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  الغوص بعيدا
ًّ ِا أؿػتٗ ِٓ رٛ         ٌٟ با٠ىـ ٘ٛ أْ تتـوٕٟ ٚىأنٟٔ  واْ ُر

 ـمٔ أْ تتـارع ل١ٍال    أْ تتـن ٌٟ بعِ اٌّناصة 

ًّ ىأأأٟو فٕأأأؼِا تٛلفأأأل ىأأأاصٕة إٌمأأأً اٌتأأأٟ تضّأأأً          بأأأؼأ وأأأ

أؼـإّا بزٛاؿ ب١تٙا  واْ ؽٌأه ـأٟ اٌَأ١ؿ اٌأؾٞ مألصك اٌَأؿ 

اٌخآِ، ـأنْ  اٌخأٟ، ٚبّا إّٔٔا ا٢ْ فٍٝ ٚىه اإلٔتٙاو ِٓ اٌَؿ

ـ ِٓ َٔؿ فمأؼ ِأٓ امأتـات١ز١ال اٌتزٕأد ٚفأؼَ أوخ ٘ؾا ٠َٕع

 االؿت١اس االرتّافٟ  

ٌأأأأُ تىتأأأأؿ بنلتضأأأأاَ ص١أأأأاتٟ    ٌمأأأأؼ التضّتٙأأأأا، ؿاب أأأأل ـ١ٙأأأأا 

 ٚامتٕٛٓتٙا  

٘أً لّٕأأا بأأؼفٛتٙا صتأأٝ تَأعؼ تٌأأٝ ىأأاصٕتٕا ٚتلأأؼأ باٌتنأأٍك        

ـأأأٛق اٌَأأإٔاػ٠كب بأأأاٌ لع ال  ٌىأأأٓ ؽٌأأأه بأأأاٌ لٔ ِأأأا لاِأأأل بأأأٗ، 

 ٙٛؿ ٚاٌتلاٟ٘ وّأا ال ٠نأت ١ع ؼ١ـ٘أا اٌن١ ـة فٍٝ اٌّيٙؼ ٚاٌ

 أْ ٠فعً  

  صاٚي أبٟ ت٠ماـٙا    

 ٕفنٙا فٍٝ ِتٓ اٌياصٕة ب" ٍاس فٕؼِا لؾـل "٘ااااٞ      

"ِاؽا ت ١ٕٓ ٔفنه ـافٍأةب أال تأـ٠ٓ أٔأه تٕيأـ٠ٓ اٌ أ١ٓ ـأٟ      

 وً ِىاْ " 

 واْ صؾاؤ٘ا ٠لؼٚ ٚونٔٗ لؼ لُؼّ ِٓ اٌ ١ٓ   ٚواْ ٘ؾا ٍض١ضا 
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، لاِأأل بؽأأـك ِهعـتٙأأا ـأأٟ ؽٌأأه ٌأأُ تٕأأقي  بأأاٌعىل ِٚأأع       

 األؿ١ّة ٚؿاصل تؼـع ٍٕؼٚلا ول١ـا بمؼ١ِٙا  

"أال تـ٠ؼ بعِ اٌّنأافؼةب"، مأنٌل ٚ٘أٟ تضأؼق بنتزأاٟ٘        

 "٠لؼٚ ر١ٍّا أٔه ـٟ صارة ت١ٌٙا"  

ّٟ بٕ أـال         ٌُ ٠عزلٕٟ ت١ٍّضٙا  ٚؿؼُ أْ أبٟ واْ ٠ٍمأٟ فٍأ

مألٛ  اٌّاّأٟ، ٌىأٓ وأاْ ٚاّأضا تضًّ ٔفل اٌّعٕأٝ ٓأٛاي اال

 أٔٗ أ٠ْا ِٕقفذ ِٓ ٘ؾٖ اٌفتاة  

 ال تفعٍٟ ؽٌه " لاي ٠ضؾؿ٘ا  "     

 "تٛرؼ بعِ األى١او اٌم١ّة رؼا ـٟ ؽٌه إٌَؼٚق"       

 صنٕا اؽْ، ِاؽا فٓ ٘ؾا إٌَؼٚقب""     

ٌأأل بنأأـفة تٌأأٝ ٍأإٔؼٚق بعأأـ ُوتصأأد ف١ٍأأٗ  ١ٌٕأأٛول ،       ّٛ تض

 ٚٔ ـل ِزؼػا بنتزاٟ٘ 

 "ف١ٍٕا أْ ٔؼـعٗ ِعا "     

"ال ال ال " لاي أبٟ ٚ٘ٛ ٠نضلٙا ِٓ ؽؿافٙا  "ٌأُ ال تأؾ٘ل١ٓ      

 اٌٝ ِٕقٌهب ِٓ اٌّهوؼ أْ ٚاٌؼته تتناوي فٓ ِىأه " 

بنْ ٘ؾٖ اٌفتاة  -اٌؾٞ م١تعّك لـ٠لا-وأل ٘ؾٖ بؼا٠ة تػؿاوٟ       

 ال تفُٙ اٌت١ٍّضال، ِٓ أٞ ٔٛ  وأل  

ٕقٌٙأأا وّأأا لأأؼ ٠فعأأً أٞ ٓفأأً فٕأأؼِا تأأتُ ٘أأً فأأاػل تٌأأٝ ِ      

ال بأأنك، أِأأٟ "ػفٛتأأٗ تٌأأٝ اٌّؽأأاػؿةب ال  بأأؼال ِأأٓ ؽٌأأه لاٌأأل  

تعـؾ ِىأٟ ٚلاٌل أٔٗ ال بنك،" حُ أىاؿل تٌأٝ اٌزٙأة اٌّمابٍأة 

 ِٓ اٌياؿ  " ٔضٓ ٔع١و لـ٠لا، ٕ٘ان "
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ٔ ـ أبٟ تٌٝ اٌّىاْ اٌؾٞ أىاؿل ت١ٌٗ ٚؼّؽُ "٠ا اٌٟٙ"  حُ       

ّٟ ٚؼّ قٔأأٟ ٚ٘أأٛ ٠مأأٛي "بأأـا٠ل  أٌُ ٠ضأأٓ ٚلأأل ػعٌٛأأه ٔ أأـ تٌأأ

 ٌتنافؼ أِهب"

ّْ ٘أؾٖ ع أة ٌٍأتغٌٍ ِٕٙأا ٚتَأـ٠فٙا         فــل فٍٝ اٌفٛؿ أ

 ٘أؾِٖـ تال ـٟ ٚلل الصك، ٌىٓ وأأل ٚؿؼُ أٟٔ ٌُ أتفىـ ـٟ األ

بتَأأـ٠ؿ ىأأغٌ ِأأا   -أٔأأا ٚأبأأٟ-اٌّأأـة األٌٚأأٝ اٌتأأٟ ٔمأأَٛ ـ١ٙأأا 

ل أِأـا ٠ُٕأال و ٌٕٛارٗ األِـ، اٌتغٌٍ ِأٓ ىأغٌ ٚتَأـ٠فٗ ٌأ١

ِع ا٢باو  تٔٗ أِأـ ِغأاٌؿ ٌمأٛا١ٔٓ األبأٛة أْ تغلأـ ٓفٍأه أّٔأٗ ال 

ٛصب ُِ  ال  نك ِٓ تَـ٠ؿ ىغٌ، ِّٙا واْ ِقفزا أٚ 

ٌىأأٓ ٘أأا٘ٛ ؽا، ٠ْأأع اٌغ أأة ل١أأؼ اٌتٕف١أأؾ  ٠ٚأأا ؿرأأً  ٌأأُ ٠ىأأٓ      

ِضتارأأا ألْ ٠ؽّأأق ِأأـت١ٓ  تبتنأأّل ـأأٛؿا ٚأرلتأأٗ "باٌتنو١أأؼ"، حأأُ 

ٌٍيأأاصٕة ٚاتزٙأأل ٔضأأٛ اٌفٕأأاو األِأأاِٟ لفأأقل ِأأٓ اٌلأأاف اٌغٍفأأٟ 

 ٌل١تٕا اٌزؼ٠ؼ  

   أؽٔأأٟا٘أأا عٍفأأٟ ٌىٕأأٟ ٌأأُ أمأأت ع تَأأؼ٠ك مأأّعل ٚلأأع ع      

ؿبّا ت١ٙن ٌٟ أّٔٙا تالصمٕٟ   ؿبّا ِا أمأّعٗ ٘أٛ ٚلأع ع ا٘أا ـأٟ 

لفأأقل   اٌزأأـأة ألٔ أأـ مأأتزّع  ٌىأأٓ للأأً أْ أاالتزأأاٖ اٌّعأأاول 

 أِاِٟ، أِنىل بؾؿافٟ ٚرؾبتٕٟ  

ل ٔفنأأأأٟ ـأأأأٟ األؿُ ؼـمأأأأؾا أوخأأأأـ ِّأأأأا ٠ُضتًّ وأأأأاْ ٘أأأأ     

ٚأٚىأأىل أْ ألأأٛي ٌٙأأا بأأنْ تؽأأـف فأأٓ ٚرٙأأٟ، ٌىأأٓ ىأأ١ ا بأأاٌػ 

اٌؽـابة صؼث  وٕل ألَٛ بتضـ٠ه ٠أؼٞ فٍأٝ ىأىً ٔأافٛؿة ٘أٛاو 

 -ٚعالي أغفاُ ٠أؼٞ-ّغّة وٟ أبعؼ٘ا فٕٟ، ٌىٓ ب ـ٠مة ِا 

اٌتفّأأل  ٠أأؼٞ صأأٛي ٠أأؼ٘ا  ٌأأُ أمأأت ١ع تَأأؼ٠ك ِأأا صأأؼث  ٘أأا أٔأأا ؽا 

 ب١ؼ اٌمـػة اٌّٛصٍة أِنه 
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صاٌٚل أْ أّ٘ق٘ا، ٌىٕٙا ّأؽ ل بمأٛة ٚرأؾبتٕٟ تٌأٝ األِأاَ      

 لائٍة " ١ّ٘ا "

ـٟ ٔفل اٌٍض ة عـرأل أِأٟ ِأٓ إٌّأقي، ٚـأٛؿا اؿتنأّل      

فٍٝ ٚرٙٙا أوخأـ اٌّالِأش فآف١أة ـأٟ اٌعأاٌُ، حأُ لاٌأل ٌزأٌٟٛ  

 "."ِـصلا

 "ِـصلا "     

اٌفتأأاة وأأأل تٍأأه ٟ، ٌىأأٓ وٕأأل ال أفاي أصأأاٚي تضـ٠أأـ ٔفنأأ      

ّٟ ٚونٔٙأأا للْأأة اٌّأأٛل  تبتنأأّل أِأأٟ ٚ٘أأٟ  تضىأأُ للْأأتٙا فٍأأ

 تٕ ـ اٌٝ ٠ؼ٠ٕا اٌّتيابىت١ٓ ٚٚرٟٙ األصّـ إٌاؿٞ  

 "ِا ٘ٛ امّه ٠ا فق٠قتٟب"      

ة   حأأأُ أّأأأاـل ١أأأأا بأأأا٠ىـ ""رٌٛ       ـّ ٚ٘أأأٟ تيأأأ١ـ ب١أأأؼ٘ا اٌضأأأ

 "أمىٓ ٕ٘ان "

 " لاٌل ٟٚ٘ ال تقاي تلتنُ  "صنٕا  أؿٜ أٔه لؼ لابٍل ابٕٟ       

 ٘اٖ" -"أٖ     

لّأأل بأأنوخـ ىأأٟو ؿرأأٌٟٛ ِتأأٛــ فٕأأؼِا ٚ أع١أأـا تضأأـؿلُ      

أصأأآتٕٟ اعتلأأنُل عٍأأؿ أِأأٟ   ،ـنتىأأْٛ ـأأٟ اٌنأأابعة ِأأٓ فّأأ

  بؾؿاف١ٙا ٚلاٌل

فق٠أأأقٞ بأأأـا٠ل، ٌأأأُ ال تنعأأأؾ ر١ٌٛأأأأا ـأأأٟ رٌٛأأأة ٌتـ٠ٙأأأا "      

 ِغتٍؿ أؿراو اٌل١لب" 
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ؿال ٍٓأأد ِنأأافؼة ٚتضأأؾ٠ـال ِأأٓ وأأً أؿمأأٍُل ت١ٌٙأأا بنىأأا     

 لٍأ١ال ّ٘قتٕأٟ ٌىٕٙا ٌأُ تنأتملً أ٠ أا ِإُٔٙ  رقو ِٓ أرقاو رنؼٞ،

 ٚلاٌل   اؽ٘د 

ر١ٌٛأأا ؿبّأأا وأأأل ٌتمأأتضُ اٌّىأأاْ ؿأمأأا ٌأأٛ ٌأأُ تالصأأ  أِأأٟ      

 صأأؾاو٘ا ٚت ٍأأد ِٕٙأأا أْ تغٍعأأٗ  ٚبعأأؼ أْ عٍعتأأٗ، لاٌأأل ٌٙأأا بأأنْ

تضأأل رأأٌٟٛ بأأنٞ  تغٍأأع رٛؿب١ٙأأا اٌّتّنأأغ١ٓ أ٠ْأأا  ٌأأُ ف١ٍٙأأا أْ

 صـد، ٚال صتّٝ ل١ٍال  ٔقفتّٙا بلنآة ٚتـوتّٙا فٍٝ اٌيــة 

  بؼال ِٓ ؽٌه، ألفٍل فٍٝ ٔفنأٟ ـأٟ اٌضّأاَ  ٌُ أف ٙا رٌٛة     

ٚبعؼ صٛاٌٟ فيـ ػلأائك ِأٓ اٌَأـاط ف١ٍٙأا بنٔأٗ ال، ٌأٓ أعأـد 

ـأأٟ أٞ ٚلأأل لـ٠أأد، ٘أأؼأل األِأأٛؿ ـأأٟ اٌـػ٘أأة  ِٚأأـل فيأأـ 

اٌيزافة اٌىاـ١ة ألعتٍل ٔ أـة ِأٓ  ػلائك أعـٜ للً أْ أمتزّع

 اٌلاف  

    ُ تىٓ ٕ٘انٌ     

تنأأأٍٍل عاؿرأأأا ٚأأأأا أِنأأأش اٌّىأأأاْ صأأأٌٟٛ  ٚ   أرأأأً  ٌمأأأؼ      

 ؿصٍل  

ٌُ تىٓ ٓـ٠مة ؿال١أة ٌٍأتغٌٍ ِٕٙأا، ٌىأٓ ػـافأا فٕأٟ، وٕأل      

ٌىٓ ِياوٍٟ ٌُ تٕتٟٙ  بأً ٚوأأل أبعأؼ  ِزـػ ٍلٟ ـٟ اٌنابعة 

    بال ٠نك تعٛػ وً ٠َٛ وأل ِا ٠ىْٛ فٓ إٌٙا٠ة 

"٘أأً ٠ّىأأٓ ٌلأأـا٠ل أْ ٠ٍعأأدب" أمأأّعٙا تنأأني ِأأٓ ِىأأاْ      

 اعتلائٟ عٍؿ األؿ٠ىة 

 "أ١ٌل ِنتعؼا بعؼب"     
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ؽال ِأـة، فلأأـل  اٌفٕأاو ٚأعأأؾل تٕ أأـ فلأـ ٔاـأأؾتٟ  ٌضنأأٓ      

اٌض ، ؿٍؼتٙا ـٟ اٌٛلل إٌّامد ٚؼَُل تضل مـ٠ـٞ  ٌىأٓ 

أٞ  تىأأٓ تّتٍأأهرأأٌٟٛ  ٌأأُ غلأأـن اٌىخ١أأـ فأأٓ ٠ -٠أأا ٍأأؼ٠مٟ-٘أأؾا 

 ِفَٙٛ صٛي اٌّناصة اٌيغ١َة ٚال اصتـاَ ٌٍغ١ٍَٛة  

واْ اٌعاٌُ ٍِعلٙا    ٚف١ٍىُ أٔأتُ ِأٓ ـأٟ األمأفً أْ تٕتلٙأٛا،      

  كتْ رٌٟٛ فٍٝ ٚىه أْ تتقصٍ

عٍٙأا واْ أبٟ ِنتعؼّا ٌٍعد ػٚؿ صاؿمٟ، ٚلأؼ ـ ٌضنٓ ص ٟ     

ائُ أٚ إٔٔأأٟ لأأؼ ٔأأٟ ِيأأؽٛي أٚ ٔأأأِأأـاؿا ٚتىأأـاؿا  وأأاْ ٠غلـ٘أأا 

 عـرل  ٌمؼ واْ ِالوٟ اٌضاؿك ِٕٚمؾٞ بضك  

أعتأأٟ، ِأأٓ ٔاص١أأة أعأأـٜ، صاٌٚأأل تغـ٠أأد ِضأأاٚالتٟ ِتأأٝ      

ل ٌٙا اٌفـٍة  واْ ٘ؾا ٓلأع ١ٕ١ٌتأا  وأأل أولأـ ِٕأٟ بأنؿبع  أتص١ض 

ٌمؼ تعٍُّل ِٓ عأالي ِـاللتٙأا اٌ ـ٠مأة  -ٚبط ٠ا ٍؼ٠مٟ-مٕٛال 

ص١اتأه  وأأل تلأؼٚ ٚوأنْ  اٌتٟ ٠زد ف١ٍأه أْ تتزٕلٙأا ـأٟ تػاؿة

ُ" لؼ ُوتلل فٍأٝ ر١ّأع أٔضائٙأا  ـمأٔ أٔ أـ ت١ٌٙأا  -وٍّة "فاؿص

ٌٛ ت١ٓ أٚ ٌناْ باؿف امأتعؼاػا ٌتمل١ٍٙأا ض  ُِ ـمأٔ أٔ أـ  -١ٌل بع١ٕ١ٓ 

ت١ٌٙأأا ٚمأأتزؼ أٔأأه ـتضأأل فٍأأٝ ٔفنأأه رأأؼاال   افتأأؼل لأأؼ٠ّا أْ 

٠نتضك   اٌفت١ال ال األِـ  ٟ ٚرؼل أْأعُٛ ِعاؿن ِعٙا، ٌىٕ

عـن ٠ٕٚؽقٔأأه ٠ٚمـٍأإٔه حأأُ ٠ٙأأـفٓ اتٍٓ بعأأؼي  ٠زأأؾبٓ ىأأال ٠مأأ

ه ٠يأأتى١ٕه اؽا صاٌٚأأل اٌأأؼـا  فأأٓ ٔفنأأه بٍىّأأة  حأأُ تزأأؼ ٛاٌأأؼتٌ

ال ْ أأرأأً ِأأاؽاب ال ٠أأا ٍأأؼ٠مٟ  اٌنأأـ ٘أأٛ ٔفنأأه ِعاللأأا، ِٚأأٓ 

مألش صٌٛأٗ ٚاّأضه ِٕأٗ  بعأؼ تتٕزؾف تٌأٝ اٌ عأُ  ػفأٗ ٠تأؼٌٝ، 

 ِؼة، م١نتنٍّٓ ٠ٚضاٌٚٓ تؼٛاو ىغٌ بعـ  

  ٚلأؼ وأأل فٍأٝ األلأً ؾا ِا وأاْ ف١ٍأٗ اٌضأاي ِأع ١ٕ١ٌتأاأٚ ٘     

ّْ ٘أؾٖ اٌ ـ٠مأة تٕفأأع  ِىاـأنة اِأتالن أعأل ِقفزأة ِخٍٙأا تػؿان أ
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ِع اٌز١ّع  اٌّعٍّْٛ، األٓفاي األٚؼاػ ـٟ اٌّؼؿمة، ٚصتٝ أبأٟ 

 ٚأِٟ  

ه، ـٍّأأاؽا تتىٍأأؿ صم١مأأة، ال ٠ٛرأأؼ ٔماىأأال ؿابضأأة ِأأع ٚاٌأأؼ٠     

مأأاه ِعٙأأُب ِأأٓ األـْأأً رأأؼا أْ ٘ت١أأاد ـأأٟ ٔفٕأأاو اٌأأتضّل ٚاال

أْ تزأأؼ ٔفنأأه ـأأٟ  فٍأأٝ ت١أأاؿً تٌأأٝ األمأأفً ٚتلتعأأؼ فأأٓ اٌتؽأأٛ

 عُْ ِٛرة صاػة 

ّْ ١ٕ١ٌتا ال تقاي راٍ٘أة تّاِأا ـ١ّأا       ٚاألِـ اٌّْضه صما ٘ٛ أ

٠تعٍأأك ب ـ٠مأأة اٌتعاِأأً ِأأع أبأأٟ ٚأِأأٟ  ـٙأأٟ تٕتمأأً ِلاىأأـة تٌأأٝ 

ال ٠ّىٕٙأا ّٚع١ة اٌٙزَٛ اٌع١ٕؿ ٚتؽـق ـأٟ اٌزأؼاي تٌأٝ ػؿرأة 

ِعٙا أْ تتٛلؿ ل١ٍال ٌتنعؾ ٔفنأا ف١ّمأا ٚتٕتمأً ٌٍؽأًٛ ـأٟ ١ِأاٖ 

 أ٘ؼأ 

 حُ تعتمؼ أٟٔ أٔا اٌؽلٟ      

لأع ِٕٙأا-فٍٝ وً صاي، ـنْ ١ٕ١ٌتا       تٛ  ُِ صاٌٚأل أْ  -ٚوّأا ٘أٛ 

تنتعًّ رٌٟٛ و عُ ـٟ األ٠اَ األٌٚٝ  بً ًٍٚ بٙا اٌضأاي ِأـة 

لاػتٙا ـأٟ رٌٛأة صأٛي  تٌٝ ِنافؼتٙا فٍٝ اٌتنًٍ بؼْٚ فٍُ أبٟ 

اٌل١أأأل ـأأأٟ ِضاٌٚأأأة إلٍأأأ ١اػٞ، ـضيأأأـل ٔفنأأأٟ ـأأأٛق اٌأأأـؾ 

ّٞ ِّٕٙأا بَأـ٘ا تٌأٝ  اٌعٍٛٞ ٌغقأتٟ  ٌٚضنٓ ص ٟ، ٌُ تــع أ

أفٍأأٝ  بعأأؼ بْأأعة ػلأأائك مأأّعل أبأأٟ ٠َأأـط فٍأأٝ رأأٌٟٛ اْ 

أأٍل فٍأأٝ ب الأأة  َّ تأإِٔٙ ِأأٓ فٍأأٝ األحأأاث اٌعت١أأك، ٚ٘ىأأؾا تض

 صّـاو ِٓ اٌل١ل ِـة أعـٜ 

أٔأأأٟ عـرأأأل ِأأأٓ اٌل١أأأل ٓأأأٛاي األمأأألٛ  األٚي   ال أفتمأأأؼ     

ل١ْل اٌٛلل ـٟ تفـ٠ػ بعِ األى١او ِٚيا٘ؼة اٌتٍفاف ٚاٌتٛارؼ 

ِع أِٟ ٚأبٟ ّٚ٘ا ٠ـتلاْ األحاث ٠ٚع١ؼاْ تـت١لٗ، ٠ٚتزاػالْ ِا 
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اؽا واْ ِٓ إٌّامد ّٚع اٌىٕلة ؽال اٌ ـاف االِلـآٛؿٞ ِع 

  اٌ اٌٚة ِٓ ٔٛ  ؿٚوٛوٛ اٌفـٔنٟ ـٟ ٔفل اٌؽــة 

وٕأل أتأٛق بىأً رأٛاؿصٟ ٌٍغأـٚد  ٌىأٓ ـأٟ  ٍأؼلٟٛٔ، اٌؾ     

ٌٟ تمأ١ُ امتعـاّأا ـأٟ وً ِـة أتضمك ِٓ عالي إٌاـأؾة أؿٜ رأٛ

تِأأا تْأأـف وأأـة لأأؼَ بـأمأأٙا أٚ تمأأؾـٙا فا١ٌأأا أٚ   ـٕأأاو ِٕقٌٙأأا

تتالفد بٙا بأ١ٓ لأؼ١ِٙا ر١ أة ٚؽ٘ابأا ـأٟ اٌفٕأاو  ٚفٕأؼِا تتٛلأؿ 

ِأع اٌىأـة بأ١ٓ لأؼ١ِٙا  فٓ اٌتلأاٟ٘، ـنٔٙأا تزٍأل فٍأٝ اٌـٍأ١ؿ

 تضؼق ـٟ ِٕقٌٕا  

اٌفتاة اٌَؽ١ـة  ٌُ تفُٙ أِٟ ِا اٌف ١ع رؼا ـٟ أْ تّنه "تٍه     

 ٚافتمؼل إٔٔا ٠زد أْ َٔلش أٍؼلاو   ًاٌٍ ١فة" ٠ؼٞ  ب

أْ  ِأٓفق٠أقٞ  ِأا اٌّأأع  "افتمؼل أٔه تضد وأـة اٌمأؼَ ٠أا     

 تؾ٘د عاؿرا ٚتٍٙٛ باٌىـةب"

أأٝ بأأٟ، ٘أأؾا ٘أأٛ اٌّأأأع  ٚؿؼأأُ أٔأأٟ ٌأأُ ألٔأأٟ ال أؿ٠أأؼ أْ ٠ُ        ٙ ٍ

اِتٍىل اٌفٙأُ  اال أٟٔٙا بٙؾٖ اٌ ـ٠مة ـٟ ؽٌه اٌٛلل، أمت ١ع لٌٛ

 ٚإٌَأأؿ ألفأأـؾ أْ رأأٌٟٛ بأأأا٠ىـ اٌىأأاـٟ ـأأٟ فّأأـ اٌنأأأابعة

 ع ١ـة  

ٚوّأأا اتْأأش ـ١ّأأا بعأأؼ، ـمأأؼ وأأاْ ع أأـا ال ٠ّىأأٓ تفاػ٠أأٗ  ـأأٟ      

َأؿ اٌخأأٟ، اٌٍض ة اٌتٟ ػعٍُل ـ١ٙا ٍؿ اٌنأ١ؼة ٠ٍنأْٛ ـأٟ اٌ

 ٚرؼل ٔفنٟ ـٟ ِنفق صـد  

 "بـا٠ل " ٍـعل رٌٟٛ بَٛل واٌَ ١ً      

 "أٔل ٕ٘ا "     

 حُ ل عل اٌؽــة ٔضٛٞ ٚ٘ارّتٕٟ  
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صاٌٚأأل اٌنأأ١ؼة ٠ٍنأأْٛ أْ تيأأـس أْ ٘أأؾا اٌٙزأأَٛ ٘أأٛ فٕأأاق      

فٕالأا أبأؼا  وأاْ أىألٗ بٙزأَٛ  ؽٌأه ٠ىٌُٓ ـص١د  ٌىٓ ٠ا ؿرً، ت

ؼٚ  ٚؿؼأُ أّٔأٟ أبعأؼتٙا، تال أْ ىـك فٍأٝ اٌَأفٛؾ األٌٚأٝ ٌٍعأ

األٚاْ واْ لؼ ـال  أٍلضُل ٍِِٛٛا تٌأٝ األبأؼ، ٚامأتٙقأ ِٕأٟ 

 اٌز١ّع  

 أ٠ٓ صل١لته ٠ا بـا٠لب" "     

 "أٌُ تتقٚرا بعؼ ٠ا بـا٠لب"     

حُ فٕؼِا ٓاؿػتٕٟ عالي االمتـاصة ٚصاٌٚل تمل١ٍأٟ، أٍألش      

 اٌز١ّع ـٟ اٌّؼؿمة ٠ؽْٕٛ 

 ٠زٍناْ تضل ىزـة   رٌٟٛ ٚبـا٠ل       

 ٠ملالْ بعّْٙا بضـاؿة         

 وأل مٕتٟ األٌٚٝ ـٟ اٌّؼ٠ٕة واؿح١ة  

 و ٍأٟ   وٕل أرؼ٘ا عٍفأٟاٌَؿ اٌخاٌج ٌُ ٠ىٓ أصنٓ بىخ١ـ     

   ٚٔفل اٌيٟو عالي اٌَؿ اٌـابع  ِتٝ امتؼؿل

حأأُ أتأأٝ اٌَأأؿ اٌغأأاِل، ٚاتغأأؾُل ِعأأٗ بعأأِ اإلرأأـاوال      

 أع١ـا  

ـ بأألٔو  ـأأٟ اٌلؼا٠أأة، وأأأل ٚاصأأؼة ِأأٓ تٍأأه األـىأأاؿ بأأؼأ األِأأ     

اٌتٟ تغ ـ بلاٌه ـتٙق ؿأمه ٚتمٛي "ال، ٘ؾا ١ٌل أِأـا ٍأائلا" 

حأأُ تٕنأأا٘ا  ٌىأأٓ وٍّأأا ـىأأـُل ـ١ٙأأا أوخأأـ، وٍّأأا ع أأـ بلأأاٌٟ أوخأأـ 

بعأاػ رأٌٟٛب ِأاٟ٘ أـْأً ٓـ٠مأة مهاي  ِاٟ٘ أـًْ ٓـ٠مأة ال

 ٌمٛي "رٌٟٛ، أٔلص ٌنلص ِٓ إٌٛ  اٌّفًْ ٌٟ"ب
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بؼفٛة ى١ٍٟ متاٌق  لّل  ٚ٘ىؾا، ٠ا أٍؼلائٟ، ّٚعل ع ة     

 ٌٍغـٚد ـٟ ِٛفؼ ِعٟ  

ٌٚتمأأؼ٠ـ ِأأؼٜ فلمـ٠أأة ع تأأٟ فٍأأ١ىُ أْ تفّٙأأٛا ِأأؼٜ وأأـٖ      

 ِٟع أْ ؽٌه ظً ِخأاؿ ص١ـتأـ٘تٙا رٌٟٛ ٌي١ٍٟ متاٌق  ٌ اٌّا و

ى١ٍٟ ٌ ١فة ٚٚػٚػة، ٌٚؼ٠ٙا اٌىخ١ـ ِٓ اٌيعـ  ِأا اٌأؾٞ لأؼ اؽ أْ 

٘أأؾاب ٌىأأٓ رأأٌٟٛ تىـ٘ٙأأا، ٚوٕأأل فٍأأٝ ٚىأأه أْ ال ٠ُعزلأأه ـأأٟ 

 أرعً ِٓ ٘ؾٖ اٌّعٍِٛة اٌَؽ١ـة صلً ٔزاتٟ ِٓ وً ِياوٍٟ  

ّْ ىأ١ٍٟ مأتنوً اٌؽأؼاو فٍأٝ ٓأاٌٚتٟ        ِا وٕل أتَٛؿٖ ٘أٛ أ

ٚلأأؼ ٔتزأأٛي مأأ٠ٛة ـأأٟ األؿرأأاو لٍأأ١ال  ٚبٙأأؾٖ اٌ ـ٠مأأة، ـّتأأٝ 

تٛارأأؼل رأأٌٟٛ ـأأٟ األؿرأأاو، ـأأنٕٟٔ أوتفأأٟ بأأاإللتـاف لٍأأ١ال ِأأٓ 

 ّْ ى١ٍٟ ٚمتزـٞ األِٛؿ فٍٝ ع١ـ ِا ٠ـاَ  ٌىأٓ ِأا صأؼث ٘أٛ أ

ىأأ١ٍٟ أعأأؾل األِأأٛؿ بزؼ٠أأة أولأأـ ِأأٓ اٌّتٛلأأع، ٚؿاصأأل تغلأأـ 

 إٔٔا ٚالع١ٓ ـٟ اٌضد  -بّٓ ـ١ُٙ رٌٟٛ-اٌز١ّع 

ٌُ ٠ّـ ٚلل ٠ًٛٓ صتأٝ ػعٍأل رأٌٟٛ ٚىأ١ٍٟ ـأٟ ِأا ٠يألٗ       

فأأـان اٌم أأٔ  ٚب١ّٕأأا وأأأل ىأأ١ٍٟ تضأأاٚي اٌتعأأاـٟ ِأأٓ ؽٌأأه، 

فتأأـُ أٔأأٗ ٍأأؼ٠مٟ ٚوأأاْ ػافّأأا -ـ٘أأا ؼاؿ٠أأل أعل ُّ اٌأأؾٞ ِأأٓ اٌ

فأأٓ ٔٛا٠أأاٞ  ِأأافاي تٌأأٝ ا٢ْ ٠ُٕىأأـ ؽٌأأه  -ول١أأـا ٌأأٟ ـأأٟ ع تأأٟ

ّْ أعالل١اتأأٗ ّأأع١فة أِأأاَ  ٓلعأأا، ٌىّٕأأٟ تعٍّأأل ِٕأأؾ تٍأأه اٌضاػحأأة أ

 إٌناو اٌلاو١ال  

بعؼ ظٙـ ؽٌأه ا١ٌأَٛ، صاٌٚأل اٌّأؼ٠ـة امأتزٛابٟ، ٌىٕٕأٟ ٌأُ       

تّـؿل ـأأٟ اعلاؿ٘أأا أّٔأأٟ أىأأعـ باألمأأؿ أعلـ٘أأا بأأنٞ ىأأٟو  تمأأ

 ٚأّٟٔ صما ال أـُٙ ِا اٌؾٞ صؼث  ـٟ إٌٙا٠ة مّضل ٌٟ باٌـص١ً  
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بىل ى١ٍٟ أل٠اَ ٌٚضمتٕٟ ـٟ وً األؿراو ٟٚ٘ تٕتضد صتٝ       

رعٍتٕأأٟ أصأأل أٔأأٟ ٚؼأأؼ صم١مأأٟ، ٚوأأاْ ٘أأؾا أمأأٛأ ِأأٓ ِالفِأأة 

 رٌٟٛ ٌٟ و ٍٟ 

لٛ  فٕؼِا تـوتٕأٟ وً ىٟو أتٟٙ بال فٛالد ول١ـة بعؼ أم      

 بعأؼ٘ا فأاػل رأٌٟٛٚبأؼأل ِٛافأؼة وا٠أً الؿمأٓ  ى١ٍٟ ؿمأ١ّا 

 تٌٝ إٌ ـال اٌٙائّة ِزؼػا، ٚفؼل أٔا تٌٝ ٔم ة اٌَفـ 

تؽ١أأـل األِأأٛؿ ـأأٟ اٌَأأؿ اٌنأأاػك، ِأأع أٔأأٗ ِأأٓ اٌَأأعد       

ال أؽوـ رٌٟٛ ٟٚ٘  لؼ تؽ١ـل تٌٝ األصنٓ  ـٟ اٌٛالع اٌمٛي أٔٙا

 ٌىّٕٟ أؽوـ٘ا ٟٚ٘ تيّٕٟ   ت اؿػٟٔ عالي اٌَؿ اٌناػك،

    لٍُل تيّٕٟ أرً

٠ّىٓ تٌماو اٌٍَٛ ـٟ ؽٌه فٍٝ ِعٍّٕا اٌن١ؼ ١ِـتٕق، ـمؼ وأاْ       

٠ٍَُك رٌٟٛ بٟ واٌؽـاو  فٍٝ ِا ٠لأؼٚ، ـأنْ اٌنأ١ؼ ١ِـتٕأق وأاْ 

صاٍال فٍٝ ٔٛ  ِٓ اٌؼوتٛؿاٖ ـٟ تـت١د اٌّزأاٌل  وأاْ ٠عأا٠ٓ 

أأؼ ّّ أْ  ٓلعأأا لأأـؿف١ٍٙأأا  ٚاٌّمافأأؼ اٌتأأٟ ٔزٍأأل  ٠ٚضٍّأأً ٠ٚىأأاػ ٠ع

 ٠زعً رٌٟٛ تزٍل بزٛاؿٞ  

رٌٟٛ با٠ىـ ٟ٘ ِٓ ؽٌه إٌٛ  اٌّقفذ اٌؾٞ ٠زعٍأه تأؼؿن       

بىً اٌ ـق أّٔٗ ؽوٟ  ٠ؼ٘ا ٟ٘ ا١ٌؼ األٌٚٝ اٌتأٟ تـتفأع ٌالرابأة،، 

تراباتٙأأا فأأاػة ِأأا تىأأْٛ أٓـٚصأأال واٍِأأة،، ٚارلاتٙأأا اٌؼؿامأأ١ة 

اٌ الف،، ػائّا ِا ٠ّنه تُمؼَ  ِلىـا حُ تُنتعًّ ونالس ّؼ بم١ة 

اٌّؼؿمأأْٛ بٛارلاتٙأأا ٠ٚــعٛٔٙأأا فا١ٌأأا ٠ٚمٌٛأأْٛ "٘أأؾا ٘أأٛ ِأأا 

أبضأأج فٕأأٗ أ٠ٙأأا اٌفَأأً، ٘أأؾا ِخأأاي ٌٍعّأأً اٌأأؾٞ ٠نأأتضك ػؿرأأة 

ِّتاف"،، أّؿ تٌٝ ؽٌه وً اٌعًّ اإلّاـٟ اٌتٟ تمَٛ بٗ ٌق٠اػة 
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 021ػؿرة ِخا١ٌة ب لعٙا   ألنأُ أٔٙأا ٌأُ تتضَأً فٍأٝ ألأً ِأٓ 

 ِاػة  باٌّائة ـٟ أٞ 

أٍأأألضل  بعأأأؼ أْ أٌَأأأك اٌنأأأ١ؼ ١ِـتٕأأأق رأأأٌٟٛ بزأأأألٟ،      

اٌّقفزأأة ِف١أأؼة ٌأأٟ  ـزأأنة، أٍأألضل ترابأأال  ِعاؿـٙأأا اٌيامأأعة

رٌٟٛ إٌّٛر١ة ٚاٌّىتٛبة بغٔ ِتمٓ فٍٝ ِـِٝ بَـ ِٕٟ  ٌأٓ 

 تَؼق فؼػ اإلرابال اٌتٟ اعتٍنتٙا ِٕٙا 

ػ  بؼأُل باٌضَٛي فٍٝ ػؿرال ر١ؼ رؼا ٚر١ؼ ـٟ وً اٌّٛا      

 واْ أِـا ؿائعا 

اتٗ  واْ ٌؼ٠ٗ ٔ ـ٠ة رؼ٠أؼة ٌىٓ فٕؼ٘ا، فاٚػ اٌن١ؼ ١ِـتٕق تؽ١١ـ

تضن١ٓ ِٛاّع اٌ ٛي ٚاٌعـُ"  ٚفٕأؼِا امأتمـ اٌؽلأاؿ صٛي "

 أع١ـا، وٕل أرٍل ِلاىـة أِاَ رٌٟٛ با٠ىـ  

ـأٟ االٔضٕأاو ٔضأٛٞ  بؼأ اٌيأُ  بأؼأل تٍأه اٌّغلٌٛأة فٕؼ٘اٚ       

ٔفٙا ـأٟ ـأـٚة ؿأمأٟ ٚتيأُ ٚتيأُ وأل تؼق أ  ٚامتٕياق ىعـٞ

 ٚتيُ  

صاٌٚأأُل اٌْأأـف بىأأٛفٟ ٚاٌـوأأً،، صاٌٚأأل تبعأأاػ وـمأأ١ّٟ       

تٌٝ األِاَ ّٚٚع صم١لة ظٙـٞ ب١ٕٟ ٚب١ٓ ظٙـ اٌىـمٟ،، ٌىأٓ 

ال ىٟو مافؼ  وأل تِا تمتـف ٟ٘ أ٠ْا، أٚ تٕضٕأٟ أوخأـ لٍأ١ال 

 ٚتلؼأ باٌيُ 

ٕأٗ أبأٝ  لأاي ىأ١ ا منٌل اٌن١ؼ ١ِـتٕأق أع١أـا أْ ٠ٕمٍٕأٟ، ٌى       

 صٛي فؼَ ؿؼلتٗ ـٟ تعالي اٌتٛافْ اٌؼل١ك ٌٍ الال اٌتع١ّ١ٍة  
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بم١ل فاٌما ِع ىّٙا ٌٟ  ٚبّا إٟٔٔ ٌُ أفؼ لاػؿا فٍأٝ ؿؤ٠أة       

تراباتٙا اٌّخا١ٌة، ـمأؼ مأم ل ػؿرأاتٟ مأمٛٓا صأـا ٚعاٍأة ـأٟ 

 اٌتٙز ة  

حأأُ ؽال ِأأـة، ٚعأأالي أصأأؼ االِتضأأأال، وأأأل رأأٌٟٛ ـأأٟ       

تصأأؼٜ ٔٛبأأال امتٕيأأالٙا ٌيأأعـٞ فٕأأؼِا الص أأل  إٔٔأأٟ  عْأأُ

أع نل تٙز ة تصؼٜ اٌىٍّال  اٌعؼ٠أؼ ِأٓ اٌىٍّأال صم١مأة  ـزأنة، 

تٛلأأؿ االمتٕيأأاق ٚبأأؼأ اٌّٙأأل  ـأأٟ اٌلؼا٠أأة، ٌأأُ أمأأت ع تَأأؼ٠ك 

مأأّعٟ   رأأٌٟٛ بأأاوـ تؽأأوب ٌىأأٓ ؽٌأأه باٌتنو١أأؼ ِأأا صَأأً   ٌمأأؼ 

 وأل تمَٛ بتٙز ة اٌىٍّال ـٟ أؽٟٔ  

أأأل ػائّأأا ِأأاوـة بغَأأًٛ اٌيأأُ، ٚ٘أأٛ ِأأا وأأاْ رأأٌٟٛ و      

ّٞ ىغٌ بعـ فٍأٝ االٓأالق ِأا  ٠ْا٠مٕٟ ٌٍؽا٠ة ألّٔٗ ٌُ ٠الص  أ

ف أأائٟ اٙأأا وأأأل بأإٔفل اٌمأأؼؿ ِأأٓ اٌّىأأـ ـأأٟ وأأأل تفعٍأأٗ  ٌىٕ

 االرٛبة، ٚ٘ٛ ِا واْ ِملٛال بإٌنلة ٌٟ باٌ لع  

األِـ اٌنٟو ـٟ ؽٌه ٘ٛ إٟٔٔ بؼأل أفتّؼ فٍٝ تٙز تٙا ـأٟ       

ؽٟٔ  أفٕٟ، ٌّاؽا تؼؿك ص١ٓ ال تىأْٛ ِْأ ـا تٌأٝ ؽٌأهب ٌىأٓ أ

ًّ تٍه االرٛبة ِٕٙا أىعـ بنّٟٔ ِؼ٠ٓ ٌٙأا   ؾُ و بعؼ ـتـة، رعٍٕٟ أع 

و١ؿ تنت ١ع أْ تغلـ ىغَا بنْ ٠ؽـف فأٓ ٚرٙأه أٚ ٠تٛلأؿ 

 فٓ ىّه ٚأٔل ِؼ٠ٓ ٌٗب تٔٗ أِـ عآئ  

لْأأ١ل اٌَأأؿ اٌنأأاػك ـأأٟ ِىأأاْ ِأأا بأأ١ٓ فأأؼَ اٌـاصأأة  ٌأأؾا      

ّْ اٌنأإٔة  ٚفأأؼَ اٌنأأعاػة  ٌىٕأأٟ امأأتّـؿل ـأأٟ تعق٠أأة ٔفنأأٟ بأأن

ِؼؿمأة -اٌماػِة متىْٛ ِغتٍفة  مإٔىْٛ ـأٟ اٌّؼؿمأة االفؼاػ٠أة 

ٚـأٟ ٍأفٛؾ ِغتٍفأة  مأأ١ىْٛ فاٌّأا فأاِـا بأاٌىخ١ـ ِأأٓ  -ول١أـة

 إٌاك أوخـ ِٓ أْ ألٍك صٛي ؿؤ٠ة رٌٟٛ با٠ىـ ِزؼػا  
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 ٚأع١ـا    أع١ـا م١ٕتٟٙ األِـ       
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 رأسا على عقب

 
ـٟ أٚي ٠َٛ اٌتم١ل ـ١ٗ بلأـا٠ل ٌٛمأىٟ، تٔمٍلأل ؿأمأا فٍأٝ       

فمد  ٍؼلا، ٔ ـة ٚص١ؼة ت١ٌٗ ٚأٍلضل ِغلٌٛة  تّٔٙأا ف١ٕأاٖ،، 

ىأأٟو ِأأا ـأأٟ ف١ٕ١أأٗ،، فؿلأأاٚت١ٓ،، ٠ض١ ّٙأأا تٓأأاؿ أمأأٛػ ِأأٓ 

 أ٘ؾابٗ،، ِتألٌ ت١ٓ،، تغ فاْ األٔفاك صما 

تعٍّأأل ـ١ٙأأا تعفأأاو  صتأأٝ ا٢ْ ِأأـل أوخأأـ ِأأٓ مأأل مأإٔٛال      

تٍأأه األ٠أأاَ األٌٚأأٝ  تٍأأه  -أٖٚ-ِيأأافـٞ ِٕأأؾ ـتأأـة ٠ٍٛٓأأة، ٌىأأٓ 

اٌنأإٔٛال األٌٚأأٝ  افتمأأؼل أٔأأٟ مأأنِٛل ِأأٓ ف أأُ ؿؼلتأأٟ ـأأٟ 

 اٌتٛارؼ ِعٗ 

ّْ  ً ١ِٛ٠ٓ ِٓ بؼا٠ة اٌَأؿ اٌخأأٟ  أ بؼأ وً ىٟو لل       ؿؼأُ أ

ّْ ٕ٘ان ف ائٍأة ِأع اٌتـلد بؼأ للً فؼة أماب١ع، ِؾ أعلـتٕٟ أِٟ أ

ٍلٟ ـٟ فّأـٞ مأتٕتمً تٌأٝ إٌّأقي اٌزؼ٠أؼ ـأٟ اٌزأأد ا٢عأـ 

 ِٓ اٌياؿ  

ـ بٍّأً ىأؼ٠ؼ ىأعأعنىـ وأـة اٌمأؼَ لأؼ أتٙأٝ، ٚبم١أل واْ ِ      

 أٌعأأد ِعأأٗ ـأأٟ اٌزأأٛاؿ  وأأاْ ٕ٘أأان أٓفأأاي بنأألد ؼ١أأاف أٞ أصأأؼ

ٌىأٓ ِأا  أىمائٟٚلؼ واْ ؽٌه ـٟ ٍاٌش  ،ٌىُٕٙ أولـ ِٕٟ اعـْٚ

 ص١ؼة ـٟ إٌّقي عٍفٗ ٌٟ ٘ٛ اٌلماو ٚ

أىأ١او تفعٍٙأا أـْأً  ِٛرٛػة، ٌىأٓ وأاْ ٌأؼ٠ٙا ٚاٌؼتٟ وأل      

ل تمٌٛأٗ فٍأٝ األلأً  ـأٟ ؽٌأه ِٓ ؿِٟ وـة ِعٟ  أٚ ٘ؾا ِأا وأأ
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ٌُ أوٓ أفتمؼ أْ ٕ٘ان ى١ ا أـْأً ِأٓ اٌٍعأد بأاٌىـة ـأٟ  ،اٌٛلل

األؿرأأأاو، عاٍأأأة تؽا لاؿٔتأأأٗ بنىأأأ١او وؽنأأأً اٌخ١أأأاف أٚ ؼنأأأً 

ىأأٓ وأأاْ ألِأأٟ ؿأٞ ِغأأاٌؿ  ٚلأأؼ ٍأأاصد األٓلأأاق أٚ اٌىأإٔل  ٌ

وأأل تزٕأؼٟٔ  ـمأؼ ص١ؼة ِعٙا ـٟ إٌّقي ع ـ ِضؼق،ٚرٛػٞ ٚ

ٌّنأافؼتٙا ـأأٟ اٌؽنأأ١ً أٚ تفاٌأة اٌؽلأأاؿ ٚاٌىأإٔل، ٚٓلعأا ٌأأُ تىأأٓ 

تتناِش ِع اٌٍعد باٌىـة ـٟ أؿراو إٌّقي ب١ّٕا أٔتمأً ِأٓ ِّٙأة 

 تٌٝ أعـٜ 

اؿد ألماب١ع ٌىٟ أؼ ٟ ر١ّع اإلصتّاالل، أت ـل ـٟ اٌغ      

تضنأألا ـأأٟ صاٌأأة أتمأأً اٌز١أأـاْ اٌزأأؼػ ِلىأأـا   -صــ١أأا أمأأاب١ع-

وـة اٌمؼَ ِع وٍلٕا تيأاِد، ٌىٕأٗ صاٌٚل اٌتــ١ٗ فٓ ٔفنٟ بٍعد 

ىٍأد أْ   ـأٟ إٌٙا٠أة، ال ٠ّىأٓ ٌٍنفتـاُ اٌىـة ـمٔبواْ ٠ىتفٟ 

، ٌىٕٗ واْ ٠ضاٚؿ باٌىـة بٛام ة أٔفٗ ـأٟ ٠ـوً ٠ٚضـف األ٘ؼاؾ

 بأؼ أْ ؿائضأة اٌىأـة ؼأاِـة رأؼا ٌٍىأالف ألْ بعِ األص١اْ  ٚال

 تياِد واْ ػائّا ِا ٠ٕتٟٙ بّضاٌٚة لّْٙا للً أْ ٠تـوٙا ٌٟ  

فٕؼِا أتل أع١أـا ىأاصٕة إٌمأً اٌغاٍأة بأسي ٌٛمأىٟ، ـأـس       

ر١ّع أــاػ فأائٍتٟ  أع١أـا مأتُض  ٝ "ر١ٌٛأأا اٌَأؽ١ـة" بــ١أك 

 ٌعد  

رعٍتٕٟ أٔت أـ َٔأؿ  -ٚوٛٔٙا ىغَا صناما ٌٍؽا٠ة-أِٟ        

 مافة للً اٌؾ٘اف ٌّمابٍتُٙ  

أٙأأأُ ـأأأٟ " " لاٌأأأل ر١ٌٛأأأا ،أف ٙأأُ ــٍأأأة ١ٌنأأأتـ٠ضٛا"       

 " ٠تنلٍّٛاوٟ بعِ اٌٛلل  اٌٝ صارة

 تٝ  بنْ أىا٘ؼُ٘ ِٓ ـٕاو اٌل١ل ٌُ تنّش ٌٟ ص 
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"أفــه فق٠قتٟ، بيأىً ِأا مأتٕتٟٙ تٍأه اٌىأـة ـأٟ ـٕأائُٙ       

 " ـػاػ٘اٚم١ىْٛ ف١ٍه اٌؾ٘اف إلمت

ٌؾا، ظٍٍأُل أؿالأد ِأٓ إٌاـأؾة ٚامأنٌٙا وأً بْأعة ػلأائك تْ       

 واْ اٌٛلل ِٕاملا ا٢ْ  ـتز١لٕٟ "إِض١ُٙ ٚلتا أٓٛي ل١ٍال" 

ّْ اٌٙأأاتؿ  ٚـأأٟ اٌٍض أأة اٌتّأأٟ تنوأأؼل ـ١ٙأأا أٔٙأأا ِنأأتؽـلة،  حأأُ ؿ

 رؾبُل ٓـؾ وّٙا ٚمنٌتٙا  ا٢ْب 

مأنوْٛ ٕ٘أان  صنٕا ٌىأٓ تٍّٙأٟ أِاول بـأمٙا ّٚ٘نل، "      

 عالي ػل١مة" 

ٕٔأأٟ ل عأأل اٌيأأاؿ  ؿوْأأا  وٕأأل ِتضّنأأة ٌٍؽا٠أأة ٌؼؿرأأة أ      

ة أْ أوأأأْٛ تٌأأٝ اٌيأأاصٕة، صاٌٚأأأل را٘أأؼ ٌٍٟٛٚأأأبّزأأـػ ٌىأأٓ 

ٔ أـ ٌلـ٘أأة ف١ِٕأأة ل١امأ١ة، ٚ٘أأٛ ِأأا أِتضْأـة  ٚلفأأل باٌغأأاؿد 

اٌيأغٌ ٔٗ واْ ٕ٘ان  ـٟ ِٕتَأؿ اٌ ـ٠أك  واْ ىالا فٍٟ، أل

 ْ ٍؼ٠مٟ اٌَؼٚق  بـا٠ل ٌٛمىٟ  أٔا ِتنوؼة أٔٗ م١ىٛ اٌؾٞ

٠مأأؿ بأأاٌغٍؿ ٠ٚيأأا٘ؼ أبأأاٖ ٚ٘أأٛ  وأأاْ ٌأأُ ٠ىأأٓ ٠مأأَٛ بأأاٌىخ١ـ       

٠ضأأـن اٌَأإٔاػ٠ك ٔضأأٛ بٛابأأة اٌــأأع  أؽوأأـ أٔأأٟ ىأأعـل باألمأأؿ 

ٔضأأٛ اٌنأأ١ؼ ٌٛمأأىٟ ألٔأأٗ بأأؼا ـأأٟ صاٌأأة ؿحأأة ٚ٘أأٛ ٠ٕمأأً اٌَأإٔاػ٠ك 

ٌٛصؼٖ  أؽوـ وؾٌه أْ بـا٠ل ٚٚاٌؼٖ وأأا ٠ـتأؼ٠اْ ل١َّأٟ بٌٛأٛ 

 ح١ٍٓ بٍْٛ اٌف١ـٚف، ٚ٘ٛ ِا بؼا ٌٟ ٌ ١فا رؼا   ٌ ١فا ٌٍؽا٠ة  ِتّا

االصتّأأأاي أوخأأأـ، لٍأأأل ٌّٙأأأا  ٓفٕأأأؼِا أٍأأألضل فأأأارقة فأأأ      

اٌيأاصٕة ِّأا رعأً بأـا٠ل ٠زفأً ٠ٚلأؼأ اٌأٝ "ِـصلا " ٍٚعؼل 

 بؼـع أصؼ إٌَاػ٠ك ٚونٔٗ واْ ٠فعً ؽٌه ٓٛاي اٌٛلل  
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يأؿ أأٗ وأاْ واْ ٠تَـؾ بنصناك باٌؾٔد ِّا رعٍٕٟ أمت      

ُ بٗ أْ ٠ٕمً ا ش ؿرأٌَإٔاػ٠ك ٌىٕأٗ مأ ُ ِأٓ ؽٌأه  فٍأٝ األ٠ُفتـ 

٠اَ ا٢ْ  ِٓ اٌنًٙ ؿؤ٠ة أٔأٗ ٠ضتأاد تٌأٝ أٔٗ واْ ٠ٕمً األى١او أل

 بعِ اٌـاصة   أٚ بعِ اٌع١َـ   ىٟو ِا  

ّْ اٌن١ؼ ٌٛمىٟ ٌُ ٠ىٓ فٍٝ ٚىه تٓالق مأـاصٗ         بؼا ر١ٍا أ

ؿرأاو صتأٝ ٠ٕٙأاؿ، ٚؿبّأا م١نتّـ ـٟ تضـ٠أه اٌَإٔاػ٠ك ـأٟ األ

 ٠ّٛل بضٍٛي ؽٌه اٌٛلل  ٠ّٛل للً أْ ٠ُض  ٝ بفـٍة االٔتماي 

بٟ ػاعً اٌياصٕة  ٠زد  للؾـ اٌتٟأْ ٘ؾٖ اٌّنماة ٟ٘ البؼ       

 أْ أمافؼٖ  ٠زد أْ أٔمؾٖ  

فٕؼِا ٍٍٚل تٌٝ رألأٗ ٌّنأافؼتٗ فٍأٝ ػـأع ٍإٔؼٚق تٌأٝ       

أٔأٗ أتضأٝ رألأا ٚتأـن  األِاَ، واْ اٌٌٛؼ اٌّنى١ٓ ِـ٘ما ٌؼؿرة

 األِـ ٌٟ 

ٌأأُ ٠ملأأً اٌنأأ١ؼ ٌٛمأأىٟ ِنأأافؼتٟ  ٌىأأٓ فٍأأٝ األلأأً، أٔمأأؾل       

بـا٠ل  ٚبعؼ حالث ػلائك، أؿمٍٗ ٚاٌؼٖ ١ٌنافؼ ٚاٌؼتأٗ ـأٟ تفـ٠أػ 

األى١او ػاعً إٌّقي  لّل بّ اؿػتٗ فٍٝ ٓٛي اٌّّـ، ٚفٕأؼ٘ا 

 أّٟٔ أِنىتٗ ٚرؾبل ؽؿافأٗ ِضاٌٚأةتؽ١ـ وً ىٟو  ِا صؼث ٘ٛ 

ق ـٟ اٌل١ل  ٚاٌيٟو اٌّٛاٌٟ ا ٠ماـٗ صتٝ ٍٔعد ل١ٍال للً أْ ٠ُضتز 

 اٌؾٞ أفــٗ أٔٗ واْ ٠ّنه ب١ؼٞ ٠ٕٚ ـ تٌٝ ف١ٕٟ  

بلنأأآة  ٚألٚي ِأأـة ـأأٟ  لّأأؿتٛتٛلّأأؿ لٍلأأٟ فأأٓ إٌأألِ        

أعتلـ ٘أؾا اٌيأعٛؿ  ٚوأنْ وأً اٌعأاٌُ ٠تضأـن ِأٓ صٌٛأه،  ص١اتٟ

او  ٚاٌيأٟو اٌٛص١أؼ ِٓ تضته ٚبؼاعٍه ب١ّٕا أٔل ت فٛ ـٛق اٌٙأٛ

ّتَّأٍت١ٓ اٌ ٔزأـاؾ ٘أٛ ف١ٕأا اٌيأغٌ ا٢عأـاٌؾٞ ٠ّٕعه ِٓ اإل
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بع١ٕ١ه بٛام ة لٜٛ ـ١ق٠ائ١ة تزؾبه مـ٠عا ب١ّٕا اٌعاٌُ ٠ؼٚؿ ـأٟ 

 ػٚاِال ٠ٚ ٛؾ ٠ٕٚٙاؿ ِٓ صٌٛه  

ا١ٌأَٛ  وٕأل لاؿبل فٍأٝ اٌضَأٛي فٍأٝ للٍتأٟ األٌٚأٝ ؽٌأه       

األِأأاِٟ  وأأاْ  ٗ عـرأأل ِأأٓ اٌلأأافٚاٌؼتأأِتنوأأؼة ِأأٓ ؽٌأأه  ٌىأأٓ 

تأأا باٌىاِأأً، ٚاٌيأأٟو اٌتأأاٌٟ  ـّ ّْ ٚرٕتأأاٖ تصّ رأأا تٌأأٝ ػؿرأأة أ ـ  ض ُِ

 اٌؾٞ أفٍّٗ أٔٗ واْ ٠غتلئ ـٟ اٌضّاَ 

وٕل أٔت ـٖ ـٟ اٌـػ٘ة فٕأؼِا ؿأتٕأٟ أعتأٗ ١ٕ١ٌتأا  بأؼل ٌأٟ       

ول١أأـة ٚٔاّأأزة  أؿاػل أْ تعأأـؾ ِأأاؽا ٠زأأـٞ ـنعلـتٙأأا لٍأأ١ال، 

ؿاصأل تٙأق ِمألِ اٌلأاف  ٚتْ ٌُ ٠ىٓ ٠زؼؿ بٟ أْ أـعً ؽٌه  تؽ

 ِضاٌٚة تؼاظتٗ بيـامة  

 "٘اٞ أعٟ اٌَؽ١ـ " ٔاػتٗ ِٓ عالي اٌلاف        

       ّْ "ٕ٘ان ـتاة ِخ١ـة ـٟ أت اؿن  ِأا اٌغ أدب ٘أً تغيأٝ أ

 ٌؼ٠ٙا بعِ اٌلنىٛلب"

را رؼا  رؾبُل ؽؿافٙا ٚأعلـتٙا أْ تتٛلأؿ        ـص واْ األِـ ِض

 ـنبل  ٚـٟ إٌٙا٠ة، أنضلل  

ٚرأأؼل أِأأٟ ـأأٟ اٌغأأاؿد تتضأأؼث تٌأأٝ اٌنأأ١ؼة ٌٛمأأىٟ ٚلأأؼ       

فتأأـُ أْ  ُّ لأأؼِل ت١ٌٙأأا وعىأأة ا١ٌٍّأأْٛ اٌز١ٍّأأة اٌتأأٟ وأأاْ ِأأٓ اٌ

تىأأْٛ تض١ٍتٕأأا ٌتٍأأه ا١ٌٍٍأأة  بأأؼا ِنأأضٛق اٌنأأىـ ٔافّأأا ٚأب١ْأأا، 

اٌىعىة ال تقاي ػاـ ة تـمً ؿائضأة ١ٌّأْٛ ٌ ١فأة ـأٟ اٌٙأٛاو  بأؼأ 

١ؼة وأأأل بأأ١ٓ ٠أأؼٞ اٌنأأ ٌعأأابٟ ٠نأأ١ً بّزأأـػ إٌ أأـ ت١ٌٙأأا  ٌىٕٙأأا

مأأتـرافٙا  وأأً ِأأا ٠ّىٕٕأأٟ إل مأأل١ًٌٛمأأىٟ، ٚوٕأأل أفٍأأُ أٔأأٗ ال 
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ـعٍأأٗ ٘أأٛ أْ أصأأاٚي تٌتٙأأاَ اٌـائضأأة ب١ّٕأأا أمأأتّع ت١ٌّٙأأا تتٕاليأأاْ 

 صٛي ِتارـ اٌلماٌة ٚتٛلعال اٌ مل 

ُ فأأؼل ٚأِأأٟ تٌأأٝ اٌل١أأل بعأأؼ٘ا  وأأاْ األِأأـ ؼـ٠لأأا رأأؼا، ٌأأ      

ّْ ٓأال٠تنٓ ٌٟ اٌٍعد ِع بـا٠ل فٍأٝ اال ق  وأً ِأا أفــأٗ ٘أٛ أ

ّْ ٌؼ٠أٗ أعتأا ال ٠ّىأٓ اٌٛحأٛق  ٌٗ ف١ٕ١ٓ تتأل٢ْ بأاٌٍْٛ األفؿق، أ

 بٙا   ٚأٔٗ واػ ٠ملٍٕٟ  

ؼفأأٛل تٍأأه ا١ٌٍٍأأة ٚأٔأأا أـىأأـ ـأأٟ اٌملٍأأة اٌتّأأٟ وأأاػل تضأأؼث        

أٔٙأا ٌأٓ  بيأىً ِأا فٍّأل ىعٛؿ اٌملٍة فٍٝ وً صايبو١ؿ ٠ىْٛ 

ا ِٓ أبٟ ٚأِٟ ٚلل إٌَٛ  تىْٛ بٕفل ٓعُ اٌملٍة اٌتّٟ أُص ٝ بٙ

ٔفل اٌف١ٍَة ؿبّا، ٌىٓ ٔٛ  ِغتٍأؿ بيأىً رأؾؿٞ  ِخأً اٌأؾئد 

ٚوٍد ا٠ٌٛلل، ـمٔ اٌعٍُ ٠نأت ١ع أْ ٠ْأعّٙا فٍأٝ ٔفأل ىأزـة 

 اٌعائٍة  

ا٢ْ، فٕأأؼِا أٔ أأـ تٌأأٝ اٌغٍأأؿ ٔضأأٛ اٌَأأؿ اٌخأأأٟ، أصأأد       

ّْ اٌفْأٛي اٌعٍّأٟ  ٘أٛ ِأا رعٍٕأٟ  -فٍأٝ األلأً رقئ١أا-اٌتفى١ـ بن

ٝ األؿرأأش ـأأنْ ػ تٍأأه اٌملٍأأة  ٌىأأٓ ٌىأأٟ أوأأْٛ ٍأأاػلة، فٍأأأٓأأاؿ

ٓ بأأاألفؿق  عأأالي اٌَأأف١ٓ ١ٓ اٌّتألألتأأ١اٌنأألد ٘أأٛ تٍأأه اٌع١ٕأأ

اٌخأأأٟ ٚاٌخاٌأأج، ٌأأُ أمأأت ع ِٕأأع ٔفنأأٟ ِأأٓ ِتابعتأأٗ،، اٌزٍأأٛك 

 بزألٗ،، ٚاٌـؼلة ـٟ اٌتٛارؼ باٌمـف ِٕٗ  

بلٍٛغ اٌَأؿ اٌـابأع، تعٍّأل اٌنأ١ ـة فٍأٝ ٔفنأٟ  ؿؤ٠تأٗ       

تٛلفتأا فأٓ  ٟٕا ـٟ لٍلٟ، ٌىٓ لأؼِتفى١ـ ـ١ٗ ِافاال ٠لعخاْ ١ٕٓٚاٌ

 ِالصمتٗ ٚاوتف١ل بـؤ٠تٗ ٚاٌتفى١ـ ٚاٌضٍُ بٗ  

  ـأأٟ اٌَأأؿ اٌغأأاِل ػعٍأأل ىأأ١ٍٟ مأأتاٌق تٌأأٝ اٌَأأٛؿة حأأُ      

ى١ٍٟ متاٌق وأل ـتاة صّماو  صّماو ِٚتؾِـة ّٚٔاِأة ِٚغاػفأة 
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ٌٝ اٌيأغٌ ِٓ إٌٛ  اٌؾٞ ٠غلـ ىغَا بنِـ ِا ٚفىنٗ تّاِا ت

فؼاػ٠أأأة ا٢ْ، ـٙأأٟ ٍِىأأأة اٌأأؼؿاِا بأأأال ٚبّأأا إٔٔأأأا ـأأٟ اال ا٢عأأـ 

بتؼائ١أة، وأأل تعٍأُ ٝ فٕأؼِا وٕأا ـأٟ اٌّؼؿمأة االِٕاف   ٌىٓ صت

و١ؿ تَ ٕع ٚتهػٞ فـّٚا تّخ١ٍ١ة عاٍة ـ١ّأا ٠تعٍأك بضَأة 

األٌعاف اٌـ٠ا١ّة  ٌُ أىا٘ؼ٘ا ٌٚٛ ٌّأـة ٚاصأؼة تأـوِ أٚ تمأَٛ 

ؽٌأأه، وأأأل تأأهػٞ فـّأأٙا اٌٙأأو  بتّأأاؿ٠ٓ اٌزّلأأاف  بأأؼال ِأأٓ

ٚتأأؼفٟ أْ رنأأؼ٘ا مأأ١ٕٙاؿ صتّأأا ِأأٓ اإلؿ٘أأاق تْ ؿوْأأل أٚ 

 لفقل أٚ تّ ل  ٚواْ ؽٌه ٠ٕزش   ـٟ وً مٕة  

وأل تنتٟ بّالص ة ِىتٛبأة حأُ تأؼّفٟ اإلؼّأاو أِأاَ اٌّعٍأُ       

عالي األ٠اَ األٌٚٝ ِٓ وً مإٔة، ٚبعأؼ ؽٌأه ٠أتُ تففاؤ٘أا ِأٓ أٞ 

تىأٓ صتأٝ تّٛأد وـمأ١ٙا اٌغأاً  تّـ٠ٓ ٠ت ٍد فْالل  ٌأُ

ـٟ ٔٙا٠ة ا١ٌَٛ  اٌعْالل اٌٛص١ؼة اٌتٟ وأل تّـٔٙا بنٔت اَ ٟ٘ 

تٍه اٌّض١ ة بفّٙا، ٚلؼ وأل تّـٔٙأا بأال تٛلأؿ  ٌأٛ وأاْ ٕ٘أان 

ِنأأأابمة أٌّٚل١أأأة ٌٍضأأأؼ٠ج الوتنأأأضتٙا ىأأأ١ٍٟ مأأأتاٌق بأأأال ِٕأأأاف   

صنأإٔا، فٍأأٝ األلأأً وأأأل مأأتفٛف باٌؾ٘ل١أأة ٚاٌفْأأ١ة، ٚاصأأؼة ٌىأأً 

 د ِٓ رألٟ ـّٙا  رأ

ِا أففزٕٟ ٘ٛ ١ٌل ٔزاتٙأا ِأٓ صَأة األٌعأاف اٌـ٠اّأ١ة،       

ِٓ لؼ ٠ـ٠أؼ٘ا ـأٟ ــ٠مأٗ فٍأٝ أٞ صأايب ِأا أففزٕأٟ ٘أٛ أْ أٞ 

ىغٌ لؼ ٠ىٍؿ ٔفنٗ فٕأاو إٌ أـ بؼلأة وأاْ مأ١الص  أْ اٌّأأع 

١ٌل اٌـبٛ أٚ ّعؿ واص١ٍٙا أٚ صنام١تٙا، بً واْ ىعـ٘ا  واْ 

  ٛ ف،  ٌؼ٠ٙا رلاي ِٕأٗ، ٍِتأ ـّ بٙأؾٖ اٌ ـ٠مأة اٚ تٍأه، ِيأؼٚػ أٚ ِغأ

فٍٝ ىىً ّفائـ أٚ ػٚائأـ،، ٚؽ٠أٛي اٌضَأاْ اٌتأٟ تَإٔعٙا بأٗ 

تٕاـل ؽ٠أٛي أصَإٔة اإلمأتعـاُ  ٚـأٟ األ٠أاَ اٌتأٟ تتـوأٗ ـ١ٙأا 

٠تؼٌٝ، واْ ٠لؼٚ ٚأٔٙا تٙتق ٚتـلٌ ٚتعأك تضتٗ ٚونٔٗ ب ا١ٔة، 
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ٌعأد  بض١ج أْ وً ِا تـاٖ ِٓ ٚرٙٙا ٘ٛ أٔفٙأا  ص أا مأع١ؼا ـأٟ

 ٌعلة األؿبع ِـبعال بل ا١ٔة فٍٝ ؿأمه 

اعتـل ِٛارٙة ى١ٍٟ متٌٛق باٌتزاً٘، ٚلؼ واْ صال ٔارعأا       

ًّ ِٕتَأؿ اٌَأؿ اٌغأاِل فٕأؼِا ؿأ٠أل ٠أؼ٘ا  بيىً تاَ صتٝ ص

 ـٟ ٠ؼ بـا٠ل  

رأأا ِأأٓ تِنأأان ٠أأؼٞ        ـ  ض ُِ بـا٠نأأٟ  اٌيأأغٌ اٌأأؾٞ ِأأافاي 

عزأأٛال رأأؼا  ٠أأ١ِٛٓ للأأً اٌَأأؿ اٌخأأأٟ  اٌيأأغٌ اٌأأؾٞ ِأأافاي

١ٌمٛي ٌٟ أوخـ ِأٓ ِـصلأا  اٌيأغٌ اٌأؾٞ ِأافاي ٠تزأٛي صأاِال 

 ِعٗ للٍتٟ األٌٚٝ 

و١ؿ امت افل ى١ٍٟ أْ تنـف ٠أؼ٘ا واٌأؼٚػة تٌأٝ ٠أؼٖب ال        

 ٠ضك ٌتٍه األ١ِـة اٌَؽ١ـة اٌٍضٛصة اٌتعٍك بٗ ٘ىؾا 

بـا٠ل واْ ٠ٕ ـ ٔضٛٞ ِٓ ـٛق وتفٗ ِٓ ٚلل ٢عأـ  أٚي       

٘ٛ أٔٗ واْ ٠تنمؿ ِٕٟ ١ّّٕا  ِٚٓ حُ تزٍّٝ ٌأٟ ِا ع ـ بلاٌٟ 

 األِـ، تٔٗ ـٟ صارة ٌّنافؼتٟ  

٘أؾا ِأا ٠زأد أْ ٠ىأْٛ صتّأا  وأأل ىأ١ٍٟ مأتاٌق صنامأة ٌٍؽا٠أة 

 ٌأٝ ػؿرأة ٠َأعد ِعٙأاتّىٓ اٌأتغٌٍ ِٕٙأا، ٌزٛرأة بض١ج ال ٠

وأُ  -ٌٙأٟابٖ ٠أا -لؼأ ـٟ إٌض١د ٚاٌلىأاو، ٚػـعٙا بع١ؼا  متٕٙاؿ ٚت

ٌأأٗ  ال، ٌأأُ ٠ىأأٓ ٘أأؾا فّأأال ٠ّىأأٓ ٌَأألٟ أْ  مأأ١ىْٛ ٘أأؾا ِضـرأأا

 ٠فعٍٗ بٕلً  ٘ؾا فًّ ـتاة  

ٌُ أتىلؼ صتٝ فٕاو اٌلضج فٓ ِـىضال أعـ٠ال     ٔزضأل       

ـٟ تبعاػ٘ا ـٟ حا١ٔت١ٓ  ٘ـف بـا٠ل ـٟ اٌٍض ة اٌتٟ أٍلش ـ١ٙأا 

ٚ٘أٟ تغأؼه  ٕأُٟ تتملأً األِأـ بيأىً ر١أؼ  أتتصـا، ٌىٓ ىأ١ٍٟ ٌأ
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ضل ٠أؼ٘ا، ٚأعلـتٕأٟ أْ بأـا٠ل ٌٙأا ٚتيؼ ٚتٍٛٞ أٞ ىٟو ٠مع ت

 ِٚٓ اٌّنتض١ً أْ تتـوٗ  

 ٠ا ٌٗ ِٓ ّٚع ػل١ك       

وٕل بًِ أْ ٠ ٙـ ل ١أع اٌّعٍّأ١ٓ صتأٝ ٠أـٚا ىأ١ٍٟ مأتاٌق       

فٍٝ صم١متٙا، ٌىٓ بٍٛأٛي أٞ ىأغٌ تٌأٝ مأاصة اٌضأؼث، وأاْ 

اٌٛلأأل لأأؼ ـأأال  وٕأأل أٓأأٛق بأأؾؿافٟ ؿأمأأٙا إٌّفأأٛه ٚأٌأأٛٞ 

ّٞ لأؼؿ ِأٓ ٍأـاعٙا أٚ عؼىأٙا بؾؿافٙا تٌٝ ظٙـ٘ا، ٚ ٌأُ ٠ىأٓ أ

 ١ٌزعٍٕٟ أصـؿ٘ا للً أْ ٠نتٟ أصؼ اٌّع١ٍّٓ  

ـٟ إٌٙا٠أة، فأاػل ىأ١ٍٟ تٌأٝ ب١تٙأا ِلىأـا ٚ٘أٟ تعأأٟ ِأٓ       

رأألٟ ِأٓ اٌمَأة   ةصاٌة ىعـ مأ١ ة، ب١ّٕأا لّأُل بنعلأاؿ اٌّأؼ٠ـ

ل١ّة  -مـا-ٟ م١ؼة ِت١ٕة، ٚفٍٝ األؿرش تمؼؿ اٌن١ؼة ىٌٛتق، ٚ٘

عة ـٟ اٌّىاْ إٌّامأد  ٚؿؼأُ أٔٙأا أعلـتٕأٟ بنٔأٗ ِأٓ ؿوٍة مـ٠

األـْأأً أْ أتأأـن ا٢عأأـ٠ٓ ٠ضٍّأأْٛ ِيأأاوٍُٙ اٌغاٍأأة بنٔفنأأُٙ، 

ٌىٕٙأأأا ل عأأأا تفّٙأأأل ِأأأا صأأأؼث ِأأأع ىأأأ١ٍٟ مأأأتاٌق ٚىأأأعـ٘ا بأأأً 

ٚأعلـتٕأأٟ أٔٙأأا ِنأأـٚؿة ألٔأأٟ اِتٍىأأل اٌنأأ١ ـة اٌىاـ١أأة فٍأأٝ 

 ٔفنٟ وٟ ال أـعً ى١ ا ؼ١ـ ت ٠ٛمٙا 

اٌٟ، فأأاػل ىأأ١ٍٟ بأأـأك ٍِأأٟو باٌْأأفائـ  ـأأٟ ا١ٌأأَٛ اٌّأأٛ      

ٚباٌ لع رعٍل  ر١ّع ِٓ ـٟ اٌّؼؿمة ٠ّٙنْٛ ٠ٚتىٍّأْٛ فٕأٟ، 

 ٌىٕٟ تزاٍ٘تُٙ بلنآة  اٌضمائك تتضؼث فٓ ٔفنٙا 

بـا٠ل ٌُ ٠متـف ِٕٙا صتأٝ ٔٙا٠أة اٌعأاَ  ٘أؾا ال ٠عٕأٟ ٓلعأا       

أٔأأٗ لأأؼ التأأـف ِٕأأٟ، ٌىٕأأٗ أٍأألش أوخأأـ ٚػّا ِعأأٟ عاٍأأة عأأالي 

 ػك بعؼ أْ أرٍنٕا اٌن١ؼ ١ِـتٕق بزأد بعْٕا  اٌَؿ اٌنا
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رّأأ١ال  وأأاْ ٌ ١فأأا ِعأأٟ، وأأً  اٌزٍأأٛك بزأأأد بأأـا٠لوأأاْ       

ٍلاس ٠مٛي ٌٟ "ِـصلا رٌٟٛ"  ٚأص١أأا، بأ١ٓ اٌف١ٕأة ٚاألعأـٜ، 

ـّ ٠ٚعأٛػ تٌأٝ فٍّأٗ، ٚال  أّل ٗ ٠ٕ ـ بنتّزاٟ٘  وأاْ ػائّأا ٠ضّأ

 أٍِه تال أْ أبتنُ  واْ عزٛال رؼا، ٌٚ ١فا رؼا 

تلاػٌٕأأا اٌضأأؼ٠ج ِأأع بعْأإٔا أوخأأـ أ٠ْأأا، عاٍأأة بعأأؼ أْ لأأاَ       

اٌن١ؼ ١ِـتٕق بٕمٍٟ عٍفأٗ  وأاْ ٌأؼٜ اٌنأ١ؼ ١ِـتٕأق م١امأة فمأاف 

باالصتزاف صٛي اٌتٙز أة  ٘أؾٖ اٌن١امأة تإٌٔ فٍأٝ أٔأٗ ـأٟ صأاي 

ـع١ٍأه  فيأـ٠ٓٙز ة ملع وٍّال ِٓ أٍأً عّأل ٚأع نل ـٟ ت

اٌىٍّأأال ِأأـاؿا  أْ تمْأأٟ ِعأأٗ ـتأأـة اٌؽأأؼاو تىأأـؿ وتابأأة ٘أأؾٖ

 ٚتىـاؿا 

ّأأؽٔ االصتزأأاف رعأأً بأأـا٠ل ٠أأؾفـ ٠ٚغ أأئ  ٚؿؼأأُ أٔأأٗ       

أففذ ١ّّـٞ، تال أٟٔ وٕل أٔضٕٟ ٚأّ٘ل ت١ٌأٗ باألرٛبأة فٍأٝ 

وأاْ ىأعـٖ ٠فأٛس  ْٟ اٌؽؼاو ِعأٗ بأؼال ِأٓ اإلصتزأاف أًِ أْ أل

ا أؽ١ٔٗ ٠عٍّٛ٘ا بعِ اٌقؼأد  فؼأد  َّ بـائضة تيلٗ اٌل ١ظ، ٚـ

رعٍٕٟ أتناوي ػائّا  و١ؿ ٌفتٝ بيعـ بأاٌػ  أىمـ ٚٔافُ، ٚ٘ٛ ِا

اٌنأأٛاػ ولأأـا٠ل أْ ٠ٕتٙأأٟ بقؼأأد أؽْ أىأأمـب ِأأاؽا ٠فعأأً ٕ٘أأان 

ّٞ صايب تفضَل أؽ١ّٔا ـٟ اٌّـبة ٌىٓ ٌُ أرؼ اٌىخ١ـ ـ١ّٙأا،  فٍٝ أ

 ٌُٚ أٌض  أٞ ىٟو ـٟ ا٢عـ٠ٓ أ٠ْا  

ٌّ األؽْ        ـىأأـل ـأأٟ مأأهاي اٌنأأ١ؼ ١ِـتٕأأق صأأٛي فؼأأد ـأأ

ـ٠ة اٌت ٛؿ ـٟ صَة اٌعٍَٛ، ٌىٕٟ ٌُ أـعأً  فٕؼِا وٕا ٕٔالو ٔ 

بأأؼال ِأأٓ ؽٌأأه، أِْأأ١ل اٌنأإٔة أّ٘أأل بتٙز أأة اٌىٍّأأال، أمتٕيأأك 

 اٌل ١ظ ٚأتناوي ِا تؽا وٕل منصًَ ٠ِٛا فٍٝ لُلٍتٟ 
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 إحذر يا صديقي!
صًّ اٌَؿ اٌنابع بعِ اٌتؽ١١ـال ِعٗ، ٌىٓ أولـ٘ا ٌُ       

 ١ٌع١و ِعٕا  ٠ضؼث ـٟ اٌّؼؿمة بً ـٟ ب١تٕا  راو رؼٞ ػأىٓ 

ّٞ ِّٕا        واْ األِـ ؼـ٠لا عالي األملٛ  األٚي تؽ ٌُ ٠ىٓ أ

أِٟ باٌ لع  ٚؿؼُ أٔٙا لْل  بامتخٕاوفٍٝ ِعــة ر١ؼة بٗ، 

اٌنٕة َٚٔؿ اٌّا١ّة تضاٚي الٕافٕا أٔٗ ؿرً ف ١ُ، ٌىٓ ِّا 

٠لؼٚ ٌٟ، ـنْ اٌيٟو اٌّفًْ ٌؼ٠ٗ ٘ٛ اٌزٍٛك ٚاٌتضؼ٠ك ِٓ 

ِا١ِة  ٌُ ٠ىٓ ٕ٘ان اٌىخ١ـ ٌـؤ٠تٗ ٔاـؾة ؼــة اٌزٍٛك األ

واْ ٕ٘ان ١ٌال  ِٚع ؽٌهاٌفٕاو األِاِٟ ٢ي با٠ىـ   بامتخٕاو

ٔٙاؿا، ٠زٍل فٍٝ ِمعؼٖ اٌىل١ـ اٌؾٞ ُٔمً ِعٗ ٠ٚضؼق ِٓ 

 إٌاـؾة  

صنٕا، واْ ٠مـأ اٌَضؿ ٚؿٚا٠ال تَٛ والٔنٟ ٠ٚضً       

 اٌىٍّال اٌّتمآعة ٠ٚتابع أمّٙٗ، ٌىٓ وً ٘ؾٖ وأل ٚمائً

تيت١ل  ٚٔ ـا ٌعؼَ ٚرٛػ أٞ ىغٌ ٠ّىٓ أْ ٠نائٍٗ أٚ ٠ اٌلٗ 

بتفن١ـ، ـمؼ واْ ٠ضؼق ِٓ إٌاـؾة صتٝ ٠ؽفٛ فٍٝ وـم١ٗ  ١ٌل 

ّْ ٕ٘ان ع ن ـٟ ؽٌه، ٌىٕٗ ٠لؼٚ ِّال رؼا    أ

ألٔٗ ٠يتاق تٌٝ رؼتٟ، ٌىٓ ٘ؾا  بٙؾا اٌيىًتمٛي أِٟ أٔٗ ٠ضؼق 

و أٞ أِـ ِعٟ ُ ٠ٕالٌ ٓ أِـا لؼ ٠ٕاليٗ ِعٟ  ـٟ اٌٛالعٌُ ٠ى

ـٟ تصؼٜ اٌَضؿ  لـأ صٛي رٌٟٛ ٌىٓ ٘ؾا تؽ١ـ فٕؼِاأبؼا، 

 للً بْعة أىٙـ 

ٌُ ت ٙـ رٌٟٛ با٠ىـ فٍٝ اٌَفضة األٌٚٝ ِٓ ٍض١فة       

ِا٠ف١ٍؼ تا٠ّق ٌىٛٔٙا ب٠ٕيتا٠ٓ ٍؽ١ـ ـٟ اٌَؿ اٌخآِ وّا لؼ 
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تعتمؼ  ال ٠ا ٍؼ٠مٟ  ٌمؼ صٍَل فٍٝ تؽ ١ة فٍٝ اٌَفضال 

 ل إٌقٚي ِٓ ىزـة ر١ّق  األٌٚٝ ألٔٙا ؿـْ

١ٌل أٟٔ أمت ١ع اٌتفـلة ب١ٓ أىزاؿ اٌز١ّق أٚ اٌم١مد أٚ       

اٌلتٛال، ٌىٓ رٌٟٛ باٌ لع وأل تعـؾ ٔٛفٙا بً ٚتعـؾ وً 

 ِغٍٛق ٠تلعٙا  

تؽْ ٘ؾٖ اٌيزـة، ٘ؾٖ اٌز١ّقة، وأل تمع ـٟ ِىاْ ىاؼـ       

 ؛رؼا ٚلل١ضةأفٍٝ اٌتً ـٟ ىاؿ  و١١ٌٛـ، ٚلؼ وأل ٘ائٍة  ٘ائٍة 

ِتيابىة ٍِٚت٠ٛة ٚوخ١ـة اٌعمؼ صتٝ أٟٔ ظٍٍل أتٛلع أٔٙا 

 متٕفزـ ؽال ِـة ـٟ اٌـ٠ش  

عالي أصؼ األ٠اَ ـٟ اٌنٕة اٌفاؿٓة، ٚوٕل لؼ اوتف١ل ِٓ       

حـحـتٙا اٌّنتّـة صٛي اٌيزـة اٌؽل١ة؛ ر تٙا ٚأعلـتٙا أٔٙا 

ناْ  ١ٌنل ر١ّقة ماصـة، بً ـٟ اٌٛالع أبيع ىزـة فــٙا اإلٔ

ٚبّاؽا أرابلب لاٌل بنٟٔ لاٍـ بَـ٠ّا فٓ ؿؤ٠ة اٌزّاي  

لاٍـ بَـ٠ّا فٓ ؿؤ٠ة اٌزّاي  ٘ؾا اٌىالَ ٍاػؿ ِٓ اٌفتاة 

ّٟ  واْ ٌؼ٠ُٙ ىز١ـال ٔا١ِة  اٌتٟ تع١و ـٟ ب١ل ٘ٛ ٔىتة اٌض

ـٛق إٌٛاـؾ، ٚصيائو باؿفة ـٟ وً ِىاْ، ٚص١ْـة تـوِ 

ٚوالف ٚػراد فٓ ل ٔ  ضؼثُصـ٠ّة  أتىً ـ١ٙا اٌض١ٛأال ب

ٚصتٝ أـا  ، ألنُ بؾٌه  واْ ٌؼٜ ىم١م١ٙا أـعٝ بٛا ـٟ ؼــتّٙا  

مضلأٟ ٕ٘ان ِـة فٕؼِا وٕل ـٟ اٌعاىـة ٚرعالٟٔ أىا٘ؼ٘ا 

تنوً ـنؿا  ـنؿا ص١ّا بع١ٕ١ٓ ٍؽ١ـت١ٓ واٌغـف  أِنىا بٗ ِٓ ؽ٠ٍٗ 

 ٚ   ابتٍعتٗ األـعٝ واِال 

 تٍه األـعٝ مللل ٌٟ وٛاب١ل ٌّؼة ىٙـ        
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صاي، ـٟ اٌعاػة ال أ٘تُ بفٕاو أٞ أصؼ، ٌىٓ ـّٛٝ  وًفٍٝ       

