
ةلاشسرلا ــــــــــــــــــــ
(11-6 :9 سسوثنروك2)

ُعرزي نَم نإإ  ُةوخإإ اي
سصحي ًاحيـحـسشف ًاـحـيـحـسش ُدُ
ِتاـــكلاـــب ُعرزـــي نــــَمو
سصحي ًاـسضيأإ ِتاـكلاـبـف *دُ
هِبلق  ىون امك ٍدحإو لك
 ٍرإرطسضإ وأإ ٍسسائتبإ نع.
يـطـعُإ بحــُي َهــلــلإ نإاــف
نأإ ٌرِداـق ُهـلـلإو *َلــلــهــتإ
ىـتـح ٍةـمـعـِن لـك مــكديزــي
لُك ٍةياـفـِك لـك مـكـل َنوـكـت

إودإدزتف ٍءيسش لك ٍ ح
 لـك امـك *حـلاـسص ٍلـَمـَع

ىــــطــــعأإ َددب هــــنإإ َبتـــــُك
إإ ُمودي ُهرــِبــف َكاــسسإ
َعرإزـلإ ُقُزرـي يذـلإو *دبأإ
مكُقُزرَي ِتوقلل ًإزبُخو ًاعرز
َلِغ ُديزَيو هُرثكيو مكَعرز
لُك  َنوُنغَتـسسـَتـف *مـكرـِب
ٍسصـِلاـخ ٍءاـخـَسس لـُكـل ٍءيـسش
.هلل ًإركُسش ُئِسشنُي

ليإلا ـــــــــــــــــ
(63-13 :6 اقول)

نأإ َنوديرت امك برلإ لاق
كلذـك مـكـب ُسساـنـلإ َلـعــفــي
ْنإإ مكنإاف *مهب متنأإ إولعفإ

نأا نوديرت امك» ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
<مكب سسانلا لعفي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولتإ يليإإ عطقإ دِرَي
نم ذوخأاإو ،مويلإ إذه  انيلع
دعب ةرـسشاـبـم ،اـقوـل سسيدقـلإ لـيإإ
يتأاي ،ىتم ليإإ و ؛تابيوطتلإ
قايسس  ًاسضيأإ هل يزإوإ ّسصنلإ
تاـــبــيوـطــتــلإ

لّمَكُإ ميلعتـلإو
اـــنؤواـــبآإ .اـــهـــل
إوّمسس نوـسسيّدقـلإ
تابـــيوــطــتــلإ
ميـــــلـــعـــتـــلإو)
(اــهــب طــيــحُإ
دهـعـلإ سسوـماـن>
وأإ <دـــــــيدـــــإ
سسوـــــماـــنـــلإ>
اهّنأ  <ديدإ
عـــــئإرـــــسشب تتأإ
دقلإ سسومانلإ يغلُت ةديدج ةيهلإإ
لقتنت ،لعفلاب ،اهنأ لب ،هسضقنت وأإ
 ىـمـسسأإ ىوـتــسسم إإ ناــسسنإاــب
هللإ بّرد ًادق .هللإ عئإرسشل هِمهَف
ولو ،ّرسشلإ نـع يـهـنـلإ ةـغـلـب هـبـعـسش
بعـسشلإ كلذ نأ ،ًاــناــيــحأإ ةوــسسقــب
ةينثولإ نم هللإ إإ ًايتآإ ناك دقلإ

غإرف اـمـه ناـتـلاإو ،ةـيدوـبـعـلإو
 اـمأإ .ةـيـقـخأإ ىـسضوـفو يـحور
يهلإإ لزانـتـلإ دهـع ،ديدإ دهـعـلإ
 يذلإ ّبإ دهعو فسصوي  يذلإ

دوـعـي  نأإ يـهــيدبــف ،هــل سساــيــق
عقومو إذه .ًايفاك رسشلإ نع عانتمإ
غــلاــب هددسصب نــحــن يذــلإ ّسصنــلإ
تابيوطتلإ ةغل نـم :ًاـسضيأإ ةـيـمـهأإ

ةرسشابم هيعماسسب عوسسي انـّبر لـقـتـنـي
سسابتلإ وأإ مهف ءوسس لمت  ةغل إإ
يـلـمـعـلإ قـيـبـطـتـلإ ةــغــل ،لــيوأاــت وأإ
مكلإ سساسسأإ امأإ .ةيهـلإإ هـمـيـلاـعـتـل
إذه ب اهمهف توافتيامك،ةباف
راطإإ إذه نمسض وأإ كإذ وأإ عمتإ
.هللإ اهإري امك لب ...كإذ وأإ يقخأإ
لوقي ،<ًإديدج ءيسش لك عنسصأإ انأإ اه>
ايؤورـلإ رـفـسس  حـيـسسإ عوـسسي اـنـّبر

(12: 5).
نأإ هبتنن  دق

امك> لاق برلإ
نأإ نوديرـــــــــت
سساـنـلإ لـعـفــي
متنأإ إولعفإإ مكب
مـــهــــب ًاــــسضيأإ

سسيـلو ،<إذـكــه
< إوــلـــعـــفـــت
 ام نيرخآاب
نأإ نوديرـــــــــت
نورخآإ هلعفـي

قرفلإ انيـــلع سسبتلي ام ًابلاغ .<مكب
سسيل <إولعفت > ــلإ .كلتو هذه ب
>ــلإ  دعـب ناـك نـم .ديدج اـهــيــف
وأإ ،دقلإ دهعلإ  لإز ام وهف <إولعفت

 إ نسسحأإاقلاع وه ت  عئإرسش
طـبإوـسضلاـب ،يـفــتــكــت هذــه .اــيــندلإ
نع يهنلاب ،ةينوناقلإو ةـيـعاـمـتـجإإ

هذه .قفخُت اهإرن ام ًابلاغو ،رسشلإ لعف
بسسحب نـياـبـتـتو تواـفـتـت طـبإوـسضلإ
نكل .اهتفاقثو اهتايبدأإو تاعمتإ
ةروسص ىلع قول ،وه وه ناسسنإإ
نامز يأإ إإو ناك امنيأإ هلاثمو هللإ
اهدـــحو ،إذه لجأ .ىمتنإ ناكم وأإ
اـهـسساـسسأإو اـهروو ،هـلـلإ ةــعــيرــسش
إإ ناسسنإاب ةدوعلإ اهنك ،<ةبإ>

04/5102 ددعلا

لوألا نيرششت4 دحألا

شسيدقلا  ليلا انيبأا راكذت

انيثأا فقشسأا سسويثوريإا

لوألا نحللا

عباشسلا رَحَشسلا ليإا



انمّلع امكو ،هللإ اهإري امك ةبإ
ىلع ديـحوـلإ هـنـبإ ةـحـيـبذـب اـهاـيإإ
ءاطع يـهو ةـقـَلـطـُم يـه ،بيـلـسصلإ

لجأإ نم َتببحأإ نإإ .ًإرامثتسسإ تسسيلو
ىطعُت نأإ لجأإ نم َتيطعأإ وأإ ّبَحُت نأإ
سسانلإ يّلَعُي نأإ لجأإ نم َتقّدسصت وأإ
كل ةـقـع و رـجاـت تنأاـف ،كنأاــسش
مإزتلاب َتيفتكإ نإإ .ةتبلإ حيسساب
يـتـلإ طــبإوــسضلإو اــيــندلإ عــئإرــسش
برقأإ تنأاف نإوقلإ كيلع اهعسضت
ءانبأإ ةيرح إإ كنم ةيدوبعلإ إإ
نبإ اهّطخ يتلإ ليإإ ةعيرسش .هللإ
هـمـيـلاـعـتو هدسسجـتـب ديـحوـلإ هـلــلإ

بيلسصلإ ىـلـع ًاـّبـح اـناـيإإ هـئإدتـفإو
تاـعـمـتإو تاـفاـقـثـلــل ةرــباــع
نم اهّلك يتلإ ،طبإوسضلإو نإوقلإو

لـجأإ نـم ًاـبــلاــغو) رــسشبــلإ عــنــسص
حيسســإ .هللإ عنسص نم  (مهئإوهأإ

 ًايعامتجإإ ًاحلسصم ِتأاي ةعام
لــب ،اـــم ناـــكـــمو ناـــمز  اـــم

اهرسسأاب ةقيلخـلـل ًاـيـهـلإإ ًاـسصـّلـــ،
،ًاينايك ًايّلك نوكي هيـلإإ اـنؤواـمـتـنإو
 وأإ ،هليإإ عئإرسشل يرسصح مإزتلاب
.نوكي

ءاطعلا ـــــــــــــــــ
ببسسب ،مويلإ انعمت  سشيعن

تاـمزأإو اـهدهــسشن يــتــلإ بورإ
ًاظوحلمو ًإبك ًايدرت ،اهسشيعن يتلإ

 إاإ تيداـسصتـقةبوعـسصو ةـ
ةايإ تايرورسض مأات  ةبك
،هل ةرـك ةاـيـح مأاـتو ناـسسنإـل
دعب ًاــموي ةيـقـبـطـلإ ةوـهـلإ دإدزـتـف
نــــك  ،رــــمأإ إذــــه ءإزإإ .موــــي
يديأإ فوتكم فقي نأإ يحـيـسسمـلـل

إ هيخأإ هاإإ ناسسنإ مهفي ناك إذإإ
ةرياغم ةروسصب ةيـحـيـسسإ هـتاـيـح
.سسدقإ باتكلإ  هيلع يه امع
ةب ةايح يـه ةـيـحـيـسسإ ةاـيإ
ةّب ...كسسفنك كبيرق ّب> بيرقلإ
عـيــمــج نــم لــسضفأإ يــه بيرــقــلإ
13 :21 رم) <حـئاـبذـلإو تاـقرإ

:رـــخآإ ها تإذـــلإ لذــــبو ،(33و

مكَنوبحـي َنـيذـلإ مـُتـبـبـحأإ
َةأاطإ نإاف .مكل ٍةنِم ُةيأاف
نــيذــلإ نوــبــحـــُي ًاـــسضيأإ
مُتنـسسحأإ إذإإو *مـهـنوـبـحـي
مكيلإإ نونِسسحـُي نـيذـلإ إإ

َةأاطإ نإاف .مكل ٍةنِم ةيأاف
نإإو *نوعنسصي إذكه ًاسضيأإ
نأإ َنوجْرَت َنيذلإ ُمُتْسضرقأإ
ٍةنِم ُةيأاف مهـنـم إوـفوـَتـسست
ًاـسضيأإ َةأاـطإ نإاـف .مــكــل
يـكـل ةأاـطإ َنوــسضِرــقــُي
*َلـْثِإ مـهـنـم إوــفوــتــسسي
مــكَءإدعأإ إوــبــِحأإ نـــكـــلو
َغ إوـسضِرـقأإو إوـنــِسســْحأإو
َنوـكـيـف ًاـئـيــسش لــمَؤوــم
ينب إونوكتو ًإثك مكُرجأإ
ِغ ىلع ٌمِعنُم هنإاف .ّيلعلإ
*رإرـــــسشأإو َنــيرــكاــسشلإ

نأإ اـمـك ءاـمـَحُر إوـنوــكــف
.ٌميحر وه مكابأإ

لمأات ـــــــــــــــــــ
سضيفُي نأإ رداق هللإو>

يـكـل ةـمـعـن ّلـك مـكـيــلــع
ّلك ءافتكإ ّلك مكلو إونوكت

نودإدزت ءيسش ّلك  ح
 2) <حـلاـسص لـمـع ّلــك

.(8 :9 روك
هللإ إإ لاهتبإ إذهب

نأإ سسلوب لوسسرلإ لواحي
ةركف ّلك نسسإ نع دعبي
هـترداـبـم عـم سضراـعـتــت
نـيثـكـلإ نأ ...ةـئــيرإ
ناـسسحإإ نــم نوــفاــخــي
ار> :إذـكـه نـيرـّكــفــتــم

،ًسصأإ اهيلـع قـلـُخ يـتـلإ ةـعـيـبـطـلإ
ناسسنإـل عـجسست ةـبإ اـهدحوو
 نوـكـلإ إذـه  لـعاـفـك هـعــقوــم
 .هيف رباع درجمك

هيـهـتـسشت اـم كغـل يـهـتـسشت نأإ
،هقيق لجأإ نم لمعت نأإو ،كسسفنل
ىلعو ناك ًايأإ ،رخآإ ىرت نأإ ينعي
.ًاما كل ًاـيواـسسم ،ناـك ةـلاـح ةـيأإ

.ناـيواـسستـم هـلـلإ ماـمأإ هاــيإإو كنأإو
ةدر ةقيقإ إإ غلبت نأإ ينعي
تلعج ايندلإ سسيمإون .ةهّوسشم غو
هـلـلإ عرـسش اـمأإ ،قرإوــف رــسشبــلإ ب
انتمعأإ ام ىلع ديكأاـتـلإ اـنـل ديـعـيـف
ىلع قفسشت نأإ ٌنَسسَح .همهف نع ايندلإ

أاتم وأإ جات هنكلو ،فيعسض وأإ
إإ غلبت  إذهب كنإإ ذإإ فاك غ
أإ ىنبتت تنأإ ةبإ  .دعب ةبإ
.هـعـم ىـهاـمـتـت ،هـب رـعــسشت ،رــخآإ
ام هل لعفت نأإ ًايهيدب حبسصي ،كإذذإإ
انحوي سسيدقلإ لوقي .كسسفنل هانمتت
ةيهلإإ ةيسصولإ هذهب> مفلإ يبهذلإ
لب ،اهّلك لئاسضفلإ برلإ انل رسصتخإ

ةليسضفـلإ قـيرـط نإإ مـك اـنـل رـهـظأإو
انتعيبـط لـسصأإ نـم يـه مـكو ،لـهـسس
ًإذإإ يهيدب .<هللإ اهقلخ امك ةيرسشبلإ
،كسسفنل هيهتسشت ام رخآل يهتسشت نأإ

ةدعاـقـلإ هذـهـل كيـعو دإدزإ اـمـّلــكو
اتلاب ترسصو كتـيـناـنأإ تسصقاـنـت
.هـلـلإ اـهإرـي اـمـك ةـبإ إإ برــقأإ
 تسسّر املك :ةـطـيـسسب ةـلداـعإ
،ًعفو ةعانق ،ةيـسصوـلإ هذـه مإزـتـلإ

ةينانأإو ءايكلإ نع تدعتبإ امّلك
ناـــسسلـــلإ ءوـــسسو ةــــنإدإإو دقإو
 تنأاف ،انئإوهأإ تافآإ نم اهغو
،كلذ نم كأإ .كتإذل اهنم ًايأإ ىّنمتت
ءوسسلإ لباقت نأإ ًايجيردت كيلع لُهسسي
نأإو ،هـنـم لـسضفأاــب إو ،اــب
.كتإذ يطعت كّنأاكو جاتإ يطعت
رّبكت و هيف ةقفسش  كؤواطع حبسصي
كنأ ،سساــنـــلإ د نـــع ثحـــب و

نإإ> .كتإذ رـــخآإ  ىرـــت ترــــسص
لسضف يأاف مكنوّبحي نيذـلإ مـتـبـبـحأإ
.حـيـسسإ عوـسسي اـنـبر لوـقـي ،<مـكـل



إإ جاتحأإو زوعلإ  طقسسأإ
نأإ لوسسرلإ ديري .<نيرخآإ
،فوإ إذــه لــثــم دعــبــي
عّرـسضتــلإ إذــه فــيــسضيــف
هـلـلإ سضيـفــُي نأإ> لوــقــيو
.<ةمعن لك مكيلع

 هللإ مكـيـطـعـي نأإ
هللإ سضيفي> نأإ لب ،بسسحف
لكـب سضيـفـي> نأإ <مـكـيـلـع
مـــكأ نأإ يأإ <ةـــمـــعــــن
سضيفت نأإ ّدح إإ تإاب
مكـترداـبـم لـباـقـم مـكـنـع
رـخآإ بـعـتــب .ةــعاــجــسشلإ
مكتاجاح هللإ يبلي فوسس
نأإ مكايإإ ًـّهؤوـم اـهديزـيو
.ةاسص لامعأاب إوموقت

هتفسسلــف ىـــــــــلإإ رظــــنأإ
 ةـــقذاإ ةـــيـــحورــــلإ
هتسص  لهتبي :بعتلإ
مأاـت لـجأإ نــم هــلــلإ إإ

<ءافتكإ ّلك مكل> مهتاجاح
 ىــــنــــغــــلإ لــــجأإ نــــم
.تاّيلامكلإو

كلذ نم سسيل باجعإإ
مهلعـــج نم ًاسضيأإ لب طقف
 إإ بلطي ...نوقلقي هللإ
مهـتاـجاـح مـهـل نـّمؤوـي نأإ
ّلـــــك  إودإدزــي يـــكـــل>
يــكــل يأإ <حــلاــسص لــمــع
ٍءاخـــــسسب نيرـخآإ إوـطـعـي
مــهــلاــمــعأإ قـــيرـــط نـــع
.ةاسصلإ

رومأإ إإ ةبسسنلاب ًإذإإ
هتـسص  بلـطـي ةـيداإ
لك ءيسش لك > ءافتكإإ

بك ٍتآافاكسص ىلع ٍةاًسضيأإو ،<ه
،عئاإ ُكـــْلــــُم كيدل يذلإ ُزبإ>
َكـِنـئإزـخ  هـُنزـخـت يذـلإ ُءإدرــلإو
ُءإذإو ،ءإدر هيدل سسيل ن ٌكــْلــُم
يراـعـل ٌكــــْلــــُم كيدل ىـلـبــي يذــلإ
 .<...مدقلإ

يبهذلإ انـــحوي سسيدقلإ ُملكتي
سضيأإ مـفـلإ ناسسنإإ ةيلوؤوـسسم ىـلـع اـً

:لوـقـيـف ،ةـيـهــلإإ ةولــل ٍرــبدمــك
 َتـنأاــــف اـًئـيـسش يـطـعــُت اــمدنــع>
،يـطـعـُت اــإإ ،كل وـه ا يــطــعــُت
وأإ هـلـلإ دلأاـتمـ، هلـل وـه اـم.
.<ةيهلإإ ةولل ربدم إإ َتسسل َتنأإ

ةـمدخ  نـهاـكـلإ هـلوـقـي اـم إذــه
سســيدقـــت دعـــب يـــهــــلإإ سسإدقــــلإ
اهمّدقن كل ا كل يتلإ> :بإرقلإ
لـك ةـهــج نــمو ءيــسش لــك نــع كل
سسويليـسساـب سسيدقـلإ دقـتـنـي .<ءيـسش
راـخدإإ  هـتاــظــع ىدحإإ  بــكــلإ
لــبــقــتــسسإ نــم اــًفوــخ لإوـــمأإ
ُرــخدت َكــنإإ> :لوــقـــيـــف ،لوـــهإ
 يسصم نإإ ًـئاـق ِلـبـقــتــسسمــلــل
إذهبو .سضماغ يلـبـقـتـسسمو ،هـُفرـعأإ
نـئإزإ  َكــَلاــمو َكاــنــغ ُنــفدت
هنأ ،َكَبلق ُنفدت ًإذإإ َتنأاف ،لبقتسسملل
نوكي ثيح ،دإ هل ُديسسلإ لاق امك
سضيأإ َكـُبـلـق نوـكـي كاـنـه َكُزـنــك <اـً
.(12 :6تم)

هتلاسسر  سسلوب لوسسرلإ دّدسشي
ىـلـع سسوـثـنروـك لـهأإ إإ ةـيـناـثـلإ
:ةمحرلإ  رورسسلإو يخسسلإ ءاطعلإ
نـع هـبـلـق  ىوـن اـمـك دحإو لـك>
بحي هللإ نإاف .رإرطسضإ وأإ سسائتبإ
.(7 :9 وــك2) <لـّلـهـتإ يـطـعُــإ
لسصحن قفلإو جاتاب ةيانعلاب
هيلع دّدسشي ام إذه ،هللإ ةمحر ىلع
:هلوقب مفلإ يبهذلإ انحوي سسيدقلإ
ِطعَأإ ،اهُلمهن نحنو ٌةرا ُءامسسلإ>

ءاـيـسشأإ ِطـعأإ ،اـًسسودرـف ْذــُخو إًزــبــخ
ِطـعَأإ ،ةبـك ءاــيــسشأإ ْذــُخو ةغــسص

لوـقـي .<ةـيدبأإ ْذـُخو ةـيـتـقو ءاـيــسشأإ
ُنوـكـت َبئاـجـعـلإ َكـِعـنـسصب> :اــًسضيأإ

َةـمــحرـلإ َكـِلـعـفـب اـمأإ ،هـلـل اــًنــيدم
ءانتعاف .<كل اًنـيدم ُهـلـلإ نوـكـيـف

لذب ىتـح اـعـلإ هـلـلإ بحأإ إذـكـه>
:3 وي) <نيثك نع ءإدف ديحولإ هنبإ

61). 
،ةراسشبلإ ةيإدب ذنم ذيمتلإ ىعو

 نإإ يفكت  اهدحو ةدابعلإ نأإ
ديرأإ> :ةمحرلإ لامعأاب ًةنورقم نكت
كأإ هللإ ةفرعمو ةحيبذ  ةمحر
ةنايدلإ> ،(6 :6وه) <تاقر نم
داقتفإ يه هللإ دنع ةيقنلإ ةرهاطلإ
عي) <مهقيسض  لمإرأإو ىماتيلإ

هـسشيــعــت تناــك اــم إذــه .(72 :1
نونمؤوإ ناك ثيح وأإ ةسسينكلإ

:ءيـسش لـكـب كسشم ًإدحإو ًاـبــلــق
بلـق إوـنـمآإ نـيذـلإ روـهـم ناـكو>
دحأإ نكي و ،ةدحإو سسفنو دحإو
لب هل هـــلإوـمأإ نـم ًاـئـيـسش نإإ لوـقـي
 ذإإ ..ًاكسشم ءيسش لك مهدنع ناك
لـك نأ ًاـجاـت دحأإ مـهـيـف نـكــي
تويب وأإ لوقح باحسصأإ إوناك نيذلإ

نامثأاب نوتأايو اـهـنوـعـيـبـي إوـناـك
لـجرأإ دنـع اـهـنوـعـسضيو تاـعـيـبإ
دحأإ لـك ىــلـع عزوـي ناـكـف لـسسرـلإ

-23 :4 عأإ) <جايتحإ هل نوكي امك
53).

ظافإ إإ ًةماع ناسسنإإ ىعسسي
هـلـبـقـتـسسم ناـمـسضو هـتاـيـح ىـلـع
ًإدهاج لمعي كلذل ،هتلئاع لبقتسسمو
إذهو تايداإ كلتميل مويلإ لإوط
إذـه نوـكــي أإ طرــسش كراــبــم رــمأإ
ةـعورـسشإ غ قرــطــلاــب يــعــسسلإ

نم برلإ رذح دقل .ةريرسش تاياغلو
ةــــجردل لاإ ةـــــب  رإرإ
مدخــي نأإ دحأإ ردقــي > :ةداــبــعــلإ
َهللإ إومدخت نأإ نوردقت  ...نيدّيسس
هعـمـجـي اـمـف .(6:42تـم) <لاـإو
ةيطع وـه اـمـنإإ لإوـمأإ نـم ناـسسنإإ

نإإ هنيع تقولإ  رابتخإو هللإ نم
وأإ هرودب يـطـعــيــسس ناــسسنإإ ناــك
لكب رثأاتسستف ةينانأإ هكلمتت فوسس
سسوـيـلـيـسساـب سسيدقـلإ لوـقـي .ءيـسش
؟قف كإذو ّينغ َتنأإ إذا: <بكلإ
َلانت يكل إإ رَخآإ ٍببسس يأ سسيل
مإدخـتـسسإو إ ِلـمـع َةرــجُأإ َتنأإ
مركُي يكلف كإذ امأإ ،كانغل حلاسصلإ



اهلكوأإ ةيلوؤوسسم بيرقلاب مامتهإو
كبـيرـق ببـحأإ> :ناــسسنإإ إإ هــلــلإ

ُدقـتـنــي .(93 :22:تم) <كسسفــنــك
ٍةدسشب مفلإ يـــبهذلإ انـــحوي سسيدقلإ
ءإرقفلل ٌنامرح هنإإ> هـلوـقـب لـخـبـلإ

ُقباطي هنإإ ىتح .<حيسسملل ٌلامهإإو
إذوـهـي ِةـناـيـخو ناـمرإ إذــه ب
ُدرطي نـَم لـك نإإ> لوـقـيـف ،عوـسسيـل
ُةـنوـنـيد هــل ،قــفــلإ يأإ ،َحــيــسسإ
.<إذوهي

:رابكلإ يتوهـلإ دحأإ لوـقـي
ىـــطـعأإ هـسسفــن حــيــسسإ نأإ اــمــك>

نأإ مـتـنأإ مـكــنــك  ،هــَمدو هَدسسج
نود ٍءاــــطع لك .ءاـــمد إإ إوطعت
مكَهابتنإ نوطـعـت .هـل َةـمـيـق  إذـه
مكـَماـيأإو مـكـَماـمـتـهإو مـكـَتـحـسصو
نوطعت ،ءيسش لك نوطعت .مكيلايلو
لوقي رخآإ ٍناكم  .<اهلك َةايإ
ينيب سسيل ِءاطعلإ  ُءاقللإ> :اًسضيأإ

إذهو  ٍهلإإ ب ُءاقللإ ،رخآإ بو
اــنأإ إذإإ َكيــف هــُثــعـــبَأإ يذـــلإ ِهـــلإإ
كلذ دعـبو ،ًوأإ إوـبـحأإ ...َكـُتــبــبــحأإ
.<إوطعَأإ

سسيدقلا ةشسردم ـــــــــــــــــــــــــــــــ
لوشسرلا سستراوك ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةيسشربأإ يعإر ةدايسس ةكربب
لـيزـجـلإ سساـيــلإ تيــلوــبورــتــمــلإ
سسيدقلإ ةسسردم تلإز ام ،مإرتحإإ

ةيتوهلإ ةئسشنتلل لوسسرلإ سسترإوك
ذنم ،اهعبإوتو توريـب ةـيـسشرـبأإ يـف
عـباــتــت ،٠991 ماــع اــهــسسيــسسأاــت
لك ىدل برلإ ةملك رسشن يف اهتلاسسر
تاـباـسشلإو باـبـسشلإ نـم بغرـي نـم
لزانملإتابرو نيلماعلإو نييعماجلإ

.ةرحلإ نهملإ باحسصأإو نيفظوملإو
لحإرمب ةسسردملإ هذه تّرم دقل

ةــيــحاــنــلإ نــم نإإ ةديدع روـــطـــت
دإوـم ةـيـحاـن نـم وأإ ةـيـمـيـظـنــتــلإ
نـيـسصتـخـمـلإ ةذــتاــسسأإو سسيردتلإ

إإ ةـبـسسنـلاــب اــّمأإ ،<ح
نأإ بلطيف ةيحورلإ رومأإ
نــع طــقــف سسيــل إودإدزــي

لب يداإ ناسسحإإ قيرط
ةمدخ ّلك قيرط نع ًاسضيأإ
اــم إذــه .ىرــخأإ ةــيــحور
ّلك  <بعتلاب هدسصقي
.<حلاسص لمع

،نيرّطقم ًإذإإ نكن ف ...
ةـّيـخـسس ٍديأاـب عرزــنــل لــب
ام رإدقم ىرت أإ .ةطوسسبم
؟إوزلل سضعـبـلإ هـيـطـعـي
ىــطــعــُي اــم َفــسصن ِطــعأإ
عئاإ ِطعأإ .برطـمـلـل
 سساـنـلإ هــيــطــعــي اــم
نوـقدغـي كئـلوأإ .حراــسسإ
داسسجأإ ىلع ةرفوب بهذلإ
سست ف تنأإ اّمأإ ،إوزلإ

ءإدرـــــب حـــــيـــــسسإ دسسج
كتيؤور نم مغرلاب سصيخر
.ًانايرع هل

لثم لجرلإ مّدقي فيك
إإ ةنيمـثـلإ ءاـيـسشأإ هذـه
هــــنــــم كحــــسضت ةأإرـــــمإ

 تنأإ اـمـنـيـب ،هــمــّطو
يذـلإ كإذ إإ ًاـئـيـسش مّدقـت
؟ًإرات كلعجيو كسصّلخي

،كنطب ىلع ثكلإ قفنُت
و ةراعدلإو رـكـسسلإ ىـلـع
بجي امدنعو ،رقفلإ ىسشخت
قـفـلإ دعاــسست نأإ كيــلــع
...ّلكلإ نم رقفأإ حبسصت

 مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

لـــسضفأإ نـــيـــمأاـــت فدهــــب كلذو
ةـهـج نـم ةـسسإردلاــب نــيــبــغإرــلــل
ّمت إذـل .تقوـلإ ةـمءـمو ىوـتـسسمـلإ

ّمــتو ديدج يــسسيردت ماــظــن عــسضو
يـف ةداـم81 ىـلإإ دإوـمـلإ مـيـسسقـت
،اـيـجروـتـيـلـلإ ،سسدقـمـلإ باــتــكــلإ
قخأإ ،خيراـتـلإ ،ءاـبآإ ،ةديـقـعـلإ
ةيحورلإ ةايحلإ لوسصأإو ةيحيسسملإ

ةيسسإرد تإونسس ثـث ىـلـع ةـعزوـم
دمـتـعـي نأإ نـكـمـي اـمـك ،ديرـي نـمـل
ىلإإ دتـمـي ًاـيـسسإرد ًاـماـظـن بلاـطـلإ

كلذو ىـسصقأإ دحـك تإوــنــسس سسمــخ
ماـعـلإ فـلأاـتـي .هـلـمـع مإود بسسحـب
لوـسصف ةـثـث نـم دحإوـلإ يـسسإردلإ

ناتيسسإرد ناتدام ىطعتو ،ةيسسإرد
سسيمخلإو نينثإ يمويلسصفلكيف
ءاسسم٠3,8و٠3,6 ةعاـسسلإنيب)
لباقمـلماسشلإيئاعرلإزكرملإ يف
يـف سسوـيرـتـمـيد سسيدقـلإ ةـسسيــنــك
.(ةيفرسشأإ

أإدبتف يـلاحلإ ماعلل ةبسسنلاب امأإ
.لوأإ نيرـسشت5 نيـنـثإ ةـسسإردلإ
ليجسستللو تاـموـلـعـمـلإ نـم ديزـمـل
ىلع دإدح ريـب ةـسسنآاـب لاـسصتإ
4293٠2/1٠ مقرلإ

ىقيشسوا ةشسردم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةّيشسنكلا    ــــــــــــــــــــــــــــــــ

سسونامور سسيدقلإ ةسسردم نـلـعـت
 ةـيـسسنـكـلإ ىـقـيـسسوـمـلــل مــّنرإ
ليـجـسستـلإ رإرـمـتـسسإ نـع ةـيـسشرـبأإ
.61٠2-51٠2 يــسسإردلإ ماــعــلـــل
ءاجرلإ ءامسسأإ ليجسستو معتسسإل
،4293٠2/1٠ مقرلإ ىلع لاسصتإإ

 31ب بلاطلإ رمع حوإي نأإ ىلع
 .ةنسس٠3و

ةرسشنـلإ ىـلـع عـطإإ ناـكـماـب
:تننإإ ةحفسص ىلع اًيعوبسسأإ
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