو، ُب َطِ ُْ ختًاضيًُى ُٖضَاَيُ ؤُئ  ُب
َعيهٍُ َت ططٕا ْطخٌ و ُٖضزيَت نُضٌ. ُُٖي ًَٖػرتٍ غُض زَ ًْ ًُ ضِؤش. زًَب  ًَٖػرتؾطؤؾاٌْ ًْ
ؾطؤؾٔ يًَطَ خؤيإ ًَٖػرتٍ ضَِوَ ظَدمإ و ئاظَضباجيإ و يىوضِغتإ َػتُ. ُْ  ظؤض ًَٖػرت ئُطُضضٌ ًئ
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غُضٍَ قًُُتٌ بىوَ، ى نُضٌ. ْازَٕ متُٕ ضُٖظا ضىاض ُب باف ًَٖػرتٍ و ضىوَُت  ضِؤٌْ نًًؤُي
ضٍِ َُضِ وُث و ُٖض. #متُُْ 23 تا 18 ُئ َيطىت بىو غىَآلحمىغًَٔ ْاوٍ ثًاوَ ُئ  َُٕ 30 بامب: $ز

ُْس، طُمنٌ َػتُ زازَض ؾٌ ًَٖؿتا زازَضًَِٓ، َُٕ 150 َٔ ًئ  ثطغًِ. #ْانات ئًَُُ شياٌْ ُب
ّ ضٌ باضنطزٕ و غىاضٍ ُي دطُ  ُب ُٖض دىوتهطزٕ طُضًَيَنَ ُي: ٕطىتًا زَنُٕ؟ ًَٖػرتاُْ ُب

َت دًَبُدٌَ ًَٖػرت َُيَُُ، زواتط و ًَٖػرتَنُ ًٌَ زَنُيُٓ غًجاَيًَو. زًَب وٍَ ض  ًٌَ بؤ ُئ
َ بطيٓساض ٌب ُْ .ّ ُئ دىوٌت دؤضَ ُب بًِٓ ضِؤشيَو تانى ْىوغًُُوَ ًَٓـ. ثٌَ زَن  ثطغًِ،. ًب

، ضٌ خًُٓضىو ُب غُباضَت ى ناّ زَظاٌْ نسٍ خًُٓضىوٍ ُنإتايُؾ و تريَ ُي ُي  بىوٕ؟ ُي
َيُنًـ و ٖاوَاَيٌ ُٖقٌ ظؤضتط: طىتًإ َُيٌ تاضِاز َتُ خعَايُتٌ و تًَه  ضًَبىوٌْ ٖؤٍ زًَب

َو باغٌ. خًُٓضىويٌ ًْ َ ياضيسٍَ ًَُٖؿُ$ زَنُّ الُي نٌ ُي #ًَٖعاُْ ٌب َإ زيهُوَ الُي  باوَضِ
ًَٖعتطئ$ وايُ ؾُ ُب ؾُيُ بضىونرتئ تاُي ؾُنإ ُي. تاُي طٍَُ ضٍَؤ تاُي ٌَي ُي  خًُٓضىو طُْس
طٍَُ باَسٍ. بىوٕ َْس ُي غى ى تريَنإ ُي و ظَضُِئ طٍَُ ُي ُيًٌ ُي طٍَُ د . بىوٕ خًُٓضىو سادًىَض ُي

ْاٌي طٍَُ ئاضُث َ زضيَصٍَ زَيىيػت. َرينائس ُي خؤؾًإ ًَٖػرتيَهٌ بساٌت  زَياْطىت. ًَٖٓا ُْ
َ نطزووَ، ناضٍ طُضَا يإ خىييَن ٌي َهٍَُ ناضشيًُ  ثاَيؤنًاْسا ؾري ُب و نطز ُْٖاض تطؾٌ ٍئاو ُب ًت

نُوَ نطزياُْ و نطز  يىوٌت ُب تطاوٍَ ئُّ نُغًَهًـ و ضِاططت ًَٖػرتيإ نُؽ غٌَ. َُغًُُٓي
ضِيٌَ ًَٖػرتَنُزا َى ُب ضٍ طُضَانُ تانى. نطز وضطٌ ًْ يتُضٍ ناضٍ. بسات ُب  و ٖات نؤتايٌ ُب

؟ عاضَبتإ تايُؾُزا ُي ثطغًِ،. خؤَإ بؤ دًٌَ ٖاتًُٓوَ ئًَُُف إ ُُٖي  عاضٌَب: طىًت
ختًاضيٌ ؾٔ، غٌَ ُب َْس؛ زوضنٌ، ُب َٗساضو نُ ُٖض. بابازٍ ًب . ُٖيُ خؤيإ نُآلْتُضٍ و ُي
ـ ا ئُواًْ ًْ وٍَ ئُطُض. ضِازَططٕ طاًََـ ُت وإ باؾرت زَتاُْ اغٔ، ُئ َ ٓب  عُْبٍُ، بؤ بضٔ زٌَب

وٍَ طٍَُ قػُ ُي و بهُٕ، نُضميٌ غتاض ُي واُْ نُآلْتُضٍ ُئ ؾُنإ َُٖىو ضؤُْ ئُوَ ثطغًِ. ُئ  تاُي
و و ُٖيُ نُآلْتُضيإ ضىاض ؾٍُ ُئ ضٍ ثًَٓر تاُي ُت ؟ نُآلُْ ،: طىتًإ ُُٖي ؾُُي و تاُي  خاوٌَْ ُئ
آلّ بىوٕ، نُآلْتُض ضىاض َُيتُُْ غَُػاّ نضٌ وَخيتَ ُب  ثُضويعٍ حمَُُزٍ ئاغا ُب ًََطزٍ غ
ؾًَهًإ نطز، و ُب ؾُُي ُي و، زايإ و نطزَوَ نُّ تاُي ويـ ُب وغا نُآلْتُض، بىو ُب ُئ ٍ ُئ ُؾ  تاُي

خاوٌَْ بىوٕ بابازٍ  .نُآلْتُض ثًَٓر ُب
 عُغط ُٖتا. ًَٖػرتَنُزا يىوتٌ ُب نطز خىيَُٓنُيإ بىو ناضشيًُيُ ئُو طؤؾيت ؾطاوئ
نٔ ئُو ؿتني ثًاواُْ ُي و. زاًْ ختًاضيٌ ثًاواٌْ بىوئ، ضِؤيؿنت تَُاٍ ُب نُ ناتُزا ُي  ُب
 يُى ئًَُُف ئُغجُوَ، غىاضٍ بُ و ؾإ نطزَ ضُنًإ و بُغت خؤيإ يُ ؾًؿُنًإ قُتاضٍَ
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ضَو نُوتني وَضٍَِ وضزَ وضزَ. بًَٓطيُٓوَ بؤيإ خؤٍ وَخيت ططتٔ ويََُٓإ يُى  َاَيٌ ُب
و ؾىيَُٓ بىو ضِؤش يُنُّ ئَُطِؤ. ؾُضاَُضظ  زَوضٍ ضىاض قىَيهُيُنسا ُي. خػتبىو بٍُٓ و باض ُي

نُ بؤ بىو وا سُغاضيَو وَى. بًَٓس نًَىٍ و ضَِوَظ  تاضيهُ نُؾُنُ ناتٍُ تا ئُو. ًََطُُي
و سُغاضَزا ًََطٍُ  تٌَ خعا، ضِووْانٌ َُٖىو اليُى و ُٖآلت َاْط وَخيتَ زًًََََٓتُوَ، ُي
نٍُ ؾىإ  ْىوغطاوَنُزا نؤتايٌ ُي. َُٖيططت نؤمنإ بٓذاقٌ ضُْس ويٍَُٓ. زَزات ؾُوئَ ضِاُْ

ؿاٍُْ ُب تىغُوزايًُنُغا بُ ئاطُزاض ؾاًٖساٌْ تُواوٍ  نُ ثًَسا ْاوَ، َؤضيإ ثُدمُ تىومشاٍَ ًْ
و غت ناتُزا ُي ًُيُنٌ ؾُضاَُضظ بطاٍ دُعؿُض َاّ. نىيَدا بىوَ و ضِيؿػجٌ يُ َُُب  ُي غًُب
ذاقُنٍُ غُيطٍ و يًَسَزا َصٍ خًَطا خًَطا غاظنطزبىو، قىضِ ضزَغيت ٓب  و زَنطز ئًٍَُُ ُب

 يُى ظؤض خُتٌ يُ ظَيٓسا بىو، بٓذاقُناٌْ ظؤضيٍُٓ غطاوٍْىو. ناضَ بىو ئُّ ثُضؤؾٌ ظؤضيـ
 و ثًاظ و ْإ و تًَهُوت ططٍِ نىاْىو و زا غُضَإ تُثٌ ؾُو نُّ نُّ. زَْاغٌ خُتاتُناٌْ ُي

ياٌْ بؤ ئُوٍَ. ضـ ْاخؤٍ غؤ، زَخؤٍ تطف، زؤٍ  .خُوتني خًَطا ُٖغتني خُو ُي ظوو ُب
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ُياٌْ  ضَِطٍَُ غاَيُيإ 12 دىاًََطيَهٌ نطإ، ظئ ًَٖػرت. طؤضٍَِ ٖاتُوَ ثًاظ و ْإ زيػإ ب
وغُض بؤ ئُوٍَ خػتني ًََٓتُوَ ضاضَويَهإ ُي جماضَف. ًب ٍ و طُوَ ُئ ض، ططُت نؤَإ نُش و ًَُ  ُب

ضَوشووض و غُضَوخىاض ْؿًَىاْسا و ضِشز ُب َُيضىوئ ُب ى. ٖ ختًاضيٌ ثًاواٌْ ُي زَغتُُي  و ظَُٗضِ ُب
ُْس ُب ئاظاضَوَ ُب ضُْسَ نطزبىو، باض ًَٖػرتٕا ُي بصيىيإ ضِئ نؤياْسا و ن  بؤ َطؤظ يًَطَزا. تٌَ زَُث

وٍَ غتُظَإ ًَٖػرتٍ و نُض ضُْسَ خؤٍ سُغاُْ  ئُمحُز، بابا ؾًىٍ طُيؿتًُٓ. زَضَِتًيَنَ ُب
ضات، ُب نُوت ضاوَإ نُوَ ُب ؾىئَ. ؾُضاَُضظ بطانٍُ ُب ُُي ىاض تاظَ. بىو ًََط  ُي ٓب

وَزَ و زيتبىوَوَ، َُضٍِ زوو. ببىو وٕ َُضِيإ ثًَٓر. طُضِاُي ٍ ُي  ظؤضـي. زَطُضِا زيهُ غًًَاُْ
طٍَُ. بىو َاْسوو و تىوضَِ وَ ئًَُُ ُي َى ضِيَسا. الٌي بضًَتُ طُضِاُي ًُْ  ٖاتني َُضِيَو نُضُت تىوؾٌ ي

ًُنُ غُض ناًْ وَ خُضيهٌ ُي َُيدػت طىيَُإ. بىو ئاوخىاضزُْ . َُضِ و بعٕ ٍَباضِ و ناضَِ بؤ ٖ
َيإ ُب قاَو و زَضٍَ ٖاتبىوُْ ضَِمشاَيٌَ ُي ئًاَلتًإ ُإ نًَىَنُ، بؤ زاوييَن زَنطز ئاَاش  ظاًْ
ضات زيىَ، طىضطًإ نطزٕ، ُب و خؤٍ زا وَزووٍ طؤَيًَهٌ ُب ُُي ُي َُيبىو ؾاخٌ ُي تًص س  ظؤضٍ. ٖ

ضىو ضات ثٌَ ُْ ُيؿتُ ُب َؿاوبطٍِ ُب ثطِتاو باغهُنُ، غُض ط وَ طىضطٌ ًث ضزيَهٌ ضُْس و زاُي  ضٍَِ ُب
آلّ ٖاآلْس يتىاٌْ، ُب ئُْطًَىٍَ، ُْ وَ ًب ىاض ُي. خؤَإ ُب ضِيَطٍُ زا زضيَصََإ ئًَُُف و طُضِاُي  ٓب
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ىاض قُآلٍ ُي غُضيَهُإ و خىاضز ضايًُإ و ْإ َُيًَٓا ٓب ضز ُي زيىاضَناٌْ. ٖ  ثًًَإ قىضِ بىوٕ، و ُب
الضغ ؾًَىٍَ. ئُغُزخإ قُآلٍ زَطىت، َُُ اظيًُنٍُُت  ظؤضيٍُٓ. بىو غُضْر دًٌَ بؤ ًئ
قىضِ و بىوٕ قات زوو شووضَنإ . بىوٕ نُواٌْ ُٖؾتًًإ تاقُناٌْ زَضاُْ و غُض غاظنطابىوٕ، ُب
واوٍ ضز ُت و َُٖىوٍ بىو ضِووٕ. نطابىوٕ و نُظطإ ضٌَ ُي ُب َُيهٌ ظَمحُتٌ و زَغت ُب ناضَ ُئ  خ
واو الزٍَ ًَإ. بىوَ ُت و طىْ طىتني، ًث ؿني سَ،ُئ ىاضٍ ْاوٍ ُب بىوَ زَغُآلٓت . سُوت و ضىاض ٓب

ى نإ ُي ظؤضُي ُ وَخيتَ خاُْ ى طُضًََٔ زَٖآت ّ َاوَُي وَ، ؾىيَُٓ ُي  غُضنطزَناٌْ ُي زَطريغاُْ
ُْط تايُؾٍُ ُْط سُوت و ضىاضي اَلٌت َاَيًاٌت زيهُ ُب واتايُنٌ. وَضزَططت َاَيًاتًإ ي  ًئ

وَ يًَطَ ضزَضطٍُ ُي. الٌي بؤ ضِؤيؿتني و وئبى َاؾًَٔ غىاضٍ. نؤ زَنطاُي ضات ثاغطُنُ ُب  ُب
ظٍ َهٌ ئًَُُف و زاُب بىو، ُي َاٍَ خؤٍ. نطز دُعؿُضقىويًُإ َاَيٌ غُضزاًْ ٌُي ُْ  بطٍا خاٌْ ع
خًَط ظؤضٍ ؿتني ًَٖٓائ، ُب متإ و زاًْ ، خىؾهُ. خىاضزَوَ ؾُضُب  ُي نضًَهُ ْاوٍ) طىَيٌ ضهؤُي
َطإ ٌب ٌب. نطاوَ زياضٍ دُعؿُضقىوٌي ٌَاَ نىضَِ بؤ( دُعؿُضقىوٌي َاَيٌ  بىو ْاضِاظٍ ًئ

َؿسا زَيطىت، ٍ زواتط بسَٕ، ُب ًََطز طىَيٌ ُي ًث ٌُي. خىؾهُضهؤُي بىو، ضِاظٍ ئاغا ع ُٖض  ُْ
وٍَ ِ ُي ُيًاغا ظاًْ نًاٌْ و بىوَ شٌْ زوو. زاْاوَ خؤٍ بؤ طىَيٌ ع  6 شُْ زوو ُي زاوَ، تُآلم ُي

َػتُف ُٖيُ، َٓساَيٌ َيطىت،. طىَيًًُ ُب تَُاٍ ًئ ًَٓإ ز ًَسا شْٗ َى ًئ ًْ واو ُٖضظإ ُي َ؛ ُت  زٌَب
ًَِٖٓ؟ شٕ بؤ َهٌ ُْ  ؾُوٍَ ُٖتا و مساٌي ئُمحُز بؤ الٍ ٖاتني و نطز طُضَاوَنَُإ غُضزاًْ

َ نطز، قػُ ظؤضَإ وٍَ ُب ٌب َت ئًَُُ بؤ قاظادمٌ ُئ ختًاضيًاُْ ئُّ. ًُٖب ىٍَ تا ئُطُض ُب  ؾُو ًْ
ؿٌ َُيت زاًْ ط ًَْ ُي َىإ نًَؿٍُ ئَُُف. وَسُغًٌَ تؤظيَو ْانُٕ، ضؤٍَ زَوضت و ؿٔزاز ئًَُُ  ًْ

دًَُإ ظوو زَنطز سُظَإ ئًَُُ. بىو مساٌي ئُمحُز و  ياززاؾيت و ْىوغطاوَ خُضيهٌ و بًًٌَََ ُب
وـي. بني خؤَإ . ضِابهؿًَت خؤيؿٌ و غُوئ ئًَُُ بىو خؤف ثًٌَ بىو، خُو يًًٌََ ضاوٍ ُئ

وٍَ ضُئ ُب ضييت ُب إنامم ًٖض ُي زَظاٌْ يُنسميإ ُْ ُإ و ياتطاٌي ُْ َ ئؤتطاًي  تا ئُوٍَ. ؾًَىا بىو ٌي
وغا و نطز ثطغًاضيَهِ َٔ َهُ ئَُُف بىوّ، ساَيٌ ُئ طٍَُ. ُب ًَىإ سىضَُتجًَهطزًْ  ْإ ًَىإ ُي

ظَض زَغتُ و و ْاخؤٕ نات، زَْط خؤٍ ًَىٕا ُٖتا ؾُوزا ُي. زَويَػنت ُْ َُيٌ ُٖض ُْ ط  ُي
ؿٔ ، ًَىٕا وَخيتَ. زازًَْ دًٌَ و زَنُٕ ضاى بؤ دًٌَ زَخُوّ طىٌت ًًََٖٔ ُب وٍَ يإ. زَ ٌَ ُئ  ًث

ََئًَ، طُض ز ُئ بؤ دًَت زٍَ خُوت ُئ َُّ وَخيتَ. ضا زَن  نطز مسايًُإ ئُمحُز غىثاغٌ ظاٌْ ُب
دًٌَ و ًَٖٓا خُوٍ ؾتىَُنٌ و  .خؤَإ ناضٍ ُب نطز زَغتُإ ئًَُُف و ًَٖؿتني ُب
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 تاضإ، سُيًٍُُ ئُو ُْى، بُآلّ طؤؾت يُطٍَُ نىتطاو طُمنُ. ثًَسائ نُؾهُنًإ بُياٌْ

 نطز بُ غُضزا قُْسَإ خانُ. زَططت ززاٌْ تُواو نُؾهُنُ ئُّ طُمنٌ. خؤٍَ و خُغت ئاوا
 و يُ زاضزَغتًَو. بىو بُتاّ ظؤضيـ و خىاضزَإ ْاُْوَ بُ. نطزبىو قطض بؤ ضِؤًْإ ئُواًْـ و

 ُٖيُ؟ طاَيؤنٌ و طىضظ قىتاغاُْف غُيساٍ: طىمت و ثًَهًُِْ طُيًَو شووضَنُ بىو، ضٍغُ
 طىضظٍ بؤ ئُوٍَ بُختًاضيطٍُ: طىتٌ ضٌ؟ ياٌْ طىمت يُ،#زيُٓطا. $ بطانَُُ ٌٖ:  طىتٌ

 بؤٌْ و ببًَتُوَ وؾو تُواو زايسًََْٔ زَضزيَٓٔ، طايُى نًهٌ طؤؾيت ُٖبًَت، باؾًإ
 وَخيتَ. َُٖيسَنًَؿٔ طىضظَنٍُ يُ ظَمحُت بُ ئُوغا زَخيىوغًَٓٔ، اوزايُ ئ زواتط ًَُْيَنَ،

 طؿتُ ئُّ يُبُض ئًَُُف. زاضَنُ قَُيُؾًين و ؾهإ يُ زَططيَت ضِيَطُ بىوَوَ وؾو باف
 . ؾىيَُٓإ ٖاتُ بُضات. نطز غُؾُض ئاَازٍَ خؤَإ و نطز غىثامسإ ضِيَعططتٍُٓ

 طُيؿتًُٓ. بسَئ ناضَنامنإ بُ زضيَصَ تىاْنيب بؤ ئُوٍَ غًًَُإ َُغذس بؤ ٖاتًُٓوَ
 ؾُو. بىو قىضؽ يٌَ غُضَإ باض بٌَ و بًَهاض و ُْبًين ئاؾٓايُنُإ غًًَُإ، َُغذس

بُ  ظاًُْإ. ًَىاًْإ بىويُٓ ُْوت نؤَجاًْاٍ باؾطٍُ يُ و بًين دُعؿُضقىويًُإ
 قُوٍ. يًَُْى ضىوَ ٍُبابازيط ظاضٍ و ظَوٍ َُٕ 3000 نىٖطَِْطُوَ تىًًٌََْ زووَّ ٖؤٍ
 ضٌ. ظَوٍ خاوَٕ بُ بسَٕ قطِإ 8 طؤؾُزا ضىاض ُٖض َُتطيَهٌ يُ َُٖبُض وايُ

 .خُوتني ؾُو يُوٍَ نُضاَُت ًَىاخناٍُْ بؤ ضىوئ و ُْنُوت طري باؾرتَإ
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 ؾؤًَْوتُيُ و يًَسا باظاضَِإ ًَْى غىوضِيَهٌ و خىاضز بُياًُْإ خىاضزٌْ ًَىاخناُْ يُ

 دُعؿُضقىويٌ. ًَىاخناُْ بؤ طُضِايُٓ و و َُٖيًَٓا ؾُضَاْساضٍ يُ غُضيَهُإ و تاضإ بؤ
 زوو. غاَيًًُتٌ 72 غذًٌ بُ و غاَيُ 52 تٌَُُْ. بطؤضِيَت غذًًُنٍُ بىو بُ تَُا
 عُْبٍُ يُ. اليٌ بؤ ضىوئ دُعؿُضقىويٌ يُطٍَُ. ُْٖاتبىوٕ ئُواًْـ زَويػت ؾاًٖسٍ

 بَُٓاَيُٕ، 5000 ًَْعيهٍُ بابازيطٍُ: زَيطىت دُعؿُضقىويٌ. خىاضز ًْٕىَضِؤَا ْاٌْ
و  َُضِ غُض ُٖضاظ يُ ظياتط َاَيًإ 100. ُٖيُ بطًْإ و َُضِ غُض ُٖظاض 300 ًَْعيهٍُ

 باضإ و غُضَا بُؾطاْباضٍَ، و غُضَاوَظ ُٖيعا يُ خىظغتإ، يُ: زَيطىت. ُٖيُ بعًْإ
 يُوَضِ ضِيَبُْسإ نؤتايٌ يُ. زَبٔ َطزٕ و ُْخؤؾٌ تىوؾٌ ئاشٍََ نُّ، يُوَضِ و ظؤضَ
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 قىوآليٌ ئًَػتُ زيَت، يطؾٍُ و بُٖاضزا ظغتإ يُ ئُو ناضِووٍُْ ُٖض. زَبٌَ خؤف
 بُ غىاضٍ ئًَُُ ثًَـ يُوَ غاٍَ ضُْس: زَيطىت دُعؿُضقىويٌ. ْانات تًَط زؤَيُنُ
 يًَساوَ اليٌ يُ ًَْعيو ئاغين ثطزيَهٌ ُْوت نؤَجاًْاٍ ئًَػتُف. زَثُضِيُٓوَ نَُيُى

 ئُوٍَ بؤ ططت وضاًَْهُإ ضِيَطُزا يُ. نطزووَتُوَ ئاغإ ئًَالتٌ ٖاتىضؤيٌ ئَُُف
. غًًَُإ َُغذس بؤ بىو ضىو و َُْاْسيت. ببًٓني بُختًاضٍ عاضَبٌ نُآلْتُضٍ
 خؤياٌْ بُؾُناٌْ بُ تايبُت بٓذاقٌ دُعؿُضقىويٌ. زا ثؿىويُنُإ و اليٌ طُيؿتًُٓ

 .بططئ يٌَ ويَُٓيإ بُياٌْ وابىو بطِياض. ٔزاي ًْؿإ
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 َٓساَيٌ ظَويًُناٌْ بٓذاقٌ يُ ويََُٓإ زواتط. خىاضز نُؾهُنَُإ بُياٌْ 

 ظَويُناٌْ تُواوٍ. بىو تؤَاض زاُْيُنًإ. َُٖيططت( ؾُضاَُضظخإ و دُٖاْطريخإ)
 و نطِيىَ ئُو ظَوياُْيإ و بطايُزو ئُو زَزا، ًْؿإ خاٌْ ؾُضاَُضظ و خإ دُٖاْطري
 ئُو تُواوٍ بؤ ئُوٍَ غُيسيَو، بُ زاوَ ًَٖػرتيإ زوو غُض نطزووَ، بٓذاقًإ

 زواتط. ثاضضُ يُى و طؿيت غُُْزيَهٌ بُ بؤ بهات بٓذاقاُْيإ و قُباَيُدات
: زَيطىت دُعؿُضقىويٌ. ؾطؤؾتىوَ ظَوياُْيإ ئُو يُ بُض ئُوَ ئُوإ َرياتططاٌْ
 بؤ ئاشٍََ خاوَٕ و نُغًًُ تانُ زابُؾهطاوٍ ؾًَىٍَ بُ ئًًَسا يُ ظَوٍ تٌَايًهًًُ

. بهات زياضٍ َاوَنُف و وَضبططيَت ئًعٕ ظَوٍ خاوَٕ يُ زَبٌَ ضِاُْنٍُ يُوَضِاْسٌْ
 دُعؿُضقىويٌ! زيَُُناض بًهاتُ و بهًًٌَََ يُوَضِطُ ُٖيُ زَغُآلتٌ ظَوٍ خاوٌَْ

 يُ ظَوٍ َُٕ 30 ٖاويُُٖٓواض، يُ ظَوٍ َُٕ 30 ثًَـ يُوَ غاٍَ بًػت: $زَيطىت
 يُ ظَوٍ َُٕ 300 ٖاويُُٖٓواض، يُ ظَوٍ َُٕ 300 ئًَػتُ بُآلّ زازَضًَٓسضا، طُضًََٔ
 2/ 5 ٌَُْ زَنطٍِ ؾىوؾتُض و #طُتىَْس$ يُ طُمنُإ زَوضَزا يُو. زازَضًَٓني طُضًََٔ

 60 ٌَُْ طُمن ئًَػتُ ّبُآل بىو، قًُُتٌ قطِإ 50 ًَْعيهٍُ غُضٍ بعٕ بىو، قطِإ 3 تا
 نطزووَ واٍ نُضَغتُ و ٖاَىؾؤ. ُٖيُ ْطخٌ قطِإ 1200 تا 1000 بعًَْو و قطِاُْ

 نىٖطَِْطُوَ يُ َُضاضَت و ظَمحُت بُ وَضظيَطِ ضِابطزووزا يُ. زاضًَٓني ظؤضتط نًًََطٍُ
 ُْخؤف يُطُضِاُْوَزا ُٖبىو، ظَوٍ َُٕ 20 زضويٍَُٓ تىاْاٍ و طُضًََٔ زَطُيؿتُ

. زازَضُْس نَُرتٍ ظَويًُنٌ يُوَ دطُ. زَبىو ئُو غاَيٍُ نُغجٌ و ناض يُ و ُوتزَن
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 ئُّ ئًَػتُ، بُآلّ ًًَََُْٓت بُدٌَ نؤضُضإ يُ و ببًَتُوَ خؤ يُ ظوو بؤ ئُوٍَ
 نؿتىناَيُوَ بُ خؤيإ ظؤضتط و زَنُُْوَ ئاوَزإ ظؤضتط نًًََطٍُ و ًًُْ ثُيُثطوظيًَُ

 زَطُُْوَ ئًَالتٌ يُطٍَُ و زَنُٕ ئًـ اؾًيَنَ نُضَغتٍُ بُ. زَنُٕ خُضيو
 و ظيازبىوُْ يُ ضِوو نؿتىناٍَ بؤيُ ظؤضتط، خَُيهُنُ ئُوَيُ زيهُف ٖؤيُنٌ. نىيَػتاٌَْ
 زاضُْسٌْ يُ ضِابطزووزا ُٖضوَٖا. زاضُْسٌْ يُ ططاْرتَ خَُيهُ طؿتُ بؤ ئُّ طُمنهطِئ

، خُيُوخُضَإ ضِاَاَيًين و ضِغتإيىو يىوضٍِ تاآلْضًاٌْ تَُاستًَهطزٌْ ٖؤٍ زَبىوَ ظؤض
 .ضِازيَطيَت نُغًَو َاَيٌ بؤ قاَو ْاويَطٍَ نُؽ و ُٖيُ ًَُٖين ئًَػتُبُآلّ 

تًَهٌ ، ُي زيهُف باُب ََيساضٍ، بىوٌْ ظؤض طؤضِيَساُي َُف ئاش وٍَ ٖؤٍ بىوَُت ُئ  ُئ
وَضِطُنإ وَضٍَِ و بصوييَن ئُّ ُي ًَيَنَ ضِابطزوويإ ُي  ضاضَوٍَ و ئُغح تينبؤ ضِاطط زَضؾُتًـ. ُْ

َاوَ ََيساضيَهٌ ئُطُض. ُْ ختًاضٍ ئاش َ ُب نٍُ بتىاٌْ ضٍ وَبعاُْ عاويًََٓتُوَ ضِاُْ . نطزووَ ٖىُْ
َاوَ حمُْسَناتٔ ضِاططتين بؤ ؾىيًََٓو ؾُ باغٌ ثطِ ُي. نَُُوَ ناضٍ و ظؤض خُضدٌ ُب ُْ  ُب
َُيبُت نطا، َريات وَضِطُوَ و داضِ و َايًهًًُت ُي ٖ ُإ. ٖاتُ طؤضٍَِ ُي ى ُٖؾت ُي ظاًْ  ُي
ض َُيبُت زَنُوٍَ، شٕ وَُب و ٖ ى ُئ ، و غاَإ ُي ُٖؾتُ ُي ُي ى غاَاُْ طُض. َىَيو ُي ُْ  ثًاو ُئ
دٌَ ثاف ُي شٌْ ضُْس و مبطيَت ف ُب ضِيَصٍَ ُٖؾتُ يُى ئُو مبًيَنَ، ُب  قُباَيٍُ ثؿيت ُي ُب

نإ ف شُْ َهٌ ثًاويَو ئُطُض. زَنطيَت زاُب نٌ و يىوضِ شًْ َ، ٌب ٌب ُي ى ُٖض ُي ٌُٖب و ُي  شْاُْ ُي
و نىضِيَو، ٍ ُئ ؾٌ قُباَيُنُيسا، ثؿت ُي نطاوَ زياضٍ بؤ واظؤضتطٍ شُْ . ثٌَ زَبطِيَت ظؤضتطٍ ُب
اويَو ئُطُض َ نضٌ و مبطٍَ ًث َ، نىضٍِ و ٌُٖب ٌب واوٍ ُْ  َريات، ُي زَطا، ُب نضُ َاٍَ و َىَيو ُت
ؾًَو نىضٍَِ ظاض، و ظَوٍ ُي دطُ ى نض و ُب ؾٌ ًْ ض ُب طُض. زَنُوٍَ وَُب  شٌْ نىضِ ٖات و ُئ

َ ًَٖٓاٌب َ و ُْ َا ٌب ُت ؾَُاَيٌ ببًَتُوَ، دىٍَ باٌب ُي َاَيٌ ُب سا ظيٓسووبىوٌْ وَخيت ُي ُب َ باًب  ٌث
ََئًَ، ثًٌَ. زَزٕ ٖط نىضٍِ$ ز طُض. #ُب و ضِؤيؿتين زواٍ و بهات وا ناضٍ نىضِيَو ُئ  غاَاٌْ ُئ
ضاْبُ ُي نىضِ بهات، نُّ يإ ظؤض باب َُاَيُزا ضُب ضثطغٌ و ُٖم ًٖض ٓب و. ْآًًَََت ُب ؾٍُ ُئ  ُب

ناتٌ زاوانطزٕ) قُباَيُزا ثؿت ُي ، ُٖقٌ نطاوَ( ُي ُٗوٍَ وَخيتَ ُٖض شُْ َ ًب  بططيَت وَضٍ زَتىاٌْ
بُخؿٌَ ياخؤ طُض. ضِابططيَت بؤ خؤٍ يإ ُب نُغًَو ًب دٌَ زوا ُي َٓساَيٌ و مبطٍَ ثًاويَو ُئ  ُب

ًَيَنَ، و َرياٌت ُْ َُيو ئُوٍَ ُب ٖؤٍ. زَنُويَت بطاناٌْ ُضوَب ُئ  زَضىوُْ و شووضٍَ زَٖاتُٓ خ
، و ٖات غىاضيَو. زَطؤضِزضا باغُنَُإ زَضٍَ غجُ ئُّ َاْسووّ، ظؤض طىٌت  #يىنٌَ$ ُب ُئ

ِ. زَنات َاْسوو غىاض و زَضِوات  ُب و #يؤضغُ$ ضِؤيؿنت دىإ ُب و #تُضات$ ُب غاضزٕا ظاًْ
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ََيًَ #يىنٌَ$ ضِؤيؿنت خطاخ و نًَؿٍُ. ٔز  ُب بسضٍَ خُغاضَتٌ زَبىو نُ ظاضٍَ و ظَوٍ ُئ
ختًاضيًُنإ، غُض ُب  زَوضو ُي نُوت زَض بؤّ وَآلّ و ثطغني زوٍا. زَضىو و زَٖات ًََؿهِ ُي

ضٍ َؿىوزا ضَِظاؾاٍ غُزٍ ُب ضاو ظَوٍ ًث  6500 ٌَُْ زيَُُناض، ظَوٍ و قطِإ 14500 ٌَُْ ُب
َعيهٍُ. )قطِإ ضاو نىٖطَِْط، ُي( قطِٕا 100 طؤؾُ ضىاض َُتطٍ ًْ . قطِاُْ 1800 ٌَُْ ظَوٍ ُب

