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 صاح ءادشإ

 مث ةايحلا انيف اوعرز نيذلا ءالؤه ىلإ ..انملاع اورداغ نيذلا ءالؤه ىلإ

 ىلع انوربجأ نيذلا ىلإ ..انوريغو ملاعلا اورّيغ نيذلا ءالؤه ىلإ ..اولحر
 ىلإ ..انئاقدصأ لكو انئابحأ لك ىلإ ..انملاع يف مهراثآ انيأر املك مهركذت

 قيقحت ليبس يف اوتام نيذلا ىلإ ..بورحلاو تاعاجملاو تاروثلا ءادهش

 ناك يذلا بألاو ملعملا ىلإ ..يبرد ةعمش ءاضأ يذلا ىلإ ..بيرغلا ىلإو

 / ىلإ ..هبتكأسو هتبتك فرح لك يف ببس

 (بارعلا) قيفوت دلاخ دمحأ.د

 .نألا اهيأ ةبيطلا كحور ىلع اًمالس



 تحرخف ..رونلا ناك مث ..مالظلا دولوم وه ناكو ..مالظلا ناك ةيادبلا ىف

 .رونلا محر نم ةكئالملا

 .نوكلا ةوجنلا تءاضأف ..ءانبلا ٌرجف ناك مث

 .مالظلا ىقبي نأ لجأل براحو ..مالظلا دولوم درمت
 .رامدلاو ىضوفلا ىقبت يك براح

 هيلإ يفنو ..عباس دعُب يف مالظلا رصحناو ..ةتس داعبأ ىلع هقلخ هلإلا عزوف

 .مالظلا دولوم

 .جورخلل كلذ دعب هقيرط دجو هنكل

 .رشبلا ىلإ ةمرحملا ةوقلاو ةفرعملا هلإلا بهوف

 .مالظلا دولوم ىلع نيطلا دولوم رصتناف

 .رشبلا ىلع ةمّرحُملا ةوقلا كلت مادختسا هلإلا مّرحو

 ,مالظلا ناوعأ يدايأ اهيلإ تدتماف ..تاطوطخم يف اهوظفح رشبلا نكل

 .ةيئاهناللا برحلا تآدبو

 (مالظلا طوطخم باتك ..رونلاو مالظلا عارص لصف)



)*( 

 (خرربلا )ىنوملا ملاع

 يمامأو ءىتوملا ملاع يف يماحلا رصق وهب لخاد فقأ ةاجف يسفن ٌتّدجو

 يفو «صاخلا هناجلوص مهنم دحاو لك دي يف .ةعبرألا قرشلا ةامح وفطي
 ؛طقف مهنم ادحاو ادع ام «ماح لكب صاخلا راتسلا رجح دجوي ناجلوص لك

 يذلا رجحلا راط ةيلاتلا ةظحللا يف .رجح يأ نم اغراف هناجلوص ناك دقلف

 تيأر .رجح يأب اًعُضرُم نكي مل يذلا ديحولا ناجلوصلاب قصتلاو يديب ناك
 مهلاوطأ ءاعيمج ةامحلا ةداعك ةتباثو ةدراب تارظن ىلإ نورظني ةعبرألا

 نأ لبق ناوثل عضولا اذه ىلع انللظ ..ةبيهم مهلاكشأو راتمأ ةثالثلا زواجت

 1 :عبارلا قرشلا سراح لهتسي
 رجح ةقرس ..راتسلا نيناوق قّرخ ..عقاولا راتس يف ثبعلاب بنذم تنأ-

 ؟كسفن نع هب عفادت ام كيدل له ..ةامحلا ةطلس ىلع يلاعتلا ..يماحلا

 :تلقو يتعاجش تعمجتسا ينكل «هلوق وأ هلعف ىلع ام فرع مل

 .يكحأل طقف ةصرفلا ينوطعأ ءيسفن نع هب عفادأ ام يدل «معن-

 مهراجحأ ءيضتل يوحن اورظنيل اودوعي نأ لبق ةيواخلا تارظنلا ضعب اولدابت

 :ايوس اولاق مث ءرضخأ ءوضب دحاو تقو يف ةعبرألا
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 .ةآرم حبش

 يرام لجأل
 .ةطرش طباض . .لساستم لئاق .



 ظ ' 1" و
e Dens: 



(1) 
 -ء یش لك ةيادب-

 (اليل) ۱۹۷۸ -وينوي -۵

 طيلخب تألتما يتلا زافلتلا ةشاش مامأ اًسلاج ,ةعباسلا نبا ,دلاخ لفطلا ناك

 باعلألا ضعب هلوح تمارت امنيب ءامهتاجردب دوسألاو ضيبألا نينوللا نم

 :ةمارصلاو ةموعنلا

 .كمون دعوم ناح دقلف ؛ًالاح كنانسأ لسغتل ْمق ,دلاخ-

 .كوجرأ ينيعد ..مونلل باهذلا ديرأ ال ينكل-

 .شاقن يأ ديرأ ال ..منتلو كنانسأ لسغتل ةعرسب بهذا !مالكلا سفن موي لك-

 مامحلا ىلإ هجوتو ,اًملستسم ضرألا نع ضهنف ..ريغصلا نذأ تاملكلا تقرط

 ءيضتل ءابرهكلا سباق طغض يف عرشي نأ لبق هلخاد ىلإ فلدو .ةرشابم
 مامحلا ناكرأ دحأ يف عوضوملا ريغصلا يكيتسالبلا يسركلا دش ..مامحلا ةبمل

 ةظحللا كلت يف ..و ,ةارملاب ريغصلا ههجو ةيؤر نم نكمتيل هقوف دعصي ىتح
 ..ريغصلا نذأ مصي هقالغنا توص داك ىتح ,ةوقبو ةأجف مامحلا باب قلغنا

 نامألا روعش مطحتيل ءناكملا ىلع اليقث مالظلا طقسف ف ,مامحلا رون أفطنا مث

 يف ام لكب ريغصلا خرص .بعرلاو ..فوخلا قاوم قبب تي ملف .ريغصلا لخادب

 يسركلا قوف نم عقيل ةمدصلا رثآ نم هنزاوت دقفو ..ةوق نم ةيتوصلا هلابحأ

 !ضرألاب رعشي ال هنإ ؛بيرغ ناك اهدعب ثدح ام نكل ..ةملظلا طسو ريغصلا



 .ةياهن ال ام ىلإ طقسي ..مالظلا طسو طوقسلا يف ٌرمتسُم هدسج نإ

 داع دلع داع داع دلع

 ۱۹۹۷ -ريوتكأ - 4

 داكن كىلقو .ليثلل ةقرشلا ةفضلا ىلع میرم هتد وطخم راوجب دلاخ سلج

 يذلا امو ءمالكلا أدبي نيأ نم فرعي ال .هتحرف ةدشل هردص لخاد نم زفقي

 يذلا سمشلا صرق وحن اهرصب هجوت اهدجوف اهوحن رظن .هلوق هيلع بجي
 .ةعماللا اهرعش تالصخ بعادي وهو ميسنلا بقاري حارف ءبورغلا ىلع كشوأ

 :لاقو ليلق دعب هتاعجش عمجتسا

 .لمعلا يف ةيقرت ىلع تلصح دقل-

 :قدصب تمستباو هوحن ثتفتلا

 .هب لفتحن نأ قحتسي ربخلا اذه-

 :هتلأسو اهتماستبا تعستاف ءهتمص ىلإ ةيناث دوعي نأ لبق مستبا

 ؟ريخب تن له !اذكه اًتماصو الوجخ كدتعأ مل-

 :اًمثعلتم لاق

 .اًبيرق جوزتنسو نابوطخم انحبصأ اننأ اذج ديعس ,ديعس طقف انأ-

 :درطتساف اهانيع تقاض ىتح تمستبا

 ؟حيحص اذهأ ..زوريف نيبحت كنأ تفرع-

 ؟اهبحي ال نمو- :تلاق

 :الئاق اهقفاو



 .ةميظع اهنإ ..اهيناغأ الإ عمسأ ال اضيأ انأ-

 :تلاقو ةيعارشلا بكارملا بقارت لينلا ىرجم وحن اهرصبب تتفتلا

 نب ملحأ لب ,هبكرأ نأب ملحأ ال ,يعارش بكرمب تملح املاطل ..فرعتأ-

 ملح ,بونجلا ىلإ لامشلا نم ..رهنلا ىرجم سكع اهب رفاسأ نأ ..هكلتمأ

 ؟كلذك سيلأ جذاس ٌيلوفط

 :ةعرسب لاق

 .اموي كل هققحأسو كملح تببحأ ..ليمج ملح هنإ ,سكعلاب-

 تحارو ,بورغلا تحت لينلا دهشمب ةقلعم اهينيع تقبأو هيلإ رظنلا تبنجت
 :ضوفخ يف متمتت

 لمراع يبيبح اي يمسا بتكتب ..قيتعلا روحلاع يبيبحاي كمسا بتكب-
 .قيرطلا

 ال ىتح ضفاخ توصب اهعم متمتي حارو ,هانيع تعملو دلاخ حمالم تمستبا

 :بذعلا اهتوص ءافص ركعي

 يمساو يبيبح اي كمسا ىقبيب ةحرجملا صصقلاع .. يندلا يتشتب ةركبو-

 .ىحمنيب يمساو يبيبح اي كمسا ىقبيب ..ىحمنيب
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 ٠- -ريمسيد ٠٠١ (رباقملا) ص:١٠ (اليل)

 فافجلاب رعشأ ..كقنخيو كفلغي هب رعشتو كلوح نم مالظلا ىرتل ظقيتسا
 ضرألا نأ ملعأ .كدسج ايالخ وزغي توملابو ..كقلح ربع هقيرط قشي

 كب اًبحرم ..يزيزع اي اعيمج انريصم اذه نكلو ,ةيساقو ةبلص كتحت نم



 له !الهم نكل ,تاومأ كلوح نم عيمجو تيم تنأف ,رخآلا بناجلا يف

 يكلم امه له ..ربقلا ناردج نيب لوجي ءيش وأ صخش كانه ؟اذه عمست
 كيلعو ,تيم تنأف تمصلا مزلا ..كلمك كل ودبت ال هتئيه نكل ؟باسحلا

 .نوملكتي ال ىتوملاف ؛تاومألا دعاوقب مازتلالا

 تاقر نم ىقبت ام عمجب موقي امنيب ءتوملا راتس فلخ نم تمص يق هبقار

 لمحي وهو تمص يف هبقار . .لابو ميدق نفك لخاد ىلإ اه صخش م داظعو

 لخاد ىلإ تايوتحم ٠ نم e ام عم هعضوب موقيو ن فكلا كلذ كيدي نيل

 ا ا او .ءايحألا
 .نيدوعت فوس ..ابيرق-

 .ديدج نم تاومألا نم كعم نمو تنأ كيلع ربقلا باب قلغ ديعُي مث
E 2 Ê 1 2E 

 ؟١- ديسمبر-٠٠١1 ص ۲:۰۰ ةعاسلا (اليل)

 تمصلاو مالظلا ءليللا فصتنم دعب ةثلاثلل ريشت ةعاسلا براقع تناك

 رمعلا نم رشع ةيناثلا يف يعل ةريخص مادقأ .نونح م ماك لزنملا نانضتحي

 ءازنملا يف نم ظاقيإ بنجت لواحت ةرذح ٌتاوطخ .مامحلا ةيحان كحتت

 .ةقشلا ءاجرأ يف قبطملا تمصلا ىلع ظفاحت نأ ةدهاج لواحت تاوطخ

 سمهي حار سا ,تاوطخلا بحاص ىتفلا لقع يف لوجت تناك ةدحاو ةينمأ

 .اوظقيتسي الأ وجرأ-

 توص اًبنجتم ءودهب بابلا حتف ءمامحلا باب ىلإ لصو ىتح تابثب مدقتي لظ



 ىلع ظافحلا ةتامتساب لواحي ..ةثدصلا ةيديدحلا لصافملل جعزّملا ريرصلا

 .تادوجوملا فلي يذلا نوكسلا

 هسبالم لخادب ةريغصلا هدي عضو ,مامحلا ةآرم مامأ فقوو مامحلا ىلإ فلد

 نم مث ,نميألا هلاطنب بيج لخاد امهئافخإب ماق دق ناك نيتعمش جرخُيل

 لعشأ .نيتعمشلا لاعشإب موقيل تيربك ةبلع جرخأ ,رسيألا هلاطنب بيج
 ةآرملا نم ىنميلا ةهجلا يف ىلوألا عضو مث ,ىرخألا ولت ةدحاولا نيتعمشلا

 .ىرسيلا ةهجلا يف ةيناثلاو

 بتك ام أرقي عرش مث ءاهضفب ماقو هبيج نم اهجرخأ دق ةيوطم ةقروب كسمأ
 :اهيف

 .ةيومدلا يرام اي ..ةيومدلا يرام اي ..ةيومدلا يرام اي-

 ةليللا كلت ىف درابلا ءاوهلا ناحلأ ىلع نونج ىف صقارتي ةعمشلا بهل

 .ةملظملا

 .ةيومدلا يرام اي ..ةيومدلا يرام اي ..ةيومدلا يرام اي-

 مالظلا امنيب قزمتي تمصلا ,دعاصتتو ولعت هتوص ةمغن تأدب مث اًسماه أدب

 .ةماتق دادزي

 .هثاوتحا ىلع ارداق مالظلا دعي ملو ,خارصلل برقأ ءادنلا حبصأ

 .ةيومدلا يرام اي ..ةيومدلا يرام اي ..ةيومدلا يرام اي-

 .مالظلا دودح هتوص رسك دقف ؛عجارتلل لاجم كانه دعي مل

 !كلافطأ تلتق انأ ..ةيومدلا يرام اي-



 !ءيش ال مث

 ةبعل درجم اهنإ ..كلذ فرعأ تنك ,ءيش ثدحي مل ..ءيش ال ..اتسح ..هاهاه-

 .كحضلا يف ٌرمتسم وهو ,مامحلا راونأ لعشأ مث اهلاق

 نم ةعومجم مهنأ فرعأ تنك .. هاهاه :سماه توصب الثاق هسفن ثّدح
 ٌتبثأو ءاهتلعف دقلف «ناهرلاب تزف يننأ وه رمألا يف مهملا .ءانبجلاو ىقمحلا

 ..ةفيخس ةبعل درجم اهنأ مهل تبثأ نأ لبق يسفنل

 دوعي ىتح .ءاملا نم اًبوك برشيل خبطملا ةيحان كّرحت مث «نيتعمشلا أفطأ
 وهو ..دايم نم اهب ام عرجتي حارو ةيكيتسالب ةجاجز حتف .ئفادلا هشارف ىل
 ىلإ ىهانت ءانثألا كلت يف نكل ,دحأ ظقوي مل يلاعلا هتوص نآب هللا دمحي

 ةيحان ىرجف .مامحلا ةيضرأب مدطصت ءاملا تارطق نم فالآلا توص هعمس

 هنم تطقاست دقو شدلاب نامدطصت هينيعب اذإف ءرمألا يف رظنيل مامحلا

 !هلمكأب مامحلا قرغتل ءاملا تارطق

 ةشهد يف بهشلا تاخزك مامحلا ةيضرأ ىلع طقاستملا ءاملل رظني فقو

 نود شدلا حتف رس نع هسفن ةرارق يف لءاست ءةكرح ةيأ ىدبُي نأ نود
 دارفأ دحأ نع اًثحاب لامشلا تاذو نيميلا تاذ رظني حار ..!دحأ هسملي نأ
 !ماين نولازي ال عيمجلا نأ حضاولا نم نكل ..ةرسألا

 نود عقو هرظن نكلو ,شدلا قلغيل ءطبب مدقتو .هتشهد نم ىتفلا ررحت

ESC ULE Sea 
 ةأرمإل اهجو سكعت ةآرملا تناك ؛هاري نأ هفقوم لثم يف ىتف ىنمتي دق ءيش

 .ثعشم دوسأ ٌرعش هنم ءزج قوف لدسني اهوشم اهجوو .ءاضيب نويع تاذ
 طقاستت امنيب شّدلا لفسأ فقث ثناك ءامدلاب ةجرضُم ءاضيب سبالم يدترتو



 !ءاملا تارطق اهقوف

 لفسأ فقد ادا دج ال هنكل ,شدلاو ةارملا نيد هرصب لقني ىتفلا لظ

 لبق ريغصلا ىتفلا هجو اهيف - رمثعا تاظحلل دهشملا رمتسا !شدلا

 ايش نأكو ةدحاو ءام ةرطقل رثآ الو ةفيخم ةأرما ال !ءيش ل يفتخي . .نآ

 !نكي مل

 فقوت ؟ملحي ناك له ..ليلق ذنم هآر ام ةقيقح امو ,لعفي اذام ىتفلا ردي مل

 خرصي لظ كلذل ؛خارصلا ىوس هلعفي ايش دجي مل ,ريكفتلا نع ىتفلا لقع

 .فقوت نود نم خرصيو خرصيو

 دلع لع دلع دلع إم

 ص ۲:۳١ ةعاسلا

 هعور نم ئدهت نأ لواحت ريرسلا ىلع ريغصلا اهدلو راوجب مألا تسلج
 يذلا خارصلا كلذ لك ببس و ةعاسلا كلت يف هظاقيتسا ببس هنم فرعتل

 ىسع نونح توصب ةهيدانتو .ةرعش ىلع حسمت تحار .عزفلاب لزنملا الم

 ةفرغلا غارف يف قلمحي وهو ةيطغألاب اًرثدتم ىتفلا لظ ءاهل بيجتسي نأ

 .ههجو وزغت علهلا تارامأو

 ترعش امك ءاهريغص هيلع ىسمأ يذلا عضولا كلذ نم بعرلاب مألا ترعش

 ةلواحمب موقت نأ تررق ,ملكتي يكل هعم ةرمتسملا اهتالواحم نم للملاب اضيأ
 :ةلئاق اهسلجم نم تماقف .هلعف ةدر رىتختل اهتفرغ ىلإ ةدوعلاو هكرت

 ترادأ !اهسبالم دشي ءيشب ترعش .ةفرغلا نم جورخلاب مهت يه امنيبو

 مألا تداع «جورخلا نم اهعنمتل لسوت يف اهبذجت ريغصلا دي يه اذإف ,اهسأر



 :نيمج فطعو ونح يف هلأست ءاهسلجم ىلإ

 ؟كقرؤي يذلا امو ..رمألا ام ىنّريخأ-

 هدهاش ام نع ,ناهرلا نع ..ةبعللا نع اهل ىكح ..ءاكبلا ىف ىصلا رجفنا انه

 اهمامتها ناك ةيادبلا يف .مامتهاب كلذ لك ىلإ عمتست مألاو :مامحلا ةآرم يف

 رعاشم امنيب ,ادیور اديور اههابتنا بذجي أدب هنكل ءاًعنطصم اًمامتها همالكب

 .اهحمالم قوف نكامألا لدابتت بضغلاو ةشهدلاو بعرلا

 :تلاقو ةيناح ةرظن مألا هل ترظنف .هتصق يكح نم يبصلا ىهتنا

 .ليختت وأ ملحت تنك امبر-

 : الئاق ىبصلا در

 .بذكأ ال انأ ..ىنيقدص ,ىقيقح هتيأر ام نأب ذدكأتم انآ ,ىمأ ای ال-

 هينيع يف كلذ ىرت ,بذكي ال وه ؛اذيج هفرعت اهنإ ..اهرمأ نم ةريح يف مألا
 عنقت نأ تلواح ام اذه ..عساو مهلايخ لافطألا ,لفط هنكل ..نيتروعذملا

 :تلاق مث تاظحلل تتمص ..هلوقتل ريثكلا اهيدل سيل .هب اهسفن

 نوكيسو «مويلا ثدح ام لك هيف ىسنت رخآ موی دغلا مويو ,نآلا منتل ..انسح-

 .رثكأ ال اًرباع اسوباك كل ةبسنلاب

 ءاهتفرغ ىلإ باهذلل فوقولاب تمه ,اهيلع داب بعتلاو قاهرإ يف تدهنت

 هعم ىقبت نأ اهيلإ لسوتي ةوق نم كلتمي ام لكب اذدجم ريغصلا اهبذجف
 اهتمانم ىلع ضبقت هدي ,كلذب رعشت يه ..فئاخ هنإ .مونلا عيطتسي ىتح

 .هنضتحت شارفلا ىلع هراوجب تسلج هتبغرل تملستسا ءاًقوخ شعترتو
 يف قرغتساو نامألا روعش |د دجم درتسا ىتح ةفيفخلا هرعش تالصخ بعادت

 ,ةفرغلا نم تجرخ مث .راونألا قالغإب تماقو «شارفلا نع مألا تضهنف «مونلا



 .نوكس يف امئان ريغصلا يبصلا كرتتل

 تدجوف كانه ريغصلا هلعف ام ىلع ةرظن يقلتل مامحلا ىلإ مألا تبهذ

 لوجت امنيب اهتطقتلاف ءاهبيهل دامخإ مت دق مامحلا ةارم راوجب ةتبثم ةعمش
 !يش يأ دجت مل اهنكل ب" *ىرخألا ةعمشلا نع اثحب مامحلا ةيضرأ يف اهرظنب

 رعت مل ؟ىرخألا تبهذ نيأف ..ناتعمش هتزوحب ناك هنأ اهريغص اهل دكأ دقل

 .ةنيكس يف اهمون لمكتل تبهذو ءاًمامتهارمألا
ê E داع ê 2E 

 ةفاسلا ٤٠٠١ ص

 لك بيصُي رحسلا نم صاخ غون كانه ..اًرحاس هلخادب ام لك لعجي مالظلا

 .اننويع لبق انبولق بيصي ٌرحس ,مالظلا اهفلغي يتلا ءايشألا كلت

 نولب ريغصلا ىتفلا ريرسل لباقملا دوموكلا قوف ةتّبثُملا ةريبكلا ةآرملا ئضت
 مصت ةنانرلا ةكوشلا اهردصت يتلاك ةيندعم ءاضوضب بوحصم «ناق رمحأ

 دجيل قافتسا نمك اًرئاح اًعوزفم ىتفلا اهثاضوض رثآ ىلع ظقيتسا «ناذألا
 ىتح ,ةفرغلا ءاجرأ يف اعوزفم هينيعب لاج .هنع بيرغ ناكم يف هسفن

 ام ردقب كلذ هعزفي مل .مدلا نولب تغبتسا يتلا ةآرملا ىلع هانيع تعقو
 :هوحن رظنتو ةآرملا مامأ فقت ةأرما دسجب صاخلا لظلا وأ (تيولسلا) هعزفأ

 ثعشُملا اهرعش ةبوعصب نّيبت هنكل ,مالظلا يف اهحمالم نبت عطتسي مل
 تلطع ةديئو تاوطخب هنم برتقت تأدب .هيدترت يذلا ضيبألا ناتسفلاو

 يفلخلا طئاحلاب قصتلي رخآلا وه ًادبف ,بعرلا رثأ نم هخم ىلإ مدلا قفدت
 مث ناكماللا نم ةعمش تجرخأ ..نآلا ةرشابم همامأ فقت تحبصأ ءريرسلل
 نع بهتلملا رفصألا ءوضلا فشكيل ةعمشلا تءاضأف ءاهنم ةسملب اهتلعشأ

 .(ةبعللا سوقط ذيفنت يف نيتعمش مدختسا هنأ نعو اهسوقط نعو ةبعللا نع هتدلاول يبصلا ىكح) (1)



 ةعاس ذنم هآر هجو ءاذيج ىتفلا هفرعي هجو ؛هتايح یف ىتفلا هآر هجو عشبأ

 !مامحلا ةأرم قوف حولي ابيرقت

 كلت تأدب .هعمسي مل اذحأ نكل ,ةوق نم ةريغصلا هترجنحل ام لكب خرص

 ءامدلاب جرضملا ضيبألا اهناتسفب ريرسلا ةفاح ىلع فحزت ةذوعشملا

 لاز ام ءىرسيلا ديلاب ةعمشلا كسمت امنيب ,ىنميلا اهدي بلاخمب ةنيعتسم

 ال يهو ءكارحلا نع ارجاع حبصأو هفارطأ عيمج تلش نكل و ,خرصي ىتفلا
 .هدسج قوف فحزت لازت

 الب هءاعمأ قزمت ,هدسج يقاب قوف فحزت نآلا اهنإ ,همدق قوف نآلا اهنإ
 ءادوسلا اهبلاخمب ريغصلا ههجو ىلع توملاو مدلا تاينغأ رفحت امنيب ,ةمحر

 .نوخرصي ال ىتوملاف :يعقاو اذه ..خارصلا نع ىتفلا فك دقو

 رمألا كرذأ ككل كحل درجم سيل آلا نأ اًريخآ ريغضلا ىبصلا كرذأ فقل

 .ادج اًرخأتم

 كانه ,ملاعلا اذه نم ام ناكم يف .اضيأ ريخألا سيل ديكأتلابو ..لوألا سيل هنإ

 ةدعاصتم ةمغنب ةرم ةرشع ثالث يداني .مامحلا ةآرم مامأ فقي رخآ قمحأ

 :ةبضاغ ..ةلوهجم اًحور يداني ..خارصلل برقأ ةرشع ةثلاثلا ةرملا حبصت ىتح

 (كلافطآ تلتق انآ ..ةيومدلا يرام اي ..ةيومدلا يرام اي)

 داع دع دلع دلع دام
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 (رمع ديسلا ةرسأ لزنم)_(اًراهن) ۲٠١١ -ربمسيد ١١-

 لوجي ةطيسبلا تويبلا دحأب ةريغص ةفرغ ل طسو يلذاشلا دلاخ دئارلا فقو

 نوموقي يعرشلا بطلاو ثحابملا لاحر امثيب ءةقرغلا تايوتحم يف ةرصبب

 ةيفلخ يفو ,صحف نود ادحاو اشنا اوكرتي نأ نود ةفرغلا ناكرأ لك صحفب

 .انزحو ةماتق دهشملا ديزي ةبحانلا مألا ثوص دهشملا كلذ

 ,دماصلا بألا ةلابق اًريخأ فقيل تاوطخ ةدع كرحتو دلاخ مدقملا رادتسا

 نزحلا نم جيزم يه ةرظن امهل رظنو ءةتجوز عور ةئدهت لواحي حار يذلا

 :لوقيو ةداجلا هحمالم ديعتسي نأ لبق ءىسألاو

 .ثداحلا نع تامولعملا

 :ءافجب درو ,عمدلا امهيف دمجت نيتللا هينيع بألا عفر

 .لبق نم تيكح دقل-

 كلت يف لواحو ,اّددجم لواح هنكل ,بألا نم يفاجلا درلا كلذ دلاخ عقوت

 :ءوده رتكأ هتربن لعجي نأ ةرملا

 .ليصافتلاو ةقدلا ضعب نم ولخي هب انتربخأ ام نكل ,كلذ فرعأ-

 ممدج الواحم يي ىساركلا دحأ ىلع ىمترا مث ,بألا حمالم قوف ةعمد تحال

 :يكحي وهو هعومد

 تعلهف ,مامحلا ةهج نم مداق خارص توص ىلع اًحابص ةيناثلا يف انظقيتسا-



 ..دجتل ,رمألا دقفتت تعرهو يتجوز

 :لمكت نأ لق اليلق فلا تمص

 ئدهت نأ يتجوز تلواحف «خرصي وهو مامحلا باب مامأ افقاو انّدلو دجتل-

 ,همون ةفرغ ىلإ هب تبهذ ءبجي مل هنكل هخارص ببس هنم مهفتل ةعور نم
 نعاّجتان ناک هخارص نآبو مان دق هنأب ينربختل اًييرقت ةعاس فصن دعب دوعتل
 ةتيرفع نع تالايخلا ضعب هل ببس امم ,اديحو هسولجو اليل هظاقيتسا
 .ةدراطت

 :لمكُي نأ لبق ,اهجوز مالك عمست يهو .مألا تبحتنا

 دلولا خارص توص ىلع اًييرقت ةعاس دعب ظقيتسنل مونلا ىلإ كلذ دعب اندغ-

 ةيؤر هتدواع امبرف ؛رمألا دقفتل بهذت نأ يتجوز نم ٌتبلطف ءىرخأ ةرم
 توص عمسأل ,لفطلا ةفرغ ىلإ بهذتل يتجوز تضهنف ,ىرخأ ةرم تيرافعلا

 ىلإ اضيأ انآ تعرهف ,جراخلا يف ولعي ةدودعم ناوث دعب ىرخألا يه اهخارص
 ,ريغصلا مون ةفرغ مامأ خرصت يتجوز ىرأ يب ۳ ..رمألا دقفتأل دلولا ةفرغ

 تلاعت ,لزنملا يف نم لك خارص ببس فرعأل ةفرغلا ىلإ تلخد امدنعو

 .نآلا هارت يذلا دهشملاب ينيع تمدطصا دقف ؛رخآلا انآ يتخرص

 ررقف ,مألا حمالم قوف ةرازغب تارابعلا رمهنت امنيب مالكلا نع بألا فقوت

 لمأتي ةفرغلا لخدم مامأ فقو مث ,امهباوجتسا نع فكي نأ دلاخ مدقملا

 خارص ببس فرعيل رضح امدنع بألا اهار امك ءةبعرملا ةفرغلا ليصافت

 .كةتجوز

 طسوتت ..ءامدلا يف قراغ لفطلا ريرس ..ةفرغلا نوبوجي نيذلا ةطرشلا لاجر
 نكل ,لفطلا محل هنأ مزجي دلاخ داكي ,محل نم ةعطقم ةريغص عطق ءامدلا

 !ةدوجوم ريغ اهسفن لغطلا ةثج
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 تخرش دق ريرسلل ةلباقملا ةآرملا نأ وه ءاّبعر رثكألاو كلذ لك نم برغألا
eTديدعلا تمسر دقو ..مدلا نم تاخطل يف رخآلا فصنلا قرغو اهفصن  

 فصنلا يف قيقدتلا ضعب عمو ,هنكل ,ةفرغلا ءاجرأ يف ةبيرغلا زومرلا نم
 ةملك لكشت ءامدلا تاخطل نأكو رعش ,ةآرملا جاجز نم يقبتملا ميلسلا

 رظنلا ققد ,ةآرملا نم برتقا !يراي يه امبر وأ ءىولم لثم ةملك ..ةموهغم
 !يرام اهنإ ...ةملكلا ًارقو رثكأ

 دلع دام دلع دبع دم

 (رمع ديسلا ةرسأ لزنم)_(اًرصع) ٠٠١5 -ربمسيد ١١-

 .ليحن مسج ..ةيلسع نويع ..فيفخ ينب رعش ..عيفر يندعم راطإب تاراظن

 نيماع ذنم جّرخت .دارم ميهاربإ باشلا يفحصلا زيمت يتلا تافصلا يه كلت

 اذإ ,ةطاسولا ضعب عم هيعسو ,هئاكذ ةدشلو ,هنكل ..مالعإلا ةيلك نم طقف

 دئارجلا ىدحإ يف ةفيظو ىلع لوصحلا نم نكمت «نييعوضوم نوكن نأ اندرأ
 .ةفورعملا

 كرتي نأ هيلع بعصلا نم ناكو ..لايمأ دعب ىلع ديجلا ربخلا ميهاربإ مشي
 ظننا كلذل :هنع بنك نأ نوح لفطلا كلذ ةفع ءافتخا ثداحك اًئثداح
 بلغأ ليحر نم دكأت ىتح ,لفطلا كلذ دلاو رمع ديسلا ةرسأ لزنم مامأ

 ةدش هنع فورعملاو ..يلذاشلا دلاخ طباضلا مهسأر ىلعو ,ةطرشلا لاجر

 نع لوئسملا وه نوكي ناكم يأل مهلوخدب هحامس مدعو :نييفاحصلل ههرك

 ال ميهاربإ نكل ..لوخدلا يف يفحصك قحلا هيدل نأ فرعي .هب تاقيقحتلا

 ربخلا فطتخي نأ بحي ءتمص يف لمعي نأ لضفي ميهاربإ ..لكاشملا بحي
 ةكرعم يف هعم لوخدلا نود نم نكل :مئان وه امنيب دسألا نثارب نيب نم
 .ادبآ ةرشابم

 الحر



 دعب ذخأو دوعصلل تقولا ناح دق هنأ ميهاربإ ررق ,رصعلا ناذأ دعب

 ىلع هنأب اقح اًرعاش لزنملا ملس دعص .ةبوكنملا ةرسألا نم تاحيرصتلا
 !اقداص هروعش ناك مكو ءاقبسُم هبتك ربخ يأ نع زيمم ربخ عم دعوم

 داع fe داع دع دام

 (اراهن) ٠٠١7 -ريمسيد -4

 هتقشب ئرتهملا ةيرتنألا يسارك دحأ ىلع سلج ءرمعلا نم تانيثالثلا يف لجر
 رعشو «ةيرتنألا لخاد هدسج سرغناف ءةميدقلا ةرهاقلا ءايحأ دحأ يف ةصاخلا

 رورم لعفب ةيرتنألا اذه ًارتها دقل ..ىسركلا ةحسنأ لخاد صوغي هسفنب

 .يمدآلا مادختسالل احلاص دعب ملو ءنمزلا

 قوف ةعرسب هرظنب رمي حار مث ءاهضفو «مويلا رابخأ ةديرج هيدي نيب كسمأ
 ..موجنلا رابخأ..عراشلا رابخأ..ةضايرلا رابخأ .تالاقملاو رابخألا نيوانع

 نم ديزملا مث ..ةيسايس تاعوضوم.. يلاست..تانالعإ..سانلا ىواكش

 رثع ,ةديرجلا حفصتي وه امنيبو نكل ,ةميق الب ىرخأ رابخأ مث ..تانالعإلا

 يتلا ةبعللا)رمحألا نوللاب يسيئر ناونعك هقوف بتك .ههابتنا بذج ربخ ىلع

 هتثح تقرسو لفطلا لتق) يعرف ناونعك ةلمجلا هذه لفسأ بنتك مث .(لتقت

 يتلا يرام يه نّم)رخآ يقيوشت يعرف ناونع مث (ماحتقالل راثآ يأ نود نمو

 عرشي نأ ررقف ..لجرلا هابتنا يرام مسا بذج ..(؟هفلخ اهمسا لتاقلا كرت

 .ربخلا روطس لوأ ةءارق يف

 اضيأع مسن . .ةنونجمو أ ةفلتخم ةقيرطب لتقي لتاق نع موي لكع مسن
 مكدحأ عمس لش نكل ,ةافولل ةفلتخم بابسأو لتقلل ةفلتخم قرط نع
 ,هرمع نم ةرشع ةيناثلا يفٌريغص لفط ,رمع نميأ ؛لتقت ةبعل نع موي
 . هتايح رسخ هنأ اهتجيتن تناك ةبعل يف هناقدصأ هادحت
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 ههلفط خارص توص ىلع لفطو رمأو بأ نم ةنوكملا ةرسألا تظقيتسا
 ىف ةقراغ هتفرغ اهنيب , ةفرغلا نم ىفتخا دق لفطلا نأ ادجيل ,ارجف

 , ةموهفملا ريغ زومرلاو ءامدلا

 . .لوقيف ةعقاولا نع ناديز رمع بألا يكحي
 هربتعا ام نم ابجعتم هبجاح عفري امنيب هرخآ ىلإ ربخلا ةءارق لجرلا لمكأ

 هلك عوضوملا ةءارق نم ىهتنا دق ناك ءقئاقد سمخ رورم دعو افخس

 لفغملا مسا ىلع رظني وهو مفلا نكرب ةرخاس ةماستبا هيجو ىلع مسرف

 ةرصن ا .اليلق ةاتفلا ةروص ه لمأتي حار .ءاقرز نويبع تاذ ةاتغل © 1 س

 اًبهاذ هسلجم نم موقي نأ لبق ناوثل لاحلا كلت ىلع رمتسا ..اهينيع نول ىلع

 ةروص يوحي يذلا ربخلا صق يف همدختسا «صقم هتزوحبو ادئاع «خبطملل

 !نيعألا ءاقرز ةاتفلا

 (تابرتغملا نكس)_ م١٠ ةعاسلا (اليل) ٠٠٠١ -ربمسيد 5

 نسلج ءاماع نيرشعلاو ةثلاثلاو نيرشعلا نيب ام نهرامعأ حوارتت تايتف عبرأ

 .ةرهاقلاب تابرتغملا تابلاطلا نكاسم دحأب فرغلا ىدحإ يف نرثرثي

 ةريس اهيف نلوانتي ,ةميمنلا نم يهتنت ال ةقلح يه اًيلاغ . .تايتفلا ثيداحأ

 ةروص نهادحإ جرخت امير . .ث دش بيطخو . .ةذه بيبح ..ةثذه 5سو اذه

 ,ىرخألا اهدّسحتو ءنهادحإ اهبذكت امنيب ..اهبيبح هنأب يعدتو ميسو باشل
 ةيئاسنلا ثيداحألا نم ةقلح ىلإ كلت ةميمنلا ةقلح لوحتت ام ناعرسو

 .ريبعتلا ىف ةقدلا اندرأ اذإ (ةلافسلا) نم ةقلح امبرو ,ةصاخلا
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 اي)رارغ ىلع ةفلتخملا مئاتشلا نلدابتيو نكحضيو نثدحتي نه امنيبو
 مث ءتمصلا نمزلي ىتح تايرخألل نهادحإ تراشأ ,(ةفلختم اي) وأ (ةناويح

 :ةلئاق تمصلا تعطق

 ؟ةبعرملا تاياكحلا ضعب ْنكل يكحأ نأ يف تايتف اي نكيأر ام-

 :زفحت يف نهادحإ لوقت نأ لبق تارظنلا نلدابت

 .هيف نحن يذلا للملا زجاح اذه رسكي دقف :يكحتلف ..ايه-

 :تايرخألا تايتف ثالثلل حارتقالا ةبحاص ةاتفلا تلاقف

 شيعي ميدق قيدص يل اهاكح دق اهتعمس ةروطسأ نع نكل يكحأس انسح-

 .ةروطسأ درجم تسيل اهنكل ,جراخلا يف

 صخألا ىلعو ,تايتفلا يقاب لوضفو ةظيفح ةاتفلل يقيوشتلا بولسألا راثأ

 .نيواقرزلا نينيعلا تاذ ةاتفلا ,راسيلا ةهج سلجت يتلا ةاتفلا كلت

 دلع دم دلع داع دا

 (اراهن) ٠٠١6 -ربمسيد ١-

 دوسأ رعشب زيمتت ءمالعإلا ةيلكب ةعبارلا ةنسلا يف سردت ةليمج ةاتف رون
 راوجب ةئداه تاوطخب يشمت «ةقيقر ءاضيب ةرشبو ةعساو ةينب نويعو محاف

 نويعو ينب رعشو تانيوع وذ ليحن باش اهراوجبو ,لينلا شينروك روس
 لوألا فصلا يف ةبلاط لازت ال تناك امدنع هيلع تفّرعت ..ميهاربإ «ةيلسع

 وه اهيلإ بذجنا هنأ ودبيو ءىلوألا ةظحللا ذنم هل تبذجنا «مالعإلا ةيلكب
 اهدلاو نكل ءيمسر لكشب اطبتري نأ تاونس ذنم امهملح ءاهب مرغأو رخآلا
 سيل هنأل اذدجم هجرخت دعب هضفرو ءاًبلاط لازي ال هنأل ةيادبلا يف هضفر

 .ايدام ادعتسم
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 فلتخم ٌءيش كانه نكل ,ضعبل امهتقفارم ءاتثأ يديألا اكباشتم انوكي ام ةداع
 .مويلا

 :مالكلا رون تلهتسا

 .يتبطخل مدقتي ردتقم سيرع برقأل ينبطخي نأ ىلع ٌرصَم يبأ ..ميهاربإ-

 كانه .هبلق رصتعي ملأو ءةقلح يف ةصغب رعشي ءمالكلا نع زجاع ميهاربإ
 .هحور نم ءزج لك ىلع فحزي دربلاب ٌروعش

 :ىرخأ ةرم رون تملكت

 .كوجرأ يلع در ..ميهاربإ-

 :ميهاربإ قطن

 .ءيش لك نع ڙجاع ..يتولحاي مالكلا نع ڙجاع انأ-

 .اهينيع يف قرقرتت ةعمد تآدبف .ةرارمب مستبي وهو هترابع ميهاربإ ىهنأ
 :تلاقف ,غلاب ىسأ يف اهل رظني وهو ءاهينيع نع ةعمدلا حسمي ميهاربإ عرسأ

 .ةفئاخ انأ-

 (اهلأس) ؟مم-

 .كنم ينوذخأي نأ نم-

 :لاقو دهنت مث اليلق تكس

 .كنم رثكا فئاخ انأ ..كنئمطأ نأ عيطتسأ ال ىلوألا ةرملل-

 ( fe دع دلع f داع
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 ص۱۰ (ازاهن) ٠٠١5 -ربمسيد -۷

 غالب هلصو «نمألا ةيريدمب هبتكم يف اًسلاج يلذاشلا دلاخ دئارلا ناك امنيب

 تابلاطلا نكاسم دحأ لخاد اهرمع نم نيرشعلا يف ةباشل ةثج دوجو نع

 اًددع دجيل ءاروف ثداحلا عقوم ىلإ ةطرشلا نم قيرفو وه قلطنا .تابرتغملا
 جلو .ثداحلا عقوم ىلإ هلوصو ىدل هلابقتسا يف تاعزفلا تابلاطلا نم اًريبك

 نع نيلوؤسملا ضعب هلبقتساف ,ىنبملا لخاد ىلإ ةطرشلا نم قيرفو وه
 ىدحإ تلسرتسا .ةميرجلا فاشتكا ليصافت درس يف اوعرش نيذلاو .نكسلا

 :ةلئاق يكحتف ,ىنبملا نع تالؤسملا

 ,ةعماجلا يلإ ايوس اوبهذيل ماضل يف اهتفرغ ىلإ ةاتفلا تاليمز رضح امدنع-

 نأ ًالامتحا نعضوو ..رمألا نم نيِجعت ..ةفرغلا لخاد نم در يآ نهل نهل تأي مل

 ا سرا نلاس اهدقع نکل .نابسحلا يف مهنود اركاب تر داغ دق نوكذ

 كانه نأ تابتفلا ىدحا تررق !مويلا نكسلا نم جرخت اهري مل هنأب نهباجأ

 ؛اهروهتو ةيراحتنالا اهلويم اهنع فورعم نهتقيدصف ,رمألا يف اًنطاخ ايش
 :لاحلا هذه يف عبتملا ءارجإلا ذاختا متو ,نكسلا ةرادإ غيلبتب تماق كلذل

 هذهو ءاّئيش اهسفنب تلعف دق ةاتفلا نوكت نأ نم افوخ ةفرغلا ماحتقا وهو
 ماحتقا دنعو .ةجرحلا نسلا هذه يف تايتف عم لماعتت امدنع ةيدايتعا رومألا

 عازتنا ...مت دقو ,ةارملا مام ضرألا ىلع ةاقلم ةاتفلا ةثح اندحو ,ةفرغلا

 !اههجو نم اهيتلقم

 :الئاق دلاخ اهلأسف ..شعترت يهو ةريخألا ةرابعلا تلاق

 يقاب نيأ ؟ةفرغلا يف ةاتف نم رثكأ كانه نوكي نأ ضرتفملا نم سيلأ-

 ؟”نكسلا يف اهتاكيرش

 :نكسلا نع ةلؤسملا تلاق
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 ةغراف تناك ةفرغلا كلتو ,انه ةديدج ةبرتغم ةاتفلا نكل ,ضرتفملا وه اذه-

 يف اهل ىرخأ ةكيرش دجن ىتح اهيف تماقأف ,عوبسأ نم ترضح امدنع
 .ةفرغلا

 نم قيرفو وه ةيحضلا ةفرغ ىلإ دلاخ دعص ,اهثيدح ةديسلا تهنأ نأ دعب
 ةيحضلا ةفرغ ىلإ لخد ,هصحف متي ىتح ءهترصاحمو ناكملا نيمأتل ةطرشلا

 نم اهينيع اتلك عازتنا مت دقو ةآرملا مامأ ضرألا ىلع ةاقلم ةاتفلا ةثج دجيل

 !امهيرجحم

 ىتح ,ةيضقلل طيخ فرط يأ نع اثحب ءاًراسيو انيمي فافتلالا يف دلاخ أدب

 ,طاقنلا ضعب هل حضوأ ءيش ...هتيؤر عقوتي ناك ءيش رخآ مامأ هسفن دجو

 دقل ..هسأر لخاد ماهفتسالاو بجعتلا تامالع نم داز هتاذ تقولا يف هنكل

 ..يقابلا ءزجلا قوف ّبتك امنيب ,اهنم ٌءزج مطحت دقو ,ةآرملا مامأ هسفن دجو

 (دوعت فوس يرام ْنإ)

 !!؟-
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 (اًراهن) ٠٠١5 -ربمسيد -۸

 هتقشب ئرتهملا ةيرتنألا يسارك دحأ ىلع سلج ءرمعلا نم تانيثالثلا يف لجر
 رعشو ءةيرتنألا لخاد هدسج سرغناف ءةميدقلا ةرهاقلا ءايحأ دحأ يف ةصاخلا

 رورم لعفب ةيرتنألا اذه أرتها دقل ..ىسركلا ةجسنأ لخاد صوغي هسفنب

 .يمدآلا مادختسالل اخلاص دعي ملو «نمزلا

 ريثكلا قرغتسي مل ءاهيف بتك ربخ نع ثحبي قفطو «ةديرج هيدي نيب كسمأ
 هانيع تفقوت ام ناعرسف «هنع ثحبي ناك يذلا ربخلا دجي ىتح تقولا نم



 ..(تايرتغملا نكس يف ةميرج) رمحألا نوللاب 2 يسيئر ناونع قوف

 اهكرتيل ءاقرزلا اهنويع قرس) رخآ يعرف ناونع ناونعلا اذه لفسأ َبتُك
 اهنإ :يلذاشلا دلاخ دئارلا) كيف َبتك رغصأ مجحب رخآ رطس ..(ةدماه ةثح

 ةءارق نم ىفتنا ..(اذحاو اصخش لتاقلا نوكي دقو ,اهعون نم ةيناثلا ةميرحجلا

 .الماك لاقملا ةءارق ىف أدبيل نيوانعلا

 :قيقحتلا نود يذلا ىفحصلا مسا ىف ةقيقدل زكريل «لاقملا ةءارق نم ىهتنا

 . كارم ميهاربإ" ..افولأم مسالا ناك

 ىلإ هجتيل .هسلجم نم ماق مث ءاهقلغأ نأ دعب اًبناج ةديرجلا لجرلا حازأ
 ماقف ,عوجلا هيلع حلأ الجر ضعبلل ودبي دق ..ءطبب اهباب حتفيو .ةجالثلا

 !ناواقرز نانيع
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 ىلإ ةفاضإلاب :حيرشتلا لجأل ةيرشبلا ءاضعألاو ثثجلل ةظفاح ةدامك مدختست :نيلامروفلا ةدام (1)

 .ىرخألا تامادختسالا نم ديدعلا

۹ 
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 (ارهظ ) ٠٠١5 -ربمسيد -۷

 لاوط

 نم ةلاحو ,ةآرملا ىلع تّبتك يتلا ةلمجلا ىلإ رظني دلاخ لظ ءاسرقت نيتعاس

 طباضلا هقيدص جلو «لاحلا كلت ىلع وه امنيبو .ةحاتحت ريكفتلاو تمصلا

 :ةراكفأ لح اقزمم ةفرغلا ىلإ قراط

 ةعفد اياضق سمخ ءاهنإ ةوتفلا هذه يف يننكمي ناك ؟ويكفتلا اذه لك اذامل-
 .ىفتخا يذلا لفطلا ةيضق كيدل نأ سنت ال ..ةدحاو

 زيمم نينر تاذ هترين تناك دقق :؛ةزيمملا هقيدص توص ةرينل دلاخ هنا

 فشخ ينب رعشو ..ءاضيب ةرشب ..ثك براش وذ نيثالثلا يف باش ..ةماسولا

 :لاقوريبعت يأ نم لاخ هجوب هوحن دلاخ رظن .يثارو ببسل طقاستلا يف أدب

 .ةدحاو ةضق امهنإ-

 :قراط بجعل

 !؟دصقت اذام-

 !ةارملا هذه نكل . .ةقيرطلا سفنب ةمطحم . .ةارملا ةيحان انه .. يعم رظنا-

ao E CLاهيلع ّبتك ام أرقا . . 

