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 .جاؤابكار ظةمةس

  ظانابأرة 
  ظايذصع توخت

  ـ يعل1999خةلق نةشرعياتع شعنجاث 

  بعرعنحع باب

  ...باهارنعث ظاخعرقع آىنلعرع 
يايالقتا قارنعث ظاخعرقع صارحعلعرعمذ ظئرعص تىضعضةن، ظذ صةقةت تاغنعث تةسكةي 
تةرعصعدعكع يانباغعرالردا ؤة تاغنعث ظئضعز حوققعلعرعدعال قارا قعشنعث قةهرعتان 

ع هةصتة ظعلضعرعال تئخ. سوغذق حاغلعرعنع ظةسلعتعص آىمىشتةك يالتعراص آأرىنةتتع
خذددع آئسةلحان ظادةمنعث حعرايعدةك سارغذح خذنىك ؤة آأثىلسعز آأرىنعدعغان 
آةث يايالق بىضىن يئشعلعص سذس يئشعلحعلعققا صذرآةنضةن، ظذنعثدعن ظعسقا 

تاغ ظذستعدعن يئنعك . ظوخشاش آأآىح رةث، نةمخذش ظعسعق هور آأتىرىلةتتع
بعراق ظذ يةنعال تاغ ناخشسعنعث . وغذق ظعدعسوقعؤاتقان قذرغاق شامال هئلعمذ س

ظةآس ساداسعدةك يئقعملعق، لةرزان، قذياش نذرعدةك يذمشاق هةم راهةتلعك 
ظذنعث بوؤاق تعنعقلعرعدةك ظعللعق نةصةسلعرعدة ظأزضعحة مةززعلعك . تذيذالتتع
ظةآحعضةن  يةرنعث ؤة دئؤعرقاي  بعلةن ظارحا ياصرعقعنعث نةملةنضةندعن : صذراق
  ...عنكع آىحلىك  هعدعآئي

ظذنعث آأصكةن، . آأك بأرة شةصعسعز يورغعالص قارعغايلعق ظارعسعدعن حعقعص آةلدع
ظأزعمذ . صةسكة ساثضعلعغان يئلعنلعرع يورغعلعغاندا ظعككع يانغا حايقعلعص باراتتع

آأرىنةرلعك ظورذقلعغانعدع، يوتا هةم قورساقلعرعدعكع آىل رةث، ظاقذح تىكلةر 
قاحانالردعدذر يئرعمع ظىزىؤئتعلضةن، ظةمدع دعقماقلعشعص . أرىنةتتعصذرلعشاثغذ آ

قالغان آالتة قذيرذقع ظذنع تةبعظعي ضىزةللعكع ؤة سةلتةنتعنع يوقاتقان جاصاآةش هةم 
 ظأزعضة بولغان -ظةمما ؤذجذدعدا آىح، تذيغذنلذق ؤة ظأز . بعحارة قعلعص آأرسعتةتتع

ضةؤدعسع تولغان، صذتلعرع ظذزذن هةم . تعظادةتتعن تاشقعرع ظعشةنح ظذرغذص تذرات
ؤذجذدعدا هاياتلعقنع ظةيمةندىرضىحع، قورقذنحقا سالغذحع ياؤايع . قذؤؤةتلعك ظعدع

بأرة دةريا . ؤةهشعيلعك، آأزلعرعدة غايةت آىحلىك آأآىح نذر حاقناص تذراتتع
ياقعسعغا آئلعص، دةريا سىيعنعث هةيؤةتلعك شارقعراشلعرعغا تذيغذنلذق هةم 

  .ؤقذلظاددة ظأتكىر سئزعمع بعلةن قذالق سئلعص تذردعصة
يايالقنعث غةربعي تةرعصعدة شعمالدعن جةنذبقا تار، ظةمما ظعككع قعرغعقع قعلعح 

دةريانعث . بعلةن آئسص حىشىرىلضةندةك تعك ظاق تئكة دةرياسع ظئقعص تذراتتع
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اقذح  مةرؤايعتتةك حئحعلعص تذرغان ظ. ظذصقذنلذق شوخ ظئقعنع باشقعحة ظعدع
 تاشقا -بذآغذنلعرع يعراقتعن خذددع سعماصتةك يالتعراص آأزنع حاقاتتع، تاشتعن 

 -ظذرذلذص، آىؤةجةص ظاقعدعغان هةيؤةت دولقذنلعرع يايالقنعث بولذق ظأسكةن ظوت 
حأصلعرعضة تويذنذص سةمرعضةن بعر توص ظاتنعث تعنعمعسعز شوخ حئصعشلعرعنع 

لدىرلعضةن ظىزىلمةس هةيؤةتلعك سادا زئمعننع ظذنعثدعن تاراؤاتقان ضى. ظةسلعتةتتع
  ...تعترعتةتتع، تاغ ظعحعنع لةرزعضة ساالتتع

تاغدا  –حوغذندةك : ظعزاهات(أرىص قعزعل تذمشذق حوغذندةآلةر بأرعنع آ
ظاسماندا ظةنسعز .) ياشايدعغان، شةآلع قاغعغا ظوخشايدعغان بعر خعل قذش

اياقالرغا ظذحذص بعردةمدعال آأزدعن حذثذلداشتع ؤة ظالدعراص تئنعضةندةك ظاللعق
ظةمما بأرة حوغذندةآلةرنع آأرمعضةندةك، حوثذلداشلعرعنع . غايعص بولذشتع

  .ظاثلعمعغاندةك، تةشؤعشلعرعضة صةرؤا قعلمعغاندةك ظعدع
ظةتراصتا .  بذنع صذراص آأردع-بأرة صةسكة حىشىص، تاغ تئرعكع تىؤعضة آئلعص، ظذنع 

بأرة . تاماآا قاصلعرع، سولياؤ خالتعالر حئحعلعص ياتاتتعقذرذق هاراق بوتذلكعلعرع، 
بئشعنع آأتىرىص، نةمخذش هاؤانع تةمة بعلةن . ظذنعثدعن يعرضعنعص نئرع آةتتع

بأرعنعث بىضىن ظوؤدعن تةلعيع آةلمعضعنع، شذثا ظذؤعسعغا ظولجعسعز . صذراص باقتع
ةمدع ظذؤعسعغا مةيلع نئمعال بولمعسذن، ظذنعث ظ. قايتعص آئتعؤاتقعنع ظئنعق
ؤذجذدعدا ظذنع نةصةسسئرع ظالدعرعتعؤاتقان، تةقةززا . قايتعدعغان ؤاقتع يةتتع

قعلعؤاتقان، ظعحعنع آأيدىرعؤاتقان، سئغعندذرعؤاتقان صةؤقذلظاددة نازذك سئزعم 
  ...آىحع ظذنع قاناظةت بعلةن تويذنذشقا ظىندعمةآتة، مةيلعنع ظأز ظذؤعسعغا تارتماقتا

عرعق، ظارحا ؤة ظازغان بعلةن بىككعدة قاصالنغان تاغ باغرعنع بويالص، بأرة قاغعنةك، ز
  ...خذددع يعالننعث سويلعشعدةك حةبدةسلعك بعلةن يذقعرعغا ياماشتع 

تاغنعث بىرتىص حعققان قورام تاشلعرع آأك، بأرعنعث تىكلعرعمذ آأك، خذددع تاغ 
لىك ظعحعضة ؤذجذدع، جعسمع ظاشذ آأصكأآ... بعلةن بعر جان، بعر تةندةك

  ...يذغذرذلذص آةتكةندةك ظعدع 
 صةش دئضىحة ظأز ظذؤعسعنعث ظالدعغا، ظةتراصع قويذق ظارحا هةم زعرعق -بأرة هةش 

تذغذلغعنعغا بعر ظايدعن ظاشقان، . بعلةن قاصالنغان تاغ ظأثكىرعضة يئتعص آةلدع
دعنع آأزلعرع يئثعال ظئحعلغان بأرة آىحىكلعرع ظانعسعنعث تونذش، مئهعرلعك هع

ظانعسع دةريا بويعدعكع حئغعدعال صذراص ظىلضىرضةن، شذثا هةممعسع ظأثكىر ظاغزعغا 
ظانعسع ظأثكىر ظاغزعغا آةلضةن . حعقعص تةقةززالعق بعلةن تةلمىرىص تذرذشقانعدع 

تةجرعبعلعك . هامان بةش آىحىك غعثشعص يئلعنغعنعحة ظانعسعغا تةثال تاشلعنعشتع
ةث ظعحكعرع يئرعضة، صعنهان، خةتةرسعز ؤة ظعللعق ظانا بالعلعرعنع ظأثكىرنعث ظ

ظاستعغا بعر قةؤةت شعؤاق، ظةمةن ؤة قوي يذثع يئيعلغان . ماآانعغا باشالص آعردع
آالتة قذيرذق بأرة قوي يذثع . ظأثكىر ظعحع ظعسسعق، نةمخذش هةم راهةتلعك ظعدع

. يلعنعص ياتتعظىستعدة صذتلعرعنع ظذزذن سذنذص، بئشعنع يةرضة قويذص، يئنعحة سذنا
ظئحعرقاص آةتكةن بأرة آىحىكلعرع ظانعسعنعث باغرعغا تاشلعنعص، سىت بعلةن 

ظةمحعكعنعث بوشقعنة . تومصايغان يذمران ظةمحةآلعرعنع تالعشعص ظئمعشكة باشلعدع
ظاغرعشع ظعحعدعكع شئرعن غعدعقلعنعش شذنحعلعك لةززةتلعك ظعدعكع، آالتة 

ولمايدعغان بذ حةآسعز لةززةتتعن قذيرذق ؤذجذدعدعكع بئسعش مذمكعن ب
مةستخذشلعنعص، صذتلعرعنع تئخعمذ ظذزذن سذنذص، ضةؤدعسعنع آئرعص، 
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  .ظعختعيارعحة تاشالص جعمجعت يئتعص آةتتع
 هة بذ؟ آالتة قذيرذقنعث تاالي ظةجدادلعرع، -نةقةدةر ظذلذغ خعلؤةت، ظعللعق ماآان 

 -رةتلعك آةحمعشلةرنع ظذرذق هةتتا ظأزعمذ مذشذ ظأثكىردة تذغذلغانعكةن، بذ شأه
ظةجدادلعرعنعث ظأثكىرنعث تاش يوحذقلعرعغا، يئرعقلعرعغا سعثعص آةتكةن تونذش 
صذراقلعرع، ظانعسع ظأزعنع تةؤةللذت قعلغاندا ؤذجذدعدعن تامحعغان قان، ظانا 

مانا . باغرعدعن ظاغزعغا تئمعص حىشكةن هةربعر يذتذم سىت ظذنعثغا ظةسلعتعص تذراتتع
ذنعث حوثعيعص، ؤايعغا يئتعص بذ قةدعمعي مذقةدةس ظأثكىردة مذشذ ظةمدع ظ

  ...بالعلعرعنع ظعككعنحع قئتعم تةؤةللذت قعلعشع
سىتكة بولذشعحة قئنعص، توقلذق راهعتعدعن تئنع يايراص آةتكةن آىحىكلةر 
. ظانعسعنعث باغرعدعال ظأزعنع هةر تةرةصكة تاشلعشعص تاتلعق ظذيقذغا آئتعشتع

عؤئدع، آالتة قذيرذقنعثمذ ظةتعضةندعن بئرع ؤذجذدعنع بالعلعرع توي
ظذ .  ظعحعدعن راهةت تئصعص قالدع-ظارامسعزالندذرذؤاتقان ظاحلعقع بئسعلعص، ظعح 

  ...خذددع ظذخلعغاندةك جعمجعت ياتاتتع، ظةمما آأزلعرع ظوحذق ظعدع
 - عقعص شذ قئتعمقع صاجعظة بالعلعرعنعث ظأزعضة ظةضعشعص دةريا تةرةصكة ظةمةس، ظئز

شذ . تئنةص، آىلتىك قار بعلةن قاصالنغان يايالق تةرةصكة قاحقانلعقعدعن يىز بةردع
قئتعم، قار قئلعن ياغقان آىننعث ظةتعسع ظذ آأك يايال بعلةن بعللة بالعلعرعنع 
ظةضةشتىرىص قعشالقتعكع بىك حعغلعققا قويذؤئتعلضةن بعر توص مالغا تئضعش ظىحىن 

بذ ظوؤ . مالحعالر تئخع ظأيعدعن حعقعص ظىلضىرمعضةنعدعظةتعضعنع . تاغدعن حىشكةن
آالتة قذيرذق بعلةن آأك يايال بالعلعرعغا تةييار ظولجا بعلةن . ظىحىن ياخشع صةيت

ظوزذقلعنعشنع ظةمةس، مذشذنداق حاغدا ظوؤغا سئلعص، ظذالرغا ظأز نئسعؤعسعنع 
بالعلعرع ظالدعدا قانداق تئصعص يئيعش ظذسذلعنع ظأضعتعشع، قعسقعسع، ظذالر ظأز 

 ظانعلعق بذرحعنع ساداقةتلعك بعلةن هةر قانداق خةؤصكة تةؤةآكىل قعلغان -ظاتا 
بذ . بذنداق بذرح بأرعلةر ظىحىن ظذلذغ هةم مذقةددةس. هالدا ظادا قعلعشلعرع آئرةك

. ظارقعلعق ظذالرنعث بالعلعرعغا معراس قعلعص قالدذرعدعغان نةرسعلعرع ناهايعتع جعق
اياتلعق دذنياسعنعث آىحلىك هأآىمرانع، تةبعظةتنعث هعمعرعلمةس بالعلعرع ه

ضةؤدعسع سىصعتعدة ياشاش ظىحىن، ظأزعنعث روهعيعتعدة، ؤذجذدعدا نذرغذن 
ظذالر ظانعسع ظاق سىت بعلةن تويذندذرذؤاتقان، . خاسلعقالرنع ظاصعرعدة قعلعشع زأرىر

 مئهرعبانلعق هةم ظأز ظةرآعلعتعؤاتقان حاغدعكع ظادةتتعن تاشقعرع مذاليعملعق،
هاياتعنعث ظةمعنلعكع، ظاسايعشلعقع ظىحىن بعرلعك، ظأملىكنعال ظةمةس، مذهعمع، 
ظادةتتعن تاشقعرع باتذرلذق، جاسارةت هةم هئحنعمعدعن ظايانمايدعغان ؤةهشعيلعك، 

  ...رةهمسعزلعكنع ظىضعنعشع آئرةك
 بالعلعرع قئلعن ظةث ظالدعدا آالتة قذيرذق بعلةن آأك يايال، ظذنعثدعن آئيعن

حعغلعق ظارعسعدا تعؤعش حعقارماي ظأمعلةص ظعلضعرعلةص مال توصعغا يئقعنالشتع ؤة 
بعردعنال حعغ تىؤعدعن صذرآعنعدةك قاثقعص حعقعص مال توصعغا شعددةت بعلةن 

ظذالرنعث ظةتعيازدا تذغذلغان سئمعز تأل قويدعن بعرنع صذرالص بئسعص، . تاشلعنعشتع
 تارتعشعص يةص تىضعتعشع ظىحىن، هئحقانحة ؤاقعت -ةص  تذشتعن حعشل-تذشمذ 
لئكعن شذ صةيعتتة، بأرعلةر هةر قاحان دذح آئلعش ظئهتعمالع بولغان ظعش . آةتمعدع

 سىرةن سئلعص، -قوتان تةرةصتعن ظىح ظاتلعق ظادةم قعقاس . ظاخعر يىز بةردع
آالتة . تعمعلتعقلعرعدعن ظوق ظىزضعنعحة بأرعلةر ظىستعضة ظات حاصتذرذص آئلش



 4

.  ياؤا تئرةآلعك ظارعسعغا قاحتعـقذيرذق بالعلعرعغا باش بولذص ظذدذل دةريا تةرةصكة 
ظذ آأزنع يذمذص . ظارقعسعدعن ظئتعلغان ظوق قذلعقع تىؤعدعن ؤعآعلداص ظذحاتتع

ظةمما آةينعدة نة آأك يايال، نة . ظاحقذحة ياؤا تئرةآلعك ظارعسعغا بئرعص ظألضىردع
 دة، -آالتة قذيرذق ظوقتةك يىضىرىص دةريانع آئسعص ظأتتع . يتتعبالعلعرع آأرىنمة

ظذنعث ؤةهعمة هةم هاالآةت . تاغ ظذستعضة حعقعص ظةتراصنع آأزعتعشكة باشلعدع
قورقذنحعدعن حوغدةك يئنعص آةتكةن ظأتكىر آأزلعرع شذظان يايالقتعكع مذدهعش 

شعحة حاصتذرذص، يايالقتعكع ظىح ظاتلعق ظادةم ظاتلعرعنع بولذ. مةنزعرعنع ظعلغا قعلدع
قورساققعحة حأآىص . آىلتىك قار ظذستعدة بأرة بالعلعرعنع قوغالص يىرةتتع

آئتعدعغان قئلعن قاردا ياش بأرعلةر هةر قانحة يىضىرىصمذ ظاتالردعن ظىزىص 
آالتة قذيرذق هةسرةت ؤة غةزةصتعن جاالقالص . آئتةلعشع مذمكعن ظةمةس ظعدع

ظذحقذنع ظذحقذنداص تذرغان آأزلعرع بعلةن هةممة ظعشنع تعترةص، ظةلةم ؤة قعساس 
 بعرلةص -ظاتلعقالر ياش بأرعلةرنع آالتةك بعلةن ظذرذص بعر . آأرىص تذردع

 -آالتة قذيرذق شذ حاغدعال ظةس . يعقعتعشتع ؤة تاغارلعرعغا سوالص ظاتلعرعغا ظارتعشتع
ايلعنعث نةضة ظذ آأك ي.  جةهلع بعلةن صةسكة تاشالندع-هوشعنع تئصعص جان 

 - ظذ ظةمدع ظأزع يالغذز ظاتلعق مالحعالر بعلةن يةآكعمذ . آةتكةنلعكعنع بعلمةيتتع
 دة، -يةآكة ظئلعشماقحع، شذ ظارقعلعق بالعلعرعنع قذتذلدذرذؤالماقحع بولدع 

ظذ دةريادعكع مذز . ظاتلعقالرنعث ظالدعنع آأزلةص يايالق تةرةصكة يىضىرىص آةتتع
ذدعن قانداق ظىزىص ظأتكعنعنع، دةريادعن ظأتكةندعن آئيعن ظارعالش ظئقعؤاتقان س

ظذ . بةدعنعدعن سذنعث قانداق شذرقعراص قذيذلعؤاتقانلعقعنع بعلمةيتتع
حاتقاللعقتعن ظئشعص، آىلتىك قار ظىستعدة يىضىرىص آئتعؤئتعص توساتتعنال 

نقع ظذنعث يئقع. تاشيولدا قاتار آئلعؤاتقان ظاصتوموبعل آالونعنع آأرىص قالدع
يعلالردعن بذيان مذشذ زئمعندا صةيدا بولذص قالغان بذ غةلعتة مةخلذقنعث 
ضةؤدعسعنعث شذ قةدةر يوغان، ظاؤازعنعث شذ قةدةر آىحلىك ؤة يئقعمسعزلعقعغا 

ظذ بذ مةخلذقالرنعث تئزراق آأزدعن يذتذشعنع آىتىص، بعر تىص . ظةقلع يةتمةيتتع
غةلعتة مةخلذقالر آأزعدعن يذتذص، بأرة . قاغعنةك تىؤعدة خئلعغعحة تىضىلىص ياتتع

شذ ظان آالتة . ظورنعدعن تذرغاندا ظاتلعقالر ظاللعقاحان آأزدعن غايعص بولغانعدع
قذيرذقنعث ؤذجذدعدا زاهعر بولغان ظادةتتعن تاشقعرع آىحلىك هةسرةت ؤة جذدالعق 

  :دةردع ظاغزعدعن خذددع هازعدار ظادةمنعث يعغعسعدةك سوزذلذص ظئتعلعص حعقتع
  ...!ؤ...ؤ... هذ  –

مذشذ !  هة-آأك يايال .  دئرعكع يوق ظعدع-آأك يايلعنعث شذنعثغعحة ظعز 
نئمعمذ قورقذتالعغان، باش ! زئمعندعكع بأرعلةر قةؤمعنعث ظاشذ آىحلىك سةردارع

 يةك -ظةضدىرةلعضةن ظذنع؟ ظوؤ ظىستعدعكع جةث، تاغ تئكعسع بعلةن يةآمذ 
ظذنعث غةزةصكة آةلضةن حاغدعكع آأك ... قورشاؤلعرع ظئلعشعشالر، مالحع ظعتالرنعث 

 يذلت قعلعص قةهعرلعك -يايلعسعنعث تعك تذرذص آئتعشلعرعضة، آأزلعرعنعث يالت 
 ماماتلعق -يئنعشلعرعغا قايسع مةخلذق ظذدذل تعكعلعص قارعيالعغان؟ هايات 

قايسع ظئلعشعشتا ظأتكىر، قذؤؤةتلعك حعشلعرع بعلةن بعرال قئتعم حعشلةشلعرعضة 
آىحتىثضىر رةقعبع حعدالعغان؟ آالتة قذيرذقنع سأيىندىرعدعغان، ظامراقلعقعنع 

  !آةلتذرعدعغان ظاجايعص آأك يايال ظعدع ظذ
باال . آالتة قذيرذق شذ آئحة ظأثكىردة ظأزع يالغذز مذثلعنعص، غئرعبسعنعص ياتتع
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ا ظذنع ظةمم. هةسرعتع، جذدالعق دةردع ظعحعدة آئحعحة غعثشعص، هذؤالص حعقتع
بعردعنبعر ظاؤذندذرذؤاتقان، ظذنعثغا تةسةللعي بئغعشالؤاتقان نةرسة قورسعقعدعكع 

آأك يايلعنعث هةر . يئثع جاننعث تعصعرالشلعرع، تعنعمسعز معدعراشلعرع ظعدع
قاحان قذتراص تذرعدعغان روهعي تةشنالعقعدعن ظاصعرعدة قعلعنغان يئثع جان هةر 

 -ندة هازعدار ظانعنعث ظةلةم ؤة هةسرةتلعرع يعراق قئتعم معدعرلعغاندا، تئصحةآلعضة
بذ معدعرالش، بذ تئصحةآلةشنعث ظانا . يعراقالرغا قوغلعنعص آةتكةندةك تذيذالتتع

  ...ؤذجذدعغا بةخش ظئتعدعغان سئزعمع شذ قةدةر تاتلعق، شذ قةدةر شئرعن ظعدعكع
ظعزدةص آئتعؤئتعص آالتة قذيرذق ظةتعسع قارلعق داالدا آأك يايلعنعث ظعزعنع صذراص 

 دة، شذ تةرةصكة -ظذشتذمتذت تونذش ؤة غةلعتة صذراق ظارعالشمعسعنع هعدالص قالدع 
تاغ باغرعدا قاحاندذر بعر حاغالردا تاغ ظىستعدعن غذالص . ظوقتةك يىضىرىص آةتتع

آأك . حذشكةن يوغان قورام تاش تىؤعدة آأك يايال بعلةن بعر ظادةم سوزذلذص ياتاتتع
آأآرعكعدعن هئلعمذ . دةمنعث آارنعيعغا ظئغعز سالغعنعحة قئتعص قالغانعدعيايال ظذ ظا

آأزلعرع ظوحذق، . ظاستا سعرغعص ظئقعؤاتقان قاندعن ظاقذح هور آأتىرىلىص تذراتتع
  .ظذنعثدعن يةنعال بذرذنقعدةك غةيذر، ظاتةشلعك  آأآىح نذر حاقناص تذراتتع

يىزلعرع . قورقذنحلذق آأرىنةتتعظألضةن ظادةمنعث تةلةتع تولعمذ صاجعظةلعك ؤة 
. آأآةرضةن، ظئسعلغان، آأز قارعحذقلعرع حاناقلعرعدعن حاحراص حعقعص آةتكةنعدع

ظئغعزعدعن ساثضعالص قالغان تعلعنعث ظاستعدا قان ظارعالش قعزغذح آأصىك مذز 
آالتة قذيرذق هذؤلعمعدع، غعثشعمعدع، هئحبعر تةشؤعش، . بولذص قئتعص قالغانعدع

 دة، ظذنعث دعثضعيعص تذرغان -ز آأك يايلعنعث يئنعغا آةلدع قذرقذنحسع
ظاه، نةقةدةر ظةزعز، .  آأزلعرعنع مئهرع بعلةن صذراص آةتتع-قذالقلعرعنع، باش 

ظذ آأك يايلعنعث يئنعغا آئلعص، ضويا ظذنعث سوؤذص ! تونذش، يئقعملعق صذراق
بعر صةس تىضىلىص قاتقان ؤذجذدعنع ظأز ضةؤدعسع بعلةن ظعسسعتماقحع بولغاندةك 

هئلعمذ تعكلعشعص تذرغان آأك يايلعسعغا، قورساق، ساغرعسعغا بعر خعل . ياتتع
آالتة قذيرذق ؤذجذدعدا ظةمدع . مئهعرلعك ظةرآعلةش بعلةن سذؤذنذص آةتتع

قورقذنح، . نئمعشقعدذر ظادةتتعن تاشقعرع خاتعرجةملعك هئس قعلعص تذراتتع
ر حاغدا ظذنعث ظأتكىر سئزعملعرع يعراقتعن بع! ؤةهعمعدعن قعلحة ظةسةر يوق ظعدع

بذ ياققا قاراص آئلعؤاتقان ظعككع ظاتلعق ظادةمنع بايقاص قالدع، هوشيارلعنعص 
 دة، ضويا آأك يايال -ظورنعدعن تذرذص، ظذ تةرةصكة سةضةآلعك بعلةن قذالق سالدع 

قاراص  -هازعرال ظورنعدعن تذرذص ظأزعضة ظةضعشعص ماثعدعغاندةك، آةينعضة قاراص 
  .قويذص، قويذق حاتقاللعق ظارعسعغا آعرعص غايعص بولدع

ظذيقذسعغا قانغان بأرة آىحىكلعرع صذتلعرعنع سوزذص، بةللعرعنع ظعضعص ظةسنةص ... 
. آئرعلدع، ظاندعن ظانعسعنعث دىمبعسعضة، بويذن هةم بئشعغا يامعشعشقا باشلعدع

 ظعسسعق، بةدةنلعرع بالعلعرعنعث قورساقلعرع سىتتعن تومصايغان، نةصةسلعرع
. مامذقتةك يذمشاق ظعدع، صذتلعرع دعقماق، ظةمما قذؤؤةتلعك، تومصاي آأرىنةتتع

آالتة قذيرذقنعث آأك يايلعدعن ظايرعلغاندعن آئيعنكع جذدالعق ... بالعالر
صةقةت مذشذ بالعلعرعال ظأتكةن . هةسرعتعضة هةمدةرد بولغذحع بعردعنبعر قذؤانحع

ك آةحمعشعنع، خئلعال يعتعلعص قالغان بالعلعرعنع يعلع قعشتعكع صاجعظةلع
ظاتلعقالرنعث آىلتىك قاردا قوغالص يىرىص، ظورذص يارعالندذرذص تاغارغا تعقعص 
قانداق ظئلعص آةتكةنلعرعنع هةم آأك يايلعنعث قورام تاش تىؤعدعكع ظألىم 
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اندعن ظذالرنعث تعنعمسعز معدعرالشلعرع، آأزع ظئحعلغ. مةنزعرعسعنع ظذنتذلدذرعدذ
آئيعنكع شوخلذق بعلةن ظوينعشعشلعرع، تاتلعق ظذيقذلعرع آالتة قذيرذقنع ياشاشقا، 

  .ياشعغاندعمذ ظأز ظةرآع، قةيسةرلعك ؤة حعداملعق بعلةن ياشاشقا ظذندةص تذرعدذ
بأرة . ظأثكىر ظعحعضة سعرتتعن سذس، ضعرعمسةن نذرحةشمعسع ظذحذص آعردع

 حعمحعقلعتعص، ظذنعثغا هةؤةس هةم آىحىكلعرع ظذ نذردعن ظاجعز آأزلعرعنع
. آالتة قذيرذق لعككعدة ظورنعدن تذردع. قعزعقعش بعلةن هاثقئتعص قاراص آئتعشتع

دذرذس، باهارنعث مذشذنداق آىنلعرع بالعالرنع ظاصتاصقا، شامالغا سئلعشنعث ظوبدان 
ة ظذالرغا ظذالر هاياتلعقنعث ظأثكىر ظعحعدعال تىضةللةنمةيدعغانلعقعنع، تةبعظةتت. صةيتع

قذحاق ظئحعص تذرغان نذرغذن، ناهايعتع نذرغذن نةرسعلةرنعث بارلعقعنع بعلعشع، 
  .ظذالر بعلةن تونذشعشع آئرةك

ظأثكىر ظاغزعدا، . آالتة قذيرذق بالعلعرعنع ظةضةشتىرىص ظأثكىر ظاغزعغا حعقتع
 بأرة. حاتقالالر ظارعسعدا تذرذص ظةتراصنع ناهايعتع ظئنعق آأرىش مذمكعن ظعدع

آىحىكلعرعنعث مارجاندةك يالتعراص تذرغان آعحعككعنة آأزلعرع آىحلىك نذرغا 
  .ناهايعتع تئزال آأنىص آةتتع

 ظايعغعغا آأز يةتمةيدعغان ياصيئشعل قارعغايزارلعق آأزضة - تاغ باغرعدا باش –صةستة 
ظذالر ضويا بذ مذقةددةس تاغقا باغرعنع يئقعص، قذياش ظاصتعصعنعث . تاشلعناتتع

. ت، ظاسايعشلعقع ظعحعدة مىضىدةؤاتقاندةك، خعيال سىرعؤاتقاندةك ظعدعراهة
 يعراقالردعن -ظورمانلعقتعنمعكعن ياآع ظاق تئكة دةرياسعدعنمعكعن، ظةيتاؤذر يعراق 

خذددع تاغ آةلكىنعنعث آئحعدعكع هةيؤةتلعك شاؤقذنعغا ظوخشاش تعنعمسعز 
ة ياآع ظاجعزلعشعشعغا ظةضعشعص بذ شامالنعث آىحعيعشعض. ضىرىلدعضةن ظاؤاز آئلةتتع

بذ يةرنع . ظأزضعرعص بارعدعغان ظانحعلعكال ضىرآعرةش، ضىرىلدةشكة ظوخشعمايتتع
هاؤاغا، هاؤانع يةرضة، مةؤجذدلذقنع روهقا، روهنع مةؤجذدلذققا ظايالندذرعؤاتقان غايةت 
. عزور ظعحكع ظئنئرضعيةنعث توختاؤسعز هةرعكعتعدعن بالقعص حعقعؤاتقان ظاؤاز ظعد

 ظىزىلىص سوقعؤاتقان، تةثداشسعز زور بةقذؤؤةت بعر -ضىصىلدةص، ظىزىلىص 
 تومذرلعرعنع -يىرةآتعن ظوخحذص تاراؤاتقان هاياتلعق آىحع يةر ؤة هاؤانعث تومذر 

بذ يىرةك آاظعنات . قعزعتعص، حةآسعز بعر بوشلذققا قاراص ظئقعؤاتقاندةك قعالتتع
بذ ظذلذغ تةثداشسعز ظعالهعي .  سوقذص آةلدعظاصعرعدة بولغاندعن بعرع ظةنة شذنداق

آىحنعث مةثضىلىك دىصىلدةشلعرعدة، هةيؤةتلعك شارقعراشلعرعدا ظألمةس بعر 
بذ مةثضى ظئيتعص تىضةتكعلع بولمايدعغان مةؤجذتلذق . ظاهاث ياثراص تذراتتع

ناخشعسع ظعدع، بذ ناخشعدا شذنداق بعر معلودعية بار ظعدعكع، ظذ هاياتلعقنعث 
انة آىيعضعمذ، بةخت تةنتةنعسعضعمذ، ماماتلعق ؤة هاالآةتنعث هةسرةتلعك هازا شادعي

  . مةرسعيعسعضعمذ ظوخشاص آئتةتتع-
 سوزذص هذؤالشلعرعغا -ظذ بأرعنعث سوزذص . يعغا ؤة آىلكة ظاؤازع ظاثلعنعص تذراتتع

بذالرنعث هةممعسع . ؤة ظذنعث تاغ ظارعسعدعكع ظةآس ساداسعغا ظوخشايتتع
، ظةبةدعي مةؤجذتلذق ظىحىن ظعدع، ظةآس سادا يةردعن هاؤاغا، هاؤادعن مةؤجذتلذق

يةرضة ظذرذلغان حاغدا ظذنعث شعددةتلعك زةربعسعدعن تاغالر توزغاقتةك توزذص، 
شذ حاغدا ظذالرنعث . دةرياالر جان تالعشعؤاتقان يارعدار يعالندةك تولغعنعص آئتةتتع

غان نذردةك آأصكأك ظوت ؤذجذدعدعن خذددع بأرعنعث آأزلعرعدعن بالقع
 دة، ظذ ناهايعتع تئزال غايةت حوث يانغعنغا ظايلعناتتع، -ظذحقذنلعرع حاحراص حعقاتتع 



 7

  ! مةؤجذتلذق تةثرعسعنعث ظذلذغ، ظةبةدعي ظألمةس يىرعكع ظعدع–ظذ، زئمعن 
آالتة قذيرذق ظأثكىر ظاغزعدعن قايتعص آعرعص، بالعلعرعنع باغرعغا بئسعص تىضىلىص 

.  خعيال سىرىؤئتعص شذ قئتعمقع ظوؤنع ظعختعيارسعز ظةسلةص آةتتعياتقعنعحة
 دة، شذ قئتعم آأك يايال ظعككعسع بالعلعرعغا مال توصعغا -قالتعس ظوؤ بولغان ظعدع 

قانداق شةصعسعز يئقعنلعشعشنع، يئقعنالشقاندعن آئيعن قويالرغا صةؤقذلظاددة تئز ؤة 
يالرغا زةربة بعلةن تاشلعنعص، ظذنع شعددةت بعلةن هذجذم قعلعش آئرةآلعكعنع، قو

شذ قئتعم قويالرنعث . يعقعتعص آارنعيعنع قانداق حايناص ظىزىؤئتعشنع ظأضةتكةنعدع
هالع بذرذنقعدةآال ناهايعتع ظئحعنعشلعق بولدع، آالتة قذيرذق هئحقانحة آىح سةرص 

تألنعث قعلمايال تأل قوينعث آارنعيعغا ظئغعز سالغان حاغدا، يئنعدعكع ظىح بالعسع 
بأرة بالعلعرع . قذيرذق ؤة ساغرعسعغا يعتعلعؤاتقان ظأتكىر حعشلعرعنع تةثال صاتذرذشتع

ظىحىن شذنسع ظةجةبلعنةرلعك بولدعكع، بذ تأل قوي ضويا شذنداق بعر تةقدعرعنع 
رازعمةنلعك بعلةن آىتىص تذرغاندةك، ظازراق تئصعرالش ؤة مةرةشتعن باشقا 

بذ هال آالتة قذيرذقنعث تولعمذ ظأحلعكعنع . هئحقانداق قارشعلعق قعلمعدع
  ...آةلتىرضةنعدع

ظذنعث يالغذزلذق ؤة . آالتة قذيرذق خعيال سىرىؤئتعص يةنة آأك يايلعنع ظةسكة ظالدع
يئتعمسعراشتعن ظارامعنع يوقاتقان سةزضىسعدة آأك يايلعنعث قانداق ظألضةنلعكع 

  ...توغرعسعدعكع خعيالالر مانايقعص يىرةتتع
 صذث قعلعص ظوق ظىزضةن حاغدا، حوغدةك قئصقعزعل، - معلتعقلعرعدعن صاث مالحعالر

قعلعص ظذحذص ظأتكةندة، " ؤعآ"حئكعتتةك آعحعك بعر نةرسة بأرعلةرنعث بئشعدعن 
ظذالر صعتراص قاياقالرغا آةتتعكعن؟ . ياش بأرعلةر هةممعدعن بةك ظاالقزادة بولذشقان
ص يىرةمدعكعن؟ آأك يايال قئحعص ياآع ظأزعضة يئتعشةلمةي ظارقعسدا تةمتعرة

ظذ ظةتراصنع هعدالص، بالعلعرعنعث تونذش . آئتعؤئتعص سىرظعتعنع ظاستعالتتع
قعلغان ظاؤاز بعلةن دةسلةصتة " ؤاق"صذراقلعرعنع ظعزدةؤاتقان حاغدا، آىتىلمعضةندة 

 دة، ظاندعن قئلعن حاتقاللعق ظارعسعغا -يةردعن بعر غذالححة ظئضعز سةآرةص آةتتع 
 توثتةي بولذص آةتكةندةك -شذظان يةر ظايلعنعص ظوثتةي . رلعشعص يعقعلدعصذ

بولدع، ظالدع ظوث صذتعنعث  بئغعشعدعن باشالنغان حعدعغذسعز بعر ظاغرعقتعن 
ظعثراص، صذتعغا ظئسعلعص قالغان صوالت قاصقانغا غةزةص ؤة هةيرانلعق بعلةن 

حوثلعقع تىلكعحعلعك ! سةبذ نئمة هال؟ آعحعككعنعال بعر نةر. حةآحعيعص قارعدع
آةلمةيدعغان بذ غةلعتة نةرسعنعث شذنحعلعك مذستةهكةم هةم غالعصلعقع ظذنعث 
ظةقلعضة سعغمايتتع، شذثا ظذنع ظئزعق حعشعغا ظئلعص غةزةص بعلةن حايناشقا 

شذنعسع هةيران قاالرلعقكع، ظذنعث هئحبعر يئرع بعرةر جانلعق مةخلذقاتقا . باشلعدع
ث نئمعسعدذر شاراقاليتتع، تاشالرغا تئضعص جعرعثلعغاندةك ظذنع. ظوخشعمايتتع

ظاه، . آأك يايال ظذنعثدعن ظادةمنعث صذرعقعنع تئزال هعدالص سئزعؤالدع. قعالتتع
ظذنعث شذنحة ظأتكىر آأزلعرع، هوشيار سةزضىلعرع ؤة نازذك صذراش ! دةرعخ

ةلدع؟ ياآع ظذ بعر سئزعملعرع نئمة ظىحىن بذ قاباهةتنع ظالدعن بعلعؤئلعشقا ظاجعز آ
قةؤةت قذم ظارعالش قذرذق توصا ظاستعغا آأمىص قويذلغعنع ظىحىنمذ؟ ياق، آأك يايال 
ظادةملةرنعث تةر ؤة ياغ ظارعالش غةلعتة صذراقلعرعنع حوثقذر يةر ظاستعدعنمذ صذراص 

توغرعراقع، ظذ صعتراص، قاياقتعندذر تةمتعرةص يىرضةن ظىح . سئزعؤئلعشقا قادعر
دة سةآصارة بولذص، بذ لةنعتع تةر ؤة ياغ صذراقلعرعنع ظةستعن عغئمبالعسعنعث 
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شذنداقتعمذ آأك يايال ظادةملةرنعث ظأزعدعن ظةقعللعق ؤة تةدبعرلعك . حعقارغان
شذثا ظذ ظأزعنع هامان ظذالردعن غالعص ؤة بذ . ظعكةنلعكعضة تةن بةرضىسع آةلمةيتتع

ك يايال قاصقاندعن صذتعنع آأ. زئمعنضة هةقعقعي هأآىمران ظورنعدا سئزةتتع
ظاجرعتعؤئلعش ظىحىن يذلقذنغانسئرع قاصقان ظذنعث صذت بئغعشعنع شذنحة شعددةت 

ظذ قاصقانغا يةنة ظأحمةنلعك ؤة هةيرانلعق بعلةن . بعلةن قعسعشقا باشلعدع
شذ حاغدا ظذنعث آأزلعرعدعن ظئتعلعص حعققان غةزةصلعك . حةآحعيعص قارعدع

 يذلت قعلعص - باسقان قارامتذل ضعرؤةآلعرعدة يالت آأآىح نذر قاصقاننعث دات
بعر ظذحع ظذنعثغا، يةنة بعر . قاصقان تاشتةك ظئغعر ؤة قوصال ظعدع. حاقناص آةتتع

ظذحع يةرضة حوثقذر قئقعؤئتعلضةن تأمىر قوزذققا حئتعص قويذلغان تأمىر زةنجعر آأك 
آأك يايال . قعراتتعيايال هةر قئتعم سلكعنعص يذلقذنغاندا شاراقشعغان ظاؤاز حع

 جةهلع بعلةن ظئلعشص، ظذنع قذؤؤةتلعك -خذدعنع يوقاتقان هالدا قاصقان بعلةن جان 
ظذ قعساس ؤة تةثداشسعز . حعشلعرع ظارعسعغا ظئلعص قاراسلعتعص حايناشقا باشلعدع

 صارة -غةزةص ظارعلعشعص آةتكةن ظةسةبعي تذيغذ ظعحعدة ظذششاق حعشلعرعنعث صارة 
قاصقان ؤة زةنجعر ظذنعث . ظذؤذلذص آئتعؤاتقانلعقعنع سةزمةيتتعبولذص، سذنذص 

آأك يايلعنعث . ظاغزعدعن ظاققان شألضةي ظارعالش قئصقعزعل قان بعلةن بويالدع
ؤذجذدعنع ظوتتةك آأيدىرىؤاتقان غةزةص ؤة ظأحمةنلعك آىحع بعلةن قانلعرعنعث 

 بعلةن ظارعلعشعص ؤاراقشعص قاينعشعدعن ظاستعدعكع قار ظئرعص، قذمساثغذ توصا
آأك يايلعنعث قارا صاتقاققا ظايلعنعؤاتقان توصا ظىستعدة تعنعمسعز . آةتتع

دومذلعشعدعن دىمبعسعنعث آأآىح، سارغذح، مةيدة ؤة قورساقلعرعنعث ظاقذح 
بةدعنعدعن ظوت يالقذنعدةك . تىكلعرع قاصقارا الي بعلةن مةينةتلعشعص آةتكةنعدع

آأزلعرع يىرةآنع سعرقعرعتعؤةتكىدةك . أتىرىلةتتعقعزعق هارارةت ؤة ظاقذح هور آ
ساق قالغان تأت جىص ظئزعق . دةرعجعدة دةهشةتلعك ؤة قورقذنحلذق آأرىنةتتع

  .حعشع يةنعال بذرذنقعدةك مةزمذت بولذص، خةنجةردةك هعثضعيعص تذراتتع
ص داال جعمجعت، صةقةت يعراقالردعال بأرعلةرنعث سوزذص هذؤلعغان ظاؤازلعرع ظاثلعنع 

 - تذمانلعق ظاسماندا جانسعز صعلعلداص تذرغان يذلتذزالر خذددع ظاينعث تارام . تذراتتع
آأك يايلعنعث بذالردعن آأثلع بذزذلذص . تارام آأز ياشلعرعدةك آأرىنةتتع
ظذ نئمعضة يعغلعدع؟ نئمعضة نعدا قعلعص . آأزلعرعدعن بذلدذقالص ياش آةتتع

مةهكذم ظةسعرع بولذص قالغعنع ظىحىنمذ؟ غعثشعدع؟ قاصقانغا حىشىص ظادةملةرنعث 
. ظذ هازعر ظأزعنع مةهكذم تذتقذن ؤة يئثعلضىحع دةص ظويلعغعنع يوق! ظةزبعرايع! ياق

بعر قةدةمنع، ظاشذ بعر قةدةمنع آأثىل ... بعراق بعر ظعشنع خاتا قعلغاندةك
  ...صاراآةندعحلعكعدة خاتا بئسعص سالغاندةك

ظذ ظاشذ هالسعراش ظعحعدة ظأزعنع . هالعدعن آةتتعآأك يايال قاصقاننع حايناؤئرعص 
آالتة قذيرذق هةمراهعنعث يعراقتعكع هذؤالشلعرعغا قذالق . يةنعال هةرة تةرصكة ظاتاتتع

ظذ قاصقاننعث . قذالقلعرع شذ قةدةر سةزضىر، آأزلعرع شذ قةدةر ظأتكىر ظعدع. ساالتتع
ت بئغعشعنع ؤة قان قاتتعق قعسعشعدعن ظىضعلعرع ظئزعلعص آاردعن حعققان صذ

ظذنعث بعر . ظذيذص آىصتةك ظعششعص آةتكةن تاصعنعنع هةدةص ياالشقا باشلعدع
حاغالردعكع سةزضىر تاصعنع ظةمدع هئحنةرسعنع سئزةر ظةمةس، ظةمما ظذنعثدعكع 

ظذ تاغ آةينعضة . حوغدةك قعزعق هارارةت بأرعنعث نئصعز، يذمران تعلعنع آأيدىرةتتع
ةلصىنىص ظذنعث ظارقعسعدعن بار آىحع بعلةن يىضرعضىسع، ظولتذرعؤاتقان ظايغا ت
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 جةهلع بعلةن حعشلةص حايناشقا، -ظذنعثغا قوغالص يةتكىسع آئلعص، قاصقاننع جان 
 ظئلعشعص ماغدذرعدعن آةتكةندعن -ظئلعشعص . ظذنعث بعلةن ظئلعشعشقا باشلعدع

ظذ ظةمدع . آئيعن، ظأزعنع قاصقان ظذستعضة تاشالص بعر صةس جعم بولذص قالدع
ظألىمنع، هاالآةتنع رايعشلعق بعلةن آىتعؤاتامدذ؟ شذنداق قعلعشقا مةجبذرمذ؟ ياق، 

 هاالآةت ظةمةس، ظأزعضة ظةبةدعي ؤة مذقةددةس بولذص تذيذلعدعغان روهتعن –ظألىم 
آأك يايلعنعث مةهكذملذققا هةرضعزمذ تةن ! جذدا بولذشال هةقعقعي هاالآةت

مذرلعرعدا ظوخحذص ظئقعؤاتقان قاننعث شعددةتلعك ظذنعث تذ. بةرضىسع آةلمةيتتع
 هاياتقا بولغان مذهةببةت ؤة هاياتلعق هوقذقعنع –ظةؤجعدة يةنعال بعر خعل روه 

تالعشعش ظىحىن مةؤج ظذرعؤاتقان شةصقةتسعزلعك هةم ظادةتتعن تاشقعرع ؤةهشعيلعك 
  .ظةآس ظئتعص تذراتتع

 تال -ظذنعث تال . ة قذياش صارقعرعدع ظاستا يورذص، تاغ ظىستعد-قارلعق داال ظاستا 
. قعزغذح نذرلعرع قار ظىستعدة جعمعرالص آأك يايلعنعث آأزلعرعنع حئقعشقا باشلعدع

ظذ ظةتراصتعكع قار دأؤعلعرعنع . شعؤعرغان ظذشقعيتعص بارغانسئرع آىحةيمةآتة ظعدع
عث دةريا تةرةصتعن مذزن.  آأزعضة زةرص بعلةن ظذراتتع-ظذحذرتذص بأرعنعث باش 

 دةم -شذ حاغدا بأرة دةممذ . سوغذق ظةؤجعدعن حاراسالص يئرعلغان ظاؤازع آئلةتتع
ظذرذلعؤاتقان شعؤعرغاندعن ؤذجذدعنع ظةندعكتىرضىحع غةلعتة تونذش صذراقنع سئزعص 
. قالدع ؤة هوشيارلعق بعلةن بئشعنع آأتىرىص، تذمشذقعنع شعؤعرغانغا تذتتع

دئمةك آىن حعقعشع بعلةن ...ىصىرلةشلعرع يةنة ظاتنعث د... ظادةم ... شذنداق 
ظذالر هازعرال، ... ظاه، بذ ظادةملةر"ظادةملةرنعث بذياققا قاراص آئلعؤاتقعنع ظئنعق، 

هازعرال آئلعدذ، دةسلةصتة ظأز ظامعتعضة تةنتةنة قعلعشعص قاقاقالص آىلىشعدذ، 
عص، ظاندعن ظاتلعرعدعن سةآرةص حىشىص، تئرةمنع تةتىر سويذص، يئغعمنع شعل

آأك ..."  قذزغذنالرغا تاشالص بئرعدذ- دة، ضأشىمنع قاغا -ظوشذقعمنع آئسعؤالعدذ 
يايال مذشذالرنع ظويالص قايتعدعن آىح، قذؤؤةتكة تولدع ؤة صذت بئغعشعنع قاصقان 

ظذنعث . قعسقان يةرنعث سةل ظىستىنرةآعدعن شعددةت بعلةن حايناشقا باشلعدع
 ظأتكىر، مةزمذت  ظعدع، ظذنعث صذتعنعث ساق قالغان تأت جىص حعشلعرع يةنعال

بأرة دةسلةصتة ؤذجذدعغا . ظذستعخانلعرعنع قاراسلعتعص ظئزعشكة ماغدذرع يئتةتتع
شذرذلداص تاراؤاتقان حعدعغذسعز ظاغرعقتعن قاخشاص ظعثراص آةتتع ؤة ظةنسعزلعك 

ل يعراقتعن تىنىضىنكع ظاتلعق ظادةملةر ظذدذ. ظعحعدة ظالدعراص بئشعنع آأتىردع
نئمة قعلعؤاتعمةن؟ ظأز جعسمعمنع ظأزىم حايناص نابذت . "بذياققا قاراص آئلعؤاتاتتع

 هةسرةتلعك –قعلعؤاتقعنعم نئمعسع؟ ياآع ظألىمدعن، هاالآةتتعن قورقذصمذ؟ 
 ياق، ياق، ظألىمدعن –ظعثرعؤةتتع بأرة، ظةمما ظذ شذظان يةنة ظأز تةبعظعتعضة قايتتع، 

أزىمضة شةصقةتسعزلعك قعلعشتعن مةقسةت ظةرآعنلعك  ظ-قورقذش دئضةن نئمة؟ ظأز 
  ."ؤة هاياتلعققا ظئرعشعش

آأك يايلعنعث ظذششاق تةآشع حعشلعرع ظاللعقاحان ظئزعلعص، ظذؤذلذص تىضعضةن، 
 صارحة -تأت جىص ظأتكىر حعشلعرع صذت بئغعشعنعث ظذستعخانلعرعنع حايناص صارحة 

بأرعنعث . ظىزعؤئتعشكة ظاجعز ظعدعنع حايناص عقعلعؤةتكعنع بعلةن مذستةهكةم صئي
يىرعكع ضىصىلدةص سوقذشقا باشلعدع، ظادةملةر بارغانسئرع  يئقعنالص آئلعؤاتاتتع، 

ظذالر بعر حاغدا، . هةتتا ظذالرنعث سأزلعشعؤاتقان ظاؤازلعرعمذ ظئنعق ظاثلعنعص تذراتتع
 ظعلغا قعلدع ؤة  بذياققا دومعالؤاتقان بأرعنع-آىتىلمعضةندة حاتقاللعق يئنعدا  ظذياق 
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ظاتنعث تذؤعقعدعن .  هذيت قعلعشعص ؤارقعرعشعص ظاتلعرعغا قامحا سئلعشتع-هايت 
دةل شذ حاغدا بأرنعث ظاخعرقع . حاحراص حعققان قار بأرعنعث ظىستعضة حئحعلدع

بأرة دةسلةصتة . شعددةتلعك حاينعشع بعلةن تةث صذتعنعث صئيعمذ ظىزىؤئتعلضةنعدع
 قار -يذلقذنذشتعن ظاتنعث ظايعغعدعن ظعككع غذالححة نئرعغا بار آىحع بعلةن قاتتعق 

ظازضعلعغا دومعالص حىشتع، ظةمما ظذ قانداق تئز يعقعلغان بولسا، شذنحعلعك تئزلعكتة 
ظذنعثغا شذنعسع بةك . حاحراص قوصذص، ظىح صذتلذق بولذص تاغقا قاراص قاحتع
ت ؤة مذهةببةت ظةمدع ظايدعث ظعدعكع، ظةبةدعي ظألمةس تعرعكلعك روهعي، ماتانة

ظاشذ تاغالردعال قالغانعدع، ظذنع صةقةت ظاشذ قامةتلعك تاغالرال ظأز قوينعغا، صاناهعغا 
ظاتلعقالر بأرعنعث ظارقعسعدعن تاص بئسعص قوغالص آةلمةآتة ظعدع، . ظاالاليتتع

ؤارقعراشقان، هذيقذتقان ظاؤازلعرع ظاثلعنعص تذراتتع، معلتعقتعن صاثعلداص ظئتعلغان 
ظالدعدعكع قارالر بىرآىت . وق بأرعنعث قذلعقع تىؤعدعن ؤعآعلداص ظذحذص ظأتتعظ

نعهايةت، ظاتلعقالر بعلةن آأك . حاثضعلعغا حىشكةن آةصتةر تىكعدةك توزذص آةتتع
  ...يايلعنعث ظارعلعقع بارغانسئرع ظذزذراص بارماقتا ظعدع

ث قارعسع يىتىشع آأك يايال ظارقعسعدعن قوغالص آئلعؤاتقان ظاتلعق ظادةملةرنع
 مادارنعث -بعلةن تةث، ؤذجذدعدعمذ ظالدعغا بعر قةدةم حامدعغذدةك آىح 

قالمعغانلعقعنع هئس قعلدع، هاسعراص شذنحة تئز نةصةس ظئلعؤاتقعنعغا قارعماي، 
هةربعر نةصةس ظالغاندا، ضئلعدعن خعرقعرعغان ظاؤاز . ظأصكعسعضة هاؤا يعتعشمةيؤاتاتتع

قورسعقع نةصةس . عدعن بعر غئرعححة ساثضعالص آةتكةنعدعتعلع ظاغز. ظاثلعناتتع
حعشلةص ظىزىؤئتعلضةن . بعلةن ماس هالدا ظعحعضة بعر آعرعص، بعر تومصيعص تذراتتع

 صةيلعرع ظاللعقاحان مذزالص بعر تال تاياقتةك -ظالدع صذتعنعث بئغعشلعرعنعث ضأش 
تةستة سأرىلىص تاغ ظذ ظىح صذتلذق بولذص، نعمجان يعالندةك . قئتعص قالغانعدع

باغرعدعكع قئرع ظارحعنعث قئلعن شاخلعرع ظارعسعغا يوشذرذنذؤالدع ؤة ظةتراصقا 
ظةتراص جعمجعت، ضويا آاظعنات . سةضةآلعك بعلةن قذالق سئلعشقا باشلعدع

  ...سوغذق دةهشعتعدعن مذز بولذص قئتعص آةتكةندةك
 -بعر خعل تةشؤعش آأك يايلعنعث خاتعرجةمسعزلعكع تئخعحة تىضعمعضةنعدع، ظذ 

ظاالقزادعلعك ظعحعدة تىضىلىص ظارحا ظاستعدا بعر صةس ياتتع، قانحعلعك ياتقعنع 
  .ظذنعثغا نامةلذم ظعدع

 تازا نذرلعرع بعلةن آأزنع -قذياش ظةتعضةندة تاغ ظىستعدعن شذنحة حعرايلعق، تاص 
عن حاقنعتعص صارقعراص آأرىنسعمذ، يذقعرع ظأرلعضةنسئرع قوغذشذن رةثلعك قئل

ضاهعدا ظذنع تاغ تةرةصتعن . تذمان ظعحعدة شذنحة خذنىك ؤة نذرسعزلعنص آةتتع
ضاهعدا ظذ يةنة . قذتراص يوصذرذلذص آئلعؤاتقان قارا بذلذتالر يالماص يذتذص آئتةتتع

ظذ شذ تاصتا ضويا ظأزعضة خعرعس . يذصقا بذلذتالر ظارعسعدعن صةيدا بولذص قاالتتع
ورعدعن قذتذلذص قئلعش ظىحىن، ظذنعث بعلةن جان سئلعؤاتقان مذدهعش هاالآةت ت

ؤاقعت آأك يايلعنع . تعكعص ظئلعشعؤاتقان مذنذ آأك يايلعغا ظوخشاص قالغانعدع
ظاستا ماغدذرعغا آةلتىردع، ظةمما ظىزىؤئتعلضةن بئغعشعنعث حعدعغذسعز ظاغرعقع 

غرعق بأرة ضويا ظاشذ ظا. يةنعال ظذنعث سئزعملعرعنع قعيناص قاخشاتماقتا ظعدع
ظازابلعرعنع يالماص يذتذؤئتعص ظأز تئنعضة ظاراملعق بةرضىزمةآحع بولغاندةك صذت 

يذمران تعلعنعث ظعسسعق هارارعتع صذت . بئغعشعنع هةدةص ياالشقا باشلعدع
بئغعشعنعث مذزلعرعنع ظئرعتعص، سةزضىلعرع بعر خعل ظارام ؤة راهةت تاصقاندةك 
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 صذتعنعث ظئحعلعص قالغان قئصقعزعل ظةمما مذز ظئرعش بعلةن تةث بأرة. بولدع
آأزلعرعدعن تارامالص ياش . ضأشلعرعنع آأرىص بعردعنال آأثلع بذزذلذص آةتتع

نئمعشقا شذنداق؟ ظةزةلدعن قورقذش ؤة مةشظذم تةقدعر ظالدعدا . قذيذلدع
زارلعنعشنعث نئمعلعكعنع بعلمةيدعغان بذ بأرة نئمة ظىحىن هازعر بذ بعحارة هالغا 

  ؟حىشىص قالدع
ياآع ظذ صذت بئغعشعدعكع ساثضعالص قالغان ضأش، صةي هةم ظاستا تةصحعرةص 

ظذنعث سةزضىسعنع بعردعنال ... ظئقعؤاتقان قاندعن آأثلع بذزذلدعمذ؟ هةظة
 قةدعناس –آالتة قذيرذق ... يذمشعتعص ظازابالؤاتقان نةرسة ظاشذ قان هةم ضأش

ظأز تئنعنعث بعر صارحة ضأشعدةك هةمراهع بالعلعرعنع يئثع تذغقاندا ظذالر بةظةينع 
بذ ضأش، بذ سأيىملىك بالعلعرع آالتة قذيرذقنعث بةدعنعدعن . قئصقعزعل ظعدع

ظاجراص حعققان بعلةن، ظذنعث تومذرلعرعدا ظأزعنعث ظاتعالرغا خاس جذشقذن، 
بأرعنعث ظأمرعدة بئقعص ظأستىرضةن، قاتارغا ... هارارةتلعك قئنع شذؤذلداص ظاقاتتع

 ساناقسعز، ظذالر ظىحىن ؤذجذدعدا، روهعيعتعدة ظاصعرعدة -علعرع سان قوشقان بال
بأرعنعث صذت بئغعشعدا آأرىنىص قالغان !  مذهةببةتمذ بعهئساب ظعدع-بولغان مئهر 

قئصقعزعل ضأش بعلةن ظارعسعدعن ظاستا تةصحعرةص ظئقعؤاتقان ظعسسعق قان 
تراص آةتكةن ظىح بالعسعنع صاثعلداص ظئتعلغان ظوق ظاؤازع بعلةن قاياقالرغعدذر صع

خئلعال حوثعيعص، ظوؤغا يارايدعغان بولذص . ظعختعيارسعز ظذنعث ظئسعضة سالدع
قالغعنعغا قارعماي، ظذشتذمتذت ظأزلعرعضة قاراص ظئتعلغان ظوق ظاؤازلعرعدعن 

 -قورقذص، يىرةآلعرع يئرعلغذدةك بولغان ظاشذ بالعلعرع شذ تاصتا نةلةردة تعنةص 
عكعن؟ ظانعسعغا ظةضعشعص تاغ ظارعسعغا ياآع ظورمانلعقالرغا قئحعص تةمتعرةص يىرعد

  آةتتعمعكعن؟ يالغذز قالغان بولسا حوث بولغان ظذؤعسعنع تئصعص بارالعدعمعكعن؟
ظوق . يئقعنال يةردعن ظعككع صاي ظوق ظئتعلدع، تاغ ظارعسع جاراثشعص آةتتع

كع ظاصظاق قار آأك ظاؤازعنعث شعددةتلعك زةربعسعدعن ظارحا شاخلعرع ظىستعدع
آأك يايال حةبدةسلعك بعلةن بئشعنع .  آأزعضة شعرقعراص حىشتع-يايلعنعث باش 

دةسلةصتة ظعسنعث، آأيضةن . آأتىرىص، هاؤانع سةضةآلعك بعلةن هعدالشقا باشلعدع
قانداقتذر بعر نةرسعنعث ظاححعق صذرعقع، ظاندعن تونذش، يئقعملعق ظأزضعحة بعر 

ظاه، .  ظىزىلىص، آئيعن دةممذدةم بذرنعغا ظذرذلذشقا باشلعدع-صذراق باشتا ظىزىلىص 
دئمةك، ظذنعث بالعلعرنعث مذشذ يئقعنال يةردة ! صةقةتال ظأزعنعث... ظأز بالعلعرع

آأك يايال بالعلعرعنعث تونذش هعدعدعن . ظأزعضة قاراص آئلعؤاتقعنع ظئنعق
ستعؤئشعدعكع قار ظورنعدعن حاحراص تذرذص ظى.  قذؤؤةتكة تولدع-قايتعدعن آىح 

توزذندعلعرعنع سعلكعص حىشىرعؤئتعص، صذراق آئلعؤاتقان تةرةصكة ظىح صذتلذق 
يىضىرضةنسئرع ظذنعث بذرنعغا بالعلعرعنعث . بولذص ظاقساص جئنعنعث بارعحة يىضىردع

صذراقلعرع بعلةن قوشذلذص ظادةمنعثمذ، ظاتنعثمذ دعماغنع سةسكةندىرضىحع تةر، آعر 
 -شذ ظان بأرعنعث سةزضىسعدة بعر .  صذرعقع ظذرذلذشقا باشلعدعؤة ياغ ظارعالش يات

بعرع بعلةن ضعرةلعشعص آةتكةن مذهةببةت ؤة ظأحمةنلعك تاغ آةلكىنعدةك آىؤةجةص 
آأك يايال يعراقتعن ظذالرنع ظئنعق آأردع، ظأشنعسعضة معلتعق . ظوخحذص آةتتع

علعرع سوالنغان تاغارنع ظارتعؤالغان ظاتلعق ساقاللعق بعر ظادةم تىنىضىن بأرة بال
آأك بأرة . ظعضةرنعث آةينعضة غانجذغعالص قارلعق تاغ قاصتعلع بويالص آةلمةآتة ظعدع

هةممعنع هئس قعلدع، ظذ دةسلةصتة يىرعكعنعث يئرعلعص آةتكىدةك دةرعجعدة 
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قاتتعق دىصىلدعشعدعن سئزعملعرعنع يوقعتعص جايعدا مذزدةك قئتعص تذرذص قالدع، 
ن حئصعص آئتعؤاتقان تاغ تئكعسعدةك هاؤاغا قاثقعص حعغعر يول ظةمما يةنة شذظا

غةزةص ؤة قعساس . يئنعدعكع يوغان قذرام تاش ظىستعضة سةآرةص حعقتع
تذيغذسعدعن حاقناص آةتكةن آأزلعرع ظاتلعق ظادةمضة نةيزعدةك تعكعلدع، يىرعكع 

 -  قاش ظات ظىستعدة سوغذقتعن دىضدةيضةن،. ظذرذشتعن توختاص قالغاندةك بولدع
 تأت غذالححة قالغاندا -آعرصعكلعرعضة قعروؤ تذتذص آةتكةن ظادةم بأرعضة ظىح 

ظئتعنعث بعردعنال صذشقذرذص، حأحىص آةينعضة داجعشعدعن هوشيارلعنعص بئشعنع 
 دة، قورام تاش ظىستعدة ظأزعضة حةآحعيعص قاراص تذرغان آأك يايلعلعق -آأتىردع 

نعسعدعن معلتعقعنع ظالدع، ظةمما آأزلعرع  تالمان ظأش-بأرعنع آأرىص، ظالمان 
ظاستعدعكع ظات بأرعدعن ؤةهعمعضة .  جاالق بولذص آةتكةنعدع-قورققعنعدعن ظاالق 

حىشىص جايعدا تعنعمسعز ظايلعناتتع، ياندعكع حاتقاللعق ظارعسعغا ظأزعنع ظاتماقحع 
نع ظارانال ظاتلعق ظادةم قولعدعكع تعزضعنعنع بار آىحع بعلةن تارتعص ظات. بوالتتع

 بعرع بعلةن -شذ ظارعدا ظعككع رةقعبنعث قان تولغان آأزلعرع بعر . باشقذرذص تذراتتع
ظذالرنعث يئرعم تعنعق . يالت قعلعص ظذحراشتع، ضويا حاقماق حئقعلغاندةك بولدع

ظارعلعقعدعكع حةآحعيعص قاراص قئلعشلعرع شذنحعلعك قورقذنحلذق هةم 
رعنعث دةل آأآرعكعنع حةنلةص معلتعقتعن بعر ظاتلعق ظادةم بأ. دةهشةتلعك ظعدع

" ؤعآ"صاي ظوق ظىزدع، ضىمبىرلضةن ظاؤاز بعلةن تةث آأك يايلعنعث يىرةك باغرع 
آأك يايال جان ظاححعقعدا قورام تاش ظىستعدعن بعر . قعلعص آأيضةندةك بولدع

عص غذالححة ظئضعز آأآلةص آةتتع ؤة ؤذجذدعدا ظألعؤاتقان ظةث ظاداققع آىحعنع يعغ
ظعككعسعنعث صومداقلعشعص قار . ظاتلعق ظادةمنعث ظىستعضة زةرص بعلةن تاشالندع

ظذستعضة يعقعلعشعدعن ظىرآىص آةتكةن ظات دةريا تةرةصكة قاراص ظوقتةك تئزلعكتة 
  ...حئصعص قئحعص آةتتع

مالحعالر قوتانغا ظوؤحعالر ظاتامانعنعث ظئتعنعثال قايتعص آةلضةنلعكعنع آأرىص 
 دة، آةح آعرعص قالغعنعغا -اقتذر بعر آئلعشمةسلعكنع سئزعشتع آأثلعدة قاند

ظذالر ظعز ظعزدةص قورام تاش .  تةرةصكة حئصعشتع-قارعماي ظاتلعرعغا معنعشعص تةرةص 
 بعرعضة مةهكةم -يئنعغا آةلضةندة ظاللعقاحان آةح آعرعص آةتكةن بولذص، بعر 

ظوؤحعالر ظاتامانعنعث ظألىكع حاصالشقعنعحة مذزدةك قئتعص قالغان آأك يايال بعلةن 
آأك يايلعنعث . قان بعلةن بويعلعص آةتكةن قار ظىستعدة قارعيعص آأرىنةتتع

 بعرعضة مةهكةم آعرعشعص -ظاتاماننعث آارنعيعنع غةزةص بعلةن حعشلعشعدعن بعر 
  ...آةتكةن ظأتكىر حعشلعرعنع مالحعالر هةر قانداق قعلعصمذ ظاجرعتالمعدع

عث ظعنحعكة ظاؤازدا غعثشعشلعرع هةم بويذن تىكلعرعنع بأرة آأحىكلعرعن ...
يىرعكع قورقذنح . حعشلةص تارتعشلعرعدعن آالتة قذيرذق حأحىص بئشعنع آأتىردع

آأز ظالدعدا آأك يايلعنعث قانغا . هةم ؤةهعمة ظعحعدة ضىصىلدةص سوقماقتا ظعدع
آالتة . ذراتتعمعلةنضعنعحة قار ظىستعدة سوزذلذص ياتقان سعماسع هئلعمذ آأرىنىص ت

قذيرذق ظاالقزادعلعك ظعحعدة ظأثكىر ظئغعزعغا قاراص قويدع، خذددع ظاشذ قوراللعق 
ظادةملةر هازعرال ظأثكىرضة باستذرذص آعرعص، بالعلعرعنع تاغارغا سوالص ظئلعص 

 ...آئتعدعغاندةك، بالعلعرعنع باغرعغا مةهكةم بئسعص تىضىلىص ياتتع

  ظعككعنحع باب
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 يئيعلغان، ظذالر سذس مايسعرةث تىسكة آعرضةن آأل ضعرؤعكعدة قويالر آأل بويعغا
بعرلعرع بوينعنع سوزذشذص، بعرلعرع ظالدع صذتلعرع بعلةن تعزلعنعص سذ ظعحعشمةآتة 

سذغا قانغانلعرع ظارقعسعغا يئنعص حعملعق ظىستعدعكع قذرذق قعياق . ظعدع
ةك يالتعراص تذرغان سذ ظةينةآت. ياصراقلعرعنع ؤة حعغالرنع آورسذلدعتعص حاينعشاتتع

بذ . يىزع قويالرنعث سذ ظعحعشعدعن ضعرؤةآلةردة يئنعك تةؤرعنعص جعمعرالص آةتتع
 ظون قةدةم نئرعغا بارمايال آأل يىزعدعكع تعنح جعمجعتلعققا -تةؤرعنعش بةش 
  .سعثعص آةتتع

قعز حةتكعرةك بئرعص آأل ضعرؤعكعدة آأتعرعلعص تذرغان قورام تاش ظىستعضة 
 دة، ظأزعنعث سىزىك سذدعكع ظةآسعضة هةر آىندعكعدةك -لتذردع آئلعص ظو

 صات ظةينةآكة -ظةمدع ظذنعث صات ... ظون ظالتة ياش. هذزذرلعنعص قاراص آةتتع
قاراص ؤذجذدعدا آىنسايعن تولذص بئرعؤاتقان يارقعن ضىزةللعكعنع تاماشا قعلعدعغان، 

ع خعيال بعلةن تولغعنعص ظذنعث بعلةن هذزذرلعنعدعغان، ماختعنعدعغان، آئحعلعر
تةثرع ظذنعث ظأز جعسمعدعكع ظاشذ ضىزةللعكعنع ... ظعزتعراص حئكعدعغان حاغلعرع

 تاغ ―تاماشا قعلعش ظىحىن ظذنعثغا ظاجايعص خعسلةتلعك بعر ظةينةآنع 
آأل يىزع ظةينةآتةك سىزىك هةم . ظارعسعدعكع مذشذ خعلؤةت آألنع ظاتا قعلغان

ظذ ظئضعز، . معضىدةك دةرعجعدة تعنح، جعمجعت ظعدعآأآىح، ظادةمنعث ظةقلع يةت
  قات تاغ تعزمعسع ظارعسعدا ظاجايعص ضىزةل بعر مأجعزاتتةك يالتعراص، -قات 

 - ساناقسعز سعر -ظأزعنعث آةث ؤة تعرةن باغرعدا ظعنسانغا تئخع مةلذم بولمعغان سان 
مذ آئحعكعص بذ آألضة آعشعلةرنعث تولع. هئكمةتنع يوشذرذص تذرغاندةك قعالتتع

. ظعشنع يةنة ظةث ظاؤؤةل شةهةرنعث صذلدار آعشعلعرع باشلعدع. آأزع حىشىشتع
 - ظذالر ياز صةسلعنعث هةر شةنبة آىنلعرع سةهةردة ماشعنعالرغا ظولتذرذص، يةشعك 

 ظىح ساظةت يول -يةشعكلةردة هاراق، صعؤعالرنع ظئلعص، تاغ ظارعسعدا ظعككع
 دة، مالحعالردعن قوي، صاقالنالرنع -ص آئلةتتع يىرضةندعن آئيعن آأل بويعغا يئتع

 - قوي .  تةرةصكة ضىلخان يئقعالتتع-هايال ظأتمةي تةرةص . ظةرزان باهادا سئتعؤاالتتع
صاقالنالر آاؤاصقا تارتعالتتع، ظاندعن آأل بويعدعكع ياؤا تئرةك هةم قارعغاي ظارعسعدا 

تاماشا ظةتعسعمذ بعر آىن .  آىلكة باشلعناتتع- ساز، ظويذن-ظعحعشؤازلعق، ناخشا 
ظذالر صةقةت آةحكة يئقعنال سورذن قعزعغان جايدا سأثةك هةم . داؤام قعالتتع

بوشعغان بوتذلكا دأؤعلعرعنع قالدذرذص، مةستلعكتعن دةلدةثشعضعنعحة ماشعنعلعرعغا 
ظعيذندعن سئنتةبعرضعحة آأل سةيلعسعنعث . حعقعص، شةهةرضة قاراص حئصعشاتتع

تةآلعماآاننعث شعمالعي بذرجعكعدعكع قةدعمعي .  حاغلعرع ظعدعظةث قعزعيدعغان
 ساياهةت -شةهةرضة حةت يذرت هةم يعراق ظةلدعن تذغقان يوقالش، ياآع سةيلة 

ظىحىن آةلضىحعلةرمذ آئيعنحة بعرةر آىننع مذشذ آأل مةنزعرعسعنع تاماشا قعلعشقا 
  .ظاتعماي آةتمةيدعغان بولذشتع
خعيالدةك سئهعرلعك سىزىك . ىنىص ظعزا تارتعص آةتتعقعز ظأز ظةآسعدعن ظأزع سأي

آأل سىيعدة ساماؤع حأحةآلةردعكعدةك بعر ضىزةل سذ صةرعسع ظأزعضة ظوماق بعر 
تةبةسسذم بعلةن قاراص تذراتتع، بئشعدعكع حاقماق ضىللىك تئضع سذس زةثضةر 
؟ رةثلعك ضةرعس  ياغلعقع  سذ ظةآسعدة نئمانحة حعرايلعق بولذص آأرىنعدعكعن

 بعلعنمةس يئنعك تةؤرعنعش ظعحعدعكع شوخ -قعزنعث حئهرعنعث بعلعنةر 
جعمعرالشلعرع خذددع يذمشاق ظأسكةن تاغ شامعلعدا يةثضعل تةؤرعنعؤاتقان تاغ 
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آئيعك بالعسعنعث بعر جىص آأزعضة ظوخشاص آئتعدعغان، . اللعسعضة ظوخشايتتع
را، ظويحان بعر جىص  حوث قاصقا-بوستان آعرصعكلعرع تأآىلىص تذرعدعغان حوث 

  ... آأز
 هة؟ ظذ تاث يذلتذزعدةك -ظاه، ظاشذ آأزلةر راستتعنال ظعنسان بالعسعنعثمعدذ 

شةهاللعق، مذشذ آأل سىيعدةك تعرةن هةم خعيالحان، ظذنعثدعكع سةبعي جذال 
قعزنعث حئهرعدة بةرق ظذرعؤاتقان ...  تازا، صاآعز، بعغذبار-يايالق ظاسمعنعدةك تاص 

التاصةتنعث مأجعزعلعك ظةندعزعسعنع ظعشحان تةبعظةت صةقةت مذشذ تةثداشسعز 
قعزنعث ظئقع ظاق، قعزعلع قعزعل، تاث . زئمعننعث ياز ظايلعرعدعال يارعتعشقا قادعر

سىبهعسعدةك رةثدار، تولغان حعرايع يازدا ظئحعلعص، آىز ظايلعرعدا ؤايعغا يةتكةن 
ن شةصةقتةك قعزعل لةؤلعرعدة، قعزنعث ضىلضى. يئضانة تاغ ظةتعرعسعضة ظوخشايدذ

... زعناقلعرعدا مذاليعم بعر تةبةسسذم ؤة حةآسعز تةشنالعقنعث شولعسع ظويذص قالغان
يئنعدا يئقعندعال . يئنعغا قارعدع. قعز آعمضعدذر ماختعنعص ظةرآعلعضىسع آةلدع

 بىدىر قويذق يذثلعرع قاراقاتتةك قاصقارا صاقالن مارجاندةك -تذغذلغان ، بىدىر 
لتعراص تذرغان آعحعك سةبعي آأزلعرعنع ظذنعثغا تعكعص، ضويا ظذنعث سئهرعي يا

قعز صاقالننع حاققانلعق . ضىزةللعكعضة الل بولذص قالغاندةك جعمجعت قاراص تذراتتع
بعلةن تذتعؤالدع ؤة ظذنع ظالدعغا تارتعص، سىت هعدع صذراص تذرغان يذمشاق، 

نعث تذمشذقع نةمخذش، نةصةسلعرع صاقالن. قارامتذل تذمشذقعنع مةثزعضة ياقتع
دةل مذشذ تاش ... مةشةدة... تذنجع قئتعم. ظعسسعق ظعدع، قعز حأحىص آةتتع

آأل يويع تعزغعحة آئلعدعغان ياصيئشل ظئضعز ظوت ... ظذحاغ ظأتكةن يعلع... تىؤعدة
تىنجع سأيىشنعث .  حأص بعلةن قاصالنغان آىز ظايلعرعنعث ضىضىم صةيتع ظعدع-

 مةثزعنع ؤة لةؤلعرعنع حوغدةك آأيدىرىص ظأتىشلعرع ظذنعثغا تولعمذ ظذنعث يذمران
شئرعن، راهةتلعك، ظةمما ظاح قالغان بىرآىتنعث ظوحذق داالدا ظوتالص يىرضةن ياؤا 
توشقاننع قذؤؤةتلعك بارماقلعرع بعلةن تذيذقسعز قامالالص تذتعؤالغان 

دذر شذ قئتعم آأل ظذ نئمعشقع. حاغلعرعدعكعدةك قورقذنحلذق بولذص تذيذلغان
بويعدعن ظأيعضعحة يعغالص بارغان، شذ آئحعسعال قعزعتمعسع ظأرلةص، بعر هةصتة 

  .ظورذن تذتذص يئتعص قالغانعدع
سذ يىزعضة يانتذ بولذص . قعز صاقالننع قويعؤئتعص توزعغان حاحلعرعنع تىزعدع

ع ظذنعث هةر بعر هةرعكعتع، قعياقتةك ظعنحعكة قاشلعرعن. توغرعلعنعص باقتع
  .ظذحذرذص آىلىمسعرةشلعرع سذ يىزعدة ظئنعق آأرىنىص تذراتتع

آألنعث قارعغايالر ساية تاشالص تذرغان نئرعقع قعرغعقعدعن بعر جىص ظاققذ ظاستا، 
ظذالرنعث ظئنعق آأرىنىص تذرغان . لةرزان ظىزضعنعحة قعزغا يئقعنالص آةلدع

لعشعص آةتكةن ظادةتتعن قاراقاتتةك آعحعك آأزلعرعدة هةؤةس بعلةن هةيرانلعق ظارع
مةرهةبا، "ضويا . تاشقعرع يئقعملعق، ظىنسعز شئظعرعي تذيغذ ظةآس ظئتعص تذراتتع

ضىزةللعك ظةرآعسع، ظىستعمعزضة معنعث، بعللة ظىزةيلع، آألدة هايات لةززعتعدعن 
بعر حاغدا ظارقعدا بعرسعنعث . دةؤاتقاندةك ظعدع" بعرلعكتة بةهرعمةن بواليلع

  :رغان تونذش، هاياجلعق ظاؤازع ظاثالندعظذشتذمتذت حاقع
  !يذلتذز  ―

  .قعلعص قالدع" جعغ"قعز حىحىص ظورنعدعن تذرذص ظارقعسعغا قارعدع، يىرعكع 
ظعزتعراصلعق  هاياجان ظعحعدة صعحعرلعدع ظذ، قةيسةر ظئتعنعث ..." قةيسةر"
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بئشعغا ظذ . ويعغا قاراص آئلعؤاتتعبتعزضعنعنع تاشيولدعن صةسكة بذراص ظذدذل آأل 
آعحعك ضةردعشلعك قارا موؤذت شعلةصة، ظىستعضة قارامتذل آةرعشنعؤاي رةثلعك 

 -قعسقا خذرذم حاصان آعيضةن، ظاقذح حعرايعدا ؤة قويذق قاشلعرع ظاستعدعكع حوث 
حوث قوي آأزلعرعدة ظادةتتعن تاشقعرع خذشاللعق ؤة هودذقذش ظارعلعشعص آةتكةن 

  . هاياجان ظةآس ظئتعص تذراتتع
عث صئشانعسعدعكع يذلتذز شةآعللعك حعرايلعق قاشقعسع يعراقتعن ظاقعرعص ظاتن

ظذنعث آأآسع ؤة ساغرعسعدعكع سعلعق، سارغذح تىكلعرع تةردعن . آأرىنةتتع
نةملعشعص قارايغان، ظئغعزدذرذقتعن آئرعلضةن ظعككع جاؤغعيعدا ظاصظاق آأصىك 

رعص، حعملعق ظات نةضعدذر ظالدعرعغاندةك تعزضعن سئ. آأرىنىص تذراتتع
ظارعسعدعكع شئغعل تاشالرنع آىحلىك تذؤاقلعرع بعلةن شاراقشعتعص، يئنعك 

  :قةيسةر آأل بويعغا آئلعص ظاتتعن سةآرةص حىشتع. يورغعالص آئلةتتع
   سعزنع حوقذم آأل بويعدعغذ دةص ظويلعغانتعم، قانداق ظةهؤالعثعز؟―

معسعنع بعر ظئتعص، بعر يذلتذز ظعزا تارتقعنعدعن بئشعنع ظئضعص، حاصعنعنعث تىض
قةيسةرنعث آئلعشع بعلةن يىرعكعنعث حوثقذر بعر . يةشكعنعحة يةرضة قاراص تذراتتع 

يةرلعرعدعن ظوخحذص، تومذرلعرعغا تاراص آئتعؤاتقان، سئغعنعشقعمذ، خذشاللعققعمذ، 
ظعزتعراصقعمذ، تةشؤعشكعمذ ظوخشاص آئتعدعغان هاياجانلعق بعر تذيغذدعن ظذنعث 

  . عرع تعترةص آةتتع قولل-صذت 
  .  سورعدع ظذ ظايانحعلعق تعترةثضى ظاؤازدا― نةضة آئتعؤاتعسعز؟ ―
 ضايعز صالؤاننعثكعضة، بعر هةصتة بولدع، آأرىنمعدع ، سىرىشتىرسةم ظاغرعص قاصتذ ―

  .دئيعشعدذ
يةنة بأرعلةرضة ظذحراص .  ؤئييةي، يولدعن ظئزعصال يىرعدعكةنسعزغذ تاث―

ظذ بذ سأزع ظارقعلعق قةيسةر ظوزاقع . سعنعص  آىلدع قعز قعززعق―قالمعغانسعز؟ 
يعلع قعشتا ياتعقعمغا قايتعمةن، دةص تاغ ظارعسعدا ظئزعقعص قئلعص، بىرعلةرضة يةم 
بولغعلع تاس قالغانلعقعنع، شذقئتعمدا دةريا بويعدا تةسادعصعي ظأزعضة ظذحراص 

  .قالغانلعقعنع ظةسلةتمةآتة
  قةيسةر ―ذرع آأص بولغاندعكعن، حوثق- ماثمعغان يةرنعث ظوي ―

  .  ظئزعصال يىرعدعكةنمةنغذ تاث―ظوثايسعزلعنعص قعزعرعص آةتتع،
  ضايعز صالؤاننعث ظأيعضة دةريانعث ظذ قئتع بعلةن بارمامدذ؟  ―
  قةيسةر بذنع ضويا هازعرال بعلعؤاتقاندةك دةريا ―! ظاصال، ظئسعمدعن حعقعصتذ  ―

  .ظارقامغا قايتسام بولعدعكةن ظةمعسة  ظذنداقتا ―تةرةصكة قاراص قويدع،
ظذنعث ياش قارعغاينع ظةسلعتعدعغان ظأسكعلةث ضةؤدعسع، يذلتذز قانغذحة 
آأرعؤئلعشنع ظارزذ قعلعدعغان، ظةمما ظاشذ بعر قئتعملعق سأيىؤئلعشتعن آئيعن 
قةيسةرنعث حعرايعغا تعك بئقعص قاراشقعمذ جىرظةت قعاللمعغان حعرايع سذ يىزعدة 

يعضعت سذ يىزعدة ظةآس ظئتعؤاتقان حعرايعغا يذلتذزنعث . ىنىص تذراتتعظئنعق آأر
قانحعلعك ظامراقلعق ؤة هاياجانلعق تةلصىنىش بعلةن سةص سئلعؤاتقانلعقعنع 

مانا، . يذلتذز بذ معنذتالرنعث شذنحعلعك ظذزذن داؤام قعلعشعنع تعلةيتتع. سةزمعدع
ك دةرعجعدة ياخشع آأرعدعغان، يئنعدا ضويا ظذنعثسعز بذ دذنيادا ياشعيالمعغذدة

ظذنعث ! ظذنعثغا حعن دعلع، هةممة، هةممة نةرسعسع بعلةن بئرعلضةن ظامراق يعضعتع
قارا شعلةصعسعنعث ضعرؤةآلعرعدعن تئشعص تذرغان قوثذر بىدىر حئحع، سأيضى 
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هئلعقع ... هئلعقع... تةشنالعقع ؤة ظامراقلعقع بعلةن حاقناص تذرغان ظوتلذق آأزلعرع
مةثزعنع خذددع ظذششاق حىمىلة ظأمىلعضةندةك غعدعقالص ظأتكةن ظعنحعكة، حاغدا 

قعز شذ تاصتا . قاصقارا بذرذتلعرع آأل يىزعدة شذ قةدةر جةزبعلعك هةم تارتعملعق
ظأزعنع تامامةن مةهلعيا قعلغان ؤة مذتلةق ظأزعضة تةظةللذق دةص بعلضةن بذ مئهرلعك 

غا يةنة بعر قئتعم بئسعشعنع شذنحعلعك قامةتنعث ظأزعنع شذ قئتعمدعكعدةك باغرع
خااليتتعكع، ظةمما ظذ ظأزعنعث شذ قئتعم قةيسةرنعث باغرعدعن شاش آئيعكتةك 
تئصحةآلةص بوشعنعص، ظارقعسعغا قارعماي، شامالدةك تئز قئحعص آةتكةن هالعتعنع 
ظةسكة ظئلعص، ظذنعث ظأزعنعث يةنة قئحعص آئتعشعدعن قورققاندةك، ظئتعنعث 

رظةتسعزلعك بعلةن قئتعص قالغان هالعتعنع آأرىص ظعختعيارسعز صعخعلداص يئنعدا جى
بذ آىلكة ظاؤازع ضويا جانان حعنعضة بعر ظوحذم مةرؤايعت تأآىلضةن . آىلىؤةتتع

  .حاغدعكع نازذك، يارقعن جعرعثالشقا ظوخشاص آةتتع
شذظان قعزنعث .  سورعدع قةيسةر بعردعنال تةمتعرةص― نئمعضة آىلعسعز؟ ―
  .عرعدة مذغةمبعرانة نذر حاقناص آةتتعآأزل
بذ تةرةصلةرضة زادع ... بولمعسا.  هئلعمذ ياخشع يولدعن ظئزعص قاصسعز―

  .ظأتمةسكةنسعز
 ؤاي، قويذث، ―  قةيسةر جانلعنعص آةتتع،― نئمعشقا ظأتمعضىدةآمةن؟ ―

نةححة . مئنعث بذ آأل بويعغا هةصتعدة نةححة قئتم آئلعدعغانلعقعمنع بعلمةيسعز
 ظايلعنعص، -مذشذ ظةتراصالردعن ظايلعنعص . عم دادعثعزغا دوقذرذشذصمذ قالدعمقئت

  .بارغعحة دةردعمنع ظاتتعن ظالعمةن. خذددع خامذش ظادةمدةك غئرعصخانامغا قايتعمةن
  . دئدع يذلتذز خذرسعنعص― ،... بعحارة ظات―
 ― بولدع، ظةمدع مةن بذنداق ظوغرعالرحة تعمعسقعالص يىرىشتعن تويدذم،―

 ―قةيسةر قاصعقعنع سئلعص، تاشنعث يئنعغا آئلعص قعز بعلةن ياندعشعص ظولتذردع،
  .ظةمدع مةن ظأيعثعزضة ظةلحع آعرضىزعمةن

 مةن ― قعز ظةندعكعص ظورنعدعن سةآرةص تذرذص آةتتع،―!  ؤعييةي، سعز―
  !قورقعمةن، مئنع قورقذتماث قةيسةر

دذ، بعلةمسعز؟ بةظةينع ظعتنعث  ضئصعمنع ظاثالث، شذ تاصتا آىنىم قانداق ظأتعؤاتع―
 - تذغقانلعرعم بولسا يعراقتا، آىندىزع ضايعز صالؤان بعلةن آىلكة -ظذرذغ ! آىنع

 -حاقحاق قعلعص، ظورمانالرنع ظارعالص دئضةندةك ظعشالر بعلةن بعر آىنىم هةش 
ظةث زئرعكةرلعك حاغلعرعم آةحتة، ظذحار قذش، قذرت . صةش دئضىحة ظأتىص آئتعدذ

زدعن تارتعص، تىلكة توشقان، بذغا، مارالغعحة هةممعسع تاتلعق ظذيقذغا  قوثغذ-
مةنحذ؟ خذددع ظذؤعسع بذزذلغان حاشقاندةك ظأيىم بعلةن دةريا . آئتعشعدذ

ظارعلعقعدا تعمعسقعالص يىرعمةن، ضاهعدا ظذؤامغا تعقعلعص ظوقذيمةن، يازعمةن، 
آاشكع، آىندىزلعرع شذنحة . نحارحاص هالعم قالمعغاندا ظأزىمنع آارعؤاتقا تاشاليمة

ظىمعد بعلةن آةلضعنعمضة يارعشا ظأزعثعزنع بولمعسعمذ، ظأيعثعزنعث ظالدعغا يئيعص 
  ...قويغان ياغلعقعثعزنع آأرىؤئلعص آةتكةن بولسام

ظذنعث تئخع بايعال ؤعسال شادلعقع بعلةن صارالص تذرغان ظاقذح . يعضعت جعم بولدع
يذلتذز ظذنع تذنجع . لعك ظةآس ظئتعص تذراتتعحعرايعدا ظةمدع هةسرةت ؤة غةمكعن

لئكعن ظذنعثغا هازعرال رازعلعق بئرعص . رةت مذشذ هالدا آأرىص ظعحع ظاغرعدع
ظون ظالتة . دئيةلعسذنمذ؟ ياق، ظذ بذنداق دئيعشكة ظاجعز" ظةمعسة ظةلحع ظةؤةتعث"
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ة قعزالرنعث بذنداق حاغدعكع تذيغذسع ظأزعنعث سعرلعقلعقع، تعرةن ؤ... ياش
بذ حاغدعكع تذيغذنعث تةلةص قعلعدعغعنع ظاظعلة ؤة . ظةرآعلعكع بعلةن ظاجايعص

ظاظعلة ظارقعلعق ظئرعشعدعغان بةخت ظةمةس، سأيضى، ظأزعنع سئغعنعش ؤة هعجران 
  !ظازابعنعث تةثداشسعز شئرعنلعكع بعلةن مةست قعلعدعغان ظةسةبعي سأيضى

 ظعكةنلعكعنع بعلمةيتتعمذ؟ ياق، قةيسةر يذلتذزغا ظةلحع ظةؤةتعشنعث تئخع بالدذر
دةص ظذنع تةشؤعش، " ظةلحع ظةؤةتعمةن"بعلعص تذرذص قعزغا نئمعشقا . بعلةتتع

قورقذنحقا سالدع؟ ياق، ظذ بذ سأزنع يذلتذزغا ظةمةس، ظأزعضة ظئيتتع، ظأزعنع 
حىنكع ظذنعث ظىحىن بذ . بةزلةش ؤة آةيصسعز آأثلعنع ظاؤذندذرذش ظىحىن ظئيتتع

ظذ دةريا بويعدا حوقحعيعص . زسعز هاياتنعث هئحقانداق مةززعسع يوقيةردة يذلتذ
تذرغان يالغذز ظأيعدة آىزلىكع قارعغاي ظذرذقلعرعنع يعغعش، قذرذتذص سوقذش، 
ظةتعيازلعقع ظذنع ظأيعنعث ظالدعدعكع ظأزع ياسعؤالغان صارنعكقا تئرعش، آأآلةص 

رعبة ظئتعزعغا يأتكةص تعكعش، حعققان بعخالرنع هاؤا ظعسسعغاندا ظورمانلعقتعكع تةج
بوش ؤاقعتلعرعدا ظورمان . ظذنع بعر ياز آأزىتىش هةم صةرؤعش قعلعش بعلةن ظأتعدذ

مةيدانعنعث صئشقةدةم باشلعقع ضايعز صالؤانغا ظةضعشعص، تاغ، ظورمانالرنع ظارعالص 
 خعللعرعدعن ظةؤرعشكة يعغعدذ، -دورا ظأسىملىكلةرنعث سورت . ضىزةت قعلعدذ

ع ؤة ظاخشاملعرع ظوقذش هةم يئزعشتن باشقا، آأصعنحة حاغلعرعنع يذلتذزنع ظةتعضعن
بذ ظةسلةش ؤة . ظةسلةش ؤة ظذنعث بعلةن خعيالعي سعردعشعش بعلةن ظأتكىزعدذ

  .سعردعشعش قةيسةر ظىحىن بعردعنبعر تةسةللعي هةم ظارام
 ظالةمنعث قةيسةر ظعنعستعتذتتا ظوقذؤاتقان حئغعدا جذثضذ ؤة حةت ظةل ظالعملعرعنعث

سعرع ؤة ظذنعث ظعنسانالرغا تئخعحة مةلذم بولمعغان يوشذرذن قانذنعيةتلعرع 
توغرعسعدعكع ظةث يئثع آأز قاراشلعرع شةرهعلةنضةن ماقالعلعرعنع، تةبعظةت 

دعظالئكتعكعسع، ظئكولوضعية ظعلمع، ضئظولوضعية ؤة جانلعقالرنعث تةدرعجعي  
 ظاظعت آعتابالرنع ساؤاقداشلعرع هةيران تةرةققعياتع دئضةندةك، تةبعظةت ظعلمعضة

ظذ . قالغذدةك دةرعجعدة آأص ظوقذغان هةم ظذنعثدعن بعرمذ بعر خاتعرة قالدذرغانعدع
ناملعق آعتابعغا تةنقعد " تىرلةرنعث آئلعص حعقعشع "تذنجع قئتعم دارؤعننعث 

 مذنازعرعنعث صارتلعشعغا سةؤةب -يئزعص، مةآتةصتة بعر قئتعملعق حوث بةس 
ظذ ظادةملةرنعث تذنجع ظةؤالدع مايمذن ظةمةس دئضةن قاراشتا حعث . لغانعدعبو

ظذ ظادةملةرنعث صةيدا بولذش مةنبةسعنع  شةآعل جةهةتتعكع ظوخشاشلعق . تذراتتع
ياآع يئقعنحعلعقتعن ظةمةس، ضئندعن ظعبارةت ماهعيةتلعك ظامعلدعن ظعزدةش 

قسعم قعلعنغاندعن  آئيعن، ظأزع ظذ مةآتةص صىتتىرىص بذ يذرتقا تة. آئرةك، دةيتتع
ظوقذغان ظورمانحعلعق آةسصعضة ظةمةس، شةهةردعكع نذقتعلعق ظوتتذرا 
مةآتةصلةرنعث بعرسعضة تةقسعم قعلعندع، ظذنعثغا ظوقذغان آةسصعضة يئقعنراق 
بعظولوضعية، زوظولوضعية ياآع بوتانعكعغا داظعر دةرسلةرنع تةقسعم قعلسعمذ بوالتتعغذ، 

شذنعث بعلةن . ا ظةآسعحة ظةدةبعيات دةرسلعكعنع تةقسعم قعلعشتعظةمما، ظذنعثغ
ظذنعث تذنجع ظعشع تولذق ظوتتذرا سعنعص ظوقذغذحعلعرعغا ظةدةبعيات دةرسع 

شذغعنعسع، ظذنعث ظةدةبعيات نةزةرعيعسع توغرعسعدعكع بعلعم . ظأتىشتعن باشالندع
. عماي حعقتع حىشةنحعسع ظةدةبعيات ظوقذتقذحعلرعنعث هئحقايسعسعغا ظوخش-

ظذنعث قارعشعحة هازعرقع ظةدةبعيات دةرسلعكعنعث بعرمذنحة نةزةرعيعؤع قاظعدعلعرع 
 تعص، ظوبراز ؤة خاراآتئر توغرعسعدعكع بايانلعرع ظاللعقاحان ؤاقتع ظأتكةن، ―
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ظاتمعشعنحع هةتتا ظةللكعنحع يعلالردعكع يىزةآع، قاتمال، ظألىك قاظعدعلةرضة سأرةص 
ك نةرسعلةر ظعدع، شذثا ظةدةبعياتقا تئخعمذ ظعلمعيرةك تةبعر آعرعدعغان آىلكعلع

بئرعلعشع، فعروظعد تةرعصعدعن ظعسصاتالص بئرعلضةن ظادةملةردعكع يوشذرذن ظاث، 
ظذنعث آأص قاتالملعقع ؤة خاراآتئرالرنعث قئلعصسعزلعقع، قعسقعسع، ظادةمدعن 

ع ظأزعضة خاس بولغان ظعبارةت بذ ظعجتعماظعي مةخلذقنعث سعرلعقلعقع، مذرةآكةصلعك
نعهايةت، بذ . يئثعحة نةزةرعية بعلةن يورذتذلعشع ؤة شةرهعيلعنعشع آئرةك ظعدع

يئثع ظوقذتقذحع تعص، ظوبراز ؤة خاراآتئرالر توغرعسعدا دةرس ظأتىؤاتقاندا، 
ظوقذغذحعالرغعال ظةمةس، صئشقةدةم ظةدةبعيات ظوقذتقذحعلعرعغعمذ حىشعنعكسعز 

 ظاثالص باقمعغان غةلعتة قاراشلعرعنع سأزلةص آةتتع، شذنعث بولغان، ظذالر ظأمرعدة
  :بعلةن مةآتةصتة آةسكعن غذلغذال آأتىرىلدع

 ظذنعث فعروظعد دئضعنع آعم؟ هئلعقع مالتوسقا ظوخشاش بذرآذظا ظالعمعغذ، ―
ظذنعثدةك ظةآسعيةتحع بولمعغاندعمذ ظعدعظالعست، روهشذناس، ظذنع نئمعشقا 

ضة سأرةص آعرعدذ؟ ظذنعث مةقسعتع ناهايعتع ظئنعق، بعزنعث دةرس مذنبعرعمعز
  . نةيرةث بعلةن ياصماقحع-ظأزعنعث ظةدةبعياتتعكع بعلعمسعزلعكعنع هعيلة 

 نةيرةث ظةمةس، ظارقا آأرىنىشع بار - ياق، ياق، بذ آةسصعي جةهةتتعكع هعيلة ―
ةتكة سعياسعي قذتراتقذلذق، بعلةمسعلةر ظذنع؟ ظذ ظعنعستعتذتتعكع حئغعدا هأآىم

  .قارشع نامايعشقا قاتنعشعصتعكةن
لئكعن ماؤذ ظعشنع .  نامايعشقا؟ ظئهتعمال ظذنعثغا قاتناشسعمذ قاتناشقاندذ―

سعياسعي قذتراتقذلذق دئيعش توغرا ظةمةس، مةشةدعكع آأصىنحعمعز مةدةنعيةت 
 سوغذقعنع بئشعمعزدعن ظأتكىزضةنلةر، ناهةق ظازار -ظعنقعالبعنعث ظعسسعق 

نداق تذرذقلذق نئمعشقا ظةمدع بعرةر مةسعلعضة يولذققاندا يئضةنلةر، شذ
 -سوغذققانلعق بعلةن ظويلعنعشنع خالعمايمعز؟ نئمعشقا ظعلعم جةهةتتعكع تاالش 

تارتعشقا ياتعدعغان نةزةرعيعؤع مةسعلعلةرنع سعياسعي نذقتعدعن ظعزاهالشقا ظالدعراص 
ظعضعلعرع ظىحىن نومذس آئتعمعز؟ بذنداق قعلعش زعيانلعق، بولذصمذ بعز ظعلعم 

خوش، قةيسةرنعث بذ ظعشتعكع خاتاسع نئمة؟ خاتاسع شذآع، . ظعش يولداشالر
 مذنازعرعنعث ظةرآعنلعكع بعلةن دةرسخانعدعكع مذنتعزعم - صةندعكع بةس -ظعلعم 

شذثا ظذنعثغا مذنداق بعر مذهعم . ظعلمعي تةرتعصنع ظالماشتذرذص قويغانلعقعدا
سعتعص قويذش آئرةك، دةرسخانا ياش ظةؤالدالرغا ظعلعم نذقتعنع يولداشالرحة آأر

 تارتعش ظىستعدة تذرذؤاتقان، ظذنعث ظىستعضة -ظأضعتعش ظورنع، هةرضعزمذ تاالش 
بعرلعككة آئلعنمعضةن نةزةرعيعؤع مةسعلعلةرنع ظأز خاهعشع بويعحة 

  .مذتلةقلةشتىرىؤئتعدعغان نذتذق سالذنع ظةمةس
اظارعص ظعدارعسعضة حاقعرتعلدع ؤة ظذنعث  بعر هةصتعدعن آئيعن قةيسةر م―

تةثرعتاغ حارؤعحعلعق فئرمعسعنعث مةرآعزعي باشالنغذح مةآتعصعضة يأتكةلضةنلعكع 
  .ظوقتذرذلدع

  . سورعدع قةيسةر السسعدة بوشعشعص― بذ نئمة ظىحىن؟ ―
 ― دئدع ظعدارة باشلعقع آعنايعلعك ظةمما سعصاية ظاهاثدا،― شذنعث ظىحىنكع،―

ئثع دةؤر ظةدةبعياتع نةزةرعيعسع ظىستعدة تئخعمذ حوثقذر بذ سعزنعث ي
  .ظعزدعنعشعثعزضة يئتةرلعك ؤاقعت هةم شاراظعت يارعتعص بئرعش ظىحىن

 ظاستا ظأضعنعص قالغان بذ مةآتةص -قةيسةر دةسلةصتة ياتسعراص، آئيعن ظاستا 
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ن قوينعدعن، ظاخشاملعرع ظوقذص، يئزعص، حارحعغاندا خعيال سىرىص ظولتذرعدعغا
خعلؤةت ياتعقعدعن جعمجعتال ظايرعلدع ؤة ظوتتذرا مةآتةصنعث تاغدعن آأمىر 
توشذؤاتقان ماشعنعسعغا ظولتذرذص تةثرعتاغ حارؤعحعلعق فئرمعسعنعث مةرآعزعي 

  .باشالنغذح مةآتعصعضة يئتعص آةلدع
بذ حارؤعحعلعق فئرمعسع شةهةرنعث شعمالعدا، بعر يىز ظةللعك آعلومئتعرحة 

دع، ظذ قاتمذ قات تاغالر ظارعسعدعكع آةث آةتكةن يايالق هةم يعراقلعقتا ظع
. ظورمانلعقنع ظأز ظعحعضة ظالغان، ظذ يةردة بعريىز توقساندعن ظارتذق ظاهالة ياشايتتع

ظات، تأضة، آاال، قوتاز، قوي، ظأحكعلةر ظأزخعلع بويعحة قعرعق نةححة قوتاندا 
ز بولمعغان، آأآىح بئغعررةث تاقعر فئرما شعتابع تأت ظةتراص ظانحة ظئضع. بئقعالتتع

 ظالتة موحة ظالمعلعق بئغع، ظون نةححة ظأيلىك ظاهالعسع، -تاغ ظارعسعدعكع بةش
آعحعككعنة ماضعزعنع ؤة ظعككع سعنعصلعق مةآتعصع بار آعحعككعنة مةهةللة ظعحعضة 

خعشتعن هةم خام آئسةآتعن سئلعنغان ظأيلةر ضعرةلعشعص . جايالشقانعدع
ذالر ظئضعز ظأسكةن ياصيئشعل تاغ تئرةآلعرع ظارعسعدا خذنىك هةم ظ. آةتكةنعدع

تاغ قاصتعلع بويالص سوزذلغان . صةستة دةريا شارقعرايتتع. آأثىلسعز آأرىنةتتع
 ضاهعدا ظأتىص قالعدعغان قارا ماشعنا هةم ظاصتوبذسالرنعث بوغذق، -تاشيولدا ضاهع 

غرذلذق خةؤةر بذ يةرضة ظذنعثدعن قةيسةر تو.هةيؤةت ضىرآعرةشلعرع ظاثلعنعص تذراتتع
بذرذن يئتعص آةلضةن بولسا آئرةك، يئشع ظةللعكلةرضة تاقاشقان، هاؤانعث خئلعال 
ظعسسعق بولذشعغا قارعماي تاغلعقالرغا خاس ظةستةرلعك حاصان، صذتعغا حةمع قئلعن 
ظاياغ آعيضةن مةآتةص مذدعرع ظذنع ظعشخانعسعدا ظعلتعصاتسعزال قارشع ظالدع، 

 حأرىص، تامغعلعرعغا -عكع تونذشتذرذش هةم رةسمعيةتلةرنع ظئلعص، ظأرىص قولعد
  :ظاندعن جوزا ظىستعضة صةرؤاسعزالرحة تاشالص قويدع. سعنحعالص قاراص باقتع

 يوقع ظعككع سعنعص، ظوقذتقذحع دئضةن - قارشع ظالعمعز، بعراق بعزدة بار ―
رنع نةضة سعغدذرعمعز؟ يئتعص ظاشعدذ، سعزنعمذ قوبذل قعلساق، ظارتذق ظادةملة

ظوتتذرا مةآتةص سعنعصعدعن بعرنع قذرذش توغرعسعدعكع دوآالتعمعز تةستعقلعنعص 
شذ صذل آئلعص سعنعصتعن بعرنع ... مئنعث صعكرعم.  يذ، صذلع يوق-آةلدع 

آأصةيتكىحة خالعسعثعز، تاغقا حعقعص مةآتعصعمعزنعث قوي، آالعلعرعنع بئقعص 
  سعز؟بذنعثغا قانداق دةي. تذرعسعز

  . مةن مال بئقعشقا ظةمةس، ظوقذتقذحعلعققا ظةؤةتعلضةن―
 مةآتةص مذدعرع ضةؤدعسعنع ― ظذنداق دئسعثعز مئنعث راستعنال ظامالعم يوق،―

 ظةث ياخشعسع، سعز حعقعص ―آأتىرىص ظالعقانلعرعنع ظعككع يانغا آئرعص قويدع، 
عيةتكة ظعككع سادعر حاثجاث بعلةن آأرىشىص بئقعث، قوبذل قعلعثالر دةص رةسم

ظعلعك تةستعق سئلعص بةرسة، ماظاشنع بعكار ظئلعص ظون يعل ياتسعثعزمذ صعكرعم 
  .يوق
 قةيسةر تونذشتذرذش هةم خعزمةت رةسمعيةتلعرعنع ظئلعص فئرما ظعشخانعسعغا ―

ظعشخانعدا ظذنع خذددع بوآس ماهعرعدةك بةستلعك، ظئضعز، قعسقا بويذن، . آعردع
  .اشالردعكع ظادةم قارشع ظالدعآأزلعرع آعحعك، ظوتتذرا ي

 دئدع ظذ قةيسةرضة ـ آئلعث، آئلعث، قئنع ظولتذرذث، ظولتذرذص سأزلعشعمعز،―
ظعلتعصات آأرسعتعص، ظاندعن ظذ ظذزاتقان تونذشتذرذش هةم رةسمعيةت قةغعزعنع 

  ياخشع ضةص، سعز شعنجاث يئزا ظعضعلعك ―ظالدعرعماي آأرىص حعقتع،
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  . دة-عز ظعنعستعتذتعدا ظوقذصتعكةنس
  .  هةظة―
   قايسع فاآذلتئتتا؟―
  . ظورمانحعلعقتا―
 سعزنع ظوقذغان آةسصعثعزضة قويماي، قانداق قعلعص ظوقذتقذحع قعلعص ―

  قويغاندذ بذالر؟
نئمة .  شذنع دةثا، آئلعشعمضعال ظوقذتقذحعلعققا تةقسعم قعلعص قويذشتع―

عنع مةصعضة خذددع ظاتنع جذؤازغا، آال... ظوقذتقذحعسع دةث، ظةدةبعيات
  .بذ يةرضة آةلسةم مال بئقعص تذرذث دةيدذ... قوشقاندةك

  آعم دةيدذ ظذنع؟ ―
  .قةيسةر مةآتةص مذدعرع بعلةن بايا بولذنغان صارعثعنع قعسقعحة سأزلةص بةردع

 ظعش ظةسلعدة دةسلةصتعال بذزذلغانعكةن، مئنعثحة سعزنع ظوقذتقذحعلعققا تةقسعم ―
  مذنداق ― ظذ ظاز دةقعقة ظويلعنعؤالدع،―ان،قعلعشنعث ظأزعال توغرا بولمعغ

سعزنع ظأز آةسصعثعزضة قويساقحذ، شذنداق قعلعث دئسةم سعز نئمة ... قعلساقحذ
  دةيسعز؟

   بذ مذمكعنمذ؟―
تاغلعرعمعزنعث هةممعسدة دئضىدةك .  مذمكعن بولمايحذ، بذ ظةلؤةتتة مذمكعن―

قنع ظاسرايدعغان، ظذنع بعراق مذشذ بايلع. بذ دئضةن هئسابسعز بايلعق. ظورمان
ظورمانحعلعق ظعدارعسع بذ يةرضة . صةرؤعش قعلعدعغان ظادةمنعث تايعنع يوق

 ظعككع يعل، آةينع -ظةمما ظذالر ظالدع بعر . شذنداقالردعن بعرنةححعنع ظةؤةتعشتع
يئثع آأحةت تعكعص ظورمان .  دة، قذيرذقعنع خادا قعلعشتع-نةححة ظايال صايالشتع 

