
 ثٌغجٟٔ ثٌؾَء -ثٌغًٛر فٍْفز

 ثٌٕجٌٙ ػذو ؽّجي ثٌّؼٍُ ثٌمجةو دمٍُ

-ِج أًّٙ أْ ٠ٌثق ثٌوَ  -ٌٙثك ٚػ٠ًٛ فٟ ث١ًٌٍ  -ثٌٌٙجٗ ٠ضىٍُ  -ثٌقّجّز الصىفٟ  -ثٌؼًّ ثال٠ؾجدٟ 

أػٚجح ثٌٕجُ  -ّٛف ٠ضذًٍٛ ٘يث ثٌّؾضّغ  -ثٌفٛالى ٠ٕٙجً  -٠ج ػ٠ََ ٠ج ػ٠ََ  -ؽيًٚ فٟ ثٌضج٠ًل        

 ٘يٖ فوٚهٔج ٚىٌه ٚثؽذٕج -أغٞذٕج ثٌؾ١ّغ  -    ٌُٛٙ ٚػم

 

ٕٔٚؼٗ ؟ ِٚج ث٠ٌ٢ٌك إ١ٌٗ ؟ ثٌقك أٟٔ فٟ ِؼظُ ثألف١جْ وٕش ثػٌف  ٌٚىٓ ِج ثٌيٞ ٠ٌٔو أْ

ٚأمجي أٟٔ ٌُ ثوٓ ٚفوٞ ثٌّٕفٌه دٙيٖ ثٌّؼٌفز ، ٚإّٔج وجٔش صٍه . ثألٚي  ثإلؽجدز ػٓ ثٌْؤثي

إٌٝ ٘يث  ِٚج ٠ٌ١مٕج)) أِج ثإلؽجدز ػٓ ثٌْؤثي ثٌغجٟٔ . ٗ أِاًل أٔؼمو ػ١ٍٗ إؽّجع ؽ١ٍٕج وٍ ثٌّؼٌفز

ٚأوجه أػضمو أٔٙج  فأٔج أػضٌف إٔٙج صغ١ٌس فٟ م١جٌٟ وّج ٌُ ٠ضغ١ٌ ٕب أمٌ ،(( ثٌيٞ ٠ٌٔو ؟ 

ىٌه .. دٌّٚ ثٌّضقًٌر ثٌم٠ٛز  ِّٚج ِٓ ٕه فٟ إٔٔج ٔقٍُ ِٛٝٛع ثٌنالف ثألوذٌ فٟ ٘يث ثٌؾ١ً

فضٍه ػمور ثٌؼمو .. ثٌضقًٌ ٚ ثٌمٛر  أِج ث٠ٌ٢ٌك إٌٝ.ٞ أٌِ ١ٌِ ف١ٗ مالف د١ٓ ٌِٚٞ ٚ ٌِٚ

، ٚظٍٍش أٚثؽٙٙج دؼو ىٌه وغ١ًٌث  2593ّٕز  ١ٌٛ٠ٛ 34فٟ ف١جصٕج ٌٚمو ٚثؽٙش صٍه ثٌؼمور لذً 

صْم٠ ػ١ٍٙج فضنف١ٙج ، ٚدوس أِج د١ٌٚصٟ أفجق  فضٝ ثصٞقش ٌٟ ٍٚث٠ج وغ١ٌر وجٔش فٟ ثٌظالي

ٌٚمو أفْْش ِٕي ثٔذغك ثٌٛػٟ فٟ   ٠ٍفٙج فال أًث٘ج زوجْ ثٌظالَ ثٌيٞ ّجه ١ٕٕٚج لًٌٚٔج ٠ٛ١ٍ

ثٌؼًّ )) ٌٚمو صذوٚ وٍّز !.ثإل٠ؾجدٟ ٚ ؽخ أْ ٠ىْٛ ٠ٌ١مٕج ٌٚىٓ أٞ ػًّ  ٚؽوثٟٔ ، إْ ثٌؼًّ

ٌٚىٕٙج فٟ ثٌق١جر ٚفٟ ثٌظٌٚف ثٌؼ١ٌْر ثٌضٟ . ػٍٝ ثًٌٛق وجف١ز ٌضقً ثٌّٖىٍز  (( ثإل٠ؾجدٟ

فضٌر  ٚفٟ ظفجً٘ج فٟ ِموًثس ١ٕٕٚج ، ٌُ صىٓ وجف١زؽ١ٍٕج ٚفٟ ثٌّقٓ ثٌضٟ وجٔش صٕٖخ أ ػجٕٙج

ثٌؼًّ  عُ صغ١ٌ ِغٍٟ ثألػٍٝ فٟ. ِٓ ف١جصٟ وجٔش ثٌقّجّز ٟ٘ ثٌؼًّ ثإل٠ؾجدٟ فٟ صمو٠ٌٞ 

أْ أٔمً  ثإل٠ؾجدٟ ٚ أٙذقش أًٜ أٔٗ ال ٠ىفٟ أْ صٞؼ أػٚجدٟ ٚفوٞ دجٌقّجّز ، ٚإّٔج ػٍٝ

ثٌٕٙٞز ،  لوس ِظجٌ٘ثس فٟ ِوًّزٚفٟ صٍه ثأل٠جَ ..فجّضٟ وٟ صٞؼ دٙج أػٚجح ث٢م٠ٌٓ

ٝجع ٘ذجًء  ٌٚىٓ ٌٙمٕج.. ٌٚٙمش ِٓ أػّجلٟ د٢ٍخ ثالّضمالي ثٌضجَ ، ٌٚٙك ًٚثةٟ وغ١ٌْٚ 

ثٌؼًّ ثإل٠ؾجدٟ فٟ  عُ أٙذـ.دوهصٗ ث٠ٌٌجؿ أٙوثء ٚثًٕ٘ز ال صقٌن ثٌؾذجي ٚ ال صق٢ُ ثٌٚنًٛ 

ػٕج ثٌٙجصفز ثٌغجةٌر ؽّٛ ًأٞ أْ ٠ؾضّغ وً ٍػّجء ٌِٚ ١ٌضقوٚث ػٍٝ وٍّز ٚثفور ، ١ٚجفش

ٌٚىٓ .. ػٍٝ وٍّز ٚثفور  دذ١ٛصُٙ ٚثفوًث ٚثفوًث ص٢ٍخ إ١ٌُٙ دجُّ ٕذجح ٌِٚ أْ ٠ؾضّؼٛث



ثٌٛثفور ثٌضٟ ثؽضّؼٛث ػ١ٍٙج وجٔش  فئْ ثٌىٍّز. ثصقجهُ٘ ػٍٝ وٍّز ٚثفور وجْ فؾ١ؼز إل٠ّجٟٔ 

جدٕج فأٌٙذضٗ ٚ ِج ّذمٙج دم١ًٍ ػٍٝ ٕذ ٚؽجءس ثٌقٌح ثٌؼج١ٌّز ثٌغج١ٔز ٚ.  2541ِؼج٘ور ّٕز

ٌٚؼً  –ٚأػضٌف .ؽ١ً دأوٍّٗ ١ْ٠ٌ إٌٝ ثٌؼٕف إٔجػش ثٌٕجً فٟ مٍؾجصُٙ فذوأ ثصؾجٕ٘ج ، ثصؾجٖ

ثالغض١جالس ث١ٌْج١ّز صٛ٘ؾش فٟ م١جٌٟ ثٌّٖضؼً فٟ  إْ -ثٌٕجةخ ثٌؼجَ ال ٠ؤمئٟ دٙيث ثالػضٌثف

٠ؾخ أْ ٕٔمي ِْضمذً ثٌيٞ ال ِفٌ ِٓ ثإللوثَ ػ١ٍٗ إى وجْ  صٍه ثٌفضٌر ػٍٝ أٔٙج ثٌؼًّ ثإل٠ؾجدٟ

, وغ٠ٌ١ٓ ٚؽوس أُٔٙ ثٌؼمذجس ثٌضٟ صمف د١ٓ ١ٕٕٚج ٚد١ٓ ِْضمذٍٗ  ٚفىٌس فٟ ثغض١جي ١ٕٕٚج

