ﺧواھران و ﺑرادران ﻋزﯾز ،
طﯽ ﭼﻧد ھﻔﺗﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ درﯾﺎﻓﺗم ﮐﮫ ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﺗﻣﺎس در زﻣﺎن ارﺗﺑﺎط و ﺗﻣﺎس ﺑﺎ دﯾﮕران
آﺳﺎن ﻧﯾﺳت .ﮐﺟﺎ ﻗﺑﻼً ﮐﺳﯽ ﺧود را اﯾﻧطور ﻣﯽ دﯾد ﮐﮫ اﻣروز ﺣداﻗل ﺑﺎﯾد ﮔﯾرﻧده ﺗﻠﻔن را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧد  ،اﻣﺎ
اﮔر واﻗﻌﺎ ً ﮐﺳﯽ ﺑﺧواھد ﺑﯾش از ﯾﮏ ﻧﻔر را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧد  ،ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت .ﮐﻧﻔراﻧس وﯾدﯾوﯾﯽ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿر ﻣﺣﺑوب و ﻣرﺳوم اﺳت  ،اﻣﺎ ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﮐردن ﻧﯾز اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯾﺷود.

اﻣﺎ ﻣن ھم ﻣﺗوﺟﮫ ھﺳﺗم :ﮐﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﻓﻘط ﻣﺷﮑﻼت ﻓﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ھﺳﺗﻧد .اﯾن ﺧﯾﻠﯽ ﺑدﺗر اﺳت ﮐﮫ وﻗﺗﯽ
اﺗﺻﺎﻻت از داﺧل ﺷﮑﻧﻧده ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻣﻌﻣوﻻً اﯾن ﮐﺎر ﯾﮏ ﺷﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﻧﻣﯽ اﻓﺗد .اﻏﻠب در اﺑﺗدا ﺗرک ھﺎﯾﯽ
اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﺷوﻧد  ،ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرطرف ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد  ،آﺳﯾب ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرطرف ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻋﻼﺋم
ھﺷدار دھﻧده ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﺗوﺳط اﻓراد ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﯾﺎ ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﯾﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﻣﯾﺷوﻧد و ﯾﺎ ﻓﻘط
ﺑﻌدا ً ﺑﻌﻧوان ﻣوارد ھﺷدار ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯾﺷوﻧد .در ﺑدﺗرﯾن ﺣﺎﻟت ارﺗﺑﺎط ﮐﺎﻣﻼً ﺧراب ﻣﯽ ﺷود وﺷﺧص ﺟﻠوی
ﯾﮏ ﺷﯾﺷﮫ ﺷﮑﺳﺗﮫ ﻣﯽ اﯾﺳﺗد :ﯾﮏ ﺷرﯾﮏ زﻧدﮔﯽ  ،ﯾﮏ دوﺳﺗﯽ  ،ﯾﮏ راﺑطﮫ واﻟدﯾن و ﻓرزﻧد .ھرﮐﺳﯽ ﮐﮫ
ﭼﯾزی ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ اﯾن را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرده اﺳت  ،ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﺟﺎرو ﮐردن ﭼﻧﯾن ﺗﯾﻐﮫ ای ﭼﻘدر دﺷوار اﺳت  ،اﮔر
ﺷﻣﺎ ھﻧوز ھم ﻣﯽ ﺧواھﯾد  ،از ﺳرﮔﯾری اﺗﺻﺎل را ذﮐر ﻧﮑﻧﯾد .ھرﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﭼﯾزی ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ اﯾن را ﺗﺟرﺑﮫ
ﮐرده اﺳت  ،ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﺟﺎرو ﮐردن ﭼﻧﯾن ﺷﯾﺷﮫ ﺷﮑﺳﺗﮫ ای ﭼﻘدر دﺷوار اﺳت  ،اﮔر او ھﻧوز ھم
ﺑﺧواھد ،از ﺳرﮔﯾری ارﺗﺑﺎط را ذﮐر ﻧﮑﻧد .وﺷﺧص ﺗﻌﺟب ﻣﯽ ﮐﻧد :ﺑرای ﭼﮫ اﺷﺗﺑﺎھﯽ ﺑﮫ آﻧﺟﺎ رﻓﺗﮫ
اﺳت؟ ﭼﮫ ﮐﺎری ﺑرای ﻣن ﺑﮭﺗر ﺑود ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗم ﯾﺎ ﺣداﻗل ﻣﺗﻔﺎوت اﻧﺟﺎم دھم؟

در ﻣﺗن ﺧطﺑﮫ ﺑرای ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ اﻣروز  ،ﺧداوﻧد ﻧﯾز در ﺑراﺑر ﭼﻧﯾن ﺳﺎﯾﮫ ﺷﯾﺷﮫ ﺷﮑﺳﺗﮫ اﯾﺳﺗﺎده اﺳت .و -
اﺣﺗﻣﺎﻻً ﺑﺎ ﺟﺎرو در دﺳت  -دﻗﯾﻘﺎ ً ﺳؤال ھﻣﯾن اﺳت.