أتٙٝ بٗ األِـ اٌٝ تٛر١ٗ ـٕاو بي با٠ىـ أففزل ٚاٌؼٞ بيؼة، ٚ

صلآ ٔضٛ ـٕائٕا  لاي أٔٗ ِٓ ٚارلٕا وز١ـاْ أْ ٔـ٠ُٙ ِا ٘ؾا اال

ِا٠ه ٚب١ّٕا واْ ِال ٚ ،٠ُفتـُ أْ ٠لؼٚ ف١ٍٗ اٌفٕاو  ٌؾا

ّٟ أْ أرّق اٌعيد ٚأصؿ اٌفٕاو اِْيؽٛالْ بنتغاَ أـعاّ٘ا، و  فٍ

ٚأٔ ؿ اٌّّـال ٚاٌّقؿاف اٌؾٞ واْ ٠لؼٚ ٚونٔٗ ٠َد ـٟ 

 اٌلضـ 

 -ٚ٘ٛ فاًِ بٕاو ّغُ ٚلٛٞ-٠تٛلع اٌّـو ِٓ ٚاٌؼ رٌٟٛ       

أْ ٠ٍَش اٌّىاْ، ٌىٕٗ ٌُ ٠فعً  ٚـما ألِٟ، ـٙٛ ٠مْٟ وً 

ٓ أٚلال ــاؼٗ ـٟ اٌـمُ  ٌُ تلؼ ٌٛصاتٗ ١ِّقة بإٌنلة ٌٟ، ٌى

تؽا صىّٕا ِٓ عالي األمعاؿ اٌتٟ ٠ْعٙا ٌٙا، ـنٔٗ ٠ع ١ٙا لؼؿا 

ؼ، ٚـٟ ول١ـا  افتؼٔا ؿؤ٠تٙا وً مٕة ـٟ ِعـُ ِمآعة ِا٠ف١ٍ

٠ ٟ ِّ صتّا ٔفل اٌيٟو  اٌعاٌُ م١ىْٛ اْ ـػػوً ِـة واْ أبٟ ٚأ

 ٌٛ أٍٍش ـٕاو ب١تٗ بؼال ِٓ ٘ؾا  أرًّ

صاػ٠ج أص١أا  الْ بعِ األٚٚاٌؼة رٌٟٛ تتلاػ ٟوأل ٚاٌؼت      

ٔٙا تيعـ باألمؿ ٔضٛ اٌن١ؼة با٠ىـ  تمٛي أٔٙا تقٚرل أأفتمؼ 

 أصؼّ٘ا ػائّا ـٟ تعامة  م١ع١و بضاٌُ، ٚبنلد ؽٌه، 

أ٠ّا واْ  ؿبّا أصام١ل رٌٟٛ اٌزّا١ٌة لؼ حُلّص  ل بيىً ػائُ       

ّْ ىزـة  ٠ىٓ ٘ؾا ع ن٘ا  ٌىٕٙا وأل بنلد ٚاٌؼ٘ا، ٌُٚ تـٜ أ

١ق تٍه ٟ٘ ٘ؼ ّّ  ٠ة هللا تٌٝ ُؿوٕٕا اٌَؽ١ـ ِٓ اٌىْٛ  اٌز

تٍٙٛ ِع  ػائّا ِا عالي اٌَف١ٓ اٌخاٌج ٚاٌـابع، وأل      

٠مت عْٛ أرقاو ول١ـة ِٓ اٌٍضاو  ٚأص١أاأع٠ٛٙا ب١ٓ األؼَاْ 

تٌٝ األمفً  وٕل أؿاُ٘  فٍٝ رؾفٙا االٔقالقصتٝ ٠تّىٕٛا ِٓ 
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ٚب١ّٕا ٔضٓ  ٙا وٍّا أعؾتٕا أِٟ باٌن١اؿة تٌٝ ِىاْ ِا؛ـٛل٠ٍعلْٛ 

ٕٔت ـ فٕؼ تىاؿة اٌتٛلؿ، وأل رٌٟٛ تتنؿرش ِٓ أصؼ 

األؼَاْ را٘قة ٌٍٛلٛ  ٚونـ وً ف ُ ِٓ ف اِٙا، ـتٙق 

أِٟ ؿأمٙا ٚتمٛي  ت٠ان أْ تتنٍك تٍه اٌيزـة ٠ا بـا٠ل، ً٘ 

١ٕ١ٌتا، ٠ا تنّعٕٟب ال أؿ٠ؼ أْ أؿان تفعً ؽٌه ٠ِٛا  ٚأٔل أ٠ْا 

ْ ٘ؾا ١ٕٙا ٚتمٛي "ٚونع ١ـ ٌٍؽا٠ة  ـتمٍد ١ٕ١ٌتا ف١ ا٘ؾ

تضل إٌاـؾة ٚأػفٛ أْ  ألَٛ أا باالٔضٕاوِضتًّ " ، ـٟ ص١ٓ 

٠تؽ١ـ ّٛو اإلىاؿة للً أْ تَـط رٌٟٛ بنمّٟ تٌٝ اٌعاٌُ 

    ١ٌنّعٗ  

صاٌُٚل ِـة عالي اٌَؿ اٌغاِل أْ أتنٍمٙا  واْ ؽٌه بعؼ       

رٌٟٛ ٓائـتٟ اٌٛؿل١ة ِٓ ىزـتٙا اٌّتٛصية  تٔماؽ٠َٛ ِٓ 

ٍة ٌألٌعاف  تنٍمل  ٌعؼة أ١ِاي وٟ تزٍد ٌٟ ٓائـتٟ، ا٢و

ٚفٕؼِا ٔقٌل، تَــل بيىً ؿائع  ٌُ تقَ ىفت١ٙا تٌٝ األفٍٝ 

ٚتضتف  ب ائـتٟ وـ١ٕ٘ة وّا تٛلعُل، بً مٍّتٙا ٌٟ بلنآة حُ 

، ٚـٟ ٔفل اٌٛلل ٍاصلٕٟ ىعٛؿ باالؿت١استـارعل  ىعـل 

ل أٟٔ بنٕٟٔ ّع١ؿ  فٕؼِا ؿأ٠ل أ٠ٓ فٍمل ٓائـتٟ، افتمؼ

ـمؼتٙا تٌٝ األبؼ  ٌىٓ ١ٌل رٌٟٛ  تنٍمل ٚأٔقٌتٙا ـٟ ٚلل 

را رؼا ٠ا ؿرً  ـص ض ُِ  ٚر١ق رؼا  واْ أِـا 

ٍٕعُل ٍٛؿة ؽ١ٕ٘ة فٓ اٌعٍٛ اٌؾٞ ٍٍٚل ت١ٌٗ رٌٟٛ،       

ـٟ ا١ٌَٛ  -فٍٝ األلً بؽ١َٕٓ-ٚفقِل فٍٝ اٌتفٛق ف١ٍٙا 

اٌّٛاٌٟ  ٔزضل ـٟ تزاٚف اٌزؾ  ٚبْعة أؼَاْ، حُ ٔ ـل 

 األمفً ألل١ُّ ّٚعٟ  تٌٝ

ٚلؼ واْ ؽٌه ع ن ول١ـا  ىعـل ٚونٟٔ فٍٝ لّة ِلٕٝ اِلا٠ـ 

مت١ل بؼْٚ صلً أِاْ  صاٌٚل اٌتـو١ق ٚإٌ ـ تٌٝ األفٍٝ أ٠ٓ 
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فٍمل ٓائـتٟ، ٌىٓ بال ـائؼة  ٌمؼ وٕل باٌفعً ـاىال ّٚع١فا 

 ـ١ّا ٠غٌ تنٍك األىزاؿ  

تض ّل ِعٙا وً حُ بؼأل اٌؼؿامة ـٟ اٌّـصٍة اإلفؼاػ٠ة، ٚ      

ّٟ أْ أؽ٘د باٌلاً وً  أصالِٟ بٛرٛػ  عاي  ِٓ رٌٟٛ  واْ فٍ

ِٓ واْ ٠فعً ؽٌه أ٠ْا  واْ ٕ٘ان حّا١ٔة  ال ػافٟ ٌؾوـ٠َٛ، ٚ

 أٓفاي ـٟ ِض تٕا ِّا عٍك ِٕ مة فافٌة ِٚـ٠ضة  أِا ٟ٘ ـمؼ

أٚ تتضؼث ِعٟ، ٚأص١أا  وأل تضاٚي ػائّا أْ تمؿ بزألٟ

  ـ٠مة أٚ بنعـٜ  تْعٕٟ ـٟ ِٛالؿ ١ِٕٙة ب

حُ بؼأل ِـصٍة اٌتنٍك  اٌفتاة ـٟ اٌَؿ اٌنابع ٚتنت ١ع       

أْ تتنٍك ىزـة تٌٝ أفال٘ا  ٌّٚاؽا تفعً ؽٌهب ـمٔ ٌىٟ ٠تنٕٝ 

ٌٙا أْ تغلـٔا أْ اٌضاـٍة فٍٝ بعؼ عّنة ىٛاؿ   أؿبعة  حالحة  

تمـ٠ـ ٌض ة بٍض ة فٓ صـوة اٌّـٚؿ ِٓ فٍٝ ىزـة    ٘ؾا 

فؼاػ٠ة أْ ٠نّعٗ وً ٓاٌد ـٟ اٌّؼؿمة االاٌ لٔ ِا ٠ٛػ ب

 ٍلاس 

 صاٌٚل  ِـة أْ تمٕعٕٟ باٌَعٛػ ِعٙا تٌٝ األفٍٝ        

"بـا٠ل  تعاٌٝ  ٌٓ تَؼق األٌٛاْ، تٔٙا ماصـة صما  ١٘ا       

 ٠ا بـا٠ل، ف١ٍه أْ تنتٟ ٕ٘ا "

  أرً، ٘ؾا ِا واْ ٠ٕمَٕٟ صتّا 

 رٌٟٛ ٚبـا٠ل ٠زٍناْ تضل اٌيزـة         

 منتّىٓ ٠ِٛا ِٓ تزاٚف اٌَؿ اٌخأٟ ٚتـوٗ عٍفٟبً٘ 
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ـٟ ٍلاس أصؼ األ٠اَ، وٕل ألؿ تضل اٌيزـة ؼاـال ٌُٚ       

أوٓ أٔ ـ ٔضٛ األفٍٝ بيىً ِضؼػ فٕؼِا ظٙـل ـزنة ِٓ اٌعؼَ 

 ٟٚ٘ تتنؿرش ِٓ أصؼ األؼَاْ صتٝ أٚلعتٕٟ  ٔٛبة لٍل١ة 

ٌؼـعٟ مم ل صم١لة ظٙـٞ ٚاٌتٛل فٕمٟ، ٚواْ ٘ؾا واـ١ا       

تضل اٌيزـة ِزؼػا ِع ٚرٛػ تٍه اٌمـػة  االٔت اؿتٌٝ ؿـِ 

 اٌّغلٌٛة ١ٍٓمة  

بؼأُل ـٟ اٌغـٚد ِٓ إٌّقي ـٟ بعـ ػل١مة  ٍٕعل ِىأا       

٘ـ  ت١ٌٗ أ، ِٚا اْ أٌّش اٌلاً بت١ا، صتٝ ٌالٔت اؿعاٍا بٟ 

 ٚأفتـّٗ ـٟ أفٍٝ اٌ ـ٠ك ٚأؿود 

 ؼ١اف رٌٟٛ ٠عٕٟ ؼ١اف اٌّياوً 

صً ٘ؾا اٌتـت١د اٌّيىٍة عالي ِا تلمٝ ِٓ اٌَؿ  ىؾاٚ٘      

اٌنابع ٚتمـ٠لا أؼٍد اٌَؿ اٌخآِ، صتٝ واْ أصؼ األ٠اَ ِٕؾ 

بْعة ىٙٛؿ فٕؼِا مّعل ّزة ـٟ أفٍٝ اٌتً ٚؿأ٠ل بْع 

ىاصٕال ّغّة ِتٛلفة ـٟ ىاؿ  و١١ٌٛـ أ٠ٓ ِض ة اٌلاً  

ؿأ٠ل بْعة ؿراي ٠َـعْٛ بنى١او ـٟ ٚرٗ رٌٟٛ اٌتٟ وأل 

 اٌيزـة، فٍٝ فٍٛ عّل ٓٛابك ِٓ األؿُ باٌ لع   ـٛق

بؼأ ر١ّع األٓفاي ا٢عـ٠ٓ ـٟ اٌتزّع بؼٚؿُ٘، ٚمّعتُٙ       

ّْ ف١ٍٙا أْ تٕقي  واْ ٚاّضا ٌىً ِٓ ٌؼ٠ٗ أؽ١ٔٓ  ٠مٌْٛٛ ٌٙا بن

ا ٠تزاػٌْٛ  ٍعؼل اٌتً  ّّ أٔٙا بغ١ـ، ٌىٕٟ ٌُ أمت ع ِعــة ف

راي، اوتيفل ِا بنـفة، ٚفٕؼِا التـبل ٚؿأ٠ل ِا ٠ضٍّٗ اٌـ

 اٌؾٞ ٠ؼـع رٌٟٛ ٌــِ إٌقٚي  

 ِٕاى١ـ وٙـبائ١ة  
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ال أؿ٠ؼ أْ ٠ُناو ـّٟٙ ٕ٘ا، اتفمٕاب وأل اٌيزـة ِزـػ       

ىـن لل١ش ِتٛصو ِٓ األؼَاْ اٌّتيابىة  ٚاٌفتاة اٌتٟ تتزاػي 

ِع أٌٚ ه اٌـراي وأل رٌٟٛ، أوخـ ـتاة ِقفزة ِٚتنٍ ة 

زنة ٚفٍٝ ص١ٓ ؼـة، عأتٕٟ األؿُ  ٌىٓ ـ ٚرٗ ِٚتلزضة فٍٝ

ِعؼتٟ  ٌمؼ أصلل رٌٟٛ تٍه اٌيزـة  وأل لل١ضة، ٌىٕٙا أصلتٙا  

 ل عٙا م١ىْٛ أىلٗ بم ع لٍلٙا 

تلٕافٙا  ٌىٕٙا لاٌل بنٔٙا ٌٓ  -بّٓ ـ١ُٙ أٔا-صاٚي اٌز١ّع       

 تٕقي أبؼا، حُ ؿاصل تضاٚي تلٕافٕا باٌَعٛػ 

ِٛا بم عٙا تؽا وٕا "أؿرٛن ٠ا بـا٠ل  اٍعؼ ِعٟ، ٌٓ ٠مٛ      

 " ر١ّعا ٕ٘ا

  ٌىٓ اٌلاً لؼَ ـنلٕعل َعٛػ ِعٙا، ـىـل ـٟ اٌٍٛ٘ةٌ      

ٔفنٟ باٌعؼٚي فٓ ٘ؾٖ اٌفىـة  ١ٌنل ىزـتٟ، ٚؿؼُ أٔٙا 

 تَــل ٚونٔٙا وؾٌه، ٌىٕٙا ١ٌنل ىزـة رٌٟٛ أ٠ْا 

ؿولٕا اٌلاً ٚعٍفٕا٘ا ٚؿاؤا، ٌىٓ اٌّؼؿمة وأل ١ِْعة       

ـ  ٌُ أمت ع اٌتٛلؿ فٓ اٌتفى١ـ ـٟ رٌٟٛ  ٌٍٛلل تٌٝ صؼ ول١

 ً٘ ِافاٌل ٕ٘ان ـٟ األفٍٝب ً٘ م١مِْٛٛ بنفتماٌٙاب 

وأل  ً تٌٝ ِٕافٌٕا بعؼ ظٙـ ؽٌه ا١ٌَٛفٕؼِا إٍٍٔٚا اٌلا      

رٌٟٛ لؼ ؿصٍل، ٚوؾٌه َٔؿ اٌيزـة؛ اٌفـٚ  اٌع٠ٍٛة، اٌّىاْ 

اٌؾٞ فٍمل ـ١ٗ ٓائـتٟ اٌٛؿل١ة، ِىاْ رٍٛمٙا اٌّفًْ    

 ١ّعُٙ اعتفٛا ر

ىا٘ؼتُٙ ٠عٍّْٛ ٌفتـة ِٓ اٌٛلل، ٠ؼعْٕٛ ٠ّْٚؽْٛ فلـ       

  بؼل االعتٕاقٔياؿة اٌغيد، ِٕٚاى١ـُ٘ تعًّ بىاًِ لٛتٙا صؼ 
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ؽاػؿل اٌّىاْ بعؼ ـٌُ أمت ع اٌتضًّ ٚ ،اٌيزـة ِائٍة ٚفاؿ٠ة

بْعة ػلائك  واْ األِـ أىلٗ بّيا٘ؼة ىغٌ ٠مَٛ بلتـ أفْاو 

ة ِٕؾ فَٛؿ، ىعـل بـؼلة ـٟ اٌلىاو  رنؼص بعـ؛ ٚألٚي ِـ

 اٌلىاو فٍٝ ىزـة ؼل١ة أوـ٘ٙا  

ؽ٘لل تٌٝ اٌل١ل ٚصاٌٚل اٌتغٌٍ ِٓ ؽٌه اٌيعٛؿ، ٌىٓ       

ّٟ أْ أٍعؼ تٍه اٌيزـة  تناؤال ظً ٠زٛي ـٟ ؽٕٟ٘  ً٘ واْ فٍ

ـىـل ـٟ ِٙاتفتٙا ألعلـ٘ا  ِعٙاب ً٘ واْ ٌؾٌه أٞ ـائؼةب

 ١ىْٛ األِـ ؼـ٠لا ٌٍؽا٠ة  بنمفٟ ٌم عٙا، ٌىٕٕٟ ٌُ أـعً  م

ٌُ ت ٙـ ـٟ ِٛلؿ اٌلاً ـٟ ا١ٌَٛ اٌتاٌٟ، ٌُٚ تـولٗ ـٟ       

 اٌعٛػة بعؼ اٌ ٙـ أ٠ْا  

حُ ـٟ تٍه ا١ٌٍٍة، ٚ للً اٌعياو ِلاىـة، امتؼفأٟ رؼٞ       

ٌٍؽــة األِا١ِة  ٌُ ٠ٕاػٟٔ فٕؼِا ِـؿل بزألٗ، واْ ؽٌه ١ٌزٍد 

تضؼث ِع أِٟ، ٟٚ٘ تضؼحل  بعِ اٌٛػ ب١ٕٕا  ِا ـعٍٗ ٘ٛ أٔٗ

 ِعٟ  

 " لاٌل ،"ال أفٍُ اٌنلد ٠ا فق٠قٞ      

ؾ ف١ٍه بيىً أوخـ ل١ٍال       ـّ  " "ؿبّا أٍلش ِنتعؼا ١ٌتع

، ٌىٕٗ  ّٟ ٠غتاؿ ؿائع  واْ أِاَ ٘ؾا اٌـرً مٕة ٌٚٔ ١ٌتعـؾ فٍ

   ـٟ وً األصٛاي ع ؿـِ ػفٛتٗأمت  ٌُ ٟ٘ؾا اٌٛلل  ٌىٕ

١ُ ٚىعـ ؿِاػٞ الِع  ٠ع١و ـٟ رؼٞ ؿرً ّغُ بنٔؿ ٌض      

١ٗ ىاؿبا  فٍْ ؿأ٠ل أعؿ ِٕقٌٟ ِٚع ؿ ؿ٠اّٟ، ٌُٚ ٠نلك 

خالث ِـال ـٟ ا١ٌَٛ  ٠لؼٚ ٌواْ ٠ّٕٛ باٌ لع، ٌىٕٗ ٠ضٍمٗ ؿبّا 

 ٚونٔٗ ٔيآ تــ١ٟٙ بإٌنلة ت١ٌٗ  
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ّاـة تٌٝ أٔفٗ اٌٍض١ُ، ٠ّتٍه رؼٞ ٠ؼ٠ٓ ول١ـت١ٓ باال      

بؽِ إٌ ـ فٓ أٞ ىٟو  ٌض١ّت١ٓ  أفتمؼ أٔه متالص  ٠ؼ٠ٗ

٘ٛ عاتُ فـاـٗ   تضّالْ ِٓ ٌضُِا ٠زعٍه تؼؿن وُ بعـ، ٌىٓ 

أْ أِٟ ، ٚؿؼُ تٍلعٗال أفتمؼ أٔٗ ٠ّىٓ ٌؾٌه اٌغاتُ أْ ٠ؽاػؿ 

، ٌىٕٟ أفتمؼ أٔٗ ٠تع١ٓ ف١ٍٗ بٙؾا اٌيىًتمٛي أٔٗ ٠زد أْ ٠ىْٛ 

 تٍلعٗأْ ٠م عٗ؛ بْعة أؿٓاي أعـٜ ٚمتمَٛ تٍه اٌضٍمة بلتـ 

 صتّا 

فٕؼِا ؽ٘لل ألؿاٖ، وأل تٍه ا١ٌؼ٠ٓ اٌىل١ـت١ٓ ِتالصّت١ٓ       

 ِٚنتمـت١ٓ ـٛق ٍض١فة ـٟ صزـٖ  

 "رؼٞ، ً٘ أؿػل ؿؤ٠تٟب"  لٍل ٌٗ        

 رٍل ٠ا بٕٟ"  ت"       

، ٚا٢ْ ـزنة ـٟ أؼٍد اٌٛللبٛرٛػٞ ٌُ ٠ىٓ ٠لؼٚ أٔٗ ٠عٍُ  بٕٟب

  أٍلضل "ابٕٗ"ب 

 ل  رٍنل ـٟ اٌىـمٟ اٌّمابً ٌٗ ٚأت ـ

 أعلـٟٔ فٓ ٍؼ٠مته رٌٟٛ""      

 "رٌٟٛب ١ٌنل ٍؼ٠متٟ باٌ لٔ    "      

 "ٌّاؽاب"  مني بٙؼٚو، ٚونٔٗ ٠عٍُ اٌزٛاف ِنلما       

 بؼأل ـٟ اٌتلـ٠ـ ٌٗ، حُ أٚلفل ٔفنٟ ـزنة ٚمنٌتٗ 

 ٌّاؽا تـ٠ؼ أْ تعـؾب""      
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ّْ رٌٟٛ        ـتش اٌَض١فة ّٚؽٔ فٍٝ اٌخ١ٕة، ٚفٕؼ٘ا فــل أ

٠ىـ ٍٍٚل تٌٝ اٌَفضة األٌٚٝ ِٓ ِا٠ف١ٍؼ تا٠ّق  وأل ٕ٘ان با

ٍٛؿة ول١ـة ٌٙا ٟٚ٘ فٍٝ اٌيزـة ِضآة بفـلة ِ اـٟ 

ٚؿراي ىـٓة، ِع فؼة ٍٛؿ أعـٜ أٍؽـ ٌُ أتّىٓ ِٓ ؿؤ٠ة 

 ِا ـ١ٙا بيىً ر١ؼ  

 "ً٘ ٠ّىٕٕٟ ؿؤ٠تٙاب"      

 لاَ ب ١ٙا ٌىٕٗ ٌُ ٠ع ١ٕٙا  

 ا بـا٠لب""ِا ملد فؼَ ٍؼالته ٌٙا ٠      

فٓ ت٠زاػ اٌىٍّال "ألٔٙا   "  ٘قفل ؿأمٟ ٚأٔا فارق       

 ف١ٍه أْ تعـؾ رٌٟٛ ٌتفُٙ  "إٌّاملة  "

 "  "أٚػ ؽٌه      

 "ِاؽاب ٌّاؽاب"      

"ألْ ٘ؾٖ اٌفتاة ٌٙا فق٠ّة ِٓ صؼ٠ؼ  ٌّاؽا ال تؼفٛ٘ا تٌٝ       

 ٝ بعـب" تٌاٌل١ل ِٓ ص١ٓ 

تفُٙ ٠ا رؼٞ  تٍه اٌفتاة أىلٗ بنٌُ "فق٠ّة ِٓ صؼ٠ؼب أٔل ال       

ـٟ اٌّهعـة، تٔٙا ِتلا١٘ة، تؼفٟ أٔٙا تعٍُ وً ىٟو ٌٚضٛصة 

 أوخـ ِّا ٠ّىٓ تغ١ٍٗ "

 "٘ىؾا تؽْ  "      

 "أرً، تّاِا  ٌٚمؼ وأل ت اؿػٟٔ ِٕؾ اٌَؿ اٌخأٟ "       
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فلل ل١ٍال حُ ٔ ـ ِٓ إٌاـؾة ٚمني  "ً٘ فاىٛا ٕ٘ان ٌفتـة 

 ٠ٍٛٓةب"

ٌؼٚا ر١ّعا ٕ٘ان ""       ُٚ  أفتمؼ أُٔٙ 

فلل أوخـ ِٓ اٌنابك للً أْ ٠ع١ؼ ٔ ـٖ تٌٟ ٠ٚمٛي  "ـتاة وٙؾٖ 

 " ال تع١و بزٛاؿ وً إٌاك، وّا تعٍُ

 ٌضنٓ ص ُٙ ""      

ب" األِـ ِ ٛال، ٚبمٛة  لٍل ِتعزلا  "ِا ؿاس ٠تفضَٕٟ       

ًّ ٠ضؼق ـٟ ٚرٟٙ، ٌُٚ أمت  ع أْ أتضًّ ؽٌه ٌىٕٗ ٌُ ٠ىّؿ  ظ

 بع١ؼا  وخـ ـنىضلأ

وأل ٘ؾٖ أٚي ِضاػحة صم١م١ة أص ٝ بٙا ِع رؼٞ  أٚي ِـة       

ىٟو ؼ١ـ ٍٓد تّـ٠ـ اٌٍّش، ًٚ٘  أٞ ٠لؾي رٙؼا ١ٌىٍّٕٟ صٛي

 ٠ـ٠ؼ أْ ٠عــٕٟ أوخـب ال  ٠ـ٠ؼ أْ ٠عـؾ أوخـ فٓ رٌٟٛ 

ؿؼُ إٟٔٔ أؿػل ـعً  ٌُ أمت ع أْ ألؿ بلنآة ٚأؿصً      

ل أٟٔ تْ ؼاػؿل بٙؾٖ اٌ ـ٠مة ؽٌه بيؼة  بيىً ِا، فٍّ

ـن١ىؿ فٓ اٌىالَ ِعٟ تّاِا، صتٝ صٛي اٌٍّش  ٌؾا بم١ل راٌنا 

ٕ٘ان ٚأٔا أىعـ ٚونٕٟٔ تضل ٔٛ  ِٓ اٌتعؾ٠د  ً٘ ٘ٛ ؼاّد 

ّٞ ىٟو  ِٕٟب و١ؿ ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ؼاّلا ِٕٟب ٌُ أـعً أ

 عآئ 

فٕؼِا ؿـعل بَـٞ، واْ ال ٠قاي راٌنا ٕ٘ان ِّنىا        

 ٟ اتزاٟ٘  باٌَض١فة ـ

 " لاي  " بؼْٚ تضاًِ "،"الـأ ٘ؾٖ      
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أعؾتٙا  ٚفٕؼِا فاػ تٌٝ إٌ ـ ِٓ إٌاـؾة، فــل أٔٗ لؼ       

 صاْ ٚلل أَـاـٟ  

وٕل ؼاّلا فٕؼ ٌٍٟٚٛ تٌٝ ؼــتٟ  أؼٍمل اٌلاف بمٛة 

ٚتـول ٔفنٟ تنمٔ ـٛق اٌنـ٠ـ  ظً ؼْلٟ ِتنرزا بيؼة ِٓ 

لّل بؼـٓ اٌَض١فة ـٟ فؾؿٞ اٌّتنمؿ ٌزؼٞ ٌفتـة، بعؼ٘ا 

ارة تٌٝ ِعــة اٌّق٠ؼ فٓ اٌؼؿد اٌنفٍٟ ِٓ ِىتلٟ  ٚونٟٔ بض

 رٌٟٛ با٠ىـ 

ٚامتّـل ـٟ  اٌعياو، منٌتٕٟ أِٟ فٓ ملد فلٛمٟفٍٝ       

أّٔٗ بضارة تٌٝ أٞ ٍِش،  ٗ ٔ ـاتٙا ٔضٛٞ ٚرؼٞ اٌؾٞ ٌُ ٠لؼتٛر١

 ٚ٘ٛ ِا واْ أِـا ر١ؼا ألٟٔ ؿبّا وٕل لؾـتٗ باٌٍّّضة 

ٟ وأا ٠تَــاْ وعاػتّٙا  ١ٕ١ٌتا أوٍل صلتٟ ىم١متأبٟ ٚ      

فٕد تمـ٠لا ِٓ ٍضٓ مٍ ة اٌزقؿ، حُ ٔقفل اٌزٍؼ ٚاٌٍضُ فٓ 

ل عة رٕاس اٌؼراد اٌغاٍة بٙا ٚأتقفل اٌعًْ ِٓ اٌع ُ، 

ـٟ ص١ٓ ِأل أبٟ اٌفـاغ باٌضؼ٠ج صٛي م١امال اٌّىتد ٚاٌضارة 

 تٌٝ ؿّرة ـٟ اإلػاؿة اٌع١ٍا  

ة ِٓ تٍه واٌعاػة وٍّا بؼأ ـٟ ٚاصؼ -ّع ت١ٌٗ أصؼ ٌُ ٠نت       

 َِٕد ٘ٛ تٌٌٛٝٛ  ؿؤ٠تٗ ٌتن١١ـ األِٛؿاألصاػ٠ج صٛي 

ت١ٌٗ   باالمتّا ٌىٓ ٌٍّـة األٌٚٝ، ٌُ تت ا٘ـ أِٟ  -اٌّؼ٠ـ

 ١ٕ١ٌتا بنْ اٌعياو ٌؾ٠ؾ  تلٕا ُ تضاٚي ٌٍّٚـة األٌٚٝ أ٠ْا، ٌ

ِٓ  ظٍل تـاللٕٟ ٚرؼٞ، ِضاٌٚة امتيفاؾ ملد أقفارٕا

 بعْٕا  
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ٌُ ٠ىٓ ٌؼ٠ٗ أٞ ملد ١ٌٕقفذ ِٕٟ  ِاؽا ـعٍل ٌٗ فٍٝ أٞ       

صايب ال ىٟو  ٌىٕٟ ِتنوؼ أٔٗ واْ ِٕقفزا  تزٕلل إٌ ـ ت١ٌٗ 

 صتٝ ِٕتَؿ اٌعياو تمـ٠لا، فٕؼ٘ا اعتٍنل ٔ ـة  

ٚ أٟ  ٚؿؼُ أْ ٔ ـاتٗ ٌُ تىٓ ىـ٠ـة ٠تفضَٕ ٚرؼتٗ      

 ّّ   االؿت١اسمل تصنامٟ بعؼَ لام١ة، ٌىٕٙا وأل صافِة ٚحابتة ف

 ِا ع لٗب 

ٌُ أٔ ـ ت١ٌٗ ٚال تٌٝ أِٟ حا١ٔة  فؼل ٌتٕاٚي اٌ عاَ       

تٌٝ أبٟ  ٚـٟ أٚي ــٍة تضٍَل ف١ٍٙا،  باالمتّا ٚت ا٘ـل 

 ٍــل ٔفنٟ ٚاعتلنل ـٟ ؼــتٟ  وٕل أع ٔ ٌّٙاتفة ٍؼ٠مٟ

صٛي أِـ ِا   فَفل بٟ اٌض١ـةؼاؿ٠ل وّا أـعً ػائّا وٍّا 

   االتَايّؽ ل أؿلاَ ٘اتفٗ ٌىٓ ٌنلد ِا، ل عل  صتٝ أٟٔ

ـت ا٘ـل بإٌَٛ، ٚ٘ٛ  ـٟ ٚلل الصك ٌؽــتٟ ٚاٌؼتٟ أتل      

ىٟو ٌُ أـعٍٗ ِٕؾ مٕٛال  وأل ١ٌٍة ؼـ٠لة، ٚأؿػل ـمٔ أْ 

 أبمٝ ٚص١ؼا 

ٌُ تىٓ رٌٟٛ ـٟ ِٛلؿ اٌلاً ـٟ ٍلاس ا١ٌَٛ اٌتاٌٟ، أٚ       

ة، ٌىٕه لؼ ال تعـؾ أبؼا ؼؿمٍلاس ٠َٛ اٌزّعة  وأل ـٟ اٌّ

ِٛرٛػة ِا ٌُ تٕ ـ ت١ٌٙا  ٌُ تعؼ تّنش اٌٙٛاو ب١ؼ٘ا ٌزعً  اأّٔٙ

اٌّعٍُ ٠ع ١ٙا اإلؽْ باإلرابة، ٌُ تعؼ تٙـٚي ـٟ اٌـػ٘ال ٌتنـ  

ٔضٛ اٌفًَ، ٌُ تعؼ تؼٌٟ بتع١ٍماتٙا اٌّزا١ٔة، ٌُ تعؼ صتٝ تهٔد 

 زٍلؿ ٌتٕاٚي اٌض١ٍد   ـمٔ تاألٓفاي اٌؾ٠ٓ ال ٠ضتـِْٛ اٌَ

 ٚونٔٙا ٌُ تىٓ ِٛرٛػة بٙؼٚو  

 أْ أوْٛ مع١ؼا، أٌُ ٠ىٓ ٘ؾا ِا أؿػتٗ ٠زدلٍل ٌٕفنٟ أٔٗ       

   صٛي ىزـتٙا، و١ؿ ػائّاب ٌىٓ ِع ؽٌه، ىعـل باألمؿ
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تنـ  تٌٝ اٌّىتلة ٌتنوً ؼؼاو٘ا ٚص١ؼة، و١ؿ وأل ف١ٕا٘ا 

ـ٘ا أٟٔ علأْ أٌضٛاؾ   أٖٚ ٠ا ؿرً، وُ أؿػل صّـاٚت١ٓ فٕؼ ا

 األمؿ ِٓ أرً ىزـتٙا، ٌىٓ اٌىٍّال أبل اٌغـٚد  أصل ب

أتٙٛا ِٓ تفاٌة اٌيزـة ـٟ ِٕتَؿ األملٛ  اٌّٛاٌٟ        

لاِٛا بنعالو اٌّىاْ ٚصاٌٚٛا مضد اٌزؾ ، ٌىٕٗ أبٝ أْ 

 ٠تقصقس، ـماِٛا بنضمٗ ـٟ اٌتـاف  

امتّـل رٌٟٛ ـٟ فؼَ اٌ ٙٛؿ ـٟ ِٛلؿ اٌلاً  ٚبٕٙا٠ة       

ؼاؿ٠ل أٔٙا وأل تؾ٘د فٍٝ ِتٓ  األملٛ ، فٍّل ِٓ

ػؿارتٙا  لاي بنٔٗ ؿب٘ا فٍٝ رأد اٌ ـ٠ك ِـت١ٓ ؽٌه األملٛ  

 ٟٚ٘ تع١ؼ اٌنٍنٍة تٌٝ فٍلة ِنٕٕال ػؿارة لؼ٠ّة ٍؼئة  

صنلل أٔٙا متعٛػ تٌٝ ؿوٛف اٌلاً بّزـػ تزاٚف٘ا اٌضاػحة، 

ِا٠ف١ٍؼ  صتٝ أٟٔ  ٚتفؼاػ٠ةـمؼ وأل ؿصٍة ٠ٍٛٓة ب١ٓ ِٕقٌٙا 

فنٟ أبضج فٕٙا  ال أفٕٟ ِضاٌٚة تـٍؼ٘ا، ـمٔ أٔ ـ ّل ل ٔ

 ـٟ األؿراو 

حُ أِ ـل اٌؼ١ٔا ؼق٠ـا ـٟ أصؼ األ٠اَ، تٛلعل ب١م١ٓ أٔٙا       

متىْٛ ـٟ اٌّٛلؿ، ٌىٕٙا ٌُ تىٓ ٕ٘ان  لاي ؼاؿ٠ل بنٔٗ ؿب٘ا 

تـود ػؿارتٙا ٟٚ٘ تـتؼٞ ِع ؿ ِ ـ أٍفـ  ـٟ صَة 

ِلتال ِٓ اٌـولة ـّا اٌـ٠ا١ّال، الص ل أْ مـٚاٌٙا ال ٠قاي 

ّْ ف١ٍٙا  تضل  فٕؼِا أت١ٕٙا ِٓ اٌضَة، بؼأل أالصمٙا ألعلـ٘ا أ

أْ تضاٚي ؿوٛف اٌلاً حا١ٔة، ٌىٕٟ أٚلفل ٔفنٟ ـٟ اٌٛلل 

ّْ رٌٟٛ ٌٓ تنعؾ ١َٔضة ٚػ٠ة ِٓ  إٌّامد  بّاؽا وٕل أـىـب أ

باف اٌَؼالة ٚتنٟو ـّٙٙا ِخالب لؿ ا٢ْ ٚاصتـك ٠ا ٍؼ٠مٟ  

 األِٛؿ فٍٝ ّٚعٙا   ِٓ األـًْ تـن
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أىتاق  إٟٔٔبعـ ىٟو أصتارٗ ٘ٛ أْ ت ٓ رٌٟٛ با٠ىـ        

 ت١ٌٙا 
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 شجزة الجميز
أصد ِيا٘ؼة أبٟ ٚ٘ٛ ٠ـمُ  ـٟ اٌٛالع، أصد مّافٗ       

٠تضؼث ٚ٘ٛ ٠ـمُ  ػائّا ِا تغـد اٌىٍّال ٔافّة ٚؿ١ٍٕة 

بعِ اٌيٟو فٕؼِا ٠ّـؿ ؿ٠يتٗ فٍٝ ٓلمال اٌمّاه  ١ٌنل  

ٍصمة، ٌىٕٙا تلعج اٌنالَ  صق٠  ٕة، ؿبّا ل

ال ٠ّتٍه أبٟ ِـمّا  ٚألْ اٌّـبف ِضيٛ بنى١او ٠عتمؼ       

اٌز١ّع أُٔٙ ٠ضتارْٛ ت١ٌٙا ٌىٓ ال أصؼ ٠نتعٍّٙا صم١مة، ـنٔٗ 

 ٠ـمُ باٌغاؿد  

أرًّ إٌّاظـ اٌ ل١ع١ة باٌغاؿد، ٌىٓ ١ٌل ـٟ أٞ تٛرؼ       

ا ٠ضًّ بٌة ت٠َٛـ ـٟ ِىاْ بمـف ِٕقٌٕا، ٌٚؾٌه ـٙٛ ػائّا ِ

ىاصٕتٗ  فٍّٗ وعاًِ بٕاو ٠زعٍٗ ٠قٚؿ فؼة أِاوٓ ِغتٍفة، ٚ٘ٛ 

ػائّا ـٟ صاٌة تـٍؼ صخ١ج بضخا فٓ ىـٚق ر١ًّ ٕ٘ا أٚ 

ؼـٚف ١ِّق ٕ٘ان، أٚ صتٝ ِزـػ صمً ر١ًّ ِع أؼٕاَ أٚ أبماؿ 

أص١أا  ٠مَٛ بعؼ٘ا بنعت١اؿ ٚاصؼة ِٓ اٌَٛؿ، ٠ُعٍّصمٙا ـٟ صاًِ 

   ٌٛصاتٗ ٠ٚـمّٙا

ٍض١ش أْ اٌٍٛصال ت ٙـ بيىً ر١ؼ ـٟ إٌٙا٠ة، ٌىٕٟ       

أىعـ باألمؿ ِٓ أرٍٗ ألٔٗ ِْ ـ تٌٝ ؿمُ ِيا٘ؼ ر١ٍّة ـٟ 

ـٕائٕا اٌغٍفٟ    ٚ٘ٛ ١ٌل باٌفْاو اٌغالف أٚ اٌٍُّٙ صما  ٌُ ٠ىٓ 

 ـٕاو ول١ـا، ٚفاػ اٌّٛع مٛو بعؼ أْ بؼأُل تـب١ة اٌؼراد  

اٌفٕاو أٚ اٌؼراد فٕؼِا ٠ـمُ،  ٌُ ٠ىٓ ٠لؼٚ ف١ٍٗ أٔٗ ٠ـٜ      

ّْ ِزاي ٔ ـٖ ٠ٕضَـ ـمٔ ـٟ اٌَٛؿة ٚاٌٍٛصة وؾٌه   ٌُٚ ٠لؼ أ

واْ ٠تـاوٜ ٌٟ بنٔٗ ٠ـٜ ى١ ا أولـ بىخ١ـ، ٚتعٍٛ ف١ٕاٖ ٔ ـة 
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تٛصٟ بنٔٗ لؼ تزاٚف اٌفٕاو ٚاٌضٟ ٚوً اٌعاٌُ  ٚفٕؼِا تّـؿ ٠ؼٖ 

نْ اٌىل١ـة اٌغيٕة اٌـ٠ية اٌَؽ١ـة فٍٝ اٌمّاه، واْ ٠لؼٚ ٚو

 ؿٚصا ب١ٙة لؼ امتضٛؽل ف١ٍٗ 

فٕؼِا وٕل ٍؽ١ـة، واْ ٠نّش ٌٟ باٌلماو فٍٝ اٌيــة       

بزألٗ فٕؼِا ٠ـمُ ٓاٌّا اٌتقِل اٌَّل  ٌنل ىغَا ٠نًٙ 

ف١ٍٗ اٌلماو ٍاِتا، ٌىٕٟ اوتيفل أٔٗ بّزـػ ِـٚؿ عّل أٚ 

فيـ ػلائك ِٓ اٌَّل، واْ ٠لاػؿ باٌىالَ  ٚلؼ تعٍّل اٌىخ١ـ 

 ـ٠مة  واْ ٠غلـٟٔ بيتٝ اٌضىا٠ال صٛي ٍلاٖ ِٚا فٕٗ بٙؾٖ اٌ

ونٚي ٚظ١فة  فّـٞ، ٚأى١او أعـٜ ـعٍٗ فٕؼِا واْ ـٟ ِخً

تضًَ ف١ٍٙا ـٟ ت١ًٍٛ اٌتلٓ ٚأِا١ٔٗ اٌْائعة بنٔٙاو تع١ٍّٗ 

 اٌزاِعٟ  

فٕؼِا ولـل ل١ٍال، أٍلش ٠ننٌٕٟ أم ٍة صٛي ٔفنٟ تّاـة       

ِاؽا ٔتعٍُ ـٟ اٌّؼؿمةب تٌٝ اٌىالَ اٌّعتاػ صٛي ٔفنٗ ٚٓفٌٛتٗ  

ِا اٌىتاف اٌؾٞ ألـؤٖ صا١ٌاب ِا٘ٛ ؿأ٠ٟ صٛي ٘ؾا األِـ أٚ 

 ؽان   

ٚؽال ِـة، ـارنٟٔ ٚمنٌٕٟ صٛي بـا٠ل  ٌّاؽا أٔا ِزٕٛٔة       

 بٗ تٌٝ ٘ؾا اٌضؼب 

أعلـتٗ فٓ ف١ٕ١ٗ ٚىعـٖ ٚاٌ ـ٠مة اٌتٟ ٠ضّـ بٙا عؼاٖ  ال 

١ل والِٟ صتٝ ٘ق أفتمؼ أٟٔ ىـصل األِـ ر١ؼا، ألٔٗ ِا تْ أٙ

ؿأمٗ ٚأعلـٟٔ بىٍّال ٔافّة ٚحم١ٍة أٔٗ ٠زد أْ أبؼأ بإٌ ـ 

 تٌٝ اٌّيٙؼ بنوٍّٗ  
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ٌُ أـُٙ صما ِا اٌؾٞ واْ ٠ع١ٕٗ بؾٌه، ٌىٕٗ رعٍٕٟ أىعـ       

بـؼلة ـٟ رؼاٌٗ  و١ؿ فناٖ ٠فُٙ اٌّٛع ِع بـا٠لب تٔٗ ال 

  ٠عــٗ 

ة ِلعخـة ـٟ ٌىٕٕا ٌُ ٔىٓ ـٟ ِىاْ ِٕامد ٌٍزؼاي  تٍه األِىٕ

 أؿراو إٌّقي، ٌىٓ ١ٌل ٕ٘ا 

رل١ٕٟ ٠ٚمٛي   ١ٓ ٌقِٓ ل١امٟ للً أْ ٠ملٍٓبم١ٕا ٍاِت      

 " "اإلّاوة إٌّاملة ٟ٘ وً ىٟو ٠ا ر١ٌٛأا

اإلّاوة إٌّاملةب ِاؽا تـاٖ ٠مَؼ بؾٌهب ظٍٍل راٌنة       

أتناوي بض١ـة، ٌىٕٟ عي١ل أٟٔ تؽا منٌل ـن١ىْٛ ؽٌه افتـاـا 

ّْ ِا ِٕٟ بنٕٔ ٟ ٌنل ٔاّزة وفا٠ة ألـُٙ  ٌٚنلد ِا، ىعـل أ

ّٟ أْ أـّٙٗ    فٕاٖ بؼ٠ٟٙ، ٚواْ ٠تٛرد فٍ

أٍلش أبٟ ٠تضؼث فٓ األـىاؿ أوخـ ِّا  بّـٚؿ األ٠اَ،      

٠تضؼث فٓ األصؼاث  ٚوٍّا افػػل فّـا، افػاػ والِٗ ـٍنفة  

ٚال أفٍُ صم١مة ً٘ افػاػ ٘ٛ ـٟ ىغَٗ ـٍنفة أَ أٔٗ ـمٔ بال 

ؼ أٟٔ أٍلضل لاػؿة فٍٝ اٌتعاًِ ِع ـنٍفتٗ ا٢ْ بعؼ أْ ٠عتم

 أٍلش فّـٞ ـٟ عأة اٌـل١ّٓ  

ؼاٌلا، وأل األى١او اٌتٟ ٠مٌٛٙا ت فٛ ٚتنلش ِٓ صٌٟٛ        

ٌىٓ أص١أا ب١ٓ اٌف١ٕة ٚاألعـٜ، ٠ضؼث أِـ ٠زعٍٕٟ أـُٙ تّاِا ِا 

 اٌؾٞ واْ ٠ع١ٕٗ  

واْ ٠مٛي، حُ  " اصة تناٚٞ أوخـ ِٓ ِزّٛ  أرقائٙ"اٌٍٛ      

ّْ اٌلمـة بّفـػ٘ا ٟ٘ ِزـػ بمـة، ٚاٌّـرة  ٠ىًّ اٌيـس و١ؿ أ

بّفـػ٘ا ١ٌنل مٜٛ فيد ٚأف٘اؿ، ٚأىعة اٌيّل تتنًٍ ب١ٓ 
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أٚؿاق األىزاؿ ٟ٘ ِزـػ صقِة ّٛو   ٌىٓ ّعُٙ ر١ّعا 

 ِعا، ٚمتضًَ فٍٝ ىٟو ِٓ اٌنضـ 

َ، ص١ٓ ـّٙل لٌٛٗ ٌىٕٟ ٌُ أىعـ بٗ  ٌىٓ ٘ؾا تؽ١ّـ ؽال ٠ٛ       

 وٕل فٍٝ ىزـة اٌز١ّق  

وأل اٌيزـة ِٛرٛػة ـٟ أفٍٝ اٌتً ِٕؾ األبؼ  ـٟ ِىاْ       

ىاؼـ ٚىامع، تُٙؼٞ اٌ ً عالي ا١ٌَؿ ٚتنتملً أفياه 

  ٛ اٌ ١ٛؿ ـٟ اٌـب١ع، وّا وأل تتّْٓ فص١ٍمة ٌٕا  رؾفٙا ٍِت

ٓ  بيىً ىلٗ صٍقٟٚٔ، ٚلؼ واْ إٌقٚي فلـ٘ا   لاٌل ِّتعا ِٕٚض

بنٔٙا صتّا تعـّل ٌضاػحة فٕؼِا وأل ٍؽ١ـة ٌىٕٙا ٌٕا أِٟ 

ٔزل، ٚ٘ا ٟ٘ ال تقاي ِٛرٛػة صتّٝ ا٢ْ، بعؼ ِائة مٕة ؿبّا، 

 أولـ ىزـة ؿأتٙا ـٟ ص١اتٙا  

 " وّا وأل تمٛي  ٚاإلرت١اف تضًّ"ىٙاػة فٍٝ اٌ      

ٌ اٌّا ٌعلل ـٛلٙا، ٌىٕٟ ٌُ أٍلش ِتنٍمة صم١م١ة صتٝ       

ا ٍعؼل إلٔماؽ ٓائـة ٚؿل١ة وأل فاٌمة اٌَؿ اٌغاِل، فٕؼِ

ب١ٓ أؼَأٙا  ـٟ اٌلؼا٠ة، ؿٍؼل اٌ ائـة تنلش ـٟ اٌٙٛاو حُ 

 ؿأ٠تٙا تؽًٛ ـٟ ِىاْ ِا ِٓ اٌتً لـف ىزـة اٌز١ّق 

ملك ٌٟ اٌٍعد باٌ ائـال اٌٛؿل١ة ٚأفٍُ ر١ؼا أّٔٙا ـٟ       

بعِ األص١اْ تُفم ؼ تٌٝ األبؼ، ٚأص١أا أعـٜ تلمٝ ـٟ ِٕتَؿ 

 ٌ ـ٠ك تٕت ـ أْ ٠تُ تٔماؽ٘ا  ا

ٕ٘ان ٔٛفاْ ِٓ اٌ ائـال اٌٛؿل١ة، تِا ِض ٛظة، أٚ       

 ّْ ف١ٕؼة  ٚلؼ ملك أْ صقُل وال إٌٛف١ٓ، ٚأمت ١ع اٌمٛي أ

 إٌٛ  اٌّض ٛظ ٠نتضك أْ ٔ اؿػٖ 
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اٌ ائـة اٌعاٌمة بؼل ٌٟ ِٓ إٌٛ  اٌّض ٛظ  ٌُ تىٓ  تٍه      

ائـة ٚؿل١ة فٍٝ ىىً ِقعــة أٚ ـاعـة بنٞ ىىً، ِزـػ ٓ

١ٓ األفؿق ٚاألٍفـ ٌىٕٙا تٙتق ِامٟ تم١ٍؼٞ ِغ  ة باٌٍٛٔ

ٚصتٝ فٕؼِا تؽًٛ ـٟ األؼَاْ، ـنٔٙا تفعً   ب ـ٠مة ٚػ٠ة

ؽٌه بؼاـع اإلٔٙان ال اٌضٕك  اٌ ائـال اٌع١ٕؼة تؽًٛ بؼاـع 

اٌضٕك، ـٟٙ ال تع١ٝ أبؼا تؽ ال تلمٝ ـٟ األفٍٝ ِؼة ٠ٍٛٓة 

ؼِا ٔضٛ األفٍٝ حُ تٍمٟ ت١ٌه بنبتناِة ٌتتعد  تـتفع حالح١ٓ ل

 عل١خة ٚتٕٙاؿ بؼاـع اٌّـس  

ؿوْل ٔضٛ ىاؿ  و١١ٌٛـ ِع تياِد اٌؾٞ ؿاس ٠نتىيؿ       

اٌ ـ٠ك، حُ أعؾ ٠ٕلش فٍٝ اٌيزـة  ٔ ـُل تٌٝ األفٍٝ ـٍّضتٙا 

بؼٚؿٞ، تِِٛ باألفؿق ٚاألٍفـ عالي األؼَاْ  وأل ـٟ 

فٍٝ أٞ صاي  تنٍمل ِىاْ فاي رؼا، ٌىٕٟ لـؿل اٌّضاٌٚة 

اٌزؾ ، اتغؾل ِناؿا ِغتَـا فلـ اٌقص١ٍمة ٚٚاٍٍل 

ّٟ ٚ٘ٛ ٠ٕلش  ٚبنـفة، ٚرؼل  اٌَعٛػ  أبمٝ تياِد ف١ٕٗ فٍ

ّْ اٌ ائـة  ٔفنٟ ـٟ فٍٛ ٌُ ٠نلك ٌٟ اٌٍٛٛي ت١ٌٗ ٠ِٛا؛ ؼ١ـ أ

 وأل ال تقاي تلؼٚ فٍٝ بعؼ أ١ِاي 

ّىاْ ٌّضل بـا٠ل ـٟ األمفً لاػِا ِٓ اٌقا٠ٚة ٔضٛ اٌ      

ّْ ٘ؾٖ  اٌياؼـ  واْ ٚاّضا ِٓ اٌ ـ٠مة اٌتٟ ٠لضج بٙا أ

 ٓائـتٗ  ٠لؼٚ أٔٙا ٓائـة ِض ٛظة، ِض ٛظة رؼا  

 منٌٕٟ ِٓ األمفً   ٠ّىٕه اٌتنٍك صتٝ ؽان اإلؿتفا ب""ً٘       

 أرلتٗ ٚأٔا أٍعؼ أفٍٝ ٚأفٍٝ  " باٌ لع"      

ٌتٟ وأل األؼَاْ ل٠ٛة ٚتضًّ اٌىخ١ـ ِٓ اٌتمآعال ا      

تزعً اٌتنٍك مٙال  ٚوٍّا فاػ اؿتفافٟ، فاػ أؼ٘اىٟ بإٌّ ـ 
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اٌؾٞ أؿاٖ  ٌُ ٠نلك أْ ؿأ٠ل ى١ ا وٙؾا لٔ  ٚونٕٟٔ فٍٝ ِتٓ 

 ٓائـة أًٓ ـٛق أم ش إٌّافي ٚاألىزاؿ ٚوً اٌعاٌُ 

حُ ٔ ـل تٌٝ األمفً ٔضٛ بـا٠ل  ٚـزنة، ىعـل بؼٚاؿ 

ّٟ  ٌمؼ وٕل فٍٝ اؿتفا  بْعة أ١ِ اي ِٓ ّٚعؿ ـٟ ؿولت

 األؿُ  

 ٍاس بـا٠ل   "ً٘ ٠ّىٕه اٌٍٛٛي ت١ٌٙاب"      

صلنل أٔفامٟ ٚتّىٕل ِٓ ترابتٗ بنٔٗ ال تٛرؼ ِيىٍة، حُ        

أرلـل ٔفنٟ فٍٝ اٌتـو١ق ـمٔ فٍٝ تٍه اٌغ ٛٓ اٌقؿلاو 

 ٚاٌَفـاو ٚال ىٟو ؼ١ـ٘ا  

 أع١ـا، ٌّنتٙا حُ أِنىتٙا؛ ٘اٟ٘ ؽا أع١ـا ـٟ ٠ؼٞ 

اْ فاٌما ـٟ أصؼ األؼَاْ، ٌُٚ أمت ع ٌىٓ اٌغ١ٔ و      

 تضـ٠ـٖ  

ِٓ األمفً  ٚب ـ٠مة ِا، تّىٕل ِٓ " لاي  تل عٟ اٌغ١ٔ"      

 ـعً ِا لاٌٗ 

فٕؼِا صـؿل اٌ ائـة، اصتزل تٌٝ ػل١مة ٌٍـاصة ٚاٌتعاـٟ       

للً إٌقٚي  ٌؾا، ٚفّٛا فٓ إٌ ـ تٌٝ األمفً، تّنىل 

 لـ أم ش إٌّافي  باٌيزـة بيؼة ٚٔ ـل عاؿرا،، عاؿرا ف

فٕؼ٘ا بؼأ اٌغٛؾ ِٓ اٌّىاْ اٌّـتفع ـٟ اٌتالىٟ، ٚصً       

ِضٍّٗ ىعٛؿ باٌػ اٌـٚفة بنٕٟٔ أ١ٓـ  ٚونٟٔ أصٍك ـٛق 

 األؿُ، ٚأبضـ ِع اٌؽ١َٛ  

حُ بؼأل أػؿن وُ وأل ؿائضة إٌن١ُ ِؼ٘ية   ِخً أىعة       

ّٞ ٚاٌـِاْ ٚاٌّ ـ  ٌُ أمت ع اٌىؿ  فٓ اٌيّل ٚاٌعيد اٌلـ
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امتٕيالٙا،، فٓ ًِو ؿئتٟ ِـاؿا ٚتىـاؿا بنفؾف ؿائضة 

 فــتٙا فٍٝ اإلٓالق  

ب" أتٝ ٍٛل بـا٠ل ١ٌع١ؼٟٔ تٌٝ األؿُ         "ً٘ فٍملص

تـارعُل بضؾؿ ٚأٔا أِنه ؽال اٌغ ٛٓ بمٛة، ٚب١ّٕا وٕل أىك 

ٓـ٠مٟ ٔضٛ األمفً، ؿأ٠ل بـا٠ل ٠ضَٛ صٛي اٌيزـة ٠ٚـاللٕٟ 

 ١ٌ ّ ٓ فٍٝ مالِتٟ  

بٌٍٟٛٛ تٌٝ اٌقص١ٍمة، تؽ١ـ اٌيعٛؿ اٌؾٞ وٕل أىعـ بٗ       

 ـٟ األفٍٝ تٌٝ تػؿان لٛٞ إٟٔٔ وٕل ِع بـا٠ل ٌٛصؼٔا 

 ٌٛصؼٔا 

واْ لٍلٟ ٠نابمٕٟ ٚأٔا أصًّ اٌ ائـة ت١ٌٗ  ٚللً أْ ٠نعؾ٘ا،       

ػـعٕٟ تياِد ِٓ اٌغٍؿ ـنصننل بنٔفٗ اٌـٓد اٌلاؿػ فٍٝ 

 بيـتٟ 

 فٍٝ بيـتٟب  

ّْ ِمعؼٖ لؼ تّقق تٍّن       ل مـٚاٌٟ اٌز١ٕق، ٚفٕؼ٘ا أػؿول أ

 ٚـُتصش فٍٝ َِـاف١ٗ 

أٍٓك بـا٠ل ّضىة فَل١ة ل١َـة، ـعٍّل أٔٗ لؼ أتلٗ        

ٚـٟ ؿِية ف١ٓ، وأل ٚرٕتا٠ا لؼ أٍلضتا بٍْٛ إٌاؿ  أعؾ 

 ٓائـتٗ ٚؿوِ، ٚتـوٕٟ عٍفٗ أل١ُّ األّـاؿ  

اٌؾٞ مللٗ مـٚاٌٟ، ٔزضل ـٟ إٌٙا٠ة ـٟ تزاٚف االصـاد       

ٌىٕٟ ٌُ أتزاٚف ٠ِٛا اٌّيٙؼ اٌؾٞ ؿأ٠تٗ باألفٍٝ، ٚظٍٍل أـىـ 

ـٟ ىعٛؿٞ ٚأٔا بؾٌه اٌعٍٛ  أؿػل ؿؤ٠تٗ، ٚاالصناك بٗ 

 ِزؼػا  
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ٌُ ٠ّـ ٚلل ٠ًٛٓ للً أْ ٠تالىٝ عٛـٟ ِٓ اٌَعٛػ تٌٝ       

ؽٌه اٌعٍٛ، ٚأرؼ اٌلمعة اٌتٟ أٍلضل بمعتٟ اٌّفٍْة  أٍلضل 

إٌ ـ ٔضٛ اٌعاٌُ   مٜٛ ٌنافال، ال أـعً ى١ اأرٍل ٕ٘ان با

واْ مافال اٌؽـٚف ِؼ٘ية، ـٟ بعِ األ٠اَ تىتنٟ باٌٍْٛ 

األؿرٛأٟ ٚاٌق٘ـٞ، ٚـٟ أ٠اَ أعـٜ تَلش بـتما١ٌة ِتٛ٘زة 

 تيعً إٌاؿ ـٟ اٌؽ١َٛ اٌّتٕاحـة ـٟ األـك  

واْ ـٟ ٠َٛ وٙؾا ص١ٓ أتمٍل ـىـة أبٟ فٓ وْٛ اٌيٟو       

ٛ  أرقائٗ ِٓ ؿأمٟ تٌٝ لٍلٟ  اٌّيٙؼ ِٓ ىزـة أولـ ِٓ ِزّ

اٌز١ّق واْ أولـ ِٓ أم ش إٌّافي ٚاٌؽ١َٛ ٚاٌـ٠اس ٚاألٌٛاْ 

 ِزتّع١ٓ 

 واْ ماصـا        

ٚبؼأل ـٟ اٌتعزد صٛي ىعٛؿٞ باٌتٛاّع ٚاٌزالي ـٟ       

ٔفل اٌٛلل  و١ؿ ٠عمً أْ ٠ضؼث ٘ؾاب و١ؿ ٠ّىٓ أْ أِتأل 

٠ّىٓ ٌٙؾٖ اٌيزـة اٌلن١ ة أْ باٌنى١ٕة ٚاٌؼ٘ية ِعاب و١ؿ 

 تيعـٟٔ بىً ٘ؾا اٌتعم١ؼب ٘ؾا االـعاَ باٌض١اةب

أٍلضل أٍعؼ أفال٘ا وٍّا مٕضل ٌٟ اٌفـٍة  ـٟ       

اٌّـصٍة االفؼاػ٠ة، أٍلش ؽٌه فاػة ىلٗ ١ِٛ٠ة ألْ باً 

ِؼؿمتٕا ٠تٛلؿ ـٟ أفٍٝ ىاؿ  و١١ٌٛـ، أٞ ِلاىـة أِاَ 

 اٌز١ّقة  

مٔ أْ أؿٜ ِؼٜ االؿتفا  اٌؾٞ ٠ّىٓ أْ ـٟ اٌلؼا٠ة، أؿػل ـ      

أبٍؽٗ للً أْ ٠تٛلؿ اٌلاً  ٌىٓ ٌُ ٠ّـ ٚلل ٠ًٛٓ للً أْ أبؼأ 

باٌغـٚد ِٓ اٌل١ل ِلىـا صتٝ ٠تنٕٝ ٌٟ اٌٍٛٛي تٌٝ بمعتٟ 



52 

اٌّفٍْة ألىا٘ؼ اٌيـٚق أٚ اٌعَاـ١ـ تـــؾ ـٟ األؿراو، أٚ 

 ـمٔ بالٟ األٓفاي ٠تزّعْٛ فٍٝ اٌـ١ٍؿ  

  األٓفاي ـٟ اٌّٛلؿ باٌتنٍك ِعٟ ٌٚٛ ل١ٍال، صاٌٚل الٕا      

ٌىُٕٙ ر١ّعا ؿـْٛا لائ١ٍٓ أُٔٙ ال ٠ـ٠ؼْٚ تٍ ١ظ ح١ابُٙ  ؿـِ 

 ــٍة ٌٍيعٛؿ باٌزالي وٟ ال ٠تنغٛا ل١ٍالب ال أواػ أٍؼق  

ٌُ أعلـ أِٟ صٛي ِؽاِـال تنٍمٟ  وأل أنأا صناما       

أِـ ع ١ـ ٌٍؽا٠ة، ِٚٓ اٌّهوؼ أٔٙا وأل متغلـٟٔ بنْ ؽٌه 

 ٌُ ٠ىٛٔا ١ٌٙتّا  -بنفتلاؿُ٘ تعٛة-رؼا  أع٠ّٛا 

ٌُ ٠تـن ٌٟ ٘ؾا مٜٛ أبٟ، اٌيغٌ اٌٛص١ؼ اٌؾٞ م١تفُٙ        

ٌىٓ، ِع ؽٌه، افتـأٟ عٛؾ ِٓ اعلاؿٖ  م١غلـ أِٟ، ٚلـ٠لا 

م١َـاْ فٍٝ أْ أتٛلؿ  ٌؾا اٌتقِل اٌَّل ٚامتّـؿل ـٟ 

 عاٌُ  اٌتنٍك ٚاٌيعٛؿ بفـس عاً فٕؼِا أٔ ـ ٔضٛ اٌ

حُ، ٚللً بْعة أىٙـ، ٚرؼل ٔفنٟ أصاػث اٌيزـة        

ِضاػحة واٍِة، ـمٔ أٔا ٚاٌيزـة  ٚفٕؼ إٌقٚي، ىعـل بـؼلة 

ـٟ اٌلىاو  ٌّاؽا ال أٍِه ىغَا صم١م١ا أصاػحٗب ٌّاؽا ال أٍِه 

فـؾ بعِ األٓفاي أ٠ما ٍؼٚلا وا٢عـ٠ٓب باٌ لع وٕل ٍؼ

  ٌُ ٠ىٛٔٛا مـفاٌّؼؿمة، ٌىٓ ١ٌل ِٓ ب١ُٕٙ ٍؼ٠ك ِ ـٟ

 ِٙت١ّٓ بتنٍك ىزـة، ٚال بنمتٕياق أىعة اٌيّل  

ـٟ تٍه ا١ٌٍٍة، ٚبعؼ اٌعياو، عـد أبٟ ١ٌـمُ  ـٟ بـػ       

ا١ًٌٍ، ٚتضل ٚ٘ذ ّٛو اٌيــة، عـد ١ٌْع اٌٍّنال األع١ـة 

 فٍٝ ىـٚق  واْ ٠يتؽً ف١ٍٗ  

رٍلل متـتٟ ٚعـرل ٌٍزٍٛك بزألٗ، ٘اػئة وفنؿ  بعؼ بْعة 

 منٌٕٟ ػلائك، 
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 "فق٠قتٟ، ِاؽا ٠زٛي بؾٕ٘هب"      

       ّٟ ـٟ وً األٚلال اٌتٟ رٍنل ـ١ٙا بزألٗ، ٌُ ٠ ـس فٍ

٠ِٛا ِخً ٘ؾا اٌنهاي  ٔ ـل ت١ٌٗ ٌىٕٟ فزقل فٓ اٌىالَ  ِقد 

 ػؿرت١ٓ ِٓ اٌٍْٛ اٌلـتماٌٟ، حُ لاي بٕعِٛة  "بُٛصٟ ٌٟ"

 تٕٙؼل بيؼة ٌؼؿرة ـارنتٕٟ صتٝ أٔا        

 " ُٙ ملد لؼِٚه ٕ٘ا تٌٝ اٌغاؿد، أبتٟ"أتف      

صاٚي أْ ٠ّافصٕٟ لائال "أؿرٛ أْ تيـصٟ ؽٌه ٌٛاٌؼته       

 تؽْ "

"صما أبتٟ، بّل أـُٙ ا٢ْ ـىـة اٌيٟو اٌؾٞ ٠ىْٛ أولـ ِٓ       

 ِزّٛ  أرقائٗ "

 "صماب ِاؽا صؼثب أعلـ٠ٕٟ "      

 ً ٚ٘ىؾا أعلـتٗ فٓ ىزـة اٌز١ّق،، فٓ اٌّيٙؼ اٌؾٞ ت      

ف١ٍٗ،، فٓ األٍٛال ٚاألٌٛاْ ٚاٌـ٠اس،، ٚو١ؿ رعٍٕٟ 

 اٌَعٛػ تٌٝ أفٍٝ أىعـ ٚونٟٔ أ١ٓـ،، ٚونٟٔ ـٟ فاٌُ مضـٞ 

ٌُ ٠مآعٕٟ ِـة  ٚفٕؼِا أتٙٝ افتـاـٟ، ٔ ـل ت١ٌٗ       

 ّٚ٘نل  ٘اّل ٍعؼل ِعٟب 

ظً ٠فىـ ـٟ األِـ ٌلـ٘ة ٠ٍٛٓة، حُ ابتنُ ٚلاي  "ٌُ أفؼ       

ر١ٌٛأا، ٌىٕٟ منصاٚي  ِا ؿأ٠ه بع ٍة ٔٙا٠ة ٘ؾا ِتنٍما ر١ؼا ٠ا 

 األملٛ ب فٕؼِا ٠ىْٛ ٌؼ٠ٕا اٌىخ١ـ ِٓ ّٛو إٌٙاؿ "

 "ؿائع "      
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عٍؼل تٌٝ اٌفـاه ٚأٔا أىعـ بنحاؿة ول١ـة صتٝ أٟٔ ال       

أفتمؼ أٟٔ ّٔل ٌغّل ػلائك ٓٛاي ا١ٌٍٍة، ـاٌنلل فٍٝ ِـِٝ 

 صزـ ِٕٟ  ال أمت ١ع االٔت اؿ  

ـٟ ٍلاس ا١ٌَٛ اٌتاٌٟ، ٘ـفل تٌٝ ِض ة اٌلاً ِلىـا        

أوخـ ِٓ اٌعاػة ٚتنٍمل اٌيزـة  ّل ل اٌيّل تتنًٍ ِيـلة 

فلـ اٌؽ١َٛ، تـمً ىـائٔ ِٓ إٌاؿ ِٓ ٓـؾ اٌعاٌُ اٌٝ ٓــٗ 

 ا٢عـ 

ا ألبٟ وٕل بَؼػ تفؼاػ لائّة ؽ١ٕ٘ة ٌألى١او اٌتٟ منؿ٠ٙ      

ــأ٠ل ىاصٕت١ٓ  ٔ ـل تضتٟ ً فٕؼِا مّعل ّزة ـٟ األمف

ّغّت١ٓ لؼ تٛلفتا باٌمـف ِٕا، تصؼاّ٘ا تزـ ِم ٛؿة ٠ٍٛٓة 

ٚـاؿؼة، ٚاألعـٜ تضًّ ؿاـعة ؽال مٍة ِٓ إٌٛ  اٌؾٞ 

٠ُنتغؼَ ٌٍعًّ فٍٝ ع ٛٓ اٌىٙـباو ؽال اٌْؽٔ اٌعاٌٟ ٚأفّؼة 

 اٌٙاتؿ  

واْ ٕ٘ان أؿبعة ؿراي ٚالف١ٓ ٠تضؼحْٛ ٠ٚيـبْٛ ِٓ       

ٍة بنُٔٙ ال ٠نت ١عْٛ ؿوٓ ىاصٕاتُٙ تـاِنُٙ  وؼل أٍـط لائ

ٕ٘ا ألٔٗ ِٛلؿ باً، ٌىٓ للً أْ أتىٍُ، تٛرٗ أصؼ اٌـراي اٌٝ 

ِهعـة ىاصٕة ٚأعؾ ٠فـغ بعِ اٌعؼّة  لفافال ٚصلاي ٚمٍنٍة 

 ٚمؼاػال أؽْ   ِٕٚاى١ـ وٙـبائ١ة  حالث ِٕاى١ـ  

ا        ّّ ٌُ أـُٙ بعؼ ِاؽا ٠ّْـْٚ  ظٍٍل أبضج ـٟ األؿراو ف

ٌص١ُم  ع  حُ أتٝ أصؼ األٓفاي اٌؾ٠ٓ ٠ـولْٛ ٠ّىٓ أْ  ٠ىْٛ ٕ٘ان 

 اٌلاً ٚبؼأ ٠تضؼث ِعُٙ، ٚمـفاْ ِا أعؾ ٠ي١ـ ٔضٛٞ  

"٘اٞ  ف١ٍهص إٌقٚي صاال  ٠زد أْ ٔق٠ً ٘ؾا اٌيٟو "       

 ٍـط أصؼُ٘  
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 أصننل ـزنة إٟٔٔ منلع، ـتّنىل بنصؼ األؼَاْ بيؼة  

 بَٛل ِغٕٛق  تّىٕل أع١ـا ِٓ اٌنهاي   "اٌيزـةب"      

 " أرً   أقٌٟ ا٢ْ"      

 "ٌىٓ ِٓ مّش ٌه بم عٙاب"      

 " "اٌّاٌه      

 "ٌىٓ ٌّاؽاب"      

 ٚصتٝ فٍٝ بعؼ أؿبع١ٓ لؼَ، امت عل ؿؤ٠ة ٚرٙٗ ٠تزُٙ   

"ألٔٗ م١مَٛ بلٕاو ِٕقي ٚ٘ؾٖ اٌيزـة تمؿ فائما ـٟ       

 "ٓـ٠مٗ  ٚا٢ْ، تٔقٌٟ ٠ا ـتاة، ٌؼ٠ٕا فًّ ٔمَٛ بٗ 

بضٍٛي ؽٌه اٌٛلل، واْ ِع ُ األٓفاي لؼ تزّعٛا ِٓ أرً       

 ّٟ اٌلاً  ٌُ ٠تٛرٙٛا ٌٟ بنٞ وٍّة، ـمٔ وأٛا ٠ٕ ـْٚ تٌ

٠ٍٚتفتْٛ ِٓ ص١ٓ ٢عـ ٌٍتضؼث ِع بعُْٙ  حُ ظٙـ بـا٠ل 

ـعٍّل أْ اٌلاً فٍٝ ٚىه اٌمؼَٚ  بضخل فلـ أممؿ إٌّافي 

 ؿبع ىٛاؿ  ـتنوؼل بال ِزاي ٌٍيه، واْ ٕ٘ان فٍٝ بعؼ أ

ّٓ رْٕٛ لٍلٟ ِٓ اٌفق ، ٌُٚ أػؿ ِا اٌعًّ  ال أمت ١ع        ُر

اٌّؽاػؿة ٚاٌنّاس ٌُٙ بم عٙا  بى١ل ٍٚـعل ِٓ عالي 

 ػِٛفٟ  "ال ٠ّىٕىُ ل عٙا "

أٔا فٍٝ ٚىه امتؼفاو " ٘ق أصؼ اٌـراي ؿأمٗ ٚلاي       

اٌيـٓة  أٔل تم١ِٛٓ باالفتؼاو فٍٝ أِالن اٌؽ١ـ ٚتع ١ٍٓ فّال 

 ٕزق بّٛرد فمؼ  تِا أْ تٕقٌٟ ا٢ْ أٚ ٔم ع اٌيزـة بهب"م١
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أٍلش اٌلاً فٍٝ بعؼ حالث ىٛاؿ  ا٢ْ  ٌُ ٠نلك ٌٟ أْ       

ـّٛل اٌّؼؿمة ألٞ ملد ؼ١ـ اٌّـُ، ٌىٓ ـٟ لٍلٟ، فٍّل 

 أٟٔ منـعً ؽٌه ٘ؾٖ اٌّـة  

 "م١ىْٛ ف١ٍه ل ع اٌيزـة بٟ " ٍـعل        

ٛا بم عٙا تؽا وٕا ر١ّعا ـٛلٙا  حُ ع ـل ٌٟ ـىـة  ٌٓ ٠مِٛ      

 م١ْ ـْٚ ٌنّا  ٍٛتٕا  

"٠ا أٍؼلائٟ " ٔاػ٠ل فِالئٟ  "تٍعؼٚا ِعٟ  ٌٓ ٠مِٛٛا       

بم عٙا تؽا وٕا ر١ّعا ٕ٘ا  ِاؿىا   تٟٛٔ   بـا٠ل   أؿرٛوُ  ال 

 تنّضٛا ٌُٙ بنْ ٠فعٍٛ٘ا "

 ظٍٛا ٚالف١ٓ ـٟ أِىٕتُٙ، ٠ضؼلْٛ بٟ 

 ٝ بعؼ ىاؿ  ٚاصؼ  امت عل ؿؤ٠ة اٌلاً فٍ      

"أؿرٛوُ ٠ا أٍؼلائٟ  ١ٌل ف١ٍىُ اٌَعٛػ تٌٝ ٘ؾا       

 اإلؿتفا ، ـمٔ ل١ٍال   ؿراو "

ظٙـ اٌلاً ٚتٛلؿ فٍٝ صاـة اٌـ١ٍؿ أِاَ اٌياصٕال        

 ٚفٕؼِا ـُتش اٌلاف، ٍعؼ فِالئٟ فٍٝ ِتٕٗ ٚاصؼا تٍٛ ا٢عـ  

ع ِا صؼث بعؼ ؽٌه ظً ّلاب١ا ـٟ ؽٕٟ٘  أؽوـ تزّ      

اٌز١ـاْ، ٚلؼَٚ ــلة اإلٓفاو ٚاٌيـٓة ِع ِىلـال اٌَٛل  

 أؽوـ بعِ إٌاك ٠مٌْٛٛ أٔٙا ىزـتٗ ٠ٚزؼؿ بٟ أْ أتـوٙا  

تًٍٛ أصؼُ٘ تٌٝ أِٟ اٌتٟ بىل ٚتٛمٍل ٚتَــل       

ب ـ٠مة ِؽا٠ـة ٌّا تتَـؾ بٗ األَ اٌضنامة، ٌىٕٟ ٌُ أٔقي، ٌُٚ 

 أوٓ ألٔقي  
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  لفق ِٓ ىاصٕتٗ ٚتضؼث ٌلْع حُ راو أبٟ ٠نابك اٌقِٓ      

ػلائك ِع أِٟ، حُ ٍٓد ِٓ اٌـرً اٌؾٞ ـٟ اٌياصٕة اٌضاٍِة 

ٌٍـاـعة ِع اٌنٍة أْ ٠ــعٗ ـ١ٙا تٌٝ ِىأٟ  بعؼ٘ا، أتٙٝ وً 

ىٟو  بى١ل ٚصاٌٚل تلٕافٗ بنٌماو ٔ ـة فٍٝ اٌّيٙؼ اٌؾٞ ت ً 

ف١ٍٗ، ٌىٕٗ ؿـِ ٚلاي أٔٗ ال ٠ٛرؼ ِيٙؼ ٠نتضك مالِة ٓفٍتٗ 

 ة اٌَؽ١ـ

أٔقٌٕٟ ٚأعؾٟٔ تٌٝ اٌل١ل، ٌىٕٟ ٌُ أمت ع اٌلماو ـ١ٗ  ٌُ       

أتضًّ مّا  ٍٛل إٌّاى١ـ ـٟ األؿراو، ٌؾا أعؾٟٔ ِعٗ اٌٝ 

 فٍّٗ؛ ٚب١ّٕا واْ ٠مَٛ بلٕاو صائٔ، بم١ل ـٟ اٌياصٕة ٚبى١ل  

ال بؼ أٟٔ بى١ل ألملٛف١ٓ ِتٛا١ٍٍٓ  وٕل أؽ٘د تٌٝ       

ٝ أـًْ ٚرٗ أمت ١عٗ، ٌىٕٟ اٌّؼؿمة ٓلعا ٚأصاٚي اٌعًّ فٍ

ٌُ أوٓ أؽ٘د باٌلاً  بؼال ِٕٗ، بؼأل بـوٛف ػؿارتٟ فٍٝ 

اٌ ـ٠ك اٌ ٠ًٛ صتٝ ال أّ ـ ٌٍؾ٘اف اٌٝ ىاؿ  و١١ٌٛـ، ص١ج 

ّل وِٛة ِٓ ٔياؿة اٌغيد أرًّ ىزـة ر١ّق ـٟ اٌعاٌُ   ّٛ  ف

ـٟ تصؼٜ األِن١ال، وٕل أصلل ٔفنٟ ـٟ ؼــتٟ ص١ٓ       

ّْ ٘ؾٖ  ػعً أبٟ صاِال ى١ ا ِا تضل ٌضاؾ  عُّٕل أٔٙا ٌٛصة أل

وأل ٓـ٠متٗ ـٟ ٔمً اٌٍٛصال اٌّّٙة فٕؼِا ٠عـّٙا ـٟ 

 اٌضؼ٠مة اٌعاِة  رٍل ٚ٘ٛ ٠ـ٠ش اٌٍٛصة فٍٝ األؿُ أِاِٗ  

"ٌ اٌّا أصللل ىزـته،" لاي  "صتٝ للً أْ تغلـ٠ٕٟ        

 فٕٙا "

 "ال بنك أبٟ  منتزاٚف األِـ "      

 ٌٓ تفعٍٟ ""ال، ر١ٌٛأا        
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 "وأل ِزـػ ىزـة   "، بؼأل باٌلىاو       

ال أؿ٠ؼن أْ تمٕعٟ ٔفنه بؾٌه  أٔا ٚأٔل ٔعٍُ أٔٗ ١ٌل "      

 " ٍض١ضا

 "ٌىٓ أبٟ   "      

" أعؾ ٔفنا ف١ّما  "أؿ٠ؼ أْ تضٍّٟ ِعه ،"أت ـٞ ػل١مة      

ؿٚس تٍه اٌيزـة ػائّا  أؿ٠ؼن أْ تتؾوـٞ ػائّا و١ؿ وٕل 

 ل باألفٍٝ" تيعـ٠ٓ ٚأٔ

 تـػػ ل١ٍال حُ مٍّٕٟ اٌٍٛصة  "ٌؾا ٍٕعل ٘ؾٖ ِٓ أرٍه "      

رؾبل اٌٍضاؾ ـٛرؼتٙا  ىزـتٟ، ر١ّقتٟ اٌز١ٍّة       

اٌناصـة  لاَ بـمُ ع ٛٓ ِٓ ٔاؿ أىعة اٌيّل اٌّيـلة بافؼة 

عالي األؼَاْ، صتٝ وؼل أىعـ بٙلٛف إٌن١ُ  ٚـٟ أفال٘ا، 

ٜ، تغتـق اٌـ٠اس ٚرٕت١ٙا تٛرؼ ـتاة ٍؽ١ـة تٕ ـ ٔضٛ اٌّؼ

 بنضـ ٚبٙزة  

       "  "ال تله ٠ا ٍؽ١ـتٟ  أؿ٠ؼ٘ا أْ تنافؼن، ال أْ تهؽ٠هص

ىىـا ٛ  ِٓ ٚرٕتٟ ٚرؾبل ٔفنا ف١ّما  "ِنضل اٌؼِ      

 أبتٟ، ىىـا"، ٚاعتٕمل  

فٍمل اٌٍٛصة فٍٝ اٌضائٔ اٌّمابً ٌنـ٠ـٞ صتٝ تىْٛ أٚي       

و أؿاٖ وً ١ٌٍة  ٚا٢ْ ،بعؼ ىٟو أؿاٖ فٕؼِا أمت١م ، ٚبعـ ىٟ

أْ أٍلضل لاػؿة فٍٝ إٌ ـ ت١ٌٙا ػْٚ أْ أبىٟ، أٍلضل أؿٜ 

أبعؼ ِٓ اٌيزـة ِٚا فٕاٖ اٌزٍٛك ب١ٓ أؼَأٙا، أٍلضل أؿٜ 

َ  اٌؾٞ بؼأل ـ١ٗ ٚرٙة ٔ ـٞ ٌألى١او اٌّض١ ة بٟ تتؽ١ـ   ا١ٌٛ
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 جبان كالدجاج
وّا  اٌل١ِ ٠غ١فٕٟ صما  ٚوؾٌه اٌؼراد  ٠ّىٕه أْ تْضه      

 تياو ٌىٕٟ أتضؼث بزؼ٠ة تاِة  

 بؼأ األِـ ـٟ اٌَؿ اٌناػك بل١ْة        

 ٚأـعٝ        

 ٚاألع٠ٛٓ با٠ىـ        

تمّا األع٠ٛٓ با٠ىـ ّ٘ا ِال ِٚا٠ه، ٌىٓ تٌٝ ا٢ْ ال       

أمت ١ع اٌت١١ّق ب١ّٕٙا أ٠ّٙا ِال ٚأ٠ّٙا ِا٠ه  ال ٠ّىٕه أبؼا أْ 

ّٙا ١ٌنا بتٛأَ ٌىّٕٙا ٠تيابٙاْ تـٜ ٚاصؼا ػْٚ ا٢عـ  ٚؿؼُ أٔ

ا ـٟ ٍؿ ١ٕ١ٌتا، ٌؾا فٍٝ رؼا ـٟ اٌيىً ٚاٌنٍٛن  والّ٘

ّْ ٕ٘ان ظٓتغٍّؿ مٕة  ِع أٟٔ ال أ لؼ ّْ أصؼّ٘اـااألؿرش   أ

ىّا اٌّغل١ٌٛٓ ـٟ ٍفٗ ٠ِعٍّا ٠ّىٓ أْ ٠تضًّ ٚرٛػ أصؼ ؽ

 ٌنٕت١ٓ ِتتا١ٌت١ٓ  ال ف١ٍٕا  

ّْ األ       ـافٟ تنوً اٌل١ِ، ِال ِٚا٠ه ّ٘ا ِٓ فٍّأٟ أ

 ٚفٕؼِا ألٛي تنوً اٌل١ِ ـنٔا أفٕٟ أٔٙا تنوٍٗ ١ٔ ا، ٚبميـتٗ  

مقف ؿبّا وٕل منوًّ بالٟ ص١اتٟ ػْٚ ِعــة ٘ؾا اٌنـ اٌّ      

اٌتٟ وأل تىٓ افزابا ول١ـا  فٓ اٌقٚاصؿ ٌٛال أعتٟ ١ٕ١ٌتا

ٌنىا٠ٍـ بـاْٚ  واْ مىا٠ٍـ ٠ع١و فٍٝ بعؼ حالث ىٛاؿ  ِٓ 

١ْع ١ٕ١ٌتا أٞ ــٍة ٌٍؾ٘اف ٕ٘ان ِٚيا٘ؼتٗ ِٕقٌٕا، ٌُٚ ت

 ٠تؼؿف فٍٝ لـ  اٌ لٛي  ِا اٌؾٞ ٠ّٕٟٙ ـٟ األِـ، ٍض١شب 
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ْ مىا٠ٍـ ِع ىم١مٟ رٌٟٛ ــلة ِٛم١م١ة        ّٛ ٌىٓ بعؼ ؽٌه، و

 مّٛ٘ا "اٌّتلٛي اٌؽاِِ"  

فٕؼِا مّعل أِٟ امّٙا، أٍابٙا ىٟو ِٓ اٌٍٙع  "ِا ٔٛ        

فاٌُٙ بنْ ٠ىٛٔٛا ـٟ ــلة بٙؾا االمُب ا٢باو اٌؾ٠ٓ ٠نّضْٛ ألٓ

 تٔٗ ِٕضٔ، ِٚمـؾ "

"٘ؾا ٘ٛ ب١ل اٌم١َؼ ٠ا أِٟ،" صاٌٚل ١ٕ١ٌتا أْ تيـس ٌٙا        

 "١ٌل ٕ٘ان أٞ ِعٕٝ ٚؿاوٖ، اٌؽـُ ِٕٗ ـمٔ امتفقاف اٌىلاؿ "

"ً٘ تم١ٌٛٓ أٟٔ فزٛف، أ٠تٙا ا٢ٔنة اٌَؽ١ـةب ألٔٗ لؼ       

 امتفقٟٔ باٌتنو١ؼ " 

ّْ أِٟ تنت ١ع امتٕتاد ِا تياو ٘قل ١ٕ١ٌ تا وتف١ٙا ٍِّضة تٌٝ أ

 ِٓ ؽٌه  

 "ؼاػؿٞ ا٢ْ  تؽ٘لٟ تٌٝ ؼــته " لاٌل أِٟ بأفعاي        

 "ٌّاؽاب" أرابل ١ٕ١ٌتا بأفعاي ِّاحً  "ٌُ ألً ى١ ا "      

"أٔلص تعــ١ٓ تّاِا ٌّاؽا  ٚا٢ْ تؽ٘لٟ تٌٝ ؼــته ٚفؼٌٟ       

 َؽ١ـة "أمٍٛبه أ٠تٙا ا٢ٔنة اٌ

ٚ٘ىؾا، تضٍَل ١ٕ١ٌتا فٍٝ فمٛبة أعـٜ ِٓ اٌعمٛبال اٌتٟ       

 افتاػل اٌتعـُ ٌٙا ـٟ ـتـة ِـا٘متٙا  

فٍٝ اؿماٌٟ تٌٝ ب١ل مىا٠ٍـ ـٟ وً ِـة  فٕؼ٘ا ػأبل أِٟ      

تتنعـ ـ١ٙا ١ٕ١ٌتا ٌؼل١مت١ٓ فٓ ِٛفؼ اٌعياو  ؿبّا واْ األِـ 

ٌٕنلة ٌٟ  وٕل ال أفاي ِضـرا ١ٕ١ٌٍتا، ٌىٕٗ واْ أمٛأ بّـاصً با

ة ـٟ اٌّؼؿمة االبتؼائ١ة، ـٟ ص١ٓ واْ األٚالػ ـٟ اٌّؼؿم
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٠لخْٛ مٍ ة األٚتاؿ ـٟ واًِ  اٌخا٠ٛٔة، ٔاّز١ٓ ٚواٍِٟ إٌّٛ

