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 ای دربارۀ آهنگسازی آهوزش فا در جلسه

 ٦ً( ٝاُِٜتٚ ؿ٥ -2۰۰3هٝئ٠٨  21 -)٦ٓ ١ِٜز٦

٨ٌٗل ؽٞؿُابٙ  پ٨٘ٞؿٙ ؿكعبّ اػتجبكثؾ٦ِ ث٠ ؿاكب ٝ اٛـ  ٥ ؽٞؿ ٝ آٛض٠ ٠ً ٧بؿ ُلكت٠ثب اًتلبؿٟ ام اًتؼـاؿ١باًخل ٗل٧ـاٙ ؿاكب٥ ٗب 
تن٨ًا٠  ٗاٞهؼ٨ت٦ ثالا٥   ؿك ٛوَ ٌٗابٙ ٝ   تٞاٜٛـ ١ب٥ ٗؾتٔق ؿك ارت٘بع ثِل٥ ٦ٗ ؿك تن٠٨ً ١ٌتٜـ. ٤٘١ ٛجوبت ارت٘بػ٦ ٝ علك٠

ػْ٘ ًٜٜاـ  ُؼٞك٥  ؿك ٛوَ ٌٗبٙ ٝ ٗٞهؼ٨ت٦ ثلا٥ كُٝٚ ًلؿٙ عو٨وت ٝ ٛزبت ٗٞرٞؿات ف٥ػْ٘ ًٜٜـ ٝ تغت آماك ٝ ٌُٜز٠، 
ا٧اـ ثتٞا٨ٛاـ    تغت كِبك هلاك ُلكتا٠ ٠ً ام ٛلف ٨ُٜبٙ اُل ؿكعب٦ٓ  .ٛـاٟ ٥ ا١ل٦ٜ٘٧ ١ـا٧ت ُـ١ب٤ٔ٨ًٝ عنة پ٨ٔـ ؿك ٨ٌٗل ٠ً ث٠

١اب٥ ؽبٓا٦ ؿك ١ٜال     كا علظ ٨ًٜـ، ا٧ٚ اػتجبكثؾ٦ِ ث٠ كب ٝ احجبت ؽٞؿتبٙ اًت. آ٢ٛب٦٧ ٠ً ٢ٗبكتاكٌبك ؿكًت ٝ اػ٘بّ ؿكًت 
اٛـ تاب   ٝ آٗـٟ اٛـ ِٛقاُت٠ اٗلٝم ا٧ٜزب ُبُلؿا٦ٛ ؿاك٧ٖ ٠ً هـٕ پ٨َث٠ ٨ٌٗل٥ ؿك اػتجبكثؾ٦ِ ث٠ كب ٛٞك ثتبثبٜٛـ. ؿاكٛـ، ٌٗ٘ٚ اًت 

ا٠ٌٜ٧ ث٠ اٛـ.  ٗبٛـٟ پِت ًل رب ،ُلا٠ًٚ٧ تغت كِبك ٝ ا٧ٚ ػب٦ٓ اًت. ٛج٨ؼتبً اكلاؿ٥ ٨ٛن ١ٌتٜـ  ؿك ا٧ٚ ًٜللاٛي كب ُلًت ًٜٜـ
 ٌٗئّٞ ثٞؿٙ ٌٛجت ث٠ ؽٞؿتبٙ اًت. ا٥ ام ِٛب٠ٛ آٙ پ٦ ثجل٧ـ ٝ ام ٛٞ ُلٝع ٨ًٜـ،

اٛـ، صلا٠ً ؿك آٙ مٗبٙ ؽ٦ٔ٨ ًٖ ًٚ ٝ ًبّ ثٞؿٛـ.  ام ٨ٗبٙ كبرؼ٤ ػظ٨ٖ اٛوالة كل٦ِٜ١ ِٛقُت٠ ٗبٙ ث٨ٌبك٥ ام ُبُلؿاٙ
اٛـ.  كؼ٦ٔ ٗل٧ـاٙ ؿاكب ٝ ؿك ٗٞار٠٢ ثب ا٧ٚ كِبك ُلا٧ٚ ا١ل٦ٜ٘٧ ٝ ؽِٚ، ام ٛظل كٝا٦ٛ ٗلث٠ ؽٞكؿٟكٝ ؿك ٨ٗبٙ آماك ٝ ٌُٜز٤  اما٧ٚ

كلًب٦٧ ٗبٜٛـ ا٧ٚ ثل آ٢ٛب تغ٨ْ٘ ُـ ٝ تأح٨ل كٝاٛا٦ ػظ٨٘ا٦ ثال     ُلا٧ٚ ٛبهتثٞؿٛـ ٝ ٛب٢ُبٙ   ت١٠لُن ام ٨ٗبٙ ص٨ٜٚ ص٨ن٥ ِٛقُ
اثاناك   ام ١ال  ٨ُلؿ ٝ ًبك ٦ٗ پبپٍٞ ث٠ثلا٥ ؿكٝؽ، اكتلا ٝ كا ٠ً ت٘بٕ ظلك٨ت ًِٞك  -ص٨ٜٚ ًلًٞة ٝ كِبك٥ ٝرٞؿ . ثبُقاُتآ٢ٛب 

ُبُلؿاٙ رـ٧ـ٥ ثٞؿٛـ ٠ً ١لُان ام ٨ٗابٙ صٜا٨ٚ     ٝاهؼبً -ًٜـ ؿك اٛجبك عنة ا١ل٦ٜ٘٧ اًتلبؿٟ ٦ٗ پلا٦ًٜ اًتجـاؿ ٝ ١ل ٤ٔ٨ًٝ ُب٧ؼ٠
ؿاٌٛتٜـ ص٠ ًابك٥ ثب٧اـ اٛزابٕ ؿ١ٜاـ.      ص٨ن٥ ِٛقُت٠ ثٞؿٛـ ٝ ُبُلؿا٦ٛ ٠ً ؿكؽّٔٞ ٜٗبٓؼ٤ كب ًُٞب ٛجٞؿٛـ ٝ ؿك آٙ مٗبٙ ٦٘ٛ

ٝ ام آٛزاب ًا٠ تؼاـاؿ    ٠ً ؽٞؿ كا ؿك ٨ٗبٙ ٗلؿٕ ػبؿ٥ ًابٗالً ؿالم ًلؿٛاـ.     ثٞؿٛـ ٨ٛن اكلاؿ٥ُـٛـ ٝ ثؼـ ثـث٨ٚ  ثلؽ٦ عت٦ ًبٗالً
٠ُٛٞ ثٞؿٛـ تؼـاؿُبٙ ًٖ ٛجاٞؿ. اٗاب ثالا٥ اًخل٧ات      اكلاؿ٥ ٠ً ؿاكب كا ثلُن٧ـٟ ثٞؿٛـ ث٨ٌبك م٧بؿ ثٞؿ، ُبُلؿا٦ٛ ٠ً ؿك آٙ مٗبٙ ا٧ٚ

ُـ ٠ً ؿاكب كا ك١ب ًٜٜـ، كٌل  ل ٝاهؼبً ام آ٢ٛب ؽٞاًت٠ ٦ٗٝ اُ ؿاكب ؿك ٝرٞؿُبٙ ك٠ِ٧ ًلؿٟ ثٞؿ ؿكّٛٞ ؿٝك٣ كلا٨ُل٥ كب، ٗل٧ـاٙ ؿاكب،
ت ثـ١ٜاـ،  ُبٙ ث٠ ٜٗنٓا٤ ا٧اٚ اًات ًا٠ ا٨ٗاـ كا امؿًا       ًلؿٛـ ثلا٥ اعٌبى ٦ًٜٖٗ ثب تٞر٠ ث٠ ا٠ٌٜ٧ كب كا ًٌت ًلؿٟ ثٞؿٛـ،  ٦ٗ

ـ تٞاٌٛتٜـ ؽٞؿ كا ام ؿاكب رـا ًٜٜـ. ؿكؽٔٞ ٦٘ٛ  ٝ ؿكٛت٨ز٠ آ٢ٛب ٝاهؼبً  ا٥ ٛـاُت٠ ثبُٜـ، آ٧ٜـٟ ؿك ٝاهاغ  ، ّ ُبُلؿا٦ٛ ٠ً ثـث٨ٚ ُاـٛ
( اٗب ١ل صا٠ ثبُاـ، تاب ٝهتا٦ ًا٠      ؽٜـٛـ اًتبؿ ٦ٗ آٙ، ًلؿك٦ُِ٘ مٝؿُقك٥ ثٞؿ، ُلص٠ ثلؽ٦ ٨ٛن ثٞؿٛـ ٠ً ث٨ٌبك ًلؿكُٖ ُـٛـ. )

ب٦٧ ١ا  آماك ٝ ٌُٜز٠ ث٠ پب٧بٙ ٛلًا٨ـٟ ٝ ١ٜاٞم كلٓات   ١ٜٞم ثتٞا٨ٛـ ث٠ آٙ پ٦ ثجل٧ـ ٝ ثلُلؿ٧ـ، ؽٞة اًت. ١ل ُلا٦ٜ٧ ٠ً ثبُـ، 
ػٜٞاٙ آمٗب٧ِا٦ ؿك تن٨ًا٠    ثلا٥ ثلُِت ث٠ ٨ٌٗل تن٠٨ً ٝ اٛزبٕ ًبك١ب٥ ٗولكُـٟ ثلا٥ ٗل٧ـاٙ ؿاكب ٝرٞؿ ؿاكؿ. آِٛبٟ آٙ ٓلكبً ث٠

ؽٞث٦ ثپ٨٘ب٨٧ـ. ُ٘ب ؿك ُقُت٠ ؽٞة ػْ٘ ٌٛلؿ٧ـ، اٗاب   ٨ٌٗل پ٨َ كٝ كا ث٠ؽٞث٦ ِٛقكاٛـ٧ـ، ٝ كوٚ ثب٧ـ  عٌبة ؽٞا١ـ آٗـ ٠ً ث٠ ث٠
٨ًٜاـ ٝ   ٠ً ؿك٨ٗبٙ ٗلؿٕ ػبؿ٥ تن٠٨ً ٗا٦ ثٞؿ  ؽبٛل ا٧ٚ ٝ ث٠ ؽبٛل ا٧ٚ ثٞؿ ٠ً ٜٗبٓؼ٤ كب كا رـ٥ ِٛلكت٨ـ ؿكٝاهغ ث٠ِٛلاٙ ٛجب٨ُـ. 

ٝ ام ُلا٧ٚ تن٤٨ً ٗل٧ـاٙ ؿاكب ػوات ث٘ب٨ٛاـ ٝ ؿك ٛاّٞ     ُٞؿ ًوٞٙ ٨ًٜـ كٝ، تغت ص٨ٜٚ ُلا٦ٜ٧، ٝاثٌت٦ِ تلى ثبػج ٦ٗ اما٧ٚ
تـك٧ذ رجلاٙ ٨ًٜاـ ٝ ثلًا٨ـ.    تٞا٨ٛـ امٛل٧ن ٜٗبٓؼ٤ كب ث٠ اٗب ِٛلاٙ ٛجب٨ُـ، صلا٠ً ٦ٗ. تبٙ ام كب ٌُبك٦ ؿاك٧ـ مٗبٙ ٜٗ٘ئٜبً ؿك ؿكى

ُبُلؿ٥ ]٠ً االٙ ت٨ٓٞق ًلؿٕ[ ً٘ي ٨ًٜـ. آ٢ٛب كا ؿكى ٨ًٜـ. ٦ِ٘١ ُا٘ب، تاب    ٗبٙ، ثب٧ـ ث٠ ا٧ٚ ٛٞع ؿكؽّٔٞ ًب٧ل ُبُلؿاٙ
 ث٠ ٧ٌـ٧ِل ً٘ي ٨ًٜـ.  ٝ ٨ًٜـآ٨٧ـ، ثب٧ـ ثب ١٘ـ٧ِل ًبك  عٌبة ٦ٗ ٝهت٦ ٠ً ؿك مٗل٣ ٗل٧ـاٙ ؿاكب ث٠

ُؼٞك كا ٛزبت ؿ٨١ـ ٝ ث٠ كب اػتجبك ثجؾ٨ِـ. ام مٗب٦ٛ ًا٠   ٗٞرٞؿات ف٥آنا٦ٗ ؿك تن٤٨ً ٗل٧ـاٙ ؿاكب ٝرٞؿ ؿاكؿ، ا٠ٌٜ٧، ثب٧ـ 
اًاتلبؿٟ  ٝ آٛض٠ ٧بؿ ُلكت٠ آماك ٝ ٌُٜز٠ ُلٝع ُـٟ، ؿك ًْ ؽ٦ٔ٨ ؽٞة ػْ٘ ًلؿ٧ـ. ١ل ُؾ٦ٔ ام ًبك٥ ٠ً ؿك آٙ ٢ٗبكت ؿاكؿ 
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كًاـ، اُال    آجت٠، ٝهت٦ ٛٞثت ث٠ اًتلبؿٟ ام ١ٜل ٗا٦ ُٞؿ.  تب ث٠ ؿاكب اػتجبك ثجؾِـ ٝ ا٧ٚ ُبْٗ اًتلبؿٟ ام اثناك كل١َٜ ٨ٛن ٦ٗ ًلؿٟ
ث٠ٔ، اُل ؿكثبك٣ ًٗٞا٨و٦ ٝ كهاْ   تبٙ ؽٞة ػْ٘ ٨ًٜـ.  ثؾٞا٨١ـ ث٠ ٛتب٧ذ ؽٞث٦ ؿًت ٧بث٨ـ، ثب٧ـ ؿك ت٨ٓٞـ ٨ًٞٗو٦ ٧ب كهْ ١ٜل٥

تٞا٨ٖٛ تؼاـاؿ٥ ث٨ابث٨ٖ. ؿك    آ٧ب ٦ٗؿا٦ٛ ثب اًتؼـاؿ١ب٥ ؽب٦ٓ ؿك ا٧ٚ م٠ٜ٨ٗ ؿاُت٠ ثب٨ُٖ. پي ث٨ب٨٧ـ ثج٨ٜ٨ٖ ُبُل٨ًٜٖ، ثب٧ـ  ٓغجت 
 ٝاهغ ص٨ٜٚ اكلاؿ ثب اًتؼـاؿ٥ ؿاك٧ٖ. ثِقاك٧ـ عبال ث٠ ٗٞٗٞع ؽٔن ]٨ًٞٗو٦ ٝ كهْ[ ثلُلؿ٧ٖ.

ٝاهؼبً ثب٧ـ ١٘لٌل٥ ٨ًٜـ ٝ ث٠  ك ؿ٨١ـ،كا ًٜبك ١ٖ هلا ٥ ٛ٘ب١٦ِ٧ٜل١ب ؽٞة ٨ًٞٗو٦ ؽٞث٦ ثٌبم٧ـ ٝ ًبك١ب٥اُل ثؾٞا٨١ـ 
ؿك عابّ عبٗال   تبٙ، ُبْٗ ارلا١ب٦٧ ثلا٥ ت٧ٞٔن٧ٞٙ، تالٍ ر٘ؼ٦ ُ٘ب كا ٨ٛابم ؿاكؿ.   ١ب٦٧ ؿًت ٧بث٨ـ. ث٢جٞؿ ٨ًل٨ت ارلا١ب٥ ا٧ـٟ

٨بٙ ُابُلؿاٙ  ٗبٙ ؽبكد ام ًلم٨ٗٚ ا٦ٔٓ ص٨ٚ ث٨ٌبك ًٖ اًت. ؿكٗ ٨ٗبٙ ُبُلؿاٙكًـ تؼـاؿ ص٨ٜٚ اكلاؿ ثب اًتؼـاؿ٥ ؿك  ٛظل ٦ٗ ث٠
ؽٞاًات٨ـ ؿاُات٠ ثبُا٨ـ ِٗا٦ٌٔ      اؿ٥ ثب ١ل ٠ُٛٞ اًتؼـاؿ ٝرٞؿ ؿاكٛـ، ٝ ١ل تؼـاؿ ُلٟٝ ارلا ٠ً ٦ٗؿاؽْ ًلم٨ٗٚ ا٦ٔٓ ص٨ٚ، اكل

ٟ ٌِْٗ اًتٌٛجتبً  ثٞؿ. اٗب اٛزبٕ ص٨ٜٚ ًبك٥ ؽبكد ام ًلم٨ٗٚ ا٦ٔٓ ص٨ٚ ٦٘ٛ عٔا٦ ث٨ٜـ٧ِا٨ـ.    . ثٜبثلا٧ٚ ثب٧ـ ثلا٥ ا٧ٚ ٌٗائ٠ٔ كا
١ب٥ ت٧ٞٔن٦ٛٞ٧ ٤ًٌٔٔ تبَٛ رـ٧ـ ص٠ِٛٞ ث٨ِتل ٝ ث٨ِتل ؿك ٨ٌٗل ؿكًات ؽاٞؿ هالاك     ا٧ـ ٠ً ثلٛب٠ٗ ؿ٧ـٟا٥ ؿاُتٖ.  ؽٞؿٕ ٧ي ا٧ـٟ

آٙ ١ٜاٞم ثا٠ آٙ عاـ ؿٜا٦     ١ب٥ ٛ٘ب٦ِ٧  ٨ًٞٗو٦ ٝ ثلٛب١٠ٗب ١ٜٞم ث٢جٞؿ١ب٦٧ ثب٧ـ ٓٞكت ٨ُلؿ.  ٨ُلؿ، اٗب ؿك ث٨ٌبك٥ ام م٠ٜ٨ٗ ٦ٗ
ًٜٜـٟ اًت. ثٜبثلا٧ٚ ثب٧ـ ث٠ كا٦١ ث٨ٜـ٨ِ٧ـ ًا٠   تبٙ ؽٌت٠ ١ب٥ ت٧ٞٔن٦ٛٞ٧ تبٙ اعٌبى ًٜٜـ ٠ً ثلٛب٠ٗ ؽٞا٨١ـ ث٨ٜٜـُبٙ ٨ٛ٦ٌ٘ٛتٜـ. 

هلاك اًت ؿك كُِٜٝل٥ عو٨وت ث٢تال ػ٘اْ ٨ًٜاـ، ثب٧اـ ث٨ٜٜاـُبٙ      تبٙ ث٨ٜٜـُبٙ ث٨ِتل٥ كا رقة ًٜٜـ. اُل  ١ب٥ ت٧ٞٔن٦ٛٞ٧ ثلٛب٠ٗ
ٛاٞك   تٞا٨ٛاـ ثا٠   كوٚ ثاـ٧ٚ ُاٌْ ٗا٦   ػٕ٘ٞ ٗلؿٕ ثب٨ُـ.  ٨ًٔ٤وثب٧ـ ٜٗبثن ٨ٌبك م٧بؿ٥ ؿاُت٠ ثب٨ُـ ٝ ا٧ٚ ثـ٧ٚ ٗؼ٦ٜ اًت ٠ً ث

ؽٞث٦ ًبك ٨ًٜـ. ثٜبثلا٧ٚ ا٧ٚ ث٠ ُ٘ب ٗلثٞٙ  ث٠ كا٦١ ث٨ٜـ٨ِ٧ـ ٝ ثب ١٘ـ٧ِل ث٠ ثب٧ـٗؤحلتل٥ عو٨وت كا كُٝٚ ٨ًٜـ. ث٠ ٨٘١ٚ ؿ٨ْٓ 
١اب٥   تبٙ ثبُـ ٧ب ١ال ٧اي ام ثلٛبٗا٠    ١ب٥ تأح٨ل ٌٗ٘ٚ ثل٨ًـ، ٧ؼ٦ٜ، ؽٞاٟ ١ل٧ي ام ٛ٘ب٧َ ٚث٨ِتل٧پ٦ ثجل٧ـ ص٠ِٛٞ ث٠ اًت ٠ً 
تل ٝ ًٜظ آٙ كا ثبالتل ًبم٧ـ. ث٨ب٨٧ـ ا٧ٜزب ث٨ٜ٨ِٜٖ ٝ ٦ً٘ ٓغجت ٝ ُلتِٞ ٨ًٜٖ. ١ل ًٌا٦   ٗغتٞا٥ ًبكتبٙ كا ؿ٦ٜتبٙ،  ت٧ٞٔن٧ٞٙ

 تٞاٛـ ث٠ اٛزبٕ ثلًـ. اٍ ٓغجت ٨ًٜٖ ٝ ثج٨ٜ٨ٖ ص٠ِٛٞ آٙ ٦ٗ تٞا٨ٖٛ ؿكثبكٟ ٦ٗ .ؽٞث٦ ؿاكؿ، آٙ كا ٜٗلط ًٜـ  ٠ً ا٧ـ٣
ثٞؿر٠ اًت، ٝ ؿ٧ِل٥ ؿاُتٚ تؼـاؿ ٦ً٘ اكلاؿ ثاب اًاتؼـاؿ١ب٥ ؽابّ    ١ب٥ ث٨ٌبك٥ ٝرٞؿ ؿاكؿ. ٦ٌ٧  ؿكعبّ عبٗل صبَٓ

تال٧ٚ   ١ٌتٜـ ٝ ًؾت١ب٥ ٗب  تل٧ٚ صبَٓ ١ب ث٨ٜبؿ٥ اٛـ ؽ٦ٔ٨ ًٖ ١ٌتٜـ. ا٧ٚ ا٥ آٗٞمٍ ؿ٧ـٟ ٛٞك علك٠ ٧ٝوٟ آ٢ٛب٦٧ ٠ً ث٠ ث٠ -اًت
ُاؼٞك   ث٠ اػتجبكثؾ٦ِ ثا٠ كاب ٝ ٛزابت ٗٞراٞؿات ف٥     ٛٞثت ٝهت٦، ١لص٠ ثبُـ ُ٘ب ٗل٧ـ ؿاكب ١ٌت٨ـ ٝ ام ؿ٧ـ ٗٚص٨ن ١ٌتٜـ. اٗب 

اٛزبٕ ؿ٨١ـ. ام آٛزب ٠ً اثناك١ب٥ ٗب ٗغاـٝؿ ١ٌاتٜـ،    ،تبٙ ١ٌت ؿك تٞا٨ًٜٙـ، ١ل اٛـامٟ ٠ً  ٦ٗكًـ، تب ٝهت٦ ٠ً ًؾت تالٍ  ٦ٗ
 ؿاك٧ٖ ث٢تل٧ٚ ٛت٨ز٠ كا ث٨ِل٧ٖ.تٞا٨ٖٛ ام آٛض٠  ٧ـ ثج٨ٜ٨ٖ آ٧ب ٦ًٜٖٗ ثب كٌل ٦ٗ

ًابّ رـ٧اـ   ثب كلا ك٨ًـٙ ت٨ٓٞـ ًٜـ؟  ًبّ رـ٧ـ تٞاٛـ ٧ي ك٧ٝـاؿِ ٦ٗاٌٗبّ ا٧ـ٣ ؿ٧ِل٥ ؿاكٕ. آ٧ب ا٧ٚ ا٧ٌتِبٟ ت٧ٞٔن٦ٛٞ٧ 
ٝ ا٧ٚ ٗؾٔٞٓبً ثالا٥   كبهـ ع٦ٌ ام ًبّ رـ٧ـ اًت. ،١ب٥ ت٧ٞٔن٦ٛٞ٧ ص٦ٜ٨ ؿك اٗل٧ٌب٥ ُ٘ب٦ٓ ٧ب ١ل رب٦٧ ؿك ًلاًل ؿ٨ٛب ثلٛب٠ٗ

ٛبٜٗـ. ثاب آٙ   ٦ٗ« ت٧ٞٔن٧ٞٙ كبرؼ٠»ث٨ٌبك٥ ام اكلاؿ آٙ كا ٠ُٛٞ اًت.  ١ب٥ ًبّ رـ٧ـ ؿك ت٧ٞٔن٧ٞٙ ًلم٨ٗٚ ا٦ٔٓ ص٨ٚ ا٧ٚ ٛ٘ب٧َ
ثنكٍ، ثبُاٌٟٞ  »ا٥ عنة ٨ُٜب٦ٛ كا ثلا٥  ٛٞك ٌٗؾلٟ ١ب[ ٦ِ٘١ ث٠ ا٥، ]آٙ ٛ٘ب٧َ ١ب٥ ٠ِ٨ًٔ هبٓتكل١َٜ ؽِي عنث٦ ٝ آٙ 

ٛاٞك   ا٧ٚ ٜٗظٞك ثٞؿ ًا٠ ثا٠  اٛـ ث٠  ١ب ًبّ ٗـإ ًل ١ٖ ًلؿٟ ٠ً ؿٟ« ٝٗؼ٨ت ػب٦ٓ ٌٗبئْ»ًٜٜـ. آٙ  ثٞؿٙ تغ٨ٌٚ ٦ٗ« ٝ ٓغ٨ظ
ًابم٧ـ ًا٠ ػابك٥ ام كل١ٜاَ عانة ٝ ػابك٥ ام        ا٥ كل١ِٜا٦ ٗا٦   ثلٛبٗا٠ ا٥ ٗلؿٕ ص٨ٚ كا كل٧ت ؿ١ٜـ. پي ا٧ٚ ثبك ًا٠   ٛب٨ُب٠ٛ
تٞا٨ٛاـ ثا٠    عاـاهْ ا٧ٌٜا٠ ٗا٦    ٛٞك ٝاهؼ٦ ٗتؼٔن ث٠ ثِل٧ت اًت صٜٞك؟ ا٥ ٠ً ث٠ ثلٛب٠ٗ -اًتٌٗت٢زٚ ٛناًت ٝ  ١ب٥ ث٦ ُٞؽ٦

٦ًٔ ا٧ٚ   ًبم٥ ٝ ا٧ٚ ث٠ ثلٛب٠ٗثبُـ تل  ًٜٜـٟ كا٦ٗ آٙ ؿ٧ـٙ اكائ٠ ٨ًٜـ ٠ً كا ٗؾبٛجبٙ ا٦ٔٓ ت٧ٞٔن٧ٞٙ ٤ًٌٔٔ تبَٛ رـ٧ـ ٛ٘ب٦ِ٧
٠ُٛٞ ٨ٌٛت ًا٠ ١ا٨ش ظلك٨تا٦     ى ثبُٜـ االٙ ًٖ ١ٌتٜـ، اٗب ا٧ٚؿك ؿًتل٠ ُلص٠ اكلاؿ ثب اًتؼـاؿ٥ ًا٧ٌتِبٟ ً٘ي ؽٞا١ـ ًلؿ. 

ا٧اـ ؽ٨ٔا٦ ؽاٞة ١ٌاتٜـ. آٛضا٠ اًٜاٞٙ ثا٨َ ام ١٘ا٠          ١ب٦٧ ٠ً ت٨ٓٞـ ًلؿٟ إ ٠ً ثلؽ٦ ام ٛ٘ب٧َ ؿ٧ـٟ ٛـاُت٠ ثب٨ُٖ. ؿك عو٨وت
ا٥ ًا٠ ثلؽا٦ ام    ًٗٞا٨و٦ اكلاؿ٥ ١ٌتٜـ ٠ً ثتٞاٜٛـ آ١ٌِٜبم٥ ًٜٜاـ ٝ تٜظا٨ٖ آٙ كا اٛزابٕ ؿ١ٜاـ      ُٞؿ،  ٍ اعٌبى ٦ًٗ٘جٞؿ
تٞاٜٛـ ا٧ٚ ًابك كا اٛزابٕ ؿ١ٜاـ.     اٗب ؿك ٝاهغ اكلاؿ٥ كا ؿاك٧ٖ ٠ً ٦ٗ ١ٌتٜـ.ٝ ٗؼ٦ٓٞ٘ ًٜٜـ، ٦ً٘ ًبؿٟ  ١٘لا٦١ ٦ٗ تبٙ كا ٥ ارلا١ب

 ١ب٦٧ ؿاكٛـ ٗٔغن ُٞٛـ ٝ ٛوَ ؽٞؿ كا ا٧لب ًٜٜـ.  ًبك٥ ٨ًٜٖ ٗل٧ـاٙ ؿاكب٦٧ ٠ً ص٨ٜٚ تٞاٛب٦٧ٓلكبً ٗٞٗٞع ا٧ٚ اًت ٠ً 
ث٢تل ٨ًٜٖ. ؿكٝاهغ، ؿكؽٔاّٞ ا٧اٚ   ٗٞكؿ ثغج هلاك ؿاؿٟ ٝ  ا٧ٚ ٗٞٗٞػبت كاث٨ب٨٧ـ ثب ١٘ـ٧ِل آ٢ٛب ٌٗبئْ ا٦ٔٓ ١ٌتٜـ. 

ٛٞك  ُبٙ ٓغجت ًلؿٕ[ ٝاهؼبً ٦ً٘ ؽبّ ١ٌتٜـ ٝ ث٠ ، ُ٘ب ثب٧ـ ؽٞؿتبٙ آ٢ٛب كا اٛزبٕ ؿ٨١ـ. ا٧ٚ ًبك١ب٦٧ ]٠ً ؿكثبكٟػ٦ٜ٨ًبك١ب٥ 
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ؽٞا١ٜاـ اًاتبؿ ث٨ب٧اـ ٝ     ًٜٜـ ٗا٦  ا٥ ثلُناك ٦ٗ ٓغجت ٌٜٖٛ. ١لرب ٠ً ٗل٧ـاٙ ؿاكب ر٠ٌٔٗؼّ٘ٞ ػبؿت ؿاكٕ ؿكثبك٣ ٌٗبئْ ؽبّ 
ُاؼٞك ٝ   ؿكؽّٔٞ ٛٞك اكٌٜاـٙ ثا٠ ٌٗا٨ل٥ ؿك عاٞم٣ ١ٜال ثالا٥ تن٨ًا٠، ٛزابت ٗٞراٞؿات ف٥         ٦ً٘ ٓغجت ًٜـ، ٝ ا٧ٚ ثبك، 

ًٜاـ ؿك ا٨٘١ات ًبك١اب٦٧ ًا٠ ؿك      ٦ً٘ ٓغجت ًٜٖ تب ث٠ ٦ِ٘١ ُ٘ب ً٘يكٝ ٗٞاكوت ًلؿٕ ٠ً  اػتجبكثؾ٦ِ ث٠ ؿاكب اًت، اما٧ٚ
ا٧ـ، اٗب ثب٧ـ ًبك١ب كا ؿك ٗو٨ابى   ا٧ٚ ؿٝك٣ اؽ٨ل ؽ٦ٔ٨ ؽٞة ػْ٘ ًلؿٟ تل ثب٨ُـ. ؿكٝاهغ، ؿك ؿ٨١ـ كُٝٚ اػتجبكثؾ٦ِ ث٠ كب اٛزبٕ ٦ٗ

٨ًٜاـ   ؽٔن ٦ٗ تبٙ ثب٧ـ ث٨ِتل ُٞؿ  ٝ ٗغتٞا٥ ًبك١ب٦٧ ٠ً ٛوبٙ هٞتتل٥ اٛزبٕ ؿ٨١ٖ. ثب٧ـ ثتٞا٨ٛـ ثب ١٘ـ٧ِل ث٢تل ًبك ٨ًٜـ   ٨ًٝغ
تبٙ ُلٝع ُـٟ ثٞؿ،  ًٜٖ ثب٧ـ ك٥ٝ ؿ١ـ. هجْ ام ا٠ٌٜ٧ ث٨ب٧ٖ، ر٠ٌٔ كٝ ا٧ٚ ص٨ن٥ اًت ٠ً كٌل ٦ٗ اما٧ٚثتٞاٛـ ام ١ل ٛظل ث٢جٞؿ ٧بثـ. 

 (ؽٜـٛـ اًتبؿ ٦ٗ پي ث٨ب٨٧ـ آٙ كا اؿا٠ٗ ؿ٨١ٖ. )

 ؟ثؾٞا١ٖ تٞاٖٛ ؿكؽّٔٞ ٗٞٗٞػ٦ كا١ٜ٘ب٦٧ پلًـ: اًتبؿ، آ٧ب ٦ٗ ٦ٗ ٗل٧ـ
 ث٨٧ِٞـ.  هعلن:

تاٞاٖٛ   ُٜبًٖ ٝ ٦ٗ ؽٞث٦ ٦ٗ ًٜـ. اٝ كا ث٠ ٛٞامؿ ٝ آ١ٌِٜبم٥ ٨ٛن ٦ٗ ؿًٝت٦ هـ٦٘٧ ؿاكٕ ٠ً اِك١ٞ ٝ پ٨بٛٞ ٦ٗپلًـ:  ٗل٧ـ ٦ٗ
اٝٗبع كؼ٦ٔ ص٨ٚ كا ؿًٝت ٛـاكؿ. ٗب٧ٖٔ اٝ كا ؿػٞت ًٜٖ ٠ً ]ام ص٨ٚ[ ث٨ب٧ـ، ٝ ا٨ٓٝٚ ًبك٥ ٠ً پي ام تلى آٙ ٌٗبٙ ث٧ِٖٞ ٠ً اٝ 

 اًت ٠ً عو٨وت كا ثلا٥ اٝ كُٝٚ ًٜٖ. ؿ١ٖ ا٧ٚ اٛزبٕ ٦ٗ
تٞاٜٛاـ   ؿاُتٖ. ُبُلؿاٙ ؿك ًلم٨ٗٚ ا٦ٔٓ ص٨ٚ ٗا٦ كٌل٥  ،ا٥ ٠ً ٜٗلط ًلؿ٧ـ ا٧ـٟا٧ٚ ٗـت٦ هجْ ؿكثبك٣ ؿكٝاهغ،  هعلن:

  عت٦ ٧اي اكًٌاتل ًا٘ل٦ٛٞ    ٨ٌٛت١ب٦٧ ثنكٍ ٦ٌِٔٗ  اٛـام٥ ًٜٜـ ٝ ثلا٥ ا٧زبؿ ُلٟٝ كا٦ِ٧ٟ ١ل تؼـاؿ ٠ً المٕ ثبُـ ُلٟٝ ٛ٘ب
آٙ ُلا٧ٚ ٨٢ٗب ٨ٌٛت. ث٨ٌبك ؽٞة، ٧ي ا٧ـٟ ٓلكبً ٧ي ا٧ـٟ اًت ٝ ا٧ٌٜا٠   تٞاٌٛت ٌُْ ث٨ِلؿ. اٗب ؽبكد ام ص٨ٚ  ث٨ٌبك ثنكٍ ٦ٗ

ٛو٦ِ ٠ً هبؿك ؽٞا١اـ  ٝ پي ام آٗـٙ ث٠ ا٧ٜزب ؽٞث٦ كٌل ٨ًٜـ.  ص٨ن٥ اًت ٠ً ثب٧ـ ؿكثبك٣ آٙ ث٠ ٨ٜـ،اٝ كا ؿػٞت ً ٠ً ػ٦ٔ٘ ثبُـ
ًٜاـ   ٧ب٠ٛ ثبُـ. آجت٠ ٝهت٦ عو٨وت ث٠ اٝ ٗؼلك٦ ُٞؿ، ٗٞٗؼ٦ ًا٠ ٌٛاجت ثا٠ كابٓٞٙ ُٞٛاَ اؽت٨ابك ٗا٦       ُلا ا٧لب ًٜـ ثب٧ـ ٝاهغثٞؿ 

 تٞاٖٛ ث٧ِٖٞ ًؼ٦ ٨ًٜـ ٝ ثج٨ٜ٨ـ. كوٚ ٦ٗا٥ ٛؾٞا١ـ ثٞؿ.  ٌٗئ٠ٔ

 ًٜٖ ؿكؽّٔٞ آ١ٌِٜبم٥ ً٘جٞؿ اًتؼـاؿ ؿاك٧ٖ. پلًـ: كٌل ٦ٗ ٗل٧ـ ٦ٗ 
تٞاٜٛـ[ ٝ ٌٗ٘ٚ اًت اكالاؿ ث٨ِاتل٥    ؿك٨ٗبٙ ُ٘ب ١ٌتٜـ ]٠ً ٦ٗتٞر٦٢  ؿكٝاهغ تؼـاؿ هبثْؿكؽّٔٞ آ١ٌِٜبم٥،  هعلن:

ؿكعبّ عبٗل آ١ٌِٜبم٥ ؿكٝاهغ ٦ٌِٔٗ ثنكٍ ٨ٌٛت. ا٠ٌٜ٧  ث٨ٜٖ، ٛٞك ٠ً ٦ٗ ٨ٛن ٝرٞؿ ؿاُت٠ ثبُٜـ ٠ً اٗلٝم ا٧ٜزب ٨ٌٛتٜـ. ١٘بٙ
 آ٧ـ.  عٌبة ٦ٗ ٝ تلت٨ت ؿاؿ صبَٓ ث٠ ًلؿ ك٧ن٥ ص٠ِٛٞ آٙ كا ثلٛب٠ٗ

تاٞا٨ٖٛ   ا٥ ؿكؽّٔٞ آ١ٌِٜبم٥ ؿاكٛـ. آ٧ب ٗا٦  ؿٕ ػبؿ٥ اكلاؿ م٧بؿ٥ ١ٌتٜـ ٠ً اًتؼـاؿ ثلرٌت٠پلًـ: ؿك ث٨ٚ ٗل ٗل٧ـ ٦ٗ
 ام آ٢ٛب ؿػٞت ٨ًٜٖ تب ث٠ ٗب ً٘ي ًٜٜـ؟

 تٞا٨ٛـ ًؼ٦ ٨ًٜـ ٝ ثج٨ٜ٨ـ. ا٧ٚ ٧ي ا٧ـٟ اًت ٝ ٦ٗ هعلن:

ؿك ًٜللاٛي كب ٗخْ ثبكاٙ  مؿ٧لًٜٖٝ.  إ ث٨ٌبك اعٌبى ُلٌٗبك٥ ٦ٗ اٗلٝم ٠ً ا٧ٜزب ؿك ٗوبثْ اًتبؿ ٌِٛت٠پلًـ:  ٗل٧ـ ٦ٗ
هجاًل ؿك آ١ٌِٜبم٥ ٝ تٜظ٨ٖ ٨ًٞٗو٦ ٗتؾٔاْ ثاٞؿٕ، اٗاب ١ٜاٞم تغات ا٧اٚ آماك ٝ ُاٌٜز٠ هاـٕ پا٨َ           ك٧ؾتٖ، م٧لا اُي ٦ٗ
ص٘ـاٙ ؽٞؿ كا ك١ب ًاٜٖ. ام اًاتبؿ ٛٔات ثؾِاَ     إ  هـٕ ٛجٞؿٕ ٝ ؿك ت٘بٕ ا٧ٚ ٗـت هبؿك ٛجٞؿٟ إ. ؿك ت٘بٕ ا٧ٚ ٗـت حبثت ِٛقاُت٠

ثلا٥ ًٌٜلت ثانكٍ   ُقاكٕ. )ت٧ِٞن( ٛٞك ٝاهؼ٦ هـٕ پ٨َ ٦ٗ ًٜٖ، ام اٗلٝم ث٠ ثؼـ ث٠ م اٗلٝم ث٠ ثؼـ ؿك ًبك١ب ُلًت ٦ًٜٖٗ. ا ٦ٗ
ثالا٥ ثلؽا٦   ٨ًٞٗو٦ تبَٛ ثبًتبٙ تؾْٔ ؿاكٛاـ ٝ  پو١َٝ ؿك ؽّٔٞ ا٥ ؿاكٕ. ؿك اٌِٛٔتبٙ اكلاؿ٥ ١ٌتٜـ ٠ً ؿك  تبَٛ ا٧ـٟ

١ب٦٧ ثل اًبى ٨ًٞٗو٦ تبٛاَ   تٞا٨ٖٛ ٛت ٖ ٠ً ثلا٥ ثؾَ ًال٨ًي ]ًٌٜلت[ ٦ًٜٗ اٛـ. كٌل ٦ٗ ١ب٦٧ ُٛٞت٠ ١ب٥ تبَٛ ٛت آ١َٜ
 ث٨ٌ٧ٜٖٞ.
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تبٛاَ كل١ٜاَ   ًاٜٖ. كل١ٜاَ    ٌٗ٘ٚ اًت تؼزت ٨ًٜـ ٠ً صلا ٠ِ٨٘١ ؿكثبك٣ كل١َٜ ٤ًٌٔٔ تبَٛ ٓغجت ٗا٦  هعلن:

ص٨ن١ب ثؼـ ٝاهؼ٦ ثِل اًت ٝ ٛو٤ٜ اٝد اًت. ؽٞاٟ ٜٓب٧غ ؿًت٦ ثبُـ ٧ب كل٦ِٜ١ ٠ً ٗلؿٕ ؿاُتٜـ، ٦ِ٘١ ؿك ٢ٛب٧ت ثٜٔـ٥ ثٞؿٛـ. 
ثا٠   ١ب٥ ٨َٜٗ ٝ ص٨َٜ ٌٛاجتبً ؽاٞة ثٞؿٛاـ، اٗاب ؿكٝاهاغ      ا٧ـ ٠ً ثلؽ٦ ام ص٨ن١ب ؿك ؿٝكٟ ام تبَٛ كٝ ث٠ اكّٞ ُقاُتٜـ. آجت٠، ؿ٧ـٟ

 ا٨٘١ات ٗت٘لًان ًالؿٟ ثٞؿٛاـ.     ُبٙ كا ثل رنئ٨بت ثا٦  بٙ ٝ ٜٓؼتِلاٙ ٦ِ٘١ تٞر٧٠جٝ اؿ اكتبؿٟ تجـ٧ْ ُـٟ ثٞؿٛـپب  ص٨ن١ب٥ پ٨َ
َ     ٢ٗابكت ٝ ؿ٧ِل ك٘ب٥ ًٝا٨غ ٝ   -ُلا ث٨َ ام عـ رنئ٦ -ُـٟ ثٞؿٗغـٝؿ ُبٙ ؽ٦ٔ٨  ف١ٚ كا  ١اب٥ ظل٧اق ٝ م٧جاب٥ ؿٝكاٙ تبٛا

ثب٧اـ ٜٗ٘ائٚ   ١ب[ اهتجبى ٨ًٜـ. اٗب،  ام ]ص٨ن١ب ؿك آٙ ؿٝكٟتٞا٨ٛـ  ٦ٗ تبٙ ٛ٘ب٦ِ٧ـ، ؿك ؽٔن ١ٜل١ب٥ بُا٥ ٠ً ث ٛـاُتٜـ. اٗب ١ل ؿٝكٟ
ث٠ ٨ٌٗل ؿكًت٦ ٠ً ٗل٧ـاٙ ؿاكب ُالٝع   ٝ ًٜـ تٔل٨ن ١ب٥ كل٦ِٜ١ ٠ً ؽٞؿ ؿاكب هلاك اًت ث٠ ثِل٧ت ثـ١ـ كا  ثب٨ُـ ٠ً آٙ، ٧ٝو٦ُ

ت٢ٜب٦٧ كا ًپا٦ ٨ًٜاـ.    ٠ً ثب٧ـ ١ل ص٨ن٥ ام ؿٝكاٙ تبَٛ ث٠ُٛٞ٠ ٨ٌٛت  ا٧ًٜٚـ.  ُقاكٛـ ٛٞكاكِب٦ٛ  رب٥ ٦ٗ ًلؿٛـ ٝ ثلا٥ ثِل٧ت ث٠
عبٓات ٝ  تٞا٨ٛاـ   ا٥ ؿاُتٜـ اهتجبى ٨ًٜـ ٝ ؿك ؽّٔٞ ٨ًٞٗو٦، ٗا٦  َ ٧ب ١ل ٠ًٌٔٔتٞا٨ٛـ ام كل٦ِٜ١ ٠ً ثبًتب٨ٛبٙ ٤ًٌٔٔ تبٛ ٦ٗ

 ًبمٛـ. ٦ٗ ١ب٥ ٗلؿٕ ص٨ٚ كا اًخل ٧ٝو٠ً٦ُ ؽٔن ٨ًٜـ م٤ٜ٨ٗ ا٦ٔٓ ؽٞؿ ًبم٧ـ ٝ ص٨ن١ب٦٧ كا  آٙ كاآبٓت ٝ ًجي 

ًٜٖ  ثلا٥ ٗخبّ،  م٠ٜ٨ٗ اعٌبى ؿ٨لهبثْ ت٨ٗٞغ٦ كا تزلث٠ ٦ٗ ؿكٝؿ اًتبؿ! ١ِٜبٕ ٓـاُقاك٥ ٨ًٞٗو٦ پيپلًـ:  ٗل٧ـ ٦ٗ
ا٧اٚ ًابك ؽاٞة     ؿاٖٛ آ٧ب إ ٠ً عي ربم ؿاكٛـ ٝ ٦٘ٛ ًٜٖ. ؿٝ آ١َٜ ُٛٞت٠ ثب ٨ًٞٗو٦ ًٞؿًبٙ ًل ٝ ًبك ؿاكٕ، اؿٔت عظ ٦ٗٝهت٦ 

 ٧ب ؽ٨ل؟ اًت ٠ً اٛزبٕ ؿ١ٖ

ػٜٞاٙ ٗل٧ـ ؿاكب، ٨ٌٗل ؽٞؿ كا  ٨ًٞٗو٦ ٗؼبٓل ٧ب ٨ًٞٗو٦ ثبًتبٙ، ١ل ٗٞكؿ٥ ٠ً ثبُـ، ثب٧ـ ثل ٗجٜب٥ ؿكى ؽٞؿ ث٠ هعلن:

ثنكٍ ثبُـ، ١ل هـك ١ٖ ًا٠  ١ب٧َ  تٞاٛب١٦٧ل هـك ١ٖ ٠ً ًٜٖ؟ م٧لا ١ل كلؿ٥ ؿك ا٧ٚ ؿ٨ٛب،  ٠ُٛٞ ث٨بٙ ٦ٗ . ٝ صلا آٙ كا ا٧ٚثپ٨٘ب٨٧ـ
ٓالكبً  تٞاٌٛات.   ؽٞاًت٨ـ ٠ً ٨ٌٗل٥ كا ثپ٨٘ب٧ـ ٠ً ؽابْٓ ٝ پابى ثبُاـ، اٝ ٛ٘ا٦     ، اُل ام اٝ ٦ٗاٍ ثنكٍ ثبُـ ١ب٥ ٛج٨ؼ٦ ١ـ٠٧

ًبم٥ تن٠٨ً ؽٞؿ ٝ اػتجبكثؾ٦ِ  ؿ١ـ. ٗل٧ـاٙ ؿاكب ؿك كٝٛـ پبى آٙ كا اٛزبٕ ٦٘ٛ ،٢ٗبكتٗب١ل ثٞؿٙ ؿك ٧ي ٧ب ؿاُتٚ ت٨ٌٜي ػب٦ٓ 
ٝ ث٠ ١٘ا٨ٚ ؿ٨ٓاْ   ِٛلٛـ ٗتلبٝت ]ام ٗلؿٕ ػبؿ٥[ اًت.  ث٠ ٌٗبئْ ٦ٗ ٠ً ُبٙ ٧ب ك٦ُٝ ف١ٚ ٥اٛـ ٝ هٔ٘لٝ ث٨ٌبك ؽبْٓ ُـٟ ث٠ كب

ٛٞك ٝاهؼ٦ ث٠ ٌٗا٨ل٥ ١اـا٧ت ٨ًٜاـ ًا٠ ٝاهؼابً ثالا٥        كا ث٠« ٗـكٙ»ٗلؿٕ آٙ كا اٛزبٕ ؿ٨١ـ، ٝ هبؿك ١ٌت٨ـ  ١ٌت٨ـاًت ٠ً هبؿك 
ٛظال   ث٠ إ، ٛٞك ٠ً ُلت٠ ل٧ت ثٜب ٨٢ٛـ. ١٘بٙثلا٥ ثِ كا ٝ ص٨ٜٚ ث٨ٜب٦ٛ ا٧زبؿ ٨ًٜـ كا تٞا٨ٛـ ص٨ٜٚ تلبٝت٦ ١ب اًت، ثٜبثلا٧ٚ ٦ٗ اٌٛبٙ

َ   ا٧ٌتِبٟ كاؿ٦٧ٞ٧ٝ  ٛب٠ٗمـ، ك٨ًٜٝ اؿاكٟ ٦ٗآٙ كا  ا٧ٌتِبٟ ت٧ٞٔن٦ٛٞ٧ ٠ً كًـ ٦ٗ ١اب٥ م٧ابؿ٥ كٝثالٝ     تبٙ ٝ ؿ٨لٟ، ٦ِ٘١ ثاب صابٓ
ثا٠ ثِال٧ت   ١ب ٦ِ٘١ ث٠ آكا٦ٗ عْ ٝ كْٔ ؽٞا١ٜـ ُـ. ٌٗئ٤ٔ ٢ٖٗ ا٧ٚ اًت ٠ً ٌُْ ؽٞث٦ ام كل١َٜ كا  اٗب آٙ صب١ٌَٓتٜـ. 

ثؼـاً  ٝ ؽٞا٨١ـ ؿ٧ـ ٠ً ٗلؿٕ آ٧ٜـٟ، ام ١ل رٜج٠، ام ١ل ًبك٥ ٠ً ٗل٧ـاٙ ؿاكب ؿكعبّ اٛزبٕ آٙ ١ٌتٜـ پ٨ل٥ٝ ؽٞا١ٜـ ًلؿ اكائ٠ ؿ٨١ٖ.
كل١َٜ ا٦ٔٓ ٛواؿ آ٧ٜـ٣ ثِل ؽٞا١ـ ُـ. ثٜبثلا٧ٚ آٛض٠ ع٨بت٦ اًت ا٧ٚ اًت ٠ً آ٧ب اٗلٝم هبؿك ١ٌت٨ـ ص٨ن١ب٥ ؽٞث٦ ت٨ٓٞـ ٨ًٜاـ  

ؿ٨١اـ ٝ   كٝ آٛض٠ اٛزبٕ ٗا٦  اما٧ٚل ثتٞا٨ٛـ ا٧ٚ ص٨ن١ب٥ ٗلٝك٥ كا ث٨ٜبٙ ُقاك٧ـ، ٗلؿِٕ آ٧ٜـٟ آ٢ٛب كا ٜٗبٓؼ٠ ؽٞا١ٜـ ًلؿ ٝ ا٧ُب ؽ٨ل. 
تاٞا٨ٖٛ ام آٙ   اُل آٙ ص٨ن٥ ثبُـ ًا٠ ٨ٛابم ؿاُات٠ ثبُا٨ٖ، ٗا٦      -٢ٛب٧ت ٢ٖٗ ١ٌتٜـ. ػبؿ٥، ثبًتبٙ، ٗـكٙ ث٦ ،٨ًٜـ آٛض٠ ت٨ٓٞـ ٦ٗ

ـ  اًتبؿ ٦ٗثب٧ـ ثب ع٦ٌ ام ٌٗئ٨ٓٞت ٌٛجت ث٠ ٗلؿٕ ككتبك ٨ًٜـ. ) ص٨ن١ب٥ ؿكًت كا ؽٔن ٨ًٜـ.  اهتجبى ٨ًٜٖ. اٗب، هٜؼبً ثب٧ـ ( ؽٜـٛا
ص٨ن١اب٦٧ ًا٠   ؿ٨١ـ اٝهبت ث٨ٌبك ًؾت٦ ؿاُات٠ ثبُا٨ـ. ؿكٝاهاغ،     اٛزبٕ ٦ًٗبك١ب٦٧ ٠ً ؿك ثب٧ـ ٧ُٖٞ ٠ً  ا٧ٚ كا ٦٘ٛ -آًٞؿٟ ثب٨ُـ

عٌبة ث٨ابٝك٧ٖ آٙ   تبٙ كا ث٠ ١ب٥ ب٥ ٗلؿٕ ػبؿ٥ ٗتلبٝت ١ٌتٜـ ٝ اُل ٢ٗبكتاًٜٞٙ ٨ٛن ام آٙ ًبك١ ٨ًٜـ ١ٖ ٛٞك ٛج٨ؼ٦ ت٨ٓٞـ ٦ٗ ث٠
 ص٨ن١ب ٝاهؼبً ٗتًٞٚ ٨ٌٛتٜـ. 

ؽٞاٟ ٨ًٞٗو٦ تبَٛ ثبُـ، ٨ًٞٗو٦ ٗؼبٓل ٧ب ١ل ص٠ ثبُـ، اُال ثتٞا٨ٛاـ ام ػ٢اـ٣ ا٧اٚ     ا٥ پ٨َ ُلتٖ،  ٛٞك ٠ً ٓغظ٠ ١٘بٙ
ام ًبك١اب٥ ٗالؿٕ ػابؿ٥     ُاٞؿ  ا٧ٚ ص٨ن١ب كا تٔل٨ن ٨ًٜـ، ت٨٘٘ٚ ٨ًٜ٦ٗـ ٛوبٙ هٞت  ٝهت٦ ًبك١ب٥ ؽٞؿتبٙ كا ت٨ٓٞـ ٠ً٦ٗ ثلآ٨٧ـ 

٨ًٜـ ٗتلابٝت   ٗؼٜب٥ ؿك٦ٛٝ آ٦ِٜ١ ٠ً ؽٔن ٦ًٗبمؿ ٠ً  ٜٗ٘ئٚ ٦ٗ ،تل٥ ٠ً ؿاك٧ـ هكفٗل٢ٕٞ  ٝ ٗتلبٝت ثبُـ. م٧لا هٔ٘ل٥ٝ ُ٘ب
ؽاٞث٦   كا عت٦ ث٢تل ًبم٧ـ، ٝ آٙ كا ثا٠  ]ٗلب٨١ٖ[ ث٨ٜبؿ٧ٚ ؽٞؿ ٨ًٞٗو٦ثبُـ. اٗب ٧ي ٌٛت٠ ٝرٞؿ ؿاكؿ. اُل ثتٞا٨ٛـ كا٦١ پ٨ـا ٨ًٜـ تب 

 ا٧ـ.  اٛزبٕ ؿ٨١ـ، آِٛبٟ ٝاهؼبً ٨ٌٗل ؿكًت٦ كا ثلُن٧ـٟ
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إ، ُلص٠ االٙ اؿٔات ثاب ًٗٞا٨و٦     ١ب٥ ٨ًٞٗو٦ ؿلث٦ كا ؿك٧بكت ًلؿٟ پلًـ: اًتبؿ، ٗٚ ٦ًٌ ١ٌتٖ ٠ً آٗٞمٍ ٗل٧ـ ٦ٗ
 ٨ًٜـ؟ كٌل ٦ٗص٦ٜ٨ ًل ٝ ًبك ؿاكٕ. ؿكثبك٣ تٔل٨ن ٨ًٞٗو٦ ؿلث٦ ٝ ٨ًٞٗو٦ ص٦ٜ٨ ص٠ِٛٞ 

تٞا٨ٛـ ام ١ل٧ي ام آ٢ٛب اهتجبى ٨ًٜـ. ٌٛتا٤ ٨ًٔاـ٥ ا٧اٚ     ؽٞؿ٥ ؽٞؿ ٦ٌِٔٗ ٝرٞؿ ٛـاكؿ ٝ ٦ٗ ؿك اٛزبٕ ا٧ٚ ًبك ث٠هعلن: 

ٜظ٨ٖ ٨ًٞٗو٦ كا ؿكٛظل ث٨ِل٧ـ. ؿك ص٨ٚ ثبًتبٙ تٜظا٨ٖ ًٗٞا٨و٦ ص٨ان٥    . ثلا٥ ٗخبّ، ٗٞٗٞع تث٠ ٧ي ٨ٌٗل ٛٞك ثتبثب٨ٛـاًت ٠ً 
ًا٠  ٝ اًخالاً آالت ٗؾتٔلا٦ ؿاُاتٜـ    اتؾابف ًلؿٛاـ    ١ٜ٘اٞام٥ كا  ٦ امـ ثبُٜـ. ؿك ُقُت٠، آاٞالً ُأٌ  ث٠ آٙ پب٧جٜٛجٞؿ ٠ً ٦ِ٘١ 

ٗل٢ٕٞ تٜظ٨ٖ ٨ًٞٗو٦ ًا٠  . ـاُتٜـتٞر٠ م٧بؿ٥ ٛث٠ تٜظ٨ٖ ٨ًٞٗو٦ كٝ  ًلؿٛـ. اما٧ٚ ٛٞاؽتٜـ ٧ب تٌٜٞام٥ ٦ٗ ١ب٥ ا٦ٔٓ كا ٦ٗ هٌ٘ت
ٛٞك اًب٦ً ص٨ن٥ اًت ًا٠ ؽاـا٧بٙ ثا٠ اٌٛابٙ اكائا٠ ؿاؿٛاـ. ٧ٌا٦ ام         آ٧ـ ٝ ث٠ اٗلٝمٟ ؿاك٧ٖ ؿكٝاهغ ام كل١َٜ ٨ًٞٗو٦ ؿلث٦ ٦ٗ

 آٝكؿ.  ث٢تل٧ٚ ص٨ن١ب٥ ا٧ٚ ؿٝك٣ ت٘ـٙ ثِل٥ اًت ٝ ثلا٥ ثِل٧ت، ؽٞث٦ ث٠ اكٗـبٙ ٦ٗ

٦ٜ ٝ ٨ًٞٗو٦ ًال٨ًي ؿلث٦ ػظ٨ٖ اًت. ص٠ ٛاٞع تلابٝت٦ ثا٨ٚ    اًتبؿ، تلبٝت ث٨ٚ ٨ًٞٗو٦ ًال٨ًي ص٨پلًـ:  ٗل٧ـ ٦ٗ
 ١ب ٝرٞؿ ؿاكؿ؟ آ٢ٛب ؿك آً٘بٙ
تاـك٧ذ   هجْ ام كٌٛبٛي آالت ٨ًٞٗو٦ ٝ ؽٞؿ ٨ًٞٗو٦ ؿك ؿلة ث٨ٌبك ًبؿٟ ثٞؿ. پي ام كٌٛبٛي، ٨ًٞٗو٦ ؿلث٦ ث٠ هعلن:

ٝ   اُت. ١ٜل١ب٥ كل١َٜ ثِل٥ ؿك ٨١ش مٗب٦ٛ ص٨ٜٚ پ٨ِلكت ػظ٦٘٨ ٛـث٠ اٝد ؽٞؿ ٛنؿ٧ي ُـ ٝ   تلابٝت ٝ ت٘اب٧ن ثا٨ٚ آٙ ؿٝكٟ 
١ب كا فًل ًلؿ٧اـ. آجتا٠، تٜاٞع     ١ب٥ پ٨َ ؿاُت ؽ٦ٔ٨ م٧بؿ اًت. عبال، ٨ًٞٗو٦ ؿك آً٘بٙ ا٥ ٠ً اٌٛبٙ ؿك مٗبٙ ١ٜل١ب٥ كل٦ِٜ١

ؿ١ٜاـ.   كا ِٛبٙ ٦ٗٗٞرٞؿات ٗؾتٔق آٛزب  ١ٌت٦ِ ٠ً عبالت ٨ُلٛـ ٌُْ ٦ٗ ١ب٥ ٗتلبٝت٦ آ٢ٛب ام ٧ٝو٨ًٞٗ٦ُو٦ آٛزب م٧بؿ اًت ٝ 
، ث٠ تئٞك٥ ٨ًٞٗو٦ ٦ًٔ آٙ آٙ ثبُـ، آالت  ظلك٨تبكت ٨ًٞٗ٢ٗو٦ ؿلث٦ اٗلٝمٟ، ؽٞاٟ اًتلبؿٟ ام تٜظ٨ٖ ٝ آالت ٨ًٞٗو٦ ثبُـ ٧ب 

ػٜٞاٙ ٧اي ٗٞٗاٞع    ا٥ ٠ً ثِل٧ت ؿك اثتـا ؿاُت ث٠ ؿك ٗوب٠ٌ٧ ثب ٨ًٞٗو٠ً٦  اًت ؼ٦ ام ٨ًٞٗو٦ تًٞؼ٠ ٧بكت٠ٌُْٗ ٨ًٌتٖ رب
ػٜٞاٙ ٧ي ٨ًٌاتٖ ًبٗاْ ؿ٧اـٟ     تٞاٛـ ث٠ ا٧ٜزب ؿك ًٜظ ثِل٥، ٨ًٞٗو٦ ؿلث٦ ٦ٗآ٧ـ.  عٌبة ٦ٗ پ٨ض٨ـٟ ٝ ؿُٞاك ثلا٥ ٜٗبٓؼ٠ ث٠

ٞػ٦ ام كل١ٜاَ ٛج٨ؼا٦ اًات ًا٠     ٛا  ُٞؿ، ص٨ن٥ ٠ً ؽـا٧بٙ ١ـكٜ٘ـا٠ٛ ؿك ؿٝكاٙ اؽ٨ل ث٠ اٌٛبٙ ٜٗتوْ ًلؿٛـ. ٨ًٞٗو٦ آًا٨ب٦٧ 
ثٜبثلا٧ٚ ا٧ٚ ٗـاب٧لت ٓالكبً   ًلؿٛـ.  ٛٞك پ٨ًٞت٠ ث٠ اٌٛبٙ ٜٗتوْ ٦ٗ ؽـا٧بٙ ؿكّٛٞ ث٨ٜبٙ ٢ٛبؿٙ تبك٧ؼ كل٦ِٜ١ ثنكُتل ثِل٧ت ث٠

ؿك ًاب٧ل  ١ب٥ ٢٨ًب٦ٛ ٗتؼـؿ ٜٗتوْ ُـٛـ ٝ  ١ب ص٨ن١ب٦٧ ١ٌتٜـ ٠ً ام ٨ًٌتٖ ، صلا٠ً ا٧ٚؿٝ كل١َٜ ُلم ٝ ؿلة ٨ٌٛتتلبٝت٦ ام 
٢ٛب٧ات   ٜٗاـ، ثا٦   ٢ٛب٧ت ٛظبٕ آ٢ٛب ث٦كلؿ ؽٞؿ كا ؿاكٛـ ٝ  ١ب ١ل ٧ي ص٨ن١ب٥ ٜٗغٔلث٠ ث٨ٌبك ٗتؼـؿ، آٙ ٨ًٌتٖ ١ب٥ ٢٨ًب٦ٛ ٌت٨ًٖ