ُي  ئُجماض. تؤوَ َُُْ 80 يإ َُٕ 60 يإ طاغًَٓو ُٖض و طاغُٓ ظَوٍ يُنٍُ طُضَُغًَط، ُي
ىَ 6ٍ زََصًََط و زَضنُوتني الٌي  باؾطٍُ ُي ؾُو و غًًَُإ َُغذس طُيؿتًُٓ ضِؤ زواًْ

وتٌ نطيَهاضاٌْ  . ئبىو ًَىإ غًًَُإ َُغذس ُْ
 
 0241 خةزةَلوةري ي3

 َإ#زاضغٌ ْانُؽ$ ضاآلوٍ غُضزاًَْهٌ. بطزَغُض غًًَُإ َُغذس يُ ئُو ضِؤشََإ
 بًَُْى طُضَِنُناٌْ َاوَيُى. َؤظَخاُْ بُ نطزبىويإ نطزبىو، ؾًؿبُْس زَوضَيإ. نطز

 ُْوتٌ ناضَُْساٌْ باؾطٍُ يُ ؾُو و غىوضِايُٓوَ نؤَجاًْسا ناضَُْساٌْ و نطيَهاضإ
. ئاناض َايُيٌ زَبًَتُ ئاخؤ ْاوًْؿإ ضؤُْ، ئُوٍَ بعاْني طريغايُٓوَ، غًًَُإ َُغذس
 دًاواظيٌ. ناضَُْساُْ ؾُوَإ ئُّ ٌٖ و نطيَهاضإ بُ بىو تايبُت ضِابطزوو ؾُوٍ باؾطٍُ
 .بهُئ خىادُ قُآلٍ ظَضِاؽ قُآلٍ غُضزاًَْهٌ غبٍُ وايُ قُوٍ و ظؤضَ ًَٖهذاض

  
 0241 خةزةَلوةري ي4

 زاَُظضاوٍَ ضِيَطٍُ غُض نُوتىوَتُ. ظَضِاؽ قُآلٍ بؤ ضٍَِ نُوتًُٓ بُياٌْ ؾًَٓهٌ
 ئُوامنإ غُضزاًَْهٌ. ناضنطزْٔ خُضيهٌ يُوٍَ غاغط ؾُضاْػا نؤَجاٌْ ضَِظاؾا، غُزٍ

 و ًْطاباٌْ. ثًَهطزئ سىضَُت ظؤضيإ ؾُضَْػايًُنإ زيطاضَوَ بُ ٖؤٍ و نطز
زوو  ئُو غىَيتاٌْ، ياوَض و غىَيتاٌْ ئُغهُْسَض ًاضيسايُ،بُخت يُ زَغت ئُوٍَ ضاوَزيَطٍ

 ضِيَطٍُ. ظَضِاؽ قُآلٍ طُيؿتًُٓ ًْىَضِؤ ئُوََيٌ. طُْسايني تايُؾٍُ طُوضَناٌْ يُ بطايُ
 ظؤض شاْساضَطٍ ثاغطٍُ يُو ْاوَزا زَنُويَت، غُض نًَىَناْسا ًٍَُ و بُ ُٖيُ ؾؤغتٍُ

 72 واتُ ؾطغُخُ، 12 ظَضاؽ آلٍقُ و غًًَُإ َُغذس َُوزاٍ. ططتني قُزضٍ
 خإ سىغًَٔ سَُُ زيٌ تا ظَضاؽ قُآلٍ َُوزاٍ ظاًُْإ و نطز ثطغًاضَإ. نًًؤَُتطَ

  ًْىَضِؤَإ ْاٌْ نًًؤَُتطَ، 180 ؾًُباض تا ظَضاغُوَ قُآلٍ يُ. نًًؤَُتطَ 72
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 تُنُو الْسويَط ضِيَطُزا ًْىٍَ يُ. خىادُ قُآلٍ بؤ ططتُبُض ضِيَطَُإ ًٌَ و خىاضز
 بُ ضطانُوَ، ؾؤقٌ يُبُض ؾُو 8ٍ بُ بىو زََصًََط تا. يًرَبِا دىوَيٍُ و قىَيهًَهُوَ

 زَضنُوت بؤَإ نطزَوَ، َاؾًَُٓإ زَوَيُتٌ دًجٌ و تُضانتؤض ؾؤؾًَطٍ ضُٕ ياضَُتٌ
 خُوتني، ثاغطُ يُ ئُو ؾُوَ و ناضبىوئ يُ تُواو. بطِزضاوَ ؾؤؾًَطٍ الٍ ٍ#ثًىؽ$

 ْؤشٌَْ بُؾهُّ غًًَُإ َُغذس بؤ ببُئ #ططبؤنؼ و يؿطاْػًٌََز$ بُياٌْ وابىو قُوٍ
 .ثُيسا بهُئ بؤ تاظٍَ يإ بهُُْوَ

 
 0241 خةزةَلوةري ي5

 و بًَُٓ َهاًْو وَغتاٍ و بهطَِ ثًىؽ دا وَضَ غًًَُإ، َُغذس طُياْسَ خؤَإ
 ٌزيؿطاْػًًََ بُ نؤَُنٌ زْسٍَ ياضَُتٌ بُ ؾهابىو، زيهُؾٌ ثًىغُنٍُ يُوٍَ دطُ

 بىو زواًْىَضِؤ 5/5ٍ زََصًََط ططتني، نات ظؤضٍ. غًًَُإ َُغذس طُيؿتًُٓ ثًَؿُوَ
 . زاخطاوَٕ زووناْإ زَضطُيٌ و نطاوَتُوَ زَّ زَضطٍُ ضََُِظاُْ دُشٌْ. طُيؿتني

 
 0241 خةزةَلوةري ي6

 ؤزواٍ ًْىَضِ. بىو تُواو ؾهاوَوَ َاؾًَُٓ بُ الٍ نامتإ ًْىَضِؤ تا يُ بُياًًُْوَ ُٖض
. نطز قػَُإ َؤضٍ ئًًٌَ بُ غُباضَت و ٖاتني( َؤضٍ) غازقٌ ؾُيعوآلٍ َُال تىوؾٌ
 طىمتإ،. بىو ناضَغاتًَو خؤٍ بؤ زا ضِووٍ ئُوضِؤ ئٍَُُ. ثٌَ ُْبىو تاظٍَ ًٖضٌ ئُويـ
 ضاوٍ يُ ضِيَطُيُى بُتايبُت. زَنُٕ ٖاَىؾؤ ثًهاب غىاضٍ بُ ْاوَ ئُّ خَُيهٌ

 َطؤظ ناضٍ ضِيَطُوباُْوَ بُغُض ئُّ ثًهاب ضؤِيؿتين. ًَتب ُْزيى زَوَيُتُوَ َُعُؤضٍ
ئاوا  َاؾًًََٓو وَخيتَ. زَثُغتًَىٕ تٌَ خَُيهٌ ًََطٍُ وَى. زَوٍَ زداَيٌ نُضٍ و ًًُْ

 ؾؤؾًَط نانٌ َاوَتُوَ نىًَْو تًُْا. زاوَ ثىوضٍَ يُ غُضٍ خَُيو وا زَظاٌْ زَبًين،
تىضَع  يُغُض قاض يٌَ َُططٕ، زْسَّ يَطٍُضِ بُضزَٕ، بُضضاوّ: $ببًًَٓت ثًَسا زَضَوٍَ
 بهُٕ، نَُيُنُ ظؤضتط خَُيهٌ بتىأْ بؤ ئُوٍَ ؾؤؾًَطَنإ يُ ظؤضيُى...# البُضَ و
 زيَتُ ضِؤح زَبٌَ زَضباظت طُوَيُى و يُ ثًَض ُٖتانى. زَنُُْوَ بُضظ َاؾًَُٓنإ ؾاغًٌ

. نطزبىو ثًهابُنٍُ يُطٍَُ ئُو ناضٍَ دُالٍ غٍُ ْاوٍ بُ نُغًَو. يىوتت نىٌْ غُض
 بُ ئُويـ بىو خطاخ َاؾًَُٓنَُإ ئًَُُ نُ زويَينَ. تُآل زيإ خُثًٍُ ثًاويَهٌ
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. ضِايططت و زيت ئًٍَُُ زَضِؤيؿت، خىادُ قُآلٍ و بُضَ خَُيهُوَ ثطِ يُ ثًهابًَهٌ
 َىوغاؾريَوَ َاؾًَُٓ بُ دُالٍ غٍُ ًَٖٓا ُٖواَيًإ زواتط. ضِؤيؿًت و نطز ئُسىاَيجطغٌ

 #ًْـ غجاٍ$ َاَؤغتاياٌْ يُ زوو نُؽ َطزووَ خؤٍ. زؤَيُنُ قىوآليٌ بؤ سيَطزاوََُٖي
 َُٖىويإ ُٖض بىوٕ ثؿتُوَ يُ نُؽ ضُْس و بًػت َطزووٕ، زاًْؿتىوٕ، ثًَؿُوَ يُ

 ئُو. غًًَُإ َُغذس بؤ زَياًَْٗٓٔ غبٍُ زضاوٕ، تُضَ يُ زؤَيُزا يُو َطزووٕ و
 .نطز َُباضخ عُؾريَتٌ و ئًٌَ تُواوٍ ناضَغاتُ

 و خىاضز ؾًَىَإ َُال ؾُيعوآل يُطٍَُ بطغًَيت يُ بُضططيهطزٕ بؤ و ْابُزَيٌ بُ
 باظاضٍِ و باغُنَُاُْوَ ًَْى ٖاتُٓ بُختًاضيًُى ضُْس نطزَوَ، بامسإ قػُ و زَضطٍُ
 و بىوٕ خًُٓضىو بابازٍ و زوضنٌ. نطز ياززاؾتِ شُْومت ئُوٍَ و نطز خؤف قػَُإ

 ئُغتؤٍ يُ ئًٌَ خاٌْ و بُضثطؽ غُضزََُزا يُو. يُْط ضضىا و بًَٗساضوَْس
(. زوضنًًإ) ئُوإ خًُٓضىوٍ و بابازٍ يُ بُؾًَهٔ زَنُوت وا زَض $بىو ئًػرتنًًإ$

 ئًػرتنٌ. بٔ ثؿتًىإ ُْياْتىاٌْ زيهُوَ بُ ٖؤناضٍ و بىوٕ نُّ و بُضبآلو زووضنًطٍُ
 و غُْس ئًػرتنًطٍُ يُ إغُضؤنًً. بىوٕ غُضنُوتىو يُْط ضىاض و ٖات ضؤنسا بُ

 ْاوٍ بُ و ئًٌَ غُضؤى بُ بىو يُْط ضىاض خاٌْ عُيًُُضزإ و ثًَؿٌَ ٖاتُ يُْط ضىاض
 .يًَسا غهٍُ خؤيُوَ

 تايُؾٍُ زوضنٌ، خًُٓضىوٍ. بىو بًَٗساضوَْس و زوضنٌ ًَْىإ َىْاض، ؾُضٍِ ؾُضٍِ
 يُو ؾُضَِزا بًَٗساضوَْس، خًُٓضىوَناٌْ ضِانٌ طُيُ و تايُؾٍُ. بىوٕ بابازٍ

 .نىشضا ظَضئُغىَْس تايُؾٍُ يُ زوضنٌ دُعؿُضقىويٌ خاٌْ
بُو  بىوٕ غىاض ُٖظاض ْؤ بًَٗساضوَْسُْنإ ئُوٍَ بُ ٖؤٍ ،(نًَىَظَضز) يُ نًًٓضني ؾُضٍِ

. ضِووٍ زا بًَٗساضوَْس و زوضنٌ ًَْىإ ؾُضٍِ ئَُُف. غىاضَ ُٖظاض ْؤ ؾُضٍِ زََئًَ، ؾُضَِ
 ضىاض، بُآلّ بًَٗساضوَْس خًُٓضىوٍ يُُْط ضىاض و بىوٕ زوضنٌ خًُٓضىوٍ بابازٍ تُواوٍ
 زشٍ طُياْسَ خؤٍ و ؾها تًَو بًَٗساضوَْس، ؾُضَِزا يُو. ُْزَنطز ياضَُتٌ ضِاغتُوخؤ يُْط

 .زاَيسَ زا خؤٍ ئُمحُز بابا زؤَيٌ يُْط، ضىاض و سُوت يُ)ئُغُزخإ 
 بابازٍ زوضنًًإ، خًُٓضىوٍ. بىو ضىاضيُْط و زوضنٌ ًَْىإ ؾُضٍِ تاظَ، طًُ ؾُضٍِ

. ُْزَنطز ياضَُتٌ ضِاغتُوخؤ بًَٗساضوَْس. بًَٗساضوَْسَنإ ضىاضيُْط خًُٓضىوٍ و بىوٕ
 و يُْطُنإ ضىاض زوايُزا ؾُضٍَِ زوو يُو. ؾهإ تًَو ضىاضيُْطإ يُو ؾُضَِزا
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 ضيسٍَيُشيَطَوَ يا بُآلّ ُْزَزا، ياضَُتًإ ئاؾهطا بُ ئُوٍَ يُطٍَُ بًَٗساضوَْسَنإ،
 .زَنطز خؤيإ خًُٓضىوٍ

 c تايُؾٍُ بًَٔ، بُؾُضِ b و a تايؿٍُ زوو ؾُضِيَهسا يُ ئُطُض ضِووْهطزُْوَ، بؤ
 خًُٓضىوٍ ئُطُض. بًَت b تايُؾٍُ خًُٓضىوٍ d تايُؾٍُ و a تايُؾٍُ خًُٓضىوٍ
 بُ تايُؾُنُ زوو تًُْا و بسا ياضَُتٌ ْابٌَ زيهُ خًُٓضىوٍ ُْزا، ياضَُتٌ تايُؾُيُى

 . زئَ بُؾُضِ ُنُوَي
ضزَؾُ، ؾُضٍِ ُُٖواضٍ ُي ؾىييَن ُب ُْط، ٖاوٓي َىٕا ُي ضىاضي ُْطُنإ و زوضنٌ ًْ  ضىاضي

َهطز زَغيت َْس بىو، زوضنٌ خًُٓضىوٍ بابازٍ. ًث َٗساضو ُْط، خًُٓضىوٍ ًب آلّ ضىاضي ُيتىاٌْ ُب ْ 
ُْسَ. بهات ناضيَو ٌُي ُٖضض ؾٍُ ُي زوضنٌ غىاضيَهٌ زاز، ع َْس، تاُي غى ًَطيَهٌ ظَضُِئ  دىَا

ُياْسَ خؤٍ و تؤضا بىو، ؾُضِاُْ ئُّ غُضنُوتىوٍ َْسَنإ ط َٗساضو ُْطُنإ. ًب  ُب زيػإ ضىاضي
ُإ بؤ منىوُْ. ضؤنسا ٖاتٔ ؾٍُ ُي ظاًْ َ 7 ، بابازٍ تاُي ُْاٌي تريٍَ ُي َٓسٍا َ 4 و ئاضث  ُي َٓسٍا

نُوَ ُب َرينائس تريٍَ قٌ تريٍَ ُي َٓساَيًَو. خًُٓضىوٕ ُي طٍَُ يٌعُبسوآل ُت ى ُي  ُي َٓساٍَ ُي
ى تريٍَ واوٍ و ُي محُز و سادًىَضَنإ ُت ًُنإ ُئ ًُنإ و مساًي ًُي َ 2 و د  تريٍَ ُي َٓسٍا

نُوَ َٓساَيُناتٔ ؾٍُ ُي. خًُٓضىوٕ ُب ُي َْس تريٍَ: َؤضٍ تاُي ُْى طٍَُ سُغ َْس، تريٍَ ُي  نُضميى
طٍَُ َْس، تريٍَ ُي ُبسَو طٍَُ ع َْس، تريٍَ ُي طٍَُ ئؤضو َْسق تريٍَ ُي َْس تريٍَ و ُضيى ُيًى  قامسع

واويإ نُوَ ُت ف دطُ. خًُٓضىوٕ ُب ُي َاُْ َْس تريَناٌْ ُي ذاْى ًُي  و طىضزاطىٌْ و َؤضٍ و ع
واويإ تُآلٌي نَُُض نسئ خًُٓضىوٍ ُت ؾهطزٕ و ثًَىيػت ناٌت ُي. ُي ُْطًٌ و بؤ زاُب  ٖاوغ

ؾُنإ، َْسٕا ُي ُب ُْس قُضيى ٌ غىاض ض َْس، تريَناٌْ ياضًَُت َْس نُضميى ُبسَو َْس و ع ُبسيى  ع
طٍَُ ضِاغتًسا ُي. زَزَٕ َْس ُي ُبسيى طٍَُ ع َْس ُي ُْى َْس، سُغ َْس ئؤضو َْس.خًُٓضىوٕ باقطيى  نُضميى
طٍَُ َْس ُي ُبسَو َْس و ع ى ًُي ٌ ُب و خًُٓضىوٕ قامسع غتَُسا ناٌت ُي قُضيىَْسٕا ياضًَُت  غٌَ ُئ
ًَٖعٍ تريٍَ ضىاض قؤَيٌ ف ُب ؾٍُ ُي ٖاوُب ى َؤضيسا تاُي ٌ. ططٕزَ ُي عَا ٌت ًْ طٍَُ خعَاُي  ُي

ٍ ُُي واو خًُٓضىوٌي َُغ ّ ًَٖعٍ. ُُٖي دًاواظٍ ُت ضيتُ ُئ ُْ ُ ُْطٌ وا خًُٓضىوًي واوٍ ٖاوغ  ُت
ًَسا َى ًئ ًُْ ى ثاضاغتىوَ، ي عاٌَ ًَٖعٍ ُْ ٌت ًْ ُنإ و َؤضيطٍُ ظؤضيٍُٓ. خعَاُي ٌت بابازًي  خعَاُي
َعيهًإ ُُي ًْ آلّ ٖ ُُْ ثؿت وَختًَو ًٖض َُتطغًسا وَخيت ُي، ُب ؾٍُ ْان ٌَي تاُي ُْس بؤ . ط

وٍَ ؾٍُ ُئ ًَسا زَغُآلٌت خًُٓضىويٌ زَغتىوضٍ واتُ. بططٕ بابازٍ تاُي غُض ًئ ى ُُٖي ُب  باضٍ ُْ
ٌت ًُنإ و  َؤضيطٍُ خًُٓضىوٌي ثاَيجؿيت ًَٖعٍ. خعَاُي ًَي ُْس ؾُناٌْ ثتُوَ ًَٖٓسَ ط  تاُي
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َيًإ زيهُف َط ٕ ًئ َُب ت. ثٌَ ز ُْاُْ وإ زَزَٕ ُٖوٍَ ت ُٗوٍَ ُٖض نُؽ. بططٕ طاَيتُ ُب ُئ  بًٌََ ًب
ََيٌَ، خطاِث َٔ ِ َٔ َُطُض ز ًَي ُْس َُيبُت. َؤضط ََئًَ ٖاتىوَ، ُب غٓط غٓط وَى ٖ  ز

ًُوَ ُي خًُٓضىويٌ ًت َُيساوَ غُضٍ خعَاُي طُض بؤ منىوُْ. ٖ ٌَي و َؤضٍ ُئ ُْس  خًُٓضىوٌي ط
نسئ نٍُ. ُي وَ بؤ ٖؤُي نإ باوَطُوضٍَ زَطُضِيَتُوَ ُئ ط َُظُْ نسٌي ٍَُُي  .بطا بىوٕ ُي

 ًَْىإ يُ بُآلّ ُٖض وا بًَت، بضىونسا تايُؾٍُ ًَْىإ يُ َُغُيُيُ ئُو يُواُْيُ َُٖيبُت
 زَياْطىت، ئُوإ. بىوَ غاظ ثتُو ثُمياًَْهٌ ثًٌَ بُ زََئًَ، وَى و ًًُْ وا طُوضَزا ئًًٌَ

 بُآلٕ. ُْبىوَ ُٖض رتثًَؿ و زانُوتىوَ ؾاوَ ضَِظا زَوضٍَ يُ نُآلْتُضٍ و نُآلْتُض وؾٍُ
 باوَطُوضٍَ. )بىو بابازٍ تايُؾٍُ يُ ئَُاْىآلخإ ثٌَ زضا، نُآلْتُضٍ وؾٍُ نُغًَو يُنُّ

 ظَوٍ يُ زَياْطىت، َؤضيًُنإ خاوَْساضييَت بُ غُباضَت(. دُٖاْطريخإ و ؾُضاَُضظ
 يُ ًاضيٌبُخت و ظاضٍ ظَوٍ تُواوٍ و ًًُْ بُؾُٓنطاو َىَيهٌ ؾًَىَيُى بُ ًٖض بُختًاضيسا
 يُوَضِطُوَ نًًََطُ و يُ ظَوٍ ُٖض نُغٍُ و بُؾهطاوَ بُغُض نىضَِناًْاْسا باثريياُْوَ

 ؾُضيهُ نُ خؤٍ زضاوغًٌَ بُ زَبٌَ ثًَؿسا يُ، بُآلّ بًؿطؤؾًَت ئُطُض خؤيُتٌ بُزَغت
زيهُ  ئُواٌْ يُ ئًعٕ زَبٌَ بهطِٕ، يًٌَ ُْياْتىاٌْ ئُوإ ئُطُض. بؿطؤؾًَت َاَيًًُتٌ

تا  َُٖيبُت. بؿطؤؾًَت بابازيًُى بُ خؤٍ ظَوٍ بتىاٌَْ َؤضيًُى بؤ منىوُْ تانى طيَت،وَضبط
 بُ ؾطؤؾنت و نطِئ. ْازَٕ بُ نُؽ ئًعُْ ئُّ زَوضوبُضيـ و ُْزاوَ ضِووٍ وا ؾتًَهٌ ئًَػتُ

 يًَُْى ئًًَسا َُالناُْ َؤضٍ و واشؤ ئُو، بُضيَىَبُضٍ ظاَين و زَضًَت بُضِيَىَ بٓذاقُنإ ثًٌَ
 .بٓذاقُنُ يُشيَط ْىوغطاوٍ زَزضٍَ نُ

 ئُطُض. يًَهؤَيًُٓوَ و باؽ بُض نُوتُ َؤضيًُنإ يُطٍَُ تايُؾُ زَضباظطُناٌْ
. باظؾنت زؤَيٌ يُ بُ طؿيت َؤضيًُنإ. بهُيُٓوَ غاخٌ زواتط ئاضازا بًَت، يُ َُٖيُيُى

 ٖاتىضؤٍ بؤ يُؾُنإتا تُواوٍ يُبُضئُوٍَ، بُآلّ تًَٓاثُضِٕ ظَضِززا نًَىَ بُ وَخيتَ ًٖض
. زَضٍَ زَضُٓ َؤضيًُوَ َىَيهٌ يُ ضِازَبطٕ، ظَضزَوَ نًَىَ يُ نىيَػتإ و طُضًََٔ

 ؾاضيهىضزٕ، تىضنٌ َُضِزاضٍ َىيًٌ، ٌَ ضِانٌ، ظَضِئُغىَْس،: زَياْطىت َؤضيًُنإ
 طُاض، ؾُٖين، طُْسَيٌ،. ئُوبُض زَضُٓ ؾايىوزا ثطزٍ بُ زيٓاضإ تايُؾٍُ تُواوٍ
 ضُضٍ زَضباظطٍُ يُ و باظؾت زَطُُْ و زَبٔ ضَِت غجًُوَ نًَىَ يُ ُْسايٌط ُْغري،
 و ظَضزَ يُ بًَٗساضوَْس تُواوٍ َُدمعٍ، ئُمحُزٍ، بابا طُْسَيٌ، سَُؤيُ،. زَضٍَ زَضُٓ

بابا  ثُبسيسٍ، ئًَػًىَْس، َُمحىوزٍ، ئُمحُز طًُ، بابازٍ،. تٌَ زَثُضِٕ ضُضيًُوَ
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 ئًػرتنًـ ضاضبىوضٍ،. زَضِؤٕ ثُْبُناضزا و زَظَض و بُ ضدطٍ ظَيكٌ، ئُمحُزٍ،
 زَضباظطٍُ و غُعًس ئاغا ضِيَطٍُ يُ و يُثُز زَضُٓ تُواويإ ضىاضيُْطُنإ َُْعايٌ،

 ئًًٌَ ضِيَطٍُ. ظَضز نًَىَ ْانُويَتُ ضِيَطٍُ َؤضٍ. ضِازَبطٕ ظَضزَوَ نًَىَ يُ #ْى نٌ$
 : َيُخىاضَو ؾًَىٍَ بُّ ٖاويُُٖٓواض بؤ طُضًََُٓوَ يُ ئُو

ئاو  ؾًُباضزا ثًَـ يُبُضئُوَ يُ. ؾًُباض ثًَـ بؤ زيال و َىْاض ضِيَطٍُ يُ ئُْسيها،
 ضِاظٍ، تا ضَُُُْوَ ُٖظاض ضِيَطٍُ يُ. زَخُٕ باضوبُٓ يُوٍَ ضِؤش زَ. ُٖيُ َىَيهًإ و

 ئُْسيهاوَ يُ دُشٕ زواٍ ضِؤش 14 واتُ. زَبُٓوَ بآلو يُوٍَ و باظؾت زَطُُْ خإ يطنٌ
 يُنُّ. زَزَٕ خؤيإ غُؾُضٍ بُ زضيَصَ طىمت، نُ ضِيَطُيُزا بُو ُٖض زٍَ، زَنُوُْ
 يُ غًًًََُإ ،#ؾًَالٍ$  يُ ضِاوَغتإ زووَّ. ثٌَ زَنات زَغت #ضِاى زيُٓ$ يُ وضاًْإ
 ،(زَويَػنت ضِؤش 5 تا 4 ضًى و ؾًُباض يُ) ضًى يُ ويَػتطُيإ ضىاضَّ و ؾًُباض

 يُوٍَ و باظؾت زَطُُْ زواتط و #ضُّ ُٖظاض$ يُ ؾُّؾُ ،#َؤضٍ$  يُ ثًَٓذُّ ويَػتطٍُ
 ضًى باغٌ َُٖيبُت. زًَََُٓٓوَ ؾُويَو تًُْا ويَػتطاُْزا يُو يُى ُٖض يُ. زَبُٓوَ بآلو

 ًَْعيو) َُوَضظ يإ ،(غُعًس ئاغا ًَْعيو) طا غٌَ طًُ يُ باظؾت يُ. نطز وؾًُباضَإ
 .زَبُٓوَ بآلو( ضُضٍ نُيٌ

 ؾؤضاو و زيَُٓ ؾاضيهىضزَوَ ضِيَطٍُ يُ ئُغؿُٖإ ىاغتًٌغىَآلخم و وضز تىضناٌْ
. زَضئاو بؤ زَطُضِيَُٓوَ يُويَىَ و عُيًدإ ؾًَذ و نىٖطَِْط زَطُُْ و ظَضٍِ زَؾيت
 ئُو بَُٓاَيٍُ 3 ثُيتا، ثُيتا غاٍَ 2. ؾرياظ الب زَضٔ بؤ زواتط و ضؤخُخؤض ئُضزٍَ،
 ضىوُْ ضُضيًُوَ ضِيَطٍُ  و ظَضزَ يَطٍُضِ يُ و تٌَ ثُضِئ عُيًداُْوَ ؾًَذ يُ تىضناُْ
 ئاشََيساضاٌْ. اليٌ و طُضًََٔ ضىوُْ َىْاضَوَ ضِيَطٍُ و خإ يطنٌ ضِيَطٍُ يُ و باظؾت

 نًَىَ زيٓاضإ، ضُضٍ، زَضُٓ بُويَسا زواتط و زَؾتُى زَضُٓ ؾاضيهىضزَوَ يُ ؾاضيهىضز،
 ُٖض و زَيُوَضِيَٓٔ ؤيإخ ئاشََيٌ. تًَُُٗ و غجٌ ُْوتُ يَُري، ئًُوَ، غىغُٕ، غجٌ،

 (.ضِازَبطٕ ظَضزَوَ نًَىَ يُ ئُواٍُْ َُٖيبُت) زَطُضِيَُٓوَ ضِيَطُيُوَ يُو
 نطز ئامساٌْ تَُاؾايُنٌ ؾُيعوآل َُال. زَٖات خُوَإ ئًَُُف و زضَْط ظؤض ؾُو

 ثطغًِ. ُْبىو با ُٖوض و دىوَيٍُ و غاَاٍَ ظؤض ُٖوا. تؤظ و زَبًَتُ تُخ غبٍُ طىتٌ، و
 نُواٍُْ ثؿت بهُويَتُ ئُطُض َُٖيسٍَ، َاْط يُطٍَُ ئُغتًَطَيٍُ ئُو: طىتٌ بؤضٌ؟

 تُثىتؤظ و زَبًَتُ ئُوَ بعاُْ ثًَؿٌ بهُويَتُ ئُطُض باف زَبٌَ، ُٖوا ئُوا َاْطُوَ
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 يٌَ زٌََ تىوضَِيُ و َاْطًـ َاْطُوَ، ثًَـ نُوتىوَتُ ئُو ؾُو غُيطنُ. طًَصََيىونُ
. زيَت وَزٍ قػُنٍُ غبٍُ و ُٖيُ ئُظَىوًْإ َؤضيطُيُ ئُّ طىتٌ، زيطاض. زاثضطِيىَ

 .زَٖات خُوَإ يٌَ نطز و َاَيئاوايًُإ
 
 0241 خةزةَلوةري ي7

 و غاَاٍَ ؾُو. وا بىو تُواو ؾُيعوآل َُال ثًَؿبًين غًًَُاْني، َُغذس يُ ئَُطِؤ
 يُطٍَُ. ُباضاْ و ُٖوض و ضُمخاخُ و ْاوَ تًَو ًَْىضاوٍ و ُٖآل ُٖوض و ئامسإ ئًَػتُف

 ناتٌ يُ زاْا قُضاضَإ و قُوٍ و بىوئ ئاؾٓا زيٓاضيطٍُ نُآلْتُضٍ ثُضضٌَُ، بُضِيَع
 نُوتُٓ باغٌ زَبًين َُغذس غًًَُإ يُ ُٖض نُغًَو ئَُطِؤنُ. بًبًٓني خؤيسا

 ًَْعيهٌ خعٌَ يُنًإ نىشضاوٕ نُؽ 26. زَنات دُالٍ غٍُ ثًهابٌ خىاضَوٍَ
. ْاؾت ئُواٌْ ئَُطؤنُ ؾُيعوآل َُال. يُطَُيسا بىوَ إَؤضي نُغٌ 4. َُالؾًعوآل بىو

. ُْيٓاغٌ، بُآلّ بًٓاغًَت َُال تانى يُوٍَ بىو، ُْْاغًَو َطزووؾؤضخاُْ، ضىويُٓ عُغط
 يُبُض تُيُؾؤخناُْ نُضٌ بؤ تاضإ، بهُّ تُيُؾؤٕ ئُطُض ضىوّ. تاظيُباضَ غًًَُإ َُغذس
 دُٖاْطريٍ َىوغاٍ يُطٍَُ. تاضإ بُ زَزَٕ ُٕٖواَيُنا بُضزَواّ. زَٖات مجٍُ ُٖواَيًَٓط

 ئُغتًَطإ و الزا ُٖوضٍ غًجاَيٌ ئامسإ ؾُو 5/7ٍ زََصًََط. خىاضز ًْىَضِؤَإ ْاٌْ
 .َاْطُوَ نُواٍُْ ثؿت نُوتىوَتُ ُٖغاضَنُف. زَضنُوتٔ

 
  0241 خةزةَلوةري ي8

 ُيُؾؤخناُْت يُ ضىوئ زواتط. بىوئ زَغيت تطَعٍ ضانهطزُْوٍَ غُضقاَيٌ بُياٌْ
 خاٌْ َىوغا. يُغُض ناضوباضإ باؽ ئُوغا. تاضإ بُ بسَئ خؤَإ غُالَُتٌ ُٖواَيٌ

 تانى. بىو ثُضويعٍ حمَُُز و ضِؤغتٌَُ دُعؿُضقىويٌ ضاوَضِيٌَ زيت، دُٖاْطريميإ
 ْاوضُيُ، ئُّ ٖاتىوَتُ ًًُْ يُ ًََص زضَخؿُْسَ، غُضوإ طىضٖإ، ؾُضَاْسٍَ يُطٍَُ
. زظضابىو سُيىإ يًَُْى ئًًَسا بهُٕ، خَُيهُ ئُو ُٖضاٍ و ؾُضِ غُضٍضاضَ بضٔ زَبٌَ
 يُ زَغتُيُى بىو َُعًىوّ وَى. بهُُْوَ يُنال نًَؿُنُ نُخيىزايٌ ؾًَىٍَ بُ بططَ



 226 

 بطزووياُْ ئُوٍَ و غُضيإ ضىوُْتُ َؤضيًُنإ. زظيىَ َؤضيًُناًْإ َاَيٌ بابازيطٍُ
 َاَيٌ َؤضيًُنإ زََئًَ، و نطزووَ هايُتًإؾ ضىٕ بابازيطٍُ. غُْسووُْتُوَ يًًَإ

 ضىاض. نىشضاوَ نُغًَو َؤضيًُنإ يُ و ثًَهسازإ و ؾُضِ بىوَتُ. بطزووَ ئًَُُيإ
يًَُْى  و ؾًَىاوَ بُغُض يُنسا زوو تايُؾُ ُٖض. نطاوٕ ظيٓساٌْ بابازيطٍُ يُ نُغًـ