ش، صعالنلعق آئسعش، بذزغذنحعلعق هةم هةرخعل ظاصةتتعن زاصعسعنع تولذقال
ظةضةر .  تة-قوغداش قاتارلعق ظعشالر ظىحىن، ظةلؤةتتة شذ آةسعصنعث ظةهلع آئرةك

مةن . سعز خالعسعثعزال فئرمعمعزدعكع تاغ، ظورمانالر سعزنع جان دةص قارشع ظالعدذ
سمعيةتلعرعثعزنع بىضىنال سعزنع ظورمانحعلعق ظعدارعسعضة باشالص ظاصعرعص رة

  .ظذنعث ظىستعضة ظعككعمعز مةآتةصداشمذ ظعكةنمعز. توغرعلعتعمةن
   شذنداقمذ؟―
 مةن شعنجاث يئزا ظعضعلعك ظعنعستعتذتعنعث حارؤعحعلعق فاآذلتئتعدا ظوقذغان، ―

  .  يعلع ظوقذش صىتتىرضةن- 1983
   شذندعن بذيان مةشةدعمذ سعز؟―
ظذنعثدعن آئيعن بعر ظةترةتكة دىيجاث .  ظالتة يعل مال دوختذرلعقعنع قعلدعم―

خوش، ظأز ضعصعمعزضة . بولدذم، ظىح يعل بولدع، فئرمعنعث قايغذسع بعلةن دةثة
  آئلةيلع، مةسلعهةتعمضة نئمة دةيسعز؟

سادعر حاثجاثنعث غةرةزسعز، ظاقكأثىللةرحة مذظامعلعسع بعلةن بعر مةآتةصنعث 
ةر ظذنعث تةآلعصعضة ظوقذغذحعسع بولذص حعققانلعقعدعن سأيىنضةن قةيس

  :ظعككعلةنمةيال ماقذل بولدع
  . مةيلع ظةمعسة، دئضعنعثعزحة بولسذن―
 جىرىث ― خذشال بولذص ظورنعدعن تذردع سادعر حاثجاث،―!  ياخشع ضةص―

  !شةهةرضة آةتتذق ظةمعسة
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 ظعككع ساظةت ظعلضعرعال آأمىر حاثلعرع مانايقعص تذرغان قارا -قةيسةر تئخع بعر 
عردعكع قوناقتةك تاسقعلعص آةلضةن بذ يولدا ظةمدعلعكتة آعحعك ماشعنعدا غةلؤ

حاثجاث . ماشعنعنعث يذمشاق ظورذندذقعغا ظأزعنع تاشالص راهةتلعنعص آةلمةآتة
 بىضرع -ماشعنعنعث تاغنعث يعالندةك ظةضرع . ماشعنعنع ظأزع هةيدةص آئتعؤاتاتتع

ذددع بوراننعث يولعدا هاؤانع شعددةت بعلةن يئرعص بئرعشعدعن، سعرتتعن خ
  .ضىرىلدعشعدةك ظاؤاز ظاثلعناتتع

 سادعر حاثجاثنعث رولنع ماهعرلعق بعلةن ― ماشعنعنع ياخشع هةيدةيدعكةنسعز،―
  .باشقذرذشعغا هةؤةسلعنعص ظذنعثغا قاراص قويدع قةيسةر

ظعشعكنعث يوحذقعدعن مارعالص ... ظأزىم ظأضعنعؤالغان دةثة...  تاغحعلعق―
  ...دئضةندةك

  مذشعغا آأنىص قالغاندةك تذرامسعز؟ تاغ تذر―
.  تة- آأنمةيحذ، خعزمةت ظئهتعياجع بولغاندعن آئيعن آأنمةيمذ ظامال يوق ―

شذثا . شذغعنعسع، ظايالعمغا تاغنعث هاؤاسع ياراشمعغانلعقتعن شةهةردة بوص قالدع
 ظأيدة ظذنعثغا ظايالعم بعلةن باالم. ظأيعمعزمذ شةهةردة، ياشعنعص قالغان ظانام بار

ظأزىم ظذ يةردة دىم يئتعص، دىم . فئرمعدعكع ظأيىم بايا سعز آأرضةن ظعشخانا. هةمراه
سعز آةلسعثعز بذ يةردة بويتاقتعن يةنة بعرسع ! قوصذص يىرعدعغان قئرع بويتاق

 دة، -سأيضعنعثعز بارمذ؟ صاه، قعزعرعص آةتتعثعزغذ، يوق ظعكةن . آأصةيضةن بولعدذ
 نع حعرايلعق تاغ -بعزنعث فئرما تةؤةسعدة نع . بعر هئسابتا بذمذ ياخشع بوصتذ

  .خالعغعنعثعزنع تالالص ظئلعص بئرعمةن. قعزلعرع بار
آعحعك ماشعنا ظعككع ساظةتكة قالماي شةهةرلعك ظورمانحعلعق ظعدارعسعنعث بعناسع 
ظالدعدا صةيدا بولدع، خةيرعيةت، ظورمانحعلعق ظعدارعسعنعث باشلعقع ظأمةر 

ر حاثجاث يئقعن، قةدعناس دوستالردعن بولسا آئرةك، قةيسةر تةؤةآكىل بعلةن سادع
ظذالرنعث بعر آأرىشىشتعال نئمعلةرنع دئيعشكةنلعرعنع، قانداق حاقحاق 
قعلعشقانلعرعنع بعر حةتتة ظىمعد ؤة تةشؤعشكة حأمضةن هالدا جعمجعت آأزعتعص 

ةرنع ظأمةر تةؤةآكىل سادعر حاثجاثنعث تونذشتذرذشعنع ظاثالص قةيس. تذراتتع
لئكعن يأتكعلعش . ظورمانحعلعق ظعدارعسعغا قوبذل قعلعشقا تئزال ماقذل بولدع

رةسمعيةتلعرعنع بئجعرعش ظىحىن ماظارعص ظعدارعسعنعث ماقذللعقعنع، آادعرالر 
بذ ظعشالرغا سادعر حاثجاث بعلةن . ظعدارعسعنعث تةستعقعنع ظئلعش آئرةك ظعدع

عرعغا مةسظذل خادعم بعرلعكتة ماثعدعغان، ظورمانحعلعق ظعدارعسعدعكع آادعرالر ظعشل
آةحكة . ظذنعثغعحة قةيسةر سادعر حاثجاثنعث ظأيعدة ظارام ظئلعص تذرعدعغان بولدع

  .يئقعن سادعر حاثجاث ظأيضة آةيص، خذشال، ظازراق مةست هالدا قايتعص آةلدع
  هةممة ظعشلعرعثعز آأثىلدعكعدةك توغرعالندع، ظةمدع سعز بىضىندعن ظئتعبارةن―

 دئدع ظذ قةيسةرنعث يةلكعسعضة آةث، ―! تاغ ظورمانحعلعق مةيدانعنعث ظادعمع
 بذنعثغا قةؤةتال خذشالمةن جذمذث ظذآام، بعر ―ظئغعر ظالعقعنع بعلةن شاصعالقالص،

  !مةآتةصنعث ظوقذغذحعلعرع ظةمدع بعر يةردة ظعشلةيدعغان بولدذق
  .غا قايتتعسادعر حاثجاث ظةتعسع ظةتعضةندة قةيسةرنع ظئلعص فئرمع

 دئدع ظذ ماشعنعسعنع ― مةن سعزنع ظةمدع ضايعز صالؤان بعلةن آأرىشتىرةي، ―
 -  بوؤاي بذ ظعشالردعن خةؤةرسعز ―دةريا ياقعالص هةيدةص، يذقعرعالص آئتعؤئتعص،
  .دة، بولمعسا ظاللعبذرذن ظالدعمعزغا حعقعص تذراتتع
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  آعم بولعدذ ظذ آعشع؟ ― هةؤةسلعنعص تةآرارلعدع قةيسةر،―...  ضايعز صالؤان ―
سعز بذيةردة ظةمدع مذشذ بوؤاينعث باشقذرذشعدا .  سعزنعث مذظاؤعن باشلعقعثعز―

جىجاثنعث ظئيتعشعحة، ظذ ظاللعقاحان صئنسعيعضة حعقعص بوالر . ظعشلةيسعز
. ظعكةنتذق، ظةمما ظأزعنعث تةلعصعضة ظاساسةن هازعرغعحة ظعشلةص تذرذؤاتقانمعش

 يعلالردعكع ظاحارحعلعق ؤاقعتالر - 60... كايعلعرع جعقمالحعالرنعث ظارعسعدا هئ
ظعكةن، بعرآىنع ظةترةت باشلعقع ضايعز صالؤانغا يئنعدعكع ظعككع ياشلعق توصاقنع 

ماثا قارا، ضايعز، مذبادا سةن مذشذ توصاقنع ظورنعدعن دةس : "آأرسعتعص
شقا قورسعقع نورمعلعق ظا. دةصتذ" آأتىرةلعسةث، هازعرال بعرنان مذآاصات بئرعمةن

تويماي ظئحعرقاص يىرضةن ضايعز صالؤان ظويلعنعص تذرمايال توصاقنعث تئضعضة آعرعص 
 دة، ظةترةت باشلعقعنعث -قورسعقعغا مأرعسعنع تعرةص، توصاقنع دةس آأتعرعصتذ 

ؤاي، ظذنعث . دةصتذ" قئنع، دىيجاث، نئنعثعزنع ظةآعلعث: "ظالدعغا ظاصعرعص تاشالص
قانداق قعصتذ دةث؟ ظئيعق بعلةن . تعشعص قالغانلعرعمذ قعزعقتاغدا ظئيعق بعلةن تذ

 حئلعشعص ظاخعر ظذنع ظذرذص يعقعتعص مىرعسعضة ظارتقعنعحة ظأيعضة -حئلعشعص 
دئضةن نامع " صالؤان" يئقعنغا ظذنعث -شذنعثدعن آئيعن، يعراق . ظئلعص آةصتذ
ذ بعر ظولتذرذشعدا  دة هازعر، بعراق مذشذ حئغعدا هئلعم-قئرعص قالدع . تارقعلعصتذ

قولعغا دذتار حعقعص قالدعمذ، بولدع، بعر آئحة . بعر صاقالننعث ضأشعنع يةؤعتةلةيدذ
  !ناخشا ظئيتعص حعقااليدذ، قالتعس قئرع ظذ

سادعر حاثجاث يولدا آئتعؤئتعص فئرمعنعث ظةهؤالع، تاغنعث ظورمان، يايالقلعرع 
يعز صالؤاننعث ظأيع دةريا ضا. توغرعسعدا يةنة نذرغذن ظعشالرنع سأزلةص بةردع

قعرغعقعغا يئقعن دىمبةلنعث تئضعدة، قويذق تاغ تئرةآلعرع ظارعسعدا آأرىنىص 
ظذ تاغلعقالرنعث ظادةتتعكع ظأيلعرعضة ظوخشاش حأرعسع شاخ بعلةن . تذراتتع

قاشاالنغان، صاآار تاملعرع سامانلعق الي بعلةن سذؤالغان، ظأضزعسعدة قويذق ظأسكةن 
ماشعنعنعث ظاؤازعنع ظاثالص . ر يايالقتعكعدةك آأآعرعص تذراتتعظةمةن، قعياقال

قاياقتعندذر تذمشذقلعرع حوث، ظذزذن تىكلعرع صاخصعيعص آةتكةن ظعككع ظعت 
ظئتعلعص حعقتع ؤة خذددع ماشعنعنع يالماص يذتذؤئتعدعغاندةك يامان ظةلصازعدا 

دا ظاغزعدعن قويذق ظعتالر هةربعر قاؤعغان. ظةتراصتا صعرقعراص قاؤاشقا باشلعدع
 - شالعلعرع ظئتعلعص حعقاتتع، سادعر حاثجاث ماشعنعنع هويلعدا توختعتعص آةينع 

  .آةينعدعن سعضنال بةردع
.  صايصاسالص حعقعص آةلدع- ضايعز صالؤان ظأيعدعن ظالدعراص ―...!  مانا، مانا ―

ذص ظذنعث راستتعنال ظعككع ياشلعق توصاقنع دةس آأتةرضىحعلعكع، ظئيعقنع ظذر
 ساندا حئحةك ظعزلعرع -يعقعتقذحعلعقع بار ظعدع، ظأآىزدةك بةستلعك، ظاندا 

ساقلعنعص قالغان آةث يىزعدة ضأشلعرع تىرىلىص آةتكةنعدع، آةث ظالعقانلعرع 
. لئضةنضة ظوخشايتتع، مةيدعسعنع هةتتا قول بارماقلعرعنعمذ تىضةل تىك قاصلعغانعدع

  :علدعظذ سادعر حاثجاثنع يعراقتعنال ظعلغا ق
نئمة ظاي آأرضةن خوتذندةك آأتىثنع ماشعناثغا !  ياظالال سادعرغذ بذ، حىشة―

  حاصالص ظولتذرذسةن؟
نئمة هعجعيعص . قاحانال بولسا مذشذنداق صاسكعنا...  خةص سئنعث مذشذ ظاغزعث―

  !تذرعسةن، تاماشا آأرعؤاتامسةن؟ مذنذ اللمعلعرعثنع هةيدة
ئتعصسعنا، حىش، حىشعؤةر، سئنع تونذيدذ  صاه، بىضىن ظةجةص نومذسحان بوص آ―
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  ...ظةمةسمذ بذ ظاق يولؤاسالر
  ! مئهمان باشالص آةلدعم، صايانداز سال―
 آأتمةك حعشلعرعنع ― ساالي، ساالي، صايانداز دئضةن سعلةردعن ظايالنسذن،―

سادعر . آأرسعتعص هئجعيعص آىلضعنعحة ماشعنا ظعحعضة ظعثعشعص قارعدع بوؤاي
ن حىشىص بوؤايغا قول ظذزذتذص آئلعؤاتقان قةيسةرنع ظعما قعلعص حاثجاث ماشعنعدع

  :دئدع
 مئهمعنعث مذشذ يعضعت، ظالعي مةآتةصتة مةخسذس ظورمانحعلعق آةسصعدة ―

سةن قئرع جىجاثنعث . ظوقذغان، ظأمةر جىجاث ساثا تئخنعك قعلعص ظةؤةتتع
  . دة-ذم خعزمعتعثنع قعلعص قويد. ظالدعدعن ظأزىث بئرعص ظةآةلسةث بوالتتع

  ! ظةسساالمذ ظةلةيكذم صالؤان ظاتا―
 قةيسةرنعث ظذزاتقان قوش قولعغا قول ―! ؤةظةلةيكذم ظةسساالم...  ؤة ظةلةيكذم―

 ― آأزعضة سأيىنىش ظعحعدة قاراص آةتتع بوؤاي،ـبئرعؤئتعص ظذنعث باش 
دئضةن ضةصنع قذلعقعم " صالؤان"ظاغزعثعزغا ياغ باالم، خئلع يعل بوصتعكةن 

ماؤذ ناآةسنعث . سعز بىضىن آأثلىمنع آأتىرىص قويدعثعز مانا. عغعلعظاثلعم
  .ظاغزعدعنغذ قئرع دئضةندعن باشقا ضةص آةلمةيدذ

   آةمصعرعث آأرىنمةيدعغذ قئرع؟―
 آةمصعرعم ظأيدة، سةن نةصسع ياماننع قاحان بعر ياخشع مئهماننع باشالص ―

  .آئلةرآعن دةص، قازانغا ضأش تعقعص ظولتذرغان
 دئدع سادعر حاثجاث ―، مةشةدعنال قايتعمةن، قعلعدعغان ظعش بار،بولدع ―

ؤةزعصةم تىضعدع، .  بذ يعضعتنع ساثا تاصشذرذؤةتتعم―ماشعنعنعث ظعشعكعنع ظئحعص،
  .ظذنعث ظعشلعرعنع ظوبدان ظورذنالشتذر ظةمعسة

" جاق" ضايعز صالؤان بئرعص ماشعنعنعث ظعشعكعنع ―!  ظأيضة آعر قعزغانحذق―
  بةزعدة مذشذنداق خوتذن آعشعدةك قعلعغعث بار جذمذ سئنعث، ―ع،قعلعص ياصت

مذنذ مئهماننع ظأيىمضة ظأز . قئنع، مئهماننع ظأيضة باشال، سئنعمذ سئغعنعصال تذراتتعم
 دة، -ماشعناث بعلةن ظةآةلضعنعث ظىحىن هأرمعتعث هةسسعلةص ظاشعدعغان بولدع 

  ...ها... ها... ها
 هعل صعشعص لئضةندة تعترةص -هعل . ام قعلدعظولتذرذش يئرعم آئحعضعحة داؤ

تذرغان صاقالن ضأشعنعث لةززعتعدعن آأرة، بوؤاينعث دذتارعنع، بوغذق ظاؤازدا 
ظئيتقان مذثلذق ناخشعلعرعنع ظاثالش تولعمذ آأثىللىك، ظادةتتعن تاشقعرع 

 - سادعر حاثجاث فئرما ظعشخانعسعدا يعغعن بارلعقعنع ظئيتعص، صات . هذزذرلذق ظعدع
صات آئلعص قةيسةرنع يوقالص تذرذشقا ؤةدة قعلعص، تاث ظاتارغا يئقعن آئحة 

  .قاراثغذسعغا قارعماي حاال مةست هالدا ماشعنعنع هةيدةص يىرىص آةتتع
ضايعز صالؤان ظةتعسع ظةتعضةندة قةيسةر بعلةن بعللة سىتلىك حاي ظعحعص ظولتذرذص، 

  :قةيسةرضة مذنداق دئدع
بالعسعنعث قانداقلعقعنع ظذنعث آأزلعرعدعنال  بعز تاغلعقالر بىرآىت ―

. بعلعؤاالاليمعز، نئمعشقا دئسعثعز، آأز دئضةن ظةقعل ؤة جاسارةتنعث ظةينعكع
ظةمدعكع . راستعنع ظئيتسام، سعزدعمذ شذنداق ظاالمةتلةرنع آأرىص تذرعؤاتعمةن

.  سأيةلمةسلعكعثعزدة-ضةص، سعزنعث بذ ماآاننع حعن دعلعثعزدعن سأيىش 
ظأز . عزدة بولسذنكع، بذ يةر ظالاله بعزضة بةخشةندة قعلغان ظذلذغ زئمعنظئسعث
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زئمعنعنع، ظأز ماآانعنع سأيىش شذنحعلعك مذقةددةس، ظذلذغ ظعشكع، ظذنع بةجا 
مةن بىضىن تاغنعث . آةلتىرضةنلةر ظالالهنعث جامالعنع آأرضةن بعلةن باراؤةردذر

رمانالرنع سعزضة بعر قئتعم يايالقلعرع بعلةن مةيدانعمعزنعث ظعلكعدعكع ظو
  سعزحة قانداق؟. آأرسعتعص آةلسةم دئضةن نعيةتتعمةن

تىنىضىندعن بئرع سادعر حاثجاث آعشعنع خعجعل قعلغذدةك قوصال، سةت 
حاقحاقالرنع قعلعشعص ظولتذرغان بوؤاينعث ظةمدعلعكتة بعردعنال ظأزعنع تذتذص، 

 تأؤةن سئلعص ظعخالس بعلةن  هئكمعتعنع بئشعنع-دانعشمةنلةرحة قعلعؤاتقان سأز 
  :ظاثالص ظولتذرغان قةيسةر ظالدعراص بئشعنع آأتىردع

  . دئضةنلعرعدةك بولسذن، مةنمذ شذنع ظارزذالص ظولتذرغان―
حعالن تذرذق . بوؤاي داستعخاندعن قوصذص، ظئغعلدعن ظعككع ظاتنع توقذص حعقتع

  .ظاتنعث تعزضعنعنع قةيسةرضة تذتقذزدع
  ولغعيدعثعز؟ ظات معنعص باققان ب―
  . معنعص باققان، آعحعكعمدة―
  . قورقماث، بذ يذؤاش ظات، ظئغعزع يذمشاق، ظةمما يورغعسع شامالدةك تئز―

ضايعز صالؤان ظأزعنعث قئرع ظاقبوز ظئتعغا معنضةندة، ظات ظذنعث ظئغعر بةستعنع 
ظةمما شذ ظان ظأزعنع تىزةص، . آأتىرةلمةي ظعككع يئنعغا سةندعرةآلةص آةتتع

ضايعز صالؤان ظالدعدا، قةيسةر آةينعدة . سعزلعك بعلةن تعزضعن سئرعشكة باشلعدعتاقةت
  ..ظاتلعرعنعث تذياقلعرع ظاستعدعن يئنعك توصا تىزعتعص هويلعدعن حعقعص آئتعشتع

مانا، قةيسةرنعث ظالدعدا ظعنسان ظةقلع الل بولغذدةك دةرعجعدة ضىزةل، ... 
حاغلعرعدا ظذالنباي، نةنسةن يايالقلعرعغا، ظذ بذرذن مةآتةصتعكع ... سئهعرلعك دذنيا

ظةمما بذنداق راهةت بةخش، . بذغدا آألع بويلعرعغا بئرعص ظذيناص آةلضةن
قةيسةرضة بعرعنحع بولذص يايالقنعث . جةننةتتةك ضىزةل ضىل دذنياسعنع آأرمعضةن

  قات تاغالر- بعرعدعن ظئضعز قات -شعمالعي تةرعصعدعكع آىمىح رةث حوققعلعرع بعر 
تاغالر ظارعسعدا بذلذت بعلةن ضعرةلعشعص آةتكةن سذس ظاقذح تذمان . آأرىندع

ظذ يةردة ضويا تاغ بعلةن تذمان ظىزلىكسعز ظئلعشعؤاتقاندةك، ضاه تاغ . يئيعلعص ياتاتتع
تذماننع، ضاه تذمانالر تاغنع يذتذص آئتعؤاتقاندةك مأجعزعكار بعر مةنزعرة هأآىم 

ظذنعث ظاقذح آأصىكلعرعنع حاحرعتعص . ص قالغانعدعدةريادا سذ ظذلغعيع. سىرةتتع
صةسكة شعددةت بعلةن تاشلعنعدعغان تعرةن ظئقعمع ظاستعدا ظذششاق شئغعل تاشالر 

 رةث جذاللعنعص، قذياش نذرع -خذددع قعممةت باهالعق جاؤاهعراتتةك رةثمذ 
 سذغا زعرعقنعث. ظاستعدا ظوتقاشتةك حاقنعغذحع ظأتكىر جازعبة بعلةن يالتعرايتتع

حعلعشعص قالغان تعكةنلعك شاخلعرع قذرعغان، قارايغان، ظذنعثغا قاحاندذر بعر 
شاخالر سذ .  التقعلعرع ظئلعشعص قالغانعدع-حاغالردعكع تاغ آةلكىنعنعث لةش 

ظأزعمذ تذنجع سأيىلىشتعن تةمتعرةص ظأزعنع يوقاتقان ظذياتحان . يىزعنع جعجايتتع
 يعلتعزالر مةهكةم -ظذنعث ظاستعنع . ص تذراتتعقعزنعث نازذك بارماقلعرعدةك تعترة

. قذحاقالص تذرغان قورام تاشلعق قعرغاقنع شعؤاق بعلةن ظةمةن قاصلعغانعدع
ظذ يةر آىز . دةريانعث ظعككع قعرغعقع شامالالر ظذخاليدعغان بىك حاتقاللعق ظعدع
دئثعزدةك . صةيتلعرع خذددع جةننةت قذحعقعدةك ضىل دذنياسعغا ظايلعناتتع

 رةث ضىللةر ظارعسعدا بعر جىص - حأص ؤة رةثمذ -ايقعلعص تذرغان بولذق ظوتح
بذال ظةمةس، قاغعنةك، تئؤعلغا، ظعرغاي، جعغان ؤة . ظاتنعث بئشعال آأرىنىص قاالتتع



 25

بذ . زعرعقنعث شذقةدةر حعرايلعق ؤة جعلؤعضةرلعكعدعن ظعنسان آأثلع الل بوالتتع
ن بعر صذراق، بذ صذراق قةلبعثدة ظويناتقان يةردعكع دعماغنع مةست قعلعدعغان شئرع

تةثداشسعز لةززةتلعك سةزضى، سئنع شذنداق بعر خعيالعي دذنياغا باشالص 
آئتةتتعكع، سةن ظذ يةردة ظئرعشكةن ظارام بةخعشلعكنعث شئرعن سةزضىسع ؤة 

 - آىلصةت ؤة قايغذ - ظةلةم، رةنجع -بةختعيارلعق تذيغذسع ظالدعدا، دذنيادعكع دةرد 
سرةتنعث سئنعث قعسمعتعثدعكع غالعصلعقع ساثا ساختا مةؤجذتلذق ؤة بعردةمدعال هة

قةيسةر بوؤايغا ظةضعشعص ظاشذ . غايعص بولغذحع ظأتكىنحع تذيغذ بولذص تذيذالتتع
 ضةمعلعرعدة ضأش يةؤئتعص، -مةنزعرعلةرنع آأرىص آئتعؤئتعص، مالحعالرنعث ظأي 

ظورمانحعلعق مةيدانعغا آئلعشعم بعر مئنعث " قايماقلعرعنع ظعحعؤئتعص -قئتعق 
ظذالر شذ آىنع آةحتة ظاق . دةص ظويالص قالدع" هئسابتا تولعمذ ياخشع بولغانعكةن

 دة، ظةتعسع -قاثشار دئضةن يةردعكع بعر مالحعنعث ظأيعدة قونذص قئلعشتع
  :ظةتعضةندة قايتعدعغان بولذشتع

  . تاغ يوللعرع بعلةن تونذشذص قالغانسعز―
  . ظاساسةن―
 دئدع ― قوصعدعغان ظأيعثعزضة باشالص باراي،- ظةمدع مةن سعزنع يئتعص ―

  تاغ تةرةصكة بذراص، ظأينع ظورمانحعلعق مةيدانع ―بوؤاي ظئتعنعث بئشعنع غةربكة 
ظأي ياخشع، شذغعنعسع ظةتراصعثعزدا . ظعككع يعل ظعلضعرع سالدذرذص بةرضةن

  . تة-قوشنعالر يوق 
 ظئيتمعغانعكةن، خعش بعلةن سئلعنغان ظىح دةص بعكار" ظأي ياخشع"بوؤاي 

ظةتراصع ظارحا، تئؤعلغا هةم زعرعق بعلةن . ظئغعزلعق ظأي دةريا بويعغا جايالشقانعدع
 سانحاق بولذص، -ظورالغان، زعرعقالرنعث صعشقان قئصقعزعل ظذرذقلعرع سانحاق 

 يارعتعص قةيسةر بذ يةرنع بعر آأرىصال. تعكةنلعك شاخلعرعنع صةسكة ظئضعص تذراتتع
  . تاقعسعنع آأحىرىص آةلدع-قالدع هةم شذآىنعال فئرما ظعشخانعسعدعن يىك 

ظذ خذددع حةآسعز ظالةمنعث تىضعمةس ناخشعسعدةك . صةستة دةريا شارقعرايتتع
دةريانعث ظذ قئتعدا ظئتعكعنع بأك قارعغاي قاصلعغان، تاشلعرع قارامتذل، ضعل . ظعدع

 حوققا قةد آأتىرىص تذراتتع، ظذ بعر قارعغاندا رةثلعك ظئضعز تاغ، ظىستعدة هةيؤةت
ماهعر هةيكةلتاراش ضعرانت تاشتعن ظويذص ياسعغان ظئضعز بذرذن، ظورا آأز، بومبا 
ساقال، يةلكعسع آةث، قاسقان تذماقلعق بوؤاينعث تئخع صىتىص ظىلضىرمعضةن حاال 

آأرصة،  -قةيسةر ظأينع سئرعص سىصىرىص، يوتقان . هةيكعلعضة ظوخشاص آئتةتتع
 دةرئزعلعرع خئلعدعن -آعتاب، حامادانلعرعنع جايالشتذرعؤةتمةآحع بولدع، ظعشعك 

بئرع ظئحعلماي ظأي ظعحعضة قاصسعلعص قالغان نةمخذش بذرذقتذم هاؤادعن زةي، يةنة 
آارعؤاتنع بعر قةؤةت توصا باسقان، . ظاللعقانداق نئمعلةرنعث حعرعضةن هعدع آئلةتتع

صاختعسع بعلةن مايلعشعص آةتكةن آونا شةصكعسعنع تاشالص ظىستعضة آعمدذر يوتقان 
قويغانعدع، يةردة تاماآا قالدذقلعرع حئحعلعص ياتاتتع، بذلذثغا هاراق بوتذلكعلعرع 

آارنعيعنعث بعر ظذحع تام مةشكة تعقعص قويذلغان حويىن . تاشالص قويذلغانعدع
ة تةآحعسعدة دئرعز. مةشنعث ظالدعدعكع آأمىر آىلع بعر زةمبعلحة آئلةتتع

بذ ظأيدة : قةيسةر صةرةز قعلدع. يئرعمعغعحة آأيضةن شام هئلعمذ تعك صئتعحة تذراتتع
ظذنعثدعن ظعلضعرع آعملةرنعثدذر بعر مةهةل ياتقانلعقع، آىنلعرعنع زئرعكعشلعكتة 

 آأرصعلعرعنع آأتىرىص -ناهايعتع تةسلعكتة ظأتكىزضةنلعكع، ظاندعن آىدة 
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  .لغانلعقع ظئنعقظاللعقاياقالرغا راؤان بو
 ظاحقعحة ظعشلةص آةحكة يئقعنال ظأي ظعحعنع رةتلةص، -قةيسةر هئرعص 

. دةريا بويعغا حىشىص يذيذنذص صاآعزالندع. سةرةمجانلعرعنع ظورذنالشتذرذص تىضةتتع
 دة، -ظاندعن سومكعسعدعن ظاللعقاحان قئتعص آةتكةن نئنعدعن بعرنع ظالدع 

نع آوروسلعتعص حاينعغاح ظعشعك ظالدعغا حئلةآتعن حاشكعسعغا سذ قذيذص، نان
. سالقعن تاغ شامعلع قةيسةرنعث حاحلعرعنع يةلصىتةتتع. حعقعص هاؤالعنعص ظولتذردع

قذياش تاغ آةينعضة مأآىنضةنعدع، تاغ ظىستعدعكع بذلذتالر ظوتقاشتةك قعزعرعص 
عدعن آةحكع ضىضىم قاراثغذلعقع دةريا قعرغعقعدعن، قارعغايزارلعق ظىست. آأرىنةتتع

 ظاستا يذقعرع ظأرلةص تاغ حوققعسعغعحة يئيعلعص بارماقتا ظعدع، قةيسةر تاغ -ظاستا 
 ظاستا -ظىستعدة حوقحعيعص تذرغان ضعرانت تاشالرنعث قارعيعشتعن آئيعن ظاستا 

تىسعنع ظأزضةرتكةن حاغدعكع صةيدا بولغان غةلعتة سعياقعنع آأرىص بعردعنال 
تاغ ظىستعدة راستتعنال بعر بوؤاي !  هالظةجةص. آأزلعرعضة ظعشةنمةي قالدع

ظةتراصعغا يعغعلغان بعر . آأزلعرعنع يعراقالرغا تعككعنعحة خعيال سىرىص ظولتذراتتع
توص بأرعلةر ظذنعثدعن نئمعلةرنعدذر ظاثالؤاتقاندةك، قايسع بعرلعرع قذالقلعرعنع 

يسةر قة. تعك آأتىرضةنحة صةسكة حةآحعيعص، شعلتعيعص قاراص تذرغاندةك ظعدع
 ساراسعمعضة حىشىص آأزعنع ظذ مةنزعرعلةردعن ظىزمةي جايعدا بعر صةس -قورقذنح 

  هة؟ تئخع قاراثغذحعلعق ظعحعدة -راستتعنال بأرعلةر بولسا. قئتعص ظولتذرذص قالدع
شذحاغدا قةيسةرنع تئخعمذ ؤةهعمة، ... صةسكة قاراص يىضىرىص حىشىؤاتقان بولسا

. علةرنعث سوزذص هذؤالشلعرع ظاثالندعقورقذنحقا سئلعص، يعراقتعن بأر
سةزضىلعرعنع يوقاتقان قةيسةر ظأزعنعث ظورنعدعن قانداق سةآرةص تذرذص 

خذددع بأرعلةرنعث دةهشةتلعك حاثضعلعدعن قذتذلماقحع . آةتكعنعنع بعلمعدع
ظئسعضة آةلضىحة بعرصةس . بولغاندةك، ظأي ظعحعضة يىضىرىص قئحعص آعردع

صئشانعسعدعن سوغذق تةر قذيذالتتع، يىرعكع خذددع . ظعشعككة يألعنعص تذردع
. آأآرةك قةصعزعدعن تئشعص حعقعص آئتعدعغاندةك شعددةت بعلةن دىصىلدةيتتع

بذ نئمة ظعش، مذمكعنمذ بذهال؟ ظةجةبا بأرعلةر بوؤايغا خذددع ظعت مالحعغا "
 نةم قالمعغان -!  ياق- هة؟ ياق -ظأضعنعص آةتكةندةك ظأضعنعص آةتكةن بولسا 

مذمكعن ظةمةس، ...  بذ مذمكعن ظةمةس―ظاغزعنع تامشعص قذرذق يذتذندع ظذ،
... قانداق مذمكعن؟ ظئهتعمال بذ مئنعث ظاداشقان سةزضىلعرعمدعكع خاتا تذيغذ

لئكعن هةر قانداق قعلعصمذ . ظذ خئلعدعن آئيعن ظئسعضة آةلدع..." حوقذم شذنداق
تةؤةآكىل قعلعص، ظةتراصعدا ظذ ظأزعنعث . ظعشعكنع ظئحعشقا جىرظةت قعاللمعدع

 -  جعن يوق بذ يئضانة ظأيدة يالغذز تذرذشقا ماقذل بولغعنع ظىحىن ظعح -ظعنسع 
مذشذ بعر آئحعنع ظأتكىزىؤالسعال ضايعز صالؤانغا ظأزعنعث . ظعحعدعن صذشايمان قعلدع

ظأي ظعحع ضأردةك . بذ ظأيدعن حوقذم يأتكعلعص آئتعدعغانلعقعنع ظئيتماقحع بولدع
ضويا . صةستة دةريانعث هةيؤةتلعك شارقعرعشع ظاثلعنعص تذراتتع. راثغذ ظعدعقاصقا

 ظاستا ظأزعضة -مذشذ ظاؤازال قةيسةرنعث قذؤانح هةمراهعدةك، ظذنع ظاثالص ظاستا 
ظذ شامغا ظوت يئقعش ظىحىن دئرعزة تىؤعضة آئلعص سعرتقا . آةلضةندةك بولدع

 بويذؤةتكةندةك قاصقاراثغذحعلعق تاغ سعياه بعلةن. تةشؤعش ظعحعدة قاراص باقتع
لئكعن هئلعقع غةلعتة، قورقذنحلذق مةنزعرعلةر . ظعحعدة غذؤا آأرىنىص تذراتتع

سةزضىلعرعم يئثعلعشقان، خاتا تذيغذ مئنع ؤةهعمعضة ... شذ. "هئحنةدة آأرىنمةيتتع
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بةزلةشنعث .  ظأزعضة آىح ؤة تةسةللعي بئرعشكة تعرعشتع قةيسةر-ظأز ..." سالغان
عدعنمعكعن، ياآع بعر آىنلىك هارغعنلعقتعنمعكعن، قةيسةر آارعؤئتعدا ظاخعر آىح

  .ظذيقذغا آةتتع
حىشعدة يةنة شذ بوؤاي، ظةتراصعدعكع بأرعلةر بعر آئحة ظذنعث ظارامعنع بذزذص 

ظذ .  يورذق بولذص آةتكةنعدع-ظةتعسع ظويغانغاندا ظأي ظعحع يوص . حعقتع
قارامتذل، ضعل . نع ظئحعص تاغقا قاراص حعقتع دة، ظعشعك-ظورنعدعن سةآرةص قوصتع

رةثلعك تاغ حوققعسع ظةتعضةننعث ظاقذح يذصقا تذمانع ظارعسعدا خذددع ظىستعضة بعر 
قئتعم يامغذر ياغقاندةك بعرخعل نةمخذشلذق ظعحعدة صارقعراص آأرىنةتتع، ظذنعثدا 

  بأرعلةردةك ظةتراصعدعكع. بوؤاينعث ظاخشامقع سعياقعدعن بعرةرمذ ظةسةر يوق ظعدع
 دىمبةل قورام تاشالر ضويا ظاشذ حوققعنع تعرةص تذرغان يألةآكة -آأرىنضةن دىمبةل

  .ظوخشايتتع
حىشتعن آئيعن ظورمانحعلعق ظعدارعسعدعن آةلضةن ظعككع خادعم سادعر حاثجاث 

  .هةم ضايعز صالؤان بعلةن بعللة ظذنع يوقالص آةلدع
نعنعث تئخنعكع بولذص سعز بىضىندعن باشالص ظورمانحعلعق مةيدا ―

 ظذالرنعث ظارعسعدعكع بعر خادعم قةيسةرضة شةهةرلعك ظورمانحعلعق ―ظعشلةيسعز،
  تةلعصعثعزنع ظورذنداشقا، قعيعنحعلعقعثعزنع ―ظعدارعسعنعث قارارعنع يةتكىزدع،

هةل قعلعشقا مانا بعز تةييار، هازعرحة مانا ظذن، ياغ، ضىرىح، ماؤذسع ظالدعن بئرعلضةن 
بذ سعز معنعدعغان ظات، هةمراهلعق ظىحىن مانا بةش ظاتار . عق ماظاشعثعزبعر ظايل
  ... معلتعق

مانا شذنعثدعن آئيعن قةيسةر بذ ظأيدة تةنها، ضايعز صالؤان ظأزعضة ظوخشاش قئرع ظاق 
ظاندعن ظعككعسع .  صات آئلعص تذرعدذ-بوز ظئتعنع يورغعلعتعص بذيةرضة صات 

 صات -بوؤايغا قئرعلعق يةتكعنع ظىحىنمعكعن، ظذ صات. ظورمانلعقالرنع بعللة ظارعاليدذ
بذنداق حاغدا قةيسةر تاغ ظارعسعنع، ظورمانلعقالرنع ظأزع . ظاغرعص يئتعص قاالتتع

  .يالغذز ظارعالشقا مةجبذر بوالتتع
. قةيسةر ظةتعضةنلعك حايدعن آئيعن ظاق قاشقعنع توقذص، تاغقا قاراص يىرىص آةتتع

ضىللةر سولذشذص، . ي ظعلضعرعكع ضىزةل جعلؤعسع آةتكةنظةمدع يايالقنعث بعر ظا
تاغ تةرةصتعن قارامتذل . يئشعل يايالق سذس ظالتذن رةث تىسكة آعرضةنعدع

بذلذتالرنع هةيدةص آئلعؤاتقان  شامال ظةمدع بذ يةرضة حىشعدعغان تذنجع قاردعن 
 تذمشذقنعث  ضاهعدعال تأمىر-ظورمانلعق ظعحع تعصتعنح، صةقةت ضاهع. شةصة بةرمةآتة

قارعغاي غولعنع حوقعغان حاغدعكع توآذلدعغان ظاؤازع بعلةن تاغ قذشقاحلعرعنعث 
هاؤا نةمخذش هةم ظئغعر، قةيسةر ظورمانلعق . ؤعحعرالشلعرع ظاثلعنعص قاالتتع

ظارعسعدعن حعقعص، ظأيعضة قايتعش بعلةن تةث يايالقتا ظذششاق قار توزذندعلعرع 
رامضاهعغا ظالدعراؤاتقاندةك تاغ باغرعدعكع حأرعسعنع ظات ضويا ظا. توزذشقا باشلعدع

يول .  بىضرع حعغعر يولدا يئنعك يورغعالص آئتعص باراتتع-حاتقال قاصلعغان ظةضرع 
دةسلةصتة ظذن سئصعلضةندةك يئنعك ظاقعرعص آئيعن تىضةل ظاصظاقحعلعق ظعحعدة 

أزعضة تونذشلذق ظةمما بذ يةرنعث هةممة نةرسعسع تىن آئحعدعمذ ظ. آأرىنمةي قالدع
بولذص تذيذلعدعغان تذيغذن ظات هئح نةرسعدعن صةرؤاسعز آىحلىك تذؤاقلعرع بعلةن 

شامال آىحسعز، ظةمما . شئغعل تاشالرنع شاراقشعتعص بعر خعل سىرظةتتة ماثماقتا
ظةمما بعر قات صوصايكا ؤة . قةيسةر شةصكعسعنع حأآىرىص آعيعؤالدع. سوغذق ظعدع
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 ظعحعدعن آئلعؤاتقان سوغذق تعترةآتعن -ثالص، ظعح يئلعث حاصعنع بعلةن تو
قذياش تاغ ظىستعدعكع قذتراؤاتقان قارا بذلذتالر . حعشلعرع آاسعلداص آةتتع

ظذ ضويا ظذشتذمتذت باشالنغان سوغذقتعن .  شعرة آأزضة حئلعقاتتع-ظارعسعدا خعرة 
قالغاندةك مذزالص تىضىلىص آئتعؤاتقاندةك، شذثا ظعلضعرعكعدعن خئلعال آعحعكلةص 

بعرخعل تئزلعكتة يورغعالص .  ظاستا تاغ آةينعضة صاتماقتا ظعدع-ظذ ظاستا . آأرىنةتتع
قعسقا . قعلدع" خارت"آئتعؤاتقان ظات ظذشتذمتذت بعر نةرسعدعن حأحىص، 

 - دة، سولغا -ظذحلذق قذالقلعرعنع دعث قعلعص تاغ تةرةصكة حةآحعيعص قارعدع
لةن آئتعؤاتقان قةيسةر ظاتنعث تذيذقسعز خعيال بع. يايالق تةرةصكة داجعدع

سعلكعنعشعدعن بعر ياققا مأدىرىلىص، تئزلعك بعلةن ظعضةرنعث تذمشذقعنع قامالالص 
ظذ دةرهال ظأزعنع ظوثشاص تعزضعنعنع آىحةص تارتتع ؤة خةؤصسعرةص . تذتذؤالدع

... صلةرظوت حأ... ظىستعضة بعر قةؤةت قار يئصعشقان حاتقالالر. ظةتراصقا آأزيىضىرتتع
ظةتراصتا هئح نةرسة آأرىنمةيتتع، لئكعن ظذ تذيذقسعز تاغنعث قاصتعلعدعكع ... تاشالر

ظاقذح قار . حوقحعيعص تذرغان تاشالر ظارعسعدا غةلعتة بعر نةرسعنع بايقاص قالدع
بعلةن روشةن صةرقلعنعص تذرعدعغان، آأرىنىشع ظعتقا ظوخشايدعغان سىررةث ظعككع 

رغان هالةتتة قذالقلعرعنع دعث تذتذص صةسكة حةآحعيعص مةخلذق زوثزذيذص ظولتذ
دةص ظويلعدع  قةيسةر قورققعنعدعن ظعضةرضة مةهكةم " بأرة. "قاراص تذراتتع

ظذ بأرعلةرنع صةقةت هايؤاناتالر باغحعسعدا مذستةهكةم تأمىر قةصةز ظعحعدة . يئصعشعص
 ظذنعث قانحعلعك .ؤة تئلعؤعزوردا هايؤاناتالر دذنياسع صروضراممعسعدعال آأرضةن
ظذ بىضىن معلتعقنع . يعرتقذح هةم ؤةهشعي ظعكةنلعكع قةيسةرضة بذرذندعن مةلذم

مذبادا بأرعلةر هذجذم .  ظأزعضة آايعص آةتتع-ظئلعؤئلعشنع ظذنتذغعنع ظىحىن ظأز 
شذثا ظذ . قعلعص قالسا ظذنعثغا نئمة بعلةن تاقابعل تذرذش مذمكعن؟ هئحنعمة بعلةن

سكةنجعضة ظئلعؤالغان ؤةهعمة، قورقذنح ظعحعدة بأرعلةردعن صىتىن ؤذجذدعنع ظع
بعرجىص بأرة . دةهشةتلعك ؤةقة ظاخعر يىز بةردع. آأزعنع ظىزمةي آئلعؤاتاتتع

ظذالر . خذددع تاغ حوققعسعدعن غذالص حىشكةن تاشتةك قاثقعص صةسكة تاشالندع
ةك ظذحذص ضاه سالمعدةك ظذزذراص، ضاه توصتةك تىضىلىص، قةيسةر تةرةصكة ظوقت

قةيسةر قورققعنعدعن ظأصكعسع ظاغزعغا تعقعلعص نةصةسلعرع توختاص . آئلعؤاتاتتع
 دة، ظالدعغا ظعثعشعص، -ظذ ظاتقا زةرب بعلةن قامحا سالدع . قالغاندةك بولذص قالدع

ظاق قاشقا . ظعضةرنعث تذمشذقعنع قاماللعغعنعحة ظعضةرضة مةهكةم يئصعشعؤالدع
ظذنعث . ص، آةث يايالق تةرةصكة غذيذلداص حئصعص آةتتعقذالقلعرعنع آةينعضة حاصال

ساداقتعن قويذؤئتعلضةن ظوقتةك غذيذلداص حئصعشعدعن تةآشع ظأسكةن يعرعك 
. قذلعقع تىؤعدة شامال ظذحقذتاتتع. يايلعلعرع قةيسةرنعث يىزعضة قامحعدةك ظذرذالتتع

 صات - ظذ صات.ظذ بئشعدعكع شةصكعسعنعث نةلةرضعدذر ظذحذص آةتكعنعنع بعلمةيتتع
آةينعدعن قوغالص آئلعؤاتقان بأرعلةر ظذنعثغا . يئنعغا، آةينعضة قاراص قوياتتع

ظات بعلةن بأرعلةرنعث ظارعلعقع بارغانسئرع . بعردعنال آأصعيعص قالغاندةك آأرىندع
بأرعلةر ظاتنع ظوث ؤة سول تةرةصتعن خذددع ظامبذردا . قعسقعراص بارماقتا ظعدع
صىتىنلةي ... تىضةشتعم. "ة ظئلعص قوغالص آةلمةآتة ظعدعقعسقاندةك ظعسكةنجعض

 شعرة شذنداق ظويلعدع قةيسةر ؤة سئزعملعرعنع يوقاتقان هالدا -خعرة ..." تىضةشتعم
شامالنعث ؤعآعلداشلعرع، ظاتنعث خارتعلداشلعرع، . آأزلعرعنع مةهكةم يذمذؤالدع

 ظذنعث قذلعقعغا تذؤاقالرنعث شئغعل تاشالر ظىستعدعكع قارسعلداشلعرع ظةمدع
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ظعضةرنعث تذمشذقعغا مةهكةم آعرعشعص آةتكةن بارماقلعرع مذزدةك . آعرمةيتتع
بأرعلةر ظاتنع ظاق تئكة دةرياسع تةرةصكة قعستاص آةلمةآتة، . قئتعص قالغانعدع

ظات ظئضعز . آأمىح بذآغذنلذق دةريا ظاتنعث ظالدعدا توغرعسعغا سوزذلذص ياتاتتع
تعرعضةندةك قعلدع، ظالدعدا يئتعشعص آةلضةن آأك يايلعلعق قعرغاقتا ظاز دةقعقة تةم

. ظات ظاقذح دولقذنالر ظىستعضة سةآرعدع. بأرة ظذنعث قذيرذقلعرعنعال حعشلةص قالدع
ظات دولقذنالر ظارعسعدا ضاه . مذزدةك سوغذق سذ قةيسةرنع ظئسعضة آةلتىردع

قةيسةر قارشع . تا ظعدعيعقعلعص، ضاه مأدىرىلىص قارشع قعرغاققا قاراص ظىزىص بارماق
  .تةرةصتة آالعالرنع، هارؤعنع يةنة ظادةملةرنع آأرضةندةك قعلدع

 ظاؤازعنعث بارعحة ؤارقعرعدع ظذ، ظةمما ظذنعث ظاؤازعنع ―...! ظاآعالر...  هذي―
قارشع قعرغاقتعكعلةرنعث . دولقذنالرنعث هةيؤةتلعك شارقعراشلعرع بئسعص آةتتع

 مأدىرىلىص تعرةجةص آئلعؤاتقان ظاتنع، ظىستعضة قايسع بعرلعرع دولقذن ظعحعدة
حاصلعشعؤالغان قةيسةرنع آأرضةن بولسا آئرةك، قوللعرعدعكع ظارعلعرعنع تاشالص 

. ظات ظذالردعن ظةللعك قةدةمحة تأؤةندعن قعرغاققا حعقتع. قعرغاققا قاراص يىضىرةشتع
يتتع، تاش ظاتنعث بةدعنعدعن شذرقعراص سذ ظئقعص تذراتتع، صذتلعرع دعرعلدة

سوقذص زةخمعلةندىرضةن بولسا آئرةك، ظالدع سول صذتعنعث بئغعشعدعن قان ظئقعص 
ظذ يةنعال خارقعراص، حاصحعص ظذالرنعث ظارعسعدعن . تذراتتع، آأزعضة قان تولغانعدع

آعمدذر بعرسع يىضىرىص آئلعص، ظاتنعث حذلؤذرعغا . بأسىص ظأتمةآحع بوالتتع
عص حىشتع، ظةمما دةسسةص تذرالمعدع، حىشكةن قةيسةر ظاتتعن سئرعل. ظئسعلدع

  .يئرعدة السسعدة ظولتذرذص قالدع
  . سوراشتع ظذالر قةيسةرنع ظورعؤئلعص― آعمسعز؟ نةدعن آئلعؤاتعسعز؟ ―
ظذنعث ظاؤازع ظاجعز شامال .  قةيسةر ظاران شذنحعلعكال دئيةلعدع― ... بأرعلةر―

لةؤلعرع . ك هالسعز ظعدعظةسكةن قذمنعث شعرعقالص قذيذلذشلعرعدةك شذنحعلع
  .سوغذقتعن آأآةرضةن، حعرايع تاتعرعص آةتكةنعدع

قعرغاقتا .  مالحعالر سةضةآلعشعص دةريانعث نئرعقع قئتعغا قاراشتع― بأرعلةر؟―
  .بأرعلةر آأرىنمةيتتع

 ― دئدع مالحعالرنعث بعرسع،― مأمعن ظاآا، هارؤاثدعكع ظوتالرنع حىشىر،―
 دة، قارغعش -ص آةتكةن بولسا خام تاالش قعلعؤئتةتتع ظاتتعن دومعال. خذدا ساقالصتذ

  .حاصسان ظأيىثضة ظاصارغعن. ظأزع آادعردةك قعلعدذ. تةضكىرلةر
ظذ صةقةت ظةمدعال يعرتقذح . ظعسسعق ظأي قةيسةرنع تئزال ظئسعضة آةلتىردع

يئنعدا مالحعالر .  ظئسةن قذتذلذص قالغعنعغا ظعشةندع-بأرعلةرنعث حاثضعلعدعن ظامان
ظذ قةيسةرنعث بأرعلةرنعث . دةص ظاتعغان بايعقع ظادةم ظولتذراتتع" مأمعن ظاآا"اياب

قانداق قوغالص آةتكةنلعكع توغرعسعدعكع ضئصعنع ظاثلعغاندعن آئيعن آةث 
صةنجعلعك ظالعقانلعرعنع تعزعغا ظذرذص، ظاغزعدعكع دةرةخ صذتعقعدةك حوقحعيعص 

  :عرعلداص آىلدعقالغان آأتمةك سارغذح حعشلعرعنع آأرسعتعص خ
 بعلمةي قاصسعز باالم، ظاتنعث حذلؤذرعنع يةرضة ظذزذن سأرعتعص قويغان بولسعثعز ―

  .بأرعلةر يئنعثعزغا يئقعن يولعمايتتع
   نئمعشقا؟―
ظارغامحعنع بأرعلةرنعث بعرةرسع ظاتالص قالدعمذ، بولدع، ظذزذنغا .  ظذدذم شذنداق―

  .ث هةممعسع ظارغامحعدعن قورقعدذقالماي قوتذر بئسعص ظألعدذ، شذثا بأرعلةرنع
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آونا ظعشعك غعحعلداص ظئحعلعص، تاالدعن تذرقعدعن ظون بةش ياشالردعكع بعر قعز 
ظذ سىتتعن صعيالعضة قذيذص مأمعن ظاآعغا . ظاليذمعن آورعدا سىت ظئلعص آعردع

 دة، سعنحع  آأزلعرع بعلةن قةيسةرضة يالت ظئتعص قاراص، شذظان آأزلعرعنع -ظذزاتتع
مأمعن ظاآا سىتنع . صعيالعدعن قعزعق هور آأتىرىلىص تذراتتع. ة ظاغدذردعيةرض

  : دة، قةيسةرضة ظذزاتتع- ظعككع صىؤلعدع -ظأسكعلةث بذرذتلعرعنع تعترعتعص، بعر 
ظئيتماقحع، ظأزعثعز نةدعن .  قعزعقعدا ظعحعث، هازعرال ظوثشعلعص آئتعسعز―

  بولعسعز؟
  . ظورمانحعلعق مةيدانعدعن، تئخنعك―
 مأمعن ―قئنع ظعحعث، تارتعنماث،.  ظةمعسة، بعر تاغنعث ظادةملعرع ظعكةنمعزغذ―

 يذلتذز، يةنة بعرنع ―ظاآا باشقعحة ظئحعلعص، بوشعغان صعيالعنع قولعدعن ظالدع،
  .قذي قعزعم

   نةؤرعثعزمذ بذ قعز؟―
  .بعزنعث ساتتار دىيجاثنعث قعزع.  شذنداق دئسةممذ بولعدذ―

ظذنعث يذلتذز بعلةن . ظاآعنعث ظأيعدة قونذص قالدعقةيسةر شذ آئحعسع مأمعن 
. تذنجع قئتعم آأرىشىص، تونذشذص قئلعشعغا ظاشذ بأرة ؤةقةسع سةؤةبحع بولغانعدع

 صات آأرىشىص -شذنعثدعن آئيعن ظعككعسع يايالقتا، دةريا هةم آأل بويعدا صات 
 ...تذردع

  ظىحعنحع باب

 - ر غئرعح ظارعلعق قالدذرذص يانمذ ظعككعسع آأل ضعرؤعكعدعكع تاش ظىستعدة بع ...
نئمانحة ظذزذن ظارعلعق؟ ظذالرنعث بعر تةشتةآتة ... بعر غئرعح . يان ظولتذرذشاتتع

ظئحعلغان بعر جىص ضىلدةك بعر ظاظعلعضة جةم بولعدعغان، بةختنعث ظذالرغا 
 تئضعشلعك بعر ظىلىشعدعن بةهر ظالعدعغان حاغلعرع قاحان؟ شذ تاصتا يذلتذزمذ ظاشذالر

  توغرذلذق ظويالمدعكعن؟
.  سوزذص بئرعلضةن ماشعنا سعضنالع ظاثالندع-تاشيول تةرةصتعن ظذشتذمتذت سوزذص

. قعز حأحعضةندةك سةآرةص ظورنعدعن تذرذص، ظةندعكعص تاشيول تةرةصكة قارعدع
سذغا قئنعشقان قوي، ظأحكعلةر تاشيولنع توغرعسعغا آئسعص تاغ باغرعغا قاراص 

  .آئتعشعؤاتاتتع
دئدع قعز آأثلعكعنعث صىرلةشكةن ظئتةآلعرعنع  ―لنعث ظارقعسعدعن باراي،ما ―

  .آئلعص تذرذث ― آأرىشةرمعز ظةمعسة،―تىزلةؤئتعص،
يذلتذز آأل قعرغعقعدعكع شئغعل تاشالردعن يةثضعل ظاؤاز حعقعرعص، قويلعرع 

  :قةيسةر ظارقعدعن ظىنلىك قعلعص. تةرةصكة يىضىرىص آةتتع
آعحعك . دئدع ―عزضة صات ظارعدا ظةلحع آعرضىزعمةن،ضةص شذ يذلتذز، ظأيعث ―

. ماشعنا قويالرنع ظىرآىتىص آألنعث ظذدذلعغا آةلضةندة سىرظعتعنع ظاستعالتتع
سذلتان ظةلع ماشعنا ظةينعكعنع ظئحعؤئتعص آأل تةرةصكة حةآحعيعص قارعدع ؤة 

  :يئنعدعكع شوصذردعن سورعدع
  آعم ظاؤذ، ظاتنعث يئنعدعكع؟ ―
  .قةيسةر دئضةن ظوقذتقذحع... هئلعقع ―
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  مةآتةصتة ظوقذتقذحعلعقنع قعلماي، بذيةردة نئمة قعلعص يىرعدذ ظذ آعسصذرذش؟ ―
  .هازعر ظوقذتقذحع ظةمةسكةن، مذشذ ظورمانحعلعق مةيدانعنعث تئخنعكع ظعكةن ―
تئخنعك بولسا تئخنعكلعقعنع قعزنعث ! بعردةم ظوقذتقذحع، بعردةم تئخنعك، هعم ―

ةن؟ تاغ قعزلعرع لئؤةن، حعرايلعق شذنعثغا قانات سأرةص آةلضةن قئشعدا قعالمدعك
  !ضةص

بعر حاغالردعكع سئمعزلعكعدعن آئرعلعص، آئيعنحة ضأشلعرع تارتعلغانلعقتعن ظعثةك 
تئرعلعرع خالتعلعشعص صةسكة ساثضعلعغان، قاصاقلعرع ظعششعغان، حعرايعدعن 

 خاصانباش بذ سابعق هارغعنلعق، آئسةلمةنلعكع حعقعص تذرعدعغان، بةستلعك،
شةهةر باشلعقع غةزةصلعك آأزلعرعنع ظااليتعص ماشعنا آأزنعكعدعن ظئثعشكعنعحة، 
ماشعنا تاآع آأل بويعدعكع دىمبةلدعن قايرعلغذحة ضاه قوينعث ظارقعسعدعن 
آئتعؤاتقان يذلتذزدعن، ضاه ظئتعنع معنعص دةريا تةرةصكة آئتعؤاتقان قةيسةردعن 

دئضةن ظعسعمنع آىحلىك ظئزعقلعرعدا " قةيسةر"ا ظذ ضوي. آأزعنع ظىزمعدع
حايناؤاتقاندةك حعشلعرعنع هئلعدعن هئلعغا غذحذرالتماقتا، ظأزعنع يذمشاق 

شوصذر ماي تةصكعسعنع بوش دةسسةص . يألةنحىككة تاشالص ظئغعر صىشذلدعماقتا
  :آئتعؤئتعص سورعدع

  مأمعن حوثنعثكعضة حىشعمعزمذ؟ ―
  !ياق، ساتتارنعثكعضة تارت ―

ماشعنا تاشيولدعن قايرعلعص يوغان قئرع تاغ تئرةآلعرع ظارعسعدعكع هارؤا يولعنعث 
  .شئغعل تاشلعرعنع تاراقشعتعص يايالق تةرةصكة بذرذلدع

قاحاندعدذر بعر حاغالردا تئمع تاش بعلةن قوصذرذلذص، سعرتع بعر قةؤةت قئلعن 
عدعكع حأرعسع آاآعل الي بعلةن سذؤالغان بعر يىرىش آونا ظأي ؤة ظذنعث يئن

 -  شذمبعالر بعلةن قاشالعنعص ظىستعنعث يئرعمع قذرذق ظوت -تاش، آئسةك ؤة شاخ 
حأصلةر بعلةن يئصعلغان آونا قوتان دةريا بويعدعكع ظئضعز تةآشعلعكتة حوقحعيعص 

 ظوتتذز قةدةمحة نئرعدا قذحعقعدا غذالح -ظأينعث ظالدعدعن يعضعرمة. آأرىنةتتع
تىص تاغ تئرعكع ظاسمانغا بوي سوزغان، ظذنعث صةستعكع  يةتتة -يةتكىسعز ظالتة 

 آالعالرنعث سىرآعلعؤئرعشعدعن ياغلعشعص، سعلعقلعشعص، -يعرعك قوؤزاقلعرع قوي 
تئرةك ظاسعتعدعكع قارامتذل قئلعن قعغنع توخذالر . قارعداص صارقعراص آةتكةنعدع

آةتكةن ظةبجةق حعشلعرع قايرعلعص، حاقعنعث بعر صئيع حعقعص . مالتعالص يىرةتتع
ظوت ظورذش ماشعنعسع قوتاننعث يئنعغا تاشالص قويذلغان، ظةسلعدعكع آأآىح، 
صارقعراق سعرلعرع ظأحىص ظىستعنع بعر قةؤةت دات باسقانلعقتعن، تام تىؤعدة بعر 

ظذنعث ظاستعدا يعرعك .  تةسةك صارحعلعرعدةك سارغعيعص آأرىنةتتع-دأؤة تأمىر 
ان قارا ظعت ظالدعغا سوزذلغان صذتلعرعغا بئشعنع تىكلعرع صاخصعيعص آةتكةن يوغ
ظذ آعحعكعدة آعسعؤئتعلضةن آالتة دعقماق . قويذص خعرامان ظذخالؤاتاتتع

ظأضزعدعن سةلال ظئضعز قوصذرذلغان آالتة .  صات سعلكعص قوياتتع-قذالقلعرعنع صات
 مورعدعن آأآىح ظعس ضويا هارغعنلعق يةتكةندةك ظئرعنحةآلعك بعلةن ظاسمانغا

 ظاستا دةريا -ظاستا آأتىرىلىص ظأضزة ظىستعدة نئصعز شايعدةك يئيعلغعنعحة ظاستا 
ظذنعثدعن آاال تئزعكعنعث ظئغعر، قاثسعق هعدع . تةرةصكة قاراص ظاقماقتا ظعدع

  .آئلةتتع
آعحعك ماشعنا توخذالرنعث ظىستعضة باستذرذص آئلعص ظذالرنع ظىرآىتىص، 
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ماشعنعدعن . رةك تىؤعضة آئلعص توختعدعقاقعلدعتعص، نةلةرضعدذر قوغالص، تئ
 بىدىر حاحلعق، ظوتتذرا بوي ياش يعضعت، ظاندعن سذلتان ظةلع -دةسلةصتة شوصذر 

ظعشعك ظالدع جعمجعت، ظادةمسعز، قارا ظعتنعث بعر حاغالردعكع ظادةمنع . حىشتع
ماشعنا بعلةن قوشذص يةؤعتعدعغاندةك ظئتعلعص آئلعص، آأزلعرعدعن ظوت 

هشةت قاؤايدعغان سةت ظاؤازعمذ ظأحكةن، سذلتان ظةلع ماشعنا تىؤعدة حاحرعتعص دة
  :تذرذصال توؤلعدع

  قايسعثالر بار ظأيدة؟... هوي! ساتتار ―
شذ هامان آئشعكع قارايغان آونا ظعشعك غعحعلداص ظئحعلعص، ظأيدعن بئشعغا 

ق، ضىللعرع ظأثضةن ضةرس ياغلعق حعضكةن، زعغعررةث يوصكعلعق، زةثضةر صوصايكعلع
 - زعلؤا، ياش ظايال حعقعص آةلدع، ظذالرنع آأرىص بعردةقعقة تئثعرقعغاندةك بولدع 

  :دة، ظالدعراص ماشعنعنعث ظالدعغا آئلعص يةثضعل ظئضعلعص تازعم قعلدع
 حاقعالر -تئحلعقمذ هاآعم ظاآا، ساالمةت آةصال؟ صاشاخاحام، ظأي ظعحع، باال  ―

  ن؟تئحلعقتذ، ظأزلعرعمذ تئح آةصال ظةخمةتجا
  هة، ظأزعثعزحذ زةينةصخان، ساتتار قئنع؟... تئحلعق، تئحلعق ―
قئنع ظأيضة  ―  بذياققا قارعدع،-زةينةصخان ظذياق  ―هازعرال بار ظعدع، ―

  .آعرعشسعلة، مةن هازعرال حاقعراي
  .ظأيضعمذ آعرعمعز، ظازراق هاؤا يةيلع ―

 خةؤةرسعز قوتاننعث زةينةصخان قوتان تةرةصكة يذضىردع، ساتتار هامذت هئح نئمعدعن
  .ظارقا تئمعنعث ظأرىلضةن يئرعنع قوصذرذؤاتاتتع

  .هةي، بذياققا حعقسعال، هاآعم ظاآام آةصتذ ―
سذلتان . ساتتار هامذت قولعدعكع تاشنع تاشالص قوتاندعن حعقتع ―قاحان؟ ―

ظةلعنعث ظالدعغا آئلعص، تئرعسع شامالدا يئرعلعص قارايغان يعرعك ظالعقانلعرعنع قارا 
  :عصةرقذت حاصعنعنعث صئشعضة سىرآعؤئتعص، ظعككع قولعنع تةثال ظذزذتذصح
بذ ظأيدة سذلتان . دئدع ―تئح آةلدعلعمذ هاآعم ظاآا؟ ! ظةسساالمذ ظةلةيكذم ―

دةص " هاآعم دادا" خوتذن ظعككعسع، هاآعم ظاآا، بالعلعرع -ظةلعنع بذرذندعنال ظةر 
 ظةمةلعضة - ظةلعنعث آئيعنكع نام بذنداق ظاتاش سذلتان. حاقعرعشقا ظادةتلةنضةن

شذثا ظذ ساتتار هامذتنعث . ماس آةلمعسعمذ، يةنعال ظذنعث قذلعقعغا خذش ياقعدذ
دةص ظاتاؤاتقان حاغدعكع ظادةتتعن تاشقعرع يئقعنحعلعقعدعن " هاآعم ظاآا"

  :سأيىنىص، مةمنذنعيةت بعلةن آىلىمسعرعدع
    آىش بعلةن ساتتار؟-هة، نئمة ظعش  ―
  ...ذقا قوتاننعث ظارقا تئمعنع ظأرعؤئتعصتعكةن، شذنع قوصذرذؤئتةي دةصظاال ب ―
  ظاال بذقا؟ ―
ظوزاقع يعلع خاناحامنع قورقعتعؤةتكةن هئلعقع موزايحذ، هازعر راؤذرذس بذقا  ―

بويع تامدةك، مةن شذ حاغدعال دئمعضةنمذ، هةقعقعي ضولالندعية نةسلع . بولدع
  .بولذص حعقعدذ دةص

  عضةنمذ؟تئخع صعحعؤةتم ―
  .آأزىم قعيمعدع ―

سذلتان ظةلع ظىنحعقمعدع، ظذ ظأزعضة خاس سألةت هةم مةغرذرلذقنع آعمضعدذر 
نامايةن قعلعؤاتقاندةك قولعنع ظارقعسعغا قعلعص، ضةؤدعسعنع تعك آأتىرىص ظةتراصقا، 
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ساتتار .  شذمبعالرغا قاراص حعقتع-ظعشعك ظالدعدعكع تونذرغا، ظذنعث يئنعدعكع شاخ 
ذنعث ظارقعسعدعن تةث سذثدعشعص، قعشتا قارنعث ناهايعتع قئلعن هامذت ظ

 آئيعك دئضةنلةرنعثمذ ظوزذقسعز - قانات، هةتتا بذغا -ياغقانلعقعنع، شذثا ظذحار 
 -  صوك حىشكةنلعكعنع، ظةمما بذ قوتاندا ظوت-قئلعص، ظاحلعقتعن قار ظىستعضة صوك 

 حعقعم -عالرنعث ظألىم  خةشةك يئتةرلعك بولغعنع ظىحىن، حارؤ-بوغذز، يةم 
. ظةهؤالعنعث باشقا قوتانالرغا قارعغاندا ناهايعتع ظاز آأرىلضةنلعكعنع سأزلةص آةتتع

سذلتان ظةلع ظذنعث سأزلعرعضة ظانحة صةرؤا قعلمعغاندةك آأرىنضعنع بعلةن، آأثلعدة 
  . بعر هئسابالص آأرمةآتة-هةممعنع بعرمذ 

  آىزدة نةححة ساغلعق ظذرذقالندذرذلغان؟ ―
، بايا 235، بذنعثدعن ظةتعيازدا ظئلعنغان صاقالن 238ظذرذقالندذرذلغعنع  ―

ظأزلعرعضة دئدعم، قويالر جعددعي تذغعؤاتقان مةزضعلدة يةنة ظئغعر قار، جذدذن ظاصعتع 
 حارعالرنع قولالندعم، قوزعالرنع ظأيضة -بولدع، قولذمدعن آةلضةن هةممة ظامال 

. ز سوغذقتا توثالص آاسعلداص حعقتذقظةآعرعص، يوتقانغا سوالص، ظأزعمع
  .شذنداقتعمذ ظامال بولمعدع، ظىح قوزا حعقعم بولدع

  ظذنعثدعن باشقعحذ؟ ―
  .ظالتة قوينع بأرة يةص آةتتع، ظعككعسع آئسةل تئضعص ظألدع ―
  ظذالرنعث ظارعسعدا مئنعث قويلعرعم بارمذ؟ ―
قارعمامال، ... تأتع سعلعنعث، سعلعنعث قويلعرع سئمعز بولغاندعكعن... تأ ―

  ...قارغعش تةضكىرلةرنعث ظورذقلعرعنع قويذص، سئمعزلعرعنع تاللعغعنعنع
سذلتان  ―بأرة بعرنع ظةمةس، ظالتعنع يةص آةتكىحة سةن نئمة ظعش قعلدعث؟  ―

. ظةلع بعردعنال آأمىردةك قارعداص، قةهعرلعك حعرايعنع ساتتار هامذتقا توغرعلعدع
فئرما هئلعمذ  ―زلعرعنع نةضعدذر ظئلعص قاحتع،ساتتار هامذت ظوثايسعزلعنعص آأ

سئنع بأرة ظئتعش ظةترعتعضة دىيجاث قعلعص بئكعتعصتعكةن، بولمعسا قويدعن يةنة 
نةححعنع يعضىزعؤئتةتتعثكعنتاث؟ بعلعمةن، بأرعلةر قوتانغا يذصذرذلذص آةلضةندة سةن 

قعلعص  هوشذثنع يوقذتذص توغرا تامنعث آةينعدة يع-هاراققا حعلعشعص، ظةس 
ياتقانسةن، معلتعقعثنع ظئسعص تاغقا ظةمةس، بةثضع ظىلصةتلعرعثنعث قوتعنعغا 

آىزدة بعرنع ! قويلعرعمنعث هةممعسعنع بأرعضة يئضىزىص تىضةت جذمذ. آةتكةنسةن
  .يئضىزدذث، ظةمدع تأتنع يئضىزىصسةن

آةحتة مالنعث ظعحعدعن تالالص بةشنع تذتعؤالسعال، . هةممعسعنع تألةيمةن ―
  .ضة هئسابالص ظةن سئلعص قويعمةنسعلع
 ― سةؤةبلعرعث آأصقذ سئنعث،-قذرذق ضئصعثنع قوي، آأرسعتعدعغان باهانة ―

سذلتان ظةلع ظذنع زةردة بعلةن سعلكعدع، ظعشعك تىؤعضة آئلعص بعردعنال، تام 
 بذ ظعتعثغا نئمة بولدع؟ يازدا مئنع  ―تىؤعدة تىضىلىص ياتقان ظعتقا آأزع حىشتع،

  ؤالغعلع تاسال قئلعؤعدعغذ؟ظاتتعن ظأرع
ظعككع ظايحة بولدع، ظىنع ظأحىصال . بعر يةرلعرعنع بأرة حاينعؤةتكةن حئغع ―

  .آةتتعغذ بذ اللمعنعث
مذنداق دة، ظةمدع قويدعن ظأتىص ظعتعثنعمذ بأرعضة ظالدذرذص يىرسةث، هئلعمذ  ―

  !ظأزىث ساق قاصسةن ياخشع
اثغا قئلعن تةثلعماتالر، ظىستعضة ضعلةم آ. مئهمانخانا ظأي يورذق، ظازادة آأرىنةتتع
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قوصال سذؤالغان تام قاحاندذر بعر حاغالردا ظاقارتعلغان، دئرعزة . سئلعنغانعدع
. تةآحعسعدة يوصذرماقلعرع يئضعلعشعص قالغان ظعككع تةشتةك قوغذن ضىلع تذراتتع

لغان يئنعغا يذمشاق تأضة يذثع تعقع. زةينةصخان مئهمانالرنعث تئضعضة آأرصة سالدع
. ساتتار هامذت حويذن مةشكة ظالدعراص ظوت ياقتع. ياستذقالرنع يألةص قويدع

خئلعدعن بئرع ظوت يئقعلماي هاؤاسع نةم تارتعص قالغان سوغذق ظأي تئزال 
  .ظعللعدع

  .دئدع ساتتار هامذت تاشقعرعقع ظأيدة خوتذنعنع ظالدعرعتعص ―! تئز بول ―
  .اصتعكةننئمة قعالي؟ ظةستا، نانلعرعم قئتعص ق ―
ساتتار هامذت خذتذنعغا زةردة  ―! نان ظةمةس، تعلعث قئتعص آةتسذن ظعالهعم ―

نئمة آأزىثنع صارقعرعتعص تذرعسةن؟ نئمعال قعلساث بعر  ―بعلةن قولعنع شعلتعدع،
  !نئمة قعلمامسةن

مذاليعم، ياؤاش ظايال ظذنعث آىندة نةححة قئتعم ؤارقعرايدعغان قوصال ظاؤازلعرعغا 
 هةرقاحان ظذنعث بذيرذتمعسعنع سأزسعز ظورذنداشقا ظادةتلةنضةن، ظذ ظذ. آأنىك

ساتتار هامذت ظألتىرعدعغان قوي ظةآعلعشكة . ظالدعراص قازان بئشعغا تذتذش قعلدع
سذلتان ظةلع ظذنعث ظعشعكع ظالدعدا تذيذقسعز صةيدا بولغان . مالنعث قئشعغا يىضىردع

ذنعث بةش قويعنع بأرعضة ظالدذرذص حاغدا، ساتتار هامذت نةححة ظاي ظعحعدعال ظ
قويغعنع ظىحىن قانحعلعك ؤةهعمعضة حىشمعضةن؟ سذلتان ظةلعنعث قويلعرع ظايرعم 
قوتاندا بئقعلغانلعقتعن، آئحعلعرعمذ بوغذز يئضةنلعكتعن تولذق تاشتةك سئمعز، 
. هةربعرع بعر ياشلعق توصاقتةك آئلعدعغان، قويالرنعث سةرخعلع بولذص ظأسكةن

 مذشذ بةش قوي ظىحىن سذلتان ظةلعنعث ظعشةنحعسعدعن مةهرذم ظةمدع ظذ
قالمعسعال، ظاشذ قويالرنعث هةربعرع ظىحىن ظأزعضة هئساب قويالردعن ظعككعدعن 

بةش قوي . ظةمما سذلتان ظةلع بذالرنع رةت قعلدع. هئسابالص تألةشكعمذ رازع ظعدع
نكعسعنع تاللعؤالدعكعن؟ سذلتان ظةلع نئمعلةرنع ظويالص آئيع... ؤة تذغقاندارحعلعق

ساتتار .  شةصقةت ؤة هئسداشلعقتذ-ظئهتعمال تذغقانالر ظارعسعدا بولعدعغان مئهعر 
 تاراؤعتعنع آأرمعدع؟ سذلتان -هامذت ظأمرعدة سذلتان ظةلعنعث قانحعلعك صايدا 

ظةلع ظذنعث هايات تةقدعرعدعن ظعبارةت حاقع آاالث آةتكةن مايماق هارؤعنع نةححة 
اثدعن تارتعؤئلعص ظعزعغا حىشىرمعضةن؟ ساتتار هامذت بذالرنع ظونتذص قئتعم آات

  .قالمعدع هةم ظذنتذصمذ قااللمايتتع
  ياشالردعكع حاغلعرع ظةتعمالعم، بعر آىنع حىشتة هامذت 18 ،  17ساتتار هامذتنعث 

ظذ . بوؤاي يىضىرىص صايصاسالص، آىزلةآتة يةر هةيدةؤاتقان ظوغلعنعث قئشعغا آةلدع
  :ظذ آةلضعنعحة آالعنعث ظالدعنع توسذص.  ظعدعخذشال
سةن حاصسان بئرعص . سوقاثنع توختات، ناهعيعدعن هاآعم توغقعنعمعز آةلدع ―

شو دىيجاثنع تاص، ظئتع ياخشعراق مالدعن بعرنع بةرسذن، صذلعنع آئيعن 
  .دئدع ―ظأزعمذ آئلعص هاآعمغا ساالم بئرعص آةتسذن،. هئسابلعشعدعكةنمعز دة

مذت سئمعز ظئرعكتعن بعرنع ظئشةآنعث ظالدعغا ظئلعص ظأيضة آةلضةندة ساتتار ها
 قوشنعالرنعث بالعلعرع -قولذم . هويلعدا ماش رةثلعك صعكاص توختعتعقلعق تذراتتع

.  هةؤةس بعلةن قارعشعص، ظةتراصعدا حذرقعرعشعص ظايلعنعص يىرةتتع-صعكاصقا زوق 
رلعقعنع ظاثلعغان، ظةمما آأرمعضةن، ساتتار هامذت بذرذن شةهةردة بعر تذغقعنعنعث با

ظذ هويلعدعكع يوغان آارعؤات ظىستعدة بةداشقان قذرذص دادعسع بعلةن نئمة 
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توغرعلعقتذر صاراث سئلعص ظولتذرغان ظوتتذز نةححة ياشالردعكع ظورذق، ظئضعز، ساغالم 
حعرايعدعن بعرخعل خذشخذيلذق ؤة مذاليعملعق يئغعص تذرغان يوحذن آعشعضة 

  :راق ظعككع قولعنع ظذزذتذص ساالم بةردعتارتعنعص
  !ظةسساالمذ ظةلةيكذم ―

دئضةن مةنعدة بوؤايغا قاراص " بذ آعم؟"سذلتان ظةلع ظذنعثغا قولعنع بئرعؤئتعص 
  .قويدع
  .دئدع بوؤاي ―بالعنعث آةنجعسع، ساتتار، ―
 ظايعغعغا ―سذلتان ظةلع ساتتار هامذتنعث باش  ―قالتعس يعضعت بوصتذ، ―

   نةححعضة آعردع؟ ―ةن قاراص حعقتع،هةؤةس بعل
  .خذدا بذيرذسا ظون سةآكعزضة ―

ساتتار هامذت سئمعز ظئرعكنع خذددع يةل توصنع آأتىرضةندةك بعماالل آأتىرىص 
هويلعنعث ظوتتذرعسعغا ظةآعلعص تاشلعدع، صذتلعرعنع بوغذشلعدع، سذلتان ظةلع 

غا زةرب بعلةن سىرآعضةن آارعؤات ظىستعدة ظذنعث ظأتكىر صعحاقنع ظئرعكنعث بوغذزع
حاغدعكع قذرقذمسعزلعقعغا، قوي سويذشتعكع حةبدةسلعكعضة قاراص ظولتذرذص 

  :ظعختعيارسعز مةستلعكع آةلدع
  .هامذتكا، قولعدعن ظعش آةلضىدةك بذنعث ―
  .ظعنشاظالال، خئلة حئحةن، يىرىشلىك ظادةم بولدع ―
  .مذنداق قعاليلع، بذنع هةربعيلعككة ظةؤةتةيلع ―
بوؤاي دةسلةصتة قعزعص، ظارقعدعن ظعككعلعنعص ظويلعنعص  ―تعصاتلعرع،ظعل ―

  قانداق بوالر ظذآام؟ ―قالدع،
  .قانداق بوالتتع؟ ياخشع بولعدذ ―
  .ظالعماهادعس ظذرذش بوص قالسا دةيمةنا ―
بالعثعز . نةدعكع ظذرذش؟ هازعر ؤةزعيةت ياخشع، جاهاننعث تئنح ؤاقتع ―

ىكعنع قايتذرذص آئلعدعغان ظعشمذ يوق، ظةسكةرلعككة آةتسة، آئيعن ظأل
بذ جةرياندا حئنعقعدذ، ظأضةنمعضةننع . ظةسكةرلعكتة ناهايعتع ظىح يعل تذرعدذ

ظذ يةردة ظأزع يول تئصعص ظأسىص آةتسة تئخعمذ ياخشع، ظذنداق بولماي . ظأضعنعدذ
ن بذنعثغا مة. الشتذرعمعزآةسعص ظالمعشعص قايتعص آةلسة ناهعيعدعن خعزمةتكة ظورذن

دعلعغذل بولماث، تذغقانالرنعث هةممعسعال يئزعدا دئهقان بولذص ظأتمةثالر، . آئصعل
  .ظارعمعزدعن ماثا ظوخشاشتعن يةنة بعرسع حعقسذن، مةن مذشذنع دةيمةن

ساتتار . هويلعدا مذنداقال دئيعلضةن بذ ضةص بعرةر ظاي ظأتمةيال راستقا ظايالندع
 دة، -نحة تةآشىرىشتعن ظأتكةن بولدع مذ-هامذت ناهعيعضة حاقعرعتعلعص ظانحة 

ظذ ظئتعز جاصاسعدعن، دئهقان دعضةن قالصاقتعن قذتذلغعنع، . هةربعيلعككة تالالندع
يئصيئثع ماش رةث هةربعي آعيعم آعيضعنع ظىحىن خذشال ظعدع، ظذ ناهعيعدة 

ظذ . بعرنةححة آىن تذرذص، ظارمعيعنعث مةلذم قذرذلذش قعسمعغا تةقسعم قعلعندع
 تةربعيةدعن آئيعن بعر آىنع تاث سةهةردة -عسقا مذددةتلعك هةربعي تةلعم يةردة ق

يئثع، آونا جةثحعلةر بعلةن بعللة ظىستع ماش رةث بئرزئنت بعلةن يئصعلغان هةربعي 
ساتتار هامذت ظأزعنعث نةضة بارعدعغانلعقعنع، . ماشعنعغا ظولتذرذص يىرىص آةتتع

الر آةحكة يئقعن ماشعنعدعن حىشكةندة ظذ. نئمة ظعش قعلعدعغانلعقعنع بعلمةيتتع
 دة، هةيرانلعق ؤة قعزعقعش -ظأزلعرعنع ظاسمانصةلةك ظئضعز تاغالر ظارعسعدا آأرىشتع
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صةقةت آعشعلةرنعث ظاغزعدعنال ظاثلعغان، ظأزعنع بولسا . ظعحعدة تاغقا يامعشعشتع
، آعنو هةم رةسعملةردعنال آأرضةن قارعغاي، ظارحعالرنعث تىص، قوؤزاقلعرعنع

قارعغاينعث يعثنعدةك ظذحلذق، قعش آىنلعرعمذ ياشعرعص تذرعدعغان آأصكأك 
ظةتعسع ظةتعضةندة . يوصذرماقلعرعنع ظئهتعيات ؤة قعزعقعش بعلةن سعالص بئقعشتع

قاتار تعزعلغان جةثحعلةر هةربعي باشلعقنعث يوغان قورام تاش ظىستعضة حعقعؤئلعص 
سعنع بعلدعكع، مانا بذ تاغالر بعر صةس سأزلعضةن نذتذقعدعن آئيعن شذ نةر

شعنجاثنع قاص ظوتتذرعدعن آئسعص ظأتعدعغان تةثرعتاغ تعزمعلعرع بولذص، بذ 
تاغنعث نئرعقع قئتع شعمالع شعنجاث، بذ قئتع جةنذبعي شعنجاث دةص 
ظاتعلعدعكةن، بذ هةربعي قعسعم مذشذ تاغالرنع توغرعسعغا يئرعص زامانعؤع تاشيول 

شعمال بعلةن جةنذبنع تذتاشتذرذشتا ناهايعتع مذهعم ياسايدعكةن، بذ تاشيول 
  ...ظعستراتئضعيعلعك ظةهمعيةتكة ظعضة هةربعي قذرذلذش هئسابلعنعدعكةن

تاغالر هةيؤةتلعك . آونا، يئثع جةثحعلةر بةن، صةيلةر بويعحة ظعشقا آعرعشعص آةتتع
هةيؤةت ؤة . عتاشالر ظاسمانغا ؤعآعلداص ظذحاتت. صارتالش ظاؤازعدعن لةرزعضة آئلةتتع

سىرلىك حوقحعيعص تذرغان ظئضعز دىمبةللةر، صةسكة ساثضعالص تذرغان سىرلىك 
جةينةآلةر، قورام تاشالر دةهشةتلعك صارتالش بعلةن تةث ظاسمانصةلةك آأتىرىلضةن 

 توزاندعن آئيعن، خذددع شامال ظذحذرذص آةتكةن تذماندةك - تذتةك، حاث-ظعس
شنعث ضىلدىرلةشلعرعدعن، ماشعنعالرنعث صارتال. ظورنعدعن غايعص بوالتتع

 زئمعن - جذرذثلعرعدعن يةر -ضىرآعرةشلعرعدعن، جوتو، بازغان، مئتعنالرنعث جاراث
  .تعترةص، قذالقالر صىتىص آئتةتتع

 دالعالر ظةمدعال يعغعشتذرذلغان، غازاثلعرع -ساتتار هامذتنعث مةهةللعسعدة ظئتعز 
لعرع آةتمعضةن آأثىللىك صةيت، ظةمما بذ تأآىلضةن باغالردعن يةنعال مئؤة صذراق

يةردة شعؤعرغانلعق جذدذن ضاه آىحىيىص، ضاه صةسعيعص، قارالرنع ؤعآعلدعتعص 
ظذحذرذص تذرعدعغان قعش صةسلع، تاغ ظاسمعنعنع آىل رةث بذلذت قاصلعغان، قذياش 

اغ جةثحعلةرنعث بعرلعرع ت... ضويا ظاغرعق ظادةمنعث حعرايعدةك تاتعراثغذ ؤة نذرسعز
صارتلعتاتتع، بعرلعرع مئتعن، بازغان، جوتو بعلةن غذالص حىشكةن قورام تاشالرنع 
صارحعاليتتع، بعرلعرع صارحعالنغان تاشالرنع آأرةك بعلةن ماشعنعالرغا ظذساتتع، 

جةثحعلةر . ظةمضةك حعدعغذسعز دةرعجعدة جعددعي، ظئغعر هةم مذشةققةتلعك ظعدع
 سةص - حئدعرلعرعدعن يىضىرىص حعقعشعص، سةصتاث يورذماستا بعرال آارناي بعلةن

آةح آعرضةندة يةنة آارناي ظاؤازع بعلةن تةث . بولذص تعزعلعص ظعش ظورنعغا باراتتع
ظعشتعن حىشىص، هئرعص هالعدعن آةتكةن، ماغدذرسعزالنغان هالدا صذتلعرعنع ظاران 

بعرلعرع . بذنعث ظىحىن بعرلعرع زارلعناتتع. يأتكةص حئدعرلعرعغا قايتعص آئلةتتع
لئكعن بذ يةردعكع جاصا، ظئغعر ظةمضةك ساتتار هامذت ظىحىن . هةسرةت حئكعشةتتع

ظذ نة ؤايسعمايتتع، نة . ظذنعث يئزعدا تارتقان جاصالعرعغا قارعغاندا آأص يئنعك ظعدع
قورساق توق، آعيعم صىتىن، يعضعت دئضةنضة شذ يعتةرلعك بولسعال . ظاه ظذرمايتتع

ةن نئمة؟ حعشعنع حعشلةص ظأتكىزىؤةتسعال، ظاخعرعدا ظعضة ظىح يعللعق جاصا دئض
ساتتار هامذت ظعش ظورنعدا يئشعنعص، يئلعث . بولعدعغان هاآعم ظاآعسع تةييار

ظذ . بولعؤئلعص، قورام تاشالرنع بازغان بعلةن صارحعالؤئتعص ظاشذنداق ظوياليتتع
ة صارتلعتعش بةنعنعث ظذزذن ظأتمةي بةن، صةي، ظاخعرعدا ليةن بويعحة تةقدعرلةندع ؤ

ؤاقعت قار، مذز، شعؤعرغان ؤة دةهشةتلعك . مذظاؤعن بةنجاثلعقعغا ظأستىرىلدع
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قعسعم ظالغا ظعلضعرعلةص تاغ ظعحعضة بارغانسئرع . ضىلدىرلةشلةر ظعحعدة ظأتمةآتة
" حارؤعحعالرمعز"ساتتار هامذت شذ ظارعلعقتا ظأزعنع . ظعحكعرعلةص آعرمةآتة ظعدع

ظذالرنعث .  بعر نةححة يوحذن آعشعلةر بعلةن تونذشذص قالدعدةص تونذشتذرغان
ظئيتعشعحة، تاغدعكع بأرة، قاصالن، ظئيعق دئضةنلةر ظذالرنعث حارؤعلعرعغا زعيان 
يةتكىزىص ظارام بةرمةيدعكةن، ظذالرنع ظاتعدعغان قارا معلتعقلعرع بولسعمذ معلتعق 

 تذتام صذل تةثلعشعص، معلتعق دورعسع يعتعشمةيدعكةن، ظذالر ساتتار هامذتقا تذتام،
دورعسع بعلةن آاصسولنعث ظامالعنع قعلعص بئرعشنع تةلةص قعلعشتع ؤة ظذنع يذقعرع 

صارتلعتعش . باهادا قانحعلعك بولسا شذنحعلعك سئتعؤالعدعغانلعقعنع ظئيتعشتع
بةنعدة دورا، آاصسول دئضةنلةر دأؤعلعنعص تذرذصتذ، ظذنع باشقذرعدعغان ظادةم 

ظذ ظأزعال حاندذرذص قويمعسا ظذ نةرسعلةرنعث سانعنع ظئلعص . اتتار هامذتظةلؤةتتة س
ظذ دةسلةصتة قورقتع، ظعككعلةندع، لئكعن ظاخعر بذ . يىرعدعغان هئحكعم يوق

 دة، سومكعسعغا قاحعلعؤالغان صارتلعتعش -ظامةتلعك سودعنع قعلعشقا بةل باغلعدع 
صايدا ظاز ظةمةس . اصعرعص ساتتعدورعسع بعلةن آاصسولالرنع آةحتة ظعككع قئتعم ظ

ظعدع، ظةمما ظذ ظىحعنحع قئتعم ظورمانلعق ظارعسعدا ظذالر بعلةن مال ظالماشتذرذؤاتقان 
جةثحعلةر . حاغدا، آىتىلمعضةندة صايالص تذرغان جةثحعلةر تةرعصعدعن قولغا حىشتع

 دةص جةزعم قعلعشقان،" ساتتار هامذت حوقذم هةربعي سوتقا تارتعلعشع مذمكعن"
ظةمما آئيعن نئمة بولدع، هةربعي سةصتعن قوغالش جازاسع بئرعلعص، يعل بويع تاغ، 

شذنداق . تاش بعلةن هةصعلعشعدعغان بذ جاصاسع توال ظعشتعن تئصتئنحال قذتذلعؤالدع
قعلعص ظذ هةربعي بةلضعلعرع سأآىؤئتعلضةن ماش رةث هةربعي آعيعم بعلةن بعر 

سذلتان ظةلع بذ حاغدا . عدا صةيدا بولدعيعلدعن آئيعن تاغعسعنعث ظعشعكع ظالد
هاآعم دةسلةصتة ساتتار . مذظاؤعن هاآعملعقتعن باش هاآعملعققا آأتىرىلضةنعدع

دةص هةيؤة !" يئزاثغا قايت، بئرعص آةتمعنعثنع حاص"هامذتقا آايعص حئحعلعص، 
لئكعن ظعككع هةصتعدعن آئيعن تاغعسع ظذنعثغا تةثرعتاغ حارؤعحعلعق . قعلدع
عدعن ظعش تئصعص قويغانلعقعنع، ظذ يةردة ظذنعثغا بعر قوتان مالنع هأددعضة فئرمعس

 ظىح يعل ظعحعدعال ظعقتعسادتا -ظئلعص بئرةلةيدعغانلعقعنع، ياخشع ظعشلعسة، ظعككع 
نئمعشقا ياخشع . ظوتتذراهال سةؤعيعضة ظعضة بولذص قالعدعغانلعقعنع ظئيتتع

آئيعن . ضةآكة صعشقان دئهقان ظعدعظعشلعمعسذن؟ ظذ ظعلضعرع آعحعك بولسعمذ ظةم
ظذنع تاغ ظارعسعدعكع قايسعبعر ظعش قورقذتالعغان؟ راستعنع . هةربعيلعككة باردع

ظئيتقاندا ظذ شذحاغدعال تاغ هاياتعغا، حارؤعحعالرنعث باي، ظةلؤةك تذرمذشعغا 
ظئتعزنعث دارامةتسعز ظئغعر ظةمضعكع هةم تاغدعكع . قعزعقعص، هةؤةس قعلعص قالغان

غ صارحعالش، تاش آأتىرىشع بعلةن سئلعشتذرغاندا مال بئقعش قانحعلعك ظئغعر تا
هةربعيلعكتة ظئرعشةرمةن دةص .  آاللعسعنع تاصتع-ظعش ظعدع؟ ظذ ظةمدع هوش 

 ظعستعقبالنع، ياخشع تذرمذشنع ظةمدع حارؤعحعلعقتعن حوقذم -ظئرعشةلمعضةن بةخت
ىرسةث ياغ، دئضةنلةر بعكار ظئتعزدا يىرسةث حالما يةيسةن، تاغدا ي. تاصعدذ

  .ظئيتعلمعغان
سذلتان هاآعم ظأزعنعث صعكرعضة ساتتار هامذتنعث دةرهال ماقذل بولغعنعدعن خذشال 
بولدع، سةؤةب، ظذنعث ساتتار هامذتنع فئرمعغا ظةؤةتمةآحع بولذشعدا ظاللعقاحان 

نلعرعدا  قوتاـظذنعث فئرمعنعث قوتان . آأثلعضة صىكىص قويغان صعالنلعرع بار ظعدع
ظذنع ظةلؤةتتة بعر يةرضة يعغعش، . ظأز نامعدا تذرعؤاتقان تأتتعن، بةشتعن قويلعرع بار
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مالحع دئضةن آأثلع ظةضرع نادان . ظعشةنحعلعك بعرسعنعث قولعغا تذتقذزذش آئرةك
خةق، بذنداق خةققة ظعشةنضعلع بوالمدذ؟ ضأش يئضىسع آةلسة ظأزعنعثكعنع 

لتىرىص يةص، ظذنع تاغدعن ظذحقان ياآع بأرة ظةمةس، ؤاححعدة خةقنعثكعنع ظأ
يئضةنضة حعقعرعص تئرعسعنع ظعضعسعنعث ظالدعغا تاشالص بئرعشنع بعلعدذ، 
آايعساثمذ، تعللعساثمذ، بةرعبعر، بئزعرعص يةرضة قاراص تذرغعنع تذرغان، شذثا بذ 

  .ظعشتا يةنعال ساتتار هامذت ياخشع، ظذنعثدعن ظعشةنحلعك ظادةم يوق
فئرما باشلعقع . سع ساتتار هامذتنع ماشعنعغا سئلعص فئرمعغا ظئلعص باردعهاآعم ظةتع

خذددع هاآعمنعث آئلعشعدعن بذرذنال خةؤعرع باردةك، ظعشخانعسعدعال آىتىص 
ظذ مئهمانالرنع . هاآعمنعث ظالدعدا صايصئتةك بوالتتع. تذرغانعكةن، ظذ خذشال ظعدع

ةملةر تاؤلعنعص تذرغان ظازادة، ظأزعنعث تامدعمذ، يةردعمذ قعممةت باهالعق ضعل
آةحتة مئهمانالرنعث ظالدعغا لئضةن  لئضةنلةردة . هةشةمةتلعك ظأيعضة باشالص آعردع
  .ضأش، ظاندعن آئيعن هاراق تارتعلدع

 دئدع سذلتان هاآعم  ―ظعشعثنع حاثجاث بعلةن سأزلعشعص صىتىشىص قويدذم، ―
ازعرحة ظعككع يىز تذياق قوي، باقعدعغعنعث ه ―ظةتعسع ظةتعضةندة ساتتار هامذتقا،

  ظعش هةققع ياخشع، يىز صاقالننع ظةي قعلساث ظونع سئنعث، سئنعثحة قانداق؟
ساتتار هامذت باشقعالر هاآعم  ―مةن نئمة دةيتتعم؟ سعلة نئمة دئسلة شذ، ظاآا، ―

دةص ظاتاؤاتقان بذ هأرمةتكة سازاؤةر ظادةمنع ظأزعنعث ظاآا دةص ظاتعيالعغعنع ظىحىن 
  .تعن تاشقعرع خذشال ظعدعظادةت
هةممة ظعشلعرعثنع ظورذنالشتذرذشقا مذشذ مذرات حاثجاث مةسظذل،  ―

  .قعيعنحعلعققا يولذقساث ظئيتعص تذر، مةنمذ يوقالص تذرعمةن
سذلتان هاآعم حايدعن آئيعن ناهعيعضة قايتتع، مذرات حاثجاث ساتتار هامذتنع شذ 

  .ئلعص آةتتعآىنعال ظذنعثغا آأتعرة بئرعدعغان قوتانغا ظ
 حأصع ظادةمنعث تعزعغعحة آئلعدعغان ظةلؤةك يايالققا -قوتان دةريا بويعدعكع ظوت 

يايالقنعث شةرقعي جةنذب تةرعصع بىك قارعغايزارلعق بعلةن تذتذشذص . جايالشقانعدع
 قات تاغالر ظارعسعدا زذمرةت رةثلعك -قارعغايزارلعقنعث ظو تةرعصعدة، قاتمذ . تذراتتع

ساتتار هامذت مذشذ خعلؤةت ماآاندا .  ظةينةآتةك يالتعراص تذراتتعتعصتئنح آأل
مالحعلعق هاياتعنع باشالص بعر يعلدعن آئيعن، سذلتان هاآعمنعث ظأيعضة ظون ظىح 
ياش ؤاقتعدا آئلعص باال باققذحع بولذص ظعشلةؤاتقان يىزع يذمذالق، مةثزع 

يعملعق ؤة تارتعنحاقلعق ظوخشعغان ضعردعدةك قئصقعزعل، آأزلعرعدعن مةيىسانة مذال
هازعرقع خوتذنع  ―تأآىلىص تذرعدعغان آةمسأز، ظةمما ظعشتا صعششعق يئزا قعزعنع 

قعزنعث  ―توي يئزعدا . زةينةصخاننع ظذنعثغا ظأزع باش بولذص ظئلعص بةرضةنعدع
سذلتان هاآعمنعث هأرمعتع ظىحىن ناهعيعدعن . ظأيعدة هةشةم بعلةن ظأتكىزىلدع

ظةمما شذنعسع ظةجةبلعنةرلعك بولدعكع، . دا مئهمانالر بئرعشتع ماشعنع-ماشعنا 
تويدعن آئيعن ظةتعسعدعن باشالص بولعدعغان آىيظوغذل سالعمع، ياندذرذق حاي 

  . يوسذنالر بعر ياققا قايرعص قويذلدع-دئضةندةك قاظعدة
. قعز شذ آىنع آةحتة يئزعدعن ظذدذل تاغقا، ساتتار هامذتنعث قذتعنعغا آأحىرىلدع

نع تاصشذرذؤالعدعغان آئحعسع "ظامانةت"ةتعسع آةحتة، ساتتار هامذت قعزدعن ظ
ظوغرعالنغان، زةينةصنعث ظذنع " ظامانةت. "ظأيدة آىتىلمعضةن ؤةقة يىز بةردع

هةر ظعككعسع . آعمضعدذر تارتقذزذص قويغعنع ياآع تةقدعم قعلعؤةتكعنع نامةلذم ظعدع
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 ضأشنع يةص سالغاندعن آئيعن ظذنعث ساتتار هامذت خذددع بعر صارحة... يالعثاح
 - هارام مةخلذقنعث ضأشع ظعكةنلعكعنع ظاثلعغاندةك آأثلع ظئلعشعص ظعح 

ظذ . دعن سةسكعنعص ظورنعدعن سةآرةص تذرذص آةتتع"هارام. "ظعحعدعن هأ تذتتع
غةزةص ؤة خورلذق آىحعدعن ظأزعنع يوقذتذص، تعترةص تذرغان قولع بعلةن سةرةثضة 

قعز قورققعنعدعن ياصراقتةك تعترةص، توشقاندةك . ذتاشتذردعيئقعص صةنةرضة ت
  .ساتتار هامذت يوتقاننع يذلذص تارتعص صةضاغا حأرعدع. تىضىلضعنعحة يوتقاندا ياتاتتع

 ظعحعدعن صارتالص آئتعؤاتقان -خعرقعرعدع ظذ ظعح―  ...سةن بذزذق ظعصالس ―
 آعمضة بئرعؤةتتعث؟  ―،غةزةصنعث بوغذزعغا تعقعلعشعدعن نةصةس ظااللماي بذغذلذص

  آعمضة سئتعؤةتتعث؟
قعز ضويا ظذ قةهعرلعك سوظالغا جاؤاب بئرعشكة ماغدذرع يةتمةيؤاتقاندةك تعلسعز، 

ظذ يالعثاح آأآسعنع ظالعقانلعرع بعلةن ظةتكعنعحة، قورقذنحتعن صارقعراص . زذؤانسعز
دع ظذنعث آةتكةن آأزلعرعنع ظئرعضة ظىنسعز ظعلتعجا بعلةن تعكمةآتة، قئنع ظةم

آىندىزدعكع ساتتار هامذتنعث يىرعكعنع ظوينعتعص، نةصسعنع تاقعلدعتعؤةتكةن 
جعلؤعدار هأسن قامعتع؟ ظذ ظةمدع قورقذنح ظعحعدعكع مذشذ تىضىلىشع بعلةن تام 

  ...تأشىكعضة سعغعص آئتعدعغاندةك
آعمضة بئرعؤةتتعث؟ آعمضة ! ظألدعثمذ؟ نئمعشقا جاؤاب بةرمةيسةن؟ دة ―

  ث؟سئتعؤةتتع
  ...آعمضة... هعح...عح آعم ...ه ―
بعلمةمدعمةن مةن؟ سةن بذزذق دئمةيدعغان بولساث ظألتىرعؤئتعمةن، ! نئمة؟ ―

ساتتار هامذتنعث قولعغا ― !ظألتىرىؤئتعص ظألىكعثنعث هأددعسعدعن ظأزىم حعقعمةن
ظذ قعزنعث صذت، صاقالحةآلعرعضة، يوتعلعرعغا، . خئمعر يايعدعغان نوغذح حعقتع

دةمسةن، دئمةمسةن؟ دئمةي قذتذالالمسةن  ―سعغا غةزةص بعلةن ظذرعؤةردع،ساغرع
  !مةندعن؟

زةينةص تاياق زةربعدعن حعرقعراص ساتتار هامذتنعث ظاياغلعرعدا دومذلعماقتا، صاناهلعق 
.  حذل بولذص سذنذص آةتتع-نوغذح حذل .  بذياققا قاحماقتا-ظعزدةص ظأيدة ظذياق 

 -ضعضة بئسعؤئلعص ظذدذل آةلضةن يئرعضة مذشت ساتتار هامذت ظةمدع ظذنع تئ
  :شاصعالق بعلةن ظذرذشقا باشلعدع

  !ظئيتامسةن يوق؟! ظئيتامسةن يوق؟ ضةص قعل ―
 هوشعنع يوقذتذص ظارانال -تاياق زةربعسعدعن ظةس ― ،...ظئيتاي، ظئيتاي ―

  ...ظذرماث، خذدا هةققع... ظةمعسة ظذرماث ―صعحعرلعدع زةينةص،
ساتتار هامذت زةينةصنعث حئحعدعن قامالالص آأتىرىص  ― !قئنع سأزلة ―

  .ظولتذرغذزدع
  .حعراغنع ظأحىرعؤةتسعثعز، ظاندعن دئسةم... ظعزا تارتعمةن ―

زةينةص . ظأي زذلمةت قاراثغذلذقعغا حأمدع. ساتتار هامذت حعراغنع صىؤلةص ظأحىردع
ظذ بذرذنمذ . يتتع ظعحعدعن جاالقالص تعترة-ضويا زعمعستان ؤةهشعتعدة قالغاندةك ظعح

. سذلتان ظةلعنعث حاثضعلعدا مذشذنداق  جاالقالص تعترعضةن، صةرياد قعلغانعدع
بعراق ساتتار هامذتقا ظاشذ مذدهعش آةحىرمعشلةرنع ظئيتعشقا بوالرمذ؟ ظذ حاغدا نئمة 
ظعشالر بوالر؟ ظاشكارعالص قويغان بعر ظئغعز سأز بعلةن قانداق مذدهعش ؤةقة يىز 

  بئرةر؟
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  !ظةمدع سأزلةهة،  ―
  ...ظاصام ظاغرعص يئتعص قاصتعكةن، يوقالص آئلةي دةص... ظأتكةندة ―
  ! دة-تعلعثنع حاينعماي ضةصنعث ظأزعنع  ―
مةهةللعضة بئرعص آئلةي دةص، يولدا بعر قارا . ضةص شذ يةردعن باشلعنعدذ ―

 ...بوزةك قعلعص... يئرعم يولدا شوصذر دئضةن مذناصعق... ماشعنعغا حعققانعدعم
¨C ظعحعدعن تأآىلىص يعغلعؤةتتع-زةينةص ظعح .  
  ظاندعن آئيعنحذ؟ ―
ماشعنام بذزذلذص قالدع، ياسعمعسام بولمايدذ، دئدع، مةن يول حئتعدعكع جعضدة  ―

بولغان ... تىؤعضة بئرعص سةضعدةص ظولتذرذصتعمةن، بعر حاغدا ظذ يئنعمغا آئلعص
  ...بعرال قئتعم... ظعش شذ

  قايسع ظعصالس ضذي ظذ؟ ―
  .ظئتعنع بعلمةيمةن ―
  بعلمةمسةن راست؟ ―
  ...بذرذن تونذمعغاندعكعن ―

 هوشعنع يوقاتقاندةك بولذص، ظةلةملعك -ساتتار هامذت شذ سأزنع ظاثالص، ظةس
زةينةص ظذنعث هةسرةتلعك ظذه تارتعشلعرعنع ظاثالص . تعنعص ظولتذرذص آةتتع

غالؤاتامدذ ياآع ظأزعضة نةصرةت ظذ شذ تاصتا ظازاص ؤة خورلذقتعن ظىنسعز يع. ظولتذراتتع
ؤة ظأحمةنلعك بعلةن حةآحعيعص قاراص ظولتذرامدذ، بذنع آأرةلمعدع، ظذ 

تئخع بايعال ظذنعثغا تةلؤة، زالعم ؤة شذ . ظعختعيارسعز ظئرعضة ظعح ظاغرعتعص آةتتع
سةؤةبلعك تولعمذ نةصرةتلعك تذيذلغان ظةر ظةمدع ظذنعثغا ظذؤال قعلعنغان، تولعمذ 

زةينةص ظأزعنعث هامان مذشذنداق صاجعظةلعك . هالدا آأرىنىص آةتتعبعحارة 
ظاقعؤةتكة قئلعشعنع توي ظالدعدعال صةرةز قعلغان، ظعش ظويلعغاندةك بولدع، خةير، 
ظةمدع ظذنع بذنعثدعن آئلعدعغان بةختسعز قعسمةت آىتىص تذرغان بولسا، ظذنع 

ن سذلتان ظةلعنع نئمة زةينةص ظأزعنعث بةختسعزلعكع ظىحى. تارتماي حارة يوق
قعالاليدذ؟ ناهعيعنعث هاآعمعدعن، يذرتنعث تةقدعرعنع خذددع ظاتنعث تعزضعنعنع 

 قعساس -تذتقاندةك تذتذص تذرغان مذشذنداق آىحلىك هوقذق ظعضعسعدعن ظأح 
ظاالالمدذ؟ بذ مذمكعن ظةمةس، مذمكعن بولعدعغعنع ظأزعنعث بةختسعزلعكع ؤة 

  ... تةن بئرعشخورلعنعشعغا رايعشلعق بعلةن
دئدع ساتتار هامذت بعر هازادعن آئيعن ظأيدعكع  ―ظةمدع قانداق قعلعمعز؟  ―

ظئغعر جعمجعتلعقنع بذزذص زةينةص ظذنعث هامان مذشذنداق دةيدعغانلعقعنع بعلةتتع 
  .هةم شذنع آىتىص تذراتتع

سعز نئمة دئسعثعز شذ، آأثلعثعز آأتةرمعسة حعرايلعقحة ظاجرعشعص آةتسةك  ―
  .دذبولع
  توينع دةص ظاز حعقعم تارتتععمذ هاآعم ظاآام؟. تويدا شذنحة هةرةج تارتتذق ―
  .ظاتامغا دةص، هةممعسعنع تألعتعص بئرةي ―

. ساتتار هامذت ظذندعمعدع، ظارعدا خئلع ؤاقعت شذنداق جعمجعتال ظأتىص آةتتع
ذ ظعش ش.  خعيال بارلعقعنع بعلمةيتتع-زةينةص ساتتار هامذتنعث آأثلعدة نئمة ظوي

بولذص بعر هةصتعدعن آئيعن سذلتان هاآعم فئرمعغا خعزمةت تةآشىرضةح آئلعص، 
  .يئنعشعدا ظذالرنعث ظأيعضة آعرعص آةلدع
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ضةص ظارعسعدا  ― قانداقراق؟ خوتذنذث بعلةن آعلعشعص قالعدعغاندةآسةنمذ؟ ―
  .ظذشتذمتذت سوراص قالدع ظذ ساتتار هامذتتعن

