
ةلاصسرلا ـــــــــــــــــ
(٨-1 :1 لسسرلأ لامعأأ)

َمكلأ ُتأاسشنأأ دق يّنإأ
ِعيمج  ُشسُليفواث اي َلوألأ
ُعوـسسي أأدتــبأ يــتــلأ ِروــمألأ
إأ *اـهـب ُمـلـعـيو اـهـُلـَمـعـي
نم ِهيـف َدـِعـسص يذـلأ ِموـيـلأ
ِحورــلاـــب ىـــسصوأأ ْنأأ ِدعـــب
َنــيذــلأ َلـــسسرـــلأ ِشسُدـــُقـــلأ
مـهأرأأ نـيذـلأ *مـهاـفـطـسصأ
هِملأات دعب ايح ُهَسسفن ًاسضيأأ
ىءأي وهو ٍةثك َهأب
ًاــموــي َعــبرأأ َةدم مـــهـــل
شصتـخــي ا مــهــمــلــكــُيو

وـه اـمـيـفو *هـلـلأ ِتوـكـل
ل نأأ مهاسصوأأ مهعم ٌعِمت

لـب َمـيـلــسشَروأأ نــم أوــحَت
يذـلأ ِبآلأ َدـِعوـم أورـِظـتــنأ
انحوي نإاف *ينم ُهومُتعِمسس
مــتــنأأ اــمأأو ِءااــب دــمـــع
ِشسدقلأ ِحورلاب نودمـعـُتـسسف
*ٍثـكـب ماـيألأ هذـه َدعـب ل
اي َلئاق نوعمتأ هلأاسسف
درــت ناــمزــلأ أذــه أأ بر
لاـقـف *لـيـئأرـسسإأ إأ َكـْلُأ
أوـفرـعـت نأأ مـكـل َشسيـل مـهـل
يـتـلأ ِتاـقوألأ وأأ َةــنــمزألأ

ةمايقلا رون ـــــــــــــــــــــــ
رونلأ نم أًرون أوذخ أومله»

أودــّجــمو ،ءاــسسم هورــعــي ل يذــلأ
 .<تأومألأ نيب نم شضهانلأ حيسسملأ

حسصفلأ موي يف ةسسينكلأ انوعدت
روـن نـم ءــتــملأ ىــلإأ ديــجــمــلأ
ىلع مانألأ ةعيبطل ىطعملأ ةمايقلأ

يذلأ حيسسملأ رون ،بيلسصلأ ةبسشخ
ناسسنإأ لك ريني»
<ملاـعـلأ ىـلإأ تآأ
 .(9 :1 انحوي)

ةسسينكلأ ميلعت
نــــــع أذـــــــــــه
ّدَمـتـسسم روــــنـلأ

باـتــكــلأ نـــــم
نــمو شسدقــمــلأ

نيسسيدقلأ ةرـبـخ
أوراـنـتـسسأ يذـلأ
ةمعـنـلأ ءاـيـسضب
رـبــع ،أوــجــلوو
ةـيـحـسضتـلأو ةـيـحورـلأ تأداـهـجـلأ

قمع ىـلإأ ،ءاـطـعـلأ يـف يـناـفـتـلأو
 .ةيهلإلأ ةبحملأ

كرتسشأ مدآأ نأأ ةسسينكلأ ءابآأ مّلعي
يهلإلأ ءاهبلأ يـف ةـيـسصعـمـلأ لـبـق
،ةعورـب يدسسجـلأ هـيرـع اـسسك يذـلأ

عم برـقو ةـكرـسش يـف هاـّيإأ ًـعاـج
دسسفأأو ،رونلأ ذبنف داع هّنأأ ّلإأ .هللأ
،<ىـمـسسألأ روـنــلأ» عــم هــلــثاــمــت
لـسصفـنإأ .ءأدرـك ةـمـلـظـلأ لـبرــسستو
هـتـفرـعـمو هـلـلأ روـن نـع ناــسسنإلأ
ةملظ يف ششاعو ةـئـيـطـخـلأ ببـسسب
،حيسسملأ ّنكل .اهتـلزـعو ةـئـيـطـخـلأ
لزانت ،هتعيبطب موحرلأو حلاسصلأ