ٚػٍٝ ثألٌٝثً ثٌضٟ أٌقمٙج , ٚأٝغ ٔفْٟ ِٛٝغ ثٌقىُ ػٍٝ أػّجٌُٙ  , ًٚفش أفٕو ؽٌثةُّٙ

ثٌٍّه ٚفىٌس فٟ ثغض١جي .ىٌه وٍٗ دجٌقىُ ثٌيٞ ٠ؾخ أْ ٠ٚوً ػ١ٍُٙ  دٙيث ث١ٌٛٓ ، عُ إٔفغ

ٌّٚج .ٌُٚ أوٓ ٚفوٞ فٟ ٘يث ثٌضفى١ٌ . ثٌي٠ٓ وجٔٛث ٠ؼذغْٛ دّموّجصٕج  ثٌْجدك ٚدؼٜ ًؽجٌٗ

ِٚج أوغٌ ثٌن٠٢ ثٌضٟ ًّّضٙج فٟ صٍه ثأل٠جَ ، .ثٔضمً دٕج ثٌضفى١ٌ إٌٝ ثٌضود١ٌ  ؽٍْش ِغ غ١ٌٞ

فٟ صٍه ثٌفضٌر  وجٔش ف١جصٕج أوغٌ ث١ٌٍجٌٟ ثٌضٟ ٌّٙصٙج ، أػو ثٌؼور ٌألػّجي ثإل٠ؾجد١ز ثٌّٕضظٌر ِٚج

ٚوٕج ٔضْضٌ دجٌظالَ ، ٚوٕج  وجٔش ٌٕج أٌّثً ٘جةٍز ، ٚوجٔش ٌٕج ًٍِٛ ،.وأٔٙج لٚز د١ْ١ٌٛز ِغ١ٌر 

ٚلّٕج !.ثألًِ ثٌيٞ ٔقٍُ دٗ  ٌٔٗ ثٌّْوّجس دؾٛثً ثٌمٕجدً ، ٚوجٔش ١ٍمجس ثٌٌٙجٗ ٟ٘

ٔج ٚٔقٓ ٕٔوفغ ث١ٌَٛ ثٔفؼجالصٕج ِٖٚجػٌ دّقجٚالس وغ١ٌر ػٍٝ ٘يث ثالصؾجٖ ، ِٚجٍثٌش أىوٌ فضٝ

فٟ أػّجلٟ ِْض٠ٌقًج إٌٝ صًٚٛ ثٌؼٕف ػٍٝ أٔٗ  ٚثٌقك إٟٔٔ ٌُ أوٓ فٟ ث٠ٌ٢ٌك إٌٝ ٔٙج٠ضٗ

صّضَػ ف١ٙج , وجٔش فٟ ٔفْٟ ف١ٌر .ٕٔمي دٗ ِْضمذً ١ٕٕٚج ثٌؼًّ ثإل٠ؾجدٟ ثٌيٞ ٠ضؼ١ٓ ػ١ٍٕج أْ

إل٠ّجْ ث١ٕ١ٌٛز ِٚٓ ثٌو٠ٓ ، ِٚٓ ثٌٌفّز ِٚٓ ثٌمْٛر ، ِٚٓ ث ػٛثًِ ِضٖجدىز ، ػٛثًِ ِٓ

٠ًٚٚوًث ٠ًٚوًث ٚؽوس فىٌس ثالغض١جالس ث١ٌْج١ّز ثٌضٟ ..ِٚٓ ثٌؾًٙ  ٌُٚ ِٚٓ ثٌٖه ، ِٚٓ ثٌؼٍُ

صنذٛ ؽيٚصٙج ٚصفمو ل١ّضٙج فٟ لٍذٟ وضقم١ك ٌٍؼًّ ثإل٠ؾجدٟ ثٌّٕضظٌ  صٛ٘ؾش فٟ م١جٌٟ ،

ًّ ٚ وٕج لو أػوهٔج ثٌؼور ٌٍؼ, فجّّز فٟ ِؾٌٜ أفىجًٞ ٚأفالِٟ فٟ ٘يث ثالصؾجٖ  ٚأىوٌ ١ٌٍز..

ٚهًّٕج ظٌٚف ف١جر ٘يث ثٌٛثفو ٚٚٝؼٕج .ٚثفوًث لٍٕج أٔٗ ٠ؾخ أْ ٠َٚي ِٓ ث٠ٌ٢ٌك  ثمضٌٔج

ًٚصذٕج . ٚوجٔش ثٌن٢ز أْ ٢ٍٔك ثٌٌٙجٗ ػ١ٍٗ ٚ٘ٛ ػجةو إٌٝ د١ضٗ فٟ ث١ًٌٍ.دجٌضفج١ًٙ  ثٌن٢ز

ج ًٚصذٕ, فٌلز ثٌٙؾَٛ  ًٚصذٕج فٌلز ثٌقٌثّز ثٌضٟ صقّٟ, فٌلز ثٌٙؾَٛ ثٌضٟ صضٌٛٝ إ١الق ثٌٕجً 

ٚمٌؽش دٕفْٟ  ٚؽجءس ث١ٌٍٍز ثٌّٛػٛهر. فٌلز صٕظ١ُ ثإلفالس إٌٝ ثٌٕؾجر دؼو صٕف١ي ثٌؼ١ٍّز دٕؾجؿ

وجْ ثٌٌّْؿ مج١ًٌج وّج صٛلؼٕج ، ٚوّٕش ..ثٌضٕف١ي ّٚجً وً ٕب ١ذمَج وّج صًٚٛٔجٖ ِغ ؽّجػز



فٟ أِجوٕٙج ثٌضٟ فوهس ٌٙج ، ثلذً ثٌٛثفو ثٌيٞ وجْ ٠ؾخ أْ ٠َٚي ، ٚث٢ٍٔك ٔقٖٛ  ثٌفٌق

ٚثْٔقذش فٌلز ثٌضٕف١ي ، ٚغ٢ش ثْٔقجدٙج فٌلز ثٌقٌثّز ، ٚدوأس ػ١ٍّز ثإلفالس .. ٌٌٙجٗث

 ثٌٕؾجر ، ٚأهًس ِقٌن ١ّجًصٟ ٚ ث٢ٍٔمش أغجهً ثٌٌّْؿ ثٌيٞ ٕٙو ػٍّٕج ثإل٠ؾجدٟ ثٌيٞ إٌٝ

 ٚفؾأر هٚس فٟ ّّؼٟ أٙٛثس ٠ٌٙل ٚ ػ٠ًٛ ، ٌٚٛػز ثٌِأر ًٚػخ ١فً ، عُ ثّضغجعز.ًصذٕجٖ 

ٌِْػز  وٕش غجًلًج فٟ ِؾّٛػز ِٓ ثالٔفؼجالس ثٌغجةٌر ، ٚث١ٌْجًر صٕوفغ دٟٚ ِضٍٚز ِقِّٛز

ٚثٌٌٌٛٛز  ثٌٌٚثك ٚ ثٌؼ٠ًٛ.وجٔش ثألٙٛثس ِجٍثٌش صَّق ّّؼٟ .عُ أهًوش ١ٕتًج ػؾ١ذًج.