 .   ضِووزاوَيُ ئُّ باغٌ باؽ ئًًَسا
 قُضظٍ ْىوغًبىوّ ـــ باَسيًُنإ دًًَُنسا يُ ـًَٓ ـبًػتبىوَإ  ثًَؿرت

 يُ بابازٍ، تايُؾٍُ يُ َرينائس تريٍَ خسضيًُناٌْ واتُ يُغُض بابازيًُناُْ، خىيًََٓهًإ
 و نؤض ناتٌ يُ ضاَيُىْاض يُ باَسٍ تايُؾٍُ نُآلْتُضٍ باَسٍ غُيؿىآلٍ 1340 غاَيٌ

 ؾري ئُوإ ئًَػتُف ُْنطا، بُغتخىيَٓ و بهُٕ ئاؾتُوايٌ ُْياْتىاٌْ زَنىشٕ، نؤضباضزا
 بًػتىوَُ تاظَ. بطِوات باَسيسا َىَيهٌ بُ ْاويَطٍَ بابازيـ يُى و زَغىوٕ يُنسٍ يُ

 سادًىَض تريٍَ يُ قاتٌَ و بابازٍ تايُؾٍُ َرينائس تريٍَ يُ نىشضاوَ ئُو نُغٍُ
يًَُْى . َبىوَو ضِووٕ بؤّ زواتط َُٖيبُت. ئاوايُ بؤضٌ ئَُُ ْاظامن. بابازيًُ تايُؾٍُ
 نُ ئاضثُْايٌ يُطٍَُ نائس َري ُٖضوَى زَنُٕ، ناضيـ و ُٖيُ خًُٓضىويٌ تايُؾُزا

 و زاًْؿتبىوئ يُنُوَ بُ. خًُٓضىوٕ يُنسٍ يُطٍَُ و بابازئ تريَناٌْ يُ ُٖضزوويإ
 و ْىوغني ئُو يُطٍَُ ئُو خَُيهُ. زََآْىوغٌ زََاْبًػت، ئُوٍَ زَنطز و قػَُإ

 َطزوو بؤ يًَُْى ئًًَسا بًػتبىوّ. ًًُْ بؤَيُيإ و طُيُيٌ و اٖاتىوٕضِ ئًَُُ ياززاؾتٍُ
 زاب ضىاضيُْط ًََُىَْسَناٌْ و يًَُْى سادًىَْسَنإ. زازًََْٔ ثطغُ و غُضَخؤؾٌ

 ْاخاتُ َطزوو خاوَٕ و زَبات خؤٍ خىاضزٌْ خُضدٌ ثطغُ، زَضًَتُ ئُو نُغٍُ وايُ
بُ  ضازضٍَ نؤََُيُ ئُو غُضَخؤؾًسا ناتٌ يُ باوَ، يُْطسا يًَُْى ضىاض وَنى. ظَمحُتُوَ
 و زازًَْؿٔ ضَِمشاَيُناْسا يُ يُنٌَ يُ زئَ، بؤ غُضَخؤؾٌ ًَىإ ضُْس وَختًَو يُنُوٕ،

 غُض ْانُويَتُ خُضدٌ يًَطَزا بؤ زيَت، ؾًَىيإ ًْىَضِؤ يإ ْاٌْ زيهُوَ ضازضَناٌْ يُ
 يُْطإ يًَُْى سُوت ،#الًََطزوٕ$ زََئًَ ثًٌَ خؤيإ يُنٔ ئَُُف. َطزوو خاوَٕ ؾاٌْ
 و زَنُٕ غُضَخؤؾٌ و زَخؤٕ يُوٍَ. بؤ غُضَخؤؾٌ زئَ ُٖض غاَيًهًـ ُٖتا خَُيو

 ثاضٍَ ًَْعيو خعٌَ يٌَ ْاوَ، غُضباضيإ ْاوٍ و زازًََْٔ بطَِ ثاضَيُى َُٖيبُت. زَضِؤُْوَ
 ُٖض وَى. ُُٖضَوَظيَه و ٖاوناضيهطزٕ خؤيسا يُ خؤٍ ئَُُف. زًََٖٓٔ َُضِ يإ ُْغس
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 ضِؤشٍ ُٖض زَبٌَ نُّ ؾري وَخيتَ ٖاويٓسا يُ زَنُٕ، ناضَ ئُو َُضِبطِيُٓوَزا ناتٌ يُ
 تىومشاٍَ ظََاوَْسَناتًٓـ يُ. ثُْري و َاغت زَيهاتُ و نؤ زَناتُوَ ؾريَنُ ضَِمشاَيًَو

 ئُطُض .(نآلوطًَطِإ) ،#طُضزووٕ نآلو$ زََئًَ ثًٌَ و نؤ زَنُُْوَ خؤيإ بؤ ثاضَ
 بُؾٌ ظاوا َاَيٌ يُطٍَُ زَبٌَ ئُوَ بًَت، ظؤضتط نطاوَ زياضٍ نُ ضِيَصَيٍُ يُو َيُنُثىو

 خىيَُٓنُ و زَنُٕ ياضَُتٌ خعّ و نُؽ ُٖضزَّ ئاؾتبىوُْوَزا ناتٌ يُ. بهُٕ
 و متُٕ 1000 بىوَتُ زواتط زانىشاوَ، متُٕ 300 بُ خىيًََٓو غُضَتا. زازَنىشيَٓٔ

 بًَت نُآلْتُضإ و خإ يُ نىشضاوَنُ ئُطُض. متُٕ ُٖظاض بًػت طُيؿتىوَتُ ئًَػتُف
 غُيؿىآل باَسٍ خىيَين بؤ ثًَـ يُوَ غاٍَ ضُْس. ظؤضتطَ خىيَُٓنُؾٌ بايٌ ئُوَ

 يُ بطٍ نضٍُ ئُو. ُْبىوٕ ضِاظٍ نُغُناٌْ. ْاضزٕ بؤ ناوضِ غُضيًإ غًَػُز دَُيُبًَهٌ
. بًَت طُوضَتط يإ زوو غاَيُ يإ َاْطُ 5 يُواُْيُ نىشضاوَنُ، بُ َاَيٌ زَيسَٕ خىئَ

 نىشضاوَنُ ًَْعيهُناٌْ نُغُ يُ يُنٌَ زواتط زَبٌَ، طُوضَ تانى زاًْؿٌَ زَبٌَ نضُ ئُو
 نضُنُ و ْاوٍ. زَْىوغطيَت قُباَيُ و غُُْز ناضَف ئُو بؤ زاَُظضاْسٌْ. زَنُٕ َاضٍَ
 يٌَ يإزيهُ نضٌ َطز نضُ ئُو و ٖات ئُطُض. زَْىوغٔ قُباَيُيُزا يُو بابٌ ْاوٍ

 خؤٍ َاَيُزا يُو نؤيًُيُى وَى ًََُٖؿُ زَضٌَ بُضخىئَ بُ ئُو نضٍُ. ْاغتًَٓٔ
. زَبٔ باف بؤٍ نُوتُوَ يٌَ َٓساَيٌ وَخيتَ بُآلّ زَبىغعيَٓٔ، ظؤضٍ غُضَتا. زَبًينَ

 ثًٌَ شُْ وَدىوَيٌَ، خطاخ خًَعاٌْ يُطٍَُ ًََطز وَخيتَ بًػتىوَُ، يًَُْى بُختًاضيسا
 #زضاوّ؟ خىئَ تؤَيٍُ يُ طُضبؤ َُ$ زََيٌَ

 تًَهٍَُ شخنىاظيًُوَ و شٕ يُ َؤضيًُنإ يُطٍَُ بُختًاضٍ تايُؾٍُ ظؤضيٍُٓ زَضنُوت، بؤّ
 نضاٌْ يُنُّ،: طىتٌ. نطز دُٖاْطريٍ َىوغا يُ ثطغًاضّ ًَْعيهايًُتًُ بُّ غُباضَت. بىوٕ

 زَضباظطٍُ ضٍَؤ ْاوضٍُ غًًَُّ، ْاغتًَٓٔ، ظؤضيـ زووَّ،. دىأْ تا بًًٌََ َؤضٍ
 دىإ نضًَهٌ بُ ضاوٍ نُؽ ُٖض تٌَ زَثُضِٕ، ؾىيَُٓزا بُّ َُٖىو تايُؾُنإ و عُؾريَتاُْ

 .زَبطِيَت َاضٍَ و نضُ زَنات يُ خىاظبًيَن و زَزا دىاُْطا زوو بىوٕ َاتٌَ بُبٌَ نُوت،
 ٍَزَنُو زَغت غىاضميإ وآلخٌ ئُو ناتٍُ تا بعاْني، باظؾت يُ ُٖواَيًَو بىو ثًَىيػت

( خؤضئاوا بانىضٍ يُ) غُضٍَ باظؾيت ٖاتىو، ثًَو بُف غٌَ يُ باظؾت. ضٍَِ زَنُويُٓ و
 َاَطخطَِ، ملٌ، مل ئػرت، طُخ، بُضزٍَ ؾٓذإ، غٍُ طا، غٌَ طًُ: يُ بطيَتني ْاوضُناٌْ

 قُآل، ضُّ: خىاضٍَ باظؾيت. نؤؾها غُضطالٕ، زيَٓاف،: ًَْىَضِاغت باظؾيت. دًالٕ
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 و ًَْعيهُ ضُضيًُوَ و ظَضزَ يُ خىاضٍَ باظؾيت. ضِوبات ؾًَذ ،زوضى زؤَيٌ َُوضَظ،
 . طُضًََُٓ ْاوضٍُ ًَْعيهٌ غُضٍَ باظؾيت

 بًَهاض بُختًاضيًاُْ ئُّ يُطٍَُ ئًَُُف. ًًُْ ٖاوضِيًَإ يُ يًَو ُٖوا وا زياضَ ئَُطِؤ
. ًؿنيزاْ يُنُوَ بُ ئًَىاضَ تانى وايُ قُوٍ. خؤَاْني قػُنطزٌْ خُضيهٌ و زاًْؿتىوئ

 بُ بسَئ زضيَصَ يُوٍَ. طُتىَْس و ؾىؾتُض بؤ بضني بُياٌْ ُٖض ُْٖاتٔ ئُطُض
 زَضباظطٍُ يُنُّ باؾىضَوَ ؾاٌْ يُ. زَغتُاْسايُ يُبُض ُْخؿُناًْـ. باغُنَُإ
بُو  نىيَػتإ بؤ طُضًََُٓوَ يُ ئُوٍَ ضِيَطٍُ ،#زَغجاضت$ ضِيَطٍُ عُؾريَتإ،

 ثطز، بُضيس زيَسش، ؾايى، ثطزٍ غُض زيُٓضاى، ئًعَ، غًًَُإ، َُغذس: ضُؾُٓيُ
 تايُؾٍُ زَغجاضت، ضِيَطٍُ زََئًَ، ثًٌَ ضؤخُخؤض،  ئُضزٍَ، زووثىيىٕ، ُٖيًػا،
ضىاض  غُعًس، بابا زَبًَتُ بانىضٍ ضِيَطٍُ. تٌَ زَثُضٍَِ بُويَسا ضِانٌ، ضِاغىَْس، زيٓاضإ،

 ًَُٖؿُ بُختًاضيسا ى ئًًٌَيًَُْ يُوَضِطُ و ئاشٍَ َُغُيٍُ. ضِازَبطٕ ثًًَسا يُْط
 َُغذس ٖاتىوَتُ نؿتىناَيٌ وَظاضَتٌ يُوَضِطٍُ بُؾٌ ناضْاغًَهٌ. ثٌَ زضاوَ ططيٓطٌ
 ئًَطاْسا يُ َُضِ و بعٕ غُض ًًَؤٕ 80 ًَْعيهٍُ ئًَػتُ ُٖض: زَيطىت ئَُطِؤ غًًَُإ،

 ؤًًَٕ 50 ًَْعيهٍُ. زَنات َُضِ و بعٕ ًًَؤٕ 30 بُؾٌ ئًَُُف يُوَضِطٍُ و ُٖيُ
 و ُْخؤؾٌ ئُوٍَ بُ ٖؤٍ. ْايؿطؤؾٔ ئاشََيساضإ و ُٖيُ ظيازٍ ئاشََيٌ غُض

 ئاشََيساضيَو ُٖض وَى. ظيازبىوُْ ضِوو يُ ضِيَصَيُ ئُّ ضِؤش بُ ضِؤش نَُُ، ظؤض َٓساضََاْط
 ئَُطِؤ. غُضبربِيَت خؤٍ بعًَْهٌ ًًُْ ئاَازَ و زَنطيَت َُؾهُ و نىْسَ َُضِزاض طىتٌ،

 و ضِيؿػجٌ و نُخيىزا َُٖىويإ ُٖض زاًْؿتىوٕ، ئًَُُ ووضَوٍَيُ ز ئُو نُغاٍُْ
 و زَزَيينَ تؿاقًإ ُْ زَظأْ ُٖيُ، ئًَُُ بُ باوَضِيإ ظؤضيـ ئًَالتًًاُْ ئُّ َُضِزاضٕ،

 بُ ئاشََيُنُ غًايٌ بتىاْني ئُطُض غًًَُأْ، َُغذس يُ و بًَهاضٕ. زَزَئ غعاؾًإ ُْ
. ُٖض باؾُ بًَت زووضيـ بُ زووض ُٖضضُْس وَ،نطزو بامشإ ناضيَهٌ بططئ تُواو

 بطانٍُ يُطٍَُ ئًَػتُ ُٖض بابازٍ تايُؾٍُ يُ سادًىَض، تريٍَ ئاشََيساضيَهٌ زَياْطىت،
 تايُؾٍُ يُ. زاوَتٌَ غُضيإ 200 ئًذاظٍَ بُآلّ ُٖيُ، ئاشََيًإ غُض 4000 ًَْعيهٍُ
 ظؤضَوَ و نُّ بُ. ُيُٖ َُضِيإ غُض 1000 يُ ظياتط َاٍَ 12 ًَْعيهٍُ بابازيسا
 :زَياْطىت بابازٍ ضِيؿػجًاٌْ و نُآلْتُض
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 خؤؾٓاٌَ تريٍَ غُض، 000/10 ًَْعيهٍُ و بابازٍ ضَِظايٌ غريادُزيين، تريٍَ
 20000 خسضٍ تريٍَ غُض، 5000 ؾًَذ تريٍَ غُض، 6000 ضِنإ تريٍَ غُض، 6000
 بابازٍ ُؾٍُتاي يُ غُض، 3000 يىغؿٌ تريٍَ غُض، 4000 ُْدُيف تريٍَ غُض،

 بُزضٍ تريٍَ غُض، 20000 غُييب تريٍَ غُض، 25000 سىغًيَن سَُُ تريَناٌْ
 تريٍَ غُض، 6000 يٌعُبسوآل تُقٌ تريٍَ غُض، 10000 دُيًٌ تريٍَ غُض، 4000
 غُض، 9000 خىازازوَْس تريٍَ غُض، 10000بري تريٍَ غُض، 30000 مسايٌ ئُمحُز
 7000 ضِيَهًسٍ تريٍَ غُض، 5000 ظَيٌؾًَدتا تريٍَ غُض، 7000 نًػًسٍ تريٍَ
 12000 عُوؽ َريظا َٓساَيٌ تريٍَ غُض، 8000خإ خُغطَو َٓساَيٌ تريٍَ غُض،
 3000 بطاناٌْ يُطٍَُ ضِؤغتٌَُ دُعؿُضقىويٌ غُض، 7000 دُٖاْطريٍ تريٍَ غُض،
 و ُٖيُ ئاشََيًإ غُض 6000 يُى تريٍَ غُض، 1000 خإ ئُآلوَف َٓساَيٌ غُض،

 َٔ زَيطىت، ثًَـ يُوَ ضِؤش ضُْس ئاشََيساضيَو بُ بؤضىٌْ غُض، 224000 غُضدُّ
 300000 ًَْعيهٍُ عُؾريَتني، بَُٓاَيٍُ ُٖظاض ضىاض ًَْعيهٍُ بابازيطٍُ وايُ باوَضِّ
 و ئُغح غُض ُٖظاض ثاظزَ تا ُٖظاض زَ ًَْعيهٍُ ُٖضوَٖا و ُٖيُ َاآلتًإ َُضِ و غُض

 ئًًٌَ َطزََاَيٌ و ظيٓسََاٍَ وَخيتَ ثًَـ ُوَي غاٍَ غٌ. ُٖيُ َايًٓإ و ًَٖػرت
 ًَْعيهٍُ ئًٌَ بَُٓاَيٍُ غُضدٌَُ غاخهطزَوَ غُْسٕ َاَيًات بؤ بُختًاضيًإ
 ثطغًىَاُْ ئًَُُ ئُوٍَ. ضُْسَ ًًُْ ضِووٕ ئًَػتُ، بُآلّ بىوَ خًَعإ 300000
 ئًَػتُ ُٖض. باؾرتَ  يُ ًٖض و زَناتُوَ ًَْعيهٌ بًًَنَي زَتىاْني و ًًُْ تُواو و تُقطيبًًُ

 طُْسَيٌ و َؤضٍ خًَعإ، 6000بًَٗساضوَْس  خًَعاُْ، 15000 ًَْعيهٍُ باب بابازٍ
 خًَعإ، 1000 نانُف خًَعإ، 600 غاز بابط خًَعإ، 800 سَُؤيُ خًَعإ، 12000

 َريَزٍَ غٌَ عُناؾُ بابازٍ خًَعإ، 15000 زيٓاضإ خًَعإ، 10000 ظَضِئُغىَْس
 3000 ئًَطغٌ نًإ ضىاضيُْطٌ خًَعإ، 3000 ئػرتنٌ و بىضٍ ضىاض خًَعإ، 10000
 سادًىَْس و ًََُىَْس ضىاضيُْطٌ خًَعإ، 4000 غاحل َُمحىوز يُْطٌ ضىاض خًَعإ،

 .بَُٓاَيُٕ 92400 ًَْعيهٍُ ئُواُْ نؤٍ خًَعأْ، 12000
 يُنُّ: $طىتٌ بابازٍ؟ زََئًَ ئًَىَ تايُؾٍُ بُ بؤ ثطغٌ، دُٖاْطرييِ َىوغاٍ يُ

 يُوَ ئًرت بىو، بابا ْاوٍ نطز قبىوٍَ ئًػالٌَ زيين ثًَػَُبُضزا زَوضٍَ يُ نُ نُغًَو
 ئًَُُف و بابازٍ بُ بىوَ و نطاوَتُوَ نىضت زواتط باوَزئ، طىت، ثًًَإ بُ زواوَ
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 بؤضٌ ثطغًِ. بًػتبىو باغُّ ئُو ثًَؿرت. ْىوغًِ ًَٓـ. #بابازئ تؤضٍََُ َُٖىو
 زوو نىضٍِ ئُْىَض ْاويَو،: $ طىتٌ عُناؾُٕ؟ بابازٍ و ئُْىَض عايٌ بابازٍ ئًَىَ

 و عايٌ بُ زَزا ئاآليُى ضَِظا ئًُاّ سُظضَتٌ. عُناؾُ و عايٌ ْاوٍ بُ ُٖبىوَ
 ئاآليٍُ ئُو زَضىو اليُى ُٖض بؤ ثًَؿرت ئُْىَض عايٌ بابازٍ. عُناؾُ بُ نُؾهؤَيًَو

 ؾا ئًُاَعازَ يُ ئًَػتُ بىو، ثُضِثىوت ئُوٍَ بُ ٖؤٍ، بُآلّ زَبطز خؤٍ يُطٍَُ
. بًًُٓإ بابا ئُمحُز ؾًىٍ ًَْعيو يُ قػُٓيُ ئُو ُٖض ئًُاَعازَيُف ئُّ. ثاضيَعضاوَ
 زََئًَ) ثاضيَعناضَ حمَُُز غُيس ْاوٍ و زَضٌَ ُْبٌ زاًْايٌ طىَبُظٍ يُ ُٖض طىَبُظٍ

 باوَ قَُيٌَُ بُ و ئًعَيُ يُ ؾُدُضَْاَُيإ زََئًَ، و( ضَِظايُ ئًُإ طُوضٍَ نىضَِ
 و ئُْىَض عايٌ بابازٍ وَٖا ُٖض. بطزووَ ْاو نىضزإ بُ ْاوٍ تايُؾٍُ و ْىوغطاوَ ظاًٖس
 (.ضَِؾُ و طا ئاو، وؾٍُ غٌَ تًَهَُيٌ عُناؾُ بًػتِ) ٖاتىوٕ يُويَىَ عُناؾُ بابازٍ

 ًًُْ خطاخ نطا، ئًَُاَعازَ باغٌ نُ ئًَػتُ: $طىتٌ دُٖاْطريٍ َىوغاٍ ئاغا
 قُْسيٌ نُيًُ ضَِؾٌ زوو بُضزٍ. ًَْصضاوَعُبسوآل  ئًُاَعازَ َىْاض نًَى ويَينزا يُ بعاٌْ
. زَنىوشيَتُوَ دىاُْطايُى يُوٍَ و زَنات ُْظض يُنًَو ُْباضٍَ باضإ ُٖض وَخيتَ يًًَُ،

 زَيَضُقًَٓٔ، بُغُض ثًَىَ نًًََطُناْسا يُ زَضزًََٖٓٔ، بُضزاُْ ئُّ ئُويَـ غُيسَناتين
 ئًُاَعازَيُى نًَىَنُزا ًَْىإ يُ. زَباضٍَ باضإ زَيًٓايًُوَ بُ بباضٍَ، باضإ ًْاظٍَ بُو

 بُضزيَهًـ. با زيَت ًَُٖؿُ نىًَْهُوَ يُ يُو ؾىيَُٓؾسا #ضِوظَ بابا$ بُ ْاوٍ ُٖيُ
 ئًُاَعازَ ضِؤشيَو زََئًَ،. زووثؿو #نُشزَّ بُضزَ$ زََئًَ ثًٌَ ًَْعيهاُْيُ يُو ُٖض

. #زَنىوشٕ َُٖىويإ و زَضٍَ زيَتُ بُضزَ يُشيَط ئُّ وثؿوزو بُ ًًَؤٕ زؤعا زَنات
 َىَيهٌ يُ بًٌََ ثٌَ  ئًُاَعازاُّْ ئُو ْاوٍ نطز، ئًُاَعازََإ باغٌ نُ ئًَػتُ  طىمت،

 :ُٖشَاضزئ بؤيإ تُغبًَح زَْهٌ بُ تًَهطِا خؤيإ ُْضييت بُ. بُختًاضيسإ
 ضىاض ضِيَطٍُ يُغُض) يُْطإ ضىاض ضًاٍ يُ عىَطإ، ؾُزايُ يإ ؾُزايُ ئُمحُز-1

 ُٖض ؾيتَ يإ غىات بُو قػُٓ زضؤ غىيَٓسٍ ُٖض نُؽ و تىوضَِيُ ظؤض زََئًَ،( يُْطإ
 ؾيت ئُطُض ُٖواضيَسا ضىوُْ يُ ناتٌ ضَِوَْسإ. زََطيَت خًَطا َُٖيًبططيَت و زضابٌَ بُو

بؤ  زَغيت ْاويَطٍَ نُؽ زَيبُُْوَ، طُضِاُْوَ ناتٌ و زايسًََْٔ يُوٍَ ثٌَ بٌَ ظيازيًإ
 .بُضيَت
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 بُضزَ يُ بابازٍ ضًاٍ يُ بىوَ، ضَِظا  ئًُاّ ٖؤططٍ يإ بًَؿهُضٌ ضِوظبُ، باوَ-2
 .نطز بامسإ نىشضاوَ، نُشزّ
 .بىوَ ضَِظا ئًُاّ  َىْؿٌ و ضُيىيُ يُ قػُٓنٍُ ظاًٖس، باوَ-3
 نىضٍِ زََئًَ ،ًَْصضاوَ ؾا ضَِظا غُزٍ بُضظايٌ يُ ئُْسيها بُؾٌ يُ بطايِ، غىَيٓإ-4
 .ناظَُ َىوغا ئًُاّ
 نىضٍِ ئُويـ زََئًَ و َىْاضَ نًَىٍ زاويَين يُ طؤضِخاُْنٍُ ،عُبسوآل ؾاظازَ -5
 .َىوغايُ ئًُاّ
 .ضَُُُْ ُٖظاض يُ غًًََُإ، ئاغا -6
 .سُضيط ئُبا زََئًَ، ثًَؿٌ َىْاضَ، نًَىٍ زاوييَن يُ ئُويـ بىيَط، ثري -7
 .#ئُباقطَ$  ئُو ْاوًْؿاٌْ و يًًُال ضٌَُ يُ بُضَنٌَ، -8
 .ؾًُباض() بُٖاض ؾريئ ْاوضٍُ يُ نىضتٍَُ، غاَيُ -9

 .بىوَ ضَِظا ئًُاّ  نىتٌ تُثٌَ ئُمحُز بابا ؾًىٍ يُ بابا ئُمحُز، -10
 بابا ؾًىٍ ًَْعيو يُ اليٌ بُضظايٌ يُ ؾائاوا يُ( ثاضيَعناض حمَُُز غٍُ) ؾا، -11
 .بىوَ ضَِظا  ئًُاّ طُوضٍَ نىضَِ زََئًَ، ئُمحُز،
 .اليًسايُ و غًًَُإ َُغذس ًَْىإ يُ ؾًُٖسإ، سُوت -12
 ئُؾهُوتٌ زََئًَ، ضىاض يُْط، و يُْط سُوت ًَْىإ يُ تُْإ، سُوت -13

 و زياضَ نًَىَنُوَ زضظٍ يُ نُٖـ، ئُغشابٌ طَُاَيٌ نًهٌ و ويًَُ يُ نُٖـ ئُغشابٌ
 .ئاو زَضؤضِيَت يُويَىَ
 .نًَىَظَضز زاويَين يُ ظؤظإ يُ غُعًس، ئاغا -14
 .طًُ تايُؾٍُ ظَوٍ ؾطغُخٌ 6 يُ ضًططز ًَْعيو ظؤظاٌْ يُ طىيَعَ، ظازَ ئًُاّ -15
 بُ ضًططز ؾطغُخٌ 8 يُ ؾاضغإ، و ضًططز ًَْىإ ظؤظإ يُ باوَسُيسَض، -16

 .ئُشزَض َايو زََئًَ، ئُوإ ئُؾتُض، َايًهٌ بُ ْاوباْطُ
 .ٖاويُُٖٓواض يُ ضؤخُخؤض ًَْعيو يُ سُيُب، خاتى17ٕ
 بًَت ئُوَ ٖؤناضَنُ ضَِْطُ. نىيَػتاُْ يُ يا4ٕ و طُضًََٔ يُ يا13ٕ ضانُ، 17 ئُّ

 ُٖواضَوَ ُٖواضَ و بؤٍُْ بُ زواتط و بىوبًنَت ًْؿتُدٌَ طُضًََٔ يُ ثًَؿرت بُختًاضيطٍُ
 ُٖض وَى. نطزبٌَ غاظ ٖاويُُٖٓواضيإ يُوٍَ. نىٖطَِْط و ئُغؿُٖإ ْاوضٍُ ضىوبًَتُٓ
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 تىضنٌ بُ ئُغؿُٖإ بُ #طُضَػري$ زََئًَ، خىظغتإ ْاوضٍُ بُ ؾاضغًسا ظَاٌْ يُ
 .ُٖيُ زيهٍُ ٖؤناضيَهٌ ئَُُف ،#يًالم$ زََئًَ
 زََئًَ، ئُوإ. ضٌ زََئًَ بُختًاضيطٍُ بعاْني و بًَٓني باغُ يُّ واظ با

 غُض زَضُٓوَ  ٗساضوَْس،بًَ خاُْناٌْ ظؤضتط بًَٗساضوَْسَنإ ثؿيت عُالوَزيٓىَْسَناتٔ
 عُالوَزيٓىَْس ْاوٍ بُ تريَيُى ئًَػتُف و ٖاتىوٕ سَُيُب و ؾاّ و غىوضيُ يُ. ئُوإ

 يُ َُٖىويإ زَططٕ، #وَْس$ ثاؾططٍ ئُواٍُْ زََئًَ غا. ُٖيُ بًَٗساضوَْس تايُؾٍُ يُ
 بُْاوباْط و قايِ قُآلٍ. ًًُْ #وَْس$ ثاؾططٍ يًَُْى بُختًاضيسا و ٖاتىوٕ يىوضِغتاُْوَ

( ضىاض و سُوت بٓىاض. )طُضًََُٓ يُ َُٖىوٍ ُٖض ُٖيُ باؾٌ بًٓاغاظٍ ؾًَىاظٍ ئُوٍَ
 اليٌ، الَُضزاٌْ بُضظايٌ يُ( غُيىاتٌ بٓىاض. )نطز بامسإ باوَ ئُمحُز نُ بُضظايٌ يُ

 َريْؿني اليٌ ؾطغُخًٌ ضىاض يُ( ُٖضاتٌ قُآلٍ. )يٌَ بىوَ َريْؿًين و قُآل ئُويَـ
 يُ( يىوت قُآلٍ. )ئًَطغٌ نًإ ضىاضيُْطٌ بُ بىوَ، تايبُت ئًعَ يُ( تٍُقُآل. )بىوَ

 يُ( ُٖشزيٗا بُضزَ يإ ضِؤغتُّ قُآلٍ. )بىوَ ئًَطغٌ نًإ ضىاض يُْطٌ قُآلٍ ئُْسيها
. زَضزَخات طُضًََٔ يُ بُختًاضٍ نؤٌْ شياضٍ بىوٌْ ئَُاُْف طُتىَْس، ًَْعيو

 تُْطٍُ يُ #ضًباض بؤ نؤٕ ئُؾهُوتٌ$ ُ ْاوٍب ُٖيُ طُضًََٔ يُ تىًًًَََْو ُٖضوَٖا
 زََئًَ،. زَضزيَينَ ضًباض يُ غُض وايُ ثًًَإ خَُيو و ثٌَ زَنات زَغت غجًًُوَ عَُباضَ
 . غاظنطاوَ َطؤظ بُ زَغيت و ؾطغُخُ 5 ًَْعيهٍُ
 بُ تايبُتُ. بططٕ ويٍَُٓ و بًبًٓٔ ئًَىَ زَبٌَ ُٖيُ و بٓذاقًَهِ: طىتٌ ًََطزيَو ثريَ

 دُوُٖض نانُ بُ ؾطؤؾتىويُ عُيًؿا ؾُتح خىيًَُ ئُو. نىيَػتإ يُ غىيَطاو ٌخىيَ
 بُ ؾطؤؾتىويُتٌ دُوُٖض نانُ(. بىوَ عُيًؿا ؾُتح وَظيطٍ دُوُٖض نانُ زََئًَ)

 يُ ٖاضنًُ بٓىاضٍ يإ سُوت و ضىاض بٓىاضٍ يُ. بُختًاضٍ زَغُآلتساضٍ خإ، خُيًٌ
 و خإ ؾُضاَُضظ بُ ؾطؤؾتىوَ ئُويٌَ خإ خُيًٌ. ئُمحُز باوَ ؾًىٍ ًَْعيهٌ

 زَوضٍَ يُ زََئًَ، وَى. طُيؿتىوَ وَضَغُنإ بُ واًْؿُوَ يُ و بابازٍ دُٖاْطريخاٌْ
 خإ تُقٌ َريظا ئُععَّ، غُزضٍ. غاظ بىو خىيًَُ يُغُض ئُو دُدماَيًُى نُبريزا ئَُري

 .يٌَ بططّ ويٍَُٓ زََتىاٌْ خؤظٍ. يًَسا َؤضٍ و نطز ثُغٓسٍ
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ياٌْ طٍَُ ُب ضَو زواتطيـ ؾىؾتُض بؤ ضىوئ دُٖاْطريٍ َىوغا خاٌْ ُي . #طُتىَْس$ ُب
ُٓيُ َاَيُناٌْ ؾاضَزيًَُنُ طُتىَْس  زَضَاخناُْ و و زنتؤض و ُٖيُ ؾًَططٍُ قىتاغاُْ و. نؤًْ

خؿساضٍ  ُٖيُ اضِيَهٌباظ. وَضْاططيَت نَُيو زش ناضَباٍ يُ داضٍَ و ُٖيُ َاتؤضٍِ ناضَباٍ و ُب
وَ 100 ُب وَ ُي زَنُٕ، قػُ يىوضٍِ ُب طُتىَْسَنإ. زووناُْ  خُضيهٌ. بىوٕ طىْسْؿني نؤُْ

 طُضَاوٍ ئًَػتُ. ُٖيُ طُضَاوٍ 9 و َعطُوت 14 َُظُٖبًًُ، تُواو طىْسيَهٌ. نؿتىناَئ
نإ ُٖيُ و تاظٍَ  ئُو ّبُآل زَضًَٓٔ، دؤ و طُمن ظؤضتط. ًًُْ زَغتهطزيإ نطٍ. زاخطاوٕ نؤُْ
طٍَُ ظؤضتط زيًَُ  ٌٖ الٌي زووناٌْ ظؤضيٍُٓ. ئاَيىويَطٕ خُضيهٌ بُختًاضٍ خَُيهٌ ُي