 .ةلتاقلا مسا وه كلذ نوكي دق ..انسح ,دوعت فوس يوام نإ اهيلع ّبتك دقل-



 .یوام 1

 يرام مسال قراط قطن ةقيرطل كحضو .هموجو نم دلاخ قراط ةغثل تجرخأ

 :ارخاس لاق مث

 نأ دقتعأ ال ..كلوق ةحصب دقتعأ ال ينكل ..يوام سيلو يرام اهنوك نع اًديعب-

 .ناكم لك يف مهئامسأب نيحئاص عراوشلا يف نولوجتي ةلتقلا

 :لأس هنكل ,لاح لك ىلع اهداتعا دقف ؛دلاخ ةيرخس ىلع قراط قلعي مل

 ؟وکفت اذام ىف اذإ-

 .ةغللاو ىنعملا فالتخا عم ةبوتكملا تاملكلا ..ةآرملا ..ةبيرغلا ةقيرطلا-

 ؟كانهو انه ٌدحاو لتاقلا ّنأ دصقت تنأ اذإ-

 نود جورخلا مث هتميرج ذيفنتو تويبلاو ينابملا لوخد ىلع رداق لتاق ,معن-
 اهكرتب ىتلا تامالعلاب ىنركذت ..اضيأ تامالعلاو تاملكلا ..دحأ هب رعشب نأ

 .نولسلستملا ةلتقلا

 ..نيعم فده لسلستملا لتاقلل نوكي ةداعلا يف ءيقيدص اي ثبع اذه نكل-
 فادهأل ايفاملا وأ لامعألا لاجو نم ةعومجم لتق وأ ؛ةلودلا نم لاجو لتقك

 ةوشع ةيناثلا يف لفط لتق نم هوتعملا اذه هديوي دق يذلا ام نكل ءةيماقتنا

 ,هراكفأ قراط ضرع).ّيلإ ةبسنلاب اًيقطنم ودبي ال ومألا ..!نييوشعلا يف ةاتفو
 (اذدجم ثيدحلا ةفد دلاخ ملتساف

 ةيلعفلا انتمهم «نيتيحضلا نيب طبري ءىش يأ دجوي ال هنأ ةصاخ ,اذه ملعأ-

 .طبارلا اذه داجيإ ىه نآلا

 (واو) (ءارلا) فرح قطني كلذل ..ءارلا فرح ىف غثلأ قراط )١(
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 .ةيرشبلا ءاضعألا ىلع لوصحلا فدهل طقف لتقي وه امَنَو-

 ,اندلب يف عراوشلا نوئلمي نيلوستملا فالآ كانه نكل .كلبق كلذ يف تركف-

 ماحتقا رطخل هسفن ضرعي اذامل ..ةلوهسب مهئاضعأ ةقرسو مهلتق نكميو

 (قراط لاقف دلاخ لءاست) ؟طقف نينيعلا ذاملو ..تابرتغم نكس

 .لتقلا فدهل لتقي هنأ ؛دحاو لامتحا كانه ..اًنسح-

 :ريسفتلا كلذ نم دلاخ بجعت

 !؟ةحصملا نم براه نونجم عم لماعتن اننأ ينعت-

 .وخآ ويسفت دجوي ال-

 ارحاس نوكي دقف ..ريسفت فلآ ىلع لوصحلا اننكمي هنأ دقتعأ عقاولا يف-

 !الثم

 :اًحضوم لاق دلاخ نكل ,اغلاب اقمح ادب يذلا دلاخ مالك نم قراط بجعت

 نم لسلستم لتاق ندنل ةنيدم يف دجو ..م18/ ماعلا يفف ؛ًًريثك بجعتت ال-

 ..ليللا تايتف نم هاياحض لتقب موقي ناك ةعيبطلل قراخ لتاق... ديرف عون

 مث ..كلقع اهليختي نأ نكمي يتلا قرطلا عشبأب نهب لثميل نهثثج حيرشي مث
 ةقدبو ةدودعم ناوث يف كلذ لكب موقي ناكو ,دحأ هب كسمي نأ لبق برهي

 اهلك ارتلجنإ بعرأ يذلا اذه ةيوه دحأ فرعي مل نمزلا رم ىلعو ..ةديدش
 .حافسلا كاجب افورعم ناك هّنكل ,مايألا نم اًموي

 تأوق يننأ دقتعأ ..(ءيش ركذت لواحي نمك مسالا قراط ررك) حافسلا كاج-

 لك..لتقلا يف عوشي ناك امدنع فده هل ناك وه ىتح نكل ..نآلا لبق هنع

 وأ لجو لتقب ماق هنأ عمسأ ملو ,تاوهاعلاو ليللا تايتف نم اوناك هاياحض

 .لاثملا ليبس ىلع ةليبث ةديس

۳ 



 :دلاشخ لاق

 رهشأ نم ناك نينسلا رم ىلع..ىرخأ ةيواز نم رمألل رظننل نكل..حيحص اذه-
 لتق نإو ..دوسألا رحسلا لمعتسي ناك هنأ وه حافسلا كاج ةيضقل تاريسفتلا

 .رحسلا سوقط نم سقط ىوس نكي مل اهحيرشتو ةيحضلا

 ؟وحاس لتاقلا نأ تاقيقحتلا يف بتكن نأ انم ديوتأ ..دلاخ اي اقح َتننُُج دقل-

 .ةقلغملا باوبألا ربع رمي صخش عم انه لماعتن نحن نكل ,كلذ لقأ مل-

 نأ نود نمو دحأ هب رعشي نأ نود نم ةيحضلا ةثج الماح جرخي مث لتقيل
 .ماحتقال رثأ يأ كرتي

 :ارثاح دلاخ مالک يف قراط نعمت هل

 .كلذ ويغ ويسفت فلآ ىلع لوصحلا اننكمي ..تنأ تلق امك نكل ..فوعأ ال-

 يف تابلاطلاو سراحلا باوجتساب تمق له .نآلا اذه نم كعد ,اتسح-

 سلا

 ىأل هتفوعم وكنيو . ..ع يشن يأ هد مل هنأب لوقي سواحلا . .كلذ تلعف معن-

 وعشت ا نود نكسلا م ههدحأ محتقي نأ ليحتسملا نم هنأ دكأُي امك ..

 لتاقلا لوخد ومأ حاجنإ ىلع وداقلا ديحولا وهف ؛هقدصأ ال يننكل . د هب

 انه جواخملاو لخادملا لك نع لوؤسملا وهف و ,ديحأ وعشن نأ نود نكسلا

 .اهحيتافم هيدلو

 (دلاخ لأس) ؟اضيأ اذامو-

 تاكوحلا يدحإ دوقت ةيحضلا ءةمهم ودبت ال دق ةيحضلا نع ةمولعم انفوع-

 موي ةديوج يف اهتووص تّوشن دقو ..ةعماجلا ماظن دض ةعماجلا يف ةيبالطلا

 .ةكوحلا كلت بالط بلاطم لوانت عوضوم يف يواجلا وهشلا نم ١5
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 :هتلئسأ ىف دلاخ رمتسا

 ؟تابلاطلا نع اذامو ..اتسح-

 ةفوغ يف تايّوخأ تايتف ثالث عم اليل ةدجاوتم تناك ةيحضلا نأ انملع-

 .تاعاس ثالثب ةّوشابم لتقت نأ لبق نهدحإ

 ؟نآلا نه او

 .تافئاخ نهف ؛انه ىلإ ووضحلا ندوب ال-

 .اذإ نهيلإ انأ بهذأس-

 :هدي نم ةراشإب قراط هفقوأف ,كرحتلاب دلاخ مه

 ةفوعمو كتلباقم ديوي يفحص كانه ,نهعم قيقحتلاب موقت نأ لبق ..ةظحل-

 .ويغصلا ىتفلا ةيضق نع بتك يذلا هسفن ىفحصلا ءةيضقلا كلت ىف كيأو

 :اًرخاس دلاخ لاق

 ؟ةيناطيش ةبعل ريغصلا ىتفلا توم ببس نأ نع بتكي حار يذلا هوتعملا كلذ-

 .نييفحصلا بحأ ال ىنثأ فرعت كنأ امك ,ةكوحضأ ىلإ ةيضقلا لوح دقل

 :لأسو ههجو رمحا دقو ,هقير قراط علتبا

 ؟نييفحصلا وحن كيدل ءادعلا كاذ لك مل-

 ..تقولا لاوط بذكلاو قئاقحلا قيفلت نع نوفكي ال نيجعزملا ءالؤه-
 ةحيضف ةطبخلا كلت تناك ولو ىتح ..ةيفحصلا ةطبخلا نع اًمئاد نوثحبي

 قبسي نأ ديرن لكلا ..اضعب مهضعب نيب متاد عارص ..مهدحأ ةايح رمدت

 ةروص عم فئاز ناونعف ..ةطبخلا كلت دجاوتت مل نإو ىتح ..ةوطخب رخالا



 فشتكي يذلا ,نيكسملا ئراقلا هابتنا بذجب ةليفك ريهاشملا دحأل ةتفال

 يه كلت ؟فرعتأ ,يفحص بصن ةيلمعل ةيحض عقو دق هنأ ربخلا ةءارق دعب
 .يفحصلا بصنلا دجو ,يفحصلا قبسلا دجاوتي مل اذإ ..ةبسانملا ةظفللا

 جرح يف حنحنت و قراط دهنت

 ..نكل ..ةيهاوكلا نم ويثكلا مهل نكت كنأ ودبي . اب

 ,هولد يف امب ءالدإلا ىلع هثحف ,ءيش لوق نم جرحم قراط نأ دلاخ ظحال
 :قراط ملكتف

 داوأ ةيضقلا سفن يف كعمو كقيدص يننأ فوع امدنعو ,يبيوق يفحصلا نإ

 .يفحصلا هقيقحتل كتفاضإب موقي نأ

 :قراطل لاق مث ,يفحصلا نع هلاق يذلا مالكلا نم اجرحم دلاخ مستبا

 .تايتفلا عم قيقحتلاب موقأ مث نمو «كرطاخ لجأل هلباقأس اتسح-
 داع دع دلع داع دام

 ١"- (الیل) ۱۹۹۹ -ربمسيد ٠١م

 نيذلا صاخشألا تارشعب لينلا رهن فافض ىلع ةنكاسلا معاطملا دحأ ظتكا

 ,موجنلا ءاوضأ تحت ءاشعلا ماعط لوانت يف ةنسلا سأر ةليل اوضقي نأ اوررق

 ..عمال رعش . .نيتنولملا اهينيع يف اًيلج ءاكذلا ودبي«ةليمج ةباش مهنيب نم

 يف ةديحو سلجت ءاهرمع نم تانيرشعلا رخاوأ يف ةباش .ةمعان هاشم شن

 .ام 5 وسع راظتنا

 توصو..اهينيع قوف ناعضوت نيتنشخ نيديبو ,اهفلخ فقي صخشب ةأجف
 :لوقي ناح

 م



 ةيؤلؤللا اهنانسأ ىوس اههجو نم رهظي دعي مل ىتح ,ةعساو ةماستبا تمستبا
 :تلاقو

 .كناكم سلجيل رخآ صخشب يتآ نأ لبق سلجاو اًحازم كافك-

 ىلع اهل لباقملا دعقملا وحن اعرسم ىرَّجو نيواقرزلا اهينيع نع هدي دعبأ
 :افهلتم لوقي وهو ةلواطلا

 ؟ةساقلا ةلماعملا كلت اذامل ..سلجأس ..الهم ..الهم-

 نم ريثكلا يوحت ةجهلب لوقت نأ لبق اههجو قوف ضاعتمالا حمالم تزربأ
 :موللا

 .ةلماك ةعاس اندعوم نع ترخأت كنأل اذه-

 انأ ..ةصاخلا يلمع فورظ اهنإ :ةليح يديب سيل ..يتبيبح اي نيملعت تنأ-
 .ديعاومب دیقم ريغ

 ؟ةليللا هذه ىتح نكل ..لماك ماع لاوط كلت كلمع فورظ عم ٌتشياعت دقل-

 ءامستيم اهیلع ذرب نأ لق فلخلل هرهظ داعأ

 اهرثكأو مئارجلا ربكأ نإ ..ةنسلا سأر ةليل اهنإ ؟ةليللا يه ام نيفرعتأ -
 لتق ةميرج كانه نأ نم قثاو انأ ..ماع لك نم ةليللا هذه يف متت ةيشحو
 لوانتنو لفتحنل نحن سلجن امنيب ..لينلا نم ىرخألا ةفضلا ىلع نآلا ثدحت

 هفات ببسل هتجوز عم لجر رجاشتي دق نكل ,ءادعس مهنأ ىلوألا ةلهولل كل
 ملكتي ناك) هدسج يف تانعط ةدع اهنعطب موقيف .لزنملل امهتدوع ىدل

 سلجن نحن امنيب (ةيلايخ نيكسب كسمي هنأكو ,ءاوهلا يف هتضبق كرحي امنيب
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 ةنسلا سأر ةليل ءاشع دعت .كلذ نظت يه امبر وأ ..ةروهقم ةجوز كانه ,نآلا

 .مسلا ؛هيف يسيئرلا نوكملا ىلع ةصيرح يهو نيكسملا اهجوزل

 سيل نكل ,همالكب اهناسل دّيقي ىتح افل اهفلي ..ةداعلاك ةوالح اهلقعب لكأي هنإ
 يهو اهلقع يف رودت راكفألا كلت تحار ..بضغتس مويلا ..روثتس مويلا .مويلا

 :مزحب لوقت

 .لوألا انجاوز ديع وه اضيأ مويلا نأ سنت ال نكل-

 عقي دق خف ربكأل ةيحض هيف عقو يذلا مويلا ىسني نأ أرملل فيك ,سنأ مل-

 ؟لجر هيف

 طيشتست نالا اهنكل ..كلت ةرخاسلا هتقيرط تداتعا دق تناك ..اههجو رمحا

 اضع

 ,كهركأ انأ-

 .كبحأ انا و-

 ةجهلب لوقت نأ لبق ,الجخ اهاتنجو ترمحا دقو تمستباف ,اّمستبم اهتغاب
 :ةدح لقأ

 نيمرجملاو ةلتقلا نع كصصق لمحتأس ىتم ىلإ ؟طبضلاب ىنم ديرت اذام-

 طباض سيلو يجوز كنأ ةدحاو ةرمل ولو رعشأ نأ ديرأ ؟ةقزَمُملا ثثجلاو
 !ةطرش

 :ىرخأ ةرم يسركلا ىلع هرهظب دنتسيل دوعي وهو اهل لاق

 .ةطرش طباض كجوز نوكي نأ ةبيرض يه هذه ..يتريغص اي-

 (اههجو ىلع داب سأيلاو اهتلاق) ؟اًبلط كنم بلطأ نأ نكميأ

 ضل



 !يتزيزع ديكأتلاب-

 .طقف يجوز نكو ..ةينهملا كتايحب قلعتي ءيش لك ,دحاو مويل ولو ,سنا-

 :لوقيو امهلبقيل اهيدي اتلكب كسمي نأ لبق ..اهبلط اًبجعتم اليلق اهيلإ رظن
 .طقف دحاو مويل ..يتبيبح اي

 نفسلا ىدحإ لخادب ودشي زوريف توص امهعمس ىلإ ىهانت ,ءانثألا كلت يف

 ."كمسا بتكب" ةلضفملا امهتينغأ تناك امهظحلو ءلينلا حطس قوف ةرباعلا

 امهالك عرش دقلف ءاهتقو هتافالخو ملاعلا جولث لك بيذي نأب اليفك اذه ناكو

 .اعم ةينغألا تاملك ةندند ىف

 << شيل كلخد شيل ىنبحتب كلازام ..شيدق فرعتب ام ىنبحتب ىلقتبو>>

2Fد د  Eد  

 (ارصع) ٠٠١5 -ربمسيد - ١١

 تايتفلا ىلإ ران نم ماهسك ةلئسألا هجوي تابرتغملا نكس لفسأ دلاخ فقو

 1 :اهلتقم لبق ةيحضلا نقفار يتاللا ثالثلا

 ؟ةحرابلا ةليل نسلحت نتنك نيأ-

 ةيدايقلا ةيصخشلا ةبحاص اهنأ حضاولا نم ناك يتلاو ,اتس نهربكأ تمدقت

 :تلاقو ىكبت يهو .نهنيب

 .يتفرغ يف-

 ؟تالعاف نتنك اذامو-

 .تانبلا لك اهلعفت ىتلا رومألا كلت ..تاياكحلا ىكحنو ..كحضنو رثرثن انك-



 :ىرخأ ترص لاس

 ؟هباش ام وأ فالخ ..ةيحضلا نيبو كنيب ءيش يأ ثدحي ملأ ؟طقف-

 ةرشابملا هتلئسأب اهباصعأ مطحي هنأ فرعي ناك ..اههجو ىلع رتوتلا ظحال

 تاتش عمجت نأ لواحت يهو ةاتفلا تلاق .هلمع وه اذه نكل ,كلت هتجهلو

 :اهسفن

 يأ نم تالكشم ةيأ ثدحت مل ..معن معن ..ءيش يأ لصحي مل ةقيقحلا يف-

 .عون

 :اهراوجب نيتفقاولا نيتنثالا نم ىرخأ ةاتف تقطن

 .ةبعل ىف اهانيدحت دقل-

 :كشب لأسو هتارظنب ىرخألا ةاتفلا قرتخا

 ؟عون يأ نم ةبعل !ةبعل-
 :ةيادبلا يف دلاخ اهعم ثدحت يتلا ىلوألا ةاتفلا تباجأف

 نأ اموي عطتست مل يرام اهمسا ةكلم نع ثدحتت ةميدق ةروطسأ اهنإ-

 كانه سيل ,ىلوألا لمحلا رهشأ يف اهنينج دقفت تناك ام اًمئاد ..اًمأ نوكت
 وأ ,ةرحاس تناك اهنإ وأ ,ةكلم تناك اهنإ لاقي ءةروطسألا نأشب ديكأ ءىش

 ,ديكأ ءىش كانه سيل ..ةيح تنفدو ةطيسب ةرسأ ىف شيعت ةاتف تناك اهنإ

 :الئاق دلاخ اهعطاق

 ؟ىرام تلق..!ىرام-

 :بجعتب تلاق
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 !ىرام معن-

 :تلمكأف ,عباتت نأب دلاخ اهل راشآ

 موقي مث ةآرملا مامأ ءرملا فقي نأ يهو ؛ةروطمألا كلتب قلعتت ةبعل كانه-

 .ةدعاصتم ةمغنب ةرم ةرشع ثالث دحاو ءادن ديدرتب أدبيو نيتعمش لاعشإب

 زازفتسال ىرخأ ةرابع ءادنلا بحصت نأ نكميو (ةيومدلا يرام اي) :لوقي وهو
 ..ةبعللا جئاتنل ةريثك ٌتالامتحا كانه ..(كلافطأ تلتق انأ) يهو يرام حبش

 فقي ةايحلا كيرش ةروص رهظت نأ وه اًعيمج تايتفلا هلمأت يذلا لامتحالا

 .توملا ةناخ يف عقت اهلكف ىرخألا تالامتحالا امأ .ةآرملا يف اهراوجب

 ءىش لك رسفي كلذ نإ ,عمسي امل قدصُم ريغ ةاتفلا يف اقّدحم دلاخ فقو

 نإ ,فخس اذه نكل ء«يش لك .ماحتقالاو ,يرام مساو ,ةآرملا رسكت ..ابيرقت

 .قمحأ اطباض هنم لعجي هيف ريكفتلا درجم نإ !نونجلا نم ٌبرض مالكلا اذه
 .لمعلا نم لصفلل هضرعيو

 :ةاتفلا تدرطتسا

 ..اهلتق نم وه يرام حبش نإو ةبعللا بعلب تماق اهنإ لوقأ ال انأ ديكاتلاب-
 .ديكأت لكب ةفاخس هذه

 ثالثلا تايتفلا كرت مث ..ريبعت يأ نم لاخ ههجوو ةاتفلا نع هرظن دلاخ دعبأ

 اهب تلتق يتلا ةفرغلا ىلإ لصو ىتح ,جردلا قوف اضكر نكسلا ىلإ دعصو

 دلاخ حازأ .ركاسعلاو يئانجلا ثحبلا لاجر نم ريثكلاب تألتما يتلاو .ةاتفلا

 ةثج اهمامأ تدجو يتلا ةآرملا ىلإ اًريخأ لصو ىتح هقيرط يف نم لك
 ءاج ام ةارعلا راوجب دجي ملف ءلامشلا تاذو نيغبلا تاذ هرضيب لاج ةا
 !تاواقمحلا تايتفلا اهنع تكح يتلا عومشلل دوجو ال ,.نع ثحبيل

 .ءاره اذه نإ ,تعقوت امك



 ,فلخلل ةوطخ كّرحت ..ههجو قوف مسترت حايترا ةماستباو هسفن اهب ثّدح
 !رّشكت توص عمسو ..هءاذح تحت سَمدُي ءيشب رعشف

 تحت مطحت يذلا ءيشلا هل فشكنيل ضرألا نع اهعفرو ..همدق وحن رظن

 ةعمش اهراوجبو ءنيفصن يلإ ترّسكت دق ةريبك ةعمش تناك ؛هءاذح ةأطو

 !مجحلا سفن يف ىرخأ
fداع دلع دلع دلع  
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 (ةليل) ٠٠١5 -ربمسيد -۷

 مالظلا اهقنخي ءةديحو سلجت «ءوضلا اهيف تّرصبأ ةرم رخآ ىلع نيموي رم
 ةيبهذ تالصخ تاذ ءانسح .ءلوهجملا اهريصم راظتنا ىف داحتا لك نم

 ىلإ تءاج فيك فرعت ال ,ةيساقلا اهتايح ةقيقحب ادبأ يحوت ال ةليبن حمالمو
 ةرثعتملا اهتاوطخ ىوس ركذت ال ؟ناكملا اذه ام ىتح وأ ,انه ىه ّمل وأ انه

 حتفي صخش ىوس ركذت ال ,ةيليللا ىهالملا دحأب اهلمع نم ةدئاع ىه امنيب

 ال ,اهينيع مامأ اهزهي امنيب هديب دوقنلا ةمزر ىوس ركذت ال ,اهل هترايس باب
 اهلعج مالظ ..مئاد مالظ ..مالظ مث ,هترايس لخاد ىلإ اهعافدنا ىوس ركذت

 .ناولألاو لاكشألا ىنعم ىسنت

 نأ اًموي عقوتت مل اهنكل .هيلع رّبجت ملو رهعلا بحت ةرهاع ..ةرهاع تناك

 تومت ىتح انه كرتتس له ؟ةياهنلا يه هذه له ..اهريصم وه كاذ نوكي

 ؟نارثفلا اهمهتلتف اهتثج نفعتتل ,فوخلاو دربلاو عوجلا نم

 نم فطتخملا كلذ اهينجيس يتلا ةدئافلا نع ناك اهل ةبسنلاب مهألا لاؤسلا

 ؟انه اهعضوو اهفاطتخا

 لكل تاباجإ ىلع لوصحلا كشو ىلع اهنأ ودبي ..اهوحن مداق صخش كانه

 .اهتالؤاست

 ةقرحب ترعش ..اًريخأ ءوضلا اهيلإ للستيل ..هب سلجت يذلا ناكملا باب حتفنا

 وحن اهرظن تزكرو اهينيع تقّيض «ةشوشم اهتيؤر تحبصأو ءاهينيع يف

 روقو ءناينبلا يوق الجر ناك ؛اًريخأ ةيؤرلا حضتتل ءاهوحن برتقي يذلا دسجلا
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 اتيكس هيدي ىدحإ يف لمحي امنيب ,همف فرطب اًمستبم اهوحن برتقي ..ةئيهلا
 .اًعمال اقالمع اًضقم ىرخألا ديلا يفو ءاّداح

 ءلمحتلل ىدم ىصقأ ىلإ تلصو دق تناك ..يعولا تدقف ءةظحللا كلت يف

 موقي نأ لبق ءاهسأر ةرخؤم يف اهنعطي امنيب ,هب رعشت ملو يعولا تدقف
 .اهتمجمج محل لخاد نم يبهذلا اهرعش عازتناب

ok 2kداع  afداع  

 (رمع ديسلا ةرسأ لزنم) (اًرهظ) ٠٠١5 -ربمسيد -۸

 لأسي حارو .ددرت يف جرملا يحب نطقي يذلا (رمع) ديسلا لزنم مامأ فقو
 :كسفت

 ةرسألا كلت عضو نإ ؟ال مأ نيزحلا لزنملا كلذ يف هب اًبَخرُم نوكيس له

 .هب بَحرُم ريغو اليقث افيض نوكي نأ فاخيو «بعص

 ..ضماغو بعرم ثداح يف ريغصلا امهدلو ادقف مأو بأ نع ملكتن نحن

 مألا ةلباقم ىلإ جاتحي هنكل ..رخآ تقو يأ يف وأ ءنآلا هب اوبحري نل ديكأتلاب
 .تامولعملا نم ديزملا ةفرعم ىلإ جاتحي ءبألا وأ

 تاجرد دعصي :يناثلا قباطلاب ةرسألا ةقش وحن ىلوألا هتاوطخ ذخأ ررقي

 .بابلا قرطي مث .ةيانبلا

 .قراطلا نم ىرتل تبهذف ..ةقشلا باب تاقرط توص زوجعلا مألا تعمس

 ةماستيا مستبي ,عبارلا ةهدقع ىف باش هجو اهل فشكناف ,بابلا تحتف

 :دوب ةبحتلا ىقليو ةفيفغ

 ..بسانم ريغ تقو يف ترضح دق نوكأ الآ ینمتآ ..ةجاح اي مكيلع مالسلا-

 ؟نآلا دوجوم رمع ذاتسألا له

 دو



 :زوجعلا مألا تلاق

 .لمعلا ىلإ بهذ دقل هللاو ال ..ينب اي مالسلا مكيلع-

 (دوب لأس) ؟هتدلاو كترضح له-

 (تباجأ) هتجوز الغ مأ انآ ,ينباي ال-

 :راوحلا عباتي نأ لواح مث .هقير علتباو جرحلاب رعش

 رمأ يف هعم ثدحتأ نأ جاتحأ انأف ؟دوعي ىتم نيفرعت الأ ..يمأ اي اًرذع-

 نوكأ الأ وجرأ ,كترضح ديفح ةيضق صخي رمأ (لمكي نأ لبق حنحنت) صخي

 .ةحاح اي كتقياض دق

 يه طقف يتنبا ينعأ ..طقف نميأ مآ ,ةلكشم كانه سيل ءادبأ ينب اي ال-

 ام ىلع اهلباقت نأ كنكمي نكل ,اذج ةئيس لاح ىف اهنكل ..اًيلاح ةدجاوتملا

 :باشلا لاقف ,اههجو قوف نمزلا اهطخ يتلا اهديعاجت هتزربأ نزح يف تلاق

 ..اذح فسآ انأ-

 :قيتعلا اههجو سيراضت قوف ردحنت تداك ةعمد عنمت نأ ةلواحم تلاقف

 ؟الوأ تنأ نم فرعأ نأ

 :در

 .ءيش نع كلأسي نأ ديري يلذاشلا دلاخ دئارلا نإ اهل يلوق-
ê E ê ê 2F 
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 (ارجف) 7٠٠١5 -ریمسید -۸

 رعذلا نم ةلاح ..ةديدجلا رصمب ةيبناجلا عراوشلا دحأ ًالمت ةطرشلا تابرع
 يك دحأل ةصرفلا عدي مل ةطرشلاو فاعسإلا ةبرع يود توص .يلاهألا حاتجت

 ىلع ةأقلُملا ةثجلا هينيعب صحفتي قراط فقي كلذ لك طسو ..همونب أنهي
 ماق يذلا دغولا كلذ نع هسفن ةرارق يف لءاستي امنيب ءزازئمشا يف ضرألا

 عازتنا مت دقل .ةداح ةلآب اهرعش عزقب ماق مث ءلكشلا كلذب اهتبقر يف اهنعطب

 اههجوو ةثجلا سأر قرغت ءامدلاف .ةيشحو ةقيرطب ةيحضلا سأر نم رعشلا

 .ةرئاغلا حورجلا نم ديدهلا ىلعأ نم سأرلاب ترشتنا امك ,لماكلاب

 يتلا حورجلا يف 0 ققدي حار دقو .ةثجلا راوجب هيتبكر ىلع قراط اثج
 يف حورجلا 08 قيمع قيقدت دعب ,.فشتكا امدنع مدص هنكل ءسأرلا يطغت

 !ام ةملك لكشت ةثجلا سأر
 داع دام داع دبع دع

 (رمع ديسلا ةلئاع لزنم) (ارهظ) ٠٠١1 -ربمسيد -۸

 نيح يف ,دلاخ دئارلا ةلباقمل جرخت نأ لبق اهسفن تاتش "الغ" مألا تعمج

 :دلاخ ةبحصب جراخلا يف زوجعلا مألا تسلج

 :ةقرغلا لخاد نم الغ امهيلع تلح امتيح هناكم نم اًمئاق دلاخ ضفنتا

 (دلاخ لاق) .الُع مادم ًالهأ-

 اهمأ راوجب سلجت امنيب الع تلأس) ؟كترضحل اهمدقأ ةمدخ نم له ,ريخ-

 (لوقي دلاخ عرسأف ءزوجعلا



 نأ ذنم هيف نيشيعت يذلا نزحلا مك فرعأ انآ عقاولا يف ,هللا ءاش نإ ريخ-

 ..ىننكل ,انه ىلإ ىتآ نأ لبق اًريثك تددرتو ,كنبا تدقف

 :الع هتعطاق

 نوكأسف ..ةمولعم ةبأ ىنم دبرت تنك نإ ,دئارلا ةدايس اب فسألل ىعاد ال-

 .يدلول ثدح ام ةفرعم نم كبّرقي دق ءيش يأ يف كل اًنوع

 :ءاكبلا وأ رايهنالا نم اهسفن عنمت ىتح مواقت تناك

 ؟هرس نوظفحيو

 :غلاب ئسأب تلاق

 ..دحأ كفرعي الو دحأ فرعي ال ,انوطنمو اديحو ناك ,ءاقدصأ هل نكي مل-

 ,يل يكحيل اًيكاب دوعيف ,موي لك يدانلاو ةسردملا يف لافطألا هنم رخسي

 صلختلل ةليسو ريخ ةباتكلا نأب تنمآ املاطل .بتكي نأب اًمئاد هحصنأ تنك

 .هل قيدص ريخ وه ملقلا نأ اًمود هربخأ تنك ,هفواخمو ءرملا لكاشم لك نم
 نم ديري ام نودُيل رشاعلا هدلوم ديع يف ريغص تاركذم رتفد هل ترضحأو

 ىتح ,هرارسأ لكب هل حوبي حبصأ ىتح رتفدلا كلذب طبترا دقل ..هموي ثادحأ

 نايحألا ضعب يف ينرطضي ناك اذهو ,قباسلا يف امك يل حوبي دعي مل هنأ

 .يريغص لاوحأ ةفرعمل رتفدلا حتفو هتايصوصخ ماحتقا ىلإ

 :ىرخألا ولت ةدحاولا اهيدخ قوف عومدلا ردحنت امنيب ,هيلإ ثدحتت تناك

 (دلاخ اهلأس) ؟تاركذملا كلت ىلع عالطالا يننكمي له-

 .ةدحاو ةظحل ..دئارلا ةدايس اي ديكأتلاب-

 ةفرغلا ىلإ تفلدو ءاههجو نع تارابعلا ضعب حيزت امنيب اهسلجم نم تماق
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 انادزُم ..هبحاص ناك امك اًريغص اًرتفد اهيدي ىف ةلماح ةليلق ناوث دعب دوعتل

 ةفلتخم تاقصلم ,ءيش يأ قوف اهعضو لافطألا بحي يتلا تاقصلملاب

 ودبي ريغص ملق ىلإ ةفاضإلاب ,اهريغو اجنينلا فحالسو يريجو موتل لكشلا
 :ةلئاق دلاخل رتفدلا الع تلوان .رتفدلاب صاخ هنأ

 .ديحولا هقيدص رتفدلا اذه ناك-

 .اًعيرس اهصحفتيو هتاحفص بلقب حارو رتفدلا دلاخ كسمأ

 ىلإ ةفاضإلاب خيراوتلاو تاظحالملا نم ديدعلاب اًنيلم ريغصلا رتفدلا ناك

 دحأ يفف !ائيش اهنم مهفي مل يتلا ةبيرغلا زومرلاو لوادجلاو تامالعلا ضعب
 طوطخب اهقوف بتك دقو ,ةرواجتملا طاقنلاو طوطخلا ضعب دجو تاحفصلا

 دق ةقرو دجيل ,اهدعب ىتلا ةحفصلا دلاخ بلق ,"”(سيروم ةرفيش) ةشعترم

 نم ديدعلا عستلا هتاناخ لخاد عضو دقو ,تاناخ عست نم لودج اهيف مسر

 ةرفيشلا)لودجلا اذه قوف بتك دقو موهفم ريغ بيترتب ماقرألاو فورحلا
 .(ةعبرملا

 :اذه لك نم هبجعت دلاخ ىدبأ

 ليمع رتفدك يل ودبي !تاظوحلمو زومر !ةعبرملا ةرفشلا ..!سيروم ةرفش-

 !لفط سيلو ءيرس

 ةقير علتباف ءاهلحم وأ اهتقو يف تسيل كلت هتيرخس نأ اهتقو دلاخ رعش
 :تلاقو كلت هتيرخس تعلتبا :مألا تلعف كلذكو «تمصو

 ,تاثاغتسالاو ةيفارغلتلا تامولعملا لاسرإل بورحلا يف مدختست تناك ةرفش يه :سروم ةرفش )١(

 .ةلاسرلا يف ةدوجوملا فورحلاو تامالعلاو ماقرالاو فورحلا نع ربعت طوطخو طاقن مادختساب

 لصاوتلل ةلاوجلاو ةفاشكلا اهمدختسيو ءتامالع وأ توص قيرط نع اهنيوكت متي نأ نكمملا نم

 .ءالخلا تالحر ق تنين امىق
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 كانه ىلإ هانلسرأ دقلف ؛يداونلا دحأب ةفاشكلا ةقرف ىف اوضع نميأ ناك-

 يه انه دجوي ام لكو .ءاقدصألا ضعب ىلع فّرعتيو هئاوطنا نم جرخي ىتح
 .ةفاشكلا لاجمب ةقالع اهل ءايشأ

 رخآ أرقي عرشو .هيف ةحفص رخآ حتفيل ,رتفدلا يف بيلقتلا حبات مث اهلاق
 ,نوكي نأ ةرشاعلا ىف لفط طخل ىغبني امك اًدج اًنيس طخلا ناك ..بتك ام
 .ةطيسب تابكرت تاذ ةريغص لمجلا تناكو
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 تاركذملا رتفد يقيدص ىلإ

 ةفيخمو ةبيرغ ةبعل بعلأ نأ ةسردملا يف دالوألا ينادحت مويلا

 ادج نيزح

 عيمجلل تبثأسو ..هبعللا هذه بعلأس ..؟تاركذملا رتفد ىقيدص فرعت

 يمأو يبأ
 .ىتاركذم رتفد ريخ ىلع حبصت ..مونلا تقو نآلا نكل

 :مألل لوقي نأ لبق ةءارقلا نم دلاخ ىهتنا

 مغر ,رشع ةيناثلا يف لفط تامامتها نم ةباتكلا نوكت نأ اذج ليمجلا نم-

 .صنلا يف ةفيثكلا ةيوحنلاو ةيوغللا ءاطخألا

 ضيفت عومدلا تحارو ,كسامتلا ىلع اهتردق اًريخأ تدقف دق "مألا" الغ تناك



 ربخلا يوحت ةديرجلا نم اهصق دق ناك قرو ةعطق جرخي نأ اًريخأ دلاخ ررق
 مامأ اهعضو مث ,ريغصلا ءافتخا صوصخب "دارم ميهاربإ" يفحصلا هبتك يذلا

 :لاقو مألا نيعأ

 كجوزو تنأ اهنع تثدحت يتلا ةبعللا هذه ةياكح نع رثكأ فرعأ نأ ديرأ-

 .ربخلا اذه ىف

 :تباجأ اهنكل ,اهعومد طسو هلاؤس نم مألا بجعت رهظ

 سوقط تاذ ةبعلب موقي نأ هودحت ةفاشكلا ىف دالوألا َّنأ ىنربخأ ,معن-
 ثالث ام اًمسا يدانيو ,نيتعمش عم اًديحو ةآرملا مامأ اليل فقي نأك ,ةفيخُم

 !ةرم ةرشع

 .ةيومدلا يرام-

 :دلاخ لعف در نم مألا تبجعتف «يئاقلت لكشب دلاخ نم تجرخ

 .اديج مسالا ركذأ ال انأف ةفسآ ,ةيومدلا يرام ,معن-

 ادب يذلا رتوتلا مغر ,ناكمإلا ردقب ةيمسر اهلعجي نأ لواح ةجهلب دلاخ ذر
 :كيلع

 (لأس) ةالعف ةبعللا ريغضلا بعل له ..رخآ لاؤس ىدتع نكل-

 هخارص توص ىلع تظقيتسا امدنع ,اهتليل يل هاكح ام اذه ..اهبعل دقل ,معن-

 ... نأ لبق ..يلوألا ةرملا يف

 تحارو زوجعلا مألا اهتنضتحاف ءاهمالك يهنت نأ لبق اذدجم ءاكبلا يف تقرغ

 ءهبلق ىلع ازيزع ءرملا دقفي نأ ىنعم دلاخ كردي «نانحب اهرهظ ىلع تبرت

 نأ ودبي ..ادمك ةأرملا تومت دقف ,لاحلا كلت ىلع عضولا رمتسا نإ نكل

 اقح ةيوق يهف ,اقحم ناك نإو .ةأرملا كلت ةايح يف ىلوألا ةعجافلا يه كلت
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 .ةطلجب وأ للشلاب باصت نأ نود كسامتتل

 :الئاق هسلجم نم دلاغ ضهن

 يل يحمستأ نكل ,نآلا بهذأ فوس ,جاعزإلا ىلع فسآو ..يتديس اًركش-
 ؟يعم اذه تاركذملا رتفد ذخأب

 :ايعومد نيب نم تلاق

 .اددجم يل 5562 نأ يندع نكل امسح -

 .يت ديس كدعأ ,انسح-

 تاباجإ داجيإب لغشنُم هلقعو لزنملا رداغف ,جراخلا ىلإ زوجعلا مألا هتداق
 تاباجإلا عيمجف .هسأر لوح رودت تحار يتلا ةمخضلا ماهفتسالا تامالعل

 .نونجلا ةفاح وحن اعفد هعفدت نآلا ىتح اهيلع لصح يتلا
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 (دارم ميهاربإ يفحصلا لزنم)_ م۸ ةعاسلا (اليل) 1٠١ -ربمسيد-۸

 اهل مضت ةبلج ثدحُيِل دارم ميهاربإ يفحصلاب صاخلا لاقنلا فتاهلا نر

 ۰ ٠ :درلاب ميهاربإ عراسف ءناذآلا

 .ولأ-

 (تمص)-

 !؟ ولأ -

 .ميهاربإ ذاتسأ اًبحرم=

 ؟لصتملا نم-



 كب تلصتا ام ةفرعم لب ..يلاحلا تقولا يف يصخش ةفرعم كمهي نل=

 .هلجأل

 ؟وه امو-

 .اذيج تصنأ ..اتسح=
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 (الیل) 5١٠٠-ربمسيد -۸

 تاد تح .ليللا فهم اعام تع ةئفاقلا ىلإ .ةعاسلا :تراقع ريشت
 اهترطيس ضرف كلذب اًنلعم ةقزألاو عراوشلا يف بالكلا حابن تاوصأ ىلاعتت
 ةرامع ,نوكسلا يف عراشلا قرغيف ..اهباوبأ لاحّملا لك قلغت ..ليللا ملاع ىلع
 توص ,ةدؤت ىف ىشمي صخشل تاوطخ توص ,تمصلا اهوزغي ةقش ,ةتداه

 هدد يق لحي .صخشلا تاوطخ توض ,قامعلا وحق اهبحاض هجر تاؤلطخ

 كك

 تاوطخلا بحاص عباتي ..ةقشلا مالظلا معي ,ءابرهكلا سبقم قالغإ توص

 بحاص فقي ,ءطبب مامحلا لخاد ىلإ فلدي ..هتهجو وحن ريسلا ةئداهلا
 ةريغص ةحادق هترتس بيج نم جرخي ,مامحلا ةآرم مامأ اًريخأ تاوطخلا

 ةدحاولا نيتنثالا تيبثت يف أدبي مث ,هدي يف نيتعمشلا اهتطساوب لعشيل

 ءوض سكعني ءامامت هلوح نم مالظلا ددبتيف ..ةآرملا يبناج ىلع ىرخألا ولت
 انل ىدبتتل ءاهرودب هتروص ةارملا سكعتف .ههجو حمالم قوف نيتعمشلا
 ؟اًفولأم هجولا كلذ كل ودبي الأ ءارمس ةرشب يذ غلاب لجرل ةينيثالثلا حمالملا

 ,ةيوطم ةريغص ةقرو جرخيل ..هبيج بهايغ لخاد ىنميلا هدي لجرلا عضي
 لوحتت ,ددرت يف هيتفش كرحتت ,اهيف ّبتك ام ةءارق يف عرشي مث ةقرولا ضفي
 اخ ةدحاو ةرابغ دهري ,ةلوح نه نوكسلا مطحت ةقرطم ىلإ هتاملك
 قرم ةرشع ثالثو ...ةرشعو نيتنثاو ةرم اهددري ,فقوت الب اهددري ,ةدعاصتم

 :ىرخأ ةرابعب ةبوحصم اهمتخي ةريخألا ةرملا يف هنكل

 .كلافطأ تلتق انأ ..ةيومدلا يرام اي



 .فقوتلا ىلع كشوي يذلا هبلق تاقدو ..مالظ ...تفص

 !؟نآلا اذامو-

 دقل ,اهعمسي مل هنكل اهقطن ,هترجنح رصتعي فوخلاب ارعاش ةبوعصب اهقطن

 .هنذأ وحن مالظلا يف اهقيرط هتاملك تلض

 !فزني طئاحلا نأكو قوقشلا كلت نم زنت

 باصأ ئجافم للش ..برهلا نع ارجاع اذه لك مامأ كارح الب اتباث فقي

 ىري ناواضيب نانيع ءضرألا يف هيمدق تيبثت مكحُي ام ٌءيشو .هفارطأ
 ناقدحت نينيعلا نإ ءارشابم هفلخ فقب ام ءىش كانه .ةآرملا ىف امهساكعنا

 !بعرم تابثب هيف

 يئاقلت لكشب بتك امنيب ,نانيعلا هيلع سكعنت يذلا ةآرملا فصن مطحت

 .ةأرملا نم ميلسلا فصنلا ىلع

 (توملا رضح دقل ... ةيومدلا يرام ترضح دقل)

 تاذ ةديسل ةهّوشُم حمالم رهظتل ,نيواضيبلا نينيعلا لوح نم مالظلا ددبت

 .ةبضاغ رويط توصب هبشأ توص ..رخآ توصب طلتخا هخارص توص نكل

 دع دا f داع د

 تاوصأ هبشي يذلا جعزُملا سرجلا كلذ توص ىلع اقناح دلاخ ناك املاطل

 رزلا ىلع مهدحأ طغضي نأ درجمبف ,اضعب هضعب قزمت ةبضاغ رويط
 يف ةجعزملا (ةوصوصلا) كلت ددرتت ,همودق نع نلعيل جراخلا يف فيخسلا
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 رعشي ,ىلوألا ةرمللو ,نكلو ,هباصعأ يف مكحتلا هدقفتل ةقشلا ناكرأ لك

 تداك عيظف سوباك نم هذقنأ دقلف ؛توصلا اذه هعامس دنع ةرماغ ةداعسب

 لصو له :ةسفن ةرارق يف لءاستي .هحور دصحت نأ ةيضاغلا ةارملا حاورأ هيف

 ةبعل يعم بعلي نطابلا يلقع نإ ؟ةبعللا كلت سوقطب ملحأ نأ ىلإ رمألا ّيِب

 .ةراذقلا ةياغ ىف

 نم دلاخ قيفيف ,ةقشلا لخاد اذدجم ددرتيل جعزملا (ةوصوصلا) توص دوعي

 .بابلا حتفل جرخي ىتح ريرسلا نم موقيو هراكفأ

 .اذيج هفرعي هجو هل فشكنيل هتقش باب حتف

 !قراط-

 :الئاستم فدري نأ لبق اًبجعتم دلاخ اهلاق

 ؟ كد یتا يذلا ام-

E 
 كوأ مل انأف ..؟ةميوج اذهوبتعي له !كنع لأسأل تئج !ىب ىتأ يذلا ام-

 نع ثحبت كنأ وه يناثلاو ,ضيوم كنأ وه لوألا ؛نيببسل الإ ةزاجإ ذخأت ال

 لاقنلا كفتاه ىلع دوت ال كنأ امك ,كووزأ نأ ىلع ناك نيتلاحلا ىفو ,ام ءىش

 ؟اذإ هايإ كلمح نم ةدئافلا ام فوعأ ال ..كتداعك

 .ءودهلاو ةيصوصخلا ضعب ىلع لوصحلا بحأ ..تومصلا ةيعضو يف فتاعلا-

 :رتوتب لاقف ,بابلا ىلع نيفقاو نالازي ال امهنوك ىلإ هبتني نأ لبق دلاخ اهلاق

 .لخادلاب ثدحتنل لوخدلاب ٌلْضْفَت ,اليلق رتوتُم انأف ؛فسآ انأ-
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 ريش لك قوف هينيعب لوجيو ءاراسيو انيمي تفتلي دلاخ ةقش ىلإ قراط لخد

 نمزلا لعفب ئرتهملا ةيرتنألا يسارك دحأ قوف سلجي نأ لبق ءةقشلا يف

 :الئاق لامهإلاو

 ىضوفلا تلاز ال ,ءيش اهيف ويغتي مل ,كتفوع دنم يه امك كتقش تلاز ال-

 ةوقابعلا اهفصو امك ةملكلا ىنعم لكب بزعأ لجو ةقش ,ناكملا ءاجوأ حاتجت

 ةسمل ةيأ نم ةيلاخ ةقش ..مهبتكو مهتالاقم يف نينسلا وم ىلع باتكلاو

 .ةيوثنأ

 :الئاق ةكيرألل لباقملا يسركلا يف دلاخ سلج

 كحازم عالتبال دادعتسا ىلع تسلو يوتل ظقيتسُم انأ ..ءارهلا اذه نم كعد-
 .فيخسلا

 لأس) ؟اًموي جاوزلا يف وكفت ملأ ..قدصب ينبجأو لأسأ ينعد ,حزمأ ال انأ-

 (قراط

 (دلاخ باجأ) .ينفرعت نأ لبق ام اًموي اًجوزتم تنك-

 :لوضفب لأسو قراط بّجعت

 ؟تبهذ نيأ و-

 .ميرم-

 :ةيبصع يف لوقي نأ لبق ,حراس وهو دلاخ اهب مغمغ

 .اًددجُم اذه يف ملكتن ال انعد-

 :قراط لاق

 أس)؟مويلا وضحت : مل اذامل اذإ ينوبخأ ,اّيبصع نكت ال يقيدص اي اتسح-
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 (قراط

 ةثج ءافتخاو لتق ةيضق يف ققحأ يذلا لجرلا ,رمع ةرسأ لزنم يف تنك-

 (دلاخ هباجأ) .هنبا

 ؟ديدح وه ام كانه له ؟اذامل-

 ةاتفلا ةيضقو لفطلا ةيضق نيب طبارلا نع كانه ثحبأ تنك دقق ,ال-

 ؟طباولا كلذ تدجو لهو-

 نعاس ىلا NE درر فرعا ال ل يو و عا

 :ةلئسألا حرط يف رمتساو هقيدص لاح نم رثكأ قراط بجعتف

 ؟تقوع اذام ؟اًذامل-

 (دلاخ لأس) ؟كءارو اذام ..الوأ يل لق-

 (قراط ذر) .ةديدج ةميوج يئاوو-

 :اهرغآ نع دلاخ نيع تعستا

 ؟تثدح ىتم-

 :ةيريرقت ةجهلب قراط باجأ

 ىلع ووثعلا ديفي الاصتا انيقلت اًوجف ةسماخلا ةعاسلا مامت يف ,حابصلا يف-
 يباهذ دنعو ,ةديدجلا وصمب (--------) عواش يف ةلوتقم ةباش ةاتفل ةثج

 دقو عواشلا يف ةاقلم ةثجلا اندجو ,انلوصو درجمبو ,انلاجو نم ةقوف ةقفوب
 لخادمو جواخم قالغإو سانلا داعبإو ماحزلا ضشفب انمق .ناكسلا اهلوح ْفَتلا

 كما



 ةدسلا .ةثجلا ةبحاص ةيوه ىلع انقوعتو اهنع ةمزأللا تايوحتلاب انمق .,عواشلا
 دقو (ىليل) ىعدتو ةوهاع اهنإ لاقُيو ,ةيليللا يهالملا دحأ يف لمعت ةاتفل

 دقو ..ةدماه ةثجك مويلا اهيلع ووثعلا متو ,نيموي نم وثكأ ذنم ةاتفلا تفتخا

 اهسأو يف حووجلا ضعب لمع مث نم و ءاهسأو نم ءزجو اهوعش ةقالح مت

 .نيكسلاب اهسأو ةوخؤم يف اهنعطو

 قراط ةغل يف (واو)لا نم مكلا كلذ باعيتسا دلاخ ىلع بعصلا نم ناک

 :لاقو فرح لک مهق نم رود صمقت هنكل ,ةدحاو ةعفد

 .اهيلع لمعأ يتلا ةيضقلاب ةقالع هل نأ دقتعأ ال نكل ,عيظف اذه-

 :قراط لاق

 سأو يف حووجلا نأ تظحال ةثجلل يصحف ءانثأ يفف ؛مكحلا يف عوستت ال-

 اهنأ فشتكتس نعمتب توظن كنأ ولف ,ةيئاوشع حووج دوجم تسيل ةثجلا

 !؟ةلمج-

 :الئاق دلاخ ىلإ اهلوانو ةروص هترتس بيج نم قراط جرخأ

 يتلا ةملكلا كلت انل توهظ ,ءامدلا نم ةثجلا سأو فيظنتب انمق نأ دعب-

 ونت ب ةيعبشلا نار ىلع سرج ناك
 علصأ سأرل ةروصلا تناك ءقدصم ريغ هتارظنب اهصحفتو ةروصلا دلاخ لوانت

 (يرام لجأل يبهذلا رعشلا اذه)
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 نيب عمجت تارظن اهيلإ رظني وهو ,ىفشتسملا ريرس ىلع اهراوجب سلج
 رقشألا اهرعشو ضرملا رثأ نم بحاشلا اههجو لمأتي حار «بحلاو فوخلا

 :لوقي نأ لبق ءاقرزلا اهنويعو

 ؟نآلا نيرعشت اذامب-

 :نهوب تمستبا

 .برلا ركشن-

 :اهتنئمط الواحم اهديب كسمأ

 .ماري ام ىلع ءيش لك نوكيس «يتبيبح اي يفاخت ال-

 :ةتهاب ةماستبا مستبت يهو هل تلاق

 ؟يبناجب تسلأ ؛ةفئاخ تسل انأ-

 :يبهذلا اهرعش قوف هدي عباصأ ررمي وهو اهيلع در

 .ادبأ ككرتأ 5

 :تلاقو اهتماستبا تعستا

 ؟كتيبحأ اذامل فرعتأ-

 ؟اذامل-

 :تباجأف ةفهلب اهلأس

 تاويح ىلع ظفاحت نأ يندع ءاهيلع ظفاحتو سانلا تاويحب متهت كنأل-

 .انه نكأ مل ول ىتح «نامزو تقو لك يف سانلا



 :لاقو اهمالك رثآ نم لعفنا

 ماقملا يف كتايح ىلع ظفاحأس يننأ كدعأ ءاذدجم ثيدح اذكه يرركت ال-

 ۰ .سانلا لك تاويحو «لوألا

 :تلاقو تمستبا

 .كلذ يف ةقثاو انأ-
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 :لوقي وهو اًبناج ةاتفلا ةثج سأر ةروص دلاخ حازأ

 نكل امامت نيتقباسلا نيترملا نع ةرملا هذه لتقلا بولسأ فلتخا دقل-

 .قزمت دق اهضعبب ثادحألا لصي ناك يذلا طيخلاو ..دحاو لتاقلا

 :قراط لاس

 ؟طيخ يآ !؟طيخ-

 :دلاخ باجأ

 ةدلاو عم ىثيدحو تابرتغملا نكس يف تايتفلل يباوجتسا لالخ ..كربخأس-

 دقل ,نيتيحضلا نيب كرتشم لماع دوجوب تفرع ,هتثج تفتخا يذلا لفطلا

 ببس نوكت دق ةبعل ..اتومي نأ لبق ةدحاو ةبعل (ةاتفلاو لفطلا) امهالك بعل

 .امهتوم

 (قراط لأس) ؟ةبعل ةيأ !ةبعل-

Mary- lo0odyاB.(دلاخ باجأ) 

 م



 ؟!اذام-

„Bloody Mary-ىملاعلا ىوتسملا ىلع ةفورعم ةسعل ..ةيومدلا يرام وأ .. 

