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 بابي عاىلي جانةوةر

وؾُيُن هُ فُضُُٓطسا ُٓيُ ثًَِ زََهًَّ عُيب..ئَُ وؾُيُتاْ بُض ضـاو ُُكـُوتىوَ؟   بُضِيَعاْ.. 
زََهًَّ ويصزاْ ًُىَّ ئايًُِ، واظّ زيَ بًَُِ تُُاُـُت ئُطـُض ضىاضيُكًؿـِ بـة، ُـُزَبىو ئـَُ       
ًُٓىو ؾتاَُُ هُغُض بِىوغّ..ئَُ ًُٓىو ضِق و كًُِيُ هُثاّ ضِ؟ ًّ هُوَتُّ َُٓ ثـًٍَ هـُ   

 .اوَكُؽ ُُُ ثًَِ
زوواّ ئُوَّ كتًَبِ )عُظيع ُاًُ(َ بآلوكطزَوَ، بُزوواَ زَطُضِاْ،طرياَ و ؾُف ًاُطِ ضَبـُق  
هُ ططتىوخاُُياْ ثُغتاَ.ٓىَّ ظيِساُِ كطزمن ئُو ؾلاتاُُّ هـُ ييـُْ وَظاضَتـِ زَضَوّ ٓـُض     

 .يُن هُ ئًِطورتاو ًًػطوئًَطاُُوَ هًٍَ كطابىوْ ،زوواّ ؾُف ًاُط ئاظاز كطاَ
ُو ئُو ُٓواآلُُ خبىيًَُِِوَ كُ ضوَشّ زَغطريكطزمن هُ ضوَشُاًُكاُسا بآلوكطاُُوَ. يُكًَم با بُيُك

 :ئًُُّ خىاضَوَّ ُىغًبىو
زويَِِ ؾُو زوواّ طُضِاًَُلِ ظوَض ثىَهًػِ ًَُِِٔ عُظيع ُُغًًِاْ هُ ضاخياُُيُكسا طـطت، قـصو   

ُزَغتُوَ ُُزا بُآلَ ُُيتىواُِ ضيؿِ زضيَصّ زَغلطزّ زاُابىو.عُظيع ُُغري ُٓوَهِ زابىوخىَّ ب
 .و بُ كَُهُبضُكطاوّ ضَِواُُّ ططتىوخاُُ كطا

 :ضوَشُاًُ ُىوغًَلِ زيلُ ئاواّ ُىوغًبىو
عُظيع ُُغري هُ ئًفازَكُيسا بُ ثىَهًػِ طىتىوَ:)ظوَضبُّ كاتُكاُِ خىَّ هُ ضىََهُواُِ وباخضُو 

 (.ئُو ضاخياُاُُزا بُغُض زَبطز كُتا بُياُِ زاُاخطيَّ
ُىوغًِِ ضوَشُاُىوغًَلِ زيلـُ خبىيًَُِِوَ:)هُواُُيـُ عـُظيع ُُغـري ضايلطزبًَتـُ زَوضَوَّ       با

 (.زووا جاض هُو كاتُّ زَيىيػت بضًَتُ يُن هُ باضَِكاُِ)قُضَ كىَّ(ّ زَغطري كطا …ووآلت
) ُٓضضُُسَّ ثىَهًؼ ُاوضُكاُِ)قاغـٍ ثاؾـا( و)بـُّ ئىَ(وـى(      با ئَُ ُىوغًُِيـ خبىيًَُِِوَ:

ػًٍ(ّ بُوضزّ زَثؿـلِِ و بـُزوواّ كُغاُّضـُثِطَو بـىوْ بـُآلَ بـُ ٓـًي ؾـًَىَيُن         و)تُق
ُُياُسوَظيُوَ.زوواّ ضىاض ًاُط طُضِاْ و ثؿلِري ئاغايـ تىاُِ عـُظيع ُُغـًِِ ضاكـطزوو هـُ     
يُكَِ هُ ًُخياُُكاُِ بُُسَضطُّ )قاظّ كىَّ(زا بططآ ،هُو كاتُّ هُطُيَ غٌَ زوَغتِ خُضيلِ 

 (عُظيع ئُوَُسَ ًُغت بىو تُُاُُت ُُيسَتىواُِ هُغُض ثٌَ بىوَغتةخىاضزُُوَ بىو، 
  !ثُح.. كُواتا كابطا ظوَض تطغِاكُ
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كــُ ضوَشُاًــَُ زَخىيَِسُــُوَ هــُ خــىزّ خــىََ زَتطغــاَ.ئاخىَ ًــّ جاُُوَضّ)ئُُ ــُضَ(َ يــا  
  جاُُوَضّ)باظاضِّ ئُزَُا( يا جاُُوَضّ)يُُسَ(َ يا جاُُوَضّ ُىيَِ بابِ عاهًٍ؟

ضوَشُاًُ هَُ زووايًُزا ُىوغًىياُُ كُ بُ ٓىَّ ئًٔاُـُكطزُِ ُُتـُوَّ تـىضن طـرياوَ..      ُُٓسَّ
 :بُآلَ خىَ ئًَىَ زَظاُّ بىَ واياْ ُىوغًبىو..وا ضاغتِ ًُغُهُكُتاْ بىَ بُياْ زَكَُ
 .بىَضِ ضاًلطزبىو؟ هُ زَغت كة ضاًلطزبىو؟ ئًَُُ هُبُضزََ زازطازا ضووْ كطزَوَ

خاُىوَكاُِ )قاظّ كىَّ ( بُكطَّ ططت و تُواوّ ضوَشَكاُِ خـىََ بـُ   شووضيَلٍ هُ يُكة هُ 
خىيَِسُُوَو ُىوغري زَبُضزَ غـُض بـة ئـُوَّ ُُكـُؽ ببًـٍِ و ُـُ قػـُ زَطـُيَ كـُؽ          
بلَُ.غـىوزَ هــُو ثُُــسَ وَضططتبــىو كــُ زََهــَِ: وَن ضــىَْ ؾــُيتاْ ُاضــًَتُ ثُضغــتطا،  

داُُكاُِ ئًػـتاُبىوَهسا بـُ خىيَِسُـُوَ    ثىَهًػًـ ُاضُِ كتًَبداُُ..ظوَضبُّ كامت هُ كتًَب
 .بُغُض زَبطزْ

ثاف ًاوَيُن هُ كـاضّ بـُضزَواَ و تـًُُايٌ بًَـعاض بـىوَ .هـُو كاتـُّ بـُ ًَُـى كىضـُو           
كىََيُُكاُسا ثًاغٍ زَكطز بريَ هُ بُكطيَططتِِ خاُىويَلِ غُضبُخىَ كطزَوَ، كـُ بتـىامن بـة    

وزَضطـاّ   كاتُّ ؾـاُؼ بـُضِووَ ثًَسَكـَُُِ    تطؽ و هُباضوزوَخًَلِ ًٌَِٓسا كاضبلَُ تا ئُو
 خًَطَ زيَ زَكطيَتُوَ.

بَُ بريوَكاُُوَ ضوََيؿتٌُ قاظّ كىَّ.طىيٍَ هُ ؾُثىَأل زَبىو كـُ هـُ بـُضزّ كـُُاض زَضيـاّ      
زَزاو طعَباّ فًَِم قصًًاْ زَجىويُسَوَو تًؿلِ ًاُط هُ ًَُى ئاو زَزضَوؾايُوَو هُبُض 

ضووُاكًًُوَ.هُُعيلٌُوَيـ طاظيِىَيـُن زَُطـِ ًـىظيلِ    زًًَؿٍ ئًػتاُبىويَ بُ ًُٓىو 
 .زيَ بُضظ بىوتُوَ

 :هُ زَهِ خىًَسا طىمت
كاتِ ئُوَ ٓاتىوَ كًُة حبُغًٌَُوَ. وَكى بؿعامن ئُظيُز بطاكٍ و ًُظيىوز يُغاضّ ًؿـتُضيِ  

 ..ئَُ طاظيِىَيُْ.ثاظزَ هريََ هُ طريفاُسا بىوْ و يُكػُض خىََ كىتايُ شووضَوَ
 .ن و ُُٓسآ ثُُريو كاَهُكًَلِ ظَضزَ بىَ بًَُِبريَيُ - 

 .ئًسّ ضابىيَطَو كُيف بلُ.ئُو كاتُ تًُُمن هُ غُضَتاّ ضى غاَهًسا بىو
ًٓضٍ زيَ كَُ ُُبىوتًُُا ئافطَت ُُبَِ. (ُضقِ زَضياّ خُوْ بىوَ. زَغتِ ضاغـتَُ زضيَـصكطزو   

    ُ يّ ًىظيلـُو ضـاوَ    كىضغٌ تُكٍ هُباوَف ططت و خُوْ بُ خىَؾُويػـت زَبًـٍِ. طـىيٍَ هـ
 .بطِيىُُتُ ضووُاكًِ ئًػتاُبىويَ و باظووَ هُغُضؾاُِ خىَؾُويػتٌُ
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  .طاضغىَْ بريَيُكِ ئَُهٌاُِ بًَُِ - 
، وات بىَ َُٓهُِكُوآ. هُو كاتُزا بُ خىًٍَ زَطىت، ًٓعَ فطغُتُ ضابىيَطَ ضَُطُ ئًسّ زَضفُتِ

كطز. بىَ ئُوَّ هُخـُياي زاُـُبطِيٍَ،    كىضغًٌ باوَؾٍ جىوآل..ُٓغتٍ بُطُضًايٌ يؾُّ ًطوَظًم
 !.ئاوضَِ ُُزايُوَو هُ زَهِ خىًَسا طىمت: ئُوَّ بريت هًَسَكطزووَ وا بُ ثًَِ خىَّ ٓات

 :ثاؾاْ زَُطًَلِ ُاغلٍ طىآ زيَ بىو
 ..عُظيع بُط -
 ..طًاُُكَُ -
 عُظيع بَُط -

 ..ضوَحُكَُ
 :كُضِ زَُط ووضز ووضز طىَضِاو زضؾت بىو

 !عُظيع بُط -
 ..ئًُطكُ جطُضو ُُٓاوَ -
 !بُيُكُوَ زَضًُِ بُضِِِيَىَبُضايُتِ -

 :غُضَ وَضطًَطِا، واَ ظاُِ يُكة هُ فُضًاُبُضاُِ ٓىَبُّ يُكًُُ، طىمت
ئًُطِوَ ؾُػيُيُو ُاًُوآ زوو زاُُ ؾُو هُ بُضِيَىَبُضايتسا سيًٌَِـُوَ،تلا زَكـَُ واظَ زيَ بًَِـُ     -

 .ضوَشّ زووؾُػيُ بُ ثًَِ خىََ زيٍَ
 .ُابة -
 ..باؾُ با ئَُ بريَيُ تُواو بلَُ -
 .ُُخًَطُابة -

كابطا هىتفٌ ُىاُسو غىوضبىو كُ زَبة حًػابٌ خىاضزُُوَكَُ بسا بَُيَ  ئايـا قـُبىوَهِ زَكـَُ     
 .بُيُكُوَ ضوَيؿتري وتا طُيؿري قػًُاْ كطز.ئًُُ تُواوّ ضووزاوَكُيُ
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 :ثةراويَس
ئُوكاتـُ ووَيت هـُشيَط زَغـُآلتِ تاكـُ      ووّ زاوَ.زا ض1948ئَُ حًلايُتُ ضاغتًًُوهُ غاَهِ

 .حعبسا زَشيا كُ حعبٌ طُزي كىًَاضّ بىو.. هُضِاغتًسا ضوَشاًَُلِ غُخت بىوْ
ثاؾــاْ غػــتًُِ فــطَ حعبــِ ثُيــسا بــىو حعبــِ زضيــىكطات زَغــَُيتِ وَضطــطت و ئــُويـ  

سََهِ وكُغـاُِ  هُضُوغاُسُُوَّ طُي تُخػريّ ُُكطز.ئُضكِ ئًًٌَـُواُاْ ئـُوَ بـىو زشّ طُُـ    
 .طُُسَأل خُبات بلُيّ و ضووّ قَُهٌٌاْ ئاضِاغتُّ ضَخِططتّ هُ زَغَُيتِ ُىآ كطز

ثاَهُثُغتىَّ ظيازًاْ كطايُ غُض.ضوَشيَلًاْ هُ قاظّ كىٍَ يُوَ  بُغىاضّ كُؾـتِ   1959غاَهِ 
ًَِـِ كـُوت كـُ بُغـُضٓامت          زَضوَيؿتٌُ ئًػتاُبىوأل هُزووضَوَ ضـاوَ بـُ ٓـًُاْ ثَىهًػـِ ُٔ
بىَطًَطِاُُوَ ئُو هُ ثوُّ ُايابسا زاًُؿتبىو،خىََ هًَِ ُـُُاؽ كـطز بـُوَّ كـُ ُـًُبًًِىَو هـُ       
غاَهىَُِ كُؾتًسا زاًُؿتٍ.هُبُض ئُوَّ زَغاأل بُغُض ئُ ضووزاوَ تًَجُض بـىوَ ًُظَُـسَّ ئـُوََ    

 .زَكطز كابطا كطابًَتُ ياضيسَزَض يا غُضوَكِ بُف
و ثُغِِ ُىوغري و خُباتِ ًِِ زش بـُ زَغـَُيت كـطز و     هًٍَ ُعيم كُوتُوَو هُ تُكٍ زاًُؿت

 .ئُوَُسَّ ًُُابىو سيطُيًَِتُ كُؾلَُيُِ ئامساْ
كابطا يُكًَم بىو هُُٓضَ تىُسضِوَيُكاُِ حعبِ طـُزي كىًَـاضّ و خطاثـُّ حعبـِ زَغـَُيتساضّ      

 .(زَطىت.ثاؾاْ ثًَِ طىمت:)تىَ ئُو ؾًَطَ بىوّ كُ ًُؿتٌاُت ضظطاض كطز
 :غُيط بىو، غُيطتطيـ ئُوَبىو كُ طىمتظوَضَ ي 

 ئًَػتا غُضوَكِ بُؾٌ؟ -
 :طىتِ

ًَِاوَ..ضـىَْ زَتـىاُِ هُطـُأل ئًُاُـُزا         - ًَؿـُّ ثَىهًػـِ ٓ ُُخًَط قىضباْ زًًََلُ واظَ هـُ ث
كاضبلُّ؟ بُُسَ ئًَػتا بَُهًَِسَضَ و خاُىوبُضَ زضوغت زَكَُ و زَياُفطومشُوَ.بـَُيَ كُضغـتُّ   

 ..هُ باظاضِزا زَغِاكُوْ خاو ُطخًاْ ططاُُو
 .يّ ثُضز هُ يُكرت زابطِايّ و تاويَلِ خىَف وَغتاَ وبريَ هُو كىَُُ ثىَهًػُ بَُهًَِسَضَ ُىيًَُ كطزَوَ

ئَُ ضووزاوَ ًايُّ غُضغـاَ بـىومن بىو،بـَُيَ كـَِ زَظاُـَِ ؟ضَُطـُ ئًَـىَ بـُ ضووزاوّ وا         
 !غُضغاَ ُُبّ
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 حيكايةتيَكى ضينى
اغُت، ثًَىَُسيٌ بُ )غىتًاُط( ّ ثـىَهًؼ كـطزو زاواّ هًَطـطز ئـُضكًَلِ     غُضوَكِ بُؾٌ غً

 يُجطاض ططُطِ ئُضكُكاُِ ئاغايؿِ غًاغٌ بُجة بًََِِ و ئُطُض تًًَسا غُضكُوت..
 غىتًاُط بُؾُضًُوَ غُضّ بُضظ كطزََو ثطغًاضّ هُ بُضثطغُكُّ كطز:

 طُوضََ ثازاؾتٍ زَكُّ؟ -
غـُضكُوتىو بـىوّ زوو ٓـُظاض يـُُت زَزًَة..ئًَػـتايـ      بًَطىًاْ..ئُطُض هُ كاضَكُتـسا   -

 طىيَضلُكاُت بلُضَوَو بعاُُ ض زََهًٍَ..
غُضوَكِ بُف بة وَغتاْ ئُضكِ بىَ غىتًاُطِ ثىَهًؼ ؾُضح زَكطز، كُضـِ ثـىَهًؼ خـُياَهِ    
 يّ ئُو زوو ُٓظاض يُُُ بىو كُ وَضياْ زَططَّ..ثاضَيُكِ يُجطاض ظوَضَ بَُيَ كُ زَضًَتُ بـاظاضِ 

 ًٓضًاْ ثٌَ ُاكطَِّ.
ًَطىًاْ )غىتًاُط( هُ ئُضكُكُيسا غُضكُتىو زَبة بَُيَ ثاضَكُ كًُُ.  ب

 غُضوَن ثطغًاضّ هَّلطز:
 ئاًازَّ ئُو خىهُ بىوّ كُ )جان تىَظًَىَ(ّ ثىَهًػِ ًَُِِٔ ئًُطيلِ غاظّ زابىو؟ -

 بريّ غىتًاُط ًُؾغىوَهِ ثاضَيُ، وََيًِ زايُوَ:
 ؟فُضًىوت ضِ طُوضََ -

 غُضوَن زووباضَّ كطزَوَ:
 ثػجىَضِّ ئًُطيلِ..-
 ئا بَُهَِ..بَُهَِ..بُضظتطياْ صيطََ هُو خىهُزا بُزَغتًَِٔا. -
ًّ هُ تىَ زَهًِاَ.طىَّ بططَ غىتًاُط..جى و بُضطت زَطىَضِّ و خـىَت زَكُيتـُ غـىاَهلُضو     -

كىَُط( هـُ بُياًًُـُوَ   هُطىَؾُيُكِ ئُو باَهُخاُُ ضَُط ئامساًًُُزا كُزَكُويَتـُ طـُضَِكِ)يىَ  
 تاكى ئًَىاضَ زَوَغتِ..تًَطُيؿتِ؟

 قىضباْ تًَطُيؿتٍ.هُخىَّ ئاغاُرت ًُُ ببٌُ غىاَهلُضيَلِ ضاغتُقًُِ  -
زًَُوآ ؾِاغِاًُّ ًُٓىو ئُو كُغاُُ بعاُِ كُ زَضُِ باَهُخاُُو زيَُِ زَضَوَو ئًَىاضاًُـ  -

 ضاثىَضتًَلٍ هًَت زَوَّ.
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 ئاًازََ طُوضََ. -
ُط وا خىَّ طىضِّ ُٓضكُغُّ زَيبًِِ واّ زَظاُِ غىاَهلُضَو ئُطُض تُواوّ ووَيتِ ضري غىتًا

 بجؿلِّ غىاَهلُضّ وا ُازوَظُُوَ.
يُكَُ ضوَشّ وا غىتًاُط زَغتِ بُ غىاَهلطزْ كطز، غُضوَكُكُّ هُبُض زًًَسا تًَجُضِبىو ثًَـِ   

 زاُُ يُُِ ئاغِِ هُ ضِط ُاو بُ ئاغجايٌ طىتِ:
ــجاضزّ     ثريوَظباي - ــٌَ ُُزَغ ــَُ ث ــَُ ئُضك ــىََ ئ ــىزّ خ ــُض خ ــىتًاُط ،ئُط ــَُ غ ــت هًَسَك ً

 ُُشيسَُاغًًُوَو  واًسَظاُِ بُضِاغتِ غىاَهلُضّ.
ئُوُسَ ثاضَياْ هُ زَغتِ غىتًاُط ُا كاتِ ئُوَّ ُُبىو ضاوزيطيِ باَهُخاُـُ بلا.ئـَُ ووَيتـُ    

 َزاضاْ زَكُُُوَ ُٓشاضَ ضُُس خَُهلِ خًَطخىاظّ زيَ ُْٓ كُ بري هُ ًػلًَّ و ُُز
ــىَّ      ــُضزََ خـ ــطِيَلِ هُبـ ــت و زَغُغـ ــُزا زاًُؿـ ــُيُكِ باَهُخاُُكـ ــىتًاُط هُطىَؾـ غـ

 ثاُلطزَوَ،ئُوَُسَّ ُُبطز زَغُغطِياْ ثطِ ثاضَ كطز.
غىتًاُط غُضّ غىضًِا،ئُو ًىوضُيُّ ًاُطِ جاضيَم هُ وَظيفُّ ثىَهًػِ وَضٍ زَططآ وبـة  

 شّ غىاَهلُضيًُوَ ثُيساّ كطز وَغتاْ ؾُوو ضوَش وَغتاُِ ًُُ ، بُ غة ضوَ
 غُضَتاّ حُفتُّ زووًَِ ضاوزيطيٌ طىَّ هُ زَُطِ فًت فًتُيُن بىو:

 غىتًاُط تا ئًُطِوَ تاكُ ضاثىَضتًَلًؿت ثًَؿلُف ُُكطزووَ  -
 غىاَهلُض غُضّ َُٓهربِّ و بُتطؽ و هُضظَوَ طىتِ:

ًُِ خًَطيَلٌاْ ثة بلـُْ..  تلات زيَ زَكَُ..غبُّ ئًَىاضَ ضاثىَضت ثًَؿلُف زَكَُ.. خَُهل -
 طُوضََ ضاثىَضت ثًَؿلُف زَكَُ..خًَطيَم بًُػلًَّ و ُٓشاضاْ بلُْ..

 غُضوَن وََيًِ ئَُ زًَُتُقًًَُ جفطَيُّ زايُوَ كُ خَُهلُ خًَطكُضَكُ تًَِ ُاطُْ.
 ضاوَضِواُِ ضاثىَضمت. -

ُوَ  ئـُو ٓـًُىو   يُن ًاُطِ ضَبُق غىتًاُط غىاَهِ كطزو قُتاو قـُت بُخُياَهًـسا ُُزَٓاتـ   
ثاضَيُ كىَزَكاتُوَو بُتايبُتِ كُ كاضيَلِ ئاظازو ئاغاُُو زَتىاُة ُٓض كاتُّ حُظ بلـا بًلـا   

 يا ُُيلا.
 غىتًاُط بطِياضّ خىَّ زاو ضوَيؿتُ يّ غُضوَكِ بُف.

 غُضوَن ثطغًاضّ هًَلطز:
 .ُٓض ضُُسَ ظوَضيـ زوواكُوتِ  بَُيَ ًٓىازاضَ ئُدماًُكُّ خًَطو بُغىوز بة-

 غىتًاُط وََيًِ زايُوَ:
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 فُضًىو ئًُُ ضاثىَضت. -
 كُ غُضوَن كا(ُظّ خىيَِسَوَ ضَُطِ بعضكا،ضىُلُ ئًػتعفاّ غىتًاُطِ زَخىيَِسَوَ 

 غُضوَن طىتِ:
ؾًَت بىوّ؟ ًاوَيُكِ كىضتت ًاوَ خاُُ ُؿري زَكطيَِ، ئُو ًُٓىو غاَيُُّ خعًُتت بىَ بـُ  -

 فريِوَ زَزَّ؟
 غىتًاُط طىتِ:

 وآ..ُاًُ -
 تىَ ًطوَظًَلِ ئُظًىوُساضّ و ؾاضَظاّ شياُِ. -
 قُيسّ ُاكا،جُُُٓسََ.. -

غُضوَن زَغتًَلِ هُغُض ؾاُِ غىتًاُط زاُاو زي ُتًَلِ ثىَهًػًًاُُّ تًصّ زا وَن ًًَؿـلِ  
 خبىيًََِتُوَو طىتِ:

 غىتًاُط ُاتىاُِ فًَىَ هًُّ بلُّ.. ؾتًَلت هُ شيَط غُضَ  -
يطّ غُضوَكِ كطزو ثاضضُ كا(ـُظيَلِ هـُ طريفاًُـُوَ زَضًَِٓـا كـُ      غىتًاُط بُ طىًاُُوَ غُ

 ًُٓىو ئُو ثاضاُُّ ضوَشاُِ غىاَهلطزْ زَغتِ كُوتىوْ تًايسا تىًَاضّ كطزووْ و طىتِ:
بُ ٓىَّ تىَوَ ئَُ ًُٓىو ثاضاَُُ زَغلُوتّ  ُٓض بىَيـُ ئًػـتً اهُ زَزََ و هـُ تـىَ بـرتاظآ        -

 يّ كُؽ باغٌ ُُكُّ. بُكُغٍ ُُطىتىوَ ًٓىازاضَ تىَيـ
 غُضوَن تًُاؾاّ غىتًاُطِ كطزو طىتِ:

ئًُاْ غىتًاُط تلايُ بُكُؽ َُُهًَِ و با ئَُ ًًًَُُِٔ هُ ًَُىاصياُـسا سيًَِتـُوَ ... غـبُيِة     -
 بُُسَيـ هُ طىَؾُيُكسا وَكى تىَ زَغت بُكاض زَمب.
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 طومامن هةية
طيـاضبىو. ئـُو   ًًَٔاْ، هُ كىًَجاًُايُكسا شًًاَهُفُُسٍ هُ غاآلٌُ ُٓوََهٌ ؾُضٍِ يُكًٌُ ج كُ

ِ  زاُُ كُؽ خبىَْ ًَث ىبلا.. بَُهًََِِ  كُغٌ بُ خًَلٌ ثًَعاًَُغُضزًَُ ظوَض ظَظيُت بىو ًطوَ خ
ىَُسٍ بُ خىزٍ خىٍَ و ئًؿـىكاضيُوَ  ًَلٌ بُغُضٓات ثيَكًُايَ ضووزاو و خبىَُُوَو زَبُض بلُْ.

 طياض.ًَُٓبىو وَكى شً
بُظَيٌ وزَهـطَِق بـىو بـُزواٍ ُـاضز. كـًُايَ تـطؽ        لٌ بَِيَْ كىًَجاًُا كُ ثًاولًاْ خاوَيَضوَش

ضـُواٍُُ  ًَ، كُضـٌ بـُ ث  ىَُسٍ بُ ثىَهًؼ و زازوَضٍ طؿتًًُوَ كطزبـَِ ًَزايططت بُوٍَ ياضوَ ث
غايَ كابطا بُزًٌَ بـُ   هىتفٌ ُىاُس.. بىَيُكَُ جاض زوواٍ ُىَ زاُُ بريكطزُُوٍَ ئُو ،كابطا طُزيَ

 :َِِيَُوَ زَيسولًًَُُِث
 فُضًىو كاكُ كًُايَ زاًُؿُ. -

 كًُايَ وَباْ كىضغٌ بُضاُبُضٍ َُٓهتىتلا.
ُ ًَكاكُ كًُايَ بُُسَ بُ ث - ُـاٌُ   ٌ تىاُا زضيغًٍ هُ ياضًُتٌ تىَ ُُكطزووَ.. ئُوَ ُىَ زاُُ غـاَه

تاو طَ ًىوضـُت حـُف  ًَـ ٍ ًِسا (ُضقّ.. كُ ٓاتًـُ ئ و بريطًَعاُت هُخًًَّ زَخىٍَ، ًِسايَ و خ
ٌ هُوَ ظياتط ضت بىَ بلَُ؟ ضـىَْ ظاتـت كـطز ئـَُ كـاضَ      ًٍَ ُاَهًَِ  هريَبىو،كطزًُ ُُوَت.. ثًَث

 ُوََ وا ضاكَُ بسَيتُوَ؟ئبلٍُ؟ ئايا ؾاياٌُ 
ـ ىض بـىَوَ، ث ًَـ كًُايَ بُ ئاخاوتين ُُضًٌ خاوَْ كىًَجاًُا ٓ . ضـاوَكاٌُ   بـىوضَّ يٌ وابـىو زَ ًَ

 ُزَططت، طىتٌ:آلوَ زضِاوَكاٌُ خىٍَ َُٓهًَِوَغُض ث
َ ُلٌ ُـُُط و ُاثًاواُـ  يَىَفاو غجَوُ كـاض ًَصٍ ُٓقُ.. ًين بًَقىضباْ ُٓقٌ خىَتاُُ، ُٓضضٌ ب-

ىيػت بىوَ بىَيُ ثُدما هريََ هُ قاغُ بطز، تـًُاَ وابـىو هـُ ًاوَيـُكٌ كىضتـسا      ًَث كطز، طُزيَ
 ػتايـ تلا زَكَُ ًىوضٍُ ئَُ ًاُطَُ بربَِ.ًٌَُِوَ، ئيَبًاُطُضِ
 طوَكاٌُ ظيت كطزُُوَو قًصاُسٍ:كابطا ئُب

.. كًُاَهُفُُسٍ هُخُو َُٓهػـُ، ًِـًـ   ط ُابًََِبجىَؾٍ .. ُُخ .. ُاتىامن ضاوت زيَط ُابًََُُِخ-
لٌ ضُؾــين تــىََ بُغــُض ٓــاتىوَ.يٍ كابطايــُكٌ ؾــُهنتٌ بــُ ًاُطاُــٍُ ضــى هــريَ  يَكــاض
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ُضٌ هُغُضزَ زاُـُ هـريَ هـُ    ،ك ُىوغُضبىوَ.كابطا طاضِغىٌَُ باضٍِ بُ ثُدما هريَ بُخؿًـ زَكطز
 ؿٌ.ًَىيػتُ غعاٍ خىَت بلًَ، ثط كًُاَهُ فٌُُ ُابًََِططتىوخاٍُُ ثُغتاَ .. ُُخ

زوضًاٌُ فاًُوُو لٌ ضَبُق هُ ظيِساْ ثاَهٌ زايُوَ، ًايَ و ًِساَهٌ هُ غُض ًَكًُايَ غعا زضاو غاَه
 طىَضَوٍ زَشياْ.

َوٍ ثُيـساكطز، زوواٍ ًاوَيـُن بىوُـُ    كُ هُ ظيِساْ ٓاتُزَضَوَ ًاكًُِيُكٌ زوضًاٌُ طىَض
ًاْ.. ثاؾاْ غُُتُضكٌ ضًِين زاًُظضاُس، خىٍَ و شٌُ و كىضِو كضُكاٌُ كاضيـاْ  ًَزوواْ و غ

ـ سا زَكطز. كاض ثُضٍَ غُُسو طُيؿتُ ئُوٍَ هُ )تـىَ  قـاثٌ( كاضطُيـُكٌ ضـًِين ث    ًَت ًَ  ِ
 .َِِيَٓىَبُيٌ زاسيُظض

َهُفُُسٍ خاوَْ كاضطُيُكٌ طُوضٍَ ضغذي و ضـِري  كُ ؾُضٍِ يُكًٌُ جًٔاْ كىَتايٌ ٓات،كًُا
 لاضو فُضًاُبُضٍ بُخىَيُوَ زَططت.يَظياتط هُ غُزو ضى كط بىو

لاض زَٓاتُِ كاضطُ، غُضغـاَ بـىوْ بـُوٍَ زَضطـاٍ     يَبُياًًُُن كُ ثُيتا ثُيتا فُضًاُبُضو كط
 بـُجَِ  طِيـسا بـىو، كطاوَتـُوَ.. زَغـت    ًًًٌَُ بُؾـٌ كاضط قاغٍُ ثـاضَ كـُ هـُ ُٔـىًٌَ غـًَ     

كطز ، كُ هُباوَؾٌ شٌُ زووًَـٌ هـُ طـُضَِكٌ )جًٔـاُفري(زا ثطخـٍُ       كًُاَهُفُُسياْ ئاطازاض
)بًىن(ـُ ظَضزَكٍُ بىو ، كُ طُيؿـتُ كاضطـُ ثـىَهًؼ     خُوٍ بىو. يُكػُض غىاضٍ ئىَتىًَبًوُ

 لىََهًُِوَ بىوْ.ًَخُضيلٌ ه
ى قاغـُ بُغـُزو حـُفتاو    ًَثاضٍَ ُلٌ ثىخيت هًُُضِ زظيُكُوَ زايُ.ًَىَبُضٍ كاضطُ ضاثىَضتيَبُضِ

غـُزو ثـُدما    طياض ثاضٍَ شًاضز زَضكُوت تـًُُا غـَِ  ًَُٓؾت ُٓظاض هريَ ًُظَُسَ زَكطا. كُشً
 ُِزضاوْ.ًَهريٍَ كًُُو ثاضَو غُُُزو كىًجًاهُو ؾيت زيلُ زَغتًاْ ه

ـ ثىَهًؼ ئُوٍَ ُاوٍ بَُهطُيُ ضِطٌ ُُكـُوت . كـاتٌ ئ   كـُ   غـعًى ين ًَُِضٍ ُٔـ ًَىاضَ ثؿـل ًَ
 لىََهًُِوٍَ هُ ئُغتىَزايُ ،طُيؿت وطىتٌ:ًَه
 ػتا ئاغُواضٍ زظ ُازياضَ، بُآلَ بُُسَ طىًامن هُ ُىَبُتساضٍ ؾُواُُيُ.ًَتا ئ-

 ُِضٍ بطٍِ و طىتٌ:ًَكًُايَ قػٍُ ثؿل
ىيػـيت بـُ ثـاضَ    ًَو ئُوَُسَ ث ُىَبُتساض زظٍ ُاكا..كابطا بىخضٍُ ُُكطاوَيُو هُ كاضطُ زَُىَّ-

 لُ هُ طىُس طُضِاوَتُوَ.يَاكا..ثاؾاْ ُىَبُتساض ضُُس ضوَشًُُ،بىَيُ زظٍ ُ
 كُواتا بُضزَغتُكُتاُُ.. -
كُ غُزوثُدما هريَيُ.. ئاطازاضيؿٍ  ط ئُويـ زظٍ ُاكا، ضىُلُ ئُو ضوَشَ ًىوضَُ زاوَتًََُُِخ-

بـىَ   تُ ضىاضغُز هريَ، بىَيُ زَغتًَو ًىوضُكٍُ زَطُيُُ ياضوَ ثاضضُ بضلىََهُكاٌُ كىتايَ زَزظَّ
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 ُابا.. قاغُ
 ..لاضَ كىَُُ زظَكاْ بَِيَهُكط هُواُُيُ يُكَِ -
؟ بـىَ تـُواوٍ   غُزو ثـُدما هـريَ زَزظَّ   .. ططضياْ زظٍ ، بىَضٌ تًُُا غَِلاض ثاضَ ُازظَّيَُا كط-

 ى قاغُ هىوف ُاكا؟ًَثاضٍَ ُ
يُكُ يُكـُ   ططٍ شًاضزْ و كًُايَيَلٌ خاوَْ ضابطزوو هُ زظٍ و ضيَلاضيَُِض ُاوٍ ضُُس كطًَثؿل
 ُِض ثطغًاضٍ هُ كًُايَ كطز:ًَلطزْ. هُ كىَتايًسا ثؿلهًٍَ طبُضط

 ًُ؟ًَطُوضَ طىًاُت هُ ك -
 بريٍ كطزَوَو طىتٌ: كًُايَ كًٌَُ

 خىَيُتٌ.. غُزو ثُدما هريََ زوَظيُوَ.. بَُهَِ زظٍ غَِ تُواو، زوَظضيُوَ، -
 ًُ طُوضََ؟ًَك -
 طياضيسا كاض زَكا.. ئُوَ خىَيُتٌ.ًَهُبُؾٌ شً،  ى)ظَكٌ(ًَُ ُليَكىضَِيو -
لىََهًُِوََ هُ طُيَ تُواوٍ كاضًُُساْ كطزووَ، كُ باغٌ ظَكًٍ كطز جـُُابتاْ  ًَطُوضََ بُُسَ ه -

 ثُغين ضَوؾت و ئُخآلقٌ ئُوتاْ كطز كُ ظوَض هُ كاضَكٍُ خىَيسا زَهػىَظَ .
 ئُوَ خىَيُتٌ.. -
 ئاخط..-
 ٍ زظٍ ثاضَ ظَكٌ يُ..ًَزََه -
 ُتاْ ُٓيُ؟بَُهط -
، كُضـٌ  عَ ُٓيُ.. ئُو كىضَِ ضوَشاُُ زَ غُعات كاض زَكاو ًاُسوو زَبـَِ ًَبَُهِ بَُهطٍُ بُ ٓ -

 غـُضثَِ طُضِوَن ولاضٍ يَ..ئًُطِوَ باضبُضو كطهُ كىَتايٌ ًاُط تًُُا غُزو ُٓؾتا هريَ وَضزَططَّ
 بلا؟ ِّ. جا ئُطُض ظَكٌ زظٍ ُُكاضيَِ  غُز هريَ وَزَغت زًًَاُطٌ ظياتط هُ ث

 ئاخط طُوضََ.. -
ىٍ زايم و شْ و غِ ًِسايَ بُ غُزو ُٓؾـتا هـريَ   يَبص ُا ..ُا.. طىًامن ُٓيُ..ضىَْ زَتىاَُِ  -

 زابري بلا؟ خىَ ئَُ ثاضَيُ بُؾٌ ُاًُاْ ُاكا.. جا ئُطُض زظٍ ُُكا ض بلا؟
 ..ضَُطُ وابَِ -
ُٓؾتا هريَ بُؾـٌ ض زَكـا؟    ، جى وبُضط، غُزو ٓاتىضىٌَ يٌَ خاُىو، كطيَطىًامن ظوَضَ.. كط -

 زظ خىَيُتٌ..
 ئاخط.. -



 18 

 و غُضٍ ًاُط ًىوضٍُ غُزو ُٓؾتا هريَيُ  و هُ قاغُياْ زَئاخَِِ ضوَشٍ ُٓظاضاْ هريَ وَضزَططَّ -
 ىاُُ ٓاتُ شووضَوَ.يَُِض بُضططٍ هُ ظَكٌ زَكطز.. كُ كًُايَ بُزوواٍ ُاضز ظوَض ؾُثطًَِثؿل

 فُضًىو كاكُ ظَكٌ. -
كًُايَ بـُ   َهُوٍ كىضتُ باآل زًَى ضاوٍ ظَضز َُٓهطُضِاو، وَباْ كىضغٌ ًىت بىو،كىضِيصطٍُ قُ

 لطز:ًَؾُوقُوَ زَغيت ث
غًٍ ُُكطزووَ، ؾُف غاَهُ ُاٌُ ًّ زَخـىٍَ.. هـُ   يَزض كاكُ ظَكٌ ، ئُوٍَ هُ زَغتٍ ٓاتبَِ -

ٌ ضـت  ًَُاَهٍ ًَكاضطُ بُ ًىوضٍُ غُزو بًػت هريَ زاًُظضاٍ، بىَمت كطزَ غُزو ُٓؾتا.. ئًسٍ ث
 غُزو ثُدما هريَت زظٍ؟ًٓي ويصزاُت ئاظاضٍ ُُزاٍ؟ ؿُضًاُُ غَِبىَ بلَُ؟ضىَْ وا بَّ

 ػم هُ ضاوَكاٌُ ظَكٌ قُتًؼ ًابىوْ، بُزََ ططياُُوَ طىتٌ:ًَفُضً
 ىيػت بُ ثـاضَ بـىو، ُاضـاض غـَِ    ًَلٌ ُاؾايػتَُ كطز.. ظوَضَ ثيَُٓقٌ خىَتاُُ طُوضََ.. كاض -

ػـتايـ فـُضًىوْ ًىوضـٍُ    ًَ..ئٌ ُاظاَُِثًٍَ وابىو كُ ؽ ًَِا ثًَاغُ زَضٓغُزوثُدما هريََ هُ ق
 زوو ًاُطٍ بربِْ.

 كًُايَ قًصاُسٍ: -
 ويصزاْ و بـَِ  ايُكٌ بَِطٍ يٍ كابىَ..ظَكٌ يُفٌُُ ضاوَكاُت بلُضَوَ.. كاتٌ خط ُابًََُُِخ -

ُُبىو، كُضـٌ ثـُدما   عٍ قىًاض زازَُا باكٌ ًَُاًىوؽ كاضَ زَكطز.. ضى ُٓظاض هريٍَ هُ غُض ً
 ..غعاٍ خىٍَ وَضبططَّ هريََ هُ قاغُ بطز تىوؾٌ ظيِساٌُ كطزَ.. زظ زَبَِ

ـ خىَياْ زاو بطزيـاْ،  ًٌَ هُ تاواٌُ ُا.. زوو ثىَهًؼ وَثًَين ثًَُِضٍ ًَُُٓظَكٌ هُبُض زََ ثؿل
كُضــٌ كــًُايَ حــُطياٌُ ُــُبىو، وَكــى جاُــُوضٍ حــاي  ئــًُنو ئــُويٍ زَكــطزو هــُ زاخــا 

 طىتٌ: ،ىضٍ بلاتُوًٌََ ُعيم كُوتُوَ ًَُِٓض هًَصاُس.ثؿلزَي ً
تىوضٍَِ؟ كابطا ثاضَيُكٌ ئُوتىٍَ ُُبطزووَ، ًاؾَُهن حاَهتاْ خىَؾـُ، ثاؾـاْ    جا طُوضََ بىَ وا -

  زظ زاٌُ بُتاواْ ُاو غعاٍ خىٍَ وَضزَططَّ
 كًُاَهُ فُُسٍ طىتٌ:

لٌ زيلَُ زضوغت كطز..ًُٓاْ ظًًَطوَ غُزو ثُدما هريَ ًُُ..ًّ بُ زَغيت خىََ ًُغُهُ غَِ -
تُوَو ئُدماًُكٍُ زَظامن.. ًًِـ جاضاْ وَكـى ئـُو   ًَٓات وا زووباضَ زَب ساضووزاوٍ بُغُض ًِ

لٌ زيلُ هُ جًٔاٌُ ثاضَو ثىوَهـسا  يَطًًَوًىَُ م ُاخايًََُُِبىوَ و ئًُطِوَ بىوًُتُ ئَُ ثًاوَ..غاَه
 تىوضََِ.. تُ ضكابُضٍ ًّ .. بىَيًَُوزَب هُ زايم زَبَِ

 ئُضّ ئَُ فُضًاُبُضاُُ بىَ بُ زَهػىَظٍ كاضُاكُْ؟ 
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 وآلتة لة كويَية؟ئةو  
ُاوَ ُاوَ ضوَشُاًُكاُِ جًٔاْ باؽ هُ غُضوَت وغاًاُِ غُضًايُزاضو طُوضَ زَوَهٌُُساْ زَكُْ .   

ىَضَٓـا  ًػرت جىظيَف .ن. كطافتػٌاْ يُكًَلُ هُو ظهسَوَهًُُُساُُ. كابطا هُبـُض ئـُوَّ خـاوَُِ ج   
كىًَجاًُاو زَظطايُ،ُاظاُة ضُُسّ ثاضَ ُٓيُ.. ئُوَُسَّ كاضتوِ ظهلىًَجاًُا ُْٓ ، ُاوّ ظوَضبـُياْ  
ُاظاُة. بىَ ضاثُضِاُسُِ كاضوباضّ، ثؿتِ بُ زَغتُيُن هُ باؾـرتيّ ثػـجىَضِّ ئـابىوضّ و خُظُـُزاضو     

ئًُاُُيـ بُضزَواَ ُٓويَ زَزَْ ظاُاّ كىًََُهِاغٌ و بًعُػػٌاْ و بُضِيَىَبُضّ ثطوَثاطُُسَ بُغتىوَ.
 وكىَؾـ زَكُْ هُ ثًَِاو ظيازكطزُِ غاًاْ و بُضَو ثًَؿربزُِ بُضَُٓ.

ًػتُض جىَظيف.ن. كطافتػٌاْ ًُٓىو كُضَغتُّ خىَؾرتيّ شياُِ هـَُ زًُـا جىاُـُزا زابـري       
ُُٓـسيَلِ  كطزووَو هُو ثُضِّ خىَؾًسا زَشّ.هُو خىَؾًًاُُّ ئًَىَ ُُٓسيَلًاْ زَظاُّ و بَُهُزّ 

زيلُ ُري .كابطا هُ ؾىيَِِ ظوَض جىاْ وزَهطري شياوَ بُآلَ هُ ِٓ زَهطريتط زَطـُضِآ. طـُزيَ شُـِ    
جىاُِ ًَِٓاوْ، بُآلَ هُ ِٓ جىاُرتو ؾىَخرت زَوآ.هَُ ضوَوَ ًًُٓؿُ ُٓغت بُ بطغًَتِ زَكاو 

َزا بعاُة كاَ ؾـىيَّ  هُ جىاُاْ تًَط ُابة.غُضَضِاّ ئُوَّ كُ هًُاوَّ ئَُ زووايًسا بايُر بُوَ ز
 هَُ زًُايُزا جىاْ و زَهطِفًَُِو ًطوَظِ باف هُ كىآ زَشيّ.

بىَ ئَُ ًُبُغتُ ًػتُض )ٓاضز( ّ ضاويَصكاضٍ تايبُتِ خىَّ ضاغجاضز كُ ؾـىيَّ و خـَُهلاًَُلِ   
 واّ بىَ بسوَظيَتُوَ .

ضووّ ظَوآ بُغـُض  ضاويَصكاضّ تايبُت زَغتِ بُ طُضِاْ كطزو ظوَضبُّ ُٓضَ ظوَضّ ووآلتاُِ غُض 
كطزَوَ، بُآلَ بُزاخُوَ ئُو ؾىيَُِّ ُُزوَظيُوَ كُ ًػرت جىَظيف بُ زَهِ بة. خـُضيم بـىو ُـا    
ئىًًَس بة كُ ضووّ هُ ووآلتًَم كطز قُت ُُيسيبىو. ُٓضكُ طُيؿتُ ئُوآ ظوَضّ بُزأل بىو، ظاُِ 

و زَهػـا  و بـة    ًػتُض جىظيَفًـ بُ زَهِ زَبة ، ضىُلُ خَُهلُكُّ هُ ئُُساظَ بـُزَض بـاف  
 خُؾّ و ووآلتُكُيـ يُن ثاضضُ جىاْ و زضيُُِ زَهطِفًَّ.

وَكى باوَيؿُ ًػتُض ٓاضز زَطُيؿتُ ُٓض ووآلتًَم ُاًُّ بىَ كطافتػـٌاْ زَُىوغـٌ و باغـِ    
ئُويَِ بىَ زَكطز. ضىُلُ ئَُ ووآلتُّ ظوَض بُ زأل بىو ، ُاًُيُكِ هُ ؾًَىَّ ضاثىَضت بـىَ ضَواُـُ   

 ُيُتِ:كطز، ئًُُ زَقُك
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 طُوضََ ًػتُض جىَظيَف .ن. كطافتػٌاْ
هُ غُض زاخىاظّ بُ ضِيَعتاْ ًاوَّ زوو غاَهِ ضَبُقُ بُُسَ بُ زوواّ ووآلتًَلٍ غطوؾتِ جىاْ    

بة و خَُهلُكُيؿِ باف و ًطوَظ زوَغت بّ . ثًٌَىايُ بُضِيَعتاْ هـُ بـُض ضووُـاكِ ضاثىَضتـُكاُِ     
ٍ ُُزوَظيُوَو ظوَضيؿٍ خُخمىاضز بُوَّ كـُ زوواّ ئـَُ   ثًَؿىوَ ُٓغتتاْ كطز كُ بُ زاخُوَ ًٓض

ًُٓىو غُفُضو ٓاتىضىوُُ ئُدماًًَلِ باؾٍ وَزَغـت ُـًَُِٓا. زاْ بـُوَوَ زَُـًٍَ كـُ ئًُـُ       
يُكُجماضَ هُ ئًؿًَلِ ئًَىَ ثًٍَ بػجًَطْ غُضكُوتىو ُُمب. هـُ ضيَطـُّ طُضِاُُوًَـسا طُيؿـتٌُ     

 كطآ.ووآلتًَم كُ تطوغلِ ئىًًَسّ زيَ بُزّ ُا
ًػتُض جىظيَف.ن.كطافتػٌاْ. ضيَطَُ بسَْ ًعطًًَِتاْ بسًَة.ئًَطَ ووآلتِ غطوؾتِ جـىاْ و    

خَُهلِ باؾُ.ضىَْ ًّ بُ بًًًُِِوَ غُضغاَ بىوَ ئًَىَيـ غُضغاَ زَبّ.زووا جاض ئُو ووَيتـَُ  
ضيــ  زوَظيُوَ كُ خَُهلِ وا باؾِ تًَسايُ بـاوَضِ ُاكـُْ. كـُ ئـَُ ًعطًًَِـُتاْ زَزًَـة ، ظوَ      

خىَؾخاَهٍ بُوَّ هُ ئُضكُكًُسا غُضكُوتىو بىوَ .ثاف ئُوَّ بَُ ووآلتُزا طُضِاَ بىََ زَضكُوت 
كُ جىاُرتيّ ووآلتُو خَُهلُكُيؿِ تا زَهتاْ حُظ بلا باؾّ . بـُآلَ كـُ ظاًٌُـاْ ضـىَْ زَشيـّ      

وضـُيُ  ُٓغت بُ زَهتُُطِ زَكُيّ. ئُو كُغُّ ُُؾعاُة ضىَْ شياْ بُغُض زَبُْ ْ ئُوَ ئَُ ُا
وَن بُُٓؾت زَبًِة. بىَ ئُوَّ ئاطازاضّ ضىًَُُتِ شياُِ ئـُو خَُهلـُ باؾـُّ ئًَـطَ بـّ كـُ       

 هُغُض جىاُرتيّ غطوؾتسا زَشيّ، حُظَ كطز ُُٓسآ صيىوُُتاْ بىَ باؽ بلَُ.
زَظامن ئًَىَ حُظ بُوَ زَكُْ ُُٓسَّ كات طىآ هُ ضازيىَ بطـطْ و تًُاؾـاّ تُهـُفعيىَْ بلـُْ،     

ئُوَ زَكَُ كُ ضىَْ زَتىاُّ طىآ هُ ضازيىَ بططْ و تًُاؾاّ تُهُفعيىَْ بلـُْ    بىَيُ وا ؾُضحِ
ثًَىيػُ زوو ئاًًَطّ ضازيىَو زوو ئاًًَطّ تُهُفعيىَُتاْ ُٓبة.يُكًاْ بُ ثاتطّ كاض بلاو يـُكًاْ  
بُ كاضَبا.ضىُلُ ُابة ًتٌاُُ بُ كاضَباّ جىاُرتيّ ُاوضُّ زًُا بلُْ كُ باؾرتيّ خـَُهلِ زيَ  

ّ..كاضَبا هُ كاتِ زياضكطاوو كاتِ ُازياضكطاوزا زَبطِآ. ئُطُض هُ ؾاض ُُبطِا ئُوَ هُ ُاوضـُ  زَشي
زَبطِآ. تُُاُُت ئُطُض ُُؾربِآ هُواُُيُ بة ًَٓع بة. هُو باضوزوَخُزا زَبة ضازيـىَو تُهـُفعيىَُِ   

زا ُـًًَُِة  ثاتطّ بُكاضبًَِّٔ. تُُاُُت ثاتطيـ ًًُٓؿُ جًَطُّ ًتٌاُُ ًُُ و ضَُطُ هُ باظاضِ
غُضَضِاّ بُضظبىوُُوَّ ُطخِ وَكى ًُٓىو كاآلكاُِ زيلُ.بَُ حاَهُ ُاتىاُّ ُـُ طـىآ هـُضازيىَ    
ــا          ــاًًَطٍ كاضَب ــة ئ ــُ زَب ــعاض زَبّ.بىَي ــُْ و بً ــُفعيىَْ بل ــاّ تُه ــُ تًُاؾ ــطْ و ُ بط
ا زضوغتلُض)ًىوَهًسَ( بلطِْ كُ ضازيىَو تُهُفعيىَْ ئًـ ثة بلاو ضَُطُ ئـاًًَطّ وا هـُ بـاظاضِز   

ُُزوَظُُوَو ئُطُض زوَظيتاُُوَيـ و ُُٓسآ كات غىوتًًُُُتاْ زَغـت ُُكـُوآ. ُاضـاض زَبـّ     
بُتُهُفىَْ ثًَىَُسٍ بُ زوَغتًَلتاُُوَ بلُْ كُ هُ ؾاضيَلِ زيلـُزا زَشّـى ثطغـًاضّ ئـُوَّ     
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هَّبلُْ ئاخى كاضَباّ ُٓيُو تلاّ هَّبلُْ تُهُفىَْ هُ ضازيىَ ُعيم بلاتُوَو بىَئـُوَّ طـىيَِ   
 بططْ، هُضُؾِِ طىاغتُِوَّ ظيِسوو. غُباضَت بُ تُهُفعيىًَُـ هُواُُيُ كاضَبـا بـربِآ يـا    زيَ

ثاتطّ وظَّ تًَسا ًًَُُِة يا ثُخـ ًًَُُِة. ياغـاّ ئًَـطَ ضيَطـُّ ئـُوَتاْ ُـازا كـُُاَهًَلِ       
ىَْ تايبُتِ بلُُُوَ، بىَيُ زَبة ئاًًَطّ فًوٍ ًُؿاُسَضتاْ ُٓبة و هُ جًاتًِ بُضُاًُّ تُهُفعي

تًُاؾاّ فًوٍ بلُْ. بلىضتِ جُُابِ ًػتُض جىَظيَف.ن.كطافتػٌاْ ثًَىيػتُ هـُ ًاَهُكُتاُـسا   
زوو ضازيىَو زووتُهُفعيىَْ و ًىوَهًسَيُن وفـًوٍ ًُؿـاُسَض زابـري بلـُْ. ئُطـُض ئـَُ ٓـًُىو        
كُضغتاُُتاْ ُٓبة ُاضاض زَبـّ يـُكًَلًاْ بـُكاض بًـِّ و ئُوكاتـُ طـىآ هـُ ضازيـَى طـطتّ و          

 عيىَْ تًُاؾاكطزْ ، كاضيَلِ ظَظيُت ًُُ.تُهُف
ئُطُض ظاًُتاْ باؾرتيّ خَُهلِ زًُا ضىَْ هُ جىاُرتيّ غطوؾتسا زَشيّ، ُٓغت بُ ططفتـِ زابـري   

 كطزُِ خىَضان ُاكُْ. با هُ ُاُُوَ زَغت ثة بلُيّ..
ُُٓسآ كات خاوَْ ُاُُواخاُُكاُِ ئًَطَ ُـاْ زضوغـت ُاكـُْ تـًُاحِ ُـطر بُضظبىوُـُّ       

ُ زَوَهُت زياضّ كطزووَ.بىَيُ ثًَىيػتُ وَكى ًُٓىو خىَضاكـُكاُِ زيلـُ بطِيَلـِ    زَكُْ ك
تُواو ُاْ زابري بلُْ. هًُُٓاْ كاتسا كطيَلاض بىَياْ ًُُ هُ ثًَِاو ظيازكطزُِ ُٓقسَغـتًاْ  
، ًاْ بططْ. تُُاُُت ئُطُض فطًُـ كاضبلُْ و كطيَلاضيـ ًاْ ُـُططْ، زَبـة بُؾـًَلِ    

ا ُٓبة ضىُلُ هُ ضوَشّ باضاُسا ُاْ ثُيسا ُابـة، ثًَىيػـتُ ُـاُِ وؾـم     ظوَض ُاْ هُ ًاَهتاُس
زابري بلُْ و ئُطُض تطغٌ ئُوَتاْ ُٓبىو ُاُِ وؾلتاْ زَغتُِكُوآ زَبة ئاضزتاْ ٓـُبة  
و ئُطُض ُاُتاْ زَغت ُُكُوت ، كىهًضُو كًَم زضوغـت بلـُْ . ئُطـُض تطغـٌ ئـُوَتاْ      

،زَبة ضُُس تُهًؼ ثُتاتُ بلطِْ و عًُباضّ ُٓبىو ًُٓىو كاتًَم ئاضزتاْ زَغت ُُكُوآ 
بلُْ. بُكىضتِ زَبة ُاْ و ُاُُ وؾم وئاضزو ثُتاتاْ هُ ًاَهسا ٓـُبة. ئُطـُض ٓـُض يـُن     
هًُاُُ هُ باظاضَِزا ًُُاْ بُ واُِ زيلُ ظطتاْ تًَط بلُْ و هُ جىاُرتيّ ؾىيَِِ زًُـازا كـُ   

 باؾرتيّ خَُهلِ هًًَُ، بطغٌ ُُبّ .
ُهُّ ثًَىَُسٍ.ثًَىيػتُ بىَتاُِ بُياْ بلَُ تاكى ٓـًي ئاغـتُُطتاْ ُُيُتـُ    با بًًَُِ غُض ًُغ

ضيَطُو بتىاُّ ضىَُِ ضاضَغُض زَكُْ.بُض هُ ًُٓىو ؾتة زَبة تُهُفىَُتاْ هُ ًاَهسا ُٓبة. بُآلَ 
ئاخاوتّ بُ يُن زاُُ تُهُفىَْ كاضيَلِ غُختُ، ئُطُض حُظ ُُكُْ ئُوَّ قػُّ هُطَُهسا زَكُْ 

يُ زَبة يُِ كَُ زوو ًٓوِ تُهُفىَْ و غة زاُُ ئاًًَطتاْ هُ ًاَهسا ُٓبة. تُُاُُت ؾًَت بة بىَ
ئُطُض طىيَتاْ هُ ظَُطِ ئاًًَطّ يُكَُ و زووََ ُُبىو ضَُطُ طىيَتاْ هُ ٓـِ غـًََُٔ بة.بـُآلَ    

)بُززاهُ( كُ بُضُُس ًَٓوُوَ بُغرتا  هًُاُُيـ ظاًِرت زاُاُِ غػتًُِ تُهُفىَُُ هُ ًاَهلُتاُسا
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بة و ضَُطُ بُ ًَٓوًلُوَ بتىاُّ قػُ بلُْ.ئُطـُض طىًاُتـاْ هـُ بُززاهـُ ٓـُبىو، ثًَىيػـتُ       
تُهًَلػتاْ ُٓبة، هُ طُأل بًَتُهًَم كُ بتىاُّ قػُّ ثـة بلـُْ ئُطـُض تُهـُفىَْ و تـُهًَلؼ      
و كاضياْ ُُكطز.ثًَىيػتُ ظوَض بُ ًَُِِٔ بًَتُي بُكاض بًَِِّ ُُبازا بُ غـًدىضِتاْ هُقَُهـَُ بـسَْ    

ًَِاُِ بًتـُي ُـازَْ تُُاُـُت ئُطـُض هـُ ًَُـى بىوكـُ          ًَتاْ تىوِضَ بّ. ضىُلُ ضيَطُّ بـُكاضٓ ه
ؾىوؾُّ ًِساآلًُؿسا بة.ئُطُض ُُتىاُّ بطُُُ زايُضَّ ثىَغتُ يا زضاُط بطُْ و ُُتاْ تىواُِ 

 ّ ُاًـُ   ُاًُ ضَواُُ بلُْ ، هُغُضتاْ ثًَىيػتُ كىَتط هُ ًاَهلُتاُسا بُ خًَى بلُْ ، بى ئاطـازاض
بُ كىَتط ضَواُُ كطزْ بُ ثًَضُواُُّ ياغايُ.هَُ حاَهُتُزا ئُطـُض تُهُفىَُـُكاْ كاضيـاْ ُـُكطزو     
تُهًَلؼ وَغتاو بًَتُي زَغتِ بُغُض زاطرياو ُُتاُتىواُِ بطُُُ زايُضَّ ثىَغـتُ زَبـة ضـُُس    

ًُغـُهُّ  ُاًُبُض زاًُظضيَِّ ئُواُُّ بُثة بُ ظووتطيّ كات ُاًُ زَطُيًَِّ. ئًَػـتا ئُطـُض   
ثًَىَُسضياْ كىضت كطزَوَ زََهًَري ثًَىيػتُ تُهُفىَْ و بطىَضِو تُهًَلؼ و كـىَتطو ُاًـُ بـُض زابـري     
بلُْ. ضىُلُ ثًَىيػتًتاْ بُ بُكاض ًَِٓاُِ يُن هُو ٓىَياُُ زَبة و ئُو كاتُ زَتىاُري بَوًَري كُ 

 ًُغُهُّ ثًَىَُسيتاْ ظاًّ كطزووَ. 
ٓاتىضىَكطزًُـ، ئُطُض بعاُّ ضىَْ ضَفتاض زَكُْ ئُوَ ٓـًي   غُباضَت بُ ٓىَّ طىاغتُِوَو  

طريوططفتتاْ ُابة.ُاكطآ بة ئىَتىًَبًى بّ و ثًَىيػتُ يـُن زاُـُ ئىَتىًَبًـى ُـُبة، ضـىُلُ      
ئىَتىًَبًى ثُكِ زَكُوآ و كُضغتُّ يُزَطتاْ زَغِاكُوآ. بىَيـُ واباؾـُ زوو ئىَتـىًَبًوِ    

ُن هُو ئىَتىًَبًنُـُ ثـُكِ بلـُوآ يـا بـسظضآ يـا       بُضًُِٓ ُاوخىَيًتاْ ُٓبة. زووض ًُُ ي
ثاضضُّ يُزَطِ زَغُِكُوآ ،ئُوكاتُ باؾـرتيّ ضيَطُضـاضَ بـىَ ٓاتىضـىَكطزْ هـُ جـىاُرتيّ       
ُاوضُّ غُض ظًَري كُ باؾرتيّ خَُهلِ هُغُض زَشيّ، ئُوَيُ كُ يُِ كَُ ضىاض ئىَتىًَبًوتاْ 

ئىَتىًَبًنُُيـ بُف ُاكُْ ،ئـُو كـات    ُٓبة.ُُٓسَّ جاض بُٓىَّ قُيطاُِ ثاُعيّ ،ئُو ضىاض
زَبة ئىَتىًَبًوٌَ ثًَِجَُ ُٓبة و بُ طاظ كاض بلا.جاضّ وازَبة طاظيؿتاْ زَغُِكُوآ بىَيـُ  
بري هُ ًاتىَضِغلَوًَم بلُُـُوَو ئُطـُض ثاُعيِتـاْ بـىَ ًـاتىَضَِيـ زَغـُِكُوت ئـُوَ زَبـة         

      ُ خت و عاغـٌ زاًـُظضاوَ،   ثايػلًوتاْ ُٓبة. هُبُض ئـُوَّ ئـَُ ووآلتـُ هـُباْ ؾـاخِ غـ
ؾُقاًُكاُِ ظوَض ضِكّ و ثايػلًى ُاتىاُة غُض كُوآ ، ثًَىيػتُ هُ باخضُّ ًاَهـسا ئـاخىضِ   
زضوغت بلُْ و ُُٓسآ ووآلر ضابططْ و كىضتاْ وظيًِاْ بىَ زابري بلُْ . ٓـُضوَٓا ثًَىيػـتُ   

 طاهًػلُتاْ ُٓبة ئُوَّ وآلر ضايسَكًَؿة.
ُِ طىاغتُِوَتاْ هُ ًاَهسا ُٓبة، ئُواُُّ بُ زضيَصايِ ًًَـصوو  بلىضتِ ثًَىيػتُ تُواوّ ٓىَيُكا

ًطوَظ بُكاضّ ًَِٓاوْ .ئُو كات هُ ٓاتىضىَكطزُسا هـُ ؾـىيًََِلُوَ بـىَ ؾـىيًَِلِ زيلـُ ًٓـىا       
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بطِاوُابّ ،هُو ُاوضُيٍُ كُ بُ جىاُرتيّ غطوؾتِ زًُا زازَُطآو باؾرتيّ و ُـُجًٌرتيّ خـَُهلِ   
 هُغُضزا زَشيّ.

غُض ًُغُهُّ ضووُاكِ. بًَطىًاْ ئًَىَ غـُضَضِاّ ئاغـتُُط و كريوططفـت، زَتـىاُّ     با بًًَُِ 
تًًَسا غُضكُتىوبّ. تُبًعِ غىوز هُ كاضَباّ ؾاض وَضزَططْ  بُآلَ ضىُلُ ُاظاْ كُّ زَبـطِآ و  
كُّ زيَتُوَ، ثًَىيػتُ ًىوَهًستاْ ُٓبة.ئُطُض تطغٌ ئُوَتاْ ُٓيُ غـىوتًًُُُِ ثًَىيػـتتاْ   

وَ ثًَىيػتًتاْ بُ ضُُس زاُُ ضطاّ طاظ زَبة  ئُطُض تطغٌ ئُوَتاْ ُٓيُ طاظتاْ زَغُِكُوآ،ئُ
زَغُِكُوآ ،ييُتِ زَغت بُكاض بًَِّ، ئُطُض تطغٌ ثاتطيتاْ ُٓيُو بىَ ئـُوَّ هـُ تاضيلًـسا    
ُُشيّ، ثًَىيػتُ شًاضَيُكِ ظوَض ًـىََ هـُ ًاَهُكُتاُـسا عـًُباض بلُْ.ئُطـُض كاضَبـا بـطِاو و        

تُواو ُُتاْ ويػت ًىََ زاطريغًَِّ هُتطغٌ ئُوَّ هُباظاضِزا ُـًًَُِة، زَتـىاُّ   غىوتًًُُُتاْ 
قىتًوُو ضطا ضَِؾلُ بُكاض بًَِّ، ئُطُضُا ضُضخِ بُ فُتًوُ يا بُضزَغتة،يا ئُو تُختُزاضَّ بىَ 
ئاطط َُٓهطريغاُسْ كاتِ خىَّ بُض هُ زوَظيُِوَّ كاضَبا ضُضر و ؾ اضتُ بُكاضياْ زًََِٓا.غـُضَ  

ؾخّ( زابري بلُْ يا غىوز هُ وظَّ با وَضبططْ و كاضَباّ  -ّ ئُوَّ زَتىاُّ ئاًًَطّ )ضاضضضِا
 ثة زابري بلُْ.

ئُطُض سياُُوآ بُكىضتِ باؽ هَُ ًُغُهُ ّ ضووُاكِ بلُيّ، هُ جىاُرتيّ ُاوضُّ ئـَُ زًُايـُ   
ُـسا ٓـُبّ: وظَّ   كُ باؾرتيّ و زَهػافرتيّ خَُهلِ زيَ زَشيّ، ثًَىيػتُ ئَُ ؾتاُُ هُ ًاَهُكُتا

كاضَباّ ؾاض، ًىوَهًسَ،فاُىَؽ،ضطا ضَؾلُ،ييتِ زَغت،ًىََ،وظَّ خىَضو ئُطـُض ئـَُ ٓـًُىو    
 ئًُاُُتاْ زابًِلطز ئُوَ هُ تاضيلٌ ضظطاضتاْ زَبة.