٠ً ثب اًتلبؿٟ ام  اًت اًت ٠ً ؽـا٧بٙ ث٠ اٌٛبٙ ٜٗتوْ ًلؿٛـ، ص٨ن٥ٗوـى ٝ اًلاكآ٨ٗن ١ٌتٜـ. ثٜبثلا٧ٚ آٛض٠ ا٧ٜزب ؿاك٧ٖ ص٨ن٥ 
ُٞؿ. اٌٛبٙ كوٚ ام ٛوب٦ُ كٛاَ ٝ كٝؿاٚ، ٛوبُا٦     تٞاٛـ ث٨بٙ ُٞؿ. ٝ ا٧ٚ ُبْٗ ١ٜل١ب٥ ٛ٘ب٦ِ٧ ٝ ٛوب٦ُ ٦ٗ اثناك١ب٥ اٌٛبٙ ٦ٗ

ٖ    ١ب٥ پب٨٧ٚ ١ب٥ كل١َٜ ٓلكبً ٧ٝو٦ُ ١ب ص٦ٜ٨ ًٜت٦ ٝ ؿ٨لٟ آُب٦١ ؿاكؿ، ؿكعب٦ٓ ٠ً ؿكعو٨وت ا٧ٚ ١اب٥   تال٧ٚ ٗٞراٞؿات ٨ًٌات
 ٧ي ؿك ًٜٞط ٗؾتٔقِ ؽـا٧ب٦ٛٛواؿ مكؿ، ٗتٜبظل ثب  ؿ٧ِل،ػجبكت  ث١٠ب٥ ُٞٛبُٞٙ ٜٗتوْ ًلؿٛـ.  ـا٧بٙ ٨ًٌتٖٗتؼـؿ٥ ١ٌتٜـ ٠ً ؽ

آٙ ٨ًٌاتٖ ؿك آٙ   ؽٞؿ ١ب٥ ٧و٦ُٝٝرٞؿ ؿاكؿ ٠ً  عبٓت٦ ٨ًٌتٖؽـا، ٝ ؿك آٙ  ثبالتل٧ٚتب  ٨ٌٗل١ٌتٜـ، ت٘بٕ  ٢٨ًب٦ٛثـٙ  ٨ًٌتٖ
 ٨ٌات٦٘ ً ٨ٚام صٜ ٧ي١ل ؿكٗتٜبظل ؽٞؿ كا ؿاكٛـ. ٝ  ٢٨ب٦ًٛ ٨ٌتٖ: آ٢ٛب ًٜـً ٦ٓـم ٗ ٨نٛ ٨ـ١بًل ٥ثلا ٨ٚٝرٞؿ ؿاكؿ. ١٘عبٓت 

ٓاٞكت    ث٠ ُٞؿ، ٦ٗ ث٨بٙ ثِل٥ ؿ٨ٛب٥ؿك  ٦ٝرٞؿ ؿاكؿ، ٠ً ٝهت ٦ِٗؾٔ ٢٨بًٙ ٧يٗؾتٔق  ٗٞرٞؿات ١٦ٌت ١٥ب ٝ كاٟ ١ب ٧و٦ُٝ
ُابٙ ٝ   ١اب٦٧ ؿك آالت ًٗٞا٨و٦   ُاٞؿ. ثا٠ ١٘ا٨ٚ ؿ٨ٓاْ، تلابٝت      ٗا٦  ٗتزٔا٦ ٗؾتٔق  ٛواؿ١ب٥تٔق ٗؾ ١ب٥ كل١َٜ ١ب٥ ٧ٝو٦ُ

، ُابْٗ آالت آٙ،  ا٥ ًا٠ ؿك ؿٝكاٙ اؽ٨ال ؿك ؿالة ٝراٞؿ ؿاكؿ     ٝرٞؿ ؿاكؿ. اٗب، ٨ًٌتٖ ًٗٞا٨و٦ ُبٙ  ؽ٨ٓٞٔت ٝ ًجي ٨ًٞٗو٦
ٗٞرٞؿات ث٨ٌبك  ؿكٝاهغ ص٨ن٥ ٨ٌٛت ٠ً ؿك آْ ؿك پبؿُب١بٙ آً٘ب٦ٛ ؽـا٧بٙ ٛواؿ ًل٨ـ ٧بكت ُٞؿ. آٙ ٗتؼٔن ث٠ ٨ًٌتٖ ٢٨ًب٦ٛ

مٗب٦ٛ ٛٞال٦ٛ، ثالا٥    ك٣ؿك ّٛٞ ؿٜٝٗغٔلاً ث٠ ارت٘بع ؿلث٦ ٜٗتوْ ُـ  آٙ ثلا٥ كب ا٧ٜزب آٝكؿٟ ُـ. كل١َٜ ثِل٥ ؿٝك اًت، ٝ 
 پلٝكٍ ؿاؿ.  كا ٢ٛب٧ت ؿ٦ٜ ص٨ن٥ ث٦ ، ثلا٥ ا٧ٚ ًٜظ ام ٗٞرٞؿات،آالط كب

ؿاٛاٖ   ُب٦١ اٝهبت ٦٘ٛؽٜـٛـ(  ٦ٗآكإ ربم اًت. )اكلاؿ  إ ا٦ٔٓ  كُت٤ ١ٌتٖ ٠ًؿاِٛز٦٧ٞ پلًـ: ؿكٝؿ اًتبؿ! ٗٚ  ٗل٧ـ ٦ٗ
 ٧ب ؽ٨ل؟ تٞاٖٛ اٛزبٕ ؿ١ٖ آ٧ب ا٧ٚ ًبك٥ اًت ٠ً ٦ٗ
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ؿك٨ٗابٙ اػتجبكثؾِا٦ ثا٠ كاب تن٨ًا٠       ا٥ اًت ٠ً ٗل٧ـاٙ ؿاكب ًٜٖ. ؿكعبّ عبٗل، ا٧ٚ ٓغ٠ٜ ٠ُٛٞ كٌل ٦ٗ ٗٚ ا٧ٚ هعلن:

ػبؿ٥ ؿكعبّ تن٨ًا٠ ١ٌات٨ـ،    ًٜـ. ثٜبثلا٧ٚ، ام آٛزب ٠ً ؿك ارت٘بع ثِل٥ِ ًٜٜـ ٝ مٗب٦ٛ ٨ٌٛت ٠ً كب، ؿ٨ٛب٥ ثِل٥ كا تن٠٨ً ٦ٗ ٦ٗ
صا٠   ٗبا ؿكًت اًت، ٜٗبًت ٨ٌٛتٜـ،  ًبٗال١ًب  ٗزجٞك٧ـ ثؾٞك٧ـ، ٠ً ثـ٧ٚ ٗؼ٦ٜ اًت ٠ً ٗزجٞك٧ـ ُـ٦ٔ ؿاُت٠ ثب٨ُـ. ثلؽ٦ علك٠

 كًاـ،  ٝهت٦ ٛٞثت ث٠ پلؿاؽتٚ ث٠ ًبكتبٙ ٗا٦  ٧ُٖٞ ا٧ٚ اًت ٠ً، ثلا٥ ُ٘ب اٌُب٦ٓ ٛـاكؿ ٠ً تٞا٨ٛـ اٛزبٕ ؿ٨١ـ؟ آٛض٠ ٦ٗ ًبك٥ ٦ٗ
ٗلؿٕ ػبؿ٥ ثب٨ُـ. ث٨ٌبك٥ ام ص٨ن١ب ؿك ارت٘بع ثِل٥ ؿك عو٨وت ؽٞة ٨ٌٛتٜـ، اٗاب   تب عـ اٌٗبٙ ٜٗبثن ثب ٝٗؼ٨ت اٗٞك ؿك ارت٘بع

هجْ ام ا٧ٌٜا٠  ٠ُٛٞ اًت.  پق٧لٛـ. ارت٘بع ا٧ٚ ٠ُٛٞ اًت ٝ ٗلؿٕ ؿ٨ٛب ٦ِ٘١ آٙ كا ٦ٗ ع ثِل٥ ػبؿ٥ ٓلكبً ا٧ٚؿك ا٧ٚ ٗلع٠ٔ، ارت٘ب
ُاقاك٧ٖ ثبُاـ.    ث٠ ٨٘١ٚ ٓٞكت٦ ٠ً ١ٌت ٗا٦ ٠ُٛٞ ؽٞا١ـ ثٞؿ، ثٜبثلا٧ٚ ؿكعبّ عبٗل  ا٧ٚثِل٧ت  ،كب ؿ٨ٛب٥ ثِل٥ كا آالط ًٜـ

پلؿام٧اـ ثب٧اـ ؿكؽٔاّٞ ا٧ٌٜا٠ صا٠ ص٨ن١اب٦٧        ٛٞك ٠ً ث٠ تن٠٨ً ٦ٗ تٞا٨ٛـ ٗخْ ًبثن ث٠ ًبكتبٙ ثپلؿام٧ـ. اٗب، ١٘بٙ ٦ٗا٧ٚ كٝ  ام
ا٠ٌٜ٧ ا٧ـ، ث٨ٌبك ؽٞة، عـاهْ  پي ُب٧ـ ث٨٧ِٞـ ٠ً آٙ ص٨ن١ب كا ٜٗبٓؼ٠ ًلؿٟكاًت٨ٚ ١ٌتٜـ ٝ ص٠ ص٨ن١ب٦٧ ٨ٌٛتٜـ، كُٝٚ ثب٨ُـ. 

ػاالٟٝ ثال    ا٧ـ. ثٜبثلا٧ٚ، ؿاك٧ـ، ؿك آٙ ؿاَٛ ٢ٗبكت پ٨ـا ًلؿ١ٟب٦٧ ؿك م٠ٜ٨ٗ ٨ًٞٗو٦ ٝ ؿًتبٝكؿ ؿا٦ِٛ ؿكؽّٔٞ تئٞك٥ ٨ًٞٗو٦
٧اي  ا٧ـ ؿك ُاٌْ   تٞا٨ٛـ ثلا٥ ا٠ٌٜ٧ اٗلاك ٗؼبٍ ٨ًٜـ، آٛض٠ كا ٠ً ٧بؿ ُلكت٠ ١ب٦٧ ٠ً ؿك م٤ٜ٨ٗ ٨ًٞٗو٦ ؿاك٧ـ، ٦ٗ ث٨ٜبٙاًتلبؿٟ ام 

تال ت٨ٓٞاـ    ٝ ًاٜت٦  اًاتبٛـاكؿتل تٞا٨ٛـ ص٨ن١ب٥  ب٦ٓ ٛـاكؿ. ١٘نٗبٙ ٦ٗتبٙ كا ث٨ٌٜـ اٌُ ًؼ٢ٛ٦ب٧ت ًبك ثجل٧ـ ٝ اُل  ُـْ ٝ علك٠ ث٠
 تٞا٨ٛـ اٛتؾبة ٨ًٜـ ٠ً ص٨ن١اب٦٧  ٨ًٞٗو٦ كا ثلك٦ً ٨ًٜـ، ٦ٗ اًتبٛـاكؿتل١ب٥ ؿ٧ِل  تٞا٨ٛـ ٌُْ ٝ اُل ُلا٧ٚ اربمٟ ؿ١ـ، ٦ٗ ٨ًٜـ

٨ًٜاـ،   تٞا٨ٛـ اٛزبٕ ؿ٨١ـ. ؿك عو٨وت، ١ل ص٠ ٠ً ٜٗبٓؼا٠ ٗا٦   ا٧ٚ ًبك٥ اًت ٠ً ٦ٗ -٨ُل٧ـ  ٠ً كاًت٨ٚ ؿكٛظل ٦ٗ ٜٗبٓؼ٠ ٨ًٜـ كا
ُاٞؿ ٧ٌٌابٙ   ؿكى ٓلكبً ٗٞٗٞػ٦ ام ًجي اًت، ؿكعب٦ٓ ٠ً ؿاَٛ تئٞك٥ ٨ًٞٗو٦ ًا٠ ثب٧اـ   ُٞٛـ  ١ب ص٠ِٛٞ ث٨بٙ ٦ٗ ا٠ٌٜ٧ ٛت

 اًت.  

ؿك ت٘بٕ ٗـت ثاب ٗابٛغ   پلًـ: ام مٗب٦ٛ ٠ً ت٨ٖ ٨ًٞٗو٦ ٌُْ ُلكت، ؽٞاٟ ؿكؽّٔٞ تٜظ٨ٖ ثبُـ ٧ب آ١ٌِٜبم٥،  ٧ـ ٦ٗٗل
ؿ١ٖ، ٛؤاب٦ٛ ؿك   ١ب٦٧ ٠ً ثلا٥ ً٘ي ث٠ ؿ٧ِلاٙ اٛزبٕ ٦ٗ ٧ٌٖٞٛ ٧ب تٜظ٨ٖ ثنك٦ُ ٗٞار٠ ثٞؿٕ، ٧ؼ٦ٜ ؿكؽّٔٞ ص٨ن١ب٦٧ ٠ً ٦ٗ

كًـ ٤٘١ آٛضا٠ كا ًا٠ ٧ابؿ     ٛظل ٦ٗ اٛـ ٝ ث٠ ١ل ص٠ ؿك تٞاٙ ؿاُتٜـ كا اكائ٠ ؿاؿ٦ِٟ كًـ ١٘ ٛظل ٦ٗ ٨ًل٨ت ٝرٞؿ ؿاُت٠ اًت. اٗب ث٠
 ؽٜـٛـ( تٞاٖٛ پ٦ ثجلٕ ص٠ِٛٞ ام ا٧ٚ ٗبٛغ ثِقكٕ ٝ ث٨ِتل كُـ ًٜٖ. )اكلاؿ ٦ٗ إ. ٝاهؼبً ٦٘ٛ إ اًتلبؿٟ ًلؿٟ ُلكت٠

إ. ٝ اُل هلاك ثبُـ  ٠ً ارلا ًلؿ٧ـ ٨ُٜـٟكا ؿكٝاهغ، آ٦ِٜ١ . ٦ٌِٔٗ ثبُـآناٗبً ا٧ٚ ًٜٖ  اُل ام ٗٚ ثپل٨ًـ، كٌل ٦٘ٛ هعلن:

٦ٌِٔٗ ؿكؽّٔٞ پب٨٧ٚ ثٞؿٙ ٨ًل٨ت ٝرٞؿ ؿاُت٠ ثبُـ. آٛض٠ ع٨بت٦ اًت ا٧ٚ اًات ًا٠    ًٜٖ ام ٨ًل٨ت ٓغجت ٨ًٜٖ، كٌل ٦٘ٛ
٧ُٜٞاـ   ٧ب ٗلؿٕ ػبؿ٥ ٠ً٦٘ٛ كاًت٨ٚ اًت. آثتبثب٨ٖٛ  ٛٞكٗب ث٠ ٨ٌٗل٥ ٨ًٜٖ ًٜت٦ ٝ ٗٞكؿ پٌٜـ ثبُـ ٝ ا٠ٌٜ٧  ًبك١ب٦٧ ٠ً ؽٔن ٦ٗ

ا٥ ٠ً آٙ كا ثؾٞا٨ٛـ، اكلاؿ ٛنؿ٧ي ُ٘ب ثب٧ـ ثؾٞا١ٜـ آٙ كا ٧بؿ ث٨ِلٛاـ ٝ   ربٓت ثٞؿٟ ٝ ؿ٧ل كلاٍٗٞ ُٞٛـ؟ ٓغظ١٠ب ثب٧ـ  ٠ً آ١َٜ
ٗالؿٕ  ًا٨ٔو٤  ػجبكت ؿ٧ِل، ا٧ٚ ٗٞٗٞػ٦ ام ا٧ٚ اًت ٠ً صِٞٛا٠ آٙ كا كاًات٨ٚ ٝ ٨ٛان ٜٗبًات      ثتٞاٜٛـ ١٘لاٟ ثب آٙ ٛزٞا ًٜٜـ. ث٠

ًٜٜـ ص٠ِٛٞ اًت، ٨ًل٨ات   ؽ٦ٔ٨ ًبؿٟ ث٨٧ِٖٞ، ؿكؽّٔٞ ا٧ٚ پلًَ ٠ً ًبك١ب٦٧ ٠ً ٗل٧ـاٙ ؿاكب ؽٔن ٦ًٗبم٧ـ. ؿكعو٨وت،  ٦ٗ
 ث٠ ٨ٌٗلتبٙ اًت. تبثبٛـٙ ٛٞك آٛض٠ ٢ٖٗ اًت ٧ي ٌٗئ٠ٔ ٨ٌٛت. 

ًٜـ تاب   ا٥ ٠ً ٧ي كلؿ ٗتًٞٚ ؿ١بَٛ كا ثبم ٦ٗ ا٥ ٛـاُت٠ اًت  ٓغظ٠ آٞالً ص٨ٚ ٨ًٞٗو٦ 1949پلًـ: ام ًبّ  ٗل٧ـ ٦ٗ
ُٞؿ آٝام١ب٥ عنة ٝ كل١َٜ آٙ ١ٌتٜـ ٝ ا٧ٚ ُبْٗ ٗاتٚ آٝام ٝ ًٗٞا٨و٦    آ٧ـ ت٨٘٘ٚ ٦ٗ آٛض٠ ام ؿ١بَٛ ث٨لٝٙ ٦ٗآٝام ثؾٞاٛـ، 

ٛٞك ٝاهؼ٦ پ٨ِِبٕ ا٧ٚ عٞم٣ ٨ًٝغ ثالا٥   ث٠ب اًتلبؿٟ ام هـكت ؿاكب ٝ ا٧ٚ مٗبٙ ٜٗبًت، ث ٠ً عبال ٗب ا٧ٚ كلٓت كا ؿاك٧ٖ،ُٞؿ.  ٦ٗ
اٛـ ؿك ًاْ ُالا٧َ ؿاكٛاـ ًا٠ ٧اي م٧جاب٦٧        ُبُلؿاٙ ٗب ؽٔن ًلؿٟؿكعبّ عبٗل ا٥ ٠ً  ٨ًٞٗو٦ًٜٖ  ثِل٧ت ثب٨ُٖ. اعٌبى ٦ٗ

  ػظ٘ت ثبُٜـ. ٧ب، اٗب ُب٧ـ كبهـ اعٌبى ٌُٟٞ ٗت٨ٚ ثبُٜـ آكإ ٝ ٢ٛب٧ت ؿاُت٠ ثبُٜـ ٝ ث٦ٗال٦٘٧ 
ٚ » آٙام ًٔ٘بت ت٨ٓٞل٦ ٠ً اًتلبؿٟ ًلؿ٧ـ، ٦ٌ٧ ١ٌت ٠ً ٝاهؼبً ؽٞة ُلتا٠ ُاـ، ٝ    هعلن: اكالاؿ  اًات. )  « آكإ ٝ ٗتا٨

اٌٛابٙ ٨ٌٛاتٜـ. ص٨ان٥     ؿك ١ب عبالت ٛج٨ؼ٦ رٞ ١ٌتٜـ ٝ ا٧ٚ ٛٞك ُـ٧ـ٥ ًت٨نٟ پلُٞك ١ٌتٜـ ٧ب ث٠ ؿك عـ اكلاٙٗلؿٕ  (ؽٜـٛـ ٦ٗ
ٚ     آ٧ـ. ٦ٌ٨ٛ ٝ پ٨ٔـ٥ اًت ٠ً ؿك ٝاهغ تغت تأح٨ل ًلُت ا١ل٦ٜ٘٧ پـ٧ـ ٦ٗ كٝ ٝهتا٦ ٧اي    ١ل ؿٝ ؿك ٧ي كالؿ ٝراٞؿ ؿاكٛاـ، اما٧ا

، اًخالاً ام آٙ ص٨ن١اب٥ ًٗٞا٨و٦    كٝؿ ١ب٥ ػوال٦ٛ ٦ٗ آ٧ـ، ٧ب ٝهت٦ ًلؿاكٍ كلاتل ام ٗغـٝؿٟ ٨١زبٙ ؿك٦ٗ ث٠ٛٞك ؽب٦ٓ  ُؾْ ث٠
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ٝ ٜٜٗن ؽٞؿ كا ام ؿًت ثـ١ـ، ؿكٝاهاغ   ؿك ٨ُل ٝ ؿاك ص٨ن٥ ثبُـ، ٝهت٦ ٝع٦ِ ُٞؿػوال٦ٛ ثبُـ ٝ ؿ٨لهت٦ كلؿ٥ آ٧ـ. ٝ ٗؼبٓل ٦ٗ
، ٝ اٍ ثبُـ ٠ً ث٨ـاك ُـٟ اًت. ؿك ٗوبثْ، ٝهت٦ كلؿ٥ ؿك عبٓت٦ آكإ ثبُاـ، اٝ ؽاٞة اًات     ام رٜج٤ ٜٗل٦ ٦ٗلتجٚ ثب ص٨ن١ب٧ثب٧ـ 

آكإ ٝ ٝراٞؿ ؿاكؿ، اٗاب ًابٗالً ػوالٛا٦ اًات ٝ        ، ثبال ٝ پب٨٧َٚآكاٗ ؿكِٝٙؿك ا٧ٚ ؿكٝاهغ ٝٗؼ٨ت ٝاهؼ٦ ٧ي ٗٞرٞؿ ثِل٥ اًت. 
 (ت٧ِٞن ٗت٨ٚ ثٞؿٙ ٌُٟٞ ؽٞؿٍ كا ؿاكؿ، ُلص٠ آٙ ٌُٟٞ ثل پب٤٧ آكإ ٝ ٗت٨ٚ ثٞؿٙ اًت. )

ٗال  ؿكعابّ عب ص٨ن٥ ٗوب٠ٌ٧ ٨ًٜـ ًا٠  ١ب٥ ث٨ٌبك٥ ؿاك٧ـ. ٨ٛبم٥ ٨ٌٛت ؽٞؿتبٙ كا ثب  ث٨ٜٖ، ُ٘ب تٞاٛب٦٧ ٛٞك ٠ً ٦ٗ ١٘بٙ
ُاٞؿ، آٙ ص٨ن١اب٥ ٗؼبٓال     ٗ٘تابم ؿكٛظال ُلكتا٠ ٗا٦    ُٞؿ. ؿك عو٨وت، اٗلٝمٟ اًخل آٛض٠  ؿكٛظل ُلكت٠ ٦ٗ «ٗ٘تبم»اًتبٛـاكؿ١ب٥ 

ًٗٞا٨و٦  »ُب٧ٌات٠ ٝ ػاب٦ٓ ثٌابمٛـ؟ آ٢ٛاب ١ِ٘ا٦ ٌٗا٨ل        هٜؼبت ٨ًٞٗو٦ ًٜت٦،تٞاٜٛـ ٝاهؼبً  ١ٌتٜـ. ؿك عبّ عبٗل صٜـ ٛلل ٦ٗ
ٛٞك٥ ٠ً ص٨ن٥ ثبه٦ ٛ٘بٛـٟ  ٦ِ٘١ ٗغّٔٞ كل١َٜ عنة ١ٌتٜـ، ث٠اؽ٨ل، آٝام١ب ؿك ص٨ٚ  اٛـ. ؿك ؿٝك٣ كا ؿك پ٨َ ُلكت٠« ٗؼبٓل

آ١ٌِٜبماٙ ؿلث٦ هجْ ام هلٙ اؽ٨ل ؽٔن ًلؿٛـ تٞاٛـ ص٨ن٥ ُج٠٨ آٛض٠ آٙ  ٠ً ٝاهؼبً هبثْ اكائ٠ ثبُـ. اًٜٞٙ ٨١ش ٦ًٌ ؿك ص٨ٚ ٦٘ٛ
« ٗؼبٓال »اًٜٞٙ اٝد آٙ ُقُت٠ اًت ٝ آٙ ص٨ن١ب٥  ث٨بٝكؿ، صلا٠ً ١ٖٝرٞؿ  تٞاٛـ عبال آٙ كا ث٠ آجت٠، ؿلة ٨ٛن ٦٘ٛٝرٞؿ ث٨بٝكؿ.  ث٠

كا[ تب هؼل ًلِٛٞٙ ًلؿٟ اًت. اٗب ؿلة مٗب٦ٛ آٙ كا ؿاُات، ؿكٓاٞكت٦ ًا٠ صا٨ٚ ٛـاُات.       َ]٨ًٞٗو٦ ًال٨ًٌ ،ؿك١ٖ ٝ ثل١ٖ
٦ِ٘ ص٨ن١ب٦٧ ١ٌتٜـ ًا٠  ١ب٥ ا٦ٔٓ آ٢ٛب ١ ٗجٜب ٝ ٗٔٞؿ٥ثلؽ٦ ص٨ن١ب٥ ٝاهؼبً ؽٞث٦ ؿك ٨ًٞٗو٦ ص٦ٜ٨ اؽ٨ل ٝ ثبًتبٙ ثٞؿٟ اًت. 

ٟ  تٞاٌٛات   ا٥[ ؽٔن ًٜـ، ٝاهؼبً ٗا٦  ؽٞاًت ]ص٨ٜٚ ٨ًٞٗو٦ ٦ًٜٜٗـ ٝ اُل ٦ًٌ  ٝٗؼ٨ت ٝاهؼ٦ اٌٛبٙ كا ٜٗؼٌي ٦ٗ ثاب آٙ،   ١٘الا
ٛٞك اًت ٠ً عبال ٦ًٌ ٨ٌٛت ًا٠ ك٥ٝ صٜا٨ٚ ص٨ن١اب٦٧ تالُا٦      ٗجٚ ًلؿٟ ٝ ثـًت آٝكؿ  كوٚ ا٧ٚٝ ػظ٨ٖ كا ؼـ١ب٥ ٨ًٝغ ث

آجت٠، ثب تـ٨٨ل٥ ؿك ٠ًٌٔٔ، تـ٨٨ل٥ ؿك كل١َٜ ٨ٛان ١٘الاٟ    .ًبمؿ تل ٦ٗ عت٦ ًؾتٌُْ ٧ي ٨ًٌتٖ كا  ث٠ تًٞؼ٠ آٙٝ  ٓلف ًٜـ
. آٙ ٨ٛان ؿ٨ٓٔا٦ ]ثالا٥ ٛبپـ٧اـ     ثلؿ ًٜـ ٝ امث٨ٚ ٦ٗ كل١َٜ ٤ًٌٔٔ رـ٧ـ، ص٨ن١ب٥ ٤ًٌٔٔ هج٦ٔ كا پبى ٦ٗ ٛب٦ُ ام تأح٨لُٞؿ ٝ  ٦ٗ

ًب٠ٓ ثتٞاٛـ تب اٗلٝم ٜٗتوْ ُٞؿ  ٨١ش  5۰۰۰ثٜبثلا٧ٚ ٨١ش كا٦١ ٨ٌٛت ٠ً ػٔبك٣ ٨ًٞٗو٦ كل١َٜ ا٥[ اًت.  ُـٙ ص٨ٜٚ ٨ًٞٗو٦
ٝراٞؿ   ٛوب٦ُ ٝ ٨ًٞٗو٦ ؿك ؿلة تب ؿٝ هالٙ اؽ٨ال ثا٠    ٗـاكىِام ػ٢ـ٣ ا٧ٚ ثل ٨ٛبٗـٟ ٠ً آٙ كا ٠ِٛ ؿاكؿ. ا٥  ٦ًٌ ؿك ٨١ش ٠ًٌٔٔ

ؿاٜٛاـ صا٠    ًٜٜـ ٦ٗ آٙ اكلاؿ٥ ٠ً آٛزب ٜٗبٓؼ٠ ٦ٗؼ٨بك١ب٦٧ ؿاكٛـ. ٝ ١ب٥ ؿك٦ً، اًتبٛـاكؿ١ب ٝ ٗ كُت٠ص٨ٜٚ ٗـاك٦ً،  ٨ٛبٗـٟ ثٞؿٛـ.
اٛـ. ثٜابثلا٧ٚ   ٜٗـ٥ ُقُت٠ ١ب٥ اًتبٛـاكؿ ٝ ٛظبٕ ُٞٛـ ام ٨ٗبٙ آٗٞمٍ آتغ٨ْٔ ٦ٗ ٧بؿ ث٨ِلٛـ ٝ ٤٘١ اكلاؿ٥ ٠ً ام آٙ ٗـاكى كبكؽ

تأًا٨ي  ٞؿ ٛـاُت٠ اًت. آجت٠ پاي ام  ١ب٥ ص٨ٚ ١لُن ص٨ن٥ ُج٠٨ ا٧ٚ ٝر ٧ي ٨ًٌتٖ ًبْٗ ٌُْ ُلكت٠ اًت. ؿك تبك٧ؼ ٠ًٌٔٔ
ٜٗبٓؼا٠ ؿك  ٗاـت٦  پـ٧ـاك ُـٛـ ٠ً پي ام تـك٧ذ ُبُلؿا٦ٛ  . ث٠ـٛـثلا٥ ا٧ٚ ص٨ن١ب اكمٍ هبئْ ًُٖ  ًٖر٢٘ٞك٥، اكلاؿ٥ ؿك ص٨ٚ 

تاـك٧ذ   ثٜبثلا٧ٚ ام اٝاؽل ٤ًٌٔٔ ص٨َٜ ث٠ ثؼـ، ثا٠ ١ب٥ ٨ًٞٗو٦ ؿلث٦ ٗب١ل ُـٟ ثٞؿٛـ.  ؽبكد ث٠ ص٨ٚ ثبمُِتٜـ ٝ ؿك ثلؽ٦ ام م٠ٜ٨ٗ
فٝم ٗلؿٕ ٛٞك ٝاهؼ٦ كل١َٜ، ػ٘ن ٧ب  ٨ًٞٗو٦ ثتٞاٛـ ث٠ ا٠ٌٜ٧ ٦ًٌ ام ٛل٧ناكلاؿ٥ ثب ا٧ٚ اًتؼـاؿ١ب ظب١ل ُـٛـ. اٗب ؿكؽّٔٞ 

عنة  اًت.  بٕ ٛـاؿ٦ًٌٟ آٙ ًبك كا اٛز  ٜٗـ ًٜـ ٧ب آٙ كا ص٨ن٥ ُب٧ٌت٠ ٝ ثؾ٦ِ ام كل١َٜ رل٧بٙ ا٦ٔٓ ًبمؿ، ٨١ش ص٨ٚ كا ٛظبٕ
ؽابٛل   ا٢ٜ٧اب ثا٠    اٗب ١٘ا٤ « ٓـ ُْ ثٌِلـ، ثِقاك٧ـ ٧ي»ػ٨ٔ٘بت   ا٧ٚ ٠٘١ ًبّ ٨١ب١ٞ كاٟ اٛـاؽت٠، ثب ص٨ن١ب٦٧ ٗبٜٛـ ٠ًٌٔٔ ُلٝك

كًب٦ٛ  ٝ ؿك ٝاهغ ٝاهؼبً ٨١ش ًبك٥ اٛزبٕ ٛـاؿٟ اًت، صلا٠ً ا٧ٚ كل١َٜ عنة ٠ً ١ـكَ ؽـٗتعٌ٘لا٦ٛ ٨ُٜب٦ٛ ؽٞؿ ثٞؿٟ اًت. 
ٝ ٝ ١ـكَ كا ٛبثٞؿ ًلؿٙ كل١َٜ ها٦ٗٞ صا٨ٚ هالاك ؿاؿٟ اًات. ثاب عو٨وات       اًت  ٝ ث٨ٌبك ًٞماٙ آ٨ٗن ؽِٞٛتث٠ اًتجـاؿ اًت، 

ص٨ن٥ ُج٠٨ ػ٘ن ٝ فٝم ت٘ـٙ ًال٨ًي ١ب٥ آكإ ٗٞرٞؿات ثِل٥ ت٘بؿ ؿاكؿ ٝ ٨١ش عي اٌٛب٦ٛ ٛـاكؿ، ص٠ كًـ ث٠ ا٠ٌٜ٧  ٧ٝو٦ُ
 ٤ٔ٨ًٝ اتغبؿ ر٘ب٨١ل ُٞك٥ٝ ٗؼلك٦ ُـٟ ثٞؿٛـ.  آٝكؿٟ، ث٠ ٧ٚ ص٨ن١ب٦٧ ٠ً عنة پ٨ٔـتل ًب٤ٓ ص٨ٚ كا ؿاُت٠ ثبُـ. ٝ ث٨ٜبؿ٥ 5۰۰۰

ٚ   ١ـف١ب٥ ًٜظ ثبال٦٧ ؿاك٧ـ. اُل  ١ب٥ ٝاال ٝ ا٧ـٟ آكٗبٙ ُ٘ب ٦ِ٘١ ظب١لاًًٜٖ  كٌل ٦ٗ ١اب اًات، پاي ثا٠ آٙ      تابٙ ا٧ا
١ب٥ ٗلؿ٦ٗ ًا٠ ام هاـ٧ٖ تاب ًٜاٞٙ ؿك صا٨ٚ ٜٗتواْ ُاـٟ،         ٝ آ١َٜ ١ب ٨ٜقتٞاٖٛ ث٧ِٖٞ، ام تٔ ام ص٨ن٥ ٠ً ٦ٗثپلؿام٧ـ ٝ ثج٨ٜ٨ـ. 

ًٜٜـ ٨ٛن ػٜبٓل٥ ام  ١ب٥ ُٞٛبُٞٙ كا ؿاكٛـ ٝ ص٨ن١ب٦٧ ٠ً ا٧ٚ كٝم١ب ٗلؿٕ ص٨ٚ ؽٔن ٦ٗ َ ٝ ث٥ٞ ٠ًٌٔٔث٨ٌبك٥ ام آٙ ص٨ن١ب كٛ
ٖ، آٝام١ب٥ ٗؼلٝف ث٨ٌبك م٧بؿ٥ ؿك ُقُت٠ ؿك مٗبٙ ُب٢ِٛب٥ هـ٧ٝ كَٛ ٝ ث٥ٞ ُٞك٥ٝ كا ٨ٛن ؿاكٛـ.  ١ب٥ ُٞٛبُٞٙ كا ؿاكٛـ ٠ًٌٔٔ

١٘الاٟ   اٗب ؿك آٙ آٝام١ب، ٨ُلا٦٧ ؿ٦ٜ ٝ ٗبٛـُبك صا٨ٚ ًالًا٨ي ثا٠   ٝرٞؿ ؿاُت. ُلص٠ ٗتٚ ًلٝؿ ثلؽ٦ ام آ٢ٛب ؽ٦ٔ٨ ؽٞة ٛجٞؿ، 
١ب٥ صا٨ٚ ثبًاتبٙ ثاٞؿ. اُال ثتٞا٨ٛاـ،       ًٜت ١ب رقاث٨ت ك٧ت٨٘ي ٨ٛن تٔل٨ن ُـٟ ثٞؿ. ثٜبثلا٧ٚ پب٤٧ آٙ آ١َٜٗبٙ  ٨ٛبًبٙ ٨٘ٗل آُبٟ

ـ  اًتلبؿٟ ٨ًٜـ ٝ  ١ب٥ ٨ًٞٗو٦ ؿلث٦ ١ب ٝ ٨ُٟٞ ت٨ٌٜي، ام ١ب٥ ٨ًٞٗو٦ ص٨ٚ ثبًتبٙ ١ب ٝ ك٧تٖ ثلپب٤٧ آ١َٜ اُال   -م٧لثٜاب آٙ ثبُاٜ
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پلًاٖ   ٗا٦ ا٧اٚ كا  ؟ تبٙ كُٝٚ اًت، ٠ٛ ٧ُٖٞ ثلا٥ آٛض٠ ٦ٗ آؼبؿٟ ؽٞا١ـ ثٞؿ. ؽبكم آٙ آِٛبٟ -ثتٞا٨ٛـ ا٧ٚ ٨ٌٗل كا ٛٞكاكِب٦ٛ ٨ًٜـ
 كًـ ٗتؾْٔ ١ٌت٨ـ. صلا٠ً ٝهت٦ ث٠ ا٧ٚ ص٨ن١ب ٦ٗ

ٗؼٜاب٥ ٗا٦ٜ٘ پِات ا٧اٚ     تٞاٛاـ   ًٜٖ ٧ي كلؿ ٦ٗ آالت ٨ًٞٗو٦ ؿلث٦ ١بك٨ٛٞٗي ؽٞؿ كا ؿاكؿ. كٌل ٦ٗپلًـ:  ٗل٧ـ ٦ٗ 
 ـ. ١ب٥ ؽبّ ؽٞؿ كا ؿاكٛ ١ب٥ آالت ؿلث٦ ٝ آالت ص٦ٜ٨ ١ل ٧ي ِٗؾٔبت ٝ ٧ٝو٦ُ ١بك٨ٛٞٗي كا عي ًٜـ. ١بك٨ٛٞٗي

كل١َٜ ثِل٥ كٝٛـ تبك٧ؾ٦ ِٗؾ٦ٔ ام آٙ ؽّٔٞ ُ٘ب اًت. عبال ؿكؽّٔٞ ٗؼب٦ٛ ٦ٜ٘ٗ،  ا٧ٚ ٓلكبً عي ث٠ هعلن:

١ب٥ كلؿ ؿك مٛـ٦ُ كا ؿاكؿ. ١ل هٜؼ٠  اعٌبى١ب٥ ؽبّ آٙ ُلٟٝ ه٦ٗٞ ٝ ٨ٛن  ُٞؿ ٗؼب٦ٛ ٦ٜ٘ٗ ٧ٝو٦ُ ؿاكؿ ٝ ١ل ٛت٦ ٠ً ارلا ٦ٗ
ُٞؿ ثب٧اـ اكتجاب٦ٛ ثاب ث٨ابٙ ٗؼاب٦ٛ       ١ب٦٧ ٠ً اًتلبؿٟ ٦ٗ آجت٠ ٛت٨ًٞٗو٦ عب٥ٝ عبٓت٦ اًت ٠ً ارلاُل هٔـ اٛتوبّ آٙ كا ؿاكؿ ٝ 

 ن١ب اًت. ُٞؿ. ]آٛض٠ ت٨ٓٞق ًلؿ٧ـ[ ٓلكبً عي ؽٞؿتبٙ ام ا٧ٚ ص٨ ؿك٦ٛٝ ؿاُت٠ ثبُٜـ ٝ ا٧ٚ ُبْٗ اًتلبؿٟ ام ١بك٨ٛٞٗي ٦ٗ

ا٧ٖ ٠ً ٗتٌِْ ام ص٢بك ٛلل اًت. ٗٚ پ٨ابٛٞ   پلًـ: ٗٚ ُبُلؿ٥ ام اتل٧َ ١ٌتٖ. ٗب ؿك اتل٧َ ُل٦١ٝ ٌُْ ؿاؿٟ ٗل٧ـ ٦ٗ
ا٥ ًا٠ ت٨ٓٞاـ    ٧ُٜٞـ ًٗٞا٨و٦  ًٜٜـ. عبال ٦ٌِٔٗ ؿاك٧ٖ: آ٢ٛب ٦ٗ ٠ً ٠ً ٛلل ؿ٧ِل، ربم ارلا ٦ٗ ًٜٖ ؿكعب٦ٓ ًال٨ًي كا ٜٗبٓؼ٠ ٦ٗ

 ربم اًت.  ٠ ؿكٝاهغ ١ٜٞم ًٜٜـ ؽبْٓ اًت ؿكعب٦ٓ ً ٦ٗ
هؼابً ١ا٨ش كٌال ٝ تٔاٞك     ًٜٜـ آٙ ؽبْٓ اًت. اُال ٝا  اٛـ ٠ً كٌل ٦ٗ ُب٧ـ ا٧ٚ كٌل ٝ تٔٞك٥ ثبُـ ٠ً ٌُْ ؿاؿٟ هعلن:

ًٜٜاـ هٜؼابً ٗتلابٝت ؽٞا١اـ      ثلؽبًت٠ ام ٨ًٞٗو٦ ٗؼبٓل ٝرٞؿ ٛـاُت٠ ثبُـ ٠ً آ٢ٛب كا تغت تأح٨ل هلاك ؿ١ـ، ص٨ن١ب٦٧ ٠ً ؽٔن ٦ٗ
٨ًٜـ تب اٗلاك ٗؼبٍ ٨ًٜـ، آِٛبٟ اٌُب٦ٓ ٛـاكؿ. اٗب ٝهت٦ ثا٠   ُلص٠ ثبم ١ٖ ٗبٜٛـ ص٨ن٥ اًت ٠ً ُلتٖ: اُل آٙ ص٨ن١ب كا ارلا ٦ٗثٞؿ. 

ٝ ؿك آٙ كٝٛـ ٌٗٔ٘بً ٗٞٗاٞػبت٦ ؿكؽٔاّٞ ؿكى   . ٛٞك ثتبثب٨ٛـ٨ٌٗل ؽٞؿ ث٠ كًـ، ثب٧ـ  ت٨ٓٞـ ٝاهؼ٦ ٨ًٞٗو٦ ثلا٥ ٗل٧ـاٙ ؿاكب ٦ٗ
 ؽٞا١ـ ثٞؿ. 

 ؿك ؽ٨بثبٙ ارلا ٨ًٜٖ آ٧ب اٌُب٦ٓ ٛـاكؿ؟ًٜٜـ. اُل ٗب  : آ٢ٛب ٨ًٞٗو٦ ربم كا ؿك ٗـك٠ً ارلا ٦ٗپلًـ ٗل٧ـ ٦ٗ
ـ  ؽاٞؿ راقة ٗا٦    تبٙ ُٜٞٛـُبٙ م٧بؿ٥ كا ث٠ ، ارلا١ب٥ثتبثب٨ٛـ اُل ثتٞا٨ٛـ ٝاهؼبً ث٠ ٨ٌٗل٥ ٠ً ؽٞة اًت ٛٞك هعلن:  -ًٜا

تي اػ٘بّ ٗل٧ـاٙ ؿاكب اٗلٝم تأح٨ل٥ ثل ثِل٧ت  ُلؿؿ ٝ تي ثِل٧ت پ٨لاٗٞٙ ؿاكب ٦ٜٗٗ٘ئٜبً. ص٨ن٥ كا ٠ً ُلتٖ ث٠ ٧بؿ ؿاُت٠ ثب٨ُـ: 
ا٥ ثب اكلاؿ٥ ٠ً ؿك ٛوب٦ُ ٗتؾْٔ ثٞؿٛـ ؿاُتٖ ٝ ثب آ٢ٛب ؿك ا٧ٚ ثبكٟ ٓغجت ًلؿٕ ٠ً صلا كلؿ ثب٧ـ ؿك  صٜـ كٝم پ٨َ ر٠ٌٔؿاكؿ. 
ًاؾت٦   ؽٞاًتٜـ ٛ٘ب٧ِِبٟ ١ٜال ثلُاناك ًٜٜاـ، ثا٠     ـ ٝ ١٦ٜٗل١ب٥ ًٜت٦ ثلٝؿ. هجالً، ٝهت٦ ث٠ ؿٛجبّ ٗغ٦ٔ ثلا٥ ٛ٘ب٧َ ثٞؿٛ ٨ٌٗل

تٞاٌٛت عي ًٜـ ًا٠   ٦ٌ٧ پ٨ـا ًٜٜـ. پي ام ا٠ٌٜ٧ ت٨ٗٞظ ؿاؿٕ ٠ً ثِل٧ت ثب٧ـ ث٠ ٨ٌٗل ١ٜل ًٜت٦ ثبمُلؿؿ، كلؿ ٦ٗتٞاٌٛتٜـ  ٦ٗ
ؽٞث٦  ث٠اُل ؿكؽّٔٞ ٌٗبئْ كا٦١ ثلا٥ كب ثٌبمٛـ. اٗب ثب ا٧ٚ ٝرٞؿ، ؽٞاًتٜـ  ِٛلٍ ٗلؿٕ ؿ٨ٛب تـ٨٨ل ًلؿٟ ثٞؿ، صلا٠ً ؽـا٧بٙ ٦ٗ

عو٨وت ا٧ٚ اًات   .رـا ثبُـ  ام تن٠٨ً تٞاٛـ ٦٘ٛ ؿ١ٜـ ، م٧لا ١ل ًبك٥ ٠ً ٗل٧ـاٙ ؿاكب اٛزبٕ ٧ُٞ٦ٗـ ثب ٗٞاٛغ ٗٞار٠ ٦ٗػْ٘ ٨ٌٜٛـ، 
ـ ٝ آٙ كا ًٜٜ ث٠ آٙ ٍُٞ ٦ٗ ١٠٘ -ؽٞؿتبٙ ِٛب٦١ ث٨ٜـام٧ـ -ُلؿؿ. اُل ٝاهؼبً آحبك ؽٞؿتبٙ كا ؽٔن ٨ًٜـ ٠ً ثِل٧ت پ٨لاٗٞٙ ؿاكب ٦ٗ

 ؽٞا١ٜـ آٙ كا ٧بؿ ث٨ِلٛـ.  ـ، ٝ عت٦ اكلاؿ ث٨ٌبك٥ ٦ٜٗث٨ٜ ٦ٗ

٦ٌ٧ ا٠ٌٜ٧، ٝهت٦ پلًـ: ٗب٧ٖٔ ام اًتبؿ ؿكؽٞاًت ًٜٖ ؿكثبك٣ ٌٗبئْ ٗلتجٚ ثب آّٞ ؽٔن ٨ًٞٗو٦ ٓغجت ًٜٜـ.  ٗل٧ـ ٦ٗ
ام ثٜـ١ب تٔل٨ن ًٜٖ؟ پلًَ ؿٕٝ ا٧ٚ اًت ػٜٞاٙ ٦ٌ٧  ٨ًٞٗو٦ ؿاكب، ٧ؼ٦ٜ پٞؿٝ كا ث٠ تٞاٖٛ ٧ٌٖٞٛ، آ٧ب ٦ٗ ا٥ ثلا٥ اكًٌتل ٦ٗ هٜؼ٠

كًـ، ٗب ً٘جٞؿ ٨ٛل٥ٝ اٌٛب٦ٛ ؿاك٧ٖ ٝ ُب٦١ تؼـاؿ ٦ً٘ ام اكلاؿ كا ؿاك٧ٖ ٠ً ك٥ٝ ٓاغ٠ٜ   ث٠ ٌُْ ؿاؿٙ ٧ي اكًٌتل ٠ً٦ٗ، ٝهت٦ 
٥ آٙ ارالا ًٜٜاـ؟   م٠ٜ٨ٗ ثٌبمٕ ٝ ًپي ١٘لاٟ ثب آٙ، اكلاؿ كٝ تٞاٖٛ ٨ًٞٗو٦ پي آ٧ب ٦ًٜٜٗـ ٝ تأح٨ل اكًٌتل ًبْٗ كا ٛـاكؿ.  ارلا ٦ٗ

 تٞاٖٛ ام آٙ اًتلبؿٟ ًٜٖ؟ ؿاٖٛ آ٧ب ٦ٗ ٨ُٜـٕ ٝ ٦٘ٛ ؿك ُقُت٠ ٨ًٞٗو٦ ام ًب٧ل ثؼـ١ب كا ٦ٗپلًَ ًٕٞ ا٠ٌٜ٧، 
صلا٠ً ؿك ث٨ٚ ُا٘ب هالاك   ُٞؿ،  اٍ ٓغجت ًلؿٕ ؿه٨وبً ُبْٗ ا٧ٚ ٦ٗ ٗٞٗٞع ًبك ًلؿٙ ثب ١٘ـ٧ِل ٠ً االٙ ؿكثبكٟ هعلن:

ؽٞث٦ ػْ٘ ٨ًٜاـ ٝ صِٞٛا٠    ٗٞٗٞع ا٧ٚ اًت ٠ً ص٠ِٛٞ ؿك ًبك ًلؿٙ ثب ١٘ـ٧ِل ث٠ٗؤٓق ثبُـ.  ٨ٌٛت ت٘بؿ١ب٦٧ ؿكؽّٔٞ عن
ؿك ا٧اٚ ؿ٨ٛاب    ١اب  ١اب ٝ ٌٌُات   ًٜٜـُبٙ ِٛلاٙ ٗٞكو٨ات  تن٠٨ًُقاكؿ.  رب٥ ٦ٗ ٠ً ؿاكب ثلا٥ ٗلؿٕ آ٧ٜـٟ ث٠تبثب٨ٛـ ث٠ ٨ٌٗل٥ ٛٞك ث٨
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ؿٛجبّ  آٛض٠ ٗل٧ـاٙ ؿاكب ث٨ُ٠لٛـ.  لؿٕ ػبؿ٥ ١ٌتٜـ ٠ً ٗٞكو٨ت ٝ ٌٌُت ٧ب عت٦ ٢ُلت ٝ حلٝت كا ؽ٦ٔ٨ رـ٥ ٦ٗ  ا٧ٚ ٨ٌٛٗتٜـ
ُٞؿ ٝ ؿكٛت٨ز٠ آاالً ثا٠ آٙ ص٨ن١اب٥ ػابؿ٥ ١ا٨ش ا٨٘١تا٦        ٝاهؼ٦ اًت ٠ً ام ٛل٧ن تن٠٨ً عبْٓ ٦ٗ  ؿًت٨بث٦ٗوبٕ آٙ ١ٌتٜـ 

راب٥ ث٘بٛاـ. ؿكؽٔاّٞ     ًٜٜـ تب ثلا٥ آ٧ٜـٟ ثا٠  ٧بٙ ثب ؿهت آٙ كا حجت ١٦ٗلُبٟ ٦ًٌ ًبك٥ ثلا٥ ؿاكب اٛزبٕ ؿ١ـ، ؽـا ؿ١ٜـ.  ٦٘ٛ
ث٠ ٨٘١ٚ ؿ٨ْٓ اًت ًا٠ ُا٘ب، اّٝ ؿكعابّ    ٨ًٜٖ ٝ  ٧ي ام آ٢ٛب كا رٌتزٞ ٦٘ٛ ؿٛجبّ ًٌت آٙ ١ٌتٜـ، ٗب ٨١ش آٛض٠ ا٧ٜزب ٗلؿٕ ث٠

ُؼٞك ١ٌات٨ـ ٝ   ٛزبت ٗٞرٞؿات ف٥ ُؼٞك ١ٌت٨ـ. ُ٘ب ؿكعبّ ؽٞؿ ١ٌت٨ـ ٝ ؿٕٝ ؿكعبّ اٛزبٕ ًبك١ب٦٧ ثلا٥ ٗٞرٞؿات ف٥  تن٤٨ً
ؽٞا٨١ـ  ٨ًٜـ ٦ٗ ا٥ ٠ً ؽٔن ٦ٗ ؿك ٨ًٞٗو٦ُؼٞك ١ٌت٨ـ. اٗب اُل  ُ٘ب ؿكعبّ ١٘ٞاك ًلؿٙ ٨ٌٗل ٛواؿ ثِل آ٧ٜـٟ ثلا٥ ٗٞرٞؿات ف٥

ٌٛت٠ ا٦ٔٓ ا٧ٚ اًت ٠ً ُا٘ب ٗؼٜا٦ ؿكٝٛا٦ پاٞؿٝ كا      -تٞا٨ٛـ ا٧ٚ ًبك كا اٛزبٕ ؿ٨١ـ ٛٞك ٨ٌٛت ٠ً ٦٘ٛ ام پٞؿٝ اًتلبؿٟ ٨ًٜـ، ا٧ٚ
تٞاٛاـ آٙ   ًٌتل٥ ٦ٗاك  آ٧ب ٨١ش هٜؼ٤ -اًتبؿ ام ٗبهجْ تبك٧ؼ تب آالط كب ُقك ًلؿ هلاك ؿاكؿ ٠ً ؿك آٙ، ًْ كٝٛـ٥ا٧ـ.  ؿكى ٌٛلؿٟ

 كا ؿكثل ث٨ِلؿ؟
ؿكؽّٔٞ پلًَ ؿٕٝ، ا٧ٚ ؿك ؽّٔٞ اكًٌتل اًت. ؿكعبّ عبٗل، اٌٗبٙ ٛـاكؿ ٠ً ٧ي ُاج٠ ٧اي اكًٌاتل ًا٘ل٦ٛٞ     

ارلا ؿاُت٠ ثبُـ. اٗب ؿكعبّ عبٗل صٜـ ك٧ٌٝلؿ ٗتلبٝت ؿاك٧ٖ. ؿكؽّٔٞ ٨ًٞٗو٦ ثلا٥ ارلا١ب٥ ٓغ٠ٜ ثنكٍ ؿكًت ٨ًٜٖ ٝ آٙ 
ًٞاك ُٞؿ. ث٠ ا٧ٚ ٌُْ، ٧ي  ٨ًٞٗو٦ ك٥ٝ ٓـا١ب٥ آالتتٞا٨ٛـ ثب اًتلبؿٟ ام ًبٗپ٨ٞتل آٙ كا ثٌبم٧ـ تب  ٦ٗٗبٜٛـ كهْ ٝ ٗبٜٛـ آٙ، 

اًتلبؿٟ ٨ًٜـ ٠ً ُج٠٨ ٧ي اكًٌتل  ا٥ ٠ُٛٞ صٜـ٧ٚ آالت ٨ًٞٗو٦ كا ث٠ تٞا٨ٛـ تٞاٛـ صٜـ تب ُٞؿ ٝ ثب ًٞاك ًلؿٙ ٓـا ٦ٗ ٧ٝٞٓٞٙ ٦ٗ
ثٜابثلا٧ٚ  ؿ١ٜاـ.   و٦ ك٨ٖٔ ت٨ٓٞـ ًٜٜـ ٗؼ٘ٞالً ثلا٥ ًب١َ ١ن٠ٜ٧ ا٧ٚ ًبك كا اٛزبٕ ٦ٗٛظل ثلًـ. ٝهت٦ ٗلؿٕ ثؾٞا١ٜـ ٨ًٞٗ ًبْٗ ث٠

ًبم٥ ًٜـ. ا٧ٚ ٨ٛن  اكًٌتل كا ُج٠٨ ٥تٞا٨ٛـ ام ًبٗپ٨ٞتل اًتلبؿٟ ٨ًٜـ تب ٌٗتو٨٘بً ٧ي ارلا ا٧ٚ ٧ي ك٧ٌٝلؿ اًت. ؿ٧ِل ا٧ٚ ٠ً، ٦ٗ
تٞا٨ٛـ تِؾ٨ْ ؿ٨١ـ ٠ً ا٧ٚ آٌتل٦ٌ٨ٛٝ اًات. ام آٛزاب ًا٠     كٞكاً ٦ٗؽٞة اًت. اٗب ٨ًل٨ت ثلؽ٦ ام ص٨ن١ب ؽ٦ٔ٨ ؽٞة ٨ٌٛت ٝ 

ٛٞامٛاـٟ ١ٌات٨ـ ا٧اٚ كا ؿكى    تبٙ تب عـ اٌٗبٙ ُج٠٨ ٝاهؼ٦ ثبُـ. ٦ِ٘١ ُا٘ب ًا٠    ًبم٥ ًبم٥ اًت، ٜٗ٘ئٚ ٧ُٞـ ٠ً ُج٠٨ ُج٠٨
ًبم٥ ُاج٠٨ ٝاهؼا٦    ُج٠٨ مٟ ١ٖ ٠ًآجت٠ ١ل اٛـا ١ب٥ آالت ٨ًٞٗو٦ ؿاُت٠ ثب٨ُـ. ـ، صلا٠ً ٦ِ٘١ ثب٧ـ ؿا٦ِٛ ؿكثبك٣ ٧ٝو٨٦ًُٜ ٦ٗ

ـ  اكلاؿ ٦ٗ تٞاٜٛـ آٙ كا تِؾ٨ْ ؿ١ٜـ. ) تٞاٜٛـ تلبٝت كا تِؾ٨ْ ؿ١ٜـ، ُلص٠ ُٜٞٛـُبٙ ػبؿ٥ ٦٘ٛ ا٥ ٦ٗ اكلاؿ علك٠ثبُـ،   (ؽٜـٛا
ـ آٙ كا تٞا٨ٛا  ُـٟ ام ثؼـ١ب٥ ؿ٧ِل اًات. اُال ٝاهؼابً ٗا٦     تٞا٨ٛـ ثلُن٨ٜ٧ـ. پلًَ ًٕٞ ؿكثبك٣ ٨ًٞٗو٦ ٨ُٜـٟ ا٧ٚ ؿٝ ك٧ٌٝلؿ كا ٦ٗ

م٧لا ٝهت٦ ؽٞؿتبٙ ؿك ثؼـ١ب٥ ثابالتل ٨ٌٛات٨ـ، آالت   ًٜٖ ًالً اٛزبٕ آٙ ًؾت ؽٞا١ـ ثٞؿ.  ثٌبم٧ـ، پي ث٠ پ٨َ ثل٧ٝـ، اٗب كٌل ٦ٗ
ػالٟٝ، ؽاٞؿ ٓاـا اٛتوابّ ٧اي      ثٞرٞؿ آٝك٧ـ. ث٠تٞا٨ٛـ آٙ ٓٞت كا  تل كا ٛـاك٧ـ ٝ ؿكٛت٨ز٠ ٦٘ٛ ث٦ٜ٨ ُـٟ ام ٗبؿٟ فكٟ  ٨ًٞٗو٦ ًبؽت٠

  ثؼـ١ب٥ ثبالتل، آٙ اعٌبى ٗوـى ثٞؿٙ ]٠ً ؿكآٛزاب ٝراٞؿ ؿاكؿ[    ٣ُـٟ ام ٗبؿ ًت ٝ ثـٝٙ ٧ي ٨ٗـاٙ ٗبؿ٥ِ ًبؽت٨ٗ٠ـاٙ ٗبؿ٥ ا
 ٝرٞؿ ٛؾٞا١ـ ؿاُت.  

 ٗبٙ تل٨ًت ُٞٛـ؟ ٨ًٞٗو٦تٞاٜٛـ ؿك  ٦ُ ٦ٗ پلًـ: آ٧ب پٞؿٝ ٝ ر٦ ٗل٧ـ ٦ٗ
ٗؤٓاق   اٍ ٓغجت ًلؿٕ ا٧ٚ ثٞؿ ٝ ]ُلتٖ[ ٗٞٗاٞػ٦ ؿكؽٔاّٞ عان    ٦ُ... ا٨ٓٝٚ پل٦ًِ ٠ً ؿكثبكٟ پٞؿٝ ٝ ر٦ هعلن:

٨ًٜـ ٝ رب٥ ؿ٧ِل٥ ٛجب٧اـ اًاتلبؿٟ ُاٞٛـ، ًاب٧ل هٜؼابت       تبٙ اًتلبؿٟ ٦ٗ ١ب٥ ثزن ؿٝ هٜؼ٠ ٨ًٞٗو٦ ٠ً ثلا٥ ت٘ل٧ٚٝرٞؿ ٛـاكؿ. 
١ب٦٧ ٠ً ٨ٛابم ١ٌاتٜـ اًاتلبؿٟ ُاٞٛـ، ثٜابثلا٧ٚ ِٗا٦ٌٔ ٨ٌٛات.         هؼ٨تتٞاٜٛـ اًتلبؿٟ ُٞٛـ  ٝ ث٠ ا٧ٚ ٜٗظٞك ١ٌتٜـ ٠ً ؿك ٗٞ ٦ٗ

تٞاٛـ ثب  ٨ُلؿ. آٙ ٦٘ٛ ؿك ٗؼلٕ ؽٜل هلاك ٦ٗثب تن٠٨ً  اكتجبَٛتٞاٛـ رب٥ ؿ٧ِل٥ اًتلبؿٟ ُٞؿ، صلا٠ً  ٨ًٞٗو٦ ت٘ل٧ٚ ٜٗٔوبً ٦٘ٛ
١ل ص٠ ثبُـ ثلا٥ ٗلؿٕ ػابؿ٥ ١ٌاتٜـ.    ٗل٧ـاٙ ؿاكب آ٢ٛب كا ًبؽتٜـ،١ب، ُلص٠  ١ب تٔل٨ن ُٞؿ. ؿكؽّٔٞ ًب٧ل آ١َٜ ًب٧ل ٨ًٞٗو٦

 ٗلؽ ؿكًت ٨ٌٛت. ًِٜـ. ربؿاؿٙ ٢٨ًبٙ ؿك ٧ي تؾٖ ت٧ٞٔل ٦ٗ كا ث٠  ٦ُ، ثب٧ـ ثـا٨ٛـ ص٠ ٗؼب٦ٛ ؿك٦ٛٝ ؿكؽّٔٞ پٞؿٝ ٝ ر٦

 تٞا٨ٖٛ ؿك مٗب٦ٛ آٙ كا ؿٝثبكٟ ٗجٚ ٨ًٜٖ؟ پلًـ: اُل ٨ًل٨ت ٨ًٞٗو٦ ت٘ل٧ٚ ؽلاة ُٞؿ، آ٧ب ٦ٗ ٗل٧ـ ٦ٗ
 ٦ٌِٔٗ ؿك ث٢جٞؿ ٨ًل٨ت آٙ ٝرٞؿ ٛـاكؿ. اٛزبٕ آٙ اٌُب٦ٓ ٛـاكؿ.  هعلن:

ا٧اٚ  تل ثـ١ـ.  ٨ًٜٖ، ث٢تل اًت آٙ كا ٛٞك٥ اٛزبٕ ؿ٨١ٖ ٠ً ٓـا٦٧ ٝاهؼ٦ ًب٧ن ٦ٗ ٨ًٞٗو٦ كا ٨ًٜت٦پلًـ: ٝهت٦  ٗل٧ـ ٦ٗ
 ثـ٧ٚ ٗؼ٦ٜ اًت ٠ً ٨ٛبم ؿاك٧ٖ تز٨٢نات ٌٛجتبً ؽٞث٦ ثؾل٧ٖ ٝ ثٞؿر٠ ؽب٦ٓ ٨ٛبم ؿاك٧ٖ.
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 كا ام صا٨ٚ ثؾل٧اـ. )   ٢اب تٞا٨ٛاـ آٛ  اكناك١ب٥ ًبٗپ٨ٞتل٥ ًبؿٟ، اكماٙ ١ٌتٜـ ٝ ٦ٗ ثلؽ٦ ام ٛل٠ُٕٛٞ ٨ٌٛت.  آناٗبً ا٧ٚ هعلن:
 هجّٞ اًت اٗب اكماٙ اًت.  ( ٨ًل٨ت آٙ هبثْؽٜـٛـ اكلاؿ ٦ٗ

بٗپ٨ٞتل ث٢تال٥  ٨ًٜٖ، آ٧ب ؿكًت اًت ٠ً ٧ي ٝإ ث٨ِل٧ٖ تب ًكٌل ٌٛجت ث٠ ٌٗبئْ ثٜٔـٗـت اُل ثؾٞا٨١ٖ پلًـ:  ٗل٧ـ ٦ٗ
 ؽل٧ـاك٥ ٨ًٜٖ؟
ٚ ا٠ٌٜ٧ اًتبؿ ١لُن ث٠ ُ٘ب ِٛلت٠   تٞا٨ٛـ ث٠ ك٧ٌٝلؿ١ب٥ ؽٞؿتبٙ كٌل ٨ًٜـ. اٗب ٧ي ٌٛت٠ اًت، ٦ٗ هعلن:  ،٠ً ٝهت٦ ُالا٧

ؿ١ـ، آلاك ث٠ اٛزبٕ آٙ ؿاُت٠ ثب٨ُـ. هٜؼبً ثب٧ـ ٜٗبثن ثب ظلك٨ت ؽٞؿتبٙ ًبك١ب كا اٛزبٕ ؿ٨١ـ. ُٝل٠ٛ، ثب ا٧ٌٜا٠   ٦٘ٛ كا ًبك٥اربمٟ 
تبٙ ًؾت٦ ا٧زابؿ ٨ًٜاـ، اُال ام ١ال      اُل ثلا٥ مٛـ٦ُ كٝما٠ٛتبٙ ٌٗ٘ٚ اًت ؽٞة ثبُـ، اٗب ١ٜٞم ١ٖ ككتٚ ث٠ اكلاٙ اًت.  ا٨ِٛنٟ

اٛزبٕ ؿ٨١اـ.  تل ؽٞا١ـ ُـ ٠ً ًبك١ب٥ ٗولك ُـٟ ثلا٥ ٗل٧ـاٙ ؿاكب كا  تبٙ ًؾت ـ، آِٛبٟ ثلا٥ٛظل، ًبك١ب كا ثلا٥ ؽٞؿ ًؾت ًبم٧
 ثلا٥ ؽٞؿتبٙ ٌٗبئْ كا ٌِْٗ ٌٛبم٧ـ.