اٌضٟ؛ ـٟ ص١ٓ وٕل أبؼٚ وٌٛؼ ٍؽ١ـ لؼ فاػ ٌٍتٛ ِٓ ِؼؿمة 

 األصؼ 

-وٕل أىعـ باٌتٛتـ تٌٝ ػؿرة أْ ٍٛتٟ ٠لؼٚ واٌَـ٠ـ       

ا أعلـ ١ٕ١ٌتا بنٔٗ لؼ صاْ ٚلل اٌعياو  تغٍل اٌفـلة ٚأٔ -صــ١ا

لٛي" فٓ وٍّة "اٌؽاِِ" ِٓ امّٙا بعؼ ـتـة، ٚبمٟ ـمٔ "اٌّت

، بفـاغ ِز١ ٟ  ٚبؼال ِٓ اٌتضؼ٠ك بٟ ِٚض١ ١ٗ، اٌؾ٠ٓ افتاػٚا

"ِـصلا باألط اٌَؽ١ـ، أػعً "   أٍلضٛا ٠مٌْٛٛ ٌٟ أى١او ِخً

 ل١ٍالب" أٚ "أ٘ال باٌفتٝ بـا٠نٟ، أتـ٠ؼ أْ تّـس 

أتٙٝ بٟ األِـ ـٟ ِـبف مىا٠ٍـ بـاْٚ ِضآا  ٘ىؾاٚ      

بنٚالػ ِٓ اٌخا٠ٛٔة، أىا٘ؼ أـعٝ بٛا تلتٍع ب١ْة  ٚبّا إٟٔٔ ملك 

أْ ىا٘ؼتٙا تلتٍع ـنؿا ـٟ ؼــة األع٠ٛٓ با٠ىـ، ـمؼ  ـمؼ  أفْاو 

ّاـة تٌٝ أٟٔ لؼ امتيففل الٌفـلة ى١ ا ِٓ فَٕـ اٌّفارنة  باا

ـقافٟ، ٌُٚ أؿػ أْ ٙؾا اٌعـُ اٌَؽ١ـ التف ْٛ بأُٔٙ وأٛا ٠ض

ّْ ِيا٘ؼة أـعٝ  إِٔضُٙ ٘ؾا اإلىلا   ٌىٓ ٘ؾا ٌُ ٠ىٓ مٙال، تؽ أ

تلتٍع ب١ْة أوخـ ؼـابة ِّا لؼ ت ٓ  ـتضل األـعٝ ـّٙا تٌٝ صؼ 

ِٙٛي، ٚابتٍعل اٌل١ْة بلنآة  امت عٕا ؿؤ٠ة اٌل١ْة تتؼصـد 

 ِٓ صٍمٙا  ٌُٚ ٠ىٓ ٘ؾا وً ىٟو 

ِا٠ه  -أٚ-ؼ ابتالفٙا حالث ب١ْال، منٌٕٟ ِالبع      

 "بـا٠نٟ، و١ؿ ت ٓ أٔٙا متمَٛ بُّْٙٙب"

٘قفل وتفٟ ٚصاٌٚل أْ ال ٠لؼٚ ٍٛتٟ ِٙقٚفا ٚأٔا       

 أر١د  " أصّاُ اٌّعؼةب" 
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ٔٗ بضارة ٘ق ؿأمٗ ٚلاي ٚ٘ٛ ٠ت ا٘ـ بنٔٗ ٠فيٟ مـا  "ت      

لاي  "ً٘ حُ ابتنُ ابتناِة فـ٠ْة ٚتٌٝ رؾ  ىزـة، أٚ ماق" 

 تـ٠ؼ اٌتلـ  بنالهب"

تـارعل ل١ٍال ٚأٔا أواػ أؿٜ ؽٌه اٌٛصو ٠نوً مالٟ واٍِة       

 وتض١ٍة  

 "ال "      

أفزـ ّاصىا ٚأىاؿ تٌٝ األـعٝ اٌتٟ أعؾل تقصؿ فلـ       

 اٌؽــة  

نتعًّ تم اؾ٘د ٌإلتزاٖ ا٢عـ، ٠لؼٚ أٔٙتم"٠ا ٌألمؿ،       

 اٌل١أٛ بؼال ِٕه "

١أٛب أٞ ٔٛ  ِٓ األـافٟ ٘ؾاب و١ؿ ت ١ك أعتٟ اٌلماو اٌل      

، ٚؿؼُ أٔٙا ـٟ ٔفل اٌؽــة ِع ٘هالو اٌّزا١ٔٓب ٔ ـل ت١ٌٙا

أفـؾ ١ٕ١ٌتا ر١ؼا، ال بؼ وٕل وتـاث ٌىٕٟ وأل تت ا٘ـ بعؼَ اال

 أٔٙا تيعـ باإلىّ قاف تّاِا 

لاِل األـعٝ باإلٌتٛاو ٌخالث ِـال صٛي ؿرً اٌل١أٛ  ؿـع       

ِا٠ه ٠ؼ٠ٗ ٚلاي  "ىييو  ـ١ٍٙؼأ اٌز١ّع  ٘ا لؼ بؼأ -أٚ-ِال

 اٌعـُ "

تٛلفل األـعٝ فٓ اٌضـوة ٚأخٕل، ـنّعٕا ٍٛل اٌل١ِ       

 ٠ٕىنـ بؼاعٍٙا  

اٌفت١ال ـٟ ص١ٓ أ ٍمل ١ٍضال  "أٖٚ، ِمـؾ " ٍاصل      

فزاف ِٓ اٌفت١اْ  تلاػي ِال ِٚا٠ه ابتناِة فـ٠ْة ٚلاال اال

 ُ اٌعياو "بَٛل ٚاصؼ  "تُ تمؼ٠
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صاٌٚل أْ أتَـؾ بيىً ٓل١عٟ، ٌىٓ اٌضم١مة أٟٔ بؼأل أصٍُ 

بىٛاب١ل م١ ة صٛي ؽٌه اٌيٟو ٠لتٍع ب١ْا، ٚـ ـأا، ٚل  ا، 

 ٚأٔا   

 حُ بؼأ اٌىابٛك اٌضم١مٟ        

ـٟ ٍلاس أصؼ األ٠اَ، ٚبعؼ أملٛف١ٓ ِٓ امتعـاُ األـعٝ       

ِٚا٘ٛ ؽا اٌؾٞ  ـٟ ِـبف مىا٠ٍـ، ظٙـل رٌٟٛ فٍٝ فتلة ب١تٕا 

تضٍّٗ ب١ٓ ٠ؼ٠ٙاب َٔؿ فٍلة ِٓ اٌل١ِ  أعؾل تتّا٠ً بّـس 

ٚونٔٗ ف١ؼ ا١ٌّالػ، حُ لاٌل " ً٘ تؾوـ ببٟ ٚبٟٛٔ ٚوال٠ؼ 

 ١ٔٛ٠ٚل ٚـٍٛؿٔل ٠ا بـا٠لب"

ّْ أمّاو ظٍٍ       ل أصؼق بٙا  ب ـ٠مة ِا، ع ـ بلاٌٟ أ

 ص١ٛأال اٌـٔة اٌغاٍة بنأتا ِغتٍفة ل١ٍال فٓ ٘ؾٖ األمّاو 

   ػراراتٟب تٍه اٌتٟ ـمنل ٌٟ ـٟ ِعـُ ُ"أٔل تعــٙ      

 اٌعٍَٛ اٌنٕة اٌّا١ّةب"

 "أرً، ٚو١ؿ ٌٟ أٔنٝ "      

"ٌمؼ بؼأْ بّٛع اٌل١ِ " لاٌل ٟٚ٘ تؼـع اٌعٍلة تٌٝ ٠ؼٞ        

 "عؾ ٘ؾٖ  تٔٙا ٌه ٌٚعائٍته "

 " لٍل حُ أؼٍمل اٌلاف   "اٖ    ىىـا      

ِع اٌٍضُ  اٌل١ِ، عاٍة اٌّغفٛقصما أْ أصد  افتؼل      

اٌّمؼػ أٚ اٌنزك  ٌىٓ صتٝ ػْٚ أعؾ صاػحة األـعٝ بع١ٓ 

االفتلاؿ، فٍّل أٔٗ ِّٙا ـعٍٕا بٙؾا اٌل١ِ، م١ىْٛ ٓعّٗ 

وـ٠ٙا ٌٟ  ٘ؾا اٌل١ِ بل  ِٓ اٌؼرارال اٌتٟ وأل ٠ِٛا ــاعا 
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ـمنل ِٓ اٌل١ِ اٌؾٞ صْٕتٗ رٌٟٛ با٠ىـ ألرً ِعـُ 

 اِل اٌعٍَٛ عالي اٌَؿ اٌغ

١ّٕ٘ل رٌٟٛ فٍٝ اٌّعـُ وّا تفعً ػائّا، ّٚع ـٟ       

ّْ ِيـٚفٙا واْ ِيا٘ؼة اٌل١ِ  ال ٠ٛرؼ اٌىخ١ـ صما  افتلاؿن أ

 ٕ٘ان َِؼؿ ّٛو  ـ١ّا ٠غٌ اصتْاْ اٌل١ٌِّيا٘ؼتٗ 

 ٚبعِ لَاٍال اٌَضؿ، ٚ٘ؾا وً ىٟو  صا٠ٚةٚ

ٚفٍٝ اٌـؼُ ِٓ ؽٌه، امت افل رٌٟٛ ب ـ٠مة ِا أْ       

ـ٠ـا بنّه بٍٛة  ٚاألػ٘ٝ ِٓ ؽٌه، ـمؼ اصتٜٛ تىتد تم

تمـ٠ـ٘ا ؿمِٛا ب١ا١ٔة ِٚغ  ال؛ أتىٍُ فٓ ؿمَٛ ب١ا١ٔة ع ١ة 

ٚؿمَٛ ب١ا١ٔة فّٛػ٠ة ٚأعـٜ ػائـ٠ة، وً ٘ؾا صٛي اٌل١ِ   

 اٌل١ِ 

تّىٕل أ٠ْا ِٓ بـِزة اٌل١ِ صتٝ ٠فمل ١ٌٍة اٌّعـُ        

اؿ بـوأٟ و١ؿ ٠ّىٓ ٌيغٌ أْ ٠فعً ؽٌهب ٘ا أٔا ؽا ِع أفز

صٟ فٍّل بزؼ صتٝ أٔزقٖ، ٚوً ِا ٠ٙتُ بٗ اٌز١ّع ٘ٛ ــاط 

ٌماو ٔ ـة، رٌٟٛ تغـد ِٓ ليٛؿ٘ا  صتٝ أٟٔ ؽ٘لل بٕفنٟ ال

ِّال رؼا  وأٛا ٠ٕمـْٚ  -ٚبّّٛٛف١ة تاِة-ٚلؼ واْ األِـ 

 اٌميـة ٌغّل حٛأٟ، حُ ٠ـتاصْٛ ٌغّل ػلائك  

ة اٌتضى١ُ أ٠ْا  صتٝ أٟٔ امتّعل تٌٝ رٌٟٛ تخـحـ تٌٝ ٌزٕ      

واْ ٌؼ٠ٙا رٙاف تىاؿة، ً٘ ٠ّىٓ تَؼ٠ك ؽٌهب ١ٌل لٍُ 

ؿٍاً، بً رٙاف تىاؿة لابً ٌٍ ٟ صتٝ تتّىٓ ِٓ اٌٍٛٛي 

ٚاٌـمَٛ اٌل١ا١ٔة ب١ّٕا  تٌٝ اٌّضْٕة ٚإٌمـ ـٛق اٌّغ  ال

حاؿة اٌتٟ ٍاصلل ِيا٘ؼة اٌل١ِ ٠ّٕٛ ٌٛاصؼ تيـس اال

تفعٍٗ ٌتىْٛ أوخـ  ٚفيـ٠ٓ ٠ِٛا  اٌيٟو اٌٛص١ؼ اٌؾٞ ٠ّىٓ أْ
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صّاما ٘ٛ أْ تـتؼٞ فٞ ػرارة، ٚألنُ أٔٗ ٌٛ ع ـل ٌٙا ٘ؾٖ 

 اٌفىـة ٌٕفؾتٙا  

ٌىٕٟ تزاٚفل األِـ  ـٟ إٌٙا٠ة، وأل ِزـػ صاٌة       

ة،  ـّ والم١ى١ة ٌزٌٟٛ تتَـؾ وزٌٟٛ  ٌىٓ، ـزنة ٚفٍٝ ص١ٓ ؼ

٘ا أٔا ؽا بعؼ مٕة أصًّ فٍلة ِٓ اٌل١ِ إٌّقٌٟ، ٚأرؼ ٍعٛبة 

تؽٍد فٍٝ اٌيعٛؿ باإلٔقفاد ِـة أعـٜ ِٓ ِيـٚفٙا ـٟ اٌ

اٌؽلٟ فٕؼِا ِاٌل أِٟ ِٓ اٌـػ٘ة ٚمنٌتٕٟ  "ِٓ واْ ؽٌه ٠ا 

 فق٠قٞب ِا ٘ؾا اٌؾٞ تضٍّٗب ب١ِب"

واْ ٚاّضا ِٓ إٌ ـة فٍٝ ٚرٙٙا أٔٙا ِتضّنة ٌغفك        

 بعِ اٌل١ِ  

"أرً،" لٍل حُ مٍّتٙا اٌعٍلة  "ٌىٕٟ منتٕاٚي بعِ       

 ٛف "اٌضل

 ـتضل اٌعٍلة، حُ أؼٍمتٙا بابتناِة        

 "ر١ًّ،" لاٌل  "ِٓ رٍلُٙب"      

 "رٌٟٛ، أّٗ ب١ْٙا "      

 "ب١ْٙاب "      

 "ألَؼ ب١ِ ػراراتٙا "      

"صماب" بؼأل ابتناِتٙا باٌغفٛل ٟٚ٘ تفتش اٌعٍلة ِزؼػا        

ّْ ٌؼ٠ٙا   ػرارال "  "ٌُ أوٓ أفٍُ أ

ب ل١ْل أٔلص ٚأبٟ مافة تٕ ـْٚ ت١ٌُٙ ٠فمنْٛ "أال تؾوـ٠ٓ     

 عالي ِعـُ اٌعٍَٛ اٌفاؿٓ "
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"صنٕا  و١ؿ ٔعـؾ أٔٗ ال ٠ٛرؼ   ــاط ٍؽ١ـة بؼاعً ٘ؾا      

 اٌل١ِب"

٘قفل وتفٟ بال ِلاالة ٚلٍل  " وّا لٍل، أٔا منتٕاٚي      

 اٌضلٛف "

تٕاٚي ر١ّعٕا اٌضلٛف، ٌىٓ ِا تضؼحٕا فٕٗ ٘ٛ اٌل١ِ  ظٓ       

ٟ أٔٗ م١ىْٛ فٍٝ ِا ٠ـاَ، تؽ افتاػ تٕاٚي اٌل١ِ ٓافرا ِٓ أب

اٌّقؿفة فٕؼِا واْ ٍؽ١ـا ٚلاي أٔٗ واْ ٌؾ٠ؾا  ٌىٓ أِٟ ٌُ 

تنت ع تزاٚف أٔٙا لؼ تىنـ ب١ْة ـ١نمٔ ِٕٙا ــط ١ِل، 

 ٚمـفاْ ِا تضٛي إٌماه تٌٝ ػٚؿ اٌؼ٠ه 

ْٛ "أال تعتمؼْٚ إٔٔا وٕا مٕعٍُ ٌٛ واْ ٌؼ٠ُٙ ػ٠هب أال ت ٕ      

 أْ وً اٌضٟ م١عٍُب" لاٌل ١ٕ١ٌتا أع١ـا  

"ُِّّ" لٍٕا ر١ّعا  ٔم ة ر١ؼة  ٌىٓ أِٟ ـارنتٕا بفىـة       

رؼ٠ؼة  "ِاؽا ٌٛ أُٔٙ لاِٛا بنفاٌة ٍٛتٗب وّا ٠فعٍْٛ ِع 

 اٌىالفب"

"٠ق٠ٍْٛ ٍٛل ػ٠هب" لاي أبٟ ٚونْ لؼ مّع األِـ األوخـ       

ػؿن أٔٗ ِٓ األـًْ ٓالق  حُ ٔ ـ تٌٝ أِٟ ـنفٍٝ االمغاـة 

أْ ٠نا٠ـ٘ا ـٟ ـىـتٙا فٓ افاٌة ١ٍاس اٌؼ٠ىة فٍٝ أْ ٠نغـ 

 ِٕٙا  

"ُِّ" تمتؼؿن  "ٌُ أمّع ِٓ للً فٓ ىٟو وٙؾا، ٌىٕٗ       

 ِّىٓ "

٘قل ١ٕ١ٌتا وتف١ٙا ٚلاٌل ألِٟ  "ٌّاؽا ال تنن١ٌُٙب اتٍَٟ       

 باٌن١ؼة با٠ىـ ٚامن١ٌٙا"  
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ضل اٌّناوٌة،" لاٌل  "١ٌل ال أؿ٠ؼ أْ أّع ب١ْٙا ت"      

 ١ٍٕعا ِٙؾبا، أ١ٌل وؾٌهب"

 "تمنٌٟ ِال أٚ ِا٠ه"  لٍل ١ٕ١ٌٍتا         

 ل لل ٚرٙٙا ٚلاٌل بفض١ش  "تعـك"       

 "ِاؽا ـعٍلب"        

 "أٌُ تالص  أٟٔ ٌُ أفؼ أؽ٘د تٌٝ ٕ٘ان أ٠ٙا اٌؽلٟب"      

عتٟ تتضؼث "١ٕ١ٌتا" لاٌل أِٟ ٚونٔٙا أٚي ِـة تنّع ـ١ٙا أ      

 ِعٟ 

 "ٌىٓ ٘ؾا ٍض١ش  و١ؿ ٌُ ٠الص ب"      

 "وٕل منمنٌه فٓ ٘ؾا األِـ فق٠قتٟ، ِا اٌؾٞ صؼثب"       

ْٔٙل ١ٕ١ٌتا ٚػـعل وـم١ٙا بعٕؿ، حُ لاٌل بنٔفعاي        

 "ٚونٔه تٙت١ّٓ " ٚتٛرٙل تٌٝ ؼــتٙا  

 "٠ا اٌٟٙ" لاي أبٟ       

 ١ٕ١تا "أفؾؿٟٚٔ" لاٌل أِٟ ٟٚ٘ تٍضك بٍ      

ِٚا تْ ؼاػؿل صتٝ منٌٕٟ أبٟ  "تؽْ ٠ا بٕٟ، ٌّاؽا ال       

 تنني رٌٟٛب"

 "أبٟ "      

 "تٔٗ مهاي ٍؽ١ـ ٠ا بـا٠ل، ال ّـؿ ٚال ّـاؿ "      

 ِضاّـة ِٓ َٔؿ مافة " ّمابًاٌ"ٌىٕٟ منتٍمٝ ـٟ       
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تفضَٕٟ ١ٍِا ٌؼل١مة حُ لاي  " ال ٠ٕلؽٟ ٌَلٟ أْ ٠غاؾ       

 ِٓ ـتاة "بٙؾا اٌمؼؿ 

 "ٌنل عائفا ِٕٙا    "      

 "أفتمؼ أٔه عائؿ "      

 "أبٟ "      

ّٞ ٠ا بٕٟ، ف١ٍه أْ تنتٟ ٌٕا بنرابة  تؽٍد فٍٝ        "بيىً رؼّ

 عٛـه ٚبتٕا باٌزٛاف "

 "تؽا واْ ٌؼ٠ُٙ ػ٠ه أَ الب"      

"أرً"  ِٔٙ ٚصًّ ٍضٕٗ اٌفاؿغ  "٠زد أْ أؽ٘د تٌٝ       

 اٌّؼؿمة  أتٛلع تمـ٠ـا ٘ؾٖ ا١ٌٍٍة "اٌعًّ، ٚأٔل تٌٝ 

ـ للً أْ ٠لؼأ         ِّص  ؿائع   ؿائع رؼا  ٘ؾا ا١ٌَٛ ػُ

أعلـل ؼاؿ٠ل ـٟ اٌّؼؿمة صٛي األِـ، ـٙق وتف١ٗ       

بامتٙأة ٚلاي  "تٔٙا تع١و ـٟ اٌزٙة اٌّمابٍة ٌىُ فلـ اٌياؿ ، 

 أ١ٌل وؾٌهب"

 "أرً، ٚبعؼب"      

 اد " "تؽ٘د ٚأٔ ـ فلـ اٌن١      

 "تعٕٟ أتزنلب"      

 " "ٓلعا      

 "ٌىٓ، و١ؿ ٠ّىٕٕٟ ِعــة ِا تؽا واْ أصؼُ٘ ػ٠ىا أَ الب"      
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 "اٌؼ٠ىة أولـ صزّا، ٌٚٙا ؿ٠و أوخـ "       

 "ؿ٠وب ً٘ تعٕٟ أْ أؽ٘د ٚألَٛ بصعؼّ اٌـ٠وب"      

ّْ اٌؾوٛؿ ػائّا تلؼٚ أوخـ        "ال أ٠ٙا اٌؽلٟ  تمٛي أِٟ أ

ٚأؿػؾ  "فٍٝ اٌـؼُ ِٓ إٟٔٔ ٌنل ِتنوؼا   حُ ّضه تىـالا،" 

 ـٟ صاٌته "

"ىىـا ٌّنافؼته اٌىل١ـة ٠ا ٍؼ٠مٟ، ال أفٍُ ِاؽا وٕل       

 ـعً ِٓ ػٚٔٙا "أل

  م١ىْٛ اٌؼ٠ه أولـ ٠ٚىْٛ ؿ٠يٗ أوخـ م ٛفا  أتعٍُ ٔتلٗ"ت      

أٚ  ،ؽٌه اٌـ٠و اٌ ٠ًٛ ـٟ ِهعـتٗب تٔٗ فاػة أوخـ اصّـاؿا

 ا ِٓ ٘ؾا اٌمل١ً  حُ، أال تّتٍه اٌؼ٠ىة بعِ األى١او مٛاػا، أٚ ى١

اٌضّـاو اٌّ ا١ٓة ـٟ أفٍٝ ؿأمٙاب ٚاٌلعِ أمفً فٕمٙا أ٠ْاب 

أرً  تّتٍه اٌؼ٠ىة ر١ّع أٔٛا  األى١او اٌضّـاو اٌّ ا١ٓة صٛي 

 ٚرٛ٘ٙا "

"٘ؾا ٠عٕٟ أٔٗ ٠زد أْ أبضج ِٓ ـٛق اٌن١اد فٓ ؿ٠و       

 ول١ـ ٚأى١او صّـاو ِ ا١ٓة "

"صنٕا ـٟ اٌٛالع، اٌؼرارال أ٠ْا ٠ّتٍىٓ تٍه األى١او       

 اٌضّـاو اٌّ ا١ٓة، ٌىٓ بؼؿرة ألً " 

أػؿل ف١ٕٟ ت١ٌٗ ٚأٚىىل أْ أعلـٖ بنْ ٠ٕنٝ األِـ       

 منمني رٌٟٛ ٚوفٝ، ؼ١ـ أٔٗ لاي  "مستٟ ِعه تؽا أؿػل " 

 "صماب"       

 "أرً ٠ا ؿـ١ك، صما "      
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ؿ أتٙٝ بٟ األِـ تٌٝ اٌتزنل فٍٝ و١ ٚ٘ؾا ٠ا ٍؼ٠مٟ       

اٌفٕاو اٌغٍفٟ ٢ي با٠ىـ ِع ؼاؿ٠ل أٔؼؿمْٛ ـٟ اٌخاٌخة َٚٔؿ 

ِٓ ظٙـ ؽٌه ا١ٌَٛ  ٌُ ٠ىٓ ٘ؾا ِا ٠ؼٚؿ ـٟ ع١اٌٟ فٓ اٌم١اَ 

بّّٙال مـ٠ة، ٌىٕٙا وأل ِّٙة ّـٚؿ٠ة صتٝ أمت ١ع تمؼ٠ُ 

 تمـ٠ـ ألبٟ فٍٝ اٌعياو تٍه ا١ٌٍٍة 

فة  ع ـ بلاٌٟ أٔٗ تؽا ٍٍٕٚا تٌٝ ٍٍٕٚا تٌٝ ٕ٘ان بنـ      

ِٕقي بي با٠ىـ بنـفة، ـنٕتّىٓ ِٓ تٌماو ٔ ـة ٚاٌّؽاػؿة للً 

أْ تىْٛ رٌٟٛ ـٟ أٞ ِىاْ باٌمـف ِٓ ِٕقٌٙا  ٚ٘ىؾا، بّزـػ 

ّْ رـك اٌّؼؿمة، ؼاػؿٔا اٌضـَ ال ٍٔٛٞ فٍٝ ىٟو  ٌُ  أْ ؿ

ٕا ِلاىـة ، تٛرٙاٌٝ ِٕافٌٕا ٔمُ صتٝ بن٠َاي صمائد ظٙٛؿٔا

 اٌتزنل  اٌقلاق ٚبؼأٔا ـٟ عٍؿ 

١ٌل ِٓ اٌْـٚؿٞ أْ تٕ ـ ِٓ ـٛق م١اد بي با٠ىـ صتٝ       

تـٜ ِا عٍفٗ، ٠ّىٕه أْ تـٜ وً ىٟو تمـ٠لا فلـٖ  ٌىٓ 

ؼاؿ٠ل ظً ٠ــع ؿأمٗ ِٓ ص١ٓ ٢عـ ـفعٍل ِخٍٗ، ِع أْ ـىـة 

ّْ ؼاؿ٠ل ال ٠ع١و ـٟ ٘ؾا  ظٍل ت ً ِٓ أفماف ؿأمٟ ِفاػ٘ا أ

 اٌضٟ، ٌىٕٟ أـعً 

واْ اٌفٕاو ـٟ صاٌة ـّٛٝ فاؿِة  ١ٌل أٔٙا ِفارنة ول١ـة        

واْ ٕ٘ان ىز١ـال عاؿد ٔ اق اٌن١ ـة، ٚص١ْـة ِىٛٔة ِٓ 

ع١ٍٔ ِٓ اٌغيد ٚاألمالن ـٟ أصؼ اٌزٛأد، ٚاألؿ١ّة عا١ٌة 

 ِٓ اٌعيد ِٚؽ اة باألٚماط اٌغَلة  

واْ ؼاؿ٠ل أٚي ِٓ الص  وٍلُٙ ٚلؼ تُ ٓـػٖ تٌٝ رقو       

 ؾ ِٓ اٌفٕاو، ب١ٓ وـم١١ٓ لاب١ٍٓ ٌٍ ٟ ِ ٙـّ٘ا ؿث  ِـٍٛ
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"ً٘ ت ٓ أٔٗ م١نلد ٌٕا بعِ اٌّياوًب" مني ؼاؿ٠ل       

 ٚ٘ٛ ٠ي١ـ ت١ٌٗ  

ٌٓ ٔلمٝ ٕ٘ا ـتـة واـ١ة ٌٕمع ـٟ اٌّياوً  أ٠ٓ ٟ٘ تٍه "      

 اٌ ١ٛؿ اٌؽل١ة فٍٝ أٞ صايب"

 "فٍٝ األؿرش ـٟ اٌمٓ " أراف ٚ٘ٛ ٠ٍتمٔ صزاؿة ٠ٚـِٟ      

 بٙا ٔضٛ تٍه اٌفّٛٝ ِٓ اٌغيد ٚاألمالن  

وً ِا مّعٕاٖ ـٟ اٌلؼا٠ة ٘ٛ ؿـــة صفٕة ِٓ اٌـ٠و  حُ       

عـرل ٚاصؼة ُِٕٙ تغفك بزٕاص١ٙا، ١ٌل بع١ؼا رؼا، ٌىٓ بّا 

 ٠ىفٟ ٌـؤ٠ة أٔٙا تّتٍه ؿ٠يا ٚأى١او ِ ا١ٓة صّـاو  

 "تؽْب" منٌتٗ  "ً٘ ٘ؾا ػ٠هب"       

 إٌنلة ٌٟ " لاي ٚ٘ٛ ٠ٙق وتف١ٗ "ال ٠لؼٚ وؼ٠ه ب      

 "و١ؿ تعـؾب"      

 " "ـمٔ أفـؾ

ىا٘ؼٔا اٌ ١ـ ٠ٕلو ـٟ األٚماط ٌؼل١مة، حُ منٌل  "ِاٟ٘       

 اٌؼٚارٓ فٍٝ وً صايب" 

 "اٌؼٚارٓب"      

، ٌؼ٠ه ػرارال ٌٚؼ٠ه ػٚارٓ، ِاٟ٘ رً  ٌؼ٠ه ػ٠هأ"      

 اٌؼٚارٓب"

ي١ـ تٌٝ ـٕاو بي با٠ىـ "أٙا ٚاصؼة ِٓ تٍه"  لاي ٚ٘ٛ ٠      

 اٌغٍفٟ  
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 "تؽْ ِا٘ٛ اٌؼرادب"       

 ٔ ـ تٌٟ ٚونٔٗ ٠ٕ ـ تٌٝ ِزْٕٛ       

 "ػراد  ِا٘ٛ اٌؼرادب "      

أعؾ ع ٛة تٌٝ اٌغٍؿ ٚلاي  "ٌمؼ ـمؼل فمٍه ٠ا بـا٠ل        

 ٘ؾا ٘ٛ اٌؼراد "

حُ أضٕٝ ١ٌٍتمٔ صزاؿة أعـٜ  ٚللً أْ ٠مؾـٙا بٍض ة، تٔفتش 

ٌقرارٟ اٌّ ً فٍٝ اٌفٕاو اٌّـٍٛؾ ٚ   ظٙـل ِٕٗ اٌلاف ا

 رٌٟٛ  

 تزّؼ والٔا         

 "ِتٝ ٍٍٚلب " لٍل ٚأٔا أتضمك ِٓ اٌن١اد        

"ب١ّٕا وٕل ـٟ صاٌة ٍ٘ع صٛي اٌؼراد،" أراف ؼاؿ٠ل       

ّْ ٘ؾا م١ىْٛ ـٟ ٍاٌضٕا  أٙا  بتؾِـ، حُ ّ٘ل  "ٌىٓ أفتمؼ أ

 رش أٔٙا لاػِة ٌزّع اٌل١ِ " تضًّ مٍة، أ١ٌل وؾٌهب فٍٝ األؿ

لاِل ـٟ اٌلؼا٠ة بٍٍٛة فآف١ة ِع رـٚ٘ا األرـف اٌؽلٟ؛       

٘ل ل فٍٝ ؿولت١ٙا ٚؿاصل تٕىيٗ ٚتعأمٗ ٚتـبل ف١ٍٗ ٚتّـغ 

أٔفٙا بنٔفٗ ٚتغلـٖ بنٔٗ وٍد ؿائع  ٚفٕؼِا أٍٓمل مـاصٗ أع١ـا 

١ٌعٛػ تٌٝ إٌَٛ، أعؾل تؽـػ ِٕار١ة اٌ ١ـ اٌؾٞ أعاـٗ ؼاؿ٠ل 

 باٌضزاؿة  حُ بؼأل تؽٕٟ  أرً، تؽٕٟ  ِٓ وً أفّاق ؿئت١ٙا  

 ِتٍه أىعة اٌيّل ـٟ ٠َٛ ؼائُ  أ      

 فٕؼِا ٠ىْٛ اٌزٛ ـٟ اٌغاؿد لاتُ        

 ـنٟٔ أِتٍه ىٙـ ِاٞ         



73 

 أفتمؼ أٔه تتناوي ِا اٌؾٞ ٠يعـٟٔ ٘ىؾاب       

 تٔٙٓ ـت١اتٟ   أٔا أتىٍُ فٓ ـت١اتٟ  "       

 بؼاعً اٌمٓ ٚأعؾل تيؼٚ ِٓ رؼ٠ؼ   حُ ٔ ـل

 "ِـصلا ـٍٛ  أِن١ة ١ٓلة بٟٛٔ  تعاٌٟ ٠ا فق٠قتٟ "      

ٌُ ٠ىٓ اٌمٓ ول١ـا بّا ٠ىفٟ ٌتّيٟ بؼاعٍٗ  واْ أىلٗ بىٛط       

ً٘ واْ ؽٌه  ٍؽ١ـ ٠َعد صتٝ فٍٝ وٍلٙا أْ ٠قصؿ بؼاعٍٗ 

  ٔقٌل فٍٝ ٠ؼ٠ٙا ٚؿولت١ٙا ال باٌ لع ١ٌٛلؿ رٌٟٛ با٠ىـب

بؼاعٍٗ  عـرل اٌؼرارال ٠َنٌٓ ٠َٚفمٓ بنرٕضتٙٓ،  ٚؼاٍل

ٚمـفاْ ِا اِتألل اٌلاصة باٌؼراد؛ ٚوً ِا امت عٕا ؿؤ٠تٗ ِٓ 

 رٌٟٛ ٘ٛ صؾاؤ٘ا اٌّؽ ٝ بفْالل اٌؼراد  

 ٌىٓ ٌُ ٠ىٓ ٘ؾا وً ِا مّعٕاٖ، تؽ ؿاصل تيؼٚ ِٓ اٌؼاعً       

 "ال أؿ٠ؼ أٞ ِاي، ال حـٚة أٚ ىٙـة        

 ٌخـٚة اٌتٟ ٠ضٍُ بٙا أٞ ىغٌ ٠ا فق٠قٞ  ٌؼٞ وً ا       

 أفتمؼ أٔه تتناوي ِا اٌؾٞ ٠يعـٟٔ ٘ىؾاب       

 تٔٙٓ ـت١اتٟ   أٔا أتىٍُ فٓ ـت١اتٟ  "       

ـٟ ٘ؾٖ اٌّـصٍة، ٌُ أفؼ أتفضٌ اٌؼراد بضخا فٓ اٌـ٠و       

أٚ األى١او اٌّ ا١ٓة اٌضّـاو  وٕل أٔ ـ تٌٝ أمفً لؼَ رٌٟٛ 

٠ّىٓ ٌيغٌ ِا ـٟ ٘ؾا اٌعاٌُ أْ ٠ىْٛ  با٠ىـ ِتنائال و١ؿ

مع١ؼا ٌٍؽا٠ة ٚ٘ٛ ٠ؽًٛ ـٟ ص١ْـة ِتؼاف١ة ِع ـْالل 

 ػراد فاٌمة فٍٝ ر١ّع أٔضاو صؾاوٖ 

"تُٔٙ ر١ّعا ػراد   أٔ ـ ت١ٌُٙ " أفاػٟٔ ؼاؿ٠ل تٌٝ       

أؿُ اٌٛالع  وففل فٓ تفضٌ رٌٟٛ ٚفؼل ٌتفضٌ اٌ ١ٛؿ  
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عة، عّنة، متة  ر١ّعُٙ بؼأل بعؼُ٘؛ ٚاصؼ، احٕاْ، حالحة، أؿب

ِٛرٛػ٠ٓ  ـٟ إٌٙا٠ة، و١ؿ ٠ّىٓ ألٞ ىغٌ أْ ٠ٕنٝ أٔٙا لؼ 

ـمنل متةب واْ ؿلّا ل١ام١ا ـٟ تاؿ٠ظ اٌّؼؿمة مّع فٕٗ ر١ّع 

 مىاْ اٌّمآعة 

ٌُ أوٓ ِتنوؼا و١ؿ منمني ؼاؿ٠ل فٓ لٌٛٗ  أرً وٍٗ       

ػراد، ٌىٓ ِا ِعٕٝ ؽٌهب ٌُ أوٓ أؿ٠ؼ أْ ٠ٙارّٕٟ ِـة أعـٜ، 

 ٌىٓ والِٗ ؼ١ـ ِٕ مٟ  

 "ً٘ تعٕٟ أٔٗ ال ٠ٛرؼ أٞ ػ٠هب" منٌتٗ أع١ـا        

 "أرززً" لاٌٙا ٚ٘ٛ ٠عٛد ٌنأٗ       

 "و١ؿ تىْٛ ِتنوؼا ِٓ ؽٌهب"      

 ٘ق وتف١ٗ ٚلاي  "اٌؼ٠ىة تغتاي ـٟ ِي١تٙا "      

 "تغتاي "      

"٘ؾا ٍض١ش  وؾٌه، أٔ ـ  ال ؿ٠و ٠ًٛٓ ٚال أى١او       

١ٓة صّـاو ول١ـة ـٟ أٞ ٚاصؼ ُِٕٙ " حُ ٘ق ؿأمٗ  "أرً  ِ ا

 باٌتنو١ؼ وٍُٙ ػراد "

 ـٟ تٍه ا١ٌٍٍة، ت ـق أبٟ تٌٝ اٌّّٛٛ  ِلاىـة        

"تؽا بٕٟ، ً٘ أٔزقل اٌّّٙة بٕزاسب" لاي ٚ٘ٛ ٠ؽـك       

 ىٛوتٗ ٠ٚؼ٠ـ٘ا ـٟ رلً ِىـٚٔة اٌفتٛتي١ٕٟ  

 ِة ٘ارّل ٓلمٟ أٔا أ٠ْا ِٕٚضتٗ ابتنا      

 ٘اٖ" لٍل ٚأٔا ألؿ ألبٍؽٗ األٔلاو  "تُٔٙ ر١ّعا ػراد "-"اٖ      
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 تٛلفل ىٛوتٗ فٓ اٌؼٚؿاْ بلٔو  "ِٚاؽا بعؼب"      

 أؿاس ىٛوتٗ ٚؿاس ٠ضؼق ـٟ ٚرٟٙ       

 "ً٘ ٘ؾا ِا لاٌتٗب وٍُٙ ػرادب"      

 "اٖ    ١ٌل باٌ لٔ  "       

 "ِاؽا لاٌل تؽْ باٌ لٔب"      

   ٌُ تمً أٞ ىٟو باٌ لٔ " "اٖ        

 "بّعٕٝب"      

صاٌٚل ٟ ؽ٘لل ٕ٘ان ٚأٌم١ل ٔ ـة بٕفنٟ ""بّعٕٝ أٔ      

را٘ؼا أْ ٠لؼٚ ٍٛتٟ ٚونٟٔ صممل أزافا ول١ـا، ٌىٓ ٌُ ٠لؼٚ 

ّْ األِـ لؼ أ ٍٝ ف١ٍٗ   أ

 "ٌُ تننٌٙاب"      

"ٌُ أّ ـ تٌٝ ؽٌه  ٠عـؾ ٍؼ٠مٟ ؼاؿ٠ل اٌىخ١ـ فٓ       

 ؽ٘لٕا ٕ٘ان ٚفــٕا بنٔفنٕا "اٌؼراد، ٌؾا 

فاػل ١ٕ١ٌتا ِٓ ؼنً اٌٍٍََة فٓ اٌنلع صلال َٚٔؿ       

ِىـٚٔة اٌتٟ متنوٍٙا، ِؼل ٠ؼ٘ا ٌٍٍّش ٍٚاصل ـٟ ٚرٟٙ  

 "أٔل اٌؼراد"

 "١ٕ١ٌتا " لاٌل أِٟ  "وٟٛٔ ٌ ١فة "      

تٛلفل ١ٕ١ٌتا فٓ ؿد اٌٍّش ٚلاٌل  "ٌمؼ تزنل ٠ا أِٟ، أٌُ        

اٌتؿ ٚاعتٍل إٌ ـ ِٓ عٍؿ اٌن١اد  ً٘ تم١ٌٛٓ تفّٟٙب ٌمؼ 

 بنٔه تٛاـم١ٓ فٍٝ ٘ؾا اٌنٍٛنب"
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 اٌتفتل أِٟ ٔضٛٞ ٚمنٌل  "ً٘ ٘ؾا ٍض١ش ٠ا بـا٠لب"       

أٍلش وً ِٓ اٌؽــة ٠ضؼق ٔضٛٞ ا٢ْ، ٚىعـل أٔٗ فٍٟ        

 أْ أٔمؾ ِاو ٚرٟٙ  

تضمك "ٌّاؽا تْغّْٛ األِـ تٌٝ ٘ؾا اٌضؼب ٍٓلتُ ِٕٟ أْ أ       

 ِٓ ػرارٙا، ٚلؼ تضممل ِٓ ػرارٙا "

 " ّ٘نل أعتٟ  ، رلاْ واٌؼراد "بـاٚن  بـاٚن  بـاٚن       

 واْ أبٟ ال ٠قاي ِتٛلفا فٓ األوً  

 "ِٚاؽا ٚرؼلب" لاي ٚونٔٗ ٠م١ل وً وٍّة ب١ّقاْ         

 "ٚرؼل أُٔٙ وٍُٙ ػراد "        

 " "ٍض١ش       

ّىـٚٔة ٚؿاس ٠ّْؽٙا ألٓٛي تٕٙؼ حُ أعؾ لّْة ِٓ اٌ       

ـتـة ِّىٕة  أصننل ٚونٟٔ أؼـق بنـفة، ٌىٕٟ ٌُ أمت ع 

٠ّىٕىُ اؽْ ا صاٌٚل أْ أٔمؾ اٌّٛلؿ، ٚلٍل  "ِعــة اٌنلد  ٌؾ

أْ تنوٍٛا ٘ؾا اٌل١ِ، ٌىٓ ِٓ اٌّنتض١ً أْ ٠ؼعً ـّٟ، ٌؾا ال 

 تعـّٛا فٍٟ "

  بم١ل أِٟ تٕتمً بلَـ٘ا ب١ٕٟ ٚأبٟ ٟٚ٘ تنوً مٍ تٙا       

واْ ٚاّضا أٔٙا تٕت ـ ِٕٗ اٌتع١ٍك فٍٝ ِؽاِـتٟ ـٟ اٌضٟ  

 ٌىٓ بّا أٔٗ ال ٠مٛي أٞ ىٟو، أعٍل صٍمٙا ٚمنٌتٕٟ  "ٌُٚ ٘ؾاب"

"ألْ ٕ٘ان   تٛرؼ   ال أفـؾ و١ؿ ٠ّىٓ لٛي ؽٌه بيىً        

 ٌ ١ؿ " 
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 "ـمٔ لٍٙا " ٍاس أبٟ         

 "صنٕا  ٕ٘ان    بـاف ـٟ وً ِىاْ "        

 "٠ا ٌٍمـؾ " لاٌل أعتٟ بنىّ قاف ٟٚ٘ تـِٟ بيٛوتٙا         

 "ً٘ تمَؼ ـْالل اٌؼرادب" منٌل أِٟ         

"أرً  ال ٠ٛرؼ صتٝ فيد  تٔٙا ِؽ اة باألٚماط ٚ          

ـْالل اٌؼراد  تمَٛ اٌؼرارال باٌّيٟ ـ١ٙا ٚإٌمـ بؼاعٍٙا 

"  ٚ 

 " فٛل ١ٕ١ٌتا   "٠ا ٌٍمـؾ       

 ""ٌىٕٗ ٍض١ش        

ٚلفل ١ٕ١ٌتا ٟٚ٘ تمٛي  "ً٘ تتٛلعْٛ ِٕٟ أْ بوً بعؼ ٘ؾا 

 اٌىالَب" حُ ؼاػؿل اٌؽــة  

 "١ٕ١ٌتا  ف١ٍه أْ تنوٍٟ ى١ ا ِا " لاٌل أِٟ عٍفٙا         

"ال " حُ أٍٓل بـأمٙا ػاعً ؼــة اٌ عاَ بعؼ حٛأٟ        

ٚلاٌل  "ٚال تتٛلعٟ ِٕٟ أْ بوً أ٠ا ِٓ ؽٌه اٌل١ِ أ٠ْا  ً٘ 

 ٍّة  ما١ٌّٔٛال  أٞ ىٟو ٌىُب"تعٕٟ و

"ما١ٌّٔٛالب" لاٌل أِٟ، حُ اٌتفتل تٌٝ أبٟ ٚمنٌتٗ  "ً٘        

 تعتمؼ أٔٗ ِٓ اٌّّىٓ أْ ٠ضتٛٞ فٍٝ اٌنا١ٌّٔٛالب"

ّْ ابٕٕا رلاْ "         "ال أفٍُ باتنٟ  ِا ٠مٍمٕٟ أوخـ ٘ٛ أ

"رلاْ  أؿرٛن ٠ا ؿ٠ه  بـا٠ل ١ٌل بزلاْ، تٔٗ ٓفً ؿائع        

"  ٚ 
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 "ٚ٘ٛ ٠غاؾ ِٓ ـتاة "       

 "ٌنل عائفا ِٕٙا ٠ا أبٟ، ٟ٘ ـمٔ تقفزٕٟ "       

 "ٌّاؽاب"        

"أٔل تعٍُ ٌّاؽا  أٔل أ٠ْا تٕقفذ ِٕٙا  تٔٙا تزاٚف اٌضؼ        

 ـٟ وً ىٟو "

"ٌمؼ ٍٓلل ِٕه أْ تتؽٍد فٍٝ عٛـه، ٚوً ِا ـعٍتٗ ٘ٛ        

ـٙؾا ٠يـس وً ىٟو، صلٙا االمتنالَ ٌٗ  ٌٛ وٕل ٚالعا ـٟ 

٠ُغيٝ  ٌىٓ ٘ؾا ِضـد  ِاؽا ٌٛ أٔٙا تتىٍُ وخ١ـا،  أِــاٌضد 

ا ـٟ ؽٌهب ِاؽا ٌٛ أٔٙا تتضّل بيؼة صٛي أى١او بن١ ة، ِاؽ

رابة حُ ؼاػؿ  ٚارٙٙا بضك تتؽ٘د، امني ٚتضًَ فٍٝ 

 اٌنّاو "

"ؿ٠ه   " لاٌل أِٟ  "ت٘ؼأ ٠ا ؿ٠ه  ٌمؼ ٔفؾ ِا ٍٓلتٗ ِٕٗ        

"  ٚ 

 "ال، ٌُ ٠فعً "        

 "ِاؽا تعٕٟب"        

"ٌمؼ أعلـٟٔ أُٔٙ وٍُٙ ػراد  باٌ لع وٍُٙ ػراد  اٌنهاي        

 ٘ٛ وُ فؼػ اٌؼرارال ٚوُ فؼػ اٌؼ٠ىة "

وؼل أمّع ٍٛل ٔمـة ـٟ ػِاؼٟ، ٚىعـل بنٟٔ ِؽفً         

ال فزد أٔٗ ٠يعـ باإلىّ قاف ِٕٟ  وُ وٕل أصّما  "ٌمؼ وأٛا 

باٌ لع وٍُٙ ػراد  تَـؾ ؼاؿ٠ل ٚونٔٗ عل١ـ  وٍُٙ ػرارا" 

 ـٟ اٌؼراد ـٟ ص١ٓ أٔٗ راً٘ تّاِا  ٌّاؽا امتّعل ت١ٌٗ 
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ـال، ٚالتٕع أبٟ إٟٔٔ رلاْ  ١ٌٚزعٍٕٟ  واْ لؼ ٌىٓ األٚاْ       

أتؽٍد فٍٝ ؽٌه، لـؿ أْ بعؾ فٍلة اٌل١ِ ٚأف١ؼ٘ا تٌٝ بي با٠ىـ 

صنام١ة ِٕٙا   ٚأعلـُ٘ إٔٔا ال ٔنوً اٌل١ِ، أٚ إٔٔا ٔعأٟ ِٓ

فٕؼ٘ا تؼعٍل أِٟ  "ِاؽا تضاٚي أْ تعٍّٗ ٠ا ؿ٠هب ال ىٟو ِّا 

لٍتٗ  ٍض١ش  تؽا واْ ف١ٍٗ أْ ٠ع١ؼُ٘، أال ٠زد أْ ٠غلـُ٘ 

 اٌضم١مةب"

 "أٞ صم١مةب أٔه عائفة ِٓ اٌتنُّ باٌنا١ٌّٔٛالب"        

 "أٔاب أال تضل بلعِ اٌمٍك أٔل أ٠ْاب"        

١َؼ ٠ا باتنٟ  ب١ل اٌم١َؼ ٘ٛ أٟٔ ٌٓ "١ٌل ٘ؾا ب١ل اٌم       

 أللً بنْ ٠ىْٛ ابٕٟ رلأا "

 "ـتعٍّٗ اٌىؾفب"       

"صنٕا، تغٍَٛا ُِٕٙ ـمٔ  ٌىٓ ِٓ ا٢ْ ـَافؼا، أتٛلع        

 ِٕه أْ تٛارٗ تٍه إٌّـة اٌَؽ١ـة، ً٘ تنّعٕٟب" 

 "أرً م١ؼٞ "       

 "صنٕا تؽْ "       

مالَ ٌضٛاٌٟ حّا١ٔة أ٠اَ  حُ  عـرل ِٓ اٌٛؿٓة ٚبم١ل ـٟ       

٘اٟ٘ ِزؼػا، فٍٝ اٌنافة اٌنابعة ٍلاصا، تمؿ فٍٝ اٌيــة 

 تتّا٠ً، ٚاٌل١ِ ب١ٓ ٠ؼ٠ٙا 

 "ِـصلا بـا٠ل  تفًْ "        

صاٌٚل أْ أٔ ـ ِلاىـة ـٟ ف١ٕ١ٙا ٚأعلـ٘ا بنٕٔا ال        

ٔضتارٗ، ٌىٕٙا وأل تلؼٚ ِلتٙزة بيؼة، ٌُٚ أوٓ ِنتعؼا ٌٕىق 
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ٚ٘ىؾا، امتّـؿٔا فٍٝ ٘ؾا اٌضاي، ٟ٘ تؼـع بعٍلة ب١ِ  إٌّـة 

 أعـٜ ب١ٓ ٠ؼٞ، ٚأٔا أماؿ  تٌٝ ؿ١ِٙا ـٟ ٍٕؼٚق اٌمّاِة للً

 أْ ٠زٍل أبٟ ٌتٕاٚي االـ اؿ 

 مٕت١ٓ       

ٍٍٚل تٌٝ صؼّ أْ أٍلش ؽٌه رقو ِٓ ؿٚت١ٕٟ اٌَلاصٟ         

ا وٕل ألَٛ بٕٛبال ِـاللة ٌزٌٟٛ صتٝ أتّىٓ ِٓ ـتش اٌلاف ٌٙ

للً أْ تمـ  اٌزـك، حُ أػـٓ اٌل١ِ ـٟ مٍة اٌفْالل للً أْ 

 ٠ ٙـ ٚاٌؼٞ 

حُ أتٝ ا١ٌَٛ اٌؾٞ أعفمل ـ١ٗ  وأل رٌٟٛ ٚلتٙا ٔاػؿة        

عل  حُ فاػل ـزنة ِع اٌل١ِ  اٌ ٙٛؿ بنلد ر١ّقتٙا اٌتٟ لُ ص

حُ ؽ٘لل ألٌم١ُٙ واٌعاػة، ٌىٓ  ة ب١تٕا ؽال ٍلاس  أعؾتُٙتٌٝ فتل

ـٟ اٌّ لظ وأل ِّتٍ ة بيىً ال ٠فنش ِزاال مٍة اٌّّٙالل 

ٌٍعٍلة  ٌؾا ّٚعتٙا ـٛق اٌنٍة ٚصٍّتٙا ٔضٛ اٌلاف صتٝ أــؼٙا 

 ـٟ اٌضا٠ٚة اٌىل١ـة ـٟ اٌغاؿد  

عّٕٛا ٠ا تـٜ ِٓ واْ ٠مؿ ٕ٘ان فٍٝ ىــتٕا ِخً        

 اٌتّخايب

 ـتاة اٌل١ِ        

"ِا اٌؾٞ وؼل أممٔ اٌمّاِة فٍٝ ر١ّع أٔضاو اٌيــة         

 ِافٌلص تفع١ٍٕٗ ٕ٘اب" منٌتٙا 

 " "ال   ال أفٍُ  وٕل   ـمٔ أـىـ       
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"بّاؽاب"  وٕل ٠ائنا، ٚاصتزل تٌٝ أٞ ٚم١ٍة تيت١ل صتٝ        

أٌتؿ بٙؾا اٌمّاِة ِٓ صٌٛٙا للً أْ تالص  ِا اٌؾٞ ٠ملع ٕ٘ان 

 باألفٍٝ 

أْ  أىاصل بٛرٙٙا وّا ٌٛ أٔٙا ِضـرة  رٌٟٛ با٠ىـ ٠ّىٓ       

ّْ ؽٌه ِّىٓ    تنتيعـ اٌضـدب ٌُ أوٓ أفتمؼ أ

ٌُ أؿوق وخ١ـا ـٟ األِـ، اؽ أْ ــٍة ؽ٘ل١ة ألػـع ِزٍة        

ؿٓلة ـٛق اٌل١ِ لؼِل ٌٟ ٔفنٙا، ٚلؼ التَٕتٙا  حُ صاٌٚل أْ 

أًٍ بنـفة تٌٝ اٌضا٠ٚة فٍٝ رأد اٌفٕاو، ٌىٕٙا مؼل اٌ ـ٠ك 

ٚونٔٙا صاؿمة  أِاِٟ بزنؼ٘ا؛ ٚلفل ـٟ ٓـ٠مٟ ٚؿـعل ٠ؼ٠ٙا

 ِـِٝ  

 ٓاؿػتٕٟ ٚمؼل اٌ ـ٠ك ِـة أعـٜ  

ـٚاب"         "ِا اٌؾٞ صؼثب ً٘ ُونص

 ٠ا ٌٗ ِٓ فؾؿ ِخاٌٟ  ٌّاؽا ٌُ أـىـ بٗب 

 "  "أرً رٌٟٛ   ٚأٔا بمؿ صما فٍٝ ؽٌه       

ٌىٓ ِا واْ بلاٌٟ صما ٘ٛ ػفٛال صاّؿة تٌٝ هللا  أؿرٛن ٠ا        

 "  اٌضا٠ٚة اٌٟٙ، أؿرٛن   ػفٕٟ أًٍ تٌٝ

ّْ هللا لؼ مّعٕٟ  أِنىل رٌٟٛ اٌمّاِة ٚمضلل         ٌُ ٠لؼُ أ

فٍلة ب١ْٙا اٌؽا١ٌة، ٚبؼا ٚاّضا ٌٙا أٔٗ ٌُ ٠ىٓ ِىنٛؿا، أٚ 

 صتٝ ِتَؼفا  

تزّؼل ـٟ ِىأٙا ٚاٌل١ِ ـٟ ٠ؼ٘ا ب١ّٕا ؿ١ِل بالٟ        

 ِضتٜٛ اٌنٍة  
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 "ٌّاؽا ؿ١ِتُٙب"       

٠لؼُ وَٛل رٌٟٛ با٠ىـ اٌّعتاػ، واْ  ٌىٓ ٍٛتٙا ٌُ منٌل       

 عاـتا ِٚٙتقا 

ٌؾا أعلـتٙا فٓ عي١تٕا ِٓ اٌتنُّ باٌنا١ٌّٔٛال ألْ ـٕاو ب١تٙا 

واْ ـٟ صاٌة ٠ـحٝ ٌٙا، ٚإٔٔا أؿػٔا صّا٠ة ِيافـ٘ا  أعلـتٙا 

وّا ٌٛ إٔٔا فٍٝ ٍٛاف ٟٚ٘ اٌّغ  ة، ِٚع ؽٌه أصننل بنٟٔ 

 أصّك  أصّك ٌٚ ١ُ  

        ّْ راؿت١ٓ ٌٕا افتاػتا ىـاو اٌل١ِ ِٕٙا  ٚب١ّٕا  أعلـتٕٟ أ

وٕل أصاٚي ُْ٘ ٘ؾٖ اٌّعٍِٛة، وأل لؼ امتغؼِل صاملتٙا 

اٌؾ١ٕ٘ة  "ً٘ تؼؿن أٟٔ عنـل أوخـ ِٓ ِ ة ػٚالؿ بتمؼ٠ُ ٘ؾا 

اٌل١ِ ٌىُب" حُ ٘ـفل تزـٞ فلـ اٌياؿ  ـٟ ٓٛـاْ ِٓ 

 اٌؼِٛ   

ا اٌل١ِ بمؼؿ ِا صاٌٚل الٕا  ٔفنٟ بنٟٔ ٌُ أٍٓد ٘ؾ       

ِٕٙا، ٌُٚ ألً ٌٙا ٠ِٛا إٔٔا ٔـ٠ؼٖ أٚ ٔضتارٗ أٚ ٔضلٗ، بم١ل صم١مة 

أٟٔ ٌُ أىا٘ؼ رٌٟٛ تلىٟ ِٓ للً مآعة  ١ٌل فٕؼِا ونـل 

ؽؿافٙا ـٟ صَة األٌعاف اٌـ٠ا١ّة، ١ٌل فٕؼِا واْ ىم١ما٘ا 

٠ؽ١ أٙا ـٟ اٌّؼؿمة أٚ ٠تغ١ٍاْ فٕٙا، ١ٌل صتٝ فٕؼِا أفاٌٛا 

وؼ ٓلعا أٔٙا لؼ بىل ص١ٕ ؾ، ٌىٕٟ ٌُ أؿ٘ا  ىزـة اٌز١ّق  أٔا ِتن

 بإٌنلة ٌٟ، وأل رٌٟٛ با٠ىـ ػائّا ألٜٛ ِٓ أْ تلىٟ  

ؽ٘لل تٌٝ ؼــتٟ ألصقَ ٌٛافَ اٌّؼؿمة ٚأٔا أىعـ بنٟٔ        

أولـ ٚؼؼ أتٝ تٌٝ ٘ؾا اٌعاٌُ  ٌمؼ ظٍٍل أتنًٍ ٚأؿِٟ اٌل١ِ 

ٗ ؽٌه فٕٟب ٌّؼة مٕت١ٓ، ِتزٕلا أبٟ ِٚتزٕلا ا٠ا٘ا، ِا اٌؾٞ ٠ٛص١

ٌّاؽا ٌُ أٚارٙٙا ٚألٛي ال بنٟٔ ال أؿ٠ؼٖ    ال أصتارٗ    ال أصلٗ 

    أف ُٙ تٌٝ األـعٝ تْ ى ل   ٌُ الب
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 ً٘ وٕل صما عائفا ِٓ ت٠ؾاو ِيافـ٘ا ب        

 أَ عائفا ِٕٙاب       
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 البيض

 
بعؼ افاٌة ىزـة اٌز١ّق، بؼا أْ وً ىٟو بعـ ِٓ صٌٟٛ        

 أٙاؿ أ٠ْا  أٚال، ِال وٍلٟ تياِد؛ حُ اوتيفل أِـ اٌل١ِ  لؼ 

واْ ٚلل تياِد ٌٍـص١ً لؼ صاْ، ٚؿؼُ إٟٔٔ ِافٌل        

أـتمؼٖ، تال أٔٗ واْ ِٓ األ٠نـ ٌٟ اٌتعاًِ ِع ِٛتٗ ِّا واْ 

اٌتعاًِ ِع اٌضم١مة صٛي اٌل١ِ  ِافٌل ال أمت ١ع تَؼ٠ك ِا 

 صؼث 

ـٟ صاٌتٕا، ٌىٓ اٌىٍد أتٝ راول اٌل١ْة للً اٌؼرارة        

للٍُٙ ر١ّعا  ـٟ تصؼٜ ا١ٌٍاٌٟ، فٕؼِا وٕل ـٟ اٌناػمة، فاػ 

أبٟ تٌٝ اٌل١ل ِٓ اٌعًّ ِع وٍد واًِ إٌّٛ ِم١ؼ ـٟ ِهعـة 

ىاصٕتٗ  أٍابٗ ىغٌ ِا ـٟ ِٕتَؿ أصؼ اٌتمآعال، ـتٛلؿ 

ّْ اٌض١ٛاْ  ٚاٌؼٞ ١ٌـٜ ِؼٜ اٌْـؿ اٌؾٞ ٌضك بٗ؛ حُ الص  أ

فا ونىة اٌم اؿ، ٌُٚ ٠ضًّ فٍٝ رنؼٖ أٞ اٌّنى١ٓ واْ ٔض١

 تىاؿة ٌَاصلٗ  

"ٌمؼ واْ رائعا ِٚـ٘ما تّاِا،" لاي ألِٟ  "ً٘ ٠ّىٕه        

 تغ١ً ىغٌ ٠تغٍٝ فٓ وٍلٗ بٙؾٖ اٌ ـ٠مةب" 

تزّعل وً اٌعائٍة ـٟ اٌيــة األِا١ِة  ٌُ أمت ع اصتٛاو        

 ِيافـٞ  وٍد  وٍد ر١ًّ ٚمع١ؼ  
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       ّْ تياِد ٌُ ٠ىٓ وٍلا ٔابٙا أٚ باصخا ر١ؼا فٓ  أػؿن ا٢ْ أ

ِّٙا واْ -األى١او، ٌىٓ فٕؼِا تىْٛ ـٟ اٌناػمة، ـنْ أٞ وٍد 

 م١ىْٛ ِغٍٛلا ِز١ؼا ٠ٍَٚش ٌٍعٕاق  -أرـبا

، ٌىٓ ِٓ اٌيىً اٌؾٞ واْ أ٠ْا ىم١مٟصاف فٍٝ افزاف        

امتيففل أٔٙا تفىـ ـٟ  -با٘تا َِٚفـا-٠لؼٚ ف١ٍٗ ٚرٗ أِٟ 

فٕٗ  بؼل ٌٟ ص١ـتٙا ٚاّضة رؼا  ٌىٓ ِا لاٌتٗ واْ اٌتغٍٟ 

 بن١ ا  "ال ٠ٛرؼ ِىاْ ٌٙؾا اٌىٍد ـٟ ٘ؾا اٌل١ل "

"تـ٠ٕا  " لاي أبٟ  "تٔٙا ١ٌنل ِننٌة ٍِى١ة، تٔٙا ِننٌة        

 تعآؿ ٚؿصّة "

 "ال تمً أٔه تمتـس أْ ٔضتف  بٗ ن   وض١ٛاْ أ١ٌؿب"        

  ""٘ؾٖ ١ٌنل ١ٔتٟ باٌتنو١ؼ        

 "صنٕا  ِاؽا تٕٛٞ تؽْب"        

"ٔع ١ٗ ٚرلة ِضتـِة ٚصّاِا، ٚفٕؼ٘ا   ؿبّا ْٔع         

 تفالٔا صٌٛٗ ٚٔزؼ ٌٗ ِٕقال "

 ٔ ـل ٌٗ فلـ صارل١ٙا ٚلاٌل  "ال ٠ٛرؼ  ؿبّا  ـٟ األِـ "

 "ٌٓ ٠تنٕٝ ٌٕا االصتفاظ بٗب" مني ىم١ماٞ         

 " "أرً       

 بَٛل ِيته  "ٌىٓ   أِٟ " لاال        

"تٔٗ ١ٌل ِّٛٛفا ِفتٛصا ٌٍٕماه،" لاٌل  "م١ُض ٝ        

اَ، ٚٚرلة ٚتفالْ ـٟ اٌَض١فة " ّّ  بض
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 "ّٚع أبٟ ؽؿافٗ صٛي وتؿ ِال ٚا٢عـ صٛي ِا٠ه         

 "ؽال ٠َٛ، أ٠ٙا اٌفت١اْ، مٕضًَ فٍٝ رـٚ "       

وأل أِٟ ـٟ ٓـ٠مٙا تٌٝ ػاعً اٌل١ل فٕؼِا راو ٍٛتٙا        

ٓ ـٛق وتف١ٙا  "١ٌل للً أْ تتعٍّا و١ؿ تضاـ اْ فٍٝ ٔ اـة ِ

 ؼــتىّا "

بضٍٛي ٔٙا٠ة األملٛ ، أٍلش اٌىٍد ٠ُؼفٝ تياِد  بضٍٛي        

ٔٙا٠ة األملٛ  اٌّٛا١ٌة، أتمً ِٓ اٌفٕاو اٌغٍفٟ تٌٝ ِٕ مة 

ّْ ال  اٌّ لظ  ٚبعؼ ِؼة ل١ٍٍة، أتمً تٌٝ اٌؼاعً باٌىاًِ  ٠لؼٚ أ

واًِ إٌّٛ ؽا ٔلاس مع١ؼ، ال أصؼ ؼ١ـ أؿبعة أصؼ ٠ـ٠ؼ وٍلا 

 أعّاك بي با٠ىـ فٍٝ وً صاي 

بؼأل أِٟ تيُ ؿائضة ؼـ٠لة ِزٌٙٛة اٌَّؼؿ  افتــٕا        

ر١ّعا إٔٔا ٔيّٙا أ٠ْا، ٌىٓ بّا أٔٙا وأل ِمتٕعة أٔٙا ؿائضة 

"ف ـ" تياِد، ـمؼ اعتٍفٕا  وأل تزعٍٕا ٔض١ّٗ وخ١ـا بيىً 

٘ؾٖ اٌـائضة ِٕٗ  ىّّٕاٖ ر١ّعا بيىً ر١ؼ  ٠نتض١ً ِعٗ أْ تىْٛ

 ٚوأل ؿائضتٗ واٌٛؿٚػ  

وأل ٌؼٞ ىىٛن ىغ١َة بنْ ِال ِٚا٠ه ال ٠نتضّاْ        

ّْ ِعنىـٔا  بيىً واؾ، ٌىٕٟ ٌُ أؿػ اإللتـاف ٌيّّٙا  ٚبّا أ

تفـق صٛي ٠ٛ٘ة اٌزأٟ، أٚ اٌزٕاة، ـمؼ أٍٓمٕا فٍٝ اٌـائضة امُ 

 "اٌـائضة اٌّزٌٙٛة"  

ػاؿل وً ِٕالياتٕا عالي اٌعياو صٛي "اٌـائضة        

 اٌّزٌٙٛة"، ٚ٘ٛ ِا ٚرؼٖ ىم١ما٠ا أِـا ِن١ٍا، فٍٝ فىل أِٟ  
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ٚـٟ أصؼ األ٠اَ، صٍل أِٟ اٌم١ْة  ٚلؼ واػل تضً رّزّة        

 تياِد أ٠ْا ٌٛال أْ لؼَ أبٟ ٌٕزؼتٗ ٚأعـرٗ  

ـائضة وأل أِٟ تؽٍٟ ؼْلا  "ٌمؼ أعلـته أٔٗ اٌنلد  اٌ       

اٌّزٌٙٛة أتل ِٓ اٌّتلٛي اٌّزٙٛي  أؿأ٠ل  ٌمؼ واْ ٠تلٛي فٍٝ 

 اٌ اٌٚة اٌَؽ١ـة "

ماؿ  أبٟ ِع ٌفة ِٓ اٌّضاؿَ اٌٛؿل١ة تٌٝ ص١ج واْ        

 تياِد، ٚلاي  "أ٠ٓب"

 وأل ٕ٘ان حالث ل ـال تنم ٓ ِٓ فٍٝ ؿرً اٌ اٌٚة         

 ٔضٛ اٌلًٍ  "ٕ٘ان " لاٌل أِٟ ٟٚ٘ تي١ـ بنٍلع ِـتزؿ        

لاَ أبٟ بّنضٗ، حُ تفمؼ اٌنزاػة ٚلاي  "ٌمؼ وأل باٌىاػ        

 ل ـة " 

ٌٙؾا "باٌ لٔ " لاٌل ٟٚ٘ تْع ٠ؼ٠ٙا فٍٝ عاٍـتٙا  "       

  ؽٌه اٌىٍد م١لمٝ عاؿد اٌل١ل ِٕلعٙااٌنلد ٌُ أمت ع تضؼ٠ؼ 

 ِٓ ا٢ْ ـَافؼا، ً٘ تنّعٕٟب ٌُ ٠عؼ ِنّٛصا ٌٗ باٌؼعٛي "

 ؽا فٓ اٌّـبفب ً٘ ٠ّىٕٗ إٌَٛ ٕ٘انب" منٌُل  "ِا       

 ٠عٍُّ وً ىٟو ٕ٘ان بعالِتٗ ا١ٌّّقة ٘ؾٖب ال "  ٔتـوٗ"ٚ       

واْ ِال ِٚا٠ه ٠ضؼلاْ ٔضٛ بعّْٙا بنبتناِة  "  اٌّتلٛي        

 اٌؽاِِ   ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ٘ؾا امُ ــلتٕا اٌّٛم١م١ة " 

 "أرً  ؿائع "       

 ٟ  "ٌض ة ٚاصؼة، أٞ ــلةب" "ــلةب" منٌل أِ       



88 

ّٚ٘ا  ا باٌفعً ـٟ ٓـ٠مّٙا ٔضٛ ؼــتّٙاٌىّٕٙا وأ       

 ٠ْضىاْ صٛي اٌيعاؿ اٌّّىٓ ٌٙا  

أ١ِْل بم١ة ا١ٌَٛ ِع أبٟ ـٟ االمتٕياق ٚتؼ١ِـ األػٌة        

اٌزٕائ١ة  تمتغؼَ ٘ٛ فرارة ِٓ ؿؽاؽ األ١ِٔٛا، ٚتلعتٗ أا 

ٌىٓ أتٙٝ األِـ بّٙا تٌٝ فـان با١ٌٍقٚي  صإٌٚا تز١ٕؼ ىم١م١ا، 

بقرارال اٌـّه، ٚ٘ٛ ِا تنلد ـٟ فمابّٙا باٌلماو ـٟ 

 ؼــتّٙا، ٌُٚ ٠ّأعا باٌ لع 

أٍلش تياِد ٠ملع باٌغاؿد  ٚؿبّا واْ م١لمٝ ص١ٛإٔا        

 األ١ٌؿ اٌٛص١ؼ ٌٛال ِعـُ اٌعٍَٛ ـٟ اٌَؿ اٌغاِل 

، ٌىٕٟ ٌُ واْ اٌز١ّع ِٓ صٌٟٛ ٠ّتٍىْٛ أـىاؿا ؿائعة       

أتّىٓ ِٓ تؼبـ ـىـة ٚاصؼة  حُ أتضل بٟ اٌن١ؼة بـٚب١ه رألا 

ٚأعلـتٕٟ فٓ ٍؼ٠ك ٌٙا ٠ّتٍه ػرارا، ٚو١ؿ ٠ّىٕٙا أْ تتؼبـ 

 بعِ اٌل١ِ اٌّغَد ٌّيـٚفٟ 

 "ٌىٕٟ ال أفـؾ ى١ ا اٌلتة فٓ تفم١ل اٌل١ِ " أعلـتٙا         

  ّٟ  ابتنّل ّٚٚعل ؽؿافٙا صٛي وتف

أْ تىٟٛٔ عل١ـة ـٛؿ٠ة ـٟ وً ىٟو رٌٟٛ   "١ٌل ف١ٍه       

 اٌفىـة ٕ٘ا ٟ٘ أْ تتعٍّٟ ى١ ا رؼ٠ؼا "

 "ٌىٓ ِاؽا تْ ِاتلب"       

"تىْٛ ِاتل  ٚحّمٟ فٍّه بيىً فٍّٟ ٚمتض١ٍَٓ فٍٝ        

 ػؿرة ِّتاف تؽا واْ ٘ؾا ِا ٠مٍمه "
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ِّتافب ِا ٠مٍمٕٟ ٘ٛ أْ أوْٛ ِنهٌٚة فٓ ٚـاة ــط        

ٍلضل أصل بـؼلة ول١ـة ـٟ ٍٕع بـواْ حائـ ر١ٕٓ  ـزنة، أ

أٚ ِ آ ٍٕافٟ أٚ اظٙاؿ ِغتٍؿ اٌت ل١مال اٌع١ٍّة ٌٕند 

 اٌتـٚك  

اٌن١ؼة ٌُٚ تملً ٌىٓ اٌىـة وأل لؼ بؼأل ـٟ اٌتضـن،        

بـٚب١ه أٞ ٔماه صٌٛٗ  رؾبل ػ١ٌال ٌٍّلتؼئ١ٓ ـٟ تـب١ة اٌؼراد 

اٌل١ِ  فـ٠ظِٓ ؿؾ وتلٙا، ٚلاٌل  "تلـئٟ اٌزقو اٌغاً بت

 ه بل١ْة ؼؼا "ٚأفؼٞ ٔفنه ا١ٌٍٍة  مست١

 "ٌىٓ  "       

"ال تمٍمٟ تٌٝ ٘ؾا اٌضؼ رٌٟٛ،" لاٌل  "ٔفعً ؽٌه وً فاَ،        

 ٚػائّا ِا ٠ىْٛ ِٓ أـًْ اٌّياؿ٠ع ـٟ اٌّعـُ "

ِضاٌٚة تحٕاو٘ا ٌىٕٙا وأل لؼ ؼاػؿل ِزؼػا "ٌىٓ  " لٍل        

 ِع اٌتـػػ  ٌّٛع صؼ ٌّعاؿن تال١ِؾ بعـ٠ٓ 

بّل تٍه ا١ٌٍٍة أوخـ لٍما ِٓ أٞ ٚلل ِْٝ  لـأل               

اٌفًَ اٌغاً باٌتفـ٠ظ أؿبع ِـال فٍٝ األلً، ٚوٕل ال أفاي 

ّْ فٕؼٔا صُٛ  ِيٛىة ٚال أفٍُ ِٓ أ٠ٓ أبؼأ  ال ٠َؼؾ أ

ّْ فٕؼٔا ١ِق اْ أوٛاؿ٠َٛ ٠ٕت ـٟٔ ـٟ األؿراو  ال ٠َؼؾ أ

 أْ تىْٛ ِٕاملةب  ض١ٌّتصـاؿة صْأة  ً٘ ٠ّىٓ ٢ٌة 

ِٓ اٌّفتـُ أْ أتضىُ ـٟ اٌـٓٛبة أ٠ْا، ٚ تال ـنْ        

أى١او ؿ١٘لة متضؼث ٌٍفـط  راؾ رؼا، ٌٚٓ ٠نت ١ع ونـ 

اٌميـة  ؿٓد رؼا ٚم١َاف بّـُ اٌتٙاف ِـوق اٌى١ل 

 اٌّضٟ  تٌتٙاف ِـوق اٌى١ل اٌّضٟب 
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 لاٌل ٌٟ بنْ أعلـ اٌن١ؼة -ٚألٔٙا ىغٌ صناك-أِٟ        

 بـٚب١ه بنٟٔ ٌٓ ألَٛ بضْٓ ب١ْة  

 "ً٘ ـىـلص ـٟ فؿافة اٌفا١ٌٍٛاوب"       

ِٓ ٔاص١ة أعـٜ، واْ أبٟ ِتفّٙا ٌّننٌة أٔٗ ال ٠ّىٓ        

ؿـِ اٌم١اَ بّّٙة ِٛوٍة ِٓ اٌّعٍّة، ٚٚفؼٟٔ بتمؼ٠ُ 

 اٌّنافؼة  

"١ٌل ِٓ اٌَعد بٕاو صإّة  مَٕٕع ٚاصؼة بعؼ        

 اٌعياو "

٠عٍُ أبٟ ِىاْ وً ىٟو ـٟ اٌّـبف ٟ٘ فز١لة ِٓ  و١ؿ       

فزائد اٌؼ١ٔا  ٌىٓ ِمؼاؿ ِا ٠عٍّٗ صٛي صإّال اٌل١ِ تزٍّٝ 

 ٌٟ فٕؼِا واْ ٠ضفـ صفـة ب ٛي بٍٛة ـٟ ل عة فراد لؼ٠ّة  

"ٌمؼ لّل بتٕي ة ب ة ِٓ ب١ْة فٕؼِا وٕل ـٟ اٌّـصٍة        

ِعـُ  اٌخا٠ٛٔة،" لاي ٚ٘ٛ ٠لتنُ ابتناِة فـ٠ْة  "ِيـٚ 

 اٌعٍَٛ "

 "ب ةب"        

"أرً، ٌىٓ اٌّلؼأ ٘ٛ ٔفنٗ ٌز١ّع اٌؼٚارٓ  أبمٟ اٌضـاؿة        

حابتة ٚاٌـٓٛبة ِٕاملة ٚلٍّلٟ فؼة ِـال ـٟ ا١ٌَٛ  ٚعالي 

 بْعة أماب١ع، م١ىْٛ ٌؼ٠ه ــط ٍؽ١ـ " 

 ٚمٍه تّؼ٠ؼ ِع ِملل ِعٍك   اوٙـبائ١ امٍّّٕٟ َِلاص       

ٌخمد ـٟ اٌقراد  منبضج فٓ بعِ "أؿب ١ٗ فلـ ا       

 ِٛاف٠ٓ اٌضـاؿة " 
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 "بعِب ً٘ ٔضتاد تٌٝ أوخـ ِٓ ٚاصؼب"       

 "٠زد أْ َٕٔع ٌه ِـٓابا "       

 "ِـٓافب"       

"ٌٍتضمك ِٓ ِنتٜٛ اٌـٓٛبة ػاعً اٌضإّة  تٔٗ ِزـػ        

 ١ِقاْ صـاؿة بياه ؿٓد صٛي اٌل١ٍَة "

 ـوق اٌى١ل اٌّضٟ تؽْب"ابتنّل  "ال اٌتٙاف ـٟ ِ       

 باػٌٕٟ اإلبتناِة  "باٌتضؼ٠ؼ"       

بضٍٛي ظٙـ ا١ٌَٛ اٌتاٌٟ، تضٍَل ١ٌل فٍٝ ٚاصؼة، بً        

 مل ب١ْال ـٟ صإّة بؼؿرة صـاؿة حّاْ ٚحالحْٛ ِ ٠ٛة  

"ٌٓ تفمل وً اٌل١ْال بٕزاس ٠ا رٌٟٛ،" أعلـتٕٟ اٌن١ؼة        

 ّْ اٌـلُ اٌم١امٟ ٌٍّؼؿمة ٘ٛ  بـٚب١ه  "ـٍٕنًِ أْ تفمل ٚاصؼة  ت

حالث  ٌىٓ اٌؼؿرال تُع ٝ فٍٝ اٌتٛح١ك، ٌؾا وٟٛٔ فاٌّة  ص ا 

 مع١ؼا"  ٚبٙؾا ؼاػؿل  

ّٟ أْ ألٍّد اٌل١ِ حالث ِـال         تٛح١كب تٛح١ك ِاؽاب واْ فٍ

ـٟ ا١ٌَٛ، ٚأفؼي اٌضـاؿة ٚاٌـٓٛبة  ٌىٓ ِا فؼا ؽٌه، ِاؽا 

 ٕ٘ان ٠ُفعًب

بٟ ِٓ اٌّـبف صاِال أٔلٛبا ِٓ اٌٛؿق تٍه ا١ٌٍٍة، عـد أ       

اٌّمٜٛ َِٚلاصا ٠ؼ٠ٚا  أٌَك االح١ٕٓ ِعا بيىً ٠زلـ ىعا  

 اٌْٛو فٍٝ اٌغـٚد ِلاىـة ِٓ األٔلٛف  

ػف١ٕٟ أؿ٠ه و١ؿ تـ٠ٓ ِضتٜٛ اٌل١ْة " لاي ٚ٘ٛ "       

 ٠ فئ ّٛو اٌّـبف  
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ٌّضل لنّا ـٟ وتاف اٌن١ؼة بـٚب١ه صٛي ؿؤ٠ة ِضتٜٛ اٌل١ْة 

 ٛو، ٌىٕٟ ٌُ ألـأٖ بعؼ  فٍٝ اٌْ

 "ٌّٚاؽا ٔفعً ؽٌهب"       

"تفتاػ إٌاك فٍٝ امتعّاي اٌيّٛ  للً أْ تىْٛ ٌؼ٠ُٙ        

 اإلّاوة اٌم٠ٛة"  أِنه ب١ْة ّٚٚعٙا ـٛق األٔلٛف  

"٠ّّىٕه اٌْٛو ِٓ اٌـؤ٠ة فلـ اٌميـة ٚ٘ٛ ِا ٠ّّىٕه ِٓ        

 ١ِْ اٌنٟو تا تنت ١ع امتلعاػ اٌلؿؤ٠ة اٌز١ٕٓ ٠ّٕٛ  ٚ٘ىؾ

 التْٝ األِـ "

 "لتٍُٙب"       

 "تلَاوُ٘  تمتلعاػ األرٕة اٌتٟ ال تّٕٛ بيىً ر١ؼ "       

 "ٌىٓ    أال ٠عٕٟ ٘ؾا لتٍُٙب"       

ّٟ ٚلاي  "تـن ب١ْة م١ ة ٠ّىٓ أْ ٠تنلد ـٟ          ٔ ـ تٌ

 ٔتائذ واؿح١ة فٍٝ تٍه اٌن١ٍّة "

 "ٌّاؽاب أٌٓ تفمل ٚوفٝب"       

 اٌل١ْة   ْاو٠افاػ تٌٝ        

 "ال، لؼ تٕفزـ ٚتٍٛث اٌلال١ٓ باٌلىت١ـ٠ا "       

 تٕفزـ         

 ب١ٓ اٌتٙاف ِـوق اٌى١ل اٌّضٟ ٚاٌل١ِ اٌّتفزـ         

 واْ ٘ؾا اٌّيـٚ  ٠تزٗ ١ٌىْٛ األمٛأ  ٚاإلمتلعاػ
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"أٔ ـٞ ٕ٘ا، ر١ٌٛأا  ٠ّىٕه ؿؤ٠ة اٌز١ٕٓ " لاي ٚ٘ٛ        

 ضٛ اٌل١ْة صتٝ أؿٜ  ٠ٛرٗ اٌَّلاس ٔ

"أتـ٠ٓ تٍه اٌلمعة اٌنٛػاو ٕ٘انب ـٟ إٌّتَؿب ِع وً        

 تٍه اٌعـٚق اٌتٟ تهػٞ ت١ٌٙاب" 

 "تٍه اٌتٟ تيلٗ صلة اٌفا١ٌٍٛاوب"       

 "  "ؽان ٘ٛ       

ّْ ٘ؾٖ اٌل١ْة وائٓ صٟ          ّْ األِـ صم١مٟ   أ ـزنة، ىعـل أ

أٛا ر١ّعا ٠ضتْٛٚ فٍٝ تفمؼل بنـفة بالٟ اٌّزّٛفة، ٚلؼ و

 أرٕة فٍٝ ىىً صلة ـا١ٌٍٛاو بؼاعٍُٙ  ف١ٍُٙ أْ ٠ٕزٛا ر١ّعا  

"أبتٟب ً٘ ٠ّىٕٕٟ أعؾ اٌضإّة تٌٝ اٌؼاعًب لؼ ٠لـػ اٌزٛ        

 وخ١ـا ٕ٘ا عالي ا١ًٌٍ، أال ت ٓ ؽٌهب"

"وٕل فٍٝ ٚىه التـاس ٔفل اٌيٟو  تؽ٘لٟ ٚاـتضٟ        

 اٌلاف ٚمنلَٛ بضٍّٙا ٌه "

فٍٝ ِؼٜ األملٛف١ٓ اٌّٛا١١ٌٓ، وٕل ِنتٍٙ ىة باٌىاًِ        

١ل اٌل١ْال أ، ف، ل، ث،  ّّ بّـاللة ّٔٛ اٌفـاط  ـٟ اٌلؼا٠ة، م

د، س  ٌىٓ ٌُ ٠ّـ ٚلل ٠ًٛٓ صتٝ واْ فٕؼُ٘ أمّاو صم١م١ة  

ببٟ ٚبٟٛٔ ٚوال٠ؼ ٚػ٠ىنتـ ١ٔٛ٠ٚل ٚـٍٛؿأل  وً ٠َٛ بعؾ 

صتٝ أٟٔ افتمؼل أٔٗ أٚفأُٙ، أتفمؼُ٘ فٍٝ اٌْٛو ٚألٍّلُٙ  

م١ىْٛ ِف١ؼا ٌُٙ أْ ٠نّعٛا بعِ اٌمٛلنة، ٌؾا ـعٍل ؽٌه أ٠ْا 

ٌفتـة  ٌىٓ اٌمٛلنة ِتعلة صما  وأل اٌّّٙٙة صٛي مـبٟ اٌٙاػئ 

اٌَؽ١ـ أمًٙ بىخ١ـ، ٌؾا ـعٍتٙا فّٛا فٓ اٌمٛلنة  ٚمـفاْ ِا 

ٚرؼل ٔفنٟ أػٔؼْ بيىً تٍمائٟ ػْٚ تفى١ـ ألٟٔ فٕؼِا أوْٛ 

 أٍلش مع١ؼة ٌٍؽا٠ة  ِع ب١ْاتٟ،
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ؾ تٌٝ لـأل ػ١ًٌ اٌّلتؼئ١ٓ ٌتـب١ة اٌؼراد ِٓ اٌؽال       

ٟ، ؿمّل ؿمِٛا ب١ا١ٔة ٌّغتٍؿ فـّ اٌؽالؾ ِـت١ٓ  ٚألرً

ِـاصً ّٔٛ اٌز١ٕٓ، ٍٕعل ٍَِما ول١ـا رؼا بٗ ٍٛؿة ػراد، 

ّٚعل ِغ ٛٓال ٌتمٍلال اٌضـاؿة ٚاٌـٓٛبة، ٚوؾٌه ّٚعل 

اٌٛفْ ٌىً ب١ْة  واْ اٌل١ِ  ؿمّا ب١ا١ٔا ع ١ا ٠ٛحك عناؿة

 ِّال ِٓ اٌغاؿد، ٌىٕٟ وٕل أفٍُ ِا ٠ضؼث بؼاعٍٗ ِٓ فزائد  

للً اٌّعـُ ب١ِٛ١ٓ، وٕل أفـُ بٟٛٔ فٍٝ اٌْٛو        

فٕؼِا الص ل ى١ ا  ٔاػ٠ل أبٟ بنـفة ٚلٍل   "أٔ ـ أبٟ  ً٘ 

 ٘ؾا لٍد ٔابِب"

 تفضَٗ ٌلـ٘ة، حُ ابتنُ ٚلاي  "ػف١ٕٟ أصْـ أِه"        

لٍد بٟٛٔ ٠ٕلِ  صتٝ أِٟ اصتيؼ حالحتٕا ٚبم١ٕا ٔتنًِ        

 فتـاؾ بنٔٗ واْ ِؾ٘ال ٌٍؽا٠ة  اّ ـل ٌال

واْ وال٠ؼ أٚي ِٓ ٠ ً ف١ٍٕا  ـعٍٙا باٌ لٔ للً أْ أؽ٘د        

تٌٝ اٌّؼؿمة، أًٓ ِٕماؿٖ اٌَؽ١ـ فلـ اٌميـة حُ أعؾ امتـاصة، 

ًٓ ِٕماؿٖ حا١ٔة، ب١ّٕا صلنل أٔا أٔفامٟ ٚبم١ل أؿالد  أع١ـا أ

ٌىٓ فٍٝ اٌفٛؿ تمـ٠لا أعؾ امتـاصة حا١ٔة  و١ؿ أمت ١ع اٌؾ٘اف 

تٌٝ اٌّؼؿمة ٚتـوٗ ـٟ ٘ؾٖ اٌضاٌةب ِاؽا ٌٛ اصتاد ِنافؼتٟب 

ـٟ اٌل١ل، فٍٝ األلً ٌلعِ  ٘ؾٖ باٌتنو١ؼ صزة ىـف١ة ٌٍلماو

  اٌٛلل

صاٚي أبٟ اٌتنو١ؼ ٌٟ بنْ اٌفمل ٠ّىٓ أْ ٠نتؽـق ٠ِٛا        

ٚأٟٔ منٌضك فٍٝ اٌىخ١ـ بعؼ اٌّؼؿمة  ٌىٕٟ ٌُ أللً بنٞ  واِال،

ىٟو ِٓ ؽٌه  باٌتنو١ؼ ال، ٌمؼ أؿػل ىٙٛػ لؼَٚ ببٟ ٚبٟٛٔ 
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ٔل تٌٝ ٘ؾا اٌعاٌُ  ٚال أؿ٠ؼ أْ اٚـٍٛؿٚوال٠ؼ ٚػ٠ىنتـ ١ٔٛ٠ٚل 

 أـٛل أٞ ٚاصؼ ُِٕٙ  

"ال أؿ٠ؼ أْ ٠فٛتٕٟ اٌفمل " أعلـتٗ  "ٚال صتٝ حا١ٔة        

" ِٕٗ 

"تؽْ عؾ٠ُٙ ِعه اٌٝ اٌّؼؿمة،" لاٌل أِٟ  "ال ٠زؼؿ        

 باٌن١ؼة بـٚب١ه أْ تّأع  ـٟ إٌٙا٠ة، وأل ٘ؾٖ ـىـتٙا "