طٍَُ. طُتىوَْسٕ ختًاضيًُنإ ُي  سًػابًإ نىٖطَِْط يُ خُضَإ وَخيت و زَنُٕ قُضظ ُب
طٍَُ ؾسا ثاٍَ ُي. زَنُٕ ُي خًَىنطزٌْ قاَيٌ غُض ئَُاُْ  ُب ناضووٕ ضِووباضٍ. َاآلتٔ َُضِ و ُب
ؿ ْط سُوت َُغهٌُْ تُآليُ طىْسٍ. تًَسَثُضِيَت ئُواْسا تتًُْ ْطاُْ و ُي  نًًََطٍُ. ضىاض ُي
 ناضووٕ ئاوٍ. زَنُٕ َاََُيُ خىزاز يُ تُى زََئًَ، وَى. زيَُُناضَ َُٖىوٍ ئُوإ

ختًاضٍ طُتىوَْسَناتٔ،. ْاططيَتُوَ ئُوإ نًًََطُناٌْ  8000 ًَْعيهٍُ طىْسَ ئُّ. ْني ُب
َعيهٍُ اْطىت،زَي. ُٖيُ ْؿىوغٌ . ُٖيُ ناضَبايإ و ئاو َاٍَ 450 تًُْا. بَُٓاَيُٕ 1000 ًْ

 ثإ زيىاضَنإ. ُٖيُ زووتايًإ و طُوضَ زَضواظٍَ زَضطُ و و نُواْني و طُوضَ تُواوٍ شووضَنإ
ناًْإ و تام ظؤضيٍُٓ. ثتُوٕ و  الٍ زوو يُ. قىضَِغىاغُ بُ تُواوٍ. طىَبُظيًُ غُضباُْ

َؿهُ شووضَنُ وَ ٕثا ًب  سُغاضٍ سُوؾُ و. زَنُٕ قىضَِغىاغٌ زواتط زَيؿًًَٔ، و زَنُُْ
تاَيُ زَ َُتط ثاْتايٌ ُب َاَيًَو ُٖض و يُشيَط سُغاضٍ طُوضَيُ  ُب شيَطظًََٓاُْ ئُو و ُب

 ئُّ بؤ. طُضَُ ظغتاْسا ُي و ؾًَٓو ٖاويٓإ و زَضٔ بؤٍ ثًَجًًهإ ُب ْاوزيَطٕ، #ؾُوَزووٕ$
 سُغاضَناًْـ. ملًًُ طُتىوَْس ظَوٍ ،#غُضا غٌ$ زََئًَ، ثًٌَ و يُُٖ ضِؤضُٓيُى شيَطظًََُٓ
 .تًَسايُ قاتٌ زوو َاَيًَهٌ ضُْس. ئاو ُب زَطا َُتطٍ ؾاظزَ ُي و تًَسايُ ضاآلويَهٌ
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 ضِؤغتُّ قُآلٍ يُطٍَُ ضَِْطُ ،#طىضزوَْس$ زََئًَ، ثًٌَ نُؽ ظؤض طُتىوَْس
 .ُٖبٌَ ًَْعيهايُتًًإ
 خُضدٌ ُٖض ئُوَْسٍَ.  سادًاوا بًًٌََ ثًٌَ زَبٌَ بؤ ئُوَ و ظؤضَ سادٌ طُتىوُْز

 و خىَؼ ضِؤشوو و و ْىيَص. سُز بؤ زَضٔ بهطيَت، زابني غُؾُض خُضدٌ و َٓساٍَ و َاٍَ
 ظؤضيٍُٓ ُٖض وَنى. زَنُُْوَ ثاى قُضظ يُ خؤيإ و زَزضٍَ ثٌَ ططيٓطًٌ ظَنات

 و ؾًَىَضزَ طُتىوَْس ًًََطٍُن. ُٖيُ زَيُُْسٍ و نًَؿُ طُضَِنُناْسا يُ الزيَهإ
 طُتىوَْسٍ ُٖض ًََُْهٌ و َُُْ ُٖظاض 45 ُٖض داضٍَِ و َُُْ ُٖظاض 90 زووطاغُٓيُ،

 600 زووضتط يُ و طؤؾُ ضىاض َُتطٍ 300 ئاوايٌ ًَْعيهٌ يُ تؤوٍ ٌَُْ. نًًؤيُ 5/7
( بًَت ؾطؤؾنت و نطِئ ئاَاْر َُضدٍُ بُو. )زَنطيَت ُٖشَاض طؤؾُ ضىاض َُتطٍ

 ظَوٍ، بُآلّ زَؾطؤؾٔ و زَنطِٕ متُٕ 2000 تا 1500 ٌَُْ ئاوايٌ ًَْعيو يًُناٌْظَو
 ئُو نُغٍُ واتُ. دؤ ُْى زازَضًَٓٔ طُمن ظؤضتط. متُٕ 50 تا 100 ٌَُْ زٍَ، زووضَ

 غاَيُنٍُ. دؤ زَناتُ ٌَُْ غُز زازَضًًََٓت، طُمن َُٕ 900 ُٖيُ، ظَوٍ َُٕ 1000
 ظاًُْإ. زاوَ تؤوٍ 8 تؤويَو ضِابطزووزا غاَيٌ يُ. طٍَزَيط بًػت بُ يُى بًَت تُضَِغاٍَ
 8 زظؾىٍ يُ ،5/7 طُتىوَْس يُ نًًؤ، 7 طُضًََٔ يُ. نًًؤيُ 6 نىيَػتإ يُ ًََُْو
 ُْٖسيَو نًًؤ، 49( خىظغتإ يًَُْى عاضَبٌ) يُ ٖىوَيعَ نًًؤ، 98  يُ خُيؿاوا نًًؤ،

 َُضِ، غُض 8000 ًَْعيهٍُ. ًًاُْْ ُٖض َاٍَ 200 ًَْعيهٍُ َُضِزاضٕ، يُ طُتىَْسْهإ
 و ُٖيُ َاْطايإ غُض 15 تا 12 َاَيًَو ؾُؾُ. ُٖيُ طُتىَْس يُ ضَِؾُوآلر 2000

 بعًْإ نَُرت يإ غُض 300 ضَِْطُ طُتىَْسزا تُواوٍ يُ. غُض زَ يُ نَُرت َاَيًـ ظؤض
 خىضزَ َباثرياُْو و باب يُ زَياْطىت، وَى ُٖض طُتىَْس، ظَويًُناٌْ تُواوٍ. ُٖبًَت

 يُ بُختًاضٍ خاُْناٌْ. ُْبىوَ َُظًْإ زَغُآلتساضٍ يإ َايًو و بىوَ َايًهٌ
 ئاشٍََ، وَضططتين َاَيًات يُ باتٌ ئًرت. وَضططتىوَ دىوتًإ طُتىَْسَنإ ُٖقُ

 بُ ْاوٍ  َُبًُغًَهًإ غاآلُْ زًََٖٓا، شٌْ نُغًَو ُٖض. وَضططتىوَ دىوتاُْيإ
 وَضزَططت، ئُْسيها و َاَيُري يُ ظؤضتط دىوتًإ ُٖقُ ُتَُٖيب. يٌَ زَغُْس #ًََطزَ$

 يُ َىَيهاُْيإ و بىوٕ َىَيو خاوٌَْ خاُْناًْـ. بىو باؾرت يُوٍَ نؿتىناٍَ ناضوباضٍ
 ٍ#َىَيو َٓاٍَ$ زَططت زَغتُوَ بُ زَغُآلتٌ نُغُ ئُو. وَضزَطُضت وَضظيَطِ

 خُضدٌ بؤ ئُْسيهاٍ ئًعَ، ئَُري، َاٍَ ضؤخُخؤض، ئىضطىٕ ضىخُخؤض، ظَويًُناٌْ
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 بُ قُباَيُ و غُُْز خاُْناْسا بىوٕ، ئًدتًاضٍ يُ ظَوياٍُْ ئُو، بُآلّ وَضزَططت غُؾُض
 نؤ غٌَ و َايًو بُؾٌ نؤيُى ،#نؤ$ 4 زَنطزَ ساغًَُنُيإ بىو، خؤيإ ْاوٍ

 ظَوٍ يُ َُٖيبُت. بىو وَضظيَطِ عؤزٍَ يُ ؾت َُٖىو ُْبٌَ ظَوٍ. وَضظيَطِ بؤ زََايُوَ
 سادٌ و ئًًَداٌْ. وَضظيَطِ زوو نؤ و زَيربز َايًو نؤيُى نؤ، بُ غٌَ زَبىو ساغٌَ بُضاو

 واتُ. نطزبىو َعاف َاَيًات يُ عُؾايطيًإ َاَيٌ ظيٓسَ خؤيإ خُتٌ زغت بُ ئًًَداٌْ
 خَُيهٌ ًََطُيٌ بُ تًَهٍَُ و زَضىوٕ و زَٖاتٔ ئًًَسا يُ دىوتبُْسَناتٔ ًََطُيٌ
 يُ. ُْزَنطزٕ ؾاخًإ زَياْطىت، خؤيإ وَى و وَضُْزَططت ئُواُْيإ ثاضٍَ. زَبىوٕ
 غُض 50 غُضَ، غُز يُو بؤ منىوُْ زَيطىت، بُختًاضٍ ئاشََيساضٍ ؾاخهطزْسا، وَخيت
 . ْانُٕ سًػًَب غُضَ 50 ئُو بٌَ، طُتىَْسٍ ؾآلٕ بُ تايبُت

 بُ ًُ،ًْ بُغُض طُتىَْساُْوَ عُالوٍَ ئُو بُآلّ بًػت، طُتىَْس يُ زيهُّ باغًَهٌ
 ُب زَبىو. بهُٕ غاظٍ َؤضيطٍُ ضؤَُنإ غُض ثُضِيُٓوٍَ ثطزٍ زَبىو خاُْنإ زَغتىوضٍ
 زَبىو، تُواو ثطزَنُ وَخيتَ. بهُٕ زضوغت ثطز َؤضيًُنإ باظؾت زاضغتاُْنٍُ ناضيتٍُ
 نُ زَغُْس تايُؾاُْ يُو ثاضَيإ ئُواًْـ. زَزا نطٍَ بُ َؤضيًُنإ بُ ثطزَيإ ئُو خاُْنإ
 زواتط. وَضزَططت قطِاًَْهًإ َُضِ ضىاض بؤ غُضَتازا يُ. ضِازَبطزٕ ثطزَزا ئُو بُغُض

 َُضٍِ نطزياُْ ئُجماض. زَغُْس قطِاًَْهًإ َُضِ زوو ثُضِيُٓوٍَ بؤ و نطز ططإ ْطخُنُيإ
. ُٖبىو دًاواظٍ تايُؾُنإ غُضؤنٌ بؤ ْطخُ ئُّ َُٖيبُت قطِإ، يُى َايًَٓو و قطِاًَْو
خإ  و زًََٖٓا خاُْناُْوَ يُ زَغتدُتًإ ٖؤظإ غُضؤى داضيـ ظؤض. زَزا َايًهًإ بُؾٌ

 و ئًعَ يُ: زَياْطىت َاَيًات ثًُبُْسيٌ بُ غُباضَت. زَنطز قبىوٍَ ثُضِيُٓوٍَ خُضدٌ
 وَى ُٖض ئَُُف غُْسووَ، #بىض$ ؾًَىٍَ بُ َاَيًاتًإ خاُْنإ ُٖبىو، بطدمهاضٍ ؾًُباض

 نؤيإ نىيَػتاٌَْ بُؾٌ يُ. وَضططتىوَ دىوتًإ ُٖقُ ئًعَ و ئُْسيها يُ. وايُ يُنُ#نؤ$
 زظؾىٍ و ؾىوؾتُض و طُتىَْس يُ. وَضططتىوَ #تطؾًإ$  نتو يًط و يُ. وَضططتىوَ

 .وَضططتىوَ يإ #ؾار$ ئًٌَ ئاشََيساضٍ يُ. غُْسووَ #ًََطزَيإ$
 ؾاضَظايًُإ يُغُض نُوْاضاْاغٌ ئًَُُ وابىو، طُتىَْسَنإ ثًًَإ بىو ضؤٕ َُْعاٌْ

 بُؾًَهٌ يُ. زؤظضاوَتُوَ طُتىَْس يُ يُوَثًَـ غاَيًَو نطز خؿتًَهًإ باغٌ. ُٖيُ
 بؤ زَطُضِيَتُوَ و ْىوغطاوَ ئًالًَسا ثاؾاناٌْ يُغُض زٌََ بعَاضٍ خُتٌ بُ خؿتُنُ
 ئاوايإ نُوْاضاْاغإ ْىوغطاوَنُف و ُٖض َاوَ ئًَػتُ تا و غاٍَ يُوثًَـ 3228
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 بُختًاضٍ، ضًاٍ و ؾىوف ثازؾاًْؿاٌْ باْىٌْ ٖىّ نىضٍِ ئُْؿهاٍ َٔ: $يًَهساوَتُوَ
 يُ َٔ ثاضيَعطاضٍ ئًالُٖيُ ئُّ بؤ ئُوٍَ نىبو ٖاتىضىوٌْ بؤ غاظنطز نًًََػُيُنِ َٔ

 ئُو وَضطًَطِاٌْ ئَُُف ،#َُٓ ياضَُتًسَضٍ شيٓطُيُزا يُو ئًالُٖيُ ئُّ. بهات
 .ْىوغًِ ًَٓـ. خؿتُيُ

  غًًَُإ َُغذس بؤ بضني بُياٌْ ني،خُوت طُتىَْس يُ ؾُوٍَ
 
 0241 خةزةَلوةري ي00

 يُ ًْىَضِؤَإ ْاٌْ بىو، ثًَدؤف ظؤضٍ َىوغاخإ و بطِؤئ طُتىَْسَنإ ُْياًَْٗؿت
 تاقُت بٌَ ظؤض ضِؤشَ ئُو و ُْنُوت زَغت ْىوغني بؤ بامشإ ًٖضٌ. خىاضز طُتىَْس

 ظؤض بًَهاض بُآلٕ. بني زووبُزوو َنطزز سُظَإ ئًَُُف ُْزَبىو، طُضِإ بؤ زيًَُنُ. بىوئ
 و نُوتني وَضٍَِ زواًْىَضِؤ بىو، ضؤًَْو ُٖض. غجٌ نُواٍ قًًٌ بُ ببىوٕ يًَُإ و

 .ضىو بُؾريِؤ ضِؤشََإ ئُو و غًًَُإ َُغذس طُيؿتًُٓ
 

 0241 خةزةَلوةري ي01
 زوو بابازٍ تايُؾٍُ عاضَبُناٌْ زَيطىت، نُغًَو ، ْني غًًَُإ َُغذس يُ ئَُطِؤ

 واتُ. نَُُضئ عُضبٌ ئُواُْ تُواوٍ. عُيًبُط عاضَبٌ نُْططثُظ، عاضَبٌ. زَغتُٕ
 نُْعاٌْ بُ ًََصووزا يُ ْاويإ زََئًَ، وَى. نُْططثُظٕ عاضَبٌ ظؤضتطيإ. نًَىٍ عاضَبٌ
 َىوغاؾري ثًهابُنإ ناضَغاتُوَ ئُو زواٍ يُ. قُضَباَيػُ ظؤض غًًَُإ َُغذس و ٖاتىوَ

. ٖاتىوٕ خؤيإ باضٍ بؤ ناضو تًُْا غًًَُإ َُغذس ٖاتىوُْتُ ُواٍُْئ. َُٖيٓاططٕ
 نطز، ثطغًاضَإ نُغًَو يُ ئَُطِؤ. تىوضَِ بُختًاضيٌ يُ ثطَِ ؾاض و بطُضِيَُٓوَ ْاتىأْ
 يُ زازًَْؿٔ، دًًَُى يُ: طىتٌ ًْؿتُدًَٔ؟ ؾىيًََٓو يُ يإ ضَِوَْسٕ عُناؾُ بابازٍ

 ؾُالضز، ، داْهٌ: $بطيَتني زٍَ ؾاضَ غٌَ ؾاضَزٍَ، غٌَ ٍ#ئُريظا خإ$ يُ واتُ ؾاضَزٍَ،
 ئًَُُف. تىوضَِيُ زَيبًين ئُوٍَ ئَُطِؤنُ. يُْطٔ سُوت َُٖىويإ ُٖض #َريظا خإ
. زظيهطزُْ ُٖآلٍ ؾُضِ و و َاؾًَٔ باغٌ باؽ يًَُْى عُؾريَتًؿسا. بٌَ تاقُتني ظؤض

 ئُو تُواوٍ ناضَنامناْني، نًٓهٌتُ و ؾًـ ضِيَهدػتين خُضيهٌ ئًَُُ بُضزَواّ َُٖيبُت
. زَيٓىوغًُٓوَ تايبُتسا زَؾتُضٍ يُ ئًَُُ زَططيَتُوَ بُختًاضيٌ عُؾريَتٌ ٖىُْضاٍُْ
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  0241 ي خةزةَلوةري02 
 ثًَِ نطزئ، باؽ بؤ ؾيت ضُْس ثريًَََطزيَو ئَُطِؤنُ. غًًَُاْني َُغذس يُ ُٖض داضٍَ  
 ثًاوٍ ًََطززاض شٌْ ئُطُض وا باو بىوَ، بُختًاضيسا يًَُْى ٖؤظٍ. ُْيٓىومسُوَ بىو سُيـ
. زاوَ ضِووٍ ْاخؤؾٌ ؾُضِ و سائًًَ يًَُْى زَغتُناٌْ ظاًْبًَت، ثٌَ خَُيو و ببجُضيَت وَغُض

 خؤٍ خىؾهٌ يإ خؤٍ نضٌ بهطيَت، َاضَ يٌَ شٍُْ ثًاوَ ئُو زَبىو دًًَُى زَطُيؿتُ ناض
 َُبًُغًَو و بٓىغطيَت قُباَيُنٍُ يُ ثؿت و بهات َاضَ شُْ ًََطزٍ يُ ؾريبايٌ بٌَ بُ

 زَططت، زاويَٓجًػًإ شٌْ ئُطُض. بطزووَ ئُو َاَيٍُ ئابطِووٍ ئُوٍَ باتٌ يُ بساتٌَ ثىوَيًؿٌ
 بؤ خاُْنإ. زَياْطًَطِا بًَُْى عُؾريَتُنُزا تٌَ َُٖيسَغىو، ؾًانُيإ و زَتاؾٌ غُضيإ

ُٖضزوو  ُْبايُ تَُيبَ ُٖض زظَ ئُطُض. زَقطتاْسٕ طىيًَإ و يىوت و قاَو زظإ، ئُتههطزٌْ
 زَبطٍِ خؤيإ ضٌثط شْإ زََطز، خؤؾُويػتًَو وَخيتَ. زَغىوتاْس قطضسا ضِؤٌْ يُ زَغتًإ

 .نطز باؽ زيهٍُ ؾيت ظؤض و زَنطزَوَ نىضت ئُغجًإ نًهٌ و
 غُضؤى غٌَ دُٖاْطريٍ، َىوغا و دُعؿُضقىويٌ ثُضويعٍ، حمَُُزٍ ئَُطِؤنُ غا،
 ؾُضَاْسٍَ بؤ الٍ ضىوٕ و بىوٕ يُناْطري دًًَُى يُ بابازٍ تايُؾٍُ ْاوباْطٌ بُ ٖؤظٍ

 و قُوٍ. غُٕ بُ اليُنسا نىشضاوَ ؾىاُْ ُوئ يُغُض ْاخؤؾٌ ًَْىإ تانى طىضوٖإ،
 ُٖض زوو. بسَيُٓوَ زَيدؤؾًًإ نًََُهًـ و ثطغُ بؤ بضني بُياٌْ زاْا قُضاضَإ
 َىوغا. زانىشيَٓني خىيَُٓنُ و نؤ بهُيُٓوَ دٌَ يُى يُ نىشضاو و بهىش بَُٓاَيٍُ

. بهُويَت إتىخًٓ زَتطغٌَ ثًاونىشَنُيُ، بَُٓاَيٍُ خعٌَ ئُوٍَ بُ ٖؤٍ دُٖاْطريٍ
 و ضِؤغتٌَُ دُعؿُضقىويٌ و زيطاض يُطٍَُ. بُدٌَ َا غًًَُإ َُغذس يُ ُٖض بؤيُ

. زَناتُوَ خاُْنإ الغايٌ غُيط ظؤض ثُضويعٍ حمَُُز. اليٌ بؤ ضىوئ حمَُُز ثُضويعٍ،
 زضيَص بؤ زَغيت خًَطا زَنُوت وَشووض ُٖض نُغًَو. ُْزَنطز ناضٍَ بُّ سُظَإ ئًَُُ

 زَنطزَوَ، زَضَبُطاٌْ و ئاغا الغاٍ ئًَُُف يُطٍَُ تُْاُْت. بهُٕ َاضٌ تانى زَنطز،
 و نطز تاضيهٌ 5 زََصًََط. ًَىاْني ئًَُُ ُْبىو يُوَ طىيٌَ و زَنُوت وَثًَـ ُٖضزَّ

 .بطِايُوَ خىيَٓبُغتُنُ يُغُض قػُنامنإ تُواوٍ و اليٌ طُيؿتًُٓ 5/6
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ياٌْ خىاضزٌْ داضإ ُٖضوَى ضٍَِ، ُٓبهُوي وايُ قُوٍ ئَُطِؤ  ضِؤٌْ ُب بىو نُؾهُى ُب
َو ُي َاْطا ضِؤٌْ زَياْطىت،. طاًََؿُوَ ًَٖعَ ظؤض طاًََـ ضِؤٌْ. ئُٖىَْرتَ َُٖىو ضِؤًْ  و ُب

ى زوٍا. َآَاوَْسيًُ َُضِ ضِؤٌْ ُيبىوٕ، َاوَُي ضزَضطٍُ َُست و ضىوئ شاْساضَُضٍ ُي ُب  بؤ ُئ
سضا ثطغٍُ ؾىيٍَُٓ َ زْا و. َرينائسَنإ ؾىييَن واتُ. بىوٌي  غُض زَضًَتُوَ ضِيَطُيٍُ ُئ

ضزَضطٍُ ضاآلوَنإ، َ زَثُضِيَت ضَِمشاَيُناْسا ُب ُب ؿت ُي طُوضَيإ ضَِمشاَيٌ غٌَ. ٌت ًْ نسٍ ُت  ُي
َُيسابىو ض و. ٖ نإ ثاى و خاوئَ، تا بًًٌََ َاَيًَهٌ ُب  بضىوى ضازضيَهٌ ُي ؾُضف، ثطِ خًَىَُت
نًإ زَوضٍ. ىوب ضاٌي ُب تايبُت ضز ٖؤزَُي َُيضًٓبىو، ُب ُب  ئُّ زاياْجؤؾًبىو، ضَِمشاٍَ ُب ٖ
ضزٍ ُي ٖؤزَُي تاؾطاو ُب ضٍ  ُب ُْ ََئًَ، ثًٌَ. َُتط 2 ُي َُتط 2ضِووُب  .#تاظَطُ يإ َاؾًًُ$ ز

وٍَ زوٍا ضز ٖؤزٍَ ثطُِي بىو، تُواو غُضَخؤؾٌ ثطغُ و ُئ  زًًََََٓتُوَ خؤٍ وَى ًَُٖؿُ بؤ ُب
نٌَ و َاؾًًُنُ غُض زَضُٓ تىومشاَيُنإ ُي زوو نُؽ. نُؽ ؾآلٕ َاؾًًٍُ َئًَ،زَ ثًٌَ و  ُي

وٍ زٍ نٌ زَنىتٌَ، زَٖؤَيٌ نُضَِْا و ُئ وَُي َْطساُْ ََئًَ، ثًٌَ. تُّ و َصاوٍ و َاتُّ ُي ثطِ ز  ز
ضطٌ ُب ئاؾطَت زوو #ضَُُضضؤثٌ$  َىٕا ُي ضَِؾُوَ دًىُب  وَخيتَ. ضِازَوَغنت تىومشاَيُناْسا ًْ

َْطٌ و زَبىوَوَ، ْعّ تىومشاآلٕ ز إ ضَِؾجؤؾُ زوو ُئ َُيًإ ؾىوٍَ ُب. زَطًَطِا ؾًىًَْ  نؤت
ضطٌ غاظنطزبىو، ُيإ دًىُب ضيسا نطزبىو َطزووَن ت. ُب ُب ْاُْ ٍ ُي ؾًؿُنًإ ضِيعيَو ُت  ثؿتًَُٓ

غتبىو طُض ضجاْسّ، طىيًَسا ُب نُغًَو. ُب ُْط و ؾري و خُدمُض َطزووَنُ ُئ ين و تؿ  زووضًب
ُٖ،َ ؾٌ ٌب واُْ َٔ ثاٍَ ُي ُئ ًَْ ّ. زاز ُيإ ُب َُي غِ زَطىت، نؤت ُُي  ضَِف ثاضضٍُ ُب ضاوٍ و غُض. ت

مسُنُ. زاثؤؾطابىو ُُي ض َاؾًًُوَ ت َُيسَغجًَطٕ ُب ُب َُيبُت. ٖ و ٖ مسُ و َاؾًًُ ُئ ُُي َُٖىو  بؤ ت
َُ. ْانُٕ زضوغت نُؽ و  يإ زَنىشضئَ ٖؤناضيَهُوَ ُب نُ نىضَِدُسًآَلٕ ُب تايبُُت ُئ ُئ

ٍ ختًاضيًُى. ْاوزاضٕ نُغاُْ  ًٌَ ُي ضَِؾٌ زَمساَيًَهٌ زَغتُوَ ُب َايًَٓو ُٖوغاضٍ ُب
غتبىو، ا. نطابىوَوَ قىَيُ َايُٓنُ نًهٌ َىوٍ. زَغىوضِا َاؾًًُزا زَوضٍ ُب ُب ًْ  غاْيت 40 ُت

ختًاضيًُنٌ. َابىوَوَ ٌي َُتطٍ  . زَنىتا غٓطٌ نُوتبىو، َايُٓنُ وَ زوٍا زيهُف ُب
 نُآلْتُضَإ زوو نُ بُتايبُت ثٌَ، غُض ُٖغتاُْ تًَهطِا زابُظئ ئًَُُ وَْسٍَئُ ُٖض

 َؤضَِيإ نُغًَو ضُْس يُوٍَ و يًَطَ. زَنطزئ بُخًَطٖاتًٓإ خًَطا خًَطا. يُطَُيسا بىو
 نىضَِ. زَنطزٕ بًَسَْطًإ زَوضوبُضيًُنإ زَطىت، دُعؿُضقىويٌ بُ قػُيإ و زَنطز
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بُ  ٖات زًََسا بُ ُٖضضٌ ؾًعطخىيَٓسُْوَ بىو، خُضيهٌ ًًُنَُاؾ يُغُض دُسًًََُيُى
وٍَ  ًَُُٖتٌ و نطز نُضِ خؤٍ دُعؿُضقىويٌ، بُآلّ نطز دُعؿُضقىويٌ ئاضاغتٍُ ؾًعط
 . ًَٖؿتبىو بُدًٌَ بىو غاَيًَو. بىو دُعؿُضقىويٌ ؾىاٌْ ثًَؿرت دُسًًََُ نىضَِ ئُو. ُْزا

 َىوغاٍ يُطٍَُ دُعؿُضقىويٌ تُوَ،زَطُضِيَ بؤ ئُوَ ْاخؤؾًًُ و ُٖضا ئُّ ٖؤٍ
 َىوغا ٖاوشيين دُعؿُضقىويٌ خىؾهٌ ئاؾهطايُ وَى) خعَٔ، دُٖاْطريٍ

 بؤ خاَيٌ َاَيٌ ضىوَتُ نىضَِنُّ وتٌ، دُٖاْطريٍ َىوغا ضِؤشيَو دُٖاْطرييًُ،
 ثًاونىشَنُ تايُؾٍُ بُ ًََطزٍ ثًَؿرت دُٖاْطريٍ َىوغا نضٌ( #ئىظٍ$ نؤنطزُْوٍَ

 و خعّ بىوُْتُ بَُٓاَيُيُ ئُو يُطٍَُ دُٖاْطريٍ َىوغا ؤيُُٖض ب. نطزبىو
 ؾُضٍِ و ًْعاّ ُٖضايُف ئُّ. دُٖاْطرييًُ َىوغا ًَْعيهٌ خعٌَ دُعؿُضقىويٌ

 بهطيَت بؤيإ تا زوو تايُؾُيُ ئُّ قُتًَُوَ ئُّ بُ بؤٍُْ غا. زَنُويَتُوَ يٌَ تايُؾُيٌ
 َُضٍِ غُضيَو ضُْس زَضزَنُوٍَ وا .زَطُئُْ بُ يُنرتٍ ظَضَز و زَنُٕ يُنسٍ يُ زظٍ

 دُعؿُضقىويٌ ُٖضوَى) دُٖاْطريٍ َىوغا. زَزظٕ ظاوانٍُ يُ نُٕ دُٖاْطريٍ َىوغا
 تانى ُْنا زَْط و بططٍَ غُبطيَو ئُوٍَ بُ دًٌَ( وا بىو باوَضِيإ ثُضويعٍ حمَُُز و

 ضىوَ ُٖض ئًَػتُ بهاتُوَ، َاَيُنٍُ زاواٍ ئُوغا زًَْؿًَتُوَ، تىوضَِيٌ ئاوضٍ
 زيهُ ئُوَْسٍَ. نطزووَ تاواْباض زظيهطزٕ بُ نىشضاوَنٍُ تايُؾٍُ و نطزووَ ؾهايُتٌ

يًَُْى  خىاضزووَ غىيَٓسيإ. بًبًٓٔ ْانُٕ سُظ ئُواًْـ. نطزووَ تىوضَِ َرينائساٌْ
 ضَِيًؼ بُ يُو زاْبُخؤزاططتُٓ دطُ. يٌَ زَبطِٕ سُياتٌ و زَيهىشٕ بًبًٓٔ عُؾريَتسا
. زَيهىشٕ و ْاضٔ غُضيًُوَ بُ ببًٓٔ زَوضوبُضَ يُو َىوغا ئُطُض طىتىوَ، ثاغطُيإ

 و نطز نُضِ خؤٍ دُعؿُضقىويٌ، بُآلّ نطز دُعؿُضقىويٌ يُ دُٖاْطريٍ َىوغا بؤيُ دا
 بىو غاَيًَو. بىو دُعؿُضقىويٌ ؾىاٌْ ثًَؿرت دُسًًََُ نىضَِ ئُو. ُْزا وٍَ ًَُُٖتٌ

 .بهُوٍَ اليٌ زَوضوبُضٍ تىخين ُْيىيَطا و َا بُدٌَ غًًَُإ َُغذس. ًَٖؿتبىو بُدًٌَ
و نُغٍُ غُضَخؤؾًهطزٕ، بؤ شووضٍَ ٖاتُ ُٖضنُغًَو واُي زاب يًَطَ َُْرتَ ُئ  ؾاتًشا ُب ُت

َُيهُنُف و زَخىييَنَ ضِيَع نُوتني، وَشووض ئًَُُف وَخيتَ. ئُوزا زواٍ ُب خ ضويعٍ ُب  ُب ٖؤٍ ُث
ٌَُْ ئُوٍَ ضظ زَْطٌ ُب بىو، ظؤضتط ُت ، ُب وزا ُب زواٍ ئًَُُف و #ؾاتًشا$ طىٌت  خًَطا زواتط. ُئ
ىَضِؤ بؤ ْاٌْ. ًَٖٓا ضايًإ ؿتبىوٕ، نُؽ 70 ُٖضضُْسَ ًْ َهٌ زاًْ  زوٍا زاْا، باؾًإ خىاضزًْ

نُوَ ُب زَوضٍ ْاخنىاضزٕ شا غىوضَتٌ زيػإ خىاُْ وَ ؾاًت  ؾني و ؾايٌ ُي ُٖض بؤيُ. خىيَٓسضاُي
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َُيهُنُ ُُي ُب خ و. زَخؤٕ ْإ ث ضُئ ُب  ُي يًَسضا، ضُثًَُ ْاخنىاضزٕ زوٍا ؾايًسا ُي وَخيتَ ٍَُي
ًُ بؤٍ نُؽ خىيَٓسضا، ؾاتًشا ثطغُزا َت خىاضزٕ خُضيهٌ و بهًَؿًَت زَغت ًْ َباضٕا. ًب  َاُت
وَ قػُ. خعَُتهطزْسا بىوٕ و ْاْساْإ ٖعضٍ ُي داضٍَ وٍَ ُب ٖؤٍ زَنطا ُي  دُسًٌََ نىشضاوَنُ ُئ
َ بهىشَنُٕ، تايُؾٍُ نُ سادًىَضَ تايُؾٍُ وَ،نىشضا نُؽ ضُْس زَغيت ُب و بىوَ  ُب زٌَب

واُْ نىشضاوَنُ َرينائس و نُ تايُؾٍُ ػت ُي ُئ آلّ بسَٕ نضًَو و متُٕ ُٖظاض ًب  ئُطُض، ُب
ْكُغت نىؾتُٓنُ َ ُب ُئ بىوٌب ػت و نضًَو ُب ُْ واو خىيَُٓنُ متُٕ ُٖظاض ًب َ ُت  زَياْطىت،. زٌَب

