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ُّٓ ضِؤَاُْ يُنًَهُ يُ ؾاناضَناِْ ُٓزَبِ ضِووغِ ؾُغتُناِْ غُزَّ ضِابىضزوو، يُخآُّْ ضؤَاِْ ضيايًػتِ 
ًََصوويًسايُْ ظؤض بُؾايػتُيًُوَ خُآلتِ ْؤبًٌَ وَضططتىووَ، ًَدآًٌ ؾؤيَؤخؤظِ طُوضَ ْىوغُضْ زآًَُٖضّ 

ضِووغِ يُّ ضِؤَاُْْ ضَِاُْناِْ تطيسا، خؤّ  يًَُْى ضِووزاوَناِْ ُّٓ ضِؤَاُْزا شياوَْ وَى ثايَُواُْناِْ تاألْ غىيَطيِ 
.   شياٌْ ضُؾتىوَ

ؾؤيَؤخؤظ يُّ ضِؤَاُْزا، يُ غاآلِْ دُْطِ دًٗاِْ يهُّ زَزوآْ ثاؾإ بُضثابىوِْ ؾؤضِؾِ ٓؤنتؤبُضْ زواداض 
ؾُضِّ ْاوخؤّ ضِووغًا يُو غاآلُْزاو زووبُضَنِ ًَْىإ خُيَوْ ُّٓ َايَىيَطاِْْ ناويهاضيًُّ غاآلِْ ؾُضِّ ْاوخؤ 

. ًَٖٓاّ بُغُض خُيَهساو ض بطيًَٓهٌ قىويٌَ يُ دُغتُّ ُٓو وآلتُزا زضوغتهطز
طىْسيَهٌ دىْٕ زيَطِؾًَِٓ قُوظاقُناِْ غُض ضِووباضّ زؤُْْ ثًَـ دُْطْ ؾُضِْ ؾؤضِ خُيَهُنُّ خُضيهٌ " تاتاضغو"

نؿتىناألْ ضِاوََاغِ خؤيأْْ طىظَضاًْإ ثابُْسَ بُبُضوبىوّْ ضِاوََاغِْ ٓاشَيَساضيًُوَْ شياٌْ غىُْٓتِْ 
ُْضييت غُزإ غايَُّ خُيَو يُثُيىَْسيٌ نؤَُآليُتِْ تًَطُيُؾتًٓإ يُشيإ ضىٕ ُْضييت ُْطؤضِّ نؤَُيَطُ 

.  نؿتىنايًًَُناِْ زًْإْ بُتايبُتٌ ُّٓ دؤضَ وآلتاُّْ يُ ًَُُٓوَ ْعيهٔ
بُآلّ دُْطْ ناضَغاتُناِْ ظؤض خطاخ ضِووزَنُُْ طىْسٍ تاتاضغوْ ُٖضضِ طُجنُناًْاُْ ضَِواُْ بُضَناِْ دُْطْ 

ثاؾاًْـ ؾُضِّ ْاوخؤ زَنطئَْ بًَذطُ يُشْٕ ثريْ ثُنهُوتُنُّ ْآًًَََتُوَْ تىاْاّ ظَوّ نًَآلْٕ ٓاشَأل 
بُخًَىنطزٕ زَزاتُ نعّْ قاتْ قطِيٌ ضِووزَناتُ وآلتْ وضزَ وضزَ ُٖوايٌَ نىشضاٌْ ٓاظيعإ زَطاتُوَ طىْسْ طُيًَو 
يُ شُْنإ يُ ُٖضَِتٌ طُجنًًاْسا بًَىَشٕ زنُوٕ، َٓسايًََهٌ ظؤض ُٖتًى زَنُوْٕ زايهإْ باونإ بُ ٓاهْ سُغطَتٌ 
ضِؤيَُ نىشضاوَناًْاُْوَ غُضزًََُْٓوَْ تاتاضغو زَيًََِ خؤيٌَ َطزووّ بُغُضزا نطاوَْ ُٓخالمْ بُٖا ُْططيػُناِْ 
دُْط خؤيإ زَخعيَُٓٓ ًَْى نؤَُيَطا ُْضيتجاضيَعَنُّ طىْسٍ تاتاضغهُوَ، ؾآلُْ َاأل ٓابطِووٍ زَضآ يُبُضُٓوَّ 
بىونُنُيإ، نُ ًََطزَنُّ يُبُضَّ دُْطُ يإ نىشضاوَ، زَغيت تًهُأل نطزووَ يُطُأل ًََطَٓسايًََهٌ زضاوغًًَاْسا 

.  نًَُٖؿتا يُتٌَُُْ غُضباظيسا ًُْ
ثًَىتُضْ ططيطؤضّ زوبطإْ يُؾُضِّ ْاوخؤزا ُٖضيُى يُبُضَيُنٌ زش بُوّ تطزا، غُْطُض طؤضِئ يًَُْى قُوظاقُناْسا 

وَى ٓاوواضزُْوَ وايُ، تاتاتطغوْ طىْسَناِْ ْاوضُّ زؤٕ داضيَو يُزَغيت ُّٓ بُضَزإْ بؤ غبُيينَ زَنُوُْ 
دُْط ُٓو شياُْ غىُْٓتًًُّ باوو ثُيطَِونطاوَّ يُضَِطْ ضِيؿُ ُٖيَتُناْسْ داضيَهِ تط ُْضىوَوَ . زَغت ُٓويرت

.  زؤخٌ ٓاغايِ خؤّ
ٓا يًَطَوَيُ نُ ْىوغُض زَضًَتُ ْاخٌ َاأل بَُاألْ يُى بُيُنٌ ُٓو نؤَُيَطُيُوَْ يُضِووٍ ٓابىوضّْ نؤَُآليُتٌْ 

زَضووًًُْوَ ؾًسَناتُوَْ ثًَت زَيٌََ نُوا دُْطْ زووبُضَنًٌ ْاوخؤ ض زَضزيَهٌ بًَٔاَاُْْ ض بطيًَٓو زَناتُ 
َُٓاُْ ُٖض َُٖىوٍ بُ ؾًَىاظيَهٌ ضيايًػيت، وَى شيإ خؤّ بُ بٌَ ٓاضايؿت، بُآلّ . دُغتُّ وآلتْ نؤَُأل

ُٖض َُُٓؾُ . يَُُٖإ ناتًؿسا بٌَ ويَُٓنًَؿاًَْهٌ وؾوْ بطيٓط بُيَهى بُ ٖىُْضيَو يُوثُضِّ دىاْهاضّْ ؾُْتاظيسا
وايهطزووَ نُوا تا ًَٓػتا بُ ظيٓسوويِ سيًًََٓتُوَْ َُٖىو ًًًَُتاِْ ططؾتاضّ ُٓو زَضزَ ٓاظاضْ سُغطَتاُّْ خؤياٌْ 

.  تًا بسؤظُْوَْ يُّ ضِووَؾُوَيُ نُ َٔ زَغتِ زايُ وَضطًَطِاٌْْ بًُٖىاّ نُيًًََٓهِ يُّ بىاضَ ؾُضُْٖطًُزا ططتبًَت
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نًًََطُّ يُنُّ  
َوَْ زَضنُّ طُوضِّ ٓاشَيٌَ زَنُوتُ غُضو ضِووَْ "تاتاضغو"نًًََطُّ ًًًَدؤظ نُوتبىوَ ُٓوثُضِّ طىْسٍ 

زَنطايُوَْ يًَىاضّ ضِووباضَنُ نُوتبىوَ ثؿت يًَصيًُنٌ غُختْ ُٖيَُتُوَ نُ ثاْتايِ ؾُغت " زؤٕ"بانىوضّ
بُآلّ ٓاوَ ؾًُٓ ثؤآل ضَِْطُنُّ نُ با ياضيٌ ثًَسَنطز يُوالوَ بُ . ثًًَُى زَبىو يًَُْىإ زوو ضِؤخٌ َضؤضَِ بُضزا

ثإْ ؾطاواِْ بُضَو ضِؤشُٖآلت زضيَصزَبىَوَْ يُثؿت ثُضشيين ضًَُ بًًُناُْوَ نُ بُ زَوضّ خُضَاُْناْسا زضابىو، 
زضيَص زَبىوَوَْ بُٓبايُف يُ ُٖضزووالوَ قىت بىوبؤوَو ضِووَنٌ طىيَبُضخُّ بؤضيـ يُو ْاوَزا  (ًَٖتُإ)ضِيَطاّ 

يُويَسا زووضِيًَاًَْو ُٖبىو، يُثؿتًُوَ زَؾتًَهٌ ثإْ . بآلوبىوبؤوَْ ُْٖسيَهًإ يُشيَط مسٌ ُٓغجسا ثًًَؿابىوُْوَ
بُضئ تًََُهٌ بُغُضَوَ بىو ْ وَى تاضَايِ بؤ ُٓوال زَضِؤيؿت، بُالٍ باؾىوضزا نؤَُيًََو ططزْ يايٌَ بضىوى بضىوى 

. زَضزَنُوتْٔ بُالٍ ضِؤشٓاواؾسا ُٓو ؾُقاَُّ نُبُالٍ خُضَاُْناْسا تًَسَثُضِّْ بُضَو ًََططُنإ زضيَصزَبىوبؤوَ
ٓابؤ ُّٓ طىْسَ ثطؤنؤظًٌ قُوظاقِ طُضِايُوَ، يُثاف دُْطٌ ُّٓ زوايًُ يُطُأل تىضنًازا، ثًَهُوَ يُطُأل ٓاؾطَتًَهٌ 

بضهؤيُّ غُضثؤف بُغُضزا، نُ بُضزَواّ خؤّ يُؾايًََهٌ ٓاوزاَاُْوَ ٓاآلْسبىو، ُّٓ ٓاؾطَتُ شِْ بىوْ ؾايَُنُّ 
نُ بُُْخؿِ دىاِْ نؤيهُ ظيَطِيُٓ ضَِْط ضِاظيَٓطابىوَوَ ُٖض ظوو ًَٓطَيِ يُزيٌَ شْاِْ طىْسزا وضوشاْس، ؾايَُنُ 

ُّٓ شُْ بُزيًطرياويَهٌ تىضى بىو ْ تىخين نُغىناضّ ًََطزَنُّ ُْزَنُوتْ سُظٍ بُ . بؤًَْهٌ خؤؾِ يًَسَٖات
.  باونِ ثطؤنؤظٌ ظؤض ثطِبىو يُّ ناضَّ نىضَِنُّ بىو ْ بُضطُّ ُّٓ ؾىوضَيًُّ ُْططت. زووضَثُضيَعٍ زَنطز

ؾطَّ ثًَُٓضىو بُؾُ َايٌَ خؤّ زايُْ دًاٍ نطزَوَ، ثاؾإ ثريَّ قُوظاقِ تا يُشياْسا َا ثًٌَ ُْخػتُ َايٌَ 
نىضَِنُيُوَ، ًًًَدؤظ نُ ضاالناُْ نُوتُخؤ بؤ ضاثُضِاْسٌْ ناضوباضَناِْ، زاضتاؾإ نؤيًَتًَهًإ بؤ زضوغتهطزْ 

خؤيؿٌ ثُضشيًَٓهٌ بؤ طُوضِّ ٓاشَألْ َاآلتُنُّ زضوغتهطز، ُٓودا زََُْ ثايع يُطُأل شُْنُيسا زواّ طايًػهُيُى 
نُوتٔ نُ نُيىثُيُناًْاٌْ ٖاتُٓزَضَوَ بؤ تَُاؾانطزٕ، ثًاوَنإ ثًَهُْري ْ القطتًُناًْإ يُشيَط ضِيؿًاْسا 

زَؾاضزَوَ، شْاًْـ بُزَْطٌ بُضظ تاُْْ تىاجنًإ تًَسَططتٔ، ُٖضوَٖا َٓساآلًْـ بُ دًىبُضطٌ ثًؼْ 
بُآلّ ًًًَدؤظ بًَُٔوَّ طىٍَ بساتُ ًٖض، ًٌَ ضِيٌَ ططتْ بُ . ضُثُيًَاُْوَ قاوقًصيإ بىو بُ ؾىئَ طايًػهُنُزا

زَغتُ ظبطَ ُٓغتىوضَناِْ تىْس قؤيٌَ شُْ الواظَنُّ ططتبىو ْ غُضَ بؤظْ ثطض ٓايَؤغهاوَنُّ يٌَ بُضظنطزبؤوَْ 
. بُوثُضِّ غُضنًَؿًًُوَ

ًٓرت يُوغاوَ ًًًَدؤظ خؤّ يُ طىْس زابطِّْ بُ ٖاوضِيَتِ يًَىاضّ زؤٕ ناتِ خؤّ بُ غُض زَبطز، ظؤضّ ُْبطز ُّٓ 
ثًاوَ بىو بُ َايُّ واتُواتْ َكؤَكؤّ خُيَو، ًََطَٓسايَُ طاواُْنإ زَياْطىت طىايُ زيىياُْ بُض يُ خؤضٓاوابىوٕ 

شُْنُّ زَبا بؤ غُض تُثؤيَهُيُنٌ بُضزَآلٌْ ضِووتُْٕ يُثايًَسا زازًَْؿآْ بُ دىوتُ زَضِوآُْ ٓاغؤ، تاوَنى خؤض 
شْاِْ طىْس نُوتبىوُْ َكؤَكؤ يُباضَّ . زًَْؿآ، ثاؾإ زَيجًَضًَتُ ثايَتؤ نُْيَُ َُضَِنُيُوَْ زَيباتُوَ بؤ َاأل

ٓاؾطَتُ تىضنُنُوَْ ُٖضضِ بُ ظاضياْسا زَٖات زَياْىت، تا وايإ يًَٗاتبىو ُْزَثُضشاُْ غُض ُٓغجٌَ زؤظيِ 
قُوظاقُنإ يُْاوخؤياْسا ْادؤض بىوٕ يُباضَّ دىاًِْ شُْنُّ ًًًَدؤظُوَ، ُْٖسيَهًإ غتايؿٌ . غُضيإ

َاضظاّ . دىاًُْنُيإ زَنطزْ تُْاُْت دىاًِْ زيَطِؾًًٓؿٌ، نُضِ ُْٖسيَهًؿًإ بُْاؾريئْ زظيَىيإ يُقُيَُّ زَزا
شٌْ غُضباظيَهٌ خُيَهٌ طىْس، نُ يُ تاتاضغهسا بُ ثطِنًَؿرتئ ٓاؾطَت زَْاغطا، ُّٓ ْادؤضيُّ يُنالنطزَوَ ناتآ 

ناتآ ًًًَدؤظ ضىوَ شيَطظًََُٓنُوَ بؤ ُٓوَّ . ضِؤشيَهًإ بُ بًاْىوّ خىاغتين ُٖويطتطؾُوَ غُضيَهٌ يَُايَُنُياْسا
:  ُٖويطتطؾُنُ بًَٓآ، َاضظا دىإ دىإ يُ شُْنُ وضزبىوَوَْ وَخيتَ طُضِايُوَ وتٌ



 3 

ْاوقُزيَهٌ باضيوْ يُ ٌٖ ظَضزَوايَُ . ــ  خؤ َُُٓ زَعبايُنُ بؤ خؤّْ نضُناِْ خؤَإ يُو دىاْرتْ بُخؤوَتطٕ
زَضًَتْ ٓاوٖا بهُ يًَهرت دىيٌَ زَنُيتُوَ، باونُضِِِؤ ُّٓ نابطايُ ض دىاًًُْنٌ يُّ شُْزا بًًٓىَ، ثُى يُو ضاوَ 

! ظٍْ زَضثؤقًىاُّْ نُ زَيًٌََ ضاوٍ ؾُيتاُْ، ُٓيُضِؤ ثًَُىايُ غهًؿٌ ُٖبًَتْ بُّ ظوواُْ َٓسايٌَ ببًَت
! بؤضِ غهٌ ُٖيُ؟! َٓسايٌَ زَبٌَ: شُْنإ َُٖىو بُغُضغىضَِاُْوَ وتًإ

.  ــ  بُيٌََ غهٌ ُٖيُ، خؤ َٔ َٓساأل ًِْْ غآ نىضِّ بُخًَى نطزووَ
ــ  باؾُ ُّٓ شُْ، ضِوخػاضو زَّْضاوٍ ضؤُْ؟  

ــ  ظَضز ظَضزَْ ثطؾٓطٌ ضاوَناِْ نىشاوَتُوَ ثًَُىايُ يُ وآلتٌ خؤيسا ُْبآ بُختُوَض ْابٌَ، بُآلّ يُ َُٖىو 
:  غُيطْ غَُُضَتط ُٓوَبىو نُ ؾُضوايَُنُّ ثطؤنؤظًٌ يُثًَهطزبىو، شُْنإ بُ وام وضَِاُْوَ ٖاواضيإ يًَُٗيَػا

!  ــ  بُضِاغتتُ
. ــ  بُيٌََ بُضِاغتُُْ ضاوٍ خؤيؿِ بًًِٓ، بُآلّ ُْيبُغتبىو ْ الّ خىاضَوَّ ٓاخًٓبىوَ طؤضَويًُنًُٓوَ

َُٖىو طىْس ضجُضجٌ ُٓوَيإ بىو نُوا ُّٓ شُْ تىضنُ دازووطُضَ، بىونُنُّ غتاخؤظًـ ؾايُتٌ ُٓوَبىو نُ بُ 
غُضوثًٌَ ثُتٌ بًًٓىيَيت نُوا َاْطانُّ غتاخؤظٌ زؤؾًىَْ ثاؾإ ًَٖٓسَّ ثًَُٓضىو وؾهٌ نطزووَْ طىاِْ 

. ثىوضُأل بىوَتُوَ تا واّ يًَٗات ثطِ بُ َؿيت َٓسايًََهٌ َابؤوَْ ثاؾإ َطزاضبىوَوَ
بؤ بًَبُخيتْ بًَضاضَيِ، ُٓو غايَُ ٓاشَألْ ثاتايًََهٌ ظؤض َطزاضبىوُْوَْ َُٖىو ضِؤشيَو النٌ َاْطا يإ طىيَطَنُيُى 

تًسَزضايُ تُْهاوَناِْ زؤُْوَ، ثاؾإ زَضزَنُ ُٓغحْ َايًٓؿٌ ططتُوَ، بَُُٖإ ؾًَىَف ًََطُيُ َُضِّ 
ًََططُناِْ تاتاضغو ٖاتُٓ نٌَُ، بُّ ضَِْطُ زَضزْ َُيُٓتٌ زاٌْ ضيض نطزبىوَْ ٖاونات يُطُأل واتُواتُ 

ُْططيػُنُزا، ُٓودا قُوظام نؤبىوُْوَْ ُٖيًَاْهىتايُ غُض نؤيًَتُنُّ ًًًَدؤظ، ًَُٓـ نُ ضِيؿضُضَىواٌْ طىْسٍ 
يُ ثُْا َايٌَ خؤيسا بري بُ ضِوويُنٌ خؤؾُوَ ثًَؿىاظيٌ يًَهطزْٕ ٓاَازَيِ خؤّ زَضبطِّ بؤ ُٖض خعَُتًَو، بُآلّ 

: ثريًَََطزيَهٌ غُضخؤف ثطِّ ثًَساو وتٌ
.   ــ  دازووطُضَنُت بًَُٓ با زازطايِ بهُئ، ضِايهًَؿُ بؤ ًَٓطَ

: ًًًَدؤظ طىضِّ خؤيسا بُضَو زَضطاّ نؤيًَتُنُ، بُآلّ قُوظاقًَو ططتٌْ غُضيسا بُ زيىاضَنُزاْ وتٌ
ــ  ٖا ُٖويٌَ ؾُضِنطزُْوَّ ًَُُٓ ًٖض خطاثُيُى زَضُٖم بُ تؤ ْانُئ، بُآلّ  شُْنُت زَثًًَؿًًَُٓٓوَ، ضانرت وايُ 

.  ُّٓ دازووطُضَ يُْاوضآ ُْى غُض يُبُضّ طىْس يُبطغا سيطآ
قُوظاقًَهِ تط ثطضِ ٓاؾطَتُنُّ ٓاآلْسَ َُضُنًُوَْ ضِايهًَؿا تا يُبُضزٌََ َُٖىوياْسا زاّ بُظَويساو قًصَيُنٌ 
ثطِ ًَٓؿِ يٌَ بُضظبىوَوَ، ًًًَدؤظ خؤّ ضِاتُناْسْ خؤّ تىوضِزايُ نؤيًَتُنُوَو ثاؾإ طىشٌَ خؤيسا بؤ زَضَوَْ 

مشؿًَطَنُّ بُزَغتًُوَ زَبطيػهايُوَو طُيؿتُ ُٓو قُوظاقُّ شُْنُّ ضِانًَؿاْ زاٍ بُظَويساو بُ مشؿًَطَنُّ 
ٖاتُ ويَعَّ ْ نطزيُ زوو يُتُوَ، ثاؾإ ثُالَاضّ ُٓواًْرتيؿِ زا بُآلّ ُٓوإ يُتطغاْسا بؤيسَضضىوٕ و 

ثاؾإ ًًًَدؤظ طُضِايُوَ الّ شُْنُّْ ضِواِْ ثاضضُ طؤؾتًَو يُْاو يٓطًسا . يُزَؾتُنُزا ثُضفْ بآلوبىوُْوَ
. ُّٓ ثاضضُ طؤؾتُ نىضِ بىو، ُٓوإ ثًًَإ يُباضبطزبىو. نُوتىوَو ظيٓسوو بىو زَدىوآل

ًَٓىاضَّ ُٓو ضِؤشَ ٓاؾطَتُ تىضنُنُ طًإ بُزَغتُوَ، بُخًَىنطزٌْ َٓايَُنُف، ُْنٌ ضتًُ ُٓغتؤيِ خؤّ 
ناتآ نُ ثاف زواْعَ غاأل باونُ طُضِايُوَ، . بُزضيَصايِ ُٓو َاوَيُّ نُ ًًًَدؤظ تًًَسا بُناضّ قىضؽ سىنِ زضابىو

تَُاؾاّ نطز ثاْتآليٌ نىضِّ، طُوضَ بىوَْ يُ خُّ زَضضىو ْ يُ سُوت غايًَسا يُ نًًََػُ تُعًُسيإ نطزبىو، 
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ًًًَدؤظ ضىوَ بُغايَساْ طًاٌْ غجاضز، َاألْ نًًََطُنُف بَُرياتٌ بؤ ثاْتآلّ َايُوَ، تُْاُْت بىو بُ َرياتططّ 
يىوتُ نىوضَِ تىضنًُنُّ زايهًؿِ يُطُأل تىُْتُبًعُتًٌ خايَُناًْسا، ثاؾإ شٌْ ًَٖٓاْ سايٌَ باف بىو ْ َؤضنٌ 

زوو نىضِّ ُٖبىو، ثًَىتُض نُ يُ زايهًُوَ . خؤؾشايٌَ ثًَىَ زياضبىو ْ بىو بُ خاوٌَْ والَخِ بُضظَ ْ طاوطؤتاٍَ
ضَِوؾت ُْضَِْ يىوت ثاٌْ بؤ َابىوَوَْ ططيطؤضّ نُ يُ باونًُوَ بىوبىوَ َرياتططّ يىوتًَهٌ باضيو، خىويُنٌ 

بُّ ؾًَىَيُ خىييَن قُوظام تًَهُيٌَ خىييَن تىضى بىو، يُ تاتاضغهسا بَُٓايَُيُى . ٓاططئ، يُؾًَهٌ ُٓغتىوضْ نُتُ
. يإ بُغُضزابطِّ(تىضى)ثُيسابىو نُ قُوظاقُنإ ْاوّ 

ضُْس ُٓغتًَطَيُى ًَٖؿتا بُ ٓامساِْ بُضَبُياُْوَ بىو، تَُىَصيَهٌ بُضظيـ ضٓط يُغُضؾإ زًَْؿتُ غُض 
تُثؤيَهُيُىْ يُويَىَ زًَْؿتُ ْاو ضُّْ زؤيَُنإ، يًَىاضّ ضُثِ زؤْٕ طؤَاوَ بصويَُٓنإ يُبُض ضِووْانٌ بُضَبُياٌْ 

.   غاضززا زَزضَوؾاُْوَْ يُٓاغؤؾسا ضؤش زَغىوتا بُ بٌَ بًًََػُ، ُٓو ًَٖؿتا ؾُضٌَ زَنطزْ زَضُْزَنُوت
نُ ثاْتآلّ بُٓاطاٖاتُوَ َاألْ َٓساأل ًَٖؿتا يُخُوزابىوٕ و ًَُٓـ زَضضىوَ زَضَوَ تاوَنى شيإ بططيَتُ ٓاًََع، 

ضِواٌْ وا زَضياّ شِْ ثًَىتُضّ نىضِّ زَضضىو بؤَاْطا زؤؾري و بُ ثٌَ ثاُْناِْ طصوطًاّ تُضِو ثطؾٓطساضّ زَؾًَال،  
ثاْتآلٍ ضىوَ ُٓو دًَطُيُّ ططيطؤضيِ زيَ . ثاؾإ شياًْإ زَٖاتُوَ بُضو بُ خؤؾًِ ضؤشيَهٌ ْىيَىَ بُضظزَبىوُْوَ

:  خُوتبىو و تًَىَّ شَْس و وتِ
ــ  ططيطؤضّ، زيٌَ بؤ ضِاو؟ 

:  ططيطؤضّ يُ خُو ُٖيَػاو بُ باويَؿهساُْوَ وَآلَِ زايُوَ
ــ  بُيٌََ، باؾُ زايهِ ضًَؿُنُّ نىآلْسووَ؟ 

.   ــ  بُيٌََ، خًَطا ثًَؿُهُوَ بؤ بُيَُُنُ
ثاْتآلّ دىيساضّ نىآلوٍ تًَهطز، بؤِْ نُغهىوٌْ بآلوبىوَوَ، ُٓجماض بُو ُْٓساظَيُّ قاضُ ؾُيُنُّ ضِيَطُّ 

.   ثًَسَزا بُضَو طىَّ ٓاوَنُ ضِايهطزو يُوآ ططيطؤضّ يُ بُيَُُنُزا بًين
ــ  بؤ نىآ زَضِ بابُ؟ 
.  ــ  بُضَو يًَىاضَ ضَِؾُنُ

ُٓودا بُيَُُنُ نُوتُضِآْ تُوشٌَ غُضَنًٌ ٓاوَنُّ بطِّ، ثاؾإ ؾؤضِبىوَوَ بُضَو ُٓو طؤالوَّ ثًٌَ زَئًََ 
يًَىاضَ ضَِؾُنُْ يُوآ يًَُْى ضٌَْ ثؤثٌ ضَِؾُزاضيَهٌ وؾهِ طُوضَزا يًَُْى ضِوباضَنُزا، ثريَ تؤوّ دىيساضّ 

ططيطؤضّ دطُضَيُنٌ . زاْابىو، ثاؾإ ططيطؤضّ زاوَنُّ ؾطِيَسا يُنُجماض تىْسبىو ضِاتُنٌ ُٓجماض ؾًبىوَوَ
غىوضَ .  زاطريغاْس بُآلّ تاٌَ يُزًََسا وَى تىونٌ ُٖيَهطوظاو وابىو ضىْهُ بُ غهٌ بُتاأل دطُضَّ زَنًَؿا

َاغًًُنِ طُوضَ زَضنُوتْ ططيطؤضّ بُ ًَْضرييَهٌ ضاىْ قُيَُوٍ ظاٌْ، بُآلّ ظؤيَُ ُْٖسآدىيساضّ خىاضزْ بؤّ 
. ططيطؤضّ ظؤض ضِقٌ ُٖيَػا ناتآ زووَّْ غًَُّٗ غىوضََاغٌ وَغُض ٓاو نُوتْٔ ًَٖؿتا ُٖض ؾٌ ُْبىوبىو. زَضضىو

ثاؾإ يُْاناو زاوَنُ ضِاتُنٌْ ططيطؤضّ ضِايهًَؿاْ ُٖضزوو ثًٌَ ضُغجٌ َُٓبُضو ُٓوبُضّ بُيَُُنُ نطز، وا زياضبىو 
خُضيو بىو بُيَُُنُف .. بُآلّ زَظوَنُ ثضطِا.. َاغىيهُناِْ ططيطؤضّ تىْسبىو. . َاغًًُنُ طُوضَْ بًَُٖع بىو

: ثاْتآلّ وتٌ. وَضطُضِآْ ططيطؤضّ بُغُضزا بهُويَتُ ضِووباضَنُوَ
.   ُّٓ َاغًًُ يًَُٖعّ طازايُ. . ــ  ٓاٍ
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ططيطؤضّ زاوَنُّ ضانهطزَوَْ بُغتًُوَ بُيُنُوَ ثاؾإ ضُؾُنُّ نطز بُ قىالثُنُوَْ غُضيُْىآ ؾطِيًَسا  
زواّ تؤظآ غىوضَ َاغًًُنِ ظٍ ٖاتُ غُضٓاوَنُْ ُْٖسآ خؤّ ضِاوَؾاْسْ نُؾِ يُغُض ٓاوَنُ زضوغتهطزْ 

.   زواداض خؤّ ْىقِ نطز يُٓاوَنُزا
! خُضيهُ بايَِ يُبٔ زيَٓآ. . ــ  ٓاٍ

. ًُْيٌَ بضًَتُ بين بُيَُُنُوَ. .. ــ  ُٖيًَسَ
ثريَ غىضََاغٌ ضِانًَؿا بُ ضٓطايَُنُ،  بُآلّ زوباضَ خؤّ ْىقِ نطزَوَ ُٖضضُْسَ ططيَؤضّ َاْسوو ؾهُت نطزبىو  

ًٓسّ خاو زَبًَتُوَ ُٖضواف بىو بُضططيٌ . .. با َصيَهٌ ُٖوا ُٖيًَىوؾِ.. ــ  غُضّ بُضنُضَوَ بؤ غُض ٓاوَنُ
:  ُٓجماض ثريَ ضِايهًَؿا بُغُض بُيَُُنُْ ووتٌ. . ْ خٓها..نطزٌْ الواظبىو

.   ــ  ناضّ تُواوبى، زَظوَنُ ُٖيَهُ، َُُٓ بُمشُٓ َُٓطِؤ
ثاْتآلّ بُيًَىاضّ بُيَُُنُوَ بُضاْبُض بُ نىضَِنُّ زاًْؿتبىو، ضاوٍ بطِيبىوَ ٓاغؤ يُناٍ طُضِاُْوَياْسا بُضَو 

ثريَ بُ زَْطًَهٌ .. ضؤخُنُ، طططؤضّ واّ ُٖغتهطز نُ باونٌ زَيُوآ ؾتًَو بًٌََ، وَ ضاوَضِيٌَ ُٓو ؾتُّ زَنطز
: يُضظؤنُوَ وتٌ

.. ــ  طىيَت يًَيبَ، زَبًِٓ تؤو ُٓنػًًٓا ُٓغتا خؤظا
. ثاؾإ زَْطُنُّ بٌَُْٖ ضِقاوٍ بىَوَ

ــ  ٓاطات يٌَ بٌَ ضاوَ ضاوْ زَغباظٍ يُطُأل ُٓنػًٓازا ُْنُّ، ُٓو شٌْ زضاوغًَهَُاُْْ زَغباظٍ نطزْت يُطُيًَسا 
.  ُٓوا َٔ ٓاطازاضت زَنَُُوَ، ُٓطُض ؾتًَهت يُباضَوَ ببًػِ نُويَت زَنُّ. ُٓجناٌَ خطاثسَبٌَ

بُؾًَىَّ زَْطٌ يُنًَهٌ غُضظَْؿت نطاو نُ سُظ يُطؤضِيين قػُْ باغُنُ بها، بُضَْطًَهٌ ظَضز ُٖيَطُضِاوَوَ 
: ططيطؤضّ وتٌ

.   ــ  َُُٓ زضؤْ زَيُغُيُ، خُيَهًـ بُتُبًعُت ظؤض بًًََٔ
.. ــ  وؽ بُ نىضِّ قُسجُ،  ثًَِ وتٌ ٓاطازاضبُ

ْ بُزضيَصايِ ضيَطُنُ نجِْ خاَؤؾِ بايٌَ نًَؿابىَ غُضياْسا،  نُيُ بُيَُُنُ زابُظئ . .ططيطؤضّ بًَسَْطبىو
: ططيطؤضّ وتٌ

ــ  بضِ َاغًًُنُ بسََُ شُْنإ؟ 
بُآلّ ُٓوَّ ثًَِ وتٌ يُبريت بٌَ، زواّ ُٓوَيِ ططيطؤضّ َاغًًُنُّ . ــ  ُْخًَط، يُباظاضِ بًؿطؤؾُ وتىوٌْ ثٌَ بهطَِ

يُ يُّ ثانهطزَوَْ زاضيَهٌ نطز بُطىيَضهُناًْسا، يُزَضنُّ نًًََطُنُ زَضضىو ْ يُثطِ تىوؾِ ًَتهانؤ ضؾؤْؤظٌ 
:  بطازَضّ بىو، يًٌَ ثطغٌ

ــ  ُّٓ َاغًًُ بؤ نىآ زَبُّ؟  
.   ــ  بؤ باظاضِ، زَيؿطؤؾِ

ــ  بَُىخؤظ؟  
. ــ  بُيٌََ

ــ  يُطُيَتا زيَِ، بؤ َاَُيَُ نطزٕ، بُآلّ بُؾِ ضُْس زَبآ؟ 
.  ــ  تًَو ْاضري يُغُضُٓوَ، وَضَ
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بُنُفْ َؿتًَهُوَ (ؾاًٌَ)ْ بطايإ (قساؽ)وا طىْسيًُنإ يُؾُقاَُنُزا قُضَبايَػًًإ نطزووَ زواّ زَضضىًْإ يُ
بُيُى باألْ غٓطًَهٌ ٓاغًٓين ثاُْوَ، ضاوٍ بُضزَواّ (ُٓيًهػٌ)طُوضَنُيإ . بُض َقٌ دازَنُزا زَضِؤيؿذي

زَتطوناْس يُغؤْطُيٌ بطيًَٓهُوَ نُ طؤْاّ ضاأل نطزبىو يُناتًَهسا يُ غىثازا بىوَْ ْاضجنؤنًَو بُزَغتًُوَ 
داضيَهًإ طايُى .(َػتُنؤيَُيسا)تُقًىَْ  يُطىْسزا بُثايَُوإ ْاغطابىو، ًٖض ؾيتَ خؤّ يُبُضزَّ ضُثؤنًسا 

ُٓيًهػٌ بُ تانُ َػتُنؤيَُنُّ يًًَساْ خىَٕ يُُٖضزوو . غُضثًَضِ زَنا يُ دىوتس، قاَضِ يُطُأل خؤّ ُٖيَُٓططتبىو
يُخؤيإ (ضُثؤنُ)يُوالؾُوَ ثُجنُناِْ ُٓو . طىيَضهَُوَ ؾًضكُّ نطزْ تا ضُْس ضؤشيَو ُْيسَتىاِْ دىوت بها

ظيطَنرتو خًَطاتط ُْبىوٕ،  ُٖض نُ ناغُظَنُّ خػتُ ًَْىإ زوو ثُجنُنُّ ُٓوَْسَت ظاٌْ زاواّ ٓاططت يٌَ زَنا بؤ 
ضاوٍ بُُٓيًهػسا ُٖيَُٓزَٖاتُ، ضىْهُ يُيازَ نُ داضيَهإ (نطؤؾؤْؤظٌ، بطازَضّ ططيطؤضّ)ثًَهطزٌْ دطُضَنُتِ، 

ُٓيًهؼ ظيًُيُنٌ يًَساو خىيََٓهٌ ظؤضْ زوونانًًُّ ثٌَ تؿاْسَوَ غُض بُؾطَ بؤضَنُ، ُٖضوَٖا زووبطانُّ زيهُف 
.  بُآلّ ُٓوإ ُٖضيُنُيإ زوو قؤيٌَ ُٖبىو يُ باتٌ يُى.. وَنى ُٓيًهؼ وابىٕ

:  ُٓيًهؼ َاغًًُنُّ ططيطؤضّ بًين، بُضَو ضِووّ ُٓو ًَتها ضِؤيؿتْ ووتٌ
ــ  بؤ ؾطؤؾتُٓ، بُضُْس؟  

.   ــ  بُؾُزاًَْوْ شْآ
.   ُّٓ َٓايَُناًْـ يُطُيَسابًَت، ٖاٖا! ــ  تؤ ثًاويَو طُثذاضِّ، دىوتآ َاْطاوشًَْو

ططيطؤضّْ ًَتها بُضَو َايٌَ َؤخؤظٌ زَويََُُْسٍ ْاغطاو ضِؤيؿذي، ناتٌَ بُ ثًَجًًهاُْناْسا غُضنُوتٔ غُضيإ 
:  غىضَِا يُ خؤؾطىظَضاٌْْ طُوضَيِ ُٓو َايَُ، ططيطؤضّ وتٌ

.   ــ  تَُاؾا يُُْٖسآ نُؽ ضؤٕ زَشئ
!!. ــ  تُْاُْت زَغهٌ زَضطانُف يُٓايَتىوُْ
: زَْطًَهٌ ْاغهًإ يُشووضَوَ طىٍَ يًَبىو

.   ــ  نٌَ يُوآيُ؟ وَضَ شووضَوَ
ططيطؤضّ زٌََ نطزَوَْ . ٖاتُٓ شووضَوَْ نًصيَهًإ يُ تاؼي بُٖاضيسا بًين يُغُض تُختًَو ُٖيَىاغطاوٍ زاًْؿتبىو

.   قػُّ ُْنطز، واقٌ وضَِا يُيًَىَ طًَالغًُ تىْٕ ثطَِناِْ
: ًَتها وتٌ

ــ  َاغًتإ زَوآ؟ 
نضُنُ ُٖيَػا يُخًَعاُْنُّ بجطغآ،  نطاغُنُّ زاخعاْ ٓاآل يُْاوقُزٍ ُْضّْ ْؤيٌَ شيَط نطاغُنُ ُٓوَْسَ تُْو بىو 

:  بُدؤضيَو نُ ُٓجناَُ خطَِناِْ يُؾُ ؾرييًُنُّ يًَىَ زَضزَنُوتٔ، ًَتها وتٌ
ثاؾإ نضُنُ نُ طُضِايُوَ يُغُضخؤْ .  ــ  غُيطنُ،  ططيطؤضّ،  َُٖىو ؾيتَ يُْاوَوَ زياضَ، بًىوضيَهُ بؤ خؤّ

:  بُيُجنُْالضَوَ وتٌ
.  ــ  بضؤ بؤ ضًَؿتداُْنُ

ططيطؤضّ ضىو بؤ ُٓوآ، بُآلّ ًَتها بُتًُْؿت نضُنُوَ ُٖقِ ووؾو بىو،  ضِاوَغتابىو تَُاؾاٍ غُضّ زَنطز نُ 
:  زاْتًَأل ضِاظابىَوَ، نضُنُ غُضّ ُٖيَربِّْ ووتٌ

ــ  خُيَهٌ طىْسٍ؟ 
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.  ــ  بُيٌََ، نىضِّ نؤضؾؤْؤظِ، ْاوّ ًَرتيًُ
ــ  ناَتإ َاغًًُنُتإ ططت؟ 

.  ــ  بطازَضَنُّ
ــ  ُّٓ تؤ؟ ضِاوْانُّ؟  

.   ــ  بُيٌََ ناتآ نُ ٓاضَظووّ يٌَ بٌَ
.   سُظزَنُّ ضؤشآ بضِ بؤ ضِاوََاغٌ.. ــ  ٓؤ

.   َٔ يُطُيَت زيَِ ناتآ ويػتت. . ــ  ضانُ
دىاُْ،  ُّٓ ضؤٕ َُُٓ ضيَو غُئ؟  !ــ  بُضِاغتتُ

.   ــ  ظؤض ظوو يُخُو َغتُ
وَضَو .. َٔ يُو شووضَزا نُ زَنُويَتُ ُٓو غىوضُوَ زَْىوّْ بُتًُْا زَْىوّ. . زَبآ ُٖيَُػًيَن..ٖا. ..ــ  ٖا

.  يُثُجنُضَنُ بسَ
ــ  ُّٓ باونت؟ ثًٌَ واْابآ زظمبْ تُقُّ يٌَ بهات؟ 

باؾُ تؤ شْت ًَٖٓاوَ؟  .. ــ  ًٖض يُو ؾتاُْ َُتطغُ
.   ــ  بؤضِ؟ َٔ ًَٖؿتا غُيَتِ

ًَتها؟  . . ــ  باؾُ نضُنإ خؤؾًإ زَويٌَ
. .  ــ  ُْٖسيَهًإ خؤؾًإ زَويَِ

ُّٓ بؤضِ شْت بؤ ْآَٖٔ ًَتها؟  .. ثطِ َُتطغري.. ــ  بُآلّ، بؤضِ ضاوَناْت يُضاوٍ ثؿًًُ زَضٔ
نُيَُؾًَط زَبآ زَْىى بىَؾًَٓآ،  ثًَـ ! بُُٖضساأل بُضَِضُيَُى بؤّ َاوَتُوَ، شمن بؤ بًَٓٔ!!ــ  ضاوٍ ثؿًًُ

.  ُٓوَّ َطيؿهٌ بؤ خؤّ بسؤظيَتُوَ
.   بُآلّ زواداض يَُُبُغيت طُيؿت.. ًَتها يُنُجماض ُٖغيت ثًَُٓنطز.. نضُنُ طايَتُّ بُ نىضَِنُ زَنطز

يُطُأل خىيَٓسٌْ يُنُّ نُيَُؾًَطّ طىْسا،  ططيطؤضّ طُضِاَوَ َايَُوَ يُضِابىاضزٌْ ُٓو ؾُوَيِ وَى ضَِوتٌ زظيَهٌ 
َٓايَُنٍُ زَضيا نُوتُ .  يًَٗاتىو بٌَ خؿجُ خؤّ نطز بُ دًَطُنُيساْ دًُناِْ زاَايٌَْ خؤّ نىتايُ ًَْى ْىيَُٓناِْ

نُوتُوَ يازٍ ططيطؤضّ نُ ثًَىتُض غبُيينَ زَضِوا بؤ ٓؤضزوطانُّ يُغىثازاْ زَبآ ُٓو خؤّ بُتًُْا .. ططيإْ قًصَ
.  طصوطًانإ نؤبهاتُوَ

زَضيا ُٖيَػاو نُوتُ ًَٖسٍ نطزُْوَيِ َٓايَُنُّ بُزَّ دىئَْ ُْؾطَتهطزٌْ ُّٓ وَضِؽ نطزُْيُوَ، ثاؾإ 
.   بُُْضٌَ نُوتُ الواْسُْوٍَ تاوَنى بٓىآ

ُٓوَ تؤ  يُنىآ بىوّ؟ ضاوزيَطّ ُٓغجُنامن زَنطز، ُّٓ ضًت بًين؟ ُٓغجًَو ظيَٓهٌ نًَأل نًًٌََ بُغُضَوَ . ..ٓؤّ)
. (بىو َُٖىوٍ ٓايَتىوٕ بىو

ططيطؤضّ بُٓاواظيٌ الياليُنٍُ زَضيا خُوٍ يًَهُوت، نُ تًًَسا ثطغًاضٍ نًصؤيَُناِْ زَنطزْ يُوَآلَسا زَيىت 
ُٓوإ شُْناًْإ بُدٌَ ًَٖؿتىوَْ ضىوٕ بؤ : ؾىويإ نطزووَ، ثاؾإ يُ قُوظاقاٌْ زَثطغٌْ يُوَآلَسا زَيىت

دُْط يُطُأل تاضيوْ ضِووٌْ بُضَبُياْسا،  ططيطؤضّ يُخُو ُٖيَػا بؤ َاآلوايِ نطزٕ يُ ثًَىتُض،  ضىو بؤ تُويًُخاُْْ 
ُٓغجُنُّ ثًَىتُضّ ظيٓهطز، يُويَـ زايو بًين نُبُُْٓسظَّ تىوضَنُيُ تُثايَُّ ووؾهٌ نطزوَتُ نؤؾًُوَ بؤ 
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ٓاططنطزُْوَ، زايهٌ زاواّ يًَهطز بضآ بؤ َايٌَ ُٓغتاخؤظٌ زضاوغًًَإ، ضىْهُ غػتًجاًْـ يُطُأل ثًَىتُضزا زَضىو 
بؤ ٓؤضزوطا، ناتآ ططيطؤض غُضنُوتُ غُض غآ ثًًهاُْناِْ َايَُنُ يُ زَضطايساْ طىيٌَ يُزَْطًَهٌ شْاُّْ ُْضَبىو، 

.  (َِٓ ططيطؤضّ، ٖاتىو يُخُو ُٖيَتاْػًَِٓ)زَيجطغٌ نٌَ يُزَضطا زَزا، ًَُٓـ ووتٌ 
زَضطا نطايُوَ، ٓاؾطَتآ زَضنُوت خُضيو بىو     ؾُو نطاغُنُّ ُٖيَسَنطزْ زوو يٓطٌ ضِووٍ يًَىوَ زَضنُوت، 
ططيطؤضّ ُٖغتًهطز بىَتُ َايُّ ثُؾؤناِْ زضاوغًَهُيإ، يُبُضُٓوَ يُ ثًًهاُْنإ ٖاتُ خىاضْ يًًَسا ضِؤيؿتْ 

:  طىيٌَ يُٓاؾطَتُنُبىو زَيىت
.   يُخُو ُٖيَػُ.  ــ  ُٖيَػُ غتًَجإ

غآ قُوظام يَُُيساِْ طىْسزا نؤبىُْوَ بؤ ُٓوَّ بضٔ بؤ ٓؤضزوطانُ، ُْٖسيَهًإ غىاضَ بىوْٕ ُْٖسيَو ثًازَ، بُآلّ 
ثًَىتُض ًَٖؿتا ُٖض خؤّ ٓاَازَ زَنطز، يُو ْإْ ثاضضُطؤؾت بُضاظٍ غىيَطنطاواُّْ زَثطغٌ نُ بًٔاخًَُٓٓ 

تىوضَنُنُيُوَْ ببات يُطُأل خؤيسا، ُٖضوَٖا باونًـ نُيُخُو ُٖيَػابىو زاواّ يًَسَنطز نُ ضاوزيَطّ ُٓغجُنُ 
بهاتْ بُ ططيطؤضّ وت،  نُ غىاضّ بٌَْ يُ ضِووباضَنُ ٓاوٍ زات، نىضَِ باظيسايُ غُضثؿيت ُٓغجُ ٓاوظيٓطًُنُّ 
تًٌَ غطَواْسْ بُغاضزإ بؤٌْ زَضضىو بُؾًَىَيُى بؤّ ُْطريايُوَْ خُضيو بى يُطُيًَسا بهُويَتُ  ضِووباضَنُوَ، 
يُغُضَو يًَصطُّ يايَُنُزا ٓاؾطَتًَهٌ بًين زوو غُتًٌَ ٓاوٍ بُزاضيَهٌ زضيَص بُؾاًُْوَ ٖاوتا نطزبىو، ططيطؤضّ 

: ثاؾإ بُعيُْ ْاظَوَ وتٌ.. ٓاطاّ يًَُٓبىو نُ ُٓغجُنُ خُضيهبىو شُْ بؿًًٌََ،  ُٓنػًًٓا خؤّ الزا
.  باونت ٓاطازاضزَنَُُوَ ضؤٕ غىاض زَمب.. ؾُيتإ، خُضيهبىو بُُٓغجُنُت طًِ نُيتُوَ. .ــ  ٓاٍ

.  تىضَِ َُبُ يُواُْيُ غىوزَُْس مب بؤتإ يُنًًََطُزا ناتآ ًََطزَنُت زَضآ بؤ ٓؤضزووطا.. ــ  َُُٓ تؤّ ٖاوغآ
ــ  تؤ  ضؤٕ غىوزَُْس زَبًت؟ ُّٖ ؾُتإ   

ــ  زَيبًين يُ وَضظٍ زضويَُٓزا،  باؾُ غتًَجإ وَخؤ نُوتىوَ بؤ ضؤيؿذي؟ 
ــ  تؤ ضًت زاوَ يُوَ؟  

ــ  ُّٓ سُضاَُ ثطغًاض بهُّ   
ــ  بجطغُ،  بُيٌََ وَخؤ نُوتىَ، زَتُوآ ضِ بًًٌََ؟ 

.   بٌَ ًََطز.. ــ  تؤ بُتامْتُْا زَََٓتُوَ
. .  ــ  بُيٌََ

ُٓنػًًٓا وَضضُضخايُوَ بُضَو َاأل باٍ بُضَبُياًْـ تُْىوضَنُّ زَؾُناُْوَْ ُٖويٌَ زَزايُوَْ نطاغُ طىأل 
ضَِْطُنٍُ يُشيَطيسا زَضزَنُوت، ُٖضوَٖا زاضّ غُتًَُنإ طىؾاضّ خػتبىَ غُض ؾاٌْْ دًُناِْ يُغُض ثؿيت 

.  ًٌَ زاَايًَبىو نُ غجًًُنُّ طؤؾتين زَْىاْس
:  ططيطؤضّ َُُّٓ بًين، زََاضّ دىوآلْ ٓاضَظووّ زضيَصَثًَساِْ طؿتىطؤّ يُطُأل نطز وتٌ

. .  ــ  ٖاوغآ بريٍ ًََطزَنُت زَنُّ
. .  ــ  ُّٓ ضؤٕ،  ُٓطُض تؤ شْت بًَٗٓايُ ْطخٌ ْطخٌ يُزَغتضىوٌْ خؤؾُويػتُنُت زَظاِْ

.  ُٓو بُيَُاأل ُْبىوٌْ ثًَىتُض قُيَُْ زَبٌَ.. ــ  بُآلّ َٔ َُُٓ يُزَضيازا ْابًِٓ
ــ  نُيؿِ خؤيُت، باؾُ بُّ ظواُْ شٕ زًََِٖٓ؟  

.  ــ  َٔ،  َُُٓ ثُيىَْسٍ بُباونٌ ثريَُوَ ُٖيُ، يُواُْيُ زواّ خاتا زَطُضِيَُُوَ يُ خعَُتٌ غُضباظٍ
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.  ــ  شٕ ًََُُٖٓ، تؤ ًَٖؿتا َٓايٌَ،  شٕ ًَٖٓإ زَشيصآ ووؾهت زَناتُوَ
.   ــ  دا بؤ شٕ زًََِٖٓ؟ ٌٖ وا ُٖيُ خؤؾِ زَويَِ بٌَ َاضَ بطِيًٓـ

.   ــ  زياضَ، يُنًَهت ُٖيُ
.. و. ..تؤ ًََطزَنُت ال ْاًَيَن.  ــ  ُّٓ زَبآ نٌَ بًَت

.   ُٓطًٓا ثًٌَ زَيًََِ. . ــ  ٓاطات يًَيبَ زَّ زضيَصيِ يُطُأل ُْنُّ
.   ُْنُّ بُّ غتًَجاُْت سيتؤقًيَن. . ُٓوناتُ ًَٓـ زَضظيسا زَزَّ..ــ  بُغتًَجإ زَيًٌََ؟

َٔ ُْبٌَ ططيطؤضّ طىضِّ . . ــ  َٔ ُٓوَ ْانُّ،  بُآلّ نُيؿِ خؤتُ ياضّْ ضاوباظٍ يُطُأل ضِ نضًَهسا زَنُّ
ُّٓ بعَيُ ٓاضَظووّ ٓاؾتبىوُْوَْ ضيَهُوتين زَْىاًْس، . . بُُٓغجُنُيساْ ضيَطانُّ يًَططت، ُٓنػًًٓا بعَيُ ططتٌ

:  وتٌ
خُيَهٌ بُغُضَاُْوَٕ،  ضِ زَئًََ ُٓطُض سياْبًٓٔ   . . ــ  واظ بًَُٓ با بطِؤّ

.  ثًَىتُض َاآلوايِ نُؽْناضّ نطزْ باونٌ ضِاغجاضز نُ ناّ ًََططُنُ ُْؾطؤؾآ، ُٓغجُ باأل غجًُّنإ ُْضَِتًَٓآ
ّ خىؾهٌ باْطٌ يًَهطزْ زاواّ يًَهطز بىَغتآ ضىْهُ يُبريٍ ضىوبىو "زؤًْا"ناتآ طُيؿتُ زَضنُّ نًًََطُنُ، 

.   بُآلّ ثًَىتُض يُزَغت زَضضىوبىو، بؤيُ زؤًْاف زَغتًهطزَ قًصَْ ططيإ. بُؾُ ثُتاتُنُّ بساتآ
ططيطؤضّ ضِواٌْ     بُيُؾِ ُٓغتىوضْ ْاوؾاًَْهٌ ثإْ زَّْضاويَو نُ مسًًًَََهٌ ظٍْ ؾـ َُٓػُضْ ُٓوغُضّ 

ططتبىو غىاضّ ُٓغجُنُّ بىو بىو ُٓنػًٓاف خؤّ يُُٓشْؤّ ُٖأل زَغىآ وَنى زيًََُ غُط ناتًَو نُ َاآلوايِّ 
.   زيٌَ تطثُ تطثِ بىو.. يًَهطزْ ضاواِْ ٓاضَظوو ْ ثُضؤؾِ زَْىاْس

زواّ ًْىَضِؤّ ُٓو ضِؤشَ نطزّ بُضُعياخُْ ُٖوضَ بطوغهُْ ٓامسإ زَضطاّ يًَدػتُ غُضثؿتْ بؤٌْ باضإ يُو 
.  ْاوَزا بآلوبىَوَْ خؤؾِْ ؾازٍ خػتُ زألْ زَضووُْوَ

ٓا ُٓوَ تا ثريَنإ ًْؿاُّْ خاض زَنًَؿْٔ ضِازَنُٕ بؤ ُٓوَّ . .بُآلّ يَُالؾُوَ خػتًُٓ ضاالنِْ ثُيُقاشآ
خؤيإ يُباضإ     ْ ُٓوَف زَضياْ زؤًْايُ بُ نىُْ يىوتٌ ظيًُوَ وَنى نىُْ يىوتٌ طىيَطَنُ خًَطا خًَطا زَضٔ بؤ 

باونٌ . . ثُْا َايَُنُ بؤ طىاغتُٓوَّ ُْٖسآ ؾتَُْنٌ ثًَىغت، ُٓويـ ططيطؤضًُّ ؾًَجُّ زيَت يُٓاضَقسا
ضانهطزٌْ تؤضِّ ضِاوََاغًًُنُّ ثٌَ غجاضز بىو، خُضيهُ ثًُّٓ زَناو زَيًًََٗٓتُ شووضَوَ، ُٓطُض ضِ زَضيا ُٖض 

زَثاضِايُوَ باضاُْنُ نع زَنا، ثاْتآليـ بطِياضيسا ُٓو ؾُوَ ضِاوَ َاغِ بها نُ (ثانًعَ)ًْؿاُْيِ خاضِ زَنًَؿاْ يُ
ضُٓنُ ُٖويًَسَزا ثاؾطُظّ ناتُوَْ يُّ بطِياضَّ بُوَّ نُ تُوشٌَ ٓاوَنُ بَُٖعَْ ٖاشَّ زيَت،  ُّٓ يُ وَآلَسا 

.   بُآلّ َاغِ يُّ ناتاُْزا ْعيو بُ ضِؤر نؤزَبًَتُوَ..زؤٕ بُضزَواّ ٖاشَْ ْطنُيِ زآ: زَيىت
ثريَ ثًَىيػيت بُياضَُتسَضيَو بىو بؤ طىاغتُٓوَّ تؤضَِنُْ ثاألثًَىَْاِْ بُيَُُنُْ ثاؾإ بؤ ضِانًَؿاِْ تؤضَِنُ 

يُٓاوَنُزا، واّ بُ ضانعاِْ ُّٓ ياضَُتًسَضَ زضيا بٌَ،  بُآلّ شُْنُّ ضِيَطُّ ُٓوَّ ُْزا، ضىْهُ زَضيا َٓاأل 
ْ يُواُْيُ غٓطٌ تىوؾِ غُضَا بيبَْ َٓايَُنُّ ٓاظاضزات، زؤًْاف الواظَْ غىوزيَو ُٓوتؤّ ًُْ، (ؾريزَض)بُبُضَو

: َُُٓ واّ نطز يُثريَنُ بري يُُٓنػًًٓا بهاتُوَْ زؤًْا بًَٓطآ بؤ الٍ،  ططيطؤضّ نُ َُُّٓ يُباونٌ بًػت وت
. (بُيٌََ ضانُ، ُٓنػًًٓا غُضَا ناضّ تًَٓهاتْ بُقُز َاْطاُْيُى قُيَُوَ)

ُٓنػًًٓا ٖتْ يُطُأل ططيطؤضّْ باونًسا ضىوٕ بؤ ضِووباضَنُ، يُوآ تُوشٌَ ٓاوَنُ تؤضَِنُّ ضَِايٌَ،  تُْاُْت 
.  بُآلّ خؤّ زَططتُوَ بُزاضيَهٌ ْعيو ضؤخُنُوَ.. زووداضيـ ططيطؤضّ ضِاَايٌَْ خُضيو بىو غٓهآ
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ططيطؤضّ ُٖويٌَ ُٓو ناضَّ زَزا،  بُآلّ ثًٌَ خعاْ . (تؤضَِنُ غُضَ قىوآليِ ٓاوَنُوَ، نطيؿا): باونٌ ووتٌ
:  بُضجُوَ وتٌ.. تؤضَِنُ وَضطُضِايُوَْ ْىقِ بىو
ــ  ُٓنػًًٓا، خؤ غُالَُتٌ؟  

! ــ  تا ًَٓػتا، بُيٌََ،  بُآلّ باضإ،  باضإ
.  ــ  يُغُض خؤت قػُبهُ، ُٓطُض باونِ طىٍَ يًَُإ بٌَ تىوضَِ زَبٌَ

! ــ  ٖا، يُباونت زَتطغِ؟
ططيطؤضّْ ُٓنػًٓا بُضًضهاُْوَ زاًْؿذيْ نُوتُٓ ضِانًَؿاٌْ تؤضَِنُ، ثاؾإ ططيطؤضّ بُضَو ٓاوَنُ 

ْ ططيطؤضّ يُزوضَوَ طىيٌَ يُوَ (نطيؿا،  تؤ يُنىيٌَ ): ُٓنػًًٓا قًصاْس، ُٓجماض ووتٌ(ٓاٍ!ٓاٍ)زووضنُوتُوَ، 
.   بىو ْ بُتىْسٍ نُوتُ ثُيُنىتآ يُٓاوَنُزا

.   يُنىيٌَ،  وَآلّ زَضَوَ. . ــ  ُٓنػًًٓا
ًَُٓـ بُتًُْؿتًُوَ زاًْؿت ..  يُغُض ضِؤخُنُ بٔ،  باضإْ وؾهٌ يًَربِيىَْ يُغُضَاْسا ضىَتُ يُىْ ُٖيَسَيُضظآ

زَّْضاوٍ غجِ ُٖيَطُضِابىو وَنى زَباؾري، يًَىَ ٓايَُناِْ . ُٖضزونًإ باضاْاويإ يٌَ زَضِؤيؿتْ غُيطيَهٌ نطز
:  نطابىوُْوَْ بعَيُنًإ تًَسابىو، ووتٌ

.   ــ  خؤّ نًَؿا بُ ضِؤخُنُزا، خُضيهبىو ؾًَتبِْ يُتؤف تطغاّ غٓهًٌَ
:  ُٓنػًًٓا زَيىيػت زَغيت غاتُ قؤيٌَ نطاغُنُّ ططيطؤضّ، ناتَِ زَغيت خػتُ قىيًَُوَ وتٌ

.   َٔ خُضيهُ يُغُضَاْسا بطِضًَِ! ــ  قؤيَت ضُْس طُضَُ
ططيطؤضّ غُيطيَهٌ ضاوَناِْ نطزْ يُّ ناتُزا طىيًَإ يُزًَْطًَط بىو بُضَو اليإ زَٖات ُٓويـ زوًْابىو بُضَو 

:  الٍ ُٓوإ ضِايسَنطزْ ووتٌ
ُٓوَ ضِ ضِوويساوَ . ــ  ُٓوَ بؤ وا زاًْؿتىوٕ؟ باونِ َين ْاضزوَ بؤ التإ، ًَُُٓ ثطِ تىضَنُيُ َاغًُإ ططتىوَ

نطيؿا؟  
.   ــ  غىوضَ َاغًُ تؤضَِنُّ زضِئ، و َٔ ضانٌ زَنَُُوَ

ططيطؤضّ ُٖيَػا داضيَهٌ تط ْؤضَِنُ تاقًبهاتُوَْ يُٓاوَنُزا زَطُضِاْ تا ضؤنٌ زَٖات، ُٓجماضَ غىضَ َاغًًُنٌ 
.   طُوضَ خؤّ ؾطِآزايُ ْاو تؤضَِنُوَْ ططيطؤضّ ضِايهًَؿايُ ضؤخُنُ بُزَّ خؤطُوظاْسُْوَ ثًَـ ُٓوَّ سيطآ

:  زؤًْا وتٌ
ــ  ًَٓىَ زيَُٓوَ؟  

.   ــ  بُيٌََ،  ثًَؿُٓهُوَ، تاوَنى تؤضَِنُ ثانسَنَُُوَ، ُٓنػًًٓا تىوضَنُ َاغًًُنُ ُٖيَسَططآ
:  ثاؾإ ٓاوضِيسايُوَ بؤ الٍ ططيطؤضّْ ووتٌ. .ُٓنػًًٓا تىوضنُ َاغًًُنُّ ُٖيَططتْ ضِؤيؿت

.   ــ  نُواتُ، يُويَىَ زَضِؤئ
:  ُٖض نُ ُٓنػًًٓا زووغُز ياضزَيُى ضِؤيؿت، يُؾِ نُوتُ يُضظئْ وتٌ

.   ًٓرت ْاتىمن ضِآ بهُّ.  ــ  خُضيهُ غُضَا سيهىشآ، ُٖضزوو     القِ غطِبىوٕ
.   ــ  ُٖضوا َنُّ، ُٓطًٓا بُثًٌَ خؤّ ْطَُُ َايَُوَ

:  وتٌ.. الياْسا زايُ الّ نؤَُيَُ ثىوؾُنُ ططيطؤضّ ُْٖسآ ثىوؾِ ووؾهٌ الزا، بؤٌْ نُضِوويِ يًَسٖات
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.   ــ  وَضَ الَُوَ، ًَٓطَ وَنى تُْىوض وايُ
ُٓنػًًٓا تا الٍ ًٌَ خؤّ ْىقِ نطز يُبُيَُُنُزا، ثطضُ تُضَِنُّ بُغُض ثىوؾُنُزا بآلوبىوَوَ، ططيطؤضّ 

: بُتًُْؿتًُوَ ثايَهُوت،  بؤٌْ قص ياضٍ  بُ نىُْ يىوتٌ زَنطزْ يُ نُيًُيِ زَزا، وتٌ
.  (قصَنُت بؤًَْهٌ خؤؾِ يٌَ زآ)

بُآلّ ُٓنػًًٓا يًَُْى ثىوؾُنُ ُٖيَػايُوَْ ُْيًَٗؿت زَغيت بؤ بباْ ٖاواضّ .. ُٓودا غُضّ ضِانًَؿايُ الٍ خؤيُوَ
: نطز

.   ــ  ٖؤ َاّ ثاْتآليِ
.   زَْطًَهٌ ْعيهًإ طىٍَ يًَبىو وَآلٌَ زايُوَ

! ــ  ُٓوَ ضيَطُنُتإ ووٕ نطزووَ؟
:  ططيطؤضّ ضِاثُضِّْ وَغتا، ُٓنػًًٓا وَآلٌَ زايُوَ

.  ــ  ُْخًَط، ًَُُٓ ووٕ ُْنطزووَ، بُآلّ خُضيهُ يُطؤ بضِ يُغُضَاْسا
ُٓنػًًٓا تىضَنُ َاغًًُنُّ ُٖيَططتْ بعَيُ ططتٌ، ثاؾإ يُطُأل ططيطؤضيسا بُضِيَطُنُزا ضِيَطُّ زايُبُض 

غُضباظطُيِ َُؾكِ ثًَهطزٕ زنُوتُ زووضّ ؾُغت ظطيَػت يُتاتاضغهُوَ، َُُٓ َُوزايُ بىو نُ زَبىايُ قُوظاقِ 
غتًَجإ ٓاضَظووّ .  تاتاضغو بًاْربِيايُ، غتًََجإْ ثًَىتُضّ زضاوغًٌَْ نطيػتؤِْٓ غٓطجإ يُطايًػهُيُنسا بىوٕ

طؤضاٌْ وتين زَنطزْ بُزَْطُ بُضظَنُّ بُ ضِيَطُنُيسا نُوتُ طؤضاٌْ ضطِئ، ُٓجماض نطيػتؤًْاف بُؾساضّ نطزْ 
.   ثاؾإ طؿت قُوظام طُضَِْ غؤظَوَنُوتُٓ طؤضاٌْ، طؤضاًُّْ الزيًَهاًْإ يُباضَّ زيَساضيُوَ بىو

.   ُٓو ؾؤضَِ شُّْ يُزَؾتُنسا الوَى، ُٓغجُ      ظئ نطزبىو بؤ قؤغتُٓوَّ بضهؤيُنُ
.   يُْعيهُوَ زاًَُْؿُْ بُضِيَطَُسا َُضِؤ،  يُواًُْ خُيَو سياْبًينَ، بًًََٔ نُ تؤ نُوتىيتُ زواّ خؤؾُويػتًُُوَ

.   َٔ شًَْو غىوىْ تطِؤ ًِْ
.   بُيٌََ شًَْهٌ غىوىْ تطِؤ ًِْ

.  نُ ؾاظازَيُ. . باونِ غُضنطزَّ ضيَططَناُْْ خؤيؿِ خؤؾُويػيت ثًاويَهِ
ناتآ وَغتإ بؤ ْإ خىاضزٌْ ًْىَضِؤ،  ُْٖسآ قُوظام غَُايُنٌ تىْسيإ نطز، ظَبطوظَْطٌ زَؾتْ 

.   غاناضيًُنُؾِ تًَسا بُزٍ زَنطا،  ْطنُْ تًصضَوٍ زؤًْؿٌ تًَسا زَْىيَٓطا
ناضوإ غُضيًَُٓىاضَف وَغتا، ُٓجماضَيإ بُيايًََهٌ غياويًُوَ بُظئْ ُٓغجُنإ بُضزضإ بؤ يُوَضِْ زضاُْ زَغيت 

غآنُؽ يُقُوظام بؤ ثاغهطزًْإ، ُٓواًْرت ُٓيَكُ ُٓيَكُ يًٌَ ثايَهُوتٔ، ؾًَىيإ يًَسَْاْ زََُتُقًإ زَنطز، 
:  نطيػتؤًْا خؤؾِ زَخػتُ زيٌَ ٖاوضِيَهاُْوَ يُناتًَهسا خُضيهٌ ُٖضظٕ يًَٓٓبىو، زَيىت

تُثؤيهُيُنٌ دىاْبىو، َىيَهٌ نُؽ ُْبىو، باضإ من من زَباضّ، باونِ يُغُضّ ُٖيَتىوتبىوْ ٖاِْ زَزاّ بؤ )
نطزبىو نُ نًًَػُيُ زضوغت نات ُٓطُض زؤظضياُْوَ، نُؽ ُْيسَتىاِْ ضِاَإ (ُْظضّ)ُٖيَهُْسٌْ طُجنًُٓنُ، باونِ

.  ُْبآ، بُآلّ ُْؾطَتِ يًيَبَ، يُوناتُزا ُْٖات(ٓتُٔ)وَغتًَٓآ يُ ُٖيَهُْسٕ 
طُجنًُٓ زَضنُوت،  . . باونِ تىوضَِبىوْ نؿطّ زَضنس زواداض. ضايَِ ُٖيَهُْس، ُٖيَُهُْسْ طُجنًُٓ ُٖضزَُْنُوت

يُوغاتُزا ! بؤ بُزبُخيت. .بُآلّ.. ثريَ طُف بىَوَْ زاواّ يًَهطزّ َُٖىوّ ُٖيَهُمن! ضٌ بىو ؾٌ خُيَىوظ بىو
. . بُآلّ يُثًَـ ُٓوَزا باونِ َطز. . ُٓشئ بُزَضنُوتْ بؤ غبُيينَ بطزيين بؤ ؾاض بؤ زازوَضّ
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:  قُوظام زايا قاقاٍ ثًَهُْريْ مسًًََُ ؾؿُ غىضباوَناِْ نُوتُ يُضَيُض ْ غتًجإ وت
! ــ  نُواتُ،  باونت ُْظضَنُّ بُدًًََُٖٓٓا

!! ــ  تؤ ُْؾاٌَ، ض نًًََػُيُ زضوغت بهات بُ ضٌ بىو ؾًٌ خُيَىظ
ُٓنػًًٓا خُيَهٌ طىْسٍ تاتاضغو ُْبىو، بُآلّ يُسُظسَ غايًَسا يُوآ ؾىوّ نطزبىو ثًَـ ؾىونطزٌْ بُغايٌََ، 

يُطُأل باونًسا خُضنٌ دىوت نطزٕ بىو يُزَؾتُنُزاْ يُوآ ثريَّ باونٌ بُغُضخؤؾِ  ، ثاؾإ ُٖضَِؾُّ ٌَ 
ُٓنػًًٓا يًََُططٌ دىوتُنُ ُٖآلتبىْ زايو ضِووططشّْ خَُٓانٌ . ثُضِاْسٌْ يًَهطزبىو، ُٓطُض الٍ خُيَو بًسضنًَٓآ

زاططتين بُزَّْضاوٍ نضُنُيُوَ بُزّ نطزبىو، ناتآ نُ ظؤض ُٖويًَسابىو ٖؤّ ُّٓ خَُٓانًُّ ثٌَ بًٌََ،  ُٓو 
يُثُجنا ! ُّٓ بُضاظَ.. ُٖوايَُّ زابىو بُطىيًَسا، شُْف نُ ًَُٖؿُ ًَهُض بىو يُشياًْسا خُضيهبىو ُٓقًٌَ يُزَغتسا

! غايًَساْ ُّٓ ناضَ زَنا
بٌَ ُٓوَّ . . يُنػُض شُْ طىضِّ خؤيسا بؤ الٍ نىضَِ ٓاغٓطُضَنُّ، ًَُٓـ ُٖوايَُنُ وَنى ُٖوضَ تطيؿكُ بىو بؤّ

ٓاطاّ يُخؤّ بٌَ،  ؾًؿًَهٌ قىضغٌ ٓاغين ُٖيَططتْ ضِايهطز بؤ ًََططُيُ، ناتآ طُيؿتُ ُٓوآ يُى زوو ثطغًاضّ يُ 
ثريَّ ضِانؿاْ نطزْ ٖاتُو ويَعَيِْ َُٖىو يُفْالضّ زايُ بُض ؾًؿُ ٓاغُٓنُ، تىْستطئ يًَسإ بُض غُضّ نُوت، 

غُضيًَُٓىضَ ثريَيِ بًَٗؤؾإ ًَٖٓايُ َايَُوَ، يُوآ شُْنُّ . ُٖضزوو طىيٌَ تُقريْ خىئَْ نًَِ يًًَاُْوَ ضِيٌ نطز
.  يُْاوّ بطز، ُٖض خًَطاف الؾُنُيإ يُنؤأل نطزَوَْ بُخُيَو ضِاطُيُْطا نُبُ زيَُنىتُ َطزووَ

ثايعٍ زوا ُٓوَ غتًَجإ ٖاتُ خىاظبًَين،  ؾايِْ ظََاوَْس تُواو بىو،  ًَُٓـ بُ طايًػهُيُ ًَٖٓايُ َايَُوَْ يُوآ 
! ٓاؾهطابىو، زَبًٓآ بين ًُْ(ٓابطِووضىُْنُ)

ًٓرت ظاواّ تُؾطَزضاو نُوتُ يًَساِْ بىوى، َُٖىو ضؤشآْ ُٓجماض يُعَُباضَنُزا بُزضيَصايِ ُٖشزَ َاْط بُْسٍ نطز، 
َُٖىو َُٓاُْ يُبُض ُٓو ؾىوضَيًُّ بُغُضزا ًَٖٓابىوّ .. ُٖضزوو ََُهٌ زَغىوتاْس، يُؾِ زازَططتُوَ بُقاَضِ

!. بُآلّ بُضِ زَضآ تاظَ نضًَين زَطًَطِيَتُوَ بؤ ُٓنػًًٓا…
ثاؾإ َٓايًََهٌ ًَْطيُّٓ بىو، بُّ ؾًَىَيُ نُوتُ ُٖغت نطزٕ بُثُيىَْسيٌ . . ُٓنػًًٓا غو ثطِبىو

بًََُطزَنُيُوَ، بُآلّ ثُيىَْسيًُنٌ تايٌَ تًَهُأل بُتطؽْ ٓاظاض، ُٓو بُضخؤؾِ يًٌَ زَتطغاْ بُيُغُضخؤبىًْؿٌ 
بُيٌََ، ُّٓ شُْ خًاُْتٌ يًَُٓنطز بُآلّ خؤؾًؿٌ ُْزَويػت، ٓا يُّ باضَ تاألْووْبىوُْزا .  ُٖض يًٌَ زَتطغا

يُضاوٍ ططيطؤضيسا تًؿهًَهٌ دازووطُضاُْ زَبطيػهايُوَ، يُغُضوغًُايسا .  ططيطؤضّ ضيَطُّ بُُٓنػًًٓا ططت
ؾتًَهٌ زضِْساُْْ ْاَؤ زَضزَنُوت، ظياتطْ زياضتطف يُوَ، ططيطؤضّ غُضنًَؿبىو، ُْيُ غتًَجاٌْ ظٍْ ظَبُيالحْ ُْيُ 

.   ظَبطوظَْطًؿٌ زَتطغا
ضؤشاٌْ يُى ؾُػيُ خؤيسا زَضِاظاْسَوَْ بعَزَيططت .. يُقىوآليِ ْاخٌ ُٓنػًًٓاوَ ْىؾىغيت زَغت ثًَهطز

يُضاغتًسا ُّٓ ُٖغتُ ْىيًَُيُ نُجماض ! ٓايا نطيؿا زَبِٓ.. َٔ َُٓطِؤ بُختًاضّ: نُيُخؤّ زَثطغٌ
، نُوتُبُض بًًََػُيِ يُف، ٓايا ضيَطُيُنٌ (بُضَو غُضباظطُ)بُآلّ ثاف ُٓوَّ َاآلوايِ يُغتًجإ نطز…تطغاْسٍ

!. ًَُِٖٓ بؤ بريْ ُْٓسيَؿُناِْ زَزؤظيَتُوَ يإ غطوؾيت شيإ ظاأل زَبآ بُغُضيسا؟
ثًَؿِ يُى ؾُػيُّ غآ ًُْ بُزوو ضؤش ُٓشئ طىْسٍ تاتاضغو ًََططُناِْ بُغُضقُوظاقسا يُبُضُٓوَ ثريَ 

بُزيَٓتًايًُوَ طُضِايُوَْ زَيىيػت ثُيُ بها يُ زووضيُٓوَّ طصوطانُزا ْ يُبُضُٓوَّ ثاضضُ ظَويًُنُ طُوضَ بىو ْ 
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زؤًْا نُوتُ بًاْىوّ ُٓوَّ بُتًُْا ْتىاْآ َُٖىو طصوطًانُ خطِنتُوَ، ثاْتآلّ وايِ بُضانعاِْ ثُْا بُضيَتُبُض 
.   ياضَُتًساِْ ُٓنػًًٓاٍ زضاوغًًَإ

زايهٌ ططيطؤضّ .  يُوناتُزا ًَتهانطؤؾؤْؤظٌ، زؤغيت ططيطؤضّ بُغُض ُٓغجُنُيُوَ ْىؾتابىَوَ غاضزإ ٖات
سُظٍ بُضاضَيِ ُْزَنطزْ غُضظَْؿيت ُّٓ تَُُيًًَُّ نطز نُبُغىاضيٌ ٖاتىوَ، بُآلّ ُٓو طىٍَ ُْزاَْ بُزواّ 

: ططيَطؤضيسا زَطُضِا تاوَنى زؤظَوَ بُ خُوتىويِ يُطايًػهُيُنٌ بضىونسا، بُقطَِقطِ بُٓاطاّ ًَٖٓايُوَْ زَيىت
. .  ُٓغجُنُت ظيٓهُْ وَضَ يُطُيَِ. ّ نطزووّ(حتس)ُٓؾػُضيَو يُثًَؿربنًَسا .. ــ  ُٖغتُ يُطُيَِ، غُضنؤُْنطاوّ

ططيطؤضّ ويػيت يُ نُغايُتٌ ُٓو ُٓؾػُضَ بجطغٌَ بُآلّ نؤَُيٌََ دىئَ يُ زٌََ ًَتها ٖاتُ زَضَوَْ ضِيَطُّ 
يَو بىو بُْاوّ يًػتٓتػهٌ ٖاتبىو بؤ غُضزاٌْ َايٌَ َؤخؤظٌ زَويََُُْسْ (َالظّ اوٍ)نىضتُّ َُغُيُنُف . يًَططت

يُطُأل ًَتهازا بُيُى طُيؿتبىوٕ، يُباضَّ ضاضَويُوَ زوابىوْٕ ًَتها ؾاْاظٍ بُُٓغجُنُّ خؤيُوَ نطزبىو ْ 
َالظَُنُف ثًٌَ ضِاطُاْسبىو نُ ُٓغجُنُّ ُٓو يُ ثًتًَطبىوضط ططَوٍ بطزؤتُوَْ ُٓو ٓاَازَيُ بؤ ططَونطزْٕ 

.   بطزُْوَّ يُثًَؿربىَ يُطُيًَسا
بُّ ؾًَىَيُ ُْٖسآ الوّ قُوظام يََُططُنُزا نؤبىوُْوَْ ًَتها خًَطا ضىو بؤ الٍ ططيطؤضّ بؤ ُٓوَّ يُطُيٌَ بًَت 

تاوَنى غُضنُوتين بُغُض َىالظَسا ببًًَٓت، ُّٓ بريَ ثُغُْسبىو بُالٍ ططيطؤضيُوَْ يُزَضنُّ ثؿتُوَ خؤّ 
زظيًُوَ تاوَنى باونٌ ضِيَطُّ يًَُٓططآ يًََُططُنُزا، ُٓغحْ َايين بُؾساضإ يُثًَؿربنًَسا ضِيعبىوْٕ ًْؿاُْيإ بؤ 

.    ّ شَاضزْ ُٓغجُنإ بؤّ زَضضىو3ٕ،  1،2ثاؾإ َىالظّ . زاْابىوْٕ ُٖضيُنُ يُؾىييَن خؤيسا وَغتابىو
يًػتًٓهٌ نُ ْىؾتابىوَ بُغُض نُيَبىوغِ ظيُٓنُزا تاًْىَّ ضِيَطُ يُثًَؿُوَبىو، ثاؾإ َايُٓنُّ َاْسبىو ْ 

بُتايبُتٌ نُيُّ غُؾُضَّ ُٓجماضَيسا غُزْثُجنا ًًٌَ بطِيبىو، يُبُضُٓوَ غُضَضِاٍ ضُيُْطٌ نُوتُ 
ثاؾطُظبىُْوَ، يَُالؾُوَ ُٓغجُنُّ ًَتها ثًًَسا طُيؿتْ تُنٌ يًُْؿإ ُٖيَضين، نُ طُيؿتُٓ ثؤيهُيُنٌ غياوّ 

نُ زَيطِواًُّْ غُض طؤَاوّ تػاضزا، َُُٓف نؤتايِ ًْؿإ بىو، ُٓغجُنُّ ًَتها َايين َىالَُنُّ يُزواّ 
ضىْهُ ططَوَنُّ بطزَوَْ ..ًٓرت ًَتها ؾاْاظيًُوَ ؾاٌْ ُٖيَسَتُناْس. . خؤيُوَ بُدٌَ ًَٖؿت بُتُووّ

.  غُضنؤُْنُ ضَِتهطزَوَ
ناتآ ططيطؤضّ يُزوايًسا بُُٓغجُ ثريَنُيُوَ طُيؿت، غُيطّ نطز الوَنإ نؤبىُْوَتُوَ يُزَوضّ ًَتها غتايؿٌ 
ُٓغجُنُّ زَنُٕ بؤ َىالظّ، ًَُٓـ وَغتابىو دطُضَيِ زَنًَؿا بًَباى بىو يُغُضنُوتين ًًَََُنُيسا، بُّ ؾًَىَيُ 

. غُضنُوتُٓنُّ ًَتها الواظْ نَُبايُر بىوَوَ
ططيطؤضّ ويػيت غُغًَُتِ .يُضِيَطاّ طُضِاُْوَزا يًََُططُنُ، ططيطؤضّْ ًَتها بُُٓنػًًٓا طُيؿذي

بهات،بُُٓغجُنُيُوَ نُوتُ الؾاٌْْ ُٓجماض قاَضًًُنُّ ثًَسانًَؿا، ُٓغجُف بُقاضُناِْ قىضِويًتُّ نطز بُ 
:  ُٓنػًًٓا وتٌ.ُٓنػًًٓازا

.  ــ  زَى َايَت ضَِآ بؤ ض ؾُيتاًَْهٌ ُْسًُتًت
؟ (ضؤشباف)ــ  بؤضِ ثًَِ ْايًٌََ 

.   ــ  تؤ ؾاياٌْ ضؤشباف ًْت
.   ــ  نُواتُ با قىضِْ يًتُ غعات بٌَ

:  ْ قًصاْسٍ. .ططيطؤضّ بُُٓغجُنُّ ُٖيٌَ نىتايُغُضّ
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.   واظّ يًَبًَُٓ با بطِؤّ.. ــ  َايُٓنُت يًَِ زووضخُضَوَ
.   ــ  َُُٓ ُٓغجُْ َائ ًُْ

.   واظبًَُٓ با بطِؤّ.. ــ  وَنى يُى وايُ
ــ  وا زياضَ يُؾُوّ ضِاوَ َاغًًُنُ زيَططإ بىوّ؟  

. .  ٓاخط َٔ. .. َٔ زيَططإ ًِْ. .. ــ  ططيطؤضّ، يًَِ طُضِآ با بطِؤّ
: يَُهاتُزا َتها وتٌ

ططيطؤضيـ ..باْطٌ نطزووّ بؤ ؾُوبطزُْ غُض يُطُيًَسا. . ثًَِ وايُ َُٓؿُْ زَضْاضِ. . ــ  يًٌَ طُضِآ با بطِوات
.  غُضّ زاخػتْ وَآلٌَ ُْزايُوَ

دُشٌْ غًًَُٓ بُغُضضىو ْ واضِيَهٌ خَُٓانٌ يُ طىْسا بُدٌَ ًَٖؿتْ ناتِ طصوطًا خطِنطزُْوَ ٖاتْ يُغُض بُيإ 
ضؤشيَهسا نُ ثُيَُُٖوضَ دىاُْنإ بُٓامساْسا يُؾىيًََٓهُوَ بؤ ؾىيًََٓهٌ تط زَضىوٕ، ثاْتآلّ طاناِْ يُطايًػهُنُ 

بُغتْ غىاضّ ُٓغجُ ثريَنُّ بىو ُٓضنٌ يًَدىضِيين طايًػهُنُّ زايُ زَغيت ططيطؤضّ، ثاؾإ َُٖىو ضِؤيؿذي بؤ 
طايًػهُنُ باضّ غىوى ُْبىو، دطُ يُثًَىيػتًُناِْ ناضوباضّ زووضيُٓوَ، زَضياْ زؤًْاْ . غط ثاضضُ ظَويًُنُيإ

ُٓوَ َٓايَُنُيُتٌ داضدط زَيالوييَنَْ داضداضيـ .ضِووَُتٌ زَضيا قُْعُتْ ٍضَظاَُْسٍ زَْىاْس.ُٓنػًًٓاف تًَسابىو
.  خؤّ بُبُختًاض زَبًِٓ َُٓطِؤ: ََُهٌ زَختُ زَّْ زَيىت

. زؤًْاف نًصؤيَُيُنٌ َٓايَبىو ياضّْ دطتْخطتٌ بُالوَ َُبُغتبىو،  بُآلّ ُٓنػًًٓا ضِووططشْ سُثُغاوبىو
.  غُضوغًُاّ ْاضَِسُتٌْ زيَُضِاونًٌَ ْاخٌ زَْىاْس

:  طايًػهُنُ طُيؿتُ غُض ظَويُنُ، ثاْتآلّ زابُظّْ بُضىغيت قُيََُباظٍ زَنىتاو ٖىضّ زَنطز
.   ــ  زضاغُنإ بًَُٓططيَطىضّ

بُوثُضِّ ضاالنًًُوَ نُالو ٓريَيِ ثٌَ ببات باظُّْ طصوطًاٍ ؾىئَ زاغٌ ثاْتآليِ ثإْ ؾطاوإ زَبىَوَ، ٓاضَم 
يُُٖضزوو الداْطًُوَ زَٖاتُ خىاضْ تًَهُآلوٍ ضِيؿُ ضَِؾُ ثطَِنُّ زَبىو، ًَٖؿتات ُٖض بُطىضِبىو يُناضزا، 

ططيطؤضيـ ُٖيَُُتٌ باونًسابىوَ خؤّ،  بُآلّ َؿهٌ يُدًٌَ خؤيسا ُْبىو، زظَ ًْطاّ زَزايُ ُٓنػًًٓا، نُ طًاٍ 
ُٓوا . زضيٌُْ ؾُوٍ ضِاوَنُّ زَٖاتُوَ بُضضاو. خطِزَنطز، يإ بريّ دُجنايٌَ ُٓوبىو ُٓطُض ٓاوضِّ ُْزايُتُوَ

ًََططُ ثإْ بُضيُٓنُّ يُبُضضاوَْ ضِووْانًًُ ظيىيُٓنُّ َاْطُ ؾُوٍ زَضشيَتُغُض ْ بؤٌْ نؤَُيَُ ثىوؾُ نُ نىُْ 
يىوتٌ ثطِ زَناْ قصَ تُضَِنُّ ُٓنػًًٓا يًَُْى ثُجنُناًْسايُْ يُو يازطاضيًُ ُٖغيت قىوألْ خؤؾِ الٍ ططيطؤضّ 

. . ثُزازَبآْ ٓاضَظووّ يًًَُ بًًََٗٓتُ زٍ
.   تايَُ زَظووّ يازطاضٍ يُى بًُٓ زَنؿايُ غُضّ ططيطؤضيًُوَ

يُّ ناتُزا زَْطٌ ثًَهًًَُْٓهٌ يُثؿتُوَ ٖاتُطىآ ٓاوضِزايُوَ، زَضيا يُشيَط طايًػهُنُزا ثايَهُوتبىو،ْ ُٓنػًًٓا 
ضَُابىَوَْ بُغُضيساْ ؾتًَهٌ بُطىيَسا زَضطثاْس، ْ ُٖضزوى ثًَسَنُْري،  ظضْطُيُى يُثًَهًُُْٓنُّ 

. (يُشيَط ُٓو زاضَزا زاغُنُّ تصزَنُّ): ططيطؤضّ وتٌ. ُٓنػًًٓازابىو، وَغاضزيًُنًـ يُثًَهًُُْٓنُّ زَضيازا
يُوغاتُزا نىضَِنُّ الو ُٖغيت نطز زاغُنُ طؤؾتًَهٌ تُضِْبطِ زَبطِآ، زاغُنُّ بُضظنطزَوَْ ثُيَُيُ خىيَين 

.  ثاؾإ بَُطزاضَوَبىيِ ؾطِيًَسايُ غُض ظَويًُنُ. . ثًَىَبىو، زاضًًَُُوَْ َطاويًُ نًَىيًُ بضىنًَهٌ ُٖيَططت
:  زؤًْا ضِاوَغتاٌْ بطانُّ بًِْٓ وتٌ. زاغُنُ نطزبىيُ زوونُضتُوَ
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ــ  ضًت زؤظيًُوَ ططيطؤضّ؟ 
.   ــ  َطاويًُى بىو،  َطزاضبىَوَ

خؤضانًإ يَُايَُوَ ًَٖٓابىو، ثًَهُوَ ْعيهٌ طايًػهُنُ ْاًْإ .  ًٓـ بُضزَواّ بىو تا ناتِ ْإ خىاضزٌْ ًْىَضِؤ
:  خىاضز، ثاْتآلّ وتٌ

ــ  ثًَىيػت ْانا بضًُٓ َايَُوَ، طانإ بُضَيَآل زَنُئ بًُوَضِئَ،ْ خؤيؿُإ َُٓؿُو يًَطَ يًََُططُنُزا 
. بُغُضزَبُئ

بؤ ؾًَىإ ثاْتآلّ ٓاططّ نطزَوَ، نَُآ زاًْؿذي، ثاؾإ بآلوَيإ يًَهطز بؤ ُٓوَّ تؤظآ عُغًَُٓوَ زواّ 
بُآلّ ططيطؤضّ يًُْىَؾُوزا ُٖيَػاْ خطايُ ًَْى طايًػهُنُوَ، ثطخُ ثطخٌ .  َاْسوييَتْ ؾُنُتبىوٌْ ًٓـ نطزٕ

باونٌ ََططٌ ًَٖٓابىوَ ًْطُضاٌْْ يُثاأل طايًػهُنُزا تاضَايًُى زَضنُوت بُُٓغجايِ زَٖاتُ ثًَؿآ،  يُزووضّ غٌَ 
ُْٖطاوَ تاضَايًُنُ بؤ ططيطؤضّ ضِووٕ بىوَ، ُٓنًًٓابىو زيٌَ ططيطؤضّ نُوتُ خىضثُ،ْ بُططؤيهٌَ يًٌَ ْعيو بىَوَ، 

.   ضُهٌ ؾُضوَنُّ زابىَال
.   يُؾُ بًًََػُزاضَ خؤبُزَغتُوَزاوَنُّ ُٓنػًًٓاٍ طىؾًًُ غٓطًًُوَ

.  ْ ْىؾتاُْوَ. .ُْيإ ُٓتىِْ ضِاطرييهُٕ.. ُٖضزوو ضؤنٌ بُيُنسا زَٖاتٔ. . ُٓنػًًٓا يُضظّ
ططيطؤضّ ُٖيًَططتْ ؾطِيًَسايُ غُضبايٌَ،  وَنى ضؤٕ طىضط ًَْضريَنُّ ُٖيَسَثطِوونًَٓآْ زَخياتُو غُضثؿيتْ 

. . بُُْٖاغُبطِنآْ غُضمسسإ بؤّ زَضضىو
. .  ــ  ٓاٍ   نطيؿا،  نطيؿا،  باونت

. . ــ  ًَٖسٍ بُ
بُآلّ خؤّ يٌَ ضِظطاض نطز، ضىْهُ ضَُؤيَُناِْ ٓاظاضّ زَزا،، تُْاُْت زَْطًَهٌ غىونًؿٌ يًَىَ ٖات، ناتًَو 

:  زَضباظبىو ْ وتٌ
.   ــ  زآَآ، ًَٓػتا بايُخٌ ضٌ،  َٔ يُطُيَتسا زيَِ

.   ّ قُضار ضِيَطايُ(غًهطإ)ُٓو زضِْ ٖاضَ وَنى طصوطًاٍ . . خؤؾُويػيت ٓاؾطَتٌ قُيطَ ٕ ؾًُْٓ ُْ غىوضَ
ٓا بُّ ؾًَىَيُ بىو خؤؾُويػتًُنُّ ُٓنػًًٓا،  زواّ تُواوبىوٌْ طًا زوضويُٓوَ ضِووَُتٌ زَتىت ٓاططّ 

نضُناًْـ . تًَبُضزاوَ، ثُضزَ يُضِووٍ ناضَنُّ يُطُأل ططيَطؤضيسا الضىو، شْاِْ طىْس خؤيإ يًٌَ زوضَثُضيَع زَططت
بُ يىوت بُضظيًُوَ بعَ زَيططتٔ، بُآلّ ُٓو خؤّ ؾاْاظٍ بُتاوإ زَضنطزْ بُ بُخؤوَْاظيُٓوَ يىوتٌ يٌَ ُٖيَربِيبىو، 

.  ْ ُٓوا ُٓو نُغُّ زؤظيىَتُوَ نُ ططِْ بًًََػُّ زاسيطنًًََٓتُوَ. . ُٓو يُؾِ زَغىوتا
يُزوايًسا ثاْتآلٍ بؤٌْ ُّٓ ُٖوايَُّ نطز، يُوَثاف ضِؤشيَهًإ يُزوناِْ َؤخؤظٌ نىوتاأل ؾطؤؾسا ُّٓ ٓابطِوضىوُْ 
وَنى ظيًُيُى زضا بُ ثُْاطىيًَسا،  ُٓويـ ُٓوَبىو نُخىَٕ زوناُْنُ ٖؤّ نُّ ٖاتُٓ باظاضِّ يٌَ ثطغٌ، ثريَف 

:  ثؤظؾيت ًَٖٓايُوَ بُؾطَ ًٓؿِْ وَضظّ طًازووضيُٓوَ، خاوَٕ زوناًْـ وتٌ
ــ  خؤت يًُٓؿسا َاْسوو زَنُيتْ ُّٓ زوو نىضَِ الوَت ُٖيُ؟  

.  ْ ُٖض خؤّْ ططيطؤضّ َاويُٓتُوَ. .ــ  ُْخًَط،  بُيَهى ثًَىتُض ضىوَ بؤ غُضباظطُ
ــ  ُّٓ ْتُوآ شٌْ بؤ بًيَن؟  

.   ــ  داضآ بريّ يُوَ ُْنطزوَتُوَ
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.   ــ  بُآلّ ًَُُٓ واَإ بًػتىوَ نُ تؤ خُضيهٌ شُْنُّ غتًجإ ُٓغتا خؤظ بهُيتُ بىونٌ خؤت
ــ  بىونٌ خؤّ، ًََطزَنُّ ًَٖؿتا يُشياْسايُ   

.  ــ  طايَتُ ْانُّ، بُيَهى ُّٓ ُٖوايَُّ يُظؤض نُغُوَ بًػتىوَ
زَبآ نُويَت نُّ )ثاؾإ وَضضُضخايُوَْ طُضِايُوَ َايٌََْ يًََُؿهٌ خؤيسا زَيىتُوَ. .ثاْتآلّ غُضّ زاخػت

. (ُٓطُض ٓابطِووّ زضاوغًَت بطزبآ
.   ناتٌَ نُ ُٖضَِؾُيِ بُّ وؾاُْ يُ نىضَِنُّ نطز يُ بُيَُُنُزا يُيًَىاضّ زؤٕ، بُآلّ وازياضَ ناض يُناضتطاظاوَ

 ُّٓ  ُ ثاْتآلٍ يُوثُضِّ ضِمْ تىوضَِبىوْسا بىو يُناتِ بُضَو َاٍَ بىوُْوَيسا ض ضيػىايِْ ٓابطووضىًَْهٌ بُتطَؾ
.  ض قُسبُيُنُ.. ُٓنػًًٓا،ُٓو شُّْ ؾُضَفْ ٓابطِووّ ًََطزَنُّ بطزوَ

بُغآ ثًًهاُْناِْ َايٌَ ُٓواْسا . . ثاْتآلٍ بطِياضيسا يُثًَؿسا طؿت ضِمْ تىوضَِيًُنُّ بُغُض ُٓنػًًٓازا بطِشيَٓآ
غُضنُوتْ بًين زَضًَتُ شووضَوَ بُيُجنُْالضَوَ  

 
12/9 

.   ووؾو بىو يُؾىييَن خؤيسا. ..ططيطؤضّ قػُّ بؤ ُْنطا
ًٌَ َاض نطز، غُضّ َاض نطز، ُٖضوَٖا ضوَُتٌْ تىونُ ..يُثطِ ُٓنػًًٓا ُٖغيت بُيًَؿاويَهٌ بٌَ ثاياٌْ غؤظ نطز

:  ثاؾإ ثاضِايُوَْ وتٌ. .ضَِؾُ ضطَِناِْ ُٖضزوو قؤيٌَ
يُطُيَِ سيًَُٓضَوَ، ُٖيَبًَٓٔ، بابضري بؤ ناُْنإ، . .وَضَ يُطُيَِ.. ــ  تؤ خؤؾُويػتٌُْ َُٖىو ؾتًَهٌُ نطيؿا

يُويَسا خؤؾُويػيت طُؾُزَناتْ زَشّ،  يُوآ َاًََهِ ُٖيُ يُ ويَػطُ ًٓـ زَنا، ياَُتًُإ زَزات، بابطِؤئ 
.   يُدًٌَ طؿت نُمسٌ

:  ْ بُزًَْطًَهٌ ضِقُوَ وتٌ..وَنى ثُيهُضَّ َايُوَ.  بُآلّ طُضٌَ ُّٓ غؤظَ تىوؾِ ُٓو ُْبىو
ُّٓ ظَويًُّ قُوظام غُوزا غُضّ بىوٕ ! ضؤٕ زَتىامن ُّٓ زَؾتُ بُدٌَ بًًََِ..ــ  تؤ ؾًَت بىوّ ُٓنػًًٓا

َٔ .. تُقُْ ْايَُّ ٓاًََطَنإ، ٓاوُْٖوايُنٌ خٓهًَُٓض، شياًَْهٌ ْايُباضَ..ُٖضثًتْ بُضَنُتُ، بُآلّ يُويَػتطُزا
.   قُت ُّٓ طىْسَ بُدٌَ ْايُيَِ

ناتِ ُٓوَٖات قُوظام بطُضِيَُٓوَ بؤ طىْسَناًْإ، قُوظاقِ تاتاضغو ُٓغجُناًْإ يُطايًػهُنإ بُغتْ نُوتُٓ 
ضِآْ يُو طايًػهُيُزا نُ غتًَجاٌْ تًَسا زَطُضِايُوَ، ثًَىتُضْ نطيػتؤًْاْ ُٓنػًًؿٌ تًَسابىو، طؿتًإ خُيَهٌ 

ُٖغتْ غؤظّ غتًجإ بُضاْبُض ثًَىتُض طؤضِابىو، ُٓو ًَٓػتا يُوثُضِّ ضِمْ نًُٓزايُ بُضاْبُضّ، . َُٖإ طىْسبىوٕ
. تُْاْت بُزوايِ ُٖيًَهسا زَطُضِآ نُ بًاْىويُنٌ ثٌَ بططآْ بًها بُؾُضِ يُطُيًَساْ غُضوثؤتُآلنٌ بهىتًَتُوَ

َايُٓنُّ غتًجإْ ُٓغجُنُّ ثًَىتُض بُغرتابىُْ طايًػهُنُوَ، ثًَىتُض دًَُوَنُّ ططتبىْ غتًَجاًْـ بُتًُْؿيت 
طايًػهُنُوَ زَضِؤيؿتْ بُقاَضًًُنُّ ُٓو غُضَ زضِناُْيِ زَقطتاْس نُيُ قُضار ضِيَطُنُزا غُوظبىوٕ، يُْاناو 

:  غتًَجإ ٓاوضِّ زايُ الّ ثًَىتُضَوَ ْ وتٌ
. . تؤ زَيًََِ،  ٖؤوو،  ُٓوَ يَُايُٓنُّ زَزَّْ القُّ ُٓغجُنُّ خؤت ْانُّ

.   َٔ يُو َايُٓ زَزَّ نُ طايًػهُنُ ضِاْانًَؿآ! ــ  ُٓوَ ضًتُ
.   ضىْهُ ُٓوآ ؾىيَين ؾًاوٍ تؤيُ..ــ  ٓاطات يٌَ بٌَ، ُٓطًٓا زَتبُمسُ غاثًتُّ طايًػهُنُوَ
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ثاؾإ غتًَجإ غُضنُوتُغُض طايًػهُنُ، بُتىْسٍ ثايٌَ ْا بُ ثًَىتُضَوَ، نُ طايًػهُنُ نُوتُ ُٖؾؤنُْ 
. الضبىَوَ

ناتآ ثًَىتُض ويػيت بُضططّ يُخؤّ بها، غتًَجإ َػتُ نؤيَُيُنٌ تًَػطَوإْ زاّ بُ ظَويسا، ثاؾإ ثُضيًُ 
غُضّْ غُضّ خػتُ قىضؾاوَنُوَْ ضؤنٌ خػتبىوَ غُض غٓطٌ ثًَىتُضْ ُٖضضُْسٍ زَنطز ُْيسَتىاِْ يُشيَطيسا 

خؤّ زَضباظناْ غتًَجإ زَّْ ضِووَُتٌ بُ َػتُنؤيَُ زاططتبىوَْ ثًَىتُض خُضيهبىو يُشيَطيسا طًإ زَضضآ، ناتآ 
يُبُضُٓوَّ يُٓاغيت . نطيػتؤًْا نُوتُ ْاوبصّْ غتًَجاٌْ زوضخػتُوَ، ثًَىتُض ُٖيَػاْ خىييَن ُٖيَسًََٖٓايُوَ

.  ًَٖعٍ غتًَجاْسا ُْبىو قايٌ بىو بُبُظيين خؤّ بَُُٖىو تايًًَُنُوَ
طايًػهُنُ نُوتُوَ ضِآ، ُٖض نُضُْس ُْٖطاوآ ضِؤيؿت نُوتُ يُضَيُضْ الضبىوَوَْ َايُٓنُّ غتًَجإ زَغيت 

نُوتُ ضايَُ مسؤضَنُيُوَْ ؾها ُٖضوَٖا غاثًتُّ طايًػهُنُف ؾها،  نطيػتؤًْاْ غتًَجإ ضىوٕ بؤ الٍ 
: ثريَشُْ ثؿت نؤًََهٌ ْاغًاْ يُطىْسيَو يُو ْعيهاُْزا، نُٖات تَُاؾاٍ ُٓشْؤّ نطزْ ثاؾإ وتٌ

.  نانُّ قُوظاقِ الٍ َٔ بُدًٌَ بًًََُ، ضانٌ زَنَُُوَ..ــ  ؾهاِْ تًَسا ًُْ
:  نطيػتؤًْا زايُ قاقاٍ ثًَهُْريْ وتٌ

بطا زَتطغِ نُ طُضِايتُوَ بُيتايَُنُ ًٖضٌ يُضىاض زَوضّ . الٍ ُٓو بُدًٌَ بًًََُ ضانٌ زَناتُوَ..ــ  ٌَٓ باؾُ
بُجمؤضَ طايًػهُنُ بُ . . غُيطّ نؤثاضَّ ثؿيت نُ، وَنى نؤثاضَّ ؾُيتإ وايُ..َايُٓنُ ًَُْٖؿتبًَتُوَ

َايًَٓهٌ زيهُوَ بُغرتايُوَْ غتًَجإ غىاضّ ُٓغجُنُّ نطيػتؤًْا بىو، نُ بُخىايؿيت بُثًٌَ خؤّ يُو قىضِاوَزا 
.   بُتًُْؿيت طايًػهُوَ زَضِؤيؿت

بُُْٓساَّ ُٓوَّ نُغتًَجإ بُبُضؤف بىو بؤ يُْاوبطزٌْ ثًَىتُضْ زوشَٓاييت نطزٕ يُطُيًَسا، ُٓنػًًٓا بُثُضؤف 
بىو بؤ غُضُْنُوتين شٕ ًَٖٓاٌْ ططيطؤضّْ ًَٖؿتُٓوَّ بُدؤضّ طىيَطَنُّ ضًًََؼ بؤ زاَطناْسُْوَّ ططِْبًًََػُّ 

ُٓوا بُتاضيهٌ ؾُو زَضآ بؤ الٍ ثرييَصًَْو يُ طىْسزا نُ ْاغطاْبى بُدازووطُضّْ َاْططتُٓوَْ .  تاوغُْسوّ
.   ضيَهدػتين ًَْىإ زيَساضإ، زاواّ ياضَُتٌ يًَهطا

ضُوْ ثايًٌَُ تُْىضَنُّ ْاتىامن ..خؤظطُ خانٌ شيَط ثًَِ َاض زَنطز.. ــ  ٓاٍ ضُْس غىتاوو ثُضؤؾِ بؤّ ُْْهُ
.   ياضَُتًِ زَ ُْْهُُٖضضًت زَوآ يُٓؤغط تاّ..نؤنَُُوَ

ــ  ُٓوَ نًًَُ؟  
.   ــ  ططيطؤضّ ًًًَدؤظُ

تًُْا ُٓو زَتىاْآ غؤظْ ثُضؤؾت ..ــ  تًَطُيؿتِ، تًَطُيؿتِ، غبُيينَ وَضَوَ، تؤظآ خىآ بًَُٓيُطُيَتا زيَِ بؤ زؤٕ
.   بؿتىاتُوَ

يُضؤخٌ ٓاوَنُ، زضؤظزخيا خىيَهُّ ًَٖٓا ُْٖسيَهٌ ضِؾتْ ًْؿاُّْ خاضِ نًَؿا، ثاؾإ بُُٓنػًًٓاٍ ووت نُبُ 
:  طىيًٌَ ٓاوَنُ ضُيَطؤظآْ بًدىاتُوَ، ُٓجماض ثريَشٕ بُضًضهاُْوَ زاًْؿتْ نُوتُ ضجُضح

ْ . .دُغتُيُنٌ ضاظاوَْ ثُضؤؾًَو يُزيَسا، بُْاوّ خاض..ُّٓ تُوشَُ بُغتؤيَُنُ غُضنُوتىَنإ يُقىوآليِ زؤُْوَ)
. (بُْسَيِ خىا ططيطؤضّ ...بُ   زايهُوَ
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ثاؾإ . .ثريَشٕ ُْٖسآ خىيٌَ زيهُّ ثُضشاْسَ غُض غيُنُْ ُْٖسيَهٌ خػتُ غًٓطٌ ُٓنػًًٓاوَ ْعيو بُزيٌَ
بُؾىٌَْ خؤياْسا طُضِاُْوَ، ُٓنػًًٓا بُُٖغت نطزٕ بُزيًَٓايٌ ضِايهطزَ َايَُوَْ يُبُضزٌََ َايَسا زَضيا، 

:  نُزَضضىوبىو بؤ َاْطا زؤؾري، بُزيهطزْ يًٌَ ثطغٌ يُ نىٍَ بىوَ
.   ــ  يُغُضزاًَْو بىوّ يُٓاوايًسا

.  زَضيا نُوتُ ثًَهُْري ضىْهُ غُضزاِْ ؾُوإ طىَإ يًَهطاوَ
ُٓنػًًٓا يُغُض . ضًَؿتُْطاوّ ُٓو ضؤشَ غتًَجإ طُيؿتُوَ طىْسٍ تاتاضغو، زَغت بُدٌَ ضؤيؿتُوَ َايٌَ خؤيإ

التُختُنُوَ بًين وازيَتْ زَغيت يُغُض َؿتىوّ مشؿًَطَنُيُتٌ، ثًاوَ بُغػيتْ غاضزيَهُوَ ٖاتُثًَؿٌَ،  
تاوَنى يُبُضزَضطانُّ خؤيسا وَغتا، غُضوغًُاّ طؤضِابىو، يُؾِ ثىنابىوَوَ، ُٓنػًًٓا بُقٓطُيُقآ ضىو بؤ 

:  الٍْ ْاوؾاٌْ تًَهطزْ وتٌ
.  نُوتىوَُ ًَْى تاوإْ طىْاُٖوَ.. ــ  يًَُسَ، يًَت ْاؾاضَُوَ

. بُآلّ بُاليسا تًَجُضِّْ ضى بؤ دًَطُ خُوتُٓنُْ يُغُض ضِانؿا بًَُٔوَّ ثًَآلوَناِْ زانُْآ
:  ثاؾإ وتٌ

.   بُضضايِ سعضَ؟ ؾتًَهِ بؤ بًَُٓ
ُٓنػًًٓا ُْٖسآ َاغِ بؤ ًَٖٓا،  ووؾو ضِاوَغتا يُبُضزًََساْ يُؾِ ٖاتبىَ يُضظئ، ناتآ َاغتُنُّ تُواونطزْ 

:  ًْؿاُّْ خاض نًَؿا، غُضّ بؤ بُضظنطزَوَ وتٌ
َػتُنؤيَُيُنٌ . ًَٓػتا، ثًَِ بًٌََ ضؤٕ بُبآ ٓاضاٌَ ضاوَضِيٌَ ًََطزَنُت نطزْ ؾُضَفْ ٓابطووت ثاضاغت. .ــ  ٌَٓ

غآَانٌ بؤ زآًَٖايُوَْ ُٖويًَسا بؤ الٍ زَضطانُْ خُضيهبىو بطِبطَِّ ثؿيت بؿهآ نُ نًَؿايِ بُزَضطانُزا، 
ُٓوَف غُيط ُْبى بؤ غتًَجإ ضىْهُ َػتُنؤيَُيُنٌ ُٓو بُؽ بىو بؤ ٖاضِيين ًَٓػوْ ثطوغهٌ ثًاوَى يُثاغُواْاِْ 

ُٓنػًًٓا نُوتُ ُٖيَجُنطزٕ، وَنى ثؿًًُ زواّ دىوتبىوٕ ُٖيَػايُوَ، ُٖويًَسا ضِابهات بُضَو ثُضشيُٓنُّ . تػاض
.   َايٌَ ًًًَدؤظٌ زضاوغًًَإ

يُّ ناتُزا ُٓيًهؼ ؾاًٌَ يُويَىَ تًَسَثُضِّ، زيَطَِقِْ تىوضَِيِ يُضاوٍ غتًَجإْ ًَهُضِْ غُضؾؤضِّ يُيُؾِ 
، ثاؾإ (!قُوظاقِ ٓاوَٖا شٌْ خايُٕ بُخًَىزَنا، تؤ بًًٌََ طًاٌْ بهًَؿآ): ُٓنػًًٓازا بري، يُبُضخؤيُوَ وتٌ

الٍ ثُضشيُٓنُزا غتًَجإ خُضيهٌ غَُانطزٌْ قُوظاقإ بى، ُٖيَسَبُظٍْ ضَِوتٌ زَنطزْ .  بُضِيٌَ خؤيسا ضِؤيؿت
َػتُنؤيَُناِْ زازًََٖٓايُوَ بؤ َُٖىو بػتًَهٌ يُؾِ شُْنُّ، ططيطؤضّْ ثًَىتُض يَُايٌَ خؤياُْوَ ََُيإ 

ططيطؤضّ يُْاناو يُثؿتُوَ ثطِّسايُْ نُوت بُغُضيسا، بُآلّ . بُضضاونُوت، خًَطا زَضثُضِئ بؤ ؾُضِنطزٕ يُطُيًَسا
ثًَىتُضيـ بُؾِ خؤّ بُضنُوت يَُػتُنؤيَُّ .  َػتُنؤيَُيُنٌ غتًجإ تىضِيسابى خُضيهبىو يًَُٓـْ ٓاظاضزا بططّ

غتًَجإ، زَّْضاوٍ ُٖآلوغاو ؾًٓبىوَْ ضُْس زاًَْهًـ نُوتُٓ ْاو زٌََ، يُفْالضيـ ضُْس ضؤشآ تًَهؿهابىَ 
غتًَجإ ظاأل بىوبىو بُغُضياْسا، ُٓطُض بٗاتايُ نطيػتؤًْا بُويَسا طىظَضّ ُْنطزايُْ يًَهٌ ُْنطزْايُتُوَ، . غُضيُنسا

.   غتًَجإ ثًَىتُضّ زَنىؾت
بؤ غبُيينَ بُياٌْ، ثاْتآلٍ ؾُضَاًْسا بُزو نىضَِنٍُ نُ طايًػهُنُ ببُغذي، ثاؾإ خؤّْ شُْنُّْ ظاغًًًا، نُ 

ناتآ ًَىاُْنإ ضىُْ . ُٓغجُناِْ زايُ بُضقاَضِ بُضَو َايٌَ َريؤٕ ططيطؤضؤظًر. خعًََهًإ بىو، غُضنُوتٔ
:  َايَُوَْ ططيطؤضّ تؤظآ زوانُوت، َريؤٕ بُخًَطٖاتين يًَهطزْ ٖؤّ ُّٓ غُضزاُّْ يًَجطغري، ثاْتآلٍ وتٌ



 19 

.   ُٖضوَٖا ناضيَهًؿُإ ُٖيُ.. ــ  بًَُىاٌْ ٖاتىئ َريؤٕ
ــ  بُخًَطبًَٔ غُضضاوإ، ناضَنُتإ ضًُّ؟  

.  نضًَهٌ عاظَبت ُٖيُ ْاوّ ْاتايًايُ، ًَٓـ ُّٓ نىضَِّ، ططيطؤضّ،  عاظَبُْ زََُوآ بًهُيت بُ نىضِّ خؤت
:  َريؤٕ بُغُضغاًَُوَ غُضَ ضِووتاوَنُّ خىضاْسْ وتٌ

ْ َُٓػاأل ًٓؿًَهٌ .وَنى زَظاٌْ ُٓو ًَٖؿتا َٓايَُ.. ــ  بُآلّ ًَُُٓ بريَإ ُْنطزوَتُوَ يُبُؾىزاٌْ، ُّٓ ثايعَ
.. و. .ظؤضَإ ُٖيُْ

ْ زابْ ُْضيتًـ وايُ ُٓوَّ طػهٌ نضُنُ بسظآ .نُ طػهُنُّ ْاتايًاٍ زظيبىو يُثُْا َايَُنُزا.. قاغًًًا
: زاواناضيًُنُّ ضَِت ْانطيَتُوَ، ُٖيًَسايُْ وتٌ

زايهٌ . .ــ  ُٓو َٓاأل ًُْ، بُٖاضّ ُٖشزًََين تُواونطزوَ، ًٓؿُ ظؤضَنُؾتإ، ًَُُٓ طؿتُإ ياضَُتًتإ زَزَئْ
: ْاتايًا بًَتاقُتاُْ ُٖيًَسايُْ وتٌ

.   نضُنُنَُإ نات ُْٖاتىوَْ َٓايَُ.. ــ  ظؤض نُؽ خىاظبًًًَٓإ نطزووَ
:  ثاْتآلّ ُٖغيت نطز نُ زاواناضيًُنُّ زَضزضيَتُ زواوَ، ضِوَُتٌ غىوضُٖيَطُضِا وَنى ضَِطـ ضُُْوَضْ ثًٌَ وتٔ

بُآلّ قػُ ُْضَُناِْ . .ويػيت ُٖيَػٌَ.. ــ  ُٓطُض خىاظبًَين نُضيَو بًَتْ ثًٌَ ضِاظٍ بٔ وابعامن يُوناتُزا طُوضَزَبآ
زايهٌ نضُنُ واّ يًَهطز نَُآ ضاوَضِآ بهات، ُٖضوَٖا ظَإ ثاضاوٍ ظاغًًايـ يُاغاْهطزٌْ ناضوباضزاْ غتايؿٌ 

:  نطزٌْ ُٖضزوو بَُٓايَُ خىاظبًَين نُضْ خىاظبًَّٓهطاو، َريؤٌْ ْطَهطزْ وتٌ
.   بابعاْري. زوايًـ ضُْس ضؤشيَهُإ َؤيَُت بسَٕ. . ــ  بُُٖضساأل نضُنُ باْط زَنُئ

ْاتايًا ٖات، نضُ قُوظاقًُنٌ ؾُضَين دىاْبىو، يَُايَُ باونًَهٌ زَويََُُْسزا ثًَطُيؿتبى، ظياتط سُظٍ بُْاغهِْ 
ُٓو ٓاؾطَتًَهُْ بُؽ،  بُّ : طُجنُؾُ زَنطز، ططيطؤضّ ثُغُْسٍ نطز، بُآلّ ُْى بُضِازَّ خؤؾُويػيت زيَطِؾًَٔ

. ؾًَىَيُ ثاْتآلّ ُٓويٌَ بُدًًََٗؿت بًَُٔوَّ َريؤٕ قػُيُى يُباضَّ خىاظبًًَُٓنُوَ بساتُ زَغتُوَ بُ ٓايا يإ ُْ
غتًَجإ ُْيسَظاٌْ نُُٓو تا ُٓو ضِازَيُ ُٓنػًًٓاٍ خؤف زَويػت ناتآ نُيُ غُضباظطُنُ ٖاتُوَ،زواّ ُٓوَّ نُ 

ُٓنػًًٓاٍ زَبًينْ خًاُْتُنُّ زَبًين، .. دًَطريبىو يُ طىْسزا، داُْوَضييَت ضِمْنًُٓ يُغٓطًُوَ بُضَيآَلبى
خىوّ ٓاظاضزإ ظاأل بىو .. يُوخًاُْتُزا بُختُوَضيًُنٌ ُٖضَؽ ًَٖٓاوّ زَبًين، ُٖض َوَ ُْبىو ؾًَت ُْبٌَ

بُغُضيساْ ٖىُْضّ دؤضبُدؤضّ تًَسا بُناضزًََٖٓا، زَيساتُ بُضضُثؤى، ؾُم،  ُٖضزوو طىآ ََُهٌ ضِازَنًَؿا 
ؾطًََػهُناِْ وؾو ُْزَبىُْوَ، ٖطَضُْسَُٖغتْخؤؾِ غطِبىو بىو،  دؤضَٖاّ . ثاؾإ بُٓاطط زاخٌ زَنطزٕ

زاضناضّْ ٓاظاضزاِْ بُغُض ُّٓ شُْزا ثُيطَِوٍ زَنطزْ زَيىيػت وضزْ زضؾيت ُّٓ ثُيىَْسيًُ ٓابطِوبُضٍَ يُطُأل 
.  ططيطؤضيسا بطًَطِيَتُوَ

ًٓرت تؤيَُنطزَُّْ ططِّ تًَبُضزَبىو ْ ٖاضو . بُآلّ ُٓو بطِياضّ ضَِتهطزُْوَّ ُّٓ زاواناضيًُّ ضِاوضِ زَبآ با بيبَ
.   ؾًَت زَبىو

ضؤشيَهًإ غتًَجإ بطِياضيسا زَغتهتُ زضَو، َُنًُّٓ زضَوَنُّ بُغتُ ثاؾهؤّ ضاضَويُوَ ضى بؤ ًََططُنُ، 
:  ُٓنػًًٓا ناتآ نُ ُْٖسٍَ خؤضانٌ بؤ زَثًَضايُوَُ يُ زَضطانُزا يًٌَ ثطغٌ

ــ  نُّ زَطُضِيًَتُوَ؟ 
.   ــ  غُضيُ ًَٓىاضَ
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ُٓنػًًٓا نَُآ ُٖغيت نطز بُ زألٓاغىزَيِ، ضىْهُ ططيطؤضّ غُضيُبُياٌْ ُٓو ضِؤشَ ضاوٍ ثًَهُوتبىو يُقُضاخٌ 
. زؤْسا ناتٌَ نُ ٓاوٍ زًََٖٓاْ زاواّ يًَهطزبىو بًَتُ الٍ بؤ نُثطٍ طىيَُبُضؤشَنُ، ثاف ضِؤيؿتين غتًَجإ

. نُُٓنػًًٓا زيًَٓابىو يُوَّ ًََطزَنُّ زوضنُوتىَتُوَ، بُضيػىايًُوَ خؤّ زظيىَ بؤ نُثطٍ طىيَُبُضِؤشَنُ
ْ يُتًُْؿتًُوَ زاًْؿت، ًَُٓـ نُوتُ غهاآلنطزٕ ..يُزوضَوَ غًٓطُضَِؾُ تىونُٓنُّ ططيطؤضّ ْعيو بىَوَ

ُٓجماض غٓطٌ ثطِ ثُيَُّ غريْ َؤضّ بؤ زَضخػتْ زَغتًٓؿاٌْ ضَِؾِ شيَط . يُوَّ نُ غتًَجإ ثًٌَ زَنا
بُآلّ َُٓاُْ َُٖىوّ ضِيَطاّ يُ ..ضاوَناِْ نطزْ غآ ضِوباض ؾطًََػو ضِيٌَ زَنطزْ الٍ غُضَوَّ نطاغُنُ تُضِنطز

:  ططيطؤضّ ُْططت نُ بًٌََ
.. ــ  ُٓنػًًٓا، َٔ بريّ نطزووَتُوَ يُ

ــ  يُضِ؟ 
بُآلّ األبىو بُغُضُٓوَزا وَآلٌَ . ططيطؤضّ قىضِطٌ طرياْ بُظَيِ ثًَساٖاتُوَْ ُٖغيت بُُْٖسآ ٓاظاضّ ويصزإ نطز

:  زايُوَ وتٌ
.   ــ  يُ غٓىض زاْاًَْو بؤ ُّٓ ثُيىَْسيًَُإ

.  بُآلّ زوباضَ ًَُٖٔ بىَوَْ بُزَّ ُْٖػهساُْوَ.. ُٓنػًًٓا يُتًُْؿتًُوَ زوضنُوتُوَ
.  َُٖىوتإ وَنى يُنٔ، داُْوَضٕ. . ٓا ُٓوَتا واظيؿِ يٌَ زييَن. . ــ  وَنى زيًََُغُط ثًػت نطزّ

.   َٔ.. ــ  ويَت يٌَ بٌَ، ُٓنػًًٓا
بُآلّ ُٓو ُٖيَػايُ غُضثٌَْ بٌَ ُٓوَّ طىٍَ ثٌَ بسا بؤّ زَضضىو، تًُْا ططياًَْهٌ ثطِ ًَٓـْ ٓاظاض زَٖاتُ بُضطىيٌَ 

.   ططيطؤضّ
نُ وَخيت زضوئَ زيَت ثُيَُيُى يُ ظَوٍ زواْانُوآ بُٖؤّ تَُُيًًَُوَ، بُّ ؾًَىَيُ ثًَىيػت بىو يُغُض ثًَىتُضْ 

يُوآ يُنًًََطُزا ثًَىتُض ٓاضَظوويِ . ططيطؤضّ نُ َُنًُّٓ زضَوَنُ ٓاَازَنُْٕ زَغت بهُُْ ناض يُ ظَويًُنُياْسا
:  طايَتُنطزٌْ نطز يُطُأل ططيطؤضيسا،  بُطُثذاضِيًُوَ ظَاِْ زَضًَٖٓاو وتٌ

ــ  َُُٓ ضًُّ ططيطؤضّ؟ زَضيا بؤّ باؽ نطزّ نُ طىيٌَ يُخؿُخؿًَو بىَ يُنُثطّ طىيَُبُضِؤشَنُزا، وَ وتٌ 
. خؤّ يٌَ زاططتىوْٕ بُدىوتُ ططيطؤضّْ ُٓنػًًٓاّ ثًَهُوَ بًين يُوآ

.  (ؾُضِزَنُئ)ــ  وا يَُُ بًَُٓ ثًَىتُض، ُٓطًٓا تًَهٌ زَزَّ يُطُيَتا 
ضًتإ زَنطز؟  . . ٌَٓ. . ــ  ٌَٓ

. .  ــ  ٓاوَٖا
ططيطؤضّ تاوّسايُ ؾًَُْوْ غطَواْسيُ نُيُنُّ ثًَىتُضْ ثُالَاضّساْ بُ طىضِّ طىضنًَو نُ بطغًَيت ثطشَّ يٌَ بطِّ 

يُضِاغتًسا طىضنًَهٌ ضِاغتكًُٓ بىو ناتٌَ نُ زاُْناِْ دريِزَنطْ ُٖض يُو طىيٌَ يٌَ خح نطز، بُآلّ ..بؤّ تىوضِزا
:  ثًَىتُض يُو ناتُزا خؤّ الزاو زَضباظبىو وتٌ

..  َُُٓت يُباونتُوَ بؤ َاوَتُوَ. .ــ  بُضِاغيت تؤ تىضنٌ نىضِّ تىضنٌ
تىضنايُتًُنُّ يٌَ )ثاؾإ ثاْايِ ؾُُْنُّ نًَؿا بُ ثؿيت ططيطؤضيسا، ًَُٓـ زَغيت يٌَ بُضظنطزَوَ

.   (ضَِويبىَوَ
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: شًَْو يُْعيهٌ نًًََطُنُياُْوَبىو، ؾُضَِنُّ زيبىوٕ، خًَطا ضىبىو بؤ ٓاوايِْ بُُْٖاغُ بطِنًَىَ بُ ًََطزَنُّ وتبى
.  (خىئَ ضِشاوَ ُْيبًين ض بُظًََهُ.. زوو نىضَِنُّ ؾُضِ زَنُٕ.. ثاْتآليُ تىضى ٓاطازاضنُضَوَ)

ثًاوَف قػُْ باغٌ شُْنُّ طُياْسَ ثاْتآلٍ، ًَُٓـ نُوتُ قُيََُباظ تا طُيؿتُ الّ َاأل، غىاضّ ُٓغجُ 
ثريَنُّ بىو بُغاضزإ تًٌَ تُقاْس بُضَو زَؾتُنُ،  ناتآ طُيؿتُ نًًََطُنُ ضِواِْ ُٖضزونًإ زضَو زَنُٕ، بُآلّ 

:  يُطُأل ُٓوَؾسا قاَضًًُنُّ ضِاوَؾاْسْ ُْضِاْسٍ وتٌ
؟ .ــ  نىضِّ قُسح ًُْ، يُبُض ضِ بُ ؾُٕ ؾُضِتإ نطزووَ

.   ثًَىتُض ثًَهٌُْ،  ثًٌَ وت نُ ًٖض ؾُضِيَو ُْبىوَ، ُٓوَ ُٖضزونًإ ًٓـ زَنُٕ
ــ  نُواتُ،  ضؤٕ ُٓو شُْ بًًٓىٌْ؟  

.   يُواُْيُ خُوٌْ بًينَ.. ــ  ُٓو نُغِ ُْبًًٓىَ
.   زَيبًينَ! ــ  بُو قُسجُيُّ ًْؿإ ززَّ، سُظ زَنات ٓابطِوّ ببا يُٓاوايًسا

َريؤٕ غُضّ غىضَِابى،  يُّ ناضَ يَُُٖىو . ُٓو ناتُّ نُ زاْطابىو بؤ طُضِاُْوَيٌ خىاظبًَّٓهُضإ،  ْعيو بىوَوَ
بُيٌََ شُْ ثريَنُّ زَيىيػت يُ ثًَؿسا َاضَ بربِآ، ثاؾإ .  ضِويُنًُوَ، نؤيًَبىَْ ُْطُيؿتبىوتُ ًٖض بطِياضٍَ ًَٖؿتا

بُآلّ باونٌ واّ زَبًين نُ ططيطؤضّ زظيَىو ْاؾطيُْٓ ْاوباْطٌ خطاثُ، يُبُضُٓوَّ ًََباظَ، َُُْٓ .. بطىيَعضيَتُوَ
.   غُضباضّ ُٓوَّ نُ يُبَُٓايَُيُنٌ ُٖشاضَ

يُّ ؾًَىَ ُٖيَىيَػتُيسا َريؤٕ ْاوباْطٌ ظؤض الوٍ ُٖيَُزا زَويََُُْرتْ بُضِيَعتطبىٕ يُ ططيَؤضّ ْ بَُٓايَُّ 
يُغُض ُّٓ زاخىظيًُ . يُ تاتاضغهسا،  بُآلّ واّ بُضانعاِْ نُ بريْضِاٍ ْاتايًا خؤّ بعاْآ يُو باضَيُوَ(تىضنُنإ)

:  قػُّ بؤ نطزْ يًٌَ ثطغٌ نُ ٓايا ضِاظٍ زَبآ بُططيطؤضّ،  ًَُٓـ يُ وَآلَسا وتٌ
.  ــ  بُيٌََ، نُغِ زيهُّ ْاوآ دطُ يُو ُٓو

َريؤٕ باغٌ نُّْنىضِيًُناِْ بؤ نطز، بُآلّ ُٓو ُٖض غىوض بى يُغُض قػُّ ثًَؿىوّْ نُوتُ ططيإ، نُ َريؤٕ 
  (ْؤ َاَاًُْْ ًَْطَ ُٓغجٌ زَوآ.  ؾًَتْ طُودُ): َُُّٓ بًين يُبُضخؤيُوَ وتٌ

يُّ غُضغىضَِاُْزا، ثاْتآلٍ ٖات بؤ غُضزاٌْ َريؤْٕ زَظطريبىوٌْ ُٓجناٌَ زاواناضيًُنُ زواّ بُخًَطٖاتْٔ ضيَع 
:  يًَططتين قُوظاقًًاُّْ ٓاغايِ َريؤٕ وتٌ

.   ــ  ًَٓػتاف، وا بطِياضَاْسا نضُنُتإ بسٌََْ
.  زَّْضاوٍ ثاْتآلٍ طُؾايُوَ، نُوتُ باْطهطزٌْ بُ خُظووضّ خؤؾُويػتِ، ثاؾإ خؤؾُويػترتئ خعَِ
ُٖضزوى طؿتىطؤيإ نطز يُغُض ُٓو ؾتاُّْ ثًَىيػتُ ثاْتآلٍ بًساتُ بىوى، َريؤٕ زواّ ُٓوَْسَّ ْطخٌ 

:  َاْطاُْيُنٌ نطز، بُدؤضآ نُ ثاْتآلٍ بًٌََ
! يُ َؤيَطُ زَضّ بًَْٓٔ يُباظاضِزا بًؿطؤؾري! ــ  َاْطاُْيُنٌ ؾريزَض

:  َريؤٕ زَْطٌ بُضظنطزَوَ وتٌ
بُّ دؤضَ ضيَهُوتٔ .  َُُٓ زابُْْضيَيت نؤٌْ قُوظاقُْ زَبآ ُّٓ ُْضيتُ ثُيطَِوٍ نُئ! ــ  َاْطاُْيُنت ثٌَ ظؤضَ

يُغُض طىاغتُٓوَّ يُغُضَتايِ ٓابسا، ُٓجماض ؾىؾُ ظؤزنا ُٖيَبضطاو خىيَُٓنُّ ضِشإ ْاوغهٌ ثاْتآليِْ 
. َريؤُْوَ
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َايٌَ َريؤٕ دُجنايٌَ وَخؤنُوتٔ بىٕ بؤ ؾايِْ ظََاوَْسٍ طىاغتُٓوَّ نضُنُيإ، زايهٌ ْاتايًا ضؤشّ يُالٍ شُْ 
بُضطسضوَنُ زَبطزَغُضْ ياضَُتٌ زَزا بؤ ٓاَازَنطزٌْ دٌْبُضطٌ بىوى، يَُالوَ ْاتايًا ُٖض خُضيهٌ ضٓري بىو، 
نُ زَغيت بُتاأل زَبىو يًُٓـْناضّ ْاوَاأل ضىْهُ ضِآْ ضَِغِ وايُ نُ بىونٌ قُوظاقِ زَغتهًَؿًَوْ ًَجًَضًَهٌ 

ططيطؤضّ ْاوبُْاو غُضّ زَزا يُ . بضٓآ يُثًَػيت بعْٕ بُزياضّ ثًَؿهُؾِ ناتُ ظاوايِ خؤؾُويػت(تكًًسٍ)
خُظوضاٌْ، َُٖىو داضآ ْاتايًا بُ ؾُضَُوَ يًٌَ ْعيو زَبىَوَ بُثُضزَيُنٌ عىظضّ دىاُْوَ، بُآلّ ُّٓ ثُضزَيُ 

داض زواّذاض زَنؿايُوَ، بُغًىنٌْ يُغُضخؤيًُوَ، ْاتايًا يُيازٍ ْاضآ نُ ضؤٕ ًَتهاّ بطاٍ سُظّ 
ططيطؤضّ ؾُيساّ طاظططتُٓ، ُٓو بَُُ ْاغطابى ناتآ نُ ): يُوَضِيهطزٌْ زَنطزْ طايَتُيِ يُطُأل زَنطزْ ثًٌَ زَوت

.   ْ ْاتايًا بُتطؽْ سُظَوَ بريٍ يُ طاظططتٔ زَنطزَوَ(ثًَهُوَ زَضىئ بؤ  قىتاغاُْ
يَُالؾُوَ َريؤٕ غُضقايٌَ ًٓـْ ناضبىوبىو، ُٓويإ يُ نًًََطُ زََايُوَْ يإ ضاوزيَطّ ٓاشَيَُنُّ زَنطزْ 

باونٌ َريؤًْـ، ثرييَهٌ نُؾتُناضبىوْ بُتًُْا ُٓو غؤظْ خؤؾُويػيت ضؤشاوابىٌْ ْعيو . غاَاُْنُّ ظؤض زَنطز
.  زَبىوَوَ، ٖانات ظاٌْ ضطايِ تٌَُُْ نىشايَُو

ضىاض طايًػهُ ُٓغجٌ ضَِخؿٔ ضِايإ زَنًَؿإ بُضَو . زواداض ناتِ ُٓوَ ٖات ظَوٍ ؾُضِْ ثًيت بساتُ زَغتُوَ
.   َايٌَ َريؤٕ نُوتُٓ ضِآ بؤ طىاغتُٓوَّ بىوى

يُٖؤيَُ طُوضَنُّ َايَسا َطيؿهٌ نىآلوْ جنطِجنطِنطإ بُثُجنُ ُٓغتىضَ ضىٕ يكُؾُُْناِْ قُوظامْ غهٌ طؤَ 
تُْاُْت قاْتآليـ بُوُْٓساظَيُّ قاضُ ؾُيُنُّ بىاضّ زَزا ..ْ قُوظام نُوتُٓ غَُانطزٕ..ظؤزنا ُٖيَسضا

تاوَنى ثُيَُ ُٖوضّ زونُيٌَ دطُضَ نؤبىوَ يُضِاغُّ ٓاُْٖطًَهسا، زَغتُ بضهؤالُْناِْ ْاتايًا يُ . ُٖيَسَبُظيًُوَ
ًٓرت ثاْتآلٍ بُيُتطزإ ُٖيَػايُ غُضثٌَْ زاواّ يُ خُظوضاٌْ ..طىؾاضزٌْ زَغتُ ُٓغتىضَنُّ ططيطؤضيسا تُضِبىبىٕ

.. تاظَّ نطز نُ ضِيَطُّ ضؤيؿتًٓإ بسَٕ
ناتآ طايًػهُنُّ ططيطؤضّْ ْتايًا طُيؿتُٓ ثُْا َايٌَ ًًَدؤظ، بىىْظاوا ثًَهُوَ زابُظئْ َاْسوييَت تُواو 

.   ضَِتاْسبىوٌْ، ططيطؤضّ يُبُضخؤيُوَ نُوتُ ُْؾطَت يًَهطزٌْ ُٓو زابُْْضيتُوَ ضِغًَُٗٓضَ يُٓاُْٖط شٕ ًَٖٓاْسا
ًَٓػتا وازياضبىو َُٖىو ؾيتَ تُواوبىَ، بُآلّ زَضيا قُؾُْ نًًََػُّ برينُوتُوَ، ضىْهُ قُوظام ظؤض بُضِيَعْ 

خؤؾُويػتًًُوَ ْاضِوآُْ نًًََػُْ ضاوزيَطاٌْ، بؤ تُواونطزٌْ زابُْْضيَيت ٓاغايِ، ططيطؤضّْ ْاتايًاْ نُؽْناضيإ 
ضؤٕ بؤ نًًََػُْ يُوآْ ُٖضزوى ُٓيَكُيِ َاضَنطزًْإ ٓايَىطؤضِنطز، ْاتايًا ثُضياِْ ًَهُضِْ زيَػؤظٍ زَضبطِّ، 

ُٖضوَٖا ططيطؤضيـ ثُضياِْ بُغؤظْ خؤؾُويػتًسا، وَخيتَ نؤضَِوٍ ؾايِْ ظََاوَْس طُضِايُوَ َايٌَ ًًًَدؤظ، 
َُٖىو ؾتًَو بُيَطُّ بُختُوَضيًُنٌ . ْاتايًاْ ططيطؤضّ خُضيهٌ نطزُْوَّ الثُضَِيُنٌ ْىيٌَ شياًْإ بىوٕ

ثاْتآلٍ . ضاوَضِواْهطاو بى، بُآلّ ٓاُْٖطًَطِإ غُيطيإ نطز بؤتًَُ ظؤزطاناِْ َايٌَ ثاْتآليِ تائَ، ًْطُضإ بىٕ يَُُ
.  ظؤض بَُُ تًَهضىوْ ْاتايًا ختىوضَّ تطغًَهٌ نطزْ يُْاخٌ خؤيسا ًَٖؿتًُوَ

. (!ْ يُظََاوَْسزا!ظؤزطاّ تاأل)
.   خؤّ بباتُوَ بؤ َُوزايُنٌ زووض(ضَضُيَُى)ٓاغاُْ بؤ غًَططٌ ثالتؤْؤظًض َؤخؤظ نُ ضَِطْ ضِيؿُّ

يُغُضزٌََ ثًَتُضّ يُنُّ، تػاضّ ضوغًاٍ طُوضَزا، نُؾتًًُنٌ ضِووباض ًٌَ ْابىَ ْاو ظيٌَ زؤٕ بُضَو زَضياٍ 
ٓاظؤظ، قُوظام ثُالَاضيإ زابىو، تاآلًْإ نطزبىو ْ غىتاْسبىيإْ يُبطّ باضطُنُّ نُ ثًَهٗاتبىو يُ ثػهًَتْ 

باضووت، ُٖض خًَطاف قُوظام يُْاوخؤياْسا بُؾًاْهطزبىو، يُبطّ ُٓوَ تػاض نُتًبُيُى غىثاٍ يُؾاضّ ظؤضؤًْعٍ 
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ْعيهُوَ ْاضز بؤ غُضيإ، غُضباظإ طىْسَنُيإ تًَهسابىو ْ ضِوخاْسبىيإْ ثاؾإ تُواوّ نؤيًَتُناًْإ غىتاْسبىو 
.  تا واّ يًَٗاتبى بىوَ ؾىيًََٓهٌ ضؤيَُواِْ

زَ غاأل بُغُضضىو، ثاؾإ ُٓواُّْ نُيُ نىؾتاضَنُ زَضباظبىوٕ نُوتُٓ طُضِاُْوَ بؤ نُالوَنإ طىْس، طُضِاوَنإ 
نؤيًيَت ْىيًَإ زضوغت نطزَوَْ زَوضوبُضيإ بُزاض ضاْس، ثاؾإ يُطُأل ضؤشطاضْ ظََاُْا ُْخؿُّ ؾُقاّْ 

خُيَهٌ طىْس ظيازّ نطز ناتآ نُ ُْٖسآ يُو قُوظاقاُّْ ضؤخٌ ضُثِ زؤْإ . طُضٍَِِنًإ تًازا زضوغت نطز
بُدًًََٗؿت، يُبُضُٓوَّ بٌَ ثًتْ بُضَنُتُْ يُغُض ؾُضَاِْ غىثا، يُّ ؾىيَُٓزا دًَطريبىٕ، ناتآ نُ يًَجطغطاوٍ 

ظؤضؤًْع زَغُآلتساضيَيت ٓاطازاضنطزَوَ يُباضَّ طُوضَبىٌْ طىْسَوَْ بىشاُْوَّ طيىدىألْ ضاالنٌ تًًَسا 
غُضيُْىآ، زاواّ يًَهطا نُ يُنًَو يُ وَنًًُ ًًَُْٗٓناِْ بًَٓطآ بؤ ًْؿتُدًَبىوٕ يًَُْىإ ُٓو خُيَهُ ْىيًَُزاْ 

.  َُُٓف باثريَ طُضوَّ ُّٓ َؤخؤظُبىو
وازياضَ ُّٓ وَنًًُ ثًاويَهٌ زَغت ضِاٖاتى بىوَ، ظيطَى يُغُوزاناضّْ َاَُيَُْ ًًَُْٗٓناًْسا، ُٖضخًَطا زوناًَْهٌ 

. بضىنٌ بؤخؤّ ثًَهُوَ ْاوَْ َؿتىَ ضُقؤْ بُضزَغيتَْ ثًَىيػتًُناِْ ضِؤشاُْ قُوظاقاٌْ تًَسا ؾطؤؾتىوَ
يُبُضُٓوَّ زوناُْنُّ ُٓوَتا نُ زونإ بىَ يُ طىْسٍ تاظَ ُْفْصيانطوزا، ُٖضخًَطا َؤخؤظ سايٌَ باف زَبآ، 

ُٓطُض ُْيًََري زَبًَتُ زَويََُُْسيَهٌ زَغطِؤ، بُآلّ ضؤٕ غُضنطزَناِْ خؤّ يُ ظؤضؤًْع زَبًين، ُّٓ ثًاوَ غايٌَ 
زوداض غُؾُضّ زَنطزْ زَضىو بؤ ؾاض بُبًاْىوّ نطِيين ثًَساويػتًُناِْ زوناُْنُيُوَْ يُوآ زَغُآلتساضاٌْ زيًَٓا 

.   زَنطزَوَ نُ قُوظام ًَُْٖٔ ًْايإ ًُْ ٓاضاٌَ بؿًَىيَٓٔ يُوناتُزا
بُجمؤضَ باظضطاًَْيت َؤخؤظ ُْفْصياّ نطزْ بُّ ؾًَىَيُ َّ ثًاوَ ُٖويَين بَُٓايَُيُنٌ زَويََُُْسٍ يَُُوزوا 
ضؤشطاضو ظََاُْ زضيَصاٍ نًَؿاْ بَُٓايَُنُ ُٖض خُضيهٌ ظيازنطزٌْ غاَاُْنُّ بىو يُضيَطاّ باظضطاًَْيت وَداضيَو، 

. ؾطوؾًَألْ داضيَهّرت،  تاوَنى بؤ غًَططٌ ثالتؤْؤظًضِ ضاوضٓؤى َايُوَ
ُٓو بُيَطُْاَاُّْ بَُٓايَُنُيالٕ زَبُغتُ خعَُتٌ تػاضَوَ يُ غٓسوقًَهٌ زاضيٓسا ثاضيَعضاوبىْٕ خؤؾُويػت بىٕ 

يُباضّ زيٌَ غُضؤى بَُٓايَُنُزا، بُآلّ ضؤشيَهًإ ٓاططّ تًَبُضبىو ْ غىتاو يُْاوضى، ًٓرت َُٖىو ُْغُبِ َؤخؤظ بىو 
.  بَُاألْغاَإ

ناضوباض ُٖضوا بُ ٓاغىزَيِ بؤ بَُٓايَُّ َؤخؤظ ُْضىوَ غُض يَُُٖىو ٓإْناتًَهسا، باونٌ غًَططٌ داضيَهًإ ْابىتٌ 
ْ زَبىايُ غًَططٌ غُضيُْىآ زَغتهاتُوَ نؤنطزُْوَّ غاَإْ ُّٓ َؤخؤظٌ ًٓػتاتُ ُٓو .خؤّ ضِاطُياْسووَ

. ناضَّ نطزوَ
يَهٌ (نؤثًو)ثًَٓر غايٌَ قاتْقطِّ بُغُضبطزوَ بُٓاألْ ويَأل نطزٕ بُثُضِو تىونُبُضاظَوَ، ُٓوثُضِّ ثاضيَعطاضّ ُٖض 

زَنطز بطُيؿتايُ زَغيتْ الٍ خؤّ بُْسّ زَنطز، ُٓطُض ضِ ُّٓ زَغتهُوتُف يُ ضيَطايُنٌ ضاغتْ زضوغتُوَ 
ثاؾإ ُٓوَْسَّ ُْخاياْس ْاوَنُّ يُغرييؤضظطاّ نىتاأل ؾطؤؾِ . بىايُ ُْٖسآ ويصزإ خػتُٓغُضيؿٌ تًَسا بىايُ

. طُضِؤنُوَ باظيساْ بى بُغًَططٌ َؤخؤظ
ُّٓ بطازَضََإ ُٓوَْسَّ ُْبطز شًْؿٌ ًَٖٓا، ُٓو قُؾُيُنٌ ًْىَ ؾًتؤنُّ ضاوثًَهُوتبىو نُ نضًَهٌ طُودٌ 

بىبى، خىاظبًيَن نطزبى ْ ًَٖٓابىّ، بىونُف َايًََهٌ ظؤضّ يُطُأل خؤّ ًَٖٓابى، نُياضَُتٌ ًََطزَنُيسابى 
نطزٍ بُوَّ نُ بيبَ بُ نىوتاأل ؾطؤف، ضىْهُ غًَططٌ (َايَُ)يُبًَُٖعنطزٌْ بَُٓايَُّ باظضطاًُْنُيسا، بُيَهُ ُٓو

.  زوناًَْهٌ نىتاأل ؾطؤؾتين نطزَوَ زواّ ُٓوَ
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يُبُضُٓوَّ تاتطغو زوضَ يُؾاضَوَْ قُوظام يُ بؤُْناْسا نٍُْثٍُ زَنطِٕ، يُبُضَُٓوَ زوناُْنُّ غريطٌ َؤخؤظ 
غًَططٌ . بطَوٍ ثُيسانطز، بُتايبُتٌ ُٓو ثُيطَِوّ ؾًَىَّ قُضظو ضاوَضِيَهطزٌْ تا وَضٍ بُضٌَُٖ يَُاَُيَُز زَنطز

يُبُض بُظَيِ ٖاتُٓوَ بُقُوظاقسا ُْبى يُغُض وَضططتُٓوَّ ثاضَنُّ زَوَغتاْ ضاوَضِيٌَ زَنطز، بُيَهى بُضاْبُض 
يُطُأل َُُٓؾسا قُوظام وايإ زَبًين نُ .  بُغىزيَهٌ طُوضَ بىوَ يُزَؾتُضْ ضطنُناًْسا يُغُض قُضظاض زَيٓىغٌ

ؾت نطِئ يُ زوناُْنُّ َؤخؤظ خُضدٌ نَُرتَ يُبطِيين ضٌ يإ ثُجنا ظطيَػت بؤ ؾاضؤضهُ ْعيهُنُ، بَُُ غاَاِْ 
.  باْط زَنطا(ٓاغا)غًَططٌ َؤخؤظ ثُضَّ غُْس، تا واّ يًَٗات بُ ْاظْاوّ 

َؤخؤظ بُتًُْا باظضطاِْ نىتايَُوَ ُْوَغتا،  بُيَهى ٓاوضِّ يُثًَىيػيت زيهُف زايُوَ،دؤضَٖا َُنًُّٓ زضَو، ٌٖ 
يُنىضتٌ . .تؤوزإْ ٌٖ طىضظَنطزٌْ طصوطاْ دؤضَٖا واضزُْوَّ ْايابِ نؤنطزبىَ،ْ ُٖضوَٖا نٍُْثٍُ بىنًـ

بًربيَُٓضَوَ، َؤخؤظ باظضطاِْ زَنطز بَُُٖىو ؾتًَهُوَ يُ ْطخُنُّ ُْظاْطاْ ْازياضبىايُ، بًَطىَإ باظضطاًَْهٌ 
!. ظيطَنبىو

َؤخؤظ ٓاؾُ نؤًَْهٌ نطِّ، ضانٌ نطزَوَْ خػتًُ طُضِْ ْؤ نطيَهاضّ خػتُغُض،  يُبُضُٓوَّ ْاوضُنُ 
زَويََُُْسبىو بُزاُْويًََُ، ًٖض ٓاؾًَهٌ زيهُ يُو طىظَضَزا ُْبىو بُضبُضَناِْ يُطُيَسا بها، يُبُضُٓوَ َؤخؤظ ُّٓ 

. باضوزؤخُّ بٍُُٖ ظاٌْ، قُوظاقِ زار نطز بُ نطيٌَْ ؾطَّ باضاف ٖاضِئ
.  نُواتُ، َؤخؤظ بُختًاضبىو ُٓطُض بُختًاضٍ بُ زَويََُُْسٍ بٌَ، ُّٓ زَبآ خًَعاُْنُّ ضؤٕ بٌَ

ُٓو شُّْ نُ نضِ قُؾُنُبى ظؤض يُطُيًَسا ُْشيا، نىضِْ نضًَهٌ بىو، تٌَُُْ زضيَصّ بؤ خؤَإ بُدٌَ ًَٖؿت، زواّ 
ُٓوَ غًَططٌ بؤ داضّ زووَّ شٌْ ًَٖٓا، طُوضَ نضًَهٌ َاضَ نطز تىوؾِ ُْظؤنٌ بىو بٌَ َٓاأل بىوٕ َايُوَ، ُٖضزو 

َٓايَُنُ يُشيَط ضنًَؿٌ باوَشُْنُيسا َاُْوَْ ُٓو زَضوٕ ٓايَؤظيًُّ ناضيَهٌ خطاثِ غُض ُٖضزوونًإ، ظالزضيريّ نىضِّ 
يًعاّ نضًـ، ثىضنُّ زابىيُ . طُودًَهٌ ًٖضْثىضِ يٌَ زَضضى ًَُٖؿُ ثُشاضَْ خَُٓانٌ زَّْضاوٍ زاططتبىو

زَغيت ناضَنُضيَهٌ ثريَشٕ بؤُٓوَّ ضِايًََٗٔ يُغُض ضِاثُضِاْسٌْ ناضوباضّ ْاوَاأل، ُّٓ ضيػىايِْ ْعٌَ ،  يًعا ُٖض 
بَُٓايٌَ ُٓو دًٗاُْ ؾاضاوَيُّ ْاغٌ، َُُٓف وضوشاْسٍْ بُؾًَىَيُنٌ زضِْساُْ طُضوَبىْ َُيًٌ بُالٍ يىغهُيِْ 

. ضِاغت ُٖيَُٓغُْطاْسٌْ ؾتُوَبىو
ْ بضىوى طُوضَبىو، ضؤشيَهًإ يًعا بُضاْبُضّ باونٌ يُغُضخىإ زاًْؿتبىو، غًَططٌ َؤخؤظ ..ضؤشإ ضؤيؿت

. غُيطيَهٌ نطْ ثاؾإ يًٌَ وضزبىَوَ، ويَُّٓ شُْنُّ يُنٌَُ ٖاتُوَ خُياأل
نضُنُّ ..واقٌ وضَِا يُّ بريؤنُيُ..يًعا نُ ًٌَ الضنطزبىَ، شٌْ يُنُجماضّ بىو! ٓا َُُّٓ يُبُضزًََسايُ خؤيُتٌ

. عاظَب بىَْ خُضيهُ ثًَسَطا
ظالزضيريف، يُثؤيٌ ثًَٓذَُسابىو، سُظٍ بُثًاغُنطزُْوَ بؤ الٍ ٓاؾُنُّ باونٌ، ضؤشيَهًإ يُٓاؾُنُزا ُْٖسآ 
نطيَهاضّ بًين ًٓؿًإ زَنطز، تًُىظًإ يًَُْىاْسا بىو نُ ْاظْاوّ غاؾٌ بىو، تًُؤظٌ غُيطيَهٌ نطزْ ضًَُُنُّ 

:  يىوتٌ ؾطِيَساْ بُطُثذاضِيًُوَ وتٌ
! ٓآُوَ َرياتططّ ٓاغايُ..ٓا ُٓوَ ٓاغايُ. .ــ  ٓاٍ

:  ظالزضيري غآلوٍ يًَهطزْ وتٌ
ــ  ًَٓىاضَتإ باف ُٓوَ ضِ زَنُٕ؟ 

:  نطيَهاضَنُّرت نُ ْاوّ زاظًسبىو وَآلٌَ زايُوَ
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ــ  قىضِ زَؾًًَري، وَنى زَبًينْ بُضزَواّ بىو يُُٖيَؿًَالٌْ قىضِ بُُٖضزوو قاضِ، ثاؾإ ٓاوضِيسايُ الٍ 
:  ظالزضيريَوَْ وتٌ

ــ  باونت ضاوضٓؤنُ، ُٓو ضؤبًَُناِْ طىؾًىَ، زَضّ ْاًٖيَنَ، وا ًَُُٓ خُضيهري ًٓؿٌ شْإ زَنُئ، ُٓو ْايُوآ 
.  ُٓوإ بُنطآ بططآ بُيَهى بًَُُُّٓ زَنا

 ؟ ــ  ضاوضٓؤى   ياٌْ ضّ
نطيَهاضَناِْ زيهُ زَغتًإ نطزَ .  ــ  يإ ُٓو ُٓوثُضِّ ثًػُ، ُٓو طىوّ خؤّ زَخىا ُٓطُض ضؤبًًََهٌ تًَسا بٌَ بؤّ

.  ضىْهُ قػُنُ دًَطريبىو، بُآلّ غًَططٌ َؤخؤظ ؾايػتٍُ ُٓو دؤضَ ُٓؾػاُْبىو..ثًَهُْري
:  ظالزضيري وتٌ

نُواتُ تؤ ضِاظّ ًْت؟ . .ــ  ٌَٓ
.. ــ  وَضَ خؤت تاقًبهُضَوَْ قىضِ بؿًًَُ، ُٓوناتُ زَظاٌْ نٌَ ضِاظٍ زَبٌَ

ظالزضيري َُُّٓ وتْ . ــ  ضانُ، بابُ ٓاطازاضزَنَُُوَ يَُُ، ثًٌَ ضِازَطُيِٓ نُ تؤ يُ ًٓؿُنُت ضِاظّ ًْت
بُطؤؾُّ ضاوٍ غُيطيَهٌ زاظًسٍ نطز، بُبًضِْ بًَصيَتًُّوَ زاظًس ُٖغيت نطز قػُيُنٌ خطاثِ نطزووَ، يُواُْيُ 

:  َُُٓ ظَضَضو ظيإ بُبُضشَوَْسٍ بطُيُْآ، ُٖويًَسا ضِوخؤف بٌَْ ناضتًَهطزٌْ قػُناِْ بػطِيَتُوَ ْ وتٌ
.  ٓاطازاضّ نُضَوَ.. سُظّ نطز طًُيًت يٌَ بهُّ.  ــ  َٔ غىعبُت زَنُّْ ًٖضّرت

.  ــ  باؾُ
زاظًس يُُٓجناٌَ َُُٓ تطغاْ . ظالزضيري َُُّٓ وتْ الٍ يٌَ وَضضُضخاْسْ َؤٌْْ ططشًُّنٌ َاْازاض هلًُُْزابىو

: وتٌ...يُضايَُ قىضَِنُ ٖاتُ زَضَوَْ ؾُضِوايَُنُّ ًَٖٓايُ خىاضَوَو
!! تؤ طايَتُ ْاظاِْ. ــ  َٔ بٌَ ُٓقألْ طُودِ ظالزضيري،  ٓاطازاضّ َُنُضَوَ

.   ــ  ثًٌَ ْايًََِ، ثًٌَ ْايًََِ
بؤضِ وات ثٌَ وت، ُّٓ . . ناتآ ظالزضيري ثؿيت تًَهطزٕ بؤ ُٓوَّ بطِوا، طىيٌَ يًَبىو نطيَهاضآ بُ زاظًس زَيٌََ 

. بُضاظ. .َُُٓ بُضاظَ. نؤَُيَُ ثًػايُ ُٖيَُُزَضَوَ، بؤ ُٓوَّ بؤٌْ زَضُْضآ
:  ظالزضيري يُبُضخؤيُوَ وتٌ

. ثًَؼ زَيًََِ، ثًٌَ زَيًََِ..ــ  نُواتُ ُٓو طايَتُّ ُْزَنطز
بُو غآ ثًًهاْاُْزا غُضنُوت نُ نُثطَ ًََىيَو غًَبُضّ بؤ نطزبىوْٕ يُويَىَ .  نىضَِ ًٌَ ضِيٌَ ططت بؤ َايَُوَ

غُوظَناِْ زَبطيػهايُوَ، غُضّ ُٓو بايَهؤُّْ زاثؤؾًبى نُ زيىاضَناِْ بُضَِْطٌ ؾري بؤيُ نطابىٕ، يُٖؤيَُنُزا 
يُوآ تَُاؾاٍ نطز . ضُْس ًَىاًَْهٌ بطازَضّ باونٌ بًين، بُخًَطٖاتين نطزْٕ ضىوَ شووضَ تايبُتًًُنُّ باونًُوَ

. باونٌ الثُضَِناِْ نتًَبًَو ُٖيَسَزاتُوَ نُ تاظَ ثًٌَ طُيؿتىوَ، ُٖضوَٖاْ     يُطُأل نؤٌْ ضؤشْاَُيُنٌ ضِوغًسا
ظالزضيري غآلوٍ يًَهطز، بُآلّ دُجناأل بىٌْ باوى بُخىيَٓسُْوَ واّ يًَهطز غآلوَنُّ بُ غاضزّ بػًًََٓتُوَ، نىضَِ 

ًْاظٍ بىو باغٌ زاظًس بها بؤ باونٌ،  بُآلّ ٖاْسَضّ ُْبىو بؤ ُٓوَ، يُنُجماض ضاوَضِيٌَ نطز تا باونٌ ٓاوضِّ 
يًَسايُوَْ ُٓجماض ثًٌَ ضِاطُياْس غًَططٌ َؤخؤظ طىيٌَ ضِايُأل نطز بؤ قػُناِْ نىضَِنُّ، بُآلّ بُنىضتٌ وَآلٌَ 

:  زايُوَْ وتٌ
.   ــ  زَضّ زَنُّ، ًَٓػتا زَتىاِْ بطِؤّ
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.  ظالزضيري بُيُخؤ ضِاظيبىُْوَ يًًَسا ضِؤيؿت
ُٖضضُْسَ ًَُُٓ زَغتًٓؿاٌْ خطاثًُناِْ َؤخؤظإ نطز، يُضِووّ َُُْٖ ويصزاُْوَ زَبآ ٓاوضٍِِيَو يُ ضانُيؿٌ 

يُو خاْىَ طُوضَيسا نُ زَنُوتُ ْاوَضِاغيت طؤضَِثاُْ بضىنُنُّ تاتاضغهُوَ، نؤَُيٌََ يُ ٖاوَألْ : بسَيُٓوَ
. زؤغتاٌْ نؤزَبىُْوَ نُ زَتىاْري بًًََري ُٖضُٓوإ ضِوْانبرياٌْ طىْسبىوٕ

يًَُٓىاضَ طؿتىطؤناًْاْسا، خؤيإ يُقُضَّ ظؤض بابُت زَزا، يُواُْيُ بريوضِا بٓري بؤ بابُتُنإ دًاواظبىايُ، بُآلّ 
بؤ صيىُْ ناتآ ظالزضيري يُٓاؾُنُ طُضِايُوَ طىيٌَ يًَبى    .  بُُٖضساأل يُنؤضِّ ضؤؾٓبريإ زَضىو يُتاتاضغهسا

:  قىتابِ يُقىتاغاُّْ تُنًٓهٌ َؤغهؤزا، بَُاَؤغتا ثآلْسا، نُ َاَؤغتاٍ قىتاغاُّْ تاتاضغو بىو،  زَيٌََ
ــ  ناتآ نُ َٔ ْىغًُٓناِْ زَخىيَُُٓوَ ُٖغت بُغؤظيَو زَنُّ بُضاْبُض ُٓو نُضتُّ بُضَو َُْٔ زَضآ 

يُنؤَُيَسا،  ُٖضضُْسَ نُ َٔ قُوظاقِْ ضِقِ يُو ضًٓاُْيُ نُ دًاواظٕ يُواًْرتّ طٍُ، تُْاُْت غُضباضّ ُٓوَف نُ 
. َٔ خؤّ وَنى خاوَٕ َىيَهِ، واتا يُنًَهِ يُو ضًٓاُْ، بري يَُُ َُنُضَوَ، َُُٓ تًُْا بًًُُت زَيتىاْآ

! يُتىاْايسايُ تُْاُْت بطِواؾت بطؤضِآ
َُُٓيإ !.  نًًَُ ُٓو بًًُُتُ نُ بطِوّ ثًاو زَطؤضِآ!. . ظالزضيري يَُُ تًَُٓطُيؿت، نإَُ ُٓوضري دًاواظإ

.  ظالزضيري ُْيتىاِْ ثُّ ثٌَ ببا
ُّٓ ثريَ بُتًُْا قىتابًُنُّ تُنًٓوْ َاَؤغتاٍ تىوف بىوّ     زيلْ طىَطِايِ     شُْ َاَؤغتا زيبُضّ ْاغاضبىو، 
زَططتُخؤ، بُيَهى ؾُضيهُ باظضطاًَْيت غًَطنِْ ُٖضزوو قُؾُّ طىْسْ الوٍ قؤظْ قُؾُْط يُظطًين يًػتٓػهٌ نُ 

بُآلّ ُٓو َاضظايُّ نُ وشيإ، ًَُٖؿُ نطاغًَهٌ . داضداضَ يُزيَبُضَنُّ باونًُوَ زَٖات بؤ ؾُوبُغُضبطزٕ
ْىغتين يُبُضزابى، بُضزَواّ يُتُْىضَنُّ زضيَصتطبىو ضُهٌ زاْتًَالنُّ بُؾًَىَيُنٌ ؾطِْؾؤأل زَضزَنُوت، 

يَُالؾُوَ زوو قُؾُنُ دؤض . ُٖضوَٖا وا ْاغطابىو نُ ُٖيَؼَْوتٌ يُ بابُتٌ زَغتُيِ ضَِوؾت دىاُْنإ ًُْ
ُٓوإ زاواّ ياضَُتًًإ يًَسَنطزْ ًَُٓـ ضٓطٌ ثًَساططتبىو يُزَغيت زَضُْزَضىو، َُُْٓ : ُْبىٕ يُطُأل غًَططًسا

ُٓواًْـ ُٖضزونًإ يُطُأل يُنرتزا ُْبىٕ، بابُظًػاضيؤٕ ضِقًُّٖاوناضَنُّ بى، يُطُأل ناباٌْ َايًََهٌ ٓؤنطاًْسا 
. زَشيا، نُ زؤغيت بىو،  بُآلّ بابُ باْهطايِ يُنذاض طىَطِابىو ْ ظؤض ٓاضَظووّ تُؾطَزإْ تُيَُنُباظيؿٌ زَنطز

زًًََََٓتُوَ بًًُإ نؤْػتاْتًٓؤظًض ُٓتًىثِٓ ؾُضيو، َُُٓ يُوَخيت خؤيسا بٓىغٌ بىَ يُغىثازاْ ثاْعَ غاٍَ 
خعَُت بطزووَتُ غُض،  ُّٓ ناضَّ ٓاغؤّ بري تُغهٌْ    تُغوْ ٓاضَظووّ خؤبُزَغتُوَزإْ ضؤٕ ُْنطزٌْ بؤ 

يُبُضُٓوَ خُيَىَختاُّْ زَغت ثًَىَْابىو . ًَٖؿتىَْ يَُُؾسا شُْنُّ ضانعاِْ خؤّ طؤضُِْنا يُخُيَىَختاُْزا
ؾىوّ نطزبىو ْ بُبُضَنُت بىو، ُٖؾت َٓايٌَ بؤ ًََطزَّ َٖٓا يُ زَغايَسا، ئ ََاُْ بُثًٌَ ثًؿُيإ خاوٌَْ 

.   خىويُنٌ ًَهُضاُْبىْٕ يُو ْىيَص ؾطَ زوثات بىُْوَياْسا ُٖيًَاْسًََٖٓذا
عازَتٌ ُّٓ شُْ وابى نُبُياٌْ ظوو ضا يًَينَ بؤ ًََطزَنُّ، نُيُدًَطُزا تُثاْتًٌ بى، ُٖض نُ زَضزَضىَ ٖؤيَُنُ 

:  ًْى زَضظَٕ يَُٓايَُناِْ بُبابُ بابُ زَنُوتُٓ ؾىيَين، ًَُٓـ بُخؤؾًًُوَ زَيىت
بُضضايًُنُّ زَناو ثاؾإ زَضآ بؤ زوناُْنُ، بؤُٓوَ .  ضايُنُ ساظضَ؟ ضايُنٌ غُْطًِٓ بؤ تًَهُ. . ــ  ٌَٓ

.. زَؾتُضَناِْ ضَِف ناتُوَ بُٓاطازاضنطزُْوَّ قُضظاضْ غُُْزّ وَضططتٔ
.  با ًَٓػتاف بطُضِيًَُٓوَ بؤ غًَططٌ َؤخؤظ
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ُّٓ ثًاوَ ؾُيساّ نتًَب نطِئ بىو ُٓجماض خىيَٓسُْوٍَْ ُٖيَططتٔ، بُيَهى زَتىاْري بًًََري نُ نتًَبداُْنُّ يُٓاغيت 
طىْسيَهٌ وَنى تاتاضغهسا ُْبى، الٍ خؤّ بُْسٍ نطزبىْٕ ًْسَزإ بُنُؽ بًاخنىيًََٓتُوَ، بُآلّ ًَُٖؿُ زَيىيػت 

ناتآ نُ ثًَطِ يًَُٓىاضاْسا نؤزَبىُْوَ، شُْنُّ َؤخؤظ ضاٍ طُضٌَ ٓاَازَزَنطزْ يًعّ نضِ . زَضباضَيإ بسوآ
بُآلّ يُدُشُْنإْ ٓاُْٖطُناْسا بُخًًٌ يُضُْس ؾىؾُ ظؤزنايُ ُْزَنطز نُ زؤغتْ ٖاوَآلٕ بُخؤؾِْ . زايسَْا

. ؾازيًُوَ زَياخنىاضزَوَ
يُثًَؿسا بامسإ نطز نُ يًعاّ نضِ غًَططٌ يُشيَط زَغيت ناضَنُضَ زًْا زيتىَنُياْسا ؾاضَظاّ اليٌُْ 

ؾاضضاوَّصيإ بىو، وا ضيَهُوت داضيَهًإ خؤّْ ثىياضؾهًين قىتابِ بُبُيُّ ثًاغُيُنًإ يُ ضِوباضَنُزا زَنطزْ 
:  يُقُضاخٌ زؤٕ يًعا ضاوٍ بُ ًَتها نؤضؾؤْؤظ نُوت، ًَتها يُنُجماض ًْٓاغًُوَ، يًعا باْطٌ نطزْ وتٌ

.  ــ  ؾطيىيؿت زاّ نؤضؾؤْؤظ
ــ  ؾطيىّ زاّ   

ــ  ُّٓ ْايُتُوَ يازت ضؤٕ بُيًََٓت زاَآ سيبُّ بؤ ضِاوََاغِ؟ 
. ــ  ٓؤّ   بُيٌََ،  بُآلّ دُجناأل بىّ ثًَِ ُْنطا

:  يُوناتُزا ثىيطؾهري بُضِقُوَ غُويَُنُّ ؾطِآزا ووتٌ
زَغتِ ثطِبىو يُ بًَلْ بُيَُُنُّ بُضَو ضِووّ وؾهايِ نطزَوَ، نُ .. ــ  يًعا ًٓرت بُغُ، ُٓوَْسَ غُوأل يًَسإ

:  َيؿذي يًٌَ زابُظّْ يًعاف باظزايُ خىاضآْ ضىو بؤ الٍ ًَتهاْ وتٌ
ــ  ُّٓ ًَٓػتا،  ُٓجماضَف زيػاُْوَ ؾطيىّ زَزَّ؟ 

.   ــ  ُْخًَط،  غبُيينَ
ــ  بُياٌْ ظووف زيٌَ؟ 

.   ــ  بًَىَإ، يُطُأل تاضيوْ ضِووٌْ بُياًْسا
. ــ  َٔ ضاوَضِآ زَنُّ، زوا ُْنُوّ

.   ــ  بُؾُضَؾِ زيَِ
ُ  خؤ يُبريت ُْضىوَ؟  ــ  ُّٓ ثُجنُضَن

. ــ  ْا، ْا بُُٖض ساأل ضيَطاّ خؤّ زَزؤظَُوَ
تؤظآ ): ًَُٓـ وَآلٌَ زايُوَ(زََُتُقًَهُت زوايِ ُْٖات يًعا؟ ): ثى ياضيؿهري ُٖغيت بُ غُغًَُتٌ نطز، وتٌ

:  ْ ظياتط يُ ًَتها ْعيو بىَوَْ بُ وضزٍ غُيطّ نطزْ ثاؾإ وتٌ(ضاوَضِيَهُ
ــ  ُٓو ضؤشَ ظََاوَْسبىو يُ َايَتإ؟ 

.  ــ  بُيٌََ، ظََاوَْسٍ خىؾهِ بىو
ُٓجماض يًعا ثؿيت تًَهطزْ غُضيُْىآ باظيسايُ ْاو بُيَُُنُوَ، زواّ ُٓوَّ نُ َاآلوايِ يًَُتها نطز بُ بعَيُى نُ 

بُيَُُنُ زوضنُوتُوَْ يُوالؾُوَْ ًَٖؿتا ًَتها ُٖض ضاو تًَربِيبىو، . تاظَْ غؤظيَهٌ تُّْ َصاوٍ تًَسابىو
:  ثىياضيؿهٔ يًٌَ ثطغٌ

ــ  َُُٓ نًًَُ؟  
.   ــ  يُنًَهُ يُْاغًاوَنامن
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ــ  ثُيىَْسٍ بُزيَُوَ ُٖيُ؟ 
بُآلّ ًَتها ُٓو وَآلَُّ طىآ يًَُٓبى، بُيَهى ؾُبكُ طىيَُْط وَُْوؾُيًُنُّ ..يًعا وَآلٌَ زايُوَ، ُٓويـ ثًَهٌُْ

. بًين، تؤظَ تؤظَ بُُْضٌَ يُثؿتُوَ زَيُضيًُوَ
ٖض ناتٌَ ًَتها خؤّ ٓاَازَُْنطزبى بؤ ضِاوََاغِ وَنى ُٓو ضؤشَ، ُٖض يًَُٓىاضَوَ قىالثُناِْ ُٖيَبصاضزبىو 

طُصيُؾاٌَ نىآلْس يُ يُ َُظضاّ غُوظَزا، ُٓو بُؾاُّْ يُ تايَُ زَظووَناًْسا بضطِابىوٕ تاظَّ نطزُْوَ، بُ 
ضىغتْضاالنٌ زَٖاتْ زَضىو، نَُُٓاُّْ َُٖىو تُواونطزبىو بؤ ٖؤزَنُّ باثريّ، ثريَ نطيؿا، غآلوٍ يًَهطزْ 

: َ،  ًَتها وتٌ(ًٓٓذًٌ)ضِواِْ ُٖضزوو ضاويًهُ ضَِؾُنُّ بُغُض ْىنٌ يىتًُوَيُ خُضيهٌ خىيَُٓٓوَّ 
.  ــ  يُطُأل باْطٌ نُيَُؾًَطزا بُٓاطاّ بًَُٓوَ

ــ  بؤ نىآ زَضِ بُو بُياِْ ظووَ؟  
.   ــ  بؤ ضِاوََاغٌ

.   ــ  باونت زَيُوآ غبُيينَ بهىتآ
.   ــ  نُواتُ خؤت بٌَ بُف زَنُّ يُ َاغِ خىاضزٕ، باثريَ

.  ــ  بطِؤ،  بطِؤ،  يُّ باضَيُوَ يُطُأل باونت قػُ زَنُّ
زواّ ًْىَؾُو باثريَ نطيؿا بُبُشْٕ باآل تاضَاويُنُيُوَ بُ سُوؾُنُزا زَضِؤيؿت بُضَو عَُباضّ زاُْويًََُْ يُوآ 

زاض عاغُنُّ شَْسَ النُيُنُّ ًَتهاّ ْىغتىوَ، يُ عَُباضَنُزا بؤٌْ زاُْويًََُّ تاظَ ُٖيَطرياو تًَهُآلوٍ بؤٌْ 
.   طىو َؿوْ ؾًٌَ طًُْى بىبىو نُيُ ؾىيًََٓهسايُ نُغِ تًَسا ُْخُوتيبَ

َتها يُغُض طًًََُو ضِانؿابى الٍ عَُباضّ طُصيُنُوَ، ثريَ تًَىَّ شَْس، بُآلّ بُٓاطا ُْٖاتُوَ، ْاضاض ثريَ نُوتُ 
زيػإ ُٓوَف ُٖض غىزٍ ُْبىو، ثريَ بُّ  بًَشًُّّ ًَتها ظؤض تًَهضى ْ (ُٖغتُ. .َتها. . ًَتها): ضجُ ضح

:  زاضَنُّ ضُقاْسَ غهًا، ًَتها بُزَّ ٓاظاضَوَ زاضَنُّ ططتْ وتٌ
.   بُغُ، ُٓوَ ُٖيَػاّ.. ــ  يُنذاض واف ُْ باثريَ

. ًَتها ثًَآلوَناِْ نطزَ ثًٌَْ بُُٖضزوو يُثِ زَّْضاوٍ ُٖيَطًَؤؼيْ ضيَطاّ ططتُبُض بؤ َُيساِْ طىْس
يَو بى يُ (ُٓضمشُْسضيت)ناتآ طُيؿتُ الٍ َايٌَ بابُ ظًػاضيؤٕ ويٌَ يُنُيَُؾًَطيَو بى بًَُٖعيَو َىضِاْسٍ نُ ؾاياٌْ 

بُيَهى ُٖيَطصاْ ضىو بؤ ثُجنُضَنُ، ُٓوَمشإ . نًًَػُيُنٌ طُوضَزا، ًَتها ًٌَ ضيَطاّ ططت بُضَو َايٌَ َؤخؤظ
يُبري ُْضآ نُ نُضَغُّ ضِاوّ الٍ زيىاضّ سُوؾُزا زاْابى تاوَنى غُطُنإ بُٓاطا ًًََُْٖٓتُوَ، الٍ ثُجنُضَنُزا 

:  بؤًَْو طىآليِ خؤؾِ يُفْالضّ نًصؤيَُيُنٌ ْاظزاضْ طُضّْ ُْضٌَ ٖات بُنىُْ يىتساْ بُزَْطًَهٌ ْعّ باْطٌ نطز
ــ  يًعا، زيٌَ بؤ ضِاو؟  

واٖات بُُْٓسيَؿُيسا نُ .. ًَتها واّ بُبريزا ٖات نُيُواُْيُ ثُجنُضَنُّ ُٖيَُنطزبآ.. بُآلّ نُؽ وَآلٌَ ُْزايُوَ
َؤخؤظ يُخُو ضِاثُضِّْ ثُالَاضّ تؿُْطُ ضِاويًُنٍُ بسا، ثاؾإ ٓامسإ زَْط بساتُوَ بُْايَُيُى، ُّٓ برينطزُْوَ 

نَُآ غُضّ بطزَ الٍ نىٌْ .. تؤقاْسٌْ، بُآلّ ْاضاضبى وَنى يُنًَو ثايٌَ ثًَىٌََْ بؤ بُٓاطآًَٖاُْوَّ نضُنُ
:  ثُجنُضَنُوَْ ضطثاْسٍ

ــ  يًعا،  زيٌَ بؤ ضِاو؟  
:  يُوناتُزا زَْطًَهٌ تًَهؿهاوّ غاضزٍ طىآ يًَبىو زَيىت
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.   ــ  ُٓوَ نًًَُ؟ بُيٌََ،  بُيٌََ،  ُٖض ًَٓػتا
:  ــ  ًَتها ؾتًَهٌ غجٌ بًين يُشوضَنُزا زَدىوآليُوَ، بؤٌْ ْاظوًْعُُتٌ زَٖاتُ يىت، يُبُضخؤيُوَ وتٌ

:  ُٓوَ ضانرت بى يُزَضضىٕ بؤ ضِاو بُّ غُضَايُ!ــ  خؤظطُ يُطُيٌَ زَخُومتْ طُضّ زَبىَُوَ
:  تاويَهٌ ثًَضىو، يًعا غُضّ ًَٖٓايُ  ثًَؿُوَ بُغُض ثًَضُ غجًًُ دىاُْنُّ غُضيُوَْ وتٌ

.  ــ  زَغتتِ بسَضآ، يُثُجنُضَنُوَ زازَبُظّ
:  يُضيَطُياْسا بُضَو يًَىاضّ زؤٕ، يًعا ضاوَ خُوايَىَنإ ثطواْسْ وتٌ

.   ــ  خُوَنُّ خؤف بى، وا بعامن ناتـ زضَْط ًُْ
.  ــ  ُْخًَط، يُوَختًَهٌ ؾايىزا زَطُئ

بُبٌَ زَْطٌ بُ نىوضُْ نؤآلُْناِْ طىْسزا طىظَضيإ نطز، تاوَنى طُيؿتُٓ ْعيهٌ زؤٕ، نضُ بًين بُيَُُنُ نَُآ 
:  زوضَ يُقُضاخُنُوَ، وتٌ

.   ــ  نُواتُ زَبآ ثًَآلوَنامن زانُمن َازاّ بُٓاوَنُزا بطِؤّ
.  ــ  زَتىامن ُٖيَتططّ بؤ بُيَُُنُ

.   ــ  ْا،  ْا،  ثًَىيػت بُوَ ْانا
:  بُزَْطًسا وا زياضبى سُظزَناْ ًَتهاف ُٖغيت بَُُنطز، وتٌ

.  ــ  خؤ َاْسووّ ْانُّ، ُٖيَتسَططمت
ًَتها ُٖضزوو ضِاٌْ يًعاّ يُغُضوو ُٓشْؤوَ ططتُ ٓاًََعْ بُٓاغاٌْ بُضظّ نطزَوَْ زاّ يُٓاوَنُ ؾتًَهٌ غطوؾتًًُ 

نُ ُٖيَطرياو يُّ وَظعُزا ثٍُ بهىتٌَ بؤ ًٌَ ُٖيَطط، يًعاف ُٖض واّ نطز، ططتيبَ ًٌَ ُٓغتىضَ َاغىيهُيًُنُّ 
ًَتها تُظوويُنٌ غىنٌ بُيُؾًسا ًَٖٓاْ بُخؤؾبُخيت ًَتها ثًٌَ ُٖيَهُوت يُبُضزيَو شْاِْ طىْس بُناضيإ زًََٖٓا 

ُّٓ ثٌَ ُٖيَهُوتُٓف بىاضّ َاضُ . بؤ دٌ ؾذي يُيًَىاضّ ضِوباضَنُْ نُ زوو َُتط يُبُيَُُنُوَ زووضبىو
ُّٓ َاضُ .. بضهؤيُيُنٌ يًعاٍ زا،  يًىَ تىْٕ ثطَِناِْ يًعا ضُغح بىو بُغُض يًَىَ ؾُم بطزووَناِْ ًَتهاوَ

.   غاضزيًُنٌ بُتاٌَ ًَٖٓا بُ زََاضَناِْ ًَتهازا
.   ًَتها ثُتٌ بُيَُُنُّ نطزَوَْ بُثًَىَ نُوتُ غُوأل يًَسإ بُضَو يًَىاضَنُيِ ُٓوبُضّ زؤٕ

:  يًعا بُتطؽْ َُضاقُوَ وتٌ
ــ  بؤ نىيَِ زَبٍُ؟  

.   ــ  بؤ ًَْى ضطِزاضطؤيصَنإ يُويَسا
ًَتها بُيَُُنُّ طُياْسَ ُٓو ؾىيَُّٓ بؤّ زَضىو يُبُيَُُنُ باظيساْ بٌَ ثطؽ يًعاّ خػتُ غُض ُٖضزوو زَغيتْ 

.   بُضَو بًَؿُآلُْنُ ضِؤيؿت
، . ..ٓاٍ: يُبًَؿُآلُْنُزا ٓاخٌ زواٌْ يًَىَٖت. .نضُ طاظٍ زَططت يُبايٌَ ًَتها، ضطِْىونٌ زَزا يُ زَّْضاوٍ

.   ْ ؾطًََػو بُغُض ُٖضزوو طؤْايسا ٖاتُخىاضآ. .ٓؤوّ
نُ طُضِايُوَ غىضَ َاغًُنٌ طُوضَْ َاغًًُنٌ تطّ ثًَبىو يُْاوَضِاغيت ! ضِاوضِ بُتُواوّ يُضِاونطزٕ بىَوَ

بُيَُُنُزا ؾطِآ زضابىوٕ الٍ قاضِ يًعاوَ، نُ ثُضَِناِْ طىيًََهٌ ُٖيَسَثطوناْس يُطُأل خؤيسا ًَٖٓابىّ، ُْ ًَتها 
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ًَتها وَغتابىو خُضيهٌ غُوأل يًَسإ بىو، يُضاوَناِْ .. غُيطّ يًعاّ زَنطز، ُْيًعاف غُيطّ ُٓوّ زَنطز
.   ًَتهازا تاوإْ يُخؤضاظيبىوٕ بُزٍ زَنطا، يُضاوَناِْ يًعاؾسا يُظَتْ غُضؾؤضِّ بُزّ زَنطا

:  يًعا بًَُٔوَّ غُض بُضظناتُوَ وتٌ
! بؤ نىآ. .ــ  ُّٓ ًَٓػتا

.   ُٓوآ بؤ تؤ ْعيهرتَ..ــ  زَتبُّ بؤ يُْطُضَنُّ غًُؤْؤظ
ًَتها ُٖض غُويٌَ يًَسَزا تا طُيؿتُ ُٓو يُْطُضَ ضؤيَُْ ناتآ يًعا باظيايُ خىاضَوَ يُ بُيَُُنُ، ًَتهاّ ٖاوضِيٌَ 

:  َاغًًُنِ ظيٌ بىو ضِاططت، يكُزاضيَهٌ غُوظّ خػتبىوَ نىُْ يىتًُوَ ْ وتٌ
.   ــ  ُّٓ ًَْضريَ ببُ

:  ُٓويـ يًٌَ وَضططت، وَضضُضخايُوَ بُضَو زَؾتُنُ، بُآلّ ًَتها وتٌ
بُُْٖسآ .  ــ  نَُتُضخًَُُإ يُُْٖسآ ؾتسا نطزووَ يًعا، ثُيَُيُنٌ بضىى يُثؿتُوَ بُتُْىوضَنُتُوَيُ

. يلْثؤثٌ غُوظ بًجطويَُٓ
: ضاوَناِْ نضُ ثطِبىوٕ يُؾطًََػوْ وتٌ

.  خؤ ُٖض زَبآ بَُُيسإ طىْسزا طىظَض بهُّ. . ــ  بُآلّ
ُٖضوَنى ؾُّٓ باٍ بُٖاض، يُ تاتاضغهسا بآلوبىَوَ نُ نضُنُّ غًَططٌ َؤخؤظ زوضِاْسويُتٌْ ؾُويَهٌ تُووّ 
يُطُأل ًَتها نؤضْؤؾؤظسا بُغُضبطزووَ، ضٓإ نُبُياًْإ َاْطاناًْإ يٌَ زَخىضِّ بؤ ًََططُنُ َُُٓيإ باؽ 

ًٖض قُوظاقًَو .نضاًْـ نُ زَضىوٕ طؤظَناًْإ ثطِنُٕ يُقُضار ٓاوٍ زؤٕ َُُٓيإ بؤ يُنرت باؽ زَنطز. زَنطز
.   َُْا بُثريْ دىاُْوَ باغٌ ُّٓ سُنايُتُ ُْنات

.   ضِ زَنُٕ. .. ــ  ْاظامن نضاٌْ ُّٓ ضؤشَ
.  ــ  شْٕ خىؾهُناصيإ بُّ دؤضَ ُْبىوٕ يُضِابىضزوزا

.   ْ ْاضاض نطزبآ..ــ  يُواُْيُ ظَبطو ًَٖعّ بُناضًَٖٓابآ
.   َُُٓ ضَِظاَُْسًُّ...ــ  ظَبطو ًَٖع وا يُ شٕ ْانات طُيَِ بآلوناتُوَ

ُّٓ قػُْ باغُ بؤ ضُْس ضؤشآ طىْسٍ دُجناأل نطزبىو، يُناتًَهسا نُ ًَتها غُضقايٌَ طًاْ ْ ضِآًَٖاٌْ ُٓغجُنُّ بى 
يُغُض ثًَؿربنٌَ،  يًعا الٍ ثُجنُضَّ شووضَنُيسا زاًْؿتبىو، ضَِْط ظَضزٍْ بعضِناوّ ضِوَُتٌ زاثؤؾًبى، ُٓو ًَٖذاض 

.  ْآىًََسْ خُؾُتباض بىو
يُزوايًسا ُّٓ ُٖوايَُ وَنى تُنآ زاٍ بُغُض غًَططٌ َؤخؤظسا، ُٖغيت بُقًَعْ بًَعنطز يُزيٌَ خؤيسا، بؤ ُّٓ 

يُنُزاضبىُّْ نضُنُّ، بؤ َاوَّ زوو ضؤش ُْيىيػت نُؽ يُ خعَُتهاضاٌْ َايٌَ خؤّ ببًينَ، واظّ يُ زونإْ 
ٓاؾُنُيؿٌ ًَٖٓا، َؤخؤظ بريٍ نطزَوَْ تًَطِاَا، ثاؾإ بطِياضيسا يًعا بًَٓطضآ بؤ قىتاغاُْيُى يُ َؤغهؤ، ناتآ ُٓو 

. يًَطَ َُْا واتُ واتًـ ْآًََآْ ضؤشطاضيـ ُّٓ ٓابطِوضىوُْ يُطُأل خؤيسا زَثًَضًَتُوَ
ضؤشّ غًَُّٗ خُيَهٌ تاتاضغو طايًػهُيُنًإ بًين بُغرتابى بُ زوو ُٓغجُوَْ عُضَباْضًًُنُّ َؤخؤظ يًٌَ 

زَخىضِّ، بُضِيَهُوت عُضَباْضًًُنُ ايًػهُنُّ بُبُضزٌََ َايٌَ ثاْتآليُ تىضنسا بطزْ ُٓويـ يُثًَـ زَضنُزا 
:  وَغتابىو،  ثاْتآلٍ وتٌ

!.. ــ  ٓاٍ، ُٓوَ طايًػهُيِ َايٌَ ٓاغايُ،  زَيبًِٓ،  بؤ نىآ، خؤ ُٓوَف نضُنُيُتٌ
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.   ــ  بؤ َؤغهؤ بؤ خىيَٓسٕ
ؾتًَهٌ اغايِ بىو نُ ًَتها ُٖغت بها بُو باغُّ نُيُ طىْسزا زَغىضيَتُوَْ يًعاّ ضىاض داض بًًٓبىو، يُزواداضزا 

:  زاواّ يًَهطز ؾىوّ ثًَبها، ًَُٓـ وَآلٌَ زايُوَ
.   ــ  وضِيَُٓ زَنُّ طُودُ

ًَتها بُ تىوضَِيًُوَ طُضِايُوَ، بُآلّ ُٓو ضؤشَ غُضيُبُياٌْ باونٌ ًَٖٓايُ وام وضَِإ نُ زاواّ يًَهطز نٍُْثٍُْ 
نُضَغُ ٓاَازَنا بؤ ظََاوَْسنطزٌْ يُطُأل نضُنُّ َؤخؤظسا، باونُف نُضَغُّ ثًُٓضًَيت يُبُضزَغيت البطزْ 

:  وتٌ
! ــ  وْبُ يُبُضضاوّ َودٌ ُْؾاّ، َؤخؤظ غُزُٖظاض ضِؤبًٌَ يُ قاغُزايُْ نضُنُّ خؤيِ زَزاتآ؟

.   بطِؤ زٍَ، تا ُّٓ ضُنىؾُّ ُْاوَ بُ نُيًُ بؤؾُنُتسا
.  ــ  ُّٓ ًَُُٓف ضىاضزَ دىت َاْطاَإ ُٖيُْ ظَوّْ َىيَهًَهٌ ظؤضَإ ُٖيُ، ثاؾإ ُٓو َىدًهُْ ًَُُٓف قُوظام

:  باثريَ نطيؿاناف ُٓو ناتُ خؤّ تًَُٗيَكىضتاْسْ بُالٍ ًَتهايسا زاتاؾٌْ وتٌ
ــ  َريؤٕ، بؤضِ ضِاظٍ ْابِ، نىضَِنُ ؤّ ٓاضَظووّ ُٓوَ زَنا؟ 

.  ــ  تؤف باونُ ًَٓػتا يُُٓقًٌَ َٓايَساّ، واظَإ يٌَ بًَُٓ
بُّ ؾًَىَيُ باونٌ ًَتها غىضبىًَْهٌ ْىاْس وَنى غُضثًَضِ نطزٌْ ًَٖػرت وابىو، نُواتُ زَبآ ًَتها بُخؤّ 

ُٖضواؾِ نطز بُؾًهُ ؾًهُ !ناضَنُ ضاضَغُضبهات، بؤضِ ُْضآ بؤ الٍ غًَططٌ َؤخؤظْ خؤّ واظبًَين نضُنُ بهات
ضِؤيؿت تا طُيؿتُ بُضزَضطاّ َايٌَ َؤخؤظ ثاؾإ ٓاظايُتٌ زايُ بُضخؤّْ ضىَ شوضَنُوَ، نُ ناضَنُضيَهٌ يُغُض 

ثًجًًهاُْنُ بًين يًٌَ ثطغٌ، ٓايا ٓاغا يَُايَُوَيُ، ناتآ وتٌ يَُايَُوَيُ، ًَتها ضىَ شووضَوَّْ يُٖؤيَُنُزا 
ناتآ نُ ٖات، ًَتها دطُضيُنٌ بؤ خؤّ زاطريغاْسْ بُيُخؤ ضِاظٍ بىُْوَ . زاًْؿت ضاوَضِيٌَ ٖاتين َؤخؤظٌ زَنطز

:  َصّ يُ زونُيَُنُّ زَزا، وتٌ
. .  ــ  ٖاتىوّ بعامن

ًَتها ٖاتُوَ .. َؤخؤظ بُضِمْ بًَعٖاتُٓوَ ضاوَناِْ تًَربِيبى.  ُٖغيت نطز نُ ؾًَجِ زآ يُٓاضَقًَهٌ غاضززا
.. غُضخؤّْ قػُنُّ تُواونطز

.  زَزَيتآ... نُتؤ يًعاّ. ..ــ  بعامن
.   بطِؤ زَضَوَ، بُنًَؿت زَنُّ بؤ الٍ ُٓشيإ. .ٍ ضًِ،  بطِؤ زَضَوَ، نىضِّ زيًََُقُسجُ. .ٍ..ض. .ــ  ض

:  ًَتها قػُّ ُْنطز، َاوَيُى خؤّ ضِاططتْ وتٌ
. . بُيَهى زََُوآ ُٓوَّ نُ نطزّ بًًَُُٗٓوَ دٌَ..ــ  تهاّ وايُ َُُٓ بُغىونايُتٌ ثًَهطزٕ وَضُْططّ ناى َؤخؤظ

: َؤخؤظ قريِاْسّْ بُ تىوضَِيًُوَ زاِْ ضِيض نطزبىَوَ
. ــ  بطِؤ زَضَوَ، نىضِّ قُسجُ

َٔ ٖاتىوّ بؤ ُٓوَّ ُّٓ ضِيػىايًُ بجؤؾِ، ُٓطًٓا نٌَ .. بُآلّ َٔ َُبُغتِ بىو يُوَّ ومت..ــ  ضؤْت زَوآ با وابآ
! ًَٓػكاًَْهٌ نطِاوَّ زَوآ

َؤخؤظ ضاوٍ .. َؤخؤظ وا ضِاثُضِّ زَيىيػت ًَتها بهىشآ، ُٓطُض ُٓو ُْٖطاوّ غىىْ غؤيَرت ُْبىايُ بُضَو زَضطانُ
ُٖضُٓوَْسَ ًَتها طُيؿتُ زَضنُنُْ .. يُثاغُواًَْهٌ الٍ خؤّ زاططت، غُطُنإ يُغٓهُنًٓإ بُضَيَآلزَنطز
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زَغيت طُيؿتُ زَغهُنُّ، يُوالوَ ضىاض غُط نُ ثًَٓطٌ بطغًًإ زَطُيؿتآ، بُضبىُْ ُٖضزوقاضِْ ُْٖسيَهًإ 
. ثُضِيُٓ نؤيَِْ زاُْناًْإ يٌَ طرينطز، دٌْبُضطُنُيإ جنطِجنطِ نطز، تًَط ثٌَ وَضئْ خُضيهًـ بىو يُنؤيًَهُٓوَ

بُُٖظاض ساأل تىاًْإ ًَتها يإ . . ًَتها قىضِطٌ ططتْ وؾِ تا خٓهاْسّ، ُْٖسٍَ قُوظاقِ ضِيَبىاض ََُيإ بًين
.   بُالٍ باونُ ثًُٓضًًُنُيُوَ َُُٓ ضانرتئ نؤتايِ بىو بؤ خىاظبًًَُٓ بُْاوباْطُنُّ ًَتها..يُزَغت ضِظطاضنُٕ

ْاتايًا بىونٌ تاظَّ َايٌَ ثاْتآلٍ، بُخًَطايًُنٌ ًَٖذطاض تىاِْ ضَِاَُْسٍ ًََطزَنُْ باوىْزايهٌ بؤ الٍ خؤّ 
ضِانًَؿآ، ٓاناضّ ثاْتآلّ يُطُيًَسا زيَػؤظاُْْ ُْضَبىو، ؾُضَاٌْ زَزا بُشُْنُّ ُٓضىْناضّ قىضؽ ُْخاتُ ُٓغتؤّ 

ُٓو ثرت ضِيَعٍ . بُياًْإ ظوو يُخُو ُٖيًَُٓغًيَنَ، ُٓو ًٓـْناضاُّْ َايٌَ ُْزا بُغُضزا نُ وَضِغِ نُٕ.بىنُنُ
وَنى زَيىت، (ُٓو قُسجُّ تَُُيَُّ، نُ بطؤناِْ ضُوضزَناْ زَيُٓخؿًيَنَ)زَططت وَى يُزَضياٍ شٌْ ثًَىتُض 

يَُالؾُوَ خُغىَنُؾٌ نُ غُيطّ ثُضؤؾِ ْاتايًاٍ زَنطز يُخعَُتهطزٌْ خًَعاُْنُزاْ ُٖويَساِْ بؤ 
ضَِظآَسيًإ، بُجمؤضَ ًَُٓـ ُْيسَويػت بىونُنُّ بُضَو ضِووّ ُٓو ُٓضىْ ظظيُتُ بًَتُوَ، نُخؤّ ضُؾتبىّ 

.   يُيُنُّ غايٌَ ؾىونطزْسا بُ ثاْتآلّ
بُآلّ َُٓاُْ َُٖىّ قُثإ اياخنىيًََٓتُوَ، ًََطز ْاتايًا ططيطؤضيًُوَ، ُٓويؿُ زَبآ ْاتايًا بايُرْ ططْطٌ 

بُضَِاَُْسٍ بسات، ططيطؤضّ زَضوٕ طُضَبىو، ُٖضوَٖا تىُْ تُبًعُتْ تىوضَِبىو، يُؾًؿٌ طُضَبى غىوتاوّ 
ُٖضناتآ ططيؤضّ . بُثًَضُواُّْ ْاتايًا نُيُغُضخؤ بى يُناضوباضّ دٓػسا غاضزبىو. ٓاضَظوو خؤؾًُناِْ دٓؼ بىو

شُْنُّ زَططتُ ٓاًََعٍ ؤّ، ُٖغيت ثًَسَنطز غاضزَ وَنى بُؾط، ضِووّ يًَىَضزَطًَطِآ، ُٓنػًًٓاٍ يُف بُططِْ 
:  بًًََػُّ بريزَنُوتُوَ، داضيَهًإ بُشُْنُّ وت

ــ  طىيَت يًيَبَ، يُؾِ َٔ ًْىَّ يُؾِ تؤ غاضزٍ تًَسا ببىايُ ثًَِ ُٖيَُٓزَطريا، باؾُ باونت يُغُض بُؾط زضوغيت 
نطزووّ؟  

يُّ ناتاُْزا نُ ططيطؤضّ تًَطبىوٌْ تًَسا زَويػتْ يُؾِ شُْنُّ بُ زَْطًُوَ ُْزَٖات، ُٓنػًًٓا ُٖض ناتآ 
: بًبٓايُ بُطؤؾُّ ضاو غُيطّ زَنطزْ زيىت

.   خطاخ ًُْ–ــ  سايَت ضؤُْ نطيؿا، ناض ضؤُْ يُطُأل شُْ الوَنُتسا 
.   َُُّٓ زَوتْ زَنُوتُ ثاؾُنؿُْ خؤزظيُٓوَ زَتطغا بريَ نؤُْناِْ غُضنُُْوَ غُضّ

قىضَِنُ خُغترتبىَوَ، وازَضزَنُوت ضيَهُوتين ًَْىإ غتًجإْ شُْنُّ يُو ضِؤشاُْزا ضِووْٕ ٓاؾهطابى، ُٓوا 
َُغُيُنُيإ بُ شيطيٌ ضاضَغُضنطزبىو، غُضزِْ غتًَجإ بؤ َُخياُْ نَُبىبىَوَ، بُزَطُُٕ ضِوَُتْ يُؾِ 

ُٓنػًًٓا ثُيَُّ ؾًين ثًَىَ زَبًٓطا، ُٓوا ُٖضزونًإ يًََُطَنُزإ، وا غتًَجإ يُخؤؾًًاْسا ضطيهُّ طؤضاٌْ زيَتْ 
ُٓنػًًٓا يُزَؾتُنُز بُغُض عُضَباُْ طًاوَ طؤضاٌْ زَيٌََ، . زاوا يُُٓنػًًٓا زَنا ٖاوبُؾِ ُٖغتْ غؤظٍ بٌَ

ْاَُخىا بؤ غتًَجإ شُْنُّ ضُْس زَْطٌ خؤؾُ، ُٖضوَنى ): زَؾتُواٌْ ؾطىيًَإ يًًَُ،ْ ثريَناِْ قُوظام زَئًََ
.  (ظَْطًَهٌ َؼ زَظضْطًَتُوَ

ناتآ وَضظٍ زضويَُٓ تُواو بى غتًَجإ طىاغتًُوَ بؤ خُضَإ، يُوآ يُْعيهٌ خُيَهٌ تاتاضغهُوَ زَبآ، ُٓوٕ 
زَياْطِواِْ ُٓنًًٓا خعَُتهطزٌْ ًََطزَنُّ زيَتْ زَضآْ ؾازٍْ خؤؾِ يُضاواًْسا ثطؾٓطسَزاتُوَْ بطيتًُ يُيُى 