ؽل٧ـ٧ٖ ٗتٞر٠ ُـ٧ٖ ٠ً كلُٝاِبٟ   كٝآٙ ٝ ٧ي ؿاكٝآٙ ؽل٧ـ٧ٖ. ٝهت٦ آ٢ٛب كا ٦ٗ ٧ي رَٞٛ ،پلًـ: ثلا٥ ًٌٜلت ٗل٧ـ ٦ٗ
١ب٥ اًتلبؿٟ ُاـٟ ؿك آالت هجاْ ام ؿٝكاٙ    ٝهت٦ ثلا٥ ٗب تِل٧ظ ًلؿ ٗتٞر٠ ُـ٧ٖ ٠ً ٨ًٖ ٨ًٞٗو٦ ٧ي پ٨پب ام ؿٝك٣ ص٨َٜ ؿاكؿ.

ٗتلبٝت ثٞؿٛـ. عبال ً٘ا٦   ١ب٥ اًت٨ْ ؿاكٛـ، ؿكعب٦ٓ ٠ً ؿك ؿٝكاٙ ثبًتبٙ ١ب٥ اٗلٝمٟ ٗتلبٝت اًت. اٗلٝمٟ آ٢ٛب ٨ًٖ ٗـكٙ ام ٨ًٖ
 ُبٙ ثٜٔـتل اًت. ٓـا٥

ٗغ٨ٜا٦ ًا٠ اٌٛابٙ ؿك    ًلؿٛاـ.   ١ب٥ تبٛـٝٙ ًُٞلٜـ اًتلبؿٟ ٦ٗ ١ب٥ اثل٦ِ٘٧ ٝ ٨ًٖ ؿك ؿٝكاٙ هـ٧ٖ آ٢ٛب ام ٨ًٖ هعلن:

ـ  ١ب٥ اثل٦ِ٘٧ اًتلبؿٟ ٗا٦  ُقُت٠ ؿاُت ُٔٞؽ ٝ پل ًل ٝ ٓـا ٛجٞؿ، ف١ٚ ٗلؿٕ ؽ٦ٔ٨ ًبًت ثٞؿ ٝ اُل ؿك آٙ مٗبٙ ام ٨ًٖ  ًلؿ٧ا
ٛـاُتٜـ، ؿكعب٦ٓ ٠ً اٗلٝمٟ ٝهتا٦  كا م٧لا ؿك هـ٧ٖ آالت ٗـكٙ ٨ًٞٗو٦ ؿلث٦  ك٨ًـ ٓـا٥ آٙ ثلا٥ ٗلؿٕ آ١ٌت٠ ثبُـ. ٛظل ٦٘ٛ ث٠

١ب٥ اثل٦ِ٘٧ ٧اب تبٛاـ٦ٛٝ    ١ب٥ ؿٝك، ٠ِ٨٘١ ٨ًٖ ثب ُلا٧ٚ كؼ٦ٔ ا٧ٚ ًبك كا اٛزبٕ ؿ١ٜـ. ؿك مٗبٙؽٞا١ٜـ  ًبمٛـ ٦ٗ ٗلؿٕ آ١َٜ ٦ٗ
ُـ. آٛض٠  ِتل ث٠ عبّ ٝ ١ٞا٥ ؿٝكاٙ هـ٧ٖ ٗلثٞٙ ٦ٗث٨ُـٟ تٌٜٞٓٞه٥ ٗـكٙ ٛـاُتٜـ  ث٠ٌٔ  ٗٞٗٞع ا٧ٚ ٛجٞؿ ٠ً اثناك ًبؽت٠ثٞؿ ٝ 

ْ     ٛا٠ ا٧ٌٜا٠ آالت ًٗٞا٨و٦    ٛاٞك ثتبثاب٨ٖٛ،  ؽٞا٨١ٖ اٛزبٕ ؿ٨١ٖ ا٧ٚ اًت ٠ً ث٠ ٨ٌٗل ؽٞؿٗبٙ  اًٜٞٙ ٦ٗ ثبًاتبٙ    ٗابٙ كا ثا٠ ُاٌ
 اًتلبؿٟ ٨ًٜٖ.٠ُٛٞ اًت ٝ اٛتؾبة ؿ٧ِل٥ ٛـاك٧ٖ رن ا٠ٌٜ٧ ام اثناك اٗلٝم٥  اٗلٝم ُلا٧ٚ ٝ ٗٞهؼ٨ت اٌٛبٙ ا٧ٚثلُلؿا٨ٖٛ. 

ؿاُات٠ ثبُا٨ٖ، ؿكعابّ عبٗال اعت٘ابالً      لاًال٥  ً مٛاـ٣  پؾَپلًـ: اُل ثؾٞا٨١ٖ ثلا٥ ك٧ٝـاؿ ًبّ رـ٧ـٗبٙ  ٗل٧ـ ٦ٗ 
 ثلا٥ آٗبؿٟ ًلؿٙ آ٢ٛب اهـإ ٨ًٜٖ ٛٞك٥ ٠ً ًبّ رـ٧ـ پؾَ مٛـ٣ ًلاًل٥...تز٨٢نات ٗٞكؿ ٨ٛبم كا ٛـاك٧ٖ. اٗب اُل االٙ ثؾٞا٨١ٖ 

١٘ا٠ كا ثا٠ ا٧ابالت    پق٧ل ٨ٌٛت. ٝ اُال   ث٨ٜٖ: ٗب كبهـ ا٧ٚ ُلا٧ٚ ١ٌت٨ٖ ٝ پؾَ مٛـ٣ ًلاًل٥ اٌٗبٙ ٠ُٛٞ ٦ٗ ا٧ٚ هعلن:

ثلؽ٦ ٗزجٞكٛـ ًابك  ثٞؿ. م٧لا  ًلؿ٧ٖ، اٛزبٕ آٙ ًؾت ٦ٗ آٝكؿ٧ٖ ٝ ٠٘١ اكلاؿ ثب اًتؼـاؿٗبٙ كا ثلا٥ ٧ي ك٧ٝـاؿ ر٘غ ٦ٗ ٗتغـٟ ٦ٗ
١٘ا٠ ٛاٞع ِٗاٌالت٦     -ام ؽبٛٞاؿٟ ؿٝك ُٞٛـ ٧ب ا٠ٌٜ٧ ٌِٗالت م٧بؿ٥ ام ٛظل ٗب٦ٓ ٝراٞؿ ؿاكؿ تٞاٜٛـ  ًٜٜـ ٧ب ث٠ اؿاكٟ ثلٝٛـ، ٧ب ٦٘ٛ

ؿ٥ ؿكًت ٨ًٜـ، تب ٠٘١ كا ًٜابك   ٥ٝ ٝ ٧ي ؿ٥ اؿ١ٟب٥ ١ٜل٥ ام ١ل ٜٜٗو٠ كا ًٜبك ١ٖ هلاك ؿ تٞاٌٛت٨ـ ثلٛب٠ٗ ٝرٞؿ ؿاكؿ. اٗب اُل ٦ٗ
ا٥ ؿكًت ٨ًٜاـ ًا٠    ٠ُٛٞ كا ث٠ تٞا٨ٛـ ٝاهؼبً آٙ ثب اًتلبؿٟ ام ًبٗپ٨ٞتل ٦ٗاٗلٝمٟ ثٞؿ.  ١ٖ ثِقاك٧ـ ٝ ٠٘١ كا تٔل٨ن ٨ًٜـ، آٙ ػ٦ٔ٘ ٦ٗ

 ٛظل ثلًـ. ٠ُلا٧ب٠ٛ ث ٝاهغ

تٞا٨ٖٛ ٨ًٞٗو٦ ٧ٌـ٧ِل كا ث٠ اُتلاى ثِقاك٧ٖ، اٗب ٝهت٦ ث٠ ٗٞٗاٞع ؿ٨ٛاب٥ ؽابكد     ًٜٖ ٠ً[ ٦ٗ ]ؿكى ٦ٗپلًـ:  ٗل٧ـ ٦ٗ 
٧ي ثلٛب٠ٗ كبٓٞٙ َُٞٛ ًبؽتٖ ام پٞؿٝ ٝ ٕ، ص٢بك ًبّ پ٨َ ٝهت٦ ٗؤٓق ٝرٞؿ ؿاكؿ؟ ثلا٥ كُٝٚ ُـٙ ٜٗظٞك ثلًـ، آ٧ب ٌٗئ٤ٔ عن

٦ُ اًتلبؿٟ ًلؿٕ. ٧ي ًبكُلؿاٙ ت٧ٞٔن٧ٞٙ ٝاهؼبً ام ا٧ٚ ٨ًٞٗو٦ ؽَُٞ آٗـ ٝ ُلت ٠ً ثبٝكٌٛلؿ٦ٛ اًت. ام ٗب ؽٞاًات ًا٠    ر٦
 ا٧ٚ ًبك كا ًلؿ٧ٖ.آٙ كا ث٠ آٙ ا٧ٌتِبٟ ثـ٨١ٖ ٝ ٗب ٨ٛن 
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ٗالعظ٠ اًتلبؿٟ ًٜـ صا٠؟ ٗاب    ث٦ا٧ٚ ًبك ؽ٦ٔ٨ ٜٗبًت ٛجٞؿ. ١٘ض٨ٜٚ، ٗلؿٕ هـك آٙ كا ٛؾٞا١ٜـ ؿاٌٛت. اُل آٙ كا  هعلن:

ؿ١ٜـ، اٗب ا٧ٚ ؿكًت ٨ٌٛت ًا٠ پاٞؿٝ ٝ    اٛزبٕ ٦ٗ ًبم٧ٖ ٝهت ٛـاك٧ٖ ٗلاهت ًبك١ب٦٧ ثب٨ُٖ ٠ً ٗلؿٕ ػبؿ٥ ثب آٛض٠ ثلا٥ آ٢ٛب ٦ٗ
ٗاٞػ٦ ؿكؽٔاّٞ   ٛٞك ٦ًٔ ث٨٧ِٖٞ ٗٞ ًب٧ل ص٨ن١ب اٌُب٦ٓ ٛـاكؿ. ث٠ ػبؿ٥ ثـ٨١ٖ. ث٠ ٗلؿٕ ٛٞك٥ ٣ ٦ُٚ٨٘١ كا ثلا٥ اًتلبؿ ر٦

 اًتخٜب٥ ا٧ٚ ؿٝ هٜؼ٠.  ًبمٛـ ٝرٞؿ ٛـاكؿ، ث٠ ١ب٦٧ ٠ً ٗل٧ـاٙ ؿاكب ٦ٗ آ١َٜ
ؿاؿ٧اٖ؟ ٗزجاٞك    ؿاؿٕ ص٠ِٛٞ ًبك١اب كا اٛزابٕ ٗا٦    ١ب٦٧ ٠ً كب كا اُبػ٠ ٦ٗ ؿكّٛٞ ًبّؿا٨ٛـ  ٗؤٓق، آ٧ب ٦ٗ ؿكؽّٔٞ عن 

٧ي ٛبُل آٙ كا صبح ًلؿ، اٗب پي ُقُت ٗاـت٦  ٛٞك هب٦ٛٞٛ صبح ٨ًٜٖ.  كا ث٠ رٞآٙ كبٓٞٙبٙ ًؾت٦ م٧بؿ٥ ثِقك٧ٖ تب ُـ٧ٖ ام ٨ٗ
ؽٞاًاتٜـ   ا٧ٚ ًتبة ٝاهؼبً ًٞؿآٝك اًت ٝ ٦٘ٛؿاٌٛتٜـ ٠ً  ام صبح آٙ، ٛبُل تغت كِبك هلاك ُلكت ٝ آٙ كا ٗتٞهق ًلؿ. اٗب آ٢ٛب ٦ٗ

تٞاٌٛات٨ٖ   ٠ً ًتبة كا ٨ٛبم ؿاُتٜـ ٝ ِٛلاٙ ُـٛـ. ٝ ص٠ ًابك ٗا٦  ٝ ُبُلؿاٙ ث٨ٌبك٥ ثٞؿٛـ  ث٠ هلاكؿاؿ٥ ٠ً ثب ٗٚ ؿاُتٜـ ثلُلؿٛـ.
ٞ  اٛزبٕ ؿ٨١ٖ؟ ُبُلؿاٙ ث٨ٌبك م٧بؿ٥ ؿكعبّ ٧بؿ ُلكتٚ ا٧ٚ كٍٝ ثٞؿٛـ ٝ تؼـاؿ ُبُلؿاٙ ؿك ٗغْ ؿ، ١ب٥ ت٘ل٧ٚ ؿكعبّ اكنا٧َ ثا

 ١ب٥ ثـٝٙ اربم٣ ٗؤٓق ؿك ًلاًل ًِٞك ُلٝع ُـ ًلؿٙ ٌٛؾ٠آٙ مٗبٙ ثٞؿ ٠ً صبح ًٖ ثٞؿ. ؿك  اٗب ًتبث٦ ٛـاُتٜـ. ػل٠ٗ ًتبث٢ب
ؿاؿٕ.  ًلؿٛـ، ا٨٘١ت٦ ٦٘ٛ ؿاؿٛـ ٝ ٨ًل٨ت كا ت٨٘٘ٚ ٦ٗ تب ٝهت٦ ٠ً عت٦ ٧ي علف ٗٚ كا تـ٨٨ل ٦ً٘ٛلؿٛـ.  ٝ ٠٘١ رب ا٧ٚ ًبك كا ٦ٗ

ؿاؿٛـ ١٘اـ٧ِل كا ؽٜخا٦    ؽٞث٦ ٝ ٌِٗالت ؿكؽّٔٞ آٛض٠ اٛزبٕ ٦ًٜٜٗـ ٠ً پّٞ ثـًت ث٨بٝكٛـ ٝ  ١ل ص٠ ثبُـ ٗلؿٕ مٛـ٦ُ ٦ٗ
١ل ص٠ ثبُـ ث٨ٌبك٥ ام ًبك١ب٥ ٗل٧ـاٙ ؿاكب٥ ٗب ثلا٥ ا٧اٚ   ؿاؿٕ. آٝكؿٛـ ث٠ آٙ ا٨٘١ت٦ ٦٘ٛ كٝ اُل ام آٙ پّٞ ؿك٦ٗ ٛـ، اما٧ًٚلؿ ٦ٗ

اُال   .ؿاؿ ٗٞكؿ اًتلبؿٟ هلاك ٛؾٞا١ـتـ٨٨ل ٧ب ٗالعظ٠  اًت ٠ً ث٠ ٗلؿٕ ؿاؿٟ ُٞؿ. تب ٝهت٦ ٠ً ٦ًٌ ثتٞاٛـ هـك آٙ كا ثـاٛـ، آٙ كا ث٦
 ٗؤٓق پب٧جٜـ ١ٌت٨ٖ.  ١ٖ ث٠ عن آٙ كا تـ٨٨ل ؿ١ـ ثب٧ـ اٝ كا پ٨ـا ٨ًٜـ، صلا٠ً ١ٜٞم

 ام ٗلؿٕ تأح٨ل ثِقاكٛـ ٝ تب اٗلٝم ٨ٛن ١ٜٞم ٗؼلٝف ١ٌتٜـ.  ١٦ب٧ تٞاٜٛـ ك٥ٝ ٌْٛ ١ب٥ ؽٞة ٦ٗ آ١َٜپلًـ:  ٗل٧ـ ٦ٗ
ٝ صِٞٛا٠ اًات    ١ب٥ ثب ٨ًل٨ت٦ ثٌبمؿ؟ تٞاٛـ ص٨ٜٚ آ١َٜ ٦ٗ ؿاٙ ثب اًتؼـاؿ ٧ي ٨ًٞٗو٦ص٠ِٛٞ اًت ٠ً  ؿا٨ٛـ، ٦ٗ هعلن:

٧اي هٜؼا٠    ١اب ػاب٦ٓ ١ٌاتٜـ. ٗؼاب٦ٛ ٗا٦ٜ٘      ٗٔٞؿ٥ٛٞك ٨ٌٛت ٠ً  تٞاٛـ ص٨ٜٚ ٢ُلت ٗبٛـُبك٥ ؿاُت٠ ثبُـ؟ ٓلكبً ا٧ٚ ٠ً ٦ٗ
. مٛاـ٦ُ  ا٧ٚ رٜج٤ ثِال٥ِ آٙ اًات  آ٧ـ.  اٍ ٦ٗ اٍ ٝ اًتؼـاؿ ٗبؿكماؿ٥ ٨ًٞٗو٦ ام ُؾ٨ٔت ؽٞة ٧ي كلؿ، تزبكة ؿ٦ٜ مٛـ٦ُ

كٝؿ. ٗل٧ـاٙ ؿاكب، ٝهتا٦ هابؿك ثبُا٨ـ     ًٜٜـٟ تـ٨٨ل ًلؿٟ اًت ٝ ث٨ِتل ا٠ٌٜ٧، اٝ كلاتل ام ًٜظ ٗٞرٞؿات ثِل٥ ػبؿ٥ ٦ٗ ٧ي تن٠٨ً
ؿاٛبٙ ٢ِٗٞك ؿك٨ٗبٙ ٗلؿٕ ػبؿ٥  ٗلؿٕ ًبك١ب٥ ُ٘ب كا عت٦ ث٨َ ام ًبك١ب٥ آٙ ٨ًٞٗو٦، ثتبثب٨ٛـ ٨ٌٗل ؽٞؿ كا ٛٞكث٠ ٛٞك ٝاهؼ٦  ث٠

م٧الا ُا٘ب ٗل٧اـاٙ ؿاكاب     ٠ُٛٞ ؽٞا١ـ ثاٞؿ.   ٗٞكؿ تٌل٧ٖ هلاك ؽٞا١ٜـ ؿاؿ. آ٢ٛب ٢ُلت٦ ٗبٛـُبك ؽٞا١ٜـ ؿاُت ٝ ثلا٥ ١ناك ٌْٛ ا٧ٚ
٨ًٜـ آٙ ص٨ن٥ ؽٞا١ـ ثٞؿ ٠ً ثِل٧ت ثالا٥ ٨٘١ِا٠ ام آٙ ٧ابؿ ؽٞا١اـ      ١ٌت٨ـ، ٝ ٨ٌٗلتبٙ ؿكًت اًت، ثٜبثلا٧ٚ آٛض٠ ؿكًت ٦ٗ

  (ت٧ِٞن ٞا١ـ ؿاؿ. )ُلكت ٝ آٙ كا ٗٞكؿ اًتلبؿٟ هلاك ؽ

 پلًـ: اًتبؿ، ٗب٧ٖٔ ثپلًٖ ٠ً آ٧ب ًلُت ؽٞاٛـٙ پبح ا١ل٦ٜ٘٧ اًت؟ ٗل٧ـ ٦ٗ
ؿاُات٠ ثبُاـ.    ُا٣ٞ٨ كًا٦٘  ثلا٥ ارالا٥ آٝام  ٓلكبً آٝام ٗلؿٕ ٗؼ٦ٓٞ٘ اًت ٝ ٨ٛبم ٛـاكؿ پٌٜـ  ػب٣ٞ٨ُ٠ٗ ؽٞاٛـٙ  هعلن:

اٗب ا٧ٚ كٝم١ب، ١ب٥ ه٦ٗٞ ٓغت ؿاكؿ.  ١ب ث٠ ا٧ٚ ٌُْ ٜٗتوْ ُـٟ اًت ٝ ثلا٥ ٤٘١ ُلٟٝ ١ل ًِٞك ؿك ّٛٞ ًبّآٝام١ب٥ ٗلؿ٦ٗ 
٥ ٝ آٙ كا ثا٠ ص٨ان    اٛـ ٝ كَٛ ٝ ث٥ٞ ٗـك٨ٌٛت ث٠ آٙ اٗابك٠ ًالؿٟ   ٗلؿٕ آ٢ٛب كا ث٠ ٌُْ ٨ًٌتٖ ٨ًٞٗو٦ ٗؼبٓل اًتبٛـاكؿ ًلؿٟ

ـ٥ ٠ً ص٨ن١ب٥ مُت ٝ ك٨ًي ؿاكٛـ ٠ً ص٨ن٥ آُالت٠ ١ٌاتٜـ.   عت٦ تب ع -تؾ٠٨ٔ ًلؿٙ ًلُت ا١ل٦ٜ٘٧اٛـ،  ثـٛؼٖ تجـ٧ْ ًلؿٟ
ام ص٨ن١ب٥ ؽاٞة ؿك  تٞا٨ٛـ  ؿٛجبّ ا٧ٚ ص٨ن١ب ١ٌتٜـ. ثـٝٙ تٞر٠ ث٠ ا٠ٌٜ٧ ص٠ ٛٞع آٝام٥ ثبُـ، ٠ِ٨٘١ ٦ٗ ث٨ٌبك٥ ام اكلاؿ رٞاٙ ث٠

 آٙ اهتجبى ٨ًٜـ. اٗب ٗزجٞك٧ـ ٨ٌٗل ؽٞؿ كا ثپ٨٘ب٨٧ـ. 

ًبم٧ٖ ؿٝ ُلا٧َ ٝرٞؿ ؿاكؿ. ٦ٌ٧ ا٠ٌٜ٧ آ٢ٛب ص٨ن١اب٦٧   ًٜٖ ؿك آٝام١ب٦٧ ] ٠ً ٗب[ اٗلٝمٟ ٦ٗ اًتبؿ، كٌل ٦ٗ پلًـ: ٗل٧ـ ٦ٗ
ُاٜٞٛـ كا ؿكى ًٜٜاـ، عتا٦     ثلا٥ ا٠ٌٜ٧ ٗلؿٕ ػبؿ٥ آٛض٠ ٗا٦ ٗبٙ ؿاكؿ ٝ ؿ٧ِل٥ ا٧ٚ اًت ٠ً،  ؽٞاٜٛـ ٠ً اكتجب٦ٛ ثب تن٠٨ً كا ٦ٗ

 ًٜٖ ا٧ٚ ؿكًت ثبُـ.   ـ ؿك آٝام١ب فًل ُٞٛـ. كٌل ٦٘ٛتٞاٜٛ ٦٘ٛ« كبٓٞٙ ؿاكب ؽٞة اًت»ص٨ن١ب٦٧ ٗبٜٛـ 
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ٝ ص٨ن اُتجب٦١ ؿك ا٧ٚ ؽّٔٞ ٝرٞؿ ٛـاكؿ(. اٙ ؿاكب هٜؼبً ثب٧ـ اٛزبٕ ؿ١ٜـ )اػتجبكثؾ٦ِ ث٠ كب ص٨ن٥ اًت ٠ً ٗل٧ـ هعلن:

ؽاٞؿ ؿكٛظال    ُؼٞك، كُِٜٝل٥ عو٨وت ٝ تغ٨ٌٚ ٗل٧ـاٙ ؿاكاب كا ١اـف   ثب٧ـ ٛزبت ٗٞرٞؿات ف٥ ًبم٧ـ ثٜبثلا٧ٚ ٝهت٦ ٨ًٞٗو٦ ٦ٗ
ؽٞا٨١ـ ٦ً٘ ٨ًٞٗو٦ اعٌب٦ً ث٠ ؿاًتبٙ ٛ٘اب٧َ ٧اب ٛ٘اب٧َ     ٨ًٜ٦ٖٗ، ٝ  ث٨ِل٧ـ. آجت٠، اُل ؿكثبك٣ ٛ٘ب٧َ ت٧ٞٔن٦ٛٞ٧ ٓغجت ٦ٗ

ٕ   ١ب٥ ت٧ٞٔن٦ٛٞ٧ ثلٛب٠ٗ ١ل ص٠ ثبُـ ٛ٘ب٧َك٥ٝ ٓغ٠ٜ اٗبك٠ ٨ًٜـ، پي آٙ ٦ٌِٔٗ ٨ٌٛت.  ًٜٜاـٟ ١ٌاتٜـ ٝ ثالا٥     ١اب٥ ًالُل
تل٨ًت ًٗٞا٨و٦، ثلؽا٦   ٗؾٔٞٓبً ث٨ٜٜـُبٙ ػبؿ٥. آجت٠، ؿكؽّٔٞ ٗغتٞا٥  -ـ ٠ً ِٛبٟ ًٜٜـُٞٛ ٨ٛل٦ ام ٗؾبٛجبٙ ًبؽت٠ ٦ٗ

ثاب   اكتجاب٦ٛ ٨١ش ُٞؿ[،  ت٧ٞٔل ٨ًِـٟ ٦ٗ ؽبٛل ا٠ٌٜ٧ ٗبرلا٥ مٛـ٦ُ ث٨ٌبك٥ ام ٗلؿٕ ػبؿ٥ ]ث٠ ؽبٛل آنإ ٗبرلا٥ ؿاًتبٙ ٧ب ث٠ ث٠
آ٢ٛب كا ث٨ٌ٧ٜٞـ، ١ٜٞم ثب٧اـ آ٢ٛاب كا ت٨ٓٞاـ     ثب٧ـؽٞا٨١ـ آ٢ٛب كا ث٨ٌ٧ٜٞـ؟ ١ٜٞم  ٗل٧ـاٙ ؿاكب ٛـاكٛـ. آِٛبٟ آ٧ب ثـ٧ٚ ٗؼ٦ٜ اًت ٠ً ٦٘ٛ

اٛـ ٝ آ٢ٛب ٗتلبٝت ؽٞا١ٜـ ثٞؿ. ٝهتا٦ آٙ   ؿ ٠ً ٗل٧ـاٙ ؿاكب ت٨ٓٞـ ًلؿٟٝ ؿكٝاهغ، ١ل ٗٞكؿ٥ ٠ً ثبُـ، آ٢ٛب ص٨ن١ب٦٧ ؽٞا١ٜـ ثٞ ٨ًٜـ.
ص٨ن١ب٥ ؿاكب ١ٜٞم ١ٖ ثب٧ـ تٖ آ٢ٛاب  ًِـ،  ت٧ٞٔل ٦ٗ ٌُْ ٌٗتو٨ٖ ٝ ٗخجت٦ ث٠ ٛٞك ٝاهؼ٦ ؿاكب ٝ ٗل٧ـاٙ ؿاكب كا ث٠ ثبُـ ٠ً ث٠ ص٨ن٥

ثبُـ. اُل ُ٘ب، ٠ً ٗل٧ـ ؿاكب ١ٌت٨ـ، ؿاكب كا ؿك ٛظل ٨ِٛل٧ـ، ٝ ٓلكبً ثؾٞا٨١ـ ًبك١ب٥ ٗلؿٕ ػبؿ٥ ثٌبم٧ـ، پي ُ٘ب ٧ي كلؿ ػبؿ٥ 
ُؼٞك كا ٛزبت ؿ١ٜـ ٝ ث٠ كب اػتجبك ثجؾِٜـ. ًؾت ٨ٌٛت ٠ً ا٧ٚ ص٨ن١اب   ؿاكب ا٧ٚ اًت ٠ً ٗٞرٞؿات ف٥ٌٗئ٨ٓٞت ٗل٧ـاٙ . ١ٌت٨ـ

 كا ٗـ ٛظل هلاك ؿ٨١ـ. 

كًـ ًا٠ ام ٝهتا٦    ٛظل ٦٘ٛ ٛٞك ث٠ پلًـ: ٗؼٖٔ، ٗب٧ٖٔ ص٨ن٥ ثپلًٖ ُلص٠ ٜٗ٘ئٚ ٨ٌٛتٖ ٠ً ٜٗبًت ثبُـ. آ٧ب ا٧ٚ ٗل٧ـ ٦ٗ 
 ١ب٥ ً٘ل٥ اًتلبؿٟ ًلؿٟ اًت؟ ٧ٚ عنة ٨ُٜب٦ٛ اؿٔت ام ٛجْس هـكت ؿك ص٨ٚ كا ثـًت ُلكت٠، ا ى. ط.

تٞاٖٛ ث٠ ُ٘ب ث٧ِٖٞ ٠ً ٛجْ ً٘ل٥ تبك٧ؾ٦ تول٧جبً ١ناك ًب٠ٓ ؿك ص٨ٚ ؿاكؿ ٝ آٙ ٦ٌُٔ ام كل١َٜ اًت ًا٠ ام   ٦ٗ هعلن:

ؿاٖٛ ًا٠ ُاٌْ    ١ب٥ ً٘ل٥ ٓغجت ٨ًٜٖ، ٦ٗ ؿكؽّٔٞ ٛج٦ُْ ٗلًن٥ ٜٗتوْ ُـٟ اًت.  ٜٗبٛو٦ ام ص٨ٚ ؿلث٦ ٝ ؿُت ُبٙ
٦ُ ٛاٞػ٦ ٛجاْ ؿك ا٧اٚ اٛاـامٟ ٝراٞؿ ؿاكؿ، ًا٠ هٜال آٙ عاـٝؿ          ا٧ـ ٠ً ؿك اًتبٙ ُبٙ ُ٘ب ؿ٧ـٟؿ٧ِل٥ ام ٛجْ ٨ٛن ٝرٞؿ ؿاكؿ. 

٨اي ام اكالاؿ٥ ًا٠    آ٧ب ٨١ضُٞؿ ٛٞا٦٧ عو٨و٦ ؿاكؿ.  ٝهت٦ ٛٞاؽت٠ ٦ًٜٜٗـ ٝ  ٗتل اًت، ٠ً كوٚ آهب٧بٙ اًتلبؿٟ ٦ٗ پٜذ ًبٛت٦ٝ  ص٢ْ
ؿا٨ٛاـ؟ ٝهتا٦ ؿك    تٞا٨ٛـ آٙ كا ٨ٛن اًتلبؿٟ ٨ًٜـ، آٙ ٨ٛن ؽٞة اًت. ٗا٦  ُ٘ب ٦ٗـ؟ ٛا٧ٜزب كهٜٔـٟ ١ٌتٜـ ؿكثبك٣ ا٧ٚ ٛٞع آُب٦١ ؿاك

اعٌبى ًلؿٛـ ٠ً ا٢ٜ٧ب، ٗالؿٕ ص٨ٜا٦   « اٛـ. ١ب آٗـٟ ص٦ٜ٨»اثتـا ؿك ٧ٞ٨ٛٞكى ام ٛجْ ً٘ل٥ اًتلبؿٟ ًلؿ٧ـ، ث٨ٌبك٥ ام اكلاؿ ُلتٜـ، 
تب ؽاٞؿ كا ثبُاٌٟٞ رٔاٟٞ ؿ١اـ. اٗاب آ٢ٛاب        ًٜـ كل١َٜ ص٨ٚ اًتلبؿٟ ٦ٗٗتؼٔن ث٠ اٛـ. عنة پ٨ٔـ ام ص٨ن١ب٥  هؼ٦ ١ٌتٜـ ٠ً آٗـٟٝا

 (ؽٜـٛـ اًتبؿ ٦ٗ ٨ُٜب٦ٛ. ) آٙ عنة، كٝع٦ ام ؿلة اًت، ٧ي كٝطس پ٨ٔـ ٨ٌٛتٜـ.  ى. ٜٗ٘ئٜبً ص٨ن١ب٦٧ ٗتؼٔن ث٠ ط.

ؽب٦ٓ ام ٨ًٞٗو٦ اِك١اٞ، آ٧اب     ٛٞام ٜٗتِل ٨ًٜٖ، ٗبٜٛـ ٗز٘ٞػ٤ ١ب٥ ٍُٞ ٨ًٞٗو٦ ؽٞا٨١ٖ پلًـ: كلٕ ٨ًٜـ ٦ٗ ٗل٧ـ ٦ٗ 
 ٜٗبًت اًت ٠ً ١ِٜبٕ تٜظ٨ٖ ا٧ٚ ٨ًٞٗو٦، ص٨ن١ب٥ ُله٦ ٝ ؿلث٦ كا تل٨ًت ٨ًٜٖ؟

تٞا٨ٛـ ام ١لص٠ ؽٞة اًت اهتجبى ٨ًٜـ. ثٜبثلا٧ٚ ٣ٞ٨ُ تٜظا٨ٖ ًٗٞا٨و٦ ًا٠     ا٥ ٠ً ث٨بٙ ًلؿٕ ا٧ٚ ثٞؿ ٠ً ٦ٗ ا٧ـٟ هعلن:

ؽٞا٨١ـ آٙ ص٨ن١اب كا ؿك ٗوب٧ٌا٦ ًبٗاْ     اُل ث٨٧ِٞـ ٠ً ٦ُٗبٙ ثلا٥ اًتلبؿٟ اٌُب٦ٓ ٛـاكؿ.  ؿك ؿلة ؿاكٛـ ٧ب تئٞك٥ ٨ًٞٗو٦آ٢ٛب 
كٌال   ثتبثب٨ٛـ. ٨ٌٗل ؽٞؿتبٙ ٛٞك ث٠ ؽٞة ٨ٌٛت. ا٧ٚ ؿك ثبك٣ ا٧ٚ اًت ٠ً ص٠ِٛٞث٨بٝك٧ـ، ٗخالً، ٦٘٨ٛ ص٦ٜ٨، ٦٘٨ٛ ؿلث٦، آِٛبٟ ا٧ٚ 

١ب٥ ا٧ٚ صلؽ٠ ام ٛاواؿ ثِال٥، ١ال ؿٝ ص٨ن١اب٥ ؽاٞث٦       ُـٟ ؿك كل١َٜ ُقاك٥ پب٠٧ ًٜٖ ٠ً ٨ًٞٗو٦ ؿلث٦ ٝ ٨ًٞٗو٦ آ٨ًب٦٧ِ ٦ٗ
آٗـٛـ ٝ ٝاكؿ ؿ٨ٛب٥ ثِل٥ ُـٛـ، ؿك اثتاـا ؿك صا٨ٚ ٗتٞٓاـ      ١ٌتٜـ. ثـٝٙ تٞر٠ ث٠ ا٠ٌٜ٧ ص٠ ٛواؿ٥ ثبُـ، ٝهت٦ ١ل ٧ي ا٧ٜزب پب٨٧ٚ

لثاٞٙ ثا٠ صا٨ٚ    . پي ص٨ن١ب٥ ١ٗب٦٧ ؿك ًلاًل ؿ٨ٛب تلى ًلؿٛـ ٠ٌٔٔ، ص٨ٚ كا ]ث٠ ٗؤـ[ ٌٗبٙپي ام ُقُت ٧ي ًثؼـ،  ُـٛـ.
١ب٥ ُٞٛبُٞٙ، ٝ ام ٗلؿٕ ًْ ؿ٨ٛب. هجالً ؿكثابك٣ ا٧اٚ    ١ب٥ ٠ًٌٔٔ ٤ٔ٨ًٝ ؽـا٧بٙ، ام كل١َٜ ٤ٔ٨ًٝ ص٠ ًٌب٦ٛ ثبه٦ ُقاُت٠ ُـ؟ ث٠ ث٠

٨ٗلاح٦ ٠ً تبك٧ؼ ث٠ ٗاب ؿاؿٟ  لؿٙ اًت، ثلُن٧ـٙ ص٨ن١ب٥ ؽٞة ام اٛتؾبة ً  آٛض٠ ؿكعبّ اٛزبٕ آٙ ١ٌت٨ـ، إ. ص٨ن١ب ٓغجت ًلؿٟ
 اًت.

١ب٥ ٗلؿ٦ٗ صا٨ٚ كا   ؿكٓـ ت٘بٕ آ١َٜ ٦ُ8۰ عـٝؿ  ٦ُ ٝ َُٚ ١ب٥ ُبٙ ١ب٥ ٗلؿ٦ٗ ٗغ٦ٔ اًتبٙ آ١َٜپلًـ:  ٗل٧ـ ٦ٗ
اٛاـ، اٗاب    ٜٗغالف ُاـٟ  ثلؽ٦ ام ٗتٚ ًالٝؿ١ب   1949ٛٞك ؽب٦ٓ م٧جب ١ٌتٜـ. ام ًبّ  ١ب٥ ا٦ٔٓ ٨ًٞٗو٦ آٛزب ث٠ ٗٔٞؿ٥ًبمؿ.  ٦ٗ
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ًٜٖ[. ٌٗ٘ٚ اًت اًتبؿ ٦ً٘  ٠ُٛٞ كٌل ٦ٗ ؿكًت اًت ]٠ً ا٧ٚ ١ب٥ ا٦ٔٓ ػب٦ٓ ١ٌتٜـ. ٜٗ٘ئٚ ٨ٌٛتٖ ٠ً آ٧ب ٨ًٞٗو٦ ٝ ٗٔٞؿ٥
 إ آًٞؿٟ ُٞؿ؟ ؿك ا٧ٚ م٠ٜ٨ٗ ٓغجت ًٜٜـ تب ف١ٚ

١اب٦٧ ام صا٨ٚ   ١اب، ص٨ن  ُا٦، ثٌا٨بك٥ ام ٗٔاٞؿ٥    ٦ُ ُ٘ب٦ٓ ٝ ُبٙ ١ُٚب٥ ٗلؿ٦ٗ ام  ؿكؽّٔٞ ثلؽ٦ ام آ١َٜ هعلن:

 ثبًتبٙ ١ٌتٜـ. 
ٛٞك ٦ًٔ ٓاغجت   ث٠ٗبٙ تبًٜٞٙ ؿكثبك٣ ٨ًٞٗو٦ ثٞؿٟ اًت. ؽٔن ١ٜل١ب٥ ٛ٘ب٦ِ٧ ٨ٛن ثب٧ـ ث٠ پب٥ آٙ ثلًـ.  اًخل ٓغجت

كًاـ.   ٛظل ٦ٗ ًٜٜـٟ ث٠ ُٞؿ ٝ ثـٝٙ آٙ، ٧ٌٜٞاؽت ٧ب ؽٌت٠ ُبْٗ كهْ ُل٦١ٝ ٦ٗ ِب٦١،بًُٗلُل٦ٗ ٨ًٜٖ، ٗز٘ٞػ٤ ٧ي ثلٛب٠ٗ 
ـ   ثا٠  ِب٦١ُبٗتٞاٛـ ٧ي ًلُل٦ٗ  ٦٘ٛ  ، ُبْٗ كهْ ٛجبُـ، آِٛبٟ ٝاهؼبًك٥ٝ ٓغ٠ٜ ِب٦١بُٗاُل ٧ي ثلٛب٠ٗ ١ٜل٥  . عٌابة ث٨ب٧ا

١اب٥   ؿك ُقُات٠ ثلٛبٗا٠  ٖ ٝ كا١ا٦ پ٨اـا ًٜا٨ٖ.    تٞا٨ٖٛ ا٧ٚ عٞمٟ كا ثلك٦ً ٨ًٜ ٦ٗپي ٨ٛبم ؿاك٧ٖ ؿك ا٧ٚ ثبكٟ ث٨ٜـ٨ِ٧ٖ ٠ً ص٠ِٛٞ 
ٗاٞاكؿ ام  ًٜٜاـ ٝ   آٛزب ص٨ن١ب٦٧ ام كل١َٜ ثبًتبٙ كا ارلا ٗا٦  ،إ ؿ٧ـ١ٟب٥ آٝام ٝ كهْ ؿك ص٨ٚ ؿلث٦  ًلُل٦ٗ ُبِٗب٦١ ثب ُلٟٝ

ٌٗا٨ل ٗتؼٔان ثا٠    ثا٠   ، ًبٗالً پ٨ل٥ٝ ٨ٌٜٛـ.اٗب ام ٤ٛٞ٘ٛ ٦ًٌ ؿ٧ِل  تٞا٨ٛـ ث٠ آٙ ص٨ن١ب ِٛبٟ ٨ًٜـ، كل١َٜ تبك٧ؾ٦ م٧بؿ ثٞؿٛـ. ٦ٗ
 . ٛٞك ثتبثب٨ٛـؽٞؿتبٙ 

پلًٖ م٧الا ١ِ٘ا٦ ؿك    پلًـ: ثب٧ـ ص٠ ًبك ٨ًٜٖ تب ؿكؽّٔٞ ا٧ٌتِبٟ ت٧ٞٔن٦ٛٞ٧ ث٢تل ١٘ب٦ِٜ١ ٨ًٜٖ؟ ا٧ٚ كا ٦ٗ ٗل٧ـ ٦ٗ
 اٛلاف ؿ٨ٛب پلاًٜـٟ ١ٌت٨ٖ.

تٞا٨ٛـ ام ًبٗپ٨ٞتل، كٌي ٝ  ًؾت اًت. اٗب ٦ٗ ١٘ب٦ِٜ١ ٌٗبئْ ثلا٥ ُ٘ب كاعت ٨ٌٛت ٠ً ًٜبك ١ٖ ر٘غ ٧ُٞـ ٝ هعلن:

ؿكثبك٣ ث٨ٌبك٥ ام ًبك١ب ُلتِٞ ٨ًٜـ. ام ا٢ٜ٧ب اًاتلبؿٟ ٨ًٜاـ. ١ِ٘ا٦ ام ١اٖ ؿٝك ٝ ؿك ًلاًال ؿ٨ٛاب        تٞا٨ٛـ ٦ٗتٔلٚ اًتلبؿٟ ٨ًٜـ ٝ 
اٗاٞك ثپلؿام٧اـ ٝ   ؿا٨ٛـ ٠ً ص٠ِٛٞ ث٠  ًؾت اًت ٠ً ٦ِ٘١ ُلؿ١ٖ ث٨ب٨٧ـ. ص٨ن ؽٞة ا٧ٚ اًت ٠ً پي ام ر٤ٌٔ اٗلٝم ١٦ٌٗت٨ـ. 

 ا٥ ؿاك٧ـ ]٠ً ثب٧ـ ًِق ُٞؿ[. ١ب٥ ٢ٛلت٠ ؿكٝاهغ ٦ِ٘١ تٞاٛب٦٧ٝ ك٧ن٥ ٨ًٜـ.  تٞا٨ٛـ ٨ٌٗل٥ ثلا٥ ثلُن٧ـٙ ٛلط ٦ٗ

١اب٥ ٗاب ًابك٦ ٛجبُاـ آ٧اب       تؼـاؿ آ١َٜ ؽٞا١ـ ؿك ًلاًل اتل٧َ ثلٛب٠ٗ ارلا ًٜـ. اُل پلًـ: ُلٟٝ ٨ًٞٗو٦ ٗب ٦ٗ ٗل٧ـ ٦ٗ
١ب٥ ًال٨ًي ٗلؿٕ ػبؿ٥ كا ارلا ٨ًٜٖ؟ ثلا٥ ٗخبّ، ؿكؽٔاّٞ آحابك ٗاٞتناكت ٧اب ُاٞپٚ       ػٜٞاٙ ٗل٧ـاٙ ؿاكب آ١َٜ ث٠ ٖتٞا٨ٛ ٦ٗ

 صٜٞك؟
تٞا٨ٛـ ثب اعت٨بٙ ام آحبك هجْ ام اٛواالة   إ ٨ًٞٗو٦ ًال٨ًي اٌُب٦ٓ ٛـاكؿ. ٦ٗ ١بًت ٠ً ُلت٠ ٗـت٦ٌِٔٗ ٨ٌٛت.  هعلن:

آٞالً ١ل ص٨ن٥ ًا٠ هجاْ ام ؿٝك٣ عانة پ٨ٔاـ     ٢ب ػبك٥ ام كل١َٜ عنة ثبُٜـ. كوٚ ٜٗ٘ئٚ ٧ُٞـ ٠ً آٛ -كل٦ِٜ١ اًتلبؿٟ ٨ًٜـ
ك ام پ٨ٔـ٥ اًت  ؿك ٛاّٞ  صلا٠ً ؿكٝٙ آ٢ٛب ًلُبٌٗتجـ اًتلبؿٟ ٨ٌٜٛـ، ا٧ٚ تٞاٛـ اًتلبؿٟ ُٞؿ. ٨١ش ص٨ن٥ ام ا٧ٚ ؿٝكاٙ  ثبُـ ٦ٗ

 ا٧ٚ ؿٝكٟ، ثِل٧ت تغت ًٜتلّ ا١ل٧ٜ٘بٙ ثٞؿٟ اًت. 

تل تغت ًٜتلّ آٙ ٌٗتجـ اًتلبؿٟ ٨ًٜٖ، ؿكؽّٔٞ  ام ٨ًٞٗو٦ ًبؽت٠ ُـٟ ؿك ؿ٤١ اؽ٨ل ٧ب هجْاُل ٛتٞا٨ٖٛ پلًـ:  ٗل٧ـ ٦ٗ
 ١ب٥ آٙ ؿٝكٟ صٜٞك، آ٧ب ثب٧ـ آ٢ٛب كا ٨ٛن اًتلبؿٟ ٨ٌٜٖٛ؟ ١ب٥ ت٧ٞٔن٦ٛٞ٧ ٧ب ك٨ٖٔ ثلٛب٠ٗ

ٝرٞؿ ؿاكؿ ٠ً  ٨١ش ٧ي ام ص٨ن١ب٥ آٙ ؿٝكٟ ؽٞة ٨ٌٛت. ؿك پِت آ٢ٛب ػٞا٦ٔٗ ام ١ل ٛٞع اُجبط كبًـًٜٖ  كٌل ٦ٗ هعلن:

 ًٜٜـ. ٗلؿٕ كا ًٜتلّ ٦ٗ

اًٜٞٙ ثلؽ٦ آٝام١ب كا ؿاك٧ٖ. ثلا٥ ا٧زبؿ ٧ي اكًٌتل ٧ب ٧اي ُالٟٝ ًٞصاي، ًاـإ آ١ٜاَ كا ثب٧اـ        پلًـ: ٗب ١ٖ ٗل٧ـ ٦ٗ
 ػٜٞاٙ تٖ ٨ًٞٗو٦ ثلُن٨ٜ٧ٖ؟ ث٠

 ا٢ٜ٧ب ٛجب٧ـ ٦ٌِٔٗ ثبُٜـ.ُبٙ كٌل ٨ًٜـ.  ٗبٜٛـ ا٧ٚ كا ؽٞؿتبٙ ثب٧ـ ؿكثبكٟ ُٞٛـ ص٨ن١ب٦٧ ٠ً ُبْٗ رنئ٨بت ٦ٗ هعلن:

ثا٠ ًاجي   ٧ٝـئٞ ًبؽت، اٗب آٛض٠ اٝ ًبؽت ٗٞم٧ي ٗبٙ صٜـ  ٧ي ُبُلؿ ؿلث٦ ؿك ا٧ٌتِبٟ ت٧ٞٔن٦ٛٞ٧پلًـ: اؽ٨لاً  ٗل٧ـ ٦ٗ
 ٨ًٞٗو٦ ٗؼبٓل ثٞؿ ٠ً ٜٗبًت ثلا٥ ٨ُتبك ٝ ٨ُتبك ثله٦ ثٞؿ. 
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 ثلا٥ ٗلؿٕ ػبؿ٥ ٗؼ٦ٓٞ٘ اًت. ثٜبثلا٧ٚ آالتاٌُب٦ٓ ٛـاكؿ. ا٧ٌتِبٟ ت٧ٞٔن٦ٛٞ٧ رب٥ پب٦٧ ؿك ارت٘بع ػبؿ٥ ؿاكؿ ٝ  هعلن:

ؽاٞث٦ ػ٘ٔا٦ ًٜٜاـ ٝ     ُن٧ٜٜـ، ث٠ ا٥ ٠ً ثل٦ٗ ٗل٧ـاٙ ؿاكب ثب٧ـ ؿك ٨ٌٗل تن٠٨ًآٌتل٦ٌ٨ٛٝ ٨ٛن ثلا٥ اًتلبؿٟ ؽٞة ١ٌتٜـ.  ٨ًٞٗو٦
١اب٥   ؿ٨١اـ. ثلٛبٗا٠  ٗؼّ٘ٞ اٛزابٕ  كًـ، ٓلكبً ثب٧ـ ًؾت تالٍ ٨ًٜـ تب ٦ً٘ ث٢تل ام  ٓبٓظ ثبُٜـ، اٗب ٝهت٦ ث٠ ًبك١ب٥ ػبؿ٥ ٦ٗ

ا٥  ٗب ثلا٥ ٗؾبٛج٦ٜ٨ اًت ٠ً ٗلؿٕ ػبؿ٥ ١ٌتٜـ. اًٜٞٙ مٗب٦ٛ ٨ٌٛت ٠ً كب ؿ٨ٛب٥ ثِل٥ كا آالط ًٜـ، ث٠ٌٔ ٗلعٔا٠   ت٧ٞٔن٦ٛٞ٧
ؿكعبّ عبٗال ِٗا٦ٌٔ ؿكؽٔاّٞ    ًٜٜـ.  ٦ٗ ءًٜٜـ، عو٨وت كا كُٝٚ ٝ ا٧ٚ آماك ٝ ٌُٜز٠ كا اكِب اًت ٠ً ٗل٧ـاٙ ؿاكب تن٠٨ً ٦ٗ

 ـ[ ٝرٞؿ ٛـاكؿ. ]آٛض٠ ت٨ٓٞق ًلؿ٧
ٗؾٔٞٓبً آ٢ٛب٦٧ ٠ً  -تبٙ كا ثبال ثجل٧ـ. ث٨ٌبك ؽٞة، ٠٘١ ِٛب٦١ ث٨ٜـام٧ـ ؿاٛـ؟ ؿًت ا٧ٜزب ص٠ ٦ًٌ تٜظ٨ٖ ٨ًٞٗو٦ كا ٦ٗ

ؿاٛـ  ـ ًلاؽ ا٧ٚ اكلاؿ ثل٧ٝـ. ٝ ١ل ٦ًٌ ٠ً ٦ٗتٞا٨ٛ ُ٘ب ث٠ ٨ًٞٗو٦ ٨ٛبم ؿاُت ١٦ٗب٥  ١لُبٟ ٛ٘ب٧َام ا٧ٌتِبٟ ت٧ٞٔن٧ٞٙ ١ٌتٜـ. 
 تٞاٛـ آ١َٜ ٨ٛن ث٧ٌٜٞـ.  ًٜـ، ٦ٗ ص٠ِٛٞ تٜظ٨ٖ

ؿاٖٛ ٠ً اكلاؿ ث٨ِتل٥ ١ٌتٜـ ٠ً ا٧ٜزب ٨ٌٛتٜـ اٗب ؽ٨ٔا٦ ٗاب١ل ١ٌاتٜـ ٝ ارابمٟ      ٝ ٦ٗ ـ.ٛتؼـاؿ ٦ً٘ ٝرٞؿ ؿاك -ِٛبٟ ٨ًٜـ
تٞا٨ٛاـ   ُبٙ ؽٞة ػْ٘ ًٜٜـ، ا٧لاؿ ٨ِٛل٧ـ. ثب ٨ٛت ؽٞة ٗا٦  كا ارلا ًٜٜـ. اُل اكلاؿ ٛتٞاٜٛـ ؿك ا٨ٓٝٚ تالٍ ؿ٨١ـ آ٢ٛب ٨ٛن ٢ًٖ ؽٞؿ

ثبُا٨ـ    ك٨ًـ  ٝهت٦ تبمٟ ُلٝع ًلؿٟ ثٔٞؽ ٦ٗ تـك٧ذ ؿك ا٧ٚ ٨ٌٗل ث٠ ثب١٘ـ٧ِل كُـ ٨ًٜـ ٝ ١ل ٧ي ث٠امٛل٧ن ٓغجت ٝ تجبؿّ ٛظل 
اًاتبؿ   ت٢ٜب ثب٧ـ آحبك ؽٞؿ كا ت٨ٓٞـ ٨ًٜـ، ث٠ٌٔ ثؼـاً ثب٧ـ ت٨ٓٞـات كا ٨ٛان اكانا٧َ ؿ٨١اـ. )    ؽٞث٦ پ٨َ ٛلٝؿ. ثٜبثلا٧ٚ ٠ٛ ث٠اعت٘بّ ؿاكؿ 

ٗاٚ  » -ٝ اعٌبى كٗب٧ت ؿاُت٠ ثب٨ُـ٠٘١ ص٨ن اٛزبٕ ُـ ٠ً ( ثلا٥ ٗخبّ، ُب٧ـ ص٨ن٥ كا ت٨ٓٞـ ٨ًٜـ ٝ ًپي كٌل ٨ًٜـ ؽٜـٛـ ٦ٗ
ا٧ٚ ٗؼ٦ٜ اًت ًا٠ ًابك كا اٛزابٕ ؿاؿٟ      لل كا ٛزبت ؿ١ـ، آ٧ب ث٠ا٧ٚ ؽٞة ٨ٌٛت. اُل ٧ي ٗل٧ـ ؿاكب كوٚ ٧ي ٛ« آٙ كا اٛزبٕ ؿاؿٕ.

 ٠ُٛٞ ٨ٌٛت. ثب٧ـ تؼـاؿ م٧بؿ٥ كا ٛزبت ؿ٨١ـ. ا٧ٚ  اًت؟ ؽ٨ل،

امٛل٧ن تن٠٨ً ؿك ٓـ١ب ٨ٔ٨ٗاٞٙ ًابّ   پلًـ: اًتبؿ، ٗب٧ٖٔ ص٨ن٥ ثپلًٖ ٠ً ؿك اكتجبٙ ثب كب اًت. ثٞؿا ُب٨ًب٦ٛٞٗ  ٗل٧ـ ٦ٗ
٨ٔ٨ٗٞٙ ًبّ ّٛٞ ًِا٨ـٟ اًات. پاي آ٧اب      1۰۰كوٚ ؿٝ صلؽ٤ م٨ٗٚ ؿاُت٠ اًت، ٠ً ١ل ٧ي  پ٨َ ث٠ ؿائٞ ٛبئْ ُـ، اٗب م٨ٗٚ ٗب

 ثـ٧ٚ ٗؼ٦ٜ اًت ٠ً...
ثٞؿا ُب٨ًب٦ٛٞٗ ث٠ ا٧ٚ ؿ٨ٛب  (ؽٜـٛـ اكلاؿ ٦ٗاٍ كا اٛزبٕ ؿاؿ. )  آٙ ؿك ك٥ٝ م٨ٗٚ ٛجٞؿ ٠ً ثٞؿا ُب٨ًب٦ٛٞٗ هجالً تن٠٨ً هعلن:

]آٗـٙ اٝ[ ؿك آٙ مٗابٙ ثالا٥   ١ب اٝ ٧ي ؽـا اًت، ٝ ٗـت٢بًت ٠ً ؿائٞ كا ًٌت ًلؿٟ اًت.  آٗـ تب ٗلؿٕ كا ٛزبت ؿ١ـ. ؿك آً٘بٙ
١ب٦٧ ٠ً ثاٞؿا ُاب٨ًب٦ٛٞٗ ُلات     ث٨ٌبك٥ ام ؿاًتبٙاػتجبكثؾ٦ِ ث٠ ٗوبٕ ؿًت٨بث٦ تبتبُبتب ٝ اكائ٤ كل١َٜ ثٞؿ٧ٌت ث٠ ثِل٧ت ثٞؿ. 

ًٜـ ٠ً ٧ي ثٞؿا آٛزب ٌِٛت٠  ِٛبٟ ٦ٗ إ ٠ً ٝهت٦ ٧ي ٗٞرٞؿ ثِل٥ ١ب ثٞؿ، ٠ٛ اٗٞك ك٥ٝ ا٧ٚ م٨ٗٚ. آ٧ب ِٛلت٠ كثبك٣ اٗٞك ؿك آً٘بٙؿ
 ارت٘بع ُل٦١ِٝ ؽـا٧بٙ ١ٌتٜـ. ٠ُٛٞ ٨ٌٛت. آ٢ٛب ثؾ٦ِ ام  ًٜـ ا٧ٚ ث٨ٌبك ٗوـى اًت، اٗب ٝهت٦ ٧ي ثٞؿا ث٠ ٧ي ثٞؿا ِٛبٟ ٦ٗ

تٞا٨ٛاـ   ثب٧ـ ر٤ٌٔ اٗلٝم كا ث٠ ات٘بٕ ثلًب٨ٖٛ. ُ٘ب ٗل٧ـاٙ ؿاكب ١ٌت٨ـ، ثٜبثلا٧ٚ ٜٗ٘ئٜٖ ٠ً ٗا٦  ثٜبثلا٧ٚ  ٝهت ٗغـٝؿ اًت،
 (ت٧ِٞن ؽٞث٦ ػْ٘ ٨ًٜـ. ٜٗتظل ٨ُٜـٕ ؽجل١ب٥ ؽٞث٦ ام ُ٘ب ١ٌتٖ. ) ث٠

  ُلؿآٝك٥ ُـٟ اًت.كوٚ ا٧ٚ اٛـامٟ ؽبٛل ٗٞاكؿ ٗلثٞٙ ث٠ ٗجٚ ٓـا،  ث٧٠بؿؿاُت: 
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 هنرهای زیباآهوزش فا هنگام گفتگو دربارۀ خلق 

 ٦ً( ، ٝاُِٜتٚ ؿ2۰۰3٥هٝئ٠٨  21)٦ٓ ١ِٜز٦، 

ا٥ ١ٌاتٜـ. ؿكثابكٟ ١لص٨ان٥ ًا٠ ثا٠       ١ب٥ علك٠ ُبُلؿاٙ ا٧ٜزب ٦ِ٘١ ثب ؽٔن ١ٜل١ب٥ م٧جب ًلًٝبك ؿاكٛـ ٝ ٦ِ٘١ ؿاكا٥ ٢ٗبكت

ْ ٝ كوٚ ام عوب٧ن كب ؽٞا١ٖ ُلت. ١ٜل١ب٥ ًٜٖ  ٦ٗف١ٜٖ ثلًـ ٓغجت  ١اب٥   م٧جب ثلا٥ ثِل٧ت ث٨ٌبك ٢ٖٗ اًت. ٗبٜٛـ ًب٧ل ُاٌ

١ب٥ م٧جبُٜبؽت٦ ثِال٧ت كا   تٞاٛـ ٛو٦ِ كا١ٜ٘ب ؿاُت٠ ثبُـ ٝ اكمٍ ٦ٗ ،كل١َٜ ثِل٥، ؿكؽّٔٞ ٗلب٨١ٖ ٗلؿٕ ؿك ارت٘بع ثِل٥

ثاب ث٨ٜابٙ     «ثبُـ عي ٜٗبًت ٗلؿٕ ٌٛجت ث٠ م٧جب٦٧ ص٠ ص٨ن٥ ثب٧ـ»ٝ « م٧جبُٜبؽت٦ ص٨ٌت»ٗلب٨١ِٖ ا٠ٌٜ٧ تأح٨ل هلاك ؿ١ـ.  تغت

١اب٥   ٨ُلٛـ، آِٛبٟ اكمٍ اؽاله٦ ٝ اًتبٛـاكؿ١ب٥ ثِل٧ت اكتجبٙ تِٜبت٦ِٜ ؿاكؿ. ٝهت٦ ٗلؿٕ ص٨ن٥ ٠ً م٧جب ٨ٌٛت كا م٧جب ؿك ٛظل ٦ٗ

 اؽاله٦ ٗلؿٕ امث٨ٚ ككت٠ ٝ ؽلاة ُـٟ اًت.