آلّ ضىوَ، ُٖض وا خىيَُٓنُيإ و نىؾتىوَ ًإنُغ سُوت ؾُف ئًَػتُ تا سادًىَضَنإ  ضِيَطُ ُب
ؾٍُ ُي تريَٕ زوو َرينائس و سادًىَض. بضًَت ؾريِؤ ُب نىضَِ ئُّ خىييَن ْازَٕ طُض. بابازٍ تاُي  ُئ
، ئُمحُز تريَناٌْ ثٌَ بهات، زَغت ؾُضِ ُيًٌ، مساٌي  خًُٓضىوٍ ئُواُْ ٌي وعُبسوآل تُقٌ د

و ثؿيت سادًىَضٕ، ٌْ خًُٓضىوٍ َرينائسٕ ثُْايٌئاض. زَططٕ ُئ و الُي  .زَططٕ ُئ
 خًُٓضىويٌ يُ وتٌ، نُغًَو. تًَسا بًَت ْىوغني بؤ ؾتًَهٌ زَنطا بىو، طُضّ نؤضَِنُ

زوو  غُضَتا بابازيسا، يُ بؤ منىوُْ. يُنبىوٕ ثؿيت و خعَايُتٌ بؤ زَطُضِيَتُوَ نؤُْوَ
 مسايٌ، ئُمحُز سادًىَض، ُٓزَب وَضُناٌْ نُ وَضباب، عايٌ ْاوَناٌْ بُ ُٖبىوٕ، تريَ

 َرينائس و ئاضثُْايٌ ئُوإ زيهٍُ ثُيًَهٌ و  بىوٕ َٓساٍَ و دُيًٌ يٌ،عُبسوآل تُقٌ
 نىشضاوَنُ خعًََهٌ ثطغُنُزا نؤتايٌ يُ. يُنسئ خًُٓضىوٍ ئُواُْ ئًَػتُف. بىوٕ

 بُّ نؤتايٌ بسَٕ زَغتىوض نطز، ضِؤغتٌَُ دُعؿُضقىويٌ و ثُضويعٍ حمَُُز يُ زاواٍ
. بىوَ ْاْربِاو َطزوو خاوَٕ و ُْبىوَ تُواو ثطغُيُ ئُّ ضِؤشَ 14 ئُوا بًَٓٔ، ضِيَىضَِمسُ

 و بػطَويَينَ زَٖؤَيٌ يُ و ظؤضِْا زا بُ ؾىو بهات تىومشاٍَ زا زَغتىوضٍ دُعؿُضقىويٌ
. طىٍَ زَٖاتُ دُعؿُضقىويٌ زَْطٌ َُٖىو اليُى يُ. ثٌَ بًَٓٔ نؤتايٌ بُضْاَُيُ ئُّ
 ظضٍَُ و #َاؾًًُ$ غُض َُٖيسايُ خؤيإ تىومشاٍَ ثطِتاو بُ #نؤ بهُُْوَ خًَىَتُنإ$

. تُيُمسُنُ بؤ الٍ ضىوٕ و زَضٍَ ٖاتُٓ بىوٕ ضازضَناْسا يُ ئُوٍَ و بىوَوَ بُضظ زَٖؤٍَ
. بُ وايًؤنضطِئ بىو و ثٌَ نطز زَغيت ططيإ و ؾًىَٕ َطزووَنُ بًَت تُيُغِ ُٖض وَى

 بُآلّ بطز، خؤيإ يُطٍَُ نؤتَُيًإ زَغتُيُى و ىوٕض خؤيإ يُ ٖؤف نُغًَو ضُْس
. خؤضِْني و ططيإ بُ ؾُثؤضٍِ بىو و شْإ بُضزٌََ طُيًؿتُ نىتٍَُ. ُْزَبىوٕ زَغتبُضزاض

بُدٌَ  يُوٍَ ثُضويعٍ حمَُُز وابىو قُوٍ. نطايُوَ قىوت و ضِووت َاؾًًُ يُوالوَ
 و مبًًََٓتُوَ يُوٍَ بىو بطِياض. بىوًَٖٓا خؤٍ مشُنٌ نطزبىو، ثًَؿبًين ثًَؿرت. مبًًََٓت
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 ثُضويعٍ حمَُُز. بسوٍَ خىيَٓبُغتُنُ بُ غُباضَت بساتُوَ، بَُٓاَيُيُ ئُو زَيساضٍ
 بىو، دُعؿُضقىويٌ ئًَُُ نُخيىزاٍ يُبُضئُوٍَ. بطِؤئ ئًَُُف و مبًًََٓتُوَ زَبىو

 . ئُوزا بُ زواٍ ئًَُُف و زازا ؾاتًشاٍ
 نطا قػُ باغٌ َاؾًَُٓنُزا يُ. دُعؿُضقىويٌ بٍُٓ الٍ بؤ نُوتني وَضٍَِ و ُٖغتائ

 دُٖاْطريخإ و ؾُضاَُضظخإ باثريٍ و باب بُ غُباضَت نطز دُعؿُضقىويٌ يُ زاواّ و
بططَ  ُْبىو، طُتىَْس ٌٖ طُتىَْسٍ تُواوٍ غُضَتا: طىتٌ بساتٌَ، ضِووْهطزُْوَيُنُإ

عُبسوآل  ئُجماض و( سادًىَضَنإ تُنُ زَنا) ئىض عايٌ ثًٌَ بُ زواتط. بىو طُتىَْس ْاوٍ
 ُٖضزوو نىضَِنٍُ زواتط و، خإ حمَُُز تُقٌ( يُوأْ يٌعُبسوآل تُقٌ تريَناٌْ)

 ضازضَنامنإ َُٖيساٌْ ضؤًًُْتٌ باغٌ يًَُْى قػُناْسا. دُٖاْطريخإ و ؾُضاَُضظخإ
. َطؤضِٕز َُٖيساُْنُ باضٍ يإ َُٖيسَزَٕ؟ ضَِمشاٍَ ؾًَىَ يُى بُ ًَُٖؿُ ئاخؤ نطز،

 ضَِمشاٍَ وَخيتَ داض يُنُّ بؤ ئُٖىاظ يُ نؤُْوَ يُ ئاوا بىوَ عُؾريَيٌ ُْضييت$ طىتٌ،
 ضِوويٌ ُْبىوَ بؤٍ زواتطيؿسا غاَيُناٌْ يُ بىوَ اليُى ُٖض يُ ضِووٍ َُٖيسَزَٕ،
 باض زَخُٕ، ُٖض وخيتَ خؤيإ طُضًََين و نىيَػتإ يُ، بُآلّ وَضطًَطِيَت يُوإ ضازضَنٍُ

 .#زيهُ بًَت اليُنٌ يُ ضِووٍ زَضطُنٍُ تُْاُْت بطؤضِٕ، ضَِمشاَيُنإ دًٌَ ٔزَتىاْ
 ضَِظاٍ بؤ ثُضويعٍ حمَُُز ئايا زضناْسّ، بىو ُٖضضؤًْو بىو، ًََؿهُسا يُ ثطغًاضيَو

 زَنُوٍَ؟ زَغت ؾتًَهٌ بُضاْبُضزا يُ يإ زَنات ناضَ ئُّ ٖؤظَنٍُ وَيٌ بٌَ و خىزا
 زاميُ نُآلْتُضاُْ ئُو. ْاخىضيَينَ طاًََـ ثؿيت خؤضِايٌ بُ قؿكُضَِ: طىتٌ و ثًَهٌُْ
 .وَضبططٕ ؾتًَو و بهُٕ ناضيَو بؤ ئُوٍَ زَنُٕ ُٖضايُ ؾُضِ و سُظ بُو
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 ئًَُُ. #غًهىَْس$ ْاوٍ ُب ؾىيًََٓهُ طُضًََٔ بىو، ُي بابازيًُنإ ضِاغتُقًٍُٓ ُٖواضٍ   
سإ، نُثطٍ ُي واَإ زَظاٌْ ببًٓني، طُضًََٔ ُي عُؾريَيٌ شياٌْ بؤ ئُوٍَ َ ظغتاًْ  بضني زٌَب

َهاض بىوئ تُواو. بطزَغُض يُ اليٌ ئَُطِؤَإ. غًهىَْس بؤ ًَْى : زَيطىت زيطاض. ًب ُي
َ ؾيت ئُطُض بهات، قبىوٍَ خؤٍ َٓساَيٌ ُب َٓساَيًَو نُغًَو وا ُٖيُ عُؾريَنُزا  وا ٌُٖب

؟ خعَايُتٌ باضٍ َ ظؤض َٓساَيٌ يُنًإ زوو بطا ئُطُض: $ىتٌط دُعؿُضقىوٌي ضؤُْ  ئُوٍ و ٌب
 زَنات، قبىوٍَ خؤٍ نىضٍِ بُ بطانٍُ نىضَِناٌْ يُ يُنٌَ بًَت، بًَبُف خؤٍ زاوييَن ُي زيهُ
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ؾَُاَيٌ ُي َٓساَيُ ئُو ف خؤٍ بابٌ ُب َ ُب  بابًًُتٌ يُ دًٌَ نُ َاٌَ يُ و زَنطيَت ٌب
ؾَُاَيٌ ا. ثٌَ زَبطِيَت ُب َُيططتُٓوٍَ ُؾًَىَي بُّ تًُْ  دُعؿُضقىويٌ. #زيىَ َٓساَيُإ ٖ
ػتىوَاُْ: $زَيطىت ٍ ًب دٌَ َاوٕ، عاضَب غُضنُوتىوٍ وَى ٖؤظَنُزإ يُ ئُو غُيساُْ  ُب
 وا تؤَاضيَهٌ. نطزووَ وَخطِ َُوقىوؾاتًإ و بىوَ زَغتُوَ بُ زَغُآلتًإ ئًَطإ ُي َاوَيُى

ضٍ. ئًعَ ُي ُٖيُ ُب  نُوا ئُوإ تؤضٍََُ. َُعًىوَُ ُخُضداْ و َُوقىوؾات ئُو غُضُي
ٍ و ئُغشاب ئُّ. ْاغطاوٕ ُب ؾًَذ نطزووَ ضَِظا ئًُاّ بُ خعَُتًإ  زََئًَ ثًًَإ ئًُاّ ياضاُْ

غُض. #غازات  .نطزووَ باغِ ثًَؿرت نَُُضٍ عاضَبٌ ُي
 و زوضنٌ دُعؿُضقىويٌ يُ زَوضٍَ ثًَـ يُوَ غاٍَ 150 بىوَوَ ضِووٕ بؤّ

 ُٖض بُّ و نطاُْوَ دًا بُؾسا بُغُض غٌَ ئُوإ ساضوَْسزابًَٗ خاٌْ دُعؿُضقىويٌ
 زََئًَ،. زوضنٌ عاضَبٌ و بابازٍ عاضَبٌ بًَٗساضوَْس، عاضَبٌ واتُ. ْاغطإ ْاوَؾُوَ

 ًَْىإ يُ تًُْا عاضَبُ ئُو. ُْزَنطإ زابُف وا بىوايُ ئُطُض بُآلّ بُختًاضئ، ئُواُْ
 و ئًعَ زَوضوبُضٍ يُ َاَيًَهًـ ضُْس و وزؤآل و طساضيُْسَض غًًَُإ، َُغذس و اليٌ

 بُ ؾُعبًًُ، زَضُٓ وَخيتَ بابازٍ ًََطُيٌ بًػتُإ ئَُطِؤ. زَشئ #تىٍ قُآلٍ$
بُ  ضِاًَْو بؤ ُٖض ثًَساوَ، طُؾُ نؿتىناَيًإ ناضوباضٍ يُوٍَ ئُوإ بُختًاضٍ، خاُْناٌْ

 .وَضزَططٕ ثاضَ متُٕ 1400 تا 500 ُٖشَاض ثًٌَ
 .ُْبىو فبا ئَُطِؤنَُإ
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. ضٍَِ نُوتًُٓ غًهىَْس بُضَو #دُالٍ$ طُاليٌ خىزازاز يُطٍَُ بُياٌْ ؾًَٓهٌ بُ

 غىيَطاويَهًـ و طُضُ غُضيُبُض ضِيَطُنُ. زووض ُْبىو ظؤضيـ غًهىَْس تا ضِيَطُ َُوزاٍ
 ضَِم نُوَظَويًُ بُغُض خىيًَُنٍُ و ظؤض غىيَطَ تٌَ زَثُضِيَت، غًهىَْسزا تًُْؿت بُ

 ُٖض ؾتًَو بُضيُ. غىيَطاوَنُوَ زَضِشيَتُ و غًهىَْسَ ًَْعيو يُ غُضضاوٍَ. ُٖآلتىوَ
عُؾريَتُنُ  َٓساآلٌْ ؾًَططٍُ ؾىيَين ئُوَ طىَبُظٍ، غجٌ ضازضيَهٌ بُ نُوت ضاوَإ

 بؤ نُويَآلُْ و نُثط ئُّ. َُٖيططتٔ يٌَ ويََُٓإ و ضِانًَؿائ غُضدمًإ نُثطَناًْـ. بىو
. نًَؿاوٕ ًَْىزا بُ زيىاضيإ. زاْازات باضإ ئاوٍ و ؾؤضابُيُ بُ غُضباُْنٍُ و ُْظغتا
 خًَىَتُناْسا يُ نُضٌ. زازًََْٔ نُيىثُيٌ تًَسا و نىيًَُٓ نُثطَنُ شووضووٍ الٍ بُؾٌ
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 قىضِ بًَت زيىاضَناًْـ بُضظٍ. يُغُض ُٖضظاٍَ يًَطَ َُٖيسَضٓٔ، بُضز يُغُض ؾتاُْ ئُّ
 بُٓوَ يُ و غاظ بىوَ قاًَـ بُ تُواوٍ نُثطاُْ ئُّ غُضباٌْ. ُتطيَهَُ تًُْا بُضز يإ

 و زاثؤؾطاوَ قاًَـ بُ زيىاضَنُف ضىاضزَوضٍ. زاوَ وَبُض نؤَيُنُيإ و ئُغتىوٕ
 .#ئاغايٌ$ زََئًَ ثًٌَ خؤيإ

 و زووناْساضَ ئًَػتُ. زيت ئَُريقىويًُإ َُؾُزٍ و نطز دًًَُنُإ ضُْس غُضزاٌْ
 ٌٖ زاْطٌ ضىاض و ُٖيُ غًهىَْس يُ ئاوض ئاؾًَهٌ ئًَػتُ. ُنُيُئاؾ ًَْعيو يُ

 بُؾٌ زيهٍُ زاْطُنٍُ و دُعؿُضقىويٌ بطاٍ عُيٌ ٌٖ زاْطًَو و دُعؿُضقىويًًُ
 و زيَت بؤ باضاؾٌ ظؤضيـ و يًًَُ ئُو ئاؾٍُ ُٖض تًُْا ًَْعيهاُْ ئُّ. زيهُيُ نُغًَهٌ

 .زَيبُُْوَ و سَبُغنتَُٖي يُنػُإ يُ دُواَيُئاضز طُمن ٖاضِيين زواٍ
و ُٖض و غاظنطزئ بؤ ؾطِووداويَهٌ و بىوئ خىزازاز ًَىاٌْ ًْىَضِؤ ْاخنىاضزٌْ بؤ  ُي

نُضَ بىو، َُؾهُ شَْسٌْ خُضيهٌ. خىاضزَإ نُثطَزا ، 17 نًًؤٍ ضِؤُْ  َاْطاٍ ضِؤٌْ متُُْ
ناٌْ و تُثاَيُ يُنًإ بىو، نُثط زوو خاوٌَْ خىزازاز. زَؾطؤؾت ضاُْ  بىو،تٌَ نطز ُب

ؿٌ زَوضٍ. بىو خؤٍ َاَيٌ ئُويهُؾًإ  نُثطاُْ ئُّ. نطزبىو سُغاض قاًَـ ُب نُثطَناًْ
ََئًَ ثًٌَ خؤيإ ونٌَ$ ز ؾٌ ُي. ئُواُْ ظغتاٌْ و ٖاوئ شيٓطٍُ ،#ُي  قاًَـ باَسيطٍُ ُب
ًُ ـ ًْ ؿتني ًَْىَضِؤ ْاٌْ زواٍ َاوَيُى. ْانُٕ غاظ نُثط ئُواًْ ضخىئَ باغٌ و زاًْ  و ُب

 ٌب ٌب ًَىاٌْ بُ بىوئ ؾُوٍَ. ضازضَنإ بؤ الٍ ضىوئ زواتط نطز و، غتُإخىيَٓبُ
نٍُ ؾُونُت، ، زيهٍُ خًَعاُْ َ نطزئ ًَىاْساضٍ خؤٍ ضَِمشاَيٌ ُي دُعؿُضقىوٌي  ُٖضوَى. ٌي
ُٓوٍَ و نُضنًت ئَُػاٍَ بىو، ضٓني و ضِغنت غُضقاَيٌ ًَُٖؿُ طٍَُ طىضيػٗؤًْ  غاَيٌ ُي
 بًَت، خؤؾسَغت ئاوا ضَِْطُ بىو، زَغهُنُوَ بُ قٓضهُيُنٌ. ُٖبىو دًاواظٍ ضِابطزوو

خؿًين طىضيػًَهٌ  ُب. زازَْا تًَسا غىوضٌ غٌَ طىَيٌ. بىو ضَِف تُختُنٍُ زَٖؤًًُْوَ، ُْ
 دُعؿُضقىويًِ بُ بىو، زَيطري و خؤف ظؤض و ضَِمشاَيُنُيُ ؾىييَن #وَضطاوَ. $ؾُدمُضيف ضَِْطٌ
ضِاغيت طىت،  ئُّ ُٖضوايُ،: $طىتٌ. َُٖيبصاضزووَ با غُؾات دًًَُنٌ و دىإ ضَِمشاَيًَهٌ ُب

: $ طىمت و ثًَهًُِْ.# بىو ئًَُُ ُٖواضطٍُ ئًَطَ تُواو غاٍَ غٌ و بىوَ خؤَإ ٌٖ ُٖواضطُيُ،
ُب  ًَُٖؿُ نؤُُْٖواض خؤيُتٌ، ُٖواضٍ ئًَطَ! ْا: $طىتٌ #نطزووَ؟ قُضَباَيػٌ بٌ ٌب ئًَػتُ

 ظضيإ نعٍَ.# بهات زضوغت بؤ خؤٍ زيهُ ُٖواضطٍُ زَبٌَ شٕ زووَّ. زَبطِزضيَت يُنُّ شٌْ
 .بؿهًَٓني خُويَو غُض َاؾًَُٓنُوَ خعاْسَ خؤَإ و زاطُضِيإ ضازضَنُ بؤ الٍ زَزائ، ئاظاضٍ



 244 

      
 0241 خةزةَلوةري ي06

َ و غاضز ؾُويَهٌ ضٍَِ خُوَإ ٌب ياٌْ. نطز ُب بؤ  ضىوئ و خىاضز ْامنإ ُٖغتائ، ظوو ُب
َىضِيَسا ُي. الٌي  ُي ًٌَ ْا بىو، تىوضَِ يًًَإ خػتبىو، باضيإ زيت نُغًَهٌ ضُْس دُعؿُضقىوٌي ًْ

وَ زياض بىو. ُٖضا طىضَِ و ًُ ئُوإ دًٌَ ُئ ُت و ًْ وَضِطٍُ ٖاتىوُْ و. دُعؿُضقىويًًُوَ ُي  غاٍَ ُئ
وَضِ ًٖض بىو، خؤف ُي َىضِيَسا ُي ُْ  ُضقىوٌيدُعؿ. نطز غىاضَإ و ٖاتني ثريًَََطزيَو تىوؾٌ ًْ

ٌَُْ طىتٌ، ف. ظياتطَ غاٍَ غُز ُت َى َاؾًَُٓنُزا. تىْسوتؤَيُ و غار ُي ًْ  يىوضٍِ طؤضاٌْ ضُْس ُي
َطإ ٌب ٌب. الٌي طُيؿتًُٓ. طىتني بؤ بىو، ُي َاٍَ ًئ خؤف نضؤَيُنٍُ ُْ  بؤ بطزبىويإ. بىو ُْ

ُْبٍُ ُي نُوتني، وَضٍَِ غًًَُإ، َُغذس بضًُٓ طىتٌ، دُعؿُضقىوٌي. غًًَُإ َُغذس  ْاٌْ ع
ىَضِؤَإ وَ،. خىاضز ًْ ناُْ نٔ عاضَُب َُضِ طاًََـ و، و نٍَُ ُي َ ؾًُباضَوَ ُي ضِاُْ  بؤ زَطُضِاُْ

ُيؿتًُٓ. الٌي  ظؤض ُٖوا نؤتهطِئ، و طُضَاو و ًَىاخناُْ طُياْسَ خؤَإ و غًًَُإ َُغذس ط
ػت، ُي  نُغًَهِ ُي ئُوضِؤ. ياززاؾتُنإ ْىوغًُٓوٍَ ُب نطز زَغتُإ و نطز ؾًَىَإ. غاضزَ ًب

و َئًَ، ثٌَ زَ ٍ #َاؾًُطُ$ َاؾًًُ، دٌَ ظؤض َُيهُ ُئ و و خ ٍ ُئ َ، ُي ضَِمشاآلُْ  ٌب ُي نىيَػتاٌْ
َهُؽ ضضاو نَُرت يًَطَ زيتبىوَإ، دُعؿُضقىوٌي َاَيٌ ُي و ًب  دُعؿُضقىوٌي. زَنُوٍَ وَ ُب
وَضِ ضىْهُ ظؤظٕا ُي: طىتٌ واوٍ  ظؤضَ، ُي نسٍ زَوضٍ ُي ُت ُٓوَنؤ  ُي ًَب  ٖؤٍ ُب طُضًََٔ ُي و ز
وَضِ ئُوٍَ ُيططاؾُإ ثٌَ زائ، ُٖواَيًإ. َُٖىو ثطشوبآلوٕ نَُرتَ، ُي وَ ُي ت . ٖاتىوَ بؤ تاضاُْ

ىَضِؤ َاْتىاٌْ بىو، زاخطا ؾُضَاْساضٍ زواًْ ُيططاف ُْ  .وَضبططئ ت
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 غُضَخؤؾٌ و ثطغُ باغٌ بُختًاضيًُى يُطٍَُ ْني، غًًَُإ َُغذس يُ ُٖض داضٍَ
 َاؾًًُ زيهُف خَُيهٌ زوضنًًُنإ يُ دطُ زَيطىت،. زَنُئ دىاَُُْضطُ نىضَِ ئُو

 يُ( غجًسا نًَىَ و نًَىَظَضز ًَْىإ يُ. )باوَ يًَُْى ضًاْؿًٓسا ظياتط تُيُغِ،. زازًََْٔ
 نا ىوشٕ،به نًَىٍ طًاْساضيَهٌ ضُْس ُٖوٍَ زَزَٕ زازًََْٔ، َاؾًًُ وَخيتَ يُيُض ْاوضٍُ

 زيَت يُنًَو وَختًَو ضِاياْسَططٕ، بُغُض ثًَىَ َاؾًًُ زَوضٍ يُ زَئاخٓٔ، زَ ثًَػتًإ
 بعُْ ضِيَىٍ، ثًَٓط، نًَىٍ، طًاْساضٍ يُ ثطَِ زَبًينَ، َاؾًًُ زَوضاْسَوضٍ غُضَخؤؾٌ بؤ

 .طُيؿتني ؾُو و اليٌ بؤ زَضنُوتني غًًَُإ َُغذس يُ. طىضط نًَىٍ و
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 بُضِيَع بعأْ بىوٕ، ضاوَضٍَِ سادًىَض نُغىناضٍ زَٖات، مجٍُ اليٌ يُ َاَيُنُ ئَُطِؤ
 نؤ ببىوُْوَ، نُؽ 24 ًَْعيهٍُ. ضٌ نطزووَ َرينائسَنإ يُطٍَُ ثُضويعٍ حمَُُز

. ُْبىو ثُضويعٍ حمَُُز يُ ُٖواَيًَو بُآلّ نطا، قػُ ظؤض. ٖاتبىو دُٖاْطريٍ َىوغاٍ
 تاآلٕ. ثُضيَؿأْ سادًىَضَنإ. ْاضزبىو ؾىيَٓسا بُ نُغًَهًإ ضُْس وبى اليٌ باظاضٍِ يُ

 غاَاٌْ و غاَإ خؤيإ نُيؿٌ بُ َرينائسَنإ. ظيازبىوُْ ضِووٍ يُ يًَُْى ئًًَسا و زظٍ
وا . زانىشيَٓٔ خىيَُٓ ئُو ُْبىوَ تا زضَْط ْاضاضٕ سادًىَض زَضِؾًَٓٔ، سادًىَض بُضٍَ
 َرينائسَنإ غُض بططيَت، ئاؾتُوايٌ ئُطُض ظؤضَ، سَئُوَْ بطزووياُْ ئُوٍَ زياضَ

 يُوٍَ دطُ ْاوبصيىاْإ بُ بسَٕ ثىوَيًَهًـ ئاَازَٕ سادًىَض زَغتٍُ. زَبٔ قُضظزاض
 غاَاُْ زاواٍ بهُُْوَ ئاطُزاض سادًىَضٍ نُخيىزانإ، وَضبططٕ، خىيَٓبُغتُٓنُ ثاضٍَ

بٌَ  نىشضاوَنُ وايُ باوَضِيإ وٕبى ؾُضَِنُ ئاطُزاضٍ ئُوَْسٍَ. ُْنُُْوَ زظضاوَنُيإ
 زَنُوٍَ، وَضٍَِ ًََطٍُ: $بىوَوَ ضِووٕ َُٖىو ؾت و ٖات ثُضويعٍ حمَُُز. بىوَ تاوإ
 خؤٍ يُغُض ضِيٌَ ضِإ َُٖيسَبُغنت، ًَٖػرت يُ ئُغتىوْسَنإ و نؤَيُنُ ضَِمشاٍَ و ضازض

يٌَ  ضِيٌَ ًًُْ بؤٍ نُؽ و بضًَت ضِيًَُوَ يُّ خؤيُتٌ ُٖقٌ ضِيَبىاض نُوابٌَ زَدىوَيٌَ،
 ضِؤشٍَ ضُْس ئُو خؤَيًََُؿٌ يُويًَُ قىَيهُيُى: $ زََئًَ سادًىَضَنإ. #بططيَت
 الٍ زاوَتُ ضِاُْوَ بُ ؾىاُْ ئُوٍَ بُ ٖؤٍ و زياضَ يُوٍَ ضَِمشاٍَ ثًَٓر ؾىيَين تًَسايُ،

. ضاُْوَسادًىَ يُوَضِطٍُ نطزووَتُ ًََطُيُنُؾٌ و خػتىوَ باضٍ و سادًىَضَنإ ظَوٍ
 ٖاتىوَتُ ناضَغاتُ ئُّ و زاوَ يًًَإ ضىوٕ بهُٕ، زَضٍ ئُوٍَ بؤ سادًىَض ؾىاُْناٌْ

 زََطِاغيت ثُضويعٍ حمَُُز. زازطُيُ َتُاٍُْ دًٌَ طُواًٖسَضَناًْـ قػٍُ. #ثًَؿٌَ
 نُؽ الططٍ دُعؿُضقىويٌ. سادًىَضاُْ زََطِاغيت دُٖاْطريٍ َىوغا و َرينائساُْ

 زَبًَتُوَ، طُوضَ نًَؿُنُ زاُْنىشيَت، خىيَُٓنُ ئُطُض$ زََيٌَ، ٍثُضويع حمَُُز. ًًُْ
 و نىؾتاض زَطاتُ ناضَنُ. تًَىَ زَطًًَٔ خًُٓضىوَناًْـ و تايُؾُ و تريَ و َٓساٍَ ئُوغا
 و ثُضويعٍ حمَُُز. زَنُٕ خؤؾرت ئاططَنُ ئُواُْ. #زَؾًَىٍَ ٖؤظَنُف بطِؤ، و تاآلٕ

 خىيَُٓ ئُو و غُٕ اليُنسا بُ نًَؿُيُ ئُو ٕئُوَزا ُٖوَيٌ يُ دُٖاْطريٍ َىوغا
 .زَنُٕ غبٍُ و ئَُطِؤ ُٖض خؤيإ قاظادمٌ بُ وازياضَ، بُآلّ زانىوشيَٓٔ
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 نطز و َاَيئاوايًإ بيبَ، دًَبُدٌَ ناضيإ ئُوٍَ بُ بٌَ سادًىَض نُغىناضٍ ئاخطٍ
 َٔ يطىت،زَ سادًىَضَنإ تطغاْسٌْ بؤ ثُضويعٍ حمَُُز بىو، باف ظؤض ئُوَ. ضِؤيؿنت
 ئُو قػُيُ. #ؾطؤؾتىوَ َُضِيإ يؤضيًُى ُٖض يُنُ و َرينائسَنإ يُ نُؽ زوو زَظامن

 بؤ َُٖىوٍ. يًَُْى عُؾريَتُنُزا طُوضَيُ ؾتًَهٌ ثُضويعيًُوَ حمَُُز ظَإ يُ
 سادًىَضيإ َرينائسَنإ بسَٕ ؾاًٖسٍ بىوٕ، زَياْتىاٌْ َُتطغٌ دًٌَ َرينائسَنإ

 بُ ئُطُض سادًىَضَنإ، بؤ غُض بىو، تطغًَو زيهُؾُوَ ُنٌالي يُ. نطزووَ تاآلٕ
. َاؾًَٔ ضُْس زَبًَتُ زوو َاؾًَٔ و زَبٔ ظَضَضَُْس ظؤضتط زاُْنىشيَت خىيَُٓنُ خًَطايٌ
 .زَنُٕ دًَبُدٌَ ناضَنُ باؾرت ْاوبصيىاْإ برتغٔ، ظؤضتط اليُُْنُ زوو ُٖض و بًَت ئُطُض

 بسات ثؿىويُى بىو ئُوٍَ ُٖوَيٌ ثُضويعٍ ُزحمَُ زَبىو، ضؤٍَ زَوضوبُض بىو خُضيو
 بىو، ططيٓط بؤ ظؤضّ بًػت، وؾُيُنِ ضُْس ئَُطِؤ. بؿهًَٓني غُضخُويَو ئًَُُف و

 و تىضنًًُ وؾُيُنٌ #زووام$ زََئًَ، ثًٌَ بىو، بىوى غُضٍ تاضاٍ وؾٍُ يُنًإ
 وؾٍُ زوو. تاضا ضِؾاْسٕ زَبًَتُ نُ #زووقاثجا$ ْاوٍ بُ ُٖيُ ُْضيتًَهًإ تىضناًْـ

 بُ غُضيُنُوَ ئُوإ ظاوايُ. #زووا$ بىونُ، #يًو بٌَ$ ظاوا و بىوى بؤ ُٖبىوٕ زيهُ
 َٓساَيٌ بُ نُغًَو. #زوضطىٕ$ زََئًَ ظاوا و بىوى شووضٍ بُ. #يًو بٌَ زووا$ زََئًَ
 .#ُْنطوضٍ$ زََئًَ ثًٌَ بهُٕ، قبىوٍَ
 

 0241 خةزةَلوةري ي11
َْسَ ُي وايُ قُوٍ ئَُطِؤ َٓٔ، بؤ ًَٖػرتَإ وَغًهى نَُإ ًب ُُي ُيىث ُئ باض ن  بؤ بضني و به

زواوَ ئًَُُف. ُٖواض وَُب ُئ طىظَضإ نُثطاْسا شيَط و ضَِمشاٍَ شووض ُي باتٌ ُي ُي . غًهىَْس ُي زَن
مشإ ئُّ خىاضزٌْ ياُْ َ الٌي زوييَنَ. طاًََـ ضِؤٌْ ُب بىو نُؾهُى ُب  واُي قُضاض ئاو بىو، ٌب
َ ئَُطِؤ َُْ ئاو ٌب طُض. ٌب َت ُئ اٍ و ًب وت نؤَجاًْ َ بربٍَِ الٌي ئاوٍ ُْ َُيهُ، ئُّ زٌَب  ضؤٍَ ئًَطَ خ
ًُوَ ُي. ْابات ؾو ئاو ضؤضِيَو الٌي ْاوضٍُ ضىْهُ. بهُٕ ياًْ ّ ُٖغتاوئ خُو ُي نُ ُب  ُئ

َُيهُ ّ ضاويإ خ َ ٖىوف و ٖاف. بطِيىَ ئاواُْ ؾًَطَ ُي ٌب ّ ًٖض ُْ ًُ، ُي زا يىوُي ًْ . ئاواُْ
نىضتٌ ظّ بىو نطز، ؾًؿكٍُ ئاو و تٌَ ٖات تُضِايٌ يىوُي 7ٍ/ 30 زََصًََط ُب . و خؤؾٌ ُب ُب
َُيهُنُ ثطِوظٍَ خ ُُي وٍَ. ُي ئاو نطزٕ ثطِيإ ُٖبىو، طؤظَيإ زَؾط و ُٖضضٌ ُب ث ضُئ ُب ياٌْ ُي  ُب

ىَضِؤ و زََصًََط زوو ظَُ ئُّ. ُٖيُ ئاو زََصًََط زوو زواٍ ًْ  ئًٍَُُ ناتٌ زَ زََصًََط تا ُب
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ًَٖٓاوَ ًَٖػرتٍ نُغًـ و تطط . خؤيسايُ ناضٍ باضضِاغتًٌ خٌَُ ُي زَيبًين ئُوٍَ. ُْ
َهٌ َُيدػت طىيَُإ و طًَطِا ضاوَإ و نطز اليًُإ باظاضٍِ غُضزاًْ َ الٌي ناض ُب ظؤضَإ. ٖ ٌَب  ز