ثٌٚٛس ، ِٚغ ىٌه  ٌمو وٕش دؼوس ػٓ ثٌٌّْؿ دأوغٌ ِّج ٠ّىٓ أْ ٠ٌْٞ ٚثالّضغجعز ثٌّقِّٛز

فٌثٕٟ ، ٚفٟ ػمٍٟ فّٝ  ٍٚٚٙش إٌٝ د١ضٟ ، ٚثّضٍم١ش ػٍٝ.هٟٔ دوأ ىٌه وٍٗ ٠الفمٕٟ ٚ ٢٠جً

ثٌٌٌٛٛز ٚثالّضغجعز  ٚوجٔش أٙٛثس ث٠ٌٌٚل ٚ ثٌؼ٠ًٛ ٚ. ٚفٟ لٍذٟ ١ٌّٝٞ غ١ٍجْ ِضًٚ 

فٌثٕٟ فٟ ثٌظالَ ، إٔؼً  دم١ش ِْضٍم١ًج ػٍٝ…ٌُٚ ثُٔ ١ٛثي ث١ًٌٍ  . ِجٍثٌش ص٢ٌق ّّؼٟ

وً مٛث١ٌٞ ػٍٝ ثألٙٛثس ثٌضٟ  ٌر ، عُ صضذوه١ّؾجًر ًٚثء ١ّؾجًر ، ٚأٌّؿ ِغ ثٌنٛث١ٌ ثٌغجة

 .  صالفمٕٟ

  هٚثفؼٟ وجٔش ِٓ أؽً ١ٕٟٚ -: ٚألٛي ٌٕفْٟ فٟ ٠م١ٓ. أوٕش ػٍٝ فك ؟  -

  ِجىث وجْ فٟ ثّض٢جػضٕج أْ ٔفؼً -: ٚألٛي ٌٕفْٟ فٟ ٕه.أوجٔش صٍه ١ٍّٚز ال ِفٌ ِٕٙج ؟ -

ٌٛثفو أٚ ِٓ غ١ٌٖ ، أَ ثٌّْأٌز أػّك ِٓ ٘يث ث أ٠ّىٓ فمًج أْ ٠ضغ١ٌ ِْضمذً دٍؤج إىث مٍٕٚجٖ -

  . أوجه أفِ أْ ثٌّْأٌز أػّك -: ٚألٛي ٌٕفْٟ فٟ ف١ٌر ِٓ ٘يث

أَ ٠ؾب ِٓ ٠ؾخ أْ ٠ؾب , أْ ٠ّٟٞ  أ٠ّٟٞ ِٓ ٠ؾخ: إٕٔج ٔقٍُ دّؾو أِز ، فّج ٘ٛ ثألُ٘  -

دً ثٌُّٙ أْ ٠ؾب ِٓ . ثٌَّهفّز  ؟ٚألٛي ٌٕفْٟ ٚإٕؼجػجس ِٓ ثًٌٕٛ صضٌْح د١ٓ ثٌنٛث١ٌ

ٚألٛي ٌٕفْٟ ِٚجٌٍش أصمٍخ  ثٌّؾو ٠ٚؾخ أْ ٠ذٕٝ ٘يث… إٕٔج ٔقٍُ دّؾو أِز …خ أْ ٠ؾب ٠ؾ

٘جصفًج ٠ٌه . أّّغ -ٚإىْ ؟ -:ف١ٙج ثالٔفؼجالس  فٟ فٌثٕٟ فٟ ثٌغٌفز ثٌضٟ ِأل٘ج ثٌومجْ ٚ صىجعفش

١ٌِ .... إىْ ٠ؾخ أْ ٠ضغ١ٌ ٠ٌ١مٕج -:٠م١ٓ ٘يٖ ثٌٌّر  ٚألٛي ٌٕفْٟ فٟ -ٚإىْ ِجىث ؟ -:ػٍٟ 

ثٌّْأٌز أػّك ؽيًًٚث ٚأوغٌ م٢ًٛر ٚأدؼو .. أْ ٔضؾٗ إ١ٌٗ ه ٘ٛ ثٌؼًّ ثإل٠ؾجدٟ ثٌيٞ ٠ؾخىٌ

ٙجف١ز ، ٌٚىٓ ثٌٚفجء ِج ٠ٍذظ أْ صَّلٗ ٘ٛ ث٢مٌ أٙٛثس  أغٛثًث ٚأفِ دٌثفز ٔف١ْز

ٚٚؽوس  .ثالّضغجعز ، صٍه ثٌضٟ ِجٍثٌش أٙوثةٙج صٌْ فٟ أػّجلٟ ؟ ثٌٌٚثك ٚثٌؼ٠ًٛ ٚثٌٌٌٛٛز ٚ

ٚوجْ غ٠ٌذًج أْ ٢٠ٍغ ػٍٟ ثٌفؾٌ ٚأٔج أصّٕٝ ثٌق١جر ٌٍٛثفو !.ال ٠ّٛس  ١ٌضٗ -: ٔفْٟ ألٛي فؾأر



ٚ أّؼؤٟ …ٌٚ٘ػش فٟ ٌٙفز إٌٝ إفوٜ ٙقف ثٌٚذجؿ !.ثٌّٛس فٟ ثٌّْجء  ثٌيٞ ص١ّٕش ٌٗ

ٚإّٔج .ٌٚىٓ صٍه ٌُ صىٓ ثٌّٖىٍز ثألّج١ّز .لو وضذش ٌٗ ثٌٕؾجر…ثغض١جٌٗ  أْ ثٌٌؽً ثٌيٞ هدٌس

  . ٟ ثٌؼغًٛ ػٓ ثٌؼًّ ثإل٠ؾجدٟ٘.. …ثألّج١ّز ثٌّٖىً

ٚدوأٔج .فٟ ٕب أػّك ؽيًًٚث ٚأوغٌ م٢ًٛر ٚأدؼو أغٛثًًث  ِٕٚي ىٌه ثٌٛلش دوأ صفى١ٌٔج ثٌقم١مٟ

, ١ٌٛ٠ٛ ، عًٛر ِٕذؼغز ِٓ لٍخ ثٌٖؼخ  34ثٌضٟ صقممش ِْجء  ٌُّٔ ثٌن٢ٛر ثألٌٚٝ فٟ ثًٌٚٛر

ٌٚمو دوأس ٘يث .٠ٌ١ك ِْضمذٍٗ  ثٌن٢ٛثس ثٌضٟ م٢ج٘ج ِٓ لذً ػٍٝ ِىٍّز ٌٕفِ, فجٍِز ألِج١ٔٗ 

ٚلٍش أْ .ِٚج ٠ٌ١مٕج إ١ٌٗ ؟: ٚ ثٌغجٟٔ .؟!ِج ثٌيٞ ٠ٌٔو أْ ٕٔٚؼٗ  : أٌّٚٙج:ثٌقو٠ظ دْؤث١ٌٓ 

٠ٌٔو  ِج ٠ٌ١مٕج إٌٝ ثٌيٞ: أِج ثٌْؤثي ثٌغجٟٔ .ثٌْؤثي ثألٚي أًِ أٔؼمو ػ١ٍٗ ثالؽضّجع  ثإلؽجدز ػٓ

  . ١ٌٛ٠ٛ 34ٝ أْ ٕٔٚؼٗ ؟ فٙٛ ثٌيٞ أ١ٍش ف١ٗ ثٌىالَ فضٝ ٍٚٙش إٌ

ٚثٌّؤوو أْ ثٌؾٛثح دجٌٕفٟ ، . ١ٌٛ٠ٛ ٘ٛ وً ِج ٠ٌٔو أْ ٕٔٚؼٗ ؟ 34ثٌيٞ فوط دَٛ  ٌٚىٓ أوجْ

 ١ٌٛ٠ٛ ٌُ 34ٚثٌقك إْ فٌفز ثٌٕؾجؿ ٠َٛ . صٍه ٌُ صىٓ إال ثٌن٢ٛر ثألٌٚٝ ػٍٝ ث٠ٌ٢ٌك  فئْ

 ٘ٛدً ٌؼً ثٌؼىِ …صنوػٕٟ ، ٌُٚ صًٚٛ ٌٟ أْ ث٢ِجي لو صقممش ، ٚأْ ثٌٌد١غ لو ؽجء 

ػذتًج  صقًّ إٌٟ فٟ ٔفِ ثٌٛلش.ٌمو وجٔش وً هل١مز صقًّ إٌٟ ثٔضٚجً ؽو٠وًث ٌٍغًٛر …ثٌٚق١ـ 

إٟٔ وٕش : )) ثٌقو٠ظ  ٌٚمو لٍش فٟ ثٌؾَء ثألٚي ِٓ ٘يث.ٝنًّج عم١اًل صٍم١ٗ دال ِذجالر فٛق وضفٟ 