ت ثِل ثل ١ٜل١ب٥ ثِال تاأح٨ل   ًٜـ. ؽٞؿ اؽاله٨ب ١ب٥ مٗب٦ٛ ٗؾتٔق، اؽاله٨بت ثِل ام ٨ٗبٙ تـ٨٨لات ؽب٦ٓ ُقك ٦ٗ ؿك ؿٝكٟ

ا٧ـ ٠ً ث٨ٌبك٥ ام ص٨ن١ب ؿك ١ٜل١ب٥ اٗلٝم٥ ثب ف٨ٜ١ت ٗـكٙ آ٨ٗؾت٠  ُقاكٛـ. ٦ِ٘١ ؿ٧ـٟ ُقاكؿ ٝ ١ٜل١ب ٨ٛن ثل ثِل٧ت تأح٨ل ٦ٗ ٦ٗ

ٚ  ُـٟ ٜ  كٝ ا٧اٚ ثا٠   اٛـ ٝ ثِل اٗلٝم٥ ٝكا٥ عـ ٝ ٗلم١ب٥ اؽاله٦ ٝ اًتبٛـاكؿ١ب٦٧ ككت٠ ٠ً ثِل٧ت ثب٧ـ ؿاُت٠ ثبُـ. ام ا٧ا الط آا

اٛاـ ٝ ص٨ن١اب٥ م٧جاب ٝ عو٨وا٦      ٨ٛبٗـٟ ٝرٞؿ ث٠ؿًتبٝكؿ١ب٥ ١ٜل٥، ؿ٧ِل كل١َٜ ثِل٥ ٨ٌٛتٜـ، م٧لا ثب ؽلؿٜٗـ٥ ٧ب ف٦ٜ١ ُلبف 

عبٓت، ١ٜل كٝ ث٠  ثِل٧ت ٨ٌٛتٜـ ٠ً ثب اكٌبك ؽٞة ٝ اكٌبك ٓغ٨ظ ٗلؿٕ ٧ب ؿكى ٓغ٨غ٦ ام م٧جب٦٧ ١ٜل٥ ؽٔن ُـٟ ثبُٜـ. ؿك ا٧ٚ

آاٜالط احال    ؿ٧ِل ص٨ن١ب٥ ثِل٥ ٨ٌٛتٜـ. اؿٔت صٜـ ث٠آ٢ٛب ّ ١ٜل١ب٥ اٗلٝم٥، ٓل٧ظ ث٨٧ِٖٞ، . ثٜبثلا٧ٚ ؿكؽٔٞكٝؿ تجب٦١ ٦ٗ

ث٨ٜٖ ٠ً ؿكعو٨وت ٦ِ٘١ ٗغٔٞالت ًلُت ا١ل٦ٜ٘٧ ١ٌتٜـ، ُلص٠ ثلؽ٦ ام آٛبٙ ؽ٦ٔ٨ ٗؼالٝف ١ٌاتٜـ. ٛا٠     ١ٜل٥ ٗـكٙ كا ٦ٗ

ؿٛجابّ   ا٢ٓابٕ ١ٌاتٜـ، ؿكٝاهاغ ثا٠     ٙ ؿك رٌتز٥ٞت٢ٜب ام ًلُت ا١ل٦ٜ٘٧ ١ٌتٜـ، ث٠ٌٔ ث٨ٌبك٥ ام اكلاؿ٥ ٠ً ١ِٜبٕ ٛوب٦ُ ٨ًِـ

ْ  ٛبصابك تبك٧اي ٝ ام   ُبٙ ث٠ ٨ـ ككتبك اُجبط ١ٌتٜـ. ٝهت٦ ثلا٥ ٗـت٦ ٛٞال٦ٛ ث٠ ا٧ٚ ٌُْ اؿا٠ٗ ٧بثـ، ٝٗؼ٨ت ف٦ٜ١ٔوت اكتابؿٟ   ُاٌ

ٜابٙ رٜجا٤   اٍ ٛٞك٥ اًات ًا٠ ػ   ؿ١ـ ٝٗؼ٨ت ف٦ٜ١ ؿاٜٛـ ٠ً ٝهت٦ ٦ًٌ ا٧ٚ ًبك١ب كا اٛزبٕ ٦ٗ ا٥ ٦ٗ ُٞؿ. ١ٜلٜٗـاٙ علك٠ ٦ٗ

آاٜالط   ١ب٥ كٝا٦ٛ پ٨ٔـ اًت. ثٜبثلا٧ٚ، آٙ ثا٠  ًٜـ ٝ ٛٞك٥ اًت ٠ً عت٦ تؼ٘ـاً ؿك ٛٔت پبًؼ اٍ كا ك١ب ٦ٗ پ٨ٔـ ًلُت ثِل٥

ًِٜـ ٗ٘ل ١ٌتٜـ ث٠ٌٔ ثلا٥ ًٌب٦ٛ ًا٠ آٙ   ت٢ٜب ثلا٥ اُؾب٦ٓ ٠ً ٛوب٦ُ ٦ٗ آحبك ١ٜل ٗـكٙ ٗؼ٘ٞالً ؽ٦ٔ٨ ؽٞة ٨ٌٛتٜـ، م٧لا ٠ٛ

 مٜٛـ. ١ب٥ اؽاله٦ ٗلؿٕ ٨ٛن آ٨ًت ٦ٗ ٛٞك رـ٥ ث٠ اكمٍ آٝكٛـ ٝ ث٠  ثبك ٦ٗ م٧بٙ كٝا٦ٛ ث٠ث٨ٜٜـ ٨ٛن  احل كا ٦ٗ

ُقكاٜٛـ ام ا٧ٚ ٗغ٨ٚ ارت٘بع ٗلؿٕ ػبؿ٥ رـا ُٞٛـ.  ُبٙ كا ٦ٗ ًٜٜـ ٝ مٛـ٦ُ تٞاٜٛـ ؿكعب٦ٓ ٠ً تن٠٨ً ٦ٗ اٗب ٗل٧ـاٙ ؿاكب ٦٘ٛ

٨ُل٧ـ. ث٨ٌبك٥ ام ٗل٧ـاٙ  تأح٨ل هلاك ٦ٗ ٨ٚ تًٞٚ ا٧ٚ ٗغ٨ٚ تغتا٧ـ ٝ ١٘ضٜ ُ٘ب ؿك رل٧بٙ ػوب٧ـ ٝ تٔٞكات ٗلؿٕ ٗـكٙ كلٝ ككت٠

ؿاكب هجْ ام ا٠ٌٜ٧ ؿاكب كا كلاث٨ِلٛـ، عت٦ ؿكعبّ ٜٗبٓؼ٠ ٧ب ؿك٨ُل ؽٔن آحبك ١ٜل١ب٥ ٗـكٙ ثٞؿٛـ. آجت٠، ث٠ ٛظلٕ ؽٞاٟ ؿك٨ُل ١ٜل١ب٥ 

ا٧اـ ثب٧اـ    ا٧ا٦ ًا٠ هاجالً كلاُلكتا٠     ٞٙ پب٧ا٠ ٗـكٙ ثب٨ُـ ٧ب ١ٜل١ب٥ ٝاهؼ٦، ًٜت٦ ٝ ٓغ٨غ٦ ٠ً هلاك اًت ثِل٧ت ؿاُت٠ ثبُـ، كٜ

١ب ص٠ ١ٜل١ب٦٧ كا ثب٧ـ ؿاُات٠ ثبُاٜـ. ثا٠ ا٧اٚ ُاٌْ،       ٛٞك ُلبف ؿكى ًٜٜـ ٠ً اٌٛبٙ ٧ٌٌبٙ ثبُـ. ثٜبثلا٧ٚ، ٗل٧ـاٙ ؿاكب ثب٧ـ ث٠

 ٝك٧ـ.ٝرٞؿ ث٨ب ٠تٞا٨ٛـ ام اًتبٛـاكؿ١ب٥ ١ٜل٥ ٓغ٨ظ ٗٞرٞؿات ثِل٥ پ٨ل٥ٝ ٨ًٜـ ٝ هبؿك ؽٞا٨١ـ ثٞؿ ص٨ن١ب٥ ؽٞث٦ ث ٦ٗ

صلا اٗلٝم ا٧ٚ ر٠ٌٔ كا ؿاك٧ٖ؟ ثِقاك٧ـ ث٠ ُ٘ب ث٧ِٖٞ، ١ل ًبك٥ ٠ً ٗل٧ـاٙ ؿاكب ؿكّٛٞ ا٧ٚ ؿٝك٣ تبك٧ؾ٦ ؿكعبّ اٛزابٕ آٙ  

صٜاـاٙ ؿٝك ًلِٗان    ا٥ ٛا٠  ؿ١ٜـ، ؿك آ٧ٜاـٟ  ١ٌتٜـ ث٨ِتل٧ٚ ا٨٘١ت كا ؿاكؿ. ٨٘١ٚ ؿ٧لٝم ُلتٖ ١لًبك٥ ٠ً ٗل٧ـاٙ ؿاكب اٛزبٕ ٦ٗ

 -ٛٞك اًت ٜٗ٘ئٜبً ا٧ٚ -صلؽـ ؿاكب ٦ٗپ٨لاٗٞٙ  ّ عبٗل، ؿكّٛٞ ؿٝك٣ آالط كب، ١ل ص٨ن٥ ؿك ؿ٨ٛب ارت٘بع ثِل٥ ؽٞا١ـ ُـ. ؿكعب
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١اب٥   ؿ١ٖ؟ م٧لا ٗل٧اـاٙ ؿاكاب٦٧ ًا٠ ٢ٗابكت     هٔ٘لٝ ثلا٥ آالط كب ؽٔن ُـ. صلا اٗلٝم ا٧ٚ ٌٗبئْ كا ٗٞكؿ ثغج هلاك ٦ٗ م٧لا ٠ً

اٛـامٟ ًابك٦ ٓابٓظ ٛجبُاٜـ،     ؿ٨١ـ ٓبٓظ ٝ ؿكًت ٛجبُٜـ، ٧ب ث٠ اٛزبٕ ٦ٗ ١ب٦٧ ؿاكٛـ. اُل ًبك١ب٦٧ ٠ً ١ٜل٥ ؿاكٛـ، اٛله٥ ٝ تٞاٛب٦٧

كٝؿ  تأح٨ل هلاك ؽٞا١ـ ؿاؿ. ؿك تن٠٨ً، ام ُ٘ب اٛتظبك ٦ٗ ثؾ٨ِـ، ٠ً ارت٘بع ثِل٥ كا عت٦ ث٨ِتل تغت ُ٘ب ػٜبٓل ٛبؿكًت كا هٞت ٦ٗ

ـ ١لراب ًا٠ ١ٌات٨ـ ُاؾْ ؽاٞث٦ ثبُا٨ـ.       ٠ً امٛل٧ن تن٤٨ً ١ل ص٨ن٥ ٠ً ؽٞة ٨ٌٛت، ؽٞؿتبٙ كا آالط ٝ پبال٧َ ٨ًٜـ. ثب٧

تبٙ ثب٧ـ آٛض٠ كا ٠ً م٧جبًت، آٛض٠ كا ٠ً ؿكًت اًات، آٛضا٠ كا    ثٜبثلا٧ٚ ؿك عٞم٣ ١ٜل ٨ٛن ثب٧ـ ُؾْ ؽٞث٦ ثب٨ُـ ٝ ؿك ًبك ١ٜل٥

 ٛ٘ب٧َ ثِقاك٧ـ. ٠ً ؽبْٓ اًت، آٛض٠ كا ٠ً ؽٞة اًت ٝ آٛض٠ كا ٠ً كُٝٚ ٝ ٗخجت اًت ث٠

  ِل٥ تب ا٧ٚ ٗلع٠ٔ ث٠ پب٨٧ٚ ٓـن٧ـٟ اًت، تلٌل ثِل٧ت ام ٨ٗبٙ تـ٨٨لات ٗتٜابظل٥ ُقُات٠  ٛٞك ٠ً اؽاله٨بت ارت٘بع ث ١٘بٙ

اًت. ٝ ام آٛزب٠ً تب ا٧ٚ ٗلع٠ٔ تـ٨٨ل ًلؿٟ ٝ ؿُلُٞٙ ُـٟ اًت، ثلا٥ ٗلؿٕ ؿ٨لٌٗ٘ٚ اًت ٠ً ؽٞؿُبٙ ثتٞاٜٛـ ثلُِات ًٜٜاـ.   

تٞاٛاـ. ُا٘ب ا٧ٜزاب ٗالا      كوٚ ؿاكب ٦ٗ -ثٞؿٛـ ثلُلؿاٛـ تٞاٛـ ٗلؿٕ كا ث٠ رب٦٧ ٠ً ا٥ ٦٘ٛ ا٥ ٝ ٨١ش ٨ُٟٞ ٨١ش ُؾ٦ٔ، ٨١ش تئٞك٥

ُاٞؿ ًا٠    ؿ٨١ٖ ُبْٗ ا٧ٚ ٨ٛن ٗا٦  ُؼٞك كا ٛزبت  ُؼٞك كا ٛزبت ؿ٨١ـ. ٝ ٗؼ٦ٜ ا٠ٌٜ٧ ٗٞرٞؿات ف٥ ا٧ـ تب ٗٞرٞؿات ف٥ ؿٛجبّ ًلؿٟ

ٛـ٦ُ ؽٞا١ٜاـ ًالؿ ٝ ؿك   ٧بثٜـ ؿك آ٧ٜـٟ ص٠ِٛٞ ؽٞا١ٜـ ثٞؿ، ص٠ِٛٞ م ؿ٨١ٖ، ٗلؿ٦ٗ ٠ً ٛزبت ٦ٗ ص٠ِٛٞ اؽاله٨بت ثِل٥ كا ٛزبت 

ؿ١ٜـ، ث٠ٌٔ ؿكعبّ ٛٞكاكِبٛـٙ  ُؼٞك كا ٛزبت ٦ٗ ت٢ٜب ٗٞرٞؿات ف٥ ػجبكت ؿ٧ِل، ٗل٧ـاٙ ؿاكب ٠ٛ ص٠ ُلا٦ٜ٧ مٛـ٦ُ ؽٞا١ٜـ ًلؿ. ث٠

ٗٞرٞؿات ثِل٥ ٨ٛن ١ٌتٜـ. ا٢ٜ٧ب ٦ِ٘١ ًبك١ب٦٧ ١ٌتٜـ ٠ً ٗل٧ـاٙ ؿاكب ؿك اػتجبكثؾ٦ِ ث٠ كاب   ث٠ ٧ي ٨ٌٗل عو٨و٦ ثلا٥ ١ٌت٦ِ

 اٛزبٕ آٙ ١ٌتٜـ. ؿكعبّ

هٔ٘لٝ ثلا٥ ٠ِ٨٘١ ١ٌت٦ ؽٞا١ـ ؿاُت. ٝ ص٠ِٛٞ ٝرٞؿ ؽٞا١ـ ؿاُت؟ ا٧اٚ ص٨ان٥ اًات ًا٠ ؿكٛاّٞ       إ ٠ً ا٧ٚ ٠ً ُلت٠

ؿ١ٜاـ ث٨ِاتل٧ٚ ا٨٘١ات كا ؿاكؿ، ٝ     آالط كب٥ ؿ٨ٛب٥ ثِل٥ ث٠ آٙ ؽٞا١ٖ پلؿاؽت. اٗب ١لًبك٥ ٠ً ٗل٧ـاٙ ؿاكب اٗلٝم اٛزابٕ ٗا٦  

ٝثال١ٖ اًات. ١ال     ِل٧ت آ٧ٜـٟ ٝ كل١َٜ آ٧ٜـٟ اًت. ١ل ص٨ن٥ ام ثِل٧ت ٗؼبٓل، آُلت٠ ٝ ؿك١ٖك٧ن٥ ث٨ٜب٦ٛ ثلا٥ ث ١٘ض٨ٜٚ پ٦

ٛـكت ؿ٧ِل ٝرٞؿ ؿاكؿ، ٝ ص٨ن٥ ٠ً ؽبْٓ ٝ ٓبٓظ ثبُاـ   ٧ي ام ص٨ن١ب٥ ًٜت٦ ٝ ؿكًت٦ ٠ً ٗٞرٞؿات ثِل٥ ثب٧ـ ؿاُت٠ ثبُٜـ ث٠

بٛـٟ ام ٗلؿٕ مٗبٙ ٢ًاٚ ٝراٞؿ ؿاكؿ ًا٠ ًابٗالً ٛابثٞؿ      رب٥ ٗ ٠ؿ٧ِل ٝرٞؿ ٛـاكؿ. ؽُٞجؾتب٠ٛ، ١ٜٞم ١ٖ ثلؽ٦ ام ٨ٗلاث كل٦ِٜ١ ث

ٛاٞك٥ ًا٠ ١ِٜابٕ ثبمُِات      ٗبٛـٟ اًت، ثا٠   ١ب٥ ثلؽ٦ ام كٜٞٙ ث٨ٜبؿ٧ٚ ثبه٦ ٗؾٔٞٓبً ؿك عٞم٣ ١ٜل١ب٥ م٧جب ٝ آٗٞمٟ -اٛـ ِٛـٟ

ث٨بٝكٛـ. آِٛابٟ آٙ    ا ثـًتتل٧ٚ ص٨ن١ب ك ا٥ ٨ُلٛـ ثتٞاٜٛـ ثلؽ٦ ام پب٠٧ ثِل٧ت ث٠ هٔ٘ل٥ٝ ثِل٥، آ٢ٛب٦٧ ٠ً ١ٜل١ب٥ م٧جب كا كلا ٦ٗ

تٞا٨ٛـ ص٨ن١ب٥ ؽاٞث٦   تل٧ٚ ص٨ن١ب ص٠ِٛٞ ثب٧ـ اًتلبؿٟ ُٞٛـ تب ٗلؿٕ ثتٞاٜٛـ ٨ٌٗل ثِل٥ ٝاهؼ٦ كا ُلٝع ًٜٜـ؟ ٝ ص٠ِٛٞ ٦ٗ ا٥ پب٠٧

ب٦٧ ػٜٞاٙ ث٨ٜبٙ ٝ اٗابك٠ ًالؿٙ ؽاٞث٦ ٝ ؿكًات٦ ٝاهؼا٦ ٝ م٧جا       ا٥ ث٠ ث٨بٝك٧ـ؟ ث٠ ٛظلٕ ثب ؿكٛظل ُلكتٚ آٙ كٜٞٙ پب٠٧ ٝرٞؿ ث٠كا 

 ٛ٘ب٧َ ثِقاك٧ـ.  تٞا٨ٛـ ص٨ن١ب٥ ؽٞة كا ث٠ اٛـ ث٠ آٙ كٜٞٙ، ٦ٗ ُبٙ ؿكى ًلؿٟ ؽب٦ٔٓ ٠ً ٗل٧ـاٙ ؿاكب ؿك تن٠٨ً

ٛٞك ًا٠ كٝٛاـ    اًت ٝ آٙ  اًٜٞٙ ٠ً ؿك ٨ٗبٙ ا٧ٚ ٗجغج ١ٌتٖ، ٗب٧ٖٔ ؿكثبكٟ ا٧ٚ ٗٞٗٞع ٠ً ثِل٧ت ص٠ِٛٞ تٌبْٗ ٧بكت٠ ١ٖ

 .ث٨ٜٖ، ٓغجت ًٜٖ كُـ ٝ تًٞؼ٠ ١ٜل١ب٥ ثِل كا ٦ٗ

٨ُل٥، ا٧ٌتب٦٧ ٝ كٌبؿ ١ٌتٜـ. ١ٜل١ب٥ ُله٦ ٝ ؿلثا٦ ؿٝ   ُله٦ ٝ ؿلث٦ ؿاكا٥ كٝٛـِ ٌُْ  ١ٜل١ب٥ ثِل ام ١ل ؿٝ كل١َٜ

١اب٥ ػ٨ٜا٦ ام    آ٢ٛب ١ل٧ي، تز٦ٔ ،اٛـ. ا٧ٚ ث٨بٙ ٗٞٗٞع ثب آٜالعبت ثِل٥ اًت، ؿكعب٦ٓ ٠ً ؿكعو٨وت ٨ٌٗل ٗؾتٔق كا ثلُن٧ـٟ

ػجبكت ؿ٧ِال،   ظ ؿٝ ٨ًٌتٖ ٢٨ًب٦ٛ ػظ٨ٖ ٗؾتٔق ١ٌتٜـ، ٧ؼ٦ٜ ٗٞرٞؿات ثِل٥. ث٠تل٧ٚ ًٜ ١ب٥ ١ٜل٥ ٗٞرٞؿات ؿك پب٨٧ٚ رٜج٠

١ٌتٜـ. ؿكٝاهاغ، اكاالى ػظا٨ٖ ٗؾتٔاق      -ا٧ٚ ٌٗبٙ ثِل٥ -تل٧ٚ ًٜظ ١ب٥ ٢٨ًب٦ٛ ؿك پب٨٧ٚ آ٢ٛب تز٨ٔبت ص٨ن١ب ؿك آٙ ٨ًٌتٖ

٢٨ًب٦ٛ ػظ٨ٖ ٌٗتوْ ١ٌاتٜـ. ١ال ٧اي ام    ١ب٥  ث٨ٌبك م٧بؿ٥ ؿك ٢٨ًبٙ ٝرٞؿ ؿاكٛـ. ث٨ٌبك٥ ام آ٢ٛب ٝرٞؿ ؿاكٛـ ٝ ٦ِ٘١ آ٢ٛب ثـٙ

ُٞؿ. ١ال ثاـٙ    ثللؿ ؽٞؿٍ ث٠ ٌُْ ٗتلبٝت٦ ٗتز٦ٔ ٦ٗ اكالى ػظ٨ٖ، ًجي ٗؾتٔق ؽٞؿٍ كا ؿاكؿ ٠ً ام ٛل٧ن ًبؽتبك ٜٗغٔل

اٛاـ. ؿكٛت٨زا٠،    كٙ، عوب٧ن ث٨ٜبؿ٧ٚ كب، ث٠ آ٢ٛاب آُابٟ ُاـٟ    -ُٚ -آًب عوب٧ن ٗؾتٔل٦ ؿاكؿ ٠ً ث٠ ٣ٞ٨ُ ؿكًت٦ ام رٚ ٢٨ًب٦ٛ ؿّٞ

ٛٞك ػ٦ٜ٨ ؿك ًبؽتبك آً٘بٙ  ١ب٥ ٢٨ًب٦ٛ ٗؾتٔق ٦ِ٘١ ِٗؾٔبت ٜٗغٔلثللؿ ٨ًٌتٖ ؽٞؿُبٙ كا ؿاكٛـ، ٠ً ث٠ ١ب٥ ثـٙ ت٨ًٌٖ
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ُابٙ،   ُابٙ، م٧ٜات ٝ آكاًات٦ِ ٗٞراٞؿات     ١ب٥ ٗٞراٞؿات  ُبٙ ُج٠٨ ص٨ٌت، ٌُْ ُٞٛـ، ؿك ا٠ٌٜ٧ ٗغ٨ٚ ُبٙ ٗتز٦ٔ ٦ٗ ٝ م٨ٗٚ

١اب٥   ُاٞٛـ ٝ ؿ٨الٟ. آ٢ٛاب ١ِ٘ا٦ ُا٨ٟٞ      ١ب ظب١ل ٦ٗ ُبٙ ث٠ آٙ ٌُْ ١ب٦٧ ٠ً ع٨ٞاٛبت ٝ ٨ُب١بٙ ُبٙ، ٌُْ ١ب٥ ٗؼ٘بك٥ ًجي

ؿكًت ٜٗغٔلثللؿ ؽٞؿُبٙ كا ؿك ث٠ ت٧ٞٔل ًِا٨ـٙ م٧جاب٦٧، ؿًٝات٦، ٝهابك، هاـكؿا٦ٛ ٝ ؿ٨الٟ ؿاكٛاـ. ام ثا٨ٚ ت٘ابٕ ٗؾٔٞهابت           

ٜٗتواْ   ثِال٥ ٌٗابٙ   ا٧ٚث٠  ٨ًٌتٖ،ؿٝ كوٚ  ًلؿٙ ٗلثٞٙ ث٠ ٗٞرٞؿات ًٜظ پب٨٧ِٚ ١ب٥ ث٨بٙ ١ب٥ ٢٨ًب٦ٛ، آٞالًً ٌُْ ٨ًٌتٖ

ـ. ١ٛب ت٘بٕ ص٨ن٥ ٨ٌٛتٜـ ٠ً ٝرٞؿ ؿاك پ٨ٌل ػظ٨ٖ، ا٧ٚ ٝ آ٢ٛب ٗتٌِْ ام ١ٜل١ب٥ ُله٦ ٝ ؿلث٦ ١ٌتٜـ. اٗب ؿك ثـٙ ؿّٞ ُـٟ اًت

 آٛض٠ ٠ً ؿكعبّ ث٨بٙ آٙ ١ٌتٖ ا٧ٚ اًت ٠ً كوٚ ا٧ٚ ؿٝ ٛٞع ث٠ ا٧ٚ ٌٗبٙ ثِل٥ ٜٗتوْ ُـٟ اًت.

١ب٥ ه٦ٗٞ ٗلثٞٙ ث٠ ؽٞؿ،  ُلم ٝ ؿلة، ثلا٥ ١ناكاٙ ًبّ، ؿك كل١َٜؿكؽّٔٞ ا٧ٚ ؿٝ ٨ًٌتٖ ١ٜل٥ ثِل٧ت، ١ل ؿ٥ٝ 

ٛٞك ٨ًٝؼ٦ ٗتلبٝت ١ٌتٜـ. آ٢ٛب ؿك كٜٞٙ ٝ ك٧ٌٝلؿ١ب٧ِابٙ،   ١ب٥ ا٧ٚ ؿٝ ٛٞع ١ٜل ث٠ اٛـ، اٗب ًجي ٧ي كٝٛـ ث٠ اكث ثلؿٙ كا ؿاُت٠

ٜـ. ١ٜل١ب٥ ص٦ٜ٨ ام ١٘بٙ ُلٝع كٝٛـ ًٜٜـ، ٗتلبٝت ١ٌت ا٥ ٠ً ا٧زبؿ ٦ٗ ٣ٞ٨ُ ث٨بٙ ٜٗبٓت، اعٌب٦ً ٠ً ٜٗتوْ ٝ تأح٨لات ثٔل٥

ػجبكت ؿ٧ِل، ٦٘٨ٛ ام تأ٨ًـ ك٥ٝ ظاب١ل ثِال٥ ٛجاٞؿ ثٌٔا٠      . ث٠ٛـؽـا٦٧ ث٨ٜبٙ ُقاُت٠ ُـ ث٠ اكث ثلؿٙ ؽٞؿ، ثلپب٤٧ كل٦ِٜ١ ٠٘٨ٛ

١اب٥ كل١ٜاَ    ك٥ٝ كٝط ٗٞٗٞع ثٞؿ، ك٥ٝ ٨ُلت٦ِ ٝ ٨ُلا٦٧ ٝ ٗؼب٦ٛ ؿك٦ٛٝ آٙ ثٞؿ. ث٠ ٨٘١ٚ ؿ٨ْٓ اًت ٠ً تز٨ٔبت ت٘بٕ رٜجا٠ 

ت٧ٞٔل ًِا٨ـٙ رنئ٨ابت ؿك ًاٜظ ٝ ظاب١ل تاٞر٦٢       آٙ ؽ٨ٓٞٔبت كا ؿاُت، ٗؾٔٞٓأ ؿك ١ٜل١ب٥ م٧جب ٠ً ٝاهؼأ ك٥ٝ ث٠ ،ص٦ٜ٨

ٙ  ١ب ٧ب كٝط آٙ ٝ ٗؼب٦ٛ ؿك٦ٛٝ ت٘لًن ٦ٗ ًٜٜـ، ث٠ٌٔ ك٥ٝ ث٨بٙ ا٧ـٟ ٦٘ٛ ١اب ٜٗتواْ    ًٜٜـ. ١ٜل١ب٥ ؿلث٦ ٨ٛن تًٞٚ ؽـا٧بٙ ث٠ اٌٛاب

ٗٞرٞؿات ثِل٥ اًت. آ٢ٛب ك٥ٝ كٜٞٙ تلام اّٝ، ؿه٨ان ٝ ٛابة ٝ ١ٜلٜٗاـ٥ِ     ٝ ًٜغ٦ِ ُـٛـ، اٗب تأ٨ًـ آ٢ٛب ك٥ٝ كل١َٜ ظب١ل٥

ُاٞؿ. ثٜابثلا٧ٚ ؿك احل١اب٥     ًٜٜـ. تأ٨ًـ ك٥ٝ ِٛبٙ ؿاؿٙ كٜٞٙ ؿك ثُؼـ ًٜغ٦ ثِل٥ ُقاُات٠ ٗا٦   ُلا٧ب٠ٛ تأ٨ًـ ٦ٗ آؼبؿٟ ٝاهغ كٞم

١ب٥ ١ٜل٥ ؿالة ٝ صا٨ٚ ؿٝ ٌٗا٨ل     . ثٜبثلا٧ٚ ًجيُٞؿ ١ٜل٥ م٧جب٥ آ٢ٛب، ظب١ل ٗٞٗٞع ث٠ ٌُْ ث٨ٌبك ٛبة ٝ ؿه٨ن ٛ٘ب٧بٛـٟ ٦ٗ

ُبٙ، ام ت٘ـٙ پ٨ِ٨ٚ ث٠ اكث ثلؿٟ ُـٛـ. ؿكٝاهغ، ١ٜل١ب٥ ؿلة ٧اي ُاٌْ    اٛـ. ١ٜل١ب٥ ؿلة، ؿك كٝٛـ تًٞؼ٠ ٗؾتٔق كا ثلُن٧ـٟ

ـ  ١ب٥ كًا٦٘ ؿاُات٠   ١ب ٝ آٗٞمٍ ٝ ٗـاكى، تئٞك٥  ٜٗـ آٗٞمٍ كا، عت٦ ام ٨ٗبٙ صٜـ٧ٚ ت٘ـٙ پ٨ِ٨ٚ علظ ًلؿٟ ٛظبٕ ٨٘١ِا٠   .اٛا

ػٜٞاٙ ثؾِا٦ ام كل١ٜاَ ٗلؿٗا٦،     ، ٠ِ٨٘١ ث٠ُبٙ. ام ٥ًٞ ؿ٧ِل، ١ٜل١ب٥ ُلم، ؿك كٝٛـ تـإٝ ؽٞؿاٛـ ص٨ٜٚ ٨ٌٗل٥ كا ثلُن٧ـٟ

ٜٗـ٥ ٝرٞؿ ؿاُت٠ ٝ ٠ٛ ٗـاكى  ١ب٥ ٛظبٕ . ٠ٛ تئٞك٥اٛـ ؿٛجبّ ٛل٧ن ثٞؿٛـ  ؿكرل٧بٙ ثٞؿٟ ؿك٨ٗبٙ ك٘ال، اًتبؿًبكاٙ ٝ ٗلؿ٦ٗ ٠ً ث٠

تلاُا٦   ُابٙ اًات، ٗؾٔٞٓابً ٝهتا٦ ثا٠ پ٨ٌال       ث٨بٙ ٜٗبٓت ؿك احلُبٙ، ًبٗالً ٗجت٦ٜ ثل تزبكة ُؾ٦ٔك٦ً٘. ٛغ٣ٞ   ٝ آٗٞمٍ

١ب، آٞالً ؽ٨ٓٞٔبت كل٦ِٜ١ ٗلؿٕ ص٨ٚ  ١ب ٝ ٗز٠ٌ٘ ١ب، ٛوب٦ُ كًـ. ؿكٛت٨ز٤ ِٗؾٔبت كل١َٜ ٗلؿٕ ص٨ٚ، ؿك پِت تل٨ًٖ ٦ٗ

١ب٦٧ ًا٠ ثالا٥    ١ب ؿك ٨ُٟٞ تٜـ. ثٜبثلا٧ٚ ام ا٧ٚ ما٠٧ٝ، تلبٝت١ب ٝ اعٌبًبت ١ٌ ٛٞك ٛبؽٞؿآُبٟ ؿكعبّ ث٨بٙ ا٧ـٟ ؿك رل٧بٙ اًت ٝ ث٠

ِٛل٧اـ، كٜاٞٙ    تل٧ٚ ال٤٧ ٗٞرٞؿات ثِال٥ ثا٠ آٙ ٗا٦    ٗالعظ٠ ١ٌتٜـ. ٝهت٦ ام ما٤٧ٝ ث٨ل٦ٛٝ ُن٧ٜٜـ ًبٗالً هبثْ ث٨بٙ ٜٗبٓت ثل٦ٗ

ٛٞك ؿه٨و٦ پلؿاؽت٠ ُٞؿ.  ثٔل٥ ث٠ ـ٥ِثؼ ٠ً ؿاٜٛـ ث٠ ٛٞك ٝ ًب٠٧، ًبؽتبك١ب ٝ ٛ٘ب٥ ١ٜل١ب٥ ؿلث٦ ؽ٦ٔ٨ ٛبة ١ٌتٜـ ٝ آ٢ٛب المٕ ٦ٗ

ًٜٜـ. اٗب ؿك ١ٜل١ب٥ م٧جب٥ ص٨ٚ ٢ًٚ، امآٛزب ٠ً ١ا٨ش   كًـ، آٙ كا ث٨ٌبك ؿه٨ن اثلام ٦ٗ ٗؾٔٞٓبً ٝهت٦ ث٠ ًبؽتبك ثـٙ ثِل٥ ٦ٗ

 تل٧ٚ ال٤٧ ًبؽتبك ص٨ن١ب، كبهـ ؿهت ثٞؿ. ث٨ل٦ٛٝ   ُبٙ ام ا٦٧ ٛـاُتٜـ، ث٨بٙ ٜٗـ ٧ب ٜٗبٓؼبت علك٠ تئٞك٥ ٛظبٕ

١ب٥ ثِال ٨ٛان صٜا٨ٚ     ًٜـ. ت٘ب٦ٗ كل١َٜ كٝؿ ٝ ًپي ؿٝثبكٟ ٛنّٝ ٦ٗ ل ١ٜل ٠ِ٨٘١ ام ؿٝك٣ اثتـا٦٧ آٙ تب اٝد ؽٞؿ ٨ٌٗ٦ٗ

ٛابثٞؿ٥ اًات، ًا٠ ثؾِا٦ ام ؽٔٞٓا٨بت       -كٌابؿ  -ا٧ٌتب٦٧ -٨ُل٥ ًٜٜـ. ١لص٨ن٥ ام ثِل٧ت ؿك٨ٗبٙ ٌُْ كٝٛـ٥ كا ؿٛجبّ ٦ٗ

اٛاـامٟ ًابك٦ ؽاٞة     ٝهت٦ ؿ٧ِل ٨١ش ص٨ن ثا٠  -اٛـامٟ ًبك٦ ؽٞة ٛجبُـ ث٢٨ً٠بٙ هـ٧ٖ اًت. ثٜبثلا٧ٚ ١لٝهت اؽاله٨بت ثِل ؿ٧ِل 

ُٞؿ، ث٠ اٝد  كًـ ٝ ًپي ؿٝثبكٟ ام ٛٞ ُلٝع ٦ٗ ا٨ِٛن اًت، ١لص٨ن٥ ث٠ پب٧بٙ ٦ٗ ثلا٥ ثِل٧ت كبرؼ٠ -ٛجبُـ ثب٧ـ ام ٛٞ ُلٝع ُٞؿ

 ؿ١ـ. ث٠ تٌلاك ؽٞؿ اؿا٠ٗ ٦ٗ صلؽ٠ًٜـ. ا٧ٚ  كًـ ٝ ًپي ؿٝثبكٟ ٛنّٝ ٦ٗ ٦ٗ

ٗاجٚ ٝ  تٞاٌٛاتٜـ ؿكؽٔاّٞ    ، آٞالً ٦ٜ٘ٛـٜٗـ٥ ٛـاُت ١ٜل١ب٥ م٧جب٥ ص٦ٜ٨ ٢ًٚ ٜٗبٓؼبت ٗؾّٔٞ ٧ب ٛظبٕ ٠ًامآٛزب 

ؽٞث٦ اؿاكٟ ًٜٜـ. پي ام پب٧بٙ ٤ًٌٔٔ ص٨َٜ، ث٨ٌبك٥ ام اكالاؿ٥   ثٔل٥ كا ث٠ ثؼـ٥ِ ٠ً ]ت٧ٞٔل[ ثـٙ ثِل٥ ٝ ارٌبٕ، ٛ٘ب٥ؿك٧بكت 
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تٔا٧ٞل ًِا٨ـٙ    ا٥ ١ٜل١ب٥ م٧جب٥ ؿلثا٦ كا كلاُلكتٜاـ ٝ آحبكُابٙ ام ٛظال ثا٠      ٠ً ؿك ًبك ١ٜل١ب٥ م٧جب٥ ص٦ٜ٨ ثٞؿٛـ، كٜٞٙ پب٠٧

اؽ٨ل، ٗؾٔٞٓابً ا٧اٚ ث٨ٌات ٝ صٜاـ     ٝكاٙ ؿ١ب٥ ًٜغ٦ ث٨ل٦ٛٝ ؿه٨ن ُـ. آٛبٙ ثلؽ٦ ام ص٨ٜٚ آحبك٥ كا ؽٔن ًلؿٛـ. اٗب ؿك  ٌُْ

اٛـ. ػوب٧ـ ٝ تٔٞكات ٗلؿٕ ١٘لاٟ  تأح٨ل تلٌل ٗـكٙ هلاك ُلكت٠ اًت ٝ آحبك آٛزب ٌُْ ثـتل ٝ ثـتل٥ ُلكت٠ ًبّ اؽ٨ل، ص٨ٚ ٨ٛن تغت

١اب ٝ   ثال ؿكى رب٥ اكٌبك ؿكًتَ ًبٗالً  ٠ًٜـ. اُل اكٌبكِ ؿكًت ُؾْ ًٜتلّ كا ؿكؿًت ٛـاُت٠ ثبُـ ٝ اٝ ث ثب تلٌلُبٙ تـ٨٨ل ٦ٗ

كٌل٥ ؿكثبكٟ ٌٗبئْ ٨ٜٛـ٧ِـ، آِٛبٟ ٗبٜٛاـ ا٧اٚ ؽٞا١اـ     ٛٞك ٝاهؼ٦ ٝ ثب ؽٍٞ اٍ ت٠٨ٌ ًٜـ ٝ ؽٞؿٍ ث٠ اعٌبًبت ؿك ًٜظ ثِل٥

ٓٞكت ٝاًَٜ ٛبؽٞؿآُبٟ ٌٛجت  ٨ُلؿ ٝ كوٚ ث٠ ثٞؿ ٠ً ؿ٧ِل كٝع٦ ٛـاكؿ. آُب٦١ ثِل٥، پي ام تٞٓـ ٝ ؿك ًٜغ٦ ثِل٥ ٌُْ ٦ٗ

تٞاٛـ تـ٨٨ل ًٜـ ٝ ١٘لاٟ ثب تـ٨٨لات ؿك ُلا٧ٚ ث٨ل٦ٛٝ ٝ ٝٗاؼ٨ت ًٔا٦    ب٦١ ٛبپب٧ـاك اًت، ١لمٗبٙ ٦ُٗٞؿ. آُ ث٠ ٌٗبئْ ٗتز٦ٔ ٦ٗ

ًٜـ. اُل ٦ًٌ ًبٗاًل ثل ا٧ٚ ص٨ن١ب ٗت٦ٌ ثبُاـ، آِٛابٟ اٝ اكٌابك ؽاٞؿٍ كا ٛاـاكؿ. ػاالٟٝ ثال ا٧اٚ، اكٌابكٍ           ؿك ربٗؼ٠ تـ٨٨ل ٦ٗ

ُاٞٛـ   ٝاهؼا٦ ٛاـاكؿ. ص٨ن١اب٦٧ ًا٠ ؿك ا٧اٚ عبٓات ف١ٜا٦ ًابؽت٠ ٗا٦          ٜٗـ ٝ ٛبٜٗظٖ اًت ٝ اٝ ٨١ش اكٌبك ؿكًت ٝ ؽٞؿِ ؿ٨لٛظبٕ

١ٌتٜـ. ٗلعٔا٤ ا٨ٓٝا٤ ٗؼالٝف ُاـٙ ا٧اٚ آحابك، پ٨اـا٧َ ٛؾٌات٨ٚ آحابك          « آحبك ٗؼبٓل ١ٜل١ب٥ م٧جب»٧ب « ١ٜل ٗـكٙ»آٜالط  ث٠

آٗـٛاـ ًا٠    ٝرٞؿ ث٢٠ب مٗب٦ٛ ثل٧ـ ٠ً آٛ ت٦ ؿلة ثٞؿ. اُل ثب آكاَٗ ث٠ آٙ آحبك ِٛبٟ ٨ًٜـ، هٜؼبً پ٦ ٦ٌٗاٗپل٨ٛٞ٨ًٌت٦ ٝ اثٌتل٨ًِٜ

ٜٗـ، ًابؽتبك٨ٛبكت٠،   ًلؿٛـ. آ٢ٛب ؿ٨لٛظبٕ ُبٙ ؿك ال٤٧ ًٜغ٦ پ٨ل٥ٝ ٦ٗ اكٌبك ٝاهؼ٦ ٗلؿٕ ؿب٧ت ثٞؿ ٝ ٗلؿٕ ام اكٌبك ٝ ػوب٧ـ ثِل٥

٠ٌ ٓالكبً  ؿ١ٜـ، ثٔ ًٜٜـ! آ٢ٛب ث٠ ٗلؿٕ ٧ي تزلث٤ م٧جبُٜب٦ً ٦٘ٛ ؿاٛـ ص٠ ص٨ن٥ كا ث٨بٙ ٦ٗ پبكٟ ١ٌتٜـ. ص٠ ٦ًٌ ٦ٗ ٛبٜٗظٖ ٝ پبكٟ

ًٜٜـ. آحبك٥ ٠ً ام ؽٞؿ ؿكآٝكؿٛـ ٧ي ث٦ٜ٨ ًذ ٝ ٗؼٞد ٝ كوٚ ٧ي ٤٘٨ٛ ٓاٞكت ؿاُات    ام اكٌبك ثِل٥ ؿك ال٤٧ ًٜغ٦ پ٨ل٥ٝ ٦ٗ

ا٥ ام ا٧ٚ ثٞؿ ٠ً ٗلؿٕ اكٌبك ؽٞؿ ٝ اكٌبك ؿكًت ؽاٞؿ   ٧ب پب٦٧ ؿاُت ٠ً ام پِت ثـٙ كُـ ًلؿٟ ثٞؿ. ام ١٘بٙ اثتـا، آٙ آحبك ٛت٨ز٠

ُلكتٜـ. كوٚ مٗب٦ٛ ًا٠   تٞٓـُبٙ كلٗبٙ ٦ٗ ام ٗغّٔٞ ؿًت ٝ پب ٝ ثـ٦ٛ ثٞؿٛـ ٠ً ام اكٌبك ٝ ػوب٧ـ ثِل٥ پي كا ك١ب ًلؿٟ ثٞؿٛـ ٝ

تٞاٛاـ صٜا٨ٚ آحابك٥ كا     اٍ آماؿا٠ٛ ِٝٓالؿ٥ ًٜاـ، ٗا٦    اٍ كا ك١ب ًٜـ ٝ ثِقاكؿ اكٌبك ٝ ػوب٧ـ ثِل٥ِ ال٤٧ ًٜغ٦ ا٦ٔٓ كلؿ آُب٦١

تل٧ٚ ٝ ث٢تل٧ٚ آحبك ًْ ٛواؿ ثِل٥ ثٞؿٛـ ٧ٝلاٙ ًالؿٟ اًات.    كا، ٠ً تول٧جبً ًبْٗ ث٨بٝكؿ. ظ٢ٞك ص٨ٜٚ آحبك٥، ١ٜل١ب٥ ؿلث٦ ٝرٞؿ ث٠

 ١ب٥ اؽ٨ل، آٙ تأح٨ل ث٠ ص٨ٚ ك٨ًـٟ اًت. ؿك ّٛٞ ؿٝكٟ

ُاٞؿ، اكٌابك ٝ ػوب٧اـ     ا٥ كبًاـ ٗا٦   ٛٞك كنا٧ٜاـٟ  ا٤٨ٓٝ ١ٜل١ب٥ ٗـكٙ ثٞؿ. ٝهت٦ اؽاله٨بت ٦ًٔ ربٗؼ٠ ث٠  ٝ ا٧ٚ كوٚ ٗلع٤ٔ

ٛ٘ب ٝ تزٌٖ ثٔل٥، كٝت٦، ؿًٌٜٜـ. ؿك آٙ مٗبٙ آٙ آحبك اٗپل٨ٛٞ٨ًٌت٦ ٝ اثٌتل٨ًِٜ بٜٛـ، ث٠ٌٔ ًوٞٙ ٦ٗٗ ثِل٥ ٓلكبً ١٘بٛزب ٦٘ٛ

اعٌبًابت  »آاٜالط   ُقك ام كُٜٝب٦٧ ث٠ تبك٦ٌ٧ ٝ ؿهت ٝ ؿكًت٦ ًبؽتبك كا ًبٗالً ًٜبكُقاُت٠ ثٞؿٛـ. ث٨ِتل ٝ ث٨ِتل ؿك ٛٔات ثا٠  

ُبٙ ؿكٛظل ُلكتٜـ. آٛض٠ ٠ً ٝاهؼبً اٛزابٕ   آماؿ٥ ًلُت ثِل٥ كلؿ٥ تجبٟ،، ث٠ اُك٥ٝ ؿ٨لٜٜٗو٦ كا ثٞؿٛـ ٝ آٙ ٛٞع م٧بؿٟ« ُؾ٦ٔ

ُبٙ ٨ٌٛت. آ٢ٛب  تٞٓـُبٙ ثٞؿ ٠ً ُبْٗ ؽٞؿ ٝاهؼ٦ ام ك٥ٝ ٝ آماؿُقاك٥ تلٌلات پي ُبٙ ٝ م٧بؿٟ ؿاؿٛـ ٢ٗبك ًلؿٙ ًلُت ٝاهؼ٦ ٦ٗ

كٌبك ٜٜٗو٦ ٝ ٗؼتـّ ثاٞؿ تاب عاـ اكالاٙ ك١اب      ًلؿٛـ ٝ ٛٞػ٦ ام اعٌبًبت ؽٞؿ كا ٠ً ػبك٥ ام ١ل٠ُٛٞ ا ١ب٥ ت٨لٟ اًتلبؿٟ ٦ٗ كَٛ

٨ُلٛاـ. آ٢ٛاب اكٌابك ٝاهؼا٦ كالؿ ٨ٌٛاتٜـ ٝ ٛابٜٗظٖ ٝ         ُقاُتٜـ. اٗب اكٌبك ٝ ػوب٧ـ ٝ تٔٞكات، ؿك كلؿ پاي ام تٞٓاـ ُاٌْ ٗا٦     ٦ٗ

ٔال٥ ًابٗالً   آٝكؿٛـ ُج٠٨ آٙ ثٞؿٛـ ٝ ام ٛظال ث  ٝرٞؿ ث٠ٜٗـ ٨ٌٛتٜـ. ث٠ ٨٘١ٚ ؿ٨ْٓ اًت ٠ً آحبك٥ ٠ً  ًبؽتبك٨ٛبكت٠ ١ٌتٜـ ٝ ٛظبٕ

ٛٞك ٠ً ٗلب٨١ٖ اؽاله٦ ثِال٥ ث٨ِاتل ٝ ث٨ِاتل     ك٨ًـٛـ. ٝهت٦ ث٠ ٗلاعْ ثؼـ٥ ك٨ًـ، ١٘بٙ ٛظل ٦ٗ ٛبٗتٜبًت ٧ب ؽبكد ام تؼبؿّ ث٠

ُـ ٝ آٙ ٛٞع ام ؽٞؿآُب٦١ ثـ، ؿ٧ِل اكٌبك ٝ ػوب٧ـ ثِل٥ ؿكًت كا ؿك ؽٞؿ ٛـاُات.   ُبٙ عت٦ ثـتل ٦ٗ ًلؿ، عبٓت ف٦ٜ١ ٛنّٝ ٦ٗ

اهؼ٦ِ كلؿ ام ًٜتلّ ؽٞؿ ثل ًٜظ ٝ ظب١ل كلؿ ؿًت ثٌِٜـ، ٗٞرٞؿات ؽبكر٦ ام كلٓت اًاتلبؿٟ ًالؿٟ ٝ ٝاكؿ   ٝهت٦ اكٌبك ٝ ؽٞؿ ٝ

ُٞٛـ. ٝهت٦ ث٠ آٙ ٗلع٠ٔ ثلًـ، ٧ي ١ٍٞ ؽبكر٦ ؿكعبّ ًٜتلّ ٗـن ثِل٥ اًت. ث٠ ٨٘١ٚ ؿ٨ٓاْ اًات ًا٠ آحابك ٝ تٔاب٧ٝل       ٦ٗ

 ٝ آ٢ٛب عبٓت ف٦ٜ١ ًلُت ثِل٥ِ—تبك٧ي ثٞؿ آٝك ٝ ٠٘٨ٛ ٨ٛن عنٙ عت٦ ٛٞك—تل ثٞؿٛـ تل ٝ اكٌلؿٟ پـ٧ـ آٗـٛـ ٠ً تبك٧ي ا٥  ١ٜل٥

ٗغلى آ٢ٛب ُاـ    ُؾ٦ٔ ؿك ارت٘بع، ًلؿٛـ. ٝهت٦ ث٨ِتل ٛنّٝ ًلؿ، ٨ْٗ ث٠ ٢ُلت ٝ ٛلغ مٝاّ كا ًبٗالً ٜٗؼٌي ٦ٗ ٗغنٝٙ ٝ كٝث٠

ا٥  ُقاُت٠ ُـ. ؿك آٙ عبٓت، پًٞت٠ تٞٓـ ٨ٛن ًٜبك ام ٝ ؿك ٛٔت ٝاُقاك٥ ًبْٗ ؽٞؿُبٙ ثٞؿٛـ ٝ ؿك آٙ مٗبٙ عت٦ اكٌبك ٝ ػوب٧ـ پي

٠ً ًبٗالً ػبك٥ ام ؽٞؿ ُؾْ ثٞؿ ٓـؿكٓـ تغت ًٜتلّ ٧ي ١ٍٞ ؽبكر٦ ؿكآٗـ. ٝ ؿك اًخل ٗٞاكؿ، آٙ ١ٍٞ ؽبكر٦، ٗٞرٞؿ٥ 
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٦ ام ؿ٨ٛب٥ اًلْ ٝ ر٢بٙ ٗلؿُبٙ ثٞؿ ٝ اًخل آ٢ٛب اكٝاط ٝ اُجبط ثٞؿٛـ. ا٧ٚ ٧ي تـ٨٨ل ٢٨ًب٦ٛ ثٞؿ، ٝهت٦ اؽاله٨بت ثِل ثـ ُـ. ٝهت

كًـ ًا٠ ر٢ابٙ    ٛظل ٦ٗ ٛٞك ث٠ ًٜـ ا٧ٚ ًٜـ، آٛض٠ آٙ ٛوبٍ تل٨ًٖ ٦ٗ ٧ي ٗٞرٞؿ٥ ٠ً ًلُت ٨٧ٚ ؿاكؿ ٧ي ٛوبٍ كا ًٜتلّ ٦ٗ

تٞا٨ٛاـ ث٨٧ِٞاـ    ١ب، ثب ٧ي ِٛبٟ ٦ٗ ًِـ. ؿكؽّٔٞ ث٨ٌبك٥ ام ٛوب٦ُ ت٧ٞٔل ٦ٗ ١ب٦٧ ٗلثٞٙ ث٠ ر٢بٙ ٗلؿُبٙ كا ث٠ٗلؿُبٙ ٝ ص٨ن

ًٜٜـ،  آٜالط تٔب٧ٝل اٌٛب٦ٛ ٠ً ٛوب٦ُ ٦ٗ ًِٜـ، آ٢ٛب ت٨لٟ، تبك٧ي ٝ ٗبت ١ٌتٜـ ٝ آٙ ث٠ ٦ٗ ٠ً آ٢ٛب ؿ٨ٛب١ب٥ اُجبط كا ث٠ ت٧ٞٔل

م٨ٗٚ ر٢بٙ ٗلؿُبٙ اًت ٝ آً٘بٙ، آً٘بٙ ر٢بٙ ٗلؿُبٙ اًت. صلا ٗالؿٕ آٙ    ُٞٙ ١ٌتٜـ  م٨ٗٚ آٛزب، ٦ِ٘١ ُج٠٨ اكٝاع٦ ُجظ

ٚ ٛـاكٛـ؟ آ٧ب آ٢ٛب ؿكٛٔت تبك٦ٌ٧ ٨ٌٛتٜـ؟ آ٧ب ثا٠ ا٧اٚ ؿ٨ٓاْ    اعٌبى كا ؿًٝت ؿاكٛـ؟ آ٧ب ث٠ ا٧ٚ ؿ٨ْٓ ٨ٌٛت ٠ً ؿ٧ِل اكٌبك كاًت٨

ٚ  ٛٞك رـ٥ كبًـ ُـٟ اًت؟ ٝ آٙ كوٚ ٝهت٦ اًت ٠ً ٗلؿٕ ث٥ٌٞ ثُؼـ٥ ٦ٗ ٨ٌٛت ٠ً اؽاله٨بت ثِل ث٠ تال ام   كٝٛـ ٠ً عت٦ پاب٨٧

٦ ٝ ػ٨ٜا٦ ًلُات   ؿكعابّ عبٗال، ١ٜل١اب تٔا٧ٞل ٝاهؼا       ١ب٥ ثِل ؿكعبّ ٛنّٝ ث٠ پب٨٧ٚ اًات،  ثؼـ ثِل٥ اًت. امآٛزب٠ً اكمٍ

ٛاٞك ًبٗاْ اثاناك٥ ثالا٥ اثالام ًلُات        ث٠  ا١ل٦ٜ٘٧ ثِل ١ٌتٜـ. ا٧ٚ ١ٜل١ب ٧ي ت٨١ٞٚ ٝ ًلل٦٧ُٞ ث٠ ١ٜل١ب٥ ٗوـى ١ٌتٜـ،

ًٜٜاـ ًا٠ آٙ آحابك،     ًِٜـ، ا١ل٧ٜ٘بٙ، اُجبط ٝ ؿ١ٞ٧ب ١ٌتٜـ. ؽٞؿ ١ٜلٜٗـاٙ ٨ٛن افػابٙ ٗا٦   اٛـ ٝ آٛض٠ ث٠ ت٧ٞٔل ٦ٗ ا١ل٦ٜ٘٧ ُـٟ

تٞاٛاـ ث٢تال٧ٚ    ُٞٛـ. ص٠ِٛٞ آُـبّ ٗا٦  ١ب ؿكٛظل ُلكت٠ ٦ٗ تل٧ٚ آٜالط كٝٛـ ١ٜل٥، ثب اكمٍ ب ؿك ا٧ٚ ث٠اٗ  ٦ِ٘١ آُـبّ ١ٌتٜـ،

 ًٜٜـ آُـبّ، ث٢تل٧ٚ اًت.  كٝ كٌل ٦ٗ ثبُـ؟ اكٌبك ٝ ػوب٧ـ ٗلؿٕ ثلػٌي ُـٟ اًت، اما٧ٚ

تلبؿٟ ام ١ٜل١اب٥ ؿلثا٦   االٙ ؿكثبك٣ پ٨ِلكتِ ٦ًٔ آٙ ٓغجت ًالؿٕ. عابال ثاب اًا    —تبك٧ؼ ١ٜل١ب٥ م٧جب٥ ثِل ا٧ٚ اًت 

ؿا٨ٛـ صلا ؿكّٛٞ رَٜ ر٢ب٦ٛ ؿٕٝ، كلا٠ٌٛ ٗزجٞك ُـ ت٨ٌٖٔ ُٞؿ. آ٧ب كلا٠ٌٛ  ؿ١ٖ. آ٧ب ٦ٗ ػٜٞاٙ ٛو٤ٜ ُلٝع، ثغج كا اؿا٠ٗ ٦ٗ ث٠

 ،آٙ ًِٞك پـ٧ـاك ِٛـٛـ؟ آ٧ب آٙ ًِٞكؿك تٞاٛب٦٧ ر٨ِٜـٙ ٛـاُت؟ آ٧ب ؿك كٝمُبكاٙ هـ٧ٖ ه٢لٗبٛب٦ٛ ٗبٜٛـ ٛبپٔئٞٙ ٝ ٦٧ٞٓ ص٢بكؿ١ٖ 

ٛاٞك   ؿ١ٜـ. ا٧ٚ ١ب ث٠ ؿال٧ْ ؽب٦ٓ ك٥ٝ ٦ٗ ًٜٜـ ٝ ا٧ٚ رَٜ ١ب٥ ثِل كا ًٜتلّ ٦ٗ تبك٧ؾ٦ پلاكتؾبك ٛـاكؿ؟ ؿكٝاهغ ؽـا٧بٙ، رَٜ

ؽٞا١ٜـ، اٗٞك ك٥ٝ ؿ١ٜـ. كلا٠ٌٛ ٌٗتو٨٘بً ؿك رَٜ ر٢ب٦ٛ ؿٕٝ ؿك٨ُل ِٛـ م٧لا ٗؤٞؿ  ٨ٌٛت ٠ً ثلٛجن آٛض٠ ٗٞرٞؿات ثِل٥ ٦ٗ

١ٜل٥ ا٧ٚ ت٘ـٙ ثِل٥ ٠ً ؿك كلا٠ٌٛ هلاك ؿاُت كا علظ ًٜٜـ. آ٢ٛب ١ٌُٜٞ٘ـتل٧ٚ ٨ٛان ١ٌاتٜـ، آٙ    ؽـا٧بٙ ا٧ٚ ثٞؿ ٠ً ت٢ٜب آحبك

تل٧ٚ آحبك ١ٜل٥ ثِال ؿك   تل٧ٚ ٝ ًبْٗ تل٧ٚ، ًٜت٦ تٞاٛـ ث٠ آ٢ٛب اكتؾبك ًٜـ ٝ ٝاهؼبً ؿكًت ص٨ن٥ اًت ٠ً ثِل٧ت ام ٠٘١ ث٨ِتل ٦ٗ

ُاـٛـ ٝ ٨ٛان ١ٜل١اب٥     بك ١ٜل٥ ٠ً ؿك ْٓٞٝك ٝ ِٝكًب٥ ٢ِٛاـاك٥ ٗا٦  ُلكت، آٙ آح ا٧ٚ ت٘ـٙ ثِل٥ ١ٌتٜـ. اُل آٛزب ر٦ِٜ ؿك٦ٗ

ٛاٞك٥ ًا٠ ؿك آ٧ٜاـٟ     رب٥ ثِقاكٛـ ثا٠  ٠ؽٞاًتٜـ آٙ تؼـاؿ ًٖ آحبك كا ثلا٥ ثِل٧ت ث ككتٜـ. ؽـا٧بٙ ٦ٗ ١ب٥ پبك٧ي امث٨ٚ ٦ٗ ؽ٨بثبٙ

ػالٟٝ، ٗل٧ـاٙ  ثِل٥ كا ٗزـؿاً ث٨بثٜـ. ث٠ ػٜٞاٙ ٗلرؼ٦ اًتلبؿٟ ًٜٜـ ٝ ١ٜل ؽٞؿِ ٗٞرٞؿات ٗٞرٞؿات ثِل٥ ثبم١ٖ ثتٞاٜٛـ ام آ٢ٛب ث٠

 ١ب٥ ث٨ٜبؿ٧ِٚ آٙ آحبك ١ٜل٥ ًٜت٦ ٝ كاًت٨ٚ، كاٟ ؽٞؿ كا ث٨بثٜـ.  تٞاٌٛتٜـ ثلاًبى ٗلارؼ٠ ث٠ آٙ ٢ٗبكت ؿاكب ٨ٛن ٦ٗ

ثٔٞؽ ك٨ًـٛـ ٝ ث٠ ٌٗا٨ل ت٘اـٙ ُقُات٠     ٜٗـ ث٠ ُقُت٠، ٗلؿٕ ام ٛل٧ن آٗٞمٍ ٛظبٕ  ؿك ١ٜل١ب٥ ؿلث٦، ؿكّٛٞ صٜـ٧ٚ ت٘ـٙ

تٞا٨ٛاـ ام   ١ب٥ ا٠٨ٓٝ ٛبثبٓؾ ١ٌتٜـ. ا٧ٚ كٝٛـ كا ٦ٗ ا٥ ٝرٞؿ ؿاكؿ ٠ً ٢ٗبكت ُٞؿ، ؿٝكٟ مُِتٜـ. اٗب ثؼـ ام ا٠ٌٜ٧ ت٘ـٙ هج٦ٔ ٛبثٞؿ ٦ٗثب

آحبك ١ٜل١ب٥ م٧جب٥ ؿلث٦ ثج٨ٜ٨ـ  ٗخالً ثب ِٛبٟ ث٠ آحبك هجْ ام كٌٛبٛي، آحبك ؿكّٛٞ كٌٛبٛي، آحبك ثؼـ ام كٌٛبٛي ٝ ص٨ن١ب٥ ٗلثاٞٙ  

ثٜاـ٥، ًابؽتبك،    ١ب٥ ١ٜل٥ آحبك ًابٗالً ٛبثابٓؾ ثاٞؿ. تل٨ًات     ٛٞك ٦ًٔ ث٨٧ِٖٞ، ٢ٗبكت هجْ ام كٌٛبٛي، اُل ث٠ .٥ ٗؼبٓل١ب ث٠ مٗبٙ

تلا٦ُ ثبُـ،  ثل٧ـ ٠ً ًبٗالً ٛبثبٓؾ ١ٌتٜـ. ؽٞاٟ ٛوب٦ُ ثبُـ، تل٨ًٖ، ٧ب پ٨ٌل ثج٨ٜ٨ـ، پ٦ ٦ٗ ٛٞك ٠ً ٦ٗ ١٘بٙ  ١ب ٝ ؿ٨لٟ، تٜبًت، كَٛ

ام آٙ، ٗلؿٕ ص٨ن١ب٥ ؽب٦ٓ ام ت٘ـٙ هج٦ٔ كا ام ٜٗٔٞػبت ٗـكٞٙ ؿك م٨ٗٚ ؿك ؿالة ث٨الٝٙ آٝكؿٛاـ.     ٦ِ٘١ ٛبثبٓؾ ثٞؿٛـ. اٗب پي

