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دقل رمعلا . نم  تاونس  سمخ  ىتح  نيثالثو ، ةعبرأ  حبشلا  اذه  لك  يف  ىرن  نأ  نكمي  يننأ ال  امك  حور . وأ  حبش  لوقأ  نأ  يننكمي 
صخش يأ  نأ  وه  دحاو  هنإف  لاح ، يأ  ىلع  حوضوب . هنا ال  نم  مغرلا  ىلع  ءاوس ، نس  وأ  طبضلاب ، ادب  ام  يف  رهشلا  ام  تيسن 

ىري ناك ال  اذإ  امع  لءاستأ  اضيأ  ناك  هنأ  دقتعأ  كلذل ، هتفرعم . ىلإ  ةلوفطلا  ةلحرم  نم  حبش  ةصق  تنان  عمسنو  ىرن  نأ  نكمي 
نظن انك  كانه  نكلو ، اهل ؟ دوجو  تنانو ، حابشأو  كلذ ، دقتعي  ناك  وأ  اريثك ، كلذل  ناكم . لك  يف  ىرنل  كانه  نكي  مل  نكلو  حبش ،
عقاولا يف  رظنيو  ةلكشم  كلذ  نكي  مل  نكلو  كانه ، اقح  تنكو  حابشأ ، نم  تنان  تاربخلا  امامت  .

موي لك  تثعبو  ةفيحص ، ميلست  ناك  هنأل  تقولا ، كلذ  يف  رمعلا . نم  تاونس  سمخ  ىلإ  نيثالثو ، ةعبرأ  تحبصأ  اضيأ  انأو 
ةصاخلا ةايحلا  يف  ةيسفنو  ةروصلا  هذه  دهاشي  ناك  هنأ  حابصلا . يف  ثدحي ل3:00  ةجاردلا  يف  دئارج  عئاب  وحن  .

،. كانه نإ  لوقأ  نأ  مويلا  حابص  ةثلاثلا  ةعاسلا  دنع  داتعملاك  ةجاردلا  ىلع  رجات  ىلإ  ةهجتم  تناكو  رجفلا ، لبق  مالظلا  يف  تقولا 
. لوحت ةطقن  ىلإ  ءاج  امدنع  يين  ناك  هنا  لاقو  ريبك ، ينكس  لزنم  ةقطنم  اليلق  ةليسو  ةينطولا  قرطلا  ىلع  درلل  تضكر  امدنع 
اهب يننأ  تننظ  افقاو . ناك  ةريصق  مامكأب  ءاضيب  ةقيقر  ةبيرغلا  يز  ءيش  تاباشلا  لثم  سانلا  ءالؤه  لثم  دعب  ءاتشلا . لصف  ناك 

تلقتنا ةأرملا ، ام . ءيش  لالخ  نم  رهظت  نأ  ودبي  نأب  روعشلل  مسجلا  روعشلا  لثم  تسيل  اهنا  يضاملا . يف   Yurarito ناك اليلق .
لمعلا ىلإ  بهذأ  يننأل  يف  ىقبي  كانه  ببسلا  ةيضاملا  بهذو  دعرلاو ، كلذ ، عمو  ضماغ . روعش  .
تسيل روعشلا ، ئطاخ . وحن  ىلع  بهذ  دق  ةروصلا ، حور  نم  ريثكلا  ىرأ  نكأ  مل  امدنع  حابشألا . ةيؤرل  نونج  بهذ  سانلا  ضعب 
لعفلاب نونجلاب  سيئرو  ملاعلا  اذه  نم  .