مضقُ أِجِٙج صٕضظٌ إال ث١ٍ٢ٌؼز ص ١ٌٛ٠ٛ أْ ثألِز وٍٙج ِضقفَر ِضأ٘ذز ، ٚأٔٙج ال 34أصًٚٛ فذً 

إٟٔٔ صًٚٛس أْ هًٚٔج : ٚلٍش  . (( ثًٌْٛ فضوفغ ثألِز ًٚثةٙج ٙفٛف ِضٌثٙز ِٕضظّز ٍثففز

دٞغ هلجةك ٠ٍقك دٕج دؼو٘ج ٍفف  هًٚ ث١ٍ٢ٌؼز ، ٚوٕش أصًٚٛ أٔٗ ٌٓ ٠ْضغٌق أوغٌ ِٓ

ٌٍنالف ٚثٌفٛٝٝ ٚثألفمجه ٚ  ًّّٚش أ٠ًٞج فٟ ىٌه ثٌؾَء ًٙٛر. ثٌٚفٛف ثٌّٕضظّز 

٠قجٚي دأٔج١ٔضٗ أْ ٠ْضغً ثٌغًٛر  ث٢ٍٔمش ِٓ ػمجٌٙج فٟ صٍه ثٌٍقظجس ، وً ِٕٙج ثٌٖٙٛثس ثٌضٟ

ٌٚىٓ إٔٙو .وجٔش ألْٝ ِفجؽأر فٟ ف١جصٟ  ٌضقم١ك أ٘وثف دؼ١ٕٙج ٌٚمو لٍش ّٚأظً ألٛي أْ صٍه

٠ىٓ ٠ّىٓ أْ ٔٞغ٠ ػٍٝ ًٍ وٌٙدجةٟ فضضقمك  ٌُ.أٔٗ وجْ ٠ؾخ أْ أصٛلغ أْ ٠قوط ثٌيٞ فوط 

ٌٚمو وجْ ِٓ .ًٚثّخ لٌْٚ ِٚنٍفجس أؽ١جي  ٠ّىٓ فٟ غّٞز ػ١ٓ أْ صَٚيٌُٚ ٠ىٓ .أفالِٕج 

٠ٌٔك هِجء ػٌٖر أٚ ػ٠ٌٖٓ أٚ عالع١ٓ ، فٕٞغ  أْ –ِٚجٍثي ّٙاًل فضٝ ث٢ْ  –ثًٌْٙ ٚلضٙج 

ٌٚٔغّٙج ػٍٝ أْ صذضٍغ ٕٙٛثصٙج ٚأفمجه٘ج  ثٌٌدغ ٚثٌنٛف فٟ وغ١ٌ ِٓ ثٌٕفُٛ ثٌّضٌههر

  . ٚأ٘ٛثةٙج



ٌٚمو وٕش أًٜ أْ ث١ٌٍّٛز .أْ ٠ؤهٞ إ١ٌٙج ِغً ٘يث ثٌؼًّ ؟ ٌٓٚىٓ أٞ ٔض١ؾز وجْ ٠ّى

ٚوجْ .٘ٛ ًه٘ج إٌٝ أٍٙٙج ِٚقجٌٚز صضذغ ث١ٌٕذٛع ثٌيٞ دوأس ِٕٗ  ٌّٛثؽٙز ِٖىٍز ِٓ ثٌّٖجوً

ثٌوَ ػ١ٍٕج هْٚ أْ ٕٔظٌ إٌٝ ثٌظٌٚف ثٌضج٠ًن١ز ثٌضٟ ٌِ دٙج ٕؼذٕج  ِٓ ثٌظٍُ أْ ٠فٌٛ فىُ

ٌٚمو لٍش ٌِر أٟٔ ال …٢عجً ٕٚٙؼش ِٕج ِج ٔقٓ ػ١ٍٗ ث٢ْٔفّٕٛج ؽ١ّؼًج صٍه ث ٚثٌضٟ صٌوش فٟ

 أهػٟ ٌٕفْٟ ِمؼو أّضجى ثٌضج٠ًل ، فيٌه آمٌ ِج ٠ؾٌٞ إ١ٌٗ م١جٌٟ ، ٚلٍش أٟٔ ّأفجٚي أ٠ًو أْ

 . ثٌو١ٔج ٌٚمو ٕجء ٌٕج ثٌموً أْ ٔىْٛ ػٍٝ ِفٌق ث٠ٌ٢ٌك ِٓ.ِقجٚالس ص١ٍّي ِذضوا فٟ ثٌضج٠ًل 

٠ْضق١ً ػ١ٍٕج أْ ٔؼًٍ  ٢ّؼًج ٌٍّغج٠ٌِٓ ، ٌِٚس دٕج ظٌٚف وغ١ٌرٚوغ١ٌ ِج وٕج ِؼذًٌث ٌٍغَثر ، ِ

ٚفٟ ًأٞ أٔٗ ال ٠ّىٓ إغفجي  . ثٌؼٛثًِ ثٌىجِٕز فٟ ٔفُٛ ٕؼذٕج إال إىث ٚٝؼٕج٘ج ِٛٝغ ثالػضذجً

ًٚفٕج ، عُ غَٚ ثٌٌِٚجْ ، ٚثٌفضـ  صج٠ًل ٌِٚ ثٌفٌػٟٛٔ ، عُ صفجػً ثٌٌٚؿ ث١ٌٛٔجٟٔ ِغ

ًأٞ أ٠ًٞج أٔٗ ٠ؾخ ثٌضٛلف ٠ٛ١اًل ػٕو  ٚفٟ. ز ثٌضٟ أػمذضٗ ثإلّالِٟ ِٚٛؽجس ثٌٙؾٌر ثٌؼٌد١

صٍه ثٌظٌٚف ٟ٘ ثٌضٟ ٍٚٙش دٕج إٌٝ ِج  ثٌظٌٚف ثٌضٟ ٌِس ػ١ٍٕج فٟ ثٌؼًٚٛ ث٢ٌّٛٝ ، فأْ

دوث٠ز فؾٌ ثٌٕٙٞز فٟ أًٚٚدج ، فمو وجٔش دوث٠ز  ٚإىث وجٔش ثٌقٌٚح ث١ٌٍٚذ١ز. ٔقٓ ػ١ٍٗ ث٢ْ 

ٕؼذٕج ٚفوٖ ِؼظُ أػذجء ثٌقٌٚح ث١ٌٍٚذ١ز ، ٚمٌػ دؼو٘ج  فٍمو صقًّ. ػٙٛه ثٌظالَ ػٍٝ ١ٕٕٚج 

ٚفٟ ٔفِ ثٌٛلش ثٌيٞ ٘وصٗ ثٌّؼٌوز ف١ٗ ، ٕجءس ٌٗ ثٌظٌٚف  . فم١ًٌث ، ِؼوًِج ، ِٕٙٛن ثٌمٜٛ

وجْ ٠ؾ١تْٛ إٌٝ ٌِٚ  م١ٛي ث٢ٌغجر ثٌمجه١ِٓ ِٓ ثٌّغٛي ٚثٌٌٖوِ أْ ٠ؼجٟٔ ثٌيي صقش ّٕجده

ٚوجٔٛث ٠ْجلْٛ إ١ٌٙج ِّج١ٌه فال صّٟٞ ػ١ٍُٙ .ٌِثء دأٌِثةُٙ ٠ٚٚذقْٛ ُ٘ ثأل ػذ١وًث ف١فضىْٛ

ٚأٙذـ ث٢ٌغ١جْ ٚثٌظٍُ ٚ ثٌنٌثح ، ١جدغ .ثٌذٍو ث١٢ٌخ ثٌٛه٠غ فضٝ ٠ٚذقٛث ٍِٛوج  فضٌر فٟ