ا٥ ثٞؿٛاـ.   كًا٨ـٟ  ثٔٞؽ ١ب٥ ؿ٧ِل٥ ام ت٘ـٙ هج٦ٔ ٧ٞٛبٙ ٨ٛن ثٞؿٛـ. ٤٘١ آ٢ٛب آحبك ًبْٗ ٝ ث٠ ١ب٥ ؽـا٧بٙ ثٞؿٛـ ٝ پ٨ٌلٟ ثلؽ٦، پ٨ٌلٟ

ؽابٛل ا٧ٌٜا٠ آٙ ص٨ن١اب ام     ثٔٞؽ كًا٨ـ. ثا٠   ًلػت ؿٝثبكٟ ث٠ ؿ، ١ٜل١ب٥ ؿلث٦ ث١٠ب٥ ثبًتبٙ آٛزب ثٞ ؽبٛل ا٠ٌٜ٧ ث٨ٜبٙ ا٧ٚ ت٘ـٙ ث٠

ثٔٞؽ ك٨ًـٛـ. پي ام كٌٛبٛي،  ًلػت ث٠ ُبٙ ٝرٞؿ ؿاُت تب ام آ٢ٛب ٧بؿ ث٨ِلٛـ ٝ آحبكُبٙ كا ثب آ٢ٛب ٗوب٠ٌ٧ ًٜٜـ، آ٢ٛب ث٠ ُقُت٠ ثلا٥

ب ٗٞرٞؿات ثِل٥ كا ١ـا٧ت ًٜٜـ ٠ً ث٠ ثٔٞؽ ١ٜل٥ ثلًٜـ ٝ ؽـا٧بٙ ؽٞاًتٜـ ٠ً ٓئٞٛبكؿٝ ؿا٧ٜٝض٦ ٝ ًب٧ل ١ٜلٜٗـاٙ ظب١ل ُٞٛـ ت

٨٘١ٚ ؿ٨ْٓ اًت ٠ً آحبكُبٙ ؿك آٙ مٗبٙ احل ػظ٦٘٨ ثل ثِل٧ت  ُبٙ كا ث٠ اٛزبٕ ثلًبٜٛـ. ث٠ ث٠ ٗلؿٕ ِٛبٙ ؿ١ٜـ ص٠ِٛٞ احل ١ٜل٥

ا٥ ًا٠ ٗتؼٔان ثا٠     ٧ؼ٦ٜ، ؿًات٠   اٛٞاع ؿ٧ِل٥ ام ؽـا٧بٙ ٛظٖ ٝ تلت٨ت ؿاؿٟ ُـ،٤ٔ٨ًٝ  ١ب٥ اؽ٨ل ث٠ ؿاُت. اٗب ١ٜل١ب٥ ٗـكٙ ؿٝكٟ
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٦ًُٞ پـ٧ـاك ُـ؟ صلا ٧اي پ٨ٌبًا٦٧ٞ     ؿ٦١ ًٜٜـ. صلا ٧ي ٝٙ ًٜٜـ آالط كب٥ اٗلٝم كا ر٢ت ٨ٛل١ٝب٥ ٢ًٚ ١ٌتٜـ ٝ ًؼ٦ ٦ٗ

ثٞؿ ٠ً آ٢ٛب ٛظٖ ٝ تلت٨ت ؿاؿٟ ُـٛـ تب ث٨ب٧ٜـ، اٗب آ٢ٛب آٗـٛـ تب ٛو٦ِ ٜٗل٦ ا٧لب ًٜٜـ ٝ ١ـف ا٧ٚ ٤ٔ٨ًٝ  پـ٧ـاك ُـ؟ ا٧ٚ اكلاؿ ٨ٛن ث٠

كٝ آٙ ؿٝ ٛلل آٗـٛـ تاب ١ٜال ثِال٧ت كا ٗؾتاْ      ١٘نٗبٙ ثب اكّٞ اؽاله٨بت ثِل٧ت، ١ل ص٨ن٥ ؿك كل١َٜ ثِل ٨ٛن كبًـ ُٞؿ. اما٧ٚ

آ٢ٛب ت٘بٗبً ثلا٥ ٧ٝلاٙ ًلؿٙ كل١َٜ ثِل٧ت آٗـٛاـ. ١ٜال ثِال ثا٠ ٝٗاؼ٨ت       -ًٜٜـ. ١ـف ا٧ٚ ثٞؿ ٠ً ١ٜل ثِل٧ت كا كبًـ ًٜٜـ

  ك٧ن٥ ًلؿٛـ. پب٠٧« ٗـك٨ٌٛت»آٜالط  ؽبٛل ث٨ٜب٦ٛ ٠ً آ٢ٛب ؿك ُقُت٠ ثلا٥ ث٠ ـٟ، ث٠ا٥ ٠ً اٗلٝمٟ ١ٌت ك٨ً ا١ل٦ٜ٘٧

آٜالط اٗپل٨ٛٞ٨ًٌٖ، ١ٜل ًٜت٦ ؿلة كا ٗٞكؿ ع٠ٔ٘ هلاك ؿاؿ، مٗب٦ٛ ثاٞؿ ًا٠ ػٌبًا٦ ظاب١ل ُاـ. ؿك       ؿك ُقُت٠ ٝهت٦ ث٠

ثـٝٙ تٞر٠ ث٠ ا٠ٌٜ٧ صوـك ؿه٨ن »ا٧ٚ ثٞؿ ٠ً، ًلؿٛـ  ١ب ٜٗلط ٦ٗ آٜالط اٗپل٨ٛٞ٨ًٌت تل٧ٚ ثغخ٦ ٠ً آٙ ث٠ ُبٙ، ػ٘ـٟ ٗجبعخبت

ثٜبثلا٧ٚ آ٢ٛب ٛوب٦ُ ًلؿٙ ا٨ُبء كا ث٠ ١٘بٙ ٓٞكت ٠ً ١ٌتٜـ، ٗاٞكؿ اٛتوابؿ   « ؿهت ػٌب٦ً ثبُـ؟ تٞاٛـ ث٠ ـ، آ٧ب ٨ِ٦ًٗ ٛوب٦ُ ٦ٗ

توبؿ هلاك ؿاؿٛاـ. ؿكٝاهاغ،   ُلا٧ب٠ٛ، ٝ ٛوب٦ُ ًلؿٙ آ٢ٛب ث٠ كٍٝ كاًت٨ٚ ًٜت٦ كا ٗٞكؿ اٛ ٓٞكت ٝاهغ هلاك ؿاؿٛـ، ٛوب٦ُ ًلؿٙ آ٢ٛب ث٠

پب٧بٙ اًت. هٔ٘ل٥ٝ ١ٜل ًٜت٦ ث٨ٌبك ٨ًٝغ اًت م٧لا ٧ي  ١ٜل ًٜت٦ ثلا٥ اٌٛبٙ، ٛٔت ًلؿٙ ً٘بّ ثب ٨ًل٨ت ثبال اًت، ٝ آٙ ث٦

ثبُاـ. ص٨ن١اب٦٧ ًا٠ آٙ     ٝ تزبكة مٛـ٦ُ ُؾ٦ٔ ١ٜلٜٗاـ ٨ٛان ٗا٦     ُلا٧ب٠ٛ اًت، ث٠ٌٔ ُبْٗ ٧ٝو٦ُ ت٢ٜب ٝاهغ احل ًبْٗ ١ٜل٥ ٠ٛ

ت٘ابٕ ا٢ٜ٧اب ؿك    -١ب ؿك ٗٞٗٞػبت ُٞٛب٦ُٛٞ ٠ً ؿك مٛـ٦ُ ًٌت ًالؿٟ  ُٞؿ، ٝ ؿاَٛ ٝ ٢ٗبكت مٛـ٦ُ ثب آ٢ٛب ٗٞار٠ ٦ٗ ١ٜلٜٗـ ؿك

ًٜـ، ؽاٞاٟ   ٛٞك ٗتلبٝت٦ ث٨بٙ ٦ٗ اٍ ٧ي ص٨ن ِٗبث٠ كا ث٠ ُٞؿ. ث٠ ٨٘١ٚ ؿ٨ْٓ اًت ٠ً ١ل كلؿ٥ ؿك احل ١ٜل٥ آحبكٍ ٜٗؼٌي ٦ٗ

١ب ثبُـ. تزبكة مٛـ٦ُ ١ل كلؿ٥ ٗتلبٝت اًت ٝ  ٗٞٗٞع، ٧ب ؿكر٤ ٢ٗبكت ت٨ٌٜي ؿكؽّٔٞ اًتلبؿٟ ام كَٛ ثبُـ، اكائ٤ ث٨بٙ آٙ

تٞاٜٛاـ   ػالٟٝ، آٛض٠ ٠ً ٦ٗ ُٞؿ. ث٠ ١ب٦٧ ؿك آحبكُبٙ ٦ٗ كٝ ا٧ٚ ٜٗزل ث٠ تلبٝت ١ب٥ ُؾ٨ٔت٦ ١ٜلٜٗـ ٗتلبٝت ١ٌتٜـ، اما٧ٚ ٧ٝو٦ُ

١ب٥ ثبٌُٟٞ ؽـا٧بٙ ٝ ًٔ٘بت ؽاـا٧بٙ ١ٌاتٜـ.    ت٧ٞٔل ثٌِٜـ ٧ي ؿ٨ٛب٥ ٗتٜٞع، ٗٞرٞؿات ؿك ًٜٞط عت٦ ثبالتل، ٝ عت٦ تز٦ٔ ث٠

اكٌبكُابٙ كا   كٝ ا٧ٚ كا٦١ ٛبٗغـٝؿ، كُٝٚ ٝ ٨ًٝغ اًت. ٗؼ٘ٞالً ١ٜلٜٗـا٦ٛ ٠ً ؿك ٛوب٦ُ ٧ب پ٨ٌلتلا٦ُ ؽٞة ١ٌتٜـ، ث٨ِتلِ اما٧ٚ

ٜاـ صِٞٛا٠ ٛوبُا٦ ٧اب     ؿاٛ كٝ اًخل آ٢ٛب ؽ٦ٔ٨ ؿك ث٨بٙ ًٔ٘بت ٗب١ل ٨ٌٛتٜـ. اٗب آ٢ٛاب٦٧ ًا٠ ٛ٘ا٦    ًٜٜـ، اما٧ٚ ثل ١ٜلُبٙ ٗت٘لًن ٦ٗ

ر٦٧ٞ ٝ ٜٜٗو٦ ٜٗغلف ثلٛب٤ٗ ًبك٥ ؽاٞؿ كا   پ٨ٌلتلا٦ُ ًٜٜـ ؿك ٓغجت ًلؿٙ ؽٞثٜـ. آٙ اكلاؿ ؿكعب٦ٓ ٠ً ثب پلؽبُِل٥، ًت٨نٟ

٦ًٜٛٞ ك٨ًـٟ اًت. آجت٠ ثالا٥    تـك٧ذ ث٠ ٗلع٠ٔ اػتجبك ًلؿٛـ. ثٜبثلا٧ٚ ث٠ ٦، ١ٜل ًٜت٦ كا ٝاهؼبً ث٦ػٌبًاًتـالّ ثب ًلؿٛـ،  تج٨ٔؾ ٦ٗ

ؿًت ٦ًٌ اٛزبٕ ُٞؿ ٠ً ١ٜل١ب٥ م٧جاب كا آاالً    تٞاٌٛت ث٠ اػتجبك ًٜـ، آٙ ٦٘ٛ ؽٞاًت ؿك آٙ مٗبٙ ١ٜل ًٜت٦ كا ث٦ ٦ٌ ٠ً ٦ًٗ

ٛٞك ٛظٖ ٝ تلت٨ات ؿاؿٟ ُاـ ًا٠ آٙ     ٨٘١ٚ ؿ٨ْٓ اًت ٠ً ؿك ُقُت٠ ا٧ٚ ُٜبؽت ٧ب ٦ًٌ ٠ً ؿك ١ٜل١ب٥ م٧جب ٛبًبكآٗـ ثٞؿ. ث٠ ٦٘ٛ

 ٛٞك٥ ٠ً ثتٞاٜٛـ ٗلؿٕ ؿ٨ٛب كا عت٦ ث٨ِتل ُ٘لاٟ ًٜٜـ. ا٥ ٗب١ل ُٞٛـ ث٠ ١ب٥ پب٠٧ ٦ ؿك ٢ٗبكتصٜـ ٛ٘ب٧ٜـ٣ ٗـك٨ٌٛت اثتـا ؿك ثضِ

١اب٦٧ ؿكؽٔاّٞ كاًات٨ٚ ؿك ٗوب٧ٌا٠ ثاب ا١ل٧ٜ٘ا٦، ًا٠ ؿك ُقُات٠ ؿك آٙ مٗابٙ ثا٨ٚ آًابؿ٦ٗ ٝ             ؽابٛل رال ٝ ثغاج    ث٠

ام ١ٜل١ب٥ ٗوـىِ ٝاهؼ٦ ثِل٧ت اٛتوبؿ  ،بّ اكّٞؽبٛل ا٠ٌٜ٧ اؽاله٨بت ٝ ٗلب٨١ِٖ ؿكع ث٠ ٝ ١ب ثٞؿ، ١ب ٝ اثٌتل٨ًٌِٜت اٗپل٨ٛٞ٨ًٌت

ا٥ ك٘ب٦٧ ث٨ِتل ثلا٥ ثوب٥ ؽٞؿ ا٧زبؿ ًٜٜـ، عبال ٗلؿٕ ١ٜال ًاٜت٦ كا    ؽبٛل ا٠ٌٜ٧ ١ٜلٜٗـاٙ ًٜت٦ ٗزجٞك ثٞؿٛـ فكٟ ًلؿ، ٝ ث٠ ٦ٗ

ٜتوْ ًلؿٛـ ا٧اٚ ثاٞؿ   ٛبٜٗـ. ؿك ُقُت٠ ص٨ٜٚ ٛب٦ٗ ٝرٞؿ ٛـاُت. ؿ٨ْٓ ا٠ٌٜ٧ ؽـا٧بٙ ١ٜل١ب كا ث٠ ٗٞرٞؿات ثِل٥ ٗ ٦ٗ« كئب٨ٌٖٓ»

ًٜـ ٝ آٙ تأح٨ل ٗخجت٦ ثل اؽاله٨ابت   ا٥ ثپلؿامٛـ ٠ً ثِل٧ت ع٘ب٧ت ٝ ٢ِٛـاك٥ ٦ٗ ١ب كا هبؿك ًٜٜـ ث٠ ث٨بٙ ؽٞث٦ ٝ م٧جب٦٧ ٠ً اٌٛبٙ

٥ًٞ ًلُت ا١ل٦ٜ٘٧، ١ٜل١ب٥ ثِل٥ كاًت٨ٚ ٝ ًاٜت٦ كا ام   ؽبٛل كٌبؿ اؽاله٨بت ثِل، ُلا٧َ علًت ث٠ ثِل٧ت ؿاُت٠ اًت. ث٠

 آٗـ.  ٝرٞؿ ث٠ُٛٞ٠  ا٧ٚ« كئب٨ٌٖٓ»١ب٥ ك٦ً٘ ث٨لٝٙ كاٛـ. ثٜبثلا٧ٚ ثلا٥ ؽبٛل ثوبء، ١ٜل ًٜت٦، كئب٨ٌٖٓ ُـ ٝ  آًبؿ١٦ٗب٥  ًبٓٚ

ؿاٜٛاـ   ا٧اـ؟ آ٢ٛاب٦٧ ًا٠ ٛ٘ا٦     آ٧ب ٗتٞر٠ ِٛاـٟ  -عبال، ١ل ص٨ن٥ ام ثِل٧ت، ثـ٧ٚ ٠ُٛٞ ؿكعبّ ككتٚ ؿك ر٢ت ثلػٌي اًت

ا٥  ١اب٥ پب٧ا٠   ؿاٜٛـ، ٝ آ٢ٛب٦٧ ًا٠ ٢ٗابكت   ١ب٥ ٨ًٞٗو٦ كا ٦٘ٛ لاؿ٥ ٠ً تئٞك٥ص٠ِٛٞ ٓـا٥ آٝام ؿكًت ٝ كًب٦٧ ؿاُت٠ ثبُٜـ، اك

اٛـ، اٗب ١ٜلٜٗـاٙ ٝاهؼ٦ ؿك اٗلاك ٗؼبٍ ؽٞؿ ٌِْٗ ؿاكٛـ. عت٦ آٙ اكلاؿ٥ ًا٠   كهْ ٛـاكٛـ، ؽٞاٜٛـُبٙ ٝ كهٜٔـُبٙ ٗؼلٝف ُـٟ

ؿاٜٛـ  ٝ ًبك ؽٞؿ ِٗـّٞ ١ٌتٜـ ٝ آ٢ٛب٦٧ ٠ً ٦٘ٛ ًٜٜـ ٝ ًبك ؽٞؿ كا ثٔـ ١ٌتٜـ ث٨لٝٙ كاٛـٟ ُـٛـ ٝ ؿك ؽ٨بثبٙ ث٠ ًٌت ًٔ٘ب٦ٛ ٦ٗ
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ُٞٛـ. ١ل ص٨ن٥ ام ثِل٧ت ؿك ر٢ت ػٌاي ؿكعابّ اكاّٞ اًات ٝ ١ِ٘ا٦       ١ب٥ پل مكم ٝ ثلم ؿ٧ـٟ ٦ٗ ًٜٜـ ؿك ًبٓٚ ص٠ ًبك ٦ٗ

 ثاٞؿ. « ١ب٥ ُؾٔا٦  اعٌبى»ؿٛجبَٓ ثٞؿٛـ ثلؽ٦  ١ب ث٠ آٜالط ٗـك٨ٌٛت ا٧ٚ ٌُْ ؿكعبّ كبًـ ُـٙ ١ٌتٜـ. آٛض٠ ٠ً آٙ ث٠ ث٠

تٞاٜٛاـ ص٨ان ؽاٞث٦ ؽٔان      ص٠ِٛٞ ٦ٗ -ُبٙ ًٜٜـ ؿ١ٜـ تب اُجبط ًٜتلّ ثؼـاً آ٢ٛب ًٜتلّ ؽٞؿ كا ام ؿًت ؿاؿٛـ ٝ عبال ثـٙ ؽٞؿ كا ٦ٗ

« اٟٝ، ِٛبٟ ٨ًٜـ! ص٠ ٛوبُا٦ ؽاٞث٦!  »ؿ١ٜـ:  ًٜٜـ ٝ آٙ كا ث٠ ٗلؿٕ ِٛبٙ ٦ٗ آٜالط ٗـك٨ٌٛت٦ كا آ٧ٝناٙ ٦ٗ ًٜٜـ؟ آ٢ٛب ٧ي احل ث٠

ًٜـ، فاتبً ا١ل٦ٜ٘٧  ُلت ؽٞة اًت. اٗب ص٨ن١ب٥ ؽٞث٦ ٠ً ت٨ٓٞق ٦ٗ ٠ُٛٞ ٠ً ٦ٗ ؿاٛـ صلا ا٧ٚ ٨ش ٦ًٌ ٦٘ٛٛٞك ٧ِٞٛـ، ١ اُل ا٧ٚ

ؿاك اًات. اُال تلٌلتابٙ اٝ كا ؿك صٜا٨ٚ ٌٗا٨ل ًلُات        ا٥ ؿكثبكٟ ١ٜل ١ٌتٜـ ٠ً ؽٜـٟ ٓٞعب٠ٛ ١ٌتٜـ ٝ ُبْٗ ص٨ٜٚ ص٨ن١ب٥ ًبؿٟ

آٙ ص٨ن١اب   ًٜـ ص٠ ١ٌتٜـ. ؿك ٝاهغ ُبٙ ٓغجت ٦ٗ آٜالط ؽٞث٦ ٠ً ؿكثبكٟ تٞا٨ٛـ ثج٨ٜ٨ـ آٙ ص٨ن١ب٥ ث٠ ا١ل٦ٜ٘٧ ؿٛجبّ ٌٜٛـ، ٦٘ٛ

 ٦ِ٘١ آُـبّ ٝ ثلا٥ ٗلؿٕ ٗ٘ل ١ٌتٜـ. 

ٗالؿٕ ا٧اٚ ص٨ن١اب٥    ػبٗا٤  كٝٛـ ٝ آ٢ٛاب كا هجاّٞ ؿاكٛاـ. اًخل٧ات      آجت٠ اكلاؿ م٧بؿ٥ ١ٌتٜـ ٠ً ٓلكبً ١٘لاٟ ثب ا٧ٚ كٝٛـ ٦ٗ 

٧ُٜٞاـ ١ال صا٠     ؿ١ٜـ ٗا٦  آُـبّ ١ٌتٜـ، آِٛبٟ اكلاؿ٥ ٠ً آٙ ًبك١ب كا اٛزبٕ ٦ًٜٜٗـ. اُل ث٨٧ِٞـ ٠ً ت٘بٗبً  ٗـك٨ٌٛت كا ؿكى ٦٘ٛ

آٜالط ١ٜلٜٗـ ؿك ص٨ٚ ُُٞت ٧ي ثض٤ ٗلؿٟ  ا٧ـ ٠ً صٜٞك ٧ي ث٠ ث٨ِتل ُج٠٨ آُـبّ ثبُـ ث٢تل اًت. ٦ِ٘١ ؿك ا٧ٚ ثبكٟ ٨ُٜـٟ

اًت ٠ً ٌٗبئْ كا ث٠ ا٧ٚ ٗلع٠ٔ كًابٛـٟ   آ٧ب ٗـت٦ هجْ ؽجل٥ ؿك ا٧ٚ م٠ٜ٨ٗ ٨ِٜٛـ٧ٖ؟ ا٧ٚ ٛٔت ًلؿِٙ ًلُت ا١ل٦ٜ٘٧ -كا ؽٞكؿ

تٞا٨ٛـ تٔٞك ٨ًٜـ  تل ثلٝؿ آ٧ب ٝعِتٜبى ٛؾٞا١ـ ثٞؿ؟ اُل ١ٜل١ب٥ ثِل ث٠ ا٧ٚ ٌُْ اؿا٠ٗ ٧بثـ، آِٛبٟ ٦ٗ ١ب پ٨َ اًت. اُل ٤٘١ ا٧ٚ

 ؿك آ٧ٜـٟ ص٠ ؽٞا١ٜـ ُـ.

آ٧ب ١ـف ام ١ٜل١ب٥ ثِل ا٧ٚ اًت  ت٧ٞٔل ثٌِٜـ. ًٜٖ ٠ً ١ٜل١ب٥ ثِل ص٠ ص٨ن٥ كا ثب٧ـ ث٠ ثؼـ ٦ً٘ ؿكثبك٣ ا٧ٚ ٓغجت ٦ٗ

ت٧ٞٔل ثٌِٜـ؟ ٧ب اُاجبط كا؟ ثب٧اـ ثـا٨ٛاـ     ت٧ٞٔل ثٌِٜـ، ٧ب ؽـا٧بٙ كا ث٠ ت٧ٞٔل ثٌِٜـ، ٧ب ٜٗبظل كا ث٠ ٠ً ؽٞؿ ٗٞرٞؿات ثِل٥ كا ث٠

ٞراٞؿات ثِال٥   ٠ً ١ٜل١ب٥ ٝاهؼ٦ ثِل اثتـا ؿك ٗؼبثـِ ؽـا٧بٙ پـ٧ـاك ُـ. ١ـف ؿ٧ِل ام ا٠ٌٜ٧ ؽـا٧بٙ ا٧ٚ رٜج٠ ام كل١َٜ كا ث٠ ٗ

١ب ٌُٟٞ ؽـا٧بٙ كا ثج٨ٜٜـ ٝ ث٠ ا٧ٚ ثبٝك ث٨بٝكٛـ ٠ً ٦ٌ٨ٛ ٝ پ٨ٔـ٥ پبؿاٍ ٝ ٗزبمات ؽٞؿ كا  ٜٗتوْ ًلؿٛـ ا٧ٚ ثٞؿ ٠ً ثِقاكٛـ اٌٛبٙ

ًٜٜاـ.   ًٜٜـُبٙ ث٠ آً٘بٙ ٓؼٞؿ ٦ٗ ًٜٜـ ٝ تن٠٨ً ُٞٛـ، ٗلؿٕ ؽٞة ثلًت ؿك٧بكت ٦ٗ ثـًبكاٙ ثب ٨ًلل ٗٞار٠ ٦ٗ -ًٜٜـ ؿك٧بكت ٦ٗ

تل٧ٚ  ١ب ؿك ُلم ؿك ؿٝكاٙ ا٠٨ٓٝ تول٧جبً ٦ِ٘١ ؽـا٧بٙ ثٞؿٛـ ٝ ثبًتب٦ٛ ل١ب٥ ؿلث٦ ٦ِ٘١ ؿك ٨ًٌٔب١ب ُلٝع ُـ. ٗز٠ٌ٘ظ٢ٞك ١ٜ

ٙ    ١ب٦٧ ٠ً ؿك ص٨ٚ ث٠ ٝ ا٨ٓٝٚ ٛوب٦ُ ١اب   رب٥ ُقاُت٠ ُـ، ٦ِ٘١ ؿكثبك٣ ؽـا٧بٙ ثٞؿٛـ. آ٧ب ٗغـٝؿ٧ت٦ ؿك ا٧ٚ ٝراٞؿ ؿاكؿ ًا٠ اٌٛاب

اكؿ. ا٧ٚ ٢٨ًبٙ ٨ًٝغ ٝ ١ل ص٨ن٥ ؿك ا٧ٚ ر٢بٙ ٢٨ًب٦ٛ ػظ٨ٖ اًت... ٝهت٦ ٗٞرٞؿات ثِل٥ ؽـا٧بٙ كا ٛوب٦ُ ًٜٜـ؟ ؽ٨ل، ٝرٞؿ ٛـ

ت٧ٞٔل ثٌِٜـ، ؽاـا٧بٙ آٙ ص٨ن١اب كا ثا٠ ٗٞراٞؿات      ٛٞك ٝاهؼ٦ ثلٝٛـ تب ؽـا٧بٙ كا ث٠ ٛٞك ٝاهؼ٦ ث٠ ؽـا٧بٙ ثبٝك ؿاُت٠ ثبُٜـ ٝ ث٠ ث٠

تال٧ٚ ٗغاْ    آؼابؿٟ  آٛض٠ ثِل٧ت ؿك آكم٥ٝ آٙ ثاٞؿٟ ٝ ؽابكم   تل٧ٚ ص٨ن اًت ٝ تل٧ٚ ٝ ٗوـى ثِل٥ ِٛبٙ ؽٞا١ٜـ ؿاؿ. ا٧ٚ ًبْٗ

 ت٧ٞٔل ثٌِٜـ ث٨ٌلاٙ اًت. تٞاٜٛـ ث٠ آًب٧َ آ٢ٛب اًت. ثٜبثلا٧ٚ، آٛض٠ ا٧ٚ آحبك ٦ٗ

ػٜٞاٙ ٗـّ اًتلبؿٟ ًٜٜـ. ا٧ٚ ٦ٌِٔٗ ٨ٌٛت، صلا٠ً  ١ب ث٠ ًٜٜـ، ٗزجٞكٛـ ام اٌٛبٙ ؿا٨ٛـ، ٝهت٦ ٗلؿٕ ؽـا٧بٙ كا ٛوب٦ُ ٦ٗ ٦ٗ

ا٥  ١اب٥ پب٧ا٠   ١ب كا ث٠ ٌُْ ؽٞؿ آكل٧ـٛـ. ثٜبثلا٧ٚ ٦ٌِٔٗ ٨ٌٛت ٠ً ام ٗٞرٞؿات ثِل٥ ثلا٥ ت٘ل٧ٚ ًلؿٙ ٢ٗبكت ؽـا٧بٙ اٌٛبٙ

م٧الا ١لصا٠ ثبُاـ     -اٛزبٕ ا٧ٚ ًبك ٨ٛن اٌُب٦ٓ ٛاـاكؿ  -تٞاٜٛـ اكلاؿ ؿ٧ِل كا ٛوب٦ُ ًٜٜـ ٛٞك ٨ٌٛت ٠ً ٗلؿٕ ٦٘ٛ اًتلبؿٟ ًلؿ. ا٧ٚ

تٜـ. عت٦ ٦ٌِٔٗ ٨ٌٛت ٠ً ٜٗبظل كا ٛوب٦ُ ًلؿ. اٗب ت٘لًن ١ٜل١ب٥ م٧جب٥ ثِل٧ت ٗٞرٞؿات ثِل٥ ٢ٗ٘تل٧ٚ ص٨ن ؿك ا٧ٚ ؿ٨ٛب ١ٌ

ؿا٨ٛـ صلاًا٠ ٗل٧اـاٙ    ٦ِ٘١ ا٧ٚ كا ٦ٗ -١ب ًبكٗب ؿاكٛـ ثبكٟ ث٨ٜـ٨ِ٧ـ، اٌٛبٙ  ٧ُٖٞ؟ ٦ِ٘١ ؿك ا٧ٚ كا ٦ٗ ثب٧ـ ؽـا٧بٙ ثبُـ. صلا ا٧ٚ

ًِاٜـ، ػٜبٓال٥ ام ؽاٞؿ ١ٜلٜٗاـ كا ُابْٗ       ٛوب٦ُ ٦ٗ ًٜٜـ ٧ب ث٠ ٌُِْ ٝ ١ل ص٨ن٥ ٠ً ٗٞرٞؿات ثِل٥ تل٨ًٖ ٦ٗ -ؿاكب ١ٌت٨ـ

صٌجـ. ثاب ٧اي    ُٞؿ ث٠ آٙ ٛوب٦ُ ٦ٗ ت٧ٞٔل ٨ًِـٟ ٦ٗ ُٞؿ. ؿك احل ٧ي ١ٜلٜٗـ، ١ل ص٨ن٥ ؿكثبك٣ آٙ كلؿ ٝ ؿكثبك٣ كلؿ٥ ٠ً ث٠ ٦ٗ

اٍ،  ت ف١ٜا٦ ؿاٖٛ اٝ ص٠ ٛٞع كلؿ٥ اًت، ص٠ ٛاٞع ث٨٘ابك٥ ؿاكؿ، صا٠ ٗواـاك ًبكٗاب ؿاكؿ، ٝٗاؼ٨       ٗٞ ؿك ؿًت كلؿ، ٦ٗ علًت هٖٔ

ٛاٞك ًبٗاْ ِٛابٙ     اٍ ٝ ؿ٨لٟ. ٝ ت٘بٕ اكٌبك٥ ٠ً آٙ ٗٞٗٞع ٛوب٦ُ ؿاكؿ ٝ ت٘بٕ ػٞاْٗ ٗلتجٚ ثب ثـَٛ ٨ٛن ث٠ ٝٗؼ٨ت ؽبٛٞاؿ٦ُ
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آ٧ٝانؿ، ًبكٗاب٥ ٛوابٍ ام آٙ     اٍ ٗا٦  ُٞؿ، ُبْٗ ا٠ٌٜ٧ اٝ صوـك ًبكٗب ؿاكؿ. ٝهت٦ ٦ًٌ ٧ي ٛوب٦ُ ام آٙ كلؿ كا ؿك ؽبٛا٠  ؿاؿٟ ٦ٗ

ثلؿ ٧اب ؿكعابّ ٓاـ٠ٗ ؿ٧اـٙ      آ٧ٝنؿ، آ٧ب اٝ ٛلغ ٦ٗ اٍ ٦ٗ ثٜبثلا٧ٚ ٝهت٦ ٦ًٌ ص٨ن٥ ٗبٜٛـ آٙ كا ؿك ؽب٠ٛ ُٞؿ. ٛوب٦ُ ٗتٔبػـ ٦ٗ

ٛٞك پ٨ًٞت٠ ؿك ؽب٤ٛ ٦ًٌ ٠ً ٓبعت آٙ ٛوب٦ُ  ُٞؿ، آٙ ث٠ ا٧ٚ ُؾْ ٗتْٔ اًت ٝ ث٠ ُٞؿ ٝ پؾَ ٦ٗ اًت؟ ًبكٗب ًبٛغ ٦ٗ

كاعتا٦ اعٌابى ٛبؽُٞا٦ پ٨اـا      ٜـ، اٗب ؿكٝاهغ ]ام ص٨ن٥ ٗبٜٛـ آٙ[ ثا٠ تٞاٜٛـ كٝاثٚ ث٨ٚ ا٨ُبء كا ثج٨ٜ ُٞؿ. ٗلؿٕ ٦٘ٛ ُـٟ، ًبٛغ ٦ٗ

 ؽٞا١ٜـ ًلؿ. 

٠٘١ ؿك ا٧ٚ ثبكٟ ث٨ٜـ٨ِ٧ـ، ؽـا٧بٙ ٝاال ٝ ثبٌُٟٞ ١ٌتٜـ ٝ اٛله٥ كع٘ت ٝ  -اٗب اُل ٗٞرٞؿات ثِل٥ ؽـا٧بٙ كا ٛوب٦ُ ًٜٜـ

ًبمٛـ، ؿك كٝٛاـ   ١ب كا ٦ٗ ًِٜـ ٧ب آٙ ٗز٠ٌ٘ ١٦ٗب كا  اكلاؿ٥ ٠ً آٙ ٛوب٦ُ -كًبٛـ ًٜٜـ ٠ً ث٠ ٗلؿٕ ًٞؿ ٦ٗ ثؾِٜـ٦ُ ًبٛغ ٦ٗ

آٝكؿ اكٌابك ؽاٞة كُاـ     ثلٛـ ٝ ١٘نٗبٙ آٙ ١ٜلٜٗـ ؿكعب٦ٓ ٠ً احل ١ٜل٥ ؽاـا٧بٙ كا پـ٧اـ ٗا٦    ًبْٗ ًلؿٙ آٙ احل ١ٜل٥ ٛلغ ٦ٗ

ٝ كا امثا٨ٚ  ًٜٜـ اكٌبك ؿكًتَ كا تو٧ٞت ًٜـ ٝ ًبكٗب٥ ثـٙ ١ٜلٜٗـ ٝ ًبكٗاب٥ كٌال٥ ا   ؿ١ـ ٝ ثٜبثلا٧ٚ ؽـا٧بٙ ث٠ اٝ ً٘ي ٦ٗ ٦ٗ

ُبٙ اكٌابك ؽاٞة    ُٞؿ، ؿك ف١ٚ ُبٙ ثبم ٦ٗ ثلٛـ، ف١ٚ ثلٛـ. پي ام ا٠ٌٜ٧ ؿ٧ِلاٙ ث٠ آٙ ٛٞع احل ١ٜل٥ ِٛبٟ ًٜٜـ ام آٙ ٛلغ ٦ٗ ٦ٗ

١ب اكٌبك كاًت٨ٚ ؿاكٛـ، ؽٜلات ٝ كزاب٧غ   ُبٙ ٝاالتل ُٞؿ. ٝ ٝهت٦ ؽـا٧بٙ ثج٨ٜٜـ ٠ً اٌٛبٙ ُٞؿ ُؾ٨ٔت ؽٞا١ٜـ ؿاُت ٝ ثبػج ٦ٗ

ثلٛـ. پي ًـإ كٍٝ ثلا٥ ثِل٧ت ًٞؿٜٗـتل اًت؟ ٗٚ ؿًٝت ؿاكٕ ث٠ آٙ آحابك ًاٜت٦ ٝ كاًات٨ٚ، آٙ     ١ب امث٨ٚ ٦ٗ كا ثلا٥ اٌٛبٙ

ث٨اٜٖ، ٨٘١ِا٠ اعٌابى     ١ب٥ ؽـا٧بٙ ِٛبٟ ًٜٖ. ثؼـ ام ا٠ٌٜ٧ آ٢ٛاب كا ٗا٦   ١ب٥ ؽـا٧بٙ ٝ آٙ ٗز٠ٌ٘ ٛوَ  ك١ْب٥ ًوق ٝ ؿ٧ٞا ٛوب٦ُ

ًِاٜـ ٝ ؿك ًما٘ت٦ ؿ٧ِال، آٙ     م٧لا آٙ آحبك ٌُٟٞ ؽـا٧بٙ كا ثا٠ تٔا٧ٞل ٗا٦   ًٜٖ ٠ً ثِل٧ت ١ٜٞم ا٨ٗـ٥ ثلا٥ ثبمُِت ؿاكؿ،  ٦ٗ

٨ًٜاـ ًا٠    آ٧ب كٌل ٦٘ٛ ١ب، ٗوب٠ٌ٧ ا٧ٚثلاًبى  ١ب ٝاهؼبً ؿكعبّ اٛزبٕ ًبك١ب٥ ؽٞث٦ ثلا٥ ٗلؿٕ ١ٌتٜـ. ثٜبثلا٧ٚ ؽـا٧بٙ ؿك ٗز٠ٌ٘

 ت٧ٞٔل ثٌِـ؟ ٛٞك ا٦ٓٞٓ ؽـا٧بٙ كا ث٠ ١ٜل ثِل٧ت ثب٧ـ ث٠

ؿًت٦، تج٨ٔـابت، ٗاـ، تئابتل،     ٜٓب٧غ -ُٞؿ ١ب ٗغـٝؿ ٦٘ٛ ١ب ٝ ٗز٠ٌ٘ ١ب، تل٨ًٖ اٗلٝم٥ كوٚ ث٠ ٛوب٦ُآجت٠ ١ٜل١ب٥ ارت٘بع 

ػجبكت  ١ب٥ ث٨ٌبك م٧بؿ٥ ٗلتجٚ ثب ١ٜل ٝرٞؿ ؿاكؿ  ث٠ ت٨ٓٞـات ت٧ٞٔن٦ٛٞ٧ ٝ ٨ًٜ٘ب٦٧، ٛلاع٦ ٗغّٔٞ ٝ ؿ٨لٟ ٨ٛن ٝرٞؿ ؿاكٛـ. علك٠

ا٥ ثبُـ، اُل ؽٞؿ ١ٜلٜٗـ ٧ي پب٤٧ ؿكًات٦ ث٨ٜابٙ ٢ٛاـ،     ٠ ث٠ ا٠ٌٜ٧ ص٠ علك٠ؿ٧ِل ٦ِ٘١ ث٠ ١ٜل م٧جب ٗلتجٚ ١ٌتٜـ. اٗب ثـٝٙ تٞر

آؼابؿٟ ٝ ؽاٞة    ُٞؿ ٝ ١ِ٘ا٦ ؽابكم   ًٜـ، ؿك ٦ِ٘١ آ٢ٛب ػٜبٓل ؿكًت ؿ٨ٗـٟ ٦ٗ آِٛبٟ ثـٝٙ تٞر٠ ث٠ ا٠ٌٜ٧ ص٠ احل٥ كا ؽٔن ٦ٗ

٨ًٜٖ، ا٧ٚ ص٨ان٥ اًات ًا٠ ؿكؽٔاّٞ      ٛٞك ٦ًٔ ٓغجت ٠ُٛٞ اًت. ث٠ ؽٞا١ٜـ ثٞؿ ٝ ث٠ ٗلؿٕ ٜٗلؼت ؽٞا١ٜـ كًبٛـ. ٜٗ٘ئٜبً ا٧ٚ

 إ. ١ٜل١ب٥ ثِل ؿ٧ـٟ

ُٞؿ. ٗ٘ٚ ٓغجت ؿكثبك٣ ٗز٠ٌ٘ ً٘ا٦   ُبٙ ٓغجت ًلؿٕ ُبْٗ ٗز٠ٌ٘ ٨ٛن ٦ٗ ١ٜل١ب٥ ُله٦ ٝ ؿلث٦ ٠ً االٙ ؿكثبكٟ 

ًٜٖ ٝ ٓلكبً ؿكثبك٣ ا٧ٚ ٝٗؼ٨ت ؿك ا٧ٚ ت٘اـٙ   ُبٙ ؿكّٛٞ تبك٧ؼ ٓغجت ٦ٗ ١ب٥ ُلم ٝ پ٨ِلكت ؿكثبك٣ ًلص٤ِ٘ ٝاهؼ٦ ٗز٠ٌ٘

١ب ثب كل١َٜ آؽل٧ٚ صلؽ٠ )٧ؼ٦ٜ هجْ ام  ١ب٥ ث٨ٌبك٥ ام ٗز٠ٌ٘ ًٜٖ. هجْ ام ا٠ٌٜ٧ ثٞؿ٧ٌٖ ؿك ص٨ٚ اُبػ٠ ٧بثـ، ًجي ٓغجت ٦ٗ

١ب٥ ؿٝك٣ پي ام اُبػ٤ ثٞؿ٧ٌٖ ث٠ ص٨ٚ ٗلًن٥، ًبٗالً ٗتلبٝت  ُبٙ ام ًجي ١ب٥ ١ٜل٥ ٨ًْ ػظ٨ٖ( ٗلتجٚ ثٞؿٛـ، ثٜبثلا٧ٚ ًجي

ٝا١اب ٝ ؽاـا٧بٙ ثٞؿ٧ٌاٖ     ًبت ٠ً ٗؼلف ا٧ٚ ت٘ـٙ ثِل٥ ١ٌتٜـ ثب٧ـ ٗظ٢ل ثٞؿا١ب، ثٞؿ٥ ١ب٥ ُله٦ ثٞؿ. ٓل٧ظ ث٨٧ِٖٞ، ٗز٠ٌ٘

تلت٨ات ام   ًبم٥ ١ٜـًٝتبٙ ٨ٛن ثا٠  ًبم٥ِ ؿٝكاٙ ا٠٨ٓٝ ام ١ٜـًٝتبٙ ٜٗتوْ ُـ ٝ ٣ٞ٨ُ ٗز٠ٌ٘ ثٞؿٟ ثبُٜـ. ا٧ٚ ٛٞع ام ٣ٞ٨ُ ٗز٠ٌ٘

١ب٥ ؿٝك٣ پ٨ِا٨ٚ ثا٠ آٙ    ثٞؿ٧ٌٖ ١ٜـ٥، ٝ ثٞؿا١ب٦٧ ٠ً ١ٜـ٥ ا٥ ٗلثٞٙ ث٠ پ٨َ ام رب٥ ٗبٛـٟ ثٞؿ، ؿٝكٟ ؿٝك٣ اػتوبؿ ث٠ ثٞؿا١ب ث٠

٤ٔ٨ًٝ ٧ٞٛب٨ٛبٙ ثبًتب٦ٛ ٠ً ؿك اكٝپب ث٠ ثٞؿا١ب اػتوبؿ ؿاُتٜـ ٜٗتوْ ُـٟ ثٞؿ. ا٧ٚ ثـ٧ٚ ؽابٛل اًات ًا٠ عتا٦ ؿك      اػتوبؿ ؿاُتٜـ، ث٠

٠ ٠٘١ ث٠ ثٞؿا١ب اػتوبؿ ؿاُتٜـ، اكلاؿ٥ ثٞؿٛـ ٛٞك ٨ٌٛت ً تل، ث٨ٌبك٥ ام اكٝپب٨٧بٙ ث٠ ثٞؿا١ب اػتوبؿ ؿاُتٜـ  آجت٠ ا٧ٚ ١ب٥ پ٨َ مٗبٙ

ًابم٥ ٨ٛان ثا٠     ١اب٥ ٗزٌا٠٘   ٠ً ث٠ ؽـا٧ب٦ٛ ؿ٧ِل اػتوبؿ ؿاُتٜـ. پي ام ا٠ٌٜ٧ آٙ ث٠ ١ٜـًٝتبٙ ٜٗتوْ ُـ، ت٧ٞٔل ثاٞؿا ٝ ُا٨ٟٞ  

بٙ ُا٣ٞ٨  ١ب٥ ثٞؿا ؿك ؿٝكاٙ ا٨ٓٝا٠، آاٞالً ١٘ا    ١ٜـًٝتبٙ ٜٗتوْ ُـ ٝ ث٠ ٨٘١ٚ ؿ٨ْٓ اًت ٠ً ٣ٞ٨ُ ص٦ٜ٨ ثلا٥ ًبؽتٚ ٗز٠ٌ٘

١ب٥ ثٞؿا ٠ً ٗلثٞٙ ث٠ ؿٝك٣ ا٨ٓٝا٠ ١ٌاتٜـ ًبًا٤     تٞا٨ٛـ ثج٨ٜ٨ـ ٠ً ث٨ٌبك٥ ام ٗز٠ٌ٘ ًلؿ. ٦ٗ ٗلثٞٙ ث٠ ٧ٞٛبٙ ثبًتبٙ كا ؿٛجبّ ٦ٗ



24 

 

ُبٙ اًتؾٞاٙ ؿاُتٜـ ٝ ًبؽتبك ٓٞكت آ٢ٛب ؽ٦ٔ٨ ُج٠٨ اكٝپب٨٧بٙ ثٞؿ. ث٨ٜا٦ ٓابف ؿاُاتٜـ ٝ     صِٖ ػ٨٘و٦ ؿاُتٜـ، ثبال٥ اثل١ٝب٥

تل٥ كا ث٠ ١ٜـًٝتبٙ ٜٗتوْ ًالؿ   ف ؿاُتٜـ. ػٔتَ ا٧ٚ اًت ٠ً ٧ٞٛبٙ ثبًتبٙ، كل١َٜ ثٞؿ٧ٌت٦ِ ؿٝك٣ هج٧ْي ظب١ل كاًت ٝ ٓب

ًبم، ػٜبٓل ؽاٞؿ اٝ ٝراٞؿ ؿاكؿ، پاي ام     ؽبٛل ا٠ٌٜ٧ ؿك آحبك ٧ي ٗز٠ٌ٘ تلت٨ت ام ١ٜـًٝتبٙ ث٠ ص٨ٚ ٜٗتوْ ُـ. اٗب ث٠ ٝ آٙ ٨ٛن ث٠

ٛٞك ٠ً ام مٗابٙ اٛتوابّ آٙ    تـك٧ذ، ١٘بٙ ٠٘، ٦ً٘ ُج٠٨ ٗلؿٕ ص٦ٜ٨ ُـ. ث٠ا٠ٌٜ٧ ث٠ ص٨ٚ ٗلًن٥ ٜٗتوْ ُـ، ت٧ٞٔل ثٞؿا ؿك ٗزٌ

ًٖ ػٜبٓل ٗلثٞٙ ث٠ ؿٝكاٙ ا٤٨ٓٝ مٗب٦ٛ ٠ً كل١َٜ ٧ٞٛبٙ ثبًتبٙ ثا٠ صا٨ٚ ٜٗتواْ ُاـ كا ام ؿًات ؿاؿ ٝ       ُقُت، ًٖ ث٠ ص٨ٚ ٦ٗ

ٙ   تـك٧ذ ث٠ ٦ٌُٔ تٌبْٗ ٧بكت ٠ً ث٨ِتل كَٛ ٝ ث٥ٞ ص٦ٜ٨ ُلكت. ا٧ٚ ٓغجت٦ اًت ؿكؽٔاّٞ ك  ث٠ ١اب.   ل١ٜاَ ظاب١ل٥ اٌٛاب

ؿال٧ْ ؿ٧ِل٥ ٨ٛن ٝرٞؿ ؿاكٛـ. پي ام ا٠ٌٜ٧ ثٞؿ٧ٌٖ ؿك ص٨ٚ ٗلًن٥ اُبػ٠ ٧بكت، ث٨ٌبك٥ ام كٝط ٦ًٌ٘ اكلاؿ ٝاهؼبً تب ًٜظ ثاٞؿا  

ٜٗـ٥ ثلا٥ آٗٞمٍ ؿك ص٨ٚ ٗلًن٥ ٝرٞؿ ٛـاُات ٝ   ؽبٛل ا٠ٌٜ٧ ؿك آٙ مٗبٙ ٨١ش ٨ًٌتٖ ٛظبٕ ٝا تن٠٨ً ًلؿٛـ. اٗب ث٠ ًبت ٝ ثٞؿ٥

تٞاٌٛاتٜـ   اًخلاً ٛ٘ا٦  -١ب٥ ؿلث٦ ؽ٦ٔ٨ ٛب٨ُب٠ٛ ثٞؿٛـ ًبؽتٜـ، ؿكٗوب٠ٌ٧ ثب ٗز٠ٌ٘ ١ب كا ٦ٗ ١ب ٗز٠ٌ٘ تلاٍ ٝ ؿائ٧ٌٞت ًَٜاكلاؿ 

٠ُٛٞ ٨ٌٛت ٠ً آ٢ٛاب عاب٥ٝ    كًـ، ا٧ٚ ١ب ؿك ص٨ٚ ٦ٗ تٜبًت ؿكًت٦ ؿك ًبؽتبك ثـٙ پ٨ـا ًٜٜـ. ثٜبثلا٧ٚ، ٝهت٦ ث٠ ث٨ٌبك٥ ام ٗز٠ٌ٘

 ١ب٥ ٛبپؾت٠ ١ٌتٜـ. ، ث٠ٌٔ ٓلكبً ٛت٨ز٤ ت٨ٌٜيِٗؾٔبت ٗـك٤ً ١ٜل٥ ؽب٦ٓ ١ٌتٜـ

٨ًِـٛـ  ت٧ٞٔل ٦ٗ ٛٞك ًبؿٟ ٝ ٦ًٔ تًٞؼ٠ ٝ ًلص٤ِ٘ ١ٜل ثِل كا فًل ًلؿٕ. ١ٜل١ب٥ ُقُت٠ ٗؼ٘ٞالً ؽـا٧بٙ كا ث٠ اًٜٞٙ ث٠

 ٗ ٞراٞؿات  ٝ ؽـا٧بٙ آٙ ص٨ن١ب كا ث٠ ٗٞرٞؿات ثِل٥ ٜٗتوْ ًلؿٛـ تب ث٧ِٜٞـ: ؽـا٧بٙ ؿكعبّ ٗغبكظت ام ثِل٧ت ١ٌتٜـ ٝ ٝهتا٦ 

 ُٞؿ. ثِل٥ ًبك١ب٥ ؽٞة اٛزبٕ ؿ١ٜـ، ثبػج ٛتب٧ذ ؽٞث٦ ثلا٥ آ٢ٛب ٦ٗ

تٔا٧ٞل ثٌِاـ. ٧ؼٜا٦، ٝهتا٦      ؽٞا١ـ ث٨بٙ ًٜـ ٧ب ث٠ ٗؼ٘ٞالً احل ٧ي ١ٜلٜٗـ تٖ ٝ ٜٗظٞك٥ كا ؽٞا١ـ ؿاُت ام آٛض٠ ٠ً اٝ ٦ٗ

ا٥ ًا٠   تٔا٧ٞل ثٌِا٨ـ، ٧اب ٗؼٜا٦     ثا٠ ؽٞا٨١ـ ث٨بٙ ٨ًٜـ ٧ب  ؿكعبّ ٛلاع٦ ٧ي ٛوب٦ُ ٧ب تـ٧ٝٚ ٛلط ٧ي ٛوب٦ُ ١ٌت٨ـ، آٛض٠ ٦ٗ

ػجبكت ؿ٧ِل، ١ل احل ١ٜل٥ ٗبرلا٥ ؽٞؿ كا ؿاكؿ. اٗب ٝهتا٦ ٗالؿٕ اٗالٝم٥     ُٞؿ. ث٠ ؽٞا٨١ـ ث٨بٙ ٨ًٜـ، ؿك ت٘بٕ آٙ ؿكآ٨ٗؾت٠ ٦ٗ ٦ٗ

ؿ آٙ ِٛلٛـ ٦ٌِٔٗ ٝرٞؿ ؿاكؿ: آ٢ٛب ٓلكبً ث٠ ٣ٞ٨ُ ٛوب٦ُ ٝ ك٧ٌٝل ١ٜل ًٜت٦ ؿلث٦، ٗؾٔٞٓبً ١ٜل١ب٥ م٧جب٥ ؿٝك٣ كٌٛبٛي كا ٦ٗ

ًٜٜاـ. آٛضا٠ ا٧اٚ     ا٥ آُب٦١ ؿاكٛاـ آٙ كا ؿكى ٗا٦   ١ب٥ پب٠٧ ٝ عت٦ آٙ ٨ٛن ص٨ن٥ اًت ٠ً كوٚ اكلاؿ٥ ٠ً ام ت٨ٌٜي -ِٛلٛـ ٦ٗ

ًالؿٕ،   ١اب ِٛابٟ ٗا٦    ١ب ٧اب ٗزٌا٠٘   كٝ ٝهت٦ ث٠ ٛوب٦ُ ؿاٜٛـ. اما٧ٚ ١ب ؿكعبّ ث٨بٙ آٙ ١ٌتٜـ كا تؼـاؿ ث٨ٌبك ٦ً٘ ام اكلاؿ ٦ٗ ٛوب٦ُ

ُلتٖ. آجت٠، ٦ِ٘١ ُ٘ب ثب ١ٜال ًال ٝ ًابك     ٝ ٗٚ ث٠ آ٢ٛب ٦ٗ« ا٧ٚ ٛوب٦ُ ؿكثبك٣ ص٨ٌت؟»پل٨ًـٛـ:  ـ ٦ُٗبُلؿا٦ٛ ٠ً ثب ٗٚ ثٞؿٛ

ؿا٨ٛـ، اٗب صلا ا٧ٚ ٗٞٗٞع كا ثب ١ٖ ثلك٦ً ٨ٌٜٖٛ. ث٨ب٨٧ـ صٜـ ٛوب٦ُ ا٧ٜزب كا ؿكٛظل ث٨ِال٧ٖ ٝ ٗاٚ ؿك ا٧اٚ ثابكٟ      ؿاك٧ـ ٝ ث٨ٌبك ٦ٗ

 (ت٧ِٞن لا ث٠ ا٧ٚ ٌُْ ث٨بٙ ُـٟ اًت. )ًٜٖ ٠ً ؿك آ٢ٛب ص٠ ص٨ن٥ ث٨بٙ ُـٟ ٝ ص ٓغجت ٦ٗ

ًلؿ٧اـ.   ُلتٖ كا ؿكى ٦ٗ ًلؿٛـ، آٛض٠ ٦ٗ ١ب ص٠ ص٨ن٥ كا ث٨بٙ ٦ٗ ًلؿٕ ٠ً ا٧ٚ ٛوب٦ُ ٠٘١ ث٨ٜ٨ِٜـ. االٙ ٝهت٦ ٓغجت ٦ٗ

 ؿ١ٜـ كا ؿكى ًٜٜـ، پي صلا ُ٘ب ٨ٛن اكٌبكتبٙ كا ث٠ اُتلاى ِٛقاك٧ـ، ؿكًت؟ ؽٞا١ٖ ٗل٧ـاٙ ؿاكب آٛض٠ اٛزبٕ ٦ٗ ٦ٗ

١ب٦٧ ٠ً ٗل٧اـاٙ ؿاكاب تغات ُاٌٜز٠      تٞا٨ٖٛ ٓغ٠ٜ ؽٞا٨١ٖ آماك ٝ ٌُٜز٠ كا ٛوب٦ُ ٨ًٜٖ. آ٧ب ٦ٗ ٦ٗ)تلر٠٘ ُـٟ(  پلًَ:

 ت٧ٞٔل ث٨ٌِٖ؟ ١ٌتٜـ كا ث٠

١ب٦٧ ٠ً ٗل٧ـاٙ ؿاكب تغت ٌُٜز٠ ١ٌتٜـ، ٗل٧ـاٙ ؿاكب ؿكعابّ ٜٗبٓؼا٤ كاب ٝ اٛزابٕ      تٞا٨ٛـ ٓغ٠ٜ تٞا٨ٛـ. ٦ٗ ث٠ٔ، ٦ٗ هعلن:

تٔا٧ٞل   تٞاٜٛـ ثا٠  ٤٘١ ا٢ٜ٧ب ٦ٗ -ت٧ٞٔل ث٨ٌِـ ١ب پي ام اُبػ٤ ٨ًٝغ ؿاكب كا ث٠ ١ب٦٧ ام ؽـا٧بٙ ٝ آً٘بٙ ١ب ١ٌتٜـ، ٧ب ٓغ٠ٜ ت٘ل٧ٚ

 ٨ًِـٟ ُٞٛـ. 

ٖ ١ٜل١ب٦٧ كا ؽٔن ٨ًٜٖ ٠ً كٝٛـ كُِٜٝل٥ عو٨وت ٗل٧ـاٙ ؿاكب ٧ب اُبػ٤ كب كا ِٛبٙ ؿ١ٜـ، ٧ب ص٨ن١اب٦٧  تٞا٨ٛ پلًَ: آ٧ب ٦ٗ

 ١ب ٝ ٗبٜٛـ آ٢ٛب كا؟ ١ب، كا١پ٨٘ب٦٧ ٗبٜٛـ كهٟ
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ت٧ٞٔل ث٨ٌِـ. ٌٛت٤ ٨ًٔـ٥ ا٧ٚ اًت ٠ً ٛلاع٦ ٝ ؽٔن ا٧ٚ آحبك ثب٧اـ ًاٜظ ثابال     تٞا٨ٛـ ٤٘١ ا٧ٚ ٗٞاكؿ كا ث٠ ث٠ٔ، ٦ٗ هعلن:

 ثبُـ. 

ؿ١ٜاـ. ثالا٥ ٗخابّ، اًخال ٛوبُابٙ       ١ب٥ ؽب٦ٓ كا ٗٞكؿ تٞر٠ هلاك ٦ٗ ١ب ٧ب اعٌبى پلًَ: اًتبؿ، ١ٜل١ب٥ ص٦ٜ٨ ث٨بٙ ا٧ـٟ 

تاٞا٨ٖٛ ثا٠ آٙ ُاٌْ     ١ب٥ ؽٞؿ كا ٗٞكؿ تٞر٠ هلاك ؿاؿٛـ ٝ ٜٗبظل كا ٛوب٦ُ ًلؿٛـ. آ٧ب ٗب ٨ٛن ٦ٗ ١ب ٝ اعٌبى ٢ِٗٞك ص٨ٚ ث٨بٙ ا٧ـٟ

 ٛوب٦ُ ٨ًٜٖ؟

١ب٥ ٜٗظلٟ ٨ٛن ؽٞة ١ٌتٜـ.  ١ب٥ ًجي ص٦ٜ٨ ٝ ٛوب٦ُ ١ب٥ ؽب٦ٓ ٨ٌٛت. ٛوب٦ُ ١ب ٧ب اعٌبى ا٧ـ٦ٌِٟٔٗ ؿك ث٨بٙ  هعلن:

تٞاٜٛـ ث٠ ٛ٘ب٧َ ُقاُت٠ ُٞٛـ. اٗب ُ٘ب ٗل٧ـاٙ ؿاكب ١ٌت٨ـ ٝ ؿكعبّ عبٗل ١ل ٦ًٌ  ؽبٛل ا٠ٌٜ٧ آ٢ٛب احل ٗل٧ـاٙ ؿاكب ١ٌتٜـ، ٦ٗ ث٠

ًالؿٙ   كٝ ثب٧ـ ث٢تل٧ٚ ًؼ٦ ؽٞؿ كا ٨ًٜـ تب كُٝٚ ُؼٞك اًت، اما٧ٚ ٥ؿكعبّ اػتجبكثؾ٦ِ ث٠ كب ٝ ؽٔن ٧ي آ٧ٜـٟ ثلا٥ ٗٞرٞؿات ف

كب اًت. ث٢تل اًات آحابك ث٨ِاتل٥    اٗل٧ـاٙ ؿ  عوب٧ن ٝ اكِب٥ ٨ُٜبٙ كا ا٧ٞٓٝت اّٝ ؽٞؿ ًبم٧ـ، ث٧ٞوٟ ؿك ا٧ٚ مٗبٙ. ا٧ٚ ٌٗئ٨ٓٞت

ًٜٜـ ٝ ا٧ٚ آحابك كا ١ٌات٤ آا٦ٔ ًابم٧ٖ.      ٦ًٜٜٗـ ٝ ؽـا٧بٙ كا ٗؼلك٦  ًٜٜـ، ؿاكب كا ٗؼلك٦ ٦ٗ ؿاُت٠ ثب٨ُٖ ٠ً ٨ُٜبٙ كا اكِبء ٦ٗ

 ٛ٘ب٧َ ُقاُت٠ ُٞٛـ.   تٞاٜٛـ ث٠ ًب٧ل آحبك ٗل٧ـاٙ ؿاكب ٨ٛن ٦ٗ

 ١ب، ص٨ن٥ ٜٗغلف اًت؟ ١ب ٧ب ا٧ـٟ ٗل٧ـ: آ٧ب ًؼ٦ ؿك ث٨بٙ اعٌبى

ٖ ُا٘ب ٓاغجت   ًٜٖ، ؿكثبك٣ ث٨بٙ ٗؼب٦ٛ ؿك٦ٛٝ ؿك ٛوب٦ُ ٧ب تل٨ً ١ب ٓغجت ٦ٗ ١ب ٧ب ا٧ـٟ ٝهت٦ ؿكثبك٣ اٛتوبّ اعٌبى هعلن:

١اب٥ ؽاٞؿ كا    ًٜٖ. اُل ٗلؿٕ ثتٞاٜٛـ ثلاًبى ٧ي ث٨ٜبٙ اؽاله٦ ٠ً كاًت٨ٚ ثبُـ ٝ ام اكٌبك ؿكًت ِٛأت ُلكت٠ ثبُـ، اعٌابى  ٦ٗ

٨ًٜـ تب احلتبٙ كا ؽٔن ٨ًٜـ ٧اب ؿك ٛٔات    ث٨بٙ ًٜٜـ، آِٛبٟ ٦ٌِٔٗ ٨ٌٛت. ٌٛت٤ ٨ًٔـ٥ ا٧ٚ اًت ٠ً آ٧ب ام اكٌبك ؿكًت اًتلبؿٟ ٦ٗ

٨ًٜـ ٧اب اكٌابك ٝ    ١ب٥ ًٜت٦ ٝ ٓغ٨ظ اًتلبؿٟ ٦ٗ ت٧ٞٔل ٨ًِـٙ ص٨ن١ب ام ٨ُٟٞ ب٨١ٖ ٗـكٙ ١ٌت٨ـ، ٝ آ٧ب ثلا٥ ث٠آٜالط ٗل آٙ ث٠

 ١ب ٢ٛلت٠ ٨ٌٛت.  ١ب ٧ب ا٧ـٟ ػوب٧ـ ٗـك٨ٌٛت٦. ٌِْٗ ؿك ؽٞؿ اعٌبى

ػٜٞاٙ  اٛـ. ث٠ٟ ُبٙ ٓغجت ًلؿ٧ـ، ٦ِ٘١ ت٧ٞٔل ؽـا٧بٙ ؿلث٦ كا ٨ًِـ پلًَ: اًتبؿ، ٗب٧ٖٔ ثپلًٖ: ًبك١ب٦٧ ٠ً االٙ ؿكثبكٟ

ػٜاٞاٙ ٗلراغ اًاتلبؿٟ     ١ب٦٧ ث٠ ٗل٧ـاٙ ؿاكب، ص٠ِٛٞ ثب٧ـ ػٜبٓل ص٦ٜ٨ ٝ ؿلث٦ كا ثب ١ٖ ٗؾٔٞٙ ٨ًٜٖ ٝ ص٠ِٛٞ ثب٧ـ ام ص٨ٜٚ ٛوب٦ُ

 ١ب٥ ُله٦ ؽٞؿ كا علظ ٨ًٜٖ؟ ٨ًٜٖ، اٗب ً٘بًبٙ ٧ٝو٦ُ

كا ٛوب٦ُ ًالؿ. ؿكٛاّٞ آاالط كاب     ٦ٌِٔٗ ٨ٌٛت ٠ً ؿك ٧ي احل، ؽـا٧ب٦ٛ ثب ص٢ل٣ ُله٦ ٝ ؽـا٧ب٦ٛ ثب ص٢ل٣ ؿلث٦  هعلن:

تٞاٜٛـ تٔـ٧ن ُٞٛـ.  ١ب٥ ص٦ٜ٨ ؽٞة ١ٌتٜـ ٝ ٦ٗ ث٨ٌبك٥ ام ؽـا٧بٙ ٗؾتٔق ؿكعبّ ا٧لب٥ ٛو٦ِ ٗخجت ١ٌتٜـ. ث٨ٌبك٥ ام ٛوب٦ُ

١ب ث٢جٞؿ ٝ كُـ ث٨ِتل٥ پ٨ـا ٨ًٜـ. ا٢ٜ٧ب ٌِٗالت ٨ٌٛتٜـ. اٗب ظب١لاً ٌِْٗ اًت ٠ً ١ل ؿ٥ٝ ٛوب٦ُ  ؿك م٤ٜ٨ٗ ك٧ٌٝلؿ١ب ٝ ٢ٗبكت

كٝؿٚ ًجي ؿلث٦ كا ؿك ٧ي احل ُبْٗ ًلؿ. ١ٜٞم ًبثو٠ ٛـاُت٠ ٦ًٌ ك٧ٌٝلؿ١ب٥ ُله٦ ٝ ؿلث٦ كا كَٛ ٝ ًجي ص٦ٜ٨ ٝ ٛوب٦ُ 

 ثب ١ٖ ٗؾٔٞٙ ًٜـ. آٙ كا ث٠ ص٨ن٥ تجـ٧ْ ٨ٌٜٛـ ٠ً ٠ٛ ا٧ٚ ثبُـ ٠ٛ آٙ. 