با بًًَُِ غُض باغٌ ُُٓسآ كاضوباضتاْ كُ ثًَىَُـسيًاْ بـُ زايـُضَكاُِ زَوَهُتـُوَ ُٓيـُ..      
ُ خىَّ ئاغـاُرت ًُـُ. تُُاُـُت ئُطـُض بؿـعاُّ ضـىَْ  هـُ        ضاضَغُضكطزُِ ئَُ ًُغُهُيُ ه

زايُضَّ ضَمسِ و(ُيطَ ضَمسٌ ضاضَغُض زَكُْ، زَبة ثؿت بُ يُكة هـُ طـُوضَ بُضثطغـاْ    
ببُغذي تا ياضًُتًتاْ بسا.ثًَىيػتُ شًـاضَّ ئـُو كُغـاُُ ظوَضبـّ بـىَ ئـُوَّ هـُ ٓـًُىو         

بُضتًوِ ضُوض بـسَْ . ئُطـُض بـُ     ؾىيَُِكاُسا غىوزياْ ُٓبة.بىَ ئَُ ًُبُغتُيـ ثًَىيػتُ
بُضتًى ضيَم ُُكُوت و ئُو بـُضثطؽ و فُضًاُبُضاُـُ ُـُياُتىواُِ كاضوبـاض وَن ثًَىيػـتُ      
ضاثُضِيَِّ ، زَبة كضِ جىاْ و خعًـِ قُؾـُُطتاْ ٓـُبة، غـُضَضِاّ كـاضت و ضاغـجاضزَ،       

       ٓ اتىوتـُ  ئُطُضُا زَبة زياضيِ بـُُطر و ثـاضَّ بـاف بـسَْ، بـُطىيَطَّ ئـُو باضوزوَخـُّ 
ثًَؿتاْ. ئُطُض ُٓض ؾاُؼ ُُئًَِا ثًَىيػتُ بُضتًى بـسَْ. هُٓـًُىويـ طـطُطرت ئُوَيـُ     

 زَبة خاوَْ غُبطيَم بّ بُضز بتىيًََِتُوَ.
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 غُباضَت بُ ًُغُهُّ طُضًلطزُُوَّ ًاأل، زَهًِا بّ ًػتُض
بـُآلَ  جىَظيَف.ن.كطافتػٌاْ ُٓضضُُسَّ زَظامن ئًَىَ بُغـُض ئـُو طريططفتـُزا غـُضزَكُوْ،     

ئًُُيـ وَكى ًُٓىو كطفتـُكاُِ زيلـُ ضاضَغـُضّ ُٓيـُ.زَبة طُضًلـُضَوَّ ُاوَُـسٍ       
هًُاَهُكُتاُسا ُٓبة بُآلَ ثًَىيػتُ غة جىَض غػـتًُِ طُضًلطزُـُوَ ُٓبّ.يُكـًًُاْ بـُ     
ُُوت كاضبلاو زووًًَاْ بُ خـَُهىوظّ بـُضزيّ و غـًًًَُٔاْ بـُ (اظ.زَبـة زوو غػـتًُِ       

اضو خَُهىوظّ بُضزيّ.واتا ضىاض جىَض غػتَُ هًُاَهُكُتاُـسا ٓـُبة،   خَُهىوظ بّ ، خَُهىوظّ ز
ئُطُض تطغتاْ هُوَ بىو كاضَبا بربِآ و غىوتًُِِ ئاًًَطَكاُِ زيلُ هُ باظاضِزا ثُيـسا ُـُبّ،   
ئُوَ زَبة غىَثاّ جىَضاو جىضَتاْ ُٓبة، هُطُأل ئاططزاًَُم كـُ بُخـَُهىوظ طـُضًا ببُخؿـة،     

ظ زَغُِكُوتّ، ئُوَ ثاؾُضوَكِ ًاُطا )تُثاَهُ( بُكاض بًَِّ.ئُطُض ئُطُض ُٓضزوو جىَض خَُهىو
غىوتًُِِ ًُٓىو ئُو ئاًًَطاُُتاْ زَغُِكُوت ثًَىيػتُ خًُِ ئُوَ خبىَْ كـُ ًُقَُهـُتاْ   
ُٓبة و خَُهىوظ هُكات و غاتِ خىَيسا بلطِْ و عًُباضّ بلُْ. ئُطُض ُٓضُا زَبة ئاًًَطيَـم  

تًؿلِ خـىَض بًًََِٔتـُ شووضَوَو طـُضًتاْ بلاتُوَ.ثًٌَىايـُ      هُغُض باُِ ًاَهُكُتاُسا ُٓبة
 زابري كطزُِ ئًُاُُ ظَظيُت ًُُ. 

ئًَػتايـ با بًًَُِ غُض ًُغُهُّ شًَُِٔاْ وثًَلًَِٔاُِ خًَعاًَُلـِ بُختـُوَضو شيـاْ هـُ     
جىاُرتيّ ُاوضُّ زًُا كُ باؾرتيّ خَُهلِ تًَسايُ. ئًُُ ُٓض ظوَض ئاغاُُو هـُو ًُغـُيُُ   

ا كُ ثًَؿرت باغٍ كطزْ.ئُو ئافطَتُّ خىَؾتاْ بىآ بُ غعًى ًاضَّ زَكُْ.ضىَْ ئُطـُض  ُاك
ئاو بطِا زَبة تاُلًتاْ ُٓبة يا بري َُٓهلُُّ،ًاَهتاْ بُكاضَبا ضووُان زَكُُُوَ بُآلَ ًـىََ  
و ضطاو ييتًؿتاْ ُٓيُ ُُبازا كاضَبا بربِآ و بريتاْ هُ ًُقَوُ و ئاططزاْ كطزووتُوَ ،ُُبازا 

ُضًلطزُُوَّ ُاوَُسّ ُُبة، ئـاوايـ زَبـة شًَُلـِ زيلُيؿـتاْ بـُ ؾـُضعِ ٓـُبة.        ط
ئُطُضّ ئُوَ ُٓيُ زَطُيَ ئُو شُُيـ بُختُوَض ُُبّ، زَبة ئافطَتًَم يا ظياتط ٓـُبّ بـة   
ًاضَ بطِيّ هُ طَُهًاُسا ضابىيَطّ.ئُطُض ئُو ًُٓىو شُُت ُٓبىوْ هُطُيَ يُكًَلًاُـسا ٓـُض   

ُطُض تطغٌ ئُوَتاْ ُٓبىو بُختُوَض ُُبّ يـا ؾاُػـتاْ ُـُئًَِة،    بُختُوَض زَبّ.بُآلَ ئ
ئُوَ بًُٓىاّ ئُوَ بصيّ كُ ضَُطُ زوَغتًَلِ بـُوَفا بسوَظُـُوَ، ئُوكاتـُ ثًَتـاْ واُـُبة      

 بُختُوَضيِ ًُحاَهُ.
هًَطَزا ًػتُض جىَظيَف .ن.كطافتػٌاْ كىَتايٌ بُ ضاثىَضتُكَُ زًٍََِٓ زوواّ ئـُوَّ بـىََ بـُياْ    

ُ ضىَْ َُٓهػى كُوت زَكُْ، ئُطُض ئاضَظووتاْ كطز هُ جىاُرتيّ غطوؾتِ زًُازاو هُ ًَُى كطزْ ك
 باؾرتيّ خَُهلِ ئَُ غُض ظًًَُِزا بصيّ.
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 ضاوَضِِِواُِ فُضًاُتامن.
 زَهػىَظتاْ : ٓاضز ظيطى

كُ ًػتُض كطافتػٌاْ ُاًُّ ضاويَصكاضّ تايبُتًًِ خىَّ خىيَِسَوَ، طُزيَ كُيفػاظ بىو.ؾـىكط  
ىيًََِلِ زوَظيُوَ كُ تًًَسا بُ بُختُوضّ بصّ و ُٓض ئُو زًَـُ ئـًُطّ كـطز بطوغـلُ بـىَ      وا ؾ

واْ بّ وا ٓامت(.بُآلَ بُ زاخُوَ بطوغـلُ ضَِواُـُ ُـُكطا، ضـىُلُ     ضاويَصكاض ضَواُُ بلُْ:) ضاوَضِ
 ُاًُّ ًػتُض ٓاضز ضَواُُّ كطزبىو ئُزضَغٌ هُغُض ُُبىو.

ضاوَضِّ كطز ُاًُيُكِ زيلُّ هُ ضاويَصكاضيـُوَ بُزَغـت   ًػتُض جىَظيَف.ن. كطافتػٌاْ ظوَضّ 
بطا، كُضِ ُُ ًٓي ُاًُيُن  طُيؿت و ُُ ظاًُاضّ. هُبُضئُوَّ ًػتُضجىَظيَف.ن.كطافتػـٌاْ  
ًَتُ ئُو ووآلتُ خىَؾـُ ، ُاًـُّ ًػـتُض ٓـاضزّ هـُ ضوَشُاًُكاُـسا بآلوكـطزَوَو         غىوضبىو بض

بَى ئـُو كُغـُّ ئـُو ووآلتـُّ ثًؿـاْ بـسا كـُ         وخُآلتًَلِ ثاظزَ ًوًىَْ زوَيضّ تُضخاْ كطز
 جىاُرتيّ ؾىيَِِ زًُايُو باؾرتيّ خَُهلِ تًَسا زَشيّ.

ئًَىَيـ ئُطُض بُ ووآلتًَم زَظاُّ وَكى ئُوَّ ًػتُض ٓاضز هُ ُاًُكُيـسا باغـٌ هًَـىَ زَكـا     
طـُيَ  ،فُضًىوْ ُاًُ بىَ ًػتُض جىَظيَف .ن. كطافتػٌاْ ضَواُُ بفُضًىوْ ، هُييُن ضـاكُّ زَ 

 زَكُْ و هُ ييُكِ زيلُيؿُوَ زَبُِ خاوَْ ثاظزَ ًوًىَْ زوَيضّ ئًُطيلِ.
 زَّ كة زَظاُة ئُو  ووآلتُ هُ كىيًَُ ؟ 
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 مةنيئةمانة دةردةكاني ئ
ٌـُ  ًًَُن زَكطز.ضاوٍ بـُ ئ ًٔاتيَلٌ بضلىَآلًُُاْ بًين. بُقايَ ُُوتٌ هُ ؾىوؾٍُ شُُ زًَزوكاُ

 لٌُُ وطىتٌ:ًَكىت ث

 ضاوَضِواُتاُُ. ىَيُ. بُ زَغيت يٍ ضُثتاُُوَ ضاخياُُيُ، هُوًََّ(ا ضاوَضِواٌُ ئضؾًس ئا -

 لًُُُِكٍُ ثطِ هُ ًاُا بىو ،طىمت:ًَث

 ًُ؟ًئَُ ضَؾًس ئا(ايُ ك

 طىتٌ:

 ظووكُْ،بطِوَْ، ضاوَضِواُتاُُ. -

يلـطزو  ٌـُ كـُوت، ضا  ًَم ضاوٍ بـُ ئ ًَطز ًِساَهًَط ًٌُضُ بُضظايًُكسا ضاخياًُُاْ بًين. ًيَهُ ش
 طىتٌ:

 ىَ زَكا.ًًَاَ َؾًس ضاوَضِواٌُ ئ-

 هُبُضظايًُوَ زابُظيّ و خىًَاْ بُ ضاخياُُزا كطز:

 بطازَضيُِ. بَِ ًُضحُباتاْ زيَ-

 سَكُُري.ًٌَُياْ زَكطزو حطيت حطيت ثًَخَُهلُكُ تًُاؾاٍ ئ

 ًُ؟ًضَؾًس ئا(ا ك -

 زاًُؿتىوَ. ئُوَتا هُوي-

ٌـٍُ بـًين قًـت    ًَح غىون. ئو بطُ ، كابطايُكٌ ضوَهُ باْ تُختُيُن ضاكؿاوَ، ضيـ ًاف 
 بىَوَو طىتٌ:

 ّ.ًَط بًَبُخ-

 غُيًُت بٌ.تىَ ضَؾًس ئا(اٍ؟-

 ًٍِ. بَُهَِ -

 ٌاْ بًين طىتٌ ضَؾًس ئا(ا ضاوَضِواُتاُُ.ًٌٍَُ واًُُ؟ هُ ضيطازا ُٓضكًَضاوَضِواٌُ ئ-

ـ اٌُ ئجاضّ فـُضًىوْ زاًُؿـّ . ضـاوَضِواُري ، بـَُهِ . بـُآلَ ضـاوَضِو       - ىَ ُـري. خَُهلُكـُ   ًَ
 ىَْ.. ض زَخىَُُوَ؟ًَطُيؿتىوْ ئًَوات
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ُزا جًبٌـاْ ثـُكٌ كـُوت بىَيـُ     يَطـ زاواٍ ًاغتاوًاْ كطز.هُ ضَؾًس ئا(اًاْ طُياُس كُهـُ ض 
 ٌاْ زَبًين باغٌ ضاوَضِواٌُ زَكطز.ًَطَو ُٓضكًَٓاتًُِ ئ

 لٌ هُ قاوَزاو بُ خَُهلٌ طىُسٍ طىت:يَضَؾًس ئا(ا ًص

 ضِواًُاْ زَكُيّ ئًُاُُ ُري .ئًُاُُتاْ ًٓي بًًِىَ؟ئُواٍُُ ضاو-

 كُؽ وَآلًًاْ زايُوَ: ُُٓسَّ

 ًاْ كُوت ظاًٌُاْ ئُواْ ُري.ًَكُ ضاوًاْ ث-

 طىشياْ:

 زَكُْ؟ واٌُ كَِِ ضاوَضًٌََاْ ُاَهًَضَؾًس ئا(ا ًُضاقٌاْ كطز، ث-

 طىتٌ:

 ُِوَ.يَبّ ز ثُيسا زَبّ.هُُٓضكىَّ-

بُضزََ زاُايّ.هُغـُضخىَ زَغُغـطٍِ كـطزَوَ، ضـىاض زاُـُ ثاكُتـُ       لٌ هُيَضَؾًس ئا(ا زَغُغطِ
 ِا طىتٌ:ًَجطُضٍَ بُتاَهٌ زَضٓ

 ٌُ ضاوَضِواٌُ خاوٌَُ ئَُ ثاكُتاُُ زَكُيّ.كُ بُئًُاُُت بىًَاْ َُٓهططتىوْ.ًَئ-

 طىمت :

 ئًُاُُ ضُِ ضَؾًس ئا(ا؟-

 طىتٌ:

 ٌُْ.ًَئًُاُُ زَضزَكاٌُ ئ-

 زَضزٍ ضٌ؟ -

طـُوضَ   تـُوَ، خـىا ُـُيربَِّ   يَػتا بىَتُ باو كُ َُٓهبصاضزْ ُعيـم زَكُو ًَُْ. ئًٌَبُخىا زَضزٍ ئ-
هُ زَضزَكاصياْ زَططْ.زَغتٍُ حعبـٌ   ّ و طىَّيَثًاوَكاصياْ طىُس بُطىُس، ُاوضُ بُ ُاوضُ زَطُضِ

ـ طَو خـَُهلًاْ هـُ ضـاخياُُزا كىَكطزُـُوَ. ضـىاض كـُؽ بـىوْ ه       ًَهُغُضحىكٍ ٓاتُِ ئ طَزا هـُ  ًَ
لًاْ طــىتٌ:  ًَكطزْ.غُيًُهُيم..ئُهُيلُغــُيَ.يُك ابُظيّ.فــُضًىوًاْ زيَ ئىَتىًَبًــى ز
، كُضٌ زضيىَكطاغـٌ ًاُـاٍ   هُ زَضزتاْ بططَّ ػتا كُؽ بُيتاُُو ُُٓاتىوَ طىًََّبطازَضيُِ تا ئ

ّ، ىَف ُٓضضٌ ُٓتاُُ بًَوًًََٓاتىويُِتُ يتاْ. ئ ُوَخىًَاُ ًَُططتُِ هُ خَُهم.بىَيُ وا بُ ث طىَّ
 صْ.ًٌَاْ بًَاضيتاْ ُٓيُ ثض زاواك

ئُواًُـ ُٓضيُكُو يٍ خىَيُوَ زَيِىوغٌ.ُٓضضٌ طىشياْ ُـُياْ   كطز،زاواكاضٍ  بُزَغتٌاْ 
ٌُ زاواكاضٍ هُواْ ُىوغري، ًَِ  ثىَهُو بُف ُاكات.. هُئًَ. طىشياْ قىتاخباُُكًُاْ ثطىت ُابَِ
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طىُسَ طىت: ًاًىَغـتا  ؿّ و ضاٍ زَُىَؾّ.هُغُضخىَ بًُاًىَغتاٍ ًَجطُضَ هُجطُضَيـ زَك
طىمت : ضاوَغتُ تاقًًـاْ زَكًُـُوَ.    َ ئَُ قػُيُ ضًُ؟ًّ باوَضٍِ بًُاُُ ُاكَُ طىتٌ كىضِ

ٌُتاْ ُىوغٌ، تًُُا ؾتًلٌاْ ًـاوَ.. ئُطـُض   ًَىَ ًُٓىو زاواكاضيُكاٌُ ئًَطىمت: بطازَضيُِ ئ
اْ هـُ ثاكُتـُ   . وََهـن ئُويؿـً  ؿّ ئُوَ ًٓضٌ تطًـاْ ُـاوَّ  ًَوٌ ؾًُُُسَفُضًاْ بىَ ضاكًَٓ

 جطُضَ ُىوغٌ.

ىاضَ زوواًُاْ جطُضَياْ تُواو بىو ثاكـُتًاْ فطَِزا.ٓـُضزووكًامن َُٓهططتِـُوَو بـُزظٍ     ًَتاقٌ ئ
لٌ زيلُ ثاكـُتٌ فطَِزا.ئُويؿـٍ خػـتُ    ًَخػتٌُِ طريفامن.وازٍَ ضوَيؿذي هُبُضزََ ضاخياُُ يُك

ِاو خىاحافًعياْ كطزضـىاضًًَاْ  ًَطريفاْ. كُ غىاضٍ ئىَتىًَبًى بىوْ زَغتًاْ هُثُدمُضَوَ زَضٓ
طُيؿـذي؟ئَُ ثاكُتـُ   ًَثاكُتٌ تىضِزا، ئُويؿٍ َُٓهططتُوَ.ئًسٍ ئًُاُُ ُٓض ضـىاض ثاكُتُكُْ.ت 

ٌُيـ ًَُِوَ زَضزًاْ زَضًاْ بلُْ . ئيٌَُْ. خُبُضياْ ُاضزووَ ئًُػاَهًـ زًَجطُضاُُ زَضزٍ ئ
 ّ.يَواُري، ٓا ٓاتّ ، ٓا وازضِضاوَ

 ؾـىن  لًـيَم،ؾُف جاضاْ هـُ غـُضٍ ُىوغـطاوَ ؾىكطاْ،ؾـىكطاْ. جـاض     ًَثاكُت زايُ ٍزَغت 
 لٌ غُضظي.ًٍَُِ ظَيًيَم و وًَطَو ضَمسٌ قايُ(ًَئُغت ٍُِ غَِيَوهُتُكًُوَ و

 بًًاٍُُ هُغُض ُىوغطابىو:ًَلٌ زيلَُ زَغت زايُ، ئَُ ُىوغري و تًَثاكُت

تُيُن زَضـُِ ئًتاَهًا،ئُطـُضُا   تلا بىَ بطازَضٍ كىضٍِ خُظووضَ يٍ واؼي بُط بلَُ.زَطُيَ َغـ  
 ؿطاوَ.ًٍَُِ ُٓؾت زَهًـ كيَِ  جاضاًُـ ُىوغطاو ضاقًػُ.وًَث ُ زَزائًػتً اَه

كٌ ظاضٍ تاوَهُ كطاوَ.هُتُكًاُُوَ يُُِيَُِيُكٌ طُوضٍَ ضاوو ويَلٌ زيلَُ زا، وًَثاكُتزي ُتِ 
 اف ُىوغطاوَ.ِ  ثًيت جًا جًًَث. ،باؾُ، زَبَِ، زَبَِ، باؾُ،زَبَُِىوغطاوَ: زَبَِ

 وآاتّ -

 وآاتّ. -

ٔاتًًُكاْ ضىَْ ٓـُوَيَ  يَكُؽ هُ ئىَتىًَبًى زابُظيّ.ز بىوَ (ُهبُ(ُهب.هُبُضزََ ضاخياُُزا غَِ
 لًاْ طىتٌ:ًَسَكُُّ .يُكًَػتا وا بُئُواْ ثًَلُُري، ئًٌَُ ثًَبُ ئ

 ًُضحُبا ئا(اكامن. -

 ئُوٍ تط:

 غُيًُهُيلىَ ٓاوآلتًاْ. -

 ًًُاْ طىتٌ:ًَٔغ

 ًُضحُبا بطازَضيُِ.
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لًاْ هُ باْ تُختُ.بُزَغـتُ ضاغـتًاْ   ًَيٍ ضَؾًس ئا(ا زوواًُاْ هُغُض كىضغٌ زاًُؿذي و يُك
 ًُضحُباياْ هُ طُوضَو بضىوكٌ ضاخياُُ زَكطز.قَُهُوَكُياْ طىتٌ:

 ضىَُّ؟ َهساطاض غاًَهُطُيَ ث -

 هُجًاتٌ ًُٓىواْ ضَؾًس ئا(ا وَآلًٌ زايُوَ:

 ضىَُّ؟ ىًََغُيًُت بّ، ئ -

 .ىَ وا كُيفػاظو خىَف طىظَضاْ زَبًِري.ًاؾَُهن طعُتاْ زًٌََُّ ظوَض باؾري بُتايبُتِ كُ ئًَئ -

 ُٓضَ ثريَكُياْ طىتٌ:

 .هُ خَُهم بطريَّ بطايُِ ، زضيىَكطاغٌ ًاُاٍ ئُوَيُ طىَّ -

 :صٍَ زايَِيَِا.ضايضٌ بُ ًاؾٍُ زَغيت جطُضٍَ بىَ زاطريغاُس.زضًَثاكُتٌ جطُضٍَ زَضٓ

هُ ططفتتاْ بطـطيّ. ؾـُضَ ًُكـُْ ُٓضضـٌ زَضزَ،      ط بري و طىًََّىَوَ فًٌَُ ٓاتىويّ هُ ئًَئ -
 ّ .ًَُٓضضٌ زاواكاضٍ يُ ،بًَو

 ًُن طىتٌ:ًٔاتيَز

 . بلطَّ بُجَِ و جَِ بُُُٓس َُٓهبطريَّ يُكُجماض ئَُ كىَبىوُُوَيُ كىَبىوُُوٍَ طُهُ.زَبٌَ -

كُتُ جطُضَ ُىوغٌ.ضَؾًس ئا(ا غُضٍ بُغُض ُىوغـًين  ؾتًاْ هُ غُض ثا لًاْ ُُٓسًََُّٓض غ
 لًاْ زاططت و طىتٌ:ًَيُك

 طُوضََ بُُسَ حُززَ ًُُ، بُآلَ وابعامن َُٓهُت ُىوغٌ.-

لٌ زيلـٍُ ُىوغـٌ.   ًَِاو بـُ ثُهـُ ؾـت   ًَلٌ وَغُض ُىوغًُِكٍُ خىٍَ زآًَئُوٍَ زيلُ خُت
 كابطاٍ ضَؾًس ئا(ا ئاخاوتٌ طىتٌ:

 كىَبىوُُوَيُ. بىَ َُٓهُيُ؟ ًُحعَضٍ -

 ًٓي .بًُّ وابىو َُٓهُيُ.. -

 ٓ ْ ِـا ًَثاف ئَُ قػُيُ ضَؾًس ئا(ا هُغُضخىَ زَمساَهٌ كطزَوَو ُٓض ضىاض ثاكُتُ جطـُضٍَ زَض
 طىتٌ:

 طاض، هُباغٌ كىَبىوُُوَ ئَُ خُختُتىَكاُت كطزبىوْ.ًَث -

 لُُري.ًَلُُري.ئُواًُـ ثًَلطِا زاياُُ قاقاٍ ثًَخَُهلُكُ ت

 ىتٌ:ًُن طًٔاتيَز

 ِ  ثىَي بُف ُاكات.ًَ. ثًُكتُسياْ زَوَّ -

 لٌ ُىوغٌ و طىتٌ:ًَكُغُكاْ ؾت يُن هُ غَِ
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 ط بُف ُاكات.ًَُُخ-

 ضَؾًس ئا(ا بُ كابطاٍ طىت:

ـ ثاكـُتٌ ث )قىضباْ َُٓهُت كـطز  - ـ ث(طاضٍ هُبـُضزََ زاُـا  ًَ طاض بُضاًبـُض زاواكـاضٍ قىتاخباُـُ    ًَ
 ؾىكطاْ، ؾىكطاْ ُىوغًىتُ

 ثُهُ ثاكُتٌ ُايُوَ طريفاْ.ضَؾًس ئا(ا طىتٌ : ئًسٍ ُٓض يُكُو بُ

ٍُِ زَهـُ  يَطَزا ُىوغطاوَ. تًُاؾا.. ئَُ خُختُتىَكاُُ زاواكاضٍ ئاوَ، ئَُ ُٓؾت وًًَُٓىوٍ ه-
 ُ.يًئًؿىكاض بَِ

 صكطزْ:يَلٌ بىَ زضًَثاكُت

 ئًُُيـ ثاكُتٌ ئُو ظاتُيُ كُ ئًُػايَ هُ طَُهتاُسا ُُٓاتىوَ .-

 َيٌ يُوَ طىتٌ:كابطاٍ قَُهُو بُ تىوضِ

 ئًُاُُ ضُِ؟ -

 ؟ ُاظامن. ىًٌََُُُْ، ٌٓ ئًَضدي؟ زَضزْ زَضز..زَضزٍ ئ ًٓي.زَبَِ -

 بطِوَْ. ضَؾًس ئا(ا طىتٌ: َُٓهػاُُ غُضثٌَ

 سايُ.ًَُٓظاضٍ ت ، غَِئًؿُكٍُ ؾىكطاُت هُبري ُُضَِ-

 ٌُيـ هُ تُن ضَؾًس ئا(ا وَغتاويّ،ًَئُواْ غىاضٍ ئىَتىًَبًى بىوْ، ئ

 ًاْ ثطغاضٍ هُبطازَضاٌُ كطز:لًَيُك

 خىَ ثاكُتتاْ فطَِ ُُزاوَ؟ -

 ط.ًَُُخ -

 تُوَ.يَفطٍَِ ًُزَْ َُٓهًاْ زَطط -

 سَكُُّ.ًًَِاْ ُاوَو ثيَى ثصزًًَُكاًُـ زَغتًاْ هًُُٔاتيَئىَتىًَبًى ضوَيؿت . ز
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 ؟دىَ يَضي ل بابسانني

 ٍُاُُيُن ُٓيـُ. ظوَضبـٍُ ئُواُـ   هُ بى(ـاظٍ زَضيـاٍ ضَف، ُعيـم ييـٌُُ ئُُازوََهـُوَ، ضـاخي      
 ِ زازًَُؿّ يُكرت زَُاغّ و ظوَضبُؾًاْ خاُُُؿًِّ.ًَٓاتىوضىوٍ زَكُْ و ه

ؿُو طـطفيت ُاوًـايَ و وَظعـٌ ووآلت    ًَئُو بُياًُُف وَكى ًَُٓىو ضوَشَكاٌُ زيلُ باؽ هُ ك
؟ زَّ باؾـُ ضـٌ زيَ   َِِيَزَكطا.باؽ هُ ُطر زَكطا كُ حلىوًُت وازٍَ زابىو هُغُزا غٌ زابُظ

لـاض  يَػـتايـ وا كط ًَط ُُبىويّ.ئًََـ لاضًاْ ضَواٍُُ ئَُهـًُاًُاو ئىغـتىضاهًا كـطزْ ،ٓـُض ت    يَكط
ى ُىوغري يـُكرتٍ  ًَلاض خُضيلّ بىَ ُيَكط ،ًَُِيت غىَظًُت زَكُْ. ئُوَُسَ بُُٓضًًَِضَواٍُُ يَُك

تاْ زَكُْ؟بطازَض ثـاضَ  لاض ضَواٍُُ  وآلتٌ كىًَىًَُػيََ ئُوَ كطثاْ زَكُُُوَ.َُٓهن َُٓهن..كىضِ
. ًّ بـُ ثـاضٍَ   با بَِ ًُوَ زَّيَ. هُ كى.بابَِهُ فاؾًعًاُُوَ بَِ ثاضَيُ، هُ كىًَىًَُػتاُُوَ بَِ

ٍِ، ٓـًي طىُـآًـ ًُـُ    يَِسْ زازًَـعض يَكىًَىًَُػتاْ ًعطُوت زضوغت زَكَُ ثىَهٌ قىضئاْ خى
 .تٌَطيؿٌاْ زَطاًَبَُهلى خ

 .طًََِّطٍ بطًَىا بُ خباؾُ ئُدماًٌ ئَُ كاضَ بُض زَطا؟ خ

سَبايٌ قـُضظَكاٌُ ئـًُطيلا ُاكـا.بَوِ ئـُو     يَطُوضََ واضيساتٌ غاآلٍُُ ووآلت بُؾٌ زاُُوٍَ ظ
تـُ غـُض؟ ٓـَُهن ٓـَُهن.. ئـاخَى ئـُدماًٌ ئـَُ        يَسَبايًؿٌ زيَظ قُضظاٍُُ ئًُطيلا زًَاُساتَِ

 ًُغُهُيُ بُ ض زَطا؟

ئـًُطيلا بطِيـاضٍ    بُُـسَضطا. زَبـَِ   طـُوباْ، يَ، ضُٓضضٌ كاضخاٍُُ هَُ ووآلتُزا زضوغت بلطَّ
 ؟هُغُض بسا.ُُبابُ. ًّ ئًَُُ ُُزَظاٌُ.باؾُ ئُدماًٌ ئَُ وَظعُ ضىَْ زَبَِ

لًؿـسا ٓـًُاْ   ًَلطِا ئَُ باغُياْ زَكطز. هـُ ٓـًُىو باغ  ًَىاضَيُن، تًَ، ًُٓىو ئًُٓىو ضوَشَّ
 قػُياْ زووباضَ زَكطزَوَ..ُُ بابُ..َُٓهن َُٓهن.

 ٌُ ٓاًؿىٍَ ضاخياُُ زَكُْ، ًُٓاْ ثطغًاضياْ هُ يُكرت زَكطز:خاُُُؿًُِكا

 ؟؟بابعاُري ضىَْ زَبَِزَّ باؾُ ضٌ زيَ -

 ؟ئُدماًٌ ض بَِ زَبَِ-

 ؟زَّ ًَىَبىَغتُ بعاُري ضٌ ه ؟ زَطا ئُدماًٌ ئَُ ًُغُهُيُ بُ كىَّ-
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ت) بـابعاُري  لٌ زَطـى ًَبُيـُك  ئُو بُ ياًُُف هُ ضاخياُُزا ُٓض ًُٓاْ باؽ و خىاؽ بىو.يُكَِ
 (؟ىَ زًََّضٌ ه

 لٌ خاُُُؿًين زًُا زيسَ، زَضضىوٍ ثُضياُطٍُ تىَثداٍُُ غُضباظٍ طىتٌ:يَلاضيَكط

 لٌ ًّ ٓاتىوَ.ًَىَ ، وَكى ئُو ًُغُهُيُ كُ بُغُض خعًًٍَ ئ زًََّىَبىَغتُ با بعاُري ضٌ ه -

خاُُُؿـري واٍ  ؟ كـابطاٍ   ئُو خعًٍُ ئـُو ضـٌ بُغـُض ٓـاتبَِ     خَُهلُكُ ًُضَقًاْ كطز زَبَِ
 طِايُوَ:طًَ

زَهطِفًين  و حلىوًُتُكٍُ خىًَاْ زَغيت بُ فطوَؾتين ظَوٍ و ططزَكاْ كطز. كاَ ُٓواضٍ جىاْ
لٌ عـُضَب  يًَُ زَوَهًُُُسَ عُضَبُكاٌُ خاوَْ ُُوت.ئُو كاتُ زَوَهًُُُسِبى(اظ ُٓيُ فطوَؾت

     ٍ م ئُغيىؾـلٌ بىو.هـُ   ئـُبىي فاتًـ   ثُيسا بىو. ؾًذ بىو، ًـري بـىو ، ٓـُضزووكًاْ بـىو؟ ُـاو
بًِـاو غـاختٌاٌُ زضوغـت كـطز.      ط ُابًََِين تًَتُ بى(اظو ضاو هُ زضيٌُُ زَهطِفًَططزَكاٌُ زَضِواُ

ـ ضكىئُجماضَ كُوتُ ُٓواٍ ئُوٍَ كضُ ت ضن، يٍ طـطُط ًُـُ بـُآلَ    ىكضـُ تـ   َ. كـا ِـَِ م بًًََ
 .جىاْ بَِ بًُُضجٌَ

زوَظيُِوَ.ئُبىي فاتًم  ي، كُوتُِ زوواٍ كُٓضئُو زَييٍُُ ظَوّ ياْ بىَ ئُبىي فاتًم زوَظيُوَ
،كضـٌ كـىضٍِ   ىَ بًََِفطت وف ،زَهػا  و بَِ،جىاْ بَِتًٌُُُ بضىون بَِ لٌ ُٓيُ:ًَضُُس ًُضج

. هَُ ظًَاُُزا زوَظيِـُوٍَ كضـٌ وا ئاغـاُُ؟ ئـُبىي     زَغيت بُ زَغيت ثًاو ُُكُوتبَِ ،كي بَِ
خىَياْ. ئُبىي فاتًلًـ هًُنو هُوي خُضيم . زَيي كُوتُِ فاتًم ثاضٍَ ظوَضَ و ًُحتُيَ ُابَِ

و  صبُ،وَضطُضَِّيَطبىو:خبُوَ،َُٓهػـُ،زض ًَضكٌ زَكطزو ضـُُس وؾـُيُن ف  ىطٍ ظًاٌُ تًَبىو خىٍَ ف
 زَكُْ. بُ جَِ ئُو جَِ ٌىيػتًًَلٌ زيلُيـ كُ ثيَُُٓس

زًَـى    م ضاظٍ ُـابَِ ًَفاتًم زا، عُضَبٌ كىضٍِ عُضَب بُ ًُٓىو كضهظوَضياْ كي ًُؿاٌُ ئُبى
 ى قُز باضيم.ًَضاو ضووْ وَن ؾريٍ غجٌ، بُزَْ هُحٍ بُعُجري، ُ

فاتًلٌاْ ُاغـٌ ،ضـىُلُ ئـُو    هٌُ ئُبىًَسٍ ئُوكات ئًلٌ بُزيَ بىو.ئًَفاتًم كضهزوواجاض ئُبى
ئُبىي فاتًم  بىو لٌ زووضٍ شُُكٍُ ًّ بىو. كضُ تُواو ئُو كضًَُكضٍُ زاخىاظٍ زَكطز خعً

ِـسووَ، غـجٌ، باضيـم.    يَلًـ زَضغـٌ ئـايًين خى  ًَضغـ ايَ، كىَطُضَكًُتٌ: تًُُْ حُظـسَ غـ  
بـاوكٌ   فاتًلًـ ببًـِّ ٓـُض هـُ زَعبـا زَكـا.     هتـُ بُضضـاو.ئُبى  يَهُزَهػافًاًُـ ُٓض طًى ز

لٌ ُٓشاضْ و ضاظٍ بىوْ بـُو ثاضَيـٍُ ئـُبىي فاتًـم     ًَعاًَُكضُيـ كابطايُكٌ ثريَ بُ طؿيت خ
 طىاظتًُوَ. ُيُ، كضٍُ بُ ًُي ًاضَكطزوْ. كابطا هُبُض ئُوٍَ شٌُ زيلٍُ ٓشًاضزٍ ىَب

طٍَ ئُبىي فاتًـم هـُ كـاتٌ طىاظتِـٍُ غـاظزا ظوَض كـُيف خـىَف        ًَكضُ بُوئآُُطُ طُوضَو ت
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كـُ   فاتًلًاْ زَطىت فاتًم بُط، تًُُا بطايُكٌ كضُ ُـُبَِ هبىو.خعَ و ئُقطَباٍ كضُ بُ ئُبى
ِ زَطىت ًاًـُ  ًَتاٌُ زَكطز، ثًَضُواٍُُ ئُو ُٓض هُ ؾًَؾُف غايَ هُخىٍَ بضىوكرت بىو، بُ ث

 فاتًم.. ًاًُ فاتًم وا ضوَيؿت ًاًُ وا ٓات.
ًّ و شمن زووجاضاْ غُضزاصياْ كطزْ، كـاتٌ ًُؿـاْ كـطزْ و زوواٍ طىاظتُِوَ.هـُو ًاَهـٍُ وا       

 هُغُض ططزَكاٌُ بى(اظ بىو.

فاتًم هسٍ ًّ ضووزاوَكاٌُ زيلَُ هُ زًٌَ شمن بًػت: ئـُبى ًظًَاْ ٓات ، ظًَاْ ضوَيؿت.. ئ
 .سَطُيًََِِلٌ تًَسَطا بىون شُُ، ضىُلُ ُٓض بُ زَهػاؼي خىٍَ ًُٓىو ؾتًَؾُوٍ يُكَُ ت

لٌ بـُز  يَُ ثًـاو لتُ كىَآلْ. ًاًُ فاتًلًـ ضـىُ ًَفاتًم بُ عُباوَ زَضهشُُ ثضلىوآلٍُُ ئُبى
ُ   ًَطىًاْ و زيَ ثًػُ،ث ُ ٌ خع َ كُغـٌ شُـُ هـُ ًاَه و ُايـَُهِ ٓاتىوضـىوٍ    ٍ خـىٍَ زَبـطَِّ  كـ

 . ًاًُ فاتًلًـ ُايُوٍَعاض زَبًََِكضُ ب ْ.باؾُ بُآلَ ئُو كاتاٍُُ ئُبىهفاتًم هًُايَ ُابَِبلُ
 ضوَشاْ زَبـَِ  و زووغـَِ  يّ و فطوَؾتين زَبَِكطِ. هُو ًاوَيُزا ئًؿٌ كضُ هُ ًاَهُوَ حُثؼ بَِ

تُ زَضَوَو هــُ كىوضــُ زووض ًَتــُوَ. بىَيــُ ًــاوَّ شُــُزَزا ئُطــُض بضــيَلُوبهــُ ًــايَ زووض 
ًَ        ًَتُوَ. شُُ ثيَُُكُو تُ ٌ خىَؾُ بـُآلَ بُتـًُُا هـُ كـَىآلْ ض بلـا؟زاواٍ ضوخػـُت زَكـا بضـ

ضَُطـُ ظويـط    وًَـُضِ  سَكاتُوَ. بطِياضزاْ ئاغاْ ًُُ..ئُطُض بَوـَِ ًَم ظوَض بريٍ هًغًًُِا.ًاَ فات
 :.زََهَِبطِوَ ضَُطُ تاقٌ تًُُا تىوؾٌ بُآليُن بَِ ٌََ،بوبَِ

 ُآلَ با ُٓوَيَ خىََ فوًٌُكاْ ببًٍِ.باؾُ ضوخػُتت زَزََ.. ب-

لٌ تطكٌ كُ باؽ هـُ )عُزاَهـُتٌ   ًًَاَ فاتًم تًُاؾاٍ تُواوٍ فوًٌُكاْ زَكا، تا زَطاتُفوًٌ
 وٌٍُ بىَ زَغت ًُؿاْ كطز.ًحُظضَتٌ عىًُض (زَكاو ئُو ف

تُ غًًُِاو ًاًُ فـاتًلًـ بـُضَو ئًؿـىكاضٍ خـىٍَ.     ًَتاظَ بىون كُ )ُُطيًُ(ٍ ُاوبىو، زَض
 :وَيُ)ظوَض ؾىكط( زَبًِِ ُُطيًُ وا هُ ًاَهُ تُوَيٍَ زوواتط كُ زَطُضِشضوَ

 ُُطيًُ؟ -

 قىضباْ. -

 ت ُُكطز؟ضكطز زَطَ ُُبىوَ ضت ًَكُ ًّ ه-

 زَكا: ُُطيًُ زَغت ثَِ

 ُٓض ًُثطغُ -

 .؟ هُ ًُضاقاْ خُضيلُ زَتُقَِضىَْ ُُثطغَِ

 ؟ض بىوَ ُُطيًُ -
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 َ بىوَ لٌ واَ بُ غُضٓات ، ظوَض غُضغاًَؾت -

 ضًت بُ غُضٓاتىوَ؟-

 تُوَ:يَطًَُُِطيًُ بِ كًُىظياز بىٍَ زَط

 عُباَ هُخىََ هىوهساو ضىوًُ ئُو غًًُِايٍُ تىَ طىتت. -

 ظوَض جىاُُ-

 ىوضُكضىوًُ  -

 ؟ئَِ-

 ُعيم كُوتُوَ زا زَضوَيؿتٍ كابطايُكٍ هٌَُطيبُضِ-

 كابطايُن؟ -

 ؟ىَ زًٌََّ طىمت با بعامن ضٌ هبَُهِ.. ًّ زَضِوََ ئُويـ زَضِوا.. ًُضاق ططشي-

  تُوَ كُ زاْ بُ خىَيُوَ بطـطَّ يَطًَِِِ، بُآلَ شُُ ئُوَُسَ زَهػافاُُ ضووزاوزَطلسَضًًََِاَ فاتًم ت
 :زََهَِ

 ىَ زًٌََّ هضوَآلٌٓ ًًِـ ًُضاقٍ كطز ، بابعاُري -

بـابعامن ض   ًّ زَضِوََ ئُويـ زَضِوا.. خىٍَ بُ ًُِوَ ُىوغاُسوَ.. هُ زَهـٌ خىًَـسا زًَطـىت    -
 .زَبَِ

  يا غىحباُُآل.. باظاُري ض زَبَِ -

. ضىوًُ شووضَوَ،بـىَ ئـُويـ   ثوًيت ئُو غًًُِايُ زَكطَِ كُ تىَ طىتت، ئُويـ ثوًت زَكطَِّ -
 ُُٓات؟

 ؿٌ كُوت و طىتٌ:ًَثئُجماضَ ًاَ فاتًم 

 ؟ ىَ زًََّواٍ عُجايُب.. بابعاُري ضٌ ه-

 ٓات هُ غُض كىضغٌ يُكٍُ تُكٍ زاًُؿت. ثاؾاْ هُغُض كىضغٌ يُن زاًُؿتٍ ئُويـ-

 ؟ىَ زًََّغُيطَ  بابعاُري ضٌ ه-

 لطز.ًَطوىَ  كىشاُُوَو فوًٍ زَغيت ث-

 ٍ بطُيُِ.ًَ؟ ُُطيًُ تئَِ-

 كابطا زَغيت ُايُ باخَُهٍ-

 ٌ؟ عُجايُب ًَئُوَ ض زََه -

 زَغيت هُ شيط عُباَ ُا، ًًِـ ظوَض غُضغاَ بىوَ -
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 ضٌ زَكطز؟ -

 ؟ىَ زًََّواْ بىوَ بعامن ضٌ هضِضبلا؟ضاوَ ـ ًُضاقٌ ئُوَبىوَ، زَبَُِاظامن . ًًِ -

 ؟زًََّىَوَآلٌٓ ًًِـ ًُضاقٍ كطز، بابعاٌُ ض ه-

ِاو زَيططت، ض زَكا ُـاظامن؟تىخىا تـىَف بـٌ    ًَثاؾاْ كابطا زَغيت بُويو ئًُنًٌ زَٓ -
 ضاق ُاكٍُ؟ًُ

 ، ًُثطغُ ايُوَطًََِ زَهػافاُُ بىٍَ زَطواٌُ ًاَ فاتًم زَباضٍ، بُآلَ شُُ ئُوَُسُضًَىئاطط هُ ُ

 ؟ىَ زًََُُّطيًُ با بعاُري ضٌ ه -

، بـىَ  )عُزاَهُتٌ حُظضَتٌ عىًُض( تُواو، طَوىَ  زاطريغـاْ.. َُٓهػـاًُ غـُضثَِ    ثاؾاْ -
 يـ َُٓهُِغتا؟وئُ

 ئُويـ َُٓهػا؟ -

 .ئا بَُهَِ -

 زووايٌ؟ عُجًب و (ُضيب.. ئَِ -

ُ   هُ - طـُوَ زَضِوََ، ئـُويـ هـُ    يَويـ ٓاتـُ زَضَوَ. ًـّ بـُ ضِ   غًًُِا ٓاشيـُ زَضَوَ، ئـ
 تُكٌُوَ زَضِوا.

 ىَ زّ؟ًَبعامن ضٌ ه ٌُقَكضِ ُُطيًُ وَآلٌٓ ظوَضَ ًُض -

 ق بىوَ. باًسايُوَ كىوضًًَُِـ وَكى تىَ، ًُض-

 كابطايـ ٓات؟-

 ٓات. -

 ٌبطُيُِ ظوَضَ ًُضاقُ.ًَظووكُ ُُطيًُ ت-

وض كُومت، كابطايـ بـُشووض كُوت.ًـُضاقٍ كـطز زًَطـىت     هُ زَضطاٍ ئاثاضشياٌُ خىًَاْ وَشو-
 ؟ىَ زًََّبىَغتُ بعاُُ ضٌ ه

 ًاًُ فاتًم ئاضَقٍُ كطزووَ:

 ثاؾاْ؟-

 بىَ ُٔىًٌَ خىًَاْ وَغُضكُومت، كابطايـ وَغُضكُوت.-

 ئاٍ كابطا، واٍ كابطا-

 ٓاتُ شووضَوَ.ُويـ ئِاو ضىوًُ شووضَوَ، ًَهُ جاُتاٍ زَغتٌُوَ كوًوٌ زَضطاٍ ًاَهُوََ زَضٓ -

 كابطايـ هُ شووضَوَيُ؟-
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 .ئا بَُهَِ -

 ٌبطُيُِ.ًَئًُاْ ُُطيًُ ظووكُ ت-

 ضىوًُ شووضٍ ُىغذي جىَ وبُضطٍ زابلُمن، ئُويـ ٓات و جَوٌ خىٍَ زاكُُس.-

 ِ؟ًَُُطيًُ ئُوَ تىَ ض زََه كضَِ-

 فُ.ًَط هيَايُ شفُ، ئُويـ خىٍَ كىتًَط هوَآلٌٓ ضىَُت بىَ باؽ زَكَُ وايُ. خىََ كىتايُ شيَ-

 :ئاغين غىوضكطاوَ ئاططٍ زي زَباضٍَ نًاَ فاتًم وَ

 ؟ىَ زًٍََُّٓ ٓاواض  ضاوَغتُ بعاُري ضٌ ه-

 ؟طُزا ض زَبًًًََِِـ ًُضاقٌ ئُوَبىوَ هُ ُاو ج-

 ُُطيًُ ظووكُ بَوِ،ظوَضَ ًُضاقُ بعامن ض بىو-

 كىضَ ًٓضٌ وا ُُبىو هُ خىًَُوَ ئُو ًُٓىو ًُضاقٍ بىو. -

 تُوَ:يًَم طىََهٍ طىََهٍ ئاضَقُ زَغطًِاَ فات

 باؾُ ض بىو ؟ ضٌ كطز؟-

     لٍُ.يواْ زَُعُيين ئُو ؾتٍُ تىَ ًُٓىو ؾ -

؟ شَُـٍُ كَوـىَيَ و زَهػـا      تُ غُضٍ؟ وَزَضٍ بَِِيَباؾُ ًاًُ فاتًم ض بلا ؟ ؾوٍ بوٍ وَضطُضِ
ٍ  ئَُ بُآليٍُ بُغُض ٓاتىوَو بُ خـىٍَ ُـاظاَُِ   و  ًََِِهـُ عُيبـُ خبؿـ    ثـَِ  زا   زوواجـاض بطِيـاض

 طىتٌ: ىَ بلا.ًَضاوثىَؾٌ ه

ُُطيًُ ًًِـ بريَ بىَ ؾيت زيلُ زَضِوَيٌ و ًُضاق بىوَ بعامن ض زَكا. كُضٌ ًٓضـٌ وا   كضَِ-
 ططُط ُُبىو 

 كابطاٍ كطيلاضٍ تُقاويت طىتٌ:

 ..ٌُف وَكى حاَهٌ ئُو شُُ وايًَُئًسٍ ئاوا بطازَضيُِ،حاَهٌ ئ-

 غتُوَ:طايُن قػُكٍُ َُٓه ىَهُ طىَؾٍُ ضاخياُُزا كاب

 ين؟ًَيبطُ ضٌاْ تَِ زَتُوَّ-

 . ًًِـ ئُدماًُكَُزَّ ىًََّ با بعاُري ئَُ وَظعُ ضٌ هًَىَ ضوَش ًُُ َُُهًَئ-
 شَُُ زَضري.ّ بُزَضز طىتّ كُ بَُهًََِث 

 لُُري. كابطا طىتٌ:ًَزضايُ قاقاٍ ث

 بُآلَ ططُط ًُُ  -
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 باريكةي باريكةلة

كطز كـُؽ بـُخاوٌَُ    لٌ طريفامن زوَظيُوَ.ثطغًاضَ هُ ُٓضكَِيَلسا زَفتُضيَعًًَ طيَهُ ًايَ ،هُ ش
ًـُ يثـُضََِ   ًَضاظاوَ ..ويػـتٍ بـعامن ٓـٌ ك    طًََلٌ ؾـًين جـىاْ و بـُ ئُغـت    ًَزَضُُضىو. بُضط

لٌ ظوَض طُوضٍَ ئَُ ًًُوُكُتُ بـُ  يََُٓهساُُوَوُٓض هُيُكَُ يثُضَِزا غُضغاَ بىوَ. ُاوٍ ثًاو
 لٌ طـُوضٍَ زيَ يَت ُىوغطاوَ. يثُضٍَِ زووًَـٍ َُٓهسايـُوَ ئـُويـ ُـاوٍ ثًـاو     لٌ زضؾًَخُت

هـُ طـُيَ شًـاضٍَ     لٌ ًـاقىويَ ًَُىوغطاوَ. ضُُسيثُضَِيُكٌ زيلُو ُٓضيُكُ ُاوٍ ضـُُس كُغـ  
  ًُٓىوؾًاْ كاضبُزَغت هـُ  تُهُفىَْ و ئُزضَغٌ ًايَ. ئَُ كابطايُ ئَُ ًُٓىو خَُهلُ زَُاغَِ

بًًِؿٍ كطز ًُٓىوياْ ئُو ًًَُ.ئُوٍَ تًىَبُضٍ طؿتيََ بضىوكُكُياْ بُضِغًاغٌ و ئًساضٍ ،ُٓض
 ػتاكٌ هُغُض حىكٌّ.ًَكُغاُّ كُ ئ

. ئــاخط ئــَُ ٓــًُىو وغُضغــاَ زَبــَِ ين ًــّ زَثُؾــىَكٌَيَهــُ ؾــى لٌ زيلــُ بــًََُِٓضكُغــ
 ُاووئُزضَغٌ ثًاوٍ طُوضَ بىَ ًّ  وَكى بىًَبايُن بىو تُقًُوَ.ئـَُ زَفتـُضَ بـُ ًُـاظٍ ثـان     

ػـتا زَضطـا   ًَؿـت، بـَُهلى ئ  ًُ ين زايِاوَ. تطغـٍ زيَ ًَلٍ بًَُُٔزوشًِ و ُُبَِ زاُُُطاوَو ُٓبَِ
 ين ضِشاُُ ًاَهُوَو طىتًاْ:ًَسضاو ثىَهًػٌ ًَُٔه

 ًَُِزَفتُض زَضب -

 ٍ:ًًًَِـ زَ َه

 زَفتُضٍ ضٌ؟ -

اُــٌ و ِّ.ئًُــَُ بــاف زَظًَعَوَ زَضزًََٓــط ًيَثاؾــاْ ئًُنوئــُي زَثؿــلِّ و زَفتــُض هــُش
ثـىهًؼ  ؾـاْ  زاوَ.ثا ت خُبـُضٍ ثىَهًػًؿـٌ زيَ  ًَب ئُوُاًُضزٍَ ئَُ زَفتُضٍَ زاُاوَ ُٓض كَِ

 ّ:ًَزَفتُض زَزوَظُُوَ زََه

بعاُري ُٓضضٌ ثًاوٍ طُوضَيُ هَُ ًًُوُكُتُزا تـىَ ُاوئـُزضَؽ و تُهـُفىَُت ُىوغـًىْ،      بَوَِ-
 تريوَضياْ بلٍُ؟ئًععاجًاْ زَكٍُ؟يا ًُاظت وايُ  م زَخٍُ؟يَتىًاضياْ بىَ ض

لُ ئَُ زاوٍَ زاُاوَتـُوَ؟  ًَبلُْ؟ ض ئاَهضا( ٍ تا باوَضَِ ثًََِخىايُ ًّ ض وَآلَ بسًَُوَ؟ ض بَو
ُ    ىاضَ غًََِئ ـ ؾـيت واُاكـُْ يـُكًاْ ًاًىَغـتاٍ ظاُلىَيـُو زضؽ      يزوَغـتٍ يبـىوْ و ئًُاُـ
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طًـاٌُ بـُطًاٌُ و   تُوَ و زووًًاْ فُضًاُبُضَ و ئُوٍ زيلُ ئُزيب و ُىوغـُضَ وزوَغـيت   ًَزََه
 بًػت غاَهًُُ. يَِٓاوضِ

ٍ زوواتط ًُٓاْ ًاًىَغتا ٓاتُوَ غُضزامن، ُاضَِحُتٌ هُ زََ و ضـاوٍ بـُزٍ زَكطا.كُضـٌ    شضوَ
 ئُو ضووٍ هُ ًّ كطزو طىتٌ :

 طَ وا ثُؾىَكاوٍ؟ًَخ-

 طىمت:

 ئٍُ تىَ ضًتُ؟ -

 طىتٌ:

 ًُُاوَ؟ جَِ لٍ زيَيَِِ ؾُوزَفتُضيَبىَخاتطٍ خىا زو - 

 ِا:ًَُضَ زَضٓزَفت

 ئًُُيُ؟ -

 ِاَ :ًَزفتُضٍ هُ زَغت زَضٓ

 بطِاوَ. ضىَ حُطيامن هُبًُِيَخىَيُتٌ ..كىضَ هُ زو -

 زَغتٍ ططت و بُضَو شووضَكٍُ خىًٍَ بطز:

ضُُس تطغاوَ. بُضِاغت تىَ ئُزضَغٌ  ئَُ ُٓ ًىو ثًاوَ ظي و ًاقىآلُـُت بـىَ    ًَِئٍُ ًّ ُاَه -
 ُىوغًىَ؟

 كابطا ثُؾىَكا.طىتٌ:

 ًاض ُُكطزووَ؟بىَضٌ تىَ ئُزضَغٌ ئَُ ثًاواُُت هُ زَفتُضٍ طريفاْ تىَ -

 طًَُُخ -

 طىتٌ:

با بىَت باؽ بلَُ بـىَ ئـَُ    م خبُو بًدُضَ طريفاُتُوَ. جايَم ضيَثًاوٍ ضاكبُ بىَخىَت زَفتُض -
 ؟ُاواَُُ هَُ زَفتُضَزا ُىوغًىْ

اُــساْ. جاضوبــاض زًَلــطِيّ و هــَُ زووايًًــُزا ًــُضَقٍ كُوتــُ غــُض كىَكطزُــُوٍَ قَُهــًٌُ ث
لٌ ًَزَثاظزَ قَُهَُ ثاُـسامن هُطريفاُـسابىوْ .زوَغـت    ٌ بىََ زَٓاتّ و ًًُٓؿُيظوَضجاضيـ بُزياض

،  ى غُضزامن كطز، زَيعاٌُ قَُهًٌُ ًُضَكُ  كىَزَكًُُوًََتىَٓطَو هًَُؾاعريٍ ئَُهٌاٌُ ٓاتُ ئ
م وَغـتاَ و ضواًٌُـُ قَُهـَُ     ًَهُ غىوضـ  ى ٓاشيُ زَضَوًََتىَٓ.ُٓض هُ لٌ بُزياضٍ زاًًََِقَُهًُ

ٓ    بًًٍِ ُىكُكٍُ كًَُِ قَُهـًٍُ تـاقًلطزَوَو زوو وؾـٍ     ِـاو ًَزضؾـتُ، زَفتـُضٍ طريفـامن زَض
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ّ   َهسابُخُيا ُ    ٓـات و ُىوغـًٌ مسجـاضَ زَغـتٍ كـطزَ     َكا(ـُظ  )باضيلـٍُ باضيلُهـُ(. بُثاضضـ
 :باضيللطزٌُ ُىون، كُهُ ُاكاو ُٓضزوو ًُضُكًاْ ططمت

 َكٍُ؟ئًُُ ض ز -

 قَُهَُ تاقٌ زَكًُُوَ. ًّ؟ ًٓي، -

 ٓا  قَُهَُ  تىَضلاضٍَ؟ -

 هُ ظاُلىَ.. -

 ؿت قػَُ تُواو بلَُ ،طىتٌ:ًَلًاْ ُُئًَيُك

 ثطوَفًػىَضٍ؟ واٍ ثطوَفًػىَض واٍ.. -

 وقىََهٌ ضُمثٌ ططت ،ئُوٍَ زيلُ قىََهٌ ضاغت و طىتًاْ: ىاُسًًََِلٌ خًَئًٍُُ طىت و ًػت

 ؿٌاْ كُوًََث-

 :طىمت

 ىَ بَُُٓهُزا ضىويًَُِبطازَضيُِ ئ -

 بطِوَ.. -

لًاْ ثُغتاَ. بًًٍِ كُؽ بُيًُوَ ُايُ.ُاظامن ثاؾاْ ضىَْ يَبطزًًاُُ ثىَهًػداُُيُن و هُ شووض 
 م ٓات و طىتٌ:ًَيُك

 هُغُضضىَن زاًُؿُ

 طىمت :

 ط ضازَوَغتًٍَُُخ -

 ُِ.ًَُ زَضياُبٔضىَن ُازَيتُوَ ٓا ثطوَفًػىَض زٍَ ظووكُ ضت هُ طريفاُساي -

لٌ يَب،زَفتــُضًَعَ زاُاْ.ضــىاضزَ قَُهــًٌُ ثاُــساْ،زوو زاُــُ كتًَــِاوهُغــُض ًًَؾــتُكامن زَضٓ
 م،زووثاضضُ كا(ُظٍ مسجاضَ.ًَتُهُفىَْ،ُىوكُ قَُهًُ

 ص كطز:يَزَغيت بىَقَُهًُُكاْ زض

 ئًُاُُ ضُِ؟ -

 قَُهًُّ -

 قَُهًُّ ٓا؟ واٍ ثطوَفًػىَض،ٓاٍ ثطوَفًػىَض -

م ثاضضُ كا(ُظٍ مسجـاضٍَ  ًَلطِا كُوتُِ ثؿلًِين ؾتُكاْ. يُكًَزيلُيـ ٓاتّ و تكُغٌ  غَِ
 زَغت زايُو طىتٌ:
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 ئٍُ ئًُُ ضًُ؟ -

 كا(ُظٍ مسجاضَيُ. -

 َمسٌ؟زثِ  ًَِطُضز..كًَهىوؽ و ب ئًُُ ضىَْ مسجاضَيُكُ؟

 ِطُضاُُيطِيَمسجاضٍَ وضزَ، ٌٓ ظ -

 وَفًػىَض..ٓا..ٓا.. مسجاضٍَ وضز.واٍ ثطوَفًػىَض، ٓاٍ ثط -

 .طىمت:ط ئًـ ئاَهىَظ زَبًََِىاُسَ قُثط(َُ. بًًٍِ ُُخًَلٌ خًَئًٍُُ طىت و ًػت

ـ ِاوَتُ ئًَىَ بىَ ًِتاْ ًَٓبطازَضيُِ، َُٓهُيُن هَُ ًُغُهُيُزا ُٓيُ. ًّ ُاظامن ئ - طَ، بـُآلَ  ًَ
 ٌُوَ.ًًَّ هُ ظاُلىَ ُاغطاوَ و زَضؽ زََه

ٍ عَكُ زاًُؿت و قَُهًَُلًاْ هُباْ ًًَيُك  . تطغـٍ زيَ ِـا، ًـُحعَض بِىوغـَِ   ًَزَضٓ َ و كا(ـُظ
ًٌُ ثاُـساْ، زَفتـُضٍ   ًُ؟ ضـىاضزَ قَُهـ  يلٌ غًدىضِيًَُؿت.. باضيلٍُ باضيلُهُ جُفطٍَ تىَضِ

 بـَِ  طِيِطُضاْ،باضيلٍُ باضيلُهُ.. ُٓضكَِيَب، كا(ُظ مسجاضٍَ ظًَطريفاْ، ُىوكُ قَُهَُ ،زوو كت
لــُ ئــُػيا ًَّ ططفتيًَىوٍ هــُ ًــُحعَض بِىوغــططىًــاْ زَكا.ًُُــسَظاٌُ ض بلَُ.ئًُاُــُ ٓــُ

. ئـَُ  ططفت.زًَتىاٌُ ُٓضيُكُو ٓىَيُكٌ بىَ بسوَظًُوَ، تًُُا ئـُو باضيلـٍُ باضيلُهـُ ُـُبَِ    
 ِا؟بىَ ؾيت زيلَُ ُُُىوغٌ؟ًَبُآليُ ضبىو بُغُضٍ خىََ ٓ

ثُضَِيـُكٌ  لًاْ ًُؾغىوَهٌ َُٓهساُُوٍَ يثُضَِكاٌُ زَفتُضَ بضلىَآلُُكٍُ طريفامن بىو،يًَيُك 
لًاْ كـطزو يُكػـُض   ضطثًَ ضطثُططشيُوَو بُ ُٓواَهُكٍُ زيلٍُ ًُؿاْ زا و  َُٓهسايُوَ، كًَُِ

 طىَضِاو طىتٌ:

 طَزا ُىوغطاوَ ضٌ جُُابتاُُ؟ًَجُُابٌ ًاًىَغتا،ئَُ ُاوٍَ وا ه -

 بُتُواوٍ زَُطٌ طىَضِابىو..طىمت:

 .شًاضٍَ تُهُفىٌَُ خىٍَ زاًَِو ئُزضَؽ زَعىَتٌ ئُوبىوَ ، ينَيَضَفً ُ ثىَهٌ قىتاخباُُيُ.زو -

  ىَبُضٍ طؿيتيَم زَبىو ئَُ بطازَضََ ُُزيبىو ُُمشسَظاٌُ بىَتُ بُضًَِضُُس غاَه ًًُكُّ ضاغت

 ثىَهًؼ زَغيت زَهُضظٍ و بُؾُضًُوَ طىتٌ:

 ؟ لٌ ظوَض ُعيلتاُُيَىَبُضٍ طؿيت بطازَضيَوا..زياضَ بُضِ-

 خىَىت ضَظا طَُهٌاْ زَط، هُ قىتاخباُُ ثًَئا بَُهَِ-

 زَفُضًىو تلا زَكَُ. خىَؾخايَ بىوَ بُُاغًِت ًاًىَغتا، ئُوَ بىَ زاُاًُؿٌ؟ -

 ضووٍ كطزَ بطازَضَكٍُ زيلٍُ و طىتٌ:

 فُضًىو ًاًىَغتا...-ضووٍ هًُّ كطز-ِاوَ؟ًَكاكُ ًاًىَغتاتاْ بىَ ٓ-
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 :هُغُض قُُُفُيُن زاًُؿتٍ . يُكًاْ طىتٌو م ًَلىثيَلٌ ضيًَين بطزَ شووض

 م ُاُىَؾٌ؟يَئًُطِوَ زًُاف طُضًُ، غاضز-

 ئُغتُ(فطوآل-

لًاْ بُتًُُا هُ شووضَوَ ًايُِوَ ئُواٌُ زيلُ ضىوُُ زَضَوَ.ثاؾـاْ  ًَِا، ًّ و يُكًَغاضزياْ ٓ
 لطزَ و طىتٌ:ًَضووٍ ت

 لتاْ ُٓبىو؟يًَاًىَغتا ُٓضوا ٓاتبىوْ؟ ًٓي ئًُط -

طَ؟ بًِـًٍ وَظعُكـُ هـُ    ِاًُ ئًًََوبُظوَض ُُيأُ ى  ئًُطٍ ضٌ؟ ئٍُ ئًُاُُ قىََهًاْ ُُططمتًَتطِح
 ضٍ .. طىمت:بم ُُضىوَ با بىٍَ زَضًَباضَو تا ت

 ط ًٓضٌ وا ُُبىو، ُٓضبىَ ئُحىاَهجطغري بىو..ًَُُخ -

 ّ طُوضَت كطزيّ.ًَطبًَئىٍَ ًاًىَغتا ظوَض بُخ -

 طىمت :

 بُياضًُتٌ جُُابت ًّ زَضِوََ.. -

خىا خىاَ بىو هُزَغـتًاْ ضظطـاضمب،    كطزَ ،ضىُلُ يََِوَ بُ ضَُِٓهػايُ غُضثِ و تا زَضطٍُ زَض
 م باُطٍ زَكا:ًَبىو يُك ٍ زيَيَب و ُىون بلَُ.  طىًَبُ عُيبٍ ظاٌُ زاواٍ قَُهَُ و كت

 كطز ًاًىَغتا، ًاًىَغتا،ثطوَفًػىَض، ئَُ ؾتاُُت هُبري -

 و ثطغٌ: ب و زَفتُضو كا(ُظ مسجاضٍَ زاًًََِقَُهَُ و كت

 ىَبُضٍ طؿيت بطازَضتُ؟يَبُضِاغت بُضِ ًاًىَغتا -

 طىمت :

 بطازَضًُ، بىَ زَثطغٌ؟ بَُهَِ -

 طىتٌ:

م ثًـاوٍ ًـاقىََهٌ ئـَُ ووآلتـٍُ هـُ      ًَلٌ زَيططٍ ُاوٍ كىًََُهًَضىظامن ،بىَتُ ًىَزَ ُٓضيُك -
 زَفتُضٍ طريفاْ ُىوغًىَ.بُآلَ زياضَ زوَغتُكٍُ تىَ ظوَض ُعيلُ واًُُ؟

 .ُعيلُ لٌ ظوَضيَبَُهِ بطازَ -

 ىَبُضٍ طؿيت.يَهَُ ثاضضُ كا(ُظَ زا كىًٍُُ خىََ ُىوغًىَ ،ًًُِىوْ زَمب بًسَيتُ جُُابٌ بُضِ -

 ًاًىَغتا خاهًس زوواٍ ئُوٍَ ضووزاوٍ طريِايُوَ طىتٌ:

ظمل ضـِط   بُضثطغًَلِم ُاوو شًاضٍَ تُهُفىٌَُ ًَِيَ،هُ ُٓض ؾى طَو هُوًََّئًسٍ هُو ضوَشَوَ، ه-
ُاضَِحـُت بـىوَ . بـطا     ـ كُ زَفتُضَ وُلطز طُزيًََِيَزا يازاؾتًاْ زَكَُ.زوهَُ زَفتُضَ كُوَّ



 44 

باؾـُ.بُآلَ هًُِـُوَ ُُغـًخُت ،     لت ٓـُبَِ يَئَُ زَفتُضَ ظاًين شياُُ. كاكُ تىَف زَفتـُض 
يزَضـّ، ظوو   ُوَ هُغـُض كـاض  ّ يا بـُٓىٍَ ُُخىَؾـً  يَئُواٍُُ تُقاويت زَبّ يا هُكاض يزَبطزض

 زَفتُضٍ وات ًُُ؟ ضَف بلُضَوَ ئُطًِا زَبُِ زَضزو بُآل.. بَوَِ ُاوَكاًُاْ هُزَفتُض

 طًَُُخ -

لٌ يَبىَ ئُوٍَ هُقُظاو بُآلٍ زًُا زووضبـّ ُٓضكُغـُو زَفتـُض    ػتاكًََِكاكُ زضوغيت بلُ.ئ -
ًـُعوىوَ ًُُ.هـُ كىَُـُوَ     ؟ تُ زَضَوَ ضٌ بُغـُضزَّ ًَواٍ هُطريفاُسايُ. ثًاو هَُ زَضطايُ بض

ػتا هُ جًاتٌ ُىؾـتُ زَفتـُض َُٓهـسَططْ و غُزاغـُز     ًَعاياْ بُضط زَكطز  ئخَُهم ُىؾتُو زو
 كاضٍ خىٍَ زَكا.