فٟ صٍه ثٌفضٌر صقٛي .فٟ ٌِٚ ػٍٝ ػٙوُ٘ ثٌيٞ ػجٕش ٌِٚ فٟ ِؾجٍ٘ٗ لٌْٚ ٠ٛ١ٍز  ثٌقىُ

 وجْ ثٌّّج١ٌه ٠ؼضذٌٚٔٙج غ١ّٕز ّجةغز ، ٚوجْ ثٌٌٚثع إٌٝ غجدز صقىّٙج ٚفٛٓ ٝج٠ًز ١ٕٕٚج

ٟ٘  ٚوجٔش أًٚثفٕج ، ٚعٌٚثصٕج ، ٚأًث١ٕٝج ،.ث١ٌٌ٘خ د١ُٕٙ ػٍٝ ١ٚٔخ وً ُِٕٙ فٟ ثٌغ١ّٕز 

ٔفْٟ إٍثء  ٚأف١جًٔج ف١ّٕج أػٛه إٌٝ صم١ٍخ ٙفقجس ِٓ صج٠ًنٕج ، أفِ دجألّٝ ٠َّق. ثٌغ١ّٕز 

ثٌق١جر ِٓ ػٌٚلٕج ،  ٠ؾؼً ٌٗ ِٓ ػًّ إال ِ٘ هِجءصٍه ثٌفضٌر ثٌضٟ صىْٛ ف١ٙج إل٢جع ١جؽ ٌُ 

، ٚصٌن فٟ أػّجق ٔفّٕٛج  ٚأوغٌ ِٓ ٘يث ّقخ دمج٠ج ثإلفْجُ دجٌمٛر ٚثٌىٌثِز ِٓ ٘يٖ ثٌؼٌٚق

ٚثٌٛثلغ أْ صًٚٛٞ ٌٙيث ثٌضأع١ٌ ٠ؼ١٢ٕٟ … صأع١ًٌث ٠ضؼ١ٓ ػ١ٍٕج أْ ٔىجفـ ٠ٛ١اًل ٌىٟ ٔضغٍخ ػ١ٍٗ

 .ف١جصٕج ث١ٌْج١ّز ٌ٘ فٟفٟ وغ١ٌ ِٓ ثألف١جْ صف١ًٌْث ٌذؼٜ ثٌّظج



ثٌّضفٌػ ثٌيٞ ال ٠ؼ١ٕٗ ِٓ ثألٌِ إال  أف١جًٔج ِغاًل ٠ن١ً إٌٝ أْ وغ٠ٌ١ٓ ٠مفْٛ ِٓ ثٌغًٛر ِٛلف 

ٚأف١جًٔج أعًٛ ػٍٝ ٘يث . صٌد٢ٗ دأ٠ّٙج ػاللز  ِؾٌه ثٔضظجً ٔض١ؾز ِؼٌوز ٠ضٚجًع ف١ٙج ١ٌفجْ ال

موِْٛ ، ٌّٚجىث ال ٠نٌؽْٛ ِٓ ٌّجىث ال ٠:ٍِالةٟ  ثٌٛٝغ ، ٚأف١جًٔج ألٛي ٌٕفْٟ ٌٚذؼٜ ِٓ

ٚال أؽو صف١ًٌْث ٌٙيث إال ًٚثّخ فىُ . ١ٌضىٍّٛث ٠ٚضقٌوٛث ؟ ثٌّىجِٓ ثٌضٟ ٚٝؼٛث ف١ٙج أٔفُْٙ ،

٠ضٚجًػْٛ ، ٠ٚض٢جفٓ فٌّجُٔٙ فٟ ثٌٖٛثًع ٠ٌٚٙع ثٌٕجُ إٌٝ د١ٛصُٙ  وجْ ثألٌِثء. ثٌّّج١ٌه 

 ٚأف١جًٔج ٠ن١ً إٌٝ إٔٔج ٍٔؾأ إٌٝ. دؼ١و٠ٓ ػٓ ٘يث ثٌٌٚثع ثٌيٞ ال همً ٌُٙ ف١ٗ  ٠غٍمٛٔٙج ػ١ٍُ

ػٓ  م١جٌٕج ٔىٍفٗ أْ ٠قمك ٌٕج فٟ إ١جً ثٌُٛ٘ ِج ٠ٌٔو ، ْٚٔضّضغ ٔقٓ دٙيث ثٌُٛ٘ ٚٔؼمو دٗ

دٍوُ٘  ٌُٚ ٔضنٍ٘ وغ١ٌْٚ ِٕج ِٓ ٘يث ثٌٖؼًٛ دؼو ، ٌُٚ ٠ّٙٞٛث أْ ثٌذٍو. ِقجٌٚز صقم١مٗ 

ِج ٘ضفش دٙج ١فٍز  ُ ػذجًر وغ١ًٌثٌٚمو ظٍٍش ٌِر أفجٚي أْ أفٙ ٚأُٔٙ ّجهصٗ ٚأٙقجح ثألٌِ ف١ٗ

ٌٚمو ((.هث١٘ز صأمي ثإلٔى١ٍَ .. ٠ج ًدٕج ٠ج ػ٠ََ.))ٙغ١ٌر ف١ّٕج وٕش أًٜ ث٢ٌجةٌثس فٟ ثٌّْجء 

ػٙو ثٌّّج١ٌه ، ٌُٚ صىٓ ٠ِٛٙج ِٕٚذز  ثوضٖفش ف١ّج دؼو إٔٔج ًٚعٕج ٘يٖ ثٌؼذجًر ػٓ أؽوثهٔج ػٍٝ

خ ثٌىجِٕز ف١ٕج ٚثٌضٟ ٌُ صضغ١ٌ ٚإْ صغ١ٌ ثُّ ثٌٌٚثّ ػٍٝ ثإلٔى١ٍَ ٚإّٔج فًٛٔج٘ج ٔقٓ أٚ فًٛصٙج

ٚدٕفِ ثٌٌٚؿ ثٌضٟ ٌُ ! ((.أٍ٘ه ثٌؼغٍّٟ .. ٠ج ًح ٠ج ِضؾٍٟ )): ثٌظجٌُ ، فمو وجْ أؽوثهٔج ٠مٌْٛٛ

دجُّ ثٌؼغّج١١ٔٓ ١ذمًج ٌٍضغ١ٌثس (( ثإلٔى١ٍَ )) ٌْجٕٔج ٚثْ صغ١ٌ أُّ  ٠ضغ١ٌ ؽٌٜ ثٌّؼٕٝ ػٍٝ

ؽجءس .عُ ِجىث فوط ٌٕج دؼو ػٙو ثٌّّج١ٌه ؟!.ٙو٠ٓ صٛثٌش ػٍٝ ٌِٚ د١ٓ ثٌؼ ث١ٌْج١ّز ثٌضٟ

 ثٌف١ٌْٔز ، ٚصق٢ُ ثٌْضجً ثٌقو٠وٞ ثٌيٞ فٌٝٗ ثٌّغٛي ػ١ٍٕج ، ٚصوفمش ػ١ٍٕج أفىجً ثٌقٍّز

،  ًٚٚعش أٌّر ِقّو ػٍٟ وً ظٌٚف ثٌّّج١ٌه.ؽو٠ور ، ٚصفضقش ٌٕج أفجق ٌُ ٠ىٓ ٌٕج دٙج ػٙو 

 ٚدوأ ثصٚجٌٕج. ٍٞ ثٌمٌْ ثٌضجّغ ػٌٖ ٚإْ فجٌٚش أْ صٞغ ػ١ٍٙج ِٓ ثٌّالدِ ِج ٠ٕجّخ 

 . ٚدوأس ث١ٌمظز دأٍِز ؽو٠ور!.ٚدوأس ث١ٌمظز ثٌقو٠غز .دأًٚٚدج ٚثٌؼجٌُ وٍٗ ِٓ ؽو٠و 

إٔذٗ د٠ٌّٜ لٞٝ ًٍِٕج فٟ غٌفز ِغٍمز ، ٚثٕضوس ثٌقٌثًر هثمً  – فٟ ًأٞ –ٌمو وٕج 

ثٌٕٛثفي ٚ ٚفؾأر ٘ذش ػجٙفز ف٢ّش ..أٔفجُ ث٠ٌٌّٜ صنضٕك  ثٌغٌفز ثٌّغٍمز فضٝ وجهس

ثٌٙٛثء ثٌذجًه صٍْغ ؽٍو ث٠ٌٌّٜ ثٌيٞ ِجٍثي ٠ضٚذخ ػٌلًج ٌمو وجْ  ثألدٛثح ، ٚصوثفؼش ص١جًثس