ِٓ اٌّف١ؼ أص١أا أْ ٠ىْٛ ٌؼ٠ه أِا صنامة  منلَٛ بنفؼاػ        

ٔفنٟ ٌّعـُ اٌعٍَٛ ِلىـا  صقِل فٍّٟ باٌىاًِ؛ اٌٍَّمال 

 تٌٝ اٌّؼؿمة   ٚاٌـمَٛ اٌل١ا١ٔة ٚوً ىٟو، حُ ألٍتٕٟ أِٟ

ٌُ تّأع اٌن١ؼة بـٚب١ه اٌلتة  وأل ِيؽٌٛة بيؼة ـٟ        

ِنافؼة األٓفاي ا٢عـ٠ٓ ـٟ ِياؿ٠عُٙ، صتٝ اّ ـؿل 

 ٌمْاو ٓٛاي ا١ٌَٛ تمـ٠لا أىا٘ؼ اٌفمل  

عـد بٟٛٔ ٚوال٠ؼ أٚال  واْ األِـ ِغ١لا ٌألِاي ـٟ اٌلؼا٠ة       

ؿ٘اق باػ ف١ٍّٙا  االـرا ِل١ٍٍٓ ٚأىعخ١ٓ ٚلل١ض١ٓ، ٚألّٔٙا ع

ٌىٓ بغـٚد ببٟ ٚػ٠ىنتـ ، واْ بٟٛٔ ٚوال٠ؼ لؼ ٔفيا ؿ٠ي١ّٙا 

 بٕيآ، ِنتعؼ٠ٓ ٌلعِ اٌضـوة  

امتؽـق اإلحٕاْ األع١ـاْ ػ٘ـا، ٌىٓ اٌن١ؼة بـٚب١ه       

أٍـل فٍٝ أْ أتـوّٙا ٚىنّٔٙا، ٚ٘ٛ ِا واْ ِٕاملا رؼا، 

فائٍتٟ وٍٙا، ألّٔٙا ـمنا عالي ِعـُ اٌعٍَٛ تٍه ا١ٌٍٍة  أتل 

ّْ ِال ِٚا٠ه ظال ٌؼل١مت١ٓ ـمٔ للً أْ ٠ٕ ٍما ٌّيا٘ؼة  ٚؿؼُ أ

ّْ أِٟ ٚأبٟ ظال ِعٟ واًِ اٌعـُ  صتٝ  بم١ة اٌّياؿ٠ع، تال أ

ّْ أِٟ اٌتم ل بٟٛٔ ٚالفلتٙا بنٔفٙا   أ
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ٚلل  صٍٛي ـٟ تٍه ا١ٌٍٍة ، ٚفٕؼبعؼ أتٙاو اٌّعـُ       

    اٌـص١ً، منٌتٕٟ أِٟ  

 ً متعٛػ ٘ؾٖ تٌٝ اٌن١ؼة بـٚب١هب""تؽْ، ٘       

 "ِا اٌؾٞ م١عٛػ تٌٝ اٌن١ؼة بـٚب١هب" منٌتٙا         

"اٌفـاط، رٌٟٛ  ال تمٌٟٛ ٌٟ بنٔه تغ  ١ٓ ٌتـب١ة        

 اٌؼرادب "

ألوْٛ ٍاػلة، ٌُ أـىـ أبعؼ ِٓ اٌتفم١ل  واْ وً تـو١قٞ        

ٟ٘ متة ِٛرٙا فٍٝ رٍلُٙ تٌٝ اٌعاٌُ  ٌىٕٙا وأل فٍٝ صك    ٘ا

-ــاط ر١ٍّة ِٕٚتفية، وً ٚاصؼ ِٕٙا ٠ّتٍه امّا ِع١ٕا، ٚ

 ىغ١َة ــ٠ؼة  -أمت ١ع أْ أمتيؿ مٍفا

 "ال    ال أ   أفٍُ" تٍعخُّل  "منمني اٌن١ؼة بـٚب١ه "       

بضخل فٓ اٌن١ؼة بـٚب١ه، ٌىٓ ـٟ أفّالٟ، وٕل أػفٛ أْ        

ٌمؼ وٕل أٔا  ال ت ٍد ِٕٟ أْ أف١ؼُ٘ تٌٝ ٍؼ٠مٙا  ـٟ إٌٙا٠ة،

ِٓ ـمنُٙ ٚمّاُ٘، ٚأٔمؾُ٘ ِٓ اٌتٙاف ِـوق اٌى١ل اٌّضٟ  ٌمؼ 

 ّٟ  وأٛا ٠ٕتّْٛ تٌ

ٌضنٓ ص ٟ، ٌٚنٛو ص  أِٟ، لاٌل اٌن١ؼة بـٚب١ه أُٔٙ         

 ٍِىٟ بىً تنو١ؼ  

" لاٌل ٟٚ٘ تؽاػؿ ٌتنافؼ ٘ا٠ؼٞ ـٟ تفى١ه  "تمتّتعٟ       

 ِعـّٙا صٛي لأْٛ بـٌٟٔٛ  

ِٟ ٘اػئة ٓٛاي اٌ ـ٠ك تٌٝ اٌل١ل، ٚوٕل أمت ١ع بم١ل أ       

ّْ ؿؼلتٙا ـٟ اٌؼراد تناٚٞ ؿؼلتٙا ـٟ رـاؿ ِٚعقة   ِعــة أ
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"أؿرٛن أِٟ  " ّ٘نُل ٚٔضٓ ٔتٛلؿ بزأد اٌـ١ٍؿ         

 "أؿرٛنب"

ؼ ل ٚرٙٙا ٚلاٌل  "أ٠ٓ مٕـبٟ اٌؼراد ٠ا رٌٟٛب        

 أ٠ٓب" 

 اي ِٓ أٞ التـاس بؼ٠ً  "ـٟ اٌفٕاو اٌغٍفٟ،" لٍل ٚؽٕٟ٘ ع       

 "ِاؽا فٓ تياِدب"        

"م١تٛاـك ِعُٙ أِٟ  منفٍُّٙ و١ؿ ٠تعا٠يْٛ ِعا،        

 أفؼن "

تؼعً أبٟ لائال بـلة  "تُٔٙ ال ٠ت ٍلْٛ فٕا٠ة ـائمة ٠ا         

 تـ٠ٕا "

"م١تلٛي ف١ٍُٙ تياِد صتٝ اٌّٛل أِٟ " لاي اٌفت١اْ،        

 فا ٚواْ ٚاّضا أّٔٙا ٌٓ ٠تٛل

 "أرً  ٌىٕٕا ٌٓ ٔالص  ألْ ٌُٛٔٙ أٍفـ مٍفا "        

 "  "أٍفـ مٍفاب ٠ا ٌٗ ِٓ امُ ؿائع       

"٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ٘ٛ  ٌىٓ ِٙال، لؼ ٠ ٓ إٌاك إٔٔا ٔعٕٟ        

 ب ٕٛٔا "

 "ا٘ا صما  ٌٕٕنٗ "       

 "ا٘ا ـعال  ػفٗ ٠متً اٌفـاط "       

١ٕٓ ِتنعت١ٓ تٌٝ ألَاّ٘ا ٔ ـ ىم١ما٠ا تٌٝ بعّْٙا بع١       

 ٚبؼب ِٓ رؼ٠ؼ  
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 ألتً اٌفـاط  ٌمؼ ٚرؼٔاٖ  ً٘ ـّٙتٙاب""       

 "أتمَؼ إٔٔا ؿائع١ٓ ٌضؼ ٠متً اٌفـاط أٚ إٔٔا ٔمتٍُٙ صماب"       

امتؼاؿ أبٟ ٔضّٛ٘ا ٚلاي  "أعـرا أٔتّا االح١ٕٓ  تبضخا فٓ        

 امُ ـٟ ِىاْ بعـ "

ٟ حالحتٕا ـٟ اٌن١اؿة، ال ىٟو أؼـعا تٌٝ اٌغاؿد، ٚبم       

 مٜٛ األٍٛال اٌـل١مة ٌفـاعٕا تىنـ اٌَّل 

أع١ـا، أعؾل أِٟ ٔفنا ف١ّما ٚلاٌل  "ال تىٍؿ تـب١تُٙ        

 اٌىخ١ـ، أ١ٌل وؾٌهب"

 ٘ق أبٟ ؿأمٗ 

 "أُٙ ٠نوٍْٛ اٌضيـال ٚاٌم١ًٍ ِٓ اٌ عاَ تـ٠ٕا "       

 "صيـالب صماب أٞ ٔٛ  ِٓ اٌضيـالب"       

"صيـال أبٛ ِمٌ ٚاٌؼٚػ ٚاٌغٕاـل ٚاٌعٕاود فٍٝ        

اِناوُٙ  أفتمؼ أُٔٙ ٠نوٍْٛ اٌضٍقْٚ  األؿرش تؽا امت افٛا 

 أ٠ْا "

 "صماب" لاٌل ٟٚ٘ تلتنُ  "ـٟ ٘ؾٖ اٌضاٌة   "       

 "ىىـا أِٟ، ىىـا "       

ٚ٘ؾا و١ؿ أتٙٝ األِـ بٕا ٌتـب١ة اٌؼراد  ِا ٌُ ٠غ ـ        

ّْ اٌؼراد ال ٠ٕلو ـمٔ ١ٌلضج فٓ فٍٝ باي أٞ ِ ٕا ٘ٛ أ

اٌضيـال، ٌىٕٗ ٠ؼِـ اٌعيد أ٠ْا  ٚـٟ ؼْْٛ متة أىٙـ، ٌُ 

 لك ىٟو ـٟ اٌفٕاو ت٠
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ّْ فٍؿ اٌؼراد ٠زؾف         ِا ٌُ ٠غ ـ فٍٝ بإٌا أ٠ْا ٘ٛ أ

اٌف ـاْ، ٚاٌف ـاْ تزٍد اٌم ٔ؛ اٌْاٌة ِٕٙا  واْ تياِد ر١ؼا 

ٌىُٕٙ وأٛا ٠تزٌْٛٛ ـٟ اٌفٕاو ـٟ تبمائٙا عاؿد اٌفٕاو اٌغٍفٟ، 

اٌتنًٍ  ِٓ ٛاتّىٕٔلٟ ـٟ أت اؿ أْ ٠ؽفٛ صتٝ ٠األِاِٟ ٚاٌزا

 تٌٝ اٌفٕاو ٚاٌمفق فٍٝ بعِ اٌف ـاْ اٌَؽ١ـة اٌ ـ٠ة  

حُ بؼأ ىم١ماٞ ـٟ َٔد اٌفغاط ٌٍف ـاْ، ٚ٘ٛ ِا ؿػػتٗ        

ّٞ ىه صتٝ مّعل  عاٌَة تٌٝ ؿؼلة ـٟ ِنافؼتٕا  ٌُ ٠عتـٟٔ أ

ّا ؽال ٠َٛ  وّا اتْش ـ١ّا ٟ بت١ا ِٓ أفّاق ؼــتٍٙـاط أِ

 مؼ وأا ٠ـب١اْ أـعٝ بٛا ـٟ ؼــتّٙا ـبعؼ، 

ؼاػؿل أِٟ بنـفة اٌلـق  افتمؼل أٔٙا مت ـػٔا ر١ّعا        

بعؼتٕا ٚفتاػٔا، ٚأـعأا  ٌىٓ فٕؼ٘ا اوتيفل أؿٚ  اوتياؾ ِّىٓ 

رؼتٗ    اٌؼراد ٠ل١ِ  ب١ْا ٔاٍعا ر١ّال ِيـلا  ـٟ اٌلؼا٠ة ٚ

تضل بٟٛٔ، حُ وال٠ؼ اٌتٟ ؼ١ـل امّٙا ـٛؿا تٌٝ وال٠ؼ٠ل، 

 ٚب١ْة أعـٜ ـٟ ــاه ـٍٛؿٔل  ب١ِ 

ماؿفل تٌٝ اٌؼاعً ألؿ٠ُٙ تٌٝ أِٟ، اٌتٟ لاٌل بعؼ ٌض ة        

  ِٓ اٌتضؼ٠ك بُٙ  

 "ال ِق٠ؼ ِٓ اٌفـاط "       

 "تٔٙا ١ٌنل ــاعا أِٟ، أٔٗ ب١ِ "      

ٚ ىاصلة، ٌؾا رٍنُل فٍٝ وـمٟ بزألٙا وأل ال تقاي تلؼ       

 ٚلٍل  "١ٌل ٌؼ٠ٕا ػ٠ه   ب"

"اٖ" واْ اٌٍْٛ ٠عٛػ تؼؿ٠ز١ا تٌٝ ٚرٕت١ٙا  "ً٘ ٘ؾا        

 ٍض١شب" 
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ب"         "ٌُ أمّع  وٛوٛوٛوٛ ، ً٘ مّعل أٔلص

 ّضىل  ٚلاٌل  "ٔعّة أعـٜ ٔن١ل أْ أص١َٙا"        

 رٍنل ل١ٍال ٚأعؾل ب١ْة ِٓ ؿاصتٟ         

 تؽْ، فٕؼٔا ب١ِ  وُ تعتمؼ٠ٓ أٔٙا متل١ِب""       

ّٞ ـىـة "         "١ٌل ٌؼ

وّا اتْش ـ١ّا بعؼ، ّٚعل  ػراراتٟ ب١ْا أوخـ ِّا        

، ٌىٓ مـفاْ أتارُٙ ٗ  ـٟ اٌلؼا٠ة، صإٌٚا أْ ٔٛاود٠ّىٕٕا أوٍ

 ّْ ِا تعلٕا ِٓ مٍمُٙ ٚتغ١ٍٍُٙ ٚصيُٛ٘؛ ٚبؼأل أِٟ تيتىٟ ِٓ أ

 ٌّزأٟ ٠ىٍفٙا اٌىخ١ـ ٘ؾا اٌل١ِ ا

حُ ٚـٟ فَـ أصؼ األ٠اَ، وٕل أرّع اٌل١ِ فٕؼِا أضٕل        

اٌل  "تؽا فٍٝ اٌن١اد اٌزألٟ ٚل -اٌن١ؼة متٛبٟ-تصؼٜ راؿاتٕا 

ٗ بابت١افّاـٟ، منوْٛ ِنـٚؿة واْ ٌؼ٠ه بعِ اٌل١ِ اال

 ِٕه "

 "صماب" منٌُل         

ِٓ ػراد ؼ١ـ ِضلٛك "باٌتنو١ؼ  ال ىٟو ِخً ب١ِ ِتنّل         

 ـٟ األلفاً  ِا ؿأ٠ه بؼٚالؿ٠ٓ ِمابً اٌؼف٠ٕةب"

 " "ػٚالؿ٠ٓ ٌٍؼف٠ٕة " ّضىل  "باٌتنو١ؼ       

"صنٕا تؽْ  وٍّا واْ ٌؼ٠ه ـائِ، ٘اتٗ ٌٟ  ٔاليٕا األِـ        

أٔا ٚاٌن١ؼة ١ٍّ٘ق اٌلاؿصة فٍٝ اٌٙاتؿ، ٌىٕٟ منٌته أٚال ٌؾا 

ّٟ للٍٙا، اتف  مٕا رٌٟٛب"اصـٍٟ فٍٝ فـُّٙ فٍ
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 "اتفمٕا م١ؼة متٛبٟ "       

ِا ب١ٓ اٌن١ؼة متٛبٟ ٚاٌن١ؼة ١ٍّ٘ق ُصٍّل ِياوً اٌل١ِ        

ّٟ تض٠ًٛ اٌّاي تٌٝ أِٟ ٔ ١ـ  اٌفائِ  أصننل أّٔٗ ٠ٕلؽٟ فٍ

"٘ؾا ٘ـاو ر١ٌٛأا، تٔٗ ِاٌه"، ٚواْ   تؼ١ِـ اٌلاصة، ٌىٕٙا لاٌل

   ؽٌه وً ِا امتٍقِٕٟ ألبؼأ بتلؾ٠ـٖ ٕ٘ا ٕٚ٘ان

ـٟ أصؼ األ٠اَ، وٕل أم١ـ ٔضٛ ِٕقي اٌن١ؼة ١ٍّ٘ق فٕؼِا        

صل ٌٟ ٚابتنّل،  ّٛ ِـل اٌن١ؼة ٌٛمىٟ بن١اؿتٙا بزألٟ  ٌ

ٚفٕؼ٘ا أػؿول ِع ىعٛؿ باٌؾٔد بنٕٟٔ ٌُ أوٓ راؿة ٚػٚػة 

بغًَٛ ب١ْٟ  ـٟٙ ٌُ تىٓ تؼؿٞ بنْ اٌن١ؼة متٛبٟ ٚاٌن١ؼة 

ؿرش تعتمؼ أٟٔ ١ٍّ٘ق تؼـعاْ ٌٟ ِمابً اٌل١ِ، ٚفٍٝ األ

 أف ١ّٙا بؼاـع ِٓ ١ٓلة لٍلٟ 

ّٟ أْ أف ٟ ب١ْٟ بال ِمابً، ٌىٕٗ ٌُ ٠نلك         ٚؿبّا واْ فٍ

ِٓ  ػائّااٌَّـٚؾ ـٟ ِٕقٌٕا واْ أْ واْ ٌٟ ػعً حابل  

األى١او اٌتٟ تِا ت١َد أٚ تغ١د  ٚفاػة ِا ٠غ١د  ٌىٓ وند 

ٕل اٌّاي ِٓ ب١ْاتٟ أف أٟ ىعٛؿا عف١ا باٌنعاػة ٚاٌؾٞ و

 أعيٝ أْ ٠تفٛق فٍٝ ١ٓلة لٍلٟ  

ّْ اٌن١ؼة         ٌىٓ وٍّا ـىـل ـٟ األِـ أوخـ، فاػ التٕافٟ أ

ٌٛمىٟ تنتضك بعِ اٌل١ِ اٌّزأٟ  ٌمؼ وأل راؿة ١ٓلة ٌٕا؛ 

تمـّٕا بعِ اٌّٛاػ فٕؼِا تٕفؾ ِٕا بيىً ؼ١ـ ِتٛلع، ٚتتنعـ 

ًّ  فٓ فٍّٙا فٕؼِا تضتاد أِٟ تٌٝ ت١ٍٍٛة ألْ م١اؿتٕا ال تع

 ل١ًٍ ِٓ اٌل١ِ ِٓ ص١ٓ ٢عـ    ٘ؾا ألً ِا ٠ّىٕٕٟ اٌم١اَ بٗ  

ٌتماو بلـا٠ل  ـٟ اٌيعا  ا تِىا١ٔة ِلاؿوة ٌالوأل ٕ٘ان أ٠ْ

اٌلاؿػ ١ٌَٛ رؼ٠ؼ، تلؼٚ ف١ٕاٖ أوخـ فؿلة ِٓ أٞ ٚلل بعـ  

، اإلبتناِة ٚاصّـاؿ عؼ٠ٗ، واْ  ّٟ اٌ ـ٠مة اٌتٟ واْ ٠ٕ ـ بٙا اٌ
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نٕٝ ٌٟ ؿؤ٠تٗ ـٟ اٌّؼؿمة  بـا٠ل ٘ؾا رقو ِٓ بـا٠ل ال ٠ت

 اٌؾٞ ـٟ اٌّؼؿمة واْ ألً أىياـا  

ـ١ٙا اٌل١ِ تٌٝ بي  لفٕؼ اٌّـة اٌخاٌخة اٌتٟ أصْـ       

ّْ بـا٠ل واْ ٠ ٕٟ؛ را٘قا ٌفتش اٌلاف تـللٌٛمىٟ، أػؿول أ

 ٚلٛي  "ىىـا رٌٟٛ، أؿان ـٟ اٌّؼؿمة" 

متٛبٟ واْ األِـ ٠نتضك ؽٌه  ٚصتٝ بعؼ فـُ اٌن١ؼة        

ٚاٌن١ؼة ١ٍّ٘ق ِق٠ؼا ِٓ اٌّاي ِمابً اٌؼف٠ٕة، واْ ال ٠قاي 

٠نتضك  ٌؾا، ٌلم١ة اٌَؿ اٌناػك ٚعالي وً اٌَؿ اٌنابع 

ٚأؼٍد اٌَؿ اٌخآِ، لّل بت١ًٍٛ اٌل١ِ تٌٝ بي ٌٛمىٟ  

ٚـٟ   وأل أـًْ اٌل١ْال ٚأوخـ٘ا تىـالا تؾ٘د ِلاىـة ا١ٌُٙ

رًّ ف١ٕ١ٓ اٌّمابً، أص ٝ بلعِ اٌٍض ال ٚص١ؼة ِع أ

 ِتألٌ ت١ٓ ـٟ اٌعاٌُ  

 وأل ٍفمة ؿابضة         

حُ تُ ل ع ىزـة اٌز١ّق  ٚبعؼ٘ا بنملٛف١ٓ، ِال تياِد         

واْ ٠مْٟ اٌىخ١ـ ِٓ اٌٛلل ٔائّا، ٚؿؼُ إٔٔا ٌُ ٔىٓ ٔعٍُ فّـٖ 

ٓعاِٗ ـٟ ٌُ ٔتفارن وخ١ـا فٕؼِا ؽ٘د أبٟ الباٌ لٔ، تال إٔٔا 

لّٕا بؼـٕٗ ـٟ اٌفٕاو اٌغٍفٟ، ّٚٚع  تصؼٜ ا١ٌٍاٌٟ ـٛرؼٖ ١ِتا 

ىم١ماٞ ىا٘ؼا فٍٝ للـٖ وتصد ف١ٍٗ  ٕ٘ا ٠ـلؼ اٌّتلٛي اٌؽاِِ    

 ـٍتتلٛي ـٟ مالَ  

ظٍٍل ِنتاوة ٚـٟ صاٌة ؽ٘ٛي ٌفتـة ِٓ اٌٛلل  وأل        

تّ ـ بىخـة، ٚوٕل ألٛػ ػؿارتٟ تٌٝ اٌّؼؿمة ٌتزٕد اٌـوٛف 

أٔضنـ تٌٝ ؼــتٟ ـٟ اٌلاً  ٚوً ٠َٛ، فٕؼِا أفٛػ، وٕل 

 ٚأؼـق ٔفنٟ ـٟ ؿٚا٠ة، ٚأٔنٝ رّع اٌل١ِ  
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وأل اٌن١ؼة متٛبٟ ِٓ أفاػٟٔ تٌٝ اٌّّْاؿ  تتٍَل        

ٌتغلـٟٔ أٔٙا لـأل صٛي اٌيزـة ـٟ اٌَض١فة، ٚأٔٙا تيعـ 

باألمؿ صٛي وً ىٟو؛ ٌىٓ لؼ ِـل ـتـة ا٢ْ، ٟٚ٘ تيتاق 

  تٌٝ ب١ْٙا ٚتغيٝ أْ تتٛلؿ ػراراتٟ فٓ اٌتل١١ِ 

"٠ّىٓ ٌٍْؽٔ أْ ٠ؼـع اٌ ١ـ ِلاىـة تٌٝ أضناؿ ؿ٠يٗ،        

ٚٔضٓ ال ٔـ٠ؼ ؽٌه باٌ لع  اٌـ٠و ـٟ وً ِىاْ ٚال ب١ِ  أٔا 

َِابة بضنام١ة ِٓ اٌـ٠و ٚتال وٕل ؿب١ل اٌؼراد بٕفنٟ  ٌىٓ 

ّٟ فٕؼِا تى١ٔٛٓ ِنتعؼة  وً ِا  ال تٙتّٟ، ـمٔ أصْـ٠ُٙ تٌ

نمفٟ صٛي اٌيزـة، أؿػتٗ ٘ٛ اإلّٓ ٕاْ ف١ٍه ٚتفالِه ب

 ٚصٛي وٍله أ٠ْا  ؽوـل ٌٟ ٚاٌؼته أٔٗ لؼ ِال "

ٌؾا فؼل تٌٝ اٌعًّ  لّل بنعالو اٌل١ِ اٌؾٞ وٕل        

تزاٍ٘تٗ ٚفؼل تٌٝ ؿٚت١ٕٟ اٌّعٙٛػ ـٟ اٌزّع ٚاٌتٕ ١ؿ  ٚؽال 

ٍلاس، فٕؼِا رّعل ِا ٠ىفٟ، لّل بزٛالتٟ اٌّعتاػة  أٚال 

١ـا بي ٌٛمىٟ  ٚب١ّٕا وٕل اٌن١ؼة متٛبٟ، حُ اٌن١ؼة ١ٍّ٘ق، ٚأع

ٟ ٌُ أؿ بـا٠ل ألٓٛي ـتـة ألؿ فٍٝ فتلة بابُٙ، ع ـ بلاٌٟ إٔٔ

ٓالق  ٓلعا واْ والٔا ـٟ اٌّؼؿمة، ٌىٕٟ وٕل ِيؽٌٛة فٍٝ اال

 رؼا بنى١او أعـٜ صتٝ إٟٔٔ ٌُ أؿٖ صما 

بؼأ ٔلْٟ ـٟ اٌتناؿ   ٚفٕؼِا ـُتصش اٌلاف ٚصؼلل ف١ٕاٖ        

 وً رٙؼٞ ـمٔ أللٛي  "تفًْ" اٌقؿلاٚت١ٓ ٔضٛٞ، بؾٌل

أعؾ َٔؿ اٌعٍلة، ٚلاي  "ٌنل ِْ ـة ٌّٕضٕا ت٠اُ٘، وّا        

 تع١ٍّٓ  "

 "أفٍُ " لٍل حُ ٔ ـل تٌٝ األمفً         
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بم١ٕا ٕ٘ان ٌٛلل ل١امٟ ال ٔمٛي ى١ ا  أع١ـا تىٍُ  "تؽْ،        

 ً٘ متلؼئ١ٓ ـٟ ؿوٛف باً اٌّؼؿمة ِزؼػاب"

فٍُ  ٌُ ٚأىـق ٚرٟٙ بابتناِة  "ال أ ؿـعل بَـٞ ت١ٌٗ       

 "ٍُ أؽ٘د ٕ٘ان ِٕؾ   أٔل تع

"ٌُ تعؼ تلؼٚ م١ ة ٌٍؽا٠ة  ٌمؼ لاِٛا بنفاٌتٙا تّاِا، ٚفٍٝ        

 األؿرش م١لؼؤْٚ اٌلٕاو لـ٠لا "

 بؼا األِـ ِـٚفا ٌٍؽا٠ة ٌٟ         

"صنٕا،" لاي  "٠زد أْ أرٙق ٔفنٟ ٌٍّؼؿمة  أؿان        

 ٕ٘ان "

 حُ ابتنُ ٚأؼٍك اٌلاف         

ٌنلد ِا، ظٍٍل ٚالفة ـٟ ِىأٟ  أتابٕٟ ىعٛؿ ؼـ٠د،        

ِٕضـؾ ِٕٚفًَ فٓ وً ِا ٠ض١ ٕٟ  ً٘ منفٛػ ٠ِٛا تٌٝ 

ىاؿ  و١١ٌٛـب منّ ـ ٌؾٌه ـٟ إٌٙا٠ة، أٚ ٘ؾا ِا تمٌٛٗ أِٟ  

 ً٘ تـأٟ ـمٔ أرعٍٗ أوخـ ٍعٛبةب 

ا٠ل ِنـفا ٚ٘ٛ ـزنة، ـُتش اٌلاف ِٓ رؼ٠ؼ ٚعـد بـ       

 ٠ضًّ ـٟ ٠ؼٖ مٍة ِّتٍ ة بفْالل اٌّ لظ  

 "رٌٟٛ " لاي  "ٌّاؽا ال تقا١ٌٓ ٕ٘اب"       

رعٍٕٟ مهاٌٗ أرفً، ٌُ أوٓ أفٍُ ِا اٌؾٞ ِافٌل أـعٍٗ        

ٕ٘ان  وٕل ِـتلىة ٌٍؽا٠ة ٌؼؿرة إٟٔٔ فٍٝ األؿرش وٕل 

 أٔٗ بؼأ ٠عأٟ ِٓ ِياوً ِعمن٘ـف ؿاوْة تٌٝ اٌل١ل، ٌٛال 

 ٠ٚضاٚي صيـ ِضت٠ٛاتٙا تٌٝ األمفً  اٌنٍة
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بؼا ٚونٔٗ فٍٝ ٚىه أْ ٠ٛلعٙا، ـنلتـبل ِٕٗ ٚلٍل  "ً٘        

 تضتاد تٌٝ ِنافؼةب" 

ّٞ فٍلة ب١ِ، بً         ٚفٕؼ٘ا ؿأ٠ل فا٠ٚة فٍلة ب١ِ  ١ٌل أ

فٍلتٟ   فٍلتٟ اٌتٟ أت١تٗ بٙا ٌٍتٛ  امت عل ؿؤ٠ة اٌل١ِ فلـ 

   ألٛاك اٌٛؿق اٌّمٜٛ األفؿق

ٔ ـل ِٕٗ ٚتٌٝ اٌل١ِ، ٚمنٌتٗ  "ِا اٌؾٞ صؼثب ً٘        

 أٚلعتُٙب"

 "أرً،" لاي بنـفة  "أٔا بمؿ رؼا "       

 صاٚي ت٠ماـٟ ٌىٕٟ أعؾل اٌعٍلة ِٓ اٌنٍة لائٍة  "وٍُٙب"       

ـتضل اٌعٍلة ـٕؼل ِٕٟ ىٙمة ؽ٘ٛي  مل ب١ْال م١ٍّال        

 ِٚخا١ٌال  

 ب""ٌّاؽا لّل بـ١ُِٙ       

تزاٚفٟٔ ٚاٌتؿ صٛي إٌّقي ص١ج صا٠ٚة اٌفْالل،        

 تلعتٗ ـٟ أت اؿ ترابة  

 ؿِٝ اٌفْالل حُ اٌتفل ١ٌٛارٕٟٙ  

 "ً٘ تعٕٟ وٍّة  ما١ٌّٔٛال  أٞ ىٟو ٌهب"       

 "ما١ٌّٔٛالب ٌىٓ   "       

ّْ ب١ْىُ ال ٠نتضك اٌّغآـة "         "تعتمؼ أِٟ أ

اٌيــة  "ً٘ تعٕٟ أٔٙا أبل أْ تنوٍُٙ  تلعتٗ فٕؼِا فاػ تٌٝ       

 ألٔٙا    ب"
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 "ألٔٙا تغيٝ أْ ٔتعـُ ٌٍتنُّ "       

 "اٌتنُّ  ٌّاؽاب"       

"ألْ ـٕاووُ اٌغٍفٟ ِؽ ٝ ف  األٚماط  أفٕٟ    أٔ ـٞ        

 اٌٝ ِٕقٌه رٌٟٛ "

  "ّنتٕمعًّ  "ـمٔ أٔ ـٞ ت١ٌٗ  تٔٗ واٌأىاؿ تٌٝ ب١تٕا، ٚأو       

 ٔٗ ١ٌل وؾٌه " "ت       

بى١ل، ٌىٓ اٌضم١مة ظٍل لابعة أِاِٟ ِلاىـة فلـ        

اٌياؿ ، ٠نتض١ً تٔىاؿ٘ا  أصننل بضٍمٟ ٠غتٕك ـزنة، ٚبؼا 

 اٌىالَ ِهٌّا رؼا  

 "ً٘ وٕل تـ١ُِٙ    ػائّاب"       

 ٘ق وتف١ٗ ٚٔىل ؿأمٗ  "ٌُ ٔـػ ت٠ؾاو ِيافـن رٌٟٛ "       

ّْ ا        ٌن١ؼة متٛبٟ ٚاٌن١ؼة ١ٍّ٘ق "ِيافـٞب ً٘ تعٍُ أ

 تؼـعاْ ٌٟ ٔ ١ـ اٌل١ِب"

 "أٔل تّقص١ٓ "       

 "ل عا ال  تؼـعاْ ٌٟ ػٚالؿ٠ٓ ِمابً اٌؼف٠ٕة "       

 "ِنتض١ً"       

"تٔٗ ٍض١ش  وً ؽٌه اٌل١ِ اٌؾٞ أف ١تٗ ٌه وٕل        

 أمت ١ع ب١عٗ ٌّٙا "
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ّٟ  "ٌّاؽا تؽْ و        ٕل تع ١ٕٗ أىاس بلَـٖ بع١ؼا، حُ ٔ ـ تٌ

 ٌٕا ِزأاب"

صاٌٚل ِماِٚة ػِٛفٟ، ٌىٕٗ واْ ٍعلا  اعتٕمل ٚأٔا        

 ألٛي  "وٕل أصاٚي أْ أوْٛ راؿة ٚػٚػة    "

ّٚع مٍة اٌّّٙالل أؿّا حُ ـعً ى١ ا رعً فمٍٟ ٠تزّؼ         

ّٟ ٚٔ ـ ِلاىـة تٌٝ ف١ٕٟ ٚلاي  "اٌن١ؼة متٛبٟ  أِنه بىتف

اٌن١ؼة ١ٍّ٘ق  ٌّاؽا تى١ٔٛٓ راؿته أ٠ْا، أ١ٌل وؾٌهب ٚوؾٌه 

 راؿة ٚػٚػة ِعٕا ١ٌٚل ِعّٙاب"

ِا اٌؾٞ ٠ضاٚي لٌٛٗب ً٘ واْ ِا أىعـ بٗ تزا٘ٗ ال ٠قاي        

ٚاّضا تٌٝ ٘ؾا اٌضؼب ٚتؽا واْ ٠عٍُ، و١ؿ ٠ّىٕٗ أْ ٠ىْٛ بال 

 لٍد ٠ٚـِٟ ب١ْٟ ٘ىؾا، أملٛفا بعؼ بعـ، ٚمٕة بعؼ أعـٜب

أمت ع لٛي ٚال وٍّة  ـمٔ ٘ـبل اٌىٍّال ِٓ ـّٟ، ٌُٚ        

 ظٍٍل أصؼق بٗ، باٌقؿلة اٌَاـ١ة اٌالِعة ـٟ ف١ٕ١ٗ  

 " ّ٘ل   "أٔا بمؿ رٌٟٛ       

فؼل تٌٝ اٌل١ل ٚأٔا أتعخـ  ٠ؽّـٟٔ اٌضـد ٚاٌض١ـة،        

 ٚلٍلٟ ِتَؼ  باٌىاًِ 
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 تمالك نفسك يا رجل
ٌُ ٠نتؽـق األِـ ٠ٛٓال صتٝ أػؿول أٟٔ لؼ امتلؼٌل        

ياوٍٟ اٌمؼ٠ّة ِع رٌٟٛ با٠ىـ بّزّٛفة رؼ٠ؼة ِٓ اٌّياوً ِ

ِع رٌٟٛ با٠ىـ  وٕل أمت ١ع امتيعاؿ ؼْلٙا ِٓ فٍٝ بعؼ 

 أ١ِاي  

ـٟ اٌٛالع، ؼْلٙا ِٕٟ واْ أمٛأ ِٓ ِْا٠متٙا ٌٟ  ٌّاؽاب        

ألٟٔ لؼ أعفمل  واْ ٕ٘ان ب١ِ ٠ٍّ ظ واًِ ٚرٟٙ، ٚاٌماو اٌٍَٛ 

اٌ ـ٠مة اٌتٟ وأل تتزإٍٟ٘ بٙا، فٍٝ ـٕائٙا ٌُ ٠نت ع ؼنٍٗ  

أٚ تتفاػأٟ بىً ّٚٛس، وأل ٍـعة فا١ٌة تؾوـٟٔ بنٟٔ وٕل 

 ٚؼؼا  ٚؼؼا صم١م١ا  

حُ ؽال ٠َٛ، وٕل فائؼا تٌٝ اٌل١ل ِٓ فٕؼ ؼاؿ٠ل فٕؼِا        

ؿأ٠ل رٌٟٛ ـٟ باصتُٙ، تماتً ىز١ـة ٚتعؾبٙا؛ األؼَاْ 

ضل أمٕأٙا ِٓ ت ٚتزق تٙؼؿت ا٠ـ ـٛق وتفٙا ٍٚٛتٙا ٟٚ٘ ت

 ٠ّىٓ مّافٗ فلـ اٌياؿ   

 "ال    ٌٓ تلمٟ  متنت١ٓ    مٛاو بنؿاػته    أٚ بؼٚٔٙا "      

ً٘ ىعـل باٌـّا صٛي ؽٌهب ال ٠ا ٍؼ٠مٟ، ال  أرً،        

وأل باصتُٙ ـٟ صاٌة ٠ـحٝ ٌٙا، ٚلؼ صاْ اٌٛلل ألْ ٠فعً 

أصؼُ٘ ى١ ا بغٍَٛٙا، ٌىٓ أ٠ٓ األفب ِاؽا فٓ ِال ِٚا٠هب 

 اؽا رٌٟٛب ٌّ

ألٟٔ أصـرتٙا بنللٙا، ٘ؾا ٌّاؽا  ىعـل أمٛأ ِٓ أٞ ٚلل        

  ِْٝ 
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ّْ ٘ا ٕ٘ا         ٌؾا تنٍٍل تٌٝ اٌؼاعً ٚصاٌٚل تزاً٘ صم١مة أ

واْ ِىتلٟ، ٕٚ٘ا إٌاـؾة، ٕٚ٘ان ِلاىـة ـٟ اٌزٙة اٌّمابٍة ِٓ 

افؼ فٍٝ اٌياؿ  وأل رٌٟٛ تلـس أرّة ّـبا  ١ٌل أِـا ٠ن

 ٌُ أٔزق أ٠ّا ِٓ ٚارلاتٟ إٌّق١ٌة     ـٟ إٌٙا٠ةاٌتـو١ق صما

ـٟ ا١ٌَٛ اٌتاٌٟ، صاٌٚل أْ أمتزّع اٌزـأة أللٛي ٌٙا أٞ        

 ىٟو، ٌىٕٟ ٌُ أص  بنٞ ــٍة  ٌُ تنّش ٌٟ بنْ ألتـف ِٕٙا  

 ـقفل ِٕٙإٌّقي، عاِـتٕٟ ـىـة  حُ عالي اٌعٛػة تٌٝ ا       

ّْ ، ٌىٓ وٍّا لٍّلتٙا ـٟ ؽٕ٘ـٟ اٌلؼا٠ة ٟ افػػل تصناما أ

ِنافؼتٙا فٍٝ اٍالس اٌفٕاو م١عّٛٙا فٓ تَــٟ اٌٍ ١ُ  

بنـتـاُ أٔٙا ٌٓ تتنٍٔ فٍٟ وخ١ـا، ٚأٔٙا ٌٓ تتَـؾ بعآف١ة 

صٌٛٗ أٚ أٞ ىٟو ؼلٟ وٙؾا  منؽ٘د ت١ٌٙا بلنآة ٚأعلـ٘ا أٟٔ 

أصننل باٌنٛو ٌتَــٟ وٛؼؼ، ٚأؿ٠ؼ أْ أفّٛٙا ِٓ عالي 

ز١ـال   ٚأتٙٝ  ٚتْ بم١ل ِنافؼتٙا فٍٝ ل ع بعِ اٌي

 ؼاّلة بعؼ ؽٌه، ـؾٌه ىنٔٙا  

اٌّع ٍة وأل إٟٔٔ ٌُ أصًَ فٍٝ ــٍة ٌؾٌه أٍال         

أت١ل ِٓ ِٛلؿ اٌلاً ألرؼ رؼٞ ٠مَٛ بّا واْ م١ىْٛ فٍّٟ 

 اٌَاٌش  

ٌُ ٠ىٓ ٘ؾا ى١ ا ٠نًٙ امت١عابٗ ـٛؿا بإٌنلة ٌٟ  ٌُ ٠مُ        

ّٟ رؼٞ بنٞ أفّاي بنتٕة ِٓ للً   فٍٝ األلً، ٌُ ٠عـُ فٍ

، ِٓ عاً اٌّنافؼة ٌٚٛ ٌّـة  رؼٞ واْ ٠ع١و ـٟ عؿ ِٕقٌٟ

أ٠ٓ أتٝ بضؾاو اٌعًّ اٌ ٠ًٛ ٘ؾاب ٚؽٌه اٌز١ٕق ٚؽٌه اٌم١ٌّ 

 اٌّغ ٔب
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تعتلنل عٍؿ ىز١ـال أصؼ اٌز١ـاْ ٚىا٘ؼتُٙ ٌعيـ        

ػلائك أٚ عّل فيـة ػل١مة؛ ٚوٍّا فاػل ِـاللتٟ، فاػ ؼْلٟ 

ْ رؼٞ لؼ لاي ٌزٌٟٛ ـٟ تٍه اٌلـ٘ة اٌم١َـة أوخـ اىتعاال  وا

ِّا لاٌٗ ٌٟ ـٟ مٕة َٚٔؿ واْ ٠ع١و ـ١ٙا ِعٕا  ِا ىنٔٗ ِع 

 رٌٟٛ با٠ىـب

ؽ٘لل تٌٝ اٌل١ل فلـ اٌ ـ٠ك اٌغٍفٟ ٚاٌؾٞ تّْٓ تنٍك        

األِـ واْ م١ار١ٓ ِٚـاٚؼة ِع وٍد اٌز١ـاْ اٌَؽ١ـ، ٌىٓ 

 ٕة اٌّماِة فلـ اٌياؿ  ٠نتضك بافتلاؿ أٟٔ منتزٕد صفٍة اٌلنت

ِٚزؼػا، ٌُ أٔزق أ٠ا ِٓ ــّٟٚ إٌّق١ٌة  تَافؼ ؼْلٟ        

ِع ِيا٘ؼتُٙ، ِافٌل أٔا اٌٛؼؼ اٌٍ ١ُ، ب١ّٕا وأل رٌٟٛ تْضه 

ِٕٟ ِع رؼٞ  ً٘ ؿأ٠تٗ ٠لتنُ ِٓ للًب ال أظٓ  ٌىٕٗ ا٢ْ 

 ٠تَىه ِٓ اٌْضه  

بنٗ اٌّعتاػة فٍٝ اٌعياو تٍه ا١ٌٍٍة، تمتضُ ٚفاػ تٌٝ ِال       

ٚعفٗ إٌّقٌٟ، ٌىٕٗ واْ ٠لؼٚ ِغتٍفا  ٚونْ أصؼُ٘ لاَ بٍٍٛٗ 

 باٌىٙـباو ّٚؽٔ فؿ اٌتيؽ١ً  

"أِن١ة ر١ٍّة " لاي فٕؼِا رٍل ِع بم١تٕا  "أٖٚ باتنٟ،        

 ٠لؼٚ األوً ى١ٙا "

ّْ ٔق٘ته فلـ اٌياؿ          "أبٟ " لاٌل أِٟ بْضه  "٠لؼٚ أ

 لؼ أـاػته وخ١ـا "

تؼعً أبٟ لائال  "أعلـتٕٟ باتنٟ أٔه وٕل ٕ٘ان ٓٛاي        

 ٍم١اَ بلعِ ِياؿ٠عـة  ِا ػِل ـٟ ِقاد ِٕامد ٌاٌ ١ٙ

 اٌتضن١ٕال إٌّق١ٌة، ٌّاؽا ٌُ تغلـٟٔ "
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ّْ رؼٞ تملٍٙا بٙؾٖ         واْ أبٟ ٠ّقس، ٌىٕٟ ال أفتمؼ أ

اٌ ـ٠مة  أعؾ ل عة ب آا ِضيٛة باٌزلٓ، ٚلاي  "ِـؿ ٌٟ 

 " ا٠لاٌٍّش   ٠ا بـ

ّْ أبٟ أممٔ         وأل ٕ٘ان ِٛرة تٛتـ ب١ٓ أبٟ ٚرؼٞ، ٌٚٛ أ

 اٌّّٛٛ  ٌتلغـل اٌّٛرة ٚلتٙا  

، ٌّاؽا تٍه اٌفتاة ٌُ ٠نم ٙا  بؼال ِٓ ؽٌه لاي  "تؽْ ٌٗىٕ       

 ٍالس اٌّىاْ أع١ـاب"ٟ٘ ِٓ تؼعً ال

لاَ رؼٞ بت١ٍّش صلة اٌل آا بعٕا٠ة ىؼ٠ؼة، حُ أٌمٝ ٔ ـة        

 ٌ اٌٚة ٔضٛٞ فلـ ا

ّْ ؽٌه اٌل١ِ  "صَضٌ اٌضك  " ـىـُل  فٍّل ـٟ ِْٚة أ

مٕت١ٓ ِٓ تنـ٠لٗ تٌٝ اٌمّاِة   مٕت١ٓ  اٌنغ١ؿ ِافاي ٠الصمٕٟ 

ِٓ تزٕد صٛاؿ ِع رٌٟٛ ٚب١ْٙا ٚػرارٙا ٚف٠اؿاتٙا 

 اٌَلاص١ة اٌلاوـة، ٚألٞ ؼـُب  

واْ رؼٞ ٠عٍُ  أمت ١ع ؿؤ٠ة ؽٌه ـٟ ف١ٕ١ٗ  ٚـٟ ؼْْٛ        

 ، م١لٛس باٌضم١مة، ٚمنؽ٘د ـٟ علـ واْ  حا١ٔة

 حُ صٍَل ِعزقة         

ّٟ ٌؼل١مة، حُ اٌتفل تٌٝ ٚاٌؼٞ ٚلاي          حلل رؼٞ ف١ٕ١ٗ فٍ

 "ٌمؼ أؿاػل ؽٌه، ٘ؾا وً ِا ـٟ األِـ "

، ٚب١ّٕا واْ أبٟ ٠مٛي          ّٟ رـٜ ٔٙـ ٘ائذ ِٓ اٌعـق فٍ

ّٟ "ٌمؼ صاْ اٌٛلل ألْ ٠فعً ؽٌه ىغٌ ِا"، واْ رؼ ٞ ٠ٕ ـ تٌ

ـعٍّل أٔٗ ٌُ ٠ىٓ م١نّش ٌٟ بٕن١اْ األِـ  مُٕض ٝ بّضاػحة 

 أعـٜ، ٌىٓ ٘ؾٖ اٌّـة، ٌٓ تىْٛ مٍٙة باٌتنو١ؼ  
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تٔضنـل تٌٝ ؼــتٟ بعؼ تٕ ١ؿ األٓلاق، ٌىٓ رؼٞ لؼَ        

عٍفٟ ِلاىـة ٚأؼٍك اٌلاف عٍفٗ، حُ رٍل فٍٝ مـ٠ـٞ  ـعً 

لعمعة ٚال وئ  وً ؽٌه بؼْٚ أْ ٠َؼؿ ٍٛتا؛ ال ٍـ٠ـ ٚال

ٚال ٍٛل تٕفل    ألنُ، ؽٌه اٌـرً تضـن ـٟ اٌؽــة وّا ٌٛ 

 واْ ىلضا 

أمم ل لٍّٟ ٚح١ٕل ؿولتٟ، ٚأضنـل تٌٝ بـوة ِخ١ـة        

 ٌٍيفمة ِٓ اٌٙالَ  صاٌٚل را٘ؼا أْ أبؼٚ ٓل١ع١ا ِٚـصا  

 "  أ٘ال رؼٞ"       

 فَ ىفت١ٗ ٚظً ٠ضؼق بٟ        

 تٔٙـُل         

"أٔ ـ رؼٞ، أفٍُ أٟٔ لؼ أعفمل  واْ ٠زد أْ أعلـ٘ا،        

ٌىٕٟ ٌُ أمت ع  ظٕٕل أٔٙا متتٛلؿ؛ أفٕٟ، وُ تنت ١ع اٌؼرارة 

أْ تل١ِب تٍه اٌىائٕال ـمنل ـٟ اٌَؿ اٌغاِل  ٘ؾٖ حالث 

ُ بٗ  مٕٛال  أال ٠ٕفؾ اٌل١ِ ِٕٙٓ ـٟ إٌٙا٠ةب ِٚاؽا واْ ٠ُفتـ 

ّْ أِٟ تغيٝ ِٓ اٌتنُّ با ٌنا١ٌّٔٛالب ٚأبٟ أْ أعلـ٘اب أ

ّْ ٌؼ٠ٕا صنام١ة ِٓ اٌل١ِ    ِٓ ٠ّىٓ أْ  أؿاػٟٔ أْ أعلـ٘ا أ

٠َؼق ؽٌهب ٌؾٌه بم١ل، وّا تعٍُ، أؿ١ُِٙ  ٌُ أوٓ أػؿٞ بنٔٙا 

تنت ١ع ب١عُٙ، وٕل أظٓ أُٔٙ فائؼ٠ٓ فٓ صارتُٙ " واْ ٠ِٛئ، 

 ٌىٓ بلٔو ىؼ٠ؼ  

ا ِؼ٠ٓ تٕٙؼل ٚلٍل  "ىىـا ٌىتّأه األِـ فٍٝ اٌعياو  أٔ       

 ٌه "

 مضد اٌنتاؿة رألا ٚٔ ـ فلـ اٌياؿ         
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"تُـمٝ ىغ١َة اٌّـو ـٟ مٓ ِلىـة ٠ا ٌٚؼٞ  اٌغ١اؿال        

اٌتٟ تتغؾ٘ا ا٢ْ متهحـ ـ١ه ٌلم١ة ص١اته،" بمٟ ٍاِتا ٌؼل١مة حُ 

 أـٍل اٌنتاؿة  

أوـٖ أْ أؿان تنلش بع١ؼا تٌٝ صؼ ال ٠ّىٕه ِعٗ أْ تعٛػ "       

 ِـة أعـٜ "

 "صاّـ، م١ؼٞ "       

تزُٙ ٚلاي  "ال تؼفٟ ِزاؿاتٟ ٠ا بـا٠ل،" حُ ٚلؿ،        

ٚأّاؾ  "ـمٔ ـىـ بّا لٍل  ٚـٟ اٌّـة اٌماػِة فٕؼِا تٛارٙه 

د؛ ـٙٛ ألً أؽٜ ٌٍز١ّع ائتـعً اٌيٟو اٌَ بعِ اٌغ١اؿال،

 فٍٝ اٌّؼٜ اٌ ٠ًٛ " 

 ٚبٙؾٖ اٌغ لة، ؿصً        

٘لل ٌٍعد ـٟ ب١ل ؼاؿ٠ل بعؼ ـٟ ا١ٌَٛ اٌّٛاٌٟ، ؽ       

اٌّؼؿمة  ٚفٕؼِا أٍٍٚتٕٟ ٚاٌؼتٗ بعؼ اٌ ١ٙـة، ٌُ ٠الص  رؼٞ 

 لؼِٟٚ؛ واْ ِيؽٛال ٌٍؽا٠ة ـٟ باصة رٌٟٛ  

صاٌٚل أْ أصً ٚارلاتٟ اٌّؼؿم١ة فٍٝ ٓاٌٚة اإلـ اؿ،        

ٌىٓ أِٟ فاػل ِٓ اٌعًّ ٚبؼأل تخـحـ ِعٟ  حُ ظٙـل ١ٕ١ٌتا، 

زعٍٙا ت١ٕ١ٌتا  ل ف٠ٕةصٛي ِا تؽا وأ ـٟ اٌتغاٍُ ٚبؼأ والّ٘ا

 تلؼٚ وـاوْٛ رـ٠ش  

 اٖ، ١ٕ١ٌتا  ألنُ أّٔٙا ٌٓ تتعٍُ أبؼا         

صقِل أؼـاّٟ ٚ٘ـبل تٌٝ ؼــتٟ، ٚ٘ٛ ِا واْ بال        

رؼٜٚ باٌ لع  واْ ٕ٘ان ِٕياؿ ٠عٛٞ فلـ اٌياؿ ، ٚعالي 

 اٌفٛاًٍ اٌتٟ ٠نىل ـ١ٙا، تمت عل أْ أمّع ٍٛل  تان، تان،
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تان، تان  بل ِٓ ِ ـلة  ٔ ـل ِٓ إٌاـؾة ــأ٠ل رٌٟٛ 

تلَك ِنا١ِـا ٚت ـلٙا ـٟ أِاوٕٙا  ٌنل أِقس صما  واْ ٌؼ٠ٙا 

ِنا١ِـ ـٟ ىفت١ٙا ٚونٔٙا مزائـ  وأل تهؿرش تٍه اٌّ ـلة 

ـٛق ؿأمٙا ـتؼـع اٌّنا١ِـ ـٟ األفٛاػ اٌغيل١ة ونٔٙا تٍذ ـٟ 

 اٌقبؼة  

ّْ ؿأمٟ ٌلـ٘ة تغ١ٍل         ٘ٛ ِٓ ٠تملً ّـبال اٌّ ـلة أ

ـ١تَؼ  ول ١غة  تؿتزفل ٚأفصل اٌنتاؿة، تـول ٚارلاتٟ 

 ٚاتزٙل تٌٝ اٌتٍفاف  

ظٍٛا ِيؽ١ٌٛٓ ٓٛاي األملٛ   ٚـٟ وً ١ٌٍة، ٠عٛػ رؼٞ        

بٛرٕت١ٓ ٚؿػ٠ت١ٓ ٚى١ٙة ول١ـة ٚتٓاؿاوال ٌ لظ أِٟ اٌـائع  حُ 

إٌّقي  صؼث ٠َٛ اٌنلل  بعـ ىٟو أؿػتٗ ٘ٛ لْاو ا١ٌَٛ ـٟ

ب١ّٕا رؼٞ ٠ق٠ً األٚماط ٠ٚنافؼ ـٟ فؿ  باصة رٌٟٛ  صاٌٚل 

أِٟ أْ تزعٍٕٟ ألَٛ ب١َأة باصتٕا ، ٌىٕٟ وٕل منىعـ 

باٌنغاـة ٚأٔا أرق بْع ١ٍِّتـال ِٓ اٌعيد ب١ّٕا رؼٞ 

 ٚرٌٟٛ ٠َٕعاْ تؽ١١ـال صم١م١ة ـٟ اٌزٙة اٌّمابٍة فلـ اٌياؿ  

٠ل، ٌىٕٗ ٌُ ٠ىٓ ـٟ صلنل ٔفنٟ ـٟ ؼــتٟ ٚ٘اتفل ؼاؿ       

اٌل١ل  وؾٌه وً اٌؾ٠ٓ ٘اتفتُٙ واْ ٌؼ٠ُٙ أى١او ٠فعٍٛٔٙا  ٚمهاي 

أبٟ أٚ أِٟ ا٠َاٌٟ ٌٍن١ّٕا أٚ اٌّـوق اٌتزاؿٞ واْ بال أًِ، 

 م١غلـٟٚٔ بنْ أفتٕٟ باٌفٕاو بؼال ِٓ ؽٌه  

 وٕل فاٌما  

أتٙٝ األِـ بٟ تٌٝ إٌ ـ تٌٝ رٌٟٛ ٚرؼٞ ِٓ إٌاـؾة         

 ِّال ٌٍؽا٠ة، ٌىٕٟ ـعٍتٗ، ٚأعفمل ـٟ ـعٍٗ أ٠ْا   واْ أِـا
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ؿبٟٔ رؼٞ ٚأىاؿ ٔضٛٞ ٌزٌٟٛ، ٚ٘ٛ ِا رعٍٕٟ أىعـ        

إٟٔٔ لقَ  أؿع١ل اٌنتاؿة ٚعـرل ِٓ اٌلاف اٌغٍفٟ حُ لفقل 

ّٟ أْ أؼاػؿ ؽٌه اٌّىاْ    ـٛق اٌن١اد  واْ فٍ

ٓ واْ        ّ ِص  ألنُ أٟٔ ِي١ل فيـة أ١ِاي ؽٌه ا١ٌَٛ  ٌُ أػؿ 

ؼْلٟ أوخـ، رؼٞ أَ رٌٟٛ أَ ٔفنٟ  ِاؽا ػ٘أٟب تؽا أؿػل 

تـ١ّة رٌٟٛ، ٌّاؽا ٌُ أؽ٘د ٕ٘ان بلنآة ٚأفـُ ف١ٍٙا 

 ِنافؼتٟب ِا اٌؾٞ ٠ّٕعٕٟب

ـٟ إٌٙا٠ة ؽ٘لل تٌٝ ب١ل ؼاؿ٠ل  ٌُ أوٓ أوخـ معاػة        

بـؤ٠ة ىغٌ ـٟ ص١اتٟ ِخٍّا وٕل فٕؼِا ؿأ٠تٗ  ـ١ّا ٠غٌ 

 ، ػ  األِـ ٌؽاؿ٠ل، ـمؼ واْ ٍـؾ اٌؾ٘ٓ فٓ أٞ ِّٛٛ

ِضتــا  عـرٕا ٌٚعلٕا وـة اٌنٍة، ىا٘ؼٔا اٌتٍفاف ٚتىٍّٕا صٛي 

اٌؾ٘اف ٌألٌعاف اٌّائ١ة ـٟ ا١ٌَؿ  ٚفٕؼِا فؼل، ؿأ٠ل رٌٟٛ 

 تنمٟ اٌلاصة  

ؿأتٕٟ ٌىٕٙا ٌُ تلتنُ أٚ تٍٛس ب١ؼ٘ا أٚ أٞ ىٟو، ـمٔ        

ٌّٛالؿ ٘ٛ ِا أـعٍٗ فاػة ـٟ ٘ؾٖ ا أىاصل بٛرٙٙا بع١ؼا  

اٌت ا٘ـ بنٟٔ ٌُ أؿ٘ا، أٚ أٌٛس بنـفة حُ أ٘ـٚي ٌٍل١ل  ٌىٕٙا 

وأل ؼاّلة ِٕٟ ِٕؾ ِا ٠لؼٚ ٌٟ أٔٙا فَٛؿ  ٌُ تمً ٌٟ وٍّة 

ِٕؾ ٍلاس اٌل١ِ  تزاٍ٘تٕٟ تّاِا ـٟ صَة اٌـ٠ا١ّال ِٕؾ 

بْعة أ٠اَ فٕؼِا ابتنّل ٌٙا ِضاٚال اعلاؿ٘ا بنٕٟٔ بمؿ؛ ٌُ 

بـأمٙا أٚ أٞ ىٟو، ـمٔ أبعؼل بَـ٘ا تلاػٌٕٟ اإلبتناَ أٚ تٙق 

اؿد اٌفًَ ٌُٚ تعاٚػ إٌ ـ ِـة أعـٜ  صتٝ أٟٔ أت ـتٙا ع

ٍالصٙا اٌفٕاو، ٌىٕٙا تغٍَل ِٕٟ األلٛي ٌٙا ى١ ا بغًَٛ 

ٚعـرل ِٓ اٌلاف ا٢عـ  ٚبعؼ ؽٌه، وٍّا ؿأتٕٟ ـٟ أٞ ِىاْ 

 لـ٠د ِٕٙا، تزؼ ٓـ٠مة ٌتٍتؿ ِٓ صٌٟٛ  
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لاصة ٚتزعٍٕٟ أىعـ أٟٔ ٚؼؼ، ٌىٕٕٟ ٌؾا، ٘ا ٟ٘ تـه اٌ       

 ٍل  "٠لؼٚ اٌفٕاو بضاي ر١ؼ صم١مةوٕل لؼ اوتف١ل  ؽ٘لل ت١ٌٙا ٚل

 ٠ا رٌٟٛ  فًّ ؿائع "

 "ىىـا،" لاٌل بؼْٚ أْ تلتنُ  "لاَ تي١ل بنؼٍد اٌعًّ "       

تي١لب ـىـُل  تي١لب و١ؿ أٍلضل تٕاػٞ رؼٞ بنمّٗ        

 األٚيب 

ٚأٔا أصاٚي اٌتـو١ق فٍٝ ملد  "تمّعٟ رٌٟٛ،" لٍل       

 ٚرٛػٞ ٕ٘ان  "أٔا بمؿ فٍٝ ِا ـعٍتٗ "

ٔ ـل ٌٟ ٌخا١ٔة حُ فاػل تٕ ـ ٌـؽاؽ اٌّاو فٍٝ اٌتـاف         

 أع١ـا لاٌل 

 "ِافٌل ال أـُٙ األِـ بـا٠ل  ٌّاؽا ٌُ تغلـٟٔ بلنآةب"       

"ال    ال أفـؾ  ٌمؼ وٕل ؼل١ا  واْ ٠زد أْ أٍاؿصه،        

ً اٌلاصة أ٠ْا  ٌمؼ ىٓ ٠زؼؿ بٟ لٛي أٞ ىٟو بغٌَُٛٚ ٠

 "تزاٚفل اٌضؼ 

وٕل أىعـ بتضل باٌفعً  تضنٓ ول١ـ  حُ لاٌل"ؿبّا واْ        

 ؽٌه أـًْ ٌٍز١ّع "

حُ بؼأل تٙتق ٍعٛػا ٚ٘لٛٓا فٍٝ ِمؼِة لؼ١ِٙا،        

 تتَـؾ وعاػتٙا اٌمؼ٠ّة  

ل، تٔٗ ِؾً٘  "أال تلؼٚ ؿائعةب ٌمؼ تعٍّل اٌىخ١ـ ِٓ تي١       

 أٔل ِض ٛظ رؼا، ٌُ أفؼ أٍِه رؼٚػا صتٝ "

 ٌُ أفـؾ ِاؽا ألٛي، ـنٍٓمُل ب٘ة ٍؽ١ـة ٚمىل          
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"أىعـ باٌع ؿ ف١ٍٗ  تّٔٗ ٠يتاق تٌٝ رؼته،" حُ ّضىل        

ٚ٘قل ؿأمٙا ٟٚ٘ تمٛي  "ٌمؼ لاي بنٟٔ أؽوـٖ بٙا  ً٘ ٠ّىٕه 

 تَؼ٠ك ؽٌهب"

 "ِاؽاب "       

زؼػا ٚلاٌل  "ؽٌه ِا لٍتٗ أ٠ْا  ٌىٕٗ فٕا٘ا ّضىل ِ       

 ب ـ٠مة ٌ ١فة " 

ٔ ـل تٌٝ رٌٟٛ ٚصاٌٚل تغ١ً رؼتٟ وفتاة ـٟ اٌَؿ        

اٌخآِ، ٌىٓ بال ـائؼة  رٌٟٛ تّتٍه ىعـا ب١ٕا ٠ٛٓال ٚأٔفا ١ٍِ ا 

بإٌّو، ب١ّٕا وأل رؼتٟ ىمـاو، ٚتْع ِناص١ك ب١ْاو  

ف١ٙا ٚفٍٝ ٍؼؿ٘ا وأل تْعٙا فٍٝ ٚرٙٙا ٚىعـ٘ا، ٚـٟ ع

     تٍه اٌّـأة وأل تْع اٌّناص١ك فٍٝ وً ىٟو  

ال أمت ١ع تغ١ً رٌٟٛ ِؽ اة باٌّناص١ك  صنٕا، ؿبٕا        

ـةب أنٝ  ِنضٛق اٌلاؿٚػ  ٌىٓ تٍه اٌّناص١ك اٌل١ْاو اٌع ص

 األِـ  

أفتمؼ أٟٔ وٕل أصؼق بٙا، ألٔٙا لاٌل  "أٔ ـ، أٔا ٌُ ألٍٙا         

 ٕٕل بنٔٗ ىٟو ٌ ١ؿ، ٘ؾا وً ىٟو "٘ٛ ـعً  ٌمؼ ظ

"بٖ ال ٠ُٙ  ص ا ِٛـما ِع اٌعيد  أٔا ٚاحك أٔٗ م١ّٕٛ         

 بيىً ؿائع "

صتٝ أٔا تفارنُل بّا لٍتُٗ بعؼ٘ا  "صند ِعــتٟ به،        

متزع١ٍُٕٙ وٍُٙ  ٠فمنْٛ    " ٌُ ألٍٙا بيىً عل١ج  ٌمؼ ف١ٕتٙا 

، ٚ٘ىؾا تـوتٙا تنمٟ ِا م١َلش لـ٠لا  صما  ّضىُل حُ ّضىل 

 ؿّٚة، ٚتْضه  
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ٌُ أوٓ ـٟ ِقاد ر١ؼ وٙؾا ِٕؾ أماب١ع  تزاٚفل ِننٌة        

 اٌل١ِ أع١ـا  ىعـل باٌغالً، ٚاٌـاصة ٚاٌنعاػة  

ٌىٓ فٍٝ ِائؼة اٌعياو، اوتيفل بعؼ بْعة ػلائك إٟٔٔ        

وٕل اٌٛص١ؼ اٌؾٞ واْ وؾٌه  وأل ١ٕ١ٌتا تغُٛ ىزاؿاتٙا 

ل ؽٌه ـمٔ  وأل ٓـ٠مة أبٟ ـٟ تض١تٟ ٟ٘ اٌّعتاػة، ٌىٓ ١ٌ

 تمـ٠عٟ صٛي اٌعيد  

 "١ٌنل باألِـ اٌَعد، منٔزق٘ا ؼؼا "        

تزُٙ  ٌىٓ فٕؼ٘ا تؼعٍل أِٟ ِٛرٙة اٌىالَ ٌزؼٞ  "تلؼٚ        

 ِتعلا أبٟ، أ١ٌل وؾٌهب"

 ٌُ أوٓ لؼ الص تٗ صتٝ ٚ٘ٛ راٌل ٕ٘ان واٌضزاؿة        

منٛ ت ّْ تٍه اٌفتاة متفقاف  "٠لؼٚ أ"أرً،" لاي أبٟ با       

  "ـ٘مهف١ٍٙا ٚت

ّٚع رؼٞ ىٛوتٗ فٍٝ ِٕؼ٠ٍٗ، ٚلاي  "تٍه اٌفتاة ٌؼ٠ٙا        

   وّا تمٛي بمنٛة "ٚال، ٟ٘  ال تـ٘مٕٟ امُ، ٚ٘ٛ رٌٟٛ 

"لنٛةب أٔاب" ّضه أبٟ ٚأؿػؾ  "٠لؼٚ أٔه لؼ ٓٛؿل        

 فآفة ل٠ٛة تزاٖ تٍه اٌفتاة "

تا تغٍل فٓ تزّٙٙا  ٘ؾٖ باٌتنو١ؼ ِعـوة وال١ِة، صتٝ ١ٕ١ٌ       

ٚاٌز١ّع ٠عٍّْٛ ؽٌه  ٌىقل أِٟ أبٟ بمؼِٙا ِٓ تضل اٌ اٌٚة، 

 ٌىٓ ؽٌه رعً األِٛؿ أوخـ مٛو  
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اٌ الة  ٚاٌؼنؽا ٠ّتٍه ا"ال باتنٟ  أؿ٠ؼ أْ أفـؾ ٌّ       

ٚا١ًٌّ اٌىاـٟ ١ٌَاػق ـتاة ؼـ٠لة تّاِا ـٟ ص١ٓ أّٔٗ ٌُ ٠ضاٚي 

 ـة ِع صف١ؼٖ "صتٝ ؿِٟ و

صنٕا، ٘ؾا ٍض١ش  ـىـُل  حُ تؾوـل أٟٔ ِؼ٠ٓ ٌزؼٞ تٌٝ        

 صؼ ول١ـ  

"ال بنك أبٟ  رٌٟٛ تؾوـٖ بزؼتٟ، ٘ؾا وً ِا ـٟ األِـ "       

 أؼـعل ألٛي ػْٚ تفى١ـ  

تزّؼ اٌز١ّع ـٟ أِىٕتُٙ ٚصؼلٛا بٟ، ٌؾا ٔ ـل تٌٝ رؼٞ        

 ٚلٍل  "أرً    أ١ٌل وؾٌه رؼٞب"

 أِٚن بـأمٗ ٚأفاػ تـت١د ىٛوتٗ أوخـ         

"بـ١ٕ٠ٗب" ٔ ـ أبٟ تٌٝ أِٟ حُ تٌٝ رؼٞ، ٚلاي  "٠نتض١ً       

 أْ تىْٛ "

أؼٍك رؼٞ ف١ٕ١ٗ ٚلاي  "تٔٙا ؿٚصٙا اٌتٟ تؾوـٟٔ        

 بـ١ٕ٠ٗ "

 " لاي أبٟ ٚونٔٗ ٠تىٍُ تٌٝ ٓفً ٍؽ١ـ واؽف    "ؿٚصٙا       

ا ٌؼل١مة، حُ مني  "ً٘ تعٍُ "أرً، ؿٚصٙا " حُ بمٟ ٍاِت       

 ٌّاؽا ٌُ ٠ٍَش بي با٠ىـ ـٕاوُ٘ صتٝ ا٢ْب"

"ٌّاؽاب  ألُٔٙ صخاٌة، ٘ؾا ٌّاؽا  ٌؼ٠ُٙ ِٕقي لّٟو،        

 ٚم١اؿت١ٓ ل١ّ ١ٓ، ٚـٕاو لّٟو " 

"١ٌنٛا صخاٌة ؿ٠ه  تُٔٙ أٔاك ١ٓلْٛ ٍٚاػلْٛ        

 ِٚزتٙؼْٚ ٚ  "
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ؿة اٌتٟ ٠مؼِْٛ بٙا اٌَٛ "١ٌٚل ٌؼ٠ُٙ أٞ ولـ٠او صٛي       

٘هالو إٌاك ٌنل مٕٛال  لـفٌعاٌُ  ٌمؼ فيٕا اٌٝ أٔفنُٙ 

 ٙا "ف١ٍال ٠ٛرؼ أٞ فؾؿ ٌٍضاٌة اٌتٟ ُ٘ ا٢ْ، ٚ

"ال " أعؾ رؼٞ ٔفنا ف١ّما ٌخٛأٟ ٚبؼا أٔٗ ٠قْ اٌىٍّال        

"أعلـٟٔ ٠ا ؿ٠ه، تؽا واْ ٌؼ٠ه أط أٚ أعل    ـٟ ؽٕ٘ٗ، حُ لاي  

نؼ٠ة أٚ فم١ٍة صاػة، ِاؽا وٕل أٚ ٓفً َِاف بنفالة ر

 متفعًب" 

ٚونْ رؼٞ لؼ أٍٓك ؿ٠ضا ـٟ و١ٕنة  تٔىّو ٚرٗ أبٟ        

ٚا٘تّق ؿأمٗ، حُ لاي أع١ـا  "ِا فاللة ؽٌه باٌّّٛٛ  ٠ا 

 تي١لبب"

ٔ ـ رؼٞ ت١ٌٗ ٌؼل١مة، حُ لاي بٙؼٚو  "ٚاٌؼ رٌٟٛ ٠ٍّه        

 أعا َِابا بنفالة ؽ١ٕ٘ة، ٚ٘ٛ  "

 ٟ بْضىة  لآعٗ أب       

 "تؽا فـؾ اٌنلد ب ً اٌعزد، أ١ٌل وؾٌه "        

"تؽا فـؾ اٌنلد    ب ً اٌعزدب" منٌٗ رؼٞ بٙؼٚو        

 ٚبـٚػة 

"باٌتنو١ؼ  ٘ؾا ٠فنـ ٌّاؽا أٌٚ ه إٌاك   وؾٌه   " حُ اٌتفل        

 ٔضٛٔا فلـ اٌ اٌٚة بتزُٙ ٚلاي  "ال بؼ أْ األِـ ٚؿاحٟ "

ّْ ـه ١ٕ١ٌتا ممٔ، ٚألٚي ٔ ـ اٌز١ّع ت١ٌ        ٗ بؼ٘ية، صتٝ أ

 ِـة، ٌُ تزؼ ى١ ا تمٌٛٗ  
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"ؿ٠ه " ٍاصل أِٟ  ٌىٓ وً ِا ـعٍٗ أبٟ ٘ٛ آالق        

"ٌمؼ وأل ِزـػ ِقصة  أفٕٟ، ِٓ    ّضىة فَل١ة ٚلاي  

ّْ ٕ٘ان ع لا ِا ٠عتـٞ أٌٚ ه إٌاك   بٖ ِعؾؿة ٠ا  اٌٛاّش أ

  "تي١ل، ٌمؼ ٔن١ل  اٌفتاة تؾوـن بـ١ٕ٠ٗ

اصتمٓ ٚرٗ رؼٞ ٌىٓ ٍٛتٗ واْ حابتا واٌَغـ ٚ٘ٛ        

٠مٛي  "تُٔٙ ال ٠ٍّىْٛ إٌّقي، ؿ٠ه  ٠ُفتـُ باٌّاٌه أْ ٠مَٛ 

ّْ ٚاٌؼ رٌٟٛ ٘ٛ اٌّنهٚي  بنفّاي ا١ٌَأة، ٌىٕٗ ال ٠فعً  ٚبّا أ

ّْ وً ِؼعـاتٗ تؾ٘د ٌـفا٠تٗ؛ ِٚٓ اٌٛاّش أٔٙا  فٓ ىم١مٗ، ـن

 ١ٌنل ؿع١َة "

ان ِٕيسل صى١ِٛة عاٍة بّخً ٘ؾا إٌٛ  ِٓ "أ١ٌل ٕ٘       

 اٌضااللب" منٌل أِٟ بنىْٛ تاَ 

"ال أفـؾ اٌتفا١ًٍ باتنٟ  ؿبّا ال تٛرؼ ِٕيسل صى١ِٛة        

ّْ ِٕينة عاٍة متىْٛ أـًْ ٌٗ "   لـ٠لة ِٓ ٕ٘ا  ؿبّا افتمؼٚا أ

"ِٚع ؽٌه،" لاي أبٟ  "ال بؼ أْ ٕ٘ان ِٕيسل صى١ِٛة        

ّْ ِتٛــة، ٚتْ وأ ٛا ال ٠ـ٠ؼٚٔٙا، ـٙؾا ع١اؿُ٘ ١ٌٚل ع نٔا أ

فائٍتُٙ ٌؼ٠ٙا ٔٛ  ِٓ اٌيؾٚؽ اٌز١ٕٟ، أٔا أؿـِ اٌيعٛؿ باٌؾٔد 

 ـمٔ ألٟٔ أؿػل   "

ّـف رؼٞ اٌ اٌٚة بىؿ ٠ؼٖ ٚامتٜٛ لائّا ٚ٘ٛ ٠مٛي         

"ال فاللة ٌألِـ باٌز١ٕال ؿ٠ه  ٌمؼ واْ ٔاتزا فٓ ٔمٌ ـٟ 

 األونز١ٓ عالي اٌٛالػة "

عفِ ٍٛتٗ ل١ٍال ٌىٓ وٍّاتٗ بؼل ألٜٛ ٚ٘ٛ ١ْ٠ؿ         

"اٌتؿ اٌضلً اٌنـٞ صٛي فٕك فُ رٌٟٛ ِـت١ٓ  ـٟ ػل١مة واْ 
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ٓفال ِخا١ٌا، تّاِا ونبٕه بـا٠ل، ٚـٟ اٌؼل١مة اٌّٛا١ٌة واْ لؼ 

 تْـؿ ّـؿا ال ٠ّىٓ اٍالصٗ "

ـزنة، أٍلضل أِٟ ١٘نت١ـ٠ة  ـٟ ؼْْٛ حٛاْ، وأل        

لؼ ِال ٌٍتٛ  ٘ـ  أبٟ ت١ٌٙا ٚصاٚي  انْ أصؼتٕتضد بضـاؿة ٚو

تٙؼئتٙا، ٌىٓ بال ـائؼة  بىل صتٝ بؼا ٚونٔٙا متؾٚف فٍٝ ىىً 

 ػِٛ  ـٟ ِىأٙا  

أٌمل ١ٕ١ٌتا بإٌّؼ٠ً ٚتّتّل للً أْ تؽاػؿ  "٘ؾٖ اٌعائٍة        

 ِخ١ـة ٌٍنغـ٠ة" 

حُ تلعتٙا أِٟ ٚؼاػؿل ٟٚ٘ تْع ٚرٙٙا ب١ٓ ٠ؼ٠ٙا        

ٌضمٙا أبٟ ٚ٘ٛ ٠ٍمٟ فٍٝ رؼٞ بنصؼّ ٔ ـة ىـ ٚتٕتضد، حُ 

 ؿأ٠تٙا ـٟ ص١اتٟ  

ٚبٙؾا بم١ل ِع رؼٞ ٚص١ؼ٠ٓ فٍٝ اٌ اٌٚة ا١ٌٍّ ة باٌ عاَ        

 اٌلاؿػ  

 ٚاٚ " لٍل أع١ـا  "ٌُ أوٓ أفٍُ ""       

 "ِٚافٌل ال تعٍُ "        

 "ِاؽا تعٕٟب"        

اٌ اٌٚة تزاٟ٘، رٍل ٌؼل١مة واٌتّخاي، حُ أضٕٝ فٍٝ        

 ٚلاي  "ٌّاؽا تْا٠مل ٚاٌؼته تٌٝ ٘ؾا اٌضؼ صند افتماػنب" 

 تَٕع ٚلٍل  "ألٔٙا أٔخٝب""ال    ال أفٍُ" تزّٙل ب       

تبتنُ باٌىاػ ل١ٍال، حُ لاي  "ال، تٔٙا ِنتاوة ألٔٙا واْ ٠ّىٓ        

 أْ تىْٛ ِىاْ اٌن١ؼ با٠ىـ ا٢ْ " 
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ٟ ػل١مة حُ منٌتٗ أع١ـا  "ً٘ أػؿل األِـ ـٟ ؿأمٟ ٌضٛاٌ       

ٌؼب" ُٚ  اٌتؿ اٌضلً اٌنـٞ صٛي فٕك ىم١مٙا أ٠ْا فٕؼِا 

 ٘ق ؿأمٗ         

 "صنٕا   ١ٌل  "        

 حُ أضٕٝ تٌٝ األِاَ أوخـ حُ ّ٘ل  "فٕؼِا ٌٚؼل أٔل "       

 "أٔاب"      

 "ٌفّت١ٓ" لاي ٚ٘ٛ ٠ِٛئ        

 "ٌىٓ   "      

ّْ اٌضلً "اٌ ل١د اٌؾٞ امت       ملٍه واْ ِت١ٙ ا، ٚوؾٌه ٠لؼٚ أ

واْ ِـتغ١ا ل١ٍال ـامت ا  أْ ٠ضٍٗ فٕؼ عـٚره  ٌُ تيٕك ٔفنه 

ـٟ ٓـ٠ك عـٚره ٌٍعاٌُ، ٌىٓ واْ ٠ّىٓ أْ ٠ضؼث ؽٌه 

 بنٌٙٛة " 

ٌٛ ل١ً ٌٟ للً مٕٛال أٚ صتٝ أماب١ع أٟٔ ر ل تٌٝ ٘ؾا        

ىٕل أٌم١ل اٌعاٌُ ِضآا بنٔيٛٓة صٛي فٕمٟ ِنتعؼا ألُىٕ ك، ٌ

 ِقصة صٛي األِـ ٚتزاٚفتٗ ـٛؿا بال ا٘تّاَ  

ٌىٓ ـٟ ظً وً ىٟو صؼث، أصننل بٍٙع ىؼ٠ؼ، ٌُٚ        

أمت ع تزاٚف األم ٍة اٌتٟ وأل تعَـ ؽٕٟ٘  أ٠ٓ وٕل منوْٛ 

ٌٛ وأل األِٛؿ ِغتٍفةب ِا اٌؾٞ وأٛا م١فعٍٛٔٗ بٟب ِٓ 

ٌٓ ٠فعً ٌٟ اٌ ـ٠مة اٌتٟ واْ ٠تىٍُ بٙا أبٟ، واْ ٚاّضا أٔٗ 

اٌىخ١ـ، ٘ؾا ِهوؼ  واْ م١ٍّٕٟٙ ـٟ أصؼ ب١ٛل اٌّزا١ٔٓ ـٟ أٞ 
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ِىاْ ٠ٕٚنٝ ٚرٛػٞ بعؼ٘ا  ٌىٓ فٕؼ٘ا ـىـل "ال  أٔا ٓفٍٗ، 

 ٌٓ ٠فعً ؽٌه    ٌٓ ٠فعٍٙا، أ١ٌل وؾٌهب"

ٔ ـل صٌٟٛ تٌٝ وً ىٟو ٍّٔىٗ، إٌّقي اٌىل١ـ، اٌنزاػة        

ٚاألى١او اٌخ١ّٕة اٌتٟ  اٌل١ْاو، األحاث اٌعت١ك ٚاٌٍٛصال اٌف١ٕة

وأل ـٟ وً ِىاْ  ً٘ وأٛا م١ْضْٛ بىً ٘ؾٖ األى١او ٌزعً 

 ص١اتٟ أوخـ ؿـا١٘ةب

وٕل منِخً تصـارا ول١ـا ىىىل ـٟ ؽٌه    ىىىل وخ١ـا         

ا ٠ضاٌْٚٛ ٔن١أٗ  واْ ٌٍّ ا٘ـ أ١ّ٘ة ول١ـة ـٟ عق٠ٌُٙ   

 ٌعائٍتٟ، ٚعٍَٛا أبٟ  

ِا واْ ٞ  "ال ٠زد أْ تع١و ـٟ بنـفة ول١ـة، تؼعً رؼ       

ٚوّا ٌٛ أٔٗ امت ا  لـاوة  -٠ّىٓ أْ ٠ضؼث بـا٠ل،" حُ 

 أّاؾ  "١ٌٚل فؼال أْ تؼ٠ٕٗ بنلد ىٟو ٌُ ٠فعٍٗ " -أـىاؿٞ

أِٚنل بـأمٟ ٚصاٌٚل أْ أتّاٌه ٔفنٟ، ٌىٓ ِضاٌٚتٟ ٌُ        

 تىٓ تن١ـ بٕزاس  

 "بإٌّاملة، ألؼؿ تع١ٍمه مابما "        

 ِاؽاب" لٍل ٚأٔا أصل ٚونْ صٍمٟ ِتٛؿَ  "       

 "فٓ رؼته  و١ؿ فٍّل ؽٌهب"        

 ٘قفل ؿأمٟ ٚأرلتٗ  "أعلـتٕٟ رٌٟٛ "       

 "تضؼحل ِعٙا، تؽْب"       

 "أرً  ـٟ اٌضم١مة، تفتؾؿل ِٕٙا "       



125 

 "صنٕا    "       

"ٚوٕل بؼأل أىعـ بتضنٓ ول١ـ، ٌىٓ ا٢ْ     ٠ا تٌٟٙ         

 أصل ِٓ رؼ٠ؼ بنٕٟٔ ٚؼؼ " فؼل 

"ال تفعً  ٌمؼ افتؾؿل، ٚ٘ؾا ٘ٛ اٌُّٙ،" حُ أتَد ٚلاي         

"أىعـ بنٟٔ ـٟ ِقاد ِٕامد ٌٕق٘ة فٍٝ األلؼاَ، ً٘ تـ٠ؼ 

 ِـاـمتٟب"

اٌؾ٘اف ـٟ ٔق٘ةب وً ِا أؿػتٗ ٘ٛ أْ أؽ٘د تٌٝ ؼــتٟ،        

ن ٚص١ؼا   ـ   أؼٍك اٌلاف ٚأُت

 ٌتَف١ة اٌؾ٘ٓ ""أرؼ اٌتّيٟ ِف١ؼا        

ّْ ٘ؾٖ ٌُ تىٓ ِزـػ ػفٛة ٌٍتّ        وأل يٟ، ٚفٕؼ٘ا أػؿول أ

 ِعا   مْاو بعِ اٌٛلل٘ؾٖ ػفٛة ٌ

 ٚلفل ٚلٍل  "صنٕا  ـٍٕؽاػؿ ٘ؾا اٌّىاْ "       

ٌٟ ـٟ ص١اتٗ ؼ١ـ "ِـؿ ٌٟ  ِماؿٔة باٌـرً اٌؾٞ ٌُ ٠مً       

ّْ رؼٞ ِتىٍُ با٘ـ  ِي١ٕا ـٟ ص١ٕا ٚـاٌٍّش" ٟ اٌضٟ ، اتْش أ

ّْ رؼٞ ٠عٍُ  اٌّزاٚؿ ٌٕا ٚاٌضٟ اٌّزاٚؿ ٌٗ؛ ٌُٚ أوتيؿ ـمٔ أ

اٌىخ١ـ ِٓ األى١او، ٌىٕٗ واْ ٓـ٠فا أ٠ْا  ٔٛ  راؾ ِٓ 

اٌ ـاـة  األى١او اٌتٟ ٠مٌٛٙا، ٚاٌ ـ٠مة اٌتٟ ٠مٌٛٙا بٙا، بؼل ٌٟ 

 ٓـ٠فة بيىً عاً 

ب١ّٕا وٕا ـٟ ٓـ٠ك فٛػتٕا تٌٝ ِٕ متٕا، ِـؿٔا بزأد        

ي اٌؾٞ ٠ُلٕٝ ِىاْ ىزـة اٌز١ّق  تٛلؿ ـزنة، ٚٔ ـ تٌٝ إٌّق

 " األفٍٝ ـٟ ظٍّة ا١ًٌٍ، ٚلاي  "ال بؼ أّٔٗ واْ ِيٙؼا ماصـا

ٔ ـل أ٠ْا تٌٝ األفٍٝ، ٚألٚي ِـة تٍه ا١ٌٍٍة، أػؿول        

 أٔٗ ٠ّىٓ ؿؤ٠ة إٌزَٛ  
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 "ً٘ ؿأ٠تٙا ٠ِٛا ٕ٘ان ـٟ األفٍٝب"        

١ٙا ٠ِٛا فٕؼِا ِـؿٔا بزٛاؿ٘ا  "أىاؿل ٌٟ ٚاٌؼته فٍ       

أعاـتٕٟ ؿؤ٠تٙا فا١ٌا رؼا، ٌىٓ بعؼ أْ لـأل اٌّماي، تفّٙل 

ٌّاؽا وأل تفعً ؽٌه " حُ ٘ق ؿأمٗ للً أْ ١ْ٠ؿ  "اعتفل 

اٌيزـة، ٌىٕٙا ِافاٌل تّتٍه اٌيعٍة اٌتٟ ِٕضتٙا ت٠ا٘ا  أتفُٙ ِا 

 أفٕٟب"

٠تٛؿٓ ٌضنٓ اٌض ، ٌُ أّ ـ ٌإلرابة  ابتنُ ٚلاي  "       

اٌلعِ ـٟ أىغاً با٘ت١ٓ، بعـ٠ٓ ٠ٕؽّنْٛ ـٟ ِا ٠ ٙـ ٌُٙ 

الا، ٌىٓ، ِٓ ص١ٓ ٢عـ، تتعخـ بيغٌ ِتٛ٘ذ  ـّ فا١٘ا أٚ صتٝ ب

 ْ ٠ضًّ بؼاعٍٗ وً األٌٛاْ، ٚفٕؼ٘ا ال ىٟو بعـ ٠ّىٓ أْ ٠ُماؿ 

 بؾٌه "

فٕؼِا ٍعؼٔا ٔضٛ ىــتٕا األِا١ِة، ّٚع ٠ؼٖ صٛي وتفٟ        

عه ٌ ١فة ٌٍؽا٠ة بـا٠ل  ٌمؼ امتّتعل ٚلاي  "وأل إٌق٘ة ِ

 وخ١ـا " 

 " أرلتٗ ٚٔضٓ ٔؼعً   "ٚأٔا أ٠ْا       

فــٕا فٍٝ اٌفٛؿ إٔٔا لؼ ػعٍٕا تٌٝ ِٕ مة صـف  ٚؿؼُ أٔٗ        

ِٓ إٌ ـة اٌتٟ -ٌُ ٠ىٓ ٕ٘ان ١ٍاس أٚ ٔض١د، ٌىٕٗ واْ ر١ٍّا 

ّْ ا١ٙٔاؿا ول١ـا لؼ صؼث فٕؼِا وٕل ٚر -افتٍل ٚرٗ ٚاٌؼ٠ّا ؼٞ أ

 عاؿرا  

ّٟ تٍالصٗ " ّ٘ل ـٟ         ّْ ٕ٘ان م١ارا بعـ فٍ "أعيٝ أ

 أؽٟٔ للً أْ ٠تٛرٗ ٔضٛ ؼــة اٌ عاَ ١ٌضاػحُٙ  
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ٌُ أؿؼد ـٟ أْ ٠ىْٛ ٌٟ أٞ فاللة ِع ٘ؾٖ اٌّٛرة         