 دحتكو ..مهفواخمو مهسفنأل دحتك ..برغلا يف نيقهارملاو لافطألا اهسرامي

 .اضيأ جئاتنو طورشو دعاوق ةبعللا كلتلو ,اضعب مهضعبل

 نكت مل ةداجلا دلاخ حمالم نكل ,ةحزم رمألا يف نأ ةيادبلا يف قراط ّنظ
 :ابجعتم قراط لاقف ,حزمي هنأب ىشت

 لوقن نأ انديوتأ ؟نآلا هلوقت يذلا ام ..ملاعلا اذه ىف ينالقع وه ام لك قحب-

 !ةرناطيش ةبعل ةواسخ اياحض اوحاو ىلتقلا ءالؤه نإ

 :لوقي دلاخ عرسأ

 .قراط اي اذه لقأ مل انآ-

 .لوقت امل ديحولا ويسفتلا وه اذه-

 وهو رمحملا قراط هجو ىلإ دلاخ رظنف ,دلاخ مالك نم هرعش دشي قراط داك

 :لاق مث ..هنم جرخت تداك ةكحض متکي

 .لوقأس تنك ام اذه ,لجأ عقاولا يف-

 هيو ىلع دلاخ حدصو ةناكف نع مايغلا نع ءاسقت كعب و قزاط ني عستا
 :دلاخ درطتسيف

 .انشه يعم رظناو ةلظحل لهمت-

 هعضوو (طم) ةكرام بوت بأل زاهج ًالماح داع مث مونلا ةفرغ ىلإ دلاخ لخد
 81ه0ه3و/) ةملك نع تنرتنإلا ةكبش ىلع ثحبلا يف أدبو ,ةلواطلا ىلع



 هجو يف ةشاشلا دلاخ رادأف .."'اذج ةحيحش ثحبلا جئاتن تءاجف ..(3[ةنإت

 :الئاق قراط

 .انه الثم رظنا-

 رشؤم المعتسُم هل ترهظ يتلا ةيزيلجنإلا تايدتنملا دحأ ىلع طغضلاب ماق
 :عبات مث ةرافلا

 نم اهنوكو اهلصأ نعو ةبعللا كلت بعل ةيفيك نع عوضوملا اذه ثدحتي-
 ةأرملا نع يكحت ةروطسألا ..برغلا يف اًبعر ةيبعشلا ريطاسألا رثكأو مهأ
 ةرم رشع ةثالث " ةيومدلا يرام " لوق دنع اهئاعدتسا عيطتست يتلا ةريرشلا

 ناتقلعم كينيع امنيب عومشلا رون تحت ةملظم ةفرغ يف ةدعاصتم ةمغنب
 يف رهظت فوس ةريرشلا ةأرملا ةحضوملا تاوطخلا ءارجإ دعب ..ةآرملاب

 ةيومدلا يرام يه نم ..ةآرملا ىلإ كبحس متي دقو ..كينيع علتقتل ةآرملا

 ىقىت ةيقيقحلا اهتيوه 95 تنرتنإلا ةكيش ىلع ثحبلا كلذ لوقي . .ةيقيقحلا

N eSةصقلا نكل ..ةروطسألا لصأ نع تاساردلاو  

 يف اههجو هوشت "ثروو يرام ' ىعدت ةاتف نع يه سانلا نيب اراشتنإ رثكآلا
 تداع مت ةبشخ ىلع تف َخآ ةرحاس نعنرخأ ةصق كانهو :ةرايس ثداح

 كحور فاطتخإ لجأل يتأي يذلا هسفن وه ناطيشلا نوكي دق وأ ... ماقتنإلل
 كلت نإ برعلا نم ةروطسألاب نينمؤملا لوقيو ..ةيومدلا يرام يز يف اركنتم

 نآو ..ةآرملا قيرط نع رخآلا ملاعلا ةباوب حتفل سوقط ىوس تسيل سوقطلا

 .ينج ىوس تسيل ةيومدلا يرام

 دجاوت اهل نكي مل لب ..ةريثك تايئراواملا نع ثدحتت يتلا تايدننملاو جقاوملا نكت م ۲٠١١ ماع يف )١(

 يرعلا ىوتحملا يف
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 :لمكيل ديدح ىدتنم حتفب موقي نأ لبق يدتنملا كلذ نم دلاخ جرخ

 تفرع ىتلا ةديحولا ةأرملا نأب خيراتلا انربخي ريطاسألاو تافارخلا نع اديعب-
 "نماثلا يرنه" كلملا ةنبا"رودويت يرام" یھ "ةيومدلا يرام" مساب ترهتشاو

 ماع شرعلا تلتعاو :م6١101١ ماع تدلو ,"ةيناوجرألا نيرتاك" ىلوألا هتجوزو

 رغصألا اهقيقش توم دعب كلذو "ىلوألا يرام" ةكلملا مسا تحت م1007

 ضاهجإلا تالاح نم ددع نع ةرابع اهتايح تناك.."سداسلا دراودإ" كلملا

 ناكو ,حباذملاب اهرصع رهتشا امك ..ادمعتم ضاهجإلا نوك لوح تانهكتلاو

 .اهيلع ةيومدلا يرام مسا قالطإ يف ببسلا وه اذه

 نأ لبق ةينه تمصلا داسو .ةليوط ةديهنت دهنت مث مالكلا نع دلاخ فقوت

 :قراط قطني

 ناب العف ّنمؤم كنأكو ,ومألا اذه نع أوقت هلوطب مويلا تيضق دق كنأ ودبي-
 اهبضغ ماج بصتل تداع يطسولا ووصعلا نم ةوحاس وه نآلا ههجاون ام

 :دلاخ لاق

 ..(ةعيبطلا قوف ءيش هنإ) لوقتتاراشإلا لك تناك نآلا كئيجم لبقف ..معن-

 وه ههجاون ام نأب لوقي ناك ءىش لك ..تاملكلا ..ةآرملا ..ةبعللا ..عومشلا

 لك يف ثحبلا ىلع ناكف ..ةنكمم تالامتحالا لك تناك ..بضاغ ةآرم حبش

 ..نآلا امأ :ءيش لك نعو ءيش

 :درطتسا مث اقيمع اًسفن دلاخ ذخأ

 ..بولسألا فلتخا ..لتقلا ةقيرط تفلتخا ..رومألا تفلتخا دقلف..نآلا امأ ..-

 اهضعبب ثالثلا مئارجلا طبرت ةدحاو ةملك ىوس يقبتي ملو ..ءيش لك فلتخا
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 ,ضعبلا

 :فدري نأ لبق قراط هجو يف هبابسلا هعبصا عفر

 .يرام-

 داع f داع Fk د

 ص:۰۰ (الیل) ٠٠٠7«ريمسيد -7؟

 رصبت مل كلذ نع اضوع نكل ..ءوضلا لبقتستل ديدش ءطبب اهينيع تحتف
 ةيهام نع اهسفن ةرارق يف تلءاست .. لثم هل سيل كلاح مالظ..مالظلا ىوس

 فتكي ام ءيش نکل اهناكم نم ضوهنلا تلواحو ءهب دجاوتت يذلا ناكملا

 ءاوهلا ضعب لاخدا تلواح ..اهفارطأ نم ايأ كيرحت نع ةزجاع اهنإ ..اهتكرح
 اهدسجو اههجو فلي ءيش ءءاوهلا نيبو اهنيب لاحامءيش نكل..اهيتئر ىلإ

 ةعفد اهعلتبت نأ لبق اهتيحض رصتعت ادنوكانأ ىعفأك اهرصتعيل لماكلاب
 تكردأف .ةريخألا مايألا لالخ ثدح ام تركذت ..ءيش لك تركذت انه ..ةدحاو

 تلواح ..علهلا ةدش نم اهدسج يف ةيلخ لك تدعتراو ..نآلا يه نيأ

 جارخإ نع ةزجاع يهو ءاهقلح قزمي داكي فافجلا .عيطتست مل اهنكل خارصلا
 قوف املأ اهقلح ديزت اهتالواحم نكل..ةثالثو نيتنثاو ةرم تلواح ..توص يا

 توص نم اهترجنح ىدل ام رخأب و ..لمحتلا عيطتست ال ..قنتخت اهنإ ..ملألا

 :خرصت نأ اًريخأ تعاطتسا

 ||011001100010101110110001۱1۱001010۱۱ ۱ة دنا -

a af 2 fk دع 

57 



)1( 

 م٠٠: ٠١ ةعاسلا (اليل) ٠٠١5 -ربمسيد -4

 توصلا نيب ..ةكرحلاو نوكسلا نيب عارصلا ثيح ..ةيدبألا مالظلا ةكرعم اهنإ

 ..تابث يف مواقي تمصلا ..ءارحصلا ءاجرأ يف ددرتي بائذلا ليوع ..تمصلاو

 يوعي ..ةرطيسلا تمصلا ديعتسي نأ لبقو ..ةرطيسلا ةداعتسا يف ادبي مث

 .اذدجم تمصلا عجارتيف ..رخأ بئذ

 ديدعلا اهلوح تراد يتلا نكامألا رثكأ دحأ ..يوارحصلا قيرطلا ف كب اًبحرم
 نم مكف ؛ةيقطنملا ديدش اذه نأ ىرأو ,ةبعرملا تاياكحلاو ريطاسألا نم

 ثداوح .قيرطلا اذه بناوج ىلع تلاس دق مهتايح اودقف صاخشأل ءامد

 .مهحابشأو اياحضلا نم ريثكلاو ريثكلا ..ةجيتنلاو ,ةلتقو صوصل ..قرط

 يف اًديور اًديور قمعتن ..مالظلا ربع انقيرط سسحتن ..اليلق دعتبن انعد
 يتلفمألا قيرطلا نع اًديعب ..كانه ..لامرلا يف صغت انلعجرأ عدنل ..ءارحصلا

 كلذ ..؟كلذ تيأر له ..*** وليكلا نم برقلاب ..ءارحصلا قمع ىف ..دهمملا

 .لامرلا طسو عباقلا ملظملا ريغصلا لزنملا

 ..هلخادب اًيح نوكي نأ يرشب يأ ىلع ليحتسملا نم هنأب ينربخت كعمسأ
 لزنملا كلذ ماحتقا برجن انعد اتسح ,حابشألل ةحارتسا ىوس سيل هنإ لوقت

 ..لزنملا باب عفد برجن فوس ..لاعتو كدي تاه ..انابج نكت ال ..ىرنلو

 مل ..؟تيأر له ..لخادلاب تاوطخ سمخ ذخأن اذإ انعد ..!حوتفم هنا ..؟ىرتا
 ايه ..ىلعألا نم مداق هنا ..؟توصلا كاذ تعمسأ ..ةظحل نكل ..ءيش ثدحي

 ىتح اندعص دقل ..؟تيأرأ ..اًعم دعصنلو انتعاجش عمجتسنل ..انابج نكت ال

 :كيلع ال ..؟فيخم ناكملا نأب لوقت ..ءيش ثدحي ملو تاجرد عبس نآلا
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 نم ..يولعلا قباطلا يف ةفرغ باب مامأ فقن نحن نآلا ..انلصو دق اهو ..دعب

 دجوي ..؟ يعم ىرتأ ..ءودهب بابلا حتفنلف ..فخت ال ايه ..توصلا يتأي انه

 ام ..ةظحل نكل ..اندوجوب رعشي ال ىتح تمصلا مزلا ..لخادلاب فقاو صخش

 يف ةاتفل دسجك ودبي ..همامأ يندعملا ريرسلا ىلع يجسُملا دسجلا اذه

 لزنمب يندعم ىفشتسم ريرس ىلع ةاتف دسج لعفي اذام نكل ..تانيرشعلا

 ..!اهنطب ىلع ريرسلا قوف ةاتفلا ةثج تيقلأ اذاملو ..!ءارحصلا يف روجهم

 ةيح اهنوك يف كشأ تحبصأ ىتح ةداسولا لخاد ةاتفلا هجو نفد مت دقل

 موقي اذاملو ..!هدي يف يبط طرشمب فقاولا لجرلا كسمي اذامل ..ساسألا نم

 ةورف لصفب موقي هنأ ..؟يعم يرتأ ..؟ةاتفلا سأر ةرخؤم يف ريبك حرج لمعب
 ةمجمج ماظع تْزَرَب دقل ..!نمحر اي ..ةاتفلا ةمجمج نع تالضعلاو سأرلا

 كتدارإب يعم تئج دقل ..رارفلاب ذولتو انه اديحو ينكرتت ال ..رظتنا ..ةاتفلا

 .ةياهنلا ىلإ يعم ىقبتسو ..انه ىلإ

 موقي مث ..ةمجمجلاب ةريغص بوقث لمعب لجرلا كلذ موقي فيك يعم رظنأ
 ..بوقثلا هذه لالخ نم ةمجمجلا ماظع رشنل قيقدو صاخ راشنم مادختساب

 ..؟خملاب ىرجت ةيحارج ةيلمع ةدهاشمل ةصرفلا كل حنست نأ عئارلا نم سيلأ

 ..خملا جارخإل يفكي امب ةريبك ةحتف ..ةمجمجلا يف ةريبك ةحتف لمعب ماك دقل

 ةقيقرلا ةيشغألا كلت رهظتل ةمجمجلا نم ءزجلا كلذ عفرب موقي فيك رظنأ
 هنأ ..؟ىرتأ ..!اهقيزمتب موقي هنأ .. "خملا ةيامح نع ةلوئسملا اياحسلاوأ

 ةداسولا تحبصأ امنيب ةغراف ةاتفلا ةمجمج كرت دقل ..خملا لاصتتساب موقي

 تيفتكا يننأ دقتعأ ..انسح ..ءامدلاب ةجردم ةثجلا هجو اهلخادب رقتسي يتلا

 ..ةيتوبكنعلا مألا ءاشغو..نونحلا مألا ءاشغو..ةيفاجلا مألا ءاشغ يلإ مسقنتو :ةيئاحسلا ةيشغألا )١(

 تارثؤملا ضعبو «تامدصلاو .كاكتحالا نم يزكرملا يبصعلا زاهجلا ةيئاحسلا ةيشغألا يمحتو

 .ةيجراخلا
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 قلطن يك تقولا ناح دقلو ..يقيدص اي يفكي ام انيأر دقل ..دحلا كلذ ىلإ

 ناكم ىلإ ..دهشملا اذه نم برهنل ..ناكملا اذه نم برهنل ..انيقاسل نانعلا

 .نيرخآ دهشمو
 داع fe داع دع 2
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 ص ۰ ةعاسلا ( اليل ) 65 -ربمسید -

 رئاز مودق نع اتلعم دلاخ ةقش يف ةبضاغلا رويطلا (ةوصوص) توص ددرت

 ةيناثلا ةعاسلا ىف سانلا ةرايز نع هينثي ام قالخألا ةثامد نم هدنع سيل

 ماض

 يف رظنيل ءاًيضاغ هجولا رمحم ةقشلا باب ةيحان هجتي ناك امنيب دلاخ اهلاق
 دجوف بابلا حتف.ليللا نم ةرخأتملا ةعاسلا هذه يف هورزي يذلا قمحألا رمأ

 :اهتقو هتيؤر ينمتي ناك صخش رخأ

 .ةعاس نوووووووووشعو ةعبوأ ذنم كوأ مل ..(سيو) اي لاحلا فيك-

 بابلا كسمأ قراط نكل ..قراط قراطلا هجو يف بابلا قلغُي دلاخ داك

 .ههجو ىلع ةفيخس ةماستباو

 نأ نود مالس يف دحاو هوي رمي نأ نكمي الأ ..المم رمألا حبصأ دقل ؟فرعتأ-

 = -] ؟ كلت 7 اش || كالا كبف we ا

 :افسأ ةسار زهن وهو قراط ذرب نأ لبق دلاخ اهلا

 اذه اذامل ؟لضفت ىل لوقت نلأ ..اًئيش كعابط نم اوويغي مل ةعاس "6 فسألل-

 ”موي لك كتيب يف جاوحإلا
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 :دلاخ لاق

 نم بوكب ىتح ملحت الو ,اّمهم كب ءاج ام نوكي نأ طرشب ..لضفت انسح-
 .ةميركلا كترايز نم ام ءيشب ينديفت نأ لبق ياشلا

 :الئاق ةقشلا باب نم قراط لخد

 بوش يف الصأ وكفأ مل يننإ مث ..اقح مهم ومألا َّنِإ اذه لك نم كعد-
 ؟كلو يل ياشلا نم نيبوك لمعب اهيف تمق ةوم وخآ وكذتأ ..كدنع ياشلا

 ..ىووعش عاوت ملو ,كتدعم يف (كبوكو يبوك) نيبوكلاب فاطملا ىهتنا دقل

 .كواوجب سفنتي يح نئاكك

 :هسفن نع اعفادم دلاخ در

 اهلاق) "نبللاب ويغ ياشلا شبوشب ام"تلقو اهنيح كيتفش تيول يذلا تنأ-
 (قراط مالك ةقيرط اَدلقُم دلاخ

 :قراط ملكتي امنيب اسلج مث .هبتكم ةفرغ ىلإ دلاخ ةقفرب قراط لخد
 يتلا ةباشلا ةملاعلا كلت ءافتخا ربخ تيأوأ ..انعوضوم سيل نبللاب ياشلا-

 ؛”بيبح دنه" ىَعدُت
 :ةيلمع ةجهلب دلاخ لاق

 ؟رابخألا ةفرعمب متهأ انأو ىتم ذنم مث ..بيبح دنه نوكت نم فرعأ الو ,ال-

 .ينم دهج نود يبتكم وحن ىعست رابخألاو بئاصملا نإ
 :لاقو قراط دهنت

 وغصأ وب ويتعتو ,ةيوونلا ةقاطلا نع ثوحب لمعب موقت ةئباش ةملاع بيبح دنه-

 اهنم لعج اهئاكذ نكل ..مولعلا ةيلك يف ةبلاط يه ..لاجملا كلذ يف لمع نم
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 ىتح ..اهل وثأ يأ ىلع ووثعلا متي ملو ..ةاتفلا تفتخا مايأ ةثالث ذنم .فحصلا

 ٠ .تاعاس ثالث ذنم اًديدحت ..مويلا

 :قراط لمكأف ,دلاخ هجو ىلع اًريخأ رهظي مامتهالا أدب

 ةثج دوجو نع غلبأو يكسوملا ةطوش مسقب ام لجو لصتا تاعاس ثالث ذنم-

 ,يواوحصلا قيوطلا ىلع***وليكلا نم بوقلاب ووجهم لزنمب ةلوتقم ةاتفل
 .ةعامسلا لجولا قلغأ ,هتيوه نع غالبلا ىقلت يذلا طباضلا هلأس امدنعو

 :قراط نم الدب لمكُي عراس يذلا دلاخ مامتها يرام مسا بذج

 نأ فشتكتل ..الثم ةعاس ذنم ناكملا ىلإ ةطرشلا نم ةقرف تلصو اًعيط-
 ,اهدسج نم ام ءزج عزن مت يتلاو ,"بيبح دنه" ةيفتخملا ةاتفلل ةثجلا

 نكمتت نل اعبطو ,يرام مسا لمحت ام ةرابع ام ناكم يف اهراوجب بتك دقو

 دقو ,بلغألا ىف لتاقلا وه يذلاو ءةميرجلاب غلبأ يذلا بقعت نم ةطرشلا

 عرستل ربخلا كيلإ لقتنا ام ةقيرطبو .كاشكألا دحأ نم ةطرشلا مسقب لصتا

 اذه يف اًمئان نوكأ دق يننأ يعارت نأ نود رمألاب ينربخت يك ّيلإ ارفاق
 .تقولا

 مستبيو ينحني وهو دلاخ ةهيدب ةعرسو ءاكذل اًمارتحاو اليجبت قراط فقو

 ىلع ووثعلا مت ..ليصافتلا ضعب كتاجاتنتسال فيضأ ينعد ,يديس كييحأ-
 كوت دقو ,لماكلاب خملا ٌعزنو اهغامدل ةقيقد ةحاوج لمع مت دقو ةاتفلا ةثج

 دقو ,(يوام لجأل) اهيف بتك ةيواخلا ةاتفلا ةمجمج لخاد ةلاسو لتاقلا

 عطتسأ ملو ,مسقلا كلذ يف يئاقدصأ دحأ نم ةعاس فصن ذنم وبخلا ٌتفوَع

 .كوبخأ ىك دغلل واظتنالا
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 : اناس ليكم نأ لق قراط ايجاع دكعتا

 نوكت نأ كتداع نم سيل ,مونلا نم كتظقيأ يننأ يل ودبي ال ..ّيل لق نكل-
 !تقولا اذه يف اظقيتسم

 :دلاخ در

 .ةيضقلا هذه يف ريكفتلا ةرثك نم قرألا ضعبب رعشأ طقف ..متهت ال-

 (قراط لاق) .لزنملا جواخ تنك كنأ كبايث نم يل ودبي نكل-

 كلاؤس نم مهألا لاؤسلا ,ءاوهلا ضعب مشأ طقف تنك ,معن عقاولا يف .. ا٠١١١

 يف اًمئاد ءارلا فرح عقي ءارلا فرح يف ةغثل نوكلمي نم لك اذامل :وه اذه
 (احزام هلاؤس دلاخ حرط) ؟مهئامسأ

 :هيلع بضغلا رهظ دقو قراط در

 .كل تئج ينأل ةذخاؤمال لجو انأ ..قدصتأ-

 ال وهو مايقلا نع هينثي هديب دلاخ كسمأف ,هيسرك نع مايقلاب مهي قراط داك
 :كحضلا ةدش نم هسفن يف مكحتي

 ؟كنم يتيرخس رمأ يف ديدجلا ام مث ..هاه ..كاعم حزمأ انأ اليلف رظتنا-

 :لوقي وهو سلجيل داع مث ةظحلل قراط ركف

 .وخآلا تنأ ةذخاؤمال تنآف ..ديدجلا ام ..حيحص-

 :لاؤسب اًريخأ قراط هكحض عطقيل ,ةقيقدل كحضلا يف دلاخ رمتسا

 ؟ةيضقلا كلت يف كوظن ةهجو ام ..ةذخاؤمال دئاو اي يل لقت مل نكل-

 رفز مث ,اقيمع اًسفن ذخأي لبق ناوثل مواقو ,كحضلا نع فكي نأ دلاخ لواح

 :قراط لاؤس ىلع درو ةوقب
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 ضرغل لتقي يلسلست لتاق ؛يتآلاك وه نآلا ىتح ةيضقلل يليلحت ..اتسح-

 لمعتسيو ,ةيحضلا نم ءزجب اًمود ظفتحي ,تايتفلا نم هاياحض بلغأ ..ام

 لعفي امك ةزيمم ةمالع كرت يف نيلسلستملا ةلتقلل ةروهشملا ةقيرطلا كلت

 اطمن ةيادبلا يف عّبتا .اهنم يهتني نأ دعب هتاحول لفسأ عقوي نيح نانفلا

 ةيومدلا يرام ةروطسأو ةبعل عم ريبك لكشب طبتري اطمن ..ذيفنتلا يف اًنيعم
 دقتعيو ,ةيلقعلا هتاردق يف كشي (Î) ةيضقلاب كسمي يذلا طباضلا لعجيل

 لتاق بولسأ نوكيل كلذ دعب هبولسأ رّيغ ..كلذ لعفي نم وه ةآرم حبش نأب

 تظحال امك ,هاياحض راوجب اهكرتي يتلا يرام ةملكب ظفتحا هنكل ..حيرص

 ترهظ تابرتغملا نكس ةاتفف ؛يمالعإ روهظ مهل لتاقلا اياحض بلغأ نأ
 ناتظحالم كانه .ةفورعم ةملاع يهف ةديدجلا ةيحضلا امأ ,دتارجلا يف

 يف ةيبط ةربخ بحاص هنوكب قلعتت ىلوألا ؛لتاقلا كلذ صخش نأشب ناتمهم

 ةليحلاو ءاكذلا ديدش امإ هنوكب قلعتت ةيناثلا دج يداسو :ةحارجلاو حيرشتلا

 عم هتنراقمب تمق امدنع تلق امك ةعيبطلل اقراخ التاق هنوك امإو ,ةفخلاو

 اًيرقت هنأ تقشنكا ,صخشلا كلذ مئارج يف زيكرتلا ضعب عمو ,حافسلا كاج

 لعفي صخشلا اذه نأ ينعي اذهو ,ةيحض لك ؟ نم افلتخم اًوضع وأ اًءزح ذخأي

 ,.ءاضعألاب راهتإلل ىعسي ال هنإ .ةيسيلوبلا انميهافمل اقراغو اًضهاغ ام ءيش

 مغر ,انه رحاس عم لماعتن اننوكل ليمأ تأدب ةحارصب .رخآ ءيشل ىعسي لب

 يرامب داقتعالا نم يوتل تصلخت دقلف ..ةريبك ةحزم يل ودبت ةركفلا هذه نأ
 قدحت اذامل ؟يعم تنأ له !؟قراط ؟قراط ..رحاس يل رهظي ىتح ةيومدلا

 ؟ةبتكملاب

 :لاقو دلاخ ءادنل قراط هبتنا

 انج IN لستم كاك سلا يدك نقل كسا انآ دا

 :دلاخ لاق رخفب



 مل نكل ,يتايح يف هتأرق فرح لك لمحت ةبتكملا هذه ,اضيأ كلذ دقتعأ-
 لمعلا يف اًيدج اًصخش كتفرع املاطل ,بتكلاو ةءارقلاب متهت كنأب فرعأ نكأ

 .لمعلا جراخ وبملا جرهمو هفات صخشتو ,كتقو عيضت ال

 :لاقو ةيتكملا وحن ىشمو قراط فقو

 (-_-)!؟اًمذ مأ احدم اذه وبتعأ لهو-

 :فدري نأ لىق بتكلا دحأب كسمأو ةيتكملا راوجب قراط فقو

 .يهابتنا هلكشو همسا بذج دقف ؛باتكلا اذهل وظنأ تنك عقاولا يف-

 :ةبيرغلا شوقنلا ضعب هيلع تّمسر دوسأ نول يذ باتكب كسمي قراط ناك
 .(ءايحألا ةمأل ءايحالاو ةقيثولا) ىبهذ طخب هيلع بتكو

 :هناكم ىف اًسلاج لازي ال وهو دلاخ لاق

 ءايحإو رحسلاو نجلا نع ثدحتت يتلا ةصيخرلا بتكلا دحأ اذه ؟اذه-

 ةسماخلا يف قمحأ اقهارم تنك امدنع ةيكبزألا روس نم هتيرتشا ,ىتوملا
 يتلباق اذه كل رسفي امبر ,اهتقو ءايشألا هذهب اًدج افوغش تنك ..رشع

 .ليبقلا اذه نم ءيش وأ ٌرحاس مرجملا نأ قيدصتل

 (قراط لأس) ؟نآلا ىتح هب ظفتحت اذاملو-

 (دلاخ باجأ) .نولوقي امك (ددع ةلامك)-

 :الئاق دهنتو !ًددجم ةبتكملاب هناكم ىف باتكلا قراط سد

 ىلع تبواق دق نآلا ةعاسلاف ؛لحوأ ىك ناح دق تقولا نأ دقتعأ ..اًيسح-
 .احابص ةثلاثلا

 :لاقو ةدعقم نم دلاخ ضهن
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 ؟الیلق ىقبت ال اذامل-

 :امساب قراط لاق

 5 انه ىلإ تئج نأ ذنم ينم صالخلا دوت كنأ فوعأ ,يقيدص اي-

 :لوقي وهو جراخلا وحن هديب دلاخ راشأ

 (-_-)."ينات اندنع شيجت امو”..اذإ ليحرلاب لضفت-

 قالغإ يف دلاخ عراسف اهلك ةقشلاو بتكملا نم قراط جرخو ,نانثالا كحض

 .كحضي وهو هفلخ بابلا

 تراشأو قئاقد ..اهحيري فلخلل هسأرب داعو ةيرتنألا يسرك ىلع دلاخ سلج

 !دلاخ عمس ىلإ ىهانتي ام توص أدبف ,احابص ةثلاثلا ىلإ ةعاسلا

 بعادي سمهلاك توصلاب رعشيل زكرو ,دعقملا ىلع هتسلج يف دلاخ لدتعا

 .هينذأ

 ا ناك ہیک نيستا بارق د ار اا ےک

 "؟توصلا اذه ىتأب نيأ نم" ..هسفن ةرارق ىف لءاست

 (....ه ..نه ....عم..أ ..ة..لا ..ة.ملا ....ه ..انم)-

 توصلا ردصم نع ثحبب ءاسعرل ةقشلا ءاجرأ يف هرصبب لقتني دلاخ لعح

 لفط لظك ودبي اًئيش .هتقش قاور يف اًبيرغ ائيش حملي نأ لبق ءسماهلا

 ا 5 E : بست . او ...ار. ا ..ش ا -

 ديَقم دلاخ لعج جاتنتسالا اذه ءلظلا اذه ةيحان نم ىتأي سمهلا توص ْنإ
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 .بعرلا نم ةينيع فرط ىلع رداق ريغ .ةكرحلا

 (....ه نھ ...عم..أ ..ة..لا ..ةءملا ....ه ..انم)-

 !مامحلا وحن ةعرسب لظلا اذه ىرجي نأ لبق ,هعبتي نأب دلاخل لظلا راشأ

 اا باو ےک بست, .ارعم ارت هانم بكا“

 .ىرخألا رخؤيو اًمدق مِّدَقُي مامحلا هاجتا يف ىشم ,هتعاجش دلاخ عمجتسا

 (....ه ..ته ...عم..أ ..ة..لا ..ةءملا ....فه ..انن)-

 .اًحوضو رثكأو ىلعأ سمهلا توص حبصأ دقل

 (..اننه ..انه ..ينعم ستأ ..ةءآارملا ..ةءآرملا ..انه ..انه) -

 !لاَقُي ام مهفي هنأ مآ هل ليخي له

 (..انه ..انه ..ينعمستأ ..ةآرملا ..ةآرملا ..انه ..انه)-

E ê 2Eد5  E 
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 توملا راثس فلخ

 يف لمألا مهيطعي اذهف ؛مهلوح رخآ ملاع دوجوب ءايحألا نمؤي نأ ديجلا نم"
 لبق ,ملاعلا كلذ حمالم ىلع اوفّرعتي نأ ءيسلا نمل هنكل ,توملا دعب ةايحلا

 .الوأ توملا حمالم ىلع اوفرعتي نأ
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 يدسج نأ دقتعأ ؟ٌتفرع فيك لءاستت ؟اذام ..قحب ةلمم حابشألا ةايح نإ

 ,يزيزع اي معن ..رمألا نارسفي ضرألا ناسمالت ال نيتللا يامدقو فافشلا

 دلو انم نم نکل ,ىوأم الب «ةلئاع الب ..اههجو ىلع ةمئاه حور ..حبش انأ

 برشأو لكآ قزرأ اّيح مايألا نم موي يف تنك دقلف . .!؟اًحبش هسفن دجيل

 تدل يذلا يحلا عراوش طسو ةدوتب ريسأ انأف ءنآلا امأ ,ةعيبطلا ءادن يبلأو

 هو ءايحألا بقارأ ,قوملعي موي ىلإ رخآ ىلا مث عراش ىلإ فلدأ ,هيف

 ..كانه يعم ٌرظنا ,يننوري ال ثيح نم مهارأ ,نيبعتم مهلاغشأ نم نودئاع

 ..ام اًموي يتسردم تناك ام وأ ,يتسردم اهنإ .كنيمي ىلع ميدقلا ىتبملا

 ةيهاركلاو بحلا نيب ناكملا اذه هاجت اهلمحأ يتلا رعاشملا نم طيلخ
 ةعقاولا كانه ةذفانلا كلت انسوؤرب محتقن ..يعم ىلاعت .نزحلاو ةداعسلاو

 ةسلاجلا كلت ؟ةيكابلا ةأرملا كلت ىرتأ ,قيرطلا ةعراق لتحي يذلا لزنملا يف

 ىلع اهمولآ ,اهمولآ يننأ مغر ,قحب اهيلإ تقتشا دقل ,يمأ اهنإ ؟يسركلا ىلع

 .اهتليل اديحو يكرت

 ةفيفخلا هرعش تالصخ بعادت امنيب هنضتحت شارفلا ىلع هراوجب تسلج

 نع نم مألا تضهنف مونلا يف قرغتساو نامألا روعش اذدجم درتسا ىتح
 ريغصلا يبصلا كرتتل «ةفرغلا نم تجرخ مث راونألا قالغإب تماقو .شارفلا

 ؟تومنو ىنفن امدنع انداسجأ للحتك انتايركذ للحتت ال اذامل .نوكس يف اًمئان

 كسامتم هنكل ,رخآلا وه ىكب ول دوي ,اهنضتحي ..اهراوجب سلجي يبأ وه اه
 كانه نكل .اهبحأ يتلا ةمسابلا ةأرملا ةداعتسا ىوس هريكفت لغشي ال ,اهلجأل

 نك



 يمأ تناك ام اًمئاد !اًيموي هتيؤر داتعا يذلا دهشملا كلذ يف دوقفم ءيش

 !؟يتاركذم رتفد نيأ ؟وه نيأ ىرت !هکسمت اهارآ الف

 دلع دم دلع دلع ¥
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 (..انه ..انه ..ينعمستأ ..ةآرملا ..ةآرملا ..انه ..انه)-

 مامحلا ةآرم ةيحان ,مامحلا ةيحان هجتي نأب هثدحي توصلا نإ !يقيقح اذه
 .اديدحت

 (دف-ني ..تقولاف ..عر .سأ)-

 يف ناك ,ةآرملاب ىلوألا ةظحللا نم هانيع تقلعت دقو ,مامحلا ىلإ دلاخ فلد

 ب سوا تا
 .تننج دقل ..نونج اذه نإ-

 .ىأر ام رثأ نم اًروعذم فلخلا ىلإ عجارتيل ريدتسي نأ لبق هسفن ْتْدَحُي ناك

 امنيب هفتك ءارو نم رم .هيتلقم لحم غارفلا لحي هجولا هوشم ريغص ىتف

 ؟اهلاعفأ لعفت ةدحولا اهنأ مأ ؟اقح ّنُج له

 ,مامحلا ةارم حطس قوف مد نم طويخب لكشتت فرحأ ىأر ,ةرعذ طسو يفو

 (تاركذملا) .ةملك ةنوكم فورحلا كباشتت مث

 ةفرغ ىلإ هعبتي نأ هنم ديري ءيشلا اذه نإ !بتكملا ةفرغ !تاركذملا

 ؟عمسو ىأر ام دعب كارحلا ىلع ىتح ؤرجي له ؟ؤرجي له نكل «بتكملا

WY 



 هل لوقي رخآ ٌتوصو ,هتيذأ ديري ال ءىشلا كلذ نأ هريخي ناك هلخادب ٌّتوص

 يناثلا لامتحالا ناك اذإ ,نآلا ةظحل يا يف ظقيتسيس ,ملح درجم كلذ لك نإ

 ؟بارتقالا نم اذإ هعنمي يذلا امف ,اًحيحص

 ,اهلخاد ىلإ هتارظنب زفق ,بتكملا ةفرغ مامأ فقاو وهو ىوس هسفنب رعشي مل

 .انه حابشأ ال ..ادحأ دجي ملف ةفرغلا ناكرأ لك يف اًراسيو انيمي هرظنب لاج

 ,هب صاخلا بتكملا ىلع عوضوملا ريغصلا رتفدلاوحن ةرذح تاوطخب هجوت

 ٌدكأتُم وه !رتفدلاب قفرُملا ريغصلا ملقلا دوجو مدع ظحال ,برتقي وه امنيبو
 نم دحاو رتميتنس دعب ىلع هدي تحبصأ نأ درجمبو نکل .انه ناك هنأ نم
 تجرخو ءريغصلا همجح نم ردصت نأ نكمي ال ةوقب رتفدلا حتفنا ,هاغتبم
 اهل تشعترا ةخرص ,حتف دق هتاذ ميحجلا مف نأكو ةخرص هتاحفص نيب نم
 MENE رنا سارا رطل نأ كيو ديم E يلع لا
 .ناذآلا مصي يذلا خارصلا توص يدافت الواحم هيدي اتلكب هينذأ ىلع قبطُي

 رظنو ,ضرألا نع دلاخ ماق .خارصلا فقوتي نأ لبق ..رامدلا نم تاظحل عضب

 ملقلا هتقفربو .بتكملا حطس قوف وه امك رتفدلا دجيل رتفدلا هاجتا يف

 يف اًيفاط ناك لب ,تاركذملا لخادب وأ راوجب اعوضوم نكي مل هنكل ,ريغصلا

 رتفدلا لخادب طيباخشلا ضعب اًعناص ءاوهلا يف حجرأتي ( هلقلا ناك !ءاوهلا

 المج لكشت ةدعابتم تاملك مث ..افورح تقولا عم نوت ,ةسناجتُم طيباخش

 .ةموهفم

 دفني تقولا ةتلاثلا ةعاسلا انش انه

 يف لكشتت يهو تاملكلا ىلإو ,ءاوهلا يف كرحتي وهو ملقلا ىلإ رظني دلاخ
 !لصحي ام باعيتسا ىلع رداق ريغ ..هودشم وهو رتفدلا
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 دعاسأ نأ ديرأ



 لمعلا كرتأو ىفشتسملا ىلإ هجتأ نأ بجي ,كلذ نم دكأتم انأ ..تننج دقل

 .ىفشأ ىتح ةرتفل
 .ةيناث ملقلا كرحتيل ..دلاخ لقع يف رودت راكفألا كلت تناك

 نونجمب تسل تنأ ذل

 :بعرلاب ةجوزمم ةيبصعب دلاخ خرص ,هراكفأ أرقي نيعللا رتفدلا كلذ نإ

 ؟ةنيعللا حابشألا اهتيأ ينم يديرت اذام ؟ديرت اذام ؟تنأ نم ؟نم-

 ةدعاسملا كيبرأ طقق

 ؟تنأ امو-

 نميأ رتفدلا بحاص انأ

 افقوتُم تاركذُملا رتفد قوف عقوو ملقلا طقسف ,اّرجف ةعبارلا ةعاسلا تقد
 .ةباتكلا نع
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 ص ٠۲:۴۰ ةعاسلا (اليل) ۲٠۰١ -ربمسید -۰

 دلاخ ىعديو نمألا ةيريدم يف طباض ,ىضوفلا هناونع تیب ..سئاب ..ديحو
 ةعاس ٠٤ لالخ هنع اهعيمجتب تمق يتلا تامولعملا يه كلت .يلذاشلا

 , تسترد

 فيك ينلأست الو ,يتاركذم رتفد ذخأل انتيب ىلإ مدق يذلا صخشلا وه ناك

 ناك اّيأ هيف شيعأ يذلا دعبلا وأ ,يملاع يف ريثكب لهسأ رومألاف ؛تفرع

 عم لمملا ليوطلا هثيدحل عمتسأ راوجلاب تنك تضم ةعاس فصن لاوط
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 بيرغ لتاقو ,ةيومدلا يرام لوح رودي امهثيدح ناك ,قراط وعدملا هقيدص

 لك نم اًءزج ينوك وه اقح يهابتنا تفل ام نكل ,ىلتقلا نم ريثكلاو ,راوطألا
 فاطتخا مت ءالؤه لك له !اهيف يلخاد مهفأ ال ام ةيضق نم زج انآ ,اذه

 .فلتخم رمألا ,كلذ دقتعأال ؟رخآلا ملاعلل مهحاورأ

 عيطتسأ امبر ؟ةعتملا ضعب ىلع لوصحلا يف يتصرف كلت تناك ول اذام

 ؟فيك نكل !ةدعاسملا

 يمايأ لالخ نكل ,مودعم هبش ءايحألا ملاع يف يداملا اهريثأت يلاثمأ حابشألا

 دعب ظوحلم ريثأت تاذ حبصت حاورألا نأ تفشتكا ,ملاعلا كلذ يف ةليلقلا
 ,لواحأ نأ يتثكمي اذل ؛نيملاعلا نيب راتسلا فعضي ثيح ليللا فصتنم
 هنأ دقتعأ ال يننكل ءتوملا راتس فلخ نم يلئاسرب هل ثعبأ نأ برجأس

 .بحر ردصب اهلبقتسي فوس
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 ص ۲:۲۰ ةعاسلا (اليل) ۲٠٠٠ -ربمسيد -

 عراصي امنيب هترايسب دلاخ لزنم نم ادئاع قراط ناك ,عيرسلا قيرطلا ىلع

 اهركذتس ةثداح اًببسم تارايسلا ىدحإب مدطصيف وفغي ال ىتح مونلا هانفج

 هفتاهل ةجعزملا ةمغنلا كلت الول وفغي داك لعفلابو ,نيموي وأ مويل رابخألا

 .نوجمب هبيج لخاد زتهي فتاهلا تلعج (نشيربياقلا)زازهلا ةيصاخو لاقنلا

 فتاهلاو ,ىرسيلا هديب لاقنلا هفتاه قراط جرخأ هبيج زيلاهد لخاد نم

 ةدايقلا ةلجعب ةكسمم كرحتت ىنميلا ديلا تلظ امنيب ,ةزازتها ا

 :هنذأ ىلع فتاهلا عضي نأ لبق ,(نويسكيريدلا)

 ؟كلاح فيك ميهاوبإ ,مكيلع مالسلا-

 ةيضقلا سفن يف ققحي يذلا ,دارم ميهاربإ يفحصلا هبيرق وه لصتملا ناك

 .قراطو دلاخ اهب لمعي يتلا

 :ىرخألا ةهجلا نم ميهاربإ در

 .هلل دمحلاو ريخب انأ ,مالسلا مكيلعو-

 :لاقو ةرجأ ةرايسب مادطصالا اًيدافتم نيميلا ةيحان ةدايقلا ةلجع قراط رادأ

 ةثلاثلا يف ينبلطت كلعجي يذلا ئواطلا ومألا وه ام ..ينوبخأ ,هلل دمحلا-

 ؟احابص فصنلاو

 :ميهاربإ لاق

 .دلاخ كبحاص ةيضقب ةقالع هل و يعم لصح بيرغ ةيش كانه ..كربخأس-

 مذ



 رخآ امادطصا اندافتم ةرملا هذه راسلا ةهح ةدايقلا ةلجع قراط رادأ

 :ةريبك ةنحاشب

 ):ميهاربإ لاق) ؟ وه اھ -

 ؟دلاخ كقيدص لباقأ ىنتلعج امدنع ركذتأ-

 (قيض يف قراط باجأ).وكذتأ معن-

 :يكحلا يف لسرتساف هيرتعي يذلا لملمتلاو قراط قيضب ميهاربإ رعش

 هيدل نأ ينربخأو مهدحأ يب لصتا ,يلاتلا مويلا ءاسم يف هنأ ثدح ام-
 ثممهو حزمب هنأب ترعش امدنعو ,دعب لصحت مل ةميرج نع تامولعم

 ةملاعلا ةثج ىلع اليل اًدغ روثعلا متيس هنإ الئاق ينفقوأ ظا ٌقالغإب

 ةميرجلا نأ ينربخأ امك ,يوارحصلا قيرطلا ىلع "بيبح دنه" ةيفتخملا

 ركذو ,يرام ضهنت موي يهتنيس ءيش لك نآو ,لوصحلا نم برتقت ةمداقلا
 يراجلا رهشلا نم نيرشعلاو يناثلا مويل قفاوملا عداقلا ةعمجلا مول يل

 ام ثدح دقل ..ىرت امكو ,نيرشعلاو ثلاثلا موي داليم عم ليللا فصتنم يف

 نم ام ةلاسر مكل لصوي نأ لواحي ,لتاقلا هنأ اذج حضاولا نم !هب ينربخأ

 .ىلالخ

 لعجي يذلا ام ءهتمرب رمألا نم اًبجعتم «ميهاربإ لاق ام لكل اًيغصم قراط ناك

 ميهاربإ اذاملو ؟هلعف يوتني ام ىلإ تاراشإ يطعيو اذهك ارمأ بكتري لتاقلا
 .ةلاسرلا هذهل طيسولا نوكيل تاذلاب

 :ريكفت دعب قراط لاق

 :ميهاربإ باجأ

 ملا



 مهلصي ام لك اوذخأي الأ ,نييفحصلا نم ريثكلا ةداعو ىتداع نم عقاولا يف-

 اراق لضتفعلا نوكي ام الاغ ..دجلا لمحم ىلع اًمئاذ تاملاكمو لئاعر نم

 .حازملا بحي لايخلا عساو

 :قراط لاق

 اليلق ثدحتنل ةيويدملاب اًدغ يبتكم ىلع وُمتلف اًنسح ..اقحم نوكت امبو-

 .ريبخ ىلع حبل ..نخىل-

 .ةطوش طباض ينوكل اقحس ؟ويخلا يتأيس نيأ نمو-
a E ê ê 2F 
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 (دلاخ لزنم)ص١4:7 ةعاسلا (اليل) 7٠٠١5 -ربمسيد ٠-

 شيعتف ءهفرعت يذلا ءيشلا وأ كل لاقي يذلا مالكلا وه ريسفتلا ..ريسفتلا

 ريغتت يتلا ءايشألا نم ريثكلا كانه نأ ظحالت امدنع الثمف ..اًنئمطُم اهدعب
 مهدحأ تلأس املكو ,لزنملا ناكس نم دحأ اهكّرحي نأ نود ةقشلاب اهنكامأ

 :اًمئاد ادحاو درلا نوكي

 .ثدحتت امع فرعأ ال-

 نوكيش) الئاف كسفن ثّدحت ثدي امل ريسفت نع ثحبلا ىف أدبت انه نه

 .(!اهناكم نم اهكرح يللا وه تيرفع ينعي

 تناك ول اذاه اًموي تلءاست له نکل ..رعذلاب فاضت ال ىح ةركفلا نم رخست

 ؟ايقيقح تيرفعلا ناك ول اذام ..ةقيقحلا يه كلت

 ,ةشيعملا ةفرغ يف ثبع توص ىلع ءاتشلا يلايل نم ةليل يف ظقيتست دق

 م



 ةشيعملا ةفرغ ىتح ادعترم يشمتو ,ةعاجش نم كيدل ىقبت ام عيمجتب موقتف
 !مئان وهو ىشمي ريغصلا كاخأ نأب فشتكت انه ..رمألا دقفتتل

 دقلف ؛كرمغت ةداعسلاب رعشتس كلذ دعب نكل ,ةيادبلا يف رعذلا كبيصي دق

 .ءايشألا نكامأ ريغتل اًريسفت تدجو

 ريسفتلا ,ةظحللا كلت يف دلاخ لاب لغش يذلا ءيشلا وه ريسفتلا ..ريسفتلا

 بتكي حارو ءاوهلا يف راط دق ملقلا نوكل ريسفتلا ,ليلق لبق انه لصح امل

 ءيشو ريسفتلا ءريغصلا رتفدلا كلذ تاحفص ىلع ةفلتخم لمجو تارابع

 ءابتخالا يف ةبغرلا ,فوخلا ,بعرلا ؛تقولا اذه يف هلقع لغشي ناك رخآ

 ةعاذإ ىلإ عمتسي وه امنيب ,واكاكلا نم نخاس بوك برشو ءاطغلا تحت
 .ويدارلا زاهج ىلع ميركلا نآرقلا

 ,رضاحلا تقولا يف اًئيش ديري ال وه ,دحلا اذه ىلإ نابج هنأ فرعي نكي مل

 ينج ْنأِب ىتح نظي ال هنكل ,مونلا ىوس رضاحلا تقولا يف ديري ال وه
 .رضاحلا تقولا يف هل ةينمألا هذه قيقحت عيطتسي دق حابصملا