ثاضضُ ضاالنٌ، يُغُض خُضَإ خُيَهٌ طىْس زََُتُقآ زَنُْٕ زَضيكًَُٓوَ، زَبآ،  طؿتىطؤناًْإ يُباضَّ 
ضًًُوَ بًَت؟ 
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يُطىْسزا َؤخؤظْ ٓابطِووضىُْنُّ، ططيطؤضّْ تاظَ شًَْٗٓاِْ نُ َؤخؤظ يُٓاؾُنُ زَضّ نطزبىو، َُٓاُْ قػُْ باغٌ 
طىْسٍ ثًَهًَٗٓابى، َؤخؤظ ضِيػىابىُْنُّ ناويَصزَنطزَوَْ ضِمْنًُّٓ       يازّ زَنطز نُ زَبآ بتُقًَتُوَ، 

ططيطؤضّ ُٖغت بُدؤضيَو ْاتُواو بُختىَضّ زَنا، يُناتًَهسا نُ ْاتايًاٍ شٌْ ُّٓ خؤؾُويػتًُّ طآلوَّ البىبىَ 
 تىْسْ 1915يًًَإ طُضِآ، يًًَإ طُضِآ، ؾؤضِؾِ : زاخٌ زيٌَ،  يَُالؾُوَ زاظًسٍ ُْضيؼ بُٓاؾهطا زَيىت

، ُٓو بُّ ظواُْ زَياْجًًَؿًََٓتُوَ، ُٓو ٓاغاياُْ ًَٓػتا ثٌَ بُغُض ًَُاْسا زًََْٔ، بُآلّ 1905تًصزَبآ يُؾؤضِؾِ 
.   زَبًٓري ناتآ نُ تؤيَُيإ يٌَ زَغًًَُٓوَ..ضِؤشطاض يًَُْىاصياْسايُ

يُباضوزؤخُزا طىيَطَنُنإ ثرت قُيَُْ زَبىٕ، ْؤَا ُٓغجُ بضىونُنإ يُخؤؾًاْسا يُو ًََططُزا ُٖيَبُظوزابُيإ بىو 
طىيَسضيَص دىوتُّ زَٖاويؿتْ بُغُضغاٌَْ يُخؤبايٌ بىُْوَ غُضّ ُٖيَربِيبىو، زَضطاّ خًَطْبُضَنُت 

.. يَُُٖىوَايًََهٌ قُوظاقسا نُوتبىَ غُضثؿت
.  شيإ ًَٓػتا ظؤض طىغاخُ، ًٓرت بؤضِ قُوظاقِ غُض ضؤسٌ زؤٕ يُنُيـْ خؤؾًسا ُْبٔ

يُتاتاضغهسا ًٖض ٓاغٓطُض ُْبىو، َُُٓف بىو بُٖؤّ ٖاتين ثًاويَهٌ غُضيب بؤ ُٓوآ، يُزواوايِ تُؾطيين يُنَُسا 
ظًسؤتْ ثىزؤظػهؤظ غىاضّ طايًػهُنُّ بىو بُضَو ؾاضؤضهُنُ بؤ نطِيين ُْٖسآ نىتاأل بؤ شُْنُّْ ناتآ 

نُويػيت غىاضّ طايًػهُنُ بٌَ يُطُضِاُْوَيسا، ثًاويَو ضِايىَغتإْ يًٌَ ثطغٌ نُخُيَهٌ نىيًَُ، ٓايا ٓاغٓطُضيإ 
ُٖيُ، ناتِ ظًسؤت ثًٌَ وت ًُْ، ثًاوَ ثًٌَ وت يُطُأل خؤيسا بًباْ ظًسؤتًؿٌ ضِاظٍ بىو، ُٓجماض شُْنُّ زوو 

. غٓىوقًإ ُٖبى ًَٖٓاّ ْ طايًػهُنُّ يًَدىضِّ بؤ تاتاضغو
يُضِيَطازا ظيسؤت ْاغًاوٍ ثًسانطز يُطُأل نابطازاْ ظاٌْ نُْاوّ غتؤنُاُْ، وَنًًٌ نؤَجاًْاٍ زضوَاٌْ غًٓطُضَ، 

يُضِوغًازا يُزايو بىوَ، بُآلّ باونٌ يًتىاًُْ، ُٓجماض ًٓؿُنُّ ًَهاًْهًُْ سُظزَنا وَضؾُيُى بهاتُوَ 
يُطىْسَنُياْسا، ظًسؤت ظؤض سُظٍ ُْزَنطز بُزََُتُقآ يُطُأل ٖاوضِيَهُيسا،بُآلّ ُّٓ يًَٗاتىويِْ ظَإ يىوغًُوَ 

:  وتٌ
ــ  شيإ ضؤُْ يُطىْسَنُتاْسا؟  

. ْإ ؾطَيُ.. ــ  بُُٖضساأل باؾُ
ــ  ُّٓ  قُوظام بُطؿيت،  ضِاظئ يُساألْ وَظعٌ خؤيإ؟  

.  ــ  طؿيت ُْ، ؾتًَهٌ ططاُْ َُٖىو خُيَو ضِاظٍ بهطآ
ــ  ُّٓ َُؾكٌ غُضباظٍ الٍ ًَٓىَ ضؤُْ، زَبآ ًْطُضإ بٔ يُوَّ ُٖضيُنُتإ زَبآ بُنُضَغُّ تُواوّ خؤيُوَ 

بضًَت؟ 
ناتآ نُ باْططاّ بؤ خعَُتٌ غىثا، َاْطانِٓ ؾطؤؾتْ ُٓغجًَهِ .  ــ  بُبآ بُضهُ بُضاظاُْ ََُُٓإ يٌَ زاوازَنُٕ

.   ثٌَ نطِئ، بُآلّ ُٓو بُضهُ بُضاظاُْ ضَِتًاْهطزَوَ
  َ ــ  ُٓغجُنُيإ ضَِتهطزيتُوَ؟ زَيًٌََ َاْطاناْت يُبُض ُٓو ؾطؤؾتى

. ْ َايًَإ ناوٍ نطزّ..ــ  بُيٌََ، ضؾُتًإ نطزَوَ
طؿتىطؤ بُضزَواّ بىو يًَُْىاًْاْساْ ُٖضزونًإ سُظيإ بُوَزَنطز يُوناتُزا، تاوَنى طُيؿتُٓ طىْسْ يُوآ خُيَهٌ 

ٖاتٔ ثطغًاضيإ يُ ظًسؤت زَنطز يُباضَّ ُّٓ نابطا غُضيبُوَ نُيُطُيًَسا ٖاتىوَ بؤ طىْس، ثريَ شٌَْ ُّٓ ثطغًاضَّ 
:  يًَهطزْ ُٓويـ وتٌ
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.  ــ  َُُٓ وَنًُ
ــ  وَنًًٌ ضِ؟  

ــ  ٌٖ َُنًُّٓ زضوَإ، بُخؤضِايِ زَيساتُ نًصؤيَُدىاُْنإ، بُآلّ َاضظا تؤْ بابُتٌ تؤ يُ ثرييَصْٕ ْاؾطيُٓنإ 
.  زَبآ ثاضَنُ بسَٕ

..  ــ  ُْسًُتٌ خىات يٌَ بٌَ بُّ يىوتُ نايًَهًُّتُوَ
.   ــ  نايًََهٌ   باف بعاُْ نايًََُهًُّنإ يُنُّ نُؽ بىوٕ ٖاتُٓ ُّٓ زَؾتُ

:  يُتاتاضغهسا شْإ طىضِيإ زايُخؤيإ بؤ واتُ وات
.   ــ  غُضيبًَو، ظًسؤت ًَٖٓاوييَتْ ْاوّ ؾتؤبأل يإ ؾتؤنا بًَُ

.   ــ  زَئًََ ثؤيًػُ
.   ُٓوَ خُضاثرت–.  ــ  ُْ، نؤزَغًَٔ

غتؤنُإ زوو شووضّ بُنطآ ططت يُ َايٌَ يؤثتػهاياٍ ضاوخًًَساْ خُيَهٌ يُباضَّ ُّٓ نطآ ططتُوَ ثطغًاضيإ 
.   يًَهطز، شُْف زَيىت َُُٓ وَنًًُ، ْاظامن ضًُ

غتؤنُإ يَُايَُ تاظَنُيسا سُؾتُيُى َايُوَ ُْزَضىَ الٍ نُؽ،  قُوظام طىيًَإ زَططت يُ تُقُتُقِ ضُنىؾٌ 
ٓاغٔ يُضىوضَوَ، نابطا خُضيهٌ ضيَهدػتين دًَطابى بؤ ًََهىتْ نُضَغُنُّ،  ناتآ نُ يًَبىَوَ ضانرتئ 

دٌْبُضطٌ يُبُضنطزْ ْاغٓاَُنُّ ُٖيَططتْ ضىو بؤ الٍ ُٓشيإ يُ طىْسزا،  زوايِ ُٓوَّ ُٓشيإ غُيطيَهٌ 
.  ضِيَطاّ بُثًاوَتٌ غُضيبسا يؿتُدٌَ بٌَ يُٓاوايًسا. . ْاغٓاَُنُّ نطزْ زايُ ناتبُنُ تاوَنى ُٓويـ غُيطّ نا

ثًَـ دُشٌْ ؾُؾاعُت بُغآ ضِؤش ثاْتآلٍ ططيطؤضّ نىضِّْ بىنُنُّ .. وَضظٍ ظَوٍ نًَآلٕ زَغيت ثًَهطز
بُضِيَدػت نُ ُٖضزونًإ بُ طايًػهُنُ ضِؤيؿذي بؤ زَؾت بؤ ظَوٍ نًَآلٕ يُوآ،  ثاْتآلٍ نُ بُ زاض عُغانُّ خؤّ 

:  بُنًَـ نطز، ضىْهُ تىوؾِ ُٖآلَُت بىبى وتٌ
.   ــ  نطيؿا ُٖضزو ثاضضُ ظَويًُنُّ ْعيو غُوظْ غىضَنُ بهًًََُ

ــ  ُّٓ ثُيَُّ قُضاخٌ بًًُنُ؟ 
.   ــ  با سيًًََٓتُوَ نىضِّ،  ُٓو ضِووبُضّ طُوضَيُْ ًٓـْناضّ تطت ظؤضَ

:  يَُالؾُوَ زايهٌ ططيطؤضّ بُطىيٌَ ْتايًازا ضطثاْس، ناتآ نُضُْس نىيًَطَيُنٌ طُضَّسايُ
.  ــ  يُوآ طُآل تطؾؤنُ ظؤضَ، ُْٖسيَو ُٖيَهُُْ نضِ نُيَهٌ ٍَ وَضزَططئ

:  ثاؾإ ٓاوضِّسايُ الٍ ططيطؤضًُّوَ وتٌ
. .  ــ  ططيطؤضّ با زؤًْا يُطُيَتاْسا بًَت، ياضَُتًتإ زات يُضِانًَؿاٌْ طاناْسا

.   ــ  ُْ،  ثًَىيػت بُوَ ْانا، زوونُؽ بُغُ
ططيطؤضّ سُظٍ زَنطز بُتًُْا بٌَ يُطُأل شُْنُيسا، بُآلّ زايهٌ ُٓقًٌَ بَُهُ ُْؾها، نُضِ باونٌ زَضنٌ ثًَهطزْ 

:  وتٌ
.  ــ  ٓازَّ ضُقُباظَ بضؤضَ الٍ ناضوباضّ خؤتُوَ، ُٓوإ ُٖضزونًإ بُغٔ
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. ْاتايًا طاناِْ زَضنطزْ بُزواّ ًََطزَنُيسا ضِؤيؿت نُ طايًػهُنُّ يًَسَخىضِّ بُضَو زَؾتُ ثإْبُضيُٓنُ
زَؾتُنُ يُوناتُزا نحَْاتبىو، ضِيَطانُف ًٖضِ تًَسا ُْزَبًٓطا بطِنُيُ بضىنٌ َُضُِْبآ يُطُأل ُْٖسآ ؾؤؾًَطزا نُ 

. ؾًهُ ؾًهًإ بى يُثًَـ ؾُزاُْناًْاُْوَ
.  ُٖضنُ ططيطؤضّْ ْاتايًا بُضَو زَؾتْ زووضنُوتُٓوَ، ثًَىتُضْ شُْنُّ خؤيإ نُوتٔ بؤ ُٓوَّ بضًَتُ ٓاف

ناتآ نُ ثًَىتُض طًؿتُ ٓاف .  زَضيا زاُْويًََُناِْ بًَصابىَوَ، نطزبىًُْ تىوضَنُنُوَ، ٓاَازَّ نطزبىٕ بؤ ٖاضِئ
غُيطّ نطز ُٓو ْاوَ ثطَِ يُطايًػهُ، يُعُضَباُْنُّ ٖاتُخىاضو ضِووّ زٌََ نطزَ نطيَهاضّ قُثاُْنُ، ْؤبُّ 

:  يًَجطغٌ،  نابطاف وتٌ
.   َ (38)ــ  ظؤض زوانُوتىوّ،  ْؤبُّ شَاضَ 

ُٓجماض ثًَىتُض ويػيت دُوايَُ طُصيُنإ يُ طايًػهُنُ زاططآ، بُآلّ ناتآ وَضضُضخايُوَ يُْاو ٓاؾُنُوَ طىيٌَ 
:  يُدىيًََٓو بىو، يُنًَهًإ زَيىت

 
 

.   َُُٓيُ نًَؿُنُ. نُواتُ ُٓؾػُضَنُ يُو قػُيُ زَتطغآ نُ قُوظامْ خؤخؤأل ُْوَّ ضِووغًإ
ظغتاِْ ُٓو غايَُ يُ ٖاتًٓسا زوايِ ضُْس ضِؤش بطِنُّ َُضَِْاآلت زَضنطايُوَ بؤ ثاوَُْناًْإ غُضيُْىآ، ثاؾإ 

بايُنٌ طُضّْ ؾًَٓو يُباؾىوضَوَ ُٖيًَهطزْ ُٖؾتُيُنٌ خاياْسْ خُيَو ثًَدؤؾشايَبىٕ ثًٌَ،  ٓىوُٖوا بُضزَوااّ باف 
،ثاؾإ غُضَاو بؤضِؾت ؾاآلوٍ ًَٖٓاْ َُؾِ تاوَنى بُضشيُٓناِْ غُض ضِؤخٌ زؤٌْ (غاْت)بىو تاوَنى دُشٌْ 

زاثؤؾٌ، ؾُقاَُناِْ طىْس ضؤأل بىوٕ، يُغُضباٌْ نؤيًَتُنإ طُوايَُ ُٖوضّ زونُيَُ ضَِفْ خُغت نؤبىوبىَوَ 
ُٓوناتُ طىْس خُضيهٌ بُغتين نؤبىُْوَيُى بى بؤ زابُؾهطزٌْ قُزَغُنُ بؤ بطِيين زاضَنُّ، قُوظام بؤ ؾىيَين 
نؤبىُْوَنُ زاباضئ بُ نُويَُ ؾؤضَِناًْاُْ نُ طُضَهطزُْوَّ َػؤطُض بىو بؤ ُٓواُّْ يُبُضيإ زَنطز، ُٖضوَٖا 

بُضِيؿُ دؤضاودؤضَناًْاُْوَ يُضَِْطْزضيَصيسا شووضّ نؤبىُْوَ ثطِ بىو يُزَْطُزَْطْ طًُيِْ،  قػُيُ يًَطَْ يُنآ 
. يُوآ، َُٖىوّ ثىوفْ طْ ْانؤنًُناِْ ْاو ٓاوايِ زَزوا

.   ــ  ثٌْ ثىوؾِ ًََططُنُ َُٓػاأل ضانُ
.   ــ  ُٓشيإ ًًََهٌ ثًَىَيُ يُ ًٌَ بُضاظ زَضآ

ــ  باؾُ طايُى ْابُّ يُطا ٖاوبُؾُنإ، نانِ زضاوغآ؟ 
ــ  ُْخًَط، ُٓو بًَىَشُّْ ضاوزيَطّ زَنا باغِ ظَُت زَنا، ثًَِ وايُ زَبًَتُ يُنًَو يُُْٓساَاِْ خًَعاُْنُّ،  ضىْهُ 

. ُٓو ثًَىيػت بُ بطاظايُنُ
ٖا  ..ٖا. . ــ  ٖا

ــ  ضريؤنٌ ُٓو ًََطَٓايَُ قُضَدُتإ بًػتىَ؟ يُو زَؾتُزا تؤضِّ ضِاوََاغِ زاوَ بُغُضيسا، خُضيو بىوَ غُضَا 
بًهىشآ، تاوَنى قؤضَِّ يُْاوغهٌ ُٖيَػاْسوَ، ُٓجماض ثُجنُيُنٌ خػتىَتُ يُنٌَ يُنىُْناِْ تؤضَِنُوَ بُزايهٌ 

: وتىَ
. (ُٓوَ يًَطَوَ غُضَا زيَت، ثًَِ وابىو زًْا غاضزَ . . ٓاٍ)

.   ظيطَى بىوَ...ٖا. . ــ  ٖا
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ــ  ضِ ناتآ ثًَتإ وايُ ُٓشيإ ضِؤشّ زاضبطِئ زياضّ زَنا، ُٓو ْاتىاْآ ضِؤشّ يُى ؾُػيُّ بؤ زياضيهات، ضىْهُ 
.   ًْىَّ طىْس زَضٔ بؤ نا ًَٖٓإ يُو ضِؤشَزا

ــ  يُغُض ضِ ًْجىيريْ ناؾىيري ؾُضِيإ نطزووَ؟ 
.  ثؿًًُيُ ْانات(سًىالْهآ)ئ َو ظَويُف بُؾِ .ــ  يُغُض ثاضضُ ظَوًُّى َُٖىو غايٌََ يُغُضّ ؾُضِزَنُٕ

:  ُٓشيإ َػتُنؤيَُيُنًسا بُغُض ًََعَنُزاْ وتٌ
.   ــ  ثاغُوإ باْط زَنُّ ُٓطُض يُّ ضُُْباظيًُ ُْنُوٕ

: زَْطُ زَْطُنُ ًَٖسّ بىَوَْ ُٓو ْاوَ نحَْات بى، ُٓشيإ يُغُض قػُنُّ ضِؤيؿتْ وتٌ
ــ  زاضبطِئ ضِؤشّ ثًَٓر ؾُػيُ زَغت ثًَسَنا، ضِاتإ ضًُّ ثريَنإ؟ 

.   ــ  بُثؿيت خىا،  ضانُ، ُٓشيإ
.  ــ  ثًَىيػتُ يُغُض الواِْ طىْس ضِؤشّ ؾُػيُّ زاٖاتىو ٓاَازَبٔ يُزايُضَّ ُٓشياِْ ْاوضُ بؤ ُٓوَّ غىيَٓس غؤٕ

زَْطُنُ َضيُْىآ نُوتُوَ قايَُقاأل ُٓجماضَيإ يًَُْىالواْسا، ثاْتآلٍ نُيُنؤبىُْوَنُزا ٓاَازَبىو يُغىضًَهسا 
وَغتابىو، طايَتُّ يُطُأل ُٓظًسيضُ غُضغىضز زَنطز، ُّٓ ُٓظسيضُ يُ نُتًبُّ ُٓشياْسا خعَُتٌ نطزبىو، ثاؾإ 

بُآلّ ُٓو ضريؤىْ . طُضِايُوَ بُنؤَُيَآ ثُْسْ ضريؤنُوَْ بُضزَوا زَيطًَطِايُوَْ الواٌْ طىْسٍ يُزَوضزَٓاآلٕ
غُضطىضَؾتاُْ ؾًَىَّ ْاَؤيِْ خُيايًَإ ثًَىَزياضبىو، يُزوايًسا زَضنُوت نُئ َظسيض زضؤظًَْهٌ طُوضَيُ، ًٓرت 

.  خُيَو بطِوايإ ثٌَ ُْزَنطز تُْاُْت ُٓطُض ضِاغتًؿٌ بهطزايُ
: ثاْتآلٍ يًٌَ ثطغٌ

. ــ  بؤَإ بطًَطَِوَ ُٓظسيض ضؤٕ زَنُت ططت يَُؤغهؤزا
.. ضؤشاًَْو بىو، نُ قُوظام قُوظام بىوٕ! ــ  ضانُ،يُضؤشاٌْ ثطِؾهؤزا،  ٓاٍ ض ضِوزاويَو بىو

قؤيٌَ خؤّ يٌَ زضيَص )ثُيهُضّ ًَٓػهُ َُظُْناًِْ بًين ناتآ زَيإ ثؿهٓري، بايٌَ ُٖضيُنُيإ ٓا ٓاوابىو، 
. ،بُآلّ ُٓو ضؤشاُْ ضِابىضز(زَنطز

.  ــ  ضانُ ُّٓ ثُيهُضَنإ خؤيإ ضؤٕ بىوٕ
باونٌ )َريؤٕ . .ثُيهُضّ.. ناتآ نُ بٓاغُّ خاْىّ ًََطزٍ خىؾهُنَُإ ُٖيَسَنُْس، بًًِٓ..ــ  زضؤ طآلوَ الٍ َٔ

:  ٓاضاٌَ يًَربِاْ وتٌ(ْاتايًا
.. تؤ بؤيإ بطًَطَِوَ ضؤٕ ُٓو ظؤيَُت ططت. .ثُيهُض. .ــ  ثُيهُض

: بُجمؤضَ بىو. ..ــ  ضانُ
يُنًَو يُبًَصيًُنإ يُبُْسخياُْ ُٖآلت، بُؾُناِْ ثؤيًؼ ًْتىاٌْ بًسؤظُْوَ، ؾُويَهًإ ُٓؾػُضّ طاضز باْطٌ )

نطزّْ ٓاطازاضّ نطزّ نُ َُٓجُضاتىوض يُنؤؾهٌ خؤيسا زاواّ زَناْ زَبآ بضِ بؤ ُٓوآ يُنؤؾهٌ َُٓجُضاتىوضيَتًسا 
طىيَت يًٌَ بٌَ ُٓظًسيض يُنًَو يُ بًصيًُنإ يُبُْس ضِايهطزووَْ تا ًَٓػتا َُْاْتىاًْىَ بًططئ، : خاوَٕ ؾهؤ ثًٌَ ومت

.. يُبُضُٓوَ تؤّ ُٖيَبصاضزووَ بؤ ُّٓ َُبُغتُ،  بطِؤْ يُزووّ بطُضِآْ بؤّ بًَُٓ
غًامن يُْايابرتئ ُٓغح يُ تُويًُخاُْناِْ َُٓجُضاتىوض زَضًَٖٓاْ . ٓاَازَّ،  َُٓجُضاتىوضّ خاوَٕ ؾهؤ: ثًَِ وت

نُوشيُ ثًَضُوزَوضَ، ضؤشّ غًًَُّ ًَْضري بىو بُ زاوَوَْ ؾطِيِ زايُ ْاو طايًػهُنَُُوَ، زَغتبُدآ ضىوّ بؤ الٍ 
َُٓجُضاتىوض، يُؾِ ْىقىَبىو بىو يُقىضِْ يًتُزا،  يُطُأل ُٓوَؾسا ضيَطاّ بُبُضُٖيَػيت ؾُضَاْسَْ ُٓؾػُضاٌْ ُْزا نُ 
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َٔ : ضىَُ نؤؾهُوَْ يُزَضطاّ شووضّ َُٓجُضاتىوضّ زا ومت.  بُضططيِ يًَبهُٕ يُضاوثًَهُوتين َُٓجُضاتىوض
َاضيا ؾًؤزؤضؤظٓا، َاضيا، : ُٓظسيضِ، طُضِاَُوَ، بؤّ ُٖيُ بًَُُ شوضَوَ؟ طىيَِ يًَبىو يُشووضَوَ ٖاواضّ نطزْ وتٌ

.  ُٖيَػُ، ٓازَيِ،  غَُاوَضيَو ٓاَازَبهُ ُٓوَ ُٓظسيض طُيؿت
يُطُأل ُٓوَؾسا زضؤظٌْ ! طىيَططإ زاياُْ تطيكُّ ثًَهُْري، ُٓوا خاصيٌ َُٓجُضاتىوضَف يُخعَُتٌ ُٓظًسجيسايُ

: طُوضَ بُضزَواّ بىو يُغُض قػُنُّ
ٓازَّ غَُاوَضآ ٓاَازَنُ، َٔ ثًَِ ُْوتٌ؟ 

. بُآلّ ُٓو ثًَهًُُْٓ بُيَطُيِ بآلوَنطزٌْ نؤَُيَُنُ بىو، ضىْهُ تًَطبىبىٕ يُزضؤناٌْ ُّٓ ٖاووآلتًًاُْ يُطىْسزا
ضؤشّ ثًَٓر ؾُػيُ، بُآلّ باؾُ تا ): ناتآ ثاْتآلّ طُضِايُوَ َايَُوَ، شُْنُّ ثطغًاضّ ضؤشّ زاضبطِيين يًَهطزْ وتٌ

 (ُٓوناتُ ضانسَبًَتُوَ ثريَشٕ، َُٓطِؤ ضؤٌْ؟
.   ــ  ُٖغت بُٓاظاض زَنُّ يَُُٖىو دىَطُناصيسا

ٓاطازاضّ ُْنطزٍ يُوَّ تىؾت زَبآ؟  . َُخىغًَُٓ طُودُ، خُيَهًرت زَحيىوغاْس(    )ــ  ثًَِ ُْوتٌ 
.   ــ  ُّٓ َٔ تطغاّ خُغاضبيبَ

:  ثاْتآلّ َىويُنٌ ثُشاضاوٍ نطز، ثاؾإ بُؾًَىَيُنٌ ُْضَرت وتٌ
ــ  ُّٓ ْاتايًا َُٓطِؤ ضؤُْ؟ 

.   ويػتِ ٖؤنُّ بعامن بُآلّ ًٖض ؾتآ ْازضنًَِٓ. ــ  نُوتىَتُوَ ططيإ غُضيُْىآ
ــ  باؾُ غهاآلٍ ًٖض ؾتآ زَنا؟  

. .  ــ  ُْ،  يإ بُضتريّ ضاويَهٌ ثًؼ نُوتىوَ، يإ نطيؿا
:  ثاْتآلّ بؤّ تُواونطز

ــ  طُضِاوَتُوَ زَغباظّْ قًتُقًت يُطُأل ُٓو شُْزا؟  
. ُْى نطيؿا طُوزْ ُْؾاَُ. .ــ  ُٓوَّ ُْبًػتىوَ،  ٓاخط غتًَجإ

.   ُٓو بُزارْ خُغؿُتُوَ زَضيطيَٓآ. ــ  نُواتُ،  نىضَِ ُْسًُتًًُنُت ُّٓ نضُ زَنىشآ
:  ثاْتآلّ باْطٌ نطزَ ططيطؤضّ نٍُ ثُْا َايَُنُزا زاًْؿتبى قىالثِ ضِاوّ تًصزَنطز

.  ــ  نطيؿا، ٓاَازَبُ بؤ زاضبطِئ ضؤشّ ثًَٓر ؾَُُ
ثًَـ ُٓوَّ ؾُبُقِ ثًَٓر ؾُػيُ بسات بُ زووغُعات، ثرييَصٕ زَضياٍ بىنٌ ُٖيَػاْس يُخُو بؤُٓوَّ ٓاططَنُ 

بؤضِ ْاتايًا يُخُو ُٖيَٓاغًَٓٔ، ُٖض َٔ بُتًُْا  ): بهاتُوَ، ًَُٓـ بُبؤيَُ بؤٍَْ ْاضَِظايًُوَ بُ ًََطزَنُّ وت
، بُآلّ ْاتايًا ثًَىيػيت (تؤ يُخُوُٖيًَػًَُٓ: ) ثًَىتُض وَآلٌَ زايُوَ(َُٖىو ُٓضىْ ظَظيُمت بهُويَتُُٓغتؤ؟

ُٓو خؤّ يُخُو ُٖيَػاْ ضِؤيؿت ثىتًُٓ يُبازيُنُّ، تُقُّ زَٖات بُبُضِيَىَ ...بُوَُْبىو نُؽ بُٓاطاّ بًًََٓتُوَ
ضِؤيؿتُٓ بُيُجنُْالضَنُّْ ُٖضزوو ََُهٌ قىتٌ يُضَيُضيإ بى بُٓاضَظوو ؾُٖىَتًَو ًَٖؿتا ُٖض تًٓىو بىْٕ 

نُزَضيا بُضضايِ .. تًَطبىًْإ ُْزَظاٌْ، بُشٕ ضِيَوْ ْاوقُزباضيوْ زوويًَىٍ ثطِ ُٖوَؽ ٓاضَظوويإ ثًَىَبىو
ٓاَاَنطز، خًَعإ بُثٍُ خىاضزيإ، ثاؾإ ثاْتآلٍ ُٖضزوو طانُّ زَضنطزْ زاواّ يُزوو نىضَِنُّ نطز نُ ؾىيَين 

نُوٕ، ثًَىتُض طايًػهُْ تطؤيهانُّ ٓاَازَنطز، ضىْهُ ضِوبُضّ زؤٕ بُغتُيَؤنٌ غُٖؤأل بىو يًَُْى بُغتُيَؤنُنُزاو 
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ضايٌَ ضَِؾٌ تطغٓانٌ تًَسابىو وَنى عاظَبُّ غُض ضِوَُتًَهٌ دىإْ ْاغو، ثًَىتُضْ ططيطؤضّ غىاضّ تطؤيهاناًْإ 
:  بىوْ بُضَو ضطَِزاضَنُ ضِؤيؿذي، يُضِيَطازا ثًَىتُض طُيؿتُ ثاًْهىؾهاّ زضاوغًًَإْ باْطٌ نطزْ وتٌ

ــ  َاْسوْ ُْبِ زضاوغآ، بُخًَطٖاتٌ،  شُْنُت يُطُأل خؤتسا ًَٖٓاوَ؟ 
.  ًَٖٓاوَُ بؤ ُٓوَّ طُضَِ ناتُوَ..ــ  بُيٌََ

.   يُضِو الواظَ... ــ  طُضَت ْاناتُوَ
.  دطُضَيُ بًَُٓ..ــ  نُضِ ُٖض ؾؤخإ زَزََآ بؤُٓوَّ قُيَُوبًَت

.   ــ  تؤ ًَُٖؿُ الوضطُّ
:  ــ  َُُْٓ خؤؾرتَ، ضانرتئ ؾت ُٓوَيُ نُ غىاٍَ زَنطآ يإ زَزظضآ يُخُيَهٌ زيهُ

ُٖضغآ تطؤيها َوتُٓ خًًػهُْ يُثًَضًَهٌ ضِيَطُنُزا ثاًْهىؾها بُالٍ غتًَجإ ٓػتاخؤظسا تًَجُضِّ نُ خُضيهٌ 
: يًَدىضِيين زوو طابىو بُغرتابىٕ بًًُُْيُنُوَ، باْطٌ يًَهطز

ــ  ُٓوَ بعض بىوّ يُّ زَؾتُزا غتًَجإ؟  
.  ــ  ُْخًَط، تطؤيها ؾها، وَضيطًَطِائ

:  يُوالوَ بَُاوَيُنٌ نُّ، ثاًْهؤؾها تطؤيها وَضطُضِاوَنُّ غتًَجاٌْ بًين، ُٓونػًًٓا بُتًُْؿتًُوَ بىو،  وتٌ
.  تؤ طُضَِ زَنُيتُوَ. . تؤ بؤ شٌْ َٔ زَؾًٌَ. .ــ  ٓاٍ

!. ــ  شُْنُت يُطُيَتايُ يُتطؤيهانُزا
.   ــ  بُيٌََ، ُٓطًٓا زََطُياْسٍ

.  ــ  غىثاؽ
ثًَىتُضْ ططيطؤضّ بُتطويَها وَضطُضِاوَنُزا طىظَضيإ نطز، ُٓنػًًٓا طىيٌَ بُثًَىتُض ُْزا، بُآلّ ضِيَطُّ بُططيطؤضّ 

:  ططتْ وتٌ
.   زََُوآ قػت يُطُيَسا بهُّ. . ــ  ططيطؤضّ ثاْتآلٍ

ثًَىتُض نُ بًين بطانُّ بُضاْبُض بُُٓنػًًٓا وَغتاوَْ ُٖضيُنُيإ يُوّ زيهُيإ وضز زَبًَتُوَ، ثًَهٌُْ، 
: ُٓنػًًٓا وتٌ

قػُّ ُْنطز، بُآلّ .. ططيطؤضّ غُضّ زاخػت. ــ  ضِ زَنُّ بًهُ نطيؿا، بُآلّ زيًَٓابُ َٔ شيامن بٌَ تؤ َُسايَُ
بريّ يُ غًُاو ضِوخػاضّ ُٓنػًًٓا زَنطزَوَْ غُضغاٌَ ظَاٌْ يُطىآبطزبىو، ُٓنػًًٓاف الٍ خؤيُوَ 

: بًَسَْطبىو، نـَْاتٌ غُضغىضَِإ ططتبىوٌْ،  ُٖتا يُْاناو ططيطؤضّ ٖاتُوَ غُضخؤّ وتٌ
. ثاؾإ ُٓنػًًٓاٍ نًَؿٌ نطزَ الٍ خؤيُوَ

غتؤنُاٌْ ٓاغٓطُض ثًاويَهٌ ًَٖذطاض نُْاضططتُُْبىو، وازياضبىو تاقًَُهٌ زؤظيبىَوَْ ثًَهُوَ طىجنابىوْٕ ُْٖسآ 
ًَٓىاضاًْـ ثًَهُوَ زََاُْوَ، ٓاغٓطُضَنُ ُْٖسآ نتًيَب ًَٖٓابىوَ، ثًَهُوَ زَياخنىَْسَوَْ يُنًَو يُو نتًَباُْ 
يُباضَّ نُغايُتًُنإ قُوظاقِ زيَطيين ؾهؤزاضَوَ زَزوا نُبُغُضبُغيتْ بُضبُضَيآليِ يُّ زَؾتُزا شياوٕ 
بًَُٔوَّ ًَهُضِ نُؽ بٔ، ُٖضوَٖا زيَتُ غُضخؤ ْاخُناِْ ًََصووّ قُوظامْ ضؤٕ ُٓوإ يُضِيَطاّ خًاُْتُوَ 

ّ ُٖيَططتبىو،  (نىضتُ ًََصوويُنٌ قُوظاقِ زؤٕ)ًَهُضِ تػاضبىوٕ، غُضيؿت غىضًََُِْينَ ُّٓ نتًَبُ ْاوًْؿاٌْ 
َُُٓف يُبُضضاوٍ زؤغتُناٌْ غتؤنُإ ؾتًَهٌ دىإْ ْاياب بىوْ نتًَبُنُيإ بُ غآ ؾُوٍ يُزواًُّى 
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تُواونطز، بُآلّ با بعاْري زؤغتُناٌْ غتؤنُإ نًَٔ، ُٓوإ ُّٓ نُغاُْْ زاظًسْ نطيػتؤًْاْ ًٓعإ نؤتًًاضؤظٌ 
.   بُطُضِخُضّ َُنًُْٓ ؾًًهاّ ثًُٓضِْ الويَهٌ قُوظاقِ نُ ْاوّ ًَؿانؤ ؾًعؤّ بىو

ؾتًَهٌ ٓاغايًُ نُضِازَّ تًَطُيؿتين َُٓاُْ دًىاظبَ يُيُنًَهًاُْوَ بؤ ُٓوٍ زيهُ، ٓآُوَ نؤتًًاضؤظٌ نُيَُقُوظام 
.   ًَٖطف زَباتُ غُض نطيػتؤًْا نُ طايَتُ بُ قُوظام زَنا

.   ــ  تؤ َىودًَهٌ نطيػتؤًْا، زايهت ؾىوّ نطزووَ بُ َىودًهًَو
.  ــ  يُواُْيُ بُآلّ بطاّ تؤ طُودٌ،  ثًاو زَبآ ُٖم بًٌََ

.   ــ  وؽ بُ ُّٖ َىودًو
ــ  با َىودًهًـ مب،  باؾُ ُٓوإ َطؤظ ْري؟  

ناتآ نُ َٔ يُطاضزٍ تػاضزا . . طىآ بططَ...طىآ بططَ–.  ــ  ُٓوإ يُتىيَهًٌَ زاضٕ، وَنى قُوظام َُضزْ ثًاوْري
ُٖضزو ياغاْيًَإ وَنىيُى ُٖيَسَبصاضز بُتُواوّ .  بىوّ يُثًتًَطبىوضط، ْؤبُّ ثاغُواٌْ يإ دىوت دىوت زَزاييتَ

يُبُشْٕ باآلزا، داضيَهًإ ياغاويَُنُّ زيهُ قُوظام بى، نُغًإ ُْزؤظيُوَ يُؾًَىٍَ ُٓو، يُبُضُٓوَ ُٓؾػُضَنُ 
ْاضزٌَ بؤ الٍ غُضتافْ ضِيؿٌ بؤ بؤيُ نطزّ، ضىْهُ ططْط ُٓوَبىو نُ َٔ غُيطّ ضِيؿُ بؤيُنطاوَنُّ خؤَِ 

. ..  ناتآ نُ. زَنطز يُٓاويَُٓزا خُضيو بىوّ يُثًَهًُْٓسا ؾًَت مب
. ..  باغٌ بؤ بهُ يُوآ! ــ  واظبًَُٓ يُضِيؿُنُتْ بؤيُّ َُُٓ بايُخٌ ضًُ: نؤتًًَاضؤظ قػُنُّ ثٌَ بطِّ

ضؤشيَهًإ ْؤضَ ثاغُواًِْ يُزَضَوَّ نؤؾهسا بىو، بُغُضُٓغجُنَُُوَ بىّْ مشؿًَط بُزَغتُُوَْ ...ــ  ضانُ
خؤَِ بازَزا، ُٖوايَُإ بؤٖات نُ نؤَُيٌََ يُ قىتابًاٌْ قىتاغاُْيُنٌ طُوضَ نُثًٌَ زَئًََ ظاْهؤ نؤَُيَُيإ 

ٖا،  ٖا،  قُوظام،  ًَُُٓ : نطزوَْ ؾُضَاصيإ زضايُ بآلوَيإ ثٌَ بهُئ، بُآلّ خًَطا يًَُإ ٓاآلْٕ ٖاواضيإ زَنطز
ُْنُّ،  ًَٓـ  ): خُضيو بىئ مشؿًَط ُٖيَهًَؿري، يُنًَهًإ ٖاتُ ثًَؿُوَْ دًَُوٍ ُٓغجُنُّ ططمتْؤ وتٌ

قُوظاقًِ وَنى تؤْ ُٖض يَُُٖإ ْاوضُّ، ُّٓ زَنؤثًهُ ببُْ بُغُالَُتٌ باونٌ َطزووّ ثًٌَ غؤضَوَ، ويَُٓيُنٌ 
.   بضىىْ ثاضَنُّ زاَآ

غُضيًَُٓىاضَ يُطُأل ُْٖسآ غُضباظٍ ثاغُواٌْ بطازَضَا بُغُالَُتٌ خاوَٕ ويَُٓنُ خىاضزَاُْوَ، بُويَٓهُيسا 
زياضبىو ثًاويَهٌ بُضِيَعبىو، غُض ضِوتاوَيُنٌ بُؾإْ ؾُونُت بىو و زياضبىو يُضَِؾُ خُيَهُنُ ُْبىو، ويَُٓنُّ 

بُضِاغُضّ دًَطُ تايبُتًًُنَُُ يُقاوؾُنُزا ُٖيَىاغًبىو، ضؤشيَهًإ ُٓؾػُضَنُ ٖات بؤ ثؿهٓريْ يُباضَّ 
:  ويَُٓنُوَ يًٌَ ثطغًِ ًَٓـ ضريؤنُنُّ بؤ طًَطِايُوَ ْ َُُّٓ بُالوَ غُيطبىو وتٌ

. .  ــ  َُُٓ طُوضَتطئ ٓاشاوَطًَطَِ يُُٓيَُاًْازا، ْاوّ ناأل،  ياخىز ناضيَُ
:  غتؤنُإ بؤّ ضِاغت نطزَوَ

. .  ــ  ناضأل َاضنؼ
:  ــ  بُيٌََ،  بُيَآ َُُٓ ُٓو ْاوَبىو نُ ُٓؾػُضَنُ وتٌ

َٔ ُٓوَ ْاظامن نُُّٓ ثًاوَ ٓاشاوَطًَطَِ يإ ُْ، بُآلّ وازياضَ ثًاويَهٌ َُظُْ، ُٖضضؤًَْو بىو،  ًَُُٓ بُغُالَُتٌ 
.  ُٓو خاوَٕ ويَُٓيُ خىاضزَاُْوَْ ظؤضيـ خؤؾشاأل بىوئ بُوَ

. ــ  ضِاغتُ،  ضاغتُ ُّٓ  ثًاوَ ؾايػتُّ ُٓوَيُ نُبُغُالَُتٌ غىضيَتُوَ: غتؤنُإ وتٌ
ــ  باؾُ،  ًٖض ؾتًَهٌ ضانٌ نطزووَ؟  
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.   ــ  بُيٌََ، ؾُوٍ زاٖاتىو َُُٓت ثٌَ زَيًََِ
زاًْؿتُٓنُ تُواوبىو، بُآلّ ثًَطَِنُ ُٖض يُظيازبىْسابىو، تا بىٕ بُ زَنُغٌ تُواو، غتؤنُإ خؤّ يُو يُبِ 

.   بعويَُٓضبىو تًاياْسا
يُطؤضَِثاٌْ نًًََػُ زيَطيُٓنُّ ظًًَؿٓػهاياٍ بًُٓض بؤضزا، نُيُ ْاوَضِاغيت تُثؤيهُيُنٌ غياوٍ ضِوتًُْسا قٓر 

بىبىَْ ضؤشّ يُنؿُػيُّ يُنٌ ناْىٌْ يُنُّ ْعيهُ ثًَٓر غُز قُوظاقٌ الو نؤبىُْوَ، يُطىْسَ ثطفْ بآلووَناٌْ 
يُو طؤضَِثاْسا قُؾُ، نُبُضزَواّ : يًَىاضّ زؤُْوَ ٖاتبىٕ بؤ ًَٓطَ بؤ ُٓوَّ غىيَٓسٍ ًَهُضِ غؤٕ بؤ تػاض

زَنؤنٌ،  ْىيَصّ تُواو نطز، ثاؾإ نؤْرتئ ُٓشياٌْ قُوظام ٖاتُثًَؿٌْ زَغتىوضّ زا بُالوإ نُ قُتاضَيُنٌ 
دىت دىت ثًَهبًَٗٓٔ، ثاؾإ نطزٍ بُضىاض ضىاض،  ُٓجماض قُؾُ نُوتُ ططْطُ ططٌْ غىيَٓسيَوْ ُٓو الواُّْ 

نُيُضِيعَناِْ ثًَؿُوَبىوٕ زَياْىتُوَ، يُبُضُٓوَّ ُْزَطُيؿتُ ضِيعَناِْ زواوَ ططيطؤضّ نُيُزواّ 
زواّ ُٓوَ ُٓشياِْ ثري بًُْؿاُْ ظؤضَناًُْوَ نُثًٌَ زضابى يُبُض . ًَتهانؤضؾؤْؤظُوَ وَغتابىو بايُخٌ ثًَُٓزا

:  خعَُت ظؤضّْ بُغُض غًٓطًُوَ زَيُضيُٓوَ ووتٌ
ــ  ًَٓىَ ًَٓػتا الوٕ قُوظاقُنإ، قؤْاغٌ َٓايًَتإ تًَجُضِاْس، بطُضِيَُٓوَ بؤ الٍ باوىْ زايهتإْ ثًًَإ ضِابطُئُْ 

.  نُوَ خؤيإ نُوٕ بؤ زابًٓهطزٌْ ُٓغجًَوْ ضُنًَو بؤ ُٖضيُنُتإ بُّ ظوواُْ باْط زَنطئَ بؤ خعَُتٌ غُضباظٍ
ططيطؤضّ ثًَـ غىيَٓسزإ طىيٌَ يًَُتهاّ ٖاوضِيٌَ بىو غهاآلٍ . الوَنإ بآلوَيإ يًَهطز، ُٖضيُنُ ضِيَطايُنٌ ططتُبُض

ُٖض نُ ضِآ .  يُ خعَُ تُْطُناِْ زَنطز، نُثاشُّْ زَطىؾآ، بُآلّ ٓاَؤشطاضّ نطز خؤّ ضِاططآ يُؾىييَن خؤيسا
َُضاغًِ تُواوبىو، ًَتها ثؤتًُٓنُّ نُ ٓاظاضّ زَزا زانُْسْ بُطؤضَوًُّ يُبازَناًُْوَ نُوتُ قُيََُباظ بُغُض 

.   غُٖؤيَُنُزا
يُغُض ضِؤخٌ زؤٕ، يُزاضغتاًَْهٌ ضطوتاضيهٌ زاضّ بًسا، ضِيَبىاضَنإ داُْوَضيَهًإ بًين، طىضطًَهٌ بطغًبىو، 

بُزواّ ًَْضريزا زَطُضِا الوَنإ نُوتُٓ قريَِْ ظيهُ بؤ تؤقاْسٌْ،  طىضطُ بُضاويَهٌ ثُالَاضزاُْوَ غُيطّ نطزٕ، 
بُآلّ بًين نُ ظؤضٕ واظّ يُو بريَّ ًَٖٓاْ خعاْسًََْى زاضَناُْوَْ بؤّ زَضضىو، الوَناًْـ ضِيَطُّ خؤياًْإ 

.   ططتُبُض بؤ طىْسَناًْإ
ططيطؤضّ يُطُأل طُيؿتُوَ َايٌَ خؤيإ يُ طىْسٍ تاتاضغو ضىَ ضًَؿتداُْنُوَْ نُوتُ زاَايًَين دًُناِْ ثًَـ 
ُٓوَّ نٌَُ خؤّ طُضَهاتُوَ، ثًَىتُض بًين ضُْس ثطغًاضيَهٌ يًَهطز نُ ضِ نطا يُنًًََػُزاْ غُضَا يُزَضَوَ 

زايهٌ . ضؤُْ، ططيطؤضّ بًُْىَ ْاضأل وَآلٌَ زايُوَْ ثًَىتُض واٖاتُ بُضضاو نُ طؤبُْسيَهٌ بًَُْىضاواُْوَيُ
:  ططيطؤضّ ٖاتُ شووضَوَْ وتٌ

.  ــ  ُٖيَػُ زَضيا، ُْٖسٍَ ؾؤضبا ٓاَازَنُ بؤ ًَٖىَضَنُت، بًَطىَإ بطغًُتٌ
.   زَضيا بُالضويُجنُو خؤبازاُْوَ ضِؤيؿت، ثاؾإ ُْٖسآ خىاضزٌْ بؤ ًَٖٓاْ َُٖىو نـَْات بىوٕ

:  ثريَ ثاْتآلٍ بُ   وتٌ
! ْاتايًا باغٌ طُضِاُْوَ زَنا بؤ الٍ باوىْ زايهٌ، بؤضِ؟ يُبُضضِ. . ضيؿا. .:ــ  ٌَٓ

. يًٌَ بجطغُ. . ــ  ْاظامن
. . َٔ زَظامن نىضِّ. . ــ  ثًَىيػت ْانا بُيًَجطغًين

: يًَطَزا ثًَىتُض خؤّ تًَُٗيَكىضتاْسْ وتٌ
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ــ  نطَنُ بسَُْ زَغيت خؤّ، ُٓطُض بًُوآ الَإ سيًًََٓتُوَ زَخيُيُٓ غُضضاوَإ، ُٓطُضيـ ٓاضَظووّ ضؤيؿتين 
َٔ غُضظَْؿيت ُٓو ْانُّ، بُآلّ غُضظَْؿيت ُّٓ ! ــ  خىاّ يُطُأل.ُٓوا خىاّ يُطُأل..نطز بؤ الٍ باوىْزايهٌ
.  نىضِّ قُسجُيُ زَنُّ

: ططيطؤضّ ُّٓ وَعُ ْاخؤفْ غُضنؤًُْى يُزواًُّنهطزُّْ ثًَُٗيَُٓطرياْ زَْطٌ يُضِووٍ باونًسا بُضظنطزَوَ
ــ  َٔ ضًُُ، خطاثُّ بؤ نٌَ بىوَ؟  

. يإ يُطُأل ْاتايًازا زَشيت يإ بطِؤ يُّ َايَُ، ْاَُوآ بتبًِٓ: زَظاٌْ ؾُيتإ ويَت يٌَ بٌَ!ــ  خطاثُت بؤ نٌَ بىوَ
تًَطُيؿيت؟ 

.  ــ  يُضِاغتًسا َٔ بُغُضبُغيت خؤّ شمن ًَُْٖٓا، تىضَِ َُبُ بابُ، بُآلّ َُُٓ ضِوويسا
.  زَضضؤ بؤ زؤظَر! ــ  َُُٓ ضِويسا

شْهُّ ثاْتآلٍ ُٖويًَسا نىضَِنُّ بطًَطِيَتُوَ نُ ُٖيَػا بطِوا بُّ زَضنطزُْ ٓابطِووبُضَّ باونٌ، ؾُبكُ ؾُضوَنُ 
:  ُٖيَططتْ ويػيت زَضضآ، بُآلّ ثاْتآلٍ ُْضِاْسٍ

.  ــ  شُْنُ واظ يًَبَُٓ با يُبُضضاوّ وٕ بٌَ، بُيطْ دُُُّْٖٓ َٔ ْاَُوآ يُّ َايَُزا
ٓاغايًُ نُ ْاتايًا ُْيسَويػت َُغُيُ تا ُّٓ ضِازَيُ ٓايَؤظبًَت، نتآ نُ بًين ًََطزَنُّ زَبًَعضآْ زَضزَنُوآ، 
: زَضنٌ نطز نُغُضَجناٌَ َُُٓ ظياًَْهٌ طُوضَيُْ ْابصيَطيَتُوَ، ٖاواضّ نطزَ ًََطزَنُّ نُبُضَو زَضَوَ زَضىو

.  ــ  نطيؿا،  طًاُْنُّ بطُضِيَىَ، بطُضِيَىَ
.  ــ  تؤف بؤ دُُُّْٖٓ

ناتآ يُبُضَو طؤضَِثاٌْ طىْسَنُ زَضىو، با غاضزَ زاّ بُزَّْضاوْ زَغتْ ثًَسا، بُآلّ بؤضِ بؤ َُيساِْ طىْس 
بضآ، ثًَىيػتُ ؾُو يُؾىيًََٓو بُغُضبُضآ، ططيطؤضّ يُنآ يُْاغًاوَناِْ، نًَُؿا نؤؾًعؤّ بىو برينُوتُوَ، ُٓو 

الوَّ الّ غتؤنُإ زََايُوَ، ضؤيؿت بؤ َايٌَ ًَؿاّ بطازَضّ، بًِٓ نُ ًَؿاو زايهِْ خىؾهُنُّ خُوتىوْٕ 
: بُتُقُّ زَضطا بُٓاطاٖاتُٓوَ، ناتآ نُ ًَؿا زَضطانُّ نطزَوَ ططيطؤضّ ضطثاْسٍ بُ طىيًَسا

ــ  باونِ زَضّ نطزووّ، زََُوآ يُالّ تؤ بٓىوّ، دًَطُتإ ُٖيُ؟ 
ــ  بُيٌََ، وَضَ شووضَوَ، بؤضِ يُطُأل خًَعاْتا ؾُضِت نطزووَ؟ 

. ــ  سُنايُتًَهٌ زووضوزضيَصَ، زواداض بؤت زَطًَطَُِوَ
ططيطؤضّ ُٓو ؾُوَّ يُغُض التُختآ يَُايٌَ ًَؿا بطزَغُض، زواّ بُضضايِ نطزٕ يُطُأل ًَؿازا نُوتُ ثًاغُنطزٕ 

: يُضِاضَِوَنُزا، ثاؾإ بًَُٖىاؾِ وتٌ
ــ  طىآبططَ ًَؿا،زََُوآ بضِ بؤ َايٌَ ُٓغتاخؤظْ بُُٓنػًًٓا ضِاطُيُِْ نُ َٔ ضاوَضِيٌَ زَنُّ يُْاو زاضبًُناْسا 

. زواّ خؤضاوابىوٕ
! ُّٓ غتًَجإ. .ــ  ٓاخط

.   ــ  بًاْىويُ زضوغت نُ بؤ ُٓوَّ بضِ بؤ َايَت زاواّ ؾتًَهًإ يٌَ بهُ
يُوآ ..ضؤش يُزؤٕ ٓاوابىو، زًْا بىو بُ وَيؿىَُْ ظوقًَُهٌ غُخت، ططيطؤضّ بُ زظَ ضىو بؤ ؾىيَِٓ زياضيهطاو

:  ضاوَضِيٌَ نطز، َاوَيُنٌ ثًَضىو، تاضَايِ شًَْو يُْاناو ثُيسابىو، يًٌَ وضزبىَوَ غُيطّ نطز ُٓنػًًٓايُ، وتِ
ــ  خُضيهبىو يُغُضَاْسا سيطّ، بؤضِ زوانُوتِ؟ 
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. ــ  تا ضِظطاضّ بىو يُغتًجإ، ضىو بؤ ياضيهطزِْ ناغُظ
. ــ  َٔ يُغُضَا زَيُضظّ

: ُٓنػًًٓا بُ ثايَتؤ خىضًُّ قىضغُنُّ يٌَ ثًَضايُوَْ زَغتِ نطزَ ًَِ بُُْٖاغُّ طُضَِ ناتُوَْ وتِ
ــ  يُطُأل نُؽْناض تا ؾُضِت نطزووَ؟ 

ــ  بُيٌََ، ُّٓ ْاتايًا، ضِؤيؿتُوَ بؤ َايٌَ باونِ؟ 
بُآلّ ُٓو بًَطىَإ زَضِواتُوَ، بؤضِ بُزواتا ْاضزووّ؟ . ــ  ْاظامن

ــ  بؤ ُٓوَ يًَت بجطغِ، واظ يُ غتًَجإ زيَِٓ؟ 
ــ  ُّٓ ًَٓىاضَيُ ُٓطُض بتُوآ، َٔ يُطُأل تؤزا زَضِ بؤ ُٓوثُضِّ زًْا، واظّ يٌَ زيَِٓ بِ ًٖض زارْ ثُؾًُاًُْى، ُٓو 

. داُْوَضَ
. ــ  نُواتُ، غبُيٓآ زَضِؤّ بؤ ُٓوَّ َؤخؤظ ببًِٓ بُيَهى ًٓؿًَهِ بساتآ، ثًَهُوَ بصئ

زيٌَ ُٓنػًًٓا يُخؤؾًسا نُوتُ ُٖيُنُ غَُا،ْ يُ زٍَ     خؤيسا نؤضثُيُنُّ ْاوغهٌ دىوآل، نُ ُْيسَظاِْ ٓايا 
يُٓاوّ غتًَجإ يإ ططيطؤضّ، سُظّ نطز َصزَّ ُّٓ ُٖوايَُّ بساتآ، بُآلّ ثاؾطُظبىَوَ يُتطغِ ُٓوَّ ُْوَى 

. ناضتًَهطزِْ بُثًَضُواُّْ ويػتِ ُٓوَوَبٌَْ بُّ خُتُضَيُ َىضطنُيُنِ ثًَساٖات
ــ  ضًتُ، بؤضِ َىوضطِنُت ثًَساٖات؟ 

. ــ  زبآ بطِؤّْ يُواُْيُ غتًَجإ بطُضِيَتُوَْ َُْبًٓآ
.   ُٖضزوو يًَىيإ خػتُغُض يُنرت بَُاضًَهِ ثاضاوُْبىو، ثاؾإ دًابىُْوَ ُٖضيُنُ بُ َُغتًًُنِ تُواو

غبُيٓآ بُؾٌْؾاوّْ غاضزًُّنُوَ ضِؤشُٖآلت، ططيطؤضّ ضىو بؤ َايٌَ َؤخؤظْ زاواّ ناضيَهٌ يًَهطزْ بُضِيَهُوت 
يًػتٓتػهِ يُويَبىوْ يُططيطؤضّ ثطغِ نُ بُ باؾِ زَظاْآ تاقُتْ ضاوزيَطّ ضاضَوّ بهاتْ نُ ططيطؤضّ 

ٓاَازَيِ خؤّ زَضبطِّ، َؤخؤظًـ غتايؿٌ ُٓو نؤؾؿُّ نطز نُ بَُٓايَُّ تىضنُنإ ثٌَ ْاغطاوٕ، يًػتٓتػهِ 
: وتِ

 ظطيَػتُ يًَطَوَ، ُٓوإ ثًَىيػتًإ بُ 15ــ  غبُيٓآ بطِؤ بؤ يباونِ يُيانؤزْايُ، زَيعاِْ؟ ُٓو يُ زووضّ 
خعَُتطىظاضيًُ يُوآ، بُآلّ نُغت يُطُيَسايُ؟ 

. ــ  بُيَآ، شًَْهِ يُطُيَسايُ
ــ  شُْنُّ خؤت؟ 

. ــ  شِْ ثًاويَهِ زيهُيُ َو طىْسَزا، بُآلّ سُظ زَنات يُطُأل َٓسا بًَت
.  ضِ تًَسايُ، يُضًَؿتداُّْ خعَُتهاضاْسا زايسََُظضيَٓٔ..ــ  ٖا، ٖا، ٖا،  نُواتُ َُغُيُ زيَساضيًُ

ططيطؤضّ ٖاتُ َايٌَ َؤخؤظ بًُٖىاّ ًٓؿُوَ، ُٓوا ًٓؿِ بؤ َػؤطُضبىو، ُٖض خًَطا ثاْعَ ظطيَػتِ بطِّ بؤ 
ضِواِْ نؤؾهًَهِ طُوضَيُْ ضىاضزَوضّ باخُ ًَىَّ ؾطاواُْوَ، ظَوّ دٌَ ضِاوّ ثْٔبُضئْ ! يانؤزْايُ

تُويًُخاُّْ ضاضَوّْ َؤيَطاّ ٓاشَيَِ تًَسايُ، تُْاُْت نىالُْ غُطًَهِ ضانًؿٌ تًَسايُْ زواّ ُٓوَّ نُ َُبُغتِ 
: خؤّ يُزَضطاواِْ نؤؾو طُياْس، ًَُٓـ بىاضيسا نُ ضاوّ بهُوآ بُٓاغاّ الو

:  يًػتٓتػهِ ططيطؤضّ نطايُ شووضَوَ، ضِواِْ ُٓؾػُضَنُ يُغُض دًَطُنُّ ثايَهُوتىوَ، نُ بًِٓ وتِ
. ــ  ضانُ، باونِ تاويَهِ تط زيَت، زَتبًٓآ
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يًػتٓتػهِ ثري ٖاتُ شووضَوَ، ضَِقُيَُيُنِ زضيَصبىو غُضْغًُاٍ يُوَ زَضىو يُنًَو بٌَ يُدُْطاوَضاِْ زيَطئ، 
:  نىضَِنُّ باغٌ ططيطؤضّ بؤ نطز، ثريَف وتِ

ــ  نىضِّ ثاْتآلّ ًًًَدؤظِ،  ؾُيُ؟ 
.  ــ  بُيَآ، خاوَٕ ؾهؤ

ــ  َٔ ثطؤنؤظًِ زَْاغِ، ٖاوضِيَِ بىو يُؾُضِّ تىضنسا، باؾُ بؤ بُزواّ ًٓؿسا زَطُضِيٌَ؟ 
.  ــ  يُباونِ دًابىوَُتُوَ خاوٕ ؾهؤ

!! ــ  ٓاخط تؤ قُوظاقًت، ضؤٕ خؤت زَنُّ بُنطيٌَ ططتُ؟ باؾُ باونت ًٖضِ ُْزايتآ نُ دًابىويتُوَ
.  ــ  ُْخًَط خاوَٕ ؾهؤ

ــ  ُِٓ، ُّٓ شُْنُت، زَتُوآ ًٓـ بها؟ زَتىاْآ ضًَؿت يٌَ ٌَْ بؤ خعَُتهاضإْ نطيَهاضإ يُناتِ وَضظَناِْ 
دًَطُ عُضَباْضًُنُّ نُ داضإ ! ناضنطزْسا، طىآ بططَ، ُٖضزونتإ َاْطِ ُٖؾت ضِؤبًَتإ زَزََآ، باؾُ

َُُٓ ظياتط بىو يُوَّ ططيطؤضّ بريّ يًَسَنطزَوَ، بُثُيُ طُضِايُوَ بؤ تاتاضغوْ خىؾهُنُّ ًَؿاّ . بططُْوَ
ْاضز بؤ الّ ُٓنػًًٓا، تاوَنى ثًَىيػتًُناِْ نؤبهاتُوَْ يُطُأل تاضيهِ ًَٓىاضَزا بطاتُ الّ يُنُْاضّ زَؾتُنُْ 

يُويَىَ ثًَهُوَ زَضٔ بؤ َُيَبُْسّ ناضّ ْىيٌَ،  ُٓو بُياًُْ ُٓنػًًٓا ظوو ُٖيَػاْ ٓاططّ ثًَهطز بؤ بُضضايِْ 
ضِووخؤؾِْ ضىغتْ ضاالى بىو، غتًَجإ نُئ ََُّ بًِٓ ٖؤّ ُّٓ يُ ْاناو ضِوونُؾًًُّ يٌَ ثطغِْ ُٖضوَٖا ُٓو 

: طؤْا ٓايَِْ زوو ضاوَ طُؾُف،  ًَُٓـ وَآلَِ زايُوَ
ُٖض نُ غتًَجإ بُثًٌَ ثًؿُّ خؤّ زَضضىَ زَضَوَ بؤ ياضّ ناغُظ، نضُّ ثُياَبُض ٖاتُوَ، ُٓنػًًٓا يًٌَ 

:  ثطغٌ
ــ  ضِ ثٌَ وتِ؟ 

.  ــ  ثًٌَ ومت نًَُٓىاضَ بًٌَ بؤ َايَُإ يُالّ زَؾتُنُوَ، ُٓو يُوآ ضاوَضِيَت زَنا
ُٖضوَنى ٖاضوَاض ُٓنػًًٓا نٍُْثُيُناِْ نؤنطزَوَ يُغٓسوقًَهِ طُوضَزاْ خؤّ ٓاَازَنطز، ُٖض ُٓوَْسَ تاضيو 

ئ َّ خؤّ طُياْسَ ططيطؤضّ نُبُثُضؤؾُوَ ضاوَضِيٌَ .زاٖاتْ غتًَجإ َايٌَ  بُدٌَ ًَٖؿت بؤ ياضّ ناغُظنطزٕ
:  زَنطز، ؾإ بُؾاِْ يُى نُوتُٓ ضِآْ ططيطؤضّ وتِ

! ــ  خؤ تؤ ثًَت ُْومت نُ بُضَو نىيَت زَبُّ
.  ــ  با بؤ زؤظَر بٌَ، َٔ بَُُٖىو ؾتآ قايٌ زَمب ناتآ تؤّ يُتًُْؿتُوَبٌَ

ُٖضزونًإ بُضِيَطُّ خؤياْسا بًََُططُنُزا بُخؤؾًُوَ ضِؤيؿذي بُضَو زيَبُضَنُّ يًػتٓػهِ ٓاغا، يَُالؾُوَ 
غتًَجإ ُٓو ؾُوَ زضَْط طُضِايُوَ، زَضطانُّ نطزَوَْ ٖاتُ شووضَوَ، بُآلّ ُٓنػًًٓاٍ ُْبًِٓ ْىغتبآ يُؾُوَ 
زضَْط طُضِايُوَ، زَضطانُّ نطزَوَْ ٖاتُ شووضَوَ، بُآلّ ُٓنػًًٓاٍ ُْبًِٓ ْىغتبآ يُ دًَطُنُّ خؤيسا، بُيَهى 
نٍُْثُزي ثُضفْبآلوّ يًَطَْ يُوآ يُغُض ضًَؿتداُْنُزا بًِْٓ ظاِْ َُُٓ بُزَغتِ ُٓنػًًٓا نطاوَ ثًَـ ُٓوَّ 

! نُواتُ بُزضيَصايِ ُّٓ َاوَيُ ؾطيىزضابىو بٌَ ُٓوَّ بعاْآ ض طىآ زضيَصيَو بىو. . ضَِزوونُوآ يُطُأل زيَساضَنُيسا
! ضِاغتُ نُ ًََطز زا نُغُ زَظاْآ

غتًَجإ ثًؿٌ خىضازَوَْ زاِْ دريِنطزَوَْ يًَىّ خؤّ قطجناْس، ُٖيَططّ مشؿًَطَنُّ نُ ُٖيَىاغطابى بُضِاغُضّ 
بُآلّ َُٓإ َُٖىوّ ُٓنػًًٓاٍ بؤ ُْطًَطِايُوَ تا تؤيَُّ يًٌَ بهاتُوَ، .. دًَطُنُيسا ضِاتُناْسْ نًؿُنُّ زا بُ َػسا
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شُْ ُٖآلت، . ططيطؤضّ ثٌَ ًْؿاُْزا، تىَنى ثًًَسا نًَـْ زَّْضاوٍ بجًًَؿًًََٓتُوَْ زاُْناِْ وضزْ خاف بهات
.  َاألًََْطزّ بُدٌَ ًَٖؿتْ قىضِّ ثًَىَزا. يُؾٌ باْطُواّ يٌَ نطز، غؤظ بُغُضيسا ظاأل بىو

بُختُوَضّ زيَؤخ زَطات، بُآلّ ُْطبُتِ يًَؿاوّ بُيُنذاض زازَباضَّ، َُُٓف يُبَُٓايَُّ َريؤٕ نؤضؾؤْؤظ ضِويسا، 
. (ُْسًُتًُّ، خُضيهبىو بًهىشآ)َريؤٕ بُياٌْ يُنًإ بُٓاطا ٖاتُوَْ طىيٌَ يُ خعَُتهاضَنُّ بىو باْطِ زَنطز

ناتآ نُ ثطغًاضّ ُٓوَّ يُ خعَُتهاضَنُ نطز ظاِْ نُ نُيَُ طهُ قؤضِ زاوَ يُ َايُٓنُْ قىضِطِ زضِيىَْ خىئَ 
َريؤٕ بُثطتاو طُيؿتُ َؤيَطُنُْ زضيًَُْهٌ ًَٖذطاض غآَانِ بًين، َايُٓ زاَاوَنُ . بُيًَؿاو يًَىٍَ ضِآزَنات

. وَغتابىْ غُضّ ؾؤضِنطزبىَْ خُضيو بىو زَتؤثِْ خىيًَٓؿِ يُزضيَصايِ قىضِطُ ُٖيَتًًَؿاوَنُيُوَ ضِيٌَ زَنطز
: َريؤٕ قريِاْسّ

. ــ  تىيَهًَُ بُضِوو بهىيًََٓٔ
ًَتها ضِاثُضِّْ ؾًؿًَهٌ ُٖيَططت تؤيَُيِ َايُٓ بُغتُظَاُْنُ بهاتُوَ، بُآلّ طانُ نُوتُ غُضنؤآلْٕ ُٖيَبُظيًُوَْ 

ُٖضزوو زَغتِ بُضظنطزَوَ بًُْاظٍ بُطصزا ٖاتِٓ، ُٓطُض ببىايُ ًَتها ظوو ثًًَسا ُْنًَؿايُ نُيَُطاّ بُيُغُبىو 
نىضَِّ يُْاو زَبطز، ضىْهُ ُٖضزوو ضاوَناِْ غىوض بىبىْٕ بًًََػُّ ٓاططيإ يًَىَ زَضزَضىو، ُٖضزوو ؾاخًؿٌ 

.  بُخىئَ غىوضبىبىٕ
َريؤٕ ُٖيٌَ ؾًَال بُؾًَىَّ طرياوَيُنٌ يًَهطز، ثاؾإ ٖاتُ الّ . تىيَهًَُ بُضِووّ نىيًََٓطاو ًَٖٓطا، غىضْ بؤطُٕ

َايُٓنُوَ نُ ًَتها ططتبىوّْ بُظَيِ ثًَسا زَٖاتُوَ، َريؤٕ بطيُٓنُّ بُ زَضيًُنٌ ٓػتىض نُ شُْنُّ بؤّ ًَٖٓا 
: يُوناتُزا شُْنُّ ٖاتُ الّْ وتِ. ططت(طرياوَنُ)زوضًُّوَ، ثاؾإ ؾىيَِٓ زوضيُٓنُْ ثاضضُ زَظووَناِْ يُ

. ــ  ْاتايًا ٖتىَتُوَ، ًََطزَنُّ َايٌَ بُدًًََٗؿتىوَ
: َريؤٕ ظياتط ثًؿِ نطزْ تىوضَِبىو زَّْضاوٍ ضشْتاأل بىو يُناتًَهسا زَضىَ شووضَوَْ بؤ بًًٓين ْاتايًا

. ض ضِيػىايًُنِ ًَٖٓا بُغُضَاْسا ُّٓ بُختِ نؤيَؤيَُ.. ــ  ض ٓابطِووضىًَْهُ
ــ  ضًتُ،  ًََطزَنُت يًٌَ زاوّ، ُّٓ ًَٓىَ ضِيَُٓنُوتٔ؟ 

. سيطًَطَِوَ بؤ الّ خؤت.. ًٖض ؾتًَهِ يُوآ صيا بابُ. ــ  بابُ ضِؤيؿت، يُطُأل ُٓو شُْ ُْسًُتًُزا ضِؤيؿت
.. ــ  زوو تطؤيها ببُغذي، بًبُغذي

َ نُ داضيَوْ داضيَهِ (زَضابعوٕ)َريؤٕ نُ َُُّٓ وت يُتىوضَِيًسا ططِّ يًَسَبىَوَ، تُْاُْت ؾُقًَهِ ُٖيَسايُ
زيهُف زيىاضَنإ، ًَتهاْ خعَُتهاضَنُ زوو تطؤيهايإ بُغتْ خًَطا ضىوٕ بؤ الّ خًًََِ ًًًَدؤظ بؤُٓوَّ 

تًُْا زوايِ ضِؤيؿتًٓإ، َريؤٕ .  نٍُْثُيُنُّ ْاتايًا بًَٓٔ، ُٓو بىونُّ نُ خؤؾِ يُغاٍ ؾىونطزْسا ُْزّ
. ُٖغتِ نطز تؤظآ تىوضَِبىُْنُّ زاَطنايُوَ

يُناتًَهسا ْاتايًا بُ نىيَؤيٌَْ بًَضاضَيِ يَُايٌَ باونًسا بىو، ططيطؤضّْ ُٓنػًًٓا بازَّ بُختُوَضيًإ زَْؤؾِ يُ 
َىيَهُنُّ ثريَ يًػتٓػهًا، زؤغتْ بطازَضّ يُوآ ظؤضبىٕ، ظياتط ثُيىَْسًُّ غاؾهاّ ثريًَََطزْ تًدؤِْ ؾىإْ 

. يؤنريايِ ضًَؿت يًَُٓضَوَبىو، غاؾها ثرييَهٌ غُضغجٌ ضاونىيَط بىو ؾُيساّ خىاضزُْوَ بى تا ضِازَّ غُضخؤؾِ
ُٓطُض تًَؿو بضىايُ بُيُتط بطزٕ زَضِؤيؿت تاوَنى زَطُيؿتُ بُضاْبُض ثُجنُضَّ ُٓو شووضَّ نُ يًػتٓػهِ ثريّ 

: تًَسابىو، يُويَسا زَيبؤضاْسْ زَيىت
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ــ  ًَهؤآلّ يًهػعًض، ًَهؤآلّ َٔ زَتٓاغِ َْٔ تؤ يُنُ زَويََُُْسّ ْاوضُّ زؤْري، ًَُُٓ يُنرت زَْاغري، 
. ُٖضزونُإ دىاْري ُٓطُض ُّٓ يىتُ بؤطُُّْ بُضِوَُتُوَ ُْبىايُ

. ــ  تؤ غُضخؤؾِ ثريَّ ضَِقُأل
ظؤض َُخؤضَوَ ًَهؤآلّ، ُٓنًٓا َْٔ تؤ غاَاُْنَُإ يُخىاضزُْوَ زازازًََْري ثريَّ . ــ  ٓاّ، غُضخؤؾِ، ظؤزطا

:  دُُْضايًَـ زَزاتُ قاقاٍ ثًَهُْريْ بًػت نىثًَهِ بؤ ؾطِّ زَزاْ زَيَآ
.   ــ  ٖا بططَ، بططَ، بُنُيؿِ خؤت غؤضَوَ

.   غاؾها يُخؤؾِ بًػت نؤثًَهُنُ زَضِواْ شَُْضاأل باْطِ يًَسَنا.  ــ  خىات يُطُأل، شَُْضاأل، خىات يُطُأل
. ُٓغجُناْت ٓاوزاوَ. .ــ  ٖؤْ

: غاؾها ثًٌَ زَنىتِ بُظَويسا بؤُٓوَّ نُبُتؤَُتٌ نَُتُضخُّ زَظاْآْ زَتُقًَتُوَ
.  زَى زاضِظيٌَ! بطِواْانُّ ؾُيتاُْ ضُثُأل. ــ  ُٓطُض َٔ بؿُطّ بُغهُ خؿآ ٓاويإ زَزَّ

بُآلّ نُغايُتٌ ُّٓ غاؾهايُ ظياتط يُوَزَضىو نُغايُتًًُنٌ .شَُْضاأل َُُّٓ يٌَ قبىوأل زَنطزْ بعَ َيططت
بًػت غاأل ثرت زَبآ بىَ بُعُضَباْضِ الّ شَُْضاأل، ضاوّ نعبىو، ثريبىو، يُطُأل ُٓوَؾسا ُٖض خؤّ .الواظبآ

بؤ .ظؤض ؾاضَظابىو يُتًُاضنطزٍ ضاضَويسا، ُٓو دؤضَٖا طصوطًاْ زَوٌَْ زَْاغٌ.  ُٖيَجُغاضزووَ بُ زيَبُضَنُزا
غُضَضِاٍ َُُٓف غاؾها ضِؤح . ُٖضيُنُيإ ضيَطُيُنٌ ُٖيُ بؤ ططتُٓوَّْ ُٓو ُْخؤؾِْ نعًُّّ ثًٌَ تًُاضزَنا

: ناتآ نُ تًدؤِْ ؾإ زَٖاتْ ثًٌَ زَوت. غىنبىو َُٖىو نُغآ خؤؾِ زَويػت
، غاؾها وَآلَِ (َُبُغيت شُْ ضِووَُت ٓاويَُيُنُّ خؤّ بىو، يؤنرييا)ٓاطات يُخؤ بآ ثريَ، ُٓو شُْ تُؾطَُْزَّ)

َٔ شٌْ ضِووَُت ٓاويَُيًِ . زَزايُوَ،ضؤشيًَإ زَيبُّ بؤ خؤّ، ثاؾُيًََهِ ثاٌْ ثًَىَيُ زَيًٌََ نىيًَطَّ ثاْهطاوَيُ
.  خؤف زَوآ، ضُْس ٓاويَُنُّ زظيَىتط بٌَ، ُٓوَْسَ خاوَُْنُّ يُبُضضاوّ َٔ خؤؾرت زَبآ

تًدؤٕ َُُّٓ طىآ يٌَ زَبآْ ضِاٍ زَنًَؿًَتُ ثؿيت نؤيًَتُنُوَ بُُٖضَِؾُنطزْٕ يُطُأل ُٓوَؾسا ثريَ ْانُوآ 
. يُثًاُٖيَساِْ ٓاويَُْ ٓاويَُزاضإ

خؤيؤنريياف، نُ ْانؤنًاُْ يُغُضّ،  ٓاؾطَتًَهُ ظياتط يَُاْطا زَضآ،ُٓطُض بٗاتايُْ ثُيَُْ نىْر نىجنِ ٓاويَُ غُض 
شًَْهِ بؤطُٕ يًَٗاتىو بىو، يُطُأل ُٓوَؾسا ًََطَنُّ بُوثُضِّ غؤظْثُضؤؾُوَ زَططتُ . طؤْاّ َاْطاّ زظيَىنطزايُ

: ٓاََع ناتآ نُ الّ ضِإ زَطُضِايُوَ،ُٓو ضِيَطاّ بُُٓنػًًٓا ُْزَزا يُٓاوضِزاُْنُ ْعيو بهُويَتُوَ،ْ ٖاواضّ يًَسَنطز
. بؤت ُٖيُ ضًَؿت يٌَ ًٌَْ ناتآ نُ نطيَهاضاٌْ وَضظ زئَ، بُآلّ ًَٓػتا َاؾِ خُيَهِ زيهُ ثًَؿًٌَ َُنُ"

.  يُبُضُٓوَّ نُغُ ططْطُناِْ ْاو شَُْضايَُإ باؽ نطز، ضانرت وايُ باغٌ شَُْضاأل خؤّ بهُئ
يًػتٓػهٌ شَُْضايٌَ غىثابىو يُ ثؤيَُْسَزا، بُآلّ ؾؤضِؾًَو يُوآ بُضثابىو، ُْٖسيَو يُ طايًػهُنُيسا ثُالَاضياْساو 

شُْنُّْ عُضَباْضًُنُّ نىشضإ، خؤّْ يُظطًين نىضِّ تٌَُُْ زوو َاْط بىو يُقىَاتسا بىو، . تُقُيإ يًَهطز
ثاؾإ شَُْضاأل زَغتِ يُناضنًَؿايُوَْ ُٓو َىيَهُ ثإْؾطاواُّْ نُ زَطُيؿتُ زَُٖظاض ًٖهتاض يجؤيَُْس . زَضباظبىٕ

بُدٌَ ًَٖؿتْ ٖات بؤ ُّٓ َىيَهُّ ًَٓػتاّْ ُّٓ نؤؾهُْ ظَوّْ ظاضَنُّ زَوضوثؿيت نطِّ، نُوتُ بُخًَىنطزٌْ 
ُٓغجٌ ضَِغُٕ بؤ باظضطاًَْتِ نطزٕ ثًَىَ،  ُٖضوَٖا يُطُأل غُطُ ظؤضَناًْسا زَضزَضىو بؤ ضِاوْ دىوتًاضاٌْ بُنطآ 

.   زَططت بؤ ضاْسْٕ ًَٖٓاُْ بُضٌَُٖ ظَوّْظاضَنُّ
.  يًَُْى ُّٓ خُيَهاُْزا ططيطؤضّ باضطُ وْبُّ خؤّ خػت، يُ نؤضِّ َُٓاُْزا زَبىو، َنػًًٓا بصيَت
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يُضِاغتًسا ططيطؤضّ بُزضيَصايِ ضِؤش خُضيهٌ خعَُتهطزٌْ ضاضَوّْ غُطُنإ بىو، ُٓنػًًٓاف ثُْاَايٌَ ثاى 
زَنطزَوَْ شووضَناِْ زََايَِْ ضًًهُْ غىتَُُِْ زًََٖٓاْ ٓاوّ يُبريَنُ ُٖيَسَطؤظت، ْ زَيىيػت بُّ ؾًَىَيُ 

.   ضَِظاَُْسّ َُٖىإ بُزَغتُبًَٓآ، تُْاُْت ُٓنػًًٓا زَيىيػت زيٌَ باف ضِابططآ
يُّ ناتُزا يُظطًين الو ظؤض زَٖاتُوَ بؤ شووضَنُ، ضىْهُ يُ ثًَؿربنآزا بايًََهٌ ؾهابىوْ ثعيؿهٌ تًجُنُيإ 

َؤيَُتِ ؾُف ُٖؾتُّ زابىيُ نُ ُْطُضِيَتُوَ تاوَنى ؾهاُْنُ زَطريغًَتُوَ، ُّٓ يُظطًًُّٓ دآباظبى، يُبُضُٓوَ 
نُوتُ ثؿِ ثؿِ بؤ ططيطؤضّْ ثاؾإ بؤ ُٓنػًًٓا ضِؤشيَهًإ بُ ططيطؤضّ وت،زواّ ُٓوَّ ظاًْاضّ زايُ يُباضَّ 

. ُٓغحْ ثًَىيػيت ضِآًَٖاًُْوَ
.  ــ  يَُاْطِ َايػسا زَضِؤّ بؤ غُضباظطُّ َُؾكسإ، بُآلّ يَُُ ُْتطغِ يُباضَتُوَ بُُٓشيإ زَيًََِ

.   ــ  غىثاؽ
ــ  ُّٓ ْاتطغِ ثًاوَنُّ ُٓنػًًٓا شُْنُّ بطًَطِيَتُوَ؟  

ــ  ُٓو واظّ يٌَ ًَٖٓاوَْ َُُٓ ْانا، ثًَـ ضُْس ضِؤشآ يُنًَهِ يُ طىْس ضاوثًَهُوتْ ُٖوايٌَ زاَآ نُ غتًَجإ 
.   بُٓاؾهطا زَيٌََ نُ ْايُوآ

.   ــ  بُآلّ،  ُٓنػًًٓا ٓاؾطَتًَهٌ ؾؤرْ ؾُْطُ
.   ططيطؤضّ غُضّ غىضَِا بُضِ وَآلّ بساتُوَ، يُبُضُٓوَ بًَسَْط غُضّ زاخػت

ضُْس ضِؤشيَو بُغُضضىؤُْجماض يُظطًين زَٖات بؤ الٍ ططيطؤضّ يَُايَُوَْ يُوآ زَنُوتُ زََُ تُقآ يُطُيًَسا 
يُباضَّ ُٓغحْ غُطُوَ، يَُالؾُوَ زَيطِاواًُْ يُفْالضّ ُٓنػًًٓا بُٓاضَظوويُنٌ ٓاؾهطاوَ، نُُٓنػًًٓا 

.   ُٓوَّ ببًًٓايُ ٖؤزَنُّ بُدٌَ زًََٖؿت بُبًاْىوّ ُٓوَوَ نُ زَبَِ خىاضزٕ بسات بُ َطاويُنإ
ضِؤشيضهًإ ططيطؤضّ يُناضّ خؤّ يُتُويًُنُ طُضِايُوَ، بًين يُظطًين يُغُض تُخيت ٖؤزَنُّ زاًْؿتىوَ، 

ُٖضُٓوَْسَ ططيطؤضّ ٖاتُ شووضَنُْ زاًْؿت، يُظطًين ُٖيَػاو . ُٓنػًًٓاف غُضقايٌَ ُْٖسآ ناضوباضّ ْاوَايَُ
:  ضِؤيؿتُ زَضَوَ، ططيطؤضّ ٓاوضِّ زايُ الّ ُٓنػًًٓاوَ وتٌ

ًٖض ؾتًَهٌ بؤ باؽ نطزّ؟ .  ــ  َُُٓ ضًُتٌ
.   ــ  ُْ،  ٖاتُ شووضَوَْ دطُضَيُنٌ زاطريغاْسْ بٌَ زَْط زاًْؿت

ــ  تؤ باْطت نطزَ شووضَوَ؟ 
.   ــ  ُْخًَط،  ًٖض ناضيَهِ يُطُيًَسا ًُْ

.   ثًَت زَيًََِ، ياضّ بُٓاطط ُْنُّ، ُٓطًٓا ضِؤشيَهًإ يُغُضووّ ثُيصَنُْ تًٌَ ُٖيَسَزَّ: ــ  ٖا
ُٓطُض ُٖآلتين ُٓنػًًٓا يُطُأل ًََطزّ ْاتايًازا َايُّ ضِيػىايِْ ٓابطِوضىوٕ بٌَ بؤ شُّْ ُٖآلتىو، خؤ شياٌْ ُٓوّ 

زيهُ زَناتُ زؤظَخًَو يًَُٓـْ ٓاظاضّ يُتىاْابُزَض، يُنىوضَّ ُّٓ ُٓؾهُجنُيُزا ْاتايًا زَشياْ زارْ خُؾُت زيٌَ 
زيػإ بَُُؾُوَ ُْوَغتا، ... زَخىاضزْ وؾهٌ زَنطزَوَ تا واّ يًَٗات يُضِوالواظ بىو وَنى َاْطاّ ثايعّ يًَٗات

زوايِ نُ ظغتإ بُغُضضىو بُؾط يُظؤضبُّ ُٓو دًَطاو .  بُيَهى ًَتهاف بُُْٓكُغت ضُقًَُ ضعيٌَ زَزا َُٖىو ناتآ
ؾىيَٓاُْزا زايجؤؾًبى ضىَوَ، ًَتها يُ زاآلُْنُزا خُضيهٌ ُٓوَّ نُظغتإ بُغُضضىو بُؾط بىو ٓاَازَيِ زَنطز 

.  بؤ وَضظٍ ْىآ، غىوض ُٖيَطُضِابىو ٓاضَم يُُٖضزوال داْطًُوَ زَٖاتُ خىاض
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ْاتايًا ٖات بؤ زاآلُْنُ، بُثًَىيػتًُّنٌ خؤّ يُوآ،  نعْ نؤيَُواضْ ضَِْط ُٖيَجطِوناوبىو، ُٓطُض ضِ يُضَِْط 
: ًَتها بُضاوَ غُوظَناِْ غُيطيَهٌ نطزْ وتٌ.. ُٖيَجطِوناًْؿسا دؤضَ دىاًُْى ُٖيُ

ــ  ًَٖؿتا ُٖض بُثُضؤؾِ بؤ ًََطزَنُت؟ 
. ــ  َُُٓ ثُيىَْسٍ بُتؤوَ ًُْ

. ــ  زََُوّ خؤؾِ غَُُ زيَتُوَ
ْاتايًا غُيطّ ضاوَناِْ بطانُّ نطز، بُططِْ بًًََػُّ ٓاضَظووَوَ زَبطيػهاُْوَ، واتايُنٌ ْاَؤيإ تًَسا بُزٍ 

زَنطا، َُُٓ تؤقاْسٍْ، ضِايهطز بؤ ٖؤزَنُّ باثريٍْ زيٌَ ُٖضُٓوَ ُْبى زَضثُضِيَتُ زَضَوَ يُثُضاغىَناًُْوَ، 
! ثًاوٍ ضاى ًَتها

:  ضِؤشّ ٓايٓسَ ْاتايًا ٓايَػٌ بُبُضاظَنإ زَزا ناتآ نُ ًَتها يًٌَ ْعيو بىَوَ وتٌ
.   ــ  خؤت َاْسوو َُنُ ْاتايًا

.   ــ  زووضنُوَضَوَ ُٓطًٓا بُباونِ زَيًََِ
. . ــ  تؤ طُودٌ

.! زَى زاضِظيٌَ! ــ  زووضنُوَضَوَ ُّٖ داُْوَض
.   ٖاواض ُْنُّ. . ــ  َُٓؿُو زيَِ

! َُُٓ نَُرتئ غعاّ تؤيُ ُّٖ داُْوَض!ُٓوَ بؤ ْاضِ بُْاخٌ ظَويساْ ْىغطؤبًت. .ــ  زَى زاوَؾًٌَ
يُو ضِؤشَوَ ْاتايًا نُ زَضىَ دًَطُنُيُوَ زَٖاتُ يُضظئ، تُْاُْت يُطُأل ُٓوَؾسا نُخىؾهُ بضىونُنُف 
يُطُيًَسا زَْىغت،  يُضِاغتًسا ْاتايًا تؤقًبىو يُوَّ نُُّٓ ناضَ بُباونٌ بًٌََ، ُٓطُض ُٓوَّ بهطزايُ زَبىَ 

ًَتها ُٓو ضِيػىايًُّّ يُبريضىبىَ نُبُغُضيسا ٖات يُخىاظبًًَُٓنُّ يًعاّ نضِ . ٓابطِووضىًَْو يُويَُّٓ ُْبآ
َؤخؤظسا، ُٓو ًَٓػتا ياضّ ناغُظ زَنا يُطُأل ٖاوبابُتُناًْسا يُالواِْ ووٕ بىّ ؾُوزا، يُطُيًَإ زََايُوَ، 

ُٖضوَٖا ثُيىَْسٍ ْابُدًَؿٌ بُغتبىو يُطُأل ُْٖسآ ٓاؾطَتسا نُ ْاوباْطًإ بىبىَْ ويطزٍ غُضظَاِْ خُيَهٌ 
طىْس، باونٌ تًَبًين َُُّٓ نطزبىو، بُآلّ ُٓوَْسَّ قًَع يٌَ زَنطزَوَْ ُٖويٌَ ُْزَزا بُضبُضضِ ُّٓ نطزَواُّْ 

.  بساتُوَ
يُو َاوَيُزا نُ ْاتايًا تىوؾِ ُّٓ باضوزؤخُ تايَُ بىبىو، ضِؤشيَهًإ ضاوٍ بُخُظووضّ ثًَؿىوّ ثاْتآلّ ثطؤنؤظًر 

:  نُوت، ثريَ ؾٍُ ضِايىَغتاْسْ ثًٌَ وت
. . ثريَشُْنُْ زؤًْا، بُيَهى ًَُُٓ َُٖىوَإ بُثُضؤؾري بؤ بًًٓٓت. .بؤضِ ْايُّ بؤ غُضزاصيإ.. ــ  ًٌَٓ نضِ

. وَضَ
.   ــ  غىثاغت زَنُّ َاَُ، غُضقايٌَ ًٓـْناضبىوّ

َُطُض .  ُٓطُض ُٓو ناضَّ ُْنطزايُ تؤ يُْاوَاْا زَشياٍ. . ٓار، ُّٓ خىيَطًُِّ ؾطيىّ زائ. . نطيؿا. .ــ  نضِ
.  بُزَغتِ ُْنُوّ

.  ــ  ضاضَْىؽ زيَطَِم بىوَاَُ
ثاْتآلٍ ضِواٌْ ضاوَناِْ ْاتايًا بُيًَؿاْ ؾطًََػهًإ يٌَ زَضِشآ،ُٓويـ ضاوَناِْ ثطِبىوٕ يُؾطًََػوْ 

:  وَضضُضخايُوَْ بُزَْطًَهٌ خٓهاوَوَ وتٌ
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.   وَضَ غُضَإ يًَبسَ.  ــ  خىات يُطُأل نضِ
نؤبىُْوَناِْ ثًَطَِنُ غتؤنُإ يُبُٖاضّ ُٓو غايَُزا نُّ بىَوَ، ضىْهُ قُوظام خؤيإ ٓاَازَ زَنطز بؤ ظَوٍ 

: ُْططيؼ وتٌ. نًَآلٕ،  ؾُويَهًإ زايعًس ًٓعإ ُٓيًهػًعًر ضِؤيؿذي بؤ َايٌَ ٖاوضِيَهُيإ، يُوَضؾُنُزا زاًْؿذي
َُنًُٓنُ ؾهاوَ، ثًَىيػتُ يُغُضّ بًبُّ بؤ ًًَريؤظا ضىْهُ وَضؾُيُنٌ ثؤآل تىاْسُْوَّ (ثَُجِ)ــ  ثُغتًَُٓضّ 

.   يًًَُ
ــ  يُوآ نطيَهاض ظؤضٕ؟ 

.   ُٖ،  ُٖ. ..ــ  ْعيهُّ ضىاض غُز زَبٔ، بُآلّ يُتاقُُنُّ تؤ ْري، ثطؤيًتاضيا
ــ  ُّٓ سايًَإ ضؤُْ؟ 

ــ  خؤؾشائَ، ُٖضيُنُيإ خاْىويُنٌ ُٖيُ، شُْنُّ يُطُيًَسا، َُٖىو نُضَغُيُنٌ سُغاُْوَّ ُٖيُ، ظؤضبُيإ 
وؾُّ . .بُآلّ تا بًًٌََ ضُثُألْ ثًػٔ.. َُعُُزاْري، غُضؤنُنُيإ بُخؤّ قُؾُيُنُ ٓاَؤشطاضيًإ زَنا

: بُضطىيٌَ زاظًس نُوتْ ويػيت ؾتآ يُوباضَيُوَ تٌَ بها، ثطغًاضّ نطز(ََُُزاْري)
.   ُٓواُْ نًَٔ(َُعُُزاْري)ــ  وتت

.  ــ  تاقًَُهٔ بُؾًَىَيُنٌ تايبُتٌ خىا زَثُضغذي، ُٖضوَنى باوَضًَُِٖٓضَ زيَطيُٓنإ
.  ــ  بُضِاغيت ؾًَتًَتًـ دؤضاودؤضَ

: ُٓو طؿتىطؤيُ ثُغُْس ُْبى بُالّ ًٓعاُْوَْ وتٌ
ْ طىيَِ يُ َؤخؤظ بىو .ثًَـ ضُْس ضِؤشآ ضىّ بؤ غُضزاِْ َؤخؤظ، زَضطاواُْنُ تؤظآ ضِايىَغتامن. ..ــ  طىآ بططٕ

: ،ثاؾإ ُٓوَّ بُزووض زاْاْ وتٌ(دُْطًَو بُضثا زَبآ يًَُْىإ ًَُُْٓ ُٓيَُاْسا): بُواُّْ زَوت نُالّ زاًْؿتبىٕ
ثًَِ وا ًُْ َُُٓ ضِووبسات يُبُضُٓوَّ ُٓيَُإ ثًَىيػتًإ بُ زاُْويًََُّ وآلتٌ ًَُُٓيُ،ُٓوناتُ زَْطًَو بُضضِ زايُوَ )

: ظاًِْ نُ زَْطٌ يًػتٓػهٌ ُٓؾػُضَْ وتٌ
يُواُْيُ دُْط يًَُْىإ ُٓيَُاًْاْ ؾُضَْػازا ضِووبسات يُثًَٓاوّ تطآزاْ َُُٓف ًٖض ناضو ثُيىَْسيًُنٌ بًَُُُٓوَ )

تؤغتؤنُإ؟  ..،ُّٓ ًَٓىَ ُٖغيت ضِ زَنُٕ(ًُْ
.   ــ  َٔ ثًَؿبًِٓ ضاى ثٌَ ْانطآ

:  ــ  ُْططيؼ وتٌ
.   ــ  وا ُٖغت ْانُّ بريوضِاٍ وَضططٕ ناتآ ؾُضِ ُٖيَطريغآ، بُآلّ ُٖض ًَُُٓئ نُ تىوؾِ غُضًَٓؿُ زَبري

:  زاظًس ثطغًاضّ نطز
بريوضِات ضًُّ تؤ ُْططيؼ؟ ! تؤ بًًٌََ زواّ نضُنُ ُْنُوتيبَ! ــ  بؤضِ ُّٓ ُٓؾػطَ ٖاتىضؤّ َايٌَ َؤخؤظ زَنا

ــ  يًَُتها نؤضؾؤْؤظ بجطغٔ،ئ َو ضانٌ زَظاْآ،ُٓوَ ضًتُ خُوَْىضهُتُ ًٓعإ، خُوتىوّ؟ ًَُُٓ يُباضَّ 
. . يًػتٓػهًًُّوَ زَزوائ

:  ًٓعإ ُٖضزوو ضاوٍ ُٖيَطًَؤؾتْ باويَؿهًَهًساْ وتٌ
َُُٓ ططيطؤضّ ًًًَدؤظ ثًٌَ ومت، ُٓو عُضَباْضِ .ــ  بُيٌََ، بُيٌََ يًػتٓػهٌ، ضِؤيؿت بؤ ويَػتطُّ ًًَريؤظؤ

.  تاظَياُْ، ُٓوَ ضُْس ضِؤشيَو زَبآ ثًَِ طُيؿت
: ًٓعإ ُٖيَػا بطُضِيَتُوَ بؤ َايٌَ خؤيإ، ُْططيؼ بُطُثذاضًُِّوَ ثًٌَ وت
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! (قساؽ)وا بُثُيُّ،  بؤ . .ــ  بؤ نىآ
.   ّ ظؤض ُٖيُ َُٖىو ضِؤشآ زَيهُّ(قساؽ)ــ  

بىو يُنًًََػُزا، ُٓو ثًَٓر ؾُػيٍُ ثُضيإ بىو، غُزَٖا الواٌْ قُوظام يُسُوؾُ ثطِ (قساؽ)يُضِاغتًسا ُٓو ضِؤشَ 
يُضاألْضؤٍَْ طؤيهاوزا نؤبىبىُْوَ، يًَُْى الوَناْسا شَاضَيُنٌ باف نًصؤآلٕ ُٖبىوٕ نُ خؿتُّ تُْىضَناًْإ 

يُوَْ ثاؾًـ يُوَ ظياتطيإ ثٌَ . . الواِْ زَوضوشاْس، ضاوبطِنآْ َاضْ زَغت يَُالًْؿًإ ثٌَ زَبُخؿري
.   زَبُخؿري

يَُالؾُوَ قُوظام يُثًًهاُْناٌْ نًًََػُنُزا زاًْؿتبىوٕ ضاوَضِيٌَ تُواو بىٌْ ٓاَؤشطاضّ قُؾُبىٕ، يإ ضِاغتُوخؤ 
ُٓو قُوظاقاُّْ يُغُض ثًًهاُْنإ بىٕ باغِ ظَوّْ نًَآلْٕ تاُْوَّ . يُبُضزًََسا زاًْؿتبىوٕ بُضاْبُض بُ

: يُبُضُٓوَ نُؽ طىيٌَ بُثاْتآلٍ ُْزا يَُايٌَ خؤياُْوَ، نُ زضاوغًٌَ نًًََػُنُ بى، زَيكريِاْس. بُغتُيَُنًإ زَنطز
ــ  زؤًْا ُٓوَ تؤ يُنىيٌَ؟  

ُٖض زَْطًَهٌ ظٍ زَبًػرتا .. يُّ ناتُزا يُسُوؾُ تاضيهُنُّ نًًََػُزا، زَْطٌ يًَىَصيًَٓوْ ؾًَجُّ َاضًَو ٖات
:  نُخاوَُْنُّ يُبُضزَضطاّ سُوؾُنُزا بىْ زَيىت

.   ــ  باؾُ َُُٓ ؾىيَين َاض نطزُْ؟ بطِؤُْ زَضَوَْ ُّٖ الوَ ضُثُيَُنإ
:  يُنًَو يُالوَنإ وَآلٌَ زايُوَ

.   ــ  ُٓوَ نضًَو ْسؤظيتُوَ، َاضِ بهُّ، بطِؤ بؤ طُيُخاُْنُّ ًَُُٓ، زَيَُغُطًَهٌ دىاِْ تًَسايُ
! ــ  زَيَُغُط

يُوناتُزا خُيَهُنُ طىيًَإ يُ ثطَُِّ َايَٓو بىو بُغاضزإ زَٖات، ًَُٓـ َايُٓنُّ ًَتها نؤضؾؤْؤظ بىو، 
نُيُبُضزٌََ سُوؾُنُزا زابُظٍْ بُطايَتُوَ شَْسيُ نُيُنُّ َايُٓنُوَْ ثاؾإ ثايٌَ بُ خُيَهُنُوَ ْاْ ضىَ 

: ضىوَ شووضَوَّ نًًََػُنُْ نُوتُ تَُاؾانطزٌْ ْىيَصنُضاٌْ تا باونٌ زؤظيُوَ، يًٌَ ْعيو بىَوَْ ضجاْسٍ بُطىيًَسا
.   ْاتايًا يُطًاُْآلزايُ

ططيطؤضّ نىضَِ ٓاغاٍ خؤّ، يًػتٓػهٌ ُٓؾػُضّ طُياْسَ ويَػتطُّ ًَريؤظؤ ثاؾإ بُزواّ خؤيسا طُضِايُوَ بؤ 
 ظطيَػت، ططيطؤضّ بُْاضاضّ ؾُو يُضِيَطازا َايُوَ، ُٓو يُيازيُ 160زيَبُضَنُ، يُبُضُٓوَّ َاوَنُ ظياتط بىو يُ 

نُضؤٕ ثًَـ ضِؤشٓاوابىوٕ طُيؿتُ طىْسيَهٌ ٓؤنطاٌْْ بطِياضّ زا عُغًَتُوَ، يُبُضُٓوَ الّسايُ ْعيهرتئ َاأل 
.  يُثُضِّ ٓاوايِْ ؾُوٍ يُوآ بطزَغُض

.  ُٖضوَٖا يُيازيُ نُضؤٕ خاوَٕ َايَُنُ، بٌَ ُٓوَّ بًٓاغآ، ُٓوثُضِّ بُخًَطٖاتين طُضٌَ يًَهطزٕ
ًَٓػكاُْناِْ ططيطؤضّ يُغُضَا زَيُضظٍ، ُٖضزو غُضنىيَِْ يًَىٍ ؾري ُٖيَطُضِابىْٕ ثُجنُناِْ نىضِبىبىُْوَْ 

طؤيإ ُْزَنطز، ططيطؤضّ ٓايًهٌ بُو زووُٓغجُّسا نُبُغرتابىوُْ طايًػهُنُوَ، ثاؾإ ثطغًاضّ بىاضيَهٌ 
.  يُثريَّ ٓؤنطاٌْ نطز يُضِوباضَنُزاْ ٓايا زَتىاْآ يًٌَ بجُضِيَتُوَ

نابطاّ ٓؤنطاًْـ وَآلٌَ زايُوَ نُيُالٍ ضُثًُوَ بىاضيَو ُٖيُ ُْٖسآ نُؽ ُّٓ بُياًُْ يًٌَ ثُضِيُٓوَ،بُآلّ 
.  ضِووباضَنُ بُزضيَصايِ ضِؤش بُضظبىَتُوْ ُٓو ْاظاْآ نُ ٓايا زَؾًَت بؤ ثُضِيُٓوَ يُ ناتُزا يإ ُْ

ططيطؤضّ بطِياضيسا يُبىاضَنُوَ بجُضِيَتُوَ بؤ ُٓوَّ نات بُؾريِؤ ُْزات، بؤيُ يُؾىيَين ؾؤؾًَطزا زاًْؿتْ 
دًَُوَناِْ ضِانًَؿاْ خىضيًُ زووُٓغجُنُ نُ ٌَ بًَٓٔ بُضَو ٓاوَنُ، ُٓغجُنُّ الّ ضُثًإ يُؾىييَن خؤيسا وؾو 
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وَغتا، ططيطؤضيـ بُتىْسٍ زايُ بُضقاَضِ،  ُٓوغا ًٓسٍ بُ طىشّ ضىَ ثًَؿآ، ُٓغجُنإ نُوتُٓ بُضططّ نطزٕ 
يُتُوشًََهٌ بُتري نُ تازَٖات ٖاشَّ يُطىيٌَ ططيطؤضيسا تىْستط زَبىو، ططيطؤضّ بُضزَواّ زوو ُٓغجُناِْ ٖإ 
زَزا، ُٓواًْـ زَضىُْ ثًَـ تاوَنى ٓاو بُتُواّ طايًػهُنُّ زاثؤؾِْ ُٓغجُنإ نُوتُٓ َُيُنطزٕ، يُّ ناتُ 

تُْطاُْْ ْاغهُزا ططيطؤضّ يُ طايًػهُنُ ثًٌَ خعاْ نُوتُ ْاو ٓاوَنُوَ، ٓاوٍ ضِووباضَنُ غُٖؤآلْ بىو ْ ًَٓػكاٌْ 
يًَو زَتطاظاْسْ نُؾُنُؾِ طًَصَيَىونُّ ترياغا بضىونٌ زضوغت زَضنطز، بُزَوضّ خؤيسا زَغىضِايُوَ يُؾًَىَّ 

ضَِسُتًُنٌ ُْؾطت يًَهطاوزا ْ يُ خؤؾبُخيت ططيطؤضيسا نُوتُٓ ْاو ٓاوَنُّ دًَُوَنُّ يُزَغت زَضُْنطز، 
ُٓجماض نُوتُ َُيُنطزْٕ بُزَغيت قايؿُنُّ ططتبىو، بُآلّ ُٓغجًَهًإ قايؿُنُّ ضِانًَؿاْ ثُجنُضَ 

ططيطؤضّ نُوتُ ثُيُقاشَْ يَُُتطغًسا بىو نُ تُوشَُنُ طًاٌْ . ثُغتُيَؤنُناِْ ططيطؤضّ ُْيتىاِْ ضِاطريّ نات
.  ضَِواُْنات بؤ زؤظَر

بُضِاغيت شيإ خؤؾُويػتُ تُْاُْت بؤ غُطٌ ثرييـ، يُبُضُٓوَ زَبًٓري ططيطؤضّ زَنُويَتُ ظؤضاْباظّ يُطُأل 
ؾُثؤيُنُزا ظؤضاْباظّ يُنًَو بُثُضؤؾُوَ بٌَ بؤ شيإ، تاوَنى اليُنٌ طايًػهُ ْىقِ بىَنُ زَططآ، ُٓوناتُ تؤظآ 

ٖؤؾِ زيَتُوَ بُضزا،بُآلّ ُٓغجُ تؤضِ داضيَهٌ زيهُ طايًػهُنُّ ضِاتُناْس،ٓاوَنُ الّ ُٖضزوو قاضْ ضُهٌ 
. ؾُضوَنُّ بُضَبُضَ ططيطؤضّ ضِازَنؿا

ططيطؤضّ زَغيت بؤ َُٖىو ؾيتَ زَنىتا، ثًَضهُّ طايًػهُنُ، ضُتطَنُّ، دًَُوّ ُٓغجُنُ، ُٓغجُنُ خؤّ 
قايؿًَهٌ يًٓر نُوتُ بُضزَغيت ططيطؤضّ نُوتُ .. بُيَهى َُُٓ خىايُْ خؤّ بُؾتًَهُوَ بططيَتُوَ، زواداض تىاِْ

َُيُواِْْ زَغتًَهٌ بُقايؿُنُوَبىو تا طُيؿتُ التًُْؿيت ُٓغجُنُ، ثاؾإ يُبُضُٖض ٖؤيُى بىو نُوتُ شيَط 
.   غًٓطٌ ُٓغجُنُْ ًَُٓـ يُشيَط ثًًَسا ؾًاَلٍ

يَُهاتُزا ططيطؤضّ طُيؿتُ ؾىيًََٓهٌ تُْهاو يُ ضِووباضَنُزا، ًٓسٍ ثًَىيػيت بُياضَُتًسَضَ َُْا، بُّ دؤضَ ثُّ 
يُطُأل ُٓوَؾسا ُٖضزوو ُٓغحْ طايًػهُنُّ . زآًَٖايُوَ يُٓاوَنُزا تا طُيؿتُ ُٓوبُضَوَ، بَُاْسوييَتْ بًًََٗعّ

زايُ بُض بؤ ْعيهرتئ َايٌَ ثُضِّ طىْسيَهٌ ْعيو، يُوآ شٌْ خاوَٕ َايَُنُ ٓاططيَهٌ بُتًين نطزَوَْ ططيطؤضّ خؤيسا 
بُغُضيسا، ثًاوَنُف ؾُضوايًََهٌ ؾهٌ زايُ دًُ تُضَِناِْ ثٌَ طؤضِّْ خىاضزًَْهٌ طُضٌَ زايُ ْاوغهٌ ثٌَ 

.  طُضَهطزَوَ
.  ططيطؤضّ ؾُوّ يُو طىْسَ بطزَغُضْ نىضِّ خاوٌَْ َايَُنُف خعَُتٌ ُٓغجُناِْ نطزْ ٓايًهًَهٌ ضانٌ زاٌَْ

بؤ غبُيينَ بُياٌْ ططيطؤضّ بُطُضٌَ غىثاغٌ خاُْخىيَهُّ نطز، ضيَطُّ خؤّ ططتُبُض بؤ َىيَهُنُّ يًػتٓػهٌْ 
غُضيُبُياٌْ يُى ؾُػيُّ طُيؿتُوَ ُٓوآ، ُْٖسآ سُغايُوَ، ثاؾإ ثريَّ شَُْضاأل باْطٌ نطزْ بُبايُخُوَ 

طىيٌَ يُضِوزاوّ غُؾُضَنُّ ططتْ بُزَّْضاوٍ ثريَزا زياض بؤ ثرت بُظَيِ بُُٓغجُناْسا زَٖاتُوَ تاوَنى 
.   ططيطؤضّ خؤّْ يُبُضُٓوَ زَغتُبُدٌَ نُوتُ تَُاؾانطزًْإْ ضؤًْيَت خعَُتهطزًْاٌْ زياضّ نطز

غُضيُبُياٌْ ضؤشّ ٓايٓسَ يُنًَو ٖات بُططيطؤضّ وت ٓاغا زاوات زَنا، ناتآ نُض وو بؤ الٍ ٓاغا، ثًٌَ وت نُ بؤ 
غبُيينَ ُٓغجُنإ ٓاَازَنات ضىْهُ زَضزَضآ بؤ ضِاو، ُٖضوَٖا زاوايؿٌ يًَهطز نُ بُيؤنرييا ضِاطُيٌَُْ غُطُنإ 

.   بطغٌ نات، ُٓويـ ططيطؤضّ خؤّ ٓاَازَنات بؤُٓوَّ يُطُيًَسا بضٌَ
طىضزْ طؤأل بىو بُغُض َايُٓنُوَْ تاوّ ثًَسَزا يًَٓىإ . خؤضّ ُٓو ضؤشُٖآلتُ ثريَ بُضاالنٌ يُ نؤضِّ ضِاوزابىو

زاضبًُناُْوَْ زَتىت ُٖض يُتاؾِ الويسايُْ ثًٌَ ضُغح نطزبى يُٓاظَْطًُنإْ ُْزَدىوآل، يُوالؾُوَ ططيطؤضّ 
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يُبًَػتُآلُْنُزا ثريَ .  داضيَو بُزوايُوَ بىداضيَو بُتًُْؿتًُوَ، بُآلّ زووض بُزووض تاوَنى ًَْضريّ بؤ زَضثُضِيَٓآ
نىُْ َؿهٌ يٌَ نطزَ "طىضطًَهٌ بُزٍ نطز غُطُ بطغًُنإ ؾىييَن نُوتبىوٕ، ًَُٓـ ؾطِاْسٍْ 

طىضطُنُ ُْيتىاٌْ بُضططّ يُ طُيُغُطُ بطغِ نطاوَنُ بهاو بُْاضاضّ يُبًَؿُآلُْنُزا زَضضىو زاّ بُ "قُيػُضّ
ظَوًُّ نًًََطاوَنُزا،ُّٓ ظَويُف يًٓر بىو بُٖؤّ تىاُْوَّ غُٖؤيَُوَْ بُزََُ طاغٔ ضاألْضؤيٌَ ظؤض تًَهُوتبىو، 
غُطُنإ يَُُٖىو اليُنُوَ يُ طىضطُ ٓاآلْٕ نُوتُٓ قُخ يٌَ ططتين،  بُآلّ ُّٓ طًاًُْبُضَ ضَِف بُختُ ًَٖؿتا ُٖض 

زانؤنٌ يُخؤّ زَنطزْ يُاُْبى خؤّ ضِاططآ ُٓطُض بٗاتايُْ ططيطؤضّ يُوغاتُزا ُْطُيؿتايُ غُطُنإ ؾاآلويإ 
ًَٖٓا، زَياْىيػت ًَْضريَنُيإ غؤٕ، ططيطؤضّ ُْيسَظاٌْ ضًبها، ُٓطُض زَْطٌ يًػتٓػهٌ يُوالوَ 

:  بُضظُْبىايُتُوَْ ُْيىتايُ
.   ــ  زَضيإ نُ، زَضيإ نُ، غُطُنإ

يُْعيهٌ ُٓو ؾىيَُّٓ يًػتٓػهٌ يٌَ وَغتابىو قُقىظاقًَو ظَوٍ . بُُٖض ساأل ططيطؤضّ تىاٌْ غُطُنإ زووضخاتُوَ
:  زَنًَآل، ثريَ باْطٌ يًَهطز

ــ  تؤ نًٌَ بطا؟ يُّ طىْسَّ زضاوغًٌَ؟  
.   ــ  َٔ ُٓغتاخؤظِ، خُيَهٌ تاتاضغهِ

.  غتًَجإ يُ ٓاغا ْعيو بىَوَ، ًَُٓـ زاواّ يًَهطز النٌ طىضطُنُ بًًََٓتُوَ بؤ زيَبُضَنُْ ضُْس نطيٌَ زَوآ زَيساتآ
يُْعيهبىوُْوَّ غتًَجاْسا ططيطؤضّ ضِمْنًُّٓ يُضاواْسا بًينْ ضِواٌْ نُُٖضزوو ضُثؤيَُ ُٓغتىوضَناِْ يٌَ طىؾًىَ 

.   بُُٖضَِؾُوَ
يُناتًَهسا نُُٓنػًًٓا ُْٖسآ نًَهٌ تاظَّ خػتُ زَغيت ططيطؤضًُّوَ يُوغاتُزا نُ غىاضزَبىو بؤُٓوَّ 

بهُويَتُ طٍُ ثريَّ شَُْضاأل بؤ ضِاوَ،  ْاتايًا بُزَّ ططيإْ ضِؤضِؤوَ خؤّ خػتُ ًَْى دًَطُنُيُوَ، ثاف ُٓوَّ 
،يُبُضُٓوَّ ُٓو شْاُّْ نؤبىوُْوَ يُو َايَُزا ؾتًَهٌ (     )يَُايٌَ بًالدًا َايساًْهؤظا طُضِايُوَ يًَُٓىاضَّ 

ٓاغايِ بى نُ ظؤض بًًٌََ بهُْٕ نُوتُٓ قػُْباغٌ ًََطزَ ْاثانُنإْ غُضَتايِ ثًَىَزياضبىوٌْ ُٓو نضاُّْ 
. غُضُْنُوتىٕ يُؾىونطزًْاْسا، ضِاغتًًُنُّ ُٓإ ُٖض بؤ ُّٓ َُبُغتُ نؤبىبىُْوَ

يُثؤيَُْسَ، ُْٖاتُٓوَّ َاوَيُنٌ ظؤضّ خاياْسْ  (يًسظ)بًالدًا شٌْ ثًاويَهٌ غُضباظ بىو، ؾُضَإ ُٖيًَسابى بؤ 
زا َؤيَُتًَهٌ نىضتٌ زضايُ بًَتُوَ بؤ الٍ شُْنُّ، (ؾكح)بًالدًا بؤ زوضيِ ُٓو خُضيو بى ٓاططّ تًَبُضبآ، يُدُشٌْ 

يُبُضُٓوَ بًالدًا زيىاضَناِْ غجٌ نطزَوَْ نؤيًَتُنُّ ضِيَوْثًَو نطزَوَْ بُثُضؤؾُوَ ضاوَضِيٌَ بىو بًَتُوَ، 
ثًاوَ ضىاض ؾُوٍ يُطُأل شُْنُيسا بطزَغُض، ؾُوٍ ثًَٓذُّ ُٓوَْسٍَ خىاضزَوَ تا غُضخؤفْ َُغت بىو، نُتُ 

دىيَٓسإ بُظَاٌْ ُٓيَُاٌْْ ثؤيَُْسٍ،ثاؾإ زَغيت نطزَ ضطِيين طؤضاًُْنٌ قُوظاقِ نؤٕ نُ َُٖىوّ غؤظْ 
تاغُبى،  ظؤزناف يُُٖضزوال زًََُوَ زَتهايُ خىاضَوَ، ُٓو قُوظاقاُْف نُ ٖاتبىٕ بؤ َاآلوايِ يًَهطزٕ نُوتُٓ 

.   طؤضاِْ وتٔ يُطُيًَسا، ناتآ يُوَبىُْوَ، غُضباظٍ غُضخؤؾِ بًالدًا نُوتُ ضاوزيَطّ نطزٌْ غهٌ
بؤ َايٌَ ُّٓ زضاوغًًَُّ نُيَُُوثًَـ بُختُوَض بىو بًََُطزَنُّْ ًَٓػتاف ضاوَضِيٌَ زَنا، ْاتايًا ضىو يُطُأل 
شْاِْ زيهُزا بؤ ضاوبُيُى نُوتْٔ زََُتُقآ، بًالدًا زاًْؿتبى قػُّ بؤ ْاتتايًا زَنطز نُضؤٕ غهٌ بىوَ ْ 

: وتٌ
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ؾريَنُ . .ثًَـ ٖاتُٓوَّ ًََطزَنُّ بُضِؤشآ يإ زوإ يُّ خُوَُْسا بًًِٓ َاْطا ثريَنَُإ ؾري يُ طىاِْ زَضِشٍَ
. زَضشايُ غُض ظَوٍ ًََططُنُ، واقِ ضَِا، ُّٓ َُْسؤؾِ؟ بُآلّ بريّ نُوتُوَ نًَُُُٓ يُدُشٌْ ضِابىضزوزا ؾطؤؾتُإ

ختىو زَنُوتُ زيَُُوَ،  بؤ بُياٌْ ضىوّ بؤ الٍ زضؤظزضياّ ثريَشْٕ ُّٓ باغُّ بؤ طًَطِايُوَ،ُٓويـ ثًٌَ ومت 
نُثاضضُ ًََىآ ظىوّ تاوَنى تؤثًَهٌ يٌَ زآ ثاؾإ يُؾًانُّ َاْطازا ْىقٌُ نُّْ ٓاطازاضّ نطزّ نُْاخؤؾِْ 
َاْسويَيت زيَتُ ضِيَِ ُٓطُض اُْنُّ، يَُايَسا ُْزؤظيُوَ، يُبُضُٓوَ ناضَنُّ ثؿت طىآ خػت، زواّ زوو ضِؤشٖاتُوَ، 
َُُّٓ يُطُأل خؤيسا ًَٖٓاْ زَغيت ًَٖٓا بُغُض غهُ ُٖآلوغاوَنُيسا،  بًالدًا يُباغِ غهبىُْنُّ بىَوَْ ثُتٌ 

طىآططتٔ نُ ًَىاُْناِْ ؾُنُتسابىو ؾٌ بىَوَ، ضجُضح زَغيت ثًَهطز، ثاؾإ قايَُقاأل بُضظبىَوَ يَُُٖىو 
:  اليُنُوَ، بًالدًا بُطايَتُوَ بُيُنٌَ يًَُىاُْناٌْ وت

ــ  ثًَِ بًٌََ ؾطؤغًا، ضؤٕ يُ ًََطزَنُتسا؟  
.   بَُُٖىو ؾىيًََٓهًا زَغتِ طُيؿتبًَت..بُغُضيا ْ ثؿتًاْ بُالنُيُنُيسا. .. ــ  ٓاوَٖا
:  شًَْو وتٌ

ــ  بُآلّ يُبُضضِ، باؾُ يُطُأل ًٖض شًَْهسا ططتىتُ؟ 
.   ُٓو زاوئَ تُضَِ يُثؿيت زؤُْوَ زيَت، ُْسًُتًًُ. . خؤّْ شًَْو..ــ  يُ ٓاؾُنسا

:  شًَْهٌ باضيوْ بًٌَٓ قػُنُّ ثٌَ بطِّْ وتٌ
ــ  ًََطزَنُت ًٖض ُٖوايًََهٌ ُٖيُ ْاتايًا؟ 

.  ــ  ُٓو يُ زيَبُضَّ يانؤزْايُ
ــ  ُٓطُض طُضِايُوَ، زَضًتُوَالّ؟ 

ْاتايًا وَآلٌَ ُْزايُوَ، غُضّ ؾؤضِنطزَوَ بُغُض طؤضَويُنسا بؤ نطيؿاناّ باثريّ زَضين نُ خُضيهبىو غُضَا 
:  بًهىشآْ بُضزَواّ بى يًُٓؿِ خؤيسا،  شًَْهٌ زيهُ وَآلٌَ زايُوَ

.  شٕ نُ ًَِ ثًَىَسيًَٓآ ُٖض ًًُّْ زَغت زَنُوآ. ــ  ُٓطُض َٔ يُدًَطُّ ُٓومب تؿِ تًَسَنُّ
ْاتايًا بُ نحَْاتِ يُْاو شُْناْسا َايُوَ، زواّ ُٓوَ طُضِايُوَ َايٌَ باونٌ     ًََطزَنُّ زَيهطؤؾت، بُآلّ زيٌَ 

ْاتايًا ووٕ بىبىوَ، ُْ يُغُض ضِؤر بى ُْيُْاو ٓاوزا، ُٖضضُْسَ ُٓ ضِيَطُؾِ ووٕ ُْنطزبىو، .  ْآًَٖآ ًٖضِ ثٌَ بًٌََ
ًَٓػتا بطِياضّسا ُٖيَىيَػيت ضِاغتُقًِٓ زَضخات ُٖض نُضىَ شوضَنُّ باثريَ نطيؿاناوَْ زاواّ ناغُظيَهٌ غجِ 

يًَهطزْ ثاؾإ ضىَوَ شوضَنُّ خؤّْ ْاَُيُنٌ بؤ ططيطؤضّ ْىوغِ ثطِبىو يُخُّْثُشاضَْ غُضغىضَِإْ 
.   يُنؤتايًسا زاواّ يًَهطز بطِياضّ خؤّ بسا نُزَيُويَتُوَ يإ زَبآ ُّٓ ًٖىايُّ يٌَ بربِآ

ّ خعَُتهاض بًطُيُْآْ بُيًََِٓ ظؤزناّ زايُ َُٓض طُياْسٍ، َايُوَ (ًٖت ـ  بابا)ْاتايًا ْاَُنُّ زا بُ 
بُضاوَضِآنطزٌْ طُضِاُْوَّ يُ زيَبُضَنُ، غُضيًَُٓىاضَ خعَُتهاضّ ثري طُضِايُوَ بُْاَُيُنُوَ نُ تانُ يُى 

. (بُتًُْا بصّ)زَغتُواشَّ تًَسابىو
ُّٓ زَغتُواشَيُ ُٓوثُضِّ زارْثُشاضَّ تًَسابى نُْاتايًا تىوؾِ بىو نضُ غًين بىَوَ غُضَضِاٍ غًؼ بىْٕ 

ُٓو زيٌَ .شانىّ ثًَؿىوّ، واّ يًَٗات ُٖض يُدًَطازا نُوتبىو زَْىظايُوْ يُطُأل باوىْزايهًسا ْاٌْ ُْزَخىاضز
.  خؤضانٌ ُْزَبطز، بُيَهى سُظو ٓاضَظويؿٌ يُشيإ بُتُواوّ َُْابىَوَ
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باونٌ نُبُو سايَُ بًين ٓاخٌ ُٖيَسَنًَؿا، بُآلّ ضِ يُتىاْايسا ُٖيُ بًهات، يُوالؾُوَ زايهٌ ثرت يُداضآ 
. (ْاتايًا، تؤ ثًَىيػتًت بًََُطزَ، ٓاوٍ    غؤضَوَ ضاى زَبًتُوَ ): ضَِخْضَِوإ ثًٌَ زَوت

. (ثًَىيػتِ بُوَ ًُْ): ْاتايًاف وَآلٌَ زَزايُوَ
: ٖاتْ ْاتايًا بًَضاضَْ نىيَؤأل بىو، يُطُأل يًَساِْ ظَْطُناْسا َريؤٕ بُنضُنُّ وت(ؾكح)دُشٌْ 

ْاتايًا دٌْبُضطٌ ْىيٌَ ُْبى نُ ؾًاوٍ . ــ  وَضَ نضِ خؤّ بؤ نًًََػُ، دُشٌْ ؾكح زَؾًَت بؤ ُْؤف
ثًَىَزَضزضىٕ بًَت يُدُشْسا، يُبُضُٓوَ تُْىوضَ غُوظَنُّ زَضًَٖٓا يُ غٓسوقُنُّ ويػيت يُبُضّ نات، ُّٓ 

تُْىضَيُف ضِؤشّ َاضَ بطِيين بؤ ططيطؤضّ يُبُضّ نطزبىو، نُ تُْىضَّ بًين بُزَغتًُوَ ضاوٍ ثطِبىو يُؾطًََػوْ 
:  زَْطٌ بؤ زَضُْٖات وَآلٌَ زايهٌ بساتُوَ نُثًٌَ وت

.   ــ  تُْىضَ ضَِؾُنُت ًُْ
: زايهُنُ ُٓوَّ بًين يُنضُنُّ، ٖؤنُّ تًَطُيؿت، وتٌ

.   ــ  َُُٓ سايًََو خطاثُ تؤ ُٖتُ، تؤ ثًَىيػتت بًََُطزيَهٌ زيهُيُ
.   زَضزْ َُيُٓتًًُى ْىيَِ ْاوآ.. ــ  بُغُ ُٓوَّ نُيُ ًََطزيَو بًًِٓ زايُ

.   ْاتايًا بُطؤضَِثاُْنُزا طىظَضّ نطز بُضَو نًًََػُ بُوَضِغًُّوْ يُثُشاضَزا غُضّ زاخػتبىو
:  ُٓو قُوظاقاُّْ يُسُوؾُنُزا نؤبىبىُْوَ بًًٓإْ ْاغًاُْوَ

.   بُدًٌَ ًَٖؿت. .ْاتايًا، نضُنُّ َريؤٕ، شٌْ ططيطؤضّ. .ــ  ٓاّ
.  ــ  بُدًٌَ ًَٖؿت، ضىْهُ نىٕ نطابىو

. يُبُضُٓوَّ يُطُأل باونًسا زَغيت تًَهُأل نطزبىو، يُطُأل ثريَّ ؾُيسا.. ُْ. ..ــ  ُْ
ُّٓ طؿتىطؤيُيإ .ــ  ُٓو ًَٖؿتا ُٖض ثُيىَْسٍ يُطُيَسا َاوَ، ثًَـ ضُْس ضِؤشآ بًًِٓ قػُّ يُطُيَسا زَنطز

بُزَْطًَهٌ بًػرتاو زَنطز،ْ زَيسا يُثُضزَّ ُٖضزوو طىيٌَ ْاتايًا بٌَ زؽ ًَٖٓاُْ ضِآْ يًََُؿهًسا دًَطريبىو، 
ُٓو .. بُٖؤّ ُٓوَوَ ْاتايًا طُضِايُوَ َايٌَ خؤيإْ بُٓاظاضَوَ يُتطّ زَزاْ ُٖض ُٓوَُْبى يُؾُضَاْسا بتىيَتُوَ

ًٓسٍ ثًَىيػيت بُشيإ َُْا،ًٓرت بؤضِ خؤّ غُضُْبطِآ؟ 
ْاتايًا زَغتبُدٌَ ضىو بؤ زاآلُْنُْ زاغًَهٌ زَّ تًصّ ُٖيَبصاضزْ غُضّ خػتُ ثؿتساو،ثاؾإ ضاوٍ يًَو ْاو 

خىيَُٓنُ زَٖاتُ خىض بُغُض غٓطْ ..ًَٓـْٓاظاض ظيازّهطز..زاغُنُّ ًَٖٓا بُقىضِطًسا، خىئَ ؾًضكُّ نطز
بًىظَنُيسا،  ٓاأل، طُضّ، يًٓر، ًَٓـْ ٓاظاضَنُف زايُ غُضّْ يُويَىَ زابُف بىو بُغُض زََاضَناِْ يُؾًسا، 

. ْاتايًا ُٓو ٓاظاضَّ ثٌَ ُٖيَُٓطريا، زاغُنُ يُزَغيت نُوتُ خىاض،ْ ٖاوتايِ تًَهضىو ْ نُوتُ غُض ُٓضظّ زاآلُْنُ
ثاؾإ ُٓوَْسَّ ثًَُٓضىو ثُضزَْ تاضيهًُّنُّ غُضضاوّ ضَِوًُّوَ، خؤ ٓىَ ظيٓسوَ َُْطزوَ، نُواتُ ُّٓ 

.  ناضَّ غُضّ ُْضت
ْاتايًا زََُ زاغِ خىيَٓاوّ غُضيُْىآ ُٖيَططتُوَ، بُضاْبُضّ زيىاضَنُ، ضِاوَغتاْ َؿتِ زاغُنُّ يُزضظّ 

. . زيىاضَنُز ضُغح نطز، ثاؾإ غًٓطٌ يُْىنٌ زَُ زاغُنُ ْعيههطزَوَ طىؾاضّ خؤيسا
طىؾاضّسا تاوَنى ْىنٌ زاغُنُ بضآ بُشيَط ََُهًسا،  ناتآ نُ زََُ زاغُنُ نطاغُنُّ نٔ نطزْ ضىو بُ طؤؾتسا 
ْاتايًا طىيٌَ يُ خطضُيُى بىو وَنى خطضُّ ؾًُ نُيُضّ، طؤؾتُنُّ زَقطجناْ ٓاظاضّ تىْسْتًص طىشٌَ خؤيسا بؤ 

.  غًٓطٌْ غُضّْ قىضطٌْ يُُٖضزوو طىيَؿًسا زضْطُّ زَٖات
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ناتآ نًُٓرت ُٓنػًًٓا ُْيتىاِْ غهُنُّ بؿاضيَتُوَ يُبُض بُضظبىُْوَّ ضطٌ، ضاضّ َُْا نُضِاغيت ناضَنُ بؤ 
:  ططيطؤضّ بسضنًَٓآ، ؾُويَهًإ نُبُتًُْؿتًُوَ ضِانؿابى ثًٌَ وت

ــ  ُّٓ ْاظاِْ نطيؿا نُ َٔ غهِ ُٖيُ؟ 
ثاؾإ ُٓنػًًٓا بُوضزّ تَُاؾاٍ نطز تاوَنى ناضتًَهطزٌْ َُُٓ تًَسا ببًينَ، زَّْضاوٍ زَطؤضِآ يإ ًُُّْٖ 

: ططشَْؤٕ زَبآ، ًٖض ُٓو بُيَطاُّْ تًَسا زَضُْنُوت،بُآلّ غُغًَُت بىوُْوَ نُضِووٍ ثانهطزَوَْ وتٌ
ــ  بؤضِ يَُُوثًَـ َُُٓت ثٌَ ُْومت؟ 

. ــ  تطغاّ زَضّ نُ،  بُضِاغيت يًَت تطغاّ نطيؿا
ــ  ُّٓ بُّ ظوواُْ زَتبآ؟ 

. ــ  َٔ ًَٓػتا غهِ ؾُف َٓطُ، يُواُْيُ غُضَتاّ َٓطٌ ٓاب سيبآ
ــ  يُغتًَجاُْ؟ 
.   ــ  ُْ، يُ تؤيُ

.   ــ  زضؤّ يُطُيَسا َُنُ
.   يُوآ، الّ تطؤيها نُ.. ُّٓ ضِؤشّ زاض بطِيُٓنُت ْايُتُوَ ياز. . ــ  ُْخًَط

. . بايُ غتًَجاًْـ بٌَ، تؤ ضؤٌْ بؤ زَضِ؟ ضاغت بًٌََ، َٔ ُٓوَّ زَوآ. ــ  تؤ يُوَ طُضِآ
.   َُُٓ يُتؤيُ. .ؾتًَهٌ واُْبىوَ.. ــ  طىيَت يٌَ بٌَ، ضُْس غاأل يُطُأل غتًَجاْسا بىوّ

ططيطؤضّ داضيَهٌ زيهُ باغٌ ُّٓ ؾتُّ ُْنطزَوَ، بُآلّ يَُُوزوا ططشّْ َؤًُْنٌ ًَْى ضاواِْ زاثؤؾًبىو، واّ 
يًَٗاتبىو ٓاضَظووّ نُْاضطريّْ بٌَ زَْطٌ زَنطز، يُزيَُضِاونًَسا بىوّ بؤ ُّٓ َٓايَُ نُ ُْيسَتىاِْ زيًَٓابٌَ، نٌَ 

باونًيَت، بُآلّ ُٓنػًًٓا خطِو قُيَُْ بىوبىو، ًَٖؿتا ُٖض ضىغتْضاالى بىو يُناضَنُيساو زَيىيػت َُٖىإ 
زيَطِاططآ، ظؤض بُزيٌَ غاؾهاّ ثريًَََطز بى،  ُٖغيت بُغؤظْ خؤؾُويػيت زَنطز بُضاْبُض بُُٓنػًًٓا، ضىْهُ 

:  طؤضَويًُناِْ بؤ زَزوضيُوَْ ؾُضِوايَُناِْ بؤ ثًُٓزَنطزْٕ بُضطٌ يًَؿُ نؤُْنُّ بؤ زَؾؤضز، ثًٌَ زَوت
ــ  تؤ ٓاؾطَتًَهٌ باؾِ ُٓنػًًٓا، َُٓض تؤ ُْبىايُّ سايَِ ثُضيَؿإ زَبىو، َٔ َُٖىو ؾتًَو زَنُّ يُثًَٓاوّ تؤزا، 

.  زاواّ ُٖض خعَُتًَهِ يٌَ بهُ نُ زَتُوآ، ُٖضضؤشيَو بٌَ ثازاؾت زَزََُوَ
يُّ باضوزؤخُ تَُّْصاويًُزا ثًَىتُض ٖات بؤ غُضزاٌْ ططيطؤضّ بطاّ نُوتُٓ زََُتُقآ يُباضَّ خًَعاُْنُياُْوَْ 

يُباضَّ ُٖواألْ قػُْباغِ طىْسَوَ، يُّ طؿتىطؤيُزا ثًَىتُض باغِ ُٓوَّ نطز نُ ناتِ خعَُتٌ غُضباظٍ 
ططيطؤضّ ٖاتىوَ، باونٌ ُٓغحْ ضُنٌ ثًَٓازا، ثاؾإ ثطغًاضّ نطز نُضؤٕ ططيطؤضّ بٌَ ُٓغح زَضِوا؟ ططيطؤضّ 

: ضِاضًَُنٌْ وتٌ
ــ  ثًٌَ بًٌََ خٌَُ َين ُْبآ، بُغُض ُٓغجٌ خؤَُوَ زَضِ بؤ خعَُت،  تُْاُْت ُٓطُض غىايَِ نطزووَ يإ زظيِ 

.   نطزووَ، َٔ زاواّ ُٓغح يُو ْانُّ
ــ  يَُُ طُضِآ بطاّ، بطُضِيَطَوَ بؤ َاألْ يُّ غُضثًَضِ نطزُْ زانُوَ ثًَت وايُ نطيَهُت ْطخٌ ُٓغجًَو زَضزيَٓآ، 

! ٖطَ ضًَُْو بٌَ ُّٓ نطآيُْ ضُْس يُخؤت بططيَتُوَ بؤ ثاؾُنُوت نطزٕ؟
.  ــ  ُْخًَط ْاطُضِيَُُوَ، َٔ خؤّ تُطبريّ ناضّ خؤّ زَنُّ

. ــ  ُٖض يُطُيًَسا زَبًت؟
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ــ  نٌَ؟  
ــ  ُّٓ شُْ؟  

ــ  بُيٌََ، بؤضِ ُْمب؟ 
.   ــ  ُٖض تًُْا ثطغًاضيَو بى ويػتِ بًهُّ

ناتآ ططيؤضّ ثًَىتُضّ بُضِيَدػت بُتًُْؿتًُوَ زَضِؤيؿت، يُخًَعإْ نُؽْناضّ ثطغٌ، ثًَىتُضيـ ُٖوايٌَ زايُ 
:  نُ نايإ نؤنطزوَتُوَ، زايهٌ تُْسضوغيت باؾُ بُآلّ ُٖض بريّ زَنا، ُٓجماض ططيطؤضّ يًٌَ ثطغٌ

ــ  َُٓػاأل َايُٓنُت ُْظا؟ 
ــ  ُْخًَط،  ُْظؤنُ، بُآلّ َايُٓنُّ زيهُ داْىيُنٌ بًَُٖعّ بىوَ، ُٖض ُٖيَسَبُظيَتُوَ يُسُوؾُيِ َايَسا ْ ظؤض 

.  ًَٗطَباُْ
:  ططيطؤضّ، سُوؾُّ َاألْ تُويًُْ دىاْىوّ ٖاتُوَ يازْ ُْٖاغُيُنٌ ُٖيَهًَؿاْ وتٌ

ــ  بريّ طىْس زَنُّ ثًَىتُض،  يُوآ ٓاوْ زَؾتْ ًََطط، بُآلّ يًَطَ ُْضِووباضْ ًََُْطط تًُْا ظَويًُنٌ ضَِفْ 
. ضِووتُ

.   ــ  نُواتُ َضَ غُضَإ يًٌَ بسَ نطيؿا
.   ــ  يُواُْيُ بًَِ

.   ثًَىتُض غىاضّ َايُٓنُّ بىْ دًَُوَنُّ ضِاوَؾاْسْ َايُٓ ثري بُُْضَُ بؤّ زَضضىو
ٖاويين ُٓوغايَُ وؾو بىو، ُٖض خًَطا طىيَُدؤ ظَضزبىوْ نًًََطُنإ ٓايَتىٌْ زَضىوُْوَْ ضاوَضِيٌَ زضويَُٓبىوٕ، 

يًػتٓػهٌ ضىاض نطيَهاضّ بُضِؤشاُْ ططت بؤ ُٓو وَضظَْ زاواّ نطز يُططيطؤضيـ بًَتُ ثايًَإ بؤ ناضنطزٕ، بُّ دؤضَ 
ضؤشيَهًإ طايًػهُنُ بؤّ زَضضى ثاف ُٓوَّ نُ زضَوًَُّْنإ زاغُناًْإ تًص نطزْ ْاِْ ًْىَضِؤيإ يُ 

. ُٖطبُيُنٌ طُوضَزا بطز
ُٓنػًًٓا ُٓو ضِؤشَ ظوو يًُٓـ بىَوَ، بُزواّ طايًػهُنُزا ضِاّ نطزْ باْطٌ ططيطؤضّ زَنطز نُضاوَضٍَِ زَنات، 
نُ طُيؿتُ طايًػهُنُ ُٓوَّ زَضبطِّ نُزَيُوٍَ يُطُيًَاْسا بًَت، ًَُٓـ ضِيَطُّ ثًَساْ يُوَْثاف َُٖىو ضِؤشآ 

.  يُطُأل ططيطؤضّْ  زضَوًَُّْناْسا زَضِؤيؿت بؤ غُض ثُضيَعَنُ
يُنًًََطُّ ثإْبُضيين دؤزا، الّ نؤَُيَآ يُؾاضاّ زضيَصزا ُٓنػًًٓا شإ ططتٌ،  ُٓوا ُٓو ضِوزاوَّ ُٓنػًًٓا بؤّ 

بُثُضؤؾُوَ بى، ططيطؤضّ بُغُضغىضَِإْ تطغُوَ ضاوَضِيٌَ زَنطز، ٖاتُ ثًَؿُوَ ُٓنػًًٓا خؤّ نىتاوَاليُنُوَ 
يُثؿيت نطيَهاضَناُْوَ، ثاؾإ يُغُض ظَوًُّنُ ضِانؿاو ُٖضزوو القِ بآلونطزَوَ، زَغيت زًََٖٓا بُغهًساْ 

زَيطىؾِْ يًَُٓـْٓاظاضزا زَتاليُوَ، ناتآ ططيطؤضّ بًين يُزاخاْسا ُٖضُٓوَ ُْبىو ؾُم بُضآ،  َُُٓ ض 
ُ  ضِاٍ نطز بؤ الّْ بُتُوغُوَ ثًٌَ وتٌ :  ٓابطِوضًَٓه

ضًت زَوآ غئ بًهُّ ًَٓػتا   .. ــ  قُسجُ ثًَِ تٌ َُيُ
.  قُوظام. . يًَطَزا. ضؤٕ زَبآ.. ــ  طايًػهُنُ بًَُْٓ بًبُغتُ يُُٓغجُنُ

غُضيُْىآ شإ ططتًُوَ، زاِْ زَنريِاْس بُيُنسا، ضاوَناِْ ظام بىبىُْوَْ زَضثُضِيبىٕ، ططيطؤضّ بُظَيِ 
ثًَساٖاتُوَْ ُٓغجُنُّ ًَٖٓاو يُطايًػهُنُّ بُغتْ خًَطا ضى بؤالّ نؤَُيَُ دؤزضاوَنُ، ناتِ نُُٓنػًًٓا ظؤضّ 
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نطز يُخؤّْ زاًْؿت ططيطؤضّ بُضظّ نطزَوَ بؤ طايًػهُنُْ بُثُيُ ُٓغجُنُّ يًَدىضِّ بؤ زيَبُضَنُ، بٌَ ُٓوَّ 
. طىآ بساتُ غُضّ ُٓنػًًٓا نُ زَيهًَؿايُ تُختُزاضّ طايًػهُنُزاو بَُالوبُوالزا زَنُوت

ططيطؤضّ ٓاوضِّ بؤ زواوَ ُْزَزايُوَ، ُٓطُض واّ بهطزايُ نىيَُِ ؾري ُٖيَطُضاوّ ُٓنػًًٓاْ ؾُويالنٌ الضبىو 
غُضّ تًَهؿهاوّ ُٓوّ يُزضظَ تُختُناِْ بِٓ طايًػهُنُوَ زَبًين، ُٓوناتُ يُغُضخؤ زَبىَوَ نَُآ يإ بؤ 

ُٖضضُْسَ نىتُّ غُضّ ُٓنػًًٓا زَْطٌ تُقُْ دريَِّ ثًَضهُناِْ . َاوَيُنٌ نىضت طايًػهُنُّ زَوَغتاْس
. ًَٖسّ ُْنطزَوَ خؤ ٖاواضيَهٌ تؤقًٓطّ ٓاؾطَتآ نُ شاٌْ َٓاأل بىٕ زَيطىؾِ ُٓوَّ نطز

ٖاواضَنُ ُٖضزوو طىيٌَ ططيطؤضّ نُ ٓاوضِّ زايُ ثؿتُوَ تُْىضَْ ؾُضوايَُنُّ ُٓنػًًٓاٍ بًين خُيَتاِْ خىئَ 
ُٓنػًًٓا بؤ داضّ زووَّ ٖاواضّ نطزَوَ بُزَْطًَهٌ وا نُيُ ظضيهُّ ؾُيتإ زَضىو، يُوناتُزا ططيطؤضّ ..بىٕ

.  طايًػهُنُّ وَغتاْس، بُبُظَيًُّوَ زاضًَُُّوَ
: بُغُض ُٓنػًًٓازاْ ؾطًََػو ثُضِيبىَ ضاوَناِْ، شُْنُّْ وتٌ

.  ُٓوا َٔ زََطّ..ــ  نطيؿا
.  ــ  ُْ، نؤتطَ بضهؤيُنُّ، ٓاظايُتٌ بًَُٓوَ بُضخؤت ُٓنػًًٓا

يُثطِ ٖاواضيَو زَْطٌ زايُوْ ْىظَيُنٌ ثًَىَبىو نُوتُ ُٖؾؤنُْ بُضَبُضَ خاوبىوَْ تا غطِْ بًَسَْط بىو يُطُأل ُّٓ 
خاوبىُْوَزا زََاضططشّ يُيُؾِ ُٓنػًًٓازا َُْا، خىئَ ؾًضكُّ نطزْ نُوتُ ضِآْ بُيًَىاضّ طايًػهُنُزا ضِشايُ 

.  غُض ظَوّ ضِيَطانُ، يًَُْىإ القِ شُْنُزا تؤثُيَُ طىؾتًَهٌ غىوض زَضنُوت
: ُٓنػًًٓا تُثاوَتًًَهٌ نطز، ُٖضزوو يًَىَ وؾهُناِْ يػتُوَ بؤ تُضِنطزٌْ زٌََ نُبُ شاْططتٔ وؾو بىبىَْ وتٌ

.  ــ  ضخيؤيَُنُ بربَِ، ثُتًَو يُنطاغُنُت زازضَِو بًبُغتُ
ططيطؤضّ ْاونُنُّ بُزاُْناِْ قطتاْس ثاؾإ بُثاضضُيُ يُنطاغُنُّ بُغيت بؤ بُضبُغيت نطزٌْ ُٓو خىيَُّٓ يًٌَ 

.   زَضِؤيؿت
.  بُّ ؾًَىَيُ يًَُٓـْٓاظاض َطؤظًَو ثُيسابىو

دًَطُّ زيبُضَنُّ يانؤزْايُ ضُْس ضانٌ تًَسابىو، اليًَُْهٌ باؾِ ُٖبىو ُٖضضُْسَ ضِووباضيَهٌ تًَسا ُْبىو نُ 
  ططيطؤضّ خؤّ تٌَ ؾطِيَسا،

زايهٌ يؤنريياٍ زَّْضاو . َُُٓبى ُٓو زَوضوبُضَ غاضزْغطَِّ نضُ َٓايَُنُّ ططيطؤضّْ ُٓنػًًٓاٍ تًَسا زَشيا
يُّ تًدؤٕ زَيٓىاْس بُضاْبُضّ، ْاضاض بعَ خُُّْ طايَتُثًَهطزٌْ (غريَ)بُٓاويَُّ، ٖاوغُضّ تًَدؤٌْ، زَبًينْ ُٓو

زَؾاضزَوَْ زَضىو بؤ زاْجًَساِْ قاظَْطاويًُنإ، ٓا ُٓوَ ضِيَىًُّ ضُْس قاظيَو زَؾطِيَٓآ، خُيَهُنُ تؤظآ زَنُوتُٓ 
. . دىويَُْ ثاؾإ َُٖىو ؾتآ زَطُضِايُوَ زؤخٌ ضِاوَغتاوّ داضاٌْ

ٓا يُّ نؤضِْ نؤَُيَُ ططيطؤضّ زَضًَٖٓطا يَُاْطٌ ناْىٌْ يُنَُسا ناتآ نُ باْط نطا بؤ بُضِيَىَبُضايُتٌ ْاوؤيِ يُ 
ظؿًٓػهايا تاوَنى غُز ضؤبأل وَضططآْ بًسات بُُٓغجآ بؤ بُدًًََٗٓاِْ خعَُتٌ غُضباظٍ نُبُّ ظوواُْ يُخُّ 

زَططآ، بُآلّ يُبُضُٓوَّ غُز ضِؤبأل ُٓغجًَهٌ ضانٌ ثٌَ ْانطِضآ، ططيطؤضّْ غاؾها ضِيَههُوتٔ يُغُض نطِيين 
بُغُزْ ضٌ ضؾؤبٌْ ططيطؤضّ ُٓو ثاضَ ظيازَيُّ يُنطيَهُّ خؤّ يُزيَبُضَنُزا ْابىوَ  (عُيبساض)ُٓغجًَهٌ 

يُنُوَ، ُٓغجُنُ عُيبًَهٌ تًَسابىو يُيُنٌ يُزومسُناِْ ثًَؿُوَيسا، بُآلّ غاؾها بطازَضَنُّ زيًَٓا نطزَوَ 
.  نُبُيتايٌَ غىثا ُٖغت ْانا بُو عُيبُ ضىْهُ يُناضوباضّ ضاوَضِوّ تًَٓاطاْ وضز ْابًَتُوَ
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ناتآ نُ ططيطؤضّ بُتَُاّ ضِؤيؿذي بىو، ثاْتآلٍ ٖات بؤ زيَبُضَنُ ٓاطازاضّ نطزٌْ يُوَْثًَـ ططيطؤضّ 
بُخًَطٖاتين باونٌ نطزْ بطزٍ بؤ ُٓ ٖؤزَيُزا نُُٓنػًًٓاٍ تًَسا وَغتابىو يُ ثاأل بًَؿهُّ َٓايَُنُيسا بُبًَسَْطْ 
وَى غتىًَْهٌ بُضزئ، ثاؾإ طؿتىطؤ بضطِا يًَُْىإ باونٌ تىوضَِْ نىضِّ يُضِآ الزَضزا، بُآلّ ُٓوَْسَّ ُْبطز باونُ 

: ثطغٌ
ــ  خؤت ٓاَازَنطزووَ بؤ خعَُت؟ 

. ــ  بُيَآ، زووض ضِؤش زواّ دُشٌْ يُزايهبىوٕ، زَضِؤّ
.  ــ  ثًَساويػتًُّنامن بؤ ًَٖٓاوّ، زوو ثايَتؤْ ظيًَٓو، ُٓواُّْ ثًًَُ يُ تطؤيهازا

. ثاْتآلٍ ُٖيَػاو ضىو بُضَو زَضطانُْ زَيىيػت زَضضآ
ــ  ًَٓػتا ْاضِؤّ بابُ؟ 

. ــ  بُيٌََ، زََُوآ ظوو بطُضِيَُُوَ، زايهت غُالَُت يٌَ زَنات
: ططيطؤضّ زَضضىَ زَضَوَ بؤ بُضِيَدػتين باونٌ ناتآ نُبُضِيضطُزا زَضِؤيؿذي باونٌ ثًٌَ وت

. ــ  ُٓو ضِؤشَّ زَضِؤّ يًَطَ ٓاَازَزَيِْ يُطُيَتسا زيَِ تا َٓهؤظؤ
زواّ ُٓوَ بُضُْس ضؤشآ يًػتٓػهٌ ثري زاواّ يُ ططيطؤضّ نطز بُ طايًػهُنُ بًبات بؤ نًًََػُْ نُيُ طُؾتُنُيإ 

. طُضِاُْوَ يًٌَ ثطغٌ ٓايا غبُيٓآ زَضِوا ًَُٓـ وَآلٌَ زايُوَ نُبُيٌََ زَضِوا
: ُٓوناتُ وتٌ

ــ  َُٖىو نطيَهُت وَضططتىوَ نىضِّ؟ 
. ــ  بُيٌََ

ــ  نُواتُ، بطِؤ ببُ بُغُضباظيَهٌ ضاى، باونت يُياضّ ثًَؿربنآ ُٓغح غىاض ططَوّ بطزَوَ، تؤف نىضِّ ُٓ باونُ 
.  يُ شُْنُت َُتطغُ، ُٓو الّ ًَُُٓيُ.  بُ

ططيطؤضّ ُٖوايٌَ زضايُ نُباونٌ ٖاتىوَ، ٓاغا ضِوخػُتًساْ ُٓويـ بُثُيُ ضىو بؤ َايَُوَ، يُوآ غُيطّ نطز باونٌ 
زَيُضظّْ ُٖضزوو زَغيت خُضيهُ يُغُضَا بًبُغتآ، زَّْضاويـ نَُآ  غىضبىبىَوَْ ُٓوَيِ زَطُياْس نُؾُيُ 

: ظيازَخؤضّ نطزووَ يُ ظؤزطازا،  ثاْتآلّ وتٌ
ــ  ٖاتًتُوَ غُضباظ؟ 

.  ــ  بُيٌََ، بُآلّ َُٖىو يُؾِ بُغتىيُتٌ، ُٓنػًًٓا قؤبضُّ تُثًَُنُّ بهُضَوَ، ثُجنُ َُيىَنامن ثًًَإ ْانطيَتُوَ
ناتآ يُغُضخىإ زاًْؿذي يُُٖيَؼْنُوتٌ ثاْتآليسا ُٓوَ بُزَضنُوت نُضِاظًُّ يُبىوٌْ ُٓنػًًٓا، وَنى يُ َايٌَ 

زَغيت بؤ بًَؿهُنُ ضِانًَؿاْ .خؤيسا بٌَ وا ؾُضَاّْسَزا، تُْاُْت بًَؿهُّ َٓايَُنُف بُبآ ضؾىوططشّ ضؾازَشَْس
: وتٌ

ــ  ًَْطَ قُوظاقُ؟ 
.  ــ  ُٓو قُيَُْ ويَُٓيُنُ يُنطيؿا

: ثاْتآلٍ غُيطّ نضُ َٓايَُنُّ نطزْ باف يًٌَ وضزبىَوَْ ثاؾإ وضتُ وضتًَهٌ بؤ نطز
!. بيبَْ ُْبآ!ــ  َُُٓ يُخىيَين ًَُُٓيُ
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زواّ ُٓوَ ططيطؤضّْ باونٌ زاًْؿذيْ دؤضَٖا بابُتًإ باؽ نطز، طؿتىطؤنُ خؤف بىو ُٓو ثُيَُُٖوضَ ضَِؾُ ُْبآ 
نُبُ زَّْضاوٍ ُٖضيُنُياُْوَ زياضبىو نُبريّ يُو ؾتُ زَنطزَوَ، ُٓو ؾتُف بابُتٌ شياٌْ ُٓنػًًٓا يُطُأل 
ططيطؤضيسابىو، ُٓو ؾُوَ تا زضَْط َاُْوَ زََُتُقآ يإ زَنطز، بُآلّ ُٓنػًًٓا بُؾساضّ ُْنطزْٕ ُٖضبُبٌَ 

نُضىوٕ بؤ ْىغذي ُٓنػًًٓا ظياتط يُداضإ خؤّ بُططيطؤضًُّوَ ْىغاْس، تُْاُْت ؾريَنُؾِ . زَْطٌ َايُوَ
يََُُهٌ ضِؤيؿتبىوْ نطاغُنُّ ططيطؤضيـ تُضِ نطزبىو، ططيطؤضيـ بؤ خؤّ خُويتبىو، بُآلّ ُٓو خُوُْزَضىوَ 

ضاوٍْ غُيطّ ضِوَُتٌ ططيطؤضّ زَنطز وَنى بطِواُْنا نُُٓو بؤ بُياٌْ يًٌَ زازَبطِّ،  يًَُُٖين ؾُوْ غَُانطزٌْ 
تًؿهٌ ضطانُزا ُْٖسآ بُؾِ يازطاضيًُناِْ ضِابىضزووّ يًََُؿهسا ظضْطايُوَ، ضؤٕ باونٌ ُٓتهٌ نطزْ زايهِْ 
بطانُّ نىؾتًإ، ثاؾإ ٓاُْٖطٌ ؾىونطزٌْ بُغتًَجإْ نُوتُٓ زاوّ غُوزاّ نطيؿاوَ، قىويَرتيذي بريَوَضّ 

يُْاخًسا ؾُوّ ضِاوََاغًُّنُ بىو ُٓوْ نطيؿا يُغُض نؤَُيَُ نانَُزا، ُٓو ناتُّ نُ ثطؾُّ ضِوْانًُّ ظيًُٓنُّ 
َاْطُؾُو زَيسا يًََُططُ ثإْبُضيُٓنُْ َُٖىو طًاٌْ زَيُضظٍْ ثاؾإ ُٓو ُٖغتُّ نُ نطزٍ بُطُضٌَْ بُشيإ 

.   يُغُض نؤَُيَُ ثىوؾُنُ
. َٓايَُنُ يُبًَؿهُنُيسا دىوآليُوَْ ظضيهاْسٍ، ُٓنػًًٓا يُتًُْؿيت ططيطؤضّ ُٖيَػاْ ََُهُنُّ خػتُزٌََ

:  ططياٌْ َٓايَُنُ ططيَطؤضيؿٌ ُٖيَػاْس، ُٓنػًًٓا ُٓوَّ بٍُُٖ ظاٌْ بؤ طؿتىطؤنطزٕ يُطُيًَساْ وتٌ
ــ  نطيؿا،  َٔ ضًبهُّ، ضؤٕ بصيِ بُبآ تؤ؟ 

! نطيؿا..ــ  ضؤٕ ؾُاِْ زوضو زضيَص بُغُضببُّ؟ بُؾُوخنىٌْ؟ُّٓ َٓايَُنُ؟ضىاض غاأل
.  ــ  زَئًََ غُضباظٍ يُضِابىضزوزا بًػت غاأل بىوَ

.   ــ  َُُٓ يُضِابىضزوزا بىوَ، بُآلّ َٔ باغٌ يَػتا زَنُّ
. بٓىو، بًُٓذاظَ زَطُضِيَُُوَ..ــ  بٓىو

.  ــ  ٓاوٍ ظؤض بُزؤٕ زا زَضِوات تا ُٓوناتُ
.   ُٓنػًًٓا نُتُ ططيإْ ُْٖػهسإْ ؾطًََػهُناِْ بُغُض نىيَُناًْسا زاباضئ

.   ٓىًََسٍ خًَطت بٌَ تؤ وَنى باضاٌْ ثايعٍ، بُضزَواّ صيُمن زَنُّ! ثًَىيػت بَُُ َنا! ــ  ٓؤ ٖؤ ُٓنػًًٓا
.   ــ  ُٓطُض تؤ يُدًَطُّ َٔ بىايُّ نطيؿا، زَتعاٌْ

نطيؿا ثؿيت تًَهطزْ خُوتْ ُٓنػًًٓا بُخُّْثُشاضَوَ َايُوَْ خُو ُْضىَ ضاوٍ، ثًَـ تاضيوْ ضؾىوٌْ بُياٌْ 
:  وَ ٓاطاّ ًَٖٓايُوَ وتٌ

. ُٖغتُ يُخُو، خًَطانُ، ضِؤشبىَوَ...ــ  نطيؿا
زواّ ُٓوَّ ططيطؤضّْ ثاْتآلٍ بُضضايًإ نطز طايًػهُنُ ئُغح بُغرتاْ ثاْتآلٍ يًٌَ خىضِّ، ططيطؤضيـ غىاضّ 

. ُٓغجُنُّ بىو ْ زَغيت بؤ ُٓنػًًٓا بُضظنطزَوَ بؤ َاآلوايِْ َٓايَهُّ ثٌَ ضِاغجاضَنُ اطازاضّ بًَت
ثاْتآلٍ بُزضيَصايِ ضيَطُنُ بًَسَْط بىو تا طُيؿتُ الّ تُثؤيهُيُنٌ غياوّ نُخًَطايِ ُٓغجُناِْ غىى نطزَوَْ 

: ناتآ ُٖضزو غىاض َيؿتُٓ تًُْؿتِ يُى ثاْتآلٍ وتٌ
ــ  نُواتُ تؤ بري يُوَ ْانُيتُو بطُضِيَتُوَ الّ شُْنُت؟ 

! َُٖسيؼ بطُضِيًَُٓوَ غُضّ. ــ  ُٓو ناضَ بطِايُوَْ نؤتايِ ثٌَ ٖات
ــ  ُٓو زاَاوَ ويػيت خؤّ بهىشآ، ُّٓ ُْتبًػت؟ 
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! ــ  ُْٖسآ دىتًاض يًََُططُنُزا ُٓو ُٖوايَُيإ زاَآ، ضؤٕ بطُضِيَُُوَ بؤ الٍْ َٓايًََهِ ُٖيُ بابُ
ضِووَُتٌ ططيطؤضّ تاأل بىو ٓا ُٓو باونًَيت ثطِيؿهٌ ُٓو ٓاططَّ تًَسَططآ نُيًََُصَوَ طىَاٌْ يُزيَسا 

! ضَِْطٌ ثًَػيت غتًَجإ ُٖض يُضَِْطٌ ثًَػيت خؤّ زَضآ، ًٓرت ضؤٕ بعاْآ ُّٓ َٓايَُ خىيَين ناًَاُْ.زَوضوشاْس
بُثًٌَ غطوؾيت باوى َٓايَُنُّ خؤّ خؤؾسَوآ، ضىْهُ ُٓوَ غؤظّ باونًَتًُّ، بُآلّ ُٓو ُٖغت بًُٖض غؤظيَو 

ْانا بُضاْبُض بُو َٓايَُ، وًَٖضٌ ُٓوّ ْايُتُوَ ياز ُٓو وَضِغًُّ ُْبآ نُزايهٌ بُطايًػهُنُ ًَٖٓايُوَ ُٓو ضِؤشَ، 
قًَعٖاتُٓوَّ يُقطتاْسٌْ ْاونُنُْ بُغتين بؤُٓوَّ خىيَين يٌَ ُْضِوا، نُواتُ يُواُْيُ نضُنُ نُُٓنػًًٓا يُخىيَين 

نُواتُ طىَاِْ تًَساًُْ ُّٓ َٓايَُ .. بُآلّ ُٓنػًًٓا ضُْس غاأل يُطُأل غتًَجاْسا شياْ غهٌ ُْبىو. غتًَجإ بًَت
ُٖضضُْسَ ُٓو ُْطُيؿتُ ًٖض ؾتآ .  َُٓاُْ َُٖىو بًََُؿهٌ ططيَطؤضيسا ٖاتٔ يُ غاتُزا. يُخىيَين غتًَجإ ًُْ

:  بُآلّ وتٌ
.  ــ  واظّ يٌَ ْآًَِٖ ُٖض نُغآ باونٌ بًَت، ُٓو الّ َٔ يُزايو بىوَ

.  وزياضَ زََُ زاغُنُ زََاضّ ًٌَ بطِيىَ.. ــ  ْاتايًا خؤّ ؾًَىاْسووَ نطيؿا
بُآلّ ًَٓػتا ضؤُْ؟ . .ُٓوَيإ نُيؿٌ خؤيُتٌ–

خُضيو بىو سيطآ، بُآلّ ًَٓػتا ضانبىَتُوَ، يُواُْيُ بًَت يُطُيَُاْسا بصيَت، ثًَـ .ــ  سُوت َاْط يُدًَطُزا نُوت
.   ضُْس ضِؤشآ ضاوّ ثًَهُوتْ ثًَِ وت نُ بًَت

غُضيًَُٓىاضَّ ضؤشّ ٓايٓسَ ططيطؤضّْ ثاْتآلٍ طُيؿتُٓ ؾاضؤضهُّ َاْهؤظؤ، بؤ غبُيٓآ نىضَِّ الو ضىَ ثاأل 
ْ ُٓشياٌْ ْاوضُنُ ثًَؿًإ نُوت بؤ الٍ يًصُّْ ثعيؿهٌ بؤ تَُاؾانطزْٕ ..بُغُضباظطرياوَناٌْ ْاوضُنُّ

دًانطزُْوَيإ، ثاف ُٓوَّ غُضباظَ تاظَ طرياوَنإ دٌْبُضطُناًْإ زاَايٌَ يُى يُى ضِيعبىٕ بؤ نًَؿإْ ثًَىاِْ 
غُضَايُنٌ غُخت بىو، الوَناًْـ ضَِوتْ قىت بىٕ يُبًٓاٍ . باآلْ ثاٌْ غًٓطْ نؤيًَُٓوَ يُزَؾتُضّ غىظَُْى

َُيَبُْسٍ ْاوضُنُزا، غُضباضّ وَضِغِ غُضَاف تىوؾٌ وَضِغِ عُضيؿًَهٌ ضؾُظا ططإ يإ ناضَُْسيَو 
.  يُناضَُْساٌْ تُْسضوغيت زَبىوٕ، نًَُٖذطاض بٌَ َاْاْ ًٖضْ ثىض زَبىو

ْؤضَّ ططيطؤضّ ٖات بؤ غُض قُثاُْنُ، نًَؿاُّْ ثًَٓر ثىزْ ؾُف ثاوَْٕ ًْى بىو، بُضِازَيُ نُُٓؾػُضّ 
بُضثطغًاض غُضغاّ َاو ثًَؿًٓاضّ نطز بؤ ُٓو ٖاوناضَّ نُبُ تًُْؿتًُوَ ضِاوَغتابىو نُ ططيطؤضّ يُنُتًبُناِْ 

: طاضزّ تػاضزا زأًَْ، بُآلّ يًَجطغطاوٍ زوَّ وتٌ
ــ  ُٓو يُنُّ باآل بُضظ ًُْْ زوًََـ زَّْضاوٍ داُْوَضاُْْ نىيضؤأل زياضَ، يُبُضُٓوَ ْاؾًَت بؤ ثاغُواِْ، بًُ 

.  نُتًبُناِْ ثًازَوَ
ناتآ نُ ثعيؿو ٖات تَُاؾاٍ ْاوؾاٌْ ططيطؤضّ نطز، ثُيَُيُنٌ غىوضّ ثًَىَبىو وَنى َُضيىٕ وابىو، ًَُٓـ 

ثطغًاضّ ُٓوَّ يًَهطز، يُطُأل َُٓؾسا نُ ططيطؤضّ خُضيهبىو يُؾُضَاْسا بتىيَتُوَ يُو ثطغًاضَ، بُآلّ بؤ ثعيؿهٌ 
ضؾىٕ نطزَوَ نُيُ ظغتاًَْهٌ يَُُوثًَؿسا بُغتىيُتٌْ يُغُض بطِياضّ ُٓؾػُضَنُْ ضِاظّ بين ثعيؿو ططيطؤضّ 

.   ياْسا بُ نُتًبُّ ثًازَّ زواْعَيُّ
ضِؤشّ ٓايٓسَ، ضاضَوّ تَُاؾا نطا، زواّ وضزبىُْوَ يُنًَـْ نطزُْوَّ زَّ بؤ تَُُْعاْري،ْ ثًَىاٌْ بُؾُ 

دؤضاودؤضَناٌْ يُؾِ ُٓغجُنُّ ططيطؤضّْ ُْٓساَُنإ بُيتايٌَ ثػجؤضِ ُٓو عُيبُّ زؤظًُّوَ نُ غاؾها واّ 
بؤيُ يُططيطؤضّ تىضؾُبىو ؾُضَاًْسايُ نُباونٌ بًَٓآ تا يُباضَّ عُييب ُٓغجُنُوَ . ُٖغتسَنطز زَضنٌ ثٌَ ْانطآ
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قػُّ يُطُأل بهُٕ، بُآلّ ططيطؤضّ ُٓغجُنُّ ثًَىتُضّ ًَٖٓا نابطاّ بُيتاأل نًَؿاٍْ بُبآ تَُاؾانطزٌْ ْىآ 
.  قبىيَِ نطز

بُّ دؤضَ ططيطؤضّ غىاضّ ُٓغجًَهٌ باونٌ بىو، وَنى َُٖىو قُوظاقًَو باْط نطآ بؤ غُضباظٍْ ٍُْٖ َُضدُ 
.  تايبُتًُناٌْ بُدٌَ بًَٓآ

نُ وَضططتين ُٓغح تُواو بىو ْؤضَيِ نٍُْثٍُ ٖات، ٓا ُٓوَ ُٓشياٌْ ْاوضُنُيُ خؤّ بازَزا يًَُْىإ 
يُزوايُوَ زَضِؤيؿذيْ (ثطؾُزاض)بُغُضباظطرياوَنإْ ُٓغجُناًْسا وَنى شَُْضايًََهٌ ثريْ نؤَُيٌَ ُٓؾػُضّ

ططيطؤضّ طىيٌَ يُيُنًَهٌ باآلبُضظيإ بىو ؾإْ ؾهؤيُنٌ تايبُتٌ . بُخؤؾِْ ؾازًُّوَ زََُتُقًًَإ زَنطز
:  ُٖبى زَيىت

بُآلّ ظؤض غُيط بىو، نضُنُ ضَِؾهُيُ بىو نُيُّ .. طىْسيَو ُٖبىو يُُٓغتؤًْا، خُيَهُنُّ غىضوغجٌ بىٕ"
ُٓؾػُضَ زووضنُوتُوَْ ططيطؤضّ ثامشاوَّ طؿتىطؤنُّ ًٓسٍ طىآ يٌَ ُْبىو، يُبطّ ُٓوَ زََُتُقًٌَ ٖاوضِ 

:  ْىآناٌْ زَٖاتُ بُضطىآ، يُواُْ ُْٖسيَهًإ زَياْىت
.   ــ  ُٓو نابطايُ بُضاظَ

.   ــ  ُّٓ ْابًين، بعَاضَناٌْ ْايٌَ ُٓغجُنُؾِ زَشًََطآ
! ــ  ٖا ُٓو ُٓؾػُضَ زضيَصَ، غُيطنُٕ، يُغُط زَضآ

: نؤَُيًََهٌ زيهُ يُُٓؾػُضإ ٖاتْٔ يُنًَهًإ يُططيطؤضّ ٖاتُ ثًَؿُوَْ وتٌ
ــ  ْاوتْ ْاظْاوت ضًُّ؟ 

.  ــ  ًًًَدؤظ، ططيطؤضّ
ثاؾإ ُٓؾػُضّ نٍُْثٍُ ٖاتْ نُوتُ ثؿهًٓين ظئْ ُٖضزوو خىضدُنُْ قُْطُنُّْ بُضّ ْاوَوَ قؤبضُناٌْ 

:  شَاضز، ثاؾإ عُضيؿًَو ٖاتْ ْىؾتايُوَ بؤ شَاضزٌْ بعَاضّ ْايَُ ُٓغجُنُ
بؤضِ؟ . .ــ  بًػتْ غآيُ

.   ــ  ُْخًَط،  طُوضَّ، بًػتْضىاضَ
ــ  ضِ،  بؤ َٔ نىيَطّ؟  

. ططيطؤضّ ثاضضُ ثُضِؤيُنٌ ثًَضطاوَّ ُٖيَتُناْسْ بعَاضيَهٌ زيهُ زَضنُوتْ شَاضَّ زياضيهطاوٍ ثطِ نطزَوَ
بُنىضتٌ نٍُْثُيُنُّ ططيطؤضّ تُواوبىو يُبُضُٓوَ باونٌ زاْطا بُقُوظاقًَهٌ باف نُُٓضنٌ خؤّ بُدٌَ ًَٖٓاوَ 

بُضاْبُض بُغىثاٍ تػاض، ٓىتىَبًًٌ باضُٖيَططّ ٓاغٓري ططيطؤضّْ ُٓغجُنُّ ُٖيَططت يُطُأل قُوظاقِ زيهُزا بُضَو 
. ؾاضؤضهُّ ظؤضؤًْع

يُبُٖاضزا َُٖىو ؾتآ شياٌْ تًَسا زَبىشيَتُوَ، تُْاُْت ٓاؾطَتٌ ُْظؤنًـ َٓايٌَ زَويَت، ٓا ُٓوَ زيَؤثُ غُٖؤآلوَ 
يُبُؾطّ غُضباٌْ َايَُناُْوَ زَنُويَتُ خىاضَوَ، وا تًؿهٌ ضِؤش غُضنىيَُُناِْ بىُْوَض بُضَبُضَ ٓاأل زَناتُوَْ 

.  ٓاوضِيَصَ ضَِؾُنإ بُزَضزَنُوٕ يُظَوًُّ بتؤوّ ظغتإ ٓاوغُناُْوَ
بُآلّ غهٌ ْاتايًا ُٖض بُثىوناوَيِ َايُوَْ ُٖيُٓٓاوغا، باؾُ ًٖض غؤظْ ثُضؤؾًَهٌ ًُْ بؤ ًَُْٖؿتين ُّٓ 

يُبُضُٓوَ عُوزايٌَ طُضِاُْوَ بىو بؤ َايَُ ًََطزٍْ غُضيُبُياٌْ ضؤشيَهٌ ضِوْاى ضِؤيؿتُٓوَ بؤ .  ثىضُيًَُّ؟ بُيٌََ
. َايٌَ ثاْتآلٍ ًًًَدؤظ
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.   الّ زَضنُنُوَ ثريَيِ خُظوضّ بًين بُضاالنًُوَ، ثُضشيين زاضنُوتُ ؾهاوَنُ ضاى زَناتُوَ يُوآ
.   ــ  بُياًْت باف َاَُ

وَضَ شووضَوَ يُطُيَُإ . بُخًَطبآ نضِ خؤّ، ٖؤتىّ بؤ غُضزاصيإ؟ ثريَشٕ بُثُضؤؾُوَ بؤ بًًٓٓت! ــ  ْاتايًا
! زًًََََٓتُوَ

.   زَضّ ُْنُٕ. .ــ  ُٓطُض
.   وَضَ شووضَوَ، وَضَ شووضَوَ! ــ  زَضت نُئ

ــ  زؤًْا، ظاغًًًا،ُٓوا ْاتايًا ٖاتُوَ يُطُيَُإ  
َُٖىو ؾتًَهت يُباضَّ ًَُُٓوَ ! ضُْس زيَت ضَِقُ ): زؤًْا ضِايهطز بؤ سُوؾُْ زَغيت نطزَ ًٌَ ْاتايًاْ زَيىت

.   يُبريضىَتُوَ
.   ثاؾإ ظاغًًًاْ ثريَشٕ بُ ثطتاو ٖاتْ بُخًَطٖاتين بىونُنُّ نطزْ ثًٌَ زَوت نُ ثًَىيػتُ يُطُيًَإ سيًًَٓتُوَ

بُخًَطبًٌَ نضِ خؤّ، سايَت ضؤُْ؟  ..ُّٓ ُٓطُض بىنُنُ يُطُأل ًَُُٓزا زاًُْْؿإٓ طىايُ يُنىآ زازًَْؿآ
.  تُْاُْت ثًَىتُضيـ بُغؤظْ ثُضؤف بىو ُٓطُض ضِ زَضياٍ شٌْ نَُآ ضِووططشّ ْ ْاخؤؾًٌ زَضبطِّ

:  ضِؤشّ ٓايٓسَ ثاْتآلٍ بُ زؤًْاٍ نضِ ُّٓ ْاَُيُّ بؤ ططيطؤضّ ْىغِ
.   نىضِّ خؤَإ ططيطؤضّ

.   غآلويَهٌ باوناُْت ثًَؿهُف بٌَ ئَُْ ظاغًًًاٍ زايهتُوَ، ًَُُٓ باؾريْ ثًَدؤؾشاٍَ زَبري، تؤف باف ًْت"
َايُٓ ثريَنُ ضات بىو ططتٌ ضىْهُ ًٌَ بُ . زيَجانبُ يُؾُضَؾِ خعَُتهطزٌْ تػاضزا،ئ َوَْسَ بُؾريِؤ ْاضَِ

ْ ًَٓػتا يُطُيَُاْسا زَشّ، ...نىضَِ بضىنُنُّ زَضيا َطز، ْاتايًاف طُضِايُوَ. ُٓغجُنُزا نُ، نُ بطزَاُْ اليُوَ
.  بعاُْ نطيؿا نُُٓو شٌْ ضَِواّ تؤيُْ بري يُّ ناضَ بهُضَوَ،ٓاطات يُُٓغجُنُّ ثًَىتُض بًَتْ ثًٌَ ْاأل ُْنُّ

زايهت ُْٖسآ ؾتْ َُنٌ بؤ ْاضزوّ يُواُْ، دىتآ طؤضَوّ ُٓغتىوضّ خىضّ تًَسايُ، ًَُُٓ يُتؤ ضِاظئ، ْاََُإ بؤ 
".  بٓىغُ

يُو نُتًبُيُزا نُ ططيطؤضّ خعَُتٌ تًَسازَنطز ثؤغتُ زابُؾهطاْ نىضَِّ الويـ ُٓو ْاَُيُ وَضططت نُْاوًْؿاٌْ 
زواّ َاوَيُ ْاَُيُنٌ ْىوغٌ بؤ باونِْ ..ُٓوّ تًَسابىو، بُضطُنُّ ُٖيَبضطِّْ بُٓاغتُّْ وضز خىيَٓسيُوَ

وؾُناِْ بُوضزّْ بُٓاطايًَبىُْوَ ُٖيَبصاضز، بُدؤضيَو نُغُباضَت بُ ْاتايًا ًٖض ُْزات بُزَغتُوَْ ُٓوَّ 
:  يُوباضَيُوَ ْىغًبىوّ ُّٓ بطِطُيُّ خىاضَوَيُ

يًَِ زَثطغٌ طىايُ يُطُأل ْاتايًازا بصيِ، َٔ ْاتىامن ًٖض ثُضياًَْهت يُّ باضَيُوَ بسََآ، ثُتٌ ثضطِاو ْاطاتُوَ، "
غُضباضّ ُٓوَف َٔ َٓايًََهِ ُٖيُْ تؤ خؤت بًًٓتْ يُوَف ططْطرت يُواُْيُ ؾُضِ ُٖيَطريغآ يًَُْىإ ًَُُْٓ 

تػاضَنُيإ ٖاتبىو بؤ غُضزاٌْ غٓىوضّ وآلتُنُّ، ُٓطُض وابىو ؾُضِ ُٖيَطريغا، نآ زَظاْآ نٌَ .  َُْػايًُناْسا
ُٓطُض غُالَُتًِ يًَُْىضُوإ ْىغطابىو، زَنطآ طؿتىطؤ يُناضوباضّ زيهُوَ بهطآ، زَْا . يُشياْسا زًًََََٓتُوَ

!. ًَٓػتا غىزّ باغهطزٕ ضًُّ
زؤًْا ْاَُنُّ بؤ باوىْ زايهٌ خىيَٓسَوَ بُثُيُ، ثاؾإ خًَطا ثريَ ناضَنُّ ْاتايًاٍ يُبريضىوَ ُٖضضُْسَ يُزيٌَ 

خؤيسا ْآىًََسيـ ُْبىو، بطِياضيسا نُيُنؤتايًسا ُٖض غُضنُوآ، بُآلّ ًَٓػتا ُٓواُّْ َُٖىو ثًَضايُوَْ ضىوَ الٍ 
.  ناضّ ٓاغايِ خؤيُوَ
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شيإ وَنى داضإ يُ طىْسزا زَضِؤيؿت، ُٓو غُضباظاُّْ خعَُتٌ غُضباظيًإ تُواونطز طُضِاُْوَ نىضُْ نؤآلٕ، 
ْ ضؤشاٌْ يُى ؾُػيُ نًًََػُ طيُّ .طُضَِنُناِْ طىْس ثطِ بىُْوَ يُ نطاغِ بُُْخـ ضٓطاْ تُْىضَّ ثاف ُٖآلوغاو

. زَٖات يُ تؤبُناضإْ ُٓواُْف نُ بؤ زَغباظّْ ضاوباظٍ يُطُأل نضإْ بُيًََين يُنرتبًًٓٓسا زَٖاتٔ
يُْاوَضِاغيت طىْسزاْ بُتايبُتٌ يُباظاضِّ غُوظَزا، بىيطاضَنإ زَياْعضيهاْسْ باْطُواظيإ بؤ ًَىَداتُناًْإ 
زَنطزْ يُوالؾُوَ َٓاآلٕ نُيَُنُبىبىوٕ غُيطّ سىؾرتيإ زَنطز، بُنؤثاضَناِْ غُض ثؿتًاُْوَ، تُْاُْت 

يُطؤضَِثاٌْ طىْسيؿسا ُٓو طؤضاًًْاُّْ ثطِبىٕ يُغؤظْ ثُضؤؾِ بؤ خؤؾُويػتاِْ زوض وآلت،ْ غَُا قُوظاقًُنإ 
.  يُغُض ٓاواظّ يٌَ ُْزَبطِا تا زوا زوايِ ؾُو

ٓؤبايَتاُْ ُٓغتؤّ شْإ َُُٓيإ زَويػت، يُبُضُٓوَ زَضزَضىٕ بؤ خطِبىُْوَّ ًَٓىاضإ بًُٖىاّ غُيطنطزْٕ 
زَغتباظيًُوَ، بُآلّ ْاتايًا ُٓوَّ ُْزَنطز، بُيَهى بُضاْبُض بُزؤًْا زازًَْؿتْ ًًَُْٗٓناِْ زيٌَ خؤّ بؤ باؽ 

زؤًْا عاظَب بىبىْ نًصيَهٌ ُْمشًالُّْ دىاِْ يٌَ زَضضىبىو، بٌَ ُٓوَّ نُؽ ُٖغت .  زَنطز َُٖىو ؾُوآ
. بُوَبهات،  ُٓوا ْاتايًا طىيٌَ ضِايُأل نطزووَْ زؤًْاف باغٌ زوا ضاوثًَهُوتين يُطُأل ًَؿا نؤؾًعؤّسا بؤزَنات

.  ــ  زويَٓآ ؾُو َْٔ ًَؿاالّ يُ عُْباضّ زاُْويًََُناُْوَ زاًْؿتبىوئ
.  ــ  بُيٌََ، ْاتايًا،  نىا زَّْضاوّ غىوضُْبىَتُوَ

.  ــ  بُيٌََ، تؤ غُيطّ ٓاويَُٓنُ،  وَنى نًَجُّ ٓاططّ يًَٗاتىوَ
تؤ دىاِْْ ْاغهٌ وَى طىيَُ وَُْوؾُ، بؤٕ خؤؾِ وَنى ): طىآ بططَ، ُٓو ثًٌَ ومت.. ــ  تؤ واظ يَُُ بًَُٓ، ٖري

.   ، غىيَٓسّ خىاضز نُ ُٓوَ ضِاغتُ(زضؤ َُنُ ًَؿا): ُٓضخُوإ،  ًَٓـ ثًَِ وت
زؤًْا زايُ تطيكُّ ثًَهًًَُْٓهٌ خؤؾِ، ْاتايًاف بُؾساضّ ثًَهًُُْٓنُّ نطز، بُخؤؾِ ُٓوَْ ثًَشؤؾشايٌَ 

: بُبُختًاضّ نضُنُ، ثاؾإ زؤًْا زَغيت نطزَوَ بُقػُناِْْ وتٌ
. ــ  زاواّ يٌَ نطزّ يازطاضيَهٌ بسََآ، زَغتُايًََهٌ تُضيب زضاْ ياخىز غُضثًَضًَهٌ بُُْخـ ضٓطا

ــ  ُّٓ زاتآ؟ 
. . ــ  ُْ ثًَِ وت َٔ زَمسايٌَ خؤَت ْازََآ، بطِؤ زَمسايٌَ ُٓو شُْ ببُ نُ يُطُيًَسا بىوّ

! شٌْ ُْسًُتِ. .زَظاِْ ْاتايًا، ُٓو يُطُأل بىنُنُّ بطؤظًعسا بًٓطابىو، ٖاّ
.   ــ  وا ضانرتَ يًٌَ زوضنُويتُوَ َازاّ َُُٓ سايًَُتٌ

، زاواّ يًَهطزئ !ْاتايًا ثاؾإ يُطُأل نضُناْسا بُضِيَطُنُزا ضِؤيؿتري، باثريَ ًَدٌ ثًَُإ طُيؿت، ضُْس ؾًَتُ
زاَاُْ تطيكُّ ثًَهُْريْ طايَتُنطزٕ ثًٌَ،  ًْىضا يكُزاضيَهٌ وؾهٌ .. َاضِ بهُئْ بؤ ُٖض َاضآ زوو نؤثًَهٌ زَزا

.   طىيٌَ تَُُٕ نىضتُ، ُٖضوَٖا تٌَُُْ بُٖاضيـ
ُٓو غايَُ ٖاويًَٓهٌ وؾهٌ طُضٌَ وَضغًَُٗٓض ٖاتُ ثًَؿُوَْ زواّ ُٓوَّ نُ زؤٕ ثًَـ ضُْس ُٖؾتُ تاؾُّ ٓاوّ 
زَٖات، ًَٓػتا بىَ بُتُْهاوْ طا يًٌَ زَثُضِيَتُوَ، بٌَ ُٓوَّ غُض ثؿيت تُضِ بٌَ،  يَُالؾُوَ زَؾتُنُ غُوظايِ 

.   تًضسا َُْا، وؾو بىبىَوَ، قُزَناًْؿًإ ؾهاو ثايًَاْسايُوَ ظَويُنُوَْ زَياْىيػت خؤيإ تًَسا طؤضِنُٕ
تُْاُْت ؾُواًْؿِ تاألبىو، ُٖوض زًَْؿتُ غُض يُى يُ َُٖىو اليُنُوَ نُيَُنُ زَبىو، ثاؾإ ؾريّ ٓاططيين 

خُيَهٌ طىْس داضوباض زازًَْؿذي بؤ .  ُٖوضَ بطوغهُ يُتْ ثُتٌ زَنطز، بُآلّ ُٖضطري بىو باضاٌْ يٌَ ُْزَباضّ
.  زََُتُقآْ غاضزْ غطِبىو ًٖض ُٖوايًََهٌ ْىآ طًاٌْ تًَسا ُْزَبىشاْسَوَ
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ؾطَنُؽ ًْؿاُّْ خاضًإ نًَؿا، . بُغُض طىَُظّ نًًََػُنُّ تاتاضغهُوَ نىْسَبُبىيُى َُٖىو ؾُوآ زَخيىيَٓس
ناتآ يُنُّ داض طىيًَإ يٌَ بىو، ضَؾبًًًٓإ يٌَ نطز، بُتايبُتٌ نُئ َو نىْسَبُبىوَ يُ طىَُتُنُوَ زَؾطِّ بؤ 

ثريَنإ ثًَؿبًًٓإ يُو بُآليُ نطزْ وتًإ .  طؤضِغتاُْنُْ َُُٓف ًَُٖاّ بُآليُنٌ طُوضَيُ ْعيهُ بًَت بُغُضزا
َُُٓ ؾُضَِ،  بُآلّ الواِْ نُّ تَُُٕ َُُٓيإ بُزووض ظاٌْْ ُٖضوَٖا زايهٌ َٓاألْ نضُ عاظَبُنإ ضِقًإ يٌَ 

.  بىَوَ
بؤيُ ًَٓىاضَيُنًإ . نىْسَبُبىو غىيَٓسٍ خىاضز نُ بًهىشآ، ُٓو    ؾُضِّ يَُُزا زَبًينْ يُوَف زَتطغا

ناتآ نُ نىْسَبُبىو ؾطِّ ظضَُّ . تؿُْطُنُّ يُطُأل خؤّ بطز، بُتًُْؿت زيىاضّ نًًََػُنُوَ خؤيسا بُظَويسا
.  ُٖيَػاْسيُتؿُْطُنُّ، بُآلّ بُؾريِؤضىو،  ُْسًُتًُ زَضباظبىو، يُغُض يُنٌَ يُ نًًٌَ قُبطَنإ ًْؿتُوَ

َاضتٔ غُضّ ؾؤضِنطزْ طُضِايُوَ بؤ َايَُوَْ دىيَين بُ دُخيت خؤّْ ثُثىَنُف زَزا ثًَهُوَ، نُ شُْنُّ بُّ 
:  ثًـ نطزْٕ تُوغُوَ بًين وتٌ

يُخىا ْاتطغٌ ثًَت بٓىيَٓآْ َٔ ! تؤ ثًاويَهٌ طُودِ، تُْاُْت بايَٓسَف زَتطجنًَتُ ناضوباضتُوَ! ــ  ُٓوَ ضًتُ
!. غهِ ثطَِْ يَُاْطٌ خؤَساّ

َٔ ضِقِ يُ نىْسَبُبى ًُْ، بُآلّ ُٓو ًَُٖؿُ خطاثُّ .  َٓايًَؿت زَبآْ ُٖيًَـ زَغًتُوَ. ــ  وؽ بُ ٓاؾطَت
بَُُوَيُ،  ُّٓ ضؤٕ ُٓطُض ؾُضِ بُضثابىو ضِايإ ثًَضاّ بؤ بُضَ، ٓا ُّٓ زَضظَُْ َٓايَُّ نُ بؤت ًَٖٓاوّ ضِ يٌَ 

.   زَنُّ
. زَغتًٓؿاٌْ ُْوَيُنٌ ظؤضّ نطز نُ شُْنُّ بؤّ ًَٖٓابى، ُٓوَ وَنى نُضويَؿو ُٖزَظا

ٖاوئ ثُنٌ باظاضِ ْاخات، بُيَهى ثطِ زَبىو يُخُيَهٌ تَُُألْ تُوَظٍَْ ُٓواُّْ نايإ ثٌَ ْانط آيُ طُضَازاْ 
:  يُباظاضِّ طىْسٍ تاتاضغهسا ضؤشيَهًإ ثاْتآلٍ يُطُأل ثريَناْسا زََُتُقًٌَ زَنطزْ زَيىت

ــ  ططيطؤضّ نىضَِإ ْىغًىيُ نُ تػاضّ َُْػا ٖاتىَ بؤ ثؿهًٓين غٓىضّ وآلتُنُّ بؤ بًَُٖعنطزٌْ تاوَنى 
. يُؾهطّ خؤّ تًَسا َؤيَسا بؤ ًَٖطف بطزُْ غُض َؤغهؤْ ثتريبىوضط

.   ًَٖؿتا ُْطُيؿتىوَ.  وا تا ؾُضِ بُضثابىٕ؟ َُسايَُ غُيطّ بُوبىّ نُٕ ثريإ! ــ  ضِ
ــ  بُغُيطّ َُظاُْ، يُواُْيُ ُٓوَّ ثاْتآلّ زَيًَآ ضِووبسات، بُآلّ ثُيىَْسٍ بُضوبىّ ضًُّ بُ دُْطُوَ؟ خؤ دؤ 

.   ، ُٓوإُْ نُ ثؿًَىٍ ٓاشاوَ زضوغت زَنُٕ"قىتابًإ"ٓاشاوَ بُضثا ْانا بُيَهى ُٓوإُْ نُثًًَإ زَئًََ 
بُُٖض ساأل ًٖض ٖؤيُى يُٓاضازا ًُْ .  ًَُُٓ يًَطَ زوانُغري بًبًػتري. .ــ  تُْاُْت ُٓطُض دُْطًـ بُضثابى يُطُأل

.   نُ َُْػايًُنإ يُغُضّ ؾُضَِإ يُطُيَسا بهُٕ
.   ــ  ضَِْطُ ؾُضِ يُطُأل تىضنسا بُضثابآ بُٖؤّ زَضياوَ، ُٓوإ يُطُأل تػاضزا ْانؤنٔ يُغُض زابُؾهطزٌْ

زَبىايُ ٓاوا بُؾًإ نطزايُ وَنى ضؤٕ ًَُُٓ ظَوّ ! تػاضْ سهىَُتٌ تىضى ْاتىأْ زَضيايُى بُف نُٕ!ــ  غُيطَ
.   ٓا بُّ دؤضَ..زَنُيُٓ زوو ثاضضُوَ

: ُٖوانُّ بُبايٌَ نطزَ زونُضتُوَْ ثاؾإ زضيَصَّ ثًَساْ وتٌ
.  ــ  ًْىَّ بؤ تىضىْ ًْىَنُّ زّ بؤ تػط،  نًَؿُنُ بطِايُوَ

َُٖىو ُٓو ثرياُّْ نُ بُؾساضيًإ نطز يُضاضَغُضنطزٌْ نًَؿُنُزا، زَغتًإ نطزَ ثًَهُْري بُ ٖاوزََُنُيإ، 
.   ثاؾإ باغُنُ بىو بُو طُضَِ الوشَيُّ نُثريإ بُثًؿُ سُظيإ يًًَُ
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يُناتًَهسا نُثرياٌْ تاتاضغو يازطاضّ غُيطو غَُُضَّ ؾُضِّ ُّٓ زوايًُّ ًَْىإ ضِووؽْ تىضنًإ زَطًَطِايُوَ، 
زَغُآلتساضإ يُثايتُختْ ؾاضؤضهُناْسا وَخؤنُوتبىٕ بؤ ضِاوَزووْاٌْ ُٓواُّْ نُبَُايُّ ثؿًَىٍْ ٓاشاوَيإ 

زازَْإ، ضؤشيَهًإ غُضؤنٌ ثؤيًػٌ ْاوضُنُ ٖاتُ طىْسٍ تاتاضغو يُطُأل ُٓؾػُضيَهسا نُبُضطًَهٌ يُبُضزابىو 
زَغتبُدٌَ ُٓشياٌْ طىْسٍ باْط نطزْ ُٓجماض َُٖىو ضِاغتُوخؤ ضىوٕ .. زيَٗتًُنإ يَُُوثًَـ ؾيت وايإ ُْزيبىو

:  بؤ َايٌَ يؤنًؿهاّ خًَأل،  نُ طُيؿتُٓ ُٓوآ غُضؤنٌ ثؤيًؼ يُُٓشياِْ طىْسٍ ثطغٌ
ــ  غتؤنُإ يَُايَُ؟  

.   ــ  بُيٌََ، دُْابِ،  ثؿهُٓض
ــ  بُضِ زَشّ؟ 

. ــ  وَضؾُيُنٌ بضىنٌ ُٖيُ ناضّ تًَسا زَنا
:  ُٓؾػُضَ بُضط غُيطَنُ وتٌ

ــ  ثُيىَْسٍ نؤَُآليُتٌ ضؤُْ، نُؽ زآ بؤ الّ؟  
.   ــ  بُيَآ،  زئَ ياضّ ناغُظ زَنُٕ

ــ  وَنى نٌَ؟  
.   ــ  ضُْس نطيَهاضيَهٌ ٓاؾُ َُنًُٓنُ

ــ  ْاوَناًْإ؟ 
.   ــ  قُثاْضًُٓنُ، زاظًسْ ضُْس الويَهٌ قُوظاقًـ

:  غُضؤنٌ ثؤيًؼ بُُٓشياٌْ وت
.   ــ  زوو ياغاوأل ببُْ ُٓو نُغاُّْ نُ ْاوت ًَٖٓإ بًاْططَ

:  غُضؤنٌ ثؤيًؼْ ُٓؾػُضَنُ بُُٓغجايِ ضىوُْ َايٌَ غتؤنُاُْوَْ تَُاؾايإ نطز تُختُزاضيَهٌ باضيو زَبطِيَتُوَ
.   ــ  ُٖغتُ يُطُيَِ، تؤ بُْسنطاويت

..  خؤ َٔ. .ــ  بؤضِ
ــ  زوو شوضت بُزَغتُوَيُ؟ 

.  ــ  بُيٌََ
.   ــ  زَيإ خُيُٓ بُضثؿهٓري

:  ُٓؾػُضَنُ نتًَبًَهٌ يُغُض ًََعَنُ بًين ُٖيًَططتْ ْاوًْؿاُْنُّ خىيَٓسَوَ، ثاؾإ وتٌ
ــ  نىاْآ نًًًٌ ُّٓ داْتايُت؟ 

ــ  بُآلّ َٔ زََُوآ تًَبطُّ، ٖؤّ ُّٓ ٖاتُٓ ضًُّ؟ 
شُْنُّ غتؤنُإ زضظيَهٌ خػتُ زَضطانُوَ بؤُٓوَّ ًَىاُْناٌْ ًََطزَنُّ ببًينَ، ثاؾإ زَضطانُّ ثًَىَزاْ 

ضىو بؤ ٖؤزَّ زووَّ، ُٓؾػُضْ بٓىغُنُّ ؾىييَن نُوتٔ بؤ ُٓو شوضَْ يُويَـ نتًَبًَهٌ بًين ُٖيًَططتْ بُ 
:  غتؤنُاٌْ ثطغٌ
ــ  َُُٓ ضًًُ؟  

.   ــ  ُٓوَيُ نُ زَيبًين، نتًَبُ
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ــ  ظَاْت ْىغٌ َُنُ،  بُتُواوّ وَآلٌَ ثطغًاضَنُ بسَضَوَ، زَخيىيًَٓتُوَ؟  
ــ  َُُٓ سُظْ ٓاضَظووّ َُْٓ بُضِاغتًـ بابُتُنُ ضانُ؟  

ُّٓ نتًَبُناِْ زيهُ يُّ بابُتُ يُنىئَ؟ . .ضانُ. .ــ  ضانُ
.  ُٓوَّ َُُٖ يُبُضزََتاُْ.. ــ  ًَُُٓ يُشوضَنُزائ

.  ــ  زضؤ زَنُّ،  َٔ زاواّ ُٖيَؼْنُوتًَهٌ بُضَِوؾت زَنُّ
.  َايَُنُ بجهٓٔ. . بًَسَْطبُ. . ف. .ــ  وف

:  ثؿهٓري تُواوبىو، غتؤنُإ زضايُ بُض بؤ ْىغًٓطُّ ناضطًَطِّْ ُٓواِْ زيهُف ًَٖٓطإ بؤ ُٓوآ
يًهؤيًَُٓوَ زَغيت ثًَهطز يُطُأل باْطهطاواْسا ُٖضيُنُْ بُتًُْإ، ناتآ .  زاظًسْ ُْططيؼْ ًٓعإْ ًَؿا نؤؾًعؤّ

.   يًَهؤيَُضَوَ يًٌَ بىَوَ، زاواّ غتؤنُإ نطا نُبُ ُْٓكُغت يًَهؤيًَُٓوَّ ُٓوّ زواخػتبىو
:  نابطاّ ُٓؾػُض خُضيهٌ طُضِإ بىو يُؾايًٌ ناغُظَناًْسا يًٌَ ثطغٌ

ــ  طىيَت يٌَ بٌَ،  يَُُْثًَـ يًَجطغًُٓوَّ يُطُيَسا نطزٍ غُباضَت بُو ٓاشاوَيُّ يُٓاؾُنُزا ضِوّسا،  بؤضِ 
ْهىيًت يُوَنطز نُ تؤ ُْٓساٌَ يُثاضتٌ نطيَهاضاٌْ غؤؾًايًػيت زضيىنطاتٌ ضِوغًازا؟ 

غتؤنُإ وَآلٌَ ُْزايُوَ، بُبًَباناُْْ ُْٖسآ بًَع يًَهطزًْؿُوَ غُيطيَهٌ ُٓؾػُضَنُّ نطز ْبُدؤضيَهٌ وا نُ 
:  وضوشاْسٍ بُتُوغُوَْ قريِاْسٍ بُغُضيسا

.   غعاّ ُّٓ نطزاضَت زَبًين.. ــ  ْهىيٌَ ُْنُّ ًَٓػتا،  َُُٓ الّ ًَُُٓوَ غُغيًَٓسضاوَ
.  ــ  تهاّ وايُ زَغت نُيتُ يًهؤيًَُٓوَ

غتؤنُإ بُظَاِْ يُنًَهٌ بًَعاضّ ضاوَضِيٌَ نطزوو َُُّٓ وت، ثاؾإ زاواّ ضِوخػُتٌ نطز بؤ زاًْؿذي يُغُض 
تُختًَو يُويَسابىو،  بُآلّ نُ ُٓؾػُضَنُ ضِوخػُتٌ ُْزا، ُٓو خؤّ ضىو زاًْؿتْ ُٓؾػُضَنُف بُضاوٍ ضِقُوَ 

.  غُيطّ زَنطز
ــ  نُّ ٖاتىّ بؤ تاتاضغو؟ 

.   ــ  غايًََو زَبآ
ــ  بُؾُضَاِْ ثاضتًُنُتإ؟  
.   ــ  ؾُضَاِْ نُؽ يُطؤضِيَسا ًُْ

ــ  نُّ ضىويتُ ضِيعّ ثاضتًُّنُوَ؟  
ــ  ُٓوَ تؤ باغٌ ضِ زَنُّ؟ 

ــ  يًَت زَثطغِ نُّ ضىويتُ ضِيعّ ثاضتًُنُتُوَ، طىيَت يًَُٓبىو، يإ ْاتُوآ طىيَت يٌَ بٌَ؟  
. . ــ  وابعامن نُ

زََُوآ،  نُّ؟  . .ــ  َٔ ْاَُوآ ضِ بعاِْ
.   1907ــ  

ــ  نُ يُتاتاضغو بىوّ ثُيىَْسيت بُضِيَهدطاوَنُتُوَ نطزووَ؟ ٓايا زَظأْ نُ تؤ يًَطَّ؟ 
.   ــ  ثُيىَْسيِ ُْنطزووَ، بُآلّ وا بعامن زَظأْ يًَطَّ

ُّٓ ُّٓ ْاَُيُ نُيُناتِ ثؿهًٓٓسا زؤظضياُْوَ؟ ! ــ  ثُويُْسيت ُْنطزووَ
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: ــ  َُُٓ يُبطازَضيَهُوَيُ، بطازَضيَهٌ ٓاغايِ ثُيىَْسٍ بًُٖض ؾتًَهُوَ ًُْ،  بًدىيَُٓٓوَ
ــ  باؾُ،  زَخيىيًَُٓٓوَ، باؾُ بؤضِ نطيَهاضاٌْ ٓاؾُنُ ٖاتىضؤّ َايٌَ تؤيإ زَنطز؟ 