،طـقاـسسلأ ناـسسنإلأ وـحـن هـتــفأأر يــف
.ةّدوسسملأ هتروسص أًددجمو هاّيإأ اًييحم

ةعيبط هنّنحتب ذخـّتأ هـلـلأ ةـمـلـك
ًةمورحمو ًةيراع تتاب يتلأ ناسسنإلأ

ناـيـسصع ببـسسب يـهـلإلأ ءاـهـبـلأ نـم
ةحابق ىلـع فّأأرـت دقـل .هـلـلأ ةـيـسصو
هروـن اـهـيـلإأ أًديـعـم ،ةـعـيـبـطـلأ هذـه
اهتّلح يف اـهاـّيإأ ًأرـهـظـمو بيـجـعـلأ
يذـلأ دجـمـلأ نـلــعأأ ،أذــكــه .ىــلوألأ

هيـلـع نوـكـيـسس
يـــف ناـــسسنإلأ
أذإأ ،يتآلأ رهدلأ

يـف ششاــع اــم
هــلــلأ ةـــعاـــط
اياسصو ظـفـحو
عوـــسسي برــــلأ
.حيسسملأ

رون ةنياعـم
يذلأ ،ةماـيـقـلأ
حيسسملأ هـنـلـعأأ
هذـــــــيمــتـــل

ىلع ىّلجت نيح نيراتخملأ ةثثلأ
داـعو ،حـسصفـلأ لـبــق روــباــث لــبــج
ينعت ،هتمايق دعب نم مهل هرهظأاف
هديـجـمـتو هـهـّلأاـتو ناـسسنإلأ ةــسسأدق
ةياغ يه يتلأ شسدقلأ حورلأ ةمعنب
ةليسصألأ ةريسسملأو ةيحيسسملأ ةايحلأ
يـف ششاـعو حـيـسسمـلاـب دمـتـعأ نـمــل
 .هتبحم

حيسسملأ رون ّنأأ ةسسينكلأ ءابآأ حسضوي
أمي يذلأو ،تأومألأ نيب نم مئاقلأ

قولخم ريغ ٌرون وه ،نينمؤوملأ بولق
اهدجمو ةيهـلإلأ ةـعـيـبـطـلأ ءاـيـسضو
ةقيلخلأ هللأ شسّدقي هب يذلأ ،يلزألأ

دوجو قبسسي هّنأأ نوتبثيو .ناسسنإلأو
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لامج»و ،<ةيهلإلأ ةعيـبـطـلأ دجـم»
،<يدمرـسسلأو يـلـبـقـتـسسمــلأ رــهدلأ

شسيلو هل ءأدتبأ ل يذلأ هللأ كلم»و
.<هبقعي ام

يفأوي نيح ،ةريخألأ مايألأ يف
يتأاي ،بآلأ هللأ دجمب عوسسي برلأ
سضيأأ نوــسسيّدقــلأ ،دجــمــلأ أذــهــب اــً

يـف شسوـمـسشلاـك رأرـبألأ ئـيـسضي»و
،(34 ،31 ىتم) <مـهـيـبأأ توـكـلـم
<رونلأ نونياعيو ،أًرون نوحبسصي»و
 .(شساملاب شسويروغيرغ شسيدقلأ)

ٌقّوذت يه حيسسملأ رون ةنياعم ّنإأ
اهنوك ،يتآلأ رهدلأ ةاـيـحـل ٌقـبـسسم
هدجمو عوسسي برلأ ةّيهولأل ًأروهظ
دنع عاطقنأ ب نانلعتسسُيسس نيذللأ