ّ داضٍَ. خؤٍ بؤ وَخيت با مبًيَنَ َُيهُزا ُب  ُغُض ب زَغتًًَُٓٓوَ، غآلويإ وَآلٌَ زَضِواْني، خ
ناْسا ُئ زووناُْ نٔ زَخؤيُٓوَ ضايًإ و زَن إ و ُي َىاًْ طٍَُ ًْ ُئ خؤف ُي َسٕا ُٖواَيُإ. زَن  ًث

ىَضِؤ ْاٌْ َهٌ زَخؤئ، باظاضِ ُي ًْ و زايُ غُضدمُإ ظؤضيـ و خىاضز بامشإ نُباًب َُيهُ ُئ . خ
و طُتىَْسئ، و ؾىوؾتُضٍ ظؤضتط ئًَطَ زووناْساضَناٌْ ضٍَِ ياسُتغُ و غُيط ُب ضِؤشََإ ُئ  ُب

بطز خاَُ بؤ زغتُإ. نطز َٓىوغإ  تىيًٌََ ُي خاَيُإ و ُْ نىتا ًت  َاَيٌ ُي ظَضزَثُضِ زََُو. ُْ
ٌُي. نُوت دُعؿُضقىوٌي ُب ضاوَإ خؤٍ ُيىث ضظَيُى ُي بؤ ن ُإ باضنطزبىوئ، وآلخُُب  خؤيؿ

ضَو تطؤَبًٌَ غىاضٍ ُب َْس ُب بىو، َاؾًيَن ضِيَطٍُ. نُوتني وَضٍَِ غًهى  ُب ببىو دُعؿُضقىوٌي ُْ
َُُف ضاوغامخإ، وزا ؾىئَ ُب ًئ َو ُئ غُض بىو ُٖضضؤًْ ضظ ُب وياْسا و ُب  طُياْسَ خؤَإ ُْ
ًُى ُي و ضَِمشاَيُنإ  ثاٍَ ًٖالى َاْسوو و و ضازضيَهسا ُب نطز خؤَإ. ضِاططت َاؾًَُٓإ تُختاًْ

ظٌَ نطزَاُْ. نُوتني وٕا. بىاضز ضِاَإ دُؾُْط و طاَيتُ ُب بىو ئاَازَ ؾًَى ُٖتا و خؤَإ ُب  ُئ
نُزا ُي ئًَُُف و خُوتٔ خًَىَتسا ُي ْسَضويَط، طىمتإ. تطؤَبًًَُ ضظَ ؾاغٌ ُي  ئُو ثاؾهؤٍ و ُب

َت نُغٌ زوو دًَدُوٍ ََئًَ وَى. زًَب  ظؤض نُ ئًَُُف زووثؿو، و َاض ُي ثطَِ ْاوضُيُ ئُّ ز
 ئًٍَُُ نًَىئ، و ؾار ُي ضِؤش و ؾُو سَُٖضضُْ. غُوئ َاؾًَُٓنُزا ُي ظاٌْ بامشإ ُب تطغُْؤنني

َُيٌَ ،...ضىوظامن ثدًَو ُب ْني؟ ؾاض َٓساَيٌ ضُا ْاظثُضوَضزَ ُب  نًَىٕ، و ؾار نىضٍِ ئُوٕا ب
وإ الغايٌ ئًَُُف  .زَنُيُٓوَ ُئ
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 خُّ و تطؽ بُ بٌَ زَضٍَ، ٖاتًُٓ نًػُخُو يُ و ُٖغتائ خُو يُ وَخيتَ بُياٌْ

 خؤٍ طىضدًَو طُاليٌ بهَُُ ثًَِ، نآلؾُنُّ خىاضٍَ، بطزَ القِ ض َاؾًَُٓنُوَيُغُ
 ُْنا ئٍُ تُناْسٕ، زيطاضٍ ثؤغتاَيُناٌْ و َٔ ثًَآلوَناٌْ و بُضزَممإ طُياْسَ

 غُُْ نآلؾُناْتإ ْىغنت تطؤَبًًَسا يُ وَخيتَ ُٖض طىتٌ! تًَسابٌَ زََاضَنؤَيٌ
. تٌَ زَخعيَٓٔ خؤٍ ؾُوٍَ زََاضَنؤآلُْ و ؿوزووث ئُّ عُضزٍ يُغُض َاؾًَُٓنُوَ،

 زَياْتُناْس، غُضَتا ثًًَإ بهُُْ ثًَآلو ئُوٍَ ثًَـ زََسيت طُضًََٔ يُ ًَُٖؿُ
 ناضٍ بؤضٌ زَظاّ ئًَػتُ ئاوا زَنُٕ؟ بؤ ئَُُ َُْسَظاٌْ. زَنطز زَ ثًًَإ ئُوداض
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 ثاٍَ وَخيتَ ًٖض ًَٔطُضَ يُ بُختًاضيًُنإ ضًًُ ٖؤٍ بىو، زياض بؤَإ. زَنطز ئاوايإ
 خؤيإ بُضزٌََ بُضيإ ضؤخُنٍُ بُ زاًْؿٔ ئُوٍَ ثًَـ. طًَُوَ و بُض زيىاضٍ بُ ْازَٕ

 بؤيُ ُٖض. بًبًين ْاتىاٌْ خًَطا و ظؤضَ ظَضزٍ و وضز زووثؿهٌ ْاوضُيُ ئُّ. زََاَئ
. ًَساي غىوضِيَهُإ بًَُْى ُٖواضَنُزا و خىاضز بُياًُْإ ْاٌْ زَبُٓوَ، وضز ظؤض ئُوإ

 بُ غُباضَت بىو، بًَهاض دُعؿُضقىويٌ. طىٍَ زَٖاتُ غًهىَْسَوَ يُ ئاوض ئاؾٌ زَْطٌ
. زاوَ متٌُْ ُٖظاض بًػت َُنًُٓيُ بؤ ئُو. يٌَ زَنطز ثطغًاضَإ ئاوضَ ئاؾٌ ئُّ

 ئاوضَ ئاؾٌ ئُو 1346 يُ غاَيٌ. وَضططتىوَ زابُغتُٓنٍُ بؤ متٌُْ ُٖظاض ًَهاًْو
 اليًًُوَ يُ بُ ؾإ و َُٖيبػتىَ يُغُض زاض َُنًُٓيإ ئُّ نُؽ زوو غُز. زابُغطاوَ

 ئُّ. ثٌَ زضاوَ خىاضزًْإ تًُْا وَضُْططتىوَ، نطيًَإ ثًاواُْ ئُو. غًهىَْس ًَٖٓاوياُْتُ
 ئاطاٍ وَضزَططيَت متُٕ ُٖظاض ًَهاًْو: ُٖيُ خُضدًًاٍُْ ئُّ يُ َاْطسا ئاوضَ ئاؾٌ

 طاظؤَيُنُ ُٖيُ، طاظؤَيٌ خُضدٌ متُٕ ُٖظاض طساَاْ يُ تٌَ بهات، طاظؤَيٌ و يًٌَ بًَت
 نُؽ غٌَ قطإ، 5 يًرتٍ. زَنُويَت ططإ ظؤض غًهىَْس زًََُٖٓٓ اليًًُوَ يُ ًَٖػرت بُ
 يُنًَو ئُغتؤيُ، يُ طاظؤٍَ تًَهطزٌْ ناضوباضٍ يُنًَو ناض زَنُٕ، ئاؾُنُزا يُ

 بؤ. ُٖيُ ناضٍ ْطَا 6 تا 5 غاَيسا يُ ئاؾُ ئُو. ئاؾًَطَِ نُغًَهًـ ًَهاًْهُ،
 7000 َاْطسا يُ ئاؾُ ئُّ زَيطىت،. وَضزَططٕ َعَ قطِإ 2 طُمن، نًًؤيٌ 7 ًََُْهٌ

 خاوٌَْ بُ متُٕ 4000 و زَيبا نطيَهاض و وَغتا متُٕ 3000. ُٖيُ زاٖاتٌ متُٕ
 و ٖات خىاضزٕ ناتٌ. ْؤشْهطزُْوَيُتٌ خُضدٌ متُٕ 2000 غاَيسا يُ َُٖيبُت. زَطات

. خىاضز بُختًاضميإ دىودُنُبابٌ ْآًَٖٔ؟ ًْىَضِؤ بؤ ْاٌْ ضِاْسٍ،طى دُعؿُضقىويٌ
 . ئاوضَنُ ئاؾٌ باغٌ غُض ضىويُٓوَ و ؾهاْس غُضخُويَهُإ
ضَإ ا ُي غاَيسا ؾاًْاوا ئاؾُنٍُ طىتٌ،. ؾاًْاوايُ ُي َُنًُٓيُى ُٖبىو خُُب  ضِؤش ضٌ تًُْ

َُيططتٔ و زضويَُٓ َاوٍَ. ناض زَنات  غاَيٌ ئاوضَ ئاؾٌ ئُّ. ًًُْ ظؤض َُوزاٍ خُضَاْٗ
وَ طُمن ٖاوئ ثًَٓذٌ و ضٌ. زاَُظضاوَ 1346 . زَنُٕ باض ضَِوَْسإ ثايعٍَ ئُوََيٌ و زَزضووُْ

 زاٖاتٌ ُٖظاض 3 ظؤض نُّ و ُي غاَيسا زَيطىت،. ناض ْانات َُنًُٓنُ ظياتط ضِؤش 35 واتُ
غُض ناغُظ ئُوامن ويٍَُٓ زيتبىو، ئاوّ ئاؾٌ زوو يُى. ُٖيُ عَُنُيِ و ًَؿايُوَن ُي  َهاًْ

طٍَُ ئاؾُ بُّ غُباضَت. يازاؾت نطز نٍُ طىتٌ،. نطز قػُّ دُعؿُضقىوٌي ُي  غاظنطزُْ
َعيهٍُ ضزَ زوو و تُْسووض ثُضَِ، شووضيَو،. بطزووَ ثاضٍَ متُٕ ُٖظاض 6 ًْ  ئاؾٌ َعٍَ. ئاف ُب
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 و باؽ ّئُ  ْىوغًين ُب. زَنُويَت ئاؾُوإ وَبُض ًََُْو َُٕ 16 يُ و نَُرتَ ئاوٍ
 غُض ُٖغتاَُ َٔ. نطزئ َاْسووٍ تُواو تايبُتسا زَؾتُضؤنٌ ُي ياززاؾتهطزٕ و خىاغاُْ

و و زاَاَيٌ ئُشْؤنامن نَُُنًَو ثٌَ، طٍَُ. ؾاضزَوَ خؤٍ دُعؿُضقىوٌي زَضؾُتُزا ُي  زيطاض، ُي
ُيًـ ثُضِيبىو، خؤض. بهُئ ثًاغُ تانى نُوتني وَزَض ئًَُُف  َطِؤئُ. ُْزَوَضِئ ثًَُإ غُط

ؿتني ظؤض غىوضِايُٓوَ، ظؤض  ُي واظ ئُْكُغت ُب. َُٖيططت ويَُٓمشإ ْىوغٌ، ظؤضيؿُإ و زاًْ
وٍَ زًََٖٓني، ناضنطزٕ َ بهُيُٓوَ، بري ظؤضٍ ْاَاُْ . ثطِنطزووَتُوَ ؾانتُضَإ و ؾًـ ضُْس ٌي
 خىاضزٕؾًَى زواٍ و زَطُضِيًَُٓوَ. خؤَاْسائ يُ خُياَيٌ نُغُ و ُٖض و ثًاغُنطزْني خُضيهٌ

نامنإ وضيايٌ بُ ؾُو ئُّ. تطؤَبًًَُنُ ًَْى زَضًُٓوَ ْىغنت بؤ ُُي  بطزَآُْ ثؿهين نُيىث
 .        َاؾًَُٓنُوَ
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 بؤ نطزووَ ئاَازَ ًَٖػرتيإ و ئاَىوض و ْري بُختًاضيطٍُ ئَُطِؤوَ يُ ُٖض وا زياضَ
 غؤًََطَناُْوَ يُ و ُٖيُ ْاضاوَنُو يُ طُضًََين، قؤَيٌ زوو ئاَىوضٍ. دىوتهطزٕ
 بىو ئاَىوضَ ئُو ُٖض. ُْٖاتىوَ بُ غُضزا طؤضِاْهاضيًُنٌ ًٖض ئًَػتُف تا و َاوَتُوَ

 يُ خؤَإ با. بهًَؿٔ ناض بُغتُظَاُْ يُو تىاًًْإ و خػت طايإ وَزووٍ داض بؤ يُى
 زَغت َاوَ ضِؤشيإ ضٌ َاْطًَو ئَُطِؤنُوَ يُ ُٖض بُختًاضيًُنإ و ُْزَئ ؾُيػُؾُ

 تُواو ئُوإ زايطِيَصيَت، باضإ ئُطُض ُْباضيَت، باضإ َُضدٍُ بُو دىوتهطزٕ، بُ بهُٕ
بُ  زَبٔ نًًََطُنإ بباضيَت غىضِضَِّ بُ باضإ ئُطُض طُضَُغًَطَزا يُّ. زَبٔ ظَضزَُْس

 ويُوَضِيَ و زَيبات و زَيؿؤضٍَ باضإ عُضظيسايُ يُ ثاضٍَ و ثىوف ئُو يُوالؾُوَ قىضِ،
 يُ خًَآلتٌ بؤ ئُوٍَ بُضَنُتُ، و خًَط باضإ ُْضَُ َُٖيبُت. ْاًََينَ بؤ ئاشََيُنُ

 باضاٌْ زووغٌَ ثايعزا غُضَتاٍ يُ و َاآلتٌ، َُضِ بؤ نُوٍَ زَغت يُوَضٍِ ظغتاْسا
 ظَوٍ و خانُوَ شيَط زَنُويَتُ ثاض ثىوف و ٖات، نؤتايٌ دىوتهطزٕ وَختًَو. ثًَىيػتُ
 نُوت ضاوّ ًَْعيهُوَ ئَُطِؤ يُ ئُوا. تاظَ غُوظَطًاٍ َُٖيساُْوٍَ ضغُ بؤ زَبٌَ ئاَازَ

 نىضِوناٍَ ظؤضتط ثًاوٕ خاوَٕ َاآلٍُْ ئُو. طُضَُغًَطَنُزا يُ ئًاَلتٌ دىوتهطزٌْ بُ
. زَياْسويَٓني ئًَُُف. يٌَ زَزَُْوَ ثاَيٌ بُغاآلضىوإ و ثري و زَبٔ دىوتهطزٕ خُضيهٌ
 ئُوإ زََئًَ. زَثطغني ضايؿتُضٍ و غىَآلخمىاغيت و ضِيع ٌْئاشََيساضا ضِيَطٍُ بُ غُباضَت
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 زَؾيت زَطُُْ ْاَيُؾهًَُٓ، و سُيسَض باوَ زَضُٓ زواتط ؾاضيهىضز، زيَُٓ ضِيعَوَ يُ
 عُيًدإ، ؾًَذ زَضُٓ ثُيًَهًإ. زَبٔ زابُف يُويَسا و نىٖطَِْط زَضُٓ زواتط ظَضٍِ،

ال  خىضوَ يُ يكًَهًـ و طعٍ طُيٌ يُ بُؾًَهًـ َاضَُيُنٌ، زَطُُْ زَغتُيُنًـ
 و ُٖيُ وؾرتيإ. وَضططتىوَ يُوَضِطُيإ ضِيَطُثًَساٌْ ْاوضاُْف ئُّ بؤ تُواوٍ. زَزَٕ

 يُ تًُْا. ؾرياظ زَضىوُْ طُمناُْوَ ضِيَطٍُ يُ ظووتط. َائ و ًَٖػرت يُ بٌَ بُؾٔ
 و ؾًُباض و باظؾت يُ بىو يُوَضِ بٌَ ؾرياظ زَظُضٍ نُ زا1349 و 1350 غاَيُناٌْ
 ناتؤض و وؾو وآلت ئُو غاآلُْ بىو، ئَُُف و بُختًاضٍ طُضًََين ضىوُْ َىْاضَوَ،

 تًُْؿت يُ يطنٌ ظَاٌْ تىضى ئًًٌَ. نطز قطِاًْإ قُؾكايٌ َُضٍِ نُضتُ ضُْس. بىوٕ
 .زَٖاتٔ طُمنإ ُٖتا قُؾكايًُوَ

 و ضريِؤى ضتطظؤ و بهُٕ َُٖىو اليُى باغٌ بُضزَواّ سُظ زَنُٕ ثريًَََطزاُْ ئُو
 بطُضٍَ ظَاًْإ تانى و باؾني طىيَططٍ ئًَُُف. بطًَطُِْوَ عُؾريَت و ئًٌَ ًََصووٍ

 و ُٖيُ بًٓايإ ضاوٍ و بًػنت طىيٌَ نؤََُيٓاغإ زََئًَ. زَشُْوئ ؾُضَايؿتًإ
 يُباضٍ و ضِيَو و زَيٓىوغني ببًػتني ُٖضضٌ. ئًَُُئ ئُوَ نُوابىو. ْاخُوٕ ًٖضًـ
بُ  عُؾريَتُنُ ياغاٍ و قاْىوٕ غُضيُبُض. ثُضِاو و ثُضِتىوى هُيُٓزَي و زَنُئ
 و نؤََُيطُيُ تانٌ ْاخٌ ثؿهًٓين زَضووْٓاغٌ،: $زََيٌَ نؤََُيٓاغًَو. طؿيت

 و طىيَططتٔ بُ َُطُض ُْطىدماوَ ئَُُف #نؤََُيُ تُواوٍ زَضووْٓاغٌ نؤََُيٓاؽ،
 ضىاض وَخيتَ زَياْطىت، ضَنإئًدتًا. نؤََُيطُ ضِاويَصَناٌْ و َُٖىو وتُ بًػتين

 غٌَ ٖىوُْ يإ يإ$ غىٖىٌْ تايُؾٍُ زَضٍَ، ضىوُْ يُْطإ سُوت َىَيهٌ يُ يُْطُنإ
 و نانًَـ يُغُضَ، بىيَطٍ ثري بابطغاز: يُ بىوٕ بطيَيت َاَيُف غٌَ ئُّ َاٍَ، غٌَ

 ناضَف ئُّ ٖؤٍ. َاُْوَ يُْطإ سُوت َىَيهٌ يُغُض و ُْنطز دىوَيُيإ #سَُؤيُ
. زَنطز خاْإ َاُْوٍَ بُ سُظيإ غىٖؤًْـ و بىوٕ زوضنٌ يُ خاُْنإ ئُوَ بىو
 يُغُض تايُؾٍُ ئًػرتنٌ و يىضٍ ضىاض ُٖض وَى. زوضنًإ نؤنبىوٌْ ٖؤٍ بىوَ ئَُُف
 باثريَ زََئًَ، يُوٍَ دطُ عُؾريَت تىومشاَيُناٌْ تُواوٍ ئُشَاض، ٖاتُٓ زوضنٌ

 باَسٍ يإ ئُمحُزٍ باوَ تايُؾٍُ بُ خؤيإ و ئُمحُز بىوَ باوَ ظوضِْاضٌ طُوضَيإ
 واتُ. بابازئ يُ تايُؾٍُ تُختهُؾإ تُواوٍ. سَُؤيُٕ تايُؾٍُ نؤٍ يُ بُآلّ زَظأْ،
 بُ. زََئًَ َريؾهاَيًؿًإ ثٌَ تىومشاَيُنإ،. ثطشوبآلوٕ، بُآلّ بابازٍ تايُؾٍُ غُضنؤٍ
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 طىتىوَ ضِيؿضُضَطًإ و زانُخيى بُ ثًَؿرت. ؾهاٍَ َري زََئًَ، باؾًـ تؿُْطضٌ
 بُ يًَُْى عُؾريَتسا ئَُطِؤنُف. تىومشاٍَ زََئًَ، ثًًَإ ضًانإ يُ ئًَػتُف. تىومشاٍَ

 .ًَٖٓا ناضنطزٕ يُ واظَإ ئًَُُف زَبىو بطغًُإ بىو خُضيو. تىومشاٍَ زََئًَ ؾايُضَنإ
ىَضِؤَإ ْاٌْ  ضِاغتُ و ُي ْا ًَُإ ُىَاوَي زوٍا. زايُوَ ثاَيُإ ئاغىوزَيٌ ُب و خىاضز ًْ

ػهُؾؤض نطز، و باضاؾٌ َُٖىوَاٌْ ضِؤشَ، غٌَ ئُّ ْىوغطاوٍَ يازاؾت و ثاغتُنطزٌْ بؤ  ًْ
بني ططؾت تىوؾٌ نؤتايًسا ْىوغًُٓوٍَ ناتٌ ُي ئُوٍَ ىَضِؤ. ُْ  ؾىييَن بؤ نُوتني وَضٍَِ زواٍ ًْ

غت ازيسَنإ و ثريًَََطز طُياْسَ خؤَإ نطز، ئاَازَ تُنٓؤيؤشيا ُي ؾتًَهُإ ضُْس. َُُب . زًْ
ْطُنإ ضىاض ثطغًُإ ْطإ سُوت ظَوٍ ُي ُي ؾبىوٕ،: طىتًإ نىٍَ؟ ضىوُْ زَضٍَ، ضىوُْ ُي  زاُب
ؾًَو ؾًَو و غاَيح َُمحىوز َُْتُقٍُ ضىوُْ ُب ضٍ ُي ئًعَ، ظيطٍ ُي ُب  ُب قُآلتىٍ، زَوضوُب

ُْطٌ ُْطٌ. ْاوباْطُ ُب قُآلتىٍ ضىاضي ف نًاضغٌ ضىاضي ْطًإ طىمت، ُضوَىٖ. نطإ زاُب  ضىاضُي
ا ًْ ؾٍُ ُت غُض سُوت غىٖىٌْ تاُي ُْطإ ُي وَ ي واٌْ و َاُْ  ُب ناض ظؤضيؿُإ. ضِؤيؿنت زيهُ ُئ

نٌ. بىو نُآلْتُض وؾٍُ  نىيَداٍ. زابىوئ زَوضيإ ثريًَََطزٕا و ضِيؿػجٌ ُي باف زَغتُُي
اوا ؾطيؿٌ ؾاًْ ّ غُباضَت زََاْىيػت. ُٖبىو ُت اضيٌ وؾُُي ُب  و بهُوٍَ زَغت طَإظؤضت ظاًْ
غُضٍ ضِووْرت ىوغني ُي ًُوَ زَوضٍَ ُي. ٓب ًَداًْ ضغتإ بؤ ًئ . زانُوت نىيَدايٌ زَغتىوضٍ غُضُث

ختًاضٍ و ضىاضَُساٍَ ُب ؾُضَاْساضٍ بىو وَخيتَ ئاظاز، ئَُني تًُػاض ظََاٌْ ُي  18 واتُ. ُب
وَ غاٍَ  بابازٍ، تايُؾٍُ ُي منىوُْ بؤ. نُآلْتُض ُب نطٕا نىيَدانإ ُي ُْٖسيَو ثًَـ ُي

 نُآلْتُضيإ زَغُآلتٌ ضَِظٍ، ئاغا يًَدؤؾبىو خىا ثُضويعٍ، حمَُُز ضِؤغتٌَُ، دُعؿُضقىوٌي
نُّ ُي) دُٖاْطريٍ خاٌْ زَضويَـ ُب. ثٌَ زضا ختًاضٍ زَظُضٍ بؤ غُؾُضزا ُي ٌَ ضاوَإ ُب  ًث
خؤف و ئًدتًاض ثريًَََطزيَهٌ نُوت، و ُٖض ُْ زا ُي  زَغُآلٌت ،(خؤف خؤَإ و َطز ناُت
َُف دُٖاْطريٍ، ؾُضاَُضظ ُب زضا نىيَداٌي ضِيَىَ زا1335 غاَيٌ ُي ُئ  سىنٌُ. ضىو ُب

َهُوت ضاو دُعؿُضقىويًُإ نُآلْتُضٍ  نىيَداناٌْ ُي نُؽ 11 و نطاوَ ضاخ الثُضِيَهٌ ًث
ضزَغيت خىاضَوَ دُعؿُضقىوٌي ُب ؾًَو ٖؤظٍ غُضؤى ثًاوَ ئُّ واتُ. ْاوَ ثًَسا ثُدمَُؤضيإ ُي  ُب

ؾٍُ ُي ضييت ثًٌَ ُب نطزووَ قبىوَيًإ و بابازيًُ تاُي َُيتُُْ ُْ ُيػ  َايف و ُٖم غَُػاَ
َ بسَٕ نُآلْتُضٌي َ بططئ، ويٍَُٓ نطز سُظَإ. ٌث آلّ ٌي ٍ ئُو ُب عُْ زائ ًئ ُْ َ ت.  ٌث ْاُْ  ُت

زا ضِيَطٍُ َ ضِووْىوغًَهٌ ُْ َُيبططيُٓوَ ٌي ا و ٖ ًْ ُبىو تًَبًين يُى ُت ؾٍُ ُي. ٖ  يُى ٍباَس تاُي
ويـ ثٌَ زضا، نُآلْتُضٍ سىنٌُ نُؽ واٌْ و نُضميًًُ ئُغهُْسَض ُئ  زَغُآلٌت زيهُ ُئ
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َياْطىت، زَغتُيُى. نىيَداٌي َؿرت ز َى عُؾريَتسا نُآلْتُض وؾٍُ ًث ًُْ بىوَ، ي  ُي ُٖض بططَ ُْ
و زَوضٍَ َني تًُػاض ُئ  ووابى باوَضِيإ زيهُ زَغتُيُنٌ نُضٌ. دٌَ نُوت ْاوَ ئُّ ئاظازَزا ُئ

َؿرتيـ وَ ُي ْاوَ ئُّ وابىو باوَضَِإ ئًَُُف. بىوَ ًث  ْاوزاضاٌْ ُي نُؽ ظؤض. زانُوتىوَ نؤُْ
َْاغني عُؾريَت َػتُ نُ نُآلْتُضٍ، ضِؤغتٌَُ وَى ُٖض. ُٖيُ نُآلْتُضيإ ْاظْاوٍ ز  غُضؤى ًئ

ؾًَو ٖؤظٍ ناٌْ ُي ُب َُيو ُب زضا ثًَٓاغُ ضَِظا خاْسا زَغُآلتٌ زَوضٍَ ُي. نَُُضيًُ عاضَُب  و خ
َُف زاْسضا، ْاغٓاو َني ثًَـ بؤ زَطُضِيَتُوَ ُئ وَ دطُ. زووضتطيـ يإ ئاظاز، ُئ  ُي ُي

وَ نىيَدايُى ضُْس زيتىوَاُْ زَغتىضَناْسا ُت َُيبصاضزووَ نُآلْتُض وَى نُغًَهًإ و نؤ بىوُْ  و ٖ
ف. ْاغًَٓسضاوَ نًؿىَض وَظاضَتٌ ُب و ُٖض ئَُاُْ ٍ ُئ بىوٕ،  ٖؤظَ وُي و عُؾريَتٔ ضِيؿػجًاُْ

طٍَُ واو وؾُُي ئُّ ُي َُيسَبصئَ نىيَدا وَى خإ زَضويَـ زَغتُيُى، ُٖض وَى. ئاؾٓا بىوٕ ُت  و ٖ
ضٍ بؤ زَغتىوضَناْسا ُي. زَيٓاغًَٓٔ ضِيَىَُب ؾٍُ ُب ٍ ُب نىيَدا ؾآلٕ ٖاتىوَ، بابازٍ تاُي ؿاُْ ًْ 

واوَوَ َُاَيٍُ 12 طُوضٍَ ُت ى سادًىَضَ، ٓب ا بططَ سادًىَضَنإ، َُٖىوٍ ُْ ًْ ؾًَو ُت  ُي ُب
ؾُنٍُ و وٕا شيَط ضاوَزيَطٍ سادًىَض زيهٍُ ُب ؾًَهًـ و ئاغاضَِظٍ ُي شيَط زَغُآلٌت ُب  ُي

نُزا غا. ثُضويعيسا بىوٕ حمَُُز َى عُؾريَُت ًُْ ٓني نىيَدا ضُؾٔ زوو ي ًَب نًإ. ز  نىيَداٍ ُي
وٍ و عُؾريَتٌ ،ؾاًْ طىْسٍ نىيَداٍ ئُّ ُٖض وَى. الزٍَ نىيَداٍ زيهُ ُئ  نىيَداٍ يإ اواُي

ا ئُواُْ. ٌٖ زيهُف و ئُمحُزاوا طىْسٍ ًْ ؾُ و ئُو نىيَداٍ ُت ّ ُب ٕ ُئ  ئًاَلٌت وَخيتَ. الزيًَاُْ
وٕا طُضًََٓٔ، ُي ا ْايات، زَغت ُي ططيٓطًإ ناضيَهٌ ُئ ًْ َْسإ وَختًَو ُت  زَطُُْ ضَِو

وٍَ طُضًََٔ، ضِيَىَ تٌزَوَيُ زَغتىوضاٌت و زَططٕ غُضباظ. زَنُٕ نُخيىزايٌ ُي ٕ ُب و ُٖض. زَُب  ُي
زا زَوضٍَ ُي زَضزَنُوٍَ دُعؿُضقىويًسا سىنٍُُ َُيػُتُُْ  ضِازٍَ و نُآلْتُض وؾٍُ غَُػاَ

واوٍ ُب نُآلْتُضٍ ُٖقٌ وَ، ضِووٕ ُت ـ بىوَُت َُيًًَٓإ نىيَداناًْ  ثًٌَ ُب نُآلْتُضٍ ُٖقٌ زاوَ ب
ضييت وَف دطُ. وَضبططٕ غَُػاّ خاٌْ قىوٌي َؤضتُظا ُْ ُب  يُى وَى َىو نُآلْتُضَنإُٖ ُي

بىوٕ وَز  ؾُضاَُضظ و خإ زَضويَـ ضىْهُ. ُٖبىوَ ظؤضٍ دًاواظٍ نُآلْتُضٍ و نىيَداٌي و ُْ
َيُى تا و نىيَدا ُٖضزوونًإ خإ و. ُٖبىوَ عُؾريَتًإ نُآلْتُضيَهٌ زَغُآلٌت ضِاز ٍ ُئ  ناغاُْ

شيَط زَغآلٌت سا بىوٕ، ُي وْا بىوَ نَُرت ُضقىوٌيدُعؿ شيَطزَغتاٌْ ُي ضٌ واٍ ُئ  ُٖوَيُإ زا. ُْ
نٌ ثطغًاضنطزٕ ُب َإ ئُّ باف تا ضِازَُي َئ تًؿتًؿُ ْىوغًٓاُْ ويكاغِ طىتًإ،. بس  خاٌْ ُئ

ختًاضٍ نُّ ُب َى عُؾريَتسا نُآلْتُضٍ وؾٍُ داض بؤ ُي ًْ َؿرت. زضناْس ُي  ُٖبىو، نىيَدا ُٖض ًث
َـ. بؤ زاْإ نُآلْتُضٍ ْاوٍ ئُو ٍ نُآلْتُض ًث  باو ضِيؿضُضَىو و نىيَدا خإ، ؾريَت،عُ ثًُ
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 خاٌْ قىوٌي َىضتُظا. زَنطز بطٍِ قػٍُ ضِيؿػجٌ و نىيَدا نُآلْتُض، خاْسا، زوٍا ُب. بىو
ختًاضٍ ْاوزاضٍ خاٌْ زوائ غَُػاّ، نٌ بىو، ُب ضضاو نُآلْتُضإ بؤ بطَِ ثاضَُي . ططتبىو ُي ُب

ّ زَضضىو زَوَيُتٌ زَغتىوضٍ وَخيتَ ْسٍ. نطا زياضٍ بؤ ُيإَىوض ثًًَُ ُٖض ُب نإ ضِيعُب ُّ خاُْ  ب
 :بىوَ خىاضَوَ ؾًَىٍَ

  1323تا  1320 يُ خإ ئُويكاغِ
 1325 تا 1323 يُ خإ قىويٌ َؤضتُظا
 1326 تا 1325 يُ خإ ئُويكاغِ

 بىو، ٖادُضقىويٌ خإ نىضٍِ ئُغعُز َُْىضًَطخإ بُختًاضٍ زَغُآلتساضٍ زوائ 
 سىنٌُ ُْظًًَُ ئُؾػُضٍ زواتط غاٍَ ضٌ. بىوَ وتُوا بىو، 1327 تا 1326يُ  نُ

 زَغتُيُى. بُختًاضٍ ئًًٌَ ًْعاٌَ غُضثُيٌ بىو بُ ئاظاز ئَُني ئُويـ زواٍ و نطزووَ
 بُختًاضٍ تايُؾٍُ طُوضَناٌْ. وَضطرياوَ قُؾكاٍ ئًًٌَ يُ نُآلْتُض وؾٍُ زَياْطىت،

 ناضوباضٍ بؤ ْتُضاٍُْئُو نُآل. طىتىوٕ ثًٌَ نىيَدايإ و نُخيىزا ُٖض نؤُْوَ يُ
ُٖض  ئًَػتُف و زَبطز خؤيإ بُؾٌ زوو اليُٕ، ئاؾتهُضَوٍَ وَى زَٖاتٔ، خىيَٓبُغت