ريغص لفط  اضيأ  سانلا  نم  ريثك  ءاجو  قيرطلا ، سفن  يف  رجفلا  لبق  ةيران  ةجارد  ىلع  لمعلل  تهجوت  امدنع  مايأ ، ةعضب  دعبو 
باقعأ يف  حابصلا  يف   3:00 لل ثدحي  لفطلا  نأ  دقتعأ  نكلو  باقعأ ، ناك  اذإ  امع  لءاستأ  انأو  تركف ، دق  تنك  نيعم . لزنم  نم 
دقتعأ ام  ىلعو  ةيسفن  وه  ناك  نم  وه ، لزنملا ، جراخ  جرخي  لءاستنو  قحال ، تقو  يف  رظنلاب  .
ىشمو نآلا ، ىتح  رجفلا  تسيل  ةليل  تقولا  كلذ  يف  لزنملا  نم  ةبيرق  يتأت  امدنع  ةفيحص ، ميلست  طسو  تقولا ، نم  ةرتف  دعب  مث 

ىلإ نوفكعي  يذلا  لزنملا  يف  تلخدو  نآلا . جانسلا  جانسلا  نوكتو  ضرألا  ىلع  قالزنالا  ىلإ  كانه  نم  ونوميك  زوجع  ةأرما  تءاج 
رادجلا عومجم  يف  دحاو  لخدم  نكي  مل  هنا  لاقو  كانه ، نم  رخآ  لالخ  نم  رمت  اهنأل  لخدي  ةأرما  تبهذ  نيأ  مترظن  اذإ  نيميلا .
حابشأ ديكأتلاب  نوكيس  هنإف  كانه . .

امبر قرشم  ناكم  يف  جرخي  نكي  مل  اذإ  ام  وه ، اذه  حور  وأ  حبش  كل  رطخي  نا  نكميو  ةثالثلا . هذه  رجفلا  لبق  ءاوس  دح  ىلع  .
لمحت ةرجأ  ةرايس  قئاس  امدنع  هنأ  ثيدحلا  ةقرو  كانه  لاثملا ، ليبس  ىلع  حابشألاو . ةبوطرلا  ةطروتم  نوكتل  تلقو  انسح ،
تابن رجشلا  قاروأو  ةبوطرلا  يتلا  ةليللا  بطرلا . ناك  ام  ائيش  وأ  اسلاج  تنك  قحال ، تقو  يف  بهذ  دق  هنأ  ظحول  دقو  ةأرملا 
ىلإ يتأت  نأ  ءيش  ىلع  ةمالع  ناكو  ءاعو ، يف  ءاملا  عضو  هعضو  ىتح  وأ  دنع  ويكوط ، اديشتام ، يف  ةقش  يف  ةفرغ  يف  عفترم 
ةفرغ حفس   I. . تقولا كلذ  يف  ءيش  يأ  ىرأ  نكأ  مل  نكلو ، ةأجف . تلعف  هيدي  دض  طغض  رعشي  نكلو  ةكيرألا ، ىلع  امئان  تنك 

ول اذام  ةبوطرلا ، عم  ةقالع  كانه  ناك  اذإ  امع  لءاستأو  كلذ ، دقتعأ  تنك  نيديلا . رح  حبصأ  نيذلا  وأ  جرخ  امبرو  اهنيب ، اميف 
ىرخأ ةرم  ثدحي  مل  ليبقلا  اذه  نم  ءايشأو  اذه ، نم  ءيش  وأ  هايملا  لهاجت  .

اذه نم  ةصق  هذه  نوكت  امدنع  طقف  مويلا . لاوط  رطمت  ءامسلا  تناك  سمألاب  جراخلا . يف  رطمت  اهنإ  اذه ، بتكأ  انأو  نآلا ، امدنع 
ةبوطرلا حبش  لضفت  دق  اضيأ ، ةيسفن  ةيقيقح  ةصق  بتكت  نأ  ديرت  نأ  ديرأ  اهنا  ليبقلا ، .

يف ةصق  لوأل  ةيقيقحلا  ةصقلا   Sawara ىتح حبش  ىرأ  نكأ  مل  كلذ . نم  رثكأ  بتكأ  تنك  اذإ  اكوكوف ، ةظفاحم  اكوكوف ، وك ،
ىلإ باهذلا  ىتح  ءيش ، يأ  ةيؤر  عطتسأ  مل  اقح . كلذ   Kegon اعوفدم نكأ  مل  ءيش . يأب  رعشأ  ملو  ءوضلا ، تاطاقسإ  يتلا 

راحتنالا ىلإ  عفادلا  .
ىلإ بهذت  حيرض  يف  سدقلا  حورلا  نوكيل  صخش  نم  ىأرم  ىلع  ودبي  وأ  اضيأ  اهفييكت  مت  انأو  مث ، ةرم ، لوأل  تيأر  نأ  دعب 



ارخؤم حيرض  ىلإ  بهذي  هنأل ال  اضيأ  سدقلا  حورلا  تدقف  ةيؤر  ىلع  ارداق  نكلو  ةحرضألا ،  .
ةصرف كيدل  ناك  اذإ  ةباتكلا  لواحن  نأ  بجي  كلذ ، ىلإ  ةفاضإلاب  .

ةلاه تيأر 

مل نكلو  رصاقلا ، تقو  نم  مسالا  تفرع  يتلا  ةلاهلا  نإف  كلذ ، عم  ةنس . رشع  ةتس  يرمع  ناك  نأ  ذنم  سوهلا  ضماغ  تحبصأ 
حابشأ امك  ةقيرطلا  سفن  يف  عقاولا  يف  ليثم  هل  قبسي  .

تانيثالثلا فصتنم  يف  حابشأ  ةدهاشم  نم  ىتح  ىرخأ ، ةرم  هل  قبسي  مل  هنا  لاقو  ةلاه ، .
تامولعملا يف  ائيش  تيأر  ماع 2001 ، نم  ويام  رهش  يلاوح  ناك  هنأ  دقتعأو  ولدلا . رصع  نمف  امدنع . نرقلا 21  يف  تحبصأو 

نأ يعدي  نيماجنب  ىعدي  لجر  تارضاحملا  اهيف  متي  يتلا   Momochi (Hyakusen) اكوكوف رصق   Sawara . اكوكوف وك ،
ىلإ اناجم  لوخدلا  ناك  هنأل  بهذن  انوعد  دقتعأو   Momochi اهتعيبط ،و مكحب  يتلا ، يتلوفط  تيضق  ةجاردلا . رصق  Sawara
ىرخأ ةرم  فولأملا  ناكملا  وه  وك   Momochi بهذت نأ  نكمي  يذلا  ناكملا  ناك  دقل  رصق .  Kiyasuku.
ضماغ عم  اطبترم  ناكل  نأ  نوعدي  نيذلا  كئلوأ  نم  نيمتهملا  ةصق  تسيل  اهنا  .
رعشلا نم  يزاقوق  ناك  ءاسملا . يف  يلاوح 6:00  تأدب  سانلا . ضعب  يتأت  دق  تائملا  نإف  ةيضايرلا ، باعلألا  ةلاص  لثم  نكامأ  يف 

نم 60 ةأرما  عم  لجرلا  اذه  بابشلا  رهظم  ناك  هنكلو  مجرتم ، بناجب  ةأرما  كانه  ناك  نيماينب . ةبلاطم  يقنلا  ضيبألا  .
ةعاقلا يف  سانلا  يلوح  تعلطت  ديسلا ، ةبلاطملل  ايرتيام  لقتساو  فاطملا ، ةياهن  يف  ايرتيام . ةصق  ةصقلا  تحبصأ  .

" هئاعدا نويع  لالخ  نم  كيلإ  رظني  ايرتيام  نآلا ، ."
ليبقلا اذه  نم  ءايشا  ثانإلا  مجرتم  لاقو  .
كلتمي لازي  ةدارإلا ال  ايرتيام  يضاملا . نم  كلت  نع  ةفلتخم  تقولا  كلذ  يف  ديسلا  تاءاعدا  نم  هجولا  تاريبعتو  نيعلا  ناكو  .

مث
" نآلا نم  ايرتيام  ءافش  ةقاطلا  ناكم  كل  لسرأس  ."
ثدحتي ل ناك  مجرتم  .

اهلاسرإ مت  ام  يه  ةقاطلا  نأ  مث  ءيش  ساعنلا  نم  ةلاح  يف  ناكو  .
نأ ودبي  ءاحنأ  عيمج  يف  سانلا  سانلا  ضعب  نأ  نم  مغرلا  ىلع  شاقن و . ةبلاطم  لوح 10:00  ةياهن  ام ال  ىلإ  لصي  ام  كانه  ناك 
ابيرق دوعأ  .
ىهتنا مويلا  كلذ  يف  كلذل ، .
اكوكوف وك ، يمانيم  نيعم ، ناكم  يف  ةقاطلا  ءيش  وأ  ةبرجت  لالخ  نم  قحال ، تقو  يف  مث   Takamiya، ءاسنلا يف  ىرج  اضيأ ،

تاذ ايرتيام  ويديفلا  اهارتشا  نكلو  كلذك ، كانه  ةجاردلا  يف  تلصح  دقل  رح . اضيأ  وه  اذه  ديسلا . يعدي  نييروفلا  نيمجرتملاو 
ةدحتملا ةكلمملا  وه  يذلا  ةبلاطملا  ماسرلا  تاحول  نم  باتك  تننظ . ام  اريثك  لاخ  هنأل  ةديدع  تارم  قدنفلا  وهب  يف  عيبت  يتلا  ةلصلا 

كانه عابت  اضيأو  يلصألا  .
. ةرملا هذه  ديسلا  تاءاعدا  نم  ليلقلا  ىوس  ثيدح  كانه  نآلا . اصخش  نيعبرأ  يلاوح  ناك  لجرلا  نكلو  ءاسملا ، يف  اضيأ  تأدبو 
ىلع بناجلا  اذه  يف  لاجرلاو  ءاسنلا  ةريغص . تاعامتجا  تاعاق  كلت  لثم  ةفرغلا  كلت  يف  ءاسنلاو  لاجرلا  لبق  نم  ترسك  انأ  الوأ ،
نم وه  اذإ ، ةيفصلا  ةروبسلا  ناكم  طسو  يف  اسلاج  ديسلا  نييروفلا  نيمجرتملاو  ءاسنلا  نوعدي  لبقملال . اهجو  هجولا  ىلع  يلاوتلا 
ةرئاد فصن  مسر  ام  لكش  يف  ةضباقلا  يديألا  . Ryotonari يمامألا فصلا  يف  سلجي  يذلا  صخشلا  لاجرلا . اهنا  يدلب ، عبطلاب 
سلجت يتلا  ةلودلا  يه  ةيساردلا . لوصفلا  اذإو  ةروبسلا ، نم  برقلاب  بناجلا  ديسلا  يعدي  نييروفلا  نيمجرتملاو  ءاسنلا  عم  ديب  ادي 
يسرك ىلع  .
ةيحورلا دوج  ودبي  ةعونتم . ةقفدتملا  ةقاطلا  ىلع  لوصحلاو  كانه ، نم  نوكلا " يف  ةقاطلا  نزاوت   " وأ قيقدلا  مسالا  تيسن  دقل 



طيس ديسلا  يعدي  امك  ةقاطلا  قفدتل  .
مادم تدأ  يتلا  حورلا  نم  ةعومجم  يف  ميعز   Vurabatsuki اودلو نيذلا  صاخشألا  نأ  لاقيو  ايرتيام ، نمف  لاحلا  وه  فوصتلا  نم 
نأ ودبي  حيسملا  اذوب ، يف ، هللا . سيلو  نإ  لوقأ  نأ  ثيحب  ايرتيام  نكلو  روطتلاو ، يف ، ةنس . نويلم  يلاوح  وأ  لبق  ستنالتأ  يف 

يرشبلا سنجلل  ربكألا  قيقشلاو  لوقت  تنأ  ايرتيام . اذه  تحت  اولمع  .
ةيقيرفألا يز  يف  ام  ناكم  يف  ترهظ  دق  اهنأ  ودبيو  ظفتحي . لاز  ام  ديسجت  عم  ةئيهك  روصلا  نكلو  ايرتيام ، يحور  نئاك  رهظي 
طسوألا قرشلا  لثم  سانلا  ءالؤه  لثم  هجو  ههجو  ناك  اضيأ  طسوألا . قرشلا  يف  ءيش  نم  صخش  لثم  نودتري  .
عيمجلا نيعأ  قالغإ  متي  نكلو  ةعونتم  ةقاطلا  قفدتت  اهنم  تبلط  دقو  نآلا ،  therebetween. ناك هنأ  دقتعأ  يننأ  نم  مغرلا  ىلع 
يضاملا ،

" لبقتسملا ايرتيام  ةقاطلا  بكس  انأ  ."
اليلقو ينذأ  يف  ةقفدتملا . مت  دق  ةقاطلاو  نييروفلا ، نيمجرتملا  ءاسنلا  لوقت 

" ينيع حتف  اورظنا . "
، ترظن اهدعب ، نينيعلا . اتلك  تحتف  كلذل ، لاحلا . ةعيبطب  ةفرغ  يف  تمصلا  نأ  سانلا  نوعدي  ىتح  ديسلا  تلعف . امك  توص  رعشي 
، ةلاه قرزألا  امهيديأ . تكباشتو  رتم  ائيش  لبق  دحاو  فص  يف  سلاج  تنأ  ءاسنلا ، نع  فرطلا  تضغ  يسرك  ىلع  سلجي  ةلاهو .
اهنم لك  نم  ءاسنلا  نم  سأرلا  ءاحنأ  عيمج  يف  ترهظ  كلذك ؟ سيلأ  .
ءاقرز ةلاه  سيئر  يقفأ  فص  يف  عقت  يسأر . نم  ةليوط  ةمداقلا  ارتميتنس  نيرشع  نأ  ىريو  سأرلا . لوح  ةيرئاد  يف  كلذ  ناك 
رخآلا ناكم  نم  جرخي  مل  هنإف  عيمجلا . ةأرما  .
ليبقلا اذه  نم  ةلاه  امئاد  ىرأ  امدنع  بيرغلا  نم  لعجت  دق  سأرلا  نكلو  مويلا ، كلذ  ةياهن  لبق  نم  اهلح  مت  اهنيب ، نم  .
كيدل نكي  مل  اذا  ام  ةفرعم  نكمي  انأ ال  يتلاح ، يف  تقولا . كلذ  يف  طقف  ةدحاو  ةرم  اهنأ  ةلاه  حوضوب  تيأر  نم ، الدب  نآلا ،
ايرتيام ةقاط  يدلب  ةعولاب  .

لازي ام ال  ابلاغ  ةلاه  تنان  صخشلا  تسيل  اضيأ  يه  ةديج  ةلاحب  يننأ  رعشأ  حبصتل ، لعفت  اذام  فرعت  تنك ال  لبقتسملا ، يف  .
نيمجرتملاو ءاسنلا  يتأي  اكوكوف ال  نم  الإ  سانلا  نم  ائيش  ةدحاو  ةرم  يتأي  هنإف  ايرتيام ، ةقلعتملا  عمج  دعب  ةدحاو  ةرم  مث 

بهذت نكلو ال  نآلا ، هنا  يعدي  نييروفلا  .
تانئاكلا نأل  ايرتيام  تنان  لاملا  بلطت  نل  اهنا  رحلا . ببسب  نوكي  دق  نكلو  اذامل ، ركفن  نأ  تلواح  ءيش  لك  دعب  لاقتسا  دق  تنك 

حبصأ ذنم  كلذ ، عمو  اناجم . حمرلا  اضيأ  بعصلا  نم  حبصي  رومألا  هذه  لثم  ىلإ  اعجار  نوكي  دق  لثم  اهنأ  دقتعي  نكلو  ةيحورلا ،
ءارقفلل اناجم  اهنا  لوقن  دق ال  ةريخألا ، ةنوآلا  هذه  عم  ةقالعلا  ةهوبشملا  تامظنملل  ةفلكم  لاملا  تذختا  لثم  انخاس  اعوضوم  .
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