ًاٜظ ثاٞؿا ١ٌاتٜـ،    ؽٞا١ٖ ث٧ِٖٞ ا٧ٚ اًت ٠ً، ام ًٜغ٦ ثبال، ث٨ٌبك٥ ام ؽاـا٧بٙ ُالم ٝ ؿالة م٧ال      پلًَ: آٛض٠ ٦ٗ

 ثٜبثلا٧ٚ اُل ٧ي هٜؼ٠ ًبك ثنكٍ ؽٔن ٨ًٜٖ ٝ ٦ِ٘١ آ٢ٛب كا ؿك آٙ ُبْٗ ٨ًٜٖ، آ٧ب ا٧ٚ ًبك ؿكًت اًت؟

ـ   ُ٘ب ٦ٗ هعلن: ِٗا٦ٌٔ ؿك   -ؽٞا٨١ـ ٧ي احل ١ٜل٥ ثنك٦ُ ؿكًت ٨ًٜـ ٠ً ؽـا٧ب٦ٛ ثب تٔب٧ٝل ُله٦ ٝ ؿلثا٦ ؿك آٙ ثبُا

٨ٜـ ٝ ثلعٌت آٛض٠ ٗٞكؿ ٨ٛبم اًت، ؽـا٧ب٦ٛ ثب تٔب٧ٝل ؿلث٦ ٨ٛن ٛوب٦ُ ٨ًٜاـ،  ا٧ٚ ًبك ٨ٌٛت. كلٕ ٨ًٜـ ثلؽ٦ ؿائ١ٞب كا ٛوب٦ُ ً
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كٝؿٚ ؿك ٧ي ًا٘ت ثبُاـ ٝ   كَٛ ٝ ١ب٥ ٛوب٦ُ  ٝ ٦ِ٘١ ؿك ٧ي ٛوب٦ُ ثبُٜـ، آِٛبٟ ٦ٌِٔٗ ٨ٌٛت. اٗب اُل ؿك ٧ي احل، ت٨ٌٜي

 ٧ُٖٞ ا٧ٚ ػ٦ٔ٘ ٨ٌٛت. ١ب٥ ٛوب٦ُ ص٦ٜ٨ ؿك ً٘ت ؿ٧ِل٥ اًتلبؿٟ ُٞؿ، پي ٦ٗ ت٨ٌٜي

تٔا٧ٞل ثٌِا٨ٖ. اٗاب ثلؽا٦      ٗبٙ ػ٘ـتبً ثب٧ـ آٛض٠ كُٝٚ ٝ ؽٞة اًت كا ثا٠  پلًَ ؿ٧ِل٥ ؿاكٕ. ؿك ًبك١ب٥ ١ٜل٥ پلًَ:

تٞاٙ ت٘بؿ ٝ ت٘ب٧ن٥ ؿك ٓاغ٠ٜ   ١ب٥ ٜٗل٦ ؿك آ٢ٛب ٝرٞؿ ؿاكؿ. ث٠ ا٧ٚ ٌُْ، ٦ٗ ُبٙ، ُؾ٨ٔت ؽبٛل ؿٜب٥ ٗؼ٦ٜ ؿك٦ٛٝ هٜؼبت، ث٠

١اب٥ تبك٧اي    ٝاٗظ اًت ٠ً آ٢ٛب ثب٧اـ ؿك ُُٞا٠   -ٜٗل٦ ؿاُت٠ ثب١ُٖب٥  ؿاُت. ٗب٧ٖٔ تأ٨٧ـ٥ ؿكؽّٔٞ اؿاكٟ ًلؿٙ ُؾ٨ٔت

 ت٧ٞٔلُبٙ ث٨ٌِٖ؟ تٞا٨ٖٛ ث٠ ا٧ٚ ٌُْ ث٠ اٗب آ٧ب ٦ٗ -ُقاُت٠ ُٞٛـ

تٞا٨ٛـ. ؿك عو٨وت، ث٠ ا٧ٚ ٛوب٦ُ ِٛبٟ ٨ًٜـ. پ٨ٔي ُلٝك ؿكعبّ ًتي مؿٙ ا٧ٚ ٗل٧ـ ؿاكاب اًات. اًاتلبؿٟ ام     ث٠ٔ، ٦ٗ هعلن:

كَٛ، ك٥ٝ پ٨ٔي ُلٝك ٝ ٗل٧ـ ؿاكب ٗتلبٝت اًت، اٗب ؿك ًْ ؽ٦ٔ٨ ١٘ب١َٜ ٝ ٗتؼبؿّ اًات، پاي ِٗا٦ٌٔ ا٧ٜزاب ٨ٌٛات. ا٧اٚ       

 ٨ًٜـ. ك٧ن٥ ٦ٗ ؽٞث٦ ٛلط ص٠ِٛٞ آٙ كا ث٠ ١ب٥ ُ٘ب اًت ٝ ؿكثبك٣ ا٧ٚ اًت ٠ً ٗٞٗٞػ٦ ام ت٨ٌٜي

پلًَ: ٗب٧ٖٔ ثپلًٖ، آ٧ب ؽٜب٦ٛ ص٦ٜ٨ ٦ٌُٔ ام ١ٜل اًت؟ ١٘ض٨ٜٚ ؿكؽّٔٞ ًجي ؽٚ ٌٌُت٠ صٜٞك، آ٧ب آ٢ٛب كاًت٨ٚ 

 ١ٌتٜـ؟

١اب٥ اؽ٨ال كًا٨ـ، ؿ٧ِال      ٛٞك ٠ً ث٠ ؿٝكٟ ُٞؿ، اٗب ؿك ُقُت٠ ٓلكبً ُٛٞتٚ ثٞؿ. ١٘بٙ اٗلٝمٟ ا٧ٚ ؽٜب٦ٛ ٛب٨ٗـٟ ٦ٗ هعلن:

٨ُلٛـ. ؿك عو٨وت، آٙ ٗؼ٦ٜ ؿكٝٛا٦   ٓٞكت ٦ٌُٔ ام ١ٜل ؿكٛظل ٦ٗ كٝ آٙ كا ث٠ ًٜٜـ، اما٧ٚ ٗٞ ثلا٥ ُٛٞتٚ اًتلبؿٟ ٦٘ٛ ؿٕ ام هٖٔٗل

ػٜٞاٙ ٛٞػ٦ ام  تٞا٨ٛـ آٙ كا ث٠ ١ب٥ ١ٜل٥ ٦ٗ ُٞؿ، ؿك ٛ٘ب٧ِِبٟ ١ٜل كا ؿك ؽٞؿ ؿاكؿ. ام آٛزب ٠ً عبال ٦ٌُٔ ام ١ٜل ؿكٛظل ُلكت٠ ٦ٗ

 ث٨ِل٧ـ. ١ٜل١ب٥ م٧جب ؿكٛظل

ُبٙ كا آماؿ  ا٥ ١ٌتٜـ ٠ً ٗلؿٕ رٜج٤ ٜٗل٦ ١ب٥ ف٦ٜ١ ؿكؽّٔٞ ًجي ؽٚ ٌٌُت٠، ٓل٧ظ ث٨٧ِٖٞ، آ٢ٛب ثبمتبث٦ ام ٝٗؼ٨ت

١اب٥   ثلٛـ. ٝهت٦ ؽـا٧بٙ ث٠ ٗلؿٕ ً٘ي ًلؿٛـ علٝف ص٦ٜ٨ كا ؽٔن ًٜٜاـ، صٜا٨ٚ ص٨ان٥ ٗبٜٛاـ ًاجي      ُقاكٛـ ٝ ث٠ اكلاٙ ٦ٗ ٦ٗ

ٗالؿٕ ام ٗاٚ ؿكؽٞاًات     ،إ، ٝ ؿك آٙ م٧بؿ ؽٞة ٨ٌٛتٖ. اٗاب اؿٔات   ٦ٛ ت٘ل٧ٚ ٌٛلؿٌٌُٟت٠ ٝرٞؿ ٛـاُت. ؿكٝاهغ ٗٚ ١لُن ؽٜب

ٛاٞك ٨ٌٛات ًا٠ تلر٨غا٦ ثالا٥ ًاجي        ًٜٖ. ا٧ٚ كٝ ام ًجي ؿًتؾٚ ك٦ً٘ اًتلبؿٟ ٦ٗ ًٜٜـ ص٨ن٥ ثلا٥ آ٢ٛب ث٧ٌٜٖٞ، اما٧ٚ ٦ٗ

ـ اعت٘بالً آٙ كا ٌٌُت٠ ٨تٞاٛ ٨ٌ٧ٞٛـ ٦٘ٛ ؽبٛل ا٧ٚ اًت ٠ً ٝهت٦ ث٠ ًجي ؿًتؾٚ ك٦ً٘ ٦ٗ ؿًتؾٚ ك٦ً٘ ؿاُت٠ ثبُٖ  ث٠ٌٔ ث٠

ُٛٞت٠ ُٞؿ، ؿ٧ِل ًجي ؿًتؾٚ ك٦ً٘ ٨ٌٛت. ثٜبثلا٧ٚ ثلا٥ ٗلؿٕ ًؾت اًت ٠ً ٝهت٦ اكٌابك ٝ تٔاٞكات    ث٨ٌ٧ٜٞـ. اُل ٌٌُت٠

ٛٞك ٌٌُت٠ ث٧ٌٜٜٞـ. ام ا٧ٚ ٜٗظل، ٗٚ ًجي ؿًتؾٚ كًا٦٘ كا ؿًٝات    ُقاكٛـ، ؿك آٙ ًجي ث٠ ٧ب ًبكٗب٥ كٌل٥ ؽٞؿ كا آماؿ ٦ٗ

 ؿاكٕ.

تٜبظل١اب٦٧   ؿك ا٧ٚ ثبكٟ ٓغجت ًلؿٛـ ٠ً ٠ً كَٛ ا٦ٔٓپلًَ: پلًَ ؿ٧ِل٥ ؿاكٕ ٝ ؿكثبك٣ ٠ً كَٛ ا٦ٔٓ اًت. ٗؼٖٔ 

ًٜٜـ. ا٧ٚ ٠ً كَٛ ا٦ٔٓ كا ص٠ِٛٞ ثب٧ـ ؿكى ٨ًٜٖ؟ ا٧ٜزب ؿك  ١ب٥ ٌْٗ٘ ٓغجت ٦ٗ ؿك ثؼـ١ب٥ ؿ٧ِل ؿاكٛـ. ٗلؿٕ ٨ٛن ؿكثبك٣ كَٛ

اٗب ام آٛزب٠ً ثؼـ١ب٥ ؿ٧ِل ثب ٛٞك  ١ب كا ثج٨ٜ٨ٖ. تٞا٨ٖٛ كَٛ ًٜٜـ م٧لا ثـٝٙ ٛٞك ٦٘ٛ ١ب كا ت٨ٓٞـ ٦ٗ ٨٧ُٖٞ ٛٞك، كَٛ ٗب ٨ٗ٦ٗبٙ ٗلؿٕ، 

 ١ب ؿك آٛزب ص٠ِٛٞ اًت؟ تلبٝت ث٨ٚ كَٛاٛـ،  پل ُـٟ

ًا٠  ١ب٥ ؿ٧ِل٥ ا٧زبؿ ًٜٜاـ ٝ   ُبٙ، ٠ً كَٛ ا٦ٔٓ كا ٗؾٔٞٙ ًٜٜـ تب كَٛ ١ب٥ ٛوب٦ُ تٞاٜٛـ ؿك كَٛ ث٠ٔ، ٗلؿٕ ٦ٗ هعلن:

ؼاـ  ٓلكبً ثب ػٜبٓال ٗابؿ٥ ثُ  ١ب  ٞؿ. اٗب آٙ ك١َٛب٥ ؿ٧ِل٥ ؿك ٨ٛق ك٦ِٛ ٌٌٜٗل ُ كَٛ  تٞاٛـ ث٠ كَٛ ا٦ٔٓ ؿك ٨ٛق ثِل٥ ٦ٗ

ظب١ل ٧ُٜٞـ  ١ب ٨ٛن ٗتلبٝت ١ٌتٜـ. ثلؽ٦ ام اكلاؿ ٦ٗ ُٞٛـ، ٠ً ام ثؼـ١ب٥ ؿ٧ِل ٗتلبٝت ١ٌتٜـ ٝ ٛٞع ٗبؿٟ ك٨ن٦ٌ٧ ثِل٥ ت٨ٓٞـ ٦ٗ

آ٧ٜاـ.   ١ب ص٠ِٛٞ پـ٧ـ ٗا٦  ُٞؿ ٝ كَٛ ُٞؿ ٠ً ؿك ٧ي ٛوب٦ُ، ص٠ِٛٞ ٛٞك ٝ ًب٠٧ ظب١ل ٦ٗ ا٨ُبء ؿكٛت٨ز٤ ٛٞك اًت ٝ ُبْٗ ا٧ٚ ٦ٗ
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٤٘١ ًبك٥ ٠ً ٛٞك اٛزبٕ  -كا ؿاكٛـ ٝ هبٓت ا٧ٚ ٓغ٨ظ ٨ٌٛت. ا٨ُبء ثـٝٙ تٞر٠ ث٠ ا٠ٌٜ٧ ٛٞك ٝرٞؿ ؿاُت٠ ثبُـ ٧ب ؽ٨ل، ١٘بٙ ٌُْ

تـ٨٨لات ُـت ٛٞك هلاك ث٨ِلٛـ،  ١ب تغت تأح٨ل ؿ١ـ. ٝهت٦ كَٛ ٗلؿٕ تأح٨ل ثٔل٥ كُٜٝب٦٧ ٧ب تبك٦ٌ٧ كا ٦ٗث٠ ؿ١ـ ا٧ٚ اًت ٠ً  ٦ٗ

ام ٛظل تن٠٨ً ٓغجت ٨ًٜٖ، ؿ١ـ.  آٙ ُئ٦ كا تـ٨٨ل ٦٘ٛ ٝ هبٓت ٛٞك اُتجب٦١ ؿكى ُٞٛـ، اٗب آٙ ٝاهؼبً كَٛ ٧ب ٌُْ ٌٗ٘ٚ اًت ث٠

، ؽٞكُا٨ـ ٝراٞؿ   ُت ؿ٦ٜٔ ثلا٥ ٗلؿٕ ا٧زبؿ ًٜـ. ؿك ث٨ٌبك٥ ام ثؼـ١ب٥ ؿ٧ِال ١ب٥ ٗلؿٕ كا ٌٗـٝؿ ًٜـ ٝ ثلؿا تٞاٛـ صِٖ ٛٞك ٦ٗ

ٗال٧ٖ ؽٞؿ پ٨ُٞـٟ ُـٟ اًت. ثـٝٙ ؽٞك٨ُـ، ٧اب اُال ؿك ثؼاـ٥ ؽٞكُا٨ـ٥ ٛجبُاـ،       ٛٞكٛـاكؿ ٝ ؿك ث٨ٌبك٥ ام ثؼـ١ب ١ل ص٨ن٥ ؿك 

ٖ  ٦ٗٗؼ٨ل٦  ت٘بٕ ا٨ُبء ٛٞكظب١ل ٝ عبٓت ُئ٦ ً٘بًبٙ پب٧ـاك اًت. ؿك ثلؽ٦ ام ثؼـ١ب،  ١اب ٨ٜٓاق ١ٌاتٜـ ٝ     تبثبٜٛـ ٠ً ثلا٥ صِا

٠ُٛٞ ثؼـ١ب، ٨١ش ٜٗجغ ٌٗتو٨ٖ ٛٞك ٗبٜٛـ ؽٞك٨ُـ ٝرٞؿ ٛاـاكؿ، اٗاب    تٞاٜٛـ آٙ كا ثج٨ٜٜـ. ؿك آٙ ٗٞرٞؿات ؿك ١٘بٙ ًٜظ ؽٞؿُبٙ ٦ٗ

 اٛـ ٠ً ١ٌتٜـ.  ٠ُٛٞ ث٨ٜ٨ـ ١٘بٙ ٦ٌُْ ا٨ُبئ٦ ٠ً ٗ

ٗبٜٛـ.  ا٨ُب٥ آٛزب ثـٝٙ تـ٨٨ل ٦ٗٝ هبٓت   ٝ ٌُْ  ؽِٜـ ٝ كَٛؿك ١ب٥ ثِل٥ ِٛل٧ٌت٠ ُٞؿ، ثؼـ١ب٥ ؿ٧ِل ٦ٗ ثب صِٖٝهت٦ 

آٜالط پب٧اـاك   ث٠ ٝرٞؿ ؿاكٛـ ؿك آٙ عبٓتِآٙ ٓٞكت   ث٠ا٨ُبء ٠ً كل٦ٗ تٞاٜٛـ تـ٨٨ل ًٜٜـ.  )آجت٠ ؽـا٧بٙ ٝ ١ل ص٨ن٥ ام ؽـا٧بٙ ٦ٗ

تغت تاأح٨ل   ٛٞك١بآٙ   كَٛٝ هبٓت ٝ  ٝ ٌُْ ًٜٜـ(. ٗؼ٘ٞالً ُج٠٨ ٛٞك١ب٥ كِٛبكَٛ ٛئٞٙ ١ٌتٜـ ٨ٌٛتٜـ، ٗبٜٛـ آٛض٠ ٗلؿٕ كٌل ٦ٗ

ٗغٖ ؿ٧اـٙ آٙ ثؼاـ ؿاكٛاـ كا     ١ب ث٠ ١ب٦٧ ٠ً اٌٛبٙ ٨ُلٛـ. اُل ٗٞرٞؿ٥ ٧ي ع٨بت ؿك آٙ ًٜظ ثبُـ، ١٘بٙ اعٌبى ٛٞك هلاك ٦٘ٛ

عي ًٜٜـ ا٧اٚ   تٞاٜٛـ آٙ كا ١ب ٦٘ٛ ١ب ث٠ ُ٘ب ُلتٖ ٠ً اٛله٥ ؿاكٛـ ٝ ػٔت ا٠ٌٜ٧ اٌٛبٙ ُج٠٨ ص٨ن٥ اًت ٠ً ؿكثبك٣ ٌّٗٞٓٞٛـاكؿ. 

ام فكات ثنكُتل٥ ٛٞك ِٗبث٠، ٗٞرٞؿ٥ ٠ً  ١ب، ام فكات ٦ٌٓٞٓٞٗ ت٨ٌِْ ُـٟ اًت. ث٠ ١ب، ُبْٗ صِٖ اًت ٠ً ١ل ص٨ن٥ ام اٌٛبٙ

ؿكؽِاـ ٝ اٛاله٥ ؿاكؿ.    ـ ٠ً ٗٞرٞؿات ثِل٥ ٝ ١ل ص٨ن٥ ؿك ثؼـ ثِل٥ ٗا٦ ث٨ٜ ب ١ٌتٜـ، ١٦ٗ تل ام ٌّٗٞٓٞ ت٨ٌِْ ُـٟ ٠ً پب٨٧ٚ

ؿكؽِـ. آٙ ثؼـ٥ اًت  ثـٝٙ ؿاُتٚ ؽٞك٨ُـ ١٦ٗل ص٨ن٥ ؿك آٛزب ، ٠ً ًٜـ كلم ٦ٗ تل ٓغجت ًلؿٕ پ٨َ ٥ ٠ًثؼـثب  ا٧ٚ ٗل٢ٕٞ

 ًٜٜـ. ٠ً ؽٞؿ ا٨ُبء ٧ي ؿكؽَِ ًبٛغ ٦ٗ

هٔ٘لٝ، ١ل  ١ب٥ ٠ً ا٥ ثلا٥ آالط كب ًبؽت٠ ُـ، ؽبكد ام ٗغـٝؿٟ ٛٞك ٧ٝوٟ ؽبٛل ا٠ٌٜ٧ ا٧ٚ ثؼـ ثِل٥ ٌٗب٦ٛ اًت ٠ً ث٠ ث٠

اٛاـ ٝ   ًلؿٟـ، ًبؽتبك ت٘بٕ ا٨ُبء تـ٨٨ل ٜهٔ٘لٝ ١ٌت ٠ًًٜظ  ١ٖتل ؿ٧ِل ٠ً  ؿك ث٨ٌبك٥ ام ثؼـ١ب٥ ٨ًٝغًت. ص٨ن٥ ًبٗالً ٗتلبٝت ا

٠ً  ٦ٝ كاث٤ٜ ث٨ٚ كُٜٝب٦٧ ٝ تبك٧ٌ كًٜـ ٛظل ٦ٗ ا٥ ٠ً ا٨ُبء ث٠ ٨ُٟٞ هلاك ؿاكٛـ. ٠ً ؿك ثؼـ ثِل١٥ٌتٜـ آ٢ٛب٦٧ ام ٗتلبٝت ٦ِ٘١ 

كٝ كاث٤ٜ ث٨ٚ كُٜٝب٦٧ ٝ تبك٦ٌ٧ ٠ً ا٧ٜزب ؿك ا٧اٚ ٌٗابٙ ثِال٥ ٗتزٔا٦      ٦ِ٘١ ٗتلبٝت ١ٌتٜـ. اما٧ٚ ث٨ٜٜـ ؿك ا٧ٚ ؿ٨ٛب ٦ٗٗلؿٕ 

١ب ٝ ثٌا٨بك٥   ؽـا٧بٙ ؿك آً٘بٙآٗـٟ اًت.  ٝرٞؿ ث٠ا٥ ثلا٥ ٗٞرٞؿات ثِل٥  ٛٞك ٧ٝوٟ ٧ي تز٦ٔ ؿك ٗغ٦ٜ٨ اًت ٠ً ث٠ ُٞؿ ٦ٗ

١ب٥ ٢٨ًب٦ٛ ٨ٛان ٝراٞؿ    اٗب ث٨ٌبك٥ ام ثـٙثتبثـ ٧ب ٛٞك ًبٛغ ًٜـ. ٠ً ٌٗتو٨٘بً ثل آ٢ٛب  ١ٌتٜـ ؽٞك٨ُـ٥كبهـ ١ب٥ ٢٨ًب٦ٛ،  ام ثـٙ

ٗٞرٞؿات ًاٜٞط   ١ب ٛـاكٛـ. ١ب ؽٞك٨ُـ١ب٦٧ ؿاكٛـ ٝ ثلؽ٦ ٌٗبٙ تبثبٛـ. ثلؽ٦ ٌٗبٙ ؿاكٛـ ٠ً ث٨َ ام ٧ي ؽٞك٨ُـ ؿاكٛـ ٠ً ٛٞك ٦ٗ

ٛاٞك ؿك ًاٜٞط ٗؾتٔاق ١ٌاتٜـ.     ١ب٥ ١ٌات٦   ٝ ٦ِ٘١ ٜٗبثن ثب ٌُْ ١ب٥ ٗتلبٝت٦ ام ٛٞك كا عي ًٜٜـ تٞاٜٛـ ُـت ٗؾتٔق ٦ٗ

ا٥ ُٛٞت٠ ثٞؿ ٠ً ٠ً كَٛ ا٦ٔٓ ٗلتجٚ ثب رٚ، ُٚ، كٙ ١ٌتٜـ. ا٧ٚ اعٌابى ٝ ِٛالٍ ؽاٞؿ اٝ اًات ًا٠ ام       ُبُلؿ٥ ؿك ٗوب٠ٓ

 آ٧ـ ٝ ًلُت ٝاهؼ٦ِ ث٨ٜبؿ٧ٚ رٚ، ُٚ، كٙ ٨ٌٛت. اٍ ٦ٗ تن٠٨ً

تٞاٖٛ اًتلبؿٟ ًٜٖ تاب آٙ   ١ب٦٧ ٦ٗ م ص٠ كَٛا»ًٜٜـ:  ُٞٛـ ٝ كٌل ٦ٗ ث٨ٜٜـ ٠ًُٞ ٦ٗ ١ب كا ٦ٗ ١ب٥ آً٘بٙ ٝهت٦ ٗلؿٕ ٓغ٠ٜ 

ُـٟ ثج٨ٜٜـ، آٙ كا ٓ٘ي ًٜٜاـ ٝ ٨ٛان ام آٙ    ؿك ًٜظ ٠ً ام ٌّٗٞٓٞ ت٨ٌِْ كا تٞاٜٛـ ٗبؿٟ ٗٞرٞؿات ثِل٥ ٦ٗ «ت٧ٞٔل ثٌِٖ؟ كا ث٠

تٞاٜٛـ كوٚ  ٗلؿٕ ػبؿ٥ ٦ُٗٞٛـ،  ٨ٌْ ١٦ٗب تِ تل ام ٌّٗٞٓٞ ث٦ٜ٨ ٠ً ام فكات فكٟ كًـ ث٠ ص٨ن١ب٦٧ ٦ٗ ٛٞثت اًتلبؿٟ ًٜٜـ. اٗب ٝهت٦

تٞاٜٛـ ا٧ٜزاب ؿك ا٧اٚ ٌٗابٙ     ١ب ٦٘ٛ تل ام ٌّٗٞٓٞ ث٦ٜ٨ ُـٟ ام فكات فكٟ ثؼـ١ب٥ ت٨ٌِْ ؿك  ١ب٥ ٗبؿٟ اٛله٥ آ٢ٛب كا عي ًٜٜـ. كَٛ

٠ ثبُٜـ. ٗلؿٕ تٞاٜٛـ تأح٨ل اٛله٥ كا ؿاُت ت٢ٜب اٛله٥ ؿاكٛـ، ث٠ٌٔ ٦ٗ اٛله٥ ؿاكٛـ. ٠ٛثب ؽٞؿ ١ب ٨ٛن  ؿكٝاهغ، ٌّٗٞٓٞثِل٥ ٧بكت ُٞٛـ. 

ام آ٢ٛاب ١ِ٘ا٦    ٥ؿ٧ِال  ١ب، پًٞت، ؽٞٙ، ُُٞت ٝ ١ل ص٨ن صِٖرٌ٘ب٦ٛ،   تل٨ًت تٞاٜٛـ اٛله٥ كا عي ًٜٜـ م٧لا ؿك ا٧ٚ ؿ٨ٛب ٦٘ٛ

ٖ  تٞاٜٛـ اٛله٥ ٗٞرٞؿ ؿك ١ب ٦٘ٛ ٨٘١ٚ ؿ٨ْٓ اًت ٠ً اٌٛبٙ ص٨ن١ب٦٧ ؿك ال٤٧ فكات ٦ٌٓٞٓٞٗ ١ٌتٜـ. ث٠ ًاٜظ آ٢ٛاب    ًٜغ٦ ٠ً ١ا
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ًاٜظ  تل كا عي ًٜٜـ ا٧ٚ اًت ٠ً فكات٦ ًا٠ اُا٨بء ؿك ا٧اٚ     ث٦ٜ٨ تٞاٜٛـ اٛله٥ ًٜظ فكٟ ٦ٔ٨ٓ ٠ً آ٢ٛب ٦ٗٝ ؿاًت كا عي ًٜٜـ، 

ًبمٛـ فكات٦ كواٚ ام ٧اي    ١ب كا ٦ٗ ػجبكت ؿ٧ِل، ػٜبٓل٥ ٠ً كَٛ ث٠ث٦ٜ٨ اًت.  ُبٙ ثنكُتل ام فكات فكٟ ًبمٛـ اٛـامٟ ثِل٥ كا ٦ٗ

  كًٜـ ًا٠ ام فكاتا٦ ام ٧اي    ٛظل ٦ٗ تل ام ثؼـ١ب٦٧ ث٠ تل ٝ ؿكؽِبٙ كُٝٚ ثبال٨٘١ٚ ؿ٨ْٓ اًت ٠ً ثؼـ١ب٥ ًٜظ  ًٜظ ٨ٌٛتٜـ ٝ ث٠

تٞا٨ٛاـ آٙ ٛاٞع    كٝؿ، ثٜبثلا٧ٚ ؿك ؿ٨ٛب٥ ثِل٥ ٛ٘ا٦  كلاتل ام هٔ٘ل١ٝب ٦ٗاٗب ا٧ٚ ك٦ُٜٝ ٛٞػ٦ اًت ٠ً تل ًبؽت٠ ُـٛـ.  ًٜظ پب٨٧ٚ

 تٔا٧ٞل ثٌِا٨ـ. اٗاب،    تٞاٌٛت٨ـ آ٢ٛب كا ثا٠  ـ، ثبم ١ٖ ٦ً٘ٛلؿ٧ ؿكؽِٜـٟ ٝ كلٝماٙ اًتلبؿٟ ١٦ٗب٥  ١ب كا ث٨بث٨ـ. عت٦ اُل ام كَٛ كَٛ

١ب ؿاكٛـ اًاتلبؿٟ   ١ب٦٧ ٠ً اٌٛبٙ ؿا٠ٛ م كَٛتٞا٨ٛـ ا ت٧ٞٔل ث٨ٌِـ، اٗب ٦ٗ ١ب٦٧ كا ٛـاك٧ـ تب توـى آٙ هٔ٘ل١ٝب كا ث٠ ُلص٠ صٜبٙ كَٛ

ٙ ١اب  ؿا٠ٛ ثٜـ٥ ٧ي ٛوب٦ُ ٝ ظب١ل ثبٝهبك ]آٙ ٗٞٗٞػبت[ كا ِٛبٙ ؿ٨١ـ. كَٛ ٨ًٜـ تب تل٨ًت هبٓات ٝ  ١اب هبؿكٛاـ ُاٌْ ٝ     ٥ اٌٛاب

ٛ٘اب٧َ ُقاك٧اـ،    ٛٞك ًبٗاْ ثا٠   تٞاٌٛت٨ـ ثب اًتلبؿٟ ام ١ل ص٨ن٥ ام ؽـا٧بٙ، آ٢ٛب كا ؿك ؿ٨ٛب٥ ثِل٥ ث٠ ٦ًٗبؽتبك كا ث٨بٙ ًٜٜـ. اُل 

 ثٞؿ ٠ً ؽـا٧بٙ ٝاكؿ ؿ٨ٛب٥ ثِل٥ ُـٟ ثٞؿٛـ.  ثـ٧ٚ ٗؼ٦ٜ ٦ٗ

پُٜٞـ ٓغجت ٨ًٜـ ٝ ا٠ٌٜ٧ آ٢ٛب صِٞٛا٠ ٓجابى    آ٧ب ٌٗ٘ٚ اًت ؿكثبك٣ ٓجب٦ً ٠ً ثٞؿا١ب، ؿائ١ٞب ٝ ؽـا٧بٙ ٦ٗپلًَ: اًتبؿ، 

 ًٜٜـ؟ ؽٞؿ كا ٗن٧ٚ ٦ٗپُٜٞـ ٝ  ٦ٗ

٨ًٜاـ، ٓالكبً آ٢ٛاب كا ؿك     ٝا١ب كا ٛوب٦ُ ٦ٗ ًبت ث٨ٜ٨ٖ ٧ي ًبًب٧ب٥ مكؿ اًت. ٝهت٦ ثٞؿ٥ كؿا٥ ثٞؿا١ب ٠ً ٗؼ٘ٞالً ٦ٗ هعلن:

ـ      . ٦ٗبًتبٙ ٛوب٦ُ ٨ًٜـٓجبى مٛبٙ ص٦ٜ٨ ث ، صلاًا٠ آٙ  تٞا٨ٛـ ام ٛغ٣ٞ ٓجبى پ٨ُٞـٙ ٝ تنئ٨ٚ مٛابٙ ًٌٔا٤ٔ ًاَٞٛ اهتجابى ٨ًٜا

تل٧ٚ كٍٝ اًت. ؿكؽّٔٞ ؽـا٧بٙ ثب ت٧ٞٔل ؿلث٦، ثـٝٙ تٞر٠ ث٠ ا٠ٌٜ٧ ؿك صا٠ ؿ٨ٛاب٦٧ ١ٌاتٜـ، ٗؼ٘اٞالً ؽاٞؿ كا ؿك ٧اي        كا٧ذ

ٟ   ٥ مكؿ ٦ًٗب٧ب. ثٞؿا١ب ؽٞؿ كا ؿك ٧ي ًبپ٨ضٜـ ًبًب٧ب٥ ًل٨ـ ثنكٍ ٦ٗ پًٞاتبٙ ؽاٞؿ كا ؿك ٧اي     پ٨ضٜـ ٝ ؽـا٧ب٦ٛ ثب تٔا٧ٞل ًا٨ب

ثلؽا٦ ١ٌاتٜـ ًا٠ ١ا٨ش ص٨ان٥      ٝ ؿك ًٜٞط عت٦ ثابالتل٥ ٨ٛان ٝراٞؿ ؿاكؿ.    تل  تز٨ٔبتِ ُٞٛبُٞٙپُٜٞـ. آجت٠،  ًبًب٧ب٥ هلٗن ٦ٗ

١ٌتٜـ... اٛٞاع ٝ اهٌابٕ ؽاـا٧بٙ ٝراٞؿ    ثـ٥ٝ   پُٜٞـ ٠ً ًبٗالً بت كا ١ٜ٦ٗب ٝ تنئ٨ پُٜٞـ، ثلؽ٦ ١ٌتٜـ ٠ً اٛٞاع ٝ اهٌبٕ ٓجبى ٦٘ٛ

آجت٠ ؿائ١ٞب ٓجبى صا٨ٚ ثبًاتبٙ كا   عـ ًبك٦ ؽٞة اًت.  اُل ٓلكبً آٛض٠ ٗلؿٕ ثتٞاٜٛـ تِؾ٨ْ ؿ١ٜـ كا ث٨ٌِـ ث٠ ؿاكٛـ. ؿك آحبكتبٙ

 ٗتٜٞع ١ٌتٜـ. پُٜٞـ ٗؼ٘ٞالً ؽ٦ٔ٨  ١ب٦٧ ٠ً ؿائ١ٞب٥ ثنكٍ ؿك ًٜٞط ث٨ٌبك ثبال ٦ٗ آ٢ٛب ؿائ١ٞب٥ ٗؼّ٘ٞ ١ٌتٜـ. ٓجبى -پُٜٞـ ٦ٗ

ًٜٜـُبٙ ٝرٞؿ ؿاُت: ثـٝٙ تٞر٠ ث٠ ا٠ٌٜ٧ ص٠ مٗب٦ٛ ٧اب ؿك ٛاّٞ ًاـإ ًٌٔا٠ٔ ؿك      ا٧ٚ پـ٧ـٟ ؿكؽّٔٞ تن٠٨ًؿك ُقُت٠ 

٠ُٛٞ ثٞؿ. آجت٠، ا٧ٚ  ُـ. ٗؼ٘ٞالً ا٧ٚ تبٙ ٦ٗ آٛض٠ ١ِٜبٕ ك٨ًـٙ ث٠ ً٘بّ پ٨ُٞـٟ ثٞؿ٧ـ، پي ام آٙ ٨ٛن ٓجبىُـ٧ـ،  تن٠٨ً ٗٞكن ٦ٗ

پُٞا٨ـ.   ُلكات ٝ ٓجابى ٧اي ثاٞؿا كا ٗا٦      ٧ي ثٞؿا كا ٗا٦ ظب١ل ك٨ًـ هٜؼبً ٝهت٦ ٦ًٌ ث٠ ٗوبٕ ثٞؿا ٦ٗ -ثٞؿ ثلا٥ ثٞؿا١ب ٗتلبٝت

ـ ١لص٠ ١ِٜبٕ ك٨ًـٙ ث٠ ً٘ابّ پُٞا٨ـٟ ثٞؿ  ًلؿٛـ، ٗؼ٘ٞالً  ؿكؽّٔٞ آ٢ٛب٦٧ ٠ً تب ]ًٜظ[ اٛٞاع ؿ٧ِل٥ ام ؽـا٧بٙ تن٠٨ً ٦ٗ ، ٛا

ؿك صالا  ا٧اـ؟   ٝٝ كا ؿ٧ـٟ . ًـا٨ٗي ام ُ٘ب ث٠ ١ًٌٞتبٙ ٝٝؿاَٛ ًل مؿ٧ـ؟ آ٧ب ٛوب٦ُ ُٞآٙٛـپ٨ُٞـ ُـ ٠ً پي ام آٙ ٦ٗ ٓجب٦ً ٦ٗ

ا ٝهت٦ ؿك تن٠٨ً ٗٞكان ُاـ، ٗا٥ٞ اٝ    لاًت؟ م٧ك١ب ُـٟ  [ك٥ٝ ًل ثٌت٠ ِٛـٟ ٝ ك٥ٝ ُب٠ٛ ٝ ً٘لٍ، ١ٞٗب٧َ ]ٝٝ ُٞآٙت٧ٞٔل 

ٝ ؿك ١ًٌٞاتبٙ ثالا٥ ٗاـت مٗاب٦ٛ ٛاٞال٦ٛ ؿكعابّ       ااًت. ك١ب ُـٟ ا٥ اًت ٠ً ٧َٞٗ  ٠ُٛٞ كٝ ت٧ٞٔل اٝ ث٠ ثٞؿ، اما٧ٚك١ب ُـٟ 

تب ٝهت٦ ٠ً ؿك تن٠٨ً ٗـ٧ت٨ِٚ ثٞؿ ٝ ثلا٧َ ؽ٦ٔ٨ ًؾت ثٞؿ ٠ً ١ٞٗب٧َ كا ٗلتت ًٜـ ٝ ٗلتت ًلؿٙ ١ٞٗب٧َ كا ٗتٞهق ًلؿ ٝ 

 ٗٞكن ُـ ث٠ ٨٘١ٚ ٌُْ اؿا٠ٗ ؿاؿ. 

 ١ب٧ِبٙ ػل٧بٙ اًت. اٛـ ٝ ثلؽ٦ ُب٠ٛ پ٨ُٞـ١ٟب٥ ثبًتبٙ، ثلؽ٦ ام ثٞؿا١ب ٓجبى  ٝ تل٨ًٖ ١ب اًتبؿ، ؿك ٛوب٦ُپلًَ: 

ة آ٨ًب ًٜٜـ. ثلا٥ ٗخبّ، ؿك رٜٞ ُب٦١ اٝهبت ٗلؿٕ ثٞؿا١ب كا ثل اًبى اكٌبك ٝ تٔٞكات ؽٞؿُبٙ ٛوب٦ُ ٧ب تل٨ًٖ ٦ٗ هعلن:

ًابمٛـ   ٛ٘ب٧بٙ ٗا٦ ًبمٛـ. آ٢ٛب ُب٤ٛ كاًت ؽٞؿ كا  ١ب٥ ؽٞؿ كا ٛ٘ب٧بٙ ٦ٗ ١ٞا ُلٕ اًت، ثٜبثلا٧ٚ كا١جبٙ ثٞؿ٧ٌت٦ آٛزب ٗؼ٘ٞالً ُب٠ٛ

پُٞبٜٛـ تب ًلؿُبٙ ِٛاٞؿ. ؿك ؿ٨ٛاب٥    ا٥ پبكص٠ ٦ٗ ثب ت٠ٌتل، كا١جبٙ ثٞؿ٧ٌت٦ ُب٤ٛ كاًت ؽٞؿ كا  . ؿك ٜٗبٛن ُ٘ب٦ُٓٞٛـ  تب ؽٜي
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ًبمٛـ. ٝهت٦ ٗلؿٕ  ا٥ اًت ٠ً ٗؼ٘ٞالً ُب٤ٛ كاًت كا ٛ٘ب٧بٙ ٦ٗ ٠ُٛٞ ُبٙ ث٠ ثٞؿا١ب ص٨ٜٚ ٗل٦ٗٞ٢ ٝرٞؿ ٛـاكؿ. كٍٝ ٓجبى پ٨ُٞـٙ

١ب كا ًبٗالً ثپُٞابٜٛـ، اٗاب ؿك ٝاهاغ، ُاٌْ      آ٢ٛب ص٨ٜٚ ػو٨ـٟ ٝ تٔٞك٥ ؿاكٛـ ٠ً ثب٧ـ ُب٠ًٜٜٛـ،  ؿا١ب كا ٛوب٦ُ ٧ب تل٨ًٖ ٦ٗص٨ٚ ثٞ

ًبمٛـ، م٧لا ا٧ٚ ٛٞع ٓجبى آًت٨ٚ  ؽـا٧ب٦ٛ ٠ً ت٧ٞٔل ؿلث٦ ؿاكٛـ ٨ٛن ٧ي ُب٠ٛ كا ٛ٘ب٧بٙ ٦ٗ اًت. ا٧ٚٓجبى پ٨ُٞـٙ ؽـا٧بٙ ُج٠٨ 

 ١ل ؿٝ ٛلف پُٞبٛـٟ ُٞؿ ًؾت اًت ٠ً علًت ًلؿ. ٛـاكؿ ٝ اُل 

١اب٥   هـك ًاؾت اًات ًا٠ ٢ٗابكت     ٨ُل٧ٖ صلا ا٧ٚ ٜٓلبً اربمٟ ؿ٨١ـ ثپلًٖ، ٝهت٦ تل٨ًٖ ٧ب ٛوب٦ُ ًلؿٙ كا ٧بؿ ٦ٗپلًَ: 

ب ًا٠  ؽ٦ٔ٨ ًؾت اًت ]٧ي ٌٗبٙ ؽٞة ثلا٥ ٧بؿ٨ُل٥ آ٢ٛب[ پ٨ـا ًٜا٨ٖ. آٙ اكالاؿ٥ ام ٗا   اثتـا٦٧ كا ٧بؿ ث٨ِل٧ٖ؟ ػالٟٝ ثل ا٠ٌٜ٧ 

 ٗبٙ كا ث٢جٞؿ ثؾ٨ِٖ؟ ١ب٥ تٞا٨ٖٛ ٢ٗبكت ٨ُل٧ٖ ص٠ِٛٞ ٦ٗ ص٨ٚ كلا ٦ٗٛوب٦ُ ٧ب تل٨ًٖ كا ؿك 

آاٜالط ٌٗتات    ١اب٥ ثا٠   ؽبٛل ا٧ٚ اًت ٠ً تغ٨ٔالت ؿك ًِٞك١ب٥ ؿلث٦ ث٨َ ام عـ تغت تأح٨ل ا٧اـٟ  آٞالً ث٠ هعلن:

ٙ     ًٜٜـ. ث٠ تأ٨ًـ ٦٘ٛا٥ ث٠ ُبُلؿاٙ  آالً ثل آٗٞمٍ ]ٗلب٨١ٖ[ پب٠٧ٗـك٨ٌٛت هلاك ُلكت٠ ٝ   ،ػاالٟٝ، ثٌا٨بك٥ ام ٗؼٔ٘ا٨ٚ ٝ اًاتبؿا

تاب  ًٜٜاـ.   ٧ب آ٢ٛب كا ؿكى ٦٘ٛ ٛـاكٛـثؾ٦ِ ام ٌٗتت ٗـك٨ٌٛت ١ٌتٜـ ٝ ؽٞؿ آ٢ٛب عت٦ ؿاَٛ ٗؼّ٘ٞ ٝ اثتـا٦٧ِ ٛوب٦ُ ٧ب تل٨ًٖ كا 

ـ   اًات اٛزبٕ هبثْ ُٞؿ، كوٚ ثب آٗٞمٍ رـ٥  ا٥ ٗلثٞٙ ٦ٗ رب٠ٌ٨٧ ث٠ اًتبؿ ُـٙ ؿك ]ٗلب٨١ٖ[ پب٠٧ ٖ  . ؿك ُالٝع، كالؿ ثب٧ا   تلًا٨

 ؿكًات٦  ربٙ كا ثا٠  ثؼـ٥ كا اؿاكٟ ًٜـ. ٝهت٦ تٞاٌٛت ا٨ُب٥ ث٦ تزٌٖ ٠ًربٙ كا اٛزبٕ ؿ١ـ ٝ ٧بؿ ث٨ِلؿ ص٠ِٛٞ ًبؽتبك ٝ  ا٨ُب٥ ث٦

  ]ٗلاب٨١ٖ[ ١ب كا ٧بؿ ؽٞا١ـ ُلكات. هاـٕ ثا٠ هاـٕ ؿك      كَٛ ام تل٨ًٖ ًٜـ، ثب٧ـ ُلت٠ ٨ًِـٙ كا ت٘ل٧ٚ ًٜـ ٝ ًپي اًتلبؿ٣ ٓغ٨ظ

 ًبم ثب٧ـ ؿك آٙ اًتبؿ ُٞؿ.  ١ب٥ اثتـا٦٧ ص٨ن٥ اًت ٠ً ٧ي ٛوبٍ ٧ب ٗز٠ٌ٘ ُٞؿ. ٢ٗبكت ا٥ تل٨ًٖ ٝ ٛوب٦ُ اًتبؿ ٦ٗ پب٠٧

١ب٦٧ ٨ٛن  اٛـ؟ آجت٠، ؿك ص٨ٚ ٛوب٦ُ ًلؿٟ ٛٞك اًت ٠ً ؿك ص٨ٚ، ٗلؿٕ ثلا٥ ٗـت٦ ٛٞال٦ٛ ٜٗبظل كا ٛوب٦ُ ٦ٗ صلا ا٧ٚپلًَ: 

 اٛـ.  ام ٜٗبظل ثٞؿٟ ١ب اٛـ، اٗب ؿك ًلاًل تبك٧ؼ ص٨ٚ اًخل ٛوب٦ُ ٨ًِـٟ ت٧ٞٔل ١ٌتٜـ ٠ً تٔب٧ٝل ثٞؿا١ب كا ث٠

ٗجٚ ٝ ٗزٌاٖ   ؿٛجبّ ا٧ٚ اًت ٠ً هٔ٘لٝ ؽب٦ٓ ام كٌل كا ١ب اًت ٝ ث٠ ١ب ٧ب ا٧ـٟ ؿٛجبّ اٛتوبّ اعٌبى ٛوب٦ُ ص٨ٚ ث٠ هعلن:

اٛـ. ١لص٠ ثبُـ، ٗلؿٕ صا٨ٚ ٧اي كل١ٜاَ     لؿ٨٘١ٟٚ ؿ٨ْٓ اًت ٠ً اًخل آ٢ٛب ٜٗبظل كا ٛوب٦ُ ً ث٠كا ث٨بٙ ًٜـ. ٝ ٗؼب٦ٛ ؿك٦ٛٝ  ًٜـ

اٍ  تل ؿكثبكٟ ؽبٛل ١٘بٙ ؿ٦ٔ٨ٓ اًت ٠ً پ٨َ ت٧ٞٔل ثٌِٜـ، ٝ ا٧ٚ ٨ٛن ث٠ ؽٞا١ٜـ اكلاؿ كا ث٠ ٦٘ٛم٧بؿ ُبٙ  ؽـا٦٧ ؿاكٛـ. ؿك ف١ٚ ٠٘٨ٛ

اٛاـ. اٗاب ٗؼ٘اٞالً ام ٗاـّ      ت٧ٞٔل ًِا٨ـٟ  اكلاؿ كا ث١٠ب ام ٜٗبظل ١ٌتٜـ، اٗب ثلؽ٦ ٨ٛن ١ٌتٜـ ٠ً  كٝ اًخل ٛوب٦ُ ٓغجت ًلؿٕ. اما٧ٚ

ا٧ٚ اًت ٠ً، ثا٠ ا٧اٚ ُاٌْ، ص٨ن١اب آٓاٞؿٟ ٨ٌٛاتٜـ. آجتا٠،        ر٢ـ. ٌٛت٤ ؽٞة  ًٜٜـ ٝ آحبك ًبٗالً ام تٔٞك ؽٞؿُبٙ ٦ٗ اًتلبؿٟ ٦٘ٛ

ث٠ ١ب٦٧ ٠ً ٗلؿٕ ٌٛجت  ١ب٥ ه٢لٗبٙ ؿك تبك٧ؼ ٝ ص٢لٟ آ٢ٛب ثلؽ٦ ام ص٢لًٟٜٜـ.  ٛٞك ٨ٌٛت ٠ً آالً اكلاؿ ٝاهؼ٦ كا ٛوب٦ُ ٦٘ٛ ا٧ٚ

اٛاـ. ؿكٝاهاغ،    تال ُاـٟ   ١اب[ ٗتٜاٞع   كًاـ، ]ٗٞٗاٞع ٛوبُا٦    ٝهت٦ ث٠ ؿٝك٣ اؽ٨ل ٦ٗاٛـ.  هـكؿا٦ٛ ؿاُتٜـ كا ٛوب٦ُ ًلؿٟ اعٌبى آٛبٙ

اٛاـ   ١ب٦٧ ثٞؿٟ ١ب٥ ؽـا٧بٙ ١ٌتٜـ، ٝ ام مٗبٙ ثبًتبٙ تب اٗلٝم، ٠ِ٨٘١ ٛوب٦ُ اٛـ ٛوب٦ُ ٠ً ًِق ُـ١ٟب٥ ص٨ٚ  ٛوب٦ُتل٧ٚ  هـ٦٘٧

 اٛـ.  ت٧ٞٔل ٨ًِـٟ ١ب كا ث٠ ا٧بٙ ؿك ٗؼبثـ ٝ ٠ًًٟٞ ثٞؿا١ب، ؿائ١ٞب ٝ ؽـ

١ب٥ ؿلثا٦ ؿكؽٔاّٞ    ١ب ٛلٕ ٝ ٗال٧ٖ ١ٌتٜـ، ؿكعب٦ٓ ٠ً ٛوب٦ُ ١ب٥ ص٨ٚ، ؽٜٞٙ ؿبٓت ١ٌتٜـ ٝ كَٛ پلًَ: ؿك ٛوب٦ُ

 ؟١ب٥ ؿلث٦ ثبُـ ١ب ؿك ٛوب٦ُ ١ب٥ ص٨ٚ ثب٧ـ ُج٠٨ كَٛ ١ب ؿك ٛوب٦ُ ٠ً كَٛ اًت آ٧ب ا٧ٚ ؿكًت١ب ؽ٦ٔ٨ ثلرٌت٠ ١ٌتٜـ.  كَٛ

آ٢ٛب كا ٓلكبً ث٠ ٦ٌُٔ ٠ً هلاك اًت ث٠ آٙ ١ب٥ ُله٦ كا ؿاُت٠ ثبُٜـ.  ١ب٥ ُله٦ ثب٧ـ ِٗؾٔبت ٛوب٦ُ ؽ٨ل. ٛوب٦ُ هعلن:

تٞاٜٛاـ ؽٜاٞٙ كا تلًا٨ٖ     ١ب٥ ؿلث٦ آ٢ٛب ٛ٘ا٦  . اٗب ؿك ٛوب٦ًُٜٜـ ١٦ٗب٥ ُله٦ ثل ؽٜٞٙ تأ٨ًـ  ٌُْ ثبُٜـ ٛوب٦ُ ٨ًٜـ. ٛوب٦ُ

 ُٞؿ. ثٜـ٥ آ٢ٛب ثب ٛٞك ٝ ًب٠٧ اٛزبٕ ٦ٗ ؿكًت ٛؾٞا١ـ ثٞؿ، صلا٠ً تل٨ًتا تل٨ًٖ ٨ًٜـ، كؽٜٞٙ ًٜٜـ، ٝ اُل 
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ًِا٨ٖ.   ت٧ٞٔل ٦ٗ ٛٞك ٝاهؼ٦ ث٠ ٨ًٜٖ ٧ب ص٨ن٥ كا ث٠ ١ب٦٧ كا ٜٗتوْ ٦ٗ ٗبٙ[ ٗب ا٧ـٟ ١ب٥ ١ب ٝ تل٨ًٖ اًتبؿ، ]ؿك ٛوب٦ُپلًَ: 

 ؽٜـٛـ( اكلاؿ ٦ٗ) كٝؿ؟ آٙ احل ٦ٗ ٨ًٜٖ، ثـٙ هبٛٞٙ ُ٘ب ك٥ٝ ٨ًِٖ ٧ب تل٨ًٖ ٦ٗ آ٧ب ا٧ٚ ٓغت ؿاكؿ ٠ً ٝهت٦ ٛوب٦ُ ٦ٗ

ًا٠ كٌال ًٜاـ ٝ ُا٘ب ؽٞا٨١اـ      المٕ اًت اٝ ٓلكبً ( ؽٜـٛـ اكلاؿ ٦ٗ ؿ١ـ. ) ؽ٨ل، ثـٙ هبٛٞٙ ٗٚ ا٧ٚ ًبك كا اٛزبٕ ٦٘ٛ هعلن:

ـ  اكالاؿ ٗا٦   « )آٙ كا ٛوبُا٦ ًٜاـ،   ُاقاكٕ اًاتبؿ   عبال ك٨٘٢ـٕ. پي ٦ٗ»ـ. اٗب اُل ث٨٧ِٞـ: ٨ٌِثؿاٌٛت ٠ً ص٠ِٛٞ ٛوب٦ُ  ( ؽٜـٛا

 تٞا٨ٛـ ا٧ٚ ًبك كا اٛزبٕ ؿ٨١ـ. ٦٘ٛ

 ٛج٨ؼ٦ ُٞؿ ٝ آِٛبٟ ٛوب٦ُ اٝ ٌٗ٘ٚ اًت ٗبٝكا٥ ػبؿ٥ ثبُـ. پلًَ: ؿك آٙ مٗبٙ ٛوبٍ ٌٗ٘ٚ اًت ٝاكؿ عبٓت كٞم

ٛٞك ٛج٨ؼ٦ ػْ٘ ًٜـ.  ٗبٝكا٥ ػبؿ٥ ٛؾٞا١ـ ثٞؿ. ثـٝٙ تٞر٠ ث٠ ُلا٧ٚ، ]ٛوبٍ[ ثب٧ـ ػوال٦ٛ ثبُـ ٝ ث٠ؽ٨ل، ٗلٝكتبً  هعلن:

٧ي ٗل٧ـ ؿاكب ثب٧ـ ٛوب٦ُ ًٜـ، ٗبٜٛـ عبٓت ٗلثٞٙ ث٠ تن٤٨ً ؿاكب٥ ُ٘ب اًت، ١ل ص٨ن٥ ٛج٨ؼ٦ اًت. اُل آٙ ص٨ن٥ ثبُـ ٠ً   ؿه٨وبً

ٝرٞؿ ٛـاكؿ ٝ ٛجب٧اـ صٜا٨ٚ اكٌابك٥     ٧ُٞـ، ثلؽ٦ عبالت ا٠ٌٜ٧ ٝاكؿ ص٨ن٥ ٗبٜٛـ ؽٞث٦ اٛزبٕ ؿ٨١ـ. ص٨ٜٚ آِٛبٟ ثب٧ـ ٓلكبً آٙ كا ث٠

 ؿاُت٠ ثب٨ُـ.

ٟ     اًتبؿ، ٗب٧ٖٔ ص٢لٟپلًَ:  پًٞاتبٙ ؽٞؿُابٙ كا ؿك    ١ب٥ ثِل٥ ٗؾتٔل٦ كا ٛوب٦ُ ًٜٖ. ُ٘ب فًل ًلؿ٧اـ ًا٠ ؽاـا٧بٙ ًا٨ب

 اًت.٦ٌُٔ  ٠ُبٙ ص ؿا٨ٖٛ ٥ٞٗ پُٞبٜٛـ، اٗب ٦٘ٛ ًبًب٧ب٥ هلٗن ٦ٗ

تٞا٨ٛاـ آحابك ١ٜل١اب٥ م٧جاب٥ ؿٝك٣ كٌٛابٛي كا       ٨ًٜاـ، ٗا٦  ١ب كا ٛوب٦ُ  ٗؼ٘ٞالً، اُل ثؾٞا٨١ـ ؽـا٧ب٦ٛ ثب ص٢ل٣ ؿلث٦ هعلن:

ٛاٞك   ؽـا٧بٙ ؿك آحبك ١ٜل١ب٥ م٧جب٥ ؿٝك٣ كٌٛبٛي ؿلة ٓغ٨ظ ١ٌتٜـ. ثا٠ ػٜٞاٙ ٗلرغ ثلُن٨ٜ٧ـ ٝ ام آ٢ٛب پ٨ل٥ٝ ٨ًٜـ. تٔب٧ٝل  ث٠

٧َ ٧ب ًج٨ْ ؿاكٛـ، اٗب آجت٠ ثلؽ٦ ٨ٛن ١ٌتٜـ ٠ً ٛـاكٛـ. ثٞؿا١ب ٗؼ٘ٞالً ٛـاكٛـ، اٗب تؼـاؿ ثنكٌُبّ ك٦ًٔ ث٨٧ِٖٞ، اًخل ؽـا٧بٙ ٗقًل 

م٧لا ؽـا٧بٙ، ٗٞرٞؿات ثِل٥  -ًٞتبٟ، ٗزؼـ -پًٞتبٙ ؿاكٛـ پًٞتبٙ ١٘بٙ ٦٧ٞٗ ُج٠٨ ٨ًبٟ ؽـا٧بٙ ثب ص٢ل٣ ٨ًب٦ًٟ٘ ام آ٢ٛب ؿاكٛـ. 

 كا ث٠ ٌُْ ؽٞؿ آكل٧ـٛـ. 