. . ــ  بؤ ُٓوَّ نات بُغُض بُضْٕ ياضّ ناغُظ بهُئ
ــ  وَ نتًيَب قُزَغُف غىيَُٓٓوَ؟ 

.  ــ  ُْخًَط،  ُٓوإ ُْخىيَٓسَواضٕ
.  ــ  ُْٖسيَهًإ ْهىيًإ يُّ ضِاغتًًُ ُْنطزووَ

.   ــ  َُُٓ ضِاغت ًُْ
ُْضَِْ ضِووطُؾِ يُى زَضنُوت يُزَّْضاوٍ ُٓؾػُضَنُزا ويػيت بُؾًَىَيُنٌ ٓاغايِ زَضخيات، ؾًَىَ 

: قػُنطزُْنُّ ثًَؿىوّ طؤضِّْ بُؾًَىَّ زؤغتًَهٌ زيَػؤظْ ٓاَؤشطاضّ نُض وتٌ
ــ  طىيَت يٌَ بٌَ نانُ، َٔ ْاتٓاغِ ْ سُظيـ ْانُّ ٓاظاضت زَّ، بُآلّ وا زَضزَنُوآ تؤ بُضشَوَْسٍ خؤت ْاظاٌْ، 
ثٌَ يًَٓإ ضِظطاضت زَنا، بُآلّ ْهىوزي نطزٕ ظَضوظياْت ثٌَ زَطُيُْآْ ًَُُٓ زََاُْوآ واظ يَُُوثًَـ بًَٓري، بُآلّ 

سُظيـ زَنُئ يُْاختسا ضِيؿُنًَؿِ زَنُئْ َُُٓف ْابآ تاوَنى ٖاوناضضيإ يُطُأل ُْنُّْ غُضَتا ثٌَ 
َُُٓيإ بُالّ نَُُوَ، ُٓطًٓا ضؤٕ زَتُوآ َٔ ياضَُتًت بسَّ، بًٌََ ٖاتىوّ بؤ تاتاضغو يُغُض .  يُضِاغيت ًٌَُْْ

زَتُوآ .  ؾُضَاِْ ثاضتًُنُت، بؤ ُٓوَّ ضاالنًُناْت يُّ طىْسَزا ضِاثُضِيَِٓ، ًٓرت بؤ زَتُوآ ْهىوزي بهُّ
غتؤنُإ تًَطُيؿت نُئ َّ ُٓؾػُضَ ًَٖؿتا َٓايٌَ يُناضوباضّ يًَهؤيضًُٓوَزا، زَيُوآ بُؾًَىَيُنٌ ناألْ نطض 

:  ثُضزَ يُغُض الضىو ياضّ بُُٓقًٌَ بها، بعَيُى ططتٌ، ثاؾإ دطُضَنٌ زاطريغاْسْ وتٌ
.   ــ  ضيَطُّ دطُضَنًَؿامن زَزَّ؟ غىثاؽ

:  ُٓؾػُضَنُ وتٌ
ــ  باؾُ ُّٓ نتًَبُ ظَضزَت خىيَٓسوَتُوَ بؤ نطيَهاضَنإ؟  

.   ــ  ًَُُٓ ؾًعطَإ زَخىيَٓسَوَ
.   غتؤنُإ زونُيٌَ دطُضَّ نَُآ يُوالو الّ زَّْضاوٍ ُٓؾػُنُوَ بُبازا

بؤ بُياٌْ ضؤشّ ٓايٓسَ طايًػهُيُنٌ ضَِمسٌ غتؤنُاِْ يًَُْىإ زوو ياغاويٌَ قُوظاقٌ ضُنساضزا ُٖيَططتبىو بُ 
ؾُقاَُ غُضَنًُنُّ تاتاضغهسا تًَسَثُضِّ بُضَو ؾاضؤضهُنُ، يُبُضزَضطاّ َايًََهسا يُوثُضِّ زيَىَ ٓاؾطَتًَهٌ 

.  بضهؤالُْ ضِاوَغتابىو، نُ طايًػهُنُّ بًين نُوتُ غًٓط نىتإْ ٖاواضّ نطز
.   زيعًسؤظًض!ــ  ٓؤغًح

:  غتؤنُإ ويػيت ُٖيَػًَتْ زَغيت بُضناتُوَ، ياغاويَُنُ ططتٌْ وتٌ
.   ــ  ُْدىيًٌََ،  ظىيًًََتُوَ ثاضضُ ثاضضُ زَنُّ

ياغاويَُنُّ زيهُف بُغُضغاًًَُوَ ُٖض يُغتؤنُإ وضز زَبىَوَ، ثًاويَهٌ ٓاغايًُْ بُضَْطاضّ سهىَُتٌ تػاض 
!. زَبًَتُوَ

ويَُّٓ ويَػتطُْ غاضزْ غطَِنإْ ُٓو خاْىواُّْ دًَطاّ غُضغىضَِإ بىوٕ، بُضضاوٍ ططيطؤضّ زَنُويَت يُ يُنٌَ 
.   يُ ؾاضطؤُْناِْ غُضباظاْسا يًَُْىإ َاْهؤظؤْ ؾاضؤضهُّ ضِازظيعًًؤظؤّ بضىنسا
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بؤْٕ بُضاٌَ ؾًانُّ تُضِ، ُْٖاغُّ ُٓغحْ نُضَغُْ نٍُْثُيٌ ْىآ َُٖىو َُٓاُْ نىُْ يىتِ ططيطؤضيًإ 
زَتُوغاْسَوَ، يُناتًَهسا نُ زاًْؿتبىو غُضَنىتُّ بىو يُبُض تُمْ تؤقِ ثًَضهُناِْ ؾَُُْسَؾَُضنُ 

بُآلّ ظؤض دًاواظ . . يُويَػتطُنُزا نُبُغُضباظطرياوَ ْىيَهإ غُضنُوتٔ، ططيطؤضّ ُْٖسآ ُٓؾػُضو غُضباظٍ بًين
بىوٕ يُو قُوظاقاُّْ ُٓو زَيٓاغري،ئ ََاُْ ضِيـ تاؾطاوْ غجِ بىوٕ وَنى ٓاؾطَت، بُآلّ قُوظاقُناِْ ُٓو 

.  ضَؾهُيُْ غىضبىوٕ،َُٓاُْ بُؾًَىَ ظَاًَْو ططْطُ ططْطًإ بىو نُ نطيطؤضّ بُ بًػتين ضِاُْٖاتبىو يُتاتاضغهسا
.  ُٓوغانُ زيًَٓابىو نُيُدًٗاًَْهسايُ بُ ُٓو ْاَؤيُ

ُٓغجُنإ ضِيعنطإْ ًُٓى زَٖات، زَغتُ زابُؾِ نطزٕ بُثًٌَ ضَِْطُناًْإ ُٓغجٌ ضَِف بُاليُى بُاليُى،  
ُٓغجُنُّ ططيطؤضّ ضَِؾهُيُْ ٓايَتىٌْ بىو، يُبُضُٓوَ نُوتُ زَغتُّ ضىاضََُوَٕ يُضَِف بُخيت ياخىز خؤف 

بُخيت ططيطؤضيسا ُٓو ضًٓؼ عطؾايُّ ُٓو زَغتُيُ ثٌَ غجًَطضا زووضاوّ ُٖآلوغاوٍ ثًَىَبىو، سُظّ بُ القطتآ 
.   نطزٕ زَنطز، َُٖىو طًاِْ بطيتّبىو يُ طىَطِايِْ يُخؤضِاظّبىٕ

ُٓوَْسَ ثًؼْ    بُو ضِازَيُّ نُخعَُتٌ عُغهُضّ زَزا بُخاوَُْنُّ يُٓاناضْ ضَِؾتاضّ يُطُأل خُيَهٌ زيهُزا، 
:  ُٓو عُضيؿُ يُ ططيطؤضّ ٖاتُ ثًَـْ يًٌَ ثطغٌ

ــ  خُيَهٌ ض ؾىيًََٓهٌ؟  
.   ــ  ظًؿٓػهايا

! نُواتُ تؤ نًو بطِاوّ. .. ــ  ٓآ
َُُٓف ْاظْاويَهٌ ْاوو ْاتؤضَ يًَٓاِْ خُيَهٌ ظًػٓػهايا يُ يُغىثازاْ قُوظاقِ ؾىيَُٓناِْ زيهُ ُٖض نُ ُّٓ 

ُّٓ طايَتُيُ ناضيَهٌ خطاثِ نطزَ زألْ .  غىنايُتٌ ثًَهطزُْ ضِاغتُوخؤيُيإ طىآ يٌَ بىو زَغتًإ نطزَ ثًَهُْري
.  ططيطؤضيـ ُٖض واّ نطز. زَضووٌْ ططيطؤضّ، بُآلّ ضاض ضًُْ ضِ بهات؟ يُغُضيُ بُبآ زَْطٌ بؤّ قىوت ضآ

.  ويَػتطُ ضىاض ظطيَػت يُؾاضؤضهُنُوَ زووضبىو، زَغتُّ ضىاضَّ بُضِيَطُ ضُوضِيَصَنُزا بَُضو ضِووّ ضؤيؿذي
يُبُضُٓوَّ ُٓغجٌ زؤٕ ضِاُْٖاتبىو بُضؤيؿذي يُو ضِيَطاياُْزا، يُنُجماض ضيَوْثًَهٌ زَغتُنُ تًَهضىوْ ُٓغجُنإ 

نُوتُٓ ثطَُِ ثطِّ بُٖؤّ ُٓوَوَ، بُآلّ ظؤضّ ُْخاياْس ضِيَطُيإ يُشيَط ثًَسا ُْضّ بىو ْ بُضاالنًُوَ نُوتُٓ 
.   قُيََُباظْ نىتإ

:  قُوظاقًَهٌ الو يُضًَٓؼ عطؾانُّ ثطغٌ
ــ  َُُٓ ضِ طىْسيَهُ، َاَُ؟  

.  ــ  ًَٓػتا تؤ يُْاوضُّ زؤٕ زا ًْت،  ُٓو طىْساُّْ يُوآ ؾاضَظايِ يُبري خؤتِ بُضَوَ
ــ  ْاوّ ضًُّ،  َاَُ؟ 

.  َُُٓ ؾاظازَ يىضغؤظايُْ باضَطاّ خؤمشاُْ! يُنُيُوَ.بُخىا دىاُْ! ــ  َٔ َاَُمت
ططيطؤضّْ غُغُضباظطرياوَناٌْ قىظام يُ زيَبُضَنُّ ؾاظازَ يؤضغؤظسا دًَطريبىٕ، يًَطَ شياٌْ غُضباظٍ 

ْاضَِسُتٌْ وَضِغِ ُٖيَسًََٖٓذا،  ًٖض َاْؤضِْ طيىدىيًََهٌ ضاغتُقًُٓيُى ُْبىو، ثًَىيػت بىو يُغُض قُوظام َُؾل 
بهُْٕ ٓاطازاضّ ُٓغجُناًْإ بهُٕ، بُثًٌَ زَغتىضيَهٌ غُضباظٍ تىْسْتؤأل نُ َُٖىو نؤتْ ثًَىَْسبىو بُغُضّ 

.   ضِاُْٖاتبىٕ ُْ يُو زَؾتُ ثإْ بُضيُٓزاْ ُْيُ يًَىاضّ زؤٌْ غُضؾطاظٍ با ٓاغازا
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بُياٌْ  ظوو يُخُو ُٖيَسَغتًَٓطإ، يَُاوَيُنٌ نىضتسا ْإ خىاضزٌْ بُياًْسا ُٖيَسَثطوناْسْ ٓايًهًإ زَزايُ 
ُٓغجُناًْإ، ثاؾإ قاؾاو تابىض زَغيت ثًَسَنطز، ٓا بُّ ؾًَىَيُ شيإ يُو زيَبَُضيُزا زَضِؤيؿت، يُبُضُٓوَ 

تاغُْ غؤظيَهٌ ًَٖذطاض يُزيٌَ قُوظاقسا بىشايُوَ بؤ طىْسَناًْإ يُزَؾيت زؤْسا، تُْاُْت ططيطؤضيـ نُبُغُضضأل 
زاْاْطآ، ؾُويَهًإ وا بُخُيايَسا ٖات بطِواتُ تُويًُوَْ غىاضّ ُٓغجُنُّ بًَتْ بؤّ زَضضآ بؤ الّ نُؽْناضّ، 

: بُآلّ ٖاوضِيَهاِْ زيهُّ َُُٓ قػُْ باغًإ بىو
! يُّ شياُْ زؤظَخُ. .ــ  ٓؤف

! تُْاُْت مسٌ ُٓغجُناًْؿُإ ثٌَ زَؾىا... ــ  ُّٓ ُٓو بُضاظَ
خؤظطُ زََعاٌْ شُْنُّ ًَٓػتا ضِ زَيٌََ؟ . .ــ  ٓاٍ

..  و...ُٓوا يَُايَُٓبىْت زضيَصَّ نًَؿاوَ..ــ  شُْنُت خؤّ يُباونت ُٖيَسَغىآ
: ُّٓ سُنايُتُتإ بؤ زَطًَطَُِوَ..ــ  طىآ ضِاططٕ، َٔ يًطؤظ ظؤض نؤظُِ، ًَٓىَ زََٓاغٔ

ثريًَََطزيَهٌ ُْسًُتٌ ُٖبىو ُٖض ؾىييَن بىونُنُّ زَنُوت، بُآلّ نىضَِنُّ بُضزَواّ ضِيَطُّ يٌَ زَططت، ثريَ "
ضِ بها؟ زَبآ ؾًَألْ تُيَُنُ بُناضبًَينَ،  ؾُويَهًإ زَضضىَ سُوؾُنُو زَضطانُّ نطزَوَْ َُضِْ َاآلتُنُّ 

، بُّ (خًَطانُ بًاْطًَطَِوَ.. ُٖغتُ، َُضَِنإ ضِايإ نطز ): زَضنطَ غُض ؾُقاَُنُ، ُٓجماض باْطٌ يُ نىضَِنُّ نطز
ناضَ ثريَ ًْاظٍ بىو نُيـْ ُٖوَغباظٍ خؤّ َيطُأل شُْزا بُدٌَ بًَٓآ، يُناتًَهسا نىضَِنُّ يُزووّ َُضَِنإ 

ُٖغتُ تؤ بًطًَطَِوَ، خؤؾِ يُدًَطُ ْىغتُٓنُزا َايُوَ بُضِانؿاوٍ، : بُآلّ نىضَِ بُ شُْنُّ خؤّ وت..زَطُضِآ
ثريَف بُ طاطؤيَهآ يُغُض ُٖضضىاض ثُيٌ خؤّ خعاْسَ الّ دًَطُنُوَ، نُ ثًٌَ ْعيو بىَوَ غُضّ بُضظنطزَوَ، 

: نىضَِ نًَؿاّ بُ ناثؤيًَسا بُ نىتُنًَهٌ قىضؽ نُيُتًُْؿت دًَطُنُيُوَ ُٖيًَططت، نُ يٌَ يسا ٖاواضّ نطز
ضىْهُ طىيَُضنُيُنًإ ُٖبىو ُٖضزَّ ضُهٌ ثُتىوٍ . زوضنُوَضَوَ،  ُْؾطَتت يٌَ بٌَ،  ضُهٌ ثُتىَنُّ َُدىو

.   زَدىوٍ
بُطاطؤيَهآ طُضِايُوَ ؾىيَُٓنُّ (غىىْباضيو)بُيَهى ..ثريَ نُغُضّ ؾها بُيًَساُْنُ، ًٖض ٓاًَٖهٌ ُٖيَُٓنًَؿا

:  خؤّْ يُويَىَ وتٌ
ــ  ًٓعإ، ُٓوَ يُضًتسا؟ 

.  ــ  ُٓو طىيَطَنُ ُْسًُتًُّ بىو
:  ًَُٓـ زَغتًَهٌ زا يُغُضَ قًًَؿاوَنُّْ وتٌ

 . ــ  ٓاٍ ض دىتًاضيَهٌ غُضنُوتىو زَبًت ُٓطُض بُّ دؤضَ يُٓاشَألْ ثاتاأل بسَّ
ضًٓؼ )َُؾل ثًَهطزُْناِْ قُوظام بٌَ ضِوزاوّ زيَتُظئَ ُْبىو، ٓا ُٓوَ بطؤخؤضيهؤظُ يًَساِْ قاَضًُّنٌ بُتىْسٍ 

، ٓا ُٓوَ ططيطؤضيؿُ زؤيهُيُى (ضًٓؼ)ّ بُضزَّْ ضاْ زَنُوآ ضىْهُ ُٓغجُنُّ يُقُّ زاوَ يُُٓغجٌ (عطؾا
: زَخاتُ بريَنُوَ، ضًٓؼ عطؾا ُٖضَِؾُّ يٌَ زَنات، ُٓويـ ُّٓ غىونايُتِ ثًَهطزُّْ ثٌَ ُٖيَٓاطريآْ زَيَآ

.   خؤت تىوؾِ غُضيَؿُ َُنُ يُطُأل َٓسا.. ُٓطًٓا زَتهىشّ. . ــ  ُْنُّ يًَِ بسَّ
.  ضًٓؼ عطؾا ضِقِ ُٖيَسَططآْ زَيُوآ يُوَْ ثاف تؤيَُّ يًَبهاتُوَ

نُواتُ، شياٌْ وَغتاْ ضَِتاْسٌْ بٌَ وضإ يُ زيَبُضَنُّ ؾاظازَ يؤضغاظازا بُتىْسٍ قُوظاقًإ زَٖاضِّ، يُّ نُؽ 
.  ُْبىو بتىاْآ باضّ ُٖغيت نطزٕ بُّ ْاَؤيِْ وَضِغًُّّ ُٓو الواُْ غىى بهاتُوَ
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ًَٓطَ نُغٌ تًَسا ُْبىو دطُ يُبطيهاضّ َىيَهُناِْ ؾاظازَ ُْبآ، نُ وضطًَهٌ ؾؤضِّ بُ ٓاوبُٕ تىوؾِ بىوّ 
ثًَىَبىو، يُطُأل شُْ ثريَ ثؿت نىضَِنُّْ نضًَهٌ ثىيَُْسٍ نُ ناضَنُضيإ بىو، ظطاًْاٍ ناضَنُض ظؤض داض زَضىو 

ُٓو زََُ بُالّ سُظيطَّ زَغتُ ضِيعبىَناِْ .  بؤ ضًَؿتداُّْ غُضباظإ بؤ ُّٓ ثًَىيػيت ياخىز ُٓوّ زيهُ
َُؾكهطزْسا تًَسَثُضِّ،ئ يسٍ بُداضآ ؾُف غُز ضاوّ قُوظاقِ، نُ ُٓوَْسَيإ ُْزََا َايَُ ثًًََىوَناًْاُْوَ 

قػُْباؽ ظؤض زَنطا يَُُضِ ظطاًْا ًَُخطَِناِْ، بُآلّ . زَضثُضِٕ، زَيإ ضِواًُّْ ضطضْ يؤضُناِْ تُْىضَنُّ ظطاًْا
.  وَنى زَوتطا تًُْا ؾُضَاْسَّ غطيُ خؤّ ثٌَ طُضّ نطزبىَوَ

َ ُٔو ضشَ ْؤبُّ  ضؤشيَهًإ َايًَٓو نُوتبىَ ًَْى ُٓغجُناُْوَ، تُويًُنُ ؾًَُشا، ْؤَاَايؼْ بهُويَتُ ًَْى ًَْطَ ُٓغجُو
بُآلّ َض نُضىَ شوضَوَ .ططيطؤضّ بىو ٓاطاّ يُتُويًُخاُْ بًَت، ضىوَ شوضَوَ تاوَنى ُٓغجُنإ ًَُٖٔ ناتُوَ

زَضطانُّ يُغُض زاخطاو نُوتُ تاضيهًُّنٌ ُْٓطىغتُضاوَوَ، ظيَُظٍَْ ٖاواضيَهٌ خٓهاوّ ٖاتُطىآ، ُٖغيت نطز 
:  يُغىضُنُّ ُٓوثُضِّ تُويًُنُوَ طيىدىيًََو ُٖيُ، ضاوَناِْ ضيؿهُْثًَؿهُيإ نطزْ وَغتاْ ضِ ببًَت باؾُ

  ُ ــ  خًَطانُٕ، نىضِيٓ
: ططيطؤضّ ٖاواضّ نطز

ــ  ُٓوَنآيُ يُوآ؟  
:  زَْطٌ عُضيؿُنُ ٖات
.   ًَُُٓئ خؤَاْري..ــ  َُُٓ تؤّ ًًًَدؤظ

.  ضاوَناِْ ططيطؤضّ ضِاٖاتٔ بُتاضيهٌْ ضِاٍ نطز بُضَو زَْطُنُ تَُاؾاٍ نطز ظاضنؤظ قؤبضُّ ثاْتؤيَُنُّ زازَخا
ضِ زَنُّ يًَطَزا؟ . .ــ  ُٓوَ ضًتُ

.  ظطاًْػا يًَطَيُ، ُٓو خؤفْبُتاَُ..ــ  خًَطانُ
ــ  ططيطؤضّ نَُآ ضىَ ثًَؿُوَ غُيطّ نطز ظطاًْا ضِانؿاوَ يُغُض ُٓضظَنُْ قُوظاقًَو يُغُضّ ُٖيَػايُوَْ 

نضُ بًَٗؤف نُوتبىو ُٖضزوو القِ وَنى َُقُغًَهٌ نطاوَ بآلوبىبىَوَ، يُطُأل . زَغيت نطزَ قؤثضُزاِْ ثاْتؤيَُنُ
.  َُُٓؾسا قُوظام ثاضيَعطاضّ زَنطز يًَطَزا، ُٓوإ نطزبىياُْ ْؤضَْ ضابىاضزٕ بؤ َُٖىوإ بىو
:  ططيطؤضّ بًَعّ يُّ داُْوَضيَتًُّ ٖاتُوَْ زضِِْ بُضِيَطُنُّ زا بَُضو زَضطانُْ زَيكريِاْس

بُآلّ قُوظاقًَو ططتِْ زَغيت خػتُ غُضزٌََْ ضِايهًَؿايُ شوضَوَ، يُوآ زايإ ْاْ ُٖضزوو ( (ضًَٓؼ عىضَؾا)
ضاويإ بُغتُوَ، ثاؾإ زَغتْثًًَإ بُغتُوَْ تىوضِيإ زايُ ٓاخىضِيَهٌ ُٓغجُناُْوَ، ُٓجماض نُوتُٓ 

.   غُضَططتٔ بؤ ظطاًْا، نُ يُنًَو ُٖيَسَغايُوَ ُٓوّ زوايِ زازًَْؿتُغُضّ
ناتآ ططيطؤضّ بُضزضا نُغِ يُتُويًُنُزا ُْبًين،  زَضضىَ زَضَوَْ الّ زَضطانُوَ ضًَٓؼ عىضَؾانُْ 

:  ضًَٓؼ عىضَؾا ضاوّ يًَساططتْ ثًَِ وت. زووقُوظام يُزَغتُيُنٌ زيهُ وَغتابىٕ
.   ُٓو سُيُ تؤ ظيإ زَنُّ.. ــ  ٓاطات يٌَ بٌَ يُى وؾُت يُ ظاض ُْيُتُ زَض

ثاؾإ زوو قُوظاقُنُ ضىُْ شوضَوَ، دٌْبُضطُناِْ ظطاًْايإ نؤنطزَوَْ زايإ بُغُضيساْ ُٖضيُنُيإ يُاليُنُوَ 
ُٖيًَاْسَططتْ غُضيإ خػتُ غُض ٓاوخىضِيَو نُ تاقًَهٌ نطاوَيِ يُالوَبىوْ تؤثُيَُ طؤؾيت غاضزْ غطِيإ ؾطِآ 

زايُ ْاو باخُنُوَ، نضُ َاوَيُنٌ ظؤض بُغُض بُؾطَنُوَ بُضِانؿاوّ َايُوَ، زواداض ٖاتُوَ ٖؤؾِ خؤيسا،  يُبٌَ 
.. ًَٖعيسا نُوتُ تُغهُخؿآ بُغُض ُٖضزوو ُٓشْؤيسا
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ثاؾإ بُيُتط بطزٕ ُٖيَػاْ بُطُيَُ طُأل ضِؤيؿت زووضنُوتُوَْ غُيطّ ُٓو قُوظاقاٍُْ زَنطز نُ زَياْطِواًُْ ُٓو 
.   زؤخُ، غُيطنطزًَْهٌ داُْوَضاُّْ ثطِ يُضِمْ زشايُتٌ

يُناتًَهسا ططيطؤضّ شياٌْ ُٖض ًَٓـْ ٓاظاضبىو يُ زيَبَُضنُّ ؾاظازَيؤضغىظازا يُوآلتٌ ثؤيَُْسَ، ْاتتايًا ٓاضَقٌ 
زَضؤضِا يُتاوّ طُضًَِ زَؾتُنُّ ْعيو بُزؤْسا، ضىْهُ وَضظّ زضويَُٓ ٖاتبىو، تاتاضغو غُضيُبُضّ وضوشا بىو بؤ 

.  نؤنطزُْوَّ بُضوبىٌَ ظَوّ ثطِ يُ ثًتْ بُضَنُت
ثاْتآلٍ يُوآ بىو بُنطاغِ تُْهٌ يُغُض غٓط ُٖيَسضِاويُوَ نُ تىنًَهٌ ضطِّ ظبطّ يًَىَ زَضزَنُوتْ ٓاضَم 

دؤطُيُّ ظؤضّ تًَسا زَبُغت، ُٖضوَٖا زؤًْاٍ ُْمشًالُْف يُوآ بىو يُطُأل زَضيازا نُ دىوتُ ََُهٌ قىتٌ 
ْىغاْسبىو بُنطاغُنُيُوَْ ُٖضزوو طؤنُّ بُؾًَىَيُنٌ ياخٌ بىواُْ زَضثُضِيبىوٕ، تُْاُْت تُْىضَنُف 

يُٓاضَقسا ْىوغابى بًَُْىإ ُٖضزوو ظيجهُّ قٓطًُوَ، يَُالؾُوَ ثًَىتُض ُٓو بُياًُْ ًْى زؤيهُ ٓاوٍ خىاضزبىَوَْ 
.  تىؾِ وؾو بىوْٕ ٓاضَم نطزًَْهٌ ظؤضبىَوَ

َُٖىو زضَويإ زَنطز، ٓاضَم زَضِشايُ زووضاوَ ثطِْ    ْاتايًا، ُٖضوَٖا زَضشايُ غُض ثُيَُ غىضَنُّ ؾىيَين ُٓو 
:  زَضيا وتٌ. زََُزاغُّ نُ ويػيت خؤّ ثٌَ بهىشآ ضؤشَّ يُضِؤشإ

ــ  ًَٓػتا ًٓسٍ بُغُ زضَونطزٕ وا َٔ خُضيهِ غٓهًَِ، ثًَىتُض، طؤَُنُ يًَطَوَ زوضًُْ، زََُوآ خؤّ ؾطيَسََُ 
.  ٓاوَضِؤنُوَ

ُ  غآ ظطيَػيت تُواو يًَطَوَ زووضَ .  ــ  زوض ًْ
.   ــ  نُواتُ غىاضّ ووآلخُنإ زبري

ثًَىتُض وآلخُناِْ بُضزاْ ياضَُتٌ ْاتايًاٍ زا بؤ غىاضبىٕ، بُآلّ زَضيا باظّسايُ غُض ثؿيت َايُٓنُْ تُْىضَنُّ 
ُٖيَهطز بؤ غُض ضِووّ ُٓشْؤّ َايُّٓ زا    يُضُؾين َُٖىو قُوظاقًَو نُ ثًَىتُض زَضياٍ بًين بُغُض َايُٓنُوَ 

:  وَنى تري بؤّ زَضضىوَ،  باْطٌ نطز
نُوتُ ثًَهُْري يُزووض، تُثى تؤظيَهٌ .. القت زاثؤؾُ، ُٓطًٓا ُٖضزوو ضِاْت ضَِف زَبُٓوَ.. ــ  َايُٓنُ َُوشَ

زَبًين يُضِيَطُنُزا بُضظزَبىَوَ، ناتآ نُ يًٌَ وضزبىَوَ بؤّ زَضنُوت غىاضيَهُ وَنى با ُٓغجُنُّ زَؾطِيَٓآ، 
  بطا، ٖؤ) :يًضهطز باْطٌ ،وَختآ ُٓغح غىاض يًًَإ ْعيو بىَوَ ثًَىتُض تَُاؾاٍ نطز، ٓاآليُنٌ غىضّ ُٖيَططتىَ

  :بىو وؾُ يُى وَآلَُنُّ(ضًًُ؟ ُٖواأل
   .نُوتٔ خؤ وَ  ــ

 ُٓغحْ ُٖضيُنُ ضِازَنُٕ، زَؾتُنُوَ اليُنٌ يَُُٖىو قُوظام نط غُيطّ خؤيس، زَوضوثؿيت بُ طًَطِا ضاويَهٌ ثًَىتُض

 ضِانطزوَنإْ ثاأل ضىَ ُٖيًَضُضخاْسَوَْ ضِانؿاْ ُٓغجُنُّ دًَُوٍ ًَُٓـ طىْس، بَُضو زَزا تاو خؤّ َايين

   .ظؤض تُثىتؤظٍ طُضزَيىزي غُض ضىَ زيهُ تؤظيَهٌ طُضزَيىٍ
 نُتًبُنُّ ُْٓساَاِْ وَغتاوَْ نًًََػُنُزا ثاٍَ طؤضَِثاٌْ يُ بًين غىثاٍ ُٓؾػُضيَهٌ طىْس طُيؿتُوَ ثًَىتُض نُ

 ضاوَضِيٌَ ضِاوَغتابىو ْ بىو َاتْخَُٓاى ُٓؾػُضَنُ ؾًُٓناًْاُْوَٕ، بُؾُبكُ ضِيعبىوٕ يُبُضزًََسا ُٓشيإ

 خُضيو زَضَوَْ زَضضىوَ بُثًَهُْري قُوظاقًَو نًًََػُنُوَ سُوؾُّ يُزَضطاّ .زَنطز زيهُّ زاوانطاوّ ُْٓساَاِْ

  :غُضيا زَيكًصاْسَ بُزوايُوَ شًَْهًـ زازَخػت، نؤُْنُّ ثاْتؤيَُ قؤبضُّ بى
   .زَبًين ًٖضْثىضُزا شُْ ُٓو يُطُأل ضؤيؿتٓت غعاّ خىايُ بُو ..زَيبًين  ــ
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   .َاؾها زووضنُضَوَ يًَِ  ــ
َ   ــ    .َآباظ ُّٖ داُْوَض، ُّٖ زووضنُوَُو

 بُالّ نُُٖض بىو دُجناأل ًََؿهًإ ُٓوَْسَ َُٖىويإ ُٓوإ . .ًََطزَنُّ شُْْ بُ ُْزا طىيٌَ يُضِيعبىَنإ نُؽ ًٖض

  :وتٌ ُٓشيإ نُتًبُّ عىضَؾاّ ضًَٓؼ .ُْزَضىٕ غُضخؤؾًؿسا شُّْ نًًََػُْ سُوؾُّ
   .غُضيُْىآ خؤَإ َايٌَ زَطُضِيًَُٓوَ ثاؾإ ضؤشيَو، ضُْس بؤ نؤنطزُْوَيُ خؤ َُُٓ  ــ
  بُثابىو؟ ؾُضِ ُٓطُض ُّٓ  ــ
ضِططآ   خؤّ يُبُضزَػياْسا ُٖيُ ًَٖعيَو ًٖض ْابآ، بُضثا  ــ
: ثًاواُْوَ ًَْى نُوتُ ُٖضاوظَْا  ــ
   .زَخؤٕ زوضاوَنإ ؾاضا َاْطانإ، َاْطانإ،  ــ
نىشضاوَ؟  َُْػايًُنإ تػاضّ زَئًََ بًػتىتاُْ؟ باؾُ  ــ
   .خايُُْ نُّ نؤنطزُْوَيُنٌ خؤ تًُْا  ــ
   .ؾُضَِؾُضِ َُُٓ تُواو، يُْاوضىئْ زَبًين، خُوت تؤ  ــ
 بؤؾهُيُنٌ يُوآ َاضظؤْها، الٍ بؤ يُطُيَِ وَضَ  .غُضخؤؾًُّ وَخيت زاخػتىَ؟َُُٓ َُخياُْنُيإ بؤضِ. .ٌَٓ  ــ

   .يًًَُ
: زَيكرياْس زَنطز، ضِيٌَ يُُٖزووالنُيُنُيُوَ خىئَ ًَٖٓاْ غُؤخؤؾًإ قُوظاقًَهٌ

. زَزَٕ يُقُوظاقًَو ضؤٕ ُْضًَتُوَ، يُبرييإ ززاوٕ زَضظيَهِ َىدًو، َىدًو،  ــ
  :وتٌ يُنًَهًإ ثًَهُْريْ خُيَهُنُ

.. بُالنُالوَنُوَتُوَ خىيَُٓناًْاُْ ُٓوَ ٓا زازاوٕ، ًَٓؿت ثطِ زَضظيَهٌ بًَطىَإ ضانُ،  ــ
 يًَجطغطاوَنإ باظاضِيؿسا يُ ُْظاْطاو، دًَطايُنٌ بؤ زَبطز تاتاضغهٌ قُوظاقِ ٓاغٓري باضُٖيَططّ ضؤش ضىاض زواّ

. (دُْط) :وؾُبىو يُى ثىختُّ نُ ُٖيَىاؽ ٓاطازاضيُنًإ
 ُٓغجُنُّ زَخىضِيَتُ ثًَىتُض باضُٖيَططَنإْ بؤ غُضزَخُٕ ُٓغجُناًْإ زَبًين خؤيإ طىْسٍ الواِْ ثريَ ُْٖسآ

  :وتٌ ثرييَهًإ بىُْوَْ ْعيو يُنؤَُيًََهًإ تاقُُُٓغجُنُوَ، الّ بضًَتُ
زَنُٕ؟  ٓؤغط  ــ
. باثريَ يُطُيَُإ وَضَ  دُْط، بؤ بُيَآ،  ــ
. قُغاغاُْ بؤ يًسَخىضِئ طاٍ..غُضبطِئ بؤ زَضٔ ًَٓىَ ثريّ، َٔ خؤّ، نىضِّ  ــ

 ضَِواُْنطإْ طىْس نًًَطُناِْ ضَِجنسَض الواِْ تاتاضغهسا، يُ بُضثانطز ؾًَُشاٌْ يُضظْ تطؽْ ُٓوثُضِّ(دُْط) وؾُّ

 َٓاآلٌْ :باضوزؤخُزا يُو شيإ دؤضاودؤضَناِْ ضُيََُُ تُْطْ ضِووبىُْوَّ بُضَو بؤ َاُْوَ شُْنإ ثريَ ثًاوو ثريَ

 ؾىيًََٓو بؤ زوضنُوتُٓوَ يًًَإ ثًاواُّْ بُو بطغٌ شْاِْ زَظطرياُْناًْإْ بؤ بُثُضؤؾٔ نًصؤآلٌْ ضَِواُْنطاو، باوى

. زَبٔ ؾًَت بًَطىَإ قُوظاقسا؟ زَغتُناِْ يُْاو بها ثُيسا وضوشاًَْو ض وؾُيُ ُّٓ زَبآ ًٓسٍ نىآيُ، نُْاظْٔ
 يُ ططيطؤضّ غطيُنُّ تُواوبىو، زا1914 غايٌَ سىظَيطاٌْ ضىاضٌََ نُيُسُؾتُّ قىضؽ َاْؤضِّ يُ ظجنريَيُى زواّ

 ًَٖٓاِْ بُدٌَ بؤ يًَهطز بآلوَيإ ٓؤضزوطانُزا يُ غُضباظإ .عُغًَتُوَ نَُآ بؤُٓوَّ بُظّ ظالزيػالظطهازا طىْسٍ
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 ثًَىزَْآْ ثايَتؤنُّ ثضطِاوٍ قؤبضُيُنٌ ُٓويإ زَزوضيَتُوَْ ُٖيَتُقاْ طؤضَويُنٌ خؤيإ،ًَُٓإ تايبُتٌ ناضوباضّ

  .نطزووَ وٌْ نَُُٓطِؤ زَطُضِآ تىتُٓنُّ نًػُ يُضِووٍ زيهُ يُنًَهٌ
عُضيـ؟  ًُْ وا زَضِؤئ، غُضيُْىآ وايُ ثًَِ  ــ
  .يًَسَزا غُضَإ(يًىا) ؾُضَاْسَّ  بطِؤئ، َواُْيُ  ــ

 زواّ وَغتا ُٓغجُنُيُوَ بُتًُْؿت ضِاثُضِّْ خؤّ نُيُؾىييَن ُٖيُ قُوظام  ٖاتُبُضطىآ، بؤقًُّى زَْطٌ

: يًَىَٖات وضتُوضتًَهٌ عُضيؿُنُ ُٖيَسَنُْس، غٓطُناِْ زوا ططيطؤضّ يُناتًَهسا خًَىَتُنإْ بُثَضاُْوَيِ ؾُضَاْسإ
! ؾُضَِ ُٓجماضَيإ  ــ
.. خىاُْنا  َُنُ، وا طايَتُّ  ــ
   .ومت ثٌَ َُُّٓ عىضَؾا ضًَِٓؼ ًُْ، طايَتُ ناتِ ًَٓػتا  ــ

  :بُضظبىَوَ غُضباظيًاُْ زَغتىضيٌَ بُ عُضيؿُنُ زَْطٌ
   .نُٕ غت وو..وو..زضوو دىوتُ، ضِيعيَهٌ سُظيطَنإ  ــ

 زَغتُنُّ زوضَ، َُْػاوَ يُغٓىوضّ ظطيَػت 35 نُ ؾىيًََٓو بؤ طىيَعضايُوَ غطيُنُ بؤ ضِيعبىوٕ غُضباظإ

 ْعيهدػتُٓوَّ بُزَّ ظيهؤظ بطؤخؤض ضِيَهطزْسا يُناتِ غٓىض، بُضَو ثًَؿهُوآ زضايُ ؾُضَاِْ ضىاضَّ  ططيطؤضّ،

  :وتٌ  ططيؤططّ، يُُٓغجُنُّ ُٓغجُنُيُوَ
ْاتطغِ؟  تؤ!ًًًَدؤظ  ــ
  .ْانات بُتطؽ ثًَىيػت ُْخًَط،  ــ
! ًَٓػتا زوشَٓسا، يُطُأل ببًًُٓوَ زَغتُويُخُ  يُواُْيُ،  ــ
  .ببًُٓوَ يُخُف زَغتُْ با!ضًُّ دا  ــ
! َطزٕ!نىؾذي !خىئَ ُْْىغتىوّ، َُٓؿُْ بُزضيَصايِ بُخىا زَتطغِ، َٔ بُآلّ  ــ

 ضيَوْثًَو بًُٓكاعًَهٌ غىاضَناًْـ ًَْعَّ زَضِؤيؿتْ ضيَوْثًَو بُضَِوتٌ ُٓغجًـ زَنُوتْ ثًَـ بُضزَواّ غطيُنُ

 بُزَْطٌ ططيطؤضّ  .ضِؤش تًؿهٌ ظيطِيُٓناِْ بُتايَُ ُٖيَطُضِا غىض ٓاغؤ تاوَنى بى بُضزَواّ ضؤيؿذي زَيُضيُٓوَ،

: ًَٖٓايُوَ بُٓاطاّ ْايَُيُى ططَُْ يُْاناو بطزبىويُوَْ خُو ُٓغجُنإ
   .قىضؽ بُتؤثِ بؤضزوَاُْ

 يُوآ يُزوضِيًَاًَْهسا زَضنطا، يُؾُضَاْسَنُيُوَ ضِانطزٕ خًَطا ططتبًَيت، ناضَبا تىْسٍ تُوشًََهٌ وَنى ضِاضًَُنٌ غطيُنُ

 بُضِيتُْثًتُ طايًػهاُْ ُّٓ بُغتىَ، زضيَصيإ قُتاضَيُنٌ بُزواًُّنسا بًين ثُْاُْٖسَناًْإ طايًػهُّ قُوظام

 طىْسَناًْإ ضِووغٔ ُٓواُْ ٓا) :يًَىَٖات وضتُيُنٌ نطزٕ غُيطيَهٌ قًُٓوَ بُضِمْ غطيُنُ ؾُضَاْسَّ بانطابىوٕ،

. (!غٓىوض غُض نُوتىوُْتُ نُ زَنُٕ ضؤأل
 بىٕ خُضيو تؤثضًُنإ بىو تًَهضىو يُتؤثُنإ يُنآ ثًَضهُّ َُيسإ، تؤثِ بُتُضيُيُنٌ طُيؿتُ غطيُنُ ثاؾإ

 ضاالنٌ نُبُضىغتْ نطز، طىظَضّ ثًازَزا غُضباظاٌْ نُتًبُيُنٌ بُالّ غطيُنُ ُٓوَ زواّ زَنطزَوَ، ضانًإ

  :وتٌ غُضباظيَو زَنطز، ضِيًَإ
   .زاخػت ضاويَهٌ يًَبهُْٕ ثًَؿىاظيًإ بُخًَطٖاتْٔ بَُُْػايًُّنإ، ضِاطُئُْ غآلوَإ  قُوظام،  ــ

  :زايُوَ وَآلٌَ ططيطؤضّ
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  ..بهُٕ بُخًَطاتًٓإ زَنُوآ بُضخؤؾتإ ُٖيُ ُٓو  ــ
 يُو بآلوبىبىُْوَ ثُضفْ نطّ وَنى نُ ثًازَزا(ؾُغًًٌ غطيُْ نُتًبُْ)بُ تًَسَثُضِئ قُوظام ضِيَهطزٌْ بُزضيَصايِ

 ُْبُضزيَهٌ بؤٌْ دٌْبُضطُناًْإ تُى، نُوتبىُْ غىضيإ خاضِ طايًػهُناِْ تؤخْ بتُضيُّ باضُٖيَطط  ْاوضُيُزا،

 ٓاغًٓـ غطوؾيت ُٖيًََُٖٓٓابىو، شَْطٌ زوشَُٓناًْؿًإ ُْضُنٌ ُٓوإْ ُْضُنُناِْ .يًَسَٖات بُضثابىوّ ٖانا

  .ٓازًََعاز طؤؾيت بُتايبُتًـ طؤؾتُ، زاثاضًين بىوٌْ
 ياوَضاٌْ يُطُأل طُيؿتآ نُتًبُنُؾِ ؾُضَاْسَّ نايًسيين طىْسيَهُوَ زَضىَ ططيطؤضّ غطيُنُّ نُ يُناتًَهسا

 ُْخؿُّ ُٓو يُغُض ُْنطاوَ ًْؿاُْ نُ بُطىْسيَو غُباضَت غُضُْٖط يُطُأل بىو ْاضِيَو نُيُنًَهًإ سُْطًسا

 غُضباظ بؤ بُضَْطاضبىُْوَ ضُْسْضىْٕ ضىْهُ نطز، زَْطٌ بٌَ بُتىْسٍ غُضُْٖط بُآلّ  نُثًًَُتٌ، سُْطُنُ

! زَبًَت ضؤٕ غُضُْٖط ًٓسٍ ُّٓ ْابًَت،
 ْؿًَىٍ يُ ُْبىو، طؤيهاوْ وَنى يُزَؾتسا خًَطايًُّ ُٓو ناتاُْزا، يُّ زَطؤضِآ خؤّ خًَطايِ ًَُٖؿُ نُتًبُنُ

 ضِؤيؿذي، بؤ زَثًَضُٓوَ نٍُْثُيًإ خُيَهُنُّ ضِواِْ ؾًىيَو، ْاو طُيؿتُ ناتآ زيهُبىو، بُدؤضيَهٌ ضَُُنُزا

  :ضِوزاوَ ُّٓ يُطُوضَيِ سُثُغاوٕ ظاضآ طىْسَنُ خُيَهٌ بًين ططيطؤضّ
 ُٖض َو ثًَٓازات،ئ طىيٌَ ثٌ ضِيـ باآلبُضظٍ َايٌَ خاوَٕ يُوالؾُوَ زَغىتًََِٓ، َايًََو بًُٓضٌ غُضباظيَهُ ُٓوَ ٓا

 زَثًَضُٓوَ غىز بٌَ نٍُْثُيٌ شْاًْؿُ ُٓوَ ٓا .زَضنا خؤّ غُضّ ُٓوَّ بؤ طايًػهُنُيُوَ زَخػتُ ؾيت ُْٖسآ

 يُبُضخؤيُوَ ططيطؤضّ صيىُْ، بؤ زَؾطوٓاَإ زاُْويًََُْ بُبطزٌْ ْازَٕ ططْطٌ ضٓريْ بُضطُثؿيتْ ضُضضُفْ وَنى

  !.ُْزضِآ تاوَنى زاْتًَآلٕ ثُضؤؾِ ُٓوإ زَزاو يُزَضطا َُتطغِ :شْإ ًٖضْثىضِ َُُٓ) :وتٌ
  :زَنطز ٖاواضّ دىويُنُنُ ضِايسَنطز، ضِوويإ بَُضو بُدىويُنُيُى طُيؿذي قُوظام طىْسَوَ يُوثُضِّ

! قُوظاقِ طُوضَّ  قُوظاقِ،  ــ
 طىيٌَ ضىْهُ زَضضىو بؤّ بُخًَطايِ ُٓغجُنُّْ ًٌَ ٓاغيت تا ْعَهطزَوَ غُضّ نطاويـ باْط قُوظاقِ

  :تًَدىضِّ بى غطيُنُ يُؾُضَاْسٍَ
نُتًبُيُنٌ؟  ض يُ تؤ ضِاوَغتُ،  قُوظاقِ،
  :وتٌ دىيُنُنُوَْ الّ زايُ ٓاوضِّ ؾُضَاْسَ

غُْسووّ؟  يٌَ ضِ ضًتُ، ُٓوَ  ــ
  .بطزّ غُعاتُنُّ  ــ

  :وت ثًٌَ بؤّ، َقآ نًهُ نُوتبىَ نُ نطز، دىويُنُنُّ غُيطّ ثاؾإ ..بىو َؤٕ تؤظآ ؾُضَاْسَنُ
  .بطز زَيإ ُٓيَُإ خؤ بُُٖضساأل  ــ

  :خىضِّ تًٌَ ؾُضَاْسَ  بًَتــ بصاضزٌْ ضاوَضِيٌَ يُواُْبىو  وَغتابىــ يُبُضزًََسا ُٖض دىويُنُنُ
  .زوضنُوَضَوَ  سعقًاأل، يُضِيَطُنُ، زوضنُوَضَوَ  ــ

  :وتًإ ُْٖسيَهًإ زَنطز ُٓوَيإ باغِ يُْاوخؤياْسا غُضابعَنإ ناتآ
 زَغت غُيَُُوَ يُغىوزْ غُعاتُنُّ يُواُْؾُ دىيُنُيُ، ُٓويـ قُوظاقريْ ًَُُٓ بهُئ، زظٍ ًُْ تًَسا ًٖضِ  ــ

  .نُوتبآ



 74 

 ضِاغتُوَ الّ بىو بُضِاغُوَ نُُٖتاو ناتآ زَٖات      يُزوضَوَ َُْػاوَ غٓىوضّ ضىوَ نُتًبُنُ ًْىَضِؤ الّ

. زَنطز بؤضزوَاًْإ نطزٕ ًْؿإ بٌَ زوشَٔ تؤثُناِْ
 ثًَـ ضىَ نُتًبُنُ طُضِاُْوَ، ضُضخُضًاُْ ُّٓ نُ ظاْري، ُٖوايٌَ    بُزَضنسٌْ ؾطَاًْسا نُتًبُ ؾُضَاْسَّ ُٓوناتُ

 بىوٕ قُوظام ُْٓساَاِْ ظؤضبُّ نطز ظاًْين ُٖواأل زَوضَيُنٌ غُضنطزايُتٌ غًًُؤْؤظ َىالظيِ نُ، دًَطايُنٌ بؤ

  .تًَساًُْ نُغِ ضؤيَُْ زَضزَنُوت وا يُزوضبًُٓنُوَ طىْسيَهسا غط ضِواًُْ تاوَنى
  :وت عىضَؾانُّ بُضَيؼ ثاؾإ نطز، غُيطّ زَضًَٖٓاو يُثؿتًَُٓنُّ ؾُضِّ ُْخؿُيُنٌ َيىآ

  .خؤيُوَ طىْسَنُ بضًُٓ يُواُْؾُ زَوضوبُضّْ زَضِؤيُٓ بُزظَ .نؤضؤيًعهايُ طىْسٍ َُُٓ وابعامن  ــ
! يُوآ بتُقًَتُوَ بُغُضياْسا غُضَإ يُواُْيُ َىالظيِ ظآًْري ُٖواأل زَوضيِ ًَُُٓ  ــ
   .بجاضيَعئ يُوَ خؤَإ زَزَئ ُٖوأل  ــ

  .طُضِإ بُدازَناْسا ُْٓساَُناِْ ْاوَوَّ ضىوَ ثاؾإ..ٓاوايِ زَوضوثؿيت بؤ ثًَؿُوَ ضىَ زَوضيَهُ
 زَتىت بىو خاَؤف نحْ طىْس غُضثؿت، خطابىَ زَضطايإ َايَُنإ بىوٕ، ضؤأل ؾُقاَُنإ :ُْبىو يُوآ نُؽ

 غُعاتًَو زَضنُوت، ٓاوايًسا يُ شيإ ؾىيَُٓواضيَهٌ نطاوَوَ يُثُجنُضَيُنٌ بًَصضاوَتُوَ، بُغُضزا َطزووّ خؤيضٌ

  .زَنطز ٖاتىضؤّ ُٖض بُْسؤيَُنُّ ًَٖؿتا زَزاْ يًٌَ
! طىؾطابىو ثٌَ شياٌْ يُزَوضوبُضيَهسا زَبًين خؤيإ نُ ناتآ زاططت قُوظاقِ زيَتُْطًُّ ُْخؿُ يُو ٓاٍ

 ُٖغيت ُٓوَّ بؤ ُْزَزإ ضاٍ ضِيعبىْٕ ُٓجماض زَبىو تُواو َُؾكهسًْإ نُ غُضباظٕ، ُٓوإ بُُٖضساأل بُآلّ

 ؾُضَاْسَ وؾُّ يُى بُتًُْا بُٓامساْسا بآلوزَبىَوَ ثُضفْ بريَناًْإ قىيَرتئ .سيطيَت َُتطغًًإ تانًيَتْ

   .غُضباظٍ ضَِمسٌ ضِآْ ياغاْ َُُٓيُ ساأل بُُٖض ٖاتُزَض نُيُظاضّ
 نؤتايِ ُٓوآ بُضَو ؾًَجُٖاتىو يُٓاضَقسا ُٓغجٌ طىْس، بُوثُضِّ :وتٌ يُظاضٖاتُزَض، وؾُنُّ زَوضآ غُضنطزَّ

 بؤطُٕ ضَِفْ نُٓاوَنُّ تًَجُضِّ يًًََسا طؤيهاويَهٌ بُالّ ططيطؤضّ غٓهًَٔ، يُتًٓىاْسا بىو خُضيو نُ بُغىاضَناًُْوَ

 بُخُوٕ ُٖض ٓاوَنُ بىو، ضَِوإ ضَِخْ ضيَهطزٕ ؾُضَاِْ بُآلّ تُضِنات، يًَىٍ زَخىاغت خؤظطُّ ُٓوَؾسا يُطُأل بىو،

  .َايُوَ ططيطؤضيسا يُزَضوٌْ
  بُضاْبُض، ؤطىْسَنُّ ب زَنطز غُيطّ زووض ضِاوَغتابىو َىالظَُنُ طىْسَوَ ُٓوثُضِّ يُثُضِّ تُثؤيهُيُنُوَ بُغُض

  :وتٌ نطزْ ًٓؿاضَتٌ بُثُجنُ ثاؾإ
  :وتٌ وضزبىَوَ يًًَإ خؤض بطِؤ ضِازَنُٕ، يُؾُقاَُناْسا يُبُضزايُْ بؤضيإ دًٌ ُٓوأْ، ُٓوَ ٖا  ــ
! ظؤضٕ ضُْس  ــ

 ططيطؤضّ باْطٌ يًَهطزَوَ، ناغُظيَهٌ ثاضضُ ثاؾإ  ْىغِ، بضىنسا يُزَؾتُضيَهٌ تًَبًين ُْٖسآ َىالظيِ ناتُزا يُو

 تاوَنى نطز، ؾٌ بؤ دًَُوٍ ثًَىَْاْ ثًٌَ ُٓغجُنُّْ غُ ثُضًُِّوَ ططيطؤضّ نُتًبُ، بُؾُضَاْسَّ بًطُيُْآ نطز

 ضاوَضِيٌَ وَغتا نُتًبُْ ؾُضَاْسَّ َ زاب َىالظضيٌ ْاَُنُّ طُيؿتْ نُتًبُ ب يُوآ نؤضؤيًؤظهاْ طىْسٍ طُيؿتُ

 ثاؾإ نؤضؤيًؤظهاوَْ زيتُ ؾاُْ زٌََ وَنى بًين ضىاضٌََ غطيُّ ططيطؤضّ يُضاوَضِيَهطزْسا  .بُضِؤيؿذي بى ؾُضَإ

 ضىُْ غُضباظَناِْ طُيؿتْ زَوضيَهٌ غُضنطزَّ غًًُؤْؤظٌ َىالظيِ زَنُٕ، بآلوَ ثؿتًسا غاضايًُٓناِْ نًًََطُ يُ

 زَغتىضّ ُٖيَهًَؿاْ مشؿًَطَنُّ َُٖىوإْ ٖاتُثًَـ غطيُ ؾُضَاْسَّ تُواوبىو، خطِبىُْوَ نُ غطيُنُ ثاأل

. (ثًَؿهُوَ بطزٕ، ٖريف بؤ ُٖيَهًَؿطاوَوَ، ؾريّ بًُْعَ،) :زَضنطز ثٌَ ضىُْثًَؿُوَّ
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 ططيطؤضّ ُٓغجٌ ُٓغجسا، بُيُنساضىوٌْ يًَؿاويَهٌ يُ ْ يُشيَطثًَسا ْهُْو ٖاتُ ظَوّ..زَضضىٕ بؤّ قُوظام

. بًططيَتُوَ ُْيتىاٌْ غىاضَنُّ يُغُضزاٖاتْ
 ثاؾإ ٓامساْسا، نُؾهُآلٌْ زَضىوَ طىيًُناِْ نطزْٕ زَغرتِيَص نُوتُ َُْػايِ ضَِؾاؾًَهٌ زَٖات، طىيًُ طًعَّ

 ططيطؤضّ ُٓوناتُ ًٓسٍ ُٓغجُناًْاْسا، مسٌ يًَُْىإ قُوظامْ يُبُضزٌََ تُخْتؤظنطزٕ زَنُوتُ ْعَسَبىَوَ،

  ًَىاٌْ، ببًَتُ ظوواُْ بُّ يُواُْيُ نطزوَتُو، ضِيض زاُْناِْ َطزٕ نُ بري، بُبُناضًَٖٓاِْ ُْى تًَطُيؿت، بُغُضيعَ

 ُٓو نُوت ثُنًإ بُتُواوّ زََاضَناِْ بُبُضزْ بىو وَغتاْ بُؾِ بؤ ُٖيَسَزا خىئَ ٓاًََطَّ ُٓو يُبُضُٓوَ

  .زَطُياْس ٓاظاضّ نُ ُْبًَت زََاضاُْ
 ُّٓ ٓاضَظوونطزٌْ بُبآ ثًَؿُوَ زَضًَتُ بُطىضِ َو بىَ،ئ ظاأل تًَسا نؤَُيَِ طًاٌْ بطغًُّ، وضضًَهٌ ًَٓػتا ططيطؤضّ

 تًُْا ُٓو ..َُْاوَ غُضيسا نُيًُّ آيُ ؾت ًٖض يًَٗاتىوَ واّ ناتسا يَُُٖإ  ضَِتهطزُْوَؾِ، بُبآ ضىُْْ

. ثًَؿُوَ بؤ عاضزَزا بُُٓغجُنُّ
 يُخىييَن خىاضْ نُوتُ ُٓغجُنُّ يُغُض نىؾتِْ زوشَٔ طىيًُيُنٌ نُ بى نُؽ يُنُّ يًاخؤظػهٌ غىاضَ َىالظضيٌ

 ثًَؿًًًَإ بُيَهى ُْبًػت، ٖاواضَناًْإ ٖاوضِيَهاِْ ُٓغجٌ بُآلّ زَنطز، ٖاواضّ ٓؤؾُوَ بُٓارْ زَطُوظايُوَ، خؤيسا

 ُٖضظاأل يُؾًؿٌ َاغىيهُناِْ ُٖضوَٖا مساُْ، ُٓو بعَاضَناِْ غُض ثصايُ ًََؿهٌ ْايَهطاوَوَْ تاظَ بُمسٌ نطز

  .بعَاضاُْ بُّ بىُْوَ ُٖضظاأل
 ضُغجا، زَضوًْسا يُْاخٌ قىوأل قىوأل ُٓغجُناْسابىو، ثًٌَ شيَط نُيُ زضيُُّْ ُٓو بًين، نىشضاوٍ َىالظضيٌ ططيطؤضّ

  .ُٖيَهُْس تًَسا ؾطاواٌْ قىألْ يًاخؤظػهٌ نىؾتين بُآلّ بىو، ططآ بٌَ يىؽْ يُوسًَهٌ ثاضضُ ُٓو  خُيايٌَ،
 القًإ زَنُوتْ ثٌَ غىَِيإ غُضَ طىيًَاْسا ُٖضزوو ًَْىإ زابىيُ طىيًُ ُٓغجاُّْ ُٓو ثًَىَبىْٕ زيهُ قُوظاقِ

 زَٖاتٔ ثاف يُوَْ ُٓواُْيِ ُٖيَسَنُوتْٔ يًًَإ زَٖاتٔ يُزواياُْوَ ُٓغجاُّْ ُٓو .زَنىَتٔ بُضظزَنطزَوَْ

 ضَِفْ َصيَهٌ تُّْ وَنى  بىبىو، ْىقِ تًازا بُضاٌْ ًَٖطؾٌ زَخٓهاْسْ ثًاوٍ تُخْتؤظ زَؾًَال، ثًَؿُويإ َُٓاِْ

 يُغُْطُضّ زَبىُْوَ ْعيو ُٖضزَّ ُٓغجُنإ ُٓوَؾسا يُطُأل .َُْا ثًَهٌ ضيَوْ بآلوبىَوَْ ثُضفْ غطيُنُ ضطِ،

 َؿت نطز، يُططيطؤضّ تُقُّ ضاغتُوخؤ ثٌَْ غُض ُٖيَػايُ َُْػايًُى ُٓوآ طُيؿتُٓ ُٖضيُنُ َُْػايًُنإ،

 ضَُِنُّ بُضخؤّْ زايُ ًَٖعٍ َُٖىو ًَُٓـ بطشاْسَوَ، ططيطؤضّ غُضنىيٌَُ طىيًُنُ ٖاآلوٍ تُواوبىو، يًَططتُٓوَّ

 يُبُضُٓوَ َُْػايًُوَ، نابطاٍ دُغتُيِ ضىبىوَ ضَُِنُ ًْىَّ ..ٖات بُطًاُْآلنُوتىو يُنًَهٌ ٖاواضّ وَؾاْس،

 ضَُِنُّ ططيطؤضّ ُٓجماض ظَوّْ غُض نُوتُ َُْػايِ نابطاّ زَبهًَؿًَتُوَ، ضَُِنُّ ططيطؤضّ بىو ططإ

 ُٓوَّ ثًَـ زإ ثٌ يُضظئْ نُوتبىوَ شيإ زَنطز، زَغيت بُضاتُناْسًَْهٌ ُٖغيت يُوناتُزا ضِانًَؿايُوَْ

 بُدًًََٗؿتْ بؤ ططيطؤضّ نطزبىو، يًَطري ًْٓؤنٌ ططتبىو ضَُِنُّ َُْػايًُنُ يُضظيُٓزا يطرْ يطخُ يُّ ٓا..بربِيَتُوَ

   .زيهُ َُْػايًُنِ بؤ ٓاَازَبىو ُٖيَهًَؿاْ مشؿًَطَنُّ
 نُوتٔ، زوايإ قُوظام ُٓغجٌ طىْسَنُٕ دازَناِْ بؤ ُٖآلتٔ نطزْ ضؤأل غُْطُضَناًْإ َُْػايًُنإ

 ؾىضَيُنٌ طُيؿتُ تاوَنى زَنطز غاضّ يُثًَؿُوَ ططيطؤضّ ُٓغجُنُّ ؾًَال، زَيإ زَطُيؿذي بُُٖضنُغًاْسا

 مشؿًَطّ الٍْ بؤ ضىو بُثُيُ ًَُٓـ .ؾىضَنُ ثاأل خؤزابىَ ضُى بٌَ َُْػايًُنٌ طُيؿتُ يُوآ  زضيَص، ٓاغًٓين

.. طُيؿت ثًٌَ .بًهىشآ ُٓوَّ بؤ ُٖيَهًَؿا
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 ضاوَناِْ يُطُأل ضاوٍ ُٖضزوو نُضتُوَ، بُزوو نطزٍ غُضيساْ بُتُوقٌ نًَؿا مشؿًَطَنُّ ؾًَتًسا يُُٖيَضىًَْهٌ

 ثاياٌْ بٌَ غاًََهٌ تؤقريْ ًَْضريَنُيسا يُضاوَناِْ زَنُوتْ ُٓشْؤيسا نُبُغُض ناتآ بُناْطريبىوٕ َُْػايًُنُزا

   .بًين
 ْاغاظَْ زَْطُ بُو ضِاثُضِئ ططيطؤضّ ُٓغجُنُّ طُوضَزاْ بُبُضزيَهٌ زاّ نُوت َُْػايًُنُ نابطاّ غُضَنُّ يُتُ

 زَتُقري، ظؤض طىيًُّ ُٓوبُضَوَ َُٓبُضو دازَناِْ نؤآلْٕ يُ يُوآ .ؾُقاَُنُ ْاوَضِاغيت بؤ ؾطِاْس غىاضَنُّ

 .زَنطز بُنًَـ بىبى طري بُٓاوظَْطًُنُوَ ثًٌَ نُ خاوَُْنُّ الؾُّ بًين تؤضِّ ُٓغجًَهِ ططيطؤضّ ُٖضوَٖا

 ثضطِ غىضّ ًًًََٖهٌ زَٖاتْ تُقُّ ضيَطُنُزا بُضزَناِْ بُغُض نىشضاويـ قُوظاقِ غُضّ زَنطزْ ضِاّ ُٓغجُنُ

. زَنًَؿا ثًَهٌ ْاضيَوْ ثضطِّ
 غُض َُْػايًُ غُباظَ الؾُّ نُ ؾىضَنُّ الّ بؤ بسّ زابُظّْ ُٓغجُنُّ يُ نطزْ زيَتُْط ططيطؤضّ زضيُْاُْ ُّٓ

 نىَتىوَ،ْ ثاأل يُغُضثؿت نُ ضِواِْ نطزْ نىشضاوَنُّ ططيطؤضّػُيطّ يُوآ .ُٖيَهىضَابىو يٌَ نطاوَنُّ يُت

 غُختُوَبٌَ ًَٓؿِ ُٓوَ بًًٌََ تؤ بىو، ثًؼ ضَِفْ يُثِ ْاو بهات، غىاأل يُنًَو وَنى نطزوَتُوَ ثإ زَغيت ُٖضزوو

! بًَت نىضتسا نًضؿاٌْ طًإ يُٓاظاضّ يإ
 َٓايًَُوَ يُ خاوَُْنُّ ضِوخػاضّ ثًَىَبىو، بضهؤيُيِ مسًًٌََ دىتآ وضزبىَوَ، زاقًًَؿاوٍ يُزَّْضاوٍ ططيطؤضّ

 شيَط نُوتىَتُ زَتىت ُٓغجُنُّْ الّ بؤ ضِؤيؿتُوَ ططيطؤضّ ؾًَىابىو، غُضغاّ بُؾًَىَيُنٌ ُٖضضُْسَ ْعيهرتبىو

 َىاَيُى ناضتًَهطزُْ بُو ْ!زايططتىوَ وضَِإْ وام بًَعنطزُْوَْ يُ ثطِبىَ طًاٌْ ًُْ ُٓوَ ُّٓ .قىضغُوَ     باضّ

. غىاضبًَت ُْيسَتىاِْ بُآلّ بىو، بُٓاوظَْطًُّنُوَ قاضِ َايُوَ
 ضيَطانُزا غُض بضىنٌ طىْسيَهٌ يُ ضَِواُْنطزًْإ زواّ زوٌََ ؾُوّ تاتاضغو قُوظاقِ يُ ٖاوضِيَهاِْ ثًَىتُضْ

 ضِاخػتْ ثُتىوَناًْإ يُوآ نؤبىُْوَ، َايَسا يُيُى غتًَجإْتىًَري نطيػتؤًْاْ ًُْٓؤؾهاْ ثًَىتُضْ بطزَغُض،

  .بٓىٕ ُٓوَّ ثًَـ زََُتُقآ نُوتُٓ زاًْؿذي
  :وتٌ زاْؿتْ يُنًَهًإ ثُتىوّ يُغُض بهات، طؿتىطؤنُيإ بُؾساضّ نطز سُظٍ ٖاتْ َايَُنُف خاوَٕ

! ؾُضِ بؤ زَضٔ ًَٓىَ نُواتُ  ــ
   .باثريَ  بُيٌََ،  ــ
 ظؤض خُيَهًَهٌ ؾُضَِؾسا يُّ بُنىؾت زا خُيَهًإ تىضنسا يُؾُضِّ ضؤٕ وَنى  وايُ، ُٓو وَنى َُُٓف. .ٌَٓ  ــ

   .غُضزَبطضئَ
  :وتٌ ططتِْ بعَيِ ظَضزَخُُْيُنٌ ثريَ بُآلّ  ُْيسَظاِْ، نُؽ يُؾتًَو خىاضزُْوَ ثًـ بُضِمْ وت َُُّٓ تىًَري

. زَبآ ْىآ بابُتًَهٌ ؾُضَِ ُّٓ  قُوظام، نانُّ  ُْخًَط،  ــ
  :ظوتٌ ثًَىتُضيـ

.. و. .زَنُئ نُّ نىؾتاض  ــ
 ويػتتإ ُٓطُض بهُٕ َطؤظايُتٌ ياغاٍ ضاوزيَطّ غجًَطّ نُضِاتإ ٖاتىوّ ُٓوَف يُبُض  خؤّ، نىضِّ زَنطآ، ظؤض  ــ

. بطُضِيَُٓوَ بُظيٓسوييَت طًَصاوَزا يُّ
! ياغا ناّ  ــ
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 غُالَُتٌ زؤعاّ تاوَنى ؾُضِيَهُوَ ًٖض َُضُٓ َُنُٕ، شًَْهسا ًٖض يُطُأل خطاثُ َُبُٕ، خُيَو ؾتَُْنٌ  ــ

. ُْخىيَٓٔ
ضًُّ؟  زوعايُ ُّٓ  ــ

 يُيُؾًإ طىيًُ ٓاغْٔ ٓاظاضّ بٓىوغآْ يًَُْىضاوإ غُالَُتًًإ بجاضيَُٓوَ خىا نُيُ خىيَٓسٕ بؤ زوعاّ غآ ثريَف

 خُجنُضيَوْ ًَْعَْ ضُقؤْ تريْ يَُُٖىو ثاضيَعآ بًإ خؤّ دُبُضوتٌ بُتىاْاو بهُٕ يٌَ زاواّ زوضغاتُوَْ

   .غُالَُتٌ بُغُضنُوتىويِْ نُؽْناضيإ بؤ بًاْطًَطِيَتُوَ
 الٍ بؤ طريؾاًْإ بىيسايُ ناغُظَناًْإ بُآلّ طايَتُداضِّ، بؤ ُْٖسيَو خؤؾِْ بؤ ُْٖسيَو ْىغِ، زؤعاناًْإ قُوظام

 طىيًَإ ثؿت ُٓواُْف ثًَبىو ْىؾتُنُيإ ُٓواُّْ يًَُْىإ ُْنطز دًاواظّ ًَٖٓإ بؤ ؾاآلوٍ َطزٕ نُ ناتآ خاضُنإ،

. ْاططآ نُؽ ظيُ ضٍِ طىيًُ ضىْهُ خػت،
 ًًٌََٖ غُض بضهؤيُّ طىْسيَهٌ طُيؿتُٓ تا بُغُؾُضَنُياْسا زضيَصَيإ تاتاضغو بُغُضباظطرياوَناِْ قُوظاقُ

 بُباضُٖيَطط َُٖىإ غطيُْ غطيُ بؤ نُتًبُنُ بُزابُؾهطزٌْ زَضضىو ؾُضَإ يُوآ ٓاغٓري، ؾَُُْسَؾُضّ

  :وتٌ طُضِايُوَْ غطيُنُ ؾُضَاْسَّ يُضاوثًَهُوتين ُٓغتاخؤظ عىضَؾا ضَيؼ تُػيىظزا سُوتٌ يُبًػتْ طىيَعضاُْوَ،
  .ثًَؿُوَ يًًََُُٖناِْ يًؤثؤظ بؤ زَضزَضآ غطيُنَُإ غبُيٓآ  ــ
  :ثطغٌ بُثُضؤؾُوَ ضِاضًَُناْسْ نطؤؾؤْؤظٌ ًَتها قػُيٍُ ُّٓ  ــ
زَضزَضٔ؟  ُٓواُّْ نًَٔ  ــ
. زًًََََٓتُوَ يًَطَ تؤ بُآلّ نىضَِناِْ،  ــ
  .دُُُّْٖٓ بؤ بطِؤٕ نُواتُ،  ــ

 ُٖيَسَطؤغت، يُبرييَو ٓاوٍ بًين نضًَهٌ ًَتها زيَىَ يُوثُضِّ ضِؤيؿتْ زَضضىو بؤّ قُوظام سُظيطَيُنٌ ظوو بُياٌْ

  :وتٌ خىاضزَوَ ٓاوَنُّ ناتآ يًَهطز، ٓاوٍ زاواّ الّْ زايُ الّ
   .ضاوناأل بتجاضيَعآ خىا  ــ
   .خىا بؤ غىثاؽ  ــ
. زَبًت زيَؿاز ثًٌَ بًَطىَإ ُٓغجُنُوَ، بُغُض بهُئ ثًاغُيُ يُطُيَِ وَضَ  ــ

   .خىضِّ تًٌَ بُضطىيٌَْ ٖاتُ عىضَؾانُ ضَيؼ زَْطٌ بُآلّ ُْزايُوَ، وَآلٌَ نضُنُ
   .ظىيَآ يايَآل،  ــ

  :وتٌ بى بؤبؤظ نُْاوّ غُضباظيَو القُغىضَناِْ ُٖضزوو ًَْىإ غُض بىبىُْ ضُغح ًَتها ضاوٍ ُٖضزوو بُآلّ
! نطزيتايُ َاضَّ خؤظطُ ..ٓار  ــ

  :قريِاْسٍ عىضَؾا ضَيؼ
  .خًَطانُ!بهُّ َاضَ يٌَ خؤَت قاَضًُّّ ُّٓ ًَٓػتا ُٓطُض زَيًٌََ ضِ ُّٓ  ــ

 دًَطُّ نُبًهُُْ ُٖيَبصاضز نًًََطُنُيإ زوا يًؤثؤظ طىْسٍ طُيؿتُٓ ناتآ خؤياْسا، بُضِؤيؿتين زضيَصَيإ قُوظام

  ُٓغح، تُويًُّ بًهُُْ زَتىأْ نُ نطزٕ ٓاطازاضّ خاوَُْنُّ ُٖبىو ثطيَو نُ يُنًًََطُنُزا .زوشَٔ نطزٌْ ضاوزيَطّ

 ُٖضوَٖا زوشَُٓوَْ يُباضَّ نؤنطزُْوَ ُٖواأل نىَتُ غُضباظَناْساْ بُغُض نطز زابُف ثاغُواِْ ْؤبُّ ُٓغتاخؤظ

   .دىوآلُْوَؾِ نطزٌْ ضاوزيَطّ
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  :وتٌ نطزْ خؤّ بطازَضيَهٌ باْطٌ نُثطَنُوَ يُ ًَتها ٓايٓسَ ضِؤشّ بُياٌْ
. زَخؤيُٓوَ زَخؤئْ نًََُو يُوآ طىْسَنُ، بؤ بطِؤئ ًٓعاْهؤظ وَضَ  ــ
! زَنُّ زابري خىاضزُْوَ تؤ  ــ
  .ُٖيُ َُخياُّْ ُٖيُ دىويُنُيُ طىْسَنُزا نُيُ ومت ثًٌَ نُثطَنُ خاوَٕ  بُيٌََ،  ــ

 َُٓاًْـ يًَهطزٕ، خًَطاتين ْىوؾتايُوَْ قُوظاقُنُ ُٖضزوو بؤ زضيَص ظويَـ دىيُنُيُنٌ َُخياُْيُنٌ يُبُضزَضطاّ

  :وتًإ
  ُٖيُ؟ بريَت  ــ
   .قىضبإ َُْاوَ ًٖض ًَٓػتا  ــ
  .وَضططَ غُيطنُ، زَزَئ، ثاضَنُّ ًَُُٓ خؤ سعقًاألٕ َُنُ زضؤ  ــ

 نُوتُ ثاضَنُ ناتآ .ُٖيَسا دىيُنُنُ بؤ ثاضَيُنٌ ثاؾإ ثاؾإ ثًَهطز، ظضّ ظضَ زَضًَٖٓاو ثاضَنُّ تىوضَنُّ ناتآ

  .زَضَوَ ٖاتُ ظؤزناوَ بُؾىؾُيُ ظًًَََٓهُوَْ شيَط ضىوَ ثاؾإ طىؾِ، ضاى دىيُنُنُوَ زَغيت
 ُٓو ًٓعاْهؤظ بُضَِؾبُخيت ..بطِيبىوٕ يٌَ ثطظَّ غُضخؤؾِ طُضُِْوَْ َُخياُْنُ يُ ًَٓىاضَيُ ُٓو ٖاوِيَهُّ ًَتهاو

 .ٓاوايًسا ْاو يُدازَنُّ بىو ُٓغح يُزَْطٌ طىيٌَ ُٓوَّ زوايِ بؤ ضاوَضِيٌَ يُتاضيهًسا ُٓوبىو، ثاغُواِْ ْؤبُ ؾُوَ
 َاْطٌ بُضّ ُٓوناتُ ُٖوضآ ثُيَُ بُآلّ بًاْبًينَ، زئَ ضِووّ بَُضو ُٓواُْيِ بُيَهى وضززَبىَوَْ  يُتاضيهًُنسا بُضانٌ

  :وتٌ ُٖيَػاْسْ ٖاوضِيًَُنٌ نُثطَنُْ بؤ نطز ضِاّ ُٓوَؾسا يُطُأل .بًاْبًينَ ُْيتىاِْ يُبُضُٓوَ ططت
! ْسيَت ضِوَا بُضَو َغح ئ ًَتها، ًَتها،  ــ

 ضىاض ضىاض غىاضَنإ .ببًٓٔ بُباؾِ ُٓغجُنإ تىاًْإ ؾىيَُّٓ ُٓو بؤ ضىٕ بطازَضَنُيسا يُطُأل ُٖيَػاْ ًَتها

  :نطز باْطٌ ًَتها .زَضِؤيؿذي
. زَنُّ ٓاططباضاْت !يُوآ نآيُ . .ضِاوَغتُ  ــ

: وتٌ ٖاتْ زَْطًَو بُضِوغِ
ثايُطإ؟  ًَٓىَ غٓىوضئ، ثاغُواِْ ًَُُٓ  ــ
. بُيٌََ  ــ
نُتًبُيُنٔ؟  ض  ــ
  .قُوظام   غآيٌَُ،  ــ
 ثًَؿُوَٕ، َُيَبُْسٍ َُٓؿُْ ًَٓىَ يُبُضُٓوَ زَنًَؿًَتُوَ، ًَٓػتا ًَِٓ نُتًبُنُّ  قُوظام، بُخًَطبًَٔ نُواتُ،  ــ

   .بُياٌْ بًيَنَ بؤ ًَٖطؾتإ زوشَٔ يُواُْيُ ٓاطازاضبٔ
 ًَٓػتا  َُٖىاضَوَ، ؾًَُشاوْ باضيَهٌ خػتُ قُوظاقِ خؤيساْ بُضِيَهطزٌْ زضيَصَّ نؿاوَنُ نُتًبُ بطِاْ زَْطُنُ

 ُْنطزَوَْ ُٓغجُناًْإ ظيين بضآ، بُطصياْسا زوشَٔ نُ نُؽ يُنُّ بىُْ ضىْهُ نطز غاّ بُتطؽْ ُٖغتًإ

  .ٓاَازَبٔ ْ تًَط تاوَنى زووضئ بؤ ؾُوَيإ نًًََطُنُ يُ بُيَهى بًُوَضِئَ، ُْنطزٕ بُضَيَآليإ
 طىْسَنُ بُضَو زَضنُوت ًََطَٓايًََو نُزا(عسغُ) يُ نطزَوَ، زوشَٔ الّ بُضَو زوضبًُٓنُّ عىضَؾا ضًَٓؼ بُياٌْ بؤ

: وتٌ ضِاوَؾاْسْ زَغيت تًَسابىو غُضباظَناِْ نًًََطُيُّ ُٓو طُيؿتُ نُ زَنطز، ضِاّ
! بُضِيَطُوَٕ ُٓيَُإ !ُٓيَُإ  ــ
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 بؤ زَزوضّ ؾُوَضيإ بىٕ نُخُضيو َُؾطَظَنُ غُضباظاِْ نؤنطزُْوَّ بُ زَضنطز ؾُضَاِْ عىضَؾا ضًَٓؼ

 غطيُنُ ؾُضَاْسَّ ؾُضَاِْ ضاوَضِيَهطزٌْ نُوتُٓ ُٓغجُناًْإْ غُضثؿيت زايُ باظيإ نُخطِبىُْوَ ُٓغجُناًْإ،

: ٖات ؾُضَإ .ثًَىَنطز ثُيىَْسٍ عُضَؾا ضًَٓؼ نُ
  .غطيُوَ يُباضَطاّ زَنُئ ثايَجؿتتإ بُتُقُنطزٕ ًَُُٓف غُضيإ، ُٖيَهىتُٓ  ــ

 ٓاضاغتُّ ُٓيَُإ بُآلّ ٓاططباضإ، نُوتُٓ بُثًَىَ بىبىُْوَ، ْعيو يًٌَ ُٓيَُإ ططزَّ ُٓو بُضَو خؤياْسا طىشٌَ قُوظام

 يُُٓغجُناًْإ ُٓيَُإ زوو ُْزَنطز، تُقُيإ ُٓيَُإ بُآلّ نُوتٔ، ؾىيًَٓإ قُوظام ضُخْ الّ بؤ طؤضِّ خؤيإ

 غُضّ تُْطُبُض ؾًىيَهٌ طُيؿتُٓ نُ ُٖض بُآلّ  زا، بُضِيَهطزٕ زضيَصَّ زَوضيَهُيإ ُٓوَؾسا يُطُأل..خىاض نُوتُٓ

 تُْطُتاويإ ُٓيَُاُْنإ  بىو، يُثًَؿُوَ ًٓعاْهؤظ يُبُضُٓوَّ قُوظامْ غُض ًَٖٓايُ ؾاآلويإ بازايُوَْ ُٓغجُناًْإ

 ؾًيَت وَنى قىيًَسا بطيين ٓاظاضّ ًَٓـْ يُ ًٓعاْهؤف  ثؿيت، غطَواْسَ ًَْعَنُّ ْىنٌ ؾىييَنْ نُوتُ يُنًَهًإ نطزْ

  .زَزضَوؾايُوَ يُٓامساْسا مشؿًَطّ زٌََ ُٓيَُإْ بطزَغُض ؾاآلوٍ بازايُوَْ ُٓغجُنُّ دًَُوّ يًَٗات،
 زاو طَُاضؤيإ نىشضاو نابطاّ ٖاوضِيَهاِْ بُآلّ خىاضَوَ، نطزَ طًٌ ُٓغجُنُّ يُغُض نىؾتْ ُٓيَُاًَْهٌ ًٓعاْهؤظ

. نُٕ زيًٌ بُظيٓسوييَت زَياْىيػت
 زا مشؿًَطيضهٌ يُنًَهًإ بُآلّ ُٓوبىٕ، دُجنايٌَ طَُاضؤزَضإ ًٓعاْهؤظ، ؾطياٍ طُيؿتُ ُٓغتاخؤظ ْاغهُ باضَ يُّ ٓا

  .بُنُيُنُيسا نطز ًَْعَيُنٌ زيهُ ُٓيَُاًَْهٌ نطز، بطيٓساض ًٌَ يًُٓعاْهؤظْ
 ًَتها ُٓطُض بًىَؾًَٓآ بى خُضيو بُغٓطًسا بًهات زَيىيػت بىَبىَْ ْعيو يًٌَ ُٖيَهًَؿابىو مشؿًَطّ غآيًَُـ

 ُٖؾت بًين ُٓوَيإ نُُٓيَُإ خىاضَوَ، خػتًُ يُظيُٓنُ نًَؿاْ ًًَسا بُطًَجُضَِّ ؾرييَهٌ نُ ُْطُيؿتايُ يُوناتُزا

 ُٓوإ بُآلّ زَنطزٕ، يُطُأل ؾُضِّ بُزضِْساُْ ًَُٓـ نُٕ، زيًٌ زَياْىيػت نطز يًَُتها طُيُنؤَُنًإ نُغًإ

 بُيُنًَهًإْ ثطِيسا زَبًَتُوَ، ْعيو يًٌَ بًين خؤّ بُضاوٍ َطزٌْ نُ ًَُٓـ خػتُخىاض، يُزَغت ؾريَنُيإ

 زوانُوتبىٕ نُ قُوظام زواوَْ ضىُْ ُٓيَُإ ُٓوناتُ نىؾيت، ثًَهاو ثٌَ زيهُّ يُنًَهٌ ُٖيَجطوناْسْ يًٌَ ضَُِنُّ

 زَغيت بُغًٓطْ ثٌَْ بُزَغتْ زَزا يُيُنًإ بُيُنساْ ٖاتٔ ؾًَتًسا يُُٖيَضىًَْهٌ ُٖضزووال طُيؿذيْ

 يُتْثُتٌ زَيىيػت زيهُْ ُٓوّ زَزايُ ثطِّ ُٖضيُنُيإ يُنرتَوَ غٓطٌ زَْايُ ضِوبُضِو طىيًُيإ ُٓغجُناًْإْ

  .بىٕ َطؤظًـ ضِ ُٓطُض زاضغتاًَْو داُْوَضاٌْ زضِْسَْ بىُْوَ .نات
 نؿاُْوَ، بُبُظيىّ ُٓيَُإ طؤضِا، ؾُضَِنُ باضّ بَُُف بهىشآ، يًَجطغطاويإ ُٓيَُاُْنُّ ُٓؾػُضَ تىاِْ ُٓغتاخؤظ

 ُٓوَْسَّ الواظبىو ؾًعاْهؤظ ضيَهطزًْاْسا يُناتِ نؿاُْوَ، ُٓواًْـ بُيَهى نُوٕ ؾىيًَٓإ ُْياْىيػت قُوظاقًـ

 زايُبُض ٓاظايُتٌ عىضَؾانُ ضًَٓؼ بُآلّ خىاضَوَ، بهُويَتُ ُٓغجُنُّ يُغُض بىو خُضيو ضؤيؿتبى يٌَ خىئَ

 بَُطزوويِ ًٓعاْهؤظ يُوآ غطيُنُ باضَطاّ طُيؿتُٓ َُٖىويإ تاوَنى ضِاططت، خؤّ بىو ُٖضضؤًَْو بطيٓساض ًٓعاْهؤظٌ

  .بطيٓساضبىو ُٓويـ نُواتُ، .نىَتٔ يًٓر بُضخىيًََٓهٌ ثُجنُناِْ خىاضَوَْ نُوتُ
 غطيُ ؾُضَاْسَّ  خؤّ، بؤ تايبُتًـ ٓاظايُتًُنٌ غىثا، بؤ ؾاْاظٍ بَُايُّ بىو نطؤؾؤْؤظ ًَتها ناَضنُّ خًَطا ُٖض

 دؤضدًإ غاْت ويػاٌَ ٖاتْٔ بُزَْطًُوَ ُٓواًْـ زأًَْ، بؤ ضيَعٍ غُضنطزَنإ بؤ ْىغٌ ثًَؿًٓاظٍ نطزْ غتايؿٌ

  .َايُوَ ُْواظؾُوَ بُضِيَعْ دُْط نؤتايِ تا يُوآ ْ تًح ُٓضناِْ زَغتُّ باضَطاّ بؤ طىاغرتايُوَ بًَُتها زا
 َُظُْ،ئ قُوظاقُ ُّٓ بًًٓين بؤ زَٖاتٔ زَضِؤيؿت زَغتًإ يُثايتُختسا ُٓؾػُضاُّْ ُٓو طُوضَنإْ ؾُضَاْسَ شٌْ

 زياضياُّْ بُو ثاؾإ زَنطز، تَُاؾايإ غاًَُوَ يُضِيَعْ ثطِ بُضاوٍ يًَسَنطز ثطغًاضيإ ُْٖسآ زَٖاتٔ َواُّْ
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 خؤف بُالوَ زضوغتهطاوَّ ُٓؾػاُْيًُ باضوزؤخُ ُّٓ يُغُضَتازا ُٓويـ زَباضاْس، زايإ ًَٖٓابىيإ خؤيإ يُطُأل

. زَطًَطِايُوَ طىَطِايِ خؤُٖيَهًَؿإْ بُؾًَىَيُنٌ َُْطَيُّ ٓاظايُتًُ ُّٓ باغٌ ضِاٖاتْ يُزوايًسا بُآلّ ُْبىو،
 تَُاؾاٍ نَُآ ًَٖٓا بؤيإ نُ ناتآ ببًينَ، نطؤؾؤْؤظ ًَتها نطز زاواّ غُضنطزايُتٌ بؤ نُٖات تػاضيـ تُْاُْت

. (باؾُ قُوظاقِ الويَهٌ َُُٓ) :وتٌ ثاؾإ نطزْ
 دؤضيَو دطُضَ ناضطُيُنٌ ضُْس زَضِاظاْسَوَ، ثايَُواُْ قُوظاقُ ُّٓ بُويَُّٓ يُنًَُإ الثُضَِناِْ ظؤض ضؤشْاَُّ

 بؤُٓوَّ نؤنطزَوَ، ثاضَيإ      بُ باظضطاِْ ضُْس  ْا، ْاويإ ُٓوَوَ بُْاوّ نطزْ تُضخإ يُدطُضَناًْإ

  .نُٕ ثًَؿهُف مشؿًَطيَهٌ
 بُثؿيت ؾؿًَهُوَ بُنُفْ نىؾيت، ُٓغتاخؤظ عىضَؾا نُضًَٓؼ ُٓيَُاُّْ ُٓؾػُضَ ُٓو زَغتُدًٌ يَُالؾُوَ

 نىؾتاضّ بؤ زَنؿإ  نُتًباُّْ ُٓو بؤ ْىؾتُيُى بُؾًَىَ بىو ثااؾٔ ُٖيَىاغطابىو، تًجسا ؾُضَاْسَّ نىضغًُّنُّ

 زَضىو نُتًبُيُنسا يُبُضَزَّ زَزا تىْسْتًصّ وتاضيَهٌ ثاؾإ ُٖيًَسَططتْ خؤّ يُطُأل ُٓغتاخؤظ ظؤضداض ُٓيَُإ،

   .ؾُضِ بُضَّ بؤ
ضّبىو؟  يُضِاغتًسا خؤّ بُآلّ ضِووزاوَبىو، ُٓو ظازَّ   ُٖضاو ُّٓ َُٖىو
 بُٖاضّْ غُضباظَنإ ثًَؿُوَزا، يًًََُُٖناِْ بىوُْوَ قُوظام تاقًَُهٌ ضِووٍ بَُضو ُٓيَُإ غُضباظٍ تاقًَُو

 يُيُى نىؾتاضيإ نىيَط وَنى زَضزًََٖٓاْ يُنرتيإ طًاٌْ ضِؾتْ خىيًَٓإ يُنرتبىُْوَ، زَغتُويُخُّ ؾًَتًُّوَ

  .قاضََاًَْتِ ٓاظايُتْ َُُٓبىو .نؿاُْوَ ُٓواليُ نؿت، زيهُّ النُّ غُضنطزَّ يُنًَو بُضِيَهُوت زَنطزْ
 يًَٗاتْ واّ تا ضِوغسا يُبُضَّ بىَوَ ظٍ ُٓوَْسَ ٖاوضِيَهاِْ ُٓغتاخؤظْ بايُخُنُّ بٌَ غُضنُوتُٓ ضِ ُٓطُض

 ْاضزَ بُيَٗعيإ زضِْ زَوضّ ُٓيَُإ َخنًاْس ظؤضّ ُٓيَُاْسا، بُغُض يُثاؾُضِؤشزا َػؤطُض غُضنُوتًَٓهٌ بًَُُٖاّ

 بُدُضطٌ تًجًَهٌ َُْػايًُّناًْـ تُْاُْت .ُٓوٕ وَنى ُٓواُّْ بُُٓغتاخؤظْ زا قىيًَإ زَضظيَهٌ نُ بُضَوَ

  .ثاؾُنؿُنطز ْاضاضٍ يُضظَوَ بُتطؽْ ضِوغًإ غُضنطزايُتٌ بُضَو ْاضزَ َُدُضيإ غىاضَّ
 تىؾِ ططيطؤضّ ؾىضَنُ تًُْؿت َُْػايًُنُّ نىشضاٌْ واتُ  ططيطؤضّــ ثًَؿىوّ ضِوزاوٍَ ُٓو يُزواّ ناتاُْزاْ يُّ

 .زَبًَت زايَػُ ضِاونآْ زيَُ تىوؾِ ظؤضداض ُٖيَطُضِاوَْ ظَضز ضَِْطٌ بىَْ الواظ يُضِْ ُٓوا بىو، ْاوَوَ غُخيت ٓاظاضيَهٌ

 يُسُغاُْوَزا ًٓؿساو يُناتِ بطؤيؿتًايُْ زاًْؿتايُ َو ؾىيًََٓو،ئ يَُُٖىو بُُْزَزا يُخُّ َُْػايًُنُ ويَُّٓ

 تاضَايِ ططيطؤضّ ْىغتًٓؿسا يُناتِ تُْاُْت زَزّ، ُٓوّ طىضِاوَّ ٓاظاض ًَٓـْ ثطِ زَّْضاوَ ُٓٔو ضِوخػاضّ

 بُتطؽْ ططيطؤضّ ُٓوناتُ بُضزَنُ، غُض ثطشايُ ًََؿهٌ نُ ُٓوَّ زواّ نطزوَتُوَ ضِيض زاٌْ زَبًين َُْػايًُنُّ

 غُضيُْىآ ُٖويًَسَزا ُٓجماض زَخػتُوَ، زووض يُزَّْضاوٍ بُزَغيت ويَُٓنُّ بُٓاطازَٖاتُوَْ يُضظَوَ

  .غُويَتُوَ
 ظيَطِيُٓناِْ قُزَ َُدُضّ قُوظامْ غىاضّ ُٓغح .زَنطز دُْط بىٌْ يُبُضزَواّ بُضططيإ ططيطؤضّ َؤتُناِْ

 ُٖضزَّ غُضباظَنإ زَوضآْ َىغُزَزا، زٍ يُالنُّ خؤّ اليُى ُٖض بُضزَواّ نطز، وضزْخاف نًًََطُناًْإ طُصيٌ

 ضايٌَ بؤَباياُّْ بُو بىو ٓاويَُبىو تىوؾِ ظَوّ يَُالؾُوَ .زَؾًَال ظَيهاوَناًْإ يًَىاضّ ؾًىْ ًَْى قىضِْيًتُّ

 بطيػهُّ يُ ُْزَبىو بُف بٌَ ٓامساًْؿٌ تُْاُْت .زَؾًَىاْس دىاُْنُيإ ضِووَُتُ ُٖيَسَنُْسْ تًازا بؤطًُْإ

ضَِؾِ ضًَهًٓؿٌ نُّ تًَسا بُزٍ ُْزَنطا  ُٖوضّ ثُيَُ ٓاططيُٓوَ، طىيًُيُنٌ بُثاؾهؤّ زَيطًعاْس نُ غىض ٓاططّ
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نُيُ تُقًُٓوَّ بؤَباّ ٓاغُٓو بُدآ زََا، بُيٌََ،  ثؤآل، بُبطيكُزاضْ شَْط ُٖيًََٗٓاويُوَ تًٓىوّ تًَطخىاضزُْوَّ 
.  خىيَين َطؤظ زَبىو، ُٓوا ُٖيٌ بؤ ُٖيَهُوت

ٓا يُّ بُآليُزا زاضَنإ طُآلناِْ خؤيإ زَوَضاْسْ زَططيإ بؤ غطوؾت، قُزْ ضًَُناِْ ضِوت بىوْٕ بُنعْ نؤيَُواض 
.  زَٖاتُٓ بُضضاوْ زَتؤ تىوؾِ بطيين ناضيطُض بىوْٕ خىيًَٓإ تًَسا َُْاوَ

ُٓو طؤضِاْاُّْ بُغُض ٖاوضِيَهاِْ ططيطؤضيسا ٖاتبىٕ غُضجنٌ ُٓوّ يُنُجماض ضِانًَؿا، ثاؾإ نُوتُ سُثُغاويًُوَ 
. زٌََ ْىقاْسَْ، تُْاُْت ضاوَ ثاُْنِٓ نُ زَتىت ضاوٍ طىيَطَنُيُْ ثطَِْ ثًًََىوَناًْإ بُضزَواّ زَدىآلٕ
ٓا ُٓوَف ظاضنؤظُ ًَُٖؿُ تىضَِيُ     بُٖؤْ بُبآ ٖؤ ُٖض ُٖيَسَضآ، ثاؾإ ثًػرتئ دىيَين بُزََسا زيَتْ 

.  بُضزَواّ ْا ٓاغايًُ
نطؤؾًغ، ُٓو قُوظاقُ زيَطَِقُّ نُ ًَُٖؿُ بُ نؤؾـ بىو يًُٓـْناضيسا، ضَِْطٌ زَّْضاوٍ ضَِف ُٖيَطُضِابىو 

.  غُضو ؾُغايٌَ تًَو ضىو بىو، بُتىْسٍْ زََاضطريّ زَيسايُ قاقاٍ ثًَهُْري
ططيطؤضّ غُضّ غىضَِابى يُٖؤّ ُّٓ َُٖىو طؤضِاُّْ ٖاوضِيَهاِْ، بُآلّ ُْيسَتىاِْ تًٌَ بطاو ُٖغيت ُْزَنطز نُ 

. َُُٓ تؤوّ ُٓو ناضَغاتُيُ نُدُْط ضاْسويُتٌ يُويصزاِْ َُٖىو ُٓواُّْ بُؾساضيًإ تًَسا نطزوَ
زواداض غُضنطزايُتٌ بطِياضيسا نُتًبُنُّ ططيطؤضّ بهًَؿًَتُوَ بؤ ًًََُٖنِٓ ثؿتُوَ بؤ سُغاُْوَْ ثؿىوزإْ 

غطيُنُ يُوَزاب بطىيَعضيَتُوَ بؤ دًَطُيُى زٍ، نُنؤَُيًََهٌ ؾطاواٌْ ُٓغح غىاض بُزياضنُوتٔ، ُٓو تابىضَّ نُ 
بُضَو اليإ زَٖاتٔ ْعيو نُوتُوَ بطؤخؤض ظيهؤظ ْاغًًُٓوَ نُوا خُيَهٌ تاتاضغو ٖاتٔ، غتًَجإْ ثًَىتُض خُيَهٌ 

زيهُؾٌ تًاياْسا بُزٍ نطز، ُٓوناتُ ًٓرت قُوظام ضِايإ نطز بُضَو ُٓغح غىاضَنإ بؤ بُخًَطاتْٔ خؤؾشايٌَ 
: زَضبطِئ، ططيطؤضّ باْطٌ نطز

.  ــ  بُخًَطبًٌَ ثًَىتُض
ــ  غُالَُت بِ، غىثاؽ بؤ خىا نُتؤ يُطُيَُإ زَبًت، ضؤًْت؟ 

.  ــ  خطاخ ًِْ
ــ  نُواتُ، ًَٖؿتا ظيٓسووّ؟ 

ــ  وَنى زَبًين،  َاألْ خًَعإ ضؤْٔ؟ 
.  غُالَُت يٌَ زَنُٕ. ــ  باؾٔ

.  قُوظاقِ تاتاضغو نُوتُٓ ثطغايطنطزٕ يُنُؽْناضيإْ ُٖضزو تاقُُنُ بُيُنرت ؾازبىوُْوَ
ضؤٌْ ُٓغجُتؤضِ؟ . ــ  َُضسُباظاضنؤظ

:  ــ  زوَّ ثطغٌ.ــ  باؾِ
.  ــ  زايهِ ضؤُْ؟ــ  غآلوّ بؤ ْاضزوّ،  زياضيؿُإ بؤًَُْٖٓاّ باضَإ قىضؽ بىو

:  غآيُّ باْطٌ نطز
ُٓيًهػاْسَض ضؤٌْ؟  . .ــ  ٓاٍ

.   ــ  ظؤض باؾِ
:  ضاضَّ وتٌ
ٖؤّ طىآبطاو ُٓوَ ْآَاغًتُوَ؟  ..ــ  ُْٓسضيإ
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.. ــ  بُيٌََ،  ضؤٕ ْاتٓامسُوَ، شُْنُت غآلوٍ تؤّ ثٌَ ضِاغجاضزوئْ ُٓا ًَُُٓف زَيطُيُْري
ــ  َٓىَ بؤ ضيؼ ثًًؤظ يُنىآيُ؟ 

ــ  ثًَِ وايُ يُغطيُّ ضىاضَّ، بؤضِ ثطغًاض زنُّ؟ 
. ــ  نُؽْناضّ ْاَُنُيإ زاوَُتآ بؤّ، زََُوآ بًسََآ

.  نىشضا. .ــ  ٓاٍ
. ــ  تؤ زيًَٓاٍ؟ــ  بُضِانؿاوٍ بًًِٓ، طىيًُيُى بُغٓطًُوَ بىو يُشيَط ََُهٌ ضُثسا

ٓا بُّ دؤضَ بىو طؿتىطؤّ يُنرت بًٓري يًَُْىإ ُٓواُّْ  ضِوبُضِوّ دُْطبىبىُْوَْ ُٓواُْف نُ ٖاتبىٕ بؤ ْىقِ بىٕ 
. يُ طؤالوَ ثطِ قىضِْيًتُنُيسا

: ًَٓىاضَ ططيطؤضّ يُثاأل ثًَىتُضّ بطايسا ضِانؿاْ بُٓار ُٖيَهًَؿاُْوَ قػُّ بؤ زَنطز
ــ  ثًَىتُض، ًَٖعّ يٌَ بطِاوَ، بىوّ بُقاًَؿًَهٌ بؤفْ بتاأل، ًَٓػتا َٔ واّ يًَٗاتىوَ ثُجنُيُنِ ثًَىَ زضآبُغُضزا 

. زَنُوّ، ثًَىتُض َٔ نُوتبىَُ ًَْىإ زو بُضزاؾُو، ٖاضِيًامنْ ثاؾإ زووض تىِيإ ُٖيَساّ
زَْطٌ قىويٌَ نعّ ططيطؤضّ ثُشاضَْ زاخٌ قىوآليِ زَضوٌْ زَضخػت،ُٓو زَْطُ زَْطِ غُضبطاويَو يإ زَْطٌ 

. يُنًَو بى يُغُضََُضطسا
ثًَىتُض واقِ وضَِا يُو طؤضِاُْ طُوضَيُّ ْاخٌ بطانُّ، تُْاُْت يُ ضِوخػاضيؿٌ نُ ْاَؤْ تاأل زَبىو ناتآ ى قػُّ 

: زَنطز،ْتٌ
ضًت بُغُضزا ٖاتىوَ؟ . .ــ  ططيطؤضّ

ُٓوإ وايإ يًَهطزبىئ نُبُداُْوَضيَيت وا ؾُضِ بهُئ َُطُض ُٖض يُطُيُ طىضطسا .. طىيَت يٌَ بٌَ. .ــ  ًٖض ثًَىتُض
بؤطًُِْ يَُُٖىو ؾىيًََٓهسا زَبًين، ضِمْنًُٓ، ضِمْنًُٓ،  َٔ بُخؤّ زَيًََِ ُٓطُض طاظّ يُيُنًَو ..ثًَىتُض..بًَت

.  بططتايُ ٖاضزَبىو
ــ  نُغت نىؾتىَ ططيطؤضّ؟ 

. بُيٌََ،  نىؾتىَُ.. ّ. .ٓا. .ــ  ٓاٍ ثًَىتُض
ططيطؤضّ َُُّٓ ت ثاؾإ زَغيت خػتُ بُضبًين خؤّ بُُٖيَضىوُْوَْ طىؾِ، وَنى بًُوآ وؾُيُنٌ زيهُ 

بٓهًَٓآ نُيُواُْيُ يُزٌََ زَضضآظ  
ثًَىتُض ُٖغيت نطز نُبطانُّ تىؾِ باضيَهٌ تؤقًَُٓضْ غآَاى بىوَ، يُطُأل ُٓوَؾسا ثطغًاضَناِْ زَغت ثٌَ 

:  نطزَوَ
ــ  ثًَِ بًٌََ،  ضؤٕ  بىو؟ 
َٔ يُنىيٌَ ُٖيَضىْسا .. بًَُْعَ نىؾتِ، ضُقاْسّ بُيُؾًسا. . َُْػايًُى..ؾطِْوضِّ زَنا. . ــ  يصزامن، ويصزامن ثًَىتُض

: بىوّ، بُآلّ ططيطؤضّ غُضّ زاخػتْ ثاؾإ قػُنُّ تُواونطز
ُّٓ ُٓوّ زيهُّ بؤ نىؾت؟ . .ــ  بُآلّ

ــ  باؾُ  ُٓخًَط ُّٓ ناضَ ُٖضطًع باف ًُْ، ُّٓ ثًاوَ يُنؤيَِ ْابًَتُوَ، ُّٓ بُضاظَ،  تُْاُْت خُوُْناًْؿٌُ يٌَ ثطِ 
باؾُ تاواٌْ َُٓ؟ !! نطزوّ

.  ظاأل زَبِ بُغُض ُّٓ ختىوضَّ زايَػاُْزا ططيطؤضّ..ــ  تؤ ًَٖؿتا بُدُْط ضِاُْٖاتىوّ
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: ثًَىتُض ًٖض ٖؤيُنٌ طؤضِاٌْ ظَاٌْ بطانُّ ُْظاٌْ نُيُْاناو باْطٌ نطز
ــ  باؾُ غطيُنُتإ يُطُأل ًَُُٓ زًًََََٓتُوَ؟ 

.  ، ٖاتًٓؿُإ بؤ الٍ ًَٓىَ يُبُضُْٖسآ ثؿتطريّ بىو27ــ  ُْ، ًَُُٓيإ زاوَ بُنُتًبُّ 
ــ  باؾُ، َُيُواِْ بهُئ؟ 

ططيطؤضّ ْ ثًَىتُض دًُناًْإ زاَايٌَْ باظيإ زايُ ْاو ٓاوَنُوَ، نُوتُٓ َُيُنطزٕ بُضَو الّ تاقًَُهٌ قُوظام 
. نُيُيًَىاضّ ُٓوبُضَوَ بىوٕ

وا زياضبىو تُضِّ ٓاوَنُ ُْٖسآ ٓاظاضّ ططيطؤضّ غىى نطزْ ططشّ زََاضَناٌْ خاونطزَوَ، يُبُضُٓوَ 
: قػُْباغُنُّ بازايُوَ بؤ الٍ تاتاضغوْ خُيَهُنُّْ ًََططُنُْ شياٌْ قُوظام بُطؿيت،  وتٌ

ــ  يَُُٖى ؾتآ وَضِؽْبًَعاض بىو ثًَىتُض،  تُْاُْت َُيُنطزْٕ خؤؾؤضزًْـ ُٖغت بُغُغًَُتٌْ بًَعاضّ زَنُّ 
.  يًًَإ

، ُٓوناتُ زَؾطِضيُوَ بؤ َاأل ُٖض تًُْا بؤ !ُٓغجآ َُٖىو يُؾِ خىاضزووّ، ٓاٍ خؤظطُ ًَٓػتا زوو بايَِ زَبىو
يُنذاض بًًٓإ، ساألْبايًَإ ضؤُْ؟ 

.   ــ  ْاتايًا ٖاتىَتُ َايَُوَْ يُطُأل ًَُُٓ زَشّ
ــ  ُّٓ باوىْزايهِ، سايًَإ ضؤُْ؟ 

ــ  خطاخ ًُْ، بُآلّ ْاتايًا ُٖضضاوَضِيٌَ طُضِاُْوَتُ،ئ َّ شُْ يُثًَٓاوّ تؤزا زَشّ، ُٖض بُ وؾُيُى ْاويَهٌ بًَُٓ 
. يُْاَُيُنٌ خؤتسا

ــ  ُٓوَّ بضطِا يًَُْىاصياْسا ًَٖؿتا ُٖض خُضيهُ بًساتُوَ يُى؟ 
. ــ  ُٓو بؤ تؤ زَشّ، ٓاؾطَتًَهٌ بافْثانُ ضيطؤضّ، ضِيَطُ بُنُؽ ْسا ضاوٍ يُٓاغت ُٖيَربِآ

.  ــ  ضانرت وايُ ًََطزآ بؤ خؤّ ثُيسا نات
! ــ  غُيطَ ُّٓ قػُيُ يُتؤوَ زَضضآ

.  ــ  ُْخًَط، َُُٓ ؾتًَهٌ ٓاغايًُ
.  ــ  بُُٖضساأل تؤ نُيؿٌ خؤتُ، َُُٓ ثُيىَْسٍ بُخؤتُوَيُ، َٔ خؤٌَ تًَٓاطُيُمن

ــ  زؤًْا ضؤُْ؟ 
ًَُُٓ يُو بؤُْيُزا ظؤزنا ُٖيَٓازَئ، يُواُْيُ يُيًػتُّ .. ــ  بىَ بُشًَْو، بُّ ظواُْ ؾىو زَنا، بُآلّ ططيطؤضّ

.  نىشضاوَناْسا بري ُٓوناتُ
ــ  ًٖضت يُباضَّ ُٓنػًًٓاوَ بًػتىوَ؟ 

ثًاو ُٖم بًٌََ، نطزَوَّ غتًَجإ يُطُيًَسا ..ــ  بُيٌََ،  ٖت بؤ طىْسْ زاواّ نٍُْثُيُناِْ خؤّ زَنطز يُغتًَجإ
. ُٓوثُضِّ ثًاواُْبىو، َُٖىو ُٓو ؾتاُّْ بؤّ ٖاتبىو زايُ

ــ  ُّٓ تؤ، قػُت يُطُأل ُْنطز؟ 
ــ  يُضِاغتًسا، ُْخًَط،  َىَّ غُضزاُْنُّ نىضت بىو َُْتىٌْ،  بُآلّ ثًًَسا زياضبىو يُشياًَْهٌ ٓاغىزَزايُ 

.  يُزيَبُضَنُزا، وا زياضبىو
ــ  ُّٓ غتًَجإ؟ 
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. ــ  زَبآ بُٓاطابَِ يًٌَ ططيطؤضّ، واباؽ زَنطآ نُ غىيَٓسّ خىاضزووَ طىيًُيُنٌ ُٓو تؿُْطُّ خؤتت ثًَىَْآ
ــ  اظبًَُٓ يُوَ، ُٓوَ بايُخٌ ًُْ، ُّٓ َُظضا، بُضوبىّْ ضاضَوٍ ضؤْٔ؟ 

. ــ  ُٓغجًَهِ بؤ خؤّ نطِّ، بُضوبىًَـ َُٓػاأل باف بىو، بُآلّ ثًَـ ُٓوَّ نؤّ نُيُٓوَ ضِاثًَضًإ نطزئ
طؿتىطؤّ خًَعاٌّْ ططيطؤضّْ ثًَىتطَ تُواوبىو، باظياْسايُوَ ٓاوَنُْ زَغتًإ نطزَ َُيُنطزٕ بُضَو ضِؤخُنُّ 

ُٓبُضَوَ نُتاقُآ قُظاقِ يًٌَ بىو، خُضيهبىٕ دًُناًْإ يُبُضزَنطز زواّ ُٓوَّ يُٓاوَنُ زَضضبىوٕ، غتًَجاٌْ،  
: ًََطزٍ ُٓنػًًٓا يُوآ غُضّ زازًََٖٓا، ناتآ ططيطؤضّ بًين نَُآ يًٌَ ْعيو بىَوَْ وتٌ

. ــ  َُضسُبا بطازَض
.  ــ  َُضسُبا

ــ  .زَْطٌ ططيطؤضّ ظضْطايُوَ يُطُأل ُٖغتًَهسا بُتاواْباض بُضاَبُض بُّ ثًاوَْ ُٖغتًَهٌ زيهُ بُ غأل يًَهطزُْوَّ
باؾُ ًَٖؿتا ُٖض َٓت يُبريَاوَ؟ 

.  ــ  خُضيو بىو يُبريّ بضًتُو
. ــ  بُآلّ َٔ تؤّ يُبري ْاضًتُوَ

.  غتًَجإ يًًَسا ضِؤيؿت يُطُأل ْايب عُضيؿًَهسا نُ بطازَضّ بىو يُوآ
يًَُٓىاضَّ ُٓو ؾُوَزا نُتًبُنُّ ططيطؤضّ نؤنطايُوَْ ؾُضَاٌْ زضايُ يُنػُض ظىويٌََ بؤ بُضَ،  يُبُضُٓوَّ 

زوشَٔ نُيُبُضيَهٌ يًًََُُٖنٔ ثًَؿُوَّ ضِوغسا نطزبىوَوَ، واّ ثًَىغت زَنطز بُظووتطئ نات ُٓو نُيُبُضَ 
بُزضيَصايِ َاْطٌ ٓاب نُتًبُنُّ ططيطؤضّ بُغُضنُوتٓسابىوٕ، ُٖضوا ؾاضبىيُى يُزوّ يُى زاطري زَنطا، .بطريآ

يُزوا زوايِ َاْطسا قُوظام بُتُواّ نؤْرتؤيٌَ بُضَبُيإ نطزبىو، غىثا طُوضَنُف بُ ثًازَْ تؤثداُْوَ، نُوتبىَ 
خؤ ضُغح نطزٕ يُثؿيت قُوظاقُوَ بُويَُّٓ نُيَُنُبىًَْهٌ طُوضَ، بُو ًْاظَّ غُضنطزايُتٌ ًَٖطؾًَهِ ؾطاوإ 

بهاتُ غُض زوشَٔ، يُبُضُٓوَ ُٖظاضَٖا غُضباظ زَٖاتٔ بُضَو ؾىيَينَ خطِبىوُْوَ  بؤ ُٓوَّ يُويَىَ طىشٌَ خؤيإ 
.  بسَٕ بؤ َطزٕ

يُّ ناتاُْزا ططيطؤضّ َُٖىو ناضيَهٌ زَنطز بؤ زَضثُضِاْسٌْ تاضَايِ بريَ ٓاظاضًَُٖٓضَناٌْ ُٖويًَسا ؤّ بطَِتًَٓآ 
بُناضنطزٕ بُيَهى بتىاْآ زيًَٓايٌ زَضووٌْ خؤّ بطًَطِيَتُو، بُآلّ بًٗىوزَبىو، يُؾِ ُٖض زَثىونايُوَْ بريوٖؤؾِ 

.  بُضزَواّ ثطِ يَُؤتُنُْ ًْطُضاٌْ بىو
يُْاو ُٓو ًَٖعَ ثايَجؿتُّ تاقُُ قُوظاقُنُّ ُّٓ زوايًُزا نُتُضخإ نطابىو بؤ نُتًبُنُّ ضيطؤضّ، ثًاويَو ُٖبىو 

ٖاوضِيَهاِْ ْعْاوّ بصٕ يإ يًَٓابىو، َُُٓف قُوظاقًَو بىو يَُُٖإ غطيُّ ططيطؤضيسا، زضيَصيَهٌ غُض ضِوتاوَّ ُٖضزو 
ُٓيًهؼ ٓؤضيؤبري َُُّٓ غُغياْس نُضؤشيَهًإ زوايِ يًَبىُْوَ . ؾإ خطِبىو، سُظيإ بُثُالَاضْ زشايُتٌ زَنطز

: يُؾُضِيَهٌ طُضّ زاًْؿتْ نُوتُ زََُتُقآ يُطُأل ططيطؤضيسا
ــ  باؾُ ًًَدؤظ زَظاٌْ تؤ يًَت قُوَاوَ؟  

ضؤٕ؟ !ــ  يًَِ قُوَاوَ
.  ــ  واتُ تؤ بُداضآ َُْىّ وَنى ُْخؤؾِ بِ وايُ

. ــ  َٔ ظؤض باؾِ، يَُُطُضِآ
.  ــ  زضؤ زَنُّ،  خؤَٔ دىوتآ ضاوّ بُغُضَُوَ ثًًَإ زَبًِٓ
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ثًَِ بًٌََ،  ضِ زَبًين؟ ..ــ  نُواتُ
.  َطزٕ زَتتؤقًَٓآ.. ــ  تؤ زَتطغًت

.   ــ  بُضِاغيت تؤ طُودٌ
ططيطؤضّ ؾىئَ طىَهآ َُُّٓ وت، بُآلّ يُْاخًسا َىضطِنُّ ثًَساٖات، ضاوَناِْ تُغو بىُْوَْ غُيطّ ًْٓؤنُنإ 

. َنطز
ــ  ثًَِ بًٌََ ًًًَؤخغ، نُغت نىؾتىَ؟ 
ــ  بُيٌََ،  ثُيىَْسٍ ُٓوَ ضًُ بَُُوَ؟ 

ــ  باؾُ ُٓوَ ططاٌْ خػتىَتُ غُض ًََؿهت؟ 
! ــ  ططاٌْ غتىَتُ غُض ًََؿهِ

ططيطؤضّ ثًَهٌُْْ ُٓيًهؼ ُّٓ ثًَهًُُّْٓ ٖاوضِيَهُّ بُبُنُّ ظاًْين ُٓو زاْا، مشؿًَطَنُّ ُٖيَهًَؿاْ 
:  بُُٖضَِؾُنطزُْوَ وتٌ

.  ــ  زَتُوآ غُضت بجُضِيَِٓ؟ بٌَ ضُْٕ ضىْٕ بٌَ بُظَيِ زَيجُضِيَِٓ
: ططيطؤضّ غُضّ غىضَِا يُطؤضِاٌْ باضّ ٖاوضِيَهُّ، بًَُٖسٍ نطزٌْ َُغُيُنُْ ٓاطايُخؤبىُْوَ وتٌ

.  ــ  تؤ نطزَوَناْت غُيطَ ٓؤضيؤبري، تؤ نًَىيت
ــ  َٔ وَنى تؤ ًِْ،  تؤ زيَت وَنى ٓاو ؾًُ، طىيَت يٌَ بٌَ، ُّٓ مشؿًَط يًَساُْ زَظاٌْ؟ 

ٓؤضيؤبري بُمشؿًَطَنُيُوَ ضىو بؤ الٍ زاضيَهٌ ْعيوْ بايٌَ بُالضَوَ بُضظنطزَوَ ثاؾإ بًَُٖعيَهٌ تىْس نًَؿاٍ 
بُمشؿًَطَنُيُوَ ضىو بؤ الٍ زاضيَهٌ ْعيوْ بايٌَ بُالضَوَ بُضظنطزَوَ ثاؾإ بًَُٖعيَهٌ تىْس نًَؿاٍ بُقُزٍ 

زاضَنُز، يلْثؤثُناِْ نُوتُٓ ظًَُّنُ، ضىْهُ يًَساُْنُ يُشيَط نؤَُيٌَ يكُناْسا بىو، ططيطؤضّ تَُاؾاٍ نطزاضّ 
:  ٓؤضيؤبًين نطزْ غُضغاّ َايُوَ، ٓؤضيؤبري تٌ

َٔ ُٓشياًَْو زَْاغِ مشؿًَطَنُّ بُضظزَنطزَوْ ثاؾإ ُٓغجًَهٌ ثٌَ زَنطزَوَ . ــ  ثًَىيػتُ يُغُضت ؾًَطّ بيب
. زوونُضتُوَ

ٓؤضيؤبري نُوتُ َُؾل ثًَهطزٌْ ططيطؤضّ يُغُض ُٓو يًَساُْ بُ ظَبطَ تا بُضانٌ ؾًَطّ نطز، يُوناتُزا داضيَهًإ 
:  ٓؤضيؤبري وتٌ

ــ  تؤ بًَُٖعٍ ًًًَدؤظ،  بُآلّ ُْؾاٌَ يُبُناضًَٖٓاِْ مشؿًَطَنُتسا، زَبآ بُتىْسٍْ بُٓاظايُتٌ ثًٌَ يًَبسَّ ُٓطُض 
ويػتت َطؤظًَو بهىشّ با يًَساُْنُ تىْسْ غُخت بآ،ض وْهُ ٓازًََعاز ؾًُ وَنى ُٖويط، َطؤظ ظَوّ ثطِنسووَ 

يُخؤاثُ بًهىشَْ خانٌ يٌَ غُضٓاغىزَنُ، خؤ ُٓوَ زوشَٔ ُٓطُض بًهىشآ ُٓضنًَهٌ ثريؤظَ يُغُضت، ثازاؾيت ُٖض 
. يُنًَهًإ نُزَيهىشآ غطِيُٓوَّ طىْاًَٖهٌ طُوضَيُ يُطىْاُٖناْت

ططيطؤضّ غُضجنٌ زَزا نُُٓغجُنإ يُٓؤضيؤبري زَتطغإْ زَبًٓٔ ضِازَضًَُنًَْٔ طىيًَإ ضَِخ زَنطز، ناتآ ُٓو 
نابطايُ يًًَإ ْعيو بهُوتايُتُوَ، تُْاُْت ُٓغجُنُّ ٓؤضيؤبري خؤيؿٌ، نُخاوَُْنُّ ًَٖذطاض زيَُٓضّ بى 

.  بُضاْبُضّ، طىيٌَ ضَِخ زَنطزْ ثؿيت زَيُضظٍ ناتآ ٓاغاٍ خؤّ زَبًين وازيَت بؤ الّ
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 ): ٓؤضيؤبري ْؤضَِّ قاؾاوٍ ُٓغجٌ ُْزَنطز، داضيَهًإ عُضيؿُنُ يُوباضَيُْ يًٌَ ثطغٌ ًَُٓـ وَآلٌَ زايُوَ
، زيػإ ططيطؤضيـ داضيَهًإ ُّٓ ثطغًاضَّ يٌَ نطز ُٖض (ُٓغح يًَِ زَتطغآ، يُبُضٖؤيُى خؤيؿِ ْاظامن ضًُ

:  َُٖإ وَآلٌَ زَغتهُوت، ططيطؤضّ وتٌ
! ــ  بُيٌََ، ُٓغح بُزَُغت زَْاغآْ يًٌَ زَتطغآ، بُآلّ خؤ تؤ بُزَُغت ًْت

.  ــ  يُواُْيُ ُٖغت بهات نُزيًََهٌ ضَِقِ ًُٖ
.   ــ  وازياضَ،  ضىْهُ ْاوغهٌ تؤ زيٌَ طىضطًَهٌ تًَسايُ،ُٓطُض بُضزيَهٌ غُخت ُْبًَت

. ــ  يُواُْيُ ُٖغت بهات نُزيًََهٌ ضَِقِ ُٖيُ
! ــ  وا زياضَ، ضىْهُ ْاوغهٌ تؤ زيٌَ طىضطًَهٌ تًَسايُ،ُٓطُض بُضزيَهٌ غُخت ًْت

. ــ  يُواُْيُ وابآ
غُغياْسٌْ َُُٓف خًَطا ٖاتُثًَـ، ضىْهُ ؾُضَاْسَيِ نُتًبُنُ يُناتِ قػُزَضًَٖٓإ يُزيًًَهٌ َُْػايِ ظاٌْ 

نُوا زوشَٔ ًَٖطؾًَهٌ طُوضَيِ بُزَغتُوَيُ يُّ ْعيهاُْزا، يُبُضُٓوَ ثًَىيػت بىو ضاوزيَطيهطزٌْ طيىدىيٌَ 
زوشَٔ يًًََُُٖناِْ ثًَؿُوَزا تىْسْتؤألنطآ، زَوضيٌَ ُٖوايَعاْري ًَْطضا بؤ ْاوضُيِ دؤضاودؤض، عُضيؿًَو يُيُنٌَ يُّ 
زَوضيًَاُْزا بى ططيطؤضّْ ًَؿا نؤؾًعؤّْ ٓؤضبريْ قُوظاقِ يُنٌ زيهُّ يُطُأل بىو، ُٓؾػُضّ زَوضيَهُ بُدًٌَ 

ًَٖؿذي بؤ ثاضاغتين تُثؤيهُيُنٌ بضىى نُيُبُضزًََسا زاضغتاًَْهٌ ضطِْ بآلوبىبىَ، خؤيؿٌ ضِؤيؿت بؤ زَوضوبُضّ 
.  طىْسيَهٌ ْعيو

يُناتٌ سُغاُْوَّ ُّٓ َُؾطَظَيُزا ًَؿاضنُ ْؤبُ ثاغُواٌْ بىو ُٓوناتُ ؾُف ُٓغح غىاضّ زوشَين بًين 
بُضَو تُثؤيهُنُ زئَ، َُؾطَظَ تُقُ تؿُْطٌ يٌَ زاَُظضاْس، ُٓغح غىاضَ َُدُضًُّنإ ثاؾُنؿُيإ نطزَوَ، 

يُنًَهًإ ُْبآ نُُٓغجُنُّ بطيًَٓهٌ ناضيطُضّ تًَهطابىو، خاوَُْنُّ بُتًُْؿتًُوَ ضِاوَغتابىو، زَغيت 
 ٓؤضيؤبري ناتَِ ٓاطازاضنطز، يٌَ ٖاوضِيَهاِْ بًينْ َُُّٓ ًَؿا ،يُُٓشْؤّ زَزا زواّ نُوتُٓ خىاضَوَّ يُُٓغجُنُّ

 بىو خؤّ ٓاظاضَنُّ غُضقايٌَ ُٖض ًَٖؿتا َُدُضّ نابطاّ بىو تؿُْطُنُّ بُيُثًتهُّ يُغُض زَغيت ثًَؿُوَْ ٖاتُ

  :ظضيهاْسٍ ٓؤضيؤبري ُْبىو، طريؤزَبىوُّْ يُو ٓاطاّ
   .بُ ضُى  ــ

 ٓؤضيؤبري وؾُيُى، ضُْس وضتُوضتْ نُوتُ بُضظنطزَوَْ زَغيت ُٖضزوو بُزَغتُوَزاُْوَ خؤ بُزَّ َُدُضيُنُ

 ياضَُتٌ ططيطؤضّ تُْاُْت طُيؿذي، زيهُ ُٓواٌْ ططيطؤضّْ تاوَزا يُّ  زاَايٌَ، يُزيًُنُ مشؿًَطَنُّ ٖاتُثًَـْ

 بُيَهى زَيططت، بعَ ضىْهُ بهُٕ، ضُنٌ بىو خؤف ثًٌَ زيًُنُ وازياضبىو ُٖيَططَنُزا، ؾري يُنطزُْوَّ زا زيًُنُؾِ

 َُٓاًْـ يُتىتُٓنُّ بجًَضُٓوَ دطُضَ نُ قُوظام بؤ نطز ًٓؿاضَتٌ زَضًَٖٓاْ تىتين نًػُيُ ثؿهِْٓ طريؾاًْؿٌ

 تؿُْطٌ يؤضبري ُٓوَّ زواّ َُدُضّ، نابطاّ ْايابِ تىتين بُضاٌَ بُبؤْٕ بىٕ ثًَدؤؾشاأل ثًَهطزْ دطُضَيُنًإ

: وت بُعُضيؿُنُّ  نطزَوَ، ُٓغجُنُّ يُغُض زيًُنُّ
. زَضبًَٓٔ يٌَ قػُّ بًاُْوآ يُواُْيُ غطيُ، باضَطاّ بؤ بًبُئ واضانُ  ــ
ُٓوآ؟  تا زَنات ضاوزيَطّ نٌَ بُيٌََ،  ــ
. َٔ  ــ
   .بًبُ ُٖضًَٓػتا نُواتُ،  ــ
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 ثاضضُ ُْٖسآ طُضِْ طريؾاُْناِْ ضىْهُ زَنُٕ، باؽ يُباضَوَ ضِ قُوظام نُ نطز ُٖغيت بَُُظَُْ زيًُنُ وازياضبىو

 خؤياْسا يًَُْى ؾىنىالتُنُيإ قُوظاقًـ بطايإ، نُٕ بُؾساضيِ نُ زَنطز ًٓؿاضَتٌ بُغُضّ زَضًَٖٓاْ ؾىنىالتُّ

  :ثطغٌ يًٌَ عُضيؿُنُ ثاؾإ نطز، زابُف
تام؟ . .تام زََاْضُ، واتُ ثًًَُ؟ ضُنت  ــ

 تٌَ ضَِْطُ ُْزايُوَ، وَآلٌَ زيًُنُ بُآلّ بُٓامساْسا، بتُقًَٓآ زََاْضُ ضؤٕ وَنى نطز ًٓؿاضَتٌ بُثُجنُّ

 غطيُ نُيُباضَطاّ ٓؤضيؤبري زايُ ُْبًَت بضىى تًَبًين زَؾتُضيَهٌ ُْزؤظيُوَ ًٖضِ ثؿهِْٓ عُضيؿُنُ  ُْطُيُؾتيبَ،

. زايٓآ
: وتٌ زيًُنُْ خىضًُِّ بىو، ُٓغجُنُّ غىاضّ ٓؤضيؤبري

  .ضِابهُّت تاوَنى ؾطيىّ ُْزَّ نُوَ،ُٖوأل ثًَؿِ  ٓازَّ،  ــ
 زَْىاْس، ثاضِاُْوَيإ تطؽْ ضاوَناِْ زيهُْ قُوظاقُنإ زَيطِواًُّْ زيًُنُف ْ زايُبُض زيًُنُّ ؾؤضيؤبري

 يُوآ ؾىيًََٓوْ بؤ ُٖيَططت ظيُٓنُّ ططيطؤضيـ بجؿهٓآ، بطيٓساضَنُ ُٓغجُ نُظيين بُططيطؤضّ زا ؾُضَاٌْ عُضيؿُنُ

 خؤيؿٌ بىو، دىإ بُالوَ ظيُٓنُيإ زضوغتهطزٌْ ضَِْطًين زَغت ضىْهُ ؾاضزياُْوَ ْعيهسا يُبًَؿُآلًَْهٌ قُوظام

 ٓؤضيؤبري بىٕ، ُٖطبُ ثؿهًٓين خُضيهٌ ُٖض نًَُٖؿتا ناتآ .يًَسَٖات ٓاضَقٌ نُبؤٌْ زايُوَ طٌ زيًُنُّ ؾُبكُّ

  :ثطغٌ يًٌَ عُضيؿُنُ ُْبىو، يُطُيَسا زيًًَهٌ ًٖض بىو تًُْا زَضًَٖٓا، غُضّ يُزاضغتاُْنُوَ
يًَت؟  ُٖآلت!زيًُنُ نىاْآ  ــ
. ُٖيَبآ ويػيت  ــ
  .ضِابها نطز بُضَيآلت  ــ

  :زايُوَ وَآلٌَ ٓؤضيؤبري  قريِاْسٍ، تُوغُوَ بُ عُضيؿُنُ دؤضَ بُّ
   .زَغت ٖاشيُ يٌَ بُآلّ. .ويػيت زاضغتاُْنُزا، الّ  ــ

  :نطز ٖاواضّ  ططيطؤضّ
. نىؾتىَُ ٖؤيُى ًٖض بُبآ داُْوَض ُّٖ!زضؤظٕ  ــ
ُٓو؟  الّ بضًتُ سُظزَنُّ وازياضَ بُغُضيُوَ، زاوَ ضًت زَنُّ؟ ٖاواض بؤضِ ُّٓ  ــ

 بُآلّ ثًاْا ثُجنُّ بُيُثًتهُْ غُض خػتُ ثُجنُّ تؿُْطُنُّ زايُ ثُالَاضّ ُٖيَػاْ بُتىوضَِيًُوَ ططيطؤضّ

 طىيُنُ ُٓوَ ثًَـ خىاضَوَ، خػتًُ يُزَغيت يُتؿُْطُنُْ زاّ ططيطؤضيساْ زََاضَناِْ ططشبىٌْ غُضجنٌ عُضيؿُنُ

   .ُْنُوت بُضٓؤضيؤبري بُٓامساْساْ طًعاْسٍ زووض طىيًُ ناتُزا يُّ بتُقآ،
   .يُضظئ نُوتبىَ يُؾِ َاغىيهُيُنٌ َُٖىو ضِاوَغتاْ ٓؤضيؤبري بُ بُضاْبُض ُٖيَططتُوَْ خؤّ تؿُْطُنُّ ططيطؤضّ
: وتٌ ٓؤضيؤبري

  .بًتُقًَُٓ غُضيُْىآ ُٖيَططَْ تؿُْطُنُت يُبُضزََتا، َِٓ ُٓوَ  ــ
 نُُٓطُض بىو، مشؿًَطَنُّ َؿتىوّ يُغُض زَغيت زَضزَنُوت، يُقػُناًْسا تاأل غُختْ طايَتُثًَهطزًَْهٌ

 وَنى زويُتُوَ، زَيهطزَ مشؿًَطَنُّ ٓؤضيؤبري ُٓوناتُ يُشياٌْ، ُٖضَِؾُنطزٕ بؤ ظىآليُتُوَ بُدؤضيَو ططيطؤضّ

   .ثًَُْطيَو ثاضضُ
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 باضَطاّ بؤ بطُضِيَُٓوَ غىاضبْٔ ؾُضَاًْسا عُضيؿُنُ يُبُضُٓوَ زَنطز، ططش زيهُؾِ قُوظاقُناِْ زََاضّ ضِوزاوَ ُّٓ

 ؾًَُشاوٍ ططيطؤضّ ًَْىضُواٌْ تايٌَ ُٖوضيَهٌ ثُيَُ بؿهًَتُوَ، بُخطاثُ ُٓجناٌَ ضِوبسات وا ؾتًَهٌ ُْوَى غطيُ،

. زَنطا بُزٍ ٓؤضيؤبًٓسا ًَْىضاواٌْ ضَِقِ غُختْ ضِوخػاضَ بُو بُضاْبُض زاثؤؾًبىو،
  :وتٌ ٓؤضيؤبري

   .بهات ُٓوَ ْاويَطآ ُٓو ْاَهىشآ، زَنا، زضؤ ُٓو  ــ
 زيًُ بىو نُؽ يُنُّ ُٓو زاضغتاُْنُزا ْاو الّ .ضِؤيؿت َُؾطَظَنُزا يُطُأل بُيَهى ُْوتُوَْ ٖضِ ططيطؤضّ

 غُضيساو بُتُثًٌَ زابىوّ بُمشؿًَط ٓؤضيؤبري  طىيَىيَُبىبىو، خؤيسا خىييَن طؤالويَهٌ يُْاوَضِاغيت بًين َُدُضًُّنُّ

   .زَضنُوتبىو الوَ يُُٖضزوو ضؤضِاْ يٌَ خىئَ غىضيؿٌ ٓازٌََ طؤؾيت نطزبىو، يُت ْاونٌ
 بُتايبُتٌ زوايًُّْ ُّٓ بىُْنُّ َاْسوو زواّ بسايُ ضاًَْهٌ ططيطؤضّْ غطيُنُّ زَوايُ تًَهُوَ َُٖىوف يُثًَـ

 ْازا ُٓوتؤ ططْطًُّنٌ غُضنطزايُتًـ ًُْ، بؤ َُٓالوالّ غُختُْ تىْسْ عُغهُضّ ؾُضَاٌْ بُآلّ  ططيطؤضّ،

 غُض بؤ ضِوؽ قجُالَاضزاٌْ يُبُضُٓوَ دُْطُ، دُْطًـ زَغُآلتًإ، بُتىاْاو زَنا ياضٍ َطؤظاُّْ ُٓو بَُاُْوَّ

 ًَٖطف ناتُ زَغت يُْاوَضِاغتُوَ ثًازَ نُتًبُّ زوو نُ وازاْطابىو ُْخؿُ .ثًَهطز زَغيت ٓايٓسَ بُياٌْ بؤ طىْسَنُ

 ثًازَنإ بىو ٖؤيُى ُٖض يُبُض بُآلّ بهُٕ، ثؿتطرييًإ قُوظام غىاضَّ غطيُّ زوو بايًَؿُوَ يُُٖضزوو بطزْٕ

 ُٖضوَٖا زاْا، يُتؿُْطضًًإ تط نُتًبُيُنٌ ُٓوإ يُبطّ غُضنطزايُتٌ زياضيهطاوزا، يُناتصًََطّ ُٓوآ بطُُْ زوانُوتٔ

 طُوضَوَ ُٖيَُيُنٌ نُوتُ بُتُضيُيُ ُٓو بُآلّ بهات، ًَٖطؾُ ُٓو ثايَجؿيت َُيسإ تؤثِ بُتُضيُيُنٌ بىو بطِياض وا

 غىاضَ يُدًاتٌ قُوظاقسا غطيُنُّ بُغُض باضاْس تؤثُناِْ طىيًُ ٖاويؿتٓساْ َُوزاّ طؤؾُْ يُزياضيهطزٌْ

  .زَنطز ٓاططباضإ ثًَؿهُوتىوَناٌْ قُوظاقُ بُتىْسٍ َُْػايِ ؾُغترييَهٌ َُُٓف َضباضّ َُْػايًُنإ،ؽ
 ؾتًَهٌ .طىْسَنُ غُض بباتُ ًَٖطف ضطَِنُوَ نُيُزاضغتاُْ ططيططّ بُغطيُنُ زضا ؾُضَإ غُختُزا باضوزؤخُ يُّ ٓا

 بىاضّ غُٓوبُضَنإ زاض قُزٍ ضىْهُ بجاضيَعآ، غطيُنُّ ضِيَوْثًَهٌ يُويَسا ُْتىاْآ يًَجطغطاو نُُٓؾػُضّ بىو ٓاغايِ

 َُْػايًُنإ ضَِؾاؾِ بُتُضيُنُْ تؤثُناِْ طىيُ ُٖضوَٖا ويػرتاو، عُغهُضّ تُؾهًالتٌ بُ ُْزَزا ضِيَهطزًْإ

  .ثُضفْبآلوببُٓوَ زَنطز ْاضاض قُوظاقًإ
 زَبىو ثاؾإ زَٖات، داداض يُثؿتًاُْوَ َُْػايًُنإ تؤثِ ْطنُّ زَثُضِيًُوَ يُزاضغتاُْنُ نُغطيُنُ يُناتًَهسا

 َُٓاًْـ يُثؿتًاُْوَ ُٖض زيػإ بُآلّ بُضزَبىيُوَ، ؾُضِ ٖىضياٍ ُٖضاْ ُٓغحْ سًًهٌ سًًهُ طىيًُْ بُخطَُ

!. يُْاوبطزبآ ضِوغًإ زيهُ البايَُنُّ َُْػايًُنإ بًًٌََ تؤ :زَياْجطغٌ غىضِزََاْ غُضيإ
 َُْػازا يُغىثاٍ َُدُضّ غىاضَّ غُضُْنُوت، زَياْىيػت ضِوغُنإ طَُاضؤزاُّْ ُٓو بىو، ُٖضواف يُضِاغتًسا

 تؤظآ زواّ ططيطؤضّ ببُظيَٓٔ، تؿُْطًـ نُتًبُّ ثاؾإ  بؿهًَٓٔ، تًَو ضُخ الّ بُضّ ًَٖطف البايٌَ تىاًْإ

 يُدًاتٌ يُزاضغتاُْنُ زَنات يُثاؾُنؿٌَ ًَٓػتا ُٓو وَضطُضِايُوَ، غطيُنُ ثاؾإ  ضِيَطَوٍ، ٓاضاغتُّ غُضجنًسا

 يُغىاضَ نُغٌ ؾُف ططيطؤضّ زَضضىو، يُزاضغتاُْنُ ثاف ثاؾُْ غطيُنُ ناتآ طىْسَنُ، بؤ ضىوٕ ثًَـ بُضَو

   .َُيساْسا تؤثًَهٌ يُطُأل بىوٕ ُٓغجُنإ دُجنايٌَ بًين َُدُضيًُنإ
  :نطز باْطٌ ططيطؤضّ غطيُنُّ ؾُضَاْسَّ

   .زَضضؤ  ثًَؿُوَ، بؤ بُمشؿًَطَناُْوَ، غطيُ،
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 ضؤٕ يُيازيُنُ ططيططّ .تُواونطزٕ ناضيإ يَطا نُغُنُياْساْ ؾُف ٓابًَىقُّ قُوظام َُدُضًُّنُ، بُتُضيُ تاوياْسا

 نطاغُنُّ، غُض ثصابىوَ ًََؿو خىئَْ ثًَسانطزبىوْ باوَؾِ ُٓغجُنُيساْ ًٌَ بُغُض نُوتبىو بُتُضيُنُ ثاغُواٌْ

 قطضًَهٌ ؾهاْسْ تًَو ثُضاغىوَناٌْ ؾًَالّ، ضِؤيؿتْ نىشضاوزا ثاغُواٌْ الؾُّ بُغُض ططيطؤضّ َغجُنُّ ئ

  .ٖات يًَىَ ْاَُٖىاضيإ
 نُوتبىو، بُزََسا تؤثُنُزا طايًػهُّ بُغُض ضىاضًََـ ضِانؿابىوٕ، َُدُضّ زوو الؾُيُؾُوَ ُٓو بُتًُْؿت

 نابطاّ بىو، ططيطؤضيسا يُبُضزٌََ نُضاغتُوخؤ يُقُوظاقًَو نطز تُقُّ ظيٓسووبىو، ًَٖؿتا بُتُضيُنُ ُٓؾػُضّ

  .ضِانؿا َُدُضيُنُوَ ُٖضزوو بُتًُْؿت نُوتُخىاض ُٓغجُنُّ ثؿيت يُغُض قُوظاقًـ
 ُٓؾػُضَنُ غُض بباتُ ًَٖطف بطؤضِيَتْ ٓاضاغتُ ويػيت بىو، ُٓؾػُضَنُ بُضاْبُضّ ضِووبُضِوو ططيطؤضّ يُبُضُٓوَّ

 ؾاٌْ زَؾُّ شيَط ضُقاْسَ مشؿًَطَنُّ زايُْ ثطِّ ططيطؤضّ ُٓوناتُ يًَهطز، تُقُّ بُالزا ُٓو بُآلّ ضُثُوَ، يُالّ

 غُضّ نُيًُّ غًًَُّ بُمشؿًَطّ ثاؾإ ثؿتًساْ بطِبطَِّ غُضوّ بُالّ نًَؿا زوًََؿٌ مشؿًَطٍ ُٓؾػُضَنُزاْ

 نىضِبىَوَْ ثؿيت ُٓوَّ زواّ خىاضَوَ نُوتُ      بُغُض َُدُضّ ُٓؾػُضّ .نطز يُت طىيٌَ ُٖضزوو تاوَنى

  .ٓاظاضزا ًَٓـْ يُتاو ُٖيَطُضِا ضَِؾٌ ضِوخػاضّ
 نُوا ظاٌْ ضُؾتْ نطزوّ ؾًضكُّ يُزَّ خىييَن تاٌَ نطز، بًَٗؤؾِ يًَسضا يُزواوَ بُتىْسٍ ططيطؤضّ ثاؾإ

 يىوتٌ نىْتُ ُٖضزوو زَدىويَآْ تُػيصاوٍ بُؾًَىَيُنٌ تُم ضَِمْ ظَويًُنٌ بًين نُ ؾت زوا ظَوٍْ غُض زَنُويَتُ

 :نُ نطز ُٖغيت خؤيسا زَضوٌْ يُ ضِاوَغتابىو ُٓغجُنُيسا يُبُضزٌََ َايُٓوَ ُٓو بُٓاوظَْطٌ غىاضيَو ثًٌَ ُٓغجًَوْ

(.  نؤتايٌ َُُٓيُ ٓا)
 نُ نطز تهاّ ْىوغٌ خؤّ غُنطزَناٌْ بؤ خؤيسا، بطِياضّ يًػتٓػهٌ يُظطًين َىالظيِ ٓابسا َاْطٌ يُْاوَضِاغيت

 قُوظاقُناِْ يُطُأل واتُ ٓاغايِ، نُتًبُيُنٌ بؤ ؾهؤَُْسَوَ َُٓجُضاتؤضيٌ..طاضزّ يُنُتًبُيُنٌ بًطىيَعُْوَ

  .بًَت زيهُزا
 يُظطًين يُبُضُٓوَّ .ضِاطُيُْطا ثٌَ ضِاطىيَعاُْنُّ ؾُضَاٌْ سُؾتُ غآ زواّ نطز، دًَبُدٌَ زاواناضيُنُ غُضنطزايُتٌ

 زوضنُوتُٓوَّ بؤ ْاضاضبىُّْ ُّٓ ٖؤّ ْىغٌْ بؤ ْاَُيُنٌ  ُْٖطاوَّ، ُّٓ بُضاْبُض زَتطغا باونٌ يُبُضُٖيَػيت

   .زَضبطِّ يُتػاض
 يًَُْى نطزووَ تُؾُُّْ نُ ْازيَػؤظٍ يُطًاٌْ بىوَ وَضِؽ يُظطًين نُُٓو ٖاتبىو، ْاَُنُيسا نُيُ ُٓوَّ نىضتُّ

 بطِياضّ يُبُضُٓوَ .ؾهؤ خاوَٕ يُضانُّ نطزًْإ ْهىويٌ َُُٓنٌْ بآ َُٓجُضاتىضيساْ طاضزّ ُٓؾػُضاٌْ

 يُو يُزووضنُوتُٓوَ دطُ يُوَ ًُْ َُبُغتًَهٌ ًٖض غىثاْ ٓاغايًُناِْ يُنُتًبُ يُنًَو بؤ زاوَ طىاغتُٓوَّ

 يُضِوخػاضْ ؾطيؿتُزا نُيُويَُّٓ ثًاوضانُ، َُٓجُضاتىضَ ُٓو يُاليُٕ ًُْ َُٓجُضاتىوض ؾًاوٍ نُ ُْخؤؾُ زَوضوبُضَ

 زَنُْٕ يُنُزاض ٓابطِووّ بُيَهى ْاططٕ يٌَ ضِيَعٍ طاضز ُٓؾػُضاٌْ َُٓجُضاتىوضَف خاصيٌ تُْاُْت  ٓاناضيسا،

 شيإ َُُٓف  ثاؾايُتٌ، بَُٓايَُّ بُضاْبُض ْانُٕ خؤؾُويػتًُى بًُٖض ُٖغت َُٖىوإ زَنُٕ، باغٌ بُغىونًـ

   .َُٓاُْزا يًَُْى ًُْ
 ضِوخػاض قُؾُيُنٌ يُؾَُُْسَؾُضَنُزا .زاْطا تًًَسا نُتًبُيٍُ ُٓو باضَطاّ بؤ ضىو بُؾَُُْسَؾُض يًػتٓػهٌ

 بؤ ثؤظؾٌ َىالظًَـ غىات، يُطُيَسا خؤّ يُؾرييًُٓناِْ ُْٖسيَو يًَهطزْ ؾُضَىّ زاًْؿتبىو بُضاْبُضّ الزيٌَ

 نُغُضباظاٌْ ُٓوَبىو قُؾُنُ بريوضِاٍ نىضتُّ زََُتُقآْ نُوتُٓ غًىنًُوَ بُنَُآ ثاؾإ نُْاتىاْآ، ًَٖٓايُوَ
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بُباوَضًَِٖٓاُْوَ ؾُضِْانُٕ، يُبُضُٓوَّ خىاْاغِ ظاأل بىَ يًَُْىاًْاْسا، ضىْهُ خُيَهٌ ؾاضَنأْْ ضِوْانبريْـ  تػاض
بُآلّ غُضباظاٌْ دىتًاضْ قُوظام ُٓوا بُضِاغيت بُبطِوإ، ُٖض يُغُض زَغيت ُٓواْسا غُضنُوتٔ بؤ َُٓجُضاتىوض 

وَزَؽ زيَت، ُٓو ٖؤيُّ نُثايٌَ بُقُؾُوَ ْاوَ بضًَت بؤ بُضَ َىوضُ نٌَُْ خًضعاٌْ ؾطَغُضيُتٌ،  نُواتُ ُّٓ 
ثًاوَ ٓايًًُّٓ خؤّ يُخاضًَهٌ طُوضَوَ ثًَضاوَ بُتَُاّ قاظاجنًَهٌ ظؤضتطبىو يُضِيَطاّ ٖاْساِْ دىتًاضاُْوَ بؤ 

!. غُضبطِيين زوشًَٓإ
ُٓو ؾَُُْسَؾُضَّ يًػتٓػهٌ غىاضّ بىو بىو ُْزَطُيؿتُ دًَطاّ زاَُظضاٌْ، بؤيُ ْاضاض بىو غىاضّ 

:  ؾَُُْسَؾُضيَهٌ زيهُ ببآ نُ خُغتُخاُْيُنٌ َُيساٌْ تًَسابىو، ثعيؿهُ دُْطًُنُ يُطُيًَسا زَزواْ زَيىت
ــ  تؤ بري يَُُ بهُضَوَ دُْابِ َىالظّ ُّٓ خُغتُخاُْيُ ًَٓػتا يُنُضتًَو زَطىيَعضيَتُوَ نُ ؾُضِيَهٌ خىيَٓاوّ 

تًَسا بُضثابىوَ، يُُٓجناًَسا ظياٌْ ظؤضَإ يًَهُوتىَ، ُٖظاضَٖا بطيٓساضْ غُزَٖا نىشضاوْ َُٖىؾًإ يُوثُضِّ 
ثًَىيػتًسإ بؤ خعَُتطىظاضّ ًَُُٓ، نُضِ يُطُأل َُُٓؾسا ُٓؾػُضاٌْ ُٓضنإ ُّٓ خُغتُخاُْيُيإ طىاغتُوَ بؤ 

ثًَـ ضُْس غايًََو دُْطُإ يُطُأل شاثؤْسا زؤضِاْس، بُآلّ يُو .  نُضتًَهٌ زيهُ ْاظاْري ضؤٌْ نات تًَسا بُغُض بُضئ
.   زوضِاْسُْ ًٖض ؾتآ ؾًَط ُْبىئ

.  ُٓوَّ نًَُُُٓ ضانٌ زَظاْري خؤُٖيَهًَؿاٌْ بؤفْ بُتايَُ
يًػتٓػهٌ عُوزاألْ بُبُضؤف بىو بؤ خعَُتهطزٌْ َُٓجُضاتىوض بُوثُضِّ زيَػؤظٍ ًْطُضإ بى يُ قػُناِْ 

ثعيؿهُنُ، بُآلّ يُبُضُٓوَّ ثًُّ ْعَرت بى يُثًُّ ثعيؿهُنُْ ُٖضوَٖا ُٓو ثعيؿهُف ؾُضَاْسَّ يًَجطغطاو بىو 
يُؾاضطؤٌْ خُغتُخاُْنُزا، ُْيىيػت تُْطْضُيََُُّ ْىآ بؤ خؤّ غاظ بهات، بُآلّ ُٓو غُضباظَّ يُطُأل 

يًػتٓػهًسا زاًْؿتبىو بُتُواوّ وضوشاْسٍ، ُٓوف ُٓوَبىو نُُّٓ غُضباظَ نُالنٌ ُٓغجًَهٌ بًين يُتًُْؿيت 
:  ُٓغجًَهٌ بًِ يُتُيؿت ضِيَطُنَُ ْ تٌ

ــ  نُالنُ تؤثًًَو يُضُقِ ضِيَطُنُزايُْ َؽ ْائاوظآ بًداتُضايًََهُوَْ زايجؤؾآ   ٓا بُّ دؤضَئ ًَُُّٓ ضِوؽ، 
.   بُآلّ ُٓيَُإ خؤ ُٓوَ ناضَنُ دًاواظَ يُالّ ُٓوإ

: يًػتٓػهٌ قريِاْسٍ بُغُضيسا
.   ــ  ُّٓ تؤ ضِ زَظاِْ؟ بًَسَْط بُ

. يُناضطُيُنٌ دطُضَ يُوآ ناضّ زَنطز. ــ  َٔ ؾيت ظؤض زَظامن،  غآ غاٍَ يُُٓيًَُٓازا شياوّ
يُقُضاخٌ . يُنؤتايًسا ؾاضطؤٌْ خُغتُخاُْ طُيؿتُ طىْسٍ برتيعًْانٌ نُ نُتًبُنُّ يًػتٓػهٌ تًَسا دًَطري بىبى

ناضواُْنُ يُؾاضطؤُْنُزا بىٕ، َىالظّ . طىْسَنُزا ؾاضطؤُْنُ بُالّ ناضواًَْهٌ غُضباظاٌْ بطيٓساضزا طىظَضّ نطز
بطيٓساضَناِْ بًين، يُنًَو ْاٌْ ودىّ بُضِؾاُْوَيُنٌ ضَِف ُٖيًَسًََٖٓايُوَ، يُنًَهٌ زيهُ ُٖضزوو نىيَؤنٌ 

ثضطِابىو ضِانؿابى زَيٓهاْس، غًًَُّ دىيَين زَزا، ُٖضوَٖا يُؾاضطؤًَْهُوَ ؾُف بطيٓساضّ تًَسابىو، زَيبًػت،  
:  يُنًَو زَيىت

ــ  وازياضَ َُٓبُضاتىوضَنُيإ ْاضزويَيت بؤ الّ تػاض زاواّ ضاطُياْسٌْ ٓاؾيت زَنات، ثًاويَهٌ ضِاغتطؤْ دًَطُّ 
.  بطِوا ُّٓ ُٖوايَُّ زاَآ، ُٓو زض ْانات

: يًػتٓػهٌ بايُخٌ بُوَُْزا، ضىو بؤ ؾاضطؤٌْ نُغآ قُوظاقِ تًازا نُوتبىْ وتٌ
ــ  ًَٓىاضَتإ باف قُوظام، ًَٓىَ يُناّ نُتًبُٕ؟ 
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ــ  زواْعََري، باؾُ تؤ خُيَهٌ ؾًؿٓػهاياٍ؟  
ــ  بُيٌََ، يُنىآ بطيٓساضبىوٕ؟  

ــ  يُؾُضِّ طىْسَنُزا، يُواُْيُ َىالظّ يًػتٓػهٌ بًت؟ 
ــ  بُيٌََ،  ُّٓ ًَٓىَ ضؤْٔ؟  

.   ــ  وَنى زَبًين، ًٖض دطُضَت ثًًَُ خاوَٕ ؾهؤ؟ تهايُ، سياْسَييتَ
. ــ  بًبُٕ

ــ  يًػتٓػهٌ َُُّٓ وتْ ثانُتٌ دطُض ْايابُنُّ بُتاأل نطزووَْ قُوظام يُزَغتًإ ؾطِاْس،  بطِوايإ بُخؤيإ 
ُْزَنطز نَُُُٓيإ زَغتهُوآ، ثاؾإ ثطغًاضّ ظياُْناِْ نُتًبُنُّ يًَهطزٕ يُؾُضِّ ُّٓ زوايًُزاْ ُٓوَّ نُ 

: بًػيت َُُٓبىو
ظؤضَإ يٌَ َطزٕ   . .قُوظام. . ــ  ظؤضَإ يٌَ نىشضاوَ، ُٖض َُثطغُ خاوَٕ ؾهؤ،  يُتاتاضغو غًإ نىشضاوَ، ٓاٍ

يًػتٓػهٌ بطيٓساضَناِْ بُدًًََٗؿتْ ضِؤيؿت بؤ ضاوثًَهُوتين ؾُضَاْسَّ نُتًبُنُ زَبٌَ بُغُضنطزَّ 
ضاغتُوخؤّ يَُُوثاف ضَيؼ عىضَؾايُنٌ نىضتُباآلّ ضِيـ زضيَص، ثًَؿِ نُوت بؤ َايٌَ ؾُضَاْسَ، يُوآ يًػتٓػهٌ 

. ضُْس ناتبًَهٌ بًين يُٖؤيًََهٌ زَضوَزا غُضيإ ؾؤضِنطزوَتُوَ بُغُض ًََعَناًْساْ نؤًََُ ناغُظيإ يُشيَط زَغتايُ
ثاؾإ ضِاضَِويَهٌ نىضتٌ بًين زَضآ بؤ شوضيَهٌ تُْطُبُض نًََُعيَهٌ طُوضَّ تًَسايُ، ضُْس ٓاًََطيَهٌ تُيُؾؤٌْ 

يُغُضَ، يُثؿيت ًََعَنُوَ ثًاويَهٌ غىضغًٌَ زضيَص زاًْؿتبىو، بطيًَٓهٌ قىوأل بُضُْاطُيُبىو، َُُٓ بىو نؤيَؤًٌْ 
: ؾُضَاْسَّ نُتًبُ، نؤيؤًٌْ وتٌ

ــ  غُضنطزايُتٌ زاَُظضاْسٌْ تؤّ الّ ًَُُٓ ثٌَ ضِاطُياْسّْ َٔ ضاوَضِيٌَ ٖاتٓت بىّ َىالظّ يًػتٓػهٌ نؤيؤًٌْ 
يُوناتُزا بُٓػتُّ ضاوَ َاْسوَناِْ يًََُعَنُّ بُضظنطزَوَ، َىالظّ بُظَيِ ثًَساٖاتُوَْ بُضِيَعيؿُوَ غُيطّ 

: زَنطز يَُُٖإ ناتسا يُزيٌَ خؤيسا وتٌ
َ  ُٓوَتا ُٓو بطيُّٓ ضُْاطُّ بُيَطُّ قاضََاًَْتًًُ  ،  بُآلّ زوايِ ُٓوَّ نُ نؤيؤًٌْ  ض نؤيؤًًًَْهٌ ًٓؿهُض

َىالظّ ًٖض ؾتًَو ًُْ ناتٌ ثًَىَ بهىشّ،  ظؤزنا ): ثطغًاضّ يُْاخؤؾِْ بًَعاضبىوٌْ غُؾُضَنُّ نطز وتٌ
، يُبُضضاوٍ يًػتٓػهٌ نُوت نُ ضاوثًَهُوتُٓنُّ بُغُضُْنُوتىو زاْا نؤيؤًًًْـ (خىاضزُْوَْ ياضّ ناغُظ ُْبآ

. بُؾًاوٍ ثًُنُّ زاُْْا
ضُْس سُؾتُ تًَجُضِبى ثًَـ ُٓوَّ يًػتٓػهٌ بُؾساضّ بهات يُؾُضِّ ؾًعًًسا، ُٓوناتُ نطزُْوَيِ ضيَطايُنٌ 

غرتاتًصّ خىايُ ُٓغتؤّ ُّٓ تًجُ نُٓابًَىقُّ بُضَبسات   ب ثؿيت ًًََُٖناِْ زوشَٔ،  تًجُنُ بُضانٌ بُ ُٓضنُ 
زَغتُّ َُْػايًُناِْ بُضاْبُضّ يُْاوبطزْ ُٓو دًَطاياُّْ ثًَىيػت بىو بؤ زضوغتهطزٌْ ضِيَطُنُ ططتين، : ُٖيَػا

يُوناتاُْزا غطيُنإ نُتًبُّ زواْعََري يُظؤض دًَطازا زَغتُويُخُ بىوُْوَ يُطُأل زوشَٓسا، َىالظيِ يًػتٓػهٌ 
ضؤيًََهٌ ضانٌ زَبًينْ ُٓوَ زيَتُوَ يازٍ نُ ضؤٕ غطيُنُّ بُؾُضَاْسَيُتٌ نؤيؤًٌْ ناغيًهؤظ ضؤشيَهًإ يُبُضَ 

نابطاٍ قُوظام ٖاواضّ . زَطُضِايُوَْ بُقُوظاقًَهٌ بطيٓساضزا تًَجُضِّ نُيُشيَط الؾُّ ُٓغجُ نىشضاوَنُيسا زَيٓهاْس
:  نطز

.   ــ  ضِظطاضّ نُٕ بطايإ، واظّ يٌَ ًََُٖٓٔ زََطّ،  ًٖض ُْبآ سيهىشٕ
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بُآلّ يًػتٓػهٌ طىيٌَ خؤّ يٌَ نُضِنطز، نابطاٍ قُوظاقِْ ُٓغجُنُّ بىوٕ بُشيَط ثًٌَ ُٓغجُناِْ غطيُنُوَ،  
ناتآ نُغطيُنإ طُضِاُْوَ بؤ باضَطإ ُٖض زواْعَ ُٓؾػُضَنُ خؤيإ تطجنازَ نؤيًًََٓهٌ ثًػُوَ تاوَنى تًًَسا 

:  بٓىوٕ، ثًَـ ْىوغتًٓإ خُضيهٌ قػُْ باغٌ دؤضاودؤض بىوٕ، بؤ صيىُْ ناغيًهؤظٌ بُضَِضُيَُى َٓطؤٍ وتٌ
ــ  ٓاٍ،  َٔ نؤتايِ ُّٓ دُْطُ ْابًِٓ، زََطّ،  َٔ بؤ ُّٓ ؾُضَِ ثًػُ زضوغت ُْبىو، خؤظطُ يُثًَـ ضىاض غُزَ 

زَٖاشيُ زوًْازا، ُٓوناتُ ضِوبُضِوو ؾُضِّ يُطُأل زوشَُٓنَُسا زَنطز، بُآلّ ُٓوَّ بًاْبًٓري باؾُ 
.  يُمشؿًَطًَْعَثًاواُْتط ُٖيُ

:  ُٓواٌْ زيهُف طؿتىطؤيإ يُطُأل يُنرت زَنطز
.   زيىيهُ بؤ خؤّ. . ــ  تؤ ثًَهِ طَُاضؤيِ َُْػايِ بًين

.   ــ  ٓاٍ نُبًًُذي يًُْؿإ ثًَهاْسا
.  ــ  بىاضّ غىاضَ يُثاؾُضِؤشزا ْآًََِْ تًجُناِْ غىاضَ ُٖيَسَوَؾًَُٓوَ

.   ــ  بُيٌََ،  ناض زَبآ بُؾُضِّ َُنًُْٓ ٓاًََط
.   ــ  باؾُ تؤ بًًٌََ َُنًُٓ ؾُضِ بهات   ثًَىيػيت بُغىاضَ بُضزَواّ زًََيَنَ

ــ  ُّٓ غىاضَ ضِ بهات يُبُضزٌََ َُنًُْٓ ٓاًََطزا   َُنًُٓ ْاَطآْ قايٌ ْابآ بُؾًَالٌْ ثًاويَو يإ ناوٍ نطزٌْ 
.   دًَطُيُى

.  ــ  باؾُ َىالظّ ثًَِ بًٌََ، ُٓغح غىاض ضًبها ُٓطُض ُٓيَُإ بُزضيَصايِ بُضَ خُُْنًَهًإ ُٖيَهُْس
.   ــ  ُٓغح غىاض ُٖيَسَنىتُٓ غُضّ

.   ــ  قػُّ ًٖض
:  ُٓؾػُضَنإ تًَطبىٕ يُزََُتُقآْ ظؤضبُيإ بُؾساضيًإ تًَسا نطز، يُنًَهًإ وتٌ

.  يًَُإ طُضِئَ با وضاْآ بسَئ بُ ثاؾٌ خؤَإ... ــ  بُغُ
ثًَىيػتُ قػُ يُطُأل غُضباظيَهسا بهُّ يُزَغتُنُّ خؤتسا ْاوّ  ): بُآلّ ُٖض ُّٓ ُٓؾػُضَ بُيًػتٓػهٌ وت

. (ثؤْضؤنُ، ُٓو ثػجؤضّ َُنًُٓيُ، قُوظاقُ بُآلّ يُضِوغًازا شياوَ
ضؤشّ ٓايٓسَ ؾُضَاًْضو يُؾُضَاْسَّ نُتًبُوَ زَضنطا بؤ يًػتٓػهٌ نُغُضنطزايُتٌ زوضيُنٌ ُٖواأل ظاْري بهات، 

ناتآ يُطُأل ضىاض غُضباظزا يُغىاضبىْسابىٕ قُوظاقًَو ٖات غهاآلٍ يُعُضيؿُنُ نطز نُضِيَطُّ ُْزاوَ يُزَوضيَهسا 
:  يًػتٓتػهـ وتٌ.  زَضضآ

ــ  َٔ ضِيَطُت زَزَّ، وَضَ،  تؤ َىتُوعٌ؟ 
.   ــ  بُيٌََ،  ْاوّ ثؤْضؤنُ

.   ــ  يُالّ َُٓوَ بُ، زََُوآ قػُت يُطُأل بهُّ
: ناتآ نُُٓغجُناًْإ يُثاٍَ يُنسا زَضِؤيؿذي َىالظّ وتٌ

ــ  ثؤْضؤى، بؤضِ تُتُوعت بؤ غىثا نطزووَ؟ 
. ــ  بؤ ُٓوَ ٖىُْض دُْط ضاى ؾًَطمب، َٔ ظؤضّ ٓاضَظوو يًَسَنُّ

.   ــ  بُآلّ خؤ قىتاغاُّْ دُْط ُٖيُ
. ــ  يُبىضّ ثطانتًهسا زََُوآ طُوضَّ
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ــ  باؾُ،  ناضت ضّبىو ُٓوَّ تُتُوع نُّ؟ 
.  ــ  َٔ نطيَهاضبىّ يُثًَتًَط بىوضطْ يُناضطُناِْ ضُنسا يُتىال، خؤظطُ زَطىيَعضاَُوَ بؤ َُؾطَظَناِْ ضَِؾاف

ــ  زَظاٌْ ضاى بُناضّ بًَِٓ؟  
.  ــ  َُٖىو دؤضَناِْ،  بطئَْ ٖؤضهًؼْ َانػًِْ ؾًهُضظْ ٌٖ زيهُف

.   ــ  نُواتُ َٔ باغٌ تؤ زَنُّ بؤ  ؾُضَاْسَّ نُتًبُ
يًػتٓػهٌ ُٓضنٌ زَوضيٌَ ُٖواأل ظاًْين بُضيَىَبطز، بؤّ ٓاؾهطا بىو نُ َُؾطَظَيُنٌ ضَِؾاؾٌ َُْػايِ 

يَُُبُغتُنُياُْوَ ْعيهُ، بُّ ظاًْاضياُْ يُطُأل غُضباظَناًْسا بُغاضزإ طُضِاُْوَ بؤ باضَطاّ نُتًبُ، يَُالؾُوَ 
ضَِؾاؾُنُ نُوتُ ٖاْساِْ ُٓغجُناًْإ بؤ ضِانطزٕ يُبطّ قاَضًًُناِْ خؤيإ، ضىْهُ بُزضيَصايِ ظؤضبُّ ضِيَطُنُ 

.   ُْبطِا
َىالظَُنُ غُضجنًسا نُٖاوضِآ ضىاض ؾاُْيُنٌ،  تىونين،  تًَهػشطاوبىو، ُٓوَْسَ بُغاّ بىو زَتىت وضضِ 

.  ؾهًَُٓضَْ ضاوَناِْ بطيػهُيُنٌ داُْوَضاٍُْ غُيطيإ يًَىَزَٖات
ُٖويًَسا ضؾىخػاضّ ثؤْضؤى غىيًََٓتُوَ ضؤٕ ثًاويَهُ، بُآلّ زَّْضاوٍ ُٓو ثُضزَيُنٌ ؾاضاوَْ ْازياضّ وا 

ثًَضطابىَ نُ َىالظّ ُْيسَتىاٌْ تُيًػُُناِْ بهاتُوَ، تُْاُْت زواّ ُٓوَف نُ ظؤضداض يُنرتيإ زَبًين، 
:  داضيَهًإ يًٌَ ثطغٌ

.  ــ  نُاتُ،  تؤ خُضيهٌ ٖىُْضّ دُْط ؾًَط زَبًت
. ــ  بُيٌََ، طُوضَ

ــ  ُّٓ زَتُوآ ض ناضيَو بهُّ زوايِ دُْط؟ 
.  ــ  خُيَهٌ ُٓوَ زَزضوُْوَ نُ زَيضًَٓٔ

.   يًػتٓػهٌ غُضّ غىضَِا يُناضّ ُّٓ َطؤظُ نُتُيًػِْ ًَْٗين يًٌَ ٓاآلبىوٕ
. (ضُْس ضؤشيَهُْ ثاؾإ زَطُضِيًَُٓوَ َايٌَ خؤَإ): ُٓطُض ضِ نُُٓشياِْ طىْسٍ تاتاضغو يُضؤشّ   يُنَُسا وتٌ

. ( نُوابىو تؤ قُوظاقت تُؾطَ زَزا ُٓشيإ ): بُآلّ ُٖواألْ ضِووزاوّ بُزووٍ يُنسا ٖاتىو بُضِويسا ٖاواضيإ زَنطز
وَدبُّ ًٓشتًاتٌ زوًَـ باْط نطا زواّ ضؤيؿتين ثًَىتُض يُوَدبُّ يُنَُسا،  ثاؾإ وَدبُّ ًٓشتًاتٌ 

ُٓطُض ضِ ًََططُنإ . (تاتاضغو الواِْ قُوظاقِ تًازا ًُْ): غًًًََُـ ٖات بُزوايسا، تا واّ يًَٗات زَتىاْطا بىوتطّ
نُؽ ُْبى بًاْىضيَتُوَْ طصوطًاٍ زَؾتُنُ نُؽ ُْبىو طعضَّ نات، خؤ ططزْ يايَُناِْ غٓىضّ ًَْىإ ضوغًاْ 

. َُْػا بًُٖض نًؤدآ بٌَ قُوظام ُْبىو
.   الؾُناًْإ يُو ْاوَزا يُوآ ثُضفْ بآلوبىبىُْوَ ياخىز طىيُ مسٌ بىٌْ،  يإ مشؿًَطْ ًَْعَ ؾًَىاْسٌْ

بؤطٌُْ ثًػٌ الؾُناًْإ ًٌَ ثًاوٍ زَؾهاْسْ بُتُواوّ دًاواظّ يُطُأل بؤٌْ ٓطَقٌ شياْسا نُيُ خاوَُْناًْإ 
.  زَٖاتت، ناتآ زَطُضِاُْوَ يُناضَناًْإ بُغُض يًَىاضّ زؤٌْ خؤؾُويػتُوَ

ُٓطُض ضِ تاتاضغو َُِٓ بُغُض ٖاتبىو، خؤ طىْسَناِْ زيهُّ ُٓوْاوَف بُؾًإ يُّ بُآليُ نَُرت ُْبىو، غُض 
. تؤثِ خىْضُ طىيٌَ الوَناًْإ يًٌَ زابطِابىٕ و بىبىٕ بُخؤضانٌ ُٓغجآْ طىيًُ يُطؤضَِثاُْناٌْ نؿتاضزا
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بُداضآ ..زايهاِْ دُضط غىتاْْ ٓاؾطَتاِْ بًَىَشٕ نُوتىو، نضاٌْ خاوَٕ زَغتطرياٌْ ْاَؤْ زيَساضو خؤؾُويػت
ضُْسَٖا داض يُ ظاضّ شْاُْوَ (ضؤٕ يًًَُإ غُْسٍ..واّ خؤؾُويػتُنُّ)ططيإ ضِؤ ضِؤيإ بىو بؤ ثًاوَنإْ 

. زَضزَضىو ناتآ زَضِؤيؿذي بؤ ًََططُنُْ زاغٌ زضَويإ ُٖيَططتبىو
تُْاُْت ٓامساِْ تاتاضغهًـ وازَٖاتُ بُضضاو، دُضط غىتاوْ ًَْىضُوإ ططشبىو،  ُٖضضُْسَ غافْ غاَاأل بىو 

خؤ زاضغتاُْنُّ ثؿيت زؤًْـ وازَٖاتُ بُضاو نُ تىوؾِ ظَضزوويِ بىوَ، زاضَناِْ . بُؾًَىَيُنٌ ْاؾُغاأل
. غًؼْ ظَضزْ زاض بُضِووَناًْؿٌ ظؤض طُآليِْ ؾهًإ زَوَضاْس

زؤًْـ،  ُٓو باونُ ٓاظيعَّ وا زياضبىو ٓاوَنُّ يًًََُْ ضَِف زَضًَتُوَ،     نُ َُٖىوّ خؤؾِْ ؾازٍ بىو، ُٓو 
طؤغتاخًًُ ثطِ تُوشّْ نُؾُّ يٌَ بطِابىو، واّ يًَٗاتبىو خؤؾِْ زيكساض نُوتبىو ظياتط بُالّ ًَُِْٖٓ وَغتاْسا 

.  زَضىو
يُّ ضِؤشَ ضَِفْ تايَُزا ثاْتآليُ ْاَُيُنٌ يُ ثؤغتُضِ وَضططت، ُّٓ ثؤغتُضًُف ثرييَهٌ غُض ضِوتاوَّ نىتْ 

: نىيَط بىو، ْاَُنُّ زايُ زَغيت زؤًْاْ وتٌ
. ــ  زاواّ يًَبىضزٕ زَنُّ، ؾتآ نُُٖوايٌَ دُْط بعامن، تهاّ وايُ ُّٓ ناضَّ ببُخؿٔ

: زؤًْا بُْاَُنُوَ ضِاّ نطز بؤ الّ باونٌ ًَُٓـ بُثُيُ وتٌ
ــ  يُططيطؤضيُوَيُ؟ يإ يُثًَىتُضَوَ؟ 

.  ــ  َُُٓ زَغٓىغٌ ًٖض ناّ يُبطانامن ًُْ
ْاتايًاْ شُْنُّ ثاْتآلٍ يُزَوضّ ثاْتآلٍْ نضُنُّ نؤبىُْوَْ َُٖىويإ ٖاٌْ زؤًْايإ زَزا نُبُثُيُ 

:  بًدىيًََٓتُوَ، بُآلّ ُٓو ْاَُنُّ نطزَوَْ نَُآ َٓذُ َٓذٌ نطزْ ثاؾإ قًصاْسٍ
.  بابُ، زايُ،  نطيؿا،  خؤؾُويػتُنُّ،  بطانُّ،  نىشضاوَ. .ــ  واّ

َُٖىو بُؾًَو يُيُؾِ ْاتايًازا نُوتُ يُضظئ، ثاْتآلٍ ُٖيَػايُ غُضثآْ غُضّ وَنى يُنًَهٌ    زَيُضظٍ،  زايهٌ 
.   زؤًْا بَُُٖىياْسا زَيطِواِْ بُضاويَهٌ ُْتطوناوَوَ وَنى ؾًَت...ططيطؤضّ ظَاِْ بُغرتاْ قػُّ ثٌَ ُْنطا

:  يُْاَُنُزا ٖاتبىو
ّ (16)، بُ قاضََاًَْيت َطز ي12ُثًَىيػتُ ٓاطازاضتإ بهَُُوَ نُ نىضَِنُتإ ططيطؤضّ ًًًَدؤظ، نُتًبُّ زؤٌْ )

ُٓيًىويسا يُثاف ُْبُضزيَو نُْاوّ خؤّ تًَسا ؾُضَؾُُْس نطزب َ ٓاظايُتًُوَْ ًٖىاّ وايُ ُّٓ َطزُْ ثطِ ضِيعَّ بيبَ 
. (بُباؾطئ زيَُٓوايتإ نٍُْثُيُناِْ زَزَيُٓ زَغيت ثًَىتُضّ بطاٍ، بُآلّ ُٓغجُنُّ يُنُتًبُزا زًًًَََُٖٓوَ
ثاْتآلٍ يُْاناو ثريبىو زواّ وَضططتين ُٓو ْاَُيُ، ثؿيت ضَُايُوَْ ُْٖطاوَناِْ قىضؽ بىو، ُٓو بطيكُيُّ 
يُضاوَناْسا َُْا نُ ثاْتآلٍ ثًٌَ ْاغطابىو، يُناتًَهسا شُْنُّ ضِؤشاٌْ ٓاظيَتباضّ بُغُضزَبطز، ثاْتآلٍ زٌََ 

يُخؤضانُوَ ُْزاو ًَُٖؿُ تاّ يًَٗاتبىو، يَُالؾُوَ ْاتايًا ُٖوايٌَ بًَىَشٕ نُوتين بُتُواّ نؤيَؤٍْ بًَضاضَّ نطزْ 
بُداضآ نؤغتِ نُوت، ؾًَىاوًُّنُّ زَّْضاوٍ ظيازٍ نطزْ يىَنُّ ًٌَ ؾىيَين ُٓو زاغُّ نُ ويػيت خؤّ 

بًهىش بُضظبىَوَ، بُآلّ زَضيا ُٖضوَنى خؤّ َايُوَ، بُيٌََ،  يُنُجماض بُؾساضّ ُّٓ خُّْيًَكُوَاُّْ خًَعاُْنُّ 
نطز، بُآلّ ُٖض ظوو بُظوو طُضِايُوَ زؤخٌ داضاٌْ خؤّ، ُٓطُض ضِ ططيطؤضّ َطزبآ خؤ ثًَىتُض ًَٖؿتا ظيٓسووَ، 

.   بُُٖض ساأل
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ثاْتآلٍ ظؤضداض يُزَضطاّ نُثطَنُزا وَغتا ثؿإ ًٓؿاضَتٌ بؤ زؤًْا زَنطز بًَت بؤ الّ،  ُٓوناتُ ْاَُنُّ 
، ناتآ (بُوثُضِّ يُغُضخؤيِ.. بًدىيَُٓضَوَ): زَزايُ نُبُضزَواّ يُطريؾاٌْ نطاغُنُيسا ُٖيًَططتبىو، ثًٌَ زوت

نُُٓويـ زَخيىيَٓسَوَ، ثاْتآلٍ ضِيـ بُؾطًََػو تُضِ زَبىو، ثاؾإ ْاَُنُّ وَضططتُوَْ قُزّ زَنطزْ 
.  زَخيػتُوَ طريؾاٌْ غُضيُْىآ

خًَعاِْ ثاْتآلٍ ْؤ ضِؤش يُّ سايَُزابىوْٕ زَضزْ ٓاظاضيإ زَضُثاْسَ زأل، ثاؾإ ثريًَََطز باْطًَٗؿتًَٓهٌ نطز بؤ 
بايُظًػاضيؤٌْ قُؾُ،  يُبُضطًاٌْ نىضِّ نىشضاوٍ، زواّ ُٓوَّ بابُظًػاضيؤْٕ ٖاوَيَُناِْ ْاًْإ خىاضز، نُوتُ 

:  زيَُٓوايِ نطزٌْ باونٌ دُضطربِاْْ وتٌ
خريَت بسَ بُخؤت ثطؤنؤظًض، تؤ خؤت زَظاٌْ خُّْ ثُشاضَ غىزيإ ًُْ، ُٓو نىضَِنُت بُٓاظايِ َطزوَ، تا )ــ  

دُطىيًَُّٓ بُزَغت ًَٖٓاوَ يُثًَٓاوّ تػطْ ًْؿتُاْسا ناضّ ُٓو تًَهُُزَ بُّ ظويطيُت، ظويطّ تؤ طؤْاًَٖهٌ وايُ 
.  (يُواُْيُ خىا ُْيبُخؿآ يًَت

.   تًَسابىو(نُ..نُ)، َُُٓ ؾُضَاْسَضّ ُٓو يُنُغُضباظيًُ ْىوغًبىّ (ُٓو بُٓاظايِ َطز)ــ  بُيٌََ بابُ 
ُٓطُض ضِ ْاتايًا دؤضيَو ختىضَْ طىَاِْ ْازياضّ بُزيَسا زَٖات يُباضَّ نىؾتين نطيؿاوَ، خؤ ًٓرت ُٓو تايَُ 

.   زَظوَ بٌَ ًَٖعْ خؤؾُويػتُ بضطِا يُزواّ باْطًَٗؿذي بؤ طًاٌْ ُٓو
ُٓو ضِاغتًًُ تايَُّ بُططشو َؤٌْ بؤ زَضنُوت وَنى زاِْ طىضطًَو نُ ظغتإ ظؤضّ بطغًَتِ بؤ ًَٖٓابآ، بطِياضيسا 

:  ًََُْٓآ يُزواّ نطيؿانُّ خؤّْ بُثطتاو ضى بؤ سُوؾُنُْ ٖاواضّ زَنطز
، بريْ خُيايٌَ خؤ نىؾذي وَنى ٓاطط نُتبىَ نُويٌَ،ُٓو (!خؤّ زَنىشّ، ًٖضِ بؤ َُْايُوَ، ًٖضِ بؤ َُْايُوَ)

بُضِاغيت زَيىيػت خؤّ بهىشآ، ُٓطُض بٗاتايُْ زَضيا ُْيططتايُ، ثاؾإ بؤ َاوَيُنٌ زووض بًَٗؤف ُْنُوتايُ ُٓو 
.  ُْيسَتىاِْ بُططّ بُدًًََٗٓاِْ ُٓو بريَّ يًَبهات

ْاتايًا بًُْىَ بًَٗؤؾًًُى ضُْس ضؤشيَو َايُوَْ ُٖض ناتآ ْاَُنُّ بريزَنُوتُوَ يُدًَطُنُ ضِازَثُضِّْ زَيىيػت 
. يُسُوؾُنُزا خؤّ بهىشآ، بُآلّ زَياْططتْ ُْياْسًََٖؿت ُٓو ناضَ بهات

زواّ باْطًَٗؿتُٓنُّ بابُظًػاضيؤٕ بُغآ ضِؤش ثاْتآلٍ زووْاَُّ يُثًَىتُضّ نىضِيُوَ ثًَطُيؿت، زؤًْا يُضِيَطُزا 
: خىيَٓسًُْوَ، ثاؾإ بُضَو َاأل ضِايهطزْ زَّْضاوٍ خؤؾِ يًَسَباضّْ ٖاواضّ نطز

.  بطيٓساضبىَْ َُْطزووَ، ثًَىتُض ٓاوٖاّ ْىغًىَ، َُُٓ ْاَُنُيُتٌ!ــ  نطيؿا ظيٓسووَ
َُٖىو خًَعإ زَوضّ نضُيإ زاو ًَُٓـ ْاَُّ يُنٌَُ بؤ خىيَٓسُْوَ، ْاوَضِؤنُنُف وابى نُ نُتًبُنُّ 

ططيطؤضّ يُؾُضِيَهسا زَغتُويُخُّ بىَتُوَ يُطُأل غىاضَّ َُدُضيساْ ُٓو غىاضاُْ نُتًبُنُيإ ؾجطظَنطزووَْ 
ظياٌْ ظؤضيإ يًَساوَْ قُوظاقًَهٌ ظؤضيإ نىؾتىوَ، بُآلّ ططيطؤضّ غُضّ بطيٓساضبىوْ نُتًبُنُّ بُ نىشضاو 

زايٓاوَ، ًَؿانىؾًعؤّ بُثًَىتُضّ وتىَ نُططيطؤضّ ُٓوف َوَ يُ َُيساْسا بىضاوَتُوَ، ثاؾإ ٖؤؾِ ٖاتىَ 
خؤيسا يًُْىَؾُوزاْ بُغهُخؿآ، بُضَو ؾىيَُٓناِْ نُتًبُ ٖاتىَ، يُناتِ خؿاًْسا ُٓؾػُضيَهٌ ضِوغِ ٖاتىَتُ 

.. ضِيَطُْ ثاضضُ تؤثِ يًًَساوَ
غهٌ زضِيىَ، يُنُجماض ياضَُتًساوَ ثاؾإ يُطُأل خؤيسا بُنًَؿِ نطزووَْ ُٖيًَططتىوَ تا طُياْسويُتًُ غُضباظاٌْ 

. ؾطيانُوتٔ، بُوؾًَىَيُ يَُطزٕ ضِظطاضّ نطزووَ
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بؤ ضِيَعططتين ُّٓ ثايَُواًَْتًُ ططيطؤضّ بُضظنطاوَتُوَ بؤ ثًُّ عُضيـْ ويػاٌَ غاْت دؤضدًؿٌ ثًَسضاوَ، 
. بطيُٓنُؾِ غىونُْ َُتطغِ ًُْ يُغُض شياٌْ، بُيَهى زوباضَ ضىَتُوَ بؤ بُضَف

بُآلّ ْاَُّ زووَّ ثًَىتُض تًًَسا زاواّ ُْٖسآ بُضَطًاَلغٌ وؾههطاوَّ نطزبىو، تهاّ يُنُؽْناضّ نطزبىو ْاَُّ 
يٌَ ُْبطِٕ، ُٖضوَٖا غهاآلٍ نطزبىو يُططيطؤضّ نُُٓغجُنُ ثؿت طىآ زَخات، ٖاٌْ باونٌ زابى نُبٓىغآ بؤ 

ططيطؤضّْ ٓاطازاضّ ُٓوَّ بهاتُوَ، ُٖضَِؾُّ ُٓوَؾٌ يًَبهات نُثًَىتُض ناتآ ثًٌَ طُيؿت يًٌَ زَزات، 
: ُٖضضُْسيؿُ نذُْابِ ويػاٌَ غاْت دؤضز ُٖيَسَططآ

ؾتًَهٌ ٓاغايِ بىو نُزيَدؤؾِ ثاْتآلٍ بؤ ثًَساٌْ ويػاّ بُنىضَِنُّ ًٖض خؤؾًًُى باضتُقاٍ     خؤؾِ 
بُظيٓسويَيت ُٓو نىضَِ ُْبآ، يُبُضُٓوَ ُٖضزوو ْاَُنُّ ُٖيَططتْ يَُاأل زَضضىو ُٖضخُضيهبىو يُؾازيسا 

. يُنطاغُنُّ خؤّ زَضثُضِيَتُ زَضَوَ
يُؾُقاَُ طؿتًُنُزا ثاْتآلٍ ُٖض نُغًَو بًعاًْايُ خىيَٓسَواضّ ُٖيُ ٖاواضّ يًَسَنطزْ زَيىَغتاْسْ ضِايسَنطز بؤ 

الّ، ُٓجماض يُبُضزًََسا ُٖضزوو ْاَُنُّ زَضزًََٖٓاو زاواّ يًَسَنطز بًاخنىيًََٓتُوَْ يُوناتُزا خؤؾِ 
. يُضاوَناِْ ثاْتآليسا ُٖيَسَبُظيًُوَْ زَّْضاوٍ بُبُختُوَضّ غُضيًَصيإ زَنطز

: ناتآ نابطا يُخىيَٓسُْوَ زَبىَوَ ثاْتآلٍ ثطغًاضٍ يًَسَنطز
ويػاٌَ غاْت دؤضدٌ بُزَغت ًَٖٓاوَ، ُٓو يُنُّ نُغُ يُ طىْسزا !ــ  بريوضِات ضًُّ بُضاْبُض بُنطيؿاٍ نىضِّ

. ويػاٌَ بُبُضؤنسا زَنطآ
بًَُٔوَّ ضاوَضِيٌَ ًٖض وَآلًََو بهات ثريَ زَغيت زَنطزَوَ بُباظزإ، بُيَهى بطاتُ خىيَٓسَواضيَهٌ زيهُ 

يُضِيَطُنُزا، ُٓهلُقِ طىْسَنُ غُضتاثا ُّٓ ُٖوايَُ ُٖشاْسٍ،  خُيضهُنٍُ باغًإ زَنطزْ ؾازَإ بىوٕ بُو 
ٖاووآلتًُيإ، تُْاُْت غًَططٌ َؤخؤظًـ ُّٓ َُغُيُيُ ناضّ تًَهطز، يُزوناُْنُّ زَضزَضآ بؤ الٍ ثاْتآلٍْ 

:  بُُٖيَربِيين ؾُبكُنُّ غآلوٍ يُباونٌ نىضَِّ قاضََإ زَناْ زَيٌََ
! ــ  زَقًكُيُ وَضَ شووضَوَ ثطؤطؤظًض

: ناتآ ثاْتآلٍ ضىَ شووضَوَ، َؤخؤظ تُوقُّ ثريؤظبايِ يُطُيَسا نطزْ ثاؾإ وتٌ
ــ  قاضََاًْيَت نىضَِنُمت يُضِؤشْاَُنُزا خىيَٓسَوَ، تهاّ وايُ نُ زياضيًُنٌ خؤتت بؤ ْاضز َُُّٓ ًَٓؿٌ با 

. يُطُيَسابًَت
َُُّٓ وتْ ْايابْ ؾرييين ططاْبُٖاّ ُٖيَططتْ خػتًُٓ زَغيت ثاْتآليُوَ، ًَُٓـ بطزِْْ يُخؤؾًسا بطِواّ 

. بُخؤّ ُْبىو
ٓاٍ،  ثريّ ثُّ ثٌَ بطزّ،ئ ََُ ): ناتآ نُبُّ ناضتًَهطزُْ ضاوَنإ ؾطًََػهًإ تًَعا، يُزيٌَ خؤيسا زَيىت

.  َِٓ يُغؤظزا زَططيِ، َٔ ُٓو ثًاوَ ضَِقُبىّ نُثطيؿهُ ُٓغتآ ُْيسَتىاِْ ؾطًََػو يُضاوّ بًَٓآ
بُبآ َاْسووبىوٕ ُٖؾت ثىو زاُْويًََُّ بُغُضثؿت ُٖيَسَططت، بُآلّ ًَٓػتانُ بُغُض زاض عُغانُزا 

 (..بُضِاغيت نطيؿا ًَٖعٍ يٌَ بطِيِ!ٓاٍ ظََاُْ ضِوت ضَِف بآ..زَْىوؾتًَُُوَ
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ناتآ ثاْتآلٍ بُْعيهٌ َايٌَ َريؤٕ نؤضؾؤْؤظٌ باونٌ ْاتايًازا طىظَضّ نطز، بُثًَضُواُّْ داضاُْوَ باْطٌ 
يًَهطز، ضىْهُ واظًَٖٓاِْ نطيؿا يُْاتايًا باضوزؤخًَهٌ يًَهسووضنُوتُٓوَ، بُيَهى ضِقًؿٌ يًَُْىإ ُٖضزوو 

: خُظوزا زضوغت نطزبىو، ظؤضداض َريؤٕ يُباضَّ نضُنُيُوَ بُشُْنُّ خؤّ زَوت
ــ  ُٓو قُسجُيُ، خؤيؿٌْ ًَٓؿٌ غُضؾؤضِنطز بَُاُْوَيِ يَُايٌَ ُٓواْسا، ُٓو بُؾىيَين نطيؿازا ضِازَنا، 

.. بُآلّ ُٓو زَضيهطزْ بايُخٌ بؤ زاُْْا
. ُٓوناتُ ًٓسٍ شُْنُّ بًَسَْطسَبىو

بُآلّ ًَٓػتا، نُططيطؤضّ بىو بُ قاضََإ يُبُضضاوّ طىْس، َريؤٕ يُثًؿُّذاضاٌْ ٖاتُخىاضْ 
: زَغتجًَؿهُضّ نطز بُقػُنطزٕ يُطُأل ثاْتآليسا

ــ  تُْسضوغتًت ضؤُْ؟ 
. ــ  باؾِ

ــ  باظاضِت زَنطز؟ 
. ــ  ُْ، َُُٓ زياضيًُ بؤ نىضَِنُّ، نطيؿاٍ قاضََاصيإ ؾُضَىو ُْٖسآ ؾرييين غؤ

: ثاْتآلٍ ُٖضزوو ثانُتُنُّ بؤ ضِاططت، بُآلّ ُٓو ضِووّ وَضطًَطِاو زَيىيػت بطِواْ زَيىت
. . نُواتُ ٓاوَٖا.. ــ  ٓآ

ْايابُْ ًَٖذطاض ؾرييُٓ، وا ُٖغت ْانُّ . .ــ  ثًَِ وتٌ ؾُضَىو، َُُٓ ؾىنىالتُّ نىضَِنَُُ بؤّ ضِاططتىّ
. شياًْؿت وَنى َُُٓ ؾريئ بًَت، غؤ، يُواُْيُ نىضَِنُّ تؤف ضؤشآ يُضِؤشإ ضِيَعيَهٌ زَغت نُوآ

. ــ  خؤت ُٖيَُُقىضتًَُٓ يُ تايبُتًُناِْ شيامن، َُُّٓ بُبًَعنطزًَْهٌ ٓاؾهطاوَ وت
. ــ  بُُٖضساأل يُنًَهٌ يٌَ ُٖيَططَ، يُبُضخاتطّ َٔ

ــ  ًَُُٓ ضؾاُْٖاتىئ يُزياضيِ خُيَهٌ غُضيب غؤئْ نُغًـ يُخًَعاِْ ًَُُُٓٓوَّ ُْنطزووَ، بُآلّ 
.  وازياضَ تؤ يُضِازَبَُزَض يىوت بُضظّ

َٔ ضِآَُوَغتاْسووٍ بؤُٓوَّ بضري بُطصّ يُنرتزا، َٔ ويػتِ يُباضَّ ناضيَهُوَ ..ـ طىآ بططَ،  طىآبططَ
. قػُت يُطُيَسا بهُّ

. ــ  ُْ، ًٖض ناضيَو ًُْ يًَُْىاصياْسا قػُّ يًَىَ بهُئ
َُُّٓ وتْ بُتىوضَِيًُوَ ثؿيت تًَهطز، بُآلّ َريؤٕ بُُْضٌَ قؤيٌَ ضِانًَؿاْ ثاْتآلٍ ًَٖسٍ بىَوَ، َريؤٕ 

: وتٌ
ــ  سُظزَنُّ يُباضَّ ْاتايًاوَ قػُت يُطُيَسا بهُّ، خىئَ يُٓاو خُغترتَ ثاْتآلٍ بُُٖض ساأل ُٓو نضُُ، 

تانُّ نىضَِنُت زَيها بُطايَتُداضِّ خُيَو؟ 
.  ــ  َُُٓ ثطغًاضيَهُ تًُْا نىضَِنُ خؤّ زَتىاْآ وَآلٌَ بساتُوَ، ُْى َٔ،  يًٌَ بجطغُ

! ــ  تؤ خؤت طُوضَيِ َايٌَ، ُّٓ ضؤٕ يُو بجطغِ
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ثاْتآلٍ وَآلٌَ ُْزايُوَ، بُيَهى خؤّ خُضيههطز بُثاضضُ ؾىنىالتُيُنُوَ نُوتتُ دىيين ثاضضُيُنٌ 
.. زيهُّ ضِاططت بؤ َريؤٕ

ثاؾإ غُضّ قىتىوَ تىوتُٓنُّ ُٖيَجضطِّْ ضِايططت بؤ َريؤٕ، ُٓويـ دطُضَيُنٌ يٌَ ثًَضايُوَْ ُٓجماض 
: زايطريغاْسْ بُؾًَُشاويًُوَ زونُيَُنُّ زَنطز بُُٖوازاْ وتٌ

. ــ  َُُٓ تىتًٌَٓ بٌَ ًَٖعَ ثاْتآليِ، يُ ثىوف زَضآ
. ــ  بُيٌََ، وازياضَ

. ــ  تؤ وَآلَت ُْزاَُوَ غُباضَت بَُُغُيُنُّ ْاتايًا
. ُٓو ًَٓػتا بطيٓساضَ..ــ  ُّٓ وَآلٌَ ض بسََُوَ، ططيطؤضّ بُالّ ُّٓ َُغُيُيُزا ْاضآ يُْاَُنُيسا

ــ  زَظامن،  بُآلّ َُُٓ ُٓجناَِ بُضِ زَؾهًَتُوَ؟ 
. ــ  ْاظامن، يُواُْؾُ بهىشضآ، َُُٓ ؾُضَِ

: َريؤٕ بُزايَػُوَْ ثُشاضَوَ ضِويسا بُيُنساو وتٌ
. ــ  بُآلّ ٓايا ؾتًَهٌ بُدًًَُ ُّٓ ناضَ بُؾًَىَيُ سيًًََٓتُوَ؟ ُٓو ُْناضَنُضَْ ُْشُْْ ُْبًَىَشُْ، ٓاٍ

ُٓطُض زََعاٌْ ناض زَطاتُ ُّٓ ضِازَيُ، ُٓوناتُ ضِيَطاّ بُخىاظبًيَن نُضإ ُْزَزا بًَُٓ ُّٓ زيىٍ .
..! بُآلّ..زَضطانَُُوَ

َٔ ضًِ يُزَغت زآ بًهُّ، وازَظاٌْ َٔ ضِاظيِ بُزَضضىٌْ نىضَِنُّ يَُاأل، بُوؾًَىَيٍُ نُ ..ــ  ثًَِ بًٌََ
!! زَيعاِْ

. ــ  بؤّ بٓىغُ نانُبطا، زاواّ بطِياضيَهٌ يُنذاضيٌ يٌَ بهُ
: بُظَاًَْهٌ طًُيِْ ثًًًََٓإ يُضِاغيت ثاْتآليِ وتٌ

.. ــ  ٓاخط يُويـ نضًَهٌ َٓايٌَ ُٖيُ
ُّٓ نضُّ ؾًَىاوَ بُوَ َويػيت !! باؾُ ُٓو ثًاوَ ُٖيَؼْنُوتٌ يُطُيَسا بهات..ــ  يًَُـ َٓايٌَ زَبآ

خؤّ بهىشآ، باؾُ زَتاُْوآ بًًَٓطٕ بؤ طؤضِغتإ؟ ُّٓ زيَػؤظيَتِ، بُآلّ ُٓو يُقُّ يًَسَزا باؾُ ُّٓ نضُ 
نؤيًُيُ الّ ًَٓىَ؟ 

. ُٓو يُنضًَهٌ خؤّ خؤؾُويػترتَ يُالّ، يُوَ ظياتط وضِيَُٓ َُنُ!ــ  نؤيًُيُ
ُٓطُض شيإ يُضِيَطَِوٍ ضاغتُقًُّٓ خؤّ اليسا ُٖضبُظوويِ يُُٖض زَو ُٖيَُتٌ ْاَؤزا وٕ زَبآ، ُٓوَّ زويَٓآ 

.. تُْهاو بىو بؤ غبُيٓآ وَضزَطُضِآ بؤ تُوشًََهٌ قىويٌَ بٌَ ثُّ
. ٓا بُّ دؤضَ شيإ يُالّ ْاتايًا وو بىو زواّ ُٓوَّ ضِؤشاٌْ زوضْزضيَص بُوَغتاوٍ َابىَوَ

ْاَُيُى يُططيطؤضًُّوَ طُيؿتُ نُؽْناضّ، ضِاظاْسبىيُوَ بُغآلوْ ضِيَعٍ بؤ ْاتايًا، ُٖض َُُٓف نُّ بى 
يُْاتايًازا بؤ ُٓوَّ بابساتُوَُ بُاليُوَْ طيىدىأل بهات، يُبُضُٓوَ زَبًٓري يُْاناو بطِياضّ ثًَىيػيت 

ضاوثًَهُوتين ُٓنػًًٓا زَزات، بُآلّ ُٓنػًًٓا ًْؿتُدًٌَ يانؤزْايُيُ، نُواتُ زَبآ ْاتايًا ثٌَ ُٖيَططيَت بؤ 
. ُٓوآ
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ْاتايًا بؤ ًََطزَنُّ ضؤحْ دُغتُ بىو غُضَضِاٍ َُٖىو ُٓو نطزَواُّْ ًََطزَنُّ نطزّ، يُبُضُٓوَ ُّٓ 
ْاَُيُ وضوشاْسٍْ واّ بؤضىو نُزَبآ بهُويَتُناض بؤ طًَطِاُْوَّ ًََطزٍ تؤضاو، واّ زاْا نُ بُتًُْا 

طؿتىطؤنطزٕ يُطُأل ُٓنػًًٓازا بُظَاًَْهٌ خؤفْ يُطُأل شيطٍْ ثاضِاُْوَزا، بُغُ بؤ طًَطِاُْوّ ُٓو ًََطزَْ 
. طُضِاُْؤَُّنػًًٓا بؤ ضِيَطُّ ضِاغتْ ُٖم

: بؤ ًَٓىاضَّ ٓايٓسَ ْاتايًا بُزَضياٍ وت
. ــ  َٔ زَضِؤّ بؤ غُضزاٌْ َايٌَ خؤَإ

: زَضياف وَآلٌَ زايُوَ!بُآلّ،  زَضياٍ سُونآلْ بُّ قػُيُ تُؾطَ زَزضآ
ــ  طىيَت يٌَ بآ ْاتايًا، بؤضِ بُخَُٓاىْ وَضِغِ زَتبًِٓ، بؤ ًَٓىاضاًَْو يُطُيَُسا زَضْاضٌ ضابىيَطئ؟ 

. ــ  َٔ ُٓوَّ ْاوآ
ناتآ ناتآ ًََطزَناصيإ يَُاأل ْابٔ ْؤبُ بُخؤَإ زيَت، بُضِاغيت َُُٓؽ آَانُ، !ــ  تؤ ض ضاًٖبُيُنٌ

طؿت ثًاوَناًْإ يُطىْس نؿايُوَْ ًََطَٓساألْ ثرييإ بؤ ًَٖؿتىيُٓتُوَ، باؾُ ًٖض غىزيَو ضاوَضِوإ 
!. زَنطآ يُبابُتٌ ُٓواُْ