 داع E دع داع ا

 (قراط لزنم) ص::١7 ةعاسلا (اليل) ٠٠١١ -ربمسيد -0

 داع ءنهخاخمأ ندقف يتاللا تايتفلاو اياضقلاو لمعلا نم ليوط موي دعب

 جرخأ مث «هتقش باب مامأ فقو .ةحارلا نم طسق يف حمطي هلزنم ىلإ قراط

 .نيتلماك نيترود هرادأ مث (نولاكلا) ةجرف لخاد هسدو ءهبيج نم حاتفملا

 هنأب رعشيف رومخملاك لخادلا ىلإ ةوطخ قراط وطخي .ةقشلا باب حتفنا

 ٌبصنم نآلا هزيكرت ماجف ؛هابتنا يأ رمألا رعي مل هنكل ءام ءيش ىلع ساد دق

 ءايحألا ىتوملاك نينيعلا ضمغم راسو هتقش باب قلغأ «همون ةفرغ هاجتا ىلع

 م



 هتفرغ لخدي نأ لبق .كئارألا دحأ قوف حاتفملا ىمر .هريرس نع ثحبي

 .مونلا نم ةبون يف لخد دقو ريثولا هريرس ىلع يمتريف

 هج + دلع ê د

 (ارجف) ۲۰۰۹ -ريمسيد -۹

 يف يه ديكأتلابف ءاهرمع ديدحت بعصبي ةليمجح ءايزأ ةضراعل ةريش ةروص

 ةاتفلا رهظمب 55 ,تايلمعلا اميرو .ليمجتلا قيحاسم نكل ,نيعبرألا

 باغ ءامس يف موجنلا نم اناعمل دشأ اقينأ دوسأ اناتسف يدترت را

 امثيب ,لماكلاب بتلا اهيعارذو اهيقاس نم |اءزج ناتسفلا رهظُي .رمقلا اهنع

 .ةعصماللا رهاوجلاب عصرم جات اهسأر ندا

 ةغلب اهقوف بتك دقو تانالعإلا دحأ ىلع ةعوضوملا ةروصلا يه كلت تناك

 :يتالا ةيزيلجنإ

 ةولعد

 ب ءايزألل 1.0 ۲٤۷عا ٣ ۲ ضرعمو يتديس ةيعمج فرشتت

 (ونيشتوب ايرام) ةعماللا ةيلاطيإلا ءايزآلا ةضراعل ءايزأض رعروضحل

 م10 ةعاسلا 2006/12/20 ءاعيرألا ةليل كلذو
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 ةيملاعلا ءايزألا ىقرأن م ةعومجم ىلع ضرعلا يوتحيسو

 صخفت .هيتفش فلخ نم ةعماللا هنانسأ تزرب دقو نالعإلا ةءارق نم ىهتنا

 ذذلت يف اهسسحتي هعباصأب اهقوف رمي حارو ,هينيعب ءاضيبلا ةضراعلا ةرشب
 ضيبألا دلجلا اذه ءاذه ليمجتلا قيحاسم عنصت نأ ليحتسملا نم .ةداعسو



 .بسانملا نوللا وه اذه-
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 (قراط لزنم) (ارهظ) ۲۰۰۹ -ربمسيد -

 ىلإ بهذ .ىصح ةموك قوف مان نمك مطحُم دسجب هريرس نع قراط ماق
 همون ةرتف ءانثأ تاولص نم هتاف ام یلص مث ,ًاضوتيو ههجو لسغيل مامحلا

 .قيمعلا

 هسفن دعو ,ةحرابلا نوحص لسغي مل هنأ ركذتف هروطف دعُيل خبطملا لخد
 ءانثأ .هروطف دادعإ يف عرشو ,لمعلا نم هتدوع دنع اهلسغي فوس هنأب

 هلضفي يذلا ,ياشلا نم بوكو تاشتودنسلا ضعب نم نّوكملا روطفلل هلوانت
 يف هتداعك ركفي حار يناثلا نود نم لوألا عيستسي الو بيلحلا عم اتا

 ىلع ناك له ؟اقح حيحصلا رارقلا وه كلذ ناك له ..بزعأ لجرك هتايح

 يف رمتسا ؟جاوز نود هتاذب لقتسي نأ ررقو هترسأ لزنم كرت امدنع باوص

 نوحصلا يمري امنيب لاع توصب هسفنل لوقيل ,هروطف ىهنأ نأ ىلإ ريكفتلا
 :ضوحلا يف

 .ةبيثك ةأوما البو ةعئاو يتايح نإ ,افَخَس ينافك-

 رعش ,هتقش باب نم جراخ وه امنيبو ,هلمع ىلإ بهذي مهو هسبالم ىدترا

 لفسأ وحن يئاقلت لكشب قراط نيع تحار !همدق تحت سهدي ءيشپ

 يرام نم ةلاسر) ةرابع رمحألا نوللاب هيلع بتك ضيبأ افورظم دحوف , ا

 هلقع لغام تحيعم] دقو سض اا ىلع فورظملا ىلإ قراط رظن !(ةروعدلا

 يف لءاستف ,بعرلاو رعذلا رعاشم تطلتخاو ,ماهفتسالاو بجعتلا تامالع

 يرامب ةلاسرلا لسرُم ينعي اذامو ؟انه ىلإ ءيشلا اذه ءاج ىتم :هسفن ةرارق

 ۰ !؟ةيومدلا
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 !ةلاسر كل تلسرأ دق ةيومدلا يرام دجتل ظقيتست نأ ؛قحب اًبعرم رمألا هل ادب

 وأ «يهابتنا بذج لواحيو حزمي صخش اذه ءيقيقح ريغ اذه نأب ملعي وه

 1 اذه .مداقلا ةكرحت نع هريخب امير .هسفن لتاقلا نم ةلاسر كلت امير

 لاسرإ دمتي ناك يذلا ..روهشملا لسلستملا لتاقلا حافسلا كاج ةيضقب

 ناك مك .ةمداقلا هتاكرحت نع تاراشإ مهيطعيل ةطرشلا لاجر ىلإ لئاسر
 "ع ونلا سقت نم اذه انحافنم نأ هذبيو !قحب انواحتم اعافس

 ىلع سلجو هتقش ةلاص لخاد ىلإ داع مث ,فورظملا طقتليل قراط ىنحنا
 يف رودت تالؤاستلاو هعباصأ نيب فورظملا بلقي وه امنيب ,يساركلا دحأ

 فورظملا لخادب ام امهالك أرقيل اذه نأشب دلاخ ربخيل رظتني له ..هلقع

 ىلإ راظتنالا هلوضف ةعاطتسا يف نأب دقتعي ال ؟أرقيو نآلا هحتفي مأ ؟اًيوس

 دجوت ال ؟فرظلا اذه هيوحي دق يذلا ام ىرت اي ,هلتقي داكي لوضفلا ,اهتقو
 .فرعيل ةدحاو ةقيرط ىوس

 عرش مث اهضفب ماقو .هلخادب ةيوطملا ةقرولا جرخأ مث فرظلا حتف يف عراس
 .اهيف بتك ام أرقي

 داع دا داع دبع د

 ةيضقلا كلت رمأ يف ىثحب لالخ ءايشألا نم ريثكلا تفرع ..ريثكلا تفرع

 .تايصخشلا لك لوح تْمُح . .رومألل ةلماكلا ةيقيقحلا ىلإ تلصوت .ةبيرغلا

 تل د طابو اهنا هني يل a تثنشتكا

 مل اهنكل ,قيقحتلا يف تقولا نم ريثكلا ةطرشلا تقرغتسا دقل .نيزاوملا

 هذهو ر ت يف يلدا ر سوم هدا يك ءيشل لصت
 ةقيقد حبش ةظفل ربتعأ ال يننأ مغر ,اًبش * ينوك ايازم ىلإ فاضت ىرخأ ةيزم

 (م1848/ ندنلب حافسلا كاج ةيضق يف لعفلاب اذه لصح :يقيقح) (1)



 .ىتلاح نع ريبعتلل

 وأ طيسول جاتحأ ,مهدحأ عم لصاوتلا نم نكمتأ نأ طقف ينصقني نآلا

 ؟فيكو نَم نكل ..رشبلا ملاع ىلإ لحلا لقنل ةقيرط
2F ê Ê 2Êهج  

 (قراط لزنم) (اًرهظ) ٠٠١5 -ريمسيد -۰

 ...قراط طباشلل ةهحيم ةلاسرلا هذه

 . .دعبو ةيبط ةيحيت

 مسا ينالفتسال فسآ انأ ..انيلع ام نكل ,ةيمسرلا تاملكلا كلتل عاد يأ ىرأ ال
 . ةلمجلا هذه الول تاملكلا هذه أر قتو سلجتل تنك ام .كهابتنا دشل ةيومدلا يرام

 لسرم) انأ ينوكب دقتعت تنأ ديكاتلاب , ةيوهلا لوهجم لتاق نع انه ثدحتن نحن
 ديكأتلاب .لتاقلا داجيإ يف كدعاسأل تنج عقاولا يف ينكل ,لتاقلا (ةلاسرلا
 اهطيري يتلا ةلسلستملا لتقلامئارج فده ؟اذه لكن م فدهلا وه ام كسفن تلأس
 ليصافتلا ضعبي كقرعأن أج اتحأك اذ كلاؤس ىلع ةياجإلا نم نكمتأل .ةدحاو ةملك

 .لتاقلا ةايح نع

 اهنوك اوفشتكا , اههجاوز دعب هنكل , اهبلقب ز وفي يكاريثكى ناع , هتجوز بحي اياش ناك
 داز . .مايألا نم موي يف نکل ,اذه مغر نيديعس اناك امهنكل ,ريطخ ضرم نم يناعت
 ةلاح يف تاخد دقو رمألا اهي ىهتنا ىتح ةلماك ةليل بعتلا_مواقت تلظو بعتلا اهيلع

 دقو اهي رمألا ىهتنيف , نطاخ لكشب اهتلاح صيخشتب موقي هب ذإو , ةقيمع ةيوبيغ
 دق مهنأب اهنفد نم مايأ دعب اهربقل هترايز ايز ءانثأم لع .روبقلا دحأي ف ةيح تعضو

 رل . .اليل ر بقلا ل خاد خارص توص يبرتلا ع مس دقو اهناكم رييغت دقو اهتّنِج اودجو
 عطتسي مل . . ةيح هتجوز نفد يف ببسلا ناك هناب مهفيل ريثكلا ىلإ ةجاح يف نكي

 .هدسفأ دق ام حالصإب موق نأر رق كلذل ؛ كلت هتلعف ىلع اديأ هسفن حماسي نأ

^۸4 



 ”فيكل ءاستت

 نيب باتكلا لمحي . .دوسألا رحسلا نع باتك , ةفدص , هقيرط يف عقو هبابش يف

 كنهذ يف درو ام !اددجم ةايحلا ىلإ ىتوملا ةداعإل ىلثملا ةقيرطلا هتاحفص

 .ةايحلا ىلإ هتجوز ةداعإ ديرب هنا .حيحص

 :ءايشا ةتس هتجوز ةداعإل لئاشلا هب _موقيس يذلا سقطلا ج اتحس

 ,دوايحإا دارملا صخشلا تاقر وأم اظع ١-

 .هؤايحإ دارملا صخشلا ينيع نول سفن يف نانيع ١-

 .هؤايحإ دارملا صخشلار عش نول سفن يف رعش -'

 .هؤايحإ دارملا صخشلا لقع غوبن سفن يف لقألا ىلع لقع -:

 .هؤايحإ دارملا صخشلا دلج نول سفن يف دلج -4
 , ةؤايحا دارملا صخيشلا بلق تافص سفني صخشل بلق - 1

 سوقطب موقيل هتجوز دسج ءازجأع مجب موقي لتاقلا نأن م دكاتت يکي فكي اذه له
 ..لتاقلل ةبسنلاب سيل نكل ,كل ةبسنلاب ءارهلاو نونجلاك اذه ودبي دق ؟ءايحإلا
 يذلا مويلا وهو «نيرشعلاو ثلاثلا موي يف ءايحإلا سوقط لمعب لتاقلا موقيس
 راتخيس فيك فرعت ترص نآلا كنأ دقتعأ . .ماوعأ ةتس ذنم هتجوز هيف تتام
 صقن اذإف .هدارم ققحي لأى لإ لتقلا يف رمتسيس ؟نيتيقبتملا نيتيحضلا لتاقلا

 .سوقطلا لطبتس . ةتسلا ر صانعلا نم رصنع يأ

 . هفلخ ئبتخَيي نأ لتاقلا لواحي راتس ىوس نكت مل يهف . .يرام ةروطسأل ةبسنلاب
 .اهي ةقالع اذه انلتاقل سيل يتلا لفطلا ةثداح كلذ ىلع هدعاسو

 عقوتت نأ كل امك ةجوزلا مسا وه يرام ,اقح يرام يه نم مهفت ترص تنأ نآلا



 ..ويبرم . . ةيييرعلا ةغللا يف هلياقمو

 ؟لكاقلا وه نم . .طقق نالاؤس انيدل ىقبت

 كنييعت هت يذلا ويلا ذنم , تاونس سمخ ذنم هفرعت ,كل قصالم , كنم بيرق وه
 ةيرخسلا مئاد ..ةصاخلا هتايح نع ريثكلا فرعت ال كنكل .نمألا ةيريدم يف هيف

 . ةطرشلا ةيلكب قاحتلالا يف تحجن كنوكن م بجعتلا ادو , كتغشل نم

 .يسنع ريثكلا ةفرعم ىلإ ةجاح يف تسل , دعب اهيف فرعتس . .يتيوهل ةبسنلاب

 3[|3 / 2 | :دقيص
 نإ ..ليحتسم ...رجفني داكي هسأر نأب رعش دقو ةلاسرلا ةءارق نم قراط يهتنا
 كباشتت اهلك طويخلا نإ !يبر اي ..سوقط ..باتك ..ميرم ..يرام ..نونج اذه

 ...ررررررلكفي ..ركفي ..ركفي قراط حار ..هلقع يف
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 -عاجرتسا -

 ,امهجاوز دعب هنكل ,اهبلقب زوفي يك اًريثك ىناع ,هتجوز بحي اًباش ناك
 .اذه مغر نيديعس اناك امهنكل ,ريطخ ضرم نم يناعت اهنوك اوفشتكا

 دلع se دلع داع دا

 م١٠ (اليل) ۱۹۹۹ -ربمسيد ١"-

 :ىرخأ ةرم يسركلا ىلع هرهظب دنتسيل دوعي وه اهل لاق

 .ةطرش طباض كجوز نوكي نأ ةبيرض يه هذه ..يتريغص اي-
fدلع دلع دلع دلع  

 رييغت دقو اهتثج اودجو دق مهنأب اهنفد نم مايأ دعب اهربقل هترايز ءانثآ ملع
 ةجاح يف نكي مل ..اليل ربقلا لخاد خارص ٌتوص يبرتلا عمس دقو ,اهناكم

 .ةيح هتجوز نفد يف ببسلا ناك هنأب مهفيل ريثكلا ىلإ
fدلع دلع  sjeدلع  

 صا:١٠ (اليل) ١٠٠٠ريمسيد -۳

 رصبت مل كلذ نع اضوع نکل ..ءوضلا لبقتستل ديدش ءطيب اهينيع تحتف

 ةيهام نع اهسفن ةرارق يف تلءاست ,لثم هل سيل كلاح مالظ ..مالظلا ىوس

 فتكي ام اًئيش ّنكل ,اهناكم نم ضوهنلا تلواحو ءهب دجاوتت يذلا ناكملا

 ءاوهلا ضعب لاخدإ تلواح .اهفارطأ نم يأ كيرحت نع ةزجاع اهنإ ,اهتكرح

 اهدسجو اههجو فلي اًئيش ءءاوهلا نيبو اهنيب لاح ام ايش نكل ,اهيتئر ىلإ
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 ةعفد اهعلتت نأ لبق اهتيحض رصتعت ادنوكانأ ىعفاك اهرصتعيل لماكلاب

 تكردأف ءةريخألا مايألا لالخ ثدح ام تركذت ,ءيش لك تركذت انه .ةدحاو

 .نألا يه نيأ

 دلع دام داع داع دام

 ص:۰۰ (اليل) ۲۰۰۰ربمسید -۴
 دكأتيل رثكأ برتقا ..سمألاب ام ةأرما هيف تنفذ يذلا حيرضلا كلذ دنع ..كانه

 ىنميلا هنذأ بّرق ءاًبناج حابصملا كرت .ءيش يأ عمسي ملف توصلا ردصم نم

 .ةخرصلا عمسيل عمسلا فهرأو ءربقلا باب نم

 101111010111110101110001111010011۱ ۱۱۱5د فلا -

 ام لكب روبقلا ةحرضأ طسو نونجملاك ىرجو .هناكم نم ميهاربإ مع ضفتنا
 .هدسج يف لمعت تلاز ال تالضع نم كلمي

 داع دلع دنع داع دلع

 ْئبتخَي نأ لتاقلا لواحي راتس ىوس نكت مل يهف ..يرام ةروطسأل ةبسنلاب
 .اهب ةقالع اذه انلتاقل سيل ىتلا لفطلا ةثداح كلذ ىلع هدعاسو ,هفلخ

ê j ê 2 2Ë 

 :دلاخ

 لفطلا ةدلاو عم ىثيدحو تابرتغملا نكس يف تايتفلل يباوجتسا لالخ-

 بعل دقل ,نيتيحضلا نيب كرتشم لماع دوجوب تفرع ,هتثح تفتخا ىذلا

 ببس نوكت دق ةبعل ..اتومي نأ لبق ةدحاو ةبعل (ةاتفلاو لفطلا) امهالك

 .امهتوم
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 (قراط لأس) ؟ةبعل ةيأ !ةبعل-

Mary-00 dyاB.(دلاخ باجآ) 

kkداع دلع دلع  

 (اًراهن) ٠٠١1 -ربمسيد -4

 ةبعللا) رمحألا نوللاب يسيئر ناونعك هقوف بتك .ههابتنا بذج ربخ ىلع رث
 تقرسو لفطلا لتق) يعرف ناونعك ةلمجلا هذه لفسأ بنك مث..(لتقت يتلا

 يه نم)رخآ يقيوشت يعرف ناونع مث (ماحتقالل راثآ يأ نود نمو ةهتثج
 نا ررقف ..لجرلا ةاىتنا يرام مسا بذدج ؟(هفلخ اهمسا لتاقلا كرت يتلا يرام

 .ربخلا روطس لوأ ةءارق يف عرشي

 داع دم دلع داع دا

 باتكلا لمحي ..دوسألا رحسلا نع باتك ,ةفدص ,هقيرط يف عقو هبابش يف

 !اددجم ةايحلا ىلإ ىتوملا ةداعإل ىلثُملا ةقيرطلا هتاحفص نيب

okدع دلع دنع داع  

 ص ۲:۰١ ةعاسلا (اليل) "٠٠١ -ريمسيد -'©

 :فدري نأ لبق بتكلا دحأب كسمأو ةبتكملا راوجب قراط فقو

 .يهابتنا هلكشو همسا بذج دقف ؛باتكلا اذهل وظنأ تنك عقاولا يف-

 :ةبيرغلا شوقنلا ضعي هيلع تّمسر دوسأ نول يذ باتكب كسمي قراط ناك

 .(ءايحألا ةمأل ءايحإلاو ةقيثولا) يبهذ طخب هيلع بتكو

 :هناكم يف اًسلاج لازي ال وهو دلاخ لاق

 ءايحإو رحسلاو نجلا نع ثدحتت يتلا ةصيخرلا بتكلا دحأ اذه ؟اذه-
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 ةسماخلا يف قمحأ اقهارم تنك امدنع ةيكبزألا روس نم هتيرتشا ,ىتوملا

 يتلباق اذه كل رسفي امبر ,اهتقو ءايشألا هذهب اًدج افوغش تنك ..رشع
 .ليبقلا اذه نم ٌءيش وأ ٌرحاس مرجملا نأ قيدصتل

 داع دلع دلع دلع دم

 مويلا وهو «نيرشعلاو ثلاثلا موي يف ءايحإلا سوقط لمعب لتاقلا موقيس
 فيك فرعت ترص نآلا كنأ دقتعأ ..ماوعأ ةتس ذنم هتجوز هيف تتام يذلا

 1 ؟نيتيقبتملا نيتيحضلا لتاقلا راتخيس
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 ص ۲:۲۰ ةعاسلا (ًاليل) ۲٠٠١ -ربمسيد ٠
 :ميهاربإ لاق

 هيدل نأ , ينربخأو مهدحأ يب لصتا ,يلاتلا مويلا ءاسم يف هنأ ثدح ام

 تممهو حزمي هنأب ترعش امدنعو ,دعب لصحت مل ةميرج نع تامولعم
 ةملاعلا ةثج ىلع اليل اًدغ روثعلا متيس هنإ الئاق ينفقوأ ,طخلا قالغإب
 ةميرجلا نأ ٠ ينربخأ امك ,يوارحصلا قيرطلا ىلع "بيبح دنه" ةيفتخملا

 ركذو ,يرام ضهنت موي يهتنيس ءيش لك نأو ,لوصحلا نم برتقت ةمداقلا

 يف يراجلا رهشلا نم نيرشعلاو يناثلا مويل قفاوملا مداقلا ةعمجلا عوي يل
 نيرشعلاو تلاثلا موي داليم عم ليللا فصتنم

 :ءايشأ ةتس هتجوز ةداعإل لتاقلا هب موقيس يذلا سقطلا جاتحي

 .هؤايحإ دارملا صخشلا تافر وأ ماظع ١-

 داع داع دبع دلع دام

 ۹ ن



 (رباقملا) ص١٠٠ (ًاليل) ٠٠١5 -ربمسيد ٠-

 تافر نم ىقبت ام عمجب موقي امنيب ءتوملا راتس فلخ نم تمص يف هبقار

 لمحي وهو تمص يف هبقار .لابو ميدق نفك لخاد ىلإ ام صخش ماظعو
 لخاد ىلإ انو نم هلخادب ام عم هعضوب موقيو نفكلا كلذ هكيدب نيب

 ملاع ىلإ اذوعص سافنألا قشي امنيب تمص يف هبقار ..ةريغص ةيشامق ةبيقح

 :لوقي امنيب هتوص ىلإ عمتساو ءايحألا

 .نيدوعت فوس ..ابيرق-
 د د e دل

 .هؤايحإ دارملا صخشلا ينيع نول سفن يف نانيع -؟
 دلع دل دلع دلع دام

 (اًراهن) ٠٠١5 -ريمسيد -۸

 ىلإ هجتيل .هسلجم نم ماق مث ءاهقلغأ نأ دعب اًبناج ةديرجلا لجرلا حازأ
 ماقف ,عوجلا هيلع حلأ الجر ضعبلل ودبي دق ..ءطبب اهباب حتفيو .ةجالثلا

 ..نانيع هلخادب حبسي , *نيلامروفلاب ءيلم ماكحإب اقلغُم انامطرب لب ,اًماعط
 !ناواقرز نانيع
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 .هؤايحإ دارملا صخشلا رعش نول سفن يفرعش -؟
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 (الیل) ۲۰۰۹ -ربمسيد -۸

 :الئاق دلاخ ىلإ اهلوانو ةروص هترتس بيج نم قراط جرخأ

 يتلا ةملكلا كلت انل توهظ ,ءامدلا نم ةثجلا سأو فيظنتب انمق نأ دعب-

 .حوضوب ةيحضلا سأو ىلع حووجلا اهنّوكت
 علصأ سأرل ةروصلا تناك ءقدصم ريغ هتارظنب اهصحفتو ةروصلا دلاخ لوانت

 .تاملك سمخ نم ةلمج لب ,تاملك نوكت حورجب هوشمو

 (يرام لجأل يبهذلا رعشلا اذه)
ok 2kداع  afداع  

 .هؤايحإ دارملا صخشلا لقع غوبن سفن يف لقألا ىلع لقع -4

 داع هلع داع داع دلع

 ص۰ ةعاسلا (ًاليل) "+5١١ -ريمسلا -

 :قراط لاق

 خملا عزنو اهغامدل ةقيقد ةحاوج لمع مت دقو ةاتفلا ةثج ىلع ووثعلا مت-

 اهيف بتك ةيواخلا ةاتفلا ةمجمج لخاد ةلاسو لتاقلا كوت دقو ,لماكلاب

 (يوام لجأل)
 دع دلع دع داع دلع

 .هؤايحإ دارملا صخشلا دلج نول سفن يف دلج -5
 داع داع دع داع دلع
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 (ارجف) ٠٠١5 -ريمسيد -۹

 ىف اهسسحتي هعباصأب اهقوف رمي حارو ,هينيعب ءاضيبلا ةضراعلا ةرشب صخفت

 دلجلا اذه ءاذه ليمجتلا قيحاسم عنصت نأ ليحتسملا نم .ةداعسو ذذلت

 :راصتنا يف لوقي وهو رثكأ هتماستبا تعستا !ةنجلا عمش نم عنص ضيبألا

okدع دلع دع دلع  

 نأ كل امك ةجوزلا مسا وه يرام ..اقح يرام يه نم مهفت ترص تنأ نآلا

 .ميرم ..ةيبرعلا ةغللا يف هلباقمو ..عقوتت
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 (دلاخ باجأ) .ينفرعت نأ لبق ام اًموي اًجوزتم تنك-

 :لوضفب لأسو قراط بّجعت

 .ميرم-

 .اددِحَم اذه يف ملكتن ال انعد-

 داع داع دع دلع دام

 ت

 ص:١٠ ةعاسلا (اليل) ٠٠١5 -ربمسيد -۰

 نابت لمك نأ لق قراط اجا دقعتا

۹A۸ 



 نوكت نأ كتداع نم سيل ,مونلا نم كتظقيأ يننأ يل ودبي ال ..ّيل لق نكل-

 !تقولا اذه ىف اظقيتسم

 :دلاخ در

 .ةيضقلا هذه يف ريكفتلا ةرثك نم قرألا ضعبب رعشأ طقف ..متهت ال-

 (قراط لاق) .لزنملا جواخ تنك كنأ كبايث نم يل ودبي نكل-

 كلاؤس نم مهألا لاؤسلا ,ءاوهلا ضعب مشأ طقف تنك ,معن عقاولا يف .. اااا|-
 يف امئاد ءارلا فرح عقي ءارلا فرح يف ةغثل نوكلمي نم لك اذامل :وه اذه
 (اًخزام هلاؤس دلاخ حرط) ؟مهتامسأ

2 2f 2 2F 2E 
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 (اليل) ۱۹۷۸ -وينوي -۵

 طيلخب تألتما يتلا زافلتلا ةشاش مامأ اًسلاج ,ةعباسلا نبا ,دلاخ لفطلا ناك

 باعلألا ضعب هلوح تمارت امنيب ءامهتاجردب دوسألاو ضيبألا نينوللا نم
 نيب حمجي توصب مألا يدانت نأ لبق ..ةينطقلا تاناويحلاو ةيكيتسالبلا
 :ةمارصلاو ةموعنلا

 .كمون دعوم ناح دقلف الاح كنانسأ لسغتل ْمق ,دلاخ-

 .كوجرأ ينيعد ..مونلل باهذلا ديرأ ال ينكل-

 :بعتب مألا تلاقف ءالسوتُم ريغصلا دلاخ اهلاق

 .شاقن يأ ديرأ ال ..منتلو كنانسأ لسغتل ةعرسب ٌبهذا !مالكلا سفن موي لك-

 مامحلا ىلإ هجوتو ,اًملستسم ضرألا نع ضهنف ..ريغصلا نذأ تاملكلا تقرط

 ءيضتل ءابرهكلا سباق طغض يف عرشي نأ لبق هلخاد ىلإ فلدو .ةرشابم
 مامحلا ناكرأ دحأ يف عوضوملا ريغصلا يكيتسالبلا يسركلا دش ..مامحلا ةبمل

 ..و ,ةآرملاب ريغصلا ههجو ةيؤر نم نكمتيل هقوف دعصي ىتح

 مصي هقالغنا توص داك ىتح ,ةوقبو ةأجف مامحلا باب قلغنا ةظحللا كلت يف

 مطحتيل .ناكملا ىلع اليقث مالظلا طقسف ,مامحلا رون ًافطنا مث ..ريغصلا نذأ

 .بعرلاو ..فوخلا ىوس قبتي ملف ,ريغصلا لخادب نامألا روعش

 اضخب اهضحب ىلع شيكت هدسح انالخ تاذد ,لماكلاب فلا ةكرس تلف
 طسو نم .هسفن متكت مالظلا دي نأكو رعش هنكل ,خارصلا لواحي .فوخلا نم

 ةريبك ةفاسم ةطقنلا كلت نيبو هنيب نأكو رعش ءرون ةطقن هل تدب مالظلا



 !ريبك عراش ةفاسمك

 دق مامحلا نوكي نأ ةركفي عنتقي نأ هلقع ضفر ,لايخلا عساو الفط هنوك مغر

 هنكل ,طئاحلا يف بقث درجم رونلا ةطقن نوكت امبر ,ةأجف هلوح نم عستا
 اذه نإ .برقأ حبصتو ربكت ةطقنلا كلت ىأر امدنع ءةركفلا كلت نع ىلختي أدب
 !ةآرملا لخاد نم ..قدألاب وأ ,ةآرملا ةيحان نم يتأي ءوضلا

 ..ءيشلا اذه ةيهام مهف نم اًريخأ نكمت ,اًبرقو اًعاستا دادزت ءوضلا ةعقب َّنإ

 تأدب صخش ..ام صخش دي يف اهنإ ,ةديحو لوجتت ال اهنكل ,ةعمش اهنإ
 روعش ليختت نأ كنكمي ..رثكأ هنم برتقا املك حاضتالا يف هدسج ملاعم

 مامح ةآرم لخاد اهب لّوجتيو ..ةعمش لمحي حبش ىلإ رظني وهو ريغصلا
 ,اهلماحل متعملا هجولا ةعمشلل رفصألا ءوضلا برض ,رثكأو رثكأ برتقا ,هلزنم
 .ةهوشملا هحمالم نم ىقبت ام وأ ,هحمالم ترهظف

 ةمدصلا رثأ نم هنزاوت دقفو ,ةوق نم ةيتوصلا هلابحأ يف ام لكب ريغصلا خرص
 ؛اًبيرغ ناك اهدعب ثدح ام نكل ,ةملظلا طسو ريغصلا يسركلا قوف نم عقيل
 طقسي ..مالظلا طسو طوقسلا يف ٌرمتسُم هدسج نإ ..!ضرألاب رعشي ال هنإ

 رقتسا دقل ..طوقسلا نع فقوت دق هدسج نأب رعش هاريخأ .ةياهن ال ام ىلإ
 وأ ,مامحلا اياوز ىدحإ ىلإ ادنتسم ناكو ,ضرألا قوف سولج عضو يف هدسج
 دق هلماح ْنكل ,هدراطي لاز ال يذلا ةعمشلا ءوضل هبتنا .ناكملا اذه ناك اأ

 هسفن ىلع ريغصلا شمكنا ..هنم برتقيل ارح يشمي حبصأو ةآرملا نم جرخ
 هذه نكل ,رثكأ اهلماح ليصافت ترهظ ,رثكأ ةعمشلا تبرتقا ,شعتري وهو
 .ةعاشب رثكأو حضوأ هحمالم تناك ةرملا

 ءرمحألا نوللاب ةعبشم ءاضيب ةمانم ىدتري ءابيرقت هرمع لثم يف ءريغص ىتف

 نيعلا ناكم ديدحتب موقت نأ بعصلا نم ,ةريبك ةبسنب هوشم ههجو ..ءامد



 .هجولا اذه ىف مفلا وأ فنألا نم

 ال هنأب هادلاو رعشب نأ نود اليل زافلتلا ةشاش ىلإ رظنلا سالتخا بحأ املاطل
 كانه ,همون ةرتف ءانثأ هادلاو اهدهاشي يتلا بعرلا مالفأ يف ..اظقيتسُم لاز

 فقوتلا كيلعف ءاّيح ءاقبلا تدرأ اذإ :اهلوأ ..ةمالسلا ظفحل اذج ةمهم دعاوق

 !ايح كنوك نع

 ىتح ةيسانملا ةقيرطلا ىه كلت نأب هسفن ريخأ ,سفنتلا نع ىتفلا فقوت
 ةردص نم ..كتم ردصت رخآ توص كانه نکل ,هدوجو حبشلا كلذ ظحالب ال

 .روعذملا هبلق تابرض يه كلت نأ ودبي ,اًديدحت

 . .ولعي تاقدلا توص

 .ناقفخلا نع فقوت قمحألا اهيأ

 ولعت تاقدلا

 .ادج هنم بيرق هنإ

 ةوقب قفخي هبلق لازال

 ىلع يفضت هديب ةعمشلا نإ ,ريغصلا نم رتم فصن ةفاسم ىلع فقي هنإ

  .اًبعرم اًيناطيش اًعباط ءاوجآلا

 . هبلق ناقفخ ةدش نم رسكتت هعولض داكت

 :لوقيل ءيشلا اذه ملكت امدنع فقوتي نأ ريغصلا بلق داك

 .دلاخ دئارلا-

 !؟هدصقي له ؟دلاخ دئارلا ىنعم ام نکل ,هتوص وه اذه ,ملكتي هنإ



 يتاملك ىلإ عمتست نأ لواح نكل ,لوقأ ام مهفت ال دق ..ةدعاسملا ديرأ-

 .اديج

 .هوشملا ههجو طسو ناكملا مولعم ريغ مف نم ملكتي ءيشلا كلذ ناك

 !موتكم هتوص نكل ,خارصلا انريغص دارأ

 صخش كانه ,بحت نم ددهي ٌرطخ كانه ..اًدج ٌبيرق هنع ثحبت يذلا نإ-

 .كب بعالتي

 شيوشتلا دعب أدب امنيب ,عطقتم لكشب ملكتي حبشلا وأ تيرفعلا كلذ ناك

 .يفتخيو ىشالتي هنأكو هتروص بيصي

 كاوا نقلا :اهذقنأ كاست قنا

 ريغصلا ىتفلا قلح نم ةخرص تبّرستف ةأجف همامأ نم حبشلا كلذ ىشالت
 .هتارذ تتفو هلوح نم مالظلا تزه

 دع دع دلع داع دا

 م١٠11 (دلاخ لزنم) (ارهظ) ٠٠١ -ريمسيد -۰

 .ظقيتسا !دلاخ ذاتسأ اپ ..ظقيتسا ..ظقيتسا-

 يذلا هئامغإ نم دلاخ دئارلا ظاقيإل ليشيم روتكدلا نم ةتيمتسُم تالواحم
 ش .تاعاسل رمتسا

 :لأسو اًراسيو انيمي رظني وهو ,اعوزفم دلاخ قافأ ..اًريخأ

 ؟ثدح اذاَم-

 :الئاق ليشيم روتكد در



 يتلا ءايشألا ضعب كانه نأ ودبيو اًيلاع كطغض ناك طقف ,ءيش ثدحي مل-
 .كيلع ىشغب نأ يف تمهاس

 :رمألا باعيتسا لواحي روتكدلا هجو ىلإ الوطم دلاخ رظن

 ؟انه ىلإ تلخد فيك ؟طبضلاب ثدح اذام !ّىلع ىشغأ-

 :ليشيم روتكد باجأ

 ألا ىف رظنأ تعرسأف البل كتفش ةحان نم أمواق ةخرص توص ةعمس»
 ةرامعلا ناكس دحأو انأ تعرهف ,در يأ قلتأ مل كتقش باب تقرط امدنعو

 كئاطعإب تمقف ,بتكملا ةفرغب ىعولا دقاف كتدحوو ,ةقشضشلا باب وسمك

 .كتمالس نم دكأتأل كراوجب ترظتناو تايوقملاو نقحلا ضعب

 :انجعتم دلاخ لاق

 يأ ركذأ ال عقاولا يف ..وه هركذأ ام لك !اذهك اثيش ركذتأ ال !يتخرص توص-

 :لاقو ةقفشلاب ةعيلف ةرظن دلاخ ىلإ ةمالس روتكدلا ظن

 تالاحو مدلا طغض عافتراو ةدحولا .دلاخ ذاتسأ اي يبصع رايهناب باصم تنأ-

 يتلواحم ءانثأ اهنم اًبناج يسفنب تيأر يتلاو ,كبيصت يتلا رعذلاو علهلا
 لك ..كلمع ةعيبط كل هببست يذلا قرألا اذه لك ىلع فض .نآلا كظاقيإ

 .يبصع رايهنال رشؤم رومألا هذه

 :لأسف روتكدلا مالك نم ءيشلا ضعب اًمودصم دلاخ ناك

 ؟ةروطخلا هذهب رمألا له-

 .كسفن لتقت فوس فورظلا لضفأ يفف ,لاونملا اذه ىلع رمألا رمتسا اذإ-



 .رخآ اصخش لتقت دق اهأوسأ يف (فدرأ مث ةهينه تكس)

 .بعر يف ليشيم روتكد ينيع يف دلاخ رظن

 ةشت ةغلب هعم ةقرو ىلع تائدهملا يماسأ ضعب طخي ليشيم روتكد عرش

 نايحألا ضعب يف رعشأ ..ةيلديصلا روتكد ىوس اهكف عيطتسي ال يتلا مسالطلا

 ةيلكو بطلا ةيلك يجيرخ نيب ةكرتشم ةغل ىوس العف تسيل مسالطلا كلت نأ
 تايلكلاو ةطرشلا ةيلك يجيرخ نم يلاثمأ ةماعلا اهمهفي ال ىتح ةلديصلا

 .ىرخألا

 :لوقي وهو دلاخل ةقرولا ليشيم لوان

 .يقيدص اي كلتقت داكت ةدحولا ,اًيسفن اًبيبط روزت نأ لواحو ..كسفنب نتعا-

 ام مهفي نأ لواحي ليشيم روتكد اهايإ هلوان يتلا ةقرولا ىلع ةرظن دلاخ ىقلأ

 .ةقرولا ىلعأ تبتك فرحأ ةثالث ىوس مهفي مل .اًثيش مهفي مل هنكل :اهيف بنك

 طقف عضي وهف «عيقوتلا يف ليشيم روتكد ةقيرط هذه نأ ودبي ..م . س /د

 روتكد ناك .اقلق اًرئاح دلاخ كرتو لحر ,كلذ نم رثكأ ليشيم دوجو لطي مل
 هرعشب زيمتي ءدلاخ ةقشل ةلباقملا ةقشلا يف نكاسلا راجلا وه ليشيم يماس

 عم ةفيفخ نقذو ,هسأر قوف رعشلا نم ةبق لكشي يذلا ليوطلا دملا
 ,اًيرشب اًبيبيط لمعي ,ديحو ,لمرأ ,ةثجلا مخض ,عيفر راطإ تاذ ةيبط تاراظن

 ردصم ىلع شيعي ءةريصقلاب تسيل ةرتف ذنم ةنهملا ةلوازم نع فقوت هنكل
 ىلع شيعيو ءكونبلا دحأب لاومألا نم ريثكلا هيدل نإ لاقُي ءلوهجم لخد
 كلت نأ ودبيو ءنينس ذنم ةبيط ةريج دلاخب هطبرت ءاهنم يرهشلا دئاعلا
 تقو دلاخ خارص توص ةمالس روتكدلا عمس امدنع ترهظ دق ةبيطلا ةقالعلا
 .رمألا فاشكتساو باهذلا يف لساكتي ملو رجفلا



 ىركذلا وأ ,ملحلاب لغشنا ام ردقب هلقع ليشيم روتكد عم هثيدح لغشي مل
 .ريبعتلا ةقد انئش نإ ,ةبعرملا

 .ةعمشلا ,هوشملا هجولا وذ ىتفلا ,هخارص ,مالظلا ,ةآرملا ,مامحلا

 اهنم ركذي نكي مل هنكل ,اًماع نيثالثلا براقي ام ذنم هل تلصح ةبعرم ةثداح

 ,نمزلا رورم عم هتركاذ نم اهفذحب نطابلا هلقع ماق دقل .مويلا ىتح ائيش
 دعب هتيب مامح ىلإ لخدي نأ عاطتسا دق ناك امل ةثداحلا كلت سني مل ول

 يف حبشلا كلذ ءافتخا ىدل مامحلا يف خرصي لظ امدنع ركذتي ,ةيناث كلذ

 ..مالظلا

 نع اهدعب ملعتست نأ تلواح ,اهنيح هتنضتحاو ةعرسم بابلا هتدلاو ثحتف
 : ب بيجي ناكف مامحلا يف هخارص ببس

 .يمأ اي اًئيش ركذأ ال-

 .اهليصافت لكب ..لماكلاب ةثداحلا ىسانت وأ ىسن دقلف ؛اهدنع بذكي نكي مل

 .ةبعرملا اهليصافت لكب ةثداحلا ركذت مويلا

 ىركذلا كلت ريجفتب اليفك ناك مويلا هآر ام له ؟ببسلا ام ؟نآلا اذامل نكل
 ؟اًيقيقح ناك رجفلا يف الصأ هآر ام له ؟اذام مأ

 .امهنيب ةقيقحلا تشالتو هلايخب هعقاو جزتما

EE EE 

 ..ليغتأ تنك امك ةلمم تسيل عابشألا ةايح نأ وده

 نم عونك مامحلا باب هيلع ريبكلا هوخأ قلغأ ,اّريغص الفط دلاخ ناك امدنع

 ضرأ ىلع دلاخ عقوف ..اهتقو يئابرهكلا رايتلا عطقنا هظح ءوسلو ,حازملا
 ةيسفنلا هتلاح يف ةبعرملا ةبرجتلا كلت ىلإ هضرعت رثأ ,خرصي حارو مامحلا

 ا



 نمزلا رورم عم هلقع تلعج يتلا ةجردلل ةملؤم ىركذلا كلت تحبصأ ,ادج
 .اًمامت ةثداحلا كلت دلاخ ىسنف ..يعواللا ىلإ اهيفني

 مقف ,مهل دسجتلاو ءايحألا مالحأ ىلإ للستلا يناكميإب نأ اًرخؤم تفشتكا

 كلت مادختسا نم تنكمتو ,دلاخ مالحأ ىلإ تللستو ةيزملا كلت لالغتساب

 لات ال ىل فحم ةنوحلا نم نكيتا تج اهاضاقت لودصو ةيددقلا ىركذلا
 ..ءايحألل رارسأ ةيا نع حاصفإلاب تاومألل حّرصُم ريغ ,ينعنمت راتسلا نيناوق

 هيلعف ,ةقيقحلا مهف ديري نم ..تاراشإلاب ىوس حومسم ريغ ,تاراشإ طقف
 20 .تاراشإلا عبتي نأ
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 را 1 ++ (ًاليل) ۲۰۰7 -ريهسلد ٠٠

 هعراوشب دلاخ لزنم هيف عقي يذلا يحلا ىلع ليللا قبطأ يتح ترظتنا

 تنك ..ءاوهلا يف يمهو يسرك قوف تسلح .قيتعلاو اهنم ثيدحلا ,هلزانمو

 دعاسأ فيك .راكفألا فالآ رودت ىسأر ىفو ,ءاّسئاي ,اديحو ,ءاوهلا ىف اًيفاط

 ةايحلا كلت ام ؟يسفن دعاسأ فيك ..كلذ نم مهألاو ؟دلاخ وعدملا كلذ

 اذه ىلع ىقبأس له ؟خزربلا ملاع تلخد نأ دعب يل ردق يذلا امو ؟ةبيرغلا

 ؟دبألل عضولا

 ةباوب تلكشت ٌيانيع مامأ !رضح ..كلت ةلئسألا ةفصاع ىف اقراغ تنك امنيبو
 ملف ,ءابحألا عا نع ةديعب تناك ءطيحملا طسو ةماوذ هشت ءاقرز ةيرئاد

 وهف هرمع نيمخت تلواح ول ,غلاب لجرل حبش اهنم جرخ ءياوس دحأ اهري
 زواجتي هلوط «نينسلا فالآب كلذ نم ربكأ ةقيقحلا يف هنكل ءنيعبرألا يف

 فتلي يولعلا اهفرط اصع نع ةرابع وه ,اناجلوص هدي يف كسمي ءراتمأ ةثالثلا
 لكشلا نّيعم رجح .ناجلوصلا ةياهن يف عشي رمحأ رجحب طيحيل ةماودك

 نم نوللا رمحأ ءادر هدسج قوف .بكوكلا اذه ىلع رون هرون لثمك سيل

 .هفرعن يذلا شامقلا هبشت ال ةماخ

 هناجلوص هحو مث ءاهنم جرخ يتلا ةباوبلا قلغنت نأ لبق يمامأ نادم فقو

 ؟حورلا اهتيأ انه نيلعفت اذام-

 :درأ نأ لبق ءاوهلا يف نّيتيحبشلا ياقاس تدرفو يسلجم نم تمق

 .كؤاقل ينفرشيو ريثكلا كنع تعمس دقل ,راتسلا سارح ريبك كب اًيحرم-

 يماح .خزربلا ملاع يف مهألا ةدعاقلا يه هذه ؛راتسلا يماح عم ثبعت ال
 ل



 لعفي هنأ فرعت تنأ :ةدشب هتقمت يذلا تايضايرلا سردم اًريثك هبشي راتسلا

 ههركت ..ههركت تنأ كلذ مغربو نكل ءريخلا كل ديري هنأ فرعت تنأ «باوصلا
 مظنت يتلا اننيناوق انمكحت حابشألا ملاع يف «نيناوقلا ىلع دئازلا هصرحل

 نع لوئسملا وه يماحلا وأ راتسلا سراحو «ءايحألا ملاع نيبو اننيب تاقالعلا

 .قرخ يأ نم اهيلع ةظفاحملاو نيناوقلا كلت قيبطت

 :يماحلا لاق

 .كصاصتخا نم تسيل ءايحألا لكاشم لح نإ .ةقلقلا حورلا اهتيأ كرذحأ تئج-

 :تلقو ءايغلاب ترهاظت

 ؟ريذحتلا اذه قحتسأل تلعف اذام-

 :ىودي هتوص داع

 يرشبلا نع دعتبا . .انملاع يف دیدج رف كنأل كنع لفاغ يننأ ٌبسحت ال-

 .راتسلا يف اللخ بّبسُي دق هلعفت ام نإ ؛دلاخ

 :اضعتمم 3 تلق

 لعفت امك مالحألا قيرط نع ءايحألل تاراشإلا لاسرإ يف قحلا يدل ينكل-

 .حاورألا لك

 لالغتساب تمق دقل ..لصاوتلا ىف اهب حومسملا دودحلا تزواجت كّنكل-

 وعدملا عم رشابم لكشب لصاوتتل ةريخألا ليللا تاعاس يف راتسلا فعض

 احلا نقسم اح ينعمسا ,اغلاب اًرعذ هل ّبّبس امم ؛دلاخ

 هنكل ءتوملا دعب ةايحلا يف لمألا مهيطعي اذهف ؛مهلوح رخآ ملاع دوجوب

 توملا حمالم اوفّرعتي نأ لبق ملاعلا كلذ حمالم ىلع اوفّرعتي نأ ئّيسلا نمل
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 .الوأ

 يماحلا لمكي امنيب ىسأ يف ضرألا ىلإ يانيع تلزنأ لب ..ةملك ةيأب قطنأ مل
 :ةريذحت

 نيملاعلا نيب راتسلا قارتخا كاذ يناجلوص ةطساوب يل قحي نم طقف انأ-

 .ايلغ نيناوقب ٌمْرلُّم انأ ىتحو ,تقو يأ يف تئش ام لعفو

 :ضفخنم توصب لوقأ انأو هيلإ اًرظان ىلعأ ىلإ ىرصب تعفر

 : : e ىف ددرتيو تاهاجتالا لك نم ىتأي هتوصو راصعالاك هسفن لوح ىماحلا فل

 ينعي اذهو ءايحألا ملاع ددهي اًرطخ ..اًريبك اًرطخ رعشتسي راتسلا رجح-

 نوكتس الإو ءريذحتلا تمهف دق نوكت نأ ىسع ..انه ثبعلل ناكم ال هنأ

 .ةميخو بقاوعلا

 .نكي مل هنأكو ءاوهلا يف رخبت مث :هريذحت ىهنأ

 ادحاو اًموي كيفكي ..خزربلا ملاع يف يل ىلوألا ةظحللا ذنم هفرعأ ..يماحلا

 الول هنإ لاقي ..يماحلا وه نم اديج فرعت ىتح خزربلا ملاع يف طقف
 ردقب هنم فاخأ ال ..مهسيباوك عشبأ مهدراطت مهيلايل ءايحألا شاعل ..يماحلا

 يتلا حاورألا يفنب موقي هنإ ليق ؛هنع اهتعمس يتلا تاياكحلا نم يفوخ
 ا ناک وهو ..رفص دعتلا وأ ىفنملا يعدي ناكم ىلإ نيناوقلا فلاخت

 ..اهنم اذحاو خزربلا ملاع وأ دعب رّبتعي يذلاو ,بكوكلا اذهل ةتسلا داعبألا نع

 هبشي وه «قولخم هيلإ بهذي نأ نكمي ناكم أوسأ وه رفص دعُبلا نإ لاقي
 وأ نامزلل دوجو ال ثيح ..دوسألا بتاع اعلا ملاع ىف فورعملا ءىشلا

 .اًموي نكت مل كنأكو ىسنت ثيح كانه ..كانه ناكملا
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 اذه دنع يرود يهتني ناب عنتقم ريغ يننكل ,هتاريذحتو يماحلا تاملك مغر

 يح تنك امدنع يئابغو يروهت نإ .هتأدب دق اًرمأ كرتأ نأ بحأ ال ,دحلا

 نيتاه نع ىلختأ فوس يننأ دقتعأ الو ءملاعلا اذه ىلإ يب ايتأ ناذللا امه

 .نآلا نيتفصلا

2k 2kداع  afداع  

 تحرخف ..رونلا ناك مث ..مالظلا دولوم وه ناكو ..مالظلا ناك ةيادبلا يف

 .رونلا محر نم ةكئالملا

 .نوكلا ةوجنلا تأضأف ..ءانبلا ٌرجف ناك مث

 .مالظلا ىقبي نأ لجأل براحو ..مالظلا دولوم درمت

 .رامدلاو ىضوفلا ىقبت يك براح

 هيلإ يفنو ..عباس دعب يف مالظلا رصحناو ..ةتس داعبأ ىلع هقلخ هلإلا عزوف
 .مالظلا دولوم