ًِا٨ـٕ ثٌا٨بك ك٥ٝ    ت٧ٞٔل ؽٞؿٕ ثٞؿ. ٝهت٦ آٙ كا ٦ٗ  آٞالًإ ٨ًِـٕ ٝ  ٗٚ ٧ي ٛوب٦ُ ثلا٥ ٗـك٠ًُـٟ(  )تلر٠٘ پلًَ:

إ ٠ً ٝاًاَٜ ٗالؿٕ ؽاٞة     ًلؿٕ ٠ً ِٛقاكٕ ٨١ش ػو٨ـٟ ٝ تٔٞك٥ ٛو٦ِ ا٧لب ًٜـ. پ٦ ثلؿٟ إ كا ٦ٗ آٙ ؿهت ًلؿٕ ٝ ث٢تل٧ٚ ًؼ٦

ٗٚ ا٧ٚ اًت ٠ً آ٧ب تب ٝهت٦ ٠ً ؿك ٨ًِـٙ ص٨ن٥ ؿهت ث٨ٌبك٥  آًب٦٧ ث٢تل ُـ. پلًَ ٛٞك ٗؼزنٟ ثٜـ٥ آٙ ٨ٛن ث٠ تل٨ًتثٞؿٟ ٝ 

 ث٠ ص٨ن ؽٞث٦ ٜٗزل ؽٞا١ـ ُـ؟ ٗب٧ٖٔ ؿكؽٞاًت ًٜٖ اًتبؿ ٦ً٘ ؿك ا٧ٚ ؽّٔٞ كا١ٜ٘ب٦٧ ًٜٜـ.  ٨ًٜٖ،  كا ٓلف 

٨ًٜاـ،   ٨ًِـ ثب٧ـ ؽ٦ٔ٨ ك٥ٝ آٙ ؿهت ٨ًٜـ. ٝهت٦ ؿهت ث٨ٌبك م٧بؿ٥ ٓالف آٙ ٗا٦   ٓل٧ظ ث٨٧ِٖٞ، ٝهت٦ ٛوب٦ُ ٦ٗهعلن: 

ًلؿٛاـ، ١ٜاٞم ٧اي     ١ب تأ٨ًـ ٦ٗ ا٥ ٠ً ك٥ٝ آّٞ ٝ پب٠٧ ٠ ؽٞا١ٜـ ُلت ٠ً ؽ٦ٔ٨ ؽٞة ٛوب٦ُ ٨ًِـ٧ـ، اٗب ؿك ٗوب٠ٌ٧ ثب ؿٝك١ٟ٘

ُبٙ كا كُـ ؿ١ٜـ ٝ ؿك آ٢ٛب ؽجلٟ ُاٞٛـ، ث٢تال ٛوبُا٦     ١ب٥ ا٠٨ٓٝ ًٜٖ اُل ٗل٧ـاٙ ؿاكب ٢ٗبكت ثٜبثلا٧ٚ كٌل ٦ٗا٥ ٝرٞؿ ؿاكؿ.  كب٠ٔٓ

 ٓغ٨ظ اًت ٠ً ك٥ٝ ٛوب٦ُ ؿهت م٧بؿ٥ ٓلف ًلؿ. رب٥ ؽٞا١ٜـ ُقاُت. آجت٠،  ٗلؿٕ ؿك آ٧ٜـٟ ث٠ًِٜـ ٝ ٨ٌٗل ؿكًت٦ ثلا٥  ٦ٗ

 تٞاٖٛ ت٧ٞٔل ٗؼٖٔ كا ٛوب٦ُ ًٜٖ؟ پلًَ: آ٧ب ٦ٗ

٧اي ام آ٢ٛاب    ١ا٨ش اٛـ، اٗب ٢ٛب٧تبً  اٛـ ٝ ت٧ٞٔل ٗلا ٛوب٦ُ ًلؿٟ ١ب٦٧ ام ٗٚ ًبؽت٠ ث٨ٌبك ؽٞة، ث٨ٌبك٥ ام اكلاؿ ٗز٠ٌ٘ هعلن:

تٞا٨ٛـ ام ٧ي ػٌي اًتلبؿٟ ٨ًٜـ تاب ام ك٥ٝ آٙ ٛوبُا٦ كا    اٌُب٦ٓ ٛـاكؿ ٠ً ٗلا ٛوب٦ُ ٨ًٜـ، ٦ٌِٔٗ ٨ٌٛت. ٦ٗ ُج٠٨ ٗٚ ٨ٌٛت.

 ث٨ٌِـ.
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تٔاب٧ٝل ؿك ثؼاـ١ب٥   ؽٞا١ٜـ ٠ً اًتبؿ كا ٛوب٦ُ ًٜٜاـ، ٝ ٗؾٔٞٓابً    ؿاٖٛ ٠ً ث٨ٌبك٥ ام ُبُلؿاٙ ٝاهؼبً ٦ٗ پلًَ: ٗؼٖٔ، ٦ٗ

ُاـٟ   ثب ا٧ٚ تٔاب٧ٝل ٛوبُا٦  ًٜٖ ٝاهؼبً هـكت ثـٙ هبٛٞٙ ُ٘ب كا ؿاكٛـ. اٗب  ٜـ ٝ عي ١٦ٗب ُج٠٨ اًتبؿ ١ٌت ؿ٧ِل كا. ثلؽ٦ ام ٛوب٦ُ

 ٧ٞٛي صٜٞك؟ ١ب٥ پ٨َ ٌٛؾ٠ثب٧ـ ص٠ ًبك ٨ًٜٖ، صلا٠ً ١لص٠ ثبُـ تٔب٧ٝل اًتبؿ ١ٌتٜـ ٝ ؿكؽّٔٞ آٙ 

٨ٛبم اًت ٠ً ًٞماٛـٟ ُٞؿ، پي آ٢ٛب كا ثٌٞما٨ٛـ. ٦ٌِٔٗ ٨ٌٛت. ؿكّٛٞ ؿٝك٣ آالط  ٧ٞٛي ١ب٥ پ٨َ اُل آٙ ٌٛؾ٠ هعلن:

 ث٠ اػتجبكثؾ٦ِ ث٠ كب ا٧ٞٓٝت ؿ١ٜـ.كب، ٗل٧ـاٙ ؿاكب ثب٧ـ 

 تٞا٨ٖٛ ؿك ٗوبثْ آ٢ٛب ػٞؿ توـ٧ٖ ٨ًٜٖ؟  آ٧ب ٦ٗاٛـ صٜٞك؟  ؽٞث٦ ٛوب٦ُ ُـٟ پلًَ: پي ؿكؽّٔٞ آ٢ٛب٦٧ ٠ً ث٠

 ٙ ٛوب٦ُ ٠ِٛ ؿاك٧ـ.ػٜٞا ٓلكبً آ٢ٛب كا ث٠ هعلن:

تاٞا٨ٖٛ ا٧اٚ    ؿاٛاٖ آ٧اب ٗا٦    ٦٘ٛتل ُـٛـ. اٗب  ١ب٥ ُ٘ب، ف١ٚ ٝ ٛظلٕ ث٨ٌبك ٨ًٝغ ٓغجت پي ام ٨ُٜـٙ اٗلٝم پلًَ: اًتبؿ، 

 ٓٞكت ُٛٞت٠ ؿكآٝك٧ٖ، م٧لا ث٨ٌبك٥ ام اكلاؿ ا٧ٜزب ع٘ٞك ٛـاكٛـ ٝ آ٢ٛب ٨ٛن ؿك ١ٜل ث٨ٌبك ثلرٌت٠ ١ٌتٜـ. ُـٟ كا ث٠ ٜٗبٓت ٗجٚ

 ك٨ًـ٦ُ ؽٞا١ٖ ًلؿ. ِٛب٦١ ؽٞا١ٖ اٛـاؽت ٝ  ؿ٦١ ُـ، پي ام ا٠ٌٜ٧ عوب٧ن كب٦٧ ٠ً ا٧ٚ ثبك آٗٞمٍ ؿاؿٕ ًبمٗبٙ هعلن:

ًلؿٕ ف١ٜٖ ؽاب٦ٓ ثاٞؿ، اٗاب     ، اعٌبى ٦ٗـ ٠ً ص٠ِٛٞ ٨ٌٗل ؽٔن ]١ٜل١ب[ كا ١٘ٞاك ٨ٖ٨ًٜكً ث٠ ا٧ٚ ٦ٗ ٛٞثت ٝهت٦پلًَ: 

 عبال كُٝٚ ١ٌتٖ ٝ ؽ٦ٔ٨ ؽُٞغبٖٓ.

 ؽٞاًتٖ اٗلٝم ث٠ ُ٘ب آٗٞمٍ ؿ١ٖ. كب٦٧ اًت ٠ً ٦ٗا٧ٚ ؿه٨وبً  هعلن:

إ ٛوب٦ُ ؿلث٦ اًات، اٗاب    ػٜٞاٙ ٗخبّ ٗلا ؿكٛظل ث٨ِل٧ـ. ١ل ص٨ن٥ ٠ً ٜٗبٓؼ٠ ًلؿٟ ٧ي پلًَ ؿ٧ِل ٨ٛن ؿاكٕ. ث٠پلًَ: 

ثا٠  ُاٞؿ ت٘لًان ًاٜٖ ٝ     ًِٖ، آ٧ب ؿكًت اًت ٠ً ثل آٛض٠ تل٨ًٖ ٦ٗ . ٝهت٦ ٛوب٦ُ ٦ٗص٦ٜ٨ كا ؿًٝت ؿاكٕ ٥ٗٞ ٝاهؼبً ٛوب٦ُ هٖٔ

 ؟ٗغـٝؿ ٛجبُٖ ١ب٥ ًٜت٦ ٨ُٟٞ

كًـ ثلؽ٦ اكلاؿ ا٧اٚ كا   ٛظل ٦ٗ ١ل ؿٝ ؿ٨ٛب كا ثلُن٨ٜ٧ـ، ث٠ ؽٞا٨١ـ ث٢تل٧ِٚ ١ب، ٦ٗ ؿكؽّٔٞ ت٨ٌٜي٨٧ُٞـ ٠ً  اُل ٦ٗ هعلن:

ًٜٜـ اعٌبى  آ٢ٛب٦٧ ٠ً ث٠ آٙ ِٛبٟ ٦ٗبٙ ٨ًٜـ، اٗب ثب٧ـ ١٘ب١َٜ ثبُـ، ٗتؼبؿّ ثبُـ ٝ تٞا٨ٛـ آٙ كا اٗتغ اٛـ. ٦ٗ هجالً اٗتغبٙ ًلؿٟ

تٞا٨ٛـ كا١ا٦ پ٨اـا ٨ًٜاـ ًا٠ ٝاهؼابً       ًٜٜـ ٠ً ٛج٨ؼ٦ اًت. اٗب، پي ام اٗتغبٙ ًلؿٙ آٙ ٌٗ٘ٚ اًت اعٌبى ٨ًٜـ ٠ً ثبم ١ٖ ٦٘ٛ

 ١ب٥ ُله٦ ٝ ؿلث٦ كا ًٜبك ١ٖ ثِقاكؿ. ٛوب٦ُكل١َٜ ١ٜل٥ 

 ُلم ٝ ؿلة كا ثب ١ٖ ٗؾٔٞٙ ٨ًٜٖ؟ ؿاك ام  تٞا٨ٖٛ، ثلا٥ ٗخبّ، كلُتِبٙ ثبّ ٗبٙ آ٧ب ٦ٗ ١ب٥ پلًَ: ؿكٝؿ اًتبؿ. ؿك ٛوب٦ُ

ًٜٜـ، ؽـا٧ب٦ٛ ث٠ ٌُْ اكلاؿ ُله٦ ٝ ٨ٛن ؿلثا٦ ٝراٞؿ    ؿك آالط كب، ؿك٨ٗبٙ ؽـا٧ب٦ٛ ٠ً ٛو٦ِ ًبٗالً ٗخجت ا٧لب ٦ٗ هعلن:

تبٙ ث٨بٙ ٨ًٜاـ، ٧ؼٜا٦،    ؽٞا٨١ـ ؿك ٛوب٦ُ آٙ ًبٗالً ثٌت٦ِ ث٠ ٗؼٜب٦٧ ؿاكؿ ٠ً ٥٦ٗ ُٞٛبُٞٙ. ١ب ٛٞك ؽـا٧ب٦ٛ ثب ص٢لٟ ؿاكٛـ، ٨٘١ٚ

آٙ ثٌت٦ِ ث٠ ا٧ٚ ١ب ١ٌتٜـ، ثلؽ٦ ثبّ ؿاكٛـ ٝ ثلؽ٦ ٛـاكٛـ.  ثٜـ٥ ٨ٛبم ؿاكؿ. ثلا٥ ٗخبّ، ؿك٨ٗبٙ ؽـا٧ب٦ٛ ٠ً ُج٠٨ ؿلث٦ ص٠ تل٨ًت

ًِـ. ثِقاك٧ـ ث٠ ُ٘ب ث٧ِٖٞ، آٙ ؽاـا٧بٙ ؿك ثؼاـ١ب٥ ًاٜظ پاب٨٧ٚ      ل ٦ٗت٧ٞٔ تبٙ ص٠ِٛٞ ص٨ن١ب كا ث٠ ثٜـ٥ ٛوب٦ُ ؿاكؿ ٠ً تل٨ًت

ٝ تلت٨ت ؿاؿٛـ ٠ً ثل ص٦ِِٛٞ اُبػ٤ ٗٚ   كٝ ٨ٛل١ٝب٥ ٢ًٚ ثلا٥ آ٢ٛب ٛظٖ ، اما٧ٚآ٧ٖ تب ا٧ٚ كب كا اُبػ٠ ؿ١ٖ ؿاٌٛتٜـ ٠ً ٗٚ ٦ٗ ٦ٗ

ُلكتٖ تاب ؿكعاب٦ٓ    ت٧ٞٔل٥ ٠ً ٗٚ ث٠ ؽٞؿ ٦ٗ ؿاؿٕ. آ٢ٛب اٛزبٕ ٦٘ٛؽٞاًت٤ ٝ ُلا٧ٚ ارت٘بع تأح٨ل ثِقاكٛـ. آجت٠، ٗٚ آٙ كا ثلٛجن 

، ثٞؿا١اب ٝ ؿائ١ٞاب ؿك ًاٜظ    ؿ١ٖ آالط كب كا اٛزبٕ ؿ١ٖ، ثلا٥ ت٘بٕ ؽـا٧بٙ ٗٞٗٞع ٦٘٢ٗ ثٞؿ. ؿك ُقُت٠ ٠ً ا٧ٚ كب كا اُبػ٠ ٦ٗ



32 

 

ؽٞاًتٜـ ٠ً  ٗٚ ٦ٗ ؿائ١ٞب امآٗـ.  ٝرٞؿ ث٠ؿائ٧ٌٖٞ  ،ُلكتٖ ِٗبرلٟ ًلؿٛـ ٝ ؿكٛت٨ز٠ پب٨٧ٚ ؿكؽّٔٞ ت٧ٞٔل٥ ٠ً ٗٚ ث٠ ؽٞؿ ٦ٗ

ٞ ك٧ٌٝالؿ اٛتوابّ   ؿاٌٛاتٜـ ًا٠    اٗب ؽٞؿُبٙ ٗا٦  ]عوب٧ن[ ؿائٞ، كب٥ ؿائٞ كا آٗٞمٍ ؿ١ٖ.ثب  ت٧ٞٔل ٧ي ؿائٞ كا اٛتؾبة ًٜٖ ٝ  ،ؿائا

ا٧اٚ   تٞا٨ٛـ ٤٘١ ٗٞرٞؿات كا ٛزبت ٝ ؿاكب كا اُبػ٠ ؿ٨١اـ؟  ٗل٧ـٜٗللؿ، ص٠ِٛٞ ٦ٗ پي ثب ك٧ٌٝلؿ ٧ياًت. ٗل٧ـٜٗللؿ  ٧ي ثلاًبى

، ٠ً ٜٗزل ث٠ ظ٢ٞك ٗق١ت ؿائ٧ٌٖٞ ُـ. ثؼـاً ٗق١ج٦ كا ك٥ٝ م٨ٗٚ ُلٝع ًلؿٛـ ا٧زبؿ كٝ ث٠ كا٦١ اٛـ٨ِ٧ـٛـ ٝ ثٞؿ، اما٧ٚ ػ٦ٔ٘ ٦٘ٛ

ٝراٞؿ   ١٠ب ٝاهؼبً ثا  ٨ٛن ؿك آً٘بٙ ؿائ١ٞب  ٝا١ب ٨ٛن ِٜٗؼت ُـٛـ، ٝ ث٢ِت ًبت ث٠ ثٞؿا١ب ٝ ثٞؿ٥ؿك ٗق١ت ؿائ٧ٌٖٞ، ث٨ٌبك٥ ام ؿائ١ٞب 

٢ٛب ٨ٛن ؿكعبّ ا٧زبؿ ُلا٦ٜ٧ ثلا٥ ؽٞاًتٜـ ت٧ٞٔل ٧ي ؿائٞ كا اٛتؾبة ًٜٖ. ؿك ً٘ت ثٞؿا١ب، آ آ٢ٛب ٦ٗآٗـ. آٙ ثـ٧ٚ ؿ٨ْٓ اًت ٠ً 

ٗٚ ثٞؿٛـ ٠ً ت٧ٞٔل ٧ي ثٞؿا كا اٛتؾبة ًٜٖ. آ٢ٛب ُلتٜـ ٠ً ٗٚ ثب٧اـ ام تٔا٧ٞل ٧اي ثاٞؿا اًاتلبؿٟ ًاٜٖ، كعا٨ٖ ثبُاٖ، صلاًا٠          

، آِٛبٟ ؽـا٧ب٦ٛ ٠ً ُـٕ ٗلًن٥ ثبمپ٨ـا ُـٕ. اُل ؿك ؿلة ثبمپ٨ـا ٦ُٗؼٞك كا ٛزبت ؿ١ٖ. اٗب ٗٚ ؿك ص٨ٚ  ؽٞاًتٖ ٗٞرٞؿات ف٥ ٦ٗ

٠ُٛٞ پـ٧ـ آٗـ.  آٝكؿٛـ. ثٜبثلا٧ٚ ِٗبرلات ث٨ٚ ؿائ١ٞب ٝ ثٞؿا١ب ؿك تبك٧ؼ ا٧ٚ ٝرٞؿ ٦ٗ ١٠ب ثٞؿٛـ ٨ٛن ُلا٦ٜ٧ ثلا٥ آٙ ث ث٠ ٌُْ ؿلث٦

٧بٙ ٧بكت. ٗاٚ ام ٛظاٖ ٝ تلت٨ات ٨ٛل١ٝاب٥ ٢ًاٚ      ؽٞاًتٖ، ٢ٛب٦٧ ًلؿٕ، ا٧ٚ ِٗبرلات ثل ًل تٔب٧ٝل پب ٝهت٦ ١ل ص٨ن٥ كا ٠ً ٦ٗ

 پ٨ل٥ٝ ٌٛلؿٕ.

ؿ١ـ، آ٢ٛب ثاب ١٘اـ٧ِل    ١ب ك٥ٝ  ١لُبٟ ٗٞٗٞػ٦ ؿك آً٘ب١ٙب، ثـٝٙ تٞر٠ ث٠ ا٠ٌٜ٧ ص٠ ٛٞع ؽـا٦٧ ١ٌتٜـ،  ؽـا٧بٙ ؿك آً٘بٙ

ٗاٞكؿ ُلتِاٞ ٝ   ٙ كا آ٦ِ ؽـا٧بٙ ثب ١٘ـ٧ِل ١٘، آٗـٙ ػ٦ٌ٨ ك٥ٝ م٨ٗٚ ثلا٥ ٛزبت ٗلؿٕ ٨ٛنثلا٥ ًٜٜـ.  ٛظل ٦ٗ تجبؿّ ُلتِٞ ٝ

ُقاكٛاـ. ٝهتا٦ ٧اي     ١ب تأح٨ل ٦ٗ ؿ١ٜـ، ك٥ٝ آً٘بٙ ؿاؿٛـ، م٧لا ك٧ٝـاؿ١ب٥ ٢ٖٗ ٠ً ك٥ٝ م٨ٗٚ ك٥ٝ ٦ٗٛظل ٝ ١٘ب٦ِٜ١ هلاك  تجبؿّ

آٙ ٌٗبئْ ؿكؽّٔٞ ِٗبرلٟ ث٨ٚ تٞاٛـ اٛزبٕ ُٞؿ.  ؽٞا١ـ كب كا اُبػ٠ ؿ١ـ، اُل ًب٧ل ؽـا٧بٙ آٙ كا تٔـ٧ن ٌٜٜٛـ، آٙ ٦٘ٛ ثٞؿا ٦ٗ

٨ُال٥   اٍ ٓغجت ًلؿٕ، ٗتؼٔن ث٠ ُقُت٠ اًت، م٧لا پي ام ا٠ٌٜ٧ ؿكثبك٣ ٗٞٗٞع اُبػ٤ كب ت٨ٖ٘ٔ ٝ ؿائ١ٞب ٠ً االٙ ؿكثبكٟثٞؿا١ب 

 ٞؿٛـ. ث٦ِ٘١ ٗٞاكن كٝ  ُـ، ؿ٧ِل ص٨ن٥ كا ثلا٥ ِٗبرلٟ ٝرٞؿ ٛـاُت، اما٧ٚ

ثلؽا٦ ام آحابك ام آثلٛاَ ٝ ٨ٛان      ؿك كٝؿٚ اًات. كَٛ ٝ آثلَٛ ٦ً٘ ُج٠٨ ٛوب٦ُ ص٦ٜ٨ اًت ٝ ٦ً٘ ُج٠٨ ٛوب٦ُ پلًَ: 

 ...ُٞؿ ١٦ٗب٥ ٛوب٦ُ ص٦ٜ٨ اًتلبؿٟ  ت٨ٌٜي

، آٙ ُ٘ب پلؿام٥ كَٛ ١ب٥ آثلَٛ ؿلث٦ اًت، ثٜبثلا٧ٚ آثلَٛ ٧ي ٣ٞ٨ُ ٛوب٦ُ ؿلث٦ اًت. ؿكؽّٔٞ ؽٞؿ پب٠٧ هعلن:

٧ي ٛوب٦ُ ص٦ٜ٨ ام آثلَٛ اًتلبؿٟ پلؿام٥  كًَٜٛـ. اُل ثلا٥  ؿك اًتلبؿٟ ًلؿٙ ام ٣ٞ٨ُ آثلَٛ ٧ب ٛوب٦ُ ص٦ٜ٨ ٗغـٝؿ ٦٘ٛكا 

١ب٥ كَٛ ٝ كٝؿٚ ٨ٛن اًتلبؿٟ ٨ًٜـ ٦ٌِٔٗ  ٛوب٦ُپلؿام٥  ك٨ًَٜٛـ ٦ٌِٔٗ ٨ٌٛت ٝ اُل ام ك٧ٌٝلؿ اًتلبؿٟ ام آثلَٛ ثلا٥ 

ٛوب٦ُ  ع كَٛص٠ ٠ًٞٛ  ا٧ٚػجبكت ؿ٧ِل،  ُٞؿ  ث٠ ١ب٥ ٛوب٦ُ ًلؿٙ ُله٦ ٧ب ؿلث٦ ٦٘ٛ ٨ٌٛت. ؽٞؿ آثلَٛ ُبْٗ ٗٞٗٞع ٨ُٟٞ

١ب٥  تلبٝت ث٨ٚ ٛوب٨ًٜ٦ُـ.  ٦آ٨ٗن٥ ٗ كَٛا٥ اًت ٠ً  ٗتلبٝت ام ٨ُٟٞ ؿ٨١ـ اٛزبٕ ٦ٗكا   ٛوب٦٦ُ ام ٨ًٜـ ٧ب ص٠ ٛٞػ ٦ٗاًتلبؿٟ 

٤ٔ٨ًٝ ا٧ٚ ؿٝ ٛٞع كل١َٜ  ؿك٦ٛٝ ١ل ٧ي، ث٠. ٗؼب٦ٛ ٛـاكؿ ثٌت٦ِ ُٞؿ ٨ٛن ١ب٦٧ ٠ً اًتلبؿٟ ٦ٗ ُله٦ ٝ ؿلث٦ ٓلكبً ث٠ ُـت كَٛ

 ُٞؿ. ٨ْ ٝ ع٘ب٧ت ٦ٗ٘تٌ

٧ي ٗٞكن ِٛـٛـ.  ١ب٥ ٛوب٦ُ ُله٦ ٝ ؿلث٦ كا ثب ١ٖ تل٨ًت ًٜٜـ، اٗب ؿك ٝاهغ ٨١ش اٛـ ًجي اكلاؿ ًؼ٦ ًلؿٟث٨ٌبك٥ ام 

پلؿام٥ ؿك ظب١ل، ثب ١ٖ تلبٝت ٛـاكٛـ   ٝ اًتلبؿٟ ام كَٛ  ١ب٥ ك٧ٌٝلؿ١ب٥ ٛوب٦ُ ت٨ٌٜي ٛوب٦ُ ص٦ٜ٨ ٝ ٛوب٦ُ ؿلث٦ ٓلكبً ؿك

ًْ ، اٝد ؿك ١ل كل١َٜؾتٔق ١ب٥ ٗ ١ب ٝ ت٨ٌٜي ٤٘١ ٢ٗبكتؿاكؿ. ١ب ٝرٞؿ  ١ب٥ ه٦ٗٞ ػظ٦٘٨ ؿك پِت ا٧ٚ ٛوب٦ُ كل١َٜ

١ب٥ ُله٦ ٝ ؿلث٦  ِٗل ا٠ٌٜ٧ كل١َٜپق٧ل ٨ٌٛت،  ًب٠ً ًلؿٙ ١ٜل ُله٦ ٝ ؿلث٦ اٛزبٕ ؿك ٝاهغ، ٧ي اًت. كل١َٜ آٙ ٗلؿٕ

 ك٠ِ٧ ٝ ٜٗغلف ُٞٛـ.  ٛٞك ًبْٗ ثب ١ٖ ٗؾٔٞٙ ُٞٛـ ٝ ص٨ن٥ ث٦ ث٠
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ػجبكت ؿ٧ِل، ٨ٛل١ٝب٥ ٢ًٚ  ُـٙ اًت ٛوب٦ُ ٨ًٜٖ، ث٠ ُقاُت٠ ث٨ٜب٠ًٙ ؿكعبّ ، م٨ٗٚؽٞا٨١ٖ ؿكثبك٣ آً٘بٙ ٝ  پلًَ: ٗب ٦ٗ

ُاٞٛـ. ؿك صٜا٨ٚ    ٝ ص٨ن١ب٥ ثـ ًالِٛٞٙ ٗا٦   ُٞؿ ُٞٛـ، ٝ ص٨ن١ب٥ ؽٞة... ٧ؼ٦ٜ، ٝهت٦ ثـٙ ٢٨ًب٦ٛ ؽٞة ٦ٗ ؿك ٢٨ًبٙ ٛبثٞؿ ٦ٗ

٨ًٜٖ اعت٘بالً[ ث٢تل٧ٚ  كٌل ٦ٗك كَٛ اػ٘بّ ٨ًٜٖ؟ ]ا٥، آ٧ب ث٢تل اًت ٠ً تٔب٧ٝل ؽـا٧بٙ كا ُبْٗ ٨ًٜٖ؟ ٧ب ٓلكبً تـ٨٨لات٦ ؿ ٓغ٠ٜ

 ُبٙ ٓغجت ًلؿٛـ ُبْٗ ٨ًٜٖ. تل ؿكثبكٟ ص٨ن ا٧ٚ اًت ٠ً ثلؽ٦ ام ص٨ن١ب٦٧ كا ٠ً اًتبؿ پ٨َ

ػجبكت ؿ٧ِل،  ُٞٛـ ثب٧ـ آٛزب ثبُٜـ. ث٠ ت٧ٞٔل ٨ًِـٟ ٦ٗ ٛٞك اٛتناػ٦ ٛوب٦ُ ٨ًٜـ. ٗٞٗٞػبت٦ ٠ً ث٠ تٞا٨ٛـ ث٠ ٦٘ٛهعلن: 

 ؿكًت ثلُلؿ٧ـ.ثب٧ـ ث٠ ٨ٌٗل 

١ب، ٗبٜٛـ ٨ُل١ب ٠ً اًتبؿ االٙ فًل ًلؿٛـ، ٝ ثلؽ٦ ؿ٧ِل ٗبٜٛـ اهؿ١ب ٝ  ٛج٨ؼ٦ ؿك آً٘بٙ ؿكؽّٔٞ آٙ ع٨ٞاٛبت كٞمپلًَ: 

ؽـا٠ُٛٞ ٝراٞؿ ؿاكٛاـ ٝ ٨ٛان اهؿ١اب٥ ًالػ ُا٨ٜب٦ٛ ًا٠ اًاتبؿ ؿك          ٧بِٙاهؿ١بػٜٞاٙ ٠ٛٞ٘ٛ ؿكٛظل ث٨ِل٧ـ.  كا ث٠اهؿ١ب  -١ب هوٜٞى

 ١ب٦٧ ؿك آٙ اهؿ١ب٧بٙ ٝرٞؿ ؿاكؿ؟ آ٧ب تلبٝت« كًـ. ١الًت ٦ٗ اهؿ١ب٥ ًلػ ث٠»ٟ ًلؿٛـ، ٠ً ١ب٥ هج٦ٔ اُبك ُٛٞت٠

١ٖ ١ٌتٜـ. ٝ اهؿ١ب٧بٙ ؽٞة ٝ ثـ ٝرٞؿ ؿاكٛـ. اهؿ١ب٧بٙ ٨ُٜب٦ٛ، اهؿ١ب٧بٙ ؽٞة ٝ   ظب١ل ث٨ل٦ٛٝ اهؿ١ب٧بٙ ُج٠٨ هعلن:

ُٞٛـ، اهؿ١ب٧بٙ  ١ب٥ ثٞؿا١ب ؿ٧ـٟ ٦ٗ ١ب٥ آً٘ب٦ٛ ٝ ث٢ِت ٛٞك ٗؼّ٘ٞ ؿك ث٢ِت اهؿ١ب٧ب٦ٛ ٠ً ث٠ اهؿ١ب٧بٙ ؽـاُٞٙ ٝرٞؿ ؿاكٛـ.

ت٨ٓٞق  ؽٞا١ٖ كُٝٚ ًٜٖ: اهؿ١ب٧ب٦ٛ ٠ً ؿك كل١َٜ ُله٦ ا٥ ١ٌت ٠ً ٦ٗ ؿكؽِٜـ. ٌٛت٠ ٛال٦٧ ١ٌتٜـ ٠ً ثب ٛٞك ٛال٦٧ ٦ٗ

ٝ ٛٞع هلٗن،  ،١ب٥ ٗب٦١ ٨ًبٟ ٝ ًل٨ـ ١ٌتٜـ ج٠٨ كَٛثلؽ٦ ث٠ ك٦ِٛ ١ُب٥ ٗتلبٝت٦ ؿاكٛـ،  كَٛ ُـٟ ٝ اهؿ١ب٧بٙ كل١َٜ ؿلث٦

ت٘ب٧نات٦ ام ٛظل ًٜٞط ٨ٛن ٝرٞؿ ؿاكؿ. ٘ب٧نات٦ . آ٢ٛب ٗتلبٝت ١ٌتٜـ، م٧لا ؿك٨ٗبٙ اهؿ١ب٧بٙ تمكؿ، ًل٨ـ ٝ ٨ًبٟ ٨ٛن ٝرٞؿ ؿاكؿ

ّ اهؿ١ب٧ب٦ٛ ٠ً ؿك ؿك٨ٗبٙ اهؿ١ب٧بٙ آً٘ب٦ٛ، اهؿ١ب٧بٙ م٦ٜ٨ٗ ٝ اهؿ١ب٧ب٦ٛ ٠ً ؿك آة ًبًٚ ١ٌتٜـ ٨ٛن ٝرٞؿ ؿاكؿ. ؿكؽٔٞ

٨ٌبك٥ ام ًٜٜـ، ث ١ب اهؿ١ب كا فًل ٦ٗ آ٢ٛب ٛٞػ٦ ربٛٞك ؽج٨ج ؿك ر٢ٜٖ ١ٌتٜـ. ثبك١ب ٝهت٦ ص٦ٜ٨كل١َٜ ؿلث٦ ث٠ آ٢ٛب اُبكٟ ُـٟ، 

١ب٥  ا٧ٚ ؿكٝاهغ تلبٝت٦ ؿك كل١ًَٜٜٜـ.  ٠ُٛٞ اعٌبى ٦ٗ ا٧ٚ -ُٞؿ ُبٙ تـاػ٦ ٦ٗ ٗٞرٞؿ ثـ٥ ثلا٥ ،ثب ٨ُٜـٙ آٙ، ١ب ؿلث٦

ا٥ ُج٠٨ ٧ي اهؿ١ب اًت، ٝ ُلؿ٦ٛ  تب اٛـام٠ًٟ  ًٜٜـ ًل٥ ؿاكٛـ ُبٙ ٓغجت ٦ٗ ١ب ؿكثبكٟ اًت. اهؿ١ب٧ب٦ٛ ٠ً ؿلث٦ ُله٦ ٝ ؿلث٦

١ب٥ ثـٝٙ پل ؿاكٛـ. ص٨ٜٚ ٗٞرٞؿ٥، ٗؾٔٞه٦ ًٜظ پب٨٧ٚ ؿك ٨ًٌتٖ ؽـا٧ب٦ٛ ثب ص٢ل٣  ٝ ثبّ ا٥ ثنكٍ ٗبٜٛـ ؿا٧ٜبًٞك الؿل ٝ رخ٠

ًٜٖ  ل ٦ًِٗـ. ؿكٝاهغ، كٌ ُبٙ مثب٠ٛ ٦ٗ ا٥ ر٦ٜ٘٢ ام ؿ١بٙ ُؼ٠ٔ ؿ١ب٧ب٦ٛ ام ر٢ٜٖاه ٌُْ، ؿك ٨ًٌتٖ ؽـا٧بٙ ؿلث٦. اًتؿلث٦ 

ام ُبُلؿاٙ ٗلؿٕ ؿك ُقُت٠ ص٨ن١ب٦٧ كا ربثزب تلر٠٘ ًلؿٛـ ٝ آٙ ربٛٞك كا ٧ي اهؿ١ب ٛب٨ٗـٛـ. آٙ ٗتلبٝت ام اهؿ١ب٥ ُلم اًت. ) 

 «(ث٠ٔ.»پبًؼ: آٛض٠ االٙ ُلتٖ ٨ٌٛت؟ )ج٠٨ ١ب ام اهؿ١ب ُ ( ث٠ ٗٚ ث٨٧ِٞـ، آ٧ب ٗل٢ٕٞ ؿلث٦پلًٜـ ؿلث٦ ٦ٗ

آٙ ٛٞع اهؿ١ب٦٧ ٠ً ؿك ُلم ث٠ آٙ اُبكٟ ُـٟ كا ؿكٝاهغ آ٢ٛب ٗؾٔٞهبت ِٗبث٦٢ ٨ٌٛتٜـ. پبؿُب١بٙ آً٘ب٦ٛ ؿلة، ٗؼ٘ٞالً 

ؿٕ ٗؾٔٞه٦ ام آٙ ٨ًٌتٖ ٨ٌٛت. ٝ ؿك ٨ًٌتٖ ؽـا٧ب٦ٛ ٠ً ث٠ ص٢ل٣ ٗلؿٕ ؿلث٦ ١ٌتٜـ، ٠ً ٗتٜبظل ثب ارت٘بع ٗل ،ٛـاكٛـ، صلا٠ً آٙ

ػٜٞاٙ اهؿ١ب٧ب٦ٛ ؿك آٙ ٨ًٌتٖ ٝرٞؿ ٛـاكؿ ٝ ٨١ش  تل، ص٨ٜٚ ص٨ن٥ ث٠ ؿك ت٘بٕ ٨ٌٗل تب عت٦ ثؼـ١ب٥ پب٨٧ٚؿلث٦ ك٥ٝ م٨ٗٚ ١ٌتٜـ، 

ؿاكٛـ،  كا ٧ب٦ٛ ٠ً ص٢ل٣ ٗلؿٕ ُله٦ا٥ ام ص٨ٜٚ ع٨ٞا٦ٛ ٨ٛن ٝرٞؿ ٛـاكؿ. اٗب آ٢ٛب ٗؾٔٞهبت ث٨ٌبك٥ ؿاكٛـ ٠ً ؿك ٨ًٌتٖ ؽـا تز٦ٔ

ص٨ٜٚ ص٨ن٥ ؿك اٍ اٌٛبٙ ثٞؿ.  اٍ اًت ٝ ثبالت٠ٜ ت٠ٜ بّ، ؿك ؿلة ًبثوبً ربٛٞك٥ ك٥ٝ م٨ٗٚ ثٞؿ ٠ً پب٨٧ٚ. ثلا٥ ٗخٝرٞؿ ٛـاكٛـ

ٛٞك اًت ٠ً ص٨ن١ب٥ ؽب٦ٓ ؿك  ا١ٚ٧ب٥ كل٦ِٜ١ ٨ٌٛت.  كٝ ا٧ٚ ٓلكبً ٗٞٗٞػ٦ ام تلبٝت ٨ًٌتٖ ؿ٨ٛب٥ ُله٦ ٝرٞؿ ٛـاكؿ. اما٧ٚ

 ٨ًٌتٖ آٙ ؿ٨ٛب٥ ؿ٧ِل ٝرٞؿ ٛـاكؿ. 

[ پلًٖ ٦كا ٗ ٧ٚ. ]اثلؿ ٦ٗ ٧بؿ٥احل ًبْٗ ٝهت م ٧يٝ  ًٜٖ ٦ٗ ٦ثپلًٖ. ٗٚ كَٛ ٝ كٝؿٚ ٛوبُ ٦ًؤآ ٧ٖٔ: اًتبؿ، ٗبپلًَ

 اٛزبٕ ؿاؿٙ ١ٌتٜـ.  ٥ثلا ٨بك٥ثٌ ١٥ب ٠ً پلٝهٟ ؿاٖٛ ٦ٗ ٧لام
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ٗل٧ـاٙ ؿاكب٥ ًُٞب ٦ِ٘١ ؽ٦ٔ٨ ِٗـّٞ ١ٌتٜـ. ؿكّٛٞ ؿٝك٣ آالط كب، آ٢ٛب ثب٧ـ عوب٧ن كا كُٝٚ ًٜٜـ ٝ  هعلن:

١ب٥ ؽب٦ٓ كا ؿاكٛـ ٨ٛن  ص٨ٜٚ ٢ٗبكتإ، آ٢ٛب٦٧ ام ٗب ٠ً  ُؼٞك كا ٛزبت ؿ١ٜـ. ٝ ؿكؽّٔٞ آٛض٠ اٗلٝم ث٠ ُ٘ب ُلت٠ ف٥ ٗٞرٞؿات

ثلؿ ٝ ٗٚ ؽ٦ٔ٨ ؽٞة ام ا٧ٚ آُب١ٖ. اٗب ِٛلاٙ ٛجب٨ُـ، ث٢تل٧ٚ  ثب٧ـ آحبك ١ٜل٥ پـ٧ـ آٝكٛـ. ؽٔن ص٨ٜٚ آحبك٥ مٗبٙ ث٨ٌبك م٧بؿ٥ ٦ٗ

تب ٛوب٦ُ ٧ب تل٨ًٖ ٨ًٜـ. كوٚ آٙ كا ؽ٦ٔ٨ ّٛٞ ٛـ٨١ـ. ١ل  ؽٞة اًتلبؿٟ ٨ًٜـ مٗب٦ٛ ٠ً ؿاك٧ـٝ  تبٙ كا ث٨ٌٜـ ٠ً ام ٝهت ًؼ٦

 ؿ٨١ٖ. ٠٘ كا ؿك هبٓت ٧ي ٛ٘ب٧ِِبٟ ًٜبك ١ٖ هلاك ٦ٗٛوب٦ُ ث٨ٌِـ ٝ ٝهت٦ آحبك آٗبؿٟ ُـٛـ ١ ،تٞا٨ٛـ اٛـامٟ ٠ً ٦ٗ

 ٝهتا٦ ٝ  ؿاك٧ٖ،اٛـامٟ مٗبٙ  ا٧ٚؿٝ تؼبؿّ ثلهلاك ًلؿ. ٗب كوٚ  ا٧ٚ ث٨ٚاًت ٠ً ص٠ِٛٞ  ا٧ٚثپلًٖ  ٗب٧ٖٔاًتبؿ، آٛض٠  پلًَ:

 .ؿ٨١ٖاٛزبٕ  ؿ٧ِل٥ًبك  تٞا٨ٖٛ ٦٘ٛ ؿ٨١ٖ ٦ًٗبك كا اٛزبٕ  ٧ي

ؽٞا١ٖ اٛزبٕ ؿ٨١ـ كوٚ ثلا٥  ك٧ن٥ ٨ًٜـ. آٛض٠ ام ُ٘ب ٦ٗ ٛٞك ٜٜٗو٦ ثلٛب٠ٗ ؿكًت اًت، پي ثلا٥ ًبك١ب ث٠ هعلن:

ؽبٛل ا٠ٌٜ٧  ث٠ ثلا٥ تن٤٨ً ؽٞؿتبٙ ٨ٛن ًٞؿٜٗـ اًت. -رب٥ ُقاُتٚ ا٧ٚ ص٨ن١ب ثلا٥ ٗلؿٕ آ٧ٜـٟ ٨ٌٛت ؽبٛل ؿ٧ِلاٙ ٝ ثلا٥ ث٠

ػجبكت ؿ٧ِل، اكٌبك ٝ ػوب٧ـ  ٚ ؿٝكٟ ام مٗبٙ هـٕ كلاتل ثِقاك٧ـ. ث٧٠ـ ام ا٨ًٜ٧ـ، ٦ِ٘١ ثب ٦ِ٘١ ؿك ا٧ٚ ٗغ٨ٚ ارت٘بع مٛـ٦ُ ٦ٗ

١ب٥ ؽبّ كا ؿاك٧ـ ؿك  ٤٘١ ٗلؿٕ ؿك ا٧ٚ ؽٖ ثنكٍ كِٛلم٥ ١ٌتٜـ ٝ آ٢ٛب٦٧ ام ُ٘ب ٠ً ا٧ٚ ٢ٗبكت٠ُٛٞ اًت،  ٗلؿٕ اًٜٞٙ ا٧ٚ

ؿكّٛٞ كٝٛـ ؽٔن آحبك ١ٜل٥ ٝ ثبمُِت  پيٗؼلٕ ا٧ٚ ١ٌت٨ـ ٠ً ث٨َ ام ؿ٧ِلاٙ ؿك ا٧ٚ ؽّٔٞ تغت تأح٨ل هلاك ُلكت٠ ثب٨ُـ. 

ٛٞك ث٨ٜبؿ٥  ث٠ ٨ٌٗل ؿكًت، آ٧ب ؿكعبّ پبًٌبم٥ ؽٞؿ ٨ٌٛت٨ـ؟ ٝ آ٧ب امٛل٧ن ١ٜل ؿكعبّ ؿٝثبكٟ ثبالثلؿٙ ؽٞؿ ٨ٌٛت٨ـ؟ ث٠ٔ، ث٠

 تبٙ. آ٧ب ؿكعبّ تن٤٨ً ؽٞؿ ٨ٌٛت٨ـ؟ ٗلب٨١ٖؿكعبّ ٗتغّٞ ًلؿٙ ؽٞؿتبٙ ١ٌت٨ـ ٝ تغّٞ ؽٞؿتبٙ ؿكؽّٔٞ 

 ١اب٥  ا٧اـٟ اُل ثل اًبى هلاك ُلكتٖ.  ٨لُـت تغت تأح ٝ ث٠ صلؽبٛـٛـ ٠ً٦ اًتبؿ ؿك ًٜللاٛي، كبٓٞٙ كا ٗ ٧ـٕؿ ٧لٝم: ؿپلًَ

 ُٞؿ؟ ٦٘ٛ رنئ٨بت عب٥ٝ امعـ ث٨َ ٧ب ٌٗتو٨ٖ امعـ ث٨َ آ٧بثبُٜـ،  پ٨ُٞـُٟٔٞاك  ًت ٧يًٜٖ، ٝ اًتبؿ  ٛوب٦ُؽٞؿٕ آٙ ٓغ٠ٜ كا 

 ٛوب٦ُ ٨ًٜـ.ُٔٞاك  ًتثب اٌُب٦ٓ ٛـاكؿ ٠ً آٙ كا ٛوب٦ُ ٨ًٜـ، ٝ اٌُب٦ٓ ٛـاكؿ ٠ً ٗلا  هعلن:

ُٞؿ، ثٜبثلا٧ٚ ثب ا٧ٚ ٠٘١ ؽـا،  . اّٝ ا٠ٌٜ٧، كبٓٞٙ ؿاكب٥ ٗب ؽـا٧بٙ ث٨ٌبك٥ كا ُبْٗ ٦ٗثپلًٖؿٝ ًؤاّ پلًَ: اًتبؿ، ٗب٧ٖٔ 

ٖ تؼاـاؿ  ٨ؽاٞا١  اًٜاٞٙ ٗا٦  ٝ آجت٠ پي ام ا٠ٌٜ٧ ُبُلؿاٙ تن٤٨ً ؽٞؿ كا ًبْٗ ًٜٜـ، ثٞؿا١ب، ؿائ١ٞب ٝ ؽـا٧بٙ ٗؾتٔل٦ ؽٞا١ٜـ ُاـ،  

اًٜٞٙ ث٨ٌبكػب٦ٓ تن٠٨ً  ثلؽ٦ ام آ٢ٛب ٌٗ٘ٚ اًت ١ٖ -٨ٖت٧ٞٔل ثٌِ ٠اٛـ كا ث ؽٞث٦ تن٠٨ً ًلؿٟ ًٜٜـُب٦ٛ ٠ً ث٠ ت٘ل٧ٚ م٧بؿ٥ ام ١ٖ

ت٧ٞٔل ث٨ٌِٖ  پي ؿكؽّٔٞ ؽـا٧ب٦ٛ ٠ً ٗقا١ت كاًات٨ٚ ثا٠ آ٢ٛاب ثابٝك ؿاكٛاـ ٝ اًاتبؿ فًال         تٞا٨ٖٛ آ٢ٛب كا ث٠ ٦ٗ -ًلؿٟ ثبُٜـ

 ل ث٨ٌِٖ؟ت٧ٞٔ تٞا٨ٖٛ آ٢ٛب كا ث٠ ؿك ثٞؿ٧ٌٖ ٨ٛن ؽـا٧بٙ كاًت٨ٚ ث٨ٌبك٥ ١ٌتٜـ، آ٧ب ٦ٗاٛـ، ٝ  ًلؿٟ

تٞا٨ٛـ. ثِقاك٧ـ ث٠ ا٧ٚ ٌُْ ث٧ِٖٞ، ؽـا٧ب٦ٛ ٠ً ؿك ثٞؿ٧ٌٖ فًل ُـٟ، ٝ ت٘بٕ ثٞؿا١ب ٝ  ؿك ث٨ٌبك٥ ٗٞاكؿ، ٦ٗ هعلن:

ت٧ٞٔل ث٨ٌِـ. الئٞ ف٥، ؿائ١ٞب،  ث٠ آ٢ٛب كا اٌُب٦ٓ ٛـاكؿ ٠ًؿاٜٛـ،  ٝا١ب٥ فًلُـٟ ؿك ثٞؿ٧ٌٖ ٠ً ٗلؿٕ ؿكثبك٣ آ٢ٛب ٦ٗ ًبت ثٞؿ٥

كٝٛـ اػتجبكثؾ٦ِ ث٠ كب ١ٌتٜـ،  ثلا٥ ٗل٧ـاٙ ؿاكب٦٧ ٠ً ؿك٧ي ام آ٢ٛب ٦ٌِٔٗ ٨ٌٛت. اٗب  ٢٧ٟٞ، ػ٦ٌ٨، ٗل٧ٖ ٗوـى... ٨١ش

ٝ ت٧ٞٔل ث٨ٌِـ  ت٧ٞٔل ثٌِٜـ ٠ً اكتجب٦ٛ ثب ؿاكب ٛـاكٛـ. ؿكؽّٔٞ ا٠ٌٜ٧ ص٠ ص٨ن٥ كا ثب٧ـ ث٠ ٗؼ٦ٜ اًت ٠ً ؽـا٧ب٦ٛ كا ث٠ ث٦

 ت٧ٞٔل ث٨ٌِـ، ٨ٛبم٥ ٨ٌٛت م٧بؿ ؿكثبك٣ آٙ ٓغجت ًٜٖ. ص٠ِٛٞ ثب٧ـ آٙ كا ث٠

رب٥ ٗبٛـٟ اًات، ٗبٜٛاـ ُابٕ     ثلؽ٦ آحبك ًال٦ٌ٨ً اًت ٠ً ام ؿٝك٣ كٌٛبٛي ث٠ پلًَ ؿ٧ِل٥ ؿاكٕ، ٝ ؿكؽّٔٞپلًَ: 

رب٥ ثِقاك٧ٖ، اٗب ٛا٠   ٝاهؼبً ؽٞة كا ث٠ ٗب ٨ٛن ثلؽ٦ ام آحبك ١ب٥ ػظ٦٘٨ ١ٌتٜـ ٝ ٗب٧ٖٔ ًٜٖ ا٧ٚ ٛٞع آحبك پلٝهٟ آؽل ٝ ؿ٨لٟ. كٌل ٦ٗ

بٙ ؽٞا١ـ ثاٞؿ. اٝٓا٨ٚ ٝ   ٌر١ٞل آٙ ٧ًٌِٜـ. اٗب  ت٧ٞٔل ٦ٗ ١ب٥ آٛبٙ كا ثلُن٨ٜ٧ٖ، صلا٠ً آحبك ٗب كبٓٞٙ ؿاكب كا ث٠ ا٠ٌٜ٧ ١٘بٙ ٌُْ
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١ب كا ؿاُات٠   ُلٙ ١ب ثب٧ـ ػب٦ٓ ثبُٜـ ٝ المٕ اًت ٝهت ٝ ًب٧ل پ٨َ ٢ٗ٘تل٧ٚ ص٨ن ا٧ٚ اًت ٠ً ٗل٢ٕٞ ؽٞة ثبُـ ٝ ًپي ت٨ٌٜي

 ١ب٦٧، ثب٧ـ ؿك ٗز٘ٞع تالٍ ث٨ٌبك م٧بؿ٥ كا ٓلف ٨ًٜٖ. ًٜٖ ثلا٥ اٛزبٕ ؽٞة ص٨ٜٚ پلٝهٟ ثٜبثلا٧ٚ اعٌبى ٦ٗثب٨ُٖ. 

١ب٦٧ ٠ً اًٜٞٙ ؿاك٧ـ آحبك٥ كا  تٞا٨ٛـ ثل اًبى تٞاٛب٦٧ مٗبٙ ثِقاك٧ـ. ٦ٗا٧ـ٣ ُ٘ب ػب٦ٓ اًت. ِٛلاٙ ٛجب٨ُـ ٝ  هعلن:

تٞا٨ٛـ آٙ كا اٛزبٕ ؿ٨١ـ،  پ٨َ ثل٧ٝـ ٝ آٙ كا اٛزبٕ ؿ٨١ـ  اُل ٦٘ٛ ا٧ـ، ٝ اُل تٞاٛب٦٧ ؿاك٧ـ، ث٠ ُ٘ب ا٧ٚ ًبك كا ُلٝع ًلؿٟؽٔن ٨ًٜـ. 

اٛزبٕ ؽٞا١ٜـ ؿاؿ. ثِل٧ت هٜؼبً ص٨ن٥ ثبٌُٟٞ ثلا٥ ؿاكب ؽٔن ؽٞا١ـ ًلؿ، م٧لا ؿاكب ثلا٥ ثِل٧ت ا٧ٚ ٠٘١   اكلاؿِ پي ام ُ٘ب هٜؼبً

 (ت٧ِٞنٟ اًت! ) اكٗـبٙ آٝكؿ ثلًت ث٠

ٛٞك ٝاال٦٧ تنئ٨ٚ ُـٛـ ٝ ث٨ٌبك م٧جاب ٛوبُا٦ ُاـٛـ، اٗاب      ث٠ ١ب٥ ص٦ٜ٨ ًٜٖ تٔب٧ٝل ثٞؿا١ب ؿك ٛوب٦ُ پلًَ: اًتبؿ، كٌل ٦ٗ

 ـ.ٜٛظل ثلً ًٜٖ ؽٞة ث٠ ٝ كٌل ١٦ٌ٘ٛتٜـ  ُٞؿ ؽ٦ٔ٨ ًبؿٟ كٝم١ب ٛوب٦ُ ٦ٗ آٛض٠ ا٧ٚ

ثٞؿا١ب ١ب٥ مٗب٦ٛ ٗؾتٔق،  ٠ُٛٞ ١ٌتٜـ. ؿك ؿٝكٟ ١ب ا٧ٚ اٛـام ٗلؿٕ ٗتلبٝت اًت. ٌٗبئْ ؿك ا٧ٚ ٌٗبٙ اٌٛبٙ صِٖ هعلن:

ٝا١ب آٗـٛـ  ًبت ؿ١ٜـ. ٝهت٦ ؿك اثتـا آٗٞمٍ ا٧ٚ كب كا ُلٝع ًلؿٕ ٝ ث٨ٌبك٥ ام ثٞؿ٥ ١ب٥ ٗؾتٔل٦ كا ث٠ ٗلؿٕ ِٛبٙ ٦ٗ ٓجبى ؿٝكٟ

اٛوالة كل٦ِٜ١، ؿؽتلاٙ ص٦ٜ٨ ؽ٦ٔ٨ ؿا٨ٛـ، ؿكّٛٞ  ص٠ ص٨ن٥ پ٨ُٞـٟ ثٞؿٛـ. ٦ٗثن٨ٛـ عـى تٞا٨ٛـ  ٦٘ٛٗلا ثج٨ٜٜـ، ١لُن ٠ً 

١ب٥ ٛظب٦ٗ ًجن  آ٢ٛب آٗـٛـ ؿكعب٦ٓ ٠ً ٨ٛٞ٧للٕ( ؽٜـٛـ ٠٘١ ١٦ٗب٥ ٛظب٦ٗ ًجن ص٦ٜ٘ كا ثپُٜٞـ. ) ؿًٝت ؿاُتٜـ آٙ ٨ٛٞ٧للٕ

ٌٗبئْ كا ث٠  ١ب٥ مٗب٦ٛ ٗؾتٔق، ٗلؿٕ ؿ٨ٛب ؿك ؿٝكٟص٦ٜ٘ پ٨ُٞـٟ ثٞؿٛـ. ٜٗظٞكٕ ا٧ٚ اًت ٠ً، ثٞؿا١ب ثل اًبى اكٌبك ٝ تٔٞكات 

ت٧ٞٔل ا٦ٔٓ ٧ي ثٞؿا، ت٧ٞٔل٥ ثب ٧ي ًبًب٧ب٥ مكؿ ٝ ٥ٞٗ ٗزؼـ آث٦ اًت. آجت٠، ًبؽت  ؿ١ٜـ. ؿكٝاهغ ٗلؿٕ ِٛبٙ ٦ٗ

ؿك ؿ. ُٞ ٠ً االٙ اٛزبٕ ٦ٗ اًت ك٦ُٝٗتلبٝت ام تب عـ ِٗؾ٦ٔ  ُـ اٛزبٕ ٦ٗ ؿك ؿٝكاٙ ثبًتبٙ ٠ً تٔب٧ٝل  ٝ ٛوب٦ُ ١ب ٗز٠ٌ٘

ُـ. آٙ ٨ٛن ثل اًبى ٗلب٨١ٖ ٗلؿٕ  ٗٞرت عظ ثٔل٥ ٦ُٗـٟ ثٞؿ ٝ  ٛٞك ؿكؽِب٦ٛ تنئ٨ٚ ُـ ث٠ ُقُت٠، تٔب٧ٝل ثٞؿا ٠ً ٛوب٦ُ ٦ٗ

ث٢ِت ثٞؿا ٝ ٌُٟٞ ثـٙ ثٞؿا كا ٨ٛن ؽٞا١ـ ُـ. آجت٠، ٝهت٦ ٦ًٌ ثتٞاٛـ ت٧ٞٔل ٝاهؼ٦ ٧ي ثٞؿا كا ثج٨ٜـ،  ؿك آٙ مٗبٙ ِٛبٙ ؿاؿٟ ٦ٗ

 . ؿ١ٜـ تـ٨٨ل ٦ٗؽٞؿ ث٠ ٗلؿٕ كا   ؽـا٧بٙ ػ٘ـاً تز٨ٔبتك ثبٌُٟٞ اًت. ٧ي ٛ٘ب٧َ ث٨ٌب -ؿ٧ـ

 .ًبؿٟ ١ٌتٜـ ؽ٦ٔ٨ٗب اًٜٞٙ  ١ب٥ ٛوب٦ُپلًَ: 

٨ًِـ،  تبَٛ ٛوب٦ُ ُـٛـ تنئ٨ٜبت ث٨ٌبك٥ ؿاُتٜـ. ٝهت٦ ُ٘ب ٛوب٦ُ ٤ًٌٔٔ٦ٗ ٝا١ب٦٧ ٠ً ؿك  ًبت ثٞؿا١ب ٝ ثٞؿ٥ هعلن:

 پ٨ل٥ٝ ٨ًٜـ، آٙ ٨ٛن ؽٞة اًت. ٤ًٌٔٔ تب١َٛب٥ اٛزبٕ ُـٟ ؿك  اُل ثؾٞا٨١ـ ام ٛوب٦ُ

ثاٞؿ، ُا٨ٜـٕ ًا٠ ؿكثابك٣     « ٗٞٛاب ٨ٓانا  ». ٝهت٦ كا١ٜ٘ب٥ ٗٞمٟ ؿكعبّ ٗؼلك٦ ٛوب٦ُ ًبّ كا ؿك ْٓٞٝك ًپل٥ ًلؿٕ پلًَ: ٨ٖٛ

ُلت ٠ً ٗٞٛب ٨ٓنا ٗؼلف ت٧ٞٔل ؽـا٧بٙ ُقُت٠ اًت ٝ ا٠ٌٜ٧ ؽاـا٧بٙ ١ا٨ش تنئ٨ٜابت ثالتٚ      اٝ ٦ًٗلؿ.  ؽـا٧بٙ ُقُت٠ ٓغجت ٦ٗ

 ًٜٜـ ٝ ٗٚ ًلؿكُٖ ُـٕ.  االٙ ٨ُٜـٕ ٠ً اًتبؿ ؿك ا٧ٚ ثبكٟ ٓغجت ٦ٗٛـاُتٜـ. اٗب 

ػب٦ٓ ٧ُٜٞـ  هـك ٠ً ٗلؿٕ ٦ٗ ت٧ٞٔل ٨ًِـٟ ُـٟ ٧ي ٗٞرٞؿ ثِل٥ اًت، ٠ٛ ٧ي ؽـا ٝ آٙ آٛض٠ ؿك آٙ ٛوب٦ُ ث٠ هعلن:

 ؿك آٙ ؽٞة ٨ٌٛتٜـ. ٗٞرٞؿ ١ب٥ ًب٠٧ػالٟٝ،  ٨ٌٛت. ث٠

ماؿُبٙ ُقُات٠ ١ا٨ش تنئ٨ٜابت٦ ثالتٚ      اُلافماؿُبٙ ُقُت٠ اًت ٝ  پلًَ: آٙ كا١ٜ٘ب٥ ٗٞمٟ ُلت ٠ً آٙ ثبمتبث٦ ام اُلاف

 ٛـاُتٜـ.