ﭼﻧدی ﭘﯾش  -ﺗﻧﮭﺎ ﭼﻧد ﺻد ﺳﺎل ﭘﯾش ﺑود ﮐﮫ او)ﺧداوﻧد( ﺑﺎ اﺑراھﯾم ﻋﮭد ﺑﺳت .اﯾن ﻧﺧﺳﺗﯾن ﭘﯾﻣﺎﻧﯽ ﻧﺑود ﮐﮫ
او ﺑﺎ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﺑﺳﺗﮫ ﺑود .ﭘس از طوﻓﺎن ﺑزرگ  ،او ﺑﮫ ﻧوح و ﺧﺎﻧواده اش ﻗول داده ﺑود ﻛﮫ ھرﮔز اﺟﺎزه
ﻧﻣﯽ دھﻧد ﭼﻧﯾن طوﻓﺎﻧﯽ دوﺑﺎره ﺑﯾﺎﯾد ﻛﮫ ھﻣﮫ ﻣوﺟودات زﻧده ﻛﺷﺗﮫ ﺷوﻧد .او اﯾن اﺗﺣﺎد را ﺑﺎ رﻧﮕﯾن ﮐﻣﺎن
ﻣﮭر و ﻣوم ﮐرده ﺑود .او ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ اﺑراھﯾم و ﻓرزﻧداﻧش ﻧﺷﺎﻧﮫای از ﻋﮭد ﺧود داده ﺑود :ذﺑﺢ ﮐردن .و او
ﻗول داده ﺑود ﻛﮫ ﻗوم اﺑراھﯾم را ﻗوم ﺑزرﮔﯽ ﻛﻧد .او اﯾن ﻣردﻣﺎن را ﻣﺎﻧﻧد ﻣردی ﮐﮫ ھﻣﺳر ﺧود را دوﺳت
دارد ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺎدری ﮐﮫ ﻓرزﻧدش را دوﺳت دارد  ،دوﺳت داﺷت .او اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ﺧود را ﺑﮫ آﻧﮭﺎ
ﭘﯾوﻧد دھد ﺗﺎ ﺑﮫ ھﻣﮫ دﻧﯾﺎ از طرﯾﻖ ﻗوم ﺧود ﻧﺷﺎن دھد ﮐﮫ ﺧداﯾﯽ ﭼﮕوﻧﮫ ﺧداﯾﯽ اﺳت :او ﻗوم ﺑﻧﯽ اﺳراﯾﯾل
را از اﺳﺎرت آزاد ﮐرد ،و از طرﯾﻖ ﻣوﺳﯽ  ،دﺳﺗورات و دﺳﺗوراﻟﻌﻣﻠﮭﺎﯾﯽ را ﺑﮫ آﻧﮭﺎ داده ﺑود ﮐﮫ
ﻣﯾﺧواﺳت دﺳﺗورات ﺗورات را ﺑﺎ ﮐﻣﮏ آﻧﮭﺎ اﻧﺟﺎم دھد .ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮔﻔت ﺧوب زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾد و اﯾنﺣداﻗل ﭼﯾزی

ﺑود ﮐﮫ او ﺑرای آﻧﮭﺎ آرزو ﮐرده ﺑود .او ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﺷﺎﻧﮫ ای از ﻋﮭد ﺧود ﺑﺎ ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل  ،دو ﻟوح ﻗﺎﻧون
را ﺑﮫ ﻣوﺳﯽ داده ﺑود .و در ﻧﮭﺎﯾت  ،او ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻛﺷوري داده ﺑود ﺗﺎ در آﻧﺟﺎ زﻧدﮔﻲ ﻛﻧﻧد.

اﻣﺎ اﯾن ﭘﯾﻣﺎن ﺑﻌدا ﺗوﺳط ﺑﻧﯽ اﺳراﯾﯾل ﺷﮑﺳﺗﮫ ﺷد .او ﻣﺗوﺟﮫ ﺷد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺷروع ﺑﮫ ﭘﯾروی از دﺳﺗوراﻟﻌﻣل
ھﺎی ﺗورات ﻧﮑردﻧد .او ﺑﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑران زﯾﺎدی ﻓرﺳﺗﺎده ﺑود ﺗﺎ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ارﺗﺑﺎطﺷﺎن ﺑﺎ او  ،ﺧدای ﺧود
ﯾﺎدآوری ﮐﻧﻧد .اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑران ﮔوش ﻧﮑرده اﻧد و ﺑﮫ ھﺷدارھﺎی آﻧﮭﺎ ﭘﺷت ﻣﯾﮑردﻧد .اﯾن ﻣﻌﺑد و ﺧﺎﻧﮫ
ای ﮐﮫ ﺑرای او ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑودﻧد  ،وﯾران ﺷده ﺑود و ﭘﯾﺎم آوران و ﺑﺷﺎرت دھﻧدﮔﺎن وی ﺑﮫ ﺑﺎﺑل ﺗﺑﻌﯾد ﺷده
ﺑودﻧد .ﺑﺳﯾﺎری ﺗﺻور ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﭘس از ﺷﮑﺳﺗن آن ﻋﮭدی را ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﻧﯽ اﺳراﯾﯾل ﮐرده ﺑود  ،آﻧﮭﺎ را
ﺗرک ﮐﻧد و از آﻧﮭﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯾرد .اﻣﺎ اﯾن طور ﻧﺑود .او ﺧدای وﻓﺎداری ﺑود .او ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﭘﯾوﻧد
ﻋﺷﻘﯽ را ﮐﮫ در ﭘﯾﻣﺎن ﺑﺎ ﻣردم ﺧود ﭘﯾﻣﺎن ﮐرده ﺑود  ،ﻗطﻊ ﮐﻧد .او ﺧدای آﻧﮭﺎ ﺑود و ﺑﻧﯽ اﺳراﯾﯾل ھﻧوز ھم
ﻗوم او ﺑود و ھرﮔز ﭼﯾزی را ﺗﻐﯾﯾر ﻧداد .اﻣﺎ ﯾﮏﭼﯾز را ﻣﺟﺑور ﺑود ﺗﻐﯾﯾر دھد ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﭼﯾزی
دوﺑﺎره اﺗﻔﺎق ﻧﯾﻔﺗد .و ﺳﭘس ﺧدا ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ارﻣﯾﺎ ﭘﯾﻐﻣﺑر ﺧود را ﻣﺎﻣور ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط دوﺑﺎره ﺑﺎ ﺑﻧﯽ
اﺳراﯾﯾل ﻗرار داد.
روﺧواﻧﯽ از ﮐﺗﺎب ارﻣﯾﺎ ﺑﺎب  ٣١آﯾﺎت  ٣١اﻟﯽ ٣۴
31ﺧداوﻧد ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد :روزی ﻣﯽآﯾد ﻛﮫ ﺑﺎ اھﺎﻟﯽ اﺳراﺋﯾل و ﯾﮭودا ﻋﮭدی ﺗﺎزه ﺧواھم ﺑﺳت  32 .اﯾن ﻋﮭد
ﻣﺎﻧﻧد ﻋﮭد ﭘﯾﺷﯾن ﻧﺧواھد ﺑود ﻋﮭدی ﻛﮫ ﺑﺎ ﭘدران آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺑﯾرون آوردﻧﺷﺎن از ﺳرزﻣﯾن ﻣﺻر ﺑﺳﺗم.