 نُآلْتُضٍ و وَضزَططت خىيَٓبُغتُٓنٍُ زٍَ يُ يُى نىشضاو تايُؾٍُ نُآلْتُضٍ. وايُ
 نُ زَنُوت وَبُض خىيَٓبُغيت زََؿرييًٌٓ يإ #خىيَٓبُغت نُواٍ$ بهىش تايُؾٍُ
 .وا بىوٕ يُى ُٖض وَى
 و ْىوغًُإ طىت، ضًإ ضِؤشئاوا تانى و خىاضز ئُواْسا يُطٍَُ ئَُطِؤنَُإ ْاٌْ

 و قىوَيرتَ زيبىو، قُؾكايًُإ تًَطٍِ. ثًاغُنطزٕ و سُغاُْوَ بؤ نُوتني وَزَض زواتط
. ثطغٌ بُختًاضٍ ثًاويَهٌ يُ ئَُُمشإ ٖؤٍ. ْني زضِيَص ئُوْسَ بُختًاضٍ تًَطٍِ

 و طىيَطيَص و وَضْاططئ نىضتإ يُ نَُيو بُختًاضٍ ئًٍَُُ: طىتٌ بىو اوتُو وَآلَُنٍُ
 يُّ ئُوا بٔ ؾؤضِ ظؤض تًَطَِنامنإ ئُطُض نىضتٔ، دالُْف ئُّ. زَنُئ دٌ ًَٖػرتَنإ

 زَزَٕ نىضتإ و ُٖيُ وؾرتيإ قُؾكايٌ، بُآلّ زَزضٍَِ و زَطريٍَ بُضز يُ نًَىَزا و ؾار
. ُْخعيَت ظَوٍ يُ تًَطِ بين ئُوٍَ ٖؤٍ زَبًَتُ ىوُْفبُضظب ئُّ بُغُض ثؿتًاْسا،

 .ْىوغتني و خىاضز ؾًَىَإ
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 بُ و خىاضز بُياًُْإ ْاٌْ. ثريًَََطزَنإ الٍ بؤ بضًُٓوَ بُتَُائ ئَُطِؤنُف
 ْاخؤؾًٌ ًَْىإ بُ غُباضَت. بىو الَإ يُ ثُضويعٍ حمَُُز. زائ زَوضيإ غاآلضىوإ

 بٌَ ًَٖع ضُؾُٓ بُّ يُْطُ ضىاض بىوٕ ضؤٕ نطز، ثطغًاضَإ يُْط سُوت و ض يُْطضىا
 يُ خإ حمَُُزعُيٌ و خإ ضطاغعُيٌ: يُ بىوٕ بطيَيت يُْط ضىاض خاُْناٌْ بىوٕ؟
 يُ بىوٕ بُؾًَو ئُواُْ. زيهُوَ اليُنٌ يُ خإ ؾُؼىآل و ئُآلياضخإ و اليُى

 ئًُاّ ئًًَداٌْ، خإ سىغًَٓكىويٌ يُْطُنإ، سُوت يُ. غاَيح َُمحىوز ضىاضيُْطُناٌْ
 ئُوإ. بطا بىوٕ غٌَ ئُواُْ ئًًَبُطٌ، خإ ضَِظاقىويٌ و ئًًَداٌْ سادٌ خإ قىويٌ
 َُٖبُض يُ و زَزَئ ثٌَ شْت ئًَُُ زََئًَ ؾُؼىآلخإ، و ئُآلياضخإ بؤ زًََْطٕ ُٖواٍَ

 غُضؤنٌ بُ زَتهُئ و ئيٌَ زَنُ ثؿتًىاًْت خاْسا عُيٌ َُمحُز و خإ ضطاغعُيٌ
بؤ  ئًًَداًْسا خاٌْ سىغًَٓكىويٌ بُ ُٖواَيُيإ ئُّ. ُْنطز قبىوَيًإ ئُوإ. ضىاض يُْطإ

 ًْٗيَن بُ و ظاٌْ بُيػُيإ و سُيؼ بُّ خإ عُيٌ حمَُُز و ضطاغعُيًدإ. ْاضزٕ
 ؾًَىَيُى بُ زَضنطز بطِياضيإ و ٖاتٔ و ئًًَداٌْ خاٌْ سىغًَٓكىويٌ الٍ ضىوُْ

 ياضَُتًٌ ئًًَداٌْ بؤ ئُوٍَ ئًًَداًًُْوَ، زَغت بُ بًسَٕ و بهُٕ ضَِؾبطري ؾُؼىآلخإ
 يُ زاوايإ خإ حمَُُز و ضطاغعُيًدإ. نطا ثُغٓس قُضاضَ و قُوٍ ئُّ. بهات ئُوإ

 ثًَؿًٓاظٍ ؾُؼىآلخإ بُآلّ ُْبىو، ضِاظٍ ئُآلياضخإ. نطز ؾُؼىآلخإ و ئُآلياضخإ
. نطزَوَ ئاطُزاض خاًْإ سىغًَٓكىويٌ و ططت ئُويإ ضىوٕ و نطز قبىوٍَ ئُواٌْ

 يُطٍَُ و خؤيسا وَ زووٍ غىاضٍ زوو غُز زَغتىبطز ئًًَداٌْ خاٌْ سىغًَٓكىويٌ
 خؤٍ ثؿتًَُٓنٍُ بُ ؾُؼىآلخاًْإ و َُبُغت ؾىيَين طُيؿتُ ئًًَبُطٌ ضَِظاقىويًداٌْ

 زَطُُْ ئُوإ و، ئُآلياضخإ طاتُزَ ؾُؼىآلخإ زَغتبُغُضنطزٌْ ُٖواَيٌ ُٖتا. خٓهاْس
 و ثًَهسازإ و ؾُضِ زَبًَتُ و زَطٌَُْ ضىخُخؤضَوَ يُ ئًًَداٌْ زَغتُيُى ئُوٍَ،
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 يُطٍَُ و بؤ ضِاطريُْنطا خؤٍ ئُآلياضخإ. زَنىشضٍَ ؾُؼىآلخإ بطاٍ ًََٗطاب
 وتُنُ قىوُْؾُضِ بُ ئًًَبُط خاٌْ ضَِظاقىويٌ و خىظغتإ نطزَ ضِوويإ زاضوزَغتُنٍُ

 و ضؤنسا ٖاتٔ بُ َُٖىويإ يُوٍَ. زظؾىٍ ؾطغُخًٌ زَ يُ يًىؽ طُيؿتُٓ و ؾىيَين
 ضىاض يُْط ئاشاوٍَ و نىؾت باخًَهسا يُ ئُويؿًإ و تًُْا َايُوَ بُ ئُآلياضخإ

 ئُواًْـ و ثًَسإ شًَْهًإ و يُنُ ُٖض خإ حمَُُز و خإ ضطاغعُيٌ. ثٌَ ٖات نؤتايٌ
 زَؾتُضٍ خاْاُْف ئُو ؾازا ْاغطَزئ زَوضٍَ يُ و  ٖاتٔ ضؤنسا بُ ضُؾُٓ بُّ

 .نؤ نطايُوَ زَغُآلتًإ
ناض ئُوٍَ و يُنسٍ قػٍُ ًَْى زَثُضِيُٓ و زَٖات وضتُيإ يُنسابُزوو ثريًَََطزإ  ٖات، ُب

وَ و نطز باضاؾًُإ ئًَُُف طٍَُ بُختباضيًُنإ ٖاوناضيهطزٌْ بُ غُباضَت. ْىوغًُاُْ  ؾا ُي
 يُ. بىو زوضنٌ و وَضططت غُضزاضٍ غُضْاوٍ ْازضزا زَوضٍَ يُ خإ حغاَي عُيٌ: $طىتًإ

 بُض غىوضٍ بىوُْ خإ غاَيح عٌُي غُضنطزايُتًٌ ُب بُختًاضيًُنإ ًَٖٓسغتاْسا، ططتُٓوٍَ
ؾهطٍ طٍَُ خاُْ غاَيح عُيٌ ئُو بطاٍ ًٖٓسغتإ زاطرينطزٌْ يُ ثاف ْازض، ُي  ُي تاقًَُو ُي

ختًاضيًُنإ وٍَ ُب ؿتُدًَ ُي وَ و بىوًْٕ  بُختًاضيطٍُ و ْازض بُ ثريًَََطزَنإ غُباضَت. #َاُْ
وٍَ ْازض: $طًَطِايُوَ خىاضَوَيإ ضريِؤنٍُ ئُّ زَغتاٌْ َاَيًات و ثًتاى بؤ نؤنطزُْ  ناضُب

ؾهط ُب ْازض. زَضزَنُٕ ْازض ثًاوَناٌْ و ْابٔ ثًٌَُ بُختًاضٍ بُختًاضٍ، زًََْطيَتُ  و ُي
 ظؤضيٍُٓ يًَو زَزَٕ، ضِؤش و غٌَ ؾُو غٌَ و ظَضز نًَىَ و نىٖطَِْط زَضًَتُ غُضباظَوَ

َعيو و زًََيَنَ بُدٌَ تؤثُناٌْ وَثًَـ غاٍَ 60 ًْ إ ُي  زا زَغتىوضٍ ْازض. زيتُوَ تؤثُناًْ
 ُي ْازض و خىظغتإ ضىوُْ بىوٕ َُدبىوض بُختًاضيًُنإ. تًَبُضزا ئاوض نىٖطِْطًإ الزيَهاٌْ
ؾٌ ُي ْس،غًهىَ طُيؿتُ ؾرياظَوَ ضِيَطٍُ واتٌ ُب ُُي َُيسا ضازضٍ غ  بُف و ؾها تًَو ٖؤظ. ٖ

ف وَ، ٖؤظ غُضؤناٌْ يُ نُؽ 17 تًُْا بىوٕ، ُب َ زا زَغتىوضٍ ْازض نُ َاُْ  سُظسَ ئُو زٌَب
غُض زَغت نُغُ  َطاز عٌُي نىشضإ، و نطإ زَغتبُغُض غاَيح عٌُي ئُؾهُوتٌ ُي. بهُٕ ُب

. نىآلْسيإ نىآلتىوزا ئاوٍ ُي ظيٓسوويٌ غُضٍ ُب و ْاغطا ضِووزاوَ ئُّ غُضَنًٌ تاواْباضٍ ُب
ختًاضٍ غُضؤناٌْ  َُٖسٍ َريظا و ثًَهطز زَغيت قُْسَٖاض ؾُضٍِ تا ضِاطريإ تاضإ ُي ُٖض ُب

ؾساضٍ قُْسَٖاضزا ؾُضٍِ يُ تانى زَنات ٖؤظإ غُضؤى باْطًَؿتين ْازض زَغتىوضٍ ُب خإ  ُب
و ئُوإ. بهُٕ نإ َُضدٍُ ُب . زَنُٕ قبىوٍَ زاواناضيًُ ئُّ تاضإ يُ زَغتُيُى بططُْوَ خاُْ
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يسَتىاٌْ ْازض بىو غاَيًَو َاوٍَ ختًاضٍ غىاضاٌْ بططيَت، قُْسَٖاض ُْ  غُضؤنايُتًٌ ُب ُب
إ،  زَغتٍُ ؾُضَاْسٍَ خإ غاَيح عٌُي. بىوٕ ْازض غجاٍ ُب تًَهٍَُ غُضنطزَناًْ
ختًاضيًُنإ  غُطٌ) خإ نُيبعُيٌ. بُخؿطا ٌَث غُضزاضٍ غُضْاوٍ ْازضَوَ اليُٕ ُي بىو ُب

بىآلخإ بىو، غاَيُخإ نىضٍِ( عُيٌ ُيبعٌُي نىضٍِ سًُب  نىضٍِ دُعؿُضقىويًدإ و خإ ن
طٍَُ ئُواُْ. سُبًبىآلخإ  ضٌ ئُو يٌَ زَنُٕ، زاواٍ و قػُ زَنُٕ ْازض ئؤضزووٍ غُضؤى ُي

زَٕ يَطُضِ زيهُؾُوَ يُ اليُنٌ. ئاغىوزَ بٔ و ثؿىو بسَٕ غىاضَنإ زََصًََطَ  و ئًَؿهضٌ ُْ
ـ. غُوٕ قُْسَٖاض قُآلٍ غُض تؿُْطضٌ ياًَْٗؿت ئُواًْ  ضِؤشيَو و ؾُو تا تؿُْطضًإ ُْ

 ئًؿهضٌ ُٖتاو تًين. نُوتُوَ زووض قُآلنُ ُي ْازض غجاٍ بىو طُضّ بإ و تاو وَخيتَ غُوٕ،
غُض تؿُْطضٌ و  طُياْسَ خؤيإ ًَٓسب ثُيصٍَ و ًَْطزيىإ بُ بُختًاضيًُنإ نطزَ خُو، قُآلنُ ُي

إ ئُمحُز قُآل، غُضباٌْ َُيسا بىو خاًْ َ قُآلزا ُي ئُوٍَ و زَططٕ ثاضيَعَضَنإ. يُط  بُ زٌَب
 ْازض. ْازض ُب ئُزَٕ بُختًاضيًُنإ زَغيت بُ غُضنُوتُٓ ئُّ ُٖواَيٌ ظوو ظؤض. زيَت ضؤنسا
يتىاًْىَ غجانٍُ غاَيًَهُ ضؤُْ ئُوَ زَبٌَ، تىوضَِ  ُي َاوٍَ بُختًاضيطٍُ و بططٍَ قُْسَٖاض ُْ

 و بهُٕ ْازض غىاضاٌْ ضِازَغيت قُآلنُ زَزا زَغتىوض ًَٖٓاوَ؟ ضؤنًاْسا ُب ضِؤشزا زوو غٌَ
ختًاضٍ  خإ، َُٖسٍ َريظا بُ زَزا زَغتىوض ْازض زيهُوَ اليُنٌ يُ. تاضإ بؤ بطُضِيَُٓوَ ُب

إ و بُختًاضٍ ئًًٌَ غىاضاٌْ طُوضَ يُ نُؽ ضٌ غُضٍ ختًاضٍ ًَٖعٍ. بربٍِ غُضنطزَناًْ  ُب
 ئُو خإ َُٖسٍ َريظا. خإ َريظا َُٖسٍ بؤ الٍ زَطُضِيَتُوَ ضِاغت يُى غُضنُوتىواُْ

وإ ظيطَى نُغًَهٌ زَنات، ضِيَٓىيًًَٓإ و زَضجًيَنَ طىيَسا بُ ُٖواَيُيإ  و ْازض بؤ الٍ بضٌَ ُي
 خإ ئُمحُز. بىوَ غًبُْ بُ غُضنُوتَُٓإ ئُّ نُ ؾا بىوَ ئًَكباَيٌ و بُخت ئُوَ بًٌََ

 ئُّ ئُوَ. #ثًَسَنٌَُْ ظؤض ْازض و زََيٌَ ُٖض ئُوَ وَآلَسا و ثطغًاض ُي و ْازض نٔ زَضًَتُ
ض طىٍَ طؿيت ُب ضِووزاو يًَطَزا و زَنطزئ باؽ بؤيإ ٖؤظَنُ ثرياٌْ ظؤضداض ضريِؤنُ بىو،  ُب

واتٌ قُآلٍ زَياْطىت،. زَنُوٍَ ويَسا ْازض وا غُُي ؿت ُي  نُيبعٌُي َُٖيسا، ميٍُخُ و زاًْ
 ئُوإ. بىو زوضنًإ تايبُتٌ ضِيَطٍُ دًَطُ و ئٍَُُ نطزبىو، زضوغيت زوضنٌ خاٌْ

غُض ًََصووٍ زيهُيإ ضِووثُضِيَهٌ َُيسايُوَ بُختًاضٍ ئًًٌَ ُي وَ ئًَُُف و ٖ  بططَ. ْىوغًُاُْ
 ئُمحُزخإ، َناٌْنىضِ بابازيسا دُٖاْطريخاٌْ و ؾُضاَُضظخإ زَوضٍَ ُي. )ُب ناض بًَت ضِؤشيَو

 تايُؾٍُ خاٌْ َُمحىوزخإ، ئُْىَض، عاٌي بابازٍ تريٍَ #َٓساَيٌ$ ظدمريَ غُض زَضُٓ نُ
 غُضؤنٌ ئُويـ زواٍ ؾُقرينىش، خاٌْ َُمحىوز زَطىت ثًًَإ نُ بىو، بًَٗساضوَْس
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 غُضؤى بىو ُب خإعُبسوآل سادٌ دُعؿُضقىويًدإ، زواٍ و دُعؿُضقىويًدإ بًَٗساضوَْسَنإ
 بًَٗساضوَْس تايُؾٍُ ئُوزا زَوضٍَ يُ و، بطِا ثٌَ غُضؤنايُتٌ عُدُّ خإ ئُويـ ثاف يُ و

ف و ضىْهُ. بىوٕ زاُب  غُضؤناٌْ خإ، ؾُضاَُضظ و  َُمحىوزخإ زَوضٍَ يُ واتُ ناتُزا، ُي
ختًاضٍ طٍَُ ُب  بُ زضا #ُٖوا بٌ بٌ$ واتُ ؾُضاَُضظخإ نضٌ. زَنطز خعَايُتًإ يُنسٍ ُي
ضٌَ ُي بري ئَُُمشإ وايُ باف. إخ َُمحىوز ْط ضىاض و بًَٗساضوَْس ًَُٖؿُ نُ ُْ  ُي
َ. يُنسٍ بىوٕ خًُٓضىوٍ بابازٍ و زوضنٌ و بىوٕ خًُٓضىو  يُ خعَايُتٌ باضٍ نُ واٌب

ًُ ناضغاظ خًُٓضىويًسا طٍَُ ًَُٖؿُ بًَٗساضوَْسإ. ًْ ، بُآلّ بىوَ قطِضَِيإ و ؾُضِ زوضنًإ ُي
بىوَ قُت َٔ زوضنًإ زَضوَغيت ُْ ْطإ ُي بًَٗساضوَْسَنإ ؾُضِاُْزا، يُّ يُنٌَ ُي. ًب  ضىاضُي
ْطُنإ. زَنُٕ ياضَُتٌ زاواٍ بىوٕ، ئُوإ خًُٓضىوٍ نُ  بًَٗساضوَْسإ ياضَُتٌ ضىاضُي

 ئُوإ ثؿيت بابازيًُنإ واتُ نطز، خؤيإ خًُٓضىوٍ ُي زاوايإ زوضنًطٍُ ئاناَسا يُ. زَزَٕ
 بًَٗساضوَْسإ َىَيهٌ #ؾاضغإ. $ياضيسَيإ ضىوَ ظؤضَوَ غىاضيَهٌ ُب ؾُضاَُضظ خإ و بططٕ
وٍَ ْاوَْسٍ بىوَ بىو، ْطإ، نؤبىوُْ  ُي زوضنًإ و نؤ بىوُْوَ #طؤؾُ$ ُي بابازيًُنإ ضىاضُي

ْطإ. #دىْكإ$ و َُمحىوزخإ. ؾاضغاًْإ غُض نطزَ زَغتسضيَصيًإ ضىاضُي  خؤٍ ناضٍَ ُي
زَبىو بىوَوَ، ثُؾًُإ ْطإ يُ ياضَُتٌ واٍزا ُْ  الٍ ْاضزَ تُتُض و قاغًسيَهٌ. بهات ضىاضُي

وٍَ) ثُياَُ بُّ خؤٍ، خُظووضٍ ؾُضاَُضظخاٌْ ْطإ يُ ياضَُتًِ و نؤَُى زاواٍ ُي  ضىاضُي
و ئُوإ شيىامن، ظؤض نطزووَ  خػتُ ئًَُُيإ ضِيَعٍ و ئابطِوو ؾاضغاًْإ بؤ غُض زَغتسضيَصيهطزُْ ُب

ْطاُْ ضىاض ئُو بًَت ُٖضضؤًَْو و ببًٓني ٍيُنس با وَضَ. ثٌَ شيَط . بًٓنَي وَزَض ْاوضُنُ ُي ُي
ْطإ ًَٖعٍ ؾُضَاْسٍَ خإ ظؤضاب(. قبىوَيُُ َٔ زََئًَ ضؤٕ ئًَىَ  بُّ و زَبٌَ ضىاضُي

َ نُيٓىبُيُٓ َسَْطٍُ. زَظاٌْ آلّ يٌَ زَنات، ًب  ؾىييَن زَنات َُمحىوز خإ يُ زاوا ُب
. ُٖضوا ئُويـ َُمحىوز خإ، دًٌَ بضًَتُ خإ ظؤضاب اتُو بطؤضِٕ، خؤيإ غُْطُضَناٌْ

ضيَو ًٖض دًَطؤضِنًًَُ ئُّ بؤ َُٖيُ، يإ ئُْكػت يإ ٖؤيُى بُ ُٖض َُمحىوز خإ  ُب ْازا خُُب
َُيًيَن ُٖض وَى ؾُضاَُضظ خإ. ؾُضاَُضظ خإ  ئُو زيَتُ ؾُوٍَ غىاضَوَ غٌَ بُ زابىو ب

َعيو زَطُُْ وَخيتَ. بًًَٓتب َُمحىوز خإ بىو قُضاض وا غُْطُضٍَ  غىاضاٌْ غُْطُضَنُ ًْ
يػٍُ و سُيؼ بُّ ئُويـ زَثطغٔ، ؾُو ًْٗيَن ْاوٍ ظؤضاب  ئُواُْ وازَظاٌْ ُْظاًْىَ، ُب

 غىاضَنإ. ْاضزووَ ئًٍَُُ ؾُضاَُضظخإ زََيٌَ. َُمحىوز خأْ غىاضَناٌْ و َُمحىوز خإ
َُيسٍَ بطيٓساضٍ بُ زَثًَهٔ، ؾُضاَُضظخإ ضِاٌْ و يٌَ زَنُٕ تُقٍُ . #طؤؾُ$ زَطاتُ و ٖ
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ياٌْ  ض ُي بطيٓساضَنُ غىاضَ زَبًَتُوَ ضِووٕ بؤيإ زَضٔ، خىيَُٓنُزا زَيؤثُ ؾىييَن ُب ُب
 ٌب ٌب ُب. ثًَهطاوَ و ٖاتىوَ خؤيسا ناتٌ يُ ؾُضاَُضظ خإ زَظاٌْ َُمحىوز خإ و تايُؾُيُنُ

، ًْطُضإ ثٌَ زََيًنَي ؾتًَهت زََيٌَ، ُٖوا  زََيٌَ و زَضٌَ تًَو ُٖوا ٌب بٌ. ثًَهطاوَ بتبا َُُب
بُضئُوٍَ ٍ َٔ بابٌ ْاوٍ طاَيتُ بُ ُي ٍ نُغًَو. مبطٍ بامبسا ثًَـ تؤ يُ زَبٌَ زَُب  طؤؾُ ضَِواُْ

 بابازيإ يُ ُب زاخُوَّ ظؤض زََيٌَ و بابازيإ زَطُيًَُْتُ ُٖواَيُنُ ئُو. ؾاضغإ ًَْعيو ُي زَنُٕ
 نُؽ غٌَ واتُ بابازيًُنإ، يُ نُؽ ثًَٓر. بهاتُوَ ُمحىوز خإَ ُي تؤَيُ وا ًًُْ نُغًَهٌ

َٔ ثًَٓاو يُ غُض يُ غُضزَغتإ طًإ ئاضثُْايٌ يُ زوو نُؽ و َرينائسإ ُي َُمحىوز . زًَْ
طٍَُ وابىو عازَتٌ خإ  ُي ًَُٖؿُ خؤٍ زَطُضِا، غُْطُضَناْسا بُ ؾُواُْ غىاض ثُدما ُي

ناٌْ ثؿت يُ خؤيإ نُغُ ثًَٓر وئُ. غُضٍ ثؿت يُ غىاضإ و ثًَؿُوَ  ًَْعيو خُضَاُْ
ضزًََإ زَطاتُ َُمحىوز خإ وَخيتَ سُؾاض زَزَٕ، غُْطُضَنإ َ زَنُٕ تُقٍُ ُب  و ٌي

 ثطِتاو ُب ئُغح وَخيتَ. تًٌَ زَتُقًيَنَ و ؾاضغإ زَناتُ ضِوو ئُغح و ْانُوٍَ، بُآلّ زَيجًَهٔ
َتُوَ و زَنُوٍَ ُضزَضاُْغ ُي َُمحىوز خإ غُضٍ ُب شووضيَسا زَنات خؤ ض زًَب  ُٖوا بٌ بٌ. ُب

 تىْبىٍ بطزياُْ ًْىَؾُو َُمحىوز خإ تُضَُنٍُ. قطيىَ زَيهاتُ خؤؾًإ ُي و غُضٍ زَطاتُ
وٍَ ُٖض و ْط غىاضٌْ. ئُغجُضزَيإ نطز ُي  بؤ ئُوٍَ زَنُٕ، بآلوٍَ بًَٗساضوَْس و ضىاضُي

بًَتُ  ئُطُضضٌ. #زَنىشضيَت ؾُضاوَُضظخإ، نٍُبهىشَ خإ، ظؤضاب غىاضَ، ُٖظاض ْؤ ؾُضٍِ ُْ
 .ثٌَ بىو بؤ ئًَُُ باؾًإ ؾيت ظؤض َاَيًإ ئاوابٌَ نطزئ، غُضقاَيًإ ؾُوٍَ ُٖتا
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 بُ زَغتُوَ ظؤضَإ ناتًَهٌ غُؾُضزائ، نؤتايٌ بُضَبُضٍ يُ ئُوٍَ بُ ٖؤٍ

 و شيإ نُضَغتٍُ َُيططتينويَُٖٓ بؤ زاْاوَ خؤَإ وَخيت تُواوٍ ئَُطِؤ َُْاوَ،
. بهُئ تُواو زَظُضَ بُّ تايبُت نؤََُيٓاغًٌ ثالٌْ بتىاْني تانى. ئًَالتًإ طىظَضاٌْ
 ثًَؿٗاتُ بُؾُ دىططاؾًًًُناٌْ نُ نؤََُيٓاغني، ُْخؿُناٌْ بُزَغتًَٗٓاٌْ خُضيهٌ
 و بُضَخاْىو تا خَُيهُوَ بططَ ئُو ثؤؾانٌ دًىبُضط و يُ نؤَُآليُتًًُنإ، و ئابىوضٍ

 و بسَئ ًْؿإ ُْخؿُنُ و يُغُض ُْخؿُ ئُواُْ تُواوٍ بُضًََُٖٗٓإ، نُضَغتٍُ
 َاْسووّ، و ؾُنُت ًَٖٓسَ. بًآْاغني و بهُئ زياض َُٖىويإ نُوؾٌُْ و غٓىوض

 .مببىوضٕ زَبٌَ بٓىومسُوَ، ضِؤشاُّْ يازاؾتُناٌْ ْاتىامن تُْاُْت
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 ئًعَ، ْاوضُناٌْ زَضنُوت بؤَإ. ناضَنامناْني اضىُْوٍَثًَس خُضيهٌ ئَُطِؤ 

 زؤَيٌَ، زَطاتُ تا ئُْسميًَؿو و يىوضِغتإ ًَْعيو ُٖتا غُضزَؾت غُيُواتٌ، ئُْسيها،
 ناضٍ ًْىَضِؤ بىو بُ تا بُياًًُْوَ يُ. نُويًََُ و ُٖض نُثط تُواوٍ َاَيػاظنطزًْإ ؾًَىٍَ

 تانى يُغُض ئُوإ ئاطُزاضٍ زاَُظضاْسٌْ ُْخؿُ و ضِيَهىثًَههطزٌْ بىو بُ ئًَُُ
 خؤٍ ؾىيَين يُ ئُو ناضََإ ئُطُض تُواو، ئاَادمًَهٌ بطُيُٓ َعٍَ و َاٍَ بُ غُباضَت
 يًَطَ. زَبىوئ ضِووبُضوو ططؾت يُطٍَُ ناضاُْ ئُّ غاخهطزُْوٍَ بؤ تاضإ يُ ُْنطزايُ
 وَآلٌَ بهُئ و يٌَ ثطغًاضٍ ْاوضُنُ بابُتًَهٌ ُٖض بُ غُباضَت ُٖيُ نُغًَو

 يُ ْؿًًُُْإ و خاْإ طُؾيت و غُيطإ ؾىيَين ظاًُْإ زواًْىَضِؤ. بساتُوَ تُواوَإ
ؾاضيهىضز  بىوٕ، ْاوضُيُ يُّ طُالويَص َاْطٌ تا نؤتايٌ بُٖاض 45 ضؤخُخؤض: بىوَ نىٍَ

 ضِاَٗؤضَع، بًَٗبُٖإ، و نؤٖطًًؤيُ ضىوُْتُ ئًعَوَ يُ غاَيُنإ ظؤضيٍُٓ ئًعَ. و
 ئُْسيهاوَ يُ غاَيُنإ و ظؤضيٍُٓ  ئُْسيها ؾىوؾتُض، غًًَُإ، َُغذس قًبُ،ضَِ

 شياٌْ نُيىثُيٌ يُ ويََُُٖٓيططتٔ بؤ ثالْساْإ ُْخؿُ و زيػإ. زظؾىٍ ئُوبٌ، زَضىوُْ
 .باؾُوَ ثًَىَضيَهٌ ئُْساظَ و بُ ئُوإ
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 وايُ قُوٍ. تطؤَبًًَُنُوَ بهُيُٓ عئبُْ بؤ ئُوٍَ نطز باظاضَِإ غُضزاًَْهٌ بُياٌْ

 َىوغا تىوؾٌ اليٌ باظاضٍِ يُ. وًَََٓني يُويَٓسَضٍَ ؾُو و غُيُواتٌ بضًُٓ ؾُو ئُّ
 غُيُواتًُإ ضِيَطٍُ زواتط. ٖاتىوَ ثُضويعٍ حمَُُز طىت، ثًَُإ و ٖاتني دُٖاْطريٍ

 يًَُْى ضِيَسا. نطٍِ بؤ ؾىاُْناٌْ سُبٌ و نطاؽ و ؾُضواٍَ و نؤت دُعؿُضقىويٌ. ططتُبُض
 ئُمحُزٍ زَبًَتُ نُ خىاضز ًْىَضِؤَإ ْاٌْ دُعؿُضقىويٌ نضٌ ضازضٍ يُ

 يُغُض يُى َٓساٍَ و شٕ يُطٍَُ يًَُْى عُؾريَتسا بىو داض يُنُّ ئُوَ. حمَُُزيًُنإ
. بهات بُؾساضٍ ثًاواْسا ناضوباضٍ يُ ئاؾطَت و غؤئ ْإ و زاًْؿني غؿطَ و نُوٍَ

 زاًْؿتني ئُوَْسٍَ. َاض زَتطغٔ يُ بُآلّ ْاتطغٔ نؤٍَ زََاضَ يُ ظؤض بُختًاضيًُنإ
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 يُشيَط تًَطِ طُوضَ َاضيَهٌ زوييَنَ زَيطىت، دُعؿُضقىويٌ نضُنٍُ. بىو َاض باغٌ باؽ
 زواتط. زًََٖٓا َاضٍ ْاوٍ بُ تطغُوَ ظؤض. زَضضىو بؤٍ و ضِاخىؾٌ تىضبًَُٓنإ و

 نُ بىو، ًْطُضإ يُوَ تا ضِازَيُى عؿُضقىويٌدُ. ُٖواضَنُ طُيؿتًُٓ و ضٍَِ نُوتًُٓ
 زؤظيًُوَ، ضَِمشاَيُناٌْ. زيهُ ؾىيًََٓهٌ ضىوُْتُ و ًَٖؿتىوَ بُدٌَ يُوَضِطُيإ ئُّ

 يُ ثطَِ زََئًَ وَى زابُظيىئ يًٌَ ئًَُُف ؾىيٍَُٓ ئُّ. بىوَ طُضَرت ُْختًَو ُٖوا
 ًََطُيُنُ بؤ الٍ و ًساؾاْ بُ زاوَ قاثىوتٌ زوو دُعؿُضقىويٌ ؾىاًَْهٌ. زووثؿو

 ظؤضيـ و بًين زميًَُْهُإ. بعُْطُيُنُ ؾىاٌْ زَزا بُ نُثُْهًَو. نُوتىوَ وَضٍَِ
 يُ ضِاٌْ ئُوغُضٍ بُغتبىو ًَْطَنُضَنُ ُٖضاٍَُ يُ الغتًهًَهًإ غُضٍ ثًَهُْني،

 َانُضَنإ ناضنطزْسا وَخيت يُ ْاَاُْوٍَ طىتًإ، ثطغٌ ناضَّ ئُّ ٖؤٍ. ططيَسضا بىو
 بًػتبىوّ. زَططيَت طؤَيُنُضاُْ ئُّ ثُضِيين يُ ضِيَطُ بُغتُٓوَيُ ئُّ. بططٕ َُيُبت

 و زَنُٕ نىٕ بُض ظطٌ ضِاًًُْوَ بٔ يُ. #خُؾٌ$ زََئًَ ثًٌَ و زَنُٕ يُختُ نَُيُباب
 نًهٌ زاوٍ بُ ؾىيَُٓنُ زواتط. زَتطاظيَٓٔ طىُْناٌْ ًًَٖهُ و شووضٍَ زَبُُْ قاَو
 يُختٍُ ثًَسابؿػٌَ نَُيُباب يإ نَُيُؾًَط ئُوٍَ ثًَـ بُتَُٖي. زَزووضُْوَ ئُغح
 . زَخُغًَٓٔ بؤضٌ نَُيُباب َُْعاٌْ زَبىو قُضَباَيػرت بُضَإ زَوضو تا زَٖات. زَنُٕ