 45 

 
 

 ضوَن بةشىَ روَذان فيَرى ئينطميسى دةبى؟
هَُ ضوَشكاضَزا هُُُٓسآ طىُسّ بضىوكِ تىضكًايؿسا يُكسوواًَُم زَزوَظيتُوَ ئًِطوًـعّ بـعاُّ   

 ،ئُّ ظًَاُِ جاضاْ ضىَْ بىو؟
ظَبُآلحِ وَكى ئًػتاُبىويَ ئُواُُّ ئًِطوًعيًاْ زَظاُِ شًاضَياْ هُ ثُدمُّ هُتُواوّ ؾاضيَلِ 

ًَجٍُضّ ُُزَكطز.ضىُلُ كـُؽ ُـُبىو خَُهلُكـُ فًَطبلـا كُغـاًَُلِ ظوَض خىَيـاْ هـَُ         زَغت ت
ظًاُُوَ بُزووض ططت.ُٓضضُُسَّ بٍطياضيـ زضا هـُ فًَططُكاُـسا زَضغـٌ ئًِطوًـعّ خبىيَِـسضآ،      

 ًىَغتا ًُحايَ بىو.بُآلَ ثُيسا كطزُِ ًا
ًَؿـِىيَصّ ًعطُوتِ)ئـُزيطُا قايا(يـُْ زوَظيـُوَ، كـُ هـُ         ظوَضطُضِاْ، زوواّ ضُُس غاَي ئـُدما ث
ًِٓسغتاُسا فًَطّ ئًِطوًعٍ ببىو. ًُي هُجُُطِ يُكًُِ جًٔاًُسا هُ فُهُغتًُِوَ بُ زيوـٌ  

 ضَواُُّ ئُوآ كطابىو.
، بُُسَيـ هُ يُكَُ زَغـتُزا بـىوَ ظًـاُِ    ًاًىَغتا هُ قىتاخباُُكُّ ئًٌَُزا زَغت بُكاضبىو

 ئًِطوًعضياْ خىيَِس.
هُ ًاَهُوَ خىََ َُٓهسَكًَؿا كُ بَُهة هُ طُيَ ًاًىَغتا بُ ئًِطوًعّ زَزويٍَ و بـاوكِ ًػـلًٍَِ   

 باوَضِّ كطزبىو، ظوَضيـ كُيفِ زَٓات.
 ًُِ) ُٓيبُزي (. ئًَىاضَيُكًاْ زَطُيَ باوكٍ و ضُُس زوَغتًَلِ ئُو بُ غىاضّ ثاثىَض زضِوَيؿت

 .بىو ثطتٌ ثطتُ خىَيُوَ هُبُضَ زاًُؿتبىو، بًَطاُُ كابطايُكٌ ضًاُساُضاُبُب هُ

 :هًَلطزَ ثطغًاضٍ باوكٍ

 قُوًًَلُ؟ ض ياضوَيُ ئَُ-
 :طىمت زَطَُ، قػُكاٌُ هُ طىايا خىًَُؿاُسا واَ

 ..ئًِطوًعَ -

 ُاكٍُ؟ هُطَُهسا قػٍُ ئًِطوًعٍ بُ بىَ ئُّ -
 :َُٓهن كطزياُُ تًَلط طازَضَكاٌُب و باوكٍ ئًسٍ

 ..بًسويَُِ بَُهٌَ ئا.. بلُ هُطُيَ قػٍُ زٍَ -
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 ..ُُزَكُوت ُوَخىَي وضتٌ وضتُ هُ كابطا

 ئـُدماَ  طىيٌَُِزايُ و ضىوَ ىَّب يُكػُض كىًَلطزُُوَو خىًَسا ًًَؿلٌ هُ  ىوَبب فًَطٍ ُٓضضٌ
 :طىمت و

 ًٍَُ؟ يىوض ئًع وات -
 وَن مب، بًَـسَُط  خىَُـاكطَّ  حاَهُتـُزا  هَُ. ُُبىوَ حاَهٌ هٌَ ًٓضٌ و هًَىَٓات وضتُيُكٌ كابطا

 :طىمت تًَطُيؿتىوَ، بَُهٌَ كُ ئُوٍَ

 .حُغُْ ئًع ًٍَُ ًاٍ -

ُ  ئـار .بـىوَ  َتىوضِ زياضبىو هُضظوَكًًُوَ زَُطٌ هُ كابطا ُ  خىَظطـ ٌ  زَطُيؿـتًِ  ئـَُ  و ُٓيبـُه
 :!زَبىَوَ كىَيَ هُ بُآليَُ

 يى؟ ئاض ٓاو -
 ثاؾـطُظ  زَكـطٍَ  بـُآلَ   تًَلـُومت  كُ ئاٍ.. ثًَسَكٌَُُ وا زاًُؿتىوَ ضُ  يٍ يُكًَم زي ُشيسا
 :طىت كابطاَ بُ ببٌُوَ؟

 ظيؼ؟ ئًؼ وات-
 :زَٓات هًَىَ وضتٍُ زَجىوآلُسُُوَو زَغتُكاٌُ تُُاُُت بىو، َتىوضِ بُجاضٍَ كابطا
 طىمت:

 بىون ًاٍ ئًؼ ظيؼ-
ُ  ئُوٍَ بىَ بُُسَيـ. بطز كاتصًًَطٍ بىَ زَغيت و قًصاُسٍ كابطا ُ  هـ ُ  بطـُيًٍَِ  خَُهلـ ٌ  كـ  بـَُه

ْ . كطز كابطاَ زَغت غُعاتٌ غُيطٍ ُعيللُوشيُوَو هًٌَ بَُهُزَ، ظًاٌُ  بـازاَ  غـُضيَلٍ  ثاؾـا
 :طىمت

 !!!ُىَ ُىَ،

ٍ  ُـُكا  ؾـُضًُظاضَ  ئُوٍَ بىَ ثًَلٌُُ بًُّ كابطاٍ ٍ . وَضطًَـطا  غـُض ُ  يـاضوَ  يَلٌضجـا  بًَطاُـ
ٍ  كـطز  وضتٌ وضتُ ُُٓسٍَ كطزو زَغيت تٌغُعا بىَ ئًؿاضَتٌ زيلًـ ٌ  هـٌَ  كُحُؾـتُبا  حـاَه
 :قًصاُسَ ئُو وَكى ًًِـ. ُُبىوَ

 .واْ فىَضتٌ ئًع ًُُبُض ًاٍ -
 :زًَاُ ًصاُس جىوتُ بُ ُٓضزووكٌاْ ئًسٍ

 ووتُض؟ زضيِم يى زو -
 :طىتٌ باوكٍ زوغتُكاٌُ هُ يُكٌَ
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 زََهٌَ؟ ض كابطايُ ئَُ ضوََهُ -
 :..طىمت ُاكا بريكطزُُوَ بُ ثًَىيػت زٍَ بسًَُوَ؟ وَآلَ ضٌ ئًَػتا جا..بىوَ ضيػىا ُُخًَط

ُ تىوضِ ثـاثىَضِ  هُ - ُ  َيـ ْ  زََهـٌَ ..ًاًـ ُ بطِ ثًَضـىو،  ظوَضًـا ُ  كاتـصًًَط  واُـ  ًُـىَوَ  و ثًَـِ   ،هـ
 ..ُُطُيؿتىويّ ًَٓؿتا كُضٌ بُضيَلىتىويّ

 ثًَطىت؟ ضًت تىَ ئٍُ
 !!بَِ َُهُٓ تىَ كاتصًًَطٍ هُواُُيُ ًُبُ َتىوضِ طىمت -

ٍ  ُٔىًٌَ زابُظيًُ اُُطرياوِِ بىَ خىٍَ ثًَسَكٌُُ كابطاٍ ـ  ،ثـاثىَضِ  شيَـطَوَ  قػـَُ  بـُضزَواَ  ًِـً
  .وَضزَطًَطا بطازَضَكاٌُ و باوكٍ بىَ قػُكامن زَكطزو بًَطاُُزا كابطاٍ هُطُيَ

ٍ  زابُظيّ، زَكطز ئاًازَ خىًَاْ كُوتًُِوَو ُعيم ُٓيبُهٌ هُ كُ ٍ  كـابطا ٌ  ثـًَ ٍ  ثًَسَكـُُ  هـًَ
 :طىتٌ ُعيلُوتُوَو

 ..ًُُ ئًِطوًع كابطايُ ئَُ -

 :طىتٌ( ئًُطيلًًُ زَظامن) بَوًٍَ ُُكطز ًِِ واٌُضاوَضِ

 ..كطز َتىوضِ باؾت بضلىَآلُُ ؾًَطّ بُآلَ.ئًُهٌاُُ كابطا -

 ..ُُبىو باؾرت هُو زووًًَـ ٌٓ .بىو وَضطًَطامن كاضٍ يُكَُ ئًُُ

ٍ  بـُو  بـاوكٍ . بـىوَ  باؾرت ئًِطوًعيًُكَُ واتا. وَبى ُاوَُسٍ زووًٌَ هٌ ثىََ هُبريًُ  ئًِطوًـع
 .ُُكا باؽ بىٍَ ًُُابىو كُؽ زَهدىَؾبىو طُهٌَ ًّ ظاًُين

ٓاويًَِم خًَعاًَُلِ ئًِطوًع ٓاتُِ طُضَِكُكُّ ئًٌَُو بُضاُبـُض ًـازيَ ئًٌَـُ زاًُؿـذي. بـاوكٍ      
بىو كُ ُـاتىامن بـُ بـاوكٍ    غىوضبىو هُغُض ئُوَّ زَبَِ غُضزاًُاْ بلُيّ. ططفتِ ًًِـ هُوَزا

بَوًٍَ ئًِطوًعيًُكَُ زووكَُي زَكا، ئًسّ ٓـُض جـاضَّ بـُ بُٓاُُيـُن خـىََ زَزظيـُوَ. بـُآلَ        
ضوَشيَلًاْ باوكٍ تىُس ًُضُكِ ططمت و بُ جىوتُ ضىويُِ ًاَهِ كابطاّ ئًِطوًع. هُ زَضطاًاْ زا 

ًٌَُّ زا هُ زَهِ خىًَـسا طـىمت:   طًصوََهُيُكِ جخًَىَ زَضطاّ كطزَوَو بُغُضغىضًِاُُوَ زي ُتِ ئ
 جا ضِ ثٌَ بَوًٍَ؟ باوكٍ طىتِ:

 زَّ تًٌَ بطُيًَُِ، ضًُ ئًِطوًعيت هُبري ضىَتُوَ؟ -
 طىمت:

 باوكُ هُواُُيُ كضُ ئًِطوًعّ ُُظاٌَُ  -
 كُضِ طًصوََهُ يُكػُض بُ ئًِطوًعّ طىتِ:

 ضًتاْ زَوَّ؟ -
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 ثُؾىَكاوََ، بُ كضُّ طىت: تًًَطُيؿتٍ بُآلَ ضىَُِ وَضاَ بسًَُوَ؟باوكٍ ظاٌُ
 كضٍ ًػًىَ هُ ًاَهُ؟ -

 ئًسّ ظًامن كطايُوَو طىمت:
 كىاَُِ ًػتُض؟ -

 ثًٌَىايُ كضُ تًَطُيؿت و يُكػُض زَضطاّ كطزَوَ و فُضًىوّ هًَلطزيّ.
ئًسّ خَىًـاْ ضووبـُضووّ كابطايـُكِ يواظّ غـاضزّ ئًِطوًـعّ بًًِـُوَ، بُغُضغـىِضًاُُوَ        

 طىتِ: تًُاؾايُكِ كطزيّ.باوكٍ
 زَّ ضوََهُ بًسويَُِ. -
 ض بَوًٍَ؟ -
 بَوَِ ئًٌَُ زضاوغًَتاُري و ٓاتىويُِتُ غُضزاُتاْ. -

غُضتاثا (ُضقِ ئاضَقُ بىوَ و ئُو ضُُس وؾُيٍُ زَمشـعاُري هـُبريَ كطزْ.كـابطاّ ئًِطوًـعيـ     
 زي ُتِ باوكٌِ زَزاو ُُٓسَّ قػُّ كطزْ فطِياْ تًَُِطُيؿتٍ.

اًىَغتاّ ئًِطوًعّ ثًَؿِىيَصّ جـاضاْ زاواّ هًَلطزبـىويّ ضـريوَكًَلِ    ئىَخُّ وَبريَ ٓاتُوَ..ً
ًِساَيْ ئُظبُض بلُيّ. ضريوَن باغـٌ قاضًَـاًٌُ ًؿـلًَم زَكـا . حًلايـُتًَلِ ئاغـاُُ و       

 ضغتُكاُِ كىضتّ .. زَغتٍ بُ طًَطِاُُوَّ كطز:
 ًؿلًَلِ بضلىََيُُ ُٓبىو.. -

 ُِزايٌَ و بُضزَواَ بىوَ:كابطا ضاوَكاُِ ظَقلطزُُوَ، بَُيَ طىيٌَ
 ًؿم بطغٌ بىو بُزوواّ خىَضان زَطُضِا.. -

 كابطاّ ئًِطوًع ظياتط غُضغاَ بىو، تاويَم زي ُتِ ًِِ زَزاو تاويَم ِٓ باوكٍ..
 ًؿم ضىوَ شووضَّ ئاظوقُ ،بَُيَ  هُ بُختِ ضَؾًًُوَ ثؿًوُيُكِ هًَبىو. -

 طُزيَ كُيفػاظ بىو.باوكٍ ُٓضضُُسَّ ًٓضِ زيَ حاَهِ ُُزَبىو،بَُيَ 
ثؿًَوُ باظيسا ًؿم بططَّ، بَُيَ ًؿلُ بىَّ زَضضىو ثؿًوُ خىَّ هـُ ؾىوؾـُّ ًىضَبـا زاو     -

 ؾلاُسّ،ثؿًوُ وَزوواّ كُوت ئُجماضَ ضوَْ ضِشا..
 كابطاّ ئًِطوًع ظَضزَ خُُُيُكٌ كطز..

 ثؿًوُ ويػتِ ًؿم بططَّ بَُيَ ُُيتىاُِ.. -
 ..كابطا )يُؽ(يَلِ هُزََ ٓاتُ زَض

 ثؿًوُ فُضزَّ ئاضزّ ضشاُس.. -
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 يُؽ يُؽ -
 ًؿم تًَجُضِبىو.. -
 يُؽ -

حًلايُت بُضزَواَ زَبَِ..ثؿًوُ بُزوواّ ًؿم كُوتىوَو ُٓض جاضَّ بـىَ قىشبًَِـم بـاظزَزاو    
ؾتًَم زَضِشيََِِ يا زَؾلًََِِ.زوواجاض ًؿم هُ كىَيُُيُكِ تُغلُوَ بىَّ زَضزَضَِ.خاوَْ ًايَ 

 زَبٌَ و زاضكاضٌّ ثؿًوُكُّ زَكا. بَُ حاَهُ تىوضَِ
كابطاّ ئًِطوًع بُ ؾطَِ ئًِطوًعيًُكُّ ًّ ثًَسَكُُِ . ثاؾاْ ضاٍ و كىهًضُّ زايَِِ.كُ ئـُو  

 قػُّ هُطُيَ ًِسا زَكطز، بُُسَيـ ثًَسَكًٍُُ و زًَطىت:
 يُؽ يُؽ.. -

 ىتِ:كُ هُ ًاَهُكُّ ٓاتًُِ زَضَوَ ثًٍَ طىت)طىزباّ(..باوكٍ هًٍَ ُعيللُوتُوَو ط
 ئًُُ ضًت ثًَسَطىت تا ئُوَُسَ ثًَبلَُُِ؟ -
 بًًٍِ كابطا مساق زَفطوَؾٌَ ُاضاض ُُٓسَّ قػُّ خىَؾٍ بىَ كطز.. -

 غًََُٔ وَضطًَطاْ ئُو كاتُ بىو كُ هُقىَُا(ِ ئاًازَيًسا بىوَ..
هُوكاتُّ هُ باْ ثطز زَثُضضِيـُوَ زوو يوّ ئًِطوًـعَ بًِـِ ثطغـًاضّ ؾـتًَم  هـُ خَُهلُكـُ        

ُْ.هًًَاْ ُعيم كُوشيُوَو خىََ تًَلُيَ كطزو تًَطُيؿتٍ زَياُُوَّ بضُِ)بى(اظ(و ثطغًاضّ ئُو زَك
 ؾىيَُِ زَكُْ كُ ثاثىَضِّ هٌَ وَضيَسَكُوَّ .ثًٌَطىتّ:

 بابُيُكُوَ بطِوَيّ ًًِـ زَضٌُ ئُوَّ.. -
ــُّ      ــُو كات ــتاّ ئ ــىُلُ ًاًىَغ ــط بلَُ،ض ــُ ًَٓعت ــَُ ب ــىو ئًِطوًعيًُك ــُوَ ب ــتٍ ئ ًُبُغ

 ُ)ئُفػُضيَلِ زَضياواُِ خاُُُؿري( ظوَض جاض زَيطىت:واُ
 تًَلُيَ بىوْ فًَطّ ظًاُتاْ زَكا.. -

ئًسّ بُباؾٌ هُيُكرتّ حاَهِ زَبىويّ. يُكًَلًاْ بوـىظيَلِ وَضظؾـاُُّ زَبـُض بـىو هُغـُضّ      
ًٓعّ ئامسـاًٌُ ثاؾـايُتِ(.وَكى تًَطُيؿـتٍ ئُفػـُضّ يـُزَط       -ُىوغطابىو)ضوَيايَ ئري فىَضؽ

ُسَّ ثُهًَلِ فطِيّ بىوَ وئُُساظياضّ زاًُظضاُسُِ كاضخاُُيؿِ كطزووَ.ئُوكاتُّ ثوًتِ وفُضًا
 ، طىتِ:ضًِاْ زَكطِّثاثىَ

 كًىّ كوري -
ُٓضضُُسَّ ًَِٓاَ بطزَ ًاُاّ ئُو وؾُيَُ ُُظاُِ. خىَيؿِ ُـُّ زَظاُـِ ضـىَمن تًًَطـُيََِِ     

 بىَيُ زَي ًصاُس:
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 كًىّ كوري.. -
 ريفامن وًيبىو، ُُخًَط ئُويـ زازّ ُُزاَ..فطُُٓطًَلِ بضلىََيُُّ ط

 طىمت:
 ئَُ كًىّ كوريَ ضًُ؟ -
 كًىّ كوري.. ُاظاُِ كًىّ كوري ضًُ؟ -

 خَُهلٌاْ زيَ كىَبىوُُوَ.. يُكَِ هُ كطيَلاضاُِ ثاثىَضِ طىتِ:
 خاُُ ويَطاْ يُن غُعاتُ ُاظاُِ كابطا ض زََهة.. كُوَكوُض.. -
 ض  تُحا..زَياُُوآ بطِوَُُ كُوَكوُ -

ثوًتٌاْ كطِيّ و غُضكُوتري .. ئًِلوًعَكـاْ ُٓضيُكـُو زووضبًًَِـم و كاًًَطايـُكِ هـُ ًوـُو       
ويَُِّ ئُو ُاوضاُُياْ زَططت.كُ ثاثىَضِ هُ بُيطىَظ وَغتا، ثىَهًػًَم غُضكُوتُ بـاْ و ٓـُضزوو   

يلاو طُدمُكاُِ زَغطري كطزْ.هُ بريًُ ئُ كاتـُ ئـاواظّ ظوَضُِـاّ ئـَُهٌاْ بُجىَؾـرتبىو، ئـًُط      
 ئًِطوًع بًَطاُُ بىوْ...

ظوَض ثاضِاُُوَ جًًَاْ ًََُُٓوٍ .ئًسّ بُيُكُوَ ضىويُِ ثىَهًػداُُو هُ ًُغـُهُ طُيؿـتٍ..كُ هـُ    
بى(اظ ثُضِيُِوَ ئًُاُُ بُزووضبري تًُاؾاياْ زَكطز و ويَُِياْ زَططت.بابايُن وَغتاُِ ثـاثىَضِّ  

ّ كطزووَ،كُ بَُهَِ طاوضيَـم ويَِـُّ ُاوضـُّ    بُُٓي ظاًُىوَو زَبُظيىَو ئاطازاضّ ثىَهًػِ زَضيا
بى(اظّ ثريوَظ زَططَّ و ئُواًُـ ئاطازضّ ثىهًػِ بُيطىَظياْ كطزووَ و زَغطريياْ كطزْ.بُٓىَّ 
وَضطًَطِاُــِ بُُــسَ ئًفازَيــاْ وَضطــرياوو ثىَهًػــًَلًاْ وَطَُهــسايّ و ضَِواُــُّ بُضِيَىَبُضايــُتِ 

ىَجاضّ زووََ ئًفازَياْ وَضطـطتّ و زَغـتًاْ بُغـُض    ئاغايؿِ ئًػتاُبىويَ كطاْ وثاف ئُوَّ ب
 فًوٌِ كاًًَطا زاططت، ئاظازكطاْ.

هُحُز بُزَض غجاغٌ ًًِاْ كطزو زاوَتِ ُاُِ ًُىَضِوَياْ كطزَ هُو ٓىَتًَوُّ وا هًَـِ زابـُظيىْ.   
بُض هُ خىاضزْ قاثًَم وَيػلًًاْ هُبـُضزََ زاُـاَ..زَظاُّ ئـُو كاتـُ بُزَطٌـُْ خـَُهم ُـاوّ        

 لًًاْ بًػتبىو؟ ًًِـ ئًُُ يُكَُ جاضَ هُ شياصيسا زَخىًَُوَ.ويَػ
ُٓضكُ ثُضزاخِ ًّ بُتايَ زَبىو بُ جىوتُ ثطِياْ زَكطزَوَ..ئُوَُسَ غُضخىَف بىوَ ُـًُتىواُِ  

 تًًَاْ بطُيًٍَِ كُ با ُٓضيُكُو ثُضزاخِ خىَّ زاططيَتُوَ..زًَطىت: واُُض.. واُُض.. 
ًَطِاُُكَُ فُؾُزي ًَِٓاو بىوَ ًايُّ طاَهتـُ جاضِّ.بـَُيَ ضَُطـُ    بَُ حاَهُ بىَ جاضّ غًََُٔ وَضط

 زَهتاْ وَضطًَطِاٌُ ضىاضًٍَ بططَّ..
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هُغُضَتاّ زَغجًَلِ ياضًُتًِ ئًُطيلا بىَ تىضكًا،زَبىو وَفسيَلِ ئًُطيلِ بىَئُو ًُبُغـتُ  
ًًُِ(بـُزواّ  بطا.ئُو زايُضَّ كُ ئًؿٍ تًَسا زَكطز)ُاكطَّ ُاوّ بًَٔـٍِ ضـىُلُ زايُضَيُكًَِّٔ  

وَضطًَطِيَم زَطُضِاْ زواجاض ًًِاْ زوَظيُوَ. بُضِيَىَبـُض زاواّ كـطزَ كـُ ضـىوَ غـٌَ كُغـِ ي       
 زاًُؿتبىوْ..طىتِ:

 تىًَاْ َُٓهبصاضز ببًتُ وضطًَطِّ غُضوَكِ وَفس.
 زَخًوُ طُوضََ بُُسَ ئًِطوًعيٌ زَضيايٌ بَُهُز ًٍُ.. -

 ؾُضًاُُ طىتِ:يُكَِ هُ غٌَ كُغُّ زاًُؿتبىوْ ظوَض بٌَ 
 ُاظاُِ؟ ُا  ُُخًَط زَظاُِ.. -
جا طُوضََ ئُطُض بعامن بىَ زََهًٍَ ُاظامن؟ًّ ؾاُاظٍ بَُ ئُضكُوَ زَكَُ .بَُيَ ئُطُض غـُضوَكِ   -

 وَفس تىضكِ زَظاَُِ ئُوَ هُ خعًُتًسا زَمب و بُيُكُوَ ًُٓىو ئًػتاُبىويَ زَطُضِيَري..
 ىضكِ بعاَُِ؟جا تىخىا وَضَ .. باؾُ بىَئًُطيلِ ت -
 قُيِاكا ئُطُض ظوَض هًَطَزا زًًََِتُوَ ئُوَ فًَطّ تىضكِ زَكَُ. -
 ُا ُا ..تىَ ئًِطوًعّ زَظاُِ.. -
 باوَضُِاكَُ.بَُيَ ًازاًلَِ ئًَىَ زََهًَّ كُواتا زَظامن.. -
 بًَطىًاْ زَظاُِ..تًُاؾاّ زوَغًُّ كُغًَتًٌاْ كطزووّ..هُ فًَططُزا ئًِطوًعيت خىيَِسووَ.. -

 جا ُٓض ًّ ئًِطوًعيّ خىيَِسووَ؟
 قىضباْ زََهًٍَ ُاظامن ، يُكًَم ثُيسا بلُْ بًعاٌَُ. -
بَُهَِ زَظاُري خَُهلِ زيلُ ُْٓ ،بَُيَ وَكى زَظاُِ ئَُ ئُضكُ ًًًَُِٔـُ و ظوَضيــ ًَُِٔـِ و     -

ًـاضّ  ُٓضطًع ُاكطَّ  بُ يُكًَلِ زيلُّ بػجًَطيّ..هُبريت ُُضة هُ بطِطُّ ظًاُِ بًَطاُُّ تىَ
كُغًَتًٌ تىَزا ُىوغطاوَ)ظًاُِ ئًِطوًعٍ زَظاَُِ و بُضَِواُِ قػـُّ ثًَسَكا(..بـُطىيَطَّ ئـَُ    

 ظاًُاضيًُ تىَ تًُُا ثاهًَىضاوّ ، بُتايبُتِ كُ كُغًَلِ باوَضِثًَلطاويؿٌ.
غٌَ ضوَشّ زيلُ وَفس زَطا..ؾُوو ضوَشَ بُيُكُوَ وَُاْ تا ئُوَّ ًُٓىو غاَيُُ هُ بريَ كطزووْ 

 وَبريخىًًَاْ بًٌَُِٔوَ..
ًَؿُكٌ ُٓوَهٌسا ئُو ؾتاُُ فًَطسيٍ كُ ضُِطـُ جًَطـُّ بايـُخِ غـُضوَكِ وَفـس بـّ.  ُُٓـسَّ         ث
ثطغًاضو وََيًٍ ئُظبُض كطزْ و هُ زَفتُضيَلِ بضلىَآلُُزا يازاؾـتٍ كـطزْ و طـىمت ئُطـُض ئـَُ      

هُ زَهِ خىًَـسا طـىمت بًَطىًـاْ    ؾتاَُُ زيَ بجطغَِ ئُوَ ظوَض بُضيَلىثًَلِ هُيُكرت حاَهِ زَبري. 
ثًاغُيُكًـ بُ ئًػتاُبىوَهسا زَكُيّ، ُٓض بىَيُ ظاًُاضيٍ هًُُض ؾـىيَُِواضَكاُُوَ كـىَكطزَوَو   
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وَكى بعامن غُضوَكِ وَفس ئُزًرياهٌ زَضيايُو ُٓض ظاًُاضيًُكِ ثًَىَُسيٌ بُ بُضبُضوَغـُوَ بـَِ،   
 ئُظبُضَ كطزْ.

اُُوَياُسا ضاوَ ثًًَاْ كُوت.ثاؾاْ غُضكُومت و ضىوًُ زوواجاض وَفس طُيؿت و هُ ؾىيَِِ حُغ
شووضَّ غُضوَكِ وَفسو بُئاغاُِ خىََ ثًَِاغاُس كـُ بـَُهَِ وَضطًَـطِّ ؾُخػـًٌ ئُوََ..ُُٓـسَّ      

 وضتُّ هًَىَ ٓات حُؾتُباّ تًَُِ طُيؿتٍ.
اتًُِ ؾُقاَ.بَُيَ با بىَ خىَّ بَوَِ.  ًّ ئُو زََهًٍَ كُ ئُظبُضَ كطزووْ.زَطُيَ شَُطِايَ زابُظيٍ و ٓ

ُٓضيُكُو ئاواظيَم زَشَُري..ظوَض زَهجُغت بىوَ..بريَ كطزَوَ با فًََوًَلِ زيَ بلَُ بُوَّ بُضزَواَ 
 ثطغًاضّ زيَ بلَُ و ًاوَّ ُُزََ زََ بلاتُوَ:

 طُوضََ غُفُضَكُتاْ ضىَْ بىو؟ -
 ًُُعاُِ ضِ وََيَ زاًُوَ.

 ثاؾاْ بىَ كىَّ زَضِوَْ؟ -
بَُيَ ًُُعاُِ ضِ طىت..ئًسّ بُضزَواَ هُ ًُِوَ ثطغًاض هُ شَيـطِاَهًـ وَآلَ..  وََيًِ زايُوَ 

 ئًسّ ؾُضًٍ ًُُاو بُزَواَ ثطغًاضَ هًَسَكطز. هُ َُٓهػىكُوتًًُوَ تىوضَِبىومن بُزّ كطز..
باؾُ غُيط ًُُ كابطا تُُاُُت يُن تاكُ ثطغًاضّ هَُِّكطزَ هُواُُّ خـىََ بىَئاًـازَ كطزبـىوْ؟    

خىًَُوَ باغٌ بُضبُضوَؽ و ططتِِ ؾاضٍ ئًػتابىوَهٍ بىَ زَكطز..شَُطِاَهِ كَوىَيَ غـلىوتِ  بىَيُ هُ 
 هًَلطزو بُ ئًُاْ و ظًَاْ زًٌَ ُُكطزَوَ.

ًَوـسا خـىاضزو هـُ ٓـَىَهِ ئًػـرتاحُتسا ضـاوَضِواُِ بـىوَ كُضـِ ٓـُض             شًَِ ًُـىَضِوََ هـُ َٓىت
 غُفُضّ ئُُ ُضِاّ كطز..ِ:ئُزًرياي زاُُبُظّ.يُكَِ هُ بُضزَغتُكاْ هًٍَ ُعيلُوتُوَو طىت

بُٓىَّ وَضطًَطِاُِ ًُِوَ وَفس بُضُاًـُّ غـُضزاُِ خـىَّ طـىَضِّ. بُٓـُضحايَ زوواّ ًاُطًَـم       
جضطِّ ُاًُ هُ غُضوَكِ ُاًُيُكٍ وَزَغت طُيؿت تًُغُّ ئًُطيلاّ وَغُضَوَ بىو.ظَضفٍ َُٓه

 ، زََهَِ:وَفسَوَيُ
ًًُّ ئًٌَُت زا هُ ئًػتاُبىويَ وهُغُض ئُوخعًُتـُّ  ظوضَ غجاغت زَكُيّ هُغُض ئُو ياضًُت -

 بُ ئًٌَُت طُياُس.
ئًسّ هُو ضوَشَوَ ُٓوَهسَزََ بُتُواوَتِ فًَطّ ئًِطوًعّ ببٍ و ظوَض بُ جىاُِ زَطُيَ ئًُطيلايِ 
و ئًِطوًعاْ قػُ زَكَُ..بَُيَ ئُواْ بىَ هُطُيَ ًِسا قػُ ُاكـُْ؟بًَطىًاْ ُـاتىاُّ ..ضـىُلُ    

  ّ ُٓويَ بسَْ فًَطّ ئًِطوًعّ بدي زَبٌَ وَكى ً
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 خالَة طوَهةر

ب. ًاَهُكـُياْ  ًَـ ٌ ًِساَهًٌُ، زًَعاُـٌ كتًبداُـٍُ ًاَهُكـُياْ ثطِيـُتٌ هـُ كت     يَياَهضري ٓاوضِ
 ى باخضُو زاضوزاضغتاْ كُضىويُِ شووض طىمت :ًَتُ ُيَلٌ بُضظو ظَآلًُو زَكُوًَكىَؾل

 لٌ جىاُتاْ ُٓيًَُكىَؾل-

 طىتٌ:

 ُٓضٍ ثىوضًُ.كىَؾلٌ طىَ-

ياَهضـري   كُ ًُُـسَظاٌُ تًُاؾـاٍ كاًًـاْ بلـَُ       بىو ساًَيب تًَم ئُوَُسَ كتيًَين بطزَ شووض
 طىتٌ:

 .بِىَؾري زاطًََبا ضايًـ ُٓض ه-

 م هُ ُٔىًٌَ زووًَُوَ ٓات:ًَبىوَ ،كُ زَُط لٌ جَوسكطاوًَبًَلٌ زي ُتٌ كتيَخُض

 ئاطط.. ئاطط. ئاضًاُ  ططزٍ بُضاًبُضتاُُ، -

 ب بىوًُوَ كُ زووباضَ زَُطُكُ ٓاتُوَ:ًَُُكطزَوَو ًُؾغىوَهٌ كت َ بري زيَظوَض

 ئاطط بىَيٍ ضاغت،-

 .ٌ بَِيم زَكا خُضيلٌ طًُُو ياضٍ غُضباظًَويػتٍ هُ ياَهضري بجطغٍ، بُآلَ زَُط هُ زَُطٌ ًِساَه

 .بُضظ بىَوَ يـلٌ زيلُيٌَُ خُضيلٌ ضا ُىَؾري بىويّ كُ زَ ُط جاضًَئ

 ..ئاطط.. ئاططئاًازَباف-

لٌ غُيط كُ ُُ هُ ئافطَت و ًَبًِازًَ ٓات و زَضطا كطايُوَ، ثاؾاْ ضًِبُيُكٌ طُوضَو تىُس
لـٌ قىًاُساُـُكاٌُ   يَُُ هُ ثًاو زَكا خىٍَ كطزَ شووضَوَ.قصٍ يُكجاضضُ غجٌ، باآلبُضظ كآلو

 ٍ جىَضَٓـا   ظًاٌُ كىٌَُ هُغُضُاوَ. زي ُتٌ قصو ضووٍ بسٍَ ئافطَتُ. بُضطٌ ثًاواٍُُ زَبـُض
لًؿٌ يَؾري ًُو طىَضَويًُكٌ شُاٍُُ وَباْ ،ًٌَ ضَؾٌ زثكىَيُ.ضُكٌُيًًَُُؿاْ وًُزاهًاٍ ث

ٌ كُوت يُكػُض باظًسا، ياَهضري تىُس ًُضُكٌ طـطمت  ًَى قُزٍ ئاآلُسووَ. ُٓضكُ ضاوَ ثًَهُ ُ
 ِاغاُسَ:ًَو واٍ ث

 طىَُٓضٍ خاَهىََ  -

 لطزَ و طىتٌ:ًَضووٍ ت
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 ضىٌَُ كىضَِيو؟-

 ...جاغت زَكَُ قىضباْغ -

ٌ  غجاغت زَكـَُ ، زَطـىتطَّ   : لٌ غُضباظٍ ُاطىتطًََّبُ ًىيظً - ضووٍ هـُ  -: غـُيًُت بـ
 ىيػتُ.ًَئافطَتُ تىَثضًًُكاْ طًاٍ وؾلًاْ ث-ياَهضري كطز

 ساو ضوَيؿت.ًَثاؾاْ ُُعطَتُيُكٌ ه

 ياَهضري طىتٌ:

 ًُُ؟ اوباغٌ طىَُٓضٍ ثىوضًٍ بىَكطزبىوٍ  -

 ثىوضَ طىَُٓض بىو ياخاَهُ طىَُٓض؟ بُضِاغت ئُوَ اؽ ُُكطزووَ.ئُضَّط ًٓضت بًَُُخ -

ُٓضٍ ثىوضَ هَُ كىَؾلٍُ كـُ هـُ ًّطزيًـُوَ ًاوَتـُوَ بـُ تـًُُا       qُٓضزووكًاْ بىو. طى -
لٌ بضىوكٌ ًـابىو.  ًَزوواٍ ئُوٍَ ًِساَهُكاٌُ بىوُُ خاوَْ ًاَهٌ خىَياْ و تُ ًُا كض kزَشيا

وـسا  ًَتىٌَٓ زاًُظضاُسٌُ بىَ ئًػـتاُبىويَ زَضضـىو، ًاوَيـُن هـُ     كُ باوكٍ هُ ئُُ ُضَوَ فُضًاُ
بطـطيّ. ثـىوضَ طىَٓـُض خُبـُضٍ بـىَ ُـاضزيّ        يَِم زَطـُضِايّ بـُكط  يًَايُِوَو بُ زوواٍ خاُى

بري.زايلًؿـٍ خىؾـلٌ    : ثًـاوٍ ضـان بـّ وَضْ بُيُكـُوَ    كُبُتًُُا هُ كىَؾم زا وَضِظ زَبـَِ 
ضَِتـٌ   واْ تًُُُـسا ُٓيـُو ُٓضضـٌ ثـىوضَ بَوـَِ     qٌبضىكًُتٌ و جًاواظيُكٌ تـُواوياْ هـُ ُـ   

ُاكاتُوَ.ٓاتًُِ كىَؾم. ئُو كاتُ كىضَِ طُوضَكٍُ ثـىوضَ طىَٓـُض هـُ ئـًُطيلا بـىو. ثاؾـاْ       
ىَ ضـىويّ. بُياًًُـُن   يَػتا وا هـُ )ًاضلا(يُ.ضـُُس غـايَ وا بـُضِ    ًَطزٍ كطزو ئًًَ ِكضُكُيؿ

لطزْ بىويّ كُ زَضطـا  آلو زَثَّثًَلٌ يَّ، خُضؿتا ُُ ًّ و ُُ باوكٍ بُضَو كاض ُُضِوَيؿتبىويًَٓ
 لٌ جاُتا وَزَغت هُ بُض زَضطا بىو، طىتٌ:ًَسضاو ًّ كطزًُوَ. ثىَهًػًَه

 ؟طىَُٓض هَُ ًاَهُ زازًَُؿَِ -

ِا. ئُوكاتُ ثىوضَ طىَُٓض تًٌُُُ حُفتاو ضىاض غايَ بىو، ًٌَ ثىَهًػٍ بُغُضخىَ ًُُٓحىضًُت بَِ
عياْ زَططت يَاغٌ ضُِاٍُ زَياٌُ بُ ُٓيبُت .خَُهلٌ طُضَِن و ئُوَهلٌ ئًػتاُبىوًَكىَُُ ئافطَت

 -خاصيُ فُُسٍ-ُاوياْ زَبطز. ظوَض كُؽ ُُيسَظاٌُ ُاوٍ ضًُو ُٓض بُ  -خاتىوْ-و -خامن-و بُ 
 ِا..زَياُطىت: كىَؾلٌ خاصيُفُُسٍ، باخٌ خاصيُفُُسٍ..ًَياْ ُاوزَٓ

 بُثىَهًػٍ طىت :

 ؟ٌ زَوًََّت هًض -

 ٌَ.ْ با بباُطٌ كُ -
، ُـُن هُبـُض ُـُ خىَؾـٌ بـَُهلى هُبـُض       يين خـىٍَ ُـُزَجىو  يَئُو كاتُ ثىوضَ طىَُٓض هـُ ؾـىَ  

 قَُهُوٍ.طىمت:
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 .بًُّ بَوَِ ئُو ُايُ، ضت زَوَّ -

 .باوكًؿٍ ٓاتُ بُضزَضطاو بُ ثىَهًػٌ طىت ُايُ

 ًُِِ زَضَوَ ًٌَُ زَظاُري ضىَْ خَُهم زًََٓبىَضٌ ُايُ؟ ئ-

 باوكٍ طىتٌ:

 ِّ؟ًَبعامن ضىٌَُ زَٓ باؾُ -

 عٍ ياغا زَزَْ؟ًَياٌُ خىَتاْ هُ قُضٍَ ٓ -

  هُ ُٔىًٌَ زووًَُوَ زابُظَّ ئُوَُسَ قَُهُوَ ُاتىاٌَُ كاكُ ياغاٍ ضٌ   -

 ثىَهًؼ غُضٍ غىضًِا:

  هُ ثوًلاُُو زاُُبُظَّ طُُ  ئُوَُسَ قَُهُوبَِ-

 طُُ ؟ طُدمٌ ضٌ؟ هُ حُفتا بُغُضَوَيُ-

 كا(ُظٍ زَغيت خىَيِسَوَ: ثىَهًؼ ضاوٍ كطزَوَ

 طَ ُىوغطاوَ بًػت و ضىاض. باؾُ  هُو حُفتا غاَهُيسا غُضباظٍ كطزووَ؟ًَه -

 ؟كَِ-

 .طىَُٓض-

 طىَُٓض خاْ ئافطَتُ ضٌ؟ ًَِزََه ئُوَتىَ-

لٌ يَ.. كُواتا ئًُـُ طىَٓـُض  َُٓهن َُٓهن.. قاضا(ٌ غُباظٍ يُو تُجًِس بُزووايُوَ زَطُضَِّ -
 زيلُيُ.

 ًاُايٍُ ؾاضَظاٍ طُضَِكُ طىتٌ: زايلٍ بُو

 هَُ ُاوَ طىَُٓضٍ زيلُ ًُُ -

ٌـٍُ  ًَلٌ زيلُيـ زي ُتٌ ُاوو ئُزضَغٌ كا(ُظٍ زَغيت زايُوَ خايَ بـُخايَ هُئ يَثىَهًؼ جاض
 زَثطغٌ و ئُزضَؽ تُواوَ. ُاضاض طىتٌ:

زَوَهـُت   تُوَ.يَلٌ ًُؿتٌاًًُُو ًُٓىوًاْ زَططًَتُ خىاضَوَ، ئًُُ ئُضكيَتلا زَكَُ بازابُظ-
 .زَيططَّ بَِ صَ و هُُٓض كىَّيَزَغيت زض

 ثىَهًؼ زَغيت كطزَ ئاًىَشطاضٍ. باوكٍ طىتٌ:

 ، فُضًىو تىَ غُضكُوَ.زابُظَّ ئُو ُاتىاَُِ  -

 زايلٍ طىتٌ:

 .ظوو تىوضَِ زَبَِ ،آلوَكاُت زاكُُُو هُغُضخىَ بطِوَ، زَهٌ ظوَض ُاغلًَُتلا زَكَُ ث  -
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ٌٍُ بًين ثُؾـىَكا. بـُآلَ   م زاًُؿتىوَ ، ئًًََثىوضَ طىَُٓض هُ قىشبِزَطُيَ ثىَهًؼ غُضكُوتري ،
ِاو وَآلًـٌ  وَغُض خىٍَ ُـًَُٓ  لًٌَُُث ،غُضباظٍ بلا ٌاْ طُياُس زَوَهُت زاواٍ زَكا بًََِكُ ت

 َ:وزايُ ِثىَهًػ

 ُاوت؟-

 طىَُٓض-

 ضَتت؟تُواوَ، ؾىَ-

 .يُْ ئىَ(َوى-
 ُاوٍ باوكت؟ ئًُُف تُواوَ، -

 .ثضًاْ حُهًٍ ثاؾاغُضزَغتٍُ تىَ-

 ـ حُهًٌُ، ُاوٍ زايلت:َيطًَتُوَ، هيَيُكسَطط -

 .وَغاًُت -

ُْ لـساوَ  ئىغـىوهَ  ًًَُٓىوٍ تُواوَ، بُآلَ يُكَُ تًُُُت وزووََ  كُ ئافطتٌ ،ئًؿـُكٍُ ت  -
 ٌُف بىَ تُجًِسٍ زَُىوغري.ًَِّ و ئًَزايُضٍَ ُفىوؽ ب يِطًَُِيُن هُ تىًَاضٍ غُضشًيَو زَبَِ

ٍ  وَن ثىَهًؼ ُِيـُكٌاْ هـُ تَىًـاضٍ ُفىوغـٌ ثـىوضَ طىَٓـُض بـطزَ        يَو -ُْئىغـىوهَ -فـُضًىو
م يَطًَضىو كُ زيػـاْ غـُضو كُهوـٍُ ٓـًُاْ ثـىَهًؼ و كىًًَػـ      ًَثىَهًػداُُ. زَثاظزَ ضوَشٍ ث

 :زا كاضزَكا و ثىوضَ زَُاغَِ-غاضٍ يُض-لُ هُ طُضَِكٌ ًََزَضكُوتُْ كُ زًَو

 .م خبُيّيَم ضيَخاصيُفُُسٍ ٓاتىويّ ًُحعَض -

 ثىوضَ طىتٌ:

 زًَِاغٌ ًُحعَضٍ بىَضًُ؟ كُ تىَضوََهُ -

 ط طىتٌ:ًَكىًًَػ

 .ُئاخط ئًُُ ئىغىوَه -

ٌـُ  ًَطو ئًَطىَُٓضٍ ثىوضَ ئافطَتُو ثًـاو ًُـُ،ثىَهًؼ و كىًًَػـ    لًاْ ُىوغٌ كُ بَُهَِيًَُحعَض
ِعبـات وبىَهًػـٌ   لًـاْ زوو زاُـُ ئً  يَلٌ زيلُيؿٌ خاياُس، كُ ضوَشًَلطِا ئًٌعاًاْ كطز. كاتًَت

ظَظيـُت بـا ثـىوضَ طىَٓـُض      طخُبُضٍ ضَواُُ كطزووَ كُ بـَِ ًَوَشووضكُوتّ.كىًًَػ جاضاصياْ زيَ
 لٌ زايُضٍَ تُجًِس بسا.يَغُض

 سَزَْ؟ًَم هًَطىشياْ : ئًُُ ضُُسٍ بُضُُسَ،ُٓضجاضٍَ قُواُ

 ثىَهًؼ طىتٌ:
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 ُئاخط جُُاب ئًُُ ئىغىوَه-

 .صٍ كطزيّيَو صوًَكطز،ط ئُوَُسَ باغٌ هُ ئىغىويَ

 ثىوضَ طىَُٓض طىتٌ:

 وايُ زَضٍ . ًازاَ ئىغىويَ -

بُ باوَف ثىوضًاْ هُ ُٔىًٌَ زووًَُو زابُظاُسو غىاضٍ ئىَتىًَبًوٌاْ كـطزو بطزًاُـُ زايـُضٍَ    
 لٌ هُ ثىوضَ ثطغٌ ئُويـ وَآلًٌ زايُوَو طىتٌ:ًَعُقًسَو ؾت تُجًِس. بُضِيىَبُضِ

بـىَ   ًطزووَ و ًًِـ تًُُمن حُفتا غاَهُ ضـىَْ زَبـَِ   زَبَِ طزٍ ًّ شَُطِايَ بىو بًػت غايًًََ-
 عاٌُ ًًُسووح ثاؾاَ  ًَغُضباظيٍ بُضْ؟ ًّ خ

ين خىَيُوَ زَضثُضٍِ و ثـطِّ زايـُ زَغـيت    يَُٓضكُ ُاوٍ ًًُسووح ثاؾاٍ بًػت، عُقًس هُ ؾى
 طىتٌ: وثىوض طىَُٓضو ًاضٌ كطز

 بىوَ و ثًاوَتٌ هُغُضًُ. ح ثاؾازاتىخىا خاصيُفُُسٍ ًّ ُاُاغٌ؟ ًّ هُ خعًُت ًًُسوو -

 يُضٍَ تُجًِسيـ ُاغًاو زَضضىو. عُقًس طىتٌ:اىَبُضٍ زيَبُضِ

ــ   - ــُ ضووُىوغ ــُويـ ئُوَي ــُ ئ ــُكٍ ُٓي ــًُُا تلاي ــُآلَ ت ــىَ ًَٓــًي ًُُ.ب لٌ ُفىومســاْ ب
 ِّ .ثىوضَ طىتٌ:ًَب

غـٌ ئًِجـاف   تىخىا ئًُُ حاَهُ، ًُحُظٍ ثىَهًػداُُتاْ بىَٓاتىوَ، تىَف ضىَ غاَهُ ًّ زَُا -
 حُواَهٍُ ُفىوغٍ زَكٍُ؟

 .ُ،ئىغىويَئاخط ئًُُ ئىغىوَه-

ضوَشٍ ُُبطز ثىَهًؼ و ئًِعبات بـُض   هُ زايُضٍَ تُ جًِس بُزَضكُوتري و ٓاتًُِ زَضَوَ . زووغَِ
 ططتري: زَضطاياْ زيَ

 تىًَاضٍ ُفىوؽ ُُ ٓات ، ئُطُض بُ زغتٌاْ ُُطات ُاضاضيّ غُوقٌ غُضباظٍ بلُيّ. -

قَُهـُو زَبُُـُ غـُضباظٍ.     كُ ثىوضَ طىَُٓضٍ تًُُْ حُفتا غاَهٌ و مساْ طُيؿيتَط تطًَُُخ
ىَبُضٍ ُفـىوؽ  يَكُوتري، بُض و بُيلُوَ بُضَو زايُضٍَ ُفىوؽ بُضَِّ ظاواٍ طُيؿتَِِ وكضُ

و زَغـيت   تُ كىَؾم، َُٓهػايُ غـُضثَِ يُكسوو جاضيـ ٓاتىَ ،ٓاوثىَهٌ ظاواٍ ثىوضَ زَضضىو
 ًاض كطزو طىتٌ:

 .ُسَ خاصيُفُُسٍ زَُاغٍبُ -

ىَبُض ًاًَُهـٍُ  هـُ فُضًاُبـُض وَضطـطت و تىًَـاضٍ ُفىوغـٌ       يَبُضِ خىَؾًًُكٌاْ ٓاتُوَبُض. 
ٌُيـ خـُضيلِ ضـاٍ ُىَؾـري بـىويّ. ضـُُس      ًَىٍ طُضِا. ئًَخىٍَ و بُزوواٍ ُ ِّايُ شووضَكًَُٓ
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 طىتٌ: ُوَوُيثُضَِيُكٌ َُٓهسا

، ُىوغـطاوَ  1901 صووٍ هـُ زايـم بـىوْ بِىوغـطَّ    ًًَ َُٓهُيُن ضووٍ زاوَ، هُ جًاتٌ بَُهَِ -
يؿـًاْ  -طىَٓـُض -تُ بًػت و ضـىاض غـايَ،  ًَواتا خامن كُ تًٌُُُ حُفتاو ضىاض غاَهُ ،زَب1951

 ب كطزووَ.ًَبُثًاوحػ

 ىَبُض طىتٌ:يَلُُري. بُضًَِزاًاُُ قاقاٍ ث

 .غُضزاٌُ زازطا بلُْ بىَ ضاغت كطزُُوٍَ ئَُ َُٓهُيُ زَبَِ-
 ُض طىتٌ:ثىوضَ طىَٓ

 ئًُاْ ،زازطاٍ ضٌ؟-

 م بطىَضِيّ.ًَُ،تابطِياضٍ زازطاًاْ بىَ ُُيُت ُاتىاُري ًٓي ؾتئاخط خاصيُفُُسٍ ئًُُ ئىغىوَه-

 ثىوضَ تىوضَِبىو،طىتٌ:

 تُ زازطا ًََُٓهٍُ كطزووَ با ئُو بض جا ًّ ئَُ َُٓهُيَُ كطزووَ؟ كَِ-

 زازطايُكٌ ٓاكُظايٌ يُ. ُْلٌ ططُط ًُُ، ئىغىوَهًَخامن ئَُ زازطايًلطزُُ ؾت -

ــُهططافًَ   ــُضُازَْ. ت ــا ب ــُض زَضط ــات ب ــىَهًؼ و ئًِعب ــُوَ. ث ــُوَ ًاَه ــىضَِ طُضِايِ ــىَ ك لٌاْ ب
 :بضلىَآلُُكٍُ ضَواُُكطز كُ هُ ئًعًري زازًَُؿَِ

فطياٍ زايلت بلُوَ ُاوٍ بىَ غـُضباظٍ ٓـاتىوَ(.كىضَِ بُثُهـُ بـُخىٍَ وبـُ شْ و ًِساَهـُوَ        )
 ًُٓىوًاٌُ كىَكطزَوَ و طىتٌ: طىَُٓض ٓاتّ . ثىوضَ

ــُهُ ئىغــىويَ - ــُ ًُغ ــُ وئًؿــ غــىويَىو ً كىضِيِ ــًَُُِ ــٍُ ث ــاكطَّ كُ طاَهت ــُ  ُ و زًَلُُ
 غُضباظ..ثًاوٍ ضان بّ بُُُٓسٍ َُٓهططْ.

جاضيـ ؾـاُؼ زَوض زَبًِـِ.زازوَض    لٌ زوَغيت ططت. ُُٓسَّيَعَضيَكىضٍَِ هُ ئًعًري ٓاتىو ثاض
 .ىَُٓض زَُاغَُِو ثىوضَ طـ -يُض  غاضٍ–خَُهلٌ 

لـطزْ  ًَعَض زَغيت بُ بُضططٍ هيَضوَشٍ زازطا ثىوضَ طىَُٓضياْ هُ قُفُظٍ تاواُباضاْ ثُغتاو ثاض  
كطز، كُ طىَُٓض خامن ئافطَتُو ًِسايَ و ُُوٍَ ُٓيـُو بُتًُُُـُ . زازطـا زاواٍ زوو ؾـايُزٍ     

 كطز . ثىوضَ وَن باضوت هُ ضووٍ زازوَض تُقًُوَ:

 ؟ئًسٍ ؾايُزت بىَ ضًُ؟كىضَِ تىَ ًّ ُاُاغٌ-

 .،زوواْ ثُيسا بلُو بُؽ ُو ؾايُزٍ زَوَّطًاْ، ئًُُ ئىغىوَه تلا زَكَُ ثىوضَّ -

ُ ًَكىضِ، ظاوا،بىون، بطا،خىؾم،ُُوَ، تُواوٍ خعَ و خًـ هُ ُ زايـّ. ُاًُيـُكٌ    ى ئًؿـُك
ت ضَواُـٍُ ئـًُطيلا كـطز:)ظوو وَضَ زايلـ     بُثُهًُاْ بُ فطِوَكُ بىَ كىضِّ طُوضٍَ ثـىوضَّ 
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ــُبط ــُ غــُضباظ(.حُفتُيُكٌ ُ ــُوَ:)ئ ززَكُُ ــًَوَآلًــٌ زايِ ــُكٌ ًَىَ ؾ ت بىويُِ؟(ُاًُي
ُِ، زايلت زَكُُُ غُضباظ(.ُاضـاض بـُ شْ و   ًَيت بًَيت و ًًَزيلًُاْ ضَواُُكطز:) واظ هُ ؾ

 ًِساَهُوَ ٓاتُوَ.  

: بابـُ  ؿـايُوَ زَيطـىت   ًَزَك ٌاْ زَ طىت خـىٍَ زيَ يَكى ئًِجا وَضَ ؾايُز ثُيسا بلُ. بُُٓض
ؿـتا باوكًؿـٍ هـُ زايـم ُـُبىوبىو، ضـىَْ ؾـايُزٍ وابـسََ؟         ًَئاخط بُض هُ حُفتاو ضىاضغايَ ٓ

. زَياُطىت: خىا ُٓيـُ،  ؾايُز ُٓبَِ ُو زَبَِزًَاُطىت: بابُ تًُُْ ططُط ًُُ ئًُُ ئىغىوَه
م ُُظاُري ؾايُزٍ ُازيّ...خىا تىوؾـٌ بـُآلٍ طـُوضًَاْ زَكا،ئاخطغـعاٍ ؾـايُزٍ      ًٌَُ ؾتًَئ

 ضوَ قىضغُ.بُز

ـ بُُٓضحايَ و زَضزَغُضٍ زووؾايُزًاْ ثُيـساكطزْ، يـُكًاْ تًُـُْ ثـُدماو ث     ِ  و زووًًـاْ  ًَ
.هُ ٓـىََهٌ زازطـازا    بلطَّ -ًىعايُُُ-ثىوضَ طىَُٓض  ؾُغت غايَ. ئُجماضَ زازطا بطِياضيسا زَبَِ

طوـًُاْ   كضٌ ثىوضَ طىَُٓضو ُٓضزوو كىضٍِ و ُٓؾت ُُوٍَ وَغتاوْ .خىًَـاْ طُياُـسَ زازوَض  
 لطز، كُضٌ طىتٌ:ًَه

بطازَضيُِ ًًِـ زَظامن طىَُٓض خامن شُُ، خىَ ًّ هُغُض زَغيت ئُو هـُزايم بىوًـُ، بـُآلَ     -
 . ًىعايُُُ بلطَّ ُ زَبٌَئًُُ ئىغىوَه

 لطزوويّ:ًَكُوتًُِ زوواٍ ًىعاًُهُ. زَغتٍُ تُجًِس غُضياْ ت

 .ُُكطزووَ ُُس ًاُطُ ًاًَُهُتاْ تُواوتُ غُضباظ ضىُلُ ئُوَ ضيَطىَُٓض بلط ئًػتُضََ زَبَِ -

 :ئُجماضَ ُىَضٍَ ثىوضَ بَوَِ

 ُِيًٍ بلَُ ؟ ُايلَُ ًًًَصَ تاظَ ئًػجاتٌ ًيَزوواٍ ئَُ تًُُُُ زض -

 .ُ ئىوغىويَ، ئاخط ئًُُ ئىغىوَهئًُاْ ثىوضَّ -

ا ئُو زكتـىَضَ شُـٍُ ًىعايُُـُ زَكـ     فايوٌاْ طُياُسَ ُُخىَؾداٍُُ ضَمسٌ . هُ ؾاُػٌ ثىوضَّ
م بـىو هـُ قىتابًـاٌُ ًًُـسووح     ًَزوَغيت كىضٍِ طُوضٍَ زَضضىو، غُضوَكٌ زكتىَضَكاًُـ يُك

 ، طىتٌ:ثاؾا.خىًَاْ طُياُسَّ

  ئًُطِوَ ُابَِ -

 ؟بىَ ُابَِ -

تـُواوٍ ئُُـساًاْ ئًٌـعاٍ     ، تًُُا ضاثىَضتٌ ًِـًـ ُـاخيىا زَبـَِ   ئًُطِوَ هًصُُ زاُاًُؿَِ -
 هُغُض بلُْ.

 ىتٌ:ط كىضٍِ طُوضٍ ثىوضَّ
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 هًصٍُُ ضٌ؟ تىَ زايلٍ ُاُاغٌ؟ -

 .. بُ ُاغًين ًّ ُابَِثُيطَِو بلطَّ ُو زَبَِزَيِاغٍ بطا زَيِاغٍ.. بُآلَ ئًُُ ئىغىوَه-

ُٓض شُُو ثًاو ًُُ و تًٌُُُ حُفتاوضىاض غاَهُو بًػت و ضىاض ًُـُو  ًُٓىوياْ زَظاُّ ثىوضَ طىَ
و ئًؿُكُ هُغُض خىٍَ يزَبـاو زَخياتـُ   م و ُٓؾت ُُوٍَ ُٓيُ، بُآلَ ُٓض يُكًَُزووكىضِو كض

 غُض ئُوٍ زيلُ.

.. خـعَ و زوَغـت و ُاغـًاو،     زوواجاض ضاثىَضتٌ ثعيؿلٌاْ وَضططت .ضوَشٍ زازطا ٓىَيَ طيٍُ زَّ
ُ  ًَُاغًاوٍ زوَغتاْ، خـَُهل  زووض ُاويـاْ بًػـتىوَ ٓـاتىوْ. بـُ تايبـُتٌ كـُ        م ٓـُض زووضبـ

 خاصيًاْ بآلوكطزووتُوَ. ضوَشُاًُكاْ ُٓواَهٌ بُغُضباظكطزٌُ طىَُٓض

 طىَُٓض ئافطَتـُو ثًاوًُـُ ، كـُ هـُُاكاو ثـىوضَ      سا كُ بَُهَِيِسضايُوَ، زازطا بطِياضيَضاثىَضت خى
 طىَُٓض قًصاُسٍ:

 .ط ًّ ثًاوًََُُخ -

 :صٍَ زايَِيَطىَُٓض زض لُُري،ًَزازطا كـ و ًات بىو ، ثاؾاْ زضايُ قاقاٍ ث

ْ   ُْ ثًاوَ. ضاثـىَضتٌ ثعيؿـ  ًّ ئىغىوَه - و ئاًـازََ   لٌ غـاختُيُو ؾـايُزَكاْ زضوَزَكـُ
 سيلُُُ غُضباظ.