  نئمة دئسةم بوالر؟... ظةستا ―
  .هة، بعرةر ظعش بولدعمذ؟ دة، دةؤةر ―
  ...شذثا قويذؤئتةيمعكعن دئضةن. آعلعشةلمعدذق ―
  نئمعشقا؟ ―
  .ظئغعزعمدعن حعقعرالمايمةن جذمذسعال بذ ضةصنع... ظةستا ―
ظاغزعثدعن حعقعرالمعغذدةك نئمة ظعش بولدع؟ ظألعدعغان ظعش بولسعمذ  ―

  .بئشعثنع آأتىرىص ظولتذر، قئنع سأزلة
  ...أتةرمةيآأثلىم آ ―
 ظايعغعغا -سذلتان هاآعم ساتتارنعث باش  ―نئمة؟ آأثلىم آأتةرمةي دئدعثما؟ ―

ما ضةصنع  ―خذددع ظذنع يةؤعتعدعغاندةك قةهرعلعك ظةلصازع بعلةن قاراص حعقتع،
خوتذنذث بعزنعث ظأيضة ظون ظىح يئشعدا آةلضةن، مذشذ يئشعغعحة آأثلعضة ! آأرىث

. دئضةن يةردة تذردع، مئثعث دئضةن يةرضة ماثدعشةيتان آعرعص باقمعدع، تذرذث 
مذشذنداق قعزنع ظةمدع ظةجةب آأثلىث . قارحذغعنعث بالعسعدةك ساق حوث بولدع

دىمبةث .  يا؟ ظذنداق دئضىحة راهةت مةيدةمضة تعصعؤاتعدذ دئضعنة-آأتةرمةي قاصتذ 
ر ظازراق ظاصتاص آأرىص قئلعؤعدع، مئنعث قعلغان ياخشعلعقلعرعمدعنمذ قذسذ

حعقارغعلع تذردذثمذ ظةمدع؟ هةربعيلعكتة قعلغان ظوغرعلعقعث ظىحىن ظةسلعدة 
هةربعي سوتقا تارتعالتتعث، نةححة يعل آئسعلةتتعث، ظةمما سئنع جازادعن مةن 

آوحا دةسسةص يىرعؤعدعث، فئرمعغا ظورذنالشتذردذم، . ساقالص قالدعم
ظأيلةص قويدذم، قعسقعسع، تذغقاندارحعلعقنعث راصاؤعتعنع قعلعص ظأز قولذم بعلةن 

ظاتاث ساثا قعلعص بئرعشكة قذربعتع يةتمعضةن ظعشالرنع مةن قعلعص بةردعم، ظةمما 
سةن ظالدعثغا آةلضةن هاالل ظاشقا شةك آةلتىرسةث، آأثلىك آأتةرمعسة ماثا نئمة 

فئرمعغا . ظعالج؟ قويذؤةتكىث آةلسة، قويذؤةت، نعكاهتا ظةرآعنلعك ظةمةسمذ
  .زعغا آئتةي، دئهقانحعلعق قعالي دئسةثمذ مةيلعآأنةلمعدعم، يئ

ساتتار هامذت سذلتان هاآعمنعث ظةيعبلةشلعرعدعكع زةهةرلعك تةنعدعن آأرة، ظذنعث 
سذلتان . تئضعدعكع آىحلىك تةهدعتنع سئزعص بعردعنال ظذجذقذص آةتتع

هاآعمنعث مذددعظاسع ناهايعتع ظئنعق، مذبادا ساتتار هامذت خوتذنعنع 
غان بولسا، ظذ ساتتار هامذتنع شذ آىننعث ظةتعسعال بذ يةردعن بعر تىص قويذؤئتعدع

يعلتعزعدعن ظايرعلغان تىصسعز ظةمةن نةضة . ظةمةننع يذلغاندةك يذلذص تاشاليدذ
بارعدذ؟ تاغدعن سوققان بوران بعلةن تةث ظذحذص شذ ظذحقعنعحة يئزعنعث حالمعلعق 

تان هاآعمنعث راصاؤعتع بعلةن ساتتار هامذت سذل. ظئتعزعغا حىشمةي ظامال يوق
 بايلعقتعن ظايرعلعص -بذيةردة ظئرعشكةن جاصاسعز راهةتلعك تذرمذشعتعن، ظامةت 

ظذ ظعحعدة سذلتان هاآعمنع ظةث نةصرةتلعك سةت ضةص . قئلعشنع ظةلؤةتتة خالعمايتتع
. دةص ظويالص آةتتع" مذشذ تاصتعال ضئلعدعن بوغذص ظألتىرىؤةتسةم"بعلةن تعللعدع

 ظأزع خوتذنعنعث ظامانةتكة خعيانةت قعلغان ضذناهعنع آةحىرةلمةي ظازاص، ظةمما
هةسرةت ؤة خورلذقتعن خذددع زةهةرلعك يعثنة يذتذؤالغاندةك دةرد حئكعص 
يىرسعمذ، يىرعكعدة يعغالص ياش تأآسعمذ، خوتذنعنع قويذؤئتعش توغرعسعدا 

عشقا جىرظةت  ظانعسعغعمذ ظئغعز ظئح-ظعككعنحعلةص هئحكعمضة، هةتتا ظاتا 
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  .قعاللمعدع
زةينةصخان . ظادةم بئشعغا حىشكةن ظئغعر آىننع آأز ياشلعرع بعلةن يوقذتذؤئتةلمةيدذ
  ...تويع بولذص ظعككع ظايدعن آئيعنال ظأزعنعث هامعلعدار ظعكةنلعكعنع بعلدع
سذلتان . مانا شذنعثدعن آئيعن ظون ظالتة، ظون يةتتة يعلحة ؤاقعت ظأتىص آةتتع

ر هامذتنع هةر هالدا يامان ظعشقا قويمعغانعكةن، بذ يةرضة دةسلةصتة ظعككع هاآعم ساتتا
 آالعسع -قولعنع بذرنعغا تعقعصال آةلضةن ساتتار هامذت هازعر يىز تذياققا يئقعن قوي 

  .بار ظوتتذرا هاللعق حارؤعدار، يذلتذز بعلةن قوشقاندا ظعككع قعز، بعر ظوغذلغا ظاتا
ظذ بايعال سويذلغان ظةرآةك . قعراص ضأش قايناؤاتاتتعنئرعقع ظأيدعكع قازاندا صذر

ضأشنعث مئهمانخانا ظأيعضة ظذحذص آعرعؤاتقان نةمخذش هعدع . صاقالننعث
  .شذنحعلعك مةززعلعك، ظذ ظعشتةينع غعدعقاليدذ، ظئغعزغا سئرعق سذ آةلتىرعدذ

غا سذلتان ظةلع قوشالص سئلعنغان يذمشاق آأرصعضة يانصاشالص، ياستذقنع قولتذقع
يألةص، ظالدعدا يىكىنضعنعحة ظذنعث هةربعر ظئغعز سأزعنع ظعخالس بعلةن تعثشاص 

  :ظولتذرغان ساتتار هامذتقا قاراص سأزعنع داؤامالشتذردع
يةنة بعر ظعش بار، مذشذ آألدعن صايدعالنساق دةيمةن، قانداق قعلعص دةمسعنا؟  ―

 تاآع آىز آئلعص سوغذق ظويالص باق، هةر يعلع ظالتعنحع ظاينعث ظاخعرعدعن باشالص
 ساياهةتكة آئلعدذ؟ بعلسةث مذشذنعث ظأزعال -حىشكعحة قانحعلعك ظادةملةر سةيلة 

شذثا دئمةآحعمةنكع، آألنع هأددعضة ظال، فئرما بعلةن بذهةقتة ظعككعلةنمةي . صذل
ظذنعثدعن آئيعن آأل ظةتراصعغا توساق قويدذر، دةرهال . ظون يعللعق توختام تىز

. ةص آأل رايونعغا آئلعدعغان هةربعر ظادةمضة، ماشعنعغا بئلةت ساتقذزظادةم بةلضعل
حئدعر تعكتىرىص، ظاشخانا، مئهمانخانا، ماضعزعن ظاح، ضأش، قعمعز سات، ظوقةت 
ؤاقتعث ناهايعتع تأت ظاي، ظةمما يعغعؤالعدعغان صذلذث بعرظةترةتنعث بعريعللعق 

ظعش بذنعث بعلةنال قعلعمةن دئسةث . صايدعسعدعن نةححة هةسسة ظارتذق
تىضعمةيدذ، آألضة قئيعق سال، بئلعجان تأك، بذ ظعشقا ظالدعرعمعساث بولمايدذ جذمذ 
ساتتار، هازعر سعياسةت قويذؤئتعلضةن بازار ظعضعلعكع دةؤرع، سةن بذرذن قول 
تعقمعساث، باشقعالر تارتعص آئتعدذ، شذتاصتا مذشذنداق شاراظعتع ظةؤزةل، صايدعسع 

لماي تعمعسقعالص يىرضةنلةر ظازمذ؟ بعر تأشىككة معث ظادةم آأص ظعشنع تاصا
  .تذمشذقعنع تعقعص يىرضةن

 مذنحة آأثىل ظئحعش، قوي -ساتتار هامذت سذلتان ظةلعنعث بذ قئتعم فئرمعغا ظانحة
آالعلعرعنع يوقالش ظىحىن ظةمةس، ظذنعثدعنمذ مذهعم ظعش بعلةن آةلضةنلعكعنع 

اتقانلعرع ساتتار هامذت هئحقاحان خعيالعغا سذلتان ظةلعنعث دةؤ. جةزعم قعلدع
! ظةقعل بعلةن ظويالص تئصعلغان قالتعس صعالن. آةحىرىص باقمعغان ظعشالر

تاغعسعنعث دئضعنعدةآال قعلسا ظأرىلىصمذ، حأرىلىصمذ صذل، فئرمعدا الغايالص يىرضةن 
ككة ظوشذق ظةمضةك آىحلعرعنع يالالص آألضة حىشعدعغان يولغا مةخسذس نازارةتحعلع

ظةمما آئيعنكع ظعشالر ظىحىنحذ؟ ظذنعث ظىحىن . قويسعال بعرعنحع مةسعلة هةل
نذرغذن مةبلةغ، هىنةرؤةن، تئخنعك، قعسقعسع قابعل هةم يئتةرلعك ظادةم آىحع 
آئرةك، ظذ بذنع نةدعن تاصعدذ؟ سذلتان ظةلعنعث هوشيار سةزضىسع ساتتار هامذتنعث 

لتذرذص آئتعشعدعن، ظذنعث نئمعلةرنع بعر صةس جعددعي ظويغا حأمىص جعمجعت ظو
  :ظويالؤاتقانلعقعنع شذظان حىشعنعص ظىلضىردع

  ضةص قعلمايسةنغذ؟ ―
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  .ظويلعنعؤاتعمةن ―
ظويلعنعص آةتكىدةك نئمعسع بار؟ مةبلةغنع ظأزىم سئلعص بئرعمةن، آئرةآلعك  ―

ع شةهةردئضةندة ظادةمنعث قاندعق. ظادةم تاغدعن تئصعلمعسا، شةهةردعن يالاليمعز
تئصعلمايدذ؟ آأل بويع بعر قعزعص آةتسذنحذ، قئنع، ظاشصةز دةمسةن، سامسعصةز 
دةمسةن، سازحع، ناخشعحع دةمسةن، هةممعسع ظالدعثغا تازعم قعلعص آئلعدعغان 

  .بولعدذ
ساتتار هامذت سذلتان ظةلعنعث دئضةنلعرعدعن روهلعنعص، ضةؤدعسعنع آأتىرىص، 

  .صذتعنع تىزةص يةآتعز بولذص ظولتذردع
ظةمما ظعشنعث هةممعسعضة ظأزلعرع قوماندانلعق ! ظذنداق بولسا مةيلع، تةؤةآكىل ―

  !قعلعص بئرعال ظاآا
سذلتان ظةلع ظأزعنعث بذ ظعشتعكع مذتلةق  ―ظذ شذنداق بولعدعغذ، ―

ظةمما خةقنعث ظالدعدا مئنعث نامعمنع  ―خوجايعنلعق ظورنعنع ظةسلعتعص قويدع،
  !سئتعص يىرمة

ظذنحعلعك ظعشقا  ―ساتتار هامذت خذشامةت بعلةن آىلدع، ―ساراثمذ مةن؟  ―
  .ظةقلعم يئتعدذ جذمذسعال

سذلتان ظةلع ساتتار هامذتنعث راست سأزلىكع، ظأزعضة بولغان ظعتاظةتمةنلعكع، 
 سأزلةرنعث سعرعنع قاتتعق حعث -ظعككعسعنعث ظارعسعدا بولذنغان ظعش هةم ضةص 

  .تعساقاليدعغانلعقع ظىحىن ظذنع ياخشع آأرةت
 قورذنذش ظارعالش ظةدةص -سذلتان ظةلعضة تارتعنعش . ظأيضة يذلتذز آعرعص آةلدع

شذنعثغعحة .  دة، جاؤةندعن لئضةننع ظئلعص حعقعص آةتتع-بعلةن ساالم قعلدع 
يانصاشلعنعص، سوزذلذص ياتقان سذلتان ظةلع ظالدعراص بئشعنع آأتىرىص، قعزنع 

تىكسعز خاصانبئشعنع . ويذنداص قارعدعظوحذق آأرىؤالماقحع بولغاندةك ظعشعككة ب
  :ظاندعن بعرخعل بوغذق تةلؤة ظاؤازدا دئدع. سعالص ظئغعر صذشذلدعدع

  . حوثال بوص قاصتذ مانا-يذلتذزغذ بذ؟ آأرمعضعلع خئلع بوصتعكةن، حوص  ―
  .شذنداق، سعلعنعث غةمخورلذقلعرعدا ―
رلذقذمغا قويغان غةمخو ―سذلتان ظةلعنعث قاصاقلعرع سئلعندع، ―غةمخورلذق؟  ―

هازعر دئضةن تولذق ظوتتذرعدا ظوقذؤاتقان حئغع . بولساث، قعزعث بذنداق قالمايتتع
  .بوالتتع

شذنعثغا صذشايمان، فئرمعدا ظوتتذرا مةآتةص بولمعغاندعن آئيعن، باشالنغذحنع  ―
  .صىتتىرضةندعن آئيعنال باال باقسذن، مالغا قارعسذن دةصتعمةن

  عرعث آأرىنمةيدعغذ؟هة راست، قالغان بالعل ―
  .مةآتةصتة يئتعص ظوقذؤاتعدذ ―
ظةمما . ظذالر باشالنغذحنع صىتتىرضعحة فئرمعدا ظوتتذرا مةآتةصمذ قذرذلذص قالعدذ ―

 دة، مذنداق -يذلتذز باشالنغذحتا توختاص قالغعنع ظىحىن مالحع بولذص قالسا بولمايدذ 
ؤذتعغا ظعشحع قذبذل بولسذن، شةهةردة يئثعدعن قذرذلغان خعمعيعؤع ظوغذت زا

بو دو قايتقاندا ظذقذشذص بئرةي، حاثجاث ماقذل دةص قالسا، . قعلماقحع بولذؤاتقان
  زاؤذتقا بئرعص ظعشلعمعسذنمذ؟

توال بةلةن ظعش بوالرآةندذق، شذغذنعسع ظعشحعلعققا يئشع آعحعك آئلعص  ―
  قاالمدذ قانداق؟
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  نةححعضة آعردع؟ ―
  .ظون ظالتعضة ―
سذلتان ظةلع ظعثعكعنع سعالؤئتعص ظويحانلعق بعلةن ― ...هة... ظون ظالتة ―

  .ظاندعن بذ هةقتة قايتا ظئغعز ظاحمعدع. تةآرارلعدع
آةحتة مال قوتانغا قايتقان حاغدا سذلتان ظةلع قوتان ظالدعغا آئلعص، توغرعسعغا 

 آالعالرغا هةؤةس -قويذلغان قارعغاي لعمعغا جةينعكعنع قويذص، قوتاندعكع قوي
 ظويذر صادعالرنعث ظعحعدة بأرة -قوتانغا آعرعؤاتقان ظويذر . اص آةتتعبعلةن قار

يئضعنعنع حعقعرعؤةتكةندة يةنة ظةللعك ظىح قوي، بعر ظعنةك، بعر بذقا، ظعككع 
مانا بذالر سذلتان ظةلعنعث آأثلعنع ظاؤذندذرعدعغان، . ظايلعق موزاي ظأزعضة تةظةللذق

 يعضعرمعدعن -هةر يعلع ظون. ر قولعغا آىح ظاتا قعلعدعغان نةرسعلة-صذت
آالعمذ شذنداق . قوشعلعؤةرسة ظةللعكتعن ظاشقان قوي يىزضعمذ يئتعدذ تئخع

خذددع بانكعدعكع صذلغا هةر ظايدا يىز يىةنلةص ظأسىم . ظاؤذيدذ، آأصىيعدذ
سذلتان ظةلع ظاشذالر توغرعلعق ظويلعغانسئرع ظأزعنع بذرذنقعدةك ... قوشذلغاندةك

قامةتلعك ؤة هةممعضة هأآىمع ظأتعدعغان زةبةردةست هالةتتة هئس بةردةم، ضعضانت، 
ظذ بذ دذنيادا هازعرغعحة هئسعيات بعلةن ظةمةس، ظةقعل بعلةن ياشاص . قعلدع

سذلتان ظةلع بعر حاغالردا ! ظاجايعص ظادةملةر ظأتتع. آةلضعنع ظىحىن خذشال ظعدع
 ؤةسلعنع ظذنتذص - ظةسلع ―ظذالر هةممعنع . ظذالرغا قالتعس هةؤةس قعلغان

خعزمةتكة، ظذالرنعث تعلع بعلةن ظئيتقاندا، ظعنقعالبنعث شعددةتلعك قاينعمعغا 
ظذالرنعث نةححة ظون يعلع ظادةم حعدعغذسعز . بئشعحعالص آعرعص آةتكةنلةر ظعدع

 مذشةققةت، ظالدعراشحعلعق، جعددعيحعلعك ؤة سعياسعي حاقعرعقالرنعث -جاصا 
بعر حاغالرغا آئلعص ظأزعضة هاردذق . ص آةتتع حذقانع ظعحعدة ظأتى-قعقاس 

يةتكةندةك بولغان حاغدا ظأزلعرعنعث ظاللعقاحان قئرعص، آئسةلحان بولذص 
شذنداقتعمذ ظذالرنعث بذنعثغا تةن بةرضىسع يوق . قالغانلعقعنع هئس قعلعشتع

ظعدع، قئرعدع، آئسةلحان بولدع دئضةن نئمة؟ صارتعية تاصشذرغان تامغا هةم رولنع 
ظةمما آىتىلمعضةندة يذقعرعدعن بعرلعرعضة ظعستئصانامة . خعرقع نةصسعضعحة تذتقذلذقظا

بعر حاغالردا . يازدذرذلدع، بعرلعرعضة هوقذقنع تاصشذرذص صئنسعيعضة حعقعش بذيرذلدع
 ظعمتعياز آىحع بعلةن آأرةثلةص ظأزلعرعنع يةرنعث آعندعكعنع تولغاص -هوقذق

ضةنلةر شذنعثدعن آئيعن بعردعنال دذنيادعكع ظةث ظىزىؤالغذدةك هالدا هئسابالص يىر
سةؤةب، ظذالرغا ظةث . ظاجعز، بعحارة ظادةملةرضة ظايلعنعص قالغانلعقعنع هئس قعلعشتع

ظاخعردا تئضعل بولذص ظأزعنعث آاالمصاي ضةؤدعسع، ظأيدعكع ظاغرعقحان خوتذنع هةم 
ظةمدع قارعساث، . هأآىمةت ظعضعلعكعدعكع ظأينعث بعساتسعز تأت تئمع قالغانعدع

ظذالرنعث بعرلعرع ظأينعث ظالدعغا ظئحعؤالغان آعحعككعنة بوتكعسعدا، بعرلعرع 
حايخانعغا يعغعلعؤئلعشقان غةيؤةتحعلةر ظارعسعدا، بعرلعرع مةسحعتتة، سذلتان ظةلع 

خوص : " ظعحعدعن مةسخعرة قعلعص آىلةتتع-ظذالرنع هةر قئتعم آأرسعال ظعح 
بعحارعلةر ظىستعدعن ...". ؤاي ظةخمةقلةرةي.. .بولسذن، ؤاي بعحارعلةرةي

آىلعؤئرعش آذصذرلذق بولماسمذ؟ ياق، سذلتان ظةلع بذرذنال بذنعث حارعسعنع 
قعلغان، هئلعقع بعحارعلةر بعرةر هاجةتمةننعث ظاخشعمع ظأيعضة ظئلعص بارغان سوؤغا 

حة  سالعمعنع بئشعغا  ظئتعص، ظةتعسع حاؤعسعنع حعتقا يايغان حاغدا، ظةآسع-
 تعنسعز قوبذل - ساالمنعث هةرقاندعقعنع ظىن -سذلتان ظةلع ظأيعضة آةلضةن سوؤغا 



 45

.  ظعلتعجالعرعمذ اليعقعدا بةجا آةلتىرىلضةن-قعلغان، هاجةتمةنلةرنعث تةلةص
قعسقعسع، هةممة ظعشالر ظأز يولعدا يىرىشعؤةرضةن، خذددع يئثع حاصقان ظأستةثدة 

  ...سذ راؤان ظاققاندةك
 ظذزاقع يعلع شةهةرنعث ظوتتذرعسعدعن آئسعص ظأتعدعغان ظأستةث سذلتان ظةلع

بويعدعن بعر مو يةرنع بعكارنعث نةرخعدعال سئتعؤئلعص، يئرعمعنع باغ قعلعص، 
يئرعمعغا ظالدع صئشايؤانلعق ظعككع قةؤةتلعك ظأي سالدذرغان، ظذنعثغا شةهةر بويعحة 

ظأي صىتكةندة آعشعلةر بذ . ظةث ظذستا تامحع، ياغاححع، نةققاش تةآلعص قعلعندع
 تورذسلعرعغا -ظأيلةرنعث ضىزةللعكعضة، هةشةمةتلعكلعكعضة، ظأينعث ظايؤان، تام 

هوقذق دئضةن . "  نةقعشلعرعضة هةيرانذ هةس قئلعشتع-حعقعرعلغان نةصعس ضىل 
ظذ هامان ظذحذص آئتعدذ، ظةمما صذل بولسا . بئشعثغا قونغان قذشقا ظوخشاش نةرسة

سذلتان ظةلع بذرذندعنال !"  ظالغان خوتذندةك مةثضى ساثا تئضعلخذددع نعكاهالص
ناهعية شةهةرضة ظأزضةرتعلضةندة ظذنعث ظةمةل نامعمذ . مذشذنداق ظويالص ظىلضىرضةن

آئيعن شةهةر باشلعقلعقعدعن . هاآعملعقتعن شةهةر باشلعقلعقعغا ظأزضةرتعلضةن
 آأثلع هئحقانحة داؤالغذص داظعمعي آومعتئت مذدعرلعقعغا ظالماشتذرذلغان حاغدعمذ

بعر نةححة يعل ظأتىص ظذنعثغا صئنسعيعضة حعقعش ظذقتذرذلغاندعمذ، بذنع . آةتمعضةن
باشقعالردةك بوتكا ظئحعصمذ، حايخانعغا يعغعلعشقان . صعسةنتعضعمذ ظئلعص قويمعدع

بعر توص دةردمةنلةر ظارعسعغا آعرعؤئلعص غةيؤةت قعلعصمذ، مةسحعتكة قاتراصمذ 
.  ظةمةل دئضةننع تارتعؤالسا ظالمامدذ، بعر ظأمىر ظذنعث راهعتعنع آأردع.يىرمعدع

هازعر بانكعدا صذلع يئتةرلعك، قوتاندا مئلع، يئزعدا دئهقانحعلعق ! ظةمدع ظارمان يوق
ظذ ... قعلعدعغان ظعنعسعنعث نامعدا ماثدذرذؤاتقان ظذن زاؤذتع بعلةن ياغ زاؤذتع

  ... ا نذرغذن ظعشالرنع قعلعدذظةمدع تاغدا ساتتار هامذتنعث نامعد
ظىح ياشلعق ظاال بذقا . سذلتان ظةلع ظاال بذقا سوالقلعق قوتاننعث ظالدعغا آةلدع

قوتاننعث تئمع بعلةن تةثلعشعص، صعيالعدةك يوغان آأزلعرعنع حةآحةيتعص، 
ظالدعدعكع مذنذ يوحذن ظادةمضة ياتسعراش، هةيرانلعق ؤة يةآلةش نةزةرع بعلةن 

 بةستع خذددع ظافرعقا -بوي...  تىرمةل- صاتاثلعرع تىرمةل -ذنعث بويذنظ. قارعماقتا
آةرآعدانعدةك قورقذنحلذق، قذؤؤةتلعك يوغان صذتلعرع ماثسا يةرنع 

  ...تئشعؤئتعدعغاندةك
ظاال بذقعنعث هةربعر تال تىكعدعن تئمعص تذرغان آأرةث هالعتع، قايسعبعر مةنمةنحع 

رعنع ظةسلعتعدعغان يوغان آىحتىثضىر بةستع، باشلعقنعث هاآاؤذرالرحة ضعدعيعشلع
مةنسعتمعضةندةك نةزةردعكع هومذيذص قاراشلعرع نئمعشقعدذر سذلتان ظةلعضة 

  .ياقمعدع
  .بذيرذق قعلدع ظذ ساتتار هامذتقا تذيذقسعزال ―بذنع صعحعؤةت؟  ―
 نةلةردعن آئلعؤاتسا، بعر -نئمعشقا؟ ظعنعكعمعزضة قويدذرعمعز دةص خةق نة  ―

 بةش يىز آوي صذل يعغعص قويغانعدعم -ع ظةللعك آوي، سعلعضة تأت سةآرعش
  .تئخع
بعزضة بذقا ظةمةس،  ضأشع جعق آاال آئرةك، بعلدعثمذ؟ صعحعؤةتكةندعن آئيعن  ―

  ...ظاندعن شةهةرضة ظاصعرعص غاحال. يةنة يوغعنايدذ
  .ظةمعسة يازلعققا... ماقذل  ―
  .يازلعققا دةيسةنغذ، ظةتعال صعحعؤةت ―
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  .زعر هاؤا سوغذقراق، بولمايدذ ظاآاها ―
شذ آئحعسع ظاال بذقا خذددع سذلتان ظةلعنعث بذيرذقع ظىحىن غةزةصلعك نةرة 

ظذ .  دةم هأرآعرةص سذلتان ظةلعنعث ظذيقذسعنع بذزذص تذردع-تارتقاندةك، دةممذ 
 سوزذص هأرآعرعضةندة تام سعلكعنعص، يةرنعث -بوم، هةيؤةت ظاؤازع بعلةن سوزذص

  .نداق بعر يةرلعرع لعثشعغاندةك بوالتتعظاللعقا
نئمة هأرآعرةيدذ بذ  ―دئدع سذلتان ظةلع بئشعنع آأتىرىص، ―هةي ساتتار، ―

  نعجعس؟
بأرعلةرنعث يعراقتعن هذؤلعغعنع . بأرعلةر بعلةن خعرعس قعلعشعؤاتعدذ ―

  .ظاثالندعمذ، بولدع، آئحعحة يةرنع تىرتىص مذشذنداق هأرآعرةص حعقعدذ
 ―، بأرة بعلةن ظئلعشتذرذص بعر تاماشعسعنع آأرعدعغان ظعشكةن،هةتتعضعنةي ―

  .دئدع ظذيقذسع قاحقان شوصذر يوتقاندعن بئشنع حعقعرعص
  ظذيقذثنع ظذخال، بذقعنعث بأرة بعلةن ظئلعشقعنعنع نةدة آأرضةنسةن؟ ―
ظأتكةن يعلع آىزدة  ―دئدع ساتتار هامذت جانلعنعص، ―مانا مةن آأرضةن، ―

  ...ر توص بأرعلةر ظعنةآنع قورشعؤاصتعكةن، شذ حاغدادةريا بويعدا بع
بذقعنعث يةرنع تىرتعشع، . بذ مذمكعن، ظةث مذهعمع ظعشةنح، جةسذرلذق، آىح ―

هأرآعرعشع نئمة؟ ظذنعث ؤذجذدعدعكع ظاالهعدة تةقلعدتعكع روهعي قذؤؤةت 
ي ظعنةآتة بذنداق روهع. جذغالنمعسعنعث ظعشةنح ظئنئرضعيعسع سىصعتعدة صارتلعشع

بأرة نئمة ظىحىن ظأزعدعن نةححة هةسسة . قذؤؤةت جذغالنمعسع بوالمدذ؟ بولمايدذ
حوث هايؤانالرغا هذجذم قعلعشقا، ظذالرنع مةغلذب قعلعشقا قادعر؟ سةؤةبع، ظذنعث 
ؤذجذدع جةسذرلذق، آىحتىثضىرلىك هةم ياؤايع ؤةهشعيلعكتعن ظعبارةت روهعي 

  ... تاشقان-سع بعلةن تولذص قذؤؤةت جذغالنمعسعنعث خورعماس ظئنئرضعيع
شوصذر يعضعت روهعي قذؤؤةت توغرعسعدعكع مذالهعزعسعنع يةنة قانحعلعك 
داؤامالشتذراتتعكعن؟ سذلتان ظةلعنعث دةسلةصتة ظاجعز ظاثلعنعص، 

 .بارغانسئرع آىحىيىؤاتقان خورةك ظاؤازعنع ظاثالص جعم بولذص قالدع

  تأتعنحع باب

ةمدعال يئشعلعص آأآىرعؤاتقان قئلعن حاتقاللعق ظعككعيلةن تار جعلغا ظعحعدعكع ظ
ظارعسعدا ظاتلعرعنع ظعختعيارعغا قويعؤئتعص، ظةتراصقا سةضةآلعك بعلةن آأز سئلعص 

  :سذلتان ظةلع ظةتعضةنلعك قايماق حايدعن آئيعن ساتتار هامذتقا. آئلعؤاتاتتع
دةص  –بىضىن هاؤا ياخشعغذ، تاغ ظارعلعرعنع ظايلعنعص آئلةمدذق ساتتار؟  –

ساتتار هامذت ظذ . بذ ظذنعث ظوؤ قعلعص آئلةمدذق، دئضعنع ظعدع. ظئيتقان
ظعككع آىن ظوؤ قعلماي آةتمةيدعغعنعنع - هةرقئتعم فئرمعغا آةلضةندة، تاغدا بعرةر 

شذثا ظذ ظاتتعن ظعككعنع تةييار قعلعص، ظوقتعن يئتةرلعك ظئلعص، . بعلةتتع
عنعحة ظةتعضةندعال سذلتان ظةلعنع تاغ بةشظاتارنع ظأشنعسعضة قعيصاش قعلعص ظاسق

  .ظارعسعغا باشالص ظئلعص آةتكةنعدع
 توص آةآلعكلةر حاتقاللعق ظارعسعدا قاقعلداص سايراشقعنعحة يورغعالص  -توص

ظاتتعن ظىرآعضةن حعل، بأدىنعلةر قاناتلعرعنع صاالقلعتعص هاؤاغا . يىرىشةتتع
. لعق ظعحعضة ظأزعنع ظئتعشاتتع دة، ظون مئتعرحة ظذحمايال حاتقال-آأتىرىلةتتع 
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 صةقةت ظوالردعن. ساتتار هامذت بذالر ظىحىن ظوقنع زايا قعلغذسع آةلمعدع
ظعككعنع .) تاغدا ياشايدعغان بعرخعل قعممةت باهالعق قذش –الر ظذ: ظعزاهات(

بعرسعنعث قانعتع سذندذرذلذص، بعرسعنعث ظىحةي . ظئتعؤئلعش بعلةنال آذصايعلةندع
تعلضةن ظعككع ظوالرنعث ظاللعقاحان سوؤذص آةتكةن جانسعز ضةؤدعسع  باغرع حذؤذؤئ-

تاغدا ظعنسان ظىحىن . ساتتار هامذتنعث ظئتعنعث غانجذغعسعدا ساثضعالص تذراتتع
. قذؤؤةت هةم دورعلعق ظىنىمع جةهةتتة ظوالردعن ظئشعص حىشعدعغان جانعؤار يوق

 ضأشعنع يةص، شورصعسعنع ظذ هةرقئتعم ظوالر. بذنع سذلتان ظةلع ياخشع حىشعنعدذ
ظعحعص قئنعص بعر ظذخلعؤالغاندعن آئيعن، ؤذجذدعدا مةؤج ظذرذؤاتقان تةثداشسعز 
آىحنع، قذتراؤاتقان روهعي ظئحعرقاشنع، يعضعتلعك حاغلعرعدا بولغان جذشقذن 

ظةمدع بذغعدعن، بذغا بولغاندعمذ . تةشنالعق ؤة تةلؤعلعكنع قايتعدعن هئس قعلعدذ
 - هة؟ ظانداق -غذص تذرغان ياش، ظةرآعكعدعن بولغان بولسا ياشلعق آىحع ظذر

 -ظذ يئقعندعن بئرع هئحكعمضة ظئيتالمايدعغان دةردذ .  دة-مذنداق ظعش بولمايتتع 
غةم هةم ظازابقا قالدع، بذرذنالردعن ظعشقعؤازلعق قعلعص يىرضةن سالتاث حوآانالر صات 

عمذ ظذنعثغا تةلةصحان ظوتلذق  صات بولذص تذرعدعغان بةزمة ظولتذرذشالردا هئل-
. ظاخشاملعرع تئلئفذن بئرعص ظأيلعرعضة حعلاليدذ. آأزلعرع بعلةن بئقعص تذرعدذ

قذترعغان بذغرعدةك ظئتعلعص . ظوتتةك بارغذسع بار، ظةمما بذرذنقعدةك ماغدذرع يوق
شذثا ظةمدع ظذالر ضأشعنع . آئلعص باغرعغا باسقعنع بعلةن لةت بولذشتعن قورقعدذ

بذغا قئنعنع ظعحعشكة، ظأتكةن ياشلعقعنعث شئرعنلعكعنع ظةسلعتعص يةص، 
تذرعدعغان صعنهان ظعشرةت ظالدعدا قايسع بعر تئؤعص ظاغعنعسع ياش ظةرآةك 

  ...بذغعنعث يذمران مىثضىزعدة ياساص بةرضةن مةجىن دورعنع آاص ظئتعشكة مةجبذر
 ياؤايع هايؤانالرنع بذ يايالقتا خذددع تاغنعث باشقا جايلعرعدعكدةك ظةتعؤارلعق

هأآىمةتنعث بذ قانذن صةرمانعنع بذ يةردة ظعجرا . ظوؤالش قاتتعق مةنظع قعلعنغان
لئكعن ظذ بىضىن بذ يذرتنعث ظةث . قعلعدعغان ظادةمنعث بعرسع دةل ساتتار هامذت

حوث آاتتعسع بعلةن آئتعؤاتقعنع ظىحىن بذنداق قانذندعن ظئشعص حىشعدعغان 
تاصتا آأزعضة حئلعقعص قالغان بذغا ظةمةس، ظذنعثدعن ظذ شذ . هوقذققا ظعضة

  .ظةتعؤارلعق هايؤان بولسعمذ ظعككعلةنمةي ظئتعشقا تةييار
 صات جعلغعنعث ظعككع حئتعدعكع -سذلتان ظةلع بوينعغا ظئسعؤالغان دذربذننع صات 

تاغقا توغرعالص تاغ قاصتعلعدعكع قارعغايلعقنع، تاش ظارعلعرعنع آأزعتعص آةلمةآتة 
ظذ بعردعنال ظئتعنع توختعتعص دذربذنعنع بعر نذقتعغا توغرعلعغعنعحة . دعظع

  .هوشيارلعنعص تذرذص قالدع
 ظذ دذربذننع ساتتار هامذتقا  –يةنة ظةتراصعدا بعر نئمعلةر بار،... توختا، بأرة  –

 قولع بعلةن آأرسةتتع  – سةن قاراص باقة، ظةنة، ظاؤذ بذلذتنعث ظاستعغا، –ظذزاتتع،
  .ارعغايلعقنعث ظوث تةرعصعضةق –ظذ،
 يئنعدا  – ساتتار هامذتنعث ظاؤازع هاياجاندعن تعترةص آةتتع، –آأردىم، آأردىم،  –

ظةستا ظئنعق سانعغعلع ... بعر، ظعككع، ظىح، تأت. بالعلعرع، ظاصتاصقا ظئلعص حعقعصتذ
  .بولمايؤاتعدذ

  قانداق قعلعمعز؟ –
  !بعزضة ظامةت آةصتذ ظاآا! تذتايلع –

شذ ياقنع آأزلةص . يلةننعث آأزلعرع هةؤةس ؤة خذشاللعقتعن ظوتتةك يئنعشتعظعككع
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  .ظاتلعرعغا قامحة سئلعشتع
آالتة قذيرذق آأزع ظئحعلعص يئثعال مئثعشنع ظأضةنضةن بالعلعرعنع ظةضةشتىرىص 

خئلعال ظعللعص قالغان قذياش نذرع بأرة . ظأثكىر ظاغزعغا ظئلعص حعقتع
آىحىكلةر آىحلىك ظاصتاصنعث . عدة يالعلدايتتعآىحىكلعرعنعث تىكلعرع ظىست

 بذياققا يىضىرمةآحع، -حئقعشعدعن آأزلعرعنع حعمحعقلعتعص راهةتلةنضعنعحة ظذياق 
ظةمما تئخع صذت، بةدةنلعرع قوالشمايتتع، . بعر بعرع بعلةن ظوينعماقحع بوالتتع

بعلةن شذنداقتعمذ شوخلذق . يعقعلعص حىشةتتع، تذمشذقعنع تاشقا ظذرذؤاالتتع
هةممعسع سئمعز، تاشتةك ...  بعرعنع حعشلعشةتتع، صومعداقلعشاتتع-ظوينعشعص بعر 

آالتة قذيرذق . ظعسسعق تعنعقلعرعدعن سىت هعدع آئلةتتع.  دذمعالق ظعدع-دذص 
ظأثكىرضة ظارقعسعنع قعلعص زوثزذيذص ظولتذرذص، بالعلعرعنعث هةر بعر هةرعكعتعضة 

ظةمدع ظذالرغا ضأش يئيعشنع، ضأش . تذراتتعظعنحعكعلعك بعلةن سةص سئلعص ظول
يئضةندعمذ تةييار ضأشنع ظةمةس، تعرعك صاقالننع قانداق تذتذص، جئنعنع قانداق 

آالتة قذيرذق بذ ظعشنع . ظئلعشنع، ظاندعن قانداق يئيعشنع ظأضعتعش آئرةك
ظذ قوي صادعلعرعغا هذجذم قعلعص، باشقعنع ظةمةس، . ناهايعتع تةرتعصلعك قعالتتع

 دة، -ةل صاقالننع حعشلعضعنعحة ظأثكىرضة تعرعك صئتعحة ظئلعص آئلةتتع د
ظذنعث نئمة، قايسع مةخلذق ظعكةنلعكعنع . بالعلعرعنعث ظالدعغا تاشالص بئرةتتع

بعلمعضةن بالعلعرع بذ آعحعك مةهكذم ظةسعرضة دةسلةصتة قعزعقعش، هةيرانلعق 
 - ظازدعن آئيعن ظذنع تذشمذ بعر. بعلةن نةزةر سئلعشاتتع، ظويناشماقحع بوالتتع
ظذالردعكع ظأملىك، جةسذرلذق ؤة ... تذشتعن حعشلةص يعقعتعص ظاستعغا باساتتع

ظةمدع بذ بالعلعرعغعمذ . قورقذمسعزلعق ؤذجذدعدا ظةنة شذنداق يئتعلعص باراتتع
آالتة . هاياتلعقنعث بذ تذنجع قةدعمعنع قانداق بئسعشنع ظأضعتعشع آئرةك

، نئمة قعلعش آئرةآلعكع توغرعسعدا تةبعظعي رئفلئكسلعق قذيرذقنعث هةرقاحان
... شةصة بئرعص تذرعدعغان تذيغذن سةزضىسع ظذنعثغا ظاشذالرنع هئس قعلدذردع

 ظويناص هارغان، زئرعككةن بولسا آئرةك، ظانعسعنعث ظةمحعكعضة -بالعلعرع ظويناص 
ظةمحةآلعرع ظةمما بالعلعرعنع توال ظةمدىرىشتعن . يئصعشعص آئلعشكة باشلعدع

 - بوشاص، خالتعلعشعص آةتكةن آالتة قذيرذق ظأزعدعمذ بعر خعل ظاحلعقنع سةزدع 
شامال بعلةن . ظذرذلعؤاتقان تاغ شامعلعنع صذراص باقتع. دة، لعككعدة ظورنعدعن تذردع

بعللة آئلعؤاتقان صذراققا ظذ تةلةص قعلغان ظولجعنعث مايلعشاثغذ، تونذش، آىحلىك 
آالتة قذيرذق ظأثكىر ظاغزعدعن صةستعكع توصا رةث . كةنعدعهعدع ظارعلعشعص آةت

آىحىكلةر شذ ظان ظأثكىر ظاغزعدعن صةسكة بئشعنع . دىمبةلضة سةآرةص حىشتع
ظةمما ظذالر هةرقانداق قعلعصمذ صةسكة . سوزذشذص ظةنسعز غعثشعشقا باشلعدع

 دة، تاغ -آالتة قذيرذق بالعلعرعغا قاراص قويدع . سةآرةشكة جىرظةت قعاللمايتتع
شذ حاغدا سذلتان ظةلع . قاصتعلعنع بويالص شعمالغا قاراص سوآذلداص يىرىص آةتتع

بعلةن ساتتار هامذت ظاتلعرعنع جعلغعغا ظوتقا قويذؤئتعص، ظأزلعرع قئلعن حاتقاللعق 
  .ظارعسعدا دذربذننع ظأثكىرضة توغرعلعغعنعحة مأآىص ياتتع

شاصعالقلعدع ساتتار هامذت دذربذننع  يوتعسعغا –ظاصال، ظانعسع آئتعص قالدع،  –
  . بالدذر قول سالساق بوصتعكةن–آأزعدعن ظئلعص،

 ظأثكىر ظاغزعدا – دذربذننع سذلتان ظةلع آأزعضة توغرعلعدع،–دذربذننع ظةآةل،  –
  .بالعلعرع تذرمامدذ، ظةنة
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  ! دة-يعالننع ظذرساث بئشعغا ظذر، دئضةن بار  –
  !بئشعغعمذ ظذرعمعز، تئخع، جىر –
سذلتان ظةلع ظئغعر . ككعيلةن بار آىحع بعلةن تاغقا قاراص يامعشعشقا باشلعدعظع

ظذ آالتة جذؤعسعنع سئلعص .  آأزعدعن صذرقعراص تةر قذيذالتتع-صذشذلدايتتع، باش 
ساتتار . تاغنعث يئرعم قاصتعلعدا تاشلعؤئتعؤعدع، خئلع يئنعكلةص قالغاندةك بولدع

وقالنغان معلتعق، ظذ يةنة بعر قولعدا سذلتان هامذتنعث مىرعسعدة تاغار، قولعدا ظ
هةر .  جةهلع بعلةن ياماشماقتا ظعدع-ظةلعنعث قولعدعن تارتقعنعحة تاغقا قاراص جان 

ظأثكىر ظذالرنعث بئشع ظىستعدعال . ظعككعلعسع دىمبةلضة يامعشعص حعقعص توختعدع
خلعرع ظأثكىرنعث ظىستعدعن ظارحا، زعرعق، قاغعنةك شا. قارعيعص آأرىنةتتع
بأرة آىحىكلعرع تذغذلذص تئخع آأرمعضةن بذ ظعككع غةلعتة . ساثضعالص تذراتتع

ظذالرنعث يالتعراص . مةخلذققا يذقعرعدعن هوشيارلعنعص جعمجعت تعكعلعص قاراشتع
تذرغان آعحعككعنة آأزلعرعدة هةيرانلعق، قورقذش هةم قعزعقعش ظةآس ظئتعص 

  .تذراتتع
  !قئنع بول، معلتعقنع ماثا بةر –
  ...بعللة حعقايلع ظاآا، آىتىلمعضةن بعر ظعش بولذص قالسا –
  !ظةستا، بةك تعككةن، حعقالمعغذدةآمةن ساتتار –
  .ظةمعسة مىرةمضة دةسسعسعلة –
  ! هة؟ سةن حعقعص قولذمنع تارت-مىرةثضعمذ؟ ظةجةب ضةصكة ظذستا سةن  –

رة آىحىكلعرع  تعرمعشعص ظاخعر ظأثكىر ظاغزعغا حعقعشتع، بأ-ظعككعيلةن يامعشعص
ظةمدعال يئتعشعؤاتقان تةبعظعي سةزضىسع بعلةن شذ حاغدعال ظأزلعرعضة آئلعؤاتقان 

.  دة، ظعككعسعضة تةثال هأرصعيعص خعرقعراشقا باشلعدع-خةؤصنع هئس قعلعشتع 
ظذالر آأزلعرعنع . ظذالر نة حئكعنعشنع، نة ظأثكىر ظعحعضة قئحعشنع بعلمةيتتع

  .غعلعؤئلعشقانعدعحةآحةيتكعنعحة بعر يةرضة يع
 خذشاللعقعدعن –!ؤاي، هةممعسع بةشكةن، بةش قوي تعرعلدع دئضةن ضةص مانا  –

  :ساتتار هامذت معلتعقنع آىحىكلةرضة توغرعلعدع. ؤارقعرعؤةتتع سذلتان ظةلع
  قانداق قعالي ظئتعؤئتةيمذ؟  –
رعص تاغارغا سئلعص ظاصع! ظوقنع زايا قعلماقحعمذسةن؟ تاغارنع ظةآةل! ظةخمةق  –

ساثا بئرعلعدعغان مذآاصاتنعث ظىستعضة ... ها...ها...ها. فئرمعدعكعلةرضة آأرسعتعمعز
  !بعر قئتعمدا بةش بأرعنع يوقاتقان دئضةن نامعث بعراقال حعقعدعغان بولدع ساتتار

ساتتار هامذت بأرة آىحىكلعرعنع .  سذلتان ظةلع تاغارنعث ظاغزعنع ظئحعص تذردع
 رةقعبع بعلةن حئلعشعشقا تةييارالنغاندةك تذتذش ظىحىن خذددع آىحلىك
ظةمما آىحىكلةر بذ قولدعن ظأزعضة آةلضةن ظألىم . ظئثعشعص، قولعنع سوزذص آةلدع

حعشلعرع . خةؤصعنع سةزضةندةك ظذنعثغا غةزةص بعلةن ظئتعلعص حعشلعمةآحع بولدع
 ضىرىحتةك ظذششاق، ظاجعز بولذشلعرعغا قارعماي خذددع هةرة حعشعدةك تعكلعشعص

ظذالرنعث ظأزلعرعنع هعماية قعلعص خعرقعراشلعرع آاداث بأرعنعث رةقعبعضة . تذراتتع
مارجاندةك آعحعك . هذجذم قعلعش ظالدعدعكع هةيؤةتلعك خعرعسلعرعغا ظوخشايتتع

آأزلعرعنعث غةزةصلعك ظذحقذنلعرعدا هاياتلعق ظىحىن قةيسعرانة ظئلعشعش ؤة ظأزعنع 
ساتتار هامذت آىحىكلةرنع قامالالص تذتذش . تعصعدا قعلعش روهعي يالعلداص تذرات

ظةمما ساتتار هامذت . بعلةن تةث آىحىكلةر ظذنعث قولعغا غةزةص بعلةن ظئغعز سالدع
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 آأزعضة يوغان مذشتلعرع -بعرلعرعنعث تذمشذقعنع قامالالص مذجذص، بعرلعرعنعث باش
 تاغار آىحىكلةر.  صةش دئضىحة تاغارغا سوالص ظىلضىردع-بعلةن مذشتالص هةش

  .ظأزعنع هةر تةرةصكة ظذراتتع، غعثشعيتتع، خعرقعرايتتع. ظعحعدة تعنعمسعز يذلقذناتتع
ظعككعيلةن ظىستعضة قانداقتذر بعر خةؤصنعث يوصذرذلذص آئلعشعدعن قورققاندةك، 
 - سذلتان ظةلع معلتعقعنع، ساتتار هامذت تاغارنع آأتىرضعنعحة صةسكة قاراص ظألة

ماغدذرعدعن آةتكةن سذلتان ظةلع ظاتنعث . رىشكة باشلعدعتعرعلعشعضة قارعماي يىضى
  .قعلعص تاشلعدع" ضىص"يئنعغا آئلعص ظئغعر ضةؤدعسعنع قذرذق ظةمةن ظىستعضة 

 مةيدعسعنع تاتعالص ظئغعر –...هالعم قالمعدع، ظذه، ؤعييةي، ؤاي مةيدعمةي  –
ظذ . ئنعغا آةلدعساتتار هامذت تاغارنع تاشالص سذلتان ظةلعنعث ي. نةصةس ظاالتتع ظذ

 صاتال قوزغعلعص -سذلتان ظةلعنعث يىرةك آئسعلع بارلعقعنع، آىتىلمعضةندة صات
  .شذثا ظذ بعردعنال تةشؤعشكة حأمدع. قالعدعغانلعقعنع بعلةتتع

  بعر يةرلعرع ظاغرعؤاتامدذ ظاآا؟  –
 سذلتان ظةلع ظأزعنع –بعردةم ظارامعمغا قوي، خذشال بولذص آئتعؤاتعمةن،  –

 بةش بأرة؟ توؤا، مذشتذمحعلعك – خعر قعلعص آىلدع،-عغا تاشالص خعر ظوثدعس
تذرذص تةرع شذنحة سىرلىك، صةيلع شذنحة يامان، حوثلعرع قانداق بولعدعغاندذ؟ 

  !ظادةمنع تعرعك يةؤعتعدعغان ظوخشايدذ
يةؤئتعدذ، قارعمامال، مذشذ حئغعدا قوللعرعمنع حعشلةص تاتعالص شوخا   –

  .كعنعنعجعجعغاندةك قعلعؤةت
ظأزع تاغارنع ظعضةرنعث آةينعضة . ساتتار هامذت سذلتان ظةلعنع يألةص ظاتقا معندىردع

ظذ شذتاصتا خذددع . ظارتعص، حأرعسعنع حذصذر ظارغامحا بعلةن مةهكةم قعلعص تاثدع
حىنكع بذ يايالقتا . ظذرذشتعن زةصةر قذحذص قايتقان ظةسكةردةك خذشال هةم مةغرذر

ذيان بعرةرسع بةش بأرعنع تعرعك تذتذصتذ دئضةننع هئحكعم فئرما قذرذلغاندعن ب
صةقةت ظأتكةن يعلع قعشتا ساتتار هامذتنعث ظالدعدا بأرة يوقعتعش . ظاثالص باقمعغان

ظةترعتعنعث دىيجاثع بولذص ظعشلعضةن رازاق آةنجع ظادةملعرعنع باشالص ظىح بأرة 
ىحىن ظذنعث ظأيعدة شذ آىنع مذشذنعث ظ. آىحىكعنع قاردا قوغالص تذتذؤالغان

بولذنغان تةنتةنة، ماختاشالر، بارعكالال ظئيتعشالر، بةزمة، تاماشا، ظعحعش، يئيعش 
لئكعن رازاق دىيجاث ظةتعسع هئحكعم . تاآع يئرعم آئحعضعحة داؤام قعلغان

ظذ ظةتعضةندعال نعشانلعق يةرضة . ظويلعمعغان صاجعظةلعك ؤةقةضة دذح آةلضةنعدع
 يوقالص آئلعش ظىحىن ظئتعغا معنعص حعقعص آةتكةنحة، قويذلغان قاصقانالرنع

حىشتعن آئيعنمذ قايتعص آةلمعضةن، بعر حاغدا يالغذز ظاتنعثال قايتعص آةلضةنلعكعنع 
آأرىص حأحىص آةتكةن ظوغلع هةمراهلعرعنع باشالص ظعزظعزدةص تاغ ظارعلعرعنع 

آةك بأرة بعلةن ظاختذرذص صةقةت آةحكة يئقعنال دادعسعنعث آأك يايلعلعق بعر ظةر
بعراق، مذشذ . ظئلعشقعنعحة قئتعص قالغان ظألىكعنع ظئلعص آةلضةنعدع

صاالآةتحعلعكنع هئسابقا ظالمعغاندا، تعرعك تذتذلغان ظىح بأرة رازاق آةنجعنعث 
شةهةرلعك هايؤاناتالر باغحعسعدعن مذشذ . ظاظعلعسعضة قالتعس ظامةت ظئلعص آةلدع

مةن دةص آئلعص خئلع ؤاقعتتعن بئرع فئرما تةرةصلةرضة تعرعك بأرة سئتعؤالع
شعتابعدا ياتاق تذتذص ياتقان بعرسع ظىح بأرة آىحىكعنع مالحعالر هةيران قالغذدةك 

ساتتار هامذت آئتعؤئتعص، ظارقعسعدعكع . دةرعجعدة آأص صذلغا سئتعؤالغانعدع
ع ظىح ظذالرنعث ساتقعنع ناهايعت... ظىح بأرة. تاغارنع ظىستعدعن بوش سعالص قويدع
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  !بأرعغذ، ساتتار ظةمدع ظىحعنع ظةمةس بةشعنع ساتعدذ
 قوتانغا خذددع - آةلمةي بذ خةؤةر فئرمعدعن تارتعص قوتان -ظعككعيلةن ظأيضة آئلة 

ظعشنعث داغعدذغعسع ظذنعثدعن آئيعن قانحعلعك . قارا بوراندةك يئيعلدع
شعص يةرضة قويذص بوالتتعكعن؟ لئكعن ساتتار هامذت ظاتقا ظارتعؤالغان تاغارنع يئ

 دة، آىتىلمعضةن مةنزعرعدعن آأزلعرع حةآحعيعص، داث قئتعص -ظاغزعنع ظاحتع 
  :تذرذص قالدع

  !نئمة ظولتذرذص آةتتعث؟ ظالمامسةن تاغاردعن –
  .ظةستا ماؤذ ظعشنع –
  نئمة بوصتذ؟ –
  . سعدعر قعلمايدعغذ-قارعسعال هئحقايسعسع معدعر  –
 شالعنع حاحقعلع تذردع سذلتان ظةلع –! ضةصتذنجذقذص ظألضةن!  دة-ظألىصتذ  –

هئحبولمعسا تاغاردعن ... تاغارنعث ظعحعضة قاراص بئقعص، سةن دأت، ظةخمةق
  .تأشىك ظئحعص قويساث بولماسمعدع

  . غذدذثشعدع ساتتار هامذت ظةلعمعنع ظعحعضة يذتذص–نئمة بعلةي؟ –
 –ةتتع ظةمةسمذ،هامان ظألتىرىل. ظألعكع بولسعمذ هئساب. هئلعمذ آئرةك يوق –

 دة، ماشعنعنعث يئنعغا آةتتع ؤة شوصذرنع حاقعرعص -سذلتان ظةلع شذنداق دئدع 
  :دئدع

شةهةرضة بئرعص تئلئؤعزعية ظعستانسعسعنعث مذخبعرعنع ظئلعص آةل، يول  –
ظىستعدة سادعر حاثجاثغا خةؤةر قعلعص قوي، مذهعم ظعش بارعكةن دئضعن، دةرهال 

  ! صازحع ظئلعص آئلعشنع ظذنتذمعسذن-آةلسذن، توختا، بعرةر ساز 
شوصذر آئتعص بعرةر ساظةتلةردعن آئيعن سادعر ظعسمايعل قةيسةرنع باشالص ظاتلعق 

  .ظألضةن بأرة آىحىكلعرع هويلعنعث ظوتتذرعسعغا تاشالص قويذلغانعدع. يئتعص آةلدع
 دئدع سذلتان ظةلع ظعككعسعنع بأرة ظألعكعنعث –بذالرنع تذتذص ظألتىرضعحة، –
  . تاس قاصتذ ساتتار جئنعدعن ظايرعلغعلع–ئنعغا باشالص آئلعص،ي

  : آأزعضة قارعدع–سادعر ظعسمايعل هوشيارلعنعص ساتتار هامذتنعث باش 
  !ؤاي شذنداق بولدعمذ، ساتتار دىيجاث –
 خةتةر –بأرة ظألتىرىش رةهبةرلعك تاصشذرغان ؤةزعصة بولغاندعن آئيعن خةؤص  –

  . ماختعنعص سأزلةص آةتتع ساتتار هامذت– دة،-ن بعلةن هئسابلعشعص آةتمةيمة
 سادعر ظعسمايعلنعث هاياجانلعق –! آىحىكع بولسعمذ حوث بأرعضة هئساب –

 بعر آىنع –ظاؤازعدعن ظذنعث ظارتذقحة خذشال بولذؤاتقانلعقع بعلعنعص تذراتتع،
ش مالحعالرغا ظذختذرذش قعاليلع، هةممعسع يعغعلسذن، سعزنع ظذالرنعث ظالدعدا بة

  !قوي بعلةن مذآاصاتاليمةن
  . دئدع ساتتار هامذت قوللعرعنع ظعشقعالص–قئنع، مئهمانالر، ظأيضة آعرةيلع،  –
  ...قئنع، قئنع  –
  ...قئنع، سعجاث ظأزلعرع –

آأزع، خعيالع . شذتاصتا قةيسةر يذلتذزنع آأرىش ظعستعكعنع ظةستعن حعقارغان
ظاتنع "ا سادعر ظعسمايعل ظأيضة بئرعص باي. ظالدعدعكع مذنذ ظألضةن بأرة آىحىكلعرعدة

دئضةن حاغدا، " توقذث، ساتتار دىيجاثنعث ظأيعضة بارعدعغان بولذص قالدذق
دةص قانحعلعك خذشال بولغان " مذشذ باهانعدة يذلتذزنع آأرىؤالعدعغان بولدذم"ظذ
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بولسا، ظةمدعلعكتة ظالدعدعكع مذنذ قاباهةتلعك مةنزعرعنع آأرىص آأثلع شذنحعلعك 
  .كع بولدعظةس

سذلتان ظةلع قةيسةرضة بعرخعل .  دئدع سادعر ظعسمايعل قةيسةرضة–جىرىث، –
  .ظأحلىك نةزةرع بعلةن قاراص قويذص ظعشعك تةرةصكة ماثدع

  . قةيسةرنع ظالدعراتتع ساتتارهامذت–ماثسعال، ماثسعال، –
الرنعث مئهمان.  قةيسةرنعث ظاؤازع بوغذلذص تعترةص آةتتع–،...ماقذل، مةن هازعرال –

 مذنذ -بأرة آىحىكلعرعنعث .  آةتمعضةنلعكع ظئسعدة يوق-ظأيضة آعرعص آةتكةن 
ظانعسعنعث قورسعقعدعن تذغذلذصال هاالآةتكة دذح آةلضةن بةختسعز جانعؤارالرنعث 

 -ظذالرنع بعر .  ظعحعدعن يعغا تذتذص آةتتع-ظئحعنعشلعق تةقدعرعنع آأرىص، ظعح 
للعقاحان سوؤذص آةتكةن يذمران ضةؤدعسعنع بعرلةص ظئلعص باغرعغا بئسعص، ظا

حىنكع . بةدعنعنعث هةسرةتلعك قعزعق هارارةتلعرع بعلةن ظعسسعتقذسع آةلدع
ظذنعث ظالدعدا بأرة آىحىكلعرع دذنياغا يئثعال آأز ظاحقان بئقعنغذحع ظاجعز هالعتع 

.. .مذشذ ساتتار دىيجاث.  ضذناهسعز ؤة ظذلذغ ظعدع-بعلةن بوؤاقتةك ظوماق، صاك 
 مذهةببعتع بعلةن قوشذلذص آةتكةن ظعسمع، -ظذنعث يذلتذزنعث ظعسمع، مئهرع 

هة؟ –سعماسع قةيسةرنعث ظالدعدا نةقةدةر يىكسةك، حعرايع نةقةدةر ظعسسعق ظعدع 
بذرذن قةلب تأرعدعن ظورذن بئرعص، ظعسمعنع هأرمةت بعلةن زعكرع قعلعص آةلضةن 

تة آأز ظالدعدا بعردعنال خعرةلعشعص، بذ ظادةمنعث يىكسةك سعماسع مانا ظةمدعلعك
سادعر ظعسمايعلحذ؟ ظذ .  نةصرعتعنع قوزغعماقتا- ظعحعدعن ظأحلعكعنع، غةزةص -ظعح 

خئلع ؤاقعتتعن بئرع قةيسةرنعث نةزةرعدة دوست، مةآتةصداش ؤة ظعقتعدارلعق 
ا رةهبةر سىصعتعدة هأرمةتلعنعص آئلعؤاتقان ظادةم، لئكعن ظذنعث بايا ساتتار هامذتق

نئمة دئضعنع؟ ظذ ساتتار هامذتنع ظذنعث رةهعمسعزلعكع هةم ياؤذزلذقع ظىحىن بةش 
 -قةيسةر مذشذالرنع ظويلعغانسئرع يىرعكعنعث قات! قوي بعلةن مذآاصاتلعماقحع

 -قئتعغا دةز ماثغاندةك بولذص، خذددع ظذشتذمتذت آئسةل تةضكةندةك ظعح 
بعر حاغدا . ذلعشعص آةتتعظعحعدعن مذزالص، بئشع قئيعص آأز ظالدع قاراثغ
  .ظعسسعق، يذمشاق بعر قول ظذنعث يةلكعسعضة تةضدع

 آىنلةص قارعغاي آأحةتلعرع بعلةن هةصعلعشعص -ياظالال ظذآام، آىنلةص  –
يىرضةنلعكعثعز ظاز آةلضةندةك، ظةمدع ظألضةن بأرة آىحىكلعرعنع تةتقعق قعلغعلع 

  تذردعثعزمذ؟
ر سادعر ظعسمايعلغا بعرخعل ظعستعهزالعق نةزةر  دئدع قةيسة–هةيران قئلعؤاتعمةن، –

 ياؤايع هايؤانالرنع ظألتىرىش بذيةردة ضذناه هئسابالنماي، تأهصة –بعلةن قاراص،
  هئسابلعنامدذ؟

  قانداق دةيسعز؟ –
سعزنعث ساتتار دىيجاثنع بةش قوي بعلةن مذآاصاتلعماقحع بولغانلعقعثعزغا قاراص  –

  .دةؤاتعمةن
  .بأرة ظةمةسمذظذنعث ظألتىرضعنع  –
  بأرة بولغعنع ظىحىنال، ظذنع ظألتىرضةنلةر مذآاصاتلعنعشع آئرةآمذ؟ –
بعزنعث . شذنداق، بأرعنع ظألتىرىش توغرعسعدا يذقعرعنعث يوليورذقع بار –

 ظذجذتعنع -نعشانعمعز بذ يايالق تةؤةسعدة بعرمذ بأرعنع قويماسلعق، بولسا ظذرذق 
نكرئت بةلضعلعمة حعقارغان، بعر بأرعنع قذرذتعؤئتعش، بعز بذ هةقتة يةنة آو
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  !ظألتىرضةنلةرضة بعر قوي مذآاصات
 ظذحعغا – دئدع قةيسةر بعردعنال ظأثىص، ظاؤازعنع آأتىرىص،–! بذ ظةخمةقلعق –

   هة؟-توؤا، بذ ظادةملةرضة نئمة بولغاندذ ! حعققان ظةخمةقلعق
 سعز –سمايعل، بوش، ظةمما جعددعي ظاهاثدا دئدع سادعر ظع–هاياجانالنماث، –

حارؤعحعالرنعث حارؤعالرنع قانحعلعك جاصالعق شاراظعتتا باقعدعغانلعقعنع بعلةمسعز؟ 
مةن سعزضة ظئيتسام، . حارؤعحعالرنعث هاياتعنعمذ هازعرحة حوشةنمةيسعز. بعلمةيسعز

حىنكع ظذنعث .  حارؤعالرنعث بعرعنحع نومذرلذق دىشمعنع بأرة-تاغ شاراظعتعدا مال 
  .يان آةلتىرىش خةؤصع هةرقاحان، هةر زامان مةؤجذتحارؤعالرغا زع

بعراق دئضةنلعرعثعزنعث هئحقايسعسع بأرعلةرنع تىص نةسلعدعن قذرعتعؤئتعشقا  –
 سعلةر – ظأز ضئصعنع آىحلىك دةلعللةشكة آعرعشتع قةيسةر،–ظاساس بواللمايدذ،

لةن نئمة ظىحىن حارؤعالرنع آأصةيتعش مةقسعتعضة بأرعلةرنع يوقعتعش يولع بع
يةتمةآحع بولعسعلةر؟ نئمة ظىحىن ظأزىثالرنعث ظاجعز، ظعقتعدارسعزلعقعثالر 
تىصةيلعدعن تارتقان زعيانلعرعثالر بأرعلةرضة دأثضةص قويعسعلةر؟ بذ ظادالةتسعزلعك 

بعز بأرعلةر ظىستعدعن رةهعمسعزلةرحة قعرغعنحعلعق يىرضىزىؤئتعص ! سادعر حاثجاث
  .تاغا يول قويعؤاتقان بولعشعمعز مذمكعنظئغعر، هةتتا معسلعسعز ظئغعر خا

...  هةي– تةنعلعك آىلدع سادعر ظعسمايعل،–...!ها...ها...خاتاغا دئدعثعزما؟ ها –
سعز يةنعال آعحعك جذمذث، سعز بذ بأرعلةر توغرعسعدا هئحنعمة بعلمةيدعكةنسعز، 

ح هةم ظأز آأزعثعز بعلةن آأرىص باققان بولسعثعز، ظذنعث قانحعلعك ياؤذز، يعرتقذ
  .ؤةهشعيلعكعضة ظعشعنةتتعثعز

نئمعشقا بعلمةيدعكةنمةن؟ . بأرعلةرنعث ياؤذز يعرتقذح هةم ؤةهشعيلعكعنع بعلعمةن –
دةص تةبعر بئرعدعغان بولساثالر، بذ ضةص " زعيانداش"بعراق شذنعث ظىحىنال ظذنعثغا 

 ظىحىن حىنكع يةرشارعدعكع بارلعق جانلعقالردا هاياتلعق. بىضىنكع آىندة ظاقمايدذ
صةقةت ظذالرنعث بذنع ظعصادعلةش . ظعزدعنعش ؤة ظأزعنع قوغداش ظعقتعدارع بذلعدذ

مةسعلة شذيةردعكع، ؤذجذدعمعزدا يامراص آةتكةن تةبعظةتتعن . ظذسذلعال ظوخشعمايدذ
ياتلعشعش هادعسعسع تىصةيلعدعن بعز هةددعدعن زعيادة رةهعمسعز بولذص آةتتذق، 

 ظعقتعداردعن ظألضىدةك قورقعدعغان هالةتكة حىشىص شذثا جانلعقالردعكع ظاشذ خعل
ظةمدع ظأز ضئصعمعزضة آئلةيلع، بعز ظعنسانالر بأرعلةر هةققعدة نئمعلةرنع . قالدذق

بعلعمعز؟ بذ ؤةهشعي، سعرلعق مةخلذقنع زادع قانحعلعك حىشعنعمعز؟ بعز نئمة 
 صايدعلعق ظىحىن ظذنعث ظعنسانالرغا يةتكىزضةن زعيعنعنع ظويلعغان حئغعمعزدا،

  رولعنعمذ ظويالص باقمايمعز؟
 سادعر ظعسمايعلنعث هةيرانلعقتعن –نئمة، نئمة دةؤاتعسعز، صايدعلعق رولع؟ –

  .آأزلعرع حةآحعيعص آةتتع
 بعرخعل سالماق ظاهاث – تةآتعدعن ظئيتقاندا ظعنسانالرغا صايدعلعق،–بأرعلةر تئضع  –

لعقعنع آاصالةتلةندىرضىحع  حىنكع ظعنسان هايات–بعلةن داؤام قعلدع قةيسةر،
بذ هالقا ظىزىلسة نئمة بذلعدذ، . دذنياؤع ظئكولوضعيعلعك زةنجعرنعث بعر هالقعسع بأرة

  ظعنسان قايسع بعر صاجعظةضة دذح آئلعدذ؟
 دئدع سادعر –بولدع، ظذآام بولدع، سعز بعلةن بذ ظعشتا زادع ضةص تاالشقذم يوق، –

 جىرىث ظةمدع، ظاؤذالر –ندةك بولذص،ظعسمايعل قةيسةرنعث ضةصلعرعدعن زئرعككة
 صأرة دئضةن ضةصلةرنع قويذث، سازنع - زة، سورذندا بأرة -لئكعن . ساقالص قالدع
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  .ظوبدانراق حئلعص بئرعث
ظأيضة آعرعص آئتعؤاتقان قةيسةر بذ ضةصنع ظاثالص بعردعنال ظعشعك ظالدعدا توختاص 

  .قالدع
  سعز شذثا مئنع بعللة ظةآةلضةنمعدعثعز؟ –
  .اثلعسام دذتارنع قالتعس بةلةن حالعدعكةنسعزظ –
  . تىزةتتع قةيسةر–دذتارنع ظةمةس، ضعتارنع، لئكعن ظذنعثدعمذ ظانحة ظةمةس، –
 دة، بىضىن -ظوت حعقعرعؤئتعسعز . دذتار نئمة، ضعتار نئمة؟ هةممعسع ظوخشاش –

  .سورذندا ظذآام، قئنع جىرىث
رمةنذ، ظةمما سورذندا باشلعقالرغا آةحىرىث سادعر حاثجاث، دذتار حالساممذ حاال –

  .دذتار حئلعص بئرعدعغان ظادةت مةندة يوق
 – ظالدعنع توستع سادعر ظعسمايعل، –توختاث، توختاث، نئمة قعلعؤاتعسعز؟  –

  !بىضىن يىزىمنع قعلمعسعثعز رةنجعص قالعمةن جذمذث
عمنع رةنجعضةن آأثلعثعزنع بعر آىنع هامان ظئلعؤالعمةن، ظةمما بىضىن ظالد –

  .توسماث
قةيسةر موما ياغاحتعن ظاتنعث ظارغامحعسعنع يةشتع، باغالقتعن زئرعككةن ظات 

قةيسةر ظىزةثضعضة . يىضىرىشكة ظعنتعلعص قةيسةرنعث قولعدا ظويناقالص تذراتتع
ظات سةؤرسعزلعك بعلةن تعزضعنعنع تارتعص . دةسسةص ظاتقا ظةصحعللعك بعلةن معندع

  .ن يىرىص آةتتعتاشيول تةرةصكة تئزلعك بعلة
 توؤلعدع سادعر ظعسمايعل –قانداق قعلغعنعثعز بذ سعزنعث ؟ ! هةي، توختاث –

ظات ظاللعقاحان تاشيولغا حعقعص .  ظىح قةدةم حامداص-ظارقعسعدعن ظعككع 
سادعر شذ حاغدا قولعنع ظىمعدسعزلعك بعلةن سعلكعص، ظأيضة قايتعص . بولغانعدع

ةلعتة معجةزع بار ظعكةن بذنعث، ظةجةص بذرذن  غ–آعرعؤئتعص ظةلةملعك غذدذثشعدع،
  بعلمةصتعمعنا؟

ساتتار هامذت ظامبار ظأيدعن آعحعك ظئلئكتعر ماتورنع آأتىرىص . آةح آعرعؤاتاتتع
 دة، -بذرذن تارتعقلعق سعملعرعنع ظذالص حاتتع . حعقعص، قوتاننعث يئنعغا قويدع

 تارتعص ظوت ظالدذردع، يئنعك ماتورنعث ظوت ظالدذرغذحعسعغا تانا ظوراص ظذحعنع بعرال
سذلتان . ضىرىلدعضةن ظاؤاز بعلةن تةث ظأي ظعحع خذددع آىندىزدةك يورذص آةتتع

ظةلع بعلةن سادعر ظعسمايعلنعث صارعثع فئرمعنعث بذ يعلقع حارؤعحعلعق تةرةققعيات 
ظةهؤالع، شةهةرنعث ظعقتعسادعي قذرذلذش ؤةزعيعتع، ظئحعلعؤاتقان نئفعتلعك، 

دئضةندةك ظعشالر ظىستعدة ... عرتعدعن آئسعص ظأتعدعغان تأمىر يولشةهةرنعث س
بعر حاغدا سعرتتا آعحعك ماشعنعنعث ضىرىلدعضةن ظاؤازع ظاثالندع، . آئتعؤاتاتتع

هايال ظأتمةي شوصذر تئلئؤعزعية ظعستانسعسعنعث مذخبعرعنع ظذدذل مئهمانخانا ظأيضة 
  .باشالص آعردع

يذقعرع حعقعث، مةشةضعال ! ز يئنعك جذمذ سعزنعثهةببةللع، غوصذرجان، ظايعغعثع –
 – سذلتان ظةلع ظذنعثغا يئقعنلعق قعلعص يئنعدعن جاي آأرسةتتع،–!آئلعث

 غوصذرجان يئنعغا آئلعص ظولتذرغاندعن آئيعن، يةلكعسعضة –!ظذنعؤئرسال مذخبعر بذ
ع ماقالعسعنع ظأزع يازعدذ، ضةصلعر.  ظأزع سىرةتكة ظالعدذ–يئنعك ظذرذص قويدع،

  ...ها... ها... حاقماقتةك ها
مذخبعر سذلتان ظةلعنعث ظارتذقحة ماختاشلعرعدعن خعجعل بولذص، بئشعنع ظئضعص 



 55

ظذ مذشذنداق حاغلعرعدعال، . سذلتان ظةلعنعث آةيصع حاغ ظعدع. جعم بولدع
ظعلتعصات .  آعحعك دئمةي، ظذالرغا حاقحاق قعالتتع-يئنعدعكعلةرنع حوث 

ساتتار هامذت مئهمانالرنعث قولعغا سذ بةرمةآحع بولذص، بعر بعر حاغدا . آأرسعتةتتع
قولعدا ظعؤرعق، بعر قولعدا حعالصحا آأتىرىص مىرعسعضة ألثضة ظارتعص ظأيضة آعردع 

  .ؤة بعرعنحع بولذص سذلتان ظةلعنعث ظالدعغا آةلدع
 دئدع سذلتان ظةلع قولعنع ظعلمان سذدا ظىح –مذنداق ظعش ظعدع، غوصذرجان، –

 بىضىن –ايقاص، قولعنع تذخذم سئرعقع رةثلعك صاآعز ألثضعدة سىرتعؤئتعص،قئتعم ح
  فئرمعدا ظاالمةت بعر ظعش بوصتذ، ظاثلعغانسعز؟

  . توال-آئلعؤئتعص ظاثلعدعم ظاز  –
بىضىن مذشذ ظأينعث ظعضعسع ساتتار دىيجاث بعر . ظةمعسة تةصسعلعي ظاثالث –

ةلدع، خذددع بعر جةثحع بةش ظةمةس، بةش بأرعنع ظألتىرىص ظألىكعنع ظئلعص آ
  .دىشمةننع يوقاتقاندةك

  . ظالدعراص سأز قعستذردع ساتتار هامذت–مةن يالغذز ظةمةس، ظاآاممذ بار، –
هئسابالص آأرىث، .  دة-مةن يئنعدا بولغان بعلةن قول سئلعص ظألتىرضةن ساتتار –

ر؟ بذ  آالعالرنع ظاؤذتذش بعلةن باراؤة-بةش بأرعنع يوقعتعش قانحعلعك قوي 
فئرمعنعث حارؤعحعلعقعنع يىكسةلدىرىش ظىحىن قوشذلغان تأهصة، قالتعس حوث 
تأهصة، ظةمدع سادعر حاثجاث بةلضعلعمة بويعحة ساتتارنع بةش قوي بعلةن 
مذآاصاتلعماقحع، بذ هةقتة بعر صارحة مةخسذس خةؤةر ظعشلةث، ظةتة آةحتعال 

  .تارقعتعثالر
  .ىرىؤئتةي، سىرةتنع ظةتة ظااليماقذل، خةؤةرنع هئلعال يئزعص صىتت –
ظالدعرعماث، بىضىنكع ؤةزعصعثعز تويغذحة يئيعش، قانغذحة ظعحعش، ظةتة ظةتعضةندة  –

  .هةممعضة ظىلضىرعسعز
داستعخانغا بعر لئضةن ضأش، ظعككع لئضةن نارعن آةلتىرىلدع، قاظعدة بويعحة 

  .سذلتان ظةلع لئضةنضة بعرعنحع بولذص قول ظذزذتذص بةردع
ظاندعن ضأشنعث سئمعز، لوق .  بذيرعدع ظذ يئنعدعكعلةرضة–قئنع ظئلعثالر،هة،  –

يئرعدعن بعرصارحة ظئلعؤئلعص، ظةصحعل، آعحعككعنة بةآعسع بعلةن يذنذص يئيعشكة 
  .باشلعدع

حأصنعث شاالصشعغان، ظذستعخانالرنعث . هةممةيلةننعث دعققعتع ضأش بعلةن نارعندا
يذص، ضةؤدعلعرعنع آأتىرىشكةندعن آئيعن قولغا هةممةيلةن تو... قعرعسلعغان ظاؤازع

بىضىن . ظاندعن ساتتار هامذت هاراقنع يةشعكع بعلةنال آأتىرىص آعردع. سذ بئرعلدع
  .سذلتان ظةلع ظادةتتعن تاشقعرع خذشحاغ

 ساتتار –ظاشذمذ رومكا بولدعمذ؟... نئمةث ظذ ساتتار، آعحعك بالعنعث حذحعقعدةك –
ص، ظةمدع ظعككع آةلعمة سأزلةي دةص تذرذشعغا سذلتان هامذت رومكعغا هاراق قذيذ

 تاشلعؤةت ظذنداق –ظةلعنعث حاقحاق ظارعالش ظةيعبلعضةن ظاؤازع ظاثالندع،
تىكىرىك ! نئمةثنع، ظعستاآان يوقمذ؟ نئمة، يوق دةيسعنا؟ ظةمعسة صعيالعضة قذي
عثمذ صةيزع يذتقاندةك بعر يذتذم، بعر يذتذمدعن ظعحعص مذشذ بالال قانامدذ؟ هاراقن

  .بولمايدذ
 بعرعضة -سادعر ظعسمايعل بعلةن غوصذرجان ظذنعثغا قارشع بعرنئمة دعيةلمةي بعر 

  .ظىنسعز قارعشعص جعم بولدع
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سذلتان ظةلع لعق هاراق قذيذلغان صعيالعنع ساتتار هامذتنعث قولعدعن ظئلعؤئلعص، 
يعل بعلةن غوصذرجانغا ظذنعثغا مةغرذر بعر قعياصةتتة قاراص قويذص، ظاندعن سادعر ظعسما

  :توغرعلعنعص مذنداق دئدع
ياخشع تئصعشتذق، سعلةرنع سئغعنعصمذ قاصتعكةنمةن، قارعمامسعلةر، هالعمغا  –

باقماي هاراقنع قولذمغا ظئلعؤالغعنعمنع، ظالدع بعلةن دةص قويعدعغعنعم، هازعردعن 
معز ظوخشاش، داستعخاندا هةممع. باشالص بذ يةردة ظةمةلدار، صذقرا دئضةن ضةص يوق

  !خوش، ظعحعؤةتتعم ظةمعسة
سذلتان ظةلعضة شذنحة آأص هاراقنع بعرقئتعمدا دةم ظالماي ... بعر صعيالة هاراق

هازعردعن " ماغدذر، جاسارةت نةدعن آةلدعكعن؟ ظذ بايا -ظعحعؤئتةلعضىدةك آىح 
دئضعنع ظىحىن، هةممةيلةن " باشالص بذ يةردة ظةمةلدار، صذقرا دئضةن ضةص يوق

ذنذشسعز، ظئحعلعص، يئيعلعص ظولتذرذشقان، سذلتان ظةلع ظذنعث ظارقعسعدعنال قور
 ظعزاهسعز بعرقئتعمدعال ظعحعؤةتكعنع ظىحىن ظذالرمذ ظةمدع -بعر صعيالة هاراقنع سأز 

بعر ...  لعقالص ظعحعشع آئرةك-ظولتذرذشنعث ظاخعرعغعحة مذشذ صعيالعدة لعقالص 
عكعضة خذددع معلتعق ظوقعدةك ضذص قعلعص صعيالة هاراق سادعر ظعسمايعلنعث يىر

ظذ خئلع بعر هازاغعحة نةصةس ظااللماي بوغذلذص، آأزلعرعدعن تارامالص ياش . تةضدع
نأؤةت شوصذرغا آةلضةندة، ظذ ظعككع قولعنع آأآسعضة ظئلعص ظأزرة . آةتتع

  :ظئيتعؤئدع، سذلتان ظةلع ظذنعثغا قولعنع شعلتعص بوراندةك ضىرآعرعدع
  !ماشعنا هةيدةيدعغان ظعشعث يوق، آأزىمضة قارعماي ظعحةآئحعضعحة  –
  .شذنداق بولسعمذ ماثا زورلعمعسعلعكةن ساتتار ظاآا –

ساتتار هامذت ظعككعلعنعص تذرذص قئلعؤئدع، بعر صعيالة هاراق بعلةنال ظعثةك 
ضأشلعرع ساثضعالص، يىزع قعزعرعص آةتكةن سذلتان ظةلع خذددع شوصذرنع بعر 

  :ةك مذشتعنع دئؤةيلةص ؤارقعرعدعمذشت سالعدعغاند
  !مةن ظعح دئضةندعن آئيعن ظعحة –

ظةزةلدعن سذلتان ظةلعنعث سأزلعرعنع بعجانعدعل ظورذنداص آةلضةن شوصذر هئلعهةم 
ظذ بعر صعيالة هاراقنع خذددع زةهةرنع . ظذنعث بذيرذقعنع بةجا آةلتىرمةي ظامالع يوق

غعنعص تذرذص، تةستة ظعحعص ظعحعؤاتقاندةك نةححعضة بألىص سعلكعنعص، تول
 -ظأتكىر ظعحعملعك يىرةك .  دة، خئلع بعر حاغقعحة قئقعلعص يأتةلدع-تىضةتتع 

 -باغرعنع ؤاآعلدعتعص آأيدىرىؤاتقان حاغدا، ظأزعنعث قانحعلعك قعينعلعص 
ظازابلعنعص آةتكةنلعكع ظذنعث حانعقعدعن ظئتعلعص حعقعص آةتكىدةك دةرعجعدة 

رعدعن، تاتعرعص آةتكةن حعرايعدعن بعلعنعص تذراتتع، حةآحعيعص قالغان آأزلع
ظةمما سذلتان ظةلع ظذنعثدعكع بذ ظعصادعلةرنع هئس قعلمعغاندةك، آأرمعضةندةك، 

  .هذزذرلعنعص، قاقاقالص آىلدع
... ها... ها... دئمعدعممذ مانا، هاراق زو بعلةن، ضةص صو بعلةن، خوتذن خو بعلةن –
  قانداق دئدعم حاثجاث؟... ها
" بولدع"ذلتان ظةلع مةردلعك بعلةن باشالص بةرضةن شذ بعر قئتعمدعن آئيعنال س

. ظذنعثغا ظولتذرغانالردعن هئحكعمنعث زورلعيالعشع مذمكعن ظةمةس ظعدع. قعلدع
صعيالة ظايالنماقتا، دئرعزة تىؤعدعكع آعيعم تعكعش ماشعنعسع ظىستعضة قويذص 

ك، ظعنحعكة، تعترةثضى ظاؤازدا ظئيتقان قويذلغان ظىنظالغذدعن بعر ظايالنعث هةسرةتلع
  :ناخشعسع ظاثالنماقتا
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  جان ظانام، جانعم ظانام،
  سةنسعز بةخت يوقتذر ماثا

...............................                
 صات - دئدع سذلتان ظةلع صات–،...مذشذ آىندة نئمة دئضةن توال ظانام، ظانام –

 بعلة ظأينعث تاماآا ظعسع هةم هاراق بذسعدعن ظاثلعنعص تذرعدعغان قوصال ظاؤازع
 سةهنعدعمذ ظانام، –مةينةتلةشكةن ظئغعر، بوغذق هاؤاسعنع تعترعتعص، 

دعيةنشعدعمذ ظانام، رادعيودعمذ ظانام، خذددع مذشذ خةق تاصقان ظاتعسع يوق، 
  ...باشقا دةيلعرعث يوقمذ ساتتار خةلق ناخشعلعرعدعن... هارامدعن تذغذلغاندةك

 ساتتار هامذت صعيالعنع قويذص، ظعتتعك بئرعص، تةآحعدة دةستعلةآلعك –، بار،بار –
ظةمدع بعر ظةرنعث دذتار . تذرغان لئنتا ظعحعدعن بعرنع تالالص ظىنظالغذغا سالدع

  ...تةثكةش قعلعنغان هذزذرلذق، جاراثلعق ناخشعسع ظاثالندع
  مةن بارالمعدعم تذزغا،
  .مةيدةمنع ياقاي مذزغا

  ظالال بالعخان،...عث تايعنع يوقبعرداحةنن  
  .يادوست... ظعحعم آأيعدذ قعزغا  

بذ ناخشا شذظان مذشذ سورذندا هةل قعلعؤةتمةآحع بولغان مذهعم بعر ظعشنع سذلتان 
ظةلعنعث ظئسعضة سالدع، دذرذس، بذ ظعشنعث هةل قعلعنعش صذرسعتع دةل 

عؤالسا، ظذنعثدعن ساتتار هامذت آألنع بعر ظامال قعلعص هأددعضة ظئل... بىضىن
ظةمما مذنداق ظعشالرنع هةل .  دة- بذنداق بولمايدذ -آئلعدعغان صايدا ظونداق 

قعلعشقا قالتعس تةجرعبعلعك بولذص آةتكةن سذلتان ظةلع ظأز مةقسعتعنع سادعر 
  :ظعسمايعلغا توصتوغرعال ظةمةس، باشقعحةرةك هالدا بايان قعلدع

غعر ظالعقعنعنع سادعر ظعسمايعلنعث  دئدع ظذ ضأشلىك ظئ–...سعزضة بعرضةص –
 مةرآةز يولغا قويغان ظعسالهات، ظئحعؤئتعش سعياسعتعنعث –يوتعسعغا قويذص،

تىرتكعسعدة مةملعكعتعمعزدة ظعقتعسادعي جةهةتتة معسلعسعز زور ضىللعنعش 
سعز فئرمعنعث ظعضعلعكعنع يىكسةلدىرىش، . شعنجاثدعمذ شذنداق. بولعؤاتعدذ

 -ي قعلدذرذش جةهةتتة ظةهمعيعتع   بار دةص قارعغان بعرةر حارة ظعقتعسادعنع تةرةققع
  تةدبعر ظىستعدة ظويلعنعص باقتعثعزمذ؟

سادعر ظعسمايعلنعث هاراقنعث آىحع بعلةن سةزضىسع خعرةلعشعص، بارغانسئرع 
ضاراثلعشعص آئتعؤاتقان مئثعسع سذلتان ظةلعنعث ظذشتذمتذت ظئيتقان بذ سأزعدعن 

لئكعن ظذ سذلتان ظةلعنعث سوظالعنعث سالمعقع ظئغعر، . عدعهئح نئمعنع حىشعنةلم
 يذ، دةماللعققا نئمة دةص -ناهايعتع مذهعم مةسعلعضة تاقعلعدعغانلعقنع هئس قعلدع 

  :جاؤاب بئرعشنع بعلةلمةي قالدع
 دئدع ظذ آالؤالعشعص آئتعؤاتقان تعلعنع –شذنع ظويلعنعص باقماصتعمةن،... ظةستا –

  .قا تعرعشعصمذمكعن قةدةر رذسالش
بولماصتذ، فئرمعنع نوقذل حارؤعحعلعقتعن ظعبارةت بعرخعل ظةنظةنعؤع ظعضعلعك  –

ظعضعلعكنع . بعلةن ضىللةندىرعمةن دئسعثعز، ظةمدع بذ ضئصعثعز ظاقمايدذ
جانالندذرذش، ظعقتعسادعي جةهةتتة روناق تاصتذرذش ظىحىن ظذنعث آأص خعل 

ؤزةللعكلةردعن صايدعلعنعشنع بعلعشعثعز يوللعرعنع ظعزدةص تئصعشعثعز، تةبعظعي ظة
شذ حاغدعال سعز بىضىنكع بازار ظعضعلعكعنعث شعددةتلعك ظئقعمع ظعحعدة . آئرةك
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مةزمذت صذت دةسسةص تذرااليدعغان حاثجاث بوالاليسعز، بولمعسعحذ؟ فئرمعنع آونا 
ىنع هامان بعر آ... هارؤا حاقعدةك بعر داظعرعدة حأرضعلعتعص يىرسعثعزحذ؟ ظذ حاغدا

  .هذلع بوشاص آةتكةن تاش تاغدعن غذالص حىشكةندةك غذالص حىشعسز
 هة؟ سذلتان ظةلع بذرذن هئحقاحان –هةي، ظذ نئمعشقا ظعحتع بذ هاراقنع 

ظئغعزالنمعغان مذهعم ضةصنع بىضىن قعلعؤاتقاندا، ظذنع بعرمذ بعر مئثعسعضة 
دةك سةضةك آالال شذ تاصتا ضةصنعث تةآتعضة يةتكى! ظئلعؤئلعشع آئرةك ظةمةسمعدع

نةدة؟ سادعر ظعسمايعل مةستلعكتعن ظئلعشقان آأزلعرعنع سذلتان ظةلعضة ظعلتعجا 
  :بعلةن تعكعص، قولعنع ظعككع قولالص مةهكةم تذتعؤالدع

سعلة ظاتا، بعز باال، سعلة دئضةن بعزضة يول باشلعغذحع، ظةقعل ظأضةتكىحع،  –
دع ظذ ظازماسلعق ظىحىن ضةصنع  دئ–هئلعهةم بعزدعن هعممةتلعرعنع ظايعمعغايال،

 250 قعشتعكع قار ظاصعتعدة فئرما بويعحة – دانة قعلعص سأزلةص،–ظالدعرعماي، دانة 
قوي زعيان بولدع، ظةقةللعيسع، مذشذ زعياننع تولدذرذؤئلعش ظىحىن جعق ظعش 

حارة تاصالماي . ظةمما شذ ظعش نةدة؟ ظولتذرسام، قوصسام غئمعم مذشذنعثدا. قعلغذم بار
  ...ش قئتعمحعلعقبا
   ساياهةت رايونع ظئحعشنع ظويالشمعدعثعزمذ؟-سعز فئرمعدا بعرةر سةيلة  –
  . بعردعنال سةضةآلةشتع سادعر ظعسمايعل– ساياهةت رايونع؟-سةيلة  –
ضعلةم يايالقتا بذرذنقعالر قعلعص باقمعغان ظعشنع سعز قعلعص بئقعشعثعز،  –

مةسعلةن، آألنع دةيلع، ياز بويع . رةكظعسالهاتتا دادعل يول ظئحعص مئثعشعثعز آئ
ظذنعث بويعدا قانحعلعك ظادةم سةيلة، ساياهةت قعلعص آئتعشعدذ؟ ظوينايدعغاننع 
ظوينعشعدذ، ظعحعشعدعغاننع ظعحعشعدذ، قااليدعغان ظوتذنع بعكار، ظعحعدعغان سىيع 
 بعكار، ساياهةت مةنزعرعسع بعكار، سىت، قعمعز، قئتعق، ضأش دئضةنلةر بعكارنعث

ظويلعنعص باقتعثعزمذ؟ فئرما بذنعث بعلةن قانحعلعك صذلنع ظاسمانغا . ظورنعدا
  سورذؤةتكةن بولعدذ؟

 سذلتان ظةلعنعث سأزعنع –دذرذس، دذرذس، مةن بذ هةقتة ظويلعنصمذ آأرضةن، –
  .ظاثالص سادعر ظعسمايعل بعردعنال جانلعنعص آةتتع

شذنعثغعحة هةممة . ز آئلعدذ صةش دئضىحة يا-ظويالنغان بولسعثعز قعلعث، هةش  –
  .تةييارلعقالرنع صىتتىرىص تةق قعلعص تذرذشذثالر آئرةك

  ...بذنعمذ خذددع حارؤعنع آأتعرعضة بةرضةندةك آأتعرعضة بةرسةك –
بعراق بذ تعجارةت يايالقتا حارؤا باققانغا ظوخشعمايدذ . توغرا، آأتعرعضة بئرعسعز –

ةآكع، ظذ سودعغا صعششعق، حةبدةس، جذمذث، ظذنعثغا شذنداق ظادةم بولذشع آئر
  . تةدبعرلعك، بةلضعلعك مةدةنعيةت سةؤعيعسعضة ظعضة بولسذن-حارة 

سذلتان ظةلع ساتتار هامذتنعث ظعسمعنع ظالدعراص تعلغا ظالمعدع، صةقةت شةرتلةرنعال 
حىنكع ظذ فئرمعدعكع حارؤعحعالرنعث هئحقايسعسعنعث . ظةسكةرتعص قويدع خاالس

ظةمدع . ر بويعحة ساتتار هامذتقا يةتمةيدعغانلعقعنع بعلةتتعيذقعرعقع شةرتلة
ظعحعشؤازلعق توختاص، صاراثنعث مةزمذنع سادعر ظعسمايعلنعث آعمنع تالالش 

  .مةسعلعسعضة بذرالدع
آألنع آعم آأتعرعضة ظئلعشنع خااليدذ، حارة ... بذ مذهعم ظعش... مةن... مةن  –

ك صايدا تاصشذرعدذ؟ظةتة آالالم بار حاغدا تةدبعرع قانداق، يعلدا فئرمعغا قانحعلع
 - دئدع ظذ ظةس –حاثبذدعكعلةر بعلةن مةسلعهةتلعشعص ،ظاندعن بعرنئمة دةي،
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بىضىنكع ظولتذرذشتا هةممعدعن آأص ظعحكعنع،بالدذر . هوشعنع تةسلعكتة يعغعص
ظذ آئيعنكع صعيالعنع بوشاتقاندعن آئيعن، . مةست بولغعنعمذ سادعر ظعسمايعل

 دة، ظاندعن -باسقاندةك بولذص، بعر صةس بئشعنع ساثضعلعتعص ظولتذردع ظىضدةك 
سذلتان ظةلع صةقةت مذشذ .  بارا يئنعغا قعثغعيعص قالدع-تامغا يألعنعص، بارا 

مةقسةت ظىحىنال، مذشذالر بعلةن تةث ظىلصةتلعشعص ظولتذرغعنع ظىحىن خذشال 
ظذنعثدعن ظأز ...  صعيالة هاراق مةردلةرحة ظعحكةن بعر... هةممة ظعشالر جايعدا. ظعدع

  !جعسمعغا آئلعدعغان زعيان بةدعلعضة ظئرعشعدعغان ظامةت هةددع هئسابسعز
ظذالر تاثغا يئقعن ظذخلعغعنعغا قارعماي، سادعر ظعسمايعل هةممعدعن بذرذن تذرذص 

ظأينعث تعنجعق، بذرذقتذم، ظئغعر هاؤاسعدا هئلعمذ آىحلىك هاراق هعدع . آةتتع
سادعر ظعسمايعل تاالغا حعقعص بعرظاز سةضعضةندعن آئيعنال، بئشعنعث . تعصذراص تذرات

ظاغرعقع بعردعنال يعشعلعص، آئحعدعكع خامذشلذق نةلةرضعدذر تارقاص آةتكةندةك 
  :بعر حاغدا ساتتار هامذت حعقعص ظذنعثغا خذشامةت بعلةن جعلمايدع. بولدع

  .علةظةتعضةندة زذآامداص قالمعسعال حاثجاث، ظأيضة آعرس –
  .ظئتعم ظئغعلدعمذ؟ توقذص ظةصحعقعث، سعجاث ظذخالؤةرسذن –
  ...ظالدعرعمعسال، ناشتا قعلعص ماثسعال، سعلعنع دةص يةنة –
  .رةهمةت، ظةتعضةندة فئرمعدا زأرىر ظعشعم بار –
 ساتتار هامذت ظالدعراص ظأيضة آعردع، –ظةستا، توختاص تذرسعال ظةمعسة، –

 بعخعرامان ظذخالؤاتقان سذلتان ظةلعنع تىرتىص يوتقاننعث يئرعمعنع ظئحعؤئتعص
  ...ظاآا...  ظاآا–ظويغاتتع،

 يذ، يةنة يذمذص - صذال ظاحتع -سذلتان ظةلع يئنعغا ظأرىلىص، آأزلعرعنع حاال 
  :ظذيقذحان، بوغذق خعرعلدعغان ظاؤازعدا سورعدع

  نئمعش بولدع؟ –
  حاثجاث آئتعمةن دةص ظالدعراؤاتعدذ، قانداق قعلسذن؟ –
ظئيتعص قوي آةتمعسذن، نئمعش قعلعدعكةن شذنحة ظالدعراص؟ مذخبعر سىرةتكة  –

  .ظالعدذ ظةمةسمذ
تاغ قاظعدعسع بويعحة ضأشع آأص توغرالغان سذيذقظاش بعلةن . هةممةيلةن قوصذشتع

  .ظاندعن غوصذرجان سعنظالغذ ظاصصاراتعنع جابدذشقا آعرعشتع. ناشتا قعلعشتع
  . سورعدع سذلتان ظةلع مذخبعردعن–شع؟شئشاثغا قانداق ظالسعثعز ياخ –
ظالدع بعلةن بأرعلةرنع سىرةتكة ظئلعؤاالي، لئكعن بذالرنعث هةممعسعنع مذنداق  –

 دئدع –بعر يةرضة دىؤعلةص قويساق تئلعؤئزوردا ظوحذق آأرسةتكعلع بولمايدذ،
  .مذخبعر

  . مةسلعهةت بةردع سادعر ظعسمايعل– بعردعن تارتساقحذ؟ -ظةمعسة بعردعن  –
ظذمذ بولعدذ، لئكعن ظاساسعي مةقسةت بأرة ظألتىرضىحعنعث ظوبرازعنع  –

  . دئدع سذلتان ظةلع–ضةؤدعلةندىرىشكة قارعتعلعشع آئرةك،
 تارتعش -سىرةتنع قانداق ظئلعش، نةدعن باشالش توغرعسعدا خئلعغعحة تاالش 

لعغا آالتةك ظاخعر ظألضةن بأرعلةرنع قاتار تعزعص قويعدعغان، ساتتار هامذت قو. بولدع
  .تذتقان هالدا يئنعدا تذرعدعغان بولدع

دذرذس، مذشذنداق قعلغاندعال تاغلعقالرنعث هئحنئمعدعن قورقمايدعغان روهعي  –
  . ظذالرنعث صعكرعنع قذؤؤةتلعدع مذخبعر–ؤة جاسارعتعنع ضةؤدعلةندىرضعلع بولعدذ،
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عسعغا آعرعشكة شذ تةقلعدتة سىرةتكة ظئلعندع، ظاندعن ساتتار هامذتنعث بأرة ظذؤ
قانداق جىرظةت قعلغانلعقع، بذ بأرعلةر بعلةن قانداق ظئلعشقانلعقع، ظذالرنع قانداق 

ساتتار هامذت سعنظالغذحعنعث . ظذرذص ظألتىرضةنلعكع توغرعسعدا سوظال سورالدع
آأزع ظالدعدا ظذزذن آالتةآنعث بعر ظذحعنع ظعككع قولالص مةهكةم تذتقان، بعر 

ىكعنعث بئشعنع يةرضة نعقتاص باسقان هالةتتة ضةؤدعسعنع ظذحعدا بعر بأرة آىح
سىرةتكة ظئلعش تىضعضةندعن آئيعن سادعر . آأرةثلعك بعلةن آئرعص تذراتتع

  :ظعسمايعل آةتمةآحع بولذص، سذلتان ظةلعنعث ظالدعغا آةلدع
  .خوش ظةمعسة، مةن قايتاي سعجاث –
  !لماث ظذآامآئتةمسعز؟ بوصتذ ظةمعسة، ظاخشامقع ضةصنع ظذنتذص قا –
  .ياقةي ظذنتذمايمةن، فئرمعغا صايدعلعق ظعش تذرسا ظذ –

سذلتان ظةلع ساتتار هامذتقا آأزعنعث قذيرذقعدا شةرةت قعلعؤئدع، ساتتار هامذت 
شذظان قولعدعكع آالتةآنع تاشالص ظئغعلغا يىضىردع ؤة هايال ظأتمةي ظعضةرلةنضةن 

  .ظاتنع يعتعلةص حعقتع
 هعجايدع ظذ يىضةننع سادعر ظعسمايعلغا –بار ظعدع،حاثجاث، بعر تةلعصعم  –

 آئحعدعن بئرع ظويلعنعص حعقتعم، آأثىللعرعضة صىككةن باشقا –بئرعؤئتعص،
  ...ظادةملعرع بولمعسا، آألنع مةن آأتعرعضة ظالغان بولسام

 سادعر ظعسمايعل سول صذتعنع –ياخشع ضةص، قئنع ظويلعشعص بعرنئمة دةيلع، –
 خوش ظةمعسة سعجاث، – حةبدةسلعك بعلةن ظاتقا معندع،ظىزةثضعضة ظالدع ؤة

  !خعزمةت بولسا حاقعرعشسعال
سادعر ظعسمايعل آةتكةندعن آئيعن، غوصذرجان ظعشلعمةآحع بولغان مةخسذس 
خةؤةرضة آعرعشتىرىش مةقسعتعدة يايالق هةم حارؤعالردعن آأرىنىش ظئلعش ظىحىن، 

حىشلىك تاماقتعن . تعص آةلدعشوصذر بعلةن يايالققا آئتعص حىشكة يئقعن قاي
ظذنعث . آئيعن سذلتان ظةلع شوصذرغا مذخبعرنع شةهةرضة ظاصعرعص قويذشنع بذيرعدع

بعلعنةر بعلعنمةس ظعما  ظعشارةتلعرعضة هةرقاحان دعققةت قعلعص تذرذشقا 
قعلعص قاراص " يالت"ظادةتلةنضةن ساتتار هامذت ظذنعث  آأزلعرعنعث قذيرذقعدا

 دة، ظةتعضةندعال سويذص تةييار قعلعص قويغان -عنع حىشةندع قويذشلعرعدعن هةمم
  .بعر قوينعث ضأشعنع تاغارغا تعقعص ماشعنعنعث يئنعغا ظئلعص آةلدع

.  دئدع سذلتان ظةلع مذخبعرغا هعممةت آأرسعتعص–!ظةمعسة ظاز بولسعمذ ظذآام –
 ظارقعدعن -سذلتان ظةلعنع ظىضعدةك باسقاندةك بولذص، ظارقا . ماشعنا يىرىص آةتتع

تاماقتعن . ظذنعث حىش صةيتعدعكع ظادعتع شذنداق. ظةسنةك تذتذشقا باشلعدع
آئيعن آئلعدعغان شئرعن ظذيقذنع دةم ظئلعشقا حعققاندعن بئرع بعرةر قئتعممذ تةرك 

ظذ مئهمانخانا ظأيضة آعرعص آئتعؤئتعص ظاشخانا ظأيضة بعر خعل . قعلغعنع يوق
نئمعشقا قارعدع؟ بذنع هازعرحة ظأزعدعن باشقا . يوشذرذن تةمة بعلةن قارص قويدع

. زةينةصخان قازان بئشعدا قاحا يذيذؤاتاتتع، يذلتذز آأرىنمةيتتع. هئحكعم بعلمةيتتع
سذلتان ظةلع ظئغعر صذشذلداص ظأيضة آعرعص ظأزعنع هةرقاحان سئلعقلعق تذرعدعغان 

  .ق قاصلعدعظأينع، هويلعنع بعر صةس جعمجعتلع. قئلعن آأرصة ظىستعضة تاشلعدع

  بةشعنحع باب
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بالعلعرعنعث تونذش، سىت صذرعقع ظارعالش، ظعسسعق، ظأزضعحة مةززعلعك هعدعنع 
هةرداظعم بذرنعغا صذرعتعص تذرعدعغان ساص، نةمخذش، يئنعك هاؤانعث بعردعنال 
حالغذص، ظاللعقانداق يات صذراقالرنعث ظارعلعشعص آئتعشعدعن بعردعنال 

أآىص ياتقان يئرعدعن بئشعنع آأتىرىص، ظأزعضة سةضةآلةشكةن آالتة قذيرذق م
 دةم شةصة بئرعص تذرعدعغان هاؤانع يةنة هعدالؤئتعص، -بالعلعرعدعن دةممذ 

بىضىن . ظذؤعسعنعث ظةتراصعدا ظادةملةرنعث هةرعكةت قعلعؤاتقانلعقعنع جةزعم قعلدع
ةتراصعدا ظذنعثغا ظوؤ صذرسعتع زادعال آةلمةي قويغان، يئثع تذغذلغان قوزعالرنعث ظ

آالتة قذيرذق مالحعالرنعث آأزعدعن يىتعشعنع آىتىص . مالحعالر ظةضعص يىرةتتع
قذرعغان قويذق حعغلعق ظارعسعدا مأآىص ياتقعلع نئكةم؟ ظذؤعسعنعث ظةتراصعدا 
صةيدا بولغان تةر، ياغ هةم تاماآا ظعسع ظارعالش يات صذراق آالتة قذيرذقنع 

يئتعص، ظاخعر ظئرعشعش تامامةن مذمكعن مذشذنداق سةؤرحانلعق بعلةن صايالص 
ظذ حاققانلعق بعلةن ظورنعدعن تذرذص، . بولعدعغان ظولجعدعن ؤاز آةحتىردع

ظارقعسعدعكع تاغ قاصتعلعغا قاراص دةسلةصتة سوآذلداص، يورغعالص ماثدع، ظاندعن 
ظذ مذشذ تاغدعن . ظأآىرةث تاشالص يىضىرضعنعحة تاغقا يامعشعص حعقعص آةتتع

. كة حىشىص، غةرب تةرةصتعكع تاغقا ياماشسعال ظذؤعسعغا يئتعص بارااليتتعظئشعص صةس
 قذيذق حاتقال -ظذ تاغ ظىستعضة حعقعص، غةرب تةرةصتعكع تاغنع، ظاندعن صةسنع 

بعر . قعلعص قالدع" قارت" دة، يىرعكع -قاصلعغان تار جعلغعنع آأزعتعص حعقتع 
 بعر ظادةم آةينعضة يةنة بعر ظادةمنع  صات هعدالص قالعدعغان-صذرعقعنع صات ... ظادةم

تةشؤعش هةم ؤةهعمة . ظةضةشتىرىص، جعلغعدا ظات معنعص صةسكة قاراص آئتعؤاتاتتع
 دة، -شذظان بأرعنعث ظوخحعغان قئنعغا قوشذلذص مئثعسعضة زةرص بعلةن ظذرذلدع 

بأرعنعث آأزلعرع قاراثغذلعشعص آةتتع، يىرعكع ظذرذشتعن توختاص قالغاندةك 
 ظذ صةسكة ظوقتةك ظئتعلعص حىشتع، ظاندعن تاغقا يعالندةك يامعشص حعقعص .بولدع
بأرة آأزلعرعضة .آأز ظالدعدا هاياتسعز ظأثكىر جعمجعت، هذؤذلداص قالغانعدع...آةتتع

ظعشةنمةي ظأثكىرنعث ظعحعضة ظئتعلعص آعردع، يةنة سعرتقا ظئتعلعص حعقتع، ظةس 
ظذؤعسعدا .  شئغعلالرنع صذراص باقتع-اش  هوشعنع يوقاتقاندةك بولذص، ظةتراصنع، ت-

بالعلعرعنعث تونذش، ظادةمنعث يات صذرعقعدعن باشقا، ظةمدع هئحنةرسة 
 غةزةص ؤة جذدالعق هةسرعتعدعن بعردعنال غالجعرلعشعص -قةهرع . قالمعغانعدع

 ظعحعدعن ظأآسىص، بئشعنع تعك آأتىرىص، تذمشعقعنع ظاسمانغا -آةتكةن بأرة ظعح 
  .ظاؤازع بعلةن هذؤالص آةتتعتعرةص، بار 

  ...!هذ...هذ...هذ ―
 ظعحعدعن نالة قعلعص يعغالؤاتاتتع، آأزلعرعدعن بذلدذقالص -ظذ صةرياد ظذرذص، ظعح 
 -ظذنعث هذؤلعشع ظادةمنعث هذؤلعشعغا، تةثرعدعن آئحة . ياش تأآىلعؤاتاتتع

لمعضةندة شذ  مةقسعتعضة يةتكةن، ظةمما آىتى-آىندىز صةرزةنت تعلةص، ظاخعر مذراد 
 يىرةك صارعسعدعن جذدا بولغان بةختسعز ظانعنعث هازعلعق يعغعسعغا ―نذر حعراعغع 
 تاشالرنع تعترعتعص، -هةسرةتلعك هذؤالش، هازعلعق يعغا هاؤانع، تاغذ . ظوخشايتتع

  . يعراقالردا ظةآس سادا بولذص ظاثلعناتتع-يعراق 
ىر ظاغزعدعكع حوقحعيعص قالغان آالتة قذيرذق بعردةمدعال ظةقلعدعن ظاداشتع، ظأثك

ظذ ؤذجذدعغا . تاشالرآأزعضة بعردعنال ظاشذ يعرتقذح ظادةم بولذص آأرىنىص آةتتع
سعغدذرذص بواللمايدعغان ظازاب ؤة قعساس آىحع بعلةن ظاشذ تاشالرغا غةزةص بعلةن 
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قذؤؤةتلعك . ظأزعنع ظذراتتع، ظئغعز سئلعص قاراسلعتعص حاينايتتع. تاشلعناتتع
 حعشلعرعنعث قورام تاشالرغا غةزةص بعلةن تئضعشعدعن ظوت ظأتكىر