 .ديجملأ يناثلأ هئيجم

ةمايقلا سشيَع ــــــــــــــــــــــــــــــ
يف ،حيسسملأ عم انرسس نأأ دعب

ّلك يف ،شسّدقملأ ميظعلأ عوبسسألأ
ىـلإأ اـنـتـلـسصوأأ يـتـلأ تاـّطــحــمــلأ

،نفّدلأو توـمـلأو بلـسصلأ ةـنـياـعـم
يذلأ يهبلأ مويلأ أذه ىلإأ انلسصو
ّنأل هل دودح ل اًحرف حرفن هيف
نم ًلدب ةاـيـحـلأ اـنـحـنـم دق ّبرـلأ
ألأتنلف ةمايقلأ موي مويلأ» :توملأ
حسصف وه حسصفلأ ّنأل بوعسشلأ اهّيأأ
دق انهلإأ حيسسملأ ّنأل كلذو ،ّبرلأ
نمو ةايحلأ ىلإأ توملأ نم انزاجأأ
نيدسشنملأ نحن ،ءامسسلأ ىلإأ شضرألأ
شسمرإأ) <رــفــظــلأو رــسصنــلأ ديـــسشن
.(حسصفلأ نوناق نم ىلوألأ ةيدوألأ

نأأ دعب أذام ؟ةمايقلأ دعب أذام
ل يذلأ ميظـعـلأ حرـفـلأ أذـه اـنـسشع
ّمــغــلأ ىــلإأ دوــعــن لــه ؟فــسصوــي
راطإأ يف انديع عقي له ؟شسأايلأو
اـنـسشع اـنـّنإأ مأأ ،طـقـف تاـّيــلــكــسشلأ
ششيعلأ عباتن نأأ ّدونو اقح ةمايقلأ

مـلاـعـلأ لـماـسشلأ حرــفــلأ أذــه يــف
لّلهتتلو تأوامسسلأ حرفتل» ؟هرسسأاب
دـّيـعـيـلو ،ةـقاـيـلـلأ بجأوـب شضرألأ
،ىرُي ل يذلأو ىرُي يذلأ هّلك ملاعلأ

*هناطلسس  ُبآلأ اهلعج
ًةوـق نوـلاـنـتـسس مــكــنــكــل
شسدقــلأ حورــلأ ِلوــلــحـــب
ًأدوهسش  َنونوكتو مكيلع

 و َمـيـلـسشَروأأ ِعـيـمـج
إأو ِةرماسسلأو ِةـيدوـهـيـلأ
 .شضرألأ ىسصقأأ

ليإلا ــــــــــــــــ
(٧1-1 :1 انحوي)
 ُةمـلـكـلأ ناـك ِءدبـلأ

هـلـلأ دنـع ناـك ُةـمـلــكــلأو
أذه *ةـمـلـكـلأ ناـك ًاـهـلإأو
لك *هللأ دنع ِءدبلأ  ناك
نـكـي  هغـبو ،ناـك هــب
ِتناك هب *نّوُك ا ٌءيسش
َرون تناك ُةايأو ةايأ
ةملظلأ  ُرونلأو *شسانلأ
*ُهْكردت  ُةملظلأو ُءيسضُي
هللأ نم ٌلَسسرُم ٌناسسنإأ ناك
َءاـج أذـه *اـنـحوـي ُهـُمــسسأ
يكل .رونلل َدهسشيل ةداهسشلل
 *هِتطِسسأوب لـكـلأ َنـمؤوـي
ناــك لــب رونـلأ وـه ْنـكـي
ُرونلأ ناك *روـنـلـل َدهـسشيـل
لـك نـُي يذـلأ يـقــيــقأ
* اعلأ إأ ٍتآأ ٍناسسنإأ
َنّوُك هب ُاعلأو ناكِ اعلأ

إأ *ُهـْفرــعــي ُ اــعــلأو
 هُتسصاخو ىتأأ هتسصاخ
نـيذـلأ لـك اـمأاـف *هـْلـَبـقـت
ًاناطلسس مهاطـعأاـف هوـلـِبـق
نيذلأ هلل ًأدلوأأ أونوكي نأأ
ل نيذلأ *همسساب نونمؤوي
ٍم ِةئيسشم نم لو ٍمد نم
ْنكل ٍلُجَر ِةئيسشم نم لو

روــنــلأ أذــه ّنإأ .شضرألأو ءاــمـــسسلأ
نوكيسسو ،ٌنئاك وهو ،َناك» يدبألأ
.<روهدلأ رهد ىلإأ