ـ       بَُهَِ طزٍ زازطا بطِياضٍ خىٍَ زا، بُآلَ هُو ضوَشَوَ ثـىوضَ طىٓـُض جـى وبـُضطٌ غـُضباظٍ ًًَ
 ًـ ُـابَِ قـايوً تُوَ ًَىاضَ ًُؾق زَكاو زَخىهًَِاوَو زَبُضٍ زَكاوُٓض هُ بُياًًُُوَ تائًَزَضٓ

 ّ خاَهىَ طىَُٓض.ًَبوَ ثىوضو زَبَِ بَوَِ ًَِكُؽ ث

 لٌ زيلُيـ هُ ُٔىًٌَ زووًَُوَ ُُعطَتُ بُضظبىَوَ: يَجاض

 ئاطط ،ضىغت كُْ ئاًازَبّ..ئاطط خىَتاْ -
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 خامنى ماموَشتا
 :ئُو ضوَشُاًُيٍُ  بُُسَ  كاضَ  تًَسا زَكطز بُثًٌَ ياغاٍ تُواضّ بَُ ؾًَىَيُ زاخطا

وكات بُُسَ ثُياًًَِطّ ضوَشُاًـُ بـىوَ هـُ وَظاضَتـِ زازو     كاتصًًَط هُ ُىَ ُعيم زَكُوتُوَ   ئُ
زَظطاطاٌُ ئاغايـ زا.ئًٌَـُ خـُضيلِ كـاض بـىويّ كـُ حُغـُصياْ زَي وَشووض كُوت.حُغـُْ        
ثَىهًػٌ غعًوُو هـُ ٓىَبـُّ يُكـًُِ بُضِيَىَبُضايـُتِ ئاغـايـ زا فُضًاُُبـُضَ و بُضثطغـٌ        

  ّ زََ بـُ ثًَلُُري،بـَُيَ ضوَشُاُُُىوغـاْ هـُ      كاضوباضّ ضوَشُاًُواًًُُ.ثًاويَلِ ضَُـط ئُمسـُض
 .ظَضزَخُُُكُّ ضَؾبًِّ

حُغُُِ ثىَهًؼ جاضيَلًاْ بُ ثًَلًُُُِوَ ٓـُواَهِ ًطزُـِ ضوَشُاًُُىوغـًَلِ ثـٌَ طـىتري وَن      
 !ًعطًًٌَِاْ بساتة

 :كُ غُضُىوغُض ضاوّ بُحُغُْ كُوت هُبِاطىيٌَُوَ طىتِ
 !ُٓواَهِ ُاخىَؾٌ ثًًَُ -

 :طًًَِِ زايَِِ وطىتِثاؾاْ حُغُْ ًع
 .ئاطازاضتاْ زَكَُ كُ بطِياضزضا ضوَشُاًُكُتاْ زاخبطآ -

 .وا وؾُّ ئاطازاضتاْ زَكًُِ هُ زََ زَضضىو وَن بَوة ثريوَظبايًتاْ هَّسَكَُ
 :غُضُىوغُض ثطغًاضّ زيَ كطز

 بىَ زاخطا؟ -
 :حُغُْ وََيًِ زايُوَ

 .فُضًاُِ ياغاّ تُواضيًُ -
 .ثًَلُُِ و هُو ثُضِّ زَهدىؾًسا بىو هُطُيَ وؾُّ تُواضيسا

 كُ كاض ثًَىَُسيٌ بُ تُواضّ بة كُؽ ُاثطغٌَ بىَ ؟ ضىَْ ؟ هُبُضضَِ؟
 :غُضُىوغُض طىتِ

 كىاُة فُضًاُِ ُىوغطاو؟ -
 .ثاؾاْ ضَِواُُّ زَكُْ-
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بُض ضَظيُتِ خىا بلُوآ، حُغُْ بُ باؾرتيّ ؾًَىَ ئُضكِ خىَّ بـُجة زَطُياُـسو ضـاوَضِِِواُِ    
ُزَكطز ضا  بلطآ ويُكػُض زَٓات ئاطازاضّ زَكطزيّ، تُُاُُت ُُٓسآ جاض ُىوغـطاو  ئًُطّ ُ

ُٓض ضَواُُ ُاكُْ...واتا ئًٌَُ ئًَػتا هُ باضيَلِ زضيىكطاتًسا زَشيّ ئُطُض هُطُأل ؾُف ًـاُطِ  
 .بُض هُئًَػتازا بُضاوضزّ بلُيّ

. جـاضاْ زَُطـِ ًاتىَضًِـاْ    بُُٓضحايَ ئُوَُسَّ ُُبطز ًاتىَضيَم هُبُض زَضطاّ ضوَشُاًُ وَغـتا 
طىآ زَي بىايُ ثًٌَاْ وابىو ًُغـُهُ ثًَىَُـسيٌ بـُ بَنوكطزُـُوَّ ُٓواَهًَلـُوَ يـا زاخػـتِِ        

 .ضوَشُاًُوَ ُٓيُ.ئُجماضَ ثىَهًؼ فُضًاُِ ضاثلطاوّ زاخػتِِ ضوَشُاًُّ بىَ ًَِٓايّ
ضوَيؿـتري.شًاضًَاْ   ضُقىَيـ زَػياْ ُاكاتُوَو بَِ ئُوَّ كُؽ ًٓي بَوة ُٓضيُكُو بُييُكـُوَ 

بًػت و ؾُف فُضًاُبُض بىو،حُوشياْ بُض هُ زَ ضوَش هُ ضوَشُاًُيـُكِ زاخطاوبـُ ثًَـِ ياغـاّ     
 .تُواضيُوَ طىاغرتابىويُِوَ ئًَطَ

ئُوكاتُ غِىوقٌ زابًلطزُِ كىًََُييُتِ ًاُاّ ُـُزَظاُطاو خـاوَُِ ضوَشُاًـُ ُاضـاض ُـُزَبىو      
لطِا هُ بًَلاضّ و بة ثاضَيًسا زَشيايّ. ثاؾاْ هـُ ًـاوَّ   ًىوضُّ كاضًُُساْ بسا. واتا ئًٌَُ تًَ

زوو ًاُطسا هُ غة ضوَشُاًُزا كاضَ كطزو ُٓض غة ضوَشُاًُ بـُ ثًَـِ ياغـاّ تـُواضّ زاخـطاْ.      
هُبُض ئُوَ بُض زَضطاّ غُضوَكايُتِ ئُدمىوًُُِ وَظيطاْ ًًُٓؿُ ثطِّ بىو هُ ضوَشُاًـُُىوؽ و  

 .ُىوغُضّ بٌَ كاض
ّ بُضزَواًًـ بىوْ شًاضَّ كاضًُُساُِ زووقـات ظيازيـاْ كـطزو شًـاضَّ ئـُو      ئُو ضوَشُاًاُُ

  .كُغاُُّ غُضَياْ بىَ ئًؿىكاض ططتبىو هُ زَ كُؽ كًُرت ُُبىوْ
زوو ًاُطِ تُواو بةكاض زاًُؿتٍ. ضوَشيَلًـاْ هـُ كىًََُهـُّ ضوَشُاًُُىوغـاُسا زاًُؿـتبىويّ،      

 :زوَغتًَلٍ طىتِ
ُكًُاُسا بُتاَهُ، تىََ بىَ ئُو وَظيفُيُ ثاَيوتىوَو ضَُطُ زاسيُظضيَِ وَظيفُّ َُٓهُضّ هُ ضوَشُاً -

 .، ظوو وَضَ تا كُؽ بَُ وَظيفُيُّ ُُظاًُىَ
يُكًَم هُ ضاكُكاُِ ئُو ضوَشُاًُيُ ئُوَيُ كاضّ ظاًُِ و ياغاّ تُواضّ ُايططيَتُوَو ..ضىُلُ 

 .ػذي و بًَلاضضياْ ُابةخاوَُِ ثُضهًُاُتاضَو غُض بُ حعبٌ زَغَُيتُ.بىَيُ تطغٌ زاخ
كُ هُو ضوَشُاًُيُزا زَغت بُكاض بىوَ خاوَُُكُّ هُ ئُوضوثا بىو.خاوَْ ضوَشُاًُكاْ بُطؿتِ ظوَض 
ضَظيى بىوْ. كُضِ ُُياُتىواُِ هُغُض ثة بىَغـذي و ؾـىيًََِم بىَخىَيـاْ هـُ شيَـط تًؿـلِ خـىَض        

    ْ . ٓـُض وَٓـا ُـُياُتىواَُِ زَطـُأل     بلُُُوَ....تُُاُُت ظوَضبُياْ ُاويـاْ ضَف بـىَوَو هـُ بريكـطا
 .طُؾُكطزْ وبُضَو ثًَؿضىوْ خىَياْ ضِابًَِّ، كُضِ ُٓضًُٓىوياْ بىوُُ خاوَْ ضُُس ًوًىَْ هريَ
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هُبــُض ئــُوَّ خــاوَْ ضوَشُاًــُ ثًــاويَلِ قطضــىَكُ،تًُُا زوو ًَٓوــِ تُهــُفىَُِ ضاغــتُوخىَّ  
ضّ ُىوغُضاُسايُ.ًّ ئًَـىاضاْ هـُو   ضاكًَؿاوَ، يُكًاْ هُ شووضَكُّ خىَيُتِ و ِٓ زووََ هُ شوو

شووضَزا كاضزَكَُ و هًُّ برتاظآ كُغِ زيَ ًُُو بُتُن شووضَكُ شووضّ ئًَؿلططّ ؾـُواُُيُو  
 .كُ تُهُفىَُِ بىَ زَكُْ يُن زوو ًػت هُ زيىاض زَزََ و زَظاُة ئُوياْ زَوآ

وَغـتِ ظوَضّ هـُ   ئًَؿلططّ ؾُواْ طُدمًَم بىو حُظّ بُ ثًَىَُـسيٌ بـُ ئافطَتاُـُوَ زَكـطزو ز    
غًُاكُضو طىَضاًُبًَصو ئُكتُضّ ًًًَُِّ غًٌِا ُٓبىوْ و ؾـُواُُ يُـِ كـَُ زَثـاظزَ هُواُـُ      
ثًَىَُسيًاْ ثًَىَ زَكطزو ُٓضجاضَّ زَبىو ًػت هُ زيىاض بسََ و ئاطازاضّ بلَُ، غُضَضِاّ ئـُو  

ِ ُُزَزايـُوَ يـا   تُهُفىَُاُُيـ ظوَضجاضيـ شْ زَٓاتِاُُ شووضَكُّ ،جـا يـا وََيًـِ تُهـُفىَُ    
 .زضاُط زَٓات

خىَؾخايَ بىوَ بُوَّ كاضيَلٍ زوَظيُوَو ظوَض زَتطغاَ وَزَضَ ُـًَّ و بًَلـاض مب هُبـُض ئـُوَ زَهـِ      
كُغٍ ُُزَؾلاُسو زشايُتِ كُغٍ ُُزَكطزو ُٓض ضًُكًاْ زَطىت ًُُسَطىت ُا.ئـُو زوَغـتُّ   

 :كاضّ بىَ زوَظضيُوَ ًًُٓؿُ ثًَِ زَطىمت
تا برتاظآ هُكُؽ ًُتطغُ.ئُطُض هُطُيَ ئُو تًَم ُـُزَّ كـُؽ ُاتىاُـة    هُ خاصيِ ًاًىَغ -

 .هًَطَت وَزَضُة
 جا ًّ ضلاضَ بُ خاصيِ ًاًىَغتايُ؟ -
 .وا ًَُهَِ ..شُُ بَُيّ خىايُو خىَّ هُ ًُٓىو كاضيَم َُٓهسَقىضتًَِة -

غـُيطياْ هًَـِ   تُواوّ كاضًُُساُِ ضوَشُاًُ ظَُسَقًاْ هُ خاصيِ غُضُىوغُض ضىبىو.. ُاوّ غُيط
 .ُابىو وَن ؾاشْ،ئًٌجطاتىَض..كُغًَلت هُ ضوَشُاًُ ُُزَزوَظيُوَ ظضاوّ هُ خامن ُُضة

زوواّ غَِ ًاُط هُ كاضكطزمن ؾُويَلًاْ خُضيلِ َُٓهُضِِ ُُٓسَّ بابـُتِ بىيَطاُـُ بـىوَ كـُ     
بُشُـَُ  ظَُطِ تُهُفىْ هًًَساو زَُطِ ئافطَتًَلٍ طىآ هَّبىو.ضُُس جاضيَم ًػتٍ هـُ زيـىاضزاو   

طىت: ) يُن زَقً ُ غُبطكُ وا زآ(و تُهُفىَمن بُكطاوَيٌ هُ غُضًًَعزاُاو خُضيلِ كاضّ خـىََ  
بىوَ.كُتــُواوَ كــطز بًِــًٍ تُهــُفىَْ كطاوَتــُوَو ًاُــاّ ئُوَيــُ ئًَؿــطط هــُ شووضّ خىَيــسا  

 :ًُُ..تُهُفىمن زاخػت كُضِ يُكػُض ظَُم هًًَسايُوَ
 .فُضًىو خامن -
 كىضَِ تىَ كًَِ؟ -
 :هُو تىوضَِتط قًصاُسَ -
 ئُّ جُُابت كًَِ وا بَُ ؾًَىيُوَ زَئاخًَىّ؟ -
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 واًعاُِ شُُ يُن هُواُُيُ ؾُواُُ تُهُفىَْ بىَ ئًَؿلطط زَكاو ضىظامن خاصيِ ًاًىَغتايُ؟
 :شُُ طىتِ

 ئُّ زاواّ ئًَؿلططّ ؾُواَُُ ُُكطز؟ -
 ..بَُهة بُُسَيـ ًػتٍ هُ زيىاضزا -
 ئُّ بىَ ُُٓات؟ -
 ضىظامن؟ جا ًّ -
 ..ُٓتًىَ زيٍَ و زًَت َُٓهسَظضِيٍَِ -

 :بُ طاَهتُوَ طىمت
 ..هُغُضخىَ خامن -

 :شُُ زَغتِ بُ جًَِىزاْ كطز،جًَِىّ وا كُ هُضووَ ُايُ بًاُطًَطًُِوَ، طىمت
 .ًّ وا ثُضزَكطاوَ ُُتىامن وََيًت بسًَُوَ -

 :زَُطِ ظياتط بُضظكطزَوَو ثرت جًَِىّ زاًة
 ..و ويَت تىَ كُّ ثُضوَضز كطاوّ؟ ُّٓ بة تُضبًُتكىضَِ ُّٓ ؾًَت  -
 .زاًت زاخُ ..تىَ خىَت بة تُضبًُتِ -
 ...تىَ كُضّ -
 ..كُض تىَّ -
 ..تىَ حُيىاُِ -

تًُاؾاّ ئَُ شُُ ؾًَتُ  هُ جًَِىزاْ ُاكُوآ..ُٓضضـُُسَّ ًِـًـ ٓـًُاْ جًَِـىَ ثًَـسَزاوَو      
 :زًَطىت خىَت.. زوواجاض طىتِ

 !زَطُيًٍَِ با بًٍَ ئُدما تًَت -
 :طىمت

 !وَضَ بابعاُري كة كة تًَسَطُيًَِة-
 ..تفىو بة ضِوؾت -
 تفىو هُ خىَت.. ؾًَتِ كىيَطَ ضت هًُّ زَوآ؟ -
ئار خُضيلُ زَبىوضيٌَُوَ..كىضَِ ئُّ زاواّ ئًَؿلططّ ؾـُواَُُ ُـُكطز طىتـت يـُن زَقً ـُ      -

 ..خامن.. ُّٓ كُضَ
 :و ًًِـ وََيًِ جًَِىَكاًٍُ زَزايُوَوَن ضَؾاف زَتُقًُوَو بة وَغتاْ جًَِىّ زَزا
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 .تىَ..تىَ..تىَ -
 ..زَّ باُطِ ئًَؿلططّ ؾُواَُُ بىَ بلُ -
 ..وؽ كضَِ وؽ، ًّ يّ باوكت كطيَططتُ ًٍُ .. يُكًَلِ زيلُ بسوَظَضَوَ -

 :ثاؾاْ زووثًََنقَُ خًَىاُسُُ زيىاضو بُئاُ ُغت ٓاواضَ كطز تا شُُ طىيَِ زيَ بَِ
  ًِ ئَُ تُهُفىَُُ بسَضَوَ،بعاُُ ض جىَضَ ئافطَت زَُاغٌ  ئَُ بَُييُ ضًُ؟بطا زَوضَ وََي -

 :ئًَؿلطُض ٓات و زَغتِ زايُ تُهُفىَْ
ــِ؟..ظوَض زاواّ هًَبــىضزْ زَكَُ..ئًٌَــُ.   - ــا  ض زََهًَ فــُضًىو خامن..ئــًُط زَكُْ..ضــىَْ؟ ُ

 ..ُُابتاُُ خامنبَُهَِ..َُٓهُضُِو تاظَ ٓاتىوَ..بُغُض ضاو.. زَهًِابُ..ضيَعَ بى ج
 :كىضَِ تُهُفىَُِ زاخػت و ضَُطِ بعضكاو طىتِ

 ئُوَ تىَ ضت كطز؟ -
 ضٍ كطز؟ -
 .جًَِىت بُخاصيِ ًاًىَغتا زاوَ -

 :ُٓضوَختُبىو ببىوضيٌَُوَ،طىمت
 هُ ضوَشُاًُ وَزضَ زًََُّ واًُُ؟ -

 :ئًَؿلطط طىتِ
 .ًاًىَغتا ئًَػتا هُ ئُوضوثايُ كُ ٓاتُوَ زَضت زَكا -
 ض هًَؿِ بجاضِيٌَُوَ؟زاواّ هًَبىوضزْ بلَُ و بَوًٍَ َُٓهَُ كطز؟ئُطُ -
 .باوَضِ ُاكَُ قُبىوأل بلا..كابطا ظوَض هُ شُِ زَتطغٌَ و هُتطغاْ زََهُضظآ و ئُوَّ شُِ بَوة وا زَكا -

كُواتا بة ثاضَيِ و بة كاضّ خىَتاْ بططْ..هَُ بريوَكاُُزابىوَ كُ ظَُطِ تُهُفىَْ هًًَساو خاصيِ 
ىَغتا هُغُض ًَٓى بىو.هُ زَهِ خىًَسا طىمت ًّ ُٓض زَضزَكطيٍَ و بـا ئاظاياُـُ َُٓهػـىكُوت    ًاً

 :بلَُ. بُ تىوضَِيٌ وَآلًٍ زايُوَو طىمت
 ضًت زَوآ؟ -

زاًِابىو زيػاْ ٓـاواض بلـاو ُٓضضـّجًَِىَ حُواَهـُّ طـىَضِّ بـاوكٌِ بلـا، كُضـِ ظوَض         
 :هُغُضخىَ طىتِ

 ز؟ ضًُ ًِت ُُُاغٌ؟ثًَـ كًًَُم بىَ وات قػُ زَكط -
ُُخًَط زًَعاُة تىَ خاصيِ ًاًىَغتاّى وَن زضُِسَ واّ.. بـطِوَ واظَ زيَ بًَِـُ ُاًـُوآ قػـُت      -

 ..هُطَُهسا بلَُ
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 :شُُ قًصاُسّ
 ض زََهًَِ؟ ياُِ زَتعاُِ ئُدما وايؿت زَطىت؟ -
 بَُهة زًَعاُِ.. ضت زَوآ؟ -

 .تُهُفىََُُ بُضوويسا زاخػت
بًٍِ و بًَطىًاْ زَض زَكطيٍَ..حُفتُيُن زوواّ ئـُو ضووزاوَ ًاًىَغـتا   تاكُ تًؿلًَلِ ًٓىا ُا

هُ طُؾتِ ئُوضوثاوَ طُضِايُوَو ضوَشّ زوواتط زاواّ ًِِ ًطز..كُ ضـىوًُ شووضَوَ بـريَ هـُوَ    
زَكــطزَوَ ضــىَْ وا بلــَُ بــُظَيٌ ثًٌَــسا بًَتــُوَو زَضَ ُــُكا.. ًاًىَغــتا جاُُوَضيَلــُ بــىَ  

 :ض ظطٍ و هُ بُضاًبُضيسا وَغتاَ.طىتِخىَّ..زَغتُكامن خػتُِ غُ
 .وَضَ كىضَِ زاًُؿُ -

 :قػُّ زَكطزو ثًَسَكُُِ..هُغُض كىضغًِ بُضزََ ًًَعَكُيسا زاًُؿتٍ..طىتِ
ثريوَظبايًت هًَسَكَُ ..ياخىآُض بصّ. بُُسَ تا شيامن ًاوَ قُضظاضّ تىََ ضىُلُ ضاوت ُىقاُسْ  -

.تىََهُّ ُٓشزَ غاأل خًُىخُفُتِ ًِت كطزَوَ.. ئُوَ و زًَت هُ شمن كطزَوَ..بطاظىَ.. ئافُضيّ.
ضىَْ ويَطاّ وا جًَِىّ بسَيتة؟ باؾت كطز..زَظامن ض جىَضَ جًَِىّ هُزََ زيَُِزَض.بطِوَ كـاضطًَطِيٌ  

 .ُٔىًَِ شيَطَو، ثًٍَ طىتىوْ ثُدما هًَطَ ثازاؾتت بسَُة.. بطِوَ وَضياْ بططَ
 ظَُطِ تُهُفىَْ هًًَسا ضاًسَكطز ثُدما هريََ هُ شًًَطياض وَضططت و ُٓض كُ

بُ َهلى خامن بةو ُُٓسآ جًِىَّ زيلُّ بسًَة و ثُدما هـريَ وَضبطـطَ بـُآلَ زوواّ ئـُو ضوَشَ      
 :تُهُفىَُِ ُُكطز.ئًَىاضَيُكًاْ خىَّ ٓاتُ ضوَشُاًُ و هًٍَ وَشووض كُوت،،طىتِ

 تىَّ َُٓهضّ؟-
 ..بَُهة-
 تىَ بىويت هُ تُهُفىَْ جًَِىت ثًَساَ؟ -
اًٍُ خاصيِ ًاًىَغتا خىَيُتِ. وَظعُكُ طىَضِاو ًُُتىواُِ زََ بلًُـُوَو تُُاُـُت غُضيؿـٍ    ظ

 :بُضظ ُُكطزَوَ. طىتِ
ثريوَظبايًت زيَ زَكَُ ًّ ئُو كُغاَُُ خىَف زَويَّ بُضاؾـلاوّ ُٓغـتًاْ ُاؾـاضُُوَ..طىآ     -

تـىوَ زووغـُز   ًُزَضآ ًّ ُُخىَؾًٌ طُزََ ُٓيُ بىَيُ ًًُٓؿُ َُٓهسَضـٍ. بـُ و كـابطايٍ طى   
 هريَت ثازاؾت بساتة وَضت ططتّ؟

ثُح..خامن فُضًاُِ زاوَ بُخؿًؿٍ بسَُة.. ئُطُض ئُو ئًُطّ كطزبة ًاًىَغتا بىَ تًُُا ثـُدما  
 هريَّ زاًة؟
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 :ثاؾاْ  ثطغًاضّ كطز
 ..بىَ قػُ ُاكُّ؟ثاضَكُت وَضططت ياُا؟ ًّ زَظامن ضَظيى و قطضىَكُ -

ِِزَغتِ ثًَلطز.ثاؾاْ بُزوواّ ًًِاْ ُاضز، ًاًىَغـتا ٓـُض    َُٓهػاو ضىوَ شووضّ ًًَطزّ و ؾُض
 :ئُوَُسَيُ ُاططّ، طىتِ

 ئُو بُخؿًؿُّ ئًُطَ كطز بىَت غُض  بلُْ كُ ًُبوُ(ِ زووغُز هريَيُ وَضت ُُططت ؟-
 .خامن ضاوّ ظَق كطزبىوُُوَو زي ُتِ ًِِ زَزاو بُ تًلُ ضاويَلًـ تًُاؾاّ ًًَطزّ زَكطز

..ئُطُض زََهًٍَ وَضَ ُُططتىوَ ًًَطزَكُّ زَزاتُ بُض بابىج، ئُطُض بَوًٍَ وَضَ  بريَ كطزَوَ ض بَوًٍَ
 !.ططتىوَ ضَُِطُ خىََ هًَساْ خبىََ

 :وََيًِ ًاًىَغتاَ زايُوَو طىمت
طُوضََ قػتِ يُكًٍُ وَضططت كُ بطيتِ بىو هُ ثـُدما هـريَ، غـُزوثُدما هريَكـُّ زيلـُيـ      -

 .ًاُطاُُ بُ قػت وَضياُسَططَ
 ًت ضوَحُكَُ؟ئًَػتا باوَضِت كطز؟بًِ -

 :خامن ضووّ هًُّ كطزو طىتِ
 !!ضوَهُ ظووكُ بطِوَ باقًٌ بُ خؿًؿُكُت وَضبططَ -
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 خةونيَكى مةترشيدار
ثُخؿِ ئًَعطُّ ئًػتاُبىوأل كىَتايٌ ٓات.كُواتا ضوَشيَلٌاْ بُضِّ كطزو زاخًوـِ ضوَشيَلـِ ُـىآ    

وَن و وتاضيَم بِىوغٍ و ضاّ خىََ بؤ طىَظاضيَم بـُياْ بلـَُ   بىويّ. زَبىو ئُو ؾُوَ زوو زاُُ ضري
كــُ ضاثطغــًٌ زَكا.ٓــُضوَٓا ضــاويَم بــُو غــٌَ طىَظاضاُــُزا خبؿــًٍَِ كــُ ئــًُطِوَ بــُ ثىَغــتُ 
ًَبًَلـًـ بلَُ.كُضـِ هـُو ٓـًُىو كاضاُـُ، تـًُُا          طُيؿتىوُُتُ زَغـتٍ.زَبة ًىتاَهـُّ كت

 ضريوَكًَلٍ بىَ ُىوغطاو بًَتاقُت بىوَ.
َ و كا(ُظَ هُ بُضزًٍَ زاُاْ ضريوَكِ زووََ بِىوغٍ، بَُيَ ُٓضضِ بريوَكُيُ بـُ خُياَهٌـسا   قَُهُ

ُايُ.كىَُُ زَفتُضيَلٍ كطزَوَ كُ جاضوباض بريوَكُّ ضريوَكِ زيَ تىًَاض زَكَُ، بَُهلى بُٓاُاَ زَّ 
 و بابُتِ ضريوَكًَلٍ ثٌَ زَبُخؿَِ، كُضِ ًٓي يُن هُ بابُتُكامن بُزيَ ُُبىوْ.

ُغتٍ بُ بطغًَتِ كطز،ئًُُ حاَهِ بُُسَيُ ،كُ بابُمت ُُبة وخـىََ بسظًـُوَ ، يـا ُٓغـت بـُ      ٓ
 بطغًبىوْ زَكَُ يا كطِو بة زَُط زَمب يا خىََ زَكىشيُ ئاوزَغت .

وَن ئُطُض تًَطخبىََ ضَُطُ بريوَكٍ بىَ بة ضىوًُ غاَهىَْ و ئـُوَّ زَُـط بـة ُايـُو ٓـًُىوياْ      
َوَ.. بطُ  غاضزَ كة طُضًِ زَكاتُوَ؟ ًاغًٌ قىتـىو ثـُُريو   ُىغتىوْ.زَضطاّ ًُتبُقٍ كطز

ــى     ــُضَ خػــتُ ًَُ ــُو غ ــُض زَػياي ــُظ هُب ــع زاًُؿــتٍ و كا( ــُض ًًَ ــىاضزْ و هُغ ــَُ خ تًُات
ُٓضزووزَغتُكامن و بريَ كطزَوَ.هُو كاتُّ كُبريوَكُّ جىاْ جىامن بىَ زَٓاتّ ُٓغتٍ كطز خـُو  

َ زَقً ُّ زَوآ بىَ غًَِ بُياُِ.ُٓضوايـُ ئُطـُض   زًَباتُوَ. تًُاؾاّ غُعامت كطز كاتصًًَط ز
 زضاُط ُاْ خبىَّ خُو زَتباتُوَ 

ًطوَظ هُ كاتِ ُىغتِسا زَشّ، بُآلَ ئُو شياُُ ض غىوزّ ُٓيُ؟خىَؾًٌ شيـاْ هُوَزايـُ كـُ تـىَ     
 ُٓغت زَكُّ بُضِاغتِ زَشّ 

 ِِ.زَيطىت:زوَغتًَلٍ ُٓيُ ئًَػتا هُ بُُسخياُُيُ.. ُٓض خُوّ زيَ زَكُوت خُوُِ زَبً
 كُ خُوْ زَبًٍِ ُٓغت زَكَُ تًُُمن زضيَص زَبة -

هًُاُطِ تؿطيِِ يُكًُسا بىويّ.بُُسَ عـازَمت بـىوَ كـطزووَ بـُضِووتِ خبـُوَ وثُدمـُضَّ          
 شووضّ ُىغذي بُكطاوَيٌ جَِ بًََٔوٍ .وا ُٓغت زَكَُ ئًُؿُو خُوْ زَبًٍِ 
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ّ ُىوغًُِكامن تُواو ُُكطزبىوْ ُٓغـتٍ بـُ   كُف و ُٓوا ظوَض هُ باضبىو، ظطًؿٍ تًَط.هُبُض ئُوَ
 ُاضَحُتِ زَكطز، كُواتا ئُو خُوُُّ ئًُؿُو زَيبًٍِ خُوًَُلِ تطغِاكُ 

 هُو بريوَكاُُزا بىوَ كُخُو بُ تُواوَتِ بطزًًُوَو خُوًَُلٍ بًِِ خىا خًَطٍ بلا.
لاو ئَُهٌاًُا زَكا.بىَ خىََ هُ ووَيتًَلِ زيلُزا بًًُِوَو ًُُسَظاُِ كىيًَُ.. وَيتًَلُ هُ ئًُطي

ئاطازاضّ بُُسَ ثًَؿرت ُُ ئًُطيلاَ بًًِىَ ُُ ئَُهٌاًُا،بَُيَ ؾتٍ هُ باضَياُُوَ هُو كُغاُُ طىَّ 
 هَّبىوَ كُ بًًِىياُُ.خىََ هُ غاَهىًََُلِ ثاْ وبُضيِسا بًًُِوَو كُ باُُكُّ ظوَض بُضظ بىو.

 خُوُُ ُاظامن ئًَىَيـ واْ؟ًّ كُ خُوْ زَبًٍِ زَظامن ئُوَ 
هُو خُوُُزا قػَُ زَكطز.ُٓبة و ُـُبة ئـَُ ؾـىيَُِ )كىَؾـلِ غجٌ(يُ.زَغـتًُن هـُزَوضّ       
ًًَعيَلِ طُوضَ زاًُؿتىوْ و ًُُتىاُّبُ ًٓي ؾًَىَيُن هًًَاْ بجطغٍ)ئًَطَ كىيًَُ؟(..ضىُلُ ًّ 

بطا ًَُىّ بُ ئُضكًَلِ فُضًِ ٓاتىوًُتُ ئًَطَو ئُطُض ثطغًاضَ بلَُ طاَهتَُ ثًَسَكُْ و زََهًَّ)كا
 ئُو ؾىيَُِيـ ُاظاُة واهًَِ زاًُؿتىوَ( 

كىَبىوُُوَكُ كىَبىوُُوّ ًَُى زَوَهُتِ بـىو.ًًِـ تاكـُ كُغـٍ كـُ ُىيَُِضايـُتِ وَيتُكـُّ خـىََ        
 زَكَُ.ئُواُِ زيلُ ُٓضًُٓىوياْ كُغاُِ ططُط بىوْ. جى و بُضطًاْ ضيَلىثًَم.يُكًَلًاْ طىتِ :

 ظوَض بُخًَط بًَِ. -
 َُ.غجاغت زَك -
 زًَاُُوَّ هُ تىَوَ وَظعِ ووَيتُكُشياْ طىَّ زيَ بة  -

تطغٍ طُيؿتة.بَُيَ وَغُض خىََ ًَُُِٓا.جا بىَ برتغٍ ئُّ ئًُُ خُوْ ًُُ؟..خُوْ بَِ و خـُوْ  
ُُبة، ئُّ ئُطُض يُكًَم هُ بطازَضاُِ خىًَاْ طىيَِ هُ وََيًِ ًّ بـة؟ زَّ ئًُـُ خُوُـُ..    

 طىمت:
 زَثطغّ بجطغّ، بُ ثًَِ ظاًُاضيٍ وََيًتاْ زَزًَُوَ. فُضًىوْ بُضِيَعاْ ض -

 يُكًَلًاْ ثطغًاضّ كطز:
 وَيتُكُّ ئًَىَ هُ وَيتُ زوواكُوتىوَكاُُ..واًُُ؟ -

ُٓغتٍ كطز ؾتًَم هُ ًوٍ ئـاَيوَو زَخمِلًَِة..خىايـُ ض بلـَُ،ض بَوًٍَ؟ئُطـُض زََهـًٍَ )بـَُهة       
ًاْ هُبُضزََ بًَطاُُ زَكَُ و غـعاّ ئـَُ قػـُيُ    وَيتُكَُ زوواكُوتىوَ(ئُوَ باغٌ خطاثُّ خىَ

بُطىيَطَّ ياغاّ غعازاْ ظوَض قىضغُ. ئُطـُض بَوـًٍَ ُـُخًَط وَيتُكـَُ زوواكُوتىوًُـُ ئـُوَ زضوَ       
زَكَُ. جا ض بَوًٍَ؟ُُخًَط ضاغتِ ُاَهًٍَ و تاواًَُم ُاكَُ و ووَيتُكَُ ُاؾـلًٍَِ .قـريٍِ غـًا زضوَ    

 ا زَكَُ خىَ ياغا غعاّ زضوَ ُاز
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 كابطاّ ضاوزيَطّ زَكطزَ طىتِ:
 بىَ قػُ ُاكُّ؟ -

 طىمت:
 ببىوضَ هُ ثطغًاضَكُتاْ ُُطُيؿتٍ.. -
 وآلتُكُتاْ زوواكُوتىوَ يا ُا؟ -

 قًصاُسَ:
 ئًُُ كة واّ طىتىوَ؟ئُو كُغُّ ئَُ قػُّ كطزووَ ضاغتِ زَؾًَىيَِة.. -
 ًُٓىو كُؽ وا زََهًَّ..ئًٌَُيـ ئُوَ زَظاُري.. -
ــُضِيَعاْ - ــَُ    ب ــُف ئ ــىَف ُاوآ..ُٓضبىَي ــُياْ خ ــاْ ظوَضْ و ئًٌَ ــة زوشًٌِ ــُبريتاْ ُُض ه

 زضوَياًُُاْ بىَ َُٓهسَبُغذي  
 تًَلطِا غُضغاَ بىوْ و زًًَاْ وَن ئُؾلُوت واآل كطزْ و طىتًاْ:

 يا   -
 يُكًَلِ زيلُ طىتِ:

 كــــــُواتا ئــــــُو ظاًُاضاُــــــُّ هُبــــــُض زَغــــــتِ ئًٌَــــــُزاْ  َُٓهــــــُْ؟  -
 وَثاطُُسْ و ئاًادمِ ئًٌجطياهًعًًاْ هُ ثؿتُوَيُ.بَُهة َُٓهُْ و ثط -

 يُكًَلِ زيلُ طىتِ:
ًَػتا تًَطُيؿـتٍ ئًَىَ طـُهًَلّ ؾـاُاظٍ بُخَىتاُـُوَ زَكـُْ و ئُطـُض بَوـًَّ )وَيتُكـُتاْ          - ئ

 زوواكُوتىوَ (تىوضَِ زَبّ..بىَيُ ئًُُ زَطىَضِيّ و زََهًَري)زَوَهُتاُِ تاظَ ثًَطُيؿتىو( ضات ضًُ؟
 ئًُُ ُابة، ئًٌَُ زَوَهُتِ وا ُري، ئًٌَُ زَوَهُتِ ثًَؿلُوتىويّ،ظوَضيـ ثًَؿلُوتىو.. ُُخًَط -

 ًُٓىوياْ هُ كاضزاُُوَّ ًّ غُضغاَ بىوْ و هًَُُىاْ خىَياُسا كطزياُُ ضطثُ ضط .
 ؾاضّ بة ئُهُكرتيلتاْ ُٓيُ؟ -

 زَكَُ  ئُطُض  بَوًٍَ ئا ُٓيُ،ئُوَ هُبُض زََ بًَطاُُ بُ خطاثُ باغٌ وَيتُكَُ
 هُتُواوّ ؾاضَكاُسا كاضَبا ُٓيُ تُُاُُت هُ قُظاو طىُسَكاًُؿسا.. -
 باؾُ باؾُ..ظوَض باؾُ. -

 يُكًَلِ زيلُ ثطغًاضّ كطز:
 زََهًَّ كاضَبا يّ ئًَىَ ططاُُ.. كًوىَواتِ بُضُُسَ؟ -
 َيّ؟باغٌ كاضَباتاْ كطز؟  طُوضََ كًوىَوات بُيؾُ. بىَ زَتاُُوآ ثاضَ بُ كاضَبايـ بس -
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 ظوَض باؾُ..ظوَض ظوَض باؾُ.. -
كُيفٍ غاظبىوبُوَّ تىاًٍُ بُ باؾِ هُبُضزََ بًَطاُُزا باغـٌ وَيتُكـَُ بلَُ.ئـَُ قػـاُُ هـُ      

 ضوَشُاًُزا بَنوزَبُِوَو بطازَضاُِ خىًَاْ كُيفًاْ بَُ ثطوَثاطُُسَيُ زآ 
تِ غِىوضزاض ئُطُض ًُىَّ كطيَِ خاُىو ظوَض ططاُُو قُيطاُِ ًُؿتجًَبىوُتاْ ُٓيُ،خاوَْ زآا -

 ًىوضُياْ ُُزَُُ كطٍَ ُاتىاُّ خاُىو ثُيسا بلُْ، واًُُ؟
هُ قىوَييِ ُاعيُوَ زُطًَلٍ طىآ هًَسَبة كُ ضِاغتِ بَوـًٍَ و وََيًـِ ئـُو زَُطـُ زَزًَـُوَو      
زََهًٍَ:) ئُطـُض ضاغـتِ بَوـًٍَ عـُزًٍ زَكـُْ ( زَُطُكـُ زََهـة:)تىَ خـُوْ زَبًِـِ و ئـُواْ           

تىَ ُابًِّ و طىيَؿًاْ هُ قػُكاُِ تىَُا بة. ئُواْ خُوُِ زيلُ زَبًِّ، ٓـُض ُـُبة   خُوُُكُّ 
 هُ خُوُسا ضاغتِ بَوة(..

 هُؾٍ يُكجاضضُ ئاضَقُ بىو، ًَُىضُوامن  غطِيُوَو زاًُ قاقاّ ثًَلُُري:
كـُ  ُٓ..ُٓ..ُٓ..ئًُاُُ واباغٌ وَيتُكًُاْ زَكُْ؟ ُُخًَط ًٓي ُاَهًٍَ و هُخىا زَثاضِيٌَُوَ  -

بُ ظووتطيّ كات زوشًِاصياْ كىيَط بلا..ثاؾاْ ٓاووَيتِ ئًٌَُ وَكى ٓـًُىو ٓاووَيتًـاُِ زًُـا    
 تًُُا غُزا زَّ باجِ زآات زَزا 

 ئُّ ًىوضُ خىَض؟-
ًىوضُخىَض  ًىوضُخىَض ضىُلُ شًاضَّ خًَعاًُاْ ظوَضَ، هُ خـاُىوّ ثـاْ و بُضيِـسا زَشيـّ       -

 ُسَ ُٓضظاُُ تا ئُو ئُُساظَّ ئًٌَُ حُظ بُ زاًُؿذي ُُكُيّ خاُىو هُ ووَيتُكُّ ئًٌَُزا ئُوَ
 بًػتىوًاُُ خاوَْ خاُىو خاُىوَكاًُاْ بُكطآ ُازَُُ ئُو خًَعاُاُُّ ًِساَهًاْ ُٓيُ؟ -
تُه..تُه..تُه..كىآ ئَُ بىختاُاُـُّ َُٓهبُغتىوَ؟كطيَضـِ ئُغـَوُْ ضـاضَّ خـاوَْ خـاُىو       -

سا زَغتُّ كطيٌَاْ ُٓيُو ئُطُض ثًَىيػتًٌاْ بـُ خـاُىو   ُابًَِِ. ئًٌَُ هُ ًُٓىو ؾاضَواًًُُكاُ
بىو غُضزاُِ ئُو زَغتُيُ زَكُيّ. بىَ صيىوُُ زََهًٍَ:)خاُىويَلِ ثًَِ  شووضيٍ زَوآ. بًُُضجًَم 

 ضَُطّباًُىَّ ؾري بة و ضَُطِ ثًُُيًٍ ُاوآ ضىُلُ شمن حُظ بَُ ضَُطُ ُاكا(.
 َيتُكُّ خىَت زَكُّ بًَطىًاْ تىَ بُ ؾًَىَيُكِ ُاياب باؽ هُ و -
زََهًَّ شياْ يّ ئًَىَ ظَظيُتُو خاوَْ زآاتِ غِىوضزاض هُزَغتِ زَُاَهًَِّ و شًاضَّ خاوَُِ  -

 زآاتِ ُاوَدمِ ضوَش بُ زوواّ ضوَش  بُضَو كًُبىوْ زَضّ؟
 بعاُُ بعاُُ بعاُُ،ضٌاْ بىَ َُٓهسَبُغذي؟ -

ًُتاْ ثة بَوًٍَ..ئًٌَُ هُ كُمساْ طـىآ زيَ  زوَغتاُِ ئاظيع..بُض هًُُٓىو ؾت زًَُوآ ئَُ ضاغتً
ُُبىوَ شياٌُ ٓاووَيتًُكاصياْ ظَظيُت بة تًُُا هُ ضوَشُاًُ بًاًًُُكاُـُوَ ُـُبة  هـُ ضاغـتًسا     
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ئًٌَُ ُُن ُٓض هَُ بىاضَزا بَُهلى هُ ًُٓىو بىاضَكاُـسا كًَؿـًُاْ ًُـُ. غـُباضَت بـُ خـاوَْ       
ُ خىَؾًسا زَشيّ وبُض هُوَّ بًٌَـُ ئًَـطَ تلايـاْ    زآاتِ ُاوَدمًًُوَ ًاؾَُهن ُٓض ًُٓىوياْ ه

كطز غآلوٍ تايبُتًًاْ بطُيًٌَُِ ئًَىَّ بُضِيَع.. ئاطاتاْ زيَ بة ُُٓسآ كُؽ هُظًاُِ ئُواُـُوَ  
 زضوَ َُٓهسَبُغذي..

بًػتىوًاُُ يّ ئًَىَ ئاغيت بًَلاضّ بُضظَو ًُضجِ شياْ ظَظيُتُ بُتايبُتِ غـُباضَت بـُ    -
 ت ُٓقًاْ هُشيَط ًَٓوٌ غىوضَوَيُ؟هُ ضووياْ تُقًٌُوَو طىمت:كطيَلاضاُُوَو زَغ

 ئًَىَ باوَضِ بًُّ زَكُْ يا بُ تًَلسَضاْ و زوشًِاٌُ ئًٌَُ؟ -
 ُُخًَط باوَضِ بُ تىَ زَكُيّ.. -
باؾُ طىَّ بططْ..كُ ئًَىَ باؽ هُ كطيَلاضاُِ ئًٌَـُ زَكـُْ ، ئًُـُيـ ضووُلطزُـُوَ: ئـُو       -

ؾًسا زَشيّ، تًَطُيؿذي؟ ضوَشيَلًـ ضًُ طوُياْ هُ ًٓي ُُكطزووَو ئـُو  كطيَلاضاُُ هُو ثُضِّ خىَ
زَغت ُٓقُّ ئُواْ وَضّ زَططْ ًٓي كطيَلاضيَلِ زيلُ وَضيِاططآ. هًُـُيـ ظيـاتط زَتـىامن    
بُبُضِيَعتاْ بَوًٍَ كُ ئُو ثاضَيُّ كطيَلاضّ ئًٌَُ غاَيُُ ثاؾُكُوتِ زَكـا بُؾـٌ زضوغـتلطزُِ    

 َيَ ئًُُ ُاكا ضىُلُ ضاوّ تًَطَ..كاضخاُُيُن زَكا ؟،بُ
 وَّ..وَّ.. ئُوَ ض ووَيتًَلُ؟ -

ئُطُض ئاشاُػٌ زَُطىباغٌ ئُُازوَيَ ئَُ قػاُُّ ًّ زَطُيَ بًَطاُُّ زَكَُ بَنوبلاتُوَ، زََهـَِ  
 ضىَْ ئَُ ًُٓىو ؾتاُُ زَضباضَّ وَيت زَظاَُِ؟ئُو كاتُ زضوَكامن بُ فريِوَ ُاضّ.

 ضىَُُ؟ ظاًُىًاُُ ضاشَّ ُُخىيَِسَواضّ هُ غُزا ُٓؾتايُ؟ئُّ حاَهِ ثُضوَضزَ  -
ثف..زضوَيــاْ كطزووَ..ئُطــُض زضوَ كولــِ ٓــُبة ئُواُــُ كولساضْ..ئُوَُــسَ خىيَِــُواض هــُ  -

 ووَيتُكُّ ئًٌَُزا ُْٓ خُضيَلُ خَُهلُكُ هُ ُىوغري و خىيَِسُُوَ بًَعاض زَبّ.
ا ُازوَظيـُوَو ضازَّ ٓـُض خىيَِـسَواضيَلِ ئًٌَـُ     بىَ زَضًاًُـ ُُخىيَِسَواضيَم هُ ووَيتِ ئًٌَُز

بُقُز غَّلُغاُُ.ئُوَُسَ خىيَِسُطًُاْ ُْٓ زَوَهُت  كُ ؾُقاًًَم زضوغت زَكا ُاضاض زَبة 
بًاُطوخًََِِ. غُباضَت بُ ًاًىَغتاف ئُوَُسَ ظوَضْ  بُ ًٓي ؾًَىَيُن شًاضَياْ ُاظاُسضآ..ُٓض 

تا زَكُوَّ.ٓـُض ضـُُسَّ زاضكاضيـاْ بلـُّ،فطَِياْ     زَغت َُٓهربَِ بُ زًَىضاوّ ثُدما ًاًىَغـ 
 بسَّ، بًاُطِظيًَُِوَ ُاتىاَُِ ضَطًاْ هُ ضِيؿُوَ َُٓهتُكًَِِ و تُواوياْ بلُّ.

 يُكًَم هُ ؾىيَِِ خىَيُوَ َُٓهبُظّ و طىتِ:
ئًُُ ضاغت ًُُ..ئًٌَُ ًًُٓؿُ ئُو وتاضاُُّ تىَ زَخىيًَُِِوَ كُ ضوَشاُـُ هـُ ضوَشُاًُكاُـسا     -
 وياْ زَكُيتُوَو ُٓض ًُٓىوؾًاْ باغٌ كًًُِ قىتاخباُُو ًاًىَغتا زَكَُْ بَن
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جا ئًَىَ باوَضِتاْ بُو قػاُُ كطزووَ؟باوَضِتاْ كـطزووَ واًُـُ؟ ًـّ ئًُـُ زَُىوغـٍ ضـىُلُ        -
ًىعاضَظََ.طُزي ئًٌَُ تاغُض ئًَػ اُِ ًىعاضَظَيُ.بىَيُ ًّ كُ بابُتًَم زَُىوغـٍ ضاغـتًُكُ   

َ زََهًٍَ كُ ًىعاضَظَ ثًَِ خىَؾُ.بىَ صيىوُُ زََهـًَري قىتاخباُـُ ًُـُ، بـىَ ئـُوَّ      ُاَهًٍَ بَُهلى ئُو
 ضوَشُاًُ بفطوَؾطََّ 

 ئًُُ حاَهِ ضاطُياُسُِ ُاوخىَيًٌاُُ، بَُيَ ضاطُياُسُِ زَضَوَ تطغٌ هُغُض ًُُ 
 ضيَطُوباُتاْ كًُّ،ئُواُُّ ُٓؾّ تًَطضىوُُ؟ -

 طىمت:ظوَض تىوضَِ بىوَ و َُٓهػاًُ غُض ثةو 
 بُؽ بة..بُؽ.. ًّ زَضِوََ  -
 بىَكىَّ؟ تىَ ُاتىاُِ بطِوَّ ضىُلُ خُوْ زَبًِِ.. -

 كُواتا زَظاُّ خُوُُ 
 واظ بًَِّ با بطِوََ. -
 بىَ كىَّ؟ -
 ئُضِوًَُوَ وَيتُكُّ خىََ.. -

 بُضَو زَضطا ُُٓطاوَ ُا تًَلطِا َُٓهػاُُ غُضثٌَ وًًِاْ هُ طىَؾُيُكسا عاغٌ كطز:
 ٌَ بًَِّ..واظَ ه -
 تىَ خُوْ زَبًِِ و ُاتىاُِ بطِوَّ. -

ضَُطُ ئًَىَ ًُٓىوتاْ خُوُِ ثطِ هُ تطغتاْ بًًِبة  ئُطـُض بتاُـُوآ ضابلـُْ ُـاتىاُّ ضـىُلُ      
 قاضتاْ ُاجىوهًَتُوَو ئُطُض ٓاواض بلُْ زَُطتاْ زَضُاضة..ًًِـ ئاواَ بُغُضٓات.

 ئُوكاتُ يُكًَلًاْ طىتِ:
 َ، ئاظازيتاْ ُٓيُ يا ُا؟ًَٓؿتا ثطغًاضيَلٌاْ ًاو -

ــُ،     ــىَ بُزَغــت ًــّ ًُ ــَُيَ خ ــُ خُوُُ..ب ــُ ئًُ ــىضَ ًُتطغ ــُزَهِ خىًَــسا زًَطــىت ك ه
 زَتطغٍ.هًُُٓاْ كاتًؿسا زًَطىت: ئًؿاَهن خُوُُ..

 قًصاُسياْ:
 بَوٌَ بعاُري ئاظازيتاْ ُٓيُ؟ ،قػُ بلُ -

 زووا جاض طىيًَاْ هًٍَ بىو بُ زَُطًَلِ بضطِ ثضطِ زًَطىت:
 ُ.. ظوَضيـ ُٓيُ.. ثطِيُتِ هُ ئاظازّ..ُٓي -
 ئاظازيتاْ ُٓيُ؟ -
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 باغٌ كاَ ئاظازّ زَكُّ؟ -
 ئاظازيِ ضوَشُاًُ طُضيتاْ ُٓيُ؟ -
بًَطىًاْ بطاهُ ًُٓاُُ..ًُٓىو ؾتًَلٌاْ ُٓيُ..ٓـًُىو جـىَضَ ئاظازضيـاْ ٓـُْ و ئـاظازيِ       -

 ضوَشُاًُواًُؿٌاْ ُٓيُ..ظوَضًاْ ُٓيُ. بُضَ زَْ.
 شُاًُواًُتاْ ُٓيُ؟ئاظازيِ ضوَ -
 ئُّ ًُُطىت ًُٓاُُ..بَُهَِ ًُٓاُُ. -
باؾُ ضىَْ ئاظازيِ ضوَشُاًُواًُتاْ ُٓيُ هُ كاتًَلسا كـُ ًَٓؿـتا ياغـاّ كـىَُِ ضـاثًُُُِ       -

 جَِ زَكطَّ؟بُجَّ
بُ (ُيطّ فطِيّ ُُبة ًٓي ضيَطُ ضاضَيُكٍ ًُُ .ظوَض جاض خَُهم هُ خُوًُاُسا زَفطِْ.قىَي وباغلٍ 

ىوتُ بايَ كطزُُوَ،بَُيَ ُٓغتٍ كطز قاضـُكامن قىضِغـّ و وَعـاضزّ ُىوغـاوْ.ئُطُض     وَن زوو ج
قاضُكامن بُضظ زَبىوُُوَ ئُوَ وَن ضىَهُكُ بُ ئامساُسا زَفطِيٍ، ضَُطُ خُتاّ ئُو شًَُ بة كـُ  

 ثًَـ ُىوغذي خىاضزَ ظوَضَ ُٓوَهسا ًُُتىاُِ بفطَِ.
 َّبُجة زَكطَّ ؟قػُ بلُ ًَٓؿتا ياغاّ كىَُِ ضوَشُاًُطُضّ ج -
بىَضِ زَضِواُُِ ياغاّ كىَُِ ضاثًُُُِ كُ ًَٓؿتا ًاوَ؟ بَُهَِ ًاوَ بَُيَ جَّبـُجَِ ُـاكطَّ     -

ئًٌَُ ئُو تىَثاًُُاْ ثاضاغتىوْ كُ غىَهتاْ حمًُـُز فـاتًئ ئًػـتاُبىوَهِ ثـٌَ ضظطـاضكطزووْ و      
طاتِ تىضِ ُـازَيّ و بـىَ ئـُوَّ    بُكاضياْ ُآًَِري، باؾُ هُُاوياْ بُضيّ؟ ئًٌَُ ياغاكاُِ ُا زضيىك

ًًُٓؿُ هُبُض ضاوًاْ بّ و ثُُسياْ زيَ وَضبطـطيّ و هـُبريًاْ بـة كـُ ضـُُس بُزَغـتًاُُوَ       
ًـاويّ و ُـاظاُري   ُاَيُسووًاُُ.ثاؾاْ ئًٌَُ ئُوَُسَ ئاظازيِ ضوَشُاًُواًٌُاْ ُٓيُ هُزَغـتًاْ زا 

  ضًًاْ زيَ بلُيّ
 ثطِيُتِ هُ كَُ و كُغطّ،تىَ ض زََهًَِ؟باضّ ئابىوضيتاْ ظوَض خطاوَ،بىزجُتاْ  -
 زََهًٍَ َُٓي َُٓي..زَتاُُوَّ ض بَوًٍَ؟ -

 هُ ئاضَقُزا (ُضق ببىوَ . ٓاواضَ كطز:
 خُوْ بُؽ ُُبة؟ بُئاطا ُُيًُُوَ؟ -
 ئُطُض ضاغتِ ُُبًَصّ قُت هَُ خُوُُ وَئاطا ُابًُوَ. -

 ايُ ئَُ بَُييُ ضًُ؟ئُطُض ضاغتِ بَوًٍَ ثطوَثاطُُسَيُ زش بُ ووَيتُكَُ.خى
 باضّ ئابىوضضياْ واًُُ كُ ئًَىَ زَيعاُّ.ظوَض طُؾُّ كطووَو بىزجًُاْ فًتُ. -

 زًَىيػت ظياتط ضُِ هٌَ بسََ ُُيأًَُؿت:



 76 

ئُطُض وابة ئًَىَ ثًَىيػتًتاْ بُ كىًَُن و ياضًُتِ ًُُ.تىًَاْ ًَِٓايُ ئًَطَ تا ضاغتًُكًُاْ  -
ضظتاْ بسَيِة.بَُيَ كُ كاضوباضتاْ ضيَلىثًَلُ واتا ثًَىيػـتًتاْ  ثة بَوًَِ و ئُطُض ثًَىيػت بة قُ

 بُ كىًُكِ ئًٌَُ ًُُ.فُضًىو خىات هُ طُأل.
 بى؟-

 ثُح ًّ ُىيَُِضّ وَيمت ٓاتىوَ زاواّ ياضًُتِ بلَُ 
 باؾُ بىَ هُ ُٓوََهُوَ واتاْ ُُطىت؟ئُو كاتُ زًَعاُِ ض بَوًٍَ  -
 فُضًىو خىا حافًعت بة. -

 طياَ،بعاُُ ضىَْ ئَُ ُٓهَُ هُ كًؼ ضىو؟هُتطغاْ زَط
ًَػـلٍ           ًَؿتا ؾُو بـىو كـُ وَئاطـا ٓاشيـُوَ.طَوَىثٍ زاطريغـاُسو هُغـُض ًًَـع زاًُؿـتٍ و فطً ٓ

 غطِيُِوَوزَغتٍ كطزَ خُوْ ُىوغًُِوَ..كُّ بُياُِ زَبًَتُوَ؟
 هُ ضاغتًسا زضيَصتطيّ ؾُوّ تًُُمن بُغُض بطز.. 
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 دةمةتةقيَى نوَرماأل  
ئُو زوو ظاتُ زَبًِّ وا هُ بُضاًبُضّ ئًٌَُ زاًُؿتىوْ و وَن ؾُضِ بلُْ قػُ هُطُأل يُكرت زَكـُْ؟  
بَُهة..هُوَ زَضة هًَم حاَهِ ُُبّ و هًَُُىاًُاُسا جًاواظيًُكِ تـُواو ُٓبة..ئًُـُ هـُ زًَىضـاوّ     

 ضَ. ئُطُض حُظ بلُْ زَتىامن ٓىَّ ئَُ ُٓضايُتاْ بىَ بُياْ بلَُ كطشو جىوهُّ زَغتًاُُوَ زيا
يُن هُو زوو كُغاُُ وا ضاويولُيُكِ جاَ ئُغتىوضّ هُ ضاوَ ، باغِ )ًىختـاض(ّ ُىوغـُضّ    

بُُاوباُط زَكاو زََهَِ بابايُكُِّفاًُو ُُئايًِِ ُٓيُ ُُؾُضَ  و ُُ ئُخَنق.ئُوَّ تـط كـُ   
ة، ثُغـِِ )ًىختـاض(ّ ُىوغـُضّ بـُُاوباُط زَكـاو زََهـة       هىوتِ ُٓض هُ هىوتِ تُطُ زَضـ 

ُىوغُضيَلِ تًَطُيؿتىوَو ئُطُض وازَ بسا زَيطُيًًََُِ جَِ و هىًَُّ )بآري(ّ ُىوغـُض زَكـاو   
 زََهَِ بابايُكِ جآًى و زووضِووَو بُزضوَو زََهُغُ خىَّ َُٓهسَكًَؿة.

    ِ ؾىوؾـُ ئُغـتىوضّ هـُ ضـاوَو      واتا ئُو زوو كُغـُّ وا زَيـاُبًِّ و يـُكًاْ ضـاويولُيُك
زووًًَاْ هىوتِ هُ ِٓ تُطُ زَكا، باؽ هُ ُٓضزوو ُىوغُضّ ُاوزاض)ًىختاض( و)بآري(زَكُْ و 

 خُضيلُ باغُكُياْ ؾُضِو طًَضُأل و تًََُٔهساُِ زيَ زَكُويَتُوَ.
 بُضوخػُتِ خىَتاْ با ٓىَّ ضاغتُقًُِّ ئَُ زًَُقاَهًًُتاْ بىَباؽ بلَُ:

ًىختاض(هُ شيَطُاوًُؿاُِ)بُياُِ..بُياُِ(وتاضٍ غًاغٌ هُ ضوَشُاًُّ) ضيَطُّ ُىوغُضّ ُاوزاض )
ضاغت(زا بَنوزَكاتُوَ.)بآري(ّ ُىوغُضيـ وتاضّ غًاغٌ هُ شيَط ُاوًُؿاُِ)بًُُ ض بَوًَّ؟( هُ 

 ضوَشُاًُّ )زووا ُٓوايَ( زا بَنوزَكاتُوَ.
هُ ِٓ تُطُ زَكا( ًاوَّ ضـُُس   يُن هُو زوو كُغُّ بُضاًبُضًاْ زاًُؿتىوْ ) ئُوَّ هىوتِ

غاَهُ خىيَُِضّ ضوَشُاًُّ) ضيَطُّ ضاغت(ـُ.ئَُ ضوَشُاًُيُ هُ طىَؾُّ ) واظ هـُ ٓـًُىو ؾـت    
 بًَُِو بُختت خبىيَُِوَ(زا ُٓواَهِ بُخت و تاَهئ و ؾاُؼ بَنوزَكاتُوَ.

ِ ًُُو ضـُُس  كابطاّ)خاوَْ ضاويولُّ ؾىوؾُ ئُغتىوض(يـ هُيُن ضوَشُاًُ برتاظَّ تىاُاّ كطِيِ
ًَؿـطاوّ هـُ ٓـِ           ًًَـُّ وؾـُّ تًَلَُٔهل َّ ،بـُو ث غاَهُ تًُُا ضوَشُاًـُّ)زووا ٓـُوايَ( زَكـِط
ضوَشُاًُكاُِ زيلُ ئاغاُرتَو ضوَشُاًُ ييُُططّ تًجِ )فُُـُض باخضـُ(يُو كـابطايـ ٓـُض هـُ      

 ُٓضَِتِ ًِساَهًًُوَ ييُُططّ ئُو تًجُيُو ًاًِ خىاهًَدىَؾبىويؿِ ُٓض وا بىو.
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يَلًاْ)ًىختاض(ّ ُىوغُضّ بُُاوباُط تا غجًَسَّ بُياْ هُطُيَ زوَغتًَلِ ئاضَق زَُىَؾـَِ و  ؾُو
بُياُِ كُ هُ خُو َُٓهسَغتَِ ًٓي بريوَكُّ بىَ ُايُ بًِىوغٌَ. بَُيَ ضىُلُ ظيـطَن و بُتىاُايـُ   

اضيَلِ ُٓض بريوَكُيُكِ زَغتِ بساتة ُُٓسَّ فُهػُفُّ تًَلَُيو زَكا و ئاًادمِ زَثًَلـة، وتـ  
 بُُاوًُؿاُِ) غىوزّ فاغىَهًاّ وؾللطايُو خطاثُّ ًُػم( بَنوكطزَوَو وا زَغتِ ثًَلطز:

ــُ    ــىوَو غــىوزياْ ه ــُوَ غُضضــاوَّ ططت ــُ كاًُــاوّ ضوَشَُٓيت ــاواّ ٓاوضــُضر ه زًُــاّ ضوَشئ
 كتًَبِ)ضاكُّ فاغىََهًاّ وؾم(ّ ظاُاٍ ًُظْ)ئًبِىغيُضتُباُِ( 

   ُ بـاؽ هـُ فاغـىََهًا زَكـا ظاًُـاضيِ ظوَض وضز هـُ باضَيــُوَ        وَضططتـىوَ.. ئًـسّ ظوَض وَغـتاياُ
زَُىوغٌَ.هُ ضاغتًؿسا ُُ كتًَبًَم بُ ُاو)ضاكُّ فاغىََهًاّ وؾـم( ُٓيـُو ُـُ ظاُايـُكًـ بـُ      
ًَُىّ)ئًبِىغيُضتُباٌُ( . كُضـِ ًىختـاضّ ُىوغـُضّ بـُُاوباُط تـىاُِ بـُو وتـاضَ جىاُـُّ         

 غُضَدمِ خىيَُِضاْ ضابلًَؿَِ .
ُو وتاضَ هُ ضوَشُاًُّ) ضيَطُّ ضاغت(زا بَنوبىَوَ، بآريّ ُىوغُض خـاوَُِ طىَؾـُّ   هُوكاتُّ ئ

)بًُُ ض بَوًَّ؟( زووضاضّ ططفت زَبة،بُٓىَّ ئُو خىاُُّ زوَغتًَلِ ؾُوّ ثًَؿـىو بـىَّ ضيَـم    
زَخاو تا غجًَسَّ بُياْ خُو ُاضًَتُ ضاويُوَو ئـُوَّ بريوَكُيـُ ئـُو ضوَشَ بـىَّ ُايـُ بًلاتـُ       

خِِ وتاضيًُوَ. هُوكاتُّ ضوَشُاًُّ ضيَطُّ ضِاغتِ ٓـَُهطًَطِو وَضطًَـطِ زَكـطز ضـاوّ بـُ      ًَُىئا
وتاضّ ًىختاض زَكُوآ و ُٓويَ زَزا ؾتًَلِ زيَ خبىيًََِتُوَ، بَُيَ يا تًَِّاطا ياًُـ بًَتاقـُت  

ضـىَُُ   و خُواَهىو، بريزَكاتُوَ:ئُوَ ًاوَّ زوو حُفتُيُ ؾُضَِ قَُهًُِ هُطُيَ كُغسا ُُكطزووَ
ئُطُض ؾُضِيَم بُ ًىختاض بفطوَؾَِ؟ ئاخط بآري ضوَشُاًُُىوغًَلِ بُٓطًَُُسو قَُهَُ بُبطِؾـت و  
ظوَضبُّ ُٓضَ ظوَضّ خىيَُِضَكاُِ بُ وتاضكاُِ غُضغاًّ و زًًََلـُ حـُظ هـُ ًىختـاض ُاكـاو      

 ري كطز:خىَؾٌ ُاوآو بُزوواّ ُٓهًَلُوَ بىو ضيػىاّ بلا. قَُهًُِ زَضًَِٓاو زَغتِ بُ ُىوغ
)وتاضّ ُىوغُضّ ًـُظْ و ٓاوكـاضٍ خىَؾُويػـتٍ ًىختـاض هـُ ضوَشُاًـُّ ضيَطـُّ ضاغـت زا         
خىيَِسَوَو هُ بطِطُيُكًسا باغِ هُ جىَضيَم ئاشََهٌ زَضيا زَكا بُ ًَُىّ)ئُغتًَطيسيا(و زََهة ئـَُ  

 ُ َهُيـُكِ  ظيِسَوَضَّ زَضيا هُ شيَط فُضًاُِ ًًًَُِزا زَشٍ..ئَُ ًطوَظُ كُ ئًُُّ ُىوغـًىَ ٓ
طُوضَّ كطزووَ. ُىوغًىيُتِ زََهَِ ئَُ طًاُوُبُضاُُ بُكىًَُيَ زشيّ و ُٓض كىًََُهًَم هُ ضى تـا  
ثُدما ثًَلٔاتىوَ .هُضِاغتًسا وتاضّ ًاًىَغتا ًايُّ طاَهتُجاضِيًُ، ُـُن ٓـُض هُييـُْ ئًٌَـُّ     

يايًُكاُُوَ  ضـىُلُ  بُُِ بُؾُضَوَ بططَ هُيّ خىزّ ئُغتًَطيساو ًُٓىوطًاُوُبُضو ئاشََهُ زَض
ؾتًَلِ ظوَض غطوؾـتًًُ ئُطـُض هُُاوضـُّ ئُغـتًَطيازا طًاُوُبـُضّ تـان ضَطـُظ بـصّى ٓـًي          
جًاواظيًُن هُ ًَُىاْ ًَُطو ًًَسا ًُُ.ًًًًَُِّ ئُو طًاُوُبُضَ زَتىاُة وَن ًَُطخىَّ ئاوؽ بلـاو  
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َُ ظاًُاضيًـُ غـازاُُ   ثاؾاْ بطُضِيَتُوَ غُض ئُغَوِ ضَطُظّ ًًًًَُِّ .ُىوغُضّ بـُضِيَعًاْ  ئـ  
ُاظاُة كُضِ خىيَُِضاُِ زَضؽ زَزاو باغٌ ئاظازّ و ًافِ ًطوَظًاْ بىَزَكا.ُىوغـُضّ وا ضـىَْ   

 خىيَُِضاُِ قُُاعُت ثًَسيََِِ؟ ئًٌَُ قػُ ُاكُيّ و با خىيَُِضَ خىَؾُويػتلاصياْ زازوَض بّ(.
خىيَُِضاُِ ضوَشُاًُّ زووآُوايَ ُٓقًاْ زايُ ضَِخُِكاُِ ًاًىَغتا بآري،ضىُلُ وتاضّ زويًََِِ 

 ًىختاضّ ضوشُاًُ ُىوغًاْ ُُزيبىو.
ًىختاض كُ وتاض زَخىيًََِتُوَ ئُوَُسَّ ُاًًََِِ ؾًَت بة. قَُهَُ زَططيَتُ زَغـت و ًَٓطؾـًَلِ   

ـ ُاكاو وتاضيَم بُ ًَُىّ) بُضّ خـىَض ًـُططْ(   وا زَكا تاكِ ُُبة و تُُاُُت باغٌ طًاُوُبُضي
 زَُىوغَِ و زََهَِ:

)زويَينَ يُن هُ ُىوغُضَكاُِ ثاضضُ كا(ُظّ ُاوُطاو بُ )زووا ُٓوايَ( وتـاضيَلِ بَنوكطزووتـُوَ   
هُ كاتِ ؾىَضِؾٌ بطِوغـًاو هـُ بُضَُطاضبىوُـُوَّ    1848كُ ُٓض هُ ٓىضِيَُِ زَكاو زََهَِ: غاَهِ 

طيػتى  كىَهىًَبؼ ًطزووَ.هُيُكة هُ ُىوغًُِكاًُسا ٓاتىوَ)ئـُّ ئـاظازّ   غجاّ ؾلػجًَطزا ك
 ئاّ كُ جىاُِ(واتا ئاظازّ خىَضاكِ ئُقَوُ وَن ضىَْ ُاْ خىَضاكِ ظطُو ًىظيم خىَضاكِ ضوَح(.

)وتاضّ وا ثطِ هُ َُٓهُ ضىَْ ضاغتلًُُوَ؟ بُُسَ ثًٌَىايُ ُٓضضِ بلَُ بة غـىوزَ ، ُىوغـُضيَم   
ري ُُثاضيَعَّ..ئًُػاَهِ ئًُاُُ فًَطَ ًؿتدىَضّى قـا  هًَػـًُِوَ بىويِـُو    كُ ؾُضَفِ وؾُو ب

ؾُضِ بُ كَُهُ ثًاوّ ئَُ ضُضخُ زَفطوَؾّ.ًًِـ بُضِاؾلاوّ ثًَتاْ زََهًٍَ كُ ئًَىَ قـُتاو قـُت   
 ُاتىاُّ بُضّ تًؿلِ خىَض بططْ وضووُاكًِ ضاغتِ ًًُٓؿُ زضَوؾاوَيُ(.

   ُ ُىوؽ غـُيطياْ بـُ جُٓاَهـُتِ بـآريّ ضوَشُاًـُُىوؽ      خىيَُِضاُِ وتـاضّ ًىختـاضّ ضوَشُاًـ
ٓات.بآرييـ ئَُ ئًٔاُُيُّ قُبىويَ ُُكطزو ضوَشّ زوواتط هُ ًُٓاْ طىَؾُّ)بًُُ ض بَوـًَري؟(زا  

 وتاضيَلِ هُو شيَطُاوًُؿاُِ)زَن ؾُضًُظاضبّ( بَنوكطزَوَ:
زَُىوغـة. زَيـُوَّ   ) ئَُ ًىختاضَ ظوََهُّ خىََُٓهلًَـ كـُ هـُ ضوَشُاًـُّ ضيَطـُّ ضاغـت زا      

ضاغتًًُكاْ ظيِس بُضايَ بلا. كُ ُُيتىاُِ هُغُض بِضًُِّ ظاُػـت وَآلَ بساتـُوَ ٓـُوَهِ زاوَ    
ًُغُهُكُ بلاتُ ؾتًَلِ ؾُخػٌ،بىَ ئاطازاضيتاْ تُُاُُت ُاتىاُة كاض هُ قاضًؿٍ بلا، ضىُلُ 

كِ زَُاغري، ئُو ُُبىو ئُوَّ زَيَوة ثىختاْ و زضوَو زََهُغُيُو كُؽ باوَضِّ ثة ُاكا. ئًٌَُ ضا
جوؿىَضّ هًُاَهِ ؾاعريّ طُوضَ خىاهًَدىَؾبىو غَوًٌَاْ خػتُ شيَط ثاَهتىَو زظّ؟ ئُو كُغُّ بَُ 

 قػُيُ باوَضُِاكا با هُ ثًاوّ بُؾُضَ  خىاهًَدىَؾبىو ُُظًِ بُط 
َّ ثطغًاضبلا كُ ًاوَيُكِ زووضوزضيَص بُضِيَىَبُضّ ثـىَهًؼ بـىوَ. ٓـُضوَٓا ضوًَـاُِ )ُـافىوض     

ؾار(ّ هُ جاْ ثىَأل بًًَط زظيىَ.ئًٌَُ تًُُا ئـُو ضووزاوَ زَطًَطَِيِـُوَو بـىَ زوواجـاض ٓىَؾـًاضيِ      
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زَزَيِــة طــُ ئُطــُض واظ هــُو بىختاُاُــُّ ُــًَُِٓة ، ُاضــاضزَبري ُٓضضــِ طىوكــاضّ ئــُوَ  
 بآلوبلُيُِوَو ئُطُض ُٓض واظّ ًَُُِٓا ئُوَ زازطا ُٓيُ( 

يَ ( ًىختاضّ ضوَشُاًُُىوغًاْ بُ ثًاويَلِ ضُثُأل زاُـاو ضِقًـاْ   خىيَُِضاُِ ضوَشُاًُّ) زووآُوا
 هًَِ بىَوَ.