فج٢ٍٔك ػ١ٍٗ إػٚجً ػجس ٚ أٖٔذش ثٌقّٝ أظجفٌ٘ج فٟ ثٌؾْو .٘ٛثء  فٟ فجؽز إٌٝ ّْٔز

غ وجْ ثٌّؾضّ!.فوط ٌّؾضّؼٕج صّجًِج ، ٚوجٔش صؾٌدز ِقفٛفز دجٌّنج١ٌ  ٘يث ِج.ثٌّٕٙٛن ثٌمٜٛ 

فٟ ص٢ًٖٛ دجٔضظجَ ، ٚثؽضجٍ ثٌؾٌْ د١ٓ ػٌٚ ثٌٕٙٞز ِٓ أػمجح ثٌمٌْٚ  ثألًٚٚدٟ لو ّجً



أِج .ثٌضجّغ ػٌٖ م٢ٛر م٢ٛر ، ٚ صالفمش ٌِثفً ثٌض٢ًٛ ٚثفور أعٌ أمٌٜ  ث٢ٌّٛٝ إٌٝ ثٌمٌْ

وٕج لو ثٔم٢ؼٕج .وٕج ٔؼ١ٔ هثمً ّضجً ِٓ ثٌفٛالى فجٔٙجً فؾأر .ٕب ِفجؽتًج ٌٕج  ٔقٓ فمو وجْ وً

 ٌؼجٌُ ٚثػضٌَٕج أفٛثٌٗ ، مًٚٛٙج دؼو صقٛي ثٌضؾجًر ِغ ثٌٌٖق إٌٝ ٠ٌ١ك ًأُ ثٌٌؽجءث ػٓ

 ثٌٚجٌـ ، فئىث ٔقٓ ٔٚذـ ٢ِّغ هٚي أًٚٚدج ِٚؼذًٌث إٌٝ ِْضؼٌّصٙج فٟ ثٌٌٖق ٚثٌؾٕٛح

ص٢ًٛٔج صؤٍٕ٘ج  ٚث٢ٍٔمش ػ١ٍٕج ص١جًثس ِٓ ثألفىجً ٚث٢ًثء ٌُ صىٓ ثٌٌّفٍز ثٌضٟ ٍٕٚٙج إ١ٌٙج فٟ.

ٌّس فٟ ٔٛثف١ٙج  ٔش أًٚثفٕج ِجٍثٌش صؼ١ٔ فٟ آعجً ثٌمٌْ ثٌغجٌظ ػٌٖ ، ٚثْوج.ٌمذٌٛٙج 

، صقجٚي أْ صٍقك دمجفٍز  ٚوجٔش ػمٌٕٛج ثٌّنضٍفز ِظجٌ٘ ثٌمٌْ ثٌضجّغ ػٌٖ عُ ثٌمٌْ ثٌؼ٠ٌٖٓ

ٚوجْ ثٌٖٟٛ ِج١ًٝج ٚثٌْذجق ٌِٚػًج  ثٌذ٠ٌٖز ثٌّضموِز ثٌضٟ صنٍفٕج ػٕٙج مّْز لٌْٚ أٚ ٠َ٠و ،

ػوَ ٚؽٛه ًأٞ ػجَ ِضقو لٛٞ فٟ  ٕه فٟ أْ ٘يث ثٌقجي ٘ٛ ثٌّْؤٚي ػِٓٚج ِٓ .ِن١فًج 

ٌٚمو ؽجء ػٍٟ .ٚثٌفجًق د١ٓ ثٌؾ١ً ٚ ثٌؾ١ً ٕجّغ  ثٌذاله ، فجْ ثٌفجًق د١ٓ ثٌفٌه ٚ ثٌفٌه وذ١ٌ ،

٠ؼٌفْٛ ِجىث ٠ٌهْٚ ، ٚثْ ثؽضّجػُٙ ال ٠ٕؼمو ػٍٝ ٠ٌ١ك  ٚلش وٕش إٔىٛ ف١ٗ ِٓ أْ ثٌٕجُ ال

دؼو٘ج إٕٟٔ أ١ٍخ ثٌّْضق١ً ، ٚإٕٟٔ أّم٠ ِٓ فْجدٟ ظٌٚف  أهًوشٚثفو ١ْ٠ٌْٚ ف١ٗ ، عُ 

ٌُ ٠ضذًٍٛ دؼو ،ِٚجٍثي ٠فًٛ ٚ ٠ضقٌن ٌُٚ ٠ٙوأ فضٝ ث٢ْ أٚ  إٔٔج ٔؼ١ٔ فٟ ِؾضّغ…ِؾضّؼٕج 

ص٢ًٖٛ ثٌضو٠ًؾٟ دؼو ِغ دجلٟ ثٌٖؼٛح ثٌضٟ ّذمضٕج ػٍٝ  ٠ضني ٚٝؼٗ ثٌّْضمٌ ٠ٚٛثًٙ

ِضٍّمًج ٌؼٛث١ف ثٌٕجُ ، أْ ٕؼذٕج ٕٙغ ِؼؾَر ، أوْٛ فٟ ىٌه  ٚأٔج أػضمو ، هْٚ أْ.ث٠ٌ٢ٌك

ِؾضّغ صؼٌٛ ٌٙيٖ ثٌظٌٚف ثٌضٟ صؼٌٛ ٌٙج ِؾضّؼٕج ، ٚوجْ  ٌٚمو وجْ ٠ّىٓ أْ ١ٞ٠غ أٞ

ٌٚىٕٕج ّٙؤج فٟ ٌٌٍََثي ثٌؼ١ٕف ٙق١ـ إٔٔج .. ثٌضٟ صوفمش ػ١ٍٕج ٠ّىٓ أْ صؾٌفٗ ٘يٖ ثٌض١جًثس

 . ٔمغ ػٍٝ ثألًٛ دؼٜ ثٌظٌٚف ، ٌٚىٓ دٚفز ػجِز ، ٌُ ٔفمو صٛثٍٕٔج فٟ

ثألح ِغاًل  . ٠ٌِٚز ػجه٠ز ِٓ آالف ثألٌّ ثٌضٟ صؼ١ٔ فٟ ثٌؼجّٙز ٚأٔج أٔظٌ أف١جًٔج إٌٝ أٌّر

ٚأدٕجء ثألٌّر فٟ ِوثًُ .ٚثألَ ١ّور ِٕقوًر ِٓ أًٙ صٌوٟ . ث٠ٌٌف  فالؿ ِؼُّ ِٓ ١ُّٙ

ٚؿ ثٌمٌْ ثٌغجٌظ وً ٘يث د١ٓ ً.ٚفض١جصٙج فٟ ِوثًُ ػٍٝ ثٌٕظجَ ثٌفٌْٟٔ .ثإلٔى١ٍَٞ  ػٍٝ ثٌٕظجَ

 ثٔظٌ إٌٝ ٘يث ٚأفِ فٟ أػّجلٟ دفُٙ ٌٍق١ٌر ثٌضٟ ٔمج١ّٙج.ِٚظجٌ٘ ثٌمٌْ ثٌؼ٠ٌٖٓ  ػٌٖ

 ّٛف ٠ضذًٍٛ ٘يث ثٌّؾضّغ ، ّٚٛف ٠ضّجّه ، ّٚٛف: ٚثٌضنذ٠ ثٌيٞ ٠فضٌّٕج، عُ ألٛي ٌٕفْٟ

ٟ٘  إىًث صٍه  ٠ىْٛ ٚفور ل٠ٛز ِضؾجْٔز ، إّٔج ٠ٕذغٟ أْ ٖٔو أػٚجدٕج ٚٔضقًّ فضٌر ثالٔضمجي