اتزٙل ِلاىـة تٌٝ ؼــتٟ، أؼٍمل اٌلاف ٚؿ١ِل ٔفنٟ عالي 

 اٌ الَ فٍٝ مـ٠ـٞ  

ـة ٚىـ٠ٔ اٌعياو اٌىاؿحٟ ٠ُعاػ ـٟ ؽٕٟ٘  بم١ل ِنتٍم١ا ٌفت       

ّْ ٕ٘ان أفزاؿا صًَ بؼاعً ؿأمٟ رـاو  ٚفٕؼِا أصننل أ

اٌتفى١ـ، ْٔٙل ٚٔ ـل فلـ إٌاـؾة  واْ ٕ٘ان للل ّٛو ـٟ 

ِىاْ ِا بؼاعً ِٕقي بي با٠ىـ  وأل األّٛاو ـٟ اٌياؿ  

ِْاوة، ِٚع ؽٌه، بؼا ظالَ ا١ًٌٍ وخ١فا رؼا؛ وّا ٌٛ أٔٗ واْ 

 لتاِة، ٚأوخـ حمال ِٓ اٌّعتاػ أوخـ 

تلتـبل ِٓ إٌاـؾة أوخـ ٚٔ ـل تٌٝ اٌنّاو، ٌىٕٟ ٌُ        

أمت ع ؿؤ٠ة إٌزَٛ  تناوٌل ً٘ صؼث ِـة ٍٚعؼل رٌٟٛ 

 ىزـة اٌز١ّق ـٟ ا١ًٌٍ، ٚبم١ل ب١ٓ إٌزَٛ  

٘قفل ؿأمٟ  با٘ل   الِع   بـاق   ِتٛ٘ذ بىً األٌٛاْ         

 اؿلة ـٟ اٌؽلاؿ بإٌنلة ٌٟ ٌ اٌّا بؼل رٌٟٛ با٠ىـ ؼ

ـتضل ّٛو َِلاس ِىتلٟ ٚمضلل اٌَض١فة اٌتٟ تضتٛٞ        

 ؽان اٌّماي صٛي رٌٟٛ ِٓ اٌؼّؿد اٌؾٞ وٕل ؿ١ِتٙا ـ١ٗ  

تّاِا وّا تٛلعل، ٌمؼ رعٍٛا األِـ ٠لؼٚ ٚونٔٙا وأل تضاٚي       

أماؽ رلً ؿىّٛؿ  ٍٚفٛ٘ا بنٔٙا "ٍٛل لٛٞ ـٟ ٚرٗ اٌؽابال 

ة" ٚ"ِٕاؿة ِيعة تْٟو اٌضارة تٌٝ تم١ٌٍ اٌت ٛؿ اإلمّٕت١

 اٌّفـٓ ٌّزتّعٕا اٌؾٞ واْ ٠ِٛا ٘اػئا ٚفت١ما "

تففٕٟ ِٓ ٘ؾا اٌىالَ   أفٕٟ، ِا اٌغ ن ـٟ تـن ىغٌ        

٠م ع ىزـة ِٛرٛػة ـٟ ٍِىٗ اٌغاً وٟ ٠نت ١ع بٕاو ب١لب 

 أؿّٗ، ىزـتٗ، لـاؿٖ   ٔم ة تٌٝ اٌن ـ  ِماي ِلاٌػ ـ١ٗ  
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 متخٕاو  اب       

بامتخٕاو اٌفمـال اٌتٟ ٔمٍٛا ـ١ٙا والَ رٌٟٛ  ؿبّا ألٔٗ واْ        

ِتلا٠ٕا ِع أض١اف اٌىاتد أٚ ٌنلد ِا، ٌىٓ ـمـال رٌٟٛ ٌُ تىٓ 

افتقافا بإٌفل وّا تٛلعل  بيىً ِا، بؼا والِٙا ف١ّما  واْ 

 ٙا ١ٌابإٌنلة  ه اٌيزـة ٠ضًّ ِعاْ ـٍنف١ةاٌزٍٛك فٍٝ تٍ

ٓ اٌيٟو األوخـ ؼـابة صما، ٘ٛ أّٔٗ بؼا ٌٟ ِٕ م١ا ٚؽٚ ٌى       

ِعٕٝ  تىٍّل صٛي ِا وأل تيعـ بٗ فٕؼِا تىْٛ ـٟ أفٍٝ تٍه 

 اٌيزـة، ٚو١ؿ واْ ٠لؼٚ ٚونٔٗ ِىاْ ٠تغ ٝ األبعاػ  

ىعـن،" "أْ تىْٛ ِضّٛال ـٛق األؿُ تّئ اٌـ٠اس        

ّْ اٌزّاي ٠  لٍله " ْع للٍة فٍٝلاٌل  "ٚون

ٞ أصؼ ـٟ اٌّـصٍة اإلفؼاػ٠ة ٠نت ١ع ١ٍاؼة أً تعـؾ ٘       

 رٍّة ٘ىؾاب ال أصؼ ِٓ أٍؼلائٟ فٍٝ وً صاي، ٘ؾا ِهوؼ 

وأل ٕ٘ان أى١او أعـٜ أ٠ْا، ِخً و١ؿ ٌيٟو أْ ٠ىْٛ        

ّْ إٌاك ٠ضتارْٛ  أولـ ِٓ ِزّٛ  األرقاو اٌتٟ وٛٔتٗ، ٚو١ؿ أ

ُ ٠يعـْٚ ألى١او ِٓ صٌُٛٙ تــعُٙ فٓ ؿتابة أ٠اُِٙ ٚتزعٍٙ

 بّعزقة اٌض١اة  

تٔتٙٝ األِـ بٟ تٌٝ تفاػة لـاوة ِمآع رٌٟٛ ِـاؿا        

ٚتىـاؿا ٚأٔا أتناوي ِتٝ بؼأل اٌتفى١ـ بٙؾا إٌضٛ  أرً، وأل 

 رٌٟٛ ؽو١ة، ٌىٓ ٘ؾا ىٟو أولـ بىخ١ـ ِٓ ػؿرال اِت١اف  

ٌٛ وٕل لـأل ٘ؾا اٌّماي للً ىٙـ، ٌىٕل أٌم١تٙا ـٟ مٍة        

ل ومّاِة؛ ٌىٓ ٌنلد ِا، أٍلش وً والِٙا ِٕ م١ا اٌّّٙال

 بيؼة  
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ٌُ أوٓ ألٌٟٚ أٞ ا٘تّاَ بَٛؿة  للً ىٙـ ِٓ ا٢ْ أ٠ْا       

رٌٟٛ؛ ٌىٓ ا٢ْ، ٚرؼل ٔفنٟ أصؼق بٙا  ١ٌنل اٌَٛؿة اٌتٟ 

تٛؿػ اٌضاػحة وٍٙا؛ تٍه وأل ٍٛؿة ٌّعؼال اإلٔماؽ أوخـ ِٕٙا 

ٟ أمفً اٌَفضة  ال ٍٛؿة رٌٟٛ  بً اٌَٛؿة األعـٜ، اٌتٟ ـ

ّْ أصؼُ٘ لؼ امتعًّ فؼمة ِمـبة ِٓ ٓـاف صؼ٠ج ألٔه  بؼ أ

تنت ١ع ؿؤ٠ة أٔٙا ـٟ اٌيزـة ٌىٕٙا وأل ٍٛؿة ِٓ اٌىتف١ٓ ـّا 

ـٛق، ٟٚ٘ تٕ ـ ٔضٛ اٌفْاو تضـن اٌـ٠ش ىعـ٘ا تٌٝ اٌغٍؿ 

 ٚونٔٙا ؿباْ مف١ٕة ٠لضـ ٔضٛ اٌيّل  

ٟ با٠ىـ صتٝ ٌمؼ أ١ِْل فؼة مٕٛال أصاٚي تزٕد رٌٛ       

أٟٔ ٌُ أٔ ـ ت١ٌٙا صم١مة، ٚا٢ْ ٚفٍٝ ص١ٓ ؼـة، ال أمت ١ع 

تبعاػ ٔاظـٞ فٕٙا  بؼأ ٘ؾا اٌيعٛؿ اٌؽـ٠د ـٟ اٌن١ ـة فٍٝ 

 ِعؼتٟ، ٌُٚ ٠عزلٕٟ ؽٌه؛ ٚال صتٝ ل١ٍال  

 ألوْٛ ٍاػلا، ٌمؼ أػعً اٌـفد فٍٝ لٍلٟ         

وُ ػـٕل اٌَض١فة تضل ٚماػتٟ ٚصاٌٚل تؾو١ـ ٔفنٟ        

وأل رٌٟٛ با٠ىـ ِقفزة  ٌىٓ ؽٕٟ٘ بؼأ ـٟ اٌتناؤي ِزؼػا، 

ٚمـفاْ ِا أعـرل تٍه اٌٛؿلة اٌنغ١فة ِٓ تضل ٚماػتٟ 

 ِزؼػا  

 ِا ٘ؾا اٌزْٕٛ  ِاؽا ػ٘أٟب        

 أرلـل ٔفنٟ فٍٝ تٓفاو إٌٛؿ ٚاٌؼعٛي ـٟ اٌفـاه         

 ٌمؼ صاْ اٌٛلل ٌتّاٌه ٔفنه ٠ا ٍؼ٠مٟ        
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 الفناء
ٌُ أوٓ ٠ِٛا ِضـرة ِٓ اٌّىاْ اٌؾٞ ٔع١و ـ١ٗ  ٌُ أٔ ـ        

ٚلٍل  "بٖ ٠ا اٌٟٙ  -أٚ صتٝ رألٕا ِٓ اٌياؿ -٠ِٛا تٌٝ ِٕقٌٕا 

أتّٕٝ ٌٛ وٕا ٔنىٓ ـٟ أصؼ تٍه إٌّافي اٌضؼ٠خة "   تٍه إٌّافي 

وأل أصؼث بىخ١ـ، ٚأـًْ بىخ١ـ  ٌىٕٟ ٔينل ٕ٘ا، ٚ٘ؾا ب١تٟ 

 ِٚخٛا٠ا  

أػؿن صاٌة اٌفٕاو ٓلعا  وأل أِٟ تتؾِـ ِٕٙا وٕل        

ٌنٕٛال، ٌىٕٗ واْ تؾِـا عاـتا، ال ٠ُضؼث ا٘تّاِا ف١ّما بٗ  ٌىٓ 

ّٟ أْ أتناوي  ٌّاؽا ًّٔٙ عاؿد اٌل١ل ب١ّٕا ٔلمٟ  ؿبّا واْ فٍ

ػاعٍٗ ر١ّال رؼاب واْ اٌل١ل ٔ ١فا ر١ٍا ال بمعة ـ١ٗ باٌؼاعً، 

أِٟ فٓ تٕ ١فٙا ِٕؾ  بامتخٕاو ؼــة األٚالػ ٓلعا ـمؼ تغٍل

ة اوتياـٙا األـعٝ؛ أعلـل  ىم١م١ّا أّٔٙا تؽا وأا ول١ـ٠ٓ وفا٠

ول١ـاْ وفا٠ة ١ٌـتلا ؼــتّٙا بٕفن١ّٙا   ١ٌتل١ّٕا أـعٝ، ـّٙا باٌتنو١ؼ

ِال ِٚا٠ه تـرّا ٘ؾا اٌىالَ تٌٝ ابماو اٌلاف ِؽٍما، ٚأٍلضا 

فٓ تناوي ٠ِٛا أٟ ـعً ؽٌه  تٌٝ رأد اٌفٕاو، ٌُ ِزتٙؼ٠ٓ ـ

اٌّاي، أٚ باألصـٜ فٓ فؼَ ٚرٛػٖ  أفٍُ إٔٔا ٌُ ٔىٓ أؼ١ٕاو، 

ٌىٓ ٌُ أىعـ بنّٔٗ ٠ٕمَٕٟ أٞ ىٟو، أٞ ىٟو ٠ّىٓ ىـاؤٖ 

 باٌّاي فٍٝ األلً  

ّْ أِٟ         واْ ِال ِٚا٠ه ٠ ٍلاْ اٌىخ١ـ ِٓ األى١او، ٚؿؼُ أ

وأل تمٛي ٌُٙ "ال ٠ا ـت١اْ، ال ٔنت ١ع تٛـ١ـُ٘"، ٌىٕٟ وٕل 

ٙا فٍٝ ِعٕٝ "ال ٠ا ـت١اْ، ال تنتضمٛٔٙا" أٚ "ال ٠ا أصًّ والِ

ـت١اْ، ٌنتُ بضارة ت١ٌٙا صما"  ٌُ أبؼأ ـٟ ؿؤ٠ة صم١مة األى١او 

ّْ ِٕقٌٕا ٠لؼٚ واٌصتٝ ل    ّنتٕمعاي بـا٠ل أ
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ٌُ ٠ىٓ اٌفٕاو ـمٔ  وأل ىاصٕة أبٟ، ٚم١اؿة أِٟ،        

، ٠ؼأوخـ ِٕٗ صؼٚػؿارة فائٍتٟ اٌتٟ وأل ِىٛٔة ِٓ اٌَؼأ 

ٚصم١مة أٔٗ وٍّا ابتعٕا ى١ ا رؼ٠ؼا؛ وٕا ػائّا ٔيتـ٠ٗ ِتزـ 

األى١او اٌّنتعٍّة  وؾٌه، ٌُ ٔناــ ٌٚٛ ٌّـة ٚاصؼة ـٟ ف ٍة  

 أبؼا  

خـ اٌـراي ارتٙاػا ـٟ اٌعاٌُ، ٞ أوٚاٌؼٌّاؽا واْ ؽٌهب        

ٟ تمَٛ بنفّاي م١ىـتاؿ٠ة ـٟ ىـوة ٌٍغؼِال اٌٛلت١ة ٚاٌؼتٚ

ـٍة  ٌّاؽا وً ؽٌه اٌعًّ اٌياق تؽا واْ وً ِتٝ أت١ضل ٌٙا اٌف

 ِا م١ٍٍٛه ت١ٌٗ ٘ٛ ٘ؾٖ اٌضاٌةب 

مهاي ٚاٌؼ٠ّا ِا اؽا وٕا ـمـاو بؼا ٌٟ ؼ١ـ ِٙؾف بيىً ال        

٠َؼق  ٌىٓ بّـٚؿ األ٠اَ، فٍّل أٟٔ ِْ ـة ٌٍنهاي  وٕل 

ـ فلـ اٌن١اد ِتٟ اٌَؼئة ِٓ اٌّؼؿمة وً ٠َٛ، أألٛػ ػؿار

لمع ٚأٔا أـىـ  ٘ؾٖ ا١ٌٍٍة   منمنٌُٙ ٘ؾٖ اٌّىنٛؿ ٚاٌفٕاو اٌّ

 ا١ٌٍٍة  

 ٌىٕٟ ٌُ أـعً  ٌُ أفـؾ و١ؿ أمني         

حُ عاِـتٕٟ ـىـة ـٟ أصؼ األ٠اَ، ٓـ٠مة أصاػحُٙ بٙا فٓ        

ّْ ىم١ماألِـ، ٚؿبّا  ١ا وأا ٠عّالْ ـٟ أمافؼ ل١ٍال أ٠ْا  ٚبّا أ

أٞ حـ فٓ ِتزـ ٌٍّٛم١مٝ تٍه ا١ٌٍٍة، ٌُٚ ٠ىٓ ٕ٘ان أصؼ ٠خـ

ل أـىـ ِهعـا   ٌٓ ٠ىْٛ وٕىٟو، أعؾل ٔفنا ف١ّما ٚلٍل  "

ٍالس اٌفٕاو األِاِٟ ٍعلا اؽا صٍَل فٍٝ بعِ اٌّنا١ِـ ا

ِٚ ـلة، ٚؿبّا بعِ اٌ الوب ٚوُ تىٍؿ بؾٚؿ اٌعيد فٍٝ 

وً صايب ١ٌل اٌىخ١ـ، ٍض١شب أمت ١ع فؿافة اٌعيد، ٚؿبّا 

 بعِ األف٘اؿب"
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  ٠ضؼلاْ بٟ  تٛلفا فٓ األوً ٚظاّل        

"أفـؾ و١ؿ أمتغؼَ إٌّياؿ ٚاٌّ ـلة، ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ       

 ِيـٚفا " 

تٛلفل أِٟ فٓ إٌ ـ ٔضٛٞ ٚأٍلضل تضؼق ـٟ ٚاٌؼٞ، اٌؾٞ 

 تٕٙؼ ٚلاي  "اٌفٕاو ١ٌل ِٓ ِنه١ٌٚاتٕا ٠ا ر١ٌٛأا "

 "١ٌل   ١ٌل ِٓ ِنه١ٌٚاتٕاب"       

 ؼ ـ١ٕ١ؽٓ "٘ق ؿأمٗ ٚلاي  "بٍٝ  تٔٗ ِنه١ٌٚة اٌن١       

 "ِٓ ٘ٛ اٌن١ؼ ـ١ٕ١ؽٓب"       

 "ِاٌه ٘ؾا إٌّقي "         

 ٌُ أمت ع تَؼ٠ك أؽٟٔ       

 "ِاؽاب"        

 تٕضٕش ٚلاي  "اٌّاٌه  "    

 "ً٘ تعٕٟ إّٔٔا ال ٍّٔه ٘ؾا إٌّقيب"        

ٔ ـا تٌٝ بعّْٙا ٚونّٔٙا ٠زـ٠اْ ِضاػحة مـ٠ة        

ـاتٙا  أع١ـا، لاي  "ٌُ أوٓ أفٍُ أٔه باٌتغآـ ٌُ أمت ع ـه ى١ف

 تز١ٍٙٓ ؽٌه "

"ٌىٓ   ٌىٓ ٘ؾا ؼ١ـ ِٕ مٟ  أال ٠ُفتـُ باٌّاٌه أْ ٠نتٟ        

٠ٚفعً بعِ األى١اوب ونٍالس اٌنمؿ فٕؼِا ٠م ـ ٚتَـ٠ؿ 

أٔاب١د اٌَـؾ فٕؼِا تُنؼّب أٔل ِٓ ٠فعً ٘ؾٖ األى١او ػائّا ٠ا 

 ٌه أْ ٠مَٛ بٗب"أبٟ، ٌّاؽا تمَٛ بؾٌه فٕؼِا ٠فتـُ باٌّا
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 "ألْ  " تٕٙؼ  "ألٔٗ أمًٙ ِٓ ِ اٌلة اٌّاٌه باٌم١اَ بٗ "       

 "ٌىٓ تؽا  "      

 "حُ،" لآعٕٟ  "٘ؾا ٠خ١ٕٗ فٓ ؿـع اإل٠زاؿ "      

 "ٌىٓ  "       

ِؼل أِٟ ٠ؼ٘ا ٚأِنىل ٠ؼٞ  "أٔا بمفة ٠ا فق٠قتٟ تؽا        

  واْ األِـ ٍاػِا ٌه  ٌمؼ ظٕٕا أٔه تع١ٍّٓ "

"ٌىٓ ِاؽا فٓ اٌفٕاوب ٌّاؽا ٔضاـ  فٍٝ رّاي ػاعً اٌل١ل        

 ًّٚٔٙ عاؿرٗب"

 أبٟ ٚلاي  "فٕؼِا ٚلعٕا اإل٠زاؿ أوؼ ٌٕا أٔٗ م١ٍَش اٌن١اد تزُٙ

٠ٚقؿ  إٌز١ً ـٟ اٌفٕاو األِاِٟ   ا١ِة ٚاٌغٍف١ةٚاٌلاصت١ٓ األِ

ٚوّا ٘ٛ ٚاّش، ظً ؽٌه صلـا فٍٝ ٚؿق " ٘ق ؿأمٗ ٚتابع  

ؼ ول١ـ، ٚتلاِة اٌن١اد ١ٌنل ؿع١َة  ال أمت ١ع ّٚع "تٔٗ تعٙ

ّاـة تٌٝ اؿال ـٟ ٍِى١ة ١ٌنل ٌٕا، ٘ؾا باال٘ؾا اٌىُ ِٓ االمتخّ

 أٔٙا ِننٌة ِلؼأ "

"ٌىٕٕا ٔضٓ ِٓ ٔع١و ـ١ٗ،" ّ٘نُل  "ٚ٘ٛ ٠لؼٚ ـٟ صاٌة         

 ؿحة رؼا " 

 تفضَٕٟ ١ٍِا حُ مني  "ِا اٌؾٞ صؼث، ر١ٌٛأاب"         

 " ٌىٕٗ فٍُ أٟٔ أوؾف   ال ىٟو، أبتٟ"       

 "صل١لتٟ،" ّ٘ل  "أعلـ٠ٕٟ "       

تْ أعلـتٗ، ِٚع ؽٌه، ٌُ أمت ع وٕل أفٍُ ِا اٌؾٞ م١مٌٛٗ        

ّٟ  أعؾل اال ِتٕا ؛ ١ٌل ِع تٍه اٌ ـ٠مة اٌتٟ واْ ٠ٕ ـ بٙا تٌ
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ٌٍ ِٓ ب١ْٟ ٔفنا ف١ّما، ٚلٍل  "ػأف بي ٌٛمىٟ فٍٝ اٌتغ

١ال، ألْ ـٕاؤا ٠ضتٛٞ فٍٝ اٌناٌّٛٔ ْألُٔٙ وأٛا ٠غيْٛ أ

 "  ؼاؿق ـٟ اٌفّٛٝ

٘ة "٘ؾا مغ١ؿ" لاي أبٟ، ـٟ ص١ٓ أم عل أٔفاك أِٟ ٌلـ       

  ـٟ اٌلىاوبؼأل ٚ حُ لاٌل بَٛل ال٘ج  "ِاؽاب"

 "باتنٟ ِٓ لاٌل ؽٌهب"       

 " ٔىنُل ؿأمٟ  "ال، بـا٠ل        

ىٓ ٌَلٟ أْ ٠نتٟ بٙؾا "البؼ أٔٗ واْ ٔماىا فائ١ٍا  ال ٠ّ       

تٕت ـ ؿٍاٍة ـٟ ٍؽ١ـة بّفـػٖ   " بؼل أِٟ ٚونٔٙا ظل١ة 

اٌمٍد  ؼ ل ٚرٙٙا ب١ؼ٠ٙا، ٚلاٌل  "ال أمت ١ع االوّاي بٙؾٖ 

 اٌ ـ٠مة ؿٚبـل  فٍٝ األى١او أْ تتؽ١ـ، ف١ٍٙا ـمٔ أْ تتؽ١ـ "

"تـ٠ٕا  تعــ١ٓ أٟٔ أبؾي ِا ـٟ ٚمعٟ  أٔا بمؿ فٍٝ        

ٝ اٌّٛلؿ  ١ٌنل ٘ؾٖ ٟ٘ اٌَٛؿة اٌتٟ ؿمّتٙا اٌفٕاو، بمؿ فٍ

ٌض١اتٟ أٔا أ٠ْا، ٌىٓ ـٟ بعِ األص١اْ، فٍٝ االٔناْ أْ 

 ٠ْضٟ ِٓ أرً األى١او اٌَائلة " 

ٔ ـل أِٟ ِٓ عٍؿ ٠ؼ٠ٙا، ٚلاٌل  "ٌىٓ ٘ؾا فٍٝ صناف        

 فائٍتٕا  ابٕته تعأٟ ألٕٔا ٌُ ٍَٔش ـٕاؤا "

 "،"تّٔٗ ١ٌل ـٕاؤا       

و١ؿ ٠ّىٕه أْ تمٛي ؽٌهب امت١م  ٠ا ؿ٠ه  ٌمؼ فيٕا ٕ٘ا "      

ؿػٔا ٠ِٛا أْ ّٔتٍه ٌّؼة احٕٟ فيـ فاِا  ٌُ ٠عؼ ى١ ا ِهلتا  تؽا أ

ٔا اٌغاً، تؽا وٕا مٕنافؼ األٓفاي فٍٝ وـٕإِٚقال الئما 

اٌؼؿامة ـٟ اٌزاِعة، تؽا أؿػٔا أْ ٔفعً أ٠ّا ِٓ تٍه األى١او اٌتٟ 
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١ٕا ٔمٍٗ تٌٝ ِهمنة ؿفا٠ة ٚفؼٔا بٙا بعْٕا، م١ىْٛ فٍ

 صى١ِٛة "

اليٕا ؽٌه ٔفج أبٟ ت١ٕٙؼة ف١ّمة، حُ ّ٘ل  "تـ٠ٕا، ٌمؼ ٔ       

ّْ ابماوٖ ـٟ ِٕينة  فؼة ِـال  ٚـٟ إٌٙا٠ة ػائّا تٛاـم١ٓ فٍٝ أ

 ؼـ٠ٓ ٘اـٓ ٘ٛ اٌيٟو اٌَٛاف اٌؾٞ ٠زد أْ ٔفعٍٗ "

ٗب أؿػل أْ أمتٛلفُٙ ٌض ة  تٍّٙٛا  ِا اٌؾٞ تتىٍّْٛ فٕ       

ِٓ ؽا اٌؾٞ تتضؼحْٛ فٕٗب ٌىٓ اٌّضاػحة وأل تن١ـ بنـفة 

ر١ٕٔٛة ٌؼؿرة إٟٔٔ ٌُ أتّىٓ ِٓ اعتـالٙا؛ ٌُٚ ٠ّـ ٚلل ٠ًٛٓ 

صتٝ وأا ٠تزاػالْ بيىً مٟو رعٍٕٟ أبؼٚ ٚونٕٟٔ ؼ١ـ 

 ِٛرٛػة 

حُ ٌّع ّٛو ـٟ ِهعـة ؽٕٟ٘ أّاو وً ىٟو  تٔٗ ىم١ك        

 ّٟ ػا٠فؼ  أبٟ ٘ؾا اٌؾٞ ٠تىٍّْٛ فٕٗ  فّٟ  ف

اٌعُ ػا٠فؼ واْ ِزـػ امُ بإٌنلة ٌٟ  ِزـػ ىغٌ أفٍُ        

 ّْ أبٟ ٠قٚؿٖ، أٔٗ ِٛرٛػ، ٌىٕٟ ٌُ ألابٍٗ ٠ِٛا  ٚؿؼُ أٟٔ أفٍُ أ

ٌُ ٠تضؼث أبٟ فٕٗ بتاتا، ٚؿأٜ إٔٔا ال  ٌىٕٟ ٌُ أفٍُ لٔ ِتٝ 

٠ٕلؽٟ أْ ٔتضؼث ِع ا٢عـ٠ٓ فٓ اٌعُ ػا٠ف١ؼ ٔضٓ أ٠ْا، ألٔٗ 

 الة ؽ١ٕ٘ة  واْ َِابا بنف

"إٌاك ٠مفقْٚ ػِٚا تٌٝ االمتٕتارال،" لاي ٌٟ  "تُٔٙ        

ّْ ٕ٘ان فٍّة ِا به أٔل أ٠ْا  حمٟ بٟ، ٌمؼ ِـؿل  ٠فتـّْٛ أ

 بؾٌه وخ١ـا " 

ٌؾا ٌُ ٔتىٍُ فٕٗ، ال ـٟ إٌّقي ٚال ِع األٍؼلاو  ٚونٔٗ ال        

 ٚرٛػ ٌٍعُ ػا٠فؼ 
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ٌض١اة، ٚامت عل واْ ؽٌه صتٝ ا٢ْ  ىعـل أٔٗ أولـ ِٓ ا

االمتٕتاد ِٓ عالي رؼاٌُٙ أٔٗ واْ اٌنلد ٚؿاو فؼَ اِتالوٕا 

ٌّٕقٌٕا اٌغاً، اٌنلد ٚؿاو فؼَ اِتالوٕا م١اؿال ر١ٍّة 

ّْ ٕ٘ان مضابة ػائّة ِٓ اٌمٍك تض١ٔ  ٚأى١او ـاعـة، اٌنلد ـٟ أ

 بنبٟ ٚأِٟ 

ٌّاؽا ٓـصُل ِّٛٛ  اٌفٕاو ـٟ اٌّماَ األٚيب ٌُ ٠نلك        

ْ ؿأ٠ل ٚاٌؼ٠ّا ٠تيارـاْ بٙؾٖ اٌ ـ٠مة  أؿػل أْ أِنىّٙا ٠ِٛا أ

ٚأٍٓد ِّٕٙا اٌتٛلؿ ٚأؽوـّ٘ا وُ ٠ضلّاْ بع١ّْٙا، ٌىٕٟ 

 تزّؼل ـٟ ِىأٟ ٚاٌؼِٛ  تّٕٙـ بؽقاؿة فٍٝ ٚرٟٙ  

تٛلفل أِٟ ـزنة ّٚ٘نل  "ال ٠زؼؿ بٕا أْ ٔتيارـ ٘ىؾا         

 أِاِٙا "

ٟ، حُ ِؼ ٠ؼٖ ّٚٚعٙا بــك " لاي أب  "أٔا بمؿ ٠ا ر١ٌٛأا       

 فٍٝ ؽؿافٟ  

"ال تلهص ٠ا ٍؽ١ـتٟ  ٘ؾا ١ٌل ع نن  مٕضً ٘ؾٖ اٌّيىٍة،        

 أفؼن "

صاٌٚل أِٟ أْ تْضه ِٓ عالي ػِٛفٙا ٟٚ٘ تمٛي         

 "ٌ اٌّا ـعٍٕا، ٌٚ اٌّا مٕفعً "

ًٌّ فٍٝ         تٍه ا١ٌٍٍة، أت١ا و١ٍّٙا تٌٝ ؼــتٟ ٚتىٍّا ِعٟ، و

أبٟ فٓ ىم١مٗ ٚوُ ٠ضلٗ ٚو١ؿ ٚفؼ ٚاٌؼ٠ٗ بنٔٗ صؼٜ  تىٍُ 

ُّ ِضلتٙا ألبٟ ألرً لٛتٗ  م١عتٕٟ بٗ ػائّا  تىٍّل أِٟ فٓ و

ٚلٍلٗ اٌ ١د، فٓ األصالَ ٚاٌٛالع، ٚفٓ ّـٚؿة تمؼ٠ـ إٌعُ 

اٌتٟ ب١ٓ أ٠ؼ٠ٕا  حُ رعٍتٕٟ أبىٟ ِٓ رؼ٠ؼ فٕؼِا للٍتٕٟ للٍة ِا 
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ىخ١ـة، وٕل أٔا للً إٌَٛ ّٚ٘نل ٌٟ بنْ ِٓ ب١ٓ وً ٔعّٙا اٌ

 أـٍْٙا ٚأرٍّٙا  

ىعـل باألمؿ ِٓ أرً أبٟ، ٚىعـل باألمؿ ِٓ أرً        

أِٟ، ٌىٓ أوخـ ِٓ وً ٘ؾا، ىعـل وُ أٔا ِض ٛظة بّٙا  ٚـٟ 

اٌَلاس، ٚب١ّٕا وٕل ألٛػ ػؿارتٟ اٌَؼئة ـٟ اٌّّـ ألتزٗ ٔضٛ 

اٌّؼؿمة، ب١ٌل فٍٝ ٔفنٟ بنْ أىٓ صـبا فٍٝ اٌفٕاو فٕؼِا 

ـا واْ أَ ال، ٘ؾا ب١تٕا؛ ٚمنمافؼ فٍٝ أفٛػ تٌٝ  اٌل١ل  ِنتنر 

 رعً اٌع١و ـ١ٗ أـًْ 

ٌىٓ وّا م١تْش، اٌىالَ أمًٙ بىخ١ـ ِٓ اٌفعً  بؼا٠ة،        

امتؽـق ِٕٟ اٌلضج ػاعً اٌّـبف َٔؿ مافة ألرؼ ِ ـلة 

ٚفٍلة ِنا١ِـ ِٕٚياؿا ِٚمٌ تم١ٍُ  حُ َٔؿ مافة أعـٜ 

أ٠ٓ أبؼأ  اٌفٕاو اٌفعٍٟ واْ ٚأٔا ٚالفة ـٟ ِىأٟ أتناوي ِٓ 

ِزـػ وتٍة ِٓ األفياف اٌ ف١ٍ١ة، ٌىٓ ِاؽا فٓ اٌيز١ـال 

اٌّتاعّة ٌضؼٚػ اٌفٕاوب ً٘ ٠زد أْ ألتٍعُٙ أَ أوتفٟ بتم١ٍُّٙب 

ً٘ ٟ٘ ىز١ـال أَ أفياف ٓف١ٍ١ة ِفـٓة إٌّٛب ِٚاؽا فٓ 

اٌن١ادب ً٘ أ٘ؼِٗ أَ أف١ؼ بٕاوٖب ؿبّا ٠زد أْ أف٠ً اٌٛارٙة 

 باٌىاًِ ٚأمتعًّ اٌغيد ـٟ اٍالس اٌزأل١ٓ  األِا١ِة

وٍّا ٔ ـل صٌٟٛ أوخـ، فاػ ىعٛؿٞ بنْ أمتنٍُ ٚأٔنٝ        

وً ىٟو  ٌّاؽا أففذ ٔفنٟب تٔٙا ١ٌنل ٍِى١تٕا، ٚفٍٝ اٌن١ؼ 

 ـ١ٕ١ؽٓ أْ ٠مَٛ بٙؾٖ االٍالصال  

حُ تؾوـل وٍّال أِٟ ا١ٌٍٍة اٌّا١ّة  باٌتنو١ؼ ال ٠ٕلؽٟ        

ًّ ٌلعِ اٌيز١ـا ل ٚاٌغيد اٌّتؼافٟ أْ ٠ٛلؿ أـًْ ٚأر

ٔعّة ِٕضٙا هللا ٌيغٌ ِا  باٌتنو١ؼ ال  ٚبٙؾٖ اٌغآـة، أِنىل 

 اٌّمٌ ٚبؼأل اٌعًّ  
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ّْ ىز١ـة ٚاصؼة         بعؼ َٔؿ مافة، أٍلضل أِتٍه ِعــة أ

ّْ صزُ اٌيزـة ٠قػاػ وٍّا فاػ صزُ  تناٚٞ فؼة أؼَاْ، ٚأ

ـٟ اٌناصة  واْ األِـ  م١ٙااألؼَاْ اٌتٟ تمت عٙا ِٕٙا ٚتٍ

 أ٠ٓ منّع وً ٘ؾاب   مغ١فا

فاػل أِٟ تٌٝ إٌّقي ٚصاٌٚل أْ تمٕعٕٟ باٌعؼٚي فٓ        

 ِّٙتٟ، ٌىٓ ؽٌه ٌُ ٠ىٓ عاّعا ٌٍٕماه بإٌنلة ٌٟ 

ال  ٌمؼ لٍّل أرّت١ٓ تٌٝ صزُ ِعمٛي صتٝ ا٢ْ، -ال-"ال       

ّْ اٌّىاْ م١لؼٚ ـاتٕا   "ٌٚٓ ٠ّـ ٚلل ٠ًٛٓ صتٝ تـ٠ٓ أ

حُ فاػل  " لاٌل باٌتنو١ؼ "ٌُ تـحٟ ِنضة اٌعٕاػ ٘ؾٖ ِٕٟ       

تٌٝ اٌغاؿد بعؼ ل١ًٍ صاٍِة وٛف ف١َـ ٚللٍة فٍٝ ٚرٕتٟ، 

 ٚواْ ؽٌه واـ١ا رؼا 

بضٍٛي ٔٙا٠ة ا١ٌَٛ األٚي، واْ وً ِا أٔزقتٗ ٘ٛ عٍك        

ـّٛٝ ول١ـة  ٌىٓ تؽا وأل اٌفّٛٝ ع ٛة ّـٚؿ٠ة ـٟ 

فـػ، ـنٔا فٍٝ اٌ ـ٠ك اٌَض١ش  ٘ؾا فٍٝ ٓـ٠ك تٕ ١ُ فٛاٌُ اٌ

األلً ِا صاٌٚل أْ ألٕع بٗ ٔفنٟ ٚأٔا أممٔ ـٛق اٌنـ٠ـ ِٓ 

 ىؼة اٌتعد تٍه ا١ٌٍٍة  

ٚـٟ ظ١ٙـة ا١ٌَٛ اٌتاٌٟ، وٕل ِيؽٌٛة ـٟ تٛم١ع ـّٛٝ        

فاٌّٟ اٌَؽ١ـ فٕؼِا مّعل ٍٛتا ف١ّما ٠مٛي  "٠ا ٌٙا ِٓ 

 "ِّٙة ول١ـة أ٠تٙا اٌيابّة اٌَؽ١ـة 

ٍاصد اٌَٛل اٌؾٞ ٚلؿ فٍٝ ؿ١ٍفٕا واْ رؼ بـا٠ل،        

٘ؾا ِا وٕل أفٍّٗ  ٌىٕٟ ٌُ أؿٖ باٌغاؿد مٜٛ ِـة ٚاصؼة  وً 

اٌّـال األعـٜ اٌتٟ ؿأ٠تٗ ـ١ٙا واْ فلـ ٔاـؾة؛ تِا ٔاـؾة ؼــة 

رٍٛمُٙ، أٚ ٔاـؾة اٌن١اؿة  بإٌنلة ٌٟ، واْ اٌـرً ؽا اٌيعـ 
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ٝ ؿ١ٍؿ ب١تٟ واْ أىلٗ اٌؼاوٓ ٚؿاو اٌقراد  ٚظٙٛؿٖ فٍ

 بغـٚد ىغٌ ِٓ ىاىة اٌتٍفاف ١ٌىٍّه 

"أفٍُ إٔٔا وٕا ٔـٜ بعْٕا اٌلعِ ِٓ ٚلل ٢عـ،" لاي         

"بمؿ أٔٗ امتؽـق ِٕٟ أوخـ ِٓ مٕة وٟ ألؼَ ٔفنٟ ٌه  امّٟ 

 تي١نتـ ػأىٓ، رؼ بـا٠ل  ٚأٔل، باٌتنو١ؼ، ر١ٌٛأا با٠ىـ "

فافٞ ٚىا٘ؼل ٠ؼٞ تغتفٟ أعـد ٠ؼٖ ِٚؼ٘ا، ٌؾا عٍعل ل        

 ػاعً ٠ؼٖ ٚٔضٓ ٔتَاـش  

        ّْ "تيــل بّعــته م١ؼ ػأىٓ " لٍل ٚأٔا ألٛي ٌٕفنٟ أ

 ٘ؾا اٌـرً أّغُ بىخ١ـ ِّا ٠لؼٚ ف١ٍٗ ِٓ ٔاـؾة ؼــة اٌزٍٛك  

حُ صؼث أوخـ ىٟو ؼ١ـ ِتٛلع  أعـد ِٓ ر١لٗ اٌغٍفٟ        

 فٚرا ِٓ لفافال اٌعًّ ٚ ِم١َٓ  

 "ً٘ متم١ِٛٓ بضفُٙ ر١ّعا تٌٝ ٔفل االؿتفا ب"       

"ب   أفتمؼ ؽٌه  ؽٌه ِا وٕل أؿاٖ، ِع أٟٔ ٌُ أفؼ ِتنوؼة        

 ِٕٗ  ً٘ تعتمؼ أٔٗ م١ىْٛ أـًْ ٌٛ أفٌٕاُ٘ تّاِاب"

٘ق ؿأمٗ ٚلاي  "تُٔٙ ىز١ـال ىاٞ أمتـا١ٌة، م١ىْٛ        

 ىىٍُٙ ر١ّال باٌتم١ٍُ " ٚبٙؾا ّٚع لفاف٠ٗ ٚبؼأ ٠مٌ  

ـٟ اٌلؼا٠ة، ٌُ أػؿ ِاؽا ألٛي ٌٙؾا اٌـرً  واْ ؼـ٠لا رؼا        

أْ أُص ٝ بّنافؼتٗ، ٌىٓ ِٓ اٌ ـ٠مة اٌتٟ واْ ٠تَـؾ بٙا، 

بؼا األِـ ٚونٟٔ ال ٠زد أْ أـىـ ـٟ ؽٌه  ؿاس ٠مٌ ٕ٘ا ٕٚ٘ان 

 ٚونٔٗ ٠مَٛ بيٟو ِّتع  



140 

حُ تؾوـل والَ بـا٠ل فٓ اٌلاصة، ٚـزنة، أػؿول ملد        

 ٖ ٕ٘ان  ٚرٛػ

"ِا اٌّيىٍةب" مني ٚ٘ٛ ٠ـِٟ بّمَٗ تٌٝ وِٛة ـٟ        

 األؿُ  "ً٘ باٌؽل ـٟ تم١ٍّٙاب"

 "ٌ   ال"       

"ِا ملد ٘ؾٖ إٌ ـة اؽْب" مني، للً أْ ٠نت ـػ  "ٌُ        

ألَؼ أْ أففذ ؿاصته  افتمؼل ـمٔ أّٔه متضتار١ٓ تٌٝ بعِ 

 اٌّنافؼة "

  ١ع اٌم١اَ بؾٌه بّفـػٞ ""صنٕا، ال أصتارٙا  أمت       

ّضه ٚلاي  "ال ىه فٕؼٞ ـٟ ؽٌه،" حُ فاػ تٌٝ        

اٌتيؾ٠د ٚ٘ٛ ٠مٛي  "ٌمؼ لـأل فٕه ـٟ اٌَض١فة ر١ٌٛأا، ٚأٔا 

أف١و ـٟ اٌزٙة اٌّمابٍة ٌه فلـ اٌياؿ  ألوخـ ِٓ مٕة ا٢ْ، 

 ِٓ اٌنًٙ ِالص ة أٔه ىغٌ وؿو ٌٍؽا٠ة "

ىٕٟ ٚرؼل ٔفنٟ أٌمٟ فًّ والٔا بٙؼٚو ٌؼل١مة، ٌ       

بمَاٍال اٌيز١ـال ٔضٛ اٌىِٛة بيىً أفٕؿ ٚأفٕؿ  ٌُٚ 

ٌُ أفؼ أمت ١ع اصتّاي تِّ ِؼة ٠ٍٛٓة للً أْ أىعـ بنّٕٟٔ 

  اٌتفّل ت١ٌٗ ٚأفزـل  "أٔل ٕ٘ا ألٔه تيعـ باٌؾٔد األِـ أوخـ

ّْ ب١ْٟ  بغًَٛ اٌل١ِ، أ١ٌل وؾٌهب صنٕا، أؿ٠ؼ أْ أفٍّه أ

ٕاٌٚٗ ٌّا ٠ماؿف اٌخالث مٕٛال ٌُٚ ٠تنُّ م١ٍُ تّاِا  ٌمؼ وٕا ٔت

أٞ ِٕٙا  ٚوؾٌه اٌن١ؼة متٛبٟ ٚاٌن١ؼة ١ٍّ٘ق، ّٚ٘ا تلؼٚاْ ٌٟ 

ـٟ ٍضة ر١ؼة  ٚـٟ صم١مة األِـ، اؽا ٌُ تـؼلٛا ـ١ٙا، واْ ٠زد 

 أْ تٛارٟٙٛٔ بؾٌه "
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مم ل ٠ؼاٖ فٍٝ رأل١ٗ ٚ٘ق ؿأمٗ ٚ٘ٛ ٠مٛي  "ب١ِب        

ّٞ ـ ّٞ أ ا تتى١ٍّٓ "تنُّب ر١ٌٛأا، ١ٌل ٌؼ ّّ  ىـة ف

وٕل أىعـ باٌؽْد ٚاألٌُ ٚاٌغزً ٠ٕغـاْ أفّالٟ صتٝ        

أٟٔ بؼٚل ويغٌ ؼـ٠د ِغتٍؿ فٕٟ ٚأٔا ألٛي  "أتىٍُ فٓ 

اٌل١ِ اٌؾٞ وٕل بتٟ بٗ تٌٝ ِٕقٌىُ ٌعا١ِٓ ا٢ْ، اٌل١ِ اٌؾٞ 

باّتٗ ػراراتٟ ٚاٌؾٞ واْ باِىأٟ ب١عٗ  اٌل١ِ اٌؾٞ ػأبل 

اٌمّاِة " وٕل أٍـط ـٟ ٚرٙٗ  أٍـط فائٍته فٍٝ اٌمائٗ ـٟ 

ـٟ ٚرٗ ىغٌ باٌػ، وّا ٌُ أٍـط فٍٝ أٞ أصؼ ـٟ ص١اتٟ 

 وٍٙا  

أٍلش ٍٛتٗ ـٟ ؼا٠ة اٌغفٛل  "أٔا بمؿ  ال فٍُ ٌٟ         

 بؾٌه  تٌٝ ِٓ وٕل تمؼ١ُِٕٙب"

 "بـا٠ل " اعتٕمل ٚأٔا ألٛي تمّٗ حا١ٔة  "بـا٠ل  "       

بلٔو، ٚلاي  "ا٘ا  " حُ فاػ تٌٝ أِٚن اٌن١ؼ ػأىٓ بـأمٗ        

 تم١ٍُ اٌيز١ـة  "٘ؾا ٠فنـ األِـ فٍٝ األؿرش "

 "ِاؽا تعٕٟب"        

 تٕٙؼ ٚلاي  "ٌٍَل١اْ ٓـلُٙ اٌّغتٍفة "        

صؼلل ـ١ٗ ؼ١ـ ٚاحمة ِٓ مٍ تٟ فٍٝ اٌىٍّال وأل ت ق        

 تضل ٌنأٟ  

ة، حُ رؾف "تٔٗ ـتٝ ٚم١ُ، ال ىه ـٟ ؽٌه " لاي بتم ١ل       

 أصؼ األؼَاْ ٚأّاؾ  "ٍٛؿة ٓلك األًٍ ِٓ ٚاٌؼٖ " 
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٘قفل ؿأمٟ ٚمنٌتٗ ِلاىـة  "ٌّاؽا أٔل ٕ٘ا م١ؼ ػأىٓب        

تؽا وٕل ال تعتمؼ إٟٔٔ أصتاد ِنافؼة، ٚاؽا وٕل ال تيعـ باٌؾٔد 

 تزاٖ اٌل١ِ، تؽا ٌّاؽا تفعً ؽٌهب

 "بَـاصةب"       

 ت١ٌٗ ِلاىـة ـٟ ف١ٕ١ٗ  ٌُ أٔلل بىٍّة، ـمٔ ٔ ـل         

 " "ألٔه تؾوـ٠ٕٕٟ بقٚرتٟ       

 "فٚرتهب"       

"أرً،" أٍٓك ابتناِة ٍؽ١ـة ٚأّاؾ  "ؿ١ٕ٠ٗ وأل        

 ٌتزٍل ِعه فٍٝ تٍه اٌيزـة  وأل ٌتلمٝ ٕ٘ان ٓٛي ا١ًٌٍ "

 ٚبٙات١ٓ اٌزٍّت١ٓ، تلغـ ؼْلٟ         

 "صماب"       

 " "ل عا       

   ً٘ ِاتلب""ً٘ ٟ٘        

 ٘ق ؿأمٗ، ٚلاي  "أـتمؼ٘ا بيىً لاتً "       

أٌمٝ بؽَٓ ٔضٛ اٌىِٛة ّٚضه بغفٛل  "ال ىٟو ٠ّىٓ        

 أْ ٠زعٍه مع١ؼا بنْ تىْٛ ص١ّا واِـأة ف١ٕؼة" 

بعـ ىٟو ـٟ اٌعاٌُ وٕل أتٛلعٗ ٘ٛ أْ أٍاػق رؼ        

بـا٠ل، ٌىٓ بضٍٛي ٚلل اٌعياو، وٕل أفٍُ اٌىخ١ـ فٕٗ ٚفٓ 

نل أّٟٔ أفــٗ ِٕؾ فٚرتٗ ٚاٌّؽاِـال اٌتٟ عاّا٘ا صتٝ أصن

ّْ لََٗ رعٍل اٌعًّ ٠لؼٚ أمًٙ  ٚلل ٠ًٛٓ  باال ّاـة تٌٝ أ
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فٕؼِا صٍٛي اٌّناو ٚػعٌٟٛ اٌل١ل، وأل وً اٌيز١ـال 

ِيؾبة، ٌٚٛ امتخ١ٕٕا وِٛة األؼَاْ اٌىل١ـة ـٟ اٌّـوق، واْ 

 اٌفٕاو ٠لؼٚ أـًْ بىخ١ـ باٌفعً  

ـٟ ا١ٌَٛ اٌتاٌٟ  ٚفٕؼِا ابتنّل ٚلٍل  "ِـصلا م١ؼ  فاػ       

 ٔاػٟٔ تي١ل أؿرٛن"ٓ"، ابتنُ ـٟ اٌّمابً ٚلاي ٌٟ  "ػأى

حُ ٔ ـ تٌٝ اٌّ ـلة ـٟ ٠ؼٞ ٚلاي  "أـُٙ ِٓ ؽٌه إٔٔا        

 مٕلؼأ ـٟ اٌن١اد ا١ٌَٛب" 

فٍّٕٟ تي١ل و١ؿ أؿمُ ع ا ٌٕعٍُّ ف١ٍٗ األٚتاػ، و١ؿ        

ٙا٠ة ِملْٙا بؼال ِٓ عٕمٙا، و١ؿ أصند أِنه اٌّ ـلة ِٓ ٔ

اٌّناـال اٌالفِة ب١ٓ األٚتاػ ٚو١ؿ أمتغؼَ ِع١اؿا ٌزعً 

األفٛاػ اٌغيل١ة فّٛػ٠ة تّاِا فٍٝ األؿُ  فٍّٕا فٍٝ اٌن١اد 

ٌعؼة أ٠اَ، ٚوً اٌٛلل اٌؾٞ فٍّٕاٖ، ِألٔاٖ باٌضؼ٠ج، ١ٌٚل فٓ 

فٚرتٗ ـمٔ  أؿاػ أْ ٠عـؾ أوخـ فٓ ىزـة اٌز١ّق ٚتفُٙ 

ـ ِٓ ِزّٛ  خٌؾٞ ف١ٕتٗ بنْ اٌيٟو لؼ ٠ناٚٞ أوٌ لٔ ِا ابا

 أرقائٗ  

"١ٌنل األى١او ـمٔ ٘ىؾا، ٠ٕ لك ؽٌه فٍٝ اٌليـ أ٠ْا"        

لاي  "ٌىٓ ـ١ّا ٠غٌ اٌليـ، ٠ىْٛ اٌيغٌ أص١أا ألً ِٓ 

 ِزّٛ  أرقائٗ "

بؼا ٌٟ ؽٌه ِخ١ـا ٌإل٘تّاَ  ٚـٟ ا١ٌَٛ اٌتاٌٟ، ٚأحٕاو        

أٔ ـ ـٟ األىغاً اٌؾ٠ٓ أفــُٙ ِٕؾ اٌّـصٍة  اٌؼؿامة، رعٍل

االبتؼائ١ة ِضاٌٚة امتيفاؾ ِا تؽا وأٛا أولـ أٚ ألً ِٓ ِزّٛ  

أرقائُٙ  ٚلؼ واْ تي١ل ِضما  اٌىخ١ـ ُِٕٙ وأٛا ألً  ٚفٍٝ 

ؿأك ٘ؾٖ اٌمائّة، تملع ى١ٍٟ متٌٛق باٌ لع  فٕؼِا تٕ ـ ت١ٌٙا، 
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ٌىٓ فٕؼِا تّعٓ تعتمؼ ٌٍٍٛ٘ة األٌٚٝ أٔٙا تّتٍه وً ىٟو  

لٗ إٌ ـ، تزؼ أّٔٙا ال تّتٍه ى١ ا صم١م١ا تضل ؽٌه اٌيعـ اٌؾٞ ٠ي

ـٟ اِتَاً إٌاك  مٛػاأل خمدرلً ا٠فـمل  ٚؿؼُ أٔٙا واٌ

 ّْ ٔضٛ٘ا، ؼ١ـ أُٔٙ ال ٠نتؽـلْٛ ٚلتا ٠ٛٓال صتٝ ٠ؼؿوٛا أ

 َِاػلتٙا تت ٍد تؽواو أٌنٕة اٌٍٙد تضل لؼؿ ؼـٚؿ٘ا 

ئٟ، اٌيغٌ اٌٛص١ؼ اٌؾٞ ٌُ أفـؾ ٌىٓ ِٓ ب١ٓ وً فِال       

أ٠ٓ أّعٗ واْ بـا٠ل  صتٝ ٚلل لـ٠د، وٕل أفتمؼ ب١م١ٓ تاَ 

أٔٗ أف ُ بىخ١ـ ِٓ ِزّٛ  أرقائٗ  ِا ٠فعٍٗ بمٍلٟ واْ ى١ ا ِٓ 

 اٌنضـ ال تفن١ـ ٌٗ 

 ال تفن١ـ ٌٗ  ٟ٘ اٌىٍّة اٌّفتاس ٕ٘ا  فٕؼِا ٔ ـل ٌٗ ـٟ        

ِٓ رؼ٠ؼ بنلد ِا واْ صَة اٌـ٠ا١ّال، ىعـل بمٍلٟ ٠ُنضك 

 ٠فعٍٗ بل١ْٟ  أٞ ٔٛ  ِٓ األىغاً ٠فعً ى١ ا وٙؾاب 

حُ ٔ ـ بنتزاٟ٘ ٚابتنُ، ٚفٕؼ٘ا، تـٔش لٍلٟ  تىتعً        

ؼْلٟ ِٓ ٔفنٟ بنلد ؽٌه  و١ؿ ٠ّىٕٕٟ أْ أىعـ بٙؾٖ 

 اٌ ـ٠مة بعؼ وً ِا ـعٍٗب 

 امة، واْ ٕ٘ان افَاؿٌىٓ بٕٙا٠ة اٌؼؿ  تزٕلتٗ ٌلالٟ ا١ٌَٛ       

٠ّٚقلٗ ِٓ ٓـؾ ٢عـ  لفقل ـٛق ػؿارتٟ  ٠عَؿ بؼاعٍٟ

ٚلؼل تٌٝ اٌل١ل أمـ  ِٓ أٞ ٚلل ِْٝ  وأل اٌؼٚامة 

ا١ٌّٕٝ تَ ؼَ باٌنٍنٍة، ٚاٌؼؿارة تٙتق ٚتَؼؿ ٍـ٠ـا ِٙؼػة 

 باٌتضٛي تٌٝ وِٛة ِٓ اٌم ع اٌَؼئة ـٟ أ٠ة ٌض ة  

ٌؾا واْ اإلفَاؿ ال ٠قاي ل٠ٛا فٕؼِا تٛلفُل فٍٝ ؿ١ٍفٕا         

صٌٛل اٌمٛة اٌتٟ وٕل أٚرٙٙا تٌٝ اٌؼٚامة ٔضٛ اٌ الو  عٍعل 
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ؼ او فٍلة اٌؼ٘ٓ األب١ِ اٌتٟ اىتـا٘ا ٌٟ ٚاٌؼٞ ٚؿصل 

 أمىلٗ ـٟ األؿراو  

 ظٙـ تي١ل بعؼ فيـ ػلائك         

ّْ ٌؼ٠ه لؼؿا تضنؼ٠ٓ ف١ٍٗ        "٠ا اٌٟٙ " لاي ّاصىا  "٠لؼٚ أ

 ِٓ إٌيآ ٘ؾا ا١ٌَٛ، أ١ٌل وؾٌهب" 

" لٍل ٚأٔا أف١ؼ بْع عَالل ِٓ ىعـٞ تٌٝ اٌغٍؿ ،"ال      

 ب ٙـ ٠ؼٞ  "أٔا ؼاّلة ـضند "

ٓب" لاي ٚ٘ٛ ٠ّؼ ــىاة ٓالو ٚفٍلة لٙٛة         ّّ "أٖ٘ٛٚ، ِ

 ـاؿؼة  

 "ٔفنٟ "       

 "٘ؾا أِـ ٍعد  ٌُ تلٍٟ بالو صنٕا ـٟ اِتضاْ ِاب"       

عل ـٟ صد "ال " لٍل ٚأٔا أمتؼ٠ـ ا١ٌٗ  "و١ؿ ٚل       

 فٚرتهب"

ــ  بعِ اٌؼ٘ٓ ـٟ فٍلة اٌمٙٛة اٌتٟ رٍلٙا ٚابتنُ للً أْ 

 ٠مٛي  "اٖ   ِياوً تتعٍك بَلٟ "

 "١ٌل فٕؼٞ ِياوً تتعٍك بَلٟ "       

تـػػ ٌلـ٘ة ٌىٕٗ ٌُ ٠زاػٌٕٟ  بؼال ِٓ ؽٌه لاي  "ٚلعل ـٟ صلٙا 

 فٓ ٓـ٠ك اٌغ ن "

 "فٓ ٓـ٠ك اٌغ نب ِا تعٕٟ بؾٌهب"       
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وٕل عآلا ٌفتاة أعـٜ ٌٚنل ـٟ  ص١ٕ ؾ "ٌُ أٔٛ ؽٌه        

ِّٛع ِٕامد أللع ـٟ اٌضد  ٌضنٓ ص ٟ، أػؿول وُ وٕل 

 أفّٝ للً أْ ٠فٛل األٚاْ " 

 "أفّٝب"      

"أرً  ع ١لتٟ وأل ر١ٍّة رؼا  وأل ف١ٕ١ٙا اٌل١ٕت١ٓ       

ماصـت١ٓ، ٚبيـتٙا واٌّالن؛ ٌٚفتـة، واْ وً ِا أؿاٖ ٘ٛ 

ىٓ فٕؼ٘ا   صنٕا   ػف١ٕا ٔمٛي أّٟٔ اوتيفل أٔٙا ٌُ تىٓ رّاٌٙا  ٌ

 ٌٚٛ رقو ِٓ اٌيغٌ اٌؾٞ وأتٗ ؿ١ٕ٠ٗ"  

ؼّل ــىاتٗ ـٟ فٍلة اٌمٙٛة، ٚأعؾ ٠ْـف بٙا فٍٝ        

 أفٛاػ اٌغيد  

ِٓ اٌنًٙ ا٢ْ ؿؤ٠ة ؽٌه، ِٚٓ اٌنًٙ اف او ا١ٌَٕضة، "      

ّْ أؼٍد إٌاك ال ٠ٕ  ـْٚ تٌٝ ِا ٌىٓ اٌضم١مة اٌّضقٔة ٟ٘ أ

 ٚؿاو اٌن ش تاّل بعؼ ـٛال األٚاْ "

ّْ تي١ل         بم١ٕا ٍاِت١ٓ ٌؼل١مة، ٌىٕٟ امت عل امتيفاؾ أ

واْ ؼاؿلا ـٟ اٌتفى١ـ  ِٚٓ اٌتؽْٓ اٌؾٞ أضفـ فٍٝ رل١ٕٗ، 

 فــل أْ ال فاللة ٌؾٌه بّياوٍٟ  

 "أٔا   أٔا بمفة ألٟٔ ؽوـته بقٚرته "      

 ؾٌه ""ال تىٟٛٔ  ال بنك ب      

٘ق ؿأمٗ ٚصاٚي أْ ٠لتنُ  "تٌٝ رأد ؽٌه، ٌُ أوٓ أـىـ        

بـ١ٕ٠ٗ بً بيغٌ بعـ، ىغٌ ٌُ ٠نت ع ٠ِٛا أْ ٠ـٜ ِا 

تضل اٌميٛؿ  ـٟ ٘ؾٖ اٌّـصٍة، ٌنل أـتـُ صتٝ أٟٔ أؿ٠ؼ٘ا 

 أْ تفعً ؽٌه "
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ٓ واْ ٠تىٍُب أؿػل أْ أفـؾ، ٌىٕٟ أصننل أّٔٗ         ّّ ف

  ٌؾا، ؿصٕا ٔ ٍٟ األفٛاػ ـٟ م١ىْٛ ِٓ اٌٛلاصة أْ أمني

ٍّل  ٌىٕٗ اٌتفل ٌٟ ـٟ إٌٙا٠ة ٚلاي  "أٔ ـٞ ِا ٚؿاو ف١ٕٗ 

 ٚابتناِتٗ ٌّٚعاْ ىعـٖ، أٔ ـٞ تٌٝ ِا ٠ٛرؼ صما باٌؼاعً "

اٌ ـ٠مة اٌتٟ تىٍُ بٙا رعٍتٕٟ أىعـ بلـٚػة تعتـٞ        

أٍٚاٌٟ  بؼا ٚونٔٗ ٠عٍُ، ٚـزنة، ىعـل بٕقفة ػـاف١ة  ً٘ واْ 

ّْ صف١ؼٖ ال ٠نتضكب ٠غلـٟٔ  أ

او، وأل ِيافـٞ ال تقاي فٕؼِا صاْ ٚلل اٌؼعٛي ٌٍعي       

ّْ  ِتؼاعٍة ٌىٓ فٍٝ األلً، واْ اإلفَاؿ لؼ تالىٝ  لاٌل أِٟ أ

أبٟ م١تنعـ ـٟ اٌعًّ، ٚبّا أْ اٌَل١اْ وأا ـٟ اٌغاؿد ِع 

أٍؼلائّٙا، ـمؼ بم١ٕا ٔضٓ االحٕت١ٓ ـمٔ  أعلـتٕٟ أٔٙا ٚأبٟ 

ي األِـ ٚأصّنا بعؼَ اٌـاصة ٌمؼَٚ تي١ل بٙؾٖ تٕاليا صٛ

اٌ ـ٠مة، ٚأٔٗ ؿبّا ف١ٍّٙا أْ ٠زؼا ٓـ٠مة ٌؼـع أرـ ٌٗ ِمابً 

 ِنافؼتٗ  

اإل٘أة، ٌىٕٙا ـٟ ا١ٌَٛ لٍل ٌٙا بنْ تي١ل م١يعـ ب       

 ؽ٘لل  ت١ٌٗ ٚأ٘أتٗ فٍٝ أٞ صاي   اٌّٛاٌٟ

افٟ أرابٙا تي١ل  "ال، م١ؼة با٠ىـ  ٌمؼ واْ ِٓ ػٚ       

" ٌُٚ ٠ملً مّا  أٞ  مـٚؿٞ أْ أمافؼ ابٕته ـٟ ٘ؾا اٌّيـٚ 

 وٍّة أعـٜ صٛي اٌّّٛٛ   

بؼأل ٔٙا٠ة األملٛ  بتض١ًّ أبٟ ٌألؼَاْ ٚاٌمَاٍال       

اٌّم ٛفة ـٟ ِهعـة ىاصٕتٗ للً أْ ٠تزٗ ٌٍعًّ ـٟ ٍلاس 

اٌنلل، ـٟ ص١ٓ ل١ْل ٚتي١ل بم١ة ا١ٌَٛ ـٟ اٌتمآ اٌضيائو 

 ١ٙ تٗ المتملاي اٌلؾٚؿ ٚٔلو اٌتـاف ٚت
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واْ ؽٌه ـٟ بعـ ٠َٛ فٕؼِا مني تي١ل  "ٌٓ تٕتمً فائٍته        

 ِٓ اٌل١ل، أ١ٌل وؾٌهب"

 "تٕتمًب ِا اٌؾٞ رعٍه تمٛي ٘ؾاب"       

"بٖ   ؽوـل ابٕتٟ ٘ؾا اٌّّٛٛ  فٍٝ ٓاٌٚة اٌعياو ا١ٌٍٍة        

 اٌّا١ّة  افتمؼل أّٔىُ ؿبّا تمِْٛٛ باٍالس إٌّقي ألٔىُ

 تنتعؼْٚ ٌل١عٗ "

ٚفٍٝ اٌـؼُ ِٓ إّٟٔٔ ٚتي١ل تضؼحٕا ـٟ اٌعؼ٠ؼ ِٓ        

اٌّٛا١ّع عالي فٍّٕا ِعا، ٌىٓ فٍٝ األؿرش ٌُ أوٓ ألصىٟ ٌٗ 

فٓ اٌن١ؼ ـ١ٕ١ؽٓ أٚ اٌعُ ػا٠ف١ؼ أٚ ٌّاؽا واْ ـٕاؤٔا ـٟ صاٌة ٠ـحٝ 

ٌٙا ٌٛ ٌُ ٠ننٌٕٟ فٓ اإلٔتماي  ٌىٓ بّا أٔٗ مني، أٔت١ُٙل بنعلاؿٖ 

ت١اس ف ١ُ، عاٍة ىٟو؛ ٚلؼ رعٍٕٟ ؽٌه أىعـ باؿوً 

ؼ  ىعـل ٚونٟٔ أٔفظ بق٘ـة ٕ٘ؼباو ـٟ بغًَٛ اٌعُ ػا٠ف

بع١ؼا  وٕل ـغٛؿة اٌٙٛاو ٚأىا٘ؼ بؾٚؿ٘ا تنلش تٌٝ األفٍٝ 

ٚبإٌ ـ تٌٝ اٌلاصة األِا١ِة، وٕل ـغٛؿة بٕفنٟ وؾٌه    بٛاٌؼ٠ّا

ؿبّا  ـمٔ تٔت ـ صتٝ أّع ٠ؼٞ فٍٝ اٌفٕاو اٌغٍفٟ  ٚبعؼ٘ا،

 ألَٛ أ٠ْا ب الو إٌّقي  أمت ١ع أْ أـعٍٙا   أرً، أمت ١ع  

بمٟ تي١ل ٍاِتا بعؼ أْ أعلـتٗ اٌمَة  ٚفٕؼِا راوتٕا        

أِٟ باٌي ائـ ـٟ ٚلل اٌؽؼاو، رٍنٕا فٍٝ اٌيــة ٚأوٍٕا ػْٚ 

أْ ٕٔلل بىٍّة  حُ ـزنة، عـق اٌَّل فٕؼِا أِاو فلـ اٌياؿ  

 ٠نتٟ ٠ٍٚمٟ اٌتض١ة بلنآة "ٚلاي  "ال أفٍُ ٌّاؽا ال 

"ِٓب" منٌتٗ، حُ ٔ ـل فلـ اٌياؿ  ص١ج أىاؿ  فاػل        

اٌنتاؿة ـٟ ؼــة بـا٠ل بنـفة تٌٝ ِىأٙا، ٌُٚ أمت ع ِٕع 

 ٔفنٟ ِٓ اٌتناؤي  "بـا٠لب"



149 

 "٘ؾٖ حاٌج ِـة أّل ٗ ٠ـاللٕا "       

"صماب" واْ لٍلٟ ٠ـــؾ وعَفٛؿ ٍؽ١ـ ٠ضاٚي        

 اٌ ١ـاْ 

تزُٙ ٚلاي  "ػف١ٕا ٕٟٔٙ اٌّّٙة ٚٔقؿ  تٍه اٌلؾٚؿ         

 متٛػ٠ٓ أْ تنتف١ؼٞ ِٓ ػؾو إٌٙاؿ ٌٍّنافؼة فٍٝ اإلٔلال "

وٕل مع١ؼة بقؿافة اٌفٕاو أع١ـا، ٌىٕٟ ٌُ أمت ع ِٕع        

 ٔفنٟ ِٓ اٌتيتل بنلد ٔاـؾة بـا٠ل  ً٘ ٠مَٛ بّـاللتٕاب 

ٓ اٌ ١ٙـة أوخـ ِّا أٚػ لّل بتفمؼ إٌاـؾة عالي ِا تلمٝ ِ       

االفتـاؾ بٗ  عي١ل أْ ٠ىْٛ تي١ل لؼ الص  ؽٌه ألٔٗ فٕؼِا 

ٚب١ّٕا وٕا ٕٔٙئ بعْٕا فٍٝ ِا م١ؽؼٚ باٌتنو١ؼ ـٕاو -أ١ٕٙٔا اٌعًّ 

لاي  "ؿبّا ٘ٛ ٠تَـؾ وزلاْ ا٢ْ، ٌىٕٟ أصتف   -ؿائع اٌزّاي

 بلعِ األًِ ٌٍَلٟ "

ا بضك اٌنّاوب رلاْب ِا اٌؾٞ ٠ّىٓ لٌٛٗ ونرابة ٌٙؾ       

ّٞ  اوتف١ل باٌٛلٛؾ ٕ٘ان ِع عـَٓٛ ا١ٌّاٖ ـٟ تصؼٜ ٍّٚاَ  ٠ؼ

 ب١ؼٖ ٠ٛٓال ٚماؿ فلـ اٌياؿ    ٚبٙؾا، ٌٛس اٌضٕف١ة ـٟ األعـٜ 

بعؼ بْعة ػلائك، ؿأ٠ل بـا٠ل بت١ا فلـ اٌـ١ٍؿ بنتزاٖ        

ِٕقٌٗ  أٌم١ل ٔ ـة حا١ٔة عآفة ِٓ ًٚ٘ اٌّفارنة  وً ٘ؾا 

ٗ ٠ـالد ِٓ ػاعً إٌّقي، ب١ّٕا ٘ٛ ٠تزٛي اٌٛلل ٚأٔا أظٓ أٔ

ـٟ األؿراوب ىعـل باٌضـد ٠ؽّـٟٔ ِٓ ؿأمٟ صتٝ أعٌّ 

 لؼِٟ ِـة أعـٜ  

أػؿل ٌٗ ظٙـٞ ٚؿوقل ا٘تّاِٟ فٍٝ ممٟ اٌفٕاو  ِا        

وؼل أىعـ  أصّمٕٟ  ٠اٌٟ ِٓ ؼل١ة ِؽفٍة  تقا٠ؼ ؼْلٟ صتٝ
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 ّٟ ي  ، حُ تٕا٘ٝ تٌٝ مّعٟ ٍٛل ٠مٛباٌؼعاْ ٠غـد ِٓ أؽٔ

 "٠لؼٚ ؿائعا رٌٟٛ  فًّ ر١ؼ "

ـّ ب١تٕا          واْ بـا٠ل ٍاصد اٌَٛل، ٚالفا ٕ٘ان فٍٝ ِّ

ٚـزنة، ٌُ أفؼ ؼاّلة ِٓ ٔفنٟ  تّٛرٗ وً ؼْلٟ تزا٘ٗ، و١ؿ 

٠تزـأ فٍٝ اٌٛلٛؾ ٕ٘ان ٚونٔٗ اٌّيـؾ اٌّنهٚي فٕٟ ٠ٚمٛي 

 ٌٟ "فًّ ر١ؼ"ب ال ٠ضك ٌٗ لٛي أٞ ىٟو بعؼ ِا ـعٍٗ 

ٚىه تٛر١ٗ عـَٓٛ ا١ٌّاٖ ٔضٖٛ فٕؼِا لاي   وٕل فٍٝ       

 "أٔا بمؿ رؼا فٍٝ ِا ـعٍتٗ رٌٟٛ  ٌمؼ واْ ع ن ول١ـا "

ٔ ـل ت١ٌٗ، تٌٝ تٍه اٌع١ْٛ اٌقؿلاو اٌالِعة، ٚصاٌٚل        

ـعً ِا لاٌٗ ٌٟ تي١ل؛ صاٌٚل إٌ ـ عالٌٙا تٌٝ ِا عٍفٙا  ِاؽا 

باٌؾٔد ٠ٛرؼ عٍفٙاب ً٘ ٠يعـ باألمؿ صماب أَ أٔٗ ـمٔ ٠يعـ 

 بنلد ِا لاٌٗب

ّٟ أْ أى١ش          أصننل ٚونٟٔ أٔ ـ ٔضٛ اٌيّل، ٚفٍ

ّٞ بع١ؼا   بٕاظـ

ال أمت ١ع تؾوـ ِا لاٌٗ ٌٟ بعؼ ؽٌه، وً ِا أؽوـٖ أٔٗ واْ        

ٌٚٚزل  أّضه  بعؼ ؿص١ٍٗ، أؼٍمل اٌضٕف١ة ٌ ١فا ِعٟ، ٚرعٍٕٟ

 تٌٝ اٌؼاعً ٚأٔا أىعـ باٌؽـابة 

ا١ٌْك ٚفؼَ االؿت١اس ٌلم١ة اٌّناو  ظٍٍل أتمٍد ب١ٓ        

ٚأمٛأ ِا ـٟ األِـ ٘ٛ أٟٔ ٌُ أمت ع تضؼ٠ؼ ِا اٌؾٞ ٠ْا٠مٕٟ 

باٌ لٔ  باٌ لع واْ بـا٠ل، ٌىٓ ٌّاؽا ٌنل ـمٔ ؼاّلة ِٕٗب 

ٌمؼ واْ   ٚؼؼا  أَ تـأٟ مع١ؼةب تؽْ ٌّاؽا ٌنل ـمٔ مع١ؼةب ٌمؼ 

ٔا، لاي أى١او ٌ ١فة، ٚأتٝ تٌٝ ِٕقٌٕا ٚٚٚلؿ ـٟ ِّ  ّضىٕا  ـّ
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ٌىٕٟ ٌُ أوٓ ؼاّلة ٚال مع١ؼة  ٚب١ّٕا وٕل ِنتٍم١ة فٍٝ        

ــاىٟ أصاٚي اٌمـاوة، أػؿول أْ فؼَ االؿت١اس لؼ ٓؽٝ فٍٝ 

ّْ ىغَا ٠ـاللٕٟ  أتابٕٟ ـق  ىؼ٠ؼ صتٝ  ا١ٌْك  ىعـل ٚون

أٟٔ ْٔٙل ٚتفمؼل عاؿد إٌاـؾة ٚػاعً اٌغقأة ٚتضل 

ؿ  امتؽـق األِـ ِٕٟ اٌنـ٠ـ؛ ِٚع ؽٌه، ٌُ ٠غتؿ ٘ؾا اٌيعٛ

صتٝ ِٕتَؿ ا١ًٌٍ تمـ٠لا ألػؿن ِا١٘تٗ  ٌمؼ وأل ٔفنٟ، 

 تـاللٕٟ 
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 غمامت تلوح في األفق

 
امت١م ل ٍلاس األصؼ ٚأٔا أىعـ وّـ٠ِ فواَ، ٚونٟٔ        

ٝ ٚأصٍُ بٛاصؼ ِٓ تٍه األصالَ اٌن١ ة  ّّ وٕل أ٘ؾٞ ِٓ اٌض

 اٌٍّت٠ٛة ؼ١ـ اٌمابٍة ٌٍتفن١ـ  

ٗ فٓ األصالَ اٌن١ ة اٌٍّت٠ٛة ؼ١ـ اٌمابٍة ٌٍتفن١ـ ٍِّا أف       

ّْ ف١ٍه أْ تلؼػ٘ا ٚتضاٚي أْ تٕنٝ أّٔٙا صؼحل    ٘ٛ أ

ٌؾا صاٌٚل ػـعٙا بع١ؼا  ْٔٙل ِٓ اٌنـ٠ـ ِلىـا ألٟٔ ٌُ        

بوً ى١ ا تمـ٠لا ا١ٌٍٍة اٌّا١ّة، ٚلؼ بؼأل أتْٛؿ رٛفا  ٚب١ّٕا 

ل ٔ ـة فٍٝ ؼــة اٌزٍٛك وٕل ـٟ ٓـ٠مٟ تٌٝ اٌّ لظ، أٌم١

ّْ أبٟ لؼ تُ ٓـػٖ تٌٝ األؿ٠ىة    ٚالص ل أ

ٌُ ٠ىٓ ٘ؾا بياؿة ع١ـ  واْ فالِة ِعاؿن ال تقاي        

 راؿ٠ة، ٚلؼ رعٍٕٟ ؽٌه أىعـ بنٕٟٔ ِت فً ـٟ ِٕقٌٟ 

تمٍّد ـٛق األؿ٠ىة ٚأٍٓك ٍٛتا ٠يلٗ األ١ٔٓ، حُ تىَٛ فٍٝ        

َ ِلُٙ ٚؼ١ـ ٚػٚػ ـٟ ٔفنٗ تضل ٌضاـٗ اٌَؽ١ـ ٚتّتُ بىال

 ٚماػتٗ  

ماؿفل تٌٝ اٌّ لظ ٍٚللل ٌٕفنٟ ٚفاو ف ١ّا ِٓ        

ؿلائك اٌؾؿة  وٕل فٍٝ ٚىه اؼـالٗ باٌض١ٍد فٕؼِا ػعٍل أِٟ 

 بغ ٛال ؿالَة ٚاعت فل ِٕٟ اٌَضٓ  

"ف١ٍه االٔت اؿ ل١ٍال أ٠ٙا اٌـرً اٌَؽ١ـ  متُض ٝ ٘ؾٖ        

 اٌعائٍة بف ٛؿ ٠َٛ أصؼ رّافٟ "
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 "ٌىّٕٟ أتْٛؿ رٛفا "       

"ٚوؾٌه بم١تٕا  ٚا٢ْ، ؼاػؿ  منفؼ بعِ اٌف ائـ ٚأٔل        

 متنتضُ  تؽ٘د "

ّْ اإلمتضّاَ م١ّٕع اٌّزافة اٌٛى١ىة    ٚون

أؽفٕل ٚتٛرٙل ٔضٛ اٌضّاَ  ٚـٟ ٓـ٠مٟ ت١ٌٗ، الص ل        

ٞ ٚفاػ ـٛق  ٛص ُٓ ّْ ؼــة اٌزٍٛك أٍلضل ـاؿؼة  اٌٍضاؾ  أ

ٚاٌٛماػة اعتفل   ٚونٟٔ لؼ اعتٍمل وً ىٟو ـٟ  ِنٕؼ اٌؾؿا ،

 ع١اٌٟ  

فٕؼ اإلـ اؿ، ٌُ ٠لؼ فٍٝ ٚاٌؼٞ أّٔٗ لؼ أِْٝ ١ٌٍة واٍِة        

فٍٝ األؿ٠ىة  ال أتفاط تضل ف١ٕ١ٗ، ٚال ىع١ـال فٍٝ ؽلٕٗ  

واْ ٠ـتؼٞ مـٚاي تٕل ل١َـ ٚل١ٌّ بٌٛٛ بٍْٛ اٌغقاِٝ، 

بؼا ٌٟ اٌم١ٌّ  ٚىعـٖ راؾ ِٕٚت ُ ٚونٔٗ ٠َٛ فًّ  ىغ١َا،

أٔخ٠ٛا بعِ اٌيٟو ٌىٓ أِٟ لاٌل  "تلؼٚ ر١ّال ٘ؾا اٌَلاس 

 ؿ٠ه "

اوتفٝ بإٌ ـ ت١ٌٙا بيه ٚامتـابة  ٚفٕؼ٘ا ػعً رؼٞ ٚ٘ٛ        

٠مٛي  "تلؼٚ ؿائضة إٌّقي ؿائعة ٠ا باتنٟ  ٍلاس اٌغ١ـ ؿ٠ه  

 أ٘ال بـا٠ل " ٚؼّق ٌٟ فٕؼِا رٍل ّٚٚع ِٕؼ٠ٍٗ ـٟ صزـٖ 

 ١ٕتاااااا " تؽّٕل أِٟ  "اٌف ٛٚٚٚٚؿ ""١١١١ٌ       

ظٙـل أعتٟ ـٟ تٕٛؿة ل١َـة ٚصؾاو ؽٞ ٔعً م١ّه        

ٚفاي، ٚف١ٕ١ٓ ىل١ٙت١ٓ باٌتنو١ؼ بع١ٕٟ ؿاوْٛ  أم عل أٔفاك 

أِٟ ٌٍض ة، ٌىٕٙا أعؾل ٔفنا ف١ّما ٚلاٌل  "ٍلاس اٌغ١ـ 
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فق٠قتٟ  تلؼ٠ٓ   تلؼ٠ٓ   افتمؼل أٔه متؾ٘ل١ٓ تٌٝ اٌى١ٕنة ِع 

 لائه ٘ؾا اٌَلاس "ؼأٍ

 " أرابل فابنة حُ رٍنل   "بٍٝ، منـعً      

رٍلل أِٟ اٌف ائـ ٚاٌل١ِ اٌّمٍٟ ٚاٌل آا اٌّٙـٚمة       

اٌّم١ٍة تٌٝ اٌ اٌٚة  تٍَد ٚاٌؼٞ ٌؼل١مة، ٌىٕٗ لاَ أع١ـا بٕفِ 

 ِٕؼ٠ٍٗ حُ حلتٗ فٍٝ ٓٛق ل١َّٗ 

"تؽْ،" لاٌل أِٟ ٟٚ٘ تزٍل  "ٌمؼ تٍٍٛل تٌٝ صً        

 إلىىا١ٌتٕا "

"٘ا لؼ أتٝ   " ؼّؽُ ٚاٌؼٞ ٌىٕٙا ٌٛصل ٌٗ بٕ ـة باؿػة        

 أٍّتتٗ ـٛؿا  

"اٌضً ٘ٛ   ،" لاٌل ٟٚ٘ تْع ٌٕفنٙا بعِ اٌف ائـ،        

 "مٕمَٛ بؼفٛة بي با٠ىـ تٌٝ اٌعياو فٕؼٔا " 

أفزـ أبٟ لائال  "ِاؽاب ؛ ٚمنٌل ١ٕ١ٌتا  " ر١ّعُٙب"؛ ـٟ        

ٔا أمنٌٙا  "ً٘ أٔلص راػّةب"؛ ٌىٓ رؼّٞ وؼّك ص١ٓ فلنُل ٚأ

 ب١ْة ِم١ٍة أعـٜ ٚلاي  " ٘ؾٖ ـىـة ؿائعة ٠ا باتنٟ "

"ىىـا أبٟ " أرابتٗ ِلتنّة، حُ تٛرٙل ٔضٛٞ ١ٕ١ٌٚتا         

"باٌتنو١ؼ أٔا راػّة  ٚأرً، تؽا أؿاػل رٌٟٛ ٚاٌَل١اْ اٌّزٟو، 

 متتُ ػفٛتُٙ "

 تؼؿو١ٓ ِا تم١ٌٕٛٗب" بؼأل أعتٟ تمٙمٗ فا١ٌا  "ً٘       

ل أِٟ ِٕؼ٠ٍٙا ـٛق ؿولت١ٙا  "ؿبّا صاْ اٌٛلل         ّٛ م

 ألوتيؿ ؽٌه "
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ّٟ ٚلاٌل  "متؼفٛ رٛلة اٌّتلٛي تٌٝ         تٌتفتل ١ٕ١ٌتا تٌ

 اٌعياو  أٖٚ، ٘ؾا ِا امت١م ل ٚأٔا أتٛلعٗ تّاِا "

٘ق أبٟ ؿأمٗ ٚلاي  "ِا اٌؽـُ ِٓ ؽٌه ٠ا باتنٟب ٌمؼ        

إٌىل اٌؽل١ة ا١ٌٍٍة اٌّا١ّة ٚأتٙٝ األِـ  ً٘ ٘ؾٖ لٍل بعِ 

 اٌّـصٍة اٌخا١ٔة ِٓ فمابٟب"

 "تٔٗ ىٟو واْ ٠زد أْ ٔمَٛ بٗ ِٕؾ مٕٛال عٍل "       

"أؿرٛن، باتنٟ  أفٍُ أّٔه تيعـ٠ٓ باٌنٛو بنلد ِا        

 اوتيفتٗ، ٌىٓ صفً فياو ؼـ٠د ٌٓ ٠ؽ١ـ ى١ ا "

فٍٝ ـ ائـ٘ا، أؼٍمتٙا، مىلل ٚاٌؼتٟ اٌيـاف اٌّضٍٝ        

ٌعمل اٍلعٙا حُ أٌَمل بَـ٘ا بلَـ أبٟ  "مٕمَٛ بؼفٛة بي 

 با٠ىـ ٌٍعياو ِعٕا "

 ٌُٚ تىٓ ِْ ـة إلفاػة لٌٛٙا ِـت١ٓ  

أعؾ ٚاٌؼٞ ٔفنا ف١ّما، حُ تٕٙؼ ٚلاي ِنتنٍّا  "وّا        

تيائ١ٓ باتنٟ، ٌىٓ ال تمٌٟٛ أٟٔ ٌُ أصؾؿن " حُ أعؾ لّْة ِٓ 

   "صفً ىٛاو ـٟ اٌٙٛاو اٌ ٍك، أـتـُب"اٌل آا ٚتّتُ

"ال ٠ا ؿ٠ه  ِنػبة فياو فٍٝ اٌ اٌٚة وّا ٔفعً فٕؼِا        

 تنت١ْؿ أصؼ فّالئه "

تٛلؿ فٓ اٌّْػ ـزنة، "ً٘ تتٛلع١ٓ ُِٕٙ صما أْ ٠ـتؼٚا        

 ح١ابا ؿم١ّةب"

صؼلل  بٗ حُ لاٌل  "ِا أتٛلعٗ ٘ٛ أْ تتَـؾ واٌـرً        

 ّا ظٕٕل أٔه ف١ٍٗ "ٍ ١ؿ اٌؾٞ ٓاٌاٌ
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 فاػ تٌٝ اٌل آا، ـمؼ وأل أمٍُ ِٓ ِٕالية أِٟ        

أوٍل ١ٕ١ٌتا ب١اُ ب١ْة ِم١ٍة تٌٝ رأد ـ ١ـة واٍِة        

نوً ٚتمٙمٗ تمـ٠لا  ل١ًٍ باٌ لع، ٌىٓ ِٓ اٌ ـ٠مة اٌتٟ وأل ت

 ـٟ ِقاد ١ٓد  بٙا، بؼا ر١ٍّا أٔٙا فٍٝ األلً

إٌنلة ت١ٌٗ، ٌىٕٟ ٌُ أمت ع تغ١ّٓ أوً رؼٞ وخ١ـا، صتٝ ب       

ِا اٌؾٞ واْ ٠ؼٚؿ ـٟ عٍؼٖ  واْ لؼ فاػ تٌٝ رّٛػٖ صتّٝ ١ٌلؼٚ 

ا بإٌنلة ٌٟ، ـمؼ بؼأل  ِّ ألـف تٌٝ اٌضزاؿة ِٕٗ تٌٝ اٌليـ  أ

ّْ ٘ؾا اٌعياو ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ أوخـ ِٓ ؼـ٠د؛  أتّنك ِع ـىـة أ

ـ، ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ٚؿٓة  ٌمؼ فاػ ؽٌه اٌل١ِ اٌفامؼ ِٓ اٌمل

 ٠ٍٛس وؽّاِة ول١ـة ؽال ؿائضة ٔتٕة ـٛق ؿأمٟ  

واْ رؼٞ ٠عٍُ اٌضم١مة باٌ لع، ٌىٓ ال أصؼ ؼ١ـٖ ِٓ        

فائٍتٟ ٠عـؾ  ِاؽا ٌٛ تُ ؽوـ األِـ فٍٝ اٌعياوب منٍلش ٌضّا 

 ِي٠ٛا  

ب١ّٕا وٕل أٔ ؿ أمٕأٟ الصما، ـىـل ـٟ ؿىٛة رٌٟٛ أٚ        

ٛ  اٌل١ِ  أٚ   اٌتٛاـك ِعٙا صتٝ ال ٠ ـس ىغٌ ِّٛ

٠ّىٕٕٟ تغـ٠د اٌعياو ب ـ٠مة ِا، إِٔع صؼٚحٗ  أرً، أمت ١ع 

ـعً ؽٌه  أٚلفل ٔفنٟ ـٛؿا ٚٔ ـل تٌٝ اٌّـبة  ِٓ أٞ ١ٕٓة 

ٍصمُلب بَمل ٚفؼل ألبضج فٓ أِٟ    ِٓ اٌزلٕاو ُع

"ِا األِـ ٠ا فق٠قٞب" منٌتٕٟ ٟٚ٘ تّنش ١ٕ١ٍة اٌغلق         

 "تلؼٚ لٍما "