بأرة ضاه هازعلعق هذؤاليتتع، ضاه تاش صارحعلعرعنع قاساص . ظذحقذنلعرعحاقنايتتع
زئدعلةنضةن حعشلعرع ظارعسعدعن، يئرعلغان آالصذآلعرعدعن قئصقعزعل . حاينايتتع

مةي بذرذنقع آىل رةث، ظذ هايال ظأت. قئنعنعث سعرغعص ظئقعؤاتقانلعقعنع سةزمةيتتع
سىلكةتلعك، مةغرذر، هاياتلعق آىحع ظذرغذص تذرغان بةختلعك ظانعلعق هالعتعضة 

تىكلعرع صاخصايغان، تةتىر يانغان، خذددع ظذزاق ؤاقعت . تامامةن ظوخشعماي قالدع
هةمعشة . آئسةل تارتعص قوتذراص آةتكةن ظألةرمةن، ظةبضا بأرعضة ظوخشاص قالغانعدع

ح نذر بالقعص تذرعدعغان بعر جىص آأزلعرع ظأحىش ظالدعدعكع هةيؤةت، آأآى
ؤذجذدع خذددع مذز بولذص . قعزغذح شوال صعلعلداص قالغان حوغدةك آأرعنةتتع

ظذ ظةمدع ظادةمنعث ظعحع . قاتقاندةك دعرعلدةص تعترةيتتع، حعشلعرع آاسعلدايتتع
ظذ شذ هالةتتة . سئرعلضىدةك دةرعجعدة بعحارة هةم هعمايعسعز بولذص قالغانعدع

آةح آعرعص آئلعؤاتاتتع، ظةتراصتعن . هالسعزلعنعص ظىثكىر ظاغعزعغعال يعقعلعص قالدع
 - بىرعلةرنعث هذؤالشلعرع ظاثلعنعص تذراتتع، آالتة قذيرذق خئلعدعن آئيعن ظاستا 

 - ظةمما بذرنعنعث زئدعلةنضةن سةزضىسع يعراقتا . ظاستا ظئسعضة آةلضةندةك بولدع
ة قعلعص ظعثراص ياتقان بالعلعرعنعث تونذش صذراقلعرعنع هعدالشقا تذتقذنلذقتا نال
صةقةت ظذنعث هئلعمذ سةزضىسعنع يوقاتمعغان ظأتكىر قذالقلعرعال . ظاجعز ظعدع

ظاقتئكة دةرياسعنعث يعراقتعكع شارقعراشلعرع هةم بأرعلةرنعث هذؤالشلعرعنع ظاثالص 
ك، هةسرةتلعك، خذددع آالتة شارقعراشالر، هذؤالشالر شذقةدةر ظةلةملع. تذراتتع

بأرعنع ظةمحعكعنعث ... قذيرذقنعث هازعلعق يعغعسعغا جور بولعؤاتقاندةك ظعدع
سىت بعلةن لعق تولغان . حعمعلداص ظاغرعشع تئخعمذ ظازابلعق خعيالغا سالدع

شذ تاصتا دعل سأيةر بالعلعرع آئلعص، . ظةمحعكع تومصعيعص ساثضعالص آةتكةنعدع
 هة؟ ظذ حاغدا بالعلعرعال -عشعص، حذلذآلعتعص ظئمعص آةتسة  تذشتعن يام-تذشمذ 

بالعلعرعنعث سىتكة تويغاندعن آئيعن بعردعنال . ظةمةس، ظأزعمذ راهةت تاصاتتع
هذرذنلعشعص، قورسعقعغا تذمشذقلعرعنع تعقعشعص، صذشذلداص ظذخالص 
 آئتعشلعرعدعن ظذ شذنحعلعك سأيىنىص، هذزذرلعنعص آئتةتتعكع، ظانا شذ حاغدا

ظئرعشكةن مذشذنداق لةززةت هةم بةختكة دذنيادا هئحقانداق بعر مةؤجذدات 
آالتة قذيرذق بالعلعرعنع يةنة ظويالص آئتعؤعدع، . ظئرعشةلمةس دةص ظوياليتتع

ظاه، مذشذ ظاصظاق . ظاصظاق، ظعسسعق سىت ظةمحعكعدعن جعرعلداص ظئتعلعص حعقتع
تع بعلةن بالعلعرعنعث  ساخاؤع-ظذ ظأز نئمعتع، هعممةت ... ظعسسعق سىت 
 هاياتلعق ظاتا قعلمعغان؟ آالتة قذيرذقنعث آأثلع بذزذلذص، -قايسعسعغا جان 

ظذ ظعللعق باغرعدعن جذدا قعلعنغان، .  تارام ياش آةتتع-آأزلعرعدعن تارام 
آعملةردذر تذتقذن قعلعص ظئلعص آةتكةن بالعلعرع ظىحىن صةرياد حئكعص، خذددع 

  .ص يعغلعغاندةك، آئحعضعحة هةسرةتلعك هذؤالص حعقتعهازعدار ظانا ياقا يعرتع
بذ آئحعدة آالتة قذيرذقتعن ظأزضة نئمعلةر ظويغاق، آعملةر ظذيقذدعن بعدارآعن؟ 

.  ظةلعمع آأص بذ دذنيادا بذنداقالر تاالي، بذنداقالر سانسعز-خذشاللعقعدعن دةرد 
 ظذيقذسعز آئزعص الر ظىحىن يارعتعلغان ظازاب دةشتعدة"سانسعز"قةيسةر ظةنة شذ 

ظذ ساتتار هامذتنعث ظعشعكعدعن ظئتعغا معنعص ظأيعضة . يىرضةن بةختسعز سةيياه
قايتعص آةلضةندعن آئيعن، ظاتنع ظئغعلغا ظةآعرعص ظوقذرغا باغالص، بعر باغالم قذرذق 
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ظوت تاشلعدع، ظاندعن ظاتنعث ظوتنع ظشتعها بعلةن آورذسلعتعص حايناشلعرعغا بعر 
نئمة ظعش قعلعش آئرةك؟ ظألضةن بأرة آىحىكلعرع . قاراص تذردعصةس مةقةتسعزال 

سونايلعنعص قاراص ياتقان قاباهةتلعك مةنزعرعلةرنع بعر صةس بولسعمذ خعيالعدعن 
نئرع قعلعش ظىحىن نئمة ظعش قعلغان ياخشع؟ ظذ ظأيضة آعرعص حاصعنعنع سئلعص 

آارؤاتنعث بئشعغا آارعؤات ظىستعضة تاشلعدع، ظاندعن قئلعن خاتعرة دةصتعرعنع 
قويذص، هةرآىنع آةحتة يئزعؤاتقان ظعلمعي ماقالعسعنع يةنة داؤامالشتذرماقحع 

ظذ تةصةآكذرعنع بعر يةرضة يعغعش ظىحىن قةلةمنع ظعثعكعضة تعرةص خئلعغعحة . بولدع
باشقا آىنلةردة خذددع دالعدا حاصقان ظذحقذر ظاتتةك، . خعيال سىرىص ظولتذردع
 مئثعص تذرغان قةلةم بىضىن خذددع يةرضة حوثقذر صئتعص قةغةز ظىستعدة راؤان

قةيسةر رةللة بولذص، . قالغان ساصاندةك، دةصتةرنعث بعرعنحع قذرعدعال قئتعص تذراتتع
بذنعث ظةلعمعنع دةصتةردعن ظالماقحع بولغاندةك ظذنع آارعؤاتنعث بعر حئتعضة حأرىص 

 ظوقذص بعر يةرلعرعضعحة ظذ آعتابنع. قوصذص تةآحعدعن آعتابنع ظالدع. تاشلعدع
ظذ آعتابنع ظئحعص خئلع بعر يةرلعرعضعحة . آةلضةن، آةلضةن يئرعنع قاتالص قويغان

آأثلعدة خذددع . ظوقذص باققاندةك قعلدع، ظةمما آعتاب زئهنعضة حىشةر ظةمةس
ظعسقا ظوخشاش مانايقعص يىرضةن هةسرةتلعك خعيال ظذنع تعنعمسعز ظازابالص، باغرعنع 

  ...تتعظأرتةص تذرا
بذ يةردة تاثنعث قانداق ظئتعص، قانداق ظاخعرلشعدعغانلعقعنع قةيسةر هةرآىنع 

بذ خعلؤةت، سعرلعق ماآاندا شةرقتعن آىننع بعرعنحع . دئضىدةك آأرىص تذرعدذ
بولذص آىتىؤالعدعغعنعمذ، ظذنع غةربتعكع تاغ آةينعضة ظذزذتذص قويعدعغعنعمذ مذشذ 

نع آئزعص هالعدعن آةتكةن قذياش تاغ ظىستعدة ظالةمنعث صايانسعز دةشتع. قةيسةر
بعردةم ظولتذرذص ظارام ظالماقحع بولغاندةك بعرصةس ظئسعلعص تذردع، ظاندعن تئزلعك 

بذ زئمعننعث آىندىزع قةيسةر ظىحىن شذقةدةر . بعلةن تاغ ظارقعسعدا غايعب بولدع
راهةتلعك، شذقةدةر آأثىللىك، ظةآسعحة، آئحعسع يىرةك جذغذلدعغذدةك 

سةؤةبع، بذ زئمعننعث آئحعسع قةيسةرنعث . دةرعجعدة ؤةهعمعلعك، قورقذنحلذق
سةزضىسع بذرذن آأنىص آةتكةن شةهةر آئحعسعضة ظوخشعمايتتع، ظذنعث قذلعقعغا 
سعثعص آةتكةن ماشعنعالرنعث ضىرآعرةشلعرع، حعرقعراق سعضناللعرع، ظادةملةرنعث 

نعغا صةستعكع دةريانعث هةيؤةت  مذزعكا ظاؤازلعرع ظور- حذرذثع، ناخشا -ؤاراث 
 ضاهعدا تاغ ظىستعدعن -شارقعراشلعرع، بأرعلةرنعث ؤةهعمعلعك هذؤالشلعرع، ضاهع 

مذشذالرنعال .  قاراسلعرع ظاثلعنعص تذراتتع-غذالص حىشكةن تاشالرنعث ضىلدىر 
دئمعسة، بذ يةردة ظادةتتعن تاشقعرع جعمجعتلعق، خذددع هةممة نةرسة 

بىضىن آةحتة . قاندةك سعرلعق جعمجعتلعق هأآىم سىرةتتعمةؤجىتلعقعنع يوقات
 ظارقعدعن -ظذ بعر توص بأرعلةرنعث ظارقا . بأرعنعث هذؤلعشع يئقعنال يةردعن ظاثالندع

هذؤلعغان ظاؤازع ظةمةس، يالغذز بأرعنعث نالة قعلعشعدعن تعترةص حعقعؤاتقان بوغذق، 
جةزعم "  ظانعسعنعث ظاؤازعبذ حوقذم بأرة آىحىكلعرعنعث. "يعرتعق ظاؤازع ظعدع

آئحة قاراثغذلعقع تئخعمذ قذيذقلعشعؤاتاتتع، سىررةث بذلذتالر . قعلدع قةيسةر
تاغ حوققعسع يةنعال قاسقان تذماقلعق، بومبذر . يذلتذزالرنع يذتذص آةتكةنعدع

  .ساقاللعق بوؤاي سعياقعدا ضعرعمسةن حوقحعيعص آأرىنةتتع
 تومذرالرغا تاراص ظادةمنع تذيدذرماي - آأص ظعحعلضةن آىحلىك ظعحعملعك تومذر

مةست قعلغعنعدةك، ظأزعنع آارعؤاتقا تاشالص، قاراثغذ آئحعدة نذرغذن ظعشالرنع 



 64

 ظاستا ظةشذ خعيال -خعيال قعلعص ياتقان قةيسةر ظأزعمذ سةزمعضةن هالدا ظاستا 
  ...ظعحعدة ظئرعص يوقاص آةتكةندةك بولدع

  ...ضىضىم قاصلعغان صايانسعز سةهرا
  ...ئح نةرسة آأرىنمةيدعغان هاياتسعز، حةآسعز بوشلذقه

  ...يىرةآنعث نةدعندذر ظاثلعنعؤاتقان ضىصىلدعضةن رعتعملعق، سالماق ظاؤازع
  ...يئقعنالص آئلعؤاتقان قةدةم تعؤعشع
  ...آعمدذر بعرسعنعث آىحلىك تعنعقع

ن آىحلىك دةص سوزذص توؤالؤاتقا...!" قذتقذزذثالر...! قذتقذزذثالر"بعر ظادةمنعث 
  ...خعتابع

بذالرنعث هةممعسع قةيسةرضة دةسلةصتة ناهايعتع ظاجعز، آئيعن ناهايعتع ظئنعق 
ظذ بذ ظاؤازالرنع قذلعقع بعلةن ظةمةس، ظادةتتعن تاشقعرع . ظاثلعنعشقا باشلعدع

بذ ظاؤازالر آىحةيضةنسئرع . تعرةنلعشعص آةتكةن نازذك سةزضىسع بعلةن ظاثالؤاتاتتع
رقذنحقا حىشىص ظأزعنع قذتذلدذرماقحع، ياتقان يئرعدعن قوصذص  قو-ظذ ؤةهعمة 

نعهايةت، ظذ خذددع بعر صارحة قورام تاش ظاستعدا . قئحعص آةتمةآحع بولدع
ظاه، مةن ظألىصتعمةن، خذددع . "بئسعلعص قالغاندةك ضةؤدعسعنع معدعرلعتالمايتتع
ظذ .  خعتاص قعلدع ظذظةلةملعك" هئلعقع بأرة بالعلعرعدةك ظألىمضة مةهكذم بوصتعمةن
ظةمما ظذنعث نة ظاؤازع، نة تعنعقع . ظاشذالرنع دةص بار ظاؤازع بعلةن توؤلعماقحع بولدع

ظذ بعردعنال يئنعدعن ظأتىص آئتعؤاتقان قاسقان تذماقلعق، بومبذر . حعقمايتتع
بوؤاينعث حعرايع ظذنعثغا . ساقال، ضعضانت ضةؤدعلعك بعر بوؤاينع آأرىص قالدع

 -تاغنعث حوققعسع ظةمةس، ظةسلعدعال ظادةمكةنغذ، تةققع . "ذش ظعدعتولعمذ تون
..." تذرقع خذددع بوؤامدةك بةردةم، آأزلعرع خذددع بوؤامنعث آأزلعرعدةك آأك

ظاندعن بوؤايغا يئلعنعص خعتاب . دةص ظويلعدع قةيسةر يىرعكع جايعغا حىشىص
  :قعلدع
  ...!ماثا رةهعم قعل، مئنع قذتقذز ―

دة ظأزضعضة قول سوزغاندعن، ظأزعنع ظأزع قذتقذزسا ظةث مةهكذم بةن ― 
  .ظعشةنحلعكتذر

 قةيسةر ―دةص آعمضة ظعتعجا قعلعؤاتاتتعث؟ !" قذتقذزذثالر"ظةمعسة سةن  ―
  .بوؤاينعث سأزعدعن راستتعنال رةنجعضةنعدع

  !ظادةملةرضة، ظةزعزعم ― 
  ظذالر نئمعنع قذتقذزذشع آئرةك؟ ― 

  .تقان دذنيانعظألىؤاتقان، هاالك بولذؤا ―
   خذدا بار ظةمةسمذ؟―ظذنعث باشصاناهع  ― 

ياق، سةنمذ ظذنعث باشصاناهع، سةنمذ دذنيانعث ظعضعسع، ظعنسان هاالك  ―
  .قعلغذحعال ظةمةس، قذتقذزغذحعمذ بولذشع آئرةك

بوؤاينعث ظاؤازع شذقةدةر ظاهاثدار، ساص، يئقعملعق، هئسسعياتلعق ظعدعكع، 
نعث ظاغزعدعن ظةمةس، صةقةت هئسسياتنع ظةث مذنداق ظاؤازنع ظعنسانالر

. مذآةممةلظعصادعلةص بئرةلةيدعغان مذزعكا آىيلعرعدعنال ظاثالش مذمكعن ظعدع
  :قةيسةر بوؤاينعث سأزلعرعدعن ظعنتايعن تةسعرلعنعص آةتتع

توغرا ظئيتتعث مأهتعرةم ظاقساقال، ظعنساننعث دذنيانع قذتقذزذشع ظاخعرقع  ― 
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ظةصذ قعل، سةندعن بعر ظعشنع بعلضىم آئلعؤاتعدذ، . ذزذشقذهئسابتا ظأزعنع قذتق
ظعنسانالر ظاللعقاحان مذنداق صعكعر قعلعشنع تةرك ظةتكةن، هالبذآع سةن ماثا 
ظعنسان سىصعتعدة ظةمةس، تةثرع سىصعتعدة سأزلعدعث، بعلعؤالسام دةيمةن، ظأزىث 

  آعم بولعسةن؟
مةن . عث تاشلعؤئتعلضةن روهعمةنمةن مذشذ زئمعننع ماآان تذتقان ظذلذغ قةؤمن ― 

تةآلعماآان قذملذقلعرع ظاستعدا ظأزىم ظاصعرعدة قعلغان شاهانة سةلتةنةتنع قذحاقالص 
لئكعن ظذنعثدعن ! نةقةدةر ظذلذغ سةلتةنةت. نةححة معث يعل آأمىلىص ياتتعم

ظاشذ نذر، ظاشذ .  زعيانع ظذنع دةسسةص تذرغانالر آأرةلمعدع-بالقعص تذرغان نذر 
ياؤع يىكسةك سةلتةنةت مئنعث هاياتلعق بذلعقعم ظعدع، مةن شذالرنع ظوزذق دذن

سةن ظذ يةرلةردعكع توغراق، يذلغذنالرنع . قعلعص هازعرغعحة ياشاص آةلدعم
  آأرضةنمذ؟

  .آأرمةيحذ، مةن تذغذلذص ظأسكةن مةهةللة ساصال يذلغذن، توغراقلعق ―
 ―زعنع يذمذص تذردع بوؤاي،  هاياجانلعنعص بعردةم آأ―...  يذلغذن، توغراق ― 

هةي . ظاشذ يذلغذن، توغراقالر دةل شذ يةردة هاالك بولغان سةلتةنةتتعن بعشارةتتذر
ظادةملةر ظأزعضة تئضعل بولغان ظةث ظذلذغ، ظةث قعممةتلعك نةرسعلةر بعلةن ! دةرعخ

نئمعشقا شذنداق؟ ظذالر ظئرعشكةن . آارع بولذشمعدع، ظذنعث قةدرعضة يئتعشمعدع
 هوشلعرعنع يوقذتذص، ظئتعقاد ؤة - شةؤآةتتعن ظةس - مةظعشةت، شانذ - راهةت

ظعماننع تةرك ظةتتع، شذ ؤةجعدعن ظىستعضة قارا بوراندةك باستذرذص آةلضةن 
تةصعرعقحعلعق ؤة غاصعللعق ظذالرنعث آأزلعرعنع آور قعلعؤةتتع، ظةقعل حعرعغعنع 

  نئمعلعكعنع بعلةمسةن؟سةن ظاخعرقع زامان، يةنع قعيامةتنعث . ظأحىرىؤةتتع
  .بذ سوظالعثغا توغرا جاؤاب بئرةلمعسةم آةحىر―  
  .ظعككعلةنمة، آأثلىثضة نئمة آةحسة شذنع دةؤةر ― 

  .مةن ظوياليمةن، قعيامةت ضذمراهلعق دئمةآتذر ―
 تئخعمذ ظئنعق قعلعص ―بذ دةل ظادةملةرنعث روهعيعتعدعكع ضذمراهلعق،  ― 

 روهعي يعمعرعلسة نئمة بولعدذ؟ ظذ حاغدا ظادةم  ظادةملةرنعث―ظعزاهلعدع بوؤاي، 
 شةؤآةتنع ؤايعغا، -ظادةم ظعمان، سأيضىنع، سةنظةت ؤة شانذ . ظادةم بولماي قالعدذ

 ظاصةتنعث مةنبةسع، -يىكسةك آامالعتعضة يةتكىزىشتعن ؤاز آةحكةن هامان، بااليع 
دقا، سأيضى ؤة قعيامةتنعث حعللعغذحعسع بولذص قالعدذ، شذثا مةن ظعمان، ظئتعقا

سةنظةتكة بار آىحىم بعلةن يئصعشتعم، ظأزىمنعث ظعنساننعث ظةقعل تةختعدعن 
 سةرسانلعقتا قالغعنعغا قارعماي، يةنة ظعنسانالر ظارعسعدا بار -قوغالنمعغعنعغا، خارذ 

ظاخعرقع زامان ظىستىثالرغا ! ظاضاه بولذثالرآع ظعنسانالر: ظاؤازعم بعلةن توؤالص يىردىم
...! سعلةر ظألىؤاتقان، هاالك بولذؤاتقان دذنيانع قذتقذزذثالر...  آئلعؤاتعدذباستذرذص

  !دذنيانع قذتقذزغانلعق ظاخعرقع هئسابتا ظأزىثالرنع قذتقذزغانلعقتذر
 ظذالر ― دةؤةتتع قةيسةر آأزلعرعضة ياش ظئلعص، ―مأهتعرةم ظاتا، ― 

  ظعلتعجالعرعثنع ظاثالص نئمة دئيعشتع؟
، سةؤةبع، ظذالر ظعمان، سأيضى ؤة مئهرعبانلعقتعن ظايرعلعص صةرؤا قعلعشمعدع ― 

بعرصارحة جانسعز آئسةآكة ظوخشاص قالغان، مةن خذدانعث يئنعغا باردعم، خذدا 
 صعشعص بار ظعخالسع بعلةن اليدعن تىرآىملةص ظادةملةرنع ياساؤاتقانعكةن، -تةرلةص 

 ظعلتعجا قعلعص مةن خذداغا آأز ياشلعرعمنع تأآىص تذرذص، حعن آأثلىمدعن
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آةرةملعك خذدا، سةندعن ظأتىنةي، سةن ظادةملةرنع ظاز ياسا، تعرعك ياشاؤاتقانالرغا "
  ...دئدعم!" ظعمان، ظئتعقاد ؤة مئهرعبانلعقنع آأصرةك ظاتا قعل

ظذنعث ... ئقعنال يةردعن بأرة هذؤلعدع، قةيسةر تولغعنعص يئنعغا ظأرىلدع ...
عدعن صذرقعراص تةر قذيذلذؤاتاتتع، ظذحعسعدعكع نةصةسلعرع تئزلعشعؤاتاتتع، حئكعس

 حعلعق سذ بولذص -آعيعملعرع، بئشعدعكع ياستذقع، ظاستعدعكع آأرصعسع حعلعق 
  ...آةتكةنعدع

بوؤاي تاغنعث ظىستعدة بةدةشقعنعنع قذرذص خذددع ضعضانت حوققعدةك ؤةزمعن 
ع يةنة بعر تاغ ظولتذراتتع، قةيسةر بوؤاينعث ظذدذلعدا ظولتذرعؤعدع، ظأزعنع خذدد

  .حوققعسعغا ظوخشاص قالغاندةك هئس قعلدع
  .بأرعنعث سوزذص هذؤلعغان ظاؤازع يةنة ظاثالندع

 بعردعنال ظأآسىص آةتتع ―ظذ هةسرعتعنع خذداغا شعكايةت قعلعؤاتعدذ، ―  
 قورقذنحلذق بعر تراضئدعية بأرعلةر ―بوؤاي، ظذنعث آأثلع بذزذلعؤاتاتتع، 

اتعدذ، بأرعلةرنعث ظأز ماآانعنع ظعنسانالر ظذالرغا قايتذرذص ظىستعضة باستذرذص آئلعؤ
  بئرةرمذ، بأرعلةر تةبعظةتكة قايتعص آئلةلةرمذ؟

مةن دذنياغا ظةمدعال آأز ظاحقان بةش بأرة آىحىكعنعث ظألتىرىلضةنلعكعنع  ظأز  ―
  . بعرخعل هةمدةردلعك بعلةن دئدع قةيسةر―آأزىم بعلةن آأردىم، 

  .شعكايةت قعلعؤاتعدذبأرة شذنع ... شذ ― 
  ظذنعث هذؤلعشعغا خذدادعن بألةك آعممذ قذالق ساالر، شعكايعتعنع آعم ظاثالر؟ ―

  !قاتعل، قاتعلنعث ؤعجدانع ظاثلعمامدذ، ظةنة قذالق سال ― 
  .بأرعنعث هذؤلعشع يةنة ظاثالندع

  نئمعنع ظاثلعدعث؟ ―
  .بأرعنعث هذؤلعغعنعنع 
  !تذتآأثلىثنع يعغ، ظةقعل قذلعقعثنع تعك  
قةيسةر آأصكأك حعملعق ظىستعدة يالغذز ظولتذراتتع، ظذ بعرخعل يئتعمسعراش هئس  

دةريا . قعلعص، بوؤاينع قاياقتعن آئلةرآعن دةص، ظةتراصقا تةلمىرىص قاراشقا باشلعدع
ظارقعدعنال قةيسةرنعث قذلعقعغا ظذ . يئقعنال يةردة بأرة يةنة هذؤلعدع... بويعمعكعن

 بأرة بعلةن ساتتار هامذتنعث ظاؤازعغا -معغان ظاجايعص بعر ظاؤاز ظةزةلدعن ظاثالص باق
  :ظوخشاص آئتعدعغان بعرسعنعث جعددعي زاآذنلعشعؤاتقان ظاؤازع ظاثالندع

نئمانحة رةهعمسعز، قارا يىرةك مةلظذنسةن؟ ظةمدع بعلدعم، ! ظاه دةرعخ ―
 دة، -عكةنسةن بالعلعرعمنع، مئنعث يىرةك صارةمنع تاغعرعثغا سوالص ظئلعص آئتعصت

  ظذالرنعث آعحعك جئنعغا زامعن بولذص نئمعضة ظئرعشتعث؟
  !بةش قويغا، بعلةمسةن بةش قويغا... ها... ها... ها―  
سئنعثمذ مذشذنداق نارةسعدة بالعلعرعث بار بولغعيدع، ظاشذالر توغرذلذق  ― 

  .نئمعشقا ظويلعمايسةن؟ سةن مذهةببةت ؤة شةصقةتنعث ظاسعيسع ظعكةنسةن
 شةصقةت قعلغذدةآمةن؟ -ةن بعزضة زعيانداش تذرساث، ساثا نئمعشقا مئهعر س ― 

سةن بعزضة ظاراملعق بةرمعدعث، قوي، آالعلعرعمعزنع بوغذص ظألتىردىث، يئدعث، 
  . هئسابسعز زعيان سالدعث-بعزضة هةددع 

ياق، ياق، بعز قوي، آالعلعرعثنعث ضأشعنع ظةمةس، ظذنعث ظاجعز، يارامسعز  ―
سةن ظذالرنعال ظةمةس صىتكىل جاهاننع يالماص يذتماقحع . ذق قعلدذقروهعنع ظوز
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بولغعنعثدا، بعز هاياتلعق هوقذقعمعزنع قوغداش ظىحىن ساثا قارشع جةث ظئالن 
 - صىتمعشع بعلةن بذ زئمعننعث نذسرةت -ظالةم مذرةببعسعنعث يازمعشع . قعلدذق

 ظالةم مذرةببعسعنعث بذ هالبذآع، سةن. هعممعتع جعمع مةخلذقالرغا تةث حئحعلغان
هأآىمعنع تةرك ظةتتعث، سةن مذرعؤةتلعك بذ ظذلذغ زئمعنعمعزنعث قانلعرعنع 
شوراص، ظذنع جانسعز مذردعغا، ظأتمعتأشىك قعلعؤئتعلضةن هةرة آأنةلضعسعضة 

سةن مذشذ قعلمعشعث ظىحىن آأك تةثرعسعضة قانداق جاؤاب . ظوخشعتعص قويدذث
ق ظادةم، ظالةم مذرةببعسعنعث هةق جازاسعغا بئرعسةن؟ ظةمدع سةن ظةي صاسع

  !ظذحرايسةن
جازا دةمسعنا، ظةي سوآال قذيرذق، مةن تئخع سئنعمذ ظألتىرعمةن، سئنع  ―

ظألتىرسةم قانحعلعك مذآاصاتقا ظئرعشعدعغانلعقعمنع بعلةمسةن؟ يذقعرعدعن 
س، صايدا بذال ظةمة! ظذقتذرذش حعقارغان، بعرعثنع ظألتىرسةك بعر قوي مذآاصات

  !سويذص ساتسام تئرةثمذ، يئغعثمذ، ظوشذقذثمذ صذل
  صذل؟ قانداق نةرسة ظذ صذل دئضةن؟―  
صذلنع بعلمةمسةن؟ توغرا، توغرا، ظاثسعز هايؤان بولغعنعث ظىحىن ظذنعث  ― 

 دة، صذل دئضةن ظون سةآكعز معث ظالةمنعث نعجاتلعق -نئمعلعكعنع بعلمةيسةن 
ساظادعتعنعث ظوق يعلتعزع، ظئتعقادنعث  -تىؤرىكع، ظعنسان هاياتع ؤة بةخت 

  ...مذقةددةس قعبلعضاهع، يةنة
بولدع بةس قعل، ظذنداق بولسا صذل دئضعنعث آأك تةثرعسعنعث ظأزع  ― 

  ظعكةنغذ؟
ياق، نئمة دةص بعلجعرالؤاتعسةن؟ تةثرع دئضعنعث ظذنعث ظالدعدا نئمة؟ ظذ  ― 

  .تةثرعدعنمذ يىكسةك، تةثرعدعنمذ ظذلذغ
 -شةنمعدعم، ظةي هاياتلعقنعث قاتعلع، ظذنداقتا صذلنعث صذشتع ضئصعثنع حى ―

  صاناهع، ياراتقذحعسع آعم؟
 -ظادةملةر، ظادةملةر بولمامدذ ظةخمةق، صذل دئضةن ظادةملةر ظةقعل  ―  

 ظاه، بعحارة ―. صاراسعتعنعث جةؤهعرع، ظادةملةرنعث ظةث ظذلذغ ظعختعراسع
ص ياراتقعنعثالر ظىحىن ظذنعث ظالدعدا ظادةملةر، سعلةر صذلنع شذنحة ظذلذغ قعلع

 دة، شذثا -ظأزىثالر هئحنئمعضة ظةرزعمةس بعحارة قذلغا ظايلعنعص قالغان ظعكةنسعلةر 
سعلةر ظاشذ صاسعق مأجعزاتنعث صةرمايعشع بعلةن يةر يىزعدة دةهشةتلعك 
قعرغعنحعلعق ظئلعص بئرعشقا، قان تأآىشكة، ؤذجذدذثالردعكع ظعمان، ظئتعقاد ؤة 

 آامالعتع ظىحىن نةزعر قعلعؤئتعشكة مةجبذر بولغان ―قةتنع ظذنعث شأهرةت شةص
 دة، مةن ساثا آأك تةثرعنعث نامع بعلةن ظئيتاي، ظالةم مذرةببعسع -ظعكةنسعلةر 

سعلةرضة بةخشةندة قعلغان، ظةمما سعلةر تةرك ظةتكةن ظعمان، ظئتعقاد ؤة شةصقةتنعث 
ظادةملةرنعث : رةببعسع شذنداق دئضةنظالةم مذ. قعساسع ظاخعر سعلةرنع تذتعدذ

 - ظعمانسعزلعقع، ظئتعقادسعزلعقع ؤة شةصقةتسعزلعكع ظذالرنع ظعنسانعي قةدعر 
 قعممعتعنع ظذنتذش ظذالرنع مذقةررةر هالدا -قعممةتنع ظذنتذشقا، ظأزعنعث قةدعر 

  .ضذمراهلعققا ظئلعص بارعدذ
  ...يعغلعؤةتتعقةيسةر بذنع ظاثالص، يىرعكع لةرزعضة آئلعص هأرآعرةص 

قةيسةر ظةتعسع قاتتعق ظذحذق تئضعص، آارعؤئتعدعن قوصالمعغذدةك دةعجعدة ظاغرعص 
ظعككع حئكعسع آأزلعرع بعلةن قوشذلذص صارتالص آئتعدعغاندةك . يئتعص قالدع



 68

 - حعثقعلعص ظاغرعيتتع، بةدعنعنعث هةممة يئرع ظوتتةك آأيىص تذراتتع، باش 
 قوللعرع دعرعلدةص تعترةيتتع، ظئغعر -ع، صذت آأزعدعن توختاؤسعز تةر قذيذالتت

شذ تاصتا بعر ... سذ . حاثقاشتعن آالصذآلعرع قذرذص شالدةك قئتعص آةتكةنعدع
  ! هة-يىتىم سذ بولسا ظعدع 

دئرعزعدعن قذياشنعث ظةتعضةنكع آأزنع حاقناتقذحع آىحلىك نذرع ظذحذص آعردع، 
. دعكع ظات تئصعرالص آعشنعدعيعراقتعن آالعالرنعث مأرةشلعرع ظاثالندع، ظئغعل

ظذنعث ظةتعضةندعن بذيان مذشذنداق يئتعؤاتقعنعغا قانحعلعك ؤاقعت بولدعكعن؟ بعر 
لئكعن بذ ؤاقعت ظذنعثغا بعر يعلدةك ظذزذن . ظعككع ساظةتمذ ظأتكةندذ... ساظةت

ظذ بذرذن آارعؤعتعدا مذشذ حاغقعحة سوزذلذص ياتاتتعمذ؟ ياق، ظذ سةهةر . بعلعنمةآتة
اتتع، صةسكة حىشىص دةريانعث بةدةننع ظةندعكتىرضىحع سوغذق سىيع بعلةن يىز قوص

ظالدع .  دة، باشقعحة تئتعكلعشعص ظأز ظعشعلعرعغا آعرعشةتتع- آأزعنع يذياتتع -
 صات -بعلةن ظاتنعث ظوقذرعغا قوناق تأآىص حعققاندعن آئيعن، ضايعز صالؤان صات 

حاي قعلعص، ظاصقذر حعنعضة قذرذق ظةآعلعص بئرعدعغان صعششعق قايماق بعلةن 
تارشعدةك قئتعص . ناننع دةستعلةص ساالتتع، ظاندعن حاينع ظىستعدعن قذياتتع

تاراثشعص آةتكةن نان قعزعق حاي بعلةن ضذآآعدة ظئرعص بعردةمدعال لةشتةك 
قةيسةر حئيعنع راهةتلعنعص ظعحعص تىضةتكةندعن آئيعن، ياآع . يذمشاص آئتةتتع
 بئرعص قارعغاي آأحةتلعرعنعث تىؤعنع يذمشعتاتتع، ياآع ظئتعغا تةجرعبة ظئتعزعغا

ظذ آأزلعرعنع تورذسقا تعكعص، آئحعدعكع . معنعص ظورمانالرنع تةآشىرىشكة آئتةتتع
 يذ، -ياآع خعيالغا ياآع حىشكة ظوخشعمايدعغان غةلعتة هادعسعنع يةنة ظةسكة ظالدع 

ظذنعث دانعشمةنلةرحة .. .بوؤاينعث سعياقع. تئنع شىرآعنعص، قورقذص آةتتع
... ظئيتقان ظاجايعص سأزلعرع، بأرعنعث هذؤلعشع، ساتتار هامذتنعث حعرقعراق ظاؤازع

. ظذنعث سةزضىسعدة خذددع تارقاص آئتعؤاتقان تذماندةك غذؤا ظةآس ظئتعص تذراتتع
بذ قانداق ظعش، مةن راستتعنال شذنداق سعرلعق ؤةقةضة دذح آةلدعممذ، ياآع "

بعرخعل ضاثضعراش " معسع مةندعكع ظاغرعقنعث غةيرعي ظعنكاسعمذ؟ظذالرنعث هةم
تذيذقسعز ظعشعك ظئحعلدع، ظئحعلغان ظعشعك بعلةن بعللة . ظعحعدة ظويلعناتتع ظذ

  .قذياش ظأي ظعحعضة آعرعص آةلضةندةك ظأي ظعحع ظاصظاق يورذص آةتتع
ذرذن يذلتذز قةيسةرضة ب.  هاياجانلعنعص صعحعرلعدع قةيسةر―... يذلتذز ― 

هئحقاحان آأرىص باقمعغاندعكعدةك ظادةتتعن تاشقعرع ضىزةل، التاصةتلعك آأرىنىص 
قعزنعث ظويماقتةك ظاغزعدا ظوماق بعر تةبةسسذم قئتعص قالغان، بذرنعنعث . آةتتع

قةيسةرنعث يىرعكع بةخت .  حئكعم تةر تامحعلعرع يالتعرايتتع-ظذحعدا حئكعم 
! ظةنة، ظذنعث صةرعشتعسع. ةك تعترةص آةتتعمةستخذشلذقع ؤة سأيىنىشتعن ياصراقت

  .تةثرع ظةؤةتكةن يئضانة صةرعشتة ظذنعث ظالدعدا آألىص تذراتتع
 -  قةيسةرنعث هاياجانلعق ظاؤازع آىحسعز هةم غاراث ―... مئنعث صةرعشتةم―  

 نئمعشقا آةلدعثعز، ماثا جان ظاتاقعلغعلعمذ، ياآع جئنعمنع ―غذرذث ظعدع، 
  ظالغعلعمذ؟

 صعخعلداص ― قعزعق ضةص قعلعدعكةنسعز، ساراث بولدعثعزمذ؟ هةجةب― 
ظذ قولعدعكع تىضىنحةآنع جوزا ظىستعضة قويذص قةيسةرنعث يئنعغا . آىلىؤةتتع قعز

   قوصذث، ظاشؤاقتع بولدع، يئتعؤئرةمسعز؟C¨آةلدع،  
صئشانةمنع ... تىضعشعص آئتعؤاتعمةن... ظأتىنةي، ماثا بعر قاحا سذ بئرعث― 
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  .ثاتذتذص بئقع
يذلتذز قولعنع قةيسةرنعث صئشانعسعضة تةضكىزىص بئقعص خذددع حوغ تذتذؤالغاندةك 

  :ظةندعكعص آةتتع
  نئمانحة قعزعق، نئمة بولدعثعز؟... ؤعييةي ― 
  ...خذدا هةققع، ماثا بعر يذتذم سذ بةرسعثعز، بعر يذتذم... هئح بعلمعدعم― 

ىرىص دةرياغا يىضرعدع، هايال حةينةآمذ، حئلةآمذ قذرذق ظعدع، يذلتذز حئلةآنع آأت
  : هأمعدعضعنعحة ظأيضة آعرعص آةلدع-ظأتمةي بعر حعلةك سذنع آأتىرىص هاسعراص 

 دئدع يذلتذز قوصذشقا ―توختاث، مةن بئشعثعزنع آأتىرىص تذراي، ― 
  .تةمشعلعؤاتقان قةيسةرنعث يئنعغا آئلعص، بعر قولعدا حعنعنع تذتذص تذرذص

  .ياق، ظأزىم قوصاي ― 
ر بعر قاحا سوغذق سذنع ضىصىلدعتعص ظعحعؤعدع، بةدعنعدعكع الؤذلداص قةيسة

يىرةك قاغجعراص ... ظذه، تاغ سىيع... آأيعؤاتقان ظوت السسعدة ظأحكةندةك بولدع
ظذ . يذلتذز قةيسةرنعث يئنعدا ظولتذراتتع! حاثقاص تذرغاندا نةقةدةر راهةت

  :قةيسةرنعث آأزلعرعضة تةلمىرىص ظةرآعلعضةندةك دئدع
  قاتلعما ظةآةلضةنعدعم، يةص باقامسعز؟ ―

 شذ تاصتا ضئلعمدعن هئح نةرسة ― بئشنع حايقعدع قةيسةر، ―... ياق―  
  .ظأتمةيدذ

سعزنع آأرىص . تىنىضىن نئمعشقا آئتعسعز؟ هةجةب قعلعقعثعز بارجذمذ سعزنعث ― 
سعزنع حوقذم ياقتذرذص ظعحعدعغذ دةص ظىضرعنع ... شذنحعلعك خذشال بولغانتعمكع
  .ظأزىم آئسعصتعكةنمةن تئخع

 آىلىمسعرعدع قةيسةر ظذسسذزلعقع ― هة؟ -شذ ظىضرعثعز ظةمدع بولسا ―  
  .بئسعلغاندعن آئيعن بعرظاز ماغدذرعغا آةلضةندةك بولذص

  .ظئتعص بئرةيمذ ظةمعسة، بعر دةمدعال تةييار قعلعمةن ― 
  ...ظأيعثعزدعكعلةر ظعزدةص قالسا... ياق، رةهمةت ―

 دئدع قعز بعرخعل ―ممعسعنع مذشذ ياققا هةيدةص آةلدعم، مالنعث هة―  
هازعر سذلتان دادام ظعككعسع .  دادام تئلئؤعزورغا حعققذدةك―خاتعرجةم ظاهاثدا، 

  ظذن نةدة؟. شذ ظعش بعلةن ظالدعراش
 هاياجانلعنعص بئشعنع آأتىردع قةيسةر، ―راستتعنال ظاش ظئتعص بئرةمسعز؟ ― 
ضأش . ةص ظاؤارة بولماث، قذرذتذلغان تةييار حأص بار ظةمعسة خئمعر يذغذرعمةن د―
  .قازناق ظأيدة ظاسقذدا... 

يذلتذز ظاشخانعغا حعقعص ظوحاققا ظوت ياقتع، صارحعالص تةييارقعلعص قويذلغان قذرذق 
 آأزعنعث زعثعلداص -باش . قارعغاي ظوتذنع ظوحاقتا صاراسالص آأيىشكة باشلعدع

 - ظارامعنع تئصعص قالغان قةيسةرنع ظةمدع ظاستا  صةل-ظاغرعشلعرع قويذؤئتعص، سةل 
  ...ظاستا شئرعن ظىضعدةك بئسعشقا باشلعدع

  :ظذ قانحعلعك ؤاقعت ياتتعكعن، بعرحاغدا يذلتذز ظذنع يئنعك تىرتىص ظويغاتتع
  .آأزعثعزنع ظئحعث، ظاش صعشتع ―

 - از يذلتذز قةيسةرنعث حعنعدعكع هور صذرقعراص تذرغان قعزعق ظىضرعنع قذشذقتا ظ
  .ظازدعن ظالدعرعماي ظعحعشلعرعضة سةصسئلعص قاراص ظولتذراتتع

 دئدع يذلتذز C¨سذلتان دادام مئنع شةهةرضة ظئلعص آئتعدعغان ظوخشايدذ، ―  
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  .بعرخعل ظويحان هالدا
  . قةيسةر ظعحعؤاتقان ظئشعنع توختاتتع―آعمدعن ظاثلعدعثعز؟  ― 

  .تقعنعنع ظاصام ظاثالصتذدادام بعلةن ظعككعسعنعث شذنداق دةص سأزلشعؤا ―
  شةهةردة نئمة ظعش قعلعدعكةنسعز؟ ― 

  .بعر زاؤذتتا ظعشلعضىدةآمةن... ظعسمعنع نئمة دئدع خذدايعم― 
  سعز قانداق ظويلعدعثعز؟ ―

  ...بةك خذشال بولدذم، مال باقعدعغان ظعشتعن قذتذلعدعغان ظوخشايمةن دةص―  
  .ع جوزا ظىستعضة قويدعقةيسةرنعث ضئلع غعققعدة بولذص، قولعدعكع قاحعن

  نئمة بولدعثعز، ظعشحع بولسام سعز خذشال ظةمةسما؟― 
  .ظذ ظادةمنعث سأزلعرع ظعشةنحلعك ظةمةس... نئمعشقا خذشال بولماي؟ لئكعن― 

  قانداق دةيسعز؟―  
  هئس قعلمعدعثعزمذ، بعر قاراشتعنال ظذنعث قذؤ مةآكارلعقع بعلعنعص تذرمامدذ؟― 

دادامنعمذ بذرذن مذشذ ... تذردعثعزغذ سذلتان دادامنعتعللعغعلع ... ؤعييةي―  
  .فئرمعغا سذلتان دادام ظورذنالشتذرذصتعكةنغذ

ظاه، ضأدةك قعز، ظذنعث قةلبع نةقةدةر سةبعي؟ ظذ شذتاصتا سذلتان ظةلعنعث سأزلعرع 
ظذ نئمعشقا . ظىحىن شذقةدةر خذشال، ظةمما قةيسةر بذنعثغا بةآال آأثلع يئرعم

للعقعغا جور بواللمعدع، يذلتذز مالحعلعقتعن قذتذلذص زاؤذتقا ظعشحع يذلتذزنعث خذشا
بولذص آعرسة نئمعسع يامان؟ ياق، يامعنعغذ يوق، ظةآسعحة قالتعس حوث ظعش 

لئكعن قةيسةر بذظعشنعث سذلتان ظةلع بعلةن باغلعنعشلعق ظعكةنلعكعنع ! بوالتتع
آأثلع سأز بعلةن ظويلعغعنعدا، خذددع آئتعؤئتعص يذندعغا آئحعؤالغاندةك 

ظذ يذلتذزغا ظةمدع نئمة دئسة . ظعصادعلةص بولمايدعغان بعرخعل غةشلعككة تولدع
دئيةلةمدذ؟ شذنداق دئسة بذ سأزعنع قايسع ظاساس بعلةن " بارماث"ياخشع؟ 

ظعسصاتالص بئرةلةيدذ؟ مذبادا سذلتان ظةلع بعلةن ساتتار هامذت راستتعنال شذنداق 
ذلتذزنع بذ يولدعن توسذص قئلعشقا قذربعتع يةتمةيدذ، دئيعشكةن بولسا، قةيسةر ي

قةيسةر ظاشذالرنع سىكىت بعلةن ظويلعنعص . يذلتذزنعثمذ بارماسلعققا ظعالجع يوق
  :ظولتذرذص آةتتع، ساددا قعز قةيسةرنعث بذ خعياللعرعدعن بعخةؤةر

  .ظئشعثعز سوؤذص قالدع، ظعحعؤئتعثة، دئدع ― 
ةيسةر ؤذجذدعنع آأيدىرىص ظأتكةن ظاححعق بعر ضئلعمدعن ظأتمعدع،  ق... ياق ―

 .سةزضىدعن ماغدذرعنع يوقاتقاندةك بولذص، ظأزعنع يةنة آارعؤاتقا تاشلعدع

  ظالتعنحع باب

 خعلؤةت آأل بويع ظةمدع بذيةردة يئثعدعن صةيدا بولغان قعزغعن هاياتنعث -تعنح 
ق ظىحىن تئضعدعن آأل ظةتراصعغا توسا.  سىرةنع بعلةن تعترةشكة باشلعدع-شاؤقذن 

ساياهةتحعلةرنعث آأل بويعغا . تارتعص يذقعرعغعحة نةححة قذر سعم تارتعلغانعدع
خالعغانحة آئلعشع حةآلةنضةن، ظذالر ظالدع بعلةن توساق سعرتعدعكع ظالدعغا جوزا 
قويذلغان بئلةت ساتقذحع قعزدعن بعردانة آعرعش بئلعتعنع بةش يىةندعن ظئلعشع، 

 بعرعضة روبعرو ظولتذرذشقان يعضعتلةرضة -عش ظئغعزعدعكع بعر ظاندعن ظذنع تار آعر
شذ حاغدعال ظذالر آأل بويعغا بئرعش، ظذ يةردة خالعغانحة ظويناص . تاصشذرذشع آئرةك
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آأل بويعغا قاتار قعلعص .  ظعحعش صذرسعتعضة ظئرعشةلةيدذ- آىلىش، تويغعحة يةص -
رعجعسعضة قاراص ضعلةم، ظاصظاق آعضعز ظأيلةر تعكعلضةن، ظعحعضة ظأينعث دة

آألنعث مةنزعرعلعك جايعدعن خئلعال يعراققا . شعرداقالر سئلعنغانعدع
 ظأيلةرنع سىتتةك -ظورذنالشتذرذلغان ظئلئكتعر ماتوردعن تارتعلغان حعراغالر ظأي 

 يئثع سةنظةت -تئلئؤعزوردا سعنقويغذ ظارقعلعق يئثعدعن . يورذتذص تذراتتع
 بعر ظأيضة -هةر . عزعية تعياتعرلعرع آأرسعتعلعص تذراتتعنومذرلعرع، آعنذ هةم تئلئؤ

هةرآعم ظأز . آعرعش صذلع ظايرعم هئسابلعنعشتعن باشقا، باهاسعمذ ظوخشعمايتتع
 دة، ظأيدة ظارام خذدا -مةرتعؤعسع هةم هالعغا يارعشا خالعغان ظأينع تاللعؤاالاليتتع 
شةهةردعن . عشةلةيتتعظارام ظئلعش، خالعغان ظعشلعرعنع قعلعش هوقذقعغا ظئر

ظاالهعدة تةآلعص قعلعص ظئلعص آئلعنضةن، حعرايلعق آعيعندىرىلضةن خذش حعراي 
آىتكىحع قعزالر ظذالرنعث نئمة يةيدعغانلعقعنع، قانداق ظذسسذلذق 

 ظارزذلعرع بار ظعكةنلعكعنع ظةدةص بعلةن -ظعحعدعغانلعقعنع، يةنة قانداق تةلةص 
مةخسذس تةسعس قعلعنغان ظاشخانعنعث يوغان آألنعث بعر حئتعدة . سورعشاتتع

قازعنعدا قايناؤاتقان صاقالن ضأشلعرع، حوث آاؤاصدانالردا صعشعؤاتقان مئتعرلعق 
آاؤاصالر، سأثةآلعك قعيما آاؤاصالر، تذنذر آاؤاصلعرع، هاراق، صعؤعالر، ضازلعق 

ل آأ.  ظأيلةرضة ظىزىلمةي توشذلذص تذراتتع-ظعحعملعك، مئنعرال سذالر ظأي 
بويعدعكع بعر صارحة تىزيةرضة ضعلةملةر سئلعنعص، حأرعسعضة يألةنحىكلىك 

ظذيةردة شةهةر بويعحة ظةث ظذستا سازةندعلةر نةغمة . ظورذندذقالر قويذلغانعدع
 ظايالالر، - ظأيلةردة يةص ظعحعشعص آةيصع آأتىرىلضةن ظةر -ظأي . قعلعشماقتا ظعدع

بةس بعلةن ظذسسذل ظوينعشاتتع، تانسا  - يعضعتلةر سورذنغا آئلعشعص بةس -قعز 
آألدة ياز بويع ظىزىشىص يىرعدعغان ظاق قذالر ظةمدع قاياققعدذر ظذحذص . قعلعشاتتع

 -ظذنعث ظورنعدا حوث .  ظأردةآلةر قاياققعدذر قوغلعؤئتعلضةن-آئتعشكةن، غاز 
 بذ يةرضة آةلضةن ظادةملةرال ظةمةس، صعكاص،. آعحعك قئيعقالر ظىزىص يىرىشةتتع

بئلعكعضة قعزعل . ظاصتوبذس، معنعبذسالرمذ صذل تئصعشنعث ظوبدان دةسمايعسع ظعدع
بةلضة تاقاص، بوينعغا آأك سومكا ظئسعؤالغان، دوثغاقالص ظارانال ماثعدعغان سعم 
ساقال بوؤاي بعرةر ماشعنا آئلعص توختاص ماتورعنع ظأحىرىشكة ظىلضىرمةيال شوصذرغا 

  :بئلةت تالونعنع ظذزذتذص
  . دةص خعرقعرايتتع―! ع آويظعكك―

 ظستعراهةت ظورنعنعث يئثع ―مانا بذالر ساتتارنعث آأل بويعدا ظاحقان ساياهةت 
. هةممة ظعش سذلتان ظةلع صعالنلعغاندةك هةم ظورذنالشتذرغاندةك بولدع. مةنزعرعسع

سادعر ظعسمايعل فئرمعغا قايتعص، قذرذلماقحع بولغان ساياهةت ظورنعنعث ظعقتعسادعي 
معنعث قانحعلعك بولذشع مذمكعنلعكع توغرعسعدا ظويلعنعؤاتقان حاغدا، ساتتار ظىنى

ظون . هامذت بئرعص مذشذ يعلعال ظون معث يىةن صايدا تاصشذرذدعغانلعقعنع ظئيتتع
 تأت ظاي قعلعش مذمكعن بولعدعغان بذ تعجارةتتعن - يوقع ظىح -بار ... معث يىةن

مةردلعك بعلةن ظئيتعلغان .  ظةمةس ظعدعآئلعدعغان شذنحعلعك صايدا ظةلؤةتتة ظاز
سادعر ظعسمايعل ظون معث يىةنضة ! ظون معث يىةنلعك ؤةدة هةممعنع هةل قعلدع

آئيعنكع يعلدعن باشالص بةش معث يىةندعن صذل قوشذلذص ماثعدعغان، مذددعتع 
ساتتار هامذت ظأمعرعدة قعلعص . ظالتة يعللعق توختامغا ظعككعلةنمةيال قول قويدع

ضةن بذنداق تعجارةتنعث آئيعن قانداق نةتعجة بعلةن تىضةللعنعدعغانلعقعنع آأرمع
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ظاثقعرالماي، يىرعكع صوآذلداص تذرسعمذ، سذلتان ظةلعنعث زورع بعلةن ظةللعك معث 
يىةن دةسماية سئلعص، آأل بويعنع بئزةص، بعر  ظعككع هةصتة ظعحعدعال مذشذنداق 

 بعرهةصتة بذرذن ساتتار هامذتنعث نامعدا تعجارةت باشلعنعشتعن. هالغا آةلتىرضةنعدع
شةهةرلعك رادعظو ظعستانسعسع بعلةن تئلئؤعزعية ظعستانسعسعدا بعرال ؤاقعتتا 
تةثرعتاغ حارؤعحعلعق رايونعدا يذلتذز آأل سةيلة  ساياهةت ظورنعنعث تةسعس 
قعلعنغانلعقع، بذ يةرضة ساياهةتكة آةلضىحعلةر آأل هةم تاغنعث ضىزةل 

ن، ساص هاؤاسعدعن هذزذرلعنعشتعن باشقا، تأضة هةم ظات قعمعزع بعلةن مةنزعرعسعدع
. ظاالهعدة تةمعنلعنعش صذرسعتعضة ظئرعشةلةيدعغانلعقع توغرعسعدا ظئالن بئرعلدع

ظارقعدعنال تأضة هةم ظات قعمعزعنعث ظعنسان ظورضانعزمعغا بولغان صايدعلعق رولع ؤة 
آئسةللعكلةرضة نعسبةتةن شعصالعق ساقايتعش قعيعن بولغان جاهعل خاراآتئرلعك 

سذلتان . ظىنىمعنعث يذقعرعلعقع توغرعسعدا تعببعي ساؤات صروضراممعسع ظاثلعتعلدع
ظذ بذ ظعشالرنع بعكارال ظورذنالشتذرمعغان، ساتتار هامذتنع ! ظةلعنعث ظةقلعضة ظاصعرعن
آئلعدعغان ظئالن ظاثلعتعص بعر هةصتعدعن آئيعنال بذ يةرضة . زعيانغا باشلعمعغانعكةن

هةرآىنلىك آعرعم ساتتار .  ساياهةتحعلةر هةسسعلةص آأصعيعشكة باشلعدع-سةيلة 
 تاماشا بعلةن -ظويذن . هامذت تةسةؤؤذر قعلعص باقمعغان دةرعجعدة آأص ظعدع

 سئخعيلعكنعث سئهرعي آىحعنع هئح نةرسة -مةستخذشلذق ظاصعرعدة قعلغان مةرد 
عحعالر سورذندا صذللعرعنع ظايعماي تاماش. بعلةن تةثلةشتىرىص بولمايتتع

ظأزلعرعضة الزعملعق نةرسة بولسعال باهاسعنعث قانحعلعكلعكع بعلةن ... خةجلعشةتتع
بذنع آأرىص ساتتار ... غازاثدةك حىشىؤاتقان صذل . هئسابلعشعص ظولتذرمايتتع

ظعسعت، ظذنعث ظعلضعرع . هامذتنعث ظذيقذسع قاحتع، آأثلع ؤةسؤةسة بعلةن تولدع
بالدذرراق !  ظأحكعنعث آةينعدة ظعتتةك سوآذلداص ظأتىص آةتكةن ظأمرعقوي،

سذلتان ظةلعنع شئرعك قعلماي بذ تعجارةتنع ظأزعال !  هة شذ ظةقعل-آةلضةن بولسا 
مانا ظةمدع سذلتان ظةلعنعث ظأيدة يئتعص آأرسةتكةن ظةقلع بعلةن .  دة-قعالتتع 

ظىحىنال تاصقان صايدعنعث يئرعمعنع بانكعدعن آئصعل بولذص ظئلعص بةرضةن قةرز صذل 
شذثا ظةمدع ظذ باشقعحة بعر يول تئصعشع، بذ يول . ظذنعثغا تاصشذرذشقا مةجبذر

 بذ هئيلعضةر قاقؤاشنعث ظئسعضعمذ آعرعص حعقمايدعغان، بذ يول ―سذلتان ظةلع 
ساتتار . بعلةن تاصقان صذل صةقةت ظأزعنعثال حأنتعكعضة حىشعدعغان بولذشع آئرةك

 بذيان ظويلعنعص خعيالعنع بعر ياققا حعقعرالماي يىرضةن ―ظذيان ظويلعنعص هامذت 
  :آىنلةرنعث بعرعدة بذ يولنع يةنعال سذلتان ظةلع آأرسةتتع

ظةمدع آأل ظةتراصعدعال تعمعسقعالص يىرمةي، ساياهةت ظورنعنع ضئلةم ―  
عدعغان  ساياهةتكة باب آئل-ضئلةم يايالق سةيلة  . يايالققعحة آئثةيتعش آئرةك

  .مةنزعرعسع ظعنتايعن ضىزةل جاي
  بذنداق قعلساق فئرما قارشع تذرماسمذ؟― 

قارشع تذرالمايدذ، توختامنامعغا قاراص باقمامسةن، ظذنعثدا سةن صايدعلعنعدعغان ―  
ال "تةثرعتاغ حارؤعحعلعق فئرمعسع"يةرنعث حئضرعسع بةلضعلةنمعضةن، صةقةت 

سةن خام آالال مذشذنعمذ بعلمعدعثمذ؟ . جعزلعقمانا بذ توختامنامعدعكع ظا. دئيعلضةن
  ! نع ظعشالرنع قعلعمعز تئخع-صايانسعز ضأهةر زئمعندا آئيعن نع ... بعز آانمذ ظاحعمعز

 حأصع آأص، مةنزعرعسع ضىزةل، دةرياغا يئقعن -ساتتار هامذت ضعلةم يايالقنعث ظوت 
تاغ ظارعسعدعكع . ىردع قاتار آعضعز ظأيلةرنع تعكت-جايلعرعغا تئزلعك بعلةن قاتار 
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قازاق هةم قعرغعز يعضعتلعرعنع ظذالر قاناظةتلةنضىدةك صذل تألةش بةدعلعضة خالعغان 
ؤاقعتتا ظوغالق تارتعش هةم قعز قذؤار ظويذنلعرعنع آأرسعتعشكة تةييار قعلعص 

بذ ظعشالرنع ساتتار هامذتنعث يذقعرع ظعش هةققع بعلةن ياللعؤالغان . قويدع
 حذرذثع هةم -شةهةرنعث يئقعمسعز ؤاراث . ملعرع بئجعرةتتعظعشةنحعلعك ظادة

جعددعي هايات رعتعمعدعن نئرؤعسع قاخشاص، ظةسةبعلعرع بذزذلذص آةتكةن ظادةملةر 
رادعظو هةم تئلئؤعزوردا آىندة نةححة رةت ظاثلعتعلعص تذرعدعغان ظئالننع ظاثالص، 

صعدعغان بوص ظعحعضة ظوت تذتعشعص، جىمة آىنع آةحتعال تاغقا قاراص حا
 بذياققا تةمة بعلةن قذرذقتعن -قئلعشقانعدع، ظعلضعرع شةهةر آوحعلرعدا ظذياقتعن 

قذرذق حئصعص مئثعشعدعغان تاآسع ماشعنعالرنعث بعردعنال بازعرع حعقعص آةتتع، 
 سةهراالرغا قاتراص يىرضةن ظاصتوبذسلعرع ظةمدع -شةهةرلعك ماشعنا ظةترعتعنعث يئزا 

  .ايدعغان بولذشتعبعراقال تاغقا قاتن
ضعلةم يايالق تةثرعتاغلعرعنعث ظةث ضىزةل، مةزعرعلعك، خذش هاؤا جايلعرعنعث 

 رةث ضىللةر ظئحعلعص -غةرب تةرةصتة بىك ظورمان، شةرق تةرةصتة رةثمذ . بعرع
شعمال تةرةصتة تاغنعث ظئضعز حوققعلعرعدعن . آةتكةن ضىلضىن داال يئيعلعص ياتاتتع

ث هةيؤةت شارقعرعشع تاغ قاصتعلعنع لةرزعضة ساالتتع، تاغ ظئرعص حىشعؤاتقان سذنع
ظاياغتا آىؤةجةص، ضىلدىرلةص ظئقعؤاتقان ظاقتئكة دةرياسع .  تاشالرنع تعترعتةتتع-

يئشعل ظورمان، نةمخذش، سالقعن، نذردةك . دةل مذشذ شارقعراتمعدعن باشلعناتتع
ذش صذراق ظعنسان تازا ساص هاؤا، هةر تال ضىلدعن بةرق ظذرذص تاراؤاتقان خ

ضعلةم يايالقنعث . ؤذجذدعغا ظذزاق ظأمىر ؤة يئثعحة هايات لةززعتع بةخش ظئتةتتع
 هعممعتع يالغذز بذال ظةمةس ظعدع، قعرحعن تالالر ظارعسعدا -مأجعزعلعك سئهر 

 شوخ بعلةن سايرعشاتتع، حاتقاللعقالر ظارعسعدا آةآلعكلةر -بذلبذلالر زوق 
ظعنسان قةدعمع تئضعص . رغاؤذلالر يورغعلعشعص يىرةتتعحعل ؤة قع. ؤاقعلدعشاتتع

 توصع بعلةن -ظىلضىرمعضةن قةدعمعي جعراالر ظارعسعدا بذغا، آئيعكلةر توص 
قارا تذصراقلعق تأصعلعكلةردة تىلكة، سىلةيسىن ؤة داال حاشقانلعرع . يىرىشةتتع

ر بعلةن تاغ تاغنعث قورام تاشلعق ظئضعز حوققعلعرعدا ظارقا. تعنعمسعز حئصعشاتتع
 يعراقالرغا -تئكعسع هةيؤةت مىثضىزلىك بئشعنع تعك تذتقعنعحة صةسكة، يعراق 

ضعلةم يايالق تةثرع ظأزعنعث ظةث . مةغرذر ؤة هوشيارلعق بعلةن آأزتعكعص تذرذشاتتع
يذلتذز آأل !  آامالعتع بعلةن ظاصعرعدة قعلغان ظاشذنداق ماآان ظعدع-يئتىك سئهرع 

آأثىل تةشنالعقعنع قاندذرغانالر، ظةمدع ظذ يةردعن ظئشعص بويعدا صةيزع قعلعص 
بذالرنعث ظعحعدة صذقرا هةم ظةمةلداردعن باشقا، . ضعلةم يايالققا بارعدعغان بولذشتع

 تعجارةتحعلةر هةم -خام ظةشيا سئتعؤئلعش ظىحىن سعرتتعن آةلضةنلةر، سودعضةر 
لمعغان هةرخعل ظادةملةرمذ بار  ظةمعلع ظئنعق بو-آارخانا خوجايعنلعرعدعن تارتعص نام 

خةؤةرلةر قذالقتعن قذالققا يئتعص يذلتذز آأل هةم ضعلةم يايالققا ساياهةت، دةم . ظعدع
.  سئتعق ظىحىن آئلعدعغانالر شعددةت بعلةن آأصةيضعلع تذردع-ظئلعش هةم سودا 

 حعنة شةهةرضة بعر.  باآالص بذ يةرلةرضة توشذلذص تذراتتع- تذلذم، باك -قعمعز تذلذم 
قئتعق ظاصعرعص سئتعص آأرمعضةن حارؤعحعالر ظةمدع قوي، آاال، سىت، 

.  تذتام صذلغا ظئرعشكةنلعكلعرعدعن خذشال ظعدع-قعمعزلعرعنع ظذالرغا سئتعص تذتام 
بذ هةقتعكع خةؤةرلةر شةهةرلعك رادعظو ظعستانسعسع ؤة تئلئؤعزعية ظعستانسعسعنعث 

لعك ضئزعتلةرنعث آأرىنةرلعك ظاثلعتعشلعرعدعن ظئشعص، يذقعرع دةرعجع
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ضئزعتلةر تةهرعر ظعالؤعسع يئزعص، بذ حارؤعحعالرنعث . سةهعصعلعرعضة بئسعلدع
ناتذرال ظعضعلعكتعن هالقعص، بازار ظعضعلعكعضة دادعل قةدةم بعلةن آعرعص 

  .آةلضةنلعكعنعث ظاالمعتع دةص ماختاشتع
ظعحعضة .  داؤالعنعؤاتاتتعسذلتان ظةلع ضعلةم يايالقتا دةم ظئلعص، تأضة سىتع ظعحعص

 ألم آارعؤات قويذلغان، ظىنظالغذ، تئلئؤعزور بعلةن -بعر آعشعلعك ألم 
ياصونعيعدة . سةرةمجانالشتذرذلغان آعضعز ظأينعث بعرسع شذنعثغعال ظاتاص قويذلغان

ظعشلةنضةن تأؤةن ظاؤازلعق، يذقعرع ظىنىملىك، آعحعك تعصلعق ظئلئكتعر ماتور باشقا 
سذلتان .  آىندىز توك بعلةن تةمعنلةص تذرعدذ-عدا ظذنعث ظأيعنعمذ آئحة ظأيلةر قاتار

ظةلع خالعغان ؤاقعتتا ظىنظالغذنع ظئحعص ناخشا ظاثلعيااليدذ، خالعغان ؤاقعتتا 
ظذ حىشتة تئلئؤعزورنع ظئحعص، آارعؤعتعدا صةي ياستذقنع . تئلئؤعزور آأرةلةيدذ

قعزنعث مةيعن شامالدةك يذمشاق، قولتذقعغا يألةص يانصاشلعنعص يئتعص، دعكتور 
تةثرعتاغ حارؤعحعلعق فئرمعسعدعكع "قعز . يئقعملعق ظاؤازعنع هذزذرلعنعص ظاثلعدع

ساتتار هامذت ظعسالهات داؤامعدا دادعللعق بعلةن يول "هةم " يئثع ظأزضعرعشلةر
ظئحعص ظعلضعرعلةص، تاغ رايونعنعث ظةؤزةل شاراظعتعدعن صايدعلعنعص، 

سصعنع يولغا قويذص، آةث حارؤعحعالرنع بئيعش يولعغا ساياهةتحعلعك آة
شذتاصتا يئنعدا ساتتار هامذت !  ظةتتةث. دئضةن مةزمذندا سأزلةؤاتاتتع..." باشلعدع

 دة، ظذ ظاثلعسا ظةلؤةتتة خذشال بولماي، ظةقعل آأرسةتكىحعسعضة -بولماي قالدع 
  ...حعن آأثلعدعن يةنة بعر قئتعم تةشةآكىر ظئيتماي قالمايتتع

بعر حاغدا ظعشعكتعن ساتتار هامذتنعث تايالندتا توقذلغان ظاق شعلةصعسعنع 
ضةجضعسعضة تارتعص آعيضةن خاصانبئشع بعلةن هةمعشة ياغالص قويغاندةك صارقعراص 

ظذنعث آأزلعرع مذاليعمالرحة آىلكعدعن . آأرىنعدعغان قارامتذل حعرايع آأرىندع
  :قعسعلعص تذراتتع

  بوغذزالص قويايمذ؟تذتذص آةلدعم ظاآا، ― 
  ظوالرمذ، آةصتةرمذ؟―  

  !تئخع صذتع يةرضة تةضمعضةن باحكا― 
 سذلتان ظةلع آالتة ظعشتعنعدعن باشقا آعيعملعرعنعث ―ظةمعسة هازعرال،― 

ساتتار . هةممعسعنع سئلعص، يالعثاحلعنعص، آارعؤات ظىستعدة دىم بولذص ياتتع
عص حاي شعرةسع ظىستعضة قويدع هامذت يئنعغا ظئسعقلعق صعحعقعنع غعالصعدعن ظئل

باحكعالر خالتا .  دة، باحكعالر سوالقلعق خالتعنعث ظاغزعنع يئشعشكة باشلعدع-
ظعحعدة صاالقشعيتتع، خذددع نالة قعلغاندةك، ظانعسعنع حاقعرعؤاتقاندةك 

ساتتار هامذت خالتعدعن باحكعنعث بعرسعنع ظئلعص، تىكلعرع تئخع . آعسعلدعشاتتع
باحكعنعث شاالث، سارغذح . عضةن قاناتلعرعنع قايرعص جىصلعدعيئتعلعص ظىلضىرم

قارامتذل نذر . تىكلىك يذمران بةدعنع ساتتار هامذتنعث قولعدا دعرعلداص تعترةيتتع
ظعحعدة مارجاندةك يالتعراص تذرغان آعحعككعنة آأزلعرعدة ظأزعضة بعظةجةل 

ث آأزلعرعدعكعدةك آئلعؤاتقان ظألىم ظىحىن صةرياد ظذرذؤاتقان ظاجعز مةهكذمنع
زئمعننع تعترةتكىحع بعرخعل ظىنسعز نعدا، هةسرةت، بعحارعلعق ؤة هاياتقا بولغان 

ظذنعث يىرعكعنعث شعددةت . حةآسعز قعيالماسلعق ظعصادعسع ظةآس ظئتعص تذراتتع
 تئز ظذرذلذشع ساتتار هامذتنعث سةزضىسعضة خذددع بوراننعث هةيؤةت -بعلةن تئز 

ظذ مذنداق ظاؤازنع تاالي قئتعم ظاثالؤئرعص، . ص آةتتعضىرىلدعشعدةك ظاثلعنع
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شذثا ظذ قولعدا حاثضالالص تذرغان . سةزضىلعرع آونعراص، آأنىص آةتكةنعدع
بعر قولعغا صعحعقعنع ظئلعص، . باحكعنعث ظاجعز دعرعلداشلعرعغا ظعرةثشعص آةتمعدع

. سىردع دة، صعحاقنع -باحكعنعث بئشعنع سذلتان ظةلعنعث بعلعضة توغرعلعدع 
شذظان حوغدةك قعزعق قارامتذل قان سذلتان ظةلعنعث بعلعضة تعرقعراص ظئتعلعص 

ؤذجذدعدعن آأتىرىلعؤاتقان جاننعث . باحكا آىحسعز يذلقذندع، تئصعرلعدع. حىشتع
 تومذرلعرع -ظذ هةر قئتعم تئصعرلعغاندا تومذر . ظازابلعق ظاححعقعدا قعينعلعص تعترعدع

. قان حوغدةك قعزعق ظعدع. ع قانلعرع تامحعاليتتعقعسعلعص ؤذجذدعنعث ظاخعرق
سذلتان ظةلعنعث قئرعلعق يةتكعنعدعن بذرذنال سوؤذص هارارعتعنع يوقاتقان بةدعنعضة 
باحكعنعث قئنع تامحعالص حىشكةندة، خذددع بةدعنعضة صذرذقشذص قايناؤاتقان مئتال 

بذ . لدعقعلعص آأيضةندةك بو" صعآ"ظئرعتمعسع ظئقعص حىشكةندةك، تئرعسع 
حاغدعكع ظذنعث بةدعنع هئس قعلعص تذرغان سةزضى ظادةتتعن تاشقعرع راهةتلعك ؤة 

ظذنعثدعن آئيعن يةنة ظعككع باحكا خذددع شذنداق ظألتىرىلىص، . هذزذرلذق ظعدع
قئنع سذلتان ظةلعنعث سعثضعلحعقعغا، تاصعنعغا، ضةجضعسعضة، قذلعقعنعث ظارقعسعغا 

شة توثالص، سوغذق تةرلةص تذرعدعغان بةدعنع شذهامان ظذنعث هةمع. سىرتىلدع
بعردعنال ظادةتتعن تاشقعرع قعزعق هارارةتتعن راهةت تئصعص، مذزالص آةتكةن قانلعرع 

آةحكة يئقعن تةخسعدة . تومذرلعرعدا باشقعدعن شذؤذلداص جذشقذنالشقا باشلعدع
  .ىرىلدع هعل صعشقان ضأشع بعلةن ظاصقذر حعنعدة شورصعسع آةلت-باحكعالرنعث هعل 

 دئدع ساتتار هامذت ―ظةمدع ضأشعنع يةص، شورصعسعنع ظعحعؤالسعال، ―  
  ! دام ضةص ظةمةس، ظون ياش ياشارغاندةك بولعال―خذشامةت بعلةن، 

سذلتان ظةلع هورلعرع صذرقعراص تذرغان ظعسسعق باحكعنعث بعر صذتعنع حعشلةص 
  :ؤئتعص دئدع دة، ظذستعخعنع بعلةن قوشذص قعرعسلعتعص حاينا―يذلعؤالدع 

الص ظذرذشقا ظذستعسةن جذمذ ساتتار، ظىح باحكا بعلةن ماختعنعص آةتكعنعثمذ  ― 
  بذ؟

يةنة ظعشةنمةيال، مئهرعضعياه دةيدعكةن، بذغا مىثضىزع دةيدعكةن، باحكا ... ظةستا― 
ضأشعنعث ظالدعدا نئمة ظذ؟ ضأشعنع يةص، شورصعسعنع ظعحعص بولذص، يوتقانغا 

  . قعلمعغعنعنع ظةتعال آأرعال-اتسعال قئنع، صايدا قعلغان آعرعص بعر هوردعنعص ي
 قوللعرعنعث ظذستعخعنع -آئحعسع ياتقاندا بئلع سعرقعراص، صذت ... ظاجايعص ظعش

 ظىضعلعرعنعث ظاغرعشعدعن صىتىن بعر آئحة زارلعنعص حعقعدعغان -زعثعلداص، ظىضة 
ظذ ظةتعسع . ص حعقتعسذلتان ظةلع بذ آئحة هئحنئمعنع تذيماي اليدةك قئتعص ظذخال

قوصقاندا بةدعنعنعث ظئغعر هةم ماغدذرسعزلعقعدعن ظةسةر يوق، ظأزعنع صاختعدةك 
يعنعك هةم روهلذق هئس قعلدع، شذثا ظذ خذشاللعقعدعن ساتتار هامذتنعث 

  :دىمبعسعضة شاصعالقداص
  . دئدع― بذ قالتعس دورعكةن جذمذ، ضئصعثضة ظةمدع ظعشةندعم، ... راست― 

ظذنعثدعن ظوتتا .  هةم ظورمانلعق ظارعسعدعن صذرقعراص ظعس آأتىرىلةتتعيايالقتعن
آأيضةن ضأشنعث، قورذمعالرنعث، هاراق، نةشة ؤة يةنة ظاللعقانداق نةرسعلةرنعث 

 -يايالقتا ظادةملةر معغعلدايتتع، ماشعنعالر ظذياقتعن . ظةبجةش صذرعقع آئلةتتع
 آأزلعرعنع تعكعص صذرسةت آىتىص بذ يةرضة بذرذنال. بذياققا حئصعشعص يىرىشةتتع

آىنسايعن . ياتقانالر ظئالن ظاثلعتعلغان هامان زةربعدارلعق بعلةن ظاتلعنعشتع
. آأصعيعؤاتقان ظادةملةر بذ يةردة ظأزلعرعنعث ظالدعراش ظعشلعرعنع باشلعؤةتكةنعدع
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 بالعلعرع -ظذالرنعث بعر قعسعملعرع دورا ظأسىملىكلعرعنع آوالش ظىحىن خوتذن 
 دة، يايالققا، تاغ قاصتاللعرعغا -ةن آئلعص يايالققا ظاددعي ضةمعلةرنع آوالشتع بعل

يةنة بعر قعسعملعرع ظالتذن قازغذحعالر ظعدع، ظذالر بذ . ظاحكأزلةرحة تاشلعنعشتع
ظعشنعث خذددع دئثعزدعن يعثنة سىزضةندةك مذشةققةت هةم تةؤةآكىلحعلعك 

  .ددعي تةييارلعقالرغا آعرعشعص آئتعشتعظعكةنلعكعضة قارعماي، دةريا بويلعرعدا جع
ضعلةم يايالقتعكع مالحعالر بذ ظعشالرغا نئمة دئيعشنع بعلةلمةي بعر حةتتة هاثؤئقعص 

ساتتار . ظذالر بذ ظعشالر ظىحىن ظعحع ظئحعشعص قاينعشاتتع. قاراص تذرذشاتتع
حعقعص ظوتتذرعغا . هامذتتعن ظاغرعنعص، ظذنع غةزةص بعلةن ظارقعسعدعن تعللعشاتتع

خوتذنعنعث تذغذت خةؤعرعنع ظاثالص . ظعككع ظئغعز سأزلةيدعغان ظادةم يوق ظعدع
بعر آئحعدعال شةهةرضة آةتكةن سادعر ظعسمايعل مذشذ آىنضعحة قايتعص  

آعملةردذر ظذنعثغا ظايالع توغرذلذق آأثىلسعز خةؤةر ظئلعص . آةلمةيؤاتاتتع
تسعية قعلعص ظالغانمعش، باال تةتىر آئلعص قورساقتعن ظوصئرا: آةلضةنعدع

 تعرعكنعث -ظوصئراتعسيةدة قان آأص حعقعص آةتكةنلعكتعن ظايال بالئنستتا ظألىك 
  ...ظارعلعقعدا ياتارمعش

يايالقتا بعر ظايغا يةتمعضةن ؤاقعت ظعحعدة يىز بةرضةن بذ ظعشالرنع ظأز آأزع بعلةن 
علةم يايالقتا بعر  دة، ض-آأرىص ياتقان سذلتان ظةلع ظعشنعث حاتاقلعقعنع سةزدع 

مةزضعل هاؤالعنعص، سىت، قعمعز ظعحعص، يازنعث ظادةتتعن تاشقعرع ظعسسعق 
آىنلعرعنع تاغ سالقعنعدا ظأتكىزىش صعالنعنع ظأزضةرتعص دةرهال قايتعش قارارعغا 

 -ظذ بذ يةردة داؤاملعق تذرذؤئرعص يىز بئرعش ظئهتعمالع بولغان جئدةل . آةلدع
عشنع خالعمايتتع، ظةث ياخشعسع، هئحنئمعنع بعلمعضةن، ماجعراالرغا حئتعلعص قئل

شذثا ظذ ساتتار هامذت بعلةن آئيعنكع ظعشالرنع . آأرمعضةن بولعؤئلعش آئرةك ظعدع
بىضىن سذلتان ظةلعنعث . آئثةشمةآحع بولذص ظذنع ظارامخانعسعغا حاقعرتتع

مذت ظأيضة ساتتار ها. نعمعشقعدذر حعرايع سالقعن، ظويحان هةم نا خذش آأرىنةتتع
  :آعرعصال بذنع بايقاص بعردعنال سةضةآلةشتع

  . خذشامةت بعلةن هعجايدع ظذC¨بىضىن معجةزلعرع قانداقراق ظاآا؟   ― 
 صعجةز دئضةن ضةصنع قوي، ضئصعمضة جاؤاب بةر، نةدعن تئصعص ―معجةز ―  

  آةلدعث بذ خةقلةرنع؟
  قايسع خةقلةرنع؟― 

علعرعغا بئرعص باق، آعم بولعدذ ظذالر، يايالققا، دةريا بويلعرعغا، تاغ ظار―  
  ساياهةتحعلةرمذ؟

  سعلعحة ظذالرنعث آةلضعنع بولمعدعمذ؟― 
  !بولمعدع―  
بعراق، مةن ظذالردعن رةسمعيةت صذلع ظئلعؤاتسام، بذنع ظأزلعرع بعلعال، ―  

  .آعرعمعمعزنعث يئرعمع دئضىدةك ظاشذالردعن آئلعؤاتعدذ
دةص تىزىشكةن، ساياهةت رايونع ظئحعش سةن فئرما بعلةن توختامنع نئمة ―  

شذنداققذ؟ ظةمدع نئمة دةص بذ يةردة دورا آولعغذحعالر، ظالتذن قازغذحعالر . ظىحىن
صةيدا بولذص قالعدذ؟ بعز مذشذ ظعشنع ياخشع ظويالشماصتذق ساتتار، بذ خذمصةرلةر بذ 

قارعمامسةن .. .يةرضة تذمشذقعنع تعقالماي يىرىشكةندة، بعزنعث بعرال ظئالنعمعز بعلةن
ظعتنعث تىكعدةك آأصعيعص آةتكعنعنع، قاراص تذر، بذنعثدعن حوقذم حاتاق 
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  .حعقعدذ
ظذنعثدعن ظةنسعرةص آةتمعسلة دةيمةن ظاآا، نئمة حاتاق حعقاتتع؟ ظذالر يا يايالق ― 

بعر . بعلةن تاغنع آأتىرىص آةتمعسة، آأصةيضةنسئرع سودعمعزمذ تازا ظاققعلع تذردع
سةآكعز آويغا، بعر قذتا صعؤعنع بةش آويغا، بعر آعلو ضأشنع يعضعرمة قاحا لةغمةننع 

شةهةردعن ظةآةلدىرضةن .  باس-آويغا حعقاردعم، شذنداقتعمذ ظاشخانا يةنة باس 
  ...هاراق، صعؤا ظىلضىرمةي بعر ماشعنعنع ظىرىمحعضة ماثدذردذم، قاسساصلعرعم آىندة

ساتتار هامذتنعث زذؤانعنع ظأحىردع،  سذلتان ظةلع بعرال ؤارقعراص ―! ؤاالقلعما―  
 ظةقلعث نةضة آةتتع سئنعث؟ مذبادا فئرما تةرةص يئثع ظئحعلغان ساياهةت ―

رايونع تىصةيلعدعن يايالقلرعمعز نابذت بولدع، دةريا قاشلعرع بذزذلدع، دةص ظةرز 
  قعلسا قانداق قعلعسةن؟

  .ظةمعسة قانداق قعلعمعز؟ ظأزلعرع ظةقعل آأرسةتسعلة―  
   خةقنع يايالق بعلةن تاغدعن قوغلعؤةتكعلع بولماسمذ؟ظذ― 

  ظةمدع تةس بوالرمعكعن، قايسع بعرسعنع قوغالص بوالرمعز ظذ خةقنعث؟―  
 سذلتان ظةلع بئشعنع ―... ظةمدع  بذ ظعشنع يعغعشتذرغعلع بولمايدذ... هةظة― 

غا تأؤةن سئلعص، ظعثعكعنع باشمالتعقع بعلة آأرسةتكىح بارمعقعنعث ظوتتذرعسع
ظئلعص خعيال بعلةن ظولتذرذص آةتتع ؤة بعر صةستعن آئيعن بعردعنال روهلعنعص 

 ظةمعسة مذنداق قعل، يامان يئرعضة آئلعص قالسا، بذالرنع مةن ―بئشعنع آأتىردع، 
حعلالص ظةآةلمعدعم، هةممعسع دألةتنعث صذقراسع، يةرمذ دألةتنعث بولغاندعن 

علةر، جان باققعلع قويامسعلةر، آئيعن، جان باققعلع آةصتذ، قوغلعؤعتةمس
  .قاصعقعثنع ظذشذرذص تذرعؤةر.  دة-ظأزىثالرنعث ظعشع

 سوراققا بئرعلعدعغان ظةث ياخشع -دذرذس، ظذنعث دئضعنع آىتىلمعضةن سوظال 
سذلتان ظةلع ظأزع . جاؤاب، جاؤابكارلعقتعن قذتذلذشنعث ظةث ياخشع حارعسع ظعدع

عص، آأثلع بايا تذماندةك ظةضعص يىرضةن آأرسةتكةن ظةقعلدعن ظأزع قاناظةت تئص
 دة، هاؤانعث بذزذلذص، تاغ -غةشلعك هةم ظةندعشعدعن تئزال خاالس بولدع 

ظىستعدعن يوصذرذلذص آئلعؤاتقان ظئغعر قارا بذلذتنعث قاتتعق يامغذردعن شةصة 
  .بئرعؤاتقعنعغا قارعماي، شةهةرضة يىرىص آةتتع

  يةتتعنحع باب

قاياقالردعن بالعلعرعنعث شةصعسعنع سةزضةندةك، حةآسعز آالتة قذيرذق ضويا ظاللع
. آةتكةن داال هةم ظورمانلعقالردا، تاغ ظارعلعرعدا تعنعمسعز سوآذلداص يىرةتتع

حعثقالغان ظةمحعكعدعن صىتىن بةدعنعضة تاراؤاتقان حعدعغذسعز ظاغرعق ؤذجذدعدا 
، ظذ نئمعال شذنداق بعر ظةسةبعي مةستخذش سةزضىنع ؤاراقشعتعص قاينعتاتتعكع

بولسذن، قوي، ظأحكة بوالمدذ، ظادةم بوالمدذ، بذغا، آئيعك بوالمدذ شذالرنعث 
بالعلعرعنع تذتعؤئلعص، باغرعغا بئسعص ظةمدىرضىسع، ظذالرنع صذراص يالعغذسع آئلعص 

ظذ قوزا .  تةقةززالعق ظاحلعقتعن، ظاحلعق ظازابعدعن يامان ظعدع-بذ تةلةص . آئتةتتع
عرنع تذتعؤئلعش ظعستعكعدة يايالقتعكع مال توصعغا نةححة قئتعم ياآع ظوغالقتعن ب

ظةمما نةححة قئتعم ظعتالرنعث قورشاؤعدا قئلعص، ظألضعحة . هذجذم قعلعص آأردع
آالتة قذيرذق شذ حاغدعال . تالعنعص، معث بعر جاصادا قئحعص قذتذلذص حعققانعدع
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 بعلةن تةث ظاللعقاحان ظأزعنعث بذرذنقع آىحتىثضىرلعكعنع جذدا بولغان بالعلعرع
بأرة ظاغزعغا بعر حعشلةم لوقما سئلعص باقمعغعنعغا . يوقاتقانلعقعنع هئس قعلدع

ظئهتعمال ظذ بالعلعرع ظىثكىردعن يوقالغان . قانحعلعك ؤاقعت بولغعنعنع بعلمةيتتع
آىندعن تارتعص ظاحلعق ؤة ظوزذقلعنعشنعث نئمة ظعكةنلعكعنع ظئسعدعن حعقعرعص 

ظذنع آىنسايعن . ما ظاحلعق ظذنعثغا آىنسئرع ظأزعنع آأرسعتعؤاتاتتعظةم. قويغاندذ
تئرعلعرع قوتذراص، قورسعقع ظعحعضة تارتعشعص، .  ماغدذرعدعن آةتكىزعؤاتاتتع-آىح 

 - يىضىرمةيال هاسعراص -ظذ ظةمدع ظازراق  يىضىرة . قذؤذرغعلعرع آأرىنىص قالغانعدع
هة دئسعال سذ .  ساثضعالص آئتةتتعهأمىدةص، صذتلعرع تعترةص، تعلع بعر غئرعح

 صات دةريا بويعغا بئرعص تذرمعسا، ظعحع قعزعص ظوت -صات . ظعحكىسع آئلةتتع
  .ظالغاندةك بولذص بعظاراملعنعص، ظأزعنع قويارغا جاي تاصالماي قاالتتع

 تاشالرنع -بأرة حاتقاللعق ظارعسعدعن حعقعص، ظاصتاصتعن قعزعص آةتكةن شئغعل 
ص دةريا بويعغا آةلدع ؤة سوغذق سذنع ظاحكأزلىك بعلةن يئنعك شاراقشعتع

سذدا ظأزعنعث آأرىمسعز شولعسعنع بذزذص . شاالصشعتعص ظعحعشكة باشلعدع
بأرة بذ قئتعم . ظذششاق بئلعقالر غةمسعز صعلتعثالص ظىزىص ظويناص يىرةتتع

ظذ . عبئلعقالردعن بعرةرسعنع تذتذص يةص ظاحلعق ظازابعنع بئسعشنع ظويالصمذ قويمعد
هةر قئتعم دةريا بويعغا سذ ظعحكعلع آئلعص ظاشذ بئلعقالرنع آأرسعال بعر حاغالردعكع 

بذ ؤةقة بأرعنعث تولذص تازا ؤايعغا يةتكةن . ظاجايعص آةحمعشلةر ظئسعضة حىشةتتع
حئغعدا يىز بةرضةنعدع، هازعرقعدةك ياز ؤاقتع ظةمةس، قعش ؤاقتعدا،  مذشذ دةريا 

  ...بويعدا
نع حاتقاللعق ظارعسعدا ظوؤ ظعزدةص آئتعؤئتعص، ظذشتذمتذت حاتقال بأرة بعر آى

تىؤعدة بعر نةححة بئلعقنع ظالدعغا قويذؤئلعص ظعشتعها بعلةن يةؤاتقان تىلكعنع 
  : دة، خعرعس قعلعص ظذنعث ظالدعغا ظئتعلص آةلدع-آىرىص قالدع 

ر ظىلىش بةر، شذ تاصتا قورسعقعم ظألضىدةك ظاح، ياخشعلعقحة نئسعؤةثدعن ماثا بع– 
  . خعرقعرعدع بأرة–

 دئدع تىلكة قذؤلذق بعلةن –مئنعثدعن نئسعؤة تةلةص قعلشقا ظعزا تارت،  – 
.  سةن دئضةن بأرة، مذشذ ظعقلعمدعكع جعمع مةخلذقاتنعث سةردارع–هعجعيعص،  

 شأهرعتعثضة –شذثا نام  . مةردلعك ؤة قةهرعمانلعقنعث شأهرةتلعك هامعيسع
  !مذناسعص ظعش قعل

  . سورعدع بأرة ظعزا تارتعص–ظةمعسة مئنع نئمة قعل دةيسةن؟   – 
ظةضةر .  صذشتذثالردعن تارتعص تاصنع يئيعش ظادعتعثالر يوق–سعلةرنعث نةسةص   – 

سةن راستتعنال بئلعق يئيعشنع خالعساث، مذنداق ظألىك بئلعقنع ظةمةس، دةريادعن 
  .تعرعكعنع تذتذص ية

  :علكعص قويدعبأرة بئشعنع مةغرذرلذق بعلةن س
. راست دئدعث، مأهتعرةم تىلكة، بعزنعث ظةزةلدعن تاص يئيعش ظادعتعمعز يوق – 

بعز . بعز ظولجعنع ظأز قولعمعز بعلةن تذتذص، تعرعك صئتع يئيعشنع ياخشع آأرعمعز
ظولجعنعث ظعسسعق قانلعرعنعث ظاغزعمعزدعن ظوخحذص ظئتعلعص تذرذشعدعن هذزذر ؤة 

عسة ماثا مةرهةمةت قعلعص ظئيتعص بةر، بئلعقنع دةريادعن ظةم. لةززةت هئس قعلعمعز
  تعرعك صئتع قانداق تذتعدذ؟

 تىلكعنعث يىرعكع قئصعغا حىشىص يئنعك بعر –بذنعث حارعسع ناهايعتع ظاسان،   – 
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 سةن قذيرعقعثنع مذزنعث يئرعقلعرعدعن سذغا حعالص، شةصة حعقارماي –تعنعؤالدع، 
 تةرةصتعن آئلعشعص، قذيرذقعثنع ظوزذقلذق -ةرةص بئلعقالر ت. جعمجعت ظولتذرعسةن

لئكعن سةن شذ حاغدا .  بةس بعلةن حعشلةشكة باشاليدذ-بولسا آئرةك دةص، بةس 
 تاقةت بعلةن ظولتذرذؤئرعسةن، بولمعسا بئلعقالرنع حأحعتعص ظىرآعتعص -يةنة سةؤر 
اندةك بعر حاغدا قذيرذقعث ظئغعرلعشعص بعر نةرسعضة باغالص قويذلغ. قويعسةن

تذيذلعدذ، شذ حاغدعال قذيرذقذثنع حاققانلعق بعلةن تارتعسةن، بئلعقالرمذ قذيرعقعث 
  .بعلةن تةثال مذز ظىستعضة حعقعدذ، مذشذنحعلعكال ظعش جانابعي بأرة

بأرة تىلكعنعث بذ سأزلعرعنعث هةممعسعنعث يالغان ظعكةنلعكعنع، تىلكعنعث بذ 
ان تور بعلةن هةصلعشعؤاتقان حاغدا ظذنعث ظألىك بئلعقالرنع بئلعقحع آاحكذلضة سالغ

تاغعرعدعن ظةصحعللعك بعلةن ظوغرعلعؤالغانلعقعنع نةدعن بعلسذن؟ بأرة ظالدعراص 
دةريا قئلعن مذز تذتقان، صةقةت مالحعالر مال سذغذرذش ظىحىن . دةريا بويعغا آةلدع

ةثدة ألمشىص صالتا بعلةن حاناص ظاحقان يوغان آاحكذل تئضعدة دةريا سىيع قارامتذل ر
بأرة قورسعقعنعث ؤاآعلداص ظئحعشلعرعغا سةؤر قعلعص، آاحكأل . ظئقعؤاتاتتع

آةح آعرعص قعشنعث . قعرغعقعدا قذيرعقعنع سذغا حعالص زوثزعيعص ظولتذردع
سوغذق آىحعيعص، لةصعلدةص . ظعزغعرعن شامعلع ظاححعق ظذشقعيتعشقا باشلعدع
 آأزعضة توختاؤسعز -رعنعث باش يئغعؤاتقان قار شعؤعرغان بعلةن قوشذلذص بأ

ظاح بأرة بذالرغا صةرؤاسعز هالدا بعر توص بئلعقالرنعث آئلعص قذيرذقعنع . ظذرذالتتع
بعر حاغدا تىلكة ... راست. حعشلعشعنع آىتىص تاقةت بعلةن ظولتذرعؤةردع

قذيرذقع ظئغعرلعشعص بعر نةرسعضة باغلعنعص قالغاندةك . دئضةندةآال ظعش يىز بةردع
بأرة ظالدعراص قذيرذقعنع آىحةص تارتقانعدع، ظارتذقحة زورذقذشتعن . عتذيذلد

قذيرذقعنعث . ظةمما قذيرذقع حعقمعدع. قذيرذقعنعث بعر يةرلعرع صاراسالص آةتتع
بأرة شذ حاغدعال تىلكعنعث ظالدام . ظذحع ظاللعقاحان مذز بعلةن تةث قئتعص قالغانعدع

 قذتقذزذص قئلعش ظىحىن بعر آئحة ظذ جئنعنع. خالتعسعغا حىشكةنلعكعنع بعلدع
ظةمما بذنعثدعن هئحقانداق نةتعجة . مذزنع تاتعالص، حعشلعرع بعلةن قاساص حعقتع

تعرناقلعرع ؤة حعشلعرع ظارعسعدعن سعرغعص ظاققان قاندعن آاحكذل . حعقمعدع
تاث ظئتعص آىن حعقعش بعلةن تةث تئخعمذ . ظةتراصع قئصقعزعل قانغا بويالغانعدع

دةسلةصتة صالتا بعلةن حئلعكعنع آأتىرىص قوتان .  ؤةقة يىز بةردعدةهشةتلعك
ظذ دةريا بويعغا يئقعنلعشعص، تذيذقسعز آاحكذل . تةرةصتعن بعر ظايال آةلدع

 حعيا قعلعص صالتا بعلةن حئلعكعنع - دة، قعيا -ظئغعزعدعكع بأرعنع آأرىص قالدع 
ن قذرذق حئلةك يةرضة حىشكة. تاشلعغعنعحة قوتان تةرةصكة قئحعص آةتتع

داراثشعغان صئتع دةرياغا دومعالص حىشكةندة، بأرة قورققعنعدعن يىرعكع يئرعلغذدةك 
بأرة تئخع ظئسعنع يعغعص ظىلضىرمةيال بعر توص مالحعالر . هالغا حىشىص قالغانعدع

 تاغعل ؤارقعراشقعنعحة دةريا -معلتعق، آالتةك هةم تأمىر ظارعالرنع آأتعرعشعص ظاال 
بأرة ظذالرنعث غةزةصلعك حعرايلعرعنع، . رىص آئلعشكة باشلعدعبويعغا يىضى

حةآحعيعص آةتكةن آأزلعرعنع، آأصىص تومصعيعص آةتكةن ضىرةن تومذرلعرعنع 
مالحعالر بذ ظةلصازعدا بأرعنع تذتعؤالغان هامان قعيما . يعراقتعن ظئنعق آأرىص تذراتتع

بأرة شذ حاغدعال .  قعالتتع حعيما قعلعص، ظذستعخعنعنع ظذندةك ظئزعؤئتعدعغاندةك-
 بعر – تةثرعضعمذ، ظانعسعغعمذ بذنع ظئنعق بعلمةيتتع  –ظأزعنعث ياراتقذحعسعغا  

 - مذقةددةس نامةلذم آىحكة ظعلتعجا قعلعص هةسرةتلعك غعثشعص آةتتع ؤة جان 
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شذ حاغدا بأرة ظادةتتعن تاشقعرع قاتتعق . جةهلع بعلةن ظأزعنع حةتكة ظاتتع
 هوشعنع -ظةس . تعن ظعككع غذالح نئرعغا غذالص حىشتعآىحىنىشتعن توسات

 -يوقاتقان هالدا قذيرذقعنعث يئرعمعنع آاحكذلدة قالدذرذص بار آىحع بعلةن حاصتع 
. دة، دةريانعث نئرعقع قئتعدعكع قئلعن حاتقاللعق ظارعسعغا شذثغذص آعرعص آةتتع

، قارعغايلعق ؤة تاغ ظذ شذ قاحقعنعحة ظأز ظذؤعسعدعن ظادعشعص نامةلذم قارلعق داال
ظذ قذيرذقعنعث يئرعمعدعن ظايرعلعص قالغاندعن آئيعن . ظارعسعدا تئنةص يىردع

 تذرذشع قوالشماي، بعر يةردعن سةآرعسعمذ تةثصذلذقعنع يوقعتعص خئلع -مئثعش 
آالتة "شذنعثدعن آئيعن ظذ قةؤملعرع ظارعسعدا . بعر زامانالرغعحة قعينعلعص يىردع

تىكلعرع يةلصىنىص تذرعدعغان قذيرذق ظذنعثغا . دعغان بولدعدةص ظاتعلع" قذيرذق
آأك يايلعمذ تذنجع قئتعم ظذنعث ظاشذ !  هة-نةقةدةر ضىزةللعك بئغعشاليتتع 

بأرة شذنعث . قذيرذقعنع يئنعك حعشلةص ظأز مذهةببعتعنع ظعزهار قعلغانعدع
اغلعرعنع ظىحىنمعكعن، آأرآةم، نازاآةتلعكلعكع ظذرغذص تذرغان قذيرذقلذق شذ ح

ظانا بأرة آئيعنحة ظأزعنعث بذ قذيرذقسعزلعقعغعمذ . تولعمذ سئغعنعص ظةسكة ظاالتتع
صةقةت ظذنعثدعن تىلكعضة ظالدعنعص ظئغعر خاتاغا يول قويغانلعقعنعث . آأنىص قالدع

  .ظاححعق خاتعرعسعال قالدع خاالس
جةنذب تةرعصعضة آالتة قذيرذق دةريا بويعدعن يئنعص حاتقاللعقنع بويالص، يايالقنعث 

بعر قوتان مال ظانحة ظئضعز بولمعغان تأصعلعككة تةآشع . سوآذلداص يىضىرىص آةتتع
ظةتراصعدا قوزا، ظوغالقالر تعنعمسعز سةآرعشعص . يئيعلغان، ظذنع بعر قعز بئقعؤاتاتتع

آالتة قذيرذق حاتقاللعق ظارعسعغا مأآىنىص، ظذالرنعث هةر بعر . قعيغعتعص يىرةتتع
آالتة قذيرذقنع ظةمدع باال آأيىكعدعن ظئشعص .  آأز سئلعص ياتاتتعهةرعكعتعضة

ظذ . يالغذزلذق دةردع، هعمايعسعزلعقنعث خورلذق هةسرعتع قعيناص ظازابلعماقتا ظعدع
يئقعن ظةتراصتعكع بأرعلةر توصعغا بئرعص قوشذلسا، يئضانعلعقنعث هةسرةتلعك 

 قعلعشنعث مةثضى مذمكعن بعراق ظةمدع بذنداق... ظازابعدعن بعراقال قذتذلسا
 سةلتةنةتعنع يوقاتقان ظةبضا شور صئشانعنع -بولمايدعغانلعقعنع، ظذالرنعث شأهرةت 

آأك !  هة؟-ظأملىك قانداق ياخشع . ظأز قئتعغا ظالمايدعغانلعقعنع ظذ ياخشع بعلةتتع
يايال يئنعدا، بالعلعرع ظةتراصعدا شوخلذق ؤة غةمسعزلعكتعن سةآرعشعص يىرضةن 

دا ظأزعنع قانحعلعك قذدرةتلعك ؤة سةلتةنةت ظعضعسع سىصعتعدة هئس حاغالر
مانا ظةمدع ظةتراصعدعكع بأرعلةر توصعنعث تاغ باغرعنع لةرزعضة سئلعص ! قعلمعغان ظذ

هذؤلعغان حاغدعكع هةيؤةتلعك ظاؤازعنع ظاثلعغان، قوي صادعسعنعث يايالققا خاتعرجةم 
ضةن حاغدا ظأزعنعث قذشتةك يالغذز ؤة يئيعلعص، غةمسعز ظوتالص يىرضةنلعرعنع آأر

  .هعمايعسعزلعقع ظىحىن صةريات ظذرعدذ، ظأآسىص ياش تأآعدذ
حاتقاللعققا يئقعنال يةردة ظوتالص يىرضةن قارا ساغلعقنعث يئنعغا يعراقتعن مةرعضعنعحة 

 دة، ظانعسعنعث -خذددع ظأزعضة ظوخشاش تذم قارا صاقالن يىضىرىص آةلدع 
. عقعص، ظالدع صذتلعرعنع صىكىص حولذآلعتعص ظئمعص آةتتعحاتعرعقعغا بئشعنع ت

ساغلعق شذظان ظوت يئيعشتعن توختاص، حاتعرعقعنع آئرعص، صاقالننعث 
دىمبعسعنع، شوخلذق ؤة ظةرآعلةشتعن تعنعمسعز لعصعلدةص تذرغان قذيرذقعنع 

 تةثرع ظانا بعلةن صةرزةنت ظوتتذرعسعغا مانا. ظامراقلعق بعلةن صذراشقا باشلعدع
شذ تاصتا صاقالن ظانا ؤذجذدعدعن . مذشذنداق تةثداشسعز مئهعرلعك ظوت سالغان

ظوزذق ؤة آىح، ساغلعق بولسا صاقالننعث ظعللعق بةدعنع ؤة يئقعملعق صذراقلعرعدعن 
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بذالرنع حاتقاللعق ظعحعدة ناهايعتع ظئنعق . تةثداشسعز لةززةت ؤة هذزذر ظالماقتا
نعث ظاغزعدعن تاراؤاتقان حأص، سىت ؤة شألضةي آأرىص ياتقان آالتة قذيرذق صاقالن

هعدع ظارعلعشعص آةتكةن ظأزضعحة يئقعملعق صذراقتعن ؤذجذدع حةآسعز بعر لةززةت 
هئس قعلعص جعمعرالص آةتتع ؤة ظةمحعكعدعن ظاصظاق سىت تامحعص ظئقعشقا 

ظذنعث خذددع مذشذ ساغلعقتةك ! ظاه، ظانا بولذش نةقةدةر بةختعيارلعق. باشلعدع
لعلعرعنع ظةمدىرضةن، ظاصظاق سىتع بعلةن بالعلعرعنع تويذندذرغان ؤاقعتلعرع بولغان با

ظذ هةر قئتعم ظذؤعسعغا آعرضةندة ظذنع تةقةززالعق بعلةن ! بولغعيمعدع؟ بولغان
 دة، - تذشتعن ظئتعلعص آئلةتتع -آىتىص تذرغان بالعلعرع ظالدعغا تذشمذ 

ةصحعل، يذمشاق يةرنع تئصعص سونايلعنعص آالتة قذيرذق ظ. ظةمحةآلعرعضة يامعشاتتع
يئتعص بئرةتتع، بالعلعرع ظاحكأزلىك بعلةن باغرعغا تاشلعنعص، سىت بعلةن تومصايغان 

شذ حاغدا ظذنعث ؤذجذدعنع . يذمشاق ظةمحعكعنع شولذصشعتعص ظئمعشكة باشاليتتع
شذنداق بعر شئرعن سةزضى قذحاتتعكع، لةززةت مةستخذشلذقع ظعحعدة تئنع 

  ...عص هئحنئمعنع سةزمةي يئتعص آئتةتتعبوشعش
آالتة قذيرذق ظازاب ؤة هةسرةتتعن آأزلعرع قاراثغذلعشعص بعر صةس هئحنئمعنع 

ظذ آأز ياشلعرعنعث قذمساثغذ توصا ظىستعضة خذددع ظاصظاق . آأرةلمةي قالدع
سىتعدةك تامحعالص حىشىؤاتقانلعقعنع، ظأزعنعث هازعدارالرحة ظأآسىؤاتقانلعقعنع 

آأز ظالدع روشةنلةشكةن حاغدا، ظالدعدعكع بايعقع ساغلعقمذ، صاقالنمذ . يتتعسةزمة
آالتة قذيرذق . قعز صادعسعنع هةيدةص خئلع يعراققا آئتعص قالغانعدع. آأرىنمةيتتع

. تئخعمذ روهع حىشىص، بئشعنع تأؤةن سالغعنعحة آةينعضة بذرذلذص مئثعص آةتتع
نعثغا بعردعنبعر تةسةللعي بولذص آئلعؤاتقان ظذ نةضة بارعدذ، مةنزعلع قايان؟ ياآع ظذ

ظالدعدا ظذنع يئضانعلعق بعلةن . ظذؤعسع تةرةصكعمذ؟ بذنع ظذنعث ظأزعمذ بعلمةيتتع
قعيناص ظازابلعغذحع، يةآلعضىحع، ظىمعدسعزلةندىرضىحع رةهعمسعز داال يئيعلعص 

  .ياتاتتع

  سةآكعزعنحع باب

 -دعراش بولذص، بعر قوتان مال ظانا دادعسع ساياهةت ظورنعدعكع تعجارةت بعلةن ظال
ظذ ظانعسعنع .  ظعحعدعن خذشال ظعدع-باال ظعككعسعضعال قالغانلعقتعن يذلتذز ظعح 

ظأي ظعشلعرعغا قارعتعص قويذص، قوي صادعسعنع ظةتعضةندعال هةيدةص حعقعص 
 صذال يةص يةنة قوي صادعلعرعنعث - دة، حىشتة آئلعص تامعقعنع حاال -آئتةتتع 
بعر قوتان مالنع مةنال آأتىرة ... ؤاييةي"بعر حاغالردا . ىضىرةيتتعيئنعغا ي

دةص دادعسع بعلةن ظاصعسعغا ظةرآعلةص، ..." ظالغانمعدعم؟ بئقعثالر سعلةرمذ
دومسعيعص تذرعؤالعدعغان قعز ظةمدع نئمة بولذص قالدعكعن؟ بعر قوتان مالغذ ظةمدع 

عيعص بويعغا يئتعص قالغان دادعسعنعث خعيالعغعمذ آعرعص حعقمايدذ، ظةمما حوث
بذنعثغا تاغلعقالرغذ آأنىك، ظةمما ... قعزنع آىندة مالنعث ظارقعسعغا سئلعص قويسا

 باال C¨ تذغقانالر نئمة دةيدذ؟ شذثا ظانا  -شةهةرلعكلةر، يئزعدعن آةلضةن ظذرذق 
. بةزعدة مةن حعقاي، دئسة، مةن حعقاي دئيعشعص قوي بئقعشنع تالعشعصمذ قاالتتع

  .ا يةنعال يذلتذز يئثعص حعقاتتعظةمم
قويسعثعزا ظاصا، مةن يا ظاش ظئتعشنع، يا نان يئقعشنع بعلمعسةم، آعحعك ― 
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 سةؤةبلعرع جعق - ظذنعث ظانعسعنعث ظاغزعنع ظئتعص تذرعدعغان باهانة ―... تذرسام
 سةؤةبلعرعنعث تئضعدة نئمة سعرالرنعث -ساددا ظانا قعزعنعث باهانة . ظعدع

يذلتذز مالالرنع آأصرةك دةريا بويعدعكع . تقانلعقعنع بعلعشكة ظاجعزيوشذرذنذص يا
 حأصع ظةلؤةك ظئضعز تأصعلعكتة -حاتقاللعقالر بعلةن تذتعشعص آئتعدعغان ظوت 

تأصعلعك ظىستعدعن قةيسةرنعث دةريانعث نئرعقع . يايلعتعص بئقعشنع ياخشع آأرةتتع
قعؤاتقانلعقعنعمذ ظئنعق  حع-قئتعدعكع ظأيعنع، هةتتا ظذنعث ظأيعضة آعرعص 