ــ  دا تؤ ضًت زاوَ بُغُض ُٓوَوَ؟ 
زَتىاِْ بُزضيَصايِ ُّٓ َاوَيُ ٓاضاّ بططّ بُبآ !نُاتُ يُطُأل نًَسا ضِابىيَطّ!ــ  ضًِ زاوَ بُُٓغُوَوَ

قُوظاقًَو؟ 
. ــ  زَى ٓابطِووت ضآْ بُُْسًُت بِ

ــ  ُّٓ يُيُؾٌ تؤزا ُٖوَؽْ ٓاضَظوو ًُْ؟ 
. ــ  َُُٓ يُضاوَناِْ تؤزا زياضَ

زوو َاْطُ ْاتايًا ثًَىتُض ..ــ  َٔ ْهىيٌّ يٌَ ْانُّ، ُٓوَْسَ طُضّْ بُنىيَِ ثرييَهًـ بًَت ططِّ تًَبُضزَزَّ
!!. يًَِ زووضنُوتىوَتُوَ

. ــ  ضاوَضِيٌَ خُّْثُشاضَْ ْاضَِسُتًُ بُزَضيا
.   يُوالؾُوَ ٓاطط ُْٖاوتإ زَغىتًيَنَ..َٔ بابُتٌ تؤ زَْاغِ، وازَئًََ!ثرييَصٌْ زاويضٔ ثاى..ــ  تؤّ

. ــ  يُضِاغتًسا َٔ ًٖضِ ًُْ بًًََِْ ثًٌَ يٌَ بًَِٓ
ــ  طىيَت يٌَ بآ، ثًَـ ضُْس ضؤشيَو نىضَِنُّ ُٓشيإ بُتًُْؿتُُوَ زاًْؿتبىو، ُٓو ًََطَٓايَُ ؾٌْؾاوَْ 

بًَُُٖين زَغيت نطز بُشيَط بايَُسا، ًَٓـ زَْطِ ُْنطز تاوَنى بعامن َُبُغيت ضًًُ، ُٓو واُٖغيت نطز ناضّ 
ثاؾإ ..يُّ بابُتُّ يٌَ زَوَؾًَتُوَ، بُآلّ ُٓو تًُْا ؾاْعَ غايٌَ تَُُُْ، خؤظطُ قُوظاقًَهٌ ناَأل بىايُ

ُٓوناتُ ًٓسٍ زَضظيَهِ زازا نُؾًاوٍ . وَضَ يُطُيَِ بؤ طُيُخاُْنُ: نُزيًَٓابىو يُبًَسَْطٌ َٔ، وتٌ
ُٓوَ نُّ بؤ زواداض دًَطُت تُضِنطزووَ، ثًَت وايُ ُٓو ثًاوَّ ططِْ ..ُٓنُغاُْبًَت،  ومت تؤ ٍُٖ واوا يًَهطاو

. زَوضّ َٔ بسَّْ ضانرتئ غعاَسا
. زَضيا بُتاّْ خؤؾِ باغُنُّ، زايا قاقاٍ ثًَهُْري، بُآلّ ْاتايًا بُبًَعْ غاضزيًُوَ يًَىٍ ُٖيَكطضاْس
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يُضاغتًسا زَضيا ُٖوَؽْ ٓاضَظوو ططِّ تًَبُضزابىو، يَُاوَّ زوو ُٖؾتُّ ُّٓ زوايًُزا، زضيَصَّ زَزا 
بَُاُْوَيِ يَُالوال، الّ ُّٓ زَغتُ خىؾهٌ زَضىو بؤ الّ يُنًَهٌ زيهُ، بُيَهى َُُٓ خىايُ تًٓىيَيت 

!. بُآلّ ثًاوإ يُطؤضَِثاٌْ ؾُضِزابىوٕ..بؿهًَٓآ
: تُْاُْت َُٓؿُويـ نات ْاتايًاٍ بًين دًُناِْ يُبُضنطزَوَ، يًٌَ ثطغٌ

ــ  زَضنُنُّ بؤ زَنُيتُوَ َُٓؿُو؟ 
. ــ  يُواُْيُ يَُايَُوَ ُْمب، بضِ بؤ َايٌَ باونِْ َُٓؿُْ يُوآ مب

. ــ  نُواتُ بُزؤًْا زَيًََِ، ُٖضضُْسَ سُظيـ ْانُّ ُٓوَّ ثٌَ بػجًَطّ
ْ خًَطا دازَنُ نُطيُّ زَٖات ..ْاتايًا َاآلوايِ يُخُغىّ نطزْ ثًٌَ وت نُزَضآ بؤ غُضزاِْ َايٌَ باونٌ

. يُعُضَباُّْ ُٓغجسا ُٖيٌَ يىوؾِ
. نُداضِّ دُْط زضا يُُٖواضّ قُوظاقسا، يانؤزْايُف طىيٌَ خؤّ يٌَ نُضِ ُْنطز

بُّ دؤضَ ُٓو َىيَهُف ضؤأل بىو ُٓو ثًاواُّْ نُيَهٌ ناضيإ ُٖبىو تًًَسا َُْإ، بُتًُْا ُٓغجُناًْإ ُْبآ 
نُبُنُيَهٌ ؾُضِْ نىؾتاض ُْزَٖاتٔ وَنى ثريَ يًػتٓػهٌْ عُضَباْضًًُنُْ يُخعَُتٌ ُٓواًْؿسا يؤنريياٍ 

زَّْضاو ٓاويَُيريْ ُٓنػًًٓا نُبؤ زوضّ ططيطؤضّ خُّْثُشاضَناِْ نؤزَنطزَوَْ ثاؾإ زَيطِؾتُ غُض 
. قىَاتٌ َٓايَُنُيسا بُؾُوإ

ُٓطُض ضِ ثريَّ شَُْضاأل بُخؤّ بُؾساضّ ُْنطز يُ ُْبُضزَناْسا، خؤ بُضِيَطُيُنٌ ْاضِاغتُوخؤ بُؾساضّ 
.. نطز، ُٓو يُتُويًُنُّ خؤّ بًػت ُٓغجٌ زا بُغىاضَ دُْطاوَضَنإْ ضىاض يإ ثًَٓذٌ ًَٖؿتُوَ

تُْاُْت ُٓنػًًٓاف بُؾساضّ يُؾُضِزا نطز بُغؤْ ثُضؤف بُضاْبُض بُخؤؾُويػتُنُّ ططيطؤضّ ْاَُّ 
نُّ بؤ زَْىغِ، بُآلّ نُزَيٓىغٌ يًَؿاوٍ غؤظْ تاغُّ تًَسا زَضِشاْس بُغُض نضُنُيساْ بُٓاؾهطا 

وَضِؽ بىوّ ): بًَعنطزُْوَّ خؤّ يُو نىؾتْ نىؾتاضَ زَضزَبطِّ نُخؤّ تًًَسايُ، ُٓو بؤ صيىُْ زَيَآ
. (يًَُُٖؿُ ُٖيَططتين َطزٕ بُنؤيَُُوَ

يانؤزْايُ ٓا يَُباضوزؤخُ خَُٓانُزا بىو نُْاتايًا زَضطاّ نطزَوَْ ضىَ سُوؾُوَْ ُٓنػًًٓا يُناتًَهسا 
نُيُ زَغتُيُ خاْىّ يًػتٓػهًُوَ زازَبُظٍ، ضىْهُ زواّ ضؤيؿتين تًدؤٕ ُٓو خعَُتٌ زَنطز، ْاتايًاٍ 

بُضضاونُوت، خًَطا ٖاتُخىاض بُغُضغاٌَْ وام وضَِاويُوَ تاوَنى يُبُضزًََسا وَغتاْ ثًَؿٌ نُوت بؤ 
. ٖؤزَنُّ خؤّ بآ ُٓوَّ ُٖضزونًإ ًٖض وؾُيُنًإ يُظاض بًَتُ زَضَوَ

ناتآ ْاتايًا يُشووضَنُزا زاًْؿت، ُٓنػًًٓا زَضطانُّ زاخػت، يُْاوَضِاغيت شوضَنُزا ضِاوَغتاْ ُٖضزوو 
:  زَغيت خػتُ شيَط ضاضؤنُّْ بُزَْطًَهٌ ُٓغجايِْ ضجُ ٓاًََعَوَ وتٌ

ــ  بؤضِ ٖاتىوّ؟  
.  ــ  تًٓىوّ،  ٖامت ٓاو غؤَُوَ

:  ُٓنػًًٓا نَُآ ضاوَضِيًَِ نطز، ُٓجماض ْاتايًا بُزْطًَهُوَ نُظؤضّ يُخؤّ نطز بُضظبًَتُوَ وتٌ
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ططيطؤضيِ بؤ بطًَطَِوَ، ُٓو . .سايٌَ َٔ ْابًين..بَُُ شياْت وضزْ خاف نطزّ..ــ  ًََطزَنُت يًٌَ زاطرينطزّ
.. ًََطزٍ خؤَُ
.. ًََطزَنُت زَويَت؟ ناتِ ُٓوَت بُغُضضىو، زضَْط ٖاتٌ ثاف وازَ!ــ  زَتُويَت

ُٓنػًًٓا ٍَُُٓ بُٓاؾهطاوْ زياضَوَ وتْ ثاؾإ يُْاتايًا ْعيهبىَوَْ ضاويَهٌ غُختْ زيَطَِقاُّْ تًَربِّْ 
.  نُوتُ طايَتُثًَهطزٌْ بُؾًَىَيُنٌ تاألْ ْاَُٖىاض

.  ٓا ُٓوَ ْاتايًاٍ شٌْ ضَِواّ غُضُْنُوتىو، يُبُضزٌََ ُٓنػًًٓاٍ زيَساضّ غُضنُوتىوزا وَغتاوَ
ْ زيَساضَنُيسا وَغتاوَ ُٖضضُْسَ نُ زيًَٓاؾُ (ُٓنػًًٓا)ُٓنػًًٓا واّ زازَْا نُْاتايًا يًَُْىإ ُٓو 

:  ْ زَيىت!يُخؤؾُويػتًًإ، ًٓسٍ بؤضِ خؤّ تطجناْسوَتُ ُّٓ ضِيَطايُ
ــ  نُواتُ، ٖاتىوّ زاواّ يٌَ بهُّ واظّ يٌَ بًَِٓ بؤت؟ تؤ ُٓوت ئَُ زاطري نطز، تؤ زَتعاٌْ نُ َٔ 

..  خؤ تؤ..غُوزاغُضّ يُطُيَسا زَنُّ، بؤضِ ؾىوت ثًَهطز؟ َٔ نضًَهِ يٌَ ُٖيُ
بُضِقًَهٌ ..بُآلّ يُزواغاتًسا ُٓوَّ ُْوت. .زَيىيػت ْاتايًا بتُظيَٓآ بُّ قػُيُّ،  خؤ تؤ شًَْهٌ ُْظؤنٌ

ًَٖذطاض ظؤضَوَ غُيطّ زَّْضاوٍ ْاتايًاٍ زَنطز، تَُاؾاٍ ًَُالضَنُّْ ْىَؾًَىاوَنُّ زَنطز 
:  بُؾاوَناَِ ثًَدىاغتًَٓهٌ طىْاٖهاضاُْوَ، ثاؾإ وتٌ

واّ زازًٌََْ زيٌَ بؤت ! ــ  ططيطؤضّ ٌٖ َُٓ، ُٓو ٌٖ َُٓ، طىيَت يًًَُ؟ ُٓو ضِ يُتؤ يُنٌ ؾًَىاو بهات
يُوَ تاٍَ !!تؤ غاغبىوّ ُٓو واظًٌَّ ًَٖٓاّ ْ ًَٓػتا زَطُضِيَتُوَ بؤالت،  بُّ ساألْ ؾًَىَيُوَ!زَبعوآ

تطيُٓ نُٓاؾطَت تاُْْتُؾُضّ دىاِْ يٌَ بسضيَت، تُْاُْت ُٓطُض ْاتايًاف بًَت نُ ُٓو شُْبىو واظّ يٌَ ًَٖٓطا 
:  يُبُض غُضُْنُوتين، يُبُضُٓوَ ْاتايًا قًصاْسٍ

.  ــ  تؤ يًََُطزَنُت ُٖآلتٌ،  تؤ ًََطزت ُٖيُ، بطُضِيَىَ الّ
تًَطُيؿيت؟  . . ــ  ًََطزّ ًُْ نطيؿا ُْبآ، نُغِ ًُْ دطُ يُُٓو

: ًَٓـْ ٓاظاض ؾُضِّ ْاتايًاٍ ًَٖٓايُ غىٍضِِاُْوَ، بُآلّ ثًٌَ غتُّ بىو زَضيربِيَتْ وتٌ
ــ  باؾُ وازَظاِْ ًٖىاّ وايُ بُتها يًَت بػًَُُٓوَ؟ 

ــ  نُواتُ، بؤضِ ٖاتىوّ؟ 
.. ــ  تًُْا ثُضؤف بىٕ

. ْاتايًا غُيطّ َٓايَُنُّ ُٓنػًًٓاٍ نطزْ بُاليُوَ غُيطبىو نَُٓايَُنُ يُؾًَىَّ ططيطؤضّ خؤيسايُ
.   بًَطىَإ نضِ ُٓوَ، ٓا ُٓوَ ُٖضزوو ضاوَ ظيتُناًْيَتْ ثًَػتُ ضَؾهُيُْ وؾهُنُيُتٌ

ْاتايًا بُزَّ ططيإْ ًُْٖػهُوَ ضىَ زَضَوَْ بُضَو نُثطّ زَضطانُ، ضىْهُ نطيؿا يًَُْى بطشاْطُناِْ 
!. َٓايَُنُوَ بُزيَطَقاُْ تَُاؾاٍ زَنطز

بُّ ؾًَىَيُ ْاتايًا زيبُضَنُّ بُدًًََٗؿت، ضِيَطُنُّ تُّ نطز بُضَو طىْسَنُْ نُوتبىَ باضيهٌ ووٕ بىوٕ 
َُْاُْوَْ يُثاأل زاضيَهسا يُضِيَطُنُزا زاًْؿت نُّآ عُغًَتُوَ،  بُآلّ ويَُّٓ نطيؿا ُٖضزَّ بُضاْبُضّ يٌَ 

. ططتبىو يُويَـ شُّْ يًَكُوَاويـ ُٖض بُبًًََٗعيٌ دُغتُْ زَضووٕ َايُوَ
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ٓاٍ نُضُز قىوأل بىو َؤضنٌ ُٓو ؾُوَّ بُزواّ ؾُضَِنُزا ٖات يًََُؿهٌ ططيطؤضيساْ ضُْس 
بُبًَٗؤؾِ ضِانؿا تاوَنى نًََُو ثًَـ بُضَبُيإ، ثاؾإ تؤظآ ! زَضزْٓاظاضيؿٌ غُخت بىو يُوؾُوَزا

.   تُثاوَتًٌ نطز، زَغتُ غطِبىَنُّ يُالنُؾِ زَضًَٖٓاو ًَٖٓاّ يُبطيُٓ قىويَُنُّ غُضيسا
ناتآ نُثُجنُناِْ بُضخىيَُٓ َُيىَنُّ زٌََ بطيُٓنُ نُوت يُطُأل تىونُ بُيُنُوَ يهاوَناْسا بُٖؤّ 
خىيَُٓنُوَ، ططيطؤضٍ واّ ُٖغت نطز نُثؿهؤيُنٌ غىض ضعا بُثُجنُناًْسا، غُيطيَهٌ ٓامساٌْ نطز، 

ُٓغتًَطَناِْ زوض زوضزَزضَوؾاُْوَ يُُٓزضيًَهٌ ؾًٓسا، بُبُضيَهٌ ْاَؤّ ظَضزٍ زَٖاتُٓ بُضضاو 
.  نُيُزاضيَهٌ ْازياضَوَ ؾؤضِبىُْتُوَ

ططيطؤضّ ٖؤؾِ بُخؤزا ٖاتُوَ، ظاِْ نُضِ بُغُضٖاتىوَ، يُبُضُٓوَ نُوتُ غهُخؿآ يُغُض ُٖض 
ضىاضثُزيْ زَيىيػت َُيساِْ ؾُضَِنُ بُدٌَ بًًٌَََ، بُآلّ ٓاظاض ظؤضّ بؤ ًَٖٓاو نُوتُ ظَوٍْ َاوَيُى يُويَسا 

سُظنطزٕ بَُاُْوَ يُشياْسا بُغُضيا ظاأل بىو، غُضيُْىآ طىضِيسا بُخؤّْ داضيَهٌ نُ زَغيت نطزَ . ثايَهُوت
خؤبُنًَـ نطزٕ، بُغُض الؾُّ نىشضاويَهسا خؿاْ ُٖضزوو ٓاًْؿهٌ يُوضطٌ ُٓو الؾُيُزا ْىقِ بىو، ُٖضزوو 

يُطُأل ُٓوَؾسا ثُضؤؾِ بىوٌْ بؤ ُٓوَّ بُظيٓسووييَت سيًًََٓتُوَ ًَٖذطاض ..ثًًَؿٌ بُغُضيسا بُنًَـ نطز
. بُتري بىو

ُٓوا يُغٓسوقُ بُتايًََهٌ ْاضجنؤى ُٖيَسَنُوآْ نُيَهٌ يٌَ وَضزَططْ خؤّ زَزا بُغُضيسا بؤُٓوَّ 
. ُٖيَػًَتُوَ، يُنُجماض يُضِيَهطزْسا يُتطّ زَزا، ثاؾإ ُٖضزوو القِ خؤيإ ططتْ بُباؾِ ُٖيًَإ ططت

نُ .. ططيطؤضّ بُضَو الّ ضؤشُٖآلت ضِؤيؿت، بُو ُٓغتًَطَّ سُوتُواُّْ بؤ ُّٓ َُبُغتُّ نطزَ ضِيٓىَا
:  طُيؿتُ ثُضؾِ زاضغتاُْنُ طىيٌَ يُزَْطًَو بى تًٌَ زَخىضِّ

.   ــ  ضِاوَغتُ،  ُٓطًٓا ٓاططت زَزَّ
زَْطُنُ ضِووغِ بىو، بُوَ زَبىايُ ططيطؤضّ زيَدؤؾِ ببىايُ، بُآلّ نىتْثطِّْ بُضظبىُْوَّ زَْطُنُ 

: يُٓاضاٌَ ؾُوزا ضِايإ ضًَُناْس، نٌََُ َاتأل بى ثًَـ ُٓوَّ وَآلّ بساتُوَ
ــ  تؤ نًٌَ؟ 

.. ــ  ضِووغِ
.   ــ  وَضَ بؤ ًَٓطَ

ططيطؤضّ غُيطّ ُٓو اليُّ نطز زَْطُنُّ يًَىَزآ ثًاويَهٌ بًين ثايٌَ زابىَ زاضناشيَهُوَْ ُٓوَْسَّ 
: ثًَُٓضىو بُضبىَوَ غُض ظَويُنُ، ناتآ ططيطؤضّ ضىو بؤ الٍ ثًاوَنُ وتٌ

.. ــ  زاضًََُىَ
.  ــ  ْاتىامن،  بطيُٓنُّ قىويَُْ يُغُضَسايُ، ُٓطُض زاُْوَُوَ ْاتىامن غُضيُْىآ ُٖيَػُُوَ

ــ  تؤ يُناّ نُتًبُّ؟ 
.  ــ  زواْعًََين قُوظام

. . ــ  ؾطياّ نُوَ نانُّ قُوظام
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نابطاٍ خاوَٕ زَْط َُُّٓ وتْ ططيطؤضيـ غُيطّ ُٓو قايـْ قىضوؾُّ ُٓؾػُضاٌْ زَنطز نُ 
:  ضانُتُنُّ ضِاظاْسبىَوَ، ططيطؤضّ وَآلٌَ زايُوَ

. ــ  زَنُوَُ غُض ظَوٍ خاوَٕ ؾهؤ
. ــ  ًٖض ُْبآ تؤ زَغتت بًَُٓ

ــ  ططيطؤضّ ياضَُتًساْ ُٖضزونًإ بُيُتطبطزٕ يُّ زؤأل بؤ ُٓو زؤأل ضِؤيؿذي، بُآلّ ٓاظاض ًَٖعٍ يُبُض 
: ُٓؾػُضَنُ بطِّْ زَغيت يُططيطؤضّ بُضزاو وتٌ

.. واظّ يًَبًَُٓ نانُّ قُوظام، خؤت زَضباظنُ، َٔ طُزَّ بطيٓساضَ!ــ  غىوزٍ ًُْ
.  ُٓؾػُضَنُ نُوتْ بىوضايُوَ بٌَ ُٓوَّ قػُنُّ تُوا بهات

ططيطؤضّ زَيتىاٌْ ُّٓ ُٓؾػُضَ بُدٌَ بًًٌَََ بؤ ضاضَْىغٌ نىيَؤٌْ خؤّ، ُٓو خؤّ ثًَىيػيت بُيُنًَهبى 
ياضَُتٌ بسات، بُآلّ يُطُأل ُٓوَؾسا يُطُأل خؤيسا ضِايهًَؿا بؤ َاوَيُنٌ زوض، تاوَنى طُيؿتُٓ زَوضيَهٌ 

.   ؾطيانُوتْٔ ُٖضزوونًإ بطزٕ بؤ َُيَبُْسَ بطيٓجًَضٌ
بؤ غبُيينَ، ططيطؤضّ طُضِايُوَ بؤ نُتًبُنُّ خؤّ زواّ ُٓوَّ نُ ثًَضُضَنُّ يُغُضّ زاَايٌَ، طايَتُّ 

:  بُثعيؿهٌْ نًهُ يُقًٌَ بطيٓجًَضُنإ زَنطز، ؾُضَاْسَّ غطيُنُ بًينْ يًٌَ ثطغٌ
ــ  ُٓوَ يُنىيَىَ ٖاتٌ؟ 

.  ــ  طُضِاَُوَ بؤ غُض ُٓضىْ ؾُضَاٌْ خؤّ طُوضَّ
:  ططيطؤضّ ضاوٍ بُعُضيؿٌ   نُوتْ يًٌَ ثطغٌ

ــ  ُٓغجُنُّ،  يُنىيًَُ؟  
ــ  يُزواّ تُواو بىوٌْ ؾُضَِنَُإ يُطُأل َُْػايًُناْسا ططشياُْوَٕ َُُٓتا يُويًَُ،  بُآلّ تؤ يُنىآ 

!. بىويت، خؤ ْىيَصَإ بؤ نطزيت
.   ــ  نُواتُ ثُيُتإ نطزووَ يُوَزا

:  غُضيًَُٓىاضَّ ُٓو ضِؤشَ ناتآ نُؾُضَاُْنإ خىيَٓطاُْوَ، تًًَسا ٖاتبىو نُ
ّ 9ٍ قُوظام، َىقُززٌََ ؾُضَاْسَّ نُتًبُّ غىاضَّ 12يُبُضُٓوَّ ططيطؤضّ ًًًَدؤظ يُنُتًبُّ )

ضِظطاضنطزووَ، بطِياضزضا نُبُضظبهطيَتُوَ بؤ ثًُّ ْايب عُضيـْ ويػاٌَ غاْت دؤضدٌ زَضَدُ ضىاضّ ثٌَ 
. (بسضيَت

َُُٓبىو ُٓو ويػاَُّ نُثًَىتُض يُباضَيُوَ ْىغٌ بىّ بؤ باونٌ ًَُٓـ خُضيهبى يُخؤؾًاْسا ؾًَت ببآ 
. يُتاتاضغهسا

ُْٖسآ باضوزؤر ُٖٕ نُ تًاياْسا خؤؾِْ ْاخؤؾِ يًَو دًاْاناتُوَ، بُيَهى غػت زَبآْ بُتاأل زَبًَتُوَ 
يَُُٖىو ُٖغتًَهٌ زياضيهطاو، ططيطؤضّ يُباضوزؤخًَهٌ يُّ دؤضَزابىو بطازَضَناًْؿٌ يُنُتًبُنُزا 
يُباضوزؤخًَهٌ نًََُو يُو غىنرتزابىوٕ، ُٓوإ نٍُْثُيُناِْ ططيطؤضيإ يًَُْىخؤياْسا زابُؾهطزبىو 

.. بُثُشاضَْ زاخُوَ، يَُُٖإ ناتًؿسا ويػتبىويإ نُيَهٌ يٌَ وَضططٕ
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: ناتآ نُططيطؤضّ يُخاويًًُنُّ ثطغٌ ًَؿانؤؾًعؤّ ثًٌَ وت
.. ــ  زظيإ،  خاويًُنُّ َٔ ببُ يُدًاتًسا

. ــ  ُْخًَط، َٔ ثًَىيػتِ ًُْ، بُآلّ ويػتِ غُضٌَ ثٌَ بجًَضِ
: تُوقُّ يُطُأل ططيطؤضيسا نطزْ ثاؾإ غُيطّ غُضّ نطزْ وتٌ.. ٓؤضيؤبري ٖات

بًػطَِ،  وازياضَ بطيُٓنُت قىويَُ،  باف بؤيإ .. خؤ ُٓوَ خىئَ يُغُضت ضِآ زَنا. .ــ  َايَت بطَِآ ططيطؤضّ
ُٓودا ؾًؿُنًَهٌ ...تًُاض نطزوّ؟ بُيٌََ،  زياضَ بؤيُ تىنُنُّ زَوضوبُضيإ ُٖيَكاضًىَ، بُآلّ ضاوَضِيَهُ

ًَٖٓاو طىيًُنُّ يًَسَضنطز، ثاؾإ باوتُنُّ نطزَ ْاويُثِْ بطشاْسيُ بطيُٓنُّ ططيطؤضيُوَ، زواّ ُٓوَّ 
: نُتًَهُيٌَ نطز يُطُأل ُْٖسآ وضزَ طألْ ضًٓين دايَذايَؤنُزا،  وتٌ

.  ــ  َُُٓ يُزَضَاِْ ُٓوإ ضانرتَ، زواّ غآ ضِؤش ًٖض ؾتًَو ْآًََآ
: ثاؾإ بُشيَط يًَىَوَ وتٌ

. . تؤ نىضِيَهٌ غاويًهُّ ططيطؤضّ!ُٖضضُْسَ نُ تؤ ويػتت سيهىشّ..ــ  ُٓوا َٔ تًُاضيؿت زَنُّ ًًًَدؤظ
ــ  يُواُْيُ ُّٓ بطيُٓنُ ضؤُْ؟ 

ــ  ْعيهُّ ًْى ًٓٓر زَبآ، َُْػايًُنإ ؾريَناًْإ ضاى تًص ْانُٕ، ُٓطًٓا تؤ ًَٓػتا يُخانًَهٌ بًَطاُْزا 
. . ًَْصضابىّ نىضَِ

ططيطؤضّ ُّٓ طايَتُيُّ ٓؤضيؤبًين ثٌَ خؤف ُْبى، ُٖضوَٖا طايَتُيُنٌ يُو بابُتُّ ًَؿانؤؾًعؤيؿٌ 
يُبُضُٓوَ واّ بُضانرت ظاٌْ نُيُ ُٓغجُنُّ بجطغًَتُوَ، ًَؿا غتايؿٌ نطزْ باغِ ُٓوَّ نطز نُُّٓ 

بُيَهى بىاضّ . طًاُْوَضَ خؤضانٌ ُْزَخىاضز، بُيَهى ُٖضزَّ خَُٓانبىو، بُتاغُوَ بىو بؤ خاوَُْنُّ
نُغًؿٌ ُْزَزا بًططٕ تا ؾًًًََإ يًَهطزْ بُثُتًَو ططتًاُْوَْ ُٖضزوو ضاوٍ ططيطؤضٍ ؾطًََػهًإ تًَعا بؤ 

:  ُٓو وَؾاْ َُُٓنُّ ُّٓ طًاُْوَضَ ُٖغيت ثًَسَنات، وتٌ
.  ــ  َُُٓ ُٓغجًَهٌ بافْ بُخؿٓسَيُ

زَْطًَو ٖاتُ بُضطىيٌَ باْطُواظٍ ٖاتين ضًَؿتداٍُْ َُيساٌْ زَنطز، غُضباظَنإ بآلوَيإ يًَهطز تاوَنى 
نؤَُأل نؤَُأل يُ ُٖضيُنُيإ بُؾِ خؤّ يُ خؤضاى بُضنُوآ، ناتآ نُؾًُّ خُغتًإ نطزَ قاثُناًْاُْوَ 

:  زَوضّ خطِبىُْوَ،ْ بُزَّ قػُنطزُْوَ ْاُْنُيإ زَخىاضز، بطؤخؤض ظيهؤظ يُوناتُزا غُيطّ ططيطؤضّ نطزْ ووتِ
نطيؿا، ُٓوَ يُنىيَىَ ُٖيَكىآلوّ؟ . .ــ  ٓاّ

.  ــ  يُو زًْاوَ، تؤ ًَٓػتا ْاُْنُت غؤ
بُآلّ بطِؤ خؤظيهؤظ سُظّ زَنطز غىاْ قػُف بها يَُُٖإ ناتسا، بؤ تاقُُنُّ طًَطِايُوَ نُ طىيٌَ يُُٓؾػُضيَو 

ٖاوثُضياُْناِْ ُٓيَُإ نُوتىُْ بُظئ، بُّ دؤضَ يُ ضِؤشْاَُزا خىيَٓسويُتًُوَ، ُٖضوَٖا بُ : بىوَ وتىيُتٌ
. تُضيُيُنٌ تؤثداُّْ ضًايًإ ًَٓػتا بُ تًُْؿتُوَيُ، ًَٖٓطاوَ بؤ وَخؤنُوتٔ بؤ ًَٖطؾًَهٌ ْىآ

: ُٖضوَٖا ٓؤضيؤبري بُ زٌََ ثطِ يُ ؾًُوَ نُوتُ طًَُُ طًَِ
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: ــ  خؤظطُ يُوآ بىايُّ ًًًَدؤظ، ؾُضَاْسَيِ تًح غىثاغٌ نطزئ بؤ يُْاوبطزِْ غىاضَ َُدُضيًُنإْ زَيىت
. (تػاضْ ًْؿتُإ قُوظاقًإ يُبريْاضآ)

يُنات ُّٓ قػاُْزا ويعَّ ؾطِؤنُيُنٌ زوشَٔ ٖات، ؾطِؤنُنُ ْعّ يبىو، َُبُغيت بؤَباباضإْ بُناضًَٖٓاِْ 
:  ضَِؾاؾُناِْ بى يَُُٖإ ناتسا، يُبُضُٓوَ زَغتىضيَهٌ خؤضغو ٖات

. َُُٓ زَضزْ بُآلّ بُزََُوَيُ..ــ  خؤتإ بسَٕ بُ ظَويسا نىضِيُٓ
ْ بُزواّ ُٓوَزا ْايَُيُنٌ ًَٖذطاض ظٍ ..تاضَايًُنٌ يىويُنِ يُٓامساْسا زَضنُوت..ْعَبىُْوَّ ؾطِؤنُنُ ثرت بىَوَ

ٖات، زيىاضَناِْ خاْىَنُّ ًَٖٓايُ يُضظَْ بطوغهُيهٌ غىضّ تًصضَِْ تًؿهّسايُوَ يُو ؾىيَُٓزا نُ قُوظام 
. ؾًَىيإ زَنطز،ْ خاْىَنُ شيَطَْشووض بىو

بؤَباْ يُضيُٓوَنُ بُزوضّ ؾُف ثٌَ ططيطؤضّ ُٖيَسايُ زَضَوَْ غُضّ نًَؿاٍ بُ غىضِ زَضطانُزا،ْ بطيُٓنُّ 
.   ٓاظاضيَهٌ ًَٖذطاض ظؤضّ ثًَطُيؿت، بُآلّ نىيَؤيًَُنُ بُضيطؤض ظاضنؤظ نُوت

ُٖضزوو ضاوٍ يُثًًََىوَناًُْوَ زَضثُضِيبىُْ غُض ضِوَُتِ،ْ ُٖضزوو دًَطانُيإ غىض ..ثًَهطاُْنُّ ضِاغتُوخؤبىو
زَيٓىاْس يُضَِْطِ طؤؾتِ نايٌَ ٓازًََعاز نُ تًَهُأل بُ خىئَ بىبآ، ُٖضزوو القًؿٌ، يُنًَهًإ يُبُٓوَ بطابىَوَ، 
زوًََؿًإ بُزوايُوَ تُنُّ زَٖات نُ زَخؿا،ْ ًٖضِ ثًَىََُْابىو تايَُ ثًَػتَِ ُْبآْ زََِ الضبىبى بُ ٖاواضّ 

.  ثطِ تؤقريْ تطؽْ يُضظ
! ٓاّ ض زضيًَُْهٌ غآَاى بىو

يُطُأل ُٓوَؾسا تؤثُيَُ ؾًَىاوَنُ ُْيسَويػت زَغتبُضزاضّ شيإ بٌَ، ُٓوا بُغهُ خؿآ زَضِوا يُتطغِ بؤَبايُنٌ 
.   زيهُْ ؾًَىاْسًَْهٌ يُوَ خطاثرت

:  ططيطؤضّ ُٓوَّ بًينْ ٖاواضّ يُواُّْ زَوضوبُضّ نطز
ــ  نؤّ نُُْوَ، ُٖيًَبططٕ، ُْقايُيُى ًُْ؟ 

بُآلّ نُؽ يُ ؾىيَين خؤّ ُْزَدىآل، بُيَهى ضِيعيَو يُغُضباظاٌْ ثًازَ وَغتابىْٕ غُيطيإ زَنطز وَنى ُّٓ ناضَ 
دُْط ُٖغتُناِْ غػت نطزبىٕ، تُْاُْت يُنًَهًؿًإ قريِاْسّ بُضِوّ .ًٖض ثُيىَْسيًُنٌ بُواُْوَ ُْبآ

: ططيطؤضيسا ضىْهُ ُٖض باْطُباْطِ بى بؤ ُٖيَططتين بطيٓساضَنُْ بطزِْ بؤ ؾطيانُوتٔ
ــ  ُٓوَ ضًتُ ُٖض زَيىضيَِٓ ُٖيًَططٕ، بؤ نىآ؟ ُّٓ ْابًين ُٓو يُغُضََُضطسايُ؟ 

: ٓؤضيؤبري يُططيطؤضّ ْعيو بىَوَْ زاّ بُغُض ؾاًْساْ وتِ
. ــ  وَضَ يُنًَهٌ ضاثرتت ثًؿاْسَّ

ْ غُيطيإ نطز نُ ضخيؤيَُناِْ ظاضنؤظ ..يُطُأل ططيطؤضّ ُْٖطاويإ ُٖيًََٗٓايُوَ بؤ ُٓو ؾىيَُّٓ ظاضنؤظ بؤّ نؿابىو
يُغهٌ ُٖيَسضايُوَ ٖاتىُْتُ زَضَوَْ يُغُض غيُنُ نُوتبىٕ، غىضيَهٌ ٓايٌَ بىْٕ ًَٖؿتا ُٖيَُِ شياًْإ يٌَ 

.  ُٖيَسَغتا
ظاضنؤظ غُضّ بُ ثؿتسا الضنطزَوَْ ٖىاضّ نطز بُ زَْطًَهٌ ثطِ يُٓاظاضَوَ، تُْاُْت يُؾًَىَّ زَْطِ َطؤظًؿسا 

: َُْابىو
.   غُيط َُنُٕ..ــ  بطايإ،  سيهىشٕ، بُظَيًتإ ثًَُسا بًَتُوَ

.  ُٓويـ بُزَّ ُٖيَبُظْزابُظَوَ نُوتُ غُض ظَوّ... بُآلّ َُٖىإ َطزِْ ٖاوضِيَهُيإ بُالوَ ططْط ُْبىو
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ٓؤضيؤبري باف بؤّ ُْضىو ناتآ نُب ضيُٓنُّ ططيطؤضّ بُغىى زاْاْ بُٖا ضِاوَّ باضوتْ َايَُ دايَذايَؤنُ تًُاضّ 
: نطزْ ظؤض ٓاظاضيسا، ْ ْاضاضّ نطز بضًَتُ الّ ثعيؿو يُخُغتُخاُّْ َُيسإْ يُوآ ثعيؿهًَهٌ دىويُنُ ثًٌَ وت

.  ــ  سايَُتِ ضاوت ًَٖذطاض خطاثُ، ثًَىيػتُ تًُاض نطيَت،ْ يُواُْيُ ثًَىيػتًؿٌ بُ عَُُيًات بٌَ
ططيطؤضّ نُ َُُّٓ بًػت بُزَْطًَهٌ ثطِ يُتطؽْ يُضظَوَ نُوتُ ثطغًاضنطزٕ يُثعيؿهُنُ، بُضِازَيُنٌ وا نُ 

:  ثعيؿهُنُ ْاضاضبىو زيًَٓاٍ بهاتُوَْ بًٌََ
.  ْ ًَُُٓف زَتًَٓطئ بؤ ُٓوآ.ــ  يًُٖض ؾتآ َُتطؽ، يَُؤغهؤ يإ ثًَرتؤططاتًُاضت زَنُٕ

ططيطؤضيـ ضُْس ضِؤشآ ضاوَضِيٌَ نطز ثًَـ ُٓوَّ بضآ بؤ ويَػتطُْ غىاضّ ُٓو ؾَُُْسَؾُضَبًَت نُ زَطُضِايُوَ 
.   بؤ َؤغهؤ

يُؾَُُْسَؾُضَنُزا قُوظاقِ يُؾِ بًَُٓـْٓاظاض ُٖغيت بُُْضٌَ ثُتىوّ ْىآ،ْ دًَطُّ طُضّ نطز، ُٓطُض ضِ بؤ 
َاوَيُنِ نىضتًـ بٌَْ ُْٓسيَؿُّ بؤُٓوَ زَضىو نُ دًٗاَْهٌ نؤٕ يُبُضزا زََايٌََ نُ َُٖىوّ بؤطُِْْ ثًػًُّ، 

. زَضًَتُ دًٗاًَْهٌ ْىيَىَ نًَُٖؿتا زَضطانُّ بؤ ٓاوايَُتُنطاوَتُوَ
بُزضيَصايِ ضِيَُنُ بؤ َؤغهؤ ؾاضطؤُْناِْ ؾَُُْسَؾُضَنُ بُّ الوبُوالزا زَيُضيُٓوَ، ناتآ طُيؿتُٓ ُٓوآ ططيطؤضّ 

يُغُض ؾؤغتُّ ويَػتطُنُ وَغتا طىيٌَ يًَبى ُٓو ثًؿهُّ يُطُأل ؾَُُْسَؾُضَنُزا ٖاتبىو ْاوَنُّ 
ناتآ نُ غػتُضَنُ ٖات ثعؾو تًًَطُياْس .  زَخىيًََٓتُوَْ ثاؾإ      غُض غػتُضيَهٌ ثاىْخاويَٓسا نُبًَت بؤ الٍ

:  ُْخؤؾُنُ بؤ ض ؾىيًََٓوْ ض خُغتُخاُْيُى ببات، ًٓسٍ غػتُضيـ وتِ
ــ  نٍُْثُيت ثًًَُ نانُّ قُوظام؟ 

.   َُُٓ َُٖىو ؾتًَهٌ قُوظاقُ يُبُضَزا.ــ  ثايَتؤيُىْ داْتايُنٌ َُيسامن ثًًَُ
. ــ  نُواتُ، ؾىيَِٓ نُوَ

غػتُضَنُ طايًػهُيُنٌ بُنطآططتْ بُؾُقاَُناِْ ثايعٍ َؤغهؤزا بطزِْ نُ بُتًؿهٌ ناضَبا 
ناتآ نُ . زَزضَوؾاُْوَ،َُُٓف ؾتًَهٌ تاظَ بى الٍ ططيطؤضّ،  بؤيُ ُٖغيت بُوام وضَِإْ غُضغاٌَ زَنطز

طايًػهُنُ يُبُضزََِ خاْىويُنٌ غآ ْٗؤَسا وَغتا ططيطؤضّ باظيسايُ خىاضَوَْ ثاؾإ ياضَُتٌ غػتُضَنُؾِ 
: زا بؤ زابُظئْ يُناتًَهسا نُ ظَْطِ زَضطانُّ يًَسَزا بُثًَهًُُْٓوَ ثًٌَ وت

.   ــ  بؤٌْ ٓاضَقِ غُضباظيت يٌَ زيَت
:  ططيطؤضّ ُّٓ ووؾاُّْ بُّ دؤضَ غىنايُتٌ ثًَهطزًَْو زاْاو بُوؾهٌ وَآلٌَ زايُوَ

.   ــ  ُٓطُض اوَيُى يُبُضَزََايتُوَ، ًَٓػتا بؤطًَُْهٌ زيهُت يًَسَٖات
ضىوُْ ضِاضَِويَهٌ زضيَصَوَْ ططيطؤضّ بُوبُضزا زَضطاّ ظؤضّ زَبًين تاوَنى طُيؿتُٓ ٖؤزَيُيو بضىونٌ 

يُوآ غػتُضَنُ ضجاْسٍ بُطىيٌَ ٓاؾطَتًَهسا نطاغًَهٌ غجٌ يُبُضزابىو، خعَُتهاضآ ٖات نُُٓويـ . ضاوَضِيَهطزٕ
.  يُبُضطٌ غجًسابىو ْ زاواّ يُططيطؤضّ نطز ؾىيَِٓ نُوآ،ْ ثاؾإ ثًَؿٌ نُوت بؤ طُضَى

ناتآ ططيطؤضّ دًُناٌْ زازََايٌَ ضِواًُْ ثُجنُضَ ؾىؾُ يًًََُناِْْ ضًًُّٓ ثاُْنُ نُ خعَُتهاضَنُ ثطِّ نطزبى 
:  يُٓاوٍ طُضّْ يُبُضخؤيُوَ وت

! ًَٓػا يُنىيَت بًَِٓ"زؤٕ. ."ــ  ُّٓ ززّ َٔ ْازات
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ططيطؤضّ يُخؤؾذي بىَوَ،ْ خعَُتهاضَنُ دٌْبُضطِ غجِْ خاويَِٓ زايُ، يُطُأل دىتُ ثًَآلويَهٌ ْاوَايَسا ُٓودا 
ططيطؤضّ يُدًُ عُغهُضيًُناِْ ثطغًُوَْ خعَُتهاضَنُؾِ ثًٌَ وت نُ ُٖيَسَطريئَ تاوَنى تًُاضنطزٕ تُواو 

.   زَبًَت، ثاؾإ يُناتِ زَضضىْسا وَضّ زَططيَتُوَ
ططيطؤضّ بُّ دًُ تاظاُْيُوَ ُٖغيت بُدؤضَ غىنِْ ضاالنِ َنطز، تُْاُْت ناتآ نُ غُيطّ ُٓو ٓاويَُٓيُؾٌ نطز 

، ُٖضوَٖا ُٖض خًَطاف ٓايىوزَّ ُّٓ دًُ ْىيًَُّ (ضُْس غايًََو َٓاأل بىَُتُوَ): يُضِاضَِوَنُزا ضُغح نطابىو وتِ
. بىو

يُقاوؾِ ؾُؾَُسا، نُ دًَطُنُّ ططيطؤضّ تًَسا زاْطابىو، زضاوغآيُنٌ بؤبىو، قُؾُيُى نُ دًِ ُْخؤؾِ 
يُبُضزابىو،ْ ضاويًهُيُنٌ ثعيؿهٌ نطزبىَ ضاوٍ، ُٖض بُظوويِ زواّ ضُْس زَقًكُيُ يُنرتيإ ْاغِْ ثًَـ 

:  ُٓوَّ غػتُضيَهٌ زَّْضاوٍ ثإ بًَتْ زَغت ضِانًَؿآ بؤ ططيطؤضّْ بًًََت
.   ــ  ًًًَدؤظ، وَضَ غُيطيَهٌ ضاوت بهُئ

يُناتًَهسا نُ ططيطؤضّ يُخُغتُخاُْزا زووضاضّ ثعيؿهُنإ بىبى يُطُأل ثُيطَِوٍ نطزٌْ زَغتىضيَهٌ تايبُتٌ بؤ 
.  خىاضزُْناِْ يَُالؾُوَ يًػتٓػهٌ يُيُنًَو يُخُغتُخاُْناِْ واضؾؤزا يُثؤيَُْسَ يُشيَط تًُاضنطزْسا بىو

ُٓويـ ُٓوَبىو نُغُضنطزايُتٌ غىثا بطِياضّ ًَٖطف بطزًَْهٌ زضيَصخايًُْسا بىو بؤ غُض زوشَٔ يُبُضَّ باؾىوضّ 
. ْ يُبُز بُختِ يًػٓتػهًؿسا نُتًبُنُّ يُنًَو بى يُو نُتًباُّْ يُو ًَٖطؾُزا بُؾسَضيإ نطز.ضِؤشاووَ

يًػٓتػهٌ يُطُأل نُتًبُنُيسا ؾُف ظطيَػت ضىوُْ ثًَؿُوَ بٌَ ُٓوَّ ًٖض ؾىيَُٓواضيَهٌ َُْػايًُّناًْإ 
.   تُْاُْت غُْطُضَناًْؿًإ ضؤٍَْ ٖؤأل بىوٕ..بًَتُضِآ

يُناتًَهسا غىاضَيِ قُوظام يُثؿيت غُْطُضَناُْوَ زَضىُْ ْاوَوَ، ضَِؾاؾِ بؤغُناِْ َُْػايًُنإ نُوتُٓ 
يُغُضَتازا نُتًبُناِْ ثًازَ ؾهإْ . ٓاططباضاْهطزًْإ بُدؤضيَو نُوضاًْإ ُْزإْ ٓاضاًَإ يُبُضبطِئ

سُظيطَناًْإ يُى يُزواّ يُى يُْاوزَضىو يُضِووّ ُْؾُضو ضُنُوَ، ثاف ُٓوَ ثًازَ غُضتاثا ثاؾُنؿُّ 
نطزَوَ، ُٓجماض ٓاططّ َُْػايًُنإ ضِشا بُغُض غىاضَزاْ ظَبطيَهٌ ظؤضيإ بؤ ًَٖٓإْ نُوتُٓ ويَعَّ قُوظام 

.   (زاضّ بُغُض ثُضزوويُوَ َُْا)بُضِازَيُنُ نُتًبُّ ًَٖطؾبُض 
غُضّ يًػتٓػهٌ بطيٓساضبىو، ُٖضوَٖا ُٓغجُنُؾٌ يُشيَطيسا نىشضا، ُٓطُض ضًَٓؼ عىضَؾايُى ُْبىايُ نُ 

.   ُٖيًَططتْ خػتًُ غُض ُٓغجُنُّ خؤّ، ُْيسَتىاٌْ غُض خؤؾٌ زَضنات يُو طًَصاوَزا
َُُٓ تًُْا يُ نُتًبُنُّ . ضىاض غُز نُؽ يُقُوظام تًَساضىٕ يًَُْىإ نىشضاْ بطيٓساضزا، يُطُأل ؾاْعَ ُٓؾػُضيؿسا

!. يًػتٓػهًسا،ُّٓ غُضدَُِ ظَضوضيإ يُ طؿت نُتًبُناْسا زَبآ ضؤٕ بىوبًَت
يُضِاغتًسا، ُٓو ًَٖطؾُ ضِيػىايًُى بىو بًَُْى ضُواِْ ُٓو غُضنطزايُتًُوَ بُو ؾًَىَيُ خؤّ بؤ غاظزابىو بُضِيَىَّ 

.   بطز
وَيُخُغتُخاُْوَ يُظطًين يًػتٓػهٌ ْاَُيُنٌ ْاضز بؤ باونٌ يُ يانؤزْايُ نُ َؤيَُتٌ ُْخؤؾِ زضاوَتآْ 

ًَٓػتا نطا بُٓاطط نىضِّ خؤّ، ْ ضِيَطَِوٍ ُْٓساَاِْ ): زيَتُوَ بؤ زيَبُضَنُ، ثريَّ شَُْضايًَـ وَآلَِ زايُوَ
بُآلّ،  تؤ بًًٌََ َُتطغٌ . خًَاُْنَُاْت ططت، طؤضَِثاُْناِْ طىؾتاض دًَطاّ ؾًاوٍ ُٓواُْ ُْى ٖؤيٌَ نؤؾهُنإ

. ُٓوَ بيبَ ُّٓ ًَٖطؾَُإ بسؤضِيَٓري يُظطًين؟ َٔ بطِوا بُ ُٖوايَِ ضِؤشْاَُناِْ الٍ خؤَإ ْانُّ، وَنى خؤت زَظاِْ
.   (. .بُوثُضِّ بٌَ ٓاضاًَُوَ ضاوَضِيَِ.. 
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يُناتِ خؤؾِْ ؾازٍ ثريَزا بُخؤنُوتين بؤ بُزيساض طُيؿذي  نىضَِنُيت نضُنُّ ُٓنػًًٓا ُْخؤف نُوت، شُْ 
شُْف . ًٓسٍ نُوتُ نَُتُضخٌَُ يُ ناضوباضّ ثاىْخاوَئ نطزُْوَّ َاَيُنُزا، ثريَ يَُُ تىِضَبىوْ بُتىْسّ        

بُ ُْخؤؾِ نضُنُّ ثؤظؾٌ ًَٖٓايُوَ، ُٓوناتُ ًٓسٍ ثريَ غؤظْ زيََُِٓ خؤّ زَضبطِّ بُؾًَىَيُى نُ ُٓنػًًٓا 
.   ضاوَضِيٌَ ُْزَنطز،ْ عُضَباْضًًُنُّ ْاضز بؤُٓوَّ زَغت بُدٌَ ثعيؿو بًَٗٓآ

ثعيؿهُنُ تَُاؾاٍ نضُنُّ نطز، ضاضَغُضّ ؾًاوٍ بؤ زاْا، ثاؾإ غُضنُوت بؤ ٖؤزَّ ًَىإ بؤ ُٓوَّ ثريَ 
:  ببًينَ،  ًَُٓـ يًٌَ ثطغٌ

ــ  َٓايَُنُ ضًُتٌ؟  
.   ــ  ططاُْتايُتٌ خاوَٕ ؾهؤ

ًٖض ًٖىايُى ُٖيُ؟  ... ــ  باؾُ ضاى زَبًَتُوَ
.   ــ  زَضزَنُ ثًػُ،ْ َٓايَُنُف الواظَ، يُطًاُْآلزايُ

.   ثريَ ُٖيَضىو
!. ــ  نُواتُ بؤ ثعيؿهًت خىيَٓسوَ طُودُ؟ تًُاضّ نُ

ناتآ نُُٓنػًًٓا غُضنُوت بؤ ٖؤزَنُّ ثريَ بؤ ُٓوَّ ٓاطازاضّ بهات نُ ثعيؿهُنُ زاواّ ضاضوّ زَنا 
:  بًطُيًَُْتُوَ عُيازَنُ يُؾطؤضهُنُزا، ثريَ زيػإ ُٖيَضىوَوَ ْ قريِاْسٍ بُضِويسا

.   ــ  بًٌََ بُو طُودُ نُ يانؤزْايُ بُدٌَ ْايُيٌََ تاوَنى َٓايَُنُ ضاى ُْبًَتُوَ
بُآلّ يُزوايًسا ثعيؿهُنُ زاًْؿتبىْ ٓاططّ تًَجُضِبىبى َٓايَُنُ تايُنٌ غُختْ ْاَُٖىاضّ يًَٗاتْ نطزٍ بُ ْؤبُّ 

ثضطِثضطِ زايهٌ بُضاْبُضّ زاًْؿتبىْ ٓاططّ تًَبُضبىو بؤ دطُض طؤؾُنُّ، بُآلّ ضّبها زَغُآلتٌ ًٖض ؾتًَهٌ ًُْ، 
َطؤظٌ بٌَ ًَٖعيـ ُٖغت بُٓاظاضّ ويصزإ زَنات يُناتِ بًًََٗعّ خؤيسا،  يُبُضُٓوَ ٖاتُوَ يازٍ ُٓنػًًٓا 

نَُُُّٓ ًَٓػتا تىوؾِ زَبآ غعايُنُ يُاليُٕ خىاوَ غُباضَت بُوَّ نُ ًََطزَنُّ ْتايًاٍ ظَوت نطزووَ بؤ 
خؤّ بُزضيَصايِ ُٓو ؾُوَ بُضزَواّ َٓايَُنُ تاّ يًَٗاتبىو غُضّ بطظُْزَنطزَوَ، داضيَهًإ ثًًََىَناِْ نطزَوَْ 

: وتٌ
:  زيٌَ ُٓنػًًٓا نُوتُ قطضُ قطض يُتاو زارْ ثُشاضَزا،ْ وَآلٌَ زايُوَ

!!  خىايُ. .بؤضِ...ضاوَناْذي بهُضَوَ... ــ  نضُنُّ، طىيَُنُّ،  يُالّ َُضِؤ تاًْا
َٓايَُنُ يُباوَؾِ زايهًا َطز، ُْٖػهًَهٌ زاْ ثاؾإ غُضّ نُوت بُالزاْ بُضَبُضَ َُٖىو طًاٌْ نُوتُ 

.  غاضزبىُْوَ
غاؾهاّ ثريًَََطز طؤضِيَو بضىنٌ ُٖيَهُْسْ الؾُّ َٓايَُنُّ تًَسا ْاؾت ثاؾإ بُثُيُ ضىو بؤ تُويًُْ يُوآ 

ؾطيؿتُ )ؾىؾُيُ نؤيَؤًْاْ يُنًَهٌ زيهُ ُٓيهىزي ًَٖٓاو ُٖضزوو خىاضزُْوَنُّ تًَهُأل نطزْ بؤ طًاٌْ ُٓو 
.  وَنى زَيىت، خؤّ ثٌَ غُضخؤف نطزٕ(بضهؤيُيُّ نُ طًاٌْ غجاضز

زواّ َطزٌْ َٓايَُنُ بُغآ ُٖؾتُ، يانؤزْا بُثًِِؿىاظّ يُٓاغاٍ الوّ خؤّ نطز،ُٓو غاظزاُّْ نُ ثريَ غاظٍ نطزٕ 
قُيَُىٕ غطبطِاوبىٕ، َُيِ نؤٕ .بؤ ضاوثًَهُوتِٓ نىضَِنُّ ؾًاوٍ ضِيَعططتين غُضنطَيُنٌ عُغهُضّ طُضوَبىو

يُطُجنًُٓ زَضًَٖٓطابىو، تُْاُْت ضاضَويـ يايَُناًْإ ضاظيَٓطابىَْ ُٓو طايًػهُيُف نُضِايإ زَنًَؿا ثاىْخاوئَ 
.  نطابىَوَ
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ُٓنػًًٓا ُٓو ضِوو طُؾًًُّ ثريَّ زيَتُوَ ياز نُيُزَّْضاوٍ غُضيًَصّ زَنطز، بُثًَضُواُّْ غطوؾيت ططشْ 
َؤًُْوَ، ناتآ نُ غُضنُوتُ ْٗؤٌَ غُضَوَ ُٓو ضِؤشَ بؤ ضيَهدػتين واُْنُ، يُوآ باونُّ بًين زَغيت زَنطزَ 

.  ٌَ نىضَِنُّ بُغًٓط ؾطاواٌْْ ضِوخؤؾًًُوَ
ُٓو ضِؤشاُْ بُختًاضيٌ بايَُؾُنًٌَ بىو بُغُض ٓاغاناِْ يانؤزْايُوَ، تؤ بًًٌََ ناضَنُضّ دُضط غىتاويـ بُؾًَهٌ 

!. تًَسا ُٖبآ
ُٓنػًًٓا َٓايَُنُّ وَبريٖاتُوَ ناتآ ؤؾِْ ؾازَاِْ بُ ًُُّْٖ ثريَوَ بًين، بُآلّ ُٓو    يُوثُضِّ زيَتُْطًسا 

زَيطِواًُْ .. بىو، ُٓطُض ضِ ُٓنػًًٓا يُوناتُزا ُْيسايُ نىيٌَ ططيإ، بُآلّ بؤ ؾُوٍ ٓايٓسَ نىيٌَ ُْزًَْؿتُوَ
ثاؾإ زَضىو بؤ الٍ ُٓو بًَؿهُيُّ نُ !!ٓايا َُُٓ ضَِواّ ُٖم َٓايَُنُّ يٌَ بػُْطيَتُوَ: ُٓغتًَطَنإْ زَيجطغٌ

ُٓو ؾُوَ خُضيهبىو ُٓقًٌَ تًَو ..َٓايَُنُ تًًَسا زَْىغتْ زَغيت زَزايُ ضِاشَْسْٕ دًَطُْ باُْنُّ زَالواْسَوَ
ضىُْ زيَتُْطٌْ خَُٓانٌ نُيَُنُبىٕ يُُٖغتُناِْ ٓاؾطَتًَهسا يُشياًْسا غاتٌَ بُختُوَضّ ُْبًًٓىَ َُطُض ..بضآ

.  ُٓوَّ بُزظًُّوَ بىوبًَت يُطُأل ثًاويَهسا يُشُْنُّ زاضيايًَىَْ يُثًَٓاويسا واظّ يًََُطزَنُّ خؤّ ًَٖٓاوَ
بُآلّ ضِؤطاض زَضَاِْ زَضزَْ . .ُٓنػًًٓا ٓا يُّ باضوزؤخُزا بىو يُزواّ ٖاتُٓوَّ يُظطًين بؤ زيَبُضَنُّ باونٌ

.  زيَُٓوايًـ خًَطيَهُ زيٌَ َطؤظ ثُْاّ ثٌَ زَبا، ثاف ُٓوَّ برينطزُْوَ ًََؿهٌ خاوَُْنُّ يُناض زَخا
يُبُضُٓوَ زَبًٓري َنػًًٓا بُظَبُضَ خؤّ زَٖاويَتُ ُٓؾهُوتٌ زيَُٓوايًُوَ بُ ٖاوتايِ غؤظْ دًَريبىوٌْ ًََؿو 

زَطًَطِيَتُوَ، ُٓطُض ضِ ُٖض خًَطا ُٖيَسَضىو بُٓاغاٌْ ضِاّ زَبى 
ؾُويَهًإ .  وازياضبى يُظطًين ُٓوَّ تًَسا بًًٓىوَْ يُبُضُٓوَف ثًاويَهُ ْاتىاْري بًًََري يُبُٓضُّ خؤّ ثًاوتطَ

بُزظًُّوَ ضىو بؤ ُٓو ٖؤزَيُّ نُُٓنػًًٓا تًًَسا ًْؿتُدًًَُ، زَغهٌ زَضطانُّ تطاظاْسْ ضىوَ شووضَوَ، 
ــ  ُٓوَ نآيُ يُويَسا؟  : شُْنُ بُتطؽْ يطظَوَ يُخُو ضِاثُضِّْ باْطٌ نطز

.   ــ  َِٓ
:  زَْطٌ ْاغًًُوَ، بُاليُوَ ؾُضّ بى ُٓو بُدًٌ ْىغتُٓوَ ببًينَ،  وتٌ

.   ــ  ُٖض ًَٓػتا دًُنامن يُبُضزَنُّ
.  ــ  ثًَىيػت بُوَ ْانات، تًُْا تؤظيَو زًَََُُٓوَ، نُواتُ نضُ َٓايَُنُت َطز

.   ــ  بُيٌََ،  َطز
يُزيٌَ زايهٌ دُضط غىتاوزا نُوتُ دىويَُ،ْ خؤّ زايُ زَغيت غؤظَناِْْ واّ يًَٗات ثًَىيػيت بُيُنًَو بى 

.  ُٖغيت بُغؤظْ بُظَيِ بهات بُضاْبُضّ
ضُْس الواظَ ُٓو نُغُّ ثًَىيػيت بُغؤظْ بُظَيِ خُيَهٌ زيهُبًَت،ْ بُتايبُتٌ ُٓطُض ٓاؾطَتًَو بًَتْ اوٌَْ 

!.  يُفْالضبًَت
ناتآ ُٓنػًًٓا بُٓاطاٖاتُوَ يُبًَٗؤؾِْ َُغتِ بٌَ ثاياْسا، طُضِايُوَ زؤخٌ خؤّْ بًُُْضُ ضِووتٌْ بُثطتاو ضِايهطز 
زَيىيػت بُثًجًًهاُْنُزا غُضنُوآ بؤ الٍ يُظطري، يُواُْيُ بؤُٓوَّ غعاّ بسات، يإ غعاّ خؤّ بسات يُبُض ُّٓ 

.   ثٌَ خعاُْيِ
بُآلّ يًػتٓػهٌ ثًَـ ُٓوَّ بضًَتُ دًَطُنُّ خؤيُوَ، زَغيت ًَٖٓا بُغٓطًسا،  ثاؾإ نُوتُ ثاناُْنطزٕ يُو 

:  نطزاضَّْ وتٌ



 110 

بُيٌََ ضِاغتُ،  َٔ ٓابطِووٍ زضاوغآ نَُِ ؾهاْس، َُُٓف خًاُْتُ، بُآلّ،  ُٓطُض ُٓو طىيًُيُّ بطيٓساضّ نطزّ )
خىييَن خؤَِ يُبُضَزا !! بُالٍ ضِاغت يإ ضُثسا الض بىايُتُوَ غُضّ يُت نطزَايُ، باؾُ ُٓوناتُ زضاوغًَِ زَبى

. (!ضِؾت ْ طًاٌْ خؤّ يَُُتطغًسا بىو، باؾُ نُوابىو َاؾِ ُٓوَّ ًُْ يُشياْسا ضِابىيَطّ زواّ ضِظطاضبىٕ
ناتٌَ نُ يُطعًين بؤ بُياٌْ بُ     يُخُوُٖيَػا ضىو بؤ غُضخىاٌْ بُضضايِ نطزْٕ يُوآ ُٓنػًًٓاٍ يُشووضّ ْإ 

خىاضْسا بًين غُضقايٌَ ضيَهدػيت واُْنُيُ، نَُآ يًٌَ ْعيهبىَوَْ بعَيُ ططتٌ،  بُآلّ خؤّ ْىغاْس بُ 
:  زيىاضَنُوَْ زَيىيػت ثايٌَ ثًَىٌََْ يًٌَ ْعيو ُْبًَتُوَْ بُضجُوَ ثًٌَ وت

.   ــ  زوضنُوَضَوَ، ؾُيتإ
بُآلّ يُضجُنُيسا ٖاْساًَْهٌ ْازياض ُٖبىو، غآ ضِؤش ضِاُْبىضز يُظطًين زيػاُْوَ بُؾُوزا زاّ يُ زَضطانُّْ ًَُٓـ 

ُٓطُض ضِ ُٓنػًًٓا زيَتُْطٌ يُزَغت ضىوٌْ َٓايَُنُّ بىو، خؤ َؤغهؤ غُضتاثا ُْيتىاِْ .  بُضِويسا زايُٓغت
زيَتُْطٌ يُْاخٌ ططيطؤضيسا بطَِويًََٓتُوَ، ظؤضداض زَيطِواِْ ُٓو باخضُ بضهؤيُيُ يلْ ثؤُْبطِاوَّ زَوضّ بًٓاٍ 
خُغتُخاْهُ،ْ ثاؾإ ضِوٍ زَنطز بُوالوْ ُْٓسيَؿُْ خُيايٌَ زَضِؤيؿت بؤ طُضِإ يُو زاضغتاُْ خؤضِغهًًاُْزا، 

.   نُخؤّ ٓاؾٓابى ثًًَإ، يإ طُؾيت زَنطز بُ زَؾتُ ثإْ ؾطاواُْناِْ زؤْسا
ُٓوَّ نُ ناضَنُّ ططاْرت زَنطز بُغُض زيٌَ ططيطؤضًُّوَ، ظؤضبُّ خنؤؾُنإ ؾاضغتاٌْ بىٕ، يُغُضَتازا ثًَٓر 
غُضباظٍ يًَبىو، ثاؾإ يُنًَهٌ زيهُيإ يُبُضَوَ ًَٖٓا زواّ ُٓوَّ ثاضضُ بؤَبًَهٌ ُٓيَُاِْ ضاويَهٌ زاضِظاْسبىو، 

.   ْاضاض ُْؾتُضطُضيـ ثامشاوَنُّ زَضًَٖٓا
دًَطُّ ُّٓ غُضباظَ بُتًُْؿت دًَطُنُ ططيطؤضًُّوَ بىو يُبُضُٓوَ زؤغتايًُُّنٌ تايبُتٌ يًَُْىاًْاْسا 

: ثُيسابىو، ضؤشيَهًإ ناضاجنا بُ بطازَضَنُّ وت
ــ  ناضوباضت ضؤٕ بُضِيَىَزَضآ؟  

.   ــ  يُوثُضِّ خطاثًسايُ
.  ــ  َُبُغتت ُٓوَُّ نُ ضاوَنُت زَضزيَٓٔ

.  ــ  ُْ،  ُٓوإ زَضظيؿِ يًَُزَٕ
.   ــ  زاوانُ ُٖيًَهؤئَ ًٓرت غُض ٓاغىوزَ زَبًَت

.   ــ  ُْخًَط،  ثًَىيػت ْانات َُٖىوَإ تاى ضاوبري
سىنىوَُت، غُضنطايُتٌ، خُغتُخاُْ، بُخت، ضًَؿت يًَُٓضَنإْ : ُّٓ ناضاجنايُ يَُُٖىو ؾتًَو وَضِؽ بىو

ثعيؿهُنإْ ًَُٖؿُ يُبُضزٌََ ططيَطؤضيسا نًَؿُّ ضْطٌ زَوضوشاْس نُبُبريٍ ُّٓ قُوظاقُزا ُْزَٖات 
يُتاتاضغهسا، تا واّ يًَٗات نُوتُ ثطغًاضْ زوو زيٌَ غُباضَت بُضِاغيتْ زضوغيت ضِشيٌَُ ثاؾايُتٌْ َاؾِ تػاضْ 
ثًَىيػيت خعَُتهطزْٕ ًَهُض نطزٕ بؤّْ بُضَبُضَ ْعيهسَبىَوَ يُ بطِوآًَٖإ بُوَّ نُُّٓ ضِشيَُُ يُبٓضًُٓوَ 

.   بؤطُُْْ يُغُض ثؤئًَ نطزٌْ َطؤظ زاَُظضاوَ، يُبُضُٓوَ زَبآ ًًَََُْٓت
بُآلّ ُّٓ برياُْ ًَٖؿتا يُْاخًسا ُْضُغجابىو، ضىْهُ ُٓقًَُ قُوظاقًّاُْ وَغتاوَنُّ يُضِؤشطاضيَهٌ زوضوزضيَصَوَ 
بطِواّ ًَٖٓاوَ بُثريؤظيٌ تػاضّ ثازؾا، ُٓوَّ يُضُغجاوَ نُ زيَػؤظّ بؤ ُٓو زيَػؤظيًُ بؤزَؾتُناِْ زؤٕ، واتُ 

.   ًْؿتُإ بضهؤيُنُّ
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ؾُويَهًإ غُضغىضَِإ ُٓقًٌَ ططيطؤضّ ُٖضاغإ نطز،ْ خُوُْضىَ ضاوٍْ بُضِيَهُوت ناضاجنا الّ ًْىَؾُوَوَ 
:  تُثاوتًًَهٌ دتًََُيسا نطز، ططيطؤضّ بُٓاطاّ ًَٖٓايُوَْ وتٌ

.   ُٖغتُ يُخُو. . ــ  ناضاجنا
:  نابطاّ ٓؤنطاًْـ يُخُوُٖيَػاو غُيطّ ططيطؤضّ نطز نُ بري ؾًَُشاوٍ بُضاوَناًُْوَ زياضبى،ْ وتٌ

ــ  بؤضِ ُْخُوتىوّ؟  
.   ــ  بري زَنَُُوَ، يَػتا ُٓو ناضَّ بؤ ضِووٕ بهُضَوَ يُواُْيُ بتىامن غُوّ

ــ  ناّ ناض؟ 
نُتؤ يُدُْطسا بُ ثًَضُواُّْ : ــ  تؤ وتت نُ دُْط نُيَهٌ ُْٖسيَوْ ظياٌْ ُْٖسيَهٌ نُّ تًَسايُ، ُٖضوَٖا وتًؿت

بُآلّ،  ُْوَناِْ طٍُ ُٓوَ بؤ تًَٓاطُٕ؟ باؾُ ُٓوَ تٌَ ْاطُٕ؟ يإ نُؽ ًُْ . . خىايؿيت خؤتُوَ زَضِؤّ بؤ َطزٕ
:  ُٓوَيإ تًَطُيٌَُْ؟ُّٓ باؾُ يُنًَهًإ ُْزؤظيىَتىَ ثًًَإ بًٌََ

طىيَتإ يٌَ بًض بطايإ،  ًَٓىَ زََطٕ يُثًَٓاوّ ُٓوَزا نُ تػاض بُضزَواّ تاآلْتإ بهاتْ غاَاِْ زَويََُُْسَنإ )
 (!ظياتط بًَت

تػاضْ  (. .طىيَتإ يٌَ بٌَ بطايإ ): ــ  نُؽ ُْبطِاوَ ُٓوَيإ تًَطُيٌَُْ، بُآلّ ُٓطُض تؤ يإ َٔ ُٖويًَسا بًًََت
زَويََُُْسَنإ خًَطا طىيًُيُنت بؤ ٓاَازَزَنُٕ، ُْوَناِْ طٍُ ُْظأْ، زَغُآلتساضيـ بُُْظاٌْ زَياًًََُْٗٓوَ 

يُتطغٌ ُٓوَّ ُْوَى بًاْطِوخًَٓٔ، بُآلّ ُٓ ُْظاًُْ زضيَصَ ْاخايُْآ، دُْطْ ْاغؤضِيًُناِْ دًَطُّ ثٌَ يًَص زَنُٕ، 
ُٖوضَ ططَُف ظضياٌْ يُؾىيَُٓ تًَطُيؿيت؟ 

. ــ  ْاظامن، زيًَٓاًِْ
ــ  نُواتُ تًَبطُ ُٓضنٌ ًَُُٓ ُٓوَيُ نُ تؿُْطُناصيإ وَضضُضخًًَُٓٓوَ بؤ غًٓطٌ ُٓواُّْ بؤ دُْط، ثاف ُٓوَ 

.  ضِشيَُُنُيإ بُتُواوّ يُؾُثؤيًَهٌ َاؾُناِْ طُيسا ْىقِ زَبًَت
ــ  نُواتُ، تؤ واّ زَبًين َُٖىو ؾيتَ غُضَوشيَط ببًَتُوَ؟ 

.. با يًَُٓػتا بُزواوَ بؤ خؤَاِْ بربِيُٓوَ..ــ  بُيٌََ، َاوَيُنٌ زووضوزضيَص خىضيإ يُغُض ثؿيت ًَُُٓ بطًُِّوَ
َُُٓ ضُْس ثؿتُ ..خُيَهُنُ بُضزَواّ ُٖض ؾُضِ زَنُٕ!ضِ يٌَ زَنُّ زوايِ وَضطًَطإ سىنىَُت!ــ  ُّٓ ؾُضِ

.   وابىوٕ، ُٓوناتُف خىوّ خؤيإ ْاطؤضِٕ
ــ  َُُٓ ضِاغتُ، ؾُضِ ُٖض بُضزَواّ زَبًَت تاوَنى ؾُضَاْطَِوايُتٌ بؤطُٕ ضِازََايَطآ، واتُ ؾُضَاْطَِوايُتٌ تػاضْ 

ثازؾاْ زَويََُُْسَنإ، بُآلّ نتآ ؾُضَاْطَِوايُتٌ بؤ نطيَهاضإ بىو ُٓوْ ضِوغًا ؾُضَاْطَِوايُتٌ وآلتُناًْإ بهُٕ 
بؤ بُضشَوَْسٍ خؤيإ، ُٓوناتُ ًٓسٍ نُؽ بُضشَوَْسٍ يُؾُضِزا ْابًَتْ َُٖىإ بُبطايُتٌْ خؤؾُويػيت 

. . خؤظطُ ُٓو ضؤشَّ زبًين، َٔ َُٖىو زيؤثُناِْ خىيَِٓ زَنَُُ قىضباٌْ. . ٓاٍ..زَشئ
طؿتىطؤنُيإ نَُآ ثًَـ بُضَبُيإ تُواوبىو خُوبطزًُْوَ، بؤ بُياٌْ ضِواًْإ غُضباظيَهٌ زيهُّ يُنضاو يُنُجماض 

بؤيَُبؤيٌَ بىو ثاؾإ نُوتُ دىيَٓسإْ ُْؾطَت نطزٕ، ناتآ ططيطؤضّ ٖؤّ ُٓوَّ يًَجطغٌ، غُضباظَنُ بُقطَِْ 
ُٖضاوَ ثًٌَ ضِاطُياْس نُضاوَ ؾىؾُنُّ يُزَغت زاوَ، نُوتُ غُض ناؾِ خُغتُخاُْنُْ وضزْ خاف بىو، 
غُضباظَناٌْ زيهُ زيَُٓوايًإ نطزْ زيًَٓايإ نطزَوَ نُثًاويَهٌ ُٓيَُإ ُٖيُ ْاغٓاَُّ ضِوغٌ زَضًَٖٓاوَْ 
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بُخؤضِايِ ضاوٍ ؾىوؾُ يُخُيَو زابُف زَنا، يُبُضُٓوَ بُتاىْ ضاوّ ُٓوّ زيهُ غىضّ ُٖيَهؤيَطاوَوَ ْاضِواتُوَ 
.   بؤ طىْسَنُّ خؤّ

َاْطٌ ُٓيًىوٍ بُغُضضىو ططيطؤضّ ًَٖؿتا ُٖض يُشيَط تًُاضنطزْسابىو، ظؤضبُّ غُضباظإْ تًَهطاوإ ضِؤيؿذي، 
بُآلّ ًَُْْطضايُوَ بؤ طىْسَنُّ خؤّ بُيَهى بؤ خُغتُخاُْيُنٌ زيهُ، ضىْهُ .. يُزوايًسا ْؤضَّ ططيطؤضيـ ٖات

يُْاناو بطيُٓنُّ زٌََ زايُوَْ ضًَوْ نًٌَُ زَضنطزبىو بُدًَطاّ َُتطغٌْ ثًَـ ُٓوَّ بطىيَعضيَتُو بؤ 
خُغتُخاُْ تاظَنُ، ناضاجنا ضِايػجاضز نَُُٖىو ُٓواُّْ يُوّ بًػتىوَ باغِ بهات بؤ قُوظاقُناِْ ٖاوٖؤظّ 

ُٖضوَٖا ْاوًْؿاٌْ خؤيسايُ يُْاوضٍُ ضريًْهؤظْ زواّ يًَهطز ُٓطُض بؤّ . زا ناتآ طُضِايُوَ اليإ(زؤٕ)يُ
. ُٖيَهُوتْ ٖاتُ ُٓو ْاوضُيُ غُضّ يًَبسات

ثاف زَ ضؤش يُخُغتُخاُّْ زووََسا ثًاويَهٌ ثايُبًَٓس ٖات بؤ غُضزاٌْ غُضباظاٌْ بطيٓساض يُوآْ شَاضَيُنٌ ظؤض 
ُٓؾػُضو زَغتْ ثًَىَْسٍ يُطُيَسابىو، يُضاغتًؿسا ُّٓ ثًاوَ يُبَُٓايَُّ ثاؾايُتٌ بى ططيطؤضّ نُوتبىَ ضِم 

.   يًَبىُْوَّ
ثعيؿهُنإ نُوتُٓ بُثًَساِْ يُباضَّ ثاىْخاوئَ ضِاططتين خُغتُخاُْنُْ بؤ ُٓوَّ بُزضيًَُْهٌ ؾًاو زَضنُوآ، 

ُٖضوَٖا بُثُضؤف بىوٕ بؤ طؤضيين دًٌ ُْخؤؾُنإ بُيَهى ؾًَطنطزًْؿًإ بُوَّ ضؤٕ وَآلٌَ ثطغًاضَناِْ 
. خاوَٕ ؾهؤّ َُٓجُضاتىوضّ زَزَُْوَ، ُٓطُض ثطغًاضّ يًَهطزٕ

: ناتآ ططيطؤضّ غُيطّ ُٓو ثًاوَ طُوضَيُّ نطز يُزيٌَ خؤيسا وتٌ
ضُْس خؤؾطىظَضاُْ ضِوخػاضّْ ضُْسيـ طُغتين ُٓغجٌَ .  نُواتُ ٓا َُٓإُْ وَبُضَإ زَزَٕ بؤ َطزٕ يُؾُضِزا

خؤظطُ زَضِؤيؿت بؤ بُضَو ْاٌْ نُضِو ًًََُْٖٗٓاو طىؾيت نطّ تًَساوّ زَواضز ! غُخت بىوبُ ثؿيت َُٓوَ
.  ُٓوناتُ زَّْضاوّ بطيكُزاضْ قُيَُْ ُْزَبىٕ وَنى ًَٓػتاّ!يُوآ

ثًاوَ ثايُ بُضظَنُ  بًَُْى ٖؤزَّ ُْخؤؾُنٓسا زَضِؤيؿت نُ ضِيعبىبىٕ بُالّ دًَطُناًْاُْوَ، تاوَنى طُيؿتُ ُٓو 
ؾىيَِٓ ططيطؤضّ يًٌَ ضِاوَغتابى، ُٓوناتُ طُوضَّ ثعيؿهإ خؤّ ًَٖٓايُ ثًَؿُوَ بؤُٓوَّ زَغتًٓؿاٌْ ططيطؤضّ 

:  بهاتْ بًًََت
. ــ  ََُ يُقُوظاقِ زؤُْْ ويػاٌَ غاْت دؤضز ُٖيَسَططآ

:  ؾاظازَ بؤ ضِيَع يًَططتٔ يُططيطؤضّ ثطغٌ
ــ  خُيَهٌ ناّ ْاوضُّ؟ 

.   ــ  ظًؿٓػهايا خاوَٕ ؾهؤ
.   ــ  ُّٓ ضؤٕ ُّٓ ويػاَُت بُزَغت ًَٖٓا

يُّ ناتُزا شإْ ثًَضًَهٌ غُت ٖات بُططيطؤضيسا بُضِازَيُى ًٓسٍ ُْيتىاٌْ ٓاظاضّ غُخيت نؤّْ ًَعيَساٌْ ثٌَ 
:  ُٖيَطريآْ بُظَاْطرييُوَ وتٌ

.  تؤظآ، ثًَىيػتًُنٌ بضىى..ــ  سيبىضَ خاوَٕ ؾهؤ
.. ًٓؿاضَتٌ بؤ شيَط دًَطُنُ نطز
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ؾاظازَ زٌََ زاضُقٌ بُام وضَِاُْو يُوَّ نُ طىيٌَ يًَبىو تًٌَ طُيؿت، ٓاوضِّسايُو الّ ياوَضيَهٌ ثًُ بُضظَوَ 
نًُطُيًَسا بىو، ثاؾإ بًُٓٓطًًعٍ وضْطُ وضْطًهٌ يُطُأل ُٓؾػُضيَهٌ زضيَصزانطزْ خًَطا نؤتُيَؤنُيُنٌ خػتُ 

. زَغيت ططيطؤضيُوَ نُوا زياضبىو ثُيُّ ضِظطاضبىٌْ يُوَفْ يُططيطؤضيـ ثًَهُوَ
:  زواّ ُٓوَّ نُغُضزاُْنُت تُواو بىو، طُوضَّ ثعيؿهُنإ ططيطؤضّ باْط نطزْ قريِاْسٍ بُضِويسا

ــ  َوَ ضًت نطز ُّٖ ثؤخأل؟ 
ــ  َٔ ثؤخٌَ ًِْ ُّٖ َاض  َٔ تؤّ ُْبًًٓىَ يًُٖض ناّ يُغُْطُضَناٌْ بُضَزا، سيًَٓطَ بؤ طىْسَنُّ خؤّْ بُالّ 

غُضؤنٌ ثعيؿهاُْوَ، َُُٓ غعايُنٌ طىجنى بىو بؤ ططيطؤضّ يُدًاتٌ ُٓو نطزَوَ ْاؾطيُّٓ يُبُضزٌََ 
. ؾاظازَزاْ ُٖض ظوو بُظوو قُوظاقِ ثؤخأل يَُغتُخاُْ زَضنطا

:  ضُْس خؤف بىو ُٓو ووؾاُْ يُزيٌَ ططيطؤضيسا، ناتآ نُ غُضؤنٌ ثعيؿهُنإ بُُٖيَضىُْوَ ثًٌَ ت
.   ــ  ًَُُٓف ُٖضوا زَنُئ، ُٖضًَٓػتا بطِؤضَوَ بؤ طىْسَنُّ خؤت

.   ُٖضخًَطا    ضِؤتًين نُيُو سايَُتاُْزا زَنطآ تُواونطا، ططيطؤضّ ضَِواُْنطاْ غآ بُضز يُؾىييَن
ًَٓىاضَّ ضىاضّ تؿطيين زووَّ ططيطؤضّ ثًٌَ خػتُ غُض ظَوّ يُنُّ طىْس يُطىْسَناِْ قُوظاقٌ زؤْٕ بُؾُقاٌَ 

: طىْسَنُزا تًَسَثُضِآْ طىيٌَ يُْاآلٌْ قُوظم بىو طؤضاًْإ زَوت
. (قُواظم بُغىاضَ ضِآ زَنُْٕ ؾريَناًْإ بطيكُّ يًَىَزيَت)

زيٌَ نُوتُ تُثُتُخ بؤ بًػتين طؤضاًُْى ضُْسَٖا داض يَُٓايًَسا زَيىتُوَ، يُْاخًسا َُٖىو غُضزٌََ ًََطَٓايٌَْ 
زيػإ ًَٓـ ُّٓ طؤضاًُّْ زَضطِّ، بُآلّ ضِوٌْ شيامن ًَٓػتا ): تُُْٓت يُزيٌَ خؤيؿًسا وتٌ.خؤؾًًُناٌْ زَوضوشاْس

يًَأل بىوَ، غُضّ خؤّ ُٖيَططتىوَ وَنى طىضط ُْظَويِ ُٖيُْ ُْدًَطُْ ضِيَطُ، بُيَهى زَضُُوَ تاوَنى يُطُأل شٌْ 
.. ٓار..ثًاويَهٌ زيهُز بصيِ

:  ؾطييت قؤْاغٌ ُّٓ زوايًُّ شياٌْ ثطِ يُطُضزاّ خؤّ ٖاتُبُضضاوٍْ ظَضزَخُُْيُنٌ تاأل ططتٌ
ثًَـ خؤضاوابىٌْ ضؤشّ ٓايٓسَ ططيطؤضّ ْعيهٌ يانؤزْايُبىَوَ، اليسايُ تُويًُنُْ يُوآ طىيٌَ يُنؤنُنُّ غاؾهاّ 
ثريًَََطزبىو، غآلوٍ يًَهطز، ُٖضزوونًإ زَغت يَُالًَْهٌ زوضوزضيَصيإ نطزْ ططيطؤضّ يُتُْسضوغيت خؤّْ ُٖوايٌَ 

َٔ زَشيِ وَنى بُضزَُٓغتآ واّ نًُٖض ): ُٓنػًًٓا ثطغًاضّ نطز، يُضِووّ تُْسضوغتًُوَ غاؾها زيًَٓاٍ نطزْ وتٌ
،بُآلّ يُباضَّ ُٓنػًًٓاوَ غاؾها ثًؿٌ خىاضزَوَْ وازياضبىو زَيُوآ قػُيُى بًٌََ، بُآلّ واّ (بايُ ناضّ تًَٓانات

.   بُضاى زَظاٌَْ َاتًٌَ بهات
ُٓوناتُ .ططيطؤضّ ُٖغيت بُطىَاًَْو نطز يُّ نطَزاْ ظؤض ُٖويٌَ يُطُأل غاؾهسا تاوَنى ؾتًَهٌ بؤ ضِوٕ بهاتُوَ

:  ًٓسٍ غاؾها بؤَبايُنٌ يُدؤضّ قطغُنإ بُُٖضزوو طىيٌَ ططيطؤضيسا تُقاْسَوَْ وتٌ
ُٓو يُطُأل يُظطًًٓسا ضِازَبىيَطآ نُ َُٖىو ؾُوآ زَضًَتُالّ، ثًَِ وايُ ًَٓػتاف . ــ  تؤ َاضت بُخًَى زَنطز

. يُطُيًَسابًَت
ثاؾإ َاغىيهُناِْ .ططيطؤضّ بُضضاوٍ تاضيهبىو ُٖغيت زَنطز نُ ضُنىؾِ قىضؽ ُٖضزوو الداْطٌ زَنىتآ

ضِوَُتٌ نُوتُٓ ؾطتُؾطتْ بُثؿيت نىضَِوَ زاًْؿت وَنى يُنًَو يُثطِ ثريْ نؤتُغاأل بىبًَت، بريْٖؤؾِ الّ خؤّ 
. َُْاو ُْيسَظاٌْ زبآ ضِ بهات
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غاؾها دطُضَيُنٌ بؤ ثًَضايُوْ ططيطؤضّ َصآ زواٌْ يًَسا بُثُجنُ ؾًَُشاوْ يُضظؤنُناًُْوَ، ثاؾإ تىوضِّساو 
ُٖيَػا ضىو بؤ زَغتُخاْىوّ خعَُتهاضإْ ُٖضضُْسٍ زَنطز زَغيت زاُْزَٖاتُوَ داضآ زوإ يُزَضطانُّ 
ُٓنػًًٓا بسات، بُآلّ تىضَِيًُنُّ نُيَُنُبىوْ تًًٓسا بُزَغيتْ بُتىْسٍ زَضطانُّ يًَسا وَنى يُنًَو بًُوآ 

.  بًؿهًَٓآ يإ يُبٔ زَضّ بًَٓآ
ثاؾإ زَضطانُّ نطزَوَ شُْ يُغُضخؤ ٖاواضّ ..يُثُجنُضَنُوَ زَّْضاوٍ بُتطؽ يُضظّ ُٓنػًًٓا زَضنُوت

:  نطْ وتٌ
.   ــ  تؤقاْسَت نطيؿاٍ خؤؾُويت، بُتىْسٍ يًَتسا

:  بَُؤًُْنِ زياضَوَ ططيطؤضّ وتٌ
ُٓنػًًٓا غُضجنًسا نُيُؾِ بُتىْسٍ زَيُضظآْ َضٌَ ْاو يُثِ يُطُضٌَ تا يًَٗاتىَوَ ْعيهُْ . ــ  َٔ ضِضًىّ

يُطُأل ُٓوَؾسا طىَاِْ ًٖض ؾتًَهٌ ُْنطز، بُيَهى يُٖؤزَنُزا بُُْٓكُغت دطتْ ؾطتًَهٌ زضوغتهطاوٍ بُضثانطز، 
: ناتآ ضِايهطز بؤ ٓاططزاُْنُْ بُزَّ ٓاططنطزُْوَوَ زَيىت

ــ  صيُنُّ ُّٓ زوايًَُت وَضططت؟زََىيػت ْاَُت بؤ بًَٓطّ، بُآلّ زواّ خػت تاوَنى وَآلٌَ ُٓو ْاَُيُ 
.  بسَيتُوَ

ططيطؤضّ وَآلٌَ ُْزايُوَ، بُيَهى خؤّ خُضيو نطز بُيُزوو طُضِاٌْ نًػُ تىتُٓنُيُوَ، بُآلّ بُطؤؾٌ ضاوٍ 
. (ُْسًُتًُ ُٓوَْسَّ نُدىاٌْ خػتىوَتُغُض دىاًُْ ؾُيتاْاُْنُّ خؤّ): غُيطّ نطزْ يُزيٌَ خؤيسا وتٌ

ُٓطُض باضوزؤر ٓاغايٌ بىايُ ُٓوناتُ ٓاضَظووّ زَنطز نُ ؾايَُ ضِيؿايَساضَنُّ نَُآ الضىبىو يُغُض ُٖضزوو ؾاُْ 
ُٖض يُضِواْطُّ ُّٓ . ضَِْطُنُيُوَ، بُآلّ ططيطؤضّ ًَٓػتا واّ تًَسَضِواٌْ زيَساضيَهُ يُباوَؾِ نطِّ ٓاغاٍ يانؤزْايُزا

: تًَطِوآًُْؾُوَ ُْيتىاٌْ ظَاٌْ خؤّ بططيَت يُوتين
.   ــ  تؤ ثرت يُنًُُْنٌ نؤؾهًَو زَضِ تاوَنى ناضَنُضيَو

ثاؾإ ثًَهًًَٓٓهٌ بُظؤض زَضٖاتىوّ بؤ نطز، بُآلّ ثًَهًُُْٓنُّ ...ُٓنػًًٓا بُضِاضًَُنًُٓوَ غُيطيَهٌ نطز
.   ططيطؤضّ ثاؾطُظْهطزَوَ يُوَّ نُثطياغهُنُّ ضِانًَؿآْ بُضَو زَضطانُ بطِوات

ــ  بؤ نىآ؟ 
.  ــ  تاوَنى يُزَضَوَ دطُضَيُ بهًَؿِ

.   ــ  ًًَٖهُْ ضِؤمن بؤ نطزووّ
. ــ  نُواتُ،  نًََُهِ ثٌَ زَضآْ زَطُضِيَُُوَ

يُزَضَوَ ططيطؤضّ ططيٌَ ثطياغهُنُّ نطزَوَ، غُضثًَضًَهٌ ٓاوضيؿٌُ زَضًَٖٓا نُبُزوو ضؤبأل نطِيبىوّ بؤ ُٓوَّ 
:  بُزياضّ بًساتُ ُٓنػًًٓا بُآلّ ًَٓػتا بُؾًَىَيُنٌ ثاضضُثاضضُّ زضيَص نىوالُْ زازضِّْ يُزيٌَ خؤيسا زَيىت

نُيُوَ بىَوَ ! ــ  َُُٓ ضًُّ يُثاأل زياضيًُنِٓ نىضٍِِ خىَٕ َىيَهًَهٌ زَويََُُْسزا وَنى نىضِّ خاوٌَْ يانؤزْايُ
طُضؾايُوَ شوضَنُْ ُٓنػًًٓا يُبُضزًََسا ُٖيَتىوتاْ نُوتُنُ ثًَآلوَ عُغهُضيًُ قىضغُناِْ يُثآ زازَنُْسْ 

. ططيطؤضّ واظّ يًًََٗٓايُ بُنُيؿِ خؤّ بططّْ خؤّ خعاْسَ شيَط دًَطُنُْْ ْىوغت
بؤ غبُيينَ ططيطؤضّ ضؤيؿت بؤ زَغتُ خاْىوّ ثريَّ شَُْضايٌَ بؤ غآلو يًَهطزٌْ، ثريَف بُضِوو خؤؾًُوَ ثًَؿىاظ 

. يًَهطزْ زارْ ثُشاضَّ خؤّ زَضبطِّ بؤ َطزٌْ َٓايَُنُْ ثريؤظبايِ ويػاٌَ غاْت دؤضدٌ يًَهطز
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:  يُظطًين ٖتُ ُٓآْ وتٌ
ــ  ضًُّ ططيطؤضّ َؤيَُت زضاٍ؟ يَُؤغهؤوَ ٖاتىّ؟ 

.  ــ  بُيَآ، َؤيَُتٌ زوو ُٖؾتُّ ثًَسضاوَ
:  يُظطًين ًٓؿاضَتٌ نطز بؤ َُيتُضَنُ نُؾآلُْ ُٓغجٌ بؤ ٓاَازَبهات، ططيطؤضيـ وتٌ

:  ثريََّ شَُْضايًَـ زايُ قاقاٍ ثًَهُْري. ــ  با طايًػهُنُت َٔ يًٌَ خىضِّ خاوَٕ ؾهؤ، بُيازٍ داضاُْوَ
! ــ  بُّ خًَطايًُ شُْنُت بُدٌَ زيًٌََ

.  ــ  خؤ شٕ وضض ًُْ ُٖيَبًَت بؤ زاضغتاُْنُ
:  يُظطًين بُزَْطًَهٌ خؤ بُظٍ ططتْٔ غُض ؾؤضِنطزُْوَ وتٌ

.  ــ  ضاى يًَدىضَِ، ؾتًَهت زَزََآ
ــ  ضانُْ ثًاوَتٌ ْىقٌُ نطزووّ خاوَٕ ؾهؤ، ُٓوَ بُؽ ًُْ ًَٓىَ ُٓنػًًٓاتإ شياُْوَ بُزضيَصايِ يَُاأل 

.  بُآلّ يُْاناو زَْطٌ ثضطِا، ُٖضوَٖا ؾتًَهٌ ؾاضضاوَْ ْازياضّ تًَسابى!ُْبىومب؟
يُظطًين غىاضّ طايًػهُّ زضؤؾهٌ غىوى بىو، ططيطؤضيـ دًَُوٍ ُٓغجُنُّ ططتْ بُغاضزاًَْهٌ خًَطا بؤّ 
زَضضىٕ تاوَنى طايًػهُنُ طُيؿتُ تُثؤيهُيُنٌ ْعيو، نُ نُوتُٓ ثؿيت يايضُنُوَ ططيطؤضّ يُطايًػهُنُ 
باظيساْ قاَضًُنُّ ُٖيَططتْ زََضاوٍ يُظطًين ؾهاْ بطؤّ بطيٓسضبىو خىيًََٓهٌ ظؤض ضِشا بُغُض ضِووَُتْ ٌَْ 

.. يُخُّ نطاغُنُيسا
ططيطؤضّ بىاضّ ًًَََُُنُّ ُْزَزا بُضططّ يُخؤّ بهات، بُضزَواّ يُُٓؾػُضَنُّ زَزا، ؾُقٌ تًَُٗيَسَزا، ناتآ 

نُزابُظيًُ خىاضَوَْ بُغُض ضاألْ ضؤيٌَ ضِيَطُنُزا تُثاوَتًٌ ثًَسَنطزْ زَيىت  
. (...يُبُضَٔ،  يُبُضُٓو..َُُٓيإ يُبُضَْٔ ُٓوَيإ يُبُض ُٓنػًًٓا)ــ  

نُ ططيطؤضّ ًٓرت واظّ ًَٖٓا باظٍ زايُ طايًػهُنُوَْ وَضّ ضُضخاْسَوَ بؤ يانؤزْايُْ ضؤيؿت يػاوَنُ ُٓوَْسَ 
تىْسبىو يُوَزابىو ؾُويًطُيِ ُٓغجُنُزا بضطِآ، تاوَنى طُيؿتُ بطزَضطاّ َاألْ بُثُيُ زابُظّْ ضِايهطز بؤ 

ٖؤزَنُّ ُٓنػًًٓا، بُضِقُوَ زَّْضاوٍ زايُ بُضقاَضِْ ثاؾإ زَضضىَ زَضَوَْ نُوتُ ضِانطزٕ بُضِيَطُنُزا 
.  بُضَو تاتاضغو

يُبُضزٌََ سُوؾُّ َايَُنُياْسا نًصيَهٌ تاظَُٖيَضىو، باوَؾِ ثًَسانطزْ غُضّ خػتُ غُضغٓطٌ، نُتَُاؾاٍ نطز 
يُزوايؿسا ْاتايًا ..زؤًْاٍ وؾهًَيت نُخُضيو بىو ُْيٓاغًَتُوَ، ثاؾإ ثاْتآلٍ باونٌ ٖات، زايهٌْ زَضيا

.  بُؾُضَُوَ ضىو بؤ الّ 
يُوغاتُوَ بُضخٌ ووٕ بىو طُضِايُوَ بؤ نؤظَنُّ ؤّ، تُْاُْت ثاْتآليِ بؤ زيًَٓابىوًْـ يُوَّ نُبعاْآ ططيطؤضّْ 

ْاتايًا يُيُى دًَطُزا ثًَهُوَ ضِانؿاوٕ ُٓو ؾُوَ، شُْ ثريَنُّ ْاضز بُزظًُّوَ يُيُنًَو يُزضَنِٓ زَضطانُوَ 
.   غُيط نات

 تؿطيين يُنُّ، باضإْ ظضيإ يًَطَِواضوزاضغتإ، غُْطُضَناٌْ ْعيو تُيُ زضِناويًُناٌْ بُضزَّ 1916
غُْطُضَنإ، قىضِْ يًتُيُنٌ بُغتُيَؤنٌ خًًػو يُبين غُْطُضَنُزا، قىيَُّ ضاوزيَطّ، ضِوْانٌ ثُضفْبآلو يًَطَْ 

.   يُآ يُسُؾاضطُناْسا تًؿو زَزاتُوَ
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يُبُضزَضنُّ سُؾاضطُيُنٌ ُٓؾػُضاْسا ُٓؾػُضيَهٌ ضىاض ؾاُْ نَُآ ضِاوَغتا، ثاؾإ ثًَآلوَناٌْ غطِّ بُنؤَُيَُ 
ثىؾهًَهساْ قؤثضُناِْ ثايَتؤنُّ ؾؤضِنطزَوَ ضىَ شووضَوَ، دًَطُ خُوتًَٓهٌ تُستُّ ضِووت يُويَسابىو 

: ُٓؾػُضيَهٌ َىو غجٌ يُغُض ضِانؿابىو، ًَٖٓسَّ ُْخاياْس باويَؿهًَهٌ زاو ثاؾإ وتٌ
ــ  باضاُْ؟ 

.  ــ  بُيٌََ، بُآلّ سُؾاضطُنُتإ طُضَُ ُٖضضُْسَ ْاوََّ ثًؿاوَ
ــ  ُٓوَ ٌٖ ٓاططزاُْنُيُ، ًَٓػتا ثًَـ تؤظآ زاَاْطريغاْس، بُآلّ َُُٓ بايُخٌ ًُْ، زَضزٍ غُضّ ُٓوَيُ بين 

سُؾاضطُنُ يُم زَناتُوَ، ُْؾطَتٌ يٌَ بًَت  ضِ زَيًٌََ ثىْضؤى؟ 
ُ َُُٔ سُؾاضطُّ خؤتاُْ، ضانٌ بهُٕ، ًَُُٓ بين سُؾاضطُنُّ خؤَإ بُيُوح ضِاخػتىوَ يًػتٓػهٌ . ــ  ضِ بًًََ

يُنىيًَُ؟ 
.   ــ  ْىغتى، ُٖيًَػًَُٓ، تاوآ ياضّ ؾُتطَْر زَنُئ

تؤظآ ثًَـ . يُظطًين يًػتٓػهٌ يُخُو ُٖغتًَٓطاو ؾُتطَْرْ زاؾُنإ ًَٖٓطإ، ُٓؾػُضَنإ زَغتًإ نطزَ ياضّ
ضًَٓؼ .  تُواوبىوٌْ طًٌَُ يُنُّ ياضيُنُ زوو نُؽ ٖاتٔ بؤ سُؾاضطُنُ ُٓواًْـ نايًَُهؤظْ َىالظّ ضؤثؤظ بىوٕ

:  وتٌ
ــ  طىآ ضِاضطٔ، ُٖوايًََهٌ ثًًَُ بؤتإ، يُواُْيُ نُتًبُنُ بطًَطِزضيَتُوَ، َُُّٓ ثًَـ نًََُو يُؾُضَاْسَّ بُتُضيُنُ 

.   بًػت بُتُيُؾؤٕ
ُٓؾػُضإ نُوتُٓ ضُْسْ ضىٕ نطزٕ يُغُضُٓوَ، يُنًَو غتايؿٌ خؤؾتين ضانٌ زَنطز زووض يُقىضِْ يًتُّ 

:  غٓطُضَنإ، يُنًَهٌ زيهُ طايَتُّ بُٓاواتٌ ٖاوَيَُنُّ زَنطز، تاوَنى ثىْضؤى ُٖيًَسايُْ وتٌ
ــ  بؤضِ غهاآل يُظَيهاو زَنُْ    غىثاغٌ خىا بهُٕ نًَُٓىَ يًَطَٕ، يُؾىيَُٓناِْ زيهُ يُنبًُٓ نىؾتاض طُضَُ، 

.  نُضِ ًَٓىَف يًَطَ يُسُؾتُيُنسا ضُْس طىيًُيُى زَتُقًَْٓٔ ًٖضٌ زيهُ
.   ــ  ًَُُٓ طًُْىئ يًَطَزا، ؾُضِْ نىؾتاض باؾرتَ يُخؤ َُآلغسإ يُّ نىُْزا

ــ  ُٓوإ قُوظاقًإ بؤ ًَٓطَ ًَُْٖٓاوَ تاوَنى سيطٕ يُؾُضَِنٓس، بؤضِ زَتبًِٓ خؤت طًٌَ زَنُّ َرينؤيؤظ؟ 
ــ  نُواتُ بؤضِ غُضنطزايُتٌ ْاضزويٌ بؤ ًَٓطَ بُبريضِاٍ تؤ؟ 

.. ــ  تًُْا بؤ ُٓوَّ بُدُجنايٌَ سيإ ًًًَََٖتُوَ تاوَنى سىنىَُت بُغُض ثؿيت ًَُُٓوَ ياضيُ نؤُْنُّ خؤّ بهات
ــ  َٓاّ؟ 

ــ  َاْاّ بؤ ُٓوَّ يُغُض سًػابِ ًَُُٓ خؤّ بجاضيَعآ، ًَٖؿتا ُٖض تًَُٓطُيؿتِ؟ 
ــ  ُّٖ زَغتت نطزَوَ بُؾطِْؾًؿايَُنٓت بطا؟ 

ناغيًهؤظ؟ يًَطَزا َىالظّ ضؤثؤظ خؤّ .. ــ  ؾطِوؾًؿاأل يُٓاضازا ًُْ، َُُٓ ضِاغتًًُ، ٓايا ْهىوزي يَُُزَنُّ
:  تًَُٗيَكىضتاْسْ بُؾًَىَيُنٌ ؾاْؤطُضيًاُْ ْىؾتايُوَْ ٖاواضّ نطز

ًَٓػتا دًَططّ ُٓؾػُض ثؤْضؤى زَغت زَنا بُضِووْهطزُْوَّ خُوُْناِْ ؾؤؾًاٍ : ــ  تهايُ بُضِيَعإ غُضْر بسَٕ
.   زضيىنطاتُنإ

:  ثؤْضؤى بعَيُنٌ القطتٌْ ضِم يًَبىُْوَّ نطزْ تٌ: زَتىاٌْ بؿُضوّ. .ــ  ًَٓػتاف
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بُٖطَساأل َُُٓف يًَٗاتىوّ خؤتُ، بُآلّ َُُٓ ضِيَطُّ ُٓوَّ يًَٓاططّ .(ثايَىاْباظيت)ــ  وازياضَ تؤ ُٖض بُخؤضِغهٌ
ًَٓىَ َُٖىوتإ تًَبًين ُٓوَ زَنُٕ نُ نُتًبُناِْ قُوظام يُثؿيت ًًََُٖنإ نىؾتاضَوَ ًًََٖطاوُْتُوَ، بَُٓا : بًًََِ

يُْاوضُ ثاضيَعضاوَناْسا، زيػاًْـ تًَبًين زَنُٕ نُ وَضِؽ بىٕ يًًََُُٖناِْ ثًَؿُوَزا زَغيت ثًَهطزووَْ ناتآ 
ُّٓ وضِغبىُْ بآلوزَبًَتُوَْ ًَٓىَ ٓاطازاضٕ يُبُضؾطاواٌْ ًَٓػتاٍ يُُٓجناٌَ ظؤضبىٌْ ُٖآلتىَناْسا يُخعَُت ُٓوناتُ 

.  سىنىَُت قُوظام زًََْطآْ تُضخاًْإ زَنات بؤ يُْاوبطزٌْ غُضَتانإ ؾؤضِف
:  يًَطَزا يًػتٓػهٌ بُضَْطاضّ بىَوَ

ــ  ظؤض ضؤيؿتين بُْاو ُْٓسيَؿُْ خُيايَُناْتسا بطاّ، تؤ ضؤٕ زَتىاٌْ ثًَؿبًين ضِيَطَوٍ ضِوزوَنإ بهُّ بُّ ؾًَىَ 
غاناضَ؟ بؤضِ وات زاُْْا نُدُْط بُّ ظوواُْ يُبُضشَوَْسٍ غىيَٓسخؤضَنإ بربِيَتُوَ،ْ ناض تُواو ببًَت؟ 

ــ  يُنُّ، وا ُٖغت ْانُّ بُّ ظوُْ بربِيَتُوَْ زوًََـ، ًٖض ؾيتَ يُٓاضازا ًُْ ببًَتُ بُيَطُّ ُٓو نؤتايًُ خؤؾُّ 
.   تؤ خُوٌْ ثًَىَ زَبًين دُْابِ ضًَٓؼ

:  ضًَٓؼ ناغيًهؤظ وتٌ
ــ  واظَإ يٌَ بًَٓٔ غيُ، نُّ يًُٓذاظَنُت طُضِايتُوَ بؤْضؤى؟ 

.  ــ  زوو ضؤشَ
ــ  ُّٓ يُنىآ ًٓذاظَنُت بُغُضبطز؟ 

.  ــ  يُثًَرتؤططاز
زَْطْباؽ ضًُّ؟  ..بؤ تًُْا يُى سُؾتُف بىايُ.. خؤظطُ يُوآ زَبىوّ. .ــ  ٓاٍ

ــ  ؾتًَهٌ خؤف ًُْ، خؤضاى نَُُ، بطغًيَت طٍُ زَٖاضِيَت، ُٖضاو ُٖيَضىًْـ يُبُضبىُْوَزايُ، ًَْىضُواٌْ َرينؤيؤظ 
:  زياضبىو نُ بُّ ُٖوايَُ تًَهضىو  وتٌ

ــ  نؤتايِ دُْط زيَدؤؾهُض ْابآ بؤ ًَُُٓ، ضؤٌْ زَبًٓٔ بُضِيَعإ؟ 
 ّ يًَىَ بُضثابىو، ُّٓ دُْطُف ؾؤضِؾًَهٌ غُخترتْ تىْستطّ يًَىَ 1905ــ  دُْطٌ زش بُشاثؤٕ ؾؤضِؾٌ 

.   بُضثازَبآ، بُيَهى يُواُْؾُ ؾُضِيَهٌ ْاوخؤيِ بًَت
ثؤْضؤى بَُُ وَآلٍ زايُوَْ ًَٓـْ ٓاظاضيؿٌ طُياْسَ يًػتٓػهٌ وَنى ضكؤيُى بًَِ بًًَُسا، يُبُضُٓوَ 

: ضؾاضًَُنِْ ُٖيَػايُ غُض ثآْ وتِ
ــ  َٔ ْاتىامن تًَبطُّ يُبىٌْ َُُٓ يًَُْىاٌْ ًَُُّٓ ُٓؾػُضْسا  سَغتًَهٌ بؤ ثؤْضؤى ضِانًَؿا، ثاؾإ بُزضيَصَّ ثًَساو 

:  وتٌ
ــ  ثًَـ ضُْس ضؤشيَو ُٖيَىيَػيت يُدُْط تَُّْصاوّبىو، ًَٓػتا وا زَضزَنُوآ وَنى ٓاواتُخىاظبآ بؤ بُظيين 

وايُ ثؤْضؤى َُُٓت ثًَدؤف ًُْ؟  . . ًْؿتُاُْنُ
.   بُظيين ُّٓ ضِشيَُُّ ثًَدؤؾُ، بُآلّ ًْؿتُاِْ ضِاغتُقًُّٓ ْابُظيَت. . ــ  بُيٌََ

بٌَ ُٓوَّ . .ــ  ٓاواتُخىاظيت بؤ بُظيين ًْؿتُاْت خًاُْتًَهٌ طُوضَيُ، خًاُْتًـ ضِيَعْ ؾُضَف بُنُؽ ْازات
.   غُيطّ بريوضِا غًاغًُناٌْ بهُئ

:  َرينؤيؤظ بُضَْطاضبىوَ
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ــ  ُّٓ ْايُتُوَ يازتإ نُُْٓساَاِْ ثاضتٌ غؤؾًايًػيت زضيىنطاتٌ ٖاُْ ٖاُّْ طُيًإ زَزا زش بُسىنىَُتْ بُّ 
ؾًَىَيُ ضِآ خؤف زَنُٕ بؤ بُظئ   باؾُ تؤ يُطُأل ُٓواْساٍ ثؤْضؤى؟ 

ــ  بُيٌََ،  َٔ يُطُأل ٖاوضِيَهاصيسا يُُٓجنىٌَُْ زؤَازا، بُآلّ بُضِاغيت غُضغاَِ يُوَّ نُ ُْظاٌْ ٓاغاٍ يُظطًين 
َٔ؟ غُضباظيَهِ شياٌْ خؤَِ تُضخإ نطزووَ بؤ ثازؾا، تًُْا غُضنطزمن بؤ –.  يُغًاغُتسا بطاتُ ُّٓ ضِازَيُ

.   ٖاوضِيَهاْت بًَع نطزُْو يُْاعيسا زَوضوشيَٓآ
ثؤْضؤى يُبُضخؤيُوَ وضتُوضتًَهٌ بؤ نطز، يُنُّ تؤ طُوزْ ُْؾاٌَْ زووَّ عُغهُضيًُنٌ ثىوضًتْ طىَطِايِ 

..  بؤفْ بُتاأل ياضّ بًََُؿهت نطزوَ، بُآلّ يُدًاتٌ ُٓو قػُيُ بعَيُنٌ َاْازاضّ بؤ نطز
:  ضًَٓؼ َرينؤيؤظ سُظٍ نطز َُغُيُنُ نؤتايِ ثٌَ ثًًََٓتْ وتٌ

ــ  يُضِاغتًسا ًَُُٓ يًَطَزا زووض يُغًاغُت زَشئْ ْاؾعاْري ُٓواُّْ ضِاغيت باضوزؤخُنإ زَظأْ ضًُإ بؤ ٓاَازَ 
.   زَنُٕ،ًَُُٓ يُغىثازائْ بُؽ

ثاؾإ يُغُض دًَطُنُ ضِانؿاْ نُوتُ تًَطِواًْين ويَُٓيُنٌ دىإ نُبُضِاغُضيُوَ ُٖيَىاغطابىو، ويَُٓنُ ٓاؾطَتًَو بى 
يُتُْوْ تؤيَسا نُدىاًُْنإ يُؾِ زَضزَخػتْ بعَيُنٌ خُوايَىوّ ثطِ يُٓاضَظوو بُغُض يًَىَناًُْوَ بىو، َالظّ 

ضؤبؤظًـ بُؾساضّ ضاوضِشتين خؤّ نطز بُّ دىاًُّْْ ْىقِ بىو يُغُيطنطزٌْ ضؾىخػاضّ َّ ٓاؾطَتُ ؾؤرْ 
:  ثاؾإ خؤتٌ ضِظطاضنطز يُّ    وتٌ. قُؾُْطُ

 . ــ  َُُٓ دىاُْ
:  ُٖض يُوناتُؾسا ثىْضؤى قػُنِٓ خؤّ ٓاضِاغتُّ ُٓؾػُضَناِْ زيهُ زَنطزْ زَيىت

.   يُْاو زَبطيَت(تػاضيعّ)ــ  بُتُواوّ زيًَٓابٔ نُ تػاضيُت
.   وؾُنُّ ضؤبؤظ، يُوغاتُزا واٖات وَنى َػؤطُضنطزْ ثُغُْسنطزٌْ زَغتُواشَنُّ ثىْضؤى بًَت

:  ُٓوناتُ ناغيًهؤظ ٓاوضِّ زايُ الّ ثؤْضؤنُوَْ وتٌ
ططضيإ ًَٓىَ سىنىَُتٌ ًَٓػتاتإ ُٖيَطًَطِايُوَ، ض سىنُُتٌ يُبطّ ُٓ زازًََْٔ؟ . .ــ  بُآلّ

.   ــ  بًَطىَإ،  سىنىَُتٌ ضًين نطيَهاض
ــ  ثُضيَُإ؟  

.   ــ  يُوَ ؾطاواْرتَ
ــ  ثاؾإ ضِ؟  

.   ــ  زيهتاتؤضيَيت ضًين نطيَهاض
تًَطُيؿتري ُّٓ ضؾىْانبريإ،  دىتًاضإ، ضؤيًَإ ضًًُ يُالتإ؟ . . ــ  ٌَٓ

ــ  دىوتًاضإ ثؿتُإ زَططٕ، ُٖضوَٖا بُؾًَهًـ يُضِوْانبريإ، بُآلّ بُؾُنُّ زيهُيإ ؾؤضِف زووض تىوضِيإ 
.   زَزا وَنى طُآلّ وؾو

:  يًػتٓػهٌ ظَضزَخُُْيُنٌ القطتِ خػتُ غُضيًَىّْ بُغىوى ضِوآًًَْهُوَ وتٌ
.  ــ  زَتإ بًِٓ بُضظ زَؾطِٕ بُٓامساْسا

.  ــ  ُٖض بُضظيـ زَبري ناتآ نُ زَؾًٓؿًُٓوَ
.   ــ  نُواتُ بُيَِ ضِاخُٕ ُٓطًٓا ثاؾُيَتإ زَؾهًَت
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:  ثؤْضؤى وَآلٌَ ُّٓ قػُيُّ ُْزيُوَْ يًػتٓػهٌ وتٌ
ــ  ثًَِ بًٌََ،  ضُْس نطيَهاضّ ُٓيَُاْت نىؾتىَ بُضَِؾاؾُنُت؟ 

ــ  ثطغًاضيَهٌ ًٖضْ ثىوضُ، َٔ      نطزووَ يُدُْطسا ضىْهُ ُٓوإ ُٖضضؤٕ بىايُ بُغُضباظيإ زَططمت َُُٓ 
.   يُنُّ، زوًََـ ُٓو ؾاضَظايًُّ نُ َٔ يُدُْطسا زَغتِ نُوتىَ بؤ يَُُْ ثاف نُيَهِ زَزات

ثاؾإ ثؤْضؤى بآلونطاَيُنٌ يُطريؾاٌْ زَضًَٖٓاْ بُغُض ًََعَنُزا ثُخؿٌ نطزَوَْ زَغيت خىيَٓسُْوَّ وتُنِٓ 
يًٓري بؤ ُٓؾػُضَنإ نُتًًَسا زاوا يُٖاوضِيَهِٓ زَى غىز وَضزَضططتٔ يُُٖض بىاضيَهٌ ضِيَهدػذي نُ سىنٌُ بؤ ضشاْ 

 ٓاطط زَبآ ُٖيُ ظؤض يُدًٗاْسا ضىْهُ يُضِوغًازا ضِيَطُّ ثٌَ زَزاتْ زاواّ ضَِم نطزٌْ زيًَإ يًَسَنا يُدُْطسا، 

 تػاضيُتْ بُ زش بُناضبًَٓٔ تؿُْطُناًْإ) يًَسَنات زاوايإ  .نطيَهاض ضًين ضِظطاضبىٌْ ثًَـ بًؿُوتًَٓآ ٓاغٔ بًدىاو

. (بؤضشوانإ
 يُ خؤّ تايبُتًُنُّ دًَطُ بؤ ضؤيؿت زَضضىو ُٓؾػُضإ يُسُؾاضطُّ ثاؾإ خىيَٓسَوَْ َُُّٓ ثؤْضؤى

 ٓاططَنُ يُغُض طؤؾيت قىوتىيُى تًَبُضزاْ ٓاططّ زَضًَٖٓاو يُطريؾاٌْ ناغُظٍ نؤَُيَآ يُوآ  زووض، سُؾاضطُيُنٌ

  .غىضنطزَوَ
  :وتٌ َرينؤيؤظُوَْ الّ ٓاوضِّسايُ ظاٌْْ بٍُُٖ بؤْضؤنٌ زَضضىوٌْ يًػتٓػهٌ

  ضًُ؟ بريْضِات  ــ
   .ضَؾاؾسا َُؾطََناِْ قُوظاقِ يًَُْى ُٖيُ طُوضَّ خؤؾُيػتًُّنٌ ُٖيُ، َؤٌْ ضِوويُنٌ  ــ
   .بُيٌََ  ــ
 ْا ثًَىَ ثايٌَ ضِ باؾُ بُآلّ خؤّ، الّ بؤ ضِايهًَؿاوٕ ُٓو ..بُيؿُؾهري َُٖىو َؿطَظَنإ غُضباظٍ وازياضَ  ــ

ًُْ؟  ُٓوزا بُالّ بريوضِاٍ يًَُُُٓ نُؽ نُ زَظاْآ ُٓو ُٖيَُايَآْ ؾًَىَيُ بُّ خؤّ ضاغتُقًُّٓ يُضِووّ نُثُضزَ
.. ْاظامن  ــ

 ثطغٌ يًٌَ ناتآ نطز يًػتٓػهٌ بَُُبُغيت ُٖغيت ضىْهُ زَغتُواشَّ يُزوا تىْسنطز زاٌْ بُُْٓكُغت َرينؤيؤظ

  :ٖاتبىو يُضِاثؤضتُنُزا بٓىغآْ ضاثؤضتًَو يُوباضَيُوَ زَيىيػت يًػتٓػهٌ ضىْهُ ،(ضًُ؟ بريوضِات)
 ثاضتٌ ُْٓساَُ ُٓو ضِاطُياْسبىٕ، ثًَِ ثؤْضؤنُوَ ظابت ْايب نُيُباضَّ بىَوَ غاؽ بؤ طىَُّٓٓ زيٌَْ زوو ُٓو ًَٓػتا)

 وازياضَ ضَِؾاؾُنإ، تريٖاويَصاٌْ بُتايبُتٌ قُوظامْ غاضنطزُْوَّ بُثؿت نطزووَ زَغيت يًََُصَوَ نؤَؤًْػتسا،

 ضىُْنُّ يُضُْسْ نُٓاَازَبىٕ ُٓاُّْ زَزَٕ، َُُٓ ؾايُتٌ نُتًبُ زيهُّ ُٓؾػُضاٌْ خؤّْ الّ بؤ ضِايهًَؿاوٕ

  :زَبًِٓ وا َٔ يُبُضُٓوَ  .يُطُيًَسا َُٓؿُوّ
 ٖاْساًْإ يُبُضَزاْ غُضباظإ ضَّ ضِوخاْسٌْ بؤ ُٖويَسإ بُتؤَُتٌ بهطيَت غُضباظٍ زازطايُنٌ ضَِواُّْ بطرييَتْ  ــ1

  .بىوٕ ياخٌ بؤ
   .زيهُز نُتًبُناِْ بُغُض غُضباظَناٌْ زابُؾهطزٌْ يُنُتًبُزاْ ضَِؾاؾُنإ َُؾطَظٍَ ُٖيَىَؾاْسُْوَّ  ــ2
 غُض بؤ ٓاغايِ ثؿهًٓين بؤ زَضضىو ثاؾإ تًح، غُضنطزايُتٌ ُٓضناٌْ بؤ ْاضز خؤّ ضاثؤضتُنُّ ضًَٓؼ بُياٌْ بؤ

 ًَٖٓابىو، زَضيإ نُ تُُْنُيُى ثاضضُ يُغُض نطزبىَوَ ٓاططيإ بًين قُوظاقِ ُْٖسآ يُثايُطاناْسا، ثاغُواْإ

  :خىضِئ تًٌَ ًَُٓـ زَْا، يٌَ ضايإ طُوضَزا يَُُخيُيًََهٌ ُٓوناتُ
  .ًُْ بُضاظ ُّٖ تُُْنُ؟ يُغُض بهطيَتُوَ ٓاطط نُْابآ تًَطُْطاوٕ داض ضُْس  ــ
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دُْط؟  بُضَّ سايٌَ َُُٓيُ سيًًَُٓوَ، بُبطغًيَت ٓايا بُآلّ،  ــ
   .ٓازَّ خًَطانُٕ بهىشيَُٓٓوَ، ٓاططَنُ  ــ

  :وتٌ ٖاوضِآيُوَْ غُضباظَناِْ الّ زايُ ٓاوضِّ قُوظاقُنُ
  ..خىاضزوَتُوَ خؤتإ ًَٓىَ ساأل بُُٖض  ــ

. ٓاططَنُ نصاْسُْوَّ نطزَ زَغيت ثاؾإ
 بُُْٖاغُ طُيؿت، بَُرينؤيؤظ يُضِيَطازا بًطاتآ ُٓوَّ ثًَـ بُآلّ ُٓؾػُضإ، سُؾاضطُّ بؤ طُضِايُوَ يًػتٓػهٌ

  :وتٌ بطِنًَىَ
   .زاَآ ُٖوايَُّ ُّٓ عىضَؾا ضًَٓؼ !ُٖآلتىوَ ثؤْضؤى ..بًػتىتُ باؾُ  ــ
! ؾًَُشاوٍ ا بؤ تؤ ُّٓ  ــ
  .زيهُ ًٖضٌ بىو، خنؤف بُالوَ ُٖوايَُنُّ تًُْا  ــ

 باضَطاّ بؤ ٖات نُتًبُ عىضَؾاٍ ضًَٓؼ غًََُٗسا ضِؤشّ يُبُياٌْ تًَجُضِيبىوْ زا ثؤْضؤى ُٖآلتين بُغُض ضؤش زوو

: وتٌ بُتىوضَِيًُوَ يًػتٓػهٌْ ضخًٔؼ
 بُْآاغايِ ناضَّ ُّٓ زؤظيىَتُوَْ َُٓطِؤ غُضيُبُياٌْ بآلونطاواُْيإ ُّٓ يُغُْطُضَناًْاْسا قُوظام ؾهؤ خاوَٕ  ــ

   .ضِاطُيُمن ثًَت ٖاتىّ يُبُضُٓوَ زاْا،
بآلونطاوَ؟  ناّ  ــ

  :خىيَٓسُْوَّ نُوتُ يًػتٓػهٌ زَغت، زايُ يؤضِ ضطضْ ضاثهطاوٍ ناغُظٍ نُُْٖسآ عىضَؾا ضًَٓؼ
 

يُنططٕ  دًٗإ نطيَهاضاٌْ ُّٓ
  :غُضباظ ٖاوضِيًَاٌْ

 ًَٓىَف خىاْ زَتإ بؤطُٕ ضَِبُقُ َاْطٌ ضىاض بًػتْ يًَهطاوَزا، ُْؾطَت دُْطُ ُّٓ بُغُض بىو تًَجُضِ زووغاأل ُٓا

 ووآلتُناْسا، يُطؿت ضِشإ، ظؤض دىوتًاضاٌْ نطيَهاضإْ خىييَن زَنُٕ، زيهُ خُيَهٌ يُبُضشَوَْسيًُناٌْ زانؤنٌ

 زَدُْطٔ؟بؤ نًَسا يُثًَٓاوّ نىؾتاض، ُٓجناٌَ َُُٓيُ بُدًًََٗؿت، ظؤضيإ ُٖتًىٍ بًَىَشْٕ نىشضاو، ُٖظاض غُزَٖا

 ُٓوَّ بؤ ٓاطط ًًٌََٖ غُض نطزووَتُ ضاثًَض غُضباظٍ ًًَؤُْٖا تػاض سىنىَُتٌ زَنُٕ؟ زانؤنٌ نٌَ بُضشَوَْسٍ

 يُطُأل زَيها ًَٓػتا ُٓوَّ وَنى بضُوغًًََٓتُوَ خُيَهُنُّ ثاؾإ دٓطٌْ شيَط غاتُ ْىآ خانٌ ظَوّْ

 باظاضَِنإ ٓاؾيت بُؾًَىَيُنٌ يُدًٗاْسا، ثًؿُغاظيُنإ خاوٌَْ ُٖضوَٖا زيهُزا، ُْتُوَناِْ ثؤيَُْسيًُنإْ

 ؾؤضِزا يُؾُضِْ ضِؾذي خىئَ بُضِيَطُّ باظاضِاُْ ُٓو بُيَهى نٍُْثُيُناًْإ، غاغهطزُْوَّ بؤ يُخؤيإ ْانُٕ زابُف

 بؤ زَزَٕ يُزَغت خؤتإ طًاٌْ يُظؤضاْباظيًُنُزا ًَٓىَ زَنُوآ، زَغت يُوَ ضًتإ ًَٓىَ ُّٓ زَنُٕ، زابُف

. زَنىشٕ خؤتإ وَنى ُٖشاضّ بطاٍ ًَالًُْؾسا يُّ بُضشَوَْسيًُناًْإْ ثاضاغتين
 ًُْ، َُْػايٌ ُٓيَُإْ غُضباظٍ ًَٓىَ زوشَين !ضَجنسَضإ ضِاثُضِٕ يُخُو!بطاناًْإ نىؾتين يُ ُٖيَططٕ زَغت

 خؤيإ خعتهطزٌْ نُبؤ ظَوّْظاضَناٌْ َىيَهٌ خاوَٕ ثًؿُغاظيًُنإْ خاوَٕ خؤيُتٌ، تػاضَنُتإ بُيَهى  ُْخًَط،

  .زَثًَؤغٔ زاتإ
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 زَغيت ُٓوإ َُْػايًُنإ ُٓيَُإْ غُضباظاٌْ بُآلّ وَضضُضخًَٓٔ، تؿُْطُناْتإ يىويُيِ ُٓوإ ضِووٍ بُضَو

 زَضزٍ يُضَجنهًَؿإ بطاتأْ ًَٓىَٕ، بطاٍ ُٓوإ غُْطُضَناْسا، زضِناوّ تُيٌ بُغُض زضيَصنُٕ بؤ تُوقُنطزًْإ

  .ثًَٓاويسا يُ بهُٕ ؾُضِ يإ نُٕ زابُؾِ ًُْ ؾتًَهتإ ًٖض َُٖىوتإ ًَٓىَ يًَكُوَاوٕ، ًَٓىَ وَنى ُٓواًْـ  غُضيسا،
! ٓؤتؤنطاغًعّ بطِووخآ
! نؤيؤًْايًعّ ؾُضؾِ بطِوخآ

!. دًٗاْسا يُغُضتاثاٍ ضؾُجنسَضإ يُنًيَت بصّ
 تًَطُياْس، نُتًبُّ ؾُضَاْسَّ بُتُيُؾؤٕ ُٖيَػاو بُؾًَُشاويًُوَ بىَوَ، بآلونطاوَنُ يُخىيَٓسُْوَّ يًػتٓػهٌ

  :َُُٓبىو وَآلَُنُف بهات، ضِ ثطغٌ يًٌَ ثاؾإ
 ؾتًَهتإ ُٓطُض يُُٓجناّ ٓاطازاضَهُ َُبىيَطَ، ُٓؾػُضَناًْـ بجؿهُٓ، بُوضزٍ يُنُتًبُنُزا نُغًَو َُٖىو  ــ

  .زؤظًُّوَ
  :زَوتُوَ نُثًَؿًٓاضيَهٌ يُناتًَهسا ُْزَزضا قىت بؤ تؿِ يًػتٓػهٌ

. زابُؾهطزووَ بآلونطاوَيإ ُّٓ ضَِؾاف َُؾطَظَّ غُضباظاٌْ وابعامن  ــ
   .بجؿهٓآ قُوظام بُدٌَ زَغت زَيًََِ بُؾُضَاْسَ نُواتُ  ــ

 نطزٕ، ٓاطازاضّ نُتًبُ ؾُضَاْسَّ ؾُضَاٌْ ُٓويـ نؤبىُْوَ، يًػتٓػهسا يُباضَطاّ زَغتُنإ نُُٓؾػُضّ ناتآ

  :وتٌ َرينؤيؤظ بؤيُ
!. بجؿهٓري يُنرت زَبآ باؾُ ْاَُٖىاضَ، تاألْ باضيَهٌ ض  ــ

  :وتٌ َىالظَُنإ يُ يُنًَو
   .يًػتٓػهٌ بًَت تؤ ْؤضَّ بايَُجماض  ــ

  :زايُوَ وَآلٌَ ًَُٓـ
 شُْنُّ وَنى زيهُمشإ ُٓواٌْ تُواوبىو ناضّ بىو، ثؤْضؤى ُٓويـ تًَسابىو يُنًَهُإ طُضِئَ، غىعبُت يُطايَتُْ  ــ

   .زَثؿهٓري قُوظام ًَُُٓ وإ، قُيػُض يؤيًؤؽ
 خؤّ اظايُتٌ بُ ثرييساْ يُتٌَُُْ بىو قُوظاقًَو ًَُٓـ نطز، باْط عىضَؾانُّ ضًَٓؼ يًػتٓػهٌ ُٓوَ زواّ نَُآ

  :وت ثًٌَ وؾهًُّوَ بُ يًػتٓػهٌ ثًَسضابىو، دؤضدٌ غاْت ويػاٌَ غآ
ناتُوَ؟  ثُخـ بآلونطاواُْ ُّٓ بًَت نٌَ زَبآ بعاٌْ بُيَهى يُغطيُنُتسا؟ يًَهطاوٕ طىَإ نُغاُّْ ُٓو نًَٔ  ــ
   .ؾهؤ خاوَٕ يُغطيُنُزا ْانات ُٓوَ نُؽ  ــ

   .بهات تاقُُنُّ يُغُض غًدىضِّ نُْايُوآ وت قُوظاقًَهُوَ بُخؤبىٌْ بُبطِوا َُُّٓ
  يُغطيُنُزاوَ؟ غُضّ ْاَؤ نُغًَهٌ ًٖض باؾُ زؤظضاُْتُوَ، بآلونطاوَنإ خؤ ساأل بُُٖض بُآلّ  ــ
   .طُوضَّ ُْخًَط  ــ
! غُضغىضًَُٖٓضَ َُُٓ  ــ

 بُ غُباضَت طُياْس بُُٓجناّ نُتًبُّ غُضنطزَّ ؾُضَاٌْ ُٓؾػُضيـ يًػتٓػهٌ ضؤيؿتْ يًًَسا عُضَؾا ضًَٓؼ

 زَبًين، قُوظاقسا يُغُيطنطزُْنِٓ القطتًؿًإ طايَتُْ ُْٖسآ تُْاُْت ُْزؤظُْوَ، ؾتًَو ًٖض بى خُضيو ثؿهٓريْ

  :ثطغٌ يًٌَ َرينؤيؤظ زؤظيُوَ، غُضباظيَهسا يُطريؾاٌْ نطاويإ يؤض ضطضْ بآلونطاوَيُنٌ يُزوايًسا بُآلّ
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خىيَٓسوَتُوَ؟  َُُٓت  ــ
 ثًَضُْ قُوظاقُنُ وايعاٌْ تىوضَِبىو ططشنطزْ ضؾىوّ ُٓؾػُضَنُ .بجًَضُُوَ ثٌَ دطُضَّ ُٓوَّ بؤ ُٖيَُططت  ــ

  :وتٌ  .ثطغًاضَنُيسا يُوَآلَساُْوَّ زَنا زَوضَ
خىيَٓسووتُتُوَ؟ . .زَيًََِ  ــ
 ناغُظَّ ُّٓ ُْنُوتْ زَغت ثًَضاُْوَ دطُضَ بؤ ناغُظّ ُٓوَيُ تًُْا بُيَهى  ؾهؤ، اوَٕ ْاظامن ويَٓسَواضّ َٔ  ــ

   .ُٖيَططت يُظَويُنُ
 ؾىييَن زيهُف ُٓؾػُضَناٌْ ضؤيؿتْ يًًَسا نطزْ ضِؤ تؿًَهٌ زاُْناًُْوَ يًَُْى يًػتٓػهٌ  تُواوبىو، يًَجطغًُٓوَ

  .نُوتٔ
 ٖاوضِيًَؿًإ ُٖضوَٖا ثؿتُوَ بؤ ظطيَػيت ضُْس بَُاوَّ قُوظاقُ نُتًبُيُّ ُّٓ بُطًَطِاُْوَّ ؾُضَاْسضا ٓايٓسَ ضؤشّ

   .غىثا زيهُّ يُنُناِْ بؤ طىيَعضاُْوَ
 ضاالنٌ طيىدىوألْ ُْٖسآ ضًـ ُٓطُض َايُوَ، ٓاغايِ بُؾًَىَّ تُواو وَسسَيُنٌ وَنى خؤّ نُتًبُ بُآلّ

 نطزٕ، زار بُضاظ ؾًَىَّ يُغُض نطز تُضاف ضِيؿًإ ؾتْ خؤيإ قُوظام نُ َُٓوبىو طيىدىآلُْف يُو .تًَهُوت

 ضِووَُت ثًَػيت غُض زَطاتُ تاوَنى زَغىتًَٓٔ بًًََػُنُّ يُغُض ضِيؿًإ ثاؾإ زَنُُْوَْ نُٓاططيَو ُٓوَيُ ُٓويـ

  .زَيهىشيَُٓٓوَ ُٓغتىوضَناًْإ بُزَغتُ ُٓوناتُ
 بؤ طُضِاُْوَ بؤ زَطُياْس يًَبىُْوَّ ضِم َاْاّ زيَدؤؾًُّؾًإ ُّٓ زياضبىْٕ زيَدؤف قُوظام ْىيًَُزا ؾىيَُٓ يُّ

 ضؤٕ زَبٔ وَضِؽ نُ قُوظاقاُْ ُٓو زَيعاٌْ ضىْهُ طىَطاُْبىو، ضِوونُؾًُ زيَدؤؾًُ بُّ يًػتٓػهٌ بُضَ،

   .ؾُيتإ ؾاخُناِْ وَنى زَضزًََٖٓآ خؤّ غُخيت غُضّ بآلوزَبًَتُوَ، نطزٕ غُضثًَضِ ُٓوناتُ ُٖيَسَطُضِيَتُوَ،
 نُغِ ؾُغت داض يُزواّ داض نُ ْىاْسٍ غطيُيُ َو نُئ يُبريُْضىَتُوَ قاضََاًَْتٌّ خؤضاططّْ ُٓو ًَٖؿتا ُٓو

 نُوتُٓ غُضيإْ ْاضزَ  قُوظاقِ غُضنطزايُتٌ  يُبُضُٓوَ بهات، ؾُضِ ُْيىيػت غطيُيُ ُٓو ًٓسٍ ُٓوناتُ َايُوَ، يٌَ

 ضؤٕ بًين ويَؤآلُّْ بًَضاضَْ ُٓو خؤّ بُضاوٍ يًػتٓػهٌ ُٓوناتُ بُمشؿًَط، غُضباظَنإ ثُتهطزٌْ يُتْ

 ْآىًََسْ َطؤظٌ يُؾُضِنطزٌْ ٓاٍ زَضضىًْؿًإ، بُغُض ُْزَزا طىيًَإ زَنطزْ َُْاًْإ َإْ ؾُضِّ بُداُْوَضاُْ

! زضِْساُْيُ ضُْس نىيَؤأل
 غطيُنُّ قُوظاقُناِْ غىاضَ باضوزؤخٌ يُطُأل نطز بُضاوضزٍ خؤّْ بُضضاوٍ ًَٖٓايُوَ زضيُُّْ ُٓو يًػتٓػهٌ

 طؤضاًُْ يُ طىيٌَ داض ضُْس خؤّ َّ ُٖيَطُضِيَُٓوَ،ئ يُواُْيُ قُوظام نُ ُٓوَبىو زازوَضًُّنُّ ُٓجناٌَ ًَٓػتايساْ

 ثًٌَ بًَُٖعاُّْ نًَؿُ ثطِ ووؾُ ُٓو!طىْسَناًْإ بؤ غىيَبىوُْوَيُ ثُضؤؾِ غُْ تا نَُُٖىوّ ُْبىَ ََٓانُناًْإ

  .زَضآ يُالواْسُْوَ زيَتُْطُ ُٓوَْسَ طؤضاًُْناًْإ َُْاوٕ، يُٓاواظَناًْاْسا ْاغاضوٕ
 نُثطّ بُالّ نُضؤشيَهًإ ُٓوَبىو ُٓويـ بًَُٖعبىو، قُوظاقِ طؤضاًُْنٌ يُ طىيٌَ يًػتٓػهٌ داضيَو تًُْا

 بُخؤف زَٖات ْطنُّ غُضخؤف ًْىَ قُوظاقِ قطيىَّ بُ بىو ثًَهُْري قاقاٍ قطيىَْ تًَسَثُضِّ، غُضباظَناْسا

 يُوالؾُو بؤّ، بىوبٔ ٓاواظزاْإ خُضيهٌ يُواُْيُ زَوتُوَ، بطِطُيإ يُى قُوظام غآ ْعيهُّ تىْسَوَ ٓاواظّْ

  .زَنطز غَُاّ تُختُزاض ُْٖسآ يُغُض يُنًَهًإ
 بُغؤظْ ثًازَ غُضباظاٌْ ْانُّ ُٖغت وا) :وتٌ خؤيُوَ يُْاخٌ ططتٌ، بعَيُ يًَبىو طىآ ُٓوَّ نُ يًػتٓػهٌ

 بُغُضبطزٌْ ضىْهُ يُبؤضىوًْسا، ُٖيَُبى ُٓو بُآلّ ،(قُوظام ثُضؤؾِ غؤظْ ُْٓساظَّ بُ خؤيإ َايٌَ بؤ بٔ ثُضؤف
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 يُزيٌَ بُطؤضإ سُظنطزٕ وَضِغِْ ووضاْسا بٌَ خؤَُآلغساٌْ يُباضيَهٌ يًتُناْسا، قىضِْ ثطِ يُغُْطُضَ زووغاأل

 تىْسْ بًَطىَإ  يُغُْطُضَناْسا، ًَٖؿتُٓوَيُزا بُظؤض يُو زيَتُْطٌْ بُ نطزٕ ُٖغت بُآلّ زَوضوشيَٓآ، بُضزيؿسا

   .قُوظاقسا يُزَضووٌْ تًصتطَ
 خًَطاْ غُضنُوتين بُآلّ دىوآلٕ، ًَُٖؿُ يُغُض ضِايًَٗٓاوٕ ضىغتْضاالنًإ ناضّ غطوؾيت ٖؤضيَهٔ ُٓاُْ ضىْهُ

 ُٓوَ ٓاضَظووّ قُوظاقِ زانىتطاوٕ، يُغُْطُضَناْسا زووغايَُ ُٓوَ ًَٓػتا بُآلّ ببًَت، ؾطاواٌْ طُوضَْ غُضضًٌَ

 يُناتِ ُٓو ُٓوَؾسا يُطُأل بُآلّ ببًَت، ؾطااٌْ طُوضَْ غُضضًَِ خًَطاْ غُضنُوتين بًَُٖعْ زَغُآلتٌ زَنات

 تىوؾِ ناتًَهًـ تُْاُْت زَبًَتُوَ، ْطّ زيهُ خُيَهٌ نُالّ يُناتًَهسا بُضَ وضَّ ُٖضزَّ بُثؿىوَْ تُْطاُْزا

   .ًُْ دىوتًاضإ ثىوضاٌْ ًَؿو ناضطُنإْ ثُضضِ يُُٖضضِْ الواظّْ
 طؤضاًُْ ُّٓ بىو، يُويـ طىيٌَ زيػإ يًػتٓػهٌ ٖاتْ غَُطري طؤضاًُْنٌ ٖؤضيايُزا ُٖضاْ ثطِ طؤضاًُّْ ُٓو بُزواّ

  :زَيىت
   .(زَثاضِيَتُوَ خؤّ يُخىاّ الوَنُ ُٓؾػُضَ)

  نُؽْناضَنُّ الّ بطُضِيَتُوَ يًَسَنا تهاّ الوَنُف قُوظام
ُٓؾػُضّ  طُوضَّ

  نُؽْناضَنُّ الّ بضُُوَ طُضِآ يًَِ
  زايهًَو ُٖيُْ باونًَهِ
  ُٖيُ الوّ شًَْهٌ

طؿتًإ  الّ بطُضِيَُُوَ يًَبًَُٓ واظّ
 يُزوازوايِ .زاطرينطزبىو ظؤيًاْػهٌ– ظالزضيري نُضتٌ بُْاُٖم  تايبُتٌ، غىثاٍ بؤ طؤضِا ْاوآ نُ 13 شَاضَ غىثاٍ

 خؤف ضِيَطُ بؤ ْاوضُيُوَ يُّ بطزٕ ًَٖطف بؤ ٓاَازَنطزبىو خؤّ ثالٌْ ُْخؿُْ غُضنطزايُتٌ زا1916 ُٓيًىوزي

   .ُٓيَُاْسا غُْطُضَنإ غُض زاباضاْسَ خُغيت ٓاططّ قىضغُنإ تؤثُ ثُالَاضزإ بؤ نطزٕ
 ْاضاضيإ زيػاُْوَ تؤثُنإ ثاؾإ نؿاُْوَ، يَُّ يًًٌََُٖ ُٓيَُإ تاوَنى تُواوبىو تؤثباضاُْنُ يُنٌَُ ضِؤشّ نُ ُٖض

 َضنٌ نُئ ُْبآ نُّ زَوضّ ُْٖسآ ًَُْٖؿتُوَ تًَسا ًٖضًإ نُٕ، ضؤأل زوًََؿًإ ًًٌََٖ يُغُْطُضَناِْ نطزٕ

  .بُضِيَىَزَبطز ضاوزيَطيهطزًْإ
 نُيُزاضغتاُْنُزا ُٓيَُإ تؤثُناِْ بُآلّ ثُالَاضياْسا، تىضنػتاًُْنإ تؿُْطضًُ ؾُيًُقِ ُٓوَيُنُناِْ زواّ

 ثُالَاضزإ ُٖويٌَ داض يُؾاْعَ قُآلضؤنطز بُداضآ تىضنػتاًْاُْيإ ُٓو ضؤيَهطاوَناًْاُْوَ، ًًَُٖ يُثؿيت زاَُظضابىٕ

 ُٖظاض ْؤ يُ خؤيسا شَاضَيإ ثُالَاضزاُْ ُّٓ قىضباًُْناٌْ بُؾًَطِؤضىو، داضيإ غًاْعَ ضِوغُوَ، تؿُْطضًُناٌْ يُاليُٕ

.. نىشضاو
  .غُْطُضُْ ُٓو زَوضوثؿيت تُيُزضِناويًُناٌْ تًَجُضِاْسٌْ ثًَـ غجاضز طًاًْإ َُٖىويإ

 غىثاٍ 30 ؾُيًُقِ نُغُضنطزَّ نطز، ناظطيًؤظ َاضيؿاٍ ٓاضاغتُّ ؾُضَاًَْهٌ بًين، ُٓوَّ باآل نُغُضنطزايُتٌ

  .ْاوضُيُ ُٓو بؤ ؾُيًُقُنُّ ْىيٌَ تًجٌ زوو بُْاضزٌْ بىو، تايبُتٌ
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 ْاوضُّ بؤ طًَطِضايُوَ زباضَ ثاؾإ غتؤخىز، ضِوباضّ غُض يُبُضَّ نًَؿطايُوَ بُؾُو ضريْؤياضغو 318ّ نُتًبُّ

  ؾُضَْػُيِ، بُؾًَىَّ ثُالَاضزإ زَغتِْ ْاضجنؤنٌ بُناضًَٖٓاٌْ يُغُض نىضت ثًَهطزًَْهٌ َُؾل زواّ عَُُيًات

   .بُتُواوّ ؾُودُنإ يُدًاتٌ غطيُنإ بًُْىَّ بطزُْ ًَٖطف ؾًَىَيُنٌ َُُٓف
 تُضِو ظَيهاوّ ُٖيَُت، ُٖضزَو بًَؿُآلْٕ بًَُْى نطز ضِيٌَ ضؤش غآ بُزضيَصايِ نُتًبُ َُؾكسإ َاوَيُّ ُٓو زواّ

 نؿيت بطِيبىوْٕ يًٌَ بُتُواوّ َاْسوييَت  ٓاطط، بًًٌََُٖ بُضاْبُض بضىونٌ طىْسيَهٌ طُيؿتُ ناتآ بؤطُْسا، تىوؾِْ

  .بىو سُواُْوَ غاتًَهٌ بُضُْس ثًَىيػتًإ ظؤض يُبُضُٓوَ نطزبىوٕ،
 بؤ نُٖاتبىو قُوظام، غطيُيُنٌ ناتسا يَُُٖإ!َطزٕ طُؾيت زواطُؾتًإ، بؤ زًََْطضئَ ُٓوإ ضِ سُواُْوَّ بُآلّ،

 زووٌََ استًاتٌ ؾُودٌ ثًاواٌْ ُْٖسآ نىؾتاض طؤضَِثاٌْ بُضَو زَدىوآل ،80 تًجٌ دُْطٌ ُٓضناٌْ ثطيَعطاضّ

 ثًَؿىو، ُٓيَُاٌْ باألْ يُى ؾاًًٌَ ُٓيًهؼ بطانُّ ُٖضزوو يُواُْ غطيُيُزابىوٕ، ُّٓ يُطُأل تاتاضغو قُوظاقِ

 بىو زيَطَِم ظؤض شُْ الغاضَنُيسابىو،ُّٓ شُْ ثريَنُّْ زايهُ تىْسٍ ضُثؤنٌ يُشيَط ُٖضزَّ قُوظاقُّ ُٓ يًدؤظًسنؤظ

   .شْاْسا ًَْى يُ بىو ْاؾريًْـ زظيَىْ ُٖضضُْسَ  بُضاْبُضّ،
 نُتًبُّ نُيُ ُْططيؼ يًَطَ زًََٖؿتْ بُدًٌَ ضريؤياضغو نُتًبُّ يُناتًَهسا طىْسيَهُوَّ ضىوَ غطيُيُ ُّٓ

  :يًَهطز ٖاواضّ ًٓعإ بًين، ؾاًًٌَ ًٓعإ خؤّ تاتاضغهٌ ٖاووآلتٌ نؿاوَزابىو،
  ًَٖٓاّ؟ زَضّ ظَوّ يُنىآ َُُٓ.. .ٓاٍ  ــ
  .318 ضًَطْؤياضغهٌ يُنُتًبُّ  ــ

 بُيَهى ُْنطز، طؿتىطؤيإ يُباضَيُوَ بُآلّ زابطِابىو،، طىْس يُ يًََُصبىو ضىْهُ ؾازبىُْوَ، بُيُنرت ُٖضزونًإ

  :وتٌ ًٓعاْساْ ُٖيًََٗٓاٌْ ُْٖطاو بطاتُ زَيىيػت يُناتًَهسا ُْططيؼ ططتُبُض، زٍ ضِيَطُيُنٌ نىضتُنُيإ زََُتُقآ
   .زائ ثُالَاض يُغُض ًَُُٓ  ــ
   .ًَُُٓف غطيُنُّ ُٖضوَٖا  ــ
   .ًٓعإ ضؤُْ ساألْبايَت  ــ
   .وَضِغًُّ ثىوضِْ ًٖضْ ًِْ، باف  ــ
 يُطُأل زَبُّ، ؾو ؾتًَو ًُْٖض ُٖيُْ ُْنُؽْناضّ زَضُْضىّ، يُغُْطُض َوَ 1914 يُغايٌَ ُٖضواّ، ًَٓـ  ــ

  .ؾُضِزَنُّ زيهُزا خُيَهٌ بُضشَوَْسٍ يُثًَٓاوّ َٔ َُُٓؾسا
 ضِووٕ بؤ ضِاغيت بىايُ يُطُيَُاْس ًَٓػتا ُٓطُض زَظاٌْ، ؾاضضاوَّ ؾتًَهٌ َُٖىو زيَتُوَ؟ وَبري غتؤنُاْت  ــ

  .بىو باف ثًاويَهٌ ٓاٍ .زَنطزيُٓوَ
زَظاٌْ؟  يُباضَوَ ًٖضِ باؾُ..يُبريَُ ثرت خؤّ يُباونٌ َٔ!زيَتُوَ وَبريّ زَثطغٌ يًَِ  ــ
   .يُغًربيايُ نُ ظاًْىَ ُٖوايَِ بؤّ، زيَططامن ظؤض َٔ. .ٓاٍ  ــ

  :وتٌ ٓاؾهطاوَ زَضبطِيًَٓهٌ زارْ يًَبىو، طىيٌَ نُ يُوَّ ضاضًضُنٌ ُْططيؼ
  ضِ؟  ــ
  .ضزوواُْوَ ضِيعٍ ُْضىوبًَتُ ًَٓػتا ُٓطُض َُُْٓ نطزووَ، بُْسيًإ  ــ

 بُظَاًَْهٌ ًٓعاُْوَ، الّ زايُ ٓاوضِّ ُْططيؼ ثاؾإ ..زَنطز ضِيًَإ يُناتًَهسا ُٖضزونًاْسا بُغُض نًَؿا ؤّ بًَسَْطٌ

  :وتٌ ثاضاوَوَ ٓاظاضْ بًَُٓـْ
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  .ببًًُٓٓوَ يُنرت زٍ داضيَهٌ ْانُّ ُٖغت َاآلوا،  ًَٓػتاف،  ــ
 زابطِاٌْ يًَو ثًَؿبًين ُٖضزوونًإ زياضبىو ثًًَاُْوَ يَُالُْوَ، بُزَغت نطز َاض يُنرتيإ نطزْ تُوقُيإ ُٖضزونًإ

   .زَنُٕ ُٖتايِ ُٖتا
 باْطٌ زَضضىوْ يُضِيع ًٓعإ ُٓوناتُ غٓطًسا، بُغُض ؾؤضِنطزَوَ غُضّ بُزيَططاٌْْ ضؤيؿت خًَطا نؿايُوَْ خىيَطِّ

: نطز يٌَ
  يُيازتُ؟  بؤّ، دؤضَ بُّ ..زازًََِْ ضَِقت بُثًاويَهٌ َٔ !بطا  ــ

 بُزَّ ُٖيَىيٌَْ بُتىْسٍ غٓطٌ ثاؾإ خىاض، ٖاتبىو بُضاوَناًْسا ؾطًََػو وَضضُضخاْسَوَْ ضؾىوٍ ُْططيؼ

  :وتٌ ُْٖػهساُْوَ
  :نطز َطزٕ ضاثًَضِ ثرييإ ُٓغجٌ..بطاّ ٖاضضِيًإ بُآلّ!بىوّ ضَِم ثًاويَهٌ بُيٌََ،  ــ
 بىوْ وٕ يعإ يُبُضضاوّ يُطىْسَنُزاْ نؤآلًَْو زايُوَ باٍ قُوظام غطيُنُّ بُآلّ نطز، زيهُؾٌ قػُيُنٌ بعامن وا

   .ُْبًػت ًٖضٌ ًٓسٍ
  :وت بُبطانُّ ؾاًٌَ بطؤخؤ

  ُْبىو؟ ُْططيؼ ُٓوَ  ــ
   .ثًاوَ بُضِاغيت !ثًاويَهُ ض ٓاٍ  بُيٌََ،  ــ

 شَاضَيإ ثاؾإ دىت، دىوت تاْ تاى بطيٓساضَناْس، بُالّ طىظَضنطزٕ نُوتُٓ طىْسَنُزا، يُ قُوام زَضضىٌْ زواّ

 زَضِؤيؿذيْ بُضِيَطُنُزا يُغُضخؤ ظؤض طايًػهُّ طُوضَ، ٓاثؤضَّ بُ ُٓجماض زَضزَنُوتٔ، نؤَُأل نؤَُأل نطزْ ظيازٍ

 طايًػهاُْف ُٓو ضاضَوّهاِْ يَُُتطغًسابىوٕ، ناضيطُضبىوْٕ بطيُٓناًْإ ظؤضبُّ بىوٕ تًاياْسا خُيَهاُّْ ُٓو

 ثًَػيت طُغذيْ نُزَيإ  ُْبىايُٕ قاَضًّاُْ ُٓو ُٓطُض الواظيساْ يُيُضِّْ زَضثُضِيبىوٕ ثُضاغىوَناًْإ

 ٓاَازَُْبىوٕ قاَضًُّنإ، نًَؿاُْوَّ زواّ يًَىزَضزَضىو خىيَُٓيإ نَُُ ثامشاوَ ُٓو زَنطزْ يُت ُٓغجُناًْإ

   .ضِانًَؿآ خؤيإ زواّ طايًػهاُّْ ُٓو
 يَُُٖىو طايًػهُنإ ؾطَِناِْ ؾُضِْ ًٓضاخُ قُضارْ نُزَضِؤيؿذيْ زَبطز يُتطيإ طًاُْوَضاُْ ُّٓ ُٓوَؾسا يُطُأل

 زوباضَ بهُوْٕ ُٓوَّ يُتطغٌ زَنطز،    خؤيإ بُثًٌَ ُٖض ْ ُٖيَىاغًبىو ثًَسا خؤياًْإ بطيٓساض ٌْ غُضباظا اليُنُوَ

  .ُٖغتُٓوَ ُْتىأْ
  :ثطغٌ بطيٓساضاُّْ يُو يُيُنآ غطيُنُ ؾُضَاْسَّ

نُتًبُيُنٌ؟  ض يُ تؤ  ــ
   .تىضنػتإ ؾُيًُقِ ،3 تًجٌ  ــ
بىيت؟  بطيٓساض َُٓطِؤ  ــ

   .بىوبًَت يًَبىُْوَ ضِم يُبُض يُواُْيُ ُْزايُوَ، وَآلٌَ غُضباظَنُ
 دىوآلٕ، بُزوايسا 318 نُتًبُّ ثًازَناِْ غطيُ قىتًساْ زاضغتاُْنُ بُدًًََٗؿتْ ضِيَطُنُّ قُوظام غطيُنُّ

  :وتٌ يُغُضباظَنإ يُنًَو بىو ُٓيَُاٌْ بايَؤًَْهٌ زَضنُوت، ظَضزباو بؤضّ ُٖغاضَيُنٌ بعضِناوزا ضَِْطْ يُٓامساِْ
! َىعذًعَيُنُ ُٓوَ ٓا .نىضِيُٓ نُٕ غُيط  ــ
   .وايُ غذىوم وَنى  ــ
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  .زَنات ضاوزيَطضيإ يُويَىَ زوشَٔ نُواتُ. .ٓاٍ  ــ
! بُضظَ ضُْس.. .ٓؤؤٌْ  ــ
  .ؾىيَُٓ ُٓو ْاطاتُ تؤثًـ طىيًُ تُْاُْت  ــ

 غُضبُضَو نىْسَّ وَنى ُٓوناتُ نُ باضإ خؤ بُُٖضساأل قُزَغُنطا، يُقُوظام ٓاططنطزُْوَ يُزاضغتاُْنُزا يُوآ

 نُ زضيَص ٖاتىضؤّ غُْطُضيَهٌ بؤ بطإ قُوظام بىو، وَخت ًَٓىاضَ زًْا يُبُضُٓوَّ .بسايُ ُٓوَيإ ُٖويٌَ يُغُض خىاض

  .(زازًَْؿٔ يًَطَزا) :وتا ثًًَإ يًَسَٖات، طًُْىٍ غُٓوبُضّ بُضَ بؤٌْ يُٓاوْ بىو ثطِ
 زابُف يًًَاْسا ٖاًًْإ ثًَـ تىتُّٓ يُو دطُضَنًَؿإ نطزَ زَغتًإ ثاؾإ زاًْؿذي، غُْطُضَنُ يُزَوضوثؿيت

 ٓاغعَ يُ َص ُٓوَْسَّ ُٖبىو وايإ ٌٖ زَنطز، دطُضَزا َصيًَساِْ يُ بُؾساضيًإ يًَُْىخؤياْسا نؤَُأل نؤَُأل نطابىو،

   .زَغىوتا ثُجنُناِْ تاوَنى زَزا دطُضَنُ
 بُضِيَعيَهٌ يُضِيَطاياْسا ..يُزاضغتاُْنُزا بُضِيَهطزٕ زضايُ ؾُضَاًْاْسا زوباضَ ُْخاياْس، ؾطَّ قُوظام سُواُْوَنُّ

  .زيَتُظيَٓسا غآَاىْ ًَٖذطاض ؾًَىَّ يُباضو ضِيعنطابىٕ يُنرت بُؾاٌْ ؾإ نُ تًَجُضِئ، الؾُزا زضيَصّ
   .يُبؤٕ خؤثاضاغذي بؤ يُغُضنطزبىو، غاظٍ زشّ ثؤؾًَهٌ زَّْضاوٍ ضؾاوَغتابىو ضِيعَنُوَ بُتًُْؿيت غُضباظيَو

 ُٓو الؾُنإْ زَياْطؾىاًُْ بُبًَسَْطٌ وَغتإْ بُيَهى ثًَساُْٖات، َىوضطِنُيإ زضيُُْ ُّٓ بُغآَانٌ قُوظام

 يًٌَ بُآلّ  زَنطزٕ، غُضغاٌَ ُٓ ًْٗيَن زَنطزْ َطزًْإ تَُاؾاٍ ْ ظيٓسوبىٕ َُٓاُْ  ٖاتبىو، تىوؾًإ ؾًَىاويًُّ

 قُوظاقًـ بهات، يُطُيَسا قػُّ ضِووَغتا غُضباظَنُْ الٍ بؤ ثًَؿُوَ ضىَ غطيُنُ ؾُضَاْسَّ  زَتطغإ،

 ثري يُى الؾُناْسا يًَُْى .زَضزَنُوت يُدًُناًْسا وَنى الوبىوٕ ُٓؾػُضّ نَُُٖىويإ شَاضز، الؾُيإ ضٌْسُوت

 زضيًُْؿٌ ًْؿتبى، يٌَ َطزووّ ضَِْطٌ ظَضزَ زاضُقاْسبىو زٌََ نُوتبىو بُثؿتسا ُٖيَططتبىو ضًَٓػِ ثًُّ ُٖبىو

. زَضضىوَ طًاٌْ ٖاواضنطزْسا يُناتٌ زَطُياْس واّ
 تُْاُْت قُؾُْطُبىو غًِْ قؤظْ بؤ وازياضبىو وضزبىَوَ ضؾانؿاويإ َىالظًََهٌ يُغُضوغًُاّ يُقُوظاقُنإ يُنًَو

  .بىو َُْايؿسا نُيُدًٗين
 يُزََاْضُيُىْ تىْسنطزبىو زيهُؾِ ثطبايَُنُّ ضانًَؿابىو يٌَ بايًََهٌ نُوتبىو، ثاٍَ ثؿت يُغُض َىالظَُ ُّٓ

 بُآلّ زَضبًَٓآ يُزَغت زََاْضُنُّ ويػتبًيَت يُنًَو يُواُْيُ بىو، قؤيٌَ يُغُض ضِوؾإ تؤظيَو  غٓطٌ، غُض نُوتبىَ

 يىيُيِ نُتاًٌْ قصيَهٌ زواَوَْ ضىبىَ بىو غُضيُوَ يُثؿيت ؾُبكُنُّ .َطزوَنُوَ بُطؤؾيت يهابىو زََاْضُنُ

  .زَضنُوتبىو يًَىَ
 يُؾًُ غُضوّ الّ ثايَتؤنُّ نُوتبىو بُزََسا زاْابىو ثًاويَهًإ ضِيَهدُضَنإ الؾُ ثًَؿىَوَ َالظَُنُّ بُتًُْؿت

 بؤيُنطاٍ نىضتٌ     زَضَوتبىو القِ ُٖضزوو بًَُٖعَناٌْ َاغىيهُ ثضطِابىو قطؤؾُنُّ قايـْ ْ نؤَُيَُبىبى

 بآ بؤًََو ثاضضُ يُغُضبآ، ؾُبكُيُنٌ ًٖض تاوَنى ُْبىو غُضيؿٌ نُيًُ بُيَهى ُْبىو، يُغطزا ؾُبكُّ يُثًَسبىو،

   .ُٓوغُضَ خىييَن بُثامشاوَّ ُٖيَططتبىو غُضّ تُوقِ بُظَيًاُْ
 يُبُضزابىو ثًَػيت ضانُتًَهٌ ضِانؿابىو طؤؾذي ؾاُّْ ضىاض ُٓؾػُضيَهٌ ثُضِيىَوَ غُضّ خاوٌَْ بُتًُْؿيت

 يىوٍ و غىتابىو غجًًُنُّ ثًضػتُ    ؾُضِّ ثًَـ بُآلّ بىو، غٓطًُوَ بُغُض النُالوَّ زضاويـ، قَُػُيَُيُنٌ

 بىبىْٕ وضزْخاف بُتُواّ ًَٓػكاُْنإ ضُْاطُيسا ْ      يًَُْىإ  ضَِف، ضَِف ثًًَتُّ بُؾًَىَّ بُغُضيُنسا ببىَ

. ًْؿتبىو يٌَ ضَِؾباْيإ قطَعٍ ضَِْطًَهٌ
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 ثاضضُْ ضُْسَٖا بًِْٓ ثُضفْبآلويإ ٓازًََعازٍ ثُيٌ الم قُوظام ؾاُْنُوَ ضىاض ُٓؾػُضَ ثامشاوَّ يُثؿيت

 بُغُضيساْ تًَهؿهابىو ثُضاغىوَناٌْ غٓطًَو بطِاوَْ القًَهٌ ٓازًََعازبىوٕ، خاوَُْناًْإ نُ الؾاُّْ ُٓ بُؾِ

   .زَنات زضوغيت نُؾُضِ ؾتًَو َُٖىو ْ..زَضٖاتىو ْاوغهٌ ثامشاوَّ
 ؾىيَُٓناِْ بؤ طُضؾاُْوَ غُضّ خًَطا يُبُضُٓوَ ببًٓٔ، زضيُْاُْ ُّٓ ظؤضتطّ ضِازَيُنٌ َُْا يُتىاْاياْسا ًٓسٍ قُوظام

 ضُْس طُيؿتُٓ تاوَنى خؤّ ضِيَهطزٌْ بُ زضيَصَّسا غطيُنُ ثاؾإ زَنًَؿا، غٓطًإ يُغُض خاضًإ ًْؿاُّْ خؤيإْ

 سُؾاضطُيُنُوَْ ضىوُْ وَغتاْسْ خؤيإ ضَعًًُناٌْ ُٓؾػُضَ يًَطَ .زضاو يُى بُزَّ ضؤيَهطاوْ سُؾاضطُيُنٌ

  نطاوٍ، قُز ناغُظيَهٌ غطيُ ؾُضَاْسَّ سُؾاضطُيُنسا يُّ غطيُنُ ؾُضَاْسَيِ بُؾُضَاٌْ تًًَسا نؤبىُْوَ

 ناغُظَنُّ خىيَٓسَوَ، ُٓؾػُضاٌْ بؤ ْاضزبىّ، ضريْؤيطغو نُتًبُّ نُيُ يُثاَبُضيَو وَضيططتبىو، نُيُوَثًَـ

  :تًَسابىو َُُّٓ
  .256 يُنُتًبُّ غًًَُػيإ ؾُودٌ يُنٌَُ ًًٌََٖ بُغُضباظاٌْ زش بُناضًَٖٓاوَ خٓهًَُٓضَناٌْ غاظَ زوشَٔ)

 يًَُٖطؾربزٌْ غُْطُضاُْيُ ُٓو ًَٖٓاُْوَّ وَزَغت ًَٓىَ ضَِخػاوَ،ُٓضنٌ بؤ غُْطُضَناصياٌْ زاطرينطزٌْ زَضؾُتٌ

 ثايَجؿتتإ ٖاويَصضإ ْاضجنؤى بُتًجٌ غُض نُتًبُيُنٌ ؾُودٌ ثًازَْ غطيُّ زوو ضِاغتُوَ الّ َُٓؿُوتاْسا،

. (زَنُٕ
 نَُآ قُوظام بُآلّ زؤخُ، ُٓو يُغُض نطزٕ ضُْسضؤٕ نُوتُٓ ُٓؾػُضَنإ خىيَٓسَوَْ ُٓوَّ غطيُ ؾُضَاْسَّ

 تًَسَثُضِْٕ بُالياْسا بُثُيُ بًين يإ ضريؤْؤياضغو نُتًبُّ غطيُناٌْ ثاؾإ يُسُؾاضطُناْسا، سُغاُْوَ

   .طىيًُ بُيًَؿاوّ زوشَٔ بُزاباضاْسٌْ زَنُٕ زَغت ثاؾإ  وَضزَططٕ، دُْطٌ بطزٌْ ًَٖطف باضّ يُتُؾهًًُناًْسا
 طىيٌَ ضِاغتُوَبىو، الّ يُوثُضِّ ُْططيؼ  .زََوت يًًَإ ُٖض بُُْٖطاو ُْٖطاو ..ثًَؿُوَ زَضىوُْ غُضباظَناًْإ

  :زَيىت بىو ضَعًًُنُّ يُُٓؾػُضّ
  .يُْاناو نطزَوَ، زٌََ بطيُٓنُّ ْتىامن، َٔ.. .ٓاٍ  ــ

 بُبًاْىوٍ بطِوات ضَعًًُنُيُوَ يُثؿيت زَيُوآ ًَٓػتا ُٓو بىبىو، بطيٓساض ثًَؿىوزا يُؾُضِيَهٌ ُٓؾػُضَ ُّٓ

  :وت ثًٌَ ُٖيَططتبىو ٓاآلنُّ نُ ثًاويَو  بطيُٓنُيُوَ، زََساُْوَّ
! زَناتُوَ زَّ ؾُضِزا يُغُضَتاّ َُٖىوداض تؤ بطيُّٓ ُّٓ ضًُّتٌ َُُٓ  ــ
بهُّ؟  قػُيُ ُّٓ زَويَطّ ضؤٕ  ــ
   .بضؤ زَضِ نىيًَُى ُٖض بؤ بطِؤ  ــ

  :وتٌ يُبُضخؤيُوَ ُْططيؼ
! نطاوَتُوَ بطيُٓنُّ ًٓسٍ نطزوَ، َُتطغٌ بؤٌْ بُضاظَ، ُٓوَ  ــ

  :يُتًُْؿتًُوَ بىو يُضجُيُى طىيٌَ ُْططيؼ يُوناتُزا
باؾًت؟  تؤ ُٓضآ زضاوغآ، ٌَٓ،  ــ
! يُى باؾٌ  ــ

  :وتٌ نابطاف  يُٓاو، ضِبىو نُخ ضايًََهُوَ ْاو نُوتُ خعاْ ُٖيَهُتْ ثًٌَ ُْططيؼ
   .بُآلتطَ نُّ ُٓوَ بطِؤئ ثًَهُوَ با  بٌَ، يٌَ ُْسًُتٌ  تاضيهٌ،  ٓاٍ،  ــ

  :وتٌ  وَغتا، يُثطِ ُْططيؼ ٖىَيَُنُّ تاوَنى ضِؤيؿذي بُبًَسَْطٌ ثًَهُوَ ُٖضزوونًإ
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   .غُيطنُ. .يُويَسا ٓا  ــ
  :وتٌ خىيَطِّ بآلونطزبىَوَ القِ ُٖضزو قُزَنُيُوَْ زابىَ ثايٌَ ْ وَغتابىو زاضناشيَهسا يُشيَط ثًاويَو

! ثًاو  ــ
  :زابىو بُزاضَنُوَ ثايٌَ ُٓوَّ خىضًُِّ تؿُْطُنُّْ زايُ زَغيت ٖاوضِيَهُّ  ــ

  .نطز ووٌْ يُضا تاضيهٌ زَضَوَْ زايُ باظٍ
 ٖاوَيَُنُّ ُٖآلتبىوْ يًٌَ غُْطُضَّ ُٓو طُيؿتًُٓ ضِوؽ تابىوضّ نُ زوضُْنُوتبًَتُوَ ظؤض ُٓيَُاُْنُ يُواُْيُ

 بًين تؿُْطًَو نُيىويُ ُٓو بُآلّ يًَبهُٕ، تُقُّ بىو خُضيو زَضزَضآْ يُسُؾاضطُيُى بُغهُخؿُ بًين ْططيػًإ

  :نطز ٖاواضّ زَنات يُشياٌْ ُٖضَِؾُ
  .ًَٓىَ وَنى ضِووغِ ًَٓـ  ــ

  :وت ثًٌَ ٖاتْ بُغُضيسا ُْططيؼ ضَعًًُنُّ ُٓؾػُضّ يًًََٗٓإ، واظيإ ْاغًُوَْ ُْططيػًإ غُضباظَنإ
  بىوّ؟ يُنىآ  ْاظاٌْ، ؾُضَاُْنإ تؤ بآ، ناوٍ َايَت  ــ
   .ًَٓطَ َيؿتًُٓ ًَٓىَ ثًَـ  ــ
! يُغىثازا تاظًَْت تؤ خؤ  ُْبىوّ، ًْعاّ ًَهُضِ بؤضِ زَتتؤثًَِٓ،  ــ
   .ؾًَىَيُ بُّ َُبُ تىضَِ نُوتري، ثًَؿتإ  وتٌ، ثًَِ  ــ

 ُّٓ يُواُْبىو ُْططيػًـ بىو، بُتىوتٔ ثًَىيػيت ُٓؾػُضَنُ بُآلّ بهًَؿايُ، زضيَصَّ بُغُضزاٖاتُٓ ُّٓ يُواْبىو

 يُبُضُٓوَ ثآبىو، ُْٖسيَهٌ ُْططيػًـ بىو، تىوتٔ بُ ثًَىيػيت ُٓؾػُضَنُ بُآلّ بهًَؿايُ، زضيَصَّ بُغُضزاٖاتُٓ

   .ضِؤيؿت خؤيسا بُضِيٌَ زاطريغاْسْ دطُضَيُنٌ ُٓؾػُضَنُ
 ضِووغِ تابىوضَناِْ ُٓيَُاًُْنإ ضَِؾاؾُ طىيًُّ الؾاوٍ ُٓوَزا بُزوايِ يًًَُؤُْٖا، بىو طىيًُ يُنُّ  تُقِ، طىيًُ

 نطز غُيطّ ضؤؾٓايًُّنُّ يُبُض ُْططيؼ ُٖيَهطز، نُغاؾًَهًإ خؤياُْوَ الّ ُٓيَُإ ثاؾإ زاباضاْس، ثُالَاضزَضّ

 خػذي زَضّ نُضؤؾٓايًُّنُ ناتآ وَضططتىوَ، ثايَهُوتًٓإ باضّ ظَويساْ بُغُض زَخؿًَٔ ًََطوويُ وَى غُضباظ

   .بهات زاضغتاُْنُزا يًتُّ قىضفْ يُطُأل تُوقُ بُضؾىوَُتٌ بؿاضيَتُوَْ خؤّ غُضّ زَيىيػت ُٖضيُنُيإ
 خىييَن  خىيَٓــ ضَِؾاؾِ طىيًُّ ضيَصّ بُضزَغت زا خؿاوَناًْإ .ُٖيَُٓنطز نُؾاؾُيإ بًَٗىوزَ ُٖضوا ُٓيَُإ بُآلّ

 بُغٓطُ يإ زَنىتا قُيََُباظيإ ثؿتُوَ بُضَو زَتبًٓري ْ بُظئ ًَٖٓإْ ؾهػت نُوتُٓ ضِووؽ ُٓوغانُ  .نىؾٓسَ

  .زَنطز بُنًَؿٌ خؤيإ خؿآ
 ًًََُٖنإ ْعيهٌ بطاتُ زظَ بُ تىاٌْ قُوظام غطيُنُّ بُآلّ بىوٕ، طًإ بٌَ غطٍ يًَُْى نُؽ سُظسَ تاوزا يُى ُٖض

 ُٓيَُاًْإ بىوْٕ ثًَؿًاْسا نُيُ ُْبىايُ ضًهٌ زَضيَهٌ تُقُيُنٌ ضُْس ُٓطُض بططيَتُوَ، زايإ يُثطِ زَيتىاٌْ ُٓيَُإ،

  .ٓاَازَنطزٕ بؤ خؤياًْإ ًَٖٓإْ وَٓاطا يٌَ
 ؾىيَُٓ يُو الؾُناًْإ ُْبىو نُؽ نُوتْ يٌَ نىشضاويإ زوو نطزَوَ قُوظاقًإ ضِووّ نُبُضَو  طىيًُزا ضِيعٍ يُيُنُّ

  :ٖات نُتًبُوَ يُغُضنطزايُتٌ ؾُضَإ بُآلّ سُؾاضزابىو، خؤيإ زاضغتاُْنُوَ يُوثُضِّ قُوظام .بهًَؿًَتُوَ
  .ثًَؿُوَ بؤ بضٔ زَغتبُدٌَ ُٖضًَٓػتا

 طؿيت بطزًَْهٌ بًَُٖطف بُضَوَ يُثُْايِ ضِوؽ تؤثُنإ، غُخيت بُبؤضزوَاًَْهٌ ُٓوَ بؤ خؤؾهطا نُضِيَطُ ُٖض

 عَُاضّ زَنطزْ ضِايإ ُْٖطاو ثُجنا ضِازَوَغتإْ ثاؾإ زَخؿإ، نىضت َُوزايُنٌ بؤ ثًازَ ُٖيَػإ، ضِاغتُوخؤ
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 زٍ داضيَهٌ ْ زَبىو(ثطنُ ضُى،) يُزَغتىوضّ طىيًَإ ًٓسٍ تاوَنى يُوناتُزا، زَنطزَوَْ بُتاأل تؿُْطُناًْإ

  .زَنطزَوَ ثطِيإ
 َؿتًإ زاَُظضابىوٕ، خؤياْسا يُغُْطُضَناِْ ُٓإ ُْبىوٕ، ًََؿو بٌَ تَُُألْ ُٓيَُاًْـ ضُنُناِْ بًَطىَإ

 غُْطُضَناًْإ زَوضثؿيت نُ ُٓوَف غُضَضاّ َُُْٓ يُالبىو، ظؤضيإ ظَخريَّ ؾًؿُىْ ططتبىوْ يُضَِؾاؾُناًْإ

  .تًُْبىو ضطِ زضِناوّ بُتُيٌ
 تُقُنطزٕ زايُ زَغتًإ ثايَهُوتْٔ ُٓودا يُناُْوَ، زضِناوٍ يُتُيُ ُْٖطاو ثُجنا زوضّ طُيؿتُٓ بُضإ ًَٖطف

 بُضَو ٖاويؿت زَغتًًإ ْاضجنؤنًَهٌ ضُْس ثًَؿُوَْ نطزَ ضِايإ ُْٖسيَهًإ ُٖضوٖا بُضظبهُُْوَ، غُضيإ بآُٓوَّ

   .غُْطُضَنإ
 ضِيَطُّ ُٓيَُاِْ خُغيت باضاٌْ ٓاطط يُزَغتساْ يُثًاوَناًْإ نُؽ ُٖؾت وَثًَؿضىَنإ غُعاتسا ًْى يَُاوَّ

  .بُدًَبًًََٔ نىشضاوَناًْإ بطُضِيَُٓوَْ خؤيًاْسا يُؾىييَن ْاضاضبىٕ يًَططتْٔ
 طىيًُ ََُوزاّ يُزَضَوَّ ضَِعًًُنُّ بُْاضاضٍ يُبُضُٓوَ بىو، نىشضاوَناْسا يًَُْى زووَّ ضَعًًٌ ُٓؾػُضّ

  .نؿاُْوَ بُضِيَوْثًَهٌ ثاؾإ خطِبىوُْوَْ ٖاويؿتٓسا
 ؾُضَاْسضا نُتًبُوَ يُغُضضزايُتٌ ُٓوَؾسا يُطُأل نىشضاوْٕ ًْىَيإ نطز غُيطيإ ضَعًًُنُ خطِبىُْوَزا ؾىييَن يُّ

  :بىو دؤضَ مب ضِاطُيُْطا نُ ؾُضَاُّْ ُٓو بهطيَتُوَْ ًَٖطف غُضيُْىآ
 يُنػُض غُضْاططآ، تُواوّ ًَٖطؾُنُّ طؿيت ُٓطًٓا زَضنطيَت، يُنُّ غُْطُضَناٌْ يًًٌََُٖ زوشَٔ ثًَىيػتُ)

  .(بهطيَت دًَبُدٌَ
 بُآلّ بطزٕ، ًَٖطف نُوتُ ْ ضِيعبىو تاى ضَتًًَهٌ بُؾًَىَّ ٖاتُوَْ قُوظام غطيُنُّ ؾُضَاُْناِْ بُدًًََٗٓاٌْ بؤ

 الواظبىو، ٓاططئ ناضيطُضّ ظَبطْ نٌَُ، ٖاتُ غُضباظإ شَاضَّ بىَوَْ ضؾىيإ بُضَو زووباضَ خُغت ٓاططّ

  :ُْزَنطزَوَ بُضظ غُضيإ  نًؤدآ بًُٖض ْىوغابىْٕ بُظَويسا غُضباظإ
  :نطز ٖاواضّ يُنًَو تُْطُتاوَزا غاتُ يُّ

   .بطِيىئ يٌَ طُضِاُْوَّ ضِيَطُّ زاوئْ ٓابًَىقُّ زوشَٔ وا  ــ
 ثؿتاوثؿتْ زواوَ، طُضِاُْ بُتطؽْيُضظَوَ ثًاوَنإ بُضزَبًَت، يُزاضغتاُْنُّ ٓاطط نُ طًاُْوَضيَهٌ طُيُ وَنى

 بىو يٌَ َُْؿهًإ وَنى)  يُخؤبطِّ، ثؿىويإ يُخؤنطزَوَْ ضُنُناًْإ زَوَُْنٓساْ زاضو ضطَِ بًَُْى ُٖآلتٔ

   .(بُقُيػُضّ
 بُؾًَو ُٖض ثًاواٌْ غىثاْ بُؾُناِْ نطزٌْ نُوتُ ُٖيَربِّ، يٌَ طؤضاٌْ زَْطٌ يًدسؤظ ناظطيال ْاَُٖىاضَزا ناتُ يُّ ٓا

 بُآلّ َاغىيهُيُى، ثامشىَّ بُتايًََهٌ ثًَىَّ زَٖات تُنُّ بايًََهٌ خؤيُوَ، يُاليُٕ زَنطزٕ وَغؿًَهٌ دؤضَ

!. بىبى ؾًَت زاَاوَ ُْزَبىَوَ، يًٌَ يهابىو بُضِوَُتًُوَ زيهُؾِ زَغتُنُّ
 يُزٌََ غىوض يًهٌ ضؤضِاوطُيُنٌ  زَضىو، بطيٓساض طىضطًَهٌ يىوضٍَ يُ بُيَهى ُْبىو، طؤضاٌْ زَْطُّ ُٓو يُضِاغتًسا

 ََُ زَياْطؾىاٌْ،ئ ؾيتَ ًٖض غُيطنطزٌْ بٌَ بُضُغجاويًُوَ بىبىُْوَ، ظام يُثًًََىوَناًْسا ُٖضزووضاوٍ زَتها،

  :وتٌ بُثاضِاُْوَوَ بربِيَتُوَ، بُٖاوَيَُنُّ وتٔ طؤضاٌْ ويػيت نُ ناتآ بًين ؾاًٌَ نًُٓعإ ُٓوباضَبىو
   .بطاّ بُغُ َُنُ، ُٖضايُ قطَِْ ُّٓ  ــ
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 نىيًَُساْ بُُٖضزوو زَيهًَؿا بُيُنساْ زَٖاضِئ زاُْناِْ ْاتاويَو تاو  وتٓسا، بُطؤضاٌْ زضيَصَّ ُٖض ؾًَتُ بُآلّ

  .زايسَططتُوَ ؾًَتًٌ ْىيٌَ ؾاآلويَهٌ يُضَيُضْ زَنُوتُ نُالوَّ
 َُْػايًاُّْ ضؾىوؽْ ُٓو يًَُْىإ ُٖيَطريغابىو ؾُضِيَو غتؤخىزا ضِووباضّ يُخىاضووّ ًٌَ ثًَٓر بًػتْ زووضّ يُ

 زَنطز، ظَُتٌ تًًَسا ططيطؤضّ قُوظاقُّ نُتًبُ ُٓو واتُ زواْعَيُّ، نُتًبُّ ؾُضَِزا يُّ ططتبىو، غُْطُضيإ يُوآ

 بُآلّ بىُْوَ، زَغتُويُخُ بؤ نطزٕ خؤف ظًََُٓ بؤ زَٖات ْطنُّ تؤخ بُضزَواّ سُؾتُ زوو بُزضيَصايِ بُؾساضبىو،

 زَْىوغذي، يُغُْطُضَناًْاْسا خؤيإ بؤ بُؾُإ قُوظام يُبُضُٓوَ زواغُٕ، َُُٓ َاوَيُى ضُْس نُ ظاْطا بُضاى ا

  .ًَٓؿهططتٔ غُضباظاٌْ زابىَ ثاغهطزًْإ ُٓضنٌ
 زاضغتاُْ  ظَوّ يُغُض يًَٗاتىَنُّْ بؤطُٕ يُ زَضَوَ زَضضًَتُ ٖات بُخُيايَسا واّ ؾُويَهًإ يًَطَزابىو، ططيطؤضّ

 بُزيَتُْطٌ ُٖغيت غُضّْ شيَط خػتُ قؤيٌَ ُٓوَّ زواّ  بُغُضبُضيَت، يُوآ ؾُو ضؾانؿآْ تًُْؿتًإ ْعيهُنُّ

  .ططتبًَتُوَ زَوضوبُضّ خاَؤؾِ نـَْاتٌْ بآْ نُتًُْا ُٖضنُغًَو وَنى نطز،
 ؾاضضاوَّ بىوًُْوَ زيَتُْط تًُْايِْ بُٖؤّ بىو، زَضووٌْ ناويَصنطزُْوَيُنٌ باضّ تىوؾِ نُْاضطريًُّزا يُّ

 زياضتطئ زواوَ، طُضِاُْ بريَناِْ زَضزَٖاتْ يُُْٓسيَؿُيُوَ زضيَص ؾطيتًَهٌ بُؾًَىَّ ناضْ نُوتُٓ بريَوَضيًُنين

 ظَضزَ قصَ بؤخنؤؾُناِْْ بُُْٖاغُ يُبُضزًََسا، وَغتاوَ زَضزَنُوت وا ..ُٓنػًًٓابىو وييَن يُبُضضاوٍ ويَُٓ

 نُ زَنا غُيطّ ثُضؤؾُوَ بُو ُٓنػًًٓا وا زَزات، ٓاضَظووَناِْ ُٖوَؽْ ثطِ يًَىَ زوو يُ زَغت َا دىاُْنُيُوَ،

 غجًًُنًُُّوَ ًَٖذطاض نىيَُُ بُغُض بىو ًَٖىض نُ ؾًٍُٓ ًْؿاُْ ُٓو !ٓار  بُآلّ، يُيانؤزْايُ، نطزَوَ بؤ زَضطانُّ

   .داضآ ُْيػطِيىَتُوَ ضِؤشطاض زياضَْ ُٖض ًَٖؿتا يًَسا قاَضًًُنُّ نُ ناتآ
 يُنًإ نُيًََُططَُزا زَضنُت ضِؤشَ ُٓو ُٓنػًًٓاٍ ضِوخػاضَّ ضَِْطْ ُٓو ُٓوَ يُؾىييَن ضَِويًُوَ، ويَُٓيُ ُٓو

 يُُٓو زووض ُٓنػًًٓاٍ ُٓوَّ بؤ زضيَصنات نُزَغيت يُوَزابىو ططيطؤضّ زيَبُضََ، بؤ ضِؤيؿتُٓنُيإ ًَٓىاضَّ ططتُوَ

   .َُْا خًَطا ويَُٓف ُٓنػًًٓاٍ بُآلّ . .ٓاًََعٍ باتُ
 ثًَـ زوايًُزا ُّٓ ؾُواُّْ يُّ بُتطَف ٓاضَظوو الضْ زَّْضاو ْاتايًاٍ ُٓويـ زضا، ثًؿإ زيهُؾًإ ويَُٓيُنٌ

 غُيطنطزٌْ زضيَصيُوَ، زووضْ يَُالْآ زَغت يُضِيَطاّ ويػتبًيَت ُٓو بًًٌََ تؤ  ؾُضِ، ِْ َُيسا بؤ ططيطؤضّ طُضِاُْوَّ

   .وابًَت يُواُْيُ !ببصيَطيَتُوَ خؤّ بىنًيَن غُضزٌََ غطِيًُّ غاضزْ ُٓو ططيطؤضّ بؤ ٓاضَظووَناِْ سُظْ ثطِ ضاوَ
 ثطَِ زَضِواْ طىْسزا بُؾُقاَُناِْ ؾُيُؾٍُ باونًيَت ُٓوَ ًَٖٓا، خؤّ يُطُأل تاتاضغهٌ ٓاوُْٖواٍ  ْاتايًا،  ويَُٓنُّ

 تًَجُضِزَبآ يُناتًَهسا زَنات بىوًَْو يُؤبايِ بُدؤضَ ُٖغت خؤيؿًيَت ططيطؤضّ ُٓوَ بُوضَِنُيُوَ، بُ نطز يُؾاْاظٍ

 ُٖيَىاغطاوَ، َبُغٓطًُوَ زَنُٕ دؤضز غاْت ويػاٌَ غُيطّ تاتاضغو خُيَهٌ يُوالوَ نًًََػُنُزا، ْعيو بُطؤضَِثاٌْ

 ؤيإ بُٖاوؾاٌْ بهطزايُ يُطُيَسا قػُيإ ُٓطُض يًَسَنطزْ غآلويإ بُؾُبكُنًٓإ طىْسيـ طُوضَثًاواٌْ َت تُْإ

 ويػاَُ بُو بًَٓسنطزَوَ بُضظْ تاتاضغهٌ غُضّ نُ ُٓوآ  ًُْ، ُٓوَّ َاؾِ ُٓو طىايُ ُّٓ زَزا، يُقُيًََُإ

  !.َُظُْنُّ
 بُضّ ُٖيَػاُْ ُّٓ داضاٌْ، قُوظاقًًُنُّ غطوؾتُ غُض طُضِايُوَ ثُيسابىوْ تًَسا طىَطِايِ ُٖغيت ططيطؤضّ يًَطَزا

   .يُْايسا وضوشاْسبىٍ ناضاجنا نُ يًَططت برياُّْ ثطغًاضنطزْٕ ُٓو
 قُوظاقًَهٌ ًَٓػتا ُٓو زيهُبىو، ثًاويَهٌ بُضَ بؤ طُضِاَوَ نُ بىو، ثًاويَو تاتاضغو بؤ ضؤيؿتُوَ ططيطؤضّ نُوتُ،

   .قُوظام بُزابُْْضييت ُٖيُ بطِواّ ُٓوثُضِّ ضاغتُقًُُّْٓ
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  :ٖاتُوَياز زيهُّ ويَُٓيُنٌ ططيطؤضّ
 تُقُ ثًَىَططتُٓوَ زَغت بُبايُخسإْ ُٓيَُإ، بًًََُُٖناِْ بُضاْبُض ثايَهُوتىوَ ويػاّ ُٖيَططّ زا 1915 يَُايػٌ

 ًَٖطف ثاؾإ ثًَهإ، بًُْؿإ غُباضَت ضَعًًُنُّْ ُٓؾػُضّ ؾُضَاُْناِْ بؤ ضِازَططآ طىآ بُْاو ْاو زَناتْ

  .ططت بُزيٌ غُضباظيـ غآ نطزْ بطيٓساض ُٓيَُاِْ ُٓؾػُضيَهٌ ططيطؤضّ ؾُضَِزا يُّ ٖاتْ بطزٕ
 بُ يُثؿتُوَ َُْػايِْ زَوضيًَُنٌ غُض ُٖيَسَنىتًَتُ يُباغت(تاتاضغو ضؤيَُّ) غايَُزا ُٓو يُتَُىوظٍ بُآلّ

 تىضِّ زَططآ، بُزيٌ زَوضيَهُّ ُٓؾػُضّ ططيطؤضيـ بىْٕ ُٖآلتٔ ْاضاضٍ َُْػايًُنإ ثُالَاضياْسَزا، ؾُغترييَو

   .نُتًبُنُّ غُضنطزايُتٌ بُضَو بُُٓغجُنُوَ ثًٌَ بُضرْ وَنى ظيُٓنُ نُيَجىغِ غُض زَزاتُ
 ظؤضتط َاوَيُنٌ ضِوزاويَو بُآلّ ضِانؿابىو، زاضغتاُْنُزا نُيُ يُناتًَهسا ططيطؤضّ يازٍ ٖاتُٓوَ َُٓاُْ َُٖىو

 قُوظام خىاضَوَ، نُوتُ ثؿيت ُٓوَبىو ُٓوَف يَُطزٕ، بىو غتًَجإ ضِظطاضنطزٌْ ضؤشّ ُٓويـ َايُوَ، يُبُضضاويسا

 غتًَجإ خُضيهٔ يُثاؾُنؿًَساْ ثايًًََٓاُْ ثاأل ُٓغجُناًْإ ُٓوا  ثًَو، ْاضِيَوْ نؿاُْوَيُنٌ بؤ ٖاتبىو بؤ طىؾازيإ

 يُغتًَجإ باْط زوانُويَت، يُضَِعًًُنُّ نًََُو ْا ثًَىَ نُثايٌَ ُْبطز ٖؤيُ بُو ثُضّ ططيطؤضّ .بٗاضِٕ ثًًَاْسا يُشيَط

  :بهات
   .بططَ ٓاوظَْطًًُنُ  ــ

  :زَضضىو بؤّ زإ بُغاض خًَطايًُوَ بُوثُضؾِ يُتىاْازابىو ضُْسٍ ططيطؤضّ نُغتًَجإ ناتآ
  .ُٖآلتىوَنإ يُقُوظاقُ ٖاتُٓزَض ضزَنُوَ يُثؿيت ُٓيَُإ بُآلّ

  :نطز باْطٌ ًَُٓـ شياُْوَ، زَظووّ تايَُ بُالواظتطئ خؤُٖيَىاغآ ُٖويَسَزا نُغتًَجإ غُضجنًسا ططيطؤضّ
   .ُٓغجُنُّ غُض غُضنُوَضَ  ــ

   .ضِانطزٕ نُوتُ ططتْ غتًَجاٌْ ثًٌَ شيَط ٓاوظَْطًًُنُّ بُظّْ يُُٓغجُنُزا ططيطؤضّ
  :وتٌ ٖاتُخىاضْ غتًَجإ زاضغتاُْنُ، طُيؿتُٓ ُٖضزونًإ يُزوايًسا

  :وتٌ زاخػت، غُضّ نَُآ ثاؾإ
 ضاضَْىوغٌ بُآلّ غىضِاُْوَ، تؤ الّ بُضَو تؿُْطُّ بتهىشّ، بطزْسا ًَٖطف يُناتِ زََىيػت َٔ.. .نطيؿا  ــ

 نُبُ يُوَّ بتبىوضّ ْاتىامن بُآلّ زَنُّ، غىثاغت ًَٓـ نطزْ ضِظطاض َٓت شياٌْ تؤ وا ًَٓػتاف ثاضاغتًيت،

   .َُنُ يٌَ ظؤضّ ظ. .ًُْ يُتىاْازا َُُّٓ ..نطز ُٓنػًًٓات
  :وتٌ . .نطز غُيطيَهٌ غُخت بُضايَهٌ ططيطؤضّ

   .ْانُّ يٌَ ظؤضت  ــ
   .يَُُوثًَـ بىوٕ ضؤٕ وَو زابطِإ يًَو بُزوشَٓايُتٌ ُٖض ُٖضزوى دؤضَ بُّ

 ططيطؤضّ بُظَيِ ُٖغتًَهٌ ًٖض قُوظاقًًُنُّ زيَُ بُآلّ  ططتٌ، بعَيُ وَبريٖاتُوَ ضِوزاوَّ ُّٓ نُ ططيطؤضّ

 زٍ خُيَهٌ غتًَجإْ بُ بُضاْبُض َُْابى يُزيَسا بُظَيِ ططيطؤضّ يُضِاغتًؿسا .ُْخػت ؾطيا بُغًتًَجإ بُضاْبُض

 نطزْ طًإ بٌَ ُْٖسيَهٌ نطزووَ، ظؤض شياٌْ بُ باظٍ َو  .زَضِوات زيَطيُٓناْسا قُوظاقُ بُضِيَباظٍ ًَٓػتا تًَهطِا،ُٓو

 زيٌَ يُبُضُٓوَ تىْسٍ، بُغُخيتْ طرياوَ ظؤضّ ؾُضِّ َاوَيُى، يُزواّ َُْإ بؤ نطزوَ خؤف بؤ ضِيَطاّ ُْٖسيَهًـ

   .زَضووٌْ ْاخٌ بؤ َُْاوَ ضِيَطاّ قىوأل ثًَهًُْين بُبُضزْ بىو
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 طؤضِاوَ ضاوَناِْ ثًَؿىوّ بطيػهُّ زَضنُوتىوٕ، نىيٌَُ ُٖضزوو ًَٓػهُناِْ بُقىويَساْ ضىوٕ ضاوَناِْ ُٓوا

 تًًَسا طؤضِاْاُّْ َُٖىو ُٓو يُبطّ ثازاؾتًُتٌ ًَٖٓاوَ، وَزَغيت نُ ويػاَُّ ضىاض داُْوَضاُْ،ُٓو بُبطيكُيُنٌ

   .ضِواْسٍ نُدُْط بُداُْوَضيَو الضىو ططيطؤضّ ضِووطُؾِ غطوؾيت ٓاغًٓٓاُْزا ويػاَُ ُّٓ يُثًَٓاوّ بىوْٕ زضوغت
 بُخَُٓانًُنٌ ُٖغيت ثُشاضَْ يُخُّْ بىو ثطِ زيٌَ ثًَهطز، زَضنٌ ؾُوَيسا ُٓو يُتًُْايِ ططيطؤضّ َُٓاُْ َُٖىو

  .يُوآ قُوظاقًسا اوَآلٌْ يًَُْى بًَت بؤ زيَُٓوايًُنٍُ بُيَهى غُْطُضَنُّ، طُضِايُوَ يُبُضُٓوَ نطز، تاأل
   .ْىوغت ضِاخػتْ ثُتىوَنُّ ُْبىو، خؤف ثٌَ نُّ(دؤ) زَنطز، طُثًإ طايَتُْ ناغُظْ ياضّ نُبًين ناتآ

 وَنى يُؾًسا، يَُُٖىو زَنطز وؾهًُ بُ ُٖغيت طىؾطاويًُوَ، زأل بُخَُٓانٌْ ُٖيَػا يُخُو ٓايٓسَ ضؤشّ ططيطؤضّ

   .بىوبًَت ثُيًؿٌ ضىاض تىوؾِ زألطىؾطاويًُنٌ
 طىيَُ خؤفْ بؤٕ داتريَّ يُوآ  وَضَ، يًَسَنا باْطُواظٍ تاتاضغو بُضزٌََ بُضيُٓنُّ زَؾتُ بًين يُخُوَنُيسا

 طىيَطَنُ زَحيًًهٓسْ ضاضَوّ يُوآ تًسَظا، ٓاويإ تًًَسا ثًَإ نُؾىييَن ضِيَطاياُّْ تىويُ ُٓو ثؿهىتىو، نًَىيًُّ

   .ضاظاْسبًُوَ بُٖاض َوظايِ نُؽ يًََُططُنُزا بآلوبىبىُْوَ قُوظاقُنإ نًصؤيَُ ُٖيَسَبُظيًُوَْ يُخؤؾًاْسا
  :ثطغٌ يًٌَ َْآاغايًُ، بًين ٖاوَيٌَ ططيطؤضّ ٓؤضيؤبري ناتآ

  بًًٓىَ؟ ناضتُوَ بُنُؽْ خُوْت باؾُ تًَهضىوَ، ًَعادت تؤ  يىوتُالّ،  وا َُٓطِؤ ضًتُ  ــ
 بًَعضاوَ زَضوومن زألْ بُتُواّ!ُٓوآ زَطُضِاَُوَ خؤظطُ ٓاٍ  بتُقآ، خُضيهُ زيَِ  بًين، زَؾتُنُّ بُيٌََ،  ــ

   .تػاض يُخعَُتهطزٌْ
 ُٓيَُاِْ خىييَن تػاض خاٌَ َ  ضِ، خًَطّ بضآ، خًَط بُضَو ؾُضَِ ُّٓ ْانُّ ُٖغت وا  زَنُّ، ضِاغت تؤ  ــ

  .خؤّ ٖؤظَنُّ بُ زَيؿطؤؾتري بًتىاًْايُ ُٓطُض ُٓو!بهات ٖاتىضؤ بُزََاضَناًْسا
   .ًْؿتُإ بُُٓضظّ بًَطاُْيُ ُٓو

 ضِؾذي خىئَ يُ ضِقِ يًَهطزبى واّ نطزبىوَوَ غىوى داُْوَضاُْيِ غطوؾيت طؤضِيبىّْ ؾُضف ٓؤضيؤبري  نُواتُ،

  .بًَتُوَ
 بُآلّ بهات، باؽ ٖاوَيَُنُّ بؤ ُٖيَهطاْسبىو، ناضاجناٍ يُبريوضِاناٌْ ُٓوَّ بؤ زابىو ُٖويضٌ يَُُوثًَـ ططيطؤضّ

      وَآلَُنُ نات، باؽ ُٓوَ ًَٓػتاف ُٖويًَسا ططيطؤضّ نُ بُضاْبُضيُوَ، بىو ضَِم بُضزّ وَنى ُٖضزَّ ٓؤضيؤبري

: نطز بًَسَْطٌ ٓؤضيؤبري
 ُٓإ بؤيإ؟ ضًُّ نُيَهٌ ضىْهُ ًُْ، بُؾؤضِف ثًَىيػتًإ قُوظام ططَِ، زَْطُنُ بُآلّ دىإ، طؤضاًُْنٌ َُُٓ  ــ

 ًَُُٓ ضِ زيَٓٔ، بُدآ غُضغاَهُض ناضّ ُٓوناتُ خىضِآ، يًًَإ بُتىْسٍ ٓاغًُٓٓ ضُثؤى بُتػاضيَهٌ ثًًَػتًإ

 ظؤضتط نطيٌَ زاواّ نطيَهاضاًْـ خؤيإْ زَغيت شيَط غُُْ زَياُْوآ َىودًو . .ًٖض !َىودًَهسا يُطُأل نؤزَناتُوَ

  بهُئ؟ ضِ زاواّ ًَُُٓ، بُآلّ...زَنُٕ
   .زَنُٕ يَُُ ٓاضِاغتُّ زاٖاتىو يًَساٌْ تُْاُْت

   .ُٖيُ ؾًَىَيإ يُى ُٖضزَّ بريوضِاناْت نُ غُيطَ  غُيطَ،  ــ
   .بطِايُوَ ُٖويَُنإ َُٖىو تُواوّ ُْنُوتًَٓهٌ بُغُض وتْويَصَنُ