ّْ ال ٚاٌؼٞ ٚال ١ٕ١ٌتا ٠ّىٓ أْ تضممل ِـت١        ٓ ألتنوؼ ِٓ أ

٠نتـلا اٌنّع ِٓ ِىاْ ِا، حُ ّ٘نُل  "ً٘ تمن١ّٓ فٍٝ 

 اٌنـ٠ةب"
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 ّضىل  "ٌنل ِتنوؼة ِٓ ؽٌه "        

 أت ـُل          

ّٟ ٚتٛلفل فٓ         "ِا اٌؾٞ ٠ّىٓ أْ   ،" لاٌل حُ ٔ ـل تٌ

 اٌتٕ ١ؿ  

ّْ اٌّّٛٛ  ع ١         ـ  فق٠قٞ، ِا اٌغ دب""أٖٚ، ٠لؼٚ أ

ِـل فَٛؿ ِٕؾ أْ افتــل ٓٛاف١ة ألِٟ بنٞ ىٟو، ٌُ        

٠عؼ ؽٌه ّـٚؿ٠ا ـمؼ تعٍّل اإل٘تّاَ باألى١او بٕفنٟ  فٍٝ 

 األلً ٘ؾا ِا ظٕٕتٗ، صتّٝ ا٢ْ  

 ٌّنل ؽؿافٟ، ٚلاٌل  "بـا٠ل  أعلـٟٔ، ِا األِـب"       

١ّما حُ لٍل  لفقل ألرٍل فٍٝ إٌّْؼة، أعؾل ٔفنا ف       

 "تّٔٗ فٓ ب١ِ رٌٟٛ " 

 "صٛي   ب١ْٙاب "       

 ما١ٌّٔٛالب" -ػ٠ه-"أرً  أتؾوـ٠ٓ واؿحة ػراد       

 "ٌمؼ واْ ؽٌه ِٕؾ فِٓ ِْٝ، ٌىٓ باٌتنو١ؼ  "        

ّْ رٌٟٛ ٌُ تنل باٌل١ِ تٍه         "صنٕا، ِا ال تع١ٍّٕٗ ٘ٛ أ

 ٕؾ ؽٌه اٌض١ٓ " اٌّـة ـمٔ  ٌمؼ ظٍل تزٍلٗ وً أملٛ  تمـ٠لا ِ

 "صماب ٌّاؽا ال فٍُ ٌٟ باألِـ تؽاب"       

ال  "ٌمؼ وٕل عائفا ِٓ ؼْد أبٟ ٌعؼَ ابالؼٙا إّٔٔا       

لً   أؿا٘ا لاػِة ـنعـد ت١ٌٙا لأـ٠ؼُ٘، ٌؾا بؼأل ـٟ افتـاّٙ
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ـٟ مٍة اٌّّٙالل للً أْ ٠عٍُ  أْ تمـ  اٌزـك، حُ ألَٛ بضيـٖ

 أصؼ أّٔٙا وأل ٕ٘ا "

 "أٖٚ، بـا٠ل "       

"ظٍٍل أـىـ أٔٙا متتٛلؿ ـٟ إٌٙا٠ة  أفٕٟ، وُ ٠ّىٓ        

 ٌؼرارة ؼل١ة أْ تنتّـ ـٟ اٌتل١١ِب "

 "أـُٙ ِٓ ؽٌه تؽْ أُٔٙ تٛلفٛاب"        

ّْ رٌٟٛ ّل تٕٟ أصيـ         "أرً، ِٕؾ األملٛ  اٌّاّٟ  أل

 وـتٛٔة ب١ِ ـٟ صا٠ٚة اٌفْالل باٌغاؿد "

 ""بٖ ٠ا تٌٟٙ        

 "باٌ لٔ "       

 "ِاؽا لٍل ٌٙاب"       

ٔىنل ؿأمٟ ٚؼّؽّل  "لٍل ٌٙا بنّٕٔا وٕا عائف١ٓ ِٓ        

اٌتنُّ باٌنا١ٌّٔٛال ألْ ـٕاوُ٘ ـٟ صاٌة ٠ـحٝ ٌٙا  ؿوْل 

 باو١ة، ٚاٌيٟو اٌتاٌٟ وّا تع١ٍّٓ، بؼأل ـٟ تٍالس صؼ٠متُٙ "

 "أٖٚ بـا٠ل "       

 "باٌ لٔ "       

ٍاِتة ونٔٙا ١ِتة ٌّؼة ػل١مة، حُ لاٌل بٙؼٚو ىؼ٠ؼ   بم١ل       

"ىىـا ٌَؼله ٠ا بـا٠ل  ٌمؼ مافؼل فٍٝ ىـس اٌىخ١ـ " حُ 

ّ٘قل ؿأمٙا ٚأّاـل  "ِا ت ٕٗ بٕا تٍه اٌعائٍة صتّا  " ٚفاػل 
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تٌٝ تٕ ١ؿ اٌ لك  "٘ؾا ملد تّاـٟ ٌؼفٛتُٙ فٍٝ اٌعياو ـٟ 

 افتماػٞ "

ىتّاْ صٛي ٘ؾا اٌّّٛٛ ، "ٌمؼ ألنّلص فٍٝ اٌنـ٠ة ٚاٌ      

أ١ٌل وؾٌهب أعلـل رٌٟٛ رؼٞ، ٌؾا ـٙٛ ٠عٍُ ٓلعا  ٌىٓ ال 

 ّ٘نُل  أؿ٠ؼ ٌٙؾا اٌغلـ أْ ٠ًَ ِناِع   أٔل تع١ٍّٓ، أبٟ "

بم١ل تتفـمٕٟ ٌؼل١مة، حُ لاٌل  "أعلـٟٔ أٔه لؼ تعٍّل        

 اٌؼؿك "

 "ٌمؼ ـعٍل أِٟ "        

 "صنٕا، تؽْ "        

اٌَعؼاو أع١ـا ٚأٍٓمل فــة اؿت١اس ف١ّمة  تٕفنل        

 " "ىىـا

 "بٖ   بـا٠لب"       

 "ٔعُب"       

"أٔا ِنـٚؿة رؼا أٔه أعلـتٕٟ باألِـ " للٍتٕٟ فٍٝ        

 ٚرٕتٟ، ٚلاٌل  ٚا٢ْ، ً٘ تعؼٟٔ بنْ تزق اٌعيد ٘ؾا ا١ٌَٛب"

 "صاّـ " حُ اتزٙل تٌٝ اٌغاؿد ألصؿ بعِ اٌعيد        

 

    

ّْ بي با٠ىـ م١ضْـْٚ ١ٌٍة عال    ي تٍه األِن١ة، أفٍٕل أِٟ أ

ّْ اٌعياو م١تىْٛ ِٓ اٌنٍّْٛ  اٌزّعة فٍٝ اٌنافة اٌناػمة، أ

اٌّنٍٛق ٚاألؿف باٌنٍ عْٛ ٚعْـ ٓافرة فٍٝ اٌلغاؿ، ٚأّٔٗ 
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ال ِفـ ألٞ ِّٕا ِٓ اٌضْٛؿ  تّتُ أبٟ أٔٗ تْ وٕا صما مٕن١ـ ـٟ 

ىٛاو، تؽ ٘ىؾا فٍٝ ٘ؾٖ اٌؼفٛة، ـّٓ األـًْ أْ ٠ىْٛ صفً 

األلً م١ىْٛ ٌؼ٠ٗ ىٟو ١ٌفعٍٗ  ٌىٓ أِٟ أـضّتٗ بع١ٕ١ٙا ـنُممٔ 

 ـٟ ٠ؼٖ 

تؽا، م١ضْـْٚ  رعً ؽٌه ؿؤ٠ة رٌٟٛ ؼ١ـ ِـ٠ضة أوخـ        

صتٝ ِٓ اٌّعتاػ  ١ٌل ألٔٙا وأل ِٕؼـعة أٚ ِتضّنة صٌٛٗ، أٚ 

صل أٚ ؼّقل أٚ ى١ ا وٙؾا  ال  ٌمؼ فاػل ٌتزّٕلٟ   ّٛ صتّٝ ٌ

تمٛي ِـصلا تؽا صؼث ٚاٌتم١ٕا ٍؼـة بلعْٕا اٌلعِ، ٌىٓ وأل 

بؼي أْ تىْٛ عٍؿ وتفٟ ِتٝ امتؼؿل، ٌُ تىٓ ـٟ أٞ ِىاْ 

لـ٠د ِٕٟ  البؼ أّٔٙا وأل تتنًٍ ِٓ األبٛاف اٌغٍف١ة ٚتتلع 

 بيىً ِا، ٔاػؿة  ـٟ صـَ اٌّؼؿمة  ٌمؼ وألاٌ ـق اٌزأل١ة 

اٌّعٍُ ٠تىٍُ ظل ل ٔفنٟ تلضج فٕٙا ـٟ اٌفًَ  واْ        

بنمتخٕاو ف١ٕٟ  ظٍّت ا  وً اٌع١ْٛ َِٕلة تٌٝ األِاَ ٔضٖٛٚ

تتنٍالْ تٌٝ رٌٟٛ  واْ األِـ ؼـ٠لا رؼا، ـٟ ػل١مة تزؼٟٔ 

أٍؽٟ ٌىالَ اٌّعٍُ، ٚـٟ اٌؼل١مة اٌتا١ٌة أوْٛ ؼ١ـ ِىتـث 

 ٚأوتفٟ باٌتضؼ٠ك ـٟ رٌٟٛ  

ٌُ ٠ىٓ صتٝ ٠َٛ اإلؿبعاو ـٟ صَة اٌـ٠ا١ّال فٕؼِا        

٠ٕنؼي ـ١ٙا تٌٝ أػؿول ِا١٘ة األِـ  باٌ ـ٠مة اٌتٟ واْ ىعـ٘ا 

ٚ ١ّ٠ً ؿأمٙا ل١ٍال، وأل تلؼٚ ِخً اٌَٛؿة  اٌغٍؿ فٍٝ وتف١ٙا

اٌتٟ ـٟ اٌَض١فة  ١ٌل ِخٍٙا باٌ لٔ، ـاٌقا٠ٚة وأل ِغتٍفة، 

ٚإٌن١ُ ال ٠تؼـك فلـ ىعـ٘ا، ٌىٕٙا تلؼٚ وتٍه اٌَٛؿة، ِخٍٙا 

 تّاِا  
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اٌـاب ة أؿمً ـٟ رنؼٞ ليعـ٠ـة ٍٍٚل تػؿان ٘ؾٖ        

ّٞ  ٚتناوٌل، بّاؽا تـا٘ا تفىـب ً٘ ٠ّىٓ أْ  صتٝ فّٛػٞ اٌفمـ

 ىتمالال اٌزؾؿ٠ةبتىْٛ ِٙتّة تٌٝ ٘ؾا اٌضؼ باال

ظل تٕٟ ػاؿال تـ٠نٍـ ٚأٔا أٔ ـ ٌزٌٟٛ، ٚأف تٕٟ أوخـ        

ابتناِة ىـ٠ـة ـٟ اٌعاٌُ  تؽا ٌُ أماؿ  ألٔمؾ اٌّٛلؿ ٚأـعً ى١ ا 

ا، ـن١ٕتيـ األِـ وأتياؿ إٌاؿ ـٟ اٌٙي١ُ، ٌؾا أض١ٕل ٔضٛ٘ا ِ

ّٚ٘نل  "وأل ٕ٘ان ٔضٍة ـٟ ىعـ٘ا أ٠تٙا اٌؽل١ة " حُ أىـل 

 تٌٝ اٌفْاو ٚونٟٔ ألٛي، ٘ا ٟ٘ ؽا، أتـ٠ٓب

اٌتٜٛ فٕك ػاؿال ٟٚ٘ تلضج فٓ إٌضٍة، ٚلّل ب لٔ        

ٓ أِخاي تـو١قٞ ٌلالٟ إٌٙاؿ  بعـ ىٟو أصتارٗ ٘ٛ أْ أُصـق ِ

 ػاؿال تـ٠نٍـ  

وٕل ألَٛ بٛارلاتٟ إٌّق١ٌة تٍه ا١ٌٍٍة، ٚـمٔ ٌىٟ أحلل        

بل اٌّماي اٌَضفٟ ِٓ مٍة ٌٕفنٟ أٟٔ وٕل ِغ  ا، رؾ

ٚب١ّٕا ألَٛ بتم١ٍلٗ، وٕل ألٛي ٌٕفنٟ بنٔٗ تي٠ٛٗ   ِّٙالتٟ

ّْ ِغ١ٍتٟ ٟ٘ ِٓ تٟٙو ٌٟ ؽٌهٌٍٛالع ٚأٔٙا ال تلؼٚ ٘ىؾا  ، ٚأ

 صم١مة   

ٌىٓ ٘اٟ٘ ؽا، اٌفتاة اٌتٟ ـٟ صَة اٌـ٠ا١ّال فٍٝ بعؼ        

 ٍف١ٓ ِٚمعؼ ٚاصؼ ِٕٟ، تتٛ٘ذ فلـ ٚؿق اٌَض١فة 

 ة، التضّل ١ٕ١ٌتا اٌّىاْ  "أصتاد تٌٝ ِلـاة "نـز       

أؼٍمل تّلاؿة أٚؿالٟ ـٛق اٌَض١فة ٍٚضل  "٠ُفتـُ        

ـ٘ا به أْ تنتنؽٟٔ أٚال " حُ فٕؼ٘ا، ٚبّا أٔٙا وأل تضؼ بَ

ٚاٌَض١فة ال تقاي باؿفة، لّل بضيـ اإلّلاؿة ـٟ صم١لة 

 ظٙـٞ بنمـ  ِا ٠ّىٕٕٟ  
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 "ِا اٌؾٞ تضاٚي تعفاوٖ أعٟ اٌَؽ١ـب"       

"ال ىٟو، ٚتٛلفٟ فٓ ِٕاػاتٟ بٙؾا اإلمُ  ٚت٠انص أْ        

 تمتضّٟ ؼــتٟ ِـة أعـٜ "

 "أف ٕٟ ِلـاة ٚمنتلغـ " لاٌل ٟٚ٘ تّؼ ٠ؼ٘ا        

مضلُل ِلـاة ِٓ ػؿرٟ ٚلؾـل بٙا ت١ٌٙا، ٚمـفاْ ِا        

ّْ اٌَض١فة  اعتفل  ٌىٓ بعؼ حا١ٔت١ٓ ٔاػتٕٟ أِٟ، ٚٔن١ل تّاِا أ

ـٟ تّلاؿة أٚؿالٟ صتّٝ اٌفتـة األٌٚٝ ِٓ ٍلاس ا١ٌَٛ اٌتاٌٟ  ٠ا 

ّْ ؼاؿ٠ل  تٌٟٙ  ِاؽا منـعً بٙاب ال ٠ّىٕٕٟ إٌُٙٛ ٚؿ١ِٙا تؽ أ

ػاؿال ت١نٍـ تياؿوٕٟ ٘ؾٖ واْ بمـبٟ  تٌٝ رأد ؽٌه، وأل 

اٌضَة، ٚأمت ١ع أْ أؿٜ أّٔٙا وأل تـاللٕٟ بضخا فٓ أٞ ٔضً 

ّّل ؿائضة ٘ؾا اٌغلـ، ـننوْٛ أٔا ِٓ ٠تُص ٌنعٗ   ّاي  تؽا ى

ِؼّ ؼاؿ٠ل ٠ؼٖ ١ٌمت ع ٚؿلة وّا ٠فعً فاػة ألؿبعة فيـ        

 ِـة ـٟ ا١ٌَٛ، ٌىٕٟ أٍلل بٕٛبة ٍ٘ع ـَفعل ٠ؼٖ ب١ؼٞ  

 به ٠ا ٍاس  ِا ع لهب""ِا        

لٍل ٚأٔا أػؿن صم١مة أٔٗ واْ ٠ضاٚي أعؾ ٚؿلة  "ِتنمؿ "       

 ال اٌَض١فة  

"٠ا ٍاس " لاي ِزؼػا  "ً٘ تعـؾ أّٔه وٕل ِيٛىا        

باٌفعً ـٟ ا٢ٚٔة األع١ـةب أٌُ ٠غلـن أصؼ بعـ بؾٌهب" حُ ِقق 

ل عة ِٓ اٌٛؿق ِٓ اإلّلاؿة، ـالص  صٛاؾ اٌَض١فة  ؿـع 

، ٚللً أْ أمت ١ع ِٕعٗ، واْ لؼ أعـرٙا  بَ ّٟ  ـٖ تٌ

أمْْل ف١ٍٗ ٚرؾبتٙا ِٓ ٠ؼٖ، ٌىٓ بعؼ ـٛال األٚاْ  ٌمؼ ؿأٜ 

 ٍٛؿتٙا  
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ٚللً أْ ٠تّىٓ ِٓ أْ ٠ٕلل بىٍّة، لفقل ـٟ ٚرٙٗ ٚلٍل        

 ٌٗ  "تعـك، ٚال وٍّة  أمّعتٕٟب ١ٌل األِـ وّا ت ٕٗ "

أوٓ أـىـ بنٞ ىٟو   " "أٖ٘ٛ  ِٙال  تـارع ل١ٍال، ٌُ        

  ابتنُ فمٍٗأؿٜ اٌتـٚك اٌَؽ١ـة تٕمـ ـٟ ٌىٕٟ وٕل أواػ 

بتىٍؿ ـٟ ٚرٟٙ ٚلاي  "أٔا ٚاحك أّٔه تّتٍه تفن١ـا ِعمٛال 

 تّاِا صٛي ملد صٍّه ٌَٛؿة رٌٟٛ با٠ىـ ِعه "

أـقفتٕٟ اٌ ـ٠مة اٌتٟ تىٍُ بٙا، بؼا ٚونٔٗ ٠تالفد بفىـة        

أض١ٕل ٔضٖٛ ٚلٍل  "ابتٍع والِه، ـْضٟ أِاَ اٌفًَ بنوٍّٗ  

 صنٕاب"

أىاؿ اٌّعٍُ ت١ٌٕا بنْ َّٔل، ٌىٓ ؽٌه ٌُ ٠ّٕع ؼاؿ٠ل ِٓ        

االبتناَ بغلج ـٟ ٚرٟٙ تاؿة، أٚ ؿـع صارل١ٗ بنتزاٖ تّلاؿتٟ 

تَـؾ بىً تاؿة أعـٜ  بعؼ أتٙاو اٌفًَ، صاٌٚل ػاؿال اٌ

ا ٌىٕٙا وأل لؼ َٔلل ؿاػاؿ٘ ٘ؼٚو ٚت ا٘ـل باالٔيؽاي

بنتزإ٘ا  الصمتٕٟ و ٍٟ ١ٍٓة ا١ٌَٛ، ٌؾا ٌُ أرؼ أٞ ــٍة ٌيـس 

 األِـ ٌؽاؿ٠ل  

ّْ اٌَض١فة وأل ـٟ         ِاؽا وٕل منعلـٖ فٍٝ وً صايب أ

تّلاؿتٟ ألٟٔ وٕل أصاٚي تعفاو٘ا فٓ أعتٟب أرً، م١ىْٛ 

 ٘ؾا ٔاـعا رؼا 

اّاـة تٌٝ أٟٔ ٌُ أؿؼد بنْ أعتٍك فؾؿا مغ١فا  ـٟ        

مة، أؿػل أْ أتىٍُ فٓ األِـ ِع ؼاؿ٠ل  ٌمؼ واْ ٍؼ٠مٟ، اٌضم١

ٚلؼ صؼحل فؼة أى١او أحمٍل واٍٟ٘ ـٟ اٌيٙـ٠ٓ األع١ـ٠ٓ  

ظٕٕل أّٟٔ تؽا تىٍّل ِعٗ، ــبّا ٠نافؼٟٔ فٍٝ اٌعٛػة تٌٝ 
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 ًّ اٌّناؿ اٌَض١ش  ٠نافؼٟٔ فٍٝ اٌتٛلّؿ فٓ اٌتفى١ـ ـٟ و

 ىٟو  ٠ّىٓ اٌٛحٛق ـٟ ؼاؿ٠ل صما ـٟ ٘ؾا األِـ  

ٌضنٓ اٌض ، ُص ١ٕا بلعِ اٌٛلل ـٟ اٌّىتلة ٌٍم١اَ بلضج        

ِٓ أرً تمـ٠ـٔا صٛي ىغ١َال تاؿ٠غ١ة ى١ٙـة ـٟ صَة 

اٌؼؿامال اإلرتّاف١ة  وأل ػاؿال ٚرٌٟٛ صاّـت١ٓ أ٠ْا ـٟ 

ـّ ؼاؿ٠ل ٔضٛ ؿوٓ عٍفٟ  تٍه اٌضَة، ٌىٕٟ تؼبـل أِـ ر

ّٞ ِّٕٙا  ٚـٟ اٌٍض ة اٌتٟ  ِٕقٚ ـٟ اٌّىتلة ػْٚ تحاؿة أتلاٖ أ

وٕا ـ١ٙا بّفـػٔا، ٚرؼل ٔفنٟ أ٘ارُ ؼاؿ٠ل بيـامة بنلد 

 ِّٛٛ  اٌؼراد 

٘ق ؿأمٗ ـٟ ٚرٟٙ ٚلاي  "ِا به ٠ا ٍاس  ِا اٌؾٞ         

 تتىٍُ فٕٗب"

 "أتؾوـ فٕؼِا ؽ٘لٕا ٚامتـلٕا إٌ ـ فلـ م١ارٙاب"       

 "ـٟ اٌَؿ اٌناػكب"        

 ٌتناؤٌٟ ِاٟ٘ اٌؼرارةب"  "أرً  ً٘ تؾوـ و١ؿ ٘ارّتٕٟ       

 لٍد ف١ٕ١ٗ ٚلاي  "أٖٚ، ١ٌل ِزؼػا  "        

"ٌُ تىٓ تعـؾ ى١ ا اٌلتة فٓ اٌؼراد، ٚأٔا لّل بّٛع       

 ص١اتٟ ب١ٓ ٠ؼ٠ه، ٚأٔل ّٚعتٕٟ ـٟ فـ٠ٓ األمؼ "

أعلـتٗ فٓ ٚاٌؼٞ ٚاٌل١ِ ٚاٌنا١ٌّٔٛال ٚو١ؿ ظٍٍل        

 أفتـُ اٌل١ِ ٌضٛاٌٟ مٕت١ٓ  

 ـع وتف١ٗ ٚلاي  "٠لؼٚ ِٕ م١ا ٌٟ "ؿ        

 "ٌمؼ أِنىل بٟ ٠ا ؿرً "       
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 "ِٓب"       

 "رٌٟٛ "       

 "أٖٚ٘ٛ "       

حُ أعلـتٗ صٛي ِا لٍتٗ ٌٙا، ٚو١ؿ بعؼ ؽٌه ِلاىـة بؼأل        

 تٍعد ٌعلة صـف األفياف ـٟ ـٕائٙا األِاِٟ  

ّْ ـٕاو٘ا ـٟ صا         ٌة ؿحة ""ِٚاؽا بعؼب تٔٗ ١ٌل ؽٔله أ

"ٌىٓ فٕؼ٘ا اوتيفل أُٔٙ ال ٠ٍّىْٛ إٌّقي صتٝ  تُّٔٙ        

ّْ أبا٘ا ٠ٍّه أعا ِعٛلا ؽ١ّٕ٘ا ٠ؼـعْٛ وخ١ـا ِٓ أرً  ـمـاو أل

 اٌعٕا٠ة بٗ "

ابتنُ ؼاؿ٠ل ابتناِة َٔـ صم١م١ة ٚلاي  "ِعٛق ؽ١ٕ٘اب        

 صنٕا، ٘ؾا ٠فنـ اٌىخ١ـ، أ١ٌل وؾٌهب"

   "ِاؽاب"ٔاٌُٞ أمت ع تَؼ٠ك أؽ        

 " لاي ٚ٘ٛ ال ٠قاي ٠لتنُ  "صٛي رٌٟٛ "،"أٔل تعٍُ       

أعؾ لٍلٟ ٠ْـف ـٟ ٍؼؿٞ ٚىعـل بملْة ٠ؼٞ تيتؼ         

تعٍّل اٌؽًٛ بع١ؼا فٓ اٌّياوً، ؿؼلل ـٟ  ٚألٚي ِـة ِٕؾ 

 ٌىُ ىغٌ ِا  

ٌىّٕٕا وٕا ـٟ اٌّىتلة  ٚـْال فٓ ؽٌه، ِـل بؾٕٟ٘        

ٗ ِٓ أرً ِا لاٌٗ، ـن١نتؼ٠ـ ٠ٚغلـ اٌز١ّع عآـة أٟٔ تؽا ٌىّت

ّٞ تفزاف ٌزٌٟٛ  ّٓ أ ّٓ تفزابا ٌزٌٟٛ با٠ىـ، ٚأٔا ال أو أّٟٔ أو

 با٠ىـ 
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ٌؾا أرلـل ٔفنٟ فٍٝ اإلبتناَ، ٚلٍل  "بٖ، ٍض١ش" حُ        

 اعتـفل ؽؿ٠عة ألّع ِناـة ب١ٕٟ ٚب١ٕٗ  

بعؼ أتٙاو اٌّؼؿمة، ٍٓد ِٕٟ اٌؾ٘اف ِعٗ تٌٝ ِٕقٌٗ        

ّٞ أٞ ا٘تّاَ بؾٌه  ٚ لْاو بعِ اٌٛلل ِعا، ٌىٕٗ ٌُ ٠ىٓ ٌؼ

 ِافٌل أؿؼد ـٟ ٍفعٗ 

٠ماؾ ٘ؾا اٌيعٛؿ، ٌىٓ ـٟ أفّالٟ، صاٌٚل تٙؼئة ٔفنٟ ال       

وٕل أىتعً ؼْلا ِٕٗ  ٌمؼ تزاٚف اٌضؼ  ٌمؼ تزاٚفٖ بيىً ال 

 ؿرٛ  بعؼٖ  

ّْ ِٓ واْ         ِٚا رعً األِـ بـِتٗ ٍعد اإلٔىاؿ صم١مة أ

 ؿ تٌٝ رألٗ عٍؿ ؽٌه اٌضؼ، واْ ٚاٌؼٞ ٠م
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 الزيارة
ػائّا ِا تىْٛ ٍلاصال أ٠اَ ا٢صاػ ١ٍِ ة باٌنالَ ـٟ ب١تٕا         

ٚتعفٟ أِٟ ٔفنٙا ِٓ  أبٟ ٌٕفنٗ بإٌَٛ صتٝ ٚلل ِتنعـ ٠نّش

ا ىم١ماٞ ـمؼ ال تعٍُ أّٔٙا ِٛرٛػاْ أٍال صتٝ  ِّ افؼاػ اٌف ٛؿ، أ

بم١ا عاؿرا ٠عقـاْ ِع ــلتّٙا صتٝ ٚلل اٌ ١ٙـة ـٟ صاي 

 ِتنعـ  

فاػة، أعـد فٍٝ أٓـاؾ أٍابعٟ ألرّع اٌل١ِ ب١ّٕا        

ف ٚفاو تي١ـ٠ٛك تٌٝ ؼــتٟ وٟ أتٕاٚي  ـّ ا٢عـْٚ ١ٔاَ، حُ أ٘

 تـ اؿٞ ـٟ اٌنـ٠ـ ٚأٔا ألـأ  

ٌىٓ ؽٌه اٌَلاس، ٚبعؼ أْ أ١ِْل ِع ُ ا١ٌٍٍة ىافـة        

صة، ـمؼ امت١م ل ٚأٔا أىعـ بـؼلة ـٟ ـعً با١ٌْك أٚ فؼَ اٌـا

 ىٟو بؼٟٔ ٌٍتغٌٍ ِٓ اٌتيٛه اٌؾٞ وٕل أفأٟ ِٕٗ 

ِا وٕل أصتاد ت١ٌٗ صما ٘ٛ أْ أفتٍٟ ر١ّقتٟ، ٌىٕٟ        

ّٞ اٌعيد ب١ّٕا أصاٚي ترلاؿ ٔفنٟ فٍٝ  ؿ١ّل باإلوتفاو بـ

اٌتفى١ـ ـٟ أى١او أعـٜ  ـتضل ٍّاَ اٌضٕف١ة ٚأٔا أتنًِ 

ؼٚ اٌتـاف أمٛػا ٚحـ٠ّا أحٕاو ؿىٟ ٌٗ ر١ ة ٚؽ٘ابا  بنفزاف وُ ٠ل

بنْ  ؿٞ اٌّؼـٛٔة، أصاٚي تلٕافٙاوٕل ِيؽٌٛة باٌتضؼث تٌٝ بؾٚ

تّٕٛ بنـفة ٚتض١ّٟ اٌيّل اٌّيـلة فٕؼِا عـد أبٟ ِٓ 

إٌّقي  واْ ىعـٖ ال ٠قاي ؿٓلا ِٓ أحـ اإلمتضّاَ، ٠ٚضًّ ـٟ 

 ٠ؼٖ و١ل بماٌة ٍِفٛؾ بنصىاَ 

 تؽا وٕل لؼ أ٠م ته أبتٟ " "أٔا بمفة       

 "ٌُ تفعٍٟ صل١لتٟ  ٌمؼ وٕل ِنت١م ا ٌفتـة ِٓ اٌٛلل "       



168 

 "ٌنل  ؽا٘لا تٌٝ اٌعًّ، أ١ٌل وؾٌهب"       

"ال، ك  " تفضَٕٟ ٌؼل١مة حُ أّاؾ  "منؽ٘د ٌق٠اؿة        

 ػا٠فؼ "

 " فّٟ ػا٠فؼب"        

 ٌ ١ٙـة " ماؿ ٔضٛ ىاصٕتٗ لائال  "أرً  منفٛػ فٕؼ ا       

 "ٌىٓ ٌّاؽا ا١ٌَٛ ٠ا أبٟب تٔٗ ٠َٛ األصؼ"        

 "أفٍُ فق٠قتٟ، ٌىٕٙا ِٕاملة عاٍة "       

 أػؿل اٌَّاَ ألٚلؿ اٌّاو  "أ٠ّة ِٕاملةب"       

"تّٔٗ ف١ؼ ١ِالػٖ األؿبعْٛ  أؿ٠ؼ أْ أؿاٖ ٚألؼَ ت١ٌٗ ٘ؼ٠ة        

منصْـ ٍؽ١ـة " لاي ٚ٘ٛ ٠ّنه باٌى١ل اٌٛؿلٟ  "ال تمٍمٟ  

 ِعٟ بعِ اٌف ائـ ِٓ أرً اٌؽؼاو، اتفمٕاب"

" لٍل ٚأٔا أٌمٟ بغـَٓٛ ا١ٌّاٖ رألا  ٌُ  د ِعه"منؽ٘       

أوٓ أؿتؼٞ ح١ابا ِٕاملة، رؾبل متـة ٚصؾاو ؿ٠ا١ّا بال 

رٛاؿف ّٚٚعتُٙ فٍٝ فزً  ٌُ ٠عتـٟٔ أٞ ىه، منؽ٘د ال 

 ِضاٌة  

ٌَلاس ِع ٚاٌؼتهب "ٌّاؽا ال تلم١ٓ ـٟ اٌل١ل ٚتنتّتع١ٓ با       

 أٔا ٚاحك أٔٙا   " 

مـل ٔضٛ اٌّمعؼ اٌّزاٚؿ ٌٍنائك، ٚلٍل بخلال  "أٔا         

 بت١ة"، حُ تنٍمل تٌٝ اٌؼاعً ٚأؼٍمل اٌلاف ٚؿائٟ  

 "ٌىٓ  " ؼّؽُ أبٟ ِٓ عالي اٌلاف اٌّزاٚؿ ٌٍنائك        
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 "أٔا لاػِة ِعه أبٟ "       

مٕٟ ٌؼل١مة، حُ لاي ِؾفٕ        ـّ ا  "صنٕا،" حُ ّٚع اٌضم١لة تف

 "منتـن ِالص ة باألِـ ٌٛاٌؼته " فٍٝ ِمعؼ اٌلؼالو  

، ؿب ل صقاَ األِاْ ٚأعلـل ٔفنٟ فٕؼِا واْ باٌؼاعً       

ّٟ ـعٍٗ ِٕؾ مٕٛال  فّٟ أ ّٔٙا ـىـة ر١ؼة  ٘ؾا ىٟو واْ ٠زد فٍ

ػا٠فؼ ٘ٛ رقو ِٓ اٌعائٍة، رقو ِٓ أبٟ، ٚ٘ؾا ٠عٕٟ رقو ِٕٟ  

ؾ ف١ٍٗ  ٚلؼ صاْ ٚ ـّ  لل اٌتع

تفضَل اٌى١ل اٌٛؿلٟ اٌزاٌل بمـبٟ  ِا اٌؾٞ رٍلٗ أبٟ        

 ٌيم١مٗ ـٟ ف١ؼ ١ِالػٖ األؿبع١ٓب

تٌتم تٗ  ٌُ تىٓ ٌٛصة، وأل أعؿ ِٓ ؽٌه بىخ١ـ         

 باإلّاـة تٌٝ أٔٗ لؼ أٍؼؿ ٍٛل لـلعة ؼـ٠لة فٕؼِا ٘قفتٗ 

ة فٕؼِا وٕل فٍٝ ٚىه ـتش أفٍٝ اٌى١ل ألعتٍل ٔ ـ       

عـد ٚاٌؼٞ ِٓ اٌلاف األِاِٟ  أؿرعل اٌى١ل بنـفة تٌٝ 

ِىأٗ ٚفؼٌّل رٍنتٟ، ٚفٕؼِا أقٌك عٍؿ فزٍة اٌم١اػة، لٍل 

 ٌٗ  "ال ِأع ٌؼ٠ه، أ١ٌل وؾٌهب"

ّٟ ٠ٚؼ٠ٗ ـٛق ِفتاس اٌتيؽ١ً           ٔ ـ تٌ

"ٌٓ   ٌٓ ألَٛ بنـناػ ٠ِٛه، أٚ ى١ ا ِٓ ٘ؾا اٌمل١ً، أ١ٌل       

 وؾٌهب"

لاَ بتؼ٠ٚـ اٌّضـن، ٚلاي  "ال ٠ا صل١لتٟ  أٔا مع١ؼ        

 بمؼِٚه "
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ٌُ ٔمً اٌىخ١ـ ٌلعْٕا ـٟ ٓـ٠مٕا تٌٝ ؼـ٠ٓ ٘اـٓ  بؼا أٔٗ        

صنٕا، ٌمؼ واْ    ٌٝ اٌّيٙؼ أِاِٗ  أِا بإٌنلة ٠ٌٟـ٠ؼ أْ ٠ٕ ـ ت

ّٞ  ُِٕٙ  ٚفٍٝ  ّٞ اٌعؼ٠ؼ ِٓ األم ٍة، ٌىٕٟ ٌُ أٚػّ ٓـس أ ٌؼ

ّْ  اٌـؼُ ِٓ ؽٌه، واْ ِٓ اٌز١ًّ اٌـوٛف ِع ٚاٌؼٞ  بؼا ٚون

ّٞ والَ أْ ٠فعٍٙا   اٌَّل ٠ـب ٕا ب ـ٠مة ال ٠نت ١ع أ

ـ٠ٓ ٘اـٓ، ؿوٓ أبٟ اٌياصٕة فٕؼِا ٍٍٕٚا تٌٝ ِٕينة ؼ       

 ٌىٕٕا ٌُ ٔؽاػؿ فٍٝ اٌفٛؿ  عاؿرا

"٠نتؽـق األِـ بعِ اٌٛلل ٌٍتعٛػ ف١ٍٗ ر١ٌٛأا  ٌىٕٗ        

ه  مـفاْ ِا ٠ّٕٛ بؼاعٍه ِىاْ ١ٌٓ ٌُٙ  مـفاْ ِا ٠ّٕٛ بؼاعٍ

 تُٔٙ ر١ّعا أٔاك ١ٓلْٛ "

ِٚنل بـأمٟ، ٌىٓ ـٟ ػاعٍٟ، ىعـل بغٛؾ ؼـ٠د أ       

 ٠عتـ٠ٕٟ  

 " لاي ٚ٘ٛ ٠ضًّ اٌى١ل ِٓ اٌّمعؼ  "ٌٕؼعً "،"١ّ٘ا       

ٌُ تلؼُ ؼـ٠ٓ ٘اـٓ ىل١ٙة بنٞ ِنتيفٝ بإٌنلة ٌٟ، ٌىٕٙا ٌُ        

ٔل أوخـ امت اٌة ِٓ أْ تيلٙٗ  واْ اٌّّـ تلؼ وّٕقي أ٠ْا  وا

ِقؿٚفة  ُٚفٍٝ رأل١ٗ أصٛا ِؽ ٝ بنم١فة عْـاو با٘تة،

صؼ٠خا بنف٘اؿ بأنٟ تلؼٚ ِٛصٍة ِٚائٍة ل١ٍال  أِا اٌعيد ـىاْ 

 ؼ١ـ ِىتًّ ِع حالث صفـ ف١ّمة باٌمـف ِٓ اٌّلٕٝ 

"٠ٙتُ اٌمإْٓٛ باٌضؼ٠مة " لاي  "تٔٗ رقو ِٓ بـٔاِذ        

ُٙ ٚفالرُٙ  تٍه اٌضفـ ٟ٘ إٌّقي اٌّنتملٍٟ ألىزاؿ تؼؿ٠ل

 عٛط ِٚيّو ٚوّخـٞ " 

 "أىزاؿ ـاوٙةب"        
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 "أرً  أحاؿ اٌت٠َٛل ٔٛفا ِٓ اٌمٍمٍة "       

 "ب١ٓ   اٌما١ٕٓٓب"       

"أرً " حُ ـتش أصؼ األبٛاف اٌقرار١ة اٌّقػٚرة لائال         

 "١ّ٘ا"

ً  اٌّىاْ ٠علك بـائضتٟ ِ ٙـ واْ اٌزٛ ٌ ١فا ـٟ اٌؼاع       

ِٕٚ ؿ بـائضة إٌَٛبـ، ِع ؿائضة الؽفة بيىً ؼاِِ 

 ت ٙـ فٍٝ امتض١او ِٓ تضتّٙا  

ٌُ ٠ىٓ حّة ػوة امتملاي، ٚال ِٕ مة أت اؿ  ـمٔ تمآع        

ول١ـ بزؼؿاْ ب١ْاو ِٚمافؼ عيل١ة ١ّمة  تٌٝ ا١ٌناؿ، تٛرؼ 

اٌلالمت١ى١ة  ِٚٓ ؼــة ول١ـة بتٍفاف ٚفؼة ٍفٛؾ ِٓ اٌىـامٟ 

ٔاص١ة ا١ّ١ٌٓ، ٠ٛرؼ ِىتد بنبٛاف ِفتٛصة  ٚتٌٝ رألٕا، واْ 

ٕ٘ان عقأتاْ ِٓ عيد إٌَٛبـ، تصؼاّ٘ا ِفتٛصة تُ ٙـ 

َٔؿ ػف٠ٕة ِٓ متـال ؿِاػ٠ة ِعٍمة اٌٛاصؼة تٍٛ األعـٜ 

 بيىً ِتمٓ  

"ٍلاس اٌغ١ـ ؿٚبـل " لاي ٍٛل ٔنائٟ ِٓ عالي أصؼ        

 أبٛاف اٌّىتد 

 "ٍلاس اٌغ١ـ رٛفٞ " أرابٙا ٚاٌؼٞ         

عـرل ٌتمابٍٕا ٟٚ٘ تمٛي  "ػا٠فؼ ِنت١م  ِٕؾ صٛاٌٟ        

ّْ ا١ٌَٛ ف١ؼ ١ِالػٖ "   اٌناػمة ٍلاصا  أعلـتٕٟ ِا٠لً أ

ّٟ ٚابتنُ          "ِا٠لً فٍٝ ٍٛاف ِـة أعـٜ " حُ تٛرٗ تٌ

"رٛفٞ، تّٔٗ ٌّٓ ػٚافٟ مـٚؿٞ أْ ألؼَ ٌه ابٕتٟ ر١ٌٛأا  

 ١ٌٛأا، ٘ؾٖ رٛفٞ ؼـّٚٔا٠ىـ "ر
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 "أ١ٌل ٘ؾا ٌ ١فا " لاٌل رٛفٞ ٟٚ٘ تيله ٠ؼ٘ا ب١ؼٞ         

"ٌمؼ فــته ِٓ أٌلَٛ ٍٛؿ ػا٠فؼ  أٔل فٍٝ ٚىه اٌتغـد        

 ِٓ اإلفؼاػ٠ة ٚاٌؼعٛي تٌٝ اٌّـصٍة اٌخا٠ٛٔة، أ١ٌل وؾٌهب"

ٓــل ف١ٕٟ ٌخا١ٔة حُ ٔ ـل ٔضٛ أبٟ  ٌُ أـىـ ـٟ ٘ؾا       

ـ ِٓ ٘ؾٖ إٌاص١ة ِٓ للً، ٌىٓ ٠لؼٚ أّٔٗ لؼ ـعً  "أرً    األِ

 أفتمؼ ؽٌه "

 "رٛفٞ ٟ٘ ِؼ٠ـة إٌّينة "       

"ٚ  " أّاـل رٛفٞ ّاصىة  "ٌٚٓ أتغـد ِٕٗ تٌٝ أٞ       

 ِىاْ  ٌمؼ وٕل ٕ٘ا ِٕؾ ملعة فيـ فاِا، ٚمنبمٝ ٕ٘ا " 

ّْ رـك اٌٙاتؿ ـزنة ـٙـفل ت١ٌٗ ٟٚ٘ تمٛي  "٠زد أ        ْ ؿ

أتٍمٝ ٘ؾٖ اٌّغابـة، مٍٕتمٟ بعؼ ل١ًٍ  تبضخا فٕٗ ـٟ ؼــة 

 اٌتــ١ٗ أٚ ـٟ ؼــتٗ "

لاػٟٔ ٚاٌؼٞ صٛي فا٠ٚة، ِٚع تمؼِّٕا عالي ؿػ٘ة، أٍلش        

ّْ ٘ؾا اٌّىاْ لؼ ىٙؼ م١ٕٓ  اٌزقو اٌؽاِِ ِٓ اٌـائضة ألٜٛ ٚون

 ِٓ تعالد ِتل١ٌٛٓ ؼا١ِْٓ ف١ٍٗ  

ان ىغٌ ٍؽ١ـ اٌضزُ أصؼف ـٟ ٔٙا٠ة اٌـػ٘ة، واْ ٕ٘       

اٌ ٙـ فٍٝ وـمٟ ِتضـن  ـٟ اٌلؼا٠ة ظٕٕتٗ ٓفال، ٌىٓ 

بنلتـابٕا تّٛش ٌٟ أٔٙا اِـأة  وأل بال ىعـ تمـ٠لا  لؼِل ألبٟ 

 ابتناِة ِٓ ـُ عاي ِٓ األمٕاْ ٚأِنىل ٠ؼٖ ٟٚ٘ تضاػحٗ 

ٚلع لٍلٟ ـٟ ٠ؼٞ  اعتٕمل األٍٛال اٌتٟ أٍؼؿتٙا        

ُ ٠ىٓ ىٟو ِّا تمٌٛٗ ِفِٙٛا، ٌىّٕٙا ٚتالىل ـٟ ٌنأٙا  ٌ

 ٔ ـل تٌٝ ٚاٌؼٞ بضـاؿة، ٚونّٔٗ ٠فُٙ ِا تمٌٛٗ بىً تنو١ؼ 
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ٌٚؼ٘يتٟ اٌلاٌؽة، لاي  "أٔل ِضمة تّاِا ِا٠لً، تٔٗ ا١ٌَٛ،        

ٚ٘ؾا ملد ِز١ ٟ " حُ ؿـع و١ل اٌلماٌة ـٟ ٠ؼٖ  "ٌمؼ أصْـل 

 ٌٗ ٘ؼ٠ة ٍؽ١ـة "

 لب"ااي " لاٌل  "و١ؿ فــ-"بٛا       

أٍؼؿل ٍٛتا ٠يلٗ اٌمـلـة ٌُٚ تتٛلؿ تال فٕؼِا ؿبّل        

"أعيٝ أّٔٗ ٠نًٙ تٛلعٟ ٌٍؽا٠ة، ٌىّٕٗ    أبٟ فٍٝ ٠ؼ٘ا ٚلاي  

ي ٔ ـاتٙا ٔضٛٞ   ّٛ  ٠نتّتع بُٙ، ٚ  " الص  تض

 ٘ااا"  -"ِاااْ       

٘ؾٖ ابٕتٟ، ر١ٌٛأا  ر١ٌٛأا، أٚػ أْ أفــه فٍٝ "       

ة ا٢ٔنة ِا٠لً  تنت ١ع تؾوـ أف١اػ ١ِالػ اإلمتخٕائ١ة ٚاٌفـ٠ؼ

 اٌز١ّع، ٌٚؼ٠ٙا ىؽؿ صم١مٟ بّغفٛق اٌض١ٍد باٌفـاٌٚة "

تّىٕل ِٓ ؿمُ ابتناِة فٍٝ ٚرٟٙ، ّٚ٘نل  "تيــل        

 بٍمائه " ٌىٓ وً ِا صٍَل ف١ٍٗ ـٟ اٌّمابً فلٛك ِـ٠د 

"صنٕا، مٕؾ٘د تٌٝ ػا٠فؼ ا٢ْ " لاي أبٟ حُ لاَ بـد        

 "ال تلٛصٟ باٌنـ تؽا ٍاػؾ ٚاٌتم١تٗ للٍٕا " اٌى١ل 

تلعتٗ ص١ج تٛلؿ فٕؼ ِؼعً تصؼٜ اٌؽـؾ ٚأعؾ ٠ٕاػٞ         

 "ػا٠فؼب أٔا ؿٚبـل ٠ا ػا٠فؼ "

ؿ أٔٗ         ّٛ ظٙـ ؿرً فٕؼ اٌعتلة  ؿرً ِٓ اٌّنتض١ً أْ أتَ

ىم١ك ٌٛاٌؼٞ أٚ أؿب ٗ بٗ ٌٛ ؿأ٠تٗ ـٟ رّع  واْ ِّتٍئ اٌزنُ، 

د، ٠ٚـتؼٞ ٔ اؿال ب١ّٕة م١ّىة  أٌمٝ ٚرٙٗ ِٕتفظ ٚىاص

 ؽؿاف١ٗ صٛي ٍؼؿ أبٟ ٍٚـط  "ٚٚباػ  ٠اااٞ ٘ٛٚ "

 "أرً أعٟ اٌَؽ١ـ، تٔٗ أٔا "       
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ٌضمل بّٙا تٌٝ ػاعً اٌؽــة، ـٛرؼل اٌزؼؿاْ ِؽ اة        

بّزّٛفة ِٓ ٌعد اٌلافي تُ ٌَمٙا ِلاىـة فٍٝ اٌض١ اْ 

١ـة ٌإل٘تّاَ  ٚصتٝ اٌنمؿ  بؼل ٌٟ ػاـ ة ِٚـ٠ضة، ٚ  ِخ

 ىعـل ٚونّٟٔ ػعٍل وٙفا ِل ٕا  

أِنه بٗ أبٟ ِٓ ؽؿاف١ٗ ِلم١ا ِناـة ب١ّٕٙا، ٚلاي  "أٔ ـ        

 ِٓ أصْـل ِعٟ " 

ٌزقو ِٓ اٌخا١ٔة، بؼا اٌفق  فٍٝ ػا٠فؼ ، ٌىٓ أبٟ أؿػؾ      

 بنـفة  "تّٔٙا ابٕتٟ ر١ٌٛأا "

" حُ تفزـل ابتناِة فٍٝ ٚرٙٗ ٍٚـط  "ر١١٠ٛااأا        

 أٚىه أْ ٠نم ٕٟ أؿّا ٚ٘ٛ ٠عأمٕٟ  

ظٕٕل إٟٔٔ منعتٕك  واْ ٚرٟٙ ِؼـٛٔا ٚ٘ٛ ٠ْؽ ٕٟ        

٠ٚٙقٟٔ ِٓ رأد تٌٝ بعـ  حُ أـٍتٕٟ ٚ٘ٛ ٠مٙمٗ، ٚاؿتّٝ ـٛق 

 وـمٟ  "تٔٗ ف١ؼ ١١ِاػٞ "

 "أفٍُ ؽٌه فّٟ ػا٠فؼ  ف١ؼ ١ِالػ مع١ؼ "       

 لٙمٗ ِـة أعـٜ  "ه  ىى١ااا "         

"ٌمؼ أصْـٔا ٌه ٘ؼ٠ة " لاي أبٟ ٚ٘ٛ ٠فتش اٌى١ل        

 اٌٛؿلٟ  

ٚللً أْ ٠غـرٙا، ٚللً أْ أؿٜ صزّٙا اٌضم١مٟ، تؾوـل        

اٌَٛل اٌؾٞ أصؼحتٗ فٕؼِا ؿرزتٙا ص١ٓ وٕل ـٟ اٌياصٕة  تٔٙا 

 ٌعلة بافي باٌ لع 

 صتٝ فّٟ ػا٠فؼ عّٕٙا بيىً ٍض١ش  "باااٚي "       
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" لاي أبٟ ٚ٘ٛ ٠غـرٙا ِٓ اٌى١ل  "بافي "١ٌل بافي ـمٔ       

 ِٚـٚصة ٚؿل١ة "

واْ أبٟ لؼ ٌؿ فٍلة اٌلافي بٛؿق أفؿق ر١ًّ، ٚأٌَك        

ف١ٍٗ اٌّـٚصة اٌٍّٛٔة باألصّـ ٚاألٍفـ فٍٝ ىىً أٔيٛٓة  لاَ 

اٌعُ بأتقافٙا ٚبؼأ ٠ٕفظ ـ١ٙا، اٚال بٍ ؿ حُ بيـامة صتٝ ت ا٠ـ 

ٟ، ب١تماٌٟ " ب١ٓ إٌفغة اٌلَاق ِٓ ـّٗ  واْ ٠َـط "ب١تماٌ

 ٚاألعـٜ  

أعؾ أبٟ اٌّـٚصة ِٕٗ بٍ ؿ ىؼ٠ؼ، ٚابتنُ  "أرً، األصّـ        

ٚاألٍفـ ٠َٕعاْ اٌٍْٛ اٌلـتماٌٟ، أ١ٌل وؾٌهب"  صاٚي اٌعُ 

ػا٠فؼ أْ ٠نتع١ؼ٘ا، ٌىٓ أبٟ لاي ٌٗ  "مٕنعؾ٘ا الصما تٌٝ 

١ٓ اٌغاؿد، متمَٛ اٌـ٠اس بٕفغٙا ِٓ أرٍه " حُ ػـع باٌلافي ب

 ٠ؼ٠ٗ  

ممٔ ٚؿق اٌتؽ١ٍؿ اٌّّقق تٌٝ ل ع ـٟ األؿُ، أض١ٕل        

ألؿٜ أٞ ٔٛ  ِٓ اٌلافي رٍلٗ ٌٗ أبٟ، ٚوُ وأل ػ٘يتٟ ول١ـة  

 مّاو فؿلاو ٌَٛؿة وألأصز١ة ِٓ حالث بالؾ ل عة  ٚا

تتغٍٍٙا ؼ١َٛ ب١ْاو  ال ظالي ٚال أىزاؿ؛ ال ىٟو ؼ١ـ  بن١ ة

 اٌنّاو ٚاٌؽ١َٛ  

أبٟ ٔضٛ بمعة ـٟ ِـوق اٌنمؿ  "افتمؼل أّٔٙا أىاؿ        

 متىْٛ ِٕاملة تّاِا ٌتٍه اٌلمعة " 

ٔ ـ فّٟ ػا٠فؼ تٌٝ األفٍٝ ٚأِٚن ِٛاـما، حُ أؼـع ٔضٛ        

 ِـٚصتٗ ٚلاي  "تٌٝ اٌغااا٠ذب"

"باٌتنو١ؼ، ـٍٕغـد ـٟ ٔق٘ة  ً٘ تيعـ بـؼلة ـٟ اٌؾ٘اف        

 الػنب"تٌٝ ِان ا١ٌٛل ِٓ أرً ِخٍزال ف١ؼ ١ِ
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 ٘ق ؿأمٗ ٍعٛػا ٚ٘لٛٓا ٚ٘ٛ ٠َـط  "أرززً "       

مزٍٕا عـٚرٕا فلـ رٛفٞ، حُ تٛرٕٙا ٔضٛ اٌياؿ   ٌُ        

ّْ رنّٗ فٍٝ ِا ٠لؼٚ ٠ـ٠ؼ  ٠نت ١ع ػا٠فؼ اٌّيٟ بنـفة أل

اٌّيٟ تٌٝ اٌغٍؿ بؼي األِاَ  واْ ٠ّيٟ بغ ٛال تيلٗ 

ٔٗ ٠تىئ ع ٛال اٌضّاَ، ٚلؼ ؼاً وتفاٖ تٌٝ األمفً، ٚبؼا أ

فٍٝ أبٟ بيؼة  ٌىٕٗ أبمٝ باٌّـٚصة أِاِٗ، ٠ـاللٙا تؼٚؿ ِ ٍما 

 ١ٍضة ب١ٓ اٌف١ٕة ٚاألعـٜ  "ب١تمااااٌٟ "

ّْ ِان ا١ٌٛل ِاٟ٘ تال ١ٍؼ١ٌة تضتٛٞ فٍٝ لافة         اتْش أ

ٌٍّخٍزال بؼاعٍٙا  وأل ٕ٘ان ِ ٍة ِغ  ة باألب١ِ ٚاألصّـ 

ٍؽ١ـة  ـٛق صا٠ٚة اٌّخٍزال، ٚبْعة ٓاٚالل ب١ْاو

عٛا ـٟ ِٕ مة بغٍف١ة ِغ  ة با١ٌٍٔٛٓ األب١ِ  ّص ُٚ ٚوـامٟ 

ٚاألصّـ  بؼا اٌّىاْ ِلٙزا ٚفا١٘ا رؼا، عاٍة بإٌنلة ٌىٛٔٗ 

 ػاعً ١ٍؼ١ٌة  

أصْـ ٚاٌؼٞ ِغاؿ٠ٔ بٛظة ٌٕا ر١ّعا، ـاتغؾٔا ِمافؼ        

ٚرٍنٕا  واْ ٠تضؼث ِع ىم١مٗ ِٓ ٚلل ٢عـ، ٌىٓ فّٟ ػا٠فؼ 

عـ، واْ ٠لتنُ ٌٟ ٜ اٌيٛوالتة  ِٚٓ ص١ٓ ٢أؿاػ أْ ٠نوً صٍٛ

ٌىٓ ـٟ ػاعٍٟ، ىعـل أٟٔ ِٕفٍَة فّٕٙا  وُ   ـنؿػ اإلبتناِة

ِٓ ِـة راو والّ٘ا ٕ٘ا ِٓ أرً اٌّخٍزالب وُ ِٓ ِـة اصتفً 

أبٟ بع١ؼ ١ِالػ ىم١مٗ بٙؾٖ اٌ ـ٠مةب ِٕؾ ِتٝ ٠عـؾ رٛفٞ 

ٚلل ِٚا٠لً ٚاٌلم١ة ـٟ ؼـ٠ٓ ٘اـٓب و١ؿ ٠عمً أٟٔ ٌُ ألِ أٞ 

ّْ أبٟ ٠ّتٍه ص١اة مـ٠ة  ِع فّٟ عالي وً تٍه اٌن١ٕٓب ٚون

 بع١ؼا فٕا  فائٍة واٍِة بع١ؼا فٕا  
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ٌُ ٠عزلٕٟ ؽٌه  ٌُ أمت ع تملٍٗ ٚال ـّٙٗ  ٚب١ّٕا وٕل        

ؼاؿلة ـٟ تنِالتٟ، تض ُ ِغـٚٓ ػا٠فؼ ـٟ للْتٗ ِّا رعً 

 ِخٍزاتٗ تنمٔ ـٛق اٌ اٌٚة 

٠ماـٗ، صاٚي أْ ٠ٍتمٔ اٌّخٍزال ٚللً أْ ٠نت ١ع ٚاٌؼٞ ت      

٠ٚع١ؼ٘ا ـٛق ِغـٚٓٗ  ٌىٓ اٌّغـٚٓ واْ ِٙيّا ـناٌل 

 اٌّخٍزال ِـة أعـٜ، ٌىٓ فٍٝ األؿُ ٘ؾٖ اٌّـة  

"أتـوٙا ػا٠فؼ  منصْـ ٌه ٚاصؼة أعـٜ " ٌىٓ ػا٠فؼ ٌُ        

 ٠نتّع ت١ٌٗ، بً لاَ بؼـع وـم١ٗ ٚؼ ل عٍفٙا 

أصْـ ٌه ٚاصؼة رؼ٠ؼة "  "ال تفعً ؽٌه ٠ا ػا٠فؼ  ػفٕٟ       

صاٚي رؾبٗ ِٓ ؽؿافٗ، ٌىٕٗ أبٝ أْ ٠تقصقس  أِنه باٌّخٍزال 

ٚصاٚي صيـ٘ا ـٟ ِا تلمٝ ِٓ ِغـٚٓٗ اٌؾٞ أٙاؿ اٌزقو 

 اٌنفٍٟ ِٕٗ ـلؼأ ـٟ اٌَـاط  

واْ األِـ ِـٚفا  ٚونٔٗ ٓفً ٠قْ ِ تٟ ؿًٓ أتابتٗ ٔٛبة        

 ١٘زاْ ــاس ٠تغلٔ فٍٝ فٍٝ األؿُ  

واْ ٠َـط بىٍّال ٌُ أمت ع ت١١ّق٘ا  ٚبعؼ ػل١مة ِٓ        

ِضاٚالل تٙؼئتٗ، لاي أبٟ  "٘اّل رٍلل ٌٗ ِغـٚٓا بعـ ٠ا 

 ر١ٌٛأاب"

صاٚي اٌـرً اٌٛالؿ عٍؿ إٌّْؼة تٍل١ة ٍٓلٟ بنمـ  ِا        

٠ّىٕٗ، ٌىٓ عالي تٍه اٌلـ٘ة اٌم١َـة، واْ ػا٠فؼ لؼ أٚلع ٓاٌٚة 

ي١ىٛالتة ـٟ وً ِىاْ  تزّؼ ٚوـم١١ٓ بْـباتٗ ٚلاَ بٕيـ اٌ

اٌعٍّة ٚاٌقبائٓ اٌٛالفْٛ ـٟ ٔم ة اٌّضاملة ِٓ اٌـفد ٚونْ 

ػا٠فؼ واْ ٔٛفا ِٓ اٌٛصٛه اٌْاؿ٠ة اٌؾٞ تُ تٓاللٗ ١ٌؼِـ 

 اٌعاٌُ  
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ٚاٌؾٞ لؼِٗ تٌٝ ػا٠فؼ ـٟ  مٍّّل اٌّغـٚٓ اٌزؼ٠ؼ ٌٛاٌؼٞ       

زاتٗ ِىأٗ فٍٝ األؿُ  بمٟ ػا٠فؼ راٌنا ـٟ ِىأٗ ٠تٕاٚي ِخٍ

ـٟ ص١ٓ لّل ٚأبٟ بنٍالس اٌّىاْ ٚتفاػة وً ىٟو تٌٝ ِىأٗ 

 ٚتٕ ١ؿ اٌفّٛٝ  

        ّْ ـٟ ٓـ٠ك فٛػتٕا تٌٝ ؼـ٠ٓ ٘اـٓ، تَـؾ ػا٠فؼ ٚون

ى١ ا ٌُ ٠ىٓ  واْ ٠ٕؼـع عٍؿ ِـٚصتٗ ٚ٘ٛ ٠َـط "ب١تماااٌٟ" 

ِٓ ٚلل ٢عـ  ٌىٓ ِا تْ لاَ ٚاٌؼٞ بفتش اٌلاف األِاِٟ ٌٗ صتٝ 

 ِتعد  بؼا ٚاّضا أٔٗ

فٕؼِا ٍٍٕٚا ؼــتٗ، ّٚع ِـٚصتٗ فٍٝ مـ٠ـٖ ٚرؾف        

 فٍلة األصز١ة  

 "ٌّاؽا ال تنتـ٠ش ل١ٍال للً أْ تلؼأ ـ١ٙاب" منٌٗ ٚاٌؼٞ         

 ٘ق ػا٠فؼ ؿأمٗ  "ا٢اااْ "        

 "صنٕا، تؽْ  ػفٕٟ أمافؼن ـٟ افؼاػ٘ا "       

ضل اٌنـ٠ـ، مضد أبٟ ٓاٌٚة ٍؽ١ـة لابٍة ٌٍ ٟ ِٓ ت       

أؿرش أؿرٍٙا عاؿرا ٚفؼٌُّٙ  ٚبعؼ أْ صيـ٘ا ـٟ ِٛارٙة 

اٌضائٔ لـف اٌنـ٠ـ، رؾف وـم١ا بمـبٙا، حُ لاي  "٘ا أٔل ؽا  

عؼّ " ُِ  وً ىٟو 

واْ ػا٠فؼ لؼ ـتش إٌَؼٚق ٚبؼأ ـٟ اٌلضج ب١ٓ اٌم ع        

 باٌفعً  "ر٠ٚٛؼ، ٚٚباػ "

ه تنت ١ع أْ تتّٙا "أٔا مع١ؼ أّٔٙا أفزلته  ً٘ تعتمؼ أٔ       

بضٍٛي ٠َٛ االؿبعاوب ٠ّىٓ أْ أفٛػ فٕؼ٘ا ٚأٌَمٙا ـٟ اٌنمؿ 

 تؽا أؿػل "
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 أِٚن بـأمٗ         

 "٘اّل ٚػّفل ر١ٌٛأاب"       

 " لاي ػْٚ أْ ٠ــع ؿأمٗ فٓ إٌَؼٚق   "باٚٚاٞ       

"أؿان الصما فّٟ ػا٠فؼ " صاٌٚل أْ ٠لؼٚ ٍٛتٟ ِلتٙزا،        

 ِؽا٠ـا ٌؾٌه   ٌىٓ ىعٛؿٞ واْ

فٕؼِا فؼٔا تٌٝ اٌياصٕة، ٔمـ أبٟ فٍٝ صقاَ أِأٗ ٚلاي         

 "تؽْب"

 ٔ ـل ت١ٌٗ ٚصاٌٚل االبتناَ         

 "ً٘ أٔلص بّخً تؿ٘الٟب"       

أِٚنل  "وً ىٟو ماؿ فٍٝ ِا ٠ـاَ   بامتخٕاو        

 اٌّخٍزال "

ٍزال " أٍٓك ّضىة عاـتة ٚوـؿ والِٟ  "بنمتخٕاو اٌّخ       

حُ اوتنٝ ٚرٙٗ بزؼ٠ة  "اٌّيىٍة ٟ٘ أٔه ال تع١ٍّٓ أبؼا ِاؽا 

متىْٛ "اٌّخٍزال" ٘ؾٖ اٌّـة  أص١أا تىْٛ ؽبابة ـٟ اٌؽــة، 

ٚأص١أا ٍِّل رٛاؿبٗ  ِٓ اٌَعد تٛلع وً ىٟو  فاػة ِا 

 تىْٛ اٌّخٍزال بِٕة "

ّ٘ق ؿأمٗ ٚأؼٍك ف١ٕ١ٗ، البؼ أٔٗ ٠فىـ ـٟ أى١او ال ٠ّىٕٕٟ        

غ١ٍٙا  أع١ـا، أػاؿ ِفتاس اٌتيؽ١ً، ٚلاي  "فاه ػا٠فؼ ِعٕا أٔا ت

ٚٚاٌؼته ٌفتـة للً ٌِٛؼوُ  ٌمؼ ظٕٕا أّٔٗ ِٓ األـًْ ٌٗ أْ ٠ع١و 

 ِعٕا فٍٝ أْ ٠ىْٛ ـٟ ِٕينة ؿفا٠ة، ٌىٕٕا وٕا ِغ  ١ٓ "

 "ٌىٓ بيىً فاَ، وً ىٟو ماؿ فٍٝ ِا ٠ـاَ ا١ٌَٛ  "       
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ي ؽؿا  ِؽ١ـ اٌنـفة         ّٛ "ٌؼا٠فؼ اٌعؼ٠ؼ ِٓ االصت١ارال  ص

بُٙ  اإل٠فاواٌغاٍة، ٔفن١ا ٚرنؼ٠ا  ٌُٚ ٔنت ع أٔا ٚٚاٌؼته 

ر١ّعا  ٌضنٓ اٌض ، ـٙٛ مع١ؼ ٕ٘ا  ٌؼ٠ُٙ بـاِذ ٌتع١ٍّٗ و١ف١ة 

االفتٕاو بٕفنٗ، و١ؿ ٠ـتؼٞ ِالبنٗ ٠ٚنتضُ ٠ٚؽنً أمٕأٗ، 

و١ؿ ٠تَـؾ ـٟ ٚرٛػ ا٢عـ٠ٓ ٚو١ؿ ٠تٛاًٍ ِعُٙ  

ل، ٌٚؼ٠ٗ ٚظ١فة ٠مَٛ ـ١ٙا باال٘تّاَ باٌـمائً ٠غـرْٛ ـٟ ٔق٘ا

 ـٟ ِىتد ٓل١د  " 

 "صماب "       

"٠ؾ٘د ٕ٘ان وً ٍلاس، ٠مَٛ ب ٟ اٌّـامالل ٚتعل ة        

اٌ ـٚؾ  ٌمؼ ٔاملتٗ ِٕينة ؼـ٠ٓ ٘اـٓ وخ١ـا  ٠ُض ٝ بمؼؿ ول١ـ 

ِٓ اال٘تّاَ اٌغاً  ٌؼ٠ٗ ؼــتٗ اٌغاٍة، ٚأٍؼلاو، ٚص١اتٗ 

 اٌغاٍة "

أرلتٗ بعؼ ػل١مة  "ٌىٕٗ رقو ِٓ اٌعائٍة أبٟ  ال ٠لؼٚ ٍائلا        

 أّٔٗ ٌُ ٠نل ٠ِٛا ٌق٠اؿتٕا ـٟ إٌّقي، ٚال صتّٝ ـٟ األف١اػ "

"ال ٠ـ٠ؼ فق٠قتٟ  أٍـؿٔا أٔا ٚٚاٌؼته ؽال مٕة فٍٝ        

امتْاـتٗ ـٟ ف١ؼ اٌيىـ، ٚلؼ وأل أولـ واؿحة ٠ّىٕه تغ١ٍٙا  

 تصؼٜ ٔٛاـؾ اٌن١اؿة " ٌمؼ واْ ِنتاو ٌؼؿرة أٔٗ ونـ

"ٌىٓ   ٌّاؽا ٌُ ٔمُ ٔضٓ بق٠اؿتٗب أفٍُ أٔه وٕل تفعً،         

 ٌىٓ ٌّاؽا ٌُ ٠مُ بم١تٕا بؾٌهب"

"تٔٗ أِـ ِـ٘ك فآف١ا  تزؼ ٚاٌؼته األِـ ِضل ا ٌٍؽا٠ة،         

ٚأٔا اتفُٙ ؽٌه  ٌمؼ اتفك والٔا أٔٗ ١ٌل ِىأا ِٕاملا الٍ ضاف 

 األٓفاي اٌَؽاؿ "
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فاػ ِٓ مـفتٗ فٕؼِا ٍٍٕٚا اٌ ـ٠ك اٌنـ٠ع، ٚبمٟ        

ٍاِتا  أع١ـا تىٍُ  "تٕفٍل اٌن١ٕٓ ِٓ ب١ٓ ٠ؼ٠ه ر١ٌٛأا  ـٟ أصؼ 

األ٠اَ ٠ىْٛ ٌؼ٠ه ٓفٍة ؿ١ّعة ب١ٓ ٠ؼ٠ه، ٚـٟ ا١ٌَٛ اٌتاٌٟ تزؼ 

 أٔٙا أٚىىل فٍٝ أْ تَلش اِـأة " حُ ابتنُ بضقْ  

ل صّا٠تىُ ِٓ "أصد ػا٠فؼ، ٌىٕٗ فدو  أفتمؼ أٟٔ أؿػ       

 ؽٌه، ٌىٕٟ أػؿن ا٢ْ أٔٗ لؼ تـن أحـا ف١ٍه ٚفٍٝ اٌعائٍة " 

 "ٌىٕٗ ١ٌل  "       

"ر١ٌٛأا  ِا أصاٚي لٌٛٗ ٌه ٘ٛ إٟٔٔ ِتنمؿ  وٕل أؿ٠ؼ        

ّسٌة ِا ٚــتٗ  -صتٝ ِهعـا-أْ أف ١ىُ اٌىخ١ـ، ٌىٕٕٟ ٌُ أؿ 

 ٌىُ "

 "٘ؾا ١ٌل ٍض١ضا "       

١ٓ أْ لٍلٟ واْ ـٟ اٌّىاْ اٌَض١ش ١ٔٚتٟ "أفتمؼ أٔه تعــ       

وأل ٍاٌضة، ٌىٓ تؽا ٔ ـٔا تٌٝ اٌٛالع بّّٛٛف١ة، ـنْ ؿرال 

١ْ٠ؿ اٌىخ١ـ وقٚد ٚأف أوخـ ِّا لؼ  -ـٍٕمً واٌن١ؼ ٌٛمىٟ-

٠فعً ؿرً ِخٍٟ  ـٙٛ ٠تٛارؼ ِع فائٍتٗ أوخـ، ٠ٛــ ِاال أوخـ، 

 ٚ٘ٛ فٍٝ األؿرش أوخـ ِـصا "

أٚ ٠لضج  اإلٓـاوالإٌٛ  اٌؾٞ ٠ت١َؼ ٌُ ٠ىٓ ٚاٌؼٞ ِٓ        

فٓ فالِال اٌتمؼ٠ـ، ٌىٓ ِع ؽٌه ٌُ أمت ع تَؼ٠ك أّٔٗ ٠عتمؼ 

ؽٌه صما  "أبتٟ  ال أ٘تُ و١ؿ ٠لؼٚ األِـ صناب١ا  أفتمؼ أّٔه 

أؿٚ  أف ـٟ اٌعاٌُ  ٚفٕؼِا أتقٚد ىغَا ِا ؽال ٠َٛ، 

ه ـلاٌتنو١ؼ ال أؿ٠ؼٖ أْ ٠ىْٛ واٌن١ؼ ٌٛمىٟ  أؿ٠ؼٖ أْ ٠ىْٛ ِخٍ

 تّاِا "
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ٔ ـ ٌٟ ٚونٔٗ ال ٠نت ١ع تَؼ٠ك أؽ١ٔٗ  "٘ىؾا تؽْ،" لاي        

الِه ٘ؾا فٕؼِا ٠متـف "ؽال   "صنٕا، منؽوـن بىبابتناِة

 "َٛ٠ 

ٚ٘ىؾا أمْل بم١ة اٌـصٍة  ّضىٕا ِٚقصٕا ٚتزاؽبٕا        

أٓـاؾ اٌضؼ٠ج صٛي ِغتٍؿ اٌّٛا١ّع، ٌىٓ بنلتـابٕا ِٓ 

 فاْ ِا تعٛػ ت١ٌٗ اٌّضاػحة إٌّقي، واْ ٕ٘ان ِّٛٛ  مـ

 اٌف ائـ  

ٌىٓ واْ ألِٟ ع ٔ أعـٜ  وأل لؼ أِْل واًِ        

 اٌَلاس ـٟ ــن األؿ١ّال ـــْل اٌف ائـ  

"أصتاد تٌٝ ىٟو ٠ّؼٟٔ ب الة تلمٝ  ىٟو ِخً اٌٍضُ        

ٚاٌزلٓ اٌّي١٠ٛٓ، ِع اٌىخ١ـ ِٓ اٌلًَ،" لاٌل  "اٌىخ١ـ ِٓ 

 اٌلًَ "

األؿ١ّالب" لاي أبٟ  "تٔٗ ٍلاس األصؼ تـ٠ٕا  "تفـو١ٓ        

 ِا اٌؾٞ ٠زعٍه تفـو١ٓ األؿ١ّال ٍلاس األصؼب"

ّٟ  "و١ؿ ماؿ         "اٌىخ١ـ ِٓ اٌ الة اٌعَل١ة " حُ ٔ ـل تٌ

 األِـب"

 "فٍٝ ِا ٠ـاَ  مـؿل بؾ٘ابٟ "       

ٓــل  بع١ٕ١ٙا ٔضٛ أبٟ حُ ٔضٛٞ  "ر١ًّ"، حُ تٕٙؼل         

ىعـل بـؼلة ـٟ ــن األؿ١ّال ألٟٔ تٍم١ل ٚأّاـل  "ٌمؼ 

 ِٙاتفة ِٓ باتنٟ " 

 "ٌٛمىٟب" مني ٚاٌؼٞ  "ً٘ ِٓ ع د ِاب"       
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ػـعل ٚاٌؼتٟ بْع عَالل ِٓ ىعـ٘ا تٌٝ اٌغٍؿ        

 ٚأرابل  "ال    ٌمؼ اتٍَل ٌتؼفٛٔا تٌٝ اٌعياو ِناو اٌزّعة " 

 ١ّعٕاب" ٓــٕا بنف١ٕٕا ٔضٛ٘ا ٌلـ٘ة، حُ منٌتُٙا  "ر        

 " "أرً       

امت عل ؿؤ٠ة ِا اٌؾٞ واْ ٠فىـ بٗ ٚاٌؼٞ  ٌّاؽاب وً         

٘ؾٖ اٌن١ٕٓ ٚٔضٓ ٔع١و ـٟ اٌزٙة اٌّمابٍة فلـ اٌياؿ ، ٌُٚ تتُ 

 ػفٛتٕا ِـة  ٌّاؽا ا٢ْب 

امت افل أِٟ أ٠ْا ؿؤ٠ة ِا ٠ؼٚؿ ـٟ عٍؼٖ، تؽ تٕٙؼل        

ـل، ٚوأل ف١ٍّا ٚلاٌل  "ال أفٍُ ٌّاؽا ؿٚبـل، ٌىٕٙا أٍ

تٕتضد ٟٚ٘ تغلـٟٔ وُ ٟ٘ بمفة ألٔٙا ٌُ تؼفٕا ِٓ للً ٚو١ؿ 

 تـ٠ؼ صما أْ تعّك ِعــتٙا بٕا أوخـ "

 "ٚبّاؽا أرلتٙاب"       

"ٌُ أمت ع أْ أؿـِ باٌ لع  ٌمؼ وأل ٌ ١فة رؼا          

ٚوؾٌه، لاَ تي١ل باٌىخ١ـ   " ابتٍعل ؿ٠مٙا للً أْ ت١ْؿ  

ىْٛ ٕ٘ان  ِٓ اٌّمـؿ أْ ٠ىْٛ فٍٝ اٌنافة "لٍل ٌٙا بنٕٔا مٕ

 اٌناػمة ِٓ ِناو اٌزّعة " 

 "صماب" منٌتٙا         

افػؿػل ؿ٠مٙا ِزؼػا  "افتمؼل أٔٗ م١ىْٛ ٌ ١فا  ؼـ٠د        

 بعِ اٌيٟو، ٌىٓ ٌ ١ؿ "

"صنٕا تؽْ، ال بنك " لاي ٚاٌؼٞ  "ٌٓ أبـِذ أٞ فًّ        

 "تّاـٟ ِناو اٌزّعة  ِاؽا فٓ اٌَل١ةب
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"١ٌل ٌؼ٠ُٙ أٞ صفالل ـٟ اٌّغ ٔ، ٚال أفّاي ِمـؿة        

 ف١ٍُٙ، ٌىٕٟ ٌُ أـاتضُٙ صٛي األِـ بعؼ " 

"ً٘ أٔل ِتنوؼة أُٔٙ ٠ـ٠ؼْٚ ِّٕا أْ ٔضْـ ر١ّعاب"        

 منٌٙا  

ة "         ـّ  أِٚنل   "ٌمؼ وأل َِ

واْ بنِىأٟ ؿؤ٠ة أّٔٗ ٌُ ٠ىٓ ِـتاصا ٌفىـة اٌعياو ٌؼٜ بي        

ّْ ى١ ا ِا ـٟ ٘ؾٖ اٌؼفٛة واْ  ٌٛمىٟ، ٌٚىٓ بؼا ٚاّضا ٌى١ٍٕا أ

 ٠عٕٟ اٌىخ١ـ ألِٟ  

" لاي، حُ أّٙه ـٟ تم ١ع اٌزلٓ ٚاٌلًَ تٌٝ  "صنٕا       

 ىـائش 

ل١ْل بم١ة ا١ٌَٛ ـٟ اٌتىامً ب١ٓ اٌمـاوة ٚأصالَ ا١ٌم ة         

ـٟ ا١ٌَٛ اٌّٛاٌٟ، ٚرؼل ٔفنٟ ؼ١ـ لاػؿة فٍٝ اٌتـو١ق ـٟ ٚ

ا واْ ف١ٍٗ ا ّّ ٌّؼؿمة  ظٍل أـىاؿٞ تعٛػ تٌٝ ػا٠فؼ  تناوٌل ف

ا تـاّ٘ا ِـا بٗ بٛرٛػ ابٓ ِخٍٗ   ّّ  رؼّا٠ا ٚف

ؿاٚػتٕٟ اٌعؼ٠ؼ ِٓ أصالَ ا١ٌم ة صٛي ىزـة اٌز١ّق        

ّْ ؽٌه بنلد ىعٛؿٞ باٌىسبة  ٌىّٕٟ  أ٠ْا  ـٟ اٌلؼا٠ة، افتمؼل أ

ضًّ َٛ ف"ىٙاػة فٍٝ اٌتتؾوـل و١ؿ ػفتٙا أِٟ ؽال ٠

"  ٌمؼ ٔزل ِٓ األؽٜ اٌؾٞ ٌضمٙا فٕؼِا وأل ىتٍة، رت١افٚاال

ّْ اٌىخ١ـ٠ٓ ؿأٚا أّٔٙا لل١ضة، ٌىّٕٙا ٌُ تلؼ ٌٟ ٠ِٛا  ّٚٔل  ٚؿؼُ أ

 وؾٌه  
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ؿبّا وً ِا ٠ُٙ ٘ٛ فا٠ٚة إٌ ـ اٌتٟ تٕ ـ ِٓ عالٌٙا        

ٌألى١او  ؿبّا ٕ٘ان فؼة أى١او أؿا٘ا لل١ضة بمؼؿ ِا ٠ـا٘ا 

 ة  ا٢عـْٚ ر١ٍّ

ِخً ى١ٍٟ متٌٛق، ِخاي صٟ  بإٌنلة ٌٟ، ٌُ ٠ىٓ ـ١ٙا ىٟو        

 أَٔش بٗ، ٌىٓ ٌلالٟ اٌعاٌُ، وأل تلؼٚ رؾابة وّٛاو ل ة  

ّٞ صاي، بم١ل وؾٌه أملش بنـىاؿٞ ٚتتزاؽبٕٟ ٟ٘         فٍٝ أ

ٓٛاي األملٛ ، صتٝ أتٝ ٠َٛ اٌغ١ّل  عالي صَة اٌؼؿامال 

ّىتلة ٌٍم١اَ بلعِ اٌلضٛث االرتّاف١ة، تٛرٗ اٌفًَ ٔضٛ اٌ

صٛي ىغ١َال تاؿ٠غ١ة ى١ٙـة ِٚهحـة  تعتـل مٛفاْ بٟ 

أٔخٟٛٔ ٚوفاصٙا ِٓ أرً صك إٌناو ـٟ اٌت٠َٛل  وٕل ـٟ 

عُْ اٌلضج فٓ بعِ اٌّـارع فٕؼِا أٚلفتٕٟ ػاؿال ت١نٍـ فٕؼ 

 ٔٙا٠ة وِٛة وتد  

ٌىٕٙا ٌُ تىٓ  ٚػاؿال وٕا ٔتياؿن ـٟ بعِ اٌَفٛؾأٔا        

تٟ، ٌؾا فٕؼِا ٌٛصل  ِٓ بع١ؼ، ٔ ـُل عٍفٟ ألؿٜ ٍؼ٠م

 اٌيغٌ اٌؾٞ وأل تٍٛس ٌٗ  

 "تعاٌٟ ٕ٘ا " ّ٘نل ٟٚ٘ تٍٛس ٌٟ بيىً ِضَّٛ         

ماؿفُل ٔضٛ٘ا ـنىاؿل فلـ فّٛػ وتد ٚلاٌل بَٛل        

 ٘اِل  " تمّعٟ "

تٕا٘ٝ تٌٝ مّعٟ ٍٛل ؼاؿ٠ل، ٚتالٖ ٍٛل بـا٠ل         

ٓ    فّٕٟ  فٓ ػراراتٟ، ٚفٓ اٌتنُّ ٚلؼ وأا ٠تىٍّاْ ف

ٍالصٟ ا، ٚفٓ تغٌٍ بـا٠ل ِٓ ب١ْٟ، ٚفٓ باٌنا١ٌّٔٛال

 ٌٍفٕاو  
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بؼا بـا٠ل ٚونٔٗ ٠يعـ بنٛو صم١مٟ  ٌىٓ ـزنة، أصننل         

 باٌؼَ ٠تزّؼ ـٟ فـٚلٟ  ٌمؼ واْ ٠تىٍُ فٓ ػا٠فؼ 

ٚفٕؼ٘ا ّضه ؼاؿ٠ل ٚلاي  "ِتغٍؿ فمٍٟب صنٕا ٘ؾا        

 ١ـ   أ١ٌل وؾٌهب وّا تعٍُ   صٛي رٌٟٛب"٠يـس اٌىخ

فُ اٌَّل ٌلـ٘ة وٕل ٚاحمة أُٔٙ م١نّعْٛ ٍٛل لٍلٟ        

ٚ٘ٛ ٠غلٔ فٍٝ لفَٟ اٌَؼؿٞ  أٍٓك بـا٠ل ّضىة ل١َـة، 

 حُ أؿػؾ بعؼ٘ا  "أرً، ٍض١ش "

تَؼفُل ٚأٙـل ـٛق األؿُ  ٚـٟ ؿِية ف١ٓ، وأل 

اٌقا٠ٚة حُ  األٍٛال لؼ اعتفل  تضممل ػاؿال ِٓ ِىأُٙ فلـ

رٍنل بزألٟ لائٍة  "بٖ رٌٛق  أٔا بمفة رؼا رؼا  ٌمؼ ظٕٕتٗ 

 فٍٝ ٚىه االفتـاؾ بّيافـٖ ٔضٛن " 

ّٞ ِيافـ تزاٟ٘ "         "ِاؽاب أ٠ة ِيافـب  ال ٠ّتٍه بـا٠ل أ

"أ٠ٓ وٕلص ٠ا ـتاةب أٌُ تالص ٟ اٌ ـ٠مة اٌتٟ واْ ٠ٕ ـ بٙا        

  "ت١ٌهب ؽان اٌفتٝ تائٗ ـٟ أؿُ اٌضد

ّٟ  ٌمؼ مّعتٗ ٌٍتٛ ٠ا ػاؿال "          "أٖٚ ؽٌه رٍ

ّْ ٕ٘ان ٔضٍة         "ٌىٕٕٟ ّل تٗ باألِل ٠ٕ ـ ٔضٛن ـماي أ

ـٟ ىعـن  ٔضٍة  أ١ٌل ٘ؾا أمغؿ تٛؿ٠ة مّعتٙا فٍٝ 

 اإلٓالقب"

"ػاؿال، باٌ ـ٠مة اٌتٟ وأل تن١ـ بٙا األِٛؿ، ٌٓ أوْٛ        

 ىعـٞ " ِتفار ة تؽا واْ ٕ٘ان صما ٔضٍة ـٟ 

"أٖٚ، ً٘ تعتمؼ٠ٓ أٔه بؾٌه اٌزّايب تزؾب١ٓ إٌضً        

واٌعنًب صنٕا ٠ا فنً، إٌضٍة اٌٛص١ؼة اٌتٟ تزؾب١ٕٙا ٕ٘ا ٟ٘ 
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ف ؿ ا ٞ ك  ٌ ١ؿ، ٔعُ  ٌىٓ بعؼ ِا مّعتٗ، ٌٛ وٕل ِىأه 

 ألحـل فاٍفة ٠ا ـتاة  فاٍفة " 

تمٍمٟ، حُ ْٔٙل ٌتؽاػؿ ٌىٕٙا فاٚػل االٌتفال ٚلاٌل  "ال        

 ٌٓ أحـحـ "

٘قفل ؿأمٟ ٚٔن١ل أِـ ػاؿال  وُ ٠ّىٓ ٌإلٔناْ أْ ٠ىْٛ 

 ِغ  ا  

واْ ِا لاٌٗ ؼاؿ٠ل ٚبـا٠ل ٘ٛ ِا ٌُ أمت ع ٔن١أٗ  و١ؿ        

٠ّىٓ أْ ٠ىٛٔا بٙؾٖ اٌمنٛةب ٚ٘ؾا اٌؽلاوب ً٘ ٘ؾا ٘ٛ ِا واْ أبٟ 

 ٠عا١ٔٗ أحٕاو ٓفٌٛتٗب 

ْلٟ  بنٞ صك ٠نّش وٍّا فاػ تفى١ـٞ باألِـ، اىتؼ ؼ       

 بـا٠ل ٌٕفنٗ باٌنغـ٠ة ِٓ فّٟب و١ؿ ٠زـؤ  

ىعـل بضـ٠ك ٠زتاس ٚرٕتٟ، ٠ٚؼ باؿػة تعتَـ لٍلٟ         

ٚـٟ ِْٚة، واْ ٕ٘ان ىٟو لؼ ٚلـ ـٟ لٍلٟ  ٌمؼ اوتف١ل ِٓ 

بـا٠ل ٌٛمىٟ ٚتزاٚفتٗ  ٠نت ١ع االصتفاظ بع١ٕ١ٗ اٌقؿلاٚت١ٓ 

ٗ، ٠ٚنت ١ع االصتفاظ اٌّتألٌ ت١ٓ، ٠نت ١ع اإلصتفاظ بنبتناِت

 ف    للٍتٟ  أرً  ـ١ٍضتف  بٙا أ٠ْا  ٌٓ أصاػحٗ ِـة أعـٜ أبؼا  

فؼل بيىً فاٍؿ تٌٝ لنُ اٌىتد اٌغاٍة بنٛفاْ بٟ        

أٔخٟٛٔ  ٚرؼل وتاب١ٓ ٠ّىٓ أْ ٠ف١ؼأٟ حُ فؼل تٌٝ ٓاٌٚتٟ  

ٌىٓ ب١ّٕا وٕل أرّع أؼـاّٟ ألعـد ِٓ اٌّىتلة، تؾوـل أٔٗ 

ٔؾ٘د ـٟ ا١ٌَٛ اٌّٛاٌٟ تٌٝ ِٕقي بي ٌٛمىٟ ِٓ اٌّفتـُ أْ 

ٌتٕاٚي اٌعياو  أؼٍمل صم١لة ظٙـٞ ٚؿ١ِتٙا ـٛق وتفٟ  بعؼ 

اٌّنتزؼال اٌتٟ صؼحل، ـلاٌتنو١ؼ ٠ضك ٌٟ أْ أٍٛل ّؼ 

 اٌؾ٘اف  
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 باٌتنو١ؼ ٠ضك ٌٟ 
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 القشعزيزة
ّْ ٚاٌؼٞ ٠ّتٍه ٔفل ؿٚس ػفابة ؼاؿ٠ل ملد ٌٟ         تػؿان أ