ث٨ٌبك٥ ام ؽـا٧بٙ ؿك ا٨ٜ٘ٛبٙ اًت.  ١ب٥ آٙ كا١ٜ٘ب٥ تٞك ؿ٨لهبثْ ٤٘١ ا٢ٜ٧ب كا ٗٞرٞؿات ثِل٥ ُلتٜـ ٝ ُلت٠ هعلن:

اًجبة ٝ اثناك كب ١ٌتٜـ. ؿكؽّٔٞ ًٜٜـ، ٗبٜٛـ ُُٞٞاكٟ، ٝ آ٢ٛب  ١ب تنئ٨ٜبت اًتلبؿٟ ٦ٗ ١ب٥ آً٘بٙ ١ب ُُٞٞاكٟ ؿاكٛـ. ا٠٢ٓ آً٘بٙ
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ِتل٥ كا ث٨  ٝا١ب تنئ٨ٜبت ٌٛجتبً ًبت ًٜٜـ. ظب١لاً ثٞؿ٥ تنئ٨ٜبت ٦ً٘ ثلتٚ ٦ٗ ١ب كًـ ا٧ٚ ا٠٢ٓ ٛظل ٦ٗ ١ب، ث٠ ؽـا٧ب٦ٛ ثب ص٢ل٣ ؿلث٦

 .ؿكُت ؿاكٛـ ٗبٜٛـ[ ث٨ٌبك ثٜٔـ ؿا٠ٛ ]تٌج٨ظ ك٧ٌ٘بٙٝا١ب ٨ٛن  ًبت اٛـامٛـ، ٝ ثٞؿ٥ ثٜـ ٦ٗ ُلؿًٜٜٙـ. ٗؼ٘ٞالً ؽـا٧بٙ  ثلتٚ ٦ٗ

 ؿاٖٛ. ؟ تب اٗلٝم ١ٜٞم ٦ًٜٜ٘ٛـ ث٠ ص٠ ٗؼٜب اًت اكِب٦ٛ ٦ٗ پلًَ: اًتبؿ، ٝهت٦ ؿؽتلاٙ آً٘ب٦ٛ ُْ

ؿكعب٦ٓ ٠ً ؿائٞ كا ؿ١ـ،  ًٜٜـ ٠ً ٦ًٌ ك٥ٝ م٨ٗٚ ٝرٞؿ ؿاكؿ ٠ً ٗلؿٕ كا ٛزبت ٦ٗ اكِب٦ٛ ٦ٗ آ٢ٛب كوٚ ٝهت٦ ُْ هعلن:

ؿ١ـ  اٛـ ٠ً ١لُبٟ اًتبؿ كب كا آٗٞمٍ ٦ٗ ؿ١ـ. ث٨ٌبك٥ ام ُبُلؿاٙ ؿ٧ـٟ ؿ١ـ ٧ب ًبك١ب٥ ثنكٍ ٝ ثب٦١ٌُٞ اٛزبٕ ٦ٗ آٗٞمٍ ٦ٗ

 ًٜٜـ.  اكِب٦ٛ ٦ٗ كٝ ثلا٥ ُ٘ب ُْ ًٜٜـ، اما٧ٚ ُؼٞك كا تلؿ٨ت ٝ ت٧ِٞن ٦ٗ ؿات ف٥آ٢ٛب ٗٞرٞ( ت٧ِٞنًٜٜـ. )  اكِب٦ٛ ٦ٗ آ٢ٛب ُْ

ثاـاٖٛ آ٧اب   تٞاٖٛ آ٢ٛب كا ٝاٗظ ثج٨ٜٖ. ص٠ِٛٞ  ث٨ٜٖ ٝ ١٘ض٨ٜٚ ٦٘ٛ اؿٔت ؽـا٧بٙ ؿك ثؼـ١ب٥ ؿ٧ِل كا ٦ُ٘ٛـٟ(  )تلر٠٘ پلًَ:

ت٧ٞٔل ًِا٨ـٙ ؽاـا٧بٙ    اًت. ٝهت٦ ؿكعبّ ث٠ ًٜٖ ٓغ٨ظ اًت ٧ب ؽ٨ل؟ ا٧ٚ ٌِْٗ ثنك٦ُ ًٜٖ ٧ب ٛوب٦ُ ٦ٗ ص٨ن٥ ٠ً تل٨ًٖ ٦ٗ

 ١ٌتٖ ص٠ ص٨ن٥ كا ثب٧ـ تل٨ًٖ ًٜٖ؟

ُبٙ كا ثـا٨ٛـ، آِٛبٟ آٙ ٧ي ٛو٠ٜ ُلٝع اًت. ث٨ٌبك٥ ام ٗل٧ـاٙ  ُبٙ ٝ ت٧ٞٔل ٦ًٔ ٛٞع ٓجبىعـٝؿاً ٗؼ٘ٞالً اُل  هعلن:

٨ًٜـ ٧ب ٛوب٦ُ  آ٢ٛب ٍُٞ ٨ًٜـ. ٝهت٦ تل٨ًٖ ٦ٗ تٞا٨ٛـ ث٠ ت٨ٓٞلبت كٝ ٦ٗ اٛـ، اما٧ٚ ١ب٥ ُٞٛب٦ُٛٞ كا ؿ٧ـٟ ٓغ٠ٜ اٛلاف ُ٘ب ٥كباؿ

 ٨ًِـ ؽٞا٨١ـ ؿاٌٛت. تبٙ ٝ آٛض٠ كا ٠ً ٦ٗ ثٜـ٥ تل٨ًٖ تل٨ًتٛٞك ٛج٨ؼ٦  ٨ًِـ، ث٠ ٦ٗ

ـ  ٛ٘ا٦  ت٨ٌٌٜا٦  ٨١شًٞؿًبٙ پبى ٝ ٗؼٕٔٞ ١ٌتٜـ، اٗب ١ب ثپلًٖ.  ثض٠ ١ب٥ ٦ؿكؽّٔٞ ٛوبُ ٦پلًِ ٧ٖٔ: ٗبپلًَ . ؿاٜٛا

 ثبُـ؟ ػب٦ٓ ت٦ٌ٨ٌٜامٛظل ٠ً  ؽٞا٨١ٖ، ٦اًت ٠ً ٗب ٗ ٨ن٥ٗتلبٝت ام ص ٦ٔ٨ؽ ،ث٨بٙ ٣ٞ٨ُآٙ  آ٧ب ًِٜـ، ٦ٗ ٛوب٦ُ ٝهت٦

ث٠ٔ، ٧ي ٛوبٍ، ٧ي ٛوبٍ اًت، ٧ي ثض٠، ٧ي ثض٠ اًت ٝ ٧ي ثض٠ ٗؼبؿّ ٧ي ٛوبٍ ٨ٌٛت. ٝهت٦ ٧ي ثض٠  هعلن:

اُل ٥ًٞ ٧ي ٛوبٍ ُـٙ اًت، اٗب ث٠ ٗؼ٦ٜ ا٧ٚ ٨ٌٛت ٠ً اٝ ٧ي ٛوبٍ اًت.  ا٧ٚ ُلٝع كٝٛـ٥ ث٠ؿًٝت ؿاكؿ ٠ً ٛوب٦ُ ثٌِـ، 

ُٞؿ. ٠ِ٨٘١ تلبٝت٦ ث٨ٚ  تٞاٛـ ٛوب٦ُ ثٌِـ ؿكٛظل ُلكت٠ ٦٘ٛ ػٜٞاٙ ٦ًٌ ٠ً ٦ٗ ؽٞث٦ ٛوب٦ُ ثٌِـ، ١لُن ث٠ ٦ًٌ ٛتٞاٛـ ث٠

 ٝ ٧بؿ ث٨ِلٛـآٛض٠ المٕ اًت كا  ٧ٚ ًٞؿًبٙ ٨ٛبم ؿاكٛـ ٠ًػـٕ تٞاٛب٦٧ ٛوب٦ُ ٨ًِـٙ ٝرٞؿ ؿاكؿ. ثٜبثلاتٞاٛب٦٧ ٛوب٦ُ ٨ًِـٙ ٝ 

پي ام پـ٧ـآٗـٙ ٗـك٨ٌٛت ًٜٜـ كوٚ  ١ب ٛوب٦ُ ٦ٗ عت٦ اٛٞاع تٔب٧ٝل٥ ٠ً عبال ثنكٌُبالٙ ثلا٥ ثض٠. ًٜٜـ ٜٗبٓؼ٠ ؽٞث٦  ث٠

١ب٥  ١ب٥ ت٧ٞٔل٥ ؿك ُقُت٠، ثب ت٨ٌٜي ُـ ٝ آٙ ًتبة ٛوب٦ُ ١٦ٗب٥ ت٧ٞٔل٥  ١ب ًتبة ُقُت٠ ٨ٛن، ثلا٥ ثض٠ظب١ل ُـ. ؿك 

 ُـٛـ.  ًٜت٦ ٛوب٦ُ ٦ٗ

ٞ  آ٢ٛب كا ث٠ ٨ٖٛٞك ٌٗتو ثٌِٜـ، اُل ث٠ ٧لتٔٞ ام ؿاكب كا ث٠ ٨ن١ب٦٧ثؾٞا١ٜـ ص ًٚ ٝ ًبّ  ًٖ ١ب٥ ثض٠پلًَ: پي اُل   ٧لتٔا

ـ ٠ً ؿك ٗؤًٌبت آٗٞمٍ ؿ ٥اًت ٠ً كوٚ اكلاؿ ٠ُٛٞ ا٧ٚ ٧بٝرٞؿ ؽٞا١ـ ؿاُت؟  ٦ٌِٔٗ آ٧بثٌِٜـ،   ٦ًابك  ١اب٥  ٨اي تٌٜ ٝ ٧ـٛا

 ؟ثٌِٜـ ت٧ٞٔل ث٠كا  ص٨ن١ب ا٧ٜٚـ تٞاٛ ٦ٗؿاكٛـ 

آ٨ٗن٥ ؿكٛظل ُلكت٠ ُٞؿ، اٗب  تٞاٛـ ًبك١ب٥ ٗٞكو٨ت تٞاٜٛـ تل٨ًٖ كا ت٘ل٧ٚ ًٜٜـ ٝ ت٘ل٧ٚ تل٨ًٖ ٦٘ٛ ١ب ٦ٗ ثض٠ هعلن:

تٞاٛـ ؿك ٗـك٠ً ِٛبٙ ؿاؿٟ ُٞؿ ٝ ٗٞكؿ ه٘بٝت هلاك ٨ُلؿ.  ٦ٗ ؿ١ٜـ ػٜٞاٙ ِٗن اٛزبٕ ٦ٗ ث٠ ؿك ٗـك٠ً ؿك ًالى ١ٜل آٛض٠

ؿكثبك٣ ؿاكب ٝ ص٨ن١ب٦٧   ثب٧ـ ُبْٗ تل٨ًٖ  ١ب٥ ١ٜل هٜؼبً ًالىُبُلؿاٙ ؿك ٗـك٤ً ٦٧ٞ٢ِٜ٨ٗ ثب٧ـ كب كا ٜٗبٓؼ٠ ًٜٜـ ٝ 

١ب٥  ٢ٗبكت ،كىا١ٜل٥ ٗـ١ب٥  ـ، اٗب ا٧ٚ ٓلكبً ٧بؿ٨ُل٥ ٝ اٛزبٕ تٌب٨ٓق اًت. اٗب ا٨ٗـٝاكٕ ت٘بٕ ًالىًٜٜـُبٙ ثبُ ت٘ل٧ٚ

٢ٗبكت، ًخ٨ق ًلؿٙ ت٧ٞٔل ؽـا٧بٙ ثـٝٙ  ،ك٦ُٝ ك٦ً٘ ٝ اًتبٛـاكؿ پلٝكٍ ؿ١ٜـ. ؿكٝاهغ، آ٧ب تل٨ًٖ ؽـا٧بٙ ا٥ ُبُلؿاٙ كا ث٠ پب٠٧

ٛٞك٥ تل٨ًٖ ٧ب ٛوب٦ُ ًلؿ، ؿكًت؟ اُل  تٞاٙ ٨٘١ٚ ٨ٌٛت؟ عت٦ ثب ا٠ٌٜ٧ ٨ٛت ؽٞة اًت، اٗب ام ٜٗظل٥ ؿ٧ِل، ؽـا٧بٙ كا ٦٘ٛ
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 ت٧ٞٔل ث٨ٌِـ؟ آجت٠ ١ب٥ كاًت٨ٚ ؽـا٧بٙ كا ث٠ تٞا٨ٛـ ٌُٟٞ، ُِلت٦ ٝ ٧ٝو٦ُ ٨ـ ص٠ِٛٞ تل٨ًٖ ٧ب ٛوب٦ُ ٨ًٜـ، ص٠ِٛٞ ٦ٗؿاٛ ٦٘ٛ

 اًت.  ًٜٜـُبٙ ٧ي اًتخٜبء تل٨ًٖ ٧ب ٛوب٦ُ ت٘ل٧ٚ

٠ً تٞاٜٛـ آ٢ٛب٦٧ كا  ًٜٜـ، ٦ٌِٔٗ ٨ٌٛت، ٝ ٗـاكى ٦ٗ  ت٘ل٧ٚ كا ؿك ٗـاكى ٦٧ٞ٢ِٜ٨ٗ، اُل ُبُلؿاٙ ثؾٞا١ٜـ تل٨ًٖ

ًٜٖ آٙ آحبك٥ ٠ً ؿك ًٜظ ٝاهؼبً ثبال٦٧  اٗب كٌل ٦ًٜٜٗـ. ٝ اكم٧بث٦ ٗوب٠ٌ٧  ٝ ؽٞة اٛزبٕ ُـٛـ ثلا٥ ؽٞؿُبٙ ث٠ ٛ٘ب٧َ ثِقاكٛـ

 ا٥ كا ٛ٘ب٧َ ؿ٨١ٖ. ١ب ثب٧ـ اًتبٛـاكؿ ؿكًت، ًٜت٦ ٝ علك٠ ١ٌتٜـ، ٢ٗبكت المٕ ؿاكٛـ ٝ ٗؾٔٞٓبً ثلا٥ ٛ٘ب٧ِِبٟ

 ٧بٙثٞؿا١ب، ؿائ١ٞاب ٝ ؽاـا   ؿ١ٜـ، ٦ؿاكب ٝ اًتبؿ آالط كب كا اٛزبٕ ٗ ٧ـا٠ًٙ ٗل ٨ًِٖ ٦ٗ ٦كا ٛوبُ ١٦٧ب ٓغ٠ٜ ٦: ٝهتپلًَ

ؿكى  ٛاٞك  ا٧ٚ تٞاٛـ ٦ٗ آ٧ب٢ًٚ ؿك آالط كب ُلًت ٛـاكٛـ،  ٢٨ًبٙ ؽـا٧بٙام  ٧ي ٨١ش. امآٛزب٠ً ُٞٛـ ٦ٗ ٦ٛوبُ ٧ِلؿ ٥ؿك ثؼـ١ب

 ًٜٜـ؟ ٦ٗؾتٔق ؿك آالط كب ُلًت ٗ ٥ٗؾتٔق اًت ٠ً ؿك ثؼـ١ب ٥ؿاكب ؿك ثؼـ١ب ٧ـاٙٗل ١ب٥ ثـٙ تز٦ٔ ٧ي ا٧ًٚلؿٟ ُٞؿ ٠ً 

ًٜٜـ، اٗب ؿك ًٜبك  ًٜٜـ. اًخل ؽـا٧بٙ ؿك ٢٨ًبٙ ُلًت ٦٘ٛ ٧ي ام ؽـا٧بٙ ُلًت ٦٘ٛ ٛٞك ٨ٌٛت ٠ً ٨١ش ا٧ٚ ن:هعل

ا٧لب ًٜٜـ ٝ ًلثبماٙ  ٦ كاٛٞك ًبْٗ ام آناٗبت اًتبؿ پ٨ل٥ٝ ًٜٜـ ٝ ٛوَ ٗخجت تٞاٜٛـ ث٠ ٨ٛل١ٝب٥ ٢ًٚ، هٌ٘ت٦ ١ٌتٜـ ٠ً ٦ٗ

 -ًٜـ ٠ُٛٞ ٨ٌٛت ٠ً ٨١ش ؽـا٦٧ ُلًت ٦٘ٛ ًٜٜـ. ا٧ٚ ٝرٞؿ ؿاكٛـ ٠ً آ٢ٛب ٨ٛن ام كب ٗغبكظت ١٦ٗب٥ آً٘ب٦ٛ  آً٘ب٦ٛ ٝ هٛلاّ

ؿاكب ٝهت٦ اكٌبك ؿكًت ؿاُت٠ ثبُٜـ پ٨َ ثل٧ٝـ ٝ آ٢ٛب كا ٛوب٦ُ ٨ًٜـ. ٗل٧ـاٙ  تٞا٨ٛـ ث٠ ًٜٜـ. ٦ٗ ثلؽ٦ ام ؽـا٧بٙ كاًت٨ٚ ُلًت ٦ٗ

 ُـٟ كا كلاثؾٞاٜٛـ. ُبٙ ٠ً ًبٗالً تن٠٨ً تٞاٜٛـ هـكت ؽـا٦٧ ٝ َُٞٛ كا كلاثؾٞاٜٛـ، اٗب ثلا٥ آ٢ٛب ًؾت اًت ٠ً رٜج٤ ؽـا٦٧ ٦ٗ

٨ٛن ؿك ُاٌْ ثٞؿا١اب، ؿائ١ٞاب ٧اب ؽاـا٧بٙ      ًٜٜـ، آ٧ب آ٢ٛب  ٝهت٦ ٗل٧ـاٙ ؿاكب ؿك آالط كب ؿك ثؼـ١ب٥ ؿ٧ِل ُلًت ٦ٗپلًَ: 

 ًب٧ل ثٞؿا١ب، ؿائ١ٞب ٝ ؽـا٧بٙ ١ٌتٜـ؟١ٌتٜـ؟ آ٧ب آ٢ٛب ؿك ١٘بٙ ٌُْ 

ثؾِٜـ. ؿك ً٘ت ؿ٧ِل  ػبؿ٥ ث٠ كب اػتجبك ٦ٗ اًت. ٗل٧ـاٙ ؿاكب كوٚ ؿك ٨ٗبٙ ٗلؿٕ  ت٧ٞٔلُبٙ ُج٠٨ آٙث٠ٔ،  هعلن:

٠ ُبٙ ؿك ً٘ت ؿ٧ِل كا كلاثؾٞاٜٛـ. اػتجبكثؾ٦ِ ث ١ب٥ تٞاٜٛـ تٞاٛب٦٧ كلًتٜـ ٦ٗ ًٜٜـ. اٗب ٝهت٦ اكٌبك ؿكًت ٦ٗ آٞالً علًت ٦٘ٛ

تٞاٜٛـ اٛله٥، اثناك١ب٥ كب ٝ هـكت  ُبٙ ه٥ٞ ثبُـ، ٦ٗ ٨ُلؿ ٝ ٝهت٦ اكٌبك ؿكًت ُبٙ اٛزبٕ ٦ٗ ٤ٔ٨ًٝ ثـٙ ا٦ٔٓ كب اًخلاً ا٧ٜزب ٝ ث٠

 ٠ُٛٞ اًت.  ٗؼ٘ٞالً ا٧ٚ -كا كلاثؾٞاٜٛـ ؽـا٦٧ ؽٞؿ

 تٞاٜٛـ كوٚ آٛزب ث٨ِٜٜٜـ؟ پلًَ: پي آ٧ب ٦ٗ

اكاؿٟ ؽٞؿُبٙ علًت ًٜٜـ. ٝ ا٧ٚ ثـ٧ٚ ؿ٨ْٓ  ٛـاكؿ اربمٟ ٛـاكٛـ ث٠ثـ٧ٚ ؿ٨ْٓ اًت ٠ً ٝهت٦ ثـٙ ا٦ٔٓ ع٘ٞك  هعلن:

ًٜٜـ. اُل ثـٝٙ ثـٙ ا٦ٔٓ علًت ًٜٜـ، آ٧ب ٗؼبؿّ ا٧ٚ  ٠٨ً كا ًبْٗ ًلؿٟ ثبُـ، ثب آٙ علًت ٦ُٗبٙ تن اًت ٠ً ٝهت٦ ثـٙ ا٦ٔٓ

ُ٘ب كا ث٨ِلؿ ٧ب ثلُلؿؿ ٝ ُ٘ب ٝ ٌٗ٘ٚ ثٞؿ رب٥ ؟ ُـ ٨ٌٛت ٠ً آٙ هٌ٘ت ٌٗتوْ اًت؟ ٝ آِٛبٟ آ٧ب آٙ، ٗٞرٞؿ ؿ٧ِل٥ ٛؾٞا١ـ

تٞاٛـ ٗزبم ثبُـ.  ثٞؿ ٝ آٙ ٦٘ٛ تٞاٌٛت ٗزبم ثبُـ؟ آِٛبٟ ١ل ص٨ن٥ ٠ً تن٠٨ً ُـٟ ثٞؿ، ؿ٧ِل ُ٘ب ٦٘ٛ آٙ ٦ٗكا ًٜتلّ ًٜـ. آ٧ب 

ْ ا٧ٚ ٌُ . ثِقاك٧ـ ث٠ُٞٛـ ؿك ٌُْ ٧ي ٗٞرٞؿ ٝاعـ تل٨ًتكا ًبْٗ ًٜـ،  ٨ن١٥ل ص ٦ثـٙ آٔ ٠ٌٜ٧اًت پي ام ا المٕثٜبثلا٧ٚ 

 (ؽٜـٛـ ٠٘١ ٦ٗتبٙ ؽٞؿٍ ُلٝع ث٠ علًت ًٜـ ٝ ٛتٞاٛـ ًٜتلّ ُٞؿ، آ٧ب آٙ ١ٜٞم ١ٖ ث٠ ُ٘ب تؼٔن ؿاكؿ؟ ) ثبم٥ٝث٧ِٖٞ، اُل 

 ؿ١ٜـ؟ ًٜٜـ، ص٠ِٛٞ ًبك١ب كا اٛزبٕ ٦ٗ پلًَ: اُل آ٢ٛب ؿك ً٘ت ؿ٧ِل علًت ٦٘ٛ

اػتجبكثؾ٦ِ ث٠ كب ؿك ؿ٨ٛب٥ ثِل٥ ١ٌت٨ـ.  ؿكعب٠ًّ  ًبك١ب ١ٌتٜـ ُ٘ب ١ٌت٨ـ،اٛزبٕ ؿكعبّ آ٢ٛب٦٧ ٠ً ٝاهؼبً  هعلن:

كلًت٨ـ، ٝ ُ٘ب ؿكعبّ كُٝٚ ًلؿٙ عوب٧ن ٝ ٛزبت ٗلؿٕ ؿ٨ٛب ١ٌت٨ـ. ٝهت٦ اكٌبك  ُ٘ب اكلاؿ٥ ١ٌت٨ـ ٠ً ا٧ٜزب اكٌبك ؿكًت ٦ٗ

ٝرٞؿ  ؿك ًٜٞط ٗؾتٔق، اٛله٥، اثناك١ب٥ كب ٝ َُِٞٛ ًٜٞط ٗؾتٔقتبٙ كا كلاثؾٞا٨ٛـ.  تٞا٨ٛـ اٛله٥ ؿكًت ُ٘ب ه٥ٞ ثبُـ، ٦ٗ
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تٞاٛـ ام  تل اًت. كٝط ا٦ٔٓ ثلؽ٦ ام ُبُلؿاٙ ٦ٗ تل ثبُـ، تٞاٛب٦٧ ُ٘ب ؿك كلاؽٞاٛـٙ آ٢ٛب ه٥ٞ تبٙ ه٥ٞ ؿاكؿ ٝ ١لص٠ اكٌبك ؿكًت

تٞاٛـ ا٧ٚ  ُبٙ ٦ٗ آ٢ٛب٦٧ ٠ً كٝط ا٦ٔٓا٧ٚ پًٞت٠ رـا ُٞؿ، ثـٙ كا تلى ًٜـ ٝ آ٢ٛب ٨ٛن ؿكعبّ ا٧لب٥ ٛو٦ِ ؿك آالط كب ١ٌتٜـ. 

 اًت.  ٠ً تن٠٨ً كا ًبْٗ ًلؿًٟٜتلّ ًٜٜـ  كا ُبٙ ٜـ، اكلاؿ٥ ١ٌتٜـ ٠ً هبؿكٛـ هٌ٘ت ؽـا٦٧ ثـٙپًٞت٠ كا تلى ً

 ػٜٞاٙ ٗلرغ اًتلبؿٟ ٨ًٜٖ؟ تٞا٨ٖٛ ام آ٢ٛب ث٠ ١ب٥ ثٞؿ٧ٌت٦ ٝرٞؿ ؿاكؿ. آ٧ب ٦ٗ پلًَ: تؼـاؿ م٧بؿ٥ ثٞؿا، ؿائٞ ٝ ؽـا ؿك ٛوب٦ُ

 .تٞا٨ٛـ ث٠ٔ، ٦ٗ هعلن:

كا ؿك  ١اب٦٧  ُٛٞات٠  ٧اب ًٔ٘بت، ُؼل١ب  ٦اًت ٠ً ٝهت ٦ٗؼٜ ٧ٚثـ ٧بًجي ٌٌُت٠ ٜٗغلف اًت، آ ٦ؽٜبٛ امآٛزب٠ًپلًَ: 

 ٨ًٜٖ؟اًتلبؿٟ  ك٦ً٘ ُٛٞتتبك٥ًجي  ٧ب ػبؿ٥ام ًجي  ثب٧ـ ؿ٨١ٖ ٦ٗهلاك  ٗبٙ ١ب٥ ٛوب٦ُ

ت ٝ اكٌبك ٝ ُٞؿ ٠ً كلؿ ؿكعبّ آماؿُقاُتٚ رٜج٤ ٜٗل٦ ؽٞؿ اً ؽٜب٦ٛ ًجي ٌٌُت٠ ؿك عبٓت٦ ُٛٞت٠ ٦ٗ هعلن:

١ب ٜٗتوْ  ًٜٖ ؽٞة اًت ت٨٘ن ٝ ُلبف ث٨ٌ٧ٜٞـ. امآٛزب٠ً ؽـا٧بٙ علٝف كا ث٠ اٌٛبٙ ؿكعبّ ص٨ل٦ُ ١ٌتٜـ. كٌل ٦ٗ تٔٞكاتَ

ٗٚ ٓلكبً ًجي »تٞاٖٛ عوب٧ن كب كا ث٠ ُ٘ب ث٧ِٖٞ. ٌٗ٘ٚ اًت ث٨٧ِٞـ:  اعتلإ ث٠ ؽـا٧بٙ اًت. كوٚ ٦ًٗلؿٛـ، اٛزبٕ ا٧ٚ ًبك 

ؿ١ٜـ ا٨٘١ت٦  ث٠ آٛض٠ ٗلؿٕ ػبؿ٥ اٛزبٕ ٦ٗؿكعبّ عبٗل، « إ ًجي ٌٌُت٠ اًت. لؿٌٌُٟت٠ كا ؿًٝت ؿاكٕ، ٝ آٛض٠ ت٘ل٧ٚ ً

 ؿ١ٖ، اٗب ٗل٧ـاٙ ؿاكب ثب٧ـ ٓبٓظ ٝ ؿكًت ثبُٜـ.  ٦٘ٛ

 ١ٞآَٛ ث٨٧ِٞـ؟ ؿاٙ ١ب٥ ٛوَ ؿكثبك٣ ؿ٧ٞاكْ كا اًتبؿ، آ٧ب ٌٗ٘ٚ اًت ٛظلتبٙپلًَ: 

١ب٥  ٛوَ تٞر٦٢ آٙ كا ٧ٝلاٙ ًلؿ. ؿ٧ٞاكْ ١ب ث٦ رَٜ ٝ ًبّؿك ؿٝكاٙ ثبًتبٙ ًبثوبً ٓٞٗؼ٤ ثنك٦ُ آٛزب ثٞؿ، اٗب ٗؼٖٔ: 

ًِٜـ. امآٛزب ٠ً ؿك  ت٧ٞٔل ٦ٗ ١ب كا ث٠ ١ب٦٧ ام آً٘بٙ اٛزبٕ ُـ. ثلؽ٦ ام آ٢ٛب ٓغ٠ٜ ؿك مٗبٙ ٤ًٌٔٔ تبَٛ  ١ٞآَٛ عـٝؿاً ؿٝٙ

٠ ٗقا١ت ثبٝك ؿاُتٜـ، ث٨ٌبك٥ ام ٝ ث مٗب٦ٛ ٛوب٦ُ ُـٛـ ٠ً ثٞؿ٧ٌٖ ث٨ٌبك ٌُٞكب ثٞؿ، ٝ ث٨ٌبك٥ ام ٗلؿٕ ث٠ ثٞؿا١ب ثبٝك ؿاُتٜـ

١ب٥ ٛبپؾت٤  ؽبٛل ا٧ٚ تأح٨ل ُلكتٚ ام ٢ٗبكت ث٨ًِ٠ـٛـ. اٗب،  ت٧ٞٔل ٦ٗ ؿ٧ـٛـ ٝ آ٢ٛب كا ث٠ ١ب٦٧ ام ثٞؿا١ب ٧ب ؽـا٧بٙ كا ٦ٗ اكلاؿ ٓغ٠ٜ

١ل عبّ، ا٧ٚ عو٨وت ٠ً  ث٠ث٠ اٛـام٣ ١ٜل ؿلث٦ ثبٓؾ ٝ ؿه٨ن ٛجٞؿٛـ.  ،ثـٙ ثؼـ٥ ٝ ًبؽتبك ؿٝكٛ٘ب٥ ٠ًٛوب٦ُ ُلم، آحبكُبٙ ام ٛظل 

، ث٠ ثٞؿ٧ٌٖ ٝ ١ٜل ؿك ص٨ٚ اربمٟ ؿاؿ تب ؿكؽَِ آٙ كل١َٜ ١ب٦٧ كا ؿاُتٜـ ١ناك ٧ب ؿٝ ١ناك ًبّ پ٨َ آٙ اكلاؿ صٜبٙ ٢ٗبكت

 ٛ٘ب٧َ ُقاكؿ. ثبًتبٙ كا ث٠

١ب٥ ثبًتبٙ ثپلًٖ، ثلا٥ ٗخبّ، ٗٔل ٝ كل١َٜ ٗب٧ب ؿك اٗل٧ٌب٥ رٜاٞث٦. ]ؽاـا٧ب٦ٛ    اًتبؿ، ٗب٧ٖٔ ؿكثبك٣ ًب٧ل ت٘ـٙپلًَ: 

ؿك ُقُات٠  ُٜب٨ًٖ. آ٧ب آ٢ٛب ٝاهؼبً  كًـ ؽ٦ٔ٨ ٗتلبٝت ام ثٞؿا١ب، ؿائ١ٞب ٝ ؽـا٧ب٦ٛ ١ٌتٜـ ٠ً ٗب ٦ٗ ٛظل ٦ٗ ٠ً ث٠ آ٢ٛب ثبٝك ؿاُتٜـ[ ث٠

 ٝرٞؿ ؿاُتٜـ؟

 ١ب ٝرٞؿ ؿاُتٜـ. آٙ اكلاؿ ث٠ ؽـا٧بٙ ٗؾتٔل٦ ثبٝك ؿاُتٜـ ٝ ث٨ٌبك٥ ام آ٢ٛب ؽـا٧بٙ كاًت٨ٚ ثٞؿٛـ.  آٙ ت٘ـٙ هعلن:

 ؿاكٛـ؟ ٦ص٠ اثناك١ب٥ كب٧ػ٘ٞٗبً ٛج٨ؼ٦ ُلم ٝ ؽـا٧بٙ ُلم، آ٢ٛب  پلًَ: اًتبؿ، ؿكؽّٔٞ ع٨ٞاٛبت كٞم

ـاؿ ث٨ٌبكث٨ٌبك م٧بؿ ام آ٢ٛب ٝرٞؿ ؿاكؿ. ١ل پل٨ًـ ؿك ٢٨ًبٙ ص٠ تؼـاؿ فكٟ ٝرٞؿ ؿاكؿ. تؼ اٟٝ، ُج٠٨ ا٧ٚ اًت ٠ً ٦ٗ هعلن:

ًٜٜـ ؿكّٛٞ كٝٛـ تن٤٨ً كلؿ  اثناك١ب٥ كب٥ آ٢ٛب٦٧ ٠ً ام ٛل٧ن تن٠٨ً ٓؼٞؿ ٦ٗؽـا٦٧ اثناك١ب٥ كب ؿاكؿ ٝ ث٨َ ام ٓلكبً ٦ٌ٧. 

اًت ٝ  صٞة ؿًٕٜٜـ،  ١ب٥ صٞث٦ ٠ً كا١جبٙ ثٞؿ٧ٌت٦ اؿٔت اًتلبؿٟ ٦ٗ ١ب، ٝ مَٛ ١ب، تٌج٨ظ ٨ُلٛـ. ثلا٥ ٗخبّ، ًب٠ً ٌُْ ٦ٗ

 ًٜـ، اثناك١ب٥ كب ُٞٛـ. ٝهت٦ ٧ي كا١ت ٛٞك ٠ً كلؿ تن٠٨ً ٦ٗ تٞاٜٛـ ١٘بٙ ٤٘١ ا٧ٚ ص٨ن١ب ٦ٗ -١ب ٝ ؿ٨لٟ ؿائ٧ٌٞت ٨ُِ٘ل١ب٥
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اٛله٥ ؿًتَ اكنا٧َ ًٜغَ، كُـ ثب ًٜـ،  كا كؿ ٦ٗاٍ  ١ب٥ تٌج٨ظ ؿا٠ٛ ؽٞاٛـ ٝ ٓٞكت فًل ٦ٗ ١ل كٝم ٛبٕ ثٞؿا كا ث٠ؿكعب٦ٓ ٠ً 

ًٜـ. ٝهت٦  ١ب تـ٨٨ل ٦ٗ ُٞؿ ٝ عت٦ ًلُت آٙ ؿا٠ٛ ؿ١ـ، اٛله٥ آ٢ٛب ًبٗالً پل ٦ٗ ٛٞك ٠ً ث٠ كؿ ًلؿٙ آ٢ٛب اؿا٠ٗ ٦ٗ ٝ ١٘بٙ ٧بثـ ٦ٗ

ـ. ؿكؽّٔٞ ؿ١ ١ب ثب ١ٖ، اثناك كب٥ ؿ٧ِل٥ كا ٌُْ ٦ٗ ًْ عٔو٤ ؿا٠ُٛٞؿ ٝ  ُٞؿ، ١ل ؿا٠ٛ ٧ي اثناك كب ٦ٗ ثؼـاً ؿك تن٠٨ً ٗٞكن ٦ٗ

تٞاٜٛـ اثناك كب  ؿك آٙ ؿاكؿ. اٛٞاع ٝ اهٌبٕ ص٨ن١ب ٦ٗ ص٨ن٠٘١ ١ل ؿا٠ٛ ُج٠٨ ٧ي ؿ٨ٛب اًت ٝ  كًٜـ، آ٢ٛب٦٧ ٠ً ث٠ ًٜظ ثبال٦٧ ٦ٗ

١ب٦٧ ثلا٥ اػتجبكثؾ٦ِ ث٠ كب ث٨ٌ٧ٜٞـ، آِٛبٟ عت٦ آٙ ه٦٘ٔ ٠ً ١ل  ثؾِٜـ، اُل ٗوب٠ٓ ُٞٛـ. ؿكعب٦ٓ ٠ً ٗل٧ـاٙ ؿاكب ث٠ كب اػتجبك ٦ٗ

ُب٧ـ ؿك آ٧ٜـٟ عت٦ هٖٔ ُ٘ب ٧ي اثناك كب ُٞؿ. ٝهت٦ ص٨ن٥ ٠ً ٧ي ؿًت آٝكؿٟ ٝ  ك٨٘ٔت ٝ توٞا ث٠ ٨ًٜـ كٝم اًتلبؿٟ ٦ٗ

١ب ٝ ٗـاؿ١ب٦٧  ١ٞٗب، هٖٔ تٞاٛـ ٧ي اثناك كب ُٞؿ ٝ آٙ ُبْٗ هٖٔ ؿًت آٝكؿٟ ثبُـ، ٦ٗ ًٜـ ك٨٘ٔت ٝ توٞا ث٠ ٦ًٜٜـٟ اًتلبؿٟ ٗ تن٠٨ً

 ٨ًٜـ.  ثؾ٨ِـ ثلا٥ ٛوب٦ُ ٧ب تل٨ًٖ اًتلبؿٟ ٦ٗ ٝهت٦ ث٠ كب اػتجبك ٦ُٗٞؿ ٠ً  ٦ٗ

كًٜـ. اٗاب ٝهتا٦    ٛظل ٦ٗ ؽ٦ٔ٨ ؿه٨ن ث٠ كٕٝ ثبًتبٙ ١ب٥ ٧ٞٛبٙ ٝ ًبم٥ ؿاكٕ. ٗز٠ٌ٘ پلًَ: اًتبؿ، پل٦ًِ ؿكثبك٣ ٗز٠ٌ٘

ثلٕ ٠ً ]ُلص٠ ث٠ آٙ ؿهت ٨ٌٛتٜـ[ اٗب ؽ٦ٔ٨ تأح٨لُاقاك ١ٌاتٜـ.    ًٜٖ، پ٦ ٦ٗ تبَٛ ؿك ص٨ٚ ِٛبٟ ٦ٗ  ١ب٥ ثٞؿا ام ٤ًٌٔٔ ث٠ ٗز٠ٌ٘

 ٠ٌٜ٧ ٗلؿٕ ؽـا٧بٙ كا تغ٨ٌٚ ًٜٜـ تأح٨ل ثِقاكؿ. ك٥ٝ ا ،ًٜٖ تٜبًت كٝ كٌل ٦٘ٛ اما٧ٚ

ثـٙ هبٛٞٙ ثٞؿا١ب ٝ ؽـا٧بٙ كا ؿاكٛـ، ثٜبثلا٧ٚ ٌٖٗٔ  ،١ب٥ ثٞؿا١ب ٝ ؽـا٧بٙ، ك٥ٝ ؽٞؿ ا٧ٚ ؿكًت اًت. ٗز٠ٌ٘ هعلن:

تٞاٜٛـ ك٥ٝ ٗلؿٕ تأح٨ل ثِقاكٛـ. ا٧ٚ ؿه٨وبً ص٨ن٥ اًت ٠ً  ٨٘١ٚ ؿ٨ْٓ اًت ٠ً ٦ٗ ١ب٥ ٗؼ٦ٓٞ٘ كلم ؿاكٛـ ٝ ث٠ ثب ٗز٠ٌ٘اًت ٠ً 

١ب ت٘لًنُبٙ ثل  ؿلث١٦ب ؿاكٛـ، ؿكعب٦ٓ ٠ً  ١ب ٝ ا٧ـٟ ا٥ ث٠ اٛتوبّ اعٌبى ًلؿٕ. ٗلؿٕ ص٨ٚ تٞر٠ ٧ٝوٟ االٙ ؿكثبك٣ آٙ ٓغجت ٦ٗ

٨١زبٙ  ث٠تٞاٜٛـ ٗلؿٕ كا  ١ب ؿٝ ك٧ٌٝلؿ ٗتلبٝت ١ٌتٜـ ٝ ١ل ؿٝ ٦ٗ ؿهت ث٨بٙ ًٜٜـ. ا٧ٚ كؿ كا ث٠ا٧ٚ اًت ٠ً آٛض٠ ؿك ًٜظ ٝرٞؿ ؿا

اُل  -ًِٜـ ت٧ٞٔل ٦ٗ تأح٨ل هلاك ؿ١ٜـ م٧لا آ٢ٛب ؽـا٧بٙ كا ث٠ ٗلؿٕ كا تغتتٞاٜٛـ  ١ب٥ ُله٦ ٦ٗ ١ب ٝ تل٨ًٖ ؿكآٝكٛـ. آٙ ٛوب٦ُ

تٞاٜٛـ ع٦ٌ ام تغ٨ٌٚ كا  ١ب٥ ؿلث٦ ٨ٛن ٦ٗ . ؽـا٧بٙ ؿك ٛوب٦ُلُقاك ٛجٞؿٛـتأح٠ُٛٞ٨  ا٧ٚ ،ثٞؿٛـ ص٨ن٥[ ٗلثٞٙ ث٠ ٗلؿٕ ػبؿ٥ ٦ٗ]

١ب ٝ  ُٞٛـ. اُل ٢ٗبكت مؿٟ ٦٘ٛ ت٧ٞٔل ثٌِٜـ، آِٛبٟ ٗلؿٕ ٨١زبٙ ٗلؿٕ ػبؿ٥ كا ث٠ ،١ب٥ ؿلث٦ ثلا٨ِٛناٜٛـ. اٗب اُل ٛوب٦ُ

ثٞؿٛـ؟  تل ٦٘ٛ مٛـٟلة ثٞؿ، آ٧ب تأح٨لُقاكتل ٝ ١ب٥ ص٦ٜ٨ ث٠ ثٔٞؽ ٝ ؿهت آحبك ٗلثٞٙ ث٠ ؿ ١ب ٝ ٗز٠ٌ٘ ١ب، تل٨ًٖ ١ب٥ ٛوب٦ُ ت٨ٌٜي

تأح٨ل ٧ي ؽـا كا ؿك ؽٞؿ ؿاكؿ، ًبٗالً ؿكًت ؿكٛظل ث٨ِل٧ـ. ٧ي احل ؽبٛل ا٠ٌٜ٧  تٞا٨ٛـ ٧ي احل ١ٜل٥ ٛبپؾت٠ ٝ ٛبًبْٗ كا ث٠ ٦٘ٛ

 تل٧ٚ اًت.  ص٨ن٥ اًت ٠ً ٗوـى١ٜل٥ ًبْٗ ثب ع٘ٞك ٧ي ؽـا، 

 ث٨ِل٧ٖ؟ُبٙ ٧بؿ  ١ب٥ پلًَ: پي ثب٧ـ ام ت٨ٌٜي 

٧ُٖٞ ا٧ٚ اًت ٠ً ثب٧ـ ث٠ كٍٝ ًٜت٦ ٝ  ًٜٖ ٓلكبً ت٨ٌٜي ٨ٌٛت. آٛض٠ ٦ٗ اٍ ٓغجت ٦ٗ ص٨ن٥ ٠ً ؿكثبكٟ هعلن:

ث٠ ا٧ٚ ٌُْ، ؿكعبّ كُـ ؽٞؿ ١ٌت٨ـ تبٙ كا ًبْٗ ٨ًٜـ.  كاًت٨ٚ ٛوب٦ُ ٧ب تل٨ًٖ ٨ًٜـ، ٝ ث٢تل٧ٚ ًؼ٦ ؽٞؿ كا ث٨ٌٜـ تب ١ٜلٜٗـ٥

 ٧ُٞـ.  ٦ٗٝ ١٘ض٨ٜٚ ٌٛجت ث٠ ؽـا٧بٙ اعتلإ هبئْ 

١اب٥   ُابت  ًاٜٖ ٝ اؿٔات   آٛض٠ ٗب٧ٖٔ ثپلًٖ ا٧ٚ اًت ٠ً، ٗٚ ام ًبٗپ٨ٞتل ثلا٥ ٛلاع٦ اًاتلبؿٟ ٗا٦  ُـٟ(  )تلر٠٘ پلًَ:

تاٞاٖٛ ام   ؿاٛاٖ آ٧اب ٗا٦    ١ب٥ ًٔٞمآح ام ٗل٧ـاٙ ؿاكب ٧ب ٗالؿٕ ػابؿ٥ ث٨ِالٕ. ٛ٘ا٦     ٨ُلٕ. ثلا٥ ٗخبّ، ٌٗ٘ٚ اًت ُبت ًٔٞمآح ٦ٗ

 إ اًتلبؿٟ ًٜٖ. ٜٗ٘ئٚ ٨ٌٛتٖ ٠ً آ٧ب ا٧ٚ ؿكًت اًت ٧ب اًتبٛـاكؿ ص٨ٌت. ١ب٥ ًٔٞمآح ص٢ل٣ ٧ي كلؿ ٝ ؿ٨لٟ ؿك ٛلاع٦ ُبت

رب٥  ث٠ػٜٞاٙ ٗـّ اًتلبؿٟ ٨ًٜـ. اٗب  تٞا٨ٛـ ام ًْ ُؾْ ث٠ ١ب٥ ًٔٞمآح، ٦ٗ تٞا٨ٛـ. ٝ ػالٟٝ ثل ُبت ث٠ٔ، ٦ٗ هعلن:

  ٓغ٨غ٦ ؿاُت٠ ثب٨ُـ.٧ي اًتبٛـاكؿ م٧جبُٜبؽت٦ ثب٧ـ ػْ٘ ًلؿٙ ثل اًبى آٛض٠ اكٌبك ٝ تٔٞكات ثِل٥ ؿًٝت ؿاكؿ، 
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ػجبكت ؿ٧ِل، آ٢ٛاب ث٢تال آٗاٞمٍ     ب٥ ٗب ؿك ا٧ٚ م٠ٜ٨ٗ اًت. ث١٠ ث٢تل ام ٢ٗبكت ١ب٥ ُبُلؿاٙ ؿك ص٨ٚ پلًَ: ٗؼٖٔ، ٢ٗبكت

ٗبٙ ؿك ص٨ٚ ثب٧ـ ٛوبُبٙ م٧ابؿ٥ ثبُاٜـ    ٚ اًت ٠ً ؿك٨ٗبٙ ُبُلؿاٙتٞاٜٛـ ؿك ص٨ن٥ ِٗبكًت ًٜٜـ؟ ٜٗظٞكٕ ا٧ اٛـ. آ٧ب آ٢ٛب ٦ٗ ؿ٧ـٟ

 ٠ً ث٢تل ام ٗب ١ٌتٜـ.

اًٜٞٙ ٗب كوٚ ٗل٧ـاٙ ؿاكب٦٧ كا  ؿكعبّ عبٗل، ثِقاك٧ـ ك٥ٝ ُبُلؿاٙ ؿك ًلم٨ٗٚ ا٦ٔٓ ص٨ٚ عٌبة ٨ٌٜٖٛ. ١ٖ هعلن:

 عت٦ اُل ًٜٜـ. آجت٠، ٦ٌِٔٗ ٨ٌٛت ا٥ ١ٌتٜـ ٝ ؿك ا٧ٚ م٠ٜ٨ٗ ًبك ٦ٗ ؽبكد ام ًلم٨ٗٚ ا٦ٔٓ ص٨ٚ ؿاك٧ٖ ٠ً علك٠ؿك ًِٞك١ب٦٧ 

ُلٝكا٠ٛ ؿكعبّ ك٥ٝ آماك ٝ ٌُٜز٤  آٛزب ؿكعبّ عبٗل ُبٙ ٗتجغل ثبُٜـ. اٗبص٨ٚ ث٨بث٨ـ ٠ً ٛوب١ناك ٗل٧ـ ؿاكب ؿك ًلم٨ٗٚ ا٦ٔٓ 

 ؿاؿٙ اًت.

ٖ  ١ب، ثلٛب٠ٗ پلًَ: آٛض٠ ٗب٧ٖٔ ثپلًٖ ا٧ٚ اًت ٠ً، ك٨ٖٔ ٖ     ١اب ٝ ٛوبُا٦   ١ب٥ ت٧ٞٔن٦ٛٞ٧ ٝ تلًا٨ ١اب ٝ   ١اب صِٞٛا٠ ثا٠ تلًا٨

 ١ب٥ ًٜت٦ ٗلتجٚ ١ٌتٜـ؟ ٛوب٦ُ

١ب ؿك  ظب١ل ُؾ٨ٔت ام ٛظل ٗٚ، ٨٘١ٚ ؿ٨ْٓ اًت ٠ً ث٠ -٨ٌٛت٨١ش ص٨ن٥ ك١ب ام تأح٨ل كٝٛـ مٗب٤ٛ ؽٞؿ  هعلن:

پ٨ٔـ ؿكٝاهغ ؽ٦ٔ٨ ُبٙ  ؽ٦ٔ٨ مُت ١ٌتٜـ. ثلؽ٦ ٠ً هلاك اًت ث٨بِٛل ؽٞث٦ ثبُٜـ، ؽٞة ٨ٌٛتٜـ، ٝ ص٢لٟ ١ب ث٨ٌبك٥ ام ًبكتٞٙ

ٝ ًٜت٦، ث٠ ٨ٌٗل  ٧ُٖٞ ثلا٥ ا٧ٚ اًت ٠ً ام ٛل٧ن اكٌبك ؿكًت، ؽٞث٦ ٝ ك٧ٌٝلؿ١ب٥ كاًت٨ٚ . آٛض٠ اٗلٝم ث٠ ُ٘ب ٦ٗاًت

ؿكعب٦ٓ ٠ً ؿكعبّ ١٘ٞاك ًلؿٙ ٨ٌٗل ثلا٥ ٗلؿٕ ؿ٨ٛب٥ آ٧ٜـٟ ١ٌتٜـ، اثتـا ثب٧ـ ؿكؽّٔٞ  ٗل٧ـاٙ ؿاكب ٗٞرٞؿات ثِل٥ ثبمُلؿ٧ـ.

 اكٌبك كاًت٨ٚ ؽٞؿ كا ٗزـؿاً پ٨ـا ًٜٜـ.  ١ٜل١ب

 ص٠ِٛٞ ث٠ آ١ٌِٜبم٥ ٗلتجٚ اًت.ٛوب٦ُ  پلًَ: اًتبؿ، ٗب٧ٖٔ ام ُ٘ب ثپلًٖ 

تل ثب اكلاؿ٥ ٠ً ؿك آ١ٌِٜبم٥ ِٗـّٞ ١ٌتٜـ ٓغجت  ؿك ١ل ؿٝ ٗٞكؿ، ثب٧ـ ثب اكٌبك ؿكًت احل٥ ؽٔن ٨ًٜـ. پ٨َ هعلن:

 ًٜٖ. ثب آ٢ٛب ٨ٛن صٜـ٧ٚ ًبػت ٓغجت ًلؿٕ. اٍ ٓغجت ٦٘ٛ كٝ ا٧ٜزب ؿكثبكٟ ًلؿٕ. االٙ ٓغجت ثب آ٢ٛب كا ت٘بٕ ًلؿٕ، اما٧ٚ

 ؽٞا١ٖ ٓغ٤ٜ ؽ٦ٔ٨ ثنك٦ُ كا ث٠ ت٧ٞٔل ثٌِٖ. ٦٘ٛاٗب ثٜـ٥ ٓغجت ًلؿ٧ـ،  پلًَ: ٗؼٖٔ، ُ٘ب ؿكثبك٣ تل٨ًت

ت٧ٞٔل ٨ًِـٙ ٧ي ٗٞٗٞع ًٞصي ٨ٛن ؽٞة اًت. ١ل ؿٝ ؽٞة ١ٌتٜـ. اُل ثؾٞا٨١ـ ٗٞٗٞع ؽ٦ٔ٨ ًٞص٦ٌ  ث٠ هعلن:

 ت٧ٞٔل ث٨ٌِـ ٝ ٛؾٞا٨١ـ ٓغ٤ٜ ثنك٦ُ كا ث٨ٌِـ، ٝ ت٧ٞٔل٥ ثب اٛـام٣ ًٞصي ثؾٞا٨١ـ، آٙ ٨ٛن ػ٦ٔ٘ اًت. كا ث٠

 ص٠ ٦ٌُٔ ١ٌتٜـ؟ هبٛٞٙ ١ِت ُلٟٝ ام ٗغبكظبٙ آً٘ب٦ٛاًتبؿ، پلًَ: 

ُؼٞك  ا ُب٨ًب٦ٛٞٗ فًل ًلؿ. ؿكٝاهغ اٝ ث٠ ١ِت ٛٞع ام ٗٞرٞؿات ف٥هبٛٞٙ كبكظبٙ آً٘ب٦ٛ ١ِت ُلٟٝ ام ٗغ هعلن:

آً٘ب٦ٛ  ١ب٥ ٝ تلت٨ت ؿاؿٕ ا٧ٚ اًت ٠ً ًلثبماٙ آً٘ب٦ٛ ٝ هٛلاّ  آٛض٠ ٗٚ ٛظ١ٖب.  ١ِت ُلٟٝ ام ٗٞرٞؿات، ع٨بت -ًلؿ اُبكٟ ٦ٗ

ؿكؽّٔٞ  ا٧ٚ ؿٝ ُلٟٝ. آجت٠، تؼـاؿ ؽ٦ٔ٨ ٦ً٘ ام ٗل٧ـاٙ ؿاكب ٨ٛن -هبٛٞٙ ُ٘ب ثبُٜـ، ٝ اهؿ١ب٧بٙ ٨ٛن ٝرٞؿ ؿاكٛـ ٗغبكظبٙ

 ؿهت ت٨ٓٞق ُٞؿ، م٧لا تٞاٛـ ث٠ ١ب٥ ؿ٧ِل ٦٘ٛ هبٛٞٙ آٙ ُلٟٝ ًتخٜب٦٧ ؿاكٛـ. ٗغبكظب١ِٙب٥ ا ٝٗؼ٨ت ُبٙ ٗغبكظبٙ هبٛٞٙ

ثتٞاٜٛـ ام آٙ ثب ٧ب ٦ِ٘١ ؿكعبّ ُقك ام ٨ٗبٙ آالط كب ١ٌتٜـ. ا٠ٌٜ٧ ٠ِٛ ؿاُت٠ ُٞٛـ  ،ُؼٞك ؿك صٜـ٧ٚ ُلٟٝ ؿ٧ِل ٗٞرٞؿات ف٥

 ٗبٛـ تب پي ام آالط كب ِٛل٧ٌت٠ ُٞؿ.  ، ٦ٗٗٞكو٨ت ُقك ًٜٜـ

 تبٙ كا ثٜٔـ ًلؿ٧ـ. ُ٘ب تبًٜٞٙ صٜـ ثبك ؿًت هعلن:
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ا٧ٚ صٜـ ًبّ، ١ب كا ثلا٥ آحبكٗبٙ اكائ٠ ًلؿٟ اًت. پي ام  ؿاكب ث٨ٌبك٥ ام تًٖٜٖ  ؽٞا١ٖ ث٧ِٖٞ ٠ً عي ٦ٗ پلًَ: كوٚ ٦ٗ

 ؿاكب آً٘بٙ ٝ م٨ٗٚ كا تٌبٙ ؿاؿٟ اًت. 

 ث٠ٔ، ٜٗ٘ئٜبً. هعلن:

ـ ٝراٞؿ ؿاكؿ ًا٠ ٝاهؼابً تأح    ٧ابؿ٥ م ١٥ب ؿك ؿاكب تٖ ًٜٖ ٦إ ٝ عي ٗ ثٞؿٟ مؿٟ ٨زب١ٙ ٦ٔ٨ؽ كٝ ٧ٚاما پلًَ: اكمٍ ٝ  ٨لُقاكٛا

. اٗاب  ٨ٖاٛزابٕ ثلًابٛ   ث٠ ٗولك ُـٟ،آٛض٠ كا ٠ً  ٧ٖؿاك ٨بمٝ ٛ ٧ٖكا ؿاك ٨تٌٗئٞٓ ٧ٚا اٙ،ؿاكب ٝ ١ٜلٜٗـ ٗل٧ـاٙػٜٞاٙ  ؿاكٛـ. ث٠ ًتب٧َ

ًلؿٛاـ،   ٧ظاًتبؿ ُؾٔبً ٌٗابئْ كا تِال   ٠ٌٜ٧. اٗلٝم، پي ام ا٧ُٖٞ ٦ٗٞار٠ ٗ ١٦٧ب ثب صبَٓ ٨ًٜٖ، ٦ٗ ٨ٖتلً ٧ب ٦ٛوبُ ٦آجت٠، ٝهت

ٖ ، ر٢ت ٝ ًا٘ت ٝ ًاٞ   ام ًبك١ب ٨بك٥ثٌ ٥عبال ثلا ٨ًٜٖ ٦عي ٗ ٖ . ؿاك٧ا ٕ  ا٧ٌٜا٠، كا ٜٗالط ًاٜٖ،    ؽبٓا٦  ٌٛتا٤  ٗاب٧ٔ  ا٨ٗاـٝاك

ٚ  ٧الا كا اٛزبٕ ؿ١ٜـ. م ٦ًٔ  ١٦٘ب١ِٜ ا٦ٔٓ ١ب٥ تٖٗب ؿكؽّٔٞ  م٧جب٥ ١ٜل١ب٥ ٛ٘ب٧ِِبٟثلُناكًٜٜـُبٙ  ٖ   ؿك ف١ا  ١٥اب  ٗابٙ تا

 ٢ٖٗ ١ٌتٜـ.  ٦ٔ٨ٝ آ٢ٛب ؽ ٨ًٖٜ ٨ٖتلً ٧ب ٦ٛوبُ ٧ـٝرٞؿ ؿاكؿ ٠ً ثب ٧بؿ٥م

ٌلتبٙ ُلٝع ث٠ ًبك ًلؿٟ، پ٨َ ثل٧ٝـ ٝ ٛلط ا٠٨ٓٝ ١٘ب٦ِٜ١ ٠ً فًل ًلؿ٧ـ ٢ٖٗ اًت. ٝهت٦ ثلؽ٦ ام ُ٘ب تل هعلن:

پ٨َ ثل٧ٝـ ٝ ك٥ٝ آ٢ٛب ًبك ٨ًٜـ،  تٞا٨ٛـ تبٙ كا ث٨ٌِـ، آِٛبٟ آٙ اكلاؿ٥ ام ُ٘ب ٠ً تٞاٛب٦٧ ٛوب٦ُ ٧ب تل٨ًٖ ًلؿٙ ؿاك٧ـ ٦ٗ ١ب٥ ا٧ـٟ

 . اٛزبٕ آٙ ث٠ ا٧ٚ ٌُْ ٨ٛن ؽٞة اًت. ثزب٥ ا٠ٌٜ٧ ٗزجٞك ثب٨ُـ ك٥ٝ احل ؽٞؿتبٙ كٌل ٨ًٜـ

 ٨وبًؿه ٧ٚٛـاكٛـ. ثٜبثلا ٦ؽٞث ١٥ب ؿاكٛـ، اٗب ٢ٗبكت ٦ٝاهؼبً ؽٞث ١ب٥ ٧ـٟؽٞة ٝ ا ٨بكثٌ ١٥ب ٛلط ؿاكب ٗل٧ـاٙام  ثلؽ٦پلًَ: 

ٙ ٗل ٤ٔ٨ًٝا  ث٠  ُـٟ ٥اٛـام كاٟ ٧ن٧ِٞٙٝ تٔٞ ٧ٞكاؿ ١ب٥ ٧ٌتِبٟا ؿك ٠ُٛٞ ٠ً ًبك١ب كا ٗبٜٛـ آٙ ٖ  ٗا٦ اٛزابٕ  ؿاكاب   ٧اـا ٖ  ٗا٦ ، ؿ١ا٨  تاٞا٨ٛ

 ا٨ٜ٘ٛبٙ ٗبٙ ا٦ٔٓ ١ب٥ تٖ ٨ًل٨ت٠ً ام  ؿاك٧ٖ ٨ٛبم. ٗؾٔٞٓبً ثِقاك٧ٖاُتلاى   ؽٞؿ كا ث٠ ١ب٥ ت٨ٌٜي١ب ٝ  اٛالػبت، ٜٗبٓت، ٛلط

٠ً ٝاهؼابً   ٧ٖثِقاك ٧َٛ٘ب ٗؼلٕث٠ كا  ٦ًٜغ ٧ـثب ًٜٜـ، ٦ؿاكب ثلُناك ٗ ٧ـا٠ًٙ ٗل ٧ِِب٦١ٛ٘ب ٨ٚؿك ١٘بٙ اٝٓ م٧لا ٨ًٜٖ،عبْٓ 

َ ٠ً  احل٥ًؾت اًت  ٦ً٘آحبك ثنكٍ ٝ ًٞصي ١ل ؿٝ ؽٞة ١ٌتٜـ. اٗب  ًٜٖ ٦كٌل ٗ كٝ ٧ٚؿاكب ثبُـ. اما ٧ـاٙٗؼلف ٗب ٗل ام  ثا٨

 ١اب٥  ت٨ٌٜيؿاُت٠ ثبُٖ ٝ كٌل ًٜٖ ٠ً  ؽٞث٦ ١ب٥ ا٧ـٟٗٚ  ٨ًٜـٗخبّ، كلٕ  ثلا٥ُقاُت.  ٛ٘ب٧َعـ ثنكٍ ثبُـ كا ؿك ٗؼلٕ 

 ٧اب  تل٨ًٖص٠ِٛٞ آ٢ٛب كا  ؿاٖٛ ٦٘ٛ ٧ب ثج٨ٜٖام ٌٗبئْ كا  ث٨ٌبك٥ تٞاٖٛ ٦٘ٛ ًٜٖ ٦ٗٗٞكن ُٞؿ، اٗب عي  ٦ؽبٓ ًٜظتب  تٞاٛـ ٦ٗٗٚ 

 .٨ًٜٖكا ًبْٗ  ٧ٌـ٧ِل تٞا٨ٖٛ ٦ًٜٖٗ، آِٛبٟ  ٛوب٦ُ

١ب  تٞا٨ٛـ ؿٝ ٛلل ؿاُت٠ ثب٨ُـ ٠ً ٌٗئّٞ ٜٗلط ًلؿٙ ٗلب٨١ٖ ٝ ٛلط ٠ُٛٞ آٙ كا اٛزبٕ ؿ٨١ـ. ٦ٗ ث٠ٔ، ثب٧ـ ا٧ٚ هعلن:

مٗب٦ٛ ٠ً ٓلف ثبُٜـ، ٝ ًپي ١ل ٦ًٌ ٠ً هبؿك اًت آ٢ٛب كا ٛوب٦ُ ٧ب تل٨ًٖ ًٜـ پ٨َ ثلٝؿ ٝ ك٥ٝ آ٢ٛب ًبك ًٜـ. ثـ٧ٚ ٌُْ، 

ا٥ كا ؿاُت٠ ثب٨ُـ ٝ  بٕ ا٦ًٔ٠٨ٓٝ ػ٦ٗٞ٘ ٝ ؽ ٨ٛبم ؿاك٧ـ ٠ً ٛلط  ثـ. ٓلكب٧ًب ُٞؿ ًب١َ ٦ٗ تبٙ ٦ٗ كٌل ًلؿٙ ك٥ٝ احل ١ٜل٥

ًٜٖ ا٧ٚ ا٧ـٟ ؽ٦ٔ٨  ٦پ٨َ ثل٧ٝـ. كٌل ٗ ؽبٛل ا٠ٌٜ٧ ٦ِ٘١ ُ٘ب ٢ٗبكت ٝ تٞاٛب٦٧ ؿاك٧ـ، هبؿك ؽٞا٨١ـ ثٞؿ ؿكؽّٔٞ آٙ ث٠ ث٠

 ًبمٛـٟ اًت.

تٞا٨ٛـ آ٢ٛب كا  ٗبٛـ ٌٗبئْ ؽ٦ٔ٨ ؽبّ ١ٌتٜـ ٝ ٦ٗ ٧ُٖٞ. آٛض٠ ثبه٦ ٦ٗ ًٜٖ ا٧ٚ ٤٘١ آٙ ص٨ن٥ اًت ٠ً ٦ٗ كٌل ٦ٗ

ؿ٨١ـ ام ث٨ِتل٧ٚ  ؽٞث٦ اؿاكٟ ٨ًٜـ ٝ پ٦ ثجل٧ـ ٠ً ص٠ِٛٞ ٨ٌٗل ٧ي ٗل٧ـ ؿاكب كا ؽٔن ٨ًٜـ، م٧لا ١ل ًبك٥ ٠ً اٗلٝم اٛزبٕ ٦ٗ ث٠

٨ٜـ، ثِل٧ت آٙ كا ًلِٗن هلاك ؽٞا١ـ ؿاؿ  اُل ؽٞة ػْ٘ ٨ٌٜٛـ ٨ٛن، ثِل٧ت آٙ كا ؽٞث٦ ػْ٘ ً ث٠ا٨٘١ت ثلؽٞكؿاك اًت. اُل 

تٞاٜٛـ ث٠  تبٙ ٠ً ؽٞة ٧ب كاًت٨ٚ ٨ٌٛتٜـ ٦٘ٛ ؽٞث٦ ػْ٘ ًٜٜـ. آٙ آحبك ١ٜل٥ ًلِٗن هلاك ؽٞا١ـ ؿاؿ. ثٜبثلا٧ٚ ٗل٧ـاٙ ؿاكب ثب٧ـ ث٠

٦ٌُٔ ػوال٦ٛ ٝ ؿكًت اٛزبٕ ؿ٨١ـ، آٛض٠  ت٢ٜب ثب٧ـ آٙ كا ث٠ ٠ٛ كٝ ػٕ٘ٞ ٗؼلك٦ ُٞٛـ، م٧لا آٙ ثل ثِل٧ت تأح٨ل ؽٞا١ـ ُقاُت. اما٧ٚ

ت٧ٞٔل ث٨ٌِـ، ؿاكب كا ًلثٜٔـ ًبم٧ـ، ٝ ث٠ ؽـا٧بٙ ٌُٟٞ ثجؾ٨ِـ، ث٠ٌٔ ١٘نٗبٙ  ؽٞا٦١ كا ث٠ ت٧ٞٔل ث٨ٌِـ، ٨ٛي ؽٞة اًت كا ث٠
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ٛ٘ب٧َ ثِقاك٧ـ.  كاًت٨ٚ كا ث٠ ٛ٘ب٧َ ثِقاك٧ـ ٝ ٧ي اًتبٛـاكؿ ًٜت٦ ٝ ؿكؽّٔٞ ٢ٗبكت ٨ٛن ًٜظ ثبال٦٧ ام تجغل كا ث٠ ثب٧ـ

 (ت٧ِٞن)

 

 
 

 