 بُؾِ ًَؿانؤؾًعؤّ نُ ُٓوَبىو باغُنُف زضيَصَّ نطز، ْاخؤف ضؾىزاويَهٌ تىوؾِ خؤّ ططيطؤضّ ضِؤشَ ُٓو

  :تٌ سُؾاضَنُْ بؤ طُضِايُوَ ثاؾإ ِِؤشَ، ُٓوض ًْىَضِؤّ وَضططت خؤضانٌ سُظيطَنُ زياضيهطاوٍ
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 طؤؾتُنُ ُٓضآ ٓؤضيؤبري نُ بؤٌْ!!غُطري ًَُُٓ باؾُ خطاثُ، ًَٖذطط نُٕ، غُيطّ خؤاضنُنُيُ، َُُٓ ٓا بطايإ،  ــ

ُْطًُْىَ؟ 
: وتٌ تُغاْسوَ، يىوتٌ بؤطُٕ نطز، ططش ضِووٍ  نطزَوَْ، ْعيو يىوتٌ يُنىُْ خؤّ زَوضيًُنُّ ٓؤضيؤبري

.   .ططيطؤضّ تَُاؾانُ طًُْىَ، طؤؾتُ ضِاغتُ، خؤ  ــ
  :وتٌ تًَُٗيَساْ ؾُقًَهٌ ثاؾإ نطز، زَوضيًُنٌ غُيطّ ططيطؤضيـ

َ   نُ نىيَطّ تؤ باؾُ تًَسايُ، نطٌَ ُٓو طًُْىَ، تًُْا  ــ ُْتبًًٓى
 بُُٓؾػُضّ نُثًَىيػتُ ُٓوَزا يُغُض ضِايإ بًينْ نىآلويإ نطًََهٌ ضُْس يُؾًُنُزا نؤبىُْوَْ زيهُ قُوظاقُناِْ

   .بهُٕ ٓاَازَ باضَيُوَ يُّ ضاثؤضتًَو ضِاطُئُْْ ضَعًًُنُّ
 باضَطاّ بُضَو ضؤيؿذي ُٖيَهًَؿاْ مشؿًَطَناًْإ ُٖيَططتْ ؾًُنُيإ َُجنُيٌَ نؤؾًعؤّ ًَؿا ٓؤضيؤبريْ

 نطٌَ نُ نُ طُياْسٕ تًٌَ ٓؤضيؤبري ثطغٌْ َُغُيُنُيإ نُيُ تًَجُضِئ زيهُزا بُقُوظاقِ يُضِيَطُياْسا ُٓؾػُضَنُ،

 ُٓويـ  ُٓؾػُضَنُّ، سُؾاضطُّ طُيؿتُٓ ُٖضزونًإ ناتآ  زَضبطِّ، خؤيإ ثؿتطرييِ تُواوّ َُٓاًْـ  تًَسايُ،

  :وتٌ ثطغٌْ ْايُّ ُٖوضاظَ يُو زَضَوَْ زَضضىَ
  نىضِيُٓ؟ ضًُّ َُغُيُ  ــ

  :زايُوَ وَآلٌَ ٖاتبىو، نؤؾعؤيسا ٓؤضيؤبريْ نُبُزواّ  ططيطؤضّ،
  .زيًُ  ــ
  يُنىيًَُ؟ زيٌ، ناّ  ــ
   قُوظام زَيسَُْ نُ بهُ خؤضانُ ُٓو بؤٌْ ُٓؾػُض دُْابِ َُجنُيَُزايُ يُّ  ــ

  :وتٌ ًَؿا زَنطز ؾًُنُّ بؤٌْ نُُٓؾػُضَنُ ناتآ
    زَزَٕ زَضخىاضز تؤثًىَإ ضاضَوٍ طؤؾيت  ــ

  :بُضظبىَوَ قُوظام ُٖضاْٖاواضّ
   . زيَٓآ بؤ نطػيإ يُ ثطِ ؾًٍُ ُٓو   بًطؤضِٕ ًَٓػتا ُٖض . .ٓاظووقُ عُضيؿٌ  ــ

  :ٖاواضنطزٕ نُوتُ بُْاضاضٍ ُٓؾػُضَنُ ُٓناتُ
   .بطِؤٕ  .زَيطؤضِّ َُٓطِؤ  بُغُ، قُوظام، بُغًُ  ــ

 يُبُضُٓوَ ضؤَاًْا بؤ بهؿًَٔ ثاؾإ يُبُضَ، بُنؿاُْوَ يُغُضنطزايُتًُوَ ٖات ؾُضَاًَْو غُعاتًَو بُضُْس ُٓوَ ثاف

 بؤ دىوآل ضِؤش َُٖإ نًَُٓىاضَّ زواْعَيُّ نُتًبُّ غُْطُضَناٌْ دًَطُططتُٓوَّ بؤ ًَٖٓطإ غًربيًا قُْٓاغُّ

 بُضَِْ ُٓغجُناًْاْ نؤيٌَ ثُضِيُٓ قُوظام تُواوبىو، خطِبىوُْوَ نُ ناتآ ثؿتُوَزا، يُطىْسيَهٌ نؤبىُْوَ َُيَبُْسيَهٌ

   .نُوتُٓضِآ ضِؤَاًْا
. بُضِيَطُزا زَنىتا ضَِمْتُقًإ ضَِوٍ بُضزَوّ قُوظام ُٓغجُناِْ ضِؤش سُظسَ بُزضيَصايِ

 ُّٓ .نطزبًَت يٌَ ضَِويإ نًَىيًُناًْـ طًاًُْبُضَ تُْاُْت زَضىو يُوَ تًَجُضِئ ْاوضُزا بُضُْسئ غىاضَناًْإ

 ُٓو  .وَيًسا بآ َاوَيُنٌ ؾىيًََٓهٌ بُزواّ ٓاواضَبىبىٕ خُيَهُنُّ بُضَوَْ ثؿيت زَنُويَتُ ضاغتُوخؤ ْاوضُيُ

 قُوظاقِ ُٓغجُناِْ بطغًيَت .ْاوَوَ زووضَناِْ ْاوضُ يإ زاضغتاُْنإ بطزبىَ ثُْايإ بابٓهًًٌََ دًًََٗؿتبىو ْاوَيإ
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 زَنطز بُنًَـ ثُيًإ ضىاض ظؤضبُيإ خػتبىوْٕ ثُنٌ بطِيبىوْٕ يُبُض تًَبًين َاْسويَتًـ ُٖضوَٖا نطزبىو، ؾجطظَ

. بهُوٕ غىاضَناًْاْسا يُشيَط ُْبىو ُٖضُٓوَ ُٖيَسًََٖٓايُوَ ُْٖطاوْإ بطزُْوَ بُيُتط يإ
 ثريًَََطز يَُايٌَ زظّ بؤ دؤضّ وتىوَنُيُ خىاضز َؿىوضّ يُبُضُٓوَ ٖتُوَ، خؤيسا بُُٓغجُنُّ بُظَيِ ٓؤضيؤبري

 ٓؤضيؤبري بُآلّ ُْيبات، يًَهطز ٖاواضّ  ططتٌ، بُزظيَتًَهُوَ ثريَ زوانُتبىو، نطزووَنُّ نؤض نُيُخًَعاُْ بًػاضابًسا

  .بهىشآ خُضيهبىو غطَواْسْ تًٌَ غًدىضَُيُنٌ
 بُآلّ  غُضباظٍ، ززطايُنٌ بًساتُ يًَهطز ُٖضَِؾُّ تىوضَِبىو، يًٌَ زَنا، زظّ ٓؤضيؤبري بًين ضَعًًُنُ نُُٓؾػُضّ

  :وازايُوَ ُٓؾػُضَنُّ وَآلٌَ نُ ُٓو
 ببًِٓ ُٓغجُنُّ ٓايا!..دؤيُ يُّ ْآًَِٖ واظ بُآلّ زَتُوآ، خؤت ؾىيَٓآ ُٖض بؤ سيًَٓطَ نُ، باضامن طىيًُ  ــ

! سيطآ يُبطغا خؤَُوَ بُبُضضاوٍ
   .يًًََٗٓا واظّ ْاضاض نطز بُزٍ ٓؤضيؤبًٓسا يُضاوَناِْ خطاثُناضّ ًْاظٍ نُ ُٓؾػُضَنُ

 بؤ طؿيت غُضنطزايُتٌ ؾُضَاِْ سُغايُوَ نَُآ ُٓوَّ ثاف تاظَنُّْ ؾىيَُٓ طُيؿتُ قُوظام نُتًبُّ زواداض

 نطزبىوْ زاطرييإ ثًَؿىو نُؾُّ بػًًَُْتُوَ، ًَُْػايًُنإ يُزَغيت(320)شَاضَ بُضظايِ َزَبًَت ٖات

  .ضاوَضِواْهطاوَوَ ضِووغِ ثُالَاضزاًَْهٌ بَُُتطغٌ  تًَساططتبىو، غُْطُضيإ ًَٖٓابىو غُنػؤًْإ ثاضيَعطُيُنٌ
 ُْٖطاوّ ٓؤضيؤبري ناتآ غُٖؤأل، تُْهٌ تىيَصايًََهٌ بُ زاثؤؾطابىٕ نُ بُضزاُْزا بُو ُٖيَططإ ثًَـْ ضىوُْ قُوظام

  :زَيٌََ يًَبىو طىيٌَ ططيطؤضّ بُتًُْؿيت ُٖيَسًََٖٓايُوَْ
   .يُشياصيسا زَضِ ؾُضِ يَُّ بؤ بُيٌََ ..ٓؤضيؤبري ٓاضاَِ بٌَ ظؤض َٔ  ــ
َُْاوَ؟  بُخؤت بطِوات باؾُ ُٖيَجطناوَ، ضؾُْطٌ زَّْضاوت  ــ

 قُْاغِ ُْيُتؿُْطٌ بُآلّ..غُضَوَ بؤ ثًَـ ضىُْ يًَهطز، بآلوَيإ بُالثايَُنُزا ثًَو ْاضِيَوْ بُتُؾهًًًَهٌ قُوظام

  .ثًَؿُوَ زَضىوُْ زظ وَنى َُٓاُْ..نطا تُقُ يُى َُؾطَظَيُنُوَ ضَِؾاؾِ ُْيُ غُنػؤًُْنُوَ
 باضّ .بُضظايًَُوَ بُضزَناِْ غُض بٗاتايُ قُوظام قىضغُناِْ ثًَآلوَ تُقُّ َُطُض بىو َات نـْ خاَؤفْ ْاوَ ُٓو

 ؾُضَاِْ َضإ بُضططّ ُٓوَيُ َاْاّ َُُٓ ًَٖطؾبُضَنإ، غُضباظَ زَضووٌْ زَناتُ طُوضَ ناضيَهٌ ضؿُٓف يُّ

 غطباظٍ طيىدىيٌَ بُغُض تُواوّ نؤْرتؤيٌَ تىْسططتىَ، خؤّ نُزََاضّ زَنُٕ، دًَبُدٌَ زْا شيطْ غُضنطزايُتًُنٌ

  .ُٖيُ خؤيسا
: وتٌ زَضُْبطِاوْ تؤؾًًٌَٓ بُ بىو يًَٗت تاواّ بىو نُيُظيازبىْسا نطز بُتطغًَو ُٖغيت ططيطؤضّ يُبُضُٓوَ

!! زَتطغِ َٔ . .ثاؾإ ..ببًُوَ ْعيو زَنُٕ ضاوَضٍَِ ُٓوإ. .ٓؤضيؤبري  ــ
  .زياضَ بُزَّْضاوتا َُُٓ  زَبِ، تىوؾِ َُٓطِؤ تؤ بىَ، تُوو ناضت َُْابآ بُخؤت بطِوات ُٓطُض  ــ

 بُغُض بىو ضز ضُغح نًَُْعَنُّ نطؤؾعًـ بًًًًُإ ُٖضوَٖا زَططآ، نُثاشُّْ زَنطز ثؤغتايَُنُّ غهاآلّ

   .بُضخؤّ بساتُ ٓاظايُتٌ ُٓوَّ بؤ بىو ُٖض نُ زيهُف قُوظاقًَهٌ تؿُْطُنُيُوَْ
 ٖاضَِّ نُوتُٓ ؾهًَُٓنإ ًْؿإ ضَِؾاؾُ طىيًُْ خطَُّ تؤخ، ْطنُّ ْايَُْ بُ بىو ْعيهبىُْوَْ يُزوشَٔ قُوظام

. نطز باضإ ٓاطط ْاوَيإ ٓا خُغتْ زَغرتِيَصنطزٌْ
!! نطز ضِاغيت ٓؤضيؤبري بُيٌََ نُوت، ططيطؤضّ زَغرتِيَصزا يُيُنُّ ُٖض
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 بىو ثطِ قؤيٌَ نطزْ ؾًضكُّ يُٓاًْؿهًُوَ خىئَ زَضبًَٓآ يُدٓتانُّ ؾطيانُوتٔ نُضَغُّ ويػيت ططيطؤضّ نُ ناتآ

 ثايَهُوتْ ُٓويـ ططتبىو، طُضِاُْوَّ ضِيَطُّ ٓاططباضاًْـ ثًَؿُوَ، بضًَتُ ُْبىو يُتىاْايسا بًجًَضآ، ُْيتىاِْ يُخىئَْ

   .ُٖيًَسََصّ زََايَِْ بُؾطَنُ ْاضاض نطزبىو تًٓىوّ بطيُٓنُ ٓاظاضّ ُٓوَْسَ بُظَويًُنُوَْ ْىوغاْس غُضّ
 بُظيٓسوييَت شيإ بؤ ُٖيَجُنطزٕ بُيَهى ٓاظايُتٌ ُْى وَبُضٖاتُوَ، ٓاظايُتٌ تاوَنى َايُوَ وَظعُزا يُّ ططيطؤضّ

. تًَساُْبىو ٓاظايُتٌ ُٓونتُ ضىْهُ َاُْوَ،
 خًًػهُياُْ، قٓطُ .ْؿًَىَنُ خىاضّ الّ بُضَو ضِازَنُٕ باظيًَٓاُْ باظ قُوظام ضؾىاٌْ بُضظنطزَو غُضّ ططيطؤضّ

  .ُٖيَسَٖاتٔ َطزٕ يُزَغيت َُٖىو زَيىضيَٓٔ، ُْٖسيضهًإ زَنُوٕ، ُْٖسيَهًإ
. ضِايهطز خؤيسا طىشٌَ ُٖيًَاْططتْ القِ ُٖضزوو ُٖيَىاغًٓسا خؤبُشيإ بُغُضيعَّ

 خُغت ضَِؾِ نُخىيًََٓهٌ بىو بُُٓؾػُضيَهُوَ زَغيت يًَصطُزا ؾًىٍ يُثًَـ ٖاوَيًَسا نطؤؾًعٌ طُيؿتُ ططيطؤضّ

   .غُضخؤف وَنى يُضِؤيؿتٓسا زَزا يُتطّ زَنطزْ ضِيٌَ يُزٌََ
 ٓاططّ بؤ غطوؾيت بُضططيَهٌ وَو وَضططٕ يُزاضَنٔ نُيَو نطز ضِايإ خًَطا زاضغتاُْنُ نُْاضّ طُيؿتُ ُٖآلتىإ نُ ُٖض

  .زوشَٔ
 ُْٖسيَهٌ غاضزبىبىُْوَْ ُْٖسيَهًإ .بآلونُوتىَ ثُضفْ تًَسا الؾُّ نطز الثايََُّ غُيطيَهٌ وَغتاْ يُويَسا ططيطؤضّ

 تؤظآ زَطُغتْ بًَطًاُْناِْ يُالؾُ ُْٖسآ طىيًُ بىو واف داضّ .زَنطز تُثاوَتًًإ يُغُضََُضطسا زيهُؾًإ

  .زَبىُْوَ غطِ غاضزْ ُٖتا ؤُٖتا ب ثاؾإ زَجيىوآلْسٕ،
 بُثًَضُوُّْ غُنؤًُْنإ ضَِؾاؾِ بُآلّ يُٓاططباضإ، بًاْجاضيَعآ بًَهى زاضغتاُْنُ بطزَ ثُْايإ قُوظام ضِ ُٓطُض

 َُؾطَظَنإ غُضنطزَّ بؤضِ ًٓسٍ يُالبىو، ظؤضيإ ؾًؿُنٌ بىوْٕ يًَعإ .نىآلْسًْإ بُنىآلْسٕ ُٖض بىو، ُٓوإ ضِاٍ

! ُٖيَُٓثُضِيَٓٔ قُوظام طىيًُيإ ٖاضَِّ بُٓاواظّ
  :قريِاْسٍ بُيُغُبُٓوَ بُتىوضِيٌْ يًَربِا، ٓاضاٌَ َُْاو يُتىاْايسا ًٓسٍ نؤؾًعؤّ ًَؿا

  .نىشضاوٕ بؤضِ زَظأْ زَضِيَصٕ، خىيًَٓإ ُٓوَّ زواّ ُٓوإ عاضبًَٓٔ، بُضاظَنإ زَبآ  ــ
  :زايُوَ وَآلٌَ زَنطز، يُزوشَٔ تُقُّ ضِاوَغتابى ٓؤضيؤبري

زَنُّ؟  ضِ ويَُّٓ. .ًٌَٖ  ــ
!! زَطات يُضِ ُْؾاّ طُوزْ بُآلّ  تًَسَطُيؿيت، بىايُّ ظيطَى ُٓطُض  ــ
ْايُتُوَ؟  وَبريت ..ياز بًَُٓوَ غىيَٓسَنُت  ــ
 قىوتٌ ثاؾإ ظَويًُنُْ غُض تُْهُنُْ بُؾطَ يُمثايٌَ نُوتُ زَغيت بُُٖضزوو بُيَهى ُْزايُوَ، وَآلٌَ نؤؾًعؤّ  ــ

. زَزا
 ضاغتُوخؤ ضىْهُ يًَربِابىو، قُضَ ٖؤألْ ضؤألْ ضؤَاًْا بؤ ضِيَطُياْسا يُ ضِؤيؿذي ثًًَسا قُوظام ْاوضُيُّ ُٓو ضِ ُٓطُض

. زٍ يُبُضٖؤيُنٌ بُآلّ  ُٖضوابىو، زؤْسا يُُٖضيٌَُ زووضيـ تاتاضغهٌ طىْسٍ خؤ بُضَوَ، ثؿيت نُوتبىَ
 ضِووخابىٕ، ثاتاأل اشَألْ طُيُاُْنِٓ طُوضِْ تًَساَُْابىو، ثًاوَناِْ تاتاضغو ؾُضِبىو، يُبُض ُٖض ُٓويـ ساأل بُُٖض

  يُ نُزَضنُناًْإ نؤيًَتُنإ سُؾُّ زايُ ثُْايإ ثاؾإ زَنطز، تُضِاتًًَٓإ نؤآلُْناْسا بُطُضَِىْ ناضوبُضخُنإ

 بُ ظَوٍْظضَنُّ ثًت، بُؾُضِْ ًََططٌ ُٓوَ خؤ ُْبًَت، َٓاأل شْٕ ثريْ َُْابى َؽ بىو غُوزا غاضزْ باظاضِ زَضٖاتبىو،

   .َُْطٕ يُبطغا ُٓوَّ بؤ زَياْضاْس زَياْهًآَلْ شيإ نُ ثًُٓيُى ثُيَُْ يُضُْس دطُ َابىَوَ بُياضّ
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 بًُٓضِ ُٖضوَٖا ضِووخاْسووٌْ نُتؤثُنُّ بًَت خاْىاُْزا ُٓو يُغعاّ يُواُْيُ ضِوخابى، تؤثضِ تًُؤيًين خاْىَنُّ

 .غتًَجإ زووضّ ُٓنػًًٓاْ ُٖآلتين طُواُٖيُنٌ وَنى َضظبىَوَ تًَساب زضَخيت زاضِووخاْ تُثِْ نؤيًَتُنُّ

. زياضبىو ثًَىَ ططشوَؤٌْ ثاْتآليـ طُوضَنُّ تُْاُْت
 ؾتآ َُٖىو ْاتىاْآ ثريَف ْ!ًَٖؿتىوَ بُدًًَإ ثًَىتُض ططيطؤضّْ ُّٓ ثاضاغتبىو خؤؾِ ؾًَىَّ غًُاْ ضِ َطُض

 ْازياضو نُبُتُواويٌ َؤُْوَ خَُٓاىْ ضِؤشطاضيَهٌ نُوتُ نعبىو، زاُْويًََُّ بُضوبىّ  نٌَُ، ٖتُ زٌْ تؤو ببات، بُضِيَىَ

  .تَُّْصاوّبىو
 ظَوّْظاض بُناضْباضّ ْاتىاْآ بُتًُْا ًَْهؤؾهايُ شُْنُّ ُٓوَ زَضنُوت، دُْط ضؾُوؾيت زضيُُْناِْ يُتاتاضغهسا

 ؾُضِ ًََطزَنُّ زَنا؟ دىإ خؤ نٌَ بؤ بُآلّ خؤضِاظاْسُْوَ، بؤ نطزووَ تُضخإ خؤّ ظؤضّ ناتًَهٌ ُٖيَػًَتْ

 ُٓوإ ُٓوَؾسا يُطُأل!ُْبآ ثاْعَغاأل غاألْ ضىاضزَ يًََُطَٓايٌَ دطُ َُْايُوَ نُؽ يُتاتاضغهسا             زَيٗاضِيَت،

 َؤضنٌ بُوَ نؤيًَتُنُيسا بُزَضطاّ زَضيَصآ ضَِف ُْوتٌ غُتًَآ يُنًَهًؿًإ وا  الّ، بؤ زئَ بًاُْوآ ُٖضضؤًَْو

! ُْٖاتٓبآ شُْزا بُّ خؤؾِ يُواُْيُ يُبُضُٓوَّ ثًَىَزَْآ، ٓابطِووبطزٌْ ضيػىايِْ
 بُٓاظاض ظؤض بَُٓط، َٓط ُٖيَسَٓاوغا زَٖات تا غهٌ زَشيا، خُظووضيسا خًَعاٌْ يُطُأل ْاتايًا تايَُزا باضوزؤخُ يُّ ٓا

   .بهات غهاآليُ بًُٖض ُٖغت خُغىوٍ ًًًٓٓؿٓاٍ ُْيسًََٖؿت زَططتْ اضاٌَ بُآلّ غهُّ، بُّ بىو
 خؤّ يُبُضُٓو ْعيهبىَتُوَ، َٓايَبىوٌْ نُ زيًَٓابىو زَيططآ، شإ وا نطز ُٖغيت ْاتايًا ُٓيًىويسا يُضؤشاٌْ يُضِؤشيَو

: ثطغٌ يًٌَ ًًًٓٓؿٓا ْ زَضَوَ زَضضًَتُ ٓاَازَنطز
وآ؟  بؤ  ــ
   .زَضزَنُّ َاْطانإ ًََططُنُ، بؤ  ــ

 ثؿت يُغُض يُوآ بًَؿُآلًَْو طُيؿتُ نُ ُٖض  غهٌ، خىاضّ الّ خػتىوَ زَغيت طىْس، ثؿيت بؤ ضىو بُثُيُ ْاتايًا

 ُٓوَْسَّ نطز، خىيَٓىّ خىاضَوَّ يًَىٍ  .ًَٖٓا بؤ ظؤضّ شاْططتٔ يًَُٓـْٓاظاضزا، خؤطُوظاْسُْوَ نُوتُ ضِانؿاو

  .بُشيإ زايُوَ ضاْسبىوّ تًًَسا نُشيإ ُٓوَّت تاوَنى ططت خؤّ بُآلّ نىضؤؾت،
 بًِْٓ ًًًٓٓؿٓا ناتآ نضًَو نىضٍَِْ بىوٕ، نؤيَىاُْنُيسا يُ زواُْيُ َايَُوَ، طُضِايُوَ زاٖات تاضيو ًَٓىاضَنُ بؤض شُْ

: وتٌ
يُنؤيَىاُْنُتس؟  ضًُّ َُُٓ بىوّ، يُنىآ  ــ
. باونُسا يُبُضزٌََ ..نطز ؾُضَِ َٔ ؾت ُٖضزونًامن ..زايهُ وَضياْططَ  ــ

 ناتآ .زاْطئَ تًًَسا دًَايُى ضِيَهدػتين نُوتُ زَضياف نات، باْط َاَاًَْو ضؤيؿت خًَطا بىوْ خؤف ثٌَ ظؤضّ زؤًْا

  :يًَهطز ٖاواضّ بؤيإ بًَصْطًَو ًَْى زَخاتُ ثُضِؤثاٍ بًين يًًٓؿٓا
  .ٓاَازَنُ بؤ دًَطُيُنًإ ٓازَّ!ثؿًًُٕ بُضُ بؤُٓوإ!بًصْط!ضًًُ َُُٓ  ــ

  .نطز باْطٌ بُخؤؾًًُوَ ًَٖٓاوَ زواُّْ بىونُنُّ نُظاٌْ ثاْتآلٍ
 ضؤٕ ْاظامن!ؾطَضِيَـ ثرييَصٌْ ُْوتٌ ثًَِ َٔ ُّٓ .ْىآ قُوظاقًَهٌ ُٓوَف ..ْاضًَت يُْاو ًًًَدؤظ بَُٓايَُّ  ــ

!! بهُّ بىونُنُّ غىثاغٌ
 بعُْناًْـ تُْاُْت زَبىو، زواُْيإ َُضَِنإ ًَٖٓا، زواُّْ َاْطانُ وابىو بُضِيَهُوت غُيطبىو، غايَُ ُٓو بُضِاغيت

   .زًََٖٓا ناضيإ بُدىوتُ ظؤضيإ
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  :وتٌ ثاْتآلٍ
!! زواُْ زوُْ،. .بُضََتُ بُؾُضْ غايًََهٌ ضُْس  ــ

 بؤ بُضّ زَزاتٌَْ ضانٌ ؾرييَهٌ َٓايَُنُيسا، زوو بُغُض زَضِشاْس َُظٌْ غؤظيَهٌ ًََطزَنُّ زووضيِ يُدًَطُّ ْاتايًا

 طىآ ثؿت نُخؤّ تىابىَوَ يُغؤظْخؤؾُويػتًاْسا بُضِازَيُى سيصْٕ خىيَِٓ زَوآ ضُْسيإ نطزبىٕ بُضَيَآل

  .الواظَوَ ظَضزٍ بُضِووَُتًَهٌ زَٖات بطيكُيإ غجًًُناِْ زاُْ ْ خػتبىو
 طىوضِاوَ زوو يُؾِ زَضىَ ؾُضبُتاوَنُيإ نضُنُْ نىضِْ زٌََ زَخيػتُ ؾَُاَُبىوٕ، ضُؾين ََُهُنُّ دىوتُ

  :تٌ نطزْ َُُّٓ تًَبًين ًًًٓٓؿٓا  زَبىوٕ، خطِيًُ ثًٌَ بضىنُنُوَْ
   .بهُ غىوى خؤت باضّ تؤظآ  زَزَّ، ؾري ظؤضيإ ..نضِ بطِيىَ يُخؤت خىيَٓت تؤ  ــ

  :زَوت بُزايهًاٌْ بُضخُنُزاْ زوو بُثؿيت زَيسا ٓى ..ُْبىو ضِاٍ ُُٓ ثاْتآلٍ بُآلّ
   .نُضَ بًهُيُٓ بصَْريْ ثٌَ َُؾهُّ ْاَاُْوآ ًَُُٓ خؤ َُزَضَوَ، طٌ ًٖض بسَضآ، ؾرييإ  ــ

 ُٖيَسَبُظيُٓوَ يُسُوؾُنُزا بىبىْٕ خطِيًُ بطِيًُٓوَ ؾري َيُ ثاؾإ زاْآ، ؾريٍ َاْط زواْعَ ْاتايًا  دؤضَ، بُّ

 ْتايًاٍ زيٌَ خػتبىَ خؤؾًًإ َٓاآلُْْ طايٌَ يُططِْ نطزبىو ثطِ َايَُنُيإ ؾًَىَيُ بُّ  زٍ، ؾىيًََٓهٌ بؤ يُؾىيًََٓو

  .باثريياَوَ ثاْتآليٌ ثىضيإْ زؤًْاٍ زايهًإْ
 وَخت بُزضيَصايِ بُآلّ يُتاتاضغهسا، ثاْتآلٍ يَُايٌَ زَضِؤيؿت طُؾِ بُضِوو بُططشَْؤٌْْ داضيَو شيإ ضِ ُٓطُض

   .نىؾتاضيسا بُضَّ يَُايَُنُّ بىو ططشوَؤٕ ُٖضزَّ
 خَُٓانٔ، ووؾوْ ْاَُناِْ ُٓوا  نُْىوغٌ، ناتًَهًـ خؤّ، خًَعإ بؤ زَْىوغآ ْاَُ بُنٌَُ ططيطؤضّ وا

 يًَُْى ُٓوَف وَُْوؾُيِ، قؤثًَهٌ بُقُيَُّ ظؤضزا غطيُٓوَيُنٌ يُطُأل ثًَىَيُ زيهُّ يُنًَهٌ ًُٓعاٍ يُخىاضيؿُوَ

 َُْاوَ بُشيإ ًٖىاّ ْ. .ٖاضِيىييَت دُْط يُدُْطساْ بىوَ ططإ باضّ ططيطؤضّ نُ غىيَٓسضيَتُو نُبتىاْطآ زيَطٍَِِناًْسا

   .بًَضاضَيُ وَضِؽْ تًَهطِا ُٓو  .غُض تا
 ُٓيَُاِْ ُٓؾػُضيَهٌ ُٓو بُضضاوٍ، زَٖاتُ ظَضزَخُُْوَ بُ شيإ يُبطانُّْ ظؤضتطبىو ْاَُْىغًين  ثًَىتُض، بُآلّ

 غُضنطزايُتٌ زوشَٓسا، غىاضَّ يُطُأل يُثًَهسازاًْسا غُضنُوتُّْٓ ُٓو ضِيَعططتين بؤ ثًَسضابى ويػاٌَ زوو نىؾتبىو،

   .عىضَؾا ضًَٓؼ ثًُّ بؤ نطزبىَوَ بُضظٍ نُتًبُ
 نُفْؾـْ بُُْٖسآ يُوباضَيُوَ يُغىثازاْ ُٓؾػُضإ قىتاغاُّْ بؤ بًَٓطضآ زَناتُوَ يُوَ بري ًَٓػتا ُٓو

   .زَيٓىوغِ بىوُْوَ يُخؤبايٌ
 يُثًَـ ُٓؾػُضاُْوَ، ثريؤظَيِ ثُضزَ زيىّ بضًَتُ ُْزَنطزَوَ يُوَ بريّ  غاناض، قُوظاقِ ُٓويَهٌ يُضِاغتًؿسا

 شيإ ثًَهًُُّْٓ ُّٓ بُآلّ. .ِِازَيُ ض ُٓو ُْطُيؿتىوَتُ زضيٌ تُّ ناتآ ًٖض ثاْتآليـ بُيَهى ؾُضِزا، ضؾىوزاوَناِْ

  .ُْزَبىو تُواو زَطُغتُوَْ خؤّ يًَىٍ
 ًُْ ٓاغإ ؾتًَهٌ طىْسزا، يُ زَضيا بُضَيآليِ غُباضَت نُزَيبًػت يُوَّ بىو غُغًَُت تاقُتْ بٌَ ًَٖذطاض ثًَىتُض

 يُْاَُناًْسا ثًَىتُض يُبُضُٓوَ .(زيهُزايُ خُيَهٌ يُباوَؾِ شُْنُت) :بىتطآ ثًٌَ بهطآْ غُضنؤُْ قُوظاقًَو نُ

 ًَٖؿتا ضىْهُ ُْزَنطز، يٌَ ُٖضَِؾُّ ُْبآ خؤيسا يُزيٌَ بُآلّ بُضَيآليُّّ، بُو غُباضَت زَضزَبطِّ ْاضَِظايِ

  .زَنطز      يُو طىَاِْ زيٌَْ زوو ُْٖسآ
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 ضَِخْ ْاظيُٓوَ بُبُخؤوَ َتًبُزا َُٖىو يُبُضزٌََ ضىْهُ .واتُبىو واتُ ُٓو غُضضاوَيِ ثًَىتُض ٖاووآلتٌ غتًَجاٌْ

  .يُتاتاضغو بىَ نُيًُٓذاظَزا ناتآ ثًَىتُضزا شُْنُّ يُطُأل ضِابىاضزو خؤؾِ ؾُويَهٌ نُضُْس وتبىوٍ ضَِوإ
باؾُ يُواُْ ًُْ َُُٓ تًُْا زضؤْ زَيُغُبًَت غتًَجإ !ضِ بهات. .ثًَىتُض ُٖغيت زَنطز غُضزيٌَ ثًَهطاوَ، بُآلّ

ويػتبًَيت تؤيَُّ بٌَ بهاتُوَ يُبَُٓايَُّ ًًًَدؤظ، وَ يُؾُخػٌ زَضيازا، بؤ ضَِتهطزُْوَّ غىونايُتٌ 
!. ثًَهطزُْنُّ ططيطؤضّ ناتٌ نُُٓنػًًٓاٍ شٌْ ُٓوّ ؾطِاْس
بُآلّ ْاخٌ ثًَىتطَ َتُُٓ ..ُٓواًْـ غُضيإ بؤ يُقاْس. .َُُٓبىو ثاناُْنطزْٕ ثاغاونطزٌْ ثًَىتطَ بؤ بطازَضَناِْ

. بُّ ثاناُْ زَغت ُٖيَبُغُ َُْنطز،ْ زووزيٌَ بُضزَواّ زَياْهىضؤؾت
ضؤشيَهًإ غتًَجإ ويػيت غٓىضيَو زاْآ بؤ ُّٓ زو زيًًَُّ ثًَىتُض، ُٓيـ ُٓوَبىو ناتآ يُغُْطُضَنُّ زَضضىو 

بُُْٓكُغت زَغتُايًََو نُيُ طريؾاٌْ زا بىو خػيت، ناتآ ثًَىتُض ُٖيًَططتُوَ غُيطّ نطز ُّٓ زَغتُايَُ 
. زَغتهطزٍ شُْنُيُتٌ، بُّ دؤضَ ضِاغيت ُٓوَّ نُ ًًَََُُنُّ زَيًَآ بؤ غُغيا

يُضِاغتًؿسا يُؾِ زَضياٍ ُْضّْ ْؤألْ ثطِ يُٓاضَظوو ْ يُجنُوالض ُٓوَّ ثًٌَ ثاضاو زَبآ يُثًاوَتٌ غتًَجاْسا 
! زؤظيًُوَ، ضىْهُ زووضّ ثًَىتُض ظؤضّ خاياْس، يُؾًـ يُالّ شُْنُّ َايٌَ ناوٍ بى بىو

ثًَىتُض بريّ يُوَ نطزَوَ بًهىشآ، بُآلّ ثاؾطُظبىَوَ تُْاُْت يُبرينطزُْوَؾٌ يُوَ،  باؾُ شياٌْ خؤّ 
يُُٓؾهُجنُّ بُْسخياُْزا بباتُ غُض يُثًَٓاوّ زَضيانُ يُتاو ٓايَؤؾِْ ٓاضَظووزا نًهٌ بؤ غُطًـْ ُٓوَْسَّ 

يًَسَزات تاوَنى ًٖض ٓاضَظوويُنٌ يُخُيَهٌ زيهُ صيًًََٓت، بُآلّ َُُٓف زيػاُْوَ ططاُْ، ٓاٍ خؤظطُ ثًَىتُض 
! ضاضَغُضيَهٌ زَزؤظيًُوَ

يُطُأل ثاضيَعَضاٌْ غُْطُضَناِْ ثًَؿُوَّ ُٓوَبىو نُتًبَُيإ بُؾساضّ نطز يُ تًَهُٗيَجطشاًَْهسا نؿاُْوْ 
بُظيبىوٕ نُظياُْنإ غُضشًََط نطإ غتًَجاًْـ يًَُْى غُضباظاٌْ بٌَ ؾىيَٓسا بىو، بُيٌََ،  ًٖض الؾُيُى يُطؤضِيَسا 

.  نُواتُ، َيَُإ يُْاويإ بطزووَ! ُْبىو طىَاِْ ُْيُيًََت، بُآلّ نابطا ُْطُضِايُوَ بؤ باضَطاّ نُتًبُنُّ
زيًَٓاٍ ثًَىتُض بُوَ ظيازٍ نطز نُُْٖسآ قُوظام طًَطِاياُْوَ طىايُ غتًَجاًْإ بًًٓىَ ُٓؾػُضيَو زَنىشآْ ثاؾإ 

:  خُيَهٌ زيهُف وتًإ. بُضثاضضُّ بؤَبًَو زَنُوآ، زَنُويَتُ ظَوّ
 (!طىيَُإ يٌَ بىوَ ٖىاضّ زَنطز، بطاياٌْ قُوظام،  بُدًَِ ًًَََُٖٔ، با يُ ًَْى ًَٓىَزا سيطّ)

.  َُُٓ َُٖىوّ زيٌَ ثًَىتُضّ ؾًَٓو زَنطزَوَ، ضىْهُ يُْاضىوٌْ نُيَُطا ضِظطاضبىوٌْ ثؿيت َاْطاّ ٍُٓ تًَسايُ
بُآلّ ناضَنُ مب ُْٓساظَ ٓاغإ ًُْ ضاضَغُض ُْنطا، يُتاتاضغهسا زَضيا بطيهاضّ ثُيسانطزبىو بؤ شياٌْ بٌَ ًََطزٍ 
خؤّ، َُُٓف بؤ ثاْتآلٍ غاؽ بىوَ، نتآ نُيُخُو ُٖيَػا ضِؤشيَهًإ بًين ُٖضزوو زَضطاّ سُوؾُ ُٖيَهُْطاوْٕ 

ؾطِيَسضاوُْتُ غُض ضِيَطُنُ، ثريَ خًَطا ضانٌ نطزُْوَْ زَضنُنُّ خػتُوَ ؾىيَين خؤّ، بُآلّ خًَطا ضانٌ 
!. نطزُْوَْ زَضنُنُّ خػتُوَ ؾىيَين خؤّ، بُآلّ خًَطا تًَطُيؿت نُ ْؤَا َايُٓنُّ ُٓغح يًٌَ ثُضِيىَ

ُٓو ضِؤشَ زؤًْا بًين نُ باونٌ زَضياّ باْط نطزَ ضًَؿتداُْنُوَْ ثاؾإ ُٓوَْسَّ ُْبطز زَضضىَ زَضَوَْ 
بُقصّ بصْ ٓايَىغهاوَوَْ ُٖضزوو نىيٌَُ ُٖآلوغابىْٕ زَّْضاوٍ ْىقِ بىبى يُؾطًََػهساْ ُٖضوَٖا طىيًَؿٌ يًَبىو 

: بُضِمْ ؾًؿهُ ؾًؿهُوَ زَيكًصاْس
.  ــ  ثؿىوت ببًَت، ؾُيتإ ثرت،  زَبًين ضؤٕ تؤيَُّ َُُٓت يٌَ زَنَُُوَ

: زيػإ زؤًْا بًين نُباونٌ قاَضًًُنُّ ثًَػت بُُٖوازا بازَزاْ ضايسَوَؾًَٓآ زَيَآ
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.   ــ  زَبىايُ زيَطَِقرت بىوَايُ يُطُيَتا ُّٖ قُسجُّ سًع
زواّ ضُْس ضؤشيَو يُوَ، ضِوزاويَو يُغايٌَ خًًٌََ ًًًَدؤظسا قُوَا، ضِوزاويَو بىو نُؽ ثًٌَ ُْظاٌْ دطُ زَضياْ 

ثاْتآلٍْ نُغًؿًإ يَُُوزا ُْياْىيػت بُاليسا بضٔ، ُٓطُض ضِ بُؾىيَُٓزاضَنُؾسا زَضزَنُوت ؾتًَو بىوَ،  
ضىْهُ زياضبىو ثاْتآلٍ ضىبىوَ خؤّ وَنى ثؿًًُيٍُ طىْاٖباض، يُضاوَناِْ زَضياؾسا بطيكُّ غُضنُوتْٔ 

.  ؾاوَناَِ ثٌَ خىاغذي زَضزَنُوت
ضؾاظٍ ضِووزاوَنُف ُٓوَيُ نُ زَضيا ضىو بؤ زاآلٌْ عَُباضّ زاُْويًََُنإ بؤ ُٖض َُبُغتًَو بًَتْ ثاْتآليـ 
ضؤيؿت بؤ ُٓوآ بؤ ُٓوَّ ُٓو نايُّ نَُآ زاضِووخابىوَ خىاضَوَ بؤ غُض ظَويًُنُ ُٖيًَساتُوَ، ثريَ ناّ 

:  ُٖيَسايُوَْ ثاؾإ وَضضُضخايُو بؤ ُٓوَّ زَضضًَتُ زَضَوَ، زَضيا بُزَْطًَهٌ ْعّ باْطٌ يًَهطز
! ــ  باونُ

: ثاْتآلٍ ٓاوضٍِ زايُوَْ وتٌ
ــ  ضًُّ؟  

:  زَضيا بُضاْبُضّ وَغتاْ قؤثضُناِْ نطاغُنُّ نطابىَوَ، نُوتُ ضانطزٌْ قصَنُّْ وتٌ
.  غُيطنُ. ..ــ  يًَطَزا باونُ، ؾتًَهِ بؤ زْاوّ،  وَضَ

ثاْتآلٍ ضىَ ثًَؿُوَ بُضَو ضِووّ بعاْآ ضِ زَوآْ يُْاناو شُْ ُٖضزوو قؤيٌَ يًٌَُ خُظووضّ ٓاآلْسـ نُوتُ 
:  ضانًَؿاٌْ بُزواّ خؤيساْ زٍَ ضجاْسَ طىيًَسا

.. ًَٓطَ باونُ، يُغُض نانُ، دًَطُنُ ُْضَُ.. ــ  ًَٓطَ
! ــ  ُٓوَ ضًت يًَكُوَاوَ

بُآلّ زَضيا يُو بًَُٖعتطبىو، بُزواّ خؤيسا ضِايهًَؿاْ بُضّ زَخؿاْس بُ بُضّ ...ثريَ ُٖويًَسا خؤّ بهًَؿًَتُوَ
.. ثريَزاْ ُْٖاغُّ يُغُض ضِيؿُ ثطَِنُّ زَزا

:  ثريَ يًٌَ تىوضَِبىو
!! ــ  واظّ يٌَ بًَُٓ ُّٖ قُسجُ

.   بُآلّ شُْ غهٌ ْىوغاْس بُغهًُوَْ يُغُض ثؿت ثايَهُت، ثريَّ بًَُُوَ ضانًَؿاْ خػيت بُ غُضخؤيسا
!! ُّٖ طاْسَض. .ــ  َُُٓ ض ؾُيتاًَْهُ

! خؤؾُ!ــ  ضًُ،  ْاتُوآ
: ُٓودا ُٖضزوو قؤيٌَ ؾٌ نطزَوَْ ثايًََهٌ بُغٓطٌ ثريَوَ ْا ْ وتٌ

طىيَت يًًَُ؟ !ــ  تؤ خؤت ْاتىاِْ، ًٓسٍ زََُ قطَِف يُطُأل َٓسا َُنُ
: ثاؾإ ُٖيَػايُ غُض ثٌَْ تُْىوضَنُّ ضاى نطزْ وتٌ

غايًََهٌ ضَِبُقُ ًََطزّ يًَِ زووضَ، ضِ بهُّ،  باؾُ ! ــ  بؤضِ يُضًَؿتدُٓنُز يًَت زاّ؟خؤ َٔ شًَْهٌ ثري ًِْ
! يُواُْيُ ُٓوَ بؤ تؤ ٓاغإ بٌَ ُّٖ ؾٍُ!يُطُأل غُطًَهسا غُوّ

.   ثاؾإ نطزَوَيُنٌ ْاؾطيين ْىاْس نُ      ٓاؾهطاّ تًَسابىو بؤ يُثًاوَتٌ نُوتين ثاْتآليِ
ثاْتآلٍ يُزاآلٌْ عَُباضّ زاُْويًََُنإ زَضضىو، يُغُضغاٌَْ وام وضَِاْسا زَغيت ضِزيَين خؤّ ُٖيَسَطًَؤؾت،  بُيَهى 

: بريؤنُيُنًـ ٖات بُغُضيسا ناتآ نُيُْاخٌ زيٌَ خؤيسا وتٌ
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! ُّٓ ضِ بهات!...ــ  يُواُْيُ َٔ ُٖيَُ بىوبًَتِ نُ تًٓىويَتًُنُّ ُْؾهاْس
يَُٓطٌ تؿطيين زووٌََ ُٓوغايَُزا ظوقِْ غُضَاْ بؤ ضِؾت زًْاٍ ْايُ يُى، ضِوباضّ زؤًْـ وَنى َُٖىو غايٌََ يُو 

ضؤشاُْزا ضِ يٌَ زآ واّ يًَٗات،  يًَىاضَناِْ بُ تىيَصايًََهٌ تُْهٌ بُؾط زاثؤؾطابىوٕ، بُآلّ شيإ يُقىوآليًُناًْسا 
بُتُواوّ وَغتاو بىو، َُطُض ُْٖسآ تُوشٌَ غُضٓاو ُْبٌَ نُيُؾًَىَّ طًَصَيضىونُّ تطغٓهسا زضوغت بىوٕ، 

.   ضِاوضًًإ َتُاُْيإ ثٌَ ْانُٕ
ُٖض يُّ َاْطُؾسا ْاَُيُنٌ ططيطؤضّ طُيؿتُ ثاْتآلٍ، ُّٓ ْاَُيُ نىضتْ زيَتُظئَ بىو، ُٖوايٌَ زابىَ ثريَنُ نُ 

وضَِنُّ طىيًُيُنٌ بُضنُوتىَْ ًَٓػكاٌْ بايٌَ ضُثٌ وضزنطزووَْ يًصُّْ ثعيؿٌ واّ بُباف ظاًْىَ َؤيَُتًَهٌ 
.  زضيَصخايٌُْ بسضيَتآ، بُيَهى بطيُٓنُ ضاى ببًَتُوَ

ثاؾإ بُزواّ ُّٓ َُيُٓتًُزا َُيُٓتًًُنٌ زيهُ ٖاتُ ثًَؿُوَ، ثاْتآلٍ ضؤشيَهًإ باْط نطا بؤ زونُٓنُّ َؤخؤظْ 
.  يُوآ ُٓؾػُضيَهٌ بًين بطِياضّ ونًَُهٌ بؤ خىيَٓسَوَ نُ زش زَضنطاوَ

ٖاويين ثًَؿىو ثاْتآلٍ غُز ضؤبًٌَ قُضظنطزبىو يَُؤخؤظْ نؤَجاًْايُنٌ بُّ ثاضَيُ زابىيُ، بُآلّ ناتآ نُ وَخيت 
ُٖض نُ باظضطاُْنُ زَعىاّ بُضظزَنطزَوَ بؤ زازطا .. قُضظزاُْوَى ٖاتُ ثًَؿُوَ، ثاْتآلٍ ًٖضِ ُْبىو بًساتُوَ

زَضنطز بُدًَبُدٌَ نطزٌْ ُٓوَّ يُ نؤَجاًْانُزا ٖاتىوَ، ُٓويـ (سىنًَُهٌ ثامشاوّ)يُنػُض ززوَض بُتًُْا
.  باضَتُنُبىو

ثاْتآلٍ طىيٌَ ضايُأل نطز يُخىيَٓسُْوَيُنٌ زووضْ زضيَصّ ضاظيَٓطاوَْ ثؿتطرييٌ نطاو بُ َاززَّ ياغايِ ظؤض يُ 
:  زوايًُنُيسا َُُّٓ تًَسابىو

ثًَىيػتُ يُغُض تُواّ تانُ نُغإ زَظطاناِْ ثُيىَْسيساض .. ْ. .بُؾُضَاِْ خاوَٕ ؾهؤّ َُٓجُضاتىوضّ)
. (..ٖاضيهاضّ ُٓؾػُضّ يًَجطغطاو بهَُٕ بؤ دًَبُدٌَ نطزٌْ بطِياضّ سىنُُنُ، بؤ بُدًًََٗٓاِْ ناضَنُّ

نُواتُ،  َؤخؤظ زَيُوآ زَغيت بُغُض باضَتُنُزا بططآ، ُٓطُض ثاْتآلٍ بًُوآ غُز ضؤبًَُنُ ُْزاتُوَ، بُآلّ 
!!. ثاْتآلٍ غُز ضؤبًٌَ يُنىآ بىو

ُٖؤضؤًَْو بىو، ثاْتآلٍ زواّ يُُٓؾػُضَنُ نطز ًٖض ناضيَو ُْنات، تاوَنى يَُاأل زَطُضِيَتُوَ ضىْهُ ضِ 
. يُُٓغتؤزايُ َُٖإ ضِؤش زَيساتُوَ، ُٓؾػُضَنُ بُوَ قايٌ بىو، ثاْتآليـ ُٖيَػاْ ضِؤيؿت بؤ َايٌَ نطؤؾؤْؤظ

يُضِيَطُيسا بؤ ُٓوآ ضاوٍ بُُٓيًهؼ ؾاًًٌَ يُى زَغت نُوت، ُٓويـ بًَُٗطَباًُْوَ غآلويَهٌ يًَهطزْ ُٖوايٌَ 
: زايُ نُ ًَتانطؤؾؤْؤظ بُؤيَُتًَهٌ نىضت يُغىثا طُضِاوَتُوَ، ويػاًََهٌ زضاوَتآ، وتٌ

! وا ويػاّ ظؤضبىو يُطىْسا. . ــ  ُٓو ُٖوٍَ زَزا بطات بُزو نىضَِنُّ تؤزا ثاْتآلٍ
يَُايٌَ َريؤٕ نطؤؾؤْؤظسا ثاْتآلٍ غُيطّ نطز خًَعإ ؾًَُشاوٕ يُخؤؾًسا، ُٓوا نىضؾُّ ٓاظيع طُضِاوَتُوَ، ُٓوَتا 

يُؾِ ُْفْ صياٍ نطزووَ ُٓغتىوضبىَْ نىضَِ باضيوْ ضَِقُيُ بىو ناتآ نُ ضىو بؤ ؾُضِ ًَٓػتا بىوَ بُثًاويَو، 
.  بُيَهى قُوظاقًَهٌ ظَبُيالسًـ يٌَ زَضضىوَْ بؤ نُتًبُيُنٌ طاضزّ َُٓجُضاتىوضّ ضانُ

يًَطَزا شُْنُّ َريؤٕ زَٖاتْ زَضىو ْ ؾطًََػهٌ خؤؾِ نىيَُُناٌْ ْىقِ نطزبىو، غىثاؽ بؤ خىا بؤ طُضِاُْوَّ 
نىضَِنُّ بُغُالَُتٌ يُزؤظَخٌ دُْط، شُْ يُى يُزواّ يُى ظؤزنِ زَنطزَ ثًَهُنُّ ثاْتآليُوَ، ًَُٓـ بُيُ 

قىّ ُٖيًَسَزاو ثاؾإ خُياضيَهٌ يُغطنُ نطاوٍ زَخىاضزْ زَّْضاوَ ظَضزَنُّ وَنى ثؤثُّٓ نُيَُؾًَط غىض 
. زَبىوَوَ
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:  ثاْتآلٍ يُغُضخؤؾًسا بعَ زَيططت ْ وتٌ
ــ  ًٌَٖ،  نُواتُ ويػاًَإ ثًَساّ؟ــ  بُيٌََ،  َُٖىو قُوظام ويػاًَإ وَضططت، بؤ صيىُْ نطودهؤظ غآ ويػاٌَ 

.   وَضططتىوَ تًُْا يُبُض ٖاتىضؤنطزٌْ بؤ باضَطاّ غُضنطزايُتٌ
.. ــ  وا ُٖغت ْانُّ يُثًَٓاوّ ُٓوَزا، ويػاّ بسَٕ

:  َريؤٕ قػُنُّ ثٌَ بطِّ
ــ  ْاتايًا ضؤُْ، باؾُ؟ ُّٓ زوو نىضؾُظانُ، تُْسضوغتًإ باؾُ؟ باغِ ناضيَهت نطز نُ بؤّ ٖاتىوّ بُآلّ َٔ 

قػُنُمت بطِّ،  ضًُّ ُٓو ناضَ؟ 
. . ثاضَّ بسَضآ َريؤٕ، يُواُْيُ ثاضَ غُضّ تًَسا ببات.. ناضَنُ. . ــ  ُٖووإ باؾٔ، بُآلّ

ــ  ضُْس؟ 
.   تؤظآ ضاوَضَِّ بهُ–. ــ  غُز ضؤبأل

َريؤٕ يُثؿتًَٓهُّ زَغتُايًََهٌ ضُوضّ زَضًَٖٓا، زَ ناغٍُ يُضُؾين زَ ضؤبًٌَ شَاضز، ثاؾإ زايُ ثاْتآلٍْ 
: وتٌ

. ــ  بططَ
. .  ــ  غىثاغت زَنُّ َريؤٕ،  ُٓوا تؤ ضِظطاضت نطزئ يُضاضَضَِؾِ

. . ــ  ثًَىيػت بُغىثاغهطزٌْ َٔ ْانات نُ ناض ثُيىَْسٍ بُ طؤؾتْ خىيَُٓاُْوَ بًَت
ٖاتىضؤّ شُْنُّ ًُْٓهؤؾهاّ زَنطزْ ؾُواٌْ يُطُيَسا ..َؤيَُتُنُّ ًَتها ثًَٓر ضؤشبىو ْ يُٓاوايًسا بُغُضّ زَبطز

ْ بُظَيِ بُّ شُْزا زَٖاتُوَ نُ ُْيسَتىاِْ ًٖض ؾتآ بهت، بُآلّ بُضِؤش ًَتها بُغُض خعّْ ..بُغُض زَبطز
ْاغًاوَناًْسا زَطُضِا، بًَطىَإ غُضزاٌْ ْاتايًاٍ خىؾهٌْ بَُٓايَُّ ثاْتآلٍ وٍَ خنػت، يُوآ نُ زَضيا بًين 

بُآلّ !سُظْ ٓاضَظوو يُزَضووًْسا وضووشا، ا َُُٓ قُوظاقًَهٌ تُواوَ، ثًاوْ غُضباظيَهٌ ضَِبُُْ بَُؤيَُت ٖاتىَتُوَ
ًَتها زاًْؿت باغِ دُْطٌ زَنطز بؤ خًَعاٌْ ثاْتآلٍ،  غُخيت . تاتاضغو طيِ زآ يًََُطَٓايَساْ ًٖضٌ زيهُ

دُْطْ زيَطَِقِ ثًاو تًًَسا باغُنُّ بؤٌْ ٓاضَقِ غُضباظاٌْ يًَسَٖات، بُضزَواّ بُضاوَ غُوظَناِْ غُيطّ 
زَضياٍ زدُنطز نُبُضاْبُضّ ضُقًبىو يُنؤضَِنُزا، ناتآ نُُٖيَػا بؤ ُٓوَّ بطِوات زَضياف ُٖيَػاْ نُوتُ طُضِإ 

: بؤ غُضثًَضُنُّ خُغىوَنُّ غُضجنٌ ُٓوَّ زاو وتٌ
ــ  بؤ نىآ زَضيا؟  

.  ــ  زَتُوآ بضُ زَضَوَ
.   ــ  نُواتُ يُطُيَتا زيَِ

زَضيا يُثًَـ ًَتهاوَ زَضِؤيؿتْ ثًًََىوَنإ بُغُض بطيػهُيُنٌ طىضطاُْزا ؾؤضِنطزبىوَ نُيُ ضاوَناًْسا 
زَزضَوؾاُْوَ، ًًًٓٓؿٓا ثاؾُيَُ قىضغُنُّ بُزواّ خؤيسا بُنًَـ نطز، ًَتها بُضَو زَضنُنُ ضِؤيؿتْ ًًًٓٓؿٓا 

:  ثًٌَ وت
.   ــ  زَضنُنُ تىْس زاخُ ًَتها، ُٓطري با بُزضيَصايِ ؾُو زَيسا بُيُنسا

.   ــ  باؾُ وا زَنُّ
. .  ًَتها يُزواّ خؤيسا زَضنُنُّ ضاى زاخػتْ ضىو بؤ َايٌَ ًُْٓهؤؾها
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يُضِاغتًسا ثاْتآلٍ َُُّٓ َُٖىو بًينْ زَضنٌ بُوَ نطز نُيُواُْيُ ضِووبسات، بُآل يُؾىييَن خؤيسا بُغػيت َايُوَْ 
.  يُى وؾُّ يُظاض ُْٖاتُزَض
باونٌ َاآلوايُيِ يًَهطز، خًَعاُْنُّ نُوتُٓ تُنٌ بؤ ويَػتطُّ ًًَؤضؤظؤ ْ يُآ يُغط .. َؤيَُتُنُّ ًَتها تُواوبىو

ؾؤغتُّ ويَػتطُنُ وَغتإْ تَُاؾاٍ ثًَضهُناِْ طايًػهُ ٓاغًُٓٓناًْإ زَضنس َ زَدىوآلْٕ 
.   خؤؾُويػتُنُيإ زَطًَطِايُوَ بؤ بُضَ

زايهٌ غُضباظٍ ضؤيؿتبىو زَغيت نطزَ ططيإْ ثريًَََطزٍ باثرييـ بُتُوغُوَ نُوتُ نؤنُ نؤى، شُْنُّ 
نُ ًَتها بؤّ .. ًَْهؤؾهاف بُثُشاضَْ ٖىاضّ يُو بًَُٖعَْ ُٓو زَغت يَُال ُٓطُض َُنطز نُيُوناتُزا يًٌَ زابطِا

.  بُدًًََٗؿت ثًَىَّ بتًًَتُوَ بُٖؤّ ُٓو زيَساضيًُ َاوَنىضتُوَ
ضؤشإ بُٓايَؤظٍ زَضِؤيؿذي وَنى ُٓو يايََُايُّٓ ناتآ با ياضّ ثًَسَنات، باضإ بؤ ضُْس ؾُوْ ضُْس ضؤش وَنى 

نىُّْ زَّ بُضَو خىاض زايهطز، شيإ يُزؤٌْ َُظْسا بىوشايُوَ، زَؾتُنُ غُوظ ُٖيَطُضِا نُف بُيًَىاضّ ضِووباضَنُزا 
.  غُضنُوت، يُظَوّ ضَِفْ ضِووت بؤٌْ خؤؾِ بُضظبىَوَ

يُضِيَطُنُزا ثُيَُّ طىآلّ بضىى بضىنُف َضنُوتْ ُٖضوَٖا طىضظَّ ثٌْ ثىوؾًـ يُؾىئَ خُضَاُْناْسا 
.  نُيَُنُبىوٕ

شيإ ٓىناتُ ظَبُيالسًَو بىو باويَؿهٌ زَزا، زَبىايُ ُٖض ضِوخػاضّ بطؤضِايُ بُّ بايَؿهُّ ُٓا بانُ طعُْ ٖاشَيُنٌ 
تىْسٍ زيَت يُغُض غُضّ ططزَنُوَ ُٓوا طؤالوَنإ تىيَصيَو غُٖؤأل زايإ زَثؤؾًَت، غُضٓاوَنُْتىَناًْـ 

.  يُزؤْسا، وا تُوشّ ثايًَإ ثًَىَزَْآ بؤ يًَىاضَنإ، بُغىونٌ وَنى ثىوف بُزَغيت زيَىوَ، بُيٌََ وا بُٖاض ٓاوابىو
نَُآ زوايِ دُشٌْ يُزايهبىوٕ بٓىغِ طىْس ضاوٍ بُثاْتآلٍ نُوتْ ُٖوايٌَ نىضَِنُيسايُ ُٓو ثًٌَ وت نُ ططيطؤضّ 

.   بُّ ظوواُْ زيَتُوَ، ططيطؤضّ واّ ثٌَ وتبىو ناتآ نُيُ نآًَػهايا ضاوٍ ثًَهُوتبىو ثًَـ ضُْس ضِؤشآ
 

يُناْىوٌْ زووََسا زَْطساُْوَّ واتُوت يُباضَّ غجؤتريْ خًَعاٌْ تػاضْ شُْ ؾاظازَناُْوَ ًَٖؿتا ُٖض 
زَظضْطايُوَ يُطىيٌَ قُوظاقِ نىْسَناِْ زؤْسا، ؾىبات بُغُضضىو ٓازاض بُزوايسا ٖاتْ يُغُضَتاٍ ٓازاضزا ُٖوايٌَ 

.  ثًَرتؤططاز طُيؿتُ تاتاضغو، تػاضيعّ يُآ بؤضِزضاْ ٓابطِووّ سىنٌُ ٓؤتؤنطاتٌ خطايُ شيَط ثًَىَ
ُٓوإ وايإ زاْابىو نُتاض دًَططيِ .يُضِاغتًسا،  قُوظام بُُْٖسآ ؾًَُشإْ غًىنًُوَ ثًَؿىاظيًإ يُّ ُٖوايَُ نطز

يُبُضُٓوَ !خىاوَْسَْ ثاضيَعطاضّ ٓاغايؿٌ ووآلتٌ ُٓواٌْ ثٌَ غجًَطضاوَ، ًٓسٍ َاْاٍ ضِ ُّٓ خىاوَْسَ زَضِخآ
َيَكُ ُٓيَكُ ْاضِيَوْ ثًَو يُزَوضثؿيت زوناِْ َؤخؤظ نؤبىُْوَ بعأْ بريوضِاٍ ُٓو ضًًُ، زوايإ زَنطز ُّٓ ناضَيإ 

بؤ ضِووْبهاتُو، ضىْهُ َؤخؤظ ضِؤشْاَُنإ زَخىيَٓسَوَ، ُٖضوَٖا زَويََُُْسيـ بىو، زَويََُُْسيـ ضِيعيَهٌ 
تايبُتٌْ وَدار ظازَيًُنٌ ًُْضُ غُثاوٍ ُٖيُ، نَُؤخؤظ بًًٓين ظاٌْ بؤضِ ٖاتىوْٕ زَضضىوَ زَضَوَ بؤ اليإ 

: يُنًَهًإ وتٌ.بُخؤزإ بُغُض زاضعُغا بُظيى ُْخؿاوَنُيُوَ
.   ــ  ًَٓػتا، َؤخؤظ تؤ ضِووْانبرييتْ ًَُُٓف ُْظإ ثٌَ َإ بًَآ ضِ ضِووزَزا يَُُوزوا

.   ــ  ًٖضِ ًُْ ثًَتإ بًًََِ ُٓوَ ُْبآ نًَُُُٓ ًٓسٍ بٌَ تػاض زَشئ
:  ثريَنإ َُُٓيإ بُْاضَِا زاْاْ ُْٖسيَهًإ بُداضآ وتًإ
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باوباثريَإْ باوباثرييإ يُغاٍ غًَبُضّ تػاضَناْسا شياوٕ، ٓايا ًٓسٍ ثًَىيػتًُإ بٌَ َُْإ !ــ  بآ تػاض
! غُضثُضِّ ضىاض ثٍُ طٌُْ!بُآلّ،  نٌَ ؾُضَإ ضَِوايِ زَنا يُبطّ ُٓو!ًَٓػتا

:  قُوظاقًَو وتٌ
.   َؤخؤظ بًٌََ يًُٖض ؾتآ َُتطغُ. ــ  يُواُْيُ َؤخؤظ ُْظاْآ

قىظام نُوتُٓ تىاْر ... ــ  ضِ بًًََِ،  سهىَُتُنَُإ زَبآ بُنؤَاضّ ُٓجنىوٌَُْ  زؤَا ؾُضَاْطَِوايِ ووآلت زَنا
:  ططتٔ

.   ــ  ُْؾطَت يُّ سايَُ
! ــ  نؤتايِ قُوظام ْعيو بىَتُوَ

! يُّ ؾؤضِؾُ. .ٓؤف!ــ  َاْططتُٓنإ بطزَوأَْ ُٓيَُاًْـ بُّ ظواُْ زَضُٓ ثًَرتؤططازَوَ
!. ــ  ُٓطُض يهػاٌْ بػُثًَٓٔ بُغُضَاْسا يُطُأل َىدًهسا ظَوّْظاضَنَُإ ظَوت زَنُٕ

:  َؤخؤظًـ وتٌ
يُنػاْتإ زَنُُْوَ يُطُأل َىودًهسا،  ًُٓتًاظاتٌ قُوظام يسٍ !ــ  ُٓا ًَٓىا زَبًٓٔ ضِوغًايإ طُياْسَ نىآ

ؾىيَُٓواضيؿٌ ْآًََآ ضُوغاْسُْوَنُّ ثًَؿىو غُضيُْىآ زَنُويَتُو طًاْتإ،  ُّٓ َُُٓ َاْاّ ُٓوَ ًُْ 
! نُضؤشاًَْهٌ ضَِف بُضيَطُوَيُْ زيَت

وازياضَ تؤ زيَُضاونًٌَ ناضوباضّ تايبُتٌ خؤتُ، تؤ ضؤٕ زَظاٌْ؟ يُاُْيُ باضوزؤخٌ ًَُُٓ ضانرت !ــ  ٌَٓ،  َؤخؤظ
. ببًَت

ضؤٕ؟ !ــ  ضانرت ببًَت
ــ  بُيٌََ،  يُواُْيُ سىنىَُتٌ ْىآ ؾُضِ بىَغتًَينَ،  ُٓوناتُ قُوظاقُ زووضَنإ زَطُضِيَُٓوَ غُض ظَوّْ ظاضّ 

. خؤيإ
َُُٓ خؤ ؾُٓبى بُالّ َؤخؤظٌ باظضطاُْوَ يُبُضُٓوَ ضىوَ َايَُوَ بٌَ ُٓوَّ وَآلّ بساتُوَ، زَّْضاوٍ 

ؾًَُشاًَْهٌ بُٓاظاضّ ثًَىَ زياضبىو، ُّٓ نابطايُ تىوؾِ غُضغىضَِإْ تؤقري بىو بىو يُثاؾُضِؤش، ئ ََُف يُوَآلَسا 
:  ُْوَّ بؤ شُْنُيسا زَضنُت ناتآ يًٌَ ثطغٌ ٓايا ًٖض ؾتآ زَخاوت يإ ُْ، ُٓويـ وتٌ

! ــ  ٓؤّ،  ُْ،  بؤ َٔ زَتىامن ًٖض خؤاضنآ غؤّ
غًضطنٌ َؤخؤظ يُغىوضًَهٌ ٖؤيٌَ َايَُنُيسا زاًْؿتبىو بريّ زَنطزَوَ يُ يًعاّ نضِ،  يُباظضطاًَْتًًُ ُٖضَِؾُّ 

.  ظؤيَطاــ  طاَاْ زَيهطزَ ؾُغت ُٖظاض ضِؤبأل–يًَهطاوَنُّ يُو غاَاُّْ نُ غجاضزبىويُ بُْهٌ 
ُٓو )ٖاتُوَ يازٍ نُثُيىَْسٍ ُٓ بُيًعاوَ يُثًَىيػيت نضُ بؤ ثاضَ بُو الوَ ًُْ، ُْى ثُيىَْسٍ باوىْ نضْ وتٌ ى 

ْاَؤيُ بَُْٔ ًَٓـ بُُٓو،  يُغُضزٌََ َٓايًَسا يًعا نضِ بىو، بُآلّ ًَٓػتا ُٓو      ُٖض زااّ ثاضَ زَنا بؤ زيَساضَ 
ظؤضَناِْ، ُٓو بُدًٌَ ًَٖؿتِ وَنى ثُضغتطايُنٌ ويَطإ، ضُْسَ خؤّ ضَِتاْس يُثًَٓاوّ غاَإ نؤنطزُْوَ بؤ ُٓو 

ٓار، ئ َّ شياُْ !ظالزضيريّ طُودٌ بطاٍْ ُٓوا ؾؤضِؾِ ًَٓػتا زَضطا زَنىتِ، زَبآ ُٓوإ نُيَهًإ ضِ بًَت بؤ َٔ
. . ْا ضانرتَ نُ..َُٖىوٍ غُضُْنُوت ْٕ ْىؾىغيت يُ يُزوايًُنُ

تُبًعُتٌ َطؤظًـ وايُ نُبُخُّْ ثاشاضَّ ًَٓػتاٍ خُّْثاشاضَّ نؤًْـ بُغُضزَناتُوَ، بُّ دؤضَ َؤخؤظ 
 يًٌَ قُوَابىو ناتآ نُيُنًَو ويػيت تُقُّ يٌَ بهات ُٓو ُٖضوَٖا 1905ًَٓػتا ضِوزاويَهٌ ٖاتُوَ ياز نُغايٌَ 
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بُآلّ نطيٌَ .  ضؾىزاويَهًـ نُيُٓاؾُنُزا بُضثابىو ٖاتُوَ بريّ، نُ قُوظاقًَو تىوضَنُيُ طُصيٌ ًَٖٓابىو بًٗاضِآ
ٖاضؾًُٓنُّ ُْزا بؤ ُٓوَّ طىاٍ نطيَهاضّ قُثاُْنُ ؾًًٌََ يٌَ نطزووَ يُنًَؿاُْيسا، َؤخؤظًـ ؾُضَاًْسا 

بُنطآططتُنُّ نُ تىوضَنُنُّ ُْزاوَتُوَ، يُبُضُٓوَ قُوظاقُنُْ ظاظاضّ نطآططتُ ٖذي بُشّ يُنسا، ظاظاض 
َؿتُنؤيَُيُنٌ يًَساو خػتًُ غُض ظَوّْ يُبُضُٓوَّ قُوظاقُنُ زَضَقُتٌ ظاظاضّ نطيَططتُ ُْزَٖات واظّ يُ 

، ثاؾإ شُْنُّ (ٓاضزَنُّ ببُ، بُيَهى ببًَتُ ثاضووّ قىظَيكىضت): تىوضَنُنُ ًَٖٓاو يَُؤخؤظ ْعيهبىَوَ ْ وتٌ
ٖاتْ زاوّ ٓاضزَنُيإ نطزَوَ، بُآلّ ظاظاض خطاخ يُطُيًَسا دىوآليُوَ، َُُّٓ ثٌَ ططاْبىو ْ يُغُض شُْ قُوظاقُنُّ 

.  نطزَوَْ ثُالَاضّ ظاظاضيسا، بُآلّ َويـ بُؾٌ خؤّ يًَساٌْ بُضنُوت، بُٖؤّ ُٓوَوَ َؤخؤظ يُناضَنُ زَضيهطز
َؤخؤظ َُٓاُّْ َُٖىو وَبريٖاتُوَْ ُٓ ضؤشَ زًْاٍ يًَٗاتُوَيُى، ثامشاوَّ ُٓو ضِؤشَْ زضيَصايِ ؾُوَنُؾِ 

.  بُخَُٓانٌْ زيَتُْطًُنٌ تايَُوَ بُغُضبطز
بؤ غبُيينَ بُياٌْ َؤخؤظ وَنى داضإ زَضضى زَضَوَ بؤ زونُٓنُّ،  غُيطّ نطز قُوظام خطِبىُْتُوَ 

يُزَضوثؿيت زوناُْنُّْ ثاآلْساٍ َاَؤغتاف ضِاوَغتاوَ يُْاوياْساْ وتاضيإ بؤ زَزا، ثاآلْسا ضُْس ووؾُيُنٌ 
زَوت زَنؤنٌ ثاؾإ خىييَن ُٖيَسًَٖٓايُو، يُطُأل ُٓوَؾسا يُزَّْضاويسا خؤؾِْ زَضووٕ طُضٌَ زياضبىو، َؤخؤظ 

:  طىيٌَ يًَبىو زَيىت
ُٓوا ٓؤتؤنطاتٌ ُْؾطَت يًَهطاو بؤ ُٖت ُٖتايُ نُوت، يَُُوزوا ًٓسٍ ضِؤيَُناًْإ ْاضاض ْابٔ .. ــ  قُوظاقًُٓ

.  ظَوّْظاضَناًْإ بُدًَبًًََٔ، ًٓسٍ ْاًَْطضئَ بؤ غُضنىت نطزٌْ خُباتٌ نطيَهاضإ
ُٓا خعَُتٌ ثطِ ؾىوضَيتإ بى تػاضّ خىيَُٓص تُواو بىو، ًٓسٍ ُٓجنىٌَُْ زاَُظضاْسٕ ؾُضَاْطَِوايُتٌ ضِوغًا 

.. زَناتْ يُضِوغًاٍ ووآلتٌ خؤتاْسا شياًَْهٌ بُختُوَض بًٓات زًََْٔ
:  ثاؾإ ُْٖسآ خىييَن ُٖيًََٗٓايُوَْ قُوظاقًَهًـ وتٌ

.   بطِؤ با ثؿىويُى بسَّ.. ــ  يُواُْيُ شياًَْهٌ بُختُوَض بًَت، بُآلّ بُزاخُو يُضَِْطُ تؤ ُْشيت تا ُٓو ضؤشاُْ
َؤخؤظ نَُُٓاُّْ بًػت يُتىضوَِيًاْسا خُضيهبى بتُقآ،  بُآلّ ضُثاْسًُّ زيٌَ خؤّْ زَضيُٓبطِّ بطِياضيسا بضآ بؤ 

زيَبُضَنُّ يانؤزْايُ بؤ ضاوثًَهُوتين ثًُضيِ شَُْضاأل بُيَهى ضِوْهطزُْوَيُنٌ ُّٓ نًَؿُيُّ يُال زَغت نُوآ، 
َؤخؤظ طُيؿتُ يانؤزْايُْ بًًًَُاٌْ َُتًُض . ُٖضوَٖا بؤ غآلونطزٕ يُيًػتٓػهٌ الو نُزَيعاٌْ ًَٓػتا يُوآيُ

ُٓغجُنُّ بطزَ تُويًُنُوَْ نُوتُ ثًَؿِ بؤ ٖؤيٌَ ثًَؿىاظٍ نطزٕ يُنؤؾهسا، يُوآ شًَْهٌ تىْسوبطِّ قُؾُْطٌ 
ضاوضَِؾِ ثًَؿىاظّ يًَهطزْ زاواّ يًَهطز نَُآ ضاوَضِيَهات تاوَو ٓاطازاضّ يًػتٓػهٌ ثري زَنات، ُّٓ شُْف 

ُٓنػًًٓابىو، بُآلّ ؾًَىاظّ ًَٓػتاٍ طؤضِابىو يُوَّ نُ َؤخؤظ يُ طىْسزا بًًٓبىوّ،ُٓو ًَٓػتا ظياتط يُ نًُْعَنًَهٌ 
.   باآل زَضآ يُوَّ نُ ناضَنُضيَهٌ طُغهسٕ غطِيين ناؾِّ ْاو شووضبًَت

:  ثريَف وتٌ. . ثاف ضُْس زَقًكُيُى ثريَْ نىضَِنُّ بُظَضزَخُُْوَ ٖاتْٔ
.   ــ  اٍ  خمؤظٌ باظضطاُْ، خًَط بًَت، وَضَ شووضَوَ

يُواّ ضِآْ ضَِمسٌ بُخًَطاتين ٓاغايِ ثريَ زاواّ يُُٓنػًًٓا نطز ضا بًًََٓت،  بًَُٗطباًُْوَ بًَُىاُْنُّ وت، نُ 
:  بُضاْبُضّ زاًْؿتبىو

ــ  ٓآ، ناضوباض ضؤٕ زَضِوات يُ تاتاضغهسا؟ ُٖوايَُ خؤؾُنُتإ بًػت؟ 
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بُآلّ ُٖغتْ !(ُٖوايَُخؤؾُنُ): َؤخؤظ ُْٖاغُيُنٌ ُٖيَهًَؿاْ غُضّ غىضمشا، تُْاُْت ثريَ يًػتٓػهًـ زَيَآ
: ٖؤؾِ خؤّ ضِاططتْ وتٌ

! ــ  ُّٓ نٌَ بٌَْ ُٓو ُٖوايَُّ ُْبًػتبآ
ُٖض يُيُنُّ ضؤشّ ؾُضَِوَ ثًَؿبًين َُُّٓ نطز، ! ــ  نُواتُ بًػتىوتاُْ، زَبًين ساأل طُيؿتُ ض ضاضَضَِؾًًُى

بُيٌََ، بُيٌََ،  بُآلّ يُضاغتًسا ُٖوايٌَ بطِواثًَهطاوَإ الًُْ غُباضَت بُّ وَظعُ، وا ٖاتىوّ –. ُٓوا ثاؾايُتًؿٌ َُْا
.   ثطغًاض يُيُظطًين نىضِتإ بهُّ،  بُيَهى بتىاْآ يُضِاغيت ُّٓ ناضَ ٓاطازاضّ نات

:  زَّْضاوٍ يُظطًين ظَضزَخُّ ثًَىَ َُْاو بُزَْطًَهٌ غُضغاَُوَ وتٌ
؟غُضباظَإ يُبُضَزا ًُْ، ضُْس تاقًَُهٌ خطاثُناضٕ يُوآ، ياخًبىوٕ ْاياُْوآ بُضزَواّ !ــ  ض ضاغتًًُنت زَوآ

بٔ يُنىؾتاضزا،  ُٓوإ داُْوَضْٕ بُضيإ بؤ بُضَيَآل بىوَ، بُآلّ باونِ بري يُو ٓاشاوَيُ ْاناتُوَ نُغىثاٍ 
تًَهُتىوَ، بطِوا بُوَ ْانا نُضؤٕ غُضباظإ دًَطُناِْ بُضَ بُدٌَ زئًََ بُبآ ؾُضَاْسإ بُوَ، تُْاُْت داضّ واف 

. ُٖيُ تُقُ يُُٓؾػُضَناِْ خؤيإ زَنُٕ
:  ثاؾإ زواّ ُٓوَّ َصّ يُدطُضَنُيسا زوونُيَُنُّ زا بُبازا بُتُوغُوَ وتٌ

.   ــ  غىثاَإ ًُْْ تُواو
:  ثريَف وتٌ

.   ــ  طىيَت يٌَ بٌَ نىضِّ َاغِ يُنُجماض يُغُضَوَ خطاخ زَبآ
ضىْهُ بُيؿُؾًهُنإ .  ــ  َٔ واّ ْابًِٓ َُُٓ بؤ غىثا بطىجنآ، خطاثُ يُوآ خىاضَوَ، زَضِظيَٓآ يُنُجماض

خطاثًإ نطزوَ، بُتايبُتٌ بُؾِ ثًازَّ،  تُْاُْت قُوظاقًـ بُيؿُؾًهُنإ نىْٕنُيُبُضيإ بؤ خؤيإ 
.   زؤظيىَتُوَ تًاياْسا، قُوظام ًَٓػتا تاَُظضؤْٕ بُتاغُوَٕ بؤ ُٓوَّ بطُضِيَُٓوَ الّ نُؽْناضيإ

:  َؤخؤظًـ تُقًًُوَْ وتٌ
ــ  بُآلّ ضًًإ زَوآ؟ زواّ ضِ زَنُٕ ُٓو بُيؿُؾًهاُْ؟  

:  يًػتٓػهٌ ثًَهٌُْ
بُيٌََ .  ُٓوإ وَنى ًَهطؤب زَضُٓ َُٖىو نؤضِْ نؤَُيًََهُوَ ْيُوآ بريوضِاناًْإ بآلوزَنُُْوَ!ــ  ضًًإ زَوآ

ثًاوٍ ظؤض ظيطَنًؿًإ تًَسايُ، ُْٖسيَهِ يٌَ ضاوثًَهُوتىوٕ، بُآلّ ظؤضبُيإ ُْؾاّْ ًٖضْ ثىوضْٔ ططْطٌ 
بُبريوباوَضِّ بُيؿُؾًو ْازَٕ بُُْٓساظَيِ ططْطٌ ثًَساًْإ بُبآلونطزُْوَّ خطاثُناضّْ يَطاْهاضّ يَُُٖىو 

يإ يًَٓاوَ، َصزَّ ُٓوَ زَزَٕ بُطىيٌَ (نؤيَؤًْايٌ)ؾىيًََٓهسا،  يُبُضُٓوَ ُٓوإ خىئَ بُّ ؾُضَِ زَزَٕ نُْاوّ 
َُُٓ خُوًَْهٌ خُياآلويًُ ْايُتُزّ، بُآلّ بُٖطَ !خُيَهسا نُظَّ بؤ دىتًاضإ زَبًَت، ناضطُّ بؤ نطيَهاضإ زَبًَت

.  ساأل ُٓوإ خُيَهٌ ثٌَ ؾطيى زَزَٕ، يُبُض ُّٓ ٖؤيُيُ نُ ُٖغيت غُضباظاًْإ بُالّ خؤياْسا ضِانًَؿاوَ
ثاؾإ يًػاْػهٌ ُٓوَّ طًَطِايُوَ نُضؤٕ يُثًَـ ؾؤضِؾسا ْاضاضٍ ُٖآلتٔ بىوَ يُ نُتًبُنُّ يُتطغِ تؤيَُ 

.  يًَهطزُْوَّ غُضباظَنإ
:  زواّ ُٓو باغُّ ُٓو نؤضَِنُ نـَْات بىو، ثريَ يُّ بًَسَْطًًُ بٌَ تاقُت بىو ْ وتٌ

ــ  ٓآ،  قػُ بهُ َؤخؤظ، ًَٖؿتا ُٖض زَتُوآ ُٓو َايُٓ ؾًٌَ بهطِّ نُثايع َاَُيَُيت نطز يُطُيَُسا؟  
! ــ  باؾُ ًَٓػتا وَخيت نطِيين ضاضَوًُّ
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يُوناتُزا ُٓنػًًٓاف طؿتىطؤّ يُطُأل بًًًًَُاٌْ َُيتُضّ َؤخؤظسا زَنطز نُ زَْطْ باغِ طىْسٍ بؤ زَطًَطِايُوَْ 
:  وتٌ

ــ  وا بعامن خاْىوَنَُإ ضِووخاوَ؟ 
.   ــ  ُْخًَط،  وَنى خؤيُتٌ

ــ  ُّٓ خًًٌََ ًًًَدؤظٌ زضاوغًَُإ، ضؤْٔ؟  
.  ططيطؤضّ ثاض بَُؤيَُت ٖاتىَ، شُْنُّ زوو َٓايٌَ بىوَ، نىضِْ نضًَو،  وابعامن ططيطؤضيـ بطيٓساضبىو.  ــ  باؾٔ

ــ  بطيٓساض؟  
ــ  بايٌَ بطيٓساضبىو،  يبُؾِ ثطِبىَ يُبطئ، ُٓو يَُُٖىو ؾُضِيَهسا زَثًَهطآ، يُبُضُٓوَ ُٖض ويػاّْ ٓاؾُضيين 

.   بُغُضزا زازَباضآ
ضَْطْ ضِوخػاضّ ضؤُْ؟  .. ــ  بُآلّ

.   ــ  ضِوخػاضّ ُْطؤضِاوَ،  يىوتُ تىضنًًُ نطَِنُّْ زَّْضاوَ ضَِؾهُالُْنُّ ًَٖؿتا ضؤْت بًًٓىٕ ُٖض وإ
ــ  ُّٓ ؾىيَُٓواضّ بُغاآلضىوٌْ ثًَى زياض ًُْ؟ 

.   ــ  بُثًٌَ ُٓوَّ شُْنُّ َٓايٌَ بىوَ ُٓو ًَٖؿتا ثري ُْبىوَ
ُٓوناتُ ًٓسٍ ُٓنػًًٓا بُبًاْىوّ غاضزٍ شووضَنُوَ زَضضىَ زَضَوَ، بًًًًَُإ ضاويَهٌ تًَربِّْ يُزيٌَ خؤيسا 

: وتٌ
يُبريت ضىو ضؤٕ بُثًٌَ ثُتٌ بُنىوضُْ !غاضزٍ شوضَنُت بُزأل ُْبىو ُّٖ قُسجُ!ــ  ض ُٓغجًًَُنٌ طًُْىّ

! ُّٖ نُوََاض!نؤآلُْنِٓ تاتاضغهسا زَطُضِاٍ بُغُض بُؾطو يًَُْى قىضِْيًتُزا
ضانُّ تُواو ُْنطزْ باظٍ (ُٖؾتٌَُ)يُضِاغتًؿسا،  بًًًًَُإ ًَٖذطاض بًَتاقُت بىو بُُٓنػًًٓا، يُبُضُٓوَ ثًايَُّ 

زايُ طايًػهُنُّ َؤخؤظُوَْ ثاؾُيٌَ ُٓغجُنُّ بُقاَضِ ٓاططزا يُضِيَطُياْسا بُضَو ٓاوايِ تُْاُْت يُطُأل ٓاغاؾِ 
.  ظاضّ بُتًُْا يُى وؾُف ُْنطزَوَ بُثًَضُاوُّْ خىو ثًؿُّ داضاٌْ

ُٓوَّ نُيُظطًين يًػتٓػهٌ بؤ َؤخؤظٌ باؽ نطز غُباضَت بُضَِوؾِ غُضباظَنإْ بُتايبُتٌ قُوظام تاضِازَيُى 
ضؾاغت بىو ضانرتئ صيىُْف بؤ َُُٓ ُٓوَّ نُضِويسا يُطُأل يًىاّ يُنٌَُ يُنًَو يُتًجُناٌْ ثًازَ يُبُضَّ 

.    نُ خطابىوَ غُض ُٓو يًىاي27ُباؾىوضّ ضؤشاواْ يُطُأل نُتًبُّ قُوظاقِ 
زضيَصَّ ُٓ ناضَف ُٓوَيُ نُئ َّ يًىاو نُتًبُيُ يُؾىباتسا نَُآ ثًَـ بُضثابىوئ ؾؤضِف،  يُبُضَ نًَؿطاُْوَ 

.  بؤ غُضنىتهطزٌْ ُٓو بعوتُٓوَ ياخًطُضيًُّ نُيُ ثًَرتؤططاززا زضوغت بىو
بُآلّ زَْطْباغٌ ضؾىوخاٌْ تػاضيعّ طُيؿتُ غُضباظَ طُضِاوَنإ،  ناتآ يُويَػتطُيُنٌ ًًٌََٖ ٓاغًٓٓسابىوٕ 

يًُْىَّ ضِيَطازا، ثاؾإ يُغُضنطزايُتٌ ناتًًُوَ ؾُضَإ ٖات  بُثًَىيػيت طُضِاُْوَّ بُؾُناِْ دُْطٌ بؤ بُضَ 
.   بؤ زَغتجًَهطزُْوَّ نىؾتاض

بُآلّ غُضباظَناِْ ُّٓ ؾُضَاُْيإ بُالوَ خؤف ُْبىو، ُٓوإ ُٖؾت ضِؤش يُويَػتطُنُزا َابىُْو بؤ ثؿىوزإ، يُو 
َاوَيُزا بُو طىْساُّْ ُٓو ْعيهاُْزا ًََؿُنعَيإ بىوْ تًَهُآلوٍ خُيَهُنُيإ بىبىٕ بُٓاألْ ويَأل نطزٕ يُطُيًَاْسا 

.  ثايَتؤْ ًَْعَ ْ تىوتٔ ؾُبكُّ نُوأل: بُو ؾتاُّْ يُغُْطُضَناُْوَ ًَٖٓابىيإ يُطُأل خؤياْسا وَنى
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ؾُضَاْسَيِ نُتًبُ ُٖغيت نطزبىو بُٓاضَظوو ُْنطزٌْ طُضِاُْوَّ غُضباظَناِْ بؤ بُضَ، يُبُضُٓوَ ًَٓىاضَّ 
.   ضؤشيَهًإ نؤّ نطزُْوَ، وتاضيَهٌ بؤ زإ

تُختْ تاضادٌ تػاض بُخىايؿيت طٍُْ ضِوخا، ُٓجنىٌَُْ زؤَا زَغيت بُُٓضنٌ ؾُضَاْطَِاويُتٌ .. ُّٓ قُوظاقًُٓ)
يُبُضُٓوَ ثًَىيػتُ يُغُض غجاْ ًَٓىَف نُغاٌْ غىثإ، ُّٓ زَْطْ باغاُْ بًَُُِٖٓ وَضبططآ، ضىْهُ . نطز

ُٓضنٌ غىثا زانؤنٌ نطزُْ يًُْؿتُإ، زش بُزوشَٔ، زش بُبًَطاُْْ بُثًٌَ ياغاٍ تىْسْ تؤيٌَ غىثاٍ زَبآ يُنًَؿُْ 
.  طًَطَّ غًاغُت زووضنُويُٓوَ

با يُوَطُضِيَري بؤ ثًاوَ ؾاضغتاًُْنإ، ناتآ نُدُْط زوايِ ٖات ًَُُٓ بُ ضؤيٌَ خؤَإ بُؾساضّ زَنُئ يُشياٌْ 
ؾاضغتاٌْ وآلتُنَُاْسا، بُآلّ ًَٓػتا ْابآ،  ثًَىيػتُ يُغُضتإ ًَهُضِ ُٓؾػُضَناْتإ بٔ، َُٖىوتإ ٖاضيهاضّ 

يُبُضُٓوَ خًاُْت . . بهُٕ يُثاضيَعطاضّ ًْؿتُاْسا ُْنُٕ بًُئَ غايػُت بًَتُ ْاو غىثاوَ، ُٓوَ خًاَُْ بُو
... َُنُٕ يُو غىثايُّ خعَُتتإ نطزووَ

ؾُضَاْسَيِ نُتًبُ يُ وتاضَنُّ بىَوَ، زواّ ُٓوَّ تىضَتىضيَهٌ ظؤضّ تًَسا نطز، ًٖض ناضيَهٌ ُْنطزَ غُض 
.   غُضباظَناًْـ

قُوظام ضِوْهطزُْوَيُنٌ ٓاؾهطاْ غاناضيإ زَويػت بؤ ُّٓ وَظعُ، زَؾتًاُْويػت ُٓو ضِووٕ نطزُْوَيُ بُالّ 
بُآلّ ؾُضَاْسَّ نُتًبُ ضيَباظيَهٌ زيهُّ . .نَُُوَ بُيًََين ْعيهٌ طُضِاُْوَياٌْ تًَسابآ بؤ دًَطاو ُٖواضّ خؤيإ

ططتُبُض،  ُّٓ خؤيإ طىيًَإ يٌَ ُْبىو ًٖٓإ زَزا طىآ يَُػيت ُٓؾػُضَناًْإ بْٔ ٓاَازَبىوٕ بؤ 
!!. زَغتجًَهطزُْوَّ ؾُضِْ نىؾتاض يُبُضَز؟ باؾُ َُُٓبىو ُٓوإ بُتَُاّ بىوٕ

.  ناتآ نُتًبُ ؾُضَاًَْهٌ ضَِمسٌ ثٌَ ضاطُيُْطا بُطُضِاُْوَّ بؤ بُضَ ْاضَِظايِ ٓاؾهطاٍ تًَسا زضوغت بىو
ُٓوَ غطيُّ زووََُ ضَِخْ ضؾُوإ بُدًًََٗٓاٌْ ؾُضَاُْنُ ضَِت زَناتُوَ، خىتُْ بؤيُيُنٌ غطيُناِْ زيهُف 

بُغتُٓوَّ باضُٖيَططيإ بُطايًػهُناُْوَ ضَِتهطزَوَ، بُآلّ يُزوايًسا نُ ؾُضَاْسَّ نُتًبُ ُٖضَِؾُّ ضُى 
.   نطزٌْ يًَهطزٕ ْاضاض بىوٕ ًًَاْسا

طىآ ضِابططَ .يُطايًػهُنُناْسا زََُقايَُّ قُوظام يُوثُضِّ تىْسيسا بىو، نُغًإ خؤؾِ بُ وَظعُزا ُْزَٖات
: زَئًََ

ــ  زَئًََ طٍُ غُضبُغيت وَزَغت ًَٖٓاوَ، باؾُ غُضبُغيت قُوظام يُوَزايُ نُغُضيُْىآ خىييَن خؤيإ 
! ض غُضبُغتًًُنُ َُُٓ!بطيَصُْوَ

!.  ــ  ُّٓ ْابًٓٔ نُ تػاضيعّ ُٖض وَنى خؤّ َاوَتُوَ تُْاُْت زوّ ُٓوَّ نُيُ تػاضيـ ضِظطاضَإ بىوَ
ــ  واطُضِايُٓوَ بؤ َُٖإ ضِشيٌَُ نؤٕ،  تًُْا ُٓوَيُ قؤثضُّ ثاْتؤيَُناصيإ نُوتىَتُ ثؿتُوَ، بُآلّ ثاْتؤيَُنإ 

.   خؤيإ ُْطؤضِاوٕ
بؤضِ صياْطًَطُِْوَ بؤ طىْسَناِْ !، ُْؾطَتًإ يٌَ بًَت!ــ  غآ غايَُ يُطُأل تؿُْطُناصياْسا زَْىئ يًًََُُٖناْسا

خؤَإ؟ 
:  يُّ وؾُّ ْاضَِظايًاُْ ططْطرت ُٓو قػُيُبىو نُ عُضيؿًَهٌ قُوظام ٖاواضّ ثًَهطز

طٍُْ قُوظام وَضِؽ .  ُٓطُض طٍُ غُضبُغيت خؤّ وَزَغت ًَٖٓابآ زَبآ ؾُضِ بىَغتًَٓطآ: ــ  ُّٓ قُوظاقًُٓ
؟ !بىوٕ يُّ ؾُضَِ ُْؾطَت يًَهطاوَ، باؾُ بُالّ ًَٓىَوَ ُُٓ ضِاغت ًُْ
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! ــ  بُيٌََ،  ظؤض ضِاغتُ،  عُضيـ
.   ــ  نُواتُ،  با بطِوخآ ؾُضف،  بطُضِيًَُْٓ غُض ظَوٍْ ظاضّ خؤَإ
:  قُوظاقًَهٌ زّ نُ ُٖيَضىًَْهٌ زَضووٕ طُضٌَ ططتبىوّ ٖاواضّ نطز

.   ــ  نُواتُ،  َُنًُّٓ ؾَُُْسَؾُضَنُ برتاظيَٓٔ نىضِيُٓ، ٓازَّ
:  قَُاقًَهٌ زيهُ ضؾُتًسايُوَ

ــ  ُْسًُتري ؾتِ وابهُٕ، نَُآ ٓاضاّ بططٕ نىضِيُٓ،  ؾُضَاْسَّ نُتًبُ زَيَآ طىايُ ْىغطاويَهٌ وَزَغت 
طُيؿتىَ نُزاواَإ يًَسَنات يُبُضَزا بري، بؤضِ ُٓو ْىوغطاوََإ ثًؿإ ْازا؟ يإ َُُٓ ؾطِوؾًًًَََهٌ 

َُُٓ ؾُضَاْسَّ نُتًبُّ ْاضاضنطز تُيططاؾًَهًإ بؤ غىيًََٓتُوَ نُيُغُضنطزايُتٌ تًجُنُوَ بؤّ ٖاتبىو !خؤيُتٌ
زواّ ُٓوَّ قُوظام طىيًَإ يُوَبىو، قُْاعُتًإ ًَٖٓا نًُٖض غاختُْ ؾًًًَََو . غُباضَت بُطىاغتُٓوَّ نُتًبُ

.  يُناضَنُزا ًُْ، ُٓجماض بُْابُزيًًَُوَ غىاضّ ايًػهُ ٓاغًُٓٓنإ بىوٕ
ؾُف نُؽ يُقُوظاقِ تاتاضغو يُ يُنًَو يُطايًػهُناِْ ؾَُُْسَؾُضَنُزا بىوٕ يُواُْ ثًَىتُض ًًًَدؤظْ 

ًُْٓهؤؾهاّ تؤثضِ، ظًسؤت نُ غتؤنُاِْ ًَٖٓا بؤ تاتاضغوْ َُنػًِ نطياظْؤظٌ داضَوٍ زظّ بُدُضط نُيًُٖض 
.  ؾتآ غأل ْاناتُوَ

َُٖىويإ يُطايًػهُنُزا بُغُض ظيُٓناًُْوَ زاًْؿتبىوْٕ ُٓيَكُيإ بُغتبىو يُزَوضّ ٓاططيَو نُبؤ طُضّ بىوُْوَ 
:  نطزبىوياُْوَ، نُوتبىُْ دطُضَنًَؿإْ زََُتُقآ نطزٕ، نطياظْؤظ وتٌ

ــ  ًَٓػتا ُٓوناتُ زيَتُوَياز نَُٓاأل بىوّْ ُٖيَسَطصاّ بُوَداقِ ٓاططزاُْنُزا يُظغتاْسا، ُٓناتُ ًٓسٍ ُْْهُ 
ثريَنُّ نُتٌَُُْ ثرت يُغُزغاأل زَبىو زازيسَططمتْ زَنُوتُ زؤظيُٓوَّ غُضّ بُزواّ ُٓغجًَسا، ثاؾإ زَيسايُ 

ُٓوناتُ ..طىيَت يٌَ بٌَ َُنػًِ، خُيَهٌ يُضؤشطاضّ ضابىوضزوزا خؤؾرت زَشيإ يُّ ظََاُْ): ؾطَْيَصّْ زَيىت
. ضِؤشطاض خًَطْبُضَنُت بىو، بُآلّ ًَُّٓ ُْوَّ ُّٓ ظََاُْيُ، زَشئ تاوَنى زَبًٓٔ ظَوّ بىوَ بُتؤضِيَو يُتٍُ

وَنى زاأل ضَِف زَبآ، خُيَهٌ زَزاتُ بُض زَْىوى يُضُؾين قُيُضَِف ! بايَٓسَّ ٓاغًٓين زَْىوى تًص زَبًٓٔ
بطغًَتًُنٌ طُوضَتإ بُغُضزا زيَت، ضاوَ قىويَُْ ُْخؤؾِ خُيَو زَنُُْ ! بُغُض نايَُنٌ غىوضَوَ، بطغًيَت

ْ !خؤظطُ يُو ضؤشاُْ ُْزَطُيؿتِ. . ثىوؾِ وؾو ُٖيَٗتىو، يُو ضِؤشَزا ثًاو نىضِّ خؤّ زَنىشآْ بطا بطاّ خؤّ
 (..بُُٖض ساأل ْاؾًطَُآ

يُوَف ! ُٓوَ ؾطؤنُ!ًَٓػتاف بطايإ ْىقآلُْناِْ ُٓو ثريَشُْيُ ضاوٍ خؤتإ  ْابًٓٔ؟ ُٓوَ تُزي تُيُططاف
ُٓطُض ؾتًَهٌ يُّ بابُتُ ضؾىوبسات ُٓوناتُ خُيَهٌ يُبطغاْسا زََطٕ يإ ! خطاثرت ُٓو قاتْ قطِيًُ يُزَؾتُنُزا

! يُنرتّ زَخؤٕ
:  ثًَىتُضيـ يُغط ُّٓ قػُيُ وتٌ

.   ــ  َُُٓ طؿيت بُدًًَُ،  بُآلّ بطا بطاٍ خؤّ بهىشآ ُٓوَ ؾتًَهٌ زووضَ
.   ــ  نًََُو ضاوَضِآ بهُ، زَيبًين

:  قُوظاقًَهٌ زيهُ وتٌ
!..  ــ  َازاّ ًٖض غُضنطزَيُى يُٓاضازا ًُْ،  ٓاشاوَ بآلوزَبًَتُوَ، يُواُْؾُ بطا يُنرت بهىشٕ بُضِاغيت
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نؤؾًعؤّ بُثًَهًُُْٓوَ . .ــ  ثًَىيػتُ يُغُضَإ ُٓو ؾُيتاْاُّْ بىوٕ بُٖؤّ ٓاشاوَطًَطِّ بؿُوتًَٓٔ، يُنُجماض
:  وتٌ

.  ــ  يُوإ طُضِآ، يُوإ طُضِآ،  ثًَىيػتُ يُغُضَإ ثًَـ ُٓوَ يُُٓيَُإ ببًُٓوَ
.   ــ  خطاخ ًُْ، ًَٖؿتا ناتًَهٌ ظؤضَإ بُبُضَوَيُ بؤ نىؾتاض

:  ًُْٓهؤؾهاّ نؤغُ يُ قػُنُّ ثًَىتُض غُخًَُت بىو وتٌ
! ــ  بُآلّ،  ُٖتا نُّ ًَُُٓ ؾُضِ بهُئ تى خاصيٌ تػاضّ بًَطاَُْإْ ُٖضزوو القُ تىونُٓناِْ

ُّٓ قػُيُّ ًُْٓهؤؾهاّ ْ بُزَْطُ يهٔ ْاثًاواُْنُّ،  ثايٌَ بُ نؤؾًعؤيًُوَ ْا غىعبُتٌ يُطُيَسا بهات، 
:  بُالغايِ نطزٌْ زَُْنُيُوَ تٌ

.. ــ  بُضزَواّ ؾُضِزَنُئ تاوَنى تىوى يُضُْاطُت زَضزيَت خُغًَٓطاو
َُٖىو زَغتًإ نطزَ ثًَهُْري، بُآلّ نطياظْؤظ غىعبُتٌ يُنًَؿُيُنسا وَنى نًَؿُّ ؾُضِّ ثٌَ خؤف ُْبىو، 

:  يُبُضُٓوَ تُقًًُوَ ْ وتٌ
ــ  واظ بًَٓٔ يَُُ، ًَُُٓ تايَِْ غىيَطيًُنٌ تُواوَإ ضُؾتىوَ، ًَُُٓ يًَطَ يُسايًََهٌ خطاخ زائ، نُؽْ نطَإ يُوآ 

ًَُٖؿُ يُ نىيََُُضطِْ ْاضَِسُتًسإ، ًَُُٓ ُٓغجآ زََاخنىاتْ ُٓواًْـ بطغًَتِ غُضّ تًَهطزووٕ، ُٓطُض 
ثًَىتُض بُتىوضَِيًُوَ ٓاوضِيَهٌ !! ًٓسٍ ُٖتا نُّ..يُنًَهًإ يٌَ بطيٓساض بهُيت يُى زيَؤخ خىيَِٓ يٌَ ْايُت

:  يًَسايُوَ
ــ  باؾُ ُّٓ تُقًُٓوَيُت يُثاٍ ضِ؟ 

:  يًَطَزا قُوظاقًَهٌ زٍ ْىّ َرينؤيؤف بىو وَآلٌَ زايُوَ
تؤ زَظاٌْ ضِ زَوآ، ناتآ نُيُنًَو يًَُُُٓ طاطُيُنُّ : ــ  يُضِاغتًسا ُٓوَّ نُ وتٌ وايُ تُواوَ، خؤ قُوظاقًَو
ُٓوَْسَّ ثٌَ ْاضآ خؤض بُضظزَبًَتُوَْ ًََـ زَنُوُْ .خؤّ يًَسَخىضِّ بؤ ًََططُنُ بُخؤؾِْ ضِؤح غىونًُوَ

. .  طًعَطًع بُزَضوثؿيت َاْطاناْسا، ُٓوناتُ ًٓسٍ قُوظاقُنُ ٓاضَظووّ
:  ُّٓ زَغتُواشَيُّ تُواوُْنطز، بُيَهى ُٓوَّ نُ زَيىيػت بًًَآ بَُُ ضِووٌْ نطزَوَ

ُٖض نُ طىيَطَنُيُ نًهٌ . ــ  ُٓوناتُ ًٓسٍ ثاتايَُنُ زَنُوُْ يُقُ ٖاويؿذيْ ًَُُٓف يُباضيَهٌ يُّ بابُتُزائ
.  بُضظنطزَوَْ ضِاّ نطز تاوَنى طانإ ؾىييَن زَنُوْٕ زَؾتُنُ ؾُثؤٍ زَزا

.. ُٓوناتُ نُ غِ طاطُيُنُ ْاوَغتًَٓآ يُبُضُٓوَّ ْاوَغيتَ
: ثًَىتُض زَضنٌ ثًَهطز ُّٓ قُوظاقُ ضِ زَوآ، يُبُضُٓوَ ثًٌَ وت

ــ  ُٓوَّ بؤّ زَضِ ضِووِْ بهُضَوَ، ضًت زَوآ يُّ ثًَضْ ثُْايُ؟ 
.. ــ  َُغُيُنُ ضِووُْ، َُُٓ زوو غايَُ ًَُُٓ ؾُضِ زَنُئ، بُآلّ بؤ ض َُبُغتآ؟ نُؽ ْاظاِْ

.. نُواتُ، ؾتًَهٌ غطوؾتًُّ نطياظْؤظ بؤصيىوُْ وَضِؽ بآ يُّ وَظعُ، ُٖيَبآْ ثاف ُٓوَف نُتًبُ ؾىيَين نُويَت
.. ثاؾإ َُٖىو ؾتًَو ُٖضَؽ بًَٓآ

:  يًَطَزا قُوظاقًَهٌ زيهُ وتٌ
.  ــ  بُغُ، َرينؤيؤظ، يُيازت ُْضآ نُثًَىتُض يُثًُّ ضًَٓؼ عىضَؾازايُ

:  ثًَىتُض بُتىْسٍ وَآلٌَ ُّٓ تىاجنٍُ زايُوَ
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.  ــ  َٔ ُْبىوَُ ٖؤّ ًٖض ْاضَِسُتًُى بؤ نُؽ
.  ــ  ضانُ، ًَٓـ ُٓوَ زَظامن، بُآلّ تًُْا ويػتِ غىعبُتت يُطُأل بهُّْ ًٖضِ زيهُ

بُآلّ قُوظاقُنُ ُٖغيت بُْاخؤؾِ ُٖيَىيَػيت نطز بُضاْبُض بُضًَٓؼ عىضَؾا، يُبُضُٓوَ بًَُُٖين نؿايُوَ بؤ ُٓو 
.  ؾىيَُّٓ ُٓغجُناِْ تًَسا بُغرتابىُْوَ

يُطايًػهُيُنٌ زيهُزا نؤَُيَآ قُوظاقِ زٍ خُضيهٌ طؤضاٌْ وتٔ بىٕ بُزَْطٌ بُضظْ ُٖضاْ قطَوَ، 
بُطؤضاًُْنُياْسا ثُضؤؾِْ غىآ بىوُْوَ بؤ ُٖواضو َُيَبُْسٍ خؤيإ يُزَؾتُنُزا، وَضِؽ بىوًَْهٌ ٓاؾهطا 

.  يُزووضوزضيَصّ خعَُتهطزًْاْسا بؤ تػاض بُزياض زَنُوت
طؤضاٌْ وتٔ بُضزَواّ بىو تاوَنى ؾَُُْسَؾُضَنُ وَغتا يُويَػتطُنُّ ثًَؿُوَزا، ُٓوغا ًٓسٍ قُوظام خطِبىوُْوَ 

يُزَوضّ ُٓنؤضزيؤٕ شًََْو، نُوتُٓ غَُانطزْٕ ًُْٓهؤؾهاف نُتُْىوضَيُنٌ يُبُضنطزبىو، زواّ ُٓوَّ 
. نُثاؾُيٌَ ثاْتؤيَُنُّ ؾُوٍ ثًَؿىو غىوتابىو، ْاوَضِاغيت يًَططتبىوٕ

ناتآ قُوظام . ُّٓ ناضَ ظياتط يُبًػتْ ضىاض غُعاتٌ ُْخاياْس تاوَنى نُتًبُنُ غُضيُْىآ يُبُضَ ْعيهبىَوَ
يُطايًػهُنإ زابُظئْ ُٓغجُناًْإ نَُآ زووضخػتُوَ يًًََُُٖ ٓاغُٓنإ، غُضباظيَهٌ بُضزَغتُ يُغُضنطزايُتٌ 

نُتًبُوَ ٖاتْ باْطٌ ثًَىتُضّ نطز بؤ الٍ ؾُضَاْسَ، ثًَىتُضيـ ُٓغجُنُّ غجاضز بًُُْٓهؤؾهاّ ٖاوَيٌَْ 
.  ضِؤيؿت بؤ ويَػتطُنُ، ضىْهُ ؾُضَاْسَ يُوآبىو

نؤَُيٌََ قُوظام نُيُزَوضوثؿيت ثًاويَو نؤبىبىُْوَ نُغُضجنٌ ثًَىتُض ضِانًَؿا، يُبُضُٓوَ اليسا بُاليإْ بُٖؤّ 
ُّٓ نُيَُنُبىوُّْ ثطغٌْ ثًٌَ وتطا نُ يُنًَو بُتاقُُنُت يُناتِ يُخعَُت ُٖآلتٓسا طرياوَ، ُٓوناتُ ًٓسٍ 
بايُخٌ ظؤضتطَ بُزَْطًُوَضىو ْ يُنابطا ْعيهبىَوَْ ْاغًًُوَ ْ ٖاتُوَ يازٍ نُثاْتآليِ باونٌ زووغاأل 

: يَُُوثًَـ طايُنٌ يُو غُضباظَ ُٖآلتىوَ نطِيىَْ ناتآ نُٖؤّ ُٖآلتين يًَجطغٌ، نابطا وَآلٌَ زايُوَ
!. ــ  ًٓسٍ يُتىاْاَسا َُْا

يُبُضُٓوَ نُ طىيٌَ يُقىويٌَ ! ٓاٍ يُقىويٌَ دٌَ ثُجنُّ ُّٓ زَغتُواشَيُ نُبًََُؿهٌ ثًَىتُضَوَ َؤضبىو
يُؾُضَاُْناِْ ؾُضَاْسَّ نُتًبُْ ثًٌَ ُٓو ؾُضَاْاُْ زَبىايُ غطيُنُّ ثًَىتُض يُشيَط ؾُضَاٌْ باضَطاّ 

غُضنطزايُتًسا بىايُ، زاواّ يًَسَنطز بُتىْسٍْ وضيايًُوَ ضاوزيَطّ غُضباظَ قُوظاقُناِْ خؤّ بهاتْ ثاؾإ 
ًٓسٍ ): ُٖضؾتًَو ضِوويسا يُُٖيَىيَػتًاْسا بًطُيًَُْت، ُٓو طىيٌَ بؤ َُٖىو َُٓاُْ ططتبىو ًَٖؿتا زَغتُواشَّ

.   غُضتاثاٍ ُْٓسيَؿُّ ثطِنطزبىو(!يُتىاْاَسا َُْا
ثًَىتُض الٍ ؾُضَاْسَنُّ ٖاتُزَض، خُّْ ثُشاضَّ زاٖاتىوّ يُبُضزََسا ُْخؿُنًَؿطا يُْاناوزاْ يُوَزابىو ْىقٌُ 

برينطزُْوَبًَت تًًَسا، بُآلّ ُٓوَّ يُوغاتُزا ضِوويسا ُْيجُضشاْسَ غُضُٓواُْ َُٖىوٍ يُْعيهٌ طايًػهُ 
وا غُضّ ! باضُٖيَططَنُيُ ٓاؾطَتًَو زَدىوآليُوَ، ٓآُوَ تا ضِآ زَناو ُٖضزوو مسيت بُقُؾُْطِ زَيُضيَُٓوَ

ُٓوَ ثًَىتُض ْاغًُوَ، خؤ َُُٓ زَضيايُ، !بُضظططتىوَ بُضِيَوْدىاٌْْ ُْٖطاو ُٖيَسًًَََٖٓتُوَ بُضَو ضِووٍ، ٓاٍ
!. زَضياٍ شٌْ

يُطُأل ُّٓ ضاوثًَهُوتُٓ ضاوَضِوإ ُْنطاوَؾسا ثًَىتُض ظايَبىو بُغُضخؤيساْ بًَُُٖين ُْٖطاوّ زَْا تاوَنى قُوظام 
ناتآ نُزَضياٍ طُيؿتآ زَغيت نطزَ ًٌَْ بٌَ َاضِ نطز .. بري يُوَُْنُُْوَ نُيَُُتطغًسا ؾاطُؾهُّ نطزووَ
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بُثًٌَ ُْضييت قُوظامْ سُظٍ نطز ثطغًاضّ ؾتًَهٌ يٌَ بهات، بُآلّ ؾًَُشاُْنٍُ ظَاٌْ ًَٖٓايُ بُغذي، زواداض 
: بُظَإ طرييًُوَ ثًٌَ وت

! ــ  َٔ ضاوَضِيٌَ ُّٓ ٖاتُّٓ يٌَ ُْزَنطزّ
ــ  بُآلّ َٔ ٖاتىوّ بؤ غُضزاٌْ خؤؾُويػيت خؤّ،  خًَعاُْنُّ خؤَإ ضِيَطايإ ُْزاّ بُآلّ ثطؤؾِ بؤ تؤ ثايٌَ 

!! ْٖامت تؤ ظؤض طؤضِاوٍ ٓاظيعّ..ثًَىَْاّ بؤ ثًَساططتٔ
زَضيا ثًَىَْىوغا، نُوتُ ضجُضجٌ ُْٖسآ وؾُ بُطىيًَساْ زياضبىو زَْطٌ غىاضبىبىو نُقػُّ زَنطز، ثًَىتُضيـ 

.  خؤؾِ ثًَهُوتْ نُوتُ زَغباظٍ نطزٕ يُطُيًَسا يُبُضزٌََ خُيَهُنُزا
ًَٓػتا ثًَىتُض ُٓوَّ يُبريضىَوَ نُناتٌ خؤّ بطِياضّ غعازاٌْ زاوَ يُبُض بُضَيَآليِْ زَغتباظيهطزٌْ يُطُأل 

غتًَجاْسا، ُٖضوَٖا زَضياف ُٓوَّ يُبريضىَوَ نُزووؾُو يَُُوثًَـ يُطايًػهُيُنٌ باضُٖيَططزا يُطُأل 
. ُْؾتُضطُضيَهٌ بُيتايَسا ظىوتُ خُوتْٔ دىوتُ مسًًََُ ضطَِنُّ زَضُقِ بُزَّْضاو ْ ُٖضزوو نىيًَُسا

ُٖضزوى ثًَىتُضْ زَضيا ُٓوَّ نُضِابىضز يُبريياْضىَوَ، ُٓوإ ًَٓػتا شًََْٕطزْٕ بُزواّ يًَهسابطِاًَْهٌ زوضوزضيَص 
.  يُنًإ ططتىَتُوَ

يَُالؾُوَ غُضباظاٌْ زيهُّ غطيُنُ نُُٓواًْإ بًين ُٖضزونًإ يُخؤؾًسإ، ًٓسٍ زَبآ ضؤٕ غؤظْ ثُضؤؾِ 
: ُٓوا ُٓوإ طؿتىطؤ زَنُٕ! خؤيإ يُبريبضًَتُوَ

.  ُٓوا شُْنُت ٖات!ــ  بُختُوَض خؤت ثًَىتُض
.  ــ  بُآلّ زَيَُ طىضطُ ثريّ َٔ ْايُت

.  ــ  يُواُْيُ ُٓو ثًاوٍ زَغت نُوتبًَت بؤ خؤّ ضابىيَطيَتْ تؤف يًَطَيت
.  تًُْا ؾُويَوْ بُؽ بىو!ــ  خؤظطُ ثًَىتُض شُْنُّ خؤّ زَزايٓآ

.   َٔ ضاوّ بُضايِ ْايُ تَُاؾايإ نُّ.. ــ  واظيإ يٌَ بًَٓٔ نىضِيُٓ
ناتآ يُظطًين يًػتٓػهٌ يَُؤيَُتُنُّ طُضِايُوَ، زواّ ُٖآلتُٓ ْا ٓابطووَُْسَنُّ يُو نُتًبُ قُوظاقُّ يُوَثًَـ 
تًًَسابىو، ُْطُضِايُوَ بؤ ُٓو نُتًبُيُ، بُيَهى يُنػُض ضىو بؤ غُضنطزايُتٌ تًحْ يُوآ ضاوٍ نُوت بُشَُْضايًََهٌ 

قُوظاقِ الو نُيُبَُٓايَُيُنٌ ضَِغُْعازَّ ًَْى قُوظاقِ زؤٕ بىو، ُٓويـ يُالّ خؤيُوَ ُٓو غُغًَُت بىوْٕ 
.   ْاضَِسُتًًاُّْ يًَهسايُوَ نُيُواُْيُ تىوؾِ يًػتٓػهٌ بًَت ُٓطُض بطُضِيَتُوَ  بؤ نؤضِْ نؤَُيَُ نؤُْنُّ

يُبُضُٓوَ طىاغتُٓوَيُنٌ بؤ َػؤطُض نطز بؤ نُتًبُّ قُوظاقِ ضىاضزَيُّ، ُٓو نُتًبُيُ واْاغطابىو 
نُُٓؾػُضَناِْ ثاؾايُتٌ خىاظْٕ بُٓاؾهطا ٖاواضّ طُضِاُْوَّ تػاضزَنُٕ، يَُالؾُوَ غُضباظَناًْإ يُقُوظاقِ 
باوَضًَُِِِٖٓضاٌْ نؤٕ بىوٕ نُغىيَٓسٍ ًَهُضًًإ بؤ سىنىوَُتٌ نًَطْػهٌ ناتًٌ خىاضزبىو بًُْاظٍ ُٓوَ ؾُوَنُ 

.   زيَػؤظ ُْبٔ بؤ ُٓو سىنىوَُتُ
يًػتٓػهٌ بُّ طىاغتُٓوَيُ خؤؾشايَبىو بُتايبُتٌ ناتآ باضَطاّ غُضنطزايُتٌ تًجٌ بُدًًََٗؿت ضِؤشّ زوايِ بؤ 
وَضططتين ُٓضنٌ ثايُّ ْىيٌَ يُزظًًٓػو نُيُزوايِ ؾُف ضِؤش ثًٌَ طُيؿت ُٖضوَٖا ظؤضيـ ؾازَإ بىو بُوَّ 
باظَناِْ خؤّ بًين دُجنايٌَ َُؾكساٌْ ضِؤشاٍُْ خؤيإْ خعَُتهطزٌْ ُٓغجُناًْإ بُبآ ناضتًَهطزٌْ ًٖض ُٓو 

.   ُٖغتْ غؤظَ ؾؤضِؾطًَطِاُّْ زَوضوثؿتًإ يُو ضِؤشاُْزا
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نُتًبُّ ضىاضزَيُّ بُزضيَصايِ زووَاْطٌ ُّٓ زوايًُ سُغابىَوَ زَغتًَهٌ زاْا ناضوباضّ وَضططتبىو ْ ضِيعَناٌْ 
قُوظاقِ تًًَسا ثتُْ نطزبىو زووضّ خػتبىوُْوَ يَُُٖىو ُٓو ؾتاُّْ نُيُطىْسَناٌْ ُٓو ْاوضُيُزاْ يُنُتًبُناٌْ 

.   زيهُّ غىثازا ؾُثؤيًإ ثًَسَزا
ُٓو زَغتُ خؤضانًَهٌ ضانٌ زابىْآ يُطُأل َُؾل نطزٌْ بُضزَواَساْ بُوَ ضِيَطُ بًُٖض برينطزُْوَيُنًإ َُْابىو، 

يُبُضَُُٓ ُٓوإ ططْطًإ ُْزَزا ُْ بُو واتُواتُيِ بُزَوضوثؿتًاْسا زَغىضِايُوَ غُباضَت بُضاضَْىغٌ 
.   سىنىوَُتٌ ناتِْ ُْبُوَيـ نُثُيىَْسٍ ُٖبىو بَُُبُغيت ًَٖؿتُٓوَّ نُتًبُنُيإ يُزظًٓػهسا بُتايبُتٌ

يَُالؾُوَ ُٓوَّ نُيُغُضّ ُٓؾػُضَناًْسا زَخىاليُوَ، طًَطِاُْوَّ ضَِوضَِوَّ ًََصووبى بؤ زواوَْ بُواتايُنٌ 
زيهُ      يُطُأل سىنىَُتٌ نًَطْػهساْ نات بُزََُوَ ططتٔ، تاوَنى نًَؿاٌْ ُٓو ُْخؿُْ ثًالْاُْ تُواو زَبٔ 

.  نُطًَطِاُْوَّ تػاضيعّ َػؤطُض زَنات
ُٓوإ زَضيهًإ بُوَ ُْزَنطز نُثازؾا ناتآ بهُويَتُ خىاضَوَ يُتُختْ تادُنُّ خؤّ بُزَنُُٕ زَطُضِيَتُوَ 

.  ُٓوإ ُٖض بُنىيَطيِ َابىُْوَ! بؤ ُٓو تُختْ تادُ، يإ ًََصوو تُْاُْت يُؾًَتًَؿًسا ضِيَطُ بُوَ ْازات
ُٓوإ بُضَ يُْعيهًاُْوَ بىو، ضىْهُ زضيَصَّ نًَؿابىو بؤ ضؤشاوا يُو ضؤشاُْزاْ يًًٌََُٖ غُْطُضَناْسا تايُنٌ 

.  نىؾٓسَ ؾىويٌَ يُغُضباظإ ُٖيَهًَؿابىو، تىوؾِ نُّ خؤضانٌْ ضَِتاْسٌْ ناضابىبىوٕ
تاوَنى زيَُ ثُؾًَىَناًْإ زاطري (ٓاؾيت)ٓايا يُّ باضوزؤخُزا يُو زَغتُ ضانرت ُٖيُ نُضِيَطُ خؤف نات بؤ ووؾُّ 

!. بهات
يُضِاغتًؿسا غىثا غُضتاثاٍ تىوضَِيِ يٌَ ُٖيَسَقىآل وَنى ٓاو ضؤٕ يُناًُْنٌ ؾًضكُزاض ُٖيَسَقىيَآ، بُآلّ 

. يُزاظًًٓػسا وَنى يَُُْثًَـ وشيإ قُوظام شياًَْهٌ خؤفْ ثطِ يُٓاغىزَيًإ بُغُضزَبطز
نُزَغيت خؤؾطىظَضاٌْ يُوآ ظؤض يُيازطاضَ تايَُناِْ ًَْى ضايٌَ غُْطُضَناًْاٌْ غطِيبىَوَ، ُٓوَ طُوضَناًْاُْ 

زيَُٓ نؤبىُْوَ زياضيهطاوَناِْ ُٓؾػُضاُْوَ يُناتِ خؤيساْ ضُْسْضؤٕ يُغُض ضاضَْىوغٌ ضِووغًا زَنُٕ بُطىضِْ 
.  زَضووٕ طُضًَُوَ

يُغُض ُّٓ ؾًَىَ ؾٌْؾؤيَُ شيإ زَضِؤيؿت يُنُتًبُّ ضىاضزَيَُسا تاوَنى ضِؤشّ ؾاْعَّ سىظَيطإ ناتآ نُ 
ؾُضَإ زضا بُغُضنطزايُتًُنُّ بُدىوآلٌْ زَغتبُدآْ بآ ُٓوَّ يُى زَقًكُ نات بُؾريِؤ بسضآ، ُّٓ دىوآلُْف 

بُضَو ثًرتؤططاز بىو، نُضِؤشّ بًػيت سىظَيطإ ُٖآلتْ مسٌ ُٓغجُناِْ قُوظام خطَُّ زَٖات بُغُض ثاْايِ 
.   ؾُقاَُ ؾؤغتُنطاوَناُْوَ يُثايتُخسا

نُتًبُ يُُْٖسآ خاْىوٍ طُضَِنٌ ًْعػهًسا ًْؿتُدآبىو ْ بًٓايُنٌ باظضطاًٌْ تُضخاْهطا بؤ غطيُنٍُ 
يًػتٓػهٌ، ُّٓ بًٓايُ سىنىَُت يُوَْثًَـ بُزاًْؿتىاِْ ضؤأل نطزبىوْ ثاؾإ بؤيُّ نطزبىَوَ غُضيُْىآ، 

ُٓوَّ نُثًَىيػيت بُضانطزُْوَ بىو يُُٖض ؾُف ْٗؤَُنُيسا ضاى نطابىوَْ زضيًَُْهٌ ؾًاوٍ زضابىيُ وَنى 
.  بُيَطُيُى بؤ ططْطٌ ثًَساًَْهٌ طُوضَ بُسُغاُْوَّ ُٓو قُوظاقاُّْ تًٌَ زئَ

.  ُٓوَف دًَطُّ غُضغىضَِإ ًُْ، ضىْهُ ثُضؤف بىوٕ بؤ ٖاتًٓإ بُتُواوّ ٓاؾهطابىو
يًػتٓػهٌ بُضانٌ تَُاؾاٍ ُٓو بًٓايُّ نطز، بًُُُْٖيُوَ ُْٖسيَو ضَِظاَُْسٍ زَضزَنُوت يُزَغُآلتساضيَيت 

ثىختُّ ُٓو . ْاوخؤيِ نُبايُخٌ زاوَ بُسُواُْوَّ غُضباظَناٌْ، بُآلّ ضِوزاويَو ًَعادٌ تًَهسا ُٓوناتُ
َُغُيَُيـ ُٓوَيُ نُيًػتٓػهٌ ويَُّٓ غُضّ غُطًَوْ طًػهًَهٌ بًين بُبًًُُتٌ يُغُض يُنٌَ يُزيىاضَنإ 
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ًْطاضّ نًَؿطابىو، ناتِ خؤّ َُُٓ ًَُٖايُى بىو زاضو زَغتُّ تػاضّ ضِووغًا ًٓعاٌْ بُغاّ نُيُغُض زَضطاّ 
. (َطزٕ بؤ تؤيُ زوشَين تػاض)زوشَُٓناِْ ٓاغايإ ُٖيًَإ زَنُْس، َاْاّ 

باؾُ ُٓو ُٓواُّْ وَنى ُٓوإ .  يًػتٓػهٌ نُضاوٍ نُوت بُّ زضومشُ بُتُواوَتٌ غُغًَُت بىوْ ثًٌَ تًَهضىو
!! زوشَين ضِووغًإ، زياضَ ضِووغًا بُْاوَضِؤنٌ ُٓوَّ ًَٓػتا يُبُضزًََاْسا ًْطاض نًَؿطاوَ غُيطيإ زَنا

َُُٓف واّ يًَهطز يُتىوضَِيًسا ضِاثُضِّْ ثاؾإ ٓاوضِيسايُوَ يُْىيَُٓضَ ؾاضغتاًُْنُّ زَغُآلتساضييَت ْاوخؤيِ 
:  نُثًَؿىاظيهطزٌْ قُوظاقٌ خطابىوَ ُٓغتؤ، بَُٓذُ َٓذًَهُوَ وتٌ

ــ  َُُٓ ضًًُ؟  
.  بًَطىَإ زَغتًَهٌ ضُثُأل ًْطاضّ نًَؿاوَ..ــ  َُُٓ بُيؿُؾًهٔ

.   ثاؾإ ثًاوَ نُوتُ زاتاؾًين ًْطاضو بؤيُنُ بًُْٓؤنٌ بطيكُزاضْ قُؾُْطٌ
ناتآ يًػتٓػهٌ يُتَُاؾانطزٌْ بًٓانُ بىَوَ، ضِؤيؿت بؤ ُٓو تُويًُيُّ تُضخاْهطابىو بؤ ُٓغجُناِْ غطيُنُّ، 

:  ناتآ نُبًين تًُْا غآ زَضطاّ ُٖيُ، زَْطٌ بُضظنطزَوَ بُضِووٍ ؾاضغتاًُْ تؤقًىَنُزاْ وتٌ
َُٓإ بُؾِ زَضنطزٌْ غُزْبًػت ُٓغح ْانُٕ، غطيُنُ زَبآ يًُْى غُعاتسا ُٓغجُنإ زَضنات !ــ  غآ زَضطا

.   ُٓطُض ًٓٓعاضيَهٌ نىتْ ثطِّ بؤ زَٖات، زَضطايُنٌ زيهُؾِ زَوآ
ؾاضغتاًُْنُ بُنًهُ يُقًَىَ زيًَٓاٍ نطز، نُزوو زَضطاّ ْىآ زَغتبُدآ زَنطيَُٓوَ، ثاؾإ يًػتٓػهٌ 

.  ضِوخػُتٌ ضِؤيؿتًٓساْ خؤؾِ بُ ثًجًًهاُْنُزا غُضنُوت نُ زَضآ بؤ ؾىييَن ُٓؾػُضإ يُبًٓانُزا
يًػتٓػهٌ ُٓوناتُ بريوٖؤؾِ بُف بُف بىبىو، ُٓو ُٖغيت بُضَِظاَُْسٍ زَنطز يُو شووضَ خؤؾاُّْ يُوآ بًين، 

ُْٓسيَؿُّ ُٓو ويَُٓيُّ نُبًين بُغُض زيىاضَنُوَ ًْطاض نًَؿطابىو زَيؿًَُشاْس، بُآلّ بُغُض ُّٓ زيَُ ضِاونًًَُزا 
ظاألبىو ناتآ بَُاْسوويُتًَتِْ ؾُنُتٌ نُوتُ تُثاْتٌ نطزٕ بُغُض دًَطُنُياْ بآ ُٓوَّ ثًَآلوَناِْ يُثٌَ 

.  زابهُْآ
:  ُٓؾػُضيَهٌ زيهُ يُٖؤزَنُزابىو، يًػتٓػهٌ ويػيت زََُتُقآٍ يُطُيَسا بهاتْ وتٌ

.  ــ  ُٓؾػُضَناِْ زيهُ يُنىئَ ضًَٓؼ ُٓتاض؟ نُؽ يُٖاوَآلٕ ْابًِٓ
.   ــ  ضىوٕ بؤ غُضزاٌْ ؾاض

ــ  ُّٓ تؤ بؤضِ يُطُيًَاْسا ُْضِؤيؿيت؟  
.  ــ  خؤف ًُْ ضىوُْ ؾاضَوَ ضِاغتُوخؤ زواّ طُيؿذي، َٔ ضِؤشْاَُّ زَخىيَٓسَوَ

يًػتٓػهٌ نَُآ يُغُض دًَطُنُّ ضِانؿا، ثاؾإ ُٖيَػاْ دًُناٌْ زاَايٌَْ ضىو بؤ خؤؾذي، ٓاوٍ طُضّ ُٖغتْ 
.  ٖؤؾًَهٌ ْىيٌَ ثٌَ بُخؿِْ واّ يًضهطز ٓاَؤشطاضّ ضًَٓؼ ٓاتاض بهات بُخؤؾذي

:  بُآلّ ُّٓ سُظّ بُوَ ُْنطزْ بُيَهى وتٌ
..  ؾتًَهٌ خؤؾٌ تًَسايُ: ــ  بططَ ضِؤشْاَُ غىيَُٓوَ

ــ  ضًُ؟  
.  بططَ بًدىيَُٓوَ.. ــ  باغِ خؤثًؿاْساٌْ بُيؿُؾًهُناٌْ تًَسايُ

يًػتٓػهٌ بُْابُزيًَُوَ ضِؤشْاَُنُّ وَضططت، بُآلّ يُثطِ باْطهطا بؤ ضاوثًَهُوتين ؾُضَاْسَّ نُتًبُ، ًَُٓـ 
.   بُثُيُ دًُناِْ يُبُضنطزْ مشؿًَطَنُّ نطز بُ ثؿتًَُٓنُيسا ضىَ زََوَ بؤ طُضَِنٌ ًْعػهٌ
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ُٓو ؾُقاَُّ نُ يًػتٓػهٌ ثًَسا ضِؤيؿت ؾُثؤيًَو يُؾُبكُّ دؤضاودؤضّ ثًَسا زَضِؤيؿت، ٌٖ واّ ُٖبىو 
يُغطووت زضوغت نطابىو ٌٖ زيهُف يُضؤخٌ ططاْبُٖا بىو، بُآلّ ظؤضبُيإ يُواُْبىوٕ نُشْإ غُضّ زَنُْٕ 

.  نًََُهًؿًإ ُٓو ؾُبكُ ٓاغايًاُْبىوٕ نُ غُضباظإ بُناضيإ زًََٖٓا
يُويَسا نعَ بايُنٌ خؤف يُزَضياوَ زَٖاتْ زَيسا بُو بُضزاُْزا نُبُغُض يُنُوَ ضِيعنطابىوٕ بُؾًَىٍَ بًٓاّ بُضظ 

.  بُضظ، ْاضاضّ زَنطز يُ النؤآلُْناْسا بآلوببًَتُوَ
ٓامساًْـ وَنى ثؤآل ؾري زَضىَوَْ ثُيَُ ُٖوضّ غجٌ ضىٕ ؾٌ ثًَسا زَضِؤيؿت، قىضؽ بىوْٕ َصزَّ باضاًْإ 

زَزا، بؤٌْ ُٓغؿُييت تاظَ تًَهُأل بىو بىو بُبؤْٕ بُضاٌَ طىآلو ْ زونُيٌَ طُضٍَِِنُ َايَُنإْ َُٓاُْ َُٖىوّ ُٓوَّ 
.  ثًَهًَٗٓابىو نُثًاو زَيبًٓآ ناتآ ضِيَسَنا بُؾُقاًََهٌ ؾاضيَهٌ طُوضَزا

َُٓاُْ َُٖىويإ ًََؿهٌ يًػتٓػهًإ دُجناأل نطزبىو ْ بُضّ برينطزُْوَيإ يٌَ بطِيبىو، زَضِؤيؿتْ ُٖواّ ؾاضٍ 
ُٖيَسََصّ نُ زًَََو بىو يُ بُضَزا يًٌَ بآ بُف بى بىو، بُآلّ ُّٓ زيَدؤؾًًُّ ظؤض نىضت بىو، ضىْهُ الويَهٌ 

.  قُيَُوٍ غُضنىيَِ ٓايٌَ بُضضاونُوت زضيٌُْ ْاظوًْعُُتٌ ثًَىَ زياضبىو
، َُُٓ !ضِ يُنًَهٌ وَنى َُُّٓ يًَطَزا ًَٖؿتىوَتُوَ، بؤضِ يُبُضَزا ُْبآ): ُٓوناتُ يُزيٌَ خؤيسا ثطغٌ

.   يُواُْيُ نىضِّ باظضطاًَْو بٌَ بُ غاَاُْنُّ باونٌ تىاْبًَيت يُغُضباظٍ ضِظطاضّ ببًَتْ بُزَيٌ زابًَت
بُآلّ، تؤ بًًٌََ ُّٓ ًٖضْ ثىوضُ بُُٓضنٌ خؤّ ُٖيَػآ يُبُضَّ ْاوَوَزا؟ يإ ُٓو بآ ٓاطايُ يَُُٖىو َُٓاُْْ 

. (!ُٓو بُبًَباناُْ زَشّْ بُؽ! طىآ بُضِ بسات يًُْؿتُاْسا!خُضيهٌ ضِابىاضزٌْ خؤيُتٌ يُطُأل ٓاؾطَتسا
:  ناتآ طُيؿتُ ُّٓ ثطغًاضَ بايسايُوَ الّ خىزاّ خؤيساْ وضزبىَوَ يُضِاغيت ُٖغتْ غؤظٍ خؤّ، وتٌ

بُآلّ، ُّٓ َٔ، بُضَو ض اليُ زَضِؤّ؟ بًَطىَإ يُطُأل َُُْٓ ٖاوبابُتُناًْؿًساّ، ضىْهُ َٔ ؾتًَو يُوامن تًَسايُ، )
ُّٓ يُ ضًُٓنُّ ُٓوإ ًِْ؟ ُٓطُض ضِ ُّٓ الوَ خؤؾطىظَضاُْ ٓاطاّ يُؾىئَ ثًٌَ خؤّ ًُْ، خؤ َٔ ٖؤؾِ ثايٌَ 

. يُوآ بُضططّ يًُْؿتُإ زَنُّ. ثًَىَ ْاوّ نُيُ بُضَزا مب، ضىْهُ يُبُضَزا ضًُٓنُّْ بابُتٌ َُُٓ زَثاضيَعّ
زَغتِ نطز بُططيإ ناتآ نُتػاضّ البطاوّ بًين يَُىدًًًعسا، َٔ ُٖقُُ ؾؤضِف ضَِت زَنَُُوَ، ضىْهُ ُٓقًَِ 

ثًٌَ قايٌ ْابآْ ْاؾتىامن بري يُ ثٌَ قايٌ بىوٌْ بهَُُوَ، يُبُضُٓوَ خؤّ تُضخإ زَنُّ بؤ خعَُتهطزٌْ 
. (!بُآلّ تؤ بًًٌََ ظؤض ُٖبٔ وَنى َٔ زيَػؤظبٔ بؤ َُٖإ ؾت..ضِابىوضزو

بريَناِْ طُضِايُوَ زواوَ ثاف ُّٓ طؿتىطؤ خؤبُخؤطؤيايُ، ويَُّٓ تػاضّ البطاوٍ ٖاتُوَ بُضضاو نُ َاآلوايِ يُطُأل 
زَنطزْ نُؽ ٖاواضّ بؤ ُْزَنطزْ ُْ بضىوىْ ُْطُوضَ زَغتًإ بؤ بُضظُْزَنطزَوَ بؤ غآلويًَهطزٌْْ َُُّٓ 

.  بُبآ َُُٓنٌ ضَِضاونطز يُاليُٕ طُيُوَْ ُٖغتُناِْ وضووشإْ نُوتُ سايَُتًَهٌ زَضووٌْ ؾًَُشاَْوَ
يًػتٓػهٌ يُّ ناتُزا طُيؿتُ باضَطاّ ؾُضَاْسَيِ نُتًبُ، بُثًجًًهاُْنُزا غُضنُوت بؤ ٖؤزَّ غُضنطزايُتٌْ 

ضىَ شووضَوَْ يُوآ ؾُضَاْسَّ نُتًبُ ُْخؿُيُنٌ زووضوزضيَصّ دًَطاٍ بًٓا سهىَُتًُناِْ يُبُضزََسا 
.  بآلونطزَوَ،ْ زَغتًٓؿاٌْ ُٓو خاْىواُّْ نطز نُزَخطيَُٓ  ُٓغتؤّ غطيُنُ يًػتٓػهٌ بؤ ثاغُواٌْ نطزًْإ
تعًًُاتٌ ؾُضَاْسَ وضزْ زووضوزضيَص بىو يُزاْاِْ باغهطزْٕ شَاضَّ نُغاٌْ زَوضيَهإ، َُيَبُْسَناِْ ًٓؿهضِ 

ّ (نؤؾهٌ ظغتإ)زياضيهطاوٍ َُٖىو تًَسابىو، ناتآ نُيُ ضِاطُياْسٌْ َُٖىو ُٓواُْ بىَوَ زَغتًٓؿاٌْ دًَطٍُ
:  نطزْ وتٌ

.. ــ  يُنؤؾهٌ ظغتاْسا، نًَطْػهٌ
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! ــ  يُى ووؾُف َُيَآ غُباضَت بُُٓو
.  ــ  تهات يًَسَنُّ يُظطًين يًػتٓػهٌ خؤت ضِابططَ

..  ــ  تهات يًَسَنُّ نؤيؤًٌْ
.  خؤت ضِابططَ.. ــ  َٔ تها يُتؤ زَنُّ خؤؾُويػتِ

:  يًػتٓػهٌ بُظؤض ُْٖاغُّ بؤ زَزضاْ وتٌ
ــ  باؾُ ُٖضًَٓػتا يُنػُض زَوضيَهإ بًَٓطّ بُضَو ناضطُناِْ ثىتًًؤظ؟ 

:  بعَيُى ططتِْ ُٖضزوو ؾاٌْ ُٖيَتُناْسْ ثاؾإ وَآلٌَ زايُوَ.. نؤيؤًٌْ ُٖضزوو يًَىٍ خؤّ طُغت
.  ُٖض ًَٓػتا زَغتبُدآْ بُغُضنطزايُتٌ ؾُضَاْسَّ ضَِعًًُنُ خؤّ

يًػتًٓػهٌ يُثًجًًهاُْنُ زابُظّ، بؤ ُٓوَّ بضًَتُوَ بؤ باضَطاّ غطيُنُّ خؤّْ الٍ زَضطاّ باضَطاّ نُتًبُزا 
. زَوضيَهٌ قُوظاقِ بًين بُغُضنطزايُتٌ ُٓؾػُضيَو نُُٓغجُنُّ قُثِ يُُْٖسآ طىآ وؾهُوَبىو زَططت

:  ثريًَََطزيَهٌ َُزٌَْ بُؾإْ ؾهؤ يُؾؤغتُنُ زازَبُظّْ ٖاواضّ نطز
!.  ــ  ٓاؾُضئ بؤ ضِظطاضنُضاٌْ ًْؿتُإ

يَُالؾُوَ يًػتٓػهٌ ثًٌَ .  ُٓؾػُضَنُ غآلوَنُّ غُْسَوَْ بُضزَواّ بىو بُضِيَهطزٕ يُثًَؿِ زَوضيَهُوَ
.  ُٖيَططت بُضَو باضَطاّ غطيُنُ

زاَُظضاْسٌْ شَُْضاأل نؤضًًْؤظ بُغُضنطزَّ باآلٍ ًَٖعَ ضُنساضَنإ يُبُضَّ باؾىوضّ ضِؤشٓاوازا خؤؾِ خػتُ 
زألْ زَضووٌْ ُٓؾػُضاٌْ نُتًبُّ ضىاضزَيٌَُ قُوظاقُوَْ نُوتُٓ باغهطزٍ ضانُناِْ بُضِيَعْ طُوضَيًُوَْ 

تىاْاّ ثؤآليين ُٓويإ باؽ زَنطزْ يًًَإ ضِازَبًين ووآلت ضِظطاض نات يُو بططَْ بُضزَْ بؿًَىيُّ سىنىوَُتٌ ناتِ 
.  زضوغيت نطزبىو

ُّٓ زاَُظضاْسُْ زيٌَ يًػتٓػهٌ ؾًَٓو نطزَوَ بُؾًَىَيُنٌ تايبُتٌ، يُبُضُٓوَ نُوتُ تُقُالٍ ُٓوَّ بعاْآ 
.   ناضزاُْوَّ  ضؤُْ يًَُْى ضِيعَناِْ ُٓؾػُضاٌْ يُخؤّ خىاضتط يُثًُزاْ ُٖضوَٖا غُضباظاٌْ قُوظام بُتايبُتٌ

يًػتٓػهٌ يَُُزا ُٓوَّ وَزَغت ُْنُوت نُ َُبُغيت بىو، ضىْهُ ُٓوإ اليٌُْ بًَسَْطًإ زَططت داضيَو يإ 
بُؾًَىَيُنٌ ؾاضضاوَ داضيَوْ بًَباناُْ داضيَهٌ زٍ يًٌَ زَزوإ يُوَآلَساُْوَياْسا ُٓو يًَسواْاُْف نُ ُٓو طىيٌَ يٌَ 

:  زَبىو يُّ بابُتُ بىوٕ
.  ــ  َُُٓ بُنُّْ بُظؤض بايُخٌ ًُْ بؤ ًَُُٓ

..  ــ  ُٓطُض ُٖوأل بسا ٓاؾيت بطًَطِيَتُوَ، ًَُُٓيـ بًَطىَإ
.  ــ  بُُٖض ساأل باضوزؤخٌ ًَُُٓ ضاى ْابآ نُ ُٓو بُضظ بهطيَتُوَ

ضُْس ضِؤشيَو ظياتط تًَجُضِاُْبىو بُغُض زاَُظضاْسٌْ نؤضًًْؤظ يُ ثًُْ ثاٍ ْىيَهُزا تاوَنى يُبُضَو يُضِيعَناِْ غىثازا 
واتُ واتًَو بآلوبىَوَ نُيُ بُضشَوَْسٍ ُٓو ُْبىو، وا بآلوبىَوَ طىايُ نُ غُضنطزَيِ ْىآ طىؾاضيَهٌ طُوضَيِ 
خػتىوَتُ غُض َريّ بؤ طًَطِاُْوَّ غعاّ نىؾذي بؤ غُضباظاٌْ ُٖآلتىوَ يُبُضَزاْ غىوضَ يُغُض بُناضًَٖٓاٌْ 

ادطآاتٌ تىْسْ ضَِم بؤ َػؤطُضنطزٌْ بُضزَواَبىوٕ يُنىؾتاضزا، بُآلّ نًَطْػهٌ ُٖويَسَزا بًطؤضِآ بُغُضنطزَيُى 
.  ثرت سُظٍ يُٓاؾيت بآْ بُٓاغاٌْ دًَُوٍ بساتُ زَغيت بؤ غًاغُتٌ سىنىوَُتٌ ناتًُوَ
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يُبُضُٓوَ ُٓو بُياُّْ َريّ نُيُيُنٌ تَُىوظزا زَضضىو بُزاَُظضاْسٌْ نؤضًًْؤظ يُثًُنُّ ثًَؿىويسا نىتىثطِيُنٌ 
.   طُوضَبىو بؤ َُٖىوإ

يَُُٖإ ضِؤشزا يًػتٓػهٌ نًَؿُنُّ بُتىْسٍ خػتُ بُضزٌََ ُٓؾػُضَناِْ خؤّْ نؤبىُْوَيُنٌ ثًَهطزٕ بؤ 
:  يُناآل بهاتُوَْ وتٌ(ًَُُٓ ناّ ال بططئ يُناّ الزائ؟): ُٓوَّ يُبُضزًََاْسا َُغُيُّ

ــ  بُضِيَعإ، ًَُُٓ وَنى يُى خًَعإ زَشئ، يُطُأل ُٓوَؾسا ُْٖسآ نًَؿُ يُٓاضازإ، نُ زَبآ ُٖضيُنُ يُبُضزٌََ 
َُٖىواْسا ضِووٌْ بهاتُوَ، بًَطىَإ ًَٓىَ زَظأْ نُ زووبُضَنًُى يُطؤضِيَسايُْ بُّ ظوواُْ يًَُْىإ غُضنطزايُتٌ 

باآلْ َرييسا زَتُقًَتُوَ، ُٓضنًؿُإ ُٓوَيُ ُٓو اليُُْ زياضّ بهٌُْ نُ ُٓوناتُ زَزَيُٓ ثايٌَ، با يًَسواُْنُمشإ 
.  ٓاؾهطاْ ضَِْ ضَِوإ بآ

:  يُنُّ نُؽ قػُنُضَنإ ضًَٓؼ ٓاتاض ؾضًهؤظ بىو ْ وتٌ
ــ  َٔ ٓاَازَّ خىيَين خؤّْ خىييَن خُيَهٌ زيهُف بطِيَصّ، يُخعَُتٌ شَُْضاأل نؤضًًْؤظسا، ُٓو صيىوُّْ زيَػؤظٍْ 

غُيط نُٕ ضِ نطزووَ يُغىثازا، ُٓو . يًَٗاتىويًُ، تًُْا ُٓويؿُ نُ زَتىاْآ ضِووغًا يُغُض ُٖضزوو ثًٌَ بىَغتًَٓآ
نطزوويُتٌ بُيُى ثاضضُّ خؤضِاطط، ثاف ُٓوَّ ضُثؤنُناِْ ُٓواٌْ زيهُ بُداضآ ؾٌ بىبىُْوَ، ُٓوناتُ 

بُآلّ ًَٓػتا، ُٓواُْ َُْإ، ًٓسٍ نُؽ ُٖيُ .. يًصُْناضّْ نؤبىُْوَّ يُى يُزواّ يُىْ بطايُتٌ، ُٖآلتٔ بىو
ضُْسْضىٕ يَُُغُيُّ ثايَجؿيت نطزٌْ بهات؟ 

بُزَضووٕ طُضًَُنٌْ ؾًَىَّ ٓاططيين قػُناًْسا وازياضبىو نُُّٓ ثًاوَ بُضِاغيت ٓاَازَيُ بؤ ضِؾتين خىيَين 
خُيَهٌ زيهُ يُثًَٓاوّ شَُْضايَسا، بُآلّ يُوَ تطغا نُُٓؾػُضَنإ ُّٓ ؾًَىَ قػُنطزُّْ يٌَ قبىوأل ُْنُٕ، 

:  يُبُضُٓوَ وتٌ
ــ  بطايإ،  ُٓطُض ًَُُٓ يُغُضَإ بآ يًَُْىإ بُيؿُؾًهُنإْ نًَطْػهٌْ نؤضًًْؤظسا اليُى ُٖيَبصيَطئ، بًَطىَإ 

.  يُطُأل نؤضًًْؤظسا زَبري
:  ُٓؾػُضيَهٌ زيهُ يُغُض ُٓوَ ُٖيًَسايُْ وتٌ

ــ  يُضِاغتًسا ًَُُٓ ًٖض ؾتًَو ْاظاْري يُوَّ شَُْضاأل زَيُوآ، ٓايا ُٓو بُتَُاٍ طًَطِاُْوَّ ؾرياظَْ ضِيَوْثًَهًُ بؤ 
.  غىثا يإ زَيُوآ ؾتًَهٌ زيهُ بطًَطِيَتُوَ

: ُٓؾػُضيَهٌ زيهُ وتٌ.. طؿتىطؤ بُضزَواّ بىو
َُُٓ قػُيُنٌ تَُّْصاويًُ ْازياضيُ، ضًُ ُٓو ؾتُّ زيهُ نًَُُُٓ .. ــ  َُُٓ بُوَآلّ زاُْوَ تًَٓاطُّ ٖاوضِيَِ

زَتطغري ُٓو بًُوآ؟ ثاؾايُتًًُ؟  
..  ــ  ُْخًَط، َٔ يَُُ ْاتطغِ، بُثًَضُواُْوَ َٔ

ــ  ضانُ، نُواتُ ًَُُٓ ضُْسْ ضؤٕ يُغُض ضِ زَنُئ؟  
:  يًَطَزا زيهؤظ وتٌ

ثًَىيػتُ يُغُضَإ ًَُُّٓ قُوظام خؤببُغتري : ــ  بُضِيَعإ، وابعامن ضُْسْضؤُْنتإ بُباؾِ ُْنطز، بُٓاؾهطا بًًََٔ
. بُنؤضًًْؤظُوَ وَنى ضؤٕ َٓاأل ًَُٖؿُ بُنًهٌ زايهًىَيُ

ُٓطُض نؤضًًْؤظ يُْاوبطا، بطِواتإ ببآ بُضِيَعإ ضِووغًا يُغُضاْطىيًَطُزا زََإ ًَْصآ، َُُٓ باضوزؤخُنُيُ، باؾُ 
ضِووْٕ ٓاؾهطا ًُْ وَنى زَيبًٓري؟  
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ًَُُٓ يُطُأل نٌَ زائ؟  : ــ  بُتُواوَتٌ َُُٓيُ باضوزؤخُنُ، ًَٓػتاف بُضِيَعإ
.  ٓاتاض ؾًهؤظ َُُّٓ وتْ زَغيت زا بُغُض ثؿتِ زيهؤظساْ بُٓاظايُتًُوَ بُضْاًُْوَ

:  َُٖىويإ وَآلًَإ زايُوَ
.  ــ  يُطُأل نؤضًًْؤظسا ُٖيَبُتُ

ثاف ِٓ ضِيَههُوتُٓ طؿتًًُ ُٓؾػُضإ نُوتُٓ يُنرت َاض نطزٕ يُخؤؾًاْسا، ثاؾإ زاواّ ضايإ نطز، ُٖغتْ 
.  غؤظَ وضوشاوَنُيإ يُغُض الضىو يُتطغِ ُٓوَّ ُْوَى ثًاوخطاثًَهًإ تًَسابًَت

:  يُناتٌ ُّٓ خؤؾِْؾازيًُياْسا يًػتٓػهٌ وتٌ
.  ــ  بُآلّ، ساأل يُطُأل غُضباظَناْسا ضؤُْ، واتا قُوظام؟ بُ ض اليُنسا زازَتاؾٔ يإ طايإ بؤنِ زَقىضِيَٓآ

ُٓوإ بؤ شُْناًْإ بُثُضؤؾٔ، زَياُْوآ ؾىيَُٓناًْإ بُدآ بًًََْٔ بطِؤُْوَ بؤ ُٖواضو !ــ  ٓاٍ، ُٓو بُضاظاُْ
.  َُيَبُْسّ خؤيإ، شياًْإ غُختْ ْاضَِسُتُ ُّٓ ضِؤشاُْ

.  ــ  ُٓضنِ ًَُُٓ ُٓوَيُ نُ يُطٍَُ خؤَاْسا بُنًَؿًإ نُئ
.   ُٓؾػُضيَهٌ زيهُ َُُّٓ وت يُناتًَهسا نُ زَيسا بُغُض ًََعَنُزا بَُؿتُنؤيَُ يُزَضووٕ طُضًَسا

:  ُٓوغا ًٓسٍ يًػتٓػهٌ ٖاتُ قػُنطزٕ بُؾًَىَّ يُنًَهٌ ضِآ ثًؿاْسَضّ بُٓاطاْ وتٌ
ــ  تهاّ وايُ ٖاوضِيًَإ ُٓوَتإ يُيازبآ نُ ُٓضنٌ ًَٓػتاّ ًَُُٓ تاضِازَيُى ُٓوَيُ نُبُظَإ ؾرييين باضوزؤر ضِووٕ 

بهُيُٓوَ بؤ قُوظامْ بُزووضّ بًاًًًََُْٗٓوَ يُبىاضّ ناضتًَهطزٌْ نؤًَتُنإْ ُٓوَف نُ غُضنُوتُٓإ ٓاغإ زَنا 
يُّ ُٓضنُزا ًَٓػتا بُؾًَىاظيَهٌ تاظَ يًًَإ ْعيو ببُٓوَ، َٔ يُضِابىوضزوزا زََتىاِْ قُوظاقًَو بجًًؿًَُُٓوَْ ُٖزي بؤ 

زا،  بُآلّ زواّ ؾؤضِؾِ بُيؿُؾًو ُٓو ٓاضاّ ْاططآ 1916بطَخػًَِٓ بؤ ُٓوَّ يُثؿتُوَ تُقُّ يٌَ بهات، َُُٓ يُ
تاوَنى ُٖزي بؤ ُٖيَهُوآْ ُٓؾػُضَنُّ خؤّ بهىشآ، ُٓو ضِووبُضِوو ثًًَسا زَتُقًَٓآ، َُُْٓ ُٓطُض قُوظام 

وابعامن ٓاطاتإ يًًَُ . ُٓؾػُضَناًْإ ضِاُْنًَؿٔ، بُبآ زوشَٓايُتٌْ زَغت زضيَصّ نطزٕ يُُٓؾػُضآُْوَْ بًإ نىشٕ
ضِ ضِووزَزا يُُْٖسآ يُنُتًبُناِْ زيهُزا، بُيؿُؾًهُنإ تىاًْىياُْ بضُٓ ًَْى ضِيعَناِْ قُوظاقُوَْ ضِاياْهًَؿاوٕ 

بؤ الٍ خؤيإْ َُٖىوؾتإ واّ بؤ زَضٔ ًَٓػتا نُ ُٖض قُوظاقٔ زَتىأْ تاّ تُضاظووَنُ الضَغُْط نُٕ، ًَُُٓ 
يإ زَبآ قايٌ بري بُوَّ بُيؿُؾًهُنإ خًَطا ُٖغذي بُؾؤضِؾًَهٌ زّ، بُيؿُؾًهُنإ خؤيإ نؤزَنُُْوَ بؤ 

ضاثُضئْ يُواُْؾُ ُّٓ وَغتاُْ ناتًًُ بهُٕ بُٖؤيُى بؤ بُزَغتًَٗٓاٌْ ناتْ ًٖضِ زيهُ، غُيطنُٕ، ُٓوإ بًَُٖع 
..  زَبٔ، بُآلّ ًَُُٓف ًَٖعَناصيٓا ثضطِثضطِ زَبُٓوَ

.  ــ  َُُٓ ضِاغتُ يًػتٓػهٌ
.  ــ  ضِووغًا ثًًَُنٌ زَخاتُ طؤضَِوَ

ــ  ناتًَو نُ ًَُالًَْهُ بُضثا زَبآ، َُبُغتِ ؾُضِّ ْاوخؤيُْ واؾِ زَبًِٓ بُضثابىوٌْ َػؤطُضَ يُ    ثًَىيػتُإ 
بُقُوظاقِ بطِواثًَهطاو بًَتْ بُّ دؤضَف زَبآ ضِاياْهًَؿري بؤ الٍ خؤَإ، واتُ بريوباوَضِيإ ُْيُيَري بهُوُْ 

باوَؾِ نؤًَتُناُْوَ، ُٓطًٓا بُيؿُؾًهُنإ يُبؤغُزإ بؤيإ، بُغىوىْ ٓاغإ ضِاويإ زَنُٕ، يُبريتإ بآ 
..  بطايإ نُ قُوظاقُناِْ نُتًبُّ يُنُّْ ضىاضَّ ُٖض يُيُنُّ ضِووزاِْ ؾتًَهسا ُٓؾػُضَناًْإ يُنؤأل زَنُُْوَ

!. ــ  بُيٌََ،  بُيٌََ ْ ٓاوضِيـ يًُٖض ؾتآ ْازَُْوَ



 158 

ــ  َُُٓف ُٓوََإ بُغُضزا زَغُثًَٓآ نُ ُّٓ زوو نُتًبُيُ ثانهُيُٓوَْ زَبآ طصوطًاٍ ظياْبُخـ يُْاوياْسا 
.  ُٖيَهًَؿريْ بَُُف ْايُيَري قُوظاقُنإ بهُوُْ ُٓو ُٖآلُْوَ نُ ٓاظاضيإ بسات

ثاف ُٓوَ ُٓؾػُضيَهٌ بُتَُُٕ نُ ْؤغاأل يَُُٖإ نُتًبُزا خعَُتٌ نطزبىو نُوتُ قػُنطزْٕ باغٌ ُٓوَّ نطز 
نُ سايَُتٌ قُوظام بُتُواوّ خطاثُ، ُٓؾػُضَناًْإ يُناتٌ خؤيسا ثًُيإ بُضظ ْانطيَتُوَْ ُٖضوَٖا بؤ ثًُْثايُيُ 

ثًَسإ يُضِيعَناِْ زواوَزا زًًَََٖطيَُٓوَْ ضِووِْ نطزَوَ نُ َُُٓ ؾىيَٓهاضيَهٌ زَضووًٌْ طُوضَّ ُٖيُ 
َوَ (ُٓجنىٌَُْ ٖاوثُضياِْ غىثاناِْ قُوظام)بُغُضياُْوَ، يُبُضُٓوَ ُٓو وا ثًَؿًٓاض زَنا نُيُ ضِيَطُّ 

.  ُٖيَؼْنُوتًإ يُطُيَسا بهطآْ بؤ بُضشَوَْسٍ نؤضًًْؤظ
تُْاُْت ُٓطُض نؤضًًْؤظ بىو بُ زيهتاتؤضيـ سايٌَ )ثاؾإ باغُنُّ نؤتايِ ثًًََٗٓا بُوَّ نُ ًٓؿاضَتٌ ثًَهطز نُ

.  (قُوظام يُواُْيُ ضانرت بٌَ يُوَّ نُيُ ضؤشطاضٍ تػاضزا بىو
ُٓؾػُضَنإ يُّ ؾُوخنىًُْياْسا َاُْوَ تاوَنى زََُْ ؾُبُم زََُتُقًًَإ زَنطزْ زَيإ خىاضزَوَْ ضانرتئ 
ُْخؿُْ ثالًْإ زَنًَؿا بؤ ُٓوَّ قُوظام ضِابهًَؿُٓ الٍ خؤياْساْ زووضيإ غُُْوَ يُناضتًَهطزٌْ ثطوثاطُْسٍَ 

بُيؿُؾًهُنإ، ثاؾإ زَْطُ ططَِنُّ زيهؤظْ ٓاتاضؾضًهؤظ بُضظبىوَوَ بُطؤضاًُْنٌ بُتاغُْ تاَُظضؤٌْ ًَٖذطاض 
: دىإْ ٓاواظ خؤف بؤ زؤٕ

ٓاٍ نُ غُضبُضظَ زؤٌْ ٓاضاػيإ  
داضيَو غُضّ ُُْْوَتُوَ بؤ ًٖض ناؾطيَو  

.  ثطغٌ بَُؤغهؤ ُْنطزووَ ًٖض داضيَو نُ ضؤٕ بصّ
بُمشؿًَط ثًَؿىاظّ يُتىضنإ نطزووَ،  

بُزضيَصايٌ ًََصوو،   
غاأل يُزواّ غاأل زَؾتُناِْ ُٓو  

زَيسا بُغُض زوشَُٓناْسا بُيًَؿاوٍ الوَناِْ  
بُضططّ يُثانًعَ زَناو الُّْ ًْؿتُإ زَثاضيَعآ  

با بصيَت غُضؾطاظٍ زؤٕ  
بُغُضبُضظّ بُغطبُضظّ َُٖىو ناتْ ظََاًَْو  

.   زيَؤثُ ؾطًََػهًَو بُغُض طؤْاّ ٓاتاض مشًهؤظسا ٖاتُ خىاضَوَ ناتآ طؤضاًُْنُّ بُٓاواظَوَ ضطِّ
نُ ُٓؾػُضَنإ ضِؤيؿذيْ بآلوَيإ يًَهطز، ٓاتاض ؾضًهؤظ نُبُتًُْؿيت يًػتٓػهًُوَ زاًْؿتبىو خؤّ الضنطزَوَ 

:  بؤ الٍْ بُضاؾهاويًُنٌ قىويَُوَ وتٌ
ــ  زَظاِْ يًػتٓػهٌ َٔ قُوظاقًَهٌ ضَِغُمن، َٔ ؾُيساّ زؤمن، باضّ طًامن غىوى زَبًَتُوَ نُ زَؾتُناًِْ 

زيَتُوَ يازْ خؤّ ثٌَ ْاطريآْ ْاتىامن ُٓو زيَؤثُ ؾطًََػهُّ يُضاوّ زيَتُ خىاض بُضّ بططّ، بايُخٌ ًََططُنُّ غُض 
َٔ ٓاؾطَتٌ !يًَىاضّ زؤٕ بُضضاوّ زَططآْ ًَُٓـ ؾطًََػو زَباضيَٓآ، ٓاٍ ضُْس خؤؾُ شياٌْ زيَطيين قُوظام

قُوظاقِ خؤف زَوآ، َُٖىو ؾتًَو قُوظاقاُْ بًَت خؤؾِ زَويَت،  قُوظاقايُتٌ يُخىيَُٓسا زَوضوشيَت ُٖضناتآ نُ 
يُزَؾتُنُزا بُآلّ َٔ ًَٓػتا ثطغًاض زَنُّ، باؾُ .. وَبريّ زيَتُوَ طىيٌَ طىيَُبُضؤشَنإ ضؤٕ زََسَُْوَ يُوآ

ًَُُٓ قُوظام ؾطيى ْازَئ بُّ ناضَّ نُ ًْاظَاُْ بًهُئ؟ باؾُ َُُٓيُ ُٓو ضِيَطُيُّ زََاُْوآ بًططيُٓبُض؟ 
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ــ  َُبُغتت ضًُّ ٓاتاض ؾضًهؤظ؟  
ــ  ٓايا َُُٓ بُضشَوَْسٍ قُوظاقِ تًَسايُ؟  

ــ  نُواتُ، بُضشَوَْسيًإ يُنىيَسايُ، باؾُ تؤ ًٖض ضِيَطُيُنٌ زيهُت ُٖيُ؟  
ــ  ُْخًَط،  بُآلّ بؤضِ يًَُُُٓ زَتُنًَُٓوَ نُواتُ؟ ٓايا ؾؤضِف زابُؾِ نطزووئ بؤ َُضِْبعٕ؟ وا زياضَ 

..  بُضشَوَْسيًُناصيإ بُطصيُنرتزا زَضٔ
قُوظام خؤيإ ْاظأْ بُضشَوَْسيًإ يُنىيَسايُ، ُٓويـ بُٖؤّ ُْظاٌْْ : طىيَت يٌَ بٌَ ضًَٓؼ. . ــ  ٓاٍ

قُوظاقًـ . زووضبًًُٓٓنطزُْوَ، بُآلّ ًَُُّٓ خاوَٕ ضؤؾٓبرييٌ بُضظ زَظاْري ُٓو بُضشَوَْسيًُ زَنُويَتُ نىيَىَ
َاْسوويٌ ؾُضِٕ، يُسايَُتًَهٌ زَضووٌْ ٓاوٖازا ٓاغإ زَبآ تؤ بؤ بُيؿُؾًهُنإ ٖاًْإ بسَٕ، بُضاغتًـ ُٓوإ 

قُْاعُتًإ ثًَهطزووٕ نُ ؾُضِ زَبآ بربِيَتُوَ، ُٖضوَٖا ْاوضُّ زؤٕ زووضَ يُبُضَوَ ًٓسٍ بؤضِ قُوظام بؤ 
بُضططّ نطزٕ يُ َؤغهؤ ؾُضِ بهُْٕ ؾيت يُّ بابُتُّ زيهُفْ ًَٓػتاف ثًَىيػتُ يُغُضَإ ضِازَّ ُٓو 

.  َُتطغًًُيإ بؤ ضِووٕ بهُيُٓوَ نُ زَوَؾًَتُوَ يُطؤضِيين ُّٓ ؾُضَِ بُؾُضِيَهٌ ْاوخؤيِ
ؾضًهؤظ طىيٌَ يُؾطِوؾًؿايٌَ ٖاوَيَُنُّ ضِاططت، بُآلّ ُْٖسآ َٓطَُٓطٌ نطز بُضُْس ووؾُيُى نُنُؽ يًٌَ 

تًَُٓطُيؿذيْ يًػتٓػهٌ ثًًَسا ظاٌْ نُ تريَنُّ ًْؿاٌْ ُْثًَهاوَ، ناتآ ؾضًهؤظ ُٖيَػاْ َاآلوايِ نطز، 
يًػتٓػهًـ بُغُض دًَطُنُيسا ضِانؿا بُؾًَُشاوٍْ ثُؾًُاِْ يُوَّ نُبُضانٌ ُْطُيؿتُ ْاخٌ زَضووٌْ 

ٖاوَيَُنُّ، ثاؾإ ختىوضَّ دؤضاودؤضّ ظايَبىو بُغُضزا، يُواُْ يازطاضيًُناِْ يُطُأل ُٓنػًًٓاْ ُٓو ٓاؾطَتاُّْ 
.   يُطُيًَإ ضِايبىاضزووَ يُناتِ دؤضاودؤضزا

يُغطيُنُّ يًػتٓػهًسا قُوظاقًَو ُٖبىو ْاوّ النؤتري بىو، َُُٓف يُنُّ نُؽ بىو نُ بؤ نؤًَتُّ ؾؤضِؾطًَطٍِ 
.  نُتًبُ ُٖيَبصيَطضا ُٖضضُْسَ يَُُْثًَـ ؾتًَهٌ دًاواظ يُنُغايُتٌ ُّٓ نابطايُزا ُْبىو

بُآلّ يُيُنٌ تُػيىظزا ُٓؾػُضّ ضَعًًُنُ ٖات بؤ الٍ يًػتٓػهٌْ ٓاطازاضّ نطزَوَ نُ النؤتري ظؤض ٖاتىضؤّ 
نؤبىُْوَناِْ ْىيَُٓضاٌْ نؤًَتُّ نطيَهاضإْ غُضباظإ زَنات، بُضزَواّ باغِ ُٓو ؾتاُْ زَنات بؤ قُوظام،  

َُُْٓ غُضَضاٍ ُٓوَف نًُْؿاُّْ ياخًطُضّ يًَُْى غُضباظاٌْ ضَعًًُنُزا ثُيسابىوَ، ضىْهُ ُْٖسيَهًإ 
.  زَضضىوًْإ بؤ ًَٓؿهضًَتِ ضَِتهطزووَتُوَْ بُبطِواّ ُٓو النؤتري ثُيىَْسٍ بُّ ناضَوَ ُٖيُ

يًػتٓػهٌ غىثاغٌ نطزْ زاواّ يًَهطز ضاوَضِآ بهات، ضىْهُ ؾُضَاْسَّ غطٍ خؤّ زَيُوآ ُّٓ نابطايُ بٓاغآ، 
.  خًَطاف ُّٓ ُٖيُ ُٖيَهُوت بُوَّ نُزَبىو ضَعًًٌ ُٓو ُٓؾػُضَ ُٖيَػا بُُٓضنٌ زَوضآ يُناضطُناِْ ثىتًًؤظسا

ُٓوغانُ يًػتٓػهٌ بطِياضيسا نُيطُأل ضَعًًُنُزا بطِوا بؤ ُٓوآ، ثاف ثؿهًٓين ٓاغايِ عُغهُضّ، غُضباظإ 
.   غىاضّ ُٓغجُناًْإ بىوْٕ نُوتُٓ ضِآ

يُضِيَطُزا يًػتٓػهٌ بُُْٓكُغت يُضَِعًًُنُزا خؤّ زواخػتْ باْطٌ النؤتًين نطز بؤ الّ خؤّْ بُتًُْؿيت 
:  يُنُوَ نُوتُٓ ضِيَهطزٕ، يًػتٓػهٌ وتٌ

زوا ُٖوايٌَ نؤًَتُنُ ضًُّ؟  .. ــ  ٓآ
.  ــ  ًٖض ؾتًَهٌ ططْط ًُْ يُّ ضؤشاُْ

ــ  تؤ خُيَهٌ ض ْاوضُيُنٌ النؤتري؟  
.   ــ  ثىناْؤظػو
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ــ  ُّٓ يُناّ طىْسٍ؟  
.   ــ  ًَتهري

ــ  شْت ًَٖٓاوَ؟  
.  ــ  زوو َٓايًَؿِ ُٖيُ
ــ  ُّٓ ظَوّْظاض؟ 

ًُْإ ًَُُٓ زَغتْ زَّ زَشئ، ظَويُنَُإ غيًَهٌ ضَِفْ .. ــ  ؾهاضتُ، يإ نًًََطُيُنٌ بضىوى، بُآلّ ظَوّْظاض
.  ضِووتُ طُوضَّ

.  ــ  ُٖضضؤًَْو بًَت تؤ سُظزَنُّ بطُضِيًَتُوَ غُضّ؟ َُُٓ بؤضىوٌْ َُٓ
.  ــ  بًَطىَإ طُوضَّ، يُْعيهرتئ ٍُْٖ َُضدٌ طىجناوزا، ًَُُٓ ُٓوَْسََإ ؾُضِنطزووَ يًٌَ تًَطبىوئ

..  ــ  زَتطغِ بُّ ظوواُْ ُْطُضِيًَتُوَ نىضَِ
.. ــ  بُآلّ َٔ بطِواّ وايُ بُّ ظوواُْ بطُضِيًَُٓوَ

..! ــ  ٓاخط دُْط نؤتايِ ثٌَ ُْٖاتىوَ داضآ
.  بُّ ظوواُْف زَطُضِيًَُٓوَ.. ــ  ٖها نؤتايِ ثًَٗات

النؤئ نُوَآلٌَ بُّ زَغتُواشَيُ زايُوَْ غُضنًَؿًًُنٌ ٓاؾهطا بسَْطًُوَ زياضبىو، بُآلّ يًػتٓػهٌ زضيَصَّ 
:  بُطؿتىطؤزا يُطُيًَساْ وتٌ

ــ  ُٓوناتُ ًَُُٓ ؾُضِ يُطٍَُ يهرتيسا زَنُئ ثًَـ َُُٓ، وا ُٖغت ْانُّ؟  
ــ  ؾُضِ يُطٍَُ نًَسا زنُئ نُواتُ؟  

:  النؤئ ضاوٍ بطِيبىَ نُيَجىوغٌ ظيُٓنُّْ زواّ تًَطِاَاًَْهٌ تُواو ُٓوَّ وتْ يًػتٓػهًـ وَآلٌَ زايُوَ
.  ــ  ظؤض ُٖٕ ؾُضِيإ يُطُيَسا بهُئ، ُٓوَ بُيؿُؾًهُنإ بؤ صيىوُْ

:  النؤتري بًَسَْطبىوْ ُٖضزوونًإ َاوَيُنٌ نُّ طىيًَإ يُخطَُّ مسٌ ُٓغجُنإ ططت، ثاؾإ النؤتري وتٌ
!.  خؤ ْانؤنًُإ يُطُيًَاْسا ًُْ! ــ  بُيؿُؾًهُنإ

..  ــ  ُّٓ ظَوّْظاض؟ ضِ يٌَ بهُئ
.  ْ بُؾِ َُٖىوإ زَنات..ــ  ظَوّْظاض ؾطاواُْ

ــ  باؾُ زَظاٌْ بُيؿُؾًهُنإ ضًًإ زَوآ؟  
.  ــ  نًََُهِ بًػتىوَ يُوباضَيُوَ

نُوتُ، زَبآ ًَُُٓ ضِ بهُئ ُٓطُض ُٓوإ ًَٖطؾًإ ًَٖٓايُ غُضَإ، ُٓوإ زَياُْوآ قُوظام بهًَؿُٓوَ . .ــ  ٓاٍ
.   واًُْ.. تؤ ؾُضِت يُطُأل ُٓيَُاْسا نطز بؤ بُضططيهطزٕ يُضِووغًا.. يُظَوًُّنُيإْ ثاؾإ بًاْهُٕ بُنؤيًُ

.  دًاواظٕ. . ــ  ُٓوإ ُٓيَُأْ
ــ  ُّٓ بُيؿُؾًهُنإ؟ 

َٔ تًُْا ؾُززاًَْهِ ُٖيُ، بُآلّ تهاؾِ وايُ .. ُٖضضؤًَْو بًَت ُٓوإ نًًََطُ بضىونُنُّ َٔ زاطري ْانُٕ. .ــ  ٓؤّ
.  زيَططإ ُْبِ، ُٓوإ ظَوّْظاضَنُّ باونت زاطري زَنُٕ، ُٓو خاوٌَْ بًػت ُٖظاض ًَٖهتاضَ

.  ــ  تًُْا ُٖؾت ُٖظاضَ ُْى بًػت
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ظؤضيـ يُبابُتٌ باونت ُٖٕ يُضِووغًازا، .. ــ  با واف بٌَ، ُٖؾت ُٖظاض ثاضضُيُنٌ بضىوى ًُْ بًُٖض ؾًَىَيُ
.  بريبهُضَوَ يُوَّ نَُُٖىو َطؤظًَو ضِ زَوآ ُٓو زًََهٌ ُٖيُْ زَيُوآ غىات

باونت ُٖؾت . تؤف زيػإ زَتُوآ غؤيت، َُٖىو ؾتًَو بُؾًَىَيُنٌ ُٖيَُ بُضِيَىَزَضىو يُضؤشطاضّ تػاضزا
ُٖظاض ًَٖهتاضّ يُ   بُضنُوتبىو يهاتًَهسا نُ يُى زًََؿٌ ُٖيُ، ْاؾتىاْآ ئَُ ظياتط غىات، ًََٓو نُبُقُز ُٓوّ 

بُيؿُؾًهُنإ ضيَطاّ ضِاغتًًإ ططتىوَتُبُضْ يُطُأل ُٓوَؾسا تؤ زَتُوآ ًَُُٓ !ًُْ، ُّٓ َُُٓ ؾىوضَيِ ًُْ
.   ؾُضِيإ يُطُيَسا بهُئ

:  يًػتٓػهٌ تىوضَِبىو بَُُْ ٖاواضّ نطزَ نابطا
ــ  باؾُ تؤ بُيؿُؾًهًت؟  

ــ  ض ْاويَهِ يٌَ زًٌََْ،  بًينَ،  ضىْهُ ْاو ًٖض ؾتًَو يُ َُغُيُنُ ْاطؤضِآ، بُيَهى َاف ططْطُ، ضؤيَُناِْ طُيًـ 
واتا ُٓو َاؾاُْيإ يٌَ .. زاواّ َاؾِ خؤيإ زَنُٕ، بُآلّ ُٓوإ ًَُٖؿُ زًََْصضئَْ خاى زَنطيَتُغُض َاؾُناًْاْسا

.  زَؾاضضيَتُوَ
.. نُواتُ بُيؿُؾًهُنإ ًََؿهًإ ثطِ نطزووّ. .ــ  ٓاٍ

ــ  ُْ دُْابِ ُٓؾػط، بُيَهى َْٔ ُٓواُّْ وَنى َين غاناضو بُثؿىو شيإ ؾًَطّ نطزووئ، ثاؾإ بُيؿُؾًهُنإ 
.  ٖاتْٔ ثًًَتُنُيإ زاطريغاْس
.  ضًت زاوَ بُغُضياُْوَ.. ــ  واظ يُّ قػُْباغاُْ بًَُٓ

:  ثاؾإ يًػتٓػهٌ بُثًـ نطزُْوَ ُٖيًَسايُ
َُُٓ . ــ  وَآلَِ بسَضَوَ، طىيَِ يٌَ بىو قػُت يُغُض ظَويُنٍُ باونِْ ظَوّ خاوَٕ َىيَهُناِْ زيهُوَ زَنطز

خاوًََْتًُّنٌ تايبُتًُ، باف تؤ نطاغًَهٌ خؤت زَزَّ بَُٔ ُٓطُض زواْت ُٖبآ، يإ َٔ َاؾِ ُٓوَّ ُٖيُ 
يُنًَهًاْت بُظؤض يٌَ غُمن يُو سايَُتُزا؟  

َُُٓؾِ نطز يُبُضزا، زوا نطاؽ نُ يُؾِ .. ــ  َٔ ُٓوناتُ بُخىايؿيت خؤّ واظ يهطاغُ ظيازَنُيإ زيَِٓ
زاثؤؾًبىوّْ يُخؤيؿِ ظيازُْبىو زاّ بُٖاوَيَهامنْ ثايَتؤنُّ بُضِووتٌ يُبُضنطز، بُآلّ قُت ُّْ بًػتىوَ خاوَٕ 

!!. َىيَهًَو زَغت بُضزاضّ ظَويًُنُّ بىوبآ
ــ  ُٓوَ ضًتُ؟ بطغًَتِ ظَويت تىوف بىَ؟  
:  يًَطَزا النؤتري بُُْٖاغُ بطِنًَىَ ٖاواضّ نطز

ــ  بؤضِ وازَظاٌْ َٔ تًُْا بري يُخؤّ زَنَُُوَ؟ نُ خؤَإ يُثؤيَُْسَبىوئ، ُْت زَبًين خُيَهٌ يُوآ ضؤٕ 
ُٓواُّْ ثؤيَُْسا زاَاوبىوٕ، ٓايا وا زَظاٌْ !!زَشيإ؟ بُآلّ دىوتًاضَناِْ خؤَإ ضؤٕ زَشئ يُْاوضُّ زؤْسا

! بُظَيًِ بُسايًَاْسا ْايُتُوَْ ُٖغتِْ ٖؤؾِ يُطُيًَاْسا ًُْ
يًػتٓػهٌ ًَٓػتا زيًَٓابىو يُْاغٓاَُّ النؤتريْ يُوَزابىو نُ وَآلًََهٌ ْاؾرييين بساتُوَ بؤ قػُنُّ زواداضّْ 

:  يُثطِ زَْطًَهٌ تًص بُضظبىَوَ
.  ــ  بًططٕ

غُيطّ نطز ضىاض قُوظام الويَهٌ ؾاضغتاًًْإ ططتىوَْ ..يًػتٓػهٌ ًٌَٖ نطز يُُٓغجُنُّْ طُيؿتُ ضَعًًُنُزا
:  بُقاَضِ زايسَثًَؤغْٔ يًػتٓػهٌ ٖاواضّ نطزَ ُٓؾػُضَنُ
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ــ  ُٓوَ ضًًُ؟  
.  ــ  ُّٓ َاضَ بُضزَإ تًَسَططآ

:  قُوظاقًَهًـ ٖاواضّ نطز
.  ــ  زَضظيَهٌ باؾٌ زازَٕ

قاَضِ زاٖاتُوَ بؤ غُض ثًَػيت يُضِْ الواظْ يُتْ ثُتٌ نطزْ خىئَ ؾًضكُّ زَنطز، النؤتري َُُّٓ بًين ٖاواضّ 
:  نطز

خؤ ُٓوإ خُضيهٔ نابطا بهىشٕ النؤتري  َُُّٓ وتْ ُٖضزوو .. ثًًَإ بًٌََ واظ بًَٓٔ.. ــ  طُوضَّ ؾُضَاْسَّ غطيُ
ُٓشْؤّ يًػتٓػهٌ ططت نُيُ ُٓغجُنٍُ زاُْبُظيبىو، بُآلّ ُّٓ ُٖض ُٓوضِيؿٌ يٌَ ُْزايُوَ، بُيَهى ؾُضَاًْسا 

:  بُقُوظامْ وتٌ
.  ــ  بُيٌََ، زَضظيَهٌ ضانٌ زازَٕ

:  ثاؾإ غُيطّ النؤتًين نطزْ قريِاْسٍ بُغُضيسا
.  بطِؤ زَّ!!ُٓو بُضزَ باضاصيإ زَناو تؤف زَتُوآ غُضباظإ زَغيت ثًَىَ ُْزَٕ.. ــ  ضًًُ، زووضنُوَضَوَ يًَِ

زوشَٓاِْ . . ٓار): بُآلّ النؤتري ُٓشْؤّ يًػتٓػهٌ ُٖضططتبىو، ناتآ نُ طىيٌَ يُالوَنُّ بىو ٖاواضّ زَنطز
:  يُ يًػتٓػهٌ زووضنُوتُوَْ بُظَاًَْهٌ عُغهُضّ بُؾُضَاُْوَ وتٌ(..داُْوَضإ، يًَسَٕ، ٓار. .ؾؤضِف

شياٌْ ُٓو ثًاوَ ضِظطاضنُ ُٓطًٓا بُضثطغًاض زَبآ يُوَ ُٓوغا ًٓسٍ ؾُضَاْسَ ضاوٍ . . ؾُضَاْسَض. ..ــ  يًػتٓػهٌ
:  ثُضِيًُ تُوقِ غُضّ،  يُتىوضَِيًساْ يًٌَ ْعيهبىَوَْ ثُجنُّ خػتُ غُض ثُيُثًتهُّ زََاْضُنُّْ وتٌ

.  ًَٓػتا ٓاططت زَزَّ! خؤؾطؤف. . ــ  بُيؿُؾِ
بُآلّ زََاضّ خؤّ ضِاططتْ زَغيت يُغُض بُيُثًتهُنُ البطز، ُٓوناتُ النؤتري ٓاوضِيسايُ الٍ قُوظاقُناُْوَْ 

:  ٖاواضّ يًَهطزٕ
.  َٔ بُْاوّ نؤًَتُّ ؾؤضِؾطًَطِيًُوَ ؾُضَاْتإ زَزََآ واظبًَٓٔ يُيًَساِْ. . ــ  غُضباظإ

.  قُوظام ًٓسٍ يُيًَساِْ نابطا نُوتٔ، يًػتٓهًـ بُغىاضيِ ُٓغجُنُّ يُو ؾىيَُٓ زووضنُوتُوَ
غآ نُؽ يُقُوظام ُٓو ؾاضغتاًُّْ يُفْالضنًَؿهاوَيإ نَُآ زووضخػتُوَ، ثاؾإ يُنًَهًإ يُخؤيإ ْاضز 

.  طايًػهُيُنٌ ضِاوَغتإْ الوَنُيإ ثٌَ ُٖيَططتْ يًٌَ ضِظطاضبىوْٕ ُٓويـ َطز
بؤ غبُيٓآ بُياٌْ يػتٓػهٌ يُخُو ُٖيَػاْ ثُؾًُإ بىو يُنطزَوَّ ؾُوّ ثًَؿىو ُٓو زَتطغا ثُيىَْسٍ ًَْىإ 

ُٓوْ نؤًَتُّ نُتًبُ تًَو بضًَت، ُٖضوَٖا سُظّ بُثًَهساُٖيَؿاخإ ُْزَنطز يُطُأل النؤتًٓسا، يُبُضُٓوَ واّ 
بُباف ظاِْ بؤ َاوَيُى خؤّ يُالنؤتري تًَُٓطُيٓآْ ثاؾإ اليبات يُوآ زواّ ُٓوَّ قُوظام ُٖيَىيَػيت ُّٓ 

.  زوايًُيإ يُبريضىوبًَتُوَ
ثاف ُٓوَ بُضُْس ضؤشآ يًػتٓػهٌ يؿاضزا طُيؿتُ قُوظاقُ ضَِغُُْنُّ ٖاوَيٌَ، ضًَٓؼ ٓاتاض ؾضًهؤظ ُٓو ًَٖؿتا 

بُ تَُّْصيِ ُّٓ ضًَٓػُ ْآاضاّ بىو ْ زَيىيػت بريوضِاٍ تاقِ بهاتُوَ بُزَّ تُضِيًُنٌ وا نُ خؤيؿِ دًَطُ 
ضَِخُٓ ُْبآ تًًَسا، ُٓو واّ زَٖاتُ بُضضاو ُّٓ نابطايُ يُشيَط ضِووخؤؾًُّ ضِونُؾُنُيساْ ٓاناضَ خؤبُظٍ ططتُٓ ثطِ 
نًَؿُنُيسا ؾتًَهٌ ؾاضاوَ ُٖبآْ يًػتٓػهٌ ًَٖذطاض بُثُضؤف بىو بؤ ظاًْين ًَِْٗٓ ُٓو ؾتُ، يُبُضُٓوَ خًَطا ُٓو 

. باْطًَٗؿتُّٓ ؾضًهؤظٌ قبىوأل نطز بؤ ْإ خىاضزٕ يُيُنًَو يُضًَؿتداُْناْسا
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ضؤيؿذي بؤ ضًَؿتداُْيُنٌ خٓذًالُْْ غُيطيإ نطز َُٖىو ًََعَناِْ طرياوٕ، ناتآ نُ ؾضًهؤظ ويػيت زَضضًَتُ 
:  زَضَوَ ٓاغايُنٌ بُشٕ ضِيَوْ ثًَو يًًَإ ٖاتُثًَـْ بًَُٗطَباًُْوَ ْىوؾتايُوَ ْ وتٌ

ــ  ثًَدؤؾشايَِ خعَُتًَو بهُّ بُ ُٓؾػُضإ، ًَٓىَ دًَطُّ ؾاْاظٍ ًْؿتُأْ، ؾُضَىوٕ بؤ غُض ًََعَنُّ ًَُُٓ، 
.  ًَُُٓ واخُضيهري زَضزَضري

زووئ اؾطَتٌ ُْمشًالُْ نُيُطُأل ٓاغانُزا ْاًْإ خىاضزبىو، ُٖيَػإْ يُنًَهًإ خُْسَيُنٌ نطز بؤ َُٖىو 
.  ُٓؾػُضَنُ، ُٓويًَإ بُدًًََٗؿت

. نَُآ ثًَـ ُٓوَّ يُْإ خىاضزٕ ببُٓوَ زوو ُٓؾػُض نُبُزَْطٌ بُضظ قػُيإ زَنطز خؤيإ نطز بُشووضزا
زَغتبُدآ يًػتٓػهٌ ضًَٓؼ ناغيًهؤظٌ ْاغًُوَْ ٖاوضِيَهُّ زيهُؾِ ضؤبؤظ بىو نُ يًػتٓػهٌ ضريؤنُنُّ 

.  خؤّ يُطُيًَسا زيَتُوَياز
زواّ ضِؤش بافْ غآلوٍ ٓاغايِ ناغيًهؤظْ ٖاوَيَُنُّ ْاًْإ يُغُض ًََعٍ يًػتٓػهٌ خىاضز، ثاؾإ نُ َُٖىوإ 

:  ضِؤيؿذي ناغيًهؤظْ يًػتٓػهٌ َاُْوَْ ضىوُْ ؾىيًََٓهٌ ًَُُٖٓوَْ نُوتُٓ طؿتىطؤنطزٕ،  ناغيًهؤظ وتٌ
ــ  يُؾهطّ غًًٌََُ ًَٖؿتا ُٖض يُبُضَّ ضِؤَاًْازايُ، ًَٓـ ؾُضَامن ثًَسضابىو نُ غطيهُّ بسََُ زَغيت 

ُٓؾػُضيَهٌ زيهُْ بطِؤّ بؤ باضَطاّ شَُْضاأل نُضضيؤظ يُغُضنطزايُتٌ غىثازاْ يُوآ شَُْضاأل ثًٌَ ضاطُياْسّْ ُّٓ 
ضؤثؤظُؾِ يُطُيَسابىو، نُ ُٖضزونُإ ثًَىيػتُ يُغُضَإ خؤ ٓاَازَ بهُئ بؤ ناض ناتآ نُ نىوزَتايُنٌ 

عُغهُضّ سىونىَُتٌ ناتِ زَضِووخًَٓآ، نؤضًًْؤظ غُضنطزايُتٌ غىثاْ زَغُآلتساضييَت َُزٌَْ ُٖضزوى زَططيَتُ 
.   ُٓغتؤْ نىوزَتايُى ٖانا بُضثابًَت، ُٓوناتُ ُٖضضِ يُتىاْاَاْسايُ زَيهُئ بؤ غطخػتِْٓ ضُغجاْسٌْ

بُآلّ ٓايا غىثا بُتُواوّ يُطُأل نؤيًؤظسايُ؟  !ــ  ضِاغتُ
غسَٖا ُٓؾػُض !! تؤ ُٓؾػُضيتْ يُؾاضزايت، ُٖغت ْانُّ ضِ بُزَوضوثؿتسا زَخىيًَتُوَ.. ــ  َُُٓ غُيطَ

ًَٖٓطاوُْتُ ًَٓطَْ ُٓوإ نؤْرتؤيٌَ َُٖىو نىْٕ نُيُبُضيَهٌ ْاوضُنُيإ نطزووَ، خؤ غىثاف ُٓوَ تا نؤتايِ يُ شيَط 
.. زَغيت نؤضًًْؤظسايُ، َُبُغتِ نؤضًًْؤظْ شَُْضايَُناِْ زيهُّ ٖاوضِيًَُتٌ، ضؤَاْؤظػهٌ،  نُضضيؤظ، نايًسئ

ُٓواٌْ زيهُف،  َُُٓ غُضَضِاٍ ُٓوَف نُ نؤًَتُّ ْاوَْسٍ ٖاوثُضياٌْ ُٓؾػُضإ ثُيىْسيًُنٌ بُتًين ُٖيُ 
. .  يُطُأل ُٓجنىوٌَُْ ٖاوثُضياٌْ ًَٖعَ قُوظاقًُناْسا

غُضباظإ؟  .. ــ  َٔ غىثاّ زَوآ
.   ــ  غُضباظإ يُواُْيُ ُْضِؤٕ يُطُأل ثالُْنُزا، بآلّ يُغُضَاُْ غُضنطزايُتًإ بهُئ

ــ  ُّٓ باؾُ ناغيًهؤظ بؤ صيىوُْ ُْتبًػتىوَ نُ نًَطْػهٌ ُٖوأل زَزا غُضنطزَّ ًَٖعَ ضُنساضَنإ الببات يُشيَط 
طىؾاضّ ضُخ ضَِواْسا؟  

.   ــ  َُُٓ زووضَ، ُٓو ثطِ نًَؿِ ُٓوَ ْانات، غبُيٓآ ضؤى زازَزات، تؤ نَُآ ضاوَضِآ بهُ يًػتٓػهٌ
:  يًػتٓػهٌ بُخؤؾٌ زَضبطِيُٓوَ وتٌ

ــ  زويَٓآ نًَطْػهٌ ثًَؿىاظٍ يُوَؾسيَو يُُٓؾػُضاٌْ قُوظام نطز، تًًَإ طُياْس نُ ُٓوإ قايٌ ْابٔ بُالبطزٌْ 
. .  شَُْضاأل نؤضًًْؤظ يُثًُْثايِ غُضنطزَيِ بًُٖض ؾًَىَيُى

ــ  ُّٓ ُٓو بُضِ وَآلٌَ زابىوُْوَ؟  
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ــ  ُٓو وتبىوّ َُُٓ واتُواتًَهٌ ثًػُْ َريّ ًٖض برينطزُْوَيُنٌ يُّ بابُتُّ ًُْ، ُٓو ويػتىويُتٌ دَُاوَض 
.  زيًَٓانات يُّ باضَيُوَ، بُآلّ ضِاغتًُنُّ ُٓو وَنى زاوئَ تُضِيَو ثًَؿىاظٍ يُْىيَُٓضاٌْ غؤظًُت زَنا

نُؽ ثطِ نًَؿٌ ُٓوَ ْانات نؤضًًْؤظ الببات،  باؾُ     بًين نُٖاتُ ْاو ؾاضَوَ؟  .. ــ  زيًَٓاب
.  ــ  ُْخًَط،  ٓى ضِؤشَ يُؾاضزا ُْبىوّ

نؤضَِويَهٌ ظؤض طُوضَبىو،  ثاغُواُْناِْ غطيُّ تُنًُّٓنإ بىو، َُٖىو غطيُيُى ؾهػتًَهٌ تًَسابىو، .. ــ  ٓىوّ
َُٖىوإ بُضَو نؤؾهٌ ظغتإ زَضىوٕ نُباضَطاّ نًَطْػهٌ خؤيُتٌ ُٖضزوو ُٓؾػُض خىاساؾًعيًإ يُيُى نطز، 

:  ناغيًهؤظ وتٌ
ــ  بُضزَواّ ثُيىَْسيِ ثًَىَ بهُ يًػتٓػهٌ، ضىْهُ ضؤشاٌْ زاٖاتىو يُواُْيُ ًَٖذطاض ططإ بًَت، باؾُ َرينؤيؤظت 

. .  يُبريَ؟ يُبريّ ضىو ثًَت بًًََِ
ــ  ضًُّ؟  

.  ــ  يَُايػسا نىشضا
! ــ  ُْ

وَغتابىو بُالّ غُضباظيَهٌ نُؾاؾُوَ، ْاضجنؤنًَو بُزَغيت نُؾاؾهُوَ تُقًُوَ : ــ  يُضِووزاويَهٌ ًٖضجىوضسا
..  زاَاوَ.. َرينؤيؤظٌ بطز بُٓامساْساْ دطُ يُ ْاو غهُنُّ ًٖضًُإ ُْزؤظيُوَ

 *    *    *
 
 
 

نُزَغيت خؤؾطىظَضاٌْ يُوآ ظؤض يُيازطاضَ تايَُناِْ ًَْى ضايٌَ غُْطُضَناًْاٌْ غطِيبىَوَ، ُٓوَ طُوضَناًْاُْ 
زيَُٓ نؤبىُْوَ زياضيهطاوَناِْ ُٓؾػُضاُْوَ يُناتِ خؤيساْ ضُْسْضؤٕ يُغُض ضاضَْىوغٌ ضِووغًا زَنُٕ بُطىضِْ 

.  زَضووٕ طُضًَُوَ
يُغُض ُّٓ ؾًَىَ ؾٌْؾؤيَُ شيإ زَضِؤيؿت يُنُتًبُّ ضىاضزَيَُسا تاوَنى ضِؤشّ ؾاْعَّ سىظَيطإ ناتآ نُ 

ؾُضَإ زضا بُغُضنطزايُتًُنُّ بُدىوآلٌْ زَغتبُدآْ بآ ُٓوَّ يُى زَقًكُ نات بُؾريِؤ بسضآ، ُّٓ دىوآلُْف 
بُضَو ثًرتؤططاز بىو، نُضِؤشّ بًػيت سىظَيطإ ُٖآلتْ مسٌ ُٓغجُناِْ قُوظام خطَُّ زَٖات بُغُض ثاْايِ 

.   ؾُقاَُ ؾؤغتُنطاوَناُْوَ يُثايتُخسا
نُتًبُ يُُْٖسآ خاْىوٍ طُضَِنٌ ًْعػهًسا ًْؿتُدآبىو ْ بًٓايُنٌ باظضطاًٌْ تُضخاْهطا بؤ غطيُنٍُ 

يًػتٓػهٌ، ُّٓ بًٓايُ سىنىَُت يُوَْثًَـ بُزاًْؿتىاِْ ضؤأل نطزبىوْ ثاؾإ بؤيُّ نطزبىَوَ غُضيُْىآ، 
ُٓوَّ نُثًَىيػيت بُضانطزُْوَ بىو يُُٖض ؾُف ْٗؤَُنُيسا ضاى نطابىوَْ زضيًَُْهٌ ؾًاوٍ زضابىيُ وَنى 

.  بُيَطُيُى بؤ ططْطٌ ثًَساًَْهٌ طُوضَ بُسُغاُْوَّ ُٓو قُوظاقاُّْ تًٌَ زئَ
.  ُٓوَف دًَطُّ غُضغىضَِإ ًُْ، ضىْهُ ثُضؤف بىوٕ بؤ ٖاتًٓإ بُتُواوّ ٓاؾهطابىو

يًػتٓػهٌ بُضانٌ تَُاؾاٍ ُٓو بًٓايُّ نطز، بًُُُْٖيُوَ ُْٖسيَو ضَِظاَُْسٍ زَضزَنُوت يُزَغُآلتساضيَيت 
ثىختُّ ُٓو . ْاوخؤيِ نُبايُخٌ زاوَ بُسُواُْوَّ غُضباظَناٌْ، بُآلّ ضِوزاويَو ًَعادٌ تًَهسا ُٓوناتُ
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َُغُيَُيـ ُٓوَيُ نُيًػتٓػهٌ ويَُّٓ غُضّ غُطًَوْ طًػهًَهٌ بًين بُبًًُُتٌ يُغُض يُنٌَ يُزيىاضَنإ 
ًْطاضّ نًَؿطابىو، ناتِ خؤّ َُُٓ ًَُٖايُى بىو زاضو زَغتُّ تػاضّ ضِووغًا ًٓعاٌْ بُغاّ نُيُغُض زَضطاّ 

. (َطزٕ بؤ تؤيُ زوشَين تػاض)زوشَُٓناِْ ٓاغايإ ُٖيًَإ زَنُْس، َاْاّ 
باؾُ ُٓو ُٓواُّْ وَنى ُٓوإ .  يًػتٓػهٌ نُضاوٍ نُوت بُّ زضومشُ بُتُواوَتٌ غُغًَُت بىوْ ثًٌَ تًَهضىو

!! زوشَين ضِووغًإ، زياضَ ضِووغًا بُْاوَضِؤنٌ ُٓوَّ ًَٓػتا يُبُضزًََاْسا ًْطاض نًَؿطاوَ غُيطيإ زَنا
َُُٓف واّ يًَهطز يُتىوضَِيًسا ضِاثُضِّْ ثاؾإ ٓاوضِيسايُوَ يُْىيَُٓضَ ؾاضغتاًُْنُّ زَغُآلتساضييَت ْاوخؤيِ 

:  نُثًَؿىاظيهطزٌْ قُوظاقٌ خطابىوَ ُٓغتؤ، بَُٓذُ َٓذًَهُوَ وتٌ
ــ  َُُٓ ضًًُ؟  

.  بًَطىَإ زَغتًَهٌ ضُثُأل ًْطاضّ نًَؿاوَ..ــ  َُُٓ بُيؿُؾًهٔ
.   ثاؾإ ثًاوَ نُوتُ زاتاؾًين ًْطاضو بؤيُنُ بًُْٓؤنٌ بطيكُزاضْ قُؾُْطٌ

ناتآ يًػتٓػهٌ يُتَُاؾانطزٌْ بًٓانُ بىَوَ، ضِؤيؿت بؤ ُٓو تُويًُيُّ تُضخاْهطابىو بؤ ُٓغجُناِْ غطيُنُّ، 
:  ناتآ نُبًين تًُْا غآ زَضطاّ ُٖيُ، زَْطٌ بُضظنطزَوَ بُضِووٍ ؾاضغتاًُْ تؤقًىَنُزاْ وتٌ

َُٓإ بُؾِ زَضنطزٌْ غُزْبًػت ُٓغح ْانُٕ، غطيُنُ زَبآ يًُْى غُعاتسا ُٓغجُنإ زَضنات !ــ  غآ زَضطا
.   ُٓطُض ًٓٓعاضيَهٌ نىتْ ثطِّ بؤ زَٖات، زَضطايُنٌ زيهُؾِ زَوآ

ؾاضغتاًُْنُ بُنًهُ يُقًَىَ زيًَٓاٍ نطز، نُزوو زَضطاّ ْىآ زَغتبُدآ زَنطيَُٓوَ، ثاؾإ يًػتٓػهٌ 
.  ضِوخػُتٌ ضِؤيؿتًٓساْ خؤؾِ بُ ثًجًًهاُْنُزا غُضنُوت نُ زَضآ بؤ ؾىييَن ُٓؾػُضإ يُبًٓانُزا

يًػتٓػهٌ ُٓوناتُ بريوٖؤؾِ بُف بُف بىبىو، ُٓو ُٖغيت بُضَِظاَُْسٍ زَنطز يُو شووضَ خؤؾاُّْ يُوآ بًين، 
ُْٓسيَؿُّ ُٓو ويَُٓيُّ نُبًين بُغُض زيىاضَنُوَ ًْطاض نًَؿطابىو زَيؿًَُشاْس، بُآلّ بُغُض ُّٓ زيَُ ضِاونًًَُزا 

ظاألبىو ناتآ بَُاْسوويُتًَتِْ ؾُنُتٌ نُوتُ تُثاْتٌ نطزٕ بُغُض دًَطُنُياْ بآ ُٓوَّ ثًَآلوَناِْ يُثٌَ 
.  زابهُْآ

:  ُٓؾػُضيَهٌ زيهُ يُٖؤزَنُزابىو، يًػتٓػهٌ ويػيت زََُتُقآٍ يُطُيَسا بهاتْ وتٌ
.  ــ  ُٓؾػُضَناِْ زيهُ يُنىئَ ضًَٓؼ ُٓتاض؟ نُؽ يُٖاوَآلٕ ْابًِٓ

.   ــ  ضىوٕ بؤ غُضزاٌْ ؾاض
ــ  ُّٓ تؤ بؤضِ يُطُيًَاْسا ُْضِؤيؿيت؟  

.  ــ  خؤف ًُْ ضىوُْ ؾاضَوَ ضِاغتُوخؤ زواّ طُيؿذي، َٔ ضِؤشْاَُّ زَخىيَٓسَوَ
يًػتٓػهٌ نَُآ يُغُض دًَطُنُّ ضِانؿا، ثاؾإ ُٖيَػاْ دًُناٌْ زاَايٌَْ ضىو بؤ خؤؾذي، ٓاوٍ طُضّ ُٖغتْ 

.  ٖؤؾًَهٌ ْىيٌَ ثٌَ بُخؿِْ واّ يًضهطز ٓاَؤشطاضّ ضًَٓؼ ٓاتاض بهات بُخؤؾذي
:  بُآلّ ُّٓ سُظّ بُوَ ُْنطزْ بُيَهى وتٌ

..  ؾتًَهٌ خؤؾٌ تًَسايُ: ــ  بططَ ضِؤشْاَُ غىيَُٓوَ
ــ  ضًُ؟  

.  بططَ بًدىيَُٓوَ.. ــ  باغِ خؤثًؿاْساٌْ بُيؿُؾًهُناٌْ تًَسايُ



 166 

يًػتٓػهٌ بُْابُزيًَُوَ ضِؤشْاَُنُّ وَضططت، بُآلّ يُثطِ باْطهطا بؤ ضاوثًَهُوتين ؾُضَاْسَّ نُتًبُ، ًَُٓـ 
.   بُثُيُ دًُناِْ يُبُضنطزْ مشؿًَطَنُّ نطز بُ ثؿتًَُٓنُيسا ضىَ زََوَ بؤ طُضَِنٌ ًْعػهٌ

ُٓو ؾُقاَُّ نُ يًػتٓػهٌ ثًَسا ضِؤيؿت ؾُثؤيًَو يُؾُبكُّ دؤضاودؤضّ ثًَسا زَضِؤيؿت، ٌٖ واّ ُٖبىو 
يُغطووت زضوغت نطابىو ٌٖ زيهُف يُضؤخٌ ططاْبُٖا بىو، بُآلّ ظؤضبُيإ يُواُْبىوٕ نُشْإ غُضّ زَنُْٕ 

.  نًََُهًؿًإ ُٓو ؾُبكُ ٓاغايًاُْبىوٕ نُ غُضباظإ بُناضيإ زًََٖٓا
يُويَسا نعَ بايُنٌ خؤف يُزَضياوَ زَٖاتْ زَيسا بُو بُضزاُْزا نُبُغُض يُنُوَ ضِيعنطابىوٕ بُؾًَىٍَ بًٓاّ بُضظ 

.  بُضظ، ْاضاضّ زَنطز يُ النؤآلُْناْسا بآلوببًَتُوَ
ٓامساًْـ وَنى ثؤآل ؾري زَضىَوَْ ثُيَُ ُٖوضّ غجٌ ضىٕ ؾٌ ثًَسا زَضِؤيؿت، قىضؽ بىوْٕ َصزَّ باضاًْإ 

زَزا، بؤٌْ ُٓغؿُييت تاظَ تًَهُأل بىو بىو بُبؤْٕ بُضاٌَ طىآلو ْ زونُيٌَ طُضٍَِِنُ َايَُنإْ َُٓاُْ َُٖىوّ ُٓوَّ 
.  ثًَهًَٗٓابىو نُثًاو زَيبًٓآ ناتآ ضِيَسَنا بُؾُقاًََهٌ ؾاضيَهٌ طُوضَزا

َُٓاُْ َُٖىويإ ًََؿهٌ يًػتٓػهًإ دُجناأل نطزبىو ْ بُضّ برينطزُْوَيإ يٌَ بطِيبىو، زَضِؤيؿتْ ُٖواّ ؾاضٍ 
ُٖيَسََصّ نُ زًَََو بىو يُ بُضَزا يًٌَ بآ بُف بى بىو، بُآلّ ُّٓ زيَدؤؾًًُّ ظؤض نىضت بىو، ضىْهُ الويَهٌ 

.  قُيَُوٍ غُضنىيَِ ٓايٌَ بُضضاونُوت زضيٌُْ ْاظوًْعُُتٌ ثًَىَ زياضبىو
، َُُٓ !ضِ يُنًَهٌ وَنى َُُّٓ يًَطَزا ًَٖؿتىوَتُوَ، بؤضِ يُبُضَزا ُْبآ): ُٓوناتُ يُزيٌَ خؤيسا ثطغٌ

.   يُواُْيُ نىضِّ باظضطاًَْو بٌَ بُ غاَاُْنُّ باونٌ تىاْبًَيت يُغُضباظٍ ضِظطاضّ ببًَتْ بُزَيٌ زابًَت
بُآلّ، تؤ بًًٌََ ُّٓ ًٖضْ ثىوضُ بُُٓضنٌ خؤّ ُٖيَػآ يُبُضَّ ْاوَوَزا؟ يإ ُٓو بآ ٓاطايُ يَُُٖىو َُٓاُْْ 

. (!ُٓو بُبًَباناُْ زَشّْ بُؽ! طىآ بُضِ بسات يًُْؿتُاْسا!خُضيهٌ ضِابىاضزٌْ خؤيُتٌ يُطُأل ٓاؾطَتسا
:  ناتآ طُيؿتُ ُّٓ ثطغًاضَ بايسايُوَ الّ خىزاّ خؤيساْ وضزبىَوَ يُضِاغيت ُٖغتْ غؤظٍ خؤّ، وتٌ

بُآلّ، ُّٓ َٔ، بُضَو ض اليُ زَضِؤّ؟ بًَطىَإ يُطُأل َُُْٓ ٖاوبابُتُناًْؿًساّ، ضىْهُ َٔ ؾتًَو يُوامن تًَسايُ، )
ُّٓ يُ ضًُٓنُّ ُٓوإ ًِْ؟ ُٓطُض ضِ ُّٓ الوَ خؤؾطىظَضاُْ ٓاطاّ يُؾىئَ ثًٌَ خؤّ ًُْ، خؤ َٔ ٖؤؾِ ثايٌَ 

. يُوآ بُضططّ يًُْؿتُإ زَنُّ. ثًَىَ ْاوّ نُيُ بُضَزا مب، ضىْهُ يُبُضَزا ضًُٓنُّْ بابُتٌ َُُٓ زَثاضيَعّ
زَغتِ نطز بُططيإ ناتآ نُتػاضّ البطاوّ بًين يَُىدًًًعسا، َٔ ُٖقُُ ؾؤضِف ضَِت زَنَُُوَ، ضىْهُ ُٓقًَِ 

ثًٌَ قايٌ ْابآْ ْاؾتىامن بري يُ ثٌَ قايٌ بىوٌْ بهَُُوَ، يُبُضُٓوَ خؤّ تُضخإ زَنُّ بؤ خعَُتهطزٌْ 
. (!بُآلّ تؤ بًًٌََ ظؤض ُٖبٔ وَنى َٔ زيَػؤظبٔ بؤ َُٖإ ؾت..ضِابىوضزو

بريَناِْ طُضِايُوَ زواوَ ثاف ُّٓ طؿتىطؤ خؤبُخؤطؤيايُ، ويَُّٓ تػاضّ البطاوٍ ٖاتُوَ بُضضاو نُ َاآلوايِ يُطُأل 
زَنطزْ نُؽ ٖاواضّ بؤ ُْزَنطزْ ُْ بضىوىْ ُْطُوضَ زَغتًإ بؤ بُضظُْزَنطزَوَ بؤ غآلويًَهطزٌْْ َُُّٓ 

.  بُبآ َُُٓنٌ ضَِضاونطز يُاليُٕ طُيُوَْ ُٖغتُناِْ وضووشإْ نُوتُ سايَُتًَهٌ زَضووٌْ ؾًَُشاَْوَ
يًػتٓػهٌ يُّ ناتُزا طُيؿتُ باضَطاّ ؾُضَاْسَيِ نُتًبُ، بُثًجًًهاُْنُزا غُضنُوت بؤ ٖؤزَّ غُضنطزايُتٌْ 

ضىَ شووضَوَْ يُوآ ؾُضَاْسَّ نُتًبُ ُْخؿُيُنٌ زووضوزضيَصّ دًَطاٍ بًٓا سهىَُتًُناِْ يُبُضزََسا 
.  بآلونطزَوَ،ْ زَغتًٓؿاٌْ ُٓو خاْىواُّْ نطز نُزَخطيَُٓ  ُٓغتؤّ غطيُنُ يًػتٓػهٌ بؤ ثاغُواٌْ نطزًْإ
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تعًًُاتٌ ؾُضَاْسَ وضزْ زووضوزضيَص بىو يُزاْاِْ باغهطزْٕ شَاضَّ نُغاٌْ زَوضيَهإ، َُيَبُْسَناِْ ًٓؿهضِ 
ّ (نؤؾهٌ ظغتإ)زياضيهطاوٍ َُٖىو تًَسابىو، ناتآ نُيُ ضِاطُياْسٌْ َُٖىو ُٓواُْ بىَوَ زَغتًٓؿاٌْ دًَطٍُ

:  نطزْ وتٌ
.. ــ  يُنؤؾهٌ ظغتاْسا، نًَطْػهٌ

! ــ  يُى ووؾُف َُيَآ غُباضَت بُُٓو
.  ــ  تهات يًَسَنُّ يُظطًين يًػتٓػهٌ خؤت ضِابططَ

..  ــ  تهات يًَسَنُّ نؤيؤًٌْ
.  خؤت ضِابططَ.. ــ  َٔ تها يُتؤ زَنُّ خؤؾُويػتِ

:  يًػتٓػهٌ بُظؤض ُْٖاغُّ بؤ زَزضاْ وتٌ
ــ  باؾُ ُٖضًَٓػتا يُنػُض زَوضيَهإ بًَٓطّ بُضَو ناضطُناِْ ثىتًًؤظ؟ 

:  بعَيُى ططتِْ ُٖضزوو ؾاٌْ ُٖيَتُناْسْ ثاؾإ وَآلٌَ زايُوَ.. نؤيؤًٌْ ُٖضزوو يًَىٍ خؤّ طُغت
.  ُٖض ًَٓػتا زَغتبُدآْ بُغُضنطزايُتٌ ؾُضَاْسَّ ضَِعًًُنُ خؤّ

يًػتًٓػهٌ يُثًجًًهاُْنُ زابُظّ، بؤ ُٓوَّ بضًَتُوَ بؤ باضَطاّ غطيُنُّ خؤّْ الٍ زَضطاّ باضَطاّ نُتًبُزا 
. زَوضيَهٌ قُوظاقِ بًين بُغُضنطزايُتٌ ُٓؾػُضيَو نُُٓغجُنُّ قُثِ يُُْٖسآ طىآ وؾهُوَبىو زَططت

:  ثريًَََطزيَهٌ َُزٌَْ بُؾإْ ؾهؤ يُؾؤغتُنُ زازَبُظّْ ٖاواضّ نطز
!.  ــ  ٓاؾُضئ بؤ ضِظطاضنُضاٌْ ًْؿتُإ

يَُالؾُوَ يًػتٓػهٌ ثًٌَ .  ُٓؾػُضَنُ غآلوَنُّ غُْسَوَْ بُضزَواّ بىو بُضِيَهطزٕ يُثًَؿِ زَوضيَهُوَ
.  ُٖيَططت بُضَو باضَطاّ غطيُنُ

زاَُظضاْسٌْ شَُْضاأل نؤضًًْؤظ بُغُضنطزَّ باآلٍ ًَٖعَ ضُنساضَنإ يُبُضَّ باؾىوضّ ضِؤشٓاوازا خؤؾِ خػتُ 
زألْ زَضووٌْ ُٓؾػُضاٌْ نُتًبُّ ضىاضزَيٌَُ قُوظاقُوَْ نُوتُٓ باغهطزٍ ضانُناِْ بُضِيَعْ طُوضَيًُوَْ 

تىاْاّ ثؤآليين ُٓويإ باؽ زَنطزْ يًًَإ ضِازَبًين ووآلت ضِظطاض نات يُو بططَْ بُضزَْ بؿًَىيُّ سىنىوَُتٌ ناتِ 
.  زضوغيت نطزبىو

ُّٓ زاَُظضاْسُْ زيٌَ يًػتٓػهٌ ؾًَٓو نطزَوَ بُؾًَىَيُنٌ تايبُتٌ، يُبُضُٓوَ نُوتُ تُقُالٍ ُٓوَّ بعاْآ 
.   ناضزاُْوَّ  ضؤُْ يًَُْى ضِيعَناِْ ُٓؾػُضاٌْ يُخؤّ خىاضتط يُثًُزاْ ُٖضوَٖا غُضباظاٌْ قُوظام بُتايبُتٌ

يًػتٓػهٌ يَُُزا ُٓوَّ وَزَغت ُْنُوت نُ َُبُغيت بىو، ضىْهُ ُٓوإ اليٌُْ بًَسَْطًإ زَططت داضيَو يإ 
بُؾًَىَيُنٌ ؾاضضاوَ داضيَوْ بًَباناُْ داضيَهٌ زٍ يًٌَ زَزوإ يُوَآلَساُْوَياْسا ُٓو يًَسواْاُْف نُ ُٓو طىيٌَ يٌَ 

:  زَبىو يُّ بابُتُ بىوٕ
.  ــ  َُُٓ بُنُّْ بُظؤض بايُخٌ ًُْ بؤ ًَُُٓ

..  ــ  ُٓطُض ُٖوأل بسا ٓاؾيت بطًَطِيَتُوَ، ًَُُٓيـ بًَطىَإ
.  ــ  بُُٖض ساأل باضوزؤخٌ ًَُُٓ ضاى ْابآ نُ ُٓو بُضظ بهطيَتُوَ

ضُْس ضِؤشيَو ظياتط تًَجُضِاُْبىو بُغُض زاَُظضاْسٌْ نؤضًًْؤظ يُ ثًُْ ثاٍ ْىيَهُزا تاوَنى يُبُضَو يُضِيعَناِْ غىثازا 
واتُ واتًَو بآلوبىَوَ نُيُ بُضشَوَْسٍ ُٓو ُْبىو، وا بآلوبىَوَ طىايُ نُ غُضنطزَيِ ْىآ طىؾاضيَهٌ طُوضَيِ 
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خػتىوَتُ غُض َريّ بؤ طًَطِاُْوَّ غعاّ نىؾذي بؤ غُضباظاٌْ ُٖآلتىوَ يُبُضَزاْ غىوضَ يُغُض بُناضًَٖٓاٌْ 
ادطآاتٌ تىْسْ ضَِم بؤ َػؤطُضنطزٌْ بُضزَواَبىوٕ يُنىؾتاضزا، بُآلّ نًَطْػهٌ ُٖويَسَزا بًطؤضِآ بُغُضنطزَيُى 

.  ثرت سُظٍ يُٓاؾيت بآْ بُٓاغاٌْ دًَُوٍ بساتُ زَغيت بؤ غًاغُتٌ سىنىوَُتٌ ناتًُوَ
يُبُضُٓوَ ُٓو بُياُّْ َريّ نُيُيُنٌ تَُىوظزا زَضضىو بُزاَُظضاْسٌْ نؤضًًْؤظ يُثًُنُّ ثًَؿىويسا نىتىثطِيُنٌ 

.   طُوضَبىو بؤ َُٖىوإ
يَُُٖإ ضِؤشزا يًػتٓػهٌ نًَؿُنُّ بُتىْسٍ خػتُ بُضزٌََ ُٓؾػُضَناِْ خؤّْ نؤبىُْوَيُنٌ ثًَهطزٕ بؤ 

:  يُناآل بهاتُوَْ وتٌ(ًَُُٓ ناّ ال بططئ يُناّ الزائ؟): ُٓوَّ يُبُضزًََاْسا َُغُيُّ
ــ  بُضِيَعإ، ًَُُٓ وَنى يُى خًَعإ زَشئ، يُطُأل ُٓوَؾسا ُْٖسآ نًَؿُ يُٓاضازإ، نُ زَبآ ُٖضيُنُ يُبُضزٌََ 
َُٖىواْسا ضِووٌْ بهاتُوَ، بًَطىَإ ًَٓىَ زَظأْ نُ زووبُضَنًُى يُطؤضِيَسايُْ بُّ ظوواُْ يًَُْىإ غُضنطزايُتٌ 

باآلْ َرييسا زَتُقًَتُوَ، ُٓضنًؿُإ ُٓوَيُ ُٓو اليُُْ زياضّ بهٌُْ نُ ُٓوناتُ زَزَيُٓ ثايٌَ، با يًَسواُْنُمشإ 
.  ٓاؾهطاْ ضَِْ ضَِوإ بآ

:  يُنُّ نُؽ قػُنُضَنإ ضًَٓؼ ٓاتاض ؾضًهؤظ بىو ْ وتٌ
ــ  َٔ ٓاَازَّ خىيَين خؤّْ خىييَن خُيَهٌ زيهُف بطِيَصّ، يُخعَُتٌ شَُْضاأل نؤضًًْؤظسا، ُٓو صيىوُّْ زيَػؤظٍْ 

غُيط نُٕ ضِ نطزووَ يُغىثازا، ُٓو . يًَٗاتىويًُ، تًُْا ُٓويؿُ نُ زَتىاْآ ضِووغًا يُغُض ُٖضزوو ثًٌَ بىَغتًَٓآ
نطزوويُتٌ بُيُى ثاضضُّ خؤضِاطط، ثاف ُٓوَّ ضُثؤنُناِْ ُٓواٌْ زيهُ بُداضآ ؾٌ بىبىُْوَ، ُٓوناتُ 

بُآلّ ًَٓػتا، ُٓواُْ َُْإ، ًٓسٍ نُؽ ُٖيُ .. يًصُْناضّْ نؤبىُْوَّ يُى يُزواّ يُىْ بطايُتٌ، ُٖآلتٔ بىو
ضُْسْضىٕ يَُُغُيُّ ثايَجؿيت نطزٌْ بهات؟ 

بُزَضووٕ طُضًَُنٌْ ؾًَىَّ ٓاططيين قػُناًْسا وازياضبىو نُُّٓ ثًاوَ بُضِاغيت ٓاَازَيُ بؤ ضِؾتين خىيَين 
خُيَهٌ زيهُ يُثًَٓاوّ شَُْضايَسا، بُآلّ يُوَ تطغا نُُٓؾػُضَنإ ُّٓ ؾًَىَ قػُنطزُّْ يٌَ قبىوأل ُْنُٕ، 

:  يُبُضُٓوَ وتٌ
ــ  بطايإ،  ُٓطُض ًَُُٓ يُغُضَإ بآ يًَُْىإ بُيؿُؾًهُنإْ نًَطْػهٌْ نؤضًًْؤظسا اليُى ُٖيَبصيَطئ، بًَطىَإ 

.  يُطُأل نؤضًًْؤظسا زَبري
:  ُٓؾػُضيَهٌ زيهُ يُغُض ُٓوَ ُٖيًَسايُْ وتٌ

ــ  يُضِاغتًسا ًَُُٓ ًٖض ؾتًَو ْاظاْري يُوَّ شَُْضاأل زَيُوآ، ٓايا ُٓو بُتَُاٍ طًَطِاُْوَّ ؾرياظَْ ضِيَوْثًَهًُ بؤ 
.  غىثا يإ زَيُوآ ؾتًَهٌ زيهُ بطًَطِيَتُوَ

: ُٓؾػُضيَهٌ زيهُ وتٌ.. طؿتىطؤ بُضزَواّ بىو
َُُٓ قػُيُنٌ تَُّْصاويًُ ْازياضيُ، ضًُ ُٓو ؾتُّ زيهُ نًَُُُٓ .. ــ  َُُٓ بُوَآلّ زاُْوَ تًَٓاطُّ ٖاوضِيَِ

زَتطغري ُٓو بًُوآ؟ ثاؾايُتًًُ؟  
..  ــ  ُْخًَط، َٔ يَُُ ْاتطغِ، بُثًَضُواُْوَ َٔ

ــ  ضانُ، نُواتُ ًَُُٓ ضُْسْ ضؤٕ يُغُض ضِ زَنُئ؟  
:  يًَطَزا زيهؤظ وتٌ
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ثًَىيػتُ يُغُضَإ ًَُُّٓ قُوظام خؤببُغتري : ــ  بُضِيَعإ، وابعامن ضُْسْضؤُْنتإ بُباؾِ ُْنطز، بُٓاؾهطا بًًََٔ
. بُنؤضًًْؤظُوَ وَنى ضؤٕ َٓاأل ًَُٖؿُ بُنًهٌ زايهًىَيُ

ُٓطُض نؤضًًْؤظ يُْاوبطا، بطِواتإ ببآ بُضِيَعإ ضِووغًا يُغُضاْطىيًَطُزا زََإ ًَْصآ، َُُٓ باضوزؤخُنُيُ، باؾُ 
ضِووْٕ ٓاؾهطا ًُْ وَنى زَيبًٓري؟  

ًَُُٓ يُطُأل نٌَ زائ؟  : ــ  بُتُواوَتٌ َُُٓيُ باضوزؤخُنُ، ًَٓػتاف بُضِيَعإ
.  ٓاتاض ؾًهؤظ َُُّٓ وتْ زَغيت زا بُغُض ثؿتِ زيهؤظساْ بُٓاظايُتًُوَ بُضْاًُْوَ

:  َُٖىويإ وَآلًَإ زايُوَ
.  ــ  يُطُأل نؤضًًْؤظسا ُٖيَبُتُ

ثاف ِٓ ضِيَههُوتُٓ طؿتًًُ ُٓؾػُضإ نُوتُٓ يُنرت َاض نطزٕ يُخؤؾًاْسا، ثاؾإ زاواّ ضايإ نطز، ُٖغتْ 
.  غؤظَ وضوشاوَنُيإ يُغُض الضىو يُتطغِ ُٓوَّ ُْوَى ثًاوخطاثًَهًإ تًَسابًَت

:  يُناتٌ ُّٓ خؤؾِْؾازيًُياْسا يًػتٓػهٌ وتٌ
.  ــ  بُآلّ، ساأل يُطُأل غُضباظَناْسا ضؤُْ، واتا قُوظام؟ بُ ض اليُنسا زازَتاؾٔ يإ طايإ بؤنِ زَقىضِيَٓآ

ُٓوإ بؤ شُْناًْإ بُثُضؤؾٔ، زَياُْوآ ؾىيَُٓناًْإ بُدآ بًًََْٔ بطِؤُْوَ بؤ ُٖواضو !ــ  ٓاٍ، ُٓو بُضاظاُْ
.  َُيَبُْسّ خؤيإ، شياًْإ غُختْ ْاضَِسُتُ ُّٓ ضِؤشاُْ

.  ــ  ُٓضنِ ًَُُٓ ُٓوَيُ نُ يُطٍَُ خؤَاْسا بُنًَؿًإ نُئ
.   ُٓؾػُضيَهٌ زيهُ َُُّٓ وت يُناتًَهسا نُ زَيسا بُغُض ًََعَنُزا بَُؿتُنؤيَُ يُزَضووٕ طُضًَسا

:  ُٓوغا ًٓسٍ يًػتٓػهٌ ٖاتُ قػُنطزٕ بُؾًَىَّ يُنًَهٌ ضِآ ثًؿاْسَضّ بُٓاطاْ وتٌ
ــ  تهاّ وايُ ٖاوضِيًَإ ُٓوَتإ يُيازبآ نُ ُٓضنٌ ًَٓػتاّ ًَُُٓ تاضِازَيُى ُٓوَيُ نُبُظَإ ؾرييين باضوزؤر ضِووٕ 

بهُيُٓوَ بؤ قُوظامْ بُزووضّ بًاًًًََُْٗٓوَ يُبىاضّ ناضتًَهطزٌْ نؤًَتُنإْ ُٓوَف نُ غُضنُوتُٓإ ٓاغإ زَنا 
يُّ ُٓضنُزا ًَٓػتا بُؾًَىاظيَهٌ تاظَ يًًَإ ْعيو ببُٓوَ، َٔ يُضِابىوضزوزا زََتىاِْ قُوظاقًَو بجًًؿًَُُٓوَْ ُٖزي بؤ 

زا،  بُآلّ زواّ ؾؤضِؾِ بُيؿُؾًو ُٓو ٓاضاّ ْاططآ 1916بطَخػًَِٓ بؤ ُٓوَّ يُثؿتُوَ تُقُّ يٌَ بهات، َُُٓ يُ
تاوَنى ُٖزي بؤ ُٖيَهُوآْ ُٓؾػُضَنُّ خؤّ بهىشآ، ُٓو ضِووبُضِوو ثًًَسا زَتُقًَٓآ، َُُْٓ ُٓطُض قُوظام 

وابعامن ٓاطاتإ يًًَُ . ُٓؾػُضَناًْإ ضِاُْنًَؿٔ، بُبآ زوشَٓايُتٌْ زَغت زضيَصّ نطزٕ يُُٓؾػُضآُْوَْ بًإ نىشٕ
ضِ ضِووزَزا يُُْٖسآ يُنُتًبُناِْ زيهُزا، بُيؿُؾًهُنإ تىاًْىياُْ بضُٓ ًَْى ضِيعَناِْ قُوظاقُوَْ ضِاياْهًَؿاوٕ 

بؤ الٍ خؤيإْ َُٖىوؾتإ واّ بؤ زَضٔ ًَٓػتا نُ ُٖض قُوظاقٔ زَتىأْ تاّ تُضاظووَنُ الضَغُْط نُٕ، ًَُُٓ 
يإ زَبآ قايٌ بري بُوَّ بُيؿُؾًهُنإ خًَطا ُٖغذي بُؾؤضِؾًَهٌ زّ، بُيؿُؾًهُنإ خؤيإ نؤزَنُُْوَ بؤ 

ضاثُضئْ يُواُْؾُ ُّٓ وَغتاُْ ناتًًُ بهُٕ بُٖؤيُى بؤ بُزَغتًَٗٓاٌْ ناتْ ًٖضِ زيهُ، غُيطنُٕ، ُٓوإ بًَُٖع 
..  زَبٔ، بُآلّ ًَُُٓف ًَٖعَناصيٓا ثضطِثضطِ زَبُٓوَ

.  ــ  َُُٓ ضِاغتُ يًػتٓػهٌ
.  ــ  ضِووغًا ثًًَُنٌ زَخاتُ طؤضَِوَ

ــ  ناتًَو نُ ًَُالًَْهُ بُضثا زَبآ، َُبُغتِ ؾُضِّ ْاوخؤيُْ واؾِ زَبًِٓ بُضثابىوٌْ َػؤطُضَ يُ    ثًَىيػتُإ 
بُقُوظاقِ بطِواثًَهطاو بًَتْ بُّ دؤضَف زَبآ ضِاياْهًَؿري بؤ الٍ خؤَإ، واتُ بريوباوَضِيإ ُْيُيَري بهُوُْ 
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باوَؾِ نؤًَتُناُْوَ، ُٓطًٓا بُيؿُؾًهُنإ يُبؤغُزإ بؤيإ، بُغىوىْ ٓاغإ ضِاويإ زَنُٕ، يُبريتإ بآ 
..  بطايإ نُ قُوظاقُناِْ نُتًبُّ يُنُّْ ضىاضَّ ُٖض يُيُنُّ ضِووزاِْ ؾتًَهسا ُٓؾػُضَناًْإ يُنؤأل زَنُُْوَ

!. ــ  بُيٌََ،  بُيٌََ ْ ٓاوضِيـ يًُٖض ؾتآ ْازَُْوَ
ــ  َُُٓف ُٓوََإ بُغُضزا زَغُثًَٓآ نُ ُّٓ زوو نُتًبُيُ ثانهُيُٓوَْ زَبآ طصوطًاٍ ظياْبُخـ يُْاوياْسا 

.  ُٖيَهًَؿريْ بَُُف ْايُيَري قُوظاقُنإ بهُوُْ ُٓو ُٖآلُْوَ نُ ٓاظاضيإ بسات
ثاف ُٓوَ ُٓؾػُضيَهٌ بُتَُُٕ نُ ْؤغاأل يَُُٖإ نُتًبُزا خعَُتٌ نطزبىو نُوتُ قػُنطزْٕ باغٌ ُٓوَّ نطز 
نُ سايَُتٌ قُوظام بُتُواوّ خطاثُ، ُٓؾػُضَناًْإ يُناتٌ خؤيسا ثًُيإ بُضظ ْانطيَتُوَْ ُٖضوَٖا بؤ ثًُْثايُيُ 

ثًَسإ يُضِيعَناِْ زواوَزا زًًَََٖطيَُٓوَْ ضِووِْ نطزَوَ نُ َُُٓ ؾىيَٓهاضيَهٌ زَضووًٌْ طُوضَّ ُٖيُ 
َوَ (ُٓجنىٌَُْ ٖاوثُضياِْ غىثاناِْ قُوظام)بُغُضياُْوَ، يُبُضُٓوَ ُٓو وا ثًَؿًٓاض زَنا نُيُ ضِيَطُّ 

.  ُٖيَؼْنُوتًإ يُطُيَسا بهطآْ بؤ بُضشَوَْسٍ نؤضًًْؤظ
تُْاُْت ُٓطُض نؤضًًْؤظ بىو بُ زيهتاتؤضيـ سايٌَ )ثاؾإ باغُنُّ نؤتايِ ثًًََٗٓا بُوَّ نُ ًٓؿاضَتٌ ثًَهطز نُ

.  (قُوظام يُواُْيُ ضانرت بٌَ يُوَّ نُيُ ضؤشطاضٍ تػاضزا بىو
ُٓؾػُضَنإ يُّ ؾُوخنىًُْياْسا َاُْوَ تاوَنى زََُْ ؾُبُم زََُتُقًًَإ زَنطزْ زَيإ خىاضزَوَْ ضانرتئ 
ُْخؿُْ ثالًْإ زَنًَؿا بؤ ُٓوَّ قُوظام ضِابهًَؿُٓ الٍ خؤياْساْ زووضيإ غُُْوَ يُناضتًَهطزٌْ ثطوثاطُْسٍَ 

بُيؿُؾًهُنإ، ثاؾإ زَْطُ ططَِنُّ زيهؤظْ ٓاتاضؾضًهؤظ بُضظبىوَوَ بُطؤضاًُْنٌ بُتاغُْ تاَُظضؤٌْ ًَٖذطاض 
: دىإْ ٓاواظ خؤف بؤ زؤٕ

ٓاٍ نُ غُضبُضظَ زؤٌْ ٓاضاػيإ  
داضيَو غُضّ ُُْْوَتُوَ بؤ ًٖض ناؾطيَو  

.  ثطغٌ بَُؤغهؤ ُْنطزووَ ًٖض داضيَو نُ ضؤٕ بصّ
بُمشؿًَط ثًَؿىاظّ يُتىضنإ نطزووَ،  

بُزضيَصايٌ ًََصوو،   
غاأل يُزواّ غاأل زَؾتُناِْ ُٓو  

زَيسا بُغُض زوشَُٓناْسا بُيًَؿاوٍ الوَناِْ  
بُضططّ يُثانًعَ زَناو الُّْ ًْؿتُإ زَثاضيَعآ  

با بصيَت غُضؾطاظٍ زؤٕ  
بُغُضبُضظّ بُغطبُضظّ َُٖىو ناتْ ظََاًَْو  

.   زيَؤثُ ؾطًََػهًَو بُغُض طؤْاّ ٓاتاض مشًهؤظسا ٖاتُ خىاضَوَ ناتآ طؤضاًُْنُّ بُٓاواظَوَ ضطِّ
نُ ُٓؾػُضَنإ ضِؤيؿذيْ بآلوَيإ يًَهطز، ٓاتاض ؾضًهؤظ نُبُتًُْؿيت يًػتٓػهًُوَ زاًْؿتبىو خؤّ الضنطزَوَ 

:  بؤ الٍْ بُضاؾهاويًُنٌ قىويَُوَ وتٌ
ــ  زَظاِْ يًػتٓػهٌ َٔ قُوظاقًَهٌ ضَِغُمن، َٔ ؾُيساّ زؤمن، باضّ طًامن غىوى زَبًَتُوَ نُ زَؾتُناًِْ 

زيَتُوَ يازْ خؤّ ثٌَ ْاطريآْ ْاتىامن ُٓو زيَؤثُ ؾطًََػهُّ يُضاوّ زيَتُ خىاض بُضّ بططّ، بايُخٌ ًََططُنُّ غُض 
َٔ ٓاؾطَتٌ !يًَىاضّ زؤٕ بُضضاوّ زَططآْ ًَُٓـ ؾطًََػو زَباضيَٓآ، ٓاٍ ضُْس خؤؾُ شياٌْ زيَطيين قُوظام
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قُوظاقِ خؤف زَوآ، َُٖىو ؾتًَو قُوظاقاُْ بًَت خؤؾِ زَويَت،  قُوظاقايُتٌ يُخىيَُٓسا زَوضوشيَت ُٖضناتآ نُ 
يُزَؾتُنُزا بُآلّ َٔ ًَٓػتا ثطغًاض زَنُّ، باؾُ .. وَبريّ زيَتُوَ طىيٌَ طىيَُبُضؤشَنإ ضؤٕ زََسَُْوَ يُوآ

ًَُُٓ قُوظام ؾطيى ْازَئ بُّ ناضَّ نُ ًْاظَاُْ بًهُئ؟ باؾُ َُُٓيُ ُٓو ضِيَطُيُّ زََاُْوآ بًططيُٓبُض؟ 
ــ  َُبُغتت ضًُّ ٓاتاض ؾضًهؤظ؟  

ــ  ٓايا َُُٓ بُضشَوَْسٍ قُوظاقِ تًَسايُ؟  
ــ  نُواتُ، بُضشَوَْسيًإ يُنىيَسايُ، باؾُ تؤ ًٖض ضِيَطُيُنٌ زيهُت ُٖيُ؟  

ــ  ُْخًَط،  بُآلّ بؤضِ يًَُُُٓ زَتُنًَُٓوَ نُواتُ؟ ٓايا ؾؤضِف زابُؾِ نطزووئ بؤ َُضِْبعٕ؟ وا زياضَ 
..  بُضشَوَْسيًُناصيإ بُطصيُنرتزا زَضٔ

قُوظام خؤيإ ْاظأْ بُضشَوَْسيًإ يُنىيَسايُ، ُٓويـ بُٖؤّ ُْظاٌْْ : طىيَت يٌَ بٌَ ضًَٓؼ. . ــ  ٓاٍ
قُوظاقًـ . زووضبًًُٓٓنطزُْوَ، بُآلّ ًَُُّٓ خاوَٕ ضؤؾٓبرييٌ بُضظ زَظاْري ُٓو بُضشَوَْسيًُ زَنُويَتُ نىيَىَ

َاْسوويٌ ؾُضِٕ، يُسايَُتًَهٌ زَضووٌْ ٓاوٖازا ٓاغإ زَبآ تؤ بؤ بُيؿُؾًهُنإ ٖاًْإ بسَٕ، بُضاغتًـ ُٓوإ 
قُْاعُتًإ ثًَهطزووٕ نُ ؾُضِ زَبآ بربِيَتُوَ، ُٖضوَٖا ْاوضُّ زؤٕ زووضَ يُبُضَوَ ًٓسٍ بؤضِ قُوظام بؤ 

بُضططّ نطزٕ يُ َؤغهؤ ؾُضِ بهُْٕ ؾيت يُّ بابُتُّ زيهُفْ ًَٓػتاف ثًَىيػتُ يُغُضَإ ضِازَّ ُٓو 
.  َُتطغًًُيإ بؤ ضِووٕ بهُيُٓوَ نُ زَوَؾًَتُوَ يُطؤضِيين ُّٓ ؾُضَِ بُؾُضِيَهٌ ْاوخؤيِ

ؾضًهؤظ طىيٌَ يُؾطِوؾًؿايٌَ ٖاوَيَُنُّ ضِاططت، بُآلّ ُْٖسآ َٓطَُٓطٌ نطز بُضُْس ووؾُيُى نُنُؽ يًٌَ 
تًَُٓطُيؿذيْ يًػتٓػهٌ ثًًَسا ظاٌْ نُ تريَنُّ ًْؿاٌْ ُْثًَهاوَ، ناتآ ؾضًهؤظ ُٖيَػاْ َاآلوايِ نطز، 

يًػتٓػهًـ بُغُض دًَطُنُيسا ضِانؿا بُؾًَُشاوٍْ ثُؾًُاِْ يُوَّ نُبُضانٌ ُْطُيؿتُ ْاخٌ زَضووٌْ 
ٖاوَيَُنُّ، ثاؾإ ختىوضَّ دؤضاودؤضّ ظايَبىو بُغُضزا، يُواُْ يازطاضيًُناِْ يُطُأل ُٓنػًًٓاْ ُٓو ٓاؾطَتاُّْ 

.   يُطُيًَإ ضِايبىاضزووَ يُناتِ دؤضاودؤضزا
يُغطيُنُّ يًػتٓػهًسا قُوظاقًَو ُٖبىو ْاوّ النؤتري بىو، َُُٓف يُنُّ نُؽ بىو نُ بؤ نؤًَتُّ ؾؤضِؾطًَطٍِ 

.  نُتًبُ ُٖيَبصيَطضا ُٖضضُْسَ يَُُْثًَـ ؾتًَهٌ دًاواظ يُنُغايُتٌ ُّٓ نابطايُزا ُْبىو
بُآلّ يُيُنٌ تُػيىظزا ُٓؾػُضّ ضَعًًُنُ ٖات بؤ الٍ يًػتٓػهٌْ ٓاطازاضّ نطزَوَ نُ النؤتري ظؤض ٖاتىضؤّ 
نؤبىُْوَناِْ ْىيَُٓضاٌْ نؤًَتُّ نطيَهاضإْ غُضباظإ زَنات، بُضزَواّ باغِ ُٓو ؾتاُْ زَنات بؤ قُوظام،  

َُُْٓ غُضَضاٍ ُٓوَف نًُْؿاُّْ ياخًطُضّ يًَُْى غُضباظاٌْ ضَعًًُنُزا ثُيسابىوَ، ضىْهُ ُْٖسيَهًإ 
.  زَضضىوًْإ بؤ ًَٓؿهضًَتِ ضَِتهطزووَتُوَْ بُبطِواّ ُٓو النؤتري ثُيىَْسٍ بُّ ناضَوَ ُٖيُ

يًػتٓػهٌ غىثاغٌ نطزْ زاواّ يًَهطز ضاوَضِآ بهات، ضىْهُ ؾُضَاْسَّ غطٍ خؤّ زَيُوآ ُّٓ نابطايُ بٓاغآ، 
.  خًَطاف ُّٓ ُٖيُ ُٖيَهُوت بُوَّ نُزَبىو ضَعًًٌ ُٓو ُٓؾػُضَ ُٖيَػا بُُٓضنٌ زَوضآ يُناضطُناِْ ثىتًًؤظسا

ُٓوغانُ يًػتٓػهٌ بطِياضيسا نُيطُأل ضَعًًُنُزا بطِوا بؤ ُٓوآ، ثاف ثؿهًٓين ٓاغايِ عُغهُضّ، غُضباظإ 
.   غىاضّ ُٓغجُناًْإ بىوْٕ نُوتُٓ ضِآ

يُضِيَطُزا يًػتٓػهٌ بُُْٓكُغت يُضَِعًًُنُزا خؤّ زواخػتْ باْطٌ النؤتًين نطز بؤ الّ خؤّْ بُتًُْؿيت 
:  يُنُوَ نُوتُٓ ضِيَهطزٕ، يًػتٓػهٌ وتٌ

زوا ُٖوايٌَ نؤًَتُنُ ضًُّ؟  .. ــ  ٓآ
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.  ــ  ًٖض ؾتًَهٌ ططْط ًُْ يُّ ضؤشاُْ
ــ  تؤ خُيَهٌ ض ْاوضُيُنٌ النؤتري؟  

.   ــ  ثىناْؤظػو
ــ  ُّٓ يُناّ طىْسٍ؟  

.   ــ  ًَتهري
ــ  شْت ًَٖٓاوَ؟  

.  ــ  زوو َٓايًَؿِ ُٖيُ
ــ  ُّٓ ظَوّْظاض؟ 

ًُْإ ًَُُٓ زَغتْ زَّ زَشئ، ظَويُنَُإ غيًَهٌ ضَِفْ .. ــ  ؾهاضتُ، يإ نًًََطُيُنٌ بضىوى، بُآلّ ظَوّْظاض
.  ضِووتُ طُوضَّ

.  ــ  ُٖضضؤًَْو بًَت تؤ سُظزَنُّ بطُضِيًَتُوَ غُضّ؟ َُُٓ بؤضىوٌْ َُٓ
.  ــ  بًَطىَإ طُوضَّ، يُْعيهرتئ ٍُْٖ َُضدٌ طىجناوزا، ًَُُٓ ُٓوَْسََإ ؾُضِنطزووَ يًٌَ تًَطبىوئ

..  ــ  زَتطغِ بُّ ظوواُْ ُْطُضِيًَتُوَ نىضَِ
.. ــ  بُآلّ َٔ بطِواّ وايُ بُّ ظوواُْ بطُضِيًَُٓوَ

..! ــ  ٓاخط دُْط نؤتايِ ثٌَ ُْٖاتىوَ داضآ
.  بُّ ظوواُْف زَطُضِيًَُٓوَ.. ــ  ٖها نؤتايِ ثًَٗات

النؤئ نُوَآلٌَ بُّ زَغتُواشَيُ زايُوَْ غُضنًَؿًًُنٌ ٓاؾهطا بسَْطًُوَ زياضبىو، بُآلّ يًػتٓػهٌ زضيَصَّ 
:  بُطؿتىطؤزا يُطُيًَساْ وتٌ

ــ  ُٓوناتُ ًَُُٓ ؾُضِ يُطٍَُ يهرتيسا زَنُئ ثًَـ َُُٓ، وا ُٖغت ْانُّ؟  
ــ  ؾُضِ يُطٍَُ نًَسا زنُئ نُواتُ؟  

:  النؤئ ضاوٍ بطِيبىَ نُيَجىوغٌ ظيُٓنُّْ زواّ تًَطِاَاًَْهٌ تُواو ُٓوَّ وتْ يًػتٓػهًـ وَآلٌَ زايُوَ
.  ــ  ظؤض ُٖٕ ؾُضِيإ يُطُيَسا بهُئ، ُٓوَ بُيؿُؾًهُنإ بؤ صيىوُْ

:  النؤتري بًَسَْطبىوْ ُٖضزوونًإ َاوَيُنٌ نُّ طىيًَإ يُخطَُّ مسٌ ُٓغجُنإ ططت، ثاؾإ النؤتري وتٌ
!.  خؤ ْانؤنًُإ يُطُيًَاْسا ًُْ! ــ  بُيؿُؾًهُنإ

..  ــ  ُّٓ ظَوّْظاض؟ ضِ يٌَ بهُئ
.  ْ بُؾِ َُٖىوإ زَنات..ــ  ظَوّْظاض ؾطاواُْ

ــ  باؾُ زَظاٌْ بُيؿُؾًهُنإ ضًًإ زَوآ؟  
.  ــ  نًََُهِ بًػتىوَ يُوباضَيُوَ

نُوتُ، زَبآ ًَُُٓ ضِ بهُئ ُٓطُض ُٓوإ ًَٖطؾًإ ًَٖٓايُ غُضَإ، ُٓوإ زَياُْوآ قُوظام بهًَؿُٓوَ . .ــ  ٓاٍ
.   واًُْ.. تؤ ؾُضِت يُطُأل ُٓيَُاْسا نطز بؤ بُضططيهطزٕ يُضِووغًا.. يُظَوًُّنُيإْ ثاؾإ بًاْهُٕ بُنؤيًُ

.  دًاواظٕ. . ــ  ُٓوإ ُٓيَُأْ
ــ  ُّٓ بُيؿُؾًهُنإ؟ 
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َٔ تًُْا ؾُززاًَْهِ ُٖيُ، بُآلّ تهاؾِ وايُ .. ُٖضضؤًَْو بًَت ُٓوإ نًًََطُ بضىونُنُّ َٔ زاطري ْانُٕ. .ــ  ٓؤّ
.  زيَططإ ُْبِ، ُٓوإ ظَوّْظاضَنُّ باونت زاطري زَنُٕ، ُٓو خاوٌَْ بًػت ُٖظاض ًَٖهتاضَ

.  ــ  تًُْا ُٖؾت ُٖظاضَ ُْى بًػت
ظؤضيـ يُبابُتٌ باونت ُٖٕ يُضِووغًازا، .. ــ  با واف بٌَ، ُٖؾت ُٖظاض ثاضضُيُنٌ بضىوى ًُْ بًُٖض ؾًَىَيُ

.  بريبهُضَوَ يُوَّ نَُُٖىو َطؤظًَو ضِ زَوآ ُٓو زًََهٌ ُٖيُْ زَيُوآ غىات
باونت ُٖؾت . تؤف زيػإ زَتُوآ غؤيت، َُٖىو ؾتًَو بُؾًَىَيُنٌ ُٖيَُ بُضِيَىَزَضىو يُضؤشطاضّ تػاضزا

ُٖظاض ًَٖهتاضّ يُ   بُضنُوتبىو يهاتًَهسا نُ يُى زًََؿٌ ُٖيُ، ْاؾتىاْآ ئَُ ظياتط غىات، ًََٓو نُبُقُز ُٓوّ 
بُيؿُؾًهُنإ ضيَطاّ ضِاغتًًإ ططتىوَتُبُضْ يُطُأل ُٓوَؾسا تؤ زَتُوآ ًَُُٓ !ًُْ، ُّٓ َُُٓ ؾىوضَيِ ًُْ

.   ؾُضِيإ يُطُيَسا بهُئ
:  يًػتٓػهٌ تىوضَِبىو بَُُْ ٖاواضّ نطزَ نابطا

ــ  باؾُ تؤ بُيؿُؾًهًت؟  
ــ  ض ْاويَهِ يٌَ زًٌََْ،  بًينَ،  ضىْهُ ْاو ًٖض ؾتًَو يُ َُغُيُنُ ْاطؤضِآ، بُيَهى َاف ططْطُ، ضؤيَُناِْ طُيًـ 

واتا ُٓو َاؾاُْيإ يٌَ .. زاواّ َاؾِ خؤيإ زَنُٕ، بُآلّ ُٓوإ ًَُٖؿُ زًََْصضئَْ خاى زَنطيَتُغُض َاؾُناًْاْسا
.  زَؾاضضيَتُوَ

.. نُواتُ بُيؿُؾًهُنإ ًََؿهًإ ثطِ نطزووّ. .ــ  ٓاٍ
ــ  ُْ دُْابِ ُٓؾػط، بُيَهى َْٔ ُٓواُّْ وَنى َين غاناضو بُثؿىو شيإ ؾًَطّ نطزووئ، ثاؾإ بُيؿُؾًهُنإ 

.  ٖاتْٔ ثًًَتُنُيإ زاطريغاْس
.  ضًت زاوَ بُغُضياُْوَ.. ــ  واظ يُّ قػُْباغاُْ بًَُٓ

:  ثاؾإ يًػتٓػهٌ بُثًـ نطزُْوَ ُٖيًَسايُ
َُُٓ . ــ  وَآلَِ بسَضَوَ، طىيَِ يٌَ بىو قػُت يُغُض ظَويُنٍُ باونِْ ظَوّ خاوَٕ َىيَهُناِْ زيهُوَ زَنطز

خاوًََْتًُّنٌ تايبُتًُ، باف تؤ نطاغًَهٌ خؤت زَزَّ بَُٔ ُٓطُض زواْت ُٖبآ، يإ َٔ َاؾِ ُٓوَّ ُٖيُ 
يُنًَهًاْت بُظؤض يٌَ غُمن يُو سايَُتُزا؟  

َُُٓؾِ نطز يُبُضزا، زوا نطاؽ نُ يُؾِ .. ــ  َٔ ُٓوناتُ بُخىايؿيت خؤّ واظ يهطاغُ ظيازَنُيإ زيَِٓ
زاثؤؾًبىوّْ يُخؤيؿِ ظيازُْبىو زاّ بُٖاوَيَهامنْ ثايَتؤنُّ بُضِووتٌ يُبُضنطز، بُآلّ قُت ُّْ بًػتىوَ خاوَٕ 

!!. َىيَهًَو زَغت بُضزاضّ ظَويًُنُّ بىوبآ
ــ  ُٓوَ ضًتُ؟ بطغًَتِ ظَويت تىوف بىَ؟  
:  يًَطَزا النؤتري بُُْٖاغُ بطِنًَىَ ٖاواضّ نطز

ــ  بؤضِ وازَظاٌْ َٔ تًُْا بري يُخؤّ زَنَُُوَ؟ نُ خؤَإ يُثؤيَُْسَبىوئ، ُْت زَبًين خُيَهٌ يُوآ ضؤٕ 
ُٓواُّْ ثؤيَُْسا زاَاوبىوٕ، ٓايا وا زَظاٌْ !!زَشيإ؟ بُآلّ دىوتًاضَناِْ خؤَإ ضؤٕ زَشئ يُْاوضُّ زؤْسا

! بُظَيًِ بُسايًَاْسا ْايُتُوَْ ُٖغتِْ ٖؤؾِ يُطُيًَاْسا ًُْ
يًػتٓػهٌ ًَٓػتا زيًَٓابىو يُْاغٓاَُّ النؤتريْ يُوَزابىو نُ وَآلًََهٌ ْاؾرييين بساتُوَ بؤ قػُنُّ زواداضّْ 

:  يُثطِ زَْطًَهٌ تًص بُضظبىَوَ
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.  ــ  بًططٕ
غُيطّ نطز ضىاض قُوظام الويَهٌ ؾاضغتاًًْإ ططتىوَْ ..يًػتٓػهٌ ًٌَٖ نطز يُُٓغجُنُّْ طُيؿتُ ضَعًًُنُزا

:  بُقاَضِ زايسَثًَؤغْٔ يًػتٓػهٌ ٖاواضّ نطزَ ُٓؾػُضَنُ
ــ  ُٓوَ ضًًُ؟  

.  ــ  ُّٓ َاضَ بُضزَإ تًَسَططآ
:  قُوظاقًَهًـ ٖاواضّ نطز
.  ــ  زَضظيَهٌ باؾٌ زازَٕ

قاَضِ زاٖاتُوَ بؤ غُض ثًَػيت يُضِْ الواظْ يُتْ ثُتٌ نطزْ خىئَ ؾًضكُّ زَنطز، النؤتري َُُّٓ بًين ٖاواضّ 
:  نطز

خؤ ُٓوإ خُضيهٔ نابطا بهىشٕ النؤتري  َُُّٓ وتْ ُٖضزوو .. ثًًَإ بًٌََ واظ بًَٓٔ.. ــ  طُوضَّ ؾُضَاْسَّ غطيُ
ُٓشْؤّ يًػتٓػهٌ ططت نُيُ ُٓغجُنٍُ زاُْبُظيبىو، بُآلّ ُّٓ ُٖض ُٓوضِيؿٌ يٌَ ُْزايُوَ، بُيَهى ؾُضَاًْسا 

:  بُقُوظامْ وتٌ
.  ــ  بُيٌََ، زَضظيَهٌ ضانٌ زازَٕ

:  ثاؾإ غُيطّ النؤتًين نطزْ قريِاْسٍ بُغُضيسا
.  بطِؤ زَّ!!ُٓو بُضزَ باضاصيإ زَناو تؤف زَتُوآ غُضباظإ زَغيت ثًَىَ ُْزَٕ.. ــ  ضًًُ، زووضنُوَضَوَ يًَِ

زوشَٓاِْ . . ٓار): بُآلّ النؤتري ُٓشْؤّ يًػتٓػهٌ ُٖضططتبىو، ناتآ نُ طىيٌَ يُالوَنُّ بىو ٖاواضّ زَنطز
:  يُ يًػتٓػهٌ زووضنُوتُوَْ بُظَاًَْهٌ عُغهُضّ بُؾُضَاُْوَ وتٌ(..داُْوَضإ، يًَسَٕ، ٓار. .ؾؤضِف

شياٌْ ُٓو ثًاوَ ضِظطاضنُ ُٓطًٓا بُضثطغًاض زَبآ يُوَ ُٓوغا ًٓسٍ ؾُضَاْسَ ضاوٍ . . ؾُضَاْسَض. ..ــ  يًػتٓػهٌ
:  ثُضِيًُ تُوقِ غُضّ،  يُتىوضَِيًساْ يًٌَ ْعيهبىَوَْ ثُجنُّ خػتُ غُض ثُيُثًتهُّ زََاْضُنُّْ وتٌ

.  ًَٓػتا ٓاططت زَزَّ! خؤؾطؤف. . ــ  بُيؿُؾِ
بُآلّ زََاضّ خؤّ ضِاططتْ زَغيت يُغُض بُيُثًتهُنُ البطز، ُٓوناتُ النؤتري ٓاوضِيسايُ الٍ قُوظاقُناُْوَْ 

:  ٖاواضّ يًَهطزٕ
.  َٔ بُْاوّ نؤًَتُّ ؾؤضِؾطًَطِيًُوَ ؾُضَاْتإ زَزََآ واظبًَٓٔ يُيًَساِْ. . ــ  غُضباظإ

.  قُوظام ًٓسٍ يُيًَساِْ نابطا نُوتٔ، يًػتٓهًـ بُغىاضيِ ُٓغجُنُّ يُو ؾىيَُٓ زووضنُوتُوَ
غآ نُؽ يُقُوظام ُٓو ؾاضغتاًُّْ يُفْالضنًَؿهاوَيإ نَُآ زووضخػتُوَ، ثاؾإ يُنًَهًإ يُخؤيإ ْاضز 

.  طايًػهُيُنٌ ضِاوَغتإْ الوَنُيإ ثٌَ ُٖيَططتْ يًٌَ ضِظطاضبىوْٕ ُٓويـ َطز
بؤ غبُيٓآ بُياٌْ يػتٓػهٌ يُخُو ُٖيَػاْ ثُؾًُإ بىو يُنطزَوَّ ؾُوّ ثًَؿىو ُٓو زَتطغا ثُيىَْسٍ ًَْىإ 

ُٓوْ نؤًَتُّ نُتًبُ تًَو بضًَت، ُٖضوَٖا سُظّ بُثًَهساُٖيَؿاخإ ُْزَنطز يُطُأل النؤتًٓسا، يُبُضُٓوَ واّ 
بُباف ظاِْ بؤ َاوَيُى خؤّ يُالنؤتري تًَُٓطُيٓآْ ثاؾإ اليبات يُوآ زواّ ُٓوَّ قُوظام ُٖيَىيَػيت ُّٓ 

.  زوايًُيإ يُبريضىوبًَتُوَ
ثاف ُٓوَ بُضُْس ضؤشآ يًػتٓػهٌ يؿاضزا طُيؿتُ قُوظاقُ ضَِغُُْنُّ ٖاوَيٌَ، ضًَٓؼ ٓاتاض ؾضًهؤظ ُٓو ًَٖؿتا 

بُ تَُّْصيِ ُّٓ ضًَٓػُ ْآاضاّ بىو ْ زَيىيػت بريوضِاٍ تاقِ بهاتُوَ بُزَّ تُضِيًُنٌ وا نُ خؤيؿِ دًَطُ 
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ضَِخُٓ ُْبآ تًًَسا، ُٓو واّ زَٖاتُ بُضضاو ُّٓ نابطايُ يُشيَط ضِووخؤؾًُّ ضِونُؾُنُيساْ ٓاناضَ خؤبُظٍ ططتُٓ ثطِ 
نًَؿُنُيسا ؾتًَهٌ ؾاضاوَ ُٖبآْ يًػتٓػهٌ ًَٖذطاض بُثُضؤف بىو بؤ ظاًْين ًَِْٗٓ ُٓو ؾتُ، يُبُضُٓوَ خًَطا ُٓو 

. باْطًَٗؿتُّٓ ؾضًهؤظٌ قبىوأل نطز بؤ ْإ خىاضزٕ يُيُنًَو يُضًَؿتداُْناْسا
ضؤيؿذي بؤ ضًَؿتداُْيُنٌ خٓذًالُْْ غُيطيإ نطز َُٖىو ًََعَناِْ طرياوٕ، ناتآ نُ ؾضًهؤظ ويػيت زَضضًَتُ 

:  زَضَوَ ٓاغايُنٌ بُشٕ ضِيَوْ ثًَو يًًَإ ٖاتُثًَـْ بًَُٗطَباًُْوَ ْىوؾتايُوَ ْ وتٌ
ــ  ثًَدؤؾشايَِ خعَُتًَو بهُّ بُ ُٓؾػُضإ، ًَٓىَ دًَطُّ ؾاْاظٍ ًْؿتُأْ، ؾُضَىوٕ بؤ غُض ًََعَنُّ ًَُُٓ، 

.  ًَُُٓ واخُضيهري زَضزَضري
زووئ اؾطَتٌ ُْمشًالُْ نُيُطُأل ٓاغانُزا ْاًْإ خىاضزبىو، ُٖيَػإْ يُنًَهًإ خُْسَيُنٌ نطز بؤ َُٖىو 

.  ُٓؾػُضَنُ، ُٓويًَإ بُدًًََٗؿت
. نَُآ ثًَـ ُٓوَّ يُْإ خىاضزٕ ببُٓوَ زوو ُٓؾػُض نُبُزَْطٌ بُضظ قػُيإ زَنطز خؤيإ نطز بُشووضزا

زَغتبُدآ يًػتٓػهٌ ضًَٓؼ ناغيًهؤظٌ ْاغًُوَْ ٖاوضِيَهُّ زيهُؾِ ضؤبؤظ بىو نُ يًػتٓػهٌ ضريؤنُنُّ 
.  خؤّ يُطُيًَسا زيَتُوَياز

زواّ ضِؤش بافْ غآلوٍ ٓاغايِ ناغيًهؤظْ ٖاوَيَُنُّ ْاًْإ يُغُض ًََعٍ يًػتٓػهٌ خىاضز، ثاؾإ نُ َُٖىوإ 
:  ضِؤيؿذي ناغيًهؤظْ يًػتٓػهٌ َاُْوَْ ضىوُْ ؾىيًََٓهٌ ًَُُٖٓوَْ نُوتُٓ طؿتىطؤنطزٕ،  ناغيًهؤظ وتٌ

ــ  يُؾهطّ غًًٌََُ ًَٖؿتا ُٖض يُبُضَّ ضِؤَاًْازايُ، ًَٓـ ؾُضَامن ثًَسضابىو نُ غطيهُّ بسََُ زَغيت 
ُٓؾػُضيَهٌ زيهُْ بطِؤّ بؤ باضَطاّ شَُْضاأل نُضضيؤظ يُغُضنطزايُتٌ غىثازاْ يُوآ شَُْضاأل ثًٌَ ضاطُياْسّْ ُّٓ 

ضؤثؤظُؾِ يُطُيَسابىو، نُ ُٖضزونُإ ثًَىيػتُ يُغُضَإ خؤ ٓاَازَ بهُئ بؤ ناض ناتآ نُ نىوزَتايُنٌ 
عُغهُضّ سىونىَُتٌ ناتِ زَضِووخًَٓآ، نؤضًًْؤظ غُضنطزايُتٌ غىثاْ زَغُآلتساضييَت َُزٌَْ ُٖضزوى زَططيَتُ 

.   ُٓغتؤْ نىوزَتايُى ٖانا بُضثابًَت، ُٓوناتُ ُٖضضِ يُتىاْاَاْسايُ زَيهُئ بؤ غطخػتِْٓ ضُغجاْسٌْ
بُآلّ ٓايا غىثا بُتُواوّ يُطُأل نؤيًؤظسايُ؟  !ــ  ضِاغتُ

غسَٖا ُٓؾػُض !! تؤ ُٓؾػُضيتْ يُؾاضزايت، ُٖغت ْانُّ ضِ بُزَوضوثؿتسا زَخىيًَتُوَ.. ــ  َُُٓ غُيطَ
ًَٖٓطاوُْتُ ًَٓطَْ ُٓوإ نؤْرتؤيٌَ َُٖىو نىْٕ نُيُبُضيَهٌ ْاوضُنُيإ نطزووَ، خؤ غىثاف ُٓوَ تا نؤتايِ يُ شيَط 

.. زَغيت نؤضًًْؤظسايُ، َُبُغتِ نؤضًًْؤظْ شَُْضايَُناِْ زيهُّ ٖاوضِيًَُتٌ، ضؤَاْؤظػهٌ،  نُضضيؤظ، نايًسئ
ُٓواٌْ زيهُف،  َُُٓ غُضَضِاٍ ُٓوَف نُ نؤًَتُّ ْاوَْسٍ ٖاوثُضياٌْ ُٓؾػُضإ ثُيىْسيًُنٌ بُتًين ُٖيُ 

. .  يُطُأل ُٓجنىوٌَُْ ٖاوثُضياٌْ ًَٖعَ قُوظاقًُناْسا
غُضباظإ؟  .. ــ  َٔ غىثاّ زَوآ

.   ــ  غُضباظإ يُواُْيُ ُْضِؤٕ يُطُأل ثالُْنُزا، بآلّ يُغُضَاُْ غُضنطزايُتًإ بهُئ
ــ  ُّٓ باؾُ ناغيًهؤظ بؤ صيىوُْ ُْتبًػتىوَ نُ نًَطْػهٌ ُٖوأل زَزا غُضنطزَّ ًَٖعَ ضُنساضَنإ الببات يُشيَط 

طىؾاضّ ضُخ ضَِواْسا؟  
.   ــ  َُُٓ زووضَ، ُٓو ثطِ نًَؿِ ُٓوَ ْانات، غبُيٓآ ضؤى زازَزات، تؤ نَُآ ضاوَضِآ بهُ يًػتٓػهٌ

:  يًػتٓػهٌ بُخؤؾٌ زَضبطِيُٓوَ وتٌ
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ــ  زويَٓآ نًَطْػهٌ ثًَؿىاظٍ يُوَؾسيَو يُُٓؾػُضاٌْ قُوظام نطز، تًًَإ طُياْس نُ ُٓوإ قايٌ ْابٔ بُالبطزٌْ 
. .  شَُْضاأل نؤضًًْؤظ يُثًُْثايِ غُضنطزَيِ بًُٖض ؾًَىَيُى

ــ  ُّٓ ُٓو بُضِ وَآلٌَ زابىوُْوَ؟  
ــ  ُٓو وتبىوّ َُُٓ واتُواتًَهٌ ثًػُْ َريّ ًٖض برينطزُْوَيُنٌ يُّ بابُتُّ ًُْ، ُٓو ويػتىويُتٌ دَُاوَض 

.  زيًَٓانات يُّ باضَيُوَ، بُآلّ ضِاغتًُنُّ ُٓو وَنى زاوئَ تُضِيَو ثًَؿىاظٍ يُْىيَُٓضاٌْ غؤظًُت زَنا
نُؽ ثطِ نًَؿٌ ُٓوَ ْانات نؤضًًْؤظ الببات،  باؾُ     بًين نُٖاتُ ْاو ؾاضَوَ؟  .. ــ  زيًَٓاب

.  ــ  ُْخًَط،  ٓى ضِؤشَ يُؾاضزا ُْبىوّ
نؤضَِويَهٌ ظؤض طُوضَبىو،  ثاغُواُْناِْ غطيُّ تُنًُّٓنإ بىو، َُٖىو غطيُيُى ؾهػتًَهٌ تًَسابىو، .. ــ  ٓىوّ

َُٖىوإ بُضَو نؤؾهٌ ظغتإ زَضىوٕ نُباضَطاّ نًَطْػهٌ خؤيُتٌ ُٖضزوو ُٓؾػُض خىاساؾًعيًإ يُيُى نطز، 
:  ناغيًهؤظ وتٌ

ــ  بُضزَواّ ثُيىَْسيِ ثًَىَ بهُ يًػتٓػهٌ، ضىْهُ ضؤشاٌْ زاٖاتىو يُواُْيُ ًَٖذطاض ططإ بًَت، باؾُ َرينؤيؤظت 
. .  يُبريَ؟ يُبريّ ضىو ثًَت بًًََِ

ــ  ضًُّ؟  
.  ــ  يَُايػسا نىشضا

! ــ  ُْ
وَغتابىو بُالّ غُضباظيَهٌ نُؾاؾُوَ، ْاضجنؤنًَو بُزَغيت نُؾاؾهُوَ تُقًُوَ : ــ  يُضِووزاويَهٌ ًٖضىوضسا

..  زاَاوَ.. َرينؤيؤظٌ بطز بُٓامساْساْ دطُ يُ ْاو غهُنُّ ًٖضًُإ ُْزؤظيُوَ
 

زوايِ ضُْس زَقًكُيُى ؾؤؾًَطّ ؾَُُْسَؾُضَنُ َُنًُٓنُّ وَضطًَطِايُ غُض ًًًَََٖهٌ التًُْؿت، خًَطا قُوظام 
نُوتُٓ ثاضضُّ تُختُزاض زاْإ يًَُْىإ زَضطاّ ايًػهُنإْ ؾؤغتُنُزاْ ُٓغجُناًْإ ضِانًَؿايُ زَضَوَ بؤ غُض 

. ظَويًُوَنُ
: ناتآ ُٖوايَُنُ طُيؿتُ ؾُضَاْسَّ غطيُ، بُضِانطزٕ ضِؤيؿت بُضَو طايًػهُنُّ ًٓعإْ ٖاواضّ زَنطز

.. ــ  ُٓوَ ضِ زَنُٕ؟ًَٓىَ زَظأْ نَُُُٓ
: ًٓعإ قُنُّ ثآ بطِّ

.  ــ  ًَُُٓ ُٓوَ زَظاْري، تؤ ُٓعػابِ خؤت ًَُٖٔ نُضَوَ ضًَٓؼ
:  نُبًين ضًَٓؼ ْايُوآ  يُغٓىوضّ خؤيسا بىَغتآ، ثًٌَ وتُوَ

تؤ تًَطت نطزوئ بُؾُضَاُْناْتْ يَػتاف ْؤضَّ ًَُُٓ ٖاتىوَ نُُّٓ ؾُضَاْاُْ زَضنُئ، !ــ  ًَٓػتا ًٓسٍ بُغُ
تًَطُيؿيت؟ 

.. ــ  ٓاخط غُضنطزَّ طؿيت،  نؤضًًْؤظ
،ئ َطُض ًٓعإ يًٌَ تىوضَِ (ؾُضَاِْ زَضنطووَ بُطىاغتُٓوَّ غطيُنُ بؤ ؾًَُٓ تاظَنُّ): ُٓو زَيىيػت بًٌََ
. ُْبىايُْ ُْيىتايُ

. ــ  غُضنطزَ طؿتًُنُت ُٖيَىاغُ بًَُػتا، بًهُ بُخاض بؤ خؤت، بُآلّ ًَُُٓ ثًَىيػتًُإ ثٌَ ًُْ
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.  ُٓؾػُضَنُ ُٖغيت بَُُتطغِ نطز، يُبُضُٓوَ وَضضُضخايُوَْ يًًَسا ضِؤيؿتْ خىا خىاّبى ضِظاضّ بًَت
غطيُف ويَػتطُنُيإ بُدًًََٗؿتْ بُُٓغجُناًْاُْوَ بُثطتاو ضِؤيؿذي بُضَو باؾىوضّ ضِؤشٓاوا بآ ُٓوَّ يُى 

. ُٓؾػُض يُطُيًَاْسا بطِوات
ًٓعإ خؤّ ؾُضَاْسَّ غطيُيُ، تؤضيًًًٓـ ياضَُتًسَضْ ُٓضناِْ !بُآلّ ُٓإ ثًًَػتًإ بُُٓؾػُض ضًُّ

. دُْطًُتٌ
.   بُّ دؤضَ ضَعًًٌ  يُنُّ بُض يَوْ ثًَهٌ يُثًَؿِ غطيُنُوَ بُزواّ ؾُضَاْسَّ ْىيَسا زَضِؤيؿت

غطيُنُ زضيَصَّ بُضِيَهطزٌْ خؤيسا بُضِآثًؿاْسَضيِ ُْخؿُيُنُوَ نُيُؾُضَاْسَوَ زَغتًإ نُوتبىو، تاوَنى 
طُيؿتُٓ طىْسيَوْ يُوآ باضطُْ ْبُيإ خػت بؤ بُغُضبطزٌْ ُٓو ؾُوَ، بُآلّ ٓاططيإ ُْنطزووَ، زََُ تُقًَهُّ 

داضاًْإ يًَُْىإ خؤيإ ُْنطز، ُٖضوَٖا نُغًـ زَْطٌ ُٖيَُٓبطِّ بُطؤضاٌْ قُوظاقاُْ نُُٖضزَّ ٖاوزٌََ تاقٌُ 
يُّ بابُتُيُ، غطيُنُ ُٖغيت زَنطز ؾتًَهٌ نطزووَ ُْنطزَ ًُْ، نُفْنىيًََهٌ زَضووٕ طُضٌَ ثايٌَ ثًَىَْاوَ 

. بؤّ، ُٓوا ًَٓػتاف ْاظاْآ ضِ بهات، زواٍ ُٓوَّ ُٓو نُفْ نىيضُّ يُغُض الضىَ
ًَٓؿهططتٔ بُثًٌَ زَغتىوضّ عُغهُضّ زاْطا، قُوظام بُتًُْؿت ظٌْ ُٓغجُناًْاُْوَ ثايَهُوتٔ، ُْٖسيَهًإ ضِيَا 

َاْسوٍ نطزوو ْىوغتْ ُْٖسيَهٌ زيهُ برينطزُْوَ يُثاؾُضِؤش ؾًَُشاْسبىوّْ يُبُض ُٓوَ خُوٍ يٌَ ظضِابىوْ يُخؤّ 
وَنى ُّٓ ختىضَيُف يُوغاتُزا بًََُؿهٌ تىضيًًًٓؿسا (باؾُ ضؤٕ زَبآ ُٓطُض بريوضؾايإ طؤضِّ؟): زَثطغٌ

: ٖاتبًَت، يُبُضُٓوَ يًُٓعإ ٖاتُثًَـْ وتٌ
ــ  ُٓوَ ْىوغتىوّ ًٓعإ؟ 

ــ  ُْخًَط، ًَٖؿتا ُْْىغتىوّ،ف تًَو بىوَ؟ 
.  ــ  وازياضَ قُوظام ؾجطَٕ، ناضّ خؤياًْإ نطزووَْ ًَٓػتا نُوتىوُْتُ َُتطغِ يُغُضَجناَُنُّ

ــ  ٖا بطا تؤف زَتطغِ؟ 
. ــ  ًَٓػتا نًََُو زَتطغِ، ُٖضضُْسَ نُيُغُضَتازا بًُٖض نًؤدآ ْاتطغِ

.  ــ  ثًاويَهٌ ضاو ُْتطؽ بُ
. ــ  ُٓوا ًَٖذطاض بُظَبطو ظَْطٔ ًٓعإ

طؿتىطؤنُ بًُْىَ ْاضأل نؤتايِ ثًَٗات، تاضيهٌ َُٖى ؾتًَهٌ نـَْات نطزبىو  َُطُض ثطَُِّ ُٓغجًَو يإ ظضَُّ 
ُٓوَ ): مسًَو بُظَيُنُزا ببىايُ، يُزوضَوَ زَْطٌ َطاويًُ نًَىيًُيُنٌ ًَْطَ زَٖاتُ بُض طىآ،  تؤضيًًٓـ وتٌ

 (باْطٌ ًًََُنُّ زَنا
بؤٌْ طصوطًاٍ ُٓو َيهىَّ يُ ْسَنُوَ ْعيهبىو يُو ْاوَزا بآلوبىَوَْ نعَبايُنًـ زَٖات بىشاُْوَّ شيإْ 

بؤطٌُْ قىضِْيًتُّ ثٌَ زَؾتُنُّ يُطُأل خؤزا ُٖيَسَططت، يُٓامساًْؿسا ضِيَطايُنٌ ؾريٍ زضيَص زَزضَوؾايُوَ، 
. ُٓويـ نانًَـ بىو، نُضِيَطايُنٌ بًًََػُزاضّ ًْطاض نًَؿابىو ْ يُيازطاضيَهٌ َُْط زَضىو

قُوظام يُبُضَبُياٌْ ُٓو ضِؤشَزا نُوتُٓ ضِآْ بُ طىْسَنُزا طىظَضيإ نطزْ ٓاؾطَتُناِْ بُٓاغتُّ ضاويإ بطِيبىوٕ 
. يُطُأل نؤَُأل نؤَُأل َٓايَسا نُبطِنُّ ٓاشَيًَإ يٌَ زَخىضِّ بؤ يُوَضِطانإ

بُضَو بُضظايًُى غُضنُوتٔ نُتًؿهٌ ضؤشّ نُوتبىَ غُضْ غىوضيَهٌ       ٖاتُ بُضضاوْ بُضِيَهُوت تؤضيًري 
:  ٓاوضِيَهٌ زايُوَ زواوَْ ثًٌَ بُض ٓاوظَْطًًُنُّ ًٓعإ نُوت
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. ٖا يُوآ ُٓغح غىاض بُزواَاْسا غاضزَنُٕ..ــ  غُيطنُ
يُوآ غآ ُٓغح غىاضّ بُضضاونُوت وا زئَْ ُٖوضيَهٌ غىوضّ ..ًٓعإ ٓاوضِيسايُوَْ بُالّ طىْسَنُزا تَُاؾاٍ نطز

. تُخْتؤظ يًًَإ ٓاآلوَ، ُٓوغانُ زَغتىضّ زا
. ــ  غطيُ،  ضِاوَغتُ

ُٓغجُنإ ضِاوَغتإْ بُخًَطايًُنٌ ٓاغايِ غُضغاَهُض نُبُزضيَصايِ ضؤشطاض قُوظام ثًٌَ ْاغطاوٕ، ضىاض 
طؤؾُيُنًإ زضوغت نطزْ ٓاَازَبىوٕ بؤ بُضططيهطزٕ يُخؤيإ، ُٓغح غىاضَنإ ْعيو بىوُْوَ تاوَنى تاوَنى 

طُيؿتُٓ زوضّ ًْىًٌَ ُٓوناتُ ًٓسٍ ثُيطَِوٍ غىوى نطزَوَْ ُٓغجُناًْإ نُوتُٓ ضَِوت نطزٕ، يُنًَهًإ 
يُواُْيُ !نُُٓؾػُضبىو زَمسايًََهٌ غجٌ، ُٖيَربِّْ ضِايىَؾاْس، نُواتُ ثًَىيػت ُْبىو قُوظام بَُُتطغٌ زاًْضٔ

ٖاتبًَذي بؤ وتْويَصنطزْٕ يُواُْؾُ قُوظام بْٔ بًاُْوآ بسَُْ ثاأل غطيُنُ، يُطُأل َُُٓؾسا قُواظم ُٖضضاويإ 
!. ُّٓ ْاؾبآ َُٓاُْ ثًَؿُْطٌ ًَٖعيَهٌ ثُالَاضزَضبْٔ ْاضووٕ بؤ نات بُزََُوَ ططتٔ. بطِيبىوَ ُٓو ُٓغح غىاضاُْ

ُٓغح غىاضَنإ ثرت ْعيهبىوُْوَ، ُٓؾػُضيَو نُدًٌ خانٌ يُبُضزا بىو ثًَؿًإ نُوتْ زواُْنُّ زيهُف ؾىيَين 
نُوتٔ، ناتآ طُيؿتُٓ زووضّ تريٖاويؿتًَٓو، ًٓعإ غطَواْسيُ ُٓغجُنُّْ بُضَو ضِوويإ زايُ غاضزإ، ُٓودا يًٌَ 

: ثطغري
ــ  ضًتإ زَوآ يًَُُُٓ؟ 

: ُٓؾػُضَنُ وَآلٌَ زايُوَ
ــ  ٖاتىوئ وتْ ويَصتإ يُطُأل بهُئ، نٌَ ًَٓػتا يًَجطغطاوَ تًاتاْسا؟ 

.  ــ  َٔ
ــ  نُوا تهاّ وايُ طىيَت يًَِ بٌَ، َٔ يُثًَؿُْطٌ يُؾهطّ قُوظاقِ زؤمنْ ُّٓ زوو َالظَُّ ٖاوَيًَؿِ ْىيَُٓضّ ًَٖعٍ 

. ْاخؤيري
ٓؿػُضَنُ َُُّٓ وت يُناتًَهسا نُزَخيىضِيًُ ُٓغجُنُ بؤ ُٓوَّ بىَغتآْ يَُُٖإ ناتًؿسا زَغيت زَزا بُغُض 

: ًَُ ٓاضَم يًَضؤضِاوَنُيسا، ثاؾإ تًَُٗيَضىَوَْ وتٌ
ــ  بطا ُٓطُض تؤ ٓاضَظووّ وتْويَصت ُٖبآ يُطُأل ًَُُٓزا تهاّ وايُ ؾُضَإ بسَ بُتاقُُنُت نُيُُٓغجُناًْإ 
. زابُظٕ، ضىْهُ َٔ ُٓوَّ ثٌَ غجًَطزضاوَ نُؾُضَاُْناِْ غُضنطزَّ يُؾهط، شَُْضاأل ططيطؤظتإ ثٌَ ضِاطُيِٓ

قُوظامْ ُٖضغآ غىاضَنُ يُُٓغجُناًْإ زابُظئ ثًَهُوَ، ثاؾإ غىاضَنإ ُٓغجُناًْإ ضِانًَؿا تاوَنى ٖاتُٓ 
ْاوَضِاغيت قُوظاقُوَ نُيًًَإ ٓاآلٕ وَنى باظُْيُىْ يُْاوَضِاغتًسا ٓابًَىقُياْسإ، ُٓوغانُ ُٓؾػُضَنُ ٖاتُ قػُّ 

: نطزْٕ وتٌ
ًَُُٓ ٖاتىوئ بؤ ُٓوَّ قُْاعُتًإ ثٌَ بهُئ نُثًَىيػتُ بُوضزٍ يًَبهؤيَُٓوَْ بريبهُُْوَ يُوَّ نُ !ــ  قُوظاقًُٓ

. نطزوتاُْ، بؤ ُٓوَّ غُضَجناٌَ تطغٓانتإ بؤ ضِووْبهُيُٓوَ نُيُّ ناضَتإ زَوَؾًَتُوَ
زويَٓآ وا ضِاطُيُْطا بُزَغتُّ غُضنطزايُتٌ يُؾهط نًَُٓىَ ؾطيىزضاوٕ يُاليُٕ تاواْباضيَهٌ ًْاظ ضُثُيَُوَ، يُبُض 

ُٓوَف بىوَ نُدًَطُناِْ خؤتاْتإ يُ طايًػهُناِْ ؾَُُْسَؾُضَنُزا بُدًًََٗؿتىوَْ غُضّ خؤتإ ُٖيَططتىوَ 
بؤ ًَٓطَْ ًَُُٓف غُضنطزايُتٌ زَغتبُدٌَ دًاٍ نطزيُٓوَْ ْاضزيين بؤ التإ تاوَنى ؾُضَاُْناِْ بًَُٓىَ 

ضِاطُيُْري، ُّٓ ؾُضَاْاُْ وا زَطُئُْ نُثًَىيػتُ بُثُيُْ زَغتبُدآ بطُضِيَُٓوَ بؤ ويَػتطُنُْ دًَطُْ ضِيَطُّ 
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ثًَؿىوتإ يُوآ وَضبططُْوَ، غُضباظاٌْ ًَٖعٍ ْاوخؤيِْ ًَٖعَنِٓ غىاضَّ زيهُ زويَٓآ ثًَرتوططازيإ زاطرينطزووَ، 
َُٓطِؤ تُيططاؾًَهُإ يُّ باضَيُوَ طُيؿتىوَتُ زَغت، وا ٖاتىَ تًًَسا نُ طاضزٍ ثًَؿُوََإ ضىوَتُ ًَْى ؾاضَوَْ 

خاْىوبُضَّ زَظطا سهىًًَُنإْ باْهُنإْ ًَٓػتطُناِْ تُيُؾؤْٕ تُيططافْ َُٖىو َُيَبُْسَناِْ ناضيطُضّ 
زيهُّ ْاو ؾاضّ زاطرينطزووَ، سهىَُتٌ ناتًـ يُنؤألنطايُوَْ يُثايتُخت خُآلت، غُيطنُٕ قُوظام بريبهُُْوَ 

ًَهُض ُْبىوْتإ بؤ ؾُضَاُْناِْ غُضنطزايُتٌ َاْاّ باخًبىوْتاُْ يُزَغُآلتساضييَتْ يُوسايَُتُزا : يُّ ناضَ
زَغُآلتساضييَت ًَٖعَ ضُنساضَناِْ زًََْطآ بؤ يُْاوبطزٌْ ُّٓ ياخًبىُْ، بُضَِشاونطزٌْ ُٓوَّ نُضِيَباظيَهٌ 

خًاُْتهاضيًُْ ياخًبىوًَْهٌ ضُنساضاُْيُ زش بًُْؿتُإ، تُيٓا خؤ بُزَغتُوَ زاْتإ بُبآ ضُْسْضىٕ زَتاْباضيَعآ 
. يُضِوبُضِووبىُْوَّ ُّٓ ُٖيَىيَػتُْ بُّ ؾًَىَ بَُػؤطُضيٌ زوضوزَنُوُْوَ يُخىئَ ضِؾذي

ُٓؾػُضّ وتْيَصنُض يًَبىوَ يُضاطُياْسٌْ ُٓوَّ ويػيت، ثاؾإ يُطُأل ُٖضزوو ٖاوَيَُنُيسا غىاضّ ُٓغجُناًْإ 
بىوْٕ وَغتإ ضاوَضِيًَإ زَنطز، ًٓعإْ تؤظيًري ْعيهرتئ قُوظاقِ غطيُنُ بىوٕ يُُٓؾػُضَنُْ ناتآ نُقػُّ 

زَنطز، ًٓعإ ضاويَهٌ يُتؤظيًري زاططتْ تَُاؾاٍ زََىضاوٍ نُغاٌْ تاقُُنُيإ نطز، غُيطيإ نطز سُظ 
.  بُقىبىألنطزٌْ بؤضىٌْ ُٓؾػُضَنُ زَْٕ َُٓاًْـ بُوَ ظؤض ْاضَِسُت بىوٕ

قُوظام نـَْات بىوٕ، ًْؿاُّْ غُضغىضَِإْ قبىويَهطزٌْ ًَهُضِْ خؤبُزَغتُوَزإ يُزَّْضاوياْسا ضَِْطٌ 
زَزايُوَ، بُآلّ ثطنًَؿًًإ ُْزَنطز ُٓوَّ يُزَضووًْاْسايُ زَضيربِْٕ ُٓوَف ًٓؿًَهٌ غُخيت طُياْسَ ًٓعإْ 
تطغا يُوَّ ظَإ ثاضاٍ ُٓؾػُضَنُ يُقػُناًْسا ظاأل بًَت بُغُض ثامشاوَّ طًاٌْ غُضثًَضِ نطزُْ ٓاغايُّنُ 

: يُقُوظاقسا، يُبُضُٓوَ خًَطا طُيؿتُ بطِياضيَو نُزَبىايُ يُّ اليُُْوَ بُخًَطايِ دىوالَيُوَْ ٖاواضّ نطز
!. ــ  بطاياْ  ثُوظاقًُٓ، تاوآ ٓاضاّ بططٕ، طىيَتإ ئَُ بآ
:  ثاؾإ وَضضُضخايُوَ بُضاْبُض ُٓؾػطَنُْ يًٌَ ثطغٌ

ــ  ُٓو تُيططاؾُّ يُباضَيُو قػُت نطز، يُطُأل خؤتسا ُٖيَططتىوَ؟ 
: بُوام ضَِاُْو وَآلٌَ زايُوَ..ُٓؾػُض يُنىتْثطِّ ُّٓ ثطغًاضَ ضِاضًَُنٌ

ــ  ناّ تُيططاف؟ 
. ــ  َو تُيططاؾُّ زاطرينطزٌْ ثًَرتؤططاز ضِازَطُيُْآ

تؤ ضًت زَوآ يُو تُيططاؾُ؟ !ــ  بًَطىَإ، ُْخًَط
! ــ  ٓاٖا، نُواتُ تؤ ًٖض ؾتًَهت ثٌَ ًُْ

: ًٓعإ وَضضُضخايُو الّ قُوظاقُوَْ بُزَْطٌ بُضظ ٖىاضّ زَنطز
يُطُأل ُّٓ ووؾُيُيسا ُْٖاغُيُنٌ قىوأل يُغٓطٌ ظؤض قُوظاقُوَ ٖاتُزَض، .. ــ  َُُٓ ًٖض تُيططاؾًَهٌ ثٌَ ًُْ

َُُٓف دًٌَ غُضغاٌَ ًُْ، ضىْهُ وَظعُنُ يُوثُضِّ ُْٓساظَّ غُضثًًسابىو، بُتايبُتٌ بُالّ ًٓعاُْوَ، بُآلّ 
ًَٓػتا وا بؤّ زَضنُوت نُ دٌَ ثُجنُّ ضَِخْ ضَِواًُْنُّ ُٓؾػُضَنُ الضىو يُغُضّ قُوظاقس، يُبُضُٓوَ 

.  زَّْضاوٍ نُ ظَضزُٖيَطُضِابىو، بُ    ُّٓ غُضنُوتُٓ ٓاأل بىَوَ
: ًٓعإ غُضيُْىآ ٖاواضّ نطزَوَ

: ــ  قُوظاقًُٓ طىآ بططٕ
: ــ  قُوظاقًُٓ طىآ بططٕ
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: ثاؾإ ضِووبُضِوو بُُٓؾػُضَنُّ وت
ــ  زَيًًََت نُتُيططاؾُنُت ثآ ًُْ؟ زاوامشإ يًَسَنُّ بُقػُيُنٌ تؤ اظبًَٓري؟ 

.  تؤ بُّ ٓاغاًُْ ْاتىاِْ سياْهُّ بُ تُيَُوَ: طىيَت يٌَ بآ
.  تُؾطَزاُْ، تُؾطَزاُْ: ٖاواضّ َُٖىو قُوظام زَْطٌ زايُوَ

:  بُآلّ زواداض خؤّ نؤنطزَوَْ بُزَْطًَهٌ تًص وتٌ..ُْيعاٌْ ضِ بًٌََ.. ُٓؾػُضَنُ ثًاظٍ خىاضزوو زٌََ غىوتا
! ــ  بُآلّ تُيططاؾُنُ ٓاضِاغتُّ ًَُُٓ ُْنطاوَ، قُوظاقًُٓ

زَغيت نًَؿا بُغٓطًسا وَى بًُوآ طىيَططاٌْ ضِاظٍ بهات بُو ًٓؿاضَتُ، بُآلّ َُُٓ زازّ ُْزا، ًٓعإ األ بىبىو 
ُٖزي بؤ ضَِخػابىو ًٓسٍ . .بُغُض َُيساْساْ بُُٖغيت ُٓوَوَ ًٓعإ نُوتُ قىوألنطزُْوَّ بٓاغُّ غُضنُوتُٓنُّ

:  ْ بُّ طًإْ زَضووُْوَ ًٓعإ ٖاواضّ نطزْ وتٌ!بؤضِ تًصبطِ ُْبآ وَنى ُٓيَُاؽ بُغُض ثاضضُ ؾىوؾُوَ
ــ  ٖؤ ُٓؾػُض، تُْاُْت ُٓو تُيططاؾُّ طىايُ تؤ زَيًٌََ ٖاتىوَ ثًَؿت بآ، ُٖض ضِيَطَُإ ضِيَطُّ ًَٓىَ ًُْ، ًَُُٓ 

ُْخًَط ..، ًَُُٓ ُٓوَ ضَِت زَنُيُٓوَ نُضِيعَناصيإ زش بُدَُاوَضّ طٍُ!ْاَاُْوآ ضِؤيَُناِْ طُزي خؤَإ بهىشئ
.  تًُْا طُوزْ ُْؾاَُنإ ٓابطِووٍ خؤياًْإ بطزووَ

ًَُُٓ ٖاوناضّ ْانُئ يُزاَُظضاْسٌْ سىنىَُتًَهسا بؤ شَُْضايَُنإ، يُضاغتًؿسا َُُٓيُْ َُُٓف َُٖىو ؾتًَهٌ 
ًَُُٓيُ، تًَطُيؿيت؟ 

:  زَْطٌ قُوظام بُضظبىَوَْ زاياُْ ثاأل ًٓعإْ ٖاواضيإ نطز
. (ؾطِؤؾًًََُنإ بسَضَوَ بُخؤيإ)(!خؤف بًت، خؤف بًت ًٓعإ)(تُؾطَزاُْناِْ زايُوَْ بُغطخؤياْسا)

ًٓعإ تَُاؾاٍ ًَْطضاواٌْ وتْويَصَنُّ نطز بعاْآ ُّٓ ُٖيَىيَػتُ ْىيًَُ ض ناضيَهٌ تًَهطزووٕ، بُآلّ ُٓإ بُبًَبانٌ 
.  ٖاتُٓ بُضضاويإ بُضانٌ ُٓعػابِ خؤيإ ضِاططتبىو

يُنًَو يُ زوو ْىيَُٓضَنُ ُٓؾػُضَنُ باغٌ نطزٕ بُؾٌْؾاوٍ وَغتابىو ُٖضزوو بايٌَ خػتبىَ غُض يُى الّ 
غُضووّ ثاْتؤيَُنُيُوَ، ضاوَ بازًًََُناِْ ثطؾٓطًإ زَزاْ بُُْٖسآ غًىنٌْ تطغُوَ، ُْٖسآ يُبًًُُتٌ 
خؤضِغهًـ، ُّٓ َىالظَُ الويَو بىو ٖاوَيَُنُّ زووًََؿٌ ُْٓهؤؾبىو، ثرييَهٌ غُض غجٌ بىو، يُوَ زَضضىو 

ناضاَُ زًْا زيسٌَْ، بؤيُ زَغيت بُغط َؿتىوّ مشؿًَطَنُيُوَ بىو، يُناتًَهسا نُبُضاوَ بعَناًُْوَ تَُاؾاٍ 
.  زَّْضاوٍ قُوظاقُناِْ زَنطز

ُٓؾػُضَنُ ضاويَهٌ زاططت يُٖاوَيَُ ُْٓهؤؾًًُنُّ، ثاؾإ ُْٖسآ وؾُّ ضجاْس بُطىيًَساْ ٓاوضِّ زاٍ بُالّ 
:  قُوظاقُوَْ وتٌ

.  قػُ بهات(تًجٌ زضِْسَ)ــ  قُوظاقِ زؤٕ، بىاض بسَٕ ْىيَُٓضّ
بٌَ َُّٓ ضاوَضِيٌَ ضؾىخػُت ثًَسإ بهات نابطاٍ ُْٓهؤؾِ بُزََاضططشيًُوَ ٖاتُثًَـ، بُزَّ ياضيهطزٕ 

: بُثؿتًَُٓ ضَِْطاوضَِْطُنُيُوَ تؤظَ ثاُْنُيُوَ وتٌ
ٖؤّ ُّٓ طؿت ُٖضاْظَْايُ ضًُّ؟ باؾُ شَُْضاأل نؤضًًْؤظتإ ْاوآ؟ُّٓ ؾُضؾتإ !ــ  بطاياٌْ قُوظام

َُٓطِؤ !بًُٖض نًؤدٌَ يًٌَ ْاتطغري!زَوآ؟ضانُ، ُٓوَ با بؤ ًَٓىَ بًَت، ًَُُٓ ؾُضِتإ زَزَيٓآ، ًَُُٓ يًٌَ ْاتطغري
زَتا ثًًَؿًًَُٓٓوَْ َيبًٓري، ُٓوَ زوو نُتًبُيُ ضاغتُوخؤ يُثؿتُاُْوَٕ، َصزَبآ يًَتإ يُوَّ زاواتإ نطز، 

. َصزَبآ
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ُْٓهؤؾًًُنُ تُنُّ بُؾًَىاظّ يُنًَهٌ ًَٖسٍْ يُغُضخؤْ بطِوا بُخؤبىوٕ بُوَّ زَيًَآ، زَغت ثًَهطز، بُآلّ 
.   زَضووٕ طُضًًَُنُّ ُٖتا زَٖات ططِّ زَططت يُطُأل طؤضِاٌْ ووتُنُيسا يَُاْايُنُوَ بؤ َاْايُنٌ زٍ

   يُظاضّ زَضثُضٍِْ زَتىت بُضزَؾطِآ زَزضآ، تًَهُأل بُظَاُْ ضِووغًًُ غُضوطىآ ؾهاوَنُّ زَبىو، بُدؤضيَهٌ ا 
. نُزضيًَُْهٌ زضِْساٍُْ ًَٖذطاض تاألْْايُباضّ زابىوَ وتاضَنُّ

يُضِاغتًؿسا ُٓونابطا ُْٓهؤؾًًُنُ نُضِوخػاضّ زَضَوَّ ضَِقِ ْاوَّ زَضزَبطِّ، تىإ ُٓقألْ ٖؤؾِ قُوظام 
يُناض غاتْ تىاْاّ ًٖض ضِيَطُ زَضنطزًَْهًإ ُْبًَت، ًَٓػتا وَى ًََذ وَغتاوْٕ تىاْاّ ًٖضًإ ًُْْ طًاٌْ ًََطُيُ 

ٓاشَيًَإ يًَىَ ثًَضطاوَ، َُُٓف ُْٓهؤؾًًُنُّ ؾًَططرينطز، ُٓطُض ثًَىيػت بىوٕ بُو ؾًَططريّ يُطؤضِيَسا بًَت، 
: نُثآ ضِانًَؿآ يُ ُٖيَىيَػتُيساٍ بًَآ

ُٓو قُوظاقُّ يُويَسا ضِاوَغتاوَ زَتاْطوشيَٓآ، ُٓو يُبُيؿُؾًهُناُْ، وا ًَٓىَف بُزوايسا .. ــ  طىيَتإ يٌَ بآ
!. ضُنٌ بهُٕ!باؾُ واًُْ؟ بًططٕ!زَضِؤٕ

. ُٓودا زَغتًٓؿاٌْ ًٓعإ ُٓيًهػعًضِ نطزْ ثاؾإ ضاوٍ طًَطِا بُ زَّْضٌ َُٖىواْسا بُغُيطنطزًَْهٌ زضِْساُْ
ُٓطُض ضِ نابطاٍ ُْٓهؤف يُوناتُزا ضِ وتْ ضِ نطز، بُآلّ ٖاوضِآ ْىيَُٓضَنُّ زيهٍُ بُتُواوّ ًَُْٖٔ 

يُغُضخؤبىو ُٖضضُْسَ نُضاوَ ضىٕ بُؾطغاضزَنإ يُضاالنٌ ُٓوَ ُْنُوتبىٕ نُيُغًُاو ضِوخػاضّ َُٖىو 
. نُغًَو يُو قُوظاقاُّْ يُيَسا بىوٕ ووضز زَبىوُْوَ

ناتآ نُ خاَؤؾِ نطِْنجٌ يُوغاتُزا بُتُواوّ خؤّ نًَؿابىو بُغُض غطيُنُزاْ غُضغىضَِإ نُغُناِْ زاططتبىو، 
ُٓوَْسَّ َُْابىو ؾُم ُْبا . ْاوغهٌ ًٓعإ يُضِقاْسا ططِّ ضتبىو غُضيؿٌ تاوؾيت غُْسبىو و يُزاخاْسا زَنىآل

. يُُٖغت نطزٕ بُثُؾًُاًْسا بؤ يُزَغتساِْ ُٓو ُٖيُّ ثًَؿىوّْ بىاضزإ بُّ ُْٓهؤؾًًُ ُْسًُتًًُ نُقػُبهات
بُيٌََ زَيتىاِْ، ُّٓ بؤضِ ُٓوَّ بُغُضزا !باؾُ ُْزَبىو نؤبىُْوَنُ بربِيًََٓتُوَ زواّ ُٓو غُضنُوتُّٓ خؤّ

ًَٓػتا زَبآ ناضَنُ ضاضَغُضنات بُُٖض ضِيَطُيُى بًَت، بُآلّ ُٖيٗىو ُٓو ًًَُُٖٓ يُنىآ بًَٓآ !!تًَجُضِّ
.. ُٓو تًَهُوت!نُيَُُوثًَـ بؤّ ضَِخػابىو

تؤضيًري يُّ تًَهُوتُٓ ضِظطاضّ نطز، ناتآ نُ باظيسايُ ْاوَضِاغيت باظُْنُوَ بُزَّ ضِاوَؾاْسٌْ ُٖضزوو بايًَُوَ 
: يُُٖوازاْ ٖاواضّ نطز

ُٓوإ ُّٓ زيىْ ُٓوزيىتإ ثًَسَنُٕ وَنى قُسجُنإْ ًَٓىَف . .ظؤضيًَُٓ.. ــ  ُّٖ َاضَنإ، ُّٖ ؾُيتاُْنإ
ًَٓىَ ..ُٓؾػُضَنإ واتإ يٌَ زَنُٕ نُيؿِ ُٓوإ ظىويًََُٓوَ!طىيًَإ يٌَ ضِازَططْٕ طىيَضهُناْتإ قىت نطزوَتُوَ

! باخىئَ بطِشآ! غُضيإ ُٖيَهًَؿٔ! ضِ زَنُٕ ًَٓػتا؟ ضاوَضِيٌَ ضِ زَنُٕ؟ُٓضى ُٓوَيُ يُت يُت بًاْربِٕ
ناتآ ٓابًَىقُنُ بسَُْ يُى بُضَِؾاؾُناًْإ ثاى !ًَٖعَناًْإ ٓابًَىقُيإ زاوْٕ ًَٓىَف بآ ٓاطإ، ُّٖ ُْؾآًَُ

، ُٓوناتُ ًٖض نؤبىُْوَيُى ْابُغذي، َطزًْـ بىاضّ ُٓوَتإ ْازات، ُّٓ ُٖغت بُوَ ْانُ ُّٖ !زَتاْسووضُْوَ
يُطُأل ُٓوَؾسا . . ُْؾآًَُ زَتإ ططٕ زََُوَ ضِاوَضِيَىيتإ يُطُيَسا زَنُٕ، تاوَنى غُضباظَناًْإ بطُٕ؟ ٖا

. ٓاٍ نُ يُو ْاوَوَ زوضوٕ(!قُوظام. ..قُوظام)بُخؤتإ زَئًََ 
:  ًٓعإ يُوغاتُزا ْطناْسٍ

! ــ  بؤغُضثؿيت ُٓغجُناْتإ قُوظاقًُٓ
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ــ  قُوظام ُٖيَجُضِيَُٕ نؤيٌَ ُٓغجُنإْ زَقًكُيُنٌ ُْبطز تاوَنى ضِيعَناًْإ ضيَهدػت بُؾًَىَّ تُؾهًًُيُنٌ 
عُغهُضياُّْ غطيُ، ُٓو تُؾهًًُيُّ زًَََو بىو ثًٌَ ضِاٖاتبىوٕ، َُُٓ ُٓؾػُضَ ثُياَبُضَنُ غُضغاّ نطْ 

:  ٖاواضّ نطز
.  ــ  قُوظاقًُٓ،  طىيَِ يٌَ بططٕ

.   ــ  طؿؿتىؤ يًَُْىاصياْسا بطِايُوَْ ٓطُض ضُْس ووؾُيُنًـ َابآ بًًًََري با بُّ ظَاُْ بًَت
ًٓعإ بُتىوضَِيًُوَ ُٓوَّ وتْ تؿُْطُنُّ زَضنًَؿا يُدًَطُنُّ خؤيسا بُظيين ُٓغجُنُيُوَْ ضِووٍ زََُنُّ 

.  نطزَ غٓطٌ ُٓؾػُضَنُْ ثُجنُّ ؾايُتٌ خػتُ شيَط نُواٌْ بُيُثًتهُنُ
َوناتُ ًٓسٍ ناض يُناض تطاظا، ضَتًُناِْ قُوظام يُى بُزواٍ يُنسا، ضِؤيؿذيْ ًٓعإ غآ ُٓؾػُضَنُّ بًينْ 

.  ثؿتًإ ُٖيَهطز
ٖاتُثًَـ ضاوٍ،  زؤٌْ ثإْبُضئْ ؾُثؤيُ غُوظَناِْ نُف غُضّ ططتىوْٕ بُدىاِْ بطيكُ (زؤٕ)ًَٓػتا ًٓعإ

نُضتُناِْ .  بطيكًَيت يُشيَط خؤضزاْ بايٌَ َاغًططَيُنٌ غجٌ وَزَضنُوت الضبىَتُوَ بُغُض يىوتهُّ ؾُثؤيًَهسا
ُٓو غىثايُّ شَُْضاأل نؤضًْػًؤظ ٓاضِاغتُّ ثًَرتؤططازٍ نطز بُغط ْاوضَُيهٌ ثإْؾطاواْسا بآلوبىوُْوَ ُٓوَزَ 

بُضؾطاوإ بى بُضِازَيُى نُ ُٖؾت ًًٌََٖ ٓاغًٓين ثًَسازَضىو بؤ ضِؤشاواْ ضِؤشُٖآلتْ باؾىوض، يُبُضُٓوَ ويَػتطُيُنٌ 
غُضَنٌْ يكًًُنإ قُضَبايَؼ بىوٕ بُؾَُُْسَؾُضّ ثطِ يُغُضباظ، نُتًبُنإ تىْسْتؤيٌَ عُغهُضيًإ َُْابىو، 
ثُيىَْسٍ ضاغتُوخؤيإ ُْبىو بُغُضنطزايُتٌ باآلوَ، تُْاُْت غطيُناِْ يُى نُتًبُف ثُيىَْسيًُنٌ تُوايإ 

.  يُطٍَُ يُنرتزا َُْابىو
ُٓوَّ ثرت ناضَنُّ خطاخ نطز بىو ؾُضَاُْناِْ طيىدىوألْ ُٓو ضِووْهطزُْواُّْ ثُيىَْسيًإ بُوَف ُٖيُ ظؤضداض 

يُثطِ زَطىضِإْ بُؾًَىَيُنٌ ْاضِيَوْثًَو، َُُٓف بُيَطُّ ُْبىوٌْ ٖاضيهاضّ بىو يُثالُْناِْ ُٓؾػُضاٌْ ُٓضنإْ 
خاوَٕ ؾُضَاُْناِْ طيىدىوأل يُغُضنطزايُيتسا، ؾتًَهٌ غطوؾتًًُ نُُّٓ ٓاشاوَْ بؿًَىيًُ ثرت زََاضّ 

غُضباظَنإ ططش بهاتُوَ، نُخؤّ يُوَثًَؿًـ َاْسوو بىوَ، بُظَظيُت ُٓؾػُضَناًْإ نؤْرتؤيًإ بهُٕ، يُطُأل 
َُُٓؾسا غُضباظٍ بُضُٖيَػتًهطزٌْ تىْسْتًصّ نطيَهاضاٌْ ًًٌََٖ ٓاغٓريْ نؤغجٌ ظؤضّ زيهُؾــ  يُؾهطَناِْ 

. شَُْضاأل نؤضًًْؤظ بًَُٖىاؾِ زَضىَ ثٌَ بُضَو ثًَرتؤططاز
يُثُيهُضَ غىوضَناِْ طايًػهُ ٓاغًُٓٓنُزا قُوظاقِ ُٖضيَُُ دؤضاودؤضَناِْ زؤٕ، يُضِوالواظ يُبطغاْسا، 

ُٖيَسَتىوتإ بُتًُْؿيت بُتًُْؿيت ضاضَويًُ التُناًْاُْوَ يُبُض نُّ ٓايًهٌْ يُويَػتطُناْسا ؾَُُْسَؾُضَنإ 
.  بُخَُٓانٌ ضُْس غُعات زَوَغتإ ضاوَضِيٌَ تعًًُاتٌ ضِؤيؿتًٓإ بىو

يُناتِ ُّٓ ضاوَضٍَِ نطزُْزا غُضباظَنإ نؤَُأل نؤَُأل باظيإ زَزايُ غُض ؾؤغتُنُْ بُؾُقاَُناْسا زَضِؤيؿذيْ 
ُٖضضًًإ بُضزَغت بهُوتايُ زَياْؿطِاْس بَُُضدٌَ بؿًايُ بؤ ثطِنطزٌْ طُزَ بُتايَُناًْإ، عَُباضّ ظؤضيإ ناوٍ 

َُٖىو َُٓاُْْ نؤضًًْؤظ ًَٖؿتا ُٖض ُْخؿُْ ثالٌْ .. نطز، دؤضَٖا نؤطايإ بُزَضطا ُٖيَهُْطاوٍ بُدٌَ ًَٖؿت
تُْاُْت ؾُضَاْسَناًْـ ُٖيَػاًْإ بُو ُٓضناُْ ضَِتسَنطزَوَ نُ غُضنطزايُيت ثًٌَ !زَنًَؿا بؤ ططتين ثًرتؤططاز

يُنىضتٌ بًربِيُٓوَ ٓاشاوَ ًْٓؤنُناِْ طرينطزبىو يَُُٖىو وآلت، خؤ ُٓوَ ياغايـ يُؾُضَاْسا خؤّ .. زَغجاضزٕ
.. ؾاضزبىَوَْ َطزبىو
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يٌَُْ ُٓو نُتًباُْزا نُيُؾهطّ قُوظاقِ زؤًْإ ثًَهًَٗٓابىو، ُٓو نُتًبُيُف بىو نُ يُظطًين يًػتٓػهٌ يُوَْ 
ْاضظازا زَٖاتُثًَـ بُضَو ثًرتؤططاز، زوو غطيُّ –ثًَـ خعَُتٌ تًَسازَنطز، ًَُٓـ بُغُض ًًٌََٖ ٓاغًٓين ضِيعٌ 

َو نُتًبُيُ يُناتصًََطّ ثًَٓذٌ زواّ ًْىَضِؤٍ زٍَ تؿطيين يُنَُسا طُيؿتُٓ ويَػتطُ ْاضظا، يُوآ ؾُضَاْسَّ 
يًَجطغطاو ظاِْ نُوا يُْاضظا بُوالوَ ْاتىاْآ بطِوا، بُٖؤّ تًَهساِْ ًًََُٖٓاغًُٓٓنُوَ، يُبُضُٓوَ يُاليُٕ خؤيُوَ 

نطيَهاضّ ْاضز بؤ ضانهطزُْوَ ؾىيَُٓ تًَهسضاوَنإ تاوَنى ًَٖعَناِْ بؤ غبُّ بُياٌْ بهُوُْوَ ضِؤيؿذي 
. بُؾَُُْسَؾُض

ؾُضَاْسَ يُتىوضَِيًسا ضاوٍ ثُضِيًُ تُوقِ غُضّ، يُّ ناضَ، بُآلّ ْاضاضبىو ًَهُضِ باضوزؤر بًَتْ بُّ دؤضَ بؤ 
طايًػهُنُّ ُٓؾػُضاٌْ شيَط زَغيت خؤّْ بُزَّ دىئَ زإْ ُْؾطَت نطزُْوَ، ُٖوايَُنُّ زاْآ، ثاؾإ 

زََاضَناِْ خاوبىوُْوَْ زاًْؿت يُطُيًَاْساْ نُوتُٓ ضا خىاضزُْوَْ ؾُو بُغُضزاٖات، بايُنٌ غاضز بُبُؾطَوَ 
زَٖات يُنُْساوّ ؾًًُْٓساوَ، يُناتًَهسا قُوظام نُيَُنُببىوٕ يُغُض ُٖضزوو ؾؤغتُ ويَػتطُنُ زََُتُقًًَإ نطز، 

ظَالًََو بًٓطا بُزظَ بُثؿيت يُنًَو يُطايًػهُناْسا زَضِؤيؿت ْبُضَو الّ زَضطانُّ زَضىو، ُٓوناتُ تاضيهًٌ 
غُض يًَُٓىاضَ زاٖاتبىو يُطُأل ُٓوَؾسا تاضَايِ ُٓو ثًاوَ زَضنُوت ُْٖطاوّ بًَُْى ًًََُٖ ٓاغًُٓٓنٓسا زَْا يُبُض 
ضِووْانًًُنٌ نعزا نُيُويَسا يُضطايُنٌ ظَضزَوَ ثطؾٓطٌ زَزايُوَ، ثًاوَنُ ضِؤيؿت بؤ الّ زَضطاّ طايًػهُنُ، 

:  ناتآ طُيؿتُ الّ زَْطٌ قُوظاقًَو نُثاغُواٌْ ُٓ طايًػهُيُبىو بُضظبىَوَْ ٖاواضّ نطز
ــ  َوَ نًًَُ يُويَسا؟ 

ــ  نًَت زَوآ؟ 
نابطا بُجمؤضَْ بُْازبُزيٌَ وَآلٌَ زايُوَ، يُواُْيُ ُْيىيػتبآ نُؽ بًٓاغآ، يُبُضُٓوَ قُوظاقُنُ بُُٖيَضىوُْوَ 

:  تًٌَ خىضِّ
ــ  بؤضِ بَُؿُوَ زَطُضِيٌَ،  ضًت زَوآ؟ 

بُآلّ نابطا وَآلٌَ ُْايُوَ، بُضزَواّ بىو يُضِؤيؿتٓسا بُضَو طايًػهُناِْ ْاوَضِاغت، الّ يُنًَهًاْسا طىيَضهُّ 
:  يُزَضطانُ ْعيو نطزَوَ، ٖاواضّ نطز

ــ  ناّ غطيُ يًَطَيُ؟  
.  ــ  ًَُُٓ بُْسنطاوئ

: قُوظاقًَو يُشووضَوَ َُُّٓ وتْ ٖاوضِيَهًاٌْ زيهُ زاياُْ قاقاٍ ثًَهُْري، نابطاف وتٌ
.  ــ  نُواتُ، ًَُُٓ غطيُّ زووََري

ــ  ُّٓ ؾُغًًٌ ضىاضَّ يُنىيًَُ؟  
.  ــ  يُطًًػهُّ ؾُؾُّ زايُ يُثًَؿُوَ

نابطا زضيَصَّ بُضِؤيؿتٓسا بؤ طايًػهُّ ؾُؾُّ، تاوَنى طُيؿتُالّ زَضطانُّ بًين غآ قُوظام دطُضَ زَنًَؿٔ، 
:  ضىوَ الياُْوَْ وتٌ

.  ــ  ُّٓ ناتُتإ باف قُوظاقًُٓ
.  يُنآ يُغايُٓنُ ُّٓ وَآلَُّ زايُْ واقِ وضَِاو بُيُثطِ ٖاتين ُّٓ نابطايُ بؤ اليإ

: ــ  نابطا وتٌ
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ــ  ًَٖؿتا ًْهًتا زؤدري ظيٓسووَ؟ ُٓو يُنىيًَُ؟  
. ــ  َُُٓيُ، َِٓ

ُٓو قُوظاقٍُ نُ واقِ وضَِا بُو يُثطِ ٖاتُْٓ خُضيهبىو بُثُجنُناِْ دطُضَيُنٌ زَثطواْس نُبُزَغتًُوَبىو، 
:  ثاؾإ ُٖيًَسايُوَْ وتٌ

ــ  بُآلّ َٔ ْاتٓاغِ،  تؤ نًٌَ؟  
زَّْضاوٍ يُضؾىَُتٌ نابطاٍ ْعيو نطزَوَْ تَُاؾاٍ ضِوخػاضْ غًُاّ زَنطز، نابطاٍ ْاَؤ يُخٍُ ثايَتؤ 

:  عُغهُضيًُ ؾؤضَِنُّ يُغُضزَّْ يىت البطزْ ضِوخػاضٍ بُتُواّ زَضنُوت، يُوناتُ زودري ٖاواضّ نطز
!! زؤغيت زيَطئ تى بًتْ ؾُيتإ ٓىَ يُنىيَىَ ثُيسابىوّ! ــ  ًًًٓا ثؤْضؤى

:  زؤدري زَغيت ثؤْضؤنٌ ضتْ بُطُضٌَ تُوقُّ يُطُيَسا نطز، بُزَْطًَو نُثرت يُضجُ زَضىو وتٌ
ثؤْضؤى !ثًَِ بًٌََ بُضُْسًُتٌ ؾُيتإ نُوٍ!ــ  َُتطغُ، ُٓو نىضِاُْ يُخؤَأْ، ثٌَ بًٌَ ضؤٕ تىاًْت بطُيتُ ًَٓطَ

: بُخؤؾًُوَ تُوقُّ يُطُأل قُوظاقُناِْ زيهُزا نطزْ بُزَْطًَهٌ ضَِمْ بؤؾُوَ وتٌ
ــ  َٔ يُثًَرتؤططاز بىوّ، يُويَىَ ٖاتىوّ يُزوّ تؤ زَطُضِاّ، ًٓـْناضيَهٌ ظؤضَإ ُٖيُ زَبآ ثًٌَ ُٖيَػريْ 

. زََُوآ طؿتىطؤت يُطُيَسا بهُّ با بضًُٓ شووضَوَ بؤ طايًػهُنُ
: غُضنُوتُٓ طايًػهُنُ، زؤدري يُقُوظاقًَهًُوَّ شَْس نُيُويَسا ْىوغتبىْ ْ ثًٌَ وت

.   ــ  ُٖغتُ،  ًَىاًَْهٌ خًَط وَ ثا ٖاتىوَ، ُٖغتُ يُخُو،  ظىيَآ زٍَ
قُوظاقُنُ يُخُو ُٖيَػاْ غُيطّ ًَىاُْنُّ نطزْ ْاغًُوَ، ُٖضزوو زَغتُ ُٓغتىوضَ ناِْ نُ    ثُجنُناِْ 

:  ظَضزنطزبىو بؤ ضِانًَؿاْ بُطُضًًَُوَ تُوقُّ يُطُأل نطزْ زَيىت
؟ !ــ  ثؤْضؤنٌ

ــ  بُيٌََ، َّ تؤف ؾًها َاغؤظٌ؟ 
ــ  بُيٌََ، ثًَدؤؾشايَِ بُ بًًٓٓت، باؾُ بطِؤّ باْطٌ الواِْ ثُزي ضىاضَّ بهُّ؟ 

.  ــ  ُٓوَ ؾتًَهٌ ضانُ
ثُزي ضىاضَّ َُٖىّ ٖات، زوو نُغًإ ُْبآ نُبؤ باغهطزٌْ ُٓغجُنإ َاُْوَ، يُنرتْاغري يَُاوَيُنٌ نُّ 

تُوابىو، بُآلّ بُطًاًَْهٌ ٖاوضِيًَاُّْ ثانُوَ، ثؤجنؤى يًُْهٌ ضطانُوَ زاًْؿتْ ُٓواٌْ زيهُف يُزَوضوثؿيت 
:  خطِبىوُْوَ، ؾًها َاغؤظ بسَّ نؤنًُٓوَ وتٌ

زََاُْوآ ثًَُإ بًًٌََ يَُُ ضِ . ــ  ْاَُنُشيإ بُزَغت طُيؿت ًًًٓا، بُآلّ يُطُأل ُٓوَؾسا زََاْىيػت بتبًٓري
.   بهُئ، وا ًَٓػتا ُٓوإ زََإ ًَْطٕ بؤ ثًَرتؤططاز،  وَى زَيبًين

: قُوظاقًَهٌ زيهُ الّ زَضطانُوَ وَغتابىو وتٌ
، بُآلّ ًَُُٓ باَضِيإ ثٌَ (َُضٔ بؤ ثًرتؤططاز): ــ  باؾُ ُّٓ ناضَ ٓاوٖايُ ًًًٓا؟ ظؤض يُٖاْسَضإ زيَُٓ الَإْ زَئًََ

ْانُئ، ُٓوإ قُوظام ْري وَنى خؤَإْ ْاظاْري َُٓاُْ تؤ بًٌََ ثًَُإ ضِابىيَطٕ، ًَُُٓ ُٓوَ زَظاْري نُُٓطُض ضِؤيؿذي 
بؤ ثًرتؤططاز ضَِتهطزَوَ، ُٓوَ نؤضًًْؤظْ يُؾهطَ ْاوخؤيًُناِْ زَزَٕ بُغُضَاْسا، ُٓوناتُ ناض بُخىئَ ضِؾذي 

ُْبآ ْابطِيَتُوَ، ثؤْضؤى تؤ يُنًَهٌ يُخؤَإْ ٖطَضؤًَْو بًَت غاختَُإ يُطُأل ْانُّ، يُبُضُٓو بطِوات 
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ْ ًَُُٓ غىثاغٌ ُٓوَت ..تؤ بُضزَواّ ضِؤشْاَُْ بآلونطاوَناْتإ بؤ زًََْطئ..ثًَسَنُئْ يُقػُناْت زيًَٓائ
.  زَنُئ، ضىْهُ ناغُظٍ دطُضََإ الزَغت ْانُوآ، غىثاغت زَنُئ

ُّٓ ثًاوَ َُٖإ نُؽ بىو نُ يًػتٓػهٌ داضيَهًإ يًٌَ تىوضَِبىو نُبًين ٓاطط زَناتُوَ يُغُض تُُْنُيُ نُ 
.  زَضّ ًَٖٓابىو يُ غُْطُضيَو يُبُضَزا

:  قػُنُّ بُالّ قُوظاقًَهٌ زيهُوَ ثُغُْس ُْبىو، يُبُضُٓوَ قريِاْسٍ بُغُضيسا
يُبُضُٓوَ بؤ ناغُظٍ دطُضَ بري يُبآلونطاوَنإ . . ، تؤ ُْخىيَٓسَواضّ!ــ  َّ ًٖضْثىضًاُْ ضًُّ زَيًًٌََ

زَنُيتُوَ، بُآلّ ًًًٓا ًَُُٓ     ثؤْضؤى ظَضزخُ ططتٌ يُدًاواٍ ًَْىإ زوو ٖاوَيَُنُّ، ثاؾإ ُٖغتًُ غُضثآ، 
: ضىْهُ واّ بُضانرت ظاٌْ نُبُضِاوَغتاُْوَ قػُناِْ بهاتْ وتٌ

ــ  ًٖض ناضيَو ًُْ يُثًَرتؤططازا زا ضِايجُضِيَٓٔ، بًُٖض نًؤدآ بؿًَىٍْ ؾؤضِف يُوآ يُٓاضازا ًُْ، باف زَظأْ بؤضِ 
ضاثًضضتإ زَنُٕ بؤ ُٓوآ؟ بؤ ُٓوَّ نًَطْػهٌْ سهىَُتٌ نات وَضطًَطُِْوَْ نًَؿِ غُضنطزايُتًتإ زَنات؟ 

شَُْضاأل نؤضًًْؤظٌ تػاض ثُضغت، وَبؤضًـ زَيُوآ نريْػهٌ بطِووخًَٓآ؟ بؤ ُٓوَّ ثكًُْثايُنُّ ُٓ 
ُٓوإ زَياُْوآ ًًُْيُنٌ زاضئ يًَُتإ بهُُْوَ، بُآلّ بؤُٓوَّ ًًُْيُنٌ ! طىيَتإ يٌَ بآ قُوظاقًُٓ..زاطريبهات

،زوو ؾُيتإ يُٓاضازايُ، ًَٓىَ يُنًَهًإ ُٖيَبصيَطٕ نُخطاثُناضّ غىونرتبآ بُالّ !ثؤآليري غُُْ دًَطُنُّ
نَُُوَ، باؾُ َُُٓ ضِاغيت باضوزؤخُنُ ًُْ؟بُضانٌ بري يُخؤتإ بهُُْوَْ يُ غُضزٌََ تػاضزا ضُثؤنُناًْإ 

يُشيَط ضِنًَؿِ نريْػهًؿسا ُٓوإ ًَٖؿتا ُٖض زاواتإ يًَسَنُٕ ؾُضِ . زَزا بُضِووَُتتاْسا، بُٓاططّ ؾُضِ زاخًإ نطزٕ
بهُٕ، بُآلّ ُٓجماضَيإ بٌَ ضُثؤى بُضِووَُتسا نًَؿإ، نُواتُ، ساأل ًَٖؿتا ُٖض خطاثُ وَنى زَبًٓري، بُآلّ نًََُو 
يُداضإ ضانرتَ، خؤ ُٓوَ يُثاف نريْػهًـ ًَٖذطاض ظؤضتط ضانسَبآ ُٓطُض بُيؿُؾًهُنإ دًَُوٍ زَغُآلتساضيًإ 

ططتُزَغت، با زَغُآلتساضّ وَزَغت بًَٓٔ ُٓوناتُ زَغتبُدآ ٓاؾيت زيَتُنايُوَ، َٔ يُتاقٌُ نًَطْػهٌ ًِْ، 
! نريْػهٌ بٌَْ خُيَهٌ زيهُبآ َُٖىويإ َُٖإ بابُتٔ.. بُض ُْسًُتٌ ؾُيتإ نُوآ

: ثؤْضؤى ٓاضَقُنُّ ًَْىضاواِْ غطِيًُوَْ ثاؾإ زضيَصَّ زا بُقػُنِ
ــ  بُيضهى َٔ تهاتإ يًَسَنُّ خىييَن نطيَهاضإ ُْضِيَصٕ، بُضططّ يُسىنىَُتٌ ناتِ بهُٕ، بُآلّ بؤضِ بُضططّ 
يًَبهُٕ؟ يُبُض ُٓوَيُ ُٓطُض نؤضًًْؤظ ضِووخاْسٍْ دًَطُنُّ زاطرينطز، ُٓوناتُ ضِووغًا زَنُويَتُ طؤٌَ خىيَين 

نطيَهاضاُْوَْ تاوَنى ُٖضزوو ُٓشْؤّ، ُٖضوَٖا طٍُ ضَِجنهًَـ بُْاضَِسُت زَغُآلتساضّ زَضزيَٓآ يُشيَط زَغيت  
. ُٓو شَُْضايَُ تػاض ثُضغتُ

.. ــ  ٓا،  تاآ بىَغتُ ثؤْضؤى
قُوظاقًَو َُُّٓ وت ُٓغتىوضْ تًَهػًشطِاو بىو زَتىت نؤتُضَ بُضِوويُنٌ يُظَوٍ ضُغجاوَ، زووضاوّ غُوظٍ 

ثًَىَبىو، زَتىت طُآلٍ َُْاَُ زاضيَهٌ تاظَ ُٖيَضىوَ، نابطاٍ قُوظام ٖاتُثًَـْ ضِوبُضؾىبىَوَ يُطُأل ثؤْضؤنساْ 
:  ثاؾإ وتٌ

بىيؿُؾًو ض ًًُْيُ زَخُُْ ًَُإ ُٓطُض زَغُآلتًإ : ــ  بًػتِ باغِ ًًُّْ زاضوٓاغٓت زَنطز، ُّٓ باؾُ ثًَِ بًٌََ
ططتُُٓغتؤ؟ 

ــ  ُٓوَ ضِ زَيًٌََ، باؾُ ًَٓىَ ًًُْ زَخُُْ ًٌَ خؤتإ؟ 
!.  ــ  َُبُغتت ضًًُ؟ ًٓضُُ ًًُْ زَخُيُٓ ًٌَ خؤَإ
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ــ  ضانُ، نتآ بُيؿُؾًهُنإ زَغُآلت وَزَغت زيَٓٔ، نًَٔ ُٓواُّْ سىنىوَُت ثًَهسيَٓٔ؟ تؤ ُٓوَ زَنُّ، يإ 
. . زؤدري يإ ُٖض يُنًَهٌ ًَٓىَ نُُٓواٌْ زٍ ُٖيًَبصيَطٕ،ُٓوناتُ زَبًَتُ سىنىَُتًَهٌ ُٖيَبصاضزَ،  واتا غؤظًًَت

تًَطُيؿيت؟ 
ــ  بُآلّ نٌَ زَبآ بُغُضؤى؟  

.   ــ  ضانُ، ُٖضنُغًَو نُخُيَو ُٖيًَبصيَطيَت، بؤ صيىُْ ُٓطُض تؤيإ ُٖيَبصاضز،ُٓوَ تؤ زَبِ بُغُضؤى
ــ  بُضِاغتُ؟ َػؤطُض تؤ زضؤ ْانُّ ًًًٓا؟ 

قُواظم َُٖىو بُٖاوضِيَهُيإ ثًَهُْري نُبُتَُايُ بببًَتُ غُضؤى، ثاؾإ نُوتُٓ غىعبُت نطزٕ يُطُيًَسا، َُٖىو 
بُيُنذاض قػُيإ زَنطز، تُْاُْت ثاغُواٌْ زَضطانُف ثباغهطزٌْ بُدًًََٗؿت بؤ ُٓوَّ بُؾساضّ بهات 

:  يُطؿتىطؤنُزا، يُنًَهًإ ثطغِْ ثاؾإ ُٓواٌْ زيهُ بُزوايسا
.  ــ  ُْخًَط واًُْ ؾًهاَاغؤظ،ئ َو ضِووغُْ يُْاوضُّ غًُربغو يُزايهبىوَ

غتٓها ضِاظئ، تًُؤظًض، يَطَاى َُٖىوؾًإ قُوظاقٔ، ثًاويَو : ــ  بطِوا بَُُ ْانُّ، يُثًَـ ُٓوزا خُيَو ُٖٕ وَنى
.  طُزي ُٖشاض بىضوشيضينَ زش بُتػاض ببآْ ُْبآ ُٖض قُوظام

. . َٔ َُُٓ زَظامن، ثًَؿِ ؾُضَُ نُ تؤ ًَٓػتا ثًَضُواُْيِ َُُٓ باؽ زَنُّ
: ثؤْضؤى بعَيُى ططتِْ وتٌ

ــ  نُوابىو قُوظام وا زَئًََ؟ 
ْ َُُٓف ضِاغتُ، ُٓو قُوظاقِ، بُآلّ ًَٓػا ُٓوَ ٓاؾهطا ْانات، بُؽ غُيطيَهٌ ضِوخػاضّ بهُّ ..ــ  بُيٌََ

،ُٓطُض يًين قُوظام بًَت ُّٓ ُّٓ َُٖىو ظاْػتُّ يُنىآ ًَٖٓاوَ؟ !ضِاغتًُنُّ زَظامن، بُآلّ ٓايا َُُٓ غُيطًُْ
ظاْػتُنُّ .. زَئًََ طىايُ ُٓيَُإ بُزيًًإ ططتىوَ، ناتآ نُ تؤثضِ بىوَ!بُضِاغيت َُُٓ غُضغاٌَ نطزووّ

يُاُْوَ َضططتىَ، بُآلّ ناتآ نُزَغيت نطزووَ بُوضوشاْسٌْ نطيَهاضَناًْإ بُطًاًْإ، ظؤض يًٌَ تطغاوْٕ ثًًَإ 
، بُجمؤضَ يُبُضُٓوٍَ يًٌَ تطغاوٕ ْاضزوياُْتُوَ بؤ (نابطا واظَإ يًَبًَُْٓ بطِؤ بؤ ْاو قُوّْ ٖؤظّ خؤت)وتىَ

. ثرت بؤّ باؽ نُ بطاّ!ضِووغًا، بُضِاغيت َُظُْ
:  ؾًهاَاغؤظ ُّٓ َُٖىو باؽْ خىاغُّ بُزَضووٕ طُضًًَُنٌ ٓاؾهطاوَ طًَطِايُوَْ ثاؾإ يُٖاوَيَُنُّ ثطغٌ

قُت ًٌَ بًُٖض تػاضيَو ُْزاوَ، نُواتُ تؤ !ــ  ثًَِ بًٌََ ثؤْضؤى تؤ بُضاوٍ خؤت بًًٓىَ؟ زَئًََ ظٍْ ظَالٌَ ُٖيُ
.   بًَطىَإ،  ُْخًَط بًَتْ ُْبًَت زَبآ قُوظام بًَت!بًًٌََ ُّٓ ثًاوَ بُضّ ضؤيَُواًُْناِْ غًربيابًَت

بُزضيَصايِ ُّٓ وضِيَُٓنطزُْ ثؤْضؤى بًَسَْطبىو، ُٖضضُْسَ زَّْضاويؿٌ خؤؾًُّنٌ ٓاؾهطاٍ زَطُياْس، ثاؾإ 
ؾًهاَاغؤظ خُوَْىضهُ زايططتْ ْىوغت، ثؤْضؤنًـ ُٖويًَسا بٓىيَت، بُآلّ بؤ يُُٓغجآيُى ظاٌْ نُوا ًَىاًَْو 

يُطايًػهُنُزايُ، بؤيُ ُٓضنٌ بُخًَطاتين نُوتُ غُضيإْ ثؤْضؤى نُوتُ خىضيين يُؾِْ خُو َاْا ُْضىوَ ضاوٍْ 
بؤ خؤّ نُوتُ ُْخؿُنًَؿاٌْ ثالٌْ نؤبىُْوَّ غبُيٓآ، ُٓوناتُ ًٓسٍ ثاْىضاَايُنٌ زوضوزضيَصّ بريَوَضيًُنإ 
بُبُضضاويسا ٖاتٔ، ُٓو ًَٓػتا زَضِواًَْتُ غُضباظَناٌْ ضِووؽُْٓيَُإ الؾُناًْإ تًَهطؾا الألْ ثاأل نُوتىوٕ بُقُز 

 ز،  وا ثُضزَيِ طىيٌَ زَظضْطًَتُوَ بُٖاضَِّ زَغرتِيَصّ ضَِؾاؾُنإ، 1951يايًََهُوَ زوايِ ثًَهسازاًَْو يُغايٌَ 
تُخْتؤ يُضايٌَ بؤَباناُْوَ بُضظزَبًَتُوَْ يًٌَ زَٓايًََتْ ُٖض ُٓوَيُ نىيَطّ بهات، ًَٓػتا ُٓو ٓاظاضَ تاآلُّْ 

نُيُزَّْضاوٍ غُضباظَناْسا زَخيىيَٓسُْوَ، ُٓو خُؾُتْ ثُشاض قىويَُّ نُيُضاوَناًْاْسا زَضزَنُت، 
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زَٖاتُٓوَيازٍ،  تُْاُْت زََُ بضهؤيُنُّ ُٓو ٓاؾطَتُّ ضِؤشآ يُضِؤشإ خؤؾِْ ويػتبىو ًَٓػتا بُؾًَىَيُنٌ 
تَُّْصاٍ زوض زَٖاتُوَ بُضضاوٍ، بُزواّ ُٓوَزا ويَُّٓ نًًٌَ طؤضِّ ُٓو زؤغتْبطازَضاُّْ ٖاتُثًَـ ضاو نُ ًٖض 

.   طؤضِغتاًَْو ُْيططتُٓ خؤّ
: يُّ زضيُُْزا ثؤْضؤى ضِاضًَُنٌْ بُزَْطًَهٌ بُضظ يُبُضخؤيُوَ وتٌ

ُٖتا َُْطّ ُّٓ بريَوَضّ ياُّْ يُيازْاضآ، ُْى تًُْا َٔ بُيَهى طؿت ُٓواُْؾِ نُ ُّٓ ناضَغاتُيإ . .ــ  ٓاٍ
.  تُْاُْت بُنىؾتًٓؿًإ ُّٓ تاواُْيإ ْاغطِضيَتُوَ..نُشياًْإ يٌَ تاألنطزئ! زيىَْ بُغُضٖاتىوَ، واّ يَُاُْ

زاُْناِْ دريِنطزَوَ يُضِقِ تػاضْ زاضو ْزَغتاُّْ نُشياًْإ تًَهساوَْ ثاؾإ زاًْؿتْ َُجنُيٌَ ضِمْ نًُٓ 
. يُزيًَسا زَنىآلْس

بُزضيَصايِ ُٓو ؾُوَ تاوَنى بُضَبُيإ خُو ُْضىوَ ضاوٍ ثؤْضؤىْ ًَٖؿتا ُٖض ْىقٌُ تايٌْ ْاغؤضّ بىو نُ 
يُطايًػهُنُ ٖاتُخىاض ضِؤيؿت بؤ باضَطاّ نؤًَتُّ ًًٌََٖ ٓاغٓريْ ضِاظٍ نطزٕ بُ ثًَىيػيت ُْْاضزٌْ 

ؾَُُْسَؾُضَنُّ قُوظام بؤ ْاضظا، ثاؾإ ضىوف بؤ نؤًَتُّ غطيُنُ تاوَنى ياضيسَزاًْإ زابري زَنات بؤ 
ًَٖؿتَُٓوّ ؾَُُْسَؾُضَنُْ ناتصًََط ُٖؾيت غُض يُبُياًْـ طُضِايُوَ بؤ طايًػهُنُ ًَٖؿتا قُوظام ضاويإ 

: بُخُوَبىو، يُضِيَطازا ُٓؾػُضيَو باْطٌ يًَهطز، وَغتاْ غُيطّ نطز ناغيًهؤظُضْ وتٌ
. ًَٓىَ ًَٖؿتا غُضبُغتْ بُضَيآَلٍ؟ سيبىضَ نُْاتىامن تُوقُت يُطُيَسا بهُّ! ــ  ثؤْضؤى دًَططّ ُٓؾػُض

. ــ  ًَٓـ ْاَُوآ تُوقُت يُطُيَسا بهُّ
يُثًرتؤططاز طُضِاويتُتُوَ، يُالّ نريْػهٌ زؤغتتإ؟ . . ــ  ضِ زَنُّ يًَطَ؟ زَتُوآ غُضّ خؤت زَضنُّ؟ يإ

ــ  ُٓضآ زَتُوآ يًَجطغًُٓوَّ يُطُيَسا غاظ بهُّ؟ 
.  ُٖآلتىو نُضِؤشآ يُضِؤشإ ٖاوناضّ بىوَ(عُغهُضيُنٌ)ــ  ُْخًَط، بُيَهى تًُْا خؤتًَُٗيَكىضتاُْ يُنًَؿُّ 

.  ــ  نُواتُ، زيًَٓابُ َٔ يُالّ نريْػهًًُوَ ُْٖاتىوّ
ــ  بُآلّ تؤ يًَطَ يَُُتطغًساّ، زَبًِٓ ًْؿاُْناِْ ُٓؾػُضيًت زاَايًَىَْ ثايَتؤيُنٌ غُضباظٍ ٓاغايًت 

.. يُبُضنطزوَ، ُّٓ ْاتطغِ نُ
ــ  باؾُ تؤ َُٓين غًاغًت؟ 

: ثؤْضؤى َُُّٓ وتْ يًًَسا ضِؤيؿت بٌَ ُٓوَّ ضاوَضِيٌَ ًٖض وَآلٌََ بهات
: يُطايًػهُنُزا ضاوٍ بُزؤدًين ٖاوضِيٌَ نُوت نُبُؾًَىَيُوَ ضاوَضِيٌَ زَنطز، يًٌَ ثطغٌ

.   ُٓوَ يُنىآ بىيت؟ نؤبىُْوَنُ زَغيت ثًَهطزووَ! ــ  ثؤْضؤى
ــ  زَغيت ثًَهطزووَ؟ 

ــ  بُيٌََ، ناغيًهؤظٌ ؾُضَاْسَض يُثًرتؤططاز بىوْ َُٓطِؤ طُضِاوَتُوَ، زاواّ نؤبىُْوَيُنٌ طؿيت نطزووَ بؤ قُواظم 
.  وَنى قػُيإ بؤ بهات

يُوآ غُيطيإ نطز ناغيًهؤظ ..ُٖضزوونًإ ثًَهُوَ ضِؤيؿذي بؤ نؤبىُْوَنُ، يُثؿيت عَُباضَناِْ ويَػتطُنُوَ
: ضىوَتُ غُض بؤؾهُيُىْ وتاض زَزا بؤ قُوظامْ طىيًَإ يًَبىو زَيَآ

نُ غُضنُوتٔ بطُيًُُْٓ ُٓجناٌَ خؤّ،ضىتهُ غُضنطزايُتٌ بطِواّ ثًَهطزوئْ ُٓضنٌ ًَُُٓف ُٓوَيُ بؤّ )
بػُغيًَٓري نُُّٓ بطِوايُ يُؾىييَن خؤيسايُ، خؤؾطؤؾُناِْ بُيؿُؾًوْ زَغتْثًَىَْسَناٌْ نًَطْػهٌ تُطُضَ 
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زَخُُْ ٖاتىضؤْ طيىدىيٌَ ؾَُُْسَؾُضَناُْوَ، َُٓطِؤ ؾُضَاصيإ ثًَسضاوَ نُُٓطُض ُْنطا بُؾَُُْسَؾُضَنإ 
بطِؤئ زَبآ بُغىاضّ ُٓغجُنإ بسَئ بُغُض ثًرتؤططاززا،  ًَٓػتاف وَخؤنُوٕ بؤُٓوَّ طايًػهُنإ بُدٌَ 

. (!بُضَو ثًرتؤططاز..َُٓطِؤ زَغت زَنُئ بُنؿإ..بًًََٔ
: بجؤْضؤى بُثايَجائًََ خؤّ طُياْسَ ْاوَضِاغيت نؤَُيَُنُْ ٖاواضّ يًَطنسئ

نؤًَتُّ نطيَهاضإْ غُضباظإ َين ْاضزووَ بؤ الٍ ًَٓىَ بؤ ُٓوَّ ثًَتإ ضِاطُيُمن !ــ  ُّٖ بطاياٌْ قُوظام
نُُٓؾػُضإ زَياُْوآ ضِاثًَضتإ نُٕ بؤ نىؾتاضّ بطاْ نُؽْناضتإ يُوآ، يُثًَٓاوّ غُضُْططتين ؾؤضِؾسا، ُٓطُض 
زَتاُْوآ ًَٖطف ببُُْ غُض ضِؤيَُناِْ طٍُْ ٓاضَظووّ طًَطِاُْوَّ ضِشيٌَُ تػاضيتإ ُٖيُ، قائً بُوَّ بُضزَواّ بٔ 

ُٓوا يُطُيًَاْسا بطِؤٕ، بُآلّ نطيَهاضإْ ..يُدُْطسا بؤ ُٓوَّ الؾُناًْإ ثُضفْ بآلوبًَتُوَ يَُُٖىو ؾىيًََٓهسا
غُضباظاٌْ ثًرتؤططاز ثًَتاْسا زَثُضَىوٕ نُوَنى قايري ُْبٔ، غآلوٍ طُضّْ بطاياٍُْ خؤياْتإ بؤ زًََْطْٕ ًٖىايإ 

بىاضّ ثؤْضؤى ُْزضا بُتاْىثؤّ وتاضَنُزا بضًَت، ضىْهُ قُوظام  ..وايُ بُٖاوثُضيإ بتاْبًٓٔ ُْى بُزوشَٔ
بُُْؾطَتُّ ْطنُْ ٖاواض ناغيًهؤظًإ يُغُض بؤؾهُنُ زابُظاْس بُُٖضَِؾُْ طىضَِؾُّ ثطَُِْ تطغِ،  ناغيًهؤظ 

:  بُضَو الٍ ثؤْضؤى ٖاتْ بُضاْبُضّ وَغتاْ ٖاواضّ نطز
ُّٓ نابطايُ، ثؤْضؤى يُغىثا ُٖآلتىوَ، َُُٓ خًتُٓتهاضَ، ُٓوَ طىآ يُقػُناِْ زَططٕ؟ زَيىيػت ! ــ  قُوظاقًُٓ

:  زضيَصَ بُقػُناِْ بسات بُآلّ ضًَٓؼ غهًين ؾُضَاْسَّ ثُزي ؾُؾُّ بُزَْطًَهٌ تًص قػُنُّ ثٌَ بطِّْ وتٌ
يُناتًَهسا خىيَين ًَُُٓ يُبُضَزا زَضِشا ًَُٓـ يُثؿتُوَ خؤّ ؾاضزبىَوَ، ! ــ  ٓازَّ ثؤْضؤى بططٕ، ُّٓ ضُثُيَُ

.. بًططٕ
ُٖضاوٖىضيا يَُالْ الٍ قُيَُبايَػًُنُوَ بُضظبىَوَ، ُْٖسآ يُقُوظام اليٌُْ ثؤْضؤنًإ زَططتْ ُْٖسيَهٌ زيهُف 

ضِيػىايإ نُ،  )،  (وتاض بسَ ثؤْضؤى(!با بطِووخًَٔ)،(ُٖآلتىوَإ ْاوآ)(يًٌَ طُضِئَ با قػُبهات): زشّ زَوَغتإ
. (!ثؤتًإ بؿهًَُٓ

يُّ نُئْ بُيُٓزا قُوظاقًَهٌ باآلبُضظٍ ضِيـ تاؾطاْ ٖاتُثًَـ، غُضّ بُضِاغتْ ضُثسا وَضزَضُضخاْسَوَ وَنى 
غُضّ َاض، ضاوَناِْ بطيػهًإ يٌَ زَبىَوَ، ُٖيَجُضِيًُ غُض بؤؾهُنُْ بُووؾُّ تىْسْ ٓاططئ زاواّ يُقُوظام 

ضَِت نُُْوَ، غُضجنٌ ضِانًَؿإ بُو (ُٓو شَُْضايَُّ نُخًاُْت ناضَ بُضاْبُض بُؾؤضِف)نطز ؾُضَاُْناِْ نؤضًًْؤظ
ٓاناَُ ْاَُٖىاضَ ضاوَضِواًْإ زَنات ُٓطُض خؤيإ ثًَىََٕ يُؾُضِْ نىؾتاضّ زش بُطُيسا، ثاؾإ ٓاوضِيسايُ الٍ 

: ثؤْضؤنُوَْ وتٌ
بُيَهى ًَُُٓ .  ــ  تؤف ٖاوضِآ، وا ُٖغت ُْنُّ ًَُُٓف وَنى ُٓؾػُضَنإ بُ غىونُوَ غُيطت زَنُئ، ُْخًَط

بُضِيَعْ ُْواظؾُوَ غُيطت زَنُئ، ضىْهُ تؤ نُ ُٓؾػُضبىوٍ ٓاظاضّ قُوظاقت ُْزَزا، بُيَهى ُْبطايُتٌْ 
ًَٗطَباًُْوَ ُٖيَؼْنُوتت يُطُأل زَنطزٕ، ُٓوإ ووؾُيُنٌ ظؾتْ ُْنطزَوَيُنٌ ْاؾرييًٓإ يُتؤ ُْزيىَ، 

تُْاُْت .. بُيٌََ،  ًَُُٓ ْاظاْري، بُآلّ ُٓوَْسَمشإ ُٓقأل يُغُضزا ُٖيُ نُتًَبًين ُٖيَؼْ نُوتٌ ضاى بهُئ
ًَٓهُُ غُضّ ضِيَعْ ُْواظؾت بؤ !َاْطاف يُقػُّ ُْضّ تًَسَطاْ ثًٌَ خؤؾُ، ُّٓ ًٓسٍ َطؤظ ضؤٕ تًَٓاطات

.  زازَُْويَٓريْ زاوات يًَسَنُئ بُنطيَهاضاٌْ ثًرتؤططاز ضِاطُيٌُْ نًَُُُٓ زَغتًإ يُٓاغت بُضظ ْانُيُٓوَ
زؤٕ )ٓابطِووّ قُوظاقاُّْ ْ غُضوَضيٌ )ناغيًهؤظ زووباضَ ضىوَوَ غُض بؤؾهُنُْ نُوتُ وتاضزإ غُباضَت يُ

.  ْ ُٓو قىضباًْاُْ غُضباظإْ ُٓؾػُضإ ثًَهُوَ زاوياُْ(دىاًََط
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.  بُآلّ واّ ُٖغت زَنطز، تُْاُْت يُناتًَهسا نُقػُيؿٌ زَنطز، نُٓاف بُٓاوٍ ُٓو ْاطُضِآ
:  ناتآ نُ ُٓو يُوتاضَنُّ بىوَوَ ْؤضَّ ؾًهاَاغؤظ ٖات، وتٌ

ــ  قُوظاقًُٓ، طىٍَ بططٕ، ًَُُٓ ْاضِؤئ، ْاضِؤئ،  ناغيًهؤظ زَيَآ طىايُ ًَُُٓ بُيًََين ياضَُتٌ زاصيإ زاوَ بُنؤضًًْؤظ، 
بُآلّ ُٓطُض ضِاغتتإ زَوآ نٌَ ثطغِ ٍَُُٓ بًَُُُٓ نطزووَ؟  

..  با بطِؤٕ ُٓوإ ياضَُتٌ بسَٕ.. نُؽ ُْيهطزووَ، ُٓؾػُضاٌْ ٖاوثُضياًْيَت قُوظام بُيًًََٓإ زاوَتآ
قػُنُضَنإ يُى بُزواّ يُنسا ٖاتْٔ بريوضِاٍ دؤضبُدؤض باغهطا، ثاف ًْى غُعات زؤدري بُضِانطزٕ ٖات بؤ الٍ 

:  ثؤْضؤىْ وتٌ
ضِ بهُئ؟ ناغيًهؤظ ؾُضَاٌْ زاوَ ضَِؾاؾهإ يُطايًػهُنإ زاطريئَ، ُٖضوَٖاف ُْٖسآ غىاضَيؿٌ ! ــ  ثؤْضؤى

!! ْاضز بؤ اليُى، ضَِْطُ بؤ ًَٖعيَهٌ ُّٓ ْعيهاُْ بًَت
.  ٓازَّ خًَطانُ. . ــ  بًػت قُوظام خطِنُضَوَ

يُزَضطاّ يُنًَو يُطايًػهُناْسا ناغيًهؤظ ضَِؾاؾُناِْ زاططت بؤ ُٓوَّ ياضّ بهات يُ ُٓغجُنإْ يُوالؾُوَ زوو 
ُٓؾػُضّ يُطُأل وَغتابىوٕ، ثؤْضؤى ضِؤيؿت تا طُيؿتُ ٓاغيت، يُْاناو زََاْضُيُنٌ يُطريؾاٌْ زَضًَٖٓاو يًٌَ 

:  ضِانًَؿاْ وتٌ
.  تؤ طرياوٍ! ــ  ناًَهؤظ

ناغيًهؤظ ضِاثُضِّْ خؤّ زا بُالو ُٖويًَسا زََاْضُنُّ ُٖيَهًَؿآ، بُآلّ طًعَّ طىيًُيُى ٖات بُغُضيساْ ثؤْضؤى 
:  ُْضِاْسٍ بُغُضيسا

! ُٖضزوو زَغتت بُضظنُضَوَ
ضَِؾاؾُناًْإ ظَوت نطز، .. زوو ُٓؾػُضَنُيإ ضُى نطز.. يُّ ناتُزا قُوظاقُناِْ يَُُضِ زؤدري طُيؿذي

.  يَُالؾُوَ ناًَهؤظ ضِاوَغتابىو ضاوٍ بطِيبىَ ثُجنُّ ثؤْضؤى نُبُغُض بُيُثًتهُنُوَبىو
:  ناتآ نُ ُٓواُْ َُٖىو تُواوبىوٕ ثؤْضؤى ضِووّ زٌََ نطزَ زؤدريْ وتٌ

ثًَؿِ )ــ  ثاغىإ زاْآ يُغُض ضَِؾاؾُنإْ زوو ُٓؾػُضَنُْ ًَٓـ ناغيًهؤظ زَبُّ بؤ نؤًَتُّ ؾؤضِؾطًَطِيِ 
.  ، تؤف يُطُيَُا وَضَ زؤدري(نُوَ ناغيًهؤظ

ثؤجنؤىْ زؤدري ناغيًهؤظًإ زايُبُض، ًَُٓـ بًَسَْط ثًَؿًإ نُوتبىوْ ُٓو قُوظاقاُّْ بُو ْاوَزا طىظَضيإ 
زَنطز غُيطّ ُٓؾػُضّ يُخػرينطاويإ زَنطزْ واقًإ وضِزََاو، َُُٓف ناغيًهؤظٌ وضوشاْسْ ضِقِ ُٖيَػاْسْ يُ 
ويَػتطُنُزا ٓاوِيسايُوَْ تؿًَهٌ نطزَ ثؤَضؤى، ًَُٓـ ثُجنُّ ًَٖٓا بُغط نآلوَّ بُيُثًتهُنُزا، بُآلّ تُقُّ 

:  ُْنطز، بُيَهى ؾُضَاًْسا بُزيًُنُّ نُثًَـ نُوآْ بطِوات، ناغيًهؤظًـ قريِاْسّ بُغُضيسا
.  ــ  تؤ خؤ ؾطؤؾًت، ْطخٌ َُٓاُْ َُٖىو زَزَيتُوَ

.   بطِؤ. .ــ  بطِؤ زَّ
ُٓيَُإ نطِيىٌْ وَنى قُسجُنإ، غُضؤنُنُتإ ضِووغًاّ بُغآ ظيى !ــ  ًَٓىَ ثاضتٌ ْري، بُيَهى سُتُٕ، ضُوضَٕ

.  ضِؤشتإ زيَت، ُٓوناتُ ططإ زَنُوآ يُغُضتإ. . ؾطؤؾتىوَ،  ٓاٍ
. بىَغتُ الّ زيىاضَنُزا!ــ  بُغُ ًٓسٍ
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ناغيًهؤظ يُضِاغيت ُٖيَىيَػتُنُ تًَطُيؿت، نُثؤْضؤى زَيهىشآ، يُبُضُٓوَ نُوتُ دىئَ ثًَساٌْْ َُٓت يٌَ ُْظاًْين 
نُضِ يُزَغت زٍَ بًهات، يُوالؾُوَ زؤدري تًُْا برينطزُْوَ يُنىؾذي ؾًَُشاْسبىوّْ ُٖويٌَ زَزا ثؤْضؤنٌ يٌَ 

غاضز بهاتُوَ، بُآلّ ُّٓ ضِمْ تىوضَِيِ غُضو ؾُغايٌَ ؾًَىاْسبىو بُضِازَيُى نُيَُطؤظ ُْزَضىو، ناتآ نُ ظيًُيُنٌ 
. زا يُُٓؾػُضَنُْ ثاؾإ طىيًُباضاٌْ نطز

.  طىيًُنإ ْاوزٌََ ناغيًهؤظًإ ُٖيَسضّ، خىئَْ زاُْنإْ طًاٌْ بُيُنذاض تؿاْسَوَ، ثاؾإ نُوتُ غُض ظَوّ
:  يُضِيَطُزا ثؤْضؤى ُٖيَهاآل بُزؤدًين ٖاوضِيًَسا يُبُض زيَُٓضٌَْ تؤقًين يُ نىؾذيْ تًٌَ طُياْس نُ

ُٓطُض ُّٓ ناغيًهؤظُ ؾُضَاٌْ بُزَغت بىايُ ُٓوناتُ بًػيت يٌَ ..يإ ًَُُٓ يإ ُٓوإ بُغُض شياُْوَ زًَََٓٔ
ُٓوإ تريََاضٕ، تًَطُيؿيت؟  !زَنىؾتري بٌَ ُٓوَّ دطُضَنُّ يُزًََسا ظىويًََٓآ

ْ بُٓامساُْوَ ثُيَُ ثُيَُ ُٖوضّ ضًَهين بُضَو ضِؤشُٖآلت زَضِؤيؿذي، َاْطًـ ..ُٓودا بُؾُقاًََهٌ ضؤيَسا ضِؤيؿذي
ويَألْ ضَِْط ظَضزبىو بُٓامساُْوَ، ُٖض يُودازَيُؾسا غُضباظيَهًإ بًين يُطُأل ٓاؾطَتًَهٌ نؤيَىاُْ غجًسا بُزَغت 

.  يَُالُْوَ يُنرتيإ زَطىؾِْ ٓاؾطَتُنُ بُُْضٌَ ثًَسَنٌُْ
يُزوا ضِؤشّ َاْطٌ ٓابسا نًَطْػهٌ ْاضزيُ ؾىئَ شَُْضاأل نُضضيؤظسا نُ بًَت بؤ ثًرتؤططاز،بُآلّ ُّٓ طىيًُيُنٌ ْا 

بُخؤيُوَْ خؤّ نىؾت، ؾُضَاْسَّ يلْ ثُيُناِْ غىثانُّ تُنُأل تُنُأل نُوتُٓ ضِؤيؿذي بُضَو نؤؾهٌ ظغتإْ 
يُوآ ًَهُضِ خؤيإ بؤ سىنىوَُتٌ ناتِ زَضزَبطِّ ُٖضضُْسَف نُغُضيإ يٌَ ؾًَىابىو ْ ُٖغتْ زيَػؤظيًإ 
زابُف بىبىو يًَُْىإ نًَطْػهٌْ سىنىوَُتُ ناتًُنُيساْ ؾؤضِؾِ ضُواؾُّ شيَط غُضنطزايُتٌ نؤضًًًًْؤظسا، ُٓو 

غىثايُ يُغُضََُضطسا بىو، بَُُف ؾؤضِؾِ ضُواؾُ ٖات بُضؤنسا ُٓطُض ضًـ ًَٖعَناًْؿٌ ُٖض بُضَو ثًَرتؤططاز 
.  زَنؿإ بُٖؤّ ًَٖعٍ بُضزَواّ بىُْوَْ ًٖضِ زيهُ

ًَٓػتا وا زَضزَنُوت نُؾُضَاْطَِواٌْ ناتِ وآلت بُضِاغيت َُٖىو ؾيت يُشيَط ضٓطسايُ، تُْاُْت نُوتبىوَ باغهطزٕ 
.  (يُنًَيت ضِووغًاْ خؤططتين بُضَيِ ْاوَوَ تًًَسا)غُباضَت بُ

ضِؤشآ ثًَـ خؤنىؾتين نُضضيؤظ نريْػهٌ شَُْضاأل ُٓيًهػًعٌ ْاَُضزْ ؾًَألْ تُيَُنُباظٍ بُغُضنطزَّ باآلٍ ًَٖعَ 
ضُنساضَنإ زاْا، ُٓيًهػًغ يُغُضَتازا ُّٓ ثًُْثايُيُّ ضَِت نطزَوَ، ثاؾإ ثًٌَ ضِاظٍ بىو يُتطغِ ُٓوَّ 

ُْوَى ثُيىَْسٍ بُضيَهدػتُٓنُّ نؤضًًْؤظْ ؾؤضِؾُ غُضُْططتىوَنُيُوَ زَضنُوآ، ُٓيًهػًغ تُيُؾؤٌْ نطز 
يُطُأل نؤضًًْؤظساْ ُٖويًَسا نُضَِظاَُْسٍ ُٓو َػؤطُض بهات يُّ زاَُظضاْسُْ ْىيًَُ، بُّ دؤضَ تُؾطَيسا، تُْاُْت 
ُٓو ضِؤشَف نُطُيؿتُ باضَطاّ غُضنطزايُتٌ باالَ تىاٌْ شَُْضاآلٕ نؤضًًْؤظْ يؤنىَػهٌْ ضِؤَاْؤظ بططآ، ثاؾإ 

.  ُٖضزوو شَُْضاأل زًْهريْ ُْٓسضآ يُغىثاناِْ باؾىوض خػتُثاأل
بُّ دؤضَ ٓاططّ ؾؤضِؾِ يُنٌَُ نؤضًًْؤظ نىشيَٓطايُوَ، ُٓطُض ضِ يَُُْثاف ضُْس ؾؤضِؾًَهٌ نُْ ؾُضِيَهٌ 

.  ْاوخؤيِ يًَىَؾايُوَ
يُضِؤشاٌْ ُٖوَيٌَ تؿطيين زووََسا يًػتٓػهٌ يُاليُٕ غُضنطزَّ نُتًبُنُيُوَ ؾُضَاٌْ زضايُ نُيكُنُّ بهؿًَت 
بؤ طؤضَِثاٌْ نؤؾهٌ ظغتإْ يُوآ زاَُظضيَت، ًَُٓـ ؾُضَاُْناِْ غُضنطزَنُّ بُوضزٍ بُدًًََٗٓاْ يُطؤضَِثاٌْ 

نؤؾهُنُزا َُؾطَظَناِْ قىتابًاٌْ نؤيًذٌ غُضباظٍْ يكٌ ضىاضٌََ قُوظام زَٖاتْٔ زَضىوْٕ وَخؤزَنُوتٔ بؤ 
.  بُضططّ نطزٕ

:  يُنًَو يُواُْ يًػتٓػهٌ وَالخػتْ يًٌَ ثطغٌ
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ــ  باؾُ بَُُٖىو ًَٖعَنُتُوَ ٖاتىوّ؟  
ــ  بُيٌََ، بؤضِ؟  

ــ  ضىْهُ يكُناِْ زووَّْ ثًَٓذُّْ ؾُؾُّ ًًَاْساوَ بًَٔ، بُآلّ ُٖضضؤًَْو بىو َُؾطَظَّ ضَِؾامشإ يُطُيَسا 
ٖات، باؾُ قُوظاقُناْت ضؤْٔ؟  

ــ  ثؿتًإ ثٌَ ْابُغرتآ، باؾُ ُّٓ يكٌ يُنُّْ غًَُّٗ ضؤْٔ؟  
ــ  يًَطَْري، َُٓطِؤف ْايُٕ، تؤ زَظاٌْ يُواُْيُ َُٓطِؤ ًَٖطؾًَو بهطآ يُاليُٕ بُيؿُؾًهُناُْوَْ ؾُيتاًْـ خؤّ 

.  زَظاْآ ضِ ضاوَضِيَُإ زَنات
ثاف َاوَيُى نُتًبُيُنٌ قىتابًاٌْ نؤيًذٌ غُضباظٍ طُيؿذي يُطُأل ؾُودٌ ٓاؾطَتاْساْ َُُٓف بىو بَُايُّ 

.  طايَتُْ تًعثًَهطزٌْ قُوظام، طىيَطِاططَ َُٓإ ضِ زَئًََْ شُْناًْـ ضؤًْإ وَآلّ زَزَُْوَ
. .  ثىوضآ، تؤ ٌٖ َٓاأل ًَٖٓاِْ ُْى ؾُضٍِ ثًاوإ. . ــ  ًٌَٖ

.  ــ  خؤت َٓاأل بًَُٓ
!! ــ  ض شُْ دُْطاوَضيَهٌ غُيطٕ، يُثًَؿُوَ غُضباظْٕ يُزواؾُوَ ثًاو بًَع يُو ؾتاُْيإ زَناتُوَ

..  ُٓغتؤت ضِاوَؾًَُٓ زَْا بُقاَضِ بؤت ضِازَوَؾًَِٓ
.   ــ  بسَ بُزََتا

الٍ ًْىَضِؤ وَ ٓىتىَبًًًَهٌ غُضباظٍ ٖات بؤ ُٓو دًَطُيُّ قُوظاقِ يًَبىوْ نَُآ يُطؤضَِثاُْنُزا طُضِا، ثاؾإ 
. قىتابًُ غُضباظيًُنإ زَغتًإ نطزَ طىاغتُٓوَّ غٓىوقُ ؾًؿُى بؤ ْاو نؤؾوْ زَضطاناًْإ قايِ زَنطز

يُطؤضَِثاُْنُزا نُؽ َُْا ؾُودٌ شْإْ يكُنُّ يًػتٓػهٌ ُْبًَت، يُبُضُٓوَ نُغاٌْ يكُنُ ًَٖذطاض غُغًَُتْ 
.  ْاضَِسُت بىوٕ

:  النؤتري وتٌ
ــ  زَوضوبُضٍ تًَو ٓايَؤظاوَْ ؾُضِْ نىؾتاضيـ ٖانا بُضثابىو، يًػتٓػهٌ يُنىيًَُ؟  

.   ــ  يُشووضَوَيُ
زوو غُضباظ . با بًَٓطئ بُزووّ ضًَؿتداٍُْ َُيسإ!! ــ  خؤ ُٓو قىتابًاُْ ضِيَطُ ْازَٕ ثُيىَْسٍ ثًَىَبهُئ

ًَْطضإ بؤ ُٓوآ، بُآلّ ُْ زوو غُضباظَنُ طُضِاُْوَْ ُْضًَؿتداُْف ٖات، بُودؤضَ قُوظام بُبطغًَيت َاُْوَْ 
ثُيىَْسيؿًإ يُطُأل ؾُضَاْسَنُياْسا ثضطِاْ ًَٓىاضَ شُْنإ يًٌَ ثاألنُوتْٔ زَغتًإ زايُ تُقُنطزٕ 

بُطؤضَِثاُْنُزا، تًُْا ُٖض بؤ تطغاْسٕ، بُآلّ قُوظام زَغتًإ ُْزايُ تؿُْطُناًْإ، تاوَنى ؾُو زاٖاتْ النؤتري 
:  يكُنُّ نؤنطزَوَْ نُوتُ ضِووْهطزُْوَّ باضوزؤر بؤيإْ زَيىت

ــ  َاُْوََإ يًَطَ ًٖض َاْايُنٌ ًُْ، بُيؿُؾًهُنإ نؤؾهُنُ زَضِوخًَٓٔ، ًٓسٍ ُٓوناتُ غُيطنُ ضؤٕ َطزْآ 
ًٓسٍ بؤضِ ُْطُضِيًَُٓوَ بؤ .. ُٓؾػُضَناصيإ خؤيإ ؾاضزَوَ، سىنىوَُتٌ ناتًـ ًٖض زازيَهُإ ْازات!زََطئ

، ضِاتإ ضًُّ؟  !ؾىئَْ ُٖواضْ الٍ نُؽْناضّ خؤَإ
ــ  ُّٓ ُٓو ضَِؾاؾاُّْ يُيؿُؾًهُنإ نُيُزَضَوَّ نؤؾو زاَُظضاوٕ، قُالضؤَإ ْانُٕ؟  

ــ  بُيؿُؾًهُنإ بؤضِ زََاْهىشٕ، ًٖض ٖؤيُى ًُْ بؤ ُٓوَ؟  
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ُٖضزوو يكٌ يُنُّْ غًًََُٗـ ٖاتُٓ نؤبىُْوَنُوَ، قُوظام بُزووضوزضيَصّ زََُقايًًََإ يُغُض ُٖيَىيَػيت خؤيإ 
نطز ثًَـ ُٓوَّ بطِياض بسَٕ ْىيَُٓضاٌْ خؤيإ بًَٓطٕ بؤ الٍ بُيؿُؾًهُنإ، بُآلّ ْىيَُٓضَنإ ُٖض طُيؿذيْ 

ُْطُيؿتُٓ بُيؿُؾًهُنإ طُضِاُْوَْ غآ زَضياواًْإ يُطُيَسا ٖاتبىوْ قُوظاقًإ زيًَٓانطز يُزَضباظبىوْٕ 
:  غُالَُتًإْ يُيهًَهًإ وتٌ

ــ  قُواظقًُٓ، بُْاوّ نؤًَتُّ ؾؤضِؾطًَطِيٌ غُضباظيًُوَ بُيًََٓتإ زَزَيٓآ نًُٖض ناضيَهٌ خطاثُتإ بُضاْبُض 
.  ُْنطيَت، نطيَهاضاٌْ ثًرتؤططاز زؤغتتأْ ُْى زوشَٔ، يُبُضُٓوَ بطِوايإ ثٌَ بهُْٕ ٖاضيهاضيًإ بهُٕ

:  قُوظاقًَو ثطغٌ
ــ  ُّٓ باؾُ زيًَٓابري يُضُنُناصيإ؟  

.   بًاْبُٕ،  ضَِؾاؾُناْتإ دٌَ َُيُئَ بؤ ثىتابًاٌْ غُضباظَنإ! ــ  بُيٌََ، بُيٌََ
قُوظام بُوَ قايٌ بىوْٕ ضِيعيإ بُغت ثًَـ ُٓوَّ يُطؤضَِثاُْنُ بهؿًَُٓوَ، يُّ ٓاوْ تاوَزا ُٓؾػُضَناًْإ 

ناتآ ضِواًْإ زَضِؤُْ زَضَوَْ زَضياواُْنإ بُتًُْؿتًاُْوَٕ غُضغاٌَ ظَاٌْ ًَٖٓاُْ نًًًُ يُوَّ . . ثُيسابىوٕ
. .  بًًٓإ

ؾُودٌ شْإ ُْنؿايُوَ ُٖضضُْسَ نُٓاؾطَتآ زواًْإ يُيكُناِْ قُوظام ْعيهبىوُْوَ قػُّ زَضياواُْناًْإ 
:  بًػتْ قُوظاقُ نؿاوَنإ يُؾًًٌََ ُٓو ؾُودُ تطغإ، يُبُضُٓوَ قُوظاقًَو ضِؤيؿت بؤ اليإْ ثًٌَ وتٔ

ًَُُٓ وا زَضًُٓ زَضَوَْ ثؿتتإ تًَسَنُئ، ُٓطُض ٖاتى ؾًًََتإ يٌَ نطزئْ تُقُتإ .. ــ  شُْنإ طىيَتإ يًٌَ بًَت
.  يٌَ نطزئ، ُٓوناتُ زَطُضِيًَُٓوَْ يُتْ ثُتتإ زَنُئ، ًَٓػتاف َائَاوا

ناتآ نُقُوظام ُٓويًَإ بُدًًََٗؿت، النؤتري ٓاوضِّ يُثؿتُوَزايُوَْ غُيطّ نطز ُٓؾػُضيَو بُؾىيًَٓاْسا ضِازَنات 
تاوَنى ثًًَإ ضِابطات، ًَُٓـ ٓاتاضؾًهؤظبىو،  ُّٓ ُٓؾػُضَ واظّ يُٖاوَيَُناِْ ًَٖٓاْ خؤيسا بُزَّ ؾُثؤيٌ 

.  طُيُوَ
بُآلّ طىيًُيُنٌ ْاثاى يُاليُٕ نؤؾهُوَ ٖاتْ ٓاتاضؾًهؤظٌ ثًَهاْ ُٖضزوو زَغيت بُضظنطزَوَْ ثؿيت ضَُايُوَْ 

ثاؾإ بُزََسا نُوت، ناتآ يكُناِْ قُوظام ٓاوضِياْسايُوَْ زَغتًإ نطزَ طىيًُباضاْهطزٌْ نؤؾو، زوو غُضباظ 
ضىوُْ ثًَؿُوَ بُضَو ُٓؾػُضّ ثًَهطاو بؤ ُٓوَّ يُطؤضَِثاٌْ نؤؾهٌ ظغتإ زَضضىوْٕ ؾُقاَُ بُضؾطاواُْنُ 

.   ُٖيٌَ يىوؾري
زوو ضِؤشبىو نُتًبُّ زواْعَيٌَُ قُوظام ثاؾُنؿُّ زَنطز يُبُضزَّ ٓاططباضاٌْ خُغيت زوشَٓساْ ُْخؿُيُنٌ 

زؤظَخاُْيسا نُُٖضَِؾُّ ٓابًَىقُزإْ ثاؾإ قُالضؤنطزٌْ يًَسَنطزْ يَُُٖإ ؾُوزا نُتًبُ ؾُضَاًَْهٌ ثًَطُيؿت 
يُغُضنطزايُتٌ طؿيت ضِووغُوَ بؤ ُٓوَّ يُْاو ؾًىَنُزا دًَطاّ خؤّ بططآْ ضاغتُوخؤ ثؿت ببُغتآ 

.   بُبُتُضيًَُنٌ تؤثِ ضًاٍ بؤ ثاضيَعطاضّ نطزٌْ يًَُٖطؾًَهٌ نىتىثطِّ
يُالٍ ثًَؿُوَّ خىاضووّ ؾًىَنُوَ ًَؿانؤؾًعؤّْ بطازَضيَهٌ خُيَهٌ تاتاضغهٌ نُْاوّ ُٓيًهؼ ثاؾًٓاى بىو 

ُٓو ؾُوَّ ًَٓؿهٌ ثايُطايُنٌ ثًَؿُوَيإ ططت، خؤيإ زاَُظضاْسبىو يُ بريَ نؤًَْهسا نُظؤض قىوأل ُْبىو، 
:  خُضيهبىوٕ يُغُضَا ضَِم ببُٓوَ، ًَؿانؤؾًعؤّ تًًَسا ثايَهُوتبىو ْ غُيطّ ٓامساِْ زَنطزْ زَيىت

وا ًَٓػتا تؤ !ــ  ثاؾًٓاى ُّٓ شياُْ ْازياضْ ؾاضضاوَيِ َطؤظ غُضّ غىضِزًََٖٓآ، ضُْس ًٖضْ ثىوضُْ ضُْس قىويَُ
ًَٓـ ْاوامن تؤ يَُُوثًَـ ضؤٕ شياًَْو شياوٍ، ًَُُٓ !يُطُأل َٓساّ، بُآلّ ْاظاِْ ٓايا َٔ بري زَنَُُوَ يُنىؾتٓت
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ُٖضوَٖا خُيَهٌ زيهُف وَنى .. ُٖضزونُإ بطازَضئ، بُآلّ ُٖضيُنَُإ ُٓوٍ زيهُ ْاْاغآ، ُْْاغًًَٓهٌ تُواو
ًَُُٕٓ  .