أٍِضٕج ، فئىث  ثألٙٛي ثٌضٟ ثٔقوًس ِٕٙج أفٛثٌٕج ث١ٌَٛ ، ٚ٘يٖ ٟ٘ ث١ٌٕجد١غ ثٌضٟ صؾٌٞ ِٕٙج



، ِٚٓ أؽٍٙج ٠ٌٔو  (( فجًٚق)) أٝفش إٌٝ ٘يٖ ثٌؾيًٚ ثالؽضّجػ١ز ، ظٌٚفًج ِٓ أؽٍٙج ١ٌهٔج 

ًّ ثألفك ثٌٛثّغ ثٌيٞ ٔؼ إىث أٝفش ٘يث وٍٗ ، ٌنٌؽٕج إٌٝ –صق٠ٌٌ دالهٔج ِٓ أٞ ؽٕوٞ غ٠ٌخ 

ؽٕجدجصٗ ثٌؼٛث١ف ثٌٙٛػ ، ٚصضٛ٘ؼ  ٚصَِؾٌ فٟ. ف١ٗ ، ٚثٌيٞ صٙخ ػ١ٍٗ ث٠ٌٌجؿ ِٓ وً ٔجف١ز 

٠فٌٛ ف١ٗ ػ١ٍٕج فىُ ثٌوَ ، ِغ ٌِػجر وً  ثٌذٌٚق ٚصٙوً ثٌٌػٛه ، ٚثٌيٞ لٍش أٔٗ ِٓ ثٌظٍُ أْ

ث٠ٌ٢ٌك ؟ ِٚج ٘ٛ هًٚٔج ػٍٝ ٘يث ث٠ٌ٢ٌك ؟ إِج ث٠ٌ٢ٌك  ٘يٖ ثٌظٌٚف ٚثٌّالدْجس ٚإىًث ِج ٘ٛ

ٚإِج هًٚٔج ف١ٗ فوًٚ ثٌقجًُ فم٠؟ ال ٠َ٠و ٚال ٠ٕم٘ . ٚثاللضٚجه٠ز  فٙٛ ثٌق٠ٌز ث١ٌْج١ّز

ِٚج إٔذٗ ٕؼذٕج ث٢ْ دمجفٍز وجْ ٠ؾخ أْ صٍََ   ِؼ١ٕز دجٌيثس ِٛلٛصز دأؽً ثٌقجًُ ٌّور…

ِؼ١ًٕج ، ١ٚجي ػ١ٍٙج ث٠ٌ٢ٌك ، ٚلجدٍضٙج ثٌّٚجػخ ، ٚثٔذٌٜ ٌٙج ثٌٍٚٛٗ ٚل٢جع ث٢ٌٌق  ٠ٌ١مًج

 وً ؽّجػز ِٕٙج ٌٕهس فٟ ٔجف١ز ، ٚوً فٌه ِٞٝ فٟ. ٙج ثٌٌْثح ، فضذؼغٌس ثٌمجفٍز ٍٍٚٝ ،

١ٌٞؼُٙ  ِٚج إٔذٗ ِّٙضٕج فٟ ٘يث ثٌٛٝغ دوًٚ ثٌيٞ ٠ّٟٞ ف١ؾّغ ثٌٖجًه٠ٓ ٚثٌضجة١ٙٓ ثصؾجٖ

ٌٚٛ . ّٛثٖ  ٘يث ٘ٛ هًٚٔج ٚال أصًٚٛ ٌٕج هًٚ.ػٍٝ ث٠ٌ٢ٌك ثٌٚق١ـ عُ ٠ضٌوُٙ ٠ٛثٍْٙٛ ث١ٌٌْ 

أْ أصؼٍك دجألٚ٘جَ  ض١٢غ أْ ٔقً وً ِٖجوً ١ٕٕٚج ٌىٕش ٚثًّ٘ج ، ٚأٔج ال أفخم٢ٌ ٌٟ إٔٔج ْٔ

وً ػٍّٕج أْ ٔقوه ِؼجٌُ ث٠ٌ٢ٌك  إّٔج.إٔٔج ال ٍّٔه ثٌموًر ػٍٝ ىٌه ، ٚال ٍّٔه ثٌنذٌر ٌٕمَٛ دٗ .

٠ٕذغٟ أْ ٠ذوءٚث ث١ٌٌّْ ، ٚثْ ٍٔقــــك  وّج لٍش ٚأْ ٔؾٌٞ ًٚثء ثٌٖجًه٠ٓ فٌٕهُ٘ إٌٝ ف١ظ

  . ثٌيٞ ٠ؾٌْٚ ًٚثةٗ ًٚثء ثٌٌْثح فٕمٕؼُٙ دؼذظ ثٌُٛ٘ دجٌْجة٠ٌٓ

أػٍُ ِموًِج إٔٙج ّضىٍفٕج ثٌىغ١ٌ  ٌمو وٕش ِوًوًج ِٕي ثٌذوث٠ز أٔٙج ٌُ صىْٛ ِّٙز ٍّٙز ، ٚوٕش

  .ِٓ ٕؼذ١ضٕج

دٌٚثفز ، ٚأْ ٔنج١خ ػمٛي ثٌٕجُ ، ٚوجْ ثٌي٠ٓ ّذمٛٔج لو صؼٛهٚث  ٌمو وجْ ٠ؾخ أْ ٔضىٍُ

ِٚج أًّٙ ثٌقو٠ظ إٌٝ غٌثةَ !. ٠مٛث ٌٍٕجُ ِج ٠ٌه ثٌٕجُ أْ ٠ّْؼٖٛ  أْ ٠ؼ٢ٛث ثٌُٛ٘ ، ٚأْ

ٚغٌثةَٔج ؽ١ّؼًج ٚثفور ، أِج ػمٌٕٛج فّٛٝغ ثٌنالف !.ثٌقو٠ظ إٌٝ ػمٌُٛٙ  ثٌٕجُ ِٚج أٙؼخ

 ٚوجْ ّجّز ٌِٚ فٟ ثٌّجٟٝ ِٓ ثٌيوجء ِٓ ف١غٛث أهًوٛث ٘يٖ ثٌقم١مز فجصؾٙٛث إٌٝ ٚثٌضفجٚس

ٔفؼً  ٚوٕج ْٔض١٢غ أْ.مً فضٌوٖٛ ٘جةًّج ػٍٝ ٚؽٙٗ فٟ ثٌٚقٌثء أِج ثٌؼ. ثٌغ٠ٌَر ٠نج١ذٛٔٙج 

فو ثٌُٛ٘  وٕج ْٔض١٢غ أْ ٍّٔب أػٚجح ثٌٕجُ دجٌىٍّجس ثٌىذ١ٌر ثٌضٟ ال صنٌػ ػٓ.ٔفِ ثٌٖٟء

أ٘ذًز ، أٚ وٕج  ٚ ثٌن١جي ، أٚ صوفؼُٙ ًٚثء أػّجي غ١ٌ ِٕظّز ٌُ صؼو ٌٙج ثٌؼور ٌُٚ صضني ٌٙج

 . ((  هث١٘ز صأمي ثإلٔى١ٍَ .. ٠ج ًدٕج ٠ج ػ٠ََ:)) ٌر ٘ضجفُٙ ْٔض١٢غ صٌن أٙٛثصُٙ صذـ ِٓ وغ



أٍ٘ه .. ٠ج ًح ٠ج ِضؾٍٟ :)) وغٌر ٘ضجفُٙ  صّجًِج وّج وجْ أؽوثهٔج صذـ أٙٛثصُٙ أ٠جَ ثٌّّج١ٌه ِٓ

 . ((ثٌؼغٍّٟ 

ِٚج ثٌيٞ وٕج ْٔض١٢غ أْ ٔقممٗ  ِّٙضٕج ثٌضٟ ٕجء٘ج ٌٕج ثٌموً ٌىٓ وجٔش صٍه!. ٚدؼو٘ج الٕٟء 

٘يث ثٌْذ١ً ؟ ٌٚمو لٍش فٟ ثٌؾَء ثألٚي ِٓ ٘يث ثٌقو٠ظ إْ ٔؾجؿ ثٌغًٛر  ث ٌّٔج فٟفؼال إى