 َاؾًٓسا يُ زووثؿو تطغٌ يُ زيطاض يُطٍَُ و زًًَََُٓٓوَ غُيُواتٌ يُ ؾُوٍَ
 .زَخُوئ
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 ُٖض وَى ئُويَـ. َُٖيُٓنطِاْس غُيُواتٌ يُ ًٖضُإ. يٌال بؤ زَضني بُياٌْ
 زَضًُٓ وضاًَْو بؤ الٍ زَطُيُٓ. يُوَضِطُ ضِاَُُْضِ، ضَِمشاٍَ، وابىو، زيهُ ؾىيَُٓناٌْ
 ثايعزا و ٖاوئ يُ ضًططز ُٖض وَى اليٌ خَُيهٌ. زَزَئ ثؿىويُى و زووناُْنإ

 اليٌ خَُيهٌ نؤٍ ظؤظاٌَْ، زَضُٓ ًَالتٌئ وَخيتَ ٖاويٓسا يُ. زياضَ ثًَىَ ظؤضٍ دًاواظيٌ
 نؤٍ طُضًََٓٔ، يُ خًَآلتٌ وَخيتَ ظغتاْسا يُ، بُآلّ نُغُ 2500 تا 2000 ًَْعيهٍُ

 زوونإ 300 تا 250 ًَْعيهٍُ ؾىيَُٓ يُو. نُؽ 6000 تا 5000 زَطاتُ ئُو خَُيهُ
 ؿرتثًَ وَى ُٖض ئَُاُْف ظؤضيٍُٓ. بُختًاضئ عُؾريَتٌ َؿتُضيًُناًْـ و ُٖيُ
 ئًَالتًإ يُطٍَُ ؾُضِظ و بُ قُضظ. ٖاتىوٕ ثًَو ؾىوؾتُضٍ و طُتىَْسٍ يُ نطزووَ باغِ



 261 

 ًَْعيهٍُ. زوونإ 15 تا 10 زَطُُْ اليٌ زووناُْناٌْ ظؤضيٍُٓ ظغتاًَْسا يُ. غاظاوٕ
 اليٌ يُ ئَُطِؤمشإ. واُْخىيَٓسْٔ غُضقاَيٌ زواْاوَْسٍ و غُضَتايٌ يُ قىتابٌ 1000

 .بؤ َاَيٌَ ٖاتًُٓوَ َاْسوو و ؾُنُت ىاضٍَئًَ. بطزَغُض
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 ضُْس و ئَُريقىوٌي َُؾُزٍ و ضِؤغتٌَُ دُعؿُضقىوٌي و ثُضويعٍ حمَُُز ئَُطِؤ
وَ ئًَُُ ثطغًاضٍَ وَآلٌَ تط نُغًَهٌ  سادٌ و ئًًَداٌْ ُب غُباضَت طُضَنُاُْ. زَزَُْ

وََإ ئًًَداٌْ َ ضِووْهطزُْ  ئًُاَكىوٌي و ئًًَداٌْ سادٌ خاٌْ ًَٓكىوٌيسىغ وَخيتَ. ٌُٖب
، خاٌْ  يُنسٍ زَضوَغيت ُْياْتىاٌْ ناًَإ ًٖض زَنىشٕ، ئًًَبُط خاٌْ ضَِظاقىويٌ ئًًَداٌْ
َٔ ف بهُُْ عُؾريَتُنُ بَُيًًَٓإ زا و نطز غاظؾتًإ ُب يُنُوَ ْاضاض و ًب  ئُّ. زوو ُب

يإ ؾهطزُْ ٍ. نىيَدانإ ئُغتؤٍ خػتُ زاُب ؾه منىوُْ  بابازٍ تايُؾٍُ ُي عُؾريَمتإ طزٌُْب
ض خػتُ  الٍ زيهٍُ ًْىَنٍُ بىو، خُغطَوٍ ضَِظٍ الٍ ُي بري َٓساَيٌ ًْىٍَ. يًَهؤَيًُٓوَ ُب

الٍ خىزازاز َٓساَيٌ ثُضويعٍ، حمَُُز ُي الٍ نًػًسٍ َٓساَيٌ. دُٖاْطريٍ ؾُضاَُضظ  ُي
،  بؤ زَضويَـ ًْىٍَ زيهُؾٌ ئُو و بؤ دُعؿُضقىوٌي ضِونُٓزئ َٓساَيٌ ًْىٍَ دُعؿُضقىوٌي

 ضَِظٍ بؤ تاظَيٌ ؾًَذ َٓساَيٌ ًْىٍَ خُغطَوٍ، ضَِظٍ بؤ قُضَز زاوز َٓساَيٌ. دُٖاْطريٍ
ىَنٍُ و خُغطَوٍ  ثُضويعٍ، حمَُُز بؤ زؤغتعُيٌ َٓساَيٌ. ثُضويعٍ بؤ حمَُُز زيهُف ًْ

 َٓساَيٌ ىًٍَْ و دُٖاْطريٍ زَضويَـ و ؾًَذ َٓساَيٌ ًْىٍَ و غريادُزئ َٓساَيٌ ًْىٍَ
بؤ  ضَِى َٓساَيٌ ًْىٍَ. خُغطَوٍ ؾُضاَُضظ بؤ خؤؾٓاٌَ َٓساَيٌ ًْىٍَ و غريادُزئ

 مساٌي ئُمحُز تريٍَ ًْىٍَ ضِؤغتٌَُ، بؤ دُعؿُضقىويٌ زيهُ ًْىَنٍُ دُٖاْطريٍ، زَضويَـ
 تريَيُ يُو ُٖض خًَعإ 30 و خُغطَوٍ ضَِظٍ بؤ زيهُ ًْىَنٍُ ضِؤغتٌَُ، دُعؿُضقىوٌي بؤ

ٍ. ثُضويعٍ حمَُُزبؤ   ْاويإ بؤ منىوُْ ئاضثُْائ، تريٍَ ُي َُٖىويإ ْاويإ ٖات ئُواُْ
َعيهٍُ. ٖاتىوَ وَثًَـ، غاٍَ 25 ًْ . وَضططت زيإ ئُواٌْ ًْىٍَ و زا تريَيُنًإ ًْىٍَ ُي
غُض نُآلْتُضيَهسا و يُنُ ُٖض تريَنإ ف ُب بىوَوَ، داضٍ ضِووٕ بؤ َٔ ظؤضيـ. نطإ زاُب  با ُْ

 طُيؿت؟ نىٍَ ُب خىيَٓبُغتُنُ طىمت. زيهُ غُؾُضيَهٌ بؤ زايسَْني. بًَٓني باغُ ُّي واظ
 زَضٔ، و زئَ ُٖض ئُوا ضٌ زَنُٕ، زََطِاغتإ و نُخيىزا بعأْ ضاوَضِئَ اليُٕ ُٖضزوو: طىتًإ
َُيًَٓٓاَُنُ بىوٕ َُضظَّ ال ُٖضزوو وَخيتَ  و ظَوٍ طا دىوت ضُْس، ثاضَ، و ثىوٍَ زَْىوغطٍَ، ب
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غُ و زَْىوغطٍَ ْاَُنُزا ُي نضًَو و  ؾاًٖسإ زََىزَغت و زَخىيَٓسضيَتُوَ غىوضَِػُُي
ـ نىشضاوَنُ، َاَيٌ و َىَيو غُض زَضُٓ بهىشَنُ خًَعاٌْ ئُوَ زواٍ. زَنُٕ واشؤٍ  ئُواًْ
وَ ئاؾتًإ ئاؾتُواْإ زَضزَبطِٕ، خؤيإ ْاضَِظايٌ خؤضِْني، و ؾًىَٕ زَيهُُْ  نؤضٍِ و زَنُُْ
َٔ غُضَخؤؾٌ وثطغُ   ُٖضا ؾُضِ و و نىشضاوَنُ َاَيٌ زًََْطُْ نضُنُ زواتط َاوَيُى. زازًَْ
َ تُواو ضئُوٍَ. زٌَب ُب خؿُ ضِيَهىثًَهٌ خُضيهٌ ُي َُيٓاغٌ ُْخؿٍُ و ُْ  بىوئ، نؤَ

 نٍَُ وَختًَهسا ض يُ ثطغًُإ. بهُئ زياضٍ طاًََؿُنإ و نٍَُ ٖاتىضؤٍ ضِيَطٍُ زََاْىيػت
ُْ طاًََـ و  ضَِظا ؾا، ظؤضًٌََ قاثؤٍ تُختُ يُ بُض: $طىتًإ ْاياْبُٕ؟ نٍُ و ظؤظاٌَْ زَُب

نإ و نٍَُ طٍَُ طاًََؿٌ عاضَُب  زيَُُظَوٍ و طُظٍ تُْطٍُ زَٖاتُٓ. زَنطز نؤضًإ ئًاَلتٌ ُي
وَضِطُيإ و  خُضيهُ وضزَ وضزَ.# ْاضِؤٕ ظياتط بُٖاض ؾريئ تانى ئُوَ ُي زواٍ بُآلّ ُٖبىو، ُي
خؿٍُ ناضنطزُْ زَغتُاُْوَيُ بُ ئُوٍَ. زَبًُٓوَ ًَْعيو غُؾُض ؤشَناٌْضِ زوائ ُي غُض ُْ  ُي

َُيٓاغٌ وٍَ و نؤَ  ُب ناضَناُْ تًؿتًؿُزاٌْ ئَُُف و ئُوإ بُ تايبُت ثطغًاضْاٍَُ ثطِنطزُْ
َإ ناضٍ بىوَتُ طؿيت، قٌ. ضِؤشاُْ ا. ناتهىشٕ و زَغتطط ناضَنإ و ئًـ َاُب  ُٖوَيٌ تًُْ

و ئُوََاُْ  و يُنُ و نًَـ ُب غُباضَت ُٖواضَنُ، يُ و اليٌ يُ زاٖاتىوزا ضِؤشٍَ ضُْس ُي
ًَْى ئًاَلتًسا غىونٌ و غُْط ٍ ئُو. بططئ غًايٌ و ثطغًاض بهُئ ُي َى ئًاَلتًسا نطزاضاُْ ًْ  ُي

َ، دًَبُدٌَ آْىوغًُٓوَ، َُٖىو ضِؤشيَو وابٌَ بطِياض ئُطُض يُنًُعاُْ ًَٖٓسَ زٌَب  ؾًَىاظ يُى ًب
غنت يُى و  .تؤَاضنطزًْإ و ْىوغني ُي ًَٖٓا واظَإ ُٖض بؤيُ. َُُب

 
 0241 خةزةَلوةري ي17

 خاُْنإ، زَغتىوضٍ بُ يًَُْى ئًَالتًاْسا َاَيًات نؤنطزُْوٍَ بُ غُباضَت ئَُطِؤ
 #نىتُى$ و #يًط$ بُ ْاوٍ عُؾريَتُزا ئُّ َىَيهٌ زوو ْاوضٍُ يُ. بىو ططيٓط بؤَإ

 خاُْناْسا، زَوضٍَ يُ. غاَيُيُ َُمحىوز ضىاضيُْطٌ ُؾٌب ئَُُيإ ضَِزَنىتهٌ، و
 و باخُنُ يُ ئاطُزاضيهطزٕ بؤ زًًََََٓتُوَ ثرييَصًَْو زَضِوات، ْاوضُيُ يُو ئًٌَ وَخيتَ

 ُٖض بؤ ُُْْثريَ يُ و طىيَطيَصَ يُو خاُْنإ. باضَُٖيططتٔ و ئاوًَٖٓإ بؤ ًَْطَنُضيَو
 غُضاُْ نُ زَظاْني ،#غُضاُْ$ ْاوٍ بُ غُْسووَ، قطِاًْإ زَ َُبًُغٌ غاَيسا يُ يُنًإ
 خؤف ثريَشٕ و ًَْطَنُض يُ زَغُآلتساضإ و خإ يًَطَزا و ْانُوٍَ ًَْط ئاشََيٌ وَبُض

 بُتَُإ خَُيهُنُف باضاًًُْ، بٌَ و وؾهُغاَيٌ باغٌ باؽ ئَُطِؤنُف. ُْبىوٕ
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 زوو نآلوٍ بُ ُ ونؤغت زَنُُْ نُغًَو نىضزَواضٍ زابٌ بُ. غاظ بهُٕ بىونُباضاُْ
 زٌََ ظَْطىَيٍُ زَنُٕ، غاظ بؤ ثُمشٌ و ضِيـ و زَنُٕ ضٌَ بؤ طىيَضهٍُ زوو يىوضٍِ
 و زازَبُظٍَ ظوضِْا و زَٖؤٍَ زَْطٌ بُ ؾُويَل و ؾٌ. بُض زَنُُْ ؾطِوؾًتاَيٌ و زَنُٕ

 ٖؤٍ زَبًَتُ ئَُُ. زَزٌََْ ثاضٍَ و زَوضيسا زئَ بُ بُ ضُثًَُضِيَعإ خَُيو َُٖيسَبُظٍَ،
 .#نؤغُ َُٖيَُٗيُ$ زََئًَ ضِيَىضَِمسُ بُو! بباضٍَ باضإ ئُوٍَ
 

  0241 خةزةَلوةري ي18
 يُنٍُ تؤَاضنطزٌْ نؤََُيٓاغًٌ، ُْخؿُناٌْ يُ دطُ ئًَُُ ناضٍ يَُطِؤنُوَ
 ضؤْاوضؤٕ بىوئ، تًَهٍَُ غًايًططتُٓ ئُّ يُطٍَُ ظؤضداض تا ئًَػتُف. ئُْساظَططتُٓ

 بُ باٍَ يىوتًاُْوَ غُضٍ يُ زَيجًَىٕ، و زَنُٕ طُظ نىوتاٍَ ؤٕض و زَنُٕ ؾُقاو ظَوٍ
 ُٖض طُمنُ، نًًٍَُ ئُوَف و ضِبُيُ ئَُُيإ و قىالدمُ ئَُُ و بػتُ ئُوَ. زَيجًَىٕ
 باغٌ غُوزاناضإ يُطٍَُ و اليٌ زَضًُٓ زَْىوغني، طازا و دىوت زَؾتُضٍ يُ َُٖىوٍ
 بىوٌْ. ئًَُُ بًَت يُطٍَُ زَنات سُظ و هاضَبًَ دُعؿُضقىويٌ. زَنُئ ثًَىاُْ نًَؿاُْ و

 زَتىاٌَْ و زَضزيَينَ ئًَُُ ناضوباضٍ يُ غُض و ئًَُُزايُ بُضشَوَْسيٌ يُ ثًاوَ ئُو
 يُْطُض زوونإ يُنُّ يُ. اليٌ زَضًُٓ و زَخؤئ بُياٌْ ْاٌْ. بًَت ياضَُتًسَضَإ

 .زَثطغني نًَؿاُْ و نًَـ بُ غُباضَت و زَططئ
 تا ئًَػتُ ؾاوَ ْاغطَزئ زَوضٍَ يُ ئَُُف. بىو خىاضَوَ ؾًَىٍَ ّبُ نًَـ يُنٍُ

 غًػتٌَُ بُ زواتط نؤٕ، نًَؿٌ غُض زَضًُٓ غُضَتا. ُْطؤضِاوَ و َاوَتُوَ خؤٍ وَى
 ْاوَ بُ ُٖض نُيىثُيُنُ ئًَػتُف، بُآلّ طُضَّ و نًًؤ بُ زَنُئ شًََطٍَ ئَُطِؤ

 طُتىَْسٍ زووناْساضٍ ثريٍَ َاَُ. ٌخؤَاَي ْاويَهٌ بىوَتُ نُ ْاو زيَٓٔ نؤُْنٍُ
 وَخيت يُ ُٖيُ، نًَؿٌ َػكاٍَ يُى ؾا ْاغطَزئ قطِاُْناٌْ يُ ُٖضيُى: زَيطىت

 ئُو ْاوٍ نُيىثُيسا بُضاوَضزنطزٌْ ناتٌ يُ بىو، قطِإ ئُو ْاوٍ ثىوَيسا سًػابهطزٌْ
 .زًََٖٓني بُزَغيت ئُوَ ثًٌَ بُ زَنُئ سًػابٌ ئًَُُ نًَؿاٍُْ و َػكاٍَ

 
 َػكاٍَ 20=  ْاض ثٍُ

 َػكاٍَ 40=  زَْاض



 264 

 َػكاٍَ 80=  بًػت
 َػكاٍَ 160= ثُدما
 َػكاٍَ 320= زَضَّ غُز

 َػكاٍَ 640=  ًُُْٕ
 َػكاٍَ 1280= يَُُٕ

 ظؤظإ يُ َُٕ 15=  باض
 طُضًََٔ يُ َُٕ 12=  باض

 ظؤظإ يُ َُٕ 5/7=  باض ًْىَ
 طُضًََٔ يُ َُٕ 6= باض ًْىَ ًْىٍَ
 ظؤظإ يُ 50= خَُيىاض
 طُضًََٔ يُ َُٕ 40= خَُيىاض

 ظؤظإ ًََُْهٌ ْىٍَ، نًَؿٌ غُض بؤ نؤٕ نًَؿٌ طؤضِاٌْ يُ بريَ، ئَُُمشإ َُٖيبُت
 . نًًؤ 7 طُضًََٔ ًََُْهٌ و نًًؤيُ 6

 24 بُ بىوَ بُضاْبُض َػكاَيًَو ًَٖٓاوَ، بُ ناض يإ#ْؤى$ غىوى وَظٕ نًَؿٌ بؤ
 ؾًَىٍَ بُّ ُْبٌَ، زَغتسا يُبُض ثًَىَضيَهًإ ئُطُض طُظنطزٕ بؤ بُختًاضيًُنإ. ْؤى

 :زيَٓٔ ناض بُ ثًَىاُْ و طُظ خىاضَوَ
 .زَغت ثُدمٍُ َُوزاناٌْ=  ططٍَ
 .ثاٌْ بُ قاَو ثًَٓر=  ثُدمُ
 بػت= باغت

 .زَغت زضيَصٍَ قاَهُ تا ئًُْؿو يُ= طُظ ًْى
 َآَاوَْسٍ ثًاويَهٌ باآلٍ= نُيًُ يُ

 ئاغايٌ ثًاغُنطزٌْ زََصًََطيَو=  ؾطغُر
 ئاغايٌ ثًاغُنطزٌْ ؾطغُر غٌَ=  َُظٍَ
 ئاغايٌ ثًاغُنطزٌْ ؾطغُر 5=  َُْعٍَ
 (قىالْر) طُظيَو بُؾٌ ضىاض يُ يُى=  ضاضَى

 ثٌَ ثاشٍُْ تا الم طُوضٍَ قاَهُ=  ثٌَ يُى



 265 

 :ُٖيُ ثًَىَض خىاضَوَ ؾًَىٍَ بُّ طُضًََٔ يُ نًًََطُ ظاضٍ و ظَوٍ طُظنطزٌْ بؤ
 نًًََطُ ظَوٍ َُٕ 10 بُ بُضاَُبُض=  ثٌَ يُى

 نًًََطُ ظَوٍ َُٕ 20=  ًْىطا
 نًًََطُ ظَوٍ َُٕ 40=  طا يُى

 نًًََطُ ظَوٍ َُٕ 80 طاغًَٓو
 ئُوٍَ ٖؤٍ بُ نىيَػتإ يُ. ثًَىَ زَنُٕ تؤوٍ َُٕ يُى نًًََطُيُنُ َُٕ، َُٖيبُت
 ُٖض ْط،زا ؾُف زَبًَتُ تُواو يُنٍُ. زًََٖٓٔ ناض بُ زاْط بُضاوٕ، ظؤضتط نًًََطُنإ

 بُضاْبُضَ ئُوَف ؾُعري، يإ دؤ 16 بُ بُضاْبُضَ زَْو زَْو، 12 بُ بُضاْبُض زاْطًَو
 .ؾُعري 96 و زَْو 72 بُ

 نًًُ ُب غىوض خُضَاٌْ نُو و ؾُٕ زوٍا زَنُٕ، طًَطَ نًَؤؾُنُ بىو، تُواو زضويَُٓ وَخيتَ
َهٌ نًًُ زَثًَىٕ، واوَ ًَُْ نٌ ُي نًًُ دطُ. ُت ُي ًُ يإغتاْساض ثًَىاُْ  ططتُٓوٍَ بؤ ضَِْطُ. ًْ
َو َٓٔ ُب ناض زَؾط ًَُْ ى. ًب نُُي ْاوٍ ُُٖي ُي َُيهٌ ثُمياُْ وَى #َىغت$ ُب . زَططٕ يًَىَض ن
ضاْبُضَ َُٕ 16 وازياضَ ى ُب ُب طُض. َىغت ُي َُيبططٕ طُمن قىضاو َػتًَهٌ ُب ثطِ ُئ ََئًَ ٖ  ُب ز

ُْساظٍَ َُيُاْططتىوَ #َػت طًَطَ$ يُى ئ ََئًَ َُيبططٕٖ الويَضًَو. ٖ الثُ$ ز ُإ#ُت ن  ُي
َُيططتىوَ طُض. ٖ َ ؾتًَهًإ ُئ ٌب ُْ َ نطزٕ، بؤ ٌث مياُْ نطزٕ ناضٍ غُضيإ نآلوٍ ُب ُث مياُْ  ُث

ُي ئُّ. زَنُٕ دًَبُدٌَ يُى ُب خؤٍ دًٌَ ُي و ضِازَططٕ خؤياْسا ًََؿهٌ ُي ثًَىاُْ  نًًُ
وَ وٍَ ئُطُض. زَيجًَىُْ اُْ ُيًَو ًب نُ بصًََطٕ، ًََط ُْسُب ضِاُْ ف غُضيسا 50 زَغتٍُ غُض ض  ُب

نًـ ُٖض و زَنُٕ ََئًَ ثًٌَ ثُدماُي َُيبُت #َُضِ يُى$ ز ََئًَ، بصًََطٕ ُٖض ؾتًَو ٖ  ئُوْسَ ز
نٍُ ُٖيُ، َُضِيَهًإ نُؽ زوو ُب وَخيتَ... و طىيَع َُضِ 100 وَى. َُضِ  ُُٖي تايبُتًإ ُي
ؾهطزٌْ بؤ ََيُنُ دُغتٍُ زاُب َُف. ئاش ََئًَ ثًٌَ ُئ ؾٌ #ُٖغت$ ز  ُٖغت 10 ُب َُضِيَو ُي

ف َهٌ. زَنُٕ زاُب ًُي ٌُي. زَنُٕ سًػاب #ُٖغت$ زوو ُب ئاشٍََ ُٖض ث  ُب َُضِيَو ضىاضث
َتُ طؿتًٌ ََيًَو غُضٍ. #ُٖغت$ ُٖؾت زًَب َتُ زَشًََطٕ، ُٖغت يُى ُب ئاش  و ُٖغت 9 زًَب
ؾٌ ََيُنُف ُي َتُ طؿتًٌ ُب و غُضٍ زيَتُ ئاش َتُ ًَطَنُشَ يًَطَزا. ُٖغت 10 زًَب ًَب  4$ ز

ض ٍ#ُٖغت 2$ زووَّ نُغٌ و بؤ نُغًَو #ُٖغت  4$ زيهُف يُنٌ و زَنُوٍَ وَُب
ياٌْ ؾًَٓهٌ. #ُٖغت  عُؾريٌَت ُي و خىاضز غُضوثًًَُنُإ زَضٍَ، ٖاتًُٓ خُو ثًَدُيف ُي ُب

. بطازَضٕا و زؤغت ُي خىاساؾًعيهطزٕ و الٌي طُياْسَ خؤَإ و نطز َاَيئاوايًُإ دُعؿُضقىوٌي
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ىَضِؤ ْاٌْ َ، ضِؤيؿتُٓإ ضِوخػُتٌ. ًَىاْني ُي الٌي ًْ َو ْازٌَْ ىَضِؤ بىو ُٖضضؤًْ َإ زوٍا ًْ  خؤ
ُياْسَ نُ ُي ؾُو غًًَُإ َُغذس ُي. َُغذس غًًَُإ ط ى. زًًَََُٓٓوَ ًَىاخناُْ َى  ثًاغُُي ًْ ُب
ُئ ؾاضزا  . زَخىاظئ زؤغتإ ُي َاَيئاواٌي و زَن
 
 0241 سةرماوةزي ي0

ضَو  َاَيٌ ُي ؾاْاظ. نىضزغتإ طُوضٍَ ؾاضٍ زَطُيُٓ ؾُو زَنُوئ، وَضٍَِ َاؾإنط ُب
 ُب و زَقؤظَُوَ ُُٖي ئُّ ًَٓـ زًًَََُٓٓوَ، نطَاؾإ ُي ضِؤش زوو. زيطاضَ ضاوَضِيٌَ باٌب

َُيهىَضططتٔ وٍَ ضِيَهىثًَهُ ناضيَهٌ تُواونُضٍ غُؾُض نُ ٍ(ؾًـ) ُي ن غُض خىيَٓسُْ  وتاضٍ ُي
ًَْى عُؾريَتٌ طتٔئُْساظَط يُنٍُ ختًاضيسا ُي وَ ُب ؾهطزٕ و نؤنطزُْ  تُواوٍ غًايٌ و زاُب
وٍَ و بُختًاضيٌ زَظُضٍ ثػىوَيُناٌْ و ؾانتُض  .نتًَبًَهسا ُي طؿتًٌ نؤنطزُْ

 خؤزَططٍَ يُ بُختًاضيٌ عُؾريَتٌ و ئًٌَ غُضدٌَُ نتًَبُ ئُّ باغُناٌْ تُوَضٍَ
 عُؾريَتٌ ؾاضغتاًًُْتٌ و شياضٍ و شئ و شيٓطُ و نُوؾُٕ و دىططاؾًا يُ باؽ و

 و نُآلْتُض و خإ زَغُآلتساضيَتًٌ و طىظَضإ ضؤًًُْتٌ. بُ طؿيت زَنات بُختًاضيٌ
 . نىيَدانإ و ٖؤظ غُضؤى
 ثًًُض شإ -غُؾُضَناٌْ يُغُض ْىوغطاوَ نُضميٌ ئُغػُض ياضَُتًٌ بُ نتًَبُ ئُّ
 ئُضنٌ ضاوغاخًَو َىنُ و ضِيَٓىيًَٓهاضإ. ؾُضَْػايٌ نؤََُيٓاغًٌ -زيطاض

 :بىوٕ خىاضَوَ نُغاٍُْ ئُّ غُؾُضْاَُيُ، بؤ ئُّ ططتىوَ ئُغتؤ يُ خعَُتهطزًْإ
 ضِؤغتٌَُ دُعؿُضقىويٌ

 ثُضويعٍ حمَُُز
 َُمحىوزٍ ؾُضاَُضظ
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 9فةرهةنطؤك

 
 ئاؾُوإ: ئاؾًَطِ

 ْاؾنت َطزوو: ئُغجُضزَنطزٕ
 بُغاآلضىو ثري،: ئًدتًاض
 ضاوضٓؤنٌ بُخًًٌ،: ئًَطَيٌ
 خىاًٖؿت ثاضِاُْوَ، و تها: ئُضدىو

 ضَِمشاٍَ ئُغتىوْسَنٌ: ئُغتىوٕ
 

 ب
 خُوٖاتٔ ًْؿاٍُْ بُ زََهطزُْوَ: باويَؿو

 ناضنطزْسا ناتٌ يُ ئاؾطَتإ بُضنؤؾٌ: بُضَُٖيبًَُٓ
 ئاشَآلٕ زنتؤضٍ بُيتاٍَ،: بُيتاض

 خُظاٍَ ْاظ، ياٍ ياٍ ياٍ، بُختًاضيٌ، ئًًٌَ غُضَشْاٌْ ْاظْاوٍ: بٌ بٌ
 خ

 زًْا زيَتُ بابٌ َطزٌْ زواٍ َٓساَيٍُ ئُو: ثامشُضطُ
 يؤنُ يؤنُ، طىَيٌ: ثَُىو
 ْريزيىإ: ثُيصَ

 ؾُضِزا يُ ُْنؿاُْوَ: ثطيٓطاُْوَ
 تطغاْسٕ وؾٍُ: ثذ

  ضِاظيبىوٕ،: ثًٌَُ
 زَؾت زَض و يُ ضِإ دًَدُوٍ: ثُضُ

 قَُيُّ: ثًَٓىوؽ
 ت



 268 

 بُضزَْىيَص: تات
 ًَُتهطزَُٕغ: تُغاَيشُ

 تُقتُقإ ضَِم، ظَوٍ: متتُإ
 زَؾتُض ناغُظ،: تًَٓىوؽ

 ز
 ض

 ضُضَىو غجٌ،: ضُضَط
 ضطِ ؾاخٌ ضطِ، زاضغتاٌْ: ضطِ

 بهطيَت غاظ زاض يُ ُٖضضٌ زاضزَغت،: ضًَى
 ؾىوٍَ تُمياٌْ: ضًذ

 
 ر

 زَغتربِ َُٖيدَُيُتًَٔ،: خاثًٓؤى
 زوشَٔ: خًُِْ

 زَضزَضٌَ ضيإبُ يُ ئاشيٓبىوٕ زواٍ ئاوٍَ ئُو: خُغاضاو
 
 ز

 ْعضطُزا و خاُْقا يُ غازات خعَُتضٌ: زَضنَُاٍَ
 وَضطًَطٍِ ظاضَنًٌ: زيًُاْر

 بُختًاضٍ زَظُضٍ يُ ياضٍ دؤضيَو يو،+ زاض: يو زاضو
 ُْزوئَ زََػطِ،: تُظيى زَّ

 زووثؿو: زََاضَنؤٍَ
 ُٖضََُِنٌ: زيٌََُ

 زضِ غُطٌ بُناض زيَت، بُشزاض بؤ: زضِ
 َيتىوٕئا ززإ: تُآل زيإ
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 ضِ
 َُضايٌ: ضِووبًين

 ًَٖػرت و ئُغح ضَِونٍُ ضَِونُ،: ضَِوَ
 ًْػو و ْؤى زَغتهٍُُْ: ضُِْ

 شٕ بٌَ غَُيت،: ضَِبُٕ
 غِ يُى غاضزاٌْ: ضَِتاْسٕ

 
 ظ

 غريَت وضَ،: ظات
 خُغاضبىوٕ: ظايُبىوٕ
 ُٖزازإ ئاضاَططتٔ،: ظَوتبىوٕ
 تُغذًًهطزٕ، تؤَاضنطزٕ: ظَبتهطزٕ

 ضَِٖؤٍَ: ظَْسؤٍَ
 بُضعؤزَ: ظميُ

 زَنُٕ نُْسووٍ يُ ظغتإ بؤ ئاضزٍَ ئُو: ظَُٗضِ
 
 ش

 ؽ
 غُضَشٕ َاٍَ، نُيباْىوٍ: غُالض

 تىوتٓهًَؿإ بؤ قىضِغاظنطاو يُ َؤزٍُْ: غُبًًُ
 غًَبُض نُثط،: غُيىإ
 َُٖيسَواغٔ ثًَسا َُؾهٍُ شَْسْسا َُؾهُ ناتٌ يُ زاضٍَ ئُو: غًَجُى
 زََيًَتُوَ واُْ زٍَ و ؾاض يُ غُضباظٍ بُ دًٌَ نُ واُْبًَص َاَؤغتاٍ: زاًْـ غجاٍ
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 ف

 ئاوخؤضٍ ثُضزار،: ؾُضبُ
 ع

 ؾًَطنطزٕ: عاَالْسٕ
 تايبُت: عُالسًسَ

 ف
 
 ظ
 م

 ؾىإ نُثُْهٌ: قاثىوت
 باْطهطزٕ: قاونطزٕ

 ؾُخؼ: قػٔ
 ئًَطإ يُ ٖؤظيَهٔ: قُؾكايٌ

 
 ى

 بُضخُوإ ناضشيًُ، ؾىاٌْ: ناضَوإ
 َُضِ ًََطُيُ: نُضنَُُضِ

 تُثاَيُ و زَوَ قُآلخُ: ؾهُآلٕنؤ
 َاآلت َُضِ و ئاوخؤضٍ: نؤٍ
 ناض و بُضر شووضٍ: نؤظ

 تًَساَُٖيططتٔ ضِغل بؤ ضازض قىشبين: نىئًَ
 زظٔ يىوت،: نُثؤ
 ْؤضَ ْؤبُ،: نُؾُ
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 ط
 زاضزَغت طؤثاٍَ،: طاَيؤى
 ؾكاضتُ ؾَُضُ،: طؤضز

 نآلؾضٔ: طًىَضٌ
 
ٍ 

 ؾعووٍ خؤَُٖيكىتًَٔ،: الثطَغُٕ
 
ّ 

 َطيؿو: َاَط
 غُبطططتٔ: َػُبا

 ضَِغُٕ ئُغجٌ: حمُْسَى
 غىوتاْسٕ بؤ نؤتُضَزاض بطِيُٓوٍَ: َؤضَؤضنطزٕ

 ضِاظٍ: َُضظَّ
 
ٕ 

 ْاوزاض: ْاًَُ
 خَُيو شَاضٍَ: ْؿىوؽ

 و
 َطزوو الواْسُْوٍَ ططيإ، و ؾًىَٕ: وايًؤى
 غىاضٍ وآلخٌ ضَِوتٌ: ويَطغُ

ٌَٖ 
 ظٍَ دُواَيٌ: ٖؤضِ

 َُٖيجضطاو خىضٍ: ٖؤضثُ
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