هب أمي نأأ هللأ ءاسشي رونلأ أذه
هـتروـسص ىـلـع قوـلـخـمـلأ ناـسسنإلأ

هللأ نيب اًكَرتسشم ريسصي أذل .هلاثمو
شسايق» نوغلبي نيذلأ نـيـنـمؤوـمـلأو
.(31 :4 شسسسفأأ) <حيسسملأ ةماق ءلم
ةمايقلأ رون بولقلأ ءايقـنأأ رـبـتـخـي
رهدلأ ذنم نوقّوذتيو مهتايح يف
نيبعوتسسم ،ةّيدبألأ ةايحلأ رسضاحلأ

هللأ ةّوق رونلأ ةـنـياـعـم ةرـبـخ يـف
هدجمو ةقوـلـخـمـلأ رـيـغ ةـهـلؤوـمـلأ
 .يلزألأ

ناسسنإل هللأ هبهي يذلأ رونلأ نإأ
ّنإاف ،كلذل .هنع لسصفني ل شسيدقلأ
لقني ،رونلأو ةايحلأ هنوك ،حيسسملأ
ةـماـيـقـلأ ةاـيـح ،ةـيـهـلإلأ ةاـيـحـلأ

هعم نوكراسشتي نـيذـلأ ىـلإأ روـنـلأو
ايهلإأ نويحيف ،بيـلـسصلأ لـمـح يـف
ةيدبأأ ةايح مهـبوـلـق يـف نوـلاـنـيو
 .ةيوامسس

مهداحتأ ربع نونمؤوملأ ريسصي
هلل ءاـنـبأأ شسودقـلأ ثوـلاـثـلأ روـنـب
نم نوئلتمي ذإأو .هل نيثرأوو بآلأ

مهتايح يف رهظت يتآلأ رهدلأ ةوق
بئاجعلأ ةتـئاـمـلأ مـهداـسسجأأ يـفو
ةمايقلل ٌتامع يه يتلأ تايآلأو
ةايحلل اـًنوـبرـعو مـهـيـف ةرـئاـسصلأ
 .ةيدبألأ

تقولأ يف ،حيسسملأ رون ّنأأ ريغ
<ٍنوبرعك» اًيئزج رهظـي ،رـسضاـحـلأ
ةطسسأوب أوّطخـت نـيذـلأ نـيـسسيدقـلـل
.ةئيطخ ّلك ةّيقنلأ ةسصلأو ةبوتلأ
هيلأات لسصحيسسف لبقتسسملأ يف اّمأأ
(23 ،02 اقول) <ةـماـيـقـلأ ءاـنـبأأ»
بسسحب <نيـّيدبأأ نورـيـسصي» ثيـحـب
شسوـيروـغـيرــغ شسيدقــلأ رــيــبــعــت
ربع دبألأ ىلإأ نيدجـمـم ،شساـملاـب
ءاـيـسضلأو دجـمـلأ يـف ةـمـهاــسسمــلأ
رسشبلأ نحن انل ايطعأأ امك نييهلإلأ

ءلؤوه يف رونلأ نكسسي .حيسسملأ يف
وه ثيح نم ،دبألأ ىلإأ نيسسدقتملأ



ُةـمـلـكـلأو *أودلُو هـلـلأ َنــم
دقو) انيف لحو ًأدسسج راسص

ٍديـحو َد ُهَد اـنْرــسصبأأ
ًةمـعـِن ًأءوـل (بآلأ نـــــــم
هـل دـِهـسش اـنـحوـيو *اـقـحو
يذلأ وه أذه ًئاق خرسصو
يــتأاــي يذـــلأ نإأ ُهنعُتلق
هـنأل يــلــبــق راــسص يدعــب
نحن ِهئلِم نـمو *يـمدقـتـُم
شضوع ًةمعنو انذـخأأ اـنـلـُك
ىسسو شسومانلأنأل*ٍةمعن
قأو ُةمعنـلأ اـمأأو يـطـعُأأ

  .سصح ِحيسسأ َعوسسيبف

لمأات ـــــــــــــ
إأ اـنـيـهـتـنأ اـنـّنأأ ا

ةـماـيـق نأاـسش  ثّدحـتــلأ
ٍنزـح نـم هــل اــيــف ،دسسأ
ٍببسس نمو انـيـلإأ ةـبـسسنـلاـب
فرـعـن نأأ تأعــلأ فرذــل
كلت  نوّكسشي ٍموق دوجوب
!ةسسينكلأ  مهو ةـماـيـقـلأ

دق ءامدقلأ ءابآلأ ّنأأ لاأو
ًأدج ًاـتـباــث ًاــناإأ أوــنــمآأ
نكي  اميف ،ثدحتسس اهّنأاب
ىلـع ٍلاـثـم يأأ ُدعـب مـهـيدل
ٍةـــنوـــنــــيد ةــــّيأأ ،ًأذإأ .كلذ
نـيذـلأ كئـلوأأ اـهـّقــحــتــسسي
ًلاثم برلأ ةمايق أوـكـلـتـمأ

مهنأ نونمؤوي ل كلذ عمو
 نوبرعلاـف !نوـموـقـيـسس

ناإأ ل نكـلو ،مـهـتزاـيـح
،ةـسسيـنـكـلأ نوأ !مـهـيدل
شسفنلأ وغراف اهيف مهنكلو
مـهـنأ  نوـّكـسشي مـهـنوــك
ل اّنك نإأ ،نكلو .نوموقيسس

يـف عـقـي يذـلأ ّيـحـيـسسمـلأ ،اـًيـلاـت
ٍمئأد ٍنزحب رعسشي وأأ ،ٍةلوهسسب شسأايلأ
ةّلقو بعتلأو ةايحلأ طغسض ببسسب
لاــقــثألأ نــم كلذ رــيــغو لاــمــلأ
،روكسش ريغ ّيحـيـسسم وـه ،ةـّيداـمـلأ

ءأدوسسلأ ةريغسصلأ طاقنلأ ىري هّنأل
ىـسسنـيو ،اــهــبــبــسسب لــمــلــمــتــيو
يتلأ ةعسساسشلأ ءاسضيبلأ تاحاسسملأ

.اًحِرَف نوكي ىّتح ّبرلأ اهاّيإأ هحنم
نيئلأتم نوكن نأأ ّبرلأ اندأرأأ

،شضاـيـبـلأ يـعـسصاـن ،مأوّدلأ ىــلــع
ةـّيدوـمـعـمـلأ ةـّلـح اـًمـئأد نـيدترـم
حسصفلأ موي يف لّترن كلذل ،ةفيظنلأ
حـيـسسمـلاـب نـيذـلأ مـتـنأأ» :ّيــهــبــلأ
،مـتـسسبــل دق حــيــسسمــلأ مــتدمــتــعأ

نوكي عسصانلأ شسابللأ أذه .<ايولله
دقل .اهسشيعن ةمئأد ةماـيـق ةـجـيـتـن
ًةـقـيرـط موـحّرـلأ اـنـُهـلإأ اـنــل دجوأأ
نكمملأ نم يذلأ انبوث اهب فّظنن
هذهو ،ةئـيـطـخـلأ ببـسسب خـسسـّتـي نأأ
ّنإأ .فأرتعلأو ةبوتلأ يه ةقيرطلأ

يـه ةـّيـحورـلأ ناـسسنإلأ ةاـيـح ّلـك
،ةمايق هعـبـتـت طوـقـسس نـع ةراـبـع
لخ نم هـنـع اـنرـّبـع يذـلأ رـمألأ
(تايناـطـمـلأ) ةرـيـبـكـلأ اـنـتأدجـسس

 .شسّدقملأ ريبكلأ موسصلأ لخ
أذه ىسسنن ّلأأ انيلع ،ةياهنلأ يف

ةمايقلأ ديع يف هانسشع يذلأ حرفلأ
ةنعـلـلأ نـم اـنذاـقـنإأ حرـف ،ّيـهـبـلأ
نأأ انيلع .ةئـيـطـخـلأ نـم ،ةـمـيدقـلأ
اعسشم ّيمايقلأ رونلأ ىـلـع ظـفاـحـن
لمع وه أذه .ةّيمويلأ انتايح يف
اًحِرَف نوكي نأأ ،ّيقيقحلأ ّيحيسسملأ

ىلع حيسسملأ حرف اًسسكاع ،ٍنيح ّلك
.هلوح نم عيمج بولق

تصسيل نَم ُةنوعم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةنوعم مهل ــــــــــــــــــــــ

شسأدقلأ دعاسسي نأأ نكمي له
ركذُت نـيذـلأ نـيـيـحـيـسسمـلأ يـهـلإلأ
؟برلأ حبذم ىلع هلخ مهؤوامسسأأ

.<أًدّبؤوم أًرورسس ماق دق حيسسملأ ّنأل
،دّبؤوم ٌرورسس وه ةمايقلأ حرف ،أًذإأ
حرفي ّيقيقحلأ ّيحيسسملأ ّنإاف أذل
ٍنيح ّلك ّبرلأ يف أوحرفإأ» :اًمئأد
.(4 :4 يف) <أوحرفأ اًسضيأأ لوقأأو

انيتأات ،أًءدب ؟نيحرف ىقبن فيك
نم ةيناثـلأ ةـعـطـقـلأ نـم ةـباـجإلأ

ىتح انّسسأوح قننل» :حسصفلأ نوناق
رونب قربلاك اًعطاسس حيسسملأ نياعن
هَعمسسنو ،هنم ىندُي ل يذلأ ةمايقلأ

نـحـنو ،أوـحرـفأ ًةــيــنــع ًــئاــق
،أًذإأ .<رفظلأو رسصنلأ ديسشن نودسشنم
نوكت نأأ يأأ ،انّسسأوح ةيقنت انيلع
اننأذآأو ،(22 :6 تم) ةطيسسب اننيعأأ
انتـنـسسلأأو ،(34 :31 تم) عـمـسسلــل
ىلإأ امو ،(٧1-51 :5 يسس) ةّيقن
ّبرــلأ توــسص عــمــسسن ىــّتــح ،كلذ
.أوحرفأ :انل لئاقلأ

ميظـعـلأ حـسصفـلأ دحأأ ةـمدخ ّنإأ
قيرط ةطيرخ اـنـل مـسسرـت شسّدقـمـلأ
مويلأ» :ّيهلإلأ حرفلأ ىلإأ لوسصولل
ألأتن نأأ انـلـيـبـسسف ةـماـيـقـلأ موـي
،اًسضعب انسضعب حفاسصنو ،مسسوملاب
انيسضغبمل حفسصنلو ،ةوخإأ اي لقنلو
اسصكذ) <...ةمايقلأ يف ءيسش ّلك نع
أذه نم مهفن .(حسصفلأ تأريسشيتسسأ
امـك فّرـسصتـلأ اـنـيـلـع هـّنأأ مـكـلأ
ثيح ،بيلسصلأ ىلع حيسسملأ فّرسصت
نيذلأ ىّتح ،عيمجـلأ اـياـطـخ رـفـغ
،تأومألأ نيب نم ماق ّمث ،هوبلسص

عّتمتن نـل اـنـّنأأ يـنـعـي يذـلأ رـمألأ
اًتيم انُبلق ناك أذإأ ةمايقلأ حرفب
،اياطخلأو داقحألأ تحت اًنوفدمو
نأأو ،عيمجلل رفغن نأأ اـنـيـلـع أذـهـل
رفـغـن نأأ ىـّتـح ،ًةوـخإأ ّلـكـلأ وـعدن
انبلق حبسصي أذكه .اننوهركي نيذّلل
ىلع شسكعني اًميظع اًحرف أًءولمم
نم عيمجلأ بّجعتـيـف ،اـنـتاـفّرـسصت
نع انولأاسس نإأ ٍذئدنع ،<ألأتن» انّنأأ
حـيـسسمـلأ نـع مــهرــبــخــن ،ببــسسلأ

.برغي ل يذلأ حرفلأ ىلإأ مهّدسشنو
شسكعت ٍتأرانم انلعجت أًذإأ ةمايقلأ
.عـيـمـجـلأ ىـلإأ حـيـسسمـلأ حرـف روــن



رومألأ يف عوسضوملأ أذـه ىـّلـجـتـي
اـهـيورـي يـتـلأ ةـيـلاـتـلأ ةزـيـجوــلأ
<رواحملأ شسوـيروـغـيرـغ» شسيدقـلأ
-095) ةيمور اباب (شسوغولايذلأ)

406):
ًأديعب ششيعي يبسسم ٌناسسنإأ ناك

دقو ،ةليقث ٍلغأاب ًأديقم هلهأأ نع
،ٍةددحم ٍمايأأ يف ،هتجوز تداتعأ
لجأأ نم يهلإأ شسأدق ةماقإأ بلطت نأأ

ىلإأ يبسسملأ لـجرـلأ داـع .هـسصـخ
ىلـع مأوـعأأ ةدع رورـم دـعـب هـنـطو
نأأ فيك هتجوز ربخُي ذخأاف ،هِرسسأأ
ريغ ٍةقيرطـب لـحـنـت تناـك هـلـغأأ

،ٍةددحم ٍمايأأ يف ةبــــيرغو ةروظنم
.ةحأرلأ نم ًاسضعب لاني ناك أذكهو
ةـمـيـظـع ٌةـسشــهد هـتـجوز ترــتــعإأ

يف لسصحي ناك رمألأ نأأ ًةجتنتسسم
ٌشسأدق مدقُي ناك اهيف يتلأ مايألأ
.هسصخ لجأأ نم يهلإأ

ةيمور ىلإأ ًأرفاسسم ٌراحب ناك
،<ومروناب» فقسسأأ <نوثاغأأ» ةقفرب
دحأأ راحبلأ لـخد ،ةـلـحرـلأ لـخو
ىـلإأ ٍلـبـحـب ةـطوـبرـمــلأ برأوــقــلأ

لبحلأ َعِطُق ةأاجفو ،ةنيفسسلأ ةرخؤوم
.براـقـلأ ىـفـتـخأو جأوـمألأ ببـسسب
ىدحإأ ئطاسش ىلـع ةـنـيـفـسسلأ تسسر
ثيح ،<افيتسسوأأ» ةاـمـسسمـلأ رزـُجـلأ
نأاب ًمأأ مايأأ ةثث فقسسألأ رظتنأ
ىلع يذلأ راحبلأو براـقـلأ رـهـظـي
ملسستسسإأ ،فاطملأ ةياهن يفو ؛هنتم
دق راحـبـلأ نأأ ةرـكـف ىـلإأ فـقـسسألأ

شسأّدق مدقـُي نأاـب ىــسصوأاــف ،قرــغ
.هسسفن ةحأر لجأأ نم يهلإأ

نيحو ،هتلحر فقسسألأ عبات
<وـــتروـــب» ةـــنـــيدم ىـــلإأ لـــسصو
،همامأأ راحبلاب ئجوف ،ةيلاطيإلأ

،فــسصوــي ل كلذــب هــحرــف ناــكو
:نانحلاب ءيلم ٍبأرغتسساـب هـلأاـسسف
:باجأأ .<؟قرغ نـم توـجـن فـيـك»
ٍةليوط ٍتاعاسسل ،شسيدقلأ يديسس اي»

،توأ داـقر نـم شضهـنــن
برلأ ةمايق نوكـت فـيـكـف
رسصانـعـلأ ؟اـنـيدل ًةروـكاـب
ءاـيـسشألأ لاـمـج ،اـهــسسفــن
اــنـل مّدقــُت اــمــّنإأ ،هــسسفــن

شسمسشلاف .ةمايـقـلأ ةروـسص
ماـــــمأأ ٍموـــــي لـــــك تو
.موقت ٍموـي لـكو ،اـنـنوـيـع
نــياـــعـــن راأ وأ و
قأروألاب ةلفاأ راجسشألأ

امـيـف ،راـمثألأوراهزألأو
مــسسوأ ناـــّبإأ ىـــقــــبــــت
نـــــم ًةدر ّيوـــــتـــــسشلأ
،رامثألأو راهزألأو قأروألأ

مث .ةـسسباـي تناـك وـل اـمـك
،ديدج نم اـهـتـنـيز شسبـلـت

شسمـــــسشلأ دوـــــعــــــت ح
يقـترـي حو ،ةـّيـعـيـبرـلأ
.ًأدّد رذأ نـم غـسســنــلأ

نأاـسشب كسشلأ َمـِلـف ،هـيـلــعو
ىرــُي اــم لوــح ناـــسسنإلأ

نإأو ؟بطأ  هــــــثودح
جرخـتـسسـُي نأأ ًاـنـك ناـك
اـم ٌعـقأو ٍرـجـسش ةرزـب نــم
ىرـُي نأأ ناـكــمإلاــب ناــك
نأأ ًأذإأ كسشلأ َمِلف ،ًبق اهيف
ٍدسسج راـبـغ نـم ًاـقــطــنأ
 ٍةروــسصل نـــك يرـــسشب
نأأ ةروـظــنــم هــيــف نــكــت
ــف ؟ديدج نــم لــّكــسشتــت
نـم هذـه ُةـلاأو شسأاــيــت
بسسحأ لـب ،كدسسج ةـماـيـق
ناك ام حسصإأ ّنأأ ٍةمكحب
نم هللأ دنع لهسسأأ ًأدوجوم
.نكي  ام نيوكت

بكلا سسويروغيرغ سسيدقلا

دقف .ةجئاهلأ جأومألأ عراسصأأ تنك
بلقنأ يذلأ َبراقلأ هاـيـمـلأ ترـمـغ
دعـبو ،تأّرـم ةدع بقـع ىـلـع ًاـسسأأر
سسمـتـلـل ىـّتـسش ٍتلواـحـم نم هـب كـ
يـف تطـقـسسو يأوـق تراــخ ،قوــف
ٍمئان نيب تنك امنيبو ،ٍذئدنع .ءاملأ

رحبلأ طسسو يف يل رهظ ،ٍظقيتسسمو
تلــكأاــف ،ًأزــبــخ يــل مدق ٌشصخــسش
ٌةـنـيـفـسس يـب ْتَرـَبـَع مـث ،تيّوــقــتو
دنع ًاملاسس ينتعسضوو ينتلسشتناف
:فـقـسسألأ هـلأاـسسف .<ئــطأوــسشلأ دحأأ
كأذ كل رهظ ٍموي يأأ يف ركذت لهو»
كل مّدق يذـلأ لوـهـجـمـلأ شصخــسشلأ
راحـبـلأ ةـباـجإأ هـتأـمو .<؟زـبـخـلأ

مويلأ يف ثدح دق ناك ذإأ ،ًةسشهد
ىلع يهلإأ ٌشسأّدق هلجأأ نم مدُق يذلأ

.<افيتسسوأأ» ةريزج

حصصفلا ديع ــــــــــــــــــ
شسدقملأ حسصفلأ ديع ةبسسانمب

ةيـسشرـبألأ يـعأر ةداـيـسس لـبـقـتـسسي
نيئـنـهـمـلأ شساـيـلأ تيـلوـبورـتـمـلأ
رايأأ2 نينـثإلأو1  دحألأ يــموـــي
ةـسسداـسسلأ ةـعاـسسلأ نــيــب6102
.ًءاسسم ةنماثلأ ةعاسسلأو

هلإلا ةدلاو عوبني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةدلأو عوبني ديع ةبـــسسانمب

ةدايسس شسأأرتي ةسسأدقلأ ةيّلكلأ هلإلأ
شسايلأ تيلوبورتملأ ةيسشربألأ يعأر

ةرسشاعلأ دنع يهلإلأ شسأدقلأ ةمدخ
6102 رايأأ6 ةعمجلأ حابسص نم
يف ةديسسلأ لوخد ريد ةسسينك يف
.ةيفرسشألأ

ةرـصشنـلا ىـلـع عــطإلاناكملاب
:تننإلا ةحفصص ىلع اًيعوبصسأا
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