ٖاويين ضِابىوضزوو يُخُغتُخاُْبىوّ، ثًاويَهٌ َؤغهؤظٌ بُتًُْؿتُُوَبىو، بُقػُناًْسا نُيُطُيٌَ زَنطزّ بؤّ 
زَضنُوت نُخُيَهٌ الٍ ُٓوإ ثًًَإ وايُ قُوظام دؤضيَهٔ يُزضِْسَْ نًَىٍ، َُٖىو ًٖىايإ يًَسإْ زاثًَؤغًُْٓ زأل 

، باؾُ وَنى ُٓوإ ْري، ًَُُٓ طؤضاٌْ زَيًََري، خؤؾشاٍَ زَبري، زيَططإ !َاْا يُيُؾًاْسا ًُْ، وا َُُٓ ًَُُٓئ بطاّ
زَبري، ٓاؾطَشيإ خؤف زَوآ بُتُواوّ وَنى ضؤٕ خُيَهٌ زيهُ َُٓاُْيإ تًَسايُ، يُضاغتًؿسا َٔ يُوإ ظياتط 

تًٓىوّ شيامن، ُٖضناتآ ٓاؾطَتُ دىاُْنامن وَبريزيَتُوَ ٓاواتِ ُٓوَ زَخىاظّ يُطُأل َُٖىوياْسا بٓىوّ، باآل بُضظْ 
بُآلّ ُٓتؤ غُضنُ، شياصيإ يُطُأل تاقُ يُى ٓاؾطَتسا بؤ ُْخؿُنًَؿطاوَ، ٓايا .. باآلنىضتُنإ، قُيَُْ قُزباضيهُنإ
!!.  ُٓوإ ؾُضِ ضازَطُئُْْ بٌَ بُؾِ زَنُٕ تُْاُْت يُّ تانُ شُْف..ثًاو وَضِؽ ْابًَت؟ يُوَف خطاثرت

نًَُآ ثًَـ ُٓوَّ !! ــ  بُضِاغيت تؤ طايُنٌ تًَط نىتُنت ُْخىاضزبآ، ُّٓ بريَ ًٖضْثىوضاُْ ضري؟ ٓا يًَطَزا
ْؤبُّ ًَٓؿهططتُٓنُ تُواو بًَت، تاقًَُهٌ ضُضخُضِ ُٓيَُإ ؾاآلويإ ًَٖٓاُْ غُضو غُضباظيَهٌ ُٓيضُإ 

بُزًَََُْعَ وضطٌ ثاؾًٓانٌ ضِازاْ بُطىيًُ نجِ نطزَوَ، ًَؿانؤؾًعؤيـ قؤْاغُ تؿُْطًَهٌ ُٓيَُاٌْ بىوضاْسيُوَْ 
يُخػريَنُّ ززي بُنؤيٌَ خؤيسا، ناتآ نؤؾًعؤّ ٖاتُوَ ٖؤؾِ خؤّ يُغُض ثؿيت ُٓيَُاُْنُ خؤّ ؾطِيَساو خؤّ 

.  خؿاْسَ ًَْى قاًَؿُآلُْنُوَ تاوَنى يُطىيًُ خؤّ بجاضيَعآْ زَضباظبًَت
زواّ ُٓوَّ ثالٌْ ٓابًَىقُزاٌْ ُٓيضُإ نُبامسإ نطز غُضّ ُْططت يُُٓجناٌَ ثاؾُنؿُنطزٌْ ًَٖعَنُّ 

ضِووغُوَ، نُتًبُّ زواْعََيِ نًَؿطايُوَ بؤ ثؿتُوَْ ثاغهطزٌْ ضِيَطاْباُْناِْ بُضَّ خطايُ ُٓغتؤ بؤ ططتين 
ًَؿانؤؾًعؤّ ؾُويَهًإ يُْؤبُيُنٌ ثاغُواًْسا يُغُض يُنًَو يُو ضِيَطاياُْزا . . غُضباظَ ُٖآلتىوَناٌْ ضِووؽ

نُيُطُأل ٖاوَيٌَ ْؤبُنُيسا طىيًَإ يُزَْطٌ ضُْس نُغًَهبىو بَُضو اليإ زَٖاتٔ، ُٓوإ زَ غُضباظبىوٕ، 
:  نؤؾًعؤّ باْطٌ يًَهطزٕ

.   ــ  ًَٓىَ نُيُويَسإ ضِاوَوغذي
ُٖالتىوَنإ طىيًَإ يُباْطُواظَنُبىو، تؤظآ ضِاوَغتإ، ثاؾإ ضِيَطُّ خؤيإ ططتُبُض بؤ ُٓوَّ بطُُْ 

غُضباظَناِْ زيهُ وا نُثًَؿًإ نُوتبىوٕ، ُٓوغا ًٓسٍ قُوظاقُنُّ الٍ نؤؾًعؤّ طىيًُيُنٌ تُقاْس بُٓامساْساْ 
: ٖاواضّ نطز
! ــ  ضِاوَغذي

غُضباظَنإ وَغتإ، غًاًْإ تؿُْطُناًْإ يُؾاًْإ زاططت، ُْوَى ؾتآ بكُوَآ، ُٖضَُٖىويإ دًٌ ضًَهْٔ 
ؾطِيإ يُبُضزابىو زضِىْ زايًََهٌ ظؤضّ زاضغتاُْنُيإ ثًَىَ ْىوغابىو، ضىْهُ ؾُويإ يُو ضطٍِْ بًَؿُآلُْزا 

:  بطزبىَغُض، غُضباظيَهٌ زضيَصّ ثؿت ضَُاوَ وازياضبىو غُضؤنًاْبىو ٖاواضّ نطز
ًَُُٓ ًٖض ظياًَْهُإ يٌَ ُْزاوٕ، ًٓسٍ بؤضِ ضِاوَإ زًََْٔ؟ ! ــ  باؾُ بؤضِ بىَغتري قُوظاقًُٓ

:  ُٓو عُضيؿُّ نُيًَجطغطاوبىو يًَُٓؿهططتين ُٓو دًَطُيُْ بُزَْطٌ تكُنُوَ ٖاتبىو وَآلٌَ زايُوَ
! ــ  نىا ثػىويَُناْتإ

!! ــ  َُُٓ ثػىويَُنَُُ، بطا، َُُٓ ًٓذاظَيُنٌ نطاوَيُ بُزضيَصايِ غاأل
: غُضباظيَهٌ ُٖآلتىو َُُّٓ وتْ ْاضجنؤنًَهٌ بُزَغتُوَبىو ضِايسَوَؾاْس، ثاؾإ زضيَصَّ زايُ
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.  ــ  ُٓطُض تىوضِّ زا ُٓوناتُ بُٓاغاٌْ الؾُّ يُتْ ثُتهطاوتإ نؤْانطيَتُوَ، تًَطُيؿذي
ــ  بُُُّ ََُإ تطغًَُٓ، يَُُوثًَـ يُتطؽْ يُضظ تًَطبىوئ، بُآلّ يُطُيَُاْسا وَضٕ بؤ باضَطاّ نُتًبُ، ُٓوإ 

.  يُوآ خُيَهٌ بابُتٌ ًَٓىَ نؤزَنُُْوَ
ُٖآلتىوَنإ غُيطّ يُنرتيإ نطز، وَنى بُضاو ضِاويَصبهُٕ، ثاؾإ يُنًَهًإ نُدىوتآ زَغيت زََاض زََاضّ ظيٌ 

:  ثًَىَبىو، وازياضَ نطيَهاضَنإ بىو، ٖاتُثًَـْ وتٌ
ــ  غُغًَُشيإ َُنُٕ ُٓطًٓا ًَْعَناصيإ بُوضطتإ تاقٌ زَنُيُٓوَ، ُٖضنُغآ يًَُٓىَ ْعيو بهُويَتُوَ بُطىيًُ 

زَيبًَصَُوَ، تًَطُيؿذي؟  
يُّ ناتُزا ْاضجنؤى بُزَغتُنُ، زَغيت ضِاوَؾاْسْ ًٓؿاضَتٌ ُٓوَّ نطز نُزَغت بُضزَزا يُغُض ظََبُيُنٌ 

.   َُٓإ
طُآلْ غطووتٌ طُصيُؾاٌَ نُوتُ خؿُخـْ ُْٖسآ طاو طؤتايٌَ غىضباْ ضَِباظيإ بىو يُثاواُْنُزاْ باف 

تُخْتؤظيَهٌ خُغيت يُزووضَوَ ُٖيَسَنطزْ تىْسْ تًصّ ُٓو بُطصزاضىوُّْ ًَْىإ قُوظامْ غُضباظَنإ ًَٖسٍ 
بىَوَْ َُٖىوإ بُخؤؾِ نُوتُٓ طؿتىطؤنطزْٕ بُّ ؾًَىَيُ خؤيإ زووضخػتُوَ يُخىئَ ضِؾتُّٓ نُ ظَوٍ 

.   بُزضيَصايِ ًََصوو تًٓىويُتٌ
:  نؤؾًعؤّ وتٌ

ــ  ًَُُٓ غآ ضِؤش تًَُٓثُضِيىَ بُغُض طُضِاُْوََاْسا يًًََُُٖناِْ ثًؿُوَْ ؾُضِنطزْساْ يُطُأل َُُٓؾسا يًَطَئْ 
باؾُ َُُٓ ٓابطِوَُْستإ زَنات؟ ضَِْطُ نًَُُُٓ ! ًَٓىَ يًًََُُٖناِْ ثؿتُوَٕ ًٓسٍ بؤضِ ُٖيَسئَ!ُٖيَُٖٓاتىوئ

ؾُضَِإ ُْزيىَ،  ُْخًَط واًُْ، ًَْعَيُنٌ ُٓيَُإ وضطٌ ٖاوضِيَهٌَُ ضِازا يُزووضّ بايًََو يُخؤَُوَ يُناتِ 
!. بُيٌََ ؾُضِّ ضُؾتىَٕ زَظامن ض تاّْضُشيَهٌ ُٖيُ..ًَٓؿهططتٓسا

:  عُضيؿُنُف وتٌ
.  ــ  بُُٖضساأل، ًَٓىَ يُطُيَُاْسا وَضٕ بؤ باضَطا

.  زَتاْهىشئ. .واظَإ يٌَ بًَٓٔ ضًسَنُئْ ضِ ْانُئ ُٓطًٓا.. ــ  قُوظام زووضنُوُْوَ يًَُإ
يُويَـ !ــ  ُٓوَ ًٖض غىزيَهٌ ًُْ، ًَُُٓ ُٓطُض واظيؿُإ يٌَ ًَٖٓإ ُٓوَ يكُنُ يُثؿتُاُْوَيُ يُطىْسَنُزا

.  بُزيَُٓضٌَ ُٖيَؼْنُتتإ يُطُأل ْانُٕ وَنى ًَُُٓ
غُضباظَنإ يُْاخٌ خؤياْسا سُظيإ بُْاخؤؾِْ بُطصزاضىوٕ ُْزَنطزْ ُْؾًاُْويػت ْاضاضنطئَ بؤُٓوَ، 

يُبُضُٓوَ ثًَؿًٓاضيإ نطز نُثاضَ بسَٕ بُقُوظاقُنإ يُطُأل ظؤزناْ ثايَتؤْ ُْٖسآ يُو ؾتاُّْ يُغُْطُضَناُْوَ 
ًَٖٓابىويإْ قػُناًْإ ُْضّْ ٓاقآلُْبىو ًْاظٍ تُواوّ ُْطُضِاُْوَياٌْ بؤ غىثا زَطُياْس، زََاضّ َطؤظاُْيإ 
يُقُوظاقسا ططتْ ًَٖٓاياُْوَ يازيإ نُشْٕ َٓايًَإ ُٖيُْ يًََُصَ ضاوَضِيٌَ طُضِاُْوَيأْ، ُّٓ دُْطُ ُْؾطَت 

.. يًَهطاوَ زيٌَ َُٖىوإ زَناتُ بُضز، بُآلّ ُٓوَّ ثًٌَ ضصاوَ بُٓاططَنُيسا زَبآ زيَُٓضّ بًَت
خؤ نىشضاٌْ ثاؾًٓاى ٖؤفْ بريّ الًَُْٖؿتىوّ، . .ٓار)َُُٓيإ ًْؿاٌْ ثًَها يُزَضووٌْ نؤؾًعؤيساْ ٖاتُوَيازٍ 

َٔ زشّ ؾُضِّ، ًٓسٍ ضؤٕ بًَعّ يُ ..واخُضيهِ ُّٓ غُضباظَ ُٖآلتىواُْ بططّ، ًَٓػتا زَبآ بًَُُوَ غُضخؤّ
 (!!باؾُ َٔ ؾًَت بىوّ!!ضِظطاضبىوٌْ بًَتُوَ

:  يُبُضُٓوَ وَضضُضخايُ الٍ عُضيؿُنُوَْ ضطثاْسٍ بُطىيًَسا
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يُواُْيُ خؤمشإ ضِؤشآ يُضِؤشإ وَنى ُٓوإ .. واظيإ يٌَ بًَُٓ!تىخىا ًَُُٓ ضًًإ يٌَ بهُئ!ــ  واظبًَُٓ بابطِؤٕ
. بهُئ

:  ثاؾإ ٖاواضّ نطزَ غُضباظَنإ
ثًَتإ وايُ ًَُُٓ ُٓوَْسَ ْعّ بري نُ وَضّ !زَتاُْوآ بُضتًًٌ ثاضَْ ظؤزناَإ بسَْآ.. ــ  ًَٓىَف ضُوضَيُٓ

..  يايَآل، زانؿًَٔ بُ ضِيَطُّ خؤتاْسا.. ثاضَناْتإ ُٖيَططٕ بؤ خؤتإ! بططئ
:  نؤؾًعؤّ ظاٌْ نُخؤيإ تىوؾِ زَنُٕ، يُبُضُٓوَ باْطٌ يًَهطزٕ..ُٖآلتىوَنإ بُضَو طىْسَنُ ضِؤيؿذي

.  خؤتإ سُؾاضزَٕ يُزاضغتاُْنُزا تاوَنى ؾُو زازيَت!ٓاوَٖا زَضِؤٕ بُضِؤشّ ضِووْاى!ْؤَايُٓ. . ــ  ًٌَٖ
.  ُٓودا ُٖضوَنى طىضطٌ زظ، غُضباظَ ُٖآلتىوَنإ خؤيإ خعاْسَ بًَؿُآلُْنُوَ

يُْعيهُّ ْاوَضِاغيت تؿطيين زووََسا َكؤَكؤّ نُوتين سىنىوَُتٌ ناتِ يُثًرتؤططاززا يًَُْى نُتًبُناِْ قُوظاقِ 
ضىْهُ وا زضا يُقُيَُّ ..باؾىوضزا بآلوبىَوَ، بُآلّ َكؤَكؤيُنٌ تَُّْصاوٍ بىو ظيازضِؤيِ تًَسا زَنطا

نُبُيؿُؾًهُنإ ُٓو سهىوَُتُيإ ضِووخاْسووَْ ُْٓساَُناِْ ُٖآلتىوٕ بؤ َُُٓضيهاْ نًَطْػًـ طرياوَْ ضِووتْ 
.  قىتهطاوَتُوَْ نُوألنطاوَْ َاوَّ زوو ضِؤش يُؾُقاّْ باظاضِزا بُضِووتِْ ؾًَىاوٍ ثًؿاٌْ خُيَو زضاوَ

بُآلّ ناتآ نُُٖوايَُ ضَِمسًًُنإ يُباضَّ نىوزَتانُوَ طُيؿذي، قُوظام ظاًًْإ نًُٖض ؾتًَهٌ يُوبابُتُ ضِووٍ 
ُْزاوَ، يُبُضُٓوَ بًَُُِْٖٓ يُغُضخؤيِ َاُْوَ ُٖضضُْسَف ْاوبُْاو تىوؾِ ُْٖسآ ؾًَُشإْ ْاضَِسُتٌ زَبىوٕ، 

بُآلّ قُوظاقٌ بُضَو خؤّ ُٓوَ بُبآ ضاوَضِواْهطزٌْ ؾُضَإ ؾىيَُٓناِْ خؤيإ ضؤأل نطز، ُٖضوا غُيطت نطزايُ 
زَغتُْ يلْ نُتًبُنإ، داضّ واف ُٖبىو تُواوّ يًىايُى زَنؿإ بُضَو ْاوَوَّ ووآلت بُضُنُ 

غىونُناًْاُْوَْ خؤيؿًإ ُْياْسَظاٌْ بُضَو نىآ زَضٔ، ُّٓ نؤَُيَُ ضُنساضاُْ بُُٖض ؾىيًََٓهسا بطِؤيؿتٓايُ 
َُْٓٔ ٓاغايؿًإ تًَوْثًَو زَزا، خُيَهًإ تاآلْٕ بطؤ زَنطز، َاألْ غاَاًْإ زَبطزْٕ شًْإ خطاخ زَنطزْ 

.  بًَُٖعٍ ضُى ُٓو ْاوَيإ زَؾًَىاْسْ بُداضآ ثؿًَىٍْ ثاؾاطُضزاِْ ضِووغًاٍ زاططتبىو
نُتًبُّ زواْعًََـ يًَُْى نؿاوَناْسا بىو، ضِيَطاّ ٓؤنطاًْاٍ ططتبىو بُضَو ُٖضيٌَُ زؤٕ زَضِؤيؿت، ناتآ 

نؤؾًعؤّْ ثًَٓر غُضنطزَّ نؤًَتُّ ؾؤضِؾطًَطِيِ . نُطُيؿتُ ظْآًَها بُيؿُؾًهُنإ ُٖويًَاْسا ضُنٌ نُٕ
. نُتًبُنُ، يُطُأل باوَضِثًَهطاوٍ غؤظًًَُتٌْ ويَػتطُنُزا طؿتىطؤيإ زَنطز غُباضَت بًَُٖؿتُٓوَّ ضُنُناًْإ

ــ  ٓاخط، بؤضِ زَتاُْوآ ضُنُناْتإ ثٌَ سيًَٓآ، ثًَىيػتًتإ ضًُّ ثًًَإ؟  
.  ــ  بؤضشواظيًُناٌْ الٍ خؤَاِْ ثٌَ زَنىشئ

ُٓجماض نُتًبُ بىاضّ ضِؤيؿتين زضاْ يُنطضيٓؿؤى داضيَهٌ زيهُ بُيؿُؾًهُنإ ويػتًإ ضُنًإ نُٕ، بُآلّ 
َُؾطَظَناِْ قُوظام ضَِؾاؾُناًْإ زاَُظضاْسْ ُٖضوَٖا يكٌ غُضباظٍ تُواو خؤياْسا بُظَويساْ ًًََُٖٓاغًُٓٓناًْإ 

نطز بُغجًَطْ خؤيإ ٓاَازَزَنطز بؤ ؾُضِ،  ْاضاض بُيؿُؾًهُنإ واظيإ يٌَ ًَٖٓإْ ضيَطاّ ضِؤيؿتًٓاْسإ، بُآلّ 
َُٖىو َُٓاُْ زازّ ُْزإ يُ ويَػتطُّ بًَهاتطيٓؤغالظ، يُوآ بُيؿُؾًهُنإ ضُنُناِْ قُوظاقًإ زاَايٌَ يُطُأل 

ٓاًََطيَهٌ تُيُؾؤٌْ َُيساٌْ تايبُت بُنُتًبُنُْ غٓىوقُ ؾًؿُىْ ٓاظوقُّ زيهُْ تؤثُتُزي زضِناوّْ سيذؤضَ ًٖض 
.  بُنُتًبُ َُْا دطُ يُشَاضَيُنٌ نٌَُ تؿُْطْ ُْٖسآ ؾًؿُنٌ نُّ ُْبآ

نُتًبُ يُضِيَطُيسا ُٓؾػُضيَهٌ يُزَغتضىو، ُٓويـ قُوظام خؤيإ سىنٌُ نىؾتًٓاْساو يُْاويإ بطز، ُٖضوَٖا غآ 
نُغٌ زيهُف تًَساضىوٕ، ناتآ نُنُتًبُنُ بُْاضاضٍ بُؾساضبىو يُو بُطصزاضىوُّْ بُضثابىو يًَُْىإ ٓؤنطاًُْنإْ 
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ٓاشاوَطًَطَِناْسا، بُآلّ بُظَبط ضِيَطُّ خؤّ زضيَصَ ثًَسا زواّ ثًَهسازاًَْو يُطُأل يًىايُنٌ قُْاغُزا نُيُضِيَطُزا 
.  بُضَْطاضّ بىَوَ

يُثاف غآ ضِؤش نُتًبُّ زواْعَيُّ طُيؿتُ ويَػتطُّ ًًَؤضؤظؤ ْ يُوآ بآلوَّ يًَهطز، ُْٖسيَو غىاض ُٓغجُناًْإ 
بىوْٕ بُضَو طىْسَناًْإ ضِؤيؿتُٓوَ، ُٓواِْ زيهُف يُوآ َاُْوَ تاوَنى ُٓغجُناًْإْ ُٓو ؾتاُّْ نُيُ 

.  بُضَوَ يُطُأل خؤياْسا ًَٖٓابىويإ يُباظاضَِناِْ طىْسٍ ناضدًٓسا بًؿطؤؾٔ
نؤؾًعؤيـ يًَُْى ُٓواُّْ ثًَؿىوزا بىو، ًَٓىاضَّ ُٓو ضِؤشَ يُطُأل سُظسَ قُوظاقِ زيهُزا ضِيَطايإ زايُ بُض بؤ 

تاتاضغوْ يُغُض يايًََهُوَ طىْسٍ ناضدري بُزَضنُوت، نُخٓذًالُْتطئ طىْسٍ زؤٌْ غُضووبىو، بُخاْىوَ بًُٓض 
.  غىوضَناًُْوَْ بُيُوَضِطاْثاواُْبُضئْ غُوظَناًُْوَْ بارْ بًَػتاٌْ ثطِ يًَُىَّ دؤضاودؤضيُوَ

ًَٓػتا قُوظام وإ يُُٖواضّ خؤياْسا، وا ٓامساًْإ ُٖوضّ غجٌ ضِووّ ططتىوَْ بُضظْ بًَٓس زَْىيَِٓ وَنى طىَُظيَو 
يُطُأل ..بُضبآلوْ غُضبُضظ، وا نعَباٍ غاضز زَّْضاوٍ ؾُقاض ؾُقاضّ بٌَ ووضاٌْْ بطغًَتًإ زَتُوغًًََٓتُوَ

ضِووَْ تاتاضغو ُٓغجُنإ زَضِؤيؿذي تاوآ ! َُُٓؾسا ضُْس خؤؾُ ثًاو زواّ زووضيًُنٌ ظؤض بطُضِيَتُوَ
بُُْضَُغاضْ تاويَهٌ زيهُف بَُُغتًُوَ بُخًَطايِ غاضيإ زَزا، قُوظام بُتاغُْ ثُضؤؾُوَ بىوٕ بؤ طىْسَنُيإ، 

ٓاٍ يُدىاِْ تىتطِنُ نًَىيًُناِْ ُٓو ضِيَطايُّ بؤّ زَضآْ واّ يُدىاِْ َاْطْ تطيؿُّ ظيىيين نُزَؾتُ 
!. بُضيُٓنُّ زَططيَتُ ٓاًََع

.. بُآلّ تٌَُُْ ضِيَطانُ ًَٖذطاض نىضت بىو..ضِيَطانُ يُبُضزٌََ ُٖشزَ ُٓغح غىاضَنُزا زضيَصبىوبىَ بُضَو ضِؤشُٖآلت
!!. ضىْهُ تاغُْٓاواتٌ قُوظام ناتْ ضِيَطايِ نىضت زَنطزَوَ

زا قُوظام ثؤٍ ثؤٍ نُوتُٓ ٖاتُٓوَ بؤ الٍ خًَعإْ نُؽْناضيإ، نطيػتؤًْاٍ ثري يُطُأل 1917يُزوا زوايِ ثايعٍ 
غآ قُوظاقسا نُيُنُتًبُّ ثُجناوزووزابىوٕ طُضِاُْوَ، ُٖوضَٖا ًُْٓهؤؾهاْ ًٓعاِْ تؤثضِْ تىضيًريْ يانؤب 

زواّ َُٓاًْـ َاضتٔ ؾاًٌَْ ًٓعإ ُٓيًهػًعضْ ظاخاضنؤضيًؤظًـ ٖاتُٓوَ، سُؾتُيُى ..ثازنؤظايـ طُضِاُْوَ
تًَجُضِّ ًَتهانطؤؾؤْؤظْ ظًسؤتْ ُْٖسيَهٌ زيهُف ٖاتُٓوَ، زواداض ُٓوَّ نُبُظْسوييَت َابىوَوَ يُقُوظاقِ 

. تاتاضغو ٖاتُوَ
ٓاٍ يُو خؤؾِْ ؾازيًُّ َايَُناِْ طىْسٍ ثطِنطزبىو نُٓاغاناًْإ طُضِاُْوَ تٌَ بُضاوضزت زَنطزٕ يُطُأل ُٓو 

! َاآل،َّ دُْط الوَناِْ ؾُوتاْسبىوْٕ طُضِاُْوَيإ بؤ ُْبىو
يُتاتاضغهسا زيَدؤفْ زار يُزأل نؤبىوبىُْوَ، بُآلّ يُياألْ تُثؤيهُناِْ طايًػًازاو يًَصطُْ الثايَُناِْ ناضباتُوَ 

طصوطًا بُغُض طؤضِّ نىشضاوَناُْوَ ضِوابىو، يًَعَُّ باضإ ثاضاوٍ زَنطزْٕ ُٓو بُؾطَغجًًُّ يُغُضيإ 
ؾريْظاضّ ٓاؾطَتُ قُوظاقُنإ بُقصّ بُضزضاوَْ ثُيهٌ ُٖيَىَؾاوياُْوَ .. نُيَُنُبىبىو ؾًَٓهٌ زَنطزُْوَ

.. ُْيسَطًَطِاُْوَْ ُٓو ؾطًََػهاُّْ زَّْضاوٍ زَؾذي ٓاظاضوْاغؤضيًُناًْاٌْ غىوى ُْنطزَوَ
ُٓوإ خؤؾُويػتُناًْإ بُططزْ يايَُناِْ ثطووغًاٍ ضِؤشُٖآلتُوَ طًاًْإ بُخاى غجاضزبىو ْ ظَيهاوَناِْ ثؤيَُْسا 

.   ُٖيٌَ يىوؾًبىوٕ، زَبا بُنُيؿِ خؤيإ بططئ، قُوظاقِ ُٓوإ بُخاَؤؾِ ضِانؿإ يُطؤضَِناًْاْسا
ُٓطُض ضِ طصوطًا بُغُض طؤضَِناُْوَ ضِوابىوٕ بُآلّ ضِؤشطاض طُؾُ بُخُّْ خُؾُت زَزا، ُٓطُض ضًـ با ؾىيَين ثٌَ 

ُٓواُْ بػطِيَتُوَ نُضِؤيؿذيْ طُضِاُْوَ بؤ تاتاضغو، بُآلّ شياٌْ نىضتٌ َطؤظ ناتآ نُضِؤشطاض بًػطِيَتُوَ 
.. ْاطُضِيَتُوَ
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بُيٌََ، شُْنُّ بطؤخؤض ؾاًٌَ َُُّٓ زَوتْ بُتىْسٍ غًٓطٌ خؤّ زَنىتا، ناتآ نُ َاضتٔ ؾاًًٌَ ًَٖىَضّ بًين 
ياضّ يُطُأل شُْ غهجطَِنُّ خؤّ زَناو زياضّ زَبُخؿًَتُوَ بُغُض َٓايَُ بضىونُناًْساْ غًٓتطٌ ؾري ُٖيَطُضِا 

َٓايَُناِْ زَياْبًين زايهًإ ثطؾضِ خؤّ زَضًَِْتُوَْ بُغُض ُٖضضىاض ثُيًسا طاطؤيهٌَ زَنا .. ُٓوَْسَّ يًَسا
.  وَنى طًاُْوَضّ بطيٓساض زَْطنًَٓآ، َُٓاًْـ يُتطغاْسا ظاضَتطَى بىبىٕ

يُقُّ زوا نطاغت زازضِّ ُّٓ خىؾهٌ قُوظاقِ يًَكُوَاوْ نؤغت نُوتىو، ثطضُنُت ُٖيَدُْ َُيٗؤُْوَ، با يُؾِ 
با خىيَين ٓاأل يُيًَىَناْت ضِيَبهات ناتآ زَياْهىضؤشّ،، با ُٓو غُضَت .. خُؾتباضت بُزارْ سُغطَتُوَ زاًَٖعضآ

.. بؿهآ نُزَيهًَؿآ بُغُض زَضطاّ نؤيًَتُ ناوٍْ ويَطاُْنُتسا
..  ٓاغاٍ َاأل ضِؤيؿتْ خاوَٕ نؤيًت يُشيَط خانسايُ!َُٓاُْ ًٖضًإ زازت ْازَٕ بًُٖض نًؤدًَو

ًٓسٍ نُؽ غُضت ْاخاتُ غُض غًٓطٌ خؤّ بُؾُو، ًٓسٍ َُضُنًَهٌ !ًٓسٍ ًََطز يُنىآْ باونٌ َٓايَُناْت يُنىآ
طىيٌَ َُزَضآ ): بُيٌََ، ُٓو نُغُت يُزَغت ضىو نُضجُضجِ بؤ زَنطزّ!تىونْٔ ُٓغتىوض ْاخُيتُ شيَط غُضت

. (..ًُْٓػها، ثًَهُوَ ناضوباضّ خؤَإ َُيػُض زَنُئ ُٖضضؤًَْو بًَت
بُيٌََ، ًُْٓػها بًَىَشٕ نُوتٌ،  زووباضَف ؾىوْانُيتُوَ، ضىْهُ غهجطِّْ َٓاألبىوٕ ًَٖعيإ يُبطِيىّْ ضِؤشطاضيـ 

دىاًُْنُّ داضاٌْ شاناْسووَ، ًٓسٍ زَبآ يَُُوزوا ُٖغيت بُناضوباضّ نًَآلْٕ نؤنطزُْوَّ بُضوبىوّ َُٖىو 
.  َُٓاُْْ بؤ ُٓوَّ ثاضوويُى ْإ زابًٓهُّ تاوَنى تاغبُّ بطغًَيت َٓايَُ بضىونُ ًْىَضِووتُيَُناْت بؿهًَٓآ

تؤف زايهٌ ُٓيًهؼ ثاؾًٓاى با ٓاوٍ غجٌ ضاوت زابًَت يُخُّْ ثُشاضَزا ٍُٖ ثرييَصٌْ نىيَؤألْ بًَضاضَ، زَضطاّ 
نؤيًتُنُت يُغُضخؤت زاخُْ ضاوَضِيٌَ َطزٕ نُ يُبطغًَتًسا، نىضَِنُت ًٓسٍ ْاطُضِيَتُوَ زواّ ُٓوَّ ًَْعَيُنٌ 

!. زوشَٔ طًاٌْ زَضنًَؿا، تُْاُْت نىيًٌََ خانًؿٌ بُضُْنُوت تًًَسا بؿاضيَتُوَ
.  بُآلّ نؤيًتُنُّ غتًَجإ نُغِ تًَسا ْاططّ، ُٓنػًًٓا يانؤزْايُيُْ بُضزٍ ضَِمْ تُقًـ خٌَُ نُؽ ْاخىات

قُوظاقِ ْاوضُناِْ زؤٌْ غُضوو ؾُثؤٍ طُضِاُْوَ بؤ َايٌَ خؤيإ، ُْطُيؿتُٓ َاْطٌ ناْىوٌْ زووَّ تاوَنى َُٖىو 
ناضواِْ قُوظاقُ طُضِاوَنإ بُغُض تاتاضغهسا . قُوظاقِ طىْسَناِْ ظًؿٓػهايا ٖاتُوَ ؾىئَْ ضِيَطُّ خؤيإ

تًَسَثُضِئْ ثريَثًاوثًُض شْاِْ ٓاوايِ زَضىوُْ ضِيَطُيإْ ثطغًاضّ ُٓو ؾىيَُٓيإ يًَسَنطز نُبؤّ زَضىوْٕ 
:  ْاوبُْاويـ نَُآ ضُُْباظيًإ يُطُأل زَنطزٕ،  وَنى

باؾُ ؾُضِ تُواوبىوَ؟ .. وا طُضِاُْوَ قُوظاقًُٓ. .ــ  ٖا
. .  يإ. ــ  ُٓهلُقِ ًَُُٓ تُواو بىوئ ُْى ؾُضِْ بُّ دؤضَ وا ًَُُٓ زَطُضِيًَُٓوَ

؟ ..ــ  ُٓوَ ًٓؿآ ناضآ ْازؤظُْوَ يُبُضَ
ــ  ُّٓ تؤ بؤ ضُُْباظٍ زَنُيتْ ْاضًت بُالٍ ًٓؿُنُّ خؤتُوَ، ُْى ًَُُٓ؟  

ُّٓ ناضوباضاُْ بىوٕ نُيَُُوزوا بؿًَىٍْ ٓاشاوَيإ خػتُ ْاوضُنُوَ، ضىْهُ  قُوظاقِ بُضَبىو نُشَُْضايَُ 
يُغُضؾاٌْ َُٓاُْ ظًََُٓ خؤؾهطا .. نؤُْثُضغتُنإْ الف يًَسَضَ ًَٗىضَِناِْ ُْتُوايُتٌ قُوظام بُنطيًَإ ططتٔ

بؤ ُٓو ؾُضَِ ْاوخؤيًُ ناويهاضيًُّ نُغُضتاثاٍ ضِووغًاٍ بؤَاوَيُى وجنطِوجنطِ نطز، بُٓاغاًْـ زارْ نًُٓناِْ 
.  تاوَنى َاوَيُنٌ زيهُ يُبريُْنطا

ُّٓ ؾُضَِ زضِْسَيُ نؤتايِ ظغتاٌْ ُٓو غايَُ يُْاوضُّ ْؤظؤؾًَطنػسا بُضثابىو، بىآلّ طىْسَناِْ زؤٌْ غُضوو 
بُٓاضاٌَ َاُْوَْ زَتىت خؤيٌَ َطزووت بًَصاوَ بُغُضياْسا، تاوَنى َاْطٌ ناْىوٌْ يُنًَُـ تاتاضغو تاضِازََيو 
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بًَُُٖين َايُوَ، ُٓطُض ضًـ َُتطغٌ زواضِؤش ظؤضّ غُغًَُتْ ْاضَِسُت نطزبىو، ضُْس ضِاغتُ بؤضىوٌْ خُيَهٌ 
تاتاضغهًُنإ ُْياْسَظاِْ بُو ًَٓـْ ٓاظاضَّ ضاضَْىوغٌ يٌَ َُآلؽ زابىوٕ، يُطُأل ُٓوَؾسا ًٖىا !غاويًهُ

.  ؾًَُشاوبىوْٕ زيًَإ يُدًَسا ُْبىو
زا ططيطؤضّ ًًًَدؤظ ثًُّ ُٓؾػُضّ ثًَسضا يُثازاؾيت ٓاظايِْ خعَُتطىظاضيِ بٌَ 1917يُناْىٌْ زووٌََ غايٌَ 

يَُاْطٌ ُٓيًىويسا طُضِايُوَ بؤ تاتاضغو بًُٓذاظَيُنٌ . ثاياٌْ يَُُيساْساْ زاْطا بُغُضنطزَّ يكٌ ًٓشتًاتٌ زووَّ
زضيَصخايُٕ نُيُبُض ُٖونطزًَْهٌ غًُناٌْ ثًًَسضابىو، ثاف ُٓوَّ نُؾُف سُؾتُّ يًَُْى خًَعإْ نُؽْناضيسا 
بطزَغُض ثعيؿهٌ يًَجطغطاوٍ ْاوضُ تَُاؾاٍ نطزْ ضِيَطاّ طُضِاُْوَّ زا بؤ غُض ناضََّ، َاوَيُنٌ نُّ ثًَـ 

.   ؾؤضِؾِ تؿطيين زووَّ، ططيطؤضّ بُضظنطايُوَ بؤ ثًُيُنٌ باآلتط
ُٓو يُّ َاوََيسا بريوضِاناٌْ ظؤض طؤضِابىوٕ،  يُُٓجناٌَ تاقًهطزُْوَّ تايبُتٌ خؤّْ ُٓو ضِووزاواُّْ زَوضوبُضّْ 

.  بُناضتًَهطزٌْ ُٓؾػُضيَهًـ نُْاوّ ياظًِ ُٓظظائ بىو
ططيطؤضّ ضِؤشّ طُضِاُْوَّ يَُؤيَُتٌ ُّٓ زوايًُ ُّٓ ُٓؾػُضَّ ْاغٌ، بًين ضَِؾتاضدىاُْْ زَضًَتُ زيَُوَ، 

يُبُضُٓوَ ٖاوضِيَيت نطزْ ثاؾاًْـ نُوتُ شيَط ناضتًَهطزًُْوَ، ُٓظظاضئ نىضَِ يُنًَو يُزَويََُُْسَناِْ قُوظام بىو، 
ؾاضَظاّ ًََصووّ ووآلتُنُّ بىو ْ خاوَٕ نىيتىضيَهٌ ؾطاوإ بىو، ُٖضوَٖا ضاوُْتطؽْ ضَِوؾت بُضظيـ بىو، ظؤض 

زَضووٕ طُضّ بىو بؤ دًابىوُْوَّ قُوظام يُضِووغًا ُٖضضُْسَ نُيُنؤيًذٌ غُضباظٍ ْؤظؤؾًَطنػًـ زَضضىو بىو 
يُويَـ تًَهُآلوٍ قىتابًًُ عُغهُضيًُناِْ ٖاوَيٌَ بىبىو،  ظؤضداض ُٓظظاضئ بريوضِاناِْ بؤ ططيطؤضّ ٖاوضِيٌَ باؽ 

زَنطزْ ويَُٓيُنٌ بُختُوَضاُّْ شياٌْ قُوظاقِ زَنًَـ، ثاف ُٓوَّ نُسىنىَُتًَهٌ غُضبُخؤ بؤ خؤيإ زضوغت 
زَنُْٕ بُؾًَىَيُنٌ نؤْؿًسضايٌَ يُطُأل ضِووغًازا يهسَططٕ، ُٓوناتُ ًٓسٍ ُٓظظاضئ ُٖغتْ غؤظَ قىويَُناِْ 

.  ْاخٌ ططيطؤضّْ قُوظاقُناِْ زيهُّ زَبعواْسْ ُٓواًْـ بُزَْطًُوَ زَٖاتْٔ بريوضِاناًْإ ثُغُْس زَنطز
ططيطؤضّ ًَٖؿتا زيًَٓاُْبىو يُغُضنُوتين ُٓو بريوضِاياُْ، بُآلّ ضِووْانبرييًُ ْعَُنُّ وَنى قُوظاقًَهٌ ٓاغايِ 

.  بُضاْبُض بُضِووْانبرييٌ ُٓظظائ، بُضزََواّ تايِ تُضاظووٍ ضُْسْضؤٌْ بُالٍ ُٓظظاضيٓسا زًََٖٓا
:  ططيطؤضّ داضيَهًإ يًٌَ ثطغٌ

ــ  ًَُُٓ ًٖضُإ ًُْ طُمن ُْبآ، ٓايا َُُٓ بُغُ بؤ زاَُظضاْسٌْ ووآلتًَوْ ثًَؿهُوتين؟  
ــ  َٔ َُبُغتِ يُنؤْؿًسضايًَُت ُٓوَ ًُْ نُبُتُواوّ يُضِووغًا دًاببًُٓوَ يإ زوشَٓايُتٌ بهُئ، ُْخًَط،  بُيَهى 

َُبُغتِ ُٓوَيُ نُسىنىَُتًَهٌ قُوظاقِ زاَُظضيَٓريْ ُٖضزَّ زؤغيت زضاوغًَهاًْؿُإ بري، ُٖضيٌَُ زؤًْع 
ُٓوناتُ باظضطاٌْْ ٓاألْويَأل يُطُأل خُيَهُنُيسا زَنُئ، ًَُُٓ طُصيًإ .. بُتًُْؿتُاُْوَيُْ خُيَىوظْ ٓاغين تًَسايُ

زَزَيٓآْ ُٓواًْـ خُيَىوظَإ زَزَْآ، َُُْٓ ناْعايِ خاوّ ًَٖذطاض ؾطاوإ ُٖيُ يُقُوظاقسا نًَُٖؿتا زَغيت 
.  تًَىَ ُْزضاوَ

ــ  نُواتُ دًابىوُْوَ يُضِووغًا ض غىوزيَهُإ ثًَسَطُيُْآ؟ 
ــ  يُنُّ يُشيَط ضِنًَؿِ غًاغًإ ضِظطاضَإ زَبًَتْ زووًََـ بُنُيـْ خىايؿيت خؤَإ ووآلتُنَُإ 

ًٓسٍ بُؽ ًُْ نًَُُُٓ .. ثُضَثًَسَزَئْ يَُاوٍَ زَ غايَسا غىثايُنٌ بًَُٖعْ ٓابىوضيُنٌ طُؾُنطزووَإ زَبًَت
! ضىاض غُزَيُ يُشيَط ضنًَؿِ ضِووغًازا َاويُٓتُوَ

!.  يُوناتُوَ نُ تػاضَنإ نطزيًٓإ بُنؤيًُ
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ُٓو ًَٓػتا ضِوو بُضَو ضِووّ ..ُٖضضُْسَ َُُٓف ططيطؤضّ قايٌ ُْنطز بُآلّ يُضِاغتًسا ُٓو يُتاقًهطزُْوَزا بىو
ضُؾًَٓهٌ ْىيٌَ ناضاجنا بىَتُوَ، ُٓطُض ضِ ناضاجنا ضاوٍ ُٓوّ بُناضَغاتُناِْ دُْطْ زَضزّ غُضّ طٍُ 

.  نطزَوَ يُغُضزٌََ تػاضزا، وا ُٓظظائ ضاوٍ بُٓاواتُ خىزٍْ تايبُتًُناٌْ قُوظام زَناتُوَ
ظَوّ يُشيَط ثًٌَ ططيطؤضيسا ؾؿُأل بىو، ُٓو وٕ بىو ْاظاْآ يُنىيَسا دًَطري ببآ، يُبُضُٓوَ ضِؤشيَهًإ يُبُضزٌََ 

: قُوظاقسا يُُٓظظايين ثطغٌ
ــ  بُآلّ، ُٓظظائ،  تؤ ثًَت وايُ بُيؿُؾًهُنإ يُغُض ُٖيَُبٔ؟  

ــ  ثطغًاضيَهٌ غُيطَ، ُٓوإ يُضِواْطُّ خؤياُْوَ يُغُض ُٖقٔ، ُٖضوَٖا ًَُُٓف يُضِواْطُّ خؤَاُْوَ يُغُض 
واتُ ُٓوإ ..يُ(ثاضتٌ ضًين نطيَهاضّ ضِووغًا)ُٖقري، تؤ زَظاٌْ ُٓوإ ْاوّ ثاضتًُنُيإ ضًُّ؟ ُٓو ْاوّ 

بُيٌََ ُٓوإ يُواُْيُ .. بُضوزوا،  بُآلّ دىوتًاضإ خؤ ُٓوَ ٖاوَيٌَ ضِيَطإ يُطُيًَاْساْ ًٖضٌ زيهُ(نطيَهاضإ)
.   بُآلّ زيػاُْوَ ضَِْطُ قُوظامْ دىوتًاضإ بهُٕ بُنؤيًُ.. نطيَهاضإ ضِظطاضنُٕ

يُبُضُٓوَ ..بُآلّ ُٓطُض ثاؾايُتٌ طُضِايُوَ، ُٓوَ خاوَٕ ظَويُنإْ ٖاوبابُتُناًْإ زَيبُُْوَ ُْى دىوتًاضإ
قُوظام ثًَىيػتًإ بُُٖضزوواليإ ًُْْ زَبآ يُنُجماض يُثاضيَعَضاصيإ ضِظطاضبري، تُْاُْت ُٓطُض ُٓوإ : زَيًََِ

.. تػاضّ ضِووغًايإ نًَطْػهٌ بْٔ نؤضًًْؤظ ياخىز يًٓري بٔ
.  ــ  بُآلّ قُوظام بُالّ بُيؿُؾًهُناْسا زازَتاؾٔ

ــ  بُيٌََ، َُُٓيُناتِ ًَٓػتازا وا زَضزَنُوآ، ُٓوَف ٖؤّ ُٓوَيُ نُبُضشَوَْسيًإ يُطُأل بُضشَوَْسٍ 
بُيؿُؾًهُناْسا زَطىجنآ، بُآلّ ناتآ نُزيَُٓوَ غُضخؤيإْ ناتآ نُبُضشَوَْسيًُناِْ ُٖضزووال زش بُيُى 
زَوَغذي، بُيؿُؾًهُنإ يُغؤؾًايًػيت خؤياْساْ قُوظام يُشيإْ طىظَضاٌْ ٓاغايِ خؤياْسا، ُٓوناتُ بٌَ 

بُيؿُؾًهُنإ زَياُْوآ ؾُضِ نؤتايِ . .تؤ باْطُواظّ ٓاؾيت بهُ بُصيىُْ.. غآْزوو يًَهطزٕ بُطص يُنرتزا زَضٔ
..  يُبُضُٓوَّ زَياُْوآ قىضغايِ ٓاضاغتُّ يًَساِْ قُوظام بهُٕ: ثٌَ بًَت، باؾُ زَظاِْ بؤضِ؟ َٔ ثًَت زَيًََِ

.  ظضياُْ بُؾطيَو يُطؤضِيَسايُْ ًَٓـ يُْاوَضِاغتًساّ. . ــ  يُضِاغتًسا ظؤض ططاُْ يُالّ ضيَطاّ خؤّ ببًِٓ
. شيإ ضِيَطات بؤ ضِووٕ زَناتُوْ بؤاليُى يُّ زواُْ ضِاثًَضت زَنا. .ــ  ضِ تًَسايُ

ُٓطُض ضِ ناضاجنا غُضّ ططيطؤضّ بُاليُنٌ تايبُتًسا وَضضُضخاْسبىو يُغُضَتازا، ثاؾإ ُٓظظائ ٖاتْ دٌَ 
ثُجنُّ ُٓوّ ثًَؿىوّ يُو غُضَزا غطِيًُوَ، خؤ ًَٓػتا ثؤزتًًهؤظ ٖاتىوَ بؤ ُٓوَ تؤوٍ زيهُّ ْىيٌَ تًَسا 

يُنُّ ضاوثًَهُوتين ططيطؤضّْ ثؤزتًًهؤظ يَُايٌَ زضؤظزؤظ زابىو، ثؤزتًًهؤظ ثًاويَهٌ ظَإ ثاضاوبىو .بضًَٓآ
يُطؿتىطؤزاْ ُٖضوَٖا قػُناًْؿٌ يُدًٌَ خؤيسا بىوٕ، ثاف ُٓوَّ يُنرتيإ ْاغٌ ثؤزتًًهؤظ بُغىثاغُوَ 

.   دطُضَيُنٌ بُثانُتُنُّ ططيطؤضّ زَضًَٖٓاو ثاؾإ نُوتُ باغهطزٌْ ؾىئَْ ضِيَطُْ ناضّ خؤّ
:  ططيطؤضّ ويػيت نًَؿُّ دًابىوُْوَّ قُوظام بىضوشيَٓآْ َبُضُٓوَ وتٌ

ًَُُٓ ضِ بهُئ ثاف تُواوبىوٌْ ؾُضِْ ناتآ : ــ  ًَٓػتا، نًَؿُيُنٌ غُضغىضًَُِٖٓض يُبُضزًََاْسايُ ُٓويـ
.. نُٓؤنطاًْا سىونىَُتًَهٌ تايبُتٌ خؤّ ببًَت

:  ثؤزتًًهؤظ ثطغٌ
ــ  ُّٓ زؤٕ؟  

.  ــ  ُٓوناتُ ُٓجنىٌَُْ غُضباظيٌ قُوظام ؾُضَاْطَِوايِ زَنات
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ــ  َُبُغتت ُٓشيإ نايًسئ؟  
ــ  ُّٓ دًاواظّ ضًُّ؟ 

.  ــ  يُضِاغتًسا ًٖض،  ؾُضَىو قػُنُت تُواونُ
ططيطؤضّ نُوتُ باغهطزٌْ بؤضىوُْناِْ ُٓظظاضئْ بُيَطُْ بًاْىوَناِْ، تُْاُْت ُْٖسآ يُزَقٌ زَضبطِيُٓناًْؿٌ،  

:  ناتآ نُدُوايٌَ باؽْ خىاغِ خؤّ تُناْس، ثؤزتًًهؤظ ثطغًاضيَهٌ نطز وَنى ضِووٍ زٌََ يُنُؽ ُْبآْ وتٌ
ــ  بُآلّ، ٓايا ضِووغًا ضِاظٍ زَبآ بُوَ؟  

:  ــ  ططيطؤضّ وَآلٌَ زايُوَ
..  ــ  ْاضاض زَنطآ ضِاظٍ بًَت

.   ــ  بُُٖضساأل ؾؤضبانُ ُٖض وَنى خؤّ زًًََََٓتُوَ ُٓطُض ضِ بُؾًَىَيُنٌ خُغترتيـ بًَت
ــ  َُبُغتت ضًُّ؟  

ــ  َُبُغتِ ُٓوَيُ ُٓشياُْنإ وَنى داضإ زًَََُٓٓوَْ طٍُ زَضُوغًَُٓٓوَ، ُٖضزَّ ثًَىيػتُ يُغُضت 
.. زا بىَغتًت بؤ ُٓوَّ بهًَؿآ بُغُض غيؤظتا(خاوَٕ ؾهؤيُى)يُبُضزٌََ 

.  ضانرت وايُ ثًاو زَغتاضِآ بهاتُ ًَِْ يُضِووباضزا غٓهآ ُْى بطُضِيَتُوَ بؤ ُّٓ باضوزؤخُ
ــ  نُواتُ،  تؤ ضِ زَبًين؟ ثًَىيػتُ ضِ بهُئ؟  

ــ  ضايَُنُ قىوأل نُيُٓوَ، ًَُُٓ تػاضَنإْ زوشَٓاِْ ؾؤضمِشإ بؤضِزا، يُبُض ُٓضنُإ وا ثًَىيػت زَنات 
.  ؾُضَاْطَِوايِ بسَيُٓ زَغيت طٍُ، ُٓطًٓا ُٓواُّْ نُزََإ ضُوغًَُٓٓوَ غُض يُْىآ ثُيسا زَبُٓوَ

؟ .ُٓوَ ضؤٕ زَبآ ْ بُض ضِيَطايُ. .ــ  بُآلّ
ضِيَطا سىونىَُتًَهٌ طُبِ،  ُٖيَبصيَطضاوَ، خؤ ُٓطُض سىنُإ زايُ زَغيت شَُْضايَُنإ ُٓوا ؾُضِ بُثُيُ بُضَو =

.   الَإ زيَت، ًَُُٓف ثًَىيػتًُإ بُزَضزٍ غُضّْ ناضَغاتٌ ْىٍَ ًُْ
بؤضِ ؾُضَاْطَِوايِ خؤَإ بهُئ، ًَُُٓ تًُْا سىنىَُتًَهٌ طُيًُإ بؤ بًَتُ غُضناض ُٓوا يُتُْطْضُيََُُّ 

غُباضَت بُؾُضَاْطَِوايِ ًَٓػتاْ زاٖاتىو غُض ٓاغىوزََإ زَنات، ثاف ُٓوَف ساٍَْ وَظعُإ وَنى ثًَىيػت 
.  ثُضَزَغتًَٓآْ طُؾُ زَنات

ططيطؤضّ يُتإْ ثؤّ ُّٓ خاآلُْ تٌَ ُْطُيؿت نُثؤزتًهؤظ زَغتًٓؿاٌْ نطزٕ، يُبُضُٓوَ بُُٖضزوو زَغيت 
:  باوَؾِ بُُٖوازا نطزْ ثاؾإ وتٌ

ٓايا زَبَِ ُٓويـ بُغُض َُٖىوإ زا زابُؾهُئ؟  !ــ  ُّٓ ظَوّ
ــ  ُْخًَط،  ظَوٍ خؤَإ ْازَئ بُخُيَهٌ زيهُ، بُيَهى يًَُْى خؤَاْسا بُؾِ زَنُئ بُغُض قُوظاقسا، يُنُجماض 

زَغت زَنُئ بُظَوت نطزٌْ ظَوّْظاضّ خاوَٕ َؤيَهُ طُوضَنإْ زَيسَئ بُدىوتًاضَنإْ ُّٓ ظَويُف 
.  بُؾِ َُٖىوإ زَنا

ــ  ُّٓ نآ ؾُضَاْطَِوايًُإ زَنا؟  
ــ  خؤَإ، ُٓوناتُ سىنىَُتًَهٌ طُيًُإ زَبًَت، يُنايًسئْ ٖاوبابُتُناِْ طُضِآ با نَُآ دًَُوَنُ ؾٌ نُُْوَْ 

.  ُٓوناتُ يُغُض ظيُٓنُ تىوضِيإ زَزَئ
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زََُتُقآنُ تُواوبىو، بايُنٌ ٓؤنطاًٌْ غاضز ُٖيًَهطزْ طُآل زاضَ وؾهُناِْ خػتُ خؿُخـْ زََُتُقآ نُضإ 
. يًًَسا ضِؤيؿت بؤ دًَطاو َاواّ خؤّ

طؿت زوشَٓاِْ ؾؤضِؾِ بُيؿُؾًو زاباضيُٓ غُض ْؤظؤؾًَطنػساْ شَُْضايَُ طُوضَنإ نُ يَُُوثًَـ ثاضيَعَضاٌْ 
يُؾهطَناِْ تػاضبىوٕ يُوآ نؤبىوُْوَْ ُٖض َُٖىوؾًإ بُتَُاّ ثؿتْ ثُْابىوٕ، بُيَهى نُضَغُيُنٌ خاويـ 

.  يًَُْى قُوظاقسا بسؤظُْوَ تاوَنى بُناضّ بًَٓٔ
 ّ تؿطيين زووََسا طُيؿتُ ُٓو ؾاضَ، يُنػُض يُطُأل نايًسيٓسا 15شَُْضاأل ُٓيهػًغ يًَُْى ُٓواْسا بىو يُ

نؤبىُْوَيُنٌ غاظنطزْ بؤ ضؤشّ ٓايٓسَ نُوتُ ضِيَهدػتين ثؤيٌ َىتُوعُنإ، ُٖضخًَطاف ُّٓ ثؤالُْ ثُضَّ غُْس 
تاوَنى بىو بُ غىثايُى نُبطِبطَِّ ثؿيت بطيتّبىو يُُٓؾػُضَ نؤُْناِْ قُوظامْ قىتابًاٌْ نؤيًذٌ غُضباظٍ 

ُٓوناتُّ ْؤظؤؾًَطنؼ، َُٓاُْ نؤَُيًََهٌ ًَٗىضِبىوٕ،  غُضضًَِْ نؤُْثُضغتِْ زار يُزيٌَ بُضاْبُض بُطٍُ نؤّ 
. نطزبىوُْوَ

ّ ناْىوٌْ زووََسا نؤضًًْؤظ طُيؿتُ ُٓوآ، يُّ َاوَيُزا نايًسئ تىاًْبىوٍ نُتًبُناِْ قُوظام يُبُضَّ 19يُ 
ضؤَاًْاــ  َُْػاوَ بهؿًًََٓتُوَْ ضِيعَناِْ ضِيَو غاتْ طيىودىيٌَ ُٓو نُغاُّْ نُبطِوايإ ثٌَ ْانطيَت يًَُْى ُٓو 

قُوظاقاُْزا ثُى غاتْ ُْخؿُْ ثالُْناِْ يُغُض بٓاغُّ ُٓوَ زَنًَؿا نُغىوز يُو ًَٖعاُْ وَضبططآ نُالّ 
خطِبىوُْتُوَْ ضِاثًَضِ ؾُضِيإ بها زش بُ بُيؿُؾًهُنإ، بُآلّ ُٓو غُضباظاُّْ نُيَُُوثًَـ ؾُضِ ضَِتاْسبىوٌْْ 

ًَٖعٍ يُبُضبطِيبىوٕ ٓاضَظووّ ؾُضِيَهٌ ْىيًَإ ُْزَنطز، يُبُضُٓوَ نايًسئ خؤّ َُآلؽ زابىو،  ُٖيَىيَػيت 
.  خؤثاضاغذيْ غُوزاناضّ وَضططتبىو

ُٓو ضانٌ يُبريَ نُضؤٕ تابىوضّ قُوظام ُٓوَيإ ضَِت نطزَوَ نُبسَٕ بُغُض ضِؤغتؤظسا ناتآ نُبُيؿُؾًهُنإ 
ٖاتُْٓاوّ، ُٓوَؾِ يُبريَ نُضؤٕ ثُضفْ بآلوبىوُْوَْ طُضِاُْوَ بؤ الّ َاألْ َٓايٌَ خؤيإ، بُآلّ شَُْضاأل زواداض 

تىاٌْ ظاأل بًَت بُغُض ُّٓ نؤغجُزا، بُتايبُتٌ نُيُؾهطَ غىوضَناِْ نُوتُٓ ًَٖطف بطزٕ بؤ غُض َُٖىو 
ُٖضيَُُنُ بُؾًَىَيُى نُيُزوو الوَ بًَُٓيُى، يُخاضنؤظْ ظؤضؤًْعزا يُؾهطاٌْ غىوض نُوتُٓ خؤنؤنطزُْوَ بؤ 

. ُٓوَّ يًَساًَْهٌ نىؾٓسَ ٓاضاغتُّ زوشَٓاِْ ؾؤضِف بهُٕ يُُٖضيٌَُ زؤْسا
يُبُضُٓوَ ُٓضظو ٓامساِْ زَؾتُنُ . بُضِووٍ زؤُْوَ زياضبىو نُضِؤشطاضيَهٌ تاألْ ضَِف ضاوَضِيٌَ خُيَهُنُيُتٌ

.  نُيضًإ زابىو بُيُنساْ َؤضِ بىوبىوُْوَ
غُضيُبُياٌْ يُنًَو يُضؤشاٌْ تؿطيين زووَّ ُٓو ؾَُُْسَؾَُضيِ نُيُ َؤغهؤوَ زَٖات يُويَػتطُّ 

.  ْؤظؤؾًَطنػسا وَغتاْ ُْؾُضَناِْ زابُظئ
زوا نُؽ نُزابُظٍ ًًًٓا ثؤْضؤى بىو، نُداْتايُيو ُٖضظإ بايِ بُزَغتُوَ ططتبىو ْ زَضىوَوَ بؤ نؤيًتُنُّ 
خؤّ يُقىشبًَٓهٌ ُٓو ؾاضَزا، ُٖض نُ طُيؿتُ ُٓوآ تانٌ زَضنُنُّ الزاو ضاويَهٌ طًَطِا بُسُوؾُنُزاْ غُيطّ 
نطز َُٖىو ؾتآ وَنى داضإ وايُْ بُثُيُ بُثًَجًًهاُْنُزا غُضنُوت يُضِاضَِوَنُزا ثؤْضؤى غٓىقًَهٌ طُوضَيِ 
بُضضاونُوت ثطِبىو يُضِيتُْثًتُ، ضاويَهٌ ثًَساخؿاْسْ ثاؾإ ضىوَ شووضَوَ،  نُغٌ يُٖؤزَّ يُنَُسا ُْبًين 

يُبُضُٓوَ ضىوَ ٖؤزَّ زووََُوَْ يُوآ بؤًَْهٌ تايبُتٌ يًَسَٖات، ٓاؾٓابىو بُثؤْضؤى نُزَيطِواًُْ ُٓو نُضَغُ 
.   زيَطيٓاُّْ ْاوَايَسا نُيُغُضزًَََهٌ زووضَوَ بُدًٌَ ًَٖؿتبىوٕ
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دًَطُ ْىغتُٓنُّ يُطؤؾُيُنسابىو، ًََعَنُ ُٖض يُؾىيَين خؤيسابىو، نؤتُيَؤنُيُنٌ بضىونًؿٌ بُضاغُضّ 
.  دًَطُنُوَ ُٖيَىاغطابىو،  تُختْ قُُْؾُ نؤُْناًْؿٌ يَُُٖإ ؾىييَن خؤيسا زاْطابىوٕ

ُٖؾت غاأل تًَجُضِيىَ بُغُض ُٓوَزا نُبؤ زواداض . .ثؤْضؤى داْتانُّ يُاليُنُوَ زاْاو نُوتُ تًَطِاَإ يَُايَُنُّ
! ًَٓػتا وا َايَُ قُوظاقُنُ زووباضَْ غُضيُْىآ زَيططيَتُ خؤّ.. بُدًٌَ ًَٖؿتىَ

ثؿًًُ ثرييَو يُثُجنَُضنُوَ غُضّ نًَؿاْ يُثؤْضؤى َؤضِبىَوَ، ُٓو ٖاَؿؤنُضّ يُّ َايَُزا ُْيسوَ، ًٓسٍ زَبآ 
! ُّٓ ثًاوَ يُنىيَىَ ٖاتبآ

ْ يُوآ ثريَشًَْهٌ ثؿت ضَُاوَّ بًين بُنىضَِنىضِ بُضَو ضِووٍ زيَت، ًَُٓـ خًَطا ..ثؤْضؤى زَضضىو بؤ ضِاضَِوَنُ
.  (!تؤ بًًٌََ زايهِ بًَت): تاوزايُْ يُخؤّ زَثطغٌ

ثريَشُْ يٌَ يٓعيو بىَوَْ نىضَِ ْاغًُوَْ ضِايهطز زَغيت نطزَ ًٌَْ ضِووَُتُ ضطضْ بؤضُناِْ َاض زَنطزْ يُطُأل 
:  ضاوَناًْسا نُثطِبىبىوٕ يُتطؽْ ؾازٍ، ثؤْضؤى بُزيَدؤؾًُوَ يٌَ يجطغٌ

! ضؤٌْ زايُطًإ!ــ  زايُ
..  طُوضَبىوّ ًًٓىوؾا!تؤ ضؤٌْ.. ثًَِ وابىو داضيَهٌ زيهُ ْاتبًُُٓوَ.. ــ  نىضِّ ؾرييِٓ،  ًًًٓا

ثاؾإ بُطىضدِ غَُاوَضَنُّ ثًَهطزْ ُْٖسآ خىاضزٌْ .. زايهُ َُُّٓ وتْ ؾطًََػهٌ ؾازٍ يُضاوَناٌْ زاباضئ
يُغُض خىإ ٓاَازَنطز، ُٓجماض غُتًٌَ ٓاوٍ نىآلْسْ بُزَغيت خؤّ غُضّ ًًٓىوؾانُّ ؾؿت، ُٖيًَسَ طؤيَؤؾت 

.  وَنى بًُوآ زيًَٓابآ نُبُضِاغيت َُُٓ نىضَِنُيُتٌ يُبُضزَغتًسا
ثؤْضؤى ظؤض ُْسُغايُوَ بُيًَؿاوٍ غؤظٍ زايهٌ، ضىْهُ ضِؤشّ ٓايٓسَ ٖاوضِيًَُنٌ عُغهُضّ ٖاتُالّْ نَُآ 

.  قػُّ بؤ نطز، ظؤضّ ُْخاياْس ًٓسٍ ثؤْضؤى َاآلوايِ يُزايهٌ نطزْ يًًَسا ضِؤيؿت
:  ثريَشُْف يُناتًَهسا نُباوَؾِ بًٌَُ نىضَِنُيسا نطزبىو يًٌَ ثطغٌ

ــ  بؤ نىآ زَضِؤّ ًًٓىوؾا؟  
.  ــ  زَضِ بؤ ضوغتؤظْ زيَططإ َُبُ بُّ ظوواُْ زَطُضِيَُُوَ

َُُّٓ وتْ بُخُؾتبايًُوَ زَغتُناِْ زايهٌ يٌَُ نطزَوَْ ثاؾإ بُضِانطزٕ زَضضىَ زَضَوَ بؤ ويَػتطُّ 
.  ؾَُُْسَؾُضّ ضِؤغتؤظ

يُضؤغتؤظسا ثؤْضؤى ضِيَطُّ ططتُبُض بؤ باضَطاّ نؤًَتُّ ثاضتٌ نُيُْٗؤٌَ غُضَوَّ غاختُاِْ ويَػتطُنُزا بىو، 
.  يُوآ ثطغًاضّ ٖاوضِآ ُٓبطاَػؤٌْ نطز، غُضباظيَهٌ غىوضنُ نُثاغُواٌْ باضَطاّ زَنطز شووضَنُّ ثًؿاْسا

ثؤْضؤى ضىوَ ٖؤزَنُوَْ غُيطّ نطز ٖاوضِآ ُٓبطاَػؤٕ وتىيَصّ يُطُأل يُنآ يُنطيَهاضاٌْ ًًٌََٖ ٓاغًٓٓسا زَناو 
باغِ َُغُيُيُنٌ بؤ زَناو ُٖضزوو زَغيت ضِازَوَؾًَٓآ بُُٖوازا بؤ ضِووْهطزُْوَّ ُٓو َُغُيُيُ، ُّٓ 

ُٓبطاَػؤُْ نىضتُ باآليُنٌ قص ضَِؾبىو،  يىوتًَهٌ ظيٌ ثًَىَبىو، ضاوَناًْؿٌ بُيَطُّ تىْسّْ ضِيَوْ ثًَهٌْ 
ُٓوا تىوضَِبىوَ يُنطيَهاضَنُّ ًًٌََٖ . تىاْايُنٌ طُوضَّ ناضتًَهطزٕ يُخُيَهٌ زيهُيإ تًَسا زَزضَوؾايُوَ

.  ٓاغًُٓٓنُ ُٖغيت ثُؾًُاٌْْ تاوإ يُضاوَناًْسا بُزَضزَنُوتٔ
.  وا ُٓبطاَػؤٕ ططِّ ططتىوَْ غُضظَْؿيت نابطا زَنا

:  ُٓبطاَػؤٕ يُباغُنُّ بىَوَْ ضِوخػُتٌ نابطاٍ زا بطِوات، ُٓجماض ثؤْضؤى يًٌَ ٖاتُ ثًَـْ ثطغٌ
ــ  تؤّ ُٓبطاَػؤٕ؟  
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.   ــ  بُيٌََ
ثؤْضؤى نؤَُيَآ ْاَُّ يُنؤًَتُّ ثاضتٌ يُثًرتؤططازَوَ خػتُبُضزَغيت، ُٓبطاَػؤًْـ خىيَٓسًُْوَ ثاؾإ 

ضِوخػُتٌ وَضططتْ تاويَو ضىوَ زَضَوَْ يُطُأل ثًاويَهٌ تًَهػُطِاوزا نُدًَطُ زضظيَهٌ زضيَصّ زََُ مشؿًَطيَهٌ 
:  نؤٌْ بُغُض ضُْانُوَبىو، ثاؾإ ٖاتُٓشووضَوَْ ُٓبطاَػؤٕ وتٌ

ثؤْضؤى تؤ ضَِؾاف ُٖيَططّ،  واًُْ؟  .. ــ  َُُٓف ُْٓساًََهٌ يًصُّْ ؾؤضِؾطًَطِيِ غُضباظضياُْ
.   ــ  بُيٌََ

ــ  نُواتُ بُتُواوّ يُناتِ ؾًاوٍ خؤيسا ٖاتٌ، ًَُُٓ يُوثُضِّ ثًَىيػتًسائ بؤ تؤ، باؾُ زَتىاٌْ َُؾطَظَيُنٌ 
ضَِؾاف ُٖيَططّ نطيَهاضاصيإ بؤ ضِيَو غٍُ يُطاضزٍ غىوضزا؟ 

.  ــ  ُٖوألْ تُقُالّ بؤ زَزَّ
ــ  باؾُ َُُٓ ضُْس زَخايَُِْ؟ 

..  ــ  َُغُيُ ناتُ يًَطَزا، سُؾتُيُى زوو يإ غآٍ ثٌَ زَضآ
ــ  طىآ بططَ ٖاوضٍَِ ثؤْضؤى،  َٔ ْاَُوآ ًٖض ؾتًَهت يٌَ بؿاضَُوَ، َُؾطَظَناِْ غُضباظطُّ ؾاض ًَٖذطاض 

يُبُضُٓوَ زََاُْوآ نُغاٌْ َُؾطَظَناصيإ يُواُْبٔ . الواظْٕ ًَُُٓ تًُْا ثؿت بُنطيَهاضو زَضياوإ زَبُغتري
ًٓسٍ َُوَغتُ، بُآلّ وازياضَ تؤ َُٓطِؤ ًٖض ْاْت ُْخىاضزووَ، خَُت ُْبآ خىاضزْت بؤ زابري ..نُبطِواَإ ثًًَاُْ

.  زَنُئ
زَبآ تؤف بطغًيَتْ ُْبىوًْت ضُؾتبآ ٖاوضِآ، ضِووَُتٌ غُختت ُٓو زَطُيُْآ، ): ثؤْضؤى يُزيٌَ خؤيسا وتٌ

بُآلّ ضانًَتًُنٌ ضَِغُْت تًَسايُ، يُبُضُٓوَ تؤ بُيؿُؾًهًَهٌ ضاغتُقًُّٓ،  ثاؾطُظْابًتُوَ يُؾُضَاْسإ 
بُنىؾتين ًٖض ثًاوخطاثًَوْ يَُُٖإ ناتًؿسا ُٖضزَّ بايُر زَزَّ بُ سُغاُْوَّ ٖاوضِيَهاْتْ زابًٓهطزٌْ 

. (ثًَىيػتًُ بضىونُناًْإ
بُزضيَصايِ ضىاض ضِؤشّ يُوَوزوا ثؤْضؤى بُضزَواّ دُجنايٌَ َُؾل ثًَهطزٌْ ؾاْعَ ثًاو بىو نُنؤًَتُّ 

َُٓاُْ تَُُْٕ .  ؾؤضِؾطًَطِيٌ غُضباظيٌ ْاضزبىوٌْ بؤ الٍ،  يُغُض بُناضًَٖٓاِْ ضَِؾافْ نطزُْوَْ بُغتين
ثًؿُْ ضَِطُظيإ دًاواظبىو،  ُٖؾتًإ نطيَهاضَناِْ ضِووؽ بىوٕ يُطُأل ثؤْاًُْىْ ٓؤنطاًُْىْ ًَهاًْهًَهٌ 

.   ُٓيَُإْ ثًيت ضاخ ضِيَهدُضيَو نُْاوّ غتًجاْؤظ بىو، ْاُْوايُنٌ ُٓضٌَُْ يُضِوالواظيـ
ضِؤشّ ثًَٓذُّ بؤضٓضؤى ْاَُيُنٌ يُنؤًَتُّ ؾؤضِؾطًَطِيًُوَ طُيؿتُ زَغت نُ ٓاؾطَتًَو ًَٖٓابىوّ، ناتآ 

نُْاَُنُّ ُٖيَبضطِّْ خىيَٓسيُوَ، ُٓوَّ تًَسابىو نُ ُّٓ نضُ ًَْطضاوَ بؤ الٍ بؤ ُٓوَّ ببًَتُ ضَِؾاف ُٖيَطط، 
ُٖضوَٖا نؤًَتُف ظؤض غتايؿٌ ُّٓ نضُ زَناتْ زاوا يُثؤْضؤى زَنا بطِواّ تُواوّ ثٌَ بًَت، ثؤْضؤى َُُّٓ 

:  بُالوَ غُيطبىو، يًٌَ ثطغٌ
ــ  ٓاخط ضَِؾاف ُٖيَططتٔ ْاضَِسُتُْ ثًاوٍ بًَُٖعٍ زَوآ؟  

. ــ  َٔ ضَِؾاف ُٖيَططّ، خؤؾت ْاَُنُت خىيَٓسَوَ
:  ًٓسٍ ثؤْضؤى ًٖضٌ بؤ َُْايُوَ بًًَآ ُٓوَ ُْبآ نُ وتٌ

.  ــ  نُواتُ، يُطُيَُاْسا سيًَُٓضَوَ َازاّ َُُٓ ٓاضَظوو ْ خىايؿيت خؤتُ
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ُٖض سُظسَيإ يُزَوضّ ثؤْضؤى خطِبىوُْوَْ ُٓويـ نُوتُ زاشَْسٌْ بُؾُناِْ ضَِؾاؾُنُْ ثاؾإ غُضاَْىآ 
زَيبُغتُوَْ يُى بُيُنٌ ُْٖطاوَناِْ باؽ زَنطزْ ناضّ ُٖض بُؾًَهٌ يًُٓؿهطزٌْ ضَِؾاؾُنُزا ضِووٕ 

.  زَنطزَوَ
َُؾكسَضَنإ بُخًَطايِ ؾًَطزَبىوْٕ ثطغًاضّ ظؤضيإ زَنطزْ خؤيإ َُٖىو ناضيَهًإ تاقِ زَنطزَوَ، يُبُضُٓوَ 

ُٖض ظوو ضَِؾاؾُنُيإ بُضانٌ بُناضزًََٖٓا، ْاُْوا ُٓضَُُْنُّ يٌَ زَضضآ نُ ُٓطُض بُؾُناِْ ضَِؾاؾُنُّ 
زاشَْسايُ ًٓسٍ ُْيسَظاٌْ ضؤٕ غُضيُْىآ بًبُغتًَتُوَ، ُٓوناتُ ًٓسٍ زَغيت زَنطز بُدىيَٓسإْ ُْسًُت نطزْٕ 

:  ُٓواٌْ زيهُف ثًٌَ ثًَسَنُْري، طىآ ضِاططَ داضيَهًإ زَيَآ ضِ
. .  ــ  َُُٓ باف ْاخطيَتُوَ غُضيُى، ُْؾطَتٌ يٌَ بٌَ، ضىْهُ يُُٖويط ؾًَالٕ ْاضآ

.  ــ  ضاى ْاخطيَتُوَ غُضيُى ضىْهُ طَُصَْنُضَ
:  ٖاوضِيَهاٌْ نىَتُٓ ثًَهُْريْ ثًت ضِيَهدُضَنُ ٖاواضّ يًَهطزٕ

! ــ  يُباتٌ ُٓوَّ ٖاوضِيَهُتإ ؾًَطنُٕ ثًٌَ ثًَسَنُْٔ
:  ًَهاًْهُ ُٓيَُاُْنُ ثًؿاًْسا ضِ بهاْ ضِ ُْناْ وتٌ

ــ  بَُٓايٌَ ُٖويَُسا نُتؤثَِ زضوغت نُّ بُآلّ ثًَُسا تُقِ، وا زَّْضاوّ َُٖىو بىوَ بُثُيَُثُيَُّ ؾًين ُٓو 
.  غُيطنُٕ. . تُقًُٓوَيُ

:  يُنًَهٌ زيهُ وتٌ
ــ  بُضِاغيت ًَُُٓ ْابآ ثًَبهُْري، ؾؤضِف يَُُتطغًسايُ، ُٓطُض ٓاطامشإ يَُُُْبآ ُٓوَ زوشَُٓناٌْ بُضزَواّ 

.   خؤيإ َُآلغساوَ بؤ يُْاوبطزٌْ
ناضوباضّ ثؤْضؤىْ قىتابًُناِْ بُضانٌ زَضِؤيؿتْ بُتايبُتًـ ٓآْا بؤ طؤزطاّ نًصؤيَُنُ بُتُواوّ بًًُُت بىو 

يُغُضَتازا ثؤْضؤى ُٖغيت بُنَُآ ثُؾؤناوّ زَنطز الّ ُٓوزا، بُغاضزيًُنٌ ًَٖذطاض . يُّ ٖىُْضَ ْىيًَُزا
ظؤضَوَ ُٖيَؼْنُوتٌ يُطُيَسا زَنطز، بُآلّ ظؤضّ ُْبطز نُ ظيطَنِْ نؤؾؿٌ تًَسا بُزٍ زَنطز، يُبُضُٓوَ بريوضِاٍ 

.   بُضاْبُض طؤضِاْ بُضِيَعَوَ نُوتُ تَُاؾانطزٌْ
ُٓو ناضَّ ثؤْضؤى نُ َُٖىو ناتآ خؤّ بؤ تُضخإ نطزبىو، تاضيهٌ ُٓو شيَط ظًََُّٓ نُ َُؾكٌ تًَسا زَنطا، 

ظؤضيٌ َُؾكسَضَنإ، ثًَىيػيت َُؾل ثًَهطزًْإ بُوثُضِّ خًَطايِْ تىاْاوَ،  َُٓاُْ َُٖىويإ ضِيَطُيإ يُثؤْضؤى 
بُآلّ ثاف ُٓوَّ قىتابًُناِْ قؤْاغًَهٌ .  ططتبىو نُيُٓآْازا ثرت يُضَِؾاف ُٖيَططيَهٌ زواضِؤشّ ْعيو ببًينَ

. ضانًإ بطِّ يَُُؾل نطزُْنُياْسا، ًٓسٍ نات بىاضيسا نُؾتًَهٌ زيهُّ تًَسا ببًٓآ، ٓاؾطَتًَو
ضِؤشيَهًإ زواّ ُٓوَّ نُ َُؾل نطزٕ تُواوبىو، ٓآْا نُوتُ ثًَـ ثؤْضؤىْ ُٖضزوونًإ يُشيَط ظًََُٓنُ 

زَضضىوْٕ يُغُض ثًَجًًهاُْيُنٌ الٍ زَضطانُوَ ٓآْا ضِاوَغتاْ ثطغًاضيَهٌ يًَهطز يُناتًَهسا نُ قُؾًَهٌ ثطضُنُّ 
الزَزا ٖاتبىَ غُضًَْىضُواٌْ، ثؤْضؤى غُيطّ ضِووَُتٌ نطزْ ُٖغتًَهٌ ٓاظاضاوّْ يَُُٖإ ناتسا خؤؾًؿٌ ثًَسا 

يًَىَ ٓايَُناِْ يُطُيًَسا زَزوإ، ضاوَ ًًََُٓناًْؿٌ بطِيبىَ ضاوٍ، غُضيؿٌ نٌََُ الض نطزبىَوَْ ضاوَضِيٌَ . ٖات
:  ثؤْضؤى بُطايَتُوَ وتٌ..وَآلٌَ ثطغًاضَنُّ بىو

.  تؤ دىاِْ وَنى ُٓو بُختًاضيًُّ ُْٖسآ نُؽ باغِ زَنُٕ. .ــ  ٓآْا
.  ــ  قػُّ قىضِْ ًٖضْ ثىوض،  َٔ ثطغًاضّ ناتِ ضِؤيؿتُٓامن نطز بؤ َُؾل نطزٕ يُغُض ضَِؾاف تُقاْسٕ
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ــ  تؤ تؤ ًْؿتُدًٌَ نىيًَت؟  
ٓآْا ْاوّ دازَيُنٌ النؤآلٌْ يُقُضار ؾاضَوَ ًَٖٓا، ثاؾإ ُٖضزونًإ نُوتُٓ ضِآ بٌَ ُٓوَّ وضتُيُنًإ يُظاضبًَتُ 

:  زَضَوَ، زواداض ٓآْا البُال غُيطيَهٌ نطزْ وتٌ
ــ  باؾُ تؤ قُوظاقًت؟  

.   ــ  بُيٌََ
ــ  يَُُوثًَـ ُٓؾػُضبىوّ؟  

.  ــ  دًَططٍ ُٓؾػُضبىوّ
ــ  ُّٓ خُيَهٌ ض ْاوضُيُنٌ؟  

ــ  خُيَهٌ ْؤظؤؾًَطنػِْ ًَٓػتاف يُضؤغتؤظسا زَشيِْ يُثًرتؤططازَوَ بؤّ ٖاتىوّ، ٌَٓ ًٓسٍ يًَجطغًُٓوَنُت 
:  تُواوبىو؟ نُوابىو ًَٓػتا ْؤضَّ َُٓ يًَجطغًُٓوَت يُطُيَسا غاظنُّ

ــ  باؾُ تؤ ٓؤنطاًْت؟  
ــ  ُْخًَط  

ــ  ُّٓ دىويُنُّ؟  
بُيَآ، بُآلّ ضؤٕ ُٓوَت ظاٌْ؟  =

ــ  بُُٖضزوو طىيَضهُتسا، بُضاوَناْتسا، بُُٖض ساأل تؤ َؤضنًَهٌ ُْتُوَنُت ثًَىَزياضَْ ثًَدؤؾشايًَؿِ نُ 
بىوٌْ تؤف يُطُيَُاْسا ثًَضُواُّْ ُٓوَ .. ٓاوٖايت، ضىْهُ دىويُنُ ْاوباْطًَهٌ تايبُتًإ ُٖيُْ وَنى زَظاًْت

زَغُغيًَٓآ، باؾُ تؤ يًُٖض دًَطايُ خىيَٓسووتُ؟  
.  ــ  بُيٌََ، ثاض واظّ يُقىتاغاُّْ زواْاوَْسٍ ًَٖٓا

.  ــ  نُواتُ تؤ يُبُٓضُيُنٌ نطيَهاضاُْ ًْت
. .  ــ  بُآلّ ظؤضّ خىيَٓسوَتُوَْ يُضِاغيت تًَطُيؿتىوّْ ُٓوا َٔ

ًَُٓـ بُخؤؾًًُنٌ . .ْ. .ُٓجماض ٓآْا زَغيت نطزَ ثطغًاضنطزٕ يُباضَّ ؾؤضِفْ ثًرتؤططازْ نؤضًًْؤظْ
ٓاؾهطاوَ وَآلٌَ زَزايُوَ، نضُ ضِيَطاّ زضيَص نطزَوَ بؤ َايٌَ خؤيإ، بُدىوتُ غآ غُعات يُضِؤغتؤظسا 

ثاؾإ طُيؿتُٓ َايَُوَ، نضُ الّ زَضنُنُ َاآلوايِ يًَهطزْ ثؤَضؤنًـ بُزيَدؤؾًًُى نُيُ .. غىوضِاُْوَ
.   ضاوَناًْسا ضَِْطٌ زَزايُوَ طُضِايُوَ َايٌَ خؤّ

ُٓو ؾُوَ ناتآ نُضاوٍ بُُٓبطاَػؤٕ نُوتْ ًَُٓـ يٌَ يجطغٌ نُ تا ض ضِازَيُى ٓآْا ثًَؿهُوتىوَْ ُٓطُض بؤ 
:  ثؤْضؤى وَآلٌَ زايُوَ..ضَِؾاف ُٖيَططتًٓـ ْاؾآ، ُٓوا ناضّ زيهُ ُٖيُ بًسضيَتآ

.  ــ  بُثًَضُواُْوَ، ُٓو نًصيَهٌ يًَٗاتىوَ، ظووف تًَسَطا
خُضيهبىو بُضزَواّ بٌَ يُغُض ُٓو قػُْ باغُ، بُآلّ زواّ نؤؾؿًَهٌ ظؤض تىاِْ ظاأل بٌَ بُغُض خؤيساْ ظَاٌْ 

.  بططآ
يُضِؤشّ ُٖؾتٌَُ َاْطٌ ناْىوٌْ زووََسا نُتًبُناِْ نايًسئ ًَٖطؾًإ بطزَغُض ضِؤغتؤظْ َُٖىو ثؿت 

بُغتًَٓهًإ بُقىتايباٌْ نؤيًذٌ غُضباظٍ ْ َُؾطَظَناٌْ ضُنساضإ بىو، يَُالؾُوَ ضِيعَناِْ طاضزٍ غىوض 
نُبُضَْطاضيإ بىوُْوَ ًَٖذطاض ؾطِْؾًَىاوبىو، ُٓوإ نطيَهاضّ وايإ تًَسابىو يُوَْثًَـ زَغيت بُتؿُْطُوَ 
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ُْططتبىو، ُٖضضُْسَ نُ ثؤْضؤى ُٖوألْ تُقًاليسا نُيَهٌ تُواو وَضططآ يَُُؾطَظَّ ضَِؾاؾُنإ بُآلّ ُْيتىاٌْ 
ظاأل بًَت بُغُضيساْ ضيَهٌ غات، ُْٖسيَهًإ ثًَـ ُٓوَّ ُٓو زَغتىوض بسات زَغيت نطزَ تُقُنطزْٕ ناتًَو 

.  نُٖاواضّ يًَهطزٕ ًَٖطؾبُضإ دًَطاّ ضَِؾاؾُناًْإ زياضيهطزْ زايآُْ بُضٓاططّ طىيًُ
.  بُيٌََ، ضاغتُ نُطاضزٍ غىوض ُْبُظئ، بُآلّ نُّْنىوضِّ ُٓظَىوْٕ تاقًهطزُْوَيإ بُظاْسٌْ

وا يُنًَهٌ زيهُف ضَِؾاؾُنُّ ! ُٓوا ضَِؾاف ُٖيَططآ ؾًؿُنُناِْ خؤّ بُؾريِؤ زَزا بٌَ َؿت يٌَ ططتٔ
.  غآيًَُـ طىيًُناِْ ْاطُُْ ًْؿاٌْ خؤيإ بُيَهى زَضُقًُٓ طًَُنُزا!زَوَغتآْ ْاتىاْآ ضانٌ بهاتُوَ

ثؤْضؤى ُٖويًَسا ُٓو نُيًَٓاُْ ثطِ بهاتُوَ، بُآلّ ظؤضيِ شَاضَْ دًاواظيٌ بابُت يًَُْىإ طاضزٍ غىوضو ضِووغُ 
غجًًُناْسا ُْزَتىاْطا ثطِ بهطيَتُوَْ ُٓطُض ببىايُ تؤثُناِْ زَضياواُْناِْ بُْسَضّ ضِؤغتؤظ بُتُواوّْ ضابىنٌ 

بُآلّ ُٓو طىيًُ تؤثاُّْ نُبُتُواوّ . ُْنُوتايُُْ ناض، ُٓوناتُ غىوضَنإ تُواوّ ضِؤغتؤظًإ يُزَغت ضىو
ًْؿاًْإ زَثًَها زوايِ ًْىَضِؤيِ ُٓو ضِؤشَ ًَٖطؾٌ ًَٖعَناِْ نايًسيين وَغتاْس، غُضباظطُّ ؾاض ُٓوَّ بٍُُٖ 

.  ظاِْْ خؤّ نؤنطزَوَْ تُْاَت ُْٖسآ ظياًْؿٌ طُياْسَ ضِووغُ غجًًُنإ
ناتآ ًَٓىاضَ زاٖات غجًُنإ ًَٖؿتا ُٖض يُْعيوْ زَوضوبُضّ ؾاضزا بىوْٕ غىوضَناًْؿٌ يًًٌََُٖ بُضططيهطزٌْ 

.  قُضار ؾاضزابىوٕ، ثؤْضؤنًـ ُٓو ؾُوَّ يُؾىيَين ضَِؾاؾُناْسا بطزَغُض
نابطاٍ يؤْاٌْ يُزَغت ضىو ُٖضوَٖا غآ ٖاوضِيٌَ زيهُؾِ بطيٓساضبىوٕ يُنًَهًإ ٓآْا نًصَ دىويُنُبىو، ُٓو 

بُآلّ يُطُأل ُٓوَؾسا ُّٓ ٓاؾطَتُ ًٌَ ُْزاْ غىوض بىو يُغُض بُؾساضّ نطزٕ .. بطيُٓنُّ بُيَطُيُنٌ بُؽ بىو
.   يُؾُضِزا

ضؤٕ . .بُغُ): وا ثؤْضؤى بُثايَتؤنُّ زايسَثؤؾآْ ُٓويـ يُتاوّ ٓاظاضزا زَيُضظآ، وا ٓاظايُتٌ زَزاتُ بُضْ زَيَآ
.  ، ُٓويـ زَْطٌ ُْزَنطز ُٓطُض ضِ نُ زاُْضؤقًؿٌ بىو(..ٓاوات يٌَ زيَت؟ خؤ تؤ خؤضِاططبىيت ٓآْا

يُضِاغتًسا، ؾُضِْ نىؾتاض بُزضيَصايِ ؾُف ضِؤش بُضزَواّ بىو يُضؤغتؤظسا، غىوضَنإ زووداض ويَػتطُّ 
َُُْٓسَؾُضيإ بُظَبط ثٌَ ضؤأل نطا، زووداضيـ ُٖض بُظَبط طًَطِاياُْوَْ يُضِؤشّ غًًٌََُ نىؾتاضزا ثؤْضؤى ناتآ 

نُيُطُأل ٓآْازا بُويَػتطُنُزا تًَسَثُضِّ، زَغتُيُى يُغىوضَناِْ بًين ُٓؾػُضيَو يُغجًًُنإ نُزيٌ نطابىو 
:  طىيًُباضاٌْ زَنُٕ، ًَُٓـ بُؾاوَناَِ ثًَدىاغتُٓوَ وتٌ

ــ  َُُٓيُ طؤضِّ ًَُْٖؿتين ُّٓ دؤضَ نُغاُْ ُٓضنًَهٌ بُدًًَُ، َُٓاُْ ضُْس نطيَهاضيإ نىؾتىوَ، ُّٓ نًَؿُيُ 
.. ًٓسٍ بؤضِ بُظَيًُإ ثًًَاْسا بًَتُوَ؟ َُٓاُْ ضًَهٌ ظَوئ، با بهىشضئَ.. ضاضَْىوغٌ ؾؤضِف زياضّ زَنات

يَُُٖإ ضِؤشزا ُْخؤف نُوت، ُٖغيت زَنطز غُضّ قىضؽ بىوَْ زضْطُّ زيَت، طؿت دىَطُناِْ ٓاظاضيَهٌ 
.. غُختًإ تٌَ وَغتابىو، بُآلّ ثؤْضؤى بُضاْبُض ُّٓ َُٖىو ٓاظاضَ خؤّ ضِاططتْ قايٌ ُْبىو عُغًَتُوَ

ُْيسَظاٌْ نُئ َو تىوؾِ .. ناتآ نُ ٓآْا بُّ سايَُ بًين ظؤضّ تها يًَهطز ٓاطاّ يُخؤّ بًَت، بُآلّ ُٓو ضِاظٍ ُْبىو
.  ُْخؤؾًِ ضَِؾُططاُْتا بىوَ، خؤؾِ بُضَ بُضَ خُضيهُ ًََُْٓآ

زواداض ضِؤغتؤظ نُوتُ شيَط زَغيت غجًًُناُْوَْ ُٖضزوو َُؾطَظَنُّ طاضزٍ غىوض بُدًًَإ ًَٖؿت، ثؤْضؤنًـ 
يُطُيًَاْسا بُالضَالض بُؾىئَ طايًػهُيُنٌ بطيٓساضَناْسا زَضِؤيؿتْ بُياضَُتٌ ٓآْاْ نطؤتؤنؤضؤظ، ٓآْا غُضجنٌ 

ُّٓ بٌَ ًَٖعيًُّ زاْ زَغتُْزآًََِ بىو نُغىاضّ طايًػهُنُ ببآ، بُآلّ ُٓو ُٖض زَضِؤيؿتْ وضتُوضتٌ بىو بُضُْس 
:  وؾُيُنٌ ُْظاْطاو، تاوَنى داضيَهًإ وتٌ
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..  ــ  ُْخًَط، ضاوَضِيَهُ،  بتُقًَُٓ،  ضاى ًْؿاٌْ يًَبططَ، تؤظآ طأل بًَُٓ
ُٓوغا ًٓسٍ ٖاوضِيَهاِْ ًٓػتُضًََإ يًَهطزْ خػتًاُْ طايًػهُنُوَ، يُبُضزٌََ ضاوَناًْسا زضيُْٕ تاضَايِ غُيط 

.  غُيط ُٖيُنُ غَُايإ بىو، ثاؾإ تاضيهًُنٌ ُْٓطىغتُضاو بُضططٍ ططتٔ
تُختُ غُٖؤيَُناِْ بُغُض باٌْ َايَُناِْ تاتاضغهُوَ وَنى ؾىوؾُ زَؾهاْس، ثُيَُ ُٖوضَناًْؿٌ بُضّ ٓامساًْإ 

. .! ططتبىو، بُآلّ ضؤشيَهٌ خؤفْ ؾًَٓو بىو يُزَؾتُنُزا
يُسُوؾُّ َايٌَ َاضتٔ ؾاًًَسا دىاْىويُنٌ بضهؤيُ ُٖيَسَبُظيًُوَْ خاوَُْنُّ ضِاوٍ زَْا، يُطُيُخاُّْ 
ٓاشَيَُنُّ َايٌَ َريؤٕ نطؤؾؤْؤظًؿسا بُضخًَو نُبُقُز قُباضَّ زايهُنُّ زَبىو ًََضٌ ُٖيَسَزايُ طىاٌْْ 
زَيىيػت بًُصآ، ُٓويـ زَضّ زَنطز، َبتهاف ؾُبكُيُنٌ نُويٌَ يُغُض ْابىو ْ يَُالو يُواليُوَ ثطضُ 

.. ؾؤضَِنُّ يًَىَ زَضنُوتبىو، بُضاًَْهًـ ؾاخٌ خؤّ بُطاغُٓ نؤًَْو زَخىضاْس
.  يًَطَ شيإ طُضِابىَوَ بؤ زؤخٌ داضاٌْ خؤّ، قُوظام بُتَُاّ غايًََهٌ ْىيٌَ بُخًَطْبُضَنُت بىوٕ

وا َريؤٕ تَُاؾاٍ َُنًُّٓ زضَوَنُ زَنا، غُيط زَنا بعاْآ يُنازيَُٓنُزا ضُْسٍ نا َاوَتُوَْ طىيٌَ يُزَْطًَهٌ 
.   ْاَؤيُ يُسُوؾُنُزا

َريؤٕ ٖاتُ زَضَوَ غُيطّ نطز ًَتهاّ نىضِّ وَغتاوَ دطُضَ زَثًَضًَتُوَ يُطُأل نطيػتؤًْاْ ًٓعإ 
ُٓيًهػًعضسا، ُٓويـ بُخًَطاتين ُٖضزونًاٌْ نطزْ يًٌَ ثطغري ثًَىيػتًإ ضًُّ، ُٓواًْـ يُوَآلَسا وتًإ 

نُقػُْباغًَهًإ يُطُأل ًَتهازا ُٖيُْ زَياُْوآ يُطُيٌَ بربِيَُٓٓوَ، يُوناتُزا نطيؿهاّ ثريًَََطز زَضضىوَ 
:  زَضَوَْ تؤضِيَهٌ نؤٌْ ضِازَنًَؿا، ناتآ نُثًاوَناِْ بًين وتٌ

ٖؤ غُضباظيُٓ يَُايٌَ خؤتاْسا ! ــ  ٓا بُّ دؤضَ،  يُطُأل شُْناْتاْسا يُدًَطُّ طُضَسا ضِازَبىيَطٕ قُوظاقًُٓ
!. زاًْؿتىوْٕ ٓاطاتإ يُوَ ًُْ نُبُيؿُؾًهُنإ بُضِيَطُوَٕ

ضِ ضِوويساوَ؟ ! ــ  ضًُّ
ــ  ُّٓ ُْتبًػتىَ نطيػتؤًْا؟ بُيؿُؾًهُنإ يُضًَطتهؤظٔ يُّ ْعيهاُْ، ضِووغًا ؾُضَِإ تٌَ زَٓايًََٓآْ َىودًو 

..  زَتإ ثًًؿًًََٓتُوَْ ًَٓىَف ٓاطاتإ يُخؤتإ ًُْ
نطيػتؤًْاْ ًٓعإ نُغًإ وَآلًَإ ُْزايُوَ، بُيَهى ًَتهايإ باْط نطز بؤ زَضنُّ سُوؾُْ يُوآ ًٓعإ 

:  بُتُوغُوَ يًٌَ ثطغٌ
باؾُ يَُايٌَ ًًًَدؤظ بىوّ يُطُأل ثًَىتُضزا؟  .. ــ  زويَٓآ يُنىآ بىوّ؟ ُْٖاتبىوّ بؤ نؤبىوُْوَّ غُضباظاٌْ بُضَ

.   تُواو.. ــ  َٔ ُْٖامت بؤ نؤبىُْوَ
ــ  غُضباظاٌْ بُضَ بطِيايإ زاوَ ْىيَُٓضاٌْ خؤيإ بًَٓطٕ بؤ نآًَػهاياْ قىضَ بُضَْٔ نطيػتؤًْاْ تؤ نُوت نُ 

.  ببًُٓ ْىيَُٓض، يايَآل يُطُيَُاْسا وَضَ
.   ــ  َٔ ْايُّ

ــ  باؾُ واظ زيَين يُٖاوضِآ زيَطيُٓناْت؟  
.   ْايُّ: ــ  َٔ ومت

بُضِيَطُنُزا . نطيػتؤًْاْ ًٓعإ الٍ َايٌَ نطوؾؤْؤظًا بُدٌَ ًَٖؿت ثاف ُٓوَّ بُزيَططاًُْوَ َاآلوايًإ يًَُتها نطز
ضِؤيؿذيْ يُضِيَطازا اليإ زايُ الّ ضُْس غُضباظيَهٌ بَُضو ثًًَإ وتٔ نًَُتها قىضَنُّ ضَِت نطزوَتُوَْ ُٓوإ 
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ُٖضزونًإ بُدىوتُ زَضِؤٕ، ُٓوناتُ ًٓسٍ يانؤظٌ ْايَُُٓغح ٓاَازَيِ خؤّ زَضبطِّ بؤ ُٓوَّ بُطايًػهُنُّ 
خؤّ بًاْطُيُْآ، ُٓواًْـ ضؤشيَهٌ غُضَاو غؤيَُْ ضَِؾُبا بُضِيَهُوتٔ، بُضِازَيُى نُُٓغجُنإ ثُنٌ ضِانًَؿاًْإ 

. نُوتْ ْاضاض نطيػتؤًْاْ ًٓعإ َُوزايُنٌ ظؤضّ ضِيَطُنُ بُؾىئَ تطؤيهانُزا ضِؤيؿذي
:  يانؤظ زوايِ بًَسْطًُنٌ زوضوزضيَصّ ضِيَطُنُ وتٌ

ــ  ُٖويَسَٕ ناضوباض ٓاغإ نُٕ، نؤؾؿٌ ُٓوَ بهُٕ نُؾُضِ ُْبًَت، ُٓطًٓا نُؽ خؤّ ْاخاتُ شيَط ضُى 
بُخىايؿيت خؤّ، تًَطُيؿيت ًٓعإ؟ 

!! ــ  بًَطىَإ دُْطٌ ضِ يًَُٓػتا بُزواوَ
نُطُيؿتُ نآًَػهايا غُيطيإ نطز نؤْططَ زَغيت نطزووَ بًُٓـْناضّ خؤّ، ٖؤزَّ نؤبىُْوَنُ تُْطُبُضبىو 

بُآلّ نطيػتؤًْا ثايٌَ بُخُيَهٌ زيهُوَ ْاو ضىوَ شووضَوَ ْ يُوآ .. دًَطُّ َُٖىو ْىيَُٓضاٌْ تًَسا ُْزَبىَوَ
ططيطؤضّ بًين يُقىشبين شووضَنُزا بُضًضهاُْوَ زاًْؿتىَْ دطُضَ زَنًَؿآ، ظؤض خؤؾشاأل بىو بُٖاتين ُّٓ زوو 

وَآلًَإ غُباضَت بُثًَىتُض .. ٖاووآلتًُّ،  ُٖوايٌَ طىْسْ شُْنُّْ ُٖضزوو َٓايَُنُّْ ثًَىتُضّ يٌَ ثطغري
، ططيطؤضيـ بُزنطزاضيِ بطانُّ تًَطُيؿتْ بُضزَواّ يُباؽْ خىاغٌ طىْس زَزوإ، (تًَهُآلوضيإ ْانا): ُٓوَبىو نُ

:  تاوَنى ثًاويَو وَغتاْ ٖاواضّ نطزْ وتٌ
.  ــ  قُوظاقًُٓ، ًَٓػتا ْىيَُٓضيَهٌ نطيَهاضاٌْ ناُْنإ قػُزَنا، تها زَنُئ بُبايُخُوَ طىيٌَ بؤ ضِاططٕ

نطيَهاضَنُ بُطُضًًَُوَ نُوتُ قػُنطزٕ يُطُأل بطِوايُنٌ تُواوزا بُقػُناِْْ باغٌ ْاضِاغيت غًاغُتٌ نايًسيين 
نطزْ ُٓجناَُ خطاثُنُّ بؤ ًْؿتُإ بُطؿيتْ قُوظام بُتايبُتٌْ ُٓوَيِ ضِووْهطزَوَ نُ نايًسئ زَغتهطزٍ ُٓو 

بؤضشواظيُتُيُ نُ بىو بَُايُّ خىئَ ضِؾتين قُوظامْ ٖاووآلتًاٌْ زيهُ يُدُْطساْ ُٓو يُطُأل نؤضًًْؤظ ٖاوناضّ 
زَنا نُ ياغاٍ يُغًَساضَزاٌْ ُٖآلتىواٌْ غىثاٍ زَضنطز، ثاؾإ بايسايُوَ غُض بطايُتٌ ًَْىإ ٖاوضِيًَاٌْ 

نايًسئ زَيُوآ ًَُُٓ بطاناٌْ خؤَإ بهىشئْ خىيَُٓنُيإ غؤيُٓوَْ َُُٓيـ )ضُنساضيساْ ُٓوَّ باؽ نطز نُ
. (..ضِووْازات، نايًسئْ ٖاوَيَُناٌْ، ًَُُٓ زَياْجًًؿًًَُٓٓوَْ ْىقٌُ زَضيايإ زَنُئ

:  نطيػتؤًْا ُٖض قػُيُنٌ بُزأل بىايُ زَيىت
! نىضِاٌْ قُسجُ..ــ  ٓاوَٖا،  ثؤضتًإ بؿهًَُٓ

ثاؾإ قػُنُضاٌْ بُيؿُؾًو بُضَوزواًُّنط وتاضياْسا، َُٖىويإ ُٖغيت نطيػتؤًْايإ ًَٖٓابىوَ دؤف، بُضِازَيُى 
ناضيإ تًَهطزبىو نُ ثًَهًًَُْٓهٌ بُضظّ ثٌَ ضِاُْطرياْ بُؤًُٖوَ ًٓعإ ثًًَسا ُٖيضهاآلْ ٓاطازاضّ نطزَوَ نُ 

.  زَضيسَنُُْ زَضَوَ
يُزوايًسا ْىيَُٓضّ نُتًبُّ ضٌْضىاضَّ وَغتاْ بَُاْسويَتِْ ؾُنُتًًُنٌ ٓاؾهطاو زَبطِيُٓ ناألْ نطضُناِْ، 

:  ُٖضضُْسَ قُوظاقًـ بُزيًَإ بىوْ بُزضيَصايِ وتاضَنُّ طىيًَإ بؤ ُٖيَدػتــ  وتٌ
ــ  بطايإ، زَبآ ُّٓ نؤْططَيُ بطاتُ ُٓجناًََو بؤ ُّٓ نًَؿُيُ، بُدؤضيَو نُؾُضِّ بٌَ َاْاو بُتاأل بُضثا ُْبًَتُوَ، 

ُٓطُض ؾُضِْ نىؾتاض . . ًَٓىَ خؤتإ زَظأْ نُ غآ غاألْ ًْى شيإ بطزُْغُض يُغُْطُضَناْسا ظؤض ظؤضَ بؤ قُوظام
.  بُضزَواَا ببآ، ُٓوَ َاْاّ ُٓوَيُ قُوظام زَبآ بؿُوتًَْٔ يُْاوبضٔ

.  ــ  َُُٓيإ ضِاغتُ
.   ــ  ًَُُٓ ؾُضَِإ ْاوّ
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. . ــ  ُٓوَ باؽ بهُٕ يُطُأل بُيؿُؾًهُنإْ ُٓجنىٌَُْ غُضباظيسا
ُٓو قُوظاقاُّْ نُ بريوضِاٍ خؤيإ يُّ الوالّ ٖؤزَنُوَ زَضبطِّ ظؤضبىوٕ، ؾرياظَّ ًَُِْٖٓ ضِيَوْثًَهٌ ثضطِا، ْاضاض 

ضًَِٓؼ ثؤزتًًهؤظــ  غُضؤنٌ نؤْططَنُــ  زَغيت نًَؿا بُغُض ًََعَنُزاْ وتٌ ى  
ببًٓريْ زاوايإ يٌَ بهُئ ْاوضُنُ بُدٌَ بًًََٔ، ُٖضوَٖا زَبآ 9ضُنساضإْ ثًَؿُُضطُنإ)ــ  ثًَىيػتُ 

ًَُُٓ يُّ ُٖضيَُُزا خؤَإ َُغُيُنَُإ يُطُأل زوشَٓاٌْ نطيَهاضزا ضاضَغُض . بُيؿُؾًهُناًْـ يًٌَ بهؿًَُٓوَ
.   زَنُئ، ُٓطُض ثًَىيػتًُإ بُياضَُتٌ يُنًَو بىو، ُٓوناتُ يُبُيؿُؾًهُناِْ زاوا بهُئ

زََُ قايٌََ طُضّ بىو يًَُْىإ ْىيَُٓضَناْسا، ٌٖ وابىو قػُنُّ ثؤزتًًهؤظٌ بُضِاغت زازَْا، ٌٖ زيهُف ثطِْ ثىوض 
 زاواّ نطز ضُْس زَقًكَُيو نؤبىُْوَ نُ ضِابىَغتًَٓطآْ تؤظآ يُطُأل 44بىو بُاليُوَ، تاوَنى ْىيَُٓضّ نُتًبُّ 

:  ثىزتًًهؤظسا وتىيَصّ نطز، ُٓجماض ثؤزتًًهؤظ قريِاْسٍ
..  ُٓطُض ًَُُٓ ٓاطاَإ يُخؤَإ ُْبآ ُٓوَ زوشَين نطيَهاضإ بآ ٓاطا ًُْ. .ــ  طىيَتإ يٌَ بٌَ قُوظام

ُٓوَ ؾُضَاًَْهُ نًَُٓػتا ططتىوَاُْ، ُّٓ ؾُضَاُْ يُ نايًسيُٓوَْ بُزَغيت خؤّ ًُٓعاّ نطزووَ، بُثًٌَ ُّٓ 
.. ؾُضَاُْ زَبآ ًَٓىَ َُٖىو بطريئَ، َُٖىو ُْٓساَاِْ نؤْططَّ نآًَػهايا

! بطِوخآ..ــ  بطِوخآ نايًسئ
.   بُجمؤضَ قُوظام تُقًُٓوَ يُزواّ خىيَٓسُْوَّ ؾُضَاُْنُ

ناتآ نُفْ نؤيَُنُ ًْؿتُوَ، ُْٖسآ يُْىيَُٓضإ ثًَؿًٓاضّ ُٖيَبصاضزٌْ نؤًَتُيُنٌ ؾؤضِؾطًَطِيِ غُضباظيًإ نطز 
نُبُضزَواَِ تًَهؤؾإ زش بُنايًسئ غطيَتُ ُٓغتؤّ ُْٓساَاِْ نؤْططَ ضِاظيبىوٕ يُغُضّْ نؤًَتُيُى ُٖيَبصيَطضا 

.  نُ ططيطؤضّْ النؤتري يًَُْى ُْٓساَُناًْسا بىوْٕ ثؤزتًًهؤظًـ نطا بُغُضؤنٌ
نايًسئ ضِؤشّ زووٌََ نؤْططَّ نآًَػهايا نُتًبُيُى يُزضِتطئْ بًَُٖعتطئ غُضباظَناِْ خؤّ ْاضز بؤ ططتين 

ُْٓساَُناِْ نؤْططَْ ضُنهطزًْإ، بُآلّ غُضباظاٌْ ُٓو نُتًبُيُ يُغُضَجناَِ ناضتًَهطزٌْ ثطِْثاطُْسَّ 
بُيؿُؾًهُنإْ ضِم يُؾُضِبىوُْوَ دًَبُدٌَ نطزٌْ ؾُضَاِْ ُٓؾػُضَناِْ خؤياًْإ ضَِتهطزَوَ، يُبُضُٓوَّ 
قُوظاقِ نآًَػهايا تىاًْإ ُٓؾػُضَنإ بُباضَتُ بططٕ الّ خؤيإْ ُٖضوَٖا نُوتُٓ خؤ ٓاَازَنطزًْـ بؤ 

.   بُضَْطاضبىوُْوَّ ًَٖطؾًَهٌ زوشَين ضاوَضِواْهطاْ
ُٓوناتُ ًٓسٍ نايًسئ نُوتُ ؾطتْ ؾًَألْ َاْؤضِنطزٕ،  يُاليُٕ خؤيُوَ وَؾسيَهٌ ْاضز بؤ وتىويَصنطزٕ يُطُيًَاْساْ 
.  بَُالؾُوَ ًْاظٍ خطاثبىو، بُآلّ ثؤزتًًهؤظْ ٖاوضِيَهاِْ زَضنًإ بُوَنطز، يُبُضُٓوَ ُْطُيؿتُٓ ًٖض ضِيَهُوتًَٓو

ناتآ نُ وَؾسّ غجًًُنإ طُضِايُوَ، ثؤزتًًهؤظْ ْىيَُٓضاٌْ نؤًَتُّ ؾؤضِؾطًَطِيِ غُضباظٍ قُوظام تًًَإ تُقاْس 
. بؤ ْؤظؤؾًَطنؼ

يُؾَُُْسَؾُضَنُزا ثؤزتًًهؤظ  َيت يًَهطزبىوْ ؾًَُشاوٍْ ؾجطظَيِ بُضاوَناًْسا زياضبىوٕ، ناتآ نُيُ ثُجنُضَّ 
ؾاضطؤُْنُوَ غُيطّ بُؾطباضيين زَنطز، ضاوٍ بطِيبىَ ُٓو نطِيَىَ تىْسْتًصَّ زَؾتُنُّ زاططتبىَوَ، ُٖضوَٖا 

زواداض ثؤزتًًهؤظ باضوزؤخٌ بُتُواوّ زَغتًٓؿإ نطز، ..بُآلّ ُْياْسَويػت بضُٓ شيَطّ.. ٖاوضِيَهاًْـ ؾًَُشابىوٕ
:  ناتآ نُ وتٌ

. . ًَُُٓ يُطُيًَاْسا يُبُض ًٖض ؾتآ ضِيَو ْانُوئ.. ــ  نؤبىُْوََإ يُطُيًَاْسا ًٖض غىوزيَهٌ يٌَ ضاوَضِوإ ْانطّ
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ثاف ُٓوَ بابُتٌ زََُ تُقًَهُٕ طؤضِا، ًَٓايًغ بؤ ٖاوضيَهاِْ نُوتُ ويَُٓنًَؿاٌْ ُٓوَّ نُ ضؤٕ قُوظاقُناِْ 
نُتًبُّ ُٓيَُإ زَطُضِاُْوَ بؤ ُٖضيٌَُ زؤٕ زوايِ تُواو بىوٌْ خعَُتٌ غُضباظيًإْ ؾًَىَ قػُنطزٌْ ُٓو 

. ويَُٓنًَؿاُّْ ؾًَىَ ضِيَعْ ثريؤظيًُنٌ بؤ زؤٕ زَطُياْس، ُٖضوَٖا غطوؾتًَهٌ قُوظاقاُّْ ضَِغًُْؿٌ زَطُياْس
ؾَُُْسَؾُضَنُ ًَٖىاف بىَوَ يُضِيَهطزْساْ ثاؾإ يُويَػتطُنُزا بُتُواوَتٌ وَغتا، يًَطَزا ُٓؾػُضيَهٌ نُيَُطُت 

:  زَضطانُّ نطزَوَ، بُؾًَىَيُنٌ ْاؾطئ نُ زوشَٓايُتٌْ ضِووُٖيَُاضاوّ يٌَ زَتهاْ وتٌ
ــ  بُاؾُؾًهُنإ، َٔ ضِاغجًَطضاوّ بؤ ُٓوَّ يُطُيًَاْسا مب، خًَطا ؾاضطؤُْنُ بُدًٌَ بًًََٔ، ُٓطًٓا ْاتىامن دًَُوٍ 

.  ُٓوناتُ زَنُوُْ َُتطغًًُوَ..تىوضَِيِ دَُاوَض بططّ
ناتآ نُيُ طايًػهُنُ زَضضىوٕ ُٖضوا ضاوٍ ُٓؾػُضّ ضِوُٖيَُايَطاْ بىو خًَػُْ َؤضَِيإ يًَسَنطزْٕ ٓاططيإ يٌَ 

.. زَبىَوَ، يُطُأل خؤثًؿاْساًَْهٌ تاوططتىوّ قىتابًاٌْ نؤيًذٌ غُضباظيًسا نُٖاواضّ يُقُْاضَزاًْإ زَنطز بؤيإ
: نُ النؤتري ُّٓ واقًعُّ بًين بُ ثؤزتًًهؤظٌ وت

! ــ  َُُٓ تًَهُوتُٓ، بُآلّ ض تًَهُوتًَٓو
ُٖضوَنى يُبُضزضئ بؤ ثاٍ قُْاضَ، ْىيَُٓضاٌْ نؤْططَّ نآًَػهايا بطإ بؤ باضَطاّ َرييٌ يُ ْؤظؤؾًَطنػساْ يُوآ 
يُطُأل نايًسيٓسا نؤبىوُْوَ، ُٓو شَُْضايَُّ نُزضيُٕ بُؾإْؾهؤ ْ قايٌَ غُضنطزَيِْ ؾُضَاْسإ بُخُيَهٌ بىبىو، 

. ُٖضوَٖا نؤبىُْوَ يُطُأل ُْٓساَاِْ سىنىَُتُنُيسا نًَُٖذطاض زَضووٕ طُضّ بىوٕ بؤ بريوضِاٍ ٓاغانُيإ
ُٓهلُقًـ،  نُغايُتٌ نايًسئ بُغُض ٖؤيٌَ نؤبىُْوَنُزا ظاأل بىبىو، بُتايبُتًـ نُ ُّٓ نابطايُ ضِؤشطاض قايٌَ 
: نطزبىو، نؤَُيًََهٌ طُوضَيِ غُض بُُٓو يُو ٖؤيَُزابىوٕ، ُٓوا بُبطِوا بُخؤبىوًَْهٌ تُواوَوَ زاًْؿتىوَ، زَيَآ

. . ــ  با ناض زَغت ثٌَ بهُئ
ُٓوغانُ ثؤزتًًهؤظ نُتُ باغهطزٌْ ٖؤناِْ ٖاتين وَؾسَنُ، ُٖضوَٖا يُنآ يُٖاوضِيَهاِْ بُياًَْهٌ زَضًَٖٓا نُ 

: نؤضيتُّ نؤْططَّ نآًَػهايا ٓاَازَيِ نطزبىو، نايًسئ قػُنُ ثٌَ بطِّْ وتٌ
. ًٓٓتعاضَنُتإ غىيَُٓضَوَ.. ــ  با يُنُجماض بُياُْنُتإ غىيًَُٓٓوَ

ًٓٓتعاضَنُ خىيَٓطايُوَ، نىضتُنُّ ُٓوَبىو، نُزاواّ نطزبىو يُسىنىوَُتُ غجًُّنُّ زؤٕ نُزَغيت يُناض 
بهًَؿًَتُوَ بؤ ُٓوَّ خىئَ ُْضِشئَْ نؤًَتُّ ؾؤضِؾطًَطِيِ قُوظام ناضوباض بططيَتُ زَغت تاوَنى سهىَُتًَهٌ ضَِوا 

ُٖيَسَبصيَطضآ بؤ ُٖضيَِْ يُوَف ططْطرت زَبآ نؤًَتُّ ؾؤضِؾطًَطِيِ ناضّ بُضَيَآلنطزٌْ َُٖىو يَعَ ضُنساضَنإ 
بططيَتُ ُٓغتؤ، نُ تا ُٓوناتُ ًًَإ ثًَُٓزاوَ، غُضباظَ بًَطاُْنإ يُْاوضُنُ زَضبهاتْ ُٖضوَٖا ْؤظؤؾًَطنػًـ 

. . زاطريبهاتْ ببًَتُ يًَجطغطاوٍ تُواوّ ناضطًَطِيِ تًًَسا
َُُٓف غىونايُتٌ ثًَهطزًَْو بُيَهى ظيًُيُنًـ بىو بؤ تُواوّ ًٖىاْ ٓاواتُناِْ نايًسئ، بُآلّ يُطُأل ُٓوَؾسا ًٖض 

:  ُٖيَضىوًَْهٌ ُٓوتؤ بُزَّْضاويُوَ زَضُْنُوت، بُيَهى ُٓوَّ يًٌَ ثطغٌ نُ
ــ  باؾُ ناّ يُو نُتًباُْ َاؾِ ُٓوَّ زاوُْتآ نُبُْاويُوَ قػُبهُٕ؟ 

ثؤزتًًهؤظ طؿت ُٓو نُتًباُّْ بؤ شَاضز نُْىيَُٓضاٌْ خؤيإ ْاضزوَ بؤ نؤْططَّ نآًَػهاياْ يُُٖيَبصاضزٌْ 
: نؤًَتُّ ؾؤضِؾطًَطِيسا بُؾساضبىوٕ، بُآلّ نايًسئ ثًٌَ وت

ــ  باؾُ ًَٓىَ زإ زًََْٔ بُُٓجنىٌَُْ نؤًَػاضيُتٌ طُيسا؟ 
.  ــ  ُٓوَ طٍُ خؤّ زاِْ ثًَسازَْآ يإ ضَِتٌ زَناتُوَ
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نايًسئ ظؤضّ نؤؾـْ تُقُيال نطزَ نُ ثؤزتًًهؤظ ْاضاضٍ زإ ثًاْإ بها بُسىنىَُتٌ زؤٌْ غجٌ، بًداتُ ضُؾُٓ 
ًَُالْآْ ْانؤنًُى يُطُأل خؤيسا، بُآلّ ُٓو بُضِآ ثًؿاْسَضيِ ياضيسَزَضيِ بُيؿُؾًهُنُّ نُيُ ضيعٍ ثاضتًسابىو، 

تىإ خؤّ قىوتاض نات يُوَ، ُٖوضَٖا بُضَْطاضّ َاْؤضْ ؾطتْ ؾًًََُ ضُثُيَُناِْ نايًسئ بىَوَ ناتآ نُويػيت 
تُْطْضُيََُُْ بىوٌْ دىويُنُ يُُٓجنىٌَُْ نؤًَػاضيًُتسا بًَٓتُ ْاو باغُنُوَْ بُوَ زَيىيػت ُْعطَيِ 

ُٓو بؤ صيىُْ .ضَِطُظايُتٌ قُوظام بىضوشيَٓآْ ثاؾإ بُوَ ثؿًَىّْ ٓاشاوَ يًَُْى طؿتىطؤنُضاْسا خؤياْسا غاظبهات
: وتٌ

ُٓو يُاليُٕ زاًْؿتىاِْ غُضتاثاٍ ُٖضيٌَُ زؤُْوَ ..ــ  ُّٓ سىنىَُتُ ْاتىاْآ واظ يُزَغُآلتُناِْ خؤّ بًَٓآ
ُّٓ نؤًَتُ ؾؤضِؾطًَطِيًُنُّ ًَٓىَ ْىيَُٓضّ ..ُٖيَبصيَطضاوَ، تًُْا ُٓوأْ نُزَتىأْ بطِواّ خؤَاِْ يٌَ بهًَؿُٓوَ

يُضِاغتًسا َٔ بُٓاًََطٍ !!ُْٖسيَهُيُ ًَٖعَ ضُنساضَنإ، ًٓسٍ ضؤٕ بريوضِاٍ ٖاووآلتًاٌْ زيهُ ثؿت طىيٌَ غُئ
بريبهُُْوَ نُض  . زَغيت بُيؿُؾًهُناْتإ زَبًِٓ، واتُ ًَٓىَ ويػيت ضًَهاو خؤضَناِْ ُٓيَُإ دًَبُدٌَ زَنُٕ

خؤتإ ُٓو خطاثِْ ناويهاضيًُ ..ُٓضىْ يًَجطغطاويَتًُنٌ طُوضَ زَخُُْ ُٓغتؤّ خؤتإ ضِؤيَُناِْ قُوظام
بُيَهى ُٓضىْ ..بطِواتإ ُٖبآ نُ َٔ ؾُيساو ثُضؤؾِ سىنُطِاٌْ ًِْ!ُٖيَبػُْطًَٓٔ نُبُغُض ًًًَُتُنُتاْسا زَيًَٗٓٔ

ُٓجنىًََُْهٌ باآل بُّ ظوواُْ ُٖيَسَبصيَطضآْ ُٓو بطِياضّ ..بُضثطغًاضيِ بُضاْبُض بُٖاووآلتًإ نؤتْ ثًَىَْسٍ نطزووّ
. ضاضَْىوغِ ووآلت زَزا،  بُشيطيٌ بطِوآُْ ناضّ خؤتإْ ٓاضاّ بططٕ تاوَنى ُٓوناتُ

ثؤزتًًهؤظ تًَطُيؿت نُنايًسئ زَيُوآ نات بططيَتُ زََُوَ، ًٖضٌ زيهُ، يُبُضُٓوَ ويػيت ثُضزَ يُضِووٍ 
: ضِاغتُقًُّٓ ُٖيَُايٌََ، وتٌ

.  يُضِاغتًسا تؤ زَتُوآ ووآلتٌ قُوظام ناوٍْ ويَطإ بهُّ.. ــ  ُّٓ ُٓجنىٌَُْ دُْطُّ تؤ زَيًًٌََ ؾاايين بطِواْابًَت
بؤضِ بىاضّ شَُْضايَُ ُٖآلتىوَناْت زاوَ يُُٖضيٌَُ زؤْسا نؤببُٓوَ؟  

بُيؿُؾًهُنإ ؾُضِ ُٖيَسَطريغًَٓٔ يُطُأل قُوظاقِ ُّٓ ُٖضيَُُزا ضىْهُ تؤ ْاضاضّ ُٓوَيإ زَنُّْ َُُٓف واّ 
يًَسَنا ثطغًاضيَهت ٓاضاغتُ بهُّ، بؤضِ زاضوزَغتُنُت زًََْطيتُ غُض نطيَهاضاٌْ ناُْنإ؟ ْ ض ؾتًَهًـ ُٓوَ 

َػؤطُض زَنا نُُٓجنىٌَُْ دُْط ثايٌ ُْبآ بُؾُضِيَهٌ ْاوخؤيِ؟ باف بعاُْ نُ طٍُْ قُوظاقِ بُضَ اليٌُْ ًَُُٓ 
. . زَططٕ

ثًَهًًَُْٓهٌ بُتُوؽْالقطتٌ بُثؤزتًًهؤظ يُٖؤيَُنُزا ظضْطايُوَ، ًَُٓـ ٓاوضِيسايُ الّ ُْٓساَاِْ سىنىَُتٌ 
زؤُْوَْ ُٓو نُغاُْف نُ ُٓو سىنىَُتُ يُو ٖؤيَُزا خطِّ نطزبىوٕ، وتٌ ى 

! ــ  وا ًَٓػتا ًَٓىَ ثًَسَنُْٔ، بُآلّ غبُيٓآ زَنُوُْ ططيإ
: ثاؾإ وَضضُضخايُ الٍ نايًسيُٓوَْ بُتىوضَِيًُوَ وتٌ

.  غىثاٍ ضُى ُٖيَططإْ بؤضشواظيًُنإ بهؿًَتُوَ
نايًسئ بُتَُّْصّ وَآلٌَ ُّٓ خايَُ ضاغتُوخؤيُّ زايُوَ، يُبُضَوَ النؤتًين ْىيَُٓضّ نؤْططَ بُْاضَِظايًُوَ 

: بُضَْطاضّ ُّٓ تَُّْصيًُ بىَوَْ وتٌ
.  ــ  ًَٓػتا بُبآ زوانُوتٔ زَبآ ُّٓ َُغُيُيُ بربِيَٓطيَتُوَ

:  زاًْؿتُٓنُّ نؤتايِ ثٌَ ًَٖٓا بُّ قػُيُ.. بُآلّ نايًسئ ُٖيَػا
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ــ  وَآلٌَ سىنىوَُت بُْىغطاوٍ ثًَتإ زَطا، زواّ ُٓوَّ نُيُ ثًَؿًٓاضَناِْ نؤًَتُّ ؾؤضِؾطًَطِيتإ 
.   زَنؤيًََتُوَْ َُُٓف يُناتصًََطّ ُٖؾيت غبُيٓآ بُياٌْ تًَٓاثُضِيَت

يُناتِ زياضيهطاوٍ خؤيسا، نايًسئ وَآلٌَ زايُوَ، ُّٓ وَآلَُ زوو نُضت بىو، يُنًَُإ نُ ططْطرتَ بُ نطزَوَ 
بىو، ضىْهُ ًَٖعَ غجًًُنإ ًَٖطؾًإ ًَٖٓاو ويَػتطُّ ًًٌََٖ ٓاغًًٓٓإ زايط نطز يُيًدًسا، ثاؾإ زايإ بُغُض 
نآًَػهايازاْ ُٓويَؿًإ زاطرينطز، زووًََإ زيبًؤَاغٌ بىو، ُٓويـ بطيتّبىو يُضَِتهطزُْوَيُنٌ ٓاؾهطاٍ 

َُٖىو ثًَؿًٓاضَناِْ نؤًَتُّ ؾؤضِؾطًَطِيِ غُضباظيِ قُوظامْ ثًَؿًٓاضّ نطزبىو نُ وَؾسيَهٌ ٖاوبُف يُُٖضزووال 
ثًَو بًَٗٓطآ بؤ ثُيىَْسيهطزٕ يُطُأل بُيؿُؾًهُناْساْ باغِ ُٓو ٖؤيُيإ يُطُأل بهطآ نُثايًَإ ثًَىَزَْآ بؤ 

ًَٖطف نطزُْ غُض ُٖضيٌَُ زؤٕ،ْ نؤؾـْ تُقُيال بسضآ يُطُيًَاْسا تاوَنى بطُُْ ضاضَغُضيَهٌ ٓاؾتًًاُّْ 
. نًَؿُنُ

النؤتري قايٌ بىو بُثًَؿًٓاضّ طؿتىطؤنطزٕ يُطُأل بُيؿُؾًهُناْسا، بُآلّ ُْخؿُْ ثالُْناِْ نايًسئ يُغُض ُٓوَ 
.  بًٓاتٓطابىوٕ نُ ُٓو ثًَؿًٓاض غُضُْططآ

يُنًَو يُُٓؾػُضَناِْ نُتًبُّ بًػتْ : نُ غجًًُنإ نآًَػهايايإ زاطرينطز، زياضزَيُنٌ ًَٖذطاض غُيط ضِوويسا
سُوتٌَُ قُوظام، باْطٌ غُضباظاٌْ زَنطز خًَطا ؾاض ضؤأل بهُٕ، تُْاُْت زاوايؿٌ زَنطز نٍُْثُيُ تايبُتًًُناِْ 

خؤؾًإ ُْخُُْ ؾَُُْسدُؾَُضنُوَ،ُّٓ ُٓؾػُضَ نُْاوّ طؤيَؤثؤظ بىو، َُُّٓ بُْاوّ ثاضاغتين ؾؤضِؾُوَ 
تُْاُْت ظؤض نُؽ ثًًَإ وابىو يُتاقٌُ نايًسيُٓ، !ْ يُثًَٓاوّ نؤًَتُّ ؾؤضِؾطًَطِيٌ غُضباظيٌ قُوظاقسا!زَنطز

بُآلّ تىاْايِ غُثاْسٌْ تىْسْتؤيٌَ يُغُض نُتًبُ زاواّ يًضهطز يًَُْى قُوظاقسا غُضنُوآ، ُٓويـ ُٓوَبىو 
. نُغطوؾيت ًَهُضِ بؤ يُخؤيإ بًَُٖعتط يُْاخًاْسا بىو نؤيَؤثؤظًـ بًَُٖعَ

زَغتُْ تاقُُناِْ نؤًَتُّ ؾؤضِؾطًَطِيِ ثاؾُنؿًًَإ نطز بؤ طًَؤثىنا يُشيَط طىؾاضّ يُْاناوّ غجًًُناْساْ 
ضِابُضايُتٌ طؤيَؤثؤظسا، يُضِاغتًسا ُّٓ ثًاوَ بىو يُو زَغتُْ تاقُاُْ زوويكِ نؤنطزَوَْ ططيطؤضّ ًًًَدؤظٌ نطز 

.   بُغُضنطزَيإ، ثاف ُٓوَّ يكًَهٌ ثاغُواًَْيت ُٓيَُاًْؿٌ خػتُغُض
بُضَبُياٌْ ضؤشيَهٌ غُضَاْ بؤضِؾت،  ططيطؤضّ يُثؿهًٓين ًَٓؿهضًَيت َُيَبُْسَناِْ ثًَؿُوَ طُضِايُوَ بؤ َايٌَ 

خاُْخىيَهُّْ نابطا غَُاوَضّ تُقًًسٍ زَّ نًَؿاْ نُوتُخىإ ٓاَازَنطزٌْ بُضضايِ بُياٌْ، بُآلّ يُططيطؤضّ 
:  ثطغٌ

ــ  باؾُ ًَٖطؾًإ زَبُيتُغُض؟ 
.  ــ  ْاظامن

ــ  نُوابىو ضاوَضِيَتُ ُٓوإ بًَٔ؟ 
ــ  ضاغتًًُنُّ َُُٓيُ، ضىْهُ ًَٓىَ ًَٖعَناْتإ بُؾِ ًَٖطؾًَهٌ ُٓوتؤ ْانا، َٔ يُدُْطسا ناضّ نطزووَْ ؾتًَو 

. زَظامن يُغرتاتًصيُتْ تانتًو
.  ــ  ُٖضضؤٕ بِ ًَُُٓ ًَٖعَناصيإ تُواوَ

ــ  باؾُ تجداُّْ طُوضَتإ ُٖيُ؟ تؤثِ قىضؽ؟ 
ــ  تؤ زَيًٌََ خعَُتت يُغىثازا نطزووَ، باؾُ ُٓضنٌ غُضباظ زَظاِْ؟ بُ ض َاؾآ ٓاوَٖا يًَجطغًُٓوَّ يُطُيَسا 

؟ . .غاظزَنُّْ زَتُوآ ًًَُْٗٓناِْ ًَٖعَنُ بعاِْ
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نابطاّ خاُْخىآ زَضنٌ نطز ناضيَهٌ باؾِ ُْنطزووَ يُطُأل ططيطؤضيسا، يُبُضُٓوَ بُظاض بُيُنسا ٖاتُٓوَ نُوتُ 
: ثؤظؾت بؤ ًَٖٓاُْوَيِ

.. ُْؾاَِ..َٔ طُودِ. ...ــ  سيبُخؿُ طُوضَّ، دُْابِ ُٓؾػُض
نَُآ زواّ ُٓوَ ؾُف نُغِ قُوظام ٖاتٔ بؤ َايَُنُْ زاواّ ضايإ نطزْ زاًْؿذي زََُتُقًًَإ زَنطزْ 

:  يُبُضُٓوَّ ططيطؤضّ ًَٖؿتا ُْْىغتبىو طىيٌَ يًَبىو زَياْىت
ئ يَُُ نؤَُيَُ ثًاويَهُإ ثًَهُوَ ْاوَ، بُآلّ بٌَ ضُنْٔ :ــ  َُٓطِؤ غآ نطيَهاض ٖاتٔ بؤ تابىوضَنَُإْ وتًإ

بطِؤٕ بؤ ؾىيًََٓهٌ زيهُ ٖاوضِيًَإ، ضىْهُ ًَُُٓ ضُنٌ : زََاُْوآ تؿُْطُإ بسَْآ، ثؤزتًًهؤظ وَآلٌَ زاُْوَ
.  تُواوَإ الًُْ

! ــ  بُآلّ، بؤضِ َُُّٓ نطزووَ؟ خؤ ُٓو زَظاْآ نُثاؾُنُوشيإ ُٖيُ يُتؿُْطسا
.  ــ  ُٓو بًَعاض زَبآ يُخؤتًَُٗيَكىضتاْسٌْ دىوتًاضإ

ُٓطُض .  ــ  ُّٓ ٓاناضو نطزَوَيُ ضاغت ًُْ، ضىْهُ بُيؿُؾًهُنإ ثؿتًىاٌْ ًَُُٕٓ، زَبآ قايٌ بري بُياضيسَزاًْإ
.. نايًسيُٓإ يُْاوبطز، زَبآ يُطُيًَاْسا خؤَإ ضِيَهدُئ

ُٓوإ ًٖض ُٓوََإ يٌَ ظَوت !غآ ًَٖهتاض ظَوّ!..ًَُُٓ ضًُإ ُٖيُ تاوَنى بُواِْ بسَئ..ــ  بُآلّ بطاّ
. ُٓواُّْ نُظؤضيإ ُٖيُ يًًَإ زَغٓطيَت..ْانُٕ

.  ططيطؤضّ خُوبطزيُوَْ قُوظاقُنإ ًَٖؿتا ُٖض باغِ ظَوّْ َىيَهساضّ ظَوّْ زابُؾهطزًْإ زَنطز
زَْطٌ تُقُيُى نُثُجنُضَنُّ يُضاْسَوَ، ُٓو بُياًُْ ططيطؤضّ يُخُْ ُٖيَػإ، بُثُيُ دٌْبُضطُنُّ يُبُضنطزْ 

!. زَغت زَُْضُى! زَغت زَُْ ضُى: طىيٌَ يُزَْطًَهٌ ططِبىو زَيكريِاْس
ًَٖعَ ؾًبُناِْ ؾؤضْضؤف ثايُطاناِْ ثًَؿُوَّ غُضباظاٌْ نؤًَتُّ ؾؤضِؾطًَطِيًإ زاطرينطزبىو، قُوظاقُ 

بُظيىَنإ بُيًَؿاْ زَٖاتُٓ ؾاضَوَْ ؾُغترييَهٌ غجًُنإ نؤْرتؤيٌَ غىوضِ ؾُقاَُنُّ نطزبىو، 
ططيطؤضّ خًَطا ضىو بؤ . ضًَؿتداُْنُّ َُيساًْـ ثؿيت ُٖيَهطزبىو بُضَو ويَػتطُنُّ قُضار ؾاض زَنؿايُوَ

: ويَػتطُنُْ يُوآ يكُنُّ نؤنطزَوَْ تىاِْ نؤْرتؤيٌَ بهات، قُوظاقًَهٌ ُٖآلتىوّ ططتْ ثًايسا ُٖيَؿاخاْ وتٌ
! ــ  بابُ واظّ يٌَ بًَُٓ، ُّٓ ْابًين وا زَنؿًًَُٓوَ

: ططيطؤضّ قريِاْسٍ بُغُض طؿتًاْسا
.  ــ  تُواوّ يل، ضِاوَغتُ

قُوظام خؤياْسا بُظَويسا، .. باضّ ثايَهُوتٔ وَضططَ: ُٓجماض ضِووّ وَضضُضخاْسُْ الّ زوشَُٓوَْ زَغتىوضيسا
ضىوُْ غجًَطَوَ بؤ بُضططّ نطزٕ، ثًَؿُْطٌ ًَٖعٍ ًَٖطف ًَُٖٓض زَضنُوت، يَُالؾُوَ بُضططيهطزٌْ نؤًَتُّ 

 زا يُْاودُضطُزاْ تابىوضّ طاضزٍ 27ؾؤضِؾطًَطِيٌ بُّ دؤضَ بىو، ططيطؤضّ الّ ضِاغتُوَْ طؤيَؤثؤظ يُ نُتًبُّ 
غىوضيـ يُطُأل َُؾطَظعُّ ضَِؾاؾسا يُالثايٌَ ضُثُوَ بىوٕ، طىؾاض تا زَٖات ثرت زَبىوْ ٖاضَِّ طىيًُناِْ 

بُتايبُتٌ نُ َُؾطَظَ . نؤًَتُّ ؾؤضِؾطًَطِيٌ بُتىْسٍ زَٖاتْ بُؾًَىَيُنٌ ناتِ ًَٖطؾٌ ؾؤضْضؤظٌ ؾهاْس
.  غىوضَنُّ ضَِؾاؾُنإ زشَين ُٖضاغإ نطزبىو ْ بُضانًـ ًْؿاٌْ زَثًَها

:  يُّ اليُُْوَ ططيطؤضّ طىيٌَ يُزَْطًَو بىو زَيىت
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ْ يُوآ يُثؿيت ضَؾاؾًَهٌ ..ضَِؾاؾُنُّ واخُضيهُ زَتىيَتُوَ.. ْاتىاْري بُّ باضوزؤخُ بُضزَواّ بري!ــ  ثؤْضؤى
يُبُضّ ٓاؾطَتًَهٌ ضَِؾهُيُّ ضاوثاْسا بىوْ واقِ وضَِا يُوَّ .. بُناضَوَ، ططيطؤضّ بًىوظيَهٌ شْاُّْ بًين

يُوغاتُزا ططيطؤضّ ضاوَ ضَِؾُ دىاُْناِْ ُٓنػًًٓاٍ (!بًىوظ يُبُضْ يُثؿيت ضَِؾاؾُوَ بًَت): زَيبًين
. ٖاتُوَياز

زََُْ ًْىَضِؤ طؤيَؤثؤظ ؾُضَاًْسا نُ ططيطؤضّ ُٖضزوو يكُنُّ يُدًَطاّ خؤياْسا بهًَؿًَتُوَْ ثاؾإ ُٖويَبسا 
ٓابًَىقُّ البايٌَ ضِاغيت زوشَٔ بسات، تا زَتىاْطَّ زَبآ زوشَٔ بُوَ ُْظاْآ، ُٓطُض ُّٓ نؤؾؿُ غُضّ ططت زَبآ 

ططيطؤضّ يُوغاتُزا نًَُٖعَ غُضَنًًُناٌْ ْاوَضِاغت ؾاآلو زَبُٕ بؤ زوشَٔ، ُٓويـ زَغتها بُثُالَاضزاٌْ 
.   ؾىئَْ ضِيَطُناِْْ بُّ ؾًَىَيُ ًَٖطؾُنُ ناضيطُض زَبًَت

ططيؤططّ ُّٓ ُْخؿُيٍُ دًَبُدٌَ نطز، بُآلّ ُٖيَُّ نطز يُزياضيهطزٌْ ؾىيَين خؤزاَُظضاْسا، ظياز يُثًَىيػت بُالٍ 
ضُثسا ضِؤيؿت بُدؤضآ نُ ناتآ ؾُضَاِْ ًَٖطف بطزٌْ ثًَسضا، قُوظام يُوثُضِّ ًََططًَهٌ بُضؾطاواْسابىوْٕ زَبىايُ 
ثًًَسا تًَجُضِيٓايُ بؤ طؤضَِثاٌْ ؾُضَِنُ، ناتآ ططيطؤضّ ضِواًُْ َُيساٌْ ؾُضِ تًَطُيؿت نُبُالّ نَُُوَ ًْىغُعات 

. زوانُوتىوَ، يُبُضُٓوَ قُوظام خًَطا ُٖيًَإ نىتايُ غاضزإْ بايًَإ يُُٓغجُناًْإ ثًسانطز
يُؾىيَين ثًَهسازاٌْ ضاغتُقًُٓزا، طؤيَؤثؤظ بَُاْؤضِيَهٌ بًًُُتاُْ تىاِْ ْاودُضطُّ ًَٖعَنُّ ؾؤضْضؤظ نُضتْ 

ثُضت نا بَُُٖىو اليُنساْ تاقِ تاقًُإ ناتُوَ، ًَٓػتا ُٓو ضِووبُضِووٍ ُٓو تاقُاُْ بىَتُوَْ ٖاضؾُّ طىيًُ زَٖات 
بُدؤضيَو نُ زَتىت ْطنُّ طىيًُ تؤثُ ْ دُْطاوَضإ بُُٖض ؾىيًََٓهسا تًَسَثُضِئ زَغتُويُخُّ يُنرت 

.  زَبىوُْوَ
:  يُوناتُزا ططيطؤضّ ٖاتُ دؤفْ خطؤؾِْ زَضثُضِّْ ٖاواضّ نطز

! ــ  بؤ ثًَؿُوَ
بُالَّ ضَِؾاؾًَهٌ زوشَٔ . .ططيطؤضّ ُٖيًَهىتايُ غُض البايٌَ ضِاغت، قُوظاقُناِْ وازَضِؤيؿذي زَتىت يُ ْىَايؿسإ

بُيُى غُض غآ نُغِ يٌَ نىؾذي، تُْاُْت . .بُخُغيت زاًُْبُض زَغطِيَصّ خؤّْ يُغٓىوضّ خؤياْسا وَغتاْسٌْ
. ططيطؤضيـ طىيًُ يُغُضوو ُٓشْؤوَ َاغىيهُّ ضِاٌْ مسِْ بؤضَِّ يٌَ ُٖيَػاْس

ُٓوَف نًَُٓـْ ٓاظاضَنُّ ثرت نطزبىو ُٓوَبىو نُ طىيًُنُ زَضُْضىوبىو، ُٖض نُالقِ زَدىوآلْسَوَ ٓاظاضّ 
ْاضاض يُضِيعَنُ زَضضىوْ ياضيسَزَضَنُّ يُدًٌَ ُٓو غُضنطزايُتٌ ططتُُٓغتؤ، ناتآ نُ .. غُخت تاوّ بؤ زًََٖٓا

زوو غُضباظ ياضَُتًاْسا غىاضّ ُٓغجُنُّ بهُُْوَ، ضىْهُ زواّ ثًَهساٌْ يًٌَ زابُظيبىو، ٓاَؤشطاضيًإ نطز 
نُبطيُٓنُ بجًَضآ، يُنػُض زابُظّْ ثاْتؤيَُنُّ ًَٖٓايُ خىاضَوَ غُيطّ نطز خىئَ ضِيَسَنات يُنىٌْ ظاٌَ ٓاظاض 

غُختُوَ، ًٓسٍ بُؾاؾًَو ثًَضاٍْ ثاؾإ خػتًاُْ غُض ُٓغجُنُّْ بُضَو الّ ؾًىَنُ ضِؤيؿت، ُٓو ؾىيَُّٓ نُ 
ططيطؤضّ َوزاّ زوو ًٌَ بُؾًىَنُزا ضِؤيؿت، يُبُض زضيَصيِ َاوَنُ ُٓغجُنإ َاْسووبىوٕ، ًٓسٍ بُغُضباظَ 

: بُضزَغتُنُّ وت
! ــ  بُضَو زَؾتايًُنُ بطِؤيري

ُٓودا غُضّ ُٓغجُنُّ بازايُوَ بُضَو الثايٌَ ؾًىَنُْ يُوآ يُزووضَوَ الؾُّ نىشضاوَنإ وَنى قُيُضَِف 
ثُضفْ بآلو نُوتبىوْٕ يُ ُٓغجآ زَضنُوت غاضّ زَزاْ ًٖض غىاضيَهٌ بُغُضَوَ ُْبىو، ًَٖعَ غُضَنًُناِْ 
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زوشَٔ زابطِنطاوَْ ضِيعَناِْ ؾًَىاو ؾجطظَبىوٕ بُضَو طؤبؤيَها ثاؾطُظزَبُٓوَْ تاقِ تاقِ قُوظاقًـ يُوْاوَزا 
:  ثُضتْبآلوبىُْتُوَ،  ططيطؤضّ يُتاقَُهًإ ْعيو بىَوَْ غُيطّ نطز طؤيَؤثؤظًإ تًَسايُ، ثًٌَ وت

بطِواُْ ضؤٕ تُؾطو تىوْاَإ نطزٕ، ًَٖعَناصيإ خانٌ بُتىوضَنُ بًَصإْ داضيَهٌ !ــ  ٖا ًًًَدؤف، بطيٓسَضيإ نطزّ
. زيهُ ُٖيَٓاغُٓوَ غُضثًٌَ خؤيإ

ططيطؤضّ دطُضَيُنٌ يٌَ وَضططتْ بُتاَُظضؤيًُوَ نُوتُ َصيًَساِْْ يُوناتُزا زَيطِواًُْ زَغتُْ تاقُُناِْ طاضزٍ 
غىوضو ضِووغُ غجًًُنإ نُيُثاْتايِ زَؾتُنُزا بآلوبىبىُْوَ، قُوظاقًَو تاوّ زابىَ ُٓغجُنُّ بُضَو ضِويإْ 

:  ثًَـ ُٓوَّ بطاتُ طؤيَؤثؤظ ٖاواضّ نطز
.  ضٌ ُٓؾػُضْٕ ؾؤضْضؤظ خؤيؿٌ يًَُْىياْسايُ!ــ  ضًُإ يٌَ بُزيٌ ططتىوٕ طؤيَؤثؤظ

.   ــ  تؤ زضؤ زَنُّ
طؤيَؤثؤظ يُؾًَُشاوٍْ خىؾًاْسا بُّ ؾًَىَيُ وَآلٌَ زايُوَ، ثاؾإ ُٓغجُنُّ خؤّ تاوزا بُضَو 

. ططيطؤضيـ نَُآ بؤّ وَغتاْ ثااؾٔ بُزواّ ُٓوزا تًٌَ تُقاْس..زيًُنإ
تاقٌُ زيًُنإ يُشيَط ضاوزيَطّ غآ قُوظاقسا زَٖاتُٓ ثًَـ ؾؤضْضؤظ يُثًَؿُوَ بُيىوت بُضظّ ُْٖطاوّ 

ضِووٍ زابىو بُيُنساْ خىئَ يُبطيًَٓهٌ تاظَّ غُض بطؤّ ضِيٌَ زَنطز، ًْؿُّٓ ُٓؾػُضيًُنُّ ..ُٖيَسًََٖٓايُوَ
غُضؾاٌْ ضُثِ زضِيَٓطابىو، قَُػُيَُيُنٌ ثًَػيت يُبُضزابى يُدًٌَ ُٓو ثايَتؤيُّ نُبؤ باضغىونٌ ؾطِيٌَ زابىو، ناتآ 

ويػتبىوّ ُٖيَبًَت، غُضوغًُاّ يُوَ ُْزَضىو برتغآْ ضُْس ضؤشبىو ضِيؿٌ تُضاف ُْنطزبىو، بُضاويَهٌ ثطِ 
َُُٓ بُو نُ نؤيَُنُّ تاقُُنُّ بىو، بُآلّ ُٓؾػُضَناِْ زيهُ الوَ قىتابًُناِْ .. يُنًُٓو ضِقُوَ غُيطّ زَنطز

.  نؤيًَذٌ غُضباظٍ بىوٕ، يُنًَهًإ بُؾُيُؾٍُ يُتاقُنُّ دًَُابىو
: طؤيَؤثؤظ ضِؤيؿت بؤ ثؿتُوَْ بُقُوظاقُ ثاغُواُْناِْ وت

ــ  طىيَتإ يٌَ بٌَ، ًَٓىَ بُضثطغًاضٕ يُغُالَُتٌ ُّٓ زيالُْ تاوَنى زَيإ زَُْزَغت باضَطاّ طؿيت بُبآ ُٓوَّ 
.   ًٖض ظياًَْهًإ يٌَ بهُوآ

.. تًَبًًُٓنٌ ْىوغِْ زاّ بُقُوظاقًَو نُيُطُأل ثاغُواُْناِْ زيًُناْسا بىو ْ زاواّ يًَهطز بًساتُ زَغيت ثؤزتًًهؤظ
: ثاؾإ ٓاوضِّسايُ الّ ططيطؤضيًُوَْ يًٌَ ثطغِ

ــ  زَضِ بؤ باضَطا؟  
.  ــ  بُيٌََ

ــ  نُواتُ ثؤزتًًهؤظ ٓاطازاضبهُضَوَ نُ َٔ خؤّ بُثطغًاضّ بُضاْبُض بُؾؤضْػتؤظ ناتآ ططيطؤضّ طُيؿتُ نؤًَتُّ 
ؾؤضِؾطًَطِيِ غُيّط نطز ثؤزتًًهؤظ نؤبىُْوَ زَنا يُطُأل ُٓؾػُضَناًْسا يُباضَطاّ طؿتًسا، ُٓويـ ًَٖٓايُ 

: َُٓالوَْ ثًٌَ وت
ــ  ثاف زَقًكَُيو زيًُنإ زَطُٕ، ْاَُنُّ طؤيَؤثؤظت ثًَطُيؿت؟ 

ــ  بُيَآ، ُٓو زَيُوآ بُضثطغًاض بًَت يُؾؤضبٓتػؤظٌ ْاَُضزٍ زوشَٔ بُؾؤضِف،  ُْخًَط َٔ بُوَ قايٌ ْامب، ُٖض 
.   َُٖىوَإ طىيًُ باضإ زَنطئَْ ناضيإ تُواو زَبآ
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ــ  َٔ َُُٓ قبىوأل ْانُّ،ؾؤضبٓتػؤظ زَزضيَتُ زازطايُنٌ غُضباظيٌْ يُنػُض سىنُُنُّ بُغُضزا دًَبُدٌَ 
زَنطآْ َُٓف زَبًَتُ صيىوُْ بؤ خُيَهٌ زيهُ، باؾُ تؤ ُْٓساظَيِ ُٓو خىيَُٓ زَظاٌْ نُ ؾؤضبٓتػؤظ بىوَ 

ضُْسَٖا زَيا خىيَين ضِؾتىوَ، ُّٓ ضُْس نطيَهاضّ ناِْ نىؾتىوَ؟ ..بَُايُّ ضِؾتين؟
: ُٖضزوو ثًًََىوَناٌْ ضاوٍ يُتىوضَِيًسا زَدىوآلْسْ ثاؾإ نُوتُوَ ٖاواضنطزٕ

. .  ــ  ْا، َٔ بىاضّ ُٓوَ ْازَّ
زَغيت ضِانًَؿا بؤ .. ُّٓ بؤ ْاضِؤٕ بؤ ُٓوآ..ًَٓىَ َُٖىوتإ قاظّْ سانُٔ. . ــ  ًٖض ثًَىيػت ْانا بُّ ٖاواض ٖاواضَ

.  َُيساٌْ ؾُضَِنُ
ططيطؤضّ نُوتُ ُْٖاغُبطنٌَْ زضٌَ تىوضَِيًُ بٌَ ُْٓساظَنُّ ثؤزتًًهؤظٌ ثًَطُيؿتبىو، ثؤزتًًهؤظٌ ُْٖطاوآ 

:  ثاؾُْثاف بىَوَْ زووباضَ بُضِوويسا تُقًًُوَ ْ وتٌ
تًَطُيؿيت؟ !ــ  َٔ يُوآ بىوّ، ُْ تؤقًىّ تاوَنى خؤّ زَضباظنُّ، يُبُضُٓوَ ٓاطات يُظَاِْ خؤت بآ ًًًَدؤظ

بعاُْ يُطُأل نًَسا قػُزَنُّ، واظ بًَُٓ يُّ      ُٓؾػُضاُّْ نُيُ ْاختسايُ، تًُْا نؤًَتُّ ؾؤضِؾطًَطِيًُنُ 
.. زازوَضّ زَنا، دطُ يُويـ نُغٌ زيهُ ْايها

بُآلّ ضؤنٌ ..ططيطؤضّ ُٓغجُنُّ تاوزا بَُضو ثؤزتًًهؤظْ بطيُٓنُّ يُبريضىوَوَ، زابُظّ نُؾُضِّ يُطُأل بهات
يُشيَطيسا ْىوؾتايُوَْ نُوت بُتُوقٌ غُضزاْ ٓاظاضّ غُخت ثُضيَؿاٌْ نطزْ خىئَ يُ بطيُٓنُّ بُيًَؿاْ ؾًضكُّ 

. نطز
ُٖضيُنُيإ غُيطّ ُٓوّ ..زيًُنإ طُيؿذي، ثؤزتًًهؤظ بُضَو اليإ ضِؤيؿت تاوَنى بُضاْبُضّ ؾؤضبٓتػؤظ وَغتا

زيهُّ نطز، ضاوَناِْ ؾؤضبٓػتؤظٌ زيًهطاْ تُغو بىوْٕ ضِمْنًُٓيإ يٌَ زَبىَوَ، بًَبهاْا بُؾًَىَيُنٌ 
طىَطِاياُْ وَغتابىو، ضاوَناِْ ثؤزتًًهؤظٌ زيهًُضيـ غُيطيَهٌ تىْسْ غُختًإ زَنطزْ ثطِ نًَؿًُّنٌ 

: زَطًُُْإ تًازا زَبًٓطا، ثؤزتًًهؤظ وتٌ
.. ــ  ٖا وا يُخػريَإ نطزٍ بُضاظ

! ُّٖ غتَُهاض!ُّٖ خايٌُْ قُوظام!ــ  تؤ بُضاظٍ
ؾؤضبٓتػؤظ زاٌْ يًٌَ ضِيض نطزَوَْ بُؾًَىَيُنٌ زضِْساُْ ثُالَاضيساْ يًَؿاوٍ دىئَْ ُْؾطَتٌ باضاْسَ غُضيسا بُآلّ 
نُؽ طىيٌَ يٌَ ُْبىو دطُ يُ ثؤزتًًهؤظ خؤيِ ُْبآ، ثؤزتًًهؤظ يُوناتُزا نَُآ طُضِايُ زواوَْ زَغيت خػتبىوَ 
غُض َؿتىوّ مشؿًَطَنُّ تاوَنى بُناضّ بًَٓآ، نابطاٍ زيٌ ضِاوَغتاْ ٓاوضِيسايُ الّ ُٓؾػُضَناِْ ثؤزتًًهؤظْ 

زَغتُّ غىثا ضِاًُْوَْ وتٌ ى 
. .  ُٓوَف ضاى زَظأْ..ــ  َُٖىوتإ ضِؤشتإ زيَت

مشؿًَطيَو ُٓو .  باضوزؤخًَهٌ غآَانبىو َطزٕ زٌََ زاثضطِّبىو.. نـَْاتًُنٌ ثطِ َُتطغِ ُٓو ْاوَّ زاططت
.   بًَسَْطًُّ ضؾُواْسَوَْ نًَؿاٍ بُغُضّ ؾؤضبٓتػؤظساْ يُالؾُّ دًايِ نطزَوَْ زووض تىوضِيسا

الؾُيُنٌ بُضبىَوَ، زَغتًَو نُمشؿًَطَنُ يَُُضُنسا قطتاْسبىوّ يُناتِ زآًَٖاُْوَنُزا، نًَؿاٍ بُظَويساْ 
. ُٓودا ثؤزتًًهؤظ مشؿًَطَنُّ غطِيًُوَْ طُضِايُوَ زواوَ.. الؾُنُ ْ خىئَ ؾًضكُّ نطزيُ قُزْ ؾىيَين ًَُنُوَ

.. ُٓو مشؿًَطَنُّ ثاضاونطز يُخىيَين زوشَين طٍُْ ؾؤضِف
: زَغيت ضِانًَؿا بؤ زيًُنإْ بُغُضباظْ ُٓؾػُضَناٌْ وت
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.  َُٓاُْ خًاُْتهاضيًإ يٌَ زَتهآ بُضاْبُض يُطٍُ.. ــ  ُّٓ ُْؾطَت يًَهطاواُْ قُالضؤنُٕ، زيٌ يُالّ ًَُُٓ ًُْ
ضِووٍ بُؾطَنُ . مشؿًَط يًًَإ نُوتُناض ظ.. ٖاضَِّ طىيًُ ٖات، زيًُنإ ؾجطظَبىوْٕ ثاٍَ ثايًًََٓإ بىو بؤ ُٖآلتٔ

بُخىيَين ٓاأل ثُيَُ ثُيَُبىو، غُضّ ُٓو الواُّْ نُخًاُْت يُخؿتُّ بطزبىوٕ بُوْاوَزا ثُضفْ بآلوبىَوَ، بُيٌََ 
!! ُٖض ضًًإ نىشضاوٕ

ططيطؤضّ ُّٓ قُغابًًُّ يُزوضَوَ زَبًين،  ُّٓ زضِْسَيُتًًُ ٓاضاٌَ يُبُض بطِّ، ٓاَباظٍ ثؤزتًًهؤظ بىو ْ 
ضاوَناِْ بُتاغُْ ثُضؤؾُوَ بىوٕ بؤ خىئَ ضِؾذي، بُآلّ ًَٓايغ بُضَْطاضّ بىَوَْ قؤيٌَ باُٖيَساو بُظؤض 

: زََاْضُنُّ يٌَ غُْسْ ثاؾإ وَغتاْسٍْ ثًٌَ وت
ض ؾُيتاْآ نُوتىوَتُ نُيَهُيَُت؟ . . ــ  زَتُوآ ضِ بهُّ

ُٖضزَنُ تاضايُنٌ بُؾط زايجؤؾًبىو زَبطيػهايُوَ يُشيَط تًؿهٌ ضؤشْ ؾًٓايِ ٓامساْساْ يُبُضزٌََ تا ضاوبطِنا 
زَؾتُ ثإْ بُضؾطاواُْ بُؾطيُٓنُ ضِانؿابىو، بُضِيؿايٌَ ٓايَؤظناويُوَ ضاويَعيُوَ، َُُٓبىو طىْسٍ تاتاضغو يُوَضظٍ 
ُٓو غايَُزا، يُّ طىْسَوَ ثاْتآليِ بُضَو ًًَؤضؤظؤ ضِؤيؿت تاوَنى نىضِّ بطيٓساضّ خؤّ ططيطؤضّ بباتُوَ، ضىْهُ 

ُٓو َاوََيو يُوآ َابىَوَ تاوَنى بطيُٓنُّ القِ نَُآ غاضيَصبىبى ثاؾإ ٓاضَظووّ طُضِاُْوَّ الّ خؤياٌْ 
.  نُوتبىوَ غُض

يُضِاغتًؿسا ططيطؤضّ ُٓو ضؤشَ ناتآ نُضاوٍ بُباونٌ نُوت ُٖغيت بُْاَؤيِ نطز، بُتايبُتٌ نُثريَ نُوتُ 
.  ثطغًاض نطزٕ يُضِووزاوَناِْ زؤْٕ دؤضَ وَآلًََهٌ ُٓزضايُوَ نُبُزيٌَ ُْبىو بُاليُوَ خؤف ُْبىو

ثريَ ظؤضّ نايًسئ بُزأل بىو، بُاليُوَ ُٓو شَُْضايًََهٌ طُوضَْ ثًاويَهٌ ضِووْانبريبىو، يُبُضُٓوَ ُٓو ٓاَازَيُ 
بُُٖض ْطخًَو بآ بُضططّ يٌَ بها، ضىْهُ نايًسئ غُضزاًَْهٌ طىْسٍ تاتاضغهٌ نطزبىو، نؤبىوُْوَيُنٌ طؿيت 

بُقُوظام نطزبىو يُوآْ يًََُؿهًإ ضُغجاْسبىوّ نُ َىدًو زئَ بؤ طىْسْ ظَويُنإ يُخاوُْناًْإ ظَوت 
زَنُْٕ َُٖىو ؾتآ ويَطإ زَنُٕ، َُُٓف واّ نطز يُخاوَٕ ظَويًُنإ يُزشايُتًُنٌ غُخيت نؤًَتُّ 

َُُٓف بُٓاؾهطا يُو ضُْسْضؤُّْ ًَْىإ خؤّْ . ؾؤضِؾطًَطِيِْ ٓايسياناِْ بهُْٕ ثاْتآليـ يًَُْى ُٓواْسا بىو
نىضَِنُيسا زَضزَنُوت، ثريَ َُٖى ُٓواُّْ ثًَؿُوَّ باؽ نطزْ ططيطؤضيـ بُغاضزيًُنُوَ زانؤنٌ يُنؤًَتُّ 

ؾًاوٍ باضوزؤخٌ برينطزُْوَّ ططيطؤضّ بىو، ضىْهُ (غاضز)ؾؤضِؾطًَطِيِ زَنطزْ يُضاغتًؿسا ووؾُّ 
:  برينطزُْوَّ ُٓو يُضِيَطاّ تاتاضغهسا بطيتًبىو يَُُ

 (تاوَنى بطيُٓنُّ بُتُواوّ غاضيَص زَبآْ ثاف ُٓوَ بعأْ ضِؤشطاض ضِ زًَََٖٓتُ ثًَؿُوَ.. زََُوآ عُغًَُُوَ)
نُوابىو ططيطؤضّ ُٖيىيَػتًَهٌ زياضيهطاوٍ ُْبىو، ضاوَضِيٌَ ضِؤشطاضّ بىو نُ ضِيَباظٍ بؤ زياضّ نا، ُٓو ًَُآلٌَْ بُّ 

.. الوبُالزا نُوتىَّ نُتاوّ غُْسبىو يًََُؿهًسا بًربِيًََٓتُوَ
ًَٓىاضَيِ ُٓو ضؤشَ تطؤيهاّ ثاْتآليِْ ططيطؤضّ طُيؿتُ ْعيهٌ تاتاضغوْ يُغُض تُثؤيهُيُنُوَ ًًٌََٖ ثاٌْ ضَِف 

ثاْتآليِ ..زؤٌْ خاوَٕ زضيٌُْ خؤؾُويػت. .ُٓويـ زؤٕ بىو.. بُغُض ضِايُخٌ زَؾتُ بُؾطيُٓنُوَ زَضنُوت
:  غُيطّ ُٓو ُْخـْ ًْطاضٍَ بُضزٌََ نطزْ بُ نىضَِنُّ وت

ــ  باؾُ بُتاغُْ ثُضؤؾُوَ ًْت بؤ ُّٓ زضيُُْ؟ 
! ــ  ُٓضآ بُخىا ُٓوَ شاٌْ ثًَهطزووّ
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بُضزَواّ تطيها ضِيٌَ زَنطز تاوَنى طُيؿتُٓ طىْس، ُٓودا ثاْتآليِ اليسايُوَ تاوَنى بُؾُقاَُ غُضَنًُنُّ طىْسزا 
ناتآ ططيطؤضّ زاواّ يًَهطز ضِاغتُوخؤ بُضَو َاأل بطِوا، ُٓو ُٓوَّ تًَُياْس نُ قُوظاقًَو بؤّ ُٖيُ ؾاْاظٍ ..تًَجُضِّ

بُزوو نىضِّ خؤيُوَ بها، بُغُضباظ طىْسيإ بُدًًََٗؿتىوَْ نُ طُضِاُْوَ يُثًُْ ثايُّ ُٓؾػُضاْسا بىوٕ، بؤيُ 
.  ُٓويـ يُبُضخاتطّ باونٌ زَْطٌ ُْنطز

يُبُض نؤيًَتًهسا بُضاظيَهٌ بضهؤيُ يُضِيَطُنُزا ياضّ زَنطز، تطؤيهانُف خًَطا زَضِؤيؿت، يُبُضُٓوَ بىو بُشيَط ثًٌَ 
: ُٓغجُناُْوَْ ثاؾاًْـ ثاْتآليِ قاَضًًُنُّ ثًَسانًَؿاْ وتٌ

.   ــ  زَى ُْسًُتٌ ؾُيتاْت يٌَ بآ
بُضاظَنُ ٌٖ ضُقاوَغىوتطئ شٌْ طىْسبىو، يُبُضُٓوَ ثاْتآليِ تًَط دىئَ نطزْ ناضيَهٌ ثًَهطز با بُزَواضّ ؾطِّ 

بُآلّ ..ؾتًَهٌ ٓاغايِ بىو نُثاْتآليِ ضُْسٍ يُتىاْازابىو زانؤنٌ يُخؤّ بهات.. ُْنا، ُٖضبُداضآ ٓابطِووّ بطز
. ُْيىيػت خؤؾشايٌَ خؤّ بؤ طُضِاُْوَّ نىضَِنُّ،  تًَو بساتْ ضُْسٍ يُتىاْازابىو بُنىضتٌ وَآلٌَ زايُوَ

وا ثؤيًاٍ نضِ ..يُبُضزَضطانُزا َايٌَ ًًًَدؤظ بُُٖيَُزاوإ ٖاتٔ بُثرييٌ خؤؾُويػتًُوَ نُزًَََهُ يَُاأل بطِاوَ
يُسُوؾُنُزا زَخىيًَتُوَْ ًَؿاٍ نىضِيؿٌ يُويَسا ياضّ زَنا، وا زؤًْاف بىوَ بُنًصؤيَُيُنٌ ًَٖٓسَدىإْ ضِاظاوَ 
بُدؤضيَو نُبطانُّ خُضيهبىو ُْيٓاغًَتُوَ، خؤ ْاتايًاف بُتايبُتٌ بؤ ُٓو ضؤشَ ٓاضايؿيت خؤّ نطزبىوْ خؤؾِْ 
ؾازَاِْ قُؾُْطِْ بُختُوَضّ يُضاوَ ثإْ دىاُْناِْ زَباضاْس، تُْاُْت زايهُ ثريَنُف خؤؾِ يسَّْضاوٍ 

. غُضيًَصّ زَنطز
ثًَىتُض يُنُّ نُؽ بىو زَغيت نطزَ ًٌَ ططيطؤضّ بطاّْ يُناتًَهسا نَُاضِ زَنطز غُيطّ ضاوَناِْ زَنطزْ 

:  وتٌ
ــ  تُْسضوغتًت ضؤُْ؟ 

. ــ  بطيٓساض بىوّ
؟ . .ــ  يُنىآ

.. ــ  باف ُْزَبىو يُوَظياتط خىئَ ُْضِيَصّ يُوآ؟ زَبىايُ يًََُصَ بطُضِايُتًُوَ َايَُوَ
ُٓجماض ًًًٓٓؿٓاّ زايهٌ ٖات، ُٖضزوو َٓايَُنُّ ططتبىَ باوَفْ يُثؿيت ْاتايًاوَ ضِايهطز، زَغيت نطزَ ًٌَ 

نىضَِنُّْ غُضّ َاض نطز، ثاؾإ شُْنُّ بُخًَطاتين نطز، بُيُخؤبايٌ بىًَْهُوَ ثايٌَ بُ نىضَِنُيُوَ ْا بؤالّْ 
: وتٌ

.. ٖا بًبُ..َُُٓف ثؤيًايُ!بطِواُْ ض نىضِيَهُ..ــ  ُٓوَ نىضَِنُتُ
باونٌ ْاَؤ، ُٖضزوو َٓايَُنُّ ُٖيَططتْ بُُْضٌَ نُوتُ ياضيهطزٕ يُطُيًَاْساْ ُْيسَظاِْ غُيطّ ناّ 

!. يُثًَؿىاظيهُضاٌْ بهات، شُْنُّ يإ زايهٌ يإ زوو َٓايَُنُّ
: ططيطؤضّ َٓايَُناِْ ُٖضيُنُْ بُزَغتآ ططتْ ضِؤيؿت تا طُيؿتُ ثًَجًًهاُْنُ، يُويَسا وتٌ

. ــ  ْاتايًا بًاْبُ، ُٓطًٓا ْاتىامن بُثًَجًًهاُْنُزا غُضنُوّ
بُّ دؤضَ . زَضياف ثاف ُٓوَّ بُضانٌ ُٖضزوو بطؤّ ضِيَهدػت ٖاتْ بُطُضٌَ بُخًَطاتين يًَُٖىَضَنُّ نطز

. بَُٓايَُّ ًًًَدؤظ بُيُى ؾازْؾىنطبىوُْوَ يُوناتُزا
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ناتآ نُزاًْؿتُ غُضخىإ ططيطؤضّ نُوتُ ياضّْ طايَتُنطزٕ يُطُأل َٓايَُناًْسا، تاوَنى وايإ يٌَ بها بًٓاغُٓوَ، 
بُآلّ ُٓوإ يُغُضَتا ْاَؤيًإ يًَسَنطز، ثاْتآلٍ تُؾُضيَهٌ زا يُوَ، ُٖضوَٖا ًًًٓٓؿٓاف زَغيت ضِانًَؿا بؤ 

: ْاتايًاْ بُتىاجنُوَ وتٌ
.   ــ  َُُٓف شُْنُتُ، غآ غايَُ يَُاأل زووضنُوتىويتُوَ تُْاُْت خُضيهًـ بىو يُزووّ ًََطزيَو بطُضِيَري بؤّ

ــ  َُُٓ ضِاغتُ ْاتايًا؟ 
.. ًَُٓـ ؾُضّ زايططتْ زَغتُ تىونُٓنُّ ًََطزَنُّ يًُْضى ُٖضزوو زَغتُ ُٓغتىوضَناْسا ُٖيَطًَؤؾت

ططيطؤضيـ غُيطيَهٌ دًُناِْ زَضياٍ نطز يُطُأل يُفْالضيسا طىجناو ضُغح بىوٕ، دىاًُْناِْ زَضخػتبىو يُزيٌَ 
بُضِاغيت، َُُٓيُ شُْ قُوظام، ُٖض نُ ضاوت ثًَهُوت زَظاٌْ، ضىْهُ دٌْبُضطُناِْ زَئًََ،  يإ  ): خؤيسا وتٌ

، ُٓودا ُٖوَغِ ثًاوَتٌ تًًَسا بعواْ زَغيت خػتُ غُض ثؿيت شُْنُّْ (َُٖى ؾيتَ زَضنُوآ، يإ با ُْبآ
بُؾًَىَيُنٌ َاْازاض غُيطيَهٌ زَّْضاوٍ نطز، شُْف ُٖضزوو نىيٌَُ غىوضبىوُْوَْ ثُؾؤناْ ُْيسَظاٌْ ضِ 

: بهات، بُآلّ بُوَ ثاغاويسا نُ وتٌ
ــ  باؾُ تؤ بُختًاضٍ بُوَّ نُ زووباضَ َٓت بًًُٓوَ؟ 

. يُوثُضِّ بُختُوَضيساّ.. ــ  بُيٌََ، بُيٌََ
زواّ ؾًَىنطزٕ ططيطؤضّ زياضيًُناِْ خؤّ بُخؿًُوَ بُغُض خًَعاُْنُيسا، زايهٌ نؤيَىاُْيُنٌ ُْخؿِ بُضنُوتْ 
باونًؿٌ ؾُبكُيُنٌ نُويَِ ططاْبُٖا، نُ يُنػُض نطزيُ غُضّ ضىْهُ ؾُبكُ ثًَػتُنُّ خؤّ ؾطِْ وضِبىبى، زواّ 

ُٓوَّ نًًًُٓٓؿا بُنؤيَىاُْ تاظَنُيُوَ يُٓاويَُٓنُزا خؤّ ْىاْس، ثاْتآليـ ؾُبكُّ تاقًهطزَوَ يُغُضيسا 
:  بُيُخؤبايِ بىوًَْهُوَ بُتًُْؿيت نىضَِنُيُوَ زاًْؿتْ وتٌ

بُيؿُؾًهُنإ يُنىئَ؟ : ــ  ًَٓػتا ثًَـ ُٓوَّ خعّْنُؽْناض بًَٔ بؤ خًَطاتٔ نطزْت ثًَِ بًٌََ
.  ــ  ْعيهْٔ يُغآ الوَ ًَٖطف زَنُٕ، يُتؤْطؤضتػوْ تاطاْطؤىْ ظؤضؤًْعَوَ

ــ  ُّٓ نؤًَتُّ ؾؤضِؾطًَطِيِ قُوظام ضِ زَيَآ يُّ باضَيُوَ؟ نطيػتؤًْاْ ًٓعإ ُٓيًهػًعًض ؾيت ظؤضيإ 
.  باغهطزووَ يُّ باضَيُوَ، بُآلّ َٔ بطِواّ ثٌَ ُْنطزووٕ، تؤ بؤّ باؽ نُ

.  ــ  ُٓو زَغتُْغاُْْ ْتىاْآ ًٖض ؾتًَو بهاتْ قُوظام يًٌَ ُٖيَسئَ
ــ  َُُٓف ثايٌَ ثًَىَزَْآ بُضَو الّ بُيؿُؾًهُنإ؟ 

. ــ  بًَطىَإ، ٖؤّ َُُٓيُ
ــ  ُّٓ تؤ،  ُٖيَىيَػتت ضًًُ؟ 

. ــ  َٔ سىنىَُتًَهٌ ؾؤظًًَِٓ زَوآ
.   ثًَىتُض ضِاغيت باضوزؤخٌ ثٌَ بًٌََ!ــ  ٓاٍ نُ طَُصَْ بٌَ ٓاطاّ

ــ  ثًَىيػت ْانا ًٖض ؾتًَهِ ثٌَ بىوتطآ، باؾُ غُضباظَ طُضِاوَناِْ بُضَ ضِ زَئًََ يُ طىْسزا؟ 
: ثًَىتُض وَآلٌَ زايُوَ

.. ــ  باؾُ ناضوباضّ خؤَإ غُيُٓ شيَط زَغيت نطيػتؤًْاْ ٖاوبابُتُناِْ؟تؤ ْاظاٌْ ُٓو طُوزُْْؾاَُ
يُبُضَزا ضِؤيٌَ بُيؿُؾًهُنإ زَبًين، َُُٓف ضِاغتُ، بُآلّ ًَٓػتا، يَُايَسا ثًَىغتُ بطُضِيًَُٓوَ غُضُٓقألْ ٖؤؾِ 
خؤَإ، ضاوَضِيًَِ بُٖاض نُ ض ٓاؾىبْ ٓاشاوَيُى بُضثازَبآ، ًَُُٓ ضاو ْابطِيُٓوَ ظَوّ نُؽْ ْامشاُْوآ نُؽ 
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ضاو بربِيَتُ ُٓضظَإ، ُٓوإ ض ناضيَهٌ ضُثُآلُْيإ نطز يُ نآًَػهايازا؟ضِشيًََُهٌ بُيؿُؾًهًإ يُوآ 
باؾُ َُُٓ نُيَهٌ قُوظام زَخىات؟ ..زاَُظضاْس

: ثاْتآليـ وتٌ
َٔ ًَُٖؿُ وتىَُ ضِووغًاٍ بؤطُٕ ..ــ  ضاى بري يُّ ناضَ بهُضَوَ ططيطؤضّْ بطُضِيَىَ غُض ُٓقٌَْ ٖؤؾِ خؤت

،ُٓوإ زَئًََ نُ ظَوّْظاض !ْابآ سىنىَطِاٌْ ًَُُٓ بهات، باؾُ زَيبًػيت ًَٓػتا خُيَهٌ بًَطاُْ ضِ زَئًََ
تؤ ضِات ضًُّ؟ ..زابُؾسَنطآ بُغُضَُٖىاْسا

!! ــ  ُٓو ٓاوَنًًاُّْ َاوَيُنٌ ظؤضَ يُُٖضيٌَُ زؤْسا ًْؿتُدآ بىوٕ ثًَىيػتُ ظَويإ بسضيَتآ
تًَطُيؿيت؟ ..ــ  تًُْا      ْازضيَتآ

ثاؾإ قُوظاقِ ٓاوايِ ٖاتٔ بؤ خًَطاتٔ نطزٌْ، ٖؤزَنُ ثطِبىو يُضطَِ زوونُيٌَ دطَُضْ يُوالوَ طىيَطَنُيُ ًَعٍ 
نطزَ بُضزٌََ ٓاططزاُْنُزا، ًًًٓٓؿٓا بًَعاضبىو ْ ٓاضاٌَ يٌَ ُٖيَطريا يُظؤض زاًْؿتين قُوظاقُنإْ ًَعَ طىيَطَنُْ 

ضُضَِ زوونُيٌَ دطُضَْ ظؤضّ سُظنطز ُٖغذيْ َايَُنُبُدآبًًََْٔ بًاْتىويؿٌ ُٓوَبىو نُ نىضَِنُّ يُضِيَطازا 
. َاْسوو بىوَْ ُْسُغاوَتُوَ

بؤ غبُّ بُياٌْ ططيطؤضّ زواّ َُٖىوإ يُخُوُٖيَػا، زؤًْاٍ ْاضز باْطٌ شُْنُّ نطز نُبًَت بؤ الّ، ناتآ نُٖات 
بؤْٕ بُضاٌَ ُٖويط يُُٖضزوو زَغيت زَٖات، ُٓودا ْاتايًا ياضَُتًسا بؤ يُبُضنطزٌْ دًُناِْ، ضِاظيهطز بُوَّ 
زَبآ قَُػُيَُّ ُٓؾػُضإ يُبُضنات يُطُأل ُٓو ويػاَُّ بُزَغيت ًَٖٓاوَ، بُوَّ طىايُ ثاْتآليِ خُظووضّ 

.   ثًَدؤؾشاأل زَبآ ثًٌَ
ططيطؤضّ يُوَبىوَوَ، ضِيؿِ تُضاف نطزْ بُثًٌَ ويػيت شُْنُّ خؤّ تاويىوغساْ يُٖؤزَنٍُ خؤيإ زَضضىو، 

: زايهٌ نُبًين يُخؤؾًاْسا ُْيتىاٌْ بُضّ ؾطًََػهٌ ؾازٍ بططيَتْ زَيىت
! نآ وَنى َٔ بُختُوَضَ..ُٖضزونًؿًإ طُيؿتىوُْتُ ثًُْثايُّ ُٓؾػُضإ..ــ  زوو نىضِّ ُٖيُ

: ثاؾإ بُيُخؤبايٌ بىوُْوَ زَغيت ضِانًَؿا بؤ زؤًْا ْ وتٌ
. ــ  تؤف َٓايٌَ وَنى َُٓاُْ بًَُٓ طُذتؤ

يُو ضِؤشَزا،  ططيطؤضّ ُٖغيت نطز نُ سُوؾُّ َايَُنُ شياٌْ تًَسا زَبىشيَتُوَ، نُيَُؾًَطْ َطيؿهُناِْ يُنُيـْ 
ططيطؤضّ ضىو بؤ . خؤؾًسإ، ثؿًًُنُف بُؾٌْؾؤألْ تَُُيٌَ خؤّ زاوَتُ خؤضْ ثُضشيُٓنُ بؤيُّ تاظَ نطاوَ

زَؾتُنُ تاوَنى ُٖوا ثاىْ خؤؾُنُّ زَضًَٖٓابىوْ بؤْٕ ٖاآلويَهٌ ًَٖذطاض خؤفْ بُتاٌَ زَٖاتُ نىُْ يىوتٌ 
.   ططيطؤضّ

يُغُض خىاِْ ْاخنىاضزٌْ ضُوضّ ًْىَضِؤ، نُ شُْنإ بُبؤُّْ دُشٌْ ُٖيَػاُْوَوَ ٓاَازَيإ نطزبىو، ثًَىتُض 
طَُُْ طايَتُّ يُطُأل ًَؿاٍ بضهؤيُزا زَنطز، تاوآ َاغيت زَغىّ بًَُْىضُواًْساْ تاوآ بُغُض ُٖضزوو نىيًَُساْ 

ثًَىتُضيـ يُْاخٌ زيَُوَ ثٌَ زَنٌُْ،  (تؤ ضُْس طُودٌ .. بُغُ َاَُ): نىضَِ بضهؤيُيـ تىوضَِزَبىو زَيىت
زؤًْا ُٓوَّ بًين بؤ ططيطؤضّ طًَطِايُوَ نُ ضؤٕ ثًَىتُض ياضّْ طايَتُزَنا يُطُأل َٓايَُنُزا تُْاُْت ضِؤشيَو واّ 
يًَهطز ًَعبها بُخؤيسا، ناتٌَ نُ َٓايَُنُ ثطغًاضّ يًَهطز يُنىيَسا ًَعبها، ُٓويـ ُٓوَْسَ ًَٓطَو ُٓويٌَ ثًَهطز 

. . تاوَنى نطزّ بُخؤيسا
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ُٓو ضِؤشَ ثاْتآليِ ضىو بؤ ظًؿتػها بؤ ًٓؿًَهٌ خؤّ يُوآ يُطُأل وَغتاٍ ًًُْْ ظئ زضووزاْ يُوآ زؤغتًَهٌ 
زيَطيين نُ ثاْتآليِ ْاِْ ُٓو ًْىَضِؤيُّ ال خىاضز، ُٖوايٌَ زايُ نُ شَُْضاٍَ نايًسئ خؤّ نىؾتىوَ يُ 

. ْؤظؤؾًَطنػسا، ُٖضوَٖا ُٓو زؤغتُف ضؤشاًَْهٌ ضَِفْ تايٌَ يًَسا بؤ ْاوضُنُ
ناتآ نُثاْتآليِ بُغُض غىضَِاُْوَ ثطغٌ يُو ٖؤيُّ ثايٌَ بُنايًسيُٓوَ ْاوَ بؤ ُّٓ ناضَّ نطزوويُتٌ، خاُْ 

: خىيَهُّ وَآلٌَ زايُوَ
غُضباظاٌْ بُضَ واظيإ يًًََٗٓاوَْ بُيؿُؾًهُناًْإ ًَٖٓاوَتُ ُّٓ ُٖضيَُُوَ، يُضاغتًؿسا َٔ باوَضِ .. ــ  دسَئًََ

ْانُّ ُٓيَُاًَْهٌ وَنى ُٓو يًَٗاتىو ْ بُتىاْاَإ بؤ ثُيسا ببًَتُوَ، نآ سياْجاضيَعآ ًَٓػتا؟ نؤًَتُيُنٌ ؾؤضِؾطًَطٍِ 
يإ ؾتًَهٌ يُّ بابُتُ، بُٖاضيهاضّ غُضباظاٌْ بُضَ يُنآًَػهايازا ثًَهٗاتىوَ، ًَُُٓف يًَطَ ؾُضَاًَْهُإ بؤ 

طىيَت يًًَُ؟ ..ٖاتىوَ ثًَـ َاوَيُنٌ نُّ، ثًَىيػيت ضِظطاضبىوٕ يُُٓيَُاُْنإْ ثًَهًَٗٓاٌْ نؤًَتُناٌْ ؾؤضِؾطًَطِيٌ
َُٖىويإ طيُيإ زآ ..دىوتًاضَنإ نُوتىوُْتُ غُضبُضظنطزُْوَ، ُٓو زاضتافْ ٓاغٓطُضْ خُيَهُ بآ ناضاُْ

. يُظًؿٓػهايازا، وَنى ضؤٕ ًََطط طيُّ زآ يُ ًَضؿىويُزا
: ْ ٓاوضِّ زايُ الّ خاُْ خىيَهُيُوَْ وتٌ..ُّٓ ُٖوايَُ غُختاُْ بُداضآ زيٌَ ثاْتآليِ طىؾِ

. ــ  ُٓيهىويُ، خعًََهٌ قُوظاقِ بؤّ نطِيىّ
ــ  تًٌَ نُ، با بؤ طًاٌْ ثانٌ ُٓيَُاٌْ نؤضهطزوو بًدؤيُٓوَ، خىا طؤضِّ بُضؾطاواْهاو بُبُُٖؾتْ َىيَهٌ خؤّ 

. يُٓامساْسا ؾازٍ ناتُوَ
نضُ خاُْ خىيَهُ غؿطَّ ضاخػتْ زاًْؿتُ غُض خىاضزُْنُ، ثاْتآليِ بُؾًَُشاويًُوَ ٓاوضِّ زايُ الّ َايُٓنُيُوَ 

. ُْوَى ثؿت طىيٌَ غُٕ، خاُْ خىيَهُف زيًَٓاٍ نطزَوَ نَُاألْ خًَعاٌْ ٓاوْ ٓايًهٌ زَزَْآ
خىاُْنُ بُضانٌ ضِاظابىَوَ، خىاضزُْنُؾِ خُغتْ بًَُٖعبىوْ خاُْخىيٌَْ ًَىاُْنُؾِ ُٖضزوى ُْوغْٔ ضًًََؼ 

. ناتًَو ُٖيَػإ يُغُضخىإ تاضيو زاٖاتبىو ْ ُٓواًْـ تُواو َُغتْ غُضخؤف بىبىٕ..بىوٕ
ُٖضزونًإ ُٓيَُاٌْ نؤضهطزوو ُٓو زيَُضِاونًًَُيإ غُباضَت بُُٖضَِؾُّ بُيؿُؾًهُنإ بؤ قُوظام يُبريضىوبىَوَ، 

ثطِيإ نطز، ناتآ نُخىاضزْٕ خىاضزُْوَ تُواوبىو، ثاْتآليِ بطِياضّ ضؤيؿتًٓسا ..تًُْا ُٖيَجُّ طُزَيِ بُتايضًإ بىو
ُٖضضُْسَ نُخاُْخىيَهُّ خىيَهٌ نطز سيًًََٓتُوَ، بُآلّ بٌَ غىوز بىو، ُٓوناتُ ًٓسٍ خاُْخىيَهُ واّ بُضانعاٌْ 
. نُ زؤغتُنُّ بُضِيَهات تا يُطىْس زَضزَضآ، بُودؤضَ َايُٓنُ بُغرتا يُتطؤيهانُْ ُٖضزوو زؤغت تًًَسا ثايَهُوتٔ
بُّ سايَُ ُٖضزوونًإ ضؤيؿذي تاوَى طُيؿتُٓ الّ زَؾتُنُ، يُوآ خاُْخىيَهُ بُُْٓكُغت خؤّ خػتُ خىاضَوَ 

. َاوَيُى بُو سايَُ َايُوَْ ُْيسَتىاٌْ ُٖيَػا.. يُتطؤيهانُ وَنى ٓاشَأل بُغُض ضىاض ثُيًسا نُوت
بُآلّ ثاْتآليِ زضيَصَيًسا بُضِيَطُّ خؤّ بُضَو تاتاضغو، َايُٓنُ ضاويَهٌ ُٖبىو، ؾُويـ تاضيو بىو، تطؤيهاف نؤٕ 

زَؾتُنُف بُٖؤّ تىاُْوَّ بُؾطَوَ ضايَِْ ضؤيٌَ ظؤضّ ..بىو، غُضَضِاٍ ُٓوَف ثاْتآليِ غُضخؤف بىو
!!. ًٓسٍ يُّ غُؾُضَ خؤؾرت ُٖيُ نُ ٍُْٖ َُضدُناِْ بُّ دؤضَ نؤبىبىَوَ.. تًَهُوتبىو

ْعيو بُنُْسضيَهٌ طُوضَ نُ غُضَنُّ تىيَصايٌََ قىضِّ ؾٌ بىو ثًٌَ َايُٓنُ خعاْ ضُقًًُ قىضِْ يًتُنُ، ثاْتآليِ بُ 
تىوضَِيٌْ دىئَْ ُْؾطَتُوَ يًٌَ خىضِّْ ثًًَسا ُٖيَؿاخا، بُآلّ َُٖىو َُٓاُْ ًٖض زازيَهٌ ُْزا، طايًػهُنُ 

وَضطُضِاْ ثاْتآليِ زووض زاّ بُظَوّ، ثؿيت بُونُوتُٓ ضِووؾاُْ زايُ ٓاظاضيَهٌ غُخت، بُآلّ ُٖضضؤًَْو بىو خؤّ 
بُآلّ نُْسضَِنُ نُوتُ . .ثٌَ ضِاطرياو نُوتُ ُٖوألْ تُقًالزإ بؤ زَضًَٖٓاِْ َايُٓنُْ ضاآلوٍ قىضِْ يًتُنُ



 222 

زاُٖضِؤشإْ ثاؾإ ُٖضَغِ ًَٖٓا، َايُٓنُ نُوتُ ًَْى طًَصاويَهٌ تىْسْتًصّ ٓاوٍ طؤَاوَنُوَْ بُضَ بُضَ ْىقِ 
ْاضاض ..زَبىو، ظؤضّ نؤؾـ َُيُواِْ بهاو ثاْتآليـ ُٖويًَسا دًَُوَنُّ ضِايهًَؿآ بُآلّ طًَصاوَنُ ًَٖذطاض تىْسبىو

. ثاْتآليِ واظّ يًًََٗٓاو زايُ زَغيت ضاضَْىوغِ ضَِؾِ تاوَنى خٓها
: ناتآ نُبًين وا تُواو زياض َُْا، يًَؿاوٍَ خىيَين بُؾىيَٓسا ْاضزْ ثاؾإ قاَضًًُنُؾِ ؾطِيَساٍ ٓاوَنُوَْ وتٌ

. زَغا با زؤَر دًَت بآ، ُّٓ قاَضًًُف يُطُأل خؤتسا ببُ بؤ زؤظَر..ــ  زَى يُوَالتط بطِؤّ َايُٓ زاويضٔ تُضِ
بُنُّ ؾت نُبُضضاوٍ بؤْضؤى نُوت، ثاف ُٓوّ ٖاتُوَ ٖؤؾِ خؤّ، ضاوَضَِؾُ ؾطًََػهاويًُناِْ ٓاتاْ 
بعَيُنٌ غُضيًَىٍ ُٓوبىو، ضىْهُ بُزضيَصايِ غآ ُٖؾتُ بًَٗؤف بىوْ بُبًًََػُّ طُضَُتاّ ضَِؾُ ططاُْتاوَ 

. زَتاليُوَ
ثؤْضؤى يُّ بًَٗؤؾًسا دًٗاٌْ خُوْٕ خُيايٌَ تُّ زَنطزْ يُباضزؤخٌ ثطِ تطؽْ يُضظ يإ ثطِ يُخؤؾِ دؤضاودؤضزا 

زَشيا، ًٓػتانُ ًَٓىاضَّ ؾُؾِ ناْىوٌْ زووََُ، وا ٖؤؾِ تًَٗاتىَتُوَ، زَضِواًَْتُ شياٌْ ضِابىوضزووّ ًَٖؿتا 
: بُتَُّْصَوَ ٓاآلوَْ ٖؤؾِ تُواوّ ُْٖاتىَتُوَ بُض،  ٖاتُظَإْ وتٌ

. ــ  قىَآ ٓاوّ بسَضآ
طىيٌَ يُزَْطٌ خؤّ بىو يُزووضَوَ زَٖات، زيَدؤؾِ خؤّ بُبعَيُى زايُوَ، زَغيت ضِانًَؿا ثُضزاخُنُ يُٓإ 

: وَضبططآ، بُآلّ ُٓو زَغيت الزاْ وتٌ
. ــ  بُزَغيت َٔ زَخؤيتُوَ

ًَُٓـ ُٖغيت َُٓتباضّ بُضاْبُض بُو ٓاؾطَتُ زايططتْ ثاؾإ نؤؾؿٌ نطز تاوَنى غُضّ نطزَوَْ ٓاوَنُّ 
خىاضزَوَْ ُٓجماض خؤيسا بُغُض زيىاضَنُزاْ يُغُض ثؿت ضِانؿايُوَْ ُٖويًَسا ؾتًَو بًَآ، بُآلّ يُبُض بًًََٗعٍْ 

. غُضغىوضَ ًٖضِ ثٌَ ُْوتطا
ناتآ نُ زووباضَ ٖاتُوَ غُضخؤّ يُنُجماض ُٖضزوو ضاوَناِْ ٓآْاّ بًين نُثُضيَؿاٌْْ ْآاضاًًَإ بُضاْبُض 

. بُُٓو زَْىاْس
: غُضَجنٌ زايُ ضطا ظَضزَنُْ ُٓو باظْاُّْ خػتبىوًُْ غُض ْريطُناِْ بًُٓضُنُْ وتٌ

. ــ  ٓآْا،  وَضَ ًَٓطَوَ
: ُٓويـ يًٌَ ْعيو بىوَوَْ زَغيت خػتُ ًَْى ُٖضزوو زَغيت ْ وتٌ

ــ  ًَٓػتا ضؤٌْ؟ 
ــ  ُٖغت زَنُّ ظَامن ٌٖ خؤّ ًُْ، بُيَهى ظَاِْ يُنًَهٌ زيهُيُ، ُٖضوَٖا غُضو ُٖضزوالقًؿِْ ُٖغت زَنُّ 

. تَُُمن طُيؿتىوَتُ زووغُز غاأل
: زواداض ثطغٌ..وؾُناِْ بُٓاغتُّْ ْاضَِسُتًُوَ يُزَّ زَٖاتُ زَضَوَ

ــ  باؾُ تىوؾِ ضَِؾُططاُْتا بىوّ؟ 
. ــ  بُيٌََ

: ضاويٌَ طًَطِا بًَُْى شووضَنُزاْ ثاؾإ بُْاضَِظايٌ زَضبطِيُٓوَ وتٌ
ــ  ًَُُٓ يُنىيَري؟ 

. ــ  يُ تػاضاتػري زائ
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. ضِ ًَٖٓاوتٌ بؤ ًَٓطَ..ــ  ُّٓ تؤ
. ــ  يُطُيَتسا َاَُوَ

: ٓإ تطغا ُّٓ قػُيُّ يًََُؿهٌ ُٓوزا بَُاْايُنٌ زيهُ يًَهبسضيَتُوَ، يُبُضُٓوَ وتٌ
ــ  َُْاْىيػت يُشيَط ضاوزيَطيِ خُيَهٌ بًَطاُْزا بُدًَت بًًََري، بؤيُ ُٓبطاَػؤْٕ ٖاوضِيًَاٌْ نؤًَتُ زاوايإ يًَهطزّ 

! بُّ دؤضَ يُطُيَتسا َاَُوَ..نُخؤّ ضاوزيَطيت بهُّ
: ُٓويـ بُتًَطِوآًًَْهٌ ضاوَناِْْ ًٓؿاضَتًَهٌ ثطِ يَُُٓتباضّ زَغيت غىثاغٌ ُٓو خعَُتُّ نطز، ثاؾإ ثطغِ

ــ  ُّٓ نطؤتؤطؤضؤظ يُنىيًَُ؟ 
. ــ  ضِؤيؿت بؤ يؤطاْػو

ــ  ُّٓ طًعؤضنًاْتؼ؟ 
. ــ  بُضِاغت،ئ َو بُضَِؾُططاُْتاَطز

.  ُٖضزونًإ بًَسْط بىوٕ وَنى بًاُْوآ بُو بًَسَْطًًُ يازطاضيًُ ُٓو زؤغتُ َطزووَيإ ظيٓسووَ بهُُْوَ
ُّٓ زواُّْ نُثؤْضؤى ُٖوايٌَ ثطغري زوو ٖاوضِيَبىوٕ يَُُؾطَظَيِ ضَِؾاؾسا نُ يُوَثًَـ َُؾكٌ ثًَهطزبىوٕ، 

: ُٓجماض ٓآْا وتٌ
! ــ  ظؤضت يٌَ تطغاّ، ضىْهُ ًَٖذطاض ُْخؤف بىوّ

ــ  ُّٓ ثؤطؤظؤٍ؟ 
ــ  ثُويُْسيِ بًُٖض نُغًاُْوَ َُْاوَ، ُْٖسيَهًإ ضِؤيؿتىوٕ بؤ نآًَػهااٍ، ؾتًَهٌ ظؤض ضانُ بؤت نُ قػُ 

زَنُّ، ْاتُوآ نَُآ ؾري غؤيتُوَ؟ 
. غُضّ قىضؽ بىو ْ خىئَ وضوشٌَ ًَٖٓايُ ضاوَناِْ..ثؤْضؤى غُضّ ضِاوَؾاْس، ُٖيَجاليُوَ

. ناتآ ُٖغيت نطز ْاويُثِ زَغتُغاضزَنُّ ٓآْا بُغُض ْاوضاواًُْوَيُ، ضاوٍ ُٖيًََٗٓايُوَ
بًَطىَإ، ٓآْا ُْبىَ؟ يُؾُضّْ تُضيكًاْسا ضِووَُتٌ غىوضبىَوَْ !زَبّآ نًض ناضّ غُضٓاونطزٌْ ُٓجناّ زابآ

: ثاؾإ يًٌَ ثطغٌ
ــ  باؾُ تؤ خؤت يُتاقِ تًُْا َُٖىو ٖعَُتًَهت نطزووّ؟ 

. ــ  بُيٌََ
يُثامشاوَناِْ ْتُخؤؾًُنُّ ثؤْضؤى ُٓوَبىو نُ طىيٌَ ططاْبىو، ُٓو ثعيؿهُّ نُ نؤًَتُّ ثاضتٌ يُتػاضاتػري 

ْاضزبىوّ بؤ تَُاؾانطزٌْ ثؤْضؤى بُٓاٌْ ضِاطُياْسبىو، نُُٓو ناتآ ضاى بىَوَ طىيَؿِ زيَتُوَ غُضباضّ ٓاغايِ 
خؤّ، ثؤجنؤى بُغػيتْ يُغُضخؤ ضاى زَبىَوَ، ًٓؿتًاٍ خىاضزٌْ نطابىَوَْ وَنى طىضطٌ بطغِ يًَٗاتبىو 

! بًُٖض تًَطّ ُْزَخىاضز
. ــ  ؾريّ زيهُّ بسَضآ

. ــ  ضِيَطاّ ثًَُٓزضاوَ، ْاتىامن بتسََآ
بًًَُٗٓ،  باؾُ زَتُوآ يُبطغا سيطّ؟ ..ــ  َٔ زاوات يًَسَنُّ

.  ًٓسٍ يُغُضّ َُضِؤ..تؤ زَظاٌْ ُٓو ُْٓساظَيُّ زَخيؤيتُوَ بؤت زياضيهطاوَ..ــ  ًًًٓا
. ُٓوناتُ ًٓسٍ ثؤْضؤى نُوتُ تها نطزْٕ ثاضِاُْوَ، بُآلّ ٓإ ُْضّ ُْزَبىو
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زضؤ زَيُغُّ ثعيؿهُنإ ًٖض غىوزيَهٌ ..ــ  نُواتُ ُْٖسآ نُيُضٌَ بسَضآ، تؤ بًتْ خىا ٓآْا، ٓاظيعَنُّ ٓآْا
.. تًَسا ًُْ

: بُآلّ ُّٓ تهانطزُْؾِ نُيَهٌ ُْبىو، ًٓسٍ ْاضاض زَنُوتُ قػُّ ظؾتْ ضَِم نطزْٕ زَيىت
َاؾِ ُٓوَت ًُْ سيهُّ بُياضّ زَغتِ خؤت، تؤ ٓاؾطَتًَهٌ زأل ضَِمْ بٌَ ُٖغيت، وا تؤ َُُٓ ..ــ  طىآ بططَ
. خىا خؤّ بُبُظَيًُ.. بُٗض ساأل، ًٖضِ َُزَضآ، يًَِ طُضِآ باسيطّ..بٍُُٖ زَظاٌْ

بُآلّ ُٓو ثُغتًًٍُ زَضُْزَبطِّْ خؤّ ضِازَططتْ وَآلٌَ ..يًَىَناِْ ٓآْا يُ تىوضَِيًاْسا زَنُوتُٓ يُضَيُض
.. ُْزَزايُوَ

: يُبُضُٓوَ داضيَهًإ بُضِاغيت يًٌَ تىوضَِبىوْ قًصاْسٍ بُضِوويسا..بُآلّ ُٓو خؤ بُضز ُْبىو
. ضًت زَوآ بؤت زًََِٖٓ..بؤت زًََِٖٓ..ــ  يُضِاغتًسا تؤ بُتُواوَتٌ َٓايٌَ، ثًَىيػت بُقريَِ قريِ ْانا

ُٓودا بُتاو ضىو بؤ ضًَؿتٓداُْنُ نُوتُ    ثطِ يُثُتاتُّ غىوضَْنطاوٍ بؤ ًَٖٓاو خػتًُ بُضزٌََ، ُٓويـ 
بُثُيُثُيٌ نُوتُ خىاضزٌْْ ناتآ يًَبىَوَ يُزارْثُؾًُاًْسا نُوتُ ؾطًََػو ضِؾذي بؤ ُٓو َاَُيَُ خطاثًُّ يُطُأل 

: يُبُضُٓوَ ثًٌَ وت..ٓآْاّ خاوَٕ ضانُزا ْىاْسٍ
.. يًَِ ببىضَ، خُضيو بىو بططيِ.. ــ  بُضِاغيت َٔ َٓايَِ

ٓآْا غُيطيَهٌ نطز، غُيطيَهٌ ًَُباضيهُنُّْ غًٓطُ ضَِمْ تُقُنُّْ ُٖضزوو بايٌَ نُ ًَٓػكاُْناًْإ تًَسا 
بُظَيِْ خؤؾُويػيت يُْاخًسا بعوإْ َاضًَهٌ ًَْىضُواُْ ووؾهُ ظَضزَنُّ نطز، بؤ .. زَضنُوتبىو

. زووسُؾتُ تًَجُضِبىو بُغُض ُٓوزا ثًَـ ُٓوَّ ثؤْضؤى بتىاْآ بُزَوضوثؿيت شووضَنُزا ضِيَبهات.يُنُجماض
: ُٖضزوو القِ يُشيَطيسا زَضًَُُٓوَ، ناتآ نُبُضىاض الّ شووضَنُزا ضِؤيؿت ٖاواضّ نطز

! غُيطّ نُ،. .ــ  ٓآْا
ويػيت بُخًَطايِ بطِوات، القُناِْ ْىوؾتاُْوَْ ْاضاضٍ نطز خؤّ بسا بُغُض ْعيهرتئ ؾتسا نُضِايططآْ ثاف ُٓوَ 

. بًًََٗعٍ نَُآ ضِيًَِ نطزْ طُضِايُوَ بؤ دًَطُنُّ خؤّْ ثايَهُوت
زووٖؤزَنُّ ُٓوإ يُضِاضَِوَنُوَ ْعيو بىوٕ، يُثُجنُضَنُوَ زَياْتىاٌْ ضِووبُضّ بُؾطيين ظيٌَ ظؤيَطا ببًٓٔ، 
يُثؿتًًَُوَ زاضو زَوَْٕ بًَؿُالًَْو نُيُؾًَىٍَ ًْىَ باظُْيُى بىو، ثاؾإ تا ضاو بطِنا نًًََطُّ زووضْ ثإْ 

بُضئ، ٓآْا ؾطَداض زَٖاتُ الُّّٔ طىضِاُْ دؤضاودؤضاُْف نُشياٌْ خؤّ ثًًَسا تًَجُضِبىو، بُيٌََ، ُْخؤؾًًُنُّ 
ثؤْضؤى بُيين ُٓواٌْ ثتُونطز، بُآلّ ُٖض يُغُضَتاّ يُنرت بًًًٓٓاُْوَ يُضِؤغتؤظ ُٖغيت نطز نُ ضاضَْىوغٌ 

. بُتىْسٍ بُغرتاوَ بُضاضَْىوغٌ ُّٓ ثًاوَوَ
ثًَـ وازَّ خؤّ،  يُغايٌَ ْؤظزَيٌَُ تًَُُْسا نُ وَنى خُوًَْهٌ نىضت بُغُضضىوــ  ُٖغتُناٌْ ضِاثًَضًإ 

زَنطز بؤ الٍ ثؤْضؤىْ بَُُٖىو غاناضّ ُٓوَوَ ٓآْا زيٌَ خؤّ زايُ، يُُْبُضزَناِْ نىؾتاضزا ٖاتُثايٌَْ 
. يُنُيَبُّ َطزٕ زَضباظٍ نطزْ ثاؾإ ثايٌَ ْا بُضَو شيإ

ًَٓػتا زيَتُوَ يازٍ ٓآْا نُ ض شياًَْهٌ ْاضؾُسُتْ ْاخؤؾِ بىو يُغُضَتا نُٖاتُ تػاضتري،  شياًَْهٌ ْاغؤضْ ثطِ 
غُغًَُتٌ بىو بؤّ، بُتايبُتًـ نُئ َو تا ُٓوناتُ غُيطّ اليٌُْ ْاَُٖىاضّ شياٌْ ُْنطزبىو، اليٌُْ شيإ يُطُأل 

. خؤؾُويػتًَهسا نُيُسايَُتٌ الواظٍْ بًَسَغُآلتًسا بًَت
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ُٓو زَنُوتُ زإ دريِنطزُْوَ يُناتًَهسا نطاغُنُّ بؤ زَطؤضِّ، يإ ناتآ نُُٓغجآ زؤظّ زَنطز يُغُضَ 
ُٓغجًىُْنُيسا يإ ناتآ  بُضِووتٌ غُيطّ يُؾُ يُضِْ الواظََّ زَنطز، ُٓو يُؾُّ نُشياًَْو تًًَسا خؤّ خح 

. نطزبىو، ُٓطُض ضِ ضِووخػاضيؿٌ ُٓوَّ ُْزَطُياْس
ُٓو ناتآ ُّٓ ُٓضناُّْ بُدٌَ ًَٖٓا َُٖىو طًاٌْ زٖاتُ وضوشَْ ُٖيَضىوٕ، بُآلّ يُْاخٌ زَضووًْسا بُتُواوّ ًَُْٖٔ 

يُغُخؤبىو، ُٓو ُٖغتُ قىويَُّ ثاضاغتبىو، ُٖغيت خؤؾُويػتين َػؤطُضّ بؤ خاوَٕ يُؾٌ يُضِْ الواظ، بُو 
يُْاخًسا غؤظْ برييَهٌ .. ُٖغتُ تىاٌْ ظاأل بًَت بُغُض َُٖىو ًَٓـْ ٓاظاضو تطغًَهسا، ثاؾإ َُٖىو ُٓواُْ َُْإ

. قىويٌَ خؤؾُويػيت دًَطريبىو غُضتاثا طًاٌْ ططتُوَ
: بُضِيَهُوت ثؤْضؤى ضِؤشيَهًإ يًٌَ ثطغٌ

واًُْ؟ . .ــ  وابعامن زواّ ُٓو َُٖىوَّ ضِوويسا ضَِظاططإ بىوّ يُالت
. ــ  يُضِاغتًسا ُٓظَىوًَْهٌ غُختبىو

ــ  ُٓظَىوٌْ ضِ؟ زََاضّ خؤ ضِاططتٓت؟  
.   ــ  ْا،  بُيَهى ُٖغتْ غؤظَنامن

َاوَيُنٌ ظؤض ُْيتىاٌْ يًَىَناٌْ يُتُتُيَُ نطزٕ ضِاوَغتًَٓآْ نُغًإ ًٓسٍ .. ثؤْضؤى ضؾىوٍ وَضضُضخاْس
. ضىوْهُ قػُنطزٕ يُوباضَيُوَ ظيازَْ ًٖض نُيَوْ َاْايُنٌ ًُْ.  ُْطُضِاُْوَ غُضباغٌ ُٓو َُغُيُيُ

ناتآ نُ ثؤْضؤى تُْسضوغيت ٖاتُوَ غُضخؤ، ثُيىَْسٍ خؤؾُويػيت ًَْىاًْإ يُوثُضِّ ثتُويسا َايُوْ ًٖض تُْطْ 
ضُيََُُيُى ناضّ تًَٓسَنطز، وازياضبىو زَيىيػت نُيًَين ُٓو َُٖىو ؾتاُْ ثطِ ناتُوَ نُ نطزبىوّ، يُّ اليُُْوَ 
ًَٖذطاض ُٖغيت ْاغهبىو بُضِازَيُى نُبضىونرتئ ُٖغيت ُٓوٍ زَضى ثًَسَنطزْ بُوثُضِّ ُْضٌَْ ًَٗطَباًُْوَ 

. يُطُيٌَ زَدىوآليُوَْ ُٖضزَّ ضاوزيَطّ زَنطز بُضاويَهٌ ثطِ يُغاناضّْ زيَػؤظٍ بٌَ ثاياُْوَ
يُنؤتايِ َاْطٌ ناْىوٌْ زووََسا ثؤْضؤىْ ٓاْا ضِؤيؿذي بؤ ؾؤضؤًْع،  ناتآ نُ ٓآْا الٍ ثؿتُوَّ طايًػهُنُوَ 

ٓاوضِيسايُوَ يُؾاضّ تػاضاتػري نُخُضيهبىو زووضزَنُوتُوَ، زَغيت خػتُ غُضؾاٌْ ثؤْضؤى وَنى بًُوآ 
: قػُيُنٌ يَُُوثًَـ بضطاوٍ ًَْىاًْإ تُوانات وتٌ

ضَِْطُ وا ضانرت بىايُ نُيُنرتَإ ُْبًًٓايُ،ئ ََُ بُُٓقًَِ زَيًََِ ..ــ  ًَُُٓ يُباضوزؤخًَهٌ ْآاغايًسا يُنرتَإ بًين
.. ُْى بُُٖغتْ غؤظَنامن، باؾُ زَظاٌْ َُُٓ بؤضِ زَيًََِ؟ غُيطنُ

ثاؾإ بُضزَواّ بىو يُقػُنطزْساْ ..زَغيت ضِانًَؿا بؤ زَؾتُ بُؾطيُٓنُ نُ وَنى ضِؤبًًََهٌ ظيىئ زَبطيػهايُوَ
: وتٌ

ــ  ٖا يُوآ شيإ زضوغت زَبآ،  ُٓويـ َُٖىو ًَٖعْ تىاْايُنٌ َطؤظٌ زَوآ، يُناتًَهٌ وَنى ضِؤشطاضّ ًَٓػتاَاْسا 
زَبىايُ ثًَـ ضاوثًَهُوتين يُنُّ يإ .. ثًَِ وايُ ُٖغتُ تايبُتٌْ خىزيًُنإ ضِيَطاّ خُباتهطزصيإ يًَسَططآ

. زوايِ ُٓوَ يُنرتَإ ببًًٓايُ
.  ــ  ُْخًَط،  َُُٓ ضِاغت ًُْ

: ُٓجماض ٓآْاّ طىؾِ بُغًٓطٌ خؤيُوَْ ثاؾإ وتٌ
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ــ  َٔ يَُُوزوا ضِاّ يُطُيَتا ًُْ، ًَُُٓ ُٖضزونُإ يُنًَهريْ ُٖضواف زَبري، ُٓوَف ثؿتُإ يُخُباتْ غاضز 
ؾتًَهٌ ٓاغاُْ نُ ثًاو زاضيَو بؿهًَٓآ، . ْاناتُوَ، بُيَهى بُثًَضُواُْوَ ُٓوَ تًَهؤؾاصيإ بًَُٖع زَناو تًين زَزاتآ

.  بُآلّ ؾهاْسٌْ زوو زاضّ بُيُنا ٓاآلْ ظؤض ططاُْ
.  ــ  َُُّٓ نُ وتت صيىُْيُنٌ باف ُْبىو ًًًٓا

.   بُآلّ ُّٓ باغُ ْاطاتُ ًٖض ُٓجناًََو. .ــ  يُواُْيُ وابآ
ُٓيُقِ ًَـ ثًَِ خؤؾُ نُوا تا ضِازَيُى دؤضئ يُطُأل يُنرتزا، ناضَ خىوزٍْ تايبُتًُنإ بُيٗض . .ــ  َُُٓ ضِاغتُ

! نًؤدآ ضِيَطاّ ٓاضَظووّ تًَهؤؾاصيإ ْاططآ
.. ــ  ُٖضوَٖا ضِيَطاّ غُضنُوتًٓؿُإ ْاططآ

.   َُُّٓ وتْ زَغيت طىؾٌ ًَْى زَغيت خؤّ
ُٓوإ يُى ُْططتًٓإ بُضُؾين ُٖض شْٕ ثًاويَو دؤضَ َؤضنًَهٌ َٓاآلُّْ نًَؿابىو بُغُض ُٓو ثُيىَْسياُْزا، 

ثايَجًَىَُْض بؤ ُّٓ يُنططتُٓ طىؾاضّ بؤ نُغًإ ُْزًََٖٓا نُزوا ثُضزَ ُٖيَساتُوَْ َُُٓف ؾًَُشاويُنٌ خؤؾٌ 
.  يُزَضووٌْ ٓآْازا بُضثانطزبىو

:  يُبُضُٓوَ داضيَهًإ بُثؤجنؤنٌ زؤغيت وت
وا .. ــ  ثُيىَْسٍ ًٓضُُ وَنى ثُيىَْسٍ ُٓو خُيَهاُْ ًُْ نُزضوغيت زَنُٕ يُباضَزؤخًَهٌ وَنى َُُّٓ ًَُُٓزا

ًُْ؟ شُْ خاُْخىيَهاصيإ يُتػاضئْ ؾىيَُٓناِْ زيهُف، وايإ ُٖغتسَنطز نًَُُُٓ شْٕ ثًاوئ، واتُبىو؟ ٓاٍ ض 
يُتًَهؤؾاْسا يُنرتَإ ْاغِْ ! ثًُْثايُيُنٌ دىاُْ ُٓطُض بتىاْري يُغُض ضِوٍ نؤتْ ثًَىَْسٍ شياٌْ ضِؤشاُْوَ بري

يُنرتيؿُإ خؤؾىيػت، ُٖض يُنؤضِّ خُباتًؿسا بُغُضنُوتُٓوَ ُٖغتْ غؤظَناصيإ ثاضاغت بًَُٔوَّ ًٖض 
. ؾتًَهٌ ٓاشَيٌَْ زًْايِ يُنُزاضّ بهات

: ثؤجنؤنًـ بُثًَهًُُْٓوَ وتٌ
! ــ  َُُٓيُ ضِؤَاْتًهًًُت

ــ  ضِ؟ 
ُٓويـ ُْزايُوَ، بُيَهى بُتاغُْ خؤؾُويػتًُوَ زَغيت ًَٖٓا بُغُضيسا، ٓاًْـ ضاوٍ بطِيًُ دىاًُْ يُيًُنًُناِْ 
غطوؾت، ُٓو ًَٖآلُّْ ًْطاضّ طىْسَنإ قىوآليِ ؾًىْ زؤيَُناًْإ نًَؿاْ زياضبىو ُٓوَ ناضّ تًَهطزبىو، يُبُضُٓوَ 

: نُوتُ قػُنطزٕ
ــ  دًٌَ زارْ ثُشاضَيُ نُ َطؤظ يُضِؤشطاضيَهٌ وَنى َُٓطِؤَاْسا بري يُبُختُوَضّ بضىونٌ خؤّ 

بُختُوَضّ ُٓو ضًُّ ُٓطُض بُضاوضزبهطآ يُطُأل ُٓو بُختُوَضيًُ ؾطاوإْ بًَجاياُْوَ نُؾؤضِف ُٖويٌَ بؤ !بهاتُوَ
باؾُ َُُٓ واًُْ؟ ًَُُٓ ثًَىيػتُ يُغُضَإ بُتُواوّ بتىيًَُٓوَ يُتًَهؤؾاْسا ! زَزا َُٖىو َطؤظايُتٌ بططيَتُوَ

! يُثًَٓاوّ ضِظطاضيسا، ُٖضوَٖا زَبآ يُنؤَُيَسا بتىيًَُٓوَْ ُٓوََإ يُبري بضًَتُوَ نُبُؾِ تاى تانٌ ُٓو نؤَُيَُئ
ُٓودا بعَيُنٌ َٓاآلُّْ خاوئَ ططتٌ، ُٖضضُْسَ زَسُظيُنُّ ُٓو تؤظَ يُضيُٓوَّ النُالوٍَ ُْزَطىجنا يُطُأل 

:  ُٓو بعَيُزاْ ثاؾإ وتٌ
َٔ ثاؾُضِؤشّ زووض زَبًِٓ ٓاواظيَهٌ زيَتُظيَين َؤغًكايُنٌ  ُٓؾػىوْاويًُ وَنى ُٓوَّ نَُطؤظ .. ــ  زَظاٌْ ًًًٓا

يُناتِ خُوزا زَيبًػتآ، باؾُ تؤ ًٖض ناتآ َؤغًكايُنٌ يُّ بابُتُت طىآ يٌَ زَبآ؟ ُٓو ٓاواظيَهٌ تانُ، بُآلّ 



 227 

نٌَ بٌَْ دىاِْ خؤف ُْوآ؟ َٔ يَُُٖىو ؾتًَهسا خؤؾِ زَوآ، . طُوضَ زَبًَتْ زَبًَتُ زَْطًَهٌ بُتريْ ٖاوٓاواظ
تُْاُْت يُبضىنرتئ زياضزَناًْؿسا، باؾُ شيإ خؤف ْابآ يُغايُّ غؤؾًايًػتًسا، ُْؾُضِ،  ُُْٖشاضيٌ، ُْ 

غُيطنُ ضؤٕ خُيَهٌ شياًْإ شَٖطاوٍ !ًٖض ؾتًَو يُّ بابُتُ ْابآ.. ضُوغاْسُْوَْ ُْثُضزَ ُْتُوايُتًُنإ
يُّ شياُْزا : ثًَِ بًٌََ! ُّٓ ضؤٕ ُٓواُْ َُٖىو الزَضٔ!ضؤٕ نًَؤيٌَْ ضاضَضَؾِ زاباضيىَ بُغُضياْسا!نطزووَ

يُتًَهؤؾإ بُضِيَعْ َُظْرت ُٖيُ؟ 
:  ٓآْا زَغيت ثؤْضؤنٌ يًَُْى ُٖضزوو زَغيت خؤيسا طىؾِْ نُوتُ تًَطِاَاُْ َُغت بىوَنُّ

ــ  يُبُضُٓوَف نَُطزٕ ؾتًَهٌ ْاضاضيًُْ ُٖضزيَت، َٓسوا ُٖغتْ غؤظَنامن يُّ شياُْزا ُٓو َؤغًكا ظوآليَُ 
.. غُضنىوتىاُْيُ، َؤغًكاٍ شياٌْ ثاؾُضِؤش

ثؤْضؤى غُضّ بؤ يُقاْسْ قػُنُّ ثُغُْس نطز، َىضطنُيُنٌ ناضتًَهطزٌْ ظضْطاُْوَّ ظَْطٌ ووؾُ ٓاواظزاضَناِْ 
ٓآْاْ يُضيُٓوَّ ثًَضهُناِْ طايًػهُنُّ ثًَساٖاتْ تُظوويُنٌ تىْس ٖات بُزََاضَناًْسا، يُبُضُٓوَ زَضطاّ 

.   طايًػهُنُّ بُيُقُيُى نطزَوَ، وَغتا غُيطّ ظَويًُنٌ زَنطز نُبُثُيُ بُدٌَ زََا
يُزَضطانُوَ وضوشًََض ُٖواّ غاضزْ نُيًىَ بُؾطّ ثُضفْ بآلْ ٖاتُٓ شووضَوَ يُطُأل تُمْ ٖىضِيَهٌ ْاثُغُْسٍ 

. َُنًُّٓ ؾَُُْسَؾُضَنُزا
يُبًػتْ ْؤّ ناْىوٌْ زووََسا ثؤْضؤىْ ٓآْا طُيؿتُٓ ؾاضّ ظؤضؤًْعْ يُوآ زوو ضِؤش َاُْوَْ ُٖوايًَإ ظاٌْ نُ 
نآًَػهايا نُوتىَتُ زَغيت زشّ ؾؤضِؾإْ يُويَؿُوَ ضِؤيؿذي بؤ الٍ نؤًَتُّ ؾؤضِؾطًَطِيٌ يًًًَُؤضؤظؤ، ًَٓطَ 
ؾاضيَهٌ قُيَُبايَؼْ خؤف بىو، بُآلّ ثؤْضؤى ضُْس غُعاتًَو تًًَسا َايُوَْ ثاؾإ خًَطا ضِؤيؿت بؤ طؤبؤيَها، يُوآ 

بؤ غبُيٓآ يُو ؾُضَِزا بُؾساضّ نطز نُبُتُواوّ . ضِؤشّ ٓايٓسَ غُضنطزايُتٌ َُؾطَظَنُّ ضَِؾاؾٌ وَضططت
. ًَٖعَناِْ ؾؤضبٓتػؤظٌ تًًَسا تُؾطو تىْانطا

.  بؤْضؤى يُّ ناتُزا ُٖغيت بُْاضَِسُتٌ يًَهسابطِاٌْ ٓآْا نطز، ُٖضوَٖا ُٓويـ بٌَ تاقُت بؤ زووضّ ثؤْضؤى
: ضِؤشيَهًإ ٓآْا ٖات بؤ الّ زؤغتُ خؤؾُويػتهُّْ ثًٌَ وت

ُٖوضوَٖا ُٖوايٌَ زيهُؾِ ثًًَُ بؤت، .. ُٓبطاَػؤٕ يًَطَيُْ زَيُوآ ُٖض ًَٓػتا ضاوٍ ثًَت بهُوآ. .ــ  زَظاِْ
.  ضىْهُ َٔ غبُيٓآ ًَٓطَ بُدًَسيًََِ

ــ  بؤ نىآ؟  
ــ  يُطُأل ُٓبطاَػؤْٕ ضُْس ٖاوضِيًَُنٌ زيهُزا زَضري بؤ يؤطاْػو، بؤ خُيَو ٖاْسإْ ثطوثاطُْسَنطزٕ يُثًَٓاوّ 

.  ؾؤضِؾسا يُوآ
ــ  نُواتُ َُؾطَظَنَُإ بُدٌَ زيًََآ؟  

: ٓإ ثًَهُِْْ غُضّ خػتُ غُض غٓطٌْ وتٌ
.. ــ  ضِاغت ثًٌَ يٌَ بٓآ، َُؾطَظَنُ بُدٌَ زيًََِ يإ تؤ؟ ثطِوثاطُْسَ ناضّ َُْٓ ضانٌ يٌَ زَظامن

: بؤ َٔ ْاؾآ، تُْاُْت ُٓطُض ثػجؤضيَهٌ وَنى ثؤجنؤنًـ غُضنطزٍَ بٌَ...بُآلّ َُؾطَظَ
ًَٓػتا . ثاؾإ ضىوَ ثؿيت ثُضزَيُنُوَ بؤ طؤضيين دًُناٌْْ ُٓجماض بُدًًَهٌ خانٌ غُضباظَوَ ٖاتُ زَضَوَ

بىو بُثًاو ُْى شًَْهٌ ُٖغتْ غؤظ ْاغو، تُاُْْت زَْطُنُؾِ ُٓو ُْضَِْ باضيهًُّ َُْا، ناتآ نُقػُّ يُطُأل 
:  ثؤْضؤنسا زَنطز، يًٌَ ثطغٌ
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ــ  َُٓطِؤ بُؾساضّ ًَٖطف بطزٕ زَنُّ؟  
.  ــ  بًَطىَإ، خؤ َٔ ُْٖاتىوّ بؤ ًَٓطَ زَغت غَُُ غُض زَغتْ نطِْنح زاًْؿِ

ًٖض ُْبآ يُثًَٓاوّ َٓسا ..تاوَنى زاوات يٌَ بهُّ ضاوزيَطّ خؤت بهُّ.. ــ  تًُْا ُٖض بؤ ثطغًاضنطزٕ ُٓوَّ وت
.   ٓاطات يُخؤت بٌَ تىوؾِ ُٖآلَُت ُْبِ. .ُٓوَ ْانُّ؟ ُْٖسآ طؤضَوّ خىضيٌ ظيازَّ بؤ بُدٌَ ًَٖؿتىّ

:  ناتآ نَُاآلوايِ يًَهطز خؤّ ثٌَ ضِاُْطرياْ زاٌْ ْا بُوَزا نُ
يُضِاغتًسا ثًَؿًٓاضَنُّ ُٓبطاَػؤٕ بُ طىاغتُٓوََإ .. ــ  ًَٖذطاض غتَُُ يُالّ يًضت زابطِيَِ، خؤؾت ُٓوَ زَظاٌْ

وا ُٖغتسَنُّ شيإ بُبآ تؤ غُختْ تاأل زَبآ، بُآلّ ضاض . .بؤ يؤطاْػو يُنُجماض خؤؾشايٌَ نطزّ، بُآلّ ًَٓػتاب
!.  ضًُّ؟ َاآلوا

ثؤجنؤنًـ تا بُضزَضطانُ بُضِيٌَ خػتْ ضِاواٌْ ضاوَناِْ ٓآْا نُثطِبىبىٕ يُؾطًََػوْ ثاؾإ بُؾُضَُوَ بُغُض 
. نىيَُُناًْسا ٖاتُٓخىاض

ًٖىاو ٓاواتُناِْ ؾؤضِؾِ ضُواؾُ وَنى ضًًهُّ ووؾو زَؾهاُْوَ، ضىْهُ ثًَؿُْطُناِْ ًَٖعٍ بُيؿُؾًو 
يَُُٖىو اليُنُوَ تُْطًإ بُُٖضيٌَُ زؤٕ ُٖيَضًٓبىو، َُُٓف نؤضًًْؤظٌ ْاضاضنطز ثاؾُنؿآ بهات بؤ ضِؤغتؤظْ 

.  ثاؾإ يُبًػتْ زووّ ؾىباتسا ُٓويـ ضؤأل بهات
زََُْ ًَٓىاضَ ُٓو ضِؤشَ غُيطت نطزايُ ضِيعٍ زووضْزضيَصّ غُضباظإ ؾازيإ بُدٌَ زًََٖؿت، ظؤضبُّ ُٓوإ دًٌ 

يُثاف قىتابًاٌْ نؤيًذٌ . ُٓؾػُضيإ يُبُضزابىو، ؾُضَاْسَضاٌْ زَغتُناًْـ يُثًُّ ضًَٓػًإ غُضُْٖطسابىو
غُضباظيٌْ ُٓو ضِيعٍ زضيَصَّ طايًػهُنإ نُ نٍُْ ثٍُْ تؿاقًإ تًَسا باضنطابىوــ  نؤَُآلٌْ ثُْاُْٖسَبىوٕ، 

