
ةلاسسرلا ـــــــــــــــــ
؛٠٤-٣٣ :١١ ينإع)

(٢ و١ :٢١
َسسيدقــلإ نإإ ُةوــخإإ اــي

إورـهـق ِناإلاـب عــمــجأإ
إولانو لإ إولِمعو َكلامإ
َهإوـــــــفأإ إودسسو َدــــــــِعإوإ
ِرانلإ َةدِح إوأافطأإو *دوسسُألإ

ِفــيــسسلإ دح نــم إوـــَجـــَنو
إوراسصو ٍفعُسض نم إووَقتو
ِبرــــــــــإ يـــــــــــف َءإدـسشأإ

*ِبناجألإ ِتإركسسعُمإورسسكو
نــهــتإوــمأإ ٌءاــسسن تذـــخأإو
َنورـخآإ َبذـُعو .ةـماـيـقـلاـب
ِبرـسضلإو ِءاـسضعألإ ِتوـتـب
ِةاــجــنــلاــب إوــلــبــقـــي و
ٍةـماـيـق ىـلـع إوــلــسصحــيــل
َءزُهلإ إوقإذ َنورخآإو *لسضفأإ

ًاــسضيأإ َدوــيــقـــلإو ِدــــْلـَإو
إورسشُنو إومـجُرو *نـجـسسلإو
دحـب إوـتاــمو إوــنــحــُتــمإو
ِدولج  إوـحاـسسو .فـيـسسلإ

نوزَوـْعـُم مـهو ٍزـَعـَمو ٍمـَنـغ
و *نودوه نوقَياسضُم
.مهل اقحـتـسسم ُاـعـلإ ِنـكـي
يرإلإ َ هئات إوناكف
ِفوهكو ِرواـغإو ِلاـبإو
مــهــلــك ِءلؤوـــهـــف *سضرألإ

 ِناإلاـب مـهـل ًإدوـهــسشم

؟سسّدقتن فيك ــــــــــــــــــــــــــــــ
ةرسصنعلإ دعب لوألإ دحألإ يف

ًإراكذت ةسسّدقـمـلإ اـنـتـسسيـنـك مـيـقـتُ
دحأإ> ىّمسسُي إذل نيسسيّدقـلإ عـيـمـجـل

عـطـقــمــلإ .<نــيــسسيّدقــلإ عــيــمــج
انعماسسم ىلع أإرقُي يذلإ ّيليجنإلإ
ىلع بجـي اـم اـنـل حـسضوـي ،موـيـلإ
حـبـسصي يـك هـلــمــعــي نأإ ناــسسنإلإ

.اًسسيّدق
إذه يوحـي

ّسصــــــــــــــــنــــلإ
تاــهـــيـــجوــــت
اهيطعي ةـّيـحور
عوــــسسي ّبرـــــلإ
ّلكلو هذيـمـتـل
نأإ دإرأإ نـــــــــــم
.هل ًلوسسر نوكي
دق ّبرـــلإ ناــــك
هذـيـمــت رّذــح
سضفر نـم ةــقــباــسسلإ تاــيآلإ يــف
،مهلبق سضفُر دق هّنأل ،مهل ملاعلإ

يف اّمأإ .فوخلإ مدعب مهاسصوأإ امك
مهرّذحي هإرنف انمامأإ يذلإ ّسصنلإ

ّنأإ مـهرـبـخـي .ةـّيـلـخإد ٍبرــح نــم
.اًسضيأإ مهنودهطسضي فوسس مهبراقأإ
: ّمفلإ ّيبهذلإ اّنحوي سسيّدقلإ لوقي
ءـمزـلإو ءاـقدسصألإ طــقــف سسيــل>
ىـتـح لــب ناــسسنلإ ّدسض نوــفــقــي
ىلع ةعيـبـطـلإ مـسسقـنـتـف ،ءاـبرـقألإ

مه نَم ىلع برحلإ فقت لو .اهتإذ
نيب ىّتح موقت امّنإإو ٍدحإو تيب يف
سضعبل مهسضعب ابح رثكأإ مه نيذّلإ
ّبرـلإ هـّجوـي .<إدج ءاـبرـقألإ نـيــب

هئاطعإإ ةرورسض ىلإإ هذيمت عوسسي
،هريغ انيلع طّلسستي ف ،ةّيولوألإ وه
هلخ نم نوكت نيرخآل ةّبحملإو
سسيياقملإ قفو انلهأإ انببحأإ إذإإ .وه
ةـفـّيزـم اـنـتـّبـحـم نوـكـت ،ةـّيرـسشبـلإ

لخ نم مهانببحأإ إذإإ اّمأإ ،ةغرافو
.مظعأإ انتّبحم نوكت حيسسملل انتّبحم
نـلـعـن نأإ عوـسسي ّبرـلإ اـّنــم بلــطــي
لجخن ّلأإو ،هب اـنـفإرـتـعإو اـنـناـمـيإإ

،نامـيإلإ إذـهـب
فرتـعـن نأإ لـب
،سسانلإ مإّدق هب
لـجــخــلإ ّنإإ ذإإ

اسسيل فوـخـلإو
تاـفــسصلإ نــم
إذه .ةّيحيسسملإ

هـــلـــعــــف اــــم
نوــــسســـيّدـــقلإ
مــــل نــــيذـــــلإ
ّبرـلإ إورـكــنــي

إوَناعف ،اًهلإإو اًسصّلخم هب إورهاج لب
برقأإ نم ىّتح ،هلجأإ نم داهطسضلإ
سضفـم ،مـهـيـلإإ سساـنـلإ لاسصفنلإ نيلـّ

لّمأاتنلف  .حيسسملاب قاسصتللإو مهنع
ةردق قوفت يتلإ ءإدهسشلإ تإداهج يف
رــيّرــسشلإ إوَزـــخأإ فـــيـــكو ،رـــسشبـــلإ
مـل فـيـكو ،ةـفـيـعـسضلإ مـهداـسسجأاـب
تناك امدنع حإرجلإو ملآلاب إورعسشي
برسضُت وأإ رانلإ يف ىمرُت مهداسسجأإ
عإونأإ ىلع إوربسص فيكو ،فويسسلاب
إوظفاح كلذ عمو ،ةتيمملإ تابإذعلإ

،ايقنو ٍعزعزتم ريـغ مـهـناـمـيإإ ىـلـع
حورلإ ةبهوم كلذ نم ًلدب إولّبقتو
.بئاجعلإ عنسص ةّوقو سسدقلإ
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ّبحن ّلأإ اّنم بلطي وه كلذل ،انلجأإ
هللإ نبإ ميدقت لعف .هنم رثكأإ ًإدحأإ
لمح اّنم بّلطتي انلجأإ نم هسسفن
هـبـيـلـسص ذـخأاـي ل نـَم> :بيــلــسصلإ

:٠١ تم) <ينّقحتسسي ف ينعبتيو
ناسسنإلإ بلسصي نأإ ينعي إذه .(8٣
،تإوــهـــسشلإو ءإوـــهألإ عـــم هدسسج
لـجأإ نــم ءيــسش ّلــك لــمــتـــحـــيو
لـعــف اــمــك اــًماــمــت ،حــــيــسسمــلإ
حيدملإ مهل مّدقن نيذلإ نوــسسيّدقلإ
نأإ ًعف اندرأإ نإإ ،اــنّنأإ ّلإإ .مويلإ
ىـلـع رـيـسسن نأإ اـنـيـلـع ،مـهـمّرـكــن

ّلك نم انسســـــفنأإ رّهـطـُنو مـهاـطـخ
وحن مّدقتنو ،يحورو يدسسج ٍسسند
نع انناسسل عنمل ىعسســنو ،ةسسإدقلإ
انهافسشو ،ءيذبلإ مكلإو ةرثرثلإ

انبولقو ،روزلإ ةداهسشو بذكلإ نع
يكل ىذألإ نع انراكفأإو رسشلإ نع
بلطنو قـئـلإ حـيدمـلإ مـهـل مّدقـن
نحن كرتسشن نأإ ىـسسع ،مـهـتـعاـفـسش
،ّيدبألإ حرـفـلإ يـف مـهــعــم اــًسضيأإ

هتوـكـلـم يـف حـيـسسمـلإ عـم كلـمـنو
.دبألإ ىلإإ ّيوامسسلإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ سسيّدقلا ةعماج
سسويجرواج ــــــــــــــــــــــــــ

،8١٠٢ راّيأإ6١ ءاعبرألإ راهن
ّيـناـنـبــلــلإ ءإرزوــلإ سسلــجــم ّرــقأإ
سسيّدقـلإ ةــعــماــجــل سصيــخرــتــلإ

ةعباتلإ ةّيسسكذوثرألإ سسويجرواج
كإذ يف اندـّيـع .تورـيـب ةـّيـسشرـبأل
،سسّدقمـلإ حـسصفـلإ عإدوـل ءاـعـبرألإ

نم ةعماجلإ ّفلـم ةـماـيـق تناـكـف
براقي ام اهيف عبق يتلإ جإردألإ
.نيتنسسلإ

ةعماجلإ هذه عوسضوـم لـّكـسش
سصوــسصخ درو ٍذــخأإ ةّداــم ىـلــع اــً
ىّتح ،يعامتجإلإ لسصإوتلإ عقإوم
ريهسشّتلإ ىلإإ سضعبلاب رمألإ لسصو
رمألإ ،ةّيحورلإ تاماقـمـلإ ةـناـهإإو
يذّلإو ،ةسسينكلإ يف هدهعن مل يذّلإ

َهـلـلإ نأل *دـِعوإ إوـلاـنـي
َلسضفأإ ًائيسش انل َرظنف َقَبسس
*اـنــِنودب إوــلــمــكــي ل نأإ

انب ُقِدحُي ذإإ ًاسضيأإ نحنف
نـم ِةـباـحـسسلإ هذـه ُلــثــم
لـــك انـع ِقـلـُنـْلـف ِدوـهـسشلإ
ةـطـيإ َةـئـيـطإو ٍلـقـِث
ْقـِباـسسنـْلو .اـنـب ٍةـلوـهــسسب
يذـلإ داـهإ  سصلاــب
إإ َنــيرــظاــن *اــنــماــمأإ
هـلـّمــكــمو ِناإلإ ِسسيــئر
  .عوسسي

ليإلا ــــــــــــــــ
    ؛7٣-٢٣ :٠١ ىتم)

7٠٣-٢:٩١)
لك ِهذيمتل برلإ لاق

ِسسانلإ َمإدق يب ُفِعي ْنَم
يــبأإ َمإدق هــب اـــنأإ ُفعأإ
نـَمو *تإوـمـسسلإ  يذـلإ
ُهُركنأإ سسانلإ َمإدق ُركني
 يذـــلإ يـــبأإ َمإدق اــــنأإ
وأإ ًابأإ بحأإ نَم *تإومسسلإ
ــــف يــــنـــــم َكأإ اـــــمأإ
ًانبإ بحأإ نَمو .ينقحتسسي
ـف يــنــم َكأإ ًاــتــنــب وأإ
ُذخأاي ل نَمو *ينقـحـتـسسي

ـف يـنـُعـبـتـيو هـَبـيــلــسص
ُسسرطب باجأاف *ينقحتسسي
دق ُنـحـن إذوــه هــل لاــقو
كانعبتو ٍءيسش لـك اـنـكرـت
مهل لاقف *انل ُنوكي إذامف
مكنإإ مكل ُلوقأإ قإ ُعوسسي
 ومتعبـت نـيذـلإ مـتـنأإ

َسسلج ىتم ِديدجـتـلإ ِلـيـج
يـسسرـك ىـلـع ِرـسشبــلإ ُنــبإ

ِهِد ًاسضيأإ متنأإ نوسسِل
سشـَع ْيـَنـثإإ ىـلـع اـيـسسرـك رـَ
َليـئإرـسسإإ َطاـبـسسأإ َنوـنـيدت
كرت نَم لكو *َرَسشَع ينثإلإ

:هذيمـتـل عوـسسي ّبرـلإ لاـق
،توـمـلإ ىـلإإ هاـخأإ خألإ مـلـسسيـسسو>
ىـلــع دلوألإ موــقــيو ،هدلو بألإو
نوـنوـكـتو ،مـهـنوـلـتـقـيو مـهـيدلإو
لجأإ نم عـيـمـجـلإ نـم نـيـِسضـَغـبـُم
ىـلإإ رـبـسصي يذــلإ ّنــكــلو .يــمــسسإ
:٠١ تم) <سصلخي إذهـف ىـهـتـنـمـلإ

لــسصحــت اــم إًرـــيـــثـــك .(٢٢-١٢
،هتيب لهأإو ناسسنإلإ نيب تامإدسص
حيسسملإ راتخي نأإ نمؤوملإ ىلع نكل

مإركإإ .تامإدسصلإ هذه ثودح دنع
ّبرلإ ةئيـسشمـب ًـمـع ،ٌبجإو لـهألإ

يّدؤوي ّلأإ طرسش ،رسشعلإ اياسصولإ يف
نوريثك .حيسسملإ نع داعتبلإ ىلإإ
ّبرــــلإ ىــــلإإ مــــهدلوأإ نودسشرــــي
امنيب ،هتـسسيـنـكـبو هـب قاـسصتـللإو
مـهدلوأإ ّمـتـهـي نأإ نورـخآإ سضفرـي
مإزتلإلإو ،اهـتـسسإردو هـلـلإ ةـمـلـكـب
يف لمعلإو مهـتـسصو مـهـناـمـيإاـي
ّبرلإ مك انه يتأاي كلذل .ةسسينكلإ

رثكأإ اًّمأإ وأإ اًبأإ ّبحأإ نَم> :اًحسضإو
اًنبإ ّبحأإ نَمو ينّقحتسسي ف يّنم
<ينّقحتسسي ف يّنم رثكأإ اًتنب وأإ
تاـقـعـلإ هذــه .(7٣ :٠١ تــم)
ٍتابقع ىـلإإ لّوـحـتـت دق ةـيـلـئاـعـلإ
ةاـيـح كوـلـسس نـع نـمؤوـمـلإ قـيـعـت
حــيــسسمـــلإ عوـــسسيـــب فإرـــتـــعإلإ

.نيسسيّدقلإ ةعامج ىلإإ باسستنإلإو
مدهـــي نأإ عوـــسسي ّبرــــلإ ديرــــي ل
نأاب انيسصوي هّنكل ،ةّيرسشبلإ طبإورلإ
داعبإإ يـف تمـهاـسس نإإ اـهاـّطـخـتـن
ةاـيـحـلإ ردسصم هـلـلإ نـع ناــسسنإلإ
ةوــــخإلإو ،توــــيــــبــــلإ .ةــــيدبألإ

ةأإرــمــلإو ،ّمألإو بألإو ،تإوـــخألإو
ل ،اـهـّلـك تاـكـلـتـمـمــلإو ،دلوألإو
،عوـسسي ّبرـلإ عـم ةاـيـحــلإ يزإوــت
يتلإ ةّيدبألإ ةايحلإ يطعت ل اهّنأل
نـم هـتوـمـب عوـسسي ّبرـلإ اـهاـطـعأإ
مهاسسي نَم اّمأإ .بيلسصلإ ىلع انلجأإ

نأإ انيـلـعـف ،اـنـسسوـفـن سصـخ يـف
ىـلإإ اـندسشرـي هــــــّنأل هـب قـسصتــلــن
.حيسسملإ

نم هسسفن ديحولإ هللإ نبإ مّدق دقل



وأإ ٍتإوخأإ وأإ ًةوخإإ وأإ ًاتويب
وأإ ًةأإرــــمإ وأإ اــــمأإ وأإ ًاـــــبأإ
ِلـجأإ نـم ًلوــقــح وأإ ًإدلوأإ
ٍفْعـِسض ةـئـِم ُذـُخأاـي يـمـسسإ

*َةـــيدبألإ َةاـــيإ ُثِرــــيو
نوـنوـكـي نوـلوأإ َنوثـكو
نوـنوـكـي نورـِخآإو نـيرـِخآإ
.لّوأإ

لمأات ـــــــــــــ
ىوسس تإذلإ نإركن سسيل

.توإو بيـــلـــسصلإ ةــــيإر
مّتم دق مويلإ مكنأإ إوملعاف
.هتابغرو هلامعألو ،اعلل
بلُسصو اعلل متبلُسص دقلو
لوـق بسسحـب ،مـكـل اــعــلإ
.(٤١ :6 لــغ) لوـــسسرـــلإ
،بيلسصلإ  رظنلإ إوـنـعـمأإ
مكتايحب هّرسس طيحيسس يذلإ
نآلإ نـم اـهـّلـك ةــيــسضرألإ

دع اـم مـكــنأل ،ًإدعاــسصف
:٢ لـغ) نوـيـحـي نـم مـتـنأإ

كإذ مكـيـف اـيـحـي لـب ،(٠٢
سص يذـلإ امكو .مكلـجأل بلـُ

ثيح ةبسشإ ىلع وه ناك
إذكه ،انسصخ لجأل قّلُع
 نحن نوكـن نأإ يـغـبـنـي
مـسست يـفـف .اـيـندلإ هذــه
امك برلإ فوخب انداسسجأإ
:8١١ زــــم) دوإد لوــــقــــي
طــبــسض اـــنـــيـــلـــع ،(٠٢١
ةرمسسم انتابغرو انتائيسشم
نم ًلدب ،عوسسي توم ىلع
إذكه .انتوهسشل اـهـعاـسضخإإ
اهاطعأإ يتلإ ةيسصولإ ممتن
لمحي ل نـَم> :هـلوـقـب اـنـل

ـف يـنـعـبـتـيو هـبــيــلــسص
.(8٣ :٠١ تم) <ينقحتسسي
لمحُي فيكو> : نولوقتف
فيك ؟عاطقنإ ب بيلسصلإ

نأإ يـــح ناــــسسنإل نــــك

نوــعــسست يــتـــلإ ةـــّيـــسسكذوـــثرألإ
 .<اهداجيإل

بإوج> لاقملإ ّمسضي ،كلذ ىلإإ
ىلع <توريب تيـلوـبورـتـم ةداـيـسس
إذـه دـّكؤوـي يذـّلإو ،ةـلاـسسّرــلإ هذــه
هنّمسضت ام سصوـسصخـب> :<يـعـسسلإ>
اّمع مـكـتـلاـسسر نـم يـناـثـلإ ّقـسشلإ
ناسسلب نانبل ويدإر يف هومتعمسس
سسويطانغإإ سساّمسشلإ ّيحورلإ اندلو
انـتـبـغر نـع ّرـبـلإ لـيزـجـلإ مـيزـه
ةـعـماـج داـجـيإإ يـف ةـحــيــحــسصلإ
اّنك انّنأإ مكتّبحم ديفن ،ةّيسسكذوثرأإ

ةـّلـمـلإ ءاـنـبأإ نـم إًددع اــنوــعد دق
ءاسشنإإ رمأإ يف مهانثحابو نيرويغلإ
،ةّلملإ اهيلإإ رقتفت يـتـلإ ةـعـماـجـلإ

رابك نم ةنجل رايتخل مهانفّلكو
انتنواعمل ريكفتلإو ةفاقثلإ لاجر
دقو ،ريطخلإ عورسشملإ إذه زإربإإ يف
اًماظـن تعـسضوو ةـنـجـلـلإ تلـّكـسشت

سصاـخ يف اهاّيإإو اـنأإدبو لـمـعـلـل اـ
نلو ...ةحلسصملإ هيسضتقت ام دإدعإإ
ىّتح رامسضملإ إذه يف إًدهج ولأان
سصلإ إذــه ىرــن اـماـت اــًمــئاــق حرــّ
َةئسشان هئإول تحت ّمسضي نأإ إدعتسسم
ملاعلإ ىلإإ اهب عفدي نأإ ّمث ةّلملإ

نيكّسسمتم ًلاجر ًلاجر هيف قّرفتتف
ءانمأإ ،مهدإدجأإو مـهـئاـبآإ ةديـقـعـب
،مـهـتـّلـمـل ءاـيـفوأإ ،مـهــتــسسيــنــكــل
لذبنسس ام إذه ،مهنطول نيسصلخم
دوـــهـجـلإ هـقـيـقـحـت لــيــبــسس يــف
انّنأاب ةقـثـلإ ماـمـت اـنـلو ةراـّبـجـلإ
هقيقحت سضرتعت ةبقع ّلك لّلذنسس
ةنجّللإ ةنواعمو هللإ ةنوعمب كلذو
سصاـخـلإ نيرويــغلإ نيسصلخـمـلإو ةـّ

نأإ هللإ لأاسسنف ...ةّلملإ لاجر نم
انماـمأإ لـّهـسسيو اـنرـسصاـنـب ذـخأاـي
يتلإ ةيـــنمألإ هذه قيقحتل لبّسسلإ

اـــنــّنأإ يـــف بير اـــنرـــماـــخـــي ل
هتنوعمب دوجولإ زّيح ىلإإ اهزربنسس
ءاـــنبأإ عـيـمـج رـفاـسضتـبو ىـلاـعـت
تاـئـيـهـلإ فـتـخإ ىـلـع ةــّلــمــلإ

.<...دإرفألإو

نأاب ةسسّدقملإ ةـسسيـنـكـلإ ىـسضرـت ل
نوـّمـسسـُي نـَم ىدل ًةداـع حــبــسصــُي
نولعفي مهّنكل <نيّيحيسسم> مهسسفنأإ

ّبرلإ ميلعت هيلع هيلمي ام سسكع
.حيسسملإ عوسسي

ةـعـماـج ءاـسشنإإ عوـسضوـم ّنإإ
يف ةّيسسكذوثرألإ ةسسينكـلـل ةـعـباـت
لـب ،إدجــتـسسم إًرـمأإ سسيــل تورــيــب
َلسسإر ثيح ،8٤٩١ ماعلإ ىلإإ دوعي
،كإذـنآإ مــــهـيـعإر تورــيــب ءاــنــبأإ
اّيليإإ تيلوبورتملإ ةمحّرلإ ثّلثملإ
نأإ بوجوب هاّيإإ نيبلاطم ،يبيلسصلإ
ةـّيـسسكذوـثرألإ ةـسسيـنـكـلــل نوــكــت

هدجن رمألإ إذه .توريب يف ةعماج
ةـنـسسلإ) ثلاـثـلإ ددعـلإ يـف اـًقـثوـم
ةرداسصلإ رونلإ ةّلجم نم (ةعبإرلإ

يناثلإ ءزجلإ يف ،8٤٩١ رإذآإ يف
ةــعــماــجــلإ لوــح> نَوـــنـــَعُـمـــلإ
لاقم نم <توريب يف ةّيسسكذوثرألإ

لاسشيـم روـتـكدلإ موـحرـمـلإ هـبـتـك
يف ةكرحلإ> :نإونع تحت يروخ
 .<ميلعتلإو ةيبرتلإ لقح

ةلاسسر ىلع لاقملإ إذه يوتحي
ثّلثملإ ىلإإ ةّيسشربألإ ءانبأإ اههّجو
اـّيـلـيإإ تيـلوـبورــتــمــلإ ةــمــحرــلإ
ةّراسسلإ ىرسشبلإ ىلع اهيف هنوركسشي
لـخ نـم مـهـيـلإإ اـهــلــقــن يــتــلإ
ميزه سسويطانغإإ (كإذنآإ) سساّمسشلإ

هّنإإ> :نانبل ويدإر ةّطحم ريثأإ ربع
ةــّلــمــلــل رــخــفــلإ يــعإود نـــِمـــَل
،توريب يف ةزيزعلإ ةـّيـسسكذوـثرألإ
،ليبـّنـلإ اـهـيـعإر توـسص عـمـسست نأإ
سشبـي وـيدإر ةـّطـحـم ةـطـسسإوـب اـهرـّ
ّيحورلإ هدلو ناـسسل ىـلـع ،ناـنـبـل
،ميزه سسويطاـنـغإإ سساـّمـسشلإ سسدق
نينمؤوم نـم عـيـمـجـلـل لـقـن يذـّلإ

مكتفطاع هب تداج ام ،نيعمتسسمو
يتلإ مكتّيـعر ءاـنـبأإ وـحـن ةـّيوـبألإ

هيلإإ تحوأإو اـهوـمـتـبـبـحأإ اـمـلاـط
املاط يـتـلإ ةـيـلاـغـلإ مـكـتإداـسشرإإ

بسسح لواـنـت ىــّتــح اــهــب مــتدج
ةـعـماـجــلإ عوــسضوــم مــكــتــبــغر



يسضتقي انتسسينك يف ديلـقـتـلإ
هأإدب يذّلإ سسّدقملإ لمعلإ ةعباتم
ددسص يـف نوـكـن ّلإإو ،اـنوــقــِباــسس
ّيسصخّسشلإ اندجم لـجأإ نـم لـمـعـلإ

،عوسسي ّبرلإ دجم لجأإ نم سسيلو
اهلذب يتلإ دوهجلل نيركان نوكنو
نأاـــــسش ءـــــعإإ يـــــف فــــــسسألإ
يه ةعماجلإ هذه ّنإإ .ةّيسسكذوثرألإ

تإونسس نم توريب ةّيسشربأإ ركف يف
نأإ هــلإلإ ّبرـــلإ ءاـــسش دقو ،لإوـــط
يذّلإ سضاخـمـلإ دعـب روـنـلإ رـسصبـت
ةدلو رـمألإ إذـه هـبـسشي .هــب تّرــم
ةـمـيـق ّمألإ فرـــعـت يذـّلإ ،لـفـّطـلإ
لمحت امدنع هتلـمـتـحإ يذـّلإ مـلألإ

مـلألإ لوزـيـف ،اـهـيدي نـيـب اــهدلو
تناـك هذـه ّلـعـل .ةـجـهـبـلإ ّمـعــتو
إذه راسصبإإ نم انيلإإ ّبرلإ ةلاسسر
حـسصفـلإ عإدو موـي روـنـلإ ّفـلــمــلإ
.سسّدقملإ

إذــــــه هـلإلإ ّبرـلإ لــعــج لأإ
ىـلإإ يدهـت ًةراـنـم ديدجـلإ حرـسصلإ
ّلك لبقو ،ةفاقثلإو ةفرعملإو ملعلإ

ّلــك لــثــم ،هــلإلإ ّبرــلإ ىـــلإإ كلذ
قـباــسسلإ ةــّيــسشرــبألإ تاــسســّسسؤوــم
لّوألإ اهفده ناك يتلإو ،اهؤواسشنإإ

سضوـهـنـلإ ىـلـع ناـسسنإلإ ةدعاـسسم
سسوّدقـــلإ هـــلإلإ وـــحـــن رـــيـــسسلإو
.هديجمتو

لسسرلا موسص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عيمج دحأإ يلي يذلإ نينثإلإ موي
يف ماعلإ إذـه عـقإوـلإو نـيـسسيدقـلإ

يذلإ لسسرلإ موـسص أإدبـي نإرـيزـح٤
ىركذ نإريزـح٩٢ ىتح رـمـتـسسي
سسرطب لسسرلإ يـتـماـه نـيـسسيدقـلإ

لـكأإ نـع عـطـقـنـن هـيــفو ،سسلوــبو
بيلحلإ تاقتسشمو سضيبلإو موحللإ

إدع ام كمسسلإ لكأاـب هـيـف حـمـسسـُيو
.ةعمجلإو ءاعبرألإ مايأإ

ًإذإإ إإ إوــغــسصأإ ؟<بلـــسصي
انبيلسص نإإ .تاظ عسضب
يذــلإو ،برــلإ فوــخ وــه
دوعت ل بيلسصلاب قسصتلإ
وأإ كرـحـتـلـل ةــيرإ هــيدل
.هـتــئــيــسشم بسسح نإرودلإ

ّلأإ اـنـيـلـع يـغـبـنـيو اـمـك
انتابغرو انتائيسشم قباطن
امو نحن هغيسستسسن ام عم
ثيح لب ،ًايـلاـح اـنـحرـفـي
اـّمأإ .برـلإ سسوـماـن اـنّدسشي
،هـبـيـلـسص ىـلـع بوـلـسصإ

رومألإ سصّحفت نع ّفكيف
 رــكــفــي لو ةرـــسضاإ
هلغسشي لو ،دعب نم هئإوهأإ
لو ،دغلل مامـتـهلإ ةـتـبـلإ

ةبغرلإ هكر  ةينقلإ،
ةيأإ وأإ ءايك ةيأإ هثت لو
ةـسسفاـنـم ةـيأإ وأإ ةـعزاـنــم
ةـتـبـلإ ّمـتـغـي لو ،ةدوـسسح
امك ،ةرسضاإ تاـناـهإـل
يـتـلإ كلـت رـكذــتــي ل هــنأإ

هـــــب تق  إ؛يــــسضا
لإزي ل هنأإ نم مغرلإ ىلعو

كلذ عم هسسفن تعي ،ايح
همدقتيو ،ةعيـبـطـلـل ًاـتـيـم
نوكي ثيح إإ هبلق رظن
.ةظ دعب لإوزلإ نم ًإديكأإ

نأإ نم برلإ فو ّدب ف
،ةفاك تايويندلل انـبـلـسصي
لـئإذرـل ًاـتإوــمأإ نوــكــنــف
ةـعــيــبــطــلــلو لــب ،دسسإ
ظاأإ نوــكــتو ،اــهــسسفــن
ثيح إإ ةرّمسسم اـنـسسوـفـن
ب لإوزلإ عـّقوـت يـغـبـنـي

إذكه .ىرخأإو ةظ اننك
تإوـــهـــسشلإ لـــك ةـــتاــــمإإ

 .ةيدسسإ ءإوهألإو

سسونايسساك انحوي سسيدقلا

يف ةيقيسسوم ةيسسمأا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةراسشبلا ةسسردم
ةيسسكذوثرألا ـــــــــــــــــــــــــــــــ

يف ىقيسسوملإ ةرئإد تماقأإ
توريب ةيسشربأل ةعباـتـلإ سسرإدمـلإ
ةيقيسسوم ةلفح سسكذوثرألإ مورلل
،ةراــسشـــــبــلإ ةــسسردم باــحر يــف
هـيـف عـــــقإوــلإ تبــسسلإ موــي كلذو
ًةيقيسسوم ًةيسسمأإ ،8١٠٢ رايأإ٢١
سساـيـلإ> رـيـبـكـلإ ناـنـفـلــل ًةإدهــم
ةذـمـت اـهـيـف مّدق ،<يـناـبــحرــلإ

ةسسردمو ،رامـقألإ ةـثـثـلإ ةـسسردم
ةراسشبلإ ةسسردمو ،ناسسحلإ ةرهز
ةديـسسلإ ةـيوـناـثو ،ةــيــسسكذوــثرألإ
يناغأإو تاعوطـقـم ةـيـسسكذوـثرألإ

نـم ةـلـسسلـسس جاـتـن يـه تاـسصقرو
.ةيعوبسسألإ نيرامتلإ

ةيبــيحرت ٍةملكب لـفـحـلإ أإدب
،ناـفـيـــعـسس اـيـغ ةديـسسلإ اـهـتــقــلأإ

مــــث ةراـــسشبـــلإ ةــــسسردم ةرــــيدم
تاسصقرو يناغأاب روسضحلإ عتمتسسإ

اــنــتذــمــت ءإدأإ نـــم ةـــعّوـــنـــم
ةيقيسسوملإ ةقوجلإ يف نيكراسشملإ

ٍناحـلأإ ىدسص ىـلـع سصقرـلإ قرـفو
مـقاـطـلإ اـهـيـف كراـسش ةـمـغاـنـتــم
سسرإدمـلاـب سصاـخـلإ يـقـيـسسوـمــلإ

حرــمــلاــب ةــسضباــن ءإوــجأإ طـــسسو
،لـفـحـلإ ةـياـهـن يـفو .ةداــعــسسلإو
ًاـيرــيدقــت ًاــعرد ةــسسردمــلإ تمّدق
.فيسضلإ نانفلل

:ةيسشربألا رابخأا ىلع علطإلل
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