ظذنع ظعنسان ظاصعرعدا قعلغان، ظةمما ! مذهةببةت ظاجايعص تذيغذ. آأرضعلع بوالتتع
ظعنسان يةنعال شذنعث ظوتعدا آأيىص يئنعشقا، دةؤعتع بعلةن مئثعشقا، ظأز ظةرآعنع 

قةيسةر ظذنعث قةلبعدة سأيضى ظوتع . ظذنعث هأآىمرانلعقعغا تاصشذرذشقا مةجبذر
.  آىندعن باشالص، يذلتذز سأيضىنعث دةؤاسعز دةردعضة مذصتعال بولدعياندذرغان

يىرعكعنعث حوثقذر يةرلعرعدعن قوزغعلعص ؤذجذدعغا نذر آةبع تاراؤاتقان بذ تذيغذ 
 قذدرةتكة ظعضة ظعدعكع، يذلتذزنع بذ تةرةصكة -شذقةدةر نازذك، شئرعن ؤة آىح 

قةيسةر ظأيدة بولسعال . تعخذددع يعلتعزع ظىزىلضةن قامقاقتةك ظذحذرذص آئلةت
تأصعلعكتعكع قوي توصعنع آأرضةن هامان حاتقاللعقنع ظارعالص تعؤعش حعقارماي 

 بعرعضة قئنعشماي ظولتذرذشعدعغان، -ظعككعسعنعث بعر . قعزنعث يئنعغا آئلعدذ
مذثدعشعدعغان، آأصكأك قعياق ظىستعضة ظأزلعرعنع تاشلعشعص ضعرةلشعص يئتعشعص 

، سأيضىنعث تةثداشسعز لةززعتع بعلةن مةستخذشلعنعص، آئتعدعغان، قعسقعسع
دذنيادا صةقةت مذشذ ظعككعسعال ياشاؤاتقاندةك، ظذنعثدعن باشقا هئح نةرسة مةؤجذد 

حاتقاللعق بذ ظعككع صاك ... ظةمةستةك هئس قعلعص قالعدعغان جاي مذشذ حاتقاللعق
الص تذرعدذ؛ يىرةك ظاصعرعدة قعلغان سأيضى ضىزةللعكعنع يات آأزلةردعن ساق

هاياجانلعق تعنعقالرنع، شئرعن صعحعرلعشعشالرنع، لةززةتلعك سأيىشىشلةرنع 
حاتقالنعث يذمران آأآىح ياصراقلعرعغا، ظالتذن رةث . جعمجعت تذرذص ظاثاليدذ

حئحةآلعرعضة نةقعش بولذص حئكعلعص قالغان شذ صعحعرلعشعش، شذ لةززةتلعك 
آأك قعياق ظىستعدة خعيال بعلةن . يوقسعردعشعشالر هئلعمذ بذ يةردعن آةتكعنع 

... تونذش ظاؤاز. ظولتذرغان قعز يئقعنال يةردة ظاتنعث آعشنعشعنع ظاثلعدع
قةيسةرنعث . قعز ظورنعدعن سةآرةص تذرذص ياغلعقعنع تىزةشتىردع! قةيسةرنعث ظئتع

 تعنسعزال -ظورمانلعقتعن قايتعشع ظعكةن، ظذ يذلتذزنعث ظالدعغا آئلعص ظئتعدعن ظىن 
  .ظذ نئمعدعندذر خاصا، روهع حىشكةن هالدا آأرىنةتتع. حىشتع

  قانداق تذرعؤاتعسعز؟― 
  ياخشع، ظأزعثعزحذ؟― 
  .سةهةردعال حعقعص آةتكةنحة هازعر آئلعشعم― 

 قعز تةنة قعلعص سذمبذل ―بعلعمةن، سةهةر آئتعسعز، آةح آئلسعز، ― 
  .يدعغذ زادع ظعشعثعز ظذياقتا تىضعمةC¨حئحعنعث ظىحعنع حذؤعدع، يةنة ظأرعدع،  

 ― ظأزعنع ظاقالشقا تعرعشتع يعضعت، ―قانداق قعلعمةن؟ ظامالعم يوق، ―  
 بةش معث تىصحة قارعغاي آأحعتع -آئسعلضةن، قذرذص قالغان ظورمان ظورنعغا تأت 

قارعغاي . تعككةن، قانداق تذرعؤاتعدذ؟ آأزعتعشعم، صةرؤعش قعلعشعم آئرةك
خذددع بوؤاقنع . عش بوؤاققا ظوخشايدعكةنآأحعتع دئضةن تئنع ظاجعز قارغ

صةصعلعضةندةك صةصعلةص صةرؤعش قعلعص تذرمعسعثعز، تارتقان جاصايعثعز بعكارغا 
  .آئتعدذ
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 تئخع سعزنع ― دئدع قعز آأثلع جايعغا حىشىص، ―ظذنداق بولسا مةيلعغذ، ―  
  ...يةنة ظاغرعص قالدعمعكعن دةص

  .شتعظعككعسع قعياق ظىستعدة يانمذ يان ظولتذرذ
  هئلعقع ظةمةلدار حوث دادعثعز يةنة ظأيدعمذ؟ ― 

  آعمنع دةيسعز، سذلتان دادامنعمذ؟― 
  .ظةلؤةتتة شذنع بولمايحذ―  

  .شةضة آئتعصتذ― 
  سعزنع ظةآئتعش صعالنعدعن ؤاز آةحكةن ظوخشعمامدذ؟―  

  .بعلمعدعم― 
ص  بعردعنال جانلعنعص، ظاؤازعنع آأتىرى―! سعز ظوقذشعثعز آئرةك يذلتذز―  

 مذمكعن بولسا سعزنع ظالعي مةآتةصكعحة ظوقذتسام ―سأزلةشكة باشلعدع قةيسةر،
مذهةببةت سعزضة ظعستعقبالعثعزنع نابذت قعلغذحع شورلذق قعسمةت . دةيمةن

بعز يئثع ظةسعرنعث ظالتذن دةرؤازعسع ظالدعدا تذرعؤاتقان . بولذص قالماسلعقع آئرةك
ن آعرعمعز؟ نادان، بعلعمسعزلعكعمعز بعلةنمذ، ياشالرمعز، بعز بذ ظةسعرضة نئمعمعز بعلة

  !ساصاسعز روهعيعتعمعز، قاششاق جاهالعتعمعز بعلةنمذ؟ ياق، سعز حوقذم ظوقذث يذلتذز
دئضةنلعرعنعث مةنعسعنع تازا " ظالتذن دةرؤازا... يئثع ظةسعر"يذلتذز قةيسةرنعث 

سأزعنع ظاثالص دئضةن " ظوقذشعثعز آئرةك يذلتذز"ظاثقعرعص آئتةلمعضةن بولسعمذ، 
بعردعنال جانلعنعص، قةيسةرنعث قذحعقعدعن بئشعنع آأتىردع، توزعغان حاحلعرعنع 

  :تىزةشتىردع
  .ظوقذشنعغذ شذنحعلعك خااليمةن، بعراق دادام ظذنعماسمعكعن― 
  نئمعشقا؟― 

  .سذلتان دادام هئلعقعدةك دئضةندعن آئيعن، دادام ظذنعث ضئصعنع يعرالمايدذ―  
 قةيسةر بئشعنع تأؤةن سئلعص بعظارام بولذص ظولتذرذص ―راست دئدعثعز، ― 

هةممة رةزعللعكنع . بعرسع خوجايعن، بعرسع قذل...  راست دئدعثعز ―آةتتع،
صعالنلعغذحع ظاشذ قئرع ظةبلةخ، ظذنع ظأز قولع بعلةن ظعشقا ظاشذرغذحع بعحارة، 

 يايالققعحة ظعككعسع هازعر يذلتذز آألنعث بويعدعن تارتعص ضعلةم. نادان دادعثعز
ظويالص . ضويا بذ زئمعننعث ظعضعسع يوقتةك!  هة-قانحعلعك نابذت قعلعؤئتعشكةن 

بئقعث، ظذالردا ظازراق ظعنسانعي سىصةت بولعدعغان بولسا هئلعقع بأرة بالعلعرعنعث 
جئنعغا زامعن بوالرمعدع؟ مةن سعزضة ظاخشامقع بعر ظعشنع سأزلةص بئرةي، ظاخشام 

 ضعتار حئلعص ظولتذراتتعم، بعر حاغدا يئنعمدا بعر بأرة صةيدا ظعشعك ظالدعدا يالغذز
مةن تئخع ظذنع ماثا هذجذم قعلعدعغان ظوخشايدذ دةص قاصتعمةن، . بولذص قالدع

قارعسام ظةلصازع مذاليعم، بعحارة، آئيعن بعلسةم هئلعقع بأرة آىحىكلعرعنعث ظانعسع 
بعر بأرة . هذؤالص يىردعظذ ظأيىمنعث ظةتراصعنع ظايلعنعص هةسرةتلعك . ظعكةن

يئنعمدعال هذؤلعدع دئسةم سعز ظعشعنةمسعز؟ مانا مةن ظذنعث يئنعمدعكع ظازابلعق 
 ظةلةم، جذدالعق ظازابع -هةسرةت، دةرد . هذؤالشلعرعنع بعر آئحة ظاثالص ظولتذردذم
بئشعغا ظئغعر مذسعبةت حىشكةندة ظادةم . ظادةم بعلةن هايؤانغا ظورتاق نةرسعكةنغذ

مةن بأرعنعث هذؤلعشعدعن . دةك هذؤاليدعكةن، هايؤان ظادةمدةك يعغاليدعكةنهايؤان
مةن ظاشذ بأرة آىحىكلعرعنعث بةختسعز قعسمعتع ظىحىن . ظاشذالرنع هئس قعلدعم

  ...بعر آئحة يعغلعدعم، بأرعدةك هذؤالص حعقتعم
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أز ظذ آ. قعلعص يذتذندع" غورت" ظعحعدعن يعغا قايناص -قةيسةر سأزلعضةنسئرع ظعح 
آئيعن ... آئيعن... ضئصعنعث داؤامعنع. ياشلعرعنع يذتعؤةتتع، ضئصعنعمذ يذتعؤةتتع

حىنكع ظذ آئيعن بولذنغان . بولذنغان ظعشالرنع ظذ ظئغعزعدعن حعقعرالمايتتع
  ...ظعشالرنعث راست، ياآع يالغان ظعكةنلعكعضة هازعرمذ ظعشعنةلمةي تذراتتع

خذددع بأرعدةك هأثرةص يعغالؤاتقان حاغدا، قةيسةر آأز ياشلعرعنع توختعتالماي  ...
قةيسةر قورققعنعدعن نئمة قعالرعنع . آىتىلمعضةندة بأرة ظذنعث يئنعغا آةلدع

ظذ نة قولعنع، نة صذتعنع . بعلةلمةي ظولتذرغان جايعدا تاشتةك قئتعص قالغانعدع
ظذ . صةقةت آأزلعرعال آأرىش سئزعمعنع يوقاتمعغاندةك ظعدع. هةرآةتلةندىرةلمعدع

ظاي يورذقعدا بأرعنعث آأزلعرعدعن سعماصتةك يالتعراص حىشعؤاتقان ياش 
بأرة بعردعنال ظأزعنعث ظةث يئقعن قئرعندعشعنع، . تامحعلعرعنع آأرىص قالدع

ظذ . غةمضذزارعنع تاصقاندةك، قةيسةرنعث صذتعغا، بئلعكعضة سذؤذنذص آةتتع
بذ غعثشعش ضويا . عدعغعثشعيتتع، غعثشعشلعرع شذقةدةر نالعلعق، هةسرةتلعك ظ

 صاناهسعز قالغان مذسعبةتلعك بعر ظاجعزةنعث ظأز قئرعندعشعغا تأآعؤاتقان -باش 
قةيسةرنعث ؤذجذدعدعكع قورقذش، ؤةهعمة . نالعسعغا، يىرةك هةسرعتعضة ظوخشايتتع

ظذ بذ مذسعبةت ظعضعسعضة ظعح ظاغرعتعص . ظةمدع ظاللعقاياقالرغا يوقالغانعدع
بأرة ضويا ظذنعث شذنداق . بئشعنع، قذالقلعرعنع سعالص آةتتعظعختعيارسعز ظذنعث 

مئهعرلعك سعالشلعرعنع آىتىص تذرغاندةك، بعردعنال ظةرآعلةص، قةيسةرنعث يىزعنع، 
بأرعنعث تعلع حوغدةك قعزعق، . قذالقلعرعنع، ياش يذقع آأزلعرعنع ياالص آةتتع

الص، ظذنعثدعن ظذنعثدعن قةيسةرنعث بةدعنع جعمعر. يعصةآتةك يذمشاق ظعدع
ظأمرعدة هئحقاحان هئس قعلمعغان بعرخعل ظامراقلعق، سئغعنعش ؤة تعؤعنعش 

ظامراقلعق ؤة تعؤعنعش ظالدعدا ظادةم ؤة هايؤان . ظعصادعسعنع سئزعص قالدع
 بعرعضة ظةث -بعر . ظوتتذرعسعدا بولعدعغان صةرق ظأزعنعث مةؤجذدلعقعنع يوقاتقانعدع

 هةسرعتعضة ظورتاق -ث يعغعسعنع يعغلعيااليتتع، قايغذ  بعرعنع-يئقعن مةخلذقالر بعر 
شذ .  هةسرةتلعرعنع ظعزهار قعالاليتتع- بعرعضة دةرد -بذالاليتتع، سعردعشااليتتع، بعر 

قةيسةر بأرعنعث مئهرلعك ياالشلعرعدعن، . تاصتا بأرة قةيسةرضة شذنداق قعلعؤاتاتتع
ةسعرلعنعص، شذ دةقعقعدة ظةرآعلةشلعرعدعن، نئمعنعدذر دةص غعثشعشلعرعدعن ت

 هوشعنع يوقاتقاندةك بولدع ؤة بأرعنع مةهكةم قذحاقالص يىزعنع ظذنعث -ظةس 
 ظعنسانالر دىشمةن دةص -قةيسةر شذ تاصتا بأرعنع . نةمخذش آأزلعرعضة يئقعص آةتتع

قاراص يةر يىزعدعن ظذرذقعنع قذرذتذش جئثع ظئلعص بئرعؤاتقان بعر يعرتقذح 
 ظةلةم آةلضةن مئهرعبان -ث هئسسعياتحان، بئشعغا ظئغعر دةرد مةخلذقنع ظةمةس، ظة

بذ مئهعرلعك قذحاقلعشعش قانحعلعك داؤام قعلدع، ... بعر ظادةمنع قذحاقال ؤاتاتتع
ظذ . بأرة قذحعقعدعن بوشعنعص قاحان آئتعص قالدع؟ بذنع قةيسةر بعلضةن يوق

 قذرذق قارعغاي آأتعكع ظئسعضة آةلضةندة، ضعتار حئلعص ظولتذرغان بذرذنقع جايعدا،
  .يئنعدا يعقعلغان هالدا ياتاتتع

 شعؤعرلعدع يذلتذز قةيسةرنعث آأزلعرعضة ―ظادةمنعث ظعحعنع ظاغرعتماثة،― 
 مذبادا بأرة آىحىكلعرع تاغارنعث ظعحعدة ظألىص ―غةمكعنلعك بعلةن تعكعلعص،

  قالمعغان بولسا، ظذالرنع قذتذلدذرعؤالغعلع بوالرمعدع؟
شذ ظاخشعمع ―  ظعشةنح بعلةن ظئيتتع قةيسةر،―!الاليتتعمقذتذلدذرعؤا― 

ظولتذرذشنعث تازا قعزعغان ؤاقتعدعن صايدعلعنعص ظوغرعالص آئتةتتعم، ظذالرنع ظأز 
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نئمة، بأرة . ماآانعغا ظاصعرعص قويذص دةردمةن ظانعسعنع ظازابتعن خاالس قعالاليتتعم
اؤذز ظةمةسما؟ ظذالر دذنيادا يالماص ؟ ظادةملةر يعرتقذح، ي!يعرتقذح، ياؤذز تذرسا دةمسعز

 -يذتمعغان نئمة قالدع؟ ظادةملةر ظأزعنعث نةصسع باالسع ظىحىن ظذحار قانات، قذرت 
مانا بذ . قذثغذزدعن ظئشعص مذشذ بعحارة يةر شارعنعمذ يذتذص آةتمةآحع بولعؤاتعدذ

اص بعراق دذنيادا بذ صاآعتنع ظئتعر. هةقعقعي يعرتقذحلذق، هةقعقعي ياؤذزلذق
قعلغانالر قانحعلعك؟ سعزضة شذنع ظئيتاي يذلتذز، يةرشارع يالغذز ظادةملةر ظىحىنال 
يارعتعلغان ظةمةس، ظذنعثدا هةممة مةؤجذدادنعث، هةتتا حعؤعن، صاشعنعثمذ ياشاش 

يةرشارعنع هةرعكةتلعنعؤاتقان حوث بعر ماشعنعغا ظوخشاتساق، ظادةمدعن . هوقذقع بار
 -ؤئنتة .  زاصحاسلعرعغا ظوخشايدذ-ثغذزغعحة ظذنعث ؤئنتة  قذ-تارتعص هايؤان، قذرت 

زاصحاسالرنعث بعرسع يوقالسا نئمة بولعدذ؟ ماشعنا هةرعكةتتعن توختايدذ، آاردعن 
  .حعقعدذ

 قايناص سأزلعضةن سأزلعرعنعث -نعهايةت، ضأدةك، ساددا قعز قةيسةرنعث قعزعص 
راستعنع ظئيتقاندا يذلتذز . تئضعضة يئتعص، مةنعسعنع ظاثقعرعص آئتةلعضعنع يوق

دذنيادا هئحكعمضة تةث قعلمايدعغان قةيسةر ؤة باتذر قعياصعتعدة آأز ظالدعغا 
آةلتىرعدعغان ظامراق يعضعتعنعث خذددع آعحعك بالعدةك سأزلةص، بأرعضة 

  .قوشذلذص تةث يعغلعدعم، دئضعنعضة هةيران
يلعتعص، ظأزع تأصعلعك يذلتذز ماللعرعنع ظةتراصتا يا. ظارعدعن خئلع آىنلةر ظأتتع

قةيسةرنعث شذ قئتعم آةتكةنحة آئيعن بعرةر قئتعممذ آئلعص . ظىستعدة ظولتذراتتع
شذنداقتعمذ ظذ بذ تأصعلعككة . قويمعغعنع ظىحىن آأثلع شذنحعلعك يئرعم هةم خاصا

. آأندة آئلعص، قةيسةرنع آئلعص قاالرمعكعن دةص ظىمعد بعلةن آىتىص ظولتذرعدذ
بىضىن .  قئتعدا يالغذز حوقحعيعص تذرغان ظأيعضة تةلمىرىص قارايدذدةريانعث نئرعقع

 صات ياثراص قعزنعث -نئمعشقعدذ ظأينعث تذرخذنعدعن ظعسمذ حعقمايؤاتاتتع، صات 
آأثلعنع لةززةتلعك بعر تذيغذ ظعحعدة ظةرآعلعتعص ظأتعدعغان ضعتار ظاؤازعمذ 

، قارعغايلعقتا قارعغاي آأحةتلعرع شذ تاصتا قةيسةر نةلةردة يىردعكعن. ظاثالنمايؤاتاتتع
بعلةن هةصعلعشعؤاتامدعكعن؟ قعز شذ تاصتا قةيسةرنعث تاغدا ظةمةس، شةهةردة 

  .ظعكةنلعكعنع، سادعر ظعسمايعلنع ظعزدةص آةتكةنلعكعنع بعلمةيتتع
قةيسةر سةهةردعال ظأيدعن حعقعص، تاشيولدعن ماشعنا توسذص حىشكة يئقعن 

 -عرعص بعر قاحا لةغمةن بعلةن قورسعقعنع تويغذزدع ظاشخانعغا آ. شةهةرضة آةلدع
دة، ماضعزعنغا آعرعص قةنت، ناؤات، آونسئرعؤاالرنع سئتعؤئلعص ظذدذل شةهةرلعك 

تذغذتخانعنعث ظعشعك يوحذقعدعن مارعالص قاراص تذرغان . دوختذرخانعغا آةلدع
  :حاغدا، ياش سئستعرا قعز ظذنعث يئنعغا آةلدع

  آعمنع ظعزدةيسعز؟― 
  ...ادعر حاثجاثنعث ظايالعنع، يئثعال تذغذتلذق بولغانس― 
   ياتاقتا يئثع تذغذتلذق بولغانالر آأص، ظعسمع نئمعدع؟― 
  .قةدعرعية― 
هازعر . بعراق، ظذ بعمارنعث يئنعغا ظادةم آعرعش حةآلةنضةن.  ياتاق- 19... هة― 

  .هوشسز ياتعدذ
  .عمذنداق ظعش ظعدع، يولدعشع بعلةنال آأرىشسةم بوالتت― 
دئضةن " 19" سئستعرا قةيسةرنع باشالص ―يولدعشع يئنعدا، ظةمعسة جىرىث، ― 
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ظعشعكنع بوشقعنة ظئحعص، سادعر ظعسمايعلغا . سان يئزعلغان ياتاقنعث ظالدعغا آةلدع
سادعر ظعسمايعل آارعدورغا حعقتع، .  دئدع―...  سعز―قول ظعشارعسع قعلعص، 

ظعككعسع . آىلىمسعرةش يالت قعلعص ظأتتعظولتذرذشقان، قعزارغان آأزلعرعدة يئنعك 
  . تعنسعز قول ظئلعشعص آأرىشتع-ظىن 

  ظةهؤالع قانداقراق؟―  
يامان ظةمةس، شذنداق دئمةي نئمة ظامال؟ هازعرغعحة هوشسعز ياتعدذ، ظالتة يىز ― 

   .ضعرامحة قان بئرعلدع
  .غاححعدة ظىرىمحعضة يأتكةيدعغان ظعشكةن― 

 -  صايصئتةك بولذص يىرضةندة ظذنداق دئيعشكة ظةصسعز  آىندىز-دوختذرالر آئحة ―  
تذغقانالر يئزعدا، هةممعسع ظأز ظعشلعرع بعلةن ظالدعراش بولغاحقا، قةدعرعيةضة . دة

فئرمعنعث ظعشلعرع قانداقراق . يئنعدعن ظايرعلماي ظىزىم قاراؤاتعمةن
  .آئتعؤاتعدعكعن؟ بعرةرسعمذ آةلمعدع

عص قالدعم، بذنع ظةآعرعؤئتعص حعقسعثعز، قذرذق آئل. شذثا ظأزىم آئلعشعم― 
قةيسةر قولعدعكع سذلياؤ خالتعنع سادعر ظعسمايعلغا ― ظاندعن سأزلعشعمعز، 

  .ظذزاتتع
 دئدع سادعر ظعسمايعل خالتعنع  ―...نئمة ظعش بذ؟ آئلعؤةرمةي... هةي― 

ظئلعص، ظاندعن ظعشعكنع ظاستا ظئحعص ياتاققا آعرعص آئتعص، هايال ظأتمةي يئنعص 
   بعرةر ظعش بولدعمذ؟―:حعقتع

  .ظورذندذقتا ظولتذرايلعال، هئرعص آةتتعم... ظعش حاتاق― 
قةيسةر ضعلةم . ظعككعسع آارعدوردعكع يألةنحىكلىك ظورذندذققا آئلعص ظولتذردع

  .يايالقتا يىز بةرضةن ظعشالرنع بعرمذ بعر سأزلةص بةردع
ر ظعسمايعلنعث  سادع ―!بذ نئمة ظعش؟ شذنداقمذ بولذص آةتتعمذ تئخع― 

 غئنع حاثجاث نئمة ظعش ―آأزلعرع يوغعناص، قئلعن قاشلعرع سةآرةص آةتتع،
  قعصتذ شذ حاغقعحة؟

  . دة، صةرؤا قعالتتعمذ ظذ ظعشالرغا-ظذ دئضةن مذظاؤعن ― 
خذددع بعزنعث يةردة هةققع . آأرىث تئخع، شذنداقمذ ظعش بولدع دةث―  

ةتسة، ساتتار دىيجاث نئمعشقا قول يايالق شذنحة خانعؤةيران بولذص آ. باردةك
  قوشتذرذص تذرعدذ؟

بذ يةردة ظولتذرذص قايناشتعن نئمة صايدا؟ ظةث ياخشعسع، ظأزعثعز بئرعص آأرىص ― 
. غئنع حاثجاث، ساتتار دةيسعز، ظذالرنع ظةيعبلعمةآحع بولعسعز. بئقعشعثعز آئرةك

ةس، ظالدع بعلةن خانعؤةيرانحعلعقنع ظأز آأزعثعز بعلةن آأرسعثعز، ظذالرنع ظةم
  .ظأزعثعزنع ظةيعبلةيدعغان بولعسعز

  بذ نئمة دئضعنعثعز؟―  
  .ظالتذننع تاقا ظورنعدا ظعشلةتكعلع بولمايتتع دئضعنعم― 

قةيسةر . سادعر ظعسمايعل قةيسةرنعث نئمة دئمةآحع بولغعنعنع دةرهال حىشةندع
عدعغان زعيانلعق ظذنعثغا ضعلةم يايالقتا ساياهةت رايونع قذرذشنعث آةلضىسعدة بول

ظاقعؤعتعنع، ساتتار هامذت بعلةن قعلعنغان توختامغا قول قويذص ظعنتايعن خاتا 
ظةمما سادعر ظعسمايعل ظذنعثغا ظانحة ظعرةثشعص . قعلغانلعقعنع آأص قئتعم ظئيتقان

قةيسةر بىضىن ظأزعضة قعلغان بذرذنقع ظاضاهالندذرذشلعرعنعث . آةتمعضةن
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ىن آةلدعمعكعن؟ ياآع ضعلةم يايالقتا مذشذ بعر ظاي توغرعلعقعنع ظعسصاتالش ظىح
ظعحعدة راستتعنال شذنحعلعك ظعشالر بولذص آةتتعمعكعن؟ مذبادا قةيسةرنعث دةص 
آةلضةنلعرع راست بولعدعغان بولسا، بذ ضعلةم يايالققا نعسبةتةن ظاصةت خاراآتئرلعك 

االمدذ، خةؤةرسعز ظذ بذنعث ظىحىن جاؤابكارلعققا تارتعلماي ق.  دة-ؤةقة بولعدذ 
قاصتعمةن، دوختذرخانعدا ظألىك بعلةن تعرعكنعث ظارعلعقعدا ياتقان خوتذنذمنع 
بئقعشقا آةتكةنعدعم دئيةلةمدذ؟ ظذ ماشعنعسعنع هةيدةص آئحعضعحة مةهةللعسعضة 
بئرعص، تاث سةهةرضة يئقعن ظاآعسعنعث ظايالعنع قةدعرعيةضة قاراص تذرذش ظىحىن 

  .ع تئصعص فئرمعغا ظالدعراش يىرىص آةتتعظئلعص آةلدع ؤة قةيسةرن
 دئدع ظذ ماشعنعنع هةيدةص آئتعؤئتعص ―ظةضةر شذنداق بولغانال بولسا، ―  

 مانعسعنع آأرسعتعمةن، - ساتتار دئضةن ضذينعث ظانا ―بعردعنال حئحعلعص، 
قاراص تذرسذن، توختامنعمذ بعكار قعلعؤةتمةيدعغان ! هةممعنع قعلغان شذ خذمسع

  ...بولسام
ظاححعقالنماث، ظاححعقلعنعش سعزنعث يةنة بعر قئتعم خاتاغا يول قويذشعثعزغا ― 

ظالدع بعلةن بئرعص مةن دئضةن يةرلةرنع آأرىص . سةؤةبحع بولذشع مذمكعن
  .باقمامسعز، شذ حاغدا ظأزعثعزنعث نئمة قعلعشعثعز آئرةآلعكعنع بعلعؤالعسعز

 ظةلعمعنع رولدعن -رلعق دةرد ضويا با. سادعر ظعسمايعل ظئغعر تعندع، ظىندعمعدع
ظالماقحع بولغاندةك، قذؤؤةتلعك بارماقلعرع بعلةن رولنع مةهكةم قاماللعشعدعن 

ظذالر حىشكة يئقعن .  سعثعرلعرع بىرتىص حعقعص آةتكةنعدع-بئلعكعنعث صةي 
فئرمعغا يئتعص آةلدع، ماشعنعنع تاشالص ظات باقارغا ظاتتعن ظعككعنع توقذتذص 

لىك تاماققعمذ قارعماي قةيسةرنع ظئلعص ضعلةم يايالق تةرةصكة ظات  دة، حىش-حعقتع 
. بعرجىص ظات شئغعل تاشلعق تاغ يولعدا يئنعك يورغعالص آئتعص باراتتع. سالدع

تاقعلعرع قئلعن تذياقلعرعنعث تاشالرغا ظذرذلذشعدعن . قةدةملعرعنع تةآشع باساتتع
نلعرعنعث ناهايعتع مذهعم ظعشقا هةر ظعككع ظات خوجايع. قاراسلعغان ظاؤاز حعقاتتع

آئتعؤاتقانلعقعنع بعلضةندةك قذمذش قذالقلعرعنع دعث تذتذص، بئشعنع مةغرذر 
ظاتالر ظاحا يولغا آةلضةندة قةيسةر سادعر . سعلكعص تعزضعن سئرعص آئتعؤاتاتتع

  :ظعسمايعلدعن سورعدع
  !يذلتذز آألدعكع يئثع بازارنع آأرىص ظأتعمعزمذ؟ قالتعس― 

  .، ماثا تةنة قعلماثة، ظذدذل يايالققعال بارايلعبولدع―  
  .ظذالر ظئتعنعث بئشعنع يايالق تةرةصكة بذرعدع

هةيرانمةن، سعز قانداقسعضة فئرمعدا ساياهةت ظورنع قذرذشقا قوشذلذص ―  
 آاشكع، شذ ―قةيسةر سأزلعمةي دةصمذ يةنة ظأزعنع باسالمعدع، ― قالغانسعز؟ 

  ... يىز بئرعشعنع مألحةرلعضةن بولسعثعزحاغالردا مذشذنداق ظاقعؤةتنعث
  سعزحة بذ ظعشالرنعث هةممعسع ساياهةت ظورنع قذرغانلعقنعث آاساصعتعمذ؟ ― 

  !ظةلؤةتتة ―
قةيسةرنعث بذ ظةيعبلةشلعرع ظذنعثسعزمذ ظأزعنع ظارانال تذتذص تذرغان سادعر 

  . جئنعدعن ظأتىص آةتتع-ظعسمايعلنعث جان 
 دئدع ظذ خاصا بولذص،  ―سذر تاصقعلع تذردعثعزغذ؟ سعز هة دئسعال ظعشعمدعن قذ― 

فئرمعنعث يعللعق .  خذددع مةن فئرمعنع ظعالها ظامعنغا بئرعؤةتكةندةك―
ظعقتعسادعي آعرعمع قانحعلعك؟ بذ آعرعمدة ساتتار تاصشذرعدعغان صذلنعث نعسبعتع 
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  قانحعلعك؟ بذنع بعلةمسعز؟
 صةل -ع تارتعص سىرظعتعنع سةل  قةيسةر ظئتعنعث تعزضعنعن―ضئصعثعزحة بولسا، ― 

 يئزعالردا بذغداي، قوناق دئضةننع تامامةن يوقعتعص، يةرنعث ―ظاستعالتتع،
  .هةممعسعضة صاختا تئرعش الزعم بولعدذ

 سادعر ظعسمايعل رةللة بولغعنعدعن ―! سعز ضئصعمنع خاتا حىشعنعؤاتعسعز― 
  .ظاؤازعنع آأتىرىص سأزلةص آةتتع

 ―! ئس قعلعص تذرذصمذ ظئتعراص قعلعشنع خالعمايؤاتعسعزسعز ظأز خاتايعثعزنع ه― 
 توختامنامعغا سعز قول قويغان، ―قعزعشعص ظذنعثدعن بةتتةر توؤلعدع قةيسةر، 

جاؤابكارلعقتعن قورقعؤاتعسعز، شذنداقمذ؟ ساياهةت ظورنعنعث فئرمعغا يةتكىزعدعغان 
عدعغانلعقعنع نئمعشقا  صايدعسعغا قارعغاندا زعيعنعنعث مألحةرلعضىسعز آأص بول-نةص 

ظويلعمايسعز؟ نئمعشقا سوغذق قانلعق بعلةن هئسابالص آأرىشنع خالعمايسعز؟ بعز 
هازعرحة دورا آولعغذحعالر بعلةن ظالتذن قازغذحعالر توغرعسعدا ظئغعز ظاحمايال تذرايلع، 
عز يالغذز ساياهةتكة آئلعؤاتقانالرنعث يايالق مذهعتعنع بذلغعشعال فئرمعغا مألحةرلعضىس

 بةش يعلغا قالماي يايالقنعث بىضىنعدعن -سعز تأت .  ظاصةت آةلتىرعدذ-بااليع 
ضىللةر هأصصعدة ظئحعلعص، ياصيئشعل يذمران حأصلةر يةلصىنىص . قذرذق قالعسعز
 ظذيذر حارؤعالر ظوتالص يىرضةن بىضىنكع يايالق مةنزعرعسعنع مةثضى -تذرغان، ظذيذر 
  .آأرةلمةيسعز

شذ حاغدا تاغ تةرةصتعن قعزعل . سأزنع ظاثالص جعم بولدعسادعر ظعسمايعل بذ 
.  دة، يعراقتعنال سعضنال بةردع-غذيذلداص حىشىص آةلدع " سانتانا"رةثلعك 

ظعككعيلةن ظاتلعرعنع يولنعث حئتعضة ظةمدعال ظئلعشعغا، ماشعنا قويذق توصا توزذتذص 
ةن، ماشعنعنعث ماشعنعنع بعر قعز هةيدعض. يئنعدعن قذيذندةك تئز ظأتىص آةتتع

 ظعحعص ظويناص، -ظعحعدة ظولتذرغان ظعككع ظادةمنعث ضعلةم يايالقتا خالعغعنعحة يةص 
ظذالرنعث قعياصعتع شذنحعلعك آأرةث . ظةمدع شةهةرضة قايتعص آئتعؤاتقعنع ظئنعق

ظذالرنعث بذ هالعتع سادعر ظعسمايعلغا هار آةلدعمذ، ياآع ماشعنعنعث . هةم مةغرذر
 توصعنعث دعماغلعرعغا ظذرذلغان ظاححعق -لعشعص آةتكةن حاث بذسع بعلةن ظارع

 دة، -هعدعدعن سةسكةندعمذ، قاصعقعنع سئلعص، يئنعغا زةردة بعلةن تىكىردع 
تةبعظعتع قعزدةك نازذك شاش، زئرةك ظات . ظئتعنعث بئقعنعغا قاتتعق بعرنع تةصتع

  ...ذندعتذيذقسعز زةربعدعن آأثلع ظازار يئضةندةك، حأحىص ظالدعغا يذلق
  باغرع -جةننةتكة ظةنداز بولغذدةك ضىزةل بعر زئمعننعث تةقدعرع،  يىرةك ... مانا"

 ظذنع صايمال قعلعش ―ظأرتعنعص، ظازاب ظعحعدة ظويالص آئتعؤاتاتتع قةيسةر،
 ظعككع ظادةم، سذلتان -هئسابعغا معث، ظون معث يىةنلةص صايدعغا ظئرعشكةنلةر بعر  

ظعرادعسعضة قعلعنغان مذخالعص قعلمعشنعث جازاسع تةبعظةت ... ظةلع، ساتتار
بعراق بذ جازا دةصسةندة قعلعنغان مذشذ ظذلذغ . بولعدعغذ، ظةلؤةتتة جازاسع بولعدذ
 جاؤاهعرات سىزعؤاتقان ظاشذنداق آعشعلةرنعث -زئمعننعث آأز يئشعدعن ظالتذن 

  ..."ضة ياغعدذبئشعغا ظةمةس، ظذنعث قايغذسع ظىحىن صةرياد حعكعؤاتقانالرنعث ظىستع
ظذالرنعث بعرعنحع . بعر جىص ظات ظعككعيلةننع ضعلةم يايالققا تئزال ظئلعص آةلدع

 بذيةرضة آوالنغان ضةمعلةر، تاغ قاصتعلعدعكع قارعغاي تىؤعضة -بولذص آأرضعنع ظذيةر 
حئدعر هةم ضةمة .  سايماق، هةررةث، سةررةث حئدعرالر بولدع-تعكعلضةن مايماق 

. لةن قوصذرذلغان ظوحاقالرنعث بةزعلعرعدة ظوت آأيىؤاتاتتعظالدعدعكع تاش بع
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ظذششاق . ظايالالرنعث بعرلعرع آعر يذيذش، بعرلعرع تاماق ظئتعش بعلةن هةلةك ظعدع
ظذالر ضويا بذ .  بذياققا يىضىرةص يىرةتتع- سىرةن سئلعشقعنعحة ظذياق -بالعالر قعقاس 

  .لعرعدةك ظةرآعن ؤة غةمسعز ظعدعيايالقنعث ظةلمعساقتعن بذيانقع هةقلعق خوجايعن
 ¨C  ،قاراثة، بذ مذتتةهةم ظذششذقالرنع، بذيةردة خذددع ظانعسعنعث هةققع باردةك
  . دئدع سادعر ظعسمايعل قاصعقعنع تىرىص―

  .جىرىث، بذنعثدعن حوث ظعشنع ظالدعثعزدا آأرعسعز ― 
اغ باغرعنع ظعككع ظات يانتذ ت. سادعر ظعسمايعل ظئتعغا زةرص بعلةن قامحا سالدع
بعر تةرعصع تاغقا تذتعشعدعغان آةث . بويالص، يايالق تةرةصكة تاراسالص حئصعص آةتتع

ظذالر آةتمةن، ضىرجةك، . آةتكةن يايالقتا ظادةملةر تعمعسقعالص يىرىشةتتع
 بةستة آولعشاتتع، تئرعص -جوتذلعرعنع ظعشقا سئلعص دورا ظأسىملىكلعرعنع بةس 

دورا آوالنغان يةرلةر خذددع ياؤا حوشقا تذمشذقع . تعتاغار، خالتعلعرعغا سئلعشات
آىنسئرع قويذقلعشعص .  ظىستىن قعلعؤئتعلضةنعدع-بعلةن تعلغعغاندةك ظاستعن 

 حأصلةر ظورنعدا ظةمدع يالعثاحالنغان تذصراق قارعيعص -بولذق ظأسىؤاتقان ظوت 
 -ةردة تةرلةص سادعر ظعسمايعل ظاتتعن سةآرةص حىشىص، ظأزعضة يئقعنال ي. آىرىنةتتع

صعشعص آةتمةن بعلةن دورا آوالؤاتقان، دوصصعسع آونعراص، آعرلعشعص آةتكةن 
  :ساقاللعق ظادةمنعث ظالدعغا ظئتعلعص آةلدع

  !توختا، تاشال آةتمةننع― 
ساقاللعق بئشعنع آأتىرىص ظالدعدعكع بذ يوحذن ظادةمضة مةنسعتمعضىحع بعر نةزةر 

  :بعلةن قارعدع
  ظادةمنع، جعنايةتحع بولمعسام يا مةن؟لعمعسلعيا " سةن" ― 
! جعنايةتحع، ياآع جعنايةتحع ظةمةسلعكعثنع هئلع آأرسعتعص قويعمةن ساثا― 

  نةدعن آةلدعث، نئمة ظادةمسةن؟
  ظأزلعرعحذ، ظأزلعرع آعم بولعال؟― 

  :سادعر ظعسمايعلنعث ظورنعدا قةيسةر جاؤاب بةردع
  !فئرمعنعث باشلعقع، مذشذ يةرنعث خوجايعنع―  

ساقاللعق سادعر ظعسمايعلنعث ظىستع بئشعغا باشقعدعن سةص سئلعص قذؤلذق بعلةن 
  :هعجايدع

  !ظةسساالمذ ظةلةيكذم... ظةدةصسعزلعك قعصتعمةن سعلعضة... ظةستا― 
  !باشلعقعث آعم، باشلعقعثنع حاقعر―  

  .هةممعمعز ظأزعمعزضة باشلعق، حاثجاث... هع... هع... باشلعق؟ هع― 
  ا آوالشقا آعم رذخسةت قعلدع ساثا؟يايالقتا دور―  

شذثا ...  سئلعق ظئغعر―يئزا دئضةندة باج ... تعرعكحعلعك قارعسعال... ظةمدع― 
  ...ظازراق ظةتلعنعؤااليلع دةص

حعرايلعقحة ظئيتعص قوياي، ظعشعثنع دةرهال توختعتعص قونالغذثغا قايت، ― 
  .قالغان ضةصنع شذ يةردة سأزلعشعمعز

  . بعراق ساتتار جعثلع مئنعثدعن باشقذرذش هةققع ظالغانتع...ظوبدان، ظوبدان― 
ظذ .  ؤارقعرعدع سادعر ظعسمايعل ظئتعغا معنعؤئتعص―! ظذنعث بعلةن آارعم يوق―  

ظعش ناهايعتع ظاسانال هةل . ظئتعنع يةنة باشقعالرنعث ظالدعغا حاصتذرذص آةتتع
ن بذيرذقعغا بةرضةن هةممعسعنعثال سادعر ظعسمايعلنعث آةسكع. بولعدعغاندةك ظعدع



 90

 آأرصعسعنع آأتىرىص -ظذالر بىضىنال آأدة ...". ظوبدان، ظوبدان"جاؤابع 
  .آئتعدعغاندةك ظعدع

 دةريا بويعغا -ظعككعيلةن ظاتلعرعنع حاصتذرذص ضعلةم يايالقتعكع دةم ظئلعش ظورنعغا 
. نعدعقاتار تعكعلضةن حئدعر ظالدعغا آةلضةندة، بذ يةردعكع بازار تازا قعزعص آةتكة

صاآار، سئمعز، حئحعنع قعسقا، تةآشع قعلعص ياساتقان، ظوزايعدعن بذيةردعكع مال 
سئتعؤالغذحعالرنعث باش هأصعضعرع ظعكةنلعكع بعلعنعص تذرغان ياش بايؤةححة قول 

ظادةملعرع . ظاستعدعكع ظادةملةرنعث مال سئتعؤئلعشعغا نازارةت قعلعص ظولتذراتتع
ىلكة، قذندذز، ظئيعق، بأرة، قوي، آاال تئرعلعرعدعن ظذالر ت. حاققان، سأزمةن ظعدع

 دةرمةآلةر، قوي، تأضة يذثلعرع، هةتتا بذغا مىثضىزعضعحة -تارتعص، قذرذتذلغان دورا 
ظذ . ياش بايؤةححعنعث سادعر ظعسمايعلدعن صةرؤايع صةلةك. سودا قعلعشماقتا ظعدع

 توم ظالتذن - توم سادعر ظعسمايعلغا يعراقتعن بئشعنع لعثشعتعص آىلىص قويذص،
ظىزىكلعرع صارقعراص تذرغان بارماقلعرعنع تعزع ظىستعضة آعرعشتىرضعنعحة، بعرسعنعث 

  .قذلعقع تىؤعضة آئلعص ظاستا صعحعرالشلعرعنع ظاثالص ظولتذراتتع
  .يةنة بعر مذهعم سودا حعقعص قالدع هاجعم ― 

  سأزلةث، نئمة سودا؟― 
  .شذثقار―  
  نةححعكةن؟ ― 
  .ظعككع دانة ― 
 زة، قولدعن حعقعرعص قويماث، ―لئكعن . سودعلعشعث، نةرخع جايعدا بولسذن―  

 ياش بايؤةححة ظأزعضة قاراص آئلعؤاتقان سادعر ظعسمايعلنع آأرىص، بعردعنال ―
  : دة، دعقماق، يذمشاق قولعنع ظذزاتتع-سعصايعلعشعص، ظعتتعك ظورنعدعن تذردع 

  ! هة بذيةرضة، ياظالال-مذ يئتعدعكةن ظةسساالمذ ظةلةيكذم سا حاثجاث، قةدةملعرع― 
  .آئلعص تذرعمعز، ظأز يئرعمعز ظةمةسمذ―  

 ظذ سادعر ظعسمايعلنعث قويعؤةتكةن قولعنع يةنة ―ظةجةص بةلةن آةلدعلة مانا، ― 
  ... جىسعلة، بعر صعيالعدعن―تذتذص بعر ياققا تارتتع، 

  نةضة؟―  
  ...عص آةلضةندة ظئح-بذ يةرنعث ظاشخانعسع صةيزع، جىسعلة هئرعص ― 
  سودعلعرع قانداقراق؟... رةهمةت، ظالدعراص تذرعمعز، خوش― 

  ...ظةمدع هةر قايسعلعرعنعث رةهبةرلعكعدة... شىكرع―  
  بعراق، بذ ظعشالرنعث هئحقايسعسعدعن بعزنعث خةؤعرعمعز يوققذ مامذت هاجعم؟― 

اندةك  مامذت هاجعم دةقعقة ظويلعنعؤئلعص ظأزعنع ظوثشعؤالغ―شذنداقمذ؟ ―  
 راست، بذ ظعش بعلةن سعلعنعث بعؤاسعتة ― دة، ظاندعن داؤام قعلدع، -قعلدع 

  .مذناسعؤةتلعرع بولمعغاندعن آئيعن، شذنداق بولسعمذ بولغاندذ
  عؤاسعتة مذناسعؤةتلعرع بولمعغاندعن آئيعن دةيلعغذ؟― 

بعز بذ سودعنع فئرما بعلةن ظةمةس، ساياهةت ظورنع بعلةن قعلعؤاتعمعز ― 
  سمذ؟ ظةمة
   ساياهةت ظورنعنعث فئرمعنعث ظعلكعدة ظعكةنلعكعنع بعلعدعغانال؟―

 مامذت هاجعنعث حعرايعدعكع ―بذ ماثا ظانحة مذهعم ظةمةس، سا حاثجاث، ― 
بايعقع سعصايعلةرحة آىلىمسعرةش بعردعنال ظأحىص، ظورنعنع بعرخعل آأرةث، 
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رع بولسا ساتتار جعثلع  بذ هةقتة بعرنئمة دئضىلع―مةنسعتمعضىحع ظعصادة ظعضعلعدع،
. دذرذس، ظعككعمعزغذ تونذش، خئلعال ياخشع تونذش. بعلةن سأزلةشسعلة بولعدعغذ
بعراق آةسصعي تةرتعص جةهةتتة مئنعث سعلة بعلةن . آونا ظاغعنة دئسةآمذ بولعدذ

  شذنداقمذ؟. هئحقانداق بعؤاسعتة ظاالقةم يوق
علعسع سادعر ظعسمايعلنعث مامذت هاجعنعث آأرةثلعك بعلةن قعلغان قوصال مذظام

بعراق ظذ آأز ظالدعدعكع بذ رةهعمسعز رئظاللعقتعن .  جئنعدعن ظأتىص آةتتع-جان 
بذرذن هئحقاحان هئس قعلمعغان، هةتتا قةيسةرنعث ظاقكأثىللةرحة قعلغان 
تةنبعهعدعنمذ ظويالص يةتمعضةن ظأتكىر بعر مةسعلعنع بايقاص يةتكعنع ظىحىن مامذت 

ظذنعث بعلةن زاآذنلعشعص، . "جاؤاب بئرعشتعن ظأزعنع تارتتعهاجعغا اليعقعدا 
 ظأزعضة - ظأز ―جئدةللعشعص نئمة قعلعمةن، نئمعشقا ساتتار بعلةنال دئيعشمةيمةن؟ 

 هةممة رةزعللعكنع قعلعؤاتقان، ضعلةم يايالقنع نابذت ―سوظال قويدع ظذ، 
سع ظةمةس، ساتتار قعلغذحعالرغا يئشعل حعراغ يئقعص بئرعؤاتقان ظادةم باشقا بعر

  !".تاناؤعنع تارتعدعغان ظادةممذ دةل ساتتارنعث ظأزع.  دة-ظعكةن 
ظذ بذ سأزنع ظادةتتعكع .  دئدع ظذ مامذت هاجعغا―بولعدذ، ماقذل ظةمعسة، ―  

ظذ ساتتار .  ظعحعنع ظأرتةؤاتقان غةزةص ؤة زةردة بعلةن ظئيتتع-ظاؤازدا، ظةمما ظعح 
رة ظئغعزع دئضةن يةرضة بئرعص، ظذ يةردعكع ظالتذن هامذتنع تئصعشنعث ظالدعدا بأ

 دة، ظئتعغا -سىزضىحعلةرنعث نئمة ظعش قعلعؤاتقانلعقعنع آأرىص آةتمةآحع بولدع 
قاتتعق . معنعص قةيسةر بعلةن بعللة دةريانعث يذقعرعسعنع بويالص يىرىص آةتتع
 تىرمةل -ياغعدعغان يامغذردعن شةصة بئرعص تاغ ظىستعدعن حىشىؤاتقان تىرمةل 

 دة، ظةتراص -بذلذتالر هايال ظأتمةي تاغ جعلغعسعغا يوصذرذلذص آةلدع 
قاراثغذالشقاندةك بولذص، ظذالرنعث بئشع ظىستعدعال حاقماق حئقعص، هةيؤةتلعك 

قارا يامغذرنعث مذزدةك سوغذق تذنجع تامحعسع . ضىلدىماما ظاؤازع ظاثالندع
  :قةيسةرنعث يىزعضة مألدىردةك ظذرذلدع

  !ذردا قالعدعغان بولدذق حاثجاثيامغ― 
شذنع دةيمعنا، ظذنعثغعحة هةسةن آةآلعكنعث قوتعنعغا ظذلعشعؤالساق ―  

  .بوالتتعغذ
 دانة حىشعؤاتقان ―سادعر ظعسمايعل تئخع ضئصعنع تىضعتعص ظىلضىرمةيال، دانة 

آأزنع يذمذص ظاحقذحة تاغ ظارعسع . يامغذر ظذشتذمتذت شارقعراص قذيذلذشقا باشلعدع
.  تاشالرنع تعترعتعص ضىلدىرماما ظاؤازع ظاثلعناتتع-تاغ . ظاق تذمان بعلةن تولدعظاص

. يامغذرنعث شعددةتلعك شارقعرعشع دةريا شاؤقذنعنع بئسعص آةتكةنعدع
 آئحةآلعرع بعلةن قوشذلذص حأص سىزمة بولذص - آأزع آعيعم -ظعككعسعنعث باش 

بذ هال آأزنع يذمذص .  باشلعدعظاتنعث يايلعلعرعدعن شذرقعراص سذ ظئقعشقا. آةتتع
ظاحقذحعلعك ظارعلعقتا شذنحعلعك تئز بولدعكع، ظعككعيلةن ظأزلعرعنع نة قارعغاي، نة 

ظذالر آأز ظئحعش . ساثضعالصتذرغان تاشنعث دالدعسعغا ظئلعشقعمذ ظىلضىرةلمةي قالدع
عص مذمكعن بولمايدعغان قارا يامغذرنعث تارسعلداص ظذرذلذشع ظعحعدة بعر هازا مئث

خئلعدعن آئيعن، دةريا بويعدعكع بعر صارحة ظوحذقحعلعقتا دىضدعيعص تذرغان آونا 
  .قوتانغا يئتعص آةلدع

 ظاتتعن حىشىص بار ظاؤازع بعلةن توؤلعدع سادعر ― ! هوي هةسعنعكا! هةسعنعكا― 
شذظان ظعشعك ظئحعلعص، آونا قارا شعلةصعلعك، آأثلةآحان، صاآار بعر . ظعسمايعل
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  .آةلدعظادةم حعقعص 
دئدع   ―... قانداق قعلعص بذ يامغذردا... ؤذي، بعزنعث حاثجاثمذ بذ؟ ظةستا― 

  .ضاه سادعر ظعسمايعلغا، ضاه قةيسةرضة بعرخعل تةمتعرةش ظعحعدة تعكعلعص
  .ظاتالرنع جايالشتذرذؤئتعث هةسعنعكا― 

  .قئنع، ظأيضة آعرةيلع مئهمانالر... مانا هازعر―  
 قذمذشالر ظوحاق بئشعدا قااليمعقان -قاحا . عز ظعدعظأي ظعحع قاراثغذ هةم رةتس

ظةمما هةر .  آأرصة آاثدا تئخعحة يعغعلمعغانعدع-ظورذن . تاشلعنعص تذراتتع
. ظعككيلةن صاناهلعنعش ظىحىن مذشذنداق يةرضة ظئرعشكعنعدعن خذشال ظعدع
 - هةسةن آةآلعك هايال ظأتمةي ظأيضة آعرعص آةلدع، آاث ظىستعضة حعقعص ظورذن 

 دة، بذلذثغا قاتالص قويذلغان يئصيئثع -آأرصعلةرنع بعر بذلذثغا صىكلةص يعغدع 
  :آعضعزدعن بعرنع ظئلعص ظوتتذرعغا سالدع

  .قئنع، يذقعرع ظأتىشسعلة― 
ظعككعيلةن ظاياغلعرعنع سئلعص آعضعز ظىستعضة حعقعص، سذ ظئقعص تذرغان 

ةر آونا ظأينعث قةيس.  دة، تولغاص سعقشقا باشلعدع-حاصانلعرعنع سئلعشتع 
تاملعرعنعث ماآحعيعص، ظأضزعنع ياصقان حةنزعلعرعنعث ظئضعلعص آةتكعنعضة 

هةسةن آةآلعك . قارعماي، ظأي ظعحعضة بعر تئمعم يامغذر ظأتمعضعنعضة هةيران
. ظعحكةرآع ظأيضة يةنة آعرعص يةنة حعقاتتع، نئمة قعلغعنعنع بعلضعلع بولمايتتع

  :ولغان بولسا آئرةكسادعر ظعسمايعلنعث تاقعتع تاق ب
هةسعنعكا، يةيدعغان بئرةر نةرسعثعز يوقمذ؟ قورسعقعمعز ظئحعص ظألةي دئدذق،  ―  

  . دئدع―
 شذغعنعسع ― خعجعل بولعؤاتقاندةك ضةدعنعنع تاتعلعدع ظذ، ―نانغذ بارتع، ― 

  ...قئتعص آئتعصتعكةن، شذثا سةت تذرامدعكعن دةص
  ظةآعلعث شذنع، سوغذق سىيعثعز بارمذ؟― 

  .سةهةردة ظةآعرعص قويغان. بار، مانا حئلةآتة ― 
ظاصقذر حعنعضة قذيذلغان مذزدةك سوغذق ... تاشتةك قئتعص تاراثشعص آةتكةن نان

. قورساق ؤاآعلداص ظئحعص تذرغاندا ظذنعثدعن مةزعلعك تاظام دذنيادا يوق... سذ
ع شذثا ظذالر قاتتعق ناننع ظعشتعها بعلةن قارسعلدعتعص حايناص، سوغذق سذن

قارا يامغذر يئغعؤاتقعنعغا خئلع ؤاقعت بولذص قالغعنعغا . غذرتذلدعتعص ظعحعشمةآتة
هةسةن آةآلعك يامغذرغا قارعماي صاقالن سويعمةن . قارعماي تئخعحة توختار ظةمةس

  :دةص صعحعقعنع بعلعضعلع تذرعؤعدع، سادعر ظعسمايعل ظذنع تةسلعكتة توسذص قالدع
ظالدع بعلةن قولعمعز بوشعسذن، ؤاقتع آةلضةندة صاقلعنعثعزنع ساقالص قويذث، ― 

 ظأزعنعث صةرعشان، ―...  دة، ضأش سعزدعن، هاراق مةندعن-بعر مةززة قعلعمعز 
ناخذش ظعكةنلعكعضة قارعماي، بذ نامرات مالحعنعث تاغلعقالرغا خاس ظاق آأثىللعكع 

  .هةم مئهماندوستلعقع ظىحىن حئقعشعص قويدع ظذ
دةتتعن تاشقعرع قاراثغذحعلعققا حأمضةنعدع، هةتتا بةش آةح آعرعص، تاغ ظعحع ظا

قولنع آأرىش مذمكعن بولمايدعغان دةرعجعدعكع قاراثغذحعلعق تاغ ظعحعنع تئخعمذ 
يامغذر ظةمدع خئلعال . سىرلىك، قورقذنحلذق هةم سعرلعق قعلعص آأرسعتةتتع

ويذلغان تامغا قئقعقلعق بعر جىص قوزذق ظىستعضة توغرا ق. ظاستعالص قالغانعدع
قارعغاي شئلع ظىستعدة آعرسعن حعراغ قاصقارا تىتىن حعقعرعص ظأي ظعحعنع غذؤا 
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آعضعز ظىستعضة تاشالنغعنع ياغلعشعص قارعداص آةتكةن ظعككع . يورذتذص تذراتتع
بذراق تةآعية، مازلعرع حعقعص تذرغان، يوتقان ياآع آأرصة ظعكةنلعكعنع صةرق ظئتعص 

سادعر ظعسمايعل بعلةن قةيسةر ... عر ظةسكع جذؤابولمايدعغان آونا يئصعنحا، ب
ظةل ياتقذ ؤاقتع بولذص قالغعنعغا . تةآعيضة بئشعنع قويذص يانصاشلعنعص ياتتع

قارعماي هةسةن آةآلعك مئهمانالرنعث بعرةر تاصشذرذقع بارمعكعن دئضةندةك آاثنعث 
لعقتنع سادعر جعمجعت. بىرجعكعدة يىكعنعص، ظذالرغا قاراص ظىنسعز قئتعص ظولتذراتتع

  :ظعسمايعل بذزدع
  هئلعمذ آةآلعك تذتذص تذرعؤاتامسعز، هةسعنعكا؟―  
هازعر بعز تذتعدعغان آةآلعك نةدة دةيال؟ ... هع... هع... آةآلعكنعمذ؟ هع―  

  .تذتذلغعنع تذتذلذص، ظامان قالغانلعرع تئزعص آةتتع
  نئمعشقا؟― 
ة قئحعص قذتذالاليدذ؟ خةق يامان، معلتعقعدا ظئتعص تذرسا، ظذنعثدعن نئم― 

هازعر بذ يةردة ظذالرنعث ظأزعنع آأرىش ... آةآلعكال ظةمةس، حعل، قعرغاؤذل، ظذالر
 هةسةن آةآلعك ظةمدع يةآتعز ―تىضىل، ظاؤازعنعمذ ظاثلعغعلع بولمايدذ، 

 ظذغذ بعر نأرع، ظاتسا ظعضعسع يوق ―بولعؤئلعص سأزلعضةنسئرع قعزعشقعلع تذردع، 
  . زة، قويلعرعمعزغا زعيان سالغعنع بولمعدع- ظةمما جانعؤارنع ظئتعصتذ،

 سادعر ظعسمايعل ضةؤدعسعنع آأتىرىص ―ظعضعسع يوق جانعؤار دةيسعزغذ؟  ― 
 هعلعغذ جانعؤارآةن، بذ يةرنعث بعر سعقعم توصا، ―ظاححعقلعنعص سأزلةص آةتتع،

قعشعنع بذيةرنعث ... بعرتال تئشعنعثمذ ظعضعسع بار جذمذث، ظعضعسع آعم؟ سعز، بعز
قعش، يامغذرعنع يامغذر دئمةي مذشذ يةرنع ضىللعتعش ظىحىن جاصادا ياشاؤاتقان 

  ...تاغلعقالر
هةسةن آةآلعك ظويلعماي قعلعص قويغان بعر ظئغعز ضئصع ظىحىن خعجعل بولذص، 

  :سادعر ظعسمايعل ظذنعثدعن آأزعنع ظأزمةي. بئشعنع تأؤةن سئلعص جعم بولدع
  . دئدع―غا آعمنعث زعيان سالغعنعنع سأزلةث، قئنع سأزلةث، قويلعرعثعز―  

قوي دئضةن بأرة يئرعؤةتمعسة، تاغدعن ظذحذص آةتمعسة، يايالققا ظأزع آئتعص، ― 
ظةمما نئمعسع نئمة بولدع، بعر هةصتة ظعحعدعال . قوتانغا ظأزع يئنعص آئلعدعغان نئمة

. وقاصتذظعككع قويذم يوق، مئنعثال ظةمةس، قةييذم ناماننعث بعراقال ظىحع ي
ظعككعمعز بعللة نةححة آىن ظعزدعدذق، هئحبولمعسا بعرةرتال ظذستعخعنعنع ياآع 
بعرةر صارحة تئرعسعنع تئصعؤالساقمذ مةيلع ظعدعغذ، تاغ ظارعسعدا ظالتذن سىزعمعز دةص 

ظذالر ... شذغذ. تعمعسقعالص يىرضةن ظاشذ بعر توص آعشعلةردعن ضذمان قعلدذق
س، بةش قوي ظاسمانغا حعقعص، يةرنعث تعضعضة آعرعص ظوغرعالص آةتمعسة، بعر ظةمة
نةدعن صةيدا ...! ياظالال.  ظعزدةص تاغ ظارعسعغا آعردذق-آئتةرمعدع؟ ظعككعمعز ظعز 

 -بولغان ظادةملةردذ دةيمةن، ظعككعمعز جعلغا ظعحعضة ظةمدعال آعرعشعمعزضة، تةرةص 
هةممعسعنعث . غا ظئلعؤالدع ظالتة ظادةم ظالدعمعزغا حعقعص بعزنع ظارع-تةرةصتعن بةش 

ظذالرنعث ظارعسعدعكع حوقذر، ظذزذنتذرا . ظةلصازع يامان، قاصعقعدعن مذز يئغعص تذرعدذ
بعز فئرمعنعث : "مةن. دةص سورعدع" نئمة ظادةم سعلةر، نةضة بارعسعلةر؟: "بعرسع

مالحعلعرع بولعمعز، قويلعرعمعز يىتكةن، شذنع ظعزدةص آئتعؤاتعمعز، ظاراثالردعن 
ظةخمةق بوص : "دئؤعدعم هئلعقع ظذزذنتذرا مئنع زاثلعق قعلعص" رضةنلةر بارمذ؟آأ

قاصسعلةر، يىتكةن قويذثالر يايالقتا يىرمةي بذ يةرضة آئلةتتعمذ؟ خذددع ناؤايغا صذل 
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..." بئرعص، قاسساصتعن ضأش ظالعمةن دئضةندةك ظعش قعلعؤاتقعنعنع ما خةقنعث
عزنع دةل مذشذ خةقنعث ظوغرعالص، نئمة دئضىلىك؟ قويلعرعم. دةيدذ تئخع

ظذستعخعنعنع صىرآعؤةتكعنعنع بعلعص تذرساقمذ، آأز بعلةن آأرىص، قول بعلةن 
شذنداق . تذتذؤالمعغاندعن آئيعن، دةردعمعزنع ظعحعمعزضة يذتذص يئنعص آةلدذق

 حارؤعنعث غئمعدة قذرذق نان غاجاص، -مال . قعلعص صايدا ظذالرغا، زعيان بعزضة بولدع
 سذ ظعحعص، دىم يئتعص، دىم قوصقعنعمعز نئمة؟ هئحنئمعدعن هئحنئمة يوق سوغذق

  ...فئرمعغا ظعككع قوي قةرزدار بولذص قالغعنعمنع دةيمعنا
 دئدع ―ظةمدع هوشيار بولمعسعثعز، ظذنعثدعن جعقراق زعيان تارتعسعز تئخع، ―  

حارة مالحعغا قةيسةرنعث ظةلةملعك ظاهاثعدا مذنذ بع. قةيسةر ظذنعث سأزعضة ظذالصال
بولغان هةمدةردلعك، ظذنعث بعهذدة تارتقان زعيعنعغا نعسبةتةن ظاححعق تةنة ظةآس 

  .ظئتص تذراتتع
تاغدا ظةلمعساقتعن تارتعص ظعشعك تاقايدعغان، مالنع ظارقعسعدا يىرىص باقعدعغان ― 

ظادةت بولمعغاندعن آئيعن، مالغا مذنداق ظوغرع حىشعدعغانلعقعنع نةدعن بعلةي؟ 
ذم ظئحعلدعغذ ظةمدع، تذتعؤالعدعغان بولسام، صاحعقعنع حئقعؤةتمعضعنعمنع ظذيق

بعر . ظةمدع يةنة بعر ضةص، بذ يعل ضعلةم يايالقنعث هالع خاراص! آأرسذن بذالثحعالر
.  صةرةختةن قعلعؤةتكعلع تذردع-توص خةق دورا آواليمعز دةص يايالقنع ظةرةختةن 

 يول قويمايتتذققذ؟ نئمة ظعش بولذص آةتتع بذرذنالردا هئحكعمنعث ظذنداق قعلعشعغا
بذ يعل؟ مالحعالر بئرعص سىرىشتىردذق، ظاثلعساق، فئرمعدعن رذخسةت قعصتذ 

هةرقايسعلعرع رذخسةت قعلعشقان بولسعال بعز نئمة دئيةلةيتتذق، . دئضةن ضةص بار
 حأصنع نةدعن يعغعمعز؟ - زة، هةممعمعزنعث بئشعدا بعر غةم، قعشلعق ظوت -ظةمما 

  . حأص، بوغذز بولمعسا، مالنع قعشتعن حعقارغعلع بولمايدذ-يئتةرلعك ظوت 
 سادعر ظعسمايعلنعث آأزلعرع ―! فئرما رذخسةت قعصتذ دئضةن ضةص يالغان― 

 بعز نئمة دةص سعلةرنع زعيانغا ظذحرعتعدعغان ظعشنع ―حوغدةك يئنعص آةتتع،
  قعلغذدةآمعز؟

  ث بعلةن تىزىشكةن بعر توختام بارمعشقذ؟ظاثلعغعنعمعز بذال ظةمةس، ساتتار دىيجا― 
  .ظذنعسع راست―  
ظون بةش يعلغعحة يذلتذز آأل بعلةن ضعلةم يايالقتعن صايدعلعنعش هوقذقع ―  

  .شذنعث قولعدا بوالرمعش
  .سادعر ظعسمايعل ظىندعمعدع

. سعلة دئضةن بعزنعث حاثجاث، تاغلعقالرنعث رةهبعرع. مانا شذنعثغا بعز قارشع― 
ضة آأثلعمعزدعكعنع ظئيتقعنعمعز ضذناه ظةمةس، ساتتار دىيجاث بذرذن شذثا سعلع

ظذ هوقذقنع ! بأرة ظئتعش ظةترعتعنعث مةسظذلع ظعدع، ظةمدعحذ؟ هةممعضة خوجا
 نةلةردعن آةلضةن -قولغا ظالغاندعن بئرع، ضعلةم يايالقنع نئمة قعلعؤةتمعدع؟ نة 

نةتعجعدة يايالق نئمة بولدع؟ .  ساياقالر قارا حئكةتكعدةك ياغقعلع تذردع―سالصعي 
يايالق دئضةن خذددع :  بوؤعلعرعمعز دةيدعغان-ظاتا . ظأزلعرع بعر تةآشىرىص باقسعال
يايالق هئلعضةرلعك، صاسعقلعقنع ... بذ هةق ضةص. جةينامازغا ظوخشايدذ دةص

  .آأتىرمةيدذ، ظذ هاالل نعيةت هةم صاآلعقنع تةلةص قعلعدذ
ئصعضة قذالق سئلعص جعم ظولتذرغان قةيسةر سادعر خئلعدعن بئرع ظعككعسعنعث ض
  :ظعسمايعلغا الصصعدة قاراص قويدع
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بذ ضةصنع ظئسعثعزدة ساقالص قويذث، بذ، يايالقنعث نئمة ظعكةنلعكعضة بئرعلضةن ― 
  !هةقعقعي تةبعر

   ظعنكاسالر بار؟-دةث، مالحعالردا يةنة قانداق صعكعر ―  
  .رعمذ آةصال سأز دئضةنغذ جعق، مانا ظأزلع-ضةص ― 
 ظذنعث ظاؤازع بعرخعل ظةلةملعك بوغذلذش ظعحعدة ―... شذثا ظأزىم آةلدعم― 

  . هةممعنع هةل قعلعمةن، هةل قعلماي قويمايمةن―تعترةص آةتتع، 
هةسةن آةآلعكنعث سأزلعرع ظاددعي، ظامما تاغلعقالرنعث يىرعكعنعث هةسرةتلعك، 

 سادا ظادةتتعكع، ظةصذحان، بذ. ظةلةملعك دىصىلدعشعنعث آىحلىك ساداسع ظعدع
ساددا، ظذنتذغاق يىرةآنعث ظةمةس، ظئتعقاد، ؤعجدان ؤة ظادةمعيلعكنع صاك 

قةيسةر . روهعيةتنعث صعلسعرات آأؤرىكعدعن ظأتكىزضىحع رةهعمسعز سادا ظعدع
دةص " مةن سعزنعث مةآتةصدعشعثعز"فئرمعغا يئثع آةلضةن يعلع ظذنعثغا ظأزعنع 

ن حىشكةندة دوستلذق قولعنع سذنذص خةستة آأثلعضة تونذشتذرغان، بئشعغا آى
ظىمعد ؤة تةسةللعي بةخش ظةتكةن سادعر ظعسمايعل آئيعن نئمة ظىحىن ظذنعث ساتتار 
هامذتنعث يذلتذز آأل بعلةن ضعلةم يايالقتا ساياهةت ظورنع تةسعس قعلعشعغا 
ق رذخسةت قعلغانلعقعنعث خاتا بولغانلعقع توغرعسعدعكع تةنبعهلعرعضة قذال

 توال ظعقرار قعلعص تذرسعمذ خاتالعقعنع -سئلعشنع خالعمعدع؟ آأثلعدة ظاز 
ظئغعزعدعن حعقعرعشنع راؤا آأرمعدع؟ بعراق، ظذ بىضىن دذح آةلضةن، ظأز آأزع 
بعلةن آأرضةن رةهعمسعز رئظاللعق، هةسةن آةآلعك دةؤاتقان صاآعت ظالدعدا بئشعنع 

عنعغا قارعماي قةدعناس دوستالردةك ظةضمةسلعكع، تونذشقعنعغا ظاز ؤاقعت بولغ
حعقعشعص آةتكةن دعلكةش هةمراهع ظالدعدا ظأز خاتاسعنع ضةدعنعضة ظالماسلعقع 
. مذمكعنمذ؟ سادعر ظعسمايعل ظأزع توغرعسعدا مذشذنداق تةسعراتقا آةلدع

  ...خامذشلذق ظذيقعسعدعن ظويغعنعص بارغانسئرع سةضةآلعشعؤاتقاندةك بولدع
 آأرصعنعث ظازلعقعدعن هةسةن آةآلعكنع تةثلعكتة قويماسلعق -ظعككعيلةن يوتقان 

. ظىحىن، باشلعرعغا تةآعينع قويذشذص داق آعضعز ظىستعدعال سوزذلذص يئتعشتع
هةسةن آةآلعك صةضادا نئمة قعالرعنع، نئمة دئيعشعنع بعلمةي، ساقعلعنع حعمداص 

نع سةرةثضة قئصع ظذالردعن سادا بولمعغاندعن آئيعن، حعراغ. بعر صةس ظأرة تذردع
  ...بعلةن بئسعص ظأحىرىص، آاثنعث قعرغعقعغعال سوزذلدع

 جاهان، تاغ، ظورمان دةهشةتلعك قاراثغذحعلعققا حأمضةن -يةر ... قاراثغذحعلعق
حاغدا، بذ يةردة حذقحعيعص تذرغان آونا ظأيمذ، ظذنعث تاش هةم الي بعلةن 

بذنع . ةستةك تذيذالتتعقوصذرذلغان قئلعن تاملعرعمذ بذ دذنيادا مةؤجذت ظةم
خئلعدعن بئرع آأزلعرعنع تورذسقا تعكعص ظىنسعز خعيال سىرىص ياتقان سادعر 

ظذ ظأزعنع شذ تاصتا زذلمةتلعك ... راست. ظعسمايعل ظئنعق هئس قعلعص ياتاتتع
قاراثغذلذقنعث حةآسعز بوشلذقعدا مذظةللةقتة ظئسعلعص قالغاندةك، سةزضىلعرعضة 

، ظاستعدعكع آعضعز، تأت ظةتراصعدعكع قئلعن تام خذددع بئشعدعكع بذراق تةآعية
شذ تاصتا ظذنعث تةصةآكذرع . خعيالغا ظوخشاش ساختا مةؤجذدلذقتةك بعلعنعص آةتتع

خذددع بذزذلذص آاردعن حعققان ماشعنعغا ظوخشاش ظألىك ؤة قذرذق ظعدع، 
قذسعزلعقتعن ظذي. حاتقالدةك ضعرةلعشعص آةتكةن ضادعرماش خعيالالر ظذنع ظازاباليتتع

بئشع زعثعلداص، ظأزع باش ظذحع يوق خعيالالر قاينعمعدا لةيلةص يىرضةنسئرع، 
بعردعنال ظذنعث . ظأزعنع دذنيادا ظةث ظةرزعمةس صاسعق ضذناهكار هئس قعلعص قالدع
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 دة، -قذلعقعغا دةريانعث شارقعرعغان، بأرعنعث هذؤلعغان ظاؤازع ظاثالندع 
يامغذرنعث توختعغان، . ةضعدذر يوقاص آةتتعسةزضىسعدعكع ظذيقذ ضاراثلعقع ن
هةسةن آةآلعك آعيعملعرع بعلةنال دىم يئتعص . توختعمعغانلعقعنع بعلعص بولمايتتع
 دة، ظاستا ظورنعدعن قوصذص شعصعرالص، صذتعنعث -ظازراق خورةك تارتقاندةك قعلدع 

قئتعم ظذ شذ هالةتتة تاالغا نةححة . ظذحعدا مئثعص، ظعشعكنع صةم بعلةن ظاحتع
 صات -ظذنعث قوتاندعكع قويلعرعدعن ؤةهعمة يةص، قوتاننع صات . حعقعص آعردع

ظذالرنعث هاياتع، ظادةملعكع مانا ... ظاه، تاغلعقالر. يوقالص تذرغانلعقع ظئنعق
سادعر ... خذددع دةرياغا ظوخشاش ظويغاق، صاآعز هةم مئهعرلعك ... مذشذنداق

 روشةنلعشعص، ساتتار دىيجاث، ظذنعث ظعسمايعلنعث سةزضىلعرع ظةمدع بعردعنال
 سارؤاث -بعلةن تىزىشكةن توختام، تىنىضىن آأرضةن حئدعر، ضةمة، ظارؤاث 

آعيعنعشكةن ظايالالر، حذرقعرعشعص يىرضةن بالعالر، هئلعقع ظاق دوصصعلعق، ساقاللعق 
دورا آولعغذحعنعث دةسلةصتة مةنسعتمةسلعك نةزةرع بعلةن مئيعغعدا آىلىص 

، آئيعنكع بعزةثلةرحة هعجعيعشلعرع، ظاق قاثشاردعكع سودا بازعرع، قويذشلعرع
آأز ظالدعدا ... مامذت هاجعنعث آأرةثلعكع، هةسةن آةآلعكنعث شعكايةتلعرع

 - ظعح C¨... ظةسلعدة مةن خاتا قعلغان، ظةسعلعدة مةن. "قايتعدعن نامايةن بولدع
معشقعمذ تىزضةندعمةن  ظعسعت، نئC¨ظعحعدعن ظأرتعنعص آةتتع سادعر ظعسمايعل، 

شذ توختامنع؟ قانداق قعلعص دةسسةص قالدعم شذ توزاققا؟ فئرمعنعث ظعقتعسادع 
.  آىنع ياخشعلعنامدعكعن دةصتعمةن-يىكسعلةمدعكعن، حارؤعحعلعرعمعزنعث هال 

 ظاصةتنع -ظالدعمدا صذلنع آأرىصتعمةنذ، ظذنعث بةدعلعضة فئرمعمعزغا آئلعدعغان بااليذ 
وختام تىزىلضةن، قولمذ قويذلغان، جاماظةت ضذؤاهلعقع ظورنعنعث ت. آأرمةصتعمةن

دئمةك، ظذنعث قانذنعي آىحكة ظعضة بولذص آةتكةنلعكع . ظالدعدعنمذ ظأتكىزىلضةن
ظةمدع ظذنعثدعن يئنعؤئلعشنعث، فئرما ظعضعلعكعضة زعيان آةلتىرعدعغان . ظئنعق

سادعر "  هة؟-ذ بارمعدذ مذنداق توختامنامعنع ظةمةلدعن قالدذرذشنعث بعرةر يولعم
ظعسمايعل سذلتان ظةلعنعث ساتتار هامذتقا آىحلىك ظارقا تئرةك ظعكةنلعكعنع، 
شةهةردة هئحكعمنعث ظذنعث ضئصعنع يعرعشقا جىرظةت قعاللمايدعغانلعقعنع ظويالص 

ظةمما ظذ دورا آولعغذحعالر بعلةن ظالتذن قازغذحعالرنع . السسعدة بوشعشعص آةتتع
ظذ . ن قوغلعؤئتعشكة تامامةن قذربعتعم يئتعدذ دةص ظويلعدعضعلةم يايالقتع

 بذياققا ظأرعلعؤاتقانلعقعنع سئزعص، - يئنعك تعنعص، ظذياق ―قةيسةرنعث يئنعك 
  :ظذنع ظاستا نوقعدع

  ظويغاقمذسعز؟― 
  .هةظة―  

  . دة-ياخشع ظذخلعيالماصسعز ― 
  .ويغعنعشعمياقةي، ظاخشام يئتعصال ظذخالص آئتعصتعكةنمةن، هازعرال ظ―  

بىضىن آئحة هةر ظعككعسعنعث ظذيقذسع قئحعص، تىنبويع آعرصعك قاقماي خعيال 
ظاخشام ظازراق ظىضعدةك . بعلةن يئتعص حعققانلعقع صةقةت ظأزلعرعضعال ظايان

باسقاندةك بولذص، بعر حاغدا ظذيقذسع تامامةن ظئحعلعص آةتكةن قةيسةرنعث 
هةممعسع ظذنعث قةلب دئثعزعنعث ظةث آأثلعضة تىنبويع قايسع ظويالر آةحمعدع؟ 

حوثقذر يئرعضة تعنعص آةتكةن، ظةستعن حعقعرعشقا مةثضى مذمكعن بولمايدعغان، 
ظازاب، هةسرةت، شئرعن لةززةت ؤة هعجران مذثلعرع بعلةن يذغذرذلذص آةتكةن 
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ظالعي مةآتةصتعكع ظوتتةك قعزغعن، غةمسعز ؤة ظعلعم ظئلعش ... آةحمعشلعرع
علنع ياتاق، سعنعص، آذتذصخانا ؤة ظاشخانعدعن ظعبارةت تأت ظعستعكعدة بةش ي

بذرجةك داظعرة ظعحعدة ظأتكىزضةن ظةهمعيةتلعك حاغلعرع، يعغعلعشالر، نذتذق 
سأزلةشلةر، بويذن تومذرلعرعنع آأصتىرىص، قوللعرعنع شعلتعشعص، آارنعيع 

نازعرعلةر،  مذ- ظذحع حعقمايدعغان بةس -يعرتعلغعحة ؤارقعرعشعص آئتعدعغان، باش 
ظأزعنع ظعلتعصاتسعز، سوغذق قارشع ظالغان، خذددع تةصةآكذرع ضاللعشعص ضومذش 
بولذص قالغان ظادةمدةك آأرىنعدعغان روهسعز شةهةر، دةرسخانعلعرع آونعراص، 
تاملعرعدعن هاآلعرع ظىرآىص تذرعدعغان ظوتتذرا مةآتةص، دةرس مذنبعرعضة حعقعص 

ظأتكةن هاياجانلعق معنذتالر، آئيعن ماظارعص ظوقذغذحعالرغا تذنجع قئتعم دةرس 
 سوراقلعرع، ظأزعضة دةسلةصتة بعر قاراشتعال سعرلعق، -ظعدارعسعنعث سوظال 

آأثىلسعز، بعر آىن ياشاشقعمذ آأزع يةتمعضىدةك دةرعجعدة يات ؤة زئرعكةرلعك 
بولذص تذيذلغان تةثرعتاغ حارؤعحعلعق فئرمعسع، آىتىلمعضةندة بعر توص بأرعلةر 

ذنع قوغالص يذلتذز بعلةن تةسادعصعي ظذحرعشعص قئلعشقا نئسعص قعلغان ظ
 تةثداشسعز ظعالهعي ضىزةللعكنعث يارقعن ―يذلتذز ... ظذنتذلغذسعز دةملةر

جذالسعدعن ظاصعرعدة قعلعنغان بذ تاغ مةلعكعسع قةيسةرنعث ظىمعدسعزلعك ؤة 
غذرع بولذص حىشكىنلىكتعن قاغجعراص آةتكةن قةلب ؤادعسعغا هاياتلعق يام

يذلتذز . قذيذلغان، ظذنع ظىمعد ؤة سأيضىنعث ياصيئشعللعقع بعلةن صىرآعضةنعدع
بىضىن آئحة، يامغذرلذق آئحعنعث مذشذ ظذزذن دةقعقعلعرعدة قانداقراق ظذخالص 

  حعقتعكعن، حىشعضة نئمعلةر زاهعر بولدعكعن؟
  ... صةل ظعلعنغاندةك بولدع-سةهةرضة يئقعن قةيسةرنعث آأزع سةل 

   
بوؤاي ظذنع باشالص دةريا بويالص، . قةيسةر بوؤايغا ظةضعشعص آئتعؤاتاتتع... 

ظذنعث سالماق، مةزمذت ظئلعص آئتعؤاتقان يالعثاياق . يذقعرعالص يىرىص آةتتع
صذتلعرع ظاستعدا نة توصعنعث توزعغعنعنع آأرضعلع، نة تاشنعث شعرعقلعغعنعنع 

رعلعقعدا ظعككع ظعلعك ظارعلعق صذتع بعلةن يةرنعث ظا. ظاثلعغعلع بولمايتتع
ظذ دةريا بويعدا ظاسمانصةلةك قةد آأتىرىص تذرغان، تاشلعرع . قالدذرذلغاندةك ظعدع
 دة، ظئهتعرام بعلةن - ظذيذل تاغنعث ظالدعغا آئلعص توختعدع -آأآىح هةم ظذيذل 

  :قةددعنع رذسالص، بئشعنع تعك تذتذص، ظوث قولعنع آأآسعضة ظالدع
.  ظىنلىك خعتاب قعلدع ظذ―...!  ظاصعرعدة قعلغذحع ظعنسانسئنع...! مةن ―  

شذظان هةيؤةتلعك ظئضعز تاغ ظذنعث ظالدعدا ظةسلعدعكع آأرىنىشع ؤة ماهعيعتع 
 سةلتةنةتع آأزنع قاماشتذرغذحع غايةت -ظالدعدا ظةمدع هأسن . بعلةن ظايان بولدع

 هةربعر خعشلعرعغا ظالتذندعن هةل بئرعلضةن،. ضىزةل قةلظة قةد آأتىرىص تذراتتع
ياقذتتعن آأز قذيذلغان ظعنحعكة مذنارالر آأآكة تاقاشقانعدع، مةرمةردعن ياسالغان 

تاملعرعغا ظويذص حعقعرعلغان رةثدار نةقعشلةر ضعلةم . تىؤرىكلةرضة قذحاق يةتمةيتتع
يايالقنعث ياز ؤاقتعدعكع تىمةنمعث ضىللةر بةرق ظذرذص ظئحعلغان تةثداشسعز ضىزةل 

قاناتلعرع ظالتذندعن ياسالغان دةرؤازا . لةتاصعتعضة تةقلعد قعلعنغانعدع -هأسن 
ظالدعدعن دةريا بويعغعحة خوتةن ظئلعنعث قعممةت باهالعق ضعلةملعرعدعن صايانداز 

بوؤاي مةرمةردعن ياسالغان قعرعق باسقذحلذق صةلةمصةيدعن يذقعرع . سئلعنغانعدع
رؤازا ظىستعدعكع ظويما ظةضمة ظعحعضة  دة، دة-آأتىرىلىص دةرؤازا ظالدعغا آةلدع 
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  :ظالتذن هةلدة آامعل صاساهةت بعلةن يئزعلغان هأسن خةتنع قةيسةرضة آأرسعتعص
  . دئدع―! بذ خةتنع ظوقذ ― 
خةت تئخع بايعال .  ظوقذدع قةيسةر―زئمعن سأيضىدذر، سأيضى تةثرعدذر،  ― 

ذددع ظذستا ضىلحع يئزعلغاندةك ظوحذق ظعدع، ياز قذياشعنعث ظوحذق ظاصتعصعدا خ
بوؤاي بعر زامانالردا ظذنع ظالتذن سىيع . تعزغان ضىلدةستعدةك شوخ حاقناص تذراتتع

ظذ قةلظة ظعحعضة قاراص مئثعشعغا دةرؤازا قانعتع ظاؤازسعز، . بعلةن يئزعص حعققانعدع
  .خذددع صةر يةلصىضىح هاؤانع سعلعققعنة سعصاص ظأتكةندةك ظعككع تةرةصكة ظئحعلدع

بىضىننعث زامانعؤع ظادةملعرعضة تئخعحة مةلذم بولمعغان حةآسعز ضىزةل، . ..مانا― 
 بوؤايغا ظذنعث جذاللعنعص تذرغان هةربعر مأجعزعسع شذ قةدةر ―! سعرلعق دذنيا

. تونذش، ظأزعضة شذ قةدةر يئقعن بولغاحقا، ظذ ظارتذقحة هاياجانلعنعص آةتكةنعدع
ئضعز، آةث آةتكةن آارعدور ظعحع تورذسلعرع ظ. ظعككعيلةن قةلظة ظعحعضة آعردع

هئح نةرسعنعث سايعسعنع آأرضعلع . قذياش نذرع يورذتذص تذرغاندةك ظايدعث ظعدع
تامنعث . قةلظة ظعحعضة نة شام، نة مةشظةللةرنع يئقعش هاجةتسعز ظعدع. بولمايتتع

ضىلدار نةقعشلعرعدعن تارتعص صول هةم تورذسقعحة ظأزعدعن توختاؤسعز نذر حعقعرعص 
صول شذقةدةر سىزىك، روشةن ؤة سعلعق ظعدعكع، قةيسةر يةردعن ظأز . تتعتذرا

بوؤاي قةيسةرنع . ظةآسعنع خذددع ظةينةآتة آأرضةندةك آأرىص تذراتتع
ظةضةشتىرىص آئتعؤئتعص، تامدعكع بعر صارحة رةسعمنعث ظالدعغا آةلضةندة بعردعنال 

عصتعخارلعق تذيغذسع توختاص، ظذنعثغا ظادةتتعن تاشقعرع سأيىنىش، هأرمةت ؤة ظ
رةسعم ظالتذندعن ياسالغان تأت حاسا، نةقعشلعك رامكا ظعحعضة . بعلةن قاراص آةتتع

  .ظئلعنغانعدع
 بعردعنال حوثقذر ظويغا صئتعص ―... مةن شذ دةؤرلةردة سعزغان... رةسعمنع  ― 

شأهرةتلعك تةثرعقذتنعث آاتتا ظعنظامعغا ...  بذرةسعم ظىحىن هةتتا―آةتتع بوؤاي، 
  .ظئرعشكةنمةن

بوؤاينعث نةزةرعدة ظادةملةر ظألىص يةنة تعرعلضةندةك، ظألضةن روهنع قايتعدعن 
. بذ رةسعم ظةنة شذنداق ظةصسذنكار مأجعزعضة ظعضة ظعدع. تعرعلدىرىش مذمكعن ظعدع

  :رةسعم مذنداق آأرىنىشتة ظعدع
ر ظذحع تاغ قاصتعلعدعكع حأرعسعدة ياصيئشعل قعياقالر يةلصىنىص تذرغان، بع... 

حذقحعيعص حعقعص تذرغان يوغان قورام تاش ظىستعدة آأك يايلعلعق ظةرآةك بأرة 
بئشعنع ظئضعز آأتىرىص، تذمشذقعنع ظاسمانغا تعك قعلعص بار ظاؤازع بعلةن 
هذؤالؤاتاتتع، يذلتذزالر ظأحكةن سىررةث، بذلذتلذق آئحة ظاسمعنعدا صةقةت تولذن 

  ...ظايال آأرىنىص تذراتتع
 ظاي ظةآسعدعكع يورذقلذق ؤة ظىمعدنع زئمعنغا، هاياتلعق ظالعمعضة ظةنة، بأرة

بوؤاي بذ رةسعمنع مةثضى ظذنتذلماس ظاشذ ظذزاق آةحمعشنعث ... حعلالؤاتاتتع
  ...تارعخعي ضذؤاهع، ظأحمةس ظابعدعسع سىصعتعدة سعزغانعدع

عغا ظذالر بعر قئتعملعق قانلعق ظذرذشتا دىشمةندعن يئثعلعص بعر تاغ قاصتعل ...
ظذالر ماثعدعغان يول تاصالماي هاالك بولذش خةؤصعضة دذح . قاصسعلعص قالدع

بعر حاغدا ظذالر تذيذقسعزدعن بعر بأرعنعث تاغ تةرةصكة آئتعؤاتقانلعقعنع . آةلضةنعدع
 دة، هاالآةتتعن قذتذلذص قئلعش ظىحىن تةؤةآكىل دةص بأرعنعث -آأرىص قئلعشتع 

تاغنعث تىؤعضة يئتعص بارغان بأرة حوث بعر . دعظعزعدعن ظةضعشعص ظالغا ظعلضعرعلع



 99

ظذالرمذ بأرة آعرعص آةتكةن ظأثكىرضة آعرعص بأرعضة . ظأثكىرضة آعرعص آةتتع
قاصقاراثغذ ظأثكىر ظعحعدة خئلع ظذزاق مئثعص ظأثكىرنعث ظذ . ظةضعشعص مئثعؤةردع

 بأرة .بئشعغا يةتكةندة، آأز ظالدعدا حةآسعز آةتكةن ظوحذقحعلعق نامايان بولدع
 حأصلةر -ظذالرنع تاغنعث ظذ تةرعصعدعكع ظأثكىردعن بذ تةرةصتعكع ياصيئشعل ظوت 

يةلصىنىص تذرغان، سىصسىزىك سذ ظأرآةشلةص ظئقعص، تىمةنمعث قذشالر نةغمة 
 -شذنعث بعلةن ظذالر خةؤص . قعلعؤاتقان ضىزةل بعر يايالققا باشالص حعققانعدع

بوؤاي . االك بولذشتعن ساقلعنعص قالغانعدعخةتةردعن قذتذلذص، ظامانلعق تئصعص، ه
شذ ؤةجعدعن بأرعنع ظةبةدعي مةؤجذدلذقنعث سادعق هامئسع، ظألضةن روهنع 
. ظويغاتقذحع صةرعشتة، زذلمةتلعك آئحعضة جةث ظئالن قعلغذحع نذر دةص بعلةتتع

بوؤاي رةسعمضة يةتتة قئتعم تازعم قعلدع ؤة يئقعنالص بئرعص رةسعمنع ظىح قئتعم 
 ظذيذل -ظةمدع ظذالرنعث ظالدعدا ظذيذل .  دة، ظعحكعرعلةص يىرىص آةتتع-ع سأيد

 ياقذت، مةرؤايعتالر تاغدةك دأؤلعنعص ياتاتتع، صايانعغا - جاؤاهعرالر، لةظلع -ظالتذن 
آأز يئتعش مذمكعن ظةمةس ظعدع، ضأهةرلةر خذددع قذياش صارحعسعدةك حاقناص 

  .تذراتتع
 هاياجانلعنعص سأزلةص آةتتع بوؤاي، ―! ث بايلعقعمانا بذ ظذلذغ زئمعنعمعزنع ― 

 تةردعن ظاصعرعدة قعلعنغعنع ظىحىن مذقةددةس - ظذ ظةقعل، ماتانةت ؤة هاالل قان ―
  .ؤة مةثضىلىكتذر

 جاؤاهعراتالر يئنعدعكع ـ  ظالتذن―! ماؤذ زالدعكعنعث هةممعسع آعتابالرغذ ― 
ظذزذن آةتكةن قةؤةت . قةيسةرتىؤرىكسعز غايةت حوث زالغا يىضىرىص آعرعص آةتتع 

آعتابالر شذقةدةر آأص .  توم آعتابالر تعزعلغانعدع- قةؤةت تعزضاهالرغا توم -
ظعدعكع، ظذنع ظوقذش تىضىل، سانعنع ظئلعش ظىحىنمذ بعر ظأمىر ؤاقعت آةتكىدةك، 

  .بوؤاي ظذنعث يئنعدا صةيدا بولدع. دةص ظويالص آةتتع قةيسةر
 آامالةت صةللعسعضة يةتكةن ظذلذغ -ؤع ظةقعل بذ آعتابالر بعزنعث دذنيا ―

ظذنعث ... قاراص باق. ظةلالمعلعرعمعزعث آئيعنكعلةرضة قالدذرذص آةتكةن معراسلعرع
مذقاؤعلعرعغا دةؤر آارؤعنع بئسعص ظأتكةن نةححة معث يعللعق ظذزذن مذساصعنعث 

عرعنع  يئشعنع قةغةزل-صايانسعز ظةسعر داالسعنعث يةل . سةصةر حاثلعرع قونغان
ظةمما، ظذنعثدعكع ظعالهعي هةقعقةت، صةيالسوصالرحة تةلعمات ؤة ... ساراغايتقان

 بوؤاي ظاز دةقعقة ―دانعشمةنلةرحة ظالدعن آأرةرلعك هئلعمذ خعرةلةشكعنع يوق، 
 مذبادا بىضىنكع ظادةملعرعمعز ―خعيالغا صئتعص، ظاندعن ظالدعرعماي داؤام قعلدع، 

 هة، - بةهعرلعنعش ظعمكانعيعتعضة ظئرعشكةن بولسا مذشذ ظةقعل ظةثضىشتةرلعرعدعن
قانحعلعك ياخشع بوالر ظعدع؟ ظذالر آاظعنات ؤة جعمع مةؤجذدلذقنعث هةقعقعي ... ظاه

بذ . ماهعيعتعنع تونذيالعغان، ظذنع ظةسلعدعكع مةنعسع بعلةن حىشعنةلعضةن بوالتتع
 قولعنع حىشةص - صذت ظادةملةر صةقةت شذ حاغدعال هازعر حوقذنعؤاتقان قاتمال ظاث،

 آئسعل قول ظىزىص، هاياتلعق ؤة -تذرعؤاتقان ظاثسعز، قارعغذالرحة صاظالعيةتتعن ظىزىل 
ظذنعث ظىحىن بولعؤاتقان ظعزدعنعشعنع ظةسلعدعكع قانذنعيةتلعك يولغا حىشىرضةن 

شذثا ظذالر ... ظذالر ظةآسعحة قايسع ظةندعزعنع تاللعدع؟ غاصعللعقنع ظةزعزعم. بوالتتع
ذجذدعغا ظوغذز سىتع بعلةن تةث آعرضةن ظعستئدات ؤة هةممعنع بويسذندذرغذحع ؤ

 يذندعلعرع ظارعسعغا - ظعشرةت ؤة ناشايانلعقنعث ظةخلةت -ياؤايع روهنع ظةيشع 
غاصعللعق دةص ظاتعلعدعغان بذ ظةجةللعك زةهةر ظذالرنع ظةقلعدعن . حأرعؤةتتع
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دعكع، ظذالر ظأزلعرعنعث آعملعكعنع، ظازدذرذص شذنحعلعك بعحارة هالغا حىشىرىص قوي
قايسع معللةتكة مةنسذص ظعكةنلعكعنع ظذنتذص، حوقذم جاؤاب بئرعش زأرىرعيعتع 

دةص ظاتايدعغان " ظذيغذي"، "ظذرغذي"تذغذلغاندا ظأزلعرعنع ناهايعتع تةسلعكتة 
ظةمدعلعكتة ظذالرغا قارعساث، هالع ظادةمنع يعغا تذتقذدةك دةرعجعدة . بولذشتع
خذددع توثالتقذدا قاتذرذص قويذلغان توث ضأشتةك هئسسعياتسعز، : عشلعقظئحعن

... تاتعراثغذ حعراي، ظئغعلدا بئقعلغان ظأي هايؤانلعرعدةك مذاليعم، قوزا معجةز
ظادةملةر ظأز خاراآتئرعنع يوقاتسا نئمة بولعدذ؟ ظاشذ آىندعن ظئتعبارةن هاياتلعقتعن 

  .مةهرذم بولعدذ
رعنع ظاثالص، ظأز هالعتعدعن شذنحعلعك نومذس قعلعص، قةيسةر بوؤاينعث ضةصلع

ظازابلعنعص آةتتعكع، خذددع نامةلذم قذدرةتلعك بعر آىح بئشعغا ضىرزة بعلةن 
 صارة بولذص، ظأزعنعث يةرضة تئرعقتةك -آىحةص ظذرغاندةك، ؤذجذدعنعث صارة 
  ...حئحعلعص آةتكةنلعكعنع هئس قعلدع

  توققذزعنحع باب

ذرغان ظعككع تاغنعث           قةيسةر بعلةن سادعر   ارقعراص ت ا ش صعدة دةري ر تةرع سمايعل بع  ظع
دع     رعص آةل اش         . ظارعسعغا آع دا ت عمالعي قعرغعقع رع      -دةريانعث ش ئغعللعق ظةض  - ش

زعش    . ظعككعيلةن شذ يولدا آئتعؤاتاتتع   . بىضرع آونا يول سوزذلذص ياتاتتع     ذن قئ ظالت
وص ظ    ر ت ةن بع شعص يىرض دا تعمعسعقعلع ا بويع ن دةري سعدعكع  ظىحى ةرنعث ظارع ادةمل
  .ظوتتذرا بويلذق بعرسع ظذالرنع هةممعدعن بذرذن ظعلغا قعلدع

ارال  ― دئدع ظذ ظةندعكعص، ―!  حاثجاث، فئرمعنعث حاثجاثع ―   ظذ بذيةرضة بعك
  .آةلمعضةن، ظعش حاتاق خوجايعن

ذق؟   ―  ة قورققذل ايعن،     ―نئم دع خوج العيعص قوي ةن ظ ذنعثغا زةردة بعل  ― ظ
  !عكةن، ظونع بولسعمذ تئتعيمةن، ظعشنع قعلعؤئرعثالرهئلعغذ ظعكك

ئلعص، دةريانعث                شقا س ىرجةآلعرعنع ظع ذ، ض ةر جوت يالعثاحلعنعؤالغان بعر توص ظادةمل
قا      .  شئغعللعق قعرغاقلعرعنع حئصعؤاتاتتع  ―قذم     أمىر داس ز ت صع تى ر تةرع بعرلعرع بع

التع      دعن ي تعص، ظذنعث ذدا ظئقع اؤايالص س ذمنع ظ ان ق صةك  ظئلعؤالغ ذرغان آئ راص ت
دع        اؤارة ظع ةن ظ ذدذل          . ظالتذنالرنع سىزىش بعل ذص ظ كة بذرذل دعن صةس ةن يول ظعككعيل

  .ظذالرنعث يئنعغا آةلدع، ظاتتعن حىشىشتع
  . سورعدع سادعر ظعسمايعل―توختاثالر، نئمة ظادةمسعلةر، نةدعن آةلدعثالر؟  ―

دع     صة―نئمة قعلعؤاتقعنعمعزنع ظأزلعرع آأرعؤاتعال مانا،  ―  ة هعجاي تة بعزةثلةرح س
  .ظوتتذرا بويلذق

  باشلعقعثالر آعم؟ ―
تع  ا قاراش ك خوجايعنغ ا يىزلى سع حاس دةك  . هةممع ا الص ظذرغان ك باي ا يىزلى حاس

ع   ةن قولعن صايعلعق بعل ل سع سعحة بعرخع دع، ظةآ سعنعمذ حاحمع ةص شال آأرةثل
  :صةستعن ظذزذتذص قعرغاققا حعقتع

  !ن آئلعشعصال مانا، قئنع حئدعرغا مةرهةمةتتعحلعقمذ حاثجاث؟ خويمذ ظوبدا ― 
ال        "بذ مئنع نةدعن بعلعدعكعنة؟   " ظةجةبلعنعص ظويالص آةتتع سادعر ظعسمايعل ؤة ظذالص

  :سورعدع
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  سعلةر آعمنعث رذخسعتع بعلةن بذ يةرضة آةلدعثالر؟ ―
ز،      ―آعمنعث رذخسعتع بعلةن دةمال؟  ―  ا يى دع حاس ةن آىل دعلعك بعل  زةهةرخةن

  .تأؤةندعن يذقعرعغعحة. ةت قعلغانالر آأص بعزضة رذخس―
  .شذنداقمذ؟ ظةمعسة رذخسةتنامعنع آأرسعتعث ―

ازعرال    ―  دذ، ه ة―بولع ةتتع  ―...  ه رعص آ دعرغا آع ز حئ ا يى دا . حاس حعرايع
ذراتتع   تعص ت ةآس ظئ ك ظ خعرة ؤة آأرةثلع ذلياؤ   . مةس اتتعق س ةيال ق ال ظأتم ذ هاي ظ

  . مانا، آأرىص بئقعشسعال―ىرىص حعقتع، مذقاؤعلعق آعنعشكعدعن بعرنةححعنع آأت
ضةندةك          شعنع بعلةلمع ة دئيع از ؤاقعت نئم أرىص ظ شكعلةرنع آ سمايعل آعنع ادعر ظع س

دع   ة ظعش   . تذرذص قال ضةن،          ... غةلعت دا بئجعرعل سع جايع ذق، هةممع معيةتلةر تول رةس
ايتتع        قعلع بولم شكعلةرنعث     . ظذنعث بعرةر يئرعدعنمذ يوحذق تاص ذ آعنع ذنداقتعمذ ظ  ش

  .هةممعسعنع صذرالص يانحذقعغا سالدع
شكعنع   ―  سعلة آعنع ؤاتعال، ظةآةل ة قعلع ردعنال   ―! نئم ك بع ا يىزلى دع حاس  دئ

  . تاتعرعص-ظأثىص 
  .آعنعشكعالرنعث بعرعنعمذ قايتذرذص بئرعشكة بولمايدذ ― 
  نئمة ظىحىن؟ ― 
ةؤةبتعن،     ―  ة س ة نئم شكعلةرنع سعلةرض داق  مةن ظاالقعدار ظورذنالرنعث بذ آعنع  قان

  يول بعلةن تارقاتقانلعقعنع سىرىشتىرىص آأرمةآحع، بعلدعثعزما؟
ة     ―  شعص آةتتعل ةآتعن ظئ اث، ح ة حاثج شعص آةتتعل ار   . ظئ ةققعلعرع ب ة ه نئم

دعغان؟    شكعنع تارتعؤالع ذ C¨آعنع دع ظ كة    .  هأرآعرع دع غةزةص ع ظةم حعراي
  .آةلضعنعدعن تأمىردةك آأآعرعص آةتكةنعدع

ة  . بذ يةر آعمنعث؟ بعز تةثرعتاغلعقالرنعث! ار دةمسعز؟نئمة هةققعلعرع ب ―  سعز نئم
  دةص بذ يةردة ظالتذن سىزمةآحع بولعسعز؟

اث   ―  دذ حاثج ةتنعث    ! بذ ضةصلعرع ظاقماي ضةن دأل سعال، يةردئ ةبعظعي  . بعلعص قوي ت
سذص ة مةن ذ دألةتك ةس،  . بايلعقالرم ةتال ظةم ايلعقالرنع دأل ةبعظعي ب دا ت قانذن

بذ سعياسةتنع ظاثلعغان   . خسلةرمذ ظاحسا بولعدذ، دةص بةلضعلةنضةن    آوللئكتعص ؤة شة  
  بولغعدعلة؟

  .حاسا يىزلىكنعث يولسعزالرحة مةمةدانلعقعغا قةيسةر حعداص تذرالمعدع
  . سورعدع ظذ―دئمةك، بذ ظعشعمعز قانذنلذق دئمةآحعمذ سعز خوجايعن؟  ―

  !قانذنلذق... شذنداق  ― 
اراث،   ―  سة ق سةر قولع―ظةمع ةتتع،   قةي علتعص آأرس ع ش أص   ―ن ذنحة آ  ش

ذزعؤةتتعثعز،  شعنع ب ا قئ دعثعز، دةري احالص قوي والص يالعث ع آ ظورمانالرنعث يعلتعزعن
  مذشذ ظعشلعرعثعزنعمذ قانذنغا ظذيغذن دئيةلةمسعز؟

ذنع؟ ―  ذ ظ ةن قعلدعمم ايىز، ―م شعدع حاس ىزعمعز ― غذدذث ذن س ة ظالت ذ يةرض  ب
  . دة-، ضئصعثالر بولسا شذالرغعمذ ظئيتعثالر دةص آةلضةنلةر يالغذز مةنال ظةمةس

اي،   ―  علتعص     ―ظةمعسة مةن سعزضة ظئيتعص قوي سعنع ش سمايعل قامحع ادعر ظع  س
ةر          ―بذيرذق ظاهاثعدا ظئيتتع،     ذ؟ ظةض سعز، ظاثلعدعثعزم ازعرال توختعتع  ظعشعثعزنع ه

وللعنعمعز   ةدبعر ق عص ت دعن مذناس سعثعز، فئرمع سمايعل  ―! توختاتمع ادعر ظع  س
  . دة، ظارقعسعغا بذرذلذص، ظئتعنعث يئنعغا آةلدع-ذنداق دئدع ش
  !آعنعشكعلةرحذ؟ قايتذرذص بةرسعلة آعنعشكعلةرنع ―
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دع اؤاب بةرمع سمايعل ج ادعر ظع رىص  . س ذقعرعالص يى نعص ي ا مع ةن ظاتلعرعغ ظعككعيل
  .آةتتع
ضعحع    ― سة ظع ةر   -ظةمع عرعص ب عثلعثغا  ظاص اغزعنع    ―!  س سعدعن ظ ذالرنعث ظارقع  ظ
ةلةك   ―ذزذص تعلالشقا باشلعدع حاسا يىز،      ب ةرؤايعم ص سةث ص ة   !  ظئلعص آةت ةتعال يةن ظ

  !قئنع ظعشلةيلع ظاغعنعلةر. هةل قعلعص آئلةلةيمةن
ةن       -دةريانعث يذقعرعسعدا ظالتذن سىزعمعز دةص قذم        شعص يىرض  شئغعل بعلةن هةصعلع

ةم،     ظذالر. ظادةملةر قةيسةرنعث صةرةز قعلغعنعدعنمذ آأص بولذص حعقتع       ذقةدةر ظأآت  ش
ع               ع دةيتت ذالر ظعككعن سة، ظ . صةيلع يامان ظادةملةر ظعدعكع، سادعر ظعسمايعل بعرنع دئ

مذ      ذالر تذش سا، ظ أزعنع تذتعؤالمع ازراقال ظ سمايعل ظ ادعر ظع دةك  -س ارا قاغع تعن ق  تذش
ر    .  دذمباالشتعنمذ يانمايدعغاندةك آأرىنةتتع   -يوصذرذلذص آئلعص ظذرذص     ةدةر ظئغع نةق

رع،              !  هة - ظةلةم دعن بئ ة يعل ان نةحح نةقةدةر قاتتعق هاقارةت؟ فئرمعغا باشلعق بولغ
ارتعلدعتعص            ذ ش قولعدعكع هوقذقتعن ظعبارةت ظأتكىر صعحاقنعث ظالدعنعمذ، آةينعنعم
ضىن          سمايعل بى آةستىرىص آةلضةن ؤة شذنداق دةخلعسعزلعككة ظادةتلةنضةن سادعر ظع

ايرعلع    سعنعث ق عحاقنعث بع ذ ص دعكع ش ن   قولع ةيؤاتقعنع ظىحى ضة ظأتم ص هئحنئمع
دةك   ذرلعرع حوآع أرةن توم دع، ض ضىدةك بول أزع يئ عنع ظ أز ضأش ذص، ظ اححعق يذت ظ

دع    ىكلعرع آئرعل ذرذن تأش ع، ب ىص حعقت ةن   . آأص ىحعلةر بعل ذن سىزض ذ ظالت ظ
ذراتتع       دةآال ت ذص آئتعدعغان دع بوغذش شعص، ظةم شعص، ؤارقعرع سةر  . زذآذنلع قةي

  :ظذنعث بئلعكعنع تارتعص
ايلع،  ―  ة قايت ز هازعرح دع―بع ذظان  .  دئ سمايعلنع ش ادعر ظع أز س ز س ر ظئغع بع

ةلتىردع  ضة آ صع     . "ظأزع ث ضئ ر حاثجاثنع صعم، بع ث ضئ دا مئنع ذالرنعث ظالدع ب
أتتع،            ―ظاقمعغذدةك،   اص ظ  بذ صعكعر ظذنعث ظةلةملعك سةزضىسعدة يالت قعلعص حاقن

ذدةك     دذرذس، بذ ظعشنع ظةمدع باشقعحةرةك ظذسذلدا ه        ― سام بولمعغ ذ  " ةل قعلمع ظ
دع             ا معن سذنذص ظئتعغ  -بىضىن قةيسةرنعث ضئصعضة تذنجع قئتعم رايعشلعق بعلةن بوي

  .دة، ظئتعنعث بئشعنع آةينعضة بذرعدع
دعثعز؟       ... خوش  ―  ةآحع ظع ة دئم ذق، نئم دعثعز قايتت ايلع دئ ذ   ―قايت دع ظ  دئ

  .قةيسةرضة قاراصمذ قويماي
رةك   بذ ظعشنع سعياسةت ؤة قانذن ― ةل قعلعش آئ ذنداق   .  آىحع بعلةن ه ةن ش م

  .ظويالص قالدعم
  !دذرذس ضةص، سأزلةث ―

سةتنامة  ―  ذالر  . بذ خةقنع شذنحعؤاال حوث سأزلةتكةن نةرسة نئمة؟ قولعدعكع رذخ ظ
تذرماقحع             صلعرعغا ظذيغذنالش ذن صرعنسع صعنع قان مذشذ ؤاسعتة ظارقعلعق ظأزعنعث آةس

ىزىش رذخ    . بولغان ذرذش،      ظذالر ظالتذن س ةن، فئرمعنعث قارشع ت سع ظالغانعك سةتنامع
دذ  ذقع بولماي ذش هوق أص   . توس ذنحة آ ان ش ق بولمعغ االهعيعتع ظئنع ئكعن س ل

ةرلعك  ذ ظةجةبلعن شع تولعم ضة ظئرعشع داق رذخسةتنامع ةرنعث مذن ذالر . ظادةمل ظ
ةن     ارتكوم بعل ةهةرلعك ص ذالردعن ش ان؟ ب ةن ظالغ عتة بعل داق ؤاس سةتنامعنع قان رذخ

بذنعث ظىحىن  . هأآىمعتعنعث خةؤعرع بارمذ يوق؟ مذشذالرنع ظئنعقالش آئرةك      خةلق  
  .بذ ظعشالرنعث هةممعسعنع ظذالرغا ظعنكاس قعلغعنعثعز ياخشع

  :ظةمما آىتىلمعضةندة سادعر ظعسمايعلنعث يةنة جاهعللعقع تذتتع
اق، ―  ساب ي ةن هئ اتتار بعل دا س ةن ظالدع أزىم  ـ  م ةن، ظ ق قعلعم ابنع ظئنع  آعت
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  .اليدعغان ظعش ظىحىنمذ يذقعرعغا دادلعنعص بئرعشنع خالعمايمةنقعال
  .قاراص تذرذث، ساتتار دىيجاث ظةمدع سعزضة هئحنئمة قعلعص بئرةلمةيدذ―  
ةن ―  ةن قعلعم سا م ة قعاللمع ذ هئحنئم دذ؟ ظ ص بئرةلمةي ة قعلع . هئحنئم

ةن      ار قعلعم ا تئرع      . بعرعنحعدعن، توختامنع بعك ذ يايالقق دعن، ظ وقنع    ظعككعنحع ان ص غ
  .ظةمدع ظذنعث ظأزعضة ظادالعتعمةن

ذم       ذقعرعغا مةل شالرنع ي ةن ظع ز بةرض ا يى علةم يايالقت سةرنعث ض سمايعل قةي ادعر ظع س
ذنعث         ةؤةبع ظ ذنعث س دع؟ ب شقا رةت قعل صعنع نئمع سعدعكع تةآلع ش توغرع قعلع

ةهةرلعك        . آأثلعضة ظايدعث ظعدع   ذرذن ش شتعن ب ام تىزى  ظذ ساتتار هامذت بعلةن توخت
دع           ان، ظةم ذللعقعنع ظالمعغ هأآىمةتنعث، هئحبولمعسا حارؤعحعلعق ظعدارعسعنعث ماق
اق،    دذ؟ ي ة دةص بارع ذقعرعغا نئم دا ي ضة ماثغان ص تةتىرسع اق حعقع شتعن حات ظع

دا  ! هةي ظعسعت. باشقعالرغا سأزلةشكة تعلع، قاراشقا يىزع آأيعدذ  . بارالمايدذ شذ حاغ
عشقا ضعلةم يايالقنعث تةقدعرعنع ظعككع رومكا      ظذ نئمعشقا آأثىلحةآلعك قعلدع؟ نئم    

سا        ةن ظوثشعمع ع بعل أز قول هاراققا تئضعشعؤةتتع؟ ظةمدع ظذ شذ قئتعمقع خاتالعقعنع ظ
  بوالمدذ؟

شتع  دا خوشلعشع ا يول ةن ظاح سمايعل   . ظعككعيل ادعر ظع ضة، س ث ظأيع سةر ظأزعنع قةي
ة ظ    . ظذدذل يذلتذز آألضة قاراص يىرىص آةتتع      ذ تةرةصلةرض ع   ظذ ب ا خئل أتىص باقمعغعنعغ

أي   ان، ظ ت بولغ اال   ―ؤاقع تلةرنعث ظ ذلذص مةس ازغا قوش ةردعن س ل ― ظأيل  تاغع
ي        ث قع لعرع، ظايالالرنع ةبعي ؤارقعراش ةرنعث ظةس شعلعرع، ظةرل ذلعرع ―ناخ  ح

ذراتتع اثلعنعص ت ع  . ظ شىص يىرةتت يعقالر ظىزى ذق قئ دة ماتورل دا . آأل أل بويع آ
دع أص ظع ةيلعحعلةر آ ةتتع. س تلعكع ح دعن مةس دة ظوزايع رةك تىؤع رع تئ كع قئ

ع    اه قوللعرعن ا ض اش ظايالغ ضةن ي صتة آعيعن دعكع ظالع ةر ظالدع ر ظ ذرغان بع نعص ت بعلع
ةلبعنع       ئكعص، ق ضة ح ةن مةيدعسع اقلعرع بعل اه بارم ذالثلعتعص، ض اؤادا ص ه

دع     ة            . حىشةندىرىش بعلةن ظاؤارة ظع دعن قذحاقلعغعنعح ةر ظايالنعث بئلع دا ظ ر حاغ بع
لعدع     شكة              -حأصلىككة تاش ةن سأيى ؤئلعص ظاحكأزلىك بعل ذحعقعغا ظئلع النع ق  دة، ظاي

لعدع كة   ... باش ذص، صةس ضةندةك بول ةردعن يعرضةن ذ مةنزعرعل سمايعل ب ادعر ظع س
دع  سعغا بذرع ردعنال ظارقع شعنع بع ث بئ شعؤاتقان ظئتعنع تعص . حى ا يئ ذ فئرمعغ ظ

اخعرقع   . ظئسعلعص تذراتتع آةلضةندة، آةحكع قذياش غةربتعكع تاغ ظىستعدة        ظذنعث ظ
ذق       ث قوي اغ تئرةآلعرعنع دعكع ت سعنعث ظالدع ا ظعشخانع ذرلعرع فئرم ذح ن قعزغ

اتتع ستعدة تاؤلعن ذرماقلعرع ظى ار . يوص اثالص ظاتباق اؤازعنع ظ ضةن ظ ث دىصىرلع ظاتنع
  :ظأيعدعن ظالدعراص حعقتع

اث؟   ―  ذ حاثج ئلعص  ―آةلدعلعم دعغا آ ث ظال ذ ظاتنع سعرعدع ظ ادعر .  آىلىم س
  :ظعسمايعل ظاتتعن حىشىص حذلؤذرنع ظاتباقارغا ظذزاتتع

  شةهةردعن خةؤةر بارمذ؟ ― 
  .يوق، حاثجاث ―

اث،   ―  ذ،      ―بعر ظعش بار توخت اتتع ظ ارنع توخت أتىرىص ظاتباق ع آ اتنع  ― قولعن  ظ
  .قاثتذرذص قويذص ساتتارنع نةدة بولسا شذ يةردعن تئصعص آئلعث

دع،         ―ظعش قعلسامكعن؟   نئمة  " دة،   -ظذ شذنداق دئدع     ذرذص قال  دةص ظاز ؤاقعت ت
  ..." تاماق يئيعش، هةظة ظالدع بعلةن تاماق يئيعش آئرةك―

ق               دعغان ظعككع ظئغعزلع اق ظئعتعلع مانا ظذ مةخسذس فئرما خعزمةتحعلعرع ظىحىن تام
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ا            ةينعكعنع جوزعغ ظاشخانا ظأينعث بعرسعدة هارغعن ضةؤدعسعنع ظورذندذققا تاشالص، ج
رةص خع دذتع ةن ظولتذرع ال بعل لىك  . ي سة ضأش ر تةخ ان بع ةززعلعك قورذلغ دا م ظالدع

صةر حأص        سعدة مةن شلةم         ... قورذما، بعر تةخ ر حع ا بع رع ظاغزعغ ضةندعن بئ ذنعث ظةتع ظ
ةس              دةك ظةم قا تارتعدعغان أثلع ظاش حأص  . نان، بعر يذتذم سذ ظالمعغعنعغا قارعماي، آ

اردع       ظىستعضة قورذمعدعن ظازراق قذيذص حوآا بعلةن      ا ظاص ئلع     - مالتعالص ظاغزعغ ذ، ض  ي
دع    الص قوي ضة تاش سة ظىستع أآعنع تةخ ذص، ح دة بول ث . غعققع اقمذ آأثىلنع قورس

رةر نئمعنعث           . رايعغا باقعدعغان ظوخشايدذ   الدعن بع دا ض آأثىل بعظارام، صاراآةندة حاغ
ةس أتمعكع ت ان  . ظ سعز ياتق ستتا هوش ةن بالنئ ق بعل ةن ؤةيرانحعلع ا آأرض يايالقت

اص               ظ ضةندةك قعين شعدا يةنحع مةن تئ ذددع تأض ع خ ايالعنعث غئمع قوشذلذص يىرعكعن
ويالص                 . ظازابلعماقتا ةرنع ظ ذ آىنل ضةن ش ام تىزىل عز توخت ة ظعختعيارس ذرذص يةن ظذ ظولت
ةتتع ذر     . آ قا مةجب ول قويذش ا ق ذنع توختامغ شعص، ظ الع تعرةنلع سئرع خعي ظويلعغان

ص    ئس قعلع ةؤةبلةرنعمذ ه قا س ان باش دعقعلغ ذنعث   . قال قا ظ ول قويذش ا ق توختامغ
ان   ةن قوزغالغ ع بعل ث آىح ا هاراقنع ع رومك قا، ظعكك دعن باش آأثىلحةآلعكع
ةبعرع     ذق ت ةدعمعنعث تول قان ق ا باس سة، خات ان دئ ةؤةب بولغ ةنحعلعكع س مةنم

ايتتع ان  . بولم ذنداق قعلغ ن ش ذش ظىحى شعحاق بول ضة ياخ ذلتان ظةلع ع، س ظئنعقراق
ظذ نئمة ظىحىن شذنداق قعلعشقا مةجبذر بولدع؟ نئمة        . ق بوالتتع دئسة توغرا هةم تولذ   

دعن     دعن ظأزع ةددةس بذرحع شلعك مذق شقا تئضع ادا قعلع ث ظ ن ظأزعنع ظىحى
دع؟            ةال بعل يذقعرعالرنعث آأزعضة حعرايلعق آأرىنىشنع، ظذالرغا خذشامةت قعلعشنع ظ

ار  انالردعن ت دة قاح ذنعث روهعيعتع ةت ظ ةنعتع ظعلل ذ ل ةرةز، ب ذ م ىرىص ب خ س تعص بع
دع  ان بولغعي ويا   -قالغ ع ض سئرع، يىرعك ذالرنع ظويلعغان سمايعل ب ادعر ظع ة؟ س  ه

نعلعص      ا، قعي سعلعص ظاغرعماقت قاندةك قع سع  باس ذن ظذيذتمع ستعدعن قوغذش ظى
  ...ظازابالنماقتا

دع ا آةل ئقعن فئرمعغ ة ي ون بعرلةرض اظةت ظ ةح س ذت آ اتتار هام سمايعل . س ادعر ظع س
ا ظعشخ  ذنع فئرم دع  ظ ع ظال وغذقال قارش سعدا س دعن   . انع ذت بذرذنقع اتتار هام س

ان   ةن قويغ ضةن، ت ةرلعك سةمرع اآع   . آأرىن ك ي ذق آأثىللى دا ظوح حعرايع
  ...مذغةمبةرلعكنع صةرق ظئتعش تةس بولغان يةثضعل آىلكة

ذم  ―  ساالمذ ظةلةيك سمايعلغا      ―! ظةس ادعر ظع ع س ع قولعن شعكتعنال ظعكك ذ ظع  ظ
دع،   ذص آةل صلعيا؟     ظاث―ظذزذت ةيال آئتع ة آعرم صال، ظأيلعرعمعزض ضة بئرع سام آأل لع

  !آئيعن ظاثالص يامان آأثلىمضة آةلدع جذمذسال
  .ظالدعراش آئتعص قالدعم، قئنع ظولتذرذث ―

  .ساتتار هامذت تامغا يانداص قويذلغان يألةنحىكلىك ظورذندذققا آئلعص ظولتذردع
ذ،       ظو ―! قةدعرعية يةثضعصتعمعش، مذبارةك بولسذن   ―   دع ظ رنعدعن قوزغعلعص قوي

  . دة ظةمدع- قاظعدعسعنع قعلعؤالغذحة قذرذق بولسعمذ مذبارةآلةص تذرعمعز ―
شعدعن   تذمتذص حاقعرتع أزعنع ظذش سمايعلنعث ظ ادعر ظع شتة س ذت آأرىنى اتتار هام س

دع     دةك ظع ئس قعلمعغان ضةندةك، ه ع سةزمع نع   . هئحنئمعن سمايعل ضةص ادعر ظع س
  .يىرىشنع خالعمعدعسوزذص يعراقتعن ظةضعتعص 

  . توصتوغرعال سورعدع ظذ―توختامنامة يئنعثعزدعمذ؟  ―
  الزعم بولعؤاتامدذ؟. ياق، ساندذققا تاشالص قويغان ― 

  .هةظة― 



 105

  ظأزلعرعدعمذ بعر نذسخا بارغذ؟ ― 
  .مةن سعزدعكعنع سوراؤاتعمةن ―

  ظذنع آأرعدعغان بعرةر زأرىرعيةت حعقعص قالغان ظوخشعمامدذ؟ ― 
  .تامنامعنعث مةزمذنعنع ظئسعثعزضة قايتعدعن سالماقحعمةنمةن توخ ―

  .ظئسعمدة، حاثجاث ظئسعمدة ― 
ةن، خوش    ―  سعثعزدة ظعك لعق      ... ظئ شقا خعالص ذنعثغا نئمع ذق ظ سعثعزدة تذرذقل ظئ

  قعلدعثعز؟
  .خعالصلعق؟ ظذنداق ظعش آأرىلمعضةندذ سادعر حاثجاث ―

  راست ضةص قعلعث، آأرىلمعدعمذ؟ ― 
ذت  اتتار هام ضة      س ث ظأزع ذرغان آأزلعرعنع نعص ت دةك يئ سمايعلنعث حوغ ادعر ظع  س

أزعنع   ةي، آ لعق بئرةلم ذنلعرعغا بةرداش ةهرعلعك ظذحق ان ق دةك ظئتعلعؤاتق نةيزع
  :ظعتتعك ظئلعص قاحتع

دع ... آأ ―  لعق        . آأرىلمع ذنعثغا خعالص اراؤةر، ظ ةن ب ذن بعل ضةن قان ة دئ توختامنام
  قعلعشقا هةددعممذ مئنعث؟

ةبعظعي  ظاثالص ―   تذرذث، ظارعمعزدعكع توختامنامة سعزنعث صةقةت يذلتذز آألنعث ت
ضةن     ع         . مةنزعرعسعدعن صايدعلعنعشعثعز توغرعسعدعال تىزىل ذ داظعرعن ة دةص ب عز نئم س

  ضعلةم يايالققعحة آئثةيتعسعز؟
  .يذلتذز آأل بعلةن ضعلةم يايالق ظةسلعدعال بعر ضةؤدة سادعر حاثجاث ―

  !سوظالعمنعث ظأزعضة جاؤاب بئرعثضةص يورغعالتماث،  ― 
ذنعغا    ―  تعجارةت داظعرةمنع ضعلةم يايالققعحة آئثةيتكةنلعكعم توختامنامعنعث مةزم

  .هةرضعز خعالص آةلمةيدذ
  نئمعشقا؟ ― 
دة    ―  ةم       " ب"حىنكع توختامنامع أل ه ذز آ سع يذلت ايدعلعنعش داظعرع نعث ص تةرةص

ع   ضةن ... ظذنعث ظةتراص سعلة، قول  . دئيعل سعال       ظعشةنمع اراص باق دعكع نذسخعغا ق . لعرع
  ! دة-دئضةن ضةص نئمعنع آأرسعتعدذ؟ ظةلؤةتتة ضعلةم يايالقنع ... ظذنعث ظةتراصع

دةك،            ضةن تىتىن سادعر ظعسمايعلنعث مئثعسعدعن خذددع ظوق تةضكةن جايدعن ظأرلع
ة        ... دذرذس. شذ بعر جىملة سأز يالت قعلعص ظأتتع       ر جىمل ذنداق بع خاتاسع يوق، ش

ان يئزعل ةزبعرايع . غ ئكعن، ظ ذ    ...! ل ذلغانلعقعنع ش أزدة تذت ايالق آ علةم ي أزدة ض ذ س ظ
  !حاغدا ظذ ظةسال خعيالعغا آةحىرمعضةن

ذتنع    ―! ماثا قاراثا، مةن سعزنع بعر تونذؤاالي ― اتتار هام ويا س  سادعر ظعسمايعل ض
سعز   سعرةشتعن تعنعم ذنعث خذدىك دةك، ظ تعم آأرىؤاتقان ذنجع قئ ضىن ت بى

ةتلع ةهرع         هةرعك ازاب ؤة ق أآىنىش، ظ سعغا ظ ث قارع ذرغان آأزعنع ةزةص ـنعص ت  غ
دع،  ةن قارع ةزةر بعل ر ن ةملعك بع ةن ظةل شعص آةتك سعز؟―ظارعلع ث !  آعم مئنع

ان  ن ج شلعرع ظىحى ث ظع ش، فئرمعنع اؤاش، رايع دعكع ي ةن -نةزةرعم ع بعل  دعل
اتتار    وص           ... شاصاشالص يىرعدعغان س م ب دع آع عزمذ؟ ظةم اث س اتتار دىيج دعثعز،   س  قال

اال    ذل ب ع؟ ظوغ دعثعزما تئخ ذدةك بول ضا تعزغ ذمغا حاث ئلعص بذرذت ضة آ ضىنكع آىن بى
ا      ايالق تعلغ علةم ي شكةندة ض ام تىزى ز توخت ا، بع أزلةص بئقعث ةن س سعثعز ؤعجدان بول

  ظئلعنغانمذ؟
  ...تعلغعغذ ظئلعنمعغان، لئكعن توختامنامعغا ―
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شة   ―   ان ظع ة بولغ العق سعزض وث خات دعكع ح ان  مئنعث عجاثغا بولغ ذلتان س نح، س
هأرمةتقذ؟ توختامنع سعلةر يازدعثالر، مةن هئلعقع ضةصلةرنع جعق ظويلعنعص آةتمةيال          

تعمةن  ول قويذص سةصتعمةن    . ق ةن دةس ةت بعل شةنح، هأرم ذ ظع ذ ش ةير . توزاققعم خ
ذنعث   . ماثا توزاق قذرساثالر سعلةر قذرذصسعلةر، يات ظادةم قذرماصتذ       ... بوصتذ لئكعن ش
اقع ك   ظ ةؤةبعدعن قانحعلع ذرغانلعقعثعز س ع ق اياهةت ظورن عز س دع؟ س ة بول ؤعتع نئم

ةت          دع؟ دأل مذنبةت يايالقلعرعمعز ماشعنا حاقلعرع ظاستعدا حةيلعنعص نابذت قعلعنمع
ايؤانلعرعمعز  اؤايع ه ةتعؤارلعق ي انحعلعق ظ دعلعؤاتقان ق ذقتعلعق قوغ صعدعن ن تةرع

اال  تعدا ه ع ظاس سذرالرنعث ظوق سعز ظذن ع دةص  قانذن اياهةت ظورن عز س دع؟ س ك بولمع
ا         ذ بازارغ دعغان قاراثغ ئلعص بئرعلع ودا ظ سعز س ة قانذن اي ظةمةلعيةتت ذ ج ذرغان ظ ق

  مذشذالر ظىحىن ظةمدع آعم جاؤابكار؟. ظايلعنعص قالغان
ا     . ظعشخانعنع بعر صةس سىرلىك جعمجعتعلعق قاصلعدع      سعنعث ظارق دعن   -ظعككع  ظارقع

  .عدعن ظعشخانا ظعحع ظاححعق ظعسقا تولغانعدعظذالص حئكعؤاتقان تاماآعس
تا―   يعن     ―... ظةس تعن آئ ر جعمجعتلعق ذت ظئغع اتتار هام أتىردع س شعنع آ  بئ

تعمةن       ―ظأزعنع ظوثشعؤالغاندةك بولذص،     ويالص آأرمةص ذل،  .  بذ تةرعصعنع زادع ظ ماق
  .ظةتعال بئرعص يعغعشتذرذؤئتةي

االي          دورا آواليمعز، ظالتذن  ... يةنة بعر ظعش بار   ―  ر ت ا بع  سىزعمعز دةص ضعلةم يايالقق
  ظادةم صةيدا بوصتذ، نةدعن آةلدع ظذ خةق؟

  مةن نةدعن بعلةي؟―  
شتعن              ―   اؤاب بئرع ضةندة ج ا ظأرىل سعز بعلعسعز، نئمعشقا بعلمةيسعز؟ ظعش يامعنعغ

  !باش تارتماقحع بولعؤاتعسعز
ا ظ            ―   دعم، ي صتذ دةص ظاثلع ذن قئزعؤئتع الص     دورا آوالؤئتعصتذ، ظالت ةن حعل ذالرنع م

ةيمعنعص،          ―آةلمعدعم،    بذرذنقع حاغالردا سادعر ظعسمايعلغا تعك بئقعص قاراشقعمذ ظ
ذزغا        " لةببةي"نئمة دئسة    ذددع م ذنعثغا خ ضىن ظ ادةم بى ذ ظ دةص آىلىص تذرعدعغان ب

  .داراثضا ظاتقاندةك قوصال تةضمةآتة
  نداقمذ؟حعلالص آةلمعدعثعز، ظةمما باشقذرذش هةققع ظالدعثعز، شذ― 

شتن            ―... باشقذرذش هةققع ―   ر ظع يعن بع الص، قع  ساتتار هامذت بعردعنال دذدذق
دع،          اراص قوي ةرنعث       ―قذتذلماقحع بولغاندةك ظعككع يئنعغا ق قذرذؤاتقان ي ةن باش  م

  ...داظعرعسعدة بولغاندعن آئيعن
ر             ―  ايالقالرنع، ؤةي ان ي ذت قعلعنغ ان سعز صذلنع ظئلعشنع بعلعسعزذ، نئمة ظىحىن ناب

  بولغان ظورمانلعقنع ظويالص قويمايسعز؟
أزعنع     ة آ ساتتار ظامذت ظىندعمعدع، سادعر ظعسمايعلغا يالت ظئتعص قاراص قويذص، يةن

  .يةرضة ظاغدذردع
  ظةمدع سعز ظذالرنع قانداق قعلعشنع ظويالؤاتعسعز؟―  

  .ظذالرغا حعشعم صاتماسمعكعن حاثجاث― 
ش ―  اتعدعغان ظع شعثعز ص سة، حع تذ ظةمع ة  بوص ذنع حعرايلعقح ة ش ث، سعزض نع قعلع

داق                    ةر قان ايالقتعكع ه علةم ي ةن ض أل بعل ذز آ ظئيتعص قوياي، ظةتعدعن باشالص يذلت
  .تعجارةتنع توختعتعسعز

ذ―   ذ... ب ةتتع،  ―... ب الص آ ذص دذدذق ذت هودذق اتتار هام ة ― س ذ نئم  ب
  دئضةنلعرع حاثجاث، توختامدعن يئنعؤالماقحعمذ سعلة؟
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االيع     شذنداق، فئرمع ―  ا ب رتعص          -غ امعنع يع داق توختامن دعغان مذن ةت آةلتىرع  ظاص
  .تاشلعماقحعمةن

نع      .  تاتعرعصمذ آةتمعدع  -ساتتار هامذت بذ ضةصنع ظاثالص سارغعيعص        ذ ضةص سعحة ب ظةآ
  :صعسةنتعضعمذ ظئلعص آةتمعضةندةك بعرخعل خاتعرجةملعك بعلةن دئدع

امن ―   ةيلع، توخت سعال يعر― م اقحع بول ع يعرتم راقمعن ذق، بع ذظان ―... تت  ش
دعتلعك            ل تةه دا بعرخع ظذنعث قاشلعرع آأتىرىلىص، قوشذمعلعرع آعرعشعص، حعرايع

ةتتع،      اص آ ص حاقن ت قعلع صادة يال ث     ―ظع ةن يىزمع ن م ع ظىحى اياهةت رايون  س
  بذنع قانداق قعلعمعز؟. يىةندعن ظارتذق مةبلةغ سالدعم

ساب   ―  ذث، هئ ةم بول دذ  ―خاتعرج ق بولع اب ظئنع ذق   . آعت دعن ظارت  يىزمعث يىةن
  . بعرلةص تةآشىرعمعز― مةبلةغ سالدعم دةيسعز، ظةمةلعيةتتة زادع قانحعلعك؟ بعر 

  . هأرآعرعدع ساتتار هامذت―! هةممعسعضة هأججعتعم بار― 
أججعتعثعزنع        ―   دا ه شكةن حاغ ظالدعرعماث، ضئصعمنع بألمةث، بعز تةآشىرىشكة حى

لع   . حعقارسعثعز بولعدعغذ  ارةت باش ز         تعج ان آعرعمعثع ة قعلغ ارتعص هازعرغعح غاندعن ت
عز  سابعنعمذ بئرةرس ذنعث هئ ك؟ ب ار. قانحعلع ة ب اث، يةن ع . توخت اياهةت رايون س

ذم  ذنعثغا حوق الدعثعز؟ ب ان س ا قانحعلعك زعي علةم يايالقق ة قعلعص ض شنع باهان ظئحع
  !جاؤاب قعلعسعز

صةرؤالع           ة بع ايعقع آأرةثلةرح ذتنعث ب اص،     بذنع ظاثالص ساتتار هام ا يوق قع ظاللعقاياقالرغ
ةتتع           عيعص آ رع هىرص االث تىكلع لعرع لعص       . ظاق سئرعق حعرايعنعث ش ةك ضأش  -ظعث

  .لعص قعلعص تارتعشعشقا باشلعدع
ذ،         ―! ما ضةصنع آأرىث  ―  لعدع ظ ذقنع   ― ظةلصازعنع بذزذص ؤارقعراشقا باش  قعلغذل

ذنعث دةردع  سا ظ ةق قعل ةرةز -خ دع؟ غ ذ ظةم ةن قالدعمم عغا م دعم،  باالس لعرعنع بعل
ذ ذناهعغذ مذش ضةننعث ض ضة سىثضىتمع ذ، ! حأنتةآلعرع م، ظونمعثم ك الزع قانحعلع

  !يعضعرمة معثمذ؟ ظوحذقال دئسلة
  .سادعر ظعسمايعل بذ ضةصنع ظاثالص هةرقانحة قعلعصمذ ظأزعنع باسالمعدع

دعغان    ― ظورنعدعن سةآرةص تذرذص آةتتع ظذ،       ―نئمة دةؤاتعسةن؟     ―    ماثا بئرع
  ظاثلعدعثما؟. نع ظاصعرعص آأتىثضة تعقصذلذث
ذ ―  سعال جذم ع بذزمع دعم  ! ظئغعزلعرعن اراص قال ضة ق اث دةص يىزلعرع  دة، -حاثج

  ...بولمعسا
  ! ماناثنع آأزىثضة آأرسعتعمةن بعكار-هئلع ظانا ! آأزىمدعن يوقال― 

ضىرىص      شخانعغا يى عرتتعكعلةر ظع اثالص س اؤازعنع ظ ةزةبلعك ظ سمايعلنعث غ ادعر ظع س
اتتار              آع ةن آاسسعر س رمعضةن بولسا، نئمة ظعشالر يىز بئرعص آئتةتتعكعن؟ ظاتباقار بعل

أرعدع   عرتقا س ارتعص س دعن ت ذتنع بئلعكع ص   . هام عرتقا حعقع ذت س اتتار هام س
اغزع     أتىرىص، ظ عحة آ اؤازعنع بولذش صحةآلةص، ظ ذ تئ دا تئخعم سعنعث قولع  -ظعككع

  :ظاغزعغا تةضمةي سأزلةشكة باشلعدع
دذ،          ظئيتعص  ―  ام تىزع سا توخت ذ؟ خالع اث بولدعم ذمذ حاثج بئقعثالر يولداشالر، مذش

دذ   ةن دةي سا يعرتعم دذ     . خالع ةص يةي ذثعغا حعن سة ق أثةك يئ ذ س ع .  دة-ظعتم مئن
سة                  ات دئ شعثنع توخت دع ظع ذص، ظةم دار قعلعص قوي يىزمعث يىةندعن ظارتذق حعقعم

  !عمنع شذ يةردة دةيمةنقاملعشامدذ؟ مةن يذقعرعغا ظةرز قعلعمةن، دةيدعغان ضئص
ل   ―  ةرز قع رعص ظ ازعر بئ ل، ه ةرز قع شخانعدعن   ―! ظ سمايعل ظع ادعر ظع دع س  دئ
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ص،  ارعتعثنع      ―حعقع ارلعق تعج عدعكع ب ا تةؤةس الص فئرم دعن باش ةمما ظةتع  ظ
  !توختعتعسةن

سةن    -لئكعن سةنمذ يىزمعث آوي صذلنع ظالدعمغا تاراق        . بولعدذ―  اراق ساناي ― !  ت
ذن  اتتارهامذت ش دع س دا" دة، -داق دئ دذردع " خون وت ظال عنع ظ سعكلعت . س موت

دع             ايعص بول ة غ دا تئزلعكت اتتار  . ظئغعر، قاثسعق ظعس قالدذرذص، آئحة قاراثغذلعقع س
ة             ةس، شةهةرض كة ظةم أيع تةرةص شعنع ظ سعكلعتعنعث بئ ص، موت هامذت تاشيولغا حعقع

  ...بذرعدع ؤة ظذحقاندةك يىرىص آةتتع
دعن   سمايعل خئلع ادعر ظع ذز  س سعدا يالغ رع ظعشخانع أرةث   .  بئ ذتنعث آ اتتار هام س

ةتتا      لعرع، ه سعزالرحة ؤارقعراش شلعرع، يول ع سعلكع ةن قولعن اللعق بعل العتع، قوص ه
ةس           ةر ظةم دعن آئت ذرذنالردا  . هئحبعر ظةيمةنمةستعن قعلعؤاتقان هاقارعتع آأز ظالدع ب

و              ع س ازعم قعلعص قولعن ىكعلعص ت دعغان،   ظذنع آأرسعال يعراقتعن ظعككع ص زذص آئلع
سة  ة دئ ازعر "نئم ذل، ه وش، ماق ش  " خ ذاليعم، رايع دعغان م اغالص تذرع ول ب دةص ق

ذمذ     ذت مذش اتتار هام ةز س ان       -معج ا ظالغ اننع قولعغ ذددع جاه ذ خ دع ظ ة؟ ظةم  ه
ةبعي   ةلؤة، ظةس تةك ت دعغان قذش سعنع ظالع اؤذر، ظعضع أرةث، هاآ دةك آ ذنع . نوحع ظ

سابعغا            مذشذ هالغا آةلتىرضةن باشقا نةرس     ايمال قعلعش هئ ايالقنع ص علةم ي ة ظةمةس، ض
ق  قان تعزع ذلغذ-تاص ق ص دع!  تعزع ويالص قال ة ظ سمايعل يةن ا ... سادعرظع ذ هالغ ذنع ب ظ

ان خاتاسع،               ول قويغ آةلتىرضةن نةرسة يالغذز صذلال ظةمةس، ظأزعنعث ظذنعث ظالدعدا ي
رة         . تعلعنعث قعسقعلعقع  ا تئ ذنعثغا آىحلىك ظارق ة بعرسع، ظ ذرعؤاتقان   يةن ذص ت ك بول

  ...سذلتان ظةلع
ا       ن يايالقق ئلعش ظىحى شىرىص آ أرىص، تةآ انلعقعنع آ داق بولعؤاتق شالرنعث قان ظع
سع           صع ظةتع ا آاتع ةن فئرم ذربان بعل ع ق لعقع غئن ا باش ذظاؤعن فئرم ضةن م ظةؤةتعل

دع              ئلعص آةل ةؤةرنع ظ سعز خ ر آأثىل ذز  : آةحقذرذن سادعر ظعسمايعلغا مذنداق بع يذلت
أل بع انمعش، دورا   آ ةت داؤام قعلعؤاتق ذرذنقع هال ة ب ا يةن علةم يايالقت ةن ض ل

ا       ىحعلةر دةري ذن سىزض انمعش، ظالت ع آوالؤاتق ةم دورعلعرعن ذحعالر خاتعرج آولعغ
  ...بويلعرعنع يةنة بذرذنقعدةك آوالص، مالتعالص يىرةرمعش

شتع   شع حى سمايعلنعث بئ ادعر ظع أتكى  . س ذددع ظ ا خ علةم يايالقت ذرذنالردا ض ر ب
ذص             ضة ظأتمةس بول ة هئحنئمع قعلعحتةك آئسعص تذرعدعغان سأزلعرعنعث ظةمدعلعكت

ذالرغا    -قالغعنع ظىحىن ظعح     أتىرىص ظ  ظعحعدعن  ظأرتعنعص، ظئغعر قاصاقلعرعنع ظاستا آ
  :قارعدع

ا          . خاتالعق مةندعن ظأتتع  ―   ا تاص ة   -بذنعثلعق بعلةن مةن ضاثضعراص، سعلةر ماث  تةن
ةك بولما  شعص يىرس دذقعلع دعن    . ي ذزذؤئلعش هةممع رانحعلعقتعن قذتق ايالقنع ؤةي ي

  سعلةرحة قانداق قعلعمعز؟. قانحة بذرذن قذتقذزذؤالساق شذنحة ياخشع. مذهعم
ورعؤئلعص،          ―مةن مذنداق ظويالص قالدعم،     ―  ر ش ة بع سعنع يةن  حئكعؤاتقان تاماآع

اتعص،        اص    ―يةرضة تاشلعؤئتعص داؤام قعلدع آ ارؤعحعالرنع قوزغ ىتىن ح ساق،   ص  حعق
ذرالش        ذالرغا مةجب يعن، ظ دعن آئ عهةتلعرعنع ظاثلعمعغان ق نةس علعنعث حعرايلع س

  .ؤاسعتعسعنع قولالنساق
  مذشذنداق قعلعش ظىنىم بئرةرمذ سعزحة؟― 
صاتالشقا      ―مذشذنداق قعلماي باشقا ظامال يوق،      ―   ظأز صعكرعنعث توغرعلعقعنع ظعس

اتعص،   شتع آ ث―تعرع ث؟ بعزنع ايالق آعمنع ذزذص  با!  ي ة ب ذنع خالعغانح قعالر ظ ش
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دذ             تذرذص تذرساق بولماي ول قوش ز      .  دة -ؤةيران قعلعؤةتسة بعز ق دذ، بع ز آئلعؤاتع آى
وت  ث ظ وللعنعص يايالقنع ةدبعر ق كعن ت ون ―آةس ساق، ظ لعرعنع قذتقذزذؤالمع  حأص

  نةححة معث تذياق حارؤعنع قعشتعن نئمة بعلةن حعقعرعمعز؟
ا    ―  راق، ح وغرا، بع صعثعز ت ذ ضئ ساق  ب دعغان بول اص حعقع ... رؤعحعالرنع قوزغ

  آىتىلمعضةندة ظعككع ظوتتذرعدا توقذنذش يىز بئرعص قالسعحذ؟
  :خئلعدعن بئرع جعمجعت ظولتذرغان غئنع قذربان ظاخعر ظئغعزعنع ظأمةللةتتع

دذ     ―  ساقمذ بولع اص حعق ارؤعحعالرنع قوزغ ن ح ش ظىحى ةل قعلع ةتنع ه ذ زعدعي . ب
داق      سع، قان وراص         لئكعن ظةث ياخشع ورذق س دعن يولي سعدا يذقعرع شعمعز توغرع  قعلع

عمعز                   . باقساق ول قويذش ا ي ر خاتالعقق ة بع ةن دةص، يةن العقنع تىزعتعم ر خات سا بع بولمع
  .مذمكعن

  :لئكعن آاتعص ظأز صعكرعدة يةنعال حعث تذرعؤالدع
دذ―  أص بولع ذنحة آ ان ش دعغان زعي ا تارتع سةك، فئرم رآىن آئحعك ز بع اراص . بع ق

ذنع                تذرذثالر ل، ب ذنع قع ة ظ ذرذص، بعزض شىرمةي ت ، يذقعرع رةهبةرلعك مةسعلعنع تةآ
دذ             قعل، دئيةلعشع مذمكعنمذ؟ ظذالر، بئرعص تةآشىرىص آأرةيلع دةيدذ، ظذنعثغا آئتع

ان           . مانحة آىن  قارار حعقارغعحة آئتعدذ صاالنع آىن، شذنداق قعلعص يةنة بعزنعث زعي
  .تارتقعنعمعز تارتقان

االش  ارتعش خ-ت دع ت ة داؤام قعل ةن . ئلعغعح ذت بعل اتتار هام ذالر س اخعردا ظ ةث ظ ظ
ىحعلةرنعث     ذن سىزض ةن ظالت ذحعالر بعل ةم دورا آولعغ امعنع ه شكةن توختامن تىزى
ا                   وراص فئرم ورذق س سعدا يولي ةرةص قعلعش توغرع ر ت قانذنسعز قعلمعشعنع قانداق بع

ادعر ع س دعغان، دوآالتن ارحة دوآالت تةييارالي ر ص دعن بع ةهةرلعك نامع سمايعل ش  ظع
شتع  دعغانغا آئلع ئلعص بارع ة ظ دع . هأآىمةتك الت تةييارالن ضعحة دوآ ادعر . آئحع س

اال  ضةندة ح سع ظةتع سمايعل ظةتع دع -ظع تا قعل ذال ناش عنعغا - ص ك ماش  دة، آعحع
ةتتع      رىص آ ذص            . ظولتذرذص شةهةرضة يى وق بول سعدا ي لعقع ظعشخانع ةهةر باش ةمما ش ظ

ةم     ظذنعث آاتعصعنعث . حعقتع زا ه ة يئ  ظئيتعشعحة، شةهةرنعث جةنذبعدعكع بعر نةحح
ة            دئهقانحعلعق مةيدانلعرعدا مألدىر ظاصعتع يىز بةرضةنمعش، شةهةر باشلعقع بعر نةحح
آىندعن بئرع دئهقانالرنع ظاصةتتعن قذتقذزذشنعث بعرعنحع سئصعدة ظعشلةؤاتقانمعش،        

ق ظةمةسمعش         دعغانلعقع ظئنع ايتعص آئلع اد   . قاحان ق ذثا س ذظاؤعن     ش سمايعل م عر ظع
دع         اقحع بول ذنذص باقم ذنعثغا س ع ش شىص دوآالتن ةن آأرى لعقع بعل ةهةر باش . ش

ةن   صات بعل سعدا ظعلتع سمايعلنع ظعشخانع ادعر ظع لعقع س ةهةر باش ذظاؤعن ش م
  :آىتىؤالدع، دوآالتنع ظالدعرعماي آأثىل قويذص ظوقذص حعقتع

ع؟  ―  ذ تئخ شالر بولدعم ذنداقمذ ظع شنع، ش ا ظع ذ―م ضة  ظ وزا ظىستع ع ج  دوآالتن
والر؟       ... بعراق.  يامان بوصتذ  ―قويذص قوشذمعسعنع ظذؤذلعدع،     سةم ب ة دئ سعزضة نئم

ة    ظذل دةث ة مةس ة، سةهعيةض ةت تةنتةربعي ةن مةدةنعي ضة  . م ات بةي علةن ظ مةس
ةن  ا م سةثالر مان تذرماقحعدذق دئ اظالعيعتع ظذيذش شعش ص وغالق تارتع سع، ظ مذسابعقع

اتمايدذ            ظة. بئرعشقا تةييار  شعم ص شقا مئنعث حع ذ ظع ذثا سعجاث    . مما سعز دةؤاتقان ب ش
  .آةلضعحة تةخعر قعلعص تذرسعثعز

ذرغعلع       ―  ص ت ةخعر قعلع ذنعثغا ت تعثعز، ب ةؤةر تاص تعن خ شالرنع دوآالت ة ظع هةمم
  .بولمايدذ

  بعراق مةن سعزضة دئدعمغذ؟... شذنداق، شذنداق― 
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سعز―  ةهةر باشلعقع سعثعزمذ ش ذظاؤعن بول ة دةرد  ―! م سمايعل هةمم ادعر ظع  ―س
ةتتع،     أزلةص آ ةن س دةك زةردة بعل اقحع بولغان دعن ظالم ةلعمعنع ظذنعث ذهعم C¨ظ  م

سعز،     ث دةي ةخعر قعلع دذ؟ ت داق بولع عثعز قان أزعثعزنع قاحذرس دا ظ ش ظالدع ظع
دذ،        ! بعلعشعثعز آئرةك سعجاث   ةخعر قعلعص تذرماي ةن خةق ت ان بعل مةن تةخعر قعلغ

  ! ضعلةم يايالق تارتعدعغان زعيان شذنحة آأص بولعدذؤاقعت ظأتكةنسئرع
دةك،         اؤازعنع ظاثلعمعغان ك ظ ذنعث زةردعلع ويا ظ لعقع ض ةهةر باش ذظاؤعن ش ةمما م ظ
ذنعث     بذرذنقعدةك تةمكعن، سعصاية قعياصةتتة آعمدعندذر آةلضةن تئلئفوننع ظئلعص، ظ

سعدا سأزلةش     ئلعش توغرع صكة س ازارلعرعنع تةرتع ةت ب ةن مةدةنعي ذردعبعل . كعلع ت
سمايعل           ادعر ظع ظذنعثدعن ظأزع قاناظةتلةنضىدةك جاؤابقا ظئرعشعشكة آأزع يةتمعضةن س

  . دة، ظعشعكتعن حعقعص آةتتع-جوزا ظىستعدعن دوآالتنع ظالدع 
ةتعياز      -ظادةملةر قذرتتةك معغعلداص يىرضةن، يولدا حوث         آعحعك ماشعنعالر خذددع ظ

ذيرذقع       ظىستعضة آة  -صةسلعدة دةريادا ظىستع     صلعشعص ظئقعؤاتقان مذز صارحعلعرعدةك ق
ان ؤاث   ةي آئتعؤاتق ةهةر  -ظىزىلم ستاث ش ذق، قع راي،   ...  حذثل ضارةث حع ذ رةث ظ

ذ       -خعلمذ    خعل سعياقتا آأز حاقنعتعص تذرغعنعغا قارعماي، سادعر ظعسمايعل ظىحىن ش
شلعك ةم زئرعكع سعز ه ةدةر آأثىل ذنعثغعحة هئلعق . ق ؤئتعص ش عنعدا آئتع ذ ماش ع ظ

دع  ضة ظال ذرغانلعقعنع ظئسع عقعمداص ت دا س ر قولع ع بع ذرجعكعنع -دوآالتن  دة، ب
ارحة  شلةص ص دا حع دعكع -ظاغزع الص ظالدع دعن معجعق ع، ظان ص يعرتت ارحة قعلع  ص

ع    دع     . "آىلدانغا صذرالص تعقعؤةتت ع آةل صنعث ظئيتقعن أز        ―... آاتع ةن ظ ةم بعل  - ظةل
ذ      ظةمدع بئرعص حارؤ   ―ظأزعضة صعحعرلعدع ظذ،     عحعلعرعمعزنع قوزغعمعسام بولمعدع، ب

ةن               ذص يوقعتعم اش بول أزىم ب ..." ظاصةتنع ضعلةم يايالققا ظأزىم تئرعغان، ظةمدع ظذنع ظ
سعز      ةن ظةن ؤعش بعل قعحة تةش ة باش ع يةن دا يىرعك ذرخانعغا آئتعؤاتقان ذ دوخت ظ

الع شذتا          . دىصىلدةشكة باشلعدع  ان ظاي ئتعحة قالغ تا  خئلع آىنلةر ظعلضعرع هوشسعز ص ص
ردع             ستقا آع  دة،  -قايسع هالدعكعن؟ ظذ ماشعنعدعن حىشىص يىضىرىص دئضىدةك بالنئ

دع     شةنمةي قال ضعنعحة          : آأزلعرعضة ظع تذققا يألةن ذلغان ياس ضعزلعتعص قوي ة ظئ قةدعرعي
اش  دعرعماي ظ ذقتعن ظال ر قوش ذق، بع ر قوش دعن بع سعنعث قولع هامماحع

  ...ظعحعؤاتاتتع

  ظونعنحع باب

ةهؤالع آأرىنةرلعك ياخشعلعنعص قالغان ظايالعنعث يئنعدا بعر آئحة سادعر ظعسمايعل ظ
ظايالع ظألىم ظئغعزعدعن قايتعص آةلضعنع، . تذرذص ظةتعسع فئرمعغا قايتعص آةلدع

ظذنعث ظىستعضة بذدرذققعنة بعر ظوغذل تذغذص بةرضعنع ظىحىن ظذ ظادةتتعن تاشقعرع 
 فئرما آاتعصع ظأثسذلع  حىشمةيال-لئكعن ظذ ماشعنعدعن حىشة . خذشال ظعدع

  :ظأحكةن هالدا ظذنعث ظالدعغا آةلدع
ظورمان مةيدانعدعكعلةر ظةتعضةندعن بعرع سعلعنع ظعزدةص نةححة قئتعم آئلعص  ـ

  .سعلعنع آئلعصال قالسا بعر بارسعكةن دئضةن. آةتتع
  نةضة؟ ـ
  .قةيسةرنعث ظأيعضة ـ
  بعرةر ظعش بوصتعمذ؟ ـ
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  ...قارعسام، بعرةر آأثىلسعزلعك يىز بةرضةندةكبعلمعدعم، ظذالرنعث ظوزايعغا  ـ
سادعر ظعسمايعل ماشعنعنع شوصذرغا هةيدعتعص، ماشنعنعث بئشعنع تئزلعك بعلةن 

آعحعك ماشعنا هايال ظأتمةي قةيسةرنعث ظأيعنعث ظالدعغا ... يولغا بذراشنع بذيرعدع
بعر . ذراتتعظعشعك ظالدعدا ظادةملةر آأص ظعدع، ظاتالر باغالقلعق ت. يئتعص آةلدع

ماشعنعنعث ضىرآعرعضةن . حةتكة آعمنعثدذر هارؤعسع توختعتعص قويذلغانعدع
ظاؤازعنع ظاثلعغان بولسا آئرةك، ظأيدعن مأمعن حوث بعلةن هةسةن آةآلعك حعقعص 

سادعر . هةممعسعنعث قاصاقلعرع حىشكةن، خاصا هةم ظةلةملعك آأرىنةتتع. آةلدع
ك بولغانلعقعنع جةزعم قعلعص، مالحعالر بعلةن ظعسمايعل قانداقتذر بعر آئلعشمةسلع

  : صذال آأرىشىص، هةسةن آةآلعكتعن سورعدع-حاال 
  نئمة ظعش بولدع؟ ـ
  .قانداق قعالرمعز دةص تذراتتذق، ؤاقتعدا آةلدعلة مانا. قةيسةرنعث هالع ظئغعر ـ
  نئمة بوصتذ؟ ـ
  .ظورمانلعقتا حاال ظألىك هالدا مالحعالرغا ظذحراصتذ ـ

آارعؤاتنعث ظايعغعدا . سمايعل ظئتعلعص دئضىدةك ظأيضة آعرعص آةلدعسادعر ظع
 صةل قعمعرالص قويدع، ظىندعمعدع، ظاصظاق -ظولتذرغان ضايعز صالؤان ظورنعدعن سةل 

ساقعلع ظارعسعدا آأرىنىص تذرغان قورذق باسقان يىزعدة، هأرصعيعص تذرغان قاشلعرع 
ةسرةت ؤة هةمدةردلعك ظةآس  غةزةص، ه-ظاستعدعكع آأآىح آأزلعرعدة قةهرع 

 دة، حأحىص آةتتع، -سادعر ظعسمايعل آارعؤاتنعث يئنعغا آةلدع . ظئتعص تذراتتع
. يىرعكع ظذرذشتعن توختاص قالغاندةك بولدع، آأز ظالدع قاراثغذلعشعص آةتتع

هةمعشة دولقذنلعنعص، .  آأزع قانغا معالنغان هالدا هوشسعز ياتاتتع-قةيسةر باش 
يىزع . ان بىدىرة حاحلعرع بئشعغا قان بعلةن حاصلعشعص آةتكةنعدعآأصىص تذرعدعغ

سول قئشعدعكع . ظعششعص آأآةرضةن، يئرعلغان آالصذآلعرع داردعيعص تذراتتع
  ...ضأشلعرع آأرىنىص قالغان حذثقذر جاراهةتتعن هئلعمذ قان تةصحعرةص تذراتتع

شعص بعردعنال  قولع بوشع- سادعر ظعسمايعل صذت ـ!جئنعم ظذآام... قةيسةر ـ
قةيسةرنعث قانسعراص سارغعيعص آةتكةن . آارعؤاتنعث يئنعدا تعزلعنعص قالدع

قولع مذزدةك سوغذق ظعدع، بارماقلعرع ياغاحتةك قئتعص . ظالعقعنعنع مةثزعضة ياقتع
 ظعحعدعن - ظعح ـ بذ نئمة قاباهةت، قايسع مةلظذننعث زعيانكةشلعكع بذ؟ ـقالغانعدع،

قةيسةر ظاللعقاحان سةزضىلعرعنع يوقاتقان، . دا قعلدع ظذظأآسىص، هةسرةتلعك نع
 بعلعنمةس ظئلعؤاتقان نةصةسلعرع بعلةن تومذرعنعث ظاجعز -صةقةت بعلعنةر 

سادعر ظعسمايعل ظذنعث . سوقذشلعرعال ظذنعث تعرعكلعكعدعن شةصة بئرعص تذراتتع
تا دئمعنع هايات ظعكةنلعكعنع جةزعم قعلغاندعن آئيعنال ظئسعنع يعغعص، آارعؤات
  :ظعحعضة يذتذص جعمجعت قاراص ظولتذرغان ضايعز صالؤانغا حةآحعيعص قارعدع

  بذ يةرضة ياتقذزذص قويغعنعثالر نئمعسع؟ نئمعشقا دوختذرغا ظئلعص بارمعدعثالر؟ ـ
فئرما دوختذرخانعسعغا ظات حاصتذردذق، دوختذرلعرعثنعث ظةهؤالعنع ظأزىث  ـ

  رايلع دئيعشتذق، نئمة بعلةن ظاصعرعمعز؟شةضة ظاصع. بعلعسةن، هالع شذنحعلعك
  !ماشعنعغا سااليلع ـ

سادعر ظعسمايعل .  تذشتعن ظولعشعص آةلدع-مالحعالر قةيسةرنعث ظةتراصعغا توشمذ 
  :قةيسةرنعث بئشعنع آأتىردع

  !هةسعنعكا، حاصسان بول، ياستذقنع آأتةر، آأرصعنع ماشعنعغا سال! ظاؤايالثالر ـ



 112

صةقةت تاغنعث ظئضعز حوققعلعرعدعكع قارامتذل . عغانعدعتاغ ظارعسعنع ضىضىم قاصل
تاشالردعال صئتعص آةتكةن قذياشنعث ظاداققع هال رةث نذرلعرع سذس يالتعراص 

ظأينعث ظةتراصعدعكع حاتقالالر، قةيسةرنعث تةجرعبة ظئتعزعدعكع خئلعال . تذراتتع
قةت دةريادا صة. ظاينعص قالغان قارعغاي آأحةتلعرع جعمجعت سىكىتكة حأمضةنعدع

آىؤةجةص ظئقعؤاتقان تاغ سىيعال بذ دذنيادا قةيسةرلعك بعلةن ياشاؤاتقان هاياتلعقنعث 
  .يىرعكعدعكع قاننعث جذشقذن ظوخحذشلعرعدةك هةيؤةتلعك شارقعراص ظئقعؤاتاتتع

. آعحعك ماشعنا قةيسةرنع ظئلعص شةهةر تةرةصكة قاراص غذيذلداص يىرىص آةتتع
 ظأتكىر نذرع ضذضذمدعن آئيعنكع قاراثغذلذقنع ماشعنا حعرعغعنعث ظاقذش،

  .قعلعحتةك آئسعص باراتتع
 شوصذرنعث ـنئمة بولدذث سةن بىضىن؟ ! خذدا هةققع ظاستاراق هةيدعسةثحذ ـ

ظارقعسعدا قةيسةرنعث بئشعنع قذحعقعغا ظئلعص ظولتذرغان سادعر ظعسمايعل يىرعكع 
  .رماقتاسةآصارة بولذص هئلعدعن هئلعغا شوصذرنع ظاضاهالندذ

  .تئزرةك ظاصعراي دةصتعمةن ـ
  نةضة؟ ـ
  شةهةرضعحذ؟ ـ
  !هةربعي دوختذرخانعغا ظاصعرعمعز ظةخمةق ـ
  ! ظةجةص ظئسعمضة آةلمةصتذياـ دئدع شوصذر صئشانعسعضة ظذرذص، ـ! ماؤذ آالالمنع ـ

شوصذرنعث يئنعدا آأزعنع ظالدعدعن ظىزمةي، ماشعنعنعث خةتةرلعك تاشيولدا 
 جاالق بولذص ظولتذرغان -مئثعشعدعن قورقذص، آأزلعرع ظاالق يعالندةك سويالص 

ضايعز صالؤان ماشعنا سىرظعتعنع ظاستعالتقاندعن آئيعن يىرعكع قئصعغا حىشىص 
  ...يةثضعل تعنعؤالدع

مةلذم هةربعي قعسعم دوختذرخانعسع خعلؤةت، هاؤالعق تاغ باغرعدعكع ياؤا 
ظاغرعق، يارعدار هةربعيلةر ظىحىن بذ يةر . ظالمعزارلعق ظارعسعغا جايالشقانعدع

ساناتورعية رولعنع ظوينعغاندعن باشقا، ظةتراصتعكع حارؤعحع، دئهقانالرنع خالعس 
ماشعنا تاغ ظارعسعدا يعضعرمة . داؤاالش ؤةزعصعسعنعمذ ظىستعضة ظالغانعدع

آعلومئتعرحة ماثغاندعن آئيعن شةرق تةرةصكة بذرذلذص دةريا آأؤرىكعدعن ظأتتع، 
  ...تمةي دوختذرخانا هويلعسعغا آعرعص آةلدعهايال ظأ

   
قةيسةر ظوشذققعحة قذم آئحعص مأدىرىلىص، ... حةآسعز آةتكةن قذملذق دةشت ...

ظذدذل ... دةلدةثشعص، خذددع يعلتعزع آئسعلضةن قامقاقتةك ضاه ظوثغا، ضاه سولغا
 قذملذق دةشت ظذنعثغا شذ قةدةر. آةلضةن تةرةصكة قاراص مئثعص آئتعؤاتاتتع

قذمنعث سذؤاص ... تونذش، خذددع بذرذن تاالي قئتعم مئثعص ظأتكةندةك
 تىرمةل -دةريا دولقذنلعرعدةك تىرمةل ... قويغاندةك تةآشع ؤة سعلعق يىزع

... يالعثاح، هةيؤةت هةم ظئضعز قذم بارخانلعرع... آأرىنعدعغان صايانسعز تةآشعلعك
ددع ظادةمسعز، تونذش يولدا ظذنعث ؤذجذدعدا نة قورقذش، نة سىر بئسعش يوق، خذ

قاحان آةلضةن بولغعيتع بذ يةرضة؟ آةلضعنع ظئنعق، ظةمما ... ظأيعضة آئتعؤاتقاندةك
دذرذس، ... هة. ياق، ياخشعراق ظويلعنعص بئقعش آئرةك. ؤاقتع ظئسعدة يوق

دذرذس، آعحعك ؤاقتعدا، باشالنغذح مةآتةصتة ظوقذؤاتقان حئغعدا، يازلعق تةتعل 
بعر آىنع ظأضةي ظانعسع ظذنع هارؤعغا قارا آالعنع قاتتذرذص، ... مةزضعلعدة
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.  سةآكعز هارؤعكةشكة قوشذص قويدع-مةهةللعدعن جاثضالغا ظوتذنغا بارعدعغان يةتتة 
حىنكع ظأيدة قاصعقع يامان زالعم . ظذ بذنعث ظىحىن ظادةتتعن تاشقعرع خذشال ظعدع

 -  دةشناملعرعدعن بعر -وق  تايعقع بعلةن، ظأضةي ظانعسعنعث د-دادعسعنعث تعل 
ظعككع آىن بولسعمذ قذتذلذص، هاقارةت ؤة ظعسكةنج بولمعغان صايانسعز زئمعندا ظأز 

ظوتذنحعالر جاثضالنعث ظوتذن مول يئرعضة ! ظةرآع بعلةن يايرعؤئلعش قانداق ياخشع
ظةتعسع آىن قعزعلغعحة يئتعص بئرعؤئلعش ظىحىن هارؤعلعرعنع بعرةر يةردعمذ 

قةيسةرنعث هارؤعسع هارؤا توصعنعث ظةث ظارقعسعدا . ئحعحة ماثدعتوختاتماي آ
تةجرعبعلعك، ياؤاش، ظةمما ظايعغع حاققان قارا آاال خذددع هارؤا . آئتعص باراتتع

توصعدعن ظايرعلعص قئلعشتعن قورققاندةك، ظالدعدعكع هارؤعدعن بعرةر قةدةممذ 
 لةثضةثزعضة تعرةص ظولتذرغان حوقايغا يألعنعص، ظعككع صذتعنع. ظارقعدا قاالر ظةمةس

قةيسةر ظأزعنعث بىضىن تذنجع قئتعم هارؤعنع مذستةقعل هةيدةص آئتعؤاتقعنع 
بعر حاغدا ظالدعدعكع هارؤعكةشلةرنعث . ظىحىن ظادةتتعن تاشقعرع خذشال ظعدع
ظاخشامدعن بئرع ظذالرنعث صاراثلعرعغا . سوزذص ظئيتعؤاتقان ناخشعسعمذ بئسعقتع

 دةم شئرعن ظةسنةك تذتماقتا -ذرغان قةيسةرنع ظةمدع دةممذ قذالق سئلعص ظولت
ظالدع تةرةصتعن ظذرذلذؤاتقان سالقعن، قذرغاق حأل شامعلعنعث يذمشاق . ظعدع

سعصاص ظأتعشع، قايسعبعر هارؤعنعث ياغسعراص آةتكةن حاقعنعث مذثلذق 
غعحعرالشلعرع، هارؤعنعث تعنعمسعز تةؤرعتعشع قةيسةرنعث سةزضىلعرعنع 

بعر . بئشع حوقايدعن صةسكة ساثضعالص قالدع. ةيلعتعص تئزال ظذخلعتعص قويدعظةلل
حاغدا ظأزعنعث هارؤعدعن سئرعلعص حىشىص قالغان آونا حاصاندةك، حوقاي يئنعدعن 

هارؤعالر ظذ حاغدا . هئحبعر شةصعسعزال يةرضة حىشىص آةتكعنعنع سةزمةي قالدع
هارؤعدعن يةرضة ظةمةس، يذمشاق قةيسةر . يذمشاق قذملذق ظىستعدة آئتعؤاتاتتع

.  دة، هئحنئمعنع تذيماي ظذخالص قئلعؤةردع-آأرصة ظىستعضة حىشكةندةك بولدع 
ظذنع ظةتعسع بعرعنحع بولذص قذملذق دةشت ظىستعضة آأتىرىلعؤاتقان قذياشنعث 

ظذنعث دةسلةصتة آأزلعرعنع ظذؤذالص، ظاندعن بعردعنال . قعزغذح نذرع ظويغاتتع
ظذ هازعر . ص تذرذص بعرعنحع بولذص آأرضعنع مذشذ دةشت ظعدعظورنعدعن سةآرة

ظأزعنع هئلعمذ شذ حاغدعكعدةك آئتعص قالغان هارؤامنع ظعزدةص آئتعؤاتعمةن دةص 
 حعداص ـظذنع دةسلةصتة ماغدذرسعزلعق، ظذنعثدعن آئيعن ظذسسذزلذق . ظويلعدع

مالدةك يئنعك، ظةمما صذتلعرع شا. بولمايدعغان قاغجعراق تةشنالعق قعيناشقا باشلعدع
قةدعمعنع هةر بعر ظالغاندا قانداقتذر يوشذرذن بعر آىح ظارقعسعغا . ماغدذرسعز ظعدع

ظذ بعر يانتذ تأصعلعككة . سأرةص آئتعؤاتقاندةك، صذتلعرع ظأز ظةرآعضة بويسذنمايتتع
. صذتلعرع قذمغا صئتعص قئلعؤاتاتتع. قاراص بار آىحعنع يعغعص ظأمعلةشكة باشلعدع

مذشذ بةلدعن ظاشسامال هارؤامنع "لع بعلةن تأصعلعككة يامعشعص يذقعرعالؤئتعص ظذ قو
  .دةص ظوياليتتع" تئصعؤالعمةن

قاسقان تذماقلعق، بومبا . يذمشاق، مئهرعبان بعر قول ظذنعث بئشعنع آأتىردع ...
. ساقال، ضعضانت ضةؤدعلعك بوؤاي ظذنعث بئشعدا هةمدةردلعك بعلةن قاراص تذراتتع

 حوث ظئلعص - دة، قةدةملعرعنع حوث -نع مىرعسعضة هاصاش قعلعص ظارتتع بوؤاي ظذ
نةقةدةر مئهعرلعك ؤذجذد؟ بوؤاينعث يةلكعسع شذقةدةر يذمشاق، ! ظاه. يىرىص آةتتع

ظعسسعق ؤة راهةتلعك ظعدعكع، رةهمةتلعك ظاصعسع ظذنع آعحعك ؤقتعدا مذشذنداق 
 راهةتنع هئس -عدةك هذزذر ظأشنعسعضة ظارتعص آأتىرضةن ؤاقتعدعال ظذ هازعرق
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قةيسةرنعث ظالتة يةتتة ياش ؤاقعتلعرع بولعدعغان، ظذ مةآتةصتعن قايتعص . قعلغانعدع
 دة، ظذنع -ظأيضة مئثعشعغا ظاصعسع تذيذقسعز مةآتةص دةرؤازعسع ظالدعدا صةيدا بولدع 

ظاغرعقحان ظانعنعث ظأزعنعث بعتاص هالعغا . هاصاش قعلعص يولبويع آأتىرىص آةلدع
  : نةلةردعن آأتىرىص آةلضعنعضة قوشنعالر هةيران بولدع-قارعماي ظوغلعنع نة 

   حوث بولذص قالغان بالعنع آأتىرىؤالغانلعرع نئمعسع؟-ياظالال جعنةستةم، حوص  ـ
 شذنداق دةص ظأزعنعث ظعحكىيةرلعكعنع يوشذرذشقا ـ...ظاغرعص قاصتذ، معجةزع يوق ـ

  :عسعغا ظعح ظاغرعتعصشذ حاغدا قةيسةر ظان. تعرعشاتتع ظانا
بذنع ظاثالص ظانعسع .  دةص تئصعرلعغانـيةرضة حىشىرىص قويذثة ظاصا، ظأزىم ماثاي، ـ

  :نئمة دئضةن؟ ظذ قةيسةرضة
 يال ـسعزنع بعردةم آأتىرىؤاالي جئنعم باالم، مذشذنداق قعلمعسام ظعحعم يال  ـ

علالر ظأتىص، شذنحة ي.  دةص مذثلذق آىلىمسعرعضةنعدعـآأيىص زادع بئسعلمايدذ،
قةيسةرنعث آأثلع . مانا ظةمدع ظذنع ظانعسع ظةمةس، بوؤاي آأتىرىص آةلمةآتة

بوؤايغا يالؤذرذص يةلكعسعدعن . ظئزعلعص آأزلعرعدعن تارامالص ياش آةتتع
ظةمما ظذنعث نة سأزلةشكة، نة صذتلعرعنع معدعرلعتعشقا ماجالع . حىشعؤالماقحع بولدع

ص ماثغانسئرع ظورمانلعق ظعحع قاراثغذلعشعص، بوؤاي ظعحكعرعلة. يئتةر ظةمةس
ظةمدع حاتاق بولدع، بوؤاي يولنع . "آئيعن هئح نةرسعنع آأرضعلع بولماي قالدع

شذ . دةص تةشؤعشلعنعشكة باشلعدع قةيسةر." آأرةلمةي يعقعلعص حىشمعضعيدع
حاغدا ظذشتذمتذت غايةت آىحلىك بعر جىص آأك نذر دةستعسع بوؤاينعث 

بذ نذر شذنحعلعك تازا ؤة يورذق ظعدعكع، قارا . نع يورذتذشقا باشلعدعظالدعدعكع يول
تذصراقنعث هةر بعر ظذششاق دانعحعلعرعمذ شذ نذر ظةآسعدة ظوحذق جذاللعنعص 

قةيسةر بذ نذرنعث بوؤاينعث يئنعدا سوآذلداص آئتعؤاتقان آأك يايلعلعق . تذراتتع
 دة، قذرققعنعدعن يذلقعنعص -ع بأرعنعث آأزلعرعدعن بالقعص حعقعؤاتقانلعقعنع آأرد

  .آةتتع
  ظوغلذم، نئمة بولدذث؟ ـ
  !بأرة ـ
  .قورقما، ظذ دئضةن بعزنعث روهعمعز ـ
  نذرحذ؟ ـ
  .بعزنعث جئنعمعز ـ
  .ظذنداقتا جئنعمعز تئنعمعزدعن آأتىرىلضةن هامان بذ نذرمذ ظأحكعدةك ظةمعسة ـ
ةت ظانعسعدعن تةؤةللذت ظذ هةقعقةتتعن، هةقعق. بذ نذر ظأحمةستذر! ياق، ظةزعزعم ـ

  .شذثا ظذ مذقةددةس هةم مةثضىلىكتذر. قعلعنغان
  .مئنع آةحىر مأهتعرةم ظاتا، ضئصعثنعث راستلعقعغا ظازراق ضذمانلعنعص تذرعمةن ـ
  .مةرهةمةت، ضذمانعثنع دةؤةرضعن ـ
هالبذآع، ظذمذ ظةتعضةندة صةيدا بولذص، . بعز قذياشنع هةقعقةتكة تعمسال قعلعمعز ـ

  يوقعلعدعغذ؟آةحتة 
. ضئصعث قعسمةن توغرا، ظذ ظةتعضةندة شةرقتعن حعقعص، آةحتة غةربكة ظولتذرعدذ ـ

ظذنعث ظولتذرغعنع يوقالغانلعقع ظةمةس، بةلكع ظةتعكع تةؤةللذتع ظىحىن 
شذثا . ظذ هةر آىنع يئثعدعن تذغذلعدذ ؤة ظأزعنع يئثعالص بارعدذ. راستلعنعشتذر

  .ؤة مةثضى يوقالماستذر زعياسع مةثضى يئثع -ظذنعث نذر 
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قذملذقنعث يىزع . قةيسةر ظةمدع هاياتسعز قذملذق جةزعرعدة يالغذز آئتعؤاتاتتع ...
 تىرمةل -ظالدعدا سوزذلذص ياتقان تىرمةل ... سذؤاص قويغاندةك تةآشع ؤة سعلعق

... قذم بارخانلعرع يالعثاح، هةيؤةت هةم ظئضعز...  صايانسعز-قذم ظأرآعشع حةآسعز 
.  دةشت ظارعسعدا يذلتذزنع ظعزدةص آئتعؤاتاتتع-ظةمدع مذشذ قذملذق قةيسةر 

ظذسسذزلذق، حعداص بولمايدعغان دةرعجعدعكع قاغجعراق تةشنالعق ظذنعثغا ظألىم، 
يعراقتعن، ناهايعتع يعراق بعر يةردعن يذلتذزنعث . هاالآةت ؤةهعمعسعنع ظةسلعتةتتع

قةيسةر بار . ق نعداسع ظاثلعنعؤاتاتتعهالسعز، ظةمما يىرةآنع ظةندعكتىرضىحع ظازابلع
ظةمما . آىحع بعلةن شذ ياققا تاشالنغذسع، يذلتذزنع حاقعرغذسع آةلدع

ظذسسذزلذقتعن قاغجعراص آةتكةن تعلع شالدةك قئتعص تامعقعغا حاصلعشعص 
 ـظذ جان هةلقذمعغا يةتكةن ماماتلعق ظاححعقعدا بار آىحع بعلةن ظالدعغا . قالغانعدع

ظةمما ظذسسذزلذق ظذنعث . داسع ظاثلعنعؤاتقان تةرةصكة يذلقذندعيذلتذزنعث نع
  .جئنعنع ظئلعؤاتاتتع

   
قةيسةردعن آأزعنع ظأزمةي، ياندعكع .  بار ظاؤازع بعلةن ؤارقعرعدع ظذـ...سذ... سذ

ظورذندذقتا مىكحعيعص ظولتذرغان ضايعز صالؤان ظىح آىندعن بئرع مذردعدةك قئتعص 
 بعلعنمةس معدعرلعغعنعنع، -نعث تذيذقسعز بعلعنةر ياتقان قةيسةرنعث ضةؤدعسع

ظذنعث نئمعنعدذر دئمةآحع بولغاندةك آالصذآعنع ظاجعزغعنة معدعرلعتعؤاتقانلعقعنع 
 دة، ظورنعدعن ظالدعراص تذرذص، آأزعضة ظعشةنمعضةندةك قةيسةرنعث -آأردع 

  .حعرايعغا باشقعدعن قاراص آةتتع
 هاياجانلعنعص ـ... هوشعغا آةلدع مانا، ظعالهعم...هوشعغا آةلدع... شىكرع خذدايعم ـ

  ! دوختذرلعرعم، سئستعرالعرعمـصعحعرلعدع ظذ، ظاندعن صايصاسالص ظعشخانعغا يىضىردع،
دوختذر، سئستعراالر يذمشاق ظاياغلعرعدعن شةصة حعقارماي يىضىرضةندةك قةيسةرنعث 

 يىرةك دوختذر صعالندوسكوص بعلةن ظذنعث. آارعؤعتعنعث يئنعغا آئلعشتع
ضايعز صالؤان دوختذرنعث نئمعنعدذر مذالهعزة . هةرآعتعنع تعثشاص آأردع

  .قعلعؤاتقانلعقع بعلعنعص تذرغان ظويحان حعرايعغا ظىمعد بعلةن تعكعلعص تذراتتع
ظاسما .  قعسقعال شذنداق دئدع دوختذرـظةهؤالع ياخشعلعنعؤاتعدذ، ظارامعغا قويايلع، ـ

عدعن قةيسةرنعث تومذرعغا بعرخعل سىرظةتتة ظوآذل سذيذقلذقع ظعنحعكة نةيح
ضايعز صالؤانغا شذ تاصتا ظذنعث تومذرعغا ظئقعص حىشعؤاتقعنع . تامحعص حىشعؤاتاتتع

دورا ظةمةس، ظذنعث ظألعؤاتقان ؤذجذدعغا هاياتلعق ظاتا قعلغذحع جان ؤة ظعالهعي 
  . قذؤؤةتتةك مأجعزعلعك بعلعنعص آةتتعـآىح 

ايعل فئرما ساقحعخانعسعنعث ساقحعسعنع باشالص حىشتعن آئيعن سادعر ظعسم
  .دوختذرخانعغا آةلدع

 سورعدع ظذ حاي آأتىرىص آعرعص آئتعؤاتقان ضايعز صالؤان ـظةهؤالع قانداقراق؟  ـ
  .بعلةن آارعدوردا دوقذرذشذص

دوختذرنعث ظئيتعشعحة خةتةر ظةمدع ظأتىص . ظةتعضةندة هوشعغا آةلدع ـ
 ظىح قوشذق -باياراقتا تئخع ظعككع . عؤاتقانمعشآةتكةنمعش، ظةهؤالع ياخشعلعن

  .قايناقسذ ظعحتع
ظذ آارعؤات يئنعغا آئلعص، .  سادعر ظعسمايعل خذشال ظعدعـقايناقسذ ظعحةلعدعما؟ ـ

قةيسةر بعرخعل سىرظةتتة ظاستا نةصةس . بةندعثنع قةيسةرضة يئقعن سىرىص ظولتذردع
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 توسذؤئلعشعدعن ظذنعث ظويغاق ظعششعغان قاصاقلعرعنعث آأزلعرعنع. ظئلعؤاتاتتع
قان ظذيعغان يىزع بذرذنقع آأآىح رةثدعن . ياآع ظذخالؤاتقانلعقعنع بعلعص بولمايتتع

ساقاللعرع ظأسكةن، حعرايع سارغايغان، . ظأزضعرعص قارعداص آةتكةنعدع
  .جىدعضعنعدعن ظعثةك ظذستعخعنع صولتعيعص حعقعص قالغانعدع

.  قذلعقعغا ظاستا صعحعرلعدع سادعر ظعسمايعلـ...مةن آةلدعم ظاغعنة... قةيسةر ـ
... قةيسةر. "سعضنال قةيسةرنعث سةزضى مةرآعزعضة ناهايعتع تةسلعكتة يئتعص باردع

آعمنعث ظاؤازعكعنة بذ؟ مئنع ... آعمنعث؟... تونذش ظاؤاز... مةن آةلدعم ظاغعنة
روشةنلعشعص  قةيسةرنعث بعردةم خعرةلعشعص، بعردةم ـحاقعرعؤاتقان آعم بولغعيدع؟ 

سادعر ...  سادعرـتذرعؤاتقان سةزضىسع ظذنع ظاخعر ظعلغا قعلعشقا ماجالع يةتتع، 
ظويلعغانعدعم، سئنع قئشعمدا بولسعكةن دئضةنعدعم، ... حاثجاثغذ؟ دذرذس، شذ

  ..." دة، مئنع؟ قانداق تاصقانسةن مئنع بذ ظورمانلعقتعن؟-تئصعص آةصسةن 
ماقحع بولذص، يارا بولذص قاتقان آالصذآلعرعنع سادعر ظعسمايعل قةيسةرنعث ضةص قعل

  .ظأمةللعتعص آئتعشلعرعدعن ظذنعث ظويغاق ظعكةنلعكعنع جةزعملةشتىردع
دوختذرالر ظئيتعصتذ، صات ظارعدا ياخشع بوص آئتعدعكةنسعز، ضئصعمنع  ـ

  ظاثلعدعثعزمذ؟
ر؟ نئمة دوختذرال. "قةيسةر نئمعنعدذر دئمةآحع بولدع، بئشعنع ظاجعزغعنة معدعراتتع

مةن ... دذرذس... ظورمانلعقتا ظةمةسمعدعم؟... ظورمانلعقتا... دوختذرالر ظذ؟ مةن
 ظاستا -ظذنعث ظاستا ..." شذ حاغدا حاثجاث. تاياق زةربعسعدعن يعقعلعص حىشكةن

خعرةلعشعص، ظأزعنع يوقعتعؤاتقان سةزضىسعدة يةنة حىشكة ظوخشاش ضعرةلةشمة، 
... بأرة... بوؤاي... يئشعل ظورمان... أل قذملذق ح... ظةبجةش مةنزعرعلةر

  ...يذلتذزنعث هةسرةتلعك نعداسع
تومذرع ظعنحعكة، ظاجعز . سادعر ظعسمايعل ظذنعث بعلةك تومذرعنع تذتذص آأردع

ظذ سذيذقلذقع . سئستعرا قعز آعردع. تعنعقع بعرخعل، رعتعملعق ظعدع. سوقذؤاتاتتع
تامحة .  يئثعسعغا ظالماشتذردعتىضةص آئتعؤاتقان ظاسما ظوآذل بوتذلكعسعنع

  :سىرظعتعنع تةثشعؤئتعص
  . دئدعـبعمار هازعرال ظذخالصتذ، ظذيقذسعغا دةخلع قعلماثالر، ―

  .سادعر ظعسمايعل ساقحعنع آارعدورغا باشالص حعقتع
يارعلعنعش دةرعجعسع زادع قانحعلعك؟ بذنع . قةيسةرنعث ظةهؤالع مانا مذشذ ―

  .دعن بعلعمعزهازعر دوختذرالرنعث دعظاضنذزع
  . دة-شذ تاصتا قةيسةرنعث ظاغزاآع مةلذماتع ظعنتايعن مذهعم ظعدع  ―
بعز ظعككع آىندعن بذيانقع تةآشىرىش ظارقعلعق دئلونعث يىز بئرعش سةؤةبلعرع  ـ

ؤة ظذنعثغا مذناسعؤةتلعك ضذمانلعق ظذنسذرالر توغرعسعدا دةسلةصكع صةرةزلةرضة ظعضة 
 ظعحعدة يىز بئرعشع مةسعلعنعث ناهايعتع دئلونعث ظورمانلعقنعث. بولدذق

قانذنسعز ظذنسذرالر ظورمانلعقتا ياؤايع هايؤانالرنع . ظايدعثلعقعنع حىشةندىرعدذ
قةيسةر ظذالرنع دةل . ظوؤلعماقحع، ياآع ظورمانالرنع ظوغرعلعقحة آةسمةآحع بولغان

مةس، جعنايةتحعلةرنعث بعرظة. مذشذ جعنايع هةرعكةت ظىستعدة ظذحرعتعص قالغان
ظذالر ظأزلعرعنعث جعنايع صاآعتلعرعنع يوشذرذش . بعرنةححة ظادةم ظعكةنلعكع ظئنعق

قاتارعغا " ظألدع" دة، ظذرذص -ظىحىن قةيسةرضة زةهةرلعك قولعنع سوزماقحع بولغان 
  .حعقعرعؤئتعص قئحعص آئتعشكةن
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  ظذنداقتا قاتعلالر سعزحة آعملةر بولذشع مذمكعن؟ ـ
انذنسعز هةرعكةت قلعؤاتقانالرنعث بولذشع ظئهتعمالغا سعرتتعن آئلعص تاغدا ق ـ

  .ناهايعتع يئقعن
ظاندعن سادعر ظعسمايعلنعث قذلعقعغا .  دئدع ساقحعـ! مئنعث صةرعزعممذ دةل شذ ـ

 ظادةملعرعمعزنع مال سئتعؤالغذحع قعياصعتعدة ياساص ظذالرنعث ـظاستا صعحعرلعدع، 
  .ظارعسعغا آعرضىزدذق

سادعر . وشعغا آةلضةندة آئلعدعغان بولذص قايتعص آةتتعساقحع قةيسةر تولذق ه
ظعسمايعل قةيسةرنعث آارعؤعتعنعث يئنعغا آئلعص، مذشتذمعنع حئكعسعضة تعرةص 

قةيسةرنعث تاياق يةص حاال ظألىك قعلعص قويذلذشع، . خعيالغا صئتعص ظولتذردع
 يايالقتعكع ظذنعث تعرعك بعلةن ظألىك ظارعلعقعدا ياتقان ظئحعنعشلعق هالع، ضعلةم

 تاراج قعلعنعشالر، بذنعثغا يذقعرعدعن بعرةرسعنعث ظعحع قايناص آأآرةك -تاالن 
 - باغرعنع ظأرتةص، ظعحعنع لةختة -آئرعص ظوتتذرعغا حعقماسلعقع ظذنعث يىرةك 

  .لةختة قان قعلماقتا ظعدع
دةك نئمة قعلعدذ ظأزعنع شذنحة ظذصرعتعص؟ غئنع قذربان. ظذ ضاهعدا ظويالصمذ قالعدذ

يذقعرعدعن . يذقعرعدعن بعرةر قئتعم تةنقعد ظاثالص باقمايدذ. ظأتسعمذ بولعدعغذ
آةلضةنلةرنعث هةممعسعنعث آأزعضة حعرايلعق آأرىنعدعغعنع، ضئصع قذلعقعغا 

ظةآسعحة خعزمةت دةص آئحعنع آئحة، آىندىزنع آىندىز . خذشياقعدعغعنعمذ شذ
 قوتان حاصعدعغعنع، يةنة آئلعص دئمةي، تاغمذ تاغ، يايالقمذ يايالق، قوتانمذ

 ظةيعبلةشلعرعنع ظاثالص تذرعدعغعنعمذ يةنة شذ -يذقعرعدعن آةلضةنلةرنعث تةنقعد 
ساتتارنعث قايسع آىندعكع ضةصنع . ظذ زادع تويمايدذ، بذرنعغا يئمةيدذ! سادعر

ظاثالصال شةهةرضة آعرعص آئتعص تئخعغعحة آةلمةيؤاتقانلعقعنعث سةؤةبع ناهايعتع 
ظذ قانداق قعلعص توختامنامعنع داؤاملعق آىحكة ظعضة قعلعش توغرعسعدا . ظئنعق

مةيلع .  تأؤةن قاتراص يىرضةن ضةص-سذلتان ظةلع بعلةن مةسلعهةتلعشعص، يذقعرع 
. يذقعرعدعن قانداق بئسعم ظعشلةتسة ظعشلةتسذن، سادعر ظةمدع قارارعدعن يانمايدذ

 ظذنعث تعجارعتعنع ظةمةلدعن  آعتابنع ظئنعق قعلعص،-ساتتار بعلةن هئساب 
ظاندعن مالحعالرنع قوزغاص دورا قازغذحعالر بعلةن ظالتذن سىزضىحعلةرنع . قالدذرعدذ

لئكعن بذنعث ظاقعؤعتع نئمة بعلةن . فئرما تةؤةسعدعن قوغالص حعقعرعدذ
 قعسمةت -نةتعجعلعنةرآعن، سادعرنع ظذنعثدعن آئيعن قايسع تةقدعر 

ظعحعدة ظازاب بعلةن ." هةممعسعضة مةن تةييار... لالظةلهةآمذلع"آىتىؤاالرآعن؟ 
  .صعحعرلعدع ظذ

بذ سةزضى خذددع ظادةمنعث ... شذ تاصتا قةيسةرنعث مئثعسعدة باشقعحة بعر سةزضى
هاالآةتتعن هاياتلعققا قايتعص آئلعؤاتقان حاغدعكع هالعتعدةك، هوشسعزلعقتا 

  ...آأرعدعغان حىشتةك غذؤا، ظذزذن، تةرتعصسعز، ظازابلعق
   

هةظة، ضعلةم يايالقتعكع ظذ حئتعضة ظاتلعق نةححة آىن مئثعصمذ ... ظورمانلعق ...
حعققعلع بولمايدعغان، هةر تىصع قذحعقعغا غذالح يةتكىسعز يوغعناص ظأسكةن 

قةيسةر ظاق قاشقعسعنع ... قارعغايالر آأآكة باش تعرةص تذرغان بىك ظورمانلعق
. ظورمانلعق سالقعن، نةمخذش. ص آةلمةآتةمعنعص ظأزعضة تونذش حعغعر يول بويال

 ساندا تأمىر تذمشذقنعث تاقعلداشلعرع بعلةن تاغ قذشقاحلعرعنعث -ظاندا 
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تذيذقسعز ماشعنعنعث ضىرآعرعضةن بوغذق ظاؤازع ... ؤعحعرالشلعرع ظاثلعنعص قالعدذ
ساياهةت رايونعغا آىندة . قةيسةر بذنعثغا ظانحة ظئرةثشعص آةتمعدع. ظاثالندع

 آئتعؤاتقان ماشعنعالر ظازمذ؟ شذنعث بعرسعنعث ظاؤازع، دةص ظويلعدع ظذ -ص آئلع
ظةمما ظذزذن ماثمايال دةريا تةرةصكة سوزذلغان يايصاث، قذرذق جعلغا . آئتعؤئتعص

حاقنعث نةمخذش، . ظعحعدة ماشعنا حاقعنعث يئثعال ماثغان ظعزعنع آأرىص قالدع
ئغعر يىك ماشعنعسع ظعكةنلعكع قذمساثغذ توصعغا حوثقذر صئتعشعدعن ظذنعث ظ

بذ يةرضة ياغاح توشذش ظىحىن ماشعنعالر آةلمعسة ... غةلعتة ظعش. بعلعنعص تذراتتع
مذبادا بعرةر ظورذندعن ياغاحقا . باشقا سةؤةبلةر بعلةن آئلعشع مذمكعن ظةمةس

ظئهتعياجلعقالر آةلسة، قولعدا ظورمانحعلعق ظعدارعسع بعلةن ظورمانحعلعق مةيدانع 
ذرذش ظورنعنعث رذخسةتنامعسع بولذشع، ظذالر رذخسةتنامعنع ظئلعص قةيسةرنع باشق

  .تئصعشع آئرةك
بذ . ماشعنعنعث بعر صةس توختاص قالغان ضىرآعرعشع يةنة ظاثلعنعشقا باشلعدع

ضىرآعرةش ظادةتتعكع ضىرآعرةش ظةمةس، زورذققاندةك، آىحعضةندةك ضاه آىحلىك، 
قةيسةر ظئتعنع . تعمسعز ضىرآعرةش ظعدعضاه ظاجعز ظاثلعنعدعغان بوغذق، رع

حاصتذرذص، ماشعنا ظعزعنع بويالص يذقعرعالص يىرىص آةتتع ؤة ظانحة ظذزذن ظأتمةيال 
ظىستعضة بئسعلغان ياغاحنعث آأصلىكعدعن . ماشعنعنعث يئنعغا يئتعص آةلدع

حاقلعرع يةرضة حاصلعشعص آةتكةن يىك ماشعنعسع ظالدعدعكع يانتذ تأصعلعككة 
. ظادةم ظاز ظةمةس ظعدع.  حعقعؤئلعش ظىحىن بار آىحع بعلةن تعرعشعؤاتاتتعيامعشعص

بعرلعرع ماشعنعنعث .  سةآكعزحة ظادةم ماشعنا ظةتراصعدا صعرقعراص يىرةتتع-يةتتة 
آةينع حاقعغا تاش قعستذرذش بعلةن، بعرلعرع ماشعنعنع مىرعدةص ظعتتعرعش بعلةن 

حعالر آأرىص قالمعسذن دةص ظاتايعن مذشذ ظذالر ياغاحنع ظورمان باققذ. هةلةك ظعدع
ماشعنا مذشذ تأصعلعكتعن هالقعصال آةتسة ظاسانال دألةت تاشيولعغا . نعشاننع تالالشقان
. قةيسةر ماشعنعنعث ظالدعغا ظأتتع، ظئتعدعن سةآرةص حىشتع. حعقعص آئتةلةيتتع

. ر ظةمةسظذالرنعث هئحقايسعسع، هةتتا آةصعنكعدعكع شوصذرمذ قةيسةرضة صةرؤا قعال
  . صعشعص ماشعنعنع ظالدعغا سعلجعتعش بعلةن هةلةك-ظذالر تةرلةص 

بعر صارحة قورام تاشنع حاقنعث آةينعضة آىحةص نعقتاؤاتقان بعرسع، يئنعدا  
زوثزعيعص ظولتذرذص ظذنعثغا قوماندانلعق قعلعؤاتقان سئمعز، قعزعل يىزلىك، ظاق 

  :قالصاقلعق ظادةمضا صعحعرلعدع
  .، حاتاق بولدع خوجايعنآأرىص قالدع ـ
  .آارعث بولمعسذن ـ

ماشعنا بار ظاؤازع بعلةن ضىرآعرةص هةر بعر آىحةص سعلكعنضةندة ظالدعغا بعر غئرعح، 
ظارقعسعدعكعلةر تاشنع حاققا يألةص حاققانلعق بعلةن . بعر غئرعحتعن سعلجعيتتع

  :قةيسةر شوصذرنعث يئنعغا آةلدع. يأتكةص تذراتتع
  سعلةر نةدعن آةلضةن ظادةملةر؟. زنع توختعتعص تذرذثظذستام، ماشعنعثع ـ
 مئنع سورعسعثعز، ـ جاؤاب بةردع شوصذر ظةستايعدعللعق بعلةن،ـمةن يالالنغان، ـ

  .ظأزىم شةخسعي آعراآةش
ظذنعثغعحة ماشعنعنعث ظارقعسعدعكع هئلعقع قالصاقلعق ظادةم ظاغزعنع بذزغعنعحة 

  :آةصعنكعنعث يئنعغا آةلدع
  !لةثضى نئمةؤاسةن؟ هةيدعمةمسةن قوتذر ظئشعكعثنعقانداق ظئزع ـ
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 دئدع قةيسةر ظذنعثغا ـشوصذرغا حئحعلماث، ماشعنعنع توختاتقان مةن، ـ
   نةضة ظاصعرعسعلةر ياغاحنع؟ـتوغرعلعنعص،

 ظايعغعغا بعرخعل مةنسعتمةسلعك نةزةرع بعلةن قاراص -شعلةصعلعك قةيسةرنعث باش 
  :حعقتع

 مىضعدةص ظولتذرماي، ـندعن شوصذرغا قولعنع شعلتعدع، ظاـقذرذلذش شعرآعتعضة،  ـ
  !هةيدعمةمسةن ماشعناثنع

  .توختاث، ماشعنعنع هةيدةشكة بولمايدذ ـ
  نئمعشقا؟ ـ
سعلةر ياغاح آئسعش رذخسةتنامعسعنع ظالغانمذ قانداق؟ ظالغان بولساثالر ماثا  ـ

  .آأرسعتعشعثالر آئرةك
  .دعنال هوشيارلعنعص سورعدع قالصاقلعق بعرـسعز نئمة ظادةم؟  ـ
  .ظورمانحعلعق تئخنعكع، قوشذمحة ظورمان مذهاصعزةتحعسع ـ
 توال ياخشع، سعز ـ مذغةمبةرلعك بعلةن آىلدع ظذ، ـظاثلعغان، ظعسمعثعز قةيسةرغذ؟  ـ

  ساتتار جعثلع بعلةن تونذشامسعز؟
  ظذنع تعلغا ظئلعص قالدعثعزغذ؟ ـ
صذلنع . صذل تألعدذق، ظعش مذشذنداقحىنكع بعز بعر ماشعنا ياغاح ظىحىن ظذنعثغا  ـ

ظةمدع ضئصعثعز بولسا شذ آعشعنع تاصسعثعز . تألعدذقمذ، رذخسةتنامة دئضةن شذ
  .بولعدذ

ظورمانغا ساتتار جعثلع ظةمةس، ظورمانحعلعق ظعدارعسع ظعضعدارحعلعق قعلعدذ،  ـ
  .بذنع بعلعشعثعز آئرةك

عنعث سئرعق تىكلعرع  شعلةصعلعكنعث يىزـ! ظةمعسة نئمة قعل دئمةآحعسعز؟ ـ
  .ظذ قةيسةرنعث ظالدعغا ظئتعلعص آةلدع. بعردعنال تعكلعشعص آةتتع

ظعشنع قاظعدة بويعحة قعلعشنع خالعسعثعز، ياغاحالرنعث هةممعسعنع آةسكةن  ـ
قالغان ظعشالرنع ظورمانحعلعق ظعدارعسع ظاالقعدار . جايعغا ظاصعرعص حىشىرعسعز

  .بةلضعلعمة بويعحة بعر تةرةص قعلعدذ
 ياغاح صذلع ـ دئدع ظذ ظةلصازعنع بذزذص،ـ!ماؤذ سولتةآنعث ضئصعنع! هذ سولتةك ـ

دةص ساتتار جعثلع بعر مذنحة صذلعمعزنع ظالدع، ظةمدع سةن ياغاحلعرعمعزنع 
ظةث ياخشعسع حعرايلعقحة آئتعؤال بذ يةردعن، بولمعسا ! حىشىرعؤالماقحعمذ تئخع

  ...مةن هئلع
عؤاال آأص ظادةمضة تاقابعل تذرذص آئتةلمةيدعغانلعقعغا قةيسةر ظأزعنعث يالغذز مذنح

شذنع سأزضة قايعل قعاللعسعال . هازعر ظةث مذهعم ظادةم شوصذر ظعدع. آأزع يةتتع
شذثا . قةيسةر ظادةم باشالص آةلضىحة ظذالر ماشعنعنع هئحنةضة هةيدةص آئتةلمةيتتع

  : شوصذرغاظذ آةصعنكعدة نئمة قعالرعنع بعلةلمةي داثقئتعص ظولتذرغان
سعزضة تةآرار ظئيتاي بذرادةر، ماشعنعنع هةيدةيدعغانال بولسعثعز ظوتقا ظأز  ـ

شذ هامان ظاق شعلةصعلعك .  دئدعـظعختعيارعثعز بعلةن سةآرعضةن بولعسعز،
ضئلعنع سعققعنعحة بئشعنع آوزذصقا . قةيسةرضة يعرتقذحالرحة  ظئتعلعص آةلدع

  :نعقتاص
 ظةسةبعيلةرحة ـ...مذشذنداقال...  هة؟-ذنداقال مذش! ظألضىث آةلدعمذ ظةبلةخ ـ

قةيسةر . شعلةصعلعككة بولذشذص يةنة آعملةردذر ظئتعلعص آةلدع. خعرقعرعدع ظذ
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ظذالرنعث ظامبذردةك نعقتاص قعسعشلعرعدعن ظأزعنع قذتذلدذرذش ظىحىن بار آىحع 
غا مةهكةم ظةمما، ضئلع. بعلةن يذلقذنماقتا، قايسعبعرلعرعنعث قوللعرعنع قايرعماقتا

  .آعرعشكةن قولالرنع بوشعتعشقا ظذنعث هةر قانداق قعلعصمذ قذربعتع يةتمعدع
 ظارانال شذنحعلعك ـ... قويذؤئتعش...قذيذؤئتعش مئنع... بذالثحعالر... بذ ـ

  .دئيةلعدع ظذخعرقعراص
  .قارعغايغا باغالص قويايلع بذنع ـ
خذددع . كنعث ظاؤازع بذ شعلةصعلعـ!ياق، ظذجذقتذرذؤئتعش آئرةك، آئلعثالر ـ

 آأزعضة يامغذردةك -شذنداق بذيرذقنعال آىتىص تذرغاندةك قةيسةرنعث باش 
  ...يئغعؤاتقان مذشت، تئصعك، آالتةك

 شذ حاغدعال ظذيقذسع ـنئمعشقا ظذرعسعلةر بعضذناه ظادةمنع؟ ! ظذرماثالر ـ
 ظئحعلغاندةك بولذص ماشعنعدعن سةآرةص حىشتع شوصذر ؤة يىضىرىص بارغعنعحة

 ؤا ياغعحعثنع ظاداش، مذنداق آعرانع - ظالة ـشعلةصعلعكنعث قولعغا ظئسعلدع، 
  !قعلماصتعمةن بولدع، ياغعحعثنع هازعر حىشىرىؤال

  سةنحذ؟ ـ
خوتذن، . آئتعمةن، هةر قايسعثغا قوشذلذص قاتعل بولذص قئلعشنع خالعمايمةن ـ

  !بالعلعرعم بار ظادةم مئنعث
قعلعص حعقعرعص شوصذرنعث بوغذزعغا " ارتش"شعلةصعلعك يئنعدعن خةنجعرعنع 

  :تةثلعدع
  آئتعمةن؟ ماشعنعنع هةيدعمعسةث سةنمذ ظألعسةن، هةددعثمذ سئنعث؟ ـ

. خئمعردةك حةيلةنضةن قةيسةر ماشعنعنعث ظايعغعدا قانغا معلعنعص سوزذلذص ياتاتتع
 شعلةصعلعك. ظذنعث تعنقلعرع توختعغان، ؤذجذدعدعن هاياتلعق ظعزناسع ظأحكةنعدع

  :آئلعص قئلعن حةملعك بةتعنكعسع بعلةن تئصعص آأردع
  ! جىرىثالر، قئنع تئز بواليلعـ دئدع ظذ،ـظألىصتذ، ـ

قةيسةرنعث ظألعؤاتقان روه هةم ؤذجذدعنعث خامذش سةزضىسعدة ظاغرعقمذ، ظازابمذ، 
جاهان . هئح نةرسة مةؤجذت ظةمةس ظعدع... دذنيامذ، ظورمانلعقمذ، يذلتذزمذ

بذ تعماسلعق ؤة ظألىش مذقةددةس ؤة . مضةن، هةممة نةرسة ظألضةنتعمتاسلعققا حأ
  ...هةممعضة هأآىمراندةك ظعدع

نذر بعلةن توقذلغان ظاق يةآتةك آعيضةن بوؤاي خذددع بذلذت ظارعسعدعن بالقعص 
يىكعنعص قةيسةرنعث بئشعنع . حىشكةن شولعدةك، قةيسةرنعث يئنعدا صةيدا بولدع

  :قذحعقعغا ظالدع
بذ دذنيادا هاياتلعق ظىحىن غةم يئضىحعلةرنعث آأرعؤاتقان قعسمعتع ! خظاه دةرع ـ

 ظالةمنعث حةرخع مذهةببةت، ـ هةسرةتلعك نعدا قعلعص ظأآسىص آةتتع ظذ، ـمذشذ، 
مادامعكع، بذ . ؤاصا، آىلكة ؤة ناخشعنعث مذقةددةس آىحع بعلةن ظايلعنعص آةلضةن

لضةن قان، ياشنعث هاالآةتلعك آىح قارانعيةت، دىشمةنلعك هةم شذ ؤةجعدعن تأآى
آعمكع "ظادةملةر شذنع بعلعشع آئرةك، ! قارا بورعنع بعلةن ظالماشتعمذ؟ بةس

زةررعحعلعك ياخشع ظعش قعلعدعكةن، ظذنعث مذآاصاتعنع آأرعدذ، آعمكع 
، »قذرظان آةرعم«". (زةررعحعلعك يامان ظعش قعلعدعكةن، ظذنعث جازاسعنع تارتعدذ

   .)ةت ظاي- 8 - 6 سىرة، -99
ظاه، نةقةدةر هاياتبةخش خذش ظاؤاز؟ بذ قةيسةرضة ظذنعث آةحمعشلعرعدعكع ظاجايعص 
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  .ظعشالرنع ظةسلةتمةآتة ظعدع
لةص حىشكةن ساظةتتة، ظذنع " ظعثة"قةيسةر ظانا ؤذجذدعدعن ظاجراص يورذق ظالةمضة 

خذشاللعقعدا ظعككع قولالص آأتىرىؤالغان تذغذت ظانعسع صىتىن ظالةمضة 
  .دةص جاآارلعدع...!"بأرة...! سأيىنحة"

قةيسةر ظاق يأضةك ظعحعدة قاراقاتتةك آعحعك آأزلعرعنع ظئحعص قئرع ظعمامنعث 
ظالالهذ ظةآبةر ظالالهذ "ظعمام ظذنعث ظوث قذلعقعغا . قذحعقعدا يئنعك تعنعص ياتاتتع

ع ظعسم"ظاندعن آئيعن . دةص تةضبعر ظئيتتع!" ظةآبةر، ظةشهةدذ ظةلال ظعالهة ظعللةلال
  .دةص ظات قويذص جايناماز ظىستعدة دومعالتتع" ظالال نامع بعلةن قةيسةر بولسذن

بأشىككة بألةآلعك قةيسةر بأشىكعنع يةثضعل تةؤرعتعؤاتقان ظانعنعث هاياتعدا ظةث 
  :سأيىص ظئيتقان

  ظةللةي، باالمنع بألةيمةن،                                
  .ظالتذن تاغقا يألةيمةن          

  . ظةللةي ناخشعسعنع ظاثالص ياتاتتعـدئضةن تولعمذ ضىزةل ناخشعسعنع 
قةيسةرنعث هازعر قذلعقعغا ظاثلعنعؤاتقعنعمذ ظاشذنداق هاياتبةخش، ناخشعدةك 

ظذ بذنع ظاثالصال ظألىمنعث شئرعنلعكعدعن آأرة، . يئقعملعق خذش ظاؤاز ظعدع
سعز بعر ظاغرعق ظةمدع ظذنعث ظاغرعق، حعدعغذ. هاياتلعقنعث ظازابلعرعنع تاللعؤالدع
 يىرةك ـظذ نةصعسعنع سةل آىحةص ظالسعال ظعحعضة . صىتىن بةدعنعنع قاقشاتماقتا ظعدع

  .باغرعغا سانحعلغان نةححة معث تال يعثنة قوحذلذص آةتكةندةك تذيذالتتع
  . ظازاب ظعحعدة تولغعنعص آىحسعز ظعثرعدع قةيسةرـ... ظازراق سذ بئرعثالر... سذ ـ
 سادعر ظعسمايعل ظئغعر خعيالدعن بئشعنع آأتىرىص ظعتتعك ـ... مانا.. .مانا ـ

. ظورنعدعن تذردع، ظاندعن حايداندعن ظعستاآانغا حاي قذيذص صىؤلةشكة باشلعدع
ظذ تاؤع حعققان . قةيسةرضة حاي ظعحىرىش سادعر ظعسمايعل ظىحىن ظةث ظئغعر

ع يارا ظئغعزعغا ظوخشاش قايناقسذنع قةيسةرنعث تاياق زةربعسعدعن يئرعلعص، خذدد
شةلؤةرةص قان ظذيذص آةتكةن آالصذآلعرع ظارعسعغا تأمىر قوشذقتا بعر تئمعم، بعر 

  ...تئمعمدعن ساقعتعص حىشىرمةآتة
ظارعدعن قانحة آىن ظأتتعكعن؟ قةيسةرنع آأثىلضة حةآسعز راهةت بئغعشلعغذحع 

ذراقنعث شذ قةدةر بذ ص. تولعمذ مةززعلعك، يئقعملعق بعر صذراق ظأزعضة آةلتىردع
شئرعن، هاياتبةخش جةزعبعسع بار ظعدعكع، صةقةت ضعلةم يايالقنعث جةننةت 
هأسنعنع ظةسلةتكىحع رةثدار ضىللعرعال مذشذنداق ظعصار يةثلعغ شاهانة صذراق 

قةيسةر بئشعنعث يئنعدا، ظاق رةثلعك تومصذحكا ظىستعدة . حئحعشع مذمكعن ظعدع
 دة، يىرعكع ظادةتتعن تاشقعرع بعر -تة ضىلنع آأردع تذرغان، يئثعال ظىزىلضةن بعردةس
  ...!قةيسةر سأيضةن ضىل... ظاه، تاغ ضىلع. سأيىنىش ظعحعدة يايراص آةتتع

  .شذ ظارعدا هةمشعرة قةيسةرنعث يئنعغا ظاستا آعرعص آةلدع
 سورعدع ظذ ضىلدةستعنع سذ قذيذلغان آةث ـظأزعثعزنع قانداق سئزعؤاتعسعز؟ ـ

  . قذتا ظعحعضة سئلعؤئتعصظئغعزلعق ظةينةك
 قةيسةرنعث جىدةثضى حعرايع مةمنذنعيةتلعك سذس آىلكعدعن ـ...خئلع ياخشع ـ

حعرايلعق ضىللةرنع تئرعص آةصسعز، مذشذ .  رةهمةت سعزضةـصىرىشىص آةتتع، 
  ضىللةرنع تئرعص آةلضىحة قانحعلعك جاصا تارتقانسعز؟

 قاشلعرعنع يعمعرعص ـلةمسعز؟ بذ ضىللةرنعث قانداق يةردة ظأسعدعغانلعقعنع بع ـ
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  .مةنعلعك آىلىمسعرعدع هةمشعرة
  .صةقةت بعزنعث ضعلةم يايالقتعال مذشذنداق ضىللةر ظأسعدذ... بعلمةيحذ ـ
مئنع هةر آىنع شذنحعلعك يعراق يةرلةرضة بئرعص آئلةلةيدذ دةص ظويالص  ـ

  قالدعثعزمذ؟
  آعم ظةآعلعشع مذمكعن؟... بذ ضىللةرنع... ظذنداقتا ـ
ظذ هةرآىنع بعر دةستة ضىلنع آأتىرىص آئلعص يئنعثعزدا بعرهازا ... بعر قعز ـ

ظذ ... بعحارة قعز.  تعنسعز قايتعص آئتعدذ-ظولتذرذص، خذددع مذشذ ضىلدةك ظىن 
  ...شذنحعلعك ظئزعلعص ظىنسعز ياش تأآعدذآع

  ... تعنسعزال-سعز ظذ قعزغا ضةص قعلمعدعثعزمذ؟ سعزمذ ظىن  ـ
 ظارعنع ـشذ ضىل سأزلةص تذرسا، يةنة ضةص قعلعش نئمة هاجةت؟هةممة ضةصنع مذ ―

 ظةمدع سعزدعن ـبعر صةس جعمجعتلعق باستع، هةمشعرة داؤامالشتذرذص دئدع،
  سوراي، ظذ قعز سعزنعث ياخشع آأرضعنعثعزمذ؟

  .مةن حوقذنغذحع مةبذدة ـ
  :هةمشعرة صعخعلداص آألعؤةتتع

م ظالدعدا ياخشع آأرىش دئضةن سأز دئمةك، مئنعث ظذ قعزغا بولغان هئسسعياتع ـ
   هة؟-مذنداقمذ مذهةببةت بولعدعكةن ... آةملعك قعلعدذ دئمةآحعمذ سعز؟ توؤا

  .بذ تاغلعقالرغا خاس مذهةببةت ـ
  ظذنداقتا سعز هازعرقع زامانعؤع مذهةببةتكة قانداق قارايسعز؟ ـ
ز؟ بذ،  ظاثلعماققا بذنعثغا ظعشعنةمسع. زامانعؤع مةدةنعيةت ظةخالقنع ؤةيران قعلعدذ ـ

روه خذددع . ؤاهالةنكع، رئظاللعق بولسا ظذنعثدعن بةتتةر. ناهايعتع قورقذنحلذق
ظةبجةق ماشعنعدةك آاردعن حعقتع، مذهةببةت ظأزعنعث ظةسلعدعكع شاهانة ظورنع 

 قةيسةر بعردعن ظأزعنعث نئمة ـ نذرانة مةنعسعنع يوقعتعص قويدع، -ؤة يارقعن 
 سعز نئمعشقا ـة ظئلعص ضئصعنعث داؤامعنع توختعتعص قويدع،دةؤاتقانلعقعنع ظئسعض

  بذ ضةصلةرنع سوراص قالدعثعز؟
 هةمشعرةنعث ظعنحعكة قاشلعرع آأتىرىلىص، ـنئمة، مةندعن خةؤصسعرةؤاتامسعز؟ ـ

 دةؤاتقانلعرعثعز توغرعغذ، ـظاصظاق يىزع تئخعمذ آةثرعص آةتكةندةك آأرىنىص آةتتع،
ظأزعمعزنعث نئمعنعدذر يوقعتعص ... دذرمةن مذشذ آىنلةردة نئمعشقع

قويعؤاتقانلعقعمعزنع، نئمعدعندذر ياتلعشعص، نئمعضعدذر يئقعنلعشعص، هةتتا ظوخشاص 
بعز . ظةمدع نئمعلعكعنع بعلعؤالدعم. آئتعؤاتقانلعقعمعزنع هئس قعلعص يىرضةن

ظىحىن بعز مذهةببةتنع يوقعتعص قويغعنعمعز . ظةسلعدة مذهةببةتنع يوقاتقان ظعكةنمعز
ظادةملعكتعن . ظادةملعكتعن، ظادةمنع ظادةم قعلعص تذرغان ظةخالقتعن ياتلعشعصتعمعز

ياتلعشعص نئمعضة يئقعنلعشعص، هةتتا ظوخشاص آئتعؤاتقانلعقعمعزنع دئيعشكة تعلعم 
  ...ظةمما، هةمعشة رئظاللعق ظالدعدا نومذس قعلعمةن، خورلعقعم آئلعدذ. بارمايدذ

  .ؤاتعسعزسعز هاياجانلعنعص آئتع ـ
. ياق، بذ هاياجانلعنعش ظةمةس، ظأزعنع تونذش، ظأزع هةققعدة ظويلعنعش ـ

  آةحىرىث، مةبذدعثعزنعث ظعسمع نئمعدع؟
  .يذلتذز ـ
 هةمشعرة ظةمدع راستتعنال هاياجانلعنعص ـ! نئمة دئضةن حعرايلعق ظعسعم... يذلتذز ـ

 يذ، ـقالص آئلعدذ  ظذ غئمعثعزدة دعلع سةآصارة بولذص، آىندة سعزنع يوـآةتتع، 
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 ظذ بذ ـ تعنسعزال آئتعص قالعدذ؟ ـنئمعشقا سعزضة بعر ظئغعز ضةص قعلماي ظىن 
 دذرذس، حعن مذهةببةت ظأزعنع آأرسعتعشكة ـسوظالعغا يةنة ظأزع جاؤاب بةردع، 

  موهتاج ظةمةس، شذنداقمذ؟
  ظةدةصسعزلعك بولماسمذ؟... ظةصذ قعلعث، مةن سعزدعن بعر ظعشنع سورعسام ـ
  .مةرهةمةت، سوراؤئرعث ـ
  مذهةببةتلعشعؤاتقان يعضعتعثعز باردذ؟ ـ
 ـ هةمشعرة ظاؤازعنع حعقعرعص قعزعقسعنعص آىلعؤةتتع، ـؤاي نئمة دةيدعغانسعز؟  ـ

  .باالممذ بار دةثة، ظىح ياشلعق بولغان
 قةيسةر ظوثايسعزلعنعص قذالقلعرعغعحة ـظاصال آةحىرىث، صةقةت بعلمةصتعمةن،  ـ

 ظذنداقتا ظئرعثعزنع دذنيادعكع ظةث بةخعتلعك ظةر دئسةم ـع،قعزعرعص آةتت
  .بولعدعكةن

  قانداق دةيسعز؟ ـ
  . دة-سعزدةك بعر مةبذدعسع بولغعنع ظىحىن  ـ

  . آعحعك تعندع، ظىندعمعدعـهةمشعرة ظذلذغ 
  هةربعيمذ؟ ـ
  .يئنعمعزغا ظةمدع مةثضى قايتعص آئلةلمةيدذ... هةظة، بعراق ظذ ـ

  .قعلعص قالدع"قارت"قةيسةرنعث يىرعكع 
 دئدع ظذ هةسرةت ـ...مئنع آةحىرىث... آةحىرىث... شذنداق بولدعمذ؟ ―

  .ظعحعدة بوغذلذص
قةيسةر ظةمدع ظئسعضة تامامةن آةلضةندةك بولسعمذ، شذ آىنع بةدعنعنعث ظاغرعقع 

ظذنعث خعيالعغا ضاه . قايتا قوزغالغاندةك بولذص، آةحكعحة ظارامسعزلعنعص حعقتع
اه آعحعك بالعسعنع يئتعم قالدذرذص ؤاقعتسعز ظذالر بعلةن ؤعداالشقان هةمشعرة، ض

ظاه . نامةلذم هةربعي يعضعت، ضاه يذلتذزنعث مةيىس، غةمكعن سعماسع آئلةتتع
جعمجعت آةصتذ، يةنة ... ظاثالص شذنحة يةرلةردعن آةصتذ...  دة، بعحارة-ظاثالصتذ 

تعرعسعدةك شذ قةدةر خذددع مذشذ بعر دةستة تاغ ظة... جعمجعت آئتعصتذ
  ...حعرايلعق، هعدع شذ قةدةر شئرعن، خذشبذي، جةننةت صةرعسعدةك جعمجعت

 سةرخعللعرعدعن تالالص ظىزىلضةن بذ بعر ـ رةث ضىللةرنعث ظةث حعرايلعق -رةثمذ 
دةستة ضىل ضعلةم يايالقنعث حةآسعز آةتكةن ضىلضىن حعمةنلعرعنع ظةسلعتعص 

خذشبذي . عتع بعلةن بةرق ظذرذص ظئحعلعص تذراتتع التاص-ضىلداندا ظأزضعحة هأسن 
ضعلةم يايالقتا ظالةمنعث زوقعنع تارتعص دعماغقا ضىصىلدةص . هعدع ياتاقنع قاصلعغانعدع

ظذرذلذص تذرعدعغان ظعصار هةم ظةمبةر آةبع هاياتبةخش ظأزضعحة مةززعلعك، شئرعن 
قةيسةر . اتاتتعصذراق قةيسةرنع يئثعحة جذشقذن هايات ظالعمعضة باشالص آئتعؤ

ظذشتذمتذت هئلعقع هةمشعرعنع، بالعسعنع، ياش تذرذص بذ ظالةمدعن آئتعص قالغان، 
. ظأزعضة ناتونذش هئلعقع هةربعي يعضعتنع ظةسلةص، ظذالرغا ظعح ظاغرعتعص آةتتع

 ـ ظأزعضة صعحعرلعدع ظذ هاياجانلعنعص، - ظأز ـبعراق ظذالر بعحارعلةر ظةمةس،"
  ". بعرعنع باغالص تذرغانالر مةثضى بةختلعكتذر- مذهةببةت هةم ؤاصا بعر

قةيسةر ظةتعسع ظةتعضةندعن باشالص يذلتذزنع آئلعص قاالرمعكعن دةص حىشكعحة 
يذلتذز آةلسعال ظأمعلةص بولسعمذ ظالدعغا حعقماقحع، . دئرعزعضة تةلمىرىص ياتتع

 نعهايةت، شذ آىنع آةحكعحة. ضىلدةستعنع ظأز قولع بعلةن ظالماقحع بولدع



 124

ؤاقعت ظأتكةنسئرع قةيسةرنعث تةشؤعشلعرع . نئمعشقعدذر يذلتذز آةلمعدع
 هئلعغا دئرعزعضة، دئرعزعدعن آأرىنىص تذرعدعغان قاتار -آىحعيعص، هئلعدعن 

آةتكةن تذتاش ظأيلةرضة، ظذنعثدعن نئرعسعدعكع ياؤا ظالمعلعققا، تذمان ظارعسعدعكع 
ةص تاغ ظارعسع ضذضذم قاراثغذلعقعغا قذياش تاغدعن صةسل. آأآىح تاغالرغا تعكعلةتتع

قانحعلعك . "حأمضةندعن آئيعنال ظذنعث ظىمعدع ظىزىلىص ظأزعنع آارعؤاتقا تاشلعدع
ظةمدع قاحان دعدار آأرىشةرمعز . ظذزذن ؤاقعت زارعقعص تةلمىرىش بعلةن ظأتتع

قةيسةر . هةسرةت ظعحعدة نعدا قعالتتع ظذ آأزعنع يذمذص" صةرعشتةم، ظاه قاحان؟
لئكعن نئمعشقعدذر يذلتذز قايتا . تذزنع ظذدا نةححة آىن ظاشذنداق زارعقعص آىتتعيذل

ظذنعث ظورنعغا بعر آىنع سادعرظعسمايعل ظئغعر مةست هالدا ياتاققا . يئنعص آةلمعدع
  :آعرعص آةلدع

 - صذت ... تذرمامسةن ظةمدع؟ هةر قانحة بولساثمذ! ساالم ظاغعنةم قةيسةرجان ـ
! ظورنذثدعن بعر تذرارسةن... علعرع حئقعلعص آةتكةن بولسعمذ ظىض-قولذثنعث ظىضة 
 بذيان - ظذ ظورنعدا ظذيان ـ! مئنع تةبرعكلة دةيمةن جئنعم ظاغعنةم... مئنع تةبرعكلة

حعرايع تاتعرعص آةتكةنعدع، بةدعنعدعن ضىصىلدةص . تةؤرعنعص ظارانال ظأرة تذراتتع
  .هاراق صذراص تذراتتع

 آأثلع قاندقتذر بعر آئلعشمةسلعكنع ـئمة ظعش بولدع؟ ظولتذرذث، ظولتذرذث، ن ـ
  .سةزضةندةك بولذص تةشؤعشلعنعص سورعدع قةيسةر

 ظذ ظورذندذققا خذددع تاشتةك ظئغعر ـ... ظأسىصتعمةن ظاغعنة... ظأسىصتعمةن ـ
" قارس"سالمعقع بعلةن ظولتذرعؤعدع، ظورذندذق خذددع سذنذص آئتعدعغاندةك 

نةضة دئمةمسةن؟ شةهةرلعك ... ضةص حعرايلعق... ن ظأسىصتعمةـقعلعص قالدع،
  .ظةرزعيةت ظعدارعسعغا باشلعق

  ياقةي، نئمة دةؤاتعسعز، حاقحاق قعلعؤاتمايدعغانسعز؟ ـ
بىضىن بئرعص ظأزىمنع . ظعشةنمعسةثمذ ظامال يوق، ظذقتذرذش تىنىضىن آةصتذ ـ

ظةمدع مةن شذنداق قعلعص ... ها... ها... ها... تعزعمغا ظالدذرعدعغان آىنىم
  !ظةرزعيةت ظعدارعسعغا باشلعقمةن، تةبرعكلعمةمسةن مئنع

  . دةؤةتتع قةيسةر داثقئتعصـ هة بذالر؟ ـظادةم بابالشقا نئمة دئضةن ظذستا ... ياظالال ـ 
 سادعر ظعسمايعل ـ...ظأستىرىص باصاليدذ... ها... ها... دأثضة يعقعتعص دئضعنة، ها ـ

بذ ياش . لعرعدعن ياش قذيذلذص آةتتعشذنحعلعك ظةلةملعك آىلدعكع، آأز
آىلكعدعن حعقعص آةتتعمذ، ياآع آأثلع بذزذلذص آأزلعرعدعن ياش آةتتعمذ، بذنع 

  .بعلضعلع بولمايتتع
  يايالقنعث ظعشلعرعنع قانداق قعلغانعدعثعز؟ ـ
 سادعر قاحان ـلةص سأزلةشكة باشلعدع ظذ، "سعز" ظةمدع ـظأزعثعز بعلعسعز،  ـ

ان؟ دورا آولعغذحعالر بعلةن ظالتذن سىزضىحعلةرضة قوللعنعدعغان دئضعنعنع قعاللمعغ
تةدبعرنع ظالدع بعلةن غئنع قذرباننعث آاللعسعدعن ظأتكىزةي دةص ظئنعق 

مذنازعرلةشتعم، تاآالالشتعم، ظاخعرعدا هأرصعيعشعصمذ . حىشةندىردىم، قوشذلمعدع
هئلعقع . رغانعكةنلئكعن حارؤعحعالر غةزعصعنع يذتذص ظارانال حعداص تذ. قالدذق

خةقلةرنع يايالقتعن بعر آىندعال سىرىص توقاي قعلعؤةتكةنتذق دةثة، ظةمدع 
  .ساتتارنعثال ظعشع قالغان

بئشعغا آىن حىشكةندة شةهةردة . بعلعمةن، قذيرذق تذتقذزماي يىرضةندذ هةقعحان ـ
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ر ظةمدع نئمة بولذص آئتة... سايعدايدعغان حوث دةرعخع بار ظةمةسمذ، هةي ظئسعت
  بذ ضعلةم يايالق؟

 ظةلعمع - سادعر ظعسمايعل دةرد ـ! شذنع دةيمةن، شذنعثغا ظعحعم ظئحعشعدذ ظذآام ـ
حعرايعدا، حأرعسعنع يةثضعل .  آعحعك تعندع-ظعحعضة صاتمايؤاتقاندةك ظذلذغ 

 مةن ـ هةسرةت ظةآس ظئتعص تذراتتع، -قورذق باسقان آأزلعرعدة تةضسعز دةرد 
عث قولعدعن تاصشذرذؤالغان ؤاقعتتعكع ظةهؤالنع سأزلةص فئرمعنع مذرات حاثجاثن

فئرما ظعسمع بار، . بةرسةم، ضئصعمنعث راستلعقعغا ظئهتعمال هازعرمذ ظعشةنمةسسعز
حارؤعحعلعرع نامرات، . بانكعغا نةححة يىزمعث يىةن قةرزدار. جعسمع يوقنعث ظورنعدا

مةن ...  يئتعشع ضةمةيئيعشع آأمةح بعلةن تالقان، صذتعغا آعيعشع صذرذم حورذق،
بذنعث .  آئسعل ظأزضةرتعشكة بةل باغلعدعم-فئرمعنعث مذشذ قعياصعتعنع ظىزىل 

 مذشةققةت تارتتعم؟ بذنع مةن سعزضة هئسابالص -ظىحىن قانحعلعك جاصا 
. هازعرقع ظةهؤالنع ظأزعثعز آأرىص تذرذصسعز، آىنعمعز ظوتتذرا هال. بئرةلمةيمةن

 سةآكعز - يوق مالحعالرنعث آأصعنحعسع هازعر يةتتة بذرذن بعرةر حعحقاق ظوغلعقع
حارؤا، .  ظارمانلعرعم بار ظعدع دةثة-آأثلىمدة يةنة نذرغذن ظارزذ . يىز مالنعث ظعضعسع

ضأش، تعؤعت هةم يذثلعرعمعزنعث هةممعسع ظةال سىصةتلعك، رعقابةت ظعقتعدارع 
ظذ حاغدا ! ذمكعن ظعدعغذبذنعث بعلةن دذنيا بازعرعغا آعرةلعشعمعز تامامةن م. يذقعرع

 جعسمعغا اليعق ضعلةم -حارؤعحعلعرعمعز هةقعقعي بئيعص، ضعلةم يايالق ظعسمع 
خذددع يىرعكعمنع ... ظايرعؤةتتع... ظةمدعحذ؟ هةممعسع قالدع ظاغعنة. يايالق بوالتتع

 زة ظةقعدةمضة -ظايرعلغانغا ظألمةيمةن، ظةمما ! بوصتذ. يذلذص سذغذرذؤلغاندةك بولدع
  .يمةنيعغال

ظايرعلعش ظالدعدا ظذنعثغا .قةيسةر سادعر ظسمايعلنع آارعؤعتعدعال ظذزذتذص قويدع
ظةمما قايسع سأز . آأثلعنع ظاؤذندذرغعدةك ظعككع ظئغعز تةسةللعي بةرسة بوالتتع

  بعلةن؟
 سادعر ظعسمايعل ظايرعلعشقا آأزع قعيماي قةيسةرنعث ـ...خوش قئلعث دوستذم ـ

حىنكع سعز مذشذ ظذلذغ .  سعز بةختلعكـتذتذص تذردع،قولعنع خئلع ظذزذنغعحة 
. ظةرك تذيغذسع مئنعثحة دذنيادا ظةث ظذلذغ تذيغذ. زئمعندا ياشاش ظةرآعضة ظعضة

ظذنعثغا يةنة مذشذ زئمعننع، مذشذ زئمعندعكع هاياتلعقنع خانعؤةيران قعلعش 
سةت آئلعص ظةمةس، ظذنع بةرصا قعلعش ؤة ضىللةندىرىشتعن ظعبارةت ظالعيجاناب مةق

  .قوشذلسا، ظذنعث ظةهمعيعتع دذنيادا تةثداشسعز بولعدذ
قةيسةر ظذ حعققان ماشعنا تاآع بعنا دوقمذشعدعن قايرعلعص . سادعر ظعسمايعل آةتتع

  :آأزعدعن يىتكةنضة قةدةر بالنعست دئرعزعسعدعن قاراص تذردع
  ! خوش، ظةل غئمعنع يةص دعلع ظازار حةآكةن جئنعم دوستذمـخةير  ـ
يسةرنعث ساالمةتلعكع آىنسايعن ياخشعلعنعؤاتقاندةك قعلسعمذ، ظةمما آةيصعياتع قة

دوختذر، سئستعراالرنعث آأثىل قويذص داؤاالؤاتقان، هالعدعن . ظوسالالشقعلع تذردع
خةؤةر ظئلعؤاتقعنعغا قارعماي سادعر ظعسمايعلنعث ظذشتذمتذت آئتعص قالغعنع، 

عنع بارغانسئرع زئرعكعش ظعحعدة هئس يذلتذزنعث آةلمةيؤاتقعنع ظىحىن ظذ ظأز
 قايتا تةلةص قويذص تذرعؤئلعص، سادعر -ظذ مةسظذل دوختذرغا قايتا . قعلماقتا ظعدع

ظعسمايعل آئتعص بعر هةصتعدعن آئيعن دوختذرخانعدعن حعقعشقا ظاران رذخسةت 
هةربعي دوختذرخانا آئسةل توشذيدعغان مةخسذس ماشعنعدا ظذنع ظأيعضة . ظالدع
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ضةص ظارعلعقعدا . ظةتعسع ظذنع ضايعز صالؤان يوقالص آةلدع. ص قويدعظاصعرع
 سذلتان ظةلعنعث آئلعص بعر هةصتة ظعلضعرع يذلتذزنع ـآىتىلمعضةن بعر شذم خةؤةرنع 

  .شةهةرضة ظئلعص آةتكةنلعكعنع ظئيتعص سالدع
ص ظعح ظازابلعنع..." ظةمدع مئنع يذلتذزدعنمذ ظايرعؤةتتعمذ بذ شذم تةقدعر؟... يذلتذز"
  . ظعحعدعن ظأرتعنعص آةتتع ظذ بذ خةؤةرنع ظاثالصـ

  ظون بعرعنحع باب

باال دةردعدة سةرسان بولذص نةححة ظايدعن بئرع نة تىزىككعنة آأز يذممعغان، نة 
ظاغزعغا تىزىكرةك بعر نةرسة سالمعغان آالتة قذيرذقنعث تاغ ظارعسعدا ظةمدع 

ظذ بالعسعنع . ماس بولذص قالدعبذرذنقعدةك سوزذق، هةيؤةت هذؤالشلعرع ظاثالن
 مادارعنع يوقاتقان، توال -ظعزدةص جاهاننعث ظذ تةرعصعدعن بذ تةرعصعضة قاتراص آىح 

ظذ ظأثكىردعن بئشعنع حعقعرعص، يئشع ظئقعص . هذؤالص ظاؤازعمذ صىتىص آةتكةنعدع
تىضةص سذسعز قذرذق بذالققا ظوخشاص قالغان آأزلعرعنع مألدىرلعتعص هالسعزلعنعص 

  ...تاتتعيا
نذر ظاتا قةدعمعنع خذددع يعنعك ظةسكةن ياز شامعلعدةك شةصعسعز ظئلعص 

آالتة قذيرذق شذ ظان ظأزعنعث مذقةددةس ظعالهعي . ظأثكىرنعث ظالدعغا آةلدع
 دة، بوؤاينعث ظالدعغا آئلعص، -بذزرذآؤارعنع آأرضةندةك ظعتتعك ظورنعدعن تذردع 

ظذنعث شذ حاغدعكع دةردلعك . ص آةتتعظةتراصعدا ظايلعنعص صذتعغا بئشعنع سذؤا
غعثشعشلعرع هازعدار ظانعنعث يئقعن قئرعندعشعنع آأرضةن حاغدعكع ظئزعلضةن 

بوؤاي ظأثكىر ظالدعدا يىكعنعص . يىرعكعنعث هةسرةتلعك يعغعسعغا ظوخشاص آئتةتتع
آالتة قذيرذق خذددع ظذنعثغا سةجدة قعلعؤاتقاندةك بئشعنع ظالدعغا . ظولتذردع
 آأزعنع -بوؤاي بأرعنعث بئشعنع قذحعقعغا ظئلعص، باش . وزذلذص ياتتعقعلعص س

  :مئهعر هةم هةمدةردلعك بعلةن سعالص آةتتع
شذثا .  تاشالردعن ياراتقان-تةثرع ظادةم ظاتعنع تذصراقتعن، سئنع ضعضانت تاغ  ـ

.  بةستعث بةظةينع هةيؤةتلعك تاغالرنعث قورام تاشلعرعغا ظوخشايدذ-سئنعث بوي 
 بوياقالر بعلةن صةردازالش -م تاشقا ضىلعستاندعكع ضىلدةك نازاآةت، ظأزعنع رةث قورا

 يامغذر، بوران -نة هاجةت؟ ظذ ؤذجذدعدعكع يعمعرعلمةس غةيذرلذق هةم ماتانةت، قار 
 حاصقذن ظالدعدعمذ باتذرانة قةد آأتىرىص تذرغان هةيؤةتلعك قامعتع بعلةن -

سئنعث ماآانعث بذلبذلالر . عدة قعلغذحعدذرضىزةللعكنعث هةقعقعي سعماسعنع ظاصعر
 مذز قاصلعغان تاغالر -خةندان ظذرذص تذرغان نةؤ باهارلعق ظئرةمباغ ظةمةس، بةلكع قار 

قذحعقع، هايات ؤة ماماتلعقنعث رةهعمسعزالرحة ظئلعشعشعدعن هةمعشة قان هعدع 
 قذش، ياآع سئنع هئح نةرسة ؤة هئحكعم قةصةزدة بئقعؤاتقان. صذراص تذرغان جةثضاه

قوتاندا بورداؤاتقان قويدةك صةصعلةص، ظالدعثدعن ظاشقذحة تةييار نئسعؤة بعلةن 
سةن هةر قاحان ؤة هةر زامان ظأز نئسعؤةثنع هاالللعق ؤة باتذرلذق . بئقعص تذرمايدذ

تةثرع ؤذجذدعثدا دذنيادا هئحقانداق . بعلةن تئصعص يئيعشكة ظادةتلةنضةنسةن
ظذنعث بعرسع . ن ظعككع ظذلذغلذقنع ظاصعرعدة قعلغاندذرمةخلذقاتقا بةخش ظةتمعضة

ظعسعملعك بذ " ظأملىك"تةثرع .  قةيسةرلعكتذر-ظأملىك، يةنة بعرسع باتذرلذق 
 خاسعيعتعنع آأرسذن دةص ظادةمزاتقعمذ ظاتا -شاهانة خعسلةتنع ظذنعث صاراغةت 
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 -لىك ظذالر ظأم. نعهايةت، ظادةمزات ظذنع ؤذجذدعدعن تةرك ظةتتع. قعلغان
 بعرعنع قعرغعن قعلعشنع - جئدةل، دىشمةنلعشعش ؤة بعر -ظعناقلعقتعن جةثضع 

شذ تاصتا سئنعث ظاثالؤاتقعنعث نئمة؟ غالعصالرنعث تةنتةنة ! يارةب. ظةؤزةل آأردع
بذرنعثغا صذراؤاتقعنعحذ؟ تأآعلعؤاتقان قان .  نالعسع-ناخشعسع، ظاجعزالرنعث يعغا 

ل ظاشذنداق ماآان ؤة زاماندا ياشاص تذرذص ظأملىكنع دة! سةنحذ جئنعم بأرةم. هعدع
 ظةلةم، -شذثا سعلةرضة تةقدعر ظورتاق، قايغذ . هةممعدعن ظةزعز ؤة ظةتعؤار بعلدعث

هاياتلعق ظىحىن بولعدعغان آىرةشمذ، ظذنعثدعن .  خذشاللعق ظورتاق-بةخت 
  ! صاراغةتمذ هةممعثالرغا ظورتاق-آئلعدعغان غةلعبة 
بذنعث ظذلذغلعقعنع دذنيادا ظةث بذرذن . ادا ظاجايعص ظذلذغ خعسلةتقةيسةرلعك دذني

هةزرعتع ظادةم ظةلةيهعسساالم هئس قعلغان ؤة ظةؤالدلعرعنع ظاشذ روهعيةت ظوزذقع 
 قةيسةرلعكنعث -شذثا ظذنعث ظةؤالدلعرع باتذرلذق . بعلةن بئقعص حوث قعلغان

ضىنكع ظادةملةر ظأزعنعث تذنجع ظةمما بى. ظاجايعص ظألمةس مأجعزعلعرعنع ياراتقانعدع
ظةجدادعنعث ظادةم ؤة هاؤا ظعكةنلعكعنع ظةستعن حعقعرعشقان ؤة ظذنعثدعن يىز 

 قةيسةرلعكنعث ظةسلع نئمة ظعكةنلعكعضة قانداقمذ ظةقلع -ظأرعضةن يةردة، باتذرلذق 
ظويالص باقسام ظذ ...! يةتسذن؟ ظاه تةمتعرةص، بويذن قعسعص قالغان بعحارة قةيسةرلعك

ؤذجذدذثدا مذشذ روه هايات ! حعن مةنعسع بعلةن سئنعث ؤذجذدذثدعال قاصتذ بأرةم
حىنكع هةر . بولغاحقعال سةن نئمعنع آأزلعسةث شذنعثغا ظئرعشمةي قالمعدعث

ظئيتقعنا .  قةيسةرلعكتعن آئلعدعغانلعقعنع بعلةتتعث-قانداق هاالؤةتنعث باتذرلذق 
هاؤا ظانعمذ؟ دذرذس، سةن مةثضى هايات بأرةم، سةن هايؤان سعياقعغا آعرعؤالغان 

هةزرعتع هاؤا بالعلعرعدعن جذدا بولغان حاغدا خذددع ! ياشاؤاتقان هاؤا ظانعسةن
سةندةك هازا ظئحعص يعغلعغان، شذ حاغدا يةتتة قات ظاسمان، يةتتة قات يةر ظذنعث 

.  آىندىز يعغالشقانعدع-يعغعسعدعن آأثلع بذزذلذص، بعللة قوشذلذص يةتتة آئحة 
قارعسام سةندعن جذدا قعلعنغان ظاشذ بالعلعرعث ظىحىن هازا تذتذص هئلعمذ 

بذ . توال يعغالص آأز ياشلعرعث قذرذص، ظاؤازعثمذ صىتىص آئتعصتذ. يعغالؤئتعصسةن
ظانا مذهةببعتع، ! هالعثنع آأرىص مئنعمذ يعغا تذتذص آئتعؤاتعدذ قئرعندعشعم

ظذنداق . سةندعال قالغان ظوخشايدذظانعالرغا خاس مذهةببةت بذ دذنيادا صةقةت 
 زةبذنلذقتا قاالرمعدع؟ -بولمعسا، ظانعالر هايات تذرذص شذنحة آأص صةرزةنتلةر خار 

مةسحعتلةرنعث ظالدعغا، هاجةتخانعالرغا تاشلعؤئتعلةرمعدع؟ ظةآسعحة سةنحذ، ظةي 
ةببةت صةرزةنت ظىحىن دذنيادا تةثداشسعز ظذلذغ بعر مذه! ظانعدةك ؤاصادار بأرة ظانا

. ظاصعرعدة قعلغانعدعث، ظةمدعلعكتة صةرزةنتعثنعث جذدالعقع ظالدعدا سةرسان بولدذث
سئنعث ظانعلعق مذهةببعتعثنعث هارارعتعضة ! ماثا ظئيتقعنا ظةي مأهتعرةم بأرة ظانا

 ؤاصا -قذياش هارارعتع يئتةرمذ؟ هاؤا ظانعنعث ظانعلعق سةلتةنعتع سئنعث مئهعر 
عثغا تةثلعشةلةرمذ؟ هاياتلعق ظالعمعدة ظأملىك، قةيسةرلعك ؤة بعلةن يذغذرذلغان سعماي

 مذهةببةتتة سةن شذ آةبع يىكسةآلعكتة تذرذقلذق ظادةملةر نئمعشقا سئنع -سأيضى 
 -ظأزعضة دىشمةن هئسابالص آئتعشتع؟ نئمعشقا بذ دذنيادعن سئنعث ظذرذق 

لعهةم ساقالص ظذجذتعثنع قذرذتعؤةتمةآحع بولذشتع؟ سةؤةبع، سةن ؤذجذدذثدا هئ
 تةثداشسعز قةيسعرانة روه ظذالر ظىحىن يات، هةتتا -آئلعؤاتقان يئضانة خعسلةت 
ظذالر ضالؤاثلعشعص شذ دةرعجعضة يةتتعكع، بذ . خةؤصلعك تذيذلذشقا باشلعدع

دذنيانعث صةقةت آىحلىكلةرضعال مةنسذص ظعكةنلعكعنع، ظةقعل، ظأملىك ؤة 
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ن هايات ظعضعسعال بذ دذنيادا مةؤجذد بولذص قةيسةرلعكنع ظأزعنعث جئنع دةص بعلضة
تذرااليدعغانلعقعنع، ظاجعزالرنعث هامان آىحلىكلةرضة ظورذن بوشعتعدعغانلعقعنع 

هاياتلعقنعث مةثضىلىك قانذنعيعتعنعث صةرمايشع بعلةن . ظةسلعرعدعن حعقعرعشقان
  !ظورنذثدعن تذر بأرةم: ساثا خعتاب قعلعمةن

ظاندعن ضىرضعنعص . أتىرىص لعككعدة ظورنعدعن تذردعآالتة قذيرذق شذظان بئشعنع آ
قاتتق سعلكعنعؤعدع، صاخصعيعص آةتكةن تىكلعرع تةآشعلعنعص قايتعدعن صارقعراشقا 

بوؤاينعث ظالدعدا ظةمدع باال دةردعدة توال يول آئزعص هالسعراص، . باشلعدع
رعكعدة  بةستع تولغان، يى-ظاحلعقتعن قوتذراص آةتكةن ظةبضا بأرة ظةمةس، بوي 

قايناص تذرغان تةثداشسعز بعر آىح ظذنع هاياتلعق ظىحىن باتذرالرحة ياشاشقا 
آالتة قذيرذق . توختاؤسعز ظىندةص تذرغان قةيسةر، يئثعلمةس بعر سعما نامايان بولدع

 -ظأثكىر ظالدعدا حوقحعيعص حعقعص تذرغان قورام تاش ظىستعضة سةآرةص حعقتع 
ذقعنع ظاسمانغا تعك قعلعص بار ظاؤازع بعلةن تذمش. دة، بئشعنع ظئضعز آأتىردع

  :سوزذص هذؤلعؤةتتع
  ...!ؤ... ؤ... هذ ـ

اثراص               ادا ي ر س شذظان تاغ ظارعسعدا خذددع مذشذنعثغا ظوخشاش هذؤلعغان سوزذق بع
ذ،                   . آةتتع ذؤلعغان ظاؤازعم ذص ه ور بول ضة ج ا بأرع ةرنعث ظان تعكع بأرعل ادا ظةتراص بذ س

ذنع          ياآع ظانا بأرعنعث سوزذص هذ     عمذ، ب ةآس ساداس سعدعكع ظ ؤالشلعرعنعث تاغ ظارع
 ...بعلضعلع بولمايتتع

  ظون ظعككعنحع باب

ساتتار هامذتنعث يذلتذز آأل هةم ضعلةم يايالقتعكع بعرةر هةصتعحة ظاقساص قالغان 
تعجارعتع سادعر ظعسمايعل آئتعص نةححة آىندعن آئيعنال يةنة بذرذنقع ظعزعغا 

 تةرةصتعن -علةن ظالتذن ظعزدعضىحعلةر بذ يةرضة يةنة تةرةص دورا قازغذحعالر ب. حىشتع
 توساقلعرع  شذرا بوص آةتكةن، -ضعلةم يايالق ظةمدع تام . يوصذرذلذص آئلعشتع

 حاقعسعز ؤايرانة باغقا ظوخشاص -مئؤعلعرع صاساثدعلعص يوصذرماقلعرعال قالغان ظعضة 
تئضعدعغان ظامةتلعك نئسعؤعضة هةرآعم ظةمدع ظذ يةردعن جاصاسعزال قولغا . قالغانعدع

شذثا ظذالر قولعدعن آئلعدعغانلعكع ؤاسعتعنع ظعشقا . ظئرعشعشنع ظوياليتتع
. سئلعص، بذ بعرصارحة لوق ضأشكة خذددع ظاح قذزغذنالردةك ظئتعلعص آئلعشتع

سادعر ظعسمايعل آئتعص مالحعالر خذددع دادعسعدعن ظايرعلعص قالغان يئتعمدةك 
 شعؤعرغاندةك يوصذرذلذص -يايالققا خذددع جذت . دعبويذن قعسعص قالغانع

آئلعؤاتقان بذ ظاصةت ظالدعدا نئمة قعاللعشع، نئمة دئيةلعشع مذمكعن؟ شذثا ظذالرنعث 
 بذياققا صايصاسالص، -هةممعسع ظأز غئمعدة، ظأز قوتعنعنعث حأرعسعدة ظذياق 

 - حارة  ظئسةن حعقعرعؤئلعشنعث-حارؤعلعرعنع قعشتعن قانداق قعلعص ظامان 
  .ظذسذللعرعنع ظعزدةشكة مةجبذر

سذلتان ظةلع يذلتذز آأل بويعدعكع حعملعققا سئلعنغان ضعلةم ظىستعدة مامذق 
ظذنعث قارشع تةرعصعدة بةدةشقان . ياستذقنع قولتذقعغا تعرةص يانصاشلعنعص ياتاتتع

قذرذص، هأرمةتكة سازاؤةر بذ تاغعسع بعلةن آأثىللىك سأهبةت قذرذص ظولتذرغعنع 
داستعخاندا سىت بعلةن يذغذرذلغان، ظئغعزغا آعرضةن هامان ضذآآعدة . ساتتار هامذت
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ظئرعص آئتعدعغان مايلعق توقاح، بعر لئضةندة آاؤاص، صعيالعلعلةردة تاغدعن بايعال 
بذياقالرغا آةلمعضعنعضة خئلع حاغالر ... آةلتىرىلضةن، بذآذلداص تذرغان يئثع قعمعز

آةلسعال ساتتار هامذتنعث ظأيعضة حىشعدعغان بذرذنقع بولذص قالغان سذلتان ظةلع 
آألنعث ... ظادعتعنع بذزذص، ظاخشام آئلعصال آأل بويعدعكع آعضعز ظأيضة حىشكةن

آةحكع صةيتتعكع بذرذنقعدعن آأص سالقعنداص قالغان هاؤاسع ظذنعثغا شذ قةدةر 
 قعسقعسع، ... قعمعزلعرع ظعحعشلعك- آاؤاصلعرع يئيعشلعك، سىت -ضأش . ظاراملعق

  .هةممة نةرسة ظذنعث ظىحىن راهةتلعك، آأثىللىك ؤة ظعشتعهالعق تذيذلذص آةتتع
  :مانا بذ ظعككعسعنعث ظاخشام قعلعشقان ضةصلعرع

. الزعسعنع ظاز سةصتعم. يئسعلة هاآعم ظاآا، ظأز قولذم بعلةن صعشذرذص آعردعم ـ
  .ظةرآةك صاقالننعث ضأشع بذ

ظةمدع ظئغعر . جعقال يئضىزعؤةتتعثغذ آاؤاصنعظذنع دةص، بذنع دةص ... ظةستا ـ
  هة مةيدةمضة؟-آئلةرمذ 

  .ظةمدع ظئحع آعرعص قالعدعغان ظادةم يوق، يةؤةرسعلة دةيمةن ـ
بذ مذنداقال ظئيتعلغان ضةص ظةمةس، ظذ بذ " ظئحع آعرعص قالعدعغان ظادةم يوق"

آىشةندة . قسأزع ظارقعلعق سادعر ظعسمايعلنع آأردة تذتعؤاتقعنع ناهايعتع ظئنع
آأزدعن يوقعتعلغاندعن آئيعن يئضةن قايسع نةرسعسع سعثمةيتتع ظذالرغا؟ 

مانا بذ سذلتان " ظةخمةق، نئمعمذ قعالتتعث بعزنعث ساتتارغا آأزىثنع قعزارتعص؟"
خذددع ضعلةم يايالق مةثضى "ظةلعنعث سادعر ظعسمايعل توغرعلعق ظويلعغان ظويلعرع، 

بذ يةردعكع نةصنع بعز ظالمعساق، ... ص آةتكعنعثساثا تالعقتةك بعزدعن قعزغعنع
مذشذ ظعشتا مئنع رةنجعتتعث، ظعشةنحعمنع . هامان ظالعدعغان باشقا بعرسع حعقاتتعغذ

شذثا سئنعث بذرذن ماثا تاالي قئتعم قعلغان راصاؤعتعثضة قارعماي، . يةردة قويدذث
صارتكوم شةهةرلعك . سئنع ضعلةم يايالقتعن قومذرذؤئتعشنع نعيةت قعلدعم

شذجعسعنع بعلعدعغانسةن؟ مئنعث بذرذن ظوتتذرا مةآتةص ظوقذتقذحعلعقعدعن 
سئنعث تةقدعرعثنعث مئنعث ظذنعثغا قعلغان بعر ظئغعز . يأتكةص آةلضةن آاتعصعم

ساتتارنع قعلغان . ضئصعم بعلةن توغرعلعنعص آئتعدعغانلعقعنع ظويلعمعغان بولغعيتعث
سادعي زعيانلعرعث ظىحىن ظةدةصلعنعص  سوراقلعرعث، سالغان ظعقتع-سوظال 

ظاثلعسام، . آةتسةثمذ آئتةتتعثغذ، لئكعن يةنعال سئنعث يىزىثنع قعلعص قالدعم
 آعملةرنع - آعملةردعن رةنجعص، آعم ـفئرمعدعن يأتكعؤئتعلضةنلعكعث ظىحىن آعم 

مذشذنداق قعلعص يةنة هاثغا حىشىص ! ظأزىثضة ظاضاه بول سادعر. تعلالص يىرىصسةن
  !"مةآةت
 سذلتان ظةلع جةينعكعنع ضعلةمضة تعرةص ـيةنة بعر ظعشنع ظويالص قالدعم ساتتار،  ـ

 دة، ظاغزعنع قولعنعث آةينع بعلةن -ظأرعدةص قعمعزدعن ظعككع يذتذم ظعحتع 
شةهةردة نئمة .  آأمىر آاندعن بعرنع ظاحساقـسىرتعؤئتعص يةنة ياستذققا يانصاشلعدع،

 ظوتتذزنع - ياش بالعالر، شذالردعن يعضعرمة آأص؟ ظعشسعز الغايالص يىرضةن
  ...ظةآةلسةك

  .مةنمذ شذنع ظويالص يىرضةن. مانا، تازا ياخشع ضةص بولدع ـ
. مئنعثحة ظعحكعرعدعن آةلضةنلةر ظةث مذؤاصعق. راست، ظذالرنعث قوثع حعدعمايدذ ـ

  .ظعش هةققع تةلعصع تأؤةن.  قوصذشع، تامعقع ظاددعيـيئتعص 
 ساتتار هامذت ظاز دةقعقة ـرنعث تعلعنع ظذقمايمةن ظةمةسمذ، يامان يئرع ظذال ـ
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 مذنداق قعلساقحذ، ظالتذن سىزىشكة يالالنغانالرنع ـتذرعؤئلعص يةنة داؤام قعلدع، 
شذثا . ظاثلعسام، ظذالرنعث ظعشع تازا ظاقمعغانمعش. ظةمدع بعز ياللعؤالساقحذ

 - ايعنلعرع بعلةن آىندة غعآ يالالنغذحعالر ظعش هةققعمعزنع بةر، آئتعمعز دةص خوج
  .غعآلعشعؤاتقانمعش

  .مةيلع، ظذقذشذص باق ظةمعسة ـ
 مذشذ ظعشالرنعث هةممعسعضة ـ دئدع ساتتار هامذت ضةدعنعنع قاشالص، ـ...لئكعن ـ

  يئتعشعص آئتةلةرمةنمذ هاآعم ظاآا؟
. سةن قعالتتعثمذ ظذ ظعشالرنع؟ آان ظئحعش ظىحىن تئخنعك الزعم... ما ضةصنع ـ

بعزضة هازعر ظةث . داقتعن بعرنع تئصعص آأتعرعضة بةرسةآال ظعش صىتعدعغذشذن
  ظةتراصتا شذنداق آأمىر حعقعدعغان يةر تئصعالرمذ؟. الزعمع سىصةتلعك آأمىر

 ماختعنعص ظعشةنح بعلةن مةيدعسعضة ـمةن نةححة يةرنع بعلعمةن، ! ؤاه، تئصعلماي ـ
  .ظذردع ساتتار هامذت

تقاندعن آئيعن تئخنعكنعث ظامالعنع قعلعدعغان، ساتتار سذلتان ظةلع شةهةرضة قاي
 -هامذت سىصةتلعك آأمىر حعقعدعغان جاينع ظعزدةص تاصعدعغان بولذص آئلعشتع 

  .دة، ظورنعدعن تذرذشتع
آىز هاؤاسعنعث آىنسايعن سالقعنلعشعص، ساياهةتحعلةرنعث بذرذنقعدعن ظازعيعص 

ز ضىزةللعك لعباسع بعلةن صىرآعنعص بئرعؤاتقعنعغا قارعماي، آأل ظةتراصع معسلعسع
 رةث ضىللةر ظأزعنعث -حعمةنلةر سارغعيعص ظالتذن رةث تىس ظالغان، رةثمذ . ياتاتتع

ظذالر بذ زئمعندا مةثضى . بةر آامالعغا يةتكةن يارقعن جذالسعنع تةنتةنة قعلماقتا ظعدع
ندةك، مذشذنداق ضىلضىن التاصعتع بعلةن ياشعرعص تذرعدعغاندةك، توزعمايدعغا

يىزع تئصتعنح زذمرةت . سذلمايدعغاندةك شذقةدةر مةغرذر، راهةتلعك ؤة غةمسعز ظعدع
رةثلعك آأل آىز قذياشعنعث ظوحذق ظاصتعصعدا ضاه ظةينةآتةك صارقعرايتتع، ضاه 

سذلتان ظةلع قعرغاققا آئلعص، آألنعث . خعرذستالدةك يالتعراص آأزنع حاقاتتع
قةدعمع تئضعص ظىلضىرمعضةن ضىزةل، خعلؤةت نئرعقع قعرغعقعدعكع تئخع ظعنسان 

مةنزعرعلةرنع دذربذن بعلةن آأرىص تاماشا قعلعؤئتعص، نةزةرعنع آأل ضعرؤعكعضة 
  :ظاغدذرذص بعردعنال يئنعدعكع ساتتار هامذتنع نوقذص آةتتع

  . هاياجانلعنعص توؤلعؤةتتع ظذـ...قارا، قارا، نعمة ظذ؟ خذددع سذ صةرعسعدةك ظاصظاق ـ
  ذ؟آألدعم ـ
  .هةظة، آألدة ـ
  ظاق قذدذ هةقعحان، بعر جىصمذ؟ ـ
  توؤا، قاحانالردا صةيدا بوص قالغان بولغعيدع بذ يةرضة؟... توغرا بعر جىص ـ
ظذالر هةر يعلع ظةتعيازدا مذشذ آألضة ظذحذص آئلعدذ، ياز بعلةن آىزنع مةشةدة  ـ

  .ظةمدع ظذالربذ آألضة نةححة آىنلىكال مئهمان. ظأتكىزعدذ
  !ن ظةجةص آأرمةصتعمعنا بذ مئهمانلعرعثنع؟ معلتعقنع ظةحعقبذرذ ـ

ساتتار هامذت آعضعز ظأيضة يىضىردع ؤة قوش سعتعؤوللذق، حاحما ظوقلذق ظوؤ 
  .معلتعقعنع آأتىرىص حعقتع

  !آاتئرنع حاقعر ـ
 ساياهةتحعلةرنع آاتئر ظىستعضة ظولتذرغذزذص ـ...!بذياققا...! ي، بذياققا آةل...هة ـ

تذرعسعدا ظىزىص آئتعؤاتقان آاتئر باشقذرغذحعنع قولعنع صذالثلعتعص آألنعث ظوت
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  .حاقعردع ساتتار هامذت
ظامئرعكعدا ظعشلةنضةن، سذلتان ظةلع ظةتعيازدا ضذاثجذدعكع بعر سودا شعرآعتعدعن 
زاآاز قعلعص ظةآةلدىرضةن يذقعرع قذؤؤةتلعك، ظاق رةثلعك آاتئر تعنح سذ يىزعنع 

قا ظاصظاق بذآغذن حاحرعتعص ظوقتةك تئز سىرظةتتة آألنعث قعلعحتةك آئسعص، ظةتراص
آاتئر مذشذ ظىزىشعدة هازعرال هاؤاغا آأتىرىلىص ... قارشع ضعرؤعكعضة قاراص ظذحماقتا

سذلتان .  تةضمةي آئتعص باراتتع-ظذحذص آئتعدعغاندةك، باش تةرعصع سذغا تئضعص 
حعرايع شذ قةدةر . ظةلع ظوقالنغان معلتعقنع قولعدا مةهكةم سعقعمدعؤالغان

جعددعي، سىرلىك، حةآحةيضةن آأزلعرع بعر نذقتعغا تعكعلضةن، ضويا ظةث آةسكعن 
  ... ظالدعنقع سةصكة آئتعص بارغاندةكـبولعدعغان بعر جةثضة 

 - سورعدع ساتتار هامذت آأزلعرع ظاالق ـبذ ظاق قذنع ظاتاي دةؤاتامال هاآعم ظاآا؟  ـ
  .جاالق بولذص

تةلعيعمعزضة بعر . سةن؟ ظةتعؤارلعق قذش بذ، ظاسانلعقحة تئصعلمايدذظةمدع بعلعؤاتام ـ
بعرسعنعث . خاناحاثغا مامذق ياستذقتعن بعرسع الزعم.  دة بىضىن-ظذحراص قالدع 

قانعتع بعر يةلصىضىح بولعدذ، يئغع سوغذق ظةثضعزضة شعصاه، ضأشع يىرةك آئسعلعضة 
  !ها مانا ظامةت دئضةن ساتتار...ها...ها...
  .لماسمعكعن هاآعم ظاآابو ـ
  نئمعشقا؟ ـ
  .ظذ دئضةن خذدانعث نةزةرع تةضكةن خاسعيةتلعك قذشمعش ـ
  ! دة بذنع-شذنعث ظىحىن تذتعمعز ... شذ... شذ ـ
هةر بعرعنعث حوثلذقع . بذ بعر جىص ظاق قذ باشقا ظاق قذالرغا ظوخشعمايدذ ـ

. قاردةك ظاصظاق قاناتلعرع -قويحعلعك، بوينعنعث ظذزذنلذقع بعر مئتعر، صةي 
قئرعالرنعث ظئيتعشعحة، بذ بعر جىص ظاق قذ خذدانعث دةرضاهعدعن مذشذ آألضة 

 زةخمةت قعلسا، ظذ ظاخعر -آعمعكع ظذنعثغا زعيان . ظذحذص حىشكةن صةرعشتعمعش
تعجارعتعمعز بعر ظوبدان يىرىشىص، ... شذثا دةيمةن. مذشذ آألضة حأآىص ظألةرمعش
  ...عؤاتقانداظعشلعرعمعز روناق تئصعص آئت

 شذ ـ ؤارقعرعدع سذلتان ظةلع ساتتار هامذتنع مةسخعرة قعلعص، ـ! قذرذق ضةص ـ
مةن سئنع خئلع بعر نئمعلةرنع بعلعدذ دئسةم، . ضةصكعمذ ظعشةندعثمذ ظةخمةق

  .آعحعك بالعدةآال سأزلةص يىرعدعكةنسةنغذ
ن يةرضعحة آاتئر ظاق قذغا ظذنع دذربذنسعزمذ ناهايعتع ظئنعق آأرضعلع بولعدعغا

ظأزلعرعضة . سذلتان ظةلع آاتئرنع توختعتعشقا بذيرذق بةردع. يئقعنالص آةلضةنعدع
قاراص ظىزىص آئلعؤاتقان ظاؤازع سةت غةلعتة مةخلذقتعن، ظىستعدعكع ظادةملةردعن 
خةؤصسعرةص نئرع تةرةصكة قاراص ظالدعراص ظىزىشكة باشلعغان ظاق قذالر آاتئر 

ظذالر ظادةمنعث . ذ خاتعرجةملعنعص ظىزىشتعن توختعدعتوختعغاندعن آئيعن ظأزلعرعم
قاردةك صةرلعرع، ظةؤرعشعم . آأثلعنع سئهعرلةص قويغذدةك دةرعجعدة ضىزةل ظعدع

نازذك بوينع، قاراقاتتةك يالتعراص تذرغان آأزلعرع بعلةن خذددع ظاسماندعن يئثعال 
سذ ظذحذص حىشكةن بعر جىص صةرعشتعنع، سذ ظاستعدعن شذثغذص حعققان 

ظذ تةبعظةتنعث نذرانة مةثزعدة يارعشعص تذرغان بعر جىص . صةرعسعنع ظةسلعتةتتع
ظذالر ظأزلعرعضة . خالغا، حئكعسعضة قعسعلغان بعر جىص ظاق ظةتعر ضىلضة ظوخشايتتع

ظذالر شذقةدةر خاتعرجةم، . قاراص توغرعلعنعؤاتقان ظةجةل خةؤصعنع سئزةر ظةمةس
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ت رةثلعك سىصسىزىك تعنعق سذ ظىستعدة خذددع ظذالر زذمرة... شذقةدةر راهةتلعك
ظةؤرعشعم ظذزذن بوينعنع .  قذياش نذرعنعث نازذك ظةآسعدةك يةثضعل تةؤرعنةتتع

 بعرعضة نئمعنعدذر دةؤاتقاندةك ظعدع، ضاه -بعر .  صات سذ ظاستعغا تعقاتتع-صات 
. تتعجعمجعت سىكىتكة حأمىص زئمعننعث ظوتلذق تعنعقلعرعنع ظاثالؤاتقاندةك قعال

ساتتار هامذت . سذلتان ظةلع سول آأزعنع قعسعص معلتعقنع نعشانغا توغرعلعدع
شذظان ؤذجذدعنعث بئسعص بولمايدعغان بعر خعل ؤةهعمعلعك سةزضى بعلةن جاالقالص 

ظذ ضعلةم يايالققا آةلضةندعن بذيان ظوالر، آةآلعك، . تعترةؤاتقانلعقعنع هئس قعلدع
رة، تىلكة، بذغا، ظئيعققعحة تاالي نةرسعلةرنع قعرغاؤذل، آةصتةردعن تارتعص، بأ

بذ . ظةمما ؤذجذدعدا مذنداق ؤةهعمعلعك سةزضىنع سةزمعضةن. ظوؤالص آأرضةن
ؤةهعمة، بذ  تةشؤعش ظاق قذالرنعث ظاصظاقلعقع قوشذلغان ظادةتتعن تاشقعرع 
حعرايلعقلعقع ؤة نازاآةتلعكعضة بولغان قعيالماسلعقمذ؟ ياآع خذدانعث غةزعصعدعن 

ظذ صةقةت ضاه سذلتان . قورقذشمذ؟ ساتتار هامذت بذنع ظئنعق دةص بئرةلمةيتتع
 - ظةلعضة، ضاه ظذنعث قولعدعكع معلتعققا، ضاه آأل قعرغعقعدعكع ظاق قذالرغا ظاالق 

قعلغان ظاؤاز بعلةن تةث ظاق " ضوم. "جاالق بولذص آةتكةن آأزلعرعنع تعكعص تذراتتع
هةر ظعككع ظاق قذ ظازابلعق . توزذص آةتتعقذالرنعث ظاصظاق صةرلعرع قاردةك 

سذلتان . غاقعلداص، قاناتلعرعنع ظةنسعز صاالقشعتعص هاؤاغا آأتىرىلمةآحع بوالتتع
بعر ظاق قذ قاناتلعرعنع هالسعز صاالقشعتعص . ظةلع ظالدعراص يةنة بعر صاي ظوق ظىزدع

بعردعنال هاؤاغا يةنة بعرسع ظون مئتعرحة يةرضة صاالقشعص . سذ يىزعدة لةيلةص قالدع
.  ظاحقذحة يارعدار ظاق قذنعث يئنعغا يئتعص آةلدع-آاتئر آأزنع يذمذص . آأتىرىلدع

ظاصظاق مامذقالر سذ يىزعدة لةيلةص . سذ يىزع سذس قان بعلةن بويعلعص آةتكةنعدع
 جةهلع بعلةن -يارعدار ظاق قذ حئقعلغان قانعتعنع سأرةص جان . يىرةتتع

سذلتان ظةلع ظاخعر . قعلدايتتع، ظأزعنع هةرتةرةصكة ظذراتتعصاالقشعيتتع، نالعلعق غا
ساتتار هامذت ظاق قذنع ظعككع قولالص . ظاق قذنعث بوينعدعن قامالالص تذتتع

  .آأتىرىص سذدعن سىزىؤالدع
 هةسرةتلةندع سذلتان ظةلع آأل ظىستعدعن آئتةلمةي ـ...ظةتتةث، هةي آاساصةت ـ

قارعغعنا، !  مئنعثحة ظذمذ يارعدارـةلمةي، ظةضعص يىرضةن ظاق قذدعن آأزعنع ظىز
  ...!ظذمذ صوآال قعلعص حىشسعدع...! مةيدعسع قان تذرامدذ نئمة؟ خةص

ظذ . آأآتعكع ظاق قذنعث راستتعنال يارعالنغان، يارعالنمعغانلعقعنع بعلعص بولمايتتع
 -ظذ آأل ظىستعنع ظةضعص . ظذحقانسئرع آأك قةرعضة تئخعمذ ظأرلعمةآتة ظعدع

ساتتار . ص، خئلعدعن آئيعن تاغ حوققعلعرع ظارقعسعدعن آأرىنمةي قالدعظةضع
بعردةمدعن آئيعن . هامذت يارعدار ظاق قذنع قعرغاققا ظئلعص حعقعص بوغذزلعؤةتتع

  .ظذالر ساتتار هامذتنعث ظأيعضة ماشعنا بعلةن يىرىص آةتتع
تار هامذتنعث شذنعثدعن بئرع سات. سذلتان ظةلع بذ يةرضة صةقةت يازدعال آةلضةنحة
نةححة ظاي . ظأزضةرضعنع صةقةتال يذلتذز. ظأيعمذ، قوتعنعمذ، هئحنةرسعسع ظأزضةرمةصتذ

ظعحعدة بويع لةثثعدة ظأسىص، زعلؤالعشعص، تئخعمذ رةث تىزةص ضىزةللعشعص 
ظذ ظةمدع شذقةدةر ظذياتحان، تارتعنحاق، بذرذنقعدةك بالعالرحة تعك بئقعص . آئتعصتذ
غا مةزة ظئلعص آةلضةندعمذ قوللعرع تعترةص، يىزع ؤعللعدة داستعخان. قارعمايدذ

 حعقعص تذرغاندعكع خذددع ضعلةم -ظذنعث ظأيضة آعرعص . قعزعرعص تذرعدذ
 قامعتع سذلتان ظةلعضة ظعختعيارسعز -يايالقنعث ياؤا ظةتعرضىلعدةك جعلؤعدار هأسن 
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. ةصخاننع ظةسلةتمةآتةبعر حاغالردا ظأيعدة نةححة يعل باال باققذحع بولذص تذرغان زةين
شاش ظاتتةك تئصحةآلةص تذرغان هةؤةس، ظذنعثغا بولغان يوشذرذن آأيىش سذلتان 
ظةلعضة ظازابلعق بعر لةززةت بئغعشالص، نةححة يعل بئسعص آةلضةن حاثقاق 

سذلتان ظةلع شذنعثدعن . ظاخعر قاندذرمعغانمعدع... تةشنالعقعنع بعر ظاخشعمع
ظةمما . ظارزذسعغا يةتكةندةآمذ بولدع.  بئرعص باقتعآئيعن يةنة نةححعسعضة آأثىل

 رةث -ظايال خةق دئضةن رةثمذ "ظذ آعمدذر بعرسعنعث . لةززةت، راهةت تاصالمعدع
بوياص قويغان تذخذمغا ظوخشاش، ظةمما شاآعلعنع سويعؤةتكةندعن آئيعن 

نةدعكعنع؟ زةينةصخان . دئضةنلعرعنع ظاثلعغان" هةممعسعنعث رةثضع، تةمع بعر
آئيعكتةك تئصعرالص، حاققاق ظوتتةك حئقعص، مىشىكتةك تاتعالص تذرسعمذ، 
ظذنعثدعن بعر نةححة معنذتال ظالغان لةززةتنع قذحعقعدا بعر آئحة نازلعنعص، بئلعقتةك 

 آةرةشمعلعرعدعن نئمعشقا ظااللمعدع؟ - حوآانالرنعث ناز -صعلتعثالص حعققان قعز 
ظذالرنعث هةر بعرع . ا ظوخشعتعش ظةخمةقلعقشذثا ظذ ظوياليدذ، ظايالالرنع تذخذمغ

 شورلذق، بعرع ـبعرع جاثضاللعق، بعر زةي . ظةرآةك ظىحىن نامةلذم سعرلعق بعر دذنيا
سذلتان ظةلع بذ يةرضة آةلسعال ...  ضىلعستانلعق- قذملذق، بعرع ضىل -دةشت 

اتتع، زةينةصخانغا ظاشذ بذرذنقع ظةسةبعي تةشنالعق بعلةن ظوغرعلعقحة قاراص قوي
ؤذجذدعدعن شذ حاغالردعكع يىرعكعنع مةهلعيا قعلغذحع ضىزةل بةرنالعقنع تاصماقحع 

سذلتان ظةلع بذ هالنع آأرىص خذددع ... لئكعن ظذ ضىل سذلغان، سوالشقان. بوالتتع
قئنع بذ ضىزةللعك، "ظةث قعممةتلعك بعر نةرسعسعنع يوقاتقاندةك روهع حىشىص 

بذ سوظالغا ظذ بىضىن . دةصمذ ظويالص قالغانعدع" ؟قئنع بذ التاصةت، نةضة آةتتع ظذ
ظذ تةثداشسعز ضىزةللعك هئحنةضة آةتمةصتذ، بويعغا يةتكةن، رةسعدة . جاؤاب تاصتع

  !بولغان مذنذ قعزغا آأحىصتذ
قعزعثنعث شةهةردعكع ظعشعنع هةل قعلعص قويدذم، قانداق ... هة راست ـ

  .قا آةحتة داستعخان ظىستعدة دئدع ظذ ساتتار هامذتـقعلعسةن، ظةؤةتةمسةن؟ 
  مةيلع، سعلة دئضةن ضةصكة مةن نئمة دةيتتعم؟ ـ

  :يذث قاشلعرع آأتىرىلىص آةتتع. بذ ضةص سذلتان ظةلعضة خذشياقمعدع
ظةؤةتكىث آةلمعسة ... ظاؤازعث صةسلةص آةتتعغذ، خذددع مةن زورالؤاتقاندةك ـ

  . دة-سئنعث باالث بولغعنع ظىحىن دةص قالدعم . ظةؤةتمة
 ساتتار هامذت قولعدعكع قاحعنع قويذص ـ ؤاي، نةدعكعنع هاآعم ظاآا، -ؤاي  ـ

 ياخشع بوصتذ، ـتةمتعرةش ظعحعدة قانداق خذشامةت قعلعشنع بعلةلمةي قالدع، 
قعز باال دئضةنضة . هةممة ظعش سعلعنعث ظاتعدارحعلعقلعرعدا بولعؤاتعدذ دئضعنعم بذ

دا شةهةرضة بئرعص هئلعقع زاؤذتقا مال بئقعشنع آعم قويذصتذ؟ غةمخورلعقلعرع
  !ظورذنلعشعص قالسا بئشعمعز ظاسمانغا يئتعدذ بعزنعث

شذ آىنع ظاخشعمع ظذخالش ظالدعدا ساتتار هامذت بعلةن زةينةصخاننعث ظوتتذرعسعدا 
 ظةؤةتمةسلعك مةسعلعسع ظىستعدة خئلعال آىثىلسعز -يذلتذزنع شةهةرضة ظةؤةتعش 

  .صاراث بولذص ظأتتع
.  آئسعصال ظئيتتع زةينةصخانـتار، يذلتذزنع شةهةرضة ظةؤةتسةك بولمايدذ،ياق سات ـ

ظةزةلدعن ضئصعنع سأزسعز ظورذنداشقا ظادةتلةنضةن مذنذ رايعش ظايالنعث بىضىن 
آىتىلمعضةندة قعلعؤاتقان قارشع ضئصع ظىحىن ساتتار هامذت خاصا بولذص ظذنعثغا زةردة 

  :بعلةن هىرصةيدع
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  :نئمعشقا ـ
  .عمذ؟ حوثعيعص قالدعآأرمعدعل ـ
 خئلع ظادةمنعث بالعلعرع ـهازعرال ظةرضة بةرمةآحعمعدعث ظذنع؟ خئلع  ـ

  !ظورذنلعشالمايؤاتقان زاؤذتقا قعزعث ظورذنلعشعص قالسا يامانمذ ظةخمةق
  ...ظعشعنةلمةيؤاتعمةن، زادعال ظعشعنةلمةيؤاتعمةن... يامعنعغذ يوقتع، ظةمما ـ

ةندعشلعرعنع ظةمدعال ظئرعضة ظاشكارعلعؤعدع،  ظ-زةينةصخان آأثلعدعكع ضذمان 
ساتتار هامذت هازعرال ضئلعدعن بذغذؤئتعدعغاندةك يامان ظةلصازع بعلةن صةس، ظةمما 

  :تةهدعتلعك ظاؤازدا خعرقعرعدع
هاآعم ظاآامنعث ضئصعضة ظعشةنمعسةث آعمنعث ضئصعضة !... هذ ظةقعلسعز ـ

 حارؤا، -لدعمذ، قوتاندعكع مال ظعشعنعسةن؟ هاآعم ظاآام بعزضة ظاز راصاؤةت قع
هازعرقع تاصاؤةت نةدعن آةلضةن؟ ظذالرنعث هةممعسعنع ظذنتذغان ظوخشعمامسةن؟ 
ظةقلعث بولسا آأزىثنعث يذندعسعنع ظئقعتماي، قعزعثنعث بةختع ظىحىن آىلسةث 

  .بولعدذ
 بعردعنال ظأآسىص يعغلعؤةتتع ـ...! ؟ ياق، ياق...قعزعثنعث بةختع دئدعلعما ―
  ! سعلعدعن ظأتىنةي، ظةقعلسعزلعق قعلمعسعال ساتتارـصخان، زةينة
  !ظأحىر دةيمةن. زذؤانعثنع ظأحىر، هاآعم ظاآام ظاثالص قالعدذ ―

ظةمما آأزلعرعضة آةلكىندةك يامراص آئلعؤاتقان . زةينةصخان تىضىلىص جعم بولدع
ياشنعث شعددةتلعك زةربعسعدعن سذغذلذص ظاجعزلعغان زعلؤا ضةؤدعسع آىز 

ظةنة، ظذنعث ياش قذيذلذص تذرغان . عرغعنع سوققان ياصراقتةك تعترةيتتعشعؤ
آأزلعرعدة تةضسعز مذث، آأزلعرعنعث ظةتراصعدعكع يذصقا قورذقالر ظارعسعدا ظازاب ؤة 

يذلتذز سذلتان ظةلعنعث هعمايعسعدة خعزمةتكة ظورذنلعشعش ظىحىن ... هةسرةت
ةتمةآحعدةك تةشؤعش هةم ظةمةس، ضويا بارسا آةلمةس هاالآةت ظئغعزعغا آ

ظذ سذلتان . خاتعرجةمسعزلعكتعن يىرعكع سعرقعراص، حعدعغذسعز دةرعجعدة ظاغرعماقتا
. قولعدعن هةر باال آئلعدعغان قارا نعيةت، شةهؤانعي ظادةم. ظةلعنع ياخشع بعلعدذ

ساتتارغا بذنع قانداق بعلدىرىشنعث يولع بار؟ زةينةصخان ساتتار هامذتنعث ... ظاه
 مةنصةظةت ظىحىن قعلعؤاتقان -هةيؤعسعدعن آأرة، ظةخمةقلعقع، صذل قوصال 

راصاؤةت، ... ؤعجدانسعزلعقع ظىحىن غةزةصلعنعص صىتىن بعر آئحة آعرصعك قاقمعدع
سذلتان ظةلعنعث بذنعث بةدعلعضة ضعلةم ...  شةصقةت قعلدع دةيدعغذ، توؤا-مئهعر 

اتقانلعقعنع، ساتتارنعث قولع  نةص ظىندىرىؤ-يايالقتا ساتتاردعن قانحعلعق صايدا 
  ظارقعلعق قانحعلعك ظعشالرنع قعلعؤاتقانلعقعنع ظذ نئمعشقا ظويلعمايدعكعن؟

سذلتان ظةلع ضعلةم يايالقتا يةنة نةححة آىن بولعمةن، دئضةن ضئصعدعن بعردعنال 
ساتتار هامذت سذلتان ظةلعنع يولغا . يالتعيعص، ظةتعضةندعال قايتعدعغانلعقعنع ظئيتتع

  .ش تةييارلعقعغا ظالدعراش آعرعشعص آةتتعسئلع
 دئدع ساتتار ـسعلةرمذ تئز بولذثالر، يذلتذز الزعمةتلعكلعرعنع ظذنتذص قالمعسذن،  ـ

ظذ حعقعص . هامذت تاشقعرعقع ظأيدة بعسع صارقعراص تذرغان صعحاقنع يةنة بعلةؤئتعص
ز ظاؤازع  تاغعل ؤارقعرعغان ظةنسع-آئتعص ظذزذن ظأتمةي سعرتتا قوينعث ظاال 

ساتتار هامذت ظئغعلدعن قذيرذقع لعغعرالص تذرغان سئمعز ظئرعكنع ظارقا . ظاثالندع
آاال ظئغعلعنعث قاشاسعدا توغرعسعغا . صذتعدعن دارقعرعتعص سأرةص حعقعؤاتاتتع

 تىرمةل، يوغان -قويذلغان حةنزة ياغاحقا جةينعكعنع تعرةص، ياش بذقعنعث تىص 
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 سولتان ظةلع قوينع آأرىص ياراتمعغان بعر هالدا بةستعنع تاماشا قعلعص تذرغان
  :دئدع

  بةك سئمعزغذ بذ قوي؟... هةي توختعغعنا ـ
ظانحة ظةمةس، ظةرآةك قوي بولغان بعلةن ضأشعضة ظازراق ياغ قوشذلذص آةلمعسة  ـ

  .تةمع  بولمايدذ
 سذلتان ظةلع بعردعنال خذشخذيلعشعص ـيةنعال سةن يامان جذمذ ساتتار، ... هةي ـ
 دوختذرنعث قورقذنحلذق ـتتار هامذتنعث يةلكعسعضة يةثضعل ظذرذص قويدع،سا

  !نةسعهعتعضة قارعغاندا، يةنعال سئنعث ضئصعث قذلعقعمغا خذشياقعدذ جذمذ
 بذ ضةصنع ظاثالص ساتتار هامذت بعردعنال ـدوختذرنعث ضئصعمذ ضةصمذ؟ ... ؤاي ـ

لغان، آأثلع خالعغاننع  ظادةم دئضةن آأثلع تارتقاننع قعـآأرةثلعضعلع تذردع،
  !شذنداق قعلعؤعدعلة، بارغانسئرع تىلةص، ياشعرعص آئتعؤاتمامال مانا. يئضةن ياخشع

 سذلتان ظةلع ظئقع بارغانسئرع آأصعيعؤاتقان، شذ ؤةجعدعن ـشذنداقمذ؟  ـ
ظئلئكتعرعك ساقال ظالغذح بعلةن ساقعلعنع آىندة بعر قئتعم قعرعص تذرعدعغان 

ماؤذ بذقعنع .  بولدع ظذ ضئصعثنع قويـ هالدا سعالص قويدع،ظعثعكعنع ظويحان بعر
صعحعؤةت دئسةم ؤاقتعنع ظأتكىزىؤةتكعلع تذردذثغذ، قاراص باقة، خئلع ... دةيمةن

  .بةك ظئتعدعن آئتعصتذ
 ظعككع آىن -مذشذ بعر . ماقذل، ماقذل، ظةمدع تازا صعحعدعغان ؤاقتع آةلدع ـ

  ...ظعحعدة غاحال قعلعص
أت صذتع بوغذشالنغاندعن آئيعنمذ يةنة تئصعرالص بار آىحع بعلةن سئمعز ظئرعك ت

يذلقذناتتع، خذددع ظأزعنعث ظاخعرةت آىنع آةلضةنلعكعنع بعلعؤالغاندةك ؤةهعمعضة 
ظأتكىر صعحاق ظذنعث تةقدعرعنع تئزال هةل . حىشىص بوغذق، ظةنسعز ظاؤازدا مةرةيتتع

عزعل قان بعر مئتعرحة يعراققا ظذ آىحةص بعرال سىرىلىش بعلةن تةث قئصق. قعلدع
بايعقع ظىنلىك مةرةش ظازابلعق خعرقعراشقا، آىحلىك يذلقذنذش .  ظئتعلعص حعقتع

ساتتار هامذت قاسساصلعق قعلعشتا قذشخانعنعث ... ظاجعز تعترةشكة ظايالندع
تئخع بايعال صىتىن سىرىك هايؤان . تةجرعبعلعك صوآانحعلعرعدعن قئلعشمايدذ

ص تذرغان تعرعك مةخلذقنع تئرعسعز بعر دأؤة ضأشكة ظايالندذرذص سعياقعدا تئصعرال
ظذ تئخع ظعسسعق هارارةت . قويذش ظىحىن، ناهايعتع يئرعم ساظةت ؤاقعتال آذصاية

 دة، ماشعنعنعث آةينعضة -آةتمعضةن صىتىن ضأشنع داستعخانغا ظوراص تاغارغا تعقتع 
ص تاشقعرعقع ظأيضة ظةآعرعص ظاندعن قوينعث ظأصكة، جعضعرعنع تئرعضة ظورا. باستع

شذ حاغدا زةينةصخان ظعحكعرعكع ظأيدعن حعقعص،  ظئرعضة صةرعشان بعر . تاشلعدع
  :نةزةر بعلةن قاراص

  . دئدعـتوختاص تذرسعال،  ـ
  نئمة ضةص؟ ـ
  .يذلتذزغا هئلعقع ضةصنع ظةمدع ظأزلعرع دئسعلة ـ
  !تئخعحة دئمةي ظولتذردذثمذ المزةللة... ظةستا ـ
  .دادامغا دئسعثعز، شةهةرضة زادع بارغذم يوق دةيدذ... دئسةم ظذنعمايؤاتسادئدعم،  ـ
 ساتتار هامذتنعث حعرايعغا شذظان تأمىردةك قارا رةث ـ! شذنداق دةمدذ تئخع ـ

بذرذن بذ ضةصنع ظاثلعغاندا !  هةممة ظعشنع ظأضةتكةن سةنـتئصعص حعقتع،
غان حاغدا صعرعسع تذتذص ضىلقةقةلعرع ظئحعلعص آئتعؤعدع، ظةجةص ظةمدع ماثعدع
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  ! يا؟ آئحعدعن بئرع قذلعقعنع تولغاص بولغانسةن سةن ظعصالس-قاصتذ 
 يعغالمسعرعدع ظايال ظأزعنع ظارانال ـمئنعث هئحنئمة دئضعنعم يوق، ... خذدا هةققع ـ

  . ظعشةنمعسلة ظأزلعرع آعرعص سأزلعشعص باقسعالـتذتذص،
بولمعسا ظعككع صذتعنع حئقعؤئتعمةن . ظئيتعص قوي، توال غةزعصعمنع آةلتىرمعسذن ـ

بعر قوتان قوينع دةريا بويعدا تاشلعؤئتعص هةربعي دوختذرخانعغا نةححة قئتعم . بعكار
. نئمعشقا بارعدذ؟ هئلعقع قةيسةر دئضةن لىكحةآنع يوقالص بارغان ضةص. بئرعصتذ

دذ ظذنعث بعلةن بذرذن تئخع خذصعيانة آأرىشىص يىرضةن ظعشعلعرعنع مئنع بعلمةي
ماث حاقعر، .  زعرعق حعقعرعؤةتمةي يةنة-دةمدعكةن؟ قعلغانلعرعنع بذرنعدعن زعرعق 
 ساتتار هامذت قان يذقع قولعنع هاؤادا ـ!حعقمعسا قذلعقعدعن تارتعص سأرةص حعق

بذ ظذنعث ظعحكعرعكع ظأيدة . صذالثلعتعص بذ ضةصلةرنع ؤارقعراص دئضىدةك دئدع
آىص ظولتذرغان يذلتذزنع ظاثلعسذن دةص ظةتةي بذلذثدا تىضىلىص، آأز ياشلعرعنع تأ

  .شذنداق توؤلعغعنع ظعدع
 بذياققا مئثعشقا باشلعدع - ماشعنعنعث يئنعدا تاقةتسعزلعك بعلةن ظذياق ـ!ماثايلع ـ

  .سذلتان ظةلع
  . ماشعنعنعث يئنعدا تذرذص توؤلعدع ساتتار هامذتـ!بولذثالر حاصسان... هةي ـ

لىك ياغلعقعنع حعضعص، آعحعككعنة بوغحعمعسعنع يذلتذز بئشعغا حعغعرتماق ضىل
ياش بعلةن يذيذلذص تاتعرعص آةتكةن حعرايعدا، يىرعكعدة . آأتىرىص ظأيدعن حعقتع

ساتتار هامذت . مةؤج ظذرذؤاتقان آىحلىك بعر هةسرةت ؤة قايغذ ظةآس ظئتعص تذراتتع
 آأيىنضىحع بايا هئح ظعش بولمعغاندةك آىلىمسعرعضةن هالدا ظذنعث يئنعغا آئلعص،

  :هةم ظاتعالرحة نةسعهةت قعلغذحع تةلةصصذزدا
 هة قعزعم، ظعشتعن آئلعصال هاآعم دادعثعزنعث -زاؤذتتا ظوبدان ظعشلةث  ―

صاشاخان ظاحعثعزنعث سعزعص بةرضةن سعزعقعدعن . خعزمعتعنع ياخشع قعلعث
  !حعقماث، ضئصعثعز ظاز، ظايعغعثعز ظعتتعك بولسذن، خوش ظةمعسة

سأزلعسعال آأز ياشلعرع بذلدذقالص ظئتعلعص . ر ظئغعز سأزلعيةلمعدعزةينةصخان بع
ظذ ياصراقتةك تعترةؤاتقان يىرعكعنعث هةسرةتلعك . حعقعص آئتعدعغاندةك ظعدع

نالعسعنع تةسلعكتة بئسعص، يذلتذزنع حعث قذحاقالص، صئشانعسعضة سأيىص 
  ...قويدع

ه ظاستعالص، ظعككع يئنعغا  صةس يولدا ضاه ظعتتعكلةص، ضا-صعكاص شئغعللعق ظئضعز 
. حايقعلعص، ظاسفالعت يولغا حعققاندعن آئيعنال سعلعق تةؤرةنضعنعحة يىرىص آةتتع

ظذنعث . ماشعنعنعث ظوحذق آأزنعكعدعن يذلتذز آأل ظوحذق آأرىنىص تذراتتع
بذرذنقع حاغالردا ظةينةآتةك يالتعراص تذرعدعغان سىصسىزىك سىيع ظةمدع 

يذلتذز . ، بعر يةرلعرع سارغذح، بعر يةرلعرع قارامتذل ظعدعنئمعشقعدذر دذغالنغاندةك
هةمعشة ظىستعضة حعقعص ظولتذرذشنع ياخشع آأرعدعغان آأل بويعدعكع قورام تاش 

ضىللةر حةيلةنضةن، سوالشقان، . بعر صارحة الي دأؤعسعضة ظوخشاص قالغانعدع
علةن بعمةهةل نئمة ظىحىن شذنداق؟ ياآع يذلتذز ظاشذالر ب. حعمةنلةر سارغايغان

 -خوشلعشعؤاتقانلعقع ظىحىن  آأزعضة شذنداق آأرىنىص آةتتعمعكعن؟ يذلتذز ظةضرع 
بىضرع تاغ يولعدا ظذحقاندةك آئتعؤاتقان ماشعنا ظعحعدة ظولتذرذص، خذددع مذشذ 
قئتعم آةتسة قايتعص آةلمةيدعغاندةك، بذرذن آىن بويع ظارعالص يىرعدعغان تونذش 

 قارامتذل آأرىنعدعغان ظئضعز تاغالرغا آأزعنع -رلعقالرغا، آأآىح يايالقالرغا، قارعغايزا
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تاشيول خذددع تاغنعث بئلعضة ياماشقان يعالندةك . ظىزمةي تةلمىرىص قاراص آةتتع
يولنعث بعر حئتع تعك تاغ، بعر حئتع حوثقذرلذقع نةححة يىز مئتعر . آأرىنةتتع

تالغذدةك يةردة ظاق تئكة  آأز ـصةستة . آئلعدعغان حوثقذر هاثغا تذتاشقانعدع
 صةش دئضىحة -ماشعنا هةش . دةرياسع ظاق بذآغذن حاحرعتعص ظئقعص تذراتتع
ياصراقلعرع ظالتذن رةث تىسكة . هةربعي دوختذرخانعنعث ظذدذلعغا يئتعص آةلدع

... آعرضةن ياؤا ظالمعزارلعق، ظذنعث ظارعسعدعكع رةتلعك سئلعنغان ظاصظاق ظأيلةر
 لعص -كرةك آأرىؤئلعشقا ظىلضىرمةيال ماشعنا آأزنعكعدعن لعص يذلتذز ظذالرنع تىزى

ظذ قةيسةرنعث شذ تاصتعكع هالعنعث قانداقلعقعنع، هوشعغا . قعلعص ظأتىص آةتتع
ظذ قةيسةرنع نةححة قئتعم يوقالص آئلعصمذ .  آةلمعضةنلعكعنع بعلمةيتتع-آةلضةن 

 ظعحعدعن ظأرتعنعص، -ظذنعث بعلةن بعرةر ظئغعز مذثدعشالمعغانلعقع ظىحىن ظعح 
آةحىرىث جئنعم، سعزنع مذشذ هالعثعزحة تاشالص . "ظىنسعز ظأآسىص آةتتع

ظاه، قانداق . آئتعدعغان بولدذم، شةهةرضة بئرعش مئنعث ظعختعيارعم ظةمةس
قعالي؟ هاآعم دادام بعلةن دادام قعلعشقان بذ قارارنع بذزذشقا مةندةك هعمايعسعز 

ةتكةي؟ هوشعثعزغا آئلعص ظةتراصعثعزغا قاراص مئنع ناتعؤان قعزنعث حامع قانداق ي
ظعزدةؤاتقان حئغعثعزدا هئلعقع ضىللةرنع آأرضةنسعزمذ؟ ظذ ضىللةر هازعر سوالشقان، 
سارغايغان بولسعمذ يةنعال مئنعث يىرعكعم، سعزضة مةثضىلىككة تةسةددذق قعلعنغان 

مةن سعز ... ذ، ظاهمةنح. سعزغذ مئنع سئغعنغاندا شذ ضىللةرنع آأرةرسعز. يىرعكعم
يذلتذزنعث آأزلعرعدعن تارامالص " بعلةن دعدار آأرعشعدعغان آىنلةر ظةمدع قاحان؟

ياش آةتتع، ظةمما سذلتان ظةلعنعث آأرىص قئلعشعدعن قورقذص، ياغلعقعنع 
شوصذرنعث يئنعدا ظولتذرغان . تىزةشتىرضةن بولذص يئشعنع دةرهال سىرتعؤالدع

اشلعرعنع آأرضةندةك ظةمةس، ظذ مىضعدةك ظعحعدة سذلتان ظةلع يذلتذزنعث آأز ي
ماشعنا . آأزلعرعنع يذمذص بئشعنع ضاه ظالدعغا ساثضعالتماقتا، ضاه يئنعغا قعيسايتماقتا

ظةمدع قارعغايزارلعق ظئضعز تاغالرنع، حعغ، حاتقاللعق دىمبةللةرنع ظارقعدا قالدذرذص، 
ضويا يذلتذزغا . عز ضىرىلدعمةآتةضعياهسعز تاقعر ظئدعرلعق ظارعسعدا آةلمةآتة، تعنعمس

ظذنعث آةلضىسع تةقدعرع توغرعسعدا ظذ بعلمةيدعغان حىشعنعكسعز بعر تعلدا 
  ...نئمعلةرنعدذر سأزلةؤاتقاندةك

   
ضعلةم يايالقنع، تاغ ظارعسع هةم دةريا بويعنع بذ زئمعندا بذرذن هئحقاحان 

 تاشقعرع يئقعملعق هةم ظذ ظادةتتعن. ظاثالنمعغان ظاجايعص بعر آىي آئزعص يىرةتتع
 يعراقتعن يةرتئضعنع بويالص آئلعص قةيسةرنعث -بذ آىي يعراق . مذثلذق ظعدع

بذ ظعزضى آىي ظعنسان قةلبعدعن تةؤةللذت قعلعنغانمذ، . قذلعقعغا ظاثلعنعص تذراتتع
ياآع تةبعظةتنعث ظعالهعي تذيغذسعدعنمذ؟ بذ آىينع ظذ ظوثعدا ظاثالؤاتامدذ، ياآع 

يذلتذز ظاشذ آىي ظعحعدة ... ظةنة. ذالرنع قةيسةر ظاثقعرعشقا ظاجعز ظعدعحىشعدعمذ؟ ب
ظذ خذددع هازا ظاحقان مةسىمةدةك ظاق . قةيسةرنعث ظعشعكع ظالدعدا صةيدا بولدع

آأثلةك آعيضةن، ظاق ياغلعق حعضكةن، حعرايعمذ ظاق، خذددع ظاق ظئحعلغان ظةتعر 
يئزعؤاتقان خئتعنع تاشالص، ظأيدعن قةيسةر ظذشتذمتذت يذلتذزنع آأرىص ... ضىلدةك

ظةمما .  دة، ظذنع باغرعغا باسماقحع بولذص غذلعحعنع آةردع-ظئتعلعص حعقتع 
 هةسرةت تأآىلىص تذرغان -يذلتذزنعث ظادةتتعن تاشقعرع صةرعشان هالعنع، مذث 
بعر دةقعقة هاؤادا ظئسعلعص . سولغذن حعرايعنع آأرىص بعردعنال توختاص قالدع
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  :لةؤلعرع ياصراقتةك تعترعدع. عرع ظاستا حىشىص آةتتعتذرغان قولل
نئمة هال بذ صةرعشتةم، دذنياغا تاث سىبهعسعدةك قعزعل رةثدة ظاصعرعدة قعلعنغان بذ "

  "ضىل بىضىن نئمة ظىحىن ظاصظاق؟
  ."حىنكع ظذ ضىلنعث هاياتلعق بةرضعسعضة جذدالعق صالتعسع ظذرذلماقحع ظةزعزعم"
ظأز قولع بعلةن ياراتقان تةثرعم ظذنعثغا شذنداق ياق، ظعشةنمةيمةن، ظذنع "

  "تةقدعرنع راؤا آأرةرمذ؟
  ."بعلمعدعم، قعسمعتعم شذنداق ظوخشايدذ"
 ظةلةم، شذم نعيةت بولمعغان ظةرآعن، خعلؤةت -دةرد . بعز قئحعص آئتةيلع يذلتذز"

  ."جايالرغا آئتةيلع
  "ياق ظةزعزعم، هاآعم دادام بعزنع تذتعؤالماي قويارمذ؟"
. ظذ سعزنعث هاآعم دادعثعز ظةمةس، ظعنسانلعقنع تةرك ظةتكةن قارا نعيةت مةلظذن"

  "ظةجةبكع سعز ظذنعث يالغان ؤةدعلعرعضة ظعشعنعص آةتكةن بولسعثعز؟
  ." خوش، ظةمدع ماثا رازعلعق بئرعث ظةزعزعم-خةير "
  "سعزضعما؟"
 تىمةن بةخت، -ي مئنع زاؤذتقا خعزمةتكة ظورذنالشتذرغذدةك، ماثا تاال. هةظة ماثا"

  ."راهةت ظعنظام قعلغذدةك
بعلدعم، سعز ظةمدع شذ ظعنظامالرنع قوبذل قعلعش ظىحىن آئتعؤاتعسعز، "

  "شذنداقمذ؟
  ."مةن ظةمةس، مئنعث ظاق آئصعنعم"
  "ظأزعثعزحذ؟"
  ."مةن مةثضى سعز بعلةن بعللة"

دعنال ظاقذح  بارا غذؤالعشعص، بعر-يذلتذزنعث سعماسع مذشذ ظاؤاز بعلةن بعللة بارا 
  .تذمانغا ظايلعنعص آةتكةندةك بولدع

قةيسةر حأحىص آارعؤعتعدعن تذرذص آةتتع ؤة مئثعسعنع حعرمعؤالغان ...!" يذلتذز"
قاتتعق ؤةهعمعدعن قارا تةرضة حأمىلىص، آارعؤاتتعن صذتعنع ساثضعلعتعص خعيال 

م بذزذلدعمذ بذ نئمة ظعش، قارا باستعمذ مئنع، ياآع حىشى. "بعلةن ظولتذرذص آةتتع
ؤة ياآع بذ يذلتذزنع آىتىص تذرغان بةختسعز قعسمةتنعث ظالدعدعن بئرعلضةن 

  "بعشارعتعمذ؟
بعر حاغدا سعرتتا ظاتنعث دىكىرلعضةن ظاؤازع، ظاندعن ضايعز صالؤاننعث تونذش يأتعلع 

ظذ قةيسةرنع توغاح، خام قايماق هةم صعشذرذلغان ضأش بعلةن يوقالص . ظاثالندع
  .آةلضةنعدع

 دئدع ظذ ضأشنع قةلةمتذرعحع بعلةن آئسعص صارحعالص ـظعش حاتاق ظذآام،  ـ
 ظوغرع دأيىزلةر قارعغايدعن ـ داستعخان ظىستعضة قويعؤئتعص، ـقةيسةرنعث ظالدعغا 

يوغان بعر تىصعنع آأتىرةلمعضةن .  تىص22 بئرع -ساناص باقتعم، نئرع . يةنة آئسعصتذ
قارعغاندا بعزضة ظادةم آأصةيتعص . ئتعصتذحئغع، آةسكةن جايعغعال تاشلعؤئتعص آ

مةن قئرعص آىحتعن قالغان ظادةم، سعز بولسعثعز . بةرمعسة بولمايدعغان ظوخشايدذ
  ...ظاغرعق

ظذنع قوغداش توغرعسعدا . يايالق، دةريا، ظورمان، تاغ هةممعسع بعر صىتىن ضةؤدة ـ
اش ظىحىن بعز ظعككع يذقعرعدعن مذناسعص تةدبعر قولالنمعسا، يالغذز ظورماننع قوغد
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مةن مذشذ توغرذلذق ظورمانحعلعق . ظادةم ظةمةس، يعضعرمة ظادةم آةلسعمذ بعكار
ظعدارعسع بعلةن شةهةرلعك هأآىمةتكة دوآالت يئزعؤاتقان، ظةمدع مةن مذشذ 

  .ظعشنعمذ قوشذص يازعمةن
  ظذنعث قانحعلعك رولع بوالر، باشقعالر ظوقذرمذ ظذنع؟ ـ
  .عسا ظةتة ظوقذيدعغان بولعدذ، هامان ظوقذيدذظوقذيدذ، بىضىن ظوقذم ـ
 ضايعز صالؤان ـظةمعسة شذ دوآالتعثعزنع يئزعص بولذص ماثا تاصشذرذث ظوغلذم،  ـ

ظىمعدلعنعص ظورنعدعن قوزغعلعص قويذؤعدع، آونا ياغاح آارعؤات قعرعسالص آةتتع، 
ا دةيمةن، توؤ.  قئرع جئنعمدا ظأمىلةص بولسعمذ بئرعص هةق قارارعغا تاصشذرعمةنـ

 بذالثحع دئضةن ضةصنع ظاثلعساق -نئمة بولذص آةتتع بذ جاهان؟ بذرذنالردا ظوغرع 
 بذالثحعالر بعزنعث -ظةمدع شذ ظوغرع . هةيرانلعقتعن ظاغزعمعز ظئحعلعص قالعدعغان

 ضايعز صالؤان ظوغرعلعقحة آئسعلضةن ظورمانالرغا ظعحع ـتاغقا آةلضةن ظوخشايدذ، 
ظذ آئتعش ظىحىن ظعشعككة ماثغاندا . لعغعحة قاغاص تعللعدعقايناص ظوغرعالرنع خئ

قةيسةر ظذنعث ظذنعمعغعنعغا ظذنعماي هاسعغا تايعنعص ظئتع باغالنغان موما ياغاح 
 ظارقعدن يىز بئرعؤاتقان بذ ظعشالر ظىحىن -قةيسةر ظارقا . تىؤعضعحة ظذزذتذص حعقتع

 مذشذ هالع بعلةن نئمعمذ بعراق ظذ. ضايعز صالؤاندعن ظارتذقراق ظعحع قاينايدذ
قعاللعشع مذمكعن؟ بذ زئمعندا يىز بئرعؤاتقان بذزغذنحعلعق خاراآتئرعدعكع قانذنسعز 

بذ خعل بذزغذنحعلعقنعث . صاظالعيةت يالغذز ظورمانالرنعال ؤةيران قعلعؤاتقعنع يوق
ؤةهعمعلعك تاصعنع ظاستعدا يةنة يايالقالر، آأل، دةرياالر، تاغالر، هةتتا تعرعك 

بعز مذشذ "مذشذ دةهشةتلعك صاآعتنع . انلعقالرمذ هاالآةت تةهدعتعضة دذح آةلدعج
! دةص ظعصتعخارلعنعص يىرضةن ظادةملةرنعث قانحعسع بعلةر؟ ياق" زئمعننعث ظعضعسع

قةيسةر دئرعزة تىؤعضة قويذلغان آونا . ظذالرنعث هةممعسعضة بعلدىرىش آئرةك
 ظازدعن يئزعؤاتقان -يئتعشعحة ظاز آةنتعرضة مىكحعيعص، هةر آىنع ماغدذرعنعث 

 - قةلةم ظاق قةغةز ظىستعدة آىندة ساظةت . ماقالعسعنع يةنة داؤامالشتذرذشقا باشلعدع
 قوللعرع ظذيذشذص هالعدعن -قةيسةر بئلع تئلعص، صذت . ساظةتلةص حاصاتتع

آةتكةندعن آئيعنال قةلةمنع تاشالص، هاسعغا تايعنعص بئرعص ظأزعنع آارعؤاتقا 
ظةمما تةصةآكذرع آاردعن حعقعؤاتقان بذ ظذلذغ زئمعننعث شورلعشعص . يتتعتاشال

 بوستانلعرعدا، -آئتعؤاتقان تذصراقلعرعدا، قذم ظاستعدا آأمىلىص قئلعؤاتقان باغ 
 جانعؤارالرنعث حألدةرةص قالغانظذؤعلعرع - تىرآىملةص قعرعلعؤاتقان جان -تىرآىم 

تةصتعكع حئغعدا ظاحكأزلىك بعلةن يعغقان ظذ ظالعي مةآ. ظةتراصعدا آئزعص يىرةتتع
 آئحعلةص يازغان تةسعرات يازمعلعرعنعث ظةمدع - ماتئرعياللعرع هةم آئحة -آعتاب 

ظأينعث بذلذثعدعكع يةششعكلةردة خئلعدعن بئرع . ظةسقاتقعنع ظىحىن خذشال ظعدع
عث ظالدعدا  آذرنالالر قةيسةرن- باغالم آعتاب - توم، باغالم -بئسعلعص يئتعؤاتقان توم 

ظذ . ظةمدع رئظاللعق ؤة هةقعقةتنعث ظاجايعص هئكمعتعنع نامايان قعلعؤاتاتتع
لئكعن ظذ شذنحعؤاال آأص . يازغانسئرع بةتلةر آأصعيعص، قئلعنالص بارماقتا

قوليازمعالرنع نةضعال ظةؤةتسذن ظذنع سةؤرعحانلعق بعلةن ظوقذص حعقعدعغانالردعن 
داقتعمذ، هازعرحة ظذنعث قوليازمعلعرع بعر باغالم قانحعلعك ظادةم حعقار؟ ياق، شذن

تاشالندذق قةغةز سىصعتعدة قارعلعدعغان تةقدعردعمذ يئزعش، بذ ظارقعلعق ظذالرغا 
 ظعنسانعيةت ظىحىن صةقةت بعرال يةر شارعنعث بار ـشذنداق بعر هةقعقةتنع 

ش ظعكةنلعكعنع، ظذنع سأيىش ماهعيةتتة ظأزعنع سأيىش ظعكةنلعكعنع بعلدىرى
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بذنع ظذالر ظعثراؤاتقان تةبعظةتنعث آأز ياشلعرعدعن بعلمعسة، قةهرعلةنضةن . آئرةك
شذ حاغدعال ظذالر بذزذش ظةمةس، . تةبعظةتنعث جازاسعدعن حوقذم بعلعدذ

 -  تاالثنع ظةمةس، قوغداشنع، شةصقةتسعزلعكنع ظةمةس مئهعر -تعكلةشنع، بذالث 
  .مذهةببةتنع ظأضعنعدذ
آئحعدعال يذصذرذلذص آةلضةن جذدذنلذق تذمان ضعلةم يايالق شعمال تةرةصتعن بعر 

ظاسمعنعنع قاصالص، ظذ دةسلةص سعمعلداص ياغقان آأك يامغذرغا، ظاندعن قارغا 
شذنعثدعن آئيعن تاغ هاؤاسع قاتتعق بولعدعغان قعشتعن شةصة بئرعص . ظايالندع

 رةث -مذ ياز بويع بةرق ظذرذص ظئحعلعص تذرغان رةث. بعردعنال سوؤذص آةتتع
تاغ . ضىللةرنعث جعلؤعدار هأسن ظةمدع قئنع؟ هةممعسع سوالشقان، سارغايغان

ظارعسعدا خذددع ظعسقا ظوخشاش ظئغعر، خذنىك، قةهرعدعن مذز يئغعص تذرعدعغان 
مانا بذ ضعلةم يايالقنعث ظةث آأثىلسعز . آأآىح سوغذق تذمان مانايقعص يىرةتتع

 حأص، -دىضدعيعشعدذ، مالحعالر قعشلعق ظوت  قوزعالر قوتانالردا -قوي . حاغلعرع
 تةرةصكة - خةشةآنعث هةلةآحعلعكعدة حاال قالغان ظعشلعرع ظىحىن تةرةص -يةم 

  ...صاالقشعيدذ
قةيسةر ظورمانلعقتا يىز بئرعؤاتقان قااليمعقانحلعقالر، ظذ دذح آئلعؤاتقان خةؤص هةم 

ننعث شةهةرضة ظئلعص آئتعص قعيعنحعلعقالر توغرذلذق يازغان دوآالتعنع ضايعز صالؤا
ظعنشاظالال، ... ظأز قارار جايعغا تةضكىزدىم ظذآام، سةن آعمضة بةر دئسةث شذنعثغا"

دةص خذشال بولذص آةلضعنعضة قاي " ظةمدع تةلعصعمعز ظعجاؤةت بولماي قالمايدذ
زامان؟ لئكعن يذقعرعدعن قةيسةر، ضايعز صالؤان تةشنا بولعؤاتقان تةدبعرلةرنعث 

قةيسةر نةححة آىن ظعلضعرع شةهةرلعك ظورمانحعلعق . ذ آأرىلضعنع يوقبعرةرسعم
ظعدارعسعدعن يوقالص آةلضةن بعرسعدعن ظذ ظويالصمذ باقمعغان تولعمذ آأثىلسعز 

قةيسةرنعث خئتعنع ظوقذص حعققان شةهةر باشلعقلعرعدعن بعرسع . خةؤةرنع ظاثلعدع
ن قذتراتقذلذق، ظعجتعماظعي بذ قانداق خةت؟ مئنعثحة بذ يامان غةرةزدة قعلعنغا"

هةرقانداق ظعشقا ظومذملذق نذقتعسعدعن . مذقعملعققا قارشع توؤالنغان خاتا مذقام
ظذنعث يازغانلعرع ظعنتايعن ظايرعم ظةهؤال، حأحىص آةتكىدةك .  تة-قاراش آئرةك 
قةيسةر بذنع . دةص تةستعق سالغانمعش." ؤةزعيةت يةنعال حوث ياخشع. ظعش ظةمةس
نئمة دئضىلىك؟ بعزنعث بذ زئمعندا ظاجايعص . زابلعنعص ظاححعق آىلدعظاثالص ظا

ظذالر هةرقانداق نةرسعضة سعياسعي آأز بعلةن قاراشقا، . ظادةملةر يئتعشعص حعقتع
ظذالر بةظةينع زاؤذتتا تىرآىملةص . سعياسعي تىس بئرعشكة ظادةتلةنضةن

ةقعل صعكعر قعلعشقا، ظشلةصحعقعرعلغان ماشعنعالرغا ظوخشايدذ، شذثا ظذالر مذست
  .ظويلعنعشقا قادعر ظةمةس

قةيسةر يارعلعرع ساقعيعص، ظازراق ماغدذرعغا آئلعص هاسا تاياقنع تاشلعغذدةك 
ظذنعث آأثلعنع . بولعؤعدع، ظأيدة يالغذز بعر آىنمذ تذرغذسع آةلمعدع

تعنحسعزالندذرذص ظارامعنع بذزعدعغان، ظةسةبعلعرعنع قوزغعتعدعغان خعيالالر جعق 
سادعر ظعسمايعلنعث يأتكعؤئتعلعشع، يذلتذزنعث تةسادعصعي شةهةرضة آئتعص . عدعظ

قئلعشع، ظورمانالرنعث ظوغعرلعقحة آئسعلعشع، آئلةر يعلع تئرعلعدعغان قارعغاي 
 - بذ ضىزةل زئمعننعث بئشعغا ظارقا -ظذرذقلعرعنعث يعغعلماي قئلعشع، ضعلةم يايالققا 

  ...تظارقعدعن آئلعؤاتقان ظئغعر قعسمة
 دة، صةم بعلةن -ظذ بعر آىنع قئلعن آعيعنعص، ظاق قاشقعسعنع توقذص حعقتع 
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خئلع ؤاقعتتعن بئرع ظئغعلدا . معنعص دةريانعث يذقعرعسعنع بويالص يىرىص آةتتع
يالغذزسعراص، تعنعمسعز آعشنةص، يةرنع حاصحعص ظارام بةرمةيؤاتقان ظاق قاشقا ظةمدع 

.  تةضمةي يئنعك يورغعالص آئتعص باراتتع-خذشاللعقعدعن صذتع يةرضة تئضعص 
ظذنعث بئشعنع ظئضعز آأتىرىص، تعزضعن سئرعص ظالدعغا ظعنتعلعشلعرع خذددع 
. قةصةزدعن بوشعغان قذشنعث بعصايان ظاسماندعكع ظةرآعن صةرؤازعنع ظةسلعتةتتع

نةححة ظايدعن بئرع دوختذرخانعدا آئسةل تارتعص، ظأيضة آةلضةندعن آئيعن 
ةم ظعشسعزلعقتعن زئرعكعص يىرعكع سعقعلص آةتكةن قةيسةر ظةمدع يالغذزلذق ه

. هاؤا سوغذق ظعدع. آأثلع بألةآحة يايراص، ظادةتتعن تاشقعرع راهةتلعنعص آةتتع
تاغالر، . يايالقالر، دىمبةللةر تذنجع ياغقان يذصقا قار بعلةن ظاقعرعص آأرىنةتتع

 ظاق تئكة دةرياسعال قعرغاقالرغا صةقةت... دىمبةللةر راهةتلعنعص ظذيقذغا آةتكةندةك
ظذنعث هةيؤةتلعك شارقعراشلعرعدعن . بذآغذن حاحرعتعص شارقعراص ظئقعؤاتاتتع

ظالةمنعث مةثضىلىك نةصةسلعرع، يىرعكعنعث تعنعمسعز دىصىلدةشلعرع ظاثلعنعص 
بذالرنعث هةممعسع صةقةت زئمعنال ظاصعرعدة قعلعشقا قادعر بولغان آىيدةك . تذراتتع
ظاق قاشقا قةيسةرنع هايال ظأتمةيال قئلعن قارعغايلعق . هةم يئقعملعق ظعدعلةرزان 

مانا، قةيسةرنع تاالي آىنلةردعن بئرع تةلمىرتكىزضةن، . ظارعسعغا ظئلعص آعردع
قارعغايالر بذ زئمعننعث مةثضىلىك ... سئغعندذرغان نةمخذش، ظعللعق هاؤا

قةيسةر ظورمانالرنع ... عرجةمخوجايعنلعرعدةك شذ قةدةر مةزمذت، مةغرذر هةم خات
شذنعث ظىحىن ياخشع آأرةمدعكعن؟ نئمعشقعكعن، مذشذ ظورمانالر، مذشذ 

 قذدرعتعنع، لةززعتعنع، -ياصيئشعلحعلعق ظذنعثغا هاياتلعقنعث هةقعقعي آىح 
نئمعكع ؤة آعمعكع زئمعنغا تئؤعنسا، باغرعنع ... شذنداق. راهعتعنع هئس قعلدذرعدذ

ذشنع بعلسة زئمعن ظذنعثغا هاياتلعق آىحع، ضىزةللعك ؤة ظةرك باسسا، مذهةببةت قذي
قةيسةر ظئتعنعث سىرظعتعنع ظاستعلعتعص، مئثعشعنع ظذنعث . سةلتةنعتع ظاتا قعلعدذ
 - قارعغاي ظاستعدعكع تئخع قار آأمىص ظىلضىرمعضةن ظوت . ظعختعيارعغا قويذؤةتتع

اه آئتعؤئتعص ظوتالرنع ظات ضاه توختاص، ض. حأصلةر يذمشاق هةم يئيعشلعك ظعدع
ظةمدع ضايعز صالؤان ظأتكةندة دئضةن يةرضة بئرعص . ظعشتعها بعلةن يئمةآتة ظعدع

ظذنعثدعن آئيعن يةنة قانحعلعك ظورمانالر آئسعلعص . بئقعش آئرةك
ظوغرعالندعكعن؟ ظذ يةر يعراق ظةمةس، باشقعالر ظىحىن سعرلعق ؤة هةممة نئمعسع 

عغان ظورمانلعق ظعحع قةيسةرضة بةش قولدةك ظوخشاص آئتعدعغاندةك آأرىنعد
قةيسةر قارعغايالر !  دة-يةنة شذ دةريا بويع ظعكةن ... آأثلع تذيذص تذرغان. ظئنعق

تىضةل آئسعلعص، بعر صارحة ظاق، تاقعر يةرضة ظوخشاص قالغان ظوحذقحعلعققا 
. قالدعآةلضةندة، بذ يةردعكع ؤةيرانة مةنزعرعنع آأرىؤاتقان آأزلعرعضة ظعشةنمةي 

بذرذنالردعكع غذلعحعغا نةححة ظادةمنعث قذحعقع يةتكىسعز هةيؤةت، قارعغايالر 
ظةمدعال يعلتعز تارتعشقا باشلعغان .  دىمبةل آأتةآلةر ياتاتتع-ظورنعدا ظةمدع دىمبةل 

بعر تىص .  يذمران قارعغاي آأحةتلعرع ماشعنا حاقع ظاستعدا حةيلعنعص آةتكةنعدع
ن ظوتتا شاخلعرع، قوؤزاقلعرع بعلةن قوشذلذص آأيىص، قارعغاي تىؤعضة يئقعلغا

  .حذحذال بولغان بعر تال موما ياغاحقا ظوخشاص قالغانعدع
 ظات ظىستعدة ظولتذرذص ظةتراصقا ـمانا، بعز صةخعرلعنعص يىرضةن ظورمانلعقنعث هالع، "

 مةن نئمعشقعمذ ظأيدة ـنةزةر سئلعؤئتعص ظازاب بعلةن ظويلعنعص آةتتع قةيسةر، 
ئتعؤالغاندعمةن، بالنعستعن حعقعص ظذدذلال مةشةضة آةلسةم بولماسمعدع؟ ظألسةممذ ي
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مةشةدة ظألسةم، قارعغايالرنعث يئنعغا ظأمعلةص بولسعمذ بارسام، ظوغرعالر ظذنع 
  ..."هةرعدةؤاتقان حاغدا بئرعص غولعنع مةهكةم قذحاقلعؤالسام

ةريا ياقعالص يذقعرعالص قةيسةر خعيال بعلةن ظئغعرالشقان بئشعنع ساثضعلعتعص د
ظالدعدا خئلعال يعراقتا بعرظادةم هارؤعسعغا نئمعنعدذر بئسعش بعلةن . مئثعؤةردع
قةيسةر ظئتعنعث بئشعنع شذ ياققا بذراص هايال ظأتمةي ظذنعث يئنعغا . ظاؤارة ظعدع

هةسةن آةآلعك قاحانالردعدذر ظورذص قويذلغان، ظةمدعلعكتة قار . يعتعص آةلدع
 دىمبةل آأرىنىص تذرغان قذرذق ظوتنع ظارعدا سانحعص هارؤعغا -بةل ظاستعدا دىم
  .بئسعؤاتاتتع

  !ظةسساالمذ ظةلةيكذم هةسعنعكا ـ
هةسةن آةآلعك ظارعدعكع ظوتنع يةرضة قويذص، يئرعم قعسعلغان آأزلعرعنع ظاتلعققا 

  : دة، خذشاللعقعدعن ظارعنع تاشالص صايصاسالص ظاتنعث ظالدعغا آةلدع-تعكتع 
 -قةيسةرجانمذسعز؟ مانا، مانا، جان نةدة؟ خذدا ساقلعغان يةردة دئضةن شذ ... ظالاليا ـ
. دوختذردعن حعققعنعثعزنع ظاثلعدعم! ساقعيعصال قاصسعز، شىكرع خذدايعم... دة

بئرعص بعر ظوغالق تئرعسعضة ظئلعص قوياي دئضةن ظويذم بار ظعدع، نةححة قئتعم 
  ...يالغذزحعلعقتاقارعمامسعز بذ . جابدذنماقحع بولدذم

   حأصنع ظةمدع يعغعؤاتامسعز، آئحعكعص قاصسعزغذ؟-ظوت  ـ
دورا آولعغذحعالر آئتعؤعدع، . قانداق قعلعمةن ظذآام؟ يايالققا ظاصةت تةضدع ـ

يايالق قذرذص آةتكةندعن آئيعن، بذرذنقعدةك . ظارقعدعن حاشقان يامرعغعلع تذردع
 حأص بذيعل نةدة دةيسعز؟ هةي -وت  هارؤعالص يعغعؤالعدعغان ظ-آىزدعال هارؤا 

مالنع قعشتعن قانداق حعقعرارمعز دةص . هالعمعز حاتاق جذمذث بعزنعث... ظذآام
  ...هةممعمعزنعث بئشعدا غةم

  .صةمعمحة بذ يعل قعش قارمذ قئلعن يئغعشع مذمكعن ـ
سادعر حاثجاث بار . بولمعسا بذ قعش تىضةشكعنعمعز شذ جذمذث! خذدا ساقلعسذن ـ

 قوتانالرغا - بوغذزلعرع دةص قوتان -بذ حاغقعحة مالنعث قعشلعق يةم حاغدا 
  . بوغذز دئضةننعث قارعسعمذ يوق-دأؤعلعنعص بولعدعغان، بذ يعل مانا هازعرغعحة يةم 

 دئدع قةيسةر ضايعز صالؤاننعث قايسع آىندعكع مذشذ هةقتعكع ضئصعنع ـهة راست، ـ
  .غذزنعث باهاسع ظأرلةص آةتكةنمعش بو- ظاثلعسام بذ يعل يةم ـظئسعضة ظئلعص، 

 بوغذز؟ مةن بذ يعل قعش ظذآام نةححة صذل -ظأرلةص آةتسعمذ قئنع شذ يةم  ـ
.  حأص بعلةن ماللعرعم قعشتعن حعقالمايدذ- بوغذزغا تايانمعسام، ظوت ـآةتسعمذ يةم 

خذدا بذيرعغاندةك ظالدعمغا ظوبدانال آئلعص قالدعثعز، مذشذ ظعشقا ظازراق ياردةم 
  عاللماسسعزمذ؟ق

 سارؤاث آونا ظىستعؤئشعغا، ساقاللعرع ظأسكةن، -قةيسةر هةسةن آةآلعكنعث ظارؤاث 
 بعرعضة حاصلعشعص آةتكةن، -قورذق باسقان جىدةثضى حعرايعغا، آعرصعكلعرع بعر 

سوغذقتعن ياشاثغعراص تذرغان آأزلعرعضة قاراص دةسلةصتة نئمة دئيعشنع بعلةلمةي 
. ظأزع شذ هالدا تذرذقلذق، يةنة مالنعث غئمعنع يئمةآتة! البعحارة ح. تذرذص قالدع

يعل بويع دىم يئتعص، دىص قوصذص، قاتتعق . ظأزعضة آةلضةندة شذقةدةر بئخعل
آأمةح غاجعالص، دةريانعث سوغذق سىيعنع ظعحعدذ، قعشتا بعرةر قوينع ظألتىرىص 

قةدةر سئخعي، يةم ظةمما حارؤعلعرع ظىحىن شذ. ظاسقذغا ظئسعؤئلعشقا آأزع قعيمايدذ
ظذنعث قعشنع قعش، .  بوغذز ظىحىن نةححة صذل آةتسعمذ مةيلع دةص تذرعدذ-
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سوغذقنع سوغذق دئمةي ماللعرع ظىحىن مذشذنداق سةآصارة بولذص يىرضعنع، ظأزعضة 
آةحىر ظاآا، مةن "تعكعلضةن ظىمعدلعك آأزلعرع ظالدعدا قةيسةر هةرقانداق قعلعصمذ 

 - ساثا نةدعنمذ يةم . نعث ظىستعضة ظاددعي بعر صذقرادئضةن ظورمان خادعمع، ظذ
  .دئيعشكة ظئغعزع بارمعدع" خةشةك هةل قعلعص بئرةلعشعم مذمكعن؟

  . دئدعظذ آأص ظويلعنعص تذرمايالـماقذل، ظةمعسة بعر ظذرذنذص آأرةي، ـ
 ـ دئدع هةسةن آةآلعك هاياجانلعنعص،ـ...ظعضةآعم شذنداقال بولسا... ؤاي رةهمةت ـ

  !عن بعر تاغ يعقعالتتع ظذآام، سعزنعمذ رازع قعالتتعمبئشعمد
  . قةيسةر حئقعشتعـمئنعمذ، نئمة بعلةن؟  ـ
  !قوتعنعمدعن تالالص تذتعؤالعسعز! بولدع، بعر ظةرآةك قوي ـ

ظأزلعرعضة تةؤة ظورمانالرنع تىضةل ظارعالص . قةيسةر ظئتعنعث بئشعنع آةينعضة بذرعدع
ذ ظات ظىستعدة يئرعم آىن ظولتذرغانغا بئلع ظ. حعقعش ظىحىن نةححة آىن آئرةك

 - قوللعرع سعرقعراص، حعدعغذسعز ظاغرعق ظذستعخانلعرعنعث ظىضة -تئلعص، صذت 
 بوغذزنع -ظذ آئتعؤئتعص يول بويع يةم . ظىضعلعرعنع ظاحكأز حاشقاندةك غاجاؤاتاتتع

 ظذ. هةسةن آةآلعككة نةدعن، قانداق هةل قعلعص بئرعش توغرعسعدا ظويالندع
 بعلعشلعرعنع، بذرذن ظعشلعضةن مةآتةصتعكع خعزمةتداش، -شةهةردعكع تونذش 

ظةمما ظذالرنعث .  بعرلةص آأز ظالدعغا آةلتتىرىص باقتع- ظاغعنعلعرعنع بعر -ظةل 
سادعر ظعسمايعل ظذنعث . هئحقايسعسعغا سادعر ظعسمايعلدةك ظعشةنح قعاللمعدع

ظذ شةهةرضة يأتكعلعص . دع قةلبداش ظع-ظىحىن تةث يئقعن دوست، دعلكةش 
آةتكةندعن آئيعن قةيسةرضة نةححة صارحة خةت يازغان، ظةمما قةيسةر نئمة 

هةرقانداق ظعشنعث بعرةر سةؤةبحعسع . سةؤةبتعندذر ظذنعثغا تئخعحة جاؤاب يازمعغان
 بوغذزنعث ضئصع حعقمعغان بولسا قةيسةر خةت يئزعشنع يةنة قانحة -يةم .  دة-بولعدذ 

تىرةتتعكعن؟ بىضىن هةسةن آةآلعك بعلةن آأرىشىصمذ قالتعس ياخشع ؤاقعت آئحعك
 -سادعر ظعسمايعلنعث بذرذنقع خةتلعرعضة جاؤاب بةرضةح، بذ يةم . بولغانعكةن

  .بوغذزنع هةل قعلعشنع ظةمدع شذنعثغا هاؤالة قعلعش آئرةك
مبا  تاغ ظىستعدة قاسقان تذماقلعق، بو. قةيسةر آىن بعلةن تةث ظأيضة يئنعص آةلدع

ظذنعث قاردعن ظاق يةآتةك آعيضةن مةغرذر ... ساقال، ضعضانت ضةؤدعلعك بوؤاي
ضةؤدعسع آةحكع شةصةق ظاستعدا قعزغذح نذر ظعحعدة هةيؤةت قةد آأتىرىص 

 دة، -قةيسةر ظاق قاشقعنع ظئغعلغا ظةآعرعص قاثتذرذؤئتعص ظأيضة آعردع . تذراتتع
ت ظاللعقاحان ظأحىص سوؤذص آةتكةن ظةتعضةندعكع ظو. مةشكة ظوت يئقعشقا تذتذندع

 ظاستا -ظأي مةشتعكع آأمىرنعث حاراسالص آأيىص ظذلغعيعشعغا ظةضعشعص ظاستا 
مةش ظىستعدعكع ظاليذمعن حةينةك بعرخعل ظاؤازدا ضعآعلدعماقتا . ظعللعشقا باشلعدع

قةيسةر . صةنةرنعث ظاقذح نذرع ظأي ظعحعنع ضعرعمسةن يورذتذص تذراتتع. ظعدع
حاي . اينعشعنع آىتىص آارعؤاتقا سوزذلذص، تالغان صذتلعرعنع سوزذص ياتتعحاينعث ق

آئيعن ظعتتعك ظورنعدعن تذرذص، . قايناص مةش ظىستعضة ؤاآعلداص حاحعرعغاندع
آعحعك حةينةآكة حاي دةملعدع، تاشقعرعقع ظأيدعن نان بعلةن صعشذرذلغان 

ن مةش يئنعدا ضأشتعن بعر صارحة آئسعص ظةآعرعص، حوغدةك قعزعرعص آةتكة
 دة، تةرلعرعنع سىرتعؤئتعص آةنتعر -ظولتذرذص، ظالدعرعماي قورسعقعنع تويغذزدع 

دةيدعغان ... دوستعغا ظالدع بعلةن نئمعلةرنع يازسا بوالر؟ هةي. ظىستعضة آةلدع
ظةمما ضةصنع نةدعن باشالشنع .  يازسا تىضةيدعغاندةك ظةمةس-يازسا . ضةصلعرعغذ جعق
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ثا ظذ آةنتعرنعث تارتمعسعنع ظئحعص سادعر ظعسمايعلدعن آةلضةن شذ. بعلةلمةيؤاتعدذ
بذ خةت تئخع . خةتلةر ظارعسعدعن ظاخعرقع بعر صارحعسعنع ظئلعص ظالدعغا يايدع

 -مانا، ظذنعث ظالدعدا قةدعردان دوستعنعث خةتنع ظىستع . تىنىضىنال آةلضةنعدع
شة ياثراص تذرعدعغان ظىستعضة يازعدعغان تونذش صذحذرآعسع، قذلعقع تىؤعدة هةمع

  :دوستالرحة قعزغعن، يئقعملعق ظاؤازع
نئمعشقا خةت يازمايسةن، نئمعشقا خةتلعرعمضة ! ساالم قةدعرلعك ظعنعم قةيسةر"

جاؤاب بةرمةيسةن؟ توسذشلعرعثغا، نةسعهةتلعرعثضة صةرؤا قعلماي ساتتار بعلةن 
 قولالص حعققعنعم توختام تىزضعنعم، بأرعلةرنع قعرغعن قعلعشنع ظاآتعصلعق بعلةن

ظىحىن مةندعن يةنة رةنجعص يىرةمسةن؟ بعلعمةن، مذشذ ظعشتا مةندعن آأثلىث 
بذالرنعث هةممعسعنع خةتكة . راستعنع ظئيتسام، بذ ظعشتا صذشايمعنعم آأص. قالدع

سةن بعلةن دعدارالشقاندا آأثلىمدة يعغعلعص قالغان . هةرضعز يئزعص بواللمايمةن
بالعنستعن ! شذ آىنلةر تئزراق آةلسعدع. ن تأآسةم دةيمةنضةصلةرنع ساثا نةححة آى
سةن ظعككع ظعلعك خةت يئزعص ظةهؤالعثنع بعلدىرمعضعنعث . حعققعنعثنع ظاثلعدعم

بالنعستعن حعقعص بعر . بعلةن، تاغدعن آةلضةنلةر سةن توغرذلذق سأزلةص بئرعشتع
. آذسالص يىرىصسةنمةزضعل هاسا تاياققا تايعنعص ظأيىثدة، ظأيعثنعث ظةتراصعدا تو

ظذنعثدعن آئيعن ظاق قاشقاثغا معنعؤئلعص، آىندة دئضىدةك ظورمانالرنع، دةريا 
سةن نئمة دئضةن . بويلعرعنع، يايالقالرنع ظارعالص يىرضةنلعرعثنع ظذالر آأرىشىصتذ

سةؤةبع، سةن هاساثغا تايعنعص . شذ قةدةر بةختلعك...  هة؟ شذنداق-بةختلعك 
 قاشقاثغا معنعص شامالدةك ظذحساثمذ ماثعدعغعنعث يةنعال ظاقساص ماثساثمذ، ظاق

قعشنعث قةهرعتان سوغذق شامعلعمذ بذرنذثغا . سةن سأيضةن، مةن سأيضةن زئمعن
 رةث ظئحعلغان تاغ ضىللعرعنعث خذشبذي هعدعدةك مةززعلعك -ياز صةيتعدعكع رةثمذ 

العثاحلعنعص قالغان  ظئدعرالر، ي-قارغا صىرآعنعص ظاقعرعص آةتكةن يايالق . صذرايدذ
بىك حاتقاللعقالر ظةسلعدعكع هاياتلعق آىحع ظذرغذص تذرغان ياصيئشعلحعلعقع بعلةن 

ظذ يةردعكع هةممة نةرسة ظانا باغرعدةك ظعللعق، ظأز يارعثدةك . آأزىثضة تاشلعنعدذ
شذثا سئنعث بذ زئمعندا آأرعدعغعنعث هاياتلعقنعث . ظذز، ظئتعقادعثدةك صاك

بةخت ظادةمضة . ع، هئس قعلعدعغعنعث هةقعقعي ظةرك تذيغذسعهةقعقعي ماهعيعت
شذثا ظذنتذدذثمذ مئنع؟ ظةجةبكع، . هةممة نةرسعنع ظذنتذلدذرغذزعدذ دئيعشعدذ

ظعحعم صذشقاندا، سئغعنغاندا يازغان نةححة صارحة خةتلعرعمضة بعر صارحة بولسعمذ 
عنذت، هةر تعنعق ؟ راستعنع ظئيتسام، مئنع هةر م...جاؤاب خةت يئزعص قويمعساث

سئغعندذرغان نةرسة جئنعمدعن ظئزعز بعلعنعدعغان ظاشذ يايالقلعرعم، ظاشذ تاغلعرعم، 
شذالرنع مةن شذ ! ؤاه قويساث... آأثلع تاغ سىيعدةك تازا، مئهعرلعك ظاشذ مالحعالر

قةدةر سئغعندعمكع، بعر حاغالردا بذرنذمغا سئسعق صذرعغان قوي ظئغعللعرعدا 
سةن آةآلعكنعث هئلعقع ظةسكع حاصعنعنعث صئشعضة آأزلعرعمنع ظئغعنعغذدةك، هة

يةنة آونكرئتراق يازاي، ظةرزعيةت ظعدارعسعغا . سىرتكىدةك بولذص آةتتعم
هةر قاحان ظعشخانامنعث ظعشعكعنعث . باشلعقمةن، لئكعن دذنيادا ظةث بعحارعمةن

 آةلضةن قعلعص حئكعلعشلعرعدعن خذددع ساقحع ظىستعدعن باستذرذص"  تاك-تاك "
آأزلعرع ماثا ظىمعد بعلةن تةلمىرىص تذرغان هةسرةتلعك، . ظوغرعدةك قورقعمةن

غةزةصلعك، ظةلةملعك حعرايالر ظالدعدا بئشعم خذددع ظئغعر ضذناه ظأتكىزىص تذتذلذص 
 خعتابلعرع -ظذالرنعث ظةلةملعك سوظال . قالغان جعنايةتحعدةك يةرضة ساثضعاليدذ
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 هةسرةتتة معث -ظذالر دةرد . زذؤانسعز ظولتذرعمةنظالدعدا مةن ضاحا ظادةمدةك 
نئمعشقا شذنداق؟ ظالدعمغا . يئرعدعن تأآىلىص يعغلعسا، مةن ظعحعمدة يعغاليمةن

ظةمما مةن .  هال ظئيتعص آةلضىحعلةر-آةلضةنلةرنعث هةممعسع دةردمةنلةر، ظةرز 
ةص بئرةي، هةر ساثا بذ خةتتة بعر ظعشنع سأزل. ظذالرغا هئحنئمة قعلعص بئرةلمةيمةن

يعلع ظاشلعق هةم  صاختعدعن ظذدا مول هوسذل ظئلعص آةلضةن بذ شةهرعمعز بذ يعل 
بذنعث سةؤةبع، شةهرعمعزدعكع يئزا . قوناق بعلةن صاختعدا بعراقال دىم حىشتع

) ظعسمعنع يئزعشقا قولذم بارمايدذ(ظعضعلعكعضة مةسظذل ظاساسلعق بعر رةهبةرنعث 
 ظذرذقلذق قوناق هةم حعضعت يأتكةص آئلعص، ظذنعث ظعحكعرعنعث مةلذم يئرعدعن

 - تذصراق شاراظعتع ؤة هاؤا آئلعماتع بعلةن ماسلعشعدعغان -شةهرعمعزنعث يةر 
ماسالشمايدعغانلعقع بعلةن هئسابالشماي، ظذنع شةهةر بويعحة مةجبذرعي 

اراص قوناق ظأضزة بويع بوي تارتعص، آئؤةز هةر تةرةصكة شاخ. تئرعتقانلعقعدعن بولدع
 - 10 ظاينعث بئشعدعمذ صعشمعدع، آئؤةز - 10 يذ، قوناق -بولذشعحة ظأسىؤةردع 

ظاينعث ظاخعرعدعمذ ظئحعلمعدع، آئؤةزنعغذ بىضىن ظئحعلمعسا ظةتة ظئحعالر دةص تةمة 
بعلةن ساقالص تذرذش مذمكعن، ظةمما قوناقنع ساقالص تذرذش مذمكعنمذ؟ يةرنع 

نةتعجعدة نئمة بولدع؟ يذقعرعدعن . رعش آئرةكبعكارالص ظورنعغا آىزضع بذغداي تئ
حىشكةن بعرال بذيرذق بعلةن بعحارة دئهقان ظةمدعال دان تذتذشقا باشلعغان 

مذشذنعث . قوناقلعرعنع ظورذص، آىزضع بذغدايغا ظورذن بوشعتعشقا مةجبذر بولذشتع
ناق  يئزعغعمذ، شةهةرضعمذ خام قوناق بعلةن آأصكأك قو-آاساصعتعدعن هةممة يةرضة 

 بعر مويةرضة سذلياؤ -ظويالص باق، بعحارة دئهقاننعث هةر . شئخع يعغعص آةتتع
 قانحة هةقلةر -يةنة قانحة ... يوصذق، خعمعيعؤع ظوغذت، سذ صذلع، دورا هةققع

 آالعدةك ظعشلةص -ظىحىن تاالي صذل خةجلةص، يعل بويع ظئتعزدعن آةلمةي ظات 
بذرذنقع ! عؤئلعشع قانداق ظئحعنارلعق؟ظةث ظاخعردا دان ظةمةس، قذرذق شاخنع يعغ

 تذتام صذل -يعلالردا هةر يعلع آىزدة ظاشلعق بعلةن صاختا سئتعص قولع تذتام 
آأرضةن، ظةمدعلعكتة آأرعدعغان بعر سئنت صذلنعث ظورنعغا ضةدعنعضة نةححة معث 
يىةنلةص قةرز ظارتعؤالغان بعحارة دئهقانالر خام قوناق بعلةن آأصكأك قوناق 

 زار قاخشعغعنعحة ظعشخانامنعث ظالدعغا -رعنع هارؤعلعرعغا بئسعشعص، زار شاخلع
آئلعشتع هةم تارتقان زعيانلعرع ظىحىن تألةم بئرعشنع، بذ صاجعظةنع آةلتىرىص 

مةن بذ . حعقارغان باشلعقنعث مةسظذلعيعتعنع سىرىشتة قعلعشنع تةلةص قعلعشتع
امراتلعقتعن ظةمدعال قذتذلذشقا تةلةصلةرنع دةرهال يذقعرعغا يةتكىزدىم، ظذالر ن

باشلعغان دئهقانالرنع قايتعدعن خانعؤةيرانحعلعققا سالغان بذ ظعشنعث سةؤةبعنع 
لئكعن ظذالر بذ . حوقذم تةآشىرعدذ، مةسظذلعيةتنع سىرىشتة قعلعدذ دةص ظويلعدعم

قوناقنعث صعشماسلعقع، . ظعشقا هئحكعم ظويلعمعغان يةردعن جاؤاب بئرعشتع
حعلماسلعقع تامامةن يازدعكع هاؤا رايعنعث نورمالسعزلعقعدعن، آئؤةزنعث ظئ

شذثا مةن ظاشذ دةردمةن دئهقانالرغعمذ . تئمصعراتذرعنعث تأؤةنلعكعدعن بولغانمعش
مذشذنداق جاؤاب بئرعشعم، ضذناه ؤة جاؤابكارلعقنع ظادةملةرضة ظةمةس، تةبعظةتكة 

 غال -ابتعن ظأرتعنعص، غال شذنداق قعلدعم، يىرعكعم ظاز. ظارتعص قويذشذم آئرةك
تعترةص تذرساممذ، تعلعم آالؤالعشعص، آأزلعرعم خذددع جعنايةت ظىستعدة تذتذلغان 

 جاالق بولذص تذرسعمذ، دادامدةك سئخعي، ظانامدةك -ظوغرعنعث آأزلعرعدةك ظاالق 
مئهرعبان هعممةتلعك تةبعظةتكة ظاشذ ظادةملةرضة تئضعل ضذناهالرنعث هةممعسعنع 
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مةن جعمع ظالةمنعث ياراتقذحعسع بولمعش ظذلذغ تةثرعضة هاقارةت . دعمظارتعؤةر
. ياغدذرعؤاتاتتعم، دادامنعث يىزعضة تىكىرىص، ظانامنعث حاحلعرعنع يذلذؤاتاتتعم

حىنكع مةن ظةمدع ظادعمعيلعكعمنع، ؤعجدانعمنع، ظئتعقاد ؤة ظعمانعمنع 
ثجاث بولذص تذرغان دئهقانالر مئنعث آعملعكعمنع، فئرمعغا حا. يوقاتقانعدعم

ؤاقعتالردا مئنعث نئمة ظعشالرنع قعلغانلعقعمنع، تاغلعقالرنعث مئنع نةقةدةر ياخشع 
آأرعدعغانلعقعنع ظوبدان بعلعدعكةن، شذثا ظذالر مئنعث سأزلعرعمنع ظاثالص 

تاغلعقالرنعث ظةث هأرمعتعضة ظئرعشكةن مةندةك . قذالقلعرعغا ظعشةنمةي قئلعشتع
 ناتونذش ظادةمنع آأرىؤاتقاندةك ماثا حةآحعيعص -ت حاثجاثنع ظةمةس، يا

دذرذس، مةن ظاشذ تاغلعق زئمعن ؤذجذدعمدا ظاصعرعدة قعلغان . قاراشتع
روهعيعتعمنع، يىرعكعمنع، قعسقعسع، ظادعمعيلعككة خاس مةؤجذدلعقعمنع ظاللعقاحان 

علعدعغان يوقاتقان، باشقعالر قذلعقعمنع قانداق بذراص قويسا شذ مذقامدا سايراشنع ب
دئهقانالر غةزةص آىحعدة ظأزلعرعنع باسالماي خام . ظىنظالغذغا ظوخشاص قالغانعدعم

آعملةردذر ضئصعمنع مةسخعرة . قوناق بعلةن قوناق شاخلعرعنع آالالمغا ظئتعشتع
آعملةردذر ظةث يامان تعل بعلةن تعلالص قورسعقعنع . قعلعص قاقاقالص آىلىشتع

مةن ظذالرنعث غةزةصلعك . دعن حعقعص آئتعشتع دة، ظعشخانام-بوشعتعؤئلعشتع 
 - شعكايةتلعرعنعمذ، قةهعرلعك تعل - خعتابلعرعنعمذ، هةسرةتلعك ظةرز -سوظال 

هاقارةتلعرعنعمذ، مةسخعرعلعك آىلكعلعرعنعمذ جعمجعت سىكىت ظعحعدة قوبذل 
ظعشخانام . سىكىت مةن ظىحىن ظةث حوث غةلعبة ؤة تةسةللعي هئسابلعناتتع. قعلدعم

حىنكع .  جةزعرعدعكع ضأرىستانلعقتةك جعمجعت بولذص قالدع-عردعنال حأل ب
مةن آعشعلةر نةزةرعدعن . آعشعلةر ظةمدع ماثا ظعشةنمةيدعغان بولذص قئلعشقانعدع

 آعملةر -ظعدارعدعكع مذظاؤعن جىيجاث، ظعشخانا مذدعرع، يةنة آعم . يعقعلغانعدعم
لصةتداشلعرع بولذص قئلعشقانعكةن، مةن بذرذنالردعال شاهمات بعلةن قةرتنعث آونا ظى

 ؤاي، -قانداق ظادةملةر " صعرةن قعلغان، -آئلعصال ظذالرنعث بذ ظويذنلعرعنع تعرة 
هةرقايسعث؟ خعزمةت ؤاقتعدا ظويذن ظويناص هأآىمةتنعث ماظاشعنع بعكار ظئلعشقا 

بذنعثدعن آئيعن . ظذيالمامسةن؟ خعزمةت دئضةن خعزمةت، ظويذن دئضةن ظويذن
دةص " آكعز ساظةت ظعحعدة هئحقايسعث خعزمةتتعن باشقعنع قعلعشمايسةنسة

. ظةمدع مةنمذ ظاشذ بعكارحعالر توصعغا قوشذلذشقا مةجبذر بولدذم. ؤارقعرعغان
ظذالردعن بعرال صةرقعم، ظعشخانا ظالدعغا حعقعص قةرت بعلةن شاهمات ظوينعمايمةن، 

وقذيمةن، ظاندعن ظأيىمضة ظةتعضةندة ظعشخانعغا آئلعص ظعككع ساظةت ضئزعت ظ
بعلعص قوي ظاداش، قةلبعمضة تاالي ظارزذ، بىيىك مةقسةتلةرنع . حعقعص باال باقعمةن

صىككةن، ظةل خعزمعتع ظىحىن ظأزىمنع صةرؤانعدةك ظذرذشقا تةييار تذرغان، ظةمما 
شذنداق قعلعش ماثا نئسعص بولمعغان ظئتع ظذلذغ، سذصرعسع قذرذق بعحارة 

  .باشلعقمةن
مةن ظاشذ ضعلةم يايالقنع زادع ...! ع ضعلةم يايالق توغرعسعدا يازاي، خةصظةمد

. ظذ توغرذلذق يازماي دةيمةنذ، يةنة يازغذم آئلعدذ. ظويلعماي دةيمةنذ، يةنة ظوياليمةن
سةؤةبع، ظاشذ زئمعنغا بولغان ظوتلذق سئغعنعش، ظةسةبعي تةشنالعق مئنع 

 هةسرةتتعن بعردةم -مةن دةرد . ذزعدذمعنذتسئرع ظازاباليدذ، خاتعرجةملعكعمنع ب
بولسعمذ خاالس بوالي دةص سورذنالردا ظألضعحة هاراق ظعحعؤاتقان، خوتذنذمنع 

 آأزعنع -باغرعمغا يئقعص لةززةت سىرىؤاتقان، باالمنع باغاشالص سأيىص باش 
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هةتتا ظذ يةرنعث . صذراؤاتقان حاغلعرعمدعمذ ضعلةم يايالق آأز ظالدعمدعن آةتمةيدذ
عر تاشلعرع بعلةن، قعش بويع ظادةمنع ؤةهعمعضة سئلعص حعقعدعغان آىلتىك تاق

ظذ يةرضة نئمعشقا ظذنداق آأيعدعغاندعمةن، . قارلعرعنعمذ حىشىمدة حىشةص حعقعمةن
خوتذنذم ظوتقاشتةك ضعلةملةر بعلةن بئزعؤةتكةن بذ شاهانة ظأيىمدعن نئمعشقعمذ 

 ظويالص بذنعث -عدعغاندعمةن؟ ظويالص مالحعنعث قاراثغذ، زةي ضةمعلعرعنع ظةال بعل
ظةسلعدة مئنعث يعلتعزعم، روهعم، ظئتعقاد ؤة ظعمانعم ظاشذ ! تةآتعضة يةتتعم ظذآام

قاحانكع مةن  ظذ يةردعن ظايرعلدعم، شذ . مذقةددةس ظذلذغ زئمعندا قالغانعكةن
ذ آىندعن باشالص ظأزىمنعث ظادعمعيلعككة خاس هةممة نةرسةم، هةتتا مةؤجذدلعقعمم

شذتاصتا هةسرةت حئكعدعغان، ظأآىنعدعغان نةرسعلعرعم شذنحعلعك . يوقالغانعكةن
ظذ . آأصكع، ضعلةم يايالقتعن نئمعشقعمذ آةتكةندعمةن دةص صذشايمان قعلعمةن

 ظةمةلدعن ظايرعلعص قئلعشتعن ياآع -يةردعن ظايرعلعشنع نئمعشقا راؤا آأردىم، نام 
 آأرصةمنع ظأشنةمضة يىدىص -معشقا ظورذن يذقعرعنعث ظةدةصلعشعدعن قورقذصمذ؟ نئ

قوتانالرنعث بعرسعضة آةتمعدعم، نئمعشقا مذشذنداق لةنعتع ظةمةلدعن يايالقنعث 
ظاددعي مالحعسع بولذشنع ظةؤزةل آأرمعدعم؟ شذ تاصتا ماثا تةسةللعي بولعدعغان، 

ذنذم، بعرسع، ظأيىم، خوت. آأثلىمنع ظاؤذندذرعدعغان دذنيادا ظعككعال نةرسةم قاصتذ
باالم، يةنة بعرسع، ضعلةم يايالق توغرعسعدا جعمجعت ظولتذرذص سىرعدعغان 

مةن آئتعص نئمة بولذص آةتتعكعن شذ يايالق؟ ساتتار ضعلةم يايالقنعث . خعياللعرعم
يعلعكعنع شوراص يةنة ضعدعيعص، ظأزعنع سةمرعتعص يىرةمدذ؟ دورا آولعغذحعالر 

ص قايسع هالغا حىشىرىص قويغاندذ؟ يايالقنع حوشقا مالتعلعغاندةك مالتعال
 حأص تةييارلعقع قانداقكعن؟ مذشذالرنعث - آىنع، قعشلعق ظوت -مالحعالرنعث هال 

هةممعسع آأثلىمنع صاراآةندة قعلعدعغان ظعشالر بولسعمذ، يوشذرماي هةممعنع 
ظئيتماقحع، نةححة آىن ظعلضعرع دوختذرخانا ظالدعدا سئنعث يذلتذزذث . يازساث

آئيعك بالعسعدةك ظوماق، ... يةنة شذ بذرذنقع تذرقع. حرعشعص قالدعمبعلةن ظذ
ظذنع آأرىص سئنعث ظذنعث توغرعسعدا . تارتعنحاق، تاغ ضىللعرعدةك بةرنا، حعرايلعق

.  ساندا، ظةمما هةؤةس بعلةن سأزلةص بئرعدعغان حاغلعرعث ظئسعمضة آةلدع-ظاندا 
كة مةهبذبلذققا تالالص خاتا راستتعنع ظئيتسام، ظذنع سةن ظأزىثضة مةثضىلىك

لئكعن ظذ شةهةرضة قانداقالرحة آئلعص قالدع؟ هاآعم دادعسع . قعلمعغان ظعكةنسةن
ظذنع شةهةردة خعزمةتكة ) سادعر بذ سأزنعث تئضعضة سعزعص قويذصتذ(

ظةمما آةلضةندعن تارتعص هازعرغعحة . ظورذنالشتذرعمةن دةص ظئلعص آةلضةنمعش
ساثا . نعدا يئتعؤتقان خوتذنعنع بئقعؤاتقانمعشسذلتان سعجاثنعث دوختذرخا

 ـآأثلىمضة آةحكةن بعر ضةصنع ظئيتاي، يذلتذزنعث ؤذجذدعدعكع هةممة نةرسة 
ظذنعث ظذياتحانلعقع، سةبعيلعكع، مئهعرلعك تةبةسسذمع، غذنحعدةك قامعتع، 
ضىلضىن التاصعتع صةقةت تاغقا، ضعلةم يايالققعال مةنسذصتةك، بذيةردة، سذلتان 

جاثنعث ظالدعدا ظذنعثدعكع بذ يئضانة مأجعزة ظأزعنعث تةثداشسعز سئهرعي سع
هئحقانحان مئنع . آىحعدعن مةهرذم بولذص قالعدعغاندةك تذيذلذص آةتتع

ظالدعمايدعغان سةزضىلعرعمنعث تةآرار قعلعؤاتقان دةؤعتع بعلةن ساثا شذنع 
..." ثدعن آئلةرمذ؟دةيمةنكع، يذلتذزذثنع بذ لةنعتع ماآاندعن ظئلعص آئتعش قولذ

قةيسةر خذددع خةتنع تىنىضىن ظوقذغان ؤاقتعدعكعدةك آأزلعرعضة قاراثغذلذق 
مةسعلةن، يذلتذزنع ظذ . تعقعلعص، بعر هازا ظئغعر خعيالغا حأمىلىص ظولتذرذص آةتتع
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 ظذسذل قولالنغان ياخشع؟  ياق، -لةنعتع ماآاندعن قذتذلدذرذش ظىحىن قانداق حارة 
ظةث مذهعمع، بعر . ق ظذرذنذش بالدذرلذق قعلعدعغان ظوخشايدذهازعرحة هةرقاندا

هازعرحذ؟ هازعر بذ ظعشالرنع ؤاقتعنحة . ظامال قعلعص يذلتذز بعلةن آأرىشىش آئرةك
ظذنتذص سادعر ظعسمايعلغا خةت يئزعش، هةسةن آةآلعكنعثال ظةمةس، صىتكىل 

خةؤةرلةندىرىش  بوغذزغا بولغان جعددعي ظئهتعياجعدعن -فئرمعنعث قعشلعق يةم 
قةيسةر خعيالعنع يعغدع، قةلعمعنع ظاق قةغةز ظىستعدة خذددع قةدعردان . آئرةك

  . تئز حاصتذرذشقا باشلعدع-دعلكعشع بعلةن دعدار آأرىشىشكة ظالدعرعغاندةك تئز 

  ظون ظىحعنحع باب

سذلتان ظةلع هةر آىنع ظةتعضةندة ظورنعدعن تذرغاندعن آئيعن، ظذنعث بعرعنحع 
لعدعغان ظعشع قةصةستعكع بذلبذلنعث يةمدئنعغا دان، سذدئنعغا سذ بولذص قع
هازعر ظذنعثغا ظأيدة ظذنعثدعن آأثىللىك هةم مةسظذلعيةت تىسعنع ظالغان . قذيذش

ظذ ظةمدع دةم ظئلعشقا حعققان دةسلةصكع آىنلعرعدعكعدةك تئلئفوندا . ظعش يوق
لةص، ظأيعضة آةلضةنلةرنع  آعملةرضعدذر يوليورذق، بذيرذق تةلةصصذزعدا سأز-آعم  

يذقعرع ضعرادذسلذق آأزةينعكعنع .  سوراق قعلعص سعلكعشلةص يىرمةيدذ-سوظال 
 - بذرذن يذقعرع .  ماتئرعيالمذ آأرمةيدذ- ساظةتلةص ضئزعت -تاقعؤئلعص ساظةت 

تأؤةننعث ظونع ظعزدةص تذرذشعدعن توختعماي جعرعثالص تذرعدعغان تئلئفون ظةمدع 
 آىش -نئمة الزعمكعن، قانداق ظعش " تذلغاندةك جعمعص آةتتع؟ نئمعشقا زذؤانع تذ

دةص ظايعغع ظىزىلمةي يوقالص تذرعدعغانالر ظةمدع نئمعشقا خذددع بذ " بارآعن؟
ظأيضة قةدةم بئسعش مةنظع قعلعنغاندةك يوقاص آةتتع؟ سذلتان ظةلع بذنعث 

الص بئرعش ظذ دةم ظئلعشقا حعقعص هوقذق تاجعنع تاش. سةؤةبعنع ياخشع بعلعدذ
بذرذن ظذنعثغا . بعلةن تةثال آعشعلةر ظذنع آأثىل دةصتعرعدعن تئزال ظأحىرىؤئتعشكةن

يةتتة قةدةم يعراقتعن تازعم قعلعص آئلعدعغانالر ظةمدع يئثع شةهةر باشلعقعنعث  
بذنعث ظىحىن ظأآىنضىلىك، ظاه ظذرغذلذق ظةمةس، حىنكع ظادةملةر هةر ... آةينعدة 

معسالع بذ . ل تاجعنع آعمنعث آعيعشع ظذالر ظىحىن بةرعبعرقاحان شذنداق، ظةمة
تاجنع ظادةم ظةمةس، بعر ظئشةك آعيسعمذ ظذنعث ظىحىن خذشامةتتعن صىرىشكةن 

 سانا، قةسعدعلةر، ظايعغع ظىزىلمةي تةقدعم -حعرايالر، شةنعضة ظوقذلعدعغان هةمدذ 
 -ادةمنع ظةمةس، هوقذق ظذ ظادةملةر ظ.  ساالمالر تةييار-قعلعنعص تذرعدعغان سوؤغا 

 - دعر تعترةشكة، ظذنعثغا حوقذنذشقا -ظعمتعيازنع ظةال بعلعشكة، بذنعث ظالدعدا دعر 
 ؤعجدانعنع - نومذسعنع، ظعمان - هأرمعتعنع، ظار -باش ظذرذشقا، ظأزعنعث ظعززةت 
بذ بعر قانذنعيةت تذرسا، نئمعشقا ظذالردعن . تةسةددذق قعلعشقا ظادةتلةنضةن

ك، نئمعشقا ظذالرنع تعللعغذلذق؟ شذثا سذلتان ظةلعنعث دةم ظئلعشقا رةنجعضىلى
حعقعص نةححة ظون يعل آعيضةن هوقذق تاجعدعن قذرذق قالغاندعن آئيعنمذ ضويا 
هئح ظعش بولمعغاندةك، هئلعمذ مذشذ يذرتنعث صاسعبان ظاتعسعدةك آعشعلةر 

 - ث، ظويذن ظارعسعدا ضةؤدعسعنع آئرعص، بئشعنع مةغرذر آأتىرىص يىرىشعنع
تاماشاسعنع جايعدا قعلعص، قعلعدعغان ظعشعنع قورقماي قعلعص يىرىشعنعث سةؤةبع 

 ظىح قعز، ظعككع ظوغلعنع ـظذنعثدا ظةمدع يةنة نئمة ظارمان؟ بةش بالعسعنع . ظةنة شذ
آأثلعدعكعدةك جايغا خعزمةتكة ظورذنالشتذردع، ظأمىرعدعن ظئشعص قالغذدةك بايلعق 



 149

نع بعلةن شةهةرنعث ظةث ظاؤات يئرعدعن تالالص ظئلعؤالغان يعغدع، هوقذق آةتكع
 سارايلعرع بعلةن، قعلدذرغان -ظعككع مو يةر، ظذنعثغا سالدذرغان هةشةمةتلعك ظأي 

بعر يةرضة، معسالع دوختذرخانعغا بارماقحع بولسعمذ . مئؤعلعك باغلعرع قولعدا قالدع
عشعضة رذخسةت قعلعنغان شةهةرلعك هأآىمةتتعن ظذنعث خالعغان ؤاقعتتا ظعشلعت

ظذ هأآىمةت ظعشخانعسعغا ظذرغان بعرال تئلئفون بعلةن بةش . آعحعك ماشعنا تةييار
سذلتان ظةلعنع هازعر ظةث . معنذتقا قالماي ظعشعكعنعث ظالدعدا ماشعنا هازعر بولعدذ

مةمنذن قعلعؤاتقان ظعش تةثرعتاغ حارؤعحعلعق فئرمعسعدا ساتتارنعث قولع ظارقعلعق 
ظذنعث بذرذنقع . عؤاتقان تعجارةت، يةنة يئثع ظعشقا آعرعشتىرىلضةن آأمىر آانيىرىش

صذللعرع هازعر هةسسعلةص آأصةيضعلع تذرعؤئدع، ؤذجذدعدا ظذ بذرذن هاآعم، شةهةر 
باشلعقع، شةهةرلعك داظعمعي آومعتئت مذدعرع بولذص ظعشلعضةن ؤاقتعدعمذ هئس 

 هئحقانداق آىح يعقعتالمايدعغان  قذؤؤةتنع،-قعلمعغان بعرخعل ظاالهعدة آىح 
بعراق، جاهاننعث راهعتعنع آأرعدعغان، . تاغدةك ظئغعر مةنعؤع قامةتنع هئس قعلدع

ظأمىرنعث صةيزعنع سىرعدعغان، بةختنعث قةنتعنع حاقعدعغان حاغدا ياشنعث 
ياخشع جاهان، خةيرلعك آىنلةر آئلعؤاتقاندا ! ظعسعت... ظاتمعشتعن ظئشعص قالغعنع 

سذلتان ظةلعنعث صةقةت ! عضعرمة ياش ياشعرعؤئلعشعنعث ظامالع بولسايئنعص ي
ظأتكةن ظأمىر ظاتقان ظوق، ظذنع ظارقعغا قايتذرذص . "مذشذنعث ظىحىنال آأثلع يئرعم

نئمة ظعالج؟ ظةمدع قالغان "هةسرةت، ظةمما تةمكعنلعك بعلةن ظوياليدذ ظذ، " بولمايدذ
تقاندةك صةم بعلةن ظاؤايالص ظأتكىزضةن، ظأمىرنع خذددع سىتنع صىؤلةص تذرذص قاينا

آأثىل نئمة بعلةن خذشال بولسا شذنع قعلغان، قعسقعسع، مةنزعلضة آىنسئرع 
يئقعنالص بئرعؤاتقان هايات تذلصارعنعث قةدعمعنع بعر ظامال قعلعص ظاستعالتماق 

  ..."الزعم
سعغا سذلتان ظةلع يىزعنع يذيذص بولذص، قعشلعق ساراي ظأينعث يذمشاق آعرعسلذ

ظذ . بذلبذل ظذ بايا قذيذص قويغان دان بعلةن سذغا قاراص قويار ظةمةس. حأآتع
 - ظةينةآلعك يوغان دئرعزة ظىستعضة ظئسعص قويذلغان تأمىر قةصةس ظعحعدة ظذياقتعن 

ظةجةب . بذياققا تعنعمسعز سةآرةص بار ظاؤازع بعلةن ؤعحعلداص سايرعماقتا ظعدع
ان سذلتان ظةلعنعث ظةتعضةندعكع آأثلع خذددع ظذنع ظاثلعغ...! يئقعملعق ظاؤاز

بذرذن ظورنعدعن قوصذصال بعر قئتعم قئنعص تاماآا حئكعؤالغان حاغلعرعدعكعدةك 
يذلتذز ساصما .  راهةتكة توالتتع، ظعشتعهاسع ظئحعلعص قاالتتع-بعردعنال هذزذر 

غان آةشعنع يئنعك شعصعلدعتعص ظعشعكتعن آعردع، قولعدعكع بعر دةستة نان ظورال
ظاندعن يةنة شذنداق شامالدةك يئنعك . داستعخاننع ظةصحعللعك بعلةن يايدع

دةسسةص حعقعص آئتعص، هورع صذرقعراص تذرغان بعر ظاصقذر سىتلىك حاي، آىمىش 
يالعتعلغان  ضىللىك صةتنذسقا تعزعلغان آعحعك تةخسعلةردة مئغعز، بادام، ياثاق 

سذلتان ظةلع . ذرابباسع ظئلعص آعردعمئغعزع، ظةينةك ؤازعالردا هةسةل ؤة بئهع م
يذلتذزنعث ظذ نةرسعلةرنع ظالدعغا قويذؤاتقان حاغدعكع ظةصحعل هةرعكةتلعرعضة، 
لةغمةن صعلتعسعدةك ظةؤرعشعم، نازذك بارماقلعرعغا، تىؤعضعحة صاآعز ظئلعنغان 
تعرناقلعرعغا، ظئضعلضةن حاغدا صئشانعسعضة حىشىص تذرعدعغان دولقذنلذق قاصقارا 

لعرعغا، آأزلعرع هةم مةثزعدعن تارتعص ظالمعدةك آأتىرىلىص تذرغان آأآسعضعحة حاح
بعرخعل ظادةتتعن تاشقعرع ظئحعرقاش ؤة ظأزعنع يوقاتقان مةستخذشلذق بعلةن قاراص 

ظعنسان بالعسعمذ شذنداق حعرايلعق بوالرمذ؟ ظذنعثدعكع سذلتان ...! ؤاه . تذراتتع



 150

 ساناقسعز، -ع سئهعرلعك جازعبة سان ظةلعنعث جئنعنع ظالغذدةك دةرعجعدعك
ظذ ظةمدع صعشعص ؤايعغا يةتكةن ... ؤذجذدعدعكع ظعالهعي ضىزةللعكنعث حئكع يوق

حعلضعدةك تولغان، رةث تىزعضةن، تاغ هاؤاسع آأيدىرضةن بذرذنقع بذغداي ظأث 
حعرايع ظةمدع ظاق لةيلعدةك ظاقعرعص، ظعككع مةثزع تاثنعث سىزىك شةصعقعدةك 

خذمار آأزلعرعدعن تأآىلىص تذرعدعغعنع يةنعال بذرذنقعدةك ظادةم تعك قعزارغان، 
بئقعص قارعيالمايدعغان دةرعجعدعكع ظاتةشلعك نذر، ضىللىك يئشعل صوصايكعسع 
ظعحعدعن آأتىرىلىص تذرغان آأآسع خذددع ظذؤعسعدا سةضةآلعك بعلةن ياتقان بعر 

  ... ظذحذص آئتعدعغاندةكجىص آةصتةر، ضويا ظذ بعرةر شةصة سةزضةن هامان هازعرال
يذلتذز سذلتان ظةلعنعث ظىزعضة ظوغرلعقحة قاراشلعرعدعن ظعزا تارتعص شعرة ظالدعدعن 

  :ظعشعك يئنعغا بئرعص ظةيمةنضىحع ظايانحلعق ظاؤازدا. ظأزعنع ظعتتعك حةتكة ظالدع
  . دئدعـخان ظاحامنعث بىضىن ظةتعضةنلعك تامعقعغا نئمة ظاصارسامكعن؟  ـ
  .ئلعثابذياققا آ ـ

  .يذلتذز هودذقذص شعرةنعث بذرجعكعضة آةلدع
  .ظولتذرذث ـ
  .ظأرة تذرذؤئرةي هاآعم دادا ـ
  دةص بئقعثا، قةصةستعكع مذنذ قذشنع ياخشع آأرةمسعز؟ ـ
  .ياخشع آأرمةيحذ، ظذ دئضةن بعزنعث تاغنعث بذلبذلع ظةمةسمذ ـ
  سايراشلعرعنعحذ؟ ـ
  . سايرايدذبذلبذل دئضةن قذشالر ظعحعدة ظةث حعرايلعق ـ
  .ياق، مةن قةصةستعكع مذنذ بذلبذلنعث سايراشلعرعنع دةؤاتعمةن ـ
  .مةن بذ بذلبذلنعث سايرعغعنعنع ظاثالص باقمعغان تذرسام ـ

  :سذلتان ظةلع قعزعقعسعنعص قاقاقالص آىلدع
  نئمة داؤاتعسعز، قذالق سئلعث، مذشذ ظذنعث سايرعغعنع ظةمةسمذ؟ ـ
  . صةرياد ظذرعؤاتقعنعياق، بذ ظذنعث يعغالؤاتقعنع، ـ
 سذلتان ظةلع ظورنعدعن سةل آأتىرىلىص يذلتذزغا يئقعن ـ... سأزلةث، خان... هة  ـ

   سعز بذلبذلنعث يعغلعغعنعنع، صةرياد ظذرغعنعنع قانداق بعلعسعز؟ـسىرىلىص آةلدع، 
مةن تاغدا بذلبذل بعلةن بعللة ياشايدعغان تذرسام، ظذنعث سايراشلعرعنعث قانداق،  ـ

  .شلعرعنعث قانداق بولعدعغانلعقعنع ظةلؤةتتة بعلعؤالعمةن، هاآعم دادايعغال
  مةن ظةجةب ظاثلعماصتعكةنمةن، ظذحار قذشمذ يعغالشنع بعلةمدا؟ ـ
تأمىر قةصةس يامان، قةصةسنعث ظعحعضة تاش سئلعص قويسا، تاشمذ حعرعص  ـ

  .آئتةمدعكعن دةيمةن
ظةمما بذ سأز .  ظةلع هةيرانيذلتذزنعث شذنحعلعك سأزلةشنع بعلضعنعضة سذلتان

ياقمعدعال ظةمةس، ظةتعضةندة ظعحعؤاتقان حئيع بعلةن ضاح قعلعص . ظذنعثغا ياقمعدع
  .تاش حاينعؤالغاندةك بولذص، سوغذق، آأثىلسعز بعر تذيغذ مئثعسعضة تئصعص حعقتع

  . ظةمعسة خان ظاحعثعزنعث قئشعغا بئرعؤئرعثـ زورغا آىلىمسعرعدع ظذ، ـشذنداقمذ،  ـ
  .نئمة ظئتعص ظاصعرعدعغانلعقعمنع دئمعضةنتعلة ـ
  .ظأزعثعز خالعغاننع قعلعص ظاصعرعؤئرعث... دئمعدعممذ؟ بوصتذ  ـ

يذلتذزغا ظأزعثعز قعلعث دئسة، ظةتعضةندة ظةلؤةتتة ضأش، آأآتاتلعرع ظذششاق 
بالنعستا يئتعؤاتقعنعغا ظىح ظايدعن ظاشقعنعغا . توغرالغان شوؤا ضىرىحنع تالاليدذ
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ماي، يةنة بذرذنقع هالعتعحة تذرذؤاتقان بعحارة ظايالنعث آأثلعنعث تارتعدعغعنعمذ قارع
يذلتذز ظاشخانعغا آعرعص، ظالدعغا صةرتذقنع تارتعص ظالدعراص ظاش تةييارالشقا . شذ

. ظذ بايا هاآعم دادعسعغا ظذ سأزلةرنع قانداقحة دةص سالغعنعنع بعلمةيتتع. آعرعشتع
ددع قةصةستعكع ظاشذ مةهكذم قذشنعث آأثلعدةك  يذ، آأثلع خذ-دةص سالدع 
قعسمعتع قانداقحة تةتىر آئلعص مةهكذم ... بعتةلةي بعحارة قذش . بذزذلذص آةتتع

بولذص قالغان بولغعيتع بذ قةصةزضة؟ ظذنع تاغدعكع جةننةتتةك ضىزةل ماآانعدعن، ظذ 
 ضىللةر هةم  رةث-يةردعكع ظةرآعن صةرؤازعدعن جذدا قعلغان آعم؟ خذشصذراق رةثمذ 

بىك ظورمانالر ظارعسعدا، ياصيئشعل يايالقنعث بعصايان ظاسمعنعدا صةرؤاز قعلعص، ظأز 
بةختعدعن ماختعنعص تاغ ظارعسعنع هةم دةريا بويلعرعنع حاث آةلتىرىص سايرعغاندا 

 - دةستة ضىل تأآىلىص تذرعدعغان بذلبذلنعث ظةمدعلعكتة يىرةك -ظاغزعدعن دةستة 
 نادامةت يعغعسع، ظاغزعدعن قان، آأزلعرعدعن مةهكذملذق -باغرعدعن هةسرةت 
يذلتذز آىزدة هاآعم دادعسعنعث آعحعك ماشعنعسع بعلةن بذ . يئشع تأآىلمةآتة

ظأيضة آةلضةن آىندعن تارتعص بذلبذلنعث هةسرةتلعك يعغعسعنع، ظازابلعق نالعسعنع 
ةرياد ظذرذص قعلغان ظذنعث ظأز قعسمعتعدعن ص... ظاه بةختسعز بذلبذل . ظاثالؤاتعدذ

نالعلعرع دذنيادا يذلتذزدعن بألةك آعمنعث قذلعقعغا يئتةتتع؟ بذلبذل تاث سةهةردعن 
 آأزعنع يارا -تاآع آةح آعرضعحة ظأزعنع قةصةسنعث تأمىر سعملعرعغا ظذرذص، باش 

قعلعص هةسرةتلعك آأز ياش تأآكةندة، يذلتذزمذ ظذنعثغا قوشذلذص ظعحعدة ظأآسىص 
معشقا يعغلعمعسذن؟ حىنكع ظذمذ ظأزعنعث ظةزعز ماآانعدعن، آأثلع نئ. يعغاليدذ

ظوخشعمايدعغان يئرع، . سأيىنضةن، سأيضةن نةرسعسعدعن ظايرعلغان مةهكذم قذش
: هاآعم دادعسعنعث دادعسعغا بةرضةن. بذلبذل قةصةسكة، يذلتذز ظأيضة بةنت قعلعنغان

، دئضةن ؤةدعسع قئنع؟ ظذ بذ قعزعثنع شةهةرضة ظاصعرعصال زاؤذتقا ظذرذنالشتذرعمةن
ضئصعنع شةهةرضة آئلعصال ظئسعدعن حعقارغاندةك ماشعنعدعن حىشىص، تئخع ظأيضة 

  : آعرمةيال يذلتذزغا-آعرة 
خان .   غذحال بعر حأحىرة قعلعث-ظاش ظئتةلةمسعز؟ قئنع ظةمعسة بولذث، غاح  ـ

زاؤذتقا "قا  دئضةندعن باشـظاحعثعز بالنعستا، قئشعغا بارمعسعثعز بولمايدذ، 
تىنىضىن . دئضةن ضةصنع زادعال ظئغعزعغا ظئلعص باققعنع يوق" ظورذنالشتذرعمةن

يذلتذز تاغدعن ظايرعلعص بذ يةرضة آةلضةن ... بىضىن ظاتمعش تأت... ظاتمعش ظىح 
قةيسةرنعث آئسعلع هازعر قانداقراق بولدعكعن، ... آىنلعرعنع ظاشذنداق سانايدذ
لسا، هئلعمذ دةريا بويعدعكع هئلعقع ظأيعدعمعكعن، ساقايدعمعكعن، ساقايغان بو

ظايرعلغعلع شذنحة ظذزذن ؤاقعت بولغاندا ... سئغعنغانمعدذ مئنع؟ سئغعنعدذ
نئمعشقا مئنع ظعزدةص شةهةرضة بعرةر قئتعممذ آئلعص ... سئغعنمامدذ؟ لئكعن 

ىص  يىضىر-مةن راهةتلعنعص خذددع قوزا، ظوغالقتةك تاقالص ... قويمايدعغاندذ؟ 
 قامالشمعسا ظاؤازعمنع -ظويناص يىرضةن يايالقالر، ظىستعضة حعقعؤئلعص قامالشسا 

بولذشعحة قويذؤئتعص ناخشا ظئيتعدعغان هئلعقع دأثلىك، ظذسسذل ظوينايدعغان 
! دةريا بويلعرع هئلعمذ ظامانمعكعن؟ ظاه ظعنسان ظىحىن ظةرآعنلعك قانداق ياخشع

رسةم بوينعغا ظئسعلعص ظذزاققعحة يعغلعغذم، مةن قةيسةرنع سئغعنغعنعمدا، ظذنع آأ
يايالقالرنع آأز ظالدعمغا آةلتىرضعنعمدة، شامالدةك يىضىرىص قعيغذتقذم، دةريا بويع 
هةم هئلعقع دأثلىكنع ظةسلعضعنعمدة ظاؤازعمنع بولذشعحة قويذؤئتعص ؤارقعرعغذم، 

عث هةقعقةتةن ظاه مةن ظةآسعمنع يىزىثدة آأرىص رذخسارعمن. ناخشا ظئيتقذم آئلعدذ
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هةر ظعككعمعزنعث ظعسمع ! ... ضىزةللعكعضة تذنجع قئتعم ظعشةنضةن يذلتذز آأل
؟ ظعسمعمعز، ضىزةللعكعمعز ظوخشاشكةن، تةقدعرعمعزمذ "يذلتذز"نئمعشقا 

  ظوخشاشمعدذ؟
ظاش صعشعص يذلتذز ظذنع حايدانلعق آورعغا ظذسقعحة ظذنعثغا آأز ياشلعرعنعث 

هاآعم دادعسع قعشلعق سارايلعق ظأيدة . بعلمعدعقانحعلعك ظئقعص حىشكعنعنع 
يذلتذز حاصعنعنع آعيعص، ياغلعقعنع . ظاللعكعملةر بعلةن ظىلصةتلعشعص ظولتذراتتع

  . دة، ظاشنع آأتىرىص دةرؤازعدعن حعقتع-حعضدع 
تاغدا ظاللعقاحان قئلعن قار حىشكعنعضة قارعماي، . نويابعرنعث ظاخعرقع آىنلعرع

جةنذب ظعقلعمعغا خاس قذرغاق .  ظأتكىدةك سوغذق يوقشةهةردة تئخع جاندعن
شامال ظاسفالعت يول ظىستعدعكع توصعالرنع ظذحذرتذص، يالعثاحلعنعص قالغان دةرةخ 

يولنعث . شاخلعرعدعكع قذرذص دعردعيعص قالغان ظاخعرقع يوصذرماقالرنع تعترعتةتتع
لعك آأص ظعككع تةرعصعدة سودا ماضعزعنلعرع بعلةن ظذششاق دذآانالر شذنح

 سئتعقحع بوص -ظعدعكع، ضويا بذ شةهةرنعث صىتكىل صذقرالعرع سودعضةر 
آوحعدا ماشعنعلعقالر، ؤئلسعصعتلعكلةر هةم صعيادعلةر آأص . آةتكةندةك آأرىنةتتع

.  دذآانالرغا آعرعص قوياتتع- ساندا آعشعلةر ماضعزعن ـبولذشعغا قارعماي، ظاندا 
بعردعنال جانلعنعص ظورنعدعن ظىمعد بعلةن دذآاندارالر ظذالرنع آأرضةن هامان 

 بذنعثغا قاراص قويذص حعقعص آئتعشكةندعن آئيعن، - يذ، ظذالر ظذنعثغا -تذرذشاتتع 
السسعدة بوشعشعص قاتتعق بةندعثضة ظأزعنع تاشاليتتع ؤة سوغذقتعن دىضدعيعص 

  .ظاستا مىضعدةشكة باشاليتتع
عنالعرعنع، تاملعرعغا ظئسعلغان يذلتذز شةهةرنعث نةححة قةؤةتلعك هةشةمةتلعك ب

رةثضارةث ظئالن تاختعلعرعنع، ظادةملةر معغعلداص، ماشعنعالر يولدا سذدةك 
 قعستاثلعق شةهةر هاياتعنع آىندة آأرعؤئرعص - حذثلذق، قعستا -ظئقعؤاتقان ؤاث 

زئرعككةن، شذثا ظذ صعيادعلةر يولعدا ظعككع يئنعغعمذ قارعماي بئشعنع تأؤةن سئلعص 
 حاثدةك، -ظةمما آأثلعدة شةهةر ظاسمعنعدا مانايقعص يىرضةن توصا . ردعآئتعؤة

ظاه ... بىضىن نةق ظاتمعش تأت آىن ... ظازابلعق، هةسرةتلعك، آأثىلسعز خعيالالر 
بذ مذدهعش آىنلةرنعث حئكع نةدة، توشعدعغان ؤاقتع قاحان؟ ظاصام مذشذنداق 

صتعكةن، هاآعم دادعثعزنعث ضئصعضة بوالرعنع بذرذنال بعلعصتعكةن، شذثا توغرا ظئيتع
! خعزمةتكة ظورذنالشتذرعمةن دئضعنع ظذزذنغا حعقسذن... ظعشةنضعلع بولمايدذ دةص 

ظارانال قعلسا ... بعراق شذ دادام ... قايتعص آئتةي، قايتعص آئتةي زادع 
بذنعث دةردعضة يةنة ... آةتسةم قانداق بوالر؟ آةتسةم . ظاححعقعنع ظاصامدعن ظالعدذ

  ... ظاصام قاالرمذ؟ بعحارة ظاصامشذ
يئنعدعن ظأتىص . يذلتذز يولدا آئتعؤئتعص آأز ياشلعرعنع تذتعؤااللماي قالدع

آئتعؤاتقانالر ظذنعثغا بعرلعرع قعزعقعش، بعرلعرع هةيرانلعق نةزةرعدة قارعشاتتع، 
يذلتذز نومذس قعلعص ياغلعقعنعث ظذحعنع حعث . ظارقعسعدعن آذسذلدعشاتتع 

 ظعحعدعن بذلدذقالص تئشعؤاتقان آأز ياشلعرع خذددع -ظةمما ظعح . عحعشلعؤالد
  .قئشع بذزذلغان دةريا سىيعدةك زادعال توختار ظةمةس

  !خةيرلعك يول ـ
ظالدعدا قاسقان تذماقلعق، بومبا ساقال، آأآىح . قعز حأحىص بئشعنع آأتىردع

 آأزلعرعدعن قعز بوؤاينعث. آأزلىك بةستلعك بعر بوؤاي ظذنعثغا قاراص تذراتتع
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  .حاقناؤاتقان آىحلىك آأآىح نذردعن آأزلعرعنع قاحذرذص ظعتتعك يةرضة قارعؤالدع
آأز ياش هاياتعثعزنع نابذت قعلغذحع قعياندذر، حعداملعق هةم قةيسةر بولذث  ـ

قعز ؤذجذدعنع آىحلىك ظئلئكتعر ظئقعمع سوققاندةك ..." قةيسةر ! "قعزعم
ظذ صةقةت . تعن ظئغعزعغا ضةص آةلمةي قالدعظةندعكعص آةتتع، ظارتذقحة هودذقذش

بوؤاينعث يئنعدعن قذش سايعسعدةك شةصعسعز ظأتىص آةتكةنلعكعنعال آأرىص 
بوؤايغا نئمعشقا سةدعقة بئرعشنع ظذنتذدذم؟ . "ظذ شذ حاغدعال ظأزعضة آةلدع. تذردع

دةص ظويلعدع قعز ؤة ظعتتعك يانحذقعنع ظاختذرذص آةينعضة " بئرعشعم آئرةك
يذلتذز . ظةمما يذلتذز دعؤانة دةص ظويلعغان بوؤاي هئح يةردة آأرىنمةيتتع. عقارعد

ظذنع آعشعلةر توصعغا قوشذلذص آةتتعمعكعن دةص ظارقعسعغا يئنعص يعراقالرغعحة 
بوؤاي خذددع يةرضة آعرعص، ياآع ظاسمانغا حعقعص آةتكةندةك . قاراص باقتع

 يةنة شذ هةرخعل سعياقتا ظذنعث ظورنعدا. آوحعنعث هئحنةرعدة آأرىنمةيتتع
  ...آعيعنضةن، آئسةلمةن، تاتعراثغذ حعراي ظادةملةر تةمتعرةص يىرىشةتتع

دوختذرخانا حعن مةنعسع بعلةن ظئيتقاندا ظاجعز، نعمجانالر ظىحىن نالعخانا، 
ظألىم ؤةهشعتع ظةجةلدعن شةصة بةرضىحع قارا .  ظعستعغصارخاناـضذناهكارالر ظىحىن توؤا 

ص ظذالرنعث ظىستعضة ظذحذص آةلضةندة هأآىمران شاهتعن تارتعص قانعتعنع يئيع
مةهكذم ضادايغعحة ظأتكةن آىنلعرعنع ظةسلعمةيدعغعنع، قعلغانلعرعنعث قايسعسع 
هةق، قايسعسع ضذناه ظعكةنلعكعنع ؤعجدان دةصتعرعضة تعزعص حعقمايدعغعنع، 

 ظةث بعحارة ؤة ظألىمدعن ظعبارةت بذ تةثداشسعز قذدرةتلعك دعؤة ظالدعدا ظأزعنع
  .بويسذنغذحع هئسابلعمايدعغعنع يوق

 صةرعشان، هالسعز بعر آةيصعياتتا ـيذلتذز بالنعسقا آعرضةندة صاشاخان يةنة بذرذنقع هالدا 
حعرايع تاتارغان، . ظارقعسعغا ظئضعزلعتعص قويذلغان قوش ياستذققا يألعنعص ياتاتتع

اراص قالعدعغان حعرايلعق صذرالشقان، يذلتذز آعحعك حاغلعرعدا هةؤةسلعنعص ق
آأزلعرعنعث نذرع آىنسئرع ظاجعزالص آئتعؤاتقاندةك، آأز حاناقلعرع يوغعناص 

يذلتذز آىندة دئضىدةك تاراص تذرعدعغان، آئسةل ظازابعدعن . آئتعؤاتقاندةك ظعدع
حىشىص ظازال قالغان حاحلعرع ياستذققا حئحعلغان، لةؤلعرع ظاقارغان، يعرعكلةشكةن 

...  
 يذلتذز قولعدعكع آورعنع تومصذحكا ـم، قانداقراق ياتتعال خان ظاحا؟ ظةسساال ـ

ظىستعضة قويذص صاشاخاننعث حاحلعرعنع تىزةشتىردع، بعر ياققا قعيسعيعص قالغان 
  .ياغلعقعنع تىزةص حعضدع

 صاشاخاننعث حعرايعغا ظةتعيازنعث يذصقا ظاصتعصعدةك ـ... مذشذنحعلعك ... ظوبدان  ـ
  قانداقراق قوصتع؟...  هاآعم دادعلعرع ـة يىضىردع، هالسعز، سذس آىلك

  .ياخشع ـ
يىزعنع يذيذش ظىحىن سذخانعغا حعقعص آةتكةن شةمشعددعن ألثضة بعلةن سذلياؤ 
قاصتعكع سوصذننع آأتىرضعنعحة ياتاققا آعرعص آةلدع ؤة يذلتذزغا ظامراقلعق بعلةن 

  :آىلىص بئشعنع لعثشعتعص قويدع
  آةلدعثعزمذ خان؟ ـ
  ة، تعحلعقمذ ظاآا؟هةظ ـ

يذلتذز آةلضةندعن آئيعن صاشاخانغا قارايدعغان بذرذنقع تةرتعص ظأزضعرعص بةش باال 
ؤة ظعككع آئلعن آئحعسع نأؤةت بعلةن قارايدعغان، آىندىزع يذلتذز قارايدعغان 
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شذثا صاشاخاننعث شةهةرلعك ساقحع ظعدارعسعدة ظوتتذرا دةرعجعلعك ظةمةل . بولغان
. ان حوث ظوغلع شةمشعددعن ظاصعسعغا قاراش ظىحىن ظاخشام آةلضةنبعلةن ظعشلةؤاتق

يذلتذز دةسلةصتة داسقا ظعلمان سذ تةثشةص صاشاخاننعث يىز، قولعنع نةم ألثضة بعلةن 
 بعر -ظاندع شوؤا ضىرىحنع قاحعغا بألىص صاشاخانغا بعر قوشذق . صاآعزة سىرتىص يذدع

  .قذشذقتعن ظعحىرىشكة باشلعدع
 بعرخعل جعددعي، تةنعلعك ظاهاثدا سورعدع ـدام بارمذ ظأيدة؟ دادامحذ، دا ـ

  .شةمشعددعن
  .بار، ظأيدة بعرسع بعلةن صاراثدعشعص ظولتذرذص قالغان ـ
  آةلمةمدعكعنا دوختذرخانعغا؟ ـ
  .بعلمعدعم ظاآا ـ

  :شةمشعددعن بعردعنال حئحعلعشقا باشلعدع
شذمذ ظاتا ...ويمعسا  قانداق ضةص بذ، هئحبولمعسا ظعككع آىندة بعر آئلعص قـ

  بولدعمذ ظةمدع؟
 صاشاخان ظاش ظعحعشتعن توختاص ظوغلعغا يئلعنغذحع بعر ـهئحقعسع يوق باالم،  ـ

ظذنعث . ظعشع حعقعص قالغاندذ...  ظالدعنقع آىنع آةلضةن ـنةزةر بعلةن قارعدع، 
  ...ظىستعضة ظأزعنعثمذ تازا تاؤع يوق تذرغان

ة نئمة ظعش ظاصا؟ هازعرقع آىندة بعر ظعت بعكار، بعر دةم ظئلعشقا حعققان ظادةمضة يةن ـ
 شةمشعددعن ـتاؤع يوق بولسا مانا دوختذرخانا، آأرىنسة بولعدعغذ، ... دادام 

شذنحعلعكال دئدع، خذددع ظاصعسعنعث ظالدعدا ظارتذقحة سأزلةص قويغعنع ظىحىن 
ث تاش دادامنع... بعحارة ظانا . "خعجعل بولغاندةك جعمجعت ظولتذرذص آةتتع

يىرةآلعك قعلعؤاتقعنعنع بعلعص تذرذص يةنة ظأزعنعث قةدعناسعغا يان باسعدذ، 
.  ظةلةملعرعنع ظعحعضة يذتعدذ-هةممعنع بعلعص تذرذص بعلمعضةنضة سالعدذ، دةرد 

يىرةك نئمعشقا آاردعن حعقتع، نئمعشقا ظذنعث بئغعشلعرعغا دةز آةتتع، بةش بالعنع 
سع، ظأينعث ظئغعر يىكعنع يالغذز ظأزع آأتىرىص بئقعص حوث قعلغذحة تارتقان جاصا

مةن دئضةن بالعنعث حوثع، شذثا بذنعث ! آىح ظئلعص آةتكعنع ظىحىنمذ؟ ياق
 مذشةققةت دئضةن نئمة؟ يامعنع -بعر ظانا ظىحىن جاصا . سةؤةبعنع ياخشع بعلعمةن

تتا ظذ هئلعمذ ظأزعنع مذشذ يذر! ظئخ دادا! بذ هةممعدعن يامان...  دةرد -ظازاب 
 تةرةصكة -يةرنعث حذثقذر تةآتعضة غذالحالص يعلتعز تارتقان، شاخلعرع تةرةص 

بعراق مذشذ هةيؤةتلعك . يئيعلغان قامةتلعك سئدة دةرعخعدةك هئس قعلعدذ
  "ضعضانت قامةتنعث آأثلعمعزدعكع ظورنع قانحعلعك، مذشذالرنع بعلةمدعغاندذ؟

 مانا بذ مئهرعبان ـي قذيذص بئرعثا، ناشتا قعلعؤئلعث باالم، يذلتذز، ظاآعثعزغا حا ـ
  .ظانعنعث هالسعزلعقتعن تعترةص حعقعؤاتقا،ن ظاؤازع

 ظذ ـ ظعدارعضة آئحعكعص قالعمةن، ـ دئدع شةمشعددعن ساظعتعضة قاراص، ـياق ظاصا،  ـ
 آةحتة ظارزذضىل آئلعدذ، خذدايعمغا ـظالدعراص حاصعنعنع، شةصكعسعنع آعيدع، 

  !ظامانةت ظاصا
  ...ث، بالعالرنع ظالغاح آةلسذن دةص قويذ ـ

. دوختذرالر آعردع، يذلتذز ظذالرنعث ظعسمعنع بعلمعضعنع بعلةن هةممعسع تونذش
قايسع آىنع . ظذالر شذ قةدةر مئهرعبان، حعرايلعرع ظعللعق، ضةصلعرع سعلعق ظادةملةر

ظذالر ظاغرعققا سةؤةب، ظألىمضة ظامال قعلغذحع "صاشاخان ظذالرنعث ضئصعنع قعلعص 
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ظاصعسع ! نةقةدةر ظذلذغ سعما! صةرعشتة. دئضةن" ظاق آعيعملعك صةرعشتعلةر
ظذالر شذنعث . آعحعكعدة دةص بئرعدعغان، صةرعشتعلةر خذدانعث ظةلحعلعرعدذر دةص

ظورذق، ظالدعغا سةل مىكحةيضةن !  دةـظىحىن شذقةدةر مئهرعبان، شةصقةتلعك ظعكةن 
صاشاخاننعث .  بةآرةك ياخشع آأرعدذيذلتذز ظذنع هةممعدعن. آأزةينةآلعك دوختذر

ظئيتعشعحة ظذنعث داؤاالش تئخنعكعسع هةممعدعن يذقعرعمعش هةم مذشذ بألىمنعث 
ظذ هةر آىندعكعدةك صاشاخاننعث يىرةك هةرعكعتعنع تةآشىرىص . باشلعقعمعش

ظذ آأزةينةك ظاستعدا صارقعراص تذرغان .  بذنع سوراشتذردع-آأردع، ظذنع 
بئقعشع بعلةن صاشاخاننع ظةمةس، ظذنعث زةظعصلةشكةن يىرعكعنع آأزلعرعنعث ظأتكىر 
  .آأرىؤاتقاندةك ظعدع

  سعجاث بىضىن آئلةمدذ؟ ـ
  .آئلعص قاالر هئلعغعحة... بعلمعدعم ـ
  .مةسلعهةتلعشعدعغان ظعش بار ظعدع. مذمكعن بولسا بعر حاقعرتساق ـ
  ...هازعرال... ظةمعسة قعزعم بئرعص حاقعرعص آةلسذنمعكعن ـ
  اؤارة بولمعسذن، بعز تئلئفون بئرةيلع بولمعسا، تئلئفذنعثالرنعث نومذرع نةححعدع؟ظ ـ

  .صاشاخان ظئيتعص بةردع، دوختذرالر حعقعص آئتعشتع
ظاسما ظوآذل رةثسعز ظعنحعكة نةيحة بويالص صاشاخاننعث تومذرعغا بعر تئمعم، بعر  ...

رنعث هةر بعرع يذلتذز ظىحىن ظذ تامحعال. تئمعمدعن تامحعالص حىشىؤاتاتتع
 بعر تامحة صاشاخاننعث جئنعغا -ضويا ظاشذ هةر . شذنحعلعك سئهعرلعك، خاسعيةتلعك

جان، ؤذجذدعغا آىح قوشعؤاتقاندةك، يىرعكعدعكع مذدهعش آئسةلضة ظوق بولذص 
  ...تئضعدعغاندةك

  .يذلتذز صاشاخاننعث آعحعك تةرعتعضة قاحا تذتتع
 هالسعز، تعترةثضى بعر ـيتسام بوالر قعزعم؟ سعزضة نعمة دةص رةهمةت ظئ... سعزضة  ـ

 مئهرعبانلعقنع ـظاؤاز صاشاخاننعث هعملةشكةن لةؤلعرع ظارعسعدعن سعرغعص حعقماقتا، 
  ...خذددع ظأز قعزعمدةك يةتكىزدعثعز... 
  .هئحقعسع يوق خان ظاحا، بعز دئضةن تذغقان ظةمةسمذ ـ
ئمة بعلةن رازع قعلسام بوالر؟ مذشذ جاصايعثعزغا حذشلذق ن... سعزنع ... ظئيتعثا ـ

  .ظذنعث ماثا الزعمع قالمعدع... ظذنعث ظةمدع... قذلعقعمدعكع هالقعنع ظئلعثا
 ـ يذلتذز ظةندعكعص ظورنعدعن تذرذص آةتتع، ـياق، ظذنداق دئمعسلة خان ظاحا،  ـ

مةن خعزمةتلعرعنع هازعرال ظةمةس، زاؤذتقا ظعشقا . ظذنداق دئسعلة آأثلىمضة آئلعدذ
  .ةندعن آئيعنمذ ياخشع قعلعمةنحىشك

 صاشاخان قذرذص آئتعؤاتقان لةؤلعرعنع تعلع بعلةن ـزاؤذت دئدعثعزما؟ ... نئمة  ـ
  .ياالص نةمدةص قويدع

  .هةظة، هاآعم دادام شذنداق دئضةن ـ
  شذنداق دئضةنما؟... راست ظأزع ـ
  .هةظة، تاغدعكع حاغدا ـ
  قايسع زاؤذتقا؟ ـ
  .ضةنخعمعيعؤع ظوغذت زاؤذتع دئ ـ
ؤاقتعدا ظورذنالشتذرذص قويمايدذ؟ ظعككع ... ظةمعسة نئمعشقا ... ؤاي خذدايعم ـ

  ...بعكارال ظأتىص آئتعصتذ مانا... ظاي
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 يذلتذز صاشاخاننعث بعظاراملعنعؤاتقانلعقعنع ـياق، ياق، هئحقعسع يوق خان ظاحا،  ـ
. رسذن دئضةندذ سعلعنع ساقايغعحة قاراص تذـآأرىص بعردعنال ظوثايسعزلععص آةتتع، 

  . يادعم سعلعدة خان ظاحا-نئمة ظالدعراش؟ مئنعث ظةس 
ظعككعيلةن سذلتان ظةلعنعث تذيذقسعز آارعدوردا ظاثلعنعؤاتقان ضذدذث هارؤعنعث 
  .ضذدذثعدةك حعقعدعغان بوم، بوغذق ظاؤازعنع ظاثالص، ظعحعضة تعنعص جعم بولذشتع

سذلتان . ستا صعحعرلعدع صاشاخان ظاـدوختذرالر حاقعرتقان ظوخشايدذ، ... آةصتذ ـ
ظةلعنعث دةسلةصتة آعملةردعندذر ظةهؤال سورعغان، آعملةرضعدذر آىلكة ظارعالش 

ظاندعن ظعشعكتعكع ظةينةآتعن . حاقحاق قعلعؤاتقان خذشخذي ظاؤازع ظاثالندع
بألىم مذدعرع ظذنع ظعشخانعغا . يذلتذزغا تونذش ضةؤدعلعك، سئمعز بةستع آأرىندع

  .ص آةتتعباشالص آعرع
.  ظعلتعصات بعلةن آعرعسلذغا تةآلعص قعلدع ظذـمةرهةمةت، قئنع ظولتذرسعال،  ـ

سذلتان ظةلع آعرعسلذغا ظةمةس، بألىم مذدعرعنعث ظذدذلعدعكع يألةنحىكلىك 
قايسعبعر دوختذر ظذنعثدعن يئقعنحعلعق بعلةن ظةهؤال . ظورذندذققا آئلعص ظولتذردع

راالر باشلعقع حايداندعن ظعستاآانغا حاي سئستع. سوراص قويذص حعقعص آةتتع
  :قذيذص ظذنعث ظالدعغا قذيذؤئتعص خعجعل بولغان هالدا

  . دئدعـظةصذ قعلسعال، قايناقسذ قذيذص سالدعم، سةت بولدع،  ـ
.  سعصايعلعق بعلةن آىلدع سذلتان ظةلعـآئرةك يوق، دوختذرخانا ظةمةسمذ،  ـ

رذلغعنعغا قارعماي، ظذنعث آعشعلةرنع قارعغاندا ظذ ظةمعلعدعن ظاللعقاحان قالدذ
ظةيمعندىرضىحع بذرذنقع ظوبرازع يةنعال بذ يةردعكعلةرنعث آاللعسعدعن آةتمعضةندةك 

  .ظعدع
 مذهةممةت تذرسذن آأزةينعكعنع آأتىرىص قذيذص، ـمذنداق ظعش ظعدع،  ـ

 ـصاشاخاننعث آئسةل تارعخعغا ظاظعت ماتئرعيالالرغا آأز يىضىرتكةح داؤام قعلدع، 
بعزنعث بعمار ظىستعدعكع ظاخعرقع قارارعمعز يىرةك قان تومذرعنع ظوصئراتسعية 

لئكعن بذخعل آئسةللعك ظىستعدة ظئلعص بئرعلعدعغان ظوصئراتسعيعنعث . قعلعش
توغرعسعنع ظئيتقاندا . جةريانع مذرةآكةص، قعيعنلعق دةرعجعسع يذقعرع
عكعلعق شاراظعتع آةمحعل، دوختذرخانعمعزدا بذخعل ظوصئراتسعيعنع قعلعشنعث تئخن

بذنع صةقةت زامانعؤع تئخنعكا ؤة ظةسلعهةلعرعضة ظعضة يذقعرع دةرعجعلعك 
بعراق، بعمارنع . دوختذرخانعالرال مذؤةصصةقعيةتلعك ظعشلةش ظعمكانعيعتعضة ظعضة

شذثا هازعرقع بعرعدعنبعر حارة يذقعرع . هازعر ظورنعدعن يأتكةش مذمكعن ظةمةس
عالردعن تئزلعكتة مذتةخةسسعس تةآلعص قعلعص دةرعجعلعك دوختذرخان

بعز مذشذالردعن سعلعنع خةؤةرلةندىرىص . ظوصئراتسعيعنع مذشذ يةردة قعلعش
  .صعكعرلعرعنع ظالماقحعدذق

حعشلعرعنع ظةلةملعك آعرعشتىردع سذلتان ظةلع، ..." صعكعرلعرعنعمعش تئخع"
سة ظاغزعغا حوغ دئمع< يوليورذقلعرعنع>بذرذن شذنداق دئيعشكة هةددعمعدع؟ "

  ".يئقعالتتع
 تةآرارلعدع سذلتان ظةلع ؤة آأرسةتكىح بارمعقع بعلةن جوزعنع ـ... ظوصئراتسعية ـ

...  ظوصئراتسعيةـتاآعلدعتعص حةآكعنعحة ظاز ؤاقعت خعيال سىرىص ظولتذردع، 
 ياق، مذنداق دئضعنعم، دئمةآحع بولغعنعم، ظوصئراتسعية قعلماي ـظةرزعمدذ؟ ياق 

  اقايتعشنعث زادع ظعمكانعيعتع يوقمذ؟داؤاالص س
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  .هازعرحة مذنداق ظعمكانعيةت يوق سذلتان سعجاث ـ
 سذلتان ظةلع ؤراحقا سعنحع آأزلعرع ـظذنداقتا، ظوصئراتسعيةضة نةححة صذل آئتةر؟  ـ

 ظىح معث آويحة - صةرعزعثعزحة ظعككع ـبعلةن جعددعي بعر نةزةردة قارعدع، 
  آئتةرمذ؟

 آئتعش آعراسع  بعلةن ظعش هةققعنعمذ سعلع -ث آئلعش يةنة مذتةخةسسعسنع ـ
  .ظايرعم ظىستعلعرعضة ظئلعشلعرعغا توغرا آئلعدذ

 آئتعش آعراسعغذ مةيلع، هأآىمةتتعن ظالعدعغان ماظاشع تذرذقلذق يةنة -آئلعش  ـ
  بعزدعن ظعش هةققع ظاالمدعكةن؟

  .ظذ ظأز ظعدارعسعضة ظةمةس، بعزضة ظعشلةيدذ ظةمةسمذ ـ
ظذنعثغا ... بوصتذ. ظعستعل بذزذلغان دةثا. ارة، بذ ظعدارة هةممعسع ظوخشاشظذ ظعد ـ

  هةممعسع بولذص تأت معث آوي يئتةرمذ؟. هازعرحة معث آوي دةص تذرايلع
 مةن نئمة ـ بعرخعل ظوثايسعزلعنعش ظعحعدة آىلدع قئرع ؤراح، ـظةستا، ـ

ةققعدة هئحنئمة دةص دئيةلةيمةن؟ مةن صةقةت آئسةلنع داؤاالشنعال بعلعمةن، صذل ه
  .بئرةلمةيمةن

 صاز سان بولمعسا قانداق -آأثىلدة ظاز .  دة ظةمدع- ياق، دةص قويدذم -ياق  ـ
  !تأت معث آوي ظاز صذل ظةمةس جذمذث... بولعدذ؟

  .يةتمةسمعكعن ـ
  !بةش معث آويحذ؟ بةش معث آوي ـ

  .ؤراح بئشعنع حايقعدع
ع ظذنعثغا تةظةددع قعلعؤاتقاندةك  سذلتان ظةلع خذددـ! بوصتذ ظالتة معث آوي ـ

 لئكعن بعر شةرت، مذشذ ظوصئراتسعية بعلةن بالعنعث ـآةسكعن بعر ظاهاثدا ظئيتتع، 
   آئسعل ساقايتعشقا هأددة قعالالمسعز؟-ظاصعسعنع ظىزىل 

 مةن ـ تةمكعنلعك بعلةن جاؤاب بةردع قئرع ؤراح، ـمةن خذدا ظةمةس، دوختذر،  ـ
  .ا هأددة قعاللمايمةنظعشةنح قعالاليمةن، ظةمم

هأددة قعاللمعسعثعز، جئنعغا ظارا تذرالمعسعثعز مذنداق ! هأددة قعاللعسعثعز هئساب ـ
  ظوصئراتسعيعنع قعلعشنعث نئمة ظةهمعيعتع؟

  .مةن سعلعضة زعممعمعزدعكع تعببعي مةسظذلعيةتنعال دةص قويدذم ـ
عدا تةرسالعق  ظذنعث حعرايـضةص مذشذنداق، ظةمما آعحعك تعلعثالر باشقا،  ـ

 يئثع آئسةللعك ـظارعلعشعص آةتكةن بعر خعل هاآاؤذرلذق ظةآس ظئتعص تذراتتع، 
بذخعل آئسةلنع دورا بعلةن داؤاالشنعث . بايقالدع دةيسعز، بذنعسع ناتايعن

بعلعصتذرذص . ظىنىمعنعث قانداق بولعدعغانلعقعنع بذرذن بعلمةيتتعثالرمذ؟ بعلةتتعثالر
 قعلغعنعثالردعكع سةؤةب نئمة؟ ظةمدع قوصذص ظوصئراتسعية آئسةلنع ظىح ظاي ظاؤارة

بذنعث هةممعسع آئسةل داؤاالشقا مةسظذلعيةتسعزلعك بعلةن . قعلعمعز دةيسعلةر
ظاثلعسام دوختذرخاناثالرنعث ظعحكع قعسمعدا يولغا . قاراص صذل تئصعشنع قوغلعشعش

عصعدعكع دورعنعث قويذلعدعغان بعر تىزىم بارمعش، بعرةر دوختذرنعث يازغان رئتس
راستعنع . قعممعتع معث يىةنضة يةتسة ظذنعثغا ظوتتذز يىةن مذآاصات بئرعلةرمعش

مةمعتاخذن، بعزنعث خوتذننعث داؤالعنعش حعقعمع ظىحىن هازعرغعحة .  دةص بئقعثا
  تألعضةن صذلذمدعن قانحعلعك مذآاصات ظالدعثعز؟

غاندةك سةسكعنعص مذهةممةت تذرسذن خذددع سئسعغان نعجاسةتنع يذقتذرذؤال



 158

  .آةتتع
ظورذق ضةؤدعسع .  صةس، ظةمما قةهرلعك ظاؤازدا توؤلعؤةتتع ظذـ...! لةنةت سعلعضة ـ

غةزةصتعن جاالقالص تعترةيتتع، ظأسكعلةث قاشلعرع هىرصعيعص، آأزلعرع ظوتتةك 
 هأرمعتعضة داغ ـ ظىستىمدعكع مذشذ ظاق خاالتنعث ظعززةت ـيئنعص آةتكةنعدع،
 ـ! بولمعسا مذشذ ضةصنع قعلغان ظاغزعلعرعغا صوق تعقاتتعم.حىشمعسذن دئدعم

 دة، ظورنعدعن قوصذص، ظعشعكنع غةزةص بعلةن -مذهةممةت تذرسذن شذنداق دئدع 
يئنعغا . سذلتان ظةلع ظأزع يالغذز خئلعغعحة ظولتذردع. ظئحعص حعقعص آةتتع

 صاشاخاننعث هئحكعم آعرمعضةندعن آئيعنال ظئغعر صذشذلداص، ظاستا ظورنعدعن تذرذص
  .يئنعغا آعرعص آةلدع

 بةندعثدة ـ! زادع بذالر دوختذر ظةمةس، جاثضالغا بئرعص ظئشةك باقعدعغان ضذيالر ـ
 ظىح ظايدعن بئرع ظاؤارة قعلعص، ظالعدعغان ـظولتذرذص ظةلةملعك خعرعلدعدع ظذ،

صذلنع ظئلعص بولذص ظةمدعلعكتة يذقعرعدعن دوختذر ظةآعلعص ظوصئراتسعية قعلعمعز 
دةيدا؟ بذرذنال شذنداق دئسة بولمامدذ؟ ظوصئراتسعية قعلعدعغان يةرضة ظاصعراتتذققذ، يا 

  ...ظىرىمحعضة ظاصعراتتذق، يا بئيجعث، شاثخةيضة
يذلتذز بعلةن صاشاخان سذلتان ظةلعنعث قةهرلعك حعرايعدعن، غةزةصلعك ظاؤازعدعن 

ؤارقعرارمذ، ظةمدع بعزضة . "قورقذشذص دئمعنع ظعحعضة يذتذص جعم بولذشتع
دةص تةشؤعش، ساراسعمة ظعحعدة ظولتذراتتع هةر " ظاححعقعنع بعزدعن ظاالرمذ؟

  .ظعككعسع
سذلتان ظةلع ظأيضة آةلضةندعن آئيعن نة بذلبذلنعث ظاؤازع، نة تئلئؤعزوردعكع 

ظذ آعرعسلذغا ظأزعنع تاشالص، آأزلعرعنع يذمذص . آأرىنىشلةر آأثلعنع ظااللمعدع
قذلعقعنعث تىؤعدة هئلعمذ مذهةممةت تذرسذننعث . تتعخعيال بعلةن ظولتذرا

بذرذنالردا ماثا شذنداق تعل تةضكىزىش ! ظةبلةخ... "ظةتعضةنكع هاقارةتلعك ظاؤازع
 ـتىضىل، تعك بئقعص قاراشقا جىرظةت قعالالرمعدع؟ شذنداق قعلعدعغان بولسا ظانا 

صعلتعزع بعلةن  -بذ دوختذرخانعدعن يعلتعز . مانعسعنع آأزعضة آأرسعتةتتعمغذ
... هةي هوقذق. قومذرذص تاشالص ظذدذل يعراق يئزعغا ياآع تاغقا قوغالتقذزذؤئتةتتعم

  ."ظذنعثدعن ظايرعلعؤعدعم، بىضىن قالتعس قةدعرع ظأتىلدع
  . ظذدذل دادعسعنعث يئنعغا آعرعص آةلدعـآةحتة شةمشعددعن ظأيضة 

لع ظوغلعغا ظعلتعصات بعلةن  سذلتان ظةـيئنعمدا ظولتذر،...  آةل شةمشع، هة-آةل  ـ
 خوتذن، بالعلعرعث تعحلعقمذ، نئمعشقا ـآىلىمسعرةص يئنعدعن ظورذن آأرسةتتع، 

  .بالعلعرعثنع ظئلعص آةلمعدعث؟ ظاثلعدعم، ظارزذضىلدعن ظاصاث بةك رازعكةن
  ظأزعثعزحذ، قانداق تذرذؤاتعسعز؟ ـ
  ...ئسةليامان ظةمةس، ظأزىث آأرىص تذرذصسةن مانا، يةنة شذ آونا آ ـ

  .يذلتذز حاي دةملةص مةزة ظئلعص آعردع
 ناننع ظأزع ظذشتذص ظوغلعنعث ظالدعغا قويدع سذلتان ظةلع، ـقئنع حاي ظعح، ـ

  . تئز بولذث، ظاآعثعزغا ظاش ظةآعلعثـظاندعن يذلتذزغا بذرذلدع،
  .رةهمةت، بايعال تاماق يعضةن، ظأزىممذ ظالدعراصال آةلضةن، تاماق ظةآةلمةث خان ـ

ان ظةلع ظوغلعنعث ظالدعراص تذرذصمذ يةنة نئمعشقا آةلضةنلعكعنعث سةؤةبعنع سذلت
. حوقذم ظاصعسعنعث ظعشع. بعر ظعشع بار، شذنعثغا آةلضةن ضةص. دةرهال حىشةندع

ظاصعسع دوختذرخانعدا يئتعص . بةححعغةرلةر، ظعشع حعقسا، هاجعتع حىشسة آئلعدذ
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  ر قئتعممذ آئلعص قويذشمايدا؟قالغاندعن بئرع، هالعث نعحىك دادا؟ دةص بعرة
يةنة شذ قاتتعق زةربة بئرعشنعث . سعلةر ساقحع خةق ظالدعراصال يىرعسعلةر زادع ـ

  ضئصعمذ؟
  .هةظة ـ

تئلئؤعزوردا آأرسعتعلعؤاتقان خةلقظارا . سذلتان ظةلع ظةمدع ظارتذقحة سأزلعمعدع
بوآس مذسابعقعسعنع آأرضةن بولذص ظوغلعنعث ظئغعزلعنعشعنع آىتىص 

  .لتذرعؤةردعظو
  .قئشعثعزغا بعر ظعش بعلةن آئلعؤعدعم، دادا ـ
  سأزلة، قايسع ظعش بعلةن؟... هة ـ
  .ظاصامنعث آئسةللعك ظةهؤالع توغرذلذق ـ
  .مةن ظةتعضةندة ظاصاثنعث قئشعغا بارغان ـ
لئكعن سعز دوختذرنعث . بئرعصسعز، ظاثلعدعم، دوختذر بعلةنمذ آأرىشىصسعز ـ

  .عسعدعكع تةآلعصعضة باشقعحة صعكعردة ظوخشايسعزظوصئراتسعية قعلعش توغر
 سذلتان ظةلع يئنعغا بذرذلذص ظوغلعغا ظذدذل ـبذ حوث ظعش، جاننعث ظعشع، ـ

 -  شذثا ظةلؤةتتة ظويلعنعش الزعم بولعدذ ـتوغرعالندع، حعرايع جعددعي تىس ظالدع، 
  .دة
  بذ توغرا، بعراق ظويالنسعثعز قايسع تةرةصلةردعن ظويلعنعسعز؟ ـ
راستعنع ظئيتسام، بذ خةقنعث ظاصاثغا قويغان دعظاضنذزعدعنمذ، داؤاالش  ـ

 دئدع ظذ باشقذرغذحعنعث آونذصكعسعنع بئسعص ـظذسذلعدعنمذ ضذمانلعنعؤاتعمةن،
 ظذالر دةسلةصتة ظاصاثنعث آئسعلعنع يىرةك زةظعصلعشعش ـتئلئؤعزورنع ظأحىرىؤئتعص،

عشلعتعؤاتقان دورعالر بذ آئسةلضة شعصا ظةمعسة نئمعشقا ظىح ظايدعن بذيان ظ. دئيعشتع
بولمعدع؟ دئمةك، ظوق نعشانغا توغرعالنمعغان، ظوقمذ آىحعنع يوقاتقان ناحار، ساختا 

.  مذشذنعث ظىحىنال هازعر سةآكعز معث يىةندعن ظارتذق صذل حعقعم قعلمعدع... ظوق
مذمكعن  ظىح معث يىةنسعز بالنعستعن ظةحعقعش ـصةرعزعمحة، ظاصاثنع يةنة ظعككع 

  . دة-ظعسعت، بعكارغعال خةجلةنضةن بولعدذ ... ظون نةححة معث يىةن. ظةمةس
 دادعسعنعث ضئصعدعن آئيعنال ظذنعثغا حىشةندىرىشكة تعرعشتع ـ ياق، ـياق  ـ

 سعز بعلةن مةن دوختذر بولمعغاندعن آئيعن نئمعشقا دوختذرالرنع ـشةمشعددعن، 
  ظاساسسعز  ظةيعبلةيمعز؟

  عث دةؤاتقانلعرعم ظاساسسعزما؟ظاساسسعز، مئن ـ
توختاث، ضئصعمنع بألمةث، سعز دوختذرالرنعث ظىح ظايدعن بذيانقع داؤالعشع آار  ـ

لئكعن مئنعثحة ظذالر ظاشذنداق جان صعدالعق بعلةن داؤاالش . قعلمعدع دةيسعز
ظارقعلعق ظاصامنعث هاياتعنع مذشذ آىنضعحة ظذزارتعص آةلضةن بولسعحذ؟ ظةمدع 

ة قعلعش مةسعلعسعضة آةلسةك، ظذالرنعث بذ قارارعنعث ظعلمعي ظاساسعي ظوصئراتسعي
بعز ظعلعمنع هأرمةت قعلعشعمعز، رئظاللعقنع ظئتعراص . يوق دئضعلع بولمايدذ
  .قعلعشعمعز آئرةك دادا

  توختا، سةن ظوصئراتسعية قعلدذرساق دئمةآحعمذ؟ ـ
مال مذشذ تةدبعرال مةن دوختذرنعث قارارعغا قوشذلذشنع توغرا تاصتعم، ظئهتع ـ

  .ظاصامنعث هاياتعنع  قذتقذزذص قئلعشع مذمكعن
دئسةث، دوختذر < ظئهتعمال>ياظالال، هةممعسع ساراث بوصتذ بذ خةقنعث؟ سةن  ـ
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دئسة، ظعشةنح بولمعغان ظعشقا نئمعشقا تةؤةآكىل < هأددة قعاللمايمةن> قوصذص 
  قعلعمعز؟

حة دوختذرالر مةلذم ظعشةنحعسع مئنعث. بذنع تةؤةآكىلحعلعك دئضعلع بولمايدذ ـ
  .بولمعغان ظعشقا نعسبةتةن مذنداق قارارنعمذ حعقارمايدذ

 سذلتان ظةلع ظاخعر ـلئكعن بذنعثغا ناهايعتع آأص صذل آئتعدعغذ شةمشعددعن؟  ـ
  .ظأزعنعث آأثلعدعكعنع ظئيتتع

اق مةيلع بذنعث ظىحىن قانحعلعك صذل آةتسذن، هازعر بذنع ظئغعزغا ظئلعص ظولتذرس ـ
  .بولمايدذ

لئكعن سةن شذنع ظويالص باقتعثمذ، بذنعث ظىحىن آةم بولغاندا يةنة ظون معث  ـ
  يىةن تاصشذرعشعمعز آئرةك، بذنحعلعك صذلنع مةن نةدعن تاصعمةن؟

 شةمشعددعن ـسعز مذشذ ظأينعث تىؤرىكع، ظاصامنعث قعرعق يعللعق قةدعناسع، ـ
 بئسعق تذتذشقا ـ، ظئغعر دادعسعنعث ظالدعدا ظأزعنع شذنحعلعك ظةدةصلعك

 شذثا بذ ضةص ـتعرعشقعنعغا قارعماي ظعحعدعكع نارازعلعق يىزعضة تئصعص حعقتع،
  .سعزضة ياراشماسمعكعن دادا

بذرذندعن تارتعص حامغذرع صعشعشمايدعغان، بعر يةرضة آةلسعال ظعككع ظئغعز ضةص  
نعث قعلعؤاتقان  قعلعشمايال هىرصعيعشعص قالعدعغان مذنذ زاآذنحع ظوغلعـقعلعشار 

زةهةردةك سأزلعرعضة نئمة دةص جاؤاب قايتذرغان ياخشع؟ بذرذنقعدةك قوللعرعنع 
شعلتعص، ؤارقعراص تعلالص قعلعدعغان هةيؤعسعنعث ظةمدع آىحع آةتكةن 

  .ظوخشايدذ
 ظوغلعغا حةآحعيعص قارعدع ظذ بذرذنقع حاغلعرعدعكعدعن ـ! ماثا تةظةددع قعلما ـ

  مئنع نئمة قعل دةيسةن ظةمدع؟. .. هةـخئلعال بوشعشعص، 
ظاظعلعضة تىؤرىكلىك، ظاصام ظالدعدا ظةرلعك، بعزضة بولغان ظاتعلعق بذرحعثعزنع ظادا  ـ

  .قعلعث دئمةآحعمةن
 سذلتان ظةلع ـظادا قعلمعدعمما، زادع بذالرنعث هئحقايسعسعنع ظادا قعلمعدعمما؟  ـ

 ظالتة -نعث آئسعلعنع بةش  ظاصاثـظةمدع ظأزعنع باسالماي ظورنعدعن تذرذص آةتتع،
 تىضكةن صذللعرعمعزنعث هةممعسع شذنعثغا -يعلدعن بئرع داؤالعتعؤاتعمةن، يعغقان 

خوش، ظاتعلعق بذرحذث دةيسةن، ظاتعلعق بذرحذمنع ظادا قعلماي قايسع . آةتتعغذ
بعرعثنع تاالدا قويدذم؟ هةممعثنع خعزمةتكة ظورذنالشتذردذم، ظأيلعدعم، ياتلعق 

مما سعلةرحذ؟ ظاصاث دوختذرخانعدا بولذص قئلعؤعدع، قئنع قايسعث ظة. قعلدعم
  آئلعص مئنع يوقالص قويذشتذث؟

آةلمعدذق ظةمةس آةلدذق، لئكعن قئشعثعزغا آعرعشكة جىرظةت قعاللمعدذق،  ـ
  ...ظذنع دئيعشكة تعلعمعز بارمايدذ... نعمعشقا جىرظةت قعاللمعدذق؟ آةحىرىث دادا

تئلئؤعزور . ظايان بولذص ضةص قعاللماي ظولتذرذص آةتتعسذلتان ظةلعضة هةممة ظعش 
خعيالعدا ظايالع بالنعستا . ظوحذقمذ، ظأحىرىكلىكمذ، ظذنعث خعيالعدا يوق

ناخشا، ساز، ...  تاماشا-ياتقذزذلغاندعن آئيعن، ظأيدة ظذيذشتذرذلغان ظويذن 
نع هةي، بذ. ظذسسذل، تانسعالر خذددع ضادعرماش حىشتةك مانايقعص يىرمةآتة

شةمشعددعنضة باشقعحعرةك بعر مةزمذندا حىشةندىرىش آئرةك ظعدع، بعراق نئمة 
  دةص؟

  ضةصنع قعسقارتايلع، ظاصامنع زادع قانداق قعلعمعز؟ ـ
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ظذآعلعرعثنعث صعكرعنع ظئلعص باقايلع، ظذالر ظوصئراتسعية قعلدذرذشقا  ـ
  قوشذالمدعكعن؟

  .مةن شذالرنعث تةلعصع بعلةن قئشعثعزغا آةلدعم ـ
سعلةر شذنداق قعلعشنع توغرا تاصقان بولساثالر مةن نئمة دةيتتعم؟ ... بوصتذ ـ

 تىرىم قورذقالر آأرىنىص - ظذ قاشلعرعنع آأتىرعؤعدع، صعشانعسعدة تىرىم ـ...لئكعن
 لئكعن صذلنعث ظعشعنع قانداق قعلعمعز؟ شذنع ظويلعنعؤاتعمةن، بئشعم ـآةتتع،

  ...قئتعؤاتعدذ
  .ا قعيعنحعلعق هئس قعلمايدذ دةص ظوياليمةنظةمما مةن سعزنع صذلد ـ
مئنع نئمعشقا تةتىر قعينايدعغانسةن؟ بعلعص قوي، مةنمذ خذددع ساثا ... توؤا ـ

  .ظوخشاش هأآىمةتنعث ماظاشعغا قاراشلعق ظادةممةن
 شةمشعددعننعث ظئلعشقا ظىلضىرةلمعضةن قاصقارا ساقاللعرع ـضعصعثعز مذشذمذ؟  ـ

 دئمةك ظاصامنع ظوصئراتسعية قعلدذرذش ظىحىن صذل ـ،غةزةصتعن تعكلعشعص آةتتع
  حعقعرالمايسعز شذنداقمذ؟

  !سةن ماثا مذنداق سوظال قويما شةمشع ـ
 شةمشعددعن ساقحعالرغا خاس حةبدةسلعك بعلةن ظورنعدعن ـرةهمةت دادا، ـ

سعزنع مذشذ آىنلةردة ماظاشقعال قاراشلعق دئسة آعم .  ظعنساؤعثعزغا رةهمةتـتذردع،
 تةدبعرعثعزنع دئمةيال قوياي، -نعدذ، ظأزعثعزنع صذختعالشتعكع بذرذنقع حارة ظعشع

ضعلةم يايالقتا ساتتار دئضةن هئلعقع تذغقعنعثعزنع ؤاسعتة قعلعص تاصقان صذللعرعثعزال 
بوصتذ دادا، مذشذ صذللعرعثعزنع خةجلةش سعزضة . نةححة يىز معث يىةندعن ظاشار

لئكعن ظانا بعزضة . ن، ظاصام الزعم ظةمةسكةنسعزضة صذل الزعمكة. نئسعص بولسذن
 شةمشعددعن حعقعص آةتتع، سذلتان ظةلع زعثعلداص ـ! بعز بةش بالعغا الزعم... الزعم

بعز بةش بالعغا الزعم دةيدذ . "ظاغرعؤاتقان حئكعسعنع تذتامالص جعمجعت ظولتذراتتع
اظعلة ظايالع دئمةي ماثا الزعم بولغاحقا قعرعق يعلدعن بئرع ظذنع ظ! تئخع هذ بةدرةك

بعراق قوغذن صعشعص يذمشاص آةتكةندة ساصعقعدعن . خوتذن قعلعص آةلضةندعمةن
هةممة ظعشتا مئنعث رايعمغا ... ظاجراص آةتمةسلعكنع تةلةص قعلعش مذمكعنمذ؟ هةي

قعرعق ... قارايدعغان ياؤاش، رايعش، يةنة آئلعص تولعمذ مئهرعبان ظايال ظعدع
ئنع بعرةر قئتعم ظاح قويغان، قاحان آأثلعكعمنعث يعلدعن بئرع ظذ قاحان م

ياقعسعنع آعرقعلغان؟ مةن شذنعث ظىحىنال ظذنعثغا تازا آأثلىم بولمعسعمذ قعرعق 
بذ ظألىكنعث بئشعدا ... ظوصئراتسعية قعالرمعش. يعلنع بعللة ظأتكىزىص آةلضةنغذ
دع ظذزذن آأثلىم تذيذص تذرعؤاتعدذ، ظذ ظةم. سىرة ياسعن ظوقذغاندةآال ظعشقذ

بذنعث ظىحىن هةسرةت حةآكىلىكمذ، ظاه ظذرغذلذقمذ؟ ياق، ظذنداق . ياشعيالمايدذ
ظألىمضة آعم ظامال قعاللعغان؟ ؤاقتع . قعلعش هايات ياشاؤاتقانالرنع آاردعن حعقعرعدذ

 قولعغا ظئسعلعؤالغعنعث بعلةنمذ ظذ ظالةمضة آةتكىسع -آةلضةندة سةن بةشعث صذت 
  ..."آةلسة آئتعؤئرعدذ

  !يذلتذز، يذلتذزخان ـ
 باال ظوتتذرعسعدعكع صاراثدعن قورقذص، يىرعكع ظاغزعغا تعقعلعص ظاشخانا ظأيدة -ظاتا 

تىضىلىص ظولتذرغان يذلتذز بذ ظاؤازدعن شذظان ظئسعنع يعغعص يىضىرىص دئضىدةك 
  :سارايغا آعردع

  مئنع حاقعرغانمعدعلة هاآعم دادا؟ ـ
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  .دةص جاؤاب بئرعث< هة>ان هامان هةظة، بذنعثدعن آئيعن مةن حاقعرغ ـ
  .ماقذل ـ
  .بعر صعيالة قايناقسذ بئرعث، دورا ظعحعؤاالي ـ
  .ماقذل ـ

يذلتذز يةرضة قارعغعنعحة ظعشعكنعث دذخاؤا صةردعسعنع يئنعك تةؤرعتعص حعقعص 
 نةقعشلعرع -ظةنة، سذلتان ظةلعنعث ظالدعدا ضىل . آةتتع، هايال ظأتمةي يةنة آعردع

  ... صعيالة، يعصةآتةك يذمشاق نازذك بارماقظالتذن رةث آأك
ظذنعث ظارامسعزلعنعص تذرغان آأثلعدة يةنة شذ بالنعستا يئتعؤاتقان " ظعالج يوق"

آئسةل ظازاؤعنع ... شذنداق، ظعالج يوق"بةختسعز مةزلذمة توغرعسعدعكع خعيال، 
 ظارام ظذزاق ؤاقعت تارتعص ظأزعنعمذ، ظأزضعنعمذ قعيناص يىرضةندعن آأرة، بعراقال

  ..."تاصقعنعمذ ياخشع
بذلبذل قةصةسنعث تأمىر سعملعرعغا تعنعمسعز ظأزعنع ظذراتتع، سعم ظاراشلعرعدعن  ...

 جةهلع بعلةن تأمىرضة ظأزعنع -جان . ظذحذص حعقعص آةتمةآحع بوالتتع
 آأزع يارا بولذص، ظذنعثدعن قئصقعزعل قان تةصحعرةص ظئقعص -ظذرذشلعرعدعن باش 

بذلبذلنعث توختاؤسعز . عدعن يذمشاق صةيلعرع قاردةك توزذماقتا ظعدعبةدعن. تذراتتع
يذلتذز . ؤعحعلداص نالة قعلعشلعرعدعن آأزلعرعدعن ياش، تعلعدعن قان تاماتتع

 باغرع ظئقعص آةتكىدةك بعر هالةتتة -زذؤانسعز، ظةمما بذلبذلغا ظعح ظاغرعتعص يىرةك 
تذزغا ظذدذل توغرعلعنعص قةصةسضة ظأزعنع بذلبذل بعردعنال يذل. بذلبذلغا قاراص تذراتتع
  :بار آىحع بعلةن ظذردع

 بعردعنال زذؤانغا آئلعص ظةلةملعك ـ!سئنع آأرةر آأزىم يوق! آأزىمدعن يوقال ـ
  .ؤعحعرلعدع بذلبذل

 هةيران ـنئمعشقا، سةن مئنع نئمعشقا يئنعثدعن قوغلعماقحع بولعسةن بذلبذلذم؟  ـ
  .بولذص سورعدع يذلتذز

ةن مئنعث مةهكذملعقعمنع تاماشا قعلعؤاتعسةن، ظازابلعق نالعلعرعمدعن حىنكع س ـ
  .هذزذرلعنعؤاتعسةن

ياق، بذ ظةيعبلةشلعرعث دذرذس بولمعدع، مةن سئنعث بةختسعزلعكعث ظىحىن  ـ
  .يعغالص، سةن بعلةن بعللة هةسرةت حةآكىحعمةن

ؤة هةسرةت مةن بذنعثدعن ضذمانالنمايمةن، لئكعن سةن ماثا جور بولذص ظازاب  ـ
حئكعشنع ماثا بولغان خةيرخاهلعق بعلةن ظويالمسةن، سةن نئمعشقا ظعنسانغا خاس 

  ظةقعل ؤة قذدرعتعثنع نامايان قعلعشنع ظويلعمايسةن؟
  سةن مئنع قةصةسدعن ظازاد قعلساث دئمةآحعمذ سةن؟ ـ
 بذلبذلنعث آأز ياشلعرع خذددع آىز يامغذرعدةك ـ!ماثا شةصقةت قعل ظةي ظعنسان ـ
 سةن تةقدعرعمدعكع مةهكذملذقنع بعردعنبعر هئس قعلغذحع، ـآىلدع،تأ

هئس قعلعش ؤة حىشعنعش . ظاؤازعمدعكع ظازاب ؤة هةسرةتنع حىشةنضىحعسةن
بعز هةر ظعككعمعز ظأز . ظادةمضة ظةمةس، ظادعمعيلعككة خاس بولغان يئضانة خعسلةتتذر
ز ظةمدع شذ يةرلةرضة زئمعنعمعزنعث بعصايان ظالعمعضة تةظةللذق ظةمةسمعدذق؟ بع

  !... ظةرآعمعزضة ظئرعشةيلع يذلتذزـآئتةيلع، بةخت 
 ظعحعدعن مذزالص الغعلدص تعترعدع، ـ يذلتذز ظعح ـمئنع آةحىر بذلبذلذم،... آةحىر ـ
هةممة ...  ظذنداق قعلعشقا هةددعم ظةمةس، آأرمةيؤاتامسةن، صذت قولذم، ظةرآعمـ
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  ...لعنغاننةرسةم آأرىنمةس قةصةس ظعحعضة بةنت قع
يذلتذزنعث ظأآسىص يعغلعشعدعن نازذك ضةؤدعسع سعلكعنعص تعترعدع، آارعؤات، 

  ...ظاشذ هةسرةتلعك سعلكعنعشتعن تعترعضةندةك بولدع... ظأي، ظالةم
 بذيةردعن قةرز ـبالعلعرع ظذ يةر . صاشاخاننعث ظةهؤالع آىنسايعن صةسلةص آئتعؤاتاتتع

ىن بعر هةصتعدعن ظارتذق ؤاقعت قعلعشعص، يئتةرلعك صذلنع راستالش ظىح
شةمشعددعن آةحتة صذلنع آأتىرىص دوختذرخانعغا آةلضةندة مذهةممةت . آةتكةنعدع

. تذرسذن بالنعستا صاشاخاننع جعددعي قذتقذزذشقا يعتةآحعلعك قعلعؤاتاتتع
. صاشاخاننعث خئلعدعن آئيعن تعنعقع ظةسلعضة آةلدع، ظةمما ظذ هوشسعز ظعدع

لنعستعن حعقعص آئتعؤاتقاندا شةمشعددعن ظذنعثغا مذهةممةت تذرسذن با
  :صعحعرلعدع

  .صذلنع تةييارالص آةلضةنعدعم، دوختذر ـ
  .ظاخعرةتلعكعضة تةييارلعق قعلعثالر... ظةمدع ؤاقعت ظأتتع، صذرسةت آةتتع ـ

سذلتان . بالنعستقا سذلتان ظةلعدعن تارتعص بالعلعرعغعحة هةممعسع يعغعلعشقانعدع
رسذن هةم شةمشعددعن بعلةن ظارازلعشعص قالغعنعغا قارعماي يةنة ظةلع مذهةممةت تذ

بذ ياتاقتا بعر آئحة حعراغ ظأحمعدع، . ظذالر بعلةن صعحعرلعشعص سأزلعشعص تذراتتع
  ...تاث سةهةرضة يئقعن تذيذقسعز يىرةآنع ظةزضىحع يعغا ظاؤازعظاثالندع

ص تذرعدعغان بذ هويال  هاالؤةت ؤة سةلتةنةت هةيؤعسع هأآىم سىرى-ظةزةلدعن هذزذر 
ظةرلةر مةخمةل يوصذق . ظةمدعلعكتة خذددع هازعدار مومايدةك مذثلعنعص قالغانعدع

يئصعلغان جعنازعنع آأتىرىص قةبرعستانلعققا ظئلعص آئتعشكةن، ظايالالر ظاق رومالغا 
يذلتذز ساراي ظأيضة آعرعص ظئغعر قةصةسنع . صىرآىنىص ظأيدة هازا ظئحعشعؤاتاتتع

لةصعلدةص قار يئغعؤاتاتتع، ظةمما ظاسمان .  دة، تاالغا حعقتع-ضةآتعن ظالدع ظاسما ظعل
يذلتذز قةصةسنعث ظعشعكعنع حاققانلعق . شذ قةدةر حةآسعز، بعصايان آأرىنةتتع

  :بعلةن ظئحعص قةصسنع ظئضعز آأتىرىص تذرذص
رد يعراقتعكع ماآانعثغا، دة! ظةمدع سةن مةثضىلىككة ظازاد بذلبذلذم، ظذحذص آةت ـ
.  دئدعـ جةننعتعثضة ظذحذص آةت،- هةسرةت بولمعغان بئهعش - ظةلةم، قايغذ -

بذلبذل دةسلةصتة ظأزعنعث ظازاد قعلعنغعنعغا ظعشعنةلمعضةندةك قةصةسدة ظاز دةقعقة 
 دة، بعصايان -تةمتعرةص تذردع، ظاندعن سعرتقا ظوقتةك ظئتعلعص ظذحذص حعقتع 

  ...آأآكة صةرؤاز قعلدع
 )تىضعدع(