. ثًاواٌْ ثريَْ بُؾإْ ؾهؤياْسا زياضبىو يَُُوثًَـ يُشياًَْهٌ خؤفْ ناَُضاْسا بىوْٕ ْاياُْوآ يُزَغيت بسَٕ
بايُنٌ غاضزٍ غُخت يُضِوناضّ ظيٌَ زؤُْوَ زَٖات، يُالّ تٌَ ضِيَصطُ نُؾًُْ ؾُٓبايُنٌ بُبؤٌْ خىآ تًَهُآلْ 

.  بُضزَواّ ضِيًَإ زَنطز. .زَٖايىوتٌ ثاؾُنؿآ   
يًػتٓػهٌ يُطُأل ُٓو ُٖآلتىواُْزابىو يًُْؿتُاِْ خؤيإ، طىيٌَ يًَبىو ُٓؾػُضيَو يُثًَؿًُوَ زَضِؤيؿت باغِ بؤ 

:  بطازَضيَهٌ خؤّ زَنطزْ زَيىت
ــ  غُيطنُ، تُْاُْت ضِؤزظياْهؤف، ُٓو ثًاوَ ثريَ ثايُ بًَٓسَّ غُضؤنٌ ُٓجنىوٌَُْ زؤَا، زَبًين ْاضاضبىوَ 

!.  بُثًًَإ بطِوا
.   ــ  ضؾىوغًا بُضَو تُثألْ نُضَِْاو ظَْطْ قؤضِ زَضِوات

ــ  بُضِاغيت ظضّْ ٖىوضِّ ظَْطُ، دًاواظيًُى بُبآ ُٓويـ ضِيَطاّ داضاٌْ ظَْطْ قؤضِ ثطِ يُبُضزبىو، بُآلّ ظَوّ 
.  دُدتُيُّ ًَُُٓ بُؾطزايجؤؾًىَْ ظوقِ زََإ ضِضًَٓآ

:  يَو يُيًػتٓػهٌ ثطغٌ(َىالظّ ُٓوٍَ)
ــ  ًٖض ؾتًَهت ثًًَُ بًهًَؿري؟  

يًػتٓػهٌ ثانُتٌ دطُضَنُّ بؤ ضِاططتْ َىالظَهُف بُغىثاغُوَ يُنًَهٌ يًَُٗيَططتْ زايطريغاْس، ضًَُُنُّ 
.   بُقؤيٌَ غطِّ

: يُبُضُٓوَ يًػتٓػهٌ ثًٌَ وت
ــ  زَتبًِٓ خىوضَِوؾيت غُضباظاْت ططتىوَ، ضًُّ زضيىنطاتًُنُت ظؤض بىوَ؟  
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بًَت، ُّٓ تؤ ضِ زَنُّ؟ باؾُ زَغتُغطِت ثًًَُ؟  (ٓاواْ ٓاوا)ــ  ثًاو زَبآ 
زواّ ُٓوَ ُْٓسيَؿُْ خُيايٌَ ؾطِّ بؤ (!غُضطىيٌَ ضِووغًا): يًػتٓػهٌ وَآلٌَ ُْزايُوَ بُيَهى يُبُضخؤيُوَ زَيىت

ُٓوناتُ ًٓسٍ تاغُْ ثُضؤؾًَهٌ طُضّ زايططت بؤ طُضِاُْوَ، ..الٍ باونٌْ زيَبُضَّ يانؤزْايُْ ثاؾإ ُٓنػًًٓا
: بُآلّ غُيطيَهٌ يىويُ تؿُْطُناِْ ثًَؿُوَّ خؤّْ ؾُبكُ نُويَُناِْ غُض ُٓؾػُضَناِْ ٖاوَيٌَ نطزْ وتٌ

ُٖضوَٖا وَنى َٔ ثطَِ يُ ضِمْ نًُٓيِ ..ُٖضيُنُ يُّ ثًَٓر ُٖظاض نُغُ وَنى َٔ زووضَ يُنُؽْ ناضو خًَعاًُْوَ)
بُآلّ بُغُضنطزايُتٌ ..بٌَ ثايإ، بُيؿُؾًهُنإ يُضِووغًا زَضياْهطزئ بؤ ًَٓطَْ يًَطَف زَياُْوآ يُْاوَإ بُضٕ

. (نؤضًًْؤظ بُغُضنُوتىواُْ زَطُضِيَُٓوَ َؤغهؤ
تاوَنى بًػتْ ضىاضّ ٓازاض غىثاٍ ضُنُٗيَططإ يُٓؤيَطاْػهسا نُزَنُوتُ زووضيٌ ضُْس ًًًََو بُضؤغتؤظُوَ، َؤيٌَ 

َُُٓف  يُغُض ؾُضَاٌْ نؤضًًْؤظ بىو، بؤ ضاوَضِيَهطزٌْ ٖاتين شَُْضاأل ثؤثؤظ، ُٓو ُٓشياُْ عُغهُضيًُّ . زابىو
يُثاف نىشضاٌْ نايًسئ زاَُظضيَٓطا، ثاؾإ شَُْضاأل طُيؿت بُُٖظاض و ؾُغُز ثًاو، بُتُضِيًَُنٌ َُيسإْ ضٌ 

ُٓغجُنُّ يُثاٍَ باضَطاّ نؤضًًْؤظسا بُغرتايُوَ، ُٓجماض خؤْ ٖاوَآلٌْ ضىوُْ شووضَوَ بؤ ٖؤيٌَ . ؾُغتريَوَ
نؤبىُْوَّ نؤضًًْؤظْ ُٓضناِْ دُْطٌ، ثاف خًَطاتٓهطزٌْ ٓاغايِ نؤضًًْؤظ نؤبىوُْوَيُنٌ زَغت ثًَهطز، 

:  بُثطغًاضيَو نُيُ شَُْضايٌَ نطز
ــ  ًَٓػتا شَُْضاأل، ضُْسآ ًَٖعت يُطُيَسايُ؟  

.  ــ  ُٖظاضْ ؾُغُز مشؿًَطْ بُتُضيًَُنٌ َُيسإ، ضٌ ضَِؾافْ نُضَغُْ تؿاقٌ َُٖىإ
:  ــ  نُواتُ،  با ًَٓػتا باضوزؤ غُيُٓ ثًَـ ضاو

ثًَِ وايُ بُو باضو ظضووؾُ زَظاٌْ نُْاضاضّ نطزئ ضِؤغتؤظ ضؤأل بهُئْ زويَٓآ يُنؤبىوُْوَيُنٌ زَغتُّ ُٓضناْسا 
بطِياضَاْسا بهؿًًَُٓوَ بؤ وآلتٌ نىبإْ يُضِيَطامشاْسا بُضَو ُٓوآ زَغتُْ تاقُُ ثُضتْ بآلوَنُّ طاضزٍ غىوض 

زواداضيـ بهؿًًَُٓوَ بُضَو يًَهاتطيٓؤ، بؤيُ زَغتُّ ُٓضنإ ثًَؿًٓاض زَنا نًَُٖعَنُت بهُّ بُيُى .. يُْاوبُضئ
.. ضىْهُ زابُؾهطزٌْ ًَٖعَنَُإ بُضاْبُض بُزوشَٔ يُبُضشَوَْسضيإ ًُْ. .يُطُأل غىثاٍ ضُى ُٖيَططاْسا

.  َٔ ْاتىامن ُٓوَبهُّ...ــ  َُُٓيإ ْاطىجنآ
:  شَُْضاأل ُٓيًهػًغ ُٖيًَسايُْ وتٌ

ــ  بؤضِ، ُٓطُض بؤّ ُٖبآ ثطغًاض بهُّ؟  
ــ  يُبُضُٓوَّ ْاتىامن ُٖضيٌَُ زؤٕ ضؤأل بهُّْ ثاؾُنؿآ بهُّ بؤ ْاوضُّ نىوبإ، ناتآ نُظيٌَ زؤٕ بُضبُغت 

بًَت يًَُْىإ ًَُُْٓ زوشَٓسا، زَتىاْري طيىدىيَُناِْ ضاوزيَطّ بهُئ، بُيَهى بُؾطيـ زَبآ بُنؤغحْ بؤّ يُناتِ 
ضِاوَ زووْاصياْساْ ُٓو ْاوضُيُّ نُتًًَسا زازََُظضيَري، ْاوضُيُنٌ ٓاظووقُّ ظؤضْ يُوَضِْ ٓايًهٌ ؾطاواٌْ تًَسايُ، 

يُويَىَ بُطص زوشَٓسا زَضري بُؾًَىَّ ؾُضِّ ضُتُطُضّْ ُٖيَسَغري بُٓاؾىبِْ ثؿًَىٍ ْاُْوَيُنٌ 
ُٓوَ نُيَهٌ ضًُّ؟  ..بُضؾطاوإ،بُآلّ يُ نىوباْسا

:  نؤضًًْؤظ ويػيت قػُنُّ ثٌَ بربِآ، بُآلّ ثؤثؤظ وتٌ
ٖؤيُنٌ زيهُف يُٓاضازايُ، ْابآ ًَُُّٓ غُضنطزَ غىثايًُنإ ثؿت طىٍَ .. ــ  يًَِ طُضِآ با باغُنُّ تُواونُّ

ضىْهُ ُٓو ًَٖعَّ الّ . غُئ، ُٓو ناضتًَهطزُْ زَضووًُّْ يَُُضِ غُضباظاُْْ ضؤًْيَت ُٖيَؼْنُوتًإ بُوثًًَُ
ًَٓىَيُ، ًَٖعيَهٌ غىثايًُّْ بُضانٌ َُؾكٌ نطزووَ، يُقُوظاقِ ُّٓ ُٖضيَُُ ًُْ، بؤ ُٖض ؾىييَنَ ؾُضَاًْإ بسضيَتآ 
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نُ يَعَنُّ َٓٔ يُواُْيُ ُٖض نُيُّ ُٖضيَُُ زَضضىوٕ يُغىثا ُٖيَبًَٔ، ًٓسٍ ُٓوناتُ . .زَضِؤٕ، بُآلّ قُوظام
غىثانُ ُٖيَسَوَؾًَتُوَْ ًَٖعَنُف تًَهسَضآ، يُبُضُٓوَ َٔ واّ بُباف زَبًِٓ نُغىثاٍ ضُنُٗيَطإ بًَُٓ ْاو 
قُوظاقُوَْ َُٖىوإ يُقىوآليِ زَؾتُنُزا زاَُظضئَْ يُوآ ٓاظووقُْ ضاضَوٍ بؤ َُٖىوإ زابري زَنطيَتْ َُؾل 

.  زَنُٕ تاوَنى بُٖاضّ زاٖاتىو
ًَٓىَ ضِاتإ ضًُّ شَُْضاأل؟  

ــ  ضِاَإ وايُ نُبهؿًًَُٓوَ بؤ نىوبإْ ثُيىَْسٍ ببُغتري يُطُأل ُٓو تًجاُْزا نُ زَغتًإ نطزووَتُ ضاالنِْ 
تُْاُْت ُٓطُض ططضيإ يُبُطصزاضىوْٕ ثًعضهسازاُْناًْؿُاْسا غُضُْنُتري خؤ ُٓوَ ْاوضُّ . .طيىدىوأل يُوآ

نؤبىوُْوَنُ بطِايُوَ بٌَ ُٓوٍَ بطُُْ ًٖض ضِيَههُوتًَٓو، . قُوقاظٍ ؾاخاوضيإ ُٖيُ وَنى قُآليُى ثُْاٍ بؤ ببُئ
ثؤثؤظ ُٖيَػا َاآلوايِ نطزْ نؤضًًْؤظْ ُٓيًهػًغ تا زَضطانُ بُِِيًَإ خػت، ثاؾإ ياوَضيًُنُّ ثؤثؤظ ُٓغجُناِْ 

.  ًَٖٓا، ُٓظظايينْ بطازَضّ ططيطؤضّ زَغتىوضّ غىاضبىوًْساْ ثؤثؤظْ ًَٖعَنُّ غُضباظطُنُيإ بُدًًََٗؿت
نُغايُتٌ بًَُٖعٍ نايًسئ يُشياًْسا ظاأل بىبىو بُغُض ُٖضيٌَُ زؤْسا، ناتآ نُخؤّ نىؾت، شَُْضاأل ْاظاضؤظ 

ًَُٓـ بُضِاغيت ضابىىْ يًَٗاتىو بىو، بُآلّ باضوزؤر ًَٓػتا طؤضِابىو، وا ُٓو .. يُؾىييَن زاْطا بُُٓشياٌْ ُٖضيَِ
قُوظام بُظؤض ُْبآ ْاضُٓ ثايٌَ،  ُٓويـ . .. يُتٌَُُْ سُظسَ غاأل  تا ثُجناوثًَٓر غايٌَ ضَِف بطري زَنا، بُآلّ

يُبُضُٓوَبىو نُقُوظام واّ بؤ زَضىوٕ نُغُضنُوتٔ بؤ بُيؿُؾًهُناُْْ بُّ ظوواُْف ُٖضيَِ زَنُويضتُ شيَط 
.   زَغتًإ

يُّ ناتُزا بُُٖيُمْ َُيُقسا نؤًَتُّ ؾؤضِطًَطِيِ طؤيَؤثؤظٌ بًَُٖعيَهٌ طُوضَوَ دًانطزَوَْ طيىدىيًََهٌ 
ٓابًَىقُزاٌْ بُضؾطاواٌْ خػتُ ُٓغتؤّ بَُُبُغيت زاطرينطزٌْ ؾاضّ ْؤظؤؾرينؼ، ضىْهُ ُٓو ؾاضَ ططْطًُنٌ 

. ظؤضّ ُٖبىو يُُٖضيَُُنُزا
طؤيَؤثؤظ ثًَـ تابىوضَنُّ نُوتْ خًَطا ضِؤيؿت بؤ ُٓوآ، نُ طُيؿتُ يُنُّ طىْسٍ قُوظام ثريًَََطزيَهٌ بًين 

، نابطاف بُوام وضَِاويُوَ وَغتا، (ضِاوَغتُ قُوظام): يُبُضزَضنُّ َايَُنُيسا وَغتاوَ، ًَُٓـ ٖاواضّ يًَهطز
: طؤيَؤثؤظًـ قاَضًُنٌ غطَواْسَ ُٓغجُنُّْ يًٌَ ْعيهبىَوَْ ُٓجماض بًَُٗطَباًُْوَ يًٌَ ثطغٌ

ــ  باؾُ قُوظاقِ طىْسَنُتإ ًٖض نؤبىوُْوَيُنًإ نطزووَ؟ ضِؤيؿتىوٕ بؤ ْؤظؤؾًَطنؼ؟  
: ثريَ وَآلٌَ ُْزايُوَ، بُيَهى ثؿتًؿٌ تًَُٗيَهطزْ ضىوَ َايَُوَ،ُٓو طؤيَؤثؤظ بُ القطتٌ ثًَهطزُْوَ وتٌ

..  بؤ ثًَؿُوَ غُضباظإ!خىات يُطُأل.. ــ  خىات يُطُأل
.  ثُيُنإ ثًَـ نُوتْ ؾُضَاْسَنُيإ ُْؾطَتْ دىييَن زَزا

طؤيَؤثؤظْ ًَٖعَنُّ زََُْ ًَٓىاضَّ ُٓو ضِؤشَ طُيؿتُٓ ْعيهٌ ْؤظؤؾًَطنؼْ ثاؾإ بُبآ بُضططيُنٌ ُٓوتؤ ضىوُْ 
.   ْاوّ

شَُْضاأل ثؤثؤظ، نُُٓو ُٓجنىٌَُْ دُْطسايٓابىو بُغُضؤنٌ ًَٖعَناٌْ ُٖضيَِ،  ُٖض ُٓو بُياًُْ ؾُضَاٌْ زابىو 
ًَٖعَناٌْ يُ ْؤظؤؾًَطنؼ بهؿًَتُوَ، ناتآ نُ بُيؿُؾًهُنإ ٖاتُٓ ؾاضَوَ خًَطا ؾتًَهٌ ًَٖعَنُيإ 

بُغُضنطزايُتٌ طؤيَؤثؤظ خؤّ ضِؤيؿت بؤ باضَطاّ سىنىوَُتْ يُوآ غُيطيإ نطز ْىيَٓطاٌْ ُٖضيَِ  ًَٖؿتا خُضيهٌ 
:  طؤيَؤثؤظ ضىوَ ٖؤيَُنُوَ بؤ اليإْ تًٌَ خىضِئ. نؤبىوُْوَيُنٔ يُٖؤيٌَ باضَطانُزا

! ــ  ضِاوَغذي
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بىوبُ تُقُْ ضَِقُّ تُخت البطزْٕ َُٖىو ْىيَُٓضإ ضِاوَغتإ ْاظاضؤظ .. قُوظاقُناِْ يَُُٖىو اليُنُوَ زَوضَياْسا
:  ُْبآ نًَُٖؿتا ُٖض يُؾىييَن خؤيسا زاًْؿتبىو، طؤيَؤثؤظ ضىوَ ثًَؿُوَ بؤ الٍْ قريِاْسٍ بُغُضيسا

.   ضِاوَغتُ، بؤضِ ُٖيَُٓغاوٍ؟ تؤ بُْسنطاويت.. ــ  زَيًََِ
ــ  تؤ نًًَت تاوَنى بطِنًَؿٌ بطِيين ُّٓ زاًْؿتُّٓ ْىيَُٓضاٌْ ُٖضيَِ بهُّ؟  

تؤ نًٌَ، بطا ؾاتٌ؟  ..ــ  بًططٕ
يُّ غاتُزا ثؤْضؤى يُغُض ُٓغجُنُّ باظيسايُ خىاضْ ضَِؾاؾُنُّ يُزٌََ زَضطانُزا بُغتْ ُٓطُض  بًىيػتايُ 

غُضيإ ؾؤضؾهطزْ خعاُْ ضِاضَِوَنُوَ يُشيَطباضّ تطؽ : يُى يُى ُٖيًَسَططتٔ، بُآلّ ُٓوإ ْاضاضٍ ُٓوَيإ ُْنطز
:  يُمشؿًَطّ طؤيَؤثؤظْ ضَِؾاؾِ ثؤْضؤنٌ ضاى َؿت يٌَ طرياوزا، تُْاُْت ُْٖسيَهًؿًإ يُطؤيَؤثؤظًإ ثطغٌ

ــ  بؤ نىآ زَضِؤئ دُْابِ ُٓؾػُض؟ باؾُ ًَُُٓ ٓاظازئ؟  
.  بطِؤٕ بؤ ُٓوآ، ٓازَّ زانًَؿٔ بؤ ُٖضنىيَتإ زَوآ، ًٖض ثًَىيػتًُنُإ بًَُٓىَ ًُْ. ــ  بؤ زؤظَر

ثؤْضؤى ؾُويَهٌ يَُايَُنُّ خؤيسا بطزَغُض الّ زايهُ ثريَنُّ نُبُيًَيَن زابىويُ .. بُجمؤضَ ْؤظؤؾرينؼ زاطرينطا
.   ظوو بطُضِيَتُوَ بؤ الٍ

بؤغبُيٓآ ثؤْضؤى ضِؤيؿت بؤ ضؤغتؤظ، ضىْهُ ُٓويَـ َُٖإ ضِؤشّ ططتين ْؤظؤؾرينؼ نُوتُ شيَط زَغيت 
.  ُٖضبُ ؾطِئ ؾطِّ بؤالّ ٓآْا.. ٖاوضِيًَاُْوَ، ضِوخػُتٌ يُغُضنطزَناِْ وَضططت

يُضؤغتؤظسا ثؤْضؤى زوو ضِؤشبىو ناضّ زَنطز يُباضَطاّ نؤًَتُّ ؾؤضِؾطًَطِيسا، ُٖضوَٖا يُزووضّ ُٓبطاَػؤْٕ 
.  ٓاًًْـ زَطُضِا، بُآلّ نُغًاٌْ ُْزؤظيُوَ

يُضِؤشّ غًًََُسا يُناتًَهسا نُبُثُيصَنُّ باضَطاّ نؤًَتُزا غُضزَنُوت طىيٌَ يُتطيكُّ ثًَهًًَُْٓو بىو ْاغًُوَ 
شووضَنُ ثُْطٌ .. نٌُٖ ٓآْايُ، يُبُضُٓوَ يُزَضطاّ ُٓو شووضَزا وَغتا نُثًَهًُُْٓنُّ يًَىَٖاتْ غُيطيَهٌ نطز

خىاضزبىَوَ يُزوونُيٌَ دطُضَزاْ ُٓبطاَػؤٌْ تًَسا بىو بُغُض يًَىاضّ ثُجنُضَنُوَ زاًْؿتبىو، ٓاًًْـ 
.   يُْعيهًُوَ بىو غُضّ بطزبىَ ثؿتسا ثًَسَنٌُْ

.   ــ  ضَِْطُ يُبُض ْىنتُيُنٌ ثطِْثىض بًَت
.  ــ  غُضباظيَهٌ نُتُّ طاضزٍ غىوضيـ يُوآ بىو غُضْ غُنىتٌ يُيًتىاٌْ زَضىو

:  ثؤْضؤى ضىوَ شووضَوَ ْ زَغيت خػتُ غُضؾاٌْ ٓآْاْ وتٌ
.   ــ  ضِؤشباف، ضِؤشباف ٓآْا

:  وتٌ.. نضُ ضِاثُضِّْ ُٖضزوو نىيٌَُ غىوض ُٖيَطُضِإْ ضاضوَناٌْ ظَم بىوُْوَ
! ُٓو بىوشاوَْ بًَُٖعَ، تؤف يُزيَُضِاونًَسابىوٍ بؤّ..غُيطنُ ُٓبطاَػؤٕ!ــ  ٓؤّ، ُٓوَ يُنىيَىَ ثُيسابىوٍ؟

ٓآْا ؾًَُشاْ يُناتًَهسا ثؤْضؤى خُضيهبىو بُطٌَُ تُوقُّ يُطُأل ُٓبطاَػؤْسا زَنطز، ُٓو ضىوَ بُضزَضطاّ تاوَنى 
:  ٖاتُوَ غُضخؤّ، ُٓجماض بُظَضزَخُُْوَ بُثؤْضؤنٌ وت

ــ  ًَٓػتا تُْسضوغتًت ضؤُْ؟ نٍُ طُيؿتًتُ ضِؤغتؤظ؟ زوازَْطْ باؽ ضًًُ؟  
:  ُٓويـ بُنىضتٌ وَآلٌَ ثطغًاضَناٌْ زايُوَْ بُدؤضَّ نُؾازٍ خػتُ شووضَنُ، ثاؾإ ٓآْا ثًٌَ وت

.   ــ  ًَٓػتاف،  با نٌََُ بُْاو ؾاضزا بطُضِيَري
:  ــ  ناتآ نُ زَضضىوٕ ُٓبطاَػؤٕ وتٌ
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.. ــ  خًَطا بطُضِيَطَوَ ثؤْضؤى، ضىْهُ ناضيَهِ ثًَتُ
:  يُضِيَطازا ٓآْا غُيطيَهٌ ضاوَناِْ ثؤْضؤنٌ نطزْ وتٌ

بُآلّ ٖؤّ ُٓوَبىو ضاوَضِيٌَ ُْبىوّ بٌَ، ُّٓ .. خؤّ ثٌَ ضِاُْطرياْ وَنى نضإ نطزَوَّ ْىاْس..ًًًٓا. . ــ  ٓؤّ
ًَْىاصيإ ثُضزَيِ يُضِووٍ خؤّ ُٖيَُايٌََ، زَب ُّٓ ثًَىَْسيًُ ضِ بآ بًَطىَإ ثُيىَْسٍ (ًْىاوًْىَّ)ثُيىَْسيًُ 

شْٕ ًََطزيًُ، ُٓبطاَػؤٕ يًٌَ ثطغًِ نُ ٓايا يُطُأل تؤزا زَشيِ، ًَٓـ ْهىيًِ يًَهطز، بُآلّ ُٓو ثًاويَهٌ وضزبًُْٓ 
باوَضِْانُّ بطِواّ بُ ْهىويٌ نطزُْنُّ نطزبآ ظ  

. ــ  بُآلّ،  تؤ داضآ باغِ خؤمت بؤ بهُ
ــ  بُغُضنُوتىواُْوَ يُ يؤطاْػهسا ناضَإ نطز، تًجًَهٌ زووغُزنُغًُإ نؤنطزَوَ،  ثطِؤثاطُْسََإ ضىغتْ 

ْاتىامن ُٓوناضاُْت بُزوو وؾُ بؤ نىضت بهَُُوَ، طىيَت يٌَ بٌَ يُنىآ زَشيت؟ يُنىآ زَْىيت؟ . .ضاالى نطزَوَْ
.  ثًَِ بًٌََ

.   ــ  يَُايٌَ ٖاوضِآيُنساّ
. .  داضيَهًإ َٓت طُياْسَوَ ُٓوآ. . ــ  نُواتُ، َُٓطِؤ زَطىيَعضيَتُو بؤ َايٌَ ًَُُٓ، خؤ زيَتُوَ يازت

! ــ  ٓاخط يُواُْيُ غُغًَُتتإ بهُّ
. . نُؽ بُقىضغت ْاظاْآ،  بًُٖض ؾًَىَيُى غُغًَُتٌ ًُْ، يسٍ طُوز َُبُ..ــ  ْا

بُّ دؤضَ، بُو ووؾاُْ َُغُيُنُّ بطِيًُوَْ ْاضاض ثؤْضؤى نٍُْثُيُناِْ ثًَضايُوَْ خػتًُ ُٓو تىوضَنُ 
غُضباظيًُّ ثًٌَ زضابىو، ُٖيٌَ ططتْ ضِؤيؿت بؤ َايٌَ ٓآْاْ  يُوآ يُزَضطانُزا ثرييَصًَْهٌ يُضِوالواظ ٖات بسًََُوَْ 

يًٌَ ثطغٌ نُ ٓايا ثؤْضؤنُ، ُٓجماض ؾُضَىوّ يًَهطز بًضتُ شووضَوَ، يُوآ ٖؤزَيُنٌ بضىونٌ ثًؿاْسا 
:  نُدًَطُيُنٌ خُوتين تًَسابىو، بُو ثُجناُّْ نُضِؤَاتًعّ ططيٌَ نطزبىووَ ًٓؿاضَتٌ نطْ وتٌ

.  ــ  ٓآْا باغٌ ؤّ بؤ نطزووّْ َُُٓف ٖؤزَّ ْىوغتُٓنُتُ
ثاف نًََُو ٓآْا ٖاتْ ضىوَ شووضَوَ بؤ الٍ ثؤجنؤىْ نُوتُٓ طؿتىطؤنطزْٕ باغٌ نُؽْناضْ خًَعاٌْ خؤّ 

بؤطًَطِايُوَ، ُٖضوَٖا باغِ ُٓوَؾِ بؤ نطز نُضؤٕ ًَٖؿتا يُقىتاغاُّْ زواْاوَْسيسا بىو ناضّ زَنطز تاوَنى ُٓو 
خىيَٓسُّْ تُواونطزْ ُٓجماض ضىوَ ضِيعٍ بُيؿُؾًهُناُْوَْ ضؤٕ زايهُثريَنُّْ خىؾهُ بضىونُنُّ خؤيإ 

خؤيإ زَشيَٓٔ بُوَّ نُزايهٌ ًٓؿِ بَُُنًُٓيُنٌ زضووَإ زَنا، ضؤٕ َايَُنُيإ نؤتُيَؤنُْ ويَُّٓ صيػايِ تًَسا 
.   ًُْ، طؿتىطؤنُيإ تا ناتًَهٌ زضَْطٌ ؾُوٍ خاياْس، ثاؾإ ٓآْا َاآلوايِ يًَهطزْ ضِؤيؿت بؤ ٖؤزَنُّ خؤّ

ضِؤشاٌْ يُوَْ ثاف ثؤْضؤى ُٓضنٌ ناضنطزٌْ يُزازطاّ غُضباظيٌ نؤًَتُّ ؾؤضِطًَطِيسا خطايُ ُٓغتؤّْ ُٓو ُٓضنُف 
.   غُضنطزايُتٌ نطزٌْ ثُيٌ نىؾذي بىو، واتُ طىيًُباضاٌْ نطزٌْ ُٓواُّْ نُبُ َسٕ سىنِ زَزضئَ

ثؤْضؤى ثًاويَهٌ زيَطَِقبىو يُّ ناضَيسا، ضىْهُ ُٓوَْسَّ ضِم يُزوشَٓاٌْ ؾؤضِف بىو بُضِازَيُى نُ ُٓطُض 
بًتىاًْايُ خىيَُٓنُّ زَخىاضزُْوَ، بُّ ؾًَىَ زيَطَقًًُ ناتآ نُ نؤَُيٌَ سىنِ زضاوإ ضِيع زَبىوٕ زََاْضُنُّ 

:  بُضظزَنطزَوَْ ٖاواضّ زَنطز
.  طىيًُباضاْهُ. .ــ  تابىوض،  زوشَٓاِْ ؾؤضِف
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. الؾُنامن بُضزَبىوُْوَ، ُٖضاْٖاواضيَو بُضظزَبىَوَْ زيٌَ ثًاوٍ ثاضَثاضَ زَنطز.. ُٓجماض ٖاضَِّ طىيًُ زَٖات
بُيَهى سىنُسضاوَناِْ غٌَ ًٌَ زَبطزَ زَضَوَّ ضِؤغتؤظ، ..ثؤْضؤى ُٓوَّ يُٓاوَزاٌْْ يُضِؤشزا ُْزَنطز

..  يًُْىَؾُوزا طىيًُباضاٌْ زَنطزٕ
ضاوَناٌْ ضىوٕ بُقىيَساْ . َُُٓ ناضّ تًَهطزْ ثًٌَ نُوتُ طؤضِإ. .شياٌْ ثؤْضؤى َاوَيُى بُّ ؾًَىَيُ بُضِيَىَضىو

يُؾِ غًؼ بىَوَْ شانايُوَ، ًَُٖؿُ َطِؤَؤضْ زايَػاوٍ بىو تؤ بًًٌََ ُٓو بُظَيِ بُزوشَٓاٌْ ؾؤضِؾسا بًَتُوَ؟ 
:  ُْخًَط، ُٓوَتا نُ ٓإ يًٌَ زَثطغآ ضِ يًَكُوَاوَ زَيَآ

نُؽ ًُْ يُٓاغٔ زضوغت نطابآْ : بُيَهى ُٓوَيُ نُ.. ــ  َُُٓ ُٓوَ ْاطُيٌُْ نُ الواظْ بآ تىاْامب بُضاْبُض بُو ناضَ
.   يُضِاغتًؿسا ثًاو ًُْ يُؾُضِزا ُْتطغآْ ًْؿُ خُيَهٌ زيهُ بهىشآْ زألْ زَضوٌْ بُوَ تًَو ُْضآ

.  ُٓو ًَٓػتا زَْطُ ثاضاوْ ظوآليَُنُّ داضاٌْ طؤضِاوَْ ُٓو قىويًًَُّ تًَسا َُْاوَ نُزيَػؤظٍْ ضِاغتطؤيٌ زَطُياْس
ٓآْا َُٖىو ُٓو ؾتاُّْ تًَسا زَبًين بُآلّ ًٖض زَغُآلتًَهٌ ُْبىو ُٓوَُْبآ نُثُضزاخآ ؾريّ ظيازَّ زَزايُْ 

.  ًٓػتُضٌََ يًَسَنطز نُبًدىاتُوَ
.. ضؤشاٌْ ظغتإ بُغُضضىوْٕ بُٖاض بُزواياْسا ٖات

يُّ وَضظَزا ُٓيَُإْ ٓؤنطاًُْنإ طىؾاضيإ ًَٖٓا بؤ نؤَُآلٌْ طاضزٍ غىوض، ْاضاضيإ نطزٕ بهؿًَُٓوَ بُضَو 
ضِؤغتؤظْ يُثاْتايِ ُٖضيٌَُ زؤْسا يلْ ثُيُنإ يُطىْسَناِْ قُوظاقسا زَضزَنُوتْٔ ضِيَوْثًَهًًإ تًَهضىوْ ًٖض 
تىْسْ تؤيًَُنٌ غُضباظيًإ تًَسا َُْابىو، ناض طُيؿتُ ضِازَيُ نُُْٖسآ تاقِ ُٓوَْسَيإ ٓاشاوَْ بؿًَىٍ ْابىَوَ 

ْاضاض نؤًَتُّ ؾؤضِؾطًَطِيِ ضُنٌ نطزٕ، بُآلّ َُُٓف ُٖض زازّ ُْزا ضىْهُ ُْٖسيضو يُوإ ًَهُضِ ًْعاّ 
زَبىوٕ، ُٓطُض ؾُضَاْسَنُيإ ضاونطاوَ بىايُْ بُتىْسٍ غعاّ بساْايُ، بُآلّ ناتآ ى ثؿت طىيٌَ زَخػت يإ ؾٌ 

. زَبىَوَ ُٓوناتُ بُوَّ يُْاخًسا دًَطريبىبى يُبُضَيآَلٍ دُْطْ طىٍَ ثًَُٓزاٌْ غُضباظيٌ نطزَوَيإ زَنطز
. ؾاْبُؾاٌْ ُّٓ ٓاؾىبْ بؿًَىيُ زضؤْزَيُغُ زشّ بُيؿُؾًهُنإ زَطًَطِضاْ ثًالٕ ٓاؾهطا زَبىو

ُٓطُض ضِ نَُُٓاُْف يُْاوزَبطإ بُآلّ خطاثُناضّ ُْزَبطِايُوَْ ُٖضداضَ غاختُناضيًُنٌ ْىآْ ٓاشاوَيُنٌ 
. . زيهُ بُضثازَبىو

بُّ دؤضَ ُٓضظٍ ُٖضيٌَُ زؤٕ بُؾطّ يٌَ تىايُوَْ زَؾتْ ْعاضَنإ طصوطًاٍ َُتطغًإ يًَىَ زَضزَنُوتٔ يُطُأل 
. بُيَطُّ ضؤشاًَْهٌ ضَِفْ تاضيهسا

يُيُنًَو يُّ ضؤشاُْزا ثؤْضؤى بُياٌْ ظوو طُضِايُوَ َايَآ، غُيطّ نطز ٓاْا يُويًَُ،  ناتآ ثطغًاضّ ُٓو 
يَُايَُٓبىوُّْ يًَهطز، ثًٌَ وت نُوا تُْسضوغيت تُواو ًُْ، ثؤْضؤنًـ ٓاطازاضّ نطزَوَ نُوا ضِيَههُوتىوَ يُطُأل 

.. يُواُْيُ بُٖؤّ ُٓوَؾُوَ ؾػُؾُضبهات. .. نؤًَتُ ؾؤضِؾطًَطِيسا ناضيَهٌ زيهُّ بسضيَتآ ُْى ُّٓ ناضَّ ًَٓػتاٍ
زواّ ُٓوَّ نُ ثًَهُوَ ؾًَىيإ نطز، ٓآْا ضىو بؤ ٖؤزَنُّ خؤّْ ثؤْضؤنًـ يُغُض دًَطُنُّ خؤّ ثايَهُوتْ 

بريٍ زَنطزَوَ ثُيتا ثُيتا دطُضَّ زَنًَؿاْ خُوٍ يًَعضِابىو، تاوَنى ضطاناٌْ َاأل  نىشايُوَ، زَضنُوت نُُٓوإ 
. . ضىوٕ بؤ ْىوغذي

ثؤْضؤى تُثاوتًٌ بىو خُضيهٌ ضِيَهدػتين دًَطُنُّ بىوتاوَنى بٓىآ، يُوناتُزا زَضطاّ ٖؤزَنُّ نطايُوَْ ٓاْاّ 
يًَىَ ٖاتُ شووضَوَ بُثًٌَ ثُتِْ ضِووتْ قىوتٌ تًُْا زَضثًَهُّ شيَطَوَّ ُْبآ، ُٓجماض ٖاتُ الٍ دًَطُنُيُوَْ 

:  وتٌ
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! ًٖض قػُ ُْنُّ..دًَطُّ بهُضَوَ..ــ  دًَطُّ بهُضَوَ
يُثايًَسا ضِانؿا، ًَُٓـ ُٖغيت بُضِإْ القُ طُضَُناِْ نطز نُالّ ُٓشْؤيسا زَيُضظئ، ُٓجماض ٓآْا خؤّ نًََُو 

:  بُظنطزَوَ بُغُض ٓاًْؿهًسا تًَىَّ ضطثاْس
. زايهِ ْىوغتىَ. .بًَُُٖين. .يُبُضُٓوَ بًَُُٖين. . ــ  َٔ ٖاتىوّ بؤ الٍ تؤ

:  ثؤْضؤى تًَطِواٌْْ نُوتُ ياضيهطزٕ بُطًَػىيُنٌ قصَنُّ نُ نُوتبىَ غُض ًَْىضُواٌْْ ٓآْا ثًٌَ وت
..  زََُوآ  بُتُواوّ يُفْ طًاصيُوَ خؤؾُويػتًت يُطُيَسا بهُّ. . ــ  َُٓطِؤ بٌَ يإ غبُيٓآ تؤّ يُزَغت زَضآ

: ناتآ نُباغٌ ُٓوَّ نطز نُبطِياضٍ يُغُضزابىو، َىوضطِنُيُنٌ ثًَساٖاتْ وتٌ
! خًَطانُ. ..ــ  ٓازَّ

بُآلّ بُتؤقًًَٓهٌ بٌَ ثايإْ ضِيػىايًُنٌ واوَ نُوَنى . .ثؤْضؤنًـ نُوتُ َاضهطزٌْ ََُهُ قىتْ خطَِناِْ
قاَضًًُنٌ بُٓاظاض ْارْ ويصزاٌْ ُٖشاْس، ُٖغيت نطز نُوا ثًاو ًُْ، يُبُضُٓوَ يُزارْ ٓاواضزا ضِووَُتٌ ططٍِ 

!!.  تًَبُضبىو بُضضاوٍ تاضيهبىو، نُواتُ ثًاو ًُْ
:  ًٓسٍ ٓآْا نُ َُُّٓ ظاٌْ زووضّ خػتُوَ يُخؤّْ بُزَْطًَهٌ ثطِ يُضِمْ غُضنؤُْنطزُْوَ وتٌ

!. َُُٓ ضُْس ْاخؤؾُ يًَِ طُضِآ با بُتًُْامب. . ٓؤّ! يإ ُْخؤؾِ. . ــ  ُٓوَ تؤ ثًاوًْت؟ يإ
ثؤْضؤى ثُجنُناٌْ ٓاٌْ طىؾِ بُضِازَيُى نُخُضيهبىو ططآٍ ثُجنُناٌْ بؿهًَٓآ،  ظام ظام ضاوٍ بطِيبىَ 

:  ضاوَناِْ نُضَِفْ زاطُضِاوبىوٕ ثطِ يُٓاظاضْ وتٌ
تُْاَت بؤ ُٓو ؾتُف نُتًًَسا ..ــ  بؤضِ؟ بؤضِ بُّ ؾًَىَيُ سىنِ بُغُضزا زَزَيت؟ َٔ يُْاخُوَ ططِّ تًَبُضبىو

.  َٔ ًَٓػتا زَغتُوغامن.. زَغىتًَِ
ثايًَسايُ ثُجنُضَنُوَْ ُٖض ُٓوَُْبىو يُْاخًسا .. ثؤْضؤى يُدًَطُنُّ باظيسايُ خىاضَوَْ دطُضَيُنٌ زاطريغاْس

.  زاُْزَضِظا، ُٓو غاتُ ٓآْا ُٖيَػاْ زَغيت نطزَ ًٌَْ ًَْىضُواٌْ وَنى زايهًَهٌ زيَػؤظ َاض نطز
بُآلّ يُثاف سُؾتُيُىْ زواّ ُٓوَّ ُٖضزوونًإ ٓاضَظووّ خؤيإ بُيُى ؾهاْس، ٓآْا غُضّ خعاْسَ بٔ بايٌَ 

:  ثؤجنؤنُوَْ وتٌ
بُبريَسا ُْزَٖات نًُٓـْناض تا ُّٓ ضِازَيُ ًَٖعٍ يُبُض . . ــ  واّ ُٖغتهطز نُتؤ يُطُأل ٓاؾطَتًَهٌ زيهُزا بىوّ

.   بطِيبىوّ
. . بؤَاوَيُنٌ زووضوزضيَص ثؤْضؤى    بُزَغت يَُالٌْ زيَساضَنُّْ غؤظَ زايهاُْنُّ

ضىْهُ ًَُْْطضا بؤ طىْسَناِْ زَؾتُنُ يُبُضُٓوَّ ثؤزتًًهؤظ غىوضبىو يُغُض ثًَىيػيت َاُْوَّ ُٓو يُضؤغتؤظساْ 
نؤًَتُّ ؾؤضِؾطًَطِيِ ُٖضيٌَُ زؤًْـ غُضقايضٌ ٓاَازَنطزٌْ نؤبىُْوَّ غؤظًيَت ُٖضيَُُنُبىو ُٖضوَٖا 

.  خؤغاظزاًْـ بؤ بُضَو ضِووبىوُْوَّ ؾؤضِف ضُواؾُنُ يُوآ نُوتبىوَ غُض بُضظنطزُْوَ
دؤطُيُناِْ شيَط زاض غجًٓساضَنإ قريَِقريِّ بؤقًإ يًَىَٖات، ؾُٓباّ زََُْ ًَٓىاضَف نعَيُنٌ غاضزٍ خؤؾِ 
خػتبىَ ُٓو ْاوَوَ َٓايَُ ثٌَ ثُتًُناًْـ نُ خؤض بطشاْسبىوٌْ بُ نىضُْ نؤآلُْناِْ َايَُناْسا ُٖيَبُظْزابُظيإ 

ْعيو بُ نؤيًَتًَو نُثريَزاض بُضِوويُى .  بىو ْ طىْسٍ غًرتانؤظٌ قُوظاقًإ ثطِنطزبىو يُخؤؾِْ ؾازَاٌْ
.  يُتًُْؿتًسا ؾهابىَوَ،  ُْٖسآ قُوظام يُغُض نؤتُضَنُّ زاًْؿتبىوٕ زََُتُقًًَإ زَنطز
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خاوَٕ نؤيًَتُنُف، نُ تؤبضِ بىو ْ  يُدُْطٌ ُّٓ زوايًُزا بُؾساضّ نطزبىو، ْىنتُيُنٌ زَطًَطِايُوَ نُبُغُضّ 
زا وَنى خؤّ زَيىت، يُوناتُزا شُْنُف قُوظاقًَهٌ الوبىو، يُثًجًًهاُْنُوَ (دُْطٌ ُٓيَُإ)ٖاتبىو يُناتِ

زازَبُظّْ زَؾطيَهٌ بُزَغتُوَبىو بؤ زؤؾًين َاْطانإْ ثؿتًَُٓنُّ تُْىوضَنُّ بُضًَّٗٓابىَ يُىْ بُشٌْ 
ُْضّْ ظَاٌْ زَضخػتبىو، بًىوظَنُيـ يُُٖضزوو ٓاًْؿهًُوَ زضِابىوْ غجًايِ قىألْ ضُضُنُ دىاُْنُّ 

زَضزَخػتْ بُغُض بًَٓسيُى نُنُؽ ْاتىاْآ زَضيربِآ يُضِؤيؿتٓسا، شُْ قُوظاقِ ضَِغُْس ُْبآ، بُثُْا َايَُنُزا 
.. ضِؤيؿت بؤ َؤيَطُّ ضَِؾُ ووآلخُنإ

يُوآ شُْ نُوتُ َاْطا زؤؾري، ؾرييـ خىؾُّ زَٖات بَُالْبُوالّ زَؾطَنُزاْ بؤًَْهٌ تُضِْ تاظَْ خؤؾِ 
:  يًَىَزَٖات، ثاؾإ نُ طُضِايُوَ باْطٌ يُ ًََطزَنُّ نطز

.   طىيَطَنُيُ ُْطُضِاوَتُوَ واضانُ بطِؤّ يُزووّ بطُضِيٌَ. . ــ  غًُؤٕ
ــ  ُّٓ ًَتها يُنىيًَُ؟  

.   بعاُْ ضىوَ بؤ نىآ. . ــ  ؾُيتإ خؤّ زَظاْآ يُ نىيًَُ
: بُآلّ ُٓو باْطٌ يًَهطزٕ..ِِؤيؿذي|نابطاٍ تؤثضٌ ضِؤيؿت بؤ ثًَضِ ؾُقاَُنُْ ُٓو قُوظاقاُّْ الّ بىوٕ يًًَاْسا ض

! وَضُْوَ، غُيطنُٕ.. ــ  بطُضِيَُٓوَ
َُٖىوإ طُضزَيىويًَهٌ تُخْتؤظيإ يُزووضَوَ وازيَتُ ثًَؿُوَ، َُُٓف تُخْ تؤظٍ غُضباظٍ ثًازَْ غىاضَْ 

:  طايًػهُبىوٕ بُضَو طىْسزَٖاتٔ، غًُؤٌْ تؤبضٌ وتٌ
.  ــ  بَُػؤطُضيًُوَ غُضباظٕ

بُتايبُتٌ زوايِ ُٓوَّ .. قُوظاقُنإْ شُْنُّ غًُؤٕ ثًَؿبًًٓإ يُخطاثُْ بُآليُى نطز نُزيَت بؤ اليإ
:  نُغًُؤٌْ تؤبضٌ طىَاٌْ َُٖىاٌْ بطِّْ وتٌ

.   َُٓاُْ قُوظام ْري.. ــ  َُٓاُْ يًًًَُُتٌ خؤَإ ْري
. ٓا ُٓوَ ٓاآليُنٌ غىوضَ يُثًَؿًاُْوَ. . غُيطنُٕ، ٓاٍ.. ــ  بًَطىَإ قُوظام ْري، ضَِْطُ ُٓيَُإ يإ ضؾىوؽ بٔ

.. بُيٌََ،  بُيٌََ،  ٓاآليُنٌ غىوضَ. 
ــ  نُواتُ،  ُٓواُْ بُيؿُؾًهُنأْ؟ 

. بُيؿُؾًهُنأْ.. ــ  تُواوَ
يُّ ناتُزا َٓاألْ  نىضُْ نؤآلُْنإ بآلوَيإ .. ُْٖسآ غىاضَ يًَُٖعَنُ دًابىوُْوَْ بُثطتاو بَُضو طىْس ٖاتٔ

يًَهطزْ يُوآ صيإ، ثًاوَناًْـ ُٖضيُنُ ضىوُْ سُوؾُّ َايٌَ خؤّ،  غًُؤٌْ تؤبضًـ الٍ زَضنُّ َايٌَ 
:  خؤياُْوَ وَغتا، غىاضَنإ ضىوٕ بؤ الٍْ يُنًَهًإ ثًٌَ وت

.   زَضنُنُ بهُضَوَ..ــ  ضِؤشباف نانُّ قُوظام
:  نابطا ضَِْطٌ ُٖيَجطووناْ يُؾىيَين خؤّ ُْدىوآل، يُبُضُٓوَ غُضباظَنُ قريؾاْسٍ بُغُضيسا

.   ــ  ثًَِ وتٌ زَضنُنُ بهُضَوَ
:  غُضباظَنُ ثًٌَ وت.. ُٓغجًَو بُُٖضزوو زَغيت نطزيُوَْ غىاضَناًْـ ضىوُْ سُوؾُوَ
ــ  دطُضَ زَنًَؿِ، يإ ًَٓىَ يُتاقٌُ باوَضًَُِٖٓضَ زيَطيُٓنأْ؟  

.   ــ  ُْخًَط،  بُيَهى ًَُُٓ ضِؤٌَ ُٓضزؤنػري
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وا يُنًَهًإ زَضًَتُ طُيُخاُّْ ٓاشَيَُوَ، َُضِيَهٌ قُيَُْ .. غُضباظَنإ يُو َايَُزا نطزاضّ ْاؾرييًٓإ زَْىاْس
. .  ُٖيَسَبصيَطآْ غُضّ زَبطِآْ ُٓجماض ٖاوضِيًَُنٌ ياضَُتٌ زَزا يُ نُوأل نطزًْسا

وا يُنًَهٌ زيهُؾًإ يُوالوَ ثُالَاضّ شُْنُّ خاوَٕ َاأل زَزا ُٓويـ خؤّ ْازا بُزَغتُوَْ زَقًصيَٓآ طىيٌَ 
:  ًََطزَنُّ طىيٌَ يًًَُْ زَنُويَتُ ًَْىإ شُْنُّْ غُضباظَنُوَْ زَيَآ

بطِوات ببآ . . بؤضِ غىنايُتٌ بُ ٓابطِووٍ َايٌَ قُوقعام زَنُّ،  ؾُضَؾِ شْهُّ زَؾهًيَن. . ــ  تؤ ًَىاِْ َين
. .  يُى ُْٖطاو ْايُيتُ ثًَؿُوَ بُغُض الؾُنَُسا ُْبآ

يُِِاغتًؿسا .. غُضباظَنُ بًين ٓاطط يًَُْى ضُواٌْ خاوَٕ َايَُنُ زَباضآ، يُبُضُٓوَ وايسا يُقُيَُّ نُطايَتٍُ نطزووَ
بُآلّ ٓايا زَتىاْآ ببًتُ غاْػؤض بُغُض َُٖىو ٓاشاوَطًَطِيَهٌ ..ؾُضَاْسَّ ًَٖعَنُ ضاظٍ ُْبىو يُّ دؤضَ نطزَواُْ

! ضَِوؾت ْعَُوَ
غُضباظاٌْ غىثاٍ غؤؾًايًػيت زووَّ، بُو ًَٖعَؾُوَ نُبامسإ نطز، ؾُضِْ ثًَهسازإ يُطُأل ٓؤنطاًُْنإْ 

غىثاٍ زاطرينُضّ ُٓيَُاْسا بُتُواوّ ناضّ تًَهطزبىوٕ، بُوَف ضَِوؾيت ُْٖسيَهًإ ؾًضىابىو، ًَٓػتاف بُضَو 
.   ظؤضؤًْع زئَ يُبانىوضزا

غُضباظاٌْ ُٓو ًَٖعَ وضوشاُْ ْاو طىْسيَهُوَ، ُٖضضُْسَ نُؾُضَاٌْ غُضنطزايُتًؿًإ بُتىْسْتًصّ ُٓو ؾتاُْ 
قُزَغُ زَنا، يُ طىْسَنُزا نُوتُٓ تاآلْهطزٌْ َاألْ غاَإْ غُضبطِيين َُضِْ شٕ خطاثهطزٕ، ظؤضداضيـ نؤَُآلٌْ 

.  خُيَهًإ بُبآ ًٖض ٖؤيُى طىيًُ باضإ زَنطز
.  ؾُويـ ُٓوَْسَيإ زَخىاضزَوَ تاوَنى َُغيتْ غُضخؤؾِ َطِّ زَنطزٕ

طىْسَناِْ ُٓو زَضوضوبُضَّ قُوظام يُّ ُٖوايَُ ٓاطازاضنطإ بَُُتطغِ ُٓوَّ ُْى ؾًَهٌ واف يُو طىْساُْ 
.   ضِووبسات

قُوظام يُ تىوضَِيًسا ضاويإ ثُضِيًُ تُوقِ غُضيإ، يُبُضُٓوَ ثًاوإ خطِبىوُْوَْ تؿُْطْ مشؿًَطَناًْإ 
ُٖيَططتْ ضًَٓؼ عىضَؾاناِْ داضإ بىوٕ بُضِابُضيإ، ثاؾإ يُتاضيهٌ ؾُوزا بُضَو غتاضنؤظ نؿإ، نَُآ ثًَـ 

 500بُضَبُيإ زايإ بُغُض ثًَؿُْطاِْ غىثاٍ بُيؿُؾًهسا، تُؾطوتىوْايإ نطزٕ، غُعاتًَهٌ ُْبطز تاوَنى 
.    ضَؾافْ ُٖظاضَٖا تؿُْط طريا26ٕنُؽْ زوو بُتُضآْ 

تاوَنى يُنٌ . بؤ ضؤشّ ٓايٓسَ ٓاآلٍ ؾؤضِؾِ قُوظاقِ زؤٌْ غُضوو بُضظنطايُوَْ ٓاآلٍ بُيؿُؾًهُناًْـ زاطريا
ٓاياض ؾؤضِف َُٖىو ُٖضيَُُنُّ ططتُوَْ ؾاضؤضهُّ ظًؿٓػهايا بىوب َبٓهُيُنٌ دِْدىيٌَ دُْطْ زش بُؾؤضِؾِ 

ًَُٓـ . . بُيؿُؾًو نُ ُٓو ناتُ يُنؿاُْوَْ بُظيٓسابىوْ شَُْضاأل ُٓيعريؤظ نطا، بُُٓشياٌْ غُضباظيٌ ُٖضيَِ
..  ثًاويَهٌ بٌَ تىاْابىو ْ ؾًاوٍ ُٓوَُْبىو ثًُْ ثايُّ بايُخساضّ بسضيَتآ يُناتِ تُْطاُْزا

. . نُواتُ ضِ بُضظّ نطزوَتُوَ بؤ ثًُّ شَُْضاأل؟ بًَطىَإ شُْنُّ بىو،  ضىْهُ ٓاؾطَتًَهٌ ٓاظاْ يًَٗاتىو بىو
بُضزَواّ ثايٌَ زَْا تاوَنى يُتاقًهطزُْوَ وَضططتٔ يُ نؤيًذٌ غُضباظيسا زَضضىو زواّ ُٓوَّ نُ غآداض يًَسا 

.   نُوت
بًَؿُآلُْ بُتىوالناِْ قُضار ظيٌَ زؤًْـ طُآليإ نطزْ غُوظ . . ُٓو ٓاوَّ نًًََطُناِْ زاثؤؾًبىو ٖاتُ نَُِْ نعبىو

.   ُٖيَطُضِإ ضؤيُنُيـ ُٓو ْاوَّ ثطِنطزبىو يُخؤؾِْ دطيىَ دطيى
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يُضِؤشيَهٌ ٓاوازا نطيػتؤًْاْ َاتعاّ ناؾؤيري ضىوُْ ْاو زاضغتاُْنُّ َرييُوَ تاوَنى زوو يكُزاض بٍُضووٍ ثري بربِْٕ 
بُناضّ بًَٓٔ بؤ ُْٖسآ نُضَغُّ دىوت نطزٕ، يُوآ يُبُضزًََاْسا طًاُْوَضآ ضاضًَُنِْ ُٖآلت، نُوتُٓ 

:  ثطغًاضنطزٕ نُضّبىو، نطيػتؤًْاف وتٌ
.   ًٖين وَنى ُٓوَّ بًًٓىَ يُؾاخُناِْ نُضباتسا..ــ  ُٓوَ بعُْ نًَىٍ بىو

.   ــ  نُواتُ،  ؾُضِ ضَِوٍ ثًَهطزووَ بؤ ُٖضيٌَُ خؤَإ
.  ــ  وا زَضزَنُوآ

ــ  باؾُ ناض َاَعَنُيت يُطُيَسا بًين؟  
:  بُزضيَصايِ ضِيَطُنُ يُباضَّ ُّٓ طًاُْوَضَ ْاَؤيٍُ نُٖاتىوَ بؤ ًَٓطَ طؿتىطؤيإ زَنطزْ َتعاّ ثطغٌ

ُّٓ نىا ؾاخُناِْ؟  .. ــ  بُآلّ، نُبعُْ نًَىٍ بىو
ــ  ؾاخت بؤضِ زَوآ؟  

.   بُيَهى ُٖض وا ثطغًاضيَهُْ زَيهُّ. . ــ  بؤ خؤَِ ْاوآ
ُٓطُض سُظيـ زَنُّ زيًَٓابِ  يُوَ بطِؤ .. ُٓو مسٌ غُختْ ضؾُقًؿٌ ُٖيُ. . ــ  تؤ ثرت يُظََاِْ خؤت شياوٍ

مسُنُؾِ .. بؤ َايٌَ ًًًَدؤظ،ض وْهُ َٔ بعامن ططيطؤضّ قاَضًًُنٌ ُٖيُ يُثًَػيت زَغيت بعًَْو ٖؤْطاوَتُوَ
.   بُنؤتايِ قاَضًًُنُوَيُ يُنًؿًَهٌ َػسا

ضِؤشّ ضىاضؾُػيُّ ُٓو سُؾتُيُ ًَؿا نؤؾًعؤّ ضىو غُضبسات يُتؤضِّ ضِاوَ َاغًًُنُّ نُيُوَثًَـ خػتبىويُ 
:  ضِووباضَنُوَ، ناتآ نُضِاويَهٌ ظؤضّ بًين يُبُضخؤيُوَ وتٌ

َُٓطِؤ ُْٖسآ َاغِ زَؾطؤؾِْ ُْٖسيَهٌ يُالّ يؤنًؿها بُُٖيَىشَّ وؾهُوَنطاو ٓايَىطؤضِ ثًَسَنُّْ زايهِ )
 (..َىضَبايُنٌ بُتاٌَ يٌَ زضوغت زَنا

يُالٍ تؤضَِنُ زاًَؿا ضِواٌْ ثًاويَو زاًْؿتىوَْ ٓاَؤشطاضّ ُٓوَّ نطز نُ ُٓطُض ضِاويَهٌ قُيَُْ ضانٌ بىآ زَبآ 
بىو ناتآ نًَُؿا ثطغًاضّ ُٖواألْ زَْطْباغِ خؤّ يًَهطز، ُْططيؼ (ُْططيؼ)بضًَتُ ْاو ٓاوَنُوَ، ُٓو ثًاوَف 

:  بُؾًَىَيُنٌ ثطِ يُتايٌَْ ثُشاضَوَ وتٌ
.  ــ  زويَٓآ يًَُطؤيًٓػو غىوضَنإ قُآلضؤنطاوٕ

ــ  ض تًجًَهاْ ضؤٕ طُيؿتىوُْ ًَطؤيًَٓػو؟  
يُويَـ بطزًْاُْ بُضزٌََ زازطايُنٌ غُضباظٍ نُبُثُيُ ثًَهًإ .. ــ  َٔ بُزيًٌ بًًُٓٔ وَبُضزضابىوٕ بؤ ناضدري

ًَٖٓابىو، ُٖضوَٖا ُٓوإ َُٓطِؤ ضَِؾبطري زَنُٕ يُتاتاضغهسا،ئ يعإ ُٓيهػًعض نُ ُّٓ ُٖوايَُّ بًػتىوَ ثًٌَ ومت، 
.   ضىْهُ ُٓؾػُضيَهٌ طُوضَ يُّ زوايًُزا يُظًؿٓػهاياوَ ٖاتىَ بؤ َايٌَ َؤخؤظ

تىوضَيِْ ْاضَِسُتٌ بُزَّْضاوٍ ًَؿاوَ زَضنُوت، بُيَهى زارْ زَضزّ ُٓو غايَُ غُختاُّْ نُيُؾُضِزا ططؾتاضّ 
:  بىبىو ًَٓػتا بُؾًَىَيُنٌ نىتْثطِّ يُزَّْضاويسا زَضنُوتْ وتٌ

ــ  باؾُ زَبآ ًَٓػتا ضِ ضِووبسات؟  
.  ــ  زَبآ طىْس بُدٌَ بًًََري

، ُٓويـ يُبُضُٓوَّ نُ ُْططيؼ اليٌُْ بُيؿُؾًهُناٌْ زَططت، بُيَهى غُضباظيـ  بىو (بُدًٌَ بًًََري)وتٌ 
. يُطاضزٍ غىوضزا، دا يُبُضُٓوَ زَتطغآ زوشَٓاِْ بُيؿُؾًو غُنُوٕ، يُواُْ تؤيَُّ يٌَ بهُُْوَ
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:  ًَؿا يًٌَ ثطغٌ
ــ  بُآلّ، بؤ نىآ بُدًٌَ بًًََري؟  

.  ــ  بؤ نآًَػهايا
! ــ  ٓاخط قُوظام يُوآ يُطُأل غجًًُناْسإ

.  ــ  نُوابىو، خؤَاْتإ يٌَ زَزَئ نًََُو بُالّ ضُثسا
ــ  ُّٓ باؾُ ضؤٕ ضِظطاضبري ثًَـ ُٓوَّ بطُئ؟  

زوو ضاوت ثًَىَيُ غُيطنُْ ايَآ زَزؤظيتُوَ نُ خؤيٌَ تًَسا !ــ  ُّٓ َُٖىوَ ضًُّ، بؤ نىآْ ضؤْٕ ضِ
.  بؿاضيتُوَ

ُّٓ ًٓعإ ضِ زَيَآ؟  .. تىوضَِ َُبُ..ــ  تىوضَِ َُبُ
.. ُٓوَ شُْ قُواظقًَهُ بُضَو ًَٓطَ زيَت.. ــ  زوْطت بُضظَُنُضَوَ

. ــ  ُٖضضؤًَْو بٌَ، َٔ يُنُجماض تؤضَِنُّ يُٓاوَنُ زَضزَنُّْ ْاَُوآ يُزَغتِ بضآ
ــ  نُواتُ تؤ يُطُيَُا زيًَت؟  

. .  َٔ تؤضؾُنُّ زَضزًََِْٖٓ يُٓاوايًسا زيَِ بؤ التإ..ــ  تؤ بطِؤ بؤ الٍ ًٓعإ
ًٓعإ ُٓيهًػًعض نطيػتؤًْاْ ططيطؤضّ بًًٌْٓ ٓاطازاضّ نطزُْوَ يُوَّ زَيعاٌْ يُزواباضوزؤخٌ ْاوضُنُْ زاواّ 

يًَهطزٕ بًَُٓ الّ بؤ وتْويَصنطزٕ يُغُض وَظع، ناتآ نُ ًَؿا نؤؾًعؤّ طُيؿتُ َايًٌََ ًٓعإ غُيطّ نطز 
ُٖضغًَهًإْ ُْططيؼ زََُقايًًََاُْ غُباضَت بُثًَىيػيت دًًََٗؿتين تاتاضغو يإ تًَسا َاُْوَّ، نطيػتؤًْا ضؾاٍ 
وابىو نُ ُْضِوات، ناتآ نُزاواّ نطز يُُْططيؼ نًَُٖذطاض زَضووٕ طُضّ بىو بؤ ثًَىيػيت بُدًًََٗؿتين طىْس، ٖؤّ 

:  ُٓو غىوضبىوٕ يُغُض ضؤيؿتُّٓ ثٌَ بًٌََ وَآلٌَ زايىَ
.  ثاؾإ بُُٖضٖؤيُى بآ ضاثًَضت زَنُٕ ُٓوناتُ. .ــ  غبُيٓآ زَغت زَنُٕ بُضَؾبطري

.  ُٓوناتُ ثٌَ زازَططّْ غُضثًَضِ زَنُّ.. ــ  خؤ طاّ شيَط ًًُّْ ًِْ تاوَنى ضؾاثًَضِ نُٕ
:  ًٓعإ شُْنُّ خؤّ يُ نؤيًتُنُ نطزَ زَضَوَْ بُنطيػتؤًْاٍ وت

..  ــ  يُضِاغتًسا ُٓوإ بُظؤض ضِاثًَضت زَنُٕ
.. ُٓوناتُ ًٓسٍ ُْططيؼ نُوتُ ُٖيَطِؾتين قػُّ ْاؾطئ بُوَ نُزَيُوآ واظ يُٖاوضِيَهاِْ بًَٓآ

ناتآ يُطًطؤضّ ثطغًاضنطا يُباضَّ بريوضِايُوَ وَآلَُنُّ ُٖض دىئَْ ُْؾطَت بىو نُ بُغُض ُْططيػسا زَيباضاْس، 
:  ًَؿانؤؾًعؤّ بُضَْطاضّ بىَوَ ْ وتٌ

.  َُُٓ ضِيَطُيُنٌ ضِاغت ًُْ بؤ ضاضَغُضنطزٌْ َُغُيُنُ.. ــ  ططيطؤضّ واظ يَُُ بًَُٓ
:  ُْططيػًـ وتٌ

. َٔ بايُخٌ تـ ضِؤنطزًَْهًؿٌ ْازََآ..ــ  واظ يُّ زََاضّ ُٓؾػُضاُْت بًَُٓ
يُوناتُزا طًطؤضّ يُتىوضَِيًسا بُضضاوٍ تاضيهبىو ثُالَاضّ ُْططيػًسا ؾُضِّ يُطُأل بهاتْ بُُٖضَِؾُوَ ٖاواضّ 

:  يًَهطز
! ــ  زََت زاخُ، با ُٖضزوو القت يُيُؾت ُْنَُُوَ،  زَضضؤضَ زَضَوَ يًَطَ
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ًٓعإ غُيطيَهٌ ططيطؤضّ نطزْ غُضظَْؿيت ُٓو نطزَوَيُّ نطز، يُبُضُٓوَ ططيطؤضّ خؤّ ضِاططتْ ُٓو قػُ 
:  وتٌ.. ْاؾريئْ ثطِ يُ تىوضَِيًاُّْ وَغتاْس نُٓاضاغتُّ ٖاوَيَُنُّ زَنطز

.. بؤضِ بُخُيَهٌ زيهُ زٍََ ضِ بهُْٕ ضِ ُْنُٕ..بُض َاؾآ خؤّ زَغُثًَٓآ بُغُض خُيَهٌ زيهُزا.. ــ  بُآلّ
! ُٓو ؾُضَإ زَضزَنا

:  يُزوايًسا زََاضططشّ َُٖىوإ ًَٖسٍ بىَوَ، ًٓعاًْـ وتٌ
َُُْٓ .. ٓايا واظ يَُُٖىو ؾتآ بًَٓري؟ ًَُُٓ شصيإ ُٖيُ َٓايَُإ ُٖيُ.. ــ  يُضِاغتًسا ًَُُٓ زَبآ ًَٓػتا بطِياض بسَئ
زَتىاْري ُٖض نُُٖغتُإ بَُُتطغِ نطز بُزظَ يُطىْس بضًُٓ .. غُضباضّ ُٓوَف نُناتًَهٌ ؾطاواصيإ ُٖيُ

.  خؤَإ زَنُيُٓ بًَؿُآلُْنُزاْ با ضؤًْإ زَوآ بطُضِئَ. .،3، 2، 1زَضَوَ، 
:  ططيطؤضيـ وتٌ

..  ضىْهُ بطِياضَنُ ططْطُْ يًٌَ ثاؾطُظبىوُْوَّ ططاُْ، با ضاوَضِيٌَ نُئ.. ــ  با بُوضزٍ بريبهُيُٓوَ يُّ ناضََإ
:  بُآلّ ًَؿانؤؾًعؤّ وتٌ

.  ًٓسٍ ًَُُٓ ضِيَطَُإ يُى ْابآ!خىاساؾًع.. ــ  نُواتُ ًَٓىَ ْايُٕ
:  ًٓعاًْـ ثًٌَ وت. .ُٖيَػاْ بُضَو زَضطانُ ضِؤيؿت

َٔ ثًَت زَيًََِ زَطُيُٓوَ بُيُىْ ..ثًَت وايُ ضِيَطُنَُإ ْاطاتُوَ بُيُى. .ــ  وا َُيَآ ًَؿا، تؤ ًَٖؿتا َٓايٌَ
.   زَؾبًين

غُيطّ نطز ُْططيؼ خؤّ تًَسا طىيَؤيَُ نطزووَ، ُٓجماض نُوتُ تُنٌْ ثًٌَ ..ًَؿا يُضِيَطُنُيسا بُضايًََهسا تًَجُضِبىو
وت نُزَبآ زَغتبُدٌَ بطُُْ زاضغتاُْنُ، بُآلّ ًَؿا زاواّ يًَهطز ضاوَضِيٌَ نا تاوَنى ُْٖسآ ثًَساويػيت يَُاأل 

:  زيَٓآ، ُْططيػًـ وتٌ
ــ  َٔ ًٖض ثًَىيػتًُنِ ًُْ، ثاضَؾِ ثٌَ ًُْ ًٖض ؾتًَهٌ ثٌَ بهطِّ، تُْاُْت نطيٌَ زوو سُؾتُّ ُّٓ زوايًُؾِ 

.   بُتايبُتٌ نطيؿاٍ نىضِيإ.. با َايٌَ ًًًَدؤظٌ ثٌَ قُيَُْ بٔ. .وَضُْططتىوَ
يًٌَ زَزا، نُواتُ ُٓوَ قُوظام نؤزَبُٓوَ، ًَؿاْ ٖاوضِيَهُّ . .ظَْطٌ نًًَػُنُ ُٓوناتُ زْط،  زْط،  زْط

:  يُْعيهرتئ ضِيَطُوَ بُزظَ بُضَو َايٌَ ًَؿا ضِؤيؿذي، يُضِيَطُنُزا تىوؾِ شًَْو بىوْٕ ثًٌَ وتٔ
.   ُٓوَ ُْنُّ ًَؿا..؟ ثًاوإ زَضٔ بؤ نؤبىوُْوَْ ًَٓىَف بُثًَضُواُْوَ زَضِؤٕ!ــ  ُٓوَ ضًتاُْ

.  ــ  ثىوضآ،  ُٓوَ زَضِؤّ بؤ َايَُوَ ًٓؿًَهٌ خؤّ ُٖيُ
ُٓجماض بايإ زايُوَ بُال نؤآلًَْهٌ تُْطُبُضزا، يُْاناو غُيطيإ نطز نؤَُيًََو شٕ يُبُضزًََاْسايُْ خُضيهٌ     

يُنآ يُشُْنإ بُضىغتْ ..خؤض ًَٖؿتا بُضظ ُْبىبىَوَْ ؾُٓبايُنٌ ؾًَٓهٌ زَٖات. غُضباٌْ نؤيًتًهٔ يُويَسا
ضاالنٌ قىضَِنُّ زَؾًَالْ ضانٌ تُْىضَنُّ يٌَ نطزبىو بُزاضا، زَضثٌَ ضًتُ تُغهُنُّ زَضنُوتبىو طؤؾيت الٍ 

خىاضَوَّ ُٖضزوو ضِاُْ غجًًُناِْ زابطِيبىو،  ُٓو ؾىيَُّٓ غىوض ُٖيَطُضِاْسبىوْ زَّْضاوٍ يُضاالنٌْ يُف 
غاغًسا غىوضَ غىوضيإ بىو، زَبآ ُّٓ شُْ نٌَ بآ؟  

بُيٌََ ُٓو شُْ بًالدًاٍ ٖاوَيٌَ َاضيا بىو نُ يُؾُضِّ ُّٓ زوايًُزا بًَىَشٕ نُوتبىو، َاضيا ًَُٖؿُ خؤّ يًَُؿا 
زَغىّ، بُضزَواّ ًَؿاف خؤّ يٌَ الزَزا، َاضيا ناتآ ًََطزَ تؤبضًًُنُّ وَبريزَنُوتُوَ نُيُْاَُنُيسا ُٖوايٌَ 

.   َطزٌْ ٖاتبىو، ضاوَناِْ قٍُْزاأل خىاضزبىويإْ تىونُ غُضَيىونُيؿٌ با بطزبىوّ
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:  ناتآ نُ َاضيا ًَؿاٍ بًين يُثُيصَنُّ نُضىوبىَ غُضّ بؤ قىضِزإ زابُظّْ وتٌ
ــ  ُٓوَ تؤ يُنىآ بىوّ طًاُْنُّ؟  

.  ــ  ضِاوَ َاغًِ زَنطز
.  ــ  وَضَ بؤ طُيُخاُْنُ، يُوآ ياضيًُنٌ خؤف زَنُئ

.   ــ  زَغت زاخُ ُّٖ بٌَ ؾُضّ
:  شُْنإ زاياُْ تطيكُّ ثًَهُْري، يُنًَهًإ وتٌ

! ــ  خؤظطُ ُْططيػٌ زَزايٓآ، ًٖض ُْبآ ياضَُتٌ زَزائ يُثانطزُْوَّ نؤيًَتُنُزا
:  ُْططيػًـ بَُٓذُ َٓذُوَ وتٌ

! ــ  غؤظاٌْْ زاوئَ تُضِيُٓ
ظَْطُنُ ًَٖؿتا ُٖيَُيِ زَزا ناتآ ًٓعإْ ُٖضزوو ٖاوضِيَهُّ زَضِؤيؿذي بؤ نؤبىوُْوَ يُطؤضَِثاٌْ طىْسزا ثاف 

.  (ُٖيَُؾُيِ الويَيت يًََُؿهٌ ًَؿا نؤؾًعؤيسا)نًََُو يًَسوإ يُغُض ُٓوَّ نُزايإ ْا بُ 
يُضِاغتًسا ًٓعإ ُٖضضُْسَ نُوتُ طُأل زووٖاوَيَُنُّ بُآلّ ويصزاٌْ ظؤض ٓاظاضّ زَزا، ضىْهُ زيًَٓابىو نُنطزَوَّ 

نؤؾًعؤّ ضِاغتُْ ُٓو بُبطِوبًاْىوّ خًَعاُْنُيُوَ ضِؤيؿت،ُّٓ ٓاظاضَ زَضووًُْ ٓاضاٌَ يُبُض بطِّْ يُضِيَطازا 
:  بُٖاوضِيَهاِْ وت

يُضِاغتًسا ًَُُٓ يُبُضَ بُبُيؿُؾًو طُضِايُٓوَ، ًٓسٍ ضؤٕ زَؾآ . ــ  ُٓهلُقِ ًَُُٓ خًَعاُْناصيإ نطز بُبًاْىو
!! خُيَهٌ زيهُ بؤيإ ظُْطْٔ ًَُُٓف خُضيهٌ نُيـ نطزٕ بري يُطُأل شُْناصياْسا

:  ططيطؤضّْ نطيػتؤًْا بُزوايُنسا وَآلًَإ زايُوَ
.  ــ  َٔ نُططيطؤضيِ، بُؾِ خؤّ ؾُضِْ نىؾتاضّ نطزووَ، با خُيَهٌ زيهُف ُٓوَْسَّ َٔ بهُٕ

َاأل تاآلٕ !ًَٓـ نُ نطيػتؤًْاّ، قايٌ ًِْ بضُُ ثايٌَ نُغاٌْ يُو بابُتُ، ض دؤضَ غُضباظيَهٔ ُّٓ طاضزٍ غىوضَ
!!. بُآلّ ُٓواُْ. .ثًاو سُظزَنا بضًَتُ ثاأل ثًاو!!زَنُٕ، شٕ خطاخ زَنُٕ

:  ًٓعإ بُتىوضَِيًُوَ ثطغٌ
ــ  نٌَ َُُّٓ وت، باؾُ بُضاوٍ خؤت بًًٓت؟  

! خُيَهٌ زَيطًَطُِْوَ. .ــ  ُْخًَط
. .  خُيَهٌ. .ــ  ٓا

بُ ثريو دىاُْوَْ : ُٖضغًَهًإ ضىوُْ طؤضَِثاٌْ طىْسَوَْ غُيطيإ نطز ُٖضاْ ظَْايُْ طيُّ زآ يُقُوظاقسا
تُْاُْت َٓايًَؿًإ ْ يُْاوَضِاغٌ نؤَُيَُنُزا ُٓشياٌْ    طىْس زاًْؿتبىو يُثؿيت ًََعَنُوَ نُ قاضُناٌْ 

: ضُقًبىوُْ ُٓو طًَُزا نُباضإ ُْضٌَ نطزبىَوَ، تاوَنى َُٖىوإ بًَسَْط بىوٕ ُٓجماض ُٓشيإ ضِاوَغتاْ وتٌ
ُٓجماض ضِووزاوَنُّ غًُؤٌْ تؤبضِْ شْهُّ بؤ )ُٓوَتإ بًػت نُبُغُض طىْسٍ غرتاطؤظسا ٖاتىوَ..ــ  بطايإ

،ُٖضوَٖا ُٓوَؾتإ ظاًْىَ نُ (باغهطزٕ نُيُنًَو يُغُضباظَناٌْ طاضزٍ غىوض ويػتبىوّ زَغتسضيَصّ بهاتُغُض
قُوظام ضًًإ نطز بُغىوضَنإ،ًَٓػتا ًَُُٓف يُغُضَاُْ َُؾطَظَيُى ثًَو بًضٓري يُغُضباظاٌْ بُضَّ طىْس، 
يُطُأل َُؾطَظَّ طىْسَناِْ زيهُّ ُٖضيٌَُ زؤْسا بُؾساضّ بهُٕ، يُثًَٓاوّ ثاضاغتين ْاَىوؽْ ؾُضؾُإْ 

زووضخػتُٓوَّ زظْدُضزَغىوضَناْسا، ًَُُٓ سىنىَُتًَو غىوضَإ ْاوآ زاوئَ تُضِّْ ْاَىؽ ؾهاْسٕ 



 241 

بُيَهى سىنىَُتًَو بؤ خؤَإ ثًضهسيَٓري نُناضوباضَإ بُضانرتئ ؾًَىَ بباتُ ضِيَىَ، َُٓطِؤف ًَٓىَ ..بآلوبهاتُوَ
يُنُّ ُٖيَبصاضزٌْ ُٓشياًَْهٌ باوَضِثًَهطاوٍ ْىآ، ضىوْهُ َٔ تًُْا : ُّٓ نؤبىوُْوَيُتإ بؤ زوو َُبُغت ططتىوَ

ُٖض يُبُض تَُُٕ طُوضَيِ زاْطابىوّ، زووًََـ ُٖيَبصاضزٌْ ؾُضَاْسَضيَو نُزيَػؤظيُوَ ضابُضايُتٌ ضِؤيَُناْتإ 
.. بهاتْ بُآلو ٓاؾىبِ ؾىوضَناًْإ ثٌَ زووضغاتُوَ

زوايِ ُٓوَ ُٖيَبصاضزٌْ ُٓشيإ بُضِيَىَبطا، بُضازَيُنٌ ًَٖذطاض خًَطا َريؤٕ نطؤؾؤْؤظ ُٖيَبصيَطضا، يُناتِ وَطتين 
طؤثايٌَ غُضخػتين ُٓشياًْسا َريؤٕ غاٌَ يٌَ ًْؿتْ ُْيسَويَطا وَضّ بططآ تاوَنى ثريَنإ ثًًَإ وتْ بُغُضيسا 

:  ٖاتٔ ُٓجماض وَضّ ططت، ُٖضوَٖا الواًْؿٌ بُطايَتُوَ زَياْىت
.   ْ خًاُْت ْانا، ُٓطُض نطزيؿٌ، ُٓوا ثًَػيت نُوأل زَنُئ(َُبُغتري َاألْ غاَاُْ)ــ  ُّٓ ُٓشياُْ ظؤضّ ُٖيُ 

ثاؾإ ْؤضَّ ُٖيَبصاضزٌْ ؾُضَاْسَيِ َُؾطَظَنُ ٖاتْ ُٓو ُٓؾػُضَّ نُيُوآ بىو ثًَؿًٓاضّ نطز نُ ُٓوَ 
ؾُضَاْسَضَ يُبَُٓايَُّ ًًًَدؤظ بٌَ،  بُتايبُتٌ زَغتًٓؿاٌْ ططيطؤضّ نطز، ُْٖسآ يُ ٓاَازَبىوإ غتايؿٌ 

بُآلّ ُٓو زَّْضاوٍ غىوض ُٖيَطُضِابىو يُؾًَُشاويساْ زَيىيػت .. ضاوُْتطغٌ ططيطؤضّْ يًَٗاتىويًإ يُدُْطسا نطز
خؤّ بسظيَتُوَ يُنؤبىوُْوَنُ، غُضَضؾاٍ ُٓوَف ُْٖسيَو يُقُضَبايَػًُنُ ُٖيًَاْسايُْ بُضَْطاضّ غُضنطزَيِ 

:  ططيطؤضّ بىوُْوَ بُّ قػاُْ
!! ــ  ضؤٕ يُنًَو بهُيُٓ غُضنطزَنُ يُطاضزٍ غىوضزابىَْ يُطُأل بُيؿُؾًهُناْسا خىيَين قُوظاقِ ضِؾتىوَ

.  ُٓو يُواُْيُ ُٖض يُيُنُّ ؾُضِزا خًاُْت يُضِؤيَُناصيإ بهات
:  ططيطؤضّ ُٖيَضىوٕ تاوّ بؤ ًَٖٓاو قىؾكِ بىو ٖاواضّ نطز

! وَضيؿٌ ْاططّ. . ــ  َٔ ُّٓ ثًُْ ثايُيُّ ْاوآ
يُوناتُزا قُضَبايَػًُنُ نُوتُٓ ٖىٖايٌَ نًَؿاٌْ،  ُٖضوَٖا ُْٖس زَْطًـ بُضظبىَوَ زاواّ زَنطز ططيطؤضّ 

.   زازوَضّ نطآ يُبُضُٓوَ
:  ناتآ نُُٖضاو ٖىضيانُ ًْؿتُوَ، ثًَىتُض زاْطا بؤ ثًُْ ثايُّ ْىآ، َُٖىوإ ضِاظٍ بىوٕ يُغُضّ

بُآلّ ُّٓ ُٓو نُغاُْ نىإ بُخىايؿيت خؤيإ بضُٓ َُؾطَظَنُوَ؟ نُ زاوانطا يُ ًُْٓهؤؾهاّ نؤغُ بًَُٓ 
:  َُؾطَظَنُوَ، بُطايَتُداضِيًُوَ ثؤظؾيت ًَٖٓايُوَ نَُٓايَُْ ْاتىاْآ خؤّ غاتُ شيَط ضُنُوَْ وتٌ

ْ (قؤضَِ)َُٖىوإ زَغتًإ نطزَ ثًَهُْري،  ظًسؤتًـ بًاْىّ ُٓوَ بىو نُ.. (َٔ ًَٖؿتا َىوّ يٌَ ُْٖاتىوَ)
بطازَضَناًْؿٌ نُوتُٓ طُثذاضِّ بُقؤضِيًُنُّْ ثًَؿًٓاضيإ نطز نُ بًهُٕ بُضًَؿت يًَُٓض، ثاؾاًْـ ٖاْٗاُّْ 

.. زَٕ تاوَنى يُالنُّ نُؾُوَ قؤضِ زَبآ
زواداض بُؾًَىَيُنٌ ثًَهُْري ًَُٖٓض، ُْٓساَاِْ َُؾطَظَنُ ْاوْىوؽ نطإْ نطيػتؤًْاف يًَُْىاًْاْسا بًهُْٕ 
ُٓوَّ ضِازَطُياْس نُزَضآ بؤ غُيطنطزٕ ُْى بؤ ؾُضِ نطزْٕ تىًًًًَٓـ نُثطغًاضّ يًَهطا ٓايا ٓاضَظوو زَنا 

". ْاظامن"ْاوْىوؽ نطآ يُيًػتُّ ضُى ُٖيَططاْسا ًَُٓـ وَآلٌَ زايُوَ 
بؤ بُياٌْ ضِؤشّ ٓايٓسَ َُؾطَظَ ثُضِيُٓ غُض نؤيٌَ ُٓغجُناًْإْ ثًَىتُض ثًَؿًإ نُوت بؤ ناضدريْ يُوآ ضاوٍ 

بُُٓشياًَْو نُوت نُيُّ زوايًُزا زاْطابىو ْ ْاوّ يًَدؤظًس ضؤظ بىو، ُّٓ ُٓشياُْ ثًاويَهٌ تَُّْصاوٍْ غُضغُختْ 
ؾطَطُضِبىو، نُغًـ ُْيسَظاٌْ بُّ طُضِؤنًًُ ضِ يُشيَط غُضزايُ، ُٓو غُضتاثاٍ ُٓوضوثا طُضِابىو، بُضزَواّ يُْاناو 
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زَضزَنُوتْ ُٖضبُّ ؾًَىَيُف ووٕ زَبىو، بُآلّ ُٖض ؾىيًََٓو ٓاشاوَْ بؿًَىٍ يًَبىايُْ ثًَىيػيت بُثًًؿاُْوٍَ 
!. طٍُ ُٖبىايُ ُٓوا يًدؤظًسضؤظ زَطُيؿتُ ُٓو ؾىيَُٓ، يُْاغهرتئ ناتًؿسا زَطُيؿت

َُُٓبىو ُٓو ثًاوَّ نُضاوٍ بُثًَىتُض نُوت، بُغىونًُنُوَ غُيطيَهٌ نطزْ زاواّ يًَهطز نُخؤّْ َُؾطَظَنُّ 
:  بطُضِيَُٓوَ بؤ تاتاضغو، ثاف ُٓوَّ نُُْٖسآ تًعٍ بُخُيَهٌ ُٓوآ نطز بُّ قػاُّْ

!! ُٓوَ َُؾطَظَنُؾًُ ضٌ نُؽ ظياتط ًُْ..ــ  تاتاضغو طىْسيَو طُوضَيُ
يُوآ دؤضَٖا تاُْْ ؾُضِ زَزضا بُطىيًَاْسا يُباضَّ ...ثًَىتُضْ َُؾطَظَنُّ ُٖض يَُُٖإ ضِؤشزا طُضِاُْوَ تاتاضغو

:  ُّٓ طُؾتُ ثطِ يُقاضََاًَْتًُياُْوَ
ــ  ؾُضِتإ بطِاُْوَ؟ بُيؿُؾًهُناْتإ بُظاْس؟ 
..  وا خُضيهًؿِ ض ؾًُيُنًـ َاوَ بًبُظيَِٓ.. ــ  بُيَآ، دُْطُإ بطِاُْوَْ ُٓواًْؿُإ بُظاْس

. ُْٓساَاًْـ طُضِاُْوَ باضّ ٓاغايِ شياٌْ خؤيإ. .َُؾطَظَنُ يُطىْسزا دًَطريبىو
زا ثُياَبُضيَو ٖات بؤ َايٌَ َريؤٕ نطؤؾؤْؤظْ زاواّ يًَهطز نُزَبآ زَغبُدآ قُوظام (ؾكح)يُؾُػيُّ 

ضىْهُ ثؤزتًًهؤظْ طاضزٍ غىوضّ ُٓو ْعيهبىوُْتُوَ، ُٖضخًَطا قُوظاقِ تاتاضغو ..غُضباظطرييٌ بهطئَ
وَخؤنُوتْٔ ُٓجماضَيإ غُزُْٖؾتا نُؽ بىوٕ يُباتٌ ضٌ، يُبُضُٓوَّ شَُْضايٌَ يًَجطغطاو ُٖضَِؾُّ نطزبىو 

نُُٓو نُغُّ زوانُويَت ْاظْاوّ قُوظاقِ يٌَ زَغُْطيَتُوَْ بُغىاضّ نُوتُٓضِآ بؤ بُضَْطاضبىوُْوَّ غىوضَ 
.  ًَٖطف ًَُٖٓضَنإ

ططيطؤضّ يُضِيعٍ ثؿتُوَّ تابىوضَنُزابىو، يُضٍِِيَطُنُزا بًين بُزيَدؤؾًًُوَ ضِازَنات ًَُٓـ ضِايىَغتاْسْ يًٌَ 
:  ثطغٌ بؤضِ وا ضِازَنات ًََطزَٓسايَُنُف زاواّ دطُضَيُنٌ نطز بًهًَؿآْ ُٓجماض وتٌ

بُضاوّ خؤّ بًًِٓ ضؤٕ زيًُناًْإ نىشضإ، تُْاُْت زيٌَ ...ــ  تؤظآ بضُٓ ثًَؿُوَ الؾُّ غىوضَنإ زَبًٓٔ
طىضضًًُ ؾًُٓناًْؿٌ ًَٖؿتا ُٖض يُضظَ يُضظيإ . ..يُنًَهًؿًإ بًين ثطتُثطت يًٌَ زَزا يُناتِ طًاُْآلّ نابطازا

.  بىو
:  ططيطؤضّ زيٌَ تًَهُٗيَضىو ناتآ نُتًَطِاَا  يُوَّ طىيٌَ يًَبىو ْ وتٌ

.. ــ  وا ُٓضظّ زؤًْـ خىيَين بُغُضزا ضِشا
:  يُوالؾُوَ تىضيًري ْاضَِظايِ خؤّ زَضبطِّ يُوَّ نُ زيٌ وشَنإ بُخانًإ ُْغجاضزووْٕ وتٌ

!! ــ  زاز يُزَغت ُٓو داُْوَضاُْ، ٓايا ُٓوَْسَيإ ضاوَضٍَِ ُْنطزووَ نُ بًآًَْصٕ
ثؤْضؤىْ ٓآْا دًَطريّ ضؤغتؤظ بىبىوٕ، يُنُيـْغَُايِ خؤؾُويػيت بًًََػُزاضَنُياْسا بىوٕ يُو ضِؤشطاضَ 

.  ؾًَُشاوَزا
ثؤْضؤى بُطايَتُْ غىعبُتُوَ ضَِخُّٓ يُياضَنُّ زَططت غُباضَت بُناضوباضّ ضًَؿت يًَٓإْ ٓاَازَنطزٌْ ؾًُّ 

دؤضبُدؤض، يُوناتُزا ٓآْا ثًٌَ وت نُزواّ سُوت َاْط زَبآ بُزايو، ثؤْضؤنًـ بُوَ ؾًَُشا، ؾًَُشاًَْهٌ ُْ 
خؤفْ ُْ ْاخؤؾًـ، بُيَهى ًٖض ُٖغتًَهٌ تًَساُْبىو يُغُضَتازا، ثاؾإ نُوتُ طًَؤؾًين زَغيت ٓآْاْ ُٓويـ 

.  زَيىيػت بًهًَؿًَتُوَ
ُٓو ُٖغيت بُدؤضْ ٓاظاضيَو زَنطز نُُٓو ثًاوَبىبى بُٖؤّ، يُبُضُٓوَ ُْضىو بُزَّ زَغت يَُالًُْوَ، ُٓطُض 

.  ضًـ ظؤض ضِقِ يٌَ ُْبىَوَ
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ناتآ نُثؤْضؤى ضىو بؤ ٖؤزَنُّ خؤّ،  ٓآْا ؾىييَن نُوتْ ضىوَ شووضَوَ ُٓويـ زَضطانُّ يُغُض خؤيإ 
:  زاخػتْ بُضاْبُضّ ٓآْا وَغتاْ وتٌ

ضِ بهُئ؟  .. ــ  ًَٓػتا
.   ــ  ًٖض

ٓآْا َُُّٓ بُبآ بانًُوَ وتْ ثاؾإ بًَسَْط بىو ُّٓ بًَسَْطًُ ثؤْضؤنٌ ظؤض ْاضَِسُت نطزْ ويػيت قػُبهات، 
:  بُآلّ وضوشاوّْ ٓايَؤظيِ برينطزُْوَّ ظَاِْ ضىوبىَ بُغت، ٓآْا غُضَجنٌ ُٓوَيساْ وتٌ

.  ناتآ نُُٓو يُزايو زَبًَت،ئ َوناتُ ؾؤضِؾِ ثًَضُواُْ يُْاوبطاوَ..ــ  واظ يٌَ بًَُٓ با ببًَت
باؾُ خطاثُ ثًاو َٓايٌَ ببًَت؟  

:  ثؤْضؤى ُٖغيت نطز باغُنُ بُضَو نىآ زَضِوا يُبُضُٓوَ غُضّ زاوَنُّ ططتُ زَغتْ وتٌ
ــ  ثًَىيػتُ ْؤ َاْطْ ْؤ ضِؤشَ تُواونُّ، َٓايًََهٌ ًَْطيُْٓ قُيُْ ضِيَوْثًَو زَبآْ زواّ يُْاوبطزٌْ ؾؤضِؾِ 

ناض زَنُئ، ثاؾإ خاْىوَيُى .. ثًَضُواُْف، َٔ زَمب بُ وَغتاّ طىآلو زضوغت نطزٕ، تؤف نَُآ قُيَُْ زَبًت
ضِؤشاٌْ يُى .. زَنطِئْ تاقًَُهٌ ثإْ ثؤضِّ تًَسا زَنُئ، يُويَؿسا قُؾُظيَو زازًََْري نُْاضًُّنٌ دىاٌْ تًَسابآ

تؤف نًَو زضوغت .. ؾُػيُ ثًَؿىاظٍ يًَُىاُْناصيإْ ُٖضوَٖاف غُضزاٌْ ٖاووآلتًاٌْ ثًاوضاى زَنُئ
.. زَنُيت،ُٓطُض ُٖويطَنُؾت بٌَ ثًَعبىو زَغت زَنُّ بُططيإ

. .  ُٖضوَٖا ثاضَف ثاؾُنُوت زَنُئ
:  ٓآْا بٌَ ُٓوَّ خؤّ بًُوآ، ظَضزَخُُْيُى ططتٌ،  بُزيَططاًُْوَ، ثاؾإ وضتُ وضتًَهٌ نطز

! ؤ ضُْس خُياأل ثآلوٍ. . ــ  ٓؤّ
ــ  ُّٓ تؤ سُظ بُوَ ْانُّ؟ 

.   ــ  بُيٌََ، زياضَ َُُٓؾتًَهٌ بُدًَبُ
يُضؤغتؤظسا شيإ ًَٖذطاض دُجناألْ قُضَبايَبىو، ؾُقاَُنإ طيُيإ زَٖات يُزَغتُ زَغتُ غُضباظإْ نطيَهاضإْ 

ٓآْاْ ثؤْضؤى ضِؤشيَهًإ بُْاو ؾاضزا زَطُضِإْ ٓآْا ٓاوضِّ يُٖاوضِيَهُّ .. خُيَهٌ دٌْبُضط ؾطِْ ووضِ ناألْنىت
:  زايُوَْ وتٌ

وَنى بُضز وايُ، ُْؾُبكُيُنٌ ُْخؿريْ .. ؾاض يُى ثاضضُ ضَِْطٌ ناأل بىَتُوَ..ــ  تَُاؾانُ ثؤْضؤى
.  ُْطايًػهُيُنٌ تطؤيهاّ ْايابِ تًَسايُ

. .  ــ  ُٓطُض غجًًُنإ بًَٔ زَغتبُدآ ضَِْطٌ زَطؤضِآ
َُُّٓ بُالقطتٌ نطزُْوَ وتْ بعَيُ ططتٌْ طُيؿتُٓ ًًٌََٖ بُضططّ نطزٌْ قُضار ؾاض، يُوآ غُيطيإ نطز 

:  ثؤزتًًهؤظ ٓاظايُتٌ زَزاتُ بُضغُضباظيَهٌ ضَِؾاف ُٖيَططْ زٍََ
.  بتُقًَُٓ..خؤَإ ؾًؿُنُإ ظؤضَ. ــ  بطاّ تؤ زَغت بُؾًؿُنُوَ َُططَ

يُّ خُتٌ بُضطًُزا ثؤْضؤى بُثاضُنُّ ضايًََهٌ ُٖيَهُْسْ ضَِؾاؾُنُّ تًَسا ضُغح نطز،ثاؾإ ضَِؾاف 
.   ثطِنُضَنُ عَُباضيَهٌ ثطِ يُ ؾًؿُنٌ زايُْ ُٓويـ خػتًُ دًَطُنُّ خؤّ

ُّٓ ضَِؾاف زاططَوَف َانػًِ نطياظْؤظْ قُوظاقِ تاتاضغو بىو، نطياظْؤظٌ بُْاوباْط زَضنطزوو بُ زظّ ضاضَوٍْ 
.  ُٓغجُنُّ نًًًَََُٖو ظيىئ بُْاوَضِاغيت ثؿتًُوَ بىو يُؾُضِيَهٌ ثًَؿىوزا يُشيَطيسا نىشضابىو
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نطياظْؤظ ْاضاض ظيُٓنُّ َاوَّ غآ قؤْاؽ ُٖيَططتبىو زواّ ُٓوَ تىوضِيسابىو ضِؤيؿتبىو ْ ثاؾإ ضىوبىو بؤ ضِؤغتؤظْ 
يُمشؿًَطَ َؿتىو ظيىَنُّ نُيُ ُٓؾػُضيَهٌ نىشضاْ نطزبىويُوَ، ؾطؤؾتبىو نُوتبىوَ خىاضزُْوَْ بُزَُغيتْ 
ناتآ نُضىوَ َُؾطَظَنُّ ثؤْضؤنُوَ، ضِووتْ ضَداأل بىو تاضِازَيُىْ ضِاٖاتىوّ َُخيىاضزُْوَْ غُضَُغتًـ 

.  بىبىو، وا ًَٓػتا ضَِؾاؾُنُّ ُٓو نُغُ زازَططيَتُوَ نُزايَسَّ زاو ططتًُ خؤّ
زَغتُْ تاقٌُ قُوظام زَٖاتُٓ ثًَـْ ثؤجنؤنًـ ضاوَضِآبىو ْعيهببُٓوَ تاوَنى بُضَِؾاؾُنُّ قُآلضؤيإ نات، 

.  يُؾِ ثًَضِ خىاضزْ بُتًُْؿيت ضَِؾاؾُنُوَ نُوت..بُآلّ طىيًُيُ َانػًٌُ ثًَها
ثاؾطُظبىَوَْ َانػًٌُ بُدًًََٗؿت يُٓاظاضّ غُخيت .. ثؤْضؤنًـ يىويُّ ضَِؾاؾُنُّ يُخىئَ ثانطزَوَ

.   غُضََُضطًسا
ثؤْضؤى يُطؤؾُيُنٌ ؾُقاًََهٌ غُضَنًسا ضَِؾاؾُنُّ  زاَُظضاْسَوَ ثاف ُٓوَّ نُ طاضزّ غىوض ًًٌََٖ بُضططّ 

قُضار ؾاضيإ يُشيَط ظَبطّ طىؾاضّ قُوظاقُ ؾاآلوًَُٖٓضَناْسا ضؤأل نطز، ٖاوضِيَهاِْ بُثُيُ َُتُضيَعيَهًإ بؤ 
. .  زضوغت نطز تاوَنى خؤّ بساتُ ثايٌَ

.   ٓاططّ خؤيإ زاباضاْسْ غُض غُضباظَناِْ طاضزّ غىوضزا.. قُوظام يُو ؾُقاَُزا يُثؿتُوَ وضوشًَإ ًَٖٓا
ُٓو ٓاؾطَتُ ٓآْابىو، ثاؾإ بُقصّ .. يُوآ يَُُؾطَظَنُّ ثؤْضؤنسا ٓاؾطَتًَهٌ خؤضِاططت زَبًين زَتىت بُضزَ

ٓايَؤظناوَوَ نُوتُ ضِانطزْٕ تؿُْطًَهٌ بُزَغتُوَبىو نُخؤيؿٌ ُْيسَظاٌْ ضؤٌْ ُٖيٌَ ثطِووناْسوَ، زَمسايَُنُّ 
:  زَوضّ ًٌَ با زَيؿُناُْوَ، َؤضنٌ ُٖيَضىوًَْهٌ ثطِ تطؽْ يُضظٍ ثًَىَ زباضبىو، ٖاواضّ زَنطز

..  قُوظام يُثؿيت ُّٓ خاْىوَزا خؤيإ سُؾاضزاوَ.. ــ  ؾىيَِٓ نُوٕ
ثؤْضؤىْ ْؤ نُغٌ زيهٍُ غُضباظاٌْ َُؾطَظَنُ ؾىيَين نُوتٔ، يُ زَضووٕ طُضٌَْ وضوشاًَْهسا بىوٕ ُْياْسَتىاٌْ 

.   ظاأل بدي بُغُضيسا
قُوظاقُنإ ْاضاضنطإ بُزواّ خؤياْسا بطُضِيَُٓوَ، بُآلّ يُنًَهًإ بُغُض ُٓغجُنُيُوَ ٓآْاّ ثًَها، ثؤجنؤى 
..  غُيطّ نطز ضِازَناْ نُيُنُّ غىوضبىَ يُخىيَٓساْ ثاضضُ زضِاوَناِْ بًىوظَنُّ بُزَّ باوَ بايٌَ ططتىَتُوَ

زوو ثًاو ٖاتٔ ُْٖسآ ثًَضُضّ يُبازيإ خػتُ غُضبطيُٓنُْ بُآلّ خىئَ ُٖض بُيًَؿاْ .. ٓآْا زاّ يُظَوّْ نُوت
.  ضِيٌَ زَنطز

:  ناتآ ثؤْضؤى يًٌَ ْعيهبىَوَ، ُٓو قىضطٌ ضَِم ُٖآلتبىو يُتاو ٓاظاضْ وؾهًسا زَيىت
شًَُْٖعٍ تًَسا َُْاو غاضزبىَوَْ !ٓار. .خؤؾُويػتُنُّ.. زََُوآ بصيِ ًًًٓا.. ٓاططّ تًَبُضبىو! ٓاو! ــ  ٓاو

:  ُٓجماض ًَٖعٍ زابُخؤّْ وتٌ.. دىويَُّ يًَربِا ضاوَ بطيكُزاضَناِْ ُْبًَت
.   َٔ زََطّ وا ناتِ َطزمن ٖاتىوَ..بَُُٖىو غاناضيًُىْ ٓاغاًُْى.. ــ  زَبًين ضُْس ناضَنُ ٓاغاُْ ًًًٓا

:  بُآلّ ُٓوَْسَّ ثًَٓضىو قًصاْسٍ
ٓاو بهُُْ . .غًُنامن ثطِبىوٕ يُخىئَ..  خىئَ يُْاوَوَّ ضِآ زَنا! َُٖىو يُؾِ زَغىوتآ.. ٓار. .ٓاظاض..ــ  تطؽ

!.  غُض غٓطُسا
..  ْ ًٓسٍ ٓآْا يُشايٓسا َُْا..غُضّ نُوت بُالزا.. بُآلّ زَّْضاوٍ ظَضز ُٖيَطُضِا. . ٓتىيإ ًَٖٓا

:  ثؤْضؤى زاضًًَُُوَْ يًَىَناِْ تىْسنطز يُغُض ثًًََىوَ ًْىَ زاخطاوَناِْْ ٖاواضّ نطز
! خؤؾُويػترتئ نُغِ. . ــ  ٓآْا
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بُ ووؾهٌ زَتىت بُضزَ، بٌَ ُٓوَ ُٖضزوو بايٌَ نُبُالنُيُنُيسا .. وَضضُضخايُوَ.. ثاؾإ ُٖيَػايُ غُضثآ
.  ؾؤضِبىبىوُْوَ ظىويًََٓآ نُوتُ ضِآ،  بُّ دؤضَ نؤغيت نُوتْ ضِووْانِ ضاوَناِْ يُزَغت ضىو

بُآلّ بريْ طًاٌْ تاضابىوْٕ ُْيسَظاٌْ .. بُزضيَصايِ ضُْس ضؤشآ زوايِ ُٓوَ ثؤْضؤى ُٖضبُيُف زَٖاتْ زَضىو
زَّْضاوٍ طؤضِابىو، ضاوَناِْ ًٖض َاْايُنًإ تًَس َُْابىو، طيىدىوألْ ُٖيَؼْنُوتًـ يُيُنًَو زَضىو .. يُنىئَ

.   بُتىْسٍ بُْر نطابآ
نُ غُيطت نسايُ زَتىت نابطا تىوؾِ ضَِؾُططاُْتا بىوَ،ض وْهُ ثؤْضؤى ًٖضٌ ْسَخىاضزْ سُظيؿٌ ُْزَنطز 

خُيَهٌ زيهُ ببًٓآ ًٖض غؤٕ، نُٖاوضِيَهاِْ باْطًإ زَنطز يُشََُ خىاضزُْناًْاْسا بُؾساضبًَت ثؤظؾيت بؤ 
زًََٖٓايُوَ نُْاتىاْآْ ناتآ نُ وَخيت ْىوغذي زَٖات زَبىايُ يُنًَو ٓاطازاضّ نطزايُتُوَْ ثًٌَ بىوتايُبٓىو، 

.   ُٓجماض ثايَسَنُوت،  بُآلّ ُٖضطًعاوُٖضطًع خُوٍ ٓاغىوزَ ُْزَضىوَ ضاوٍ
يُوناتُوَ نُ ٓآْا َطزبىو ثؤْضؤنًـ بُضِاغيت يُطُيًَسا َطز، ُٖضضُْسَ نُزيًَـ وَنى ٓازًًََُناٌْ زيهُ يًٌَ 

.  زَزا
ٓا يُّ زؤف زاَاُْزا نطيؿؤؾًًهؤظٌ ُْٓساٌَ نؤًَتُّ ثاضتٌ ُٖضيَِ ضاوٍ ثًَهُوتْ بًَُٗطَباًُْوَ نًَؿاٍ 

:  بُثؿتًسا،ُٓوناتُ ُٓو ُْيسَظاٌْ ُّٓ ٖاوَيَُّ ضِ يٌَ بُغُضٖاتىوَ، وتٌ
.   ثؤْضؤى، خؤ ُٓوَ يُزووّ تؤ زَطُضِيَِ. .ــ  ٓؤّ

ؾاْبُؾإ يُطُيًَسا ضِؤيؿتْ ٓاطازاضّ نطزَوَ نًَُٖطؾًَهٌ طاضزٍ غىوض بُزَغتُوَيُ ُٖضيٌَُ زؤٕ بربِآْ بُضَو 
بانىوض بضآ تاوَنى يُوآ ثُيىَقٓسٍ بُقُوظاقِ زؤٌْ غُضووَوَ بهاتْ بًاخناتُ شيَط ضُنُوَ، ثؤزتًًهؤظًـ 

ْ ثاؾإ يًٌَ .. ُٓضنٌ غُضنطزايُتٌ ُّٓ ًَٖطؾُّ زَنُويَتُ ُٓغتؤ، َُُٓف ثًَىيػيت بُٖاْسَضاُْ يًَُْىخُيَهًسا
:  ثطغٌ

ــ  باؾُ يُطُأل ًَٖطؾُنُزا زَضِؤّ؟  
.   ــ  بُيَآ

.   ــ  ظؤضضانُ، نُواتُ غبُيٓآ ٓاَازَبُ بؤ ضِؤيؿذي
يُضىاضزَّ َايػسا ًَٖطؾٌ غىوض بُضَو بانىوض نُوتُضِآْ زًًََؤٕ ضِؤبًٌَ بؤ تُضخاْهطابىوْ ؾطِؤنُناِْ ُٓيَُإ 

ْعَسَبىوُْوَ بُغُض ًًََُٖ ٓاغًُٓٓنُّ ًَْىإ نآًَػهاياْ ْؤظؤؾًَطنػساْ ثؤزتًًهؤظْ غُضباظَناًْإ زَزايُ بُض 
.  يُطُأل ُٓوَؾسا بُضزَواّ ًًًَََٖهٌ زضيَص يُطايًػهُّ ؾَُُْسَؾُض ًَٖسٍ ًَٖسٍ زَنؿا. ٖاضَِّ ؾُغتري

ثؤزتًًهؤظ نُبُغُضؤنٌ ُٓجنىٌَُْ نؤًَػاضيَيت طٍَُ ُٖيَبصيَطضابىو يُُٖضيٌَُ زؤْسا، واّ بؤ زَضىو نُ نات 
بُؾريِؤزَضِوا ُٓطُض ساأل بُّ ؾًَىَيُ بُضزَواّ بًَت، يُبُضُٓوَ نؤبىوُْوَيُنٌ غُضباظيٌ غاظنطز بؤ يًَهؤيًَُٓوَ 
يُّ باضوزؤخُْ  يُو نؤبىوُْوَيُزا ثًَؿًٓاضّ نطز نُثًَىيػتُ طايًػهُنإ بُدٌَ بًًََْٔ ُٓغجُنإ بُضناضبًَٓٔ بؤ 

يُبُضُٓوَف نُثَؿًٓاضَنُ بُضُٖيَػتًُنٌ ُٓوتؤّ ُْنطا، ضَِظاَُْسيًإ يُغُض زَبطِّْ زَغتهطا .. ًَٖطؾربزٕ
.   بُدًَبُدًَهطزٌْ

بُزضيَصايِ ُٓو َاوَيُّ يُطايًػهُناْسابىوٕ، ثؤْضؤى قىشبًَٓهٌ طايًػهُنُّ خؤّ ططتبىو غُيطّ بًُٓضُنُّ 
.. ٓآْاّ زَٖاتُ بُضضاو يُضِؤغتؤظْ نآًَػهايازا.  زَنطزْ زايَػُّ يًَسَزاْ طُضِابىوَ بؤ شياٌْ ضِؤشاٌْ ضِابىوضزْ

ثاؾإ َُٖىو ُّٓ ويَٓاُْ زَضَِويُٓوَْ ويَُّٓ زًَََهٌ الضبىَوَْ ..ُٓوناتُّ نُيُ ُْخؤؾًًُنُّ ضانبىوبىَوَ
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: زواّ ُٓوَف زَْطًَو نىُْ طىيٌَ زَمسٌْ زَيىت. .خىيَين يُنُيُنُ ضِؤيؿتبىو بًىوظيَهٌ زضِاوّ زَٖاتُ دًَطا،
. (!زََُوَّ بصيِ.. َٔ وا زَغىتًَِ)

يُزوايسا غُضباظاٌْ ًَٖطؾُنُ يُطايًػهُناًْإ ٖاتُٓخىاضْ نُوتُٓ تاوزاٌْ ُٓغجُناًْإْ بؤ بُياٌْ ضِؤشّ ٓايٓسَ 
.  ضىوُْ ْاوضُّ قُوظاقِ زؤٌْ غُضووَوَ

ثؤزتًًهؤظ غُضجنٌ ُٓوَّ زَزا نُتا بُضَو بانىوض بضىايُ ُٓو قُوظاقاُّْ نًَُٖعَنُّ بُطىْسَناًْاْسا تًَجُضٍِ 
.  زَنطز ضَِيإ بُضَو ْعٌَْ ضِووططشّْ ٖاوناضّ ُْنطزٕ زَضىو، ضِؤش يُزواّ ضِؤش ناض ضِوو يُخطاثُبىو

ًَٓىاضَيِ ضِؤشيَهًإ ثؤزتًًهؤظ ْ ًَٖعَنُّ يُطىْسيَهٌ قُوظاقسا بىوْٕ خُيَهُنُّ ضِاظٍ ُْبىوٕ بُوَّ نُخؤضانًإ 
ثٌَ بؿطؾٔ، ُٖضضُْس ُٖوألْ نؤؾؿًإ يُطُأل نطزٕ غىوزٍ ُْبىو، ثؤزتًًهؤظ ظؤ ثُغت بىو يُوَْ بطِياضّ زا 

.  غعايإ بسات
ثاؾإ ظاًْإ  (ُْٖسآ ُٓغح غىاض يُالثايٌَ يًَصطُنُزا طيىدىيًَاُْ)بُآلّ ُْٖسآ يُغُضباظَناِْ ٖاتْٔ وتًإ نُوا 

نُوا ًَٖعيَهٌ قُوظام نُظؤضبُيإ يُوَْثًَـ يُشيَط غُضنطزايُتٌ ثىزتًًهؤظسا خعَُتًإ نطزووَ، بُضَو ضِوويإ 
.  زيَت، ًَُٓـ زيًَٓابىو يُوَّ نُزؤؽْ ٓاؾٓا زَضيُٓناِْ َُٖىو ياضَُتًُنٌ زَزَٕ

بُآلّ ُٓوإ نُيُشيَط غُضنطزايُ غجرييسؤظسابىوٕ، تُؾطَياْسا، ضىْهُ يُضِاغتًسا يُو قُوظاقاُْ بىوٕ نُٖاوناضيًإ 
ٓابًَىقُّ ًَٖعَنُّ ثؤزتًًهؤظًاْساْ زاوايإ يًَهطزٕ تُواوّ ضُنُناًْإ بسَُْ .. يُطُأل غجًُناْسا زَنطز

بُآلّ ًَٖؿتا ُٖض بًُٖىابىو غُضنُوتٔ .. زَغتُوَ، ثؤزتًًهؤظ زَضنٌ بُوَنطز نُُّٓ ناضَ ؾطِوؾًًًَََهٌ تًَسايُ
.  بُاليٌُْ خؤيسا بؿهًَتُوَ، بُّ ًٖىايُ ؾُضَاٌْ بًَُٖعَنُّ نُضُنَُاًْإ بسَُْ زَغتُوَ

بُجمؤضَ غُضباظاٌْ ًَٖعَنُ بُٓاغاٌْ يُخػرينطإ، ناتآ نُضُنُنإ بُتُواوَتٌ وَضطريإ غجرييسؤظ ضِاوَغتاْ 
:  وتٌ

قُوظام زيًُناِْ ًَٖعَنُّ . ــ  تًُْا تاقُهُّ ثؤزتًًهؤظ با يُالّ ضِاغتُوَ بىَغتآْ ُٓواٌْ زيهُف يُالّ ضُثُوَ
ثؤزتًًهؤظًإ ضِاثًَض نطز بؤ ُٓو ؾىيَُّٓ نُزازطايُنٌ غُضباظيٌ ضِوايَُتًًإ بؤ غاظزإْ ُٓو زازطايُف َُٖىوٍ 

.  تاواْباضنطزْٕ سىنٌُ َطزٌْ زإ
ؾُضَاْسَيِ زَغتُّ طىيًُباضاْهطزٕ ثطغًاضّ يُزيًُنإ زَنطز غُباضَت بُْاوَناًْإْ ؾىيَين يُزايهبىًْإ، 

:  ناتآ نُْؤضَّ ثؤْضؤى ٖات، خؤ ثًَٓاغاْسٌْ ضؾُتهطزَوَ، ؾُضَاْسَيِ زَغتُنُف ثًٌَ وت
.  ــ  نُواتُ زَتُوآ بُبآ ْاو سيطيت، تاوَنى نُؽ ُْتٓاغآ

ُٓويـ الؾُّ .. الؾُّ ثؤزتًًهؤظْ غُضباظاٌْ ًَٖعَنُّ ؾطِآزضاُْ ضايًََهٌ طُوضَوَْ بُتًُْا يُى الؾُ ْاوّ ُْبىو
..  ثؤْضؤى بىو

ثًَىتُضْ قُوظاقُناِْ تاتاضغو زََُْ ًَٓىاضَّ ُٓو ضؤشَّ ؾًًََُنُ نطا يُثؤزتًًهؤظ طُيؿتُٓ ثؤْاَاضيؤظْ 
تاتاضغهًُنإ ُٓوَيإ بًين نُضؤٕ زازطا غُضباظيًُنُ زازوَضّ زيًُناِْ طاضزٍ غىوض زَنا، ُٖضوَٖا يُناتِ 

.  طىيًُباضإ نطزًْؿًاْسا ٓاَازَبىوٕ
ثًَىتُض يُوغاتُزا ظؤض نُيـْ خؤؾبىو، ُّٓ ْابًٓآ وا بُيؿُؾًهُنإ زََطٕ، تُْاُْت با ضاوُْتطغًـ بٔ يُناتِ 

!. َطزْسا
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وا ثؤزتًًهؤظْ نطيعؤؾًًهؤظ زاوا زَنُٕ يُغًَساضَزاًْإ زواخطيَت تاوَنى ٖاوضِيَهاًْإ ببًٓٔ ضؤٕ بُدىاًََطاُْ 
زََطٕ، ناتآ نُْؤضَيإ ٖات، تًُْا ُٓوإ دٌْبُضطُناًْإ يُبُزا َابىو، ثؤزتًًهؤظ ضِوخػُتٌ يٌَ خىاغتري 

:  ووتاضيَهٌ نىضت بساتْ بىاضّ زضا، ًَُٓـ يُغُض تُخيت غًَساضَنُْ ثًَـ ُٓوَّ ثُتُنُ بهطآ بًًَُسا وتٌ
.  بُآلّ ضِؤشإ ضِؤشّ يُزوايُ..وا ًَٓىاضَ َُٓطِؤ سىنِ زَنُٕ..ــ  طىيَتإ يٌَ بآ

ططيطؤضّْ ظؤض يُقُوظاقُنإ سُظيإ بُبًًٓين ُٓو زضيُُْ ُْنطزْ يُوناتُزا ثؤزتًًهؤظ زَغيت نطزَ قػُنطزٕ 
: َُٓإ زاياْهًَؿاْ ضِؤيؿذي، ُٓويـ زَغيت بؤ ُٓوَ ضِانًَؿاْ وتٌ

ــ  غُيطنُٕ ضُْس نَُٔ ُٓواُّْ سُظ بَُطزصيإ زَنُٕ، ُٓواُْ يُٓاظاضّ ويصزاْسإ،ضىْهُ ًَُُٓ يُثًَٓاوّ 
بُشَوَْسٍْ ضانُّ طُزي ظَظيُتهًَؿسا يُزشّ شَُْضايَُ دطدُنإ خُباشيإ نطزْ زضيَػًُإ ُْنطز تُْاُْت 

بُآلّ ظؤض ..يُبُختهطزٌْ طًاًْؿُاْسا، وا ًَٓػتا ًَٓىَ زََاْهىشْٕ ُْؾطَتٌ ُٓوَتإ يٌَ ْانُئ، ًَٓىَ بطاٍ ًَُُٕٓ
ؾطيىزضاوٕ، سىنىوَُتٌ ؾؤضِؾطًَطِ زيَت، ُٓوناتُ زَظأْ ضِاغيت يُالّ ض اليًَُْهُ، ًَٓىَ يُّ ضايَُزا ضانرتئ الواٌْ 

. ْاوضُّ زؤْتإ ْاؾت
ثاؾإ تُخيت غًَساضَنُ يُشيَط ثًًَسا البطا، نُوتُ زيالْآنطزٕ يُُٖوازا، يُبُض قىضغِ الؾُنُّْ ضِووَُتٌ ضَِف 

..  ُٖيَطُضِاْْ تايٌَ زضايُ بُض ظيًُ يُاليُٕ َُٖىو بُؾساضبىواٌْ تاواُْنُوَ
. يًَؿاوٍ تـْ ؾطًََػو بُغُض غًٓطٌ ثؤزتًًهؤظسا زَٖاتُ خىاضَوَ

.  ًَؿا نؤؾًعؤّْ ُْططيػٌ ٖاوضِيٌَ بؤ ؾُوّ ٓايٓسَّ ُٖآلتًٓإ يُتاتاضغو، طىْسٍ ناضدًٓإ بُدًًََٗؿت
تَُّْص يُزَؾتُنُ ٓاآلبىو، يُؾًىو ثًَضِ تُثُْتُالُْناْسا خطِبىبىَوَ، َاْطًـ بُٓامساُْوَ تطيؿُّ زَٖاتْ 

. زَتىت طىيًََهُ يُتاؾِ زََهطزُْوَيساْ يًَُْى ضِايُخٌ طصوطًاٍ غُوظَآلًْسا غُضّ زَضًَٖٓاوَ
بُزضيَصايِ ؾُو تا زََُْ بُيإ ضِيًَإ نطز، تاوَنى نانًَؿإ يُضِيَطُ زووضو زضيَصَنُّ ٓامساًْسا يُضاو وْبىو، ثاؾإ 

الياْسا بؤ طىْسيَو يُوْاوَزاْ يُزووضّ زوو ًٌَ يُو طىْسَوَ ؾُف ُٓغح غىاضّ قُوظام ؾىيًَٓإ نُوتْٔ ثًًَإ 
.  ضِاطُيؿذيْ ططتًٓإ

غآ غُز ياضزَيُى ُْضِؤيؿذي تاوَنى ظضَُّ طىيًُيُى ٖاتْ ُْططيػٌ ثًَهاو ..قُوظاقُنإ زاًْاُْ ثًَـ خؤيإ
نُوت بُالزا ضؤيؿذي وَنى ُٓغجًَو يُغًَبُضّ  خؤّ برتغآ، ثاؾإ بُغُض طًانُوَ ُٖيَتىوتاْ ُٓجماض ثايَهُوتْ 

..  زواّ ُٓوَ ُٖيَُٓغايُوَ
ًٖض ُٖغتْ ٖؤؾًَو يُيُؾًسا َُْابىوْٕ ضاوَضِيٌَ زووَّ تُقُّ زَنطز يُتىويُ تؿُْطٌ ..نىؾًعؤيـ ضِؤيؿت

يُنًَو بُغىاضَناُْوَ، بُآلّ نُّ تؿُْطُنُ ُّٓ تكَُيُّ يُزَغت زَبًَتُوَ؟ نؤؾًعؤّ َُُّٓ ُْزَظاٌْْ 
.   ُْظآًًْـ يُباضوزؤخٌ ُٓوزا تؤقًَُٓضتطو ٓاظاضغُخترت بىو يُظاْري

:  ٖاواضّ يًَهطزٕ
ــ  بًتُقًَُٓ بُضاظيُٓ، بؤضِ ٓاظاضَنامن نؤزَنُُْوَ؟  

.  زََت زاخُ. .ضيَبهُ. .ــ  بطِؤ
:  تاوَنى ُٓغح غىاضيَو وتٌ..نؤؾًعؤّ بُزَّ زَضزْ ٓاظاضَنُيُوَ ضِؤيؿت

. يُنؤيَُإ نطزَوَ، بُآلّ تؤ قُوظاقِْ ًَُُٓف بُظَيًُإ ثًَسا زيَتُوَ.. ــ  ُٓو دىوتًاضَ
واًُْ؟ ..يُؾُضِّ ُٓيَُاْسا يُنُتًبُّ زواْعََُٖسا خعػيُتت نطزووَ



 248 

.  ــ  بُيَآ
بُآلّ ..ــ  نُوابىو زووباضَ يُنُتًبُّ زواْعََُٖسا خعَُت زَنُيُٓوَ، بُيَآ، نًََُو غٓىوضّ ضِاغتًت تًَجُضاْسووَ

.   زَظاْري ضؤْت ضانسَنُيُٓوَ، ْاتهىشئ
، ناتآ نُزاياُْ زازطايُنٌ غُضباظيٌ، ُّٓ زازطايُف يُضِؤشطاضّ (ضانهطزَوَ)قُوظام ثاف ضُْس ضِؤشيَو ًَؿايإ

ثًَؿىوزا زوودؤض غعاّ ُٖبىو، نىؾذي بُطىيًُباضإ نطزٕ يإ زاضناضيهطزٕ بُتىيٌَ بُتىوالْ زازطا غُضيُبُياٌْ 
. ضِؤشّ يُنؿُػيُ يُباظاضِزا بُغرتا

يُنُّ نُؽ يُتاوإ وَ ثايَسضاوَنإ الويَو بىو بُْسيإ نطزبىو يُبُضُٓوٍَ سُظْ ٓاضَظووّ بُيؿُؾًهُناٌْ 
يُبُضخاتطّ ثايُْ ضيَعٍ باونٌ ُْبىايُ يُالّ َُٖىوإ طىيًُباضاًْإ زَنطز، ضىْهُ باونٌ ثًاويَهٌ ٓايًِْٓ 

ثاْتؤيَُنُّ يُمسيت ًَٖٓطايُ خىاضَوَْ بُغُض تُختًَهٌ .. ثايُبًَٓسبىو، يُبُضُٓوَ زازطا تًُْا بطِياضّ يًَساِْ بؤزا
.  ثاؾإ تىويًََهٌ زاضّ بُتىاليإ ًَٖٓاْ ثًًَإ زاضناضّ نطز.. زضيَصَوَ ضِانًَؿًَٓطا

: ثاؾإ ضِووّ نطزَ ثًاو َاقىآلٌْ زازطاْ وتٌ..نُيُوَبىُْتُوَ نابطا ُٖيَػًَٓطاْ ثاْتؤيَُنُّ ُٖيَهًَؿا
.  ــ  غىثاغتإ زَنُّ ثًاوَاقىوآلٕ

.   ــ  بُيَهى يُُْخؤؾًُنُت ضانت ناتُوَ نىضَِ
زواّ ُٓوَ ْؤضَّ ًَؿانؤؾًعؤّ ٖاتْ سىنٌُ بًػت زَضياْسا، نُبُتىْسٍْ بُيُى بري يًٌَ بسَْٕ غعازاُْنُ 

: دًَبُدآنطاْ ًَؿا ناتآ نُثاْتؤيَُنُّ بُضظنطزَوَ ُٖضُٓوَُْبىو بططّْ وتٌ
ــ  َُُٓ ضِاغت ًُْ، َٔ غُضّ طىْاٌٖ نطزووَ، بُآلّ ؾىيًََٓهٌ زيهُ ٓاظاضزضا، َُُٓ بُزضيَصايِ تَُُٕ زَبآ 

.   بُؾىوضَيِ
:  ُٓو نابطايُف نُزاضناضّ نطز وَآلٌَ زايُوَ

.  ــ  غُغًَُت َُبُوَ، ؾىضَيِ زوونُأل ًُْ تاوَنى ضاوَناْت ٓاظاضزات
: ثاؾإ ويػيت وضَّ بُضظناتُوَْ وتٌ

تىاًْت خؤت ضِاططّ، زوو دُيَسَ يُوَّ نُيًَُساّ ًَٖذطاض تىْسْ غُخت بىوٕ، بُآلّ . .ــ  ُٓهلُقِ تؤ الويَهٌ ٓاظاّ
.  ُٓواِْ زيهُ ُٖضبُٓاغتُّ ثًَُسا زَنًَؿاٍ

.  بؤ ضِؤشّ ٓايٓسَ ضاثًَض نطا بؤ بُضَ يُطُأل قُوظاقُناِْ زيهُّ تاتاضغهسا.. ًَؿا زايهًَؿا ضِؤيؿت
ثاف زوو ضِؤش يُنىؾتين ًَْصضا، ُٓويـ ُٓوَبىو نُُٓشياٌْ طىْسَنُ زوو قُوظاقِ ْاضز يُو ظَويُزا (ُْططيؼ)الؾُّ 

: يُنًَهًإ وتٌ..ضايًََهٌ بؤ ُٖيَهُْٕ تًًَسا بًًَٓصٕ
..  ــ  ظَويُنُ ًَٖذطاض ضَِمْ غُختُ يًَطَزا، ضَِْطُ يُبُضُٓوَّ يًََُصَوَ ُْنًًََطابآ

.  َُُٓ ضُْس غايَُ ُٖض بُبؤضَيِ َاوَتُوَ..ــ  ُٓوَْسَ ضَِقُ زَيًٌََ ٓاغُٓ
ــ  نُواتُ، نىضَِ غُض ٓاغىوزَ زَبآ يُاليٌُْ طؤضَِنُيُوَ يُّ دًَطُيُزا، بُالثايٌَ ططزيَهُوَ، ُٖوايُنٌ ثاىْ 

.  خاوئَْ ظَويًُنٌ ٓاغًٓين تىْس يُنططتىوْ ًَٓػوْ ثطووغهٌ بُّ ظوواُْ ْاضِظآ
:  زوو قُوظاقُنُ غُيطيَهٌ الؾُنُّ ُْططيػًإ نطز، ُٖيَهى َابىو بُغُض طًانُوَْ يُنًَهًإ وتٌ

ــ  دًُناِْ يُبُض زانُْري؟  
.  ــ  بُيَآ، ُٓوَ ثًَآلوَناًُْ وازياضَ ظؤض ضانُ
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ُٓودا ضِاياْهؿاْس يُضايَُنُزا يُغُض ؾًَىَّ ٓايين عًػايِ، واتُ غُضيإ نطزَ الّ ضِؤشُٖآلتُوَ ثاؾإ خانًإ نطز 
:  بُغُضيساو زايإ ثؤؾِْ يُنًَهًإ وتٌ

..  ــ  بضؤ غُض طًُنُ بًؿًًَُ
.  واظبًَُٓ باوَنى خؤّ بًَت، بُّ دؤضَ خًَطاتط ُٖيَسَغتآ، ناتآ نُضِؤشّ قًاَُت ؾىو زَنطآ بُنُضَِْازا.. ــ  ُْخًَط

يُثاف زوو سُؾتُ نًًَُناِْ طؤضَِنُ بُطًا زاثؤؾطإ، الّ غُضيُوَ غآ ثُضَِ بَُالو الزا زَيُضيًُوَْ دؤزا 
... غُنًىيًُف بُّ زيىوبُوزيىيُوَ نُضويَؿهُّ زَنطز، ُٖواف بؤٌْ خؤؾِ داتطَّ يًَسَٖات

ثـ ضُْس ضِؤشيَهٌ نُّ ثرييَهٌ طىْسَنُ ضىوَ غُض طؤضَِنُْ ضايًََهٌ بضىونٌ يُغُض ُٖيَهُْسْ ثاؾإ نًًًََهٌ يٌَ 
ضُغح نطزْ بطيتّبىو يُويَُٓيُى يُغُض غتىوًَْهٌ زاض بُضِوو ُٖيَهُْطابىوْ زايهٌ سُظضَتٌ عًػاٍ تًَسابىو ْ 

: يُشيَطيُوَ بُخُتًَهٌ غالظٌ نؤٕ ْىوغطابىو
.  يُغاآلٌْ ثؿًَىٍْ ٓاشاوَزا بطاياٌْ خؤتإ طىْاٖباض َُنُٕ بطاياٌْ قُوظام

يُغُض ..ُٓوإ يُغُض ًًًََُٓ ؾُضِيإ بىو. .يُبُٖاضّ ُٓو غايَُزا زوو زاأل ٖاتْٔ ْعيو بُو ؾىيَُٓ بىو بُؾُضِيإ
ثاف َاوَيُنٌ نُّ زايًََهٌ َآ بُتًُْؿيت طؤضَِنُوَ بُغُض ْؤ ًًَٖهُزا ..َاؾِ شيإْ خؤؾُويػيتْ ظيازنطزٕ

.  نطِنُْتبىو ْ بُبايَُ طُوضَناِْ طُضٌَ شياٌْ ثٌَ زَبُخؿري
 نُؽ، 100وَب بىو بُ 180يكُنُّ ثًَىتُض نُثًَهٗاتبىو يُغُضباظاٌْ بُضَّ خُيَهٌ تاتاضغو نَُبىَوَْ يُ

ُٖضوَٖا زابُؾهطا بُضىاض ثُأل، نُضىاضًََإ يُشيَط غُضنطزايُتٌ ططيطؤضيسا بىو، ًَتها نطؤؾؤْؤظًـ بُضظنطايُوَ 
.   بؤ ثًُّ ؾُضَاْسَيِ ثٍُ بُؾُضَاًَْهٌ شَُْضاأل ُٓيعريؤظ خؤّ

يكُنُ بُضَو غٓىوض بُضِآ نُوت بؤ بُضططّ نطزٕ يُُٖضيٌَُ زؤٕ زش بُ ؾاآلوٍ بُيؿُؾًهُنإ يُناتًَهسا ُٓطُض 
بُضثايإ نطز، ثًَىتُض زَيىيػت ُٓو ثًُْ ثايُيُّ خؤّ بًًًَََٗتُوَ بُضِاظٍ نطزٌْ ؾُضَاْسَنُّ، يُبُضُٓوَ يُناتٌ 

ضىوُْ ثًَؿُوَزا وشاٌْ ُْزَزا بُُٓغجُناِْ يكُنُْ ضَِتاْسبىوٌْ، بُضِازَيُى نُظؤض يُٖاوَيَُ زيَطيُٓناِْ 
.  بُضَْطاضّبىوُْوَْ َُُٓيإ بُطىَطِايِْ يُخؤبايِ بىوْسإ

 ظطيَػت ُٓو ْاوضُيُّ خُيَهٌ تاتاضغو ثًٌَ ضِاٖاتبىوٕ طؤضِا، ثًَىتُض بطانُّ وَالخػتْ نُوتُٓ 100زواّ بطِيين 
:  طؿتىطؤْ بُّ طؿتىطؤيُزا زَضزَنُوت نُُٖضزوو بطا دًاواظٕ يُبريوضِازا، تُْاُْت ثًَىتُض وتٌ

ــ  زَتطغِ بضًُٓ ثاأل غىوضَنإ نطيؿا، باؾُ ًَٖؿتا ضِيَطُت بؤ ضِووٕ ُْبىَتُوَ؟ 
:  ططيطؤضيـ وَآلٌَ زايُوَ

ــ  ُّٓ باؾُ ًٖض ضِيَطُيُى يُثًَـ تؤ خؤتسا ضِووٕ بىَتُوَ؟  
ضىْهُ ..ثًَىتُض يُوَآلٌَ ثطغًاضّ بطانُيسا ُٓوَّ غُغياْس نُضِؤشإ ضِؤشاٌْ ؾؤضِف، ُّٓ زوو بطايُّ يًَهسابطِيىَ

:  ثًَىتُض وتٌ
.  ْ يًَؿِ ثاؾطُظ ْاسيُوَ، َٔ يُطُأل غجًُناْساّ. .ــ  بُيَآ

ْ ثريًَََطزيَهٌ خُيَهٌ ُٓوآ ططيطؤضّ بطزَوَ َايٌَ خؤّ يُبُض . .يكُنُ ُٓو ؾُوَّ يُطىْسيَهٌ بضىونسا بطزَغُض
خاتطّ ثًُْ ثايُنُّ وَنى ؾُضَاْسَّ ثُيًَو،  ُّٓ ثًاوَ نضًَهٌ الوّ ُٖبىو بُُْٓكُغت خؤّ يُططيطؤضّ 

ُٖيَػىّْ ُٓو ُٓوَّ يُطُيَسا ضِابىاضز، ُٓوَّ يًٌَ تًَطُيؿت نُوا شٌْ غُضباظيَهُ ضىوَتُ ثاٍَ بُيؿُؾًهُنإ، 
باونٌ ثايٌَ ثًَىَْاوَ بؤ ُّٓ خؤ تًَُٗيَػىيُٓ، يُتطغِ ُٓوَّ ُْوَى غُضباظَنإ دىوتُ ُٓغجُنُّ ببُٕ يُتؤيَُّ 
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ضِؤيؿتين ظاوانُيسا، ًٓسٍ ُٓوناتُ ططيطؤضّ ظؤضّ بًَعْ ضِم يُخؤ بىَوَ، ظؤضيـ ْعّ غُيطّ باونٌ ُٓو ٓاؾطَتُّ 
! نطز، ُٓو ثريًَََطزَ تُضَغُ

يُو طىْسَزا ضِاطُيُْطا بًَُؿانؤؾًعؤّ نُثًَىيػتُ يُضَعًًُنُّ دًابًَتُوَْ بطُضِيَتُوَ يُوَضِطاّ ُٓغجُنإ بؤ 
خعَُتْ تاقُتهطزٌْ ضاضَوٍ، ُٓطُض بًُوآ وَنى قُوظاقًَو سيًًََٓتُوَ،َُُٓف ُٓشياٌْ ظًؿٓػهايا ثًٌَ ضِاطُياْسْ 

:  ثًٌَ وت
ُٓو غعايُ نُزاضّ تىْسْتًص زَبىو، ُٓطُض زايهت ضِووٍ ُْْايُ ..ــ  ًَُُٓ زيًَٓا ْابري يُبُيؿُؾًهٌ وَنى تؤ يُبُضَزا

يُثًاوَاقىوآلٌْ تاتاضغو بؤ يًَدؤف بىوْت، ُٖضوَٖا تهانطزٌْ نطؤؾؤْؤظٌ ُٓشياٌْ ْىيٌَ طىْسَنُتإ ُْبىايُ 
.   غُباضَت بُتؤ

يُيُوَضطاناٌْ ضاضَويسا، بُغُضثُضؾيت     زيَطَم، بُآلّ زًْا زيسَ نؤؾًعؤّ ظؤضّ ُٓظَىوْٕ ؾاضَظايِ وَضططت، 
يُوآ يُزَؾتُنُزا ُٖغيت بُضَِط زانىتإ نطز يُظَويسا، ُٖضوَٖا ُٖغيت بُُٖيَضىوٌْْ ُٖضَِتٌ خؤؾُويػيت بٌَ 

ثاياٌْ ًَْىإ ُٓغحْ َايُٓناِْ يُوَضظٍ ؾاأل ططتٓسا، نؤؾًعؤّ بُْاضَِسُتِْ ضُضَُغُضّ زَشيا، ضىْهُ ًٖض 
.  ٖؤيُنٌ سُواُْوَ ُْبىو، َاُْوَف يُطُأل ضاضَويسا بُ بًَسْطْخاَؤؾِ زَيًَٗؿتُوَ

ٖاوثًؿُنُّ ًَؿا ثًاويَو بىو ْاوّ غؤيَساتؤظ بىو، ظؤض يُؾت ُْزطُيؿت، ُٓو ضِقِ يُبُيؿُؾًهُنإ بىو بُبآ 
ٖؤيُنٌ زياضيهطا نُبُيَطُّ ُٓو ضِقُّ بؤ بػُغيًَٓآ، يُغُضَتازا طىَاِْ يًَُؿا زَنطز، نُوتُ ثطغًاضنطزٌْ ٖؤّ 

.  ٖاتين بؤ يُوَضِطانُ، ًَؿاف ُْٖسآ بريوضِاٍ خؤّ بؤ باؽ زَنطز، يُى يُزواّ يُى
ْ ويصزاًْـ ضِيَطُّ ُْزَزا ُٖيَىيَػتًَهٌ ْىيٌَ بؤ زاتاؾآْ َُُٓف بىوب َٖؤّ ُٓوَّ ..ًَؿا ُْيستىاٌْ زضؤ بهات

. يُطُأل غؤيساتؤظسا زشايُتٌ يُى بهُٕ، ُٖضيُنُيإ بًُوآ ُٓوٍ زيهُ يُْاوبُضَّ
ُٓو ُٓطُض وابهات ثُْسٍ زَنُٕ، بُّ .. ُٓوَّ ًَؿا ثرت يَُُٖىو ؾتآ يًٌَ زَتطغا نُغىيساتؤظ ؾؤؾاضّ يٌَ بهات

وْهُ بُتًُْا َاُْوَّ .َ. دؤضَ ضِيَطاّ ضىوُْ ثاأل غىوضَناِْ يٌَ زَطريآ،  نًَُؿا بطِياضّ تُواوّ يُغُضزابىو
.  يُطُأل ضاضَويسا ضِيَطاّ بؤ ضِووٕ نطزبىَوَْ ٓاضَظوّ ًٖضٌ ُْزَنطز ُٓو ضِيَطُيُ ُْبآ ثًَسا بطِوا

.  غؤيَساتؤظ زيًَٓاٌْ نطزَوَ نُ ُٓوَ ْانات، بُآلّ بَُُضدآ يُوَضِطانُ بُدٌَ بًًََآْ ثاف ُٓوَ ضاضَّ ُْبًًَٓتُوَ
يُوغايَُزا يُظطًين يًػتٓػهٌ زووداض بطيٓساضبىو،  بُآلّ بطيين غىوى، يُبُضُٓوَ زوو سُؾتُ َؤيَُتًإ زايُ نُ 

يُْؤظؤؾًَطنػسا بًباتُ غُض، يُوآ ْاغًاوٍ يُطُأل ضًَٓؼ نؤضضانؤظسا ثُيسانطز نُزاواّ يًَهطز  ُٓو زوو سُؾتُّ 
َٓايٌَ ًُْ، بُيَهى يُطُأل شُْنُيسا يَُايًََهٌ طُوضَزا ): َؤيَتُ يَُايٌَ ُٓوزا بباتُغُض،ض وْهُ ُٓو وَنى خؤّ زَيىت

.  (زَشئ
يَُايٌَ نؤضضانؤظسا يًػتٓػهٌ طُضِايُوَ غُضخىو ضَِوؾتُنُّ داضاٌْ وَنى ًََباظيَو، يُبُضُٓوَ ُٖويًَسا ْاَىوغِ 

ٓؤيَطاّ خاُْخىيٌَ يُنُزاض بهات، بُآلّ ٓؤيَطا يُنُّ داض بًَُٗطَباٌْ بُضَْطاضّ بىوَوَ، ثاؾإ تًٌَ طُياْس 
نُبؤضىوٌْ ُٓو ُٖيَُيُْ ُٓجناٌَ ُّٓ نطزَوَيُّ بُخطاخ زَؾهًَتُوَ، ُٓطُض غٓىوضّ ُٓزَب تًَجُضِيين يُطُيًَسا، 
يُضاغتًسا ُٖغتْ  غؤظٍ يًػتٓػهٌ ُٓجماضَيإ وَنى ُٓوَ ُْبىو نُيُ َؤغهؤيإ يانؤزْايُ زا ثًٌَ ضِاٖاتبىو، ُٓو 

ًَٓػتا خؤؾُويػيت ضاغتُقًُٓ زَيػىوتًَٓآ،ُٓوَف ثرت زَيػىوتاْس ُٓوَّ ُٓو َُبُغيت بىو يُثًَـ ضاوٍ بىو، 
.  بُآلّ بؤ ُٓو ُْبىو
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ًٓذاظَنُ بُغُضضىو ْ نؤضضهؤظ يُؾُضِيَهسا يُطُأل بُيؿُؾًهُناْسا بُطص يُنسا ضىوْٕ نؤضضانؤظ بطيٓساضبىو يُثاف 
تُْاُْت يُزواّ .. زوو ضِؤش َطزْ يُوناتُزا يًػتٓػهٌ باْطٌ نطز الّ خؤّْ ٓؤيَطاّ ثٌَ غجاضز نُواظٍ يٌَ ًَُْٖٓآ

.. َطزٌْ ُٓويـ َاضَّ نات، ُٓطُض ٓؤيَطا ضِاظٍ بىو
بؤ ضِؤشّ ٓايٓسَ يًػتٓػهٌ قؤألْ ضِاٌْ بطيٓساضيَهٌ غُختْ ناضيطُضبىوْٕ نًَؿطايُوَ بؤ ثؿتُوَْ يُخُغتُخاُْ 

.  قؤيًَإ بطِيًُوَْ ًَٓػكاٌْ ضِاُْنُيإ ططتُوَْ بُّ دؤضَ بىوب َ ثًَهُوتُّ دُْط
يُطُأل ُٓوَؾسا ثُيىَْسٍ بُغت يُطُأل ٓؤيَطاّ بًَىَشْساْ زاواّ يًَهطز ؾىوٍ ثٌَ بها، زواّ ُٓوَّ نُبُتُواوّ 

.  ضاى ببًَتُوَْ باغٌ ضانًيَت طىاغتُٓوَّ نطز بؤ زيَبُضَنُّ باونٌْ دًَطريبىوٕ يُوآ
ٓؤيَطاّ بًَىَشًْـ يُبُض ْاغهٌ باضوزؤخٌ ًَٓػتاّ ثًٌَ بُدُضطٌ خؤيساْاو ضِاظّ بىو، ثاف ُٓوَ ُٖضزونًإ 

ضِؤيؿذي بؤ يانؤزْايُْ يُوآ ثريَّ شَُْضاأل بُوثُضِّ طُضَِْ غؤظَوَ ثًَؿىاظّ يُشٌْ نىضَِنُّ نطز، يُويَـ 
يُظطًين ثُيىَْسٍ بضطِّ يُطُأل ُٓنػًًٓازا زواّ ُٓوَّ تهاّ يًَهطز نُ باْطُواظّ يُؾِ زاسيطنًًََٓتُوَ با بؤ 

!. ًَُٓـ بٌَ زيٌَ ُْنطز.. زواداضيـ بٌَ
ثاف زوو َاْط يُُٓغح يُوَضِاْسٕ، نؤؾًعؤّ باْط نطا بؤ ظًؿٓػهاياْ ُٓويـ غىاضّ ؾَُُْسَؾُضبىو بؤ ُٓوآ، 

.  طايًػهُنُ ثًاويَهٌ تُضِثؤؾِ بًين يُؾًَىَّ قػُنطزًْسا ُْٖسآ باآلزَغيتْ خؤؾطىظَضاٌْ بُزٍ زَنطا
ناتآ ْاغًًُوَ َُُٓ غتًَجإ ُٓغتاخؤظٌ ًََطزَنُّ ثًَؿىوّ ُٓنػًًٓايُ، ًٓسٍ ُٖوايٌَ ُّٓ َاوَ زووضوزضيَصَّ 
ووٕ بىوٌْ يٌَ ثطغٌ،  ُٓوَّ نُقُوظام بآلويإ نطزَوَ طىايُ بَُطزوويِ زيىياُْ يُبُضَزا، غتًَجاًْـ ثًٌَ وت 

نُقُوظام واظيإ يٌَ ًَٖٓاوَْ بُدًًَإ ًَٖؿتىوَْ ًَُٓـ بُزيًٌ نُوتىَتُ زَغيت ُٓيَُإْ بُزضيَصايِ َاوَّ 
دُْط اليإ َاوَتُوَْ تاوَنى ؾؤضِف بُضثابىو َضِووغًازا، ثاؾإ ْاضزوياُْ بؤ َُضغًًًاْ يُوآ غىاضّ 

نؤؾًعؤيـ باغِ ُٓوَّ بؤ نطز نُ ططيطؤضّ واظّ ًَٖٓاوَ يُُٓنػًًٓا، . ثاثؤضِبىوَْ طُضِاوَتُوَ بؤ ووآلتٌ خؤّ
.  بُآلّ ُٓو ًَٖؿتا ُٖض يُيانؤزْايُيُْ خعَُتٌ خاوَٕ زيَبُضَنُْ نىضَِنُّ زَنات، طىظَضاًَْهٌ ظؤض خؤؾِ ُٖيُ
غتًَجإ طُيؿتُوَ تاتاضغوْ ضِؤيؿتُ َايٌَ ًُْٓهؤؾها تاوَنى نؤيًَتُ ضِووخاوَنُّ خؤّ ضاى نطزَوَ، ُٓجماض 

طىاغتًُوَ ُٓوآ، يُضِاغتًسا طُضِاُْوَّ غتًَجإ نُ طىْس بَُطزوويإ زابىَ قُيَُّ، طُضِاُْوَّ بؤ شيإ، ُٓو خاوٍْ 
.  ضِاوَغتاويُّ تاتاضغهٌ بعواْسْ بُتايبُتًـ نُُٓو َؤضنٌ ْاظْ ًْعُُتْ خؤؾطىظَضاٌْ ثًَىَزياضبىو

يُنُّ داض غتًَجإ ضِاظّ ُْبىو، .. تُْاُْت ثاْتآلٍ ٓاو َايًَؿٌ ظؤضّ خىيَو نطزْ باْطًَٗؿيت بؤ نطز بؤ َايٌَ خؤّ
..  بُآلّ يُزوايسا بُزَّ ًَٗطَباِْ زضاوغًَهُيُوَ ٖات

يَُايٌَ ثاْتآليسا زَضياٍ ًََطز يَُاأل ُْبىو، زضاوغٌَ قُؾُْطُنُياٌْ بًين، ُٖوَؽْ ٓاضَظووَ طىضطاُْ ُْؾطَت 
يًَهطاوَنُّ بعوا، بُآلّ غتًَجإ ضِؤشيَهًإ ضىو بؤ يانؤزْايُ بؤ الٍ ُٓنػًًٓاْ ثًٌَ وت نُبطُضِيَتُوَ، بطِياضّ زاوَ 

ُٖضزوونًإ يَُايَسا بهُوُْوَ يُىْ بُبآ باغهطزٌْ طىْاٌٖ ضِابىوضزوّ ًٖض ناًَإ، بُآلّ ُٓنػًًٓا ًٌَ بُوَ ُْزا، 
بُوثُضِّ الغاضّْ غىوضبىُْوَ ضَِتٌ نطزَوَ، ثًٌَ يُثُيىَْسٍ خؤّ ْا يُطُأل يُظطًًٓساْ ُٓوَّ نطز بُبًاْىو 

.   نُزَيُوآ زووض يُتاتاضغو شيإ بباتُ غُض
.  بُآلّ بؤ ضِؤشّ ٓايٓسَ طُضِايُوَ َايٌَ غتًَجإْ ٓاوَزاٌْ نطزَوَ

نُتًبُنُّ ظًؿٓػهايا بُثُيُنُّ ططيطؤضيؿُوَ نُوتُ ؾُضَِوَ يُطُأل ُٓو بُيؿُؾًهاُّْ يُّ زوايًُزا ؾاآلويإ 
غىضَنإ زيًَطاُْ زَدُْطإ، قُوظام بُضَْطاضيإ بىوُْوَْ ثًَٓر الوّ ٓايٌَ بُزٍ ططتْٔ ..ًَٖٓابىو بؤ ُٖضيٌَُ زؤٕ
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يُنًَهًإ يُغًَساضَ زضاْ ططيطؤضّ ظؤضّ ثٌَ تًَهضىو، ثاف َُُٓف ؾُضِْ بُطصزاضىوٕ ظؤضبىو يًَُْىإ ثُيُنُّ 
. ططيطؤضّْ زوشَٓاًْسا، ُٓجماض ططيطؤضّ ظاٌْ نُ ُٓو غىوضاُْ ض دؤضَ نُغاًَْهٌ قاضََأْ

ُٓو ضانٌ يُبريَ نُضِؤشيَهًإ ض تطؽْ يُضظآ قُوظاقِ زاططتبىوَوَ،ئ َو ضِؤشَ ثاْتآلٍْ زَضياف ٖاتبىوٕ بؤ 
غُضزاٌْ، ناتآ نًُٓؿاضَتٌ وَخؤنُوتًٓإ زضايُ تًُْا بؤ ُٓوَّ نُضَِوَ طاطُيًَهًإ يُضِيَطُنُزا يٌَ بىوبىو 

بُبُيؿُؾًهُنإ، ثاْتآليُ ثرييـ نُ ُٓوناتُ يُوآ بىو ُٓوَّ بًينْ ٖاتبىو بؤ تاآلٌْْ زَغتهُوتْ ظَخريَّ 
ضُنًؿٌ يُطُأل خؤيسا ًَٖٓابىو، ُٖضوَٖا بُٓاضَظووّ ُٓوَ ؾُوَنُ نىضَِنُّ ببًينَْ ثطغًاضّ يٌَ بهات يُباضَّ 

.  ُٓوَوَ نُ قاوزانُوتىوَ يُتاتاضغو طىايُ قُوظام ٌَ ْازَٕ بُؾُضِ يُزَضَوَّ غٓىوضّ ُٖضيَُُنُّ خؤياْسا
ُٖضوَٖا ثريَ خؤيؿٌ يَُايًََهسا ضَِخيت .. ُٓو ضِؤشَ نىضَِنُّ بُاليىوتُوَ قػُّ يُطًُيسا نطز، بُآلّ تؿُْطًَهٌ زايُ

..  ُٓغحْ ُْٖسآ ثطياغهُّ دٌْبُضطٌ بُتاآلٕ بطز، ُٖضضُْسَ خاوَُْنُّ زازْ ؾطيازٍ نطز بُآلّ غىوزٍ ُْبىو
بُوؾًَىَيُ ناتآ نُثُيُنُّ ططيطؤضّ .. ؾُضِْ نىؾتاض يًَُْىإ بُيؿُؾًهُنإْ غىثاٍ زؤْسا ضِيَوْثًَو ُْبىو

بهُوتايُتُ ؾُضَِوَ يُطُأل ُْٖسآ تاقٌُ َُؾل ُْنطزووّ بُيؿُؾًهُناْسا ُٓو زَيبُظاْسْ ضِيَطِ ٖاتُٓ ثًَؿُوَّ 
بُآلّ ناتآ نُبُيؿُؾًهُنإ ًَٖعيَهٌ زَضياواْإ يإ نطيَهاضاٌْ يًَٗاتىويإ ٓاضاغتُ زَنطز، ُٓو .. يًَسَططتٔ

.  ْاضاضزَبىو ثاؾطُظبًَتُوَ
يًَساِْ تىْسْ .. ُٓو ثايعَ بُيؿُؾًهُنإ بُضزَواّ تُْطًإ بُنُتًبُناِْ زؤٕ ُٖيَسَضينْ َاْسوبًَعاضيإ نطزبىوٕ

يُبُضُٓوَ . غُخت، يُظؤض اليُُْوَ وضَّ قُوظاقًإ ضؾىوخاْسبىوْ وازياضبىو ثُيُقاشآْ تُقُالزاٌْ ٓاؾتًًإ بىو
ثؿيت ُٖيَططزْ .. ُٖآلتٔ يُنؤَُآلٌْ قُوظاقسا ظؤضبىو، تُْاُْت ططيطؤضيـ ؾُويَهًإ غىاضّ ُٓغجُنُّ بىو

قىوضاْسيُوَ بؤ تاتاضغو، زيػإ َاوَيُنٌ ظؤضّ ُْخاياْس تاوَنى ثًَىتُضيـ نُداضإ زَضووٕ طُضّ بىو بؤ 
بُّ دؤضَ يُغُضَتاٍ وَضظٍ ظغتاْسا ظؤضبُّ ثًاواٌْ بُضَّ خُيَهٌ تاتاضغو .. بُظاْسٌْ بُيؿُؾًهُنإ، ُٖآلت

.  طُضِاُْوَ
ُٓوناتُ ًٓسٍ غىثاٍ زؤٕ يُبُضزٌََ طىؾاضّ غىوضَناْسا، بُضططّ ثٌَ ُْنطا يُُٖضيَُُنُّ خؤّْ ُٓوإ 

. بًَُٖىاؾِ بُآلّ بُظَبطَوَ زَٖاتُٓ ثًَـْ شَُْضايَُ غجًًُنإْ ُٓشياُْناٌْ قُوظام ُٖغيت َُتطغًإ يٌَ ًْؿت
َُُٓف بىو .. َُُٓف بىو بُٖؤّ ُٓوَّ نُظؤض يُقُوظاقِ زؤٌْ غُضوو خىاضوو يُوَْثاف بُض ُٓيَُاًْا خؤيؿٌ

ْ نُتُٓ ..بُٖؤّ ُٓوَّ نُظؤض يُقُوظاقِ زؤٌْ غُضووْ خىاضوو بُخًاُْتهاضيًُنٌ ًْؿتُاِْ طُوضٍَ ضَِضاوبهُٕ
.  وآلت ضىوَ باضيَهٌ دُْطٌ زَغت تًَىَضزاِْ ْاَُٖىاضَوَ..زووبُضَنًُوَ

بُضزَواّ طىْسَناِْ ظًؿٓػهايا يُنًُزواّ يُى زَنُوتُٓ زَغيت بُيؿُؾًهُنإ تاوَنى ْؤضَّ تاتاضغو ٖات، ظؤض 
يُقُوظاقِ خُيَهٌ ُٓوآ طىْسيإ ضؤأل نطز يُبُض غُالَُتٌ خؤيإْ يُتطغِ  ُٓو نىؾذيْ بطِيُّٓ نُضِووغُ 

.  غجًًُنإ بطزبىوياُْ ًََؿهًاُْوَ طىايُ بُيؿُؾًهُنإ يُناتِ زاطرينطزٌْ ُٓويسإ بُضثاٍ زَنُٕ
َُغُيُّ ُٖآلتٔ َاُْوَ بُتىْسٍ يًَُْى خًَعاُْنُّ ًًًَدؤظسا باغهطا، ُٖضيُنُ بُدؤضآ بؤّ زَضىوْ يَُالؾُوَ 

، (ثًاوَناصيإ ْابآ الَإ بطِؤٕ): ططيطؤضّ تًاَابىوْ ُْيسَظاٌْ ضِ بهات، بُآلّ زَضيا َُغُيُنُّ بطِيًُوَْ وتٌ
.  َُُٓف يُبُض َاُْوَّ ثًَىتُض بىو بُاليُوَْ َُٖىويإ قػُيإ نطزْ نُؽ ُْضِؤيؿت

ُٖؾت .. يُنًَهًإ طىيًُيُنٌ ْا بُغُطًَهُوَ يُثاأل َايٌَ ثاْتآليسا زَوَضِّْ نىؾتِ.. بُيؿُؾًهُنإ ٖاتٔ
.  نُغًؿًإ ضىوُْ َايٌَ ثاْتآليُوَْ ْاضاضيإ نطزٕ نُخىاضزْٕ دًَطُّ ؾُو سُواُْوَيإ بؤ زابًٓهُٕ
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. َُٖىو َُٓاُْْ ططيطؤضّ خُضيهبىو يُزاخاْسا ؾُم ببا يُّ ساٍَْ وَظعُْ ًٖض ضِيَطايُنًـ ُْبىو يَُُ ضِظطاضبًَت
زَيىيػت ططيطؤضّ غُغًَُتْ غُضؾؤضِنات، بُتايبُتًـ ناتآ نُظاٌْ .. يُنًَو يُغُضباظَ غىوضَنإ ضَِظاططاْبىو

ؾُضَاْسَيُنبىَ يُنُتًبُّ ظًؿٓػهايازا نُؾُضِْ نىؾتاضّ يُطُأل نطزبىوٕ، ططيطؤضيـ ويػيت ثًًَسا ُٖيَؿاخآْ 
واظيإ يٌَ بًَٓآ .. يُغٓىوضّ خؤيسا ضِاٍ وَغتًَٓآ، بُآلّ ْاتايًاٍ شٌْ زَغتُوزاًَيَن بىو نُٖؤؾِ بُخؤّ بًَت

.  نُيؿٌ خؤياُْ
بُزضيَصايِ ُٓوؾُوَ ططيطؤضّ يُٓاظاضو َُتطغِ ُٓوَزا نُغُضباظَنإ شُْنُّ ببُْٕ ثايٌَ خُٕ بُضُؾين ُٓوَّ 

.   نُيُثؤيَُْسا يُطُأل ؾطاًْازا نطزيإ، يُبُضُٓوَ ُٓوؾُوَ ُْْىوغتْ ضطانُؾِ ُْنىشاْسَوَ تا بُياٌْ
بؤ بُياٌْ ثًَىتُض خًَطا ضىو بؤ تُويًُّ ُٓغجُنإْ بعَاضيَهٌ زانىتا بُُٓشْؤّ ُٖضيُنُ يُو زوو ُٓغجُّ خؤياْسا، 

يُبُضُٓوَّ بُيؿُؾًهُنإ ..بُوَ نُوتُٓ يُْطري يُضِيَهطزْساْ َُُّٓ بٌَ ظاًْين باونٌْ ضَظاَُْسٍ ططيطؤضّ نطز
.  بُّ دؤضَ ُٓغجُناِْ ثاْتآليِ زَضباظبىوٕ.. ُْياْبُٕ،ضىْهُ ُٓوإ ظؤضيإ ثًَىيػت بُووآلر بىو

ُٓويـ َايٌَ ًًًَدؤظٌ زضاوغًٌَ باْطهطز بؤ .. ؾُوٍ ٓايٓسَ غُضباظَنإ ٓاُْٖطًَهًإ يَُايٌَ ًُْٓهؤؾهازا غاظنطز
ُٓو ٓاُْٖطُْ ضِؤيؿذي بؤ ُٓوآ، غُضباظَنإ شُْنُّ ًُْٓهؤؾهايإ غُضخؤؾِ نطز، ُٖضوَٖا ثًَىتُضيـ غُض 
َُغت بىو، زَضياف يُوَزا بىو نُثاأل خطيَت ُٓطُض ططيطؤضّ ُٖيَُٓغتايُْ زاواّ طُضِاُْوَّ ُْنطزايُ بؤ َاأل، 
يُوناتُزا ثًَىتُضّ غُضخؤف بُضَْطاضيإ بىَوَْ ضِؤيؿتُٓوَّ زَويػت، زَضياف بًَُٖعْ ظَبطّ ثًاويَو زايُ 

بُضثايَسإ بؤ زَضَوَ، غُضباظيَو يُغىوضَنإ ضِيَطُّ بُططيطؤضّ ططتْ بىو بُؾُضِيإْ ططيطؤضيـ زَغيت 
.  غُضباظَنُّ يُٓاًْؿهًسا ؾهاْس، ثاؾإ ُٖآلت بؤ زاضغتاُْنُ يُتطغِ ُٓوَّ ُْوَى غبُيٓآ غعاّ بسَٕ

زووباضَ ثُيًَو يُثًاواِْ بُضَّ خُيَهٌ تاتاضغو ثًَهًَٗٓطايُوَ تاوَنى بضًَتُ ثاأل بُيؿُؾًهُنإْ ًٓعإ 
ُٓيًهػًعًض ُٖيَبصيَطضا بُغُضؤىْ ًَؿانؤؾًعؤيـ نطا بُياضيسَزَضّ غُضؤىْ يُبُضُٓوَّ باضَطاّ ناضطًَطِّ 

.  يُظًؿٓػهايا بىو، َُٓاًْـ ُٖضزوونًإ يُوآ زَغتًإ زايُ ناضّ خؤيإ
ضِؤشيَهًإ ططيطؤضّ ٖاتْ زاواّ يًُٓعإ نطز نُُٓغجُناًْإ ًَُْْطٕ بؤ طىاغتُٓوَّ ضُىْ ؾًؿُىْ بُؾساضّ 

نطزٌْ ناضوباضّ ٖاتىضؤّ غىثا، بُبًاْىوّ ُٓوَوَ نُزَؾُئ، ًَؿانؤؾًعؤيـ ثًَؿًٓاضّ ُٓوَّ نطز 
ثاؾإ ططيطؤضّْ ًٓعإ نُوتُٓ .. نُطاناًْإ يُباتًسا بًَٓطٕ بؤ ُّٓ َُبُغتُ، بُآلّ ططيطؤضّ ُٓوَّ ضَِت نطزَوَ

باغهطزٌْ ُٖضيُنُْ بريوضِاٍ خؤّْ ًٓعإ ُٖغيت بُزشايُتًُنٌ تايٌَ بُيؿُؾًهُنإ نطز يُقػُناِْ 
ططيطؤضيسا،ُٖضوَٖا ْاضَِظايِ يُنطزَوَيإ، بُتايبُتٌ يَُُغُيُّ ضُى زاَايًَين قُوظامْ ُٓوَف تًَسا بُزٍ نطز 

:  نُبُثُضؤؾُ بؤ ٓاظاضزاًْإ يُبُضُٓوَ ًَؿا ُٖضَِؾُّ يُططيطؤضّ خؤّ نطزْ وتٌ
ــ  ُّٓ بريوضِاياُْت با بؤ خؤت بآ، ُٓطًٓا بُُٖض ٖؤيُى بآ بًضسَْطت زَنُّ، ُٖضضُْسَ نُتؤ زؤغتًَهٌ 

َُغُيُّ ضُنهطزٌْ قُوظاقًـ ُٓوَبىو نُغىوضَنإ طىَاًْإ يُزيَػؤظٍ قُوظام زَنطز، يُبُضُٓوَ .  زيَطيًٓؿٌُ
زَياْىيػت زَغيت ؾطِْؾًًًََإ بربِْٕ تىاْاّ ُٖيَطُضِاُْوَيإ ًُْئَ، ُٓوَ ظىًَُٓ نُُٓو ُٓضنُّ خطاوَتُ ُٓغتؤ 

:  زَيَآ
زَظامن زَبآ نَُطؤظ بُزَغيت ضِاغيت تُوقُّ نطز يُطُأل قُوظاقًَو ضاوَضِيٌَ .. ــ  َٔ خؤّ خُيَهٌ ْاوضُنُّ

.  خُجنُضيَو بآ يُزَغيت ضُثًسا
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قُوظام ضُنُناِْ خؤياْسا بُزَغتُوَ ُٓواُْ ُْبَِ نُؾاضضابىُْوَ وَنى ضَؾاؾًَو نُثًَىتُض ًَٖٓابىوّْ زوو 
.   تؿُْطٌ ثاْتآلٍ نُ ناتآ غُضزاٌْ ططيطؤضّ نطز يُبُضَزا ًَٖٓابىوٌْ

يُّ َاوَيسا زازطايُنٌ غُضباظٍ ثًَهًَٗٓطا يُتاتاضغهساْ ًٓعإ ُٓيًهػًعض بُضاالنًُوَ نُوتُ ُٖيَػىوضاٌْ 
ناضوباضّ، بُآلّ يُطُأل ًَؿانؤؾًعؤزا غُضجنًإ ززا قُوظام ٖاوناضيًإ يُطُأل ْانُٕ، ُٓوإ يَُريؤٕ نطؤؾؤْؤظٌ 
ُٓشياٌْ ُّٓ زوايًُ غٌَ زَنُُْوَ، يُتؤيَُنطزُْوَّ ًَتهاّ نىضِّ زَتطغٔ، ناتآ نُبطُضِيَتُوَ، ؾُويَهًإ ًَؿا 
زَغيت زايُ تؿُْطًَو، ُٖضضُْسَ ُٓوَف قُزَغُبىو بؤ َُٖىوإ، بًُٓعاٌْ وت نُثًَىيػتُ ُْٖسآ نُؽ بطريئَْ 

ُٓجماض ْاوّ ططيطؤضيـ يًَُْى ُٓواُْزا ًَٖٓا، بُآلّ ططيطؤضّ يُتاتاضغهسا َُْابىو، ضىْهُ ُٓوو َاآلوايِ يَُايٌَ 
خؤيإ نطزبىو ْ ثًٌَ وتبىوٕ نُوا َاوَيُى يُالّ ثىوضّ زَبآ يُطىْسٍ غًًٓهريْ ُٓو ثىوضَ يًََُصبىو ثًٌَ وتبىو 

.   بضًَت بؤ الّ
نُضَِخُٓ )ناتآ نًَُؿا يُزووّ ططيطؤضّ طُضِاْ ظاٌْ يُطىْسزا َُْاوَ، زيًَٓابىو يُوَّ نُزوشَين بُيؿُؾًهُنإ

يُيُنػاٌْ ًَْىإ ُٓؾػُضْ غُضباظَنإ زَططآ يُغىثانُياْسا، ْاضَِظايُ يُضِيَباظٍ زابُؾهطزٌْ ظَوٍ خاوَٕ َىيَهُ 
.  طُوضَناِْ قُوظام، ُٖآلتىوَ بؤ الٍ زوشَُٓناًْإ نُواتُ ُٓو بُويػتْ َُبُغيت خؤّ خايُْٕ زوشَين طُيُ

ضىْهُ يُثاف ُٖضَؽ ًَٖٓاٌْ تػاضيُت ..طُضِايُوَ بؤ تاتاضغو(ٓاغٓطُضّ نؤٕ)ُٖض يَُُٖإ ؾُوزا غتؤنُاٌْ 
:  يُزووض خطاْطُنُّ ًَٖٓطابىوَوَ، تُوقُّ يُطُأل ًٓعاْسا نطزْ وتٌ

وا بؤضىوُْنُّ ضِاغت .. ــ  َٔ واّ بؤ زَضىوّ ُٓطُض يُشياْسا َابًَت بُغُضؤنٌ نؤًَتُّ ؾؤضِؾطًَطِيِ  بتبًِٓ يًَطَ
.  زَضضىوْ ٖاتُزّ

غتؤنُإ ضابُضايُتٌ طيىدىوألْ ضاالنٌ نؤًَتُّ ؾؤضِؾطًَطِيِ تاتاضغهٌ ططتُُٓغتؤ، وا ُٓوإ َريؤٕ نطؤؾؤْؤظ 
.. زَططٕ، ضَواُّْ زَنُٕ بؤ ظًؿٓػهاياْ يُوآ طىيًُباضاٌْ زَنُٕ

َُٖىويإ خػتُ ضايًََهُوَ، وا شُْنُّ َريؤٕ زَغتُْ زآًََِ ثًَىتُض .. ؾُف نُغِ زيهُف يُطُأل َريؤْسا بىوٕ
زَبآ نُالؾُّ ًََطزَنُّ بؤ بًَُٓٓوَ، ُٖضضًؿٌ زَوآ ٓاَازَيُ، ًَُٓـ يُنَُسداض ًٌَ ُْزا، بُآلّ يُزوايًسا 

ًَٖٓايُوَ، ُّٓ الؾُيُ ُٖضضُْسَ غتؤنُإْ نؤًَتُّ ؾؤضِؾطًَطِيِ ْهىويًًإ يُوَنطز نُنىؾتين بُنؤَُأل 
.  ضِويسابآ، ٓاشاوَْ ؾًَُشاًَْهٌ ًَٖذطاض تىْسْتًصّ يُتاتاضغهسا ْايُوَ، زيٌَ خُيَهُنُ يُبُيؿُؾًهُنإ ُٖيَهُوت

يُبُضَُُٓ غتؤنُإ نُوتُ ثًَساططتٔ يُضُى بُزَغتُوَزإْ ضاوزيَطٍ نطزٌْ ٖاوناضّ خُيَهُنُ يُطُأل ويػتْ 
ٓاضَظووَناٌْ نؤًَتُزا، وا ًَؿا نؤؾًعؤّ زًََْطآ بؤ َايٌَ خًًٌََ ًًًَدؤظ بؤ طُضِإ بُزووّ ضُنُ غاضضاوَناْساْ 

ططتين ططيطؤضيـ ُٓطُض يُوآ بآ، ثاؾإ زَيًَٓطآ بؤ غًٓهري يُبُضَُٖإ َُبُغت، بُآلّ ًَؿا الّ ثىوضَنُّ 
.  نُواتُ يُويَـ ُْبىو.. ططيطؤضّ نُغِ ُْبًين

يُويَؿُوَ ٖاتُوَب ؤ تاتاضغو ..ًَؿا بؤ ناضيَو نُثُيىَْسٍ بُنؤًَتُّ ؾؤضِؾطًَطِيُوَ ُٖبىو طُضِايُوَ ًَؿٓػهايا
يَُُٖإ ضِؤشّ طُضِاُْوَيسا قُوظاقِ نآًَػهايا يُبُيؿُؾًهُنإ ُٖيَطُضِاُْوَْ ؾاضيإ زاطرينطزْ يُتاتاضغهًؿسا 

ُْٓتًجٌ نىضِّ ُٓظًسير، ُٓظًسير يُنًَو بىو يُؾُف نُغُنُّ ٖاوضِيٌَ َريؤٕ، ضيًًًَاٌْ ياضيسَزَضّ نؤؾًعؤّ 
نىؾت، ُٖضوَٖا يُطُأل ُٓو قُوظاقاُّْ نُيُ بُيؿُؾًهُنإ ُٖيَطُضاُْوَ يُزووّ نؤؾًعؤيـ زَطُضِإ بًطُيُُْٓ 

ثاؾإ ؾُو بُزظَ ضىو بؤ ..َُٖإ ضاضَْىوؽ، نؤؾًعؤّ يُزواّ نىؾتين ضيًًًََإ يُبًَؿُآلُْنُزا خؤّ ؾاضزَوَ
نؤيًتُنُّ زايهٌ بُيَهى خؤّ تًَسا بؿاضيَتُوَ، بُآلّ ثريَشُّْ زايهٌ ناتآ نُزَضطاّ نطزَوَْنىضَِنُّ بًين 
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ٓاَؤشطاضّ نطز نُيُنػُض يُطىْس زَضضآ، ثًٌَ ضِاطُياْس نُقُوظاقُ خىئَ ضِيَصَنإ ثطغًاضيإ نطزووَ، يُواُْؾُ 
..  بطُضِيَُٓوَ بؤ ثؿهًٓين نؤيًَتُنُ

زايهٌ زَضّسَنا، نُواتُ با غىاضّ َايُٓ ثريَنُّ ببآْ زانًَؿآْ يُطىْس زَضضآ ُٓطُض تىاِْ،  بُّ . .ًَٓػتاف
. دؤضَ ًَؿا خؤّ زَضباظنطز

ططيطؤضّ يُو ؾىيَُٓزا نُخؤّ تًَسا ؾاضزبىَوَ ُٖوايٌَ ؾؤضِؾِ قُوظاقِ ظًؿٓػهاياٍ ظاٌْْ خًَطا ضِؤيؿتُوَ بؤ 
تاتاضغوْ يُوآ غُيطّ نطز يكًَهٌ زش بُغىوض ثًَهًَٗٓطاوَْ ثًَىتُضّ بطاٍ نطاوَ بُؾُضَاْسَّ ُٓو يكُ، ًَُٓـ 
ططيطؤضضّ بطاٍ ْاضز بؤ بُضَْ ضِووبىُْوَيِ ؾاآلويَهٌ تًََُهاضيِ غىوضَنإ نُيُناضدًُٓوَ زَٖات، بُالثايٌَ 
ؾًىيَهُوَ خؤيإ بؤ غُزا يُيُزَغتُيُى يُغىوضَنإ، نُْؤ نُغبىوٕ، يًًَاْسإ َُٖىويإ نىؾذيْ ُٓويـ 

.  نُبُظيٓسويَيت زَضضىو يًًَإ بُزيٌ ططتًإ
يَُُوزوا ثًَىتُضيـ َُٖإ ؾيت نطز، ناتآ نُيُطُأل تُواوّ يكُنُيسا ٖاتٔ بُغىوضَناْسا بُ تُثؤيهُنُّ ْعيهٌ 

ْ َٓايَُناًْـ خؤؾًإ زَضُؾت يُطىيًُباضاْهطزٌْ (بُزَضياؾُوَ)تاتاضغهُوَ، ُٓوناتُ تُْاُْت شُْنإ 
. (شياٌْ ٓاغايِ قُوظام)ُٓواًْـ زَياْىيػت بُؾساضّ بهُٕ يًَُٖؿتُٓوَّ ..غىوضَنإ

يُوناتُزا نُثًَىتُض خؤّ بازَزا بُو غُضنُوتُّٓ نُبُٓاغاٌْ بُزَغيت ًَٖٓا يُزشّ غىوضَنإ، يكًَهٌ ُٓوإ 
يُثؿتُوَ خُضيهٌ ٓابًَىقُزاٌْ خؤّْ يكُنُّ بىوٕ، زواّ ُٓوَّ نُبُثًَضُواُّْ ُٓواُْوَ سُوت ؾُضغُخٌ بطِّ 

يُنًَهًإ . .تاوَنى طُيؿتُ بُضاْبُض غُْطُضّ ثًَىتُضْ ٖاوَيَُناِْ. بؤ ضاوبُغيت نطزٕ يُوؾىيَُّٓ نُبؤّ زَضآ
باْطٌ يًَهطزٕ نُخؤّْ تاقُُنُّ خؤيإ بسَٕ بُزَغتُوَ، قُوظام ظاًًْإ ُٓو باْطُواظَ زَْطٌ 

ُْٖسيَو يُوإ ثًَؿًٓاضيإ نطز نُزَضثُضِٕ يُغُْطُضَنإْ بُضِانطزٕ ًََططُنُ بربِٕ، بُآلّ ثًَىتُض ..ًَؿانؤؾًعؤيُ
يُبُضُٓوَ ُٖض يُغُْطُضَناْسا َاُْوَ، يُويَسا .. ثًٌَ وتٔ نُضَِؾاؾِ غىوضَنإ ُٓو سُيُ قُالضؤيإ زَنات

.. ًَؿانؤؾًعؤّْ ًٓعإ ُٓيًهػًعًض ثُالَاضياْسإ، ُٖض نُثًَىتُضْ تاقُُنُّ نُزَنُؽ بىوٕ خؤياْسا بُزَغتُوَ
. يُنػُض زاًْاُْ بُضزٌََ مشؿًَطْ ضِيَصُّْ طىيًُْ يُتْثُتًإ نطزٕ

ًَٓىضاَّ ُٓو ضِؤشَ بُو ُٖوايَُ ظاْطا،  ناتآ نُتاقًَُهٌ قُوظام دًانطاُْوَ بؤ ُٓوَّ زووباضَ بُضَو ضؾىوّ 
ُٓو تاقُُ ًٖض ًَٖعيَهٌ يُويَسا ُْبًين بُيَهى الؾُّ ثًَىتُضْ ٖاوضِيَهاِْ .. غىوضَنإ ببُٓوَ يُالثايٌَ ططزَنُزا

. زؤظيُوَ نُؾًَىيَٓطابىوْٕ يُثاْتايِ زَؾتُنُزا ؾطِآزضابىوٕ
الؾُنُّ ثًَىتُض طىاغرتايُوَ بؤ َايٌَ ًًًَدؤظ، زَضيا خُضيهبىو ؾًَت ببآ، وا الؾُنُ زاْطاوَ يُضًَؿتداُْنُزاْ 

بُؾطَنُّ غُضّ زَتىيَتُوَْ ثُيَُّ ٓايٌَ يًَىَ زَضزَنُوآ، بؤٌْ طؤؾيت ؾىئَ زََُ مشؿًَطّ قىويٌَ 
.. يًَىَزيَضت

.. ُٓطُض ضِ زَضيا خُضيهبىو ؾًَت ببآ، ُٓوَ طططًؤضّ ُٖض قىؾكِ بىوبىو،  ُٓو يُثاف بطانُّ بىو بُغُض يل
ثاؾاًْـ نُقُوظاقِ طىْسَ ياخّبىوَناِْ زيهُ ضِيَهدطإ، بىو بُؾُضَاْسَيِ نُتًبُيُى نُيُ زَ يكُ 

. بىاضّ طيىدىيًَؿٌ َُٖىو ْاوضُّ ظًؿٓػهاياٍ ططتُوَ..ثًَهٗاتبىو
بُّ ًَٖعَ طُوضَيُوَ بُو تىاْاّ قُالضؤنطزْٕ ويَطاْهاضّ نطزُْوَ نُزَخطيَتُ شيَط زَغيت ؾُضَاْسَيُنُوَ، 

طططًؤضّ نُوتُناض بُزضِْسَيِ يُنًَهٌ ٖاضو ؾًَت بىوٍ تًٓىو بُخىيَُٓوَ، غِ زيًٌ غىوض يُيُى ضؤشزا، ؾُضَاًْسا 
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زَّ زيهُف شياًْإ بُغرتابىو بُ يُى ووؾُّ .. الؾُناًْإ بهطيَتُ شيَط طًَُوَ ثاف ُٓوَّ طىيًُباضاٌْ نطزٕ
: ُٓوَوَ

.   ــ  غىوضٕ؟ بًاْهىشٕ
ططيطؤضّ طُيؿتُ ضازَيُنٌ زيَطَِقِ وا نُغُضباظَناِْ خؤيؿٌ قًَعيإ زَنطزَوَ، بُيَهى ُْٖسيَهًؿًإ بُضَْطاضّ 

ُّٓ ؾًَتًُّ بىوُْوَْ تُْاُْت يُنًَهًـ يُُْٓساَاِْ ُٓجنىٌَُْ دُْط يُؾًؿٓػهايازا بًَُٗطَباًُْوَ بؤّ 
.  ْىغىّ نُزيًُ غىوضَناِْ خؤّ ُْنىشآ

بُآلّ َُُٓ َُٖىوّ ُْيسَتىاِْ بُضبُغيت ؾُثؤيٌ  ُٓو زضِْسَيُتًُ بهات نُ نُوتبىَ نُيَهُيَُّ ططيطؤضّ، 
. ُٖضوَٖا ُْؾًسَتىاٌْ بُضبُغيت ُٓو ضِمْ تؤيَُ خىاظيُ بهات نُ نىشضاٌْ ثًَىتُضّ بطاٍ تًًَسا ضُغجاْسبىوّ

ياخًطُضيِ تُؾُُّْ نطزبىو يًَُْى طىْسَناِْ قُوظاقسا، بُآلّ طاضزٍ غىوض يَُُٖىو اليُنُوَ ٓابًَىقُّ زَزإ، 
بُيٌََ ضاغتُ، غىوضَنإ ظياًْإ ظؤض يٌَ زَنُوت، ضىوُْ ثًَؿُوَ يُُْٖسآ الوَ ظؤض ططاْبىو، بُآلّ نطيَهاضإْ 

. غُضباظاٌْ ضِيَهدطاْ نُيُْاوضُناِْ زيهُوَ ٓاَازَنطابىوْٕ ًَٖٓطابىوٕ ُٓوَيإ غُغياْس نُ طىيَعٍ غاغٔ
يُيُنآ يُّ ثًَهساْاُْزا ططيطؤضّ بُُٓظَىًَْهسا تًَجُضِبىو يُضُؾين ُٓظَىوٌْ نىؾتين َُْػايًُّنُ يُغُضَتاّ 

دُْطسا،ُٓويـ ُٓوَبىو نُططيطؤضّ ؾًًًَََهٌ تايبُتٌ زَظاٌْ يُؾُضِزا، َُُٓف بُطؤضِيين زَغيت يُوناتُزا 
زَيىيػت يًَبسات، مشؿًَطَنُّ بُزَغيت ضاغتًُوَبىو تاوَنى زوشَُٓنُّ بُضاْبُضّ ضاوٍ زَبطِيًُ الّ ضاغتِْ 

. غًٌَ يًَسَنطزَوَ، ُٓوناتُ ًٓسٍ ططيطؤضّ خًَطا بُزَغيت ضُثِ ْاوقُزٍ يُت زَنطز
ططيطؤضّ يُؾُضِّ ْاوخؤزا بُتُواوّ قاأل بىو يُٖىُْضّ نىؾتين ٓازًََعازٍ بطاٍ خؤيسا، بُآلّ ٖىُْضّ . .يُضاغتًسا

غُضباظيٌ ووضَبُضظٍْ زَضووٕ طُضٌَ غٓىوضّ خؤّ ُٖيُ يُدُْطسا، بُيَآ قُوظام يُُٖيَضىوْٕ ياخًبىْسإ، ضاغتُ 
نُشَُْضايَُناًْإ ُْٖسيَهًإ يُطُأل غجًُناْسا زَغتًإ تًَهُأل نطزووَْ ُْٖسيَهٌ زيهُؾًإ يُطُأل زوشَٓاِْ 

بُآلّ َُٖىو َُٓاُْ ضُنٌ ناضيطُضيًإ يُناتِ طىجناوزا بؤ زابري ْانُٕ، ُٓوإ يَُُٖىو اليُنُوَ ..ٓاغاٍ ضِووغًازا
.  بُتايبُتٌ طىيًُ.. غهاآليإ بىو يُزَغت ٖاتُٓ نٌَُ ظَخريَ

داضِضًّإ بُطىْسَناِْ قُوظاقسا زَغىوضِاُْوَ بؤ نؤنطزُْوَّ .. بُياٌْ ُٓشياُْنإ يَُُٖىو اليُى خىيَٓطاُْوَ
َُٖىو ؾتًَو نُيَهٌ يٌَ وَضطريآ بؤ ؾًؿُى زاططتُٓوَ، تُْاُْت ًٖض ضىاضضًَىَ قىضقىمشًضهٌ ٓاؾُ َُنًُٓنإ 

َُْا ُْيًَٗٓٔ، بُآلّ َُُٓ َُٖىوٍ ُْيسَتىاٌْ ٖاوتا بًَتُوَ يُطُأل ظَخريَّ ؾطاواٌْ غىوضَناْساّ، يإ يُطُأل ُٓو 
. ناضطُ ضُناُّْ خػتبىوياُْ ناض

ُٓو تابىوضاُْ زوو ..يُْاوَضِاغيت ضِووغًاْ بانىوضّ زووضيُوَ، تابىوضّ ْىيٌَ غُضباظإ َُٖىو ضِؤشآ بُيًَؿاو زَٖاتٔ
ٖؤ ثايَجؿتًإ بىو، يُنًَُإ باوَضِيَهبىو يُضُؾين باوَضًَِٖٓاٌْ تُقًًسٍ ضُغجابىو زوًََؿًإ ُّٓ تابىوضاُْ 

.  َُٓاُْ غُضطىيٌَ نطيَهاضّ ناضطُنإْ زَضياواْاِْ ٓىغتىيٌَ يًَٗاتىو بىوٕ بُشووضّ وآلتسا.. دؤضيَهٌ تايبُتٌ  بىوٕ
قُوظامْ غُضباظٍ غىوضّ ظؤضيـ الثاألْ ثاأل زَنُوتْٔ .. ثًَهسازاٌْ ظؤض يُ زضيَصايِ خُتٌ ؾُضِزا بُضثازَبىو

! زَبىوٕ بُخؤضانٌ قٍُْ زاأل
يُنًَو يُنطيَهاضإ .. يُيُنآ يُّ ثًَهسا ُٖيَؿاخاُْزا غتؤنُإْ ًَؿانؤؾًعؤّْ ًٓعإ ُٓيًهػًعًض بُؾساضيًإ نطز

: ضِووٍ زٌََ نطزَ غتؤنُإْ ثًٌَ وت
..  نؤَؤًْػتًـ ْاظاْآ تطؽ ضًًُ.. ــ  َٔ نؤَؤًْػتِ
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ْ ضؤٕ بُتانُيُى (ؾُضَاٌْ بُخؤيساوَ بُتُتُوع نطزٕ يُتابىوضَناٌْ ؾؤضِؾسا)ثاؾإ ُٓوَّ بؤ طًَطِايُوَ ضؤٕ 
ْاضجنؤنٌ زَغيت تىاًْىيُتٌ تاقًَُهٌ زوشَٔ يُْاوبُضآ، ُّٓ تاقُُ زَياْىيػت يُثطزيَو بجُضُِْوَْ ًَُٓـ 

. ثطزَنُّ ضِوخاْسووَ
يُوَْثاف تابىوضَ غىوضَنإ َُوقًعٌ نآًَػهايإ زاطرينطزْ ططيطؤضّْ قُوظاقًإ ْاضاضنطز ثاؾُنؿآ بهُُْوَ 

بؤ ْاوَوَ،بُآلّ ُّٓ ثاؾُنؿًًَُ وَخؤنُوتٓبىو بؤ ؾُضِيَهٌ تىْسْ غُخت، ضىْهُ بُٖؤّ تُؾطَزاًَْهٌ ناتُوَ 
.   الؾُيإ يَُُيساٌْ ؾُضِزا بُدٌَ ًَٖؿت147غىوضَنإ نُوتُٓ زاوّ قُْاغُّ قُوظاقُوَْ تُؾطوتىوْانطإْ 

ضاالنٌْ طيىدىيٌَ دُْطًُناٌْ ططيطؤضّ يُّ ضؤشاُْزا بىوبىوُْ َؤتُنُيُنٌ ضَظاتاألْ ضؤنًإ زازابىو بُغُض 
ويصزاًْسا، بريو ُْٓسيَؿُّ تاألْ ْاَُٖىاض يًٌَ ُْزَبىَوَ ُٖضناتآ غُيطّ ُٓو طىْاهْ تاواْاُْْ ضِووزاوّ ْاوضُنٍُ 

بهطزايُ نُضِؤيٌَ ناضيطُضيِ خؤّ تًَسابىو، بؤُٓوَّ ُٓو ٓاظاضو خُؾُتُّ بُبازات زَغيت زايُ خىاضزُْوَْ 
بُزَُغيت، تُْاُْت ثًَىاُّْ خىضَِوؾتًـ تًَهضىو ُٓو زأل غُختًُّ َُْا نُيَُُغُيُّ غًَهػسا بىوّ،ُٓو دؤضَ 

خؤضِاططتُّٓ ناتآ نُقُوظام ظطاًْاٍ نًصَ ثؤيَُْسَيًإ ُٓتو نطز، ًَُٓـ ْاضَِظايِ زَضزَبطِّ، ُٓو ًَٓػتا 
! غُضخؤؾِ زَبآ تاوَنى بضًَتُ الٍ ٓاؾطَتًَو نُ غُط قًَعٍ يٌَ بهاتُوَ

ططيطؤضّ يُطُأل ُٓو ضَِوؾت زابُظيُٓيؿًسا، بُضِاغيت ثًاوَتًؿٌ يُزَؽ زَٖات، وا زَغُآلتساضيَيت ظًؿٓػهايا ظؤض 
يُنُؽْناضّ ُٓو ضُثطَِواُّْ خُيَهٌ ؾاض زَططآ نُضىوُْتُ ْاو غىوضَنإ، وا يًَجطغطاوإ بُزيَطَقاُْ ٓاظاضيإ 

ططيطؤضيـ ْاضَِظايِ زَضزَبطِّ يُو ناضَْ زَضآ بؤ بُْسخياُّْ طؿتِْ يُوآ .. ززَْٕ غىونايُتًإ ثًَسَنُٕ
ُٓو بًَُٖعّ نُيَُثًاوٍ خؤّْ .. ْعيهُّ غُز نُؽ يُبُْسنطاوإ بُضززا، نُظؤضبُيإ شٌْ غىوضَُٖآلتىوَنإ بىوٕ

. بُسىنٌُ ثًُْثايُنُّ ُّٓ ناضَّ زَنطز، ُٖضضُْسَ نُ زَيؿًعاٌْ َُُٓ بُثًَضُواُّْ ياغاوَيُ
ُٓطُض ضِ بُضَّ ثًَؿُوَ زَنىآل، بُضُؾين بُضَ ناضيطُضَناِْ َُٖىو ناتًَو، ُٓوَ بُضَّ ْاوَوَ، واتُ 

يُتاتاضغوْ ُٓو طىْساُّْ وَنى تاتاضغو وإ، خَُٓاىْ غاضزْغطِبىوْ بُظَيِ بُخؤيسا زَٖاتُوَ، تُْاَت زايهٌ 
ناتآ ططيطؤضّ بىو ..خؤّ خُضيهٌ ناضّ نؿتْنايٌَ بىو يُزَؾتُنُزا!ْاتايًاْ بًَىَشٌْ َريؤٌْ زَويََُُْس

ثؿىوزإ طُضِايُوَ يُطُأل شُْنُيسا ضىو بؤ غُضزاٌْ زايهٌ ْاتايًاْ نطيؿاٍ ثريًَََطز، نُ بآًَٖعبى بىو غُضّ 
.  يُطىيٌَ طؤضِ زَيُضظٍْ يُطُضِاُْوَياْسا ططيطؤضّ زايَػُّ يًَسابىو ْ قػُّ ُْزَنطز

ْاتايًا نُوتُ ثطغًاضنطزٌْ ٖؤّ ُٓوَْ ثاؾإ نُوتُ غُضظَْؿت نطزٌْ ُّٓ ضاٖاتُّٓ يُغط َُّ خىاضزُْوَْ 
ُٖضوَٖا قػُيُنًؿٌ نطز ..ططيطؤضّ ثًٌَ يُوَ ْاْ ضِاغيت ثٌَ وت.. ضِووزاوّ ٓاؾطَتُنُّ نآَػهاياٍ بؤ باؽ نطز

: نُ ُٓوناتُ َواوّ باضّ زَضووٌْ ُٓوّ زَضزَخػت، ُٓو َُُّٓ ثٌَ وت
بُآلّ َٔ ثًَت زَيًََِ نُُٖغت  بًُٖض ؾتآ ..ــ  قػُنطزْت ئَُ زَوآْ زَيٌََ نُبابٍُ دؤضاودؤض ُٖيُ باغهطيَت

.  َٔ ًَٖعٍ ُٖغت نطزمن يُضَِطْ ضِيؿُوَ َُْاوَ.. ْانُّ
ُٓو واٍ يٌَ ٖاتبىو بايُخٌ بُشيإ ُْزَزا، نُغايُتٌ الواظبى بىو يُبُضضاوٍ ٓاؾطَتاٌْ تااضغهسا ..يُضِاغتًؿسا وابىو

بُضازَيُى نُزَضياٍ بطاشٌْ بًَىَشٕ نُوتىوّ ُٖويٌَ زَزا يُخؿتُّ  بُضآْ خؤّ تًَُٗيَسَغىآ، بُآلّ ططيطؤضّ 
. ُّٓ ضيَطُيُّ يًَططت

يُّ ناتاُْزا ؾُضَاْسَّ نُتًبُّ غريؤزؤبػهٌ غىوض ُٖآلت بؤ الّ قُوظاقُ ياخًبىوَناِْ طىْسٍ ياعيؤتهريْ 
.  ياغاوآلٌْ ُٓو ؾىيَُٓ بطزيإ بؤ الٍ ثىناتريؤظٌ ؾُضَاْسَّ يًىا
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يُوآ ُٓؾػُضّ ُٖآلتىو ٓاَازَيِ ُٓوَّ زَضزَبطِّ بؤ ؾُضَاْسَّ يًىا، نُطُؾت نُتًبُنُ بًَتُ ثاأل ياخًبىوإ 
بَُُضدآ ثاضاغتين غُالَُتٌ غُضباظَناٌْ، ؾُضَاْسَف بُيًًََٓسايُ َُُٓ بٓىوغآ بؤ نؤزبٓؤظٌ ؾُضَاْسَّ 

ْاوضُّ ظًؿٓػهايا، وَآلٌَ ُٓويـ ُٓوَبىو نُضِاظيًُ بُطؿتىطؤنطزٕ بُآلّ بَُُضدآ ُٓوَّ نُيُثًَؿسا 
.  نؤَؤًْػتُنإ بسضيَُٓ زَغتُوَ

يُثُضاويَعٍ ْاَُنُزا واٖاتبىو نُُٓواُْ يُشيَط ضاوزيَطّ غُضباظاٌْ قُوظاقِ نُيًُضَِقسا بًَٓطضيَُٓوَ بؤطىْسَناِْ 
..  خؤيإْ يُويَـ طُيًإ تًَبُضزضآْ ُٖض شْٕ َٓاأل زَياْهىشٕ

ثاؾإ ؾُضَاْسَيِ ُٖآلتىو ُْخؿُنُّ خؤّ يُنُتًبُنُزا بُدٌَ ًَٖٓا، زواّ طُضِاُْوَّ يُضاوثًَهُوتُٓ ًًَُْٗٓنُ، 
ثؿيت يُنؤَؤًْػتُناِْ نُتًبُ ُٖيَهطزْ قُوظاقِ تٌَ وضوشاْسٕ، ثاؾإ غتؤنُاٌْ نىؾت، قُوظاقًـ 

نؤَؤًْػتُناًْإ ضُى نطز، زواّ بُضَْطاضبىُْوَيُى نُبىو بُٖؤّ تًاضىوٌْ بًػت نُغًإْ تؤبضًًُناًْؿًإ 
.. ُٖآلتْٔ نًًًٌ تؤثُناًْإ يُطُأل خؤياْسا بطز

َُُٓ َُٖىوّ يَُاوَّ ثًَٓر ضِؤشّ ثؿىوزاٌْ ططيطؤضيسا ضِوويسا نُيُتاتاضغهسا بطزيُ غُض، زواؾُويـ يُطُأل 
ُٓنػًًٓازا ضِايبىاضز، ضىْهُ ُٓنػًًٓا زَضياٍ باْط نطزبىَ الّ خؤّْ َُٓىغتًًُيُنٌ ظيَطِّ ططاْبايسابىويُ 

.  بَُُضدآ نُبهُويَتُ بُئْ ُٖويَبسا يُطُأل زيَساضَ زيَطيُٓنُيسا بًاخناتُوَيُى
بؤ ضؤشّ ثًَٓذُّ ططيطؤضّ طُضِايُوَ بؤ ناضًْػهاياْ يُوآ ْاَُيُنٌ نىزيٓؤظٌ وَضططتْ ُٖوايٌَ َُٖىو ضِووزاوَناِْ 

. تًَسا ضِاطُياْسبىو
زيًُ نؤَؤًْػتُنإ ضاثًَضهطإ بؤ تاتاضغوْ يُوآ طىْس نؤبىَوَ بؤ طًاْهًَؿاٌْ ًٓعإ ُٓيًهػًعًض نُيَُْى 

زيًُناْسابىو، يُو ضؤشَزا زَضيا زار يُزيٌَْ ِِم ؾًَتْ ٖاضّ نطزْ بؤ تؤيَُ غُْسُْوَّ طًاٌْ ثًَىَضّ ًََطزٍ ًٓعاِْ 
. طىيًُباضإ نطز ُٖضضُْسَ نًُٓعإ ْهىوزي يُوَنطز نُبُؾساضبىوبآ يُنىؾتًٓسا

ثاؾإ شُّْ ثًاونىش ُٓقًٌَ تًَهضىوْ زَغيت زايُ َُّ خاوضزُْوَْ بىو بُٖاوضِيٌَ شُْنُّ ًُْٓهؤؾهاْ ُٖض َُٖإ 
!. ضِيَطاّ ُٓويؿٌ ططتُبُض، ُٓو ُْيتىاٌْ طىْاٌٖ نىؾتين َطؤظًَهٌ ثٌَ ُٖيَطريآ يُبُضُٓوَبىو بُْاَطؤظ

ضؤشاٌْ يُوَْثاف غىوضَنإ نُوتُٓ نؤنطزُْوَّ ًَٖعٍ بٌَ ؾىَاض يُغُض يًَىاضّ زؤْٕ بُضاْبُض بُظًؿٓػهاياْ 
ناتآ نُبطِياضّ زَغت ثًَهطزٌْ ثُالَاضزاْاًْاْساْ بؤ ظًََُٓ خؤؾهطزٌْ ثُضِيُٓوَ يُضِووباضَنُ نُوتُٓ تؤخ 

باضاًَْهٌ خُغتْ ضِيعَناِْ زوشَٓاًْإ ثٌَ تًَهساْ تؤثُناٌْ َُٓاًْـ غاضزْ غطِْ بًَسَْط بىوٕ يُبُضُٓوَّ طىيًُ 
تؤثًإ بًُٖض دؤضآ َُْابىو، يُطُأل َُُٓؾسا ططيطؤضّْ نُتًبُنُّ نُيُ زَ يل ثًَهٗاتبىو نُبَُبُضَوَّ يًَىاضّ 

..  زؤُْوَ بىوٕ بُضططيإ نطزْ خؤيإ ضِاططت
.  ُٓوناتُ غىوضَنإ ُْخؿُنُيإ طؤضِْ يُبانىوضَوَ ًَٖطؾًإ بطزَ غُض ُٖضيٌَُ زؤٌْ خىاضوو

يُوضِؤشَوَ ًٓسٍ غىوضَنإ بُيًَؿاْ زايإ بُغُض طىْسَناِْ ُٖضيَُُنُزاْ ٓاآلٍ غُضنُوتًٓإ ُٖيَهطزبىو 
يُبُزبُخيت قُوظاقُ ياخًبىَناْسا ططيطؤضّ غُضنطزايُتٌ ُٓو تًجُّ ضَِت نطزَوَ نُ نؤزيٓؤظ بُضططيهطزٌْ 

ًَٖطؾٌ غىوضَناٌْ بؤ غُض ُٖضيٌَُ زؤٌْ ثٌَ غجاضزبىو، ُٓو ًٓسٍ بًَعٍ ُْزَٖات بُؾساضّ ؾُضِْ نىؾتاض بهات 
ناتآ نُضِاغيت بؤ ضِووٕ بىَوَْ بؤّ زَضنُوت نُشَُْضايَُ غجًًُنإ ُٓوَْسَ بُضشَوَْسيًُ تايبتًُناٌْ خؤيإْ 

.   طُضِاًْإ بُزواّ ثًُْ ثايُّ بُضظزا
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يُطُأل ٖاتُٓ ثًَؿُوَّ غىوضَناْسا ًَؿا نؤؾًعؤيـ، نُ ًَٓػتا يُدًٗاٌْ غُيبُوَ ثُيسابىو، غىوى بؤّ زَضضىو 
ْ يُوآ َايٌَ نؤالنُناِْ غىوتاْس، بُتايبُتٌ َايٌَ َؤخؤظ ْ باثريَ نطيؿهاّ نىؾت، ثاؾإ بُ ثُيُ ..بؤ تاتاضغو

.. ضىو بؤ َايٌَ ًًًَدؤظ ْ خىاظبًَين زؤًْاٍ نضًاٌْ يُ زايهٌ نطز
  