 .جورخلل كلذ دعب هقيرط دجو هنكل

 .رشبلا ىلإ ةمرحملا ةوقلاو ةفرعملا هلإلا بهوف

 .مالظلا دولوم ىلع نيطلا دولوم رصتناف

 .رشبلا ىلع ةمرحملا ةوقلا كلت مادختسا هلإلا مّرحو

 ,مالظلا ناوعأ يدايأ اهيلإ تدتماف ..تاطوطخم يف اهوظفح رشبلا نكل

 .ةيئاهناللا برحلا تآدبو

 (مالظلا طوطخم باتك ..رونلاو مالظلا عارص لصق)
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 (نمألا ةيريدم : قراط بتكم) (الیل) "+5١ -ريمسلد ١-

 :اهيلع درلل قراط تعفد قراط بتكم باب ىلع ةدودعمو ةرذح تاقرط

 .لخذا-

 :الئاق بابلا ىلع فقاولا يركسعلا لخدف اهلاق

 .دارم ميهاربإ همسا نإ لوقي ,اشاب اي كتلباقم ديري جراخلا يف صخش كانه-

 :قراط لاق

 .ةعوسب يل هلخدأ-

 يركسعلا قلغأو .ميهاربإ فلدف ,لوخدلاب ميهاربإ ىلإ راشو يركسعلا جرخ

 .بتكملا ىلع قراطل لباقملا يسركلا ىلع ميهاربإ سلج

 × ؟فيرظلا يتلاخ نبا لاح فيك-

 :بضغ يف قراط هيلإ رظنف ,ميهاربإ ملكت

 نأب ةليفك ةدحاو ةوايز ,يبتكم يف يل ىلوألا كتوايز يه كلت تسيل-
 .يلمع ناكم يف فيخسلا حازُملا هوكأ كودت كلعجت

 :لاقو ةفيفخ ةماستبا ميهاربإ مستبا

 ! قحن بيجع صخش -

 .ءاوظألا ىلع اًوكشد



 .ينم تبلط امك تئج دق اه ..اتسح-

 :قراط لاق

 كوبخأو لجولا كب لصتا امدنع كعم لصح ام لكب ينوبخت يكل كب تئج-
 .دعب ثدحت مل ىوخأ ةميوجب كوبخأو ..يواوحصلا قيوطلا ةميوج ومأب

 (ميهاربإ لاق).لصح ام لك كل تيكح دقل ,هيكحأ ام دجوي ال-

 .كب لصتا يذلا صخشلا كلذ مقو ينيوت نأ كنم ديوأ ..اذإ كنم ٌبلط ّيدل-

 سفن نوبلطت -ةطرشلا لاجر- مكلك ..اذه ينم بلطتس كنأ فرعأ تنك-

 .بلطلا

 نم اًريغص لاقن فتاه زنيجلا هلاطنب بيج نم جرخأ مث همالك ىهنأ

 طوطخب ماقرألاو تانايبلا اهقوف موسرم رفصأ نولب هتشاش رينت (10113[2)عون

 :حيصي نأ لبق اليلق هرارزأب ثبعلاب ماق مث ..ءادوس

 .مقرلا وه اذه-

 :ةفيلب قراط لاق

 .هايإ ينلمأ ..اتسح-

gy Û OTT _ 

 ريخألا ذخأف ,قراط عماسم ىلع ماقرأ ةرشع نم نوكملا مقرلا ميهاربإ أرق

 لبق اريماكلا يذ ×ه(نهلا هفتاه حيتافم ةحول ىلع هتباتكب ماق مث مقرلا

 مل هنكل ,هاريس ام اذه نأ عقوت هنأ مغر .رضخألا لاصتالا رز ىلع طغضي نأ

 .ؤجافتلا مدعب رهاظتي نأ عطتسي

 :ةدحب الئاستُم ميهاربإل قراط رظن
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 ؟اهدنع كب لصتا يذلا مقولا وه اذه نأ نم دكأتم تنأ له-

 :قراط لاؤس اًيرغتسم ميهاربإذر

 !دكأتم انآ ,معن-

 ملف ,هآر ام ةحص نم دكأتي يكل لاقنلا هفتاه ةشاش ىلإ هرظنب قراط داع

 .كلذ مهوتي ال وه ,ريغت دق ايش دجي

 !"ىلذاشلا دلاخ"

 باسح أدبو هنذأ ىلع فتاهلا قراط عضوف ,ةملاكملا ىلع رخآلا فرطلا ذر

 ةملاكملا ةدم

 يف انأف ؛حازملل بسانم ريغ تقو اذه ؟ينعمست له قراط ..؟ولا ..ولا <<

 >>نآلا اًذج ةئيس لاح

 فرطلا لازي ال امنيب ,درلا نع هناسل زجعو ةأجافملا نم قراط انيع تعستا

 .ملكتي رخآلا

 >> !؟ولأ...؟ولأ ..!جرهملا اهيأ <<

2 af دع fk ak 
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 روا ٣١ (الیل ) ++" -ریهسید -

 ةليللا ماقُي ريبك ءايزأ ضرع ثيح ..(-------)حرسم ىلإ يعم يلاعت ..ايه
 كعم له ..ةظحل نكل ,حرسملا اذه ةباوب ربع لخدني يعم يلاعت ..كانه

 ىلع سراحلا ضرتعي مل ؟تيأرأ ,يل رمألا عد ..كيلع ال ؟لفحلا ىلإ ةوعد

 يساركلا كلت ىلع سلجنل لاعت ..يل رمألا عد كل تلق .حرسملل كلوخد
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 نلعُيل راتسلا حتف دقو روضحلا عيمج عمتجا دق اه ..ضرعلا ةيادب رظتننل

 لازغ ةقاشرب حرسملا قوف يشمت اهنإ.؟ةضراعلا هذه ىرتأ ,ضرعلا ةيادب نع
 ةرشب تاذ ةيروح ,عمأللا ٍقلؤللا نم فص نع فشكتف مستي ,ةشارف ةفخو

 يف اًيرقبع ,هنول يف اًيرهز اناتسف يدترت ,لامجلاو ةيويحلاب ةئيلم ,ءاضيب
 .يقيقحلا ساملا نم ةعمال عطقب نادزي ,هميمصت

 ناكملاب نوطيحي صوصللاف ؛ارذح نوكت نأ كيلع اذهك ناتسف روضح يف

 .جراخلاب ةسارحلا كلت لك عضوت نأ يرورضلا نم ناك كلذل ,بناج لك نم

 مأ ؟ءابرهكلا يف الطع نوكي نأ لَقُيَأ ..لماكلاب حرسملا رون أفطنا دق اه
 اذه يف ىقيدص اي نآلا لعفنس اذام ؟ءابرهكلا نيكسب ثبع مهدحأ نأ

 تاروكيد تراهنا دقل !خرصت اهنإ ؟ةضراعلا توص هنإ ؟تعمس له ؟ةطرولا

 حرسملا ىلع ام ٌءيش رهظ دقل ؟كلذ تحمل له ,هلمكأب زتهاو حرسملا

 ال اذامل ؟اهفاطتخا مت له !ةضراعلا هعم تفتخاو ىفتخا مث ..مالظلا طسو

 ..لوهللاي ,كسولج ناكم سسحتأ ينعد ؟تنأ نيأ ؟حاص اي ؟حاص اي ؟ٌيلع درت

 كيعو دقفتو راهنت كلعجت يتلا ةجردلل نابج كنأ عقوتأ مل !انعم تسل تنأ

 ,ءايزأ ةضراع فاطتخاب ام حافس موقيو يئابرهكلا رايتلا عطقني نأ درجمب

 .كلذ نم ىوقأ نوكت نأ كيلع
E ê 3Eهج هام  

 رو١٠:٠٠ ةعاسلا (الیل) ۲۰۰٩ -ربمسيد -۰

 ىلإ يدؤملا قيرطلا ىلع ةعرس ىصقأب قراط قلطني ,ةعرسب روطتت رومألا

 ؛دلاخ نع هدوارت يتلا كوكشلا نم ادكأتم حبصأ دق هنأ ودبي ,دلاخ لزنم
 ةقيقحب ههجاو اذإ هدي نم هبوره عنمل ةمزاللا تاقلطلاب هسدسم زهج دقلف

 هنيب ةهجاوملا نوكت نأ ىلع صيرح قراط نأ ودبيو .رارفلا لواحو فرع ام

1۵ 



 نم ةرشاعلا يف يلوضف لفط حبش دوجوب ملعي ال هنكل ,طقف هقيدص نيبو

 .ةرايسلا ىف هل رواجملا دعقملا ىلع سلجي هرمع
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 صا: ةعاسلا (ًاليل) ۲۰۰١ -ریمسید - ١

 اهلاضتا ةداعسا لواحت امتد رايلقع تارحح ظسو لطتس# تحار نک ةطما
 لك ؟لماكلاب اهدسج يف ردخلاب رعشت اذامل ؟ثدح اذام ؟يه نيأ ,عقاولاب

 يف حرسملا قوف يشمت «سانلا نم دشح مامأ فقت تناك اهنأ هركذت ام

 يذلاروهمجلا ىلع ءايزأ نم يدترت ام ضرعب اهيف موقت ةيضارعتسا تاكرح
 ءيشلا يه تناك يتلا ءايزألا ضرع دهاشيل بوصو بدح لك نم ىتأ
 ردخم وأ ..ءيش كانه نكل ,ديدش ءطبب اهينيع حتفت نأ لواحت .هيف يسيئرلا

 ,ةنحاش لقث ناليقث اهينفج ّنأب رعشت تناك ,اهيعو ةداعتسا نم اهعنمي ام
 ملظم ناكم يف اهسفن تدجوف ,اهينيع حتف يف ةياهنلا يف تحجن اهنكل

 وجون ا ي ا .نيسوريكلاب لمعي يجاجز حابصم هريني ..ربقب هبشا
 سلجب الجر ىرتل ربقلا ناكرأ دحأ ىلإ رظنتف . .ناكملا يف اهعم رخأ صخش

 بئاقحلا اهنم حنصت يتلا دولجلا كلت هبشي اًنيش هيدي يف لمحي ,ضرألا ىلع

 نم ةداع عنصت ءايشألا هذه ..ضورعلا ءانثأ اهئادتراب موقت يتلا ةيذحألاو

 ودبي هيدي يف لجرلا هلمحي يذلا اذه نكل ,حيسامتلاو نيباعثلا دولج
 !نوللا ضيبأو ..افلتخم

 ..عيظف ملأ ,هلك اهدسج يف ملألا نم ءيشب رعشت تأدب ءانثألا كلت يف

 .ةظحل لك رورم عم دادزي

 نم ١< نع رّبعت ال ةخرص اهنم تجرخف ,اهدسج ةيحان اهرصبب تهجوت
 ,بالم نود ةيراع اهسفن تدجو ,اهدسج ةيحان ترظن امدنعف ؛تأر ام لوه



 نكل ..يناق رمحأ نولب لامرلا غبصتل ناكملا ةيضرأ ىلع ءامدلا ليست امنيب

 نم اهديرجت مت دقل ؛اهسبالم وه هنم تدرج يذلا ديحولا ءيشلا نكي مل
 ةاشلاك ,اههجو نع ىتح ,لماكلاب اهدسج نع اهدلج خلس مت !اضيأ اهدلج
 ىلإ لّوحت يذلا اهدسج ىرتل ةيح ..ةيح اهنأ انه فالتخالا نكل ,اهحيذ دعب
 .رمحألا محللا نم ةموك

 نم اهباتني ام نع ريبعتلا ىلع ارداق خارصلا دعي ملف ؛خارصلا نع تفقوت
 تالضع محل قوف نيعلل ةرهاظ تحبصأ يتلا اهنييارش يف قلمحت تلظ ,ملأ

 ..ءامد نم اهدسجب ام غرفي نأ راظتنا يف ناكم لك نم فزنت يهو ,اهدسج

 اهتايح نأ هتكردأ ام لك ,زييمتلا ىلع ةرداق ريغ يه ؟ةتيم مأ ةيح يه له

 .خولسم خسمك اهتكرتو تهتنا ءايزأ ةضراعك اهتشاع يتلا

 ْ دلع دم دام دلع دم
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 ١"- -ربمسيد  7٠٠١5ةعاسلا (اليل) ٠١:ص

 لالغتساب تمقف ..ةوقب هفلخ بابلا قلغأو ةرايسلا نم قراط طباضلا لجرت

 نولمعي ال اذامل ..ةرايسلا باب نم روبعلا يف يداملا ريغ فافشلا يدسج

 .لكشلا اذهب ينتولماعي نآ يف قحلا مهيطعي ال اًكبش ينوك ؟باسح يآ يل
 ءايحأ دحأ يف عقاولا دلاخ لزنم ةلباقم يف تنك ةرايسلا نم تجرخ امدنع

 هيمدقب ملالسلا لكأ مث تيبلا ىلإ جلوو ةعرسب قراط عره ..ةميدقلا ةرهاقلا
 ,ةفلخ ءاوهلا ىف اًبقاط هعبتأ انأو اذه لك ..ثلاثلا قباطلا ىلإ لصو ىتح الكأ

 ۰ .ىتح ملالسلا سملأ نأ ىلإ ةجاح يف نكأ ملو
 مل ..ةوقب بابلا قرطي قراط قفطف ,ثلاثلا قباطلاب 0 مقر ةقشلا ىلإ انلصو
 قئاقدل رمتساو ,دايدزا يف هتاقرط ةوقو قرطلا يف رمتسا !در ىلع لصحي

 ىسع ؛هسدسمب بابلا نولاك ريجفت يف ركف هنإ ىتح ,عضولا اذه ىلع
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 كلت نع هينثيل ءاج هفلخ نم توصلا نكل ,لخادلاب اًئيتخم دلاخ نوكي نأ

 .ةركفلا

 .ظباشلا ةدابس الهأ“

 روتكد هدجوف ملكتملا نم ىريل ءودهب تفتلاو ,هناكم يف ةلهول قراط دمجت

 روتكد فرعي قراط نأ حضاولا نم ناك .1 ةقشب نطاقلا دلاخ راج «ليشيم

 .دلاخل ادج ٌميدق راج وهف ؛اديج ليشيم

 ةيدلج ةبيقح هدي يف لمحي وهو لفسألا نم هوتل دعص دق لجرلا نأ ادب
 :رتوتب لاقو قراط هايح :ةبعتم ةماستبا قراطل مستباو ,ءادوس

 .لجاع ومأ كانهف ..دلاخ نع ..نع ثحبأ ان ًآآآآأ-

 :لاقو ليشيم روتكد ةماستبا تعستا

 مامت يف تيبلا نم لزنأ نأ لبق نكل ,نوكي نأ نكمي نيأ فرعأ ال فسألل-

 مث ,ةعاس فصنلا وأ ةعاسلا يلاوحب اهلبق حتفي هتقش باب تعمس ,ةرشاعلا

 داع له ملعأ الو لزن هنأ ينعي اذه ..تيبلا ملس ىلع هتاوطخ توص تعمس

 ؟اذام مآ اهدعب

 :ههجو نع ةماستبالا تفتخا دقو درطتسا مث ةلهول لجرلا تكس

 جرخي انايحأ ةارأ ىننأ امك ,كريغ ا هروزي الو امامت اجو هنأ تظحال

 ملف تارملا ىدحإ يف هيلع يدانأ نأ تبرج ,هيعو ريغ يف وهو هتقش نم

 .ماري ام ىلع تسيل ةيسفنلا هتلاح نأ دقتعأ ,مئانلاك ناك ..ينعمسي

 (قراط لأس) ؟طيضلاب دصقت اذام-

 لكاشمو داح يبصع رايهناب باصم وه ..مئان وهو يشمي امبر هنأ دقتعأ-
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 يف هنكل ,يصاصتخا سيل هنأل هديدحت ىلع ارداق تسل ,ةددعتم ةيسفن

 تعمس ,اليل رشع ةيناثلا تزواجت ةعاسلا نأ امب ,ةحرابلا حابص وأ مويلا حابص
 ,هظاقيإ يتلواحم ءانثأو ,هيلع اًيشغم هدجأل هتقش تمحتقاو ,هخارص توص

 .ةبيرغ تاملكب يذهي ناك

 !؟تاملك-

 مساو ..نورشعلاو ثلاثلا ..باتكلا ..بلقلا ..نيدوعتس لثم تاملك ..لجأ-

 ؟تاملكلا كلتل ٌريسفت كيدل له ..ميرم ..ميرم ..اًريثك رركت
E 2F E FE 2F 
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 ١"- (اًراهن) ۲۰۰۹ -ربمسيد

 ”1٠١ -ربمسيد -۲۱ سيمخلا موي ةديرج نم ةصاصق

 ءاسم صنلاو ةرشاعلا ةعاسلا مامت يفو ,ربمسيد ٠١ سمألا ةليل يف

 ةيلمع ترج مث «(-----)حرسم نع يئابرهكلا رايتلا عطقب ام صخش ماق
 صاخ ءايزأ ضرع اهمايق ءا «نيريس» ةروهشملا ءايزألا ةضراع فاطتخا

 ضعب ميطحتب فطتخملا ماق امك ءيتديس ةيعمج ميظنتو ةياعر تحت

 ةباصإو نيوعدملا قوف اهطوقس يف تببست امم «حرسملا تاروكيد

 نم فطتخملا اهب نكمت يتلا ةيفيكلل ريسفت نآلا ىتح دجوي الو «مهضعب

 .هب كسمي وأ دحأ هظحالي نأ نود كنم جورخلاو حرسملل لوخدلا

 ىلإ ةعرس ىصقأب ةطرشلا لاجر تابرعو فاعسإلا تابرع تلصو دقو اذه
 )هدقملا ةدايقب ثداحلا عقوم

 لكشب ادكأتم حبصأ يذلاو ,سووهملا رحاسلا ةيضق عم هطبر يف أدب ,ءايزألا

 .دلاخ هنوك نم ريبك

 .ةتنجوز

 وأ ةعساتلا يلاوح يف هتقش نم جرخ دلاخ نإف ,ليشيم روتكد مالك بسح

 .ثداحلا عوقو تقو هتقشب نكي مل هنأ ينعي اذه ..فصنلاو ةعساتلا
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 رما١٠:١٠ ةعاسلا (اليل ) 05 -ریمسید -

 راظتنا يف لينلا فافض ىلع ةعقاولا معاطملا كلت دحأ يف اذيحو سلجي

 ؛بعتلا وأ قاهرإلاب رعش املك انه ىلإ يتأي ام اًمئاد ,ادبآ يتأي نل صخش

 .هل ةمهملا تايركذلا نم ريثكلا يوحي ناكملا اذهف

 .ميرم ..يتبيبح-

 يه امنيب يرابكلا لفسأ نم ةرباعلا بكارملاو نفسلا ةكرح يف احراس ناك

 اليل ةملظعلا لبتلا ةحفض قرف ةفاط

 هرضاحو بيثكلا هيضام يف ركفي هسيباوكو همالحأ ربع ٌرفاسم وه امنيبو
 هذه لالخ هعم تثدح يتلا ةبيرغلا ءايشألا لك يف يف ركفي .ةبآك رثكألا

 :ملؤملا هعقاو ىلإ مهدحأ توص هبذج ,كلذ لك يف ركفي امنيب .,مايألا

 .دلاخ دئارلا ةدايس-

 :هركذتي نأ لبق اليلق هحمالم يف زكرو ,توصلا بحاص وحن دلاخ رادتسا

 .كدوجول هبتنأ مل ,فسآ ؟كلاح فيك !دمحم ذاتسأ-

 :الئاق لجرلا در

 !ةليوط ةرتف ذنم كرأ مل ,ريخب انأ ..كيلع ال-

 :دلاخ لاق

 .سولجلاب لضفت ..لضفت ,ملعت امك لغاشم-

 نارماستي نالجرلا سلجف .ةلواطلا ىلع هل لباقملا ىسركلا ىلإ دلاخ راشأ

 .تقولا رورمل دلاخ هبتني ملو ليللا نم ةرخأتم ةعاس ىتح فقوت نود

 دبع دام دلع دع دلع
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 تأ

 ١"- -ريمسيد ٠٠١5 (اليل) الساعة٠١:٠١م

 ؟اًدبأ موقلا ءالؤه حيرتسي الأ ..اقح تللم دقل

 اراسيو انيمي همامأ انأ زفاقتأ امنيب ءركفي هبتكم فلخ اًسلاج قراط ناك

 .يناري ال هنوك الغتسُم هلبألاك هل يناسل جرخأ مث ..للملا اذه رسک الواحم

 كلذ طاقسإ لواحأ تعرشف ,اهيف ناك يتلا نوكسلا هلاح نم هجرخأ نأ تدرأ

 سيئرل ةروص ةعبرألا هتاراطإ نيب لمحي يذلاو ,هبتكم ىلعأ قلعملا زاوربلا

 .ةشير كيرحت ىتح يننكمي الو نآلا يتالاح فعضأ يف ينكل .دالبلا

 نلعي نأ لبق ءرارزألا ضعب ىلع طغض مث لاوجلا هفتاهب كسمأو هبتكم فلخ

 .دلاخب هلاصتا فتاهلا

 :عمسلا تفهرأف رمألل تهبتنا

 (قراط لاق) ؟ولأ-

 (ىرخألا ةهجلا نم دلاخ در) ؟قراط اي كلاح فيك ..ولأ-

 (ةدحب قراط لاق) .نآلا نم نيتعاس دعب مويلا كلباقأ نأ ديوأ ,ويخب انأ-

 (هقيدص ةجيل اًنجعتم دلاخ لأس) ؟نيأو ؟اذامل-

 3 يف اديدحت ..لينلا فافض ىلع لباقتنسو ,ادج مهم ومآ يف ثدحتنل-

 امل كردم ريغ انأ فقأ امنيب دلاخل ناكملا تايثادحإ ءاطعإ ىف قراط عرش

 .ينتوفي اذهك اًرمأ عدأ نل ,كانه نوكأ نأ ّىلع ,انه يرجي
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 (دلبلا طسو) (اليل) 7٠07 -ربمسيد -۸
 ماحز طسو ءابتخالا نيمرجملاو ةلتقلا ىتعأل نكمي ثيح ,دلبلا طسو عراوش

 ال ثيح ,ةيبناجلا عراوشلا دحأ فيصر ىلع .دحأ مهب رعشي نأ نود رشبلا

 ىوس ءوض الو ةرواجملا عراوشلا نم ةيرشبلا تاوطخلا بيبد ىوس عّمسُي
 ,داوسلاب امهدحأ حشتي ناصخش فقو ,يلاقتربلا ءوضلا تاذ ةرانإلا ةدمعأ

 رعشو «عيقر ىندعم راطإب تاراظن اذ اننيرشع اباش رخآلا صخشلا ناك امني

 نم لاطنبو ةيفوص ةزنك يدتريو «ليحن مسجو «هيلسع نويعو ءفيفخ ينب

 .ىنميلا هنذأ فلخ قرزا ملق ىلإ ةفاضإلاب ,زنيجلا

 :الئاق مالكلا يف تارظنلاو ةّرنكلا بحاص باشلا لهتسا

 ينتثدح امدنع تركذ امم ةملك قدصأ مل يننأ مغر ,انقفتا امك تنتج دق اه-

 .تاعاس ذنم فتاهلا يف

 :داوسلا بحاص لجرلا لاق

 موقت نأ كنم بلطأ طقف انآ ,كصخي ّرمأ اذهف ؛يقيدصت كنم بلطأ ال-

 .ام صخشب عاقيإلا يف يتدعاسمب

 ؟كلذ لعفل ينعفدي يذلا امو-

 تاونس نم ريثكلا ىلإ جاتحتو كقيرط ةيادب يف باش تنآ ..ةريثك ءايشأ-

 نكمتي نأ كنس يف باش لك ملح ءأبأو اًجوز نوكت نأ عيطتست يتح لمعلا

 :فدرأو ةعرسب هريكفت لجرلا عطاقف ,لجرلا مالك يف ركفي ميهاربإ تكس

 .اليوط كرظتنت نل رونف ؛اريثك ركفت ال-
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 :ةدحب لأسف رون مسال لجرلا ركذ نم ميهاربإ شهد

 ؟رونب تنأ كاردأ ام ؟صقت اذام-

 :لاقو ىلوألا ةظحللا ذنم اهب ملكتي يتلا ةقثاولا ةجهللا سفنب لجرلا ملكت

 ةمزاللا ةوقلابف تدرأ ولو ,مزاللا لاملاب كدمأ نأ يناكمإ يف ..اًريثك لأست ال-
 .اناضقلا فاع يرجي ريخ يقم درجم ظقف يلو تدير بصاص نوكل
 :الئاق درطتسا داوسلا بحاص لجرلا نكل ,اليلق نيدلا رون دّدرت

 ؟كلوق امف ..كنم برقم صخش يأ الو تنأ ال ..ام ةوركم كبيصي نل فخت ال-

 :روت لأس

 ؟يل اهمدقت يتلا ةنامضلا امو-

 :تابثب لجرلا در

 يكنبلا كباسح ىلإ اهليوحت مت هينج فالآ ةرشع كانه ,ملكتن نحن امنيب-

 .نيماع ذنم هتحتف يذلا

 :لاقو ةلهول اشودشم ميهاربإ فقو

 (لجرلا ةعطاق) ..نكل-

 ,هيلع قفتنس ام ذفنت الف ةدوجوم ريغ دوقنلا نأ تدجو اذإ ,نكل نود نم-

 .ةيادب درجم غلبملا اذه نإ مث

 :ددرت نودو تابثب رون در

 .قفاوم انأ انسح-

 :الئاق لمكتسي نأ لبق داوسلا بحاص صخشلا دي يف هدي رون عضو
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 .هديرت امب ينربخأ انسح-

fدلع دلع  akeداع  

 ؟ ١



)16( 

 ص۲٠: ١٠ةعاسلا (اليل) ٠٠١56 -ربمسيد 5

 بلق نم يتآلا رحاسلا هنحل افزاع لامشلا وحن ءودهو ةسالسب لينلا يرجي
 تثدح يتلا تاياكحلا نم ديدعلاب الّمحُم يرجي ,ءارمسلا ةيقيرفإلا ةراقلا

 ةيلاظيإلاب هفافض ىلع نورثرثي صاخشأل تاوصأب الّمحُم ,هفافض ىلع ترسو

 ءزج ىلع ادهاش لينلا نوكيس مويلاو ,تاغللا نم اهريغو ةيبرعلاو ةيسنرفلاو

 .ةديدح ةياكح نم

 قاوبأ توصو ماحزلا نع اديعبو ..لينلا قوف ةرباعلا يرابكلا دحأ لفسأ

 ةرارق يف لءاستي ءقراط راظتنا يف دلاخ فقو ءةيرشبلا رجانحلاو تارايسلا

 ناكملا اذه طابترال امبر !؟ناكملا اذه ىلإ روضحلا هيلط رس نع هسفن

 ةداعتسال اًبسانم اتقو سيل اذه نكل !تاونس سمخ ذنم اعم ىلوألا امهتيضقب

 !ريطخ رخآ رمأل امبر «تايركذلا

 دراب يديدح سملمب رعش .هراكفأ يف قراغ وهو ءاملا ةحفص لمأتي امنيبو

 فقاولا صخشلا ةيحان ههجوو ةيناثلا نم ءازجأ ىف رخآلا وه هحالس بحس

 رهشي يذلا صخشلا ةيوهب مدصُيل ,قرطلا عاطق دحأ هنأ هنما انظ هفلخ

 !قراط-

 ىلع ةدراب ةمسن رمت نأ لبق .ةأجافملا نم هانيع تعستا دقو دلاخ اهب قطن

 تادوجوملاو امهيدسج ايالخ اهعم شعترتو راجشألا عورف اهل زتهتف ,ناكملا

 .امهلوح نم
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 وهو لاقو ,ةيدامرلا هتلذب فلخ نيتخملا لماحلا ىلإ هحالس دلاخ داعأ

 : مست

 تامل .لرثأ كس كجا -

 :ههجو قرافت مل ةيدجلاو قراط در

 .حزمأل انه تا مل-

 :انجعتم دلاخ لاق

 ؟ةيدجلا هذه ام ؟قراط اي كب اذام-

 ؟اذامب رهاظتأ ؟ملكتت اذام نع-

 لاوط هنع انثحب يذلا حافسلا تنك كنأب فوعأ انأ ..نيحضاو نكنلف ..اتسح-

 .اهوبق نم يوام ظقوم تنأ ..تقولا
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 ص۲٠: ٠١ ةعاسلا (اليل) 7٠٠١5 -ربمسيد -۲

 هتضبق مكحُي نوكسلا ناك يذلا لزنملا ناردج جري يلزنملا فتاهلا نينر
 ىلع درت ىتح فتاهلا هاجتا يف ةئداه تاوطخب يشمت تمدقتف ,هيلع

 .ديدج نم ناكملا ىلع لحيل مالسلا دوعيف ,ةجضلا كلت فقوتو لصتملا

 ,نكل ,ذاخألا اهلامج يفخيل ةيدمرسلا هتءابعب اهفلغ يذلا مالظلا طسو وطخت
 ةيلسعلا اهنويعو ينُبلا اهرعش تالصخ ةظحالم نكمي ,اذه نم مغرلا ىلعو

 .ةملظلا طسو ناعملب

 اهنكل ..ابعر اهتيشم شمكنتف ةريغصلا اهتقش ناردح ربع فتاهلا توص ددرتي
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 لوقت نأ لبق رذح يف هتعامس عفرت مث فتاهلا نم رثكأ برتقت ءرمتست
 لوقح نيب نم اهتيحض مساب حيصت ةهادن توص هرحس يف هباشي توصب
 :ةرذلا

 ؟ ول أ-

 (تمص)

 (تررك) ؟ولآ-

 .ةعامسلا يف هسافنأ توص عمست اهنكل ,تمصلا ىلع اًرصُم لصتملا لاز ال

 ؟لصتملا نم-

 نم هتكحض توص عمست نأ لبق تاظحلل سافنألا توص تكسف تلأس

 :تحاصف اهباصعأ يف مكحتلا تدقفو ةدشب ترتوت .ىرخألا ةهجلا

 ؟لصتملا نم-

 (اًريخأ ملكت) .يتزيزع اي ابحرم-

 .طخلا قلغأ فوس ؟تنأ نم-

 .رثكأ هيوقي «فجترم توصب هددهت

 يك كيلإ مداق انأو ..نيرشعلاو دحاولا نرقلا تايتف لتاق ,حافسلا كاج انأ-
 ( .كعولض ناردج نيب نم كبلق عزتنأ

 .ولعت تأدب اهبلق تابرض

 بل بود بل ..ةخراص حيصت اهعمسأو انه نم ولعت كبلق تاقد رعشتسا-

 ةهجلا ىلع قلغت فتاهلا ةعامس توص ناوث دعب تعم 03 ءاماعك تنا
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 .ىرخألا

 نوكت نأ اًينمتُم ةدشب ضبني اهبلق ناك ..نوكسلا تباه اهنكل خارصلا ثذو
 هنأب اهربخي اهلخادب اثيش نكل مهدحأ نم ةليقث ةحزم درجم ةملاكملا هذه

 .ادج ٌبيرقو «يقيقح ٌرطخ
EEE 

 .هّؤايحإ دارملا صخشلا باق تافص سفنب صخشل باق -

 دلع دلع داع دلع دم

 ص۲٠: ۱۵ةعاسلا (اليل) ٠٠١1 -ربمسيد -۲
 لاوط هنع انثحب يذلا حافسلا تنك كنأب فوعأ انأ ..نيحضاو نكنلف ..اتسح-

 .اهوبق نم يوام ظقوم تنأ ..تقولا

 ةيلج ةحضاو ةشهدلا تامالعو «قراط هلاق امل كردم ريغ ءاتماص دلاخ فقو

 :قراط فدرأف .هيجو قوف

 ةأوما حبش دواطن اننأب يعانقإل كتالواحم ..ةيادبلا ذنم فوعأ نأ ىلع ناك-

 دقل ,ةيضقلا ىلع نيلماعلا لك لوقع كيوت نأ اهب لواحت تنك ,تايتفلا لتقب

 نع ويثكلا فوعأ ال ينوكو ,وومألا لكل توبدو اًديج يحاونلا لك تسود
 ةلباق ويغو ةنونجم كططخ نوكو ,يتهج نم نئمطت كلعج ةصاخلا كتايح

 .كحاجن يف وثكأ قثت كلعج قيدصتلل

 هسدسم رهشي لازي ال وهو ,ىسأب لمكي نأ لبق ناوثل مالكلا نع قراط فقوت
 :دلاخ كح و يف

 .مهب هبتشملا وخآ كلعج ةيضقلاب فلكُملا طباضلاو يقيدص كنوكو-
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 ,ةعمد تأدب امنيب ,عمس ام دعب لوقي ام فرعي ال مفلا رغاف فقي دلاخ ناك

 .قراط دخ ىلع ردحنت ,دلاخل لّيخ اذكه وأ

 قوف نم ةراملا تانحاشلا ىدحإ رثز توص ةرسكم نأ لبق اليلق تمصلا داس
 :ملكتو اقيمع اًسفن دلاخ ذخأ .يربوكلا

 كل قيفصتلا ىلع كشوُم يننإ لب ,كتقّدص دقلف حزمت تنك نإ !قراط -
 ؟ءارهلا اذهب كربخأ نم ..ىل لقف كمالك ىف اذاج تنك ول نکل ,كتعارىل

 ىلع رثكأ هتضبق مكحأو ,لبق ىذ نم ةيدج رثكأ حبصي أدب دقو قراط در
 :دلاخ وحن هخوملا سدسملا

 تامالعلا لك ..كتافوصت ..كتايح ..هتلق ام لك نم قثاو انأ ,كينعي ال ومأ اذه-

 .كتجوز ىتح..ىتح..لتاقلا دلاخ ..حيصت

 !يتجوز-

 اذه ؟"اذه لكب میرم لخد ام" ..هتجوزل هركذب قراط هانع ام دلاخ مهفي مل

 :اعيرس ةباجإلا هتتأو ..دلاخ سأر يف راد يذلا لاؤسلا

 .تاونس سمخ نم وثكأ ذنم اهتدقف ىتلا كتجوز ءايحإ ةداعإل ىعست تنأ-

 كعمج وسفُي ام اذهو ,ةميدق هيوحس سوقطب انيعتسم كلذ لعفت نأ لواحت

 .ةتيملا كتجوز ءازجأ عمجت تنأ ..اهلتقت ةيحض لك نم ءزجل

 :هيلع اًبسانم ادر دجي الو عمسي امم شهدنم دلاخ

 ؟هلوقت ام قدصت له ..ىقيدص اي اًمامت تننج دقل-

 :ةيدجلا ةجرد سفنب لازي ال وهو ةعرسب قراط در

 ةأوما حبش وه لتاقلا نأب تنأ تقدص امك ؟قدصأ ال ينلعجي يذلا امو-



 !هيدانأ نيح ةآوملا نم جرخي

 :ددرت يف دلاخ لاق

 .قدصت ال كلعجي ٌءيش كانه-

 :قراط لاق

 .دقتعأ ال-

 :لاقو هقير دلاخ علتبا

 .قزرت ةيح لازت ال ميرم ..تمت مل ىتجوز-

 .قراط هجو ىلع ةعفصلا حقو تاملكلا تعقوو
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 صا١:١ذةعاسلا (اليل) ٠٠١5 -ربمسلد -5

 نكمتتل كسامتت نأ تلواح اهنكل ءاهدسج يف ةجلخ لك حاتجي بعرلا ناك

 نيعتستل دحاو صخش ىوس دجت ملو ءاهبعرو اهفوخ طسو ءةدجنلا بلط نم
 تدجو اهنكل «هب لاصتالا يف ركفت دق صخش رخآ هنأ اًمئاد دقتعت تناك «هب

 لاوجلا هفتاه مقرب ظفتحت تناك «يدارإ ال لكشب اهنيح هيف ركفت اهسفن

 تقو ناح دق اهو ءئراوطلا تالاح لجأل اًبيرقت نيتنس ذنم هايإ اهاطعأ يذلا

 در ىلع لصحت ال ةرم لك يف نكل تارم رشعلا ةبارق هب تلصتا ء«همادختسا

 ؟اًمئان نوكي نأ نكميأ

 يف اهأرقي هلعةلاسرب هل ثعبت نأ تررق ءدري نأ يف لمألا تدقف امدنع

 ةمئاق نم (ةلاسر ءاشنإ)رايخلا ىلع طغضلا تررق نأ درجمبو ءتقو عرسأ
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 وطخت تأدب ,اهفارطأ يف مكحتلا تدقف دق اهنأب ترعشو ..بعرلا اهكلمت

 ىتح ,ةفئاخ ةيرب ءافحلس تاوطخك تاوطخ ..ةلقثم تاوطخب ةفرغلا هاجت

 .ةفرغلا باب مامأ تفقو

 (....امد...ىرام...اومد....ماي)

 نم تاملكلا ضعب تطقتلاف :عمسلا تفهرأو بابلا نم ىرسيلا اهنذأ تبّرق

 .بابلا فلخ

 (كلافطأ تلتق ...ةيومدلا يرام ...ةيومد.. يراماي)

 .لخادلاب لصحي ام نع ةروعذم لءاستت ىهو نيتيلسعلا اهينيع تعستا

 تاوطخ ةدع فلخلا ىلإ تعحارتف لخادلا نم ةمداق ةخرص تعمس..!ةخرص

 ةاتف نع افشاك ةأجف اهمامأ ةفرغلا باب حتفنا ءاضرأ طقستو رثعتت تداكف

 هجوب اهوحن رظنت ةفقاو .ةقدلا تنئش اذإ ةاتف ةثح وأ ,ةفرغلا لخاد فقت

 امهناكم حبصأو ,اههجو نم ةاتغلا هذه يتلقم عازتنا مت دقل ..نويعلا نم لاخ

 .ءامدلا هنم ليست ٌدوسأ اغارف

 بعرلاب انتيعاض ترعشف ةفرغلا خه ةعراغ نيتوطخ ةثجلا كلت تشم

 .اهنم برتقت ةثجلا «لماكلاب اهدسج برض للشب تّشحأو ءاهبلق رصتعي
 .امامت دمهتو ةأجف ضرألا ىلع عقت نأ لبق ءرثكأ برتقت

 باب تدجوف ,هحتف تلواحو بابلا ىلإ تلصو .خرصت يهو ةقشلا باب وحن
 تاهيرتنأ ربع ةعرسب ترج ثيح ؛اًريثك ركفت مل جراخلا نم ادصوم ةقشلا

 سلجت مث لخادلا نم اهسفن ىلع بابلا قلغتل ءمامحلا ةيحان ةقشلا تاقرطو

 قشر



 ةباتك يف عرشتو لاقنلا اهفتاهب كسمتل -وينابلا-هامحتسالا ضوح ةفاح ىلع

 .اهتلاسر

 روهدحأ ىب لصتا دقل . .كيلإ ةجاح ىف انأ . .ىندعاس كوجرأ ..دلاخ

 ينددهيل ليلق دنم

 سيل هنكل ءءام تارطقك ءىش .فقسلا نم طقسي ءىش ىلإ ةأجف تهبتنا

 فوق حسنت رمحألا لئاسلا ةعقب !ةفاثكلا كلتبو ءارمح هايم دحوي الف ءءامب

 ىلإ امههيجوتو نيتعوزفملا اهينيع عفر ىلإ انتبحاص رطضتف ءمامحلا ةيضرأ
 .ءامدلا ..رمحألا لئاسلا تارطق ردصم ثيح .فقسلا

 ىلع ةرداق ريغ تحبصأ لب ,اهسفن قاضو اهبلق تاضبن تعراستو اهقير فج

 اًسأر ةبولقم مامحلا فقس نم ىلدتت ةثج ىلإ نارظنت نآلا اهانيع ءسفنتلا

 ةداح ةلآب اهرعش عازتنا مت دقو ,نسلا يف ةريغص ودبت ةاتفل ةثج ءبقع ىلع

 يف اهنعط مت دقو ..سأرلا يف ةريبك تاهوشت ىلإ تدأ ةيشحوب اهسأر نع

 .اهب اًرقتسم لازي ال ئدص ظيلغ صقم ةطساوب اهسأر ةرخؤم

 ءبابلا تحتف ءاهسأر نم رطقت ءامدلاو فقسلا نم ةيلدتملا ةثجلا ناقرافت ال

 نأ لواحتو اهفتاهب ةكسمم لازت ال يه امنيب ةلاصلا هاجتا يف ترج مث

 .ضرألا ىلع هب مدطصت داكت يذلا ءيشلا ىلإ هبتنت ملو يرجت تناك

 تّسحأ ءضرألاب اهدسج مادطصا ملأ نم نئت تحارو ضرألا ىلع تّبكنا
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 :ضرألا ىلع اهمدق دنع عباقلا ءيشلا وحن اهسأر ريدت ىتح اهيدي ةمدختسم

 نود تحبصأ ىتح «لاقترب ةرمثك اهريشقت مت دق «ناسنإل ةثجب تمدطصاف

 بعصلا نمو ,ءامدلا يف قراغلا محللا نم ةريبك ةعطق درجم ءامامت دلج

 .ةأرما مآ لجر دسح تناك نإ ديدحت

 نم ضعبلا اهضعب يف طبختت اهماظعو رثعتت يهو اهناكم نم تّبهو «تعزف

 ال اهانيعو فلحلا ىلإ ضرألا ىلع ةسلاج يهو فحزت تحار ..عزفلا ةدش

 تماق ,ةيناثلا مونلا ةفرغ بابب اهرهظ قصتلا ىتح ,خولسملا دسجلا ناقرافت

 بايلا ىلإ دنتست تفقوو .هتقلغأو كغ رسن تجلو مث ةفرغلا باب تحتفو

 .هتباتک يف تأدب ام يهنٿ نأ 01 فتاهلاب كسمت يهو

 .ةفئاخ انأ ..لاعت كوجرأ

 تعفر «يكبت يهو لاسرإلا رز ىلع طغضت نأ لبق اهتلاسر تاملك رخآ تبتك

 ةاجسم ءىرخأ ةاتف ءام صخش وأ .ةفرغلا ريرس قوف عبقي ام ىرتل اليلق اهسأر

 نم ةداسولا تناك عبطلابو ءاهغارفإو اهتمجمج ماظع رشن مت ءريرسلا قوف
 .ءامدلا ىف ةقراغ غرافلا سأرلا لوح

 :ةظحل ةيأ يف أيقتت فوس اهنأب ترعش .هل ىدم ىصقأ اهلمحت لصو دقل

 ايايإو اًباهذ ترج مث ةفرغلا باب تحتف .اهل أجلم الف ؛اًبعر ههجو عقتما

 .ةعرسب لاعت كوجرأ-

 .ةيكاب ضرألا ىلع تطقسو
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 صا١١؟:؟١ةعاسلا (اليل) 7٠٠١5 -ريمسيد -7؟

 ضعب بيسب ةليوط تاونس ثذنم انلصفنا انتكل ,ةيح لازت ال يتجوز ,معن-

 . یکه شعلا قطت ملف تالكاشملا

 تتشت يذلا قراط هجو قوف ةعفصلا ةباثمب ناك يذلا ,همالك دلاخ ىهنأ

 :لأسو دلاخ درطتسا .اًمامت ةريكفت

 ؟يب عاقيإلا لواحي مهدحأ نأ يف ركفت ملأ-

 :هتوص ةرش يف ةريحلا تحضو دقو قراط لاق

 :دلاخ ةعطاق

 عقوي ىتح ىتايح ةعيبط قفاوي ويرانيس مسري دق مهدحأ نأ يف ركفت ملآ-

8 
 يذلا سدسملا نع ىخارتت هتضبق تأدب دقو ,قراط ههجو ىلع ددرتلا ادب

 صخشلا نإ .لقعلا ةغلب كثذحأ انآ ,كقيدصو كقيفر ىنوك كثدحأ ال انأ-
 ةآرملا نم جرخي ةآرما حبش وه لتاقلا نأب تاظحلل ولو انعنقي نأ نكمت يذلا

 .11 برحل انتراسخ يف ببسلا تنك يننأب كعنقي نأ ىلع ٌرداق

 ديدج نم ةأجف زفحتي نأ لبق .دلاخ قيدصت ىلإ ليمي أدب دقو ,قراط مستبا
 :لوقيو

 ,يفحصلا يتلاخ نبا ميهاوبإب ام صخش اًبيوقت مايآ ةثالث ذنم لصتا دق نكل-

 مقو ىلع تلصح امدنعو ,ةمداقلا هتميوج ناكمب هوبخأو لتاقلا هنأب هوبخأو
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 وسفت اذامب ,كمقو هسفن وه لتاقلا مقو ْنأ تفشتكا ,ميهاوبإ نم لصتُملا

 ؟رمألا

 :دلاخ لاق

 لصتا مث رعشأ نأ نود يفتاه قرس دق لتاقلا نوكي نأ ضرتفت مل اذامل-

 مقر لمعتسي قمحأ لتاق نم كانه سيل ..نييعقاو نوكن انعد ؟ميهاربإب

 ,يقيدص اي كعدخأ مل ينكل ,لتاقلا هنأب هربخيل دحأب لاصتالل يقيقحلا هفتاه

 .هريعتسي ىتح وأ ينم دحأ يأ هقرسي ملو ,تقولا لاوط يعم ناك يفتاه

 :قراط لاق

 يف لتاقلا وكذ ,یلقع يلقع يف وودتو يب بعالتت لتاقلا كنوك ةوكف تلاز ال-

 يف نيوشعلاو يناثلا موي ادغ يهتنيس ءيش لك نأ ميهاوبإ عم ةتملاكم

 كلاقتعا ىلإ وطضأس كلذلو ,نيوشعلاو ثلاثلا موي داليم عم ..ليللا فصتنم

 .ىطايتحا ءاوجإ ..ىنيع تحت نوكتس كنأ نم دكأتأ ىتح ؛هلملكأب ادغ

 :لوقي وهو دلاخ ىلع رتوتلا ادب

 ةطقنلا يه هذه ..كلثم ةطرش طباض انآ ,ةلدأ نود ينسبحت 5 نأ عيطتست ال-

 ..يتجوز ميرم مقر يعم ,هلوقأ ام ىلع ليلد يعم انأ ..ةيناثلا ةطقنلا .ىلوألا

 .ةّيح اهنأ كل تبثأ نأ يننكمي

 نأ لبق «قراط نيع يف هتبثم هنيعو ,هبيج نم لاوجلا هفتاه دلاخ جرخأ

 ءاهيلع درلا متي مل تاملاكم رشع كانه نأب مّدصُيف ءهفتاه ةشاش ىلإ اهلقني

 !ةلاسرد

 ..لصتملا ةيهام يف رظنيل ةعرسب حتف ءائراط رمأ ؛ كانه نأ قارا نه ناگ
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 :مدرع 1

 .هساوح زكرو رذحب قراط برتقاف ءامهعاستا ىلع هانيعو قراط مامأ اهب قطن
 هينيع عاستا دادزيل ةعرسب اهتاملك نيب هرظن بلقو افوهلم ةلاسرلا دلاخ حتف

 .كلذ قراط ظحالو ءههجو حمالم ىلع بعرلا رطيسيو

 رتوتلا ةدش نم فتاهلا رارزأ نيب رثعتت هعباصأو ميرمب لصتي دلاخ عرسأ
 نأ درجمب ءةملاكملا قراط عمسيل ةيجراخلا ةعامسلا حتفو لاصتالا رز طغض

 :ىرخألا ةهجلا نم شعترملا اهتوصب تدر «ىلوألا ةنرلا اعمس

 "ةعرسب لاعت ..لاعت ..دلاخ "

 :دلاخ خرصو قراط انيع تعستا

 .ينيربخأ ؟ريخب تنأ له ؟ميرماي لصحي اذام-

 دهم توصو ةعطقعم اتنا تف

 .كلذ نم ةقئاو انأ ,انه هنإ"

 (الئاستم دلاخ حاص) !؟ميرم اي وه نم-

 كوجرأ ..توصلا اذه تعمس له (ضرألاب ماطترا توص) ..نَم فرعأ ال-

 .ميحجلا اذه نم ينجرخأ ..لاعت

 .اعم قراطو دلاخ نايك تزه ةخرص «خرصت نأ لبق ةظحلل تتكس

 ؟لصحي اذام ..ميرم ..ميرم ..ميرم-

 (ضرألاب ليقث ءيش ماطترا توص)

 (ةكرحو تاكاكتحا تاوصأ)

 !لجر توص لب ءميرم توص سيل هنكل ,ملكتي ناسنإ توص اًريخأ مث
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 ا : لا اذه نم جرخنس"

 دلاخ دي نم فتاهلا طقسيل ءطخلا عطقني نأ لبق هاعمس ام رخآ اذه ناك

 زجع يذلا قراط هقيدص مامآ هيتبكر ىلع عكريل .بحشو ههجو عقتما يذلا

 .اهديجي يتلا نيرشعو ةعبسلا فورحلا قطن نع هناسل

 ê jE دع دا د
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 نيملاعلا ماحتلا

 .بئذلا ةعاس بارتقا عمو ..مالظلا مكح تقو يف

 ملاعلا بارت ىقسيو ..يسادسلا دوجولا زمر قوف نيبارقلا عمتجت امنيح
 ..نهتامدب

 راتسلا جيسن يف ةقلاعلا لظلا تانايك ررحتتف

 ىتوملا تابث قلقتل ..ةدلاخلا حاورألا رفصتو

 خا <, لع
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 ٠٠١١ 5-ريمسيد -؟؟ قفاوملا ةعمجلا موي ةديرج نم ةصاصق