ٚأ١ٝف . إهًثوٙج ٌقم١مز ثٌظٌٚف ثٌضٟ صٛثؽٙٙج ٚلوًصٙج ػٍٝ ثٌقٌوز ث٠ٌٌْؼز  ٠ضٛلف ػٍٝ

 ىٌه أٔٙج ٠ؾخ أْ ٔضقًٌ ِٓ أعجً ثألٌفج٣ ثٌذٌثلز ٚ أْ ٔموَ ػٍٝ ِج صضًٚٛ أٔٗ ٚثؽذٙج ث٢ْ إٌٝ

صن١ٍٕج ػٓ  ٚإال فئٕٔج ٔىْٛ لو! غّٓ ٕؼذ١ضٙج ِٚٓ ثٌٙضجف دق١جصٙج ٚثٌضٚف١ك ٌٙج ِّٙج وجْ ثٌ

ٚػٍٝ ِغً  ٌمو أغٞذضُ وً ثٌٕجُ -: ٚوغ١ًٌث ِج ٠ؾ١تٕٟ ِٓ ٠مٛي ٌٟ أِجٔز ثٌغًٛر ٚػٓ ٚثؽذجصٙج

ثٌؼجًِ ثٌّؤعٌ فٟ ثٌّٛلف ، ٚإّٔج ثٌْؤثي ً٘  ١ٌِ غٞخ ثٌٕجُ ٘ٛ -:٘يٖ ثٌّالفظز أًه هثةًّج 

ٌىٓ ، ً٘  .أٔج أهًن إٕٔج أغٞذٕج وذجً ثٌّالن .ٌغ١ٌٖ ؟  أغٞذُٙ ٠ؼًّ ٌٚجٌـ ث١ٌٛٓ أٚ وجْ ثٌيٞ

صٌدز ١ٕٕٚج ف٠ٌْز ٌٖٙٛثصّٙزٚفْجهُ٘ ٌٚٙثػُٙ ػٍٝ ِغجُٔ  وجْ ٠ّىٓ أال ٔغٞذُٙ ٚٔضٌن

ػٌٖثس ثألٌٛف ِٓ ثألفؤز ٚف١ٕج ِٓ ال ٠ٍّه ل٢ؼز ٠وفٓ ف١ٙج دؼو  ٚف١ٕج ِٓ ٠ٍّه ِٓ..ثٌقىُ ؟ 

ٌٚىٓ ً٘ ٠ّىٓ أْ ٔغٞذُٙ ٚٔضٌن ١ٕٕٚج !.أهًن إٔٔج أغٞذٕج ثٌْجّز ثٌموِجء  أٔجٚ  أْ ٠ّٛس

 ٚأٔج أهًن إٔٔج أغٞذٕج ػوه وذ١ٌ ِٓ.ٌٖٙٛثصُٙ ٚفْجهُ٘ ٚ ٌٙثػُٙ ػٍٝ ِغجُٔ ثٌقىُ ؟ ف٠ٌْز

 ٌٚىٓ ً٘ ٠ّىٓ أْ ٔؼ٢ٟ أوغٌ ِٓ ٔٚف ١َِث١ٔز ثٌوٌٚز ٌِصذجس ٌٍّٛظف١ٓ ٚ ال.ثٌّٛظف١ٓ 

 .؟ثإلٔضجؽ١ز أْ ٔنٚ٘ أًدؼ١ٓ ١ًٍِٛٔج ِٓ ثٌؾ١ٕٙجس ٌٌٍّٖٚػجس -دجٌفؼً وّج ٕٙؼٕج  - -ْٔض١٢غ

ف١ٙج ػٍٝ ثٌّٛظف١ٓ ١ٌٚىٓ  مَثةٓ ثٌوٌٚز ٍٚٚػٕج ِج –وّج فؼً غ١ٌٔج  –ِجىث ػ١ٍٕج ٌٛ وٕج فضقٕج 

صْض١٢غ ثٌقىِٛز أْ صوفغ ثٌٌّصذجس  أْ ٠ؾب ثٌؼجَ ثٌمجهَ فال –أ٠ًٞج -دؼو ىٌه ث٢ٌٛفجْ ، ١ٌٚىٓ

ٌٚىٓ ِج ثٌغّٓ … ٘ؤالء ؽ١ّؼًج ٚغ١ٌُ٘  ِٚج وجْ أًّٙ أْ ٌٟٔٝ. ٚ أّجًّج  ِٛظف١ٙج أٙاًل

 .  ِمجدً ٘يث ثٌٌٝٝ ثٌيٞ وجْ ١ٕٕٚج ١ّوفؼٗ ِٓ أِجٌٗ ٚ ِْضمذٍٗ فٟ

ِٓ أْ ٔمَٛ دٗ ، ِّٙج وجْ ثٌغّٓ  ىٌه هًٚٔج ثٌيٞ فوهٖ ٌٕج صج٠ًل ١ٕٕٚج ، ٚال ِفٌ أِجِٕج

فٟ إهًثن ١ذ١ؼز ثٌٛثؽذجس ثٌضٟ ٍٔم١ٙج  ، ٚالوًٌُٚٚ ٔن٢ب أدوًث فٟ فُٙ ٘يث ثٌ .ثٌيٞ ٔوفؼٗ

فٍّج  .١ِٕٞج ف١ٙج ٚصقٍّٕج ِٓ أؽٍٙج وً ٕب  صٍه م٢ٛثس إلٙالؿ أعجً ثٌّجٟٝ ًٚٚثّذٗ  .ػ١ٍٕج

 .  ٘يث ٚفؤٕج ؽجء ثٌىالَ ػٓ ثٌّْضمذً لٍٕج إٔٔج ال ٍّٔه



ِٓ ِنضٍف  لجهر ثٌٌأٞ فّٓ أؽً ّٝجْ ثٌق١جر ث١ٌْج١ّز فٟ ثٌّْضمذً ى٘ذٕج إٌٝ ػوه ِٓ

ٚوجٔش ٌؾٕز ٚٝغ ثٌوّضًٛ . ٝؼٛث ٌٍذٍو هّضًٛ ٠ْٚٛ ِموّجصٗ. ث٢ٌذمجس ٚثٌؼمجةو ٚلٍٕج ٌُٙ 

أوذٌ ثألّجصير فٟ ِنضٍف ٔٛثفٟ  ِٚٓ أؽً ّٝجْ ثٌق١جر ثاللضٚجه٠ز فٟ ثٌّْضمذً ى٘ذٕج إٌٝ.

 . ضجػٚوجْ ِؾٍِ ثإلٔ.ثٌؼ١ٔ ٌىً فٌه ف١ٗ ٔظّٛث ٌٍذٍو ًمجةٗ ّٕٚٝٛث ٌمّز:ثٌنذٌر ٚلٍٕج ٌُٙ 

ٚثٌؼًّ ٌٍّْضمذً .ٚثٌؼمذجس ِٓ ث٠ٌ٢ٌك ، ِّٙج ٠ىٓ ثٌغّٓ  إٍثٌز ثٌٚنًٛ.صٍه فوٚهٔج ٌُ ٔضؼوث٘ج 

ثٌٌأٞ ٚ ثٌنذٌر ، فٌٛ الٍَ ػ١ٍُٙ ١ٌِٚ ٌٕج أْ ْٔضأعٌ دٗ  ِٓ وً ٔٛثف١ٗ ِفضٛؿ ٌىً ىٚٞ

ٌِٚ ثٌم٠ٛز …أْ ْٔؼٝ ٌؾّؼُٙ ِٓ أؽً ِْضمذً ٌِٚ  هُٚٔٙ ، دً أْ ِّٙضٕج صمضٟٞ

  ثٌّضقًٌر

 

 ثٌؾَء ثٌغجٟٔ ِٓ فٍْفز ثٌغًٛر

 دمٍُ ثٌمجةو ثٌّؼٍُ ؽّجي ػذو ثٌٕجٌٙ

 