 ٠ـة  ٌُ أمت ع صتٝ إٌ ـ ـٟ ٚرٙٗف١ّما باٌميعـتصناما 

ٔا١٘ه فٓ اٌتضؼث ِعٗ  ٌىٓ فٕؼ تّاَ اٌغاِنة ِٓ ِناو 

اٌزّعة، وٕل لؼ اتفمل ِعٗ ـٟ ٔم ة  واْ ٠زد أْ ٔؼفُٛ٘ 

فٍٝ صفٍة ىٛاو  اٌيٛاو ألً ؿم١ّة  بؼال ِٓ ؽٌه، وأل أِٟ 

تغُٛ ِاؿاحٛٔا ٠ٛٓال ِٓ اٌ ١ـاْ ـٟ أؿراو اٌّ لظ تمّ ع 

تليـ ٚتمؾؾ باألٚاِـ ٔضٛٞ ٚٚاٌؼٞ، ٚونّٕٔا مٕنت١ْؿ ٚ

 ؿئ١ل اٌؼٌٚة  

ِنضٕا األؿ١ّة ٚأٌَمٕا ٌٛصا تّاـ١ا ـٟ اٌ اٌٚة ٚرٍلٕا        

لاٌل  عّنة وـامٟ أعـٜ  حُ أفؼػٔا األٚأٟ ـٛق اٌ اٌٚة، ٚلؼ

ـعٍٗ إلٍالس  ١ٙاواْ فٍأع نٔا إٌ اَ باٌ لع، ٌىٓ وً ِا  إٔٔا

عِ األى١او  ٌُ ٠لؼ ٌٟ أّٔٙا لؼ أصؼحل ــلا ٘ؾا اٌغ ن ٘ٛ عٍٔ ب

 صم١م١ا، ٌىٓ ِا أػؿأٟب 

أتٙل ٌّنال أِٟ بّٛعٙا ىّعؼأا ـٛق اٌ اٌٚة، ٚللً        

أْ تؽاػؿ لاٌل  "ً٘ ٠ّىٕه ّٚع األٓلاق ـٟ بٌة اٌؽن١ً 

ٚتيؽ١ٍٙا ٠ا ؿ٠هب أؿ٠ؼ أْ أص ٝ بفـٍة ٌت١ٙ ة ٔفنٟ، ٚبعؼ٘ا 

 ٕه ٠ا بـا٠لب ِاؽا متـتؼٞب"٠ّىٕه تؽ١١ـ ِالبنه  ِٚاؽا ف

"تُٔٙ بي با٠ىـ ٠ا أِٟ  ً٘ تضا١ٌٚٓ رعٍُٙ ٠يعـْٚ        

 بإٌمٌ ٚأعؼاَ اٌم١ّةب" 

 "ٌمؼ اتفمل ٚتـ٠ٕا فٍٝ اٌتنٔك، ٌؾا  "       

 "ٌىٓ ٌّاؽاب"       
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ّٚع ٚاٌؼٞ ٠ؼٖ ـٛق وتفٟ ٚتؼعً لائال  "صتٝ ٔتناٜٚ        

 بٕٟ "ر١ّعا ـٟ اٌيعٛؿ بعؼَ اإلؿت١اس، 

 ٠ا ٌٍٕناو         

        ّٟ ٔ ـل ت١ٌٙا ٚمنٌتٙا  "ً٘ ٘ؾا ٠عٕٟ أّٔٗ ٠تٛرد فٍ

 اؿتؼاو ؿب ة فٕكب" 

"ال  ٌىٓ اؿتؼاو ل١ٌّ ِقّؿؿ بؼال ِٓ اٌتٟ ى١ـل م١ىْٛ        

 أـًْ "

ؽ٘لل تٌٝ ؼــتٟ ٚـتيل ـٟ عقأتٟ فٓ ل١ٌّ بنفؿاؿ         

اٌىخ١ـ ِٕٙا واْ ؼـ٠لا  واْ ٕ٘ان اٌعؼ٠ؼ ِٓ األفؿاؿ صم١مة، ٌىٓ

ٌىٓ  ٓعة لأْٛ اٌٍلاك اٌؾٞ أؿمتٗ أِٟٚلل١ضا  ـىـل ـٟ ِما

 بؼال ِٓ ؽٌه، بؼأل ـٟ تزـبة اٌمَّاْ 

ل فيـْٚ ػل١مة ٚأٔا ٌُ أؿتؼ ح١ابا بعؼ  ؼّـٟٔ ىعٛؿ         ـّ ِ

باٌؽْد ٚاالٔقفاد  ِا اٌُّٙ ـٟ ؽٌهب ٌّاؽا أوتـث تٌٝ ٘ؾا 

 فتاة واوب وٕل أتَـؾ ىىٍٟ فٍٝ اٌعي اٌضؼ بى١ؿ ٠لؼٚ

ــأ٠تُٙ لاػ١ِٓ   حُ ٔ ـل فلـ حؽـة ـٟ متاؿة ؼــتٟ       

٘اُ٘ عاؿد بابُٙ اٌغاؿرٟ، فلـ اٌّّـ اٌّـٍٛؾ، فلـ 

ّْ اٌٙٛاو ٠ضٍُّٙ  -اٌياؿ   أصننل ٚونٟٔ ـٟ صٍُ ؼـ٠د، ٚون

 ٔضٛ ب١تٕا   -عّنتُٙ

رؾبل ل١َّا بعيٛائ١ة ِٓ ـٛق مـ٠ـٞ، أػعٍل ؽؿافٟ        

 ٍٝ فزً ٚفؿؿتٗ ـ١ٗ ف

ّْ اٌزـك  "ً٘ ٠ّىٕه أْ تفتش         فمد حا١ٔت١ٓ باٌ لٔ، ؿ

 اٌلاف ٠ا بـا٠لب" ٔاػل أِٟ  
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 ٗ  امتملٍُٙ بضـاؿة ٚونٌُّٔٙضنٓ اٌض ، ملمٕٟ رؼٞ ت١ٌ       

 ّٞ أــاػ فائٍة ّائعة ِٕؾ ـتـة ٠ٍٛٓة، صتٝ أّٔٗ بؼا أٔٗ ٠عـؾ أ

ل١َّا اْ ٠ـتؼٞ اٌَل١ّ١ٓ واْ ِال ٚأ٠ّّٙا ِا٠ه  أصؼّ٘ا و

٠ىْٛ اٌت١١ّق  ال ِٓ اٌّفتـُ أْ أؿرٛا١ٔا ٚا٢عـ أعْـ، ٌؾا

ب١ّٕٙا ٍعلا  ٌىّٕٙا ػعال ٚلـٍا ٚرٕتٟ لائ١ٍٓ  "ِـصلا باألط 

اٌَؽ١ـ  و١ؿ صاٌه ِهعـاب" ٚىعـل باٌؽْد ٌغٍ ٟ ب١ّٕٙا 

 ِزؼػا 

عـرل أِٟ ِٓ اٌّ لظ ٟٚ٘ تمٛي  "تفٍْٛا، تفٍْٛا         

ُ " حُ ٔاػل  "١١١١ٕ١ٌتااا  ؿ٠ه  ٌؼ٠ٕا ؿـمة " حُ مع١ؼة ألٔىُ أت١ت

 تٛلفل فٕؼِا ؿأل رٌٟٛ ٚاٌن١ؼة با٠ىـ  

 "ِا ٘ؾاب" منٌتّٙا  "ـ ائـ ِٕق١ٌة إٌَعب"       

 "ـ ١ـة اٌزلٓ باٌع١ٍك ٚاٌزٛف " أرابل اٌن١ؼة با٠ىـ         

بيىً  "تلؼٚ ى١ٙة ٚؿائعة ٌٍؽا٠ة " وأل أِٟ تتَـؾ       

  أعؾل اٌف ائـ ِٓ رٌٟٛ حُ ؼـ٠لةة ٌؼؿرة ِفـٓ اٌض٠ٛ١

 أؿىؼل اٌن١ؼة با٠ىـ ٓـ٠ك اٌّ لظ  

ظٙـل ١ٕ١ٌتا ِٓ عٍؿ اٌقا٠ٚة ِّا رعً ِال ِٚا٠ه        

 ٠لتنّاْ لائ١ٍٓ  "أ٘ال ١ٌٓ، تلؼ٠ٓ ر١ٍّة "

تٕٛؿة مٛػاو، ٓالو أظاــ أمٛػ، ٚف١ْٛ مٛػاو؛ صنٕا        

  بإٌنلة ٌماؿُ ١ٌٍٟ، ؿبّا تلؼٚ ر١ٍّة 

أعؾتّٙا ١ٕ١ٌتا تٌٝ ؼــتٙا  ٚفٕؼِا اٌتفّل، واْ رؼٞ لؼ        

أعؾ ب١ؼ اٌن١ؼ با٠ىـ ٔضٛ اٌؽــة األِا١ِة ِّا تـوٕٟ ٚصؼٞ ِع 

 رٌٟٛ ـٟ اٌـػ٘ة  



192 

ّٟ  بؼا ٚونٔٙا تٕ ـ تٌٝ وً         ىٟو تال أٔا  ٌُ تىٓ تٕ ـ تٌ

لؿ أِاِٙا بم١َّٟ اٌمل١ش اٌّقؿؿ ِٓ أىعـل واألصّك ٚأٔا 

ٝ تٌٝ األمفً ٚعؼّٞ اٌّضّـ ال أرؼ ى١ ا ألٌٛٗ  ؼّـٟٔ األفٍ

ّْ لٍلٟ  اٌتٛتـ اٌيؼ٠ؼ بنلد أضناؿ اٌىٍّال ـٟ ؿأمٟ صتّٝ أ

 ع ١ـة ٌٛ أٔٗ فٍٝ ىف١ـ ملاق أٚ ٌعلة أعؾ ٠مـ  واٌّزْٕٛ وّا

   ِا

ِٚا فاػ اٌ ١ٓ بٍة أٔٙا وأل تلؼٚ وتٍه اٌَٛؿة اٌؽل١ة ـٟ        

ّٞ اٌَض١فة أوخـ ِّا تلؼٚ اٌَ ٛؿة اٌؽل١ة ٔفنٙا، تْ واْ ٌؾٌه أ

ِعٕٝ  ١ٌل ألّٔٙا وأل ِتنٔمة بيىً عاً، ألٔٙا ٌُ تىٓ  وأل 

ّٞ اٌّ ٙـ، ٚىعـ٘ا وّا  ّٞ اٌّ ٙـ ٚصؾاو فاػ تـتؼٞ ـنتأا فاػ

س أوخـ ل١ٍال  واْ ٕ٘ان  ـّ ٘ٛ ف١ٍٗ ػائّا بامتخٕاو أّٔٗ ؿبّا ِن

 ًّ ىٟو بعـ ىٟو ؼـ٠د ـٟ اٌ ـ٠مة اٌتٟ وأل تٕ ـ بٙا تٌٝ و

تال أٔا، وتفا٘ا ِتـارعاْ تٌٝ اٌغٍؿ بنٔفة ٚؽلٕٙا باؿف ٚف١ٕا٘ا 

 تِْٛاْ  

ٌُ تقػ ِؼة ٚلٛـٕا ٕ٘ان فٓ عّل حٛأٟ فٍٝ األؿرش،        

ّٟ وؼ٘ـ  ل فٍ ـّ  ٌىٕٙا ِ

 "ِـصلا رٌٟٛ " ونـل اٌَّل أع١ـا         

 ٓــل ٌٟ بع١ٕٙا، ٚفٕؼ٘ا ب ً اٌعزد، ٌمؼ وأل ؼاّلة         

"ٌمؼ مّعته ٚؼاؿ٠ل ـٟ اٌّىتلة تنغـاْ ِٓ فّٟ  ال        

  ّ٘نلأؿ٠ؼ اٌتضؼث ت١ٌه حا١ٔة ٚتٌٝ األبؼ، ً٘ تفُٙب" 

واْ فمٍٟ ـٟ ملاق ِضَّٛ ٌفه ع١ٛٓ ِا صؼث  أ٠ٓ وأل        

فٕؼ٘اب ٌُ أؿ٘ا ـٟ أٞ ِىاْ بمـبٟ ـٟ اٌّىتلة  ً٘ مّعتٗ 

 ِلاىـة أَ ِٓ ىغٌ بعـب 
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علـ٘ا بنّٔٗ واْ ؽٔد ؼاؿ٠ل أٟ، أْ ٔفن تلـئةصاٌٚل        

باٌىاًِ، ٌىٕٙا تزاٍ٘تٕٟ ٚأمـفل ع ا٘ا ٔضٛ اٌؽــة األِا١ِة 

 ٌتىْٛ ِع ٚاٌؼ٘ا  

تنّـل ـٟ ِىأٟ ٚأٔا أتّٕٝ ٌٛ إٟٔٔ ٌىّل ؼاؿ٠ل ـٟ        

اٌّىتلة صتٝ ال تْعٕٟ رٌٟٛ ـٟ ٔفل اٌغأة ِع ىغٌ ٠نغـ 

فٟ ّٚٚع ِٓ ؽٚٞ اإلصت١ارال اٌغ١ٍَٛة  ظٙـ أبٟ ِٓ عٍ

 ٠ؼٖ ـٛق وتفٟ  "و١ؿ تن١ـ اٌضفٍة صتٝ ا٢ْ، بٕٟب"

بّٕاملة اٌضؼ٠ج فٓ اٌي١ اْ  أؿػل أْ أػـع ٠ؼٖ ِٓ ـٛق        

 وتفٟ  

أضٕٝ تٌٝ األِاَ صتٝ ٠نت ١ع ؿؤ٠ة ِٓ ـٟ اٌؽــة        

األِا١ِة، ٚلاي  "ال بنك بّ ٙـ األف فٍٝ ؼ١ـ اٌعاػة، أال ت ٓ 

 ؽٌهب"

ابتعؼل فٕٗ  "تمُ اٌن١ؼ با٠ىـ ٘ٛ ؿٚبـل، ؿـعل وتفٟ ٚ       

 أبٟ "

        ّٟ "ا٘ا   أفٍُ ؽٌه " ــن ٠ؼ٠ٗ ِعا  "أفتمؼ أٔٗ ٠زد فٍ

 اٌؼعٛي ٚتٌماو اٌتض١ة  ً٘ أٔل لاػَب"

ّْ أِٟ ـٟ صارة تٌٝ اٌعْٛ "         "ال  فٍٝ األؿرش أ

ٌُ أتٛرٗ ٌٍّ لظ ِلاىـة  بؼال ِٓ ؽٌه، ٚلفل ـٟ ِىأٟ        

ٌن١ؼ با٠ىـ ٚ٘ٛ ٠َاـش ٚاٌؼٞ  ٚب١ّٕا ٚلفا ٕ٘ان ٠تلاػالْ أىا٘ؼ ا

فلاؿال اٌتـص١د اٌـم١ّة ٠ٚلتنّاْ، ؿاٚػٟٔ ؽٌه اٌيعٛؿ 

اٌؽـ٠د ِـة أعـٜ  ١ٌل صٛي رٌٟٛ بً ٚاٌؼٞ  فٕؼِا ٚلؿ 



194 

بزأد اٌن١ؼ با٠ىـ، بؼا ّ ١ال  ٚصتّٝ باٌّماؿٔة ِع عٔ ـّه 

 اٌن١ؼ با٠ىـ، بؼا ٚرٗ أبٟ ِاوـا  

ّٞ ىغٌ أْ ٠يعـ بٙا ٘ؾٖ ٌ        ١نل اٌ ـ٠مة اٌتٟ لؼ ٠ـ٠ؼ أ

تزاٖ ٚاٌؼٖ  فٕؼِا وٕل ٍؽ١ـا، وٕل أفتمؼ أْ ٚاٌؼٞ فٍٝ 

ٍٛاف بغًَٛ وً ىٟو، ٚأٔٗ ال ٠ٛرؼ ىغٌ ـٟ اٌعاٌُ 

٠ّىٓ أْ ٠ٙقِٗ  ٌىٓ ٚب١ّٕا أٔا ألؿ ـٟ ِىأٟ، أػؿول اْ اٌن١ؼ 

 با٠ىـ ٠نت ١ع مضمٗ واٌضيـة بىً مٌٙٛة  

أ ِٓ ؽٌه، وأل اٌ ـ٠مة اٌتٟ واْ ٠تَـؾ بٙا  ٌىٓ األمٛ       

ِيا٘ؼتٗ ٚ٘ٛ ٠تَٕع اٌٛػ ٠ٕٚاـك ٚاٌؼ رٌٟٛ وأل أىلٗ بـؤ٠تٗ 

٠ىؾف  فٍٝ اٌن١ؼ با٠ىـ، فٍٝ رٌٟٛ، فٍٝ رؼٞ ٚفٍٝ اٌز١ّع  

ٌّاؽا ٠تَـؾ بٙؾا اٌغؼا ب ٌّاؽا ال ٠تَـؾ بيىً ٓل١عٟ، 

ب بيىً ِتضْـ، ٚوفٝب ٌّاؽا ٠مَٛ بٙؾا اإلمتعـاُ اٌّق٠ؿ

األِـ أبعؼ بىخ١ـ ِٓ ِزـػ صف  اٌنالَ ِع أِٟ ـٟ ٌمؼ تّاػٜ 

 صتٝ أٍلش ِخ١ـا ٌإلىّ قاف  

واْ إٌاك ٠مٌْٛٛ إٟٔٔ ٔنغة ٓلك األًٍ ِٓ ٚاٌؼٞ  وُ        

ٌىٓ ا٢ْ،   ٌىٕٟ ٌُ أتفىـ ـ١ٗ وخ١ـا ِٓ للً ِـة مّعل ؽٌهب

ّْ ِعؼتٟ تٕمٍد ؿأما فٍٝ فمد    أٍلش ٠يعـٟٔ وّا ٌٛ أ

ّٔل أِٟ رـك اٌعياو ٍٚاصل  "اٌّملالل را٘قة " حُ ؿ       

أتلٙل إٟٔٔ ال أفاي ألؿ ـٟ اٌـػ٘ة  "بـا٠ل، أ٠ٓ ؽ٘لل 

 ىم١مته ٚاٌَل١اْب"

 " تٍعخّل  "ـٟ ؼــتٙا، أفتمؼ        

 "تؽ٘د ٚٔاػُ٘ حُ تعاٌٝ ٌتُض ٝ بلعِ ِٓ اٌ لك "        
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ّٞ ىٟو ٌٍتغٌٍ ِٓ ٓعُ ٘ؾٖ اٌّ        ـاؿة ـٟ "باٌ لع" لٍل  أ

 ـّٟ  

واْ باف ؼــة ١ٕ١ٌتا ِؽٍما  ٚفاػة، وٕل أٓـلٗ ٚأ١ٍش        

ّْ اٌعياو را٘ق أٚ أٞ ىٟو بعـ  ٌىٓ ـٟ  ّْ أِٟ تـ٠ؼ٘ا أٚ أ بن

ؽٌه اٌزقو ِٓ اٌخا١ٔة للً أْ تًَ أٔاٍِٟ تٌٝ اٌغيد، تٍّىٕٟ 

 ى١ اْ ٍؽ١ـ ـنػؿل اٌّملِ ٚػعٍل 

ـٟ ٚرٟٙ أٚ ً٘ ـقفل ١ٕ١ٌتا ٚبؼل بـِٟ األى١او        

ّٟ ألؼاػؿب ال، ٌمؼ تزاٍ٘تٕٟ  أِٚن ٌٟ ِال ِا٠ه، -أٚ-ٍـعل فٍ

١ٕ١ٌتا ٌىٕٙا وأل تْع ٠ؼ٠ٙا ـٛق ٔٛ  ِٓ مّافال ؿأتٕٟ 

 األؽ١ٔٓ ٟٚ٘ تتّا٠ً ب١ّٕا تنتّع ٌّيؽً ألـاً ِْؽٛٓة 

ِا٠ه -أٚ-"م١ٕتٟٙ لـ٠لا، مٕىْٛ ٕ٘ان ـٛؿا " ّ٘ل ِال       

١ؼ اٌّّىٓ ٌتٛارؼٞ ٕ٘ان ٘ٛ للً أْ أتىٍُ، ٚونْ اٌنلد اٌٛص

 ػفٛتُٙ ٌألوً  

نتلعؼ، ٚونٟٔ ٌُ أوٓ         ُِ رعٍٕٟ ؽٌه أىعـ باٌٙزـ، بنٟٔ 

 ىغَا بإٌنلة ت١ٌُٙ  وٕل ـمٔ األط اٌَؽ١ـ 

ٌُ ٠ىٓ ٘ؾا ى١ ا رؼ٠ؼا، ٌىٕٗ أففزٕٟ بيؼة ا٢ْ  ٚونّٔٗ ال        

ل، ِىاْ ِٕامد ٌٟ ـٟ ٘ؾا اٌعاٌُ  ال ـٟ اٌّؼؿمة ٚال ـٟ اٌل١

ٚوٍّا أمتؼؿل صٌٟٛ، واْ ٕ٘ان ىغٌ بعـ أفــٗ ِٕؾ األبؼ 

ي ٌؽـ٠د فٕٟ  صتّٝ أٟٔ أصننل باٌؽـبة فٓ ٔفنٟ  ّٛ  لؼ تض

تٕاٚي اٌم١ًٍ ِٓ اٌلنى٠ٛل اٌّمـِو ِع اٌىـ٠ّة اٌّغفٛلة        

 مف١ـقارٟ وخ١ـا  وأل أِٟ تتَـؾ وٚاٌىاـ١اؿ ٌُ ٠ضنٓ ِ

ٌّيـٚبال، تٛف  ٔضً، تزؼ٘ا ػاعً اٌّ لظ ٚعاؿرٗ؛ تمؼَ ا

 إٌّاػ٠ً، تيـس ِعٍِٛال صٛي اٌ عاَ، ٌىٕٙا ٌُ تتٕاٚي ٌمّة  
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ٌُ تمتٕع ١ٕ١ٌتا بيـٚصال أِٟ صٛي اٌّملالل، ٚأتٙٝ بٙا        

األِـ تٌٝ تيـ٠ضٙا ٚت١َٕؿ ِىٛٔاتٙا تٌٝ ِمـؾ، ِمقف ِٚخ١ـ 

 ٌإلىّ قاف  

ٚؿؼُ ؽٌه، ٌُ ٠ّٕع اٌزٍٛك بمـبٙا ـت١ة بي با٠ىـ ِٓ        

ابتال  اٌلنى٠ٛل واِال  أفاػ ٌٟ األِـ ؽوـٜ األـعٝ ٚأت ـل 

 أْ ٠مِٛا باإلٌتٛاو فٍٝ ؿرً اٌ اٌٚة ٚاٌتّ ٔ  

أتضل رٌٟٛ ٚٚاٌؼ٘ا ٚرؼٞ رألا ٚؿاصٛا ٠تىٍّْٛ بال        

تٛلؿ صٛي أِـ ِا  أِا أبٟ ـمؼ أٔٙٝ والِا ِع اٌن١ؼة با٠ىـ ٚ٘ٛ 

ل ٌٛصؼٞ ال أرؼ أصؼا ٠لؼٚ بٕفل اٌؽلاو اٌؾٞ أصننتُٗ ٚأٔا راٌ

 أصاػحٗ 

 "فق٠قٞ، ً٘ أٔل بغ١ـب" منٌتٕٟ أِٟ         

، ٌىٕٙا أرلـتٕٟ فٍٝ اٌتٛرٗ لـف رؼٞ ٟ بغ١ـأعلـتٙا أٔ        

"١٘ا، ١٘ا" ّ٘نل ٌٟ  "م١ىْٛ اٌعياو را٘قا  فٍٝ وً صاي  

 عالي ػل١مة "

ًّ ب١ُٕٙ  ٌُ         أـنضل اٌّزّٛفة ِىأا ٌٟ ٌىٕٟ وٕل و 

ا ٌٟ بنٞ وٍّة، ٚامتّـٚا ـٟ ٔماىُٙ اٌؼائـ ِٓ للٍٟ ٠تٛرٙٛ

 صٛي اٌضـوة اٌؼائلة  

 اٌضـوة اٌؼائلة         

صنٕا ٠ا ٍؼ٠مٟ، ٌُ أوٓ أفـؾ صتٝ ِاٟ٘ اٌضـوة        

اٌؼائلة  وأٛا ٠تىٍّٛا فٓ أٔ ّة ِفتٛصة ٚأعـٜ ِؽٍمة، فٓ 

اٌّماِٚة َِٚؼؿ ٓالة ٚلٛة اٌزاؽب١ة  أصننل ٚونٟٔ لؼ 

تٌٝ صٛاؿ بٍؽة ِزٌٙٛة  ٚرٌٟٛ  رٌٟٛ وأل تمٛي أ ّّل 
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أى١او ِخً "ِاؽا ٌٛ ّٚعٕا اٌّؽٕا١ٓن١ٓ بيىً فىنٟ صتٝ 

ا وأٛا ٠تضؼحْٛ  ّّ  تٕعىل اٌم ل١ةب" ٚونّٔٙا تفُٙ صما ف

حُ ىـس ٌٙا رؼٞ ٚٚاٌؼ٘ا ٌّاؽا ٌٓ تٕزش ـىـتٙا، ِٚا واْ        

 ِٓ رٌٟٛ تال أْ منٌل مهاال بعـ  

ِتابعة والُِٙ، تال ة ١ّا  تاَ  ٚؿؼُ اػفائٟ ـٟ صاٌ وٕل      

ّْ وً ِا وٕل أـعٍٗ ٘ٛ ِضاٌٚة ِٕع ٔفنٟ ِٓ اٌتضؼ٠ك ـٟ  أ

 رٌٟٛ 

ّْ اٌعياو را٘ق، صاٌٚل را٘ؼا أْ         فٕؼِا أفٍٕل أِٟ أ

أٔتضٟ بزٌٟٛ رألا ألفتؾؿ ِٕٙا، ٌىٕٙا ؿِمتٕٟ بٕ ـة باؿػة  

 ِٚٓ ٠نت ١ع أْ ٠ٍِٛٙا صم١مةب

ِاِٙا فلـ اٌ اٌٚة ٠ؽّـٟٔ ىعٛؿ باٌْسٌة  ٌّاؽا رٍنل أ        

ٌُ ألً أٞ ىٟو ٌؽاؿ٠ل ـٟ اٌّىتلةب ٌُ أوٓ ِْ ـا ٌٍىّٗ، ٌىٓ 

 ٌّاؽا ٌُ أعلـٖ أّٔٗ لؼ تزاٚف اٌضؼب

بعؼ أْ لؼِّل أِٟ اٌ عاَ ٌٍز١ّع، لـؿ أبٟ أّٔٗ ٠زد ف١ٍٗ        

 أْ ٠ىْٛ اٌيغٌ اٌؾٞ ٠مٛػ اٌضٛاؿ ٠ٚٛرٙٗ  

ِا٠ه" لاي  "٘ؾٖ بعـ مٕة ٌىّا ـٟ اٌّـصٍة "تؽْ، ِال ٚ       

 اٌخا٠ٛٔةب"

 "ب١ِٓ " لاال بَٛل ٚاصؼ         

 "ب١ِٓب ٚونٔىّا مع١ؼاْ بأتٙاو اٌخا٠ٛٔةب"       

 "باٌتنو١ؼ "       

 بؼأ ٚاٌؼٞ بلـَ ىٛوتٗ  "ٌّاؽاب"       
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ٔ ـ ِال ِٚا٠ه ٌلعّْٙا اٌلعِ أٚال حُ فاػا تٌٝ        

 ؿتزا  ٚاًٌٍّ بعؼ ـتـة "ٚاٌؼٞ  "١َ٠له اإل

"أ١ٌل ٘ؾا ٓـ٠فاب" لاي ٚ٘ٛ ٠ؼ٠ـ ٔ ـٖ صٛي اٌ اٌٚة         

 "وأل اٌخا٠ٛٔة أـًْ أٚلال ص١اتٟ فٍٝ األؿرش "

 ِا٠ه لاي  "صماب تّٔٙا ٍِّة ٌٍؽا٠ة ٠ا ؿرً "-أٚ-ِال       

ؿِتٗ اٌن١ؼة با٠ىـ بٕ ـة صاػة، ٌىٓ ؽٌه ٌُ ٠ٛلفٗ  "تّٔٙا        

تّٔٙا ِيىٍة ٔ اَ اٌتع١ٍُ اٌؾٞ ٠عاًِ اٌز١ّع ٚونُّٔٙ وؾٌه، أِٟ  

بالل ِتيابٙة  ـْاو ِضؼٚػ، ِٕؽٍك ِٚتلٍؼ، ٌٚمؼ أعؾل وفا٠تٟ 

" ِٕٗ 

ّْ ٘ؾا         ت ٍع أبٟ تٌٝ أِٟ ٚونّٔٗ ٠مٛي ٌٙا "ٌمؼ أعلـته أ

ّْ اؿت١اػ  م١ضؼث"، حُ فاٚػ مهاي ِال ِٚا٠ه  " أـُٙ ِٓ ؽٌه أ

 اٌزاِعة ؼ١ـ ٚاؿػب"

بٖ ٠ا تٌٟٙ، ِا ع لٗب ـٟ ٓــة ف١ٓ، ٚرؼل ٔفنٟ أّؽٔ        

ب١ؼٞ فٍٝ اٌيٛوة ٚاٌنى١ٓ ِنتعؼا ٌٍيزاؿ ِٓ أرً ىغ١َٓ 

 ٠مـٍاْ عؼٞ ٠ٕٚاػ٠أٟ باألط اٌَؽ١ـ  

ٔضٛ  أعؾل ٔفنا ف١ّما ٚصاٌٚل االمتـعاو ٚاٌؽًٛ بع١ؼا       

ّْ ِا٠ه ِٚال  ِاو أ٘ؼأ  ٘ؾٖ ١ٌنل ِعـوتٟ  باإلّاـة تٌٝ أ

 ِٗ بـصابة  تملال وال

 "أٖٚ، ال " لاال  "اٌزاِعة اصتّاي لائُ بمٛة "       

"أرً  ٌمؼ تُ للٌٕٛا ِٓ فؼة و١ٍال، ٌىّٕٕا مٕع ٟ ــٍة        

 ٌّزاي اٌّٛم١مٝ أٚال "
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 "ا٘ا   ِزاي اٌّٛم١مٝ " لاي أبٟ         

ٔ ـ ِال ِٚا٠ه تٌٝ بعّْٙا، ؿـعا وتف١ّٙا ٚفاػا تٌٝ        

١تا صؼلل ٔضٖٛ بت١ٙذ ٚلاٌل  "مغـ٠ته ١ٌنل األوً  ٌىٓ ١ٌٕ

 ِّٛع تمؼ٠ـ ٠ا أبٟ "

ِا٠ه  "ال بنك  ٠نتملً اٌز١ّع -أٚ-"١ٌٓ، ١ٌٓ،" لاي ِال       

األِـ بٕفل اٌ ـ٠مة ـٟ اٌلؼا٠ة  ٠زد أْ تـ٠ُٙ صم١مة ِا تفعً ال 

 أْ تغلـُ٘ صٌٛٗ، اٌفعً ال اٌمٛي " 

مفق ِٓ ِمعؼ٘ا "٘ؾٖ ـىـة ؿائعة،" لاٌل ١ٕ١ٌتا ٟٚ٘ ت       

 ٚتتزٗ ٌٍـػ٘ة  

تزّؼل أِٟ ٟٚ٘ ال تؼؿٞ و١ؿ تتَـؾ بغًَٛ        

١ٕ١ٌتا، ٌىٓ فٕؼ٘ا تؼعٍل اٌن١ؼة با٠ىـ لائٍة  "اٌعياو ٌؾ٠ؾ رؼا ٠ا 

 باتنٟ "

 "ىىـا تـ٠ٕا  ِٓ   ِٓ اٌز١ًّ امتْاـتىُ ر١ّعا "        

ـّ ِا ٠ماؿف حالث حٛاْ ِٓ اٌٙؼٚو للً أْ تؼعً ١ٕ١ٌ        تا ِ

فاٍفة ٟٚ٘ تٕمـ بمٛة فٍٝ أفؿاؿ ِيؽً األلـاً اٌّْؽٛٓة 

 صتٝ أقٌك ػؿرٗ اٌّفتٛس فائؼا تٌٝ ِىأٗ 

ِا٠ه  "أرً ٠ا -أٚ-"ال ٠ا ١ٌٓ  ١ٌنل ـىـة ر١ؼة " لاي ِال       

 ١ٌٓ  تّٔٙا ١ٌنل ِٛم١مٝ فياو " 

 ٌىٓ ١ٕ١ٌتا لاِل بــع اٌَٛل ـٟ وً األصٛاي         

َٚ بَٛٚ ٚان  أعؾل اٌيّٛ  تٙتق ـٟ بَٛٚ ٚان  بٛ       

صاٍِٙا ٍٚٛل اٌؽ١تاؿ ٠ّقق اٌٙٛاو ِٓ صٌُٛٙ ِٙؼػا بنٓفائُٙ 
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ـٟ أ٠ّة ٌض ة  ٔ ـ ِال ِٚا٠ه تٌٝ ِىلـال اٌَٛل حُ ابتنّا 

ـٟ ٚرٗ بعّْٙا ٚلاال ألبٟ بَٛل فاي  "اٌَٛل ٠ فٛ ـٟ 

 وً ِىاْ  فؼّة ؿائعة م١ؼ ٌٛمىٟ "

ْ تٌٝ اٌمفق ٚتٓفاو ؽٌه اٌيٟو، واْ ر١ّع اٌلاٌؽ١ٓ ٠تٛلٛ       

ٌىٓ ١ٕ١ٌتا ٚلفل بزألٗ واٌضاؿك ٟٚ٘ تضؼق بتضؼّ  ـٟ اٌز١ّع  

ٚفٕؼِا أتٙل األؼ١ٕة، لاِل بنضد اٌمـً اٌّْؽٛٓ، ٌىّل 

ـٟ ٚرٗ ِال ِٚا٠ه ٚلاٌل   -صم١مة ابتنّل-اٌّيؽً ٚابتنّل 

"٘ؾٖ أؿٚ  أؼ١ٕة مّعتٙا فٍٝ اإلٓالق  أؿ٠ؼ أْ أمّعٙا ِزؼػا 

 ا ِٚزؼػا "ِٚزؼػ

ِا٠ه ألبٟ  "ٌٓ تعزله فٍٝ األؿرش، ٌىٕٙا -أٚ-لاي ِال       

 ِا ٔفعٍٗ "

 "ً٘ وتلتّا اٌىٍّال بٕفن١ىّاب"       

 ااٖ "-"ا٘ا       

أىاؿ تٌٝ ١ٕ١ٌتا ٠ضخٙا ٌتّـؿ ٌٗ اٌمـً، حُ لاي  "ـمٔ ٘ؾٖ        

 األؼ١ٕةب" 

ٟ ٠ا ِا٠ه، ٚأراف  "بً لً ِ ال األؼأ-أٚ-ّضه ِال       

 ؿرً، ٌىٓ تٛرؼ حالث ـمٔ فٍٝ ٘ؾا اٌؼ٠ّٛ " 

 ؿـع أبٟ اٌمـً ٚلاي  "٘ؾا ٘ٛ اٌؼ٠ّٛب"       

 " "أرً       

ٔ ـ ت١ٌٗ ٌؼل١مة ٚلاي  "صنٕا، اؽا وٕتُ اٌّتلٌْٛٛ اٌفمـاو،        

 ـى١ؿ ٠ّىٕىُ تٛـ١ـ وٍفة ّؽٔ األلـاًب" 
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 "أبٟ " ٍـعل ١ٕ١ٌتا ـٟ ٚرٙٗ         

بؾٌه، ١ٌٓ  تٔٙا ِزـػ ِقصة، أ١ٌل وؾٌه ٠ا م١ؼ  "ال بنك       

 ٌٛمىٟب" 

" ٌىٕٗ  أٍٓك أبٟ ّضىة ٍؽ١ـة ِؽتَلة، ٚلاي  "وؾٌه       

أّاؾ "ِع أّٔٗ ٠ٕتابٕٟ بعِ اٌفْٛي  ِٓ اٌٛاّش أّٔٗ ١ٌل 

ّْ تىٍفة االمتٛػ٠ٛ باْ٘ة  بمـً َِٕٛ  ِٕق١ٌا، ٚأٔا أفٍُ أ

 بإٌنلة ٌّع ُ اٌفـق اٌّٛم١م١ة   "

لآعٗ ِا٠ه ِٚال بَّاـضة ل٠ٛة ـٟ اٌٙٛاو  ٚب١ّٕا واْ        

ىعٛؿٞ با١ٌْك ٠قػاػ ِٓ أم ٍة ٚاٌؼٞ ٌّٙا فٓ اٌّاي ِٓ ب١ٓ 

وً األى١او، وأل أِٟ تتغلٔ ـٟ ِىأٙا بيىً أعـق ِضاٌٚة 

 ِضٛ اٌٍ غال اٌىل١ـة اٌتٟ تـوٙا ـٟ اٌزٛ 

 "فٕؼِا اٌتم١ل بـ٠ه، واْ ٠عقؾ ـٟ ــلة   "       

أـضّل اٌّفارنة اٌز١ّع صتٝ أٟٔ أصننل باٌنٍّْٛ        

اٌّنٍٛق أعؾ ٠نلش ـٟ اإلتزاٖ اٌّعاول ـٟ ِعؼتٟ، ٚب١ّٕا وٕل 

أعتٕك، وأل ف١ٕا ١ٕ١ٌتا األىلٗ بع١ٕٟ ؿاوْٛ تتنعاْ صتٝ لاؿبتا 

فٍٝ اٌغـٚد ِٓ ِضزـ٠ّٙا، حُ لاٌل بؾ٘ٛي  "أٔلب أٔل وٕل 

  "تعقؾ ـٟ ــلةب ِاؽا وٕل تعقؾ، اٌىالؿ١ٕ٠لب

"ال فق٠قتٟ" لاٌل أِٟ ٟٚ٘ تضاٚي أْ تتّامه  "واْ        

 ٠عقؾ اٌؽ١تاؿ "

 "اٌؽ١تاؿب"        

 ِا٠ه  "اٌـٚنب اٌىاٚٔتـٞب اٌزافب" -أٚ-"ؿائع " لاي ِال       
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 "واٚٔتـٞ" أراف ٚاٌؼٞ  "ٚ٘ٛ ١ٌل ِؼفاة ٌإلمتٙقاو "       

 "ٔعٍُ ٠ا ؿـ١ك  تصتـإِا اٌتّاَ ٠ا ؿرً "       

وأل  بضخل ــلتٟ فٓ تِىا١ٔة ٌَٕع ػ٠ّٛ"فٕؼِا        

اٌتىا١ٌؿ ع١ا١ٌة، أؿلاَ ـٍى١ة  ٚلؼ واْ ؽٌه ـٟ ِؼ٠ٕة ول١ـة، 

ٚص١ج وأل إٌّاـنة ل١ٍٍة  ٌىٓ اٌتّىٓ ِٓ ٍٕع ػ٠ّٛ ٕ٘اب ٌُ 

ّْ ٕ٘ان ِــما ِغتَا "  أوٓ أفٍُ صتّٝ أ

 تمتّـ ِال ِٚا٠ه ـٟ االبتناَ  "ال ٠ٛرؼ "         

"أ٠ٓ ؽ٘لتّا تؽْب ٚو١ؿ امت عتّا تضًّ اٌىٍفةب" ؿوٍتٗ        

 أِٟ تضل اٌ اٌٚة، ـماي  "ِزـػ ـْٛي ٠ا باتنٟ "

 أضٕٝ ِال ِٚا٠ه ٔاص١تٗ  "ٌمؼ ٍٕعٕاٖ بنٔفنٕا "        

"٘ؾاب ٍٕعتّا ٘ؾا بنٔفنىُب ٘ؾا ِنتض١ً " بؼا ٚونٔٗ        

 ٠يعـ باٌؽْد  "و١ؿ صٍَتّا فٍٝ اٌعؼّة اٌالفِةب" 

ؿوٍتٗ أِٟ ِزؼػا، ٌىٕٗ اٌتفل ت١ٌٙا بى١ٍّتٗ ٚلاي ٌٙا         

 "تٛلفٟ ؿراو  أىعـ باٌفْٛي ـمٔ ٚأؿ٠ؼ أْ أفـؾ " 

ِا٠ه  "ال بنك م١ؼة ٌٛمىٟ " حُ ابتنُ ألبٟ  -أٚ-لاي ِال       

"ظٍٍٕا ٔلضـ ـٟ اإلٔتـٔال ٍٚفضال اٌّلاػالل اٌتزاؿ٠ة باصخ١ٓ 

 ٝ ّّ اٌتغٌٍ ِٓ ِعؼاتُٙ فٓ ٍفمة ِٕاملة  أٍابل اٌز١ّع ص

اٌتم١ٍؼ٠ة اٌتٕاظـ٠ة ِٓ أرً اٌّعؼال اٌـل١ّة، ألْ ٘ؾا ٘ٛ اٌنائؼ  

ّْ اٌّعؼال اٌـل١ّة ّع١فة، تزعٍه  ٌىٓ تؽا أؿػل ؿأ٠ٟ، ـن

تغنـ اٌىخ١ـ ِٓ ىىً اٌّٛرة  ال تضتٛٞ فٍٝ اٌىخ١ـ ِٓ 

 اٌؼْ٘ٛ، ٚٔضٓ ٔفًْ اٌن١ّٓ وّا ٘ٛ ٚاّش "
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ٌمـً اٌّْؽٛٓ ؿلّٟ، ؿـع رؼٞ اٍلعا ٚلاي  "ٌىٓ ا       

 ٌؾا  " 

"باٌتنو١ؼ، ٌىٓ ؽٌه ٘ٛ اٌيٟو اٌٛص١ؼ اٌؾٞ ٔنّش باٌتٕافي        

ـ١ٗ  تّٔٗ ـمٔ ّـٚؿة الفِة ٌٍتٛارؼ ـٟ ِزاي ٍٕافة 

٠ّىٕٕا تضًّ  اٌّٛم١مٝ  ٠ـ٠ؼ اٌز١ّع ألـاٍا ِْؽٛٓة   تؽْ،

ألٕٔا ٔنتعًّ فؼّتٕا اٌغاٍة، وّا إٔٔا وٕا  وٍفتٗ ٠ا م١ؼ ٌٛمىٟ

وً ١ٍِّّاتٕا ِٕؾ وٕا ـٟ اٌخا١ٔة فيـ " حُ ابتنُ  "ِافٌل ٔٛــ 

 تعقؾب ٠ّىٕٕا أْ ٔنتعًّ بعِ أٌضأه تؽا أؿػل " 

ٔىل أبٟ ؿأمٗ، ٌٍٚض ة، ٌُ أوٓ أػؿٞ تْ واْ م١ؽْد        

أَ ٠لىٟ  حُ أٍٓك ٍٛتا واٌيغ١ـ ٚلاي  "ىىـا، ٌىٕٕٟ ٌُ أفؼ 

 ؽان اٌيغٌ "

اٌَاػق اٌؾٞ لاٌٗ ٚاٌؼٞ ؿبّا واْ ؽٌه اٌيٟو اٌٛص١ؼ        

ٓٛاي ا١ٌٍٍة  ظً بعؼ٘ا ٍاِتا  صاٚي أْ ٠ـمُ ابتناِة فٍٝ 

ٚرٙٗ ِٓ ص١ٓ تٌٝ بعـ، ٌىٕٗ واْ ٠لؼٚ ؼاؿلا ـٟ تنِالتٗ تضتٙا  

ىعـل بٕٛ  ِٓ األمٝ ِٓ أرٍٗ  ً٘ واْ ٠فىـ ـٟ األ٠اَ 

اٌغٛاٌٟ أ٠اَ واْ ٠عقؾب صاٌٚل تغ١ٍٗ ـٟ صؾاو ٚللعة اٌز١ٍّة 

ؼ١تاؿ ِـبٛٓ فٍٝ وتفٗ، ٚ٘ٛ ٠عقؾ بعِ  ؿفاة اٌلمـ ِع

 أؼأٟ ٠ٍٟٚ ١ٍٔنْٛ اٌمؼ٠ّة  

 ٌمؼ واْ ِضما، ٌُ ٠عؼ ؽٌه اٌيغٌ        

اٌّعٍِٛال اٌزؼ٠ؼة اٌتٟ أىيفل رعٍتٕٟ أصّل أوخـ بنٕٟٔ        

ؼـ٠د ـٟ أؿُ ؼـ٠لة  حُ ىٟو ؼـ٠د بعـ صؼث فٕؼِا 

األِاِٟ، أتٙل ا١ٌٍٍة ٚأٚىه بي با٠ىـ فٍٝ اٌغـٚد ِٓ اٌلاف 
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فٕؼ٘ا ٌّنل رٌٟٛ ؽؿافٟ  ٚألٚي ِـة تٍه ا١ٌٍٍة، وأل تٕ ـ 

ّٟ  ٔ ـة ف١ّمة ِلاىـة ِٛرٙة ٌٟ ٚصؼٞ    تٌ

"بمفة ألٟٔ وٕل ىؼ٠ؼة اٌؽْد فٕؼِا أت١ٕا ٕ٘ا  ٌمؼ أِْٝ        

 اٌز١ّع ٚلتا ١ٓلا   واْ ٌ فا باٌؽا ِٓ ٚاٌؼته أْ تؼفٛٔا "

وتف١ل باٌٛلٛؾ ٕ٘ان واْ ٍٛتٙا ٘اػئا، عاـتا، ٚونٔٗ ّ٘ل  ا

 ٚاٌتضؼ٠ك بٙا واألصّك  

" بـا٠لب" لاٌل ٟٚ٘ تٍّل ؽؿافٟ حا١ٔة  "ً٘ مّعتٕٟب        

 أٔا بمفة " 

        ّْ تّىٕل ِٓ آالق ت٠ّاوة ٍؽ١ـة، ٌىٕٟ ىعـل ٚون

ؽؿافٟ ِغؼؿة  واْ لٍلٟ ٠تماـق ػاعً ٍؼؿٞ ٚأصننل 

 بـٚصٟ تؽاػؿٟٔ ٚتٕؼـع ٔضٛ٘ا  

رل ِٓ اٌلاف ١ٌلتٍعٙا اٌ الَ ٟٚ٘ تٍٛس ِع حُ ؿصٍل   عـ       

بم١ة أمـتٙا وزٛلة مع١ؼة  صاٌٚل اٌتمآ أٔفامٟ  ِا اٌؾٞ 

 صؼثب ِا٘ٛ ع لٟب 

أؼٍمل أِٟ اٌلاف ٚلاٌل ِلتٙزة  "صنٕا ا٢ْ، أٌُ ألً        

ٌىُب تٔٙا فائٍة فؾبة  ؽأه اٌَل١اْ ١ٌنا أبؼا وّا تغ١ٍتّٙا ١ٕ١ٌتا  

    أّٔٙا ماصـ٠ٓ ٌٍؽا٠ة "ٌّاؽا ٌُ تغلـ٠ٕٟ أّٔٙا

 "تّٔٙا تارـا ِغؼؿال "       

ي اٌز١ّع تٌٝ ٚاٌؼٞ ِع أـٛاٖ ِفتٛصة ٚـىٛن تىاػ         ّٛ تض

 تالِل األؿُ  

 "ِاؽاب" لاٌل أِٟ         
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"ال تٛرؼ ٚم١ٍة أعـٜ ٠نت ١ع بٙا ٘هالو األٚالػ ىـاو        

 ٍض١ضاب"ِعؼال تنز١ً وتٍه " حُ ٔ ـ تٌٝ ١ٕ١ٌتا  "أ١ٌل ٘ؾا 

 بؼل ف١ٕا ١ٕ١ٌتا ٚونّٔٙا متمفقاْ ِٓ ِضزـ٠ّٙا           

"أؿرٛن ٠ا ؿ٠ه " لاٌل أِٟ  "ال ٠ّىٕه آالق اإلتّٙال        

 رقاـا "

"تّٔٗ اٌتفن١ـ إٌّ مٟ اٌٛص١ؼ، باتنٟ  ٍؼل١ٕٟ، أٔا أفٍُ        

ّٞ تفن١ـ بعـ "  صم١مة اٌّٛم١م١١ٓ  ال ٠ٛرؼ أ

ٍُ ٠م١ٕا أّٔٙا ال ٠تعا١ٓاْ ٚال ٍـعل ١ٕ١ٌتا  "أف        

٠تارـاْ  و١ؿ تنّش ٌٕفنه بمٛي ى١ ا وٙؾاب ٠اٌه ِٓ ِٕاـك 

 بٛر١ٙٓ، ٚؼؼ ١ّك األـك " 

فُ اٌَّل اٌّىاْ ٌزقو ِٓ اٌخا١ٔة، ٌُٚ ٠غـلٗ ؼ١ـ        

 ٍٛل لـلعة ٍفعة 

ٚلفل أِٟ ـٟ ٚرٙٗ ٚٚارٙتٗ وّا ٌُ تفعً ـٟ ص١اتٙا ِٓ        

تٟ تَـط بٍٛالل ملاف فلـ وتف١ٙا للً، ـٟ ص١ٓ وأل أع

 ٟٚ٘ تـوِ ٔضٛ ؼــتٙا  

لـ  لٍلٟ بيؼة  ٌمؼ وأل ١ٕ١ٌتا ِضمة بينٔٗ، ٚلؼ أٚىىل         

فٍٝ ِٛارٙتٗ أٔا أ٠ْا ٌٛال أْ لاَ رؼٞ بزؾبٟ رألا، حُ أضنـ 

 والٔا تٌٝ فا٠ٚتٗ اٌَؽ١ـة ِٓ اٌل١ل  

ىؼ٠ؼة ـٟ فٕؼِا ِـؿل بؽــة ١ٕ١ٌتا، أتابتٕٟ ؿؼلة         

ّْ ٚاٌؼٞ تزاٚف اٌضؼ  ِضاػحتٙا  أؿػل أْ أعلـ٘ا أّٔٙا ِضمة، ٚأ

وخ١ـا  ٌىٕٟ مّعل ٍٛل ٔض١لٙا ٍٚـاعٙا فلـ اٌزؼؿاْ ب١ّٕا 
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وأل أِٟ تضاٚي تٙؼئتٙا  حُ عـرل فاٍفة ِٓ إٌّقي تٌٝ 

 ِىاْ ال ٠عٍّٗ تال هللا ِّا رعً أِٟ تتيارـ ِع ٚاٌؼٞ حا١ٔة 

أْ األؿُ تٛلفل فٓ اإل٘تقاف ِع بم١ل ِنتاو  ٚؿؼُ        

 صٛاٌٟ اٌضاػ٠ة فيـ، ٌىٓ واْ ٕ٘ان بعِ اٌٙقال االؿتؼاػ٠ة  

فٕؼِا امتٍم١ل ـٛق مـ٠ـٞ ٚأٔا أٔ ـ تٌٝ اٌنّاو فلـ        

إٌاـؾة، ـىـل و١ؿ واْ ٚاٌؼٞ ٠ٕ ـ ػائّا تٌٝ بي با٠ىـ 

بامتعالو ٚـٛل١ة، و١ؿ واْ ٠نتٙقئ بّٕقٌُٙ ٚـٕائُٙ ٚم١اؿاتُٙ 

ونلُٙ ٌٍع١و، و١ؿ واْ ٠مٛي فُٕٙ صخاٌة ٠ٚنغـ ِٓ  ٚٓـق

ّْ ٕ٘ان ى١ ا ٌ ١فا بغًَٛ  ٌٛصال اٌن١ؼ با٠ىـ  ٚا٢ْ، أؿٜ أ

تٍه اٌعائٍة  ر١ّعُٙ بال امتخٕاو  ٌمؼ وأٛا صم١م١١ٓ  ِٚٓ ٔضٓب 

واْ ٕ٘ان ىٟو ٠ؼٚؿ بيىً ؼـ٠د واٌؼٚاِة ـٟ ٘ؾا اٌل١ل  بؼا 

ٔٛاـؾ ٌـؤ٠ة ِا بؼاعً ٚونْ ؿؤ٠ة ِا بؼاعً فاٌُ بي با٠ىـ ـتش 

 فإٌّا، ٌُٚ ٠ىٓ اٌّيٙؼ ر١ّال  

 ِٓ أ٠ٓ أتل وً ٘ؾٖ األى١اوب ٌّٚاؽا ٌُ أؿ٘ا ِٓ للًب       
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 العشاء
ّْ ِمآعة فياو بي         فٕؼ ٌٍٟٚٛ تٌٝ اٌل١ل، ٚرؼل أ

ٌٛمىٟ متىْٛ أٔا١ٔة باٌؽة ِٕٟ  وأل أِٟ لؼ أِْل اٌىخ١ـ ِٓ 

اٌف ائـ ٚاٌتفت١و فلـ عقأتٙا اٌٛلل ـٟ لـاوة ِغتٍؿ ٍٚفال 

فٓ "ىٟو ِٕامد ٌالؿتؼاو"  صتّٝ أّٔٙا لؼ اىتـل ل١َّا رؼ٠ؼا 

ألبٟ، ٚتضممل ٚػلمل ـٟ ِا فمؼ ىم١ماٞ ا١ٌٕة فٍٝ اؿتؼائٗ  

ٌنلد ؼ١ـ ِفَٙٛ، بؼا ر١ٍا أٔٙا تت ٍع تٌٝ ٘ؾا اٌعياو  ٌؾا ٌُ أؿػ 

 ل تـناػ وً ىٟو بنعلاؿ٘ا فٓ وـا١٘تٟ إٌا١ِة صؼ٠خا ٌلـا٠

وؾٌه، واْ أبٟ ٠يعـ باٌنٛو صٛي ػا٠فؼ مٍفا، ٚبعـ ىٟو        

٠ضتارٗ ٘ٛ مّا  تع١ٍمال صّماو ِٓ ٓالف ؼ١ـ ٔاّز١ٓ ـٟ 

 اٌَؿ اٌخآِ 

ٌؾا ـٟ تٍه ا١ٌٍٍة، أرلـل ٔفنٟ فٍٝ اٌت ا٘ـ باالٔؼِاد        

ـٟ علق اٌف ائـ ِع أِٟ ِٚضاٌٚة الٕا  ٔفنٟ بنٕٟٔ أـعً اٌيٟو 

ّٞ ىغٌ فٍٝ وً صاي، اٌَائد  فياو ٚ اصؼ ٌٓ ٠ؽ١ـ ص١اة أ

ّٟ ـمٔ اإلصتّاي صتٝ ٠ّـ   ٚفٍ

ـٟ ٍلاس اٌزّعة، صاٌٚل ِا أِىٕٕٟ تزٕد اٌّؼًٌ        

ٍاصد اٌع١ٕ١ٓ اٌقؿلاٚت١ٓ  ٌىٓ ـٟ اٌّناو، ٚب١ّٕا وٕل أؿتؼٞ 

ِالبنٟ، ٚرؼل ٔفنٟ أصؼق ـٟ اٌٍٛصة اٌتٟ أ٘ؼا١ٔٙا أبٟ 

  ٌُ لٔـا٠ل ٍؼ٠ما ٌٟ ـتٍّىٕٟ اٌؽْد ِـة أعـٜ  ٌُ ٠ىٓ ب

٠نأؼٟٔ ـٟ ِّٛٛ  اٌيزـة، ؿِٝ بل١ْٟ ٌنٕت١ٓ، مغـ ِٕٟ 

فٍٝ صناف فّٟ    ٌّاؽا اٌت ا٘ـ بنٕٔا أٍؼلاو ٚر١ـاْ 

 ِمـبْٛب
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ّْ ٚلل اٌؾ٘اف لؼ صاْ،         فٕؼِا ٔاػل أِٟ ف١ٍٕا لائٍة بن

عـرل تٌٝ اٌـػ٘ة فالؼة اٌعقَ فٍٝ اعلاؿ٘ا بنٟٔ ال أؿ٠ؼ ٚال 

اف تٌٝ فياو بي ٌٛمىٟ، ٌىٕٙا بؼل ر١ٍّة أمت ١ع اٌؾ٘

ِٚلتٙزة ٌٍؽا٠ة ـغإٟٔ فقِٟ  ـمٔ ٌُ أمت ع  أعؾل ٔفنا ف١ّما 

حُ ٌففل تصؼٜ اٌف ائـ ٚفلـل اٌياؿ  أرـ لؼ١ِّا ٚؿاو ىم١م١ا 

 ٚٚاٌؼ٠ا 

ـتش ٌٕا تي١ل اٌلاف  ؿبّا ٠زد أْ أؼْد ِٕٗ أ٠ْا        

ٓ ؼاّلة  ٌُ إلعلاؿٖ بي ٌٛمىٟ فٓ فّٟ ػا٠فؼ، ٌىٕٟ ٌُ أو

 أٍٓد ِٕٗ أْ ٠ىتُ األِـ، ٚباٌتنو١ؼ ـنٔٗ ٌُ ٠نغـ ِٕٗ  

أتل اٌن١ؼة ٌٛمىٟ ِٓ ٚؿائٗ ٚأػعٍتٕا بتـص١د باٌػ         

 اال أٟٔتْع اٌىخ١ـ ِٓ ِناص١ك اٌق٠ٕة، ٚؿؼُ أّٔٙا وأل 

صٍّل  اٌٍْٛ ٚاّش تضل ف١ٕ١ٙا تفارنل بـؤ٠ة أتفاط لاتُ 

١ما٠ا ـٟ اٌـػ٘ة ٚؿاو ١ٕ١ٌتا ٝ ىمٚأِٟ اٌف ائـ ٚؼاػؿتا، اعتف

ا أبمأٟ ٚص١ؼة ِع  ٚتلع أبٟ تي١ل ٔضٛ ؼــة اٌزٍٛك ّّ ِ

 بـا٠ل  ؿائع  

بّزـػ أْ ص١ّأٟ ل١ٍال "أ٘ال" صتٝ ـمؼل أفَابٟ        

ٚأفزـل ـٟ ٚرٙٗ  "ال تضاػحٕٟ حا١ٔة  ٌمؼ مّعته ٚؼاؿ٠ل ـٟ 

 اٌّىتلة، ٚال أؿ٠ؼ ِضاػحته ال ا٢ْ ٚال أبؼا " 

امتؼؿل ألٌتضك بؽــة اٌزٍٛك ٌىٕٗ أٚلفٕٟ  "رٌٟٛ    حُ       

رٌٟٛ   أت ـٞ ؿراو " ّ٘ل  "ٌنل اٌيغٌ اٌيـ٠ـ ٕ٘ا، 

 ٌمؼ واْ ع ن ؼاؿ٠ل باٌىاًِ "

 صؼلل بٗ بخلال  "أفٍُ ِا مّعل "       
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"ال، ال تع١ٍّٓ   ٌمؼ وٕل أىعـ باٌنٛو بنلد اٌل١ِ ِٚا        

 ّٞ ىٟو فٓ فّه ٚفٓ اٌ ـؾ لٍتُٗ فٓ اٌفٕاو  ٌُ أوٓ أفٍُ أ

 اٌؾٞ تع١يٗ فائٍته، ٚأؿػل ِضاػحة ىغٌ ِا فٓ ؽٌه "

ؼ فؿلة ف١ٕ١ٗ   تالصّل ف١ٕأا ٌؼل١مة         ّّ ٚألٚي ِـة، ٌُ تز

 فمٍٟ  

"ٌمؼ مّعته تْضه  لاَ ٘ٛ باٌماو ٔىتة صٛي وٟٛٔ        

 ِتغٍفة، ٚأٔل ّضىل "

لنُ أٟٔ أؿػل  "أٔل ال تف١ّٙٓ ٠ا رٌٟٛ  ٌمؼ أؿػل ٌىّٗ  أ       

 ٌىّٕٕا وّٕا ـٟ اٌّىتلة   " 

 "ٚبؼال ِٓ ؽٌه ّضىل "        

 " أىّو ٚبؼا بائنا ِٚضـرا  "أرً       

تـوتٗ  مـل ٔضٛ ؼــة اٌزٍٛك ٚتـوتٗ  تْ واْ ٠تَٕع،        

ّْ تي١ل فٍٝ صك؛ ٌمؼ  ـنّٔٗ ِّخً باؿ   ٌٚٛ واْ ٠مٛي اٌضم١مة، ـن

ّٞ ِىاْ واْ رلأا  ـٟ وال اٌضاٌت١ٓ، ال  أؿ٠ؼ أْ أوْٛ ـٟ أ

 بمـبٗ  

ٚلفل بزأد ٚاٌؼٞ ٚصاٌٚل ِتابعة إٌماه اٌؼائـ ب١ٕٗ        

ٚتي١ل صٛي أِـ ِا لـبٖ م٠ّٛة ـٟ اٌَض١فة  واْ ٠مٛي  "ٌىٓ 

 ِا ٠مٌٛٗ ٠ت ٍد بٌة صـوة ػائلة، ٌؾا ـٙٛ ِنتض١ً "

أرابٗ تي١ل  "ؿبّا ؽٌه ـٟ ّٛو ِؼٜ ت ٛؿ اٌعٍَٛ ا٢ْ،        

 ً٘ تنت ١ع أْ تنتلعؼٖ تّاِا ـٟ اٌّنتملًب" ٌىٓ
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ّٞ ـْٛي فٍّٟ ـٟ تٍه اٌٍض ة، ٌىّٕٟ منٌتّٙا         ٌُ أىعـ بن

بعاػ بـا٠ل ٌٛمىٟ فٓ ؽٕٟ٘  "ِاٟ٘ بٌة نة الـٟ ِضاٌٚة ٠ائ

 اٌضـوة اٌؼائلةب"

ت ٍعا تٌٝ بعّْٙا ّٚضىا بغفٛل ّٚ٘قا وتف١ّٙا ب ـ٠مة        

 ٛي ف٠ّْٛتٟ ـٟ ِزّٛفة  مـ٠ّة  رعٍتٕٟ أىعـ ٚونّٔٗ لؼ تُ لل

"تّٔٙا بٌة ٠ّىٕٙا أْ تيتؽً ػْٚ َِؼؿ ٓالة عاؿرٟ "        

 ىـس أبٟ 

"ال وٙـباو، ال ٚلٛػ، ال ػـع باٌّاو، ال ىٟو " لاي تي١ل        

ّٟ حُ مني ٚ٘ٛ ٠لؼٚ ؼائد اٌؾ٘ٓ  "ً٘  ٚ٘ٛ ٠ٕ ـ ِٓ ـٛق وتف

ّْ ٘ؾا ِّىٓب"  تعتمؼ٠ٓ أ

ً ال ٠قاي بـا٠ل ـٟ ِىأٗب ٌّاؽا ٌُ ِا اٌؾٞ ٠يتتٗب ٘       

 ٠ؾ٘د ـضندب

        ّْ أرلـل ٔفنٟ فٍٝ اٌتـو١ق فٍٝ اٌّضاػحة  "ً٘ أفتمؼ أ

١ٌة ؽٌه ِّىٓب ال فٍُ ٌٟ صممة  وً ا٢الل ،صتٝ ؽال اٌفعا

ٚتٍه اٌ الة ٠زد أْ تنتٟ ِٓ  اٌعا١ٌة ِٕٙا، تنتغؼَ اٌ الة

 َِؼؿ ِا   " 

تاد تٍه اٌ الة بٕفنٙاب" لاي تي١ل "ِاؽا ٌٛ لاِل ا٢ٌة بنٔ       

 ٚ٘ٛ ال ٠قاي ٠ٍمٟ بع١ٓ فٍٝ اٌلٙٛ  

 "و١ؿ ٠ّىٕٙا أْ تفعً ؽٌهب"        

ّٞ ِّٕٙا  بؼال ِٓ ؽٌه، لاَ أبٟ بّؼ ٠ؼٖ لائال          ٌُ ٠زلٕٟ أ

 "ِناو اٌغ١ـ ٠ا ؿ٠ه  ىىـا المتْاـتٕا " 
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 ٘ق اٌن١ؼ ٌٛمىٟ ٠ؼ أبٟ ٚأُْ ٌّزّٛفتٕا ٚ٘ٛ ٠ٍمٟ       

بلْع تع١ٍمال فٓ اٌ مل  ٚفٕؼِا تُ امتٕقاؾ ٘ؾا اٌّّٛٛ  

ي ـٕاؤوُ بيىً فز١د  لٍل  ّٛ و١ٍا، لاي  "٠ٚا ٌٍعزد  ٌمؼ تض

ٌتي١ل أّٔٗ ف١ٍٕا امت زاؿ عؼِاتٗ  تّٔٗ م١ؼ األفٛاػ اٌغيل١ة، أال 

 تعتمؼ ؽٌهب"

ّٓ أبٟ ٌُ ٠نعؾ٘ا فٍٝ ٘ؾا  وّا واْ ٠ّقس،        أفتمؼ  ٌى

ل  عي١ل ِّا م١ضؼث بعؼ٘ا، ٌىٓ اٌن١ؼة اٌّضًّ، ٚوؾٌه تي١

ٌٛمىٟ لـفل رـما ٍؽ١ـا ـٟ اٌٛلل إٌّامد ٚٔاػل  

 "اٌّملالل "

وأل اٌّملالل ٌؾ٠ؾة ٌٍؽا٠ة  ٌىٓ فٕؼِا ّ٘ل ٌٟ ٚاٌؼٞ        

ّْ حّـال اٌتٛل األمٛػ اٌَؽ١ـة رؼا ـٟ أفٍٝ اٌلنى٠ٛل  بن

ٓ اٌّمـِو ٌُ ٠ىٓ تٛتا فٍٝ اإلٓالق ٌىٓ واـ١اؿ، تٛلفل ف

 ِْػ ٌمّتٟ  ب١ِ مّهب ىٟو ِٕفـ 

حُ أىاؿ ٌٟ بنٕٟٔ بوً ب١ِ اٌؼراد ٓٛاي اٌٛلل، ـٍّاؽا        

اإلىّ قاف ِٓ ب١ِ اٌنّهب صزة ل٠ٛة  أ١ٙٔل اٌلنى٠ٛتة 

 تٕاٚي أعـٜ  أـػػ، ٌُٚ ٠ِّ ٚلل ٠ًٛٓ صتّٝ وٕل بت

واْ بـا٠ل ٠مؿ ٚص١ؼا ـٟ اٌزٙة األعـٜ ِٓ اٌؽــة         

 ٔ ـة بنتزا٘ٗ، أرؼٖ ٠ضؼق بٟ   ٚـٟ وً ِـة أٌمٟ

أػؿل ٌٗ ظٙـٞ أع١ـا ٚمنٌل أبٟ  "ِٓ ٠ضاٚي اعتـا         

ّٞ صايب"   بٌة صـوة ػائلة فٍٝ أ

 ّضه حُ لاي  "فٍّاو ِزْٕٛٔٛ ـٟ ر١ّع أٔضاو اٌعاٌُ "        

 "صماب"        
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 "أرً  ٌّ ال اٌن١ٕٓ "        

 "ِاؽا ٠فعٍْٛب"       

٠ًٛٓ صتٝ أُْ تي١ل تٌٝ اٌّضاػحة   ٌُ ٠ِّ ٚلل        

ٚفٕؼِا بؼأل أع١ـا ـٟ تػؿان ِفا١ُ٘ اٌّؽٕا١ٓن١ة ٚاٌزق٠ ال 

ّْ ٕ٘ان ىغَا  اٌز١ـٚمىٛب١ة ٚٔم ة اٌَفـ ٓالة، أصننل بن

 ٠مؿ عٍفٟ 

 ٌمؼ واْ بـا٠ل  

أصننل بٛرٕتٟ تيتعً ؼْلا  أال ٠ـٜ إٟٔٔ أؿ٠ؼ اٌلماو          

ػؿن إٟٔٔ بؾٌه أـنش ٌٗ ِزاال ٚص١ؼةب ابتعؼل فٕٗ بغ ٛة ٌُٚ أ

١ٌتمؼَ ٠ٕٚ ُ تٌٝ اٌّزّٛفة  ٚ٘ا٘ٛ ا٢ْ ٠مؿ ـٟ ػائـتٕا 

 ٠ٚنتّع تٌٝ ٔماىٕا  

صنٕا، ٌُ ٠ىٓ ِٙتّا باٌضـوة اٌؼائلة بىً تنو١ؼ  باٌىاػ         

ّْ تتّاَ اٌضٛاؿ م١لعؼٖ  صاٌٚل  وٕل أٔا ٔفنٟ  ٌؾا ـىـل ـٟ أ

اعتـفل أـىاؿٞ افاػة تص١اوٖ، ٚفٕؼِا بؼأ ـٟ اٌتالىٟ، 

اٌغاٍة فٓ بالل اٌضـوة اٌؼائلة  أٍلضل ٚونٕٟٔ بٌة أـىاؿ 

 ػائلة، ٚؿصل بتٟ بالتـاصال مغ١فة ِٓ اٌٙٛاو  

ِٚع ؽٌه ٌُ ٠ؽاػؿ  ٌُ ٠مً وٍّة، ـمٔ رٍل ـٟ ِىأٗ         

ّْ اٌعياو را٘ق، أِنه  ٠َؽٟ  حُ فٕؼِا أفٍٕل اٌن١ؼة ٌٛمىٟ أ

ّٞ بؾؿافٟ ّٚ٘ل  "أٔا بمؿ ٠ا رٌٟٛ  ٌ ُ أوٓ أوخـ أمفا فٍٝ أ

ىٟو ـٟ ص١اتٟ وٍٙا وّا أٔا ا٢ْ  أٔل ِضمة، ٌمؼ وٕل ٚؼؼا ٚأٔا 

 بمؿ رؼا "
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صـؿل ؽؿافٟ ِٓ للْتٗ ٚلٍل  "٠لؼٚ ٌٟ أّٔه وٕل بمفا        

صٛي اٌعؼ٠ؼ ِٓ األى١او ِهعـا " ٚتـوتٗ ٕ٘ان ِع افتؾاؿٖ 

 رـ٠ضا ِٚعٍما ـٟ اٌٙٛاو  

ٚلتا ٠ٛٓال الػؿان أّٟٔ لؼ اؿتىلل ٌُ ٠نتؽـق األِـ ِٕٟ         

ع ن  واْ ٠زد أْ أتـوٗ ٠ىًّ افتؾاؿٖ حُ أمتّـ ـٟ تزاٍ٘ٗ 

ـضند  ٌىٕٕٟ أفزـل ـٟ ٚرٙٗ ـٟ ِٕتَؿ افتؾاؿٖ، ٚ٘ؾا 

 ٠زعٍٕٟ اٌ ـؾ اٌٛلش  

اعتٍنل ٔ ـة عآفة ت١ٌٗ فلـ اٌ اٌٚة، ٌىٕٗ واْ ٠ٕ ـ         

 ّا ٌٍزاِعة تٌٝ ٚاٌؼٖ اٌؾٞ واْ ٠نني ىم١م١ّا صٛي ع  ٙ

باٌ لع وٕل لؼ ؿأ٠ل اٌن١ؼ ٌٛمىٟ فؼة ِـال، ٌىٓ فاػة        

ِٓ ِناـة  ِٚع ؽٌه، بؼا ِنتض١ال و١ؿ ؼاف فٕٟ ِالص ة 

ف١ٕ١ٗ ِٓ للً  وأتا فؿلاٚت١ٓ، الِعت١ٓ  ٚؿؼُ أّّٔٙا وأتا 

ٌىٓ ٌُ ٠ىٓ  ِىاْ ِا عٍؿ صارل١ٗ ٚف ّتٟ عؼ٠ِّٗغف١ّت١ٓ ـٟ 

٠ل فٍٝ ف١ٕ١ٗ  واْ ىعـٖ ٕ٘ان ىه ـٟ ِٓ أ٠ٓ صًَ بـا

 أمٛػا وؾٌه ِخً بـا٠ل  أمٕأٗ ب١ْاو ِٚنتم١ّة  

ّْ تي١ل لؼ ٍٚؿ بـا٠ل ِـة بنّٔٗ ٔنغة ِ ابمة         ؿؼُ أ

ِٓ ٚاٌؼٖ، ٌىٕٟ ٌُ أـىـ ـ١ّٙا أبؼا وٕنظ ِتيابٙة ِٓ للً  ٌىٓ 

ّْ ٚاٌؼٖ لؼ بؼا ِتعا١ٌا ـٟ  ا٢ْ، امت عل ؿؤ٠ة اٌيلٗ ب١ّٕٙا، ِع أ

 ا٠ل   صنٕا، ـٟ ٘ؾٖ اٌٍض ة ٠لؼٚ ؼاّلا  ص١ٓ واْ بـ

مغـ٠ته ١ٌنل اٌزأد ا٢عـ ٌٍ اٌٚة، مّعُل  " حُ، ِٚٓ

 ِّٛع تمؼ٠ـ ٠ا أبٟ "

 أٍٓمل اٌن١ؼة ٌٛمىٟ ت١ٕٙؼة ٍؽ١ـة، ٚٔ ـ اٌز١ّع ٔضٛ ١ٕ١ٌتا  
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عالي وً ٘ؾٖ اٌنٕٛال اٌتٟ فيتٙا بزٛاؿ ١ٕ١ٌتا، ٌُ أتلاػي        

أؿا٘ا ِغ١فة  ٌؾا، ٌُ ٠لؼ ؼـ٠لا  ِعٙا أوخـ ِٓ فيـ وٍّال  وٕل

أْ أؿا٘ا تتضؼٜ ٚاٌؼ٘ا، ٌىٕٗ واْ ؼ١ـ ِـ٠ش  أبمل اٌن١ؼة 

ٌٛمىٟ فٍٝ ابتناِة ِـمِٛة فٍٝ ٚرٙٙا، ٌىٕٙا وأل تـِو 

بىخـة ٚتٕمً بَـ٘ا بتٛتـ صٛي اٌ اٌٚة  ٔ ـل ٌىً ىغٌ 

فٍٝ صؼٜ ٚتناوٌل تؽا واْ اٌعياو ـٟ ب١ل بي ٌٛمىٟ ػائّا 

 بٙؾا اٌتٛتـ  

١ٕتا ٚعـرل فاٍفة ٔضٛ اٌـػ٘ة، ٌىٕٙا ١ـزنة، ْٔٙل ٌ       

فاػل ـٟ ِْٚة ِع لـً ِْؽٛٓ ـٟ ٠ؼ٘ا  ٚفٕؼِا ّٚعتٗ 

ـٟ اٌّيؽً، أػؿول أّٔٙا ٚاصؼة ِٓ أؼأٟ ىم١م١ا تتؼـك ِٓ 

 عالي ِىلـال اٌَٛل 

وٕا لؼ مّعٕا ٘ؾٖ األؼ١ٕة "ىّعة حٍز١ة" تَؼس ِٓ        

ٌؾا وٕا لؼ افتؼٔا ف١ٍٙا  ٔ ـل  ؼــتّٙا ١ٍِْٛ ِـة فٍٝ األلً،

تٌٝ أِٟ ٚأٔا لٍمة ِٓ أْ تيعـ باٌضـد ِٓ األٌضاْ اٌم٠ٛة 

ٚاٌىٍّال اٌزـ٠ ة  ٘ؾٖ باٌتنو١ؼ ١ٌنل ِٛم١مٝ ِٕاملة ٌتٕاٚي 

 اٌىاـ١اؿ  

بؼل ِتيىىة، ٌىٓ ب ـ٠مة مع١ؼة  وأل تتمامُ بعِ        

ِـت١ٓ  بؼا اإلبتناِال اٌنـ٠ة ِع أبٟ، صتّٝ أّٔٙا لٙمٙل ِـة اٚ 

فٍٝ ٚاٌؼٞ اٌتن١ٍة، ؿؼُ أّٔٗ واْ ِتضف ا ٌٍؽا٠ة بينٔٗ، ٚلؼ 

امتؽـق ِٕٟ صتٝ ٔٙا٠ة األؼ١ٕة ألػؿن أّٔٗ واْ ٠يعـ باٌفغـ  

ّْ ٘ؾا اٌْز١ذ ٍاػؿ ِٓ ٌٚؼ٠ٗ  ٚلؼ ـارنٟٔ ؽٌه    واْ ـغٛؿا بن

ّٞ ِٓ فـُٚ ــلة         ٌُ ٠ىٓ ٚاٌؼٞ ِتضّنا بضك صٛي أ

 مُ ِـة بٕمؼُ٘ أ٠ْا  ىم١ما٠ا، ِع أّٔٗ ٌُ ٠
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بؼأ اٌن١ؼ ٌٛمىٟ ـٟ امتزٛاف ِال ِٚا٠ه صٛي و١ف١ة        

تٛـ١ـّ٘ا ٌتنز١ً أؼا١ّٔٙا اٌغاٍة، ـيـصا فٓ فٍّّٙا 

ٚاػعاؿّ٘ا ٚالتٕاٍّٙا ٍفمال اٌّعؼال اٌز١ؼة، ٚفٕؼ٘ا أػؿول 

 ٌُ واْ أبٟ ـغٛؿا 

واْ ٚاّضا أْ ِال ِٚا٠ه ٠م١ْاْ ٚلتا ١ٓلا  ٚال فزد        

ؽٌه بإٌ ـ تٌٝ اٌ ـ٠مة اٌتٟ وأل ١ٕ١ٌتا تّؼس بٙا أؼ١ٕتّٙا   ـٟ

 وأل تتؼـك بّيافـ ا٠زاب١ة، ٚ٘ٛ ِا بؼا ؼـ٠لا رؼا ِٕٙا  

فٕؼِا صٌٛل بَـٞ ـٟ األؿراو، ٍفعٕٟ تػؿان إٔٔا وٕا        

ؼ فيٕا ٌنٕٛال ٔتٕاٚي اٌعياو ِع ِزّٛفة ِٓ اٌؽـباو  ٌم

فٍٝ اإلٓالق  ١ٕ١ٌتا تعـؾ ٌىٕٟ ال أفــُٙ  بزأد ٘هالو إٌاك

و١ؿ تلتنُ  اٌن١ؼ ٌٛمىٟ واْ ٔ ١فا ٚمٍنا ِٓ اٌغاؿد، ٌىٓ 

واْ ٕ٘ان ٔفضة ١ِّقة فالِة ىٟو ِتعفٓ ٚـامؼ ِؼـْٛ تضل 

اٌن ش  حُ وأل ٕ٘ان ؽال اٌىفاوة اٌعا١ٌة اٌن١ؼة ٌٛمىٟ اٌتٟ 

 تلؼٚ ِـتلىة  ً٘ وأل امتْاـتٕا ٟ٘ ِا ٠زعٍٙا بٙؾٖ اٌعَل١ةب

واْ ٕ٘ان بـا٠ل، أوخـُ٘ احاؿة ٌٍمٍك  اّ ـؿل  حُ       

ٌالفتـاؾ إّٟٔٔ ٌُ أوٓ أفــٗ صمّا أ٠ْا  ٚبٕاو فٍٝ ِا اوتيفتٗ 

ّٞ ؿؼلة ـٟ ِعــة اٌّق٠ؼ  فٕؼِا ٔ ـل ت١ٌٗ  ِهعـا، ١ٌل ٌؼ

فلـ اٌ اٌٚة، وً ِا أصننتٗ ٘ٛ ىعٛؿ ؼـ٠د، ِضا٠ؼ 

ب١ٓ ِٕٚفًَ  ال أٌعاف ٔاؿ٠ّة ـٟ مّاو ٍؼؿٞ، ال ؿـــة تغفك 

 رٛأضٟ ٚال صتٝ  بما٠ا ؼْد 

 ال ىٟو فٍٝ اإلٓالق  
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بعؼ تٕإٌٚا اٌتض١ٍة ِٚزٟو ٚلل ِؽاػؿتٕا، ؽ٘لل تٌٝ        

بـا٠ل ٚأعلـتٗ بنٕٟٔ بمفة رؼا ألٕٟٔ وٕل ىؼ٠ؼة اٌؽْد فٕؼ 

 لؼِٟٚ 

"واْ ٠زد أْ أتـوه تعتؾؿ  واْ ٌ فا باٌؽا ِٓ فائٍته أْ        

ّْ أِٟ تنت١ْفٕا، أفٍُ أّٔٗ واْ ٘ ٕان اٌىخ١ـ ِٓ اٌزٙؼ  أفتمؼ أ

 لْل ٚلتا ِّتعا صما ٚ٘ؾا ِا ٠ّٕٟٙ " 

وٕا ٕٔ ـ تٌٝ بعْٕا، ٌىٕٗ بؼا ٚونّٔٗ ٌُ ٠نّعٕٟ  "بـا٠لب        

 ٌمؼ لٍل إٟٔٔ بمفة "

 أِٚن بـأمٗ، حُ تٛاػ  اٌز١ّع ِت١١ّٕٓ ٌلعُْٙ ١ٌٍة مع١ؼة         

ب١ؼ أبٟ، ٚبزألٟ  ِي١ل ٚؿاو أِٟ اٌتٟ وأل تيله ٠ؼ٘ا       

 ىم١م١ا اٌٍؾ٠ٓ أعؾا ِعّٙا ِا تلمٝ ِٓ ـ ائـٔا تٌٝ إٌّقي 

أت١ٕٙا ر١ّعا تٌٝ االصتياػ ـٟ اٌّ لظ  مىد ِال وٛبا        

ِٓ اٌض١ٍد ٌٕفنٗ، حُ لاي ٌّا٠ه  "ؽٌه اٌن١ؼ ٌٛمىٟ واْ ٠مَٛ 

 بنمتزٛابٕا بيىً ِىخؿ، أ١ٌل وؾٌهب" 

ّٓ أصؼٔ         ا ِعزلا بابٕتٗ ""بال ِقاس  ؿبّا ٠ 

 "١ٌل أٔا ٠ا ٍؼ٠مٟ  أٔلب"       

مىد ِا٠ه وٛف ص١ٍد ٌٕفنٗ بؼٚؿٖ  "تّٔٙا ـتاة مىا٠ٍـ ٠ا        

ؿرً، ِٓ اٌّنتض١ً أْ أمٍه تٍه اٌ ـ٠ك " حُ ابتنُ ابتناِة 

فـ٠ْة  "ٌىٕٙا وأل ؿائعة رؼا ا١ٌٍٍة  أٌُ تـ و١ؿ لاِل 

 بتضؼٞ م١ؼ اٌمل١ٍةب "
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ٓلما ٚؿل١ا ِٓ اٌغقأة ٚل ع ىـ٠ضة ِٓ أعـد ٚاٌؼٞ        

ـ ١ـة   "ٌمؼ أظٙـتّا لؼؿة ول١ـة فٍٝ ّلٔ إٌفل ا١ٌٍٍة  ال 

أفٍُ تْ واْ بنِىأٟ اٌضفاظ فٍٝ ٘ؼٚئٟ بتٍه اٌ ـ٠مة ٌٛ وٕل 

 ِىأىّا "

"أٖٚ، تّٔٗ ـمٔ ١ّّك األـك لؼ٠ُ اٌ ـاف " لاي ِال  "٠زد        

ٕ٘ان " حُ أّاؾ   أْ ٔتى١ؿ ِع فا٠ٚة إٌ ـ ٚاٌتعاًِ ِٓ

 "١ٌل أٟٔ لؼ أؿ٠ؼٖ أْ ٠ىْٛ أبا ٌٟ   "

ؿه ِا٠ه اٌض١ٍد ِٓ ـّٗ  "٠ا ؿرً  ً٘ ٠ّىٕه أْ تغ١ًّ        

 ؽٌهب"

حُ لاَ ِال باٌتـب١ل فٍٝ ظٙـ أبٟ ٚلاي  "ِنتض١ً         

منٌتقَ بٛاٌؼٞ ٕ٘ا " ابتنّل أِٟ ِٓ اٌزٙة األعـٜ ِٓ 

 اٌّ لظ، ٚلاٌل  "ٚأٔا أ٠ْا " 

ٌُ ٠نلك ٌٟ ؿؤ٠ة أبٟ ٠لىٟ  ٚ٘ٛ ٌُ ٠زٍل ٕ٘ان ٠ٕٚتضد        

١ٕ١ٗ  صاٚي ػـعٙا باٌ لٔ، ٌىٓ واْ ٕ٘ان ػِٛ  تتنؿرش ـٟ ف

ٚلاي  "أال تـ٠ؼاْ ى١ ا ِٓ اٌف ائـ ِع ؽٌه  بنـًْ ِا ٠ّىٕٗ

 اٌض١ٍدب" 

"ِـصٝ " لاي ِال ٚ٘ٛ ٠زؾف وـم١ا  "وٕل أـىـ ـٟ        

 ؽٌه ٌٍتٛ "

 ٔا أتْٛؿ رٛفا "أ  ""أرً " ٘تؿ ِا٠ه       

"أصْـ ٌٟ ٓلما ِعه " لٍل ٌّا٠ه أحٕاو تفت١يٗ ـٟ        

 اٌغقأة  

 "ٌمؼ أوٍٕا ٌٍتٛ " لاٌل أِٟ بَٛل فاي        
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 "١ّ٘ا، تـ٠ٕا  تٔٙا ٌؾ٠ؾة "        

عٍؼل تٌٝ اٌفـاه تٍه ا١ٌٍٍة ٚأٔا أىعـ بنٕٟٔ ِّتٍ ة         

ٌصىُ ٠ّىٓ ٚمع١ؼة رؼا  ٚب١ّٕا وٕل ِنتٍم١ة ـٟ اٌ  الَ، تناوٌل 

ٚتـاوٜ ٌٟ وُ ٘ٛ  ٠نع لٍد اٌّـو ِٓ ِيافـ ـٟ ا١ٌَٛأْ 

ر١ًّ أْ أىعـ ٘ىؾا ـٟ ٔٙا٠تٗ  ٚب١ّٕا وٕل أتٙاػٜ ألؿُ 

 األصالَ، ىعـل بمٍلٟ صـا ١ٍٓٚما بيىً ؿائع 

تلـصٕٟ   امت١م ل ـٟ اٌَلاس ِٚيافـ اٌنعاػة ٌُ       

ىّنـ اٌّاو فٍٝ ِنتّتعة بَٛل ت عـرل تٌٝ اٌفٕاو ٚمم١تٗ

اٌتـاف ٚؿؽاؽٖ اٌـل١ك اٌّت ا٠ـ، ِتنائٍة ِتٝ بضك اٌنّاو 

 م١غتـق ًَٔ اٌعيد اٌَؽ١ـ األؿُ ١ٌعأك أىعة اٌيّل  

، ِي ل اٌناصة         ّٓ حُ ؽ٘لل تٌٝ اٌفٕاو اٌغٍفٟ ٔ فل اٌم

 ٚٔقفل بعِ األفياف اٌىل١ـة اٌتٟ وأل تّٕٛ فٍٝ اٌضٛاؾ  

فٍٝ اٌن١اد اٌزألٟ ب١ّٕا وٕل ألَٛ أضٕل اٌن١ؼة متٛبٟ        

بزـؾ األٚماط ٚاألفياف اٌتٟ رّعتٙا ـٟ ٍف١ضة اٌمّاِة، 

 ٚلاٌل  "و١ؿ تن١ـ األِٛؿ ٠ا ر١ٌٛأاب تفنض١ٓ ِزاال ٌؼ٠هب"

 "ػ٠هب"       

"تضتاد تٍه اٌؼرارال تٌٝ بعِ اٌتضف١ق ١ٌلؼأْ ـٟ ّٚع        

 اٌّق٠ؼ " 

ٚاألعـ٠ال أٍلضٓ  وأل فٍٝ صك  بٟٛٔ ٚوال٠ؼ٠ل       

 ٠لْٓ َٔؿ اٌى١ّة اٌّعتاػة، ٌىٓ ػ٠هب 

ّْ اٌز١ـاْ م١ـصلْٛ بتـب١تٟ ٌؼ٠ه، م١ؼة         "ال أظٓ أ

 متٛبٟ  تّاـة تٌٝ ؽٌه، 
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ٚال أظٓ اٌّىاْ لاػؿا فٍٝ امت١عاف  ،م١ٕتذ فٓ تٛارؼٖ ــاط

 اٌّق٠ؼ ِٓ اٌؼٚارٓ "

ف ائُٙ "والَ ـاؿغ  ٌمؼ أـنؼل ٘اتٗ اٌ ١ٛؿ باٌؼالي ٚا       

 واًِ اٌلاصة  ٠ّىُٕٙ

صتّا تمامُ اٌفْاو بنٌٙٛة  و١ؿ تؽا متتّى١ٕٓ ِٓ اٌّضاـ ة  

 فٍٝ فٍّهب فّا 

ّٞ ب١ِ فٍٝ اإلٓالق "  لـ٠د، ٌٓ تْع ػراراته أ

 "صماب"        

 "صنٕا، اٌم١ًٍ رؼا "        

٘قفل ؿأمٟ حُ لٍل  "ٌُ ٠ىٛٔٛا مٜٛ ــاعٟ اٌؾ٠ٓ ّٔٛا        

ّٚع اٌل١ِ  ٌُ أـىـ ِ ٍما ـٟ األِـ وعًّ  ٌؼرارال بؼأْ ـٟ

 تزاؿٞ " 

ّْ ػ٠ٟٛٔ ٌُ تضنٓ ِٓ اٌّٛع  أٔا بمفة          "ٚباٌتنو١ؼ، ـن

منلَٛ بن٠فاو وً ػ٠ٟٛٔ ٘ؾا األملٛ ، ٌىٓ ـىـٞ ر١ؼا ـٟ ىـاو 

ّٞ ٍؼ٠مة ـٟ ىاؿ  ١ٔٛواِد تؽل ٕٟ فٍٝ  ػ٠ه بلعْٙا  ٌؼ

ّْ ٓلك اٌل١ِ اٌّتلً اٌؾٞ أفؼٖ  أف ١تٙا ٍٚفتٟ  ٌىٕٙا لاٌل بن

اٌ عُ ٌُ ٠ىٓ ٔفنٗ " ؼّقتٕٟ  "أٔا ٚاحمة أّٔٙا متؼـع بنغاو 

ّٞ تؽا واْ ِتٛــا " حُ امتؼاؿل ٌتؽاػؿ،  ِمابً ِىّٟٛٔ اٌنـ

 ٌىٕٙا فاٚػل االٌتفال ٚلاٌل  

"بإٌّاملة ر١ٌٛأا، ٌمؼ لّل بعًّ ؿائع ـٟ اٌفٕاو األِاِٟ         

 ِخ١ـة ٌإلفزاف صما "
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١ؼة متٛبٟ " ٍضل ب١ّٕا تمَٛ بفتش بابٙا "ىىـا م       

 األِاِٟ  "ىىـا رق٠ال "

ِتٙا ٚـىـل صٛي ِا         ّٛ أت١ٙل ِٓ تعل ة األوٛاَ اٌتٟ و

 ّْ لاٌتٗ اٌن١ؼة متٛبٟ  ً٘ ٠زد أْ بتٟ بؼ٠ه صماب لؼ مّعل أ

ٚرٛػ ٚاصؼ ٠زعً اٌؼراد ٠ل١ِ أوخـ، مٛاو وأٛا فٍٝ اتَاي 

ٚرْٛ ٚأصًَ فٍٝ ِزّٛفة أَ ال  ٠ّىٕٕٟ صتٝ رعٍُٙ ٠تقا

 رؼ٠ؼة  ٌىٓ، ً٘ أؿ٠ؼ اٌّـٚؿ بىً ؽٌه ِـة أعـٜب

١ٌل ـعال  ال أؿ٠ؼ أْ أوْٛ ِقاؿفة اٌضٟ  تؽا تٛلفل        

ـت١اتٟ فٓ ّٚع اٌل١ِ ـٟ ٔفل اٌٛلل، ـال بنك بؾٌه بإٌنلة 

  ٌٟ 

ّٚعل اٌــو ٚاٌّزــة رألا، ٚٓلعل للٍة فٍٝ ؿأك        

حُ ػعٍُل تٌٝ اٌل١ل  بؼا ؿائعا ٌٍؽا٠ة أْ  وً ٚاصؼة ِٓ اٌؼرارال

 أوْٛ م١ؼة ١َِـٞ  ىعـل باٌمٛة ٚا١ٌم١ٓ ٚاٌخلال  

 ٌُٚ أوٓ أفٍُ و١ؿ متؽ١ـ أ٠اَ ل١ٍٍة ـٟ اٌّؼؿمة وً ؽٌه         
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 رأسا على عقب
بعؼ ِنػبة اٌعياو، وأل رٌٟٛ تعإٍِٟ بٍ ؿ ـٟ         

ْٛ ؼاّلة أـًْ ِٓ ٘ؾا اٌّؼؿمة، ٚ٘ٛ ِا وـ٘تٗ ٌٍؽا٠ة  أْ تى

اٌٍ ؿ  واْ األِـ ٚونٕٟٔ وٕل ؼـ٠لا فٕٙا، ٚلؼ أففزٕٟ ؽٌه  

 ٠ا اٌٟٙ وُ أففزٕٟ 

 حُ صؼث اٌّقاػ، ٚٚرؼل ٔفنٟ ـٟ عُْ ِياوً أولـ          

ٌؼفُ اٌّقاػ ٘ٛ اٌ ـ٠مة اٌّق٠فة اٌتٟ ٠زّع بٙا ٔاػٞ ا       

ول١ـ  ُ٘ ٠َـْٚ فٍٝ أّٔٗ ىـؾ اٌّاي ِٓ أرً اٌّؼؿمة  ٓلعا

ُّ اعت١اؿن، ٌىٕٗ صؼ٠ج أرٛؾ  ِغتَـ اٌضؼ٠ج ٘ٛ أّٔٗ ٠تُ  أْ ٠ت

امتؼؿاد اٌّياؿو١ٓ ٚب١عُٙ ـٟ ِقاػ واٌعل١ؼ  فٍٝ ِٓ ٠تُ 

اعت١اؿُ٘ أْ ٠نتٛا بٛرلة ؼؼاو ـاعـة، حُ ٠تعـّْٛ ٌإلؽالي 

أِاَ وً اٌّؼؿمة فٕؼِا تلؼأ اٌفت١ال ـٟ اٌّقا٠ؼة ف١ٍُٙ ِٓ أرً 

 تٕاٚي اٌؽؼاو ِعُٙ  

ؿأك لائّة اٌّياؿو١ٓ تٍه  ِٓ تُ اعت١اؿٖ فٍٝاصقؿ ٚ       

  باٌنٕة

ّْ األِٙال لؼ ٠عتـّٓ لائالل "ِٓ اٌّنتض١ً أْ         لؼ ت ٓ أ

أللً فـُ ابٕٟ ـٟ ِقاػ ٚٚ٘لٗ ألفٍٝ ِقا٠ؼ " ٌىٓ ال، بؼال 

ألْ أبٕاو٘ٓ لؼ تُ اعت١اؿُ٘ وفت١اْ  باإلٓـاوِٓ ؽٌه ٠يعـْ 

 اٌنٍة  

، ٘ؾا ِا ٠ ٍمٛٔٗ فٍٝ اٌّياؿو١ٓ  ٚلؼ أرً ٠ا ٍؼ٠مٟ       

فلـ ِىلـ اٌَٛل ـٟ اٌّؼؿمة ٍٛتا   ِٓ ٚلل ٢عـ تنّع

  ٠َؼس ـٟ األؿراو بنى١او ِٓ لل١ً  
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ل١ٓ          ٕتغ  ُّ "م١ىْٛ ٕ٘ان ارتّا  تٕ ١ّٟ ٌفت١اْ اٌنٍة اٌ

صؼ٠خا ـٟ ٚلل اٌؽؼاو ا١ٌَٛ  ر١ّع ـت١اْ اٌنٍة ِ اٌلْٛ 

 باٌضْٛؿ "

لل ٠ًٛٓ صتٝ تزؼ أٔه لؼ ـمؼل امّه ال ٠ّْٟ ٚ       

ـتٝ  بامُباٌىاًِ، ٠ٚتُ ػِؽه ِع تنعة فيـ ّض١ة أعـٜ 

 اٌنٍة  

ٌُ تغتٍؿ أِٟ فٓ األعـ٠ال  تٍّّىٙا اٌضّاك ٚؿاصل        

تْع ـٟ اٌنٍة ِٓ وً ٍٕؿ فٚرا صتٝ أتضًَ فٍٝ أفٍٝ 

ّٙا إٟٔٔ ال أؿ٠ؼ أْ أوْٛ ـٟ لافة ِيا١٘ـ  ٙص معـ  صاٌٚل أْ أـ

ّْ ِا تضت٠ٛٗ اٌنٍة ٌُ ٠ىٓ ِّٙا ـت١اْ  اٌنٍة إلفؼاػ٠ة ِا٠ف١ٍؼ، ٚأ

ّٓ ٠قا٠ؼْ فٍٝ اٌنٍة  ّْ اٌفت١ال و أٚ ؽا تنح١ـ ـٟ اٌٛالع  ١ٌل أ

 ِخال،، ٌمؼ واْ مٛق اتزاؿ باٌليـ 

"متتٕاٚي اٌؽؼاو ـٟ صـَ اٌّؼؿمة ٠ٕٚتٟٙ األِـ  ١ٌل       

٠ؼة مٛلا ٌٍليـ  تٔٗ ٌيـؾ ول١ـ  فؼا ؽٌه، ؿبّا تـبش اٌّقا

 ف١ٍه ـتاة ٌ ١فة ٚ٘ىؾا تنت ١ع تى٠ٛٓ ٍؼالة رؼ٠ؼة " 

 ٠ا ٌضاٌة اإلٔىاؿ اٌتٟ ٠ّىٓ أْ تىْٛ ـ١ٙا األِٙال         

حُ فٕؼ٘ا راؤٟ ؼاؿ٠ل بغلـ أفَاي ى١ٍٟ متٌٛق فٓ ١ِتو 

ِا٠ىٍنْٛ، ٚأٔٙا ١ِٚـأؼا ِ٘ٛق ٚر١ٕٟ بتى١ٕنْٛ أىعٍٓ صـف 

 ِقا٠ؼال صٌٟٛ  

ٍاس " لاي  "أرًّ ـتات١ٓ ـٟ "ً٘ تَؼق ؽٌه ٠ا        

ّْ ى١ٍٟ لؼ ٘زـل ١ِتو  اٌّؼؿمة  ٚألنُ بض١اتٟ ٠ا ؿرً أ

 ّْ بنلله  ٌمؼ مّعل ؽٌه ِلاىـة ِٓ ىاؼـ٠ـ، ٚأٔل تعٍُ أ

 ىاؼـ٠ـ  أؽْ ـٟ وً ِىاْ  ٠عـؾ وً ىٟو " 
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حُ ابتنُ بغلج ٚأّاؾ  "بإٌنلة ٌٟ، منلَٛ بتيز١ع        

 ٛٔه ـتٝ مٍة " ر١ٕٟ اٌْغّة  متّٕضه رقاو فاػال ٌى

لٍل ٌٗ بنْ ٠غـك، ٌىٕٕٟ وٕل أفٍُ أّٔٗ ِضك  امتٕاػا تٌٝ        

ص ٟ ِهعـا، ـعٍٝ األؿرش منرؼ ٔفنٟ فاٌما ِع ر١ٕٟ 

اٌْغّة  أمت ١ع ؿؤ٠ة األِـ ِنلما  ـتاة ّغّة ب ٛي متة 

ألؼاَ تنتضٛؽ فٍٝ ى ـٞ ؼؼائٟ حُ تنتٟ عٍفٟ  ر١ٕٟ وأل 

ّؼؿمة اٌتٟ تنت ١ع تػعاي اٌىـة اٌٛص١ؼة ـٟ اٌ -ٚاٌفتٝ-اٌفتاة 

با١ٌؼ٠ٓ ػاعً صٍمة اٌنٍة  وأل ٍاٌة اٌـ٠اّة بنوٍّٙا تٙتق 

ّٞ   أضٕاوال  فٕؼِا تٙلٔ فٍٝ األؿُ  ٚبّا أّٔٙا ال تٍّه أ

أٔخ٠ٛة، ٠ّىٕٙا أْ تضٍك ؿأمٙا ٚمتٕزش ـٟ اٌؼعٛي تٌٝ ػٚؿٞ 

ّْ أصؼا ٌٓ ٠يه   اٌّضتــ١ٓ  ألنُ أ

ّْ ٚاٌؼ٠ٙا ٠ّ        ّٞ ىٟو تـ٠ؼٖ  تمٛي اٌيائعال ٠ماي أ ٕضأٙا أ

ال ِـببّٙا تٌٝ ٍِعد وـة مٍة ِزٙق باٌىاًِ ِٓ  ّٛ أّّٔٙا لؼ ص

 أرٍٙا ـمٔ  

م١تُ صيـٞ ـٟ  -ٚـٟ ٌعلة ـت١اْ اٌنٍة-ٚ٘ٛ ِا ٠عٕٟ أّٔٗ        

 اٌنٍة  ِا ٌُ   

ِا ٌُ تـبش ى١ٍٟ أٚ ١ِـأؼا اٌّقا٠ؼة  ٌىٓ و١ؿ ٠ّىٕٕٟ        

ؼأ فمٍٟ ٠عًّ ـٛق اٌّعتاػ ـٟ تؿماو ّّاْ صؼٚث ؽٌهب ب

ّْ ٕ٘ان ِناؿا ٚاصؼا ِعمٛال ٌٍعًّ   ع ة  ٚـٟ إٌٙا٠ة، لـؿل أ

 تٍّك ِٚؽافٌة وٍت١ّٙا  

ـٟ ِٕتَؿ ا١ٌَٛ األٚي ِٓ ت ل١ك ٘ؾٖ اٌغ ة، ؼّـٟٔ        

ىعٛؿ بنٕٟٔ صخاٌة  ١ٌل أّٟٔ لؼ وٕل أـعً ؽٌه بيىً ٍاؿط اٚ 
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ّْ ى١ٍٟ ١ِٚـأؼا ٌُ ماــ، ـمؼ وٕل ٚػٚػا ـمٔ  ٚباٌـؼ ُ ِٓ أ

ّْ ؼاؿ٠ل ـعً    تيّا علـا باألِـ، تال أ

"٠ا ٍاس " لاي ٌٟ ٠َٛ اٌغ١ّل  "أمت ١ع ؿؤ٠ة اٌٍعلة        

 اٌَؽ١ـة اٌتٟ تّاؿمٙا "

 "ِا اٌؾٞ تتضؼث فٕٗب"        

"ال تٕىـ  أٔل تضاٚي اٌٍعد فٍٝ اٌضل١ٍٓ " حُ التـف        

 ، أىعـ باٌـ٘لة " ّٚ٘ل ـٟ أؽٟٔ  "ـتٝ مٍة أَ ال

 "اعـك ٠ا ؿرً "       

"أتىٍُ بيىً راػ  " األؽْ ـٟ وً ِىاْ ٠مٛي أّٔٙا واػتا        

 تؼعالْ ـٟ لتاي ل ٔ ـٟ صَة األٌعاف اٌـ٠ا١ّة ا١ٌَٛ " 

ٌُ أمت ١ع ِٕع ٔفنٟ ِٓ اٌنهاي  "ٚ   ِاؽا فٓ ر١ٕٟ        

 اٌْغّةب"

يؿ وً ىٟو ؼؼا، ؿـع وتف١ٗ  "ال فٍُ ٌٟ  ٌىٕٕا مٕىت       

 أ١ٌل وؾٌهب" 

ٍلاس ٠َٛ اٌزّعة، أٍٍٚتٕٟ ٚاٌؼتٟ ِع مٍتٟ اٌىل١ـة        

ٍقِْٛ باٌتنٔك،  ُِ اٌؽل١ة تٌٝ اٌّؼؿمة  ٚبّا أْ ر١ّع ـت١اْ اٌنٍة 

ـمؼ وٕل أعتٕك ـٟ ؿب ة فٕك ٠ٚؽّـٟٔ ىعٛؿ بنٕٟٔ أبؼٚ لل١ضا 

 ٌٍؽا٠ة ـٟ صؾائٟ ٚمـٚاٌٟ اٌـم١١ّٓ  

َفـْٚ ٠ٚٙتفْٛ "أٖٚٚ ٠ا ـتٝ " فٕؼِا واْ األٚالػ ٠       

 تٕٟ ٟٚ٘ فلـل اٌّّـ  حُ ِـل بزألٟ ر١ٕٟ اٌْغّة ٚتغ

 حالث ػؿرال ـٟ ع ٛة   تنعؾ وًتَعؼ اٌؼؿد األِاِٟ 



225 

تٕ ـ ٌٟ فلـ وتفٙا  "تلؼٚ    "أٖٚ، بـا٠ل " لاٌل ٟٚ٘       

 ا "ى١ٙ

٠ا اٌٟٙ  ؿوْل ٔضٛ اٌفًَ أ٠ٓ ٠ُفتـُ بفت١اْ اٌنٍة أْ        

ىعـل  ، ٚبّزـػ أْ ّٚعل لؼِٟ ـٟ اٌؽــةتزّعٛا٠

باالؿت١اس  أٍلضل ِضآا بّٓ ُ٘ ـٟ ِخً تعامتٟ ٚاٌؾ٠ٓ بؼٚا 

 معؼاو بيؼة ٌـؤ٠تٟ  

 " "أ٘ال ٌٛمىٟ       

 "٠ا ٍاس "        

 "أ١ٌل ٘ؾا ل١ّ اب"       

 "ٌّاؽا ٌُ تنعؾ اٌلاً ٠ا ؿرًب"       

 األصقاْ تضد اٌــمة  

١ؼة ِان و١ٍـ ؿئنة إٌاػٞ، اٌن١ؼة اٌتٟ ػعٍل اٌن       

 اٍ اػتٕا ٚؼّٕتٕا ر١ّعا، فلـ اٌلاف  

 "أٖٚ ٠ا اٌٟٙ " لاٌل بابتٙاس  "تلؼْٚ ىؼ٠ؼٞ اٌٛماِة "       

ٌُ تمً وٍّة صٛي مالٌٕا  ٚال اعتٍنل ٔ ـة ٚاصؼة ٌّا        

 ـ١ٙا  ال، وً ِا وأل تٙتُ بٗ ٘ٛ اٌزـاو اٌَؽ١ـة  

 ٗ مٛق بيـبأٌُ ألً أٔ       

"ال ػافٟ ألْ تىٛٔٛا بٙؾا اٌتٛتـ أ٠ٙا األٚالػ،" لاي اٌن١ؼة        

 "م١ىْٛ ٠ِٛىُ ؿائعا "   ِان وٍٛؿ  
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تٕ ّٕا ـٟ ٍؿ  تضٍَٕا فٍٝ  رؾبل لائّة ام١ّة ٚبؼأل       

ٚتضٍَل مالٌٕا فٍٝ أؿلاَ، ِألٔا امتّاؿال صند  أؿلاَ

ٙل ـ١ٗ ِٓ تٕن١مٕا ِٛاٍفاتٙا اٌز١ٕٔٛة؛ ٚبضٍٛي اٌٛلل اٌؾٞ أت

ّْ واّل ِّٕا ٠عـؾ ِا ٠زد ف١ٍٗ اٌم١اَ بٗ ِٚا ٠زؼؿ بٗ  ٚتنوؼل أ

تٕا اٌضَة األٌٚٝ ٚأؼٍد اٌضَة اٌخا١ٔة   ّٛ  تزٕلٗ، وٕا لؼ ـ

"صنٕا، أ٠ٙا اٌناػة " لاٌل  "أتـوٛا مالٌىُ ـٟ أِاوٕٙا        

ٚاؽ٘لٛا تٌٝ   وُ اٌٛلل ا٢ْب أِافٌٕا ـٟ اٌضَة اٌخا١ٔةب" 

 ـٟ مافتٙا  "أرً، ِافٌٕا ـٟ اٌخا١ٔة " ٚٔ ـل 

 "ِاؽا فٓ اٌتَاؿ٠شب" مني أصؼ اٌفت١اْ ِـ٘ؿ اٌعٛآؿ         

"ٌؼٜ ِع١ٍّىُ لٛائُ بنمّائىُ، ٌىٓ تؽا ماوٌٛوُ أعلـُٚ٘         

ٌىٓ تؽا أؿػتُ ؿأ٠ٟ، ـنْ ؿب ال فٕمىُ ٟ٘ تَاؿ٠ضىُ 

 اٌغاٍة  منٌتمٟ بىُ ٕ٘ا فٕؼِا تٕتٟٙ صََىُ  ـّٙتُب ال

 تتنىعٛا "

ؼّؽّٕا  "أرً، أرً" ٚاتزٕٙا ٌفٌَٕٛا  ٚأمت ١ع اٌزقَ        

ّْ أصؼا ِٓ اٌعيـ٠ٓ ٌُ ٠نتّع تٌٝ وٍّة ِّا لاٌٗ  بىً ٠م١ٓ أ

اٌّعٍّْٛ ؽٌه اٌَلاس  و١ؿ ٠ّىٓ ٌٍّـو أْ ٠نّع ى١ ا ِع صلً 

٠ٍتؿ صٛي ؿللتٗ ٚأٍابع ِمـٍٚة ِٓ صؾائٗ ـٟ ؼــة ١ٍِ ة 

اٍ ١اػ ـت١اْ اٌنٍةب وائٕا ِٓ بنىغاً ٠عتمؼْٚ أٔٗ ِٛمُ 

٠ىْٛ ٘ؾا اٌؾٞ بؼأ ٘ؾا اٌتم١ٍؼ األبٍٗ ٠زد أْ ٠تُ صيـٖ ـٟ مٍة 

 ٍؽ١ـة حُ ؿ١ِٗ ـٟ ِزـٜ ٔٙـ ػْٚ ٚم١ٍة تزؼ٠ؿ  

وٕل ـتٝ اٌنٍة ؿلُ تنعة، ِّا صتُّ فٍٟ اٌٛلٛؾ فٍٝ        

اٌّنـس ـٟ ٍاٌة األٌعاف اٌـ٠ا١ّة ب١ّٕا ٠تُ اٌّقا٠ؼة فٍٝ 

تمـ٠لا  واْ اٌضؼ األػٔٝ ٌٍّقا٠ؼة ٘ٛ فيـ  َٔؿ اٌّياؿو١ٓ
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ػٚالؿال، ٚتؽا ٌُ ٠تمؼَّ أصؼ ِٓ أرٍه ـنّٔٗ ٠تُ تع١١ٓ أصؼ 

 اٌّع١ٍّّٓ ٌٍّقا٠ؼة ف١ٍه  

ُ ٌٍغقٞ وأل ؼ١ـ         ـّ أرً ٠ا ٍؼ٠مٟ، اصتّاالل اٌتع

 ِضؼٚػة  

صْـل بعِ األِٙال ٚٚلفٓ فٍٝ اٌزأد بىا١ِـاتٙٓ        

تٍٍّّٓ ٠ٍٚٛصٓ بن٠ؼ٠ٙٓ ٠ٚتَــٓ بعآف١ة ٚفؼماتٙٓ اٌّىلـة، ٠

ىؼ٠ؼة فٕؼِا ٠ ٙـ أبٕاؤ٘ٓ فٍٝ عيلة اٌّنـس  أعؾل أِٟ 

 ترافة مافة ِٓ اٌعًّ صتٝ تىْٛ ٚاصؼة ِٕٙٓ  

واْ ت١ُ بٌٛٛ ـتٝ اٌنٍة ؿلُ عّنة، ٚلؼ فا٠ؼل ف١ٍٗ        

ٚاٌؼتٗ  لفقل تٌٝ األفٍٝ ٍاؿعة "فيـْٚ  منف ١ه 

وٙؾا م١الصمٗ ِؼٜ ص١اتٗ  ٌضنٓ فيـ٠ٓ "  أٖٚ ٠ا ؿرً، ىٟو 

ص  ت١ُ، لؼِل و١ٍٟ تـٚل فـّا بنح١ٕٓ ٚفيـ٠ٓ ػٚالؿا 

َٚٔفا ٚأٔمؾل ٔفنٗ اٌّنى١ٕة ِٓ اٌعؾاف األبؼٞ اٌؾٞ م١ٍضمٗ 

ونبٓ أِٗ اٌّؼًٌ؛ أصؼ اٌَّائـ اٌم١ٍٍة اٌتٟ وأل أـؼس ِٓ أْ 

 تىْٛ ـتٝ مٍة  

ُ ت٠ّٛال وا١ٌد ١٘ٛف واْ اٌّٛاٌٟ، ٚلؼ رٍد ٌٕاػٞ اٌؼف       

بنصؼٜ فيـ ػٚالؿا َٚٔؿ  حُ تالٖ تياػ أٚؿِٛٔؼ، ٚاٌؾٞ ألنُ 

أّٔٗ واػ ٠تلٛي ـٟ مـٚاٌٗ فٕؼِا رعٍتٗ اٌن١ؼة ِان وٍٛؿ ٠تمؼَ 

ٌألِاَ  لـأل ب التٗ ٚلـٍل ٚرٕت١ٗ، ٚلؼ رٕٝ ِٓ أرٍُٙ 

 عّل فيـة ػٚالؿا بضاٌٙا  

ٛ فٕؼ ٘ؾٖ إٌم ة، واْ وً ِا ٠فٍَٕٟ فٓ ِـبع اٌّقاػ ٘       

رْٛ تـٌٚٛن  ٌُٚ ٠ىٓ ٠ع١ٕٕٟ وخ١ـا مّا  ِضت٠ٛال مٍتٗ أٚ 

٘ٛا٠اتٗ ٚؿ٠اّاتٗ اٌّفٍْة، ـمؼ وٕل ِيؽٛال بّنش اٌضيؼ بضخا 

 فٓ ر١ٕٟ اٌْغّة ٚاٌعـق ٠ٕناف ِٓ وً ِناِٟ 
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ٔاػل اٌن١ؼة ِان وٍٛؿ ـٟ ا١ٌّىـٚـْٛ  "ً٘ أمّع        

ال  ّْ أق األِـ ِٕٟ ػل١مة ألمتٛفد ـىـة فيـةب" ٚلؼ امتؽـ

 أصؼ لاي "فيـة "  ٌُ ٠ٕلل أصؼ بلٕل ىفة  

١ّ٘ا، أـ١مٛا  اٌؽؼاو ٌؾ٠ؾ رؼا  أؿٜ ـ ائـ اٌفـاٌٚة، اُِ   " "       

 حُ فاػل تٌٝ لـاوة اٌل الال فٓ ؼؼاو رْٛ تـٌٚٛن  

ٌٛ واْ باإلِىاْ ّٚع صاػحة ِىاْ تعـ٠ؿ وٍّة ـٟ        

صتٝ ِٓ أِٗ، أمٛأ  بابٓاٌماِٛك  ٘ؾا أمٛأ ِٓ أْ اٌٍُٛ 

اٌؽؼاو ِع ر١ٕٟ اٌْغّة  و١ؿ تُ أتغابٗ وفتٝ مٍة تؽا ٌُ ٠ـػ 

 أصؼ تٕاٚي اٌؽؼاو ِعٗب 

 حُ مّعل ٍٛتا لاػِا ِٓ ١ّ٠ٓ اٌضيؼ  "فيـة "        

"فيـةب ً٘ مّعل فيـةب" لاٌل اٌن١ؼة ِان وٍٛؿ        

 بابتناِة ٔابْة  

 فيـ " راو ٍٛل بعـ ِٓ ٔفل اٌّىاْ   احٕا"       

فاػ اٌَٛل األٚي لائال  "عّنة فيـ "  ٚـزنة أػؿول        

 ٠ٛ٘ة ٍاصد اٌَٛل األٚي  

 تّٔٗ ٍٛل رٌٟٛ با٠ىـ         

بضخل فلـ اٌضيؼ صتٝ ٚرؼتٙا، ٠ؼ٘ا تٍٛس ـٟ اٌٙٛاو        

 ٚتٍه إٌ ـة تعٍٛ ِض١ا٘ا  

 متة فيـ " لاي اٌَٛل ا٢عـ  "      

ٚ٘تفل  "حّا١ٔة فُ اٌَّل ٌلـ٘ة، ٌىٓ رٌٟٛ فاػل        

 فيـ " 
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"حّا١ٔة فيـ " ٍـعل اٌن١ؼة ِان وٍٛؿ ٟٚ٘ تلؼٚ        

ِٓ االؿت١اس  ٍّتل ل١ٍال، حُ لاٌل   اال١ٙٔاؿٚونٔٙا فٍٝ ٚىه 

"حّا١ٔة فيـ ِـة أٌٚٝ   حّا١ٔة فيـ ِـة حا١ٔة   تُ اٌل١ع  ِمابً 

 حّا١ٔة فيـ ػٚالؿا " 

قا٠ؼ فٍٝ ؼؼاو ٌزٌٟٛب وأل بعـ ىغٌ أتٛلع أّٔٗ لؼ ٠       

 ِّٙٓ واْ اٌيغٌ  

ٌغ ٝ، ٚوٕل أفٍُ أّٔٗ لؼ صاْ فاػ رْٛ تٌٝ اٌَؿ ِتعخـ ا

ّْ ٕ٘ان رلاال لؼ ػٚؿ ٞ ٌٍتمؼَ، ٌىٕٕٟ ٌُ أمت ع اٌتقصقس؛ ٚون

ّْ أصؼا لاَ بٍىّٕٟ ـٟ ب ٕٟ  ً٘  حُلّصتل ـٛلٟ  ىعـل وّا ٌٛ أ

رٌٟٛ ِعزلة بزْٛب أٌٙؾا وأل ىؼ٠ؼة   ىؼ٠ؼة اٌٍ ؿ ِعٟ 

ألّٔٙا ٌُ تعؼ تٙتُ ألِـٞب ٌمؼ وأل ِٛرٛػة ٓٛاي  ِهعـاب

 ص١اتٟ، تٕت ـٟٔ ألتزٕلٙا   ٚا٢ْ، ٚونٕٟٔ ٌُ أفؼ ِٛرٛػا  

"تمؼَ ٠ا بـا٠ل، ١٘ا  ال تىٓ عزٛال "ػـعٕٟ ِا٠ه أب١ٕؼٚ        

 ل١ٍال ٚ٘ٛ ٠مٛي  

 ػٚؿن ـٟ اٌتعؾ٠د  تمؼَ ""       

و  ٚلفُل ـٟ ىعـل ٚونٟٔ أِيٟ ـٛق صلً ِعٍك ـٟ اٌٙٛا      

اٌّمؼِة ٚاٌعـق ٠ّٕٙـ ِٕٟ واٌّ ـ ب١ّٕا تمَٛ م١ؼة إٌاػٞ 

بتيـ٠ش ػل١ك ٌّضت٠ٛال مٍتٟ، حُ ؿاصل تمـأ لائّة تف١ْالتٟ  

 ٚللً أْ تٕتٟٙ، اؿتفع ٍٛل ى١ٍٟ متٌٛق "فيـة " 

 "ِاؽاب" لاٌل اٌن١ؼة ِان وٍٛؿ         

 "منف ١ه اٌعيـة "       
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أٚؿالٙا رألا  "صنٕا، أفتمؼ  "أٖٚ،" ّضىل ٟٚ٘ تْع       

 إّٟٔٔ أمّع فيـة " 

 "فيـْٚ " ٘تفل ١ِـأؼا ١ِ٘ٛق ِٓ ِـوق اٌضيؼ         

 "عّنة ٚفيـْٚ " ى١ٍٟ ِزؼػا         

لّل بإٌ ـ ـٟ األؿراو باصخا فٓ ر١ٕٟ اٌْغّة ٚأٔا        

أػفٛ هللا أْ تىْٛ لؼ ؼاػؿل بؼافٟ اٌّـُ أٚ أٞ ىٟو بعـ، 

 ٍٟ ١ِٚـأؼا تَعّؼاْ بغّنة وً ِـة  ب١ّٕا وأل ى١

 "حالحْٛ "       

 "عّنة ٚحالحْٛ "        

 "أؿبعْٛ "        

ٚفٕؼ٘ا ٌّضتٙا، فٍٝ بعؼ فيـ٠ٓ لؼَ تمـ٠لا ِٓ ١ِـأؼا،        

 تمَٛ بتٕ ١ؿ أظاــ٘ا بنمٕأٙا  

 "عّنة ٚأؿبعْٛ "        

 "عّنْٛ "       

 "احٕاْ ٚعّنْٛ "        

احٕاْ ٚعّنْٛب" لآعتّٙا اٌن١ؼة  "٠ا ٌالحاؿة  ٚبإٌ ـ "       

 تٌٝ اٌنٍة، ـنٔٙا تنتضك اي  " 

 "متْٛ "       

 "احٕاْ ٚمتْٛ " ٘تفل ى١ٍٟ        
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تغل ل ١ِـأؼا صٌٛٙا ِضاٌٚة تنٛي بعِ اٌّاي ِٓ         

أٍؼلائٙا ب١ّٕا وأل اٌن١ؼة ِان وٍٛؿ تمٛي  "احٕاْ ٚمتْٛ ِـة 

 ِفارنة  "ِائة " ؼ٘ا، ٚلفل ر١ٕٟ ٚـزـل  " ٌىٓ فٕأٌٚٝ

ِائة  وأل ٕ٘ان ىٙمال رّاف١ة، ٚاٌتفل اٌضيؼ بنوٍّٗ        

 ٔضٛ ر١ٕٟ ٠ضؼلْٛ بٙا بنف١ٓ ِتّنعة  

"صنٕا " ّضىل اٌن١ؼة ِان وٍٛؿ  "ٌؼ٠ٕا ِائة  تّٔٗ        

 باٌتنو١ؼ ؿلُ ل١امٟ تاؿ٠غٟ، ٚتلـ  مغٟ ٌٍؽا٠ة ٌٕاػٞ اٌؼفُ "

عٙا فٓ اٌّنـس  ٌُ ٠ىٓ ٘ؾا ى١ ا ٠ُّىٓ تزاٚفٖ أؿػل ػـ      

 ٚاٌتعاـٟ ِٕٗ  ٌمؼ أت١ٙل  

صؼحل ّزة ول١ـة ـٟ اٌضْٛؿ، ٚـزنة ؿأ٠ل ى١ٍٟ        

"ِائة ٚ   احٕاْ ٚفيـْٚ   َٚٔؿ   ١ِٚـأؼا تمفاْ ِتزاٚؿت١ٓ 

 مٕع ١ه ِائة ٚاح١ٕٓ ٚفيـ٠ٓ َٚٔؿ " 

ب" ظٕٕل "ِائة ٚاح١ٕٓ ٚفيـ٠ٓ ػٚالؿا ٚعّن١ٓ مٕتا       

ٌٍٛ٘ة أّٔٙا متـلٌ ــصا  "متزّعاْ ِٛاؿػوّا صتٝ تُض ١ا 

 بؽؼاو ٌؾ٠ؾ ِع ٘ؾا اٌياف اٌز١ًّب" 

" ٘تفتا، ّٚ٘ا تٛرٙاْ ٔ ـاتّٙا ٔضٛ ؼـ٠ّتّٙا   "أرً       

تنّـل وً إٌ ـال فٍٝ ر١ٕٟ بتـلد، ـــعل وتف١ٙا بال 

 ِلاالة ٚفاػل تٌٝ تٕ ١ؿ أظاــ٘ا  

ٚاحٕاْ ٚفيـْٚ ػٚالؿا ٚعّنْٛ مٕتا  "صنٕا تؽْ، ِائة       

ِـة أٌٚٝ   ِائة ٚاحٕاْ ٚفيـْٚ ػٚالؿا ٚعّنْٛ مٕتا ِـة 

حا١ٔة   تُ اٌل١ع ٌٙات١ٓ اٌفتات١ٓ اٌز١ٍّت١ٓ ِمابً ؿلُ ل١امٟ 

 تاؿ٠غٟ ٠لٍػ ِائة ٚاح١ٕٓ ٚفيـ٠ٓ ػٚالؿا ٚعّن١ٓ مٕتا " 
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"أٖٚ ٠ا ؿـ١ك " ّ٘ل ِا٠ه فٕؼِا فؼل تٌٝ اٌَؿ         

 ١ِٚـأؼاب و١ؿ ٠ُفتـُ بٟ ِزاؿاة ؽٌهب""ى١ٍٟ 

ٌىٕٗ ٌُ ٠متـف صتٝ، ـمؼ تضًَ فٍٝ ت١ـٞ ٔٛؿ٠ل ِمابً        

متة فيـ ػٚالؿا  بعؼ٘ا، واْ ألـف ؿلُ تضًَ ف١ٍٗ أٞ أصؼ 

٘ٛ أؿبعْٛ  ٚفٕؼِا أتٙٝ اٌّقاػ، تزّع اٌــاق صٌٟٛ لائ١ٍٓ  

"ٚاٚ ٠ا ٍاس  أٔل   ب ً " ٌىٕٟ ٌُ أىعـ ول ً  أصننل 

 ّٔٗ لؼ تُ ِنضٟ ِٓ اٌٛرٛػ ٚون

ونٕٟٔ لؼ ٍعؼل أِٟ تٌٝ اٌغيلة ٚصْٕتٕٟ ٚللٍتٕٟ ٚ       

ّ٘نل  "ٌٚؼٞ اٌَؽ١ـ" حُ ؼاػؿل تٌٝ ٚؿبضل ١ِؼا١ٌة ؽ٘ل١ة، 

 فٍّٙا ِنـفة اٌغ ٝ ٚوعلٙا اٌعاٌٟ ٠َؼؿ ٔمـال ِتٕاؼّة  

ٞ ٔضٛ اٌؽــة         ـّ وٕل ِٕٙاؿا ِٚضـرا، ٚـٛق ؽٌه تُ ر

 ل ِٓ ٓـؾ ى١ٍٟ ١ِٚـأؼا  ِتعؼػة االمتعّاال

واْ إٌاػٞ لؼ لاَ بتز١ٙق اٌؽــة بعؼة ٓاٚالل ٍؽ١ـة        

عؼّة ٌيغ١َٓ، ٚف٠ّٕٛ٘ا ب الي ِٓ اٌٛؿػٞ ٚاألفؿق  ُِ

ٚاألٍفـ ِع باٌٛٔال ٚىـائٔ ـٟ وً األؿراو  ىعـل ٚونٕٟٔ 

ّٞ ب١ّٕا  أؿٔد ف١ؼ اٌفَش بنٍتٟ اٌؽل١ة اٌتٟ أِنىٙا بىٍتا ٠ؼ

 ٝ ؽؿافٟ ٚتضىُ ى١ٍٟ للْتٙا فٍٝ األعـٜ  تملِ ١ِـأؼا فٍ

لؼِّٛا ٌٕا أولـ ٓاٌٚة ٚوـم١ا اّاـ١ا  فٕؼِا رٍل اٌز١ّع،        

تؼعٍل اٌن١ؼة ِان و١ٍـ لائٍة  "أ٠ّٙا اٌفت١ة ٚاٌفت١ال   ال أصتاد 

تٌٝ تؾو١ـوُ أٔىُ ِعفْٛ ِٓ صْٛؿ بم١ة اٌضٌَ ٌٙؾا ا١ٌَٛ   

ٍٙٛا ٚامتـعٛا  ىىـا تّتعٛا بؽؼائىُ، تّتعٛا بَؼالاتىُ   تّ

 ىُ ٔاػ٠ىُ  ٌُ ٔىٓ ٌٕىْٛ ِا ٔضٓ ف١ٍٗ ٌٛالوُ "ِّـة أعـٜ ٌؼف
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٘ا أٔا ؽا، أتٕاٚي اٌؽؼاو ِع أرًّ ـتات١ٓ ـٟ اٌّؼؿمة         

 "اٌل ً"، ِخاؿ صنؼ وً ـتٝ ـٟ اٌّؼؿمة  

 ٌىٓ ٠ا هللا، وُ وٕل بائنا        

ا واْ ٠غـد ِٓ ؿبّا وأتا ٘ات١ٓ اٌفتات١ٓ ـاتٕت١ٓ، ٌىٓ ِ       

بّاؽا ْغّة واْ لل١ضا  لاٌل ١ِـأؼا  "ـّّٙا صٛي ر١ٕٟ اٌ

وأل تفىـب ٚونٔه لؼ تٛػ ٠ِٛا اٌغـٚد ِعٙا  أ١ٌل وؾٌه، 

 بـا٠لب" 

صنٕا، أرً  واْ ؽٌه ٍض١ضا، ٌىٓ بؼا أّٔٗ ِٓ اٌغ ن لٌٛٗ        

 ٘ىؾا  "أال ٠ّىٕٕا اٌضؼ٠ج صٛي ىٟو بعـب" 

 ب" "باٌتنو١ؼ  ِخً ِاؽا       

ّٞ ِىاْ ٘ؾا ا١ٌَؿب"         ّٞ ىٟو  ً٘ متؾ٘لاْ تٌٝ أ  "أ

 لاِل ١ِـأؼا بنٓالق إٌاؿ أٚال         

"مٕمَٛ بـصٍة بضـ٠ة تٌٝ اٌـ٠ف١١ـا اٌّىن١ى١ة  ِٓ        

اٌّفتـُ أْ ٔتٛلؿ ـٟ فؼة ِٛأئ ؿائعة ٌٕمَٛ باٌتنٛق ٚأى١او 

د ٌه أعـٜ " حُ عفمل بـِٛىٙا ٔضٛٞ ٚلاٌل  "٠ّىٓ أْ أرٍ

 ى١ ا ِا فٕؼِا أفٛػ  " 

أػٔل ى١ٍٟ وـم١ٙا ل١ٍال حُ لاٌل  "ٔضٓ مٕؾ٘د تٌٝ        

اٌلض١ـة  ٠ّتٍه ٚاٌؼٞ وٛعا  ٠ّىٕه أْ تىتند مّـة ؿ١٘لة 

ٕ٘ان  ً٘ تؾوـ و١ؿ وٕل أبؼٚ ـٟ بؼا٠ة اٌنٕةب ٌمؼ وٕل أىلٗ 

بنٛػاو  منف١ؼ اٌىـة حا١ٔة، ٌىٓ ِع ــق إٟٔٔ لّل بتض١ْـ 

صتٝ تعُ اٌنّـة فٍٝ وً ِىاْ " حُ لٙمٙل  "ال  رؼٚي ِتىاًِ

 تغلـ أِٟ، اتفمٕاب م١ُزٓ رٕٛٔٙا "
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ٚ٘ىؾا، اىتعً ـت١ً صـف اٌنّـة  أعلـل ١ِـأؼا ى١ٍٟ        

ّْ اٌّىاْ إٌّامد  أّٔٙا صتٝ ٌُ تالص  مّـتٙا ـٟ بؼا٠ة اٌعاَ، ٚأ

 ّْ ٌٍتضٌّ باٌيّل ٘ٛ فٍٝ ِتٓ ؿصٍة بضـ٠ة  أرابتٙا ى١ٍٟ بن

ّٞ ىغ ّْ أ ٌ بّٕو ال ٠ّىٕٗ أْ ٠ضًَ فٍٝ مّـة، ٚبّا أ

ّْ ٘ؾٖ اٌـصٍة ١ِْعة ِهوؼة  ١ِـأؼا ٌؼ٠ٙا ّٔو ـٟ وً ِىاْ ـن

ٌٍّاي  اعتٕمل بؽؼائٟ ـٕ ـل ـٟ أؿراو اٌؽــة ِضاٚال رعً 

 اٌّٛرة تتزاٚفٟٔ 

حُ ؿأ٠ل رٌٟٛ  وأل تزٍل ـٟ ِٛارٙتٟ، فٍٝ بعؼ        

ٔضٛٞ  وأل تٕ ـ تٌٝ  ٓاٌٚت١ٓ ِٕٟ، ؼ١ـ أّٔٙا ٌُ تىٓ تٕ ـ

 رْٛ، بفُ ّاصه ٚف١ٕ١ٓ الِعت١ٓ  

ُّ وأا ٠تضؼحاْب و١ؿ         تـٔش لٍلٟ  ِا اٌؾٞ ٠ْضىٙاب ف

 ٠ّىٕٙا أْ تزٍل ٕ٘ان ٚتلؼٚ بٙؾا   اٌزّايب

ىعـل بٕفنٟ تغـد فٓ اٌن١ ـة  واْ األِـ ؼـ٠لا، وّا        

 ١فا، ٌٛ إٟٔٔ فارق فٓ ل١اػة رنؼٞ  ٌ اٌّا بؼا ٌٟ رْٛ ـتٝ ٌ

 ٌىٓ ـٟ تٍه اٌٍض ة، أؿػل أْ أؽ٘د ت١ٌٗ ٚأؿ١ِٗ فلـ اٌؽــة  

ٔل بغ١ـب أِنىل ى١ٍٟ ب١ؼٞ ٚلاٌل  "بـا٠ل، ً٘ أ       

 ّْ  ى١ ا لؼ تٍّىه أٚ ى١ ا ِٓ ٘ؾا اٌمل١ً "  تلؼٚ   ال أفٍُ   ٚون

"ِاؽاب بٖ " صاٌٚل اٌتٕفل بعّك  "ـٟ ِاؽا تضؼقب" منٌل        

ا األِـ ٚفاػتا تعٍؿ وتف١ّٙا، حُ تزاٍ٘ ١ِـأؼا  ٔ ـل وٍتاّ٘ا

 ٓعاِّٙا  اٌتمآتٌٝ 

ٌىٕٟ ٌُ أمت ع ِٕع ٔفنٟ ِٓ إٌ ـ ِزؼػا، ٚـٟ ِهعـة        

ّْ اٌمـاؿال اٌتٟ  ؽٕٟ٘، امت عل مّا  ٍٛل رؼٞ ٠مٛي  "ت

 تتغؾ٘ا ا٢ْ ٠ّىٓ أْ تهحـ ف١ٍه ٌلم١ة ص١اته  اـعً اٌَٛاف   "
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 اـعً اٌَٛاف        

 ٌَٛاف  اـعً ا      

أتقفتٕٟ ١ِـأؼا ِٓ أـىاؿٞ ٟٚ٘ تٙقٟٔ لائٍة  "بـا٠لب        

 ً٘ أٔل ٕ٘اب ٌمؼ منٌته أ٠ٓ متؾ٘د ٘ؾا ا١ٌَؿب" 

 "ال أفٍُ "        

"٘اٞ، ؿبّا ٠ّىٕه لْاو بعِ اٌٛلل ِعٕا فٍٝ        

 اٌلض١ـة " لاٌل ى١ٍٟ  

ٌمؼ واْ فؾابا  أؿػل اٌَـاط بنْ تغـما ٚتتـوأٟ         

ٛصؼٞ  أؿػل اٌٙـٚف ِٓ اٌّلٕٝ ٚأمتّـ ـٟ اٌـوِ صتٝ ٌ

 ٠ؽاػؿٟٔ ٘ؾا اٌيعٛؿ تّاِا  

"اٌؽؼاو ٌؾ٠ؾ ٌٍؽا٠ة ٠ا بـا٠ل " مّعل ٍٛل ١ِـأؼا        

 ٠ فٛ صٌٟٛ  "بـا٠لب ً٘ مّعتٕٟب ٘ؾا اٌؽؼاو ِؼ٘و رؼا "

وٍّة ىىـ بن١ ة وأل ٌتفٟ باٌؽـُ، ٌىٓ ً٘ امت عل        

ٛ٘ا ٚلٍل  "أال ٔنت ١ع اٌتضؼث ـٟ ٔ مٙاب ال  امتؼؿل ٔض

 ِّٛٛ  بعـ ؼ١ـ األوً أٚ اٌنّـة أٚ اٌيعـب" 

أٍٓمل ٔضٛٞ ابتناِة ِؽـٚؿة ٍؽ١ـة  "صنٕا، ِا اٌؾٞ        

 تـ٠ؼ أْ تتىٍُ فٕٗ ِخالب" 

صٌُٛل ٔ ـٞ ب١ٕٙا ٚى١ٍٟ  "ِاؽا فٓ اٌضـوة اٌؼائلةب ً٘        

 تعــاْ أٞ ىٟو فٕٙاب" 

 " بؼأل ١ِـأؼا تْضه فا١ٌا "صـوة ِاؽاب         

 "ِا اٌّْضهب"         
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ّٟ ٌؼل١مة حُ ّضىل بفتٛؿ  "ٌُ أػؿن إّٟٔٔ           ٔ ـل تٌ

 فا٠ؼل فٍٝ ِفىـ " 

 "صماب" لٙمٙل ١ِـأؼا  "ً٘ ٠ّىٕهص تٙز ة وٍّة ِفىـب"         

 "تٔٗ ؽوٟ رؼا ٠ا ١ِـأؼا "        

ا١ٌٚٓ الٕافٟ أّٔه تنع١ٓ "أٖٚ ٠ا ى١ٍٟ، وفان تٍّما  ً٘ تض        

 عٍؿ فمٍٗب تؾٌٍّه ١َ٠لٕٟ باٌؽخ١اْ "

 "ً٘ لٍل تؾًٌب"        

"ٌمؼ مّعتٕٟ  ٌٓ ٠مَٛ بنعؾن ٌضفٍة اٌتغـد اٌـالَة ـٟ        

 وً األصٛاي، امتنٍّٟ " 

ٚبؾٌه، أتٙٝ وً ىٟو  ٚاصؼة ِٓ ـ ائـ تفاس أِٟ صّ ل        

اٌّـبٝ ىعـ ـٟ ىعـ ١ِـأؼا، ـٟ ص١ٓ ؼقل ٌ غال ِٓ 

ى١ٍٟ  ٚللً أْ تتّىٓ اٌن١ؼة ِان وٍٛؿ ِٓ لٛي أٞ ىٟو، وأل 

 اٌفتاتاْ تتؼصـراْ فٍٝ األؿُ 

أتٙقل اٌفـٍة ألتـن ٓاٌٚتٟ ٚأتزٗ ٔضٛ رٌٟٛ         

   أِنىل ٠ؼ٘ا ٚرؾبتٙا  

 "٠زد أْ أصاػحه "       

ٚلفل  ل١ٍال فٓ وـم١ٙا ٚلاٌل  "ِاؽاب ِا األِـ، بـا٠لب        

 ؽا تتماتالْب" ٌّا

"٘اّل فؾؿتٕا ٌؼل١مة ٠ا رْٛب" مضلتٙا بع١ؼا فٓ اٌ اٌٚة،        

ٌىٓ ٌُ ٠ىٓ ٕ٘ان أٞ ِىاْ ٠ّىٓ أْ ُٔض ٝ ـ١ٗ بلعِ 

اٌغ١ٍَٛة  وأل ٠ؼ٘ا ـٟ ٠ؼٞ، ٚىً فمٍٟ فٓ اٌتفى١ـ  
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تٛلفُل ـٟ ِٕتَؿ اٌؽــة ٚٔ ـل ت١ٌٙا، تٌٝ ؽٌه اٌٛرٗ اٌؾٞ 

تياؾ ٍِّنٙا  تمل تٌٝ فؾبٕٟ  أؿػل ِالِنة ٚرٕتٙا ٚاو

 ِالِنة ىعـ٘ا اٌؾٞ ٠لؼٚ ٔافّا بيىً ِؾً٘  

 "بـا٠ل،" ّ٘نل  "ِا اٌغ دب"        

 تم عل أٔفامٟ ٚأٔا أمنٌٙا  "ً٘ تضل١ٕٗب"         

 "ً٘   تعٕٟ رْٛب"        

 "أرً "        

 "باٌتنو١ؼ  تٔٗ ٌ ١ؿ ٚ  "       

 "ال  ً٘ تضل١ٕٗب"        

لٟ ٠مفق ـٟ ٍؼؿٞ  أعؾل ٠ؼ٘ا األعـٜ ـٟ ٠ؼٞ أعؾ لٍ        

 ٚأت ـل رٛابٙا  

 "صنٕا   ال  أفٕٟ   ١ٌل بتٍه اٌ ـ٠مة  "         

  ٌمؼ لاٌل ال  ٌُ أوتـث بّىإٔا، ٚال بّٓ واْ ٠ـأا  ال        

ّٟ أْ أللٍّٙا  أض١ٕل تٌٝ األِاَ ل١ٍال،  أؿػل   ـمٔ تضتُ فٍ

 أؼّْل ف١ٕٟ، ٚفٕؼ٘ا   

 بتعؼل فٕٟ  ا       

ـزنة، فُ اٌؽــة ٍّل لاتً  صؼلل ى١ٍٟ ١ِٚـأؼا بٟ        

ّٟ وّا ٌٛ إٟٔٔ  فلـ ىعـ٠ّٙا األىعج  واْ اٌز١ّع ٠ٕ ـْٚ تٌ

لّل بتفز١ـ لٕلٍة  بم١ل ٚالفا ـٟ ِىأٟ ِضاٚال رّع ىتال 

ٔفنٟ، اٌـرٛ  تٌٝ رنؼٞ ٚتضـ٠ه ىفتٟ  أِنىتٕٟ اٌن١ؼة ِان 
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ّٟ ٚلاػتٕٟ تٌٝ  ٓاٌٚتٟ، ٚلاٌل  "ارٍل ٕ٘ا، ٚابك وٍٛؿ ِٓ وتف

ٕ٘ا " حُ ؿاـمل ى١ٍٟ ١ِٚـأؼا عاؿرا ٟٚ٘ تهٔلّٙا للً أْ 

ت ٍد ِّٕٙا أْ تزؼا صّا١ِٓ ِغتٍف١ٓ ١ٌؽتنال ب١ّٕا تؾ٘د ٟ٘ 

 ٌعاًِ اٌتٕ ١ؿ ١ٌمَٛ باال٘تّاَ باٌفّٛٝ  

رٍنل ٕ٘ان بّفـػٞ ٌُٚ أ٘تُ صتٝ باٌتنتـ فٍٝ اٌضاػحة         

 ِعٙا، أْ أصاػحٙا، أْ أِنه ٠ؼ٘ا ِزؼػا  ـمٔ أؿػل أْ أوْٛ 

 أْ أللٍٙا         

صاٌٚل اٌتضؼث ت١ٌٙا ِـة أعـٜ للً أتٙاو ا١ٌَٛ اٌؼؿامٟ،        

ٌىٕٙا اعتفل بّزـػ ؿ١ٔٓ اٌزـك األع١ـ  بضخل فٕٙا ـٟ وً 

 ِىاْ، ٌىٓ ال أحـ ٌٙا  

 ٌُ ٠ىٓ ٔفل اٌّٛع بإٌنلة ٌؽاؿ٠ل، اٌؾٞ تعملٕٟ 

ّْ ِا مّعتٗ ١ٌل ٍض١ضا ""أعلـٟٔ          أ

ٌُ أٔلل بىٍّة، ٚتٛرٙل ٔضٛ ِٛلؿ اٌؼؿارال ٠ضؼٟٚٔ         

 بعِ األًِ بنْ أرؼ٘ا 

 "أٖٚ ٠ا تٌٟٙ   األِـ ٍض١ش "        

 "أتـوٕٟ ٚىنٟٔ ٠ا ؼاؿ٠ل "        

"تزؼ ٔفنه ِع أـًْ ـتات١ٓ ـٟ اٌّؼؿمة حُ تمَٛ باٌتغٍٟ        

 فّٕٙا ِٓ أرً رٌٟٛب" 

 "أٔل ال تفُٙ "        
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"أٔل ِضك ٠ا ٍاس  أٔا فارق فٓ اٌفُٙ تّاِا  ً٘ صاٌٚل        

صم١مة تمل١ٍٙاب ٌُ أمت ع تَؼ٠ك ٘ؾا اٌزقو  ٔضٓ ٔتضؼث فٓ 

رٌٟٛ با٠ىـ  اٌزاؿة اٌىابٛكب اٌّقفزة اٌّتضؾٌمةب ـتاة اٌمٓ 

 ٚاٌلـافب" 

ّٞ  "واْ ؽٌه ِٕؾ فِٓ         تنّـل ـٟ ِىأٟ ٚػـعتٗ بىٍتا ٠ؼ

 ٠ًٛ، ٠ا ؿرً  تٛلؿ " ٓ

ؿـع وٍتا ٠ؼ٠ٗ تٌٝ األفٍٝ ٌىٕٗ تمؼَ ٔضٛٞ  "ً٘ تؼؿن أٔه        

 لؼ أمٍلل ؿأما فٍٝ فمدب" 

 "ـمٔ تـارع، ٘اّل ـعٍلب"       

مؼّ اٌ ـ٠ك أِاِٟ  "ال أمت ١ع تَؼ٠ك ؽٌه  للً مافت١ٓ         

وٕل صؼ٠ج اٌّؼؿمة  اٌل ً  وأل اٌّؼؿمة بنوٍّٙا ؿاوعة فٍٝ 

لت١ٙا أِاِه  ٚا٢ْ، أٔ ـ تٌٝ ٔفنه، تلؼٚ ٚونّٔه   ع ـ ؿو

 فٍٝ اٌّزتّع "

حُ أٍؼؿ ٍٛل اِتعاُ، ٚأؿػؾ  "ٚاٌضم١مة، تؽا وٕل        

ّٞ ىٟو ٠ـب ٕٟ به "  متَلش ٘ىؾا ـال أؿ٠ؼ أ

التـبل ِٕٗ صتٝ ٍاؿ ٚرٟٙ ـٟ ٚرٙٗ  "ر١ؼ  أٚ تعـؾ        

   ِاؽاب ٚال أٔا أ٠ْا " حُ ػـعتٗ رألا ٚتـوتٗ

أتٙٝ األِـ بٟ تٌٝ اٌعٛػة تٌٝ اٌل١ل ِي١ا  بضؾائٟ ا١ٌْك        

ٚأٓلالٟ اٌّتنغة اٌتٟ تمـلع ػاعً مٍتٟ اٌؼبمة  وأل ٕ٘ان 

صـف ِنتعـة ٚوٕل ماصتٙا  أؿاػ بـا٠ل اٌمؼ٠ُ اٌعٛػة 

باٌقِٓ،، أؿاػ لْاو اٌٛلل ِع ؼاؿ٠ل ٚتزاؽف أٓـاؾ 
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ػا  أؿاػ أْ ٠ىْٛ اٌضؼ٠ج ِعٗ،، أؿاػ أْ ٠ىـٖ رٌٟٛ با٠ىـ ِزؼ

 اٌل ً  

ّْ بـا٠ل اٌمؼ٠ُ أٍلش تاؿ٠غا، ٚال         ٌىٓ ـٟ لٍلٟ، فٍّل أ

 ّٞ ِزاي ٌٍعٛػة ٌٍّاّٟ  ال ٌؽاؿ٠ل ٚال ١ٌّـأؼا ٚال ٌي١ٍٟ ٚال أ

ىغٌ بعـ ال ٠فُٙ  ٌ اٌّا وأل رٌٟٛ ِغتٍفة، ٌىٓ ألٚي ِـة 

بعؼ وً تٍه اٌنٕٛال، ٌُ ٠عؼ األِـ ٠ْا٠مٕٟ  ٍـل أصلٗ، 

 ٙا ٚأصل

ـٟ وً ِـة أؿا٘ا، وأل تقػاػ رّاال  بؼل ٚونٔٙا تتٛ٘ذ         

ٌنل أتضؼث فٓ ـأٛك ِائة ٚال، بً ىّل ِيـلة تلعج 

اٌؼؾو ـٟ ٠َٛ باؿػ  ؿبّا واْ بت١ا ِٓ تنٍك تٍه اٌيزـة، ؿبّا 

ـٍنف١ة ٌّنائً  ترابال ت٠زاػِٓ اٌؽٕاو ٌٍؼرارال، ؿبّا ِٓ 

أفٍُ صما  وً ِا أفٍّٗ أّٔٗ  بن١ ة ٚاٌضٍُ باٌضـوة اٌؼائلة  ال

ّْ ى١ٍٟ ١ِٚـأؼا تلؼٚاْ   فاػ٠ّت١ٓ   باٌّماؿٔة ِعٙا، ـن

ٌُ ٠نلك أْ ىعـل بٙؾٖ اٌ ـ٠مة ِٓ للً أبؼا  ٚاالفتـاؾ        

بٙا ٌٕفنٟ بؼال ِٓ ِضاٌٚة ٔىـأٙا رعٍٕٟ أصل باٌمٛة  ٔقفل 

صؾائٟ ٚرٛاؿبٟ ٚصيٛتُٙ ـٟ اٌنٍة  وأل ؿب ة فٕمٟ ت ١ـ 

ّٟ ٚأٔا أؿوِ تٌٝ إٌّقي صاـٟ اٌمؼ١ِٓ  فٕؼ٘ا عٍفٟ وت ف

ّْ ؼاؿ٠ل واْ ِضما صٛي أِـ ٚاصؼ  ٌمؼ أمٍلُل ؿأما  أػؿول أ

 فٍٝ فمد  

ٍٍٚل تٌٝ ىاؿفٕا ــأ٠ل ػؿارتٙا ٍِماة فٍٝ رألٙا ـٟ        

ّـبل اٌزـك صتٝ ظٕٕل أّٔٗ  اٌّّـ  تٔٙا ـٟ إٌّقي 

 م١ٕىنـ، ٌىٓ ال ترابة  
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اٌلاف، ٌىٓ ٔفل إٌت١زة  ؽ٘لل تٌٝ ب١تٟ  تضٌٛل ٌ ـق       

ٚاتٍَل بٙا فلـ اٌٙاتؿ، ٚأع١ـا أرابل ٚاٌؼتٙا  "بـا٠لب ال، 

أٔا بمفة ٌىٕٙا ال تـ٠ؼ اٌتىٍُ ا٢ْ " حُ ّ٘نل  "إِضٙا ـنضة 

 ِٓ اٌٛلل "

ِٕضتُٙا مافة  تمـ٠لا  حُ ؽ٘لل ِزؼػا  "٠زد أْ أؿا٘ا،        

 أؿرٛنص م١ؼة با٠ىـ "

 صلنل ٔفنٙا ـٟ ؼــتٙا  ٌُ ال تضاٚي ِٙاتفتٙا ؼؼاب"  "ٌمؼ       

ٌؽؼ  ؽ٘لل تٌٝ رأد ؼؼاب ٚو١ؿ أمت ١ع االٔت اؿ صتٝ ا       

،  إِقٌٙ ٚتنٍمل اٌن١اد، حُ ٓـلل ٔاـؾتٙا  "رٌٟٛ  أؿرٛنص

 رٌٟٛ  ٠زد أْ أؿان "

ٌُ تُفتش متائـ٘ا، ٌىٓ اٌلاف اٌغٍفٟ ـُتش ٚظٙـل ِٕٗ        

 ؼٟٔ  اٌن١ؼة با٠ىـ ٌتلع

فٕؼِا ٍٍٚل تٌٝ اٌل١ل، ٚرؼل رؼٞ ـٟ أت اؿٞ فٕؼ        

اٌلاف األِاِٟ  "ِا اٌؾٞ ٠زـٞ ٠ا بـا٠لب ٌمؼ وٕل تزـٞ ر١ ة 

ٚؽ٘ابا تٌٝ ِٕقي بي با٠ىـ، تتنٍك م١ارُٙ ٚ   تّٔه تتَـؾ 

ّْ اٌعاٌُ ٠ضتـق "  ٚون

أؼـع اٌىالَ ِٓ ـّٟ واٌضُّ  "ال أمت ١ع اٌتَؼ٠ك  ال        

 تّٔٙا تــِ ِىاٌّتٟ "  أمت ١ع 

لاػٟٔ تٌٝ اٌؽــة األِا١ِة ٚ٘ٛ ٠مٛي  "ِٓ اٌتٟ تــِ         

 ِىاٌّتهب"

 "رٌٟٛ "       

 تـػػ ل١ٍال  "ً٘ ٟ٘   ؼاّلة ِٕهب"        
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 "ال أفٍُ "        

 "ً٘ ٌؼ٠ٙا ملد ِع١ٓ ٌتؽْد ِٕهب"        

 "ال  أرً  أفٕٟ   ال أفٍُ "       

 ""ِاؽا صؼثب       

"ٌمؼ صاٌٚل تمل١ٍٙا ـٟ ؼــة ِّتٍ ة بإٌاك، ب١ّٕا واْ        

 ٠ُفتـُ بٟ تٕاٚي اٌؽؼاو ِع ى١ٍٟ ١ِٚـأؼا  صاٌٚل أْ أللٍٙا "

ؼقل ـّٗ ابتناِة أعؾل تٕتيـ بلٔو فٍٝ واًِ ٚرٙٗ         

 "صماب" 

ّْ بٟ ِّنا  ٌُ         ّْ ى١ ا لؼ تٍّىٕٟ، وّا ٌٛ أ "ٌمؼ وٕل وّا ٌٛ أ

ٌل أمت ١ع ِ ّٛ ٕع ٔفنٟ، ٟٚ٘ رؾبل ٔفنٙا بع١ؼا فٕٟ ٚ  " ص

بَـٞ ٚٔ ـل فلـ إٌاـؾة تٌٝ ِٕقي بي با٠ىـ  "ٚا٢ْ، 

 تــِ اٌتىٍُ ِعٟ "

ا فٍٝ ص١ٓ ؼـة ٚتٍّىتٙا اٌّفارنة " لاي         "ؿبّا أعؾتٙ 

 بٙؼٚو ىؼ٠ؼ 

 "ٌىٕٗ ٌُ ٠ىٓ وؾٌه "        

 "صماب"        

بى١ٍّتٟ  "ٌمؼ بؼأ األِـ بؾٌه اٌّماي  "ال  أفٕٟ  " اٌتفّل ت١ٌٗ       

ف ِٕؾ ؽٌه اٌٛلل  ٌُ  ـّ اٌؽلٟ ـٟ اٌَض١فة  وً ىٟو بؼأ باٌتؽ

تعؼ تلؼٚ وّا وأل ـٟ اٌنابك  ٌُ تعؼ تيلٗ ٔفنٙا، ٚونّٔٙا 

بعـ بإٌنلة ٌٟ " حُ فاٚػل إٌ ـ ِٓ إٌاـؾة   تٔنأاأٍلضل 

 "أٍلضل   ِغتٍفة "
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لـ اٌياؿ  أ٠ْا  "ال ٠ا تضٛي رؼٞ تٌٝ رٛاؿٞ ٚٔ ـ ف       

بـا٠ل " لاي بـلة  "تّٔٙا ٔفل اٌيغٌ ٌٚ اٌّا وأتٗ  تّٔٗ أٔل 

ِٓ تؽ١ـ " حُ ؿبل ب١ؼٖ فٍٝ وتفٟ ّٚ٘ل  "ِٚٓ ا٢ْ ـَافؼا 

 ٠ا بٕٟ، ٌٓ تعٛػ أبؼا ٔفل اٌيغٌ "

ؿبّا واْ رؼٞ مع١ؼا بىً ٘ؾا، ٌىٕٟ وٕل بائنا  ٌُ أمت ع        

 فاف، فزقل فٓ ـعً أٞ ىٟو األوً، ٌُ أمت ع ِيا٘ؼة اٌتٍ

عٍؼل تٌٝ اٌفـاه ِلىـا، ٌىٕٕٟ فزقل فٓ إٌَٛ  تنٍِل        

ِٕقٌٙا ٌنافال، صؼلل ـٟ اٌنّاو ٚإٌزَٛ ٚفؼػل اٌغــاْ، 

 ٌىٓ تفى١ـٞ واْ ٠عٛػ ػائّا تٌٝ اٌٛؼؼ اٌؾٞ وٕتٗ ٌنٕٛال  

ّٟ  وٕل ألتنٍك         ٚا٢ْ، و١ؿ منتّىٓ ِٓ رعٍٙا تَؽٟ تٌ

 ٔم ةة اٌّتٛصية ٌٛ امت عل  وٕل ألًٍ تٌٝ أفٍٝ تٍه اٌز١ّق

 فلـ اٌن ٛس ٔضٛ اٌعاٌُ ١ٌنّعٗ   بامّٙاٚأٍـط 

ٚبإٌ ـ تٌٝ ِؼٜ ّعفٟ ـٟ تنٍك األىزاؿ، أظٕٗ        

ّٞ ىٟو ٌزعٍٙا تتضؼث ِعٟ  أؼ ل  ٚاّضا إٟٔٔ ِنتعؼ ٌفعً أ

ٚؿاو٘ا ـٟ لٓ ػراد ٍِٟو باٌلـاف تؽا ت ٍد األِـ  أؽ٘د تٌٝ 

فٍٝ ػؿارتٟ ٌلم١ة األبؼ٠ة تؽا واْ ؽٌه ٠عٕٟ اٌتٛارؼ اٌّؼؿمة 

 ِعٙا 

٠زد أْ أـعً ى١ ا  ٠زد أْ أبـ٘ٓ ٌٙا إٟٔٔ لؼ تؽ١ـل         

 أحلل ٌٙا إٟٔٔ أـُٙ ا٢ْ 

ٌىٓ و١ؿب و١ؿ أؿ٠ٙا أٟٔ ٌنل اٌيغٌ اٌؾٞ ت ٕٕٟ        

ّٟ اٌّاّٟ ِٚضٛ وً ِا ـعٍتٗ ٚاٌلؼو ِٓ  ف١ٍٗب و١ؿ ٠ّىٕٕٟ ٓ

 رؼ٠ؼب 
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ؿبّا ال ٠ّىٕٕٟ  ؿبّا ؽٌه ِنتض١ً  ٌىٓ تؽا وٕل لؼ تعٍّل        

ى١ ا ِٓ رٌٟٛ با٠ىـ، ٘ٛ إٟٔٔ تؽا ـعٍل ى١ ا، ٠زد أْ أّع 

 لٍلٟ ٚؿٚصٟ ٚوً ِيافـٞ ـ١ٗ ٚأصاٚي 

ّْ رؼٞ واْ ِضما بغًَٛ         أ٠ّا واْ ِا م١ضؼث، فٍّل أ

 أِـ ٚاصؼ  

 ٌٓ أفٛػ أبؼا ٔفل اٌيغٌ        
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 تفتيان السل
٠َٛ االح١ٕٓ اٌّٛاٌٟ ٌضفٍة فياو بي ٌٛمىٟ، لاِل ػاؿال        

 بالتفاو أحـٞ ٍٕٚعل ٓـ٠ما فاػ فلـٖ بـا٠ل تٌٝ ؽٕٟ٘  

 ٖٚ ِٙال، و١ؿ صاٌهب" أ"رٌٛق  ِـصلا ٠ا ـتاة         

 "أٔا بغ١ـ، ػاؿال  ٚأٔلب"        

 "ال تىابـٞ " ّ٘نل  "ً٘ أٔل بغ١ـب"        

 وتفٙا   ـٛقظٙـ٘ا ل١ٍال حُ ٔ ـل  صم١لة أفاصل       

وٕل أـىـ  ٌمؼ وأل لنٛة باٌؽة ِٓ بـا٠ل،  ،"أتع١ٍّٓ       

ّْ ٌٗ ِىأة عاٍة فٕؼن "   عٍَٛا ٚأ

 "ِٚٓ أعلـن بؾٌهب"        

وٕل  ١ٕ١ٓ  تٍه صم١مة ِنٍُ بٙا، ٌٚٙؾا"ٚونٕٟٔ ال أٍِه ف       

 لٍمة ف١ٍه  ـًٙ أٔل ـعال بغ١ـب" 

، ٌىٓ ىىـا ألّٔه ـىـل بٟ " حُ ـعالوؾٌه  أٔا "أرً       

ٔ ـل ت١ٌٙا بخلال ٚلٍل  "ٚبإٌّاملة ػاؿال، ٌُ تعؼ صم١مة ِنٍُ 

 بٙا "

 ّضىل  "ٚوُ متنتّـ ٘ؾٖ اٌض١ّةب"         

 لؼ ـمؼل ى١ٙتٟ ٌٗ "  "١ٌنل ص١ّة  ػف١ٕا ٔمٛي إٟٔٔ       

 ؿِمتٕٟ بٕ ـة ِتفضَة ٚلاٌل بـ٠لة  "٘اٖ"         
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"تنوؼٞ ِّا ألٛي  ٌىٓ فٍٝ وً صاي، ىىـا ي          

 ا٘تّاِه "

ٓٛاي اٌفتـة األٌٚٝ، ٌُ ٠لـصٕٟ اٌيعٛؿ باٌمٛة ٚا١ٌم١ٓ         

ٚاٌخلال  ٌىٓ اٌن١ؼة م١ّٛٔق أٔٙل اٌؼؿك ِلىـا بغّل فيـة 

ػل١مة واٍِة فٕؼِا لاٌل  "أعٍٛا ِىاتلىُ ِٓ وً ىٟو فؼا ٚؿلة 

 ٚلٍُ " 

  ٍٚؼلا، ٌمؼ وٕل ـٟ ع بَٛل ٚاصؼ"ِاؽاب" ٍـط اٌز١ّ       

 بعـ ىٟو أصتارٗ ٘ٛ اِتضاْ ِفارئ   ِمؼِتُٙ 

"وً ىٟو " لاٌل  "أمـفٛا، تٔىُ تمِْٛٛ بٙؼؿ ٚلل        

 ح١ّٓ " 

اِتألل اٌؽــة بَٛل ؼّؽّة ّّٚ٘ٙال ِتلـِة ٚأٚؿاق        

ـٟ صاِالتٙا  ٚفٕؼِا أتٙٝ االصتزاد ٚؿّغٕا  تلضاِٙا٠تُ 

 بزؾف وِٛة ِٓ أٚؿاق ٍفـاو فا١٘ة لاِلتّاِا ألِـ٘ا، 

ٌٚٛصل بُٙ ٟٚ٘ ت ٍك ابتناِة ىـ٠ـة ٟٚ٘ تمٛي  "ٌمؼ صاْ 

 ٚلل اٌت٠َٛل العت١اؿ ـت١اْ اٌنٍة " 

ارتاصل ِٛرة ِٓ االؿت١اس ر١ّع أٔضاو اٌؽــة  "ـت١اْ        

 اٌنٍةب" 

 "ً٘ تع١ٕٓ أّٔٗ ١ٌل باِتضاْب"        

 أحٕاو صؼ٠خٙا   ٚؿاقٟٚ٘ تعؼ األ ٌتؼل١ك ـٟ اٌىِٛةلاِل با       

باٌىالَ  ٌىُ "تّٔٗ ِخً االِتضاْ ِٓ ٔاص١ة أّٔٗ ال ٠نّش       

ٚاٌتياٚؿ، ٚ٘ٛ ِخً االِتضاْ ِٓ ٔاص١ة أّٔىُ تٍّىْٛ ٚلتا 

 ِضؼٚػا " 
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ّٚعل ِزّٛفة ِٓ األٚؿاق فٍٝ اٌ اٌٚة األٌٚٝ ِٓ        

 اٌَؿ األٚي، حُ أتمٍل تٌٝ اٌَؿ اٌخأٟ 

ِٕىُ بيىً أفـاػٞ فٕؼِا ٠ْـف  انلَٛ بزّعٙ"م       

اٌزـك، ٚمنلَٛ بزٌٛة ألتخلل أٔىُ لؼ امتزلتُ ٌٍيـٚٓ اٌتا١ٌة " 

أتمٍل تٌٝ اٌَؿ اٌخاٌج ا٢ْ  "اعتاؿٚا عّنة أمّاو، ٚعّنة 

ف١ٍٙا، ٚال تٕاليٛا ع١اؿاتىُ ِع  أمّاووُـمٔ  ال تؼٚٔٛا 

 فِالئىُ " 

 ْٛظ  "فٕؼِا تمِٛٛوالِٙا بيىً ٍِضتقا٠ؼل مـفة        

 بتضؼ٠ؼ اعت١اؿاتىُ، لِٛٛا بمٍد أٚؿالىُ " 

حُ ٍفعل ِا تلمٝ ِٓ األٚؿاق فٍٝ اٌ اٌٚة األع١ـة للً        

ّٟ أٚؿالىُ "  أْ ت١ْؿ  "ألٛي ٚأوـؿ، ال تمِٛٛا ب 

ؿـع ؿٚبٟ وامت١ْٕٛ ٠ؼٖ ٚلاي بتلـَ  "ٌّاؽا ٠تع١ٓ فٍٝ        

 ٠َٛل األٚالػ " األٚالػ اٌت٠َٛل  تّٔٗ ألِـ مغ١ؿ أْ

 "ؿٚٚبٟ  " صؾؿتٗ اٌن١ؼة م١ّٛٔق         

ل         ّٛ "تٕٟٔ أتىٍُ بزؼ٠ة  ِاؽا ٠ُفتـُ بٕا أْ ٔفعًب َٔ

 ألٍؼلائٕا أَ أفؼائٕاب" 

و اٌفًَ ِّا أزـ فٕٗ تعاٌل لٙمٙال ِٓ واًِ أؿرا        

 تُم١ ٌؼ٠ٗ ٚرٙة ٔ ـ  واْ ٌٗ، ٌىٓ ـٟ اٌضم١مة ظتٛر١ٗ تٛب١

 واؾالػ اٌَؿ اٌخآِ فٍٝ صقَ ؼؼاو ِٓ أٚ فيـ٠ٓ رلاؿا

 حُ ٠تُ فـُّٙ ـٟ ِقاػ فٍٕٟ ٚب١عُٙ ألفٍٝ معـ   يغ١ٌَٓ
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"أّٗ ىـؾ ول١ـ أْ تىْٛ ـتٝ مٍة   " بؼأل اٌن١ؼة        

ّْ ؿٚبٟ لآعٙا ِزؼػا  "تّٔٗ ِخاؿ  م١ّٛٔق ـٟ االمتـماي، ؼ١ـ أ

 ب" مغـ٠ة  تّٔٗ ِضـد  ِٓ ؽا اٌؾٞ لؼ ٠ـ٠ؼ أْ ٠ىْٛ ـتٝ مٍة

تّتُ ر١ّع األٚالػ ِٓ صٌٛٗ "١ٌل أٔا" ٌىٓ اٌن١ؼة م١ّٛٔق        

ٚاصؼا ُِٕٙ  تٕضٕضل ٚلاٌل  "٠زؼؿ به أْ تـؼد ـٟ أْ تىْٛ 

  ٌمؼ مافؼ تٔيائٙاـٟ ػفُ اٌّؼؿمة ِٕؾ  ُ٘تّٔٗ تم١ٍؼ فـ٠ك ما

ٟ٘ ف١ٍٗ ا٢ْ   فٍٝ رعً اٌّؼؿمة ِار١ال بعؼ ر١ً ـت١اْ اٌنٍة 

ٌق٘ٛؿ، ٌٚٛالُ٘ ٌّا واْ ٌؼ٠ٕا أىزاؿ تُٔٙ ملد ٚرٛػ أرّال ا

 تفؼاػ٠ةِؼؿمة أٞ اٌ ً ٚال بنتاْ أىزاؿ اٌتفاس  لِٛٛا بق٠اؿة 

ّْ ِؼؿمتىُ ٚاصة ٍؽ١ـة بضك "  أعـٜ ٚمتلؼؤْٚ ـٟ اػؿان أ

"وً ٘ؾا ِٓ فـق ٚػِاو ـت١اْ اٌنٍة اٌّناو١ٓ " ؼّؽُ        

 ؿٚبٟ  

ا ٠مَؼ فٕؼِ تٕٙؼل اٌن١ؼة م١ّٛٔق ٚلاٌل  "ؽال ٠َٛ       

ىً ِا ف١ٍه ـ ٟ  أِا ا٢ْبؿٚ ، متفُٙ ٠اأٓفاٌه ٘ؾٖ اٌّؼؿمة

ـعٍٗ ٘ٛ أْ تَٛل ٌّٓ تعتمؼ أّٔٗ م١ىند فـّا ِـتفعا " حُ 

 أّاـل  "ٌُ ٠تلك ٌؼ٠ٕا مٜٛ تنع ػلائك " 

فُ اٌَّل اٌؽــة  ٚب١ّٕا وٕل ألـأ اٌمائّة اٌتٟ تضتٛٞ        

ول أّٔٗ بإٌنلة أمّاو ِ ة ٚعّن١ٓ ٍل١ا ـٟ اٌَؿ اٌخآِ، أػؿ

  ٌٟ ٌُ ٠ىٓ ٕ٘ان ؼ١ـ ٍلٟ ٚاصؼ  ٌُ ٠ىٓ ٕ٘ان مٜٛ بـا٠ل

ة  ٌمؼ وٕل ِعزلة بٗ ِٕعل ٔفنٟ ِٓ اٌؽـق ـٟ اٌعآف       

ؼ١ـ إٟٔٔ ٌُ أفـؾ  آ ة، ٌٚٓ أٍٛل ٌٗ ا٢ْ باٌتنو١ؼألملاف ع

تٟ وأل ٌّٓ ٠ّىٓ أْ أٍٛل  ٔ ـل تٌٝ اٌن١ؼة م١ّٛٔق اٌ

تٍمٟ ٔ ـة ٓ اٌف١ٕة ٚاألعـٜ ب١ٚ تـالد اٌفًَ بع١ٕٟ ٍمـ
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فٍٝ اٌنافة  ِاؽا ٌٛ ٌُ أعتـ أصؼاب ِاؽا ٌٛ مٍّل اٌٛؿلة 

 ب١ْاوب 

 ّٚعل تٟ باالصتزاف، ٘ؾا ِا م١ضؼث  ٌؾامتمَٛ بّعالل       

ـٟ  بزأد اٌَل١ة اٌٍ ١ف١ٓ ٚتزٕلل األٚؼاػ ٚاٌّٙـر١ٓ أمآ

ـة يواْ ٕ٘ان ف   فٕؼِا أت١ٙلِٓ اٌٛلل اٌؼل١مت١ٓ اٌّتلم١ت١ٓ

  ؿا٠اْ ٔٛي، ِٓ ب١ُٕٙلّل بت ٠ٛك عّنة   أمّاو تضًّ ٔمآا

ـ١ٕل أٌٚنٓ، أػؿ٠اْ تؼ١ٍن١اك، الْ الٞ ٚرْٛ تـٌٚٛن  ٌٓ 

١ة ٠ٍَٛا تٌٝ اٌمائّة، ٚباٌتاٌٟ ٌٓ أفا٠ؼ  ٌُ ٠ىٓ األِـ ؽا أّ٘

بتن١ٍُ ٚؿلتٟ  صتٝ ماؿفل ؿْ اٌزـك اْ ِافٕؼٞ صما ٌؾا 

 ٚٔن١ل وً ِا ٠تعٍك باٌّقاػ  

لاِل ػاؿال بم ع اٌ ـ٠ك  فٕؼ ٚلل اٌؽؼاو ـٟ ا١ٌَٛ اٌتاٌٟ       

 ـتٕٟ تٌٝ ٓاٌٚتٙا  رِٟ فٕؼِا وٕل ِتٛرٙة ٌٍّىتلة حُ أِا

 ً ؿأ٠ل اٌمائّةب" ٘"       

 لائّةب" ة"أ٠       

ّٞ بمائّة ِٓ         "لائّة ـت١اْ اٌنٍة " حُ ػـعل أِاَ ٔاظـ

"ٓلمه اٌّفًْ ٠لؼٚ ر١ٍا أّٔٙا ُوتلل فٍٝ فزً   امّافيـ٠ٓ 

 ِٛرٛػ ـ١ٙا "

 اٌغاِل، بـا٠ل ٌٛمىٟ   مُاالواْ ٕ٘ان،        

أؼـعل ِٛرة ٘ائٍة ِٓ  األِـ، ٌىٓ ِٚع ؽٌه أتٛلعوٕل        

اٌتٍّه ـٟ ػاعٍٟ  ِٓ ٍٛل ٌٗب اٌغاِل ِٓ ِائة ٚعّن١ٓ 

امّا   ال بؼ أّٔٗ صًَ فٍٝ اٌىخ١ـ ِٓ األٍٛال  اؿتنّل ـٟ 
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فت١ال ٠ٍٛصٓ بنوٛاَ ٔمؼ٠ة ـٟ ٚرٗ ع١اٌٟ ٍٛؿة ِزّٛفة ِٓ اٌ

   ٠ٚتٛمٍٓ ِٓ أرً تٕاٚي اٌؽؼاو ِعٗم١ؼة اٌّقاػ 

ؿ١ِل بإٌنغة تٌٝ ػاؿال ٚلٍل  "١ٌل ٓلمٟ اٌّفًْ         

 صتٝ أٟٔ ٌُ أٍٛل ٌٗ "

 "اٖٚٚ ٠ا ـتاة  ٠لؼٚ أّٔه ِافٌل ٍِتقِة بض١ّته "       

اٚفتٗ  ٘ال تز ٙا ١ٌنل ص١ّة ٠ا ػاؿال  ٌمؼ  "لٍل ٌه أّٔ        

 التٕعلب"

ّْ تٍه  "أٔا مع١ؼة بنّا  ؽٌه        ألْ اٌيائعال تمٛي بن

 ٌز١ٍّة ى١ٍٟ تؼّفٟ بنّٔٗ ٌٙا "اٌّغاػفة ا

ّٟ تضتـلاْ   أصننلٌقب" ٛ" ى١ٍٟب ى١ٍٟ مت         بٛرٕت

اٌٙٛاو ٟٚ٘  ٟأرابل ػاؿال حُ ٌٛصل بمائّتٙا ـ "،"أرً       

ّٞ اٌمائّة " تٕاػٞ  "١ٌق  ِا٠نٟ  تعاال ٕ٘ا، ٌ  ؼ

، أضٕتا ّزٟو صتٝ واػتا تتعخـاْماؿفل ٍؼ٠متا ػاؿال باٌ       

 فٍٝ اٌٛؿلة ٚونٔٙا عـ٠ ة وٕق  

ٖ، تٔٗ ٌ ١ؿ رؼا  ٠ّىٕٕٟ أْ ٚأ"تياػ أٚؿِٛٔؼ ِٛرٛػ ب        

 فيـ ػٚالؿال بنٌٙٛة ِمابٍٗ " ٍـعل ِا٠نٟ  أػـع

  " حُ ػأٟ ِٛرٛػ أ٠ْا " ٍنٌل ١ٌق  "ؽان اٌفتٝ "ٚ       

 " اؿتزفل ٚلٙمٙل "ال بااااأك بٗ

ٌٛل ِا٠نٟ ىفتٙا اٌع٠ٍٛة ل١ٍال ٚلاٌل  "رْٛ تـٌٚٛنب        

 رْٛ   تـٚ   ٌٛنب و١ؿ ًٍٚ تٌٝ اٌمائّةب "
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        ّٟ ٌٍٍٛ٘ة األٌٚٝ  أتقفل اٌٛؿلة ِٓ  ٌُ أمت ع تَؼ٠ك أؽٔ

 ٠ؼٞ ِا٠نٟ  "ً٘ أٔل ِتنوؼةب" 

  "ِٓ ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ امّٗ "ٕ٘ان " لاٌل ٟٚ٘ تي١ـ تٌٝ       

ل ٌٗب" ّٛ  لؼ ٍ

"أفتمؼ أٔٙٓ اٌفت١ال اٌٙاػئال " أرابل ػاؿال  "أِا فٕٟ،        

 ـنٕٟٔ ِٙتّة بّا٠ه أب١ٕ١ؼٚ  ً٘ تٛارٕٟٙ أٞ ِٕاـن ةب" 

 "  ّضىل ِا٠نٟ  "أٔا أٔنضد        

 "ٚأٔا وؾٌه " لاٌل ١ٌق         

تنت١ٓ بلعِ اٌفىة "ِاؽا فٕه، رٌٛقب" منٌل ػاؿال  ً٘ م       

 اٌقائؼة ٠َٛ اٌزّعةب" 

 "ال