 مل لاح يف روبقلا دحأ يف ةديسل ةثج ىلع ةحرابلا ءاسم روثعلا مت
 .ملاعم يأ اهنم رهظتال ثيحب لماكلاب اهخلس روت دقق ؛ ؛ ليثم اهل قبسی
 مدطصيل ىثوملا ثّنج ج ىددحإ لقدل ربشلا حف ۾ انت اهيلع رثع دقو

 . .طلجتملا ءامدلا نم ةكرب طسو ربقلا لخاد ةاقلم اهتثجي عيمجلا

 ترضح دقو اذه , ابره نورفي مهلعجو سانلا بولق يف عزفلار اثأ امم
 .. .مدقملا ةدايقب ةّنحبلا فاشتكا عقوم ىلا ةطرشلا تاوق

 ê E دع داع 2

 ص:١۰ (ةليل) ۲۰۰٦ -ربمسيد -۳

 فوتكم فق مل :عيطتسأ ام لكب مهدعاسأ نأ يلعو «ء يش لك يهتنب مويلا

 .مهتدعاسم ىلع رداقلا ديحولا انآ ءيماحلا ينم بلط امك يديألا

 :كلذ نم رثكأ يناكمإ يف سيل «يدل ليحلا عيمج تدفن دقل ؟فيك نكل

 دلوم عم ليللا فصتنم يف يأ ؛احابص رشع ةيناثلا يف يهتنيس ءيش لك

 ..اذإ الإ ءلوصولا اعيطتسي نل امهدحو موي نم لقأ ..نيرشعلاو ثلاثلا موي

 .نيناوقلا ضعب تقرخ

 دلع دم دلع داع دلع

 ص:۰۰ (الیل) ۲۰۰٢ -ربمسيد ١""-

 دلاخ عرسأ ,ميرم اهب نطقت يتلا ةرامعلا ىلإ قراطو دلاخ لصو امدنع

 باب مامأ افقو نأ درجمبو ءهب قاحللا لواحي قراط هفلخ نمو دوعصلاب
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 .باوج ال ؛عقوتم وه امكو نكل ءنونجب بابلا قرط يف دلاخ عرش ,ةقشلا
 محتقيل هسدسم دلاخ مدختسا .ماحتقالل رثأ ال ةداعلاكو «ميرم تفتخا دقل

 محتقا .اياظش ىلإ بابلا جالزم ليوحتب ةليفك تناك ةدحاو ةقلط .ةقشلا باب

 ةملظملا ةقشلا ءاحنأ ىف ةرصنبب لوجي حارو قراط ةفلخ نمو ةقشلا دلاخ

 .ماحزلا طسو هتدلاو نع ثحبي لفطك ءبوذجملاك "میرم مسا يداني وهو

 تءاضأف ءهيلع طغضو ءابرهكلا سباق ىلإ هدي بابلا دنع فقاولا قراط ذم

 ؛ةقشلا طئاح ىلع ةموسرملا فورحلا نع مالظلا رسحناف ءلماكلاب ةلاصلا
 رمحألا نوللا نم دلاخ مدص .برقأ ءامدلل چن رمحأ نولب تمسر تاملك

 ىلع ةنودملا ةلمحلا تناك هعقوتي ( ناك هنأكو ءبتك امم ششنب مل هنكل

 ..ىه ظتاحلا

 .(يرام لجأل)

 رثأ نم ةقشلا باب مامأ نوعمجتب ةرامعلا ناكس ناك ىتح تاظحل الإ ىهام

 ريشت مهسبالمو .ةدعوتملا ةيضاغلا مهنيعأ بعادي مونلا ءدلاخ ةقلط توص

 .ةدشب نوبضاغ نآلا مهو .مهتحار قلقا دلاخ نأ ىلإ

 انكمتي ىتح اليلق رثكأ وأ ةعاس عبر يلاوح قراطو دلاخ نم رمألا قرغتسا

 نّيصل اسيلو ةطرش اطباض امهنأ مهل اودكأيل ءالؤه لكل فقوملا حرش نم
 ON ىلع دامس تاما

 داع دع دلع دلع دم

 (نمآلا ةيريدم )ص: + + (اًرجف) ++“ - رسال ل ا

 .ريخب ءيش لك نوكيس ..دلاخ اي ًادها-

 قرزلا تيرافعلاو بتكملا يف فلي حار يذلا ,دلاخل سلاجلا قراط اهلاق
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 .هينيع مامأ زفاقتت

 .ميرم رمألا لطي نأ عقوتأ مل ؟طئاحلا ىلع ءامدلا يعم ّرت ملأ ؟أدهأ فيك-

 هبضغ ءاوتحا لواحي قراطو حيصي دلاخ ناك

 اهداعم ظقاعلا ىلع ءامذلا نوككذلا لامتحا كانه

 نلو ءيدي نيب عقي نأ درجمب اًبرإ هقزمأ فوس ينقدص .ءيش هباصأ اذإ-
 .ةمكاعملل همد دقت ة5 رظتنأ

 هناکم نم قراط ماقق ,جايهلاو بضعلا ةدش نس ةخفتنم هقورعو دلاخ اهلاخ

 :ةينالقعب دلاخ عم ملكتلا e ملكتو

 كتقاط كلهتسيس بضغلاو ,هناكمل انلصوي نل بضغلا ,ءودهب وكفن انعد-
 .كتقاط ىلع ظافحلا ىلإ ةجاح يفو بعتم تنأو ,الإ سيل

 :ةدحب دلاخ ملكت

 ؟ينربخأ ؟فرصتلا ةيفيك نع ةركف كيدل له ..تأده دق انأ اه-

 :ىسأب قراط لاق

 .اعم وكفن انعد نكل ,فسألل يدل سيل-

 جرخُي يك ةوقب رفزو ,هنم دعقم برقأ ىلع اهلالخ سلج ناوثل دلاخ تمص
 :ملكت مث ,هلخاد نم ةيبلسلا ةقاطلا لك

 .ةيح لازت ال اهدجن نأ ىسع ؛ةعرسب كرحتن نأ انيلع-

 :ةعرسب فدري نأ لش ءايحألا نم نآلا میرم نوكت الأ ةركفل دلاخ بلق شعترا

 ؟لتاقلا ينوك نع كتيرظن ءانيب تمق فيك فرعأ نأ ديرأ حيحص-
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 (هتقو اذه سيلف ؛لاؤسلا نم ايجعتم قراط لآس) ؟اذامل-

 (قيضو ةدحب دلاخ لاق) ثحبلا ةيلمع يف كلذ ينديفي دق ؛طقف ينزبخأ-

 ةيوطم ةقرو جرخيو هبيج يف هدي دمي نأ لبق تاظحلل رمألا يف قراط ركف
 :الئاستُم قراط دي نم اهذخأ يذلا «دلاخ وحن اهب هدي دمي مث ,ةيانعب

 ؟خذه ام-

 .مهفتسو ةلاسولا هذه ًاوقا-

 ةقرولا ضف يف عرشي نأ لبق ءدلاخ هيف باترا بيرغ ءودهب قراط اهلاق

 :حيصي نأ لبق متمتي وهو :ثالثو ..نينثاو ..ةرم ,اهتءارقو

 .يه ث دش ..اتسح..ممما ..مما-

 :قراط لاس

 ؟اذام-

 :دلاخ لاق

 كنأ ودبي ,رفتغي ال التاق أطخ لتاقلا بكترا دقت ..رطسلا اذه ىلإ انه رظنا-

 .ىلوألا ةلهولل هل هبتنت نل

 :يتآلا دجيل ريخألا هيلإ راشأ يذلا رطسلا وحنرظنو ,دلاخ راوجب قراط سلج

 اذهب مامتهالا نم ىزغملا مهف مدع ىلع لدي ريبعتب دلاخ ىلإ قراط رظن
 :دلاخ لاقف ,رطسلا

 هتتشأ ام نإ ..ىعم ظحال !اذه نمّءاكذ رثكأ كنظأ تنك ؟قراط اب كب اذام-
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 ىتلا ةلاسرلا هذهو ,حيرشتلا يف ةقباس تاربخ هل صخش لتاقلا نادات

 .اضيأ وه هيف عقو يذلا خفلا تناك ,هخف يف ينعقوتو انرخأتل لتاقلا اهلسرأ
 صيخشت ببسب هتجوز دقف ؛نونجم بيبط وه هنع ثحبن يذلا صخشلا نإ

 .ديدج نم اهئايحإب هأطخ ححصي نأ لواحي نآلا وهو ,هنم ئطاخ

 < :سامحلا هيلع أدب دقو قراط لأس

 ا3[|3/ 2ا۶ .ةراسول وخآ يف عيقوتلا ىنعم ام نكل-

 :دلاخ لاق

 .هبحاص ةيوه ىلع لدي زمرلا اذه نأ ديكألا نكت ,اهل ةباهن ال تالامتحالا-

 ال نكلو ,لبق نم هذهك ةرفش تيأر يننأ رعشأ ينكل ,ام عون نم ةرفش اهنإ
 .نيأ ركذتأ نأ عيطتسأ

 :لأسو قراط بجعت

 ىلع لدي ازمو كوتي نأ ينعأ ؟اذهك ءيش لعفل لتاقلا عفدي يذلا ام نكل-

 .هتيوه

 :دلاخ در

 ,اهب ماق ةميرج لك عقوم يف يرام لجأل بتكي هلعج يذلا هسفن عفادلا -
 يف ننفتي هنأ حضاولا نمو ,هلعفي امب مرغم لتاقلا نأ ودبي ,اًريثك بجعتت ال

 ةلتقلا نم ةيعون كانه .ىكذ هنإ ,ثادحألاب بعللاو لئالدلاو زومرلا عضو

 ءاضمإلا نم عون اًمئاد نوكرتي كلذلو ,مئارج نم نولعفي امب نيمرغم نونوكي
 .ةينفلا ةفحتلا كلتل هتيكلم ىلع دكؤي ىتح .(مهمئارج) ةينفلا مهلامعأ ىلع

 ةطرشلا لصت الف ,همهف بعصي ازمر تاقوألا بلغأ يف نوكي ءاضمإلا نكل

 انلتاق نأ ودبي .هيف ريكفتلا نع ةطرشلا دعتبتف ,هلح لهسي اًرمر وأ .ءيش ىلإ
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 .اههبشي امو يتسيرك اثاجأ تاياكحب مرغم ,فقثم ٌبيبط انه

 :قراط لأس

 ليسا اي

 :دلاخ لاق

 ,ةصقلا كلت يف لصولا ةقلح هربتعأ يذلا صخشلا ىلع ترثع يننأ دقتعأ-

 ينوكب هربخأو هيلع درأل هربخأو هب لصتا دق ىمقر نأ كربخأ يذلا صخشلا
 عم يهتني فوس ءيش لك ناب هربخآو ةمداقلا يتميرج نع يكحأل لتاقلا
 .نيرشعلاو ثلاثلا موي دلوم

 :قراط در

 !يتلاخ نبا ..؟ميهاوبإ دصقت-

 :دلاخ لاق

 عمو ,يمالعإ روهظ نهل ناك اياحضلا بلغأ نأ ةركف ىلع ديكأتلا عم ,معن-
 مئارجلا ةلسلس نع ىرحتو متهاو دصر نم كلوا ناك ميهاربإ نأ ةظحالم

 انآ ,ىقيدص اي فسآ ..كل اقصالمو اًنيرق اصخش رشتشعب هسفن تقولا ىفو ,كلت

 ..ىلإ ريشت لئالدلا نأ كربخأ نأ ىلإ رطضم

 :ىسأب قراط ةعطاق

 كواش كلذكو ,ام لكشب لتاقلا عم لاصتا ىلع يتلاخ نبا ميهاوبإ نأ ىلإ-
 .كلذ ةظحالم لهسلا نم ..كيف كشأ ينلعجو اننيب عاقيإلا ةيلمع يف

 :هيساويو هقيدصل فسأي نأ دلاخ لواح

 .ىقيدص اي فسآ انأ-
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 :لاق قراط نكل

 كتقيلط ذقنن يك ىطخلا عوسن انب ايهو ينم كعد ..ويخب انأ كيلع ال-

 :هلأسو هوحن هينيع دلاخ عفرف قراط ضهن

 ؟نيأ ىلإ نكل-

 .ميهاوبإ ىلع فانخلا قسضتد تد حوشنس 35
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(1۷) 

 (ةيبرغلا ءارحصلا)ص ۷:٠١ (اراهن) 7٠٠١5 -ربمسيد -۲

 ةددتمملا ةبهذلا لامرلا تابح نم ىصحت ال ددع ثيح .ةيبرغلا ءارحصلا

 ةَلمْحُملا ءارحضلا تاعست .لعفب .اترغو اًقرش ءايونجو الامش لامرلا .ىذايتت
 اهب مسرت يتلا ةاشرفلا رود حايرلا بعلت :نينسلا فالا ذنم انسمش ةرارحب

 .لامرلا ةحفص قوف ةديدج ةحول موي لك يف ةعيبطلا

 سمشلا جهوو حايرلا تامسن نس .ةدلاخلا ةعيبطلا ةمحلملا كلت طسو

 اهسرحي «قرزألا انبكوك رمعب ةحتف ملاوعلا نيب ةحتفلا عقت ءارحصلا لامرو

 .بارسلا هنإ ؛ديتع ٌسراحو دينع نایک

 .بارسلا نع ثحبأ يلوح نم ةدتمملا لامرلا ىلإ رظنأ ءاوهلا يف اًيفاط تفقو

 نئاك ,هنع تفرع امكو ,وهف ؛هناكم ديدحت نم نكمتأ مل ..خزربلا ةحتف سراح

 يف ريثاثلا حايرلا عيطتست ءارحصلا لامرك وهف .ةفورعم كليه ل سبل فافش

 هزييمت اهنكمي حاورألا نكل .اهيف نكسيو اهنم قلخ دقف ؛هيف مكحتلاو هلكش

 ؟بارسلا وه ام

 نيب ةلصافلا تاحتفلا يمحيل ءارحصلا لامر نيب شيعي قولخم وه بارسلا
 ام اذإف ءايحألا نيعأ نع اًديعبو ءارحصلا طسو اًيلاغ عقت يتلاو «ملاوعلا
 ةئيه ىف بارسلا دشجتي .تاحتفلا ىدحإ نم نيرفاسملا ءايحألا دحأ برتقا

 هنكل ءةحتفلا نع دعتبيو رفاسملا هفاخيف ..ام فحاز وأ نابعثك فيخم ءيش

 يف صخش هيف ركفي دق ءيش رثك كأ ةئيه ىلع دّسجتلاب موقي بلاغلا يف
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 هاجتا يف يئام حطسُم وأ ءارضخ ةحاو ةئيه ىلع دسجتيف ءاهتقو ءارحصلا
 .ةحتفلا ناكم نع اًديعب هبذجي ةقيرطلا كلتبو ,ةحتفلا ةاجتال سكاعم

 حاورألا طقف ءاّريخأ اهتدجو ىتح ةحتفلا نع لامرلا طسو اليوط ٌتثحب

 هربعي نم دوقي قش .ناكملاو حقاولا راتس يف يلوطلا قشلا اذه ةيؤر اهنكمي
 يلوح فتلي ءيشب ترعش ,ةحتفلا نم ثيرتقا نأ درجمب ءرخآ ملاع ىلإ
 ةجردلل يحبشلا يدسج راصتعاو يكاسمإ ىلع ةردقلا هيدل ءيش «ىعفألاك

 وه اذه .قانتخالا ةدش نم ةيناثلا ةرملل توماس يننأ اهعم ترعش يتلا

 .روبعلاب يل حمسيل يرورض ءارجإ كلذ نأ ودبيو «بارسلا

 طسو اًددجم يفتخيو يدسج نع لحني اًريخأ يمالهلا ءيشلاب ترعش
 ىتح هلخادل تزفق نإ امو ءاذه داعبألا قش ىلإ ةعرسب تزفقف ءءارحصلا

 لالخو ,لقتنأل ,ةريبك ةينوزلح ةماود ربع عيفر طيخك باسنأ يسفن تيفلأ

 .خزربلا ملاع ؛هيلإ يمتنأ تحبصأ يذلا يناثلا يملاع ىلإ ,ناوث

 ينكل ءانه ىلإ ةقلعُملا يحور تلقتنا نيح ةدحاو ةرم ىوس انه ىلإ تآ مل
 ىلع اًمئاه لّوجتأل ملاعلا اذه كرتأ نأ تلضف ىلوألا هرادب قلعتم لفط يأك

 ديق ىلع وهو انه ىلإ لصي نأ يح يرشبل نكمي ال ءءايحألا ملاع يف يهجو
 دوع ىلإ اهلوحتل ءاهلالخ ربعت يتلا داسجألا رصعب موقت داعبألا ةحتفف .ةايحلا
 .ةقولسملا ةنوركعملا نم

 ىلع كنأكو ءايحألا سيياقمب شهدم وه لب .هيركلا ناكملاب سيل خزربلا
 ةنولملا بكاوكلاو تارجملا .نافلتخم انه ناكملاو نامزلا .رخآ بكوك حطس

 يتلاو ءةقالمعلا ةيفاطلا روصقلا تارشع انه كطيحت ءامسلا نم كيلع لطت

 امبر وأ ءاهنم اهلاكشأ تسبتقا دق روبقلا ةحرضأ نأ اهميمصت نم ودبي

 ءيش لكب طيحي يذلا بيرغلا ضيمولا اهزربي :ةفلتخم تاميمصت .سكعلا
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 يتلا ليصافتلا ضعب ىوس ءيش ةيؤر نم تنكمت ام ضيمولا كلذ الولف ءانه
 لكو ءمالظلا يف قراغ انه ملاعلاف .ءامسلا يف بكاوكلا ءاوضأ كل اهرهظت دق

 اذه لفسأ يفو هنإ لاقيو :ةسبايلل انه دوجو ال ءمالظلا قوف وفطي ءيش
 .رخآ ءيش الو ءءام دجوي .مالظلا

 يذلا جهولا سفن ءيب طيحت ءوضلا نم ةلاه تدجوف يدسج ىلإ ترظن

 اًرهاظ نوكأ ىتح يرورض وهف ؛رمألا اذهل عزفأ مل ءمالظلا طسو عالقلاب طيحي
 ملاعلا اذه يف يلوح ةيفاطلا حاورألا لك ءاذه مالظلا رحب طسو ريثأت اذو

 مهفأ الو ءىرخأل حور نم فلتخي ةلاهلا نول نكل ءاهسفن ةلاهلا اهب طيحت

 .اًميس اذهل

 دجأ نأ ؛اهلجأ نم تتج يتلا ةمهملاو يفده ىلع زيكرتلا لواحأ تأدب

 سمشلاف «خزربلا ملاع يف هدجأ فوس ينأب قثاو انأو .هعم ملكتأو يماحلا

 لعجيو .هتالاح ىوقأ يف راتسلا لعجي اذهو ءءايحألا ملاع يف نآلا ةقرشم

 جورخلا نكل ءلهس لوخدلا .ءايحألا ملاع ىلإ روبعلا حاورألا ىلع بعصلا نم

 ْنَأ درجمل راتسلا نيناوق ظفح نع لوئسملا صخشلا حاتري نأ اًبيرغ ودبي دق
 لح دق ليللا نأ ملعي الأ نكل :ملاعلا نم ءزجلا اذه يف تقرشأ دق سمشلا

 ؟بكوكلا نم رخآ ءزج ىلع

 يف ءراتسلا نيناوق ظفحل ماح نم رثكأ كانه ءاقلطم اًدحاو اًدرف سيل يماحلا

 ام ءزج يف نيناوقلا ظفح نع لوؤسم مهيف ماح لك ءةامح ةينامث مه عقاولا

 يفو .ةامحلا نم نانثا دجوي ضرألا نم يبرغلا ءزجلا يف .ءايحألا ملاع نم

 نم يقرشلا ءزجلا يف امنيب ءبونجلا يف لثملاو ءدحاو دجوي يلامشلا ءزجلا

 .سبايلا ةحاسم ثيح نم ربكألا وه يقرشلا ءزجلاف ؛ةامح ةعبرأ دجوي ضرألا
 لك نم لصحت يقرشلا ءزجلا يف تاقارتخالاف ءبغشلل ةضرع رثكألا كلذكو
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 طقف خزربلا ملاع نم تاقارتخا ىوس يبرغلا ءزجلا يف رثكت ال امنيب .داعبألا

 ةقطنم يماح .قرشلا ةامح نم ثلاثلا يماحلا وه انه انب صاخلا يماحلاو

 .طسوألا قرشلا

 ناكم نع لاسأل ءةيفاطلا روصقلا طسو نالوجلا نع فقوتأ نأ اًريخأ تررق

 لکشب تماص ملاعلا اذه دري دحأ ال نكل ءلأسأو لأسأ نأ تبّرج .يماحلا

 راظتنا يف مهنإ ءيش يأ ةفرعم ءارو نوعسي الو نوملكتي ال هناكس ءتيقم

 .ىهتنملا ىلإ لوصولا راظتنا يف ءطقف ملاعلا اذه يف مهتلحر يهتنت نأ

 يلع بجي هاجتا وحن راشأو ءءارضخ ةلاه هطيحت زوجع لجر ّيلإ تفتلا اًريخأ

 .هقيرط لمكيل ينع اًديعب ههجو فل مث :يتياغ ىلإ لوصولل هكولس
 ناكملا ىلإ لصأ ىتح تقولا ضعب رمألا قرغتساو ءقيرطلا كلذ تكلس

 لاقتنالا ىلع ةقراخلا ةردقلا كلتب عتمتت ال حاورألاف ءيماحلا هيف ثكمي يذلا

 اننكل ءةصاخلا انؤايزيف انمكحت ملاعلا كلذ يف ىتحف ءاهملاع يف عيرسلا

 نحن ءضرأ دوجو مدع كلذ ىلع اندعاسيو .ءكلذ مغر ةريبك ةعرسب كرحتن

 ىنعملاب اًرصق سيل وه .ةمظعلا هذهب يماحلا رصق نوكي نأ ليختأ مل
 .خزربلا ءامس نانع قشيل مالظلا بلق نم جرخي ٌريبك لبج وه ءهيلع فراعتملا

 .سامب سيل هنكل «ساملاک جهوتم رجح هماوقف ؛هفرعت لبج يأك سيل هنكل
 بعصلا نم .ناولأ ةتس نيب هنول ريغتي ءايحألل مولعم ريغ رجح وه لب

 :ليجلا اذه لامح ىدم بعوتست هت نأ رشبلا لوقع ىلع بعصلا نمو كفصو

 .لجبملا انيماح ىلإ ليبسلا اهنأ ودبي ةمخض ةباوب .لبجلا ىلعأ يف امأ

 ةيمرح ةياوب تناك ءاهتمظعو اهتبارغ دهشأ اهمامأ توفط .ةباوبلا وحن ترط

 ءنابان هنم زربي نيعلا لفسأ يف ٌمفو ءةفيخم ةريبك نويع اهطسوتت ءلكشلا

 للا



 ًادبو .ةقلغم تناك ثيح ؛ةديحولا نيعلا تكتف بايلا مامأ تفقو نأ درجمب

 :ميزهلاك اتوص اردصم «كرحتب وأ جلتخي نأ نود ملكتلا يف مقلا

 ؟حورلا اهتيأ انه نيفقت اذامل-

 :ايوهرم تلق

 .يماحلا ةلباقم ديرأ-

 :مفلا كرحتي نأ نود بابلا لاق

 ؟ تیس يألو ” قح يأب-

 ملاعلا ىلإ هدسج قرس يذلا رشع ةيناثلا نبا انآ «يدسج نع لأسأ نأ ديرأ-

 .ىلفسلا

 ضمغت نأ لبق «تاهاجتالا لك يف نونجب رودت يهو ينصحفتت نيعلا تأدب

 :لوقب رداهلا ثوصلا عمسأف ءاددجم حتفت مث

 .كتفاضتسا ىلع قفاوب ىماحلا-

 :مفلا كلذكو بابلا طسو ةريبكلا نيعلا تقشف فصتنملا نم ةباوبلا تحتف
 .لماكلاب ليجلا زتهاو

 :ىهتنت ان يتلا كليصافت ركذ نود عسادو ليوط رمم ريع تعفدناو ءتلخد

 .ةماخضلا ديدش وهب ءطقف مخضلاب هفصأ نأ ىلع راعلا نم ,وهبب يهتني

 ءانكاس نينبعلا ضمغم هم ءاوهلا وه شرع فوق اعبرتم هطسو يف يماحلا وفطي

 شرع ىلع عبرتي 17 هنأكو ناك ءبيرغلا ترجح ىلإ ةفاضإلاب هناجلوصو

 .يماحلا اهيأ-
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 حتفو عاوهلا ىف ةدسعح درف مث عندي اعفار ىنعطاقف كنم برتقأ انأو اهتلق

 .كينعي ال اميف لخدتلا لواحت تلز ال-

 :تلق

 يدسج بهذ نيأ ؟يدسج نيأ ءكتدعاسم ىلإ جاتحأ «ميظعلا سراحلا اهيأ-

 ؟انه ىلإ يحور تءاج نأ دعب

 :يماحلا لاق

 دقل ءلبق نم كلذب كرابخإ مت دقل ءرخآلا بناجلا ىلإ كدسج بهذ دقل-

 .هعم لاصتالا ةلواحمب تمق يذلا نايكلا هبحس

 :تلأس

 ؟خزربلا ملاع يف ءانه نوكي نأ ضرتفملا نم سيلأ-

 :لاق

 دحأ يلفسلا ملاعلاو .داعبأ وأ ملاوع ةتس نيب لصو ةقلح وه بكوكلا اذه-

 كدسج .رشبلا ملاعو خزربلا ملاعك اًمامت هتاذب ذرفنم ٌملاع وهو «ملاوعلا كلت
 روبعلا لواحت الو ءهنع ثحبلا ةلواحم نم اًثيش ديفتست نل ءانه هل دوجو ال

 .كل اوحمسي نل مهف :ءمهملاع ىلإ

 :ملكتأ نأ لبق ةهينه 0

 .هنع حاصفإلا ديرأ ال ينكل «يترايز ءارو نم رخآ ضرغ كانه-

 .تاهارتلل تقو ال-

 .هنم ةبرضب خزربلا ملاع جراخ ينيفني داكو هناجلوص عفر

17 



 ةءارق عيطتست كنأ لوقت يتلا تاعئاشلا نم دكأتأ نأ ديرأ ,كوجرأ رظتنا-

 .كناجلوصب حاورألا راكفأ

 ىلعألاب ةقلعم ناجلوصلاب ةكسمملا هدي ىقبأف .هتاملكب خرصأ انأو تينحنا
 :لاقو

 رجحلا نكل «بويغلل مالعب انأ امف ؛ةفرعملا يعدأ ال ءاضيأ ءايحألاو حاورألا-

 تاردقلا نم ذيدعلا هل نأ امك قلوس ملاوعلا ربع لقنتلا نم ينتكمي

 .ةيئابرهكلا تانحشلا يف مكحتيو حورجلا يفشي وهف ؛ىرخألا

 :امستبم تلق

 يناثلا ضرغلا ام فرعتل ءيديس اي كلبق نم يراكفأ ةءارق فرش لونأ نأ ديرأ-

 .يترايز نم

 طبه ءيسأر وحن ىلعأل ناجلوصلا لمحي يذلا هعارذ لزنأ تامدقم نود

 مدصي نأ لبق فقوت هنكل ءافوخ يانيع تضمغأ ىتح ةعرسب يسأر وحن

 .دحاو رتميتنسب يسأر ناجلوصلا

 دقل ؛هلعف ىلع ؤرج يلبق اقولخم نأ دقتعأ ال ,اًئيش تلعف ,ةظحللا كلت يفو
 !نيتريغصلا يديب ناجلوصلا ىلع تضبق
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 ثيح «سمش نيع يح يف ةطيسب ةقش مامأ قراط هتبحصبو فقي دلاخ ناك

 :لوقي وهو ةقشلا هذه باب ىلإ قراط راشأ

 .ميهاوبإ نكسي ثيح انه-

 .در يأ هنآي مل نکل بابلا ىلع ةوقب هيدي اتلكب بابلا ىلع قرطي دلاخ عرش
 ودبي ءاًئيش عمسي نل هنكل ةقشلا باب راوجب سرجلا رز ىلع قراط طغض

 دلاخ ريص دقني نأ لبق ءنيتقيقدل بابلا قرط ىف نانثألا رمتسا .لطعم هنأ

 :حيصي وهو بابلا نولاك وحن هبوصيو ءهمازح نم هسدسم جرخيف

 .بابلا نع دعتبا ..قراط-

 ميهاربإ ةقشل ةرواجملا ةقشلا باب توص ىلإ نانثالا هبتنا ةظحللا كلت يف

 :ةعوزفم رسفتستل ,امبر نيتسلا يف زوجع ةارما مهيلع جرختو «حتفي

 ؟متنأ نم ؟نولعفت اذام.؟اذه ام-

 ةقاطب جرخيو هتظفحم قراط جرخُي نأ لبق ةظحلل امهناكم يف نانثالا رّمست

 :لوقيو ةأرملل هلمع

 .ميهاوبإ يفحصلا نع ثحبنو ءةطوشلا نم نحن ءيمأ اي اوذع-

 ةيلوضف ةرظن لعتشت نأ لبق ءكش يف امهيلإو هدي يف ةقاطبلل ةأرملا ترظن

 :لأستف اهينيع يف

 ؟لعف اذام ؟اه ؟هنع لأست اذامل-

 :زوجعلل همالك اهجوم لاقو هبيج ىلإ هسدسم دلاخ داعأ

 ةف



 له ؟وه نيأ نيفرعت له ,طقف وه نيأ فرعن نأ ديرن ,ةيرسلا ةياغ يف رمأ-
 ام ناكمل بهذي ةتدهاش

 :بيجت یهو تاظحلل ةأرملا امهتباه

 دقل ,ةفتك ىلع نىتىقح لمحي ناكو ,ةحرابلا حابص جرحي هتدهاش دقل-

 هيف رجأتسا يذلا لوألا مويلا ذنم ةبيصم يتفلا اذه فلخ نأ فرعأ تنك

 .ةقشلا هذه

 :فدرت يهو هينيع يف لعتشت تداع لوضفلا ةرظن نكل

 ؟مرجملا اذه لعف اذام كبانج ينربخت ملأ-

 .لزنملا ملس اطبهيل ارادتسا مث ءاّيفاش اًباوج اهايطعي ملو قراطو دلاخ تكس

 :امهيدانت تداعف

 :اًريخآ دلاخ قطنيل ءتيبلا لفسأ احبصأ ىتح اتكسو ءامامت اهالهاجت

 .حاتم ريغ اذهو ءاليوط اتقو هنع ثحبلا قرغتسي فوس ءانم تلفأ دقل-

 :ههجو ىلع لاعفنإ يأ ودبي نأ نود دلاخ وحن قراط رظن

 يتلاخ لزنم ىلإ ةيلئاع ةوايزب موقنس ءليبقلا اذه نم ءيش وأ ثحبن نل-

 ke دلع دلع ke د
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 .يديب يماحلا ناجلوص ىلع اهيف تضبق يتلا ةظحللا ىلإ كب دوعأ ينعد

 دوجوملا راتسلا رجح ىلع ىنميلا يديب تضبق مث ءةوقب ناجلوصلاب تقلعت
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 ناجلوصلا عفرو :ةعقوتملا ريغ ةكرحلا كلت نم يماحلا ًاجافت .ناجلوصلاب

 ينايك لزلز يذلا هتوصب خرصي وهو .هب قلعم يدسجو ءاوهلا يف ةعرسب
 :ىحيشلا

 ؟ؤرجت فيك-

 اعوفدم ءاوهلا يف يحبشلا يدسج ريطيل ءاوهلا يف ةوقب ناجلوصلا ضفن
 :ملألاب ترعش ءملاعلا اذه ىلإ يمودق ذنم ىلوألا ةرمللو «ءاوهلا ناردج وحن

 دق تنك .ملألا ٌىلع نّوه «ىنميلا يدي يف نخاسلا بلصلا ءيشلا ساسحإ
 !مستبأ انأو ءاددجم امهحتفب تمق ينكل «ملألا نم يانيع تقلغأ

 اذدجم ءاوهلا يف هناجلوص عفرف .ةعقوتملا ريغ يلعف ةدر نم يماحلا بجعت

 :قعزي وهو ىوحن ريشي نأ لبق

 .نآلا يمامأ نم فتخا-

 قعضف .هناجلوص بلق يف سيل راتسلا رجح نأ كردأ ةيلاتلا ةظحللا يف

 همامأ يتضبق تحتف «ْيلإ ناجلوصلا نم هرصب لقني نأ لبق .هانيع تعستاو
 .قرزألا نولل هنول رّيغت يذلا راتسلا رجح نع اًفشاك

 .مدنتس الإو رجحلا عجرأ-

 :تلقف يف خرص
 .هنئشل متهأ ام كانه نأ دقتعأ الو ,لبق نم ةرم تم دقل-

 ديرأ يذلا رمألا ىلع تزكرف ءرجحلا اذه لمع ةيلآ نع ءيش يأ فرعأ ْنكأ مل

 يه ,مدعلا نم ةباوب ةأجف حتفتل «يمامأ غارفلا يف رجحلاب ترشأو ,هثودح
 راطو يماحلا بضغ .داعبألا نيب لصافلا ريثألا راتس يف يلوط قش نع ةرابع

 ىفتخاو ,قشلا لخاد تيفتخا ءرصبلا حمل يفو ,ينكل ءيهاجتا يف ةعرسب

 1 تاب



 .رشبلا ملاع سمش ءوض اهدعب ينيع ىلإ للستيف ءةرشابم اهدعب قشلا
2kداع دع  afداع  

 ص۸: ۳۰ (اراهت) "٠٠١ -ربمسید -۲

 طقست روخص اهنأكو -ميهاربإ مأ -قراط ةلاخ لزنم باب ىلع تاقرطلا تناك

 ىلع بابلا نأ رعشت داكت يتح :ةقشلا بابب مدطصتل داح ردحنم ىلعأ نم

 .هناكم نم علخني نأ كشو

 فقي هل قيدصو اهتخأ نبا قراط هجو اهل فشكنيل بابلا ةلاخلا تحتف

 :اهقوخو اهقلق ناحضفي اهدي شاعتراو اههجو حمالم .هراوجب

 محتقت كنأكو ..؟فينعلا قرطلا اذه ..لا اذه لك اذامل ,ينُب اي كب اًيحرم-

 !صوصل ركو

 :لوقي وهو ههجو ىلع ةطيسب ةماستبا مسري نأ قراط لواح

 .يتلاخ اي لوخدلاب انل يحمست له-

 :لوقت يهو اهمامأ قيرطلا تحسفأ مث اهقير ةأرملا تعلتبا

 ةعيبطك اليلق ةئلتمم ءاهرمع نم سداسلا دقعلا يف ةديس قراط ةلاخ تناك
 اليوط الادسإ يدترت ,تاطيسبلا تايرصملا تاهمألا نم ىمظعلا ةيبلاغلا

 نادزم طيسب يلزنم بابلج هلفسأ نم رهظيو ءاهدسج فصنو اهرعش يطغي

 .روهزلا روصب

 :لءاستي قراطو ةقشلا ىلإ دلاخ هتبحصبو قراط لخد

 ؟يتلاخ اي ميهاوبإ وه نيآ-

 ثرأ ١



 :ةمثعلتم تباجأ يتلا ةلاخلا لاؤسلا تغاب

 .يدلو اي دوجوم ريغ غ غ ..هنإ ..هنإ-

 :مألل هتاملك اهجوم دلاخ لاق

 .انيربخأ هناكم نيفرعت تنك ول كوجرأ-

 :ةلاخلا تلآس

 ؟ينبا نم ناديرت اذام ؟رمألا ام-

 :قراط ذر

 .هتدعاسم نم نكمتأ ىتح اندعاسُي نأ هيلعو ,ةويبك ةلكشم يف كنبا-

 :لءاستت يهو مألا هجو ىلع قلقلا رهظ

 ؟ةلكشم ةبأ !ةلكشم-

 ىتح ينيدعاس كوجوأ نكل ,ديحولا كنبا هنأل هيلع نيفاخت كنأ فوعأ-

 - . .انيوبخأ ..هناكم نيفوعت تنك اذإ .هتدعاسم نم نكمتأ

 :لوقت نأ لبق اليلق تتكس

 نيآ فرعأ ال ينكل ,هناكم تفرع اذإ كب لصتأس يننأ كدعأ ..فرعأ ال ,ال-

 .نآلا دجاوتي نأ نكمي

 يذلا دلاخ مصعمب كسمأف ,ليحرلا قراط ررقي نأ لبق ناوثل تمصلا داس
 لبق ءاهعطق يتلا ةفاسملا هذه دعب ةدوعلاو كرحتلا اًضفار هناكم يف فقو

 .فرغلا ىدحإ يف ام ءيش طوقس توص عيمجلا عماسم ىلإ ىهانتي نأ
 وحن قراط هقبسي دلاخ ىرجو ءتوصلا ردصم وحن اهلك نويعلا تبهذف

 ةق ١



 .هفتك نم ةدحاو ةبرضب اهباب رسكيو فنعب دلاخ اهمحتقيل ءةفرغلا كلت باب

 .ةقرغلا عاحتقا نم دلاخ عنمو نيئئالاب قاحللا لواحت ةلاخلاو

 (هقيدص ةئدهت لواح يذلا قراط اذه ناك) .يقيدص اي أدها-

 هينيعت رودي ءىح ءىشل دوحو ال امنيب ةملظملا ةفرغلا طسو فقي دلاخ

 هينذأ ىلإ ىهانتي نأ لبق «ميهاربإل رثأ يأ نع نونجب اثحاب ةفرغلا لخاد
 .ريرسلا لفسأ نم ةفيفخ تاقرط توص

 .مألا هجو قوف اًريزغ يرجي قرعلا

 .رارق يأ ذاختا ىلع رداق ريغو تتشم قراط

 ىلع ةرظن ىقليل هيدي اتلكب ضرألا ىلع دنتسي مث .هيتبكر ىلع وثجي دلاخ

 .نيتروعذملا ميهاربإ ينيع عم هانيع لباقتتف ءريرسلا لفسأ
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 ص۸: ۳۰ (اراهن) ٠٠١5 -ربمسید -۲

 قراطو دلاخ رثأ عت نم رجحلا ينتكم .ليختلا قوف رجحلا اذه تاردق ّنِإ

 فقو ثيح بسانملا تقولا يف تلصو .ةيسايق ةعرسب امهيلإ لوصولاو
 مدع يعدت ةلاخلا :ميهاربإ مأو قراط ةلاخ لزنم يف قراط ةبحصب دلاخ

 ىلع دلاخ امنيب ءاهبيذكت ىلع رداق ريغ قراطو :ميهاربإ اهنبا ناكمب اهتفرعم

 .كلذب ينربخي رجحلا ءبذكت اهنكل ,راجفنالا كشو

 ناكم ةفرعمل ةقيرط كانه تناك ول تينمتو يدي يف رجحلا ىلع تطغض

 :«قرزألا نوللاب تادوجوملا لك دجو «ينيع تحتف نأ درجمبو ينكل :ميهاربإ
 انآ .ناکملا لخاد ءارمح ماسجأ ةعبرأ ةقرزلا هذه طسو يانيع طقتلت امنيب

 اًعبار اًصخش كانه نأ حضاولا نم ناك :ةقشلاب داسجألل ةيويحلا تاراشإلا ىرأ



 يتلا ةشيعملا ةفرغ ىلع ةلطُملا ةفرغلا لخاد اديدحت .ءناكملا يف مهعم

 .ةلاخلا عم قراطو دلاخ اهب فقي

 :لوقت يفلخ نم ةلاخلا توص عمسأ انأو .ةفرغلا كلت ىلإ تربع

 نيأ فرعأ ال ينكل ..هناكم تفرع اذإ كب لصتأس يننأ كدعأ ..فرعأ ال ,ال-

 .نآلا دجاوتي نأ نكمي

 دجأ ىلغ ثزكرو رجحلا ةقاط تمدقتسا ةفرغلا لخاد ثحصأ نأ ةرهمب

 علختتف مشهتيل طئاحلا نع طقسف .ةفرغلا طئاح ىلع ةقلحملا روصلا تاراطإ

 دلاخ باذتجا يف توصلا حجنيل .هجاجز مشهتيو ضعبلا اهضعب نم هعالضأ
 نجت تعا يتلا ,مألا مث قراط هفلخ نمو ,ناوث لالخ ةفرغلا محتقا يذلا

 .اهدلو داجيإ نم ةعنمتل ةروعدم دلاخب

 ينكل «ميهاربإل رثأ يأ نع نونجب اثحاب ةفرغلا لخاد هينيعب دلاخ رودي

 تزكرو ءيدي يف رجحلا ىلع ربكأ ةوقب تطغض .يديألا فوتكم فقأ نل
 عفتراف ءريرسلا لفسأ ئبتخملا ميهاربإ راوجب عبقي ناك ريغص قودنص ىلع
 طقسف رجحلا نع يدي تيخرأ مث ءضرألا نع تارتميتنس ةدع قودنصلا
 ءاذدجم قودنصلا عفتراف اذدجم رجحلا ىلع تطغض .ضرألا ىلع قودنصلا

 حبصأ ىتح ةيلاتتم تارم ةدع اذهب تمق .قودنصلا طقسف يدي تيخرأ

 كلت يف ميهاربإ ناكو :عيمجلل احضاو ضرألا ىلع ةيلاتتملا تاطبخلا توص
 نأ لبق ءةكرحلا ىلع رداق ريغ اهودشم ريغصلا قودنصلا ىلإ رظني ءانثألا

 .ةرشابم هينيع ىلإ رظنت دلاخ نيعب مدطصي
 داع دع دلع داع دام
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 ص۸: ٤۵ (اراهن)إ 5 -ريهسلد -"؟

 ءريرسلا لفسأ نم هجرخيل .ةيلزنملا هتماجيب ةقاي نم ميهاربإ دلاخ بذج
 هةيجو نقتحا دقو اًهراص طئاحلا وحن هعقد مث ءبراه صلک هيلع ضبقي ناك

 :بضغلا ةدش نم

 ؟نيعالملا نبا ب ينم برهلا لواحت-

 وه ضبقيل :ميهاربإ مامأ نم ريخألا ةحازإ لواحو دلاخ فلخ نم قراط رهظ
 :هنانسأ ىلع اطغاض لوقي وهو ميهاربإل ةيناثلا ةقايلا ىلع رخآلا

 .موجملا دعاسم وه يل رغصا اخأ هوبتعأ يذلا صخشلا نوكي نأ ووصتأ مل-

 زجعي ةيرقبع ةحول ءرعذلا اهناونع ةحول مسرت اهتقو ميهاربإ حمالم تناك
 يلفسلا كفلا جلتخا ءنقتملا لكشلا اذهب اهمسر نع ةضهنلا رصع ينانف رهمأ

 هنأ ودبي نکل .هسفن نع اهب عفاديل ةملك ةيأب قطني نأ لواحي امنيب ميهاربإل
 ىلع اًيح هقيزمتل يدؤتس ةئطاخ ةكرح ةيأو ءاًمامت هب ةقصتلم ةمهتلا ءرفم ال

 .نيسرشلا نيعبضلا نيذه دي

 :عارصلا ةيفلخ يف خرصت ةلاخلا وأ مألا

 ؟اذه لكل لعف اذام ,ينبا امحرا امكوجرأ-

 يقتلت نأ لبق «ةبوعصب ميهاربإ يناثلا تلفيل ءاًبناج قراط هقيدص دلاخ حازأ

 ىلع ضبقي نأ لبق ءابضغ اترمحا نيتللا دلاخ ينيعب ناتروعذملا ميهاربإ انيع

 مث .هقنش لواحي هنأكو «ضرألا نع هايإ اًعفار هيدي اتلكب فيحنلا باشلا ةبقر
 ىلع كشوي امنأكو بضغلا ةدش نم هيراخنم نم ناخدلا جرخي امنيب لاق
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 ؟هدجأ نيأ ؟لتاقلا اذه وه نم-

 وحن اهراغص نع عفادت ةسرش ةؤبلك زفقت مألا «تاباجإ الو قنتخي ىتفلا

 نكل ءريغصلا اهدلو نع اديعب هعفد لواحتو دلاخ دسجب كسمتف ءدلاخ

 :ريثكب مألا ةسارش ناقوفي ءدلاخ بضغو ناوفنع

 .يدلو كرتا كوجرأ ..يدلاو كرتا-

 :هقانتخا ةدش نم رمحملا ميهاربإ هجوب ةتبثم لازت ال هتارظنو دلاخ خرصي

 .هوركم اهل ىرج اذإ كحماسأ نلو هتضبق يف يتجوز-

 نأ ادهاج لواح تكلس نم ء طرد باسنت تآدب كح ذر نأب ميهاربإ رعش

 لوخدلاب قراطل انذإ اذه ناكو .دلاخ 0 دقل ءزجعلا لك ٌرجاع هنكل قطني

 دلاخ رابجإا نم نكمتو قراط لح .كتلاخ نبا ميهاربإ ذاقنإ ةلواحمو

 نع فكي نل دلاخ نكل ..ميهاربإ قلح نع هتضبق ءاخرإو هيدي لازنإ ىلع

 .ملكتي مل اذإ ميهاربإل تاديدهتلا هيجوت يف رارمتسالا

 :ةروعذم هترجنح رداغت تاملكلا اهدعب تأدب مث .ميهاربإ لعس

 بلطو مايأ ةدع ذنم ىب ..لصتا دقل ..ريثكلا فرعأ ..فرعأ ال انأ ىنقدص-

 نود -كعادخب مايقلا ىلع هدعاسأ نأ ىلع انقفتا ..انلباقت امدنعو ..ىتلباقم

 ..لباقملا يف ةوقلاو لاملا ينيطعيسو -كعادخ نم فدهلا يل حرشي نأ

 ..تارايخلا نم ريثكلا ىمامأ نكي مل .هةعادخ ةلواحم نم ينرذح . .ىنرذحو

 .هضرع تضفر وأ هعادخ تلواح اذإ يتيذأ ىلع رداق هنأب فرعأ تنك

 نع ردحنت عومدلا تأدب دقو ةقدصم ريغ اهدلو تاملكل عمتست مألا تناك

 داع يذلا ميهاربإ قنع ىلع هيدي عباصأب طغضلا ديعي دلاخ ءبحاشلا اههجو
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 .هلوقتل ديزملا كيدل نأ ديال ..كقدصأ ال-

 وهو «عومدلاب هانيع تقرورغاو ءرمحاف رون هجو ىلإ ةوقب ءامدلا تققدت

 لواحيو ءةوقلا يترئاخ نيتليحنلا هيدي اًمدختسم هسفن نع عفادي نأ لواحي
 :هدسج قوف هسأر ىلع ةظفاحملا تقولا سفن يف

 .ةيانبلا ناكس روضحب نبني اذهو ءاهنيح مألا تاخرص تلاعت

fدلع دإع  feداع  

 ص۸: ۵۰ (اراهن) ٠٠١5 -ربمسيد -۲
 ميهاربإ نإ .ايريتسهلاو نونجلا اذه لك بقارأ انأو يلإ بعرلا بّرست دقل

 ,لخدتلل رطضم ىننأ ودبي ءيدي يف رجحلا هدكؤي ام اذه «هلوقي اميف قداص

 اذه رارضأ ىدم باسح نكمي الو ةفورعم ريغ يلخدت ىلع ةبترتملا جئاتنلا

 .رخآ لح يمامأ سيلو كلهي نأ كشو ىلع ىتفلا نكل ءلخدتلا

 .ءيش لك فرعأ يننكل ,ائيش ميهاربإ فرعي ال دق

a af دع داع a 

 ص ۸:0۰ (اراهن) ۲۰۰٢ -ريمسيد -۳

 هجو قفرب سمالتل ,ميهاربإ ةفرغ لخاد ىلإ للستت درابلا ءاوهلا تامسن
 هجوو ءدلاخل بضاغلا هجولا نيب هرصبب لقتني وهو اًنماص لظ يذلا قراط

 .دلاخ ىدب نيب نآلا هتبقر رصع متي ىذلا ءميهاربإ هتلاخ نبا

| "5 



 ةيلمع سفنتلا حبصأ مك كربخت ةقحالتم تاوصأ ميهاربإ قلح نم ردصت

 لكشبو اًنتاهن هباصعأ ىلع ةرطيسلا دلاخ دقق امنس ءهل ةيسنلاب ةليحتسم

 .لماك

 تالضع تخترا ءةفرغلا لخاد تدشتحا يتلا رعاشملا مك طسوو ..ةأجف

 !ةمواقملا نع فكو ميهاربإ

 ىلع دسجلا طقسف ءاروعذم همامأ يخترملا مسجلاب قدحي وهو دلاخ هتلفأ

 عجارتف .اهدلو دسج وحن ترجو :ناردجلا اهل تشعترا ةخرص مالا تقلطأ

 ةدر يآ ذي ال قراط .ههحو ىلع ةيداب ةمدصلاو فلخلا ىلإ ةعرسب دلاخ

 .لعف

 .ةريخألا هسافنأ ظفل دق ميهاربإ نأ عيمجلا نقيأ دقل

 ؤرجي مل يذلا يلزألا اهحاونو رمتسملا مألا خارص ىوس اهعطقي مل ..ضرألا

 توص ءرخآ توص ىلإ ساوحلا هبتنت نأ لبق ءهفاقيإ ىلع باذعلا ةكئالم ىتح

 !ميهاربإ قلح نم مداقلا ةجرشحلا

 مل امنيب «هناكم يف دلاخ دّمجت ءاهانيع تعستا دقو حاونلا نع مألا تفقوت

 نم يرجي ام لك نأ نيقيلا نم ءيش ىلع حبصأ هنأكو انكاس قراط كرحي

 .ملح ىوس سيل هلوح

 طسو كيني حتف مث :ءاوهلا يف حبشك وفطيل ضرألا نع ميهاربإ ليست عفترا

 ناقفخلا نع ۽ هآلا بلق فقوتي مل داكلاب ؛عيمجلا نم ةشهدلاو رعذلا تارظن
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 دقلف ؛ضايبلا يديدش نيبقث ىلإ اتلوحت دق ديحولا اهنبا ينيع ىرت يهو