ــاضّ ضوَشُاًــُُىوؽ    ــُياُِ(زا كــُ ًىخت ــُ طىَؾــُّ) بُياُِ..ب ــط، ه ــُياًٌُ ضوَشّ زووات ب
زَيِىوغـة،ضوَشُاًُّ)ضيَطُّ ضاغـت( هـُ شيَطُاوًُؿــاُِ:) ًاكًِـُّ زضوَ قـىضِ فــطَِ زَزا(      

 ئًُُّ بَنوكطزَوَ:
اًُيُّ ثًَِ زََهًَّ)زووا ُٓوايَ( هُ طىَؾُّ)ض بًُـُ بَوـًَري؟( ُىوغـًًَِلِ بُقَُهـًُِ     ئُو ضوَشُ

ُىوغُضّ بُ كطيَطرياو)بآري( بَنوكطزووتُوَ.ئُو كُغُ ضيَطُّ ضُوتِ ططتىوَ و هُ غُض زآاتِ 
ُا زياض زَشّ.ضىَْ زَتىاُة هُفُضَُػًًُوَ وَضطًَـطِاْ بلـا هـُ كاتًَلـسا كُحُؾـتُباّ ظًـاُِ       

ــُّ      فُض ــابطِووّ زَقُك ــىو ئ ــٌ وضطًَطِاب ــُيُكِ فُضَُػ ــُُس وؾ ــاْ ض ــٌ ُاظاُة؟جاضيَلً َُػ
بطزبىو،هُكاتًَلسا كُ قىتابِ قىَُا(ِ ئاًازَيِ هُو باؾرت زَتىاُّ وَضيطًَطِْ. زَبىو ئُو ُُفاًُ 
ًَؿـُّ          ًَؿـُّ ظاُػـتِ بلُيِـُ ك زاواّ كَىًُن هُ زوَغت بـطازَضاْ بلـا. ئًٌَـُ ُاًاُـُوآ ك

َّ زَظاُري كُ ئَُ ضوَشُاًُُىوغُ ضيَططَ خَُهلِ ؾاضّ ئاظَضبًَجاُـُو بـاوكِ   ؾُخػٌ،ُٓضضُُس
زوكاُِ بُقاَهًِ ُٓيُو ؾاضَواُِ غعاّ قىضغٌ زاوَ هُبُض ئُوَّ ضوَُِ خُؾٌ فطوَؾتىوَ.. ئـَُ  
ضوَشُاًُُىوغُ فًَِِوباظَ هُ ئُوضوثاوَ ًاكًُِيـُكِ تُضاؾـٌ كاضَبـايِ زيَِـَِ و بـاجِ طـىًطن       

ُسآ ؾتِ قاضا(ًؿِ هُ باوَهسا بىوَ.. ظوَض ؾـتِ زيلـُ ٓـُْ بـَُيَ ؾـُضَفِ      ُازا،ُٓضوَٓا ُٓ
 ثًؿُّ ضوَشُاًُُىوغٌ ضيَطَُ ُازا ًُٓىوياْ ئاؾلطا بلَُ..(

بُضِاؾلاوّ و بة ثُضزَ ًىختاضّ ضوَشُاًُُىوؽ ُٓقً ُتِ بآريّ ضوَشُاًىوغٌ بـىَ خىيَِـُضاْ   
ُُسَّ بـآري خـَُهلِ ؾـاضّ ئاظَضبًَجـاْ     ئاؾلطا كطز كُ ضُُس ثًاويَلِ بُزفُضِو خطاثُ، ُٓضض

ًُُ،بَُيَ خىَيِـُضاُِ ؾـاضّ ئاظَضبًَجـاُِ ضوَشُاًـُّ ضيَطـُّ ضاغـت زاوايـاْ كـطز ُاظُـاوّ          
 ئاظَضبًَجاُِ زيَ بػًَِطيَتُوَ.

 ثاؾاْ بآري ئَُ وَيًُّ زايُوَ:
ُ  )زًَُوآ حلىًُت ئاطازاضبلًُُوَ كُ ضُثطَِويَم خُضيلُ زَهىوضيََِِ.. ًُتطغـٌ   ئاطاتاْ هـ

بة..هُكاتًَلسا كُ ووَيتُكًُاْ بُضَُطاضّ بريّ ظياُبُخـ زَزا، قَُهًُُ ضُثطَِوَكاْ هُثُُاّ 
ؾًَىَو قاَهبِ جىَضاوجىَضزا بُضزَواًّ هُ ٓاُـساُِ طـُي و شَٓطاويلطزُـِ بريوضِاّ..ئـَُ ؾـًَىَ      

فًََوِ ئُو ططووثاُـُ  ُُفطَت هًَلطاواُُ زابىُُضيتِ ووَيت تًَلىثًَم زَزَْ تا ظًًَُِ بىَ فطت و 
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خىَف بلُْ. هُواُُ خاوَُِ قَُهًُِ ضُثُيَ، ئُوَّ هُ يثُضَِ ظَضزَُٓهطُضِاوَكـُّ ُـاوُطاو بـُ    
ضيَطُّ ضاغت زا زَُىوغة و ًَٓطؾِ كطزووتُ غُض ًّ بـَُيَ ئـُجماضَيـ غـُضّ زاّ هُبـُضزو     

 ُاضاضّ كطزيّ ُٓقً ُتِ ئاؾلطا بلُيّ..(
زواَ بىوْ ، تا زازوَضّ طؿتِ بًُُّ ظاُّى وتاضَكاُِ ًىختاضّ وتاض بَُ جىَضَ ًَٓطؾاُُوَ بُض

 ضوَشُاًُُىوغٌ خػتُِ شيَط ضاوزيَطّ.
ثاؾاْ ًىختاض هُ شيَطُاوًُؿاُِ) ٓؿت( وََيًِ وتاضيَلِ زايُوَو طىتِ ضـًرت هًُـُو زووا   

 وََيَ ُازاتُوَ.
ئـَُ وتـاضَّ زايـُوَو زووا    ئُوَبىو بآريّ ضوَشُاًُُىوغًـ هُ شيَط ُاوًُؿاُِ) وَهبُ( وََيًِ 

 وََيَ بىو.
ئًُُ ٓىَّ ئُوَيُ كُئَُ زووكُغُّ وا هـُ بُضاًبُضًاُـسا زاًُؿـتىوْ ًؿـتىًطِياُُ..يُكًاْ     
هىوتِ هُ هىوتِ تُطُ زَكاو زووًًَاْ ضاويولُّ ؾىوؾُ ئُغتىوضّ هُ ضـاوَ.يُكًَلًاْ تـًُُا   

وشُاًـُّ زووا ُٓوايَ..ٓـُض بىَيـُف    ضوَشُاًُّ ضيَطُّ ضاغت زَخىيًََِتُوَو ئُوّ تطياْ تًُُا ض
 ُاتىاُّ ضيَم كُوْ  

ًّ وَظعُكُ باؾرت زَظامن ضىُلُ ًُٓىو وتاضَكامن خىيَِسووُُتُوَو ئاطازاضّ ؾُضَِ قَُهـًُِ  
ًَُىاًُاْ بىوَ. ؾتًَلِ زيلُيـ زَظامن: هُوكاتُّ ئَُ زوو كُغُ ًؿتىًطِياْ بىو ، خـُضيم  

غُضو طىيَنكِ يُكرت بؿلًَِّ، ُٓضزوو ضوَشُاًُُىوؽ  بىوْ بُ ٓىَّ ئُو زوو ضوَشُاًُُىوغُوَ
)ًىخِرت(و)بــآري( هُتــُن يــُكرتزا هُغــُض خــىاُِ غــُضَن وَظيــطاْ زاًُؿــبىوْ و قاقــاّ 

ضىُلُ ٓـُضزووكًاْ ًاُـاّ ئـاظازيٌ زَضبـطِيّ      اْ غُزَ جىوتًَم زَُطِ زَزايُوَ.ثًَلًًُُِ
ْ جًـاواظ بـة، ئـاخط ٓـُضزووكًاْ     زَظاُّ، بىَيُ ضيَـعّ يـُكرت زَطـطْ ئُطُضضـِ بريوضِاؾـًا     

 ضوَشُاًُُىوغٌ ؾاضغتاُري .
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 نان ويَلووتكةي داه نيــعةزيس نةش

 )*(رانةيَصيت جواميَهةلَو

(1915-1995) 

بُقـُز   سَضضـّ( ًَه (2)ٌو يُؾـاض كـًُاهَ   (1)ضن) ُاظَ حًلٌـُت ىلٌ زيلٍُ تيٌَىاًُُ ُىوغُضًَث
 ٌاُكُتُوَ،ُٓضضُُسَ بُضًُٓـ ًَين خىٍَ كطزبيَو ؾى ُِضٍ كىضز ُاغطاو بَِيَعُظيع ُُغري يٍ خى

 .(3)ّكىضز طاوُُتُكاْ كًًُ

ٌ ُىوغـًُِكاٌُ ُُغـري   ًىٍَ تايبـُت ًَٓـىٍَ ئـَُ ُعيلبىوُُوَيـُ بـىَ ؾـ     واّ بىَ زَضٍ كـُ  ًّ 
 تُوَ، كُ ُاوَضوَكًاْ هُ جُضطٍُ كىًَُيَيَطُضِب
 ؾرييًُِوَ. طويََُٓه ىآلوْ و ضَُطساُُوٍَ واقًعٌ شياًُُتٌ بُ تايَ و غى 
ىَيُن ُٓغت بُ ُاًىَيٌ ُاكات و ئُوَُسَ ًَتُوَ بًُٓي ؾًَِيَم بُضًٌُٓ ُُغري زَخىيَكُ كىضز 

ضوًَاُُكاٌُ )ثـىَهًؼ،   و بريًاُسووكطزٌُ طُضط ًُُ تا هُ ًُبُغيت بطا. قاضًَاُُكاٌُ ضريوَن
ِـُضٍ  يَلّ خىًَخَُهلغـاكاض..(  قىََهربِ،غازَو و لاض، غاختُضًٌَِسَض،بًَفُضًاُبُضٍ زَوَهُت،بَُه

 و هُ ظًاًُاْ زَطا. كىضز زَياُِاغَِ

ّ ِـُضٍ كـىضز  يَهُ حُفتاكاٌُ غُزٍَ ضابطزووزاو هُ كىآلُُيُكٌ تُُطُوَ عُظيع ُُغـري هـُ خى  
وَشووضكُوت ، زوواٍ ئُوٍَ يُكـسوو ضـريوَكٌ كـىضتٌ هـُ ظًـاٌُ فاضغـًًُوَ )ُـُن         باؾىوض

ـ ز ، ُٓضضـُُسٍَ وَضط ضكٌ (كطاُُ كـىضزٍ و يُكػـُض ؾـىوضَتٌ ثُيـساكط    ىت ْ ًَطَِ ئًَ -طاًُـُكا
 ضــُواُُوَ طــُزيًََبُئًُاُُتــُوَ زَغـتًاْ ُُزايــُ بُضًُٓــُكاٌُ ئـُوو بُث  -هـُزَوضاٌُ ؾــازا 

ـ ضكًـازا ؾُغـت و حـُوت كت   ىساكطز. هَُ باضَيُوَ ُُغري زََهِ:) هـُ ت ًَىاُسًُاْ تًَؾ بٍ ضـا   ًَ
واوٍ ضووُلطزُـُوٍَ  ا.. كـُ ز طِاوَ(ًَـ يب ًًِـاْ وَضط ًَطاًُـُكاْ حـُفتا كتـ   ًَكطزووَ، كُضـٌ ئ 

ًت زَزاتُوَ:)ئُواْ ضاوَضِواٌُ ًـّ ُاكـُْ ظدمـريٍَ ضوًَـاٌُ هـُ      آللًُُُِوَ وًََسَكٍُ بُ ثًَه
 (.بًٍَِ و يُكػُض زَيلُُُ كتًَب طىَظاض يا ضوَشُاًُزا بآلوزَكًُُوَ، كىَتايٌ ثَِ

ثُيـسا كطز،ئُطُضضـٌ    طاٌُ بُ بُضًُُٓكاٌُ عُظيع ُُغًُِوَ ؾىوضَتًاًَْطٍِ ئًَشًاضَيُن وَضط
ب هـُ  ًَـ ىٍَ زضضـىوٌُ كت ًَطِاٌُ ُا ئًُري و ؾـ ًَبايُر بىوْ)وَضط كاضَكاٌُ ظوَضبُياْ غاكاضو بَِ

 زَخطا. آًُ ثؿتطىيُِضٍ ظوَضبىوْ ئُو يواظيَضووٍ فىَضًُوَ(بُآلَ ضىُلُ خى
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اَهجا( تاضـ )بُضَو ؾاضوَضـلٍُ  1990ىَضِاغيت ًاُطٌ طىآلٌُ غاَهٌ ًَلٌ ُٓيين ُيٌَ ضوَشًبُياُ
 لٌ ٓـُتًىٍ بـَِ  ًًَُو ضـُُس ًِـساهَ  ًَوَقفٌ ُُغًين ه ،وضوبُضٍ ئًػتاُبىويَ وَتُ زيَكُ زَكُو

كٌ) فـؼ فـؼ   ؿرت ضوًَاٌُ)بطايٍ ظَبىَن(و كىًََُهُ ضـريوَ ًَلُومت.ثيََىزَكا بُضًَِزايم و باون بُ خ
تىضكٌـاٌُ   ثاَهُواْ(َ بُضا  طُياُسبىو كُ ُٓضزووكًاْ ٌٓ عُظيع ُُغًِّ و بُ ٓـىٍَ ئـُزييب  

ـ ضزاْ(ـُوَ كُُاغًاوٍ هُطَُهسا ُٓبىو هُوكاتُوَ كُ هُ باهًىَظخاٍُُ عُت ًَطُغزوَغتٍ) ُ طاق ًَ
 .(4)كطزبىو كاضٍ زَكطز، زاُُيُكٍ هُ ُٓضزووكًاْ بىَ ضَِواُُ َزاهُ ئُُ ُض

تىضكًـا كُبـُض هـُزوو ضوَشاْ بـُٓىٍَ      ًَِطاقـٌ ًُؿـتُج  ًَلٌ عًَبُضهُوٍَ غىاضٍ ثاؽ مب زوَغت
ٌ )ئاًىَشطاضٍ كطزَ. تًلٌ زيلُوَ ُاغًاوضياْ ثُيساكطز، كىًََُهٌَزوَغ كـُ هـُ طـُيَ     (كان عـُه

ىَ زَبطز،باغـٌ هـُ ًُتطغـٌ طـُضِاْ و     يَزووبطاٍ زيلٍُ ُىوغًِطٍُ طىَضِيُِوٍَ زضاويـاْ بـُضِ  
و  زَكـطَّ  َوًـاْ زيَ ًٌَ ثًاوٍ غاختُضـٌ و قـىََهربِو ف  ًطاٍُُ كطزو ضىَْ زَبُِ قىضباًَُغىوضِاٌُ ب

م يَطُزا ُُفـُض يَتاَهجا(هُضاض)ئُطُض ُٓض بطِياضت زاوَ بضًتُ  :. طىتٌاضَو ثاغجىَضتًاْ زَزظضَّث
 سابًََِٔىَؾًًاْ تؿلُف كطزٍ وَضياْ ًُططَ، ضىُلُ زووضًُُ زَضًاٌُ بَّخىاضزْ و ُىَؾًين ثًَ

 لَُهًاْ ًُبُ.ًَو خىَت هُ خَُهلٌ زووضبططَو ت

لٌ ُُغـًٍِ وَبـري   ًَىَضوَكٌ ضـريوَك ًَاٌُ زَكطز، ًًِـ َُوباظو غاختُضًًًَئُو باغٌ كطزَوٍَ ف
ـ تُ ئًػتاُبىويَ، بـاوكٌ ه ًَبىَ كاض بض َوَهُ طىُس زَٓاتُوَ..كىضَِ زَيُوَّ ضـٌ   : َِِيٌَ زَقًـص ًَ

ت بىوّ؟ ضوََهٍُ ؾرييٍِ بـطِوَ ًِٓسغـتاْ بـطِوَ غًِسغـتاْ     ًَؾ ضٌ؟ طُضَكتُ بضًتُ ئًػتاُبىويَ؟
 ئاطـات زيَ  ّ  زَكُُزا ت هُثًََِضِوََهُطًاْ ئُو ئًػتاُبىوَهًاُُ زَضثبُآلَ ًُضىَضَ ئًػتاُبىويَ.. 

 تُوَ كُبُض هُ بًػت غايَ َُٓهُ زَكا و ُُٓسَّيَطًَِلٌ خىٍَ بىَ كىضَِ زَطًَ  ثاؾاْ بُغُض ٓاتُابَِ
 .تُوَيَصتط زَطُضِيَزَكُْ و زَغت هُ طىُاْ زض َوٌ زيًََو ضىَْ ف وُكُ زَباتُ باظاضٍِ ئُوَّيَطاو طى

ًٓضٌ وا تىوؾٌ ًّ ُُبىو.كُ ثاؽ هُ ُاوضٍُ )بايُظيس(ــُوَ بـُضِّ كـُوت     ئُوٍَ ضاغيت بَِ
طُزا وَغتا ُُفُض غىاضزَبىوْ و ززازَبُظيّ و هُ ؾاُػٌ يًٌَُضُ بُتايَ بىو، زَياْ جاضيـ هُ ض

ًُبُغت كُؽ هُتُكٌُوَ زاًُُُؿت.ثاؾاْ كُ بىَ ُُغًٍِ طريِايـُوَ   ًَِخىًَُوَ تا طُيؿتٌُ ج
غـُُسووَ   تاَهجا ) زَياْ كًوىًًَرتَ (ًُبوُ(ٌ ُٓظاضوغـُت هريَيـاْ زيَ  اُئًػتاُبىوَهُوَ تا ضه

طٍ تاكػٌ ضـىاضُٓظاض هـريٍَ   ًَتاَهجاوَ تا زَظطاكٍُ ئُو ، كاكٍُ ؾىَفاىباظاضٍِ ضًَ،كُضٌ هُ ُ
 لٌُُ.ًَث وضططت، طُزيَ

اْ بلًُُوَ( بـُآلَ هُوَزَضـىو   ىيػيت ُاظامن زووباضَيًَزا باغٌ ظوَضؾتٌاْ كطز)بُ ثَهُو زيساض  
ضا  يت( كُ ؾيت ئُو يَ)بُتايبُتٌ كىعاضو تىوضَِ بًََِهُ زَظكاكاٌُ بآلوكطزُُوٍ عُضَب ب طُزيَ
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ؿـُكٌ  ًَضُواٍُُ ئُوضثًًـُكاْ و بـُضٍَ غىَؾـًاهًعَ كـُ ث    ًَبُث و يُن قطِاًُؿٌ ُازََُِ زَكُْ
زَيطـىت  هـُ كـىُططٍَ زآـاتىوٍ      طِاٌُ بىَ ضَواُُ زَكُْ.ًَضَظاًُُسٍ وَضزَططْ و ًاؼي وَضط

ٌـُيـ ُاضِاظيًـُ؟   ًَُـُكطز ئايـا هـُ ئ    ؾلات زَكَُ. ثطغـًاضَ زيَ زا ُىوغُضاٌُ ئاغًاو ئُفطي ا
ت(ٍ ضَواُـُ كطزبـىو، ًـاؼي ئـُوٍَ     َطُغـ ىَضوَكٌ ُاًُيُن بىوَ بىَ كان )ًَُضىُلُ ئاطازاضٍ ُ

 . بـىَ؟ ُىوغـًبىوٍ:  ُـاوَّ بُخىَضِايٌ ُٓضضٌ بُضًٌُٓ ئُوَ بلُيُِ كىضزٍ و ًٓضـٌ   زابىويَِِ
 ضىُلُ زَوَهُتًاْ ًُُ 

  
 ؟يَيةعةزيس نةشني ك

هُ ًُى غُزَ ًُؾغىويَ كطزووَ، ئُوَُسٍَ ضـريوَن و   ثرتلُ ووآلتُكٍُ خىٍَ و جًٔاٌُ يَُىوغُض
ّ هـُ بـاآلٍ خـىٍَ    يَبآلوكطزووتُوَ كُ ئُطُض هُغُض يـُن زابِـسض   ّضوًَاْ و ؾًعط و ؾاُىَُاًُ

ّ عـُظيع ُُغـري خـىٍَ    ًَُاحُظ ُْٓ زََه  هُ باآلَ بُضظتطْ، كُضٌ ُُٓسَّ)بُضًُُٓكامن بُضظتطَ:
 (.كىضتُ باآليُ

تـطن   بُضثطغاُِطُوضَ  ..زازَُطَّ ُُغطَززيّ( لُ بُ ًُي ًُؾىوضٍ زووََ )خُواجُيَطاَهتُجاضِ
ِا ئـُطً  ّ: ثًاوٍ ضان بّ با عُظيع ُُغري بَُ ًُغُهُيُ ُُظاًََُِئاًىَشطاضٍ يُكرت زَكُْ و زََه

ُِضاٌُ غـُض بـُ زَظطـا غـًدىضٍِ يـُكاْ و ئاغـايـ و       يَزَيلاتُ ضريوَن و ئابطِووًاْ زَبا..خى
 هُ ططتّ و ضاوُاْ ضظطاضٍ ُُبىوَ: ساثُضهًُاُتاضْ، كُضٌ هُ ًُٓىو زَوضاٌُ حىكٌطِاًُ

ضـًين   ى غًََِىَ زَكاو هُ ًَُصووٍ ئُزَب ؾاُاظٍ ثًًَُكٌ ئُزَبٌ يُ ًًعُظيع ُُغري كُغايُت)
عاٌُ خـىٍَ و طـُهٌ تـطن بـُ ًُٓىوضـًُِكاًُُوَو ثًـاواٌُ زَظطـا        ًََُهسا خىَؾُويػـتُ،خ كىًَ

(5)غًدىضِيًُكاْ(
 

ٌ يَتُُاُُت كُ خُآلتٌ)زاضخىضًاٍ ظ  ٌَىزَوَهُتًًُكاُـسا ثـ  ًَؿـربِكٌ ُ ًَهـُ ث  هُيـُكَِ  )طِيّ(يؿـ
 بـىو.  1960ٍ طـىآلٌُ  27ًُكٍُ يزَتا غـُضباظ غجا كطز،يُكَُ قىضباٌُ كىَ ِؿلُؾًَث (بطِابىو

زوواٍ طُضِاُُوٍَ هُ بُؾساضٍ كطزُـٌ يـازٍ غُزغـاَهٍُ هـُزايلبىوٌُ ُىوغـُضٍ طاَهتـُجاضٍِ       
ِاٌُ زيىاُُكاٌُ ُاظَ حًلٌُت ًَبُتىًَُتٌ ٓ،ئاظَضباجياٌُ) جُهًى حمًُُز قىَهٌ ظازَ(هُ باكىَو 

 و ُاًُيُكٌ ئُوٍ ئاضِاغتٍُ حعبٌ كىًَىًَُػيت تىضكًا، زَغطريكطا.

 لطاوَ.. ُُٓـسَّ ًَيري تىًَُتباضكطاوَو زَياْ ؾلاتٌ هُ زازطاكاٌُ تىضكًازا هئا بُ يًُظَب وبَِ
.. ضىاضزاُُ ٓـُوَهٌ  ثىَهساضو زَوَهًُُُس خُآلتًاْ بُ زوَيض  بىَ ئُوكُغُ تُضخاْ كطزووَ بًلىشَّ

 هُُاوبطزٌُ زضاوَو زووا ُٓويَ ئُوَبىو كُ هُؾاضٍ )غًىاؽ(زا زضا.
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طـٍُ طُضِاُـُوََ هـُ ئًػـتاُبىوَهُوَ بـىَ      يَتٍِ ئـُوَبىو هُض )يُكَُ ُٓوَهٌ كىؾ ُُغري زََهِ:
ـ تاَهجا ضوويسا.ظوَضَ ًًعزَٓات، هُ )بًىون ضُكٌُضُ( هُ ثاؽ زابُظيٍ و خىََ طُياُسَ شاض ط يَ

بُضظبىَوَ، واًعاُـٌ كاضَبـا ؾـىَضتٌ     ُوَلٌ كاضَبا ًًع بلَُ. هُُاكاو ئاطط هُ تُهُكاًَُغتىُ
طىتًـاْ:     طىمت:ُـا  ُوتُِوَو طىتًـاْ : ُـُتعاٌُ ضـٌ بـىو؟    ُعيم ك ًٍَم هًَكطز.ثاؾاْ كُغاُ
 لطزٍ هًَكابطايُن تُقٍُ 

ـ بىو، هُو عاٍُُ هـُ باخضـٍُ وَقفـسا ثًاغـَُ زَكـطز، ئىَتىًَبًو      زاتاَهجاآُوَهٌ زووََ هُ ض م ًَ
 طيـاْ ببـىوَ  ًَجُضٍِ و زضاًُ بُضطىهوُ. ئُطُض ؾاضَظا ُُزَبىوَ و ئُوٍَ هُ غُضباظيسا فًَطايٌ تًَبُخ

 طىًاْ زَياُلىؾتٍ.. بُآلَ يُكػُض خىََ زايُ عاضزو ًٓضٍ بُغُضُُٓات.ًَِابا، بًَبُكاضَ ُُٓ

زضاُط ًًِاْ  ىاضَ باُط كطابىوَ ؾُوًَتاَهجازا بىو. بىَ خىاضزٌُ ئأًًُـ ُٓض هُ ضًَُٓوَهٌ غ
ٓ  ِايُوَ وَقف. ًَٓ ـ ئاغـجايٌ خبعًـُ ُ  ُ ٍِ وبـ ًَطىمت كاتُكٍُ ُاوَختُو با كُؽ وَئاطا ُـُ ى ًَ
ِا زي ُمت زا زَضطاٍ شووضٍ ًّ هُ ُاوَوَ ًَزَضطاٍ زَضَوٍَ وَقفٍ كطزَوَو كوًوٍ زَضٓ دُ .ًَث

ِـُضَكاْ هـُ ثُدمـُضَوَ ضـىوُُتُ     ًَطف ًَِٓاو ظاًٌُاْ ًَٓٓ ىَبُضٍ وَقفٍ وَئاطايَطاَهُزضاوَ. بُضِ
ُ  شووضَوَو زَضطاياْ زاخػتىوَ بى ُُ  ضَئُوٍَ ٓـ ييت هـُ  ِّ، ضـىُلُ ؾـط  ًَـ دـُ  سيدِل ًَى ثًَهـ

 (.ًابىو ًاْ جًََِ، هزًَبُغذي بُكاضزَّ

ُ ًكٌ غًاغَيُىًَؾ بُآلَ ُٓوَهٌ)غًىاؽ( ئـُدماًٌ ئاططبُضزاُـُ ئـُو     ٌ بُخىَيُوَ ططتبىوكُ هـ
و حُوت كُؽ هُ بُؾساضاٌُ زيـساضٍ ضوَؾـِبريٍ    بىو بُ ًطزٌُ غٌ ٌَوٍُ وا زيساضَكٍُ هًَتىَٓ

 :هَُ باضَيُوَ عُظيع ُُغري زََهَِ كىَتايٌ ٓات،

وـُوَ بـًين، وايـاُعاٌُ كىًًَػـُضٍ     ًَتىًًٌَُٓ ًَِـُوَكاْ ًًِـاْ هـُُٔىًٌَ غـ    يَكُ ئاططكىش)
ّ بـا جـُُابٌ كىًًَػـُض    ًَػـٍُ ئـاططزا ئابَوىَقُزضاوَ.بُيـُكرت زََهـ    ًَى بَوًَُِوََ و هُُيَئاكططىش

سا ًٓضـٍ  ى ضطَِ زووكَُهـ ًَصكطزَ. ئُطُض)هىتفٌ قَُهعُهٌ( ُُبىايُ هُ ُيَضظطاضبلُيّ.ثُيصَياْ بىَزض
ِاو خػتًٌُ باْ ثُيصَو زابُظيٍ.ُٓض ئُوَُسَو خَُهلُكـُ  ًَبىَُُزَكطا.ئُو ًين هُثُدمُضَوَ زَضٓ

ًًِاْ ُاغٌ ٓاواضياْ كطز: ًٓعَ ئًُُ خىَيُتٌ ُُجاتٌ ًُزَْ  ئًُُ كىًًَػُض ًُـُ ؾـُيتاُُ   
لٌ هُ زَغـت  ًَم بىو( زَي ًصاُسو خَُهلُكٍُ ٓاُسَزا. ثاؾاْ ئاغِيَبًلىشْ  ؾاضَواْ ) ضيؿساض

ٔـىف  ًَلـُوَ وَعـاضزٍ كـُومت و ب   يَسامن و هُ بُضظايٌ ضُُس ًًرتًَم وَضططت و وَضطُضِايُ هًَيُك
يُكـًًُاْ   .ىاْ زوو ثىَهًػـسا زوَظيـُوَ   ًَهُ ُ و ى ئىَتىًَبًىًَخىََ هُ ُ كُ وَئاطآاشيُوَو .بىوَ

ــيت زَخ ــسًًًََِػ ٓ ىاُ ــطت و ُُيسَ ــيت زَط ــِ زووََ زَغ ــا ًَ، ٓ ــاضيٍ بل ــت زاضك ــِ ؿ ٓ .
 .ط غُضٍ زاُاَيَتُكٍُ كطزَ غُضيّ و هُشًَضاك (ٌىايُ هىتفٌ بىوًَث )ًََُٔغ
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ُِ غُض ؾـُقاَ و ٓـاواض   يَ ضٌ كطزبىو وا ُٓظاضاْ كُؽ هُخَُهلٌ غًىاؽ بطِشريباؾُ عُظيع ُُغ
 (تُ طىَضِغتاٌُ عُظيع ُُغري؟ًَ)غًىاؽ زَب بلُْ:

 :وَآلَ زَزاتُوَو زََهَِ

ضُواُُوَ هـُ  ًَتُ ًايٍُ تىوضَِبىوٌُ كُؽ. بُ ثًَىََ ُُكطزبىو ببهُو زيساضَزا قػُيُكٌ ئُوت)
غُفُضٍ غًىاغـٍ كـطزووَو هُغـُض     .طُزيَ َ كطزبىو(ثري غىَهتاْ عُبسايَ)وتاضَكًُسا ثُغين

ئُوؾاضَ خىََ حًػاو زَكَُ ضىُلُ هُئُغَوسا )ؾُبري قُضَ حُغاض(يٍ كُ غُض بُغًىاغُ. ًّ 
كٍُ زَكـطزو  يًُو واهًـ بُؾساضٍ زيساضَ ضوَؾـِبري  ئُوَّؿتٍُ زَوَهُتُوَ ضىوًُ ًَبُ باُطٔ

لًـ ٓـُض  يَططٍ غُضَن وَظيطاُسا كطزو ضُُس ٓاوكـاض ًٍَ ج(ئًِىَُىَ)بُتُهُفىَْ قػَُ زَطُيَ 
ىؾـاض ئاطـازاضكطزَوَ، بـُآلَ بُزاخـُوَ كـُ      ًَبُتُهُفىَْ وَظيطٍ ُاوخىَياْ هُ ُٓضاوٓىَضياٍ ُ

ئـُوٍَ   تاواْ هـُ ضـطقٍُ ئـاططزا غـىوتاْ، بـَِ      هُبُضضاوٍ زَوَهُت غٌ و حُوت كُغٌ بَِ
 زَوَهُت فعَ بلا.

ئَُ ضووزاوَ زوواٍ زَضضىوٌُ ئُو فُتىايُ بىو كُ تُٓطاْ بُتىًَُتٌ بآلوكطزُُوٍَ ظدمريَيُن هُ 
حـُآليَ   ين عـُظيع ُُغـًين ثـَِ   يَخـى ، يب)ئاياتٌ ؾُيتاٌُ(ٍ غُغياْ ضوؾسٍ ًَطِزضاوٍ كتًَوَضط

لٌ وَزَغـت  ًٍَ ئًػنًٌ هَُُٓهبصاضزٌُ ؾاضَواًُسا ضـُُس ثىَغـت  كطزبىو. ئُوكات حعبٌ)ضفاه(
 ِابىو، هُواُُيـ ؾاضَواًٌُ غًىاؽ.ًَٓ

َُ زضاو بـُ غـًدىضٍِ   تىًَُتٌ غُض بُضُثٌ خطايُ ثايَ.. بُ ييُُططٍ بُضٍَ غىَؾـًاهًعَ هُقَُهـ  
طاْ ًَـ ًًػـطو ئ تًٌ غىَظًُت ظيِساٌُ كطاو زووضخطايُوَ..باهًىَظخاٍُُ زَوَهُتٌ ئًـِطَورتِاو  ًَيُك

ضىُلُ هُغـُض    ،كطزو ؾُف ًاُطٌ ضَبُق هُ ظيِساًُاْ ثُغت زا ؾلاتًاْ زيًَاضكىهُزازطاٍ ت
كضٌ قطِاهًضُ بُضيتاًُاو خىؾلٌ فاضوقٌ ًُهًلٌ ًًػـطو وشُـٌ    َُٓهؼ و كُوتٌ ئُهًعابًػٌ

 :طاٌُ  ئُوكات ُىوغًبىو.. ُٓض ئُوَ زََهًََِؾاٍ ئ

 ضَواُبًَـصو  طـُوضَتطيّ غًاغـُشيُزاضو    -ضنىكـًُاي ئـُتات  زوواٍ ًػتُفا  -ىيٌَاْ زًَريًَغو)
ئُوٍَ ًطوَ ًٓضـٌ   و قػُ زَكا ، بَِ ىًََّبُغُعات زَئاخ لٌ هُ بّ ُُٓاتىوًََخاوَْ بُي(ُت

ُـازا. ئـُو    ِبطا..باؽ هًُُغُهٍُ كىضزٍ تىضكًا زَكا بُآلَ ًٓي وازٍَ ضاضَغُضكطزُ تَِ زيَ
 (.ضكُىٌ تطًٌاٍ غًاغُتٌ زضياطىًََٓ

ٍ  1915ُتٌ( هـُ غـاَهٌ   غطَت عُظيع )كُئًُُ ُـاوٍ ضاغـتُقًُِي  ىًُُز ُحم -زا هـُ زووضطـُ
دٌ خاوَْ ًَلٌ ًٌُضُ ُٓشاض هُزايم بىوَ) باوكٌ ؾًَعاًٍَُ غُض بُ ئًػتاُبىويَ هُ خ-ُٓيبُهٌ

،ثاؾـاْ هـُ قىتاخباُـٍُ)زاضٍ    ()فـُقَِ  ِسٌُ ئايًين زاُـسضاوَ يَتُضي ُت بىو(بًُِساَهٌ هُبُضخى
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وهُ ثىَزي ىُىوؽ كطاوًََّ و ُٓشاض بىو، ًَُتايبُت بُ ًِساَهٌ ُٓتًىو كىضَِ ًػل كُزا ؾُفُقُ(
ٍ غـُضباظٍ  ًـص تُ كىَهئاًازَيٌ تُواوكطزووَو ضـىَ  1935. غاَهٌ (6)غًَِ غُضَتايًسا وَضطرياوَ

 ضوَشُاًُّ )قـُضَطىَظ( و  هُ غجا ئًػتًعفاٍ كطزووَو هُ 1944بىَتُ ئُفػُضٍ ئُُساظياضو غاَهٌ
كُ حعبٌ  غًٌاوٍ( يُوَ زاخًوٌ جًٔاٌُ ضوَشُاًُُىوغري بىوَ. تيُزٍ طىْ( ٍ )غًسا) ظاضٍطىَ

كــاض  طىَظــاض ضِاطــرياوَو عــُظيع ُُغــري بــَِ ٓاتىوتــُ حــىكٍ ، 1945طــُهٌ كىًَــاضٍ غــاَهٌ 
طىَظاضٍ)ًاضكىَ ثاؾـا(ياْ   (7)غُباحُززيّ عُهٌ()زَطُيَ 1946غاَهٌ ًاوتُوَ.ثاؾاْ بُيُكُوَ 

ُِض بُ ظَوقُوَ طىَظاضيـاْ  ُٓظاض زاُُ زاوَو خىيَ 70-60ترياشٍ خىٍَ هُ  ّزَضكطزووَ كُ شًاضَ
 ِـاوَ ًَىٍ زيلُياْ زَضًَٓزَكطٍِ و ئُوزَغت و ئَُ زَغيت زَكطز. زوواٍ زاخػتين طىَظاض، بُ ُ

ىاْ ًَ)ًُعوىوَ ثاؾا، ًُضحىوَ ثاؾا،بًعيٍ ثاؾا، حىضِ ًاضكىَ ثاؾا، عُهٌ ثاؾا،عُهٌ بابا(و هُُ
بُضًٌُٓ بآلوكطزووتُوَ بـُ   ًازاضكىهُ ظوَضبٍُ طىَظاض و ضوَشُاًُكاٌُ ت 1962-1944غاآلٌُ 

طىَظـاضٍ )ظبـىن(ٍ طاَهتـُجاضٍِ     1962تايبُتٌ)قُضَ طىَظ،ئاق بابا،زوََهٌـ، ئُقؿاَ..(و غاَهٌ 
زاُُ زيىاٌُ  كطزووَو غَِ ِاوَو وَكى ظوَضبٍُ ُٓضٍ ظوَضٍ ئُزيباُُوَ بُ ؾًعط زَغيت ثًََِزَضٓ

 اْ )هُكىَتايًُوَ بىَ غُضَتا(يُ:ُْٓ يُكًًُ

ـ كُ هُ غجازا بىوَ بـُ ُ  :سا غُضكُوتىو ُُبىوًًََزَُىوغٌ بُآلَ ت َُٓوَيَ ؾًعط) ىٍ )وَزيعـُ  ًَ
 بـُزضَززيّ و ضًَـعٍ ئىَ(ـىظ ئاضيـم(     عىًـُض )ُُغري(ـُوَ ؾًعطَ بـآلو زَكـطزَوَ، تُُاُـُت   

زا زَضياْ َطُي(  كُ هُ ئُُ ُض)لٌ باؾًاْ هُغُض ؾًعطَكاٌُ وَزيعُ هُ طىَظاضٍ ًََُٓهػُُطاُسُ
ِا، بآلوكطزَوَو ثُغًِاْ كطزبىو.ثاؾاْ بىََ زَضكُوت بُكَُهلٌ ؾاعريٍ ُايـَُ بُتايبـُتٌ   ًَزَٓ

 )جُضِضِاح ثاؾا(زا ضاضَغُض زَكـطا..  هُ ُُخىَؾداٍُُ كُلُوتٍِ بُ ُاظَ حًلٌُت، ًَزوواٍ ضاوث
 ىٍ خـىََ. ًَـ ُوَ بُآلَ ُُن بـُ ُ ُو زَكطزِاوَُٓهبُغتٍ بآلًَزَضزَٓ امتلٌ ئُزَبًيَئُو كاتُ طىَظاض

. طـىتٌ: تـىَ ضـريوَكٌ     ئَُ ؾًعطاُُ ٌٓ تـىَْ؟ طـىمت : بـَُهَِ    :لطزًََُاظَ حًلٌُت ثطغًاضٍ ه
طىًاْ زضاُط ُٓغتٍ كطز كُ يغايٌ ُـاظَ  ًَب م زَُىوغٌ، ؾًعط ًُُىوغُ.ًَلىثيَخِجًنُُو ض

 (.ىَحًلٌُمت زَكطزَوَو قُتاو قُت يغايٌ ُاطاتُ ئاغيت ئُغ

طِاوَو هــُ ظوَضبــٍُ ًَــضن زا طىُىوغــُضاٌُ تــ غــُُسيلاّلــٌ ططُطــٌ هــُ ًَعــُظيع ُُغــري ضوََه
ُ   1976ِ ِـاوَ بُتايبـُتٌ زوواٍ غـاهَ   ًََُٓهبصاضزُُكاُسا زَُطٌ ٓ غـُضوَكِ غـُُسيَلا    كـُ بـ

ُ  غـُُسيلا بىوَ.بُض هَُ تاضخيـُ   غُُسيلايُغايَ غُضوَكٌ ئُو 16 َُٓهبصيَطزضاوَو هـُ غـاَهٌ    كـ
لٌ زَضِواُـٌ  يَِاو وَكى غًاغُشيُزاضًَزاًُظضا زاٌُ بُ ئُزيبايُتٌ عُظيع ُُغري ُُزَٓ زا1970

و ضَخِـُ هُزَوَهـُت    ِاٌُ ئاًادمٌ غًاغٌ خىَيُوَ زَُىوغـَِ ًَكُ ضريوَكٌ طاَهتُجاضٍِ بىَ وَزئ
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 و زشٍ ئًٌجطياهًعَ خُبات زَكا. زَططَّ

وابـىو   ًَِلدػتين ضوَؾِبريٍ زَزاو ثيَُ ضبايُخٌ ب وَزغت ًَِٓاوَو ى زَوَهُتًٌَخُآلتٌ ُ طُزيَ
. ًََِِطُؾُ بػ و ُايَُهَِ ِاْ زَططًََّطٍُ زآيٌٌَ غُضكىتلُض كُ ضيَلٌ كاضيطُضَ زشٍ ضشيَعًَٓ

ىاٌُ زَطُيَ زوَغت و ٓاوكاضَكاًُـسا خـىَف بـىو.    ًَبىو ُ لدػتًِؿسايَتُُاُُت كُ هُزَضَوٍَ ض
ٍ  ُِضاًَْلٌ ضايكٌ ياٍُُ زاُُضو ثُخؿًَئُُساً ُاغـطاوَ تـا ئـُو     ثـُْ( )بىو كُ بـُكىضتلطاوَ

 :كاتٍُ ياُُ بُ فُضًاٌُ غجا زاخطاوَ.هَُ باضَيُوَ زََهَِ

اْ ُٓيُ، يُكًًُاْ ًطوَ هُ طىَؾـُطريٍ  ًزووئُضكٌ غُضَكً -م بًََِلدػتِيَُٓض ض -لدػذييَض)
ٌ ٓاكـُظايٌ  لدػذي بـىَ خـَُهل  يٍَ زضيىكطاتٌ ثرت زَكا.ئُطُض ض، زووًًَاْ ثاَهُثُغتىَضظطاضزَكا

 (.بًََِوَِ بُظوَض ، ئُوَ بىَ ضوَؾِبرياْ زَبَِىيػت بًََِث
 :صَ بُ قػُكٍُ زَزاو زََهَِيَزض

زَوَهـُت  -تىضكًـا -طَزاًَلدػذي ُازوَظيتُوَ.بُآلَ هيَؿلُوتىوَكاُسا ضوَؾِبريٍ بِ ضًَهُ وآلتُ ث)
غُز  دىضِيًِاْ ئاغاُُ.ًَلدػذي هيَض لٌ بًََِضىُلُ خَُهلاُ ؟ ..بىَلدػتين زَوَّيَض خَُهلٌ بَِ

. ِاكطًََّلّ طاَهتٍُ ثيعًَلدطاو ٓيَلُِخطاو تًُُا غُز زاُُ كُغّ، بُآلَ غُز كُغٌ ضيَكُغٌ ض
لدػـتين يواظ زَزا،  يَ، ُٓوَهٌ ثُيـساكطزٌُ ض لدػذي بططَّيَطٍُ ضيَض بىَيُ كُ زَوَهُت ُاتىاَُِ

 .(8)ُىوغُضاْ كطا( غُُسيلاّوَن ئُوٍَ زَطُيَ 

ئًؿىكاض  ثًؿُ.ضىُلُ ُاوَُاوَ بَِتُ بُضطُزي َيٌَ ُاٌُ ضوَشاٍُُ، ُاضاضبىوَ ٓاُا بُضبىَزابًِلطزُ
ـ ئُوكاتُ طىَظاضو ضوَشُاًـُكاْ هـُ تطغـٌ ضش    هُ ظيِساْ. ُوَزَبىو بُتايبُتٌ زوواٍ زَضضىوًُ ٍ يَ

 ّ و بُضًُُٓكاٌُ بآلوُُكُُُوَ:ًَُاضاض زَبىوْ وَزَضٍ ُ

ِاوَ.كُضاثداُُكاْ ًَوُُزَكطزَوَ،خىََ طىَظاضو ضوَشُاًَُ زَضٓكُ طىَظاضو ضوَشُاًُ ؾتًاْ بىََ بآل)
ىَبُضايـُتٌ  يَطاوْ ؾتٍ بىَ ضا  بلُْ بُزَغت ضووُىوغٍ كـطزووْ و فطوَؾـتىوًّ . كـُ بُضِ   يَُُو

ضُواٍُُ ياغاكاْ( بُضٓـًٌُ خـىََ بـُ    ًَقُزَ(ُ كطزووَ) بُ ث ططتىوخاُُ قَُهَُ و كا(ُظياْ زيَ
 (.ساْين طُياُسَ زَضَوٍَ ظئًَُِ

لٌ يَُِططٍ فىَتىَططاؼي و ُىوغُضٍ غًِاضيىَو ضوَشُاًُ فطوَؾٌ طُضِوَكٌ كطزووَ، ئُدما ُىوغُضيَو  
 و غـاَهٌ   ُكاْ بـاُط بلـطَّ  ًـ ٔاتىوٍ كُ بُ ثُدمُ ئًؿاضَتٌ بىَ بلُْ و بـىَ كـىَُططَ ئُزَبً  ًَه

 بطِواُاًـٍُ  ؿـًِاضٍ بُخؿـًين  ًٍَ ٓىُُضَ باآلكاٌُ ظاُلىٍَ زاضًؿتازٍ ئَُهٌاٌُ ثًصكىَه1992
لـُوَ بـىَ   يَهـُ زاو  ..(9)تـُوَ ًَثُؾـًٌاْ ب  ًَِثاؾاْ ه ،زكتىَضاٍ )فُخطٍ(هُ فُهػُفٍُ بىَ بلاو

ُُزاوو  لٌ زيلُ، ظًاٌُ بُز بُ خطاوَ باغٌ بلُْ ..كُضٌ ئَُ ًُٓىو ُٓوآلُُ كىََهًاْ ثَِيَزاو
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قُوَ و ضَطُظو ئايًِـُكاْ   ىاًَْبطِواياْ هُق ُُكطز، بطِوا بُ زشايُتٌ ظوَهٍ و ثطز زضوغتلطزْ هُ ُ
 ص زَطُيَ ضاو بىَضىوٌُ جًاواظ.يَو وتىو

 بىَيُن غاتًـ ضًُ هُكاض ُُوَغتاوَ.. زَيطىت:)ئُواٍُُ وَكى ًـّ ثًؿـُياْ ُىوغـًُِ ُـابَِ    
 (.عُظيع ُُغري هُ غُعاتٌ زيىاض زَكا . وَغتاْ ُاظاَُِ) : ةبىَغذي(. يىغف ظيا ئىَضتاج زََه

 ظَوَبُ خـُباتٌ غـُخت و طاَهتـُجاضٍِ وضٍَ بـُض    ،  َُوتووكطز طٍُ خىٍَيَض وباظوؾاْ و بُ
كـُ هـُ    :)كُغايُتٌ ُُغري هُوَ بُزَضزَكُوَّوَن )ًًٔطٍ بُهوٌ(ٍ ُىوغُضٍ ُاغطاو زََهَِ

لىَؾـُضٍ  ًَ،بىَيُ ُٓقُ بُتًَِِلُُري بًَػيت شياًُسا تىاًُىيُتٌ خَُهلٌ بُثيَغُخترتيّ َُٓهى
 (.زضَّرببوزََ بُخُُسَ ُا

ػتايـ  وَغـُض كىًََُهـُوَ ظاَهـّ، زَيطـىت :     ًَكُهُثىوضٍ غىَهتاُُ عىمساًُُكاْ تا ئزَيعاٌُ 
 :طَزا ًطوَظ ُطخٌ ًُُ   كُزاواٍ ٓىَيُكٍُ زَكٍُ؟ زََهًََِه

طىُآٌ كُهُثىوضَ.. بُتايبُتٌ ئُوٍَ هُ غىَهتاْ حمًُُز فاتًخُوَ بـًُريات ًاوَتـُوَ.كابطا   )
ظيطَن بىو، ضُُس ظًاًُؿٌ زَظاٌُ و يُكَُ حاكٌـُ   ُزيَلٌ بُضظٍ ضوَؾِبريٍ بطٍِ بىو، طًَئاغت

ُِ تًُُا ُُخـ و يٍَُِ ًطوَظ بُ كىفط زازَُسضاو ويَلسا كُ وًَ، هُكاتؿطًََّت(بليَبسا )بىَضتط طُيَض
ب بـىوْ بـُ طـىَي وطىَهعاض..غـُضَضِاٍ ئًُـُيـ ئـُو غـىَهتاُُ ض        ًَـ جىاُلاضٍ يثـُضَِكاٌُ كت 

 لٌ بُ ًطوَظ ُُزاوَ.ًَبُياخ

تُ كىَؾلٌ ئُوو شووضٍ تايبُتٌ بىَتُضخاْ ًًَئ فُضًاٌُ زاوَ ًُطاضغاظٍ ئًتاهٌ )بًووًين( بفات
ـ تـُوَو ف ًَقـايَ ب  ؾـًَىَكاضيسا  ،)غًِاْ(ٍ ئاُساظياضٍ ضَواٍُُ ُُٓسَضاْ كطزووَ هـُ   بلطَّ طٍ ًَ

ْ ِـٍُ ئـُوٍ  وَبـا   يَوا و لًاْ فاتًئ غُضزاٌُ )بًووـًين( زَكـا، زَبًِـَِ   يَضوَش .ٓىُُضَكُ ببَِ
ُِ زَزاو بـُ بًووـًين   يَم هُزوشًُِكاٌُ. زي ُتٌ وًَئُغجُوَ كطزوَ هُكاتٌ ثُهساٌُ غُضٍ يُك

طبىوَ.ُٓضئُوكاتـُ فـاتًئ هـُ    ًَ: ًـّ واف  تُ باْ عاضز. بًووًين زََهَِيَ: كُهوُغُض واُاكُوزََهَِ
بُ بًووًين  و زَثُضِيَِّبُؾري  غُضِّّ و يُكػُض كُهوًَُلٌ بىَ بًَلٌ ضازَخىضِّ ظَيًيَُىَبُتساض

  تُ غُض ظَوٍيَ: بعاُُ كُهوٍُ غُضٍ بًِازَ وا زَكُو زََهَِ

 تُوَ ئًتاهًا.يَزَطُضِ و َوًََِزَٓ ٌين تىضكًا جًََِزوواٍ ئَُ ضووزاوَ بًووًين كَوىَيَ بُ ٓ

ٌـُيـ  ًَئُوَُـسٍَ ُـًُابىو ئ  غَُهتُُُت بطاٍ خىٍَ كىؾتىوَ   غىَهتاْ حمًُُز فاتًئ بىَ تُخيت
 .ْ بُغُضبَِلٌ واًاًَؾت

ِ ثاف كىزَتاٍ ئُيوىه ـ هُططتىوخاُـُياْ ثُغـتايّ. شًاضًَـاْ هـُ ُ     1955ّػـاَه  70-60ىاًَْ
ٌـٍُ  ًَعاٌُ بىو؟ وَبريَ ًُُاوَ(غُضزاٌُ ئًَئُوبىو خ-)واي ُىوضَززيّ لًاْيَضوَش ُىوغُض زَبىو.
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ا هـُ  لطاوَوَ بًػـتىويُتٌ كـُ غـج   ًَلٌ طىتبىو كُ هـُ غُضضـاوَيُكٌ بـاوَضِث   يَكطزو بُ بطازَض
لُُري بُضٍ ُـُزايّ و ٓـُواَهٌاْ بـُ    ًَىاضَ ثًَساضًَاْ زَزا. كُ ُٓواَهٌاْ بًػت ئُو ضوَشَ تائًَغ

م كُوت كُ ئُوكاتُ ئُُـساًٌ  يَطاَهتُو جُفُُط ظاٌُ.بُآلَ زوواٍ حُوت غاآلْ ضاوَ بُ عُقًس
ُ ًَين ئُوكاتٌ بىَ طيَضووزاوٍ زَهتُظ زازطاٍ غجا بىو، طُزيَ  ضـاَهلطزٌُ بـَِ  طِاًُوَ وَن ظيِـسَ ب

 -زشٍ ططتىوَكاْ. طىتٌ: ئًُطًاْ هُ فُضًاُـسٍَ  ئًػـتاُبىوَهُوَ    جىَضَٓا ئُؾلُدمُ زازطاو
ساضَزاُتاْ بـسَيّ و هـُ طىَضَِثاٌُ)ئـًُري    ًَبىَ ٓات كـُ حـىكٌٌ هُغـ    -ُىوضَززيّ ئُقِىظ ثاؾا

ُُكطا ،بـُآلَ   بُجَِ : ُاظامن ٓىٍَ ضبىو ئُو حىكٌُ جَُُِغري زََهَِ  .بلطَّ بُجَِ زا جَِ(ئًِىَُىَ
 .(10)بًػتبىوٍ ضِاغت بىو -واي  -ىٍَ ئُو ُٓواَهٍُ كاتٌ خ

ٍ   1970غاَهٌ  لٌ كـطٍِ و  يَثاضضـُ عـاضز   (ÇATALCA تاَهجااضـ )عُظيع ُُغري هـُ ُاوضـُ
ـ ُعيلٍُ بًػـت و ث  1974زَغيت كطزَ زاًُظضُسٌُ وَقف و غاَهٌ ًَ  ِ ّ زايـم و   بـَِ  ٓـُتًى

هُُعيلُوَ ئاطاٍ هـُ   بىَ ئُوَّزَشٍ و  زاٌ ُٓض هُو زَظطايُباوكٌ وَضططت و هُوكاتُوَ خىَيؿ
لـٌ بـىَ ُىوغـري و خـُوتين خـىٍَ تـُضخاْ       يَشووض، باضٍ طىظَضاْ وثُضوَضزٍَ ئُو ًِساآلُُ بَِ

كي بىوْ طُوَضَكـُياْ  15 كىضِو  21ى وَقف ًَكىٍَ ًِساآلٌُ ُ 1993كطزووَ،. بىَ صيىوُُ غاَهٌ
ِـسْ بـىوْ هـُ    يَغـايَ بىو،ٓـًُىوياْ خـُضيلٌ خى    ياْ ُىَتًٌُُُ بًػت و زووغايَ و بضىكُكُ

 ِابىو.ًَكُغًاْ بطِواُاًُياْ وَزَغت ٓ 60و تا ئُو كاتُ هًصغُضَتايٌ و ُاوَُسٍ و كىَ

و ض ئُو ضوًَـاْ   طِاْ بًََِض وَضط)قاظادمٌ ُىوغًُِكاٌُ عُظيع ُُغًُِوَ  ثاضَّ وَقفٌ ُُغري هُ
لٌ بـىَ ٓاتىضـىٍ ًِـساآلْ    ًَ. تىاًُىيُتٌ ئىَتىًَبًوَُِّ فًوٍ(ًُغط  زَكطيَو ضريوَكاٍُُ زَكط

ظاًّ بلاو  َهساو ثاضضُ ظَوٍ يُكٌ زيلُيـ هُ ُاوضُيُكٌ زيلٍُ زَوضوبُضٍ ئًػتاُبىو بلطَِّ
 سايـُو ًَؿـتداُُو شووضٍ ُىوغـتين ت  ًَُٔىًَُو ٓىََهٌ غـُعٌ كـطزْ و ض   ػتاكُيـ غًََِبًِاٍ ئ

 ىَ زَبا.يَف بُضِحاَهٌ حاظض زكتىَض عُهٌ ُُغًين كىضٍِ وَق

 :طخىاظَوَ، عُظيع ُُغري زََهًََِخ زَضباضٍَ ئاًادمُكاٌُ ئُو زَظطا

زا باغٌ ئاًادمـُكاٌُ وَقفـٍ كـطزووَ، بـُآلَ ئايـا ًٓضـٌاْ       -تطغاْ هُ تطؽ-يبًَبُُسَ هُ كت)
ط، ضىُلُ هُييُن ثاضًَاْ كًُُو هُ ييُكٌ زيلُوَ ظوَض ظَظيُتُ خَُهلٌ ًَبًُٓي كطزووَ؟ ُُخ

 تُ زٍ.ًًََِسا بلُيّ ئُو ئاًادماًُُاْ بىَ بٔوا ثُي

طَزا ضٌاْ ًُبُغتُ؟ طُضَكٌاُُ ًِسايَ ثُضوَضزَ بلُيّ. تاكُ ئاًادمٌـاْ ئـُوَ ًُـُ ًِـسايَ     ًَه
و ئًؿـىكاض ثُيـسا بلا.ئًُـُ خـىٍَ      ًََِِتُكًِلٌ يا ثًؿُغاظٍ وَزَغت ب فًَططُّبطِواُاًٍُ 

ُ ًَىيػـيت ث ًَم ثُضوَضزَ بلُيّ كـُ ووآلت ث خَُه ُُٓسَّ هُخىَيُوَ ططُطُ بُآلَ زًَاُُوَّ  .ًاُـ
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ِازََ كـُ طـُضَكٌاْ   ًَضىُلُ شًاضٍَ كُغاٌُ وا هُ تىضكًازا ئًُطِوَ ظوَض كًُّ.ًّ يؼي ئُوَ ه
لٌ ئُوتىًَُُ كاضٍ ًَطَ وَقفًَ.ئ تىضكًا ضظطاض بلُيّ، بريوَكٍُ واًاْ ًُُو ؾيت وا ئُغَوُْ ُابَِ

ضن ى زيلـُ بلـُيّ.. غًاغـُتٌ ثـُضوَزو ضوَؾـِبريٍ تـ      ؾيت . زًَاُُوَّبلطَّ وا طُوضٍَ ثَِ
ضـُواٍُُ ئـَُ   ًَلٌ بـُ ث ًٌَُ ؾـت ًٌَُ و خَُهلٌ ُاخنىَض ثُيسا زَكا. ئيَلٌ وابُغتٍُ ضشًَغًاغُت

 .غًاغُتًُاْ زَوَّ

ٔ ًًَِساآلٌُ ئ ُامشُوَّ ٌـُ وا  ًَِـُضٍ ًاكًِـُيٌ، ضـىُلُ خـَُهلٌ زَضَوٍَ ئ    ًَطَ ببِـُ بُضًُٓ
 يـ واًُُ.و باظاضِبريُاكُُُوَ. قىتاخباُُ

ئـَُ   .بـَِ ِـُض بَِ ًَىيػتُ غًاغُتٌ تىضكًـا هُغـُض بِا(ـٍُ ثـُضوَضزَكطزٌُ ًـطوٍَ بُضًُٓٔ     ًَث
 .ضظطاضٍ ُابَِ، كُوتىوَ ًَِ ت ُّقُيطاُ وغًاغُتُ هُ بىاضٍ ثًؿُغاظٍ و كؿتىكاَهًسا تىضكًا هُ

ػـتا  ًٌَـُ تـا ئ  ًَزووََ، طُضَكٌاْ خـَُهلٌ وا ثـُضوَضزَ بلـُيّ بـُ ئـاظازٍ بـري بلُُُوَ.ئ        
طُُبىويّ بُ ئاظازٍ بريبلُيُِوَ، ضىُلُ ئُواٍُُ زاخـىاظٍ ؾـيت وا زَكـُْ خـىزٍ خىَيـاْ      ًَف

ٓ    ُايُُُوَّ تـابوىَ وَغـُض    ِّ. ُُٓـسَّ ًَ. زاوٍ ًاؼي ئافطَت زَكُْ كُضٌ ئـَُ ًافـُ بـُكاض ُـا
  ىٍ خىٍَ وَيوَ زًَََُِوُ طزٍ زَُىوغًََِىٍ ًًَزَضطاٍ ًاآلُسا ُْٓ ، شُُ ُ

م ثُضوَضزَ بلُيّ كُ بُ ضـاوٍ ضَخِـُوَ زي ـُتٌ    ًَخَُهلاُ َُ، كُ ظوَض ططُطُ، زًَاُُؤًََّغ
 (ضاغيت بسوَظُُوَ زًُا بسَْ و غُض هُ ُىَّ

 :؟ عُظيع ُُغري زََهَِلسا كُ ئايا وَقف هُيياْ زَوَهُتُوَ كىًَُن زكطَّيَوَآلًٌ ثطغًاض هُ

زَزَيُِ زَوَهُت  كـُ وَقفٌـاْ زاُـا زَوَهـُت      ٌُ ثاضًََضُواُُوَ ئًَ.. بُثحُؾتُباًاْ ُازََُِ)
طَ ٓـًي ًُـُ بـُآلَ ئـُو كـات      ًَـ ػتا ًوًىًَُم هًَغاآلُُ يُن ًوًىَْ هريَ باجٌ خػتًُِ غُض.ئ

ثاضَكُ ُُزََ . ظوَض جاض بـُ   ساغاتٌ خىَيى ُُزَكطا.ُٓوَهٌساوَ هُ كات م بىو طاَهتٍُ ثًًََُِبوُ(
ُ ىوَ، بـىَ ؟ ضـىُلُ هـريٍَ تـ    ؾلات و ؾلاتلاضٍ وزازطا ئُدما ثاضًَـاْ زا  زوواٍ  ضكٌ ضوَش هـ

 ٌُ وَضُُططْ.ًَغىوز هُو بطَِ ثاضَيٍُ ئبا  و  ُطر زَبَِ ضوَشَوَ بَِ

ٌـٍُ  ًَُِضَكاٌُ زاضايـ طىتىوَ.. طىتىوًُ ئُو)خـُضاج (ــٍُ هـُ ئ   ًَئَُ ضاغتًَُ بُ ثؿل
 ِّ حُضاًُ.ًَزَغ

ٌاْ بلُْ و بُ تىًَُت و بُٓاُُ وَقـف  ضَُهًَْ(زا ُٓوَهًاُسا تىوؾٌ طَعطًَزَوضاٌُ )كُُعاْ ئ هُ
ًاْ ًضـ ًَطَكطز، هُحًػاسياْ وضزبىوُُوَ، بُآلَ ضىُلُ ًٓ  غُضثًَُِضياْ ضَواٍُُ ئًَزاخُْ. ثؿل

 ُُبطزيّ. ُُزوَظيُوَ، ظَفُضياْ ثَِ

 ُِضاٌُ بُضًٌُٓ ًّ خَُهلٌ ضَؾىضِووت وُٓشاضْ.يَ، بُآلَ ظوَضكَُ .خىبَُهِ ياضًُتًٌاْ بىَ زَّ
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هـُ   م  هُيـُكَِ ًَىًَُط و ياضًُتٌ كىَبلًُُوَ، بـُآلَ هـُو تطغـٍُ ُـُبازا زوَغـت     زَؾتىامن ك
ٌـُ كىًَـُكٌ   ًَ: فـُضًىو ئ و بَوـَِ  م سيبًًََِِؿتداُُكاُسا زَعىَتٌ ُاٌُ ًُىَضوَ بلَُ ، يُكًَض

ٌـُ زَزاتـُ زَعـىت وزَعىَتلاضٍ بىَيـُ زاواٍ     ًَوَقف زَكُيّ، كُضٌ عُظيع ُُغـري ثـاضٍَ ئ  
 .(11)كَُياضًُتٌ هُ كُؽ ُا

 
 عةزيس نةشني و مةشةلةي كورد

لٌ تًُاوٍ وغُضثىَؾلطزُسا غُباضَت بُ ظَوتلطزٌُ ًاؼي ُُتـُوَيٌ ضَِواٍ طـُهٌ   ًَباضوزوَخ هُ
لٌ زيلُ ، هـُضيعٍ  يَضن هُتُن ضُُس ضوَؾِبريىؿلُوتِدىاظٍ تًَكىضز هُ تىضكًازا، ُىوغُضٍ ث

 ؿُوٍَ بُضططٍ كطزْ هُو ًافاُُ وَغتاوَ.ًَث

بًاْ زاُاوَ ٓـُض  ًَىاُسووَو كتًَصووياْ ؾًَضِازَبُزَضَ.تُُاُُت ً ًاؼي طُهٌ كىضز هُ ظَوتلطزٌُ
ىٍ كـىضزو ئُواُـٍُ واخىَيـاْ بـُكىضز     ًَضكًازا ُري بُ ُىم هُ تًَِّ كُ خَُهلاًَُبىَ ئُوٍَ بػَُهٌ

ــ ــَُ زَزَْ ت ــتًٌُ    ىهُقَُه ــٍ غ ــاٍُُ زشٍ ظوَه ــُضِيّ و ؾىَضِؾ ــُو ضاث ــًُىو ئ ــاخّ  ٓ ضكٌ ؾ
ــُضًاُطِوا ــُوَّف ــُ    كاٌُ ئ ــَُ زَزَْ وزش ب ــايُضٍ هُقَُه ــىوٌُ عُؾ ــاخٌ ب ــُ ي ــُ، ب ثُضثابىوُ

كىضز تاواُبـاض زَكـُْ    ،لٌ ضَطُظ ثُضغتًَؿلُوتين زَظاُّ .تُُاُُت كُغاًَُؾاضغتاًُُت وث
 صوويٌ ًًَُكٌ ًًساُُ ًٓي ضاغتيَطى ضن كُضكىوكًاْ هُزَغت ضىوَ، بُبَِىبُوٍَ ت

ثُوضَزَ زَكُْ، وا ئَُ وآلتُ طىَؾـُطري   ضكٌ ثَِىكُ ُُوٍَ ت ًُ بًَِضَُطُ ُٓض ئَُ بُضضاوتُُط
ٌ ٓـُضَؽ  ًئُواْ ًاُاٍ ُـُظاُّ و ٓـىٍَ غـُضَك    -هُضووٍ بريَوَ-و ُٓض ضٌ طىَضِاُلاضيًُ  بَِ
هُييُن بُضشَوَُـسٍ   عاٌُ ئُوضوثٌ زَزا.ًَى خًَهُوٍَ كُضُُس غاَهُ ُٓوَهٌ ضىوُُ ُ ِاٌُ بًََِٓ

 بـُجَِ  و هُييُكٌ زيلُيؿُوَ ئاًازَ ًُُ ًُضجُكاٌُ جـَِ  زَبًَِِ عاُُزاًَخًَُى  ئُو خىٍَ هُ 
 بلا، هُواُُيـ زاُِاْ بُ ًاؼي كىضز.

(  زَهػـىظٍ ثًؿـُكٍُ بـَِ    ِسٍ خـىاضزبَِ يَكُ غى)ضن ىلٌ تًَوَظع بطاتُ ئُو ضِازَيٍُ ثعيؿل
ُطـُيَ  ضكٌ ُُظاًُىَو بُكىضزٍ باغٌ هُزَضزٍ خىٍَ كطزووَ  هىضاضَغُضٍ ُُخىَف ُُكا ضىُلُ ت

ؿٍُ كىضز بلُْ، بُآلَ زَغـُآلتًاْ  ًَئًُُؾسا ططوثٌ غًاغٌ وا ُْٓ حُظ هُ ضاضَغُضكطزٌُ ك
و بُضطٍُ ضاوغىوضكطزُُوٍَ ططوثُ ضَطُظ ثُضغتُكاْ ُاططْ، بىَيُ زَبًِري  بُغُض غجازا ُاؾلَِ

 .(12)ُُٓطاوَكاًُاْ هُغُضخىَوكعَو ظووظوويـ ُاضاض زَبّ هُ َُٓهىيػتًاْ ثُؾًٌاْ ببُِوَ

لٌ )حعبـٌ  ًَػتيَضن بُضووٌُ هُ َُٓهىىييٌُُ غًاغٌ ت صيىوُُيُكٌ ضَطُظثُضغتاٍُُ ُُٓسَّ
ؿـلُف بـُ زازطـاٍ    ًَكـُ ضـىَْ زاخـىاظٍ ث    زا زَضزَكـُوَّ  (MHPبعووتُِوٍَ ُُتُوَيٌ
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لٌ ًَتُوَ، زوواٍ ئـُوٍَ وَط ًـُضج  يَساضَزاْ بطُضًَِزَغتىض كطز و زاواٍ كطز حىكٌٌ هُغ
تىضكًاياْ قُبىويَ ُُكطز و ًُغـُهُياْ بـىَ    ضا.بىَ؟ ضىُلُ زَغت بُجَِيبطز ايت ئُوضثًَيُك
 لٌ زيلُ ًَكات

ئُدماًّ،ضـىُلُ   ئُو ُٓوآلٍُُ زَوَهُتًـ بىَ ضاظٍ كطزُـٌ كـىضزٍ زَزا،ٓـُوَهٌ ُـُظوَن وبـَِ     
ؿــًاْ ًَتــُوَو بــُضَو ثيَئــاوَزاْ بلط لٌ ئــُوتىَياْ زَطَُهــسا ًُــُ ُاوضــُكاًُاْ ثــَِيَٓــُُطاو

%و بُؾـٌ هـُ   10ّ بُؾٌ ًطوٍَ كىضز هُ غـُضًايٍُ ثًؿُغـاظٍ   ًَضن زََهىكاٌُ تببا.ضوَشُاًُ
ططُ تًُُا هـُ ًَُهبُُـسٍ ؾـاضَكاُسا ٓـُْ و ئاغـيت      ًَ%وُُخىَؾداُُو ف2غُضًايٍُ باظضطاٌُ 

م ًَـ %ٍ كـىضز ث 80ضكٌ بَُهـُز ُـري   ى%كُ هُ ُاوَُس بُضظتطَو ئُواُـٍُ ظًـاٌُ تـ   20لاضٍ ًَب
(13)طُوباْيَطىظاضٍ كاضَباو ئاوو ضِّ،غُضَضِاٍ ُُبىوٌُ خعًُتيَز

 

ـ هُ ضووٍ طُؾُكطزْ بـُزَواَ جًـاواظٍ هـُ ُ    ًاضكىحلىوًُتٌ ت ىاْ ُاوضـُكاُسا زَكـا. ئـُو    ًَ
َ ًايـٍُ  بـآلوٍ كـطزَوَ بـىو   ( DPTؿاٌُ زَوَهُتًَ)زَغتٍُ ُُخؿُك 1997ضاثىَضتٍُ غاَهٌ 

ئـُو   .ضاثىَضت زََهـَِ  ضنىغًاغٌ و كىًَُآليُتٌ و ئابىوضيًُكاٌُ ت غُضغىضًِاٌُ ًُٓىو ططوثُ
ؿلُوتىوْ،ئُواُُْ وا زَكُوُُ بُؾٌ ضوَشئـاواٍ وآلت كـُ   ًَعطاياٍُُ هًُُٓىو ضوويُكُوَ ثيَثاض
ّ.ئُو بُؾُ ًُٓىو زَظطاو زاًـُظضاوَ ثًؿُغـاظٍ و باظضطـاٌُ بُخىَيـُوَ     ًًَُؿتُج زيَضكٌ ىت

ًُ، بُ ُُوت و يَُو%ئُو ئابىوضيًُ غُضضاوٍَ بُضًُُٓكٍُ ئ80ضكّ وىو زَهٌ ئابىوضٍ ت زَططَّ
ُ  ًَّ هُزاًًًَُؿتُج عطاكاٌُ كىضزٍ زيَيَبُُعيُِوَ. كُضٌ ثاض ّ يَـ ز كُين ُٓضَ خـىاضووٍ هًػـت

لٌ ًَّ. زَغلُوتٌ غاآلٍُُ كُغـ يَثطوَشٍَ ثًؿُغاظٍ يا باظضطاٌُ ُابًِسض بطىتطَّ ًَِوئُوٍَ ث
زَغـلُوتٌ  ًـُ، كُضـٌ   ًزوَيضٍ ئًُطيل 5924ًُبوـُ(ٌ   زازًَُؿـَِ  ئـاواّ تىضكًـا  هُ ضوَش

ضـُُس ضاغـتًًُكٌ تـايَ زوواٍ     (14)زوَيضَ  514 لٌ خَُهلٌ ؾاضٍ ئاططٍ تـًُُا ًَغاآلٍُُ يُك
 .ًُُْ كـُ هـُ كـىضزٍ زَكـُْ    بُزَضكـُوتّ و بَُهطـٍُ ئـُو غـت     1999بىوًُهُضظٍَ غـاَهٌ  

زَضكُوت كُ بُ ُٓظاضاْ زاًُظضاوٍ ثًؿُغاظٍ ئىَتىًَبًى و ؾىوؾُو ٌٓ تط زَكُوُـُ ُاوضـٍُ   
 بىضغـُ،  ئًعًًـت، غـُقاضيا،   ُضًُضَ كُ هُ بىوًُهُضظَ ظَضَضًُُس بىو)ئًػتاُبىويَ،زَضياٍ ً

ــى، ــُوا، بىَه ــ ًَ%ٍ ت2،45(وريئُغــلٌ ؾــُٓ يُه ــضن ثىلــطِاٍ زاًــُظضاوٍ ثًؿُغــاظٍ ت م ًَ
.غُضَضِاٍ ضُُس كاضخاُُيُكٌ ثًؿُغاظٍ غـُض بـُ كىًَجاًُـا بًاًًُـُكاٌُ وَن)تىَيىَتـاو      َِِيَز

ــساٍ وجــىَزي ــاضض..طو ًآًًَُىَُ ــُ و ( ػــٌاْ و يظ ــِثب ــاٌُ  ًَ ــسَ غــُضَتايًُكاُُوَ ظي ًُظَُ
 .بىوًوًاض زوَيض 40بىوًُهُضظٍَ هُو ُاوضُيُ كُوت ُعيلٍُ 

كاضخاٍُُ ثًؿُغـاظٍ   200ؿًِاظٍ طىاظتُِوٍَ ُعيلٍُ ًَضن ثىتُُاُُت كُ شووضٍ باظضطاٌُ ت
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و بىَيـُ، غـُضَن كىًَـاضٍ    بىَ باؾىوض كطز، بُتايبُتٌ كاضخاٍُُ كا(ُظو يغتًم و ئىَتىًَبًـى  
ضكًا هُ بىوًُهـُضظَ  ىلٌ تًَِيَقايى ُُبىو بُبُٓاٍُُ ئُوٍَ: ًٓي ؾى -ىيٌَاْ زًَريًَغو-ؿىوًَث

م هـُ  يَلرتاظاْ..ثاؾاْ بىوًُهُضظَ غُز غايَ جاضًَوٌ هًَتُ غُضٓيَ%ٍ زَكُو98غُيًُت ًُُو 
طـُوباْ  يَئـَُ بُؾـٍُ وآلت ض   طىتًؿٌ : بىَيُ ئُوكاضخاُاُُ هَُ ُاوضُيُْ ضىُلُ ضكًا زَزا  ىت

 وٌ زَضيا.ًَوكىَطاٍ ُْٓ بُتايبُتٌ ٓ

ئـُدما   ؿلُوتُِوَ( ُاوضـٍُ زَوضوبـُضٍ )زَضيـاٍ ئًجـُ ( زَّ    ًَزوواٍ ئُو ُاوضُيُ )هُضووٍ ث
لطِاٍ ئُو ُاوضاٍُُ ضوَشُٓآلتٌ ًَلسا كُ تًَىَضِاغت و زَوضوبُضٍ زَضياٍ غجٌ، هُكاتًَئُُازوََهٌ ُ

عطا، زَكُوُـُ  يَثاض 76عطا بُخىَياُُوَ زَططْ هُئُغَوٌيَثاض 44ئُُازوَيَ كُ باؾىوض و ضوَشُٓآلتٌ 
 ..(15)ُوَ ؿلُوتًَِوٌ ثًَط ٓيَش

ؿـلُوتين  ًَصضاوٍ ئاغـتُُط هُبـُضزََ ث  يَغًاغُتُ ئابىوضيًٍُ بُ بُضُاًُ زاض وئُدماًٌ ئُ هُ
ُ 50-10عطاكاٌُ باؾىوضو ضوَشٓـُآلت  يَُاوضٍُ كىضزغتاُسا،ثاض بـُض ُـُزاضٍ   %ٍ خَُهلُكـٍُ ه

ضاضَطٌ زاًُؿتىواٌُ (تىَدمُهٌ )ؾاضٍبىَ صيىوُُ كىَض زَكُْ. ُوَغُضكىتلُضَكاُ لاضٍ و ياغاًَوب
 بُضَو ؾاضَ طُوضَكاْ يا ُاوضُ باظضطاًُُكاْ بُ زوواٍ تًلٍُ ُاْ كىَضًاْ كطزووَ.

لُ يَ،كاضؿلُ شَُطاوياُُ بىَغـتَِ ًَلٌ وَن عُظيع ُُغري زشٍ ئَُ ًيَىَزا كَُهُ ُىوغُضًَهَُ ُ  
طَ بىَ ُُتُوَيـُن كـُ غـُزاْ غـاَهُ هـُثايَ      ًَئُو جىاً يِلُ هُ زَهػىظًَو بُؾ ِاكطًََّطاَهتٍُ ث

ضن بـُ  ىطاٍُُ ُُغري ُاًىَ ًُـُ، ُٓضئـُوَ ضوَؾـِبرياٌُ تـ    يَػتُ بىيَطُهٌ ئُوزا زَشٍ. ئَُ َُٓهى
ـ زاُـاوَو ُ لٌ هَُ باضَيـُوَ  ًَبًٌَّ و كتيَتطغِىَن هُ قَُهَُ زَزا كُ ضىَْ ًولُضٌ ضش  ىٍ ُـاوَ ًَ

 :لسا زََهَِيَوَآلًٌ ثطغًاض هُ ٌٍُ ضوَؾِبرياٌُ تطغِىَن(.ًَ)ئار هُ ئ

م هـُو ضوَؾـِبرياُُ بعامن..ًُتطغـٌ ُٓضَطـُوضَيـ هُوتطغـٍُ      ًَؾُضَ زَكـَُ خـىََ بـُ يـُك    )
كُ تطغِىَكّ.ئُطُض واًُـُ،   ًُ ًاًَُهُياْ هُطَُهسا زَكاًَضوَؾِبرياْ هُوَزايُ كُ زَغُآلت بُو ث

 (.بلُْ ساضَ ضظطاضًَؼ هُغيََياُتىاٌُ عُزُاْ ًُُسَضز
ؿــٍُ ًَك)ط ُاوًُؿــاٌُ يَوهــُش (ضكٌ بىَهطاضغــتاْ، كــىضزٍ تىضكًــاىيب )تــًَؿــُكِ كتــًَهــُ ث
(16)كىضز

KÜRT SORUNU) )َُُِغري زََه: 

لطزَ و ًًَاْ ثيىَُسًَثـُ وَ ( 2000E DOĞRUبُتُهُفىَْ هُطىَظاضٍ )1987ًاُطٌ ئابٌ هُ)
ؿٍُ كىضزياْ هُبُض زَغت زايُو ضِاٍ ًًِـاْ هـَُ باضَيـُوَ ويػـت.وَآلًٍ     ًًٍَُ كطىتًاْ زوَغ

غـىوزَ.يُكَُ   زاُُوَو طىمت: هُغايٍُ ئَُ ياغاياٍُُ ُُٓىكُ ُْٓ باغلطزٌُ ئَُ ًُغُهُيُ بَِ
ؿـُيُ  ًَبُ غُضبُغيت هـَُ ك  ّ تا ًطوَ بتىاَُِيَئُوَيُ ئَُ ياغاياُُ بطىَضِزض ىيػتُ بلطًََّؾتِ ث
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ضن كـىضز  ىم بُ ضوَشٍ ضووُان تىوؾٌ ئاظاض زَبـّ و تـ  ًَصٍ هُباضَيُوَ بلا.خَُهلاُيَوتىوو  بسوَّ
ؿُ ُاكُْ . ًاُُوَ ًَضاضَغُضٍ ك َُٔهسَغتًََِّو ئُوكاضاٍُُ غجا ث ضن بلىشَّىو كىضز ت بلىشَّ

ّ تُوَ، طـُوضَتطي يَم زغـطِ ًَى باظٍُُ ئُو ؾطَِ ياغا كىَُاُُ كُ تاضيذ و كُهُثىوضٍ خـَُهلاُ ًَهُُ
ضن هـَُ  ىطاضغتاُسا ضووبُضووًاْ بىَوَو طىتًاْ ضَطُظٍ تـ ػتُ كُ هُ بىَهيََُٓهُيُو ًُٓاْ َُٓهى

ٌُ ًُٓاْ ضوََهُ زووباضٍَ زَكُيُِوَ بُوٍَ كُ ضَطـُظ بـىَ ًـطوَظ زَغتًِؿـاْ     ًَووآلتُزا ًُُ. ئ
 ّ: تىَ هُ فآلُُ ضَطُظٍ ًَزَكُيّ وزََهَ

ٍ  ًٍَ طـُه ًًَّ بُ ضاؾلاوٍ زََهـ  لٌ تايبُتـُو زَطـُيَ   يَُاوَوخـاوَْ كُهـُثىوض   م ُٓيـُو كـىضز
ضن ًُُ،بـَُهلى هـُ بُضشَوَُـسيٌ    ىتـ  يِغُضبُخىَيٌ غًاغًسا ًٍُ.ئَُ طفـتٍ تـًُُا هُبُضشوَُـس   

لٌ غُضبُخىَ هُ ضوَشُٓآلت هُباضًُـُ. ئًُـٍُ   ًَكىضزيؿُ ضىُلُ باضوزوَخٌ زاًُظضاُسٌُ زَوَهُت
     ٍ ـ (زَكاو ٓئًُطِوَ هـُتىضكًازا ضووزَزا ٓـُض هـُ طًُـٍُ )ئـُتاض عٍ زَضَكـٌ ٓـُْ ئاًـادمٌ    ًَ

ؿـٍُ ئُضًـُْ و   ًَىَ زَبُْ،هـُ قـُيطاٌُ يىُاُػـتاُُوَو ك   يَغًاغًًاْ ُٓيُ ئـَُ طًُُيـُ بـُضِ   
كُؽ بُوٍَ ًافٌاْ  ُُٓسَّ ًَِؿٍُ ضوَشُٓآلتٌ ُاوَضِاغت و قػٍُ ُابُجًَغُضبُخىَيٌ كىضزو ك

    ُ ًـُضجٌ   طٍَ ُُٓـسَّ يَطىهُ ًىوغىَ وكُضكىوكسا ُٓيُ..ئًُاُُ ثنُـٌ طًُـٍُ ئـُتاضيّ و بـ
.هُبُض ئُوَ ًّ زَطُيَ طىَضِيين ياغاكامن كـُ زاْ بـًُاؼي طـُهٌ كـىضز     زَضَِ ىَيَزياضيلطاو بُضِ

 اٍ غُضبُخىَيٌ زَكُْ.وزاواٍ كىضزاْ ًُُ كُزا ّ و باوَضِيؿٍ بُ ُُٓسًََّزَُ

ؿــُكُ ًَغــىوزَو ك و تــريوَض زشٍ تريوَضيـــ بــَِ م هــُ تــريوَض ُــاكطَّيَضــاوَضِواتٌ ٓــًي غــىوز
بـُ   تُوَ ضىُلُ ياغاٍ َُٓهُ جـَِ يَطُضاضَ بسوَظيَضاضَغُضُاكا. زَوَهُتٌ تىضكًا ًُبُغيت ًُُ ض

ؿــُياْ زضوغــت كــطزووَ.ظَقرتيّ َُٓهــُ ئًُُيــُ ًَزَكــا كــُ ضــُُساْ غــاَهُ زاُــطاوْ و ك جــَِ
ظ ئُوكُغٍُ ُُتُوَ هُغـُض ًـطوَ   ُاطىتطَّ ثَِ يٌِاُجُضوَضتضكّ(ًٓي ًُؿى:)كىضز ُري، تبطىتطَّ

 .فُضظزَكا،ضىُلُ ًطوَظ ئاظازَ خىٍَ بُكاًُ ُُتُوَ بعاَُِ

َّ       ىئُطُض حلىًُتٌ ت  ضن هُضوَشُٓآلتـسا بُئـُضكٌ غُضؾـاٌُ خـىٍَ َُٓهسَغـتا، خـَُهلٌ ئـُو
ـ  سَزاو ًـاؼي  ُٓغتًاْ بُ طريوططفت ُُزَكطز..ئُطُض ُاوضُكٍُ هُضووٍ ئابىوضٍ يُوَ طُؾُ ثَّ

 ًٓي ضووٍ ُُزَزا.ضوَؾِبريٍ خَُهلُكٍُ زابري زَكطز، ئُوَ 

ضـىُلُ   ُـاكطَّ  ؿـٍُ بـىَ  ًَلٌ ططُطٌ زيلُيـ ُٓيُ،ئُوَيُ كُ حلىًُت ضاضَغـُضٍ ك ًَخاَه
ىَضزَزَْ و ًَـ عٍ زَضَكٌ زَغيت تًٌَىايُ ًَٓؿُكُيـ كىَُُ.ًّ ثًَلٌ ٓىؾًاض ًُُو كًَحلىًُت

كىشو لٌ ئًٌجطيـاهًعَ و غـجاكٍُ ثًـاو   ًَتـُ زَوَهـُت  ًَضكًـا بب ىبُضشَوَُسٍ ياْ هُوَزايـُ كـُ ت  
ُقىَ بريبلُُُوَ. خُباتٌ غـُضبُخىَيٌ هُوَزاًُـُ   ئضكاُُ كُ بُ ىجُضزَ.بىَيُ هُقاظادمٌ كىضزو ت
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و  َِِيَضكاْ زَبعوىلٌ بُغاآلضىو.ئَُ كاضاُُ ُٓغيت تيَطزًَيا ثريًَ ؿلُ بلىشضًََّى بًًَِساَهٌ ُ
 (.ًُؿتٌاُسايُ ىًَطُيؿذي و شياْ بُيُكُوٍَ ًَُم تًَى زووفاق.ضاضَغُض هُ هًَكىضز زَخاتُ ُ

بُ زوَغًٍُ كىضزَوَ كُوتُ باظاضِ، وَظاضَتٌ ُاوخىَ بُثُهُ  (2000E DOĞRUّ)طىَظاض كُ
ىيػـيت كـطز.وَظاضَتًـ هـُ ضوَشٍ    ًَُىوغطاوٍ بىَ وَظاضَتٌ زاز ضَواُـُكطزو زاواٍ وَضطـطتين ث  

زازطــاٍ ئاغايؿــٌ زَوَهــُت هــُ  ًِفــُضًاٌُ زايــُ زَغــتٍُ زازوَضٍ طؿــت زا19/8/1987
ٍ (كـُئاْ ئًضـُيَ  )بلا.زَغتُ زاُُيُكٌ طىَظـاضٍ بـىَ ثطوَفًػـىَض    ُبىويَ ؾلات هُ طىَظاضئًػتا

ٍ ياغاٍ ظاُلـىٍَ ئًػـتاُبىويَ ضَواُـُكطز بـىَ ئـُوٍَ ييـٌُُ       ًصًاًىَغتاٍ واٍُُ غعا هُ كىَه
ـ و ضاثىَضت ًََِِياغايٌ زوَغًُكُ َُٓهػـُُط  ؿـلُف بلا.ُـاوبطاو ضاثـىَضتٌ    ًَم هـَُ باضَيـُوَ ث  ًَ

ى تُهـُفىٌَُ عُظيعُػـري ووتـاضٍ حمًُـُز     ًَُِ ططُطُكاٌُ قػٍُ ُيَطزو زَغًِؿاٌُ ؾىئاًازَك
ِايُوَ كُ تاواُبـاضْ، يُكـًًُاْ زاواٍ طـىَضِيين ياغـا     ًَعُهٌ ئايباضٍ كطزو بَُهطٍُ ياغايٌ ٓ

لٌ غُضبُخىَزا زَكىَؾـّ،  ًَِاو كىضزغتاًَُزَكاو زووََ ثُغين كىضزَ جًاخىاظَكاْ زَكا كُ هُث
 ضُواٍُُ ياغاكاُُ.ًَثئًُُيـ بُ

عُظيع ُُغري هُبُضزََ زازطاٍ ئاغايؿٌ ئًػتاُبىوَهسا وَغتا ُُن  1988حُظيطاٌُ 30ضوَشٍ  هُ
لّ ًَتًُُا بىَ بُضططٍ هُ خىزٍ خىٍَ بَُهلى بىَ بُضططٍ هُ ُُتُوٍَ كىضزو ئًُاٍُُ خىاضَوَ بُؾ

 هُو بُضططٍ يُ:

 غُضوَكٌ زازطا)

 عيَئُُساًاٌُ بُضِ

وَضططت  َوًًَِاْ هُباضٍَ ًُغُهٍُ كىضز تُهُفىَْ ضاّ بُ İKİBİNE   DOĞRUطىَظاضٍ 
ٌِـُوَ كـُ   يَؿُكٌ زوَغًُكُ زًَطَزا  بطِبطَِيُن هُثًَزا بآلوكطايُوَ.ه15ٍ1987-9و هُشًاضٍَ 

ؿـٍُ كـىضز   ًٍَ كـُ ك ًَتُوَ..ًّ زاْ بُوَ زَُـ ًَؿُيُ ضووبُضووٍ تىضكًا زَبًَططُطرتيّ ك :زََهَِ
ًُكـٍُ هُوَزايـُ كـُ زازطايـُكٌ ثػـجىَضٍِ وَكـى زازطـاٍ        ًُ،ططُطًايكضىؿٍُ تًَططُطرتيّ ك

 ٌُ زَكا.ًَُوَ ئًُطِوَ زازطايٌ ئيئاغايؿٌ ئًػتاُبىويَ بُزَغتٍُ بُضظ

م غُضوَكايُتٌ ئُضكاٌُ طؿـتًًُ، هُبـُض ئـُوَ بـُ     ًَباآلتطيّ و ططُطرتيّ زَظطاٍ ُٓض زَوَهُت)
ِـُوَ يـا هـُ كُُاَهـُكاٌُ     يَُاًُكاُـسا بآلوزَكط ُِياْ هُ ضوَشيَزَطٌُْ ئُُساًاٌُ ئُو زَغتُيُ و

 تاْ بىَ بُياْ بلَُ. ُلٌ ئُو غُضوَكايُتًًَػتيٍَ باؾُ َُٓهىًَّ. ثيَتُهُفعيىَْ زَبًِسض

و بـُض هـَُ تاضخيـُيـ غـُضوَكايُتٌ ئـُضكاٌُ تىضكًـا بايـُخٌ بـُ         1980ٍ ئُيوىوهٌ 12هُ  
َكطز هُ باضٍَ ئـَُ ًُغـُهُيُ بـىَ    ًُغُهٍُ كىضز زَزاو ئُفػُضٍ ضَِواٍُُ طىَؾُكاٌُ وآلت ز
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طزضابىو ًَغـج  ّ و ضاغتًًاْ بىَ ؾٌ بلُُُوَ. هُو ئُفػُضاٍُُ ئَُ كاضاُـُياْ ثـَِ  يَخَُهلُكُ بسو
ٓـُظاض ٓـاوآلتٌ هُثؿـت     120بـُض  ً)ضائًسٍ ضوكّ ئىَ(ىظ( بىو.ُـاوبطاو هـُ ئـُضظَضِوََ و بُضا   

ــتاو زووكتـــ   ــىَْ وَغـ ً ًًًَلطوَفـ ــىوْ يُكًًُاْ) ــتُوَ بـ ــيب بُزَغـ ــىًََـ و ( صووٍ واضتـ
ضكُكاٌُ هُزَوضبُضٍ زَضياضٍُ واْ و ضوباضٍ فطات زا زَشيّ(كُ بُُٓظاضاْ زاُُياْ ىزووًًَاْ)ت

ضاثلطاوَو ضُُس جاضيـ ضاثلطاوُُتُوَ .هُ ًُغـُهُيُكٌ ططُطـٌ وَن ًُغـُهٍُ كـىضز،      زيَ
 ضائًس ضوكّ فُضًىوٍ:

لًـاْ  يَبُفطاويُكاُـسا زَشياْ.ضوَش  ضكُ ُٓشاضو ُُزاضَكاْ هُ ؾاخُىم هُ تًَطُهٌ بطازَضاْ..بُؾ)
لٌ ًًَُوَ ؾلاو زَُطًَط ثيَلُوَ زَضوَيؿت كُ هُُاكاو غُٓىَيَ هُشًَم هُباْ تُختُ غُٓىََهًَئافطَت

ضكاُــٍُ هــُ ُاوضــُ ىُِ تًَبىو،ئًــسٍ هــُو ضوَشَوَ ئــُو ًػــل زيَ كــىضز(ٍ طــىَّ-وَن)كــاضز
 .(  ىياْ ُطا كىضزًًَُكاُسا زَشيّ ُيؾاخاو

 عٍ زازطا  يَساًاٌُ بُضغُضوَن و ئُُ)

بُضتاْ وَغتاوَ بُتىًَُتٌ بُضططٍ كطزْ هـُ كُهـُثىوضٍ ٓاوًُؿـتٌاُاٌُ    ًهُبُضا ػتاكًًََِّ ئ
ًاْ بُ غـُٓىَيَ  ًَضكُ ُٓشاضَكاٌُ ؾار ثىكىضزو بُٓىٍَ باوَضِ ُُكطزٌُ َُٓهبػرتاوٍ ئُضكاْ كُ ت

ـ ظىياْ ُطا كىضز.. ًَبىوو ُ زيَ كىضز(ياْ طىَّ-كُوت و زَُطٌ )كاضز صَ ًَـ سَضوَيٌ ًُـُ ئُطـُض ب  يَ
ُـاتىاُري   ًـُُن تًُُا ًين ُىوغُضٍ ضريوَكٌ طاَهتُجاضٍِ ، بططَ ًُٓىو ُىوغُضَكاٌُ جًٔـاُ 

طزضاوٍ غـُضوَكايُتٌ ئـُضكاٌُ غـجاٍ    ًَسٍ وَن ضريوَكٌ ضائًس ضوكّ ئىَ(ىظٍ ًَُلٌ كىًًََضريوَك
 (م خبُيّ يَتطن ض

 عيَجُُابٌ غُضوَن و ئُُساًاٌُ بُضِ)

لٌ غًاغٌ يُو هُواٍُُ كطزووياُُو ًٌَُ كطاوَ ؾلاتًٍَ ئَُ ؾلاتٍُ هُ ئًَزيلُيـ زََه لٌيَجاض
لٌ زيلُ وَظاضَتٌ ُاوخىَو وَظاضَتـٌ زازٍ ٓاُـساوَ.   يَعًٌَىايُ ًَٓىَيـ ًُعوىوًُ. ًّ ثًَهُ ئ

يؿتٍ طًَُع )يُؾاض طىْ ئايسْ( تيًَُكاْ بُ تايبُتٌ بُضًِعاْ زازوَضَ طؿتيَلٌسا بىَ بُضًَِهُغُضزاُ
ًٓضـٌ   ضوَش طىَظاضياْ بًًِبىو بُ غَِ كُ زَغتٍُ زازوَض بُض هُوٍَ فُضًاٌُ وَظاضَتًاْ بىَ بَِ

ٌـُ  ًَزشٍ ئ ػـتاكٌَ ًَبلُْ. ًّ ئـَُ كـاضٍَ ئ   ىيػت بلا ؾلاشياْ زيًََسا ُُزيبىو كُ ثًَواياْ ت
و ئاطاٍ  زََُِ ظيذمل و ى ًَبُ ئاغايٌ ُاظامن، ضىُلُ تىضكًا هُ )ُُعاًُ( زَكا، غُضٍ هُُ زَكطَّ

هـُ زوواٍ ًُغـُهُيُو هـُ     (MİT)ٌ يهُ زَوضبُضٍ ًُُ ًُٓىوًاْ زَظاُـري زَظطـاٍ غـًدىضِ   
 (.ًُِ زازطايَئُظًىٌُ خىًَُوَ زَظامن ئُو ئًُطٍ فُضًىوَ بسض

(  ٔ ٌ  ًـ ًًَِباُ ٌ كاض تـُواوٍ زاًُؿـتُِ ُ ْ  -ُكاٌُ ئُدمىًـٌُُ ًُُايِـسَكاُ هُضـا   -ثُضِهـًُا
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َُٔ هُضاثسضاوُُتُوَ(ُٓضضٌ ئاخاوتين ئُتاتىَضكـُ هـُباضٍَ   ًَجاضٍ غضىاض جَوسْ و بىَ )زاوَتُوَ
ض ُِـ يَُٓظاضاْ خى لٌ زيلُ ئاخاوتُِكاٌُ بآلوكطزووتُوَو بُيَِاوْ.ثاؾاْ طىَظاضًَكىضزَوَ زَضئ

كُضـٌ تـاظَ    ىَطىَظاضيـاْ بًًِـ   ُِضيٌَُيـ بُ ُٓظاضاْ خىًَكُوتىوَ. ًُػبُت بُ ئ ًَِضاوياْ ث
  .م(ًَري، واتا زوواٍ غاَهيَزَكط يِبُتاظَ زازطا

طبـىوٌُ  ًَضكٌ يـُو ف ىظًـاٌُ ضَمسـٌ تىضكًـا تـ     ططٍ زازوَضٍ طؿيت )بىهباْ ئاقباف(زَهًََِج)
ىاُسٌُ وَظعٌ وآلت و ُائاضاًٌ يُتٌ.ًّ حـُظ زَكـَُ جـُُابٌ    ًَلٌ زيلُ ُٓوَهٌ ؾًَُٓضظًاُ
اُـٍُ  ًَطضُُسيّ ظًاٌُ ب لٌ زووضَوَ ٓاتىوتُ تىضكًا؟ ئايا ُاظاًََُِخىٍَ كٍُ هُ وآلت بفُضًىَّ

   ٌ ــازَي ــُ ئاً ــٌ، ئَُهٌاٌُ..ه ــعٍ، فُضَُِػ ــاهٌ، ئًِطوً ــصكىَه و وَن ئًت ــسا  ً و ئاًىَشطاكاُ
اُُ زَكـُْ  ًصضن ًِساَهُكاًُاْ ضَِواٍُُ ئُو كىَهىساضَكاٌُ تزَوَهًُُُسو ثىَه ُاظاَُِ ّ؟يَِسضيَزَخى

 ضكٌ ُري؟ىكُ واُُكاٌُ ت

ُِوَ. يٌَ ئَُهٌاٌُ و يُكٌ عُضَبٌ و يُكٌ ئًِطوًعٍ بلطلًصيَكُ ًُاظوايُ كىَه ًصزَتاْ زَزًََِ
ى ًُتطغٌ هُغُض غُضبُخىَيٌ ًُؿتٌاْ ثُيـسا  تًُُا ظًاٌُ كىضزٍ ٓىٍَ ئاشاوَ بَّ ئايا بىَ زَبَِ

 (.؟بلاو قُزَ(ُ بَِ

ٍ ياغـاٍ ظاُلـىٍَ ئًػـتاُبىويَ    ًـص ططٍ زازوَضٍ طؿيت و ًاًىَغتاٍ واٍُُ غعا هُ كىَهًَج)
لـطِاٍ ئـُو   ًَت ضـُواٍُُ طىتـىوَ؟  ًَبـُ ث  ضكٌ يُ؟ باؾُ كـَِ ىمسٌ تىضكًا تّ: ظًاٌُ ضًََزََه

كـُ زاواٍ  ، ضوَؾِبريَ كىضزاٍُُ ًّ زَياُِاغٍ، ض هُ ئاخاوتًِاُسا و ض هـُ ُىوغـًُِكاًُاُسا  
ضكٌ ىّ با ظًاٌُ ضَمسٌ تـ ًَطبىوْ بُ ظًاٌُ كىضزٍ زَكُْ ؾيت واياْ ُُطىتىوَ..ئُواْ ُاَهًَف

 (... ئًُُ زضوَيُُُبَِ

ـ ضَُطُ ئ -ئُواٍُُ هُ ضوَظُٓآلت و باؾىوضٍ ضوَشُٓآلتٌ ئُُازوَيَ شياوْ ؾايُتٌ زَزَْ) -ىَيـًَ
ضكٌ ُـاظاُّ و كـُ ئًؿـًاْ    ىلٌ ظوَض بُ تايبُتٌ زَغتٍُ شُـاْ ضـىُلُ كـىضزْ تـ    ًَكُ خَُهلاُ

سٍَ ِّ. هَُ حاَهُتُزا فاييَطِياْ بىَ زًَتُ بِلٍُ جاُسضًُو زازطاو زَظطاكاٌُ زَوَهُت وَضطيَبلُو
 (  ضكًازا ُري؟ى:كىضز هُ ت ضٌ بطىتطَّ

غـايَ حـىكٌٌ بـىَ     15زازطاٍ ئاغايؿـٌ ئًػـتاُبىويَ زاواٍ    ًُِزا زازوَضٍ طؿتًايوهَُ زو  
و فاتًٌُ ياظجيٌ كطزبىو،بُآلَ ضـىُلُ ًٓضـًاْ هُغـُض    (17)عُظيع ُُغري و حمًُُز عُهٌ ئايباض

 ئًػجات ُُبىو حىكٍ ُُزضاْ.

لٌ ضوَؾـِبريٍ هـُ باؾـىوضٍ ضوَشٓـُآلتٌ ئُُازوََهـسا( ضوَشُاًـُُىوؽ       ًَط ُاوًُؿاٌُ) تـاواُ يَهُش 
زا 1989لٌ زَطُيَ عُظيع ُُغري كطزو هـُ تؿـطيين يُكـًٌُ    ًَلُوتًَِضاوث ()يىَكػُي غُهُن
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لٌ يَُاغطاوَو ضووبُض GAPبآلوٍ كطزَوَ، ُُغري باؽ هُ ثطوَشٍَ باؾىوضٍ ئُُازوَيَ زَكا كُ بُ 
زَبّ، هُواُـُ   ط ئاوو ضُُسيّ طىُسو ؾاضوَضلُ ووْيَكاَهٌ زَخاتُ شيُكجاض فطاواٌُ عاضزٍ كؿتى

 طىًبـُظو  ًـُ وَن قـُآلو ًِـاضَو   ًَؾاضوَضلٍُ)حُغُْ كُيف(كُ ضُُسيّ ئاغـُواضٍ تـاضخيٌ ه  
 (و زاوا زَكا)يىَُػلىَ ْ زشٍ طُهٌ كىضز زازََُِاُِواضاُُ بُ تاويَغطِيُِوٍَ ئَُ ؾى .ئُؾلُوت 

 ُُ بلا.ُِواضايَهُو ؾى ِعطاضييَثاض

 تُوَ بَُهلى وَن ُُتُوَ بُضططيًاْ زيَيَبُضططٍ ُُغري هُ طُهٌ كىضز تًُُا كىضزٍ تىضكًا ُاطط  
ػـيت حلىًـُتٌ   يَزَكـا َُٓهى  ٍ زيَالـاض( زاو يَُِضٍ ضوَشُاًـٍُ)جًٔاٌُ كط يَكُ ُى زَكا. كاتَِ

، هـُ  ُٓظاض كـىضزٍ عرياقـٌ قـُبىويَ كـطز زاخًوـٌ تىضكًـا بـدي       70بُوٍَ  ينًََضن َُٓهػُُطىت
ئـُوَّ  طؾٌ زَبطزَ غُض طىُسٍ ئُو كىضزاُـُ بـُ بُٓاُـٍُ    ًَلسا كُ ُٓض ئُو حلىًُتُ ًَٓكات

 :..عُظيع ُُغري زَهَِزاَهسَ زَزَْياخٌ بىواْ 

ٌ خىَيـُوَ قـُبىويَ كـطز. حلىًـُت     ًحلىًُت ئُواٍُُ هـُ خىَؾـ   ط ضاغت ًُُ بطىتطًََُُّخ)
ػـيت  يَ حلىًـُت َُٓهى ًَريَُهُيُكٌ ظَقـُ بَوـ  لٌ ططُطُ . ًَُٓاضاضبىو قُبىوَهًاْ بلا.ئًُُ خاَه

، تُقُياْ هـُزووا بـىو ، ُاضـاض    َوَئاطط ىاْ زووًَطاق كُوتبىوُُ ًًَُطوَظاٍُُ ُىاُسووَ.كىضزٍ ع
 .لٌ طـُوضَ ضووٍ زَزا ًَغـِىوضٍ زاخػـتبا كاضَغـات    ًـا ضكىغِىوضٍ تىضكًاياْ بعاُس.ئُطـُض ت 

ّ ئًُاُـُ  ًَم زََهـ ًَىَكٌ غـُيط زَبري،كُغـاُ  بًػيت قػُو قػُه هُ تُهُفعيىَُُوَ طىَّ ػتاكًََِئ
ؿٌُضطُ بىوْ  ًَ.باؾُ ئُوَ ثضكًاو با وَزَضياْ َُِىُِ تًَب َوًََِؿٌُضطُْ ُُزَبىو حلىًُت بًَٔث

 طاقًـ كىضز ُْٓ.ًَئًُاُُ كىضزْ، ضىَْ هُ تىضكًازا كىضز ُْٓ ،هُع

كـطزووْ و وا زَكا  زَوَهـُتٌ    ضن واٍ بىَىكُ زَوَهُتٌ ت ُُبَِ زيَ ضوَشًُُ بُ غُزاْ زضوًَاْ طىَّ
 خػتىوَ، ضىَْ باوَضِ بلُيّ ياضًُتٌ ئُو ثُُآُُساُُ زَزا؟ ٌ خىٍَ ثؿتطىًَّضن ٓاوًُؿتٌاُىت

لٌ ًَقُزَ(ُ زَكا. وَكى بـعامن ؾـتىًُك   ٌ زَضَوَياْ زيًَياضًُت ًاضكىهًُُٓىويـ ُاخىَؾرت ت
ئَُهٌاًُاو ٓىََهُُـسا كُضـٌ حلىًـُت    يُجطاض ظوَضياْ هُ ئُوضوثا بىَ كىَكطاوَتُو بُ تايبُتٌ هُ 

(18)بُزَغتًاْ بطا ئاغتُُطُو ُايَُهَِ
 

ػـتُ  يَري عُظيع ُُغًين كَُهُ ُىوغُضو ًطوَظ بُو بُضًُٓـُ ظوَضاُـُو بـُو َُٓهى   ًَئُوَُسَ ًاوَ بَو
ضن و ُـاظَ  ى)زوواٍ ئـُتات ِـَِ ًَم زًََٓـ ضن ثىسياٍ تـ ًََُٔ هـُ ئُُػـلَوىَث  ًَطاٍُُ ثوٍُ غًَجىاً

 قُز ئُوٍَ طاَهتُجاضبىو، ئُوَُسَيـ زوَغيت طُهٌ كىضزبىوحًلٌُت(و بُ

زاو زوواّ بُ ؾساضيلطزْ هُ ئًٌعاكطزٌُ كتًَب هـُ ؾـاضّ   1995ّ طُيويَصّ غاَهِ  5هُ ضوَشّ 
 طَ فُضاًىَف ُاكُْ.ًَتا زًُا ًاوَ كىضز ًُضزايُتٌ ئُو جىاً)ضُمشُ( كىَضِ زووايٌ كطزو 
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 :سيَثةراوو  شةرضاوة

 ٍ طىَظاضٍ )ًـُتري ( 2003كاُىوٌُ يُكًٌُ  131بُظًاٌُ عُضَبٌ هُ شًاضَ  ئَُ وتاضََ)*( 
اهرتكـٌ ُكـري اهؿـعب اهلـطزٍ(      ةين الس ر  لطاس  بُُاوًُؿـاٌُ) ا كُ هـُ زٓـىَن زَضزَضـة    ز

ّ طىَظـاضّ) بـاضيـ( كـُ    2003( ّ غاَهِ 14ثاؾاْ بُظًاٌُ كىضزٍ هُ شًاضَ ) بآلوكطزَوَ..
 وَظاضَتٌ ضوَؾِبريّ ُٓضيٌَِ

 اْ زَضّ زَكا، بآلوبىَوَ.كىضزغت 
هُ ؾـاضّ )غـُآلًُم(زاو    1902ّ كاُىوُِ زووًَِ غاَهٌ  15ؾاعريّ ًُظُِ تىضكًا هُ ( 1)

هُخًَعاًَُلِ ُاوزاض هُ زايم بىوَ. باوكٌ )حًلٌُت ُاظَ ( كىضِّ ؾـاعري) ُـاظَ حًلٌـُت (ّ    
ٍ يـاوَضّ  يُكًُُو ًاوَيُن وازي زَبة. زايلِ) جُهًوُ خـامن(  كضـِ فُضيـس ئـُُىَض ثاؾـا     

غىَهتاْ عُبسوحلًًُسَ. جُهًوُ هُغُض زَغتِ )فاوغتىَ ظوَُاضوَ(ّ ٓىُُضًُُسّ تايبُتًِ غىَهتاْ 
 .فًَطَ ؾًَىَكاضّ بىوَو بُ يُكَُ ؾًَىَكاضّ ئافطَت هُ زَوضاُِ غىَهتاُُكاُسا زازَُطآ

ُ ٓـىَّ  ُاظَ  ئاًازَيٌ زَضياواُِ تُواو زَكاو هُ غىثاّ حًًُسيـُ زَبًَتـُ ئُفػـُض بـُآلَ بـ     
ُُخىَؾًًُوَ هُ غجا زازَبطِآو يُكَُ َُٓهبُغتِ ئُو كاتُ بآلوزَكاتـُوَ. هـُ قىُـا(ِ جـُُطِ     
ضظطاضيسا ضوو هُ ئُُُزوَأل زَكات و زَبًَتُ ًاًىَغـتا. ثاؾـاْ زَضـًَتُ ًىَغـلىو هـُ ظاُلـىَّ       

 .كىًَىًُػتِ ضوَشُٓآلت زا ًَُىُىوؽ زَكطآو واُُّ غًاغُت و ئابىوضّ زَخىيَِة
زَطُضِيَتُوَ تىضكًا هُ ضوَشُاًُّ)ئايـسيِوًم( زا ؾـًعطو ُىوغـري بآلوزَكاتـُوَو      1924غاَهِ 

هُغُض ئُو ُىوغًِاُُّ زازوَضّ طؿتِ زاواّ ثًَِ  غاأل ظيِساُِ بىَ زَكـاو جـاضيَلِ زيلـُيـ    
زَطُضِيَتـُوَ ووآلت و غـىز هـُ ياغـاّ      1928ثُُا زَباتُوَ بُض يُكًَتًِ غـىَظًُت و غـاَهِ   

بـُ   1932زَططآ و هُ طىَظاضّ فُضًِ زَوَهُتسا )ئاّ( زَغت بُكاض زَبـة. غـاَهِ   هًَبىضزْ وَض
ضىاض غاأل ًُحلىوَ زَكطآ وًُىَّ  حىكٌُكُ هُ ططتىوخاُُزا بُغُض زَباو ًُىَّ زيلُّ بـُض  

بـُ تىًَـُتِ    1938هًَبىضزْ زَكُوآ و هُ بىاضّ ضوَشُاًُ طُضّ و غًًُِازا كـاض زَكا.غـاَهِ   
ًػت و ُٓؾـت غـاأل و ضـىاض ًـاُط حـىكٍ زَزضآو هـُ ططتىوخاُـُكاُِ        ٓاُساُِ ياخًبىوْ ب

بُض هًَبـىضزْ زَكـُوآ    1950)ضاُلريٍ (و)ئُغلىَزاض( و ) بىوضغا ( حىكٍ بُغُض زَبا. غاَهِ 
 .وزَضًَتُ ضوًَاًُا وثاؾاْ  ًىَغلىَ

 .زَوَهُتِ تىضكًا ضَطُظُاًُّ زيَ زَغًًََِتُوَ 1951غاَهِ  
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ُت، هًِا، ثًَطايُ ، ًىُُووَض، ظًَطا( كىضِيَلِ هُ ًىُُوَض ُٓيُو ًَُـىّ  ثًَِ  شُِ ًَِٓاوَ )ُىظٓ
حمًُُزَ وهُطُأل زايلًسا هُ فُضَُػـا زَشيـا.زووا شًُؿـٌ )ظًَطا(يـُو هُضَطـُظّ ضووغـُو هـُ        

 . زا كىَضِ كطزووَو 2000غُضَتاّ غاآلُِ 
غـلىَ كىضـِ زووايـِ    زا و هُ ئُدماًِ قُيطاُِ زأل  هُ ًىَ 1963ّ حُظيطاُِ غاَهِ  3ُاظَ هُ 

 زَكاو هُ طىَضِغتاُِ)ُىَظىَزَ ظًضًُ( زا بُخان زَغجًَطزضآ.
هُ )عىمساًُُ(ّ غُضبُ وينيُتِ )ئُزَُا( هُ خًَعاًَُلِ كىضز هُ زايم بـىوَ.   1923( غاَه2ِ)

زايلٌ ًَُىّ )ًُطاضخامن( وباوكٌ جىتًاض بىوَ بُ ًَُىّ )غـازق(و هـُ ًعطـُوتٌ طىُـسو هُبـُض      
كىضِيسا )ئُو كاتُّ ًِساأل زَبـة( زَكىشضآ.بـُٓىَّ بًًِِـِ ضووزاوّ كىؾـتِِ     ضاوّ يُؾاضّ 

 باوكًًُوَ يُؾاض ضاويَلِ ًٌُضُ كىيَط زَبة.
زا  1940هــُ تًُــٌُُ حُظــسَ غــاَهًسا وزوواّ تــُواوكطزُِ قىتاخباُــُّ ُاوَُــسّ هــُ غــاَهِ 

ئىهلـُ(،  اضَكـاُِ ) ؾًعطَكاٌُ هُ طىَظاضّ )ضًغ( زا بآلوزَكاتُوَ ثاؾاْ هُ ُٓض يـُن هـُ طىَظ  
بـُ زًُـاٍ    بآلوزَكاتُوَ ُٓض هـُو كاتاُُيؿـسا تًَلـُأل    ،) بًَـ ثِاض( زا )ًًووُت( ،)كىَظاْ (

 ظيِساُِ زَكطآ.142بُ ثًَِ ًاززَّ   1950غًاغُت زَبة و غاَهِ 
زَبًَتُ ثُياًًَِطّ ضوَشُاًُّ) جىًٔىضيًـُت(و ضيجىَضتـاش ئاًـازَ زَكـاو ُـاوَ       1951غاَهٌ  

 هَُ كاضَيسا بُضزَواَ زَبة. 1963زَُىوغةو تا غاَهِ  ُاوَيـ وتاض
زَكـا و زَبًَتـُ ئُُـساًِ ئـُو حعبـُ .       ثًَىَُسيٌ بُ ثاضتٌ كطًيلاضاٌُ تىضكًـاوَ  1962غاَهِ
ًاُط حىكٍ زَزضآ بُآلَ جـَِ   18طىَظاضّ) ئاُت( زَضزَكا و بُ ٓىَّ وتاضيَلُوَ  1967غاَهِ

وَ هـُ طىَظـاضّ )زيَطؾـجًطى( ئَُهٌاُّـسا بًػـت      بُ جة ُاكط آ و بُ ٓىَّ ُىوغًًًَِلٌ زيلُ
 ًاُط حىكٍ زَزضآ  بُآلَ ئُويـ جة بُ جة ُاكطآ.

ضَوًـاُِ )ئًِجـُ ًًُـُت( ّ خػـتُ بـاظاِضَوَو بُيـُكة هـُ ٓـُضَ  ضَوًاُـُ           1955غاَهِ 
 غُضكىتىوَكاٌُ ئُزَبًاتٌ تىضكًا زازَُطآ و خُآلتٌ هُغُض وَضزَططآ  .

وَ غُض ظياتط هُ غٌ ظًاُِ ظيِسووّ زًُاو طُزيَ خُآلتِ جـىَضاو  بُضًُُٓكاُِ وَضطًَطِزضاوُُتُ
 جىَضّ ثة بطِاوَ هُواُُ خُآلتِ فُضَُػٌ هًُُضِ)باؾرتيّ ضوًَاُِ بًَطاُُ(.

 ِ بـىو ضـاكُكُيُكِ    1923شُِ ًَُىآ)تًََوسا( بىو كُ بُضَِطُظ ئُغجاٌُ بىو هُ زايلبىوّ غـاَه
ًَبِ ئُوّ كطزووُُتُ ئًِطوًعّ و ُٓض ئُويـ كت 17ظوَضّ هُ غُض يُؾاض كًُايَ ُٓيُ بُوَّ 

واّ كطزووَ بُضًُُٓكاُِ بلطيَُِ ئًػجاُِ و فُضَُػٌ و هُ ضوَشئاوازا ؾىَضَت ثُيسا بلا. تًََوسا 
 غاَهٌ هُ ئًػتاُبىوهساأ كىَضِ زووايِ كطزووَ.  78زاو هُ تًُُُِ 2001هُ ؾىباتِ غاَهِ 
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ًاْ و ؾاُىَُاًُو ضيجىَضتاشو وتـاضو ضَخِـُزا   يىؾاض بُضًًَُٓلِ ظوَضو ظَوَُسّ هُ بىاضّ ضوَ
ُٓيُو يُكة بىو هُ ثاهًَىضاواُِ خُآلتِ ُىَبى و جًَطايُكِ زياضو تايبـُتًِ هـُ ئـُزَبًاتِ    

 تىضكًازا ُٓيُ .
ًاًىَغتا عبساهوُ حػّ ظازَ )ئًِجـُ ًًُـُتِ( يُؾـاض كـًُاَهِ هـُ فاضغـًًُوَ بـُ ًَُـىّ         

يُْ زَظطاّ ضوَؾِبريّى بآلوكطزُُوَّ كىضزّ يُوَ  هُ )حًُُزوَن(ـُوَ كطزووتُ كىضزٍ و هُ ي
 بُ(سا ضا  كطاوَ.

لٌ  ًَهُطـُيَ ضـُُس زاُـُ ضـريوَك    -نَبىَظبطايٍ  -و-وُ ثًاوًَط-زوو ضوًَاٌُ كطاوُُتُ كىضزٍ( 3)
 جُضِ ُاكُْ.ًَب تًَكىضت كُ هُ زَ كت

ٌ ريوَظاضَتـٌ ضاطُياُـسٌُ عـ   :وطـىتٌ   طِايـُوَ ًَ( ُُغطت ًُضزاْ ط4) عـُظيع   1975اق غـاَه
ُُغًين زَعىَت كطزو غُضزاٌُ بُ(ساو كُضبُيو كُضكىوكٌ كـطز. زيـاضَ هـُو غـُضزاُُيسا     

ـ اقٌ بىَ زَضكُوتىوَ،كُ طُضِايـُوَ ظدمريَيـُن وتـاضٍ زشٍ ضش   ريٌٌ عيٌَ ضشًضاغت ٍ ُىوغـٌ.  يَ
ُ  يَضوَش و لًاْ باَهًىَظ باُطٌ كطزَ و ُاضَِظايٌ حلىًُتٌ هُ وتاضَكاٌُ عُظيعُُغري زَضبـطٍِ، بـ

كابطا ضِاٍ وابىو يا بُبطِّ ثاضَ يا بـُ طـُ  و تىَقاُـسْ     ًٍُ ًّ زَغتٍ بىوَ هُو زَعىَتُ.ًَث
ـ و جِ زًَلىتٌ بلُيّ.طىمت :عُظيع ُُغري ضَخُِ هُ حلىًُتٌ خىٍَ زَططَّ ى بـُ غـُضَن   ًَ

)وتاضَكـاٌُ هـُ    ؟طاُُ زَتطغًََِلٌ ببَكىًَاض زَزاو باكٌ ًُُ، هُ ضاوغىضكطزُُوٍَ غُفاضَت
 ىٍ ُاًَلسا كىَكطزَوَ ًَُبًَتتىٍ ك

 -Dünya Kazan Ben Kepçe-اق و ًًػطريع-ئـ.) 

ابــطآًٍ  .ؿــُكٌ زًَث-جاُــُوَضٍ تــىَضوَؽ-ضن قازضجــاْ قــافَوٌىُىوغــُضٍ ضاغــرتَِوٍ تــ( 5)
 .1986ت يَكى -وَظاضَتٌ ضاطُياُسْ -ٌوزاقىق

 .ِسيَو قىتاخباُُيُزا زَخمىبريوَكٍُ زاًُظضاٌُ ُٓتًىطَُ ئُو كاتُ بىَٓات كُ هُ ( ُُغري زََه6َِ)

هـُ طىُـسٍ    1907ّ ؾـىباتٌ غـاَهٌ   25ُ . هـُ  ضكٌ بَوًٌُتـ ىلٌ تًَضريون ُىوغؾاعريو( 7)
)ئُططيسَضَ(ّ غُضبُقُظاّ) طىًوجًُِ(ّ غُض غِىوضّ ًُـىاْ تىضكًـاو يىُاُػـتاْ هـُ زايـم      

ًاٌُ ئـَُهٌاٌُ.  بىوَ.خىيَِسُِ هُ باهًلؿُٓريو ئًػتاُبىوَهسا  تُواو كطزووَو بىَتُ ًاًىغتاّ ظ
هُغُض حػًَبِ زَوَهُت ضَواُُّ ئَُهٌاًُا كطاوَو هُٓـُضزوو ؾـاضّ ثىَتػـساَ و بـُضهري زَضغـٌ      
ًاًىَغتايٌ خىيَِسووَو طُضِاوَتُوَ تىضكًاو غُضَضِاّجًؿُّ ًاًىَغتايُتِ، زَغيت بُ ُىوغـري  

ًاُط 3ّ زَوَهُت ًُتٌ ثطوَثاطُُسَ زشبُ تىَ 1931كطزووَو وزضاًاّ بىَ ؾاُىَ ُىغًىوَ. غاَهِ 
طــرياوَ.زوواّ ًاوَيــُكٌ كــىضت زيػــاْ طــرياوَو حــىكٍ كــطاوَو بُبىَُــُّ يــازّ زَغــاَهُّ  
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بة ئًؿىكاضبىوَو هُو  1945زاًُظضاُسُِ كىًَاض بُض هًَبىضزْ كُوتىوَ و ئاظاز كطاوَ. تا غاَهِ 
َضكـطزووَ، كـُ   غاَهُزا بُيُكُوَ هُطُأل عُظيع ُُغري طىَظاضّ  طاَهتُجاضِّ )ًـاضكىَ ثاؾـا(ياْ ز  

 ُٓظاض زاُُ تًجَُضِّ زَكطز. 70-60ترياشّ هُ 

 بُٓىَّ ُىوغًُِ ضَِخُِئاًًَعَكاٌُ هُ طىَظاضّ بآلوزَكطزُُوَو بُ تىًَُتِ 
ُاوظضِاُسُِ زَوَهُت جاضيَلٌ زيلُيـ طريا. ثاف ئاظازبىوُِ ُٓوأل زَزا تىضكًا جة بًََٔوٌَ و ثـُُا  

زا هُ ًَُىزاضغتاُُكاٌُ غـُض غـِىوضّ تىضكًـاو     1948َهِ ّ ًُػاٌُ غا2بباتُ بُض ئَُهٌاًُاو هُ 
بىَهطاضغتاُسا بُ زَغتِ ُُتُوَثطغتًَلِ تىضكٌ تىُسضوَ )عوِ ئُضتـُكري( ُاويَـم كـىشضاو. زََهـًَّ     

 ئُو عوًُّ ثًاوّ زَظطاّ )ًًت(بىوَ و بُ فًتِ ئُو زَظطايُ  قباحُززيِِ طىؾتىوَ.
ّ ضِخُِيِ بآلوكطزووُُتُوَو بُ زاًُظضيَِـُضّ ئـُزَبٌ   طَُهة ضوًَاْ و ضريوَن و ؾاُىَُاًُو وتاض

ؤ بـ  ُٓيُ. ًاًىَغتا ُٓشاض ئُوَ كاتُّزاُُ بُضًُِٓ ضاثلطاوّ  10ُىيَِ تىضكًا زَشًًَطزضآو 
زَضًَتُ هىبِاْ ، هُ ضوَشُاًُيُكِ ئـُوآ ضـريوَكًَلِ كـىضتِ    1957ضاضَغُضٍ ُُخىَؾًٌ غاَهِ 

ًَتُوَ و كـاضّ تًَـسَكا ُـاوَضوَكٌ ضـريوَن بـُ ؾـًعط       وَضطًَطِزضاوّ غُض ظًاُِ عُضَبٌ زَخىيَِ
  ُ ؾـاكاضيَلِ ُـًُط    زازَضِيَصيَتُوَو ًَُىّ زَُة)بُيتِ غُضَ ًُضِ( يا )كىَؾلِ بُهوىوضّ( كـُ بـ

 زَشًًَطزضآو هُ زيىاُِ ) بىَ كىضزغتاْ( زا ُٓيُ.
ــاوث8) ــًَلُوتًَِ( ضـ ــعيْ(  ًلٌ ضوَشُاًُُىوغـ ــاْ ًٓـ ــاوزاض )زوَ(ـ ــُططٍ ُـ ــُ  ٌ ضَخِـ هـ

وَضطًَطِاُـِ  -كىًََُهُ ضريوَن-لطاوًَخاكٌ ُُفطَت ه -(زا بآلوكطاوَتُوَ. بطِواُُّطًَطىَغت)ضٍطىَظا
 .1998غعًس حيًِ 

ويػـتًاْ )ئـُضيم    1991ٌ زيىاضٍ بُضهري و يُكططتِـُوٍَ ئـَُهٌاًُا غـاَهٌ    ُزوواٍ ضوخا (9)
بسَُُ زازطاو  ُوَطوَظَولطزٌُ ًاؼي ًًَؿًَٓىًَُلُض(ٍ غُضوَكٌ ئَُهٌاًُاٍ ضوَشُٓآلت بُ تىًَُتٌ ث

ئُوكاتُ عـُظيع ُُغـري ُاًـٍُ بـىَ غـُضاٌُ زًُـا        ًٓي باهًىَظخاُُيُن قايى ُُبىو زاَهسٍَ بسا.
لــطزْ ٓىًَُلــُض بــُ ثُُآُُــسَ وَضبطــطْ. بًُــُيـ ُُوَغــتا زاواٍ هــُ  ًَُىوغــٌ و زاواٍ ه

ػـتٍُ  يَئَُ َُٓهى .بصٍَ زا تُ تىضكًاو هُ وَقفٌ ُُغريًَطٍُ بسَْ بيَكاضبُزَغتاٌُ تىضكًا كطز ض
 .َِاتُُز زكتىَضاكُّتُوَو ًٌَاْ ببًَبىوَ ٓىٍَ ئُوٍَ ظاُلىٍَ ئَُهٌاْ ثُؾ

(10) Demirtaş Ceyhun– ASİLACAK ADAM AZİZ NESİN-AD 

Yayıncılık A-Ş  Eylül 1994                                                  
(11) AZİZ NESİN –ONURSAL DUKTORA OLMAMANIN BÜYÜK 

ONURU-ADAM YAYINLARI  1993 
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 ؿىو وازٍَ زا بُضُاًٍُ كىضزٍ هُ ًَبىَهُُت ئُجُوييت غُضَن وَظيطاٌُ ث( 12)

 جـَِ هـُ حـىكٌطِاٌُ ئـُوزا    كُضٌ ئـُو وازَيـُ    ثُخـ بلطَّ TRTلٌ زَوَهُتُوَ ًَكُُاَه
 ُُكطا. بُجَِ

 ٍ طىَظاضٍ ًُتري.1997ٍ  69ًُغُهٍُ كىضز هُ ضاثىَضتٌ زَوَهُتُ ظهُكاُُوَ.شًاضَ  ( 13)

زا  طـٍُ )ًـاضزيّ (  يَآلو زَكـا هُغـُض ض  ًَعُظيع ُُغري باغٌ كاضطُيُكٌ )ُٓتًى(ٍ ثـ  ( 14)
ين يَعَكاٌُ ئاغايـ زَغتًاْ بُغُضزا ططتـىوَو كطزووياُُتـُ ؾـى   ًَكُوتىوَ كُ ضىَْ ٓ ّبُضضاو

 لىََهًُِوَو ئُؾلُدمُزاْ.ًَه

ْ ضـاثًًُُُِ  زَظطـاٍ   -تىضكًـا بىوًُهُضظٍَ  -( يىغف ئًربآًٍ ئُجلٌُٓا15ٌُ) -حـىَضا
 .2000-ضياغى

(16) BULGARİSTAN’ DA TÜRKLER TÜRKİYE’ DA KÜRTLER–

ADAM YAYINLARI – Beşinci Basım 1989                                            

كىضِّ عُقًـس تُحػـًُِو ثـىضظاّ ُـاظَ حًلُتـُو       لٌ ضُثطَِوَيَ( غًاغُشيساضو و ُىوغُض17)
ُـاظَ   ُْ هُو بضىوكرتَ . ظدمريَيُن ضوَشُاًُّ غُضبُخىَّ بآلوكطزووتُوَو بُيُكُوَ زَطُألبُتًُ

ً  كاضطُضاُِ)حعبٌ  1960طرياوْ . غاَهِ  ُـسووَو خىَيؿـٌ   زاًُظضا ِتىضكًا(ٍ بري غىَؾـًاهًع
. ظوَضبـٍُ  غلطتًَطّ بىوَ. زشّ زَغت تًَىَضزاُِ يُكًَتًِ غىظًُت بىوَ هـُ ضًلىَغـوىَظاكًازا  

ُ بـ  يُؾـاض كـًُاي بـىو    1962غاَهٌ  لاضاْ بىوْ.يَكط بُ غُُسيلاّغُض حعبُكُّ ًاٌُ ئُُسا
 ئُُساًٌ ئُو حعبُ.

(18)  işçi Dünyasi 1988ًٌ غاَهٌ َتؿطيين زوو. 
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 كرا؟طريدةش نضؤ فين حةمدي

ئاغايؿـٌ  ىَبُضايُتٌ يَتُواوٍ بُضِ ُوَ ئَُ بطوغلُيُ بىَىَبُضايُتٌ ئاغايؿٌ ئًػتاُبىوَهيَهُ بُضِ
 ؾاضَكاٌُ زيلُ ضَواُُ كطا:

لٌ ضـُُاطٍُ  ًَزاُُ ززاٌُ كَُ،ززاُ غَِ ـ،ًَزووغُز كًوىَ ك ،باآلبُضظ،ِ  غايًََتًُُْ غٌ وث)
قصٍ  لٌ خُختُتٌ قاوَيٌ زَبُض،ًَقات طرياوَ،طِيَطٍ يٍ ضُ  هُ ظيَصٍَ شيَكطاوَتُوَ،كاضِشوضوٍ ثطِ

،خـاوَْ  َُاو سٍضـاو قـاوَيٌ ضَُط،فًـى حًُـ    ُق،،زًَىضـاو ئُبوَ ضووتاوَتُوَتا ئُُساظَيـُن  
ططتـىوَ   ضـاوُىقاُسْ ُىَبـُتًاْ زيَ   ضوَش زوو ثـىَهًؼ بـَِ   ؾُوو غَِ هُ تاواْ، غَِكٌ ثطَِضابطزوو

لىهًِـُوًَاْ فًـى   ًٌَ هًَاٍ كطزووَ.بـُث ِـاوَو ضِ ًَكُوتىوَوئُويـ فطغُتٌ ٓ ،بُآلَ خُوياْ زيَ
ـ ئهُ وينيُتُكاٌُ  حًُسٍ خىٍَ طُياُسووتُ يُكَِ بـسَْ بـُظووتطيّ كـات     ىَ. تلايـُ ٓـُويَ  ًَ

بسَْ و ضَواٍُُ  طٍ بلُْ،يا ثىَهًػٌ بُطُيَيَزَغطريٍ بلُْ وظوَض بُ وضزٍ هُ ططتىوخاُُزا ضاوز
 ٌ بلُْ. تلايُ بُظووتطيّ كات ئَُ كـاضَ بلـُْ. هُطـُيَ   ىَبُضايُتٌ ئاغايؿٌ ئًػتاُبىوَهيَبُضِ

 (تاْ بىَ ضَواُُ زَكُيُِّيُكٌ فىَتىَططاؼي فًى حًُسييَبطوغلًُاُسا و
 

* * * * 

 عطٍُ ؾًُُُسَفُضزا وا زَئاخاوتّ:يَهُ وينيُتُكاٌُ زَضَوَ، زوو ثىَهًؼ هُ و هُيُكَِ

 كتىًت فًى حًُسٍ يُ. زَُىَؾٌَ )*(، ئُو كابطايٍُ وا غُهُ ٌ بطاَضًَُظاُ -

 ُِ با تًُاؾايُكٌ بلُيّ.ًٍَُِ زَضبيَ.. وٓاااا..هُو زَضَِ-

 لٍُ زَزا.يَو ًُؿاٌُ ٓاوضِ َِِيَُِيُن زَضزيَو

 ٍُِ خىَتُ يَضًَُظاْ ئًُُ خىٍَ ًُُ.ئًُُ و-

 ؟ٓاااا..هُجُشْ ططتىوًُ، ضىَُُ-

 ٍُِ فًى حًُسٍ بسوَظَوَ.يَُاحُظَ  و لًُُُِكُت ظوَضًَباؾُ، بُآلَ ث -

 :َِو زََه َُِِِيُن زَضزيَيَضًَُظاْ هُ طريفاًُُوَ و

 ًُ ًُظيىوز؟ًَئًُُ ك ُ.. ئُضًَّيغُضباظ يًُِ، يازطاضٍُِ كىضِيَئًُُ و
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نْ غـىحبٌ  ًَتىَٓـ ٌ قاضا(ضٌ حُؾًؿـُيُ.ئًُُيـ ًؿـلٌ   ئًُُ؟ ًُِٓ..عُهٌ يُ زووكَُه-
 ٍُِ فًى حًُسٍ بسوَظَضَوَ ضًَُظاْ يَُِكاْ بُ يُكرتيًُوَ ُىوغاوْ. ويَيُ.. و

 ٍُِ فًى حًُسيّ.يَزَكُُُوَو بُزوواٍ و ُِكاْ جًايًَُظيىوزو ضًَُظاْ خُضيلّ و

 ٌ خىاضزَوَو ضازَكا.جًُظيىوز ظووكُ، كابطا غاه-

 ي زَزاتُوَ؟هَُ هُويو  تًُاؾا، ضىَْ ئاوضِ -

  ، تُواو هُو زَضَِ ُِيَزوَظضيُوَ، ئًُُ و -

 بُضَويٍ كابطا زَضّ:

 .كابطا بىَغتُ -

 : ُِ زَزَْيَتًُاؾاٍ كابطاو زي ُتٌ و

 باف بىَغتُ بعامن.

  ئار  ضًَُظاْ هُو ُاضَِ -

 .طيـ بًبًًََِِبا بًبُيُِ ثىَهًػداُُ، كىًًَػ ،وزًُظيى-

 ؿٌاْ كُوَ.ًَكابطا ث-

* * * * 

 زا زَخىيُُوَ:هُ وينيُتًلٌ زيلُزا زوو ثىَهًؼ هُ باظاضِ

 ىاضَ خىييُِوَ ،ئَُ فًى حًُسيًُاْ زَغطري ُُكطز؟ًَُوَ تا ئًكاكُ ؾىكطٍ، ؾىوضَيًُ، هُبُياُ -

 ؟ئَُ كابطايُ خىٍَ ُُبَِ-

 بلُيّ. ، با ثطغًاضٍ زيَُٓوبَِضَُطُ  -

 :ُعيم زَكُوُىَكابطا هُ 

 بطا ،تىَ ُاوت ضًُ؟ -

 .ًىغتُفا-

 هُبِاطىٍَ يُكرتٍ:

 ..ًىغتُفا َِزََه-

 ..َّحًُسٍ؟ ُاوٍ خىٍَ زطىَضِ َِئٍُ خىَ ُاَه-

  ًََِِتُسَخَُهٌُ َُٓهًٌَ خىٍَ ئبًُُٓىو ئُقَو-

 ..ؿٌاْ كُوًََفُضًىو ث -
* * * * 
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 ٌ زيلُزا زوو ثىَهًؼ هُ ضاخياُُزا زاًُؿتىوْ و قػُ زَكُْ:لًَهُ وينيُت

 ط ًٓي كاًًاٌُ بُطُْ ُُكطز.ًَزاُُ فًى حًُسيٍ زَغطريكطزْ، كىًًَػ بُُسَ غَِ َِِيَزو-

 ٌُف بُآليُ ٓا..ًَطٍَ ئًَئَُ كىًًَػ -

،  ٌُبطَ.. تًُاؾاٍ ضاوٍ ئُو كابطايُ بلُ وا ضاٍ زَُىَؾَِهُغُضخىَ، زَُط َُٓه ٓؿؿـ -
 .ُٓض هُو زَضَِ

 ػ اُُ ًٌَ ثُيلُضَ ئًَُوَ.ئًُُ يواظَ زََهبُآلَ هُُىوغطاوَكُزا كابطا قَُه-

 ًُتٌ ئاغاُُ؟ًضخيواظبىوَ. بىَضٌ قاضا -

 َُطُ ُيُ.. فًى حًُسٍ طُمن ضِبُآلَ ئًُُ ضَؾتاَه ضاغتُ.. -

 َؾبىوَ.ّ ضِطُضِئُوَُسٍَ بُؾاخاُسا َُٓه -

ُ قصٍ ضَؾُ، كُضٌ هُ بطوغلُكُزا ُىوغطاوَ فًى حًُسٍ ضاغت زَكٍُ.. بُآلَ ئَُ كابطاي-
 تىوكٌ بُغُضًُُاوَ 

 كٍُ هُغُضُاوَ تا ُُيِاغُِوَ.كاكُ ظوَض ظَظيُت ًُُ، كابطا باضوَ-

 ٌ ، بًططيّ؟ًَض زََه-

 هُ كابطا ُعيم زَكُوُُوَ:

 ُاوت ضًُ؟ -

 حًُسٍ..-

 سَكُُّ.ًَثىَهًؼ تًُاؾاٍ يُكرت زَكُْ و ث

 ؿٌاْ كُوَ.ًَث -

 بىَ؟ ض بىوَ؟-

 ُري ُسزَطُيًَظوَض ثطغًاضًُكُ  هُثىَهًػداُُزا ت-
 

* * * * 

لٌ زيلٍُ زَضَوَ، وَكى ًُٓىو وينيُتُكاْ زوو ثىَهًؼ كابطايُن هُزَوضوبُضٍ ًَهُ وينيُت
 :ؾاضزا زَغطري زَكُْ

 زًَُت بلُضَوَ -  

 ًٓضٍ هُزًَسا ًُُ. -

 ًٓضت هُزًَسا ًُُ ،بًلُضَوَ. كُ-
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ـ َكاتُوَ.ٓـُضزوو ثـىَهًؼ تًُاؾـاٍ ُ   كابطا زًٌَ ز لًاْ بـُ  ًَزًَـٌ كـابطا زَكـُْ. يـُك     ىًَ
 :َُِكٍُ زََهُٓواَه

 تًُاؾاٍ ُىوغطاوَ بلُ، بعاُُ ضُُس ززاٌُ كًُّ؟  -

 تُوَ:ًَِيَثىَهًؼ ُىوغطاو زَخى

ـ صٍَ شيَكاض كطاوَتُوَ،لٌ ضُُاطٍُ شوضوٍ ثطًَِزاُُ ززاٌُ كًُّ،ززاُ غَِ- طٍ يٍ ضـُ  هـُ   يَ
 وَ.طرياطِيَظ

 :طًََّثىَهًؼ ززاُُكاٌُ كابطا زَشً

 ،ضىاضىاُسَ .يُن،زوو،غًََِؿًَ.هغُضت ًُبعووَ ..ضىاض..كىضَيُن،زوو،غَِ-
 ِ ..بًػت و ضىاض..بًػت و ضىاض ززاٌُ ُٓيُ.ًَ.ث

 بًػت و ضىاضَ؟ضُُسٍ كًُّ؟ كابطا تىَ ضُُس ززاُت ًُُاوْ؟ ُاظاٌُ؟-

 ُٓؾت.. -

 َ ُُزات.طُ بُزَغتُوِاوْ. تا بَُهًَزَضئ -

ززاُُكاٌُ ًّ زَغلطزْ، تاقٌّ. ًٓي ززامن ُـًُاوْ، تُُاُـُت ضـىاضزاُُياْ هـُ ضـُضظ       -
 خىاضزْ ؾلاوْ.

 ُىوغطاو باغٌ ززاٌُ تاقٍ زَكا؟-

طرياوَ؟  طِيَطٍ هُ ظيَصٍَ شيََ ئًُُ خىَيُتٌ،ئُوَ ًُُ كاضط باؽ ُاكات.هُ بريياْ ضىوَ. كىضًَُُِخ-
 ٌاْ كُوَ.بطا فُضًىو بُطَُه

 ؟كىَّبىَ-

 ثىَهًػداُُ -
 

* * * * 

ىَبُضايُتٌ يَىَبُضايُتٌ ئاغايؿٌ وينيُتُكاٌُ زَضَوَ زَطُيؿتُِ بُضِيَبُغُزاْ بطوغلُ هُ بُضِ
 ئاغايؿٌ ئًػتاُبىويَ

وينيُتُكًُاُسا بًػـت وزوو فًـى    :هُغِىوضٍ ًُؿاُُ بُ بطوغلٍُ شًاضَ ئُوُسٍَ ضوَشٍ ئُوَُسَ)
صَياْ يَـ جى و بُضطٌ قاوَيٌ خُختُتًاْ زَبُضَو ُٓؾتًؿًاْ كاض زَغطريكطزووَ.ضىاضزَياْ حًُسضياْ

 (طرياوَ .تلايُ ئاطازاضًاْ بفُضًىوْ  فًى حًُسٍ زيلُ بططيّ يا ئُوَُسَ بُغُ؟ طِيَهُظ

* * * * 
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 ئًُُ وَآلًٌ فآلُُ بطوغلُتاُُ:)

ـ هُ غِىوضٍ وينيُتُكًُاُسا هـُ ُ  سٍ كًوـىَزا زوو زَضظَْ فًـى حًُـ    220كًوـىَو   180ىاْ ًَ
بَُ ُعيلاُُ ٓـًُىوياْ   و ًُُاوَ ُُيجؿلِري بلطَّ زيَ طىًاٌُم كُ ًَِيَزَغطريكطاوْ وًٓي ؾى

طيًاْ زَكـُيّ  يٌَُ ظوَض بُزي ـُت ضـاوز  ًَضَواٍُُ يتاْ زَكُيّ. ُُٓسيلًـ ضاياُلطزووَ،بُآلَ ئ
 (عًاُسايَض ّ و ضَواُُياْ زَكُيّ، هُطُيَيَوبَُ ظواُُ ئُواًُـ زَغطري زَكط

 ُوَ ئَُ بطوغلُيُ ضَواٍُُ تُواوٍ وينيُتُكاْ كطا:ىَبُضايُتٌ ئاغايؿٌ ئًػتاُبىوَهيَهُبُضِ

لٌ ًَتا فُضًاُ ٌ حاظض ئُو فًى حًُسيًاٍُُ ططتىوتاُُ بُغّ.طُ ًُُاوَ، حاَهًَهُبُض ئُوٍَ ج)
 (َواُُ ًُكُْتلاًاْ وايُ كُؽ ضِ زيلُتاْ بىَ زَّ

 

 زَغطريكطابىو    زًًََم بىو حًُسيٌ ضاكطزوو،  بًين: كاتًِ ئَُ بطوغلُيُ ضَواُُكطا ،فًىًَت

----------------- ---------------- 

ؾابُيُكٌ وَن لًاْ ُىَيٌَ جىاُُو ضُُس جىَضٍ ُٓيُ.هُ جىَض: طًايُكُ طىَه غُهُ :غُحوُ )*(
 )وَضطًَطِ(.ؾريزا زَُىَؾطَّ و تاًٌ ؾرييُِو هُطُيَ زضوغت زَكطَّ ضاٍ زيَ
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 ؟كامة حسب دةباتةوة

 طىتًاْ:

  م زَظاًًََُِطاز ئا(ا ًُٓىو ؾت -

م ًًىاٌُ ًاَهٌ ًطاز ئا(ا بىوَ. ئا(اَ هُ ضاخياُُزا يَكُ تاظَ ٓاتبىوًُ ئَُ ُاوضُيُ ضُُس ضوَش 
 زوَظيُوَ:

هَُ  ًٍَِ ُاَهثًَ، م زَظاٌُ و غُضت هُ ئًؿاْ زَضزَضًََِّ جُُابت ًُٓىو ؾتًًَطاز ئا(ا، زََه -
 ؟ زَباتُوَ َُٓهبصاضزُُزا كاًُ حعب

 ًطاز ئا(ا طىتٌ:

 ًٓي ًُعوىوَ ًُُ. -

 طىمت:

 ئُو َُٓهبصاضزْ زَباتُوَ. كاًُ حعب بُ تىاُاو ييُُطط بَِ -

 طىتٌ:

ط. ًُعوىوَ ًُُ.ئُدماًٌ َُٓهبصاضزٌُ ئاق قىَيِوىو قُضَ قىَيِوى زَظاُسضا بـُآلَ ئـُدماًٌ   ًَُُخ -
. زَظاُـٌ بـىَ   ُـاظاَُِ  طغٌ ، ًٓضـٌ هـٌَ  جب و هُ ُٓض كَِ ئَُ ؾاضوَضلُيُ ُاظاُسضَّ َُِٓهبصاضزُ

 ُاظاُّ؟با بىَت باؽ بلَُ..

 ضاغيت و ئاططٍ هُ جطُضَ بُضزاو طىتٌ: ثًٌَِ خػتُ باْ ثضُ ثًَِزاًُؿت و  ًَِضىاض ًُؾ ٌ ه

ـ ُٓض ُاوَو كُؽ ئاطاٍ هُ ًٌَُزا حعب و ًًعب ًُُ.. ئُطُض ُٓبًَهَُ ؾاضوَضلٍُ ئ جاضَّ   -
اْ و بُضيّ و فطاواْ كُ ٌٓ حلىوًُت ثبُ زَوَهُت زَظاٌُ. بًِايُكٌ  حعب ًُُ. جاضاْ حعسياْ

لٌ زيلُ زاًُظضاو بىو بُ َُٓهن. كاًًى بُضطسضوو ٓاتُ يَ و طـىتٌ : ًـطاز   ًَاؾاْ حعبثبىو. 
َ ئا(ا وَضَ با بُيُكُوَ ٓىَبُيلٌ حعبٌ تاظَ زاًُظضاو هَُ ؾاضوَضلُيُزا بلُيُِوَ. طىمت : كىضِ

اضيعَض ُاًـٍُ بـىَ   ثـ ضَظاٍ  ٓىَبٍُ حعب زوكاٌُ بُقاَهٌ ًُـُ، بـطِوَ ئًؿـت.    كاًًى كىضٍِ خىََ
كاضبُزَغتاٌُ ئُو حعبُ ضَِواُُ كطزبىو، ٓاتُ يَ و طىتٌ: خَُهلٌ ئَُ ُاوضُيُ بـُ قػـٍُ تـىَ    

ُيسا زَكـُْ ، ئـَُ   ثؿُ بىَخىَتاْ ًَىَ غُضئًََ ئزَكُْ وَضَ با ٓىَبٍُ حعب بلُيُِوَ. طىمت: كىضِ
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ػتا هُ ئًُطيلاؾسا قاُىوُـُ  ًَكَُهلٌ حعبايُتٌ ُايُ. طىتًاْ: ظًَاُُ طىَضِاوَو ئ ًًُوُكُتُ بُ
 ة.لسا بًًَطوَ هُ حعب زَبَِ

، حعسياْ زاُا. هُطُيَ بآلوبىوُُوٍَ ُٓوايَ ، ُٓضضٌ ئُُساًاٌُ حعبُكٍُ زيلـُ  صٍَ ُُزًََِيَزض 
َ ض هـَُ  ، كـىضِ طُيؿـيتَ ُاو تىًَاض بلا.تطغـٍ   ضِشاُُ غُضًاْ. ُىوغُضٍ حعب فطياُاكُوَّ ُْٓ

ًاوٍ ضان بُ با ثعَضٍ غُضوَكٌ ٓىَبٍُ حعمب طىت: وَضَ يَاضثبُ ضَظاٍ  ًُٓىو ئُُساًاُُ بلُيّ؟
تىًَاضطُ زاخُيّ ئًسٍ كُؽ وَضُُططيّ با تىوؾٌ بُآليُن ُُبري. طىتٌ : تىوؾـٌ ٓـًي ُـابري،    

ٍُُ هُ حعبُكـٍُ زيلـُوَ   ئُدماَ بُ ض بطا، ئُوا حعب ييُُططو ئُُساًٌ ظوَض بّ باؾرتَ. زَبَِ
 ٓاتىوْ حعب و ًًعب ُاظاُّ و كىََهُواضْ؟

عَض يَاضثـ اغـِاًُيُكٌ بـىَ ضَظاٍ   جغىوز بىو. ًَُهبُُسٍ حـعب غ  ُٓضضُُسٍَ ٓاواضَ كطز بَِ  
. ئًـسٍ زاضو بـُضز   ِـَِ يٌَ حعب تُؾـطيف ز ًضَواُُ كطز. ظوَضٍ  ُُخاياُس طىتًاْ غُضوَكٌ طؿت

ٌـاْ وابـىو ضَظاٍ   ثًٌَـُ  ًَئامسـاْ بـسابا وَعـاضزٍ ُُزَكُوت.ئ   ضشايُ ؾاضوَضلُو زَضظيت فطٍَِ 
ًٍُ حـعب ضَظاٍ ضـٌ و ًـُظاٍ ضـٌ  واٍ     ًصٍ ضاكُ ، بُآلَ ئَُ غُضوَكٌ طؿـت ًَعَض وتاضبيَاضث

ِ جـىَف زَزا. وَن   زَٓىَُايُوَ خَُهلُكٍُ بـُجاضَّ  ، بـاٍ زَزا  هـُ زَغـت ئـُو بـَِ     كـىَُرتوََه
 سَكُُري.ثًَلطِا ًَا، ت، بىَ يٍ زيلٍُ بازَزخَُهلُكُ زَططياْ

 طغًاضكطز:ثعَضٍ اضيَثوتاض تُواو، غُضوَكٌ طؿيت ٓاتُ باضَطاٍ حعب. هُ ضَظاٍ   

 غُضجَُ زاًُؿتىواٌُ ئَُ ؾاضوَضلُيُ ضُُس زَبّ؟ -

 بًػت و ضىاض ُٓظاض كُؽ. -

 غُضوَكٌ طؿيت طىتٌ:

 ئُواٍُُ هُ َُٓهبصاضزُسا ًاؼي زَُطساًُاْ ًُُ حًػاو ًُكُ. -

 ًاؼي زَُطساًُاْ ًُُو يا ُايُْ، بُظيازَوَ ياظزَ ُٓظاض ُابّ.ئُواٌُ  -

 ى ُىوؽ كطاوْ؟ًََزا ًَُىضُُس كُؽ هُ حعبُكٍُ ئ -

 ُىَ ُٓظاض. -

 غُضوَكٌ طؿيت طىتٌ:

 كُواتا هَُ ؾاضوَضلُيُزا َُٓهبصاضزصياْ بطزَوَ. -

ُ    ًَزووا بُزوواٍ ضوَيؿتين غُضوَكٌ طؿيت حعبـٌ ئ      خىَيـاْ و   ٌـُ، حعبُكـٍُ زيلـُ كُوتِـ
..   ِـسَوَ، ض وتـاضَّ  يَلٌ خىيٌَ ئـُواًُـ ٓـات و وتـاض   ًو غـُضوَكٌ طؿـت   تطغًاْ طُيؿـتَِ 

 ..هُ كىَتايٌ زا طىتٌ:اغيت وتاض وازَبَِبُضِ
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تُ غُضحىكٍ ،ئـُوَ ٓـُض زاًُؿـتىويُكٌ    ًٌَُ بًَٓاووآلتًًُ خىَؾُويػتُكاْ.. ئُطُض حعبٌ ئ -
 .طىُس ُٓظاض هريَ غوفٍُ باُ ٌ زَزَيَِِ

ىُـىوؽ زَكـا.   ًٌَُيُو بُضِاكطزْ هُ حعبُكٍُ زيلُزا خـىٍَ ُ ًَغوفُ  ئًسٍ ُٓض ئُُساًٌ ئ واٍ 
 ط ضُُاطٍُ بىو.طىمت:يَعَضَ بًين، زَغيت هُ شاضيَثضوَشٍ زوواتط ضَظاٍ 

 صَت شاْ زَكا؟يَكاضِ ًَِطَ، زََهًَكاكُ ضَظا خ -

 طىتٌ:

ط ، ُٓضضـٌ ئُُـساػياْ ٓـُبىوْ    ززاُُكاٌُ ًّ تاعيّ، ؾىكط شاْ ُاكُْ. بُآلَ هًُُيـ بـُزت  -
 ًُٓىوياْ ضىوُُ  ضيعٍ حعبُكٍُ زيلُ.

 كُمساْ ًُُا؟ -

 ًُٓىو ئَُ قُضظٍَ باُق واٍ كطز. -

 طىمت:

 اؾاْ وَضًاْ ُُططْ ثى ُىوؽ بلُيّ، زَتطغٍ ًٌَُيـ بطِوَيّ خىًَاْ ًََُُٓهػُ با ئ -

 طىتٌ :

 وَآلَ زَزَُُوَ؟ تُهُفىَمن بىَ ًَُهبُُس كطزووَ بعامن ضٍ بىَغتُ. جاضَّ -

ُ  ثًََغـيت  ز ئًسٍ يُن كطِيّ و فطوَؾذي هُ ؾاضوَضـلُزا    اضَيـاْ  ثطغـُ.. خـَُهم   ثلـطز ٓـُض ً
 .زًَطىت:زَوَّ

 اضَتاْ هُ كىضُو كىَآلْ ُُزوَظيتُوَ؟ثُ، خىَ ًَلكىضَ ئًُُ ض وَظع-

 زَياُطىت:

 ىَيُ يَُٓظاض هريَ غوفُ بُضِ -

 ايُ غُضٍ و بُ ُىوظَوَ زَيطىت:ىَكٌ وَضزَطُضِثاضيعَض بُ ُٓضزوو ضُثضَظاٍ 

 َُٓهبصاضزصياْ زوَضِاُس.. -

 اضِايُوَ بُضزٍ ُُضَ زَكطز.ثوا زَ

ى ئىَتىًَبًـى  ًًَُكٌ هُ ُثًَؿتا ُٓض ًٌَ حعب فطياكُوت. ًٓجاضيلٌ زيلُيـ غُضوَكٌ طؿت   
وؾـٍُ هـُزََ    ُٓشاُـس. جـاضَّ   ؿـلُف كـطز خَُهلُكـٍُ بـُجاضَّ    ثًَلٌ واٍ بىو كـُ وتـاضيَ  

لُُري. وتـاض  ثًَلطِا زاياياُُ قاقاٍ ًَتىوَ ، خَُهم زَغتًاْ بُ ططيُ كطز،كُ ُىت ٌ كطز تزَضُُٓا
 .فُضًىوٍ:وا زَبَِ

م ٓاتىوتُ يتاْ وازٍَ ُٓظاض هـريَ غـوفٍُ بـاُ ٌ    ًَِِٓاووآلتًاٌُ ئاظيع.. هُزوواٍ ًُِوَ يُك -
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 م.ًَعاًَُُ خبسَيُِ ٓ مٌُُُ زووُٓظاض هريَ غوفٍُ بًَئ ساوْ. ًّ وازَتاْ زَزًََِثًَ

ى ُـىوؽ زَكاتـُوَو   ُٓض ئُو ضوَشَ بىويُِوَ حعبٌ زَغُآلتساض.. ُٓض خَُهلُو زووباضَ خىٍَ ًَُ  
 عَض طىتٌ:يَاضثبُ ُٓظاضاْ ضشاُُ ئَُ ُاوَ. ضَظاٍ 

 ئُجماضَ َُٓهبصاضزصياْ ًػىَطُض كطز.-

 م بىو.ًَُُن ُٓض ضَظا ، بَُهلى ئًُُ ضاٍ ًُٓىو كُغ 

 كطزووَ.. ثٌَحًػاب زَغيت  لٌ بًََِِزيػاْ كطِيّ و فطوَؾت 

 ئًُُتاْ هُ ضٌ؟ كىضَ زيػاُُكَِ -

 زَياُطىت:

 ىَيُ بًدىَيّ ًَئُو ُٓظاض هريَيٍُ حعبُكٍُ زيلًُاْ خىاضزو تُواو ، ُىَضٍَ غوفٍُ ئ -

  اضَياْ ُُضىوتُ طريفاْ غُضؼي زَكُْ..ثؿتا ًٌَُ ُٓياُُ  ًَٓواٍ هَُ عُقَوٍُ خَُهلٌ ؾاضوَضلٍُ ئ

 اضَ غُضوَكٌ حعبُكٍُ زيلُ ٓاتُوَ:ئُجم  

م، بططَ ٓـُض غـُضو زوو   ًَعاًٌَُُ ُُن بىَ ُٓ خًَ  ئَىَياْ تُفطَ زاوًَبُ زووُٓظاض هريَ غوفُ ئ -
 ..َِزَزَيِ ُّٓظاض هريَ

كابطا وتاضٍ تُواو ُُكطزبىو، كُ بـُضِاكطزْ خَُهلُكـُ زووبـاضَ هـُ حعبُكـٍُ ئـُو خىَيـاْ        
 ىُىوؽ زَكطز.ًَُ

ىَُسٍ بُ حعبُكٍُ زيلُوَ بلَُ. حعب غُضو زوو ٓـُظاض هـريَ غـوفُ    ثًَضَ زابىو ًًِـ بطِيا   
و ُــاوٍ وٌَٓــٌ  ِــَِيَػــىوهٍُ ًــاضَيٌ بــطِيّ و زَفتــُض ُفــىوؽ زَضزثزَزا ، ٓــُض بابايــُو 

 م زَكطزو زَتطىت بىَ وا زَكٍُ؟زَيطىت:ًَطغًاضت هُ يُكثّ..كُ ًَزازَُ

 .ًُؿتٌاْ ضوََهٍُ زَوَّ -

ُيـسا بـىو، باؾًؿـٌ كـطز ئـُطًِا ئُُـساػياْ ُـُزًَاْ ..        ثٌـُ  ًَبُكـٍُ ئ ٌ حعًغُضوَكٌ طؿت
 لٌ طُضَ و طىضِ، طىتٌ:يًَاًىَغتا زوواٍ وتاض

ـ ًُ خىَؾُويػـتُكاْ.حعبُكٍُ زيلـُ وازٍَ زووٓـُظاض هـريٍَ     ًٓاووآلت - ٌـُ زوو  ًَساوْ.. ئثًَ
 ُٓظاضكُيـ زَزَيّ و قاظادمٌ غوفُيـ هُكُؽ وَضُاططيُِوَ.

 ٌُ..طىمت:ًَحعبُكٍُ ئ وضَ ضشاُُ ُاخَُهلُكُ ئُجما  

بَى خاتطٍ خىا كاكـُ ضَظا َُٓهبـصاضزْ ئُوَُـسٍَ ُـًُاوَ، ئُطـُض هـَُ ًاوَيـُزا غـُضوَكٌ          -
 حعبُكٍُ زيلُ ٓات ، ضاضًاْ ضًُ؟

 :ُٓضوايـ زَضضىو، غُضوَكٌ حعبٌ زيلُ خىٍَ طُياُسَّ  
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ٌُ قـاظاُ  وَضُـاططيّ وهـُ    ًًَُ؟ئعَكاْ.. جا وَضُُططتُِوٍَ قاظادمٌ غوفُ ضيًَُ بُضًِٓاووآلت  -
 ؿىوؾتاًُـ خىَف زَبري.ثًًَُٓىو كىَُُ قُضظَكاٌُ 

ـ كابطا ئًٍُُ طىت و ضوَيؿت و وَن بـاضووت خباتـُ ُ   ى ئاطط،بـُزوواٍ خىَيـُوَ قًاًـُتٌ    ًَ
 ..ضوَيؿتاكطزو ثبُض

 كاكُ ضَظا ضٌاْ بُغُضٓات؟ -

 عَض وَآلًٌ زاًُوَو طىتٌ:اضيَثضَظاٍ 

ـ بُضبىو ..حعب قـُت كُغـٌ ت  ًَئاططًاْ ت غىتايّ ًطاز ئا(ا، - سا ُـًُا ٓـًُىوياْ ضـىوُُ    ًَ
 حعبُكٍُ زيلُ.

 ٌُيـ بضري.ًََ با ئكىضِ -

غُبطكُ، ُاًَُ بىَ غُضوَكٌ طؿيت ُىوغًىَ، بـابعاُري غـُضباضٍ هُقـُضظخىَف بـىوْ ، وازٍَ      -
 ضًرت زَزا؟

اتطٍ خـــىا اطُُـــسَيـ قُزَ(ـــُ كـــطاوَ. بىَخـــثطِوثَُٓهبـــصاضزًُـ ئُوَُـــسٍَ ُـــًُاوَ،  
ٌُزا ُـًُاوْ، حعبُكـٍُ زيلـُيـ كـىٍَ ئُُـساًاٌُ      ًَزوواكُوتري،غُززاُُ كُؽ هُحعبُكٍُ ئ

 طُيؿتُ ُٓشزَ ُٓظاض كُؽ.

 ٓاتىوْ؟ ٌُزا ئُوَُسَ زَُطسَض ُري ، ئَُ خَُهلُ هُ كىًََّباؾُ كاكُ ضَظا هُؾاضوَضلُكٍُ ئ -

 ًُغُهُ غوفٍُ باُ ُ.. ُٓضيُكُو خىٍَ بُ زووكُؽ ُىوغًىَ. -

 ئُواٍُُ ًاؼي زَُطساًُاْ ُٓيُ ضُُس كُؽ زَبّ؟ -

 زوواظَ ُٓظاض. -

 اضزٍ، زَضِوًَُ ُاو حعبُكٍُ زيلُ.جكان ضَظا بُخىاَ غ -

 ى ُىوؽ كطز.ًَسا خىََ ُيَباؾُ؟ًًِـ هُو  

 و طىتٌ :  ضُ ِٓضِاغيت خػتُ باْ  ثًًَِطاز ئا(ا زاواٍ قاوَيُكٌ زيلٍُ كطزو   

، ئُوٍ زيلـُ بـُ حـايَ بطاتـُ     ُٓشزَ ُٓظاض ييُُططو ئُُساًٌ ُٓبَِ مًَ، حعبػتا تىَ بَوًََِئ -
 بعامن كاًُ حعب زَباتُوَ؟ ُٓظاض ، بَوَِ

 ئَُهبُت ئُو حعبٍُ ُٓشزَ ُٓظاضييُُططٍ ُْٓ. طغًاض؟ثتىخىا ًطاز ئا(ا ئًُُيـ بىو بُ  -

ُ  ًَلا..ئُو حعبٍُ ًّ هجًَط ُُتًَُُتعاٌُ..ُُخ بطاظا - وَ.. ًـّ خـىََ   ٌ زَضضىوَ ُٓض ئـُو بطزيـ
م ًٌَـُ ًـُعوىوَ ًُـُ. يـُك    ًَزَُطٍ زايُ ئُو حعبُو ًُُسايُ حعبٌ تاظَ..ضىَُُ؟كاكُ ئًؿـٌ ئ 

لٌ زيلـُ خَُهلُكـُ   يَٓـُظاض، جـاض   ِِزَزْ، ئُوٍ تط غـَِ  زووُٓظاض زَزا، خَُهلُكُ خىَياْ تىض
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وتـُطبريٍ  ، ُٓضكاتٍُ وازٍَ َُٓهبصاضزْ ٓات ٓـُض كُغـُو ضِا  ًُزَضَّ ُِ ُاوٍ.بُآلَ طىَّيَزَضِش
 خىٍَ زَكا.

 طىمت:

 باؾُ بىَ وايُ؟ -

بُآلَ كُ ٓاتُ غُض زَُطساْ، خَُهلُكـُ هـُ ُٓوََهـُوَ كاًـُ حعبـٌ       اضَو وازَيُ.ثًُغُهُ  -
ِ م ًَ. ُٓضكُغ.بىَيُ ئُدماَ ًُعوىوَ ُابَِزَُطٌ خىٍَ زَزاتَِ بَِ َُٓهبصاضز طـىتٌ زَُطـت    ثًَـ
  طز ئُو كاتُ ًُعوىوَ زَبَِك َِثآلوٍ هُ ثًًَُكُ.كُ  َِثباوَضٍِ  زَزًََِ

 بطاظا ، قاوَيُكٌ زيلُ ُاخىَيتُوَ؟ 
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 ؟كةر لة ووآلتةكةي خؤتاندا نية

 لٌ هُغُض ضُُاطٍَُ زاُاوَو بُزَغتُكٍُ تط هُ ضووٍ خؤٍ زَزا:ًَوَن ززاٌُ شاْ بلا، زَغت

 تفىو، بعاُُ ضؤْ ضَظيى بىويّ   -

 ُ كُضٌ ُٓض هُ زَضطاوَوَ ئَُ قػاُُ زَكا  طىمت:ًاقىوَهلٌ يَغُضغاَ بىوَ . كابطا ثًاو

 ّ،فُضًىو زاًُؿُ.ًَط بًَفُضًىو فُضًىو، بُخ -

 ضَظيى بىويّ ، ضَظيى. -

 ؟ضؤٌُ -

 ضؤْ مب،ضؤْ و ًؤْ ًا؟ ئُوَ ًُُ ضَظيى بىويّ؟ تفىو. -

 ُيكُت بىوَ.لٌ، تىوؾٌ فًَطُيؿتٍ قُظاو بُآليُكٌ بُغُضٓاتىوَ، خىاُُخىاغتُ شٌُ ، ًِساهًَوا ت

 بُتُواوَتٌ ؾلايُِوَ ، بىويُِ زوو ثاضضُ. -

 ؟بؤ، ضٌ بىوَ -

 ِ  غُز هريَ فطؤؾتُ كابطا.ًَلٌاْ بُ زووُٓظاضو ثيَ، ثريَكُضٌ زَوًََّؿتا ثًَٓ -

 ٍ:ت ُُبىوَ؟  ًُغُهَُ طؤضًَِلٍ زايُ، خؤ ؾًٌَ زووضكُوشيُوَو زي ُتًَم هًَكًُ

 ٍ؟ًَِقاوَيُكت بؤ ب-

 طىتٌ:

ِ  غـُز  ًَزووٓـُظاضوث  ُـايَ  لٌ ثُكلُوتٍُ بَِيَُِ،ضَظيى بىويّ.ثريَكُضًَاظ هُ قاوَ بو جاضَّ -
 ؟ ََِِيَهريَ ز

 يّ و فطؤؾتين كُض ُاظامن.بُخىا ًٓي هُكطِ -

 ِ  غُز هريَ ُاكا.ًَم زووُٓظاضو ثيَت وايُ ًّ جاًباظٍ كُضامن؟ بُآلَ زَظامن كُضًَبؤ ث -

 ؟ٍَجا ُٓض هُبُض ئُوَ تىوضِ -

ِ  غـُز  ًَـ م زووٓـُظاضو ث يَ؟تؤ ًٓي بًػتىوتُ كُضَ زَبَِتىوضِ َ ُُمب كَِضؤْ، ًّ تىوضِئٍُ  -
 ؟ًََِِهريَ ب

 ظياتطَ كُضَ ُُزيىَ. بًػت غايَ -
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 ؟ِ  غُز هريَ زَكاًَم زووُٓظاضو ثيَزَكَُ ئاخؤ ثريَكُض ًّ ثطغًاضٍ ئُوَت زيَ -

بًُُعطيفـُتٌ ضـٌ؟كُضَ    - خٌ بَِلى ئًُُ ُطلٌ بُ ًُعطيفُت بَُهيٍَ ضٌ، ُاظامن..كُضًَبوَ -
ِ  غُزهريَياْ فطؤؾتُ كابطا. هًُُٓىويؿٌ ًَو و ثري، بُزووُٓظاضو ثكُض.غُضَضاٍ ئًُُيـ طىضِ

 يّ و فطؤؾتُِزا بىوَ.ىاْ ئَُ كطًَِبُزتط ًّ هُ ُ

 ؟ضؤْ ؟ُا -

ًًِـ ٓاتىوَ باغـٌ ئًُـُت بـؤ بلـَُ. هُغـُض زاوَتِاًـٍُ هُئـًُطيلاوَ بـؤ ظاُلـؤٍ           -
 ؟ًايُِوَ. زَظاٌُ واًُُ م هُ ئًُطيلاًَُوَ ٓاتبىو، خؤَ و شمن غاَهئًػتاُبىوَه

 زَظامن. -

لٍ ُاغٌ و بىويُِ زؤغـت و ظؤضٍ ياضًـُتٌ زاَ و ضـاكٍُ هُغـُضَ     يَهُئًُطيلازا ثطؤفًػؤض -
ضكًؿــٌ ىضكًــا بــىو ، تىزؤغــيت ت ٍ.ضكًــاف ُاًــًُاْ هُيــُكرت ُــُبطِىاًــُوَ تبــىو، طُطُضِ

ُ لٌ خؤٍ زَكا كُ ثػجؤضيَاًُكاًُسا باؽ هُ بطازَضهُ ُ خؤؾسَويػذي. هُ يُكَِ ًـافىوض و   َ هـ
ـ بًَضكًا. كابطا بُزوواٍ كؤُُ ًافىضو ؾيت ئُُتًلُيُو خُضيلُ كتىتُ تًَب زَيُوَّ . م زازَُـَِ ًَ

 ُاًٍُ زابىوَ كابطا.

لًـاْ  يَثػجؤضهُ ًاُطٌ تُػيىوظزا ثُيسابىو.ئـُزضَؽ و شًـاضٍَ تُهـُفؤٌُ ًـين ييـُو ضؤش     
ٌ زابُظيىَ.كابطا ُٓض هـُ جِؤكـٍُ زَكـطز،    ًَوٍُ هًَتىَٓزو يُكػُض ضىوًُ ئُو تُهُفؤٌُ كط

 تُ ئًُطيلا. ضىاض باوهٌ ثطًُِاُُو ضىًَُاْ، وابعاَ جىوهُكٍُ ئَُهئَُه ًُكٌ بُ ئُغىًَئًُطيل
يبىوْ.باوهـُكاٌُ  ضكًـا هـُ ووآلتـاٌُ زيلـٍُ كطِ    ىتـُ ت ًَبىو كُ بُضهـُوٍَ ب  هُ ًافىوضٍ ثَِ

،تىوضَطُ.زياضَ ظؤض بُ كؤكطزُُوٍَ َكاٌُ ًُؿاٌُ ًّ زا.كؤُُ ًافىوض،بُضِكطزُُوَو ئُُتًلُ
ُُُِ..ئَُ زَثاضضُ ًافىوضاُُ يٌُ كـَُ غـٌ   ئَُ ؾتاُُ كُيف غاظبىو.زَيطىت ئًُاُُ خُظيَ

يـىْ.  طاُـسا  بُيـُن زؤيضٍ كطِ  ًَٔاتـُكاٌُ ئ يَهـُ ز  ُٓظاض زؤيض ُطخًاُُ.كُضٌ ئُو هُ يُكَِ
طاٌُ كُ زؤيضٍ وَضططتىوَ و بًًِىيُتٌ هُ ثـاضٍَ خؤيـاْ ُاكـا،    ًَاٍ ئُوَف كابطاٍ ئغُضَضِ

 .و ُُيىيػتىوَزاوَزؤيضٍ تىضَ

طـىتٌ: ضـىُلُ هـُ ٓـُض      ؟كطز بؤضٌ ئَُ ثاضضُ ًافىوضَ كؤُاُُ ثاضَ زَكُْ ثطغًاضٍ ئُوََ زيَ
 .ُْٓ، ئًُاُُ ؾاكاضْ لسا ُٓؾتا تُقُيَيَغاُتًًٌرت

سَضؾت. زَيطـىت :ؾـاكاضتطيّ   ٌ هُ باضَيُوَ َُٓهيًُاضئُو بُظَوقُوَ باغٌ ًافىوضٍ زَكطزو ظا
لٌ زيىاضَ و ُـاظامن هـُ كـاَ    يَلًسا ُٓيُ، ئُويـ ًافىوضيٌَ هُ ُٓض غاُتًًٌرتيًَافىوض غُز طط
 ًؤظَخاُُزايُ.
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سَكـٌُُ: ئـَُ   ًَ.هُكـُيفاْ حطيـت حطيـت ث   . يـىَ ِت كطًَِغ لٌ ًُؿاْ زاَ،ئًَُُ بُ ثُدمايَهباز
 ظاض زؤيض زَكا.ِ  ًَُٓهبازَيـ يٌُ كَُ ث

 ُ ئًُُ ثًؿٍُ ًُِ.طىتٌ: ضى غاَه؟ٍطىمت: باؾُ ضؤْ ئَُ ؾتُ ططاُبُٓاياُُ وا بُ ُٓضظاْ زَكطِ

ًُُا بُ (ـُيطٍ ئـُوٍَ غُضغـاَ و     ا، ًٓضٍ ثَِوئُوَُسَ هُ باضٍَ ئُُتًلُو وكؤُُ ًافىوض زو
ٍُُ بـُ خـاوَْ   لـُ هُوكُغـا  ًَيب هُ غُض ًافىوض زاُاوَو خؤيؿـٌ يُك ًَزاُُ كت مب.غَِواقٌ وضِ

 ّ.يَطزضًَطُدمًٍُِ ًافىوض زَشً

ِـٍُ فؤتـؤططاؼي ًـافىوضٍ    يَايّ.وكُوتري .ُاوضُ ُاوضـُ ،قـُظا قـُظا زَطُضِ    َّبُضَو ئُُازؤي بُضِ
بًين تؤًاض زَكطز.ضُُس ثاضضُ ًًَافىوضٍ ًعطُوتُكاٌُ بُضاوضز زَكطزْ و ت ِاو هُ طُيًََزَضزَٓ

يّ ًٓضـٌ واًُـُ   طٍَ كـطِ ًَـ ٍُ خؤٍ ئـُو ؾـتاٍُُ ه  بُقػ ٍ.َو هبازيؿٌ كطِكؤُُ ًافىوضو بُضِ
-: ِيـىُ طاُـسا كطِ ًَبُض ئُوؾتاٍُُ هـُ ًِٓسغـتاْ وئُفطاُػـتاْ وضـري وتطكٌاُػـتاْ و ئ     ًبُضا

 .ًافىوضٍ ظؤض بُ قًٌُت هُ تطكًازا ُْٓ،بُآلَ تُغازوؼي ُاكُيّ

سَكٌُُ.هُ ًُاٌُ بُزوواٍ ئاغُواض عُضزياْ َُٓهضىويُِ ُاوضُيُن زوو زَغتٍُ ئًُطيلٌ و ئَُه
ٍ سابىو.خاكًاْ غُضاوبّ كطزبىو.ضًا، طـطز، وَن ثـًُىَ  ِ  زَ كًوؤًًرت ضازضياْ َُٓهًَثاُتايٌ ث

طَ بُض هـُ حـُظضَتٌ عًػـا ئـاوَزاوْ     ًََياْ كطزبىو.خؤهًاْ هُ ططزَكاْ زاًاهًبىو.ئُٓهنج ثُضِ
 ُِواضٍ خاُىو و طؤضغتاًُاْ زؤظيىَتُو.يَط خاكسا ؾىيَبىوَو هُش

صوويٌ يُ، ئُواٍُُ ُٓوَغٌ ؾيت كـؤْ زَكـُْ ثـُيتا ثـُيتا     ًَلٌ كؤْ و ًًَِيَؾىهُبُض ئُوٍَ 
ٍ لٌ زئـاتًـ ثـطِ  ضىاضكًوؤًًرتزا زَياْ تىضيػت زَبًين.خـُهَ  ُِ ئَُ ُاوَو هُ ُٓض غَِيَزَضش

لـُ بًاًُاُـٍُ وا   ط خاكٌ زَزؤظُُوَ زَيفطؤؾُِوَ ئـُو خُهَ يَئَُ ُاوْ و ئُو ثاضضُ طؤظاٍُُ هُش
ِـُوَو ئـُو   ًَٔـاتٌ ثـُيتا ثـُيتا زَخىه   يَُ زَكُْ.ئُواًُـ زَي ؤظُُوَ. ًِساَهطُؾت و طىظاض ز

و ساٌُ ؾـلاو.كىضِ لُُسضاو،طىَهط خاكًاْ زؤظيىُُتُوَ زَيفطؤؾُِوَ: تاؾُبُضزٍ َُٓهيَؾتاٍُُ هُش
 كضٌ بضلؤآلُُ ُٓضاياُُ: واْ زؤيضو بُضَوثًوٌ طُؾتىطُوظاضطُضاْ ضازَكُْ .

لٍ وَزَغت كًصووهُيـُكٌ  ًَساُجٌ طىَهَ.قىَهم بؤ يازطاضٍ بلطًَِتٌ خؤًسا طىمت با ًًِـ ؾهُزَه
يصطُيـُن بـىو.   لًـ هُ بُضزٍ ؾري تاؾطاو بُ زَغت كىضِيَقصظَضزٍ زَ غاآلْ بًين و تُثوُ غُض

 ِّ.طىمت:يٌَاغٌ بلاضزوئَُهطِيَظ كُ زَطُيَ واٍ بؤضىوَ كُ ضَُطُ بُضزَكُ هُو بُضزَ بُُطخاُُ بَِ

 ؟يٌ ضُُسًُِْ ئًُاُُ باًِاَه -

 َ:َ ثاظزَ هريَ.طىمت با ُٓضظاُرتٍ بلطِكضُ زاواٍ ضى هريٍَ كطزو كىضِ

 ئؤٍ ، ططاُُ. -

ٌ بُغاآل ضىو، زَغتًاْ بُ ؾـُضح كطزُـٌ ؾـتُكاٌُ خؤيـاْ     ظَو كضُ هُ ضُؾين ًطؤكىضِ
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ـ كطز، طىتًاْ باوكٌاْ ضُُس ضؤش خُضيم بىوَ تا هـُ ش  ـ ط قـىوآليٌ ث يَ ِ  ًـًرت ظَوٍ ئـَُ   ًَ
 َتُوَ.ؾتاٍُُ زؤظيى

ــٍ ئــَُ ؾــتاٍُُ ُــُ بــُ ًًيّ ، بــُآلَ زؤغــيت ئــًُطيلٍ كــطًَِهــ صوويٌ و ُــُ بــُ ئاغــُواض ًَ
لٌ تُواوٍ ضؤشُٓآلت ئَُ ؾـتُ تُخوًتاُـُ زَفطؤؾـُِوَ    طَيـ وَكى خَُهًَلٌ ئزاُا.طىتٌ :خَُه

ّ ٌ بًُكاًُاُسا ُْٓ شُاُـُو ثًاواُـُ ،قـؤهَ   طاُُ.ُٓضضٌ هُ ًاَهًَب زَبطْ.ئُوَُـسَ هـُ    ثـَِ  طاُـُ
ُاكا.بؤ صيىوُُ ئـُو   زَضكٌ ثٌَ اغيت ُُبَُِِواضُاغٌ بُضِيًَت كطزْ ظيطَكُْ ، كُ ئُطُض ؾىتُخو
يصطـُ ٓىُـُض   جُ ًُضكاٍُُ زَغت طًصؤهُو كُهوُغُضٍ هـُبطزٍ ؾـري تاؾـطاوٍ زَغـت كىضِ    قىَه

لًاْ فطؤؾــتبؤوَ كابطايــُكٌ ئــًُطيلٌ بــُو ًَػــ اٌُ غــُطًًَُُ؟تُُاُــُت ئُوطىُسُؿــًِاُُ ئ
 سَكُُري.ًَلٌ ًؤًًا كطاوَو حطيت حطيت ثًٌَ ًُهًلػ اًَُبٍُ ئًَحػ

زضَخـيت   طٍُ قريُـُكطاوزا زَضؤيؿـتري و زًُـاف ظؤض طـُضَ بىو.زووغـَِ     يَبُ غىاضٍ جًب بُ ض
ؤ خبؤيّ. ثـريَ  ط زضَختُكاْ شًٌَ ًُىَضِيَلُوَ بُض ضاوكُوت، يًاُسا شيَضِاضًاْ هُ ُعيم طىُس

لٌ بُغتبؤوَ.غـآلوًاْ هـُ كـابطا كـطزو     يَيـ كُضم زووضتطًَم هُو ُاوَ زاًُؿتبىو، كًُيَثًاو
 كطزو قػُكامن بُ ئًِطوًعٍ هُ زؤغتُ ئًُطيلًُكَُ زَطُياُس. زَغتٌاْ بُقػُ

 ؟ئَُ طىُسَ كاَ بُضًٌُٓ هُ ًُٓىواْ ثرتَ -

 طىتٌ:

و زاْ ُٓبىو.بـُآلَ هُوَتـٍُ زَغـت بـُ      لٌ ًُُ.جاضاْ تؤوًؤ زَكـطاو زَخـىَ  ًًَٓي بُضًُٓ -
 .ًٓي ُاضاُسضَّ ًـ زَبٌََهواض كطاوَ، بًػت غاُِيَلُُسٌُ ؾىَُٓه

 كابطاٍ ئًُطيلٌ طىتٌ:

 طٍُ زيلُيؿسا ُٓض ًُٓاْ ؾتُ.ًَهُ ج -

 طىمت:

 ؟لُ بُ ض زَشيّئٍُ باؾُ ئَُ خَُه-

 لٌ واظيـاْ هـُ ظَضاعـُت وئـاشَيَ    ثاضضُ طؤظَو بُضزو كؤُُ ؾيت شيط خان بىو بُ ًؤزَ. خَُه -
لُُسْ و ئُو ؾتاٍُُ زَزؤظُـُوَ زياُفطؤؾـُِ   واٍ ظَوٍ َُٓهِاوَو كُوتىوُُتُ زوًَىكطزْ ًَٓبُخ

 زَشيّ. ًَِبًاًُاْ و ث

 كابطاٍ ئًُطيلٌ:

 طٍُ زيلُيؿسا ًُٓاْ ؾتُ.ًَهُ ج-

 ثريَ ثًاو طىتٌ:

َغُْ وًٓي و ثىوضّ.ُٓضضٌ طُدمًٍُِ ئَُ وآلتـُ ُٓيـُ بـُ بًطاُـُياْ     طَ ظؤض ُاضًَِلٌ ئخَُه -
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ٓ  يَفطؤؾت.ُٓضضٌ هُ ش ْ    ًَطخاكـُوَ زَضيـاْ  ايٌ هُُاوياُـسا.  و بـُخؤضِ   ِـا ٓـُضظاْ فـطؤف كـطا
و ئُطـُض   ِـَِ ًَكـُؽ ٓـًي زَضب   َِػتا ُايَُهًًَُٓىوياْ زظْ.باف بىو حلىوًُت فطياكُوت ،ئ

 ْ.ْ ئُوَ هُ حلىوًُتٌ زَكطِلطِطاُُ ؾت بًَب

 كابطاٍ ئًُطيلٌ طىتٌ:

 طٍُ زيلُيؿسا ُٓض ًُٓاْ ؾتُ.ًَضاغتُ، هُ ج-

 طىمت :

 ؟ُس بُ ض زَشيّلٌ طىباؾُ خَُه -

ؤ ًاهُكاًُاْ ُٓضضٌ ؾتُ ُايسؤظيُوَ، ئُوٍَ قًٌُت بلا يُ، بطِ ئَُ ُاوضُيُ ؾُف طىُسٍ زيَ-
 .وبُتايَ لٌ ضؤيََهًًَاْ ساْ،غين..ًُٓىوياْ خاوَ ًُُاوَ.ثُضزاغ، طىَه

 ؟بؤ -

 بـُ ئُُتًلـُو   سا ًُُاوَ.ُٓضضًاْ ٓـُبَِ ضىُلُ فطؤؾتىوياُُ تىضيػتاْ، ًٓضًاْ هُ ًاَه ؟بؤ -
تًُاؾـا زَكـَُ وا    َِِيَىاوَ.زوًَؾـ  طَ بُ جـاضَّ ًَلٌ ئئاغُواضٍ زَفطؤؾّ. زاب و ُُضييت خَُه

ـ .كُزظيؿٌ زَيبا هُ شم خُضيلُ ًؤضو هُ ًوٌ كُضَكٍُ ًّ زَكاتُوَو زَيسظًََّطز ًِساَهًًَ ط يَ
ضطـُو  طُيؿذي ضـؤُُ؟ با ًَئاغُواضٍ زؤظيتُوَ  ت َِكُ بَُه ًََِِتُوَو ثاؾاْ زَضيسَٓيَخاكٌ زَؾاض

لٌ هُ ثُدمُ يَين كضُكاٌُ طىُسيـ ًُُاْ، ًُٓىوياْ بُ ئُُتًلُو ئاغُواض فطؤؾت،بُضزًَبىوك
 زضوغت زَكُْ.ُاهٌ كُض زَكُُُ ًًساهًاو كؤُُ ثاضَ. لٌ زيًََصتط ؾتيَزض

 كابطاٍ ئًُطيلٌ:

 طاكاٌُ زيلُيؿسا ُٓضًُٓاْ ؾتُ.ًًَُُطىت؟ هُ ج -

 ثطغًاضَ هُ ثريَثًاو كطز:

 ؟ضلاضٍَ ؟زَشٍئٍُ تؤ بُض  -

 طىتٌ:

 َ و زَفطؤؾٍ.كُض زَكطِ -

ِابىوٍ هُبُضزََ كُضٍ زاُا، كُض خُضيلٌ ئاوخىاضزُُوَ بـىو ،  ًََ ئاوٍَ هُ طىُس ٓثاؾاْ ئُو بطِ
 ٌُيـ خُضيلٌ قػاْ بىويّ:ًَو بُضَو يٍ كُض ضؤيؿت.ئ ػايُ غُضثَِكابطاٍ ئًُطيلٌ َُٓه

 ؟طٍ ُٓيًٌَُ كُض خًجا باظضطاُ -

 ُ ئَُ كاضَ زَكَُ.ِ  غاَهًَ، ثبَِ ازهُخىا بُظي -

 ؟باؾُ ضُُس قاظاُ  زَكٍُ -

 طٍَ كُضَ.يًَُعوىوَ ًُُ، بُطى -
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 ؟م زَفطؤؾٌيَبُضُُس غاتُ وَخت كُض -

.. جاضٍ وايـ ُٓيـُ هـُ   ِ  ًاُط كُض ُافطؤؾطًًََّاُط،ث ًُعوىوَ ًُُ.جاضٍ وا زَبًين غَِ
 ّ.يَم زَفطؤؾطيَِ  زاُُ كُض بُجاضًَلسا ثيَضؤش

 ٍ ُعيم كُوتُوَو طىتٌ:ًَبطاٍ ئًُطيلٌ هكا

 م وَباْ كُضَكُيُو ُٓيُ،ُٓض ًُثطغُ يَثاضضُ ًافىوض -

 وَضزضاوَ..طىمت: لٌ هُقىضِيَتًُاؾاَ كطز، ثاضضُ ًافىوض

 ؟ئَُ ثاضضُ ثًػُ -
 طىتٌ:

ـ و وَضططًَِطىَ خُضيلٌ قػاْ بىوْ ًّ ثاضضُ ًافىوضَ َُٓهًَئًُاْ، ئًُُ ؾاكاضَ.ئ - كـطز..   طًَِ
ُٓيُ. ؾـيت وا عُجايـُب هـَُ     لًسا غُزو بًػت ططَّيَطٌ ،ُٓضًُثطغُ .هُُٓض غاُتًًٌرتضَُ

 زًُازا ًُُ.زَطٌُُُ.

 طىمت:

 ؟كطياضٍ ئُطُض بًفطؤؾَِ

بسَْ  يَِم فطًَِياضٍ ًافىوضَ.ًّ ئًُاُُ ضان زَُاغٍ،ؾتكطِ ياضَ.بُآلَ با كابطا ُُظاَُِكطِ َِبَُه -
ّ زياضَ بُقًٌُتـُو ئُُتًلُيـُو زاواٍ   ًَْ زَكُْ و زَهٍ يُكػُض خؤياْ ططا،كُتؤ ويػتت بًلطِ

يياْ وايُ كًُُ. بؤيـُ   ُٓضضُُسٍَ بًاُسَيَِ ط ُابًََِثاضَيُكٌ يُجطاض ظؤض زَكُْ.ضاويؿًاْ ت
 ُُطا. با كابطا تَِ

 ٔاتٌ بُ جىاب ٓات:يَكابطاٍ ز

 ؟ئَُ طاوضَ ض فًِطُ فًِطًُتٌ -

 طىمت:

 ُ.زَه طٍَ ظؤض بًًَُٓي ، ئ -

 لٌ ضووت و قىوت.يَططز ؟ٌ بًَُِ بُزَهًَطَ ضٌ هًَجا ئ -

 كابطاٍ ئًُطيلٌ:

 ٍِ.يَطُيُ بُكاضزيَػتا ئُو ضًََ. ئطٍُ ئاغاْ ُٓيُ ؾت بُ ُٓضظاْ بلطِيٍَ ُُطىتىٍ ؟ ضًَث -

 ؟ضؤْ -

ِ  يّ . كابطاٍ زَؾتُكٌ بـريٍ بـىَ  زَكطِ خؤًاْ هُ ًافىوض ُازَيّ ،كُضَكٍُ زيَ ُٓوَيَ -  ُطخـ
لـٌ  ًَ، ئًِجا ئُويؿٌ بُ ُطخ لٔاتري ثاضضُ ًافىوض هُ غُضثؿيت كُض زَبًََِ. كُثًافىوض ُاضَِ
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 سا بلُ.ٍُ كُضٍ هُطَُهػتا ًاًَُهيّ. تؤ ئًَزَكطِ ُٓضظاْ زيَ

 بُ كابطاٍ ثريََ طىت:

 "جُُابت كُض زَفطؤؾٌ، واًُُ -

 طىتٌ :

 .َِبَُه -

 "باؾُ ئَُ كُضَ بُ ضُُس زَزٍَ -

 زَزا. ياض ضُُسٍ ثَِِتُ غُض كطًَِزًَ -

 ؟ياض بريٌُ كطًَِئُطُض ئ -
 لٌُُ:ًَكابطا ث

 ؟ىَ ئُفُُسٍ و ثؤؾتُ كُضتاْ بؤضًًَُثًاوٍ وَن ئ؟طْيٍَ ضازَبىًَث-

 ؟يّ. بُضُُسٍ زَزٌٍَُ زَيلطًَِتؤ ُٓقت ضًُ، ئ-

 ؟ٍ يا ئَُ طاوضَ. تؤ زَيلطِياض زَظاَُِكطِ-

 .َّئُو زَيلطِ-

 ؟ض ًًووُتُ -

 ئًُطيلًًُ.-

 لٌ ئُو ُايُ.بطا ئَُ ثريَكُضَ بُكَُه  ، هُخؤًاُُ.ٌٌٌٍٓ..بًاٌُ ًُُ -

 هُكابطاٍ ئًُطيلًٍ طُياُس،طىتٌ:

 ظؤض باؾُ، كُواتا ُٓضظاٌُ زَزا.-

 طزَ طىت:ًَبُ ثريًَ

 ،ئُو ضاظيُ.ثريَ كُضيـ بَِ -

 يٍ.ًاْ بطِضن قؤَهىت َِزَكاو زََه تُوَ ئًُطيلاو طوًُاْ زيًًََُ. زَضًكاكُ ؾىوضَي -

 ٍ طُياُس، طىتٌ:هُ زؤغيت ئًُطيلً

ُْ ُُياُسَفطؤؾـت.  لٌ زيلـُ بىوايـُ ئُغـوَ   ًَِيَػافّ. ضاغتطؤُُ.هُ ؾىضن ظؤض زَهىٔاتٌ تيَز -
 .ػافُ ًًِـ ثاضٍَ ضاكٌ زَزًََِلٌ زَهيًَازاَ ئُوَُسَ ثًاو

 طىمت:

 .ئًُطيلٌ ضاظيُ -
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 وَ.  ئَُ كُضَ طىضِطُزا زَتؤثَِيَباؾُ ،بُآلَ بُطٍ ئَُ كُضَ ُاطاتُ ئًُطيلا، هُ ض -

 .بُتؤ ضٌ بطا؟ كابطا زَيُوَّ -

 ؟وَ زكالٌ بؤ بلا، ض هَُ كُضَ طىضًَُِٓهن ُٓهن..بطا خؤ ئًُُ جاؾُكُض ًُُ ئًؿ -

 ؟ػتا بُضُُسٍ زَزًٍََتؤ ُٓقت ضًُ؟ تؤ ثاضٍَ خؤت وَضبططَ. . ئ-

 ٔاتٌ طىتٌ:يَز -

 ؟ٍُ خؤياُسا ًُُ: كُض هُ وآلتُكَِنٌٓ ظؤضَ ًُضاقُ.بَُ ًاًؤغتايُ ئًُطيلٌ يُ بَووََه -

 كطز ثطغًاضَ زيَ

 ؟كُض هُ وآلتُكٍُ خؤتاُسا ًُُ -

 طىتٌ:

 ُٓيُ بُآلَ وَكى ئًُُ ُري. -

 ٔاتًٍ طُياُس.طىتٌ:يَهُكابطاٍ ز

بُ ئُغتؤٍ خؤٍ . ًـّ تـُواوٍ    ضكاُُ  ضبلَُ ئؤبايَىٌٌٌٍٓ..زياضَ ئًُطيلٌ ًُضاقٌ كُضٍ ت -
 ٍِ. با بًفطؤؾري.ًَطاُُ ُاؾلًَلٌ بًَزؤغت ٌم زَهيَػتاف بؤ كُضًَطىت. ئًَعُيبُكاٌُ كُضَ ث

 ؟بُضُُس-

 ىَ بُ ياظزَ ُٓظاض.ًَبؤ ئ -

 ُٓظاض هريَيُ.. يت؟ ضَغُُرتيّ ئُغجٌ عُضَبٌ بُ زوو غًََِضٌ؟ كابطا تؤ ؾ-

 ْ.كُواتا كُضتاْ بؤضًُ؟ بطؤْ ئُغجٌ ضَغُْ بلطِ-

 هُ ئًُطيلًٍ طُياُس..طىتٌ:

ٍُ ًافىوضٍ غُضثؿـتًٌاْ  ظؤض زَكُْ . ئُطُض ًاًَُهياض بىوٍ زاواٍ ثاضٍَ ضًٍ طىت؟ كُ كطِ-
زَزََ بـُآلَ   ػـتا ًـّ زَ ٓـُظاض هـريَّ ثـَِ     ًَبلطزابا ضَُطُ زاواٍ غُز ُٓظاض هريٍَ كطزبا  ئ

 سا بلُيّ.ٍُ هُطَُهيُكػُض ضاظٍ مب زاواٍ ثُدما ُٓظاض زَكا. با ًاًَُه

 بُ ًاًُ ثريََ طىت:-

 ؟يىَكطِصَ، تؤ ئَُ كُضَت بُ ضُُس ًَب ضاغتٍ ثَِ-

ؤ ّ بىوَ ئًُطِيىَ. ضاوَضِِ  هريَ كطًَِصَ ُٓيُو زضؤ ُاكَُ.ئَُ كُضََ بُ ثيًَّ زضؤَ يًُُ.زَغِى-
 لٌ ًٓي ُايُ.ٌ بلَُ. هًُُ ظياتط بُكَُهو كُوَه غبٍُ بتؤثَِ

 ؟يىَ، ضؤْ زاواٍ ياظزَ ُٓظاض هريَ زَكٍُِ  هريَ كطًَِلت بُ ثيََ ويصزاْ..كُضكىضَ-

ـ ُـُبىوَ، ئ بطا خؤ ًّ فطؤؾـًاض  - ٍ ًَّ قُيـسٍ ُاكـا.زَهَ  ًٍَ ثريَ..زََهـ ًَيـاضْ.زَهَ ىَ خؤتـاْ كطِ ًَ
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.طىتتــاْ ٍ جاؾــُكُضًُُ ٓــُض ضاظٍ بىوْ.ُاطاتــُ ئــًُطيلاو زَتؤثًََِّ ضاظيّ.زََهــًَوَ.زََهطــىضِ
 لًؿٌ ؾُهُ.ًٍَ كُض قاضًَتاْ زََهًَػتا ثًَباؾُ.ئ

 قُيسٍ ُاكا.-

طَكُضَ ؾـُي  ًَئُطًِا ئَُ ئًُطيلٌ يُ طاوضَ ئَُ ُلٌ بُ قًٌُتُو ًّ ُاظامن.يَبعاُُ؟زياضَ كُض-
 ٍَ بؤضًُ؟ هُ زَُٓظاض هريَ كًُرتٍ ُازََ.وو ثريو طىضِ

 بُ زؤغيت ئًُطيلًٍ طىت:

 ؟ُايُتُ خىاضَوَ.زَُٓظاضٍ بسَيَِِ-

لًـ زووض كُوتًِـُوَ.  ًَم ُـُٓاتِ ًَـ ًُاْ كـطز.وَن ًٌُضـُ ث  زوو غُعاتٌ تُواو ًاًَُه
 ايُِوَ.ثاؾاْ طُضِ

 تٌ:كابطا طى

 ؟ُِوَيَزًَعاٌُ ز-

 طىمت:

 ؟ضؤُت ظاٌُ-

 طىتٌ:

 ْ.ؤلٌ وا بلُُُوَ،ُاضِيَيين ثريَ كُضضؤْ ُاظامن؟ بري هُ كُضِ-

 ، ثاؾاْ كُض غىاضٍ جًب زَكُيّ.واصياْ بَِطُياُس هُجازٍَ قريتاو ضاوَضًَِطًاْ تًَؾؤف

ـ ،كُضًاْ بُ زووٓـُظاضو ث  لٌ بًََِقىضباْ، ُٓضضؤُ ًـاْ شًـاضزو   َاضٍ.ثكطِ ِ  غـُز هـريَ زيَ  ًَ
 .ئُويـ ضَمشٍُ هُ زَغتٌاْ ُا وطىتٌ:زاًاَُِ

 ِّ.ببًَ طٍ زيًََزٍَ خ-

 زووابُزوواٍ ئَُ قػُيٍُ طىتٌ:

 .ثريَ كُضَكًُاْ ُٓضظاْ فطؤؾت. زٍَ ثريؤظتاْ بَِ بُُٓضحايَ-

 يىَتُ ثاضضُ ًافىوضٍ زَغت كابطا..طىتٌ:ثػجؤضٍ ئًُطيلٌ ضاوٍ بطِ

ري،ئـَُ  ًًَِـُوَو زَهَ يَيّ و زووض زَكُويُِوَو زَطُضِسَخىضًَِم هًًَُُطا. كُض كُ با كابطاًاْ تَِ-
 ُِطا ثاضضُ ًافىوض بُ قًٌُتُ.ًَري طُضًايُ. با تًَهُغُض ثؿيت زاُ ًَاْ بسَضَّثاضضُ بُضِ

ؿٍ و ئًُطيلٌ هـُزوواوَ  ًَؿُوَو ثُت ضازَكًَُوٍ كُضًاْ ططت و زووض كُوتًُِوَ. ًّ هُ ثجَو
ٔـاتٌ  يَضؤيؿتري كُ هـُ ُاكـاو كـابطاٍ ز    ٌ عُهٌ بًػت غٌ ثَُِظاض ُاَه. بُٓبُكُض وَزََُِثاي َ

 باُطٌ كطزيّ:
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  لتاْ هُبريكطزًَبىَغذي بىَغذي ، ؾت-

 اكطزْ ٓاتُ يًاْ:  بُضَِِِيَواٍ هَُ كُيفُ   كابطا ثاضضُ ًافىوضًاْ بؤ ز

 ٍ بـَِ يُِ، غللُتاْ هُ بريكطز.تا زَطُُُ ئًُطيلا كـُض هـُض زَبُغـتُِوَ؟ كـُؽ كـُض     كىضَ-
 ؟ُؾًٌّخىَ ًَ.ضًُ ئَّغللُ زَكطِ

 وَضططت. غللٍُ ئاغًِؿٌاْ زيَ 

 زؤغيت ئًُطيلًٍ طىتٌ:

ُ ًَئَُ ثاضضُ بُضَ ثًػُف بِ َزٍَ كاتٌ ٓاتىوَ، زاواٍ ثاضضُ ًافىوض بلُو بَو- بـُ كـابطاٍ    ِـ
 ٔاتًٍ طىت:يَز

غُض ثؿـت بـىو ،   لٌ كؤٌُ ثًػٌ هُيَ،. ثاضضُ بُضِئَُ كُضَ ظؤض يواظَ بُضطٍُ طُضًا ُاططَّ-
 ًُِوَ.ًَُِ بازايًَِب

 طىتٌ:

 يىَ ُُن ًافىوض.ىَ كُضتاْ هًُّ كطًَُِا..ًافىوض ُازََ. ئ-

يىَ .بُآلَ ئَُ ثاضضُ ًافىوضٍَ هُغُضثؿت بىو. ثاؾاْ ئَُ ثاضضُ كؤُُ ثًػُ كُضًاْ كطِ َِبَُه-
 ؟بؤضٌ باؾُ

 ضاغت زَكٍُ كؤُُ، ثًػًؿُ، ثاضَيـ ُاكا،بُآلَ ُايسََ. -

 ؟بؤ -

 ٌ باوكٌُ .هُباثريًَُوَ بؤٍ ًاوَتُوَ ضؤْ زَيسََ؟ ُايسََ.يقىضباْ ُايسََ .ئًُُ يازطاض -

 بُ كابطاّ ئًُطيلًٍ طىت:

 ُايسََ، يازطاضٍ باوكٌُ. َِزََه -

 طىتٌ:

 ؟لٌ ضٌ زّبوِ بُكَُه ًَِث -

 ٔاتًٍ طىت..ئُويـ واٍ وَآلَ زاًُوَ:يَكُ بُكابطاٍ ز

لٌ ًَوٍ زيلُ ثُيسا زَكَُ، بُ ًٌٌُٓتٌ خىا يُكلٌ طىضِيَلٌ ضًٍ زّ؟ زَضٍ ثريَ كُضبُكَُه -
قـاظاُ  زَكـَُ .ئـَُ     ،ئُوَ زيفطؤمشـُوَو زووعاُـٍُ زيَ   بساو بًُوَّ غٍُ زيَوَكى جُُابتاْ زاَه

 ؟تاْ ويػتًَ؟ ًٓضٍ هايٌ ُُزاًَُِافىوضَ بُُطخُ ُطر . غللٍُ ئاغٍِ بُخؤضِ

 زاثؤؾري. و كُضٍ بُغُظًاٌُ ثَِيّ بلطِ زَبا ثاضضُ ًافىوضيؿت بُ زوو قطؤف زيَ -

و ُ  بـَُ ًـافىوضَوَ ثـريَ كـُضٍ طـىضِ     ئُوَ فطؤؾتٍ.ئٍُ ثاؾاْ ضؤْ كُض بفطؤؾٍ؟ ؾُف غاَه -
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 ِّ.ًَبب طّ زيًََ، خزَفطؤؾٍ..زٍَ خىا حافًعتاْ بَِ

 م زووضكُوتُوَو طىتٌ:يَكابطا ضُُس ُُٓطاو

 ّ.وًٌََ بًَٔػتا جًَئّ. جا بؤخؤتاْ ًاُسوو زَكُْ؟ ُٓض وًََزَٓ زَظامن كُض جَِ -

 ثػجؤضٍ ًافىوض طىتٌ:

 ين زيلُزا ؾيت واًُُ.قُت ؾيت واَ بُغُض ُُٓاتىوَ.يَهُ ؾى -

ؿت و بُضَو جًب ضؤيؿتري و غىاض بىويّ. ئًُطيلٌ غللُ ئاغـين بُزَغـتُوَ   ًَٔكُضًاْ جَّ
 ٍَ ُازا.طىمت:ططتىوَو فطِ

 ؟ئَُ قاظوخُ ئاغُِت بؤضًُ -

 طىتٌ:

ِ  ًَـ لٌ بـُ ُطخـُ بُزووٓـُظاضو ث   ًَسَططَ.قاظوخافىوضَكاٌُ زيلٍُ َُٓهً بؤ يازطاضٍ هُطُيَ -
 غُز هريَ ظؤض ُٓضظاُُ 

 ايُ زًَىضاوٍ خؤٍ وطىتٌ: ئاٍ ضؤْ ضَظيى و غُفًى بىويّ  بطازَضَكَُ بًُػت وَضطُضِ

 

---------------------------------- 
 تًَبًِِ

هـُ طىَظاضّ)بـاضيـ(ّ غـُض بـُ وَظاضَتـٌ      ئَُ ضريوَكُو ئُواُِ هُ زوواّ ئُو زيَّ، كاتٌ خىَّ 
                                                                                                                             ضوَؾِبريّ ُٓضيٌَِ كىضزغتاْ زا بآلوكطاوُُتُوَ .
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 كوَمثانياى كةرشتةى يةدةط
ىكاض بُغُضبطز..ضوَشيَلًاْ هُوكاتُّ وَباْ ثُضزيَلسا زَثُضِضيُوَ بريوَكـُّ  كاتًَلِ ظوَضَ بٌَ ئًؿ

خىَ كىؾتٍِ بىَ ٓات.. هُبُض خىًَُوَو بُ زَُطًَلِ بُضظ زًَطىت ئايا خىَكىؾذي ئاظايُتًًُ يا 
 :كاضّ تطغِىَكاُُ؟ كُ هُُاكاو يُكًَم تىُس ًُضُكٌ ططمت و طىتِ

 ئُوَ ؾًَت بىوّ ُىوضّ؟ -
 :يَلِ قىتاخباُُبىو، ُاوَكُيؿًٍ وَبري ًُُاوَكىَُُ بطازَض

 ..بُخىا ُاظامن ، ؾًَتٍ..ئاقَوٍ -
 :بُزََ ضيَطاوَ ثطغًاضّ هًَلطزَ

 ئَِ، ئًَػتا خُضيلِ ضِ؟ -
ًٓي .. عُتتايَ بُتتايَ.. زوو غاَهِ ضَبُقُ ٓـًُىو بـُياًُاْ كاتـصًًَط ُٓؾـت هـُ ًاَهـُوَ        -

  ..ُِوّ كاضَزَضزَضٍ و تا ُىَّ ئًَىاضَ بُزوواّ زوَظي
 ..كاضكطزْ ظَظيُتُ -
ظَظيُت بٌَ ئاغاْ بٌَ،  ثًَىيػتٍ بُكاضكطزُُ . غُضزاُِ تُواوّ زايُضَكاُِ ئًػتاُبىويَ ٓـِ   -

حلىوًُت و كُضتِ تايبُمت كطزووَ. وََيًًاْ ُٓض ئُوَبىوَ: ُاوو ئُزضَغت جَِ بًََٔوُ ثاؾـاْ  
  ..خىًَاْ ئاطازاضت زَكُيُِوَ

 ريَ باؾُ؟ًاُطاُُ غٌَ غُز ه -
 طاَهتَُ ثًَسَكُّ؟ -
 ..ثًَؿٍ كُوَ -

غــىاضّ تــُ كػــٌ بــىويّ و هُبــُضزََ بًِايــُكِ طــُوضَ زابــُظيّ ، هــُباْ ؾىوؾــُ          
ُىغطابىو)ُىوغًِطُّ فطوَؾتين غجًَط ثاضت( و هُ ُىوغًِطُيُكِ فطاواُِ ُٔىًَِ باُُوَ وَشووض 

 .كُوتري
 :زوَغتُكَُ طىتِ
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ىَ تًَُُهرتيّ قىتابٌ بـىوّ و ئـُوَّ ئُضكـُ جَّبـُ جًَـت      زَظاُِ غُيطَ بُ حازي تىَ زآ.. ت -
ُُزَكطزْ و زواُاوَُسيت بُ ظَظيُت تُواو كطزو ُُضىويتُ ظاُلىَ، غُضَ ضِاّ ئُوَّ كُ ظوَضيــ  

 !زَبُُط بىوّ، كُضِ بَُ ًُٓىو غًفُتاُُوَ ُُبىويتُ خاوَْ كاض
 :طىمت
 !ُٓبٌَ بُخىا بَوًٍَ ضِ، هُواُُيُ كًُىكىضتِ هُ زضَغتبىوصيسا -
 .ئَُ زوكاُُّ كُهىثُزي يُزَط ًَولِ خىًَُ -
 كُهىثُزي يُزَط ياُِ ضِ؟ -
 .كىضتلطاوَّ كىًَجاًُايُكِ تىضكًِ ثؿلساضَ -
 جا ؾُضيلت ُْٓ؟ -
ُُخًَط .بَُيَ بىَ ئُوَّ ببًَتُ كىًَجاًُا زَبة ثؿلساض بٌَ بىَيُ ُاوّ شمن و خىؾـلُكُيٍ تًَـسا    -

ياتط ًتٌاُُ بـُ كىًَجاًُـا زَكـُْ ُـُن بـُ زوكاْ..ًُغـُهُّ       ُىوغًىَ.خىَت زَظاُِ خَُهم ظ
 .باجًـ ئُوَ ُُٓسَّ ئاغاُلاضّ ُٓيُ، ثاؾاْ خىت هًًَاْ تًَسَطُّ

 :طىمت
 باؾُ ض زَفطوَؾّ؟ -
 ًٓي  -

 ضىَْ؟ -

 زياضَ ًٓي ُافطوَؾري..تًُاؾاّ ضَفُكاُِ ئَُ ُىوغًِطُ ثاْ و بُضيُِ بلُ ًٓضًاْ هُغُضَ؟ -

 .هُغُض ُُبىو.هَُ ٓىََهِ وا ظَيَ تًُُا ُُٓسَّ طىَهِ طَُيثاٌُ ًَُى ًُضكامن بًِريهُضاغتًسا ًٓضًاْ 
ئَُ كىًَجاًُايُّ ًّ ثًَِ  زاُُ ه ِ هُ ئُزَُـُو قىًَُاوًـُيتًاوئًعًريو ئُُ ـُضَزا ُٓيـُ.      -

ئُطُض ئاًازَّ كـاضيَلِ وازَكـَُ ببًتـُ بُضِيَىَبـُضّ يـُن هـُو ه ـُ ُىَيًاُـُّ تـًُاَ وايـُ           
ًُوَ.جاضَّ وَن غُضَتا ًىوضُت غٌَ غُز هريَ زَبَِ و بُضَ بُضَ ظيا زَكـا تـا زَطاتـُ    بًاُلُ

 .ُٓظاض هريَ
  جا كاضّ ًّ ض زَبَِ؟ -

 :هُ يُكَِ هُ ضُكٌُكاُُوَ زَفتُضيَلِ طُوضَّ زَضًَِٓا
 .هَُ زَفتُضَزا ًَُىو ُطخِ ًُٓىو غجًَطثاضتُكاْ زياضّ كطاوَ- 

 (..ابىو: كابطيَتُ، ًًوِ غُضَكِ، قايؿِ ًاكًُِ، خُضًاؾُ، طاضزْزي ُتِ يُكَُ يثُضًَِسا، ُىوغط
 .زَتىاُِ ُٓض هُ ئًَػتاوَ زَغت بُكاض بٌ -
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 :زابُظيُِ ُٔىًَِ يُكَُ، كابطايُن وَباْ ًًَعيَلِ زاضطىيَعّ ضيَلىثًَم وَغتا بىو
 .غايٍ.. ئًُُ كاكُ ُىوضيًُ -

 :زوواّ تُوقُكطزْ وضان وضىَُِ، ثًَِ طىت
 .ّ ئًَىَ ضآًَِاْ زَكاُىوضّ ي -

ضاوَكاُِ خىََ كطزُُوَ تا بُ ضاكِ فًَطّ ثًؿُكُ ببٍ.غايٍ جطُضَيُكِ زاًَِ ًَٓؿـتا تـُواوَ   
 :ُُكطزبىو، كُ زوو ظَيًٌ زَؾتُكِ وَشووض كُوتّ

 ..غُيًُهُيلىَ -
 .ئاّ بُخًَطبري فُضًىوْ فُضًىوْ زاًُؿّ -
 .غجاؽ كاتِ زاًُؿذي ًُُ ظوَض ثطِكاضيّ -
 .عامن ٓىَيُكُّ تُضاكتىَضَواب -
َّ وََهن زَق خىَيُتِ..ؾـُفتِ ؾـلاوَو ئًؿـىكاضًاْ ثـُكِ كـُوتىوَ، ئـاخَى زَغـتٌاْ        - ئُض

 زَكُوآ؟
 ..زاُُيُكٌاْ ُٓبىوًُٓىوّ ثًَِ  زَقً ُ ُابَِ فطوَؾتٌاْ  خىَظطُ ظووتط زَٓاتّ ئاّ بُزاخُوَ.. -

 :يُكًَم هُ ظَيًُكاْ طىتِ
 ..ِ خًَىاُسَ ئُشُىَّئاّ هَُ ؾاُػُ..و ؾُقًَل -
 .. ثًٌَىايُ يٍ يُكًَم زَغت زَكُوآ.ئُطُض ُُيفطوَؾتبَِ باؾُ -
 .قىضباُُ غىَضاخًَلٌاْ بىَ بلُ -
 .باؾُ ثاضَكُّ بسَْ و زوواّ زوو ضوَشّ زيلُ وَضْ ؾفت وَضبططُُوَ -
 ئاّ بُضخىزاضبٌَ. خىا ًىوَفُقت بلا .ثاضَكُّ ضُُسَ؟ -
هُ ثًَِ  زَقً ُ بُ بًػـت وثًـِ  هريًَـاْ فطوَؾـت. ئُطـُض يّ       بُخىا وَكى ثًٌَطىتّ ،بُض -

 ..خىًَاْ بىوايُ ئاغاْ بىو
 كاكُ بُ ُٓضضُُسيَم بٌَ زًَاُُوَّ،ئُّ خىَ كاضَكاصياْ ُاوَغتًَِري؟ -
كابطاّ ؾفتِ ييُ ثًاويَلِ ثىوهُكِ و بًَىيصزاُُ..ُاظامن ئاخىَ بُ زووغـُزو ثـُدما هـريَّ     -

 زَزا يا ُا؟
 .َؾتُكًًُكاْ ضطثُ ضطثًَلًاْ هُ طُيَ يُكرتزا كطزوو زووغُزو ثُدما هريَياْ زاو ضوَيؿذيظَيًُ ز

 .خىا حافًعتاْ بَِ -
 :ئُوَُسَّ ُُبطز زَؾتُكًًُكِ زيلُ وَشووض كُوت
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 ظًاُُّ خُضًاؾُتاْ ُٓيُ؟ -
 ..ُُخًَط ِٓ ئاويًَُِاْ ُٓيُ -
 ..ثًَىيػتٍ بُ ِٓ خُضًاؾُ ُٓيُ -
 ... زاُُيُن يّ ثًاويَلِ بًَىيصزاُسا ُٓيُ، بَُيَ زاواّ ثاضَيُكِ ظوَض زَكاحاَهِ حاظض ًٌُاُُ -
 .ضُُسّ زَوَّ قُيسّ ُاكا.. تُضاكتىَض يُن حُفتُّ تُواوَ ثُكِ كُوتىوَ -
غٌَ غُز هريَ جًَبًََٔوُ بَُهلى ضاظضياْ كطز.ئُطُض زاواّ ظياتطيؿِ كطز ئُوَ خىًَـاْ زَخيُيِـُ   -

 .َضزَططيُِوَباُِ و ثاؾاْ هُ تىَّ و
 .كابطا غٌَ غُز زاُُ هريَّ شًاضزْ

 .غبُيَِِ غُضيَلٌاْ هًَبسَضَوَ -
 :كابطا زَضضىوَ زَضَوَ يُكًَلِ زيلُ ٓاتُ شووضَوَو طىتِ

 ظًاُُّ ئاويَُِتاْ ُٓيُ؟ -
 ..ُُخًَط ًُُاُُوَ، ظًاُُّ خُضًاؾًُاْ ُٓيُ..ئُوَّ تىَ زَتُوَّ ُٓض ئًَػتا فطوَؾتٌاْ -

 ..ّ ؾتًَلِ زَكطز زَيطىت ًُُو ُاوّ ؾتًَلِ زيلُّ زَطىت ًُٓآُُُض كُغُّ زاوا
 قىََهِ ًُُطُُُتاْ ُٓيُ -
ًُُطًُُُاْ ُٓيُ ، ئُوَُسَ ُابَِ قىََهُكُضياْ فطوَؾت..ئُطُض زَتـُوَّ بـىَتِ ثُيـسا زَكـُيّ     -

 ..بَُيَ يّ كابطايُكِ بًَىيصزاُُو زاواّ ثاضَيُكِ ظوَض زَكا
 :لُ زَّ و ثطغًاض زَكايُكًَم زَضِوا يُكًَلِ زي

 ظدمريّ كًَؿاُِ زوواوَ ُٓيُ؟ -
 .ئُوَُسَ ُابٌَ فطوَؾتٌاْ -
 قايـ ثاُلُتاْ ُٓيُ؟ -
قايؿِ ًاكًًُِاْ ُٓيـُ، بـَُيَ ئُطـُض زَتـُوَّ بـىَت ثُيـسا زَكـُيّ.كابطاّ زَيفطوَؾـَِ          -

 ..بًَىيصزاُُو بُ ُطخِ باظاضِّ ضَِؾِ زَزا
 .ًَُىاْ غٌَ غُزو ثًَِ  غُز هريَزا بىو ئُوَّ زَٓات ثاضَّ زَزا. ثاضَيـ هُ

 :كابطايُكِ زَؾتُكِ وَشووضكُوت
 ..ئُضَّ طاغِِ زاواَ كطزبىو ُُطُيؿت؟ ثًَطَّ زووغُزو ثُدما هريََ زا -

 :غايٍ وََيًِ زايُوَ
 . ثُيساًاْ كطز بَُيَ بُُٓظاض تلاو ُعا بُ غٌَ غُزو ثُدما هريَ ضاظضياْ كطز -
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 :زا.غايٍ هُ كطيَلاضّ بُض زَغتِ ضاخىضِّ كابطا غُز هريَّ زيلُيـ
 .بطِوَ طاغّ يّ وَغتا خُثُ بًَُِ-

ُٓضكُ يُكًَم بىَ كُهىثُزي بُضِازاُسضاو زَٓاتُوَ يُكػُض غايٍ كطيَلاضّ زوكاُِ ضَِواُـُّ يّ  
 !!وَغتا خُثُ زَكطزو و ئاًًَطياْ زَزايَِ

 :لطزَتاقٌ ئًَىاضَ زوَغتِ خاوَْ كىًَجاًُا ٓات و ثطغًاضّ هًَ
 ٓا ئًؿىكاضَكاُت ضىَْ بًِِ؟ -
 .ظوَض باؾُ -
خىَ بُضاوّ خىَت بًًِت كُ ئًٌَُ هًَطَزا ًٓي ُافطوَؾري، كُضِ زَبة ًُٓىو ضوَشيَم و بـُض هـُ   -

زوكاْ زاخػذي يٌُ كَُ غٌَ تا ثًَِ  ُٓظاض هريَ قـاظاُ  بلـُيّ و تىًَاضَكاًُؿـٌاْ تـا بَوًَـِ      
 خاويَّ وبة خُؾّ.واًُُ كاكُ غايٍ؟

 ..بَُهة طُوضََ وايُ-
ئًٌَُ ئَُ كُضغتاُُ هُ تىًَاضطُزا بُ ُطخـِ ئُغـَوِ تىًَـاض زَكـُيّ و ٓـًُىو وَغـَوُكاصياْ       -

 ياغايري..كاكُ ُىوضّ هُ كاضّ ئًٌَُ طُيؿتِ؟ زَتىاُِ زَغت بُكاضبٌ؟
 ..بًَطىًاْ تًَطُيؿتٍ.. زَتىامن ُٓض هُ ئًَػتاوَ ثًَِ َُٓهػٍ-
 .. زَّ با بعاُري-

 :طُيَ كابطايُكِ زَؾتُكِ زَغتٍ ثًَلطزيُكػُض هُ
 ..فُضًىوْ ئا(ا فُضًىوْ -
 قايـ ثاُلُتاْ ُٓيُ؟ -
ئاّ بُ زاخُوَ زاُُيُكٌاْ ُٓبىو فطوَؾتٌاْ.. ئُطـُض زَتاُـُوَّ قايؿـِ ثاُتىََهٌـاْ ُٓيـُ..      -

 ..غُبطكُْ بعامن ًٌُاُُ.. با زاُُيُكٌاْ ًاوَ
 ُطخِ ضُُسَ؟-
زَكَُ..خاوَُُ طُووازو بًَىيصزاُُكـُّ زاواّ ثاضَيـُن زَكـا    هُ ُطر ًُثطغّ.. ئُغَوُْ ؾُضَ -

بُقُز ًاضَيٌ زايلٌ زَبة..كابطايُكِ بًَؿُضَ  و باظضطـاُِ بـاظاضِّ ضَِؾـُ، وَن ثًـاظ ثـان      
 .بلاتُوَ ئاوايـ خَُهم ضووت زَكاتُوَ..زَن خىا هُُاوّ بُضَّ

 :زاْ بُضزَواَ بىوَُٓضضُُسَّ كابطاّ زَؾتُكِ غُز هريَّ زا ،بَُيَ ًّ هُ غُضجًَِى
طاوضّ ئًٌاُػع..قايـ ثاُلُيُن بُ غُز هريَ؟ضاضضًُ كُوتًُِتـُ بـُض زَغـت ؾـُيتًًُكٌ     -

 .غُطِ كىضِّ غُط..ُُ ًاُاّ ضَوؾت زَظاَُِ ُُ زيّ و ئًٌاُِ ُٓيُ
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 .زَؾتُكِ غُززَقِ هُ قػُكاصيسا و طىتِ: ضاغت زَكُّ ..وضِوَيؿت
وَ بطَِِوًَـُ زَضَوَ، ضـىُلُ طىًـامن ُـُبىو زوَغـتُكَُ      كاتًَم خىََ ئاًازَ زَكطز بُزوواّ ئـُوَ 
 :وَزَضَ زََُِ..كُضِ ضووّ تًَلطزَ وطىتِ

ئُّ ئافُضيّ..ًاؾَُهن كُ ًطوَظًَلِ هًَٔاتىوّ. بُيُن زاُُ ضوَش فًَطّ ثًؿـُكُ بـىوّ.ًًِـ   -
 .هُ ئًَػتاوَ وا ًىوضُكُمت كطزَ ثًَِ  غُز هريَ

اضَ كطز تا ًاُطاَُُ طُيؿـتُ ٓـُظاض هريَ.بـىَ ئـُوَّ     ؾُف ًاُط هُ كىًَجاًُاّ غجًَطثاضتسا ك
ُٓظاض هريَكُ حَُييَ بلَُ هُ بُياًًُُوَ تا ئًَىاضَ كاضَ زَكطزو جًَِىّ ُاؾرييٍِ بُ زايم و شُـِ  

 :زوَغتٍ زَزا. ُٓض جاضَّ طىَّ زيَ زَبىو،زَغتِ زَخػتُ غُض ؾامن و زَيطىت
 !بُزووايسا زَطُضِاَئافُضيّ.. بُضِاغتِ تىَ ئُو كُغُّ زًًََم بىو -
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تـُ  ًَزَضِواُ ًًَُنى خـاُىوٍ تـاظَ. هُزَغتُضاغـتٌاُسا ًـاَهٌ زضاوغـ     ًَبىو ضىوبىويُِ ُ شزوو ضوَ
غُيَ  ِاو بًًَِجُضِ زَبىوَ كُ كابطايُكٌ ثري هُو ًاَهُ غُضٍ زَضًَُٓ كىآلُسا تبٌُ. ًًَاَهُكٍُ ئ

 ىتٌ:طكُيَ،  و

 ُططتبا باؾرت بىو ئَُ خاُىوَتاْ ُ-

 لٌ ثطِ هُ ًاُاٍ ثريَ ثًاوَ زاو طىمت:ًَزي ُت

ط ًَبـُخ  :ًَّلاْ زغُضزاًُاْ زَكُْ و زََهـ ًَتُ طُضَِن، زضواغًَضًًُن تاظَ بيَوَكى بعامن كُ كط -
 :زََهَِ ًَِوا بُزضاوغ ئَُ خاُىوَتاْ ُُططتبا باؾرتبىو  زضاوغَِ :زاًُؿّ ُُن وَكى جُُابت 

 و طىتٌ:كابطاٍ بُغاآل ضى

  َِِيَبًُٓي ًاُايُن ُُبىو..بىَيُ واَ طىت ضىُلُ ئَُ خاُىوَ زظٍ ز -

 ..ياٌُ ضٌ؟ُ كاٌُ زيلُتُ ًاَهًٌَُو ُاضًَتُ ًاَهُكٍُ ئيَزظ ز

 زَهٍ طىؾطا، بىَ جطُضَكطِيّ ضىوًُ زوكاُُكٍُ غُضٍ كىَآلْ.طىمت:

  ثًاوٍ وآُيُ قػٍُ خىٍَ ُاظاَُِ -

 زوكاُساض طىتٌ:

 طَ؟ًَخ -

 :طىمت

ـ ) ًاَهُكٍُ ئلٌ خَُهُفاو ُٓيُ ، زََهَِيٌَُ ثريَ ثًاوًَيٍ ًاَهٌ ئ - تاْ يَ، بـُكط ِـَِ يىَ زظٍ زًَ
 (ُُططتبا باؾرتبىو

 زوكاُساض طىتٌ:

 ، ُُتاْ ططتبا باؾرتبىو.َِِيَضاغيت طىتىوَ ئُو خاُىوَ زظٍ ز -

ـ َ تا ئشٍ هُزوكاْ بُزَضكُومت. ئُو ضوًََئُوٍَ ًٓي بَو بَِ و ًُطـُضاْ بىوَ.ؾـُو    ىاضَ غـُخَوُت ًَ
 ى قػُو باؽ و خىاغاُسا،طىتًاْ:ًٌَ زَغتُضُ  غُضزاًُاْ كطزيّ. هُ ًَُزضاوغ

 ..َِِيَطَ خاُىوٍ باؾُ بُآلَ زظٍ زًَئ-

ٌـُ و  ًَكٍُ ئُُِ ًاَهيٍَ:)بىَ زظ زًَبلَُ و بَو ٌاْ كطزْ هُبريَ ضىوثطغًاضياْ زيَيَكُ ضوَيؿذي و بُضِ
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 (ىَ؟ًَُايُُُ ًاَهٌ ئ

 لٌُُ و طىتٌ:ًًَُطُضامن، ثمن ظاٌُ ش

طـُكاْ.  يَلـُ هـُ ض  ًَطـٍُ ُٓيُ.ئًُـُيـ يُك  يَضٌ زَضثُضِاُسْ ُٓظاض ضيَِاطٍُ.. كطًََ،تكىضِ -
غُض تا زَضبضري ضىُلُ خاُىوَكُ ُٓضظاُـُو بىَخىَيـاْ يـا بـىَ      ُِيَِّ بُوٍَ زظًاْ زًَزًَاُرتغ

 .ُاغًاوياْ زَياُُوَّ

مب ٓـا  ْ واضضِو ضـاوَ  ضىوَ ضاوَ، وَن زظ وازٍَ ُٓبَِىض بىوًُوَ، بُآلَ خُو ضًُ ًَُُم ًَٓكًُ
  ٓات ،ٓا وا زَّ

ٍ  ُاظامن خُوَ زيَ ـ  كُوتبىو يا وَئاطابىوَ كُ هُُاكاو ضاثُضِيٍ و زَغتٍ بىَ زًَاُضـُ ط غـُضيٍِ  شيَ
 بطزو ٓاواضَ كطز:

 ت زَزََ ًَُُبعوٍ ئُطًِا ه -

ٍ و ُايسوَظًـُوَو وَن  يََبـا زَطـُضِ  ى تاضيلًسا ئُو زيىاضو ئَُ زيىاض بـُزوواٍ غـىجيٌ كاض  ًَهُ ُ
 ىَٓات و كُومت و زًَاُضُكَُ هُزَغت زَضثُضٍِ. ًَتُثَُ ه م هُ قاضٍ ئاآل بًََِؾت

 ٓا..ٓا..ٓا.. -

 لُُري.. ٓاواضَ كطز:ًَزضايُ قاقاٍ ث

 ًتُ بُضاًبُضَ.يََ فوًٌٌ تطمساْ ًُؿاْ زَزٍَ؟ ئُطُض ثًاوٍ زكىضِ -

 ػاْ ٓاواضَ كطز:سَكٌُُ،زيًَزَُطُكُ هُ تاضيلًسا ث

 تىَ ُاظاٌُ ًّ ض هُ ثًاو زَكَُ؟ -

 كابطا:

 ٍِ.ًَبُياضًُتٌ خىَتاْ با كاضَباكُتاْ بىَ زاطريغ بُآلَ زَظامن.. -

ـ ووض ضوُان بىو. ًّ ضـىوبىوًُ  شضت، زَُطٌ غىجيٌ كاضَبا ٓات و  ـ ط ًشيَ ُ  شعو ًَ ط شيًَُؿـٍ هـ
ين خىًَـُوَ  يَػامن ًُُ.ٓـُض هـُ ؾـى   م هُغُضغُضَ وَغتاوَو زَضفُتٌ َُٓهًَبىو. ظَيً وُيَقُضو

 زَُطٍ زا:

 ؟ ًَِتىَ ك -

 زظَ. -

 .؟هَُ ًاَهًُاْ زَضبلٍُ َوُ زَتُوًَََّ فٍُ، تىَ زظٌُ، بًَتُتًُاؾا، ًّ َُٓهِاخَُه -

 كابطا: 

 ػتا زَبًين.زظمب زظ ُُمب ،ئًَ-

 َيطىت:، زَغيت كطزَ ثؿلِري و ؾت كىَكطزُُوَ. بُزََ ًُؾغَُهُتًـ زوَن ًاَهٌ باوكٌ بَِ
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ٌ  ًَضٌ بُض هُ ئيَووضَتاْ كطزووتُ ٌٓ ُىوغذي.كطشىَ ئَُ ًَزياضَ ئ- زاًُؿـذي،   ىَ كطزبىوياُـُ ٓـ
 ؿٌ ئُواًُـ ُٓض واياْ كطزبىو.ًَئُواٌُ ث

 زَكَُ. زَكٍُ بُآلَ ًّ ؾلاتت زيَ ػتا زظضياْ زيًََبعاُُ تىَ ئ -

 طىتٌ: ئُوٍَ زَغت هُ كاضٍ َُٓهبططَّ بَِ

 ضِابطُيُِ. بلُو غآلوٍ ًًِؿٌ ثَِ  زيَبطِوَ يٍ باوكت ؾلامت -

 ئاخط تا ًّ زَضٌُ ثىَهًػداُُ ؾلات بلَُ تىَ ضِازَكٍُ  -

 ضاُاكَُ.-

ُُ بُخىا ضِازَكٍُ. ض هَُ ًاَهُزا ُٓيُ كىٍَ زَكُيُوَو بىٍَ زَضزَضـٌ.ئُطُض ضاغـت زَكـٍُ    -
 وَضَ زَتبُغتٌُوَ تا زَضٌُ ثىَهًػداُُ.

 من ٓاواضٍ كطز:ش

 ًٌٓساز.. -

ُُ   شٌ طُضَِن ضخَُهل ىخىَياُـسا  ًَاُُ بُض زَضطاٍ ًاَهُكًُاْ بُآلَ كـُؽ ُُٓاتـُ ًٌٓـسازًاْ و ه
 زَياُطىت:

 زيػاْ زظ ٓاتىوتُ ئَُ ًاَهُ.-

 لًاْ ثطغًاضياْ هُ يُكرتٍ زَكطز:يَُُٓس

 ئاخىَ كاًًاُُ؟-

 م زظياْ زَُاغٌ و ضان و ضىًَُاْ هُ طُيَ زَكطز.يَلاصياُسا ُُٓسًَى زضاوغًَهُُ

 طىمت:

 ياضًُتًٌاْ بسَْ ئَُ زظَ ببُغتًُِوَ.. زَضري ئاطازاضٍ ثىَهًػداُُ زَكُيّ. زضاوغَِ-

 لاْ:ًَم هُ زضاوغًَيُك

 ٔىوزَ خىَتاْ ظَظيُت زَزَْ باؾرت زَظاُّ ، بُآلَ بَّخىَتاْ ىَ ًَئ-

ٓ ش م؟ًٌَُ ٓاتىويُِتُ ض طُضَِكًَبعاُُ ئ ِـاو زظيــ خـىٍَ غـُخَوُت     ًَمن ثُتٌ جى َُٓهىاغـًين 
ُ   ًَظوَض بُ جىاٌُ زَغـت و ث  ُُكطزو لٌاْ زاُـا و زَضطاًـاْ كوًـى زاو    يَووضشٌـاْ بُغـتُوَو هـ

طُياُس. كـابطا ئُزضَغـٌ    طًََمن تُواوٍ ضووزاوٍ هُ كىًًَػشيُكػُض بُضَو ًُخفُض ضِاًاْ كطز. 
 ٌٍُ ثطغٌ،ثاؾاْ طىتٌ:ًًاَهُكٍُ ئ

 ٓاااا ، ئُو ًاَهُ؟-

 ئُو ًاَهُ. بَُهَِ-طىمت:

 طىتٌ:
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 ًُُ  ٌُزاًَغُض ئُو ًاَهُوَ ًُُ، هُ ُاوضٍُ ئُٓقٌاْ وَ -

 باؾُ ئٍُ ض بلُيّ؟ هُ خىَضِايٌ كابطاًاْ بُغتىَتُوَ..-

 ٌُو ئُوكاتُ ئُضكٌ خىًَاْ زَبًين.ًَم هُغُضَوَتط بىايُ، ئُوَ زَكُوتُ ُاوضٍُ ئيَئُطُض خاُى-

 من طىتٌ:ش

 ضٌ بلُيّ خاُىوٍ ضىَيَ هُغُضَوَتط ُُبىو.-

 ط طىتٌ:ًَىاْ غِىوضٍ زوو ثىَهًػداُُ. كىًًَػًَىوتُ ٌُُ كُوتًًَاَهُكٍُ ئ

 ىَ عايسٍ.... ثىَهًػداُُيُ.ًًَاَهلٍُ ئ-

ـ ئُو ثىَهًػداُُيٍُ وا باغـٌ ه  . ضـىويُِ ئـُويـ .   َُٓهـسَّ  شىَ زَكـا زووضَو خُضيلـُ وا ضوَ  ًَ
 م طىتٌ:ًَثطغًاضٍ ئُزضَغًاْ كطز،ُٓضكُ َُٓهٌاُسا، ثىَهًػ

 ٓاااا، ئُو ًاَهُ؟-

 ىَيُتٌ.خ بَُهَِ-

 ٌُو ئُو كات زَٓاتري.ًَم هُ خىاضتط زَبىو، ئُوَ زَكُوتُ ُاوضٍُ ئيَئُطُض خاُى -

 من طىتٌ:ش

 ئار، كابطامشاْ هُ خىَضِايٌ بُغتُوَ.. ئار،-

 ثىَهًؼ طىتٌ:

لٌ يَثىَهًؼ ُٓقٌ بُغُضيُوَ ًُُ، غُض ،اُسضًُوجتُ غِىوضٍ ُاوضٍُ يَىَ زَكُوًًَاَهُكٍُ ئ -
 ْ.اُسضًُ بسَجًُخفُضٍ 

 من طىتٌ:شبُضِّ كُوتري..

 لٌ ًاَهُوَ بسَيّ بعاُري زظ ًاوَ ًطزووَ؟يَكىضَ با غُض-

.ٓاتًُِ ًاَهـُوَ. زظ  شتُوَو زَبًُِ ثًاوكىًٌَُ غاغ زَبًَضاغت زَكا..ئُوَ كابطا ًطز ؟ هُغُض ئ
 طٍُ خىٍَ ُُجىويوَتُوَ..طىمت:ًَهُ ج

 ٌُ؟ؤض-

 باؾٍ، بُآلَ ظوَضَ بطغًُ.-

زظ ئاًازَكطز. تًُاؾاٍ ئَُ بُآليُ باًًًُاْ ُٓيُو زظ باًًُ ُـاخىا  ُاضـاض   من خىاضزٌُ بىَ ش 
وُكٍُ يٍ قُغابٌ غـُضٍ كـىَآلْ كـطٍِ و بـىٍَ غـىوضكطزَوَ.زظ خـُضيلٌ       يَطىَؾيت كى ُُٓسَّ

 اُسضًُ.ُٓضكُ وَغفٌ ًاَهُكًُاْ بىَ كطزْ و طىتًاْ:جٌُيـ بُضَو ًُخفُضٍ ًَخىاضزْ بىو ، ئ

 ٓاااا، ئُو ًاَهُ؟

 ٌُ زَُاغّ.بُضثطغٌ ًُخفُض طىتٌ:ًَاوٍ خَُهلُكُ ًاَهُكٍُ ئتُو
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 اُسضًُ ًُُ، عايسٍ ثىَهًػُ.جىَ عايسٍ ًًَاَهُكٍُ ئ -

ّ عايسٍ ثىَهًػُ، ًَىَ زََهًًَُِ يٍ ئيَاُسضًُيُ، زجزَخًوُ، زَضًُِ يٍ ثىَهًؼ زََهري عايسٍ -
  م ُُبًٌََُِ غُض بُ ييًًَُُاقىويَ ًُُ ئُو ًاَهٍُ ئ

 ِا:ًَُُخؿُيُكٌ زَضٓ بُضثطؽ

طَيـ ئاغـيت  ًٍَ تُغىيُيُ.ئ140؟ ئًُُ خاَهٌىَ غُضتاْ هُ ُُخؿُ زَضزَضًََِتًُاؾاكُْ، ئ-
طَ.ئُطُض ئـُو  ًَتُ ئيَاُسضًُ زَكُوجططزَو ُاوضٍُ كاضوباضو ضايكٌ  208طَيـ خاَهٌ ًَئاوَ. ئ

و، ئـُوَ زَبـىوَ عايـسٍ    تاْ ططتىوَ، زوو ًًرت هُ باكىوضٍ ضوَوَٓـُآلت زَبـى  يَىَ بُكطًًَاَهٍُ ئ
 اُسضًُ.جُاوضٍُ 

 ؟ُٓضزوو ًًرت؟ بُطَُهٌ خبُْ ض زَبَِ -

ىَ ًَـ ٌُ خىًَاْ زَظاُري)ُُخؿـٍُ ًُؿـاْ زايّ(غـُيطكُْ.ًاَهُكٍُ ئ   ًَىَ ُاظاُّ ئًَ؟ ئض زَبَِ -
طُيؿـذي؟ زوو ًـًرتو ًُـى هـُ باخضـٍُ      ًَاُسضًُ و ثىَهًؼ، تجىاْ ًَتُ خاَهٌ غِىوضٍ ُيَزَكُو

 ٌُ بُآلَ خىَ زظٍ هُ باخضُ ُُكطاوَ؟ًَتُ غِىوضٍ ئيَُووًاَهلُتاْ زَك

 لٌ زيلُيـ بضًُِوَ ثىَهًػداُُ.يَزَضًاٌُ زَضز ُٓض ئُوَيُ جاض

 من طىتٌ:ش

 .قىضًِاْ وَغُض زَبَِ بَِ لٌ زيًََلٌ ًاَهُوَ بسَيّ. بُخىا زظَ ؾتيَثًاوٍ ضان بُ با غُض-

 ٓاتًُِوَ ًايَ. بُزظَ طىت:

 ضىٌُ؟ -

 .لٍ بسََُِيَُ ئاوغىتاَ، بُثُه -

 زوواٍ ئُوٍَ ئاوٍ ُىَؾٌ، طىتٌ:

 زَكَُ. ؾلاتتاْ زيَ طَ ضظطاضَ بًََِىَ ًاؼي ئُوَتاْ ًُُ ئاظازيٍ (ُغب بلُْ. هًٍَ، ئًَتاْ بَوًَٓا ث -

 ؾـلاتت زيَ  ٌُ ًُعوىوَ ًُُ عايسٍ كاَ ُاوضُيُ، تا هُوًََّبطا ئٍُ ضٌ بلُيّ؟ ًاَهُكٍُ ئ -
 تُواو كُوتىوتُ غُض غِىوض. ؟ٍُُ وا زضوغت زَكطَّبلُيّ. ًايَ هُغُض ئُزَخبا

 زَكَُ. ٍ ُُطىتّ؟ بُخىا ئُطُض ئاظازَ ُُكُْ هُ زازطازا ؾلاتتاْ زيًََئٍُ ث -

 طىمت:

 ثىَهًػداُُ . وَلٌ زيلُيـ زضًُِيَبططَ، جاض ىاضَ غُبطًاْ زيًََتا ئّ-

ًاَهُكـُتاْ   ٍ ئـُوَ زَزَضَّ لُ بَُ ًُغُهُيُ زَظاُري. تـا بطِيـاض  ًٌَُ زًًَزَضّ بضّ.ئ بىَكىَّ-
 ، تا ئُو كاتُيـ،ٓائىو،ٓائىو..تُ كاَ ُاوضُ؟ غِىوضٍ جىوَهُكُ زَطىضَِّيَزكُو

 ِاو طىتٌ:ًَط ُُخؿُيُكٌ زَضًَٓضىويُِوَ ثىَهًػداُُ، كىًًَػ
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لٌ ًاَهُكـُيـ  ًَطَيـُ، باخضـُ عايـسٍ ئُواُـُ، بُؾـ     ًَاُسضًُ تـا ئ جتًُاؾاكُْ، غِىوضٍ  -
 .ٌُ زَكُوًََّبُضئ

 ىمت:ط

 ووضَ كطاوَ.شىَ، زظيـ هُ ًَتُ غِىوضٍ ئيَووضٍ ُىغذي زَكُوش -

 طىتٌ:

ووضٍ ُىغـذي؟  ش،ثاؾـاْ خـىَ زظ بـُفطِيّ ُُضـىوتُ     ( ُٓيُبًتُغـ ىيػيت بُ )تًَ،بُآلَ ث بَُهَِ -
ؿـٍُ  ًَاُسضًُيُ. ئًُُ ًُغُهُيُكٌ تـاظَ ًُـُو ك  جووضّ، باخضُيـ ٌٓ شهُباخضُوَ ضىوتُ 

بطِياض  ًٌَُِيـ بُثًَكُ بطِياض زَزضا ًايَ غُض بُكاَ ُاوضُيُ ئُو كات ئهُغُضَو هُ طفتىطىَزايُ .
 َُٓهػىكُوت زَكُيّ.

 ِاو طىتٌ:ًَثًاوٍ طىَضيّ غُضٍ هُ ثُدمُضٍَ ًاَهُكٍُ خىَيا زَضٓ َطُضِايُِوَ ًايَ. ًُٓاْ ثري

 ، زياضَ زظ ٓاتىوتُ ًاَهُكُتاْ؟بة  تاْ غاغضغُ-

 طىمت:

 .تُؾطيفِ ًَِٓاوَ  بَُهَِ -

وا ٓـُضظاٌُ زَزا.خىَيؿـٌ هـُُاوٍ    خـاوَُِ  بىَيـُ   ضًًُن هـَُ خـاُىوَ زاُاًُؿـَِ   يًَٓي كط -
 . ئُطُض زوو ًًرتٍ زَضووخاُس ئُوَ ًُعوىوَ زَبىو غُض بُكاَ ُاوضُيُ.زاُاًُؿَِ

 :ٍَ زايَِيَصًاَ يُختًاض زض

طابٌ، ًُٓىوٍ يَظطغُضٍ خاوَْ خاُىوَ. ئاوٍ ، كاضَباٍ، طاظٍ، شيَىَ ًُُ، ًُٓىوٍ هًَُطىُآٌ ئ -
 غُض بُكاَ ييُ. تىخىا كُؽ خاُىوٍ هُغُض غِىوض زضوغت كطزووَ؟ بُيؾُو ُاظاُسضَّ

ٌ بلُيّ. زظًاْ ئاظازكطزو ُـاٌُ  َهضىَ ٌاْ زاوَو ُاكطَّيَؿري كطًَم ثًَٓاتًُِوَ ًايَ. ًاوٍَ غاَه
 ضوَيؿتين ٓات زظ طىتٌ: ّىاضَيؿٌاْ بُيُكُوَ خىاضز.وازًََئ

 ٌُوَ يَئًؿاآل بَُ ظوواُُ ز طَ،ًَْ زَغجبُخىاتا جاضَّ -

ٌُ بىويُِو خَُهلٌ طُضَِن زَياُِاغّ وتُُاُـُت  ًَطٍ ًاَهُكٍُ ئًَِ  زظ فًَحاَهٌ حاظض ضىاض ث
ئًؿىكاضيؿٌاْ بُيُكُوَكطزووَو ئُو كُهىثُهـٍُ هـُ خـَُهلٌ زَزظْ هـُ ًاَهُكـٍُ       ُُٓسَّ

من هُطُيَ ؾـُف  شئُوَ ًّ و ْ تُواو زَبٌَِايَ؟ تا وازٍَ كطّ.بابعاُري ضىَْ زَبًٌٍََُِ زازَُئًَ
ًايَ غُضبُكاَ ُاوضٍُ حلىوًُتـُ ئـُوَ    ويّ و زازًَُؿري، ياًُـ ئُطُض ًُعوىوَ بىشزظ زَ

و ُُٓسآ ًُغـطَفِ   لٌ ًاَهُكُ بىويتُ ًًىاخناٍُُ ئُواًَِْ زَكُيّ، ضىُلُ بُؾؾلاتًاْ َه
 ضوَشاُُيـ هُغُض ئُواُُ  
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 دةنط كي بىَيَمالَ
 طىتٌ:

 ظوَض جىاْ زَُىوغٌ. -

 ُٓوَيَ طُهٌ بطاياٌُ ُىوغُض ئاغا ،طىمت: غجاغت زَكَُ .ثاؾاْ طىمت:

 ًاَهُكَُ طىدماوًُُ ئُطًِا جىاُرتيـ زَُىوغٍ . -

 ضىَْ؟ -

عاًُـ ًاؾَُهن فطَ ظوَضْ. خىَت زَظاٌُ ُىوغـًِلاضٍ  ًَ؟ ًايَ بضلىَآلُُوخضىَْ و ًىٌَُ زَوَّ -
ؾـلات   كُضٌ طًـصَ بضـلىَآلُُكًُاْ زَّ   . بريوَكُيُكٍ بىَ زَّوَّزَُطًٌ زَ ؿلُو كطِو بًًََِ

لٌ زيلُ ًَبلًُُوَ يُك .ئُو كطًََِِِؿلٌسا ُاًًَ؟ بريوَكُ هُ ًًَُِاَه ًَِ: بابا بىَ ث هُبطاٍ زَكا
 .زَكاتُ ُٓضاو كُهوُغُضَ كُ  زَكا.ُىوغًين باؾًـ هَُ وَظعُزا ُاُىوغطَّ

 طىتٌ:

 ضُُس ًِساَهت ُْٓ؟ -

 .ياظزَ -

 :م ٓات وَن بَوًََِبىو ، ثاؾاْ زَُط زيَ خىا عُفىوٍ بلاَ طىَّ 
 ووغػػؼ -

 طىمت:

 هُطُيَ ًِتُ؟ -

 طىتٌ:

 تىَف يُكػُض بُخىَتت وَضططت.. 

 طىمت:

 ًُُ.. ّ كُغٌ تطٍ زيَيَئاخط هُ ًّ و هُ تىَ برتاظ-

 طىتٌ:

تـُ  ًَظٍ ئىَتىًَبًـى ب طُوَ بطِوَْ زَُـط هـُ طـعوَ   يَُاغم باف ًُُ. بُضِ ئَُ ُٓغيت وا بُجاضَّ -
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ًِـُوَ  ًَم ٓات بىَيُ طىمت ووغػػـؼ.. بـا ب  ًٍَ وابىو يُكًَّ: ئُوَ بًُِتُ؟ ًّ ثًَزَضَوَ، زََه
م ظوَضْ، ًِساَهًلًـ ظيازَ. ُىوغـُض ًِـساَهٌ   يَغُض ًُغُهٍُ ًِسايَ، ياظزَ ًِسايَ بىَ ُىوغُض

 باؾرتَ ،ضىُلُ كاتٌ ًُُ. ُُبَِ

 ..ًِسايَ بىوْ ًٓي كاتٌ ُاوَّ -

 طىتٌ:

بـُآلَ ٓـًُىو كـُؽ     ًِساَهٌ ُٓبَِ ؟ ضىُلُ ًُٓىو كُؽ زَتىاَُِ بىَ ُىوغُض ًِساَهٌ ُُبَِ -
 يب ُٓبِ.ًََكت ُاتىاَُِ

 طىمت:

 ىَيُ.يَلٌ زيلُ بُضًَِياظزَو ًُى، ًِساَه ضٌ بلَُ وا خاوَْ ياظزَ ًِساَهٍ، بَوَِ -

 ؟ًَِزازَُب بُ ضُُس غاتُ وَخت ًًَُٓىوؾتاْ هُيُن خاُىوزا زَشيّ..كت -

ٌِسا زَبىوَ، ئُوَ ُٓض زووًـاُط  ًَلٌ كطِو ًَٓسايُ، ئُطُض هُ ًاَهًَؿلٍ ئُوَُسَ بابُتٌ تًًَ -
 لٍ زازَُا..ًَم كتًبيَجاض

 طىتٌ:

 ئُوَ زاَ و بطِايُوَ..بىَ ؾُف ًاُط ًاَهُكٍُ خىََ زَزًُ تىَ . -

ُ  ٍ وابىو كابطا ُٓوَُتاْ زَكا، بُآلَ كُ بُ ئىَتىًَبًوٌ خـىٍَ ًـ  ًَث   بـاوَضَِ   ّين بـطزَ ًاَهُكـ
 لٌ ظَيَ. طىتٌ:ًَكطز.ًايَ ض ًايَ  كىَؾل

ٌُ ظغتاْ هُ )ًُؿاُتاف(زا بُغُض زَبُيّ، تا ًاُطٌ طىآلْ ًايَ ٌٓ تىَيُ، زَكـا ؾُؾـُ   ًَئ -
 ًاُط. زَفُضًىو بعامن ض ؾاكاض زَُىوغٌ  يٌُ كَُ با ًًِـ هُ زًُاٍ ئُزَبًاتسا بُؾساضمب.

 كىَؾلٍ زَزا. طىتٌ : بُغُضغىضًِاُُوَ زي ُتٌ

ى ًاَهـُو هـُ   ًَـ لٍ هـُ باخضـُزايُو تىوَهُكُيؿـٌ هـُ ُ    ًَتًُُا تلايُكٍ ُٓيُ. طىضطـُ غـُط   -
 غاَهىًَُؿسا كُُاضٍ يُن ُٓيُ، ئُطُض ئاطازاضياْ زَبىوٍ ًًُِىوُت زَكطزَ.

 طىمت:

 .، ًّ بىَخىََ ئاشََهٍ خىَف زَوًًَُِّىوٌُ ُاوَّ -

 باوَضَِ ُُزَكطز ئُطُض بُ خُوًُـ بىوايُ. ضِوَيؿت. ؿت ؤًًََكابطا كىَؾلٌ بىَ ًّ ج
زَُـط.   لٌ كؿـىًات و بـَِ  ًَسا ٓامت و تُواوٍ كىَؾم طـُضِاَ. ًـاهَ  ًَهُباخضُوَ ث ُىَّ غُضهُ

ً    ًَضىوًُ ُٔىًٌَ غُضَوَ و هُ ثُدمُضكاُُوَ زضيٌُُ جىاْ و زَهطِف ع ًَـ ّ زيـاضْ. ُٓضكـُ هـُ بـاْ 
 زاًُؿتٍ هُبُض خىًَُوَ طىمت:
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 تُ ؾاعري..ًَطَ كُضيـ زَبًَه َ،كىضِ -

ًسا.ئاوضٍِ ئُويَ زايـُوَ،  ًَؿتا ُُخمػتبىوَ غُض كا(ُظ كُ ظَُط هًَِاو ًَٓبُثُهُ قَُهًٍُ زَضٓ
، ٓـًي  .تُواوٍ شووضَكاٌُ ُٔـىًٌَ غـُضَوََ ثؿـلِري   ىَ زَّيٌَٓ ئًُن، ًُُعاٌُ زَُط هُ كى

هُ ُٔىًٌَ ُاوَضِاغـتسا تُهـُفىَمن    .، كُضٌ ظُط بُضزَواًُ..طىمت ضَُِطُ ظَُطٌ تُهُفىَْ بًَُُِ
لٌ ًَتُهـُفىَُ  سَزا.زَبًََِـ خىًٍَ وَُا زَُط ًُـُ ، كُضـٌ ظَُـط ٓـُض ه     يَِزوَظيُوَو بُبِاطى

 ؟زيلُيـ هَُ ًاَهُزا ُٓبَِ

 ظَُطٌ زَضطايُ.. ضوَشُاًُفطوَف بىو..طىمت: طُيؿتٍ بَُهًََِضِاكُ بىَ ئًُن ، ضِاكُ بىَ ئُوي، ت  

 ىيػتٍ بُ ضوَشُاًُ ًُُ.ًَئًسٍ هًُُوي ث -

ً ًَزَضطاَ زاخػت و طُضِاًُوَ.. ٓ ع زاًُُُؿـتبىوَ، زووبـاضَ ظُـط    ًَـ ؿتا بُتُواتُتٌ هُغـُض 
ِ ًساوَ.هُ ثوًلاٌُ زوو ُٔىًَاُسا زابُظيٍ، ئُجماضَ كُؽ هُبُض زَضطازا ُُبىو. تىَ بَوًَه ًِـسايَ   ًَـ

 اخضُيُ. ؾريفطوَؾُ..طىمت:بىوبّ؟ ظَُط بُضزَواًُ. زَضكُوت ظَُطٌ زَضطاٍ زوواوٍَ يٍ ب

 ىيػت ُاكات، هًُُوزا ؾريًاْ بىَ ًًُُِٓ.ًَث -

 طىتٌ:

 ثاضٍَ ُٓفتُيُكتاْ هُغُضَ. -

 .. ثاضٍَ  ؾريٍ ُٓفتُيُكٍ زا ُاوَّ يَِؿتىوَو كطًَٔكابطا ؾُف ًاُط ًاَهٌ بىَ ًّ جَّ

ــسبى   ــًٍُ ُُطُياُ ــاْ.. قَُه ــُضكُوشيُوَ ب ــاض ووَغ ــُ ج ــُظ ، ك ــط  يََ كا( ــُيـ ظَُ لٌ زيل
 ؿُوَ، ثاؾاْ ٌٓ زوواوََ كطزَوَ، كُؽ ًُُ..ًَؾريِاُسٍ.بُضِاكطزْ ُٓوَيَ زَضطاٍ ث

 ئَُ كىَؾلُ ضُُس زَضطاٍ ُٓيُ؟

ئُو يو ئًُنَ كطز،كُؽ ًُُ.طىمت ضَُِطُ ًِسايَ وتىايَ بـّ ُاضِحـُمت بلـُْ. تـا ًـّ زَضطـاٍ       
سا ًَـ ؿـُوَياْ ه ًَطُض ٓـِ ث بلَُ، ئُ َوًاْ زيًََسَزَْ،.بافًَؿُوَ زَكًُُوَ ئُواْ ٌٓ زوواوَ هًَث

 ط ظَُطٌ تُهُفىَُُ..ًًَّ زَضطاٍ زوواوَ زَكًُُوَ..زَضكُوت ُُخ

 ُٓيو .. فُضًىوْ -

 .بِ ظَظيُت ُاظاْ خاصيٌاْ زَوَّ -

 قىضباْ هُ ًايَ ًُُ. -

ضاًلـطزَ يٍ   يَع، ُٓض زاًُؿـتٍ و زاًُُُؿـتٍ زووبـاضَ ظضٍَِ ٓـات. ٓـُوَ     ًَطُضِاًُوَ غُض ً
ْ ًُُ..زَضطاَ كطزووَ، ثىَغتُضٌ بىو.. ُاًَُ وَضططت وغُضكُوشيُوَ، زيػـاْ  تُهُفىَْ، تُهُفىَ
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ظَُطُ. ُٓضزوو زَضطاكامن وَغُض كطزُُوَ زَضطاُري، تُهُفىًَُـ ُُبىو.. ضِاكُ بىَ غُضَوَ، ضِاكـُ  
 طَوَ، غُيط زَكَُ زَُطٌ باَهِسَيُ:يَبىَ ش

 طىَط..طىَط..طىَط.. -

ضَوَيُ، يُكًاْ ظُطُو ئُوٍ زيلـُ زَُطـٌ باَهِسَيُ.كـُ    زَُطٌ غُعاتُ. زووغُعاتًاْ بُزيىا
 ًسا:ًَساْ كُوتّ. ئُجماضَ تُهُفىَْ هًَجُضٍِ كطز، ئُواًُـ هُ هًَغُضَ غُعات ت

 .ظَظيُت ُاظاْ خاصيٌاْ زَوَّ بَِ -

 يَقىضباْ ُاظاْ خامن هُ ًايَ ًُُ، ضىوُُتُ ئًػتاُبىو -

ًُنو ئـُويزا ضِاًلـطز ئـاضَقٍ كـطز. هـُ      زَُطٌ ظَُطُ هُ غُضَوَو هُ خـىاضَوَ. ئُوَُـسَ بـ   
 ُاوَضِاغيت ٓىَزا ضُقًٍ..

 زاْ..زاْ..زاْ، زَُطًلٌ هَُ ُُظًُ. -

، ضُُس زاُـُ غـُعات    ، ضُُس زاُُ زَُط زَبَِلسا ضُُس زاُُ ظَُط زَبًََِِاطَُ هُ ًاَهًًَّ ت
 طزَ.زَزَْ . ضِاكُ بىَ ئًُن، ضِاكُ بىَ ئُوي، ً   ئُجماضَ غُعاتُكاْ زيَزَبَِ

لٌ زيلُ زَضطاٍ تط. بىَ تُهُفىَْ ضِازَكـَُ ، غـُعاتُ. بـىَ    يَ، جاضسَزضًََّم ئَُ زَضطايُ هيَجاض
و ُاظامن زَُطٌ ضـًُ ، ٓـُض هـُ ظَُطـٌ      ىًََّزَؾ غُعات ضِازَكَُ زَضطايُ.. ئُجماضَ غُضَ زيَ

 .كاثاغلًوٌ ًِساآلْ زَ

بطزَ غُض..ضَُطُ ضى جـاضاْ وَآلًـٌ    ىاضَ زآات، ووؾُ ضًُ ًُُِىوغًىَو ضِوَشَ بُضِاكطزًَْئ  
 تُوَ.. ُٓضضٌ كاآلفطوَؾٌ ًُعًٌوُ هُ زَضطاٍ زاوَ.ًَتُهُفىَمن زاب

 ى وَتاغ و خىََ بُ خىًٍَ زَطىت:ًَضُؾين ثًاوٍ ًطزوو خعضيُ ُ

طُيؿذي كُؽ هـُ ًـايَ ًُـُ. بـُياٌُ ئًـسٍ      ًَػتا ًُٓىو تًَ. ئزٍَ ،يُكَُ ضوَش ُٓضوا زَبَِ -
 ، ئُوكات ًًِـ خُضيلٌ ُىوغري زَمب.ُهُفىَْ ُاكطَّتو  ِازضًََّزَضطا ه

هُ ضلَُ بُ تُواوٍ يَم ٓات، بُآلَ زَُطٌ ظَُط ًُُ ضىُلُ طىًَغُضَ خػتُ غُض غُضيّ زَُط
تُوَ.ًًًم، ًًًـم، ًًًـم..   ًَظَُطُكاٌُ زَضطاو تُهـُفىَْ و غـُعات ضآـاتىوَ و زَياُِاغـ    

 ؟  ٍ بؿلِري. تىوَهُ غُطُكُ ُُبَِلٌ زيلُيـ شووضَكاٌُ كىَؾليَلٌ هَُ ُُظًُ.جاضًَؾت

َُٔهسَزايـُ غـُض قاضـُكامن ،    ًَزَُط بىو، خـىٍَ ت  زَضطاٍ حًُاًٍ كطزَوَ،تىوَهُ ًّ بًين بَِ
 دُ .ًَتىًُظ بطغًُ.ضٍ هُ ًُتبُق زوَظيُوَ هُبُضزًًٍَ زاُاو ضىوًُ ُاوث

ـ ظَُط وَغتاوْ بُآلَ غُعات و غُط ُاوَغذي و تُهُفىًَُـ بـُضزَواَ ه    كـات ًُـىٍَ    سَزا.ًَ
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ؾُوَ،هُ تىوَهُ غُط زووض زَكُوًُوَ زَغت بُ ًًًلُ ًًًم زَكا. بطزًُ شووضٍ ُىغذي، ُٓض 
 كطُُِبىَوَ، ُاضاض هُطُيَ خىًَسا خُواُسَ .

 غُطُكٍُ باخضُ بىو: ئُجماضَ ُىَضٍَ طىضطُ 

 حُو حُو حُو.. -

 ت زَمب:ًَخُضيلُ ؾ

 ووؽ بُ ٍُٓ غُطٌ كىضٍِ غُط..ووؽ بُ   -

ـ    خىضَِ،زَزَكًُُوَ هُ غُط ضاثُدمُضَ  سَكا. حُثـٍُ غـُط و ظُطـٌ    تىوَهُ غـُط زَغـت ثَّ
ط بُ باخضُ وَضبىوْ ًَلُيَ بُيُكرتٍ زَبّ، كُ بُياًُـ خىَض ُٓآلت ًطيؿم و كَُهُؾًَغُعات ت

 و كطزياُُ قطتُ قطت:

 جًًم جًًم جًًم.. -

َ خـُو  وًُرت ضـاوَ ُُضـىبى  ن يا كيُقُفُظٍ كُُاضيٍ كطزَ حًُاَ و زَضطاَ طاَهُزا.. زَ زَقً ُ
 ًِساَهـُكامن؟ قىضباُتـاْ مب، ُٓضُـُبَِ    تُوَبُض وابىو. كىاًََُِكُ زيػاْ ظضٍَِ ٓات.وَن ٓىَؾٍ ب

 ُِوَ؟يَزَكط ٍ ضِازَخىضِيّ ووؽ زَبىوْ، بُآلَ غُط و ًطيؿم و ظَُط كطًَِكُ ه

 باؾُ بُزوو كُؽ هَُ كىَؾلُزا ضىَْ فطياٍ ئَُ ًُٓىو ظُطاُُ كُوتىوْ؟  

 زَُطٍُ زاوًُتَِ مت واباؾُ بطِوًَُ يٍ ئَُ بطازَضَ كُ ضاكٍُ هُ طَُهسا كطزووَ ئَُ ًاَهُ بَِطى 
 ٍ:ًَبوَ ًَِو ث

 . بططَ ئاطاٍ هُ ئاشَيَ و باَهِسَ بَِ م بُكطًٌََّامن.. فُضًىو بىَخىَت يُكًكاكُ ًّ ثُؾ -

 لٌ كىوضَُ زا ، تىوؾٌ كابطايُن ٓامت، طىتٌ:يَغُض

 َ ظغتاُُ تىَ ُىَبُتساضٍ كىَؾلٌ؟ط ٓاتٌ، ئًَُبُخ -

 عاض بىوَ، بىَ ئُوٍَ كابطا هُ كىَيَ خىََ بلًُُوَ، طىمت:ًَزَهتُُط و ب

 .بَُهَِ -

 بُضُُس؟ -

 ض بُ ضُُس؟ -

 طىتٌ:

لٌ طـطت،  يَِ  غُز ُٓظاض هـريَ ُىَبُتـساض  ًًَُططَ. ثاض بُ ث ئاطازاض بُ بُ ُٓضظاْ ُىَبُتٌ زيَ -
 . ئَُ كىَؾلُ بُ كىَؾلُ ظَُط بُ ُاوباُطُ.بَِت ًَكابطا ئُوَُسٍَ ًُُابىو ؾ
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لًؿٌ ي زاًُؿتبىو.. ًَبُثُهُ خىََ طُياُسَ ُىوغًِطٍُ كابطاٍ ضاكٍُ هُ طَُهسا كطزووَ، ظَيً
 طىمت:

 .ُط و كطَِ خُضيلٍ بُتًُُا زَتُقٍزَ ظوَض بَِيُ، ساًَكىَؾم ُُ جِىَكُو، ُُئًِػىَكٍُ ت -

 طىتٌ:

زَُط و كطِزا ُاتىاٌُ ئًـ بلٍُ.. ًّ ئَُ ُىوغـُضاُُ زَُاغـٍ     ين بَِيَزًَعاٌُ، تىَ هُ ؾى -
ًِؿًاْ زَغت كُوت، يَوا زَُىوغٍ ، وازَكَُ.. كُ ؾى زَُطٌاْ زَغلُوَّ لٌ بًََِِيَئُطُض ؾى

 عاض بىويّ.ئًُاُُ واْ ًٓضًاْ هُباضزا ًُُ.ًَزَُطًًاْ ب ّ هُ بًََِزََه

ضَوَو طُضِاًُوَ ًاَهُكٍُ خىََ ..ئىَخـٍُ. بـُآلَ   لٍ هُ زَغت ضِووبسا ، ٓاشيُ زَيَُُبازا ً ُزَض
 تُوَ.ًَؿلسا زَظضُطًَُُٓىوكُيـ ظَُطٍ هُ ً

  

  

 

 

 