ﭼون اﯾﺷﺎن آن ﻋﮭد را اﺟرا ﻧﻛردﻧد و آن را ﺷﻛﺳﺗﻧد ﺑﺎ اﯾﻧﻛﮫ ﻣن ھﻣﭼون ﺷوھری دﻟﺳوز از آﻧﮭﺎ ﻣراﻗﺑت و
ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽﻧﻣود 33 .اﻣﺎ اﯾﻧﺳت آن ﻋﮭد ﺗﺎزهای ﻛﮫ ﺑﺎ ﻗوم اﺳراﺋﯾل ﺧواھم ﺑﺳت :دﺳﺗورات ﺧود را ﺑر
ﻗﻠﺑﺷﺎن ﺧواھم ﻧوﺷت ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺟود ﻣرا ﭘﯾروی ﻛﻧﻧد؛ آﻧﮕﺎه اﯾﺷﺎن ﺑراﺳﺗﯽ ﻗوم ﻣن ﺧواھﻧد ﺑود و ﻣن
ﺧدای اﯾﺷﺎن  34در آن زﻣﺎن دﯾﮕر ﻧﯾﺎزی ﻧﺧواھد ﺑود ﻛﺳﯽ ﺑﮫ دﯾﮕری ﺗﻌﻠﯾم دھد ﺗﺎ ﻣرا ﺑﺷﻧﺎﺳد ،ﭼون
ھﻣﮫ از ﻛوﭼﮏ ﺗﺎ ﺑزرگ ،ﻣرا ﺧواھﻧد ﺷﻧﺎﺧت .ﻣن ﻧﯾز ﺧطﺎﯾﺎی اﯾﺷﺎن را ﺧواھم ﺑﺧﺷﯾد و ﮔﻧﺎھﺎﻧﺷﺎن را
دﯾﮕر ﺑﮫ ﯾﺎد ﻧﺧواھم آورد!
ﺧدا ھﻣﮫ را ﻣﯾﺑﺧﺷد  .او آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده اﺳت ﻓراﻣوش ﻧﻣﯾﮑﻧد  ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﮑﯾﮫ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣﻌﻧﯽ
اﯾن ﯾﮏ ﺷروع دوﺑﺎره اﺳت و راه را ﺑرای آﯾﻧده ﺑﺎزﻣﯽ ﮐﻧد .در آﯾﻧده  ،در ﻋﮭد ﺟدﯾد  ،ﺧداوﻧد دﺳﺗورات
ﺧود را ﻣﺎﻧﻧد ﮔذﺷﺗﮫ در ﺳﻧﮓ اﺳراﺋﯾل ﺑﮫ ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل ﻧﻣﯽ ﮔوﯾد  ،ﺑﻠﮑﮫ آﻧﮭﺎ را در ﻗﻠب و ذھن آﻧﮭﺎ ﻣﯽ
ﻧوﯾﺳد  ،ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﮐﮫ ﻋﮭد و ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﺧدا و ﻗوم ﺧود ﺗوﺳط ﺑﻧﯽ اﺳراﯾﯾل ﺣﻔظ ﻣﯾﺷود ﻧﮫ ﻓﻘط ﺗوﺳط
ﺧداوﻧد .و اﺳﺎﺳﺎ ً اﯾن ﯾﮏ ﻋﮭد ﺟدﯾد ﻧﯾﺳت  ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل اﺳت ﮐﮫ ﻗﻠب و ذھن او ﺗوﺳط ﺧدا ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ
ﯾﺎﺑد .آﻧﮭﺎ دﯾﮕر ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﻧﺧواھﻧد داﺷت ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮕوﯾد ﭼﮕوﻧﮫ طﺑﻖ ﺧواﺳت ﺧدا زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد زﯾرا
ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ ﺧدا را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد و ﺳﻔﺎرﺷﺎت او را در ﻗﻠب ﺧود ﺣﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .آﻧﮭﺎ ﻗوم او ﺧواھﻧد ﻣﺎﻧد و او
ھﻣﭼﻧﺎن ﺧدای آﻧﮭﺎ ﺧواھد ﺑود  ،ﻣﯾﺛﺎق و وﻓﺎداری ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﺎﻧدﮔﺎراﺳت.
ﻣﯾﺧواھﯾد ﺑداﻧﯾد ﭼرا داﺳﺗﺎن ﭘﯾﻣﺎن ﺧدا ﺑﺎ ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل را ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺗﻌرﯾف ﮐردم؟ ﺧوب  ،ﭼون داﺳﺗﺎن
اداﻣﮫ دارد.

ﺧداوﻧد ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل را اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده ﺑود  ،اﻣﺎ ﻧور اﯾن ارﺗﺑﺎط ﺑﺎﯾد ﻓراﺗر از اﯾن ﻋﮭد در ﺟﮭﺎن درﺧﺷش
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
روزی ﮐﺳﯽ ﺧواھد آﻣد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از اﻓرادی ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﺧدا اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده ﺑود و دﺳﺗورات ﺧداوﻧد در
ﻗﻠب او ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت  .او ارﺗﺑﺎطﯽ ﺻﻣﯾﻣﯽ ﺑﯾن اﻓرادی ﮐﮫ ﻣﯾﺧواھﻧد ﺑﺎ ﺧدا ارﺗﺑﺎط داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﺑرﻗرار
ﻣﯽ ﮐﻧد.او آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﺧدا آﺷﺗﯽ ﻣﯾدھد و آﻧﮭﺎ را ﺷﻔﺎ ﻣﯾﺑﺧﺷد و راه آﯾﻧده را ﺑرای آﻧﮭﺎ ﮔﺷوده و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﻣﯾد
ﻣﯾدھد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ او در ﺟﺷن ﻋﯾد ﭘﺎک  ،ﮐﮫ ﺟﺷن رھﺎﯾﯽ اﺳراﺋﯾل از ﺑرده داری ﺑود  ،ﻧﺎن را ﺑﮫ دو ﻧﯾم
ﮐرد و ﺳﭘس ﺟﺎم ﺷراب را ﮔرﻓت  ،ﺧدا را ﺳﭘﺎس ﮔﻔت  ،ﻧﺎن را ﺑﮫ آﻧﮭﺎ داد و ﮔﻔت :اﯾن ﺟﺎم ﻋﮭد ﺟدﯾدی
اﺳت ﮐﮫ در ﺧون ﻣن اﺳت .او ﻣﻌﺗﻘد ﺑود ﮐﮫ وﻋده ﻋﮭد ﺟدﯾد ﺗﺣﻘﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﺷﺎﻧﮫ ای از اﯾن
ﻣﯾﺛﺎق  ،او ﻧﺎن و ﺷراب و ﻗول ارﺳﺎل روح اﻟﻘدس را ﺑﮫ آﻧﮭﺎ داد  ،ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻗﻠب و ذھن ﻣردم را ﺑﮫ
ﮔوﻧﮫ ای ﺗﻐﯾﯾر دھد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﻧد ﺧدا و ﺧواﺳت او را ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد و ﻣطﺎﺑﻖ آن زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد.
ﭼرا اﯾن را ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺗوﺿﯾﺢ دادم؟ ﺧب ،ﭼون داﺳﺗﺎن اداﻣﮫ دارد .ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﭘﯾﻣﺎن ﺧدا ﺑﺎ اﺳراﺋﯾل و
ﺑﮫ ﭘﯾوﻧد ﻋﺷﻖ ﺧدا ﺑﮫ ﻣردﻣش ﺑﺷﺎرت ﻣﯽ دھد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﯾن وظﯾﻔﮫ ﻣﺎﺳت ﮐﮫ روح ﺧدا در ﻣﺎ ﺗﻐﯾﯾر اﯾﺟﺎد
ﮐﻧد  ،ﺧود را ﺑﺎ ﺧدا ﻣﺗﺣد ﮐﻧﯾم و ﺑﮕذارﯾم ﻋﺷﻖ او در ﺟﮭﺎن ظﺎھر ﺷود.

آﻣﯾن