 .نول يآ نم نيتغراف نيتلقم ىوس كانه دعي ملو ,اّمامت نيعلا ؤبؤب ىفتخا

 ؟هللا قحب انه ثدحي يذلام-

 ةةهدلا تاظن ىلع اظفاحم لظ هكلو ,هتوكس نه ررخت دقو قراط اهلاق
 .دلاخ هجو تاريباعتلا لك ترداغ امنيب ,هينيع يف

 نع فلتخم توصب ملكتي أدبو ,امهيعارصم ىلع رون اتفش تجرفنا ءطبب

 :لفط توص ناك ول امك توص ..فورعملا هتوص

 .مكتدعاسم يننكمي انآ-

 :الئاق عجارتي وهو دلاخ فجترا

 ؟تنآ ام ..وأ..تنآ..نم..نمو-

 :رون دسح نم رداصلا توصلا لاق

 .ةيومدلا يرام هتلتق يذلا لفطلا ..نميأ انأ-

 .دلاخ هجو ىلع ةماستبا حبش مسترا ءانه

 داع دلع داع دام دا
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 ص۸: ۵۵ (اراهٹ) ۰٦ -ريمسلد -۳

 ةرم هسفن نع نلعأ ءيش «هدعاسي ام ءيش دوجو نم اقثاو دلاخ ناك املاطل

 ..ينج ..حور «نميأ ريغصلا لفطلاب صاخلا تايمويلا رتفد قيرط نع ةدحاو

 .ةوقبو ديدج نم هسفن نع نلعي ءيشلا اذه وه اهو ءليبقلا اذه نم ءيش
 هنأ معزي توص «هقلح نم جرخي لفط توصو ءاوهلا يف اًيفاط ميهاربإ ناك

 ءاهيلع اًيشغم ضرألا ىلع مألا تعقو «هدسجل اًناكم فرعن ال يذلا ىتفلا حور

 كلت مك باعيتسا عيطتسي ال هلقع ءاشهدنم هناكم ىف اًنباث قراط فقوو
 :يفاطلا دسجلا نم تابثب مدقت دلاخ نكل «تأجافملا

 (دلاخ لاق) ؟يتجوز ذقنأ فيك ينربخأ ..يندعاس-

 بجي مل امنيب قراط لقع يف ةرطاخلا كلت تراد ؟"انه يرجي يذلا ام"

 :ددرتب لأسي دلاخ داعف ,دلاخ توصلا

 ؟ةيح يه له-

 :توصلا در

 .معن-

 :توصلا درطتسي نأ لبق اًثمطم دلاخ مستبا ةلهول

 نإ ,هل ططخي ام ذفني نأ لبق ةعرسب لتاقلا عنم مكيلع ,اليوط سيل نكل-

 ال ام نكل ,اديج كلذ نوفرعت مكنأ نظأو ,هتجوز ءايحإ ىلإ ططخي لتاقلا

 سوقطلا كلت نإ !لعفي اميف اًعودخم هنوك وه لتاقلا هخرعب الو هنوفرعت
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 اذه نع اديعب لظي نأ بجي ريبك رش ظاقيإل ةليسو الإ يه ام اهب موقي يتلا
 ( .هرمديس الإو ,ملاعلا

 ةقشلا باب ىلع يلاتتملا قرطلا تاوصأ .مألا خارص رثأ نم ناريجلا لصو دقل

 .ةظحل يأ يف ناكملا نومحقيس «لاع

 :مهملا لاؤسلا لأسو دلاخ اّرجت

 ؟لتاقلا نم نكل-

 :توصلا در

 .كرابخإ يننكمي ال-

 :دلاخ بجعت

 ؟اذامل-

 :دري توصلا امنيب ةقشلا باب رسك لواحي مهدحأ

 لصت دق ..ديدجلا مويلا غوزب لبق ةعبرملا ةرفشلا نع ثحبا ,عيطتسأ ال-

 .كدارمل اهنيح

 ةظحللا يفو ءةيلاتتملا تاعفدلا ةأطو تحت ةقشلا باب اًريخأ رسكنا ..انه

 عرسأف .هانيع تقلغناو ءطبب ضرألا ىلع قلحُملا دسجلا طبه ةيلاتلا

 ةبابسلا هيعبصإ دلاخ عضو ءاّيح هنوك نم دكأتيل ميهاربإ دسج وحن دلاخ

 ةيوازلا لفسأ يتابسلا نايرشلا قوف اديدحت «ميهاربإ ةبقر ىلع ىطسولاو
 ةرم ةبابسلا هعبصإ عضو «لمعي بلقلا ضبن نأ دجوف ,كفلا ةمظعل ةيفلخلا

 دقو قمع يف رفز انه ءسفنتي هدجوف ميهاربإ فنأ يتحتف تحت ىرخأ
 ةفرغلا اومحتقا دق ناريجلا ناك ءانثألا كلت ىفو نكل :ءىتفلا ةايح ىلع نأمطا

 لوطلاب ةططخم ةيلزنم ةماجيب يدتري مخض لجر ماق مث نمو .قراط اوقوطو
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 .ميهاربإ دسج نع اديعب هبذج نأ دعب دلاخ قيوطتب

 ءالؤه عانقإ نم نكمتي ىتح تقولا ضعب ىلإ ةجاح يف هنأ اهنيح دلاخ كردأ
 .ادغو التاق وأ اضل سيل هنأب نوبضاغلا لاجرلا

 .اًمكلو الكر ةوعسوي نأ لبق اذه يف حجني نأ هرس يف ىنمتو

Ê Ê 23+ د5  

 رمال (ًاليل) ۲۰۰٢ -ربمسید -

 .يماحلا عم يل لوألا ءاقللا ىلإ اليلق ءارولل كب دوعأ ينعد

 نكسم ثيح ..ريخأ ناكم ىلإ ةريخا ةلحرب موقأ نأ ىلع ناك ,ءاقللا كلذ دعب

 ملاع صخي رس يأب حيرصتلا كلما ال نكل ,اهدنع هتيوه فرعأ تنك .لتاقلا

 قوف راتسلا نيناوق >تاراشإلا لاسرإ يننكمي ,تاراشإ طقف ..ءايحألل ءايحألا

 هربخأل يح صخش عم رشابم لكشب لصاوتأ نأ تلواح ول ىتح ,دحأ يأ
 ىوس راتسلا نيناوق قرخي ال .يتوصو يلكش بجحيس راتسلاف ..ةقيقحلاب

 .هتيامح نع نيلوئسملا

 نم ريبكلا مكلا كلذ ةيؤر مكنكمي ثيح ..لتاقلا نكس ىلإ مكب دوعأ
 تيهجوت ..ناكملا فرغ ىدحإ ناردح ىلع ةقصلملا روصلاو دئارجلا تاصاصق

 ناك امدنع لتاقلل ةروص هب زاورب تحملف ,ةقشلا ناردج ىدحإ وحن يرصبب

 نم ديدعلا هيلع صيمقل هاؤدترا ناك اقح ةروصلا كلت يف تفاللا ..اًياش
 .رومألا ضعب رسفي اذه !يفشك يز اذه ,هقنع لوح رفصأ ليدنمو ..تاراشلا

 ىدحإ يف ريغص بتكم قوف ةصارتم ميدقلا رفصألا نم ةمزر اًشيأ كانه
 ؟باتكلا اذه ام ..ةظحل ..ةيرحس تاطوطخم كلت ,لجأ !تاطوطخم ..اياوزلا

 لكش تاذ ةمجمج هيلع تشقن دوسأ فالغ اذ مجحلا قالمع اًباتك تدجو
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 .ةمجمجلا لوح ةفتلملا يعافألاو نيباعثلا نم اهب سأب ال ةمزح عم بعرم

 نيريغص نينرق بعرملا هسأر نيزي نابعث لكف ؛لكشلا ةبيرغ نيباعث اهنكل
 !مالظلا طوطخم ..زمرلا اذه لفسأ بتكو ,باينألاك

 هعقوتأ ملو هتعقوت ام ناكو ..تأرق ,هصحفتو باتكلا حتف ىلإ يلوضف ينعفد

 ,اهدعل فقوتأ مل لوصفلا نم ةعومجم ىلإ مْسَقم باتكلا ؛هسفن تقولا يف

 ىتوملا .ىتوملا ةداعتسال ةيرحس سوقط نع لوصفلا كلت دحأ يف ثدحتيو
 اوحازني وأ ,يعم لصح امك خزربلا يف اوقلعي نأ امإ ,يقيدص اي نودوعي ال
 ةغل ..ىرخا ةغل وأ ,ىرخأ ءايشا تأرق ينكل .مهقلاخ اولباقيل ىهتنملا وحن

 الو ءايحألا اهأري ال ةغل ,اهمهفأ ةغل اهنكل ,لبق نم اهل ًاليثم َرأ مل ةبيرغ
 ناف ,احيحص هتأرق ام ناك اذإ ..تمهف ام ينتيل ايو ,تمهفو تآرق .اهنومهفي
 اهتسرامم متي ةريبك ةعدخ كانهو ,ريبك رطخ يف نحن ..اقحم ناك يماحلا
 .نيكسملا كلذ ىلغ
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 ص۰:۰۰٠ (اراهن) ٠٠١5 -ربمسيد -۲

 نم همأو ميهاربإ ةقافإ ناريجلا تالواحم يف ةلماك ةعاس رمألا قرغتسا
 اسيل امهنأب ناريجلا عانقإ قراطو دلاخ ةلواحم ىلإ ةفاضإلاب اذه ..امهتبوبيغ

 ةيوه قاروأ نم ةطرشلا تققحت ءةطرشلا تلصو نأ ىلإ ءنيدغو نيصل
 طباضلل رمألا دلاخ حرشف ءالعف نيطباض امهنوك نم اودكأتو قراطو دلاخ

 مهفتف -ءاوهلا يف ميهاربإ ناريطب قلعتملا ءزجلا ركذ نود عبطلاب-لوئسملا
 ناك ,نيتعاس عايض دعبو ,هتلاخ ىلع قراط نآأمطاف ,مألا تقافأو طباضلا

 .ةعرسبو ..ةرهاقلا ىلإ ادوعي نأ قراطو دلاخ ىلع
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 . .مالظلا نم قلخ

 . .دافنم مالظلا سلإو

 , .ءاسنلا داسجأ ق زمت نيح

 . .ءامدلا ليستف

 . .نيبارقلاعمجتو
 .مالظلا بلق نم مالظلا دولوم جرخي

 (مالظلا طوطخيم باتك , .مالظلا جورخ لصف نم يفخم ءزج)

 دام دلع دع دبع دل

 ص11: (اًراهن) ٠٠١5 -ربمسيد -۲

 ؟نآلا كلزنم وحن ناهجتم نحن اذامل -

 دلاخ عياتف ..ةرايسلا ةدايق ةلجعب كسمملا دلاخ ىلإ اذه هلاؤس قراط هجو

 :لاقو نيزنبلا ةساود ىلع طغضلا

 دق دلاخ ماد ام ةباجإل لوصولا نم نكمتي مل هنأ فرع دقو قراط تكس

 لح دجاوتي كانهف ؛هلزنم ىلإ لوصولا ىلع ىوس زكري نكي ملف ,دلاخ نع امأ

 دع fe دلع دلع د
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 ما1:16 (اراهت) ۰ -ربمسید - 5

 ىتح ءابرهكلا سباق نع يناثلا ثحب «قراط هفلخ نمو هتقش دلاخ جلو

 قراط دجو ,هبتكم ةفرغ وحن اهجوتم مالظلا لوألا قرتخا امنيب ,راونألا ءيضي
 لورهف ,تادوجوملا لك قوف ضيبألا ءوضلا سكعناف ,هيلع طغضو سباقلا

 لكش يذ ريغص رتفدب اكسمم دلاخ دجيل :رخآلا وه بتكملا ةفرغ وحن قراط

 ؟ةرغشلا كلت نيأ ؟يه نيأ ؟يه نيأ-

 -وجدتها||١ا.

 مهملا ءيشلا وه ام مهفي ىتح ريغصلا رتفدلا لخاد ىلإ هرصبب قراط زفق

 تاناخ عست نم لودج ىلإ رظني هسفن دجوو ,رتفدلا كاذ هيوحي دق يذلا
 لك قوف عضو دقو ,ءايلا ىلإ فلألا نم ةيدجبألا فورحلا هلخادب تنود

 ٤. مقرلا اهب دجو يتلا ةعساتلا ةناخلا ادع ” ىلإ ١ نم مقر فرح
7-3-5 

 للا



 (اًرسفتسم قراط لأس) ؟اذه ام-

 (ناعملت هانيعو دلاخ باجأف ).ةعبرملا ةرفشلا نوكت هذه-

 :حرشلا يف لسرتسي نأ قراط ررقف ,مهف مدع يف دلاخ ىلإ قراط رظن

 اهتياهن يف عضو دقو لتاقلا كل اهلسرأ يتلا ةلاسرلا ينتيرأ امدنع ركذتتأ-

 هذه تيأر ىننأب رعشأ ىننأ كتريخأ اهتقو ...ةحضاو ريغ تامالعو اًماقرأ

 عم انئاقل ءانثأ نكل ,نيأ ركذت ىلع ارداق نكأ مل ينكل ,لبق نم زومرلا

 نا كنم رداصلا توصلا انريخأ ,اهدسح ةضماغلا حورلا كلت سئلتو ميهارنإ

 نم تامالعلا كلت تيآر نيأ تركذت اهدنع طقف ,ةعبرملا ةرفشلا نع ثحبن

 .رتفدلا اذه ىف ..انه ,لبق

 :قراط لأس

 .اديقعت رثكأ ودبي هنإ ؟موسرملا اذه انديفيس فيكو ؟رتفدلا اذه ام-

 :دلاخ باجأ

 وأ هيلع رثعن نلو ,هترسأ ةقش نم اليل ىفتخا يذلا ىتفلا صخي رتفدلا اذه-

 دقفأ ال ىتح اذه صخت ىرخأ ليصافت نع ينلآست الو ,اهتقو نم هتثج ىلع

 ىتح ةطقنلا كلت نم ادكأتم تسل انأف ,موسرملا ةدئاف ىدم نع امأ ,يزيكرت

 .نآلا

 ؟لحلاو-

 انلاؤس ىلع بيجت دقف ؛نكمم تقو عرسأ يف ةرفشلا كلت كفن نأ وه لحلا-

 .لتاقلا ةيوه نع

 a E د داع د
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 (نمألا ةيريدم) ما: ٣۰ (ازاهت) 65 -ربمسید - 7

 .اهمهف ةيفيكب امكربخأس ..نوليختت امم طسبأ ةرفشلا كلت نإ-

 دلاخ ناعتسا هب يذلاو ,"يداهلا دبع" تارفشلا كف ريبخ تاملك كلت تناك

 ءاضمإلا مهف نم امهنكمتس يتلا ةعبرملا ةرفشلا مهف يف امهدعاسيل قراطو
 .ةلاسرلا ىلع

 نأ لبق ةرفشلا حاتفم ةفرعمل ازفحت نيذللا قراطو دلاخل يداهلا دبع رظن

 :درطتسي

 تاناخ عست نع ةرابع ةرفشلا ءاهلحو ةرفشلا اهب امكنم اهتذخأ يتللا ةقرولا-

 ةقيرطو ةناخ لك بسح ىلعو .ةثالثو نينثاو دحاو اقرأ ةثالث اهب ةناخ لك
 نكمي كلذبو اهل لباقملا فرحلا ديدحت متي ءاهلخادب يذلا مقرلاو اهمسر

 .ةبولطملا ةملكلا ىلإ لصنل فورحلاب ماقرألاو زومرلا لادبتسا

 ةبسن ةدايز يف مونلا ةلق تدعاس دقو مهفلا مدع تامالع امهيلع تدب

 لكشب اذه قيبطتب وه موقي نأ ررقف .ءيش يأل امهباعيتسا مدعو امهئابغ

 دبع ًادبف ءاهايإ هلوانف ءرفْشُملا حيقوتلاب ةلّيْذُّملا ةلاسرلا دلاخ نم بلط

 | 3 | |3 / 2 | ..عيقوتلا ةرفش كفب يداهلا
 :لاقو لوألا زمرلا وحن هديب راشأ

 امأ -عيقوتلا يف يناثلا زمرلا وحن هديب راشأ مث -(د) فرحلا لثمي زمرلا اذه-
 .(م) وه اذهو -لاقو ريخألا زمرلل راشأ -(س) فرحلا لثميف اذه

 س «د «بيترتلاب اهضعب راوجب اهبتكو ةثالثلا فورحلا عيمجت ةياهنلا يف ررق
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 ؟ةلاسولا كلت بتك امنيح اعئاج لتاقلا ناك له ..!مسد-

 قراط رثآف .دحأ اهيلع كحضي ملف ,قراط نم ةرخاسلا ةرابعلا كلت تردص

 ةريصق ةدمل زومرلاو ةثالثلا فورحلا ىلع ههابتنا دلاخ زكر امنيب ,تمصلا

 نيلثمملا نيزمرلا نيب عقي يذلا (/)زمرلا كلذ نع دلاخ لأسي نأ لبق

 :ىداهلا دبع باجأف ؟ةرفشلا زومر نم اًءزج ناك ام اذإو «نيسو لاد نيفرحلل

 عضو امير نكل .ةعبرملا ةرفشلا تانوكم نم سيل زمرلا اذه

 .ميمو نيس نيفرحلا نع لادلا فرح لصفل دوصقم وه امبروأ ءًأطخلاب

 .ةعرسب قرولا ىلع طخي حارو ءيداهلا دبع دي نم ملقلا دلاخ ذخأ

 مس /د

 فرحألا ةباتك ررقي نأ لبق ءةركفلا لوهل هانيع تعستاو ءبتك ام ىلإ رظن

 .لصفنتم لكشب

 م س /د

 !تقولا لاوط همامآ لتاقلا ناك دقل

 دلع داع داع دلع دام

 :لوقي وهو دلاخل ةقرولا ليشيم لوان

 .يقيدص اي كلتقت داكت ةدحولا ءايسفن اييبط روزت نأ لواحو ..سفنب ينتعا-

 ام مهفي نأ لواحي ليشيم روتكد اهايإ هلوان يتلا ةقرولا ىلع ةرظن دلاخ ىقلأ
 ..ةقرولا ىلعأ تبتك فرحأ ةثالث ىوس مهفي مل ءائيش مهفي مل هنكل ءاهيف بتك

۷۵ 



 طقف عضي وهف ؛عيقوتلا يف ليشيم روتكد ةقيرط هذه نأ ودبي ..ع . س /د

 "ليشيم يماس" همسا فرحأ نم نيلوألا نيفرحلا
2 2F 2 2 2E 
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 م۲۱۵ (اراهت) ۰ - ريوس - ۲

 .دلاخ ةقشل ةرواجملا ليشيم روتكد ةقش باب ىلع ةفينعو ةرمتسم تاقرط

 هدسجب ام لكب ةقشلا باب عفد دلاخ ررقف ءدر يأ دجوي ال عقوتم وه امكو
 باب ناك :عفدلا يف قراط هدعاس ةيناثلا ةرملا يفو ,ةرم هعفد .ةوق نم

 زارطلا كلذ ءةيجاجزلا ةعارشلاو نيتفلضلا يذ ميدقلا زارطلا كلذ نم ةقشلا

 عم لعفلابو ءهماحتقا لهسلا نم ناكف .ةميدقلا ينابملا ققش زيمي يذلا

 .قراطو دلاخ يفتك ةأطو تحت هيعارصم ىلع بابلا حتفنا ءةثلاثلا ةعفدلا

 .ةقشلا مالظ لخاد ىلا ناعفدند امهسفن نانتالا دحوو

 بزاع ةقش تناك ءةلاصلا رينيل هدجي نأ لبق ءابرهكلا سباق نع قراط ثحب

 ةيحص ةدايبع ةحئارك اهتحئار تناكو :نوكت نأ بزاع ةقشل بجب امك ةيداع

 .نوكت نأ بيبط ةقش ةحئارل بجي امك

 ريثم وأ بيرغ ءيش يأ نع اثحبيل ةقشلا ءاجرأ يف قراطو دلاخ رشتنا
 .ليشيم روتكد ناكم ىلإ امهلصوي دق كوكشلل

 حملف ءاحوتفم هباب ناك يذلا مامحلاب ارام فرغلا ىدحإ وحن دلاخ هجوت

 ريراروقلاب اثيلم مامحلا ناك «مامحلا مامأ رمستي هلعج اثيش هينيع فرطب
 نكمملا نم ناك .ةفلتخم لئاوسب ءيلم رخآلا ضعبلاو غراف اهضعب ءةيبطلا

 «مامحلا كيماريس قوف ةرثانتملا ءامدلا عقب الول ,ماركلا رورم كلذ رمي نأ

 اذه ءناكملا ؤلمت يتلا ةيبطلا طراشملاو ةحلسألا كلت لك ىلإ ةفاضإلاب اذه

 .كش الو حبذم ناكملا

 فرغ ىدحإ نم يداني قراط توص عمس ,دهشملا اذه لمأتي دلاخ ناك امنيب

 ليش



 فقو يتلا ةفرغلا ىلإ لخد .هقيدص ءادن يبلي عرسأو دلاخ هبتناف ءةقشلا

 .حافسلا كلذ سادقأ سدق يف فقي هنأ دجيل ءقراط اهلخادب

 صاخشأل روص «روصلاو راخألاب ةثيلملا دتارجلا تاصاصق رشتنت رادجلا ىلع

 دوقت ةاتف نع رخا ربخ هراوجب ,ةباش ةملاع نع ربخ ًالثم اذهف ءاًديج مهفرعي

 ربخ اذه لك طسو يفو .ءايزأ ضرعل ةوعد ىرخألا ةيحانلا يفو .ةيبالط ةكرح

 لعفب رفصألا ىلإ لوحتو هنول تهب دقو ,ام ةديرج نم هصاصتقا مت يعن

 ( :هيف بتك ءنمزلا رورم

 لجر ةلجن . .ينامرأ يرام /ةديسلا ةيوامسلا داجمألا ىلإ تلفتنا
 . .ليشيم يماس /روتكدلا ةجوزو . .ينامرأك لملا دبع /ديسلال امعألا

 زيوس ل 7 ١ رووا اهدسج ىجسيسو ,, ۲٠۰۰ ريهسلل ١" موي يف كلذو

 | ةروصنملا- ميرم ءارذعلا ةيسنكب/

 ةيرحسلا زومرلا يف قلمحي قراط ناك «يعنلا ىلإ دلاخ رظني امنبو

 ادبأ ريعت ال ةفرغلا هذه .ةفرغلاب ةقرفتم نكامأ يف تشقن يتلا مسالطلاو

 !ميجر رحاس ةفرغ اهنإ اط اهبحاص نوک نع

 تارشع نم ةقرو دنع امهرظن فقوت ىتح ,ناكملا يف نينثالا انيع تكرحت

 ىرن ال نحنف ءقاروألا يقاب نع ةزيمم تناك .طئاحلا ىلع ةقلعملا قاروألا

 !عوي لك قرولا يف كرحتت تاملكلا

 نكل ءامهلوح ءيش لك ناديدك ةموهفملا ريغ مسالطلاب ةئيلم ةقرولا تناك

 :ةقرولا لخاد نابوذلا يف فورحلا كلت هب تيتك يذلا ربحلا عرش ام ناعرس

 !ةديدج فرحا ءارفصلا ةحفصلا قوف ديدح نم لكشتت تحارو

 بجي ترداغ ثيح نم)رظان لكل ةموهفم ةيبرعلا ةغللاب ةلمج تلكشت انهو

 (دوعت نأ

۷A 



 أجأفت هنكل .ركفتلا نم ةلاح ىف وهو تاملكلا لمأتب تاظحلل دلاخ تمص

 وه ءيشلا كلذ ناك .هيدي نيب اهدعب طقسيو ههجوب مدطصيل ريطي ءيشب

 رامي صاخلا سلا ةماضن
ê 2 داع 2k 2E 

Eلوح نارودلل تقو الو ءةعرسب رمي تقولا «يتاراشإ مهف دق نوكي نأ  

 لآ

E 2 FE FE 2E 

 م1: (اراهت) 5 -ريمسيد -۳

 صخي ام لك نع ثحبلل ةعيرسلا تالاصتالا ضعب ءارجإب قراط دلاخ رمأ

 "ينامرأ" ةلئاع صخي ام لك كلذكو ,"ينامرأ كلملا دبع يرام" ةديسلا

 ةفاك ىلع لصح دق قراط ناك .ةليلق تاعاس لالخ لعفلابو .ةروصنملاب

 .ةرسألا نع ةبولطملا تامولعملا

 ةدش نم مونلا يف اقراغ نمألا ةيريدمب يساركلا دحأ ىلع اًسلاج دلاخ ناك
 .قئاقد رشع نم رثكأ مدت مل يتلا ةحارلا كلت قراط قلقي نأ لبق .هقاهرإ

 .وفس ةكس انمامأ «مونلل اًيسانم انفو سيل اذه ..مق ايه ..ظقيتسا-

 هلوح تفلتي حارو ءيسركلا قوف نم طقسي داك ىتح همون نم دلاخ عزف
 .هراكفأ تاتش عيمجت لواحي

 لوقيو هلوح نم ملاعلل هبتني نأ لبق «ةيواخ ةرظن ناوثل قراط هجو ىلإ رظن
 :ةعرسب

 .ةعرسب ينربخأ ؟ءيشل َتلّصوت له ؟لصح اذام-

 :ءودهب قراط لاق

1۹ 



 ,ةعوسبو الا ةووصنملا ىلإ باهذلاب عوسن نأ انيلع ,ةلتسألل تقو ال-
 اهتلئاع نكل ءاهنفد ناكم ةفوعم نم نكمتأ مل ,ةلئاعلا داوفأ لك ناونع يعم

 .فوعت ديكأتلاب

 :يسركلا قوف نم دلاخ زفق

 .اذإ انب ايه-
 (قراط لأس) ؟معدلا ضعبب تأن ملأ-

 (دلاخ باجأ) .انب اوقحليلف ءانيدل تقو ال ءتقولا نم ديزملا اذه بلطتيس-
 .ينامرأ ةلئاع تيب ىلإ ءةروصنملا ىلإ نانثالا قلطنا اذكهو

 دع دم دلع داع دام

 ه1: (الیل) 5٠٠١5 -ريمسيد -۲

 امهلبقتسا نأ دعب ينامرأ ةلئاع لزنمب ققشلا ىدحإ لخاد دلاخو قراط سلج

 روصلا نم ديدعلاب لزنملا ناردج نادزت غلاب باحرتب مألاو ربكألا نبالا
 ةسمخ ذنم يشنفاد اهمسر امك ةيكئالملا هحمالمب حيسملل ةروص «تانوقيألاو

 ةروص لمحي ناردجلا ىدحإ ىلع قلعُم رخآ راطإ .(صلخُملا) ةحول يف نورق
 ةقاضإلاب ء«هناصح ةودح تحت عقو يذلا نينتلا لتقي 55 سجرجرام سيدقلا

 عوضوم اهبناجب اهيدي درفت ءارذعلا ةديسلل لاثمتو نابلصلا نم ديدعلا ىلإ
 .كش الو ةنيدتم ةرسأ هذه ءةقشلا اياوز ىدحإ يف

 يف ادب يذلاو يرامل ربكألا خألا ,"ينامور" عم قراطو دلاخ نانثالا ملكت

 نأ هنم ابلط ءامهتيوه نم دكأت نأ دعبف .قانخلا هيلع اقيضو «تاينيعبرألا

 اضيأ هربخأو ,ةرسألا هذه ةايح ددهت دق ةينمأ ةرورضل امهتلئسأ ىلع بيجي

 لمع يعدتست ةريبك ةيضق يف طروتم ةافوتملا هتخأ جوز ليشيم روتكد نأ



 ريغ ةلئسألا نم ديدعلا هالأس .هب ةقالع مهل نم لك نع تايرحتلا ضعب

 هرابخا الواح ولف ؛ناكملا ةفرعمل ةديحولا ةقيرطلا ىه كلت تناك .ةطبارتملا

 الو امهنم رخسي نأ امإ ؛نينثا نم اثيش ةجيتنلا نوكتس ءيرجي ام ةقيقحب
 .اذه امهلطعي دقو ..عزفيس امإو ,امهقدصي

 :مهملا لاؤسلا يمري نآ اًريخأ قراط ررق

 ؟ليشيم.د ةجوز تناك يتلا يرام كتخأ تنفد نيأو-

 :باجأ ام ناعرس هنكل لاؤسلا نم ينامور بجعت

 ؛ةبيرقلا ىرقلا ىدحإ يف ةلئاعلا رباقم يف اهنفد متي نأ ضرتفملا نم ناك-

 ىف نفدت نأ ىلع رصأ ىماس نکل .ءارذعلا ةسيئكب انه سادقلا ناك دقلف

 هللا همحر يبأو يمأ دي لّبقي حار هنأ ىتح ,اعيمج انل لسوتو .هترسأ رباقم

 .هتلئاع رباقم يف يرام تنفذ اذكهو «يتخأل يماس

 :لأسي دلاخ عفدنا

 ؟رباقملا هذه نيأو-

 هثودهو هنوكسل داعف ,كلذل ريخألا هىتناو ,دلاخ ةقيرط نم ىنامور بجعت

 :بيجي نأ لبق ناوثل ينامور تمص ءاذدجم

 .فرعت يتدلاو نأ دقتعا نكل ,اًديدحت نيأ ركذتأ ال ..اينملا يف اهنإ-

 هذه ةليوط رفس ةكس امهمامأ نأ ودبي ءقراطو دلاخ ةباحإلا تقعص دقل

 .امهحلاص يف دعي مل تقولاو ءةرملا
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 اهفلي ..ةياهن ال ام ىلإ دتمي ملظم قيرط ىلع وطخت ةبوسحم تاوطخب
 تاسمل رثا شعترت امتي ,ءاضيلا كتالوكوشلا نم ترخص ةعطقك بايضلا

 اهدقفأف ءاهبلق سملف هقامعأ ىلإ ميسنلا للخت دقو ءاهترشبل درابلا ميسنلا

 .ءفد يأب روعشلا

 ءاهارتف توصلا هاجتا يف رظنت ءاهساوح ةفاك زفحتتو هبتنتف ..اتوص عمست

 يشمت ءاتس رغصأ اهنم ةخسن ةقدلل ءاهسفن يه اهنإ «مالظلا طسو يشمت

 .ديعب نمو ..نوللا يدرو تارضاحم رتفد اهايانث نيب نضتحت امنيب «ةدؤتب

 كانه مالظلا يف اهنم ىرخألا ةخسنلا وحن يرجي هتأر ءىرخألا ةهجلا ىلع

 يذلا هجولا حمالم ىسنت نأ اهنكمي ال ءاضيأ انس رغصأ ةخسن نكل ءوه هنإ

 .ادبأ هتبحأ

 انس رغصألا اهتخسن تفقوت امنيب ..اهنم ىرخألا ةخسنلا يداني وأ ,اهيداني ناك

 :ةلئاستم هتيحان رظنت ىهو ىشملا نع

 ؟یتدراطم نع فكت ملأ ؟!تنأ اذهأ ؟اذام-

 .ةرتف ذنم ءىشب كرابخإ دوأ ىننكل ,فسآ انأ-

 :اههجو ىلع ماسلا ادب دقو تدر

 .مهدحأ اناري نأ لبق دعتباو ,عمسأ نأ ديرأ ال انأو-

 حيصي نأ لبق ,هاجتا لك نم اهرصاحيو اهفقوي يك اهقيرط يف زفق ةعرسب

 :ةوقب اههجو يف

 .كبحأ انأ-

 محلا نوللاب ةروصلا تألتماف ءلجخلاو ةمدصلا رثأ نم اهاتنجو ترمحا
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 يف ءيش لك قرغيف ءطوطخلاو حمالملا لك دوسألا نوللا ثمدي نأ لبق

 .مالظلا

 ءوضلا هاجت رظنت ةعرسب ن :فتلاف ءاوضألا ترانأ ,مالظلا نم ىرخأ ةعقب ىق
 دقو ءةرملا هذه انس ربكأ ودبت اهنكل ءمالظلا طسو اهنم ىرخأ ةخسن دجتل

 .اذدجم اهتخسن راوجب وأ اهراوجب فقي هتدجو

 :قنح يف اهتخسن تحاص

 متهت دعت مل كنإ ,ميحج ىلإ رمألا لؤحت دقل ,ةايحلا هذه لمتحأ دعأ مل-

 ةدحولا يف ركفت الأ ,طقف كلمعب ىوس متهت الو اًدج اًينانأ تحبصأ ,ىتح يب

 ؟اهيناعأ يتلا

 :اهتتدهت الواحم لاق

 ؟كراوجب سلجأل لمعلا كرتأآ ؟لعفأ نأ يعسو يف اذامو-

 ارا دم ةف کش نأ يعي ناك رخآ لح كانه لع

 !؟ وه امو-

 .لصفنن نأ بجي ,كلمع نع كلغشأ ال ىتح تيبلا كرتأس نم انأ-

 ...ىنعأ ؟رمألا ىف تركف له !؟ةداج تنأ له-

 : 1 اف

 .ديحولا لحلا وه اذه ,اديج هيف تركف دقو لوقأ ام ىعآ انأ ,معن-

 نکل «حزمت تناك اهنأب هربختو ههجو يف مستبت نأ لمآ هلكو ,الوطم اهل رظن
 :لاق ..ةيساقو ةفاج تلظ اههجو حمالم
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 .يتبغر نكت مل اهنأ يركذت نکل ,اتسح-

 وهو ..اهتخسن ء.مالظلا ايانث يف نانثالا ىفتخا ,اهتشهد تارظن طسو انه

 .سوباكلا ..رخآ ىنعمب وأ «ملحلا اذه نم ظاقيتسالا لواحت ةديحو دوعتل
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 ؟انه ىلإ يب ىتآ يذلا ام ؟انأ نيأ-

 فلغي دوسألا نوللا ءفقوت نود اهلقع تابنج نيب طبختتو رودت ةلئمألا
 .نينثاو ةرم تلواح ءظاقيتسالا نع ةزجاع اهنكل «ملحت اهنأ كردت ءىش لك
 اهدسج لعجت ام ةدام وأ ٌءيش كانه ءلشفلاب تءاب اًعيمج اهتالواحم نكل
 ةفقاو تحبصأ اهنأب رعشت تآدب تقولا عم ..اهنم صانم ال ردخ ةلاح يف

 نوللا هلحم لحيل ءيلجني دوسألا نوللا أدب «ملحلاو عقاولا نيب ام ةطقن دنع

 ديدحلا سملم رعشتست تأدب ,اهب ةطيحملا عومشلا ءاوضأل نخاسلا رفصألا

 نيبتتو ءاهلوح نم عقاولا كردت تأدب تقولا عم ءاهيمصعم دلج ىلع درابلا
 .ءيشلا ضعب ةيبابض ءايشألل اهتيؤر تناك :عومشلا ءاوضأ تحت تادوجوملا

 الب مالحألا ملاع ترداغ دقل ءتقولا عم اهرصب نع يلجني أدب بابضلا نكل

 .بعرملا اهعقاو ةهجاوم يف فقت يه اهو .ةعجر

 ناردج ىلع دفلك عدس ديدح نم لسالس ةطساوب فارطألا ةدّيقم تناك

 ماجحألا ةنيابتم عومشلا نم ريثكلا اهب طيحت «ةشحوم ةفرغل ةيرجح
 .لاكشألاو

 .ماظعلا ضعب اهئازجأ ضعب ىلع تمارت ةيبارت اًضرأ دجتل لفسألا ىلإ ترظن
 يف مسر دقو .ةفرغلا ناكرأ دحأ يف عضوم يبشخ توبات ىلإ ةقاضإلاب

 نوكت نأ تنّمْخ ءاضيب ةدام ةطساوب لكشلا ةيسادس ةمجن ةفرغلا فصتنم
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 ةتسلا فارطألا نم فارطأ ةسمخ ىلع تمارت ءسبجلا وأ قيقدلا نم اعون

 بابضلاو ةفيعضلا عومشلا ءاوضأ تحت اهنيبتت نأ عطتست مل ءايشأ ءةمجنلل
 وأ ركذتل اهنم ةلواحم يف اهلوح نم دهشملل رظنت تناك ءاهرصبب طيحملا
 .ىودج نود نكل ..انه ىلإ اهب ىتأ يذلا ام ركذت وأ ,ءيش يأ مهف

 فارطأ ىلع ةيمارتُملا ءايشألا ىلع اهرصبب زيكرتلا ةلواحم اهينيع قبضت تأدب
 ره نه ا وأ !شقلاك اثيش نيبتت نأ تعاطتسا ةبوعصب اهنكل :ةمجنلا

 تقّيض ,ةمجنلا فارطأ دحأ ىلع رمحألا نوللاب خطلُم رفصأ رعش ة ارفصأ ٌرعش
 كيسلا دج خا فرط ىلع ءاضيب ةيشامق ةفل تأرف ,رثكأ نيتدهجملا اهينيع
 نم عون وأ سافا نم ةعطق هب ميش ةظحالم نم اأ تت ارو

 نم ثلاث فرط ىلع ةرشبلا نول اهنول هبشي يتلا ةقيضلا سبالملا عاونأ
 .رخآ ءيش نيبت نع تزجع اهنكل .ةمجنلا

 اهلصي ال يتلا ةملظملا ناكرألا دحأ يف فقاو ام صخشل الظ تحمل ةأجف

 وهو ءوضلا ةرئاد ههجوب محتقي نأ لبق اهنم برتقي لجرلا أدب «عومشلا ءوض
 نمزلا نأ مغر ؛هجولا اذه فرعت يهف ؛اههجو حمالم ةمدصلا حاتجتف ..مستبي

 :ءيشلا ضعب هرّيغ دق

 !ليشيم روتكد-

 ةليللا ثادحأ عجرتست يهو ,نهاو توصب ةقباسلا ةرابعلا ميرم تقطن
 ناكملا ةيهام اًريخأ كردت نأ لبق سيباوكو ثثج نم تأر ام لكو ..ةيضاملا

 !ربق لخاد اهنإ هيف يه يتلا
 ةفرغلا تراد «نادنسلاك اهسأر برضي لبق نم هب رعشت مل ملأ ..بيهر عادص
 بابضلا داع ءديدج نم اهنم بحسني اهيعوب رعشت تأدب ءاهلوح نم تدامو
 .ةفاثك رثكأو ءلبق يذ نم ىوقأ ةرملا هذه هنكل .ديدج نم اهرصاحي
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 .يه دوعتو ..تنأ يبهذت نأ لبق ريثكلا قبتي مل ,يفاخت ال-

 ةرطق باسنت امك ءاهنم اهيعو باسني نأ لبق درابلا هتوص اهانذأ تطقتلا

 .مكحيل مالظلا دوعيو ؛.عومشلا يشتختل رجش ةقرو نع ىدنلا

 داع داع دع داع داع

 ارك
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 ناحمسي ىتح ةرايسلا ةدايق نالدابتي دلاخو قراط ناك قيرطلا لاوط

 الصو نأ ىلإ .ةليوطلا امهقيرط يف ةريصق مونو ةحار تارتف ذخأب امهضعبل
 افرع يتلا رباقملا ناكم ىلع ارثعي نأ ةلوهسب اعاطتساو ءاينملا ىلإ اًريخأ

 .يرام ةدلاو نم اهناكم

 اك ءرباقملا زيلاهد لخاد اهوطخي ةوطخ لك عم ةوقب دلاخ بلق قفخي
 .ةينيدلا تارابعلاو نابلُصلا اهولعت يتلا ةحرضألا تارشع نيب قراط عم افقاو

 تحت يدبألا نوكسلا نحل فزعت ليللا ريصارص امنيب ءامهتلاض نع ناثحبي
 .ةملظلا كلاح ليللا ءاطغ

 امهنكل «بولطملا ربقلا ناكم ىلإ امهدشري صخش نع آلوطُم امهالك ثحب
 ىلع ناديحو امهنأب ارعش ..ةلهولو ,يرشب دوجو ىلع ةراشإ يآ ىلع ارثعي مل
 مغرو ءنورق ذنم ّيسنإ هرزي مل هنأب يحوي ناكملاف ؛ةايح يأ نم لاخ بكوك
 وحن امهقيرط اضيأ امه افرعي ملو ءامهيبلق 5 ىلإ اًقيرط فوخلا فرعي مل كلذ

 ال ىتح ربقلا حمالم ىفخأ دق ليشيم نوكي نأ ةيلامتحا يف ارك يرام ربق

 دحاولا اهنم دكأتلاو اهصخفتو روبقلا عيمج ىلع رورملا اررق اذل ءهيلع رْثعُي

 رخآلا ولت

 .ةدئاف الب نكل ,الوطم اثحب

 داع دام دلع دلع داع
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 نأ تلواح «تزكرو ةريغصلا ةيحبشلا يتضبقب راتسلا رجح ىلع تطغض
 رجحلا ناك .ىودج الب نكل ءبولطملا ربقلا ناكم فرعأ ىتح هتوقب دشرتسأ

 ةفرعم نع زجاع انأ ءديدج نم هجهو ضفخي ام ناعرس نکل ءيدي يف جهوتي
 !هيلإ مهداشرإو ربقلا ناكم
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 :جراخلا نم روبقلا دحأ صحفتي امنيب دلاخل همالك اهجوم قراط

 .ىودج الب ةعاس فصن ذنم وودنو فلن نحن-

 :هيلع ارطيس دق بعرلاو رتوتلا ناك يذلا دلاخ قعز

 .ةملك يأ لمحتأ ال انآ .كوجرأ «تمصا-

 لامكإو تمصلا مازتلا ررقف .ءوس الإ رومألا دزي مل همالك نأ فرا رحت

 :توفخب لوقي وهو هيتبكر ىلع دلاخ طقس امنيب «ثحبلا
 ؟تنأ نيأ ..ميرم-

 دلع دع دلع داع دام

 رو۵

 ءاهيداني دلاخ توص اهعماسم ىلإ ىهانت ءاهمالحأ مالظ يف ميرم قّدحت امنيب

 ءءوضلا هاجتا نم يتأي توصلا ءمالظلا طسو ءيضي رونلا نم اًسبق تأر مث
 :نهوب يدانت يهو غعارفلا يف الامشو انيمي اهيديب حولت تعرش

 .انه انأ ..انه ..دلاخ-
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 .نيعألا نع ربقلا ناكم بجح يف رحسلا مدختسي هنإ ءتمهف ..تمهف دقل

 !؟كلذ رحسلا نم عون يأ اده عم لماعتلا نع ةزجاع ىماحلا ةرهوج ىتح
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 رث

 ةحارجلا طرشم دعي ليشيم روتكد ناك ءيرام ربق اهب يتلا ةفرغلا لخادب

 ملو .ةيناطيش ةماستبا مستبي وهو میرم دسج | نم برتقي نأ لبق هب صاخلا

 تفاخلا اهتوص اضيأ عمسي ملو «قلعملا ميرم دسج فارطأ جالتخا ىلإ ةبتني

 .دلاخ مساب سمهت يهو
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 هاا:

 ((دلاخ))-

 (دلاخ لأس) ؟كلذ تعمس له

 ؟اذام تعمس-

 :لاق دلاخ نکل .هقيفر ثدحتي ءيش يأ نع قراط مهفي مل

 .هاجتالا اذه وحن كرحتأ نأ ينربخي ام ٌةيش كانه نم ينيداني اتوص تعمس-

 .ءيش نم ةيلاخ .رباقملا رخآ يف ةعقب وحن راشأ يذلا دلاخ وه ملكتُملا ناك

 :ايجعتم قراط لاق

 ثحبن ىتح كانه ءيش يأل دوجو ال .ةحوضألا ةياهن وه هاجتالا كلذ نكل -
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 .كيف

 :دلاخ لاق

 .لولحلا نم رشكلا انفاعا سىلق ؛ينعبتاو يب

 2 داع ê دع د

 رق 20

 هوحن راشأ يذلا هاجتالا كلذ نم امهالك برتقا املك اًجهوت دادزي رجحلا

 نأ ّىلعف ءاقيقح كلذ ناك اذإ ؟لخدملا وه اذه نوكي نأ لقعُيأ .دلاخ
 .روبعلا امهيلع لهسأ ىتح امهقفارأ

 .دوشنملا ناكملا نيبو هنيب لصتو .دلاخ حور نم دتمت ةريبك ةوقب رعشأ

 لصاوتو رعاشم يه .هفرعأ ءيش يأ هبشي الو ت سيل ء«ههجوت ةيفخ ةوق

 .رحسلا ةوق قوفي ءيش .همهف يننكمي ال يحور

 اًبرغتسُم قراط هفلخ فقوو « عساو غارف طسو ةنيعم ةطقن دنع دلاخ فقوت
 جهوتيل «هدي قوف ةيفخلا يدي انآ عضأ امنيب .همامأ هدي دلاخ عفري نأ لبق

 يفتختو يفخلا راتسلا دلاخ دي ربعتف ,رمحأ نولب ىرخألا يدي يف رجحلا
 لبق :ةشهدلا نم امهيرجحم نم ناجرخت داكت نيتللا قراط ينيع مامأ هفلخ

 .يفخلا راتسلا فلخ ام ىلإ لماكلاب دلاخ دسج ربعي نأ

 بجي ام فرعي ال اًنكاس فقو يذلا هقيدص تارظن مامأ ءاوهلا يف دلاخ رخبت
 فلخ نم دلاخ دي تدتما «ءيش يأ بعوتسي نأ لبقو ,نكل .هلعف هيلع

 بجحي ناك يذلا زجاحلا امهالك ربع اذكهو ءلخادلا ىلإ هبذجو «راتسلا

 طسو ةمئاق ةريبك ةفرغ مامأ نافقي اًريخأ امهسفن ادجوو .ةيؤرلا امهنع

 .انح سجرج ليشيم موحرملا ةلئاع نفدم اهيلع بتك ,عارفلا



 ههجوي نأ لبق هءازجأ دشب ماق مث .ءاوهلا يف اًيلاع هسدسم دلاخ عفر انه

 ام نكل ءىتوملا تامرح ىلع دعت هب موقي ام نإ ءيديدحلا بابلا لفق وحن

 .هفاقيإ بجيو :تامرحملاو نيناوقلا لكل جرخ لخادلاب ثدحي

 .اهفده بيصتل سدسملا ةهوف نم ةصاصرلا تقلطناو

 داع دلع دلع دإع دا

 ري:

 ماق دق ليشيم روتكد ناك ءربقلا قراطو دلاخ اهيف محتقا يتلا ةظحللا يف

 ام ةعباتم نع فقوت هنكل ءردصلا فصتنم يف اًيلوط اقش يرام ردص قشب

 ءربقلا لافقأ عم مداصتت يشو سدسملا تاقلط توص عمس نأ درجمد ةلعفي

 .ريقلا لخاد نافقي قراطو دلاخ دجو ىتح ناوث الإ يه امو

 ..ناكملا ليصافت يف اعيرس هرصبب دلاخ لاج

 ماظعلا ضعبو يبشخ توبات هب ,بوطلا نم ينبم عساو ربق درجم وه

 ىلع ضيبأ ريشابطب ةموسرم ةيسادس ةمجن ههابتنا بذج ام نكل .ةرثانتملا
 ..ضرألا

 نويعلا نم جوز هلخادب عضو نيلامروفلاب ءيلم نامطرب لوألا فرطلا ىلع

 مت دق يرشبل لماك ضيبأ دلج عضو ةمجنلا نم يناثلا فرطلا ىلعو .ءاقرزلا

 لقع هب رقتسا ماعط قبط هقوف عضو ةمجنلا نم ثلاثلا فرطلا امأ .هخلس
 ءامدلاب خطلم ليوط رفصأ ٌرعش ةمجنلل عبارلا فرطلا قوف ءيرشبل لماك

 ؛تافر هلخادب تيمل نفك وأ ةيشامق ةفل سماخلا فرطلا ىلع عضو امنيب

 بلق راظتنا يف اغراف سداسلا فرطلا كرت دقو ءليشيم ةجوز يرام تافر وه

 حتف دقو ,مالظلا طوطخم باتك ةمجنلا طسو يف عضو دقو ءضبانلا ميرم
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 رو ۳

 حوضوب ىأرو ءةبولصملاك رادجلا ىلع قلعملا ميرم دسج ىلإ دلاخ رظن

 .هنم زنت ءامدلاو اهردص ىف ىلوطلا قشلا

 .ةنوعلملا نا اب كلتقأس-

 هدي ليشيم روتكد عفرف ءليشيم.د سأر وحن هسدسم هجوي وهو دلاخ خرص

 :دلاخ هفرعي يذلا توصلا نع فلتخم توصب ليشيم حيصي نأ لبق .دانزلا

 :بولقلا هل فجترت شا توص

 نمو . ..ينوعمساق مكيدانأ . .بائذلا نم ديعلا ةامحو . .باتكلا سارح ايد

 ..شماش . .ديشصت ..ليقصت ..ديشقط . .كشقط . .ينوعيطأو اوجرخا باتكلا

 .ميثللا لاعيلب ..ميظعلا ناطيشلا قحب اوجرخا . نما
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 ةيسادسلا ةمجنلا طسو باتكلا تاحفص تحار ,هتاملك نم ىهتنا نأ درجمب

 ةحفص دنع باتكلا رقتسا نأ ىلإ ءنونجو ةعرس يف بلقتت ضرألا ىلع
 تانايكلاو حابشألا نم ديدعلا تاحفصلا كلت نيب نم جرخي نأ لبق ةنيعم

 اهضعبب مداصتتل ةيئاوشع تاكرحب باتكلا لوح رودت تحار يتلا ءادوسلا

 ناعتمتي ناقالمع ناحبش كلت حابشألا ةعبوز طسو نم ةأجف جرخ مث ءضعبلا
 مسترتل ءرادجلا ىلإ امهاديقو قراطو دلاخ ىلع امجه .دويقلاك نيتضبقب

 ناكملا يف امهنويعب نارودي امهو .امهيهجو ىلع عزفلاو ةشهدلا تامالع

 :حابشألا كلت راصبإ نع ءايحألا زجع اهنيح تجتنتسا .لصحي امل نيكردم ريغ
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 ال يئرم ريغ ءيش ةطساوب رادجلا ىلإ ناديقم امه دلاخو قراطل ةبسنلابف
 .ةيترملا ءايشألا لك نم اًعزف رثكأ اذه يرمَعلو ,هتيؤر ناعيطتسي
 !ساسألا يف ثيم يننأ ىسنأو يرمعب مسقأ انأ اه !يئابغل اي
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 ىلع حابشألا تضبق نيح هب رعش يذلا ملألا ةدش نم دلاخ عباصأ تجرفنا

 :اعزف لاقو هدي نم سدسملا عقوف .همصعم

 !؟اذه نيعل رحس يأ-

 تابث يف امهيلإ رظني فقو نأب ىفتكا لب .ةملك يأب ليشيم روتكد قطني مل
 .مستبي لازي ال وهو

 :الئاستم دلاخ خرص

 ؟اذامل-

 :دلاخ درطتسي نأ لبق مهفلا تامالع همالس روتكد هجو ىلع دبی مل

 ؟ةليللا كلت يف يعولا تدقف امدنع يراوجب سولجلاو يتاوادمب تمق اذامل-

 را: ۵

 :ليشيم روتكدلا باجأ

 دوعت نأ ديرأ طقف انأ .نونجم اًحافس تسل انآ :ءيش يف ينصخت ال كنأل-



 :عباتي وهو ةشهد ىف دلاخ هل رظن

 رثكأ سيل ,نهنم ءازجأ ىلع لوصحلاو طقف تايتف سمخ لتق يه يتمهم-
 فسأللو اخف كل تبصن يننكل ,كلتق يف ركفأ ملو اًحافس تسل انأ ..كلذ نم

 نوكيس ءيش لك ..مهي ال نکل ,يططخم تلشفأ يتلا ءاطخألا ضعب تبكترا

 دكأتم انأ ..ىرتس ,ءيش لك ححصأ فوس ,طقف يرام دوعت نأ ةرجمب نيك

 (ةتفاخ ةكحض كحض) ةايحلل سمخلا تايتفلا ةداعإل ةقيرط دوحو نم

 نج دقلف ؛ليشيم روتكد ىلإ دلاخ بناج نم ةقفشلا ةرظن ىرأ ةرم لوأل
 ىتح نكمتي دق هنأ يف دقتعيو «قالطإلا ىلع يعيبط ريغ هنإ !العف لجرلا
 !؟هتجوز ءايحإ نم

 رها:

 .ةايحلل نودوعي ال ىتوملا ..نونج هلوقت ام لك ,نونجم تنأ-

 :مالكلا يف قراط اهدعب ةعيبتو ..دلاخ وه ملكتملا ناك

 وهف هواضحتسا لواحت وأ ءنآلا هلعفت ام ناك انأ ءاقح هلعفت ام كودت ال تنأ-
 .ناطيشلا عم ثبعت تنأ ءادبأ كتجوز يوام سيل

 :ليشيم خرص

 .اهتدوع نم قثاو انأ ,اهعم ملكتأو اهارأ ينولعج دقل ..اًيذك مكافك-
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 ٌعودخم هنإ .هخم يف رودي ام فرعأل ليشيم.د غامد وحن راتسلا رجح ثزكر
 ثدحتيو يرام قرب ةولعجو ,اهامت ةلقعب قارح باتكلا بعالت دقل ءةدشب

 مدع ةلاح يف وهو .لماكلاب ٌرّدخُم هلقع نإ !سوقطلا ذيفنتب عنتقيل اهعم
 .لماك نازتا

 : تك زن ءامدلا تثحار ىدلا ميرم ردص نم برتقاو يبطلا هطرشم لمح

 وهو همدق يف دلاخ بلق طقسيل .ديدج نم اهدسج يف طرشملا سرغ مث
 :حرصي

 لالالا |1|||!١١١|١ل-

 .رثكأ ءامدلا زنتف هتعاطتسا ردق حرجلا قيمعت نم هعنمي مل خارصلا نكل
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 رشن يف أدبي مث ءضرألا ىلع ةيبط تاودأ ةبيقح نم اًيبط اراشنم رضحي

 هدسج ضفتنيو .هباصعأب همكحت لماك دلاخ دقفف .ءودهب صقلا ةمضع

 :خرصي وهو لماكلاب

 .يدي كلاطت نأ درجمب بائذلاك كمحل شهنأس ,ةرهاعلا نبا اي فقوت-

 :ءوده يف ليشيم .د لوقي

 دحأ ال ءامامت يجراخلا ملاعلا نع لوزعم انه ربقلاف ءكل ولحي امك خرصا-
 .انعمسب وأ انارد

 .اذهب اعتمتسم ناك دقل «مستبم وهو ماظعلا رشن ليشيم عبات
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 دض نصحم وهف ؛ءوسب هسمأ وأ هعنمأ نأ يننكمي ال اذه لك طسو فقاو انأو

 .هل ةلماكلا ةوقلا مدختسأ نأ نم فعضأ انأو ءرجحلا رحس

 روا: ۹

 ةحازإ يف نيتنثالا هيدي دختسا ةيفرحو ةفخبو .ةعرسب ماظعلا رشن نم ىهتنا
 ةديدش ةيفرحب كلذ لمعب ماق :ةيؤرلا لاجم نع اهدعبيل جراخلل عولضلا

 ءلكشلا اذهب اهلعف داتعا هنكل ءاهرسك مدع دصقي هنأ دقتعأ ال ءاهرسك اًبنجتُم

 ىهف ,لکشلا اذهب اًحوتفم ردصلا ءاقبإ ىلع هدعاست ةادأ مادختساب ماق مث
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 .عيمجلل اًرهاظو اًحضاو بلقلا حبصأ اذكه

 .ءاكب هخارص قوف داز هنكل ,خارصلا نع فكي مل دلاخو اذه لك
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 .بئذلا ةعاس بارتقا عمو . .مالظلا رمكح تقو يف

 بارت ىقسُيو . .يسادسلا دوجولاز مر قوف نيبارقلا عمتجت امنيح
 . . لكن اما وسل اهلا

 . .راتسلا ج يسن يف ةقلاعلا لظلا تانايكررحتتف

 . .ىتوملا تابث ق لقتل ..ةدلاخلاحاورألا ر فصتو

 .مالظلا جر خي دنيح
 (مالظلا طوطخم باتك - م ڈلظلا سقط لصف )
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 ووك وو (اليل) ++" -ربهسيد - 7

 ةيسادسلا ةمجنلا قوف رودت يتلا حابشألا .ةوقب انلوح نم زتهي ناكملا أدب

 يوق ريفص تاجوم رعشتسأ ءانونجو ةيئاوشع رثكأ لكشب نارودلا يف تأدب

 نم ةبيرقلا تاناويحلاو ءيريغ اهب رعشي دحأ ال هنأ ودبي نكل ءانلوح نم
 تارذو ماظعلا ىتح «جراخلاب ىلاعتي بالكلا حابنف ء:نظأ امك توصلا لاجم

 ضرألا نع عفتري باتكلا ءنونجم لكشب فّرصتلاو ناريطلا يف تأدب «بارتلا

 رمحألا نوللا ىلإ لوحتي أدب هسفن ضرألا ىلع مسرلا ءةيسادسلا ةمجنلا طسو

 امنيب يرجي اذه لك «بارتلا قوف ليست يتلا ميرم ءامد بّرشتي هنأكو «يناقلا

 !ءاعدتسا ةميزعت ءةحضاو ريغ تاملكب متمتي ليشيم

 ناردج قوف ليامتلا يف لالظلا أدبتف ,انلوح نم صقارتي عومشلا بيهل

 :ميحجلا يف كرد لفسأ نم ةمداق لاكشأو ماسجأل لالظ لكشتتل ناكملا

 .رثكأ عفترب ليشيم .د توصو

 :دلاخ خرص ةظحللا كلت يف

 .فقوت كوجرأ :(ءاجرلا ىلإ تلوحت و هتوص ةريبن تآده).فقوت-

 كرحتي داع هنكل .تاظحلل هناكم يف رمستي ليشيم .د تلعج دلاخ ةرين

 :اددجم دلاخ تاملك هفقوت نأ لبق ,هلمع لمكيو

 ..يمالك مهفتتس ديكأتلاب ..اهبحأ انآ ,هناكم انآ ينذخ ,اهکرتا ..ينعمسا كوجرأ-

 .يرام كتجوز تنأ تببحأ ام ردقب اهبحأ انآ

 يف طرشملا ًادبو .هبلق ىلع دلاخ تاملك عقو نم ليشيم دسج شعترا

 هتحت نم ضرألا تلتبا دقو مالكلا دلاخ عباتو «ءىنميلا هدي عباصأ نيب زازتهالا

 :ةينيع نم تاربعلا طقاست لعفب

 .كيلع رطيسي ام ةىش كانه ,دكأتم انآ ..رشلا اذهب تسل تنأ-
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 :اًريخأ ليشيم .د لعفنا

 .ةقلطملا يتدارإ قوس يف مكحتي عيش الد

 نأ لداعلا نم سيل ..أطخ اذه نأ فرعت تنأ ..بيبط تتأ ,اذه فقوأ اذإ-

 نوكتس ةجيتنلا ..ًنيم اًصخش هب ييحت نأ لواحتل يح صخش نم اَّبلَق ذخأت
 .ضياقت ال تاويحلا ,ةياهنلا يف نينثالا توم

 :هسأر نع دلاخ مالك ضفني نأ لواحي وهو اًبضاغ ليشيم خرص

 .تاهارتلا نع فقوت-

 نارود داز :هعطقيل يطروألا نايرشلا نم رثكأ برتقاو طرشملاب هدي عفر
 ىلع يطغيل ريفصلا توص عفتراو ءناكملا يف ةبضاغلا ءادوسلا تانايكلا

 :ءاكبلا رثأ نم قنتخم هتوصو دلاخ خرصف ,دلاخ توص

 ؟ميرم اذامل-

 هنحو تالضع جلتختو كتمجفم لامكإ نع ةمالس روتكد عجارتي ةيناثلا ةرملل

 : عمسب داكي ا توصل دري وشو ةديو

 .اًموي يرام بلق يل ضبن امك قدصب كل ضبن اهبلق نأل-

 اقح هلعف هيلع بجي ام يردي نكي مل «فلخلل عجارتو ليشيم انيع تعستا

 رودي ريبك عارص رثأ نم اّيكاب راهني داكي وهو نيتوطخ فلخلل عجارت ءاهنيح
 ..نأ لبق هتهبج قوف ىرسيلا هدي عضوو .هلخادب

 .يماس-

 ةشهدلا تارظن مامأ ةعرسب تفتلاو ءتوصلا رثأ ىلع ليشيم يماس .د هبتنا

 ءاعيمج اننويع مامأ ةفقاو ةأرما كانه تناك دقلف ؛قراطو دلاخ نمو ينم

 وأ كردأ ال انأو .مستبتو همامأ فقت ءرقشأ رعشو نيواقرز نينيع تاذ ةأرما
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 تسيل انمامأ ةفقاولا نأ رمألا ىف ديكألا ؟تءاج اذاملو ؟تءاج نيأ نم ..مهفأ

 ام ةعدخ وأ حبش هنإ ءةبح

 .تدع دقل ؟تنأ هذه !ىرام-

 لبق هديب ناك يذلا طرشملا ضرألل اهقبسو ءليشيم نيع نم عومدلا تلزن
 نم هفارطأ ترم ءاهلوح هعارذ قبطأ نأ درجمبو ءاهنضتحيل اهوحن يرجي نأ

 .ةيمارجولوه ةروص وأ «بارس اهنأكو اهلالخ

 ضبقي نأ اًراركتو اًرارم لواحي وهو نجي داكو .ةشهدلا نم هانيع تعستا

 رظني وهو ةوطخ اهنع دعتبا «بارتلا تارذك هنم برستت اهنكل ,هيديب اهيلع
 :يرام ةتيه ىلع دسجتملا ءيشلا وأ ءيرام هل تلاقف .مهف مدعب اهل

 .ديدج نم اعم حبصنو ةدحاو ةوطخ ,تبرتقا كنكل ..امامت دعأ مل-

 .رارقلا ذختا دق هنأ ادبو ءاهتاملك رثآ نم ليشيم حمالم تدمجت

 نأ ىَبَأ هنكل ءيدل ام ىصقأب زيكرتلا تلواحو يدي يف رجحلا ىلع تطغض

 ءطقف ميرمب قلعتي ال رمألا كلذ لك فاقيإل ديكأتلاب ةقيرط كانه ءيندعاسي

 .هلماكب دعُبلا اذهب لب

 ءزجلا ناك دلاخو قراط نيعو ينيع مامأ كلذ دعب ثدح امو ,اهوحن تفتلا

 ريبك نايرش عطقب ةعرس لكب ليشيم روتكد ماق دقلف ؛بعصألاو عنشألا

 ةهجلا يف نينايرش اهدعب عطق مث ءلامشلا ةيحان ىلإ بلقلا نم جرخي
 حور تيأرو ءنونجملا حافسلا دي يف بلقلا ناك ءةقيقد نم لقأ يف «ىنميلا

 ءىكبي لب ءخرصي دلاخ امنيب ءلصحي ام لك نع اديعب هرصبب قراط حاشأ

 .ءامد نم میرم هتفزن ام يزاوت عومد ءةريزغ عومدب جزتما خارص



 قوف قبطلا عضوب ماقو ءيندعم قبط ىلع ةنيكسملا بلق نونجملا عضو

 يف ءانلوح نم ءيش لك نونج دازف ,ةيسادسلا ةمجنلا نم ريخألا فرطلا
 ءادوس ةماود مدعلا نم ةحتف ترهظ «يسادسلا مسرلاو باتكلا ىلعأ .ءاوهلا

 .نينرلا هبشي ٌتوص هيلإ فيضأو جعزملا ريفصلا توص اهروهظ عم داز ءنوللا

 :مستبيو اذه لك ىلإ رظني لوبخملاو

 .اًريخأ ..ءيش لك ىهتنا-

 ءاوهلا يف تللحت مث ءانمامأ ةفقاولا يرام نم ةيبارسلا ةخسنلا تمستبا

 ةماودلا نم جورخلا يف ام يش أدبو ءليشيم هجو نع ةماستبالا تفتخاف

 .راتسلا بقث عيسوت لواحت ىرخأ دي مث :ةماودلا فرطب ثبشتت دي :ةحوتفملا

 بعصلا نم ةبعرملا ديلا كلت هبشت ادي كلتمي ضرأل ١١ ىلع اًّيح انئاك َرأ مل انا

 لج كانه كك الاب الح نحأ نأ بحب :ةثرا# اننا ءىتح اهلكش فصو ىلع

 فارطأ ىلع ةوقب فحزي مالظلا أدب دقل جورخلا نم ءيشلا اذه عنمي

 فقوت طقف ةظحللا كلت يف ءىرخألا ولت ةدحاولا ئفطنت عومشلا .ناكملا

 يسأر لخاد عفادتت راكفألا تأدبو ءيلوح نم ءيش لك
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 وهو .نيرشعلاو ثلاثلا موي يف ءايحإلا سوقط لمعب لتاقلا موقيس
 ترص نآلا كنأب دقتعأ . .ماوعأ ةتس ذنم هتجوز هيف تتام يذلا مويلا

 لتقلا يفر متسيس . .نيتيقبتملانيتيحضلا ل تاقلار اتخيس فيكف رعت
 لطبتس  ةتسلا رصانعلا نم رصنع يأ صقن اذاف ,هدارم ققحي نأ ىلإ

 , سوقطلا

 (قراط ىلإ ليشيم .د ةلاسر نم)
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 .الف امإو نآلا امإ ءمهفن نكن مل اننكل :ةيادبلا نم انمامأ لحلا

 .هلعفأ نأ ديرأ اميف يندعاسي نأ هنم تينمتو رجحلا ىلع يتضبق تمكحأ

 تناك يتلا ءادوسلا ةلاهلا نأ دجأل ءضرألا ىلع عقاولا ليشيم .د وحن ترظن

 هدسج ىلإ ذفنأ نأب ىل حمسي اذهو «تفتخا دق هب ساسملا نع ينعنمت

 .هلقع ىلإ تذفن دق تنك ,ةيناثلا نم لقأ يفو ,لعفلابو :ةلوهسب

 ىلع رطيسي مالظلا ؛ةياهن وأ فده الب ملظم قيرط يف يشمأ يسفن تدجو

 لمعل ليبس الو اهلخاد تعض دق يننأ ةلهول ترعش «لماكلاب حورلا هذه

 !ءوض ةرؤب تحمل اًريخأ ينكل ءاذه ددصب ءيش

 ايش تتيبت اًريخأ .ءامدلا راثآب خطلم باب باب اهنأ فشتكال رثكأ تبرتقا

 ىلع مالظلا فحزي ناكم يف يسفن دجأل ءلخادلا ىلإ تفلد ءاذه لك طسو

 كفرغلا مخ لش ناكرأ نم نكر «مالظلا ن a ولخت ام © هروب دنع يهتني هنكل «كناردج

 نکي ملك ءاذه نم فشكتسأل رثكأ تبرتقا ءشعتري فئاخ 5 هب سلجي

 !هسفن ليشيم .د ىوس

 ؟”تيهتنا له-

 نكل ءيرام اهدجأل توصلا ةبحاص وأ بحاص ىلإ رظنأ ةعرسب ىفلخ تفتلا

 الئاق در ءليشيم لقع ديسجت نم وه لب «حبش درجم سيل اذه ةرملا هذه
 .اهوحن رظني وهو

 .لجأ-

 ؟اذه كفلك مكو-

 :تدرطتساف ءدري ملف هتلأس

 يندعت ملأ +2 يشن يأ لىق كسفمن ترسخو ؛ء يش لک ترسخ دشا ؛ء يش لك -



 !؟سانلا حاورأ ىلع ظفاحت نأب

 :ةعرسب در

 دعولا ترسك دقل ,تلشفو ..كيلع ظفاحأ نأ ءيش يأ لبق كتدعو ينكل-

 .نمز كدنم

 :یرام تلاق

 .اًحيحص اًئيش لعفت نأ كناكمإ يف لاز ال نكل ءلعفلاب ءيش لك ترسخ دقل-

 بج سل مالظلا ًادنو ءيديب راتسلا رجح جصهوت دادزا ءامهثي دح عباتا امئيب

 .ليشيم .د دسحو لقع

 نم ريبك ءزج ىلع مالظلا فحز دقل :هينيع لالخ نم ءيش لك ىرأ تحبصأ
 ةلواحم ىف رمتسم .عءادوسلا ةحتفلا كلت فلش ىناطيشلا نايكلاو ناكملا

 ةحتفلا هذه لفتت نأ بجي .ااعنألا نس ةريبك ةوعش قلخو راسلا قيزمت
 ءضرألا ىلع عقاولا دلاخ سدسم وحن ليشيم دسحب تزفق «نمڌ يابو

 نکو «دسجلاب مكحتأ نم انأ سيل هنأب اهنيح ترعشو «يدي اتلكب هتكسمأو

 .هسفن ليشيم ةدارإ نم ةعبان يتاكرحت

 نكمي ءيش لهسأ وحن تبوص «سدسملا ىلع يلوصح تلت يتلا ةظحللا يف

 ةمجنلا فارطأ دحأ ىلع عوضوملا ميرم بلق ءينم ءايشألا برقأو هريمدت

 .ةيسادسلا

 نأو ةحيحص يتركف نوكت نأ اهنيح تينمتو «بلقلا رجفتو ءدانزلا تطغضو

 عومشلا لك تأفطنا :ةبذعُملا حاورألا فالآ تاخرص نم عشبأ ةخرص تعمس

۳ 



 ..عومشلا ءاهلخاد ىلإ اهب ةريغصلا ءايشألا لك بذج ىف ةحتفلا تأدبو
 لك ءلخادلا ىلإ بحسنت تأدب ءادوسلا تانايكلا ىتح ..بارتلا ..ماظعلا

 لخاد اددجم تفتخا ناطيشلا كلذ دي ىتح .ىتأ ثيح نم دوعي ءيش

 حضاولا نم ناكو ,ضرألا ىلع اطقسو امهديق نم قراطو دلاخرّرحتو .ةحتفلا

 .امهيلع ىشغأ دق هنأ

 جرخت ناطيشلا ديب تئجافت ينكل ءدحلا كلذ دنع ىهتنا رمألا نأ تدقتعا

 .ليشيم .د مدقب ,اقيقد نوكأل وأ ءيمدقب ثبشتتل ةعرسب ةحتفلا كلت نم
 ينكل مواقآو دسجلا يف مكحتأ نأ تلواح .مقتني نأ نود ليحرلا ىبأي هنأكو

 دعب ىلع تحبصأو ءةيناطيشلا عرذألا نم ديدعلا دسجلاب ثبشت دقف «تلشف

 .مالظلا ىلإ ةيدؤملا ةحتفلا يف لوخدلا نم نيتوطخ

 يل مستبا ءهلقع لخاد ليشيم مامأ فقأ يسفن تيأر ءينيع تضمغأ اهتقو
 لاق مت

 نع تلصفنا دقو يسفن تيفلأف ,اذدجم ينيع تحتفو يمامأ نم ىفتخا

 .ةحتفلا كلت قلغُتو «مالظلا هعلتبي نأ لبق .هدسج

 .دبألا ىلإ ”قلغأ دق نوكت نأ اهني 7 5

 طسو هناكم يف لازي ال مالظلا طوطخم باتك تحمل .ءيش لك اده امنيح

 .هلوح تناك ىتلا ءايشألا لكو باتكلا تعلتبا ةكرحتم لامر ىلإ هتحت
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(r) 
 -ءيش لك ةياهن-

 ٠٠١1 ربمسید ۲۳ م وي يف هنا

 اهردص قش مت دقو, اهرمع نم نيثالثلا يف ةديسل ةئج ىلع روثعلا مت
 رثع دقو . . اينملا ةظفاحمب“* رباقم لخادي كلذو ء,اهبلق ةقرسو

 تتبتأ .صاصرلاب برض رثأن م "كتهت دقو بلقلا ىلع ةيحضلار اوجي

 , ةيحضلا نم بلقلا جار ختسا دعب هت دق هنأي ئانجلا لمعملا تایرحت

 يرشب خمو .يجاجز نامطرب يف ةيرشب نيع : ىلع اضيأر وثعلا ت امك
 نمو .مدلاب جرضم رفصأر عش «يرشب دلج ,رخآن امطرب يف عوضوم
 عبرأب ءايشألا كلت ةلص تابثإ رمت ,ينانجلا لمعملا تايرحت لالخ

 . ء رباتسم ل ١١ سلا ر بټسید ١ 1 نم ةرتفلا يف مهلتق مت تاديس

 . هتيوه وأ هناکم ىلإر يشت لئألد وأي ناجللر رثأي أى لع روتعلام تيرولو

 .لوهجم دض اهدياأتو ةيضشلا ظفح ةماعلا ةياينلا تررق دقو

 ريل م

 ةماعلا ةبايثلا نص زادصن ثالالدتسالا ي يف فرصتلا رماوأ س قرادإ رمأ شت فاروألا ظفح رمألا َ

 كيجح يأ هل سيلو

 داع دع دلع دلع دام

 لع شادرمدلا سفشتسمب قئاسلا حارجلا ليشبم يماس /روتكدلا بيغت

 .نآلا ىتح هل رثأي أى لع روثعلا_ متي هلو ربمسيد ۲۲ موا لم كاتس



 مسق ىلإ تامولعملاب هجوتلا , هناكم نع تامولعم يأ فرعي نم ىلع
 هقرلا قيرط نع اينملاب هترسأل زنمب لاصتالا وأ ةميدقلا رصم ةطرش
 ی سانا

 ۲٠١۷( رياني ٠١ خيراتب مارهألا ةديرج نم ربخ)
 داع دلع دلع دلع دلع

 (اًراهن) 5٠١7 ريمسيد-؟؟

 ..اهنع اًثحاب هلوح نم ناكملا يف رودي وه امنيب هراسي ىلع دتمي لينلا
 اهتوص نكل .رشبلا نم ةيلاخ لينلا ةفض كلذكو ,تارايسلا نم لاخ قيرطلا
 :اديعب هنذأ ىف ددرتي

 ((انه انآ ..دلاخ))

 .توصلا فلخ يرجي حار ..توصلا ناكم ةفرعم هتلواحم ءانثأ نجي داك

 بعتلاب رعش نأ ىلإ ..زتهيو ضبني هلوح نم ملاعلاو ىلاعتت هبلق تاضبنو
 .ثهلي حارو .هيتبكر ىلع هديب ادنتسم عكرو

 .دلاخ-

 :اعم هتوصو ههجو قرشأ دقو توصلا ةبحاص ىلإ رظني ةعرسب تفتلا

 .اليوط كنع تثحب



 .ليوطلا ينبلا

 :تلآسو هينيع يف ةيلسعلا اهنويعب ترظن

 ؟ينتدجو لهو-

 :لوقي وهو نزحلل ههجو حمالم تلوحت

 .دبألل اهدعب كتدقف ..كتدجو ىننأ اهيف تدقتعا ىتلا ةظحللا يف ..امبر-

 :تمستبا

 ةيناحلا اهفارطأب هبلق عضوم تسمالو هنم تبرتقا ) .اقالطإ يندقفت مل تنا-
 .ادبأ كرداغأ نلو ,اّمئاد انه عبقأ انأ (تعباتو

 :هتلأسو رهنلا وحن اهرصيب تتفتلا مث

 انل نوكي نأ انملح املاطل ,لضفملا انناكم ناك ؟لينلا راوجب انمايأ ركذتأ-

 دهاشنو ,بونجلا ىلإ لامشلا نم لينلا ىرجم سكع انذخأت يعارش بكرم
 .ةلضفمل | انتينغأ ینعن امنيب ,اعم هةتئض فلخ بورغلا

 قوف ةعوضوملا اهدي كسمأف ,هبلق ضابقناب رعشو دلاخ نايك نزحلا حاتجا
 :ءامسلا وحن اهرصب حفرت يهو تلاق ,نيتنثالا هيديب هبلق

 .برغت سمشلا ..رظنا-

 :تايانبلا فلخ ايجيردت يفتخت سمشلا ىريل ةيبرغلا ةفضلا وحن دلاخ تفتلا

 .مويلا اذه سمش ءامد اهنأكو ,نكاد ىلاقترب نولب ءامسلا غبطصتف

 .ىرخألا انأ برغأ نأ ّيلع-

 رونب اهدسج ءاضأ دفو مستبت اهدجوف ,اهوحن هرصبب داعف دلاخ اهعمس



 .اذدجم ينيكرتت ال-

 :هل تلاقف ,هينفج نيب نم للستت تاربعلا تأدب

 ,كسرحت يحور لظتس ,ادبأ ككرتأ مل انآ ,كلخادب امئاد تنك يننأ كتربخأ-

 ..تومتو ملاعلا سمش لبذت امنيحو ,سمشلل بورغ لك عم ينركذت ىقبتسو
 ىتوملاو ءايحألا ملاع ,نيملاعلا ءيضت انسمش ىقبتس

 «بورغلا تامسن عم رياطتي ..ءيضم رابغ تارذ ىلإ لوحتلا يف اهدسج أدب
 :ينغت يهو اهتماستبا تعستاف ,اهدي ىلع هتضبق مكحأو دلاخ انيع تعستاف

 قيتعلا روحلاع يبيبحاي كمسا بتكب-

 قيرطلا لمراع يبيبح اي يمسا بتكتب

 :هينيع يف قرقرتي عمدلا أدب دقو رخآلا وه اهعم ددري أدب انه

 ةحرجملا صصقلاع .. يندلا يتشتب ةركبو-

 ىحمديل يمساو يىبيبح اي كمسا یقبیب

 ىحمنيب يمساو يبيبح اي كمسا ىقبيب

 نا تال ا كندن نسب اهدي تا ,كعم e ددرت يه امنيبو

 اًقهرم طقسي كيني نم . عمدلاو اًديحو كتوص

 fe دام دلع إم دع

 هديقت نزحلا نم ةلاح .هفارطأ لك حاتجي للشلاب رعشي وهو هينيع 3

 .ةايحلاب ىباع ريغ ءرملا لعحت يتلا ةلاحلا كلت ءةرارملاو ةصغلاب هرعشت

 د هک ا



 نأ لبق ةمولعم ريغ ةرتفل اذكه اتکاس ىقبيو «تارظنلا غتاز فقسلاب قدحُي

 هفرط ىلع لدتعاو لقاثتب ريرسلا نع ماق .بابلا ىلع قرطلا توص عمسي
 اهنلإ رظن ءهدب قوف طقستل ههجو قوف نم تردحنا ةعمدب رعشف ءاسلاح

 هئإ .عمدلا يف قراغ ههجو نأ فشتكيل نميألا هدخ وحن هدي عفر مث ةلهول

 .رعشي نأ نود ىتح يكبي

 «بابلا وحن اهجوتم هفلخ هيمدق رجي جرخو .هيتنجو قوف نم عمدلا حسم
 .بابلا حتفب ماق ءلصو نأ امو «ىتح ناوث سمخل هتاقرط فقوتت مل يذلا
 يذلا ديحولا هنأ امك :همودقب ملعي 55 ؛ًاحافتي مل ؟ةمامأ افقاو قراط دجيل

 .ايندلا هذه يف هيلع لطي

 اًمئاد كوبجت هتوصوص توص تناك دقلف ءةدشب ىتابوهكلا سوجلا دقتفأ-

 .تقو عوسأ يف ظاقيتسالا ىلع

 :باضتقاب دلاخ لاق

 .لوخدلاب لضفت-

 ةلاح اًبرغتسم قراط لأسف ءريخألا لخديل قراطل لاجملا حسفيل دلاخ لخد

 :دلاخ

 .قالطإلا ىلع ويخب ّيل ودبت ال ؟كب اذام-
 :دلاخ لاق

 ؟ميهاربإ رابخآ ام

 :لاؤسلا نم قراط بحجعت

 ىلع هفافز نأ | سمأ لوأ يتدلاو نم تفرع دقل ,ويخب ميهاوبإ ! ميهاوبإ-

۹ 



 .نيوعدملا لوأ انأو تنأ عبطلابو ,لبقُملا رهشلا يف نوكيس اهبحي يتلا ةاتفلا

 .هتايح يف هللا هدعسأ-

 :لوحخ تبوصب قراط ملكتف للاخ اهلاق

 نجسلا يف هيموت نأ كناكمإ يف ناك :هتايح لاوط كل اتيدم ميهاوبإ لظيس-
 .ليشيم عم هنواعت ومأ يفخت نأ تلضف ذف كنكل .هتايح ومدتو

 :لاقو ةتهاب ةماستبإ دلاخ مستبا

 لصح هنأل ٌديعس انأ ءانأ ترسخ امك رسخي نأ هدرأ ملو ءريثكلا انرسخ دقل-

 .هتبيبح نم جوزتيسو ةياهنلا يف هدارآ ام

 اًمئاد بنجتأ انآ ..ليشيم .د طووت ىلع كتيطغتب نآلا ىتح عنتقأ مل ينكل-

 ةبسنلاب اعنقم نكي مل ومألاف ,كتدعاس يننأ مغوو نكل ..اذه يف كلآسأ نأ

 . يل
 : دلاخ باجأ

 لك بكترم هنوكب سانلا ةفرعمو ,امهنيب قرف ال ىفتخا وأ ليشيم تام دقل-

 ةيحض ناك ليشيم .الإ سيل هترسأ نزحتو هتعمس يذؤت فوس مئارجلا كلت
 لوهجملا ءىشلا كلذ عنمو ,هأطخ نم ءزج ولو ,حيحصتب حاق هنكل ,ةعدخل

 ..ةحتفلا لخادب يفتخي نأ لبق سوقطلا كلت دسفيو رانلا قلطي وهو هتيأر

 تناك كلت نأ تفشتكا ,انل اهلسرأ ىتلا ةلاسرلا ىف تققد امدنع دعب اميفو
 عجارت دقل ,كلذب ملعي ناك وهو ,ءاعدتسالا سقط فاقيإل ةديحولا ةقيرطلا

 .ءيشلا سفن تلعفل ,هناكم تنك ول امبرو ,رمألا ةياهن يف

 ,ءاكبلا رثآ نم ناتخفتنم دلاخ ينيع نأ قراط ظحال ,دلاخ ثيدح ءانثأ

E 



 لس ترس 1 ىننأل طقف .ء یش ال

 :اذه نع مالكلا بنجتف ,دلاخ قياضي نأ قراط أشي مل

 .وخأتن ال ىتح كوحتلاب عوسن نأ انيلع ..انب ايه-

 (دلاخ لأس) ؟اذام نع رخأتن-

 تا دقل ..ميوم ةافو ىوكذ وه مويلا ..وه مويلا ,يقيدص اي زكو- نأ ىلع انش

 .عويلا كانه ىلإ يتوايسب كبحطصا

 هناكم نم ماقو :هتوق عمجتسا مث ناوثل هقيدص ينيع يف رظنو دلاخ تكس

E E E 2F 2F 

 يماحلا رصق - خرربلا

 بقثلا ربع جورخلا نم مالظلا ناطيش فاقيإ متو ءيش لك ىهتنا نأ دعب
 قرشلا ةامح مامأ تلثمو ءيراضحإ مت .داعبألا راتس يف هقلخ مت يذلا

 ةقرسب تمق يذلا طسوألا قرشلا يماح :ثلاثلا يماحلا رصق لخاد ةعبرألا

 ةضمغ يفو يننكل «ىتم وأ انه ىلإ يراضحإ مت فيك فرعأ ال «هنم رجحلا

 يدي نم رجحلا ريطي نأ لبق ,ةعبرألا ةقلامعلا ءالؤه مامأ يسفن تدجو نيع
 .ديدج نم ثلاثلا يماحلا ديل دوعيو
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 يف ثبعلا ؛تاماهتالا نم ديدعلا لإ تهجو .يتمكاحم يف ةعبرألا عرش مث

 ةطلُس ىلع يلاعتلا ,يماحلا رجح ةقرس ,راتسلا نيناوق قرخ ,عقاولا راتس

 لصح ام ىكحأ نأ ىلع ناكو ..يسفن نع عافدلا يف قحلا تيطعأو ءةامحلا

 اميف تمصلا داس «تيهتنا نأ دعبو ءءايحألا ملاع يف اهتيضق مايآ ةرشع لالخ

 :ىصقألا قرشلا يماح لوألا يماحلا ينلأسي نأ لبق «مهنيب

 :تابثب تبجأ

 .لامرلا هتعلتبا ..ىفتخا دقل-

 ثلاثلا يماحلا لوقيل اذدجم يوحن مهتارظن زكرتت نأ لبق ,تارظنلا اولدابت
 :رجحلا هنم تقرس يذلا

 مل اننكل ءراجحألا انترذح دقل «جورخلا لواحي اًريرش اًنيش كانه نأ فرعن انك-
 ملعت نأ بجي .راتسلا ددهي يذلا رطخلا وه مالظلا قولخم نوكي نأ عقوتن

 ذفني نكي مل رجحلا ءراتسلا ةامحل ىوس بيجتست ال راجحألا ؛اًمهم اًئيش

 ناك ءةرحلا هتدارإ ىلع ًءانب فرصتي ناك لب .ةقباسلا ةرتفلا لاوط كرماوأ

 .هفاقيإ يف هتدعاسو هيلإ هتدق تنأو .راتسلا ددهي يذلا رطخلا نع ثحبي

 دده يذلا رطخلا فاقيإ يف كتمهاسم ىلع كركشي ةامحلا سلجمف كلذل

 .عقاولاو راتسلا

 :درطتسا دقف ؛اليوط رمتست مل يتحرف نکل ,يريراسأ تللهتو تمستبا

 ام ىلع ءانبو :كتبقاعم بجيف كلذل .ءيش لك مغر اًبنذُم لازت ال كّنكل-

 دعبلا ىلإ كيفنب مكحلا انيلع بجيف ءاهتابثإ مت تاماهتا نم كيلإ تهجو
 ( .مالظلا ..رفص
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 يف لفط يأك اًيكاب طقسأ تدك یف ةشعر ترسو ةيحبشلا يتارذ تجلتخا

 :فدرأ ىماحلا نأ الول ,ىناكم

 ففخن نأ انررق كلذلو ,نيملاعلا تمدخ دقل ..كلذب كيلع مكحن نل اننكل-
 كيلع مكح دقل :ىتآلا انيأر ءةياهنلا يف اننكل ءكنع هعفرن وأ باقعلا كنع

 خزربلا ملاع لخاد سّبحتس ءراتسلا روبع نم نامرحلاب راتسلا ةامح سلجم

 .نوثعبي موي ىلإ

 ترظن .يبأو يمأ ةيؤر نم مّرحأ فوس يش لك مغر اًيساق مكحلا ناك

 ديرأ .ةدحاو ةرمل ولو ,كانه دوعأ نأ يل اوحمسا نكل «لداعلا مكمكح لبقأ-

 .يمأ ىرأ نأ

 ملكتف ءرخآلا ولت دحاولا مهراجحأ تءاضآ مث 3 «ناوثل سلحملا ءودهلا تاس

 :لاقو تىتلاو دنهلا ىماح .ىناثلا یماحلا

 ةرم ءايحألا ملاع ىلإ روبعلاب كل حمسُيسو ءكبلط ىلع ةقفاوملا تمت دقل-

 انمكح وه اذه ..مداقلا ماعلا نم ةيادب ءايحألا تاقيمب ماع لك يف ةدحاو

 راجحألا لمحت يتلا مهتاناجلوصب ةعبرألا قرط مث) ىرخأ تاليدعت الو يئاهنلا
 :(ميزهلاك توصب اًيوس اولوقي نأ لبق ,ضرألا ىلع
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 كلذل هب قلعتلا ديدش تنك «يبأ نم يتدج تتام ةنماثلا يف تنك امدنع

 سلجت نأ يمأ تررق اهنيح .لكألل يتيهش تلقو «يعمد فج ىتح تيكب

 اونئمطيل نوتأي مهاندقف نيذلا انئابحأ عيمج ْنأ ينتربخأ «ينثدحتو يعم
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 ةشارف ةئيه ىلع مهحاورأ دسجتت دق ءاننوري مهنكل ءمهارن ال دق ءانيلع

 كلذ ذنم ءمالس يف لحرت مث مث اهب رعشن نأ نود يتأت ريغص رئاط وأ :ةريغص

 ىلع ةريبك ةحنجأب ةرشح ىتح وأ ,ينم برتقت ةشارف لك ىلإ رظنأ انأو مويلا
 يف يننضتحت «يلوح اهب رعشأ تحبصأ دقلف ؛اهيلإ قاتشأ دعأ مل ءيتدج اهنأ

 .ناكم لكو تقو لك

 يف ةعرسب ريغتت لاوحألا .ءايحألا ضرأ اهيف تلخد ةرم رخآ ىلع ماع زم

 يتلا ةديحولا حورلا رود بعلا تحبصأ ءطبب رشبلا ريغتي امنيب ملاعلا اذه

 ءيمآو يبأ تيأر ءيتلئاع تْرز «ةشارفل لّوحتأ نأ نود نكل ,اهئابحأ روزت

 ةيفخلا يدي تعضوف «يمآ ىلع يدابلا بعتلا تظحال .يرظنب امهتنضتحاو

 ءاهضبن سيل ال ءضبنلاب ترعش امنيح يانيع تعستاو ءاهلاوحأ سسحتأ اهيلع
 !اهلخادب شيعي رخآ ناسنإل اضبن لب

 تحمل «ميرم ربق مامأ قراطو دلاخ راوجب تفقوو ءرباقملا ىلإ تبهذ
 مهفأ مل .هيلع نوهي نأ قراط لواحي امنيب ,دلاخ ينيع يف دشتحت عومدلا

 رعشأ ام نع اًريثك فلتخي ال هنأ دقتعأ نكل ءادبا بحلاب ىمسملا ءيشلا كلذ

 .اًدبأ ةدحولاب رعشت الأ ينعي بحلا نأ دقتعأ :يمأو يبأ هاجت هب

 .ءايحألا نيب ملاعلا اذه يف يتاعاس يقاب يضقأ تبهذو امهتكرت

 ..نوبعليو نورجي مهو ءايحألا بقارأ .ةماعلا | قئادحلا ىدحإ يف ريسأ

 ريغ اضرلا تامستبا مهنم ريثكلا هوجو ىلع مست رت امنيب ..نوكسو نوكحضي

 امنيب ,ءادعس اهنوشيعي فيكو ةيلاحلا مهتاظحل يف ىوس نوركفي ال ,نيلابم

 ولت دحاولا خزربلا ىلإ نومضني امنيب مهعباتأ ماعلا دعب ماعلا انآ ىقبأس

 هنأ قداصلا بحلا تبثي ةياهنلا يفو .نوعذدخيو نوبحي امنيب مهبقارأ ءرخآلا

 .فورظلاو نامزلا نم ىوقأ

 :ىل لاق امنیح ادهم ىماحلا ناك مك نالا تكردأ
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 لبق ملاعلا كلذ حمالم ىلع اوفّرعتي نأ ءيسلا نمل هنكل ,توملا دعب ةايحلا يف لمألا مهيطعي اذهف ..مهلوح رخآ ملاع دوجوب ءايحألا نمؤي نأ ديجلا نم"
 'الوأ توملا حمالم ىلع اوفّرعتي نأ

 دام دلع 2 داع دم

 - و1

 اهتاكحض توصب ماودلا ىلع لزنملا ؤلمت ءادج ةئيرب ءاذج ةليمج ةلفط..ىنمي

 ءاكذلا ةديدش اهنأ الإ ءاهرمع نم ةعبارلا يف اهنوك نم مغرلا ىلعو ءاهخارصو
 يهف ءهلك لزنملل بئاصملاو بارخلا نم ريثكلاب نوتأي ةداع ءايكذألا لافطألاو
 بتكت يه امنيبو ,تارملا ىدحإ يف .ءيش يأب ثبعتو ءيش يآ فشكتست

 كرتث اهلعج ائيش مألا تحمل .ةميدقلا قاروألاو ليكاشكلا ضعب يف طبخشتو

 ررشلاو ةريغصلا اهتنبا مألا تلأس :ةرثعبملا قاروألا طسو دوجوم نولم رتفدب

 :اهينيع نم رياطتي

 ؟رتفدلا اذهب تيتأ نيأ نم-

 :شعترم توصب تدرو اهمأ ةجهل نم ةريغصلا تفاخ

 ديكأتلاب ,لافطألل اًرتفد ودبي وهف ,اهلكش ينبجعأو دوموكلا قوف اهتدجو-

 باقعلا نم عونك اهدخ نم اهدشت تنحناف ءاهتنبا در نم مألا تقياضت

 :تلاقو

 .ةتالوكيشلا نم كمرحأس الإو ةيقشلا اهتيأ ىعم ىحصافتت ال-

 .ةتالوكيشلا نم ىنيمرحت ال نكل ..اذدجم اذه لعفأ نل ,ةفسآ انأ-
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 ترظنف ءامهيعسو ىلع اهينيع حتفتو ةيلفسلا اهتفش طمت يهو ةريغصلا اهتلاق
 :لوقتو ةئيربلا اهتارظنل ملستست نأ لبق تاظحلل اهل مألا

 .اهيرركت ال ..انسح-

 :اهلأستل اهتفقوأ ىنمي نكل ,اهلمع عباتت نأ كشو ىلع مألا تناك

 ؟يمأ اي رتفدلا اذه نمل نكل-

 :بيجت نأ لبق ناوثل تتكسو اهتنبا لاؤسل مألا بلق ضبقنا

 .ربكألا كيخأل اكلم ناك دقل-

 :ةاتفلا تبجعت

 !؟ربكأ خأ يدل له-

 :مألا تبجأ

 .نميأ همسا ناكو ,كيدل ناك ,معن-

 (ةريغصلا تلأس) ؟بهذ نيآو-

 الق .نيريكت اهدنعو اال للا ىدا تج كفل فرح دحأ الا

 (مألا تباجأ) .هنم لضفأ اًدحاو كل رحاب

 رتفدلا تحتفو ةيرتنألا يسرك قوف مألا تسلجو ءاهمأ مالكب ةاتفلا تحرف

 كلذل ء«هبف بتك ام لكو ءرتفدلا تاحفص لك ظفحت تناك ءهلخادب سمغنتل

 اهنكل .تاحفصلا ىدحإ يف ةبوتكملا لمجلا كلت تدجو امدنع اهتروث تراث
 :ءودهب اهتاتف لأست نأو اهبضغ ىلع رطيست نأ تلواح

 ؟رتفدلا لخادب لمجلا كلت تبتك نم تنأ له-
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 :ةئيرب تارظنب ةاتفلا تباجأ

 نأ ىلع ةريغص ىنمي نأ امك ءاّدبأ بذكت ال اهتريغصف ؛اهتاتف مألا بذكت مل

 فالآ نيب نم اديج مألا هزّيمت يذلا طخلا كلذب ةحضاولا ةلمجلا كلت بتكت

 " كيلإ تقتشا ..ىمأ اي كبحأ " رتفدلا لخاد بتك دقل ءطوطخلا

 دلع دم دلع داع داع

 (هللا دمحب تمت)

 نا ل
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 بلقُي حارو ,ءبتكلا عيبل ةريبك ةشرف مامأ ةيوناثلا ةلحرملا يف باش فقو

 ىعرتسا نأ ىلإ همامتها ريثُي دق ءيش يأ نع ثحبي بتكلا نيب هرصب
 :ةشرفلا بحاص لأسف ءزيمم فالغ وذ مخض ٌناتك ههابتنا

 ؟تاحاو اذه رم عك

 ىتح هيلإ باتكلا بّرَقُي نأ لجرلا هنم بلطف .باتكلا ىلإ ريشي وهو لأس

 بجعتب هصحفتي حار يذلا لجرلا نم باتكلا باشلا برق «حضوأ لكشب هاري

 :لوقي نأ لبق

 نمض اعوضوم ناك امبر !باتكلا اذه اهيف ىرأ يتلا ىلوألا ةرملا يه هذه-

 نيتارك لخاد انه يلإ باهيإ هرضحأو نزخملا يف تناك يتلا ةميدقلا بتكلا

 .متكلا

 :باتكلاب همامتها مدع عنصتي نأ لواحو لجرلا تالؤاست باشلا عطاق

 ؟رخآ ناكم يف رخآ ءيش نع ثحبأ مآ رعسلاب ينربختس له-

 مسالطلاب تأاتما يتلا باتكلا تاحفص يف بلقي امنيب اليلق لجرلا ركف

 ىلع ةميق يذ ريغو ٌميدق باتكلا نإ هسفن يف لاقو ,ةموهفملا ريغ زومرلاو
 :لاقو باشلل هلوان كلذل ءودبي ام

 :لاقو ىتفلا ضعتما
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 .اًهينج رشع ةسمخب حبصُيل باتكلا نمث نم مهصقنأ امبر-

 :لجرلل اهلوانو تاهينج ةرشع هبيج نم باشلا جرخأ

 .كنوبز انأف ؛مهلبقا .تاهينج رشع هذه-

 لبق .املستسم ةياهنلا يف اهذخأ مث ددرتب تاهينج ةرشعلل لجرلا رظن

 .ةشرفلا نع اديعب هباتك عم ىتفلا كّرحت امنيب ءهبيج يف اهعضوو دوقنلا

 عم بعرملا ةمجمجلا شقنو .دوسألا اهفالغ لمأتي حار قيرطلا لاوطو

 اذه لفسأ بتك يذلا ناونعلا ىلإ رظن مث ءاهلوح ةفتلُملا ةنرقُملا يعافألا

 !مالظلا طوطخم ..شقنلا
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 نييقيقحلا ةياورلا لاطبأ ىلإ

 يلذاشلا دلاخ دمحأ

 حلاص قراط دمحم

 دارم ميهاربإ

 ليشيم يماس

 ينامرا يرام
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 ناننماورکش

 ..لكشلا اذهب لمعلا جورخ يف اومهاس نيذلا ىلإ

 .(بعرلا عاتب) تمصع دمحم/بتاكلا

 .قلاخلا دبع مالسإ/يفحصلا

 .منغم يلع.د /بتاكلا

 .(بويتوي ىلع ةمكحملا بعر جمانرب مدقم) يليوج دمحم.أ

 .باتع ديس يداش /نانفلا

 .دهاجم عالسإ /نانفلا

 .جارف فسوي/قيدصلا
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 روطس يف فلؤملا

 (نودملا) دعسم دمحا

 ' نونفلا ةيلكب بلاط م۱۹۹۷ ةرهاقلا ديلاوم

 / مسقب ةيناثلا ةقرفلا ناولح ةعماج ةليمجلا

 ظ .كيفارجلا

 a صصق ةباتكب رهتشا يئاورو يىصصق بتاك

 راس س ل “>  اهرهشأ جماربلا نم ديدعلا يف ةيعاذإلا بعرلا

 ةيقيقحلا براحتلا تافلم ىلإ ةفاضإلاب ةصق ١١ ةيعاذإلا صصقلا نم هديصر

 مداخءىتوملا ةيدجبأ.داهزلا ةفوزعم .دصارلا .ةدوع الب ةيثالث) اهمهأ

 (..ناطيشلا

 تناكو ۲۰۱۸ باتكلل ةرهاقلا ضرعم ىف (مدآ اياطخ) ىلوألا هتياور تردص

 .هل لوألا درفنملا يئاورلا لمعلا توملا راتس فلخ ةياور ربتعت

 زوين موووز لثم ةيبابشلا تاردابملاو عقاوملا نم ديدعلا يف اًيفحص لمع

 .(ىدم دعبألو

 : بناكلا عم لصاوتلل

https#fwww.facebook.com/a7mad.moss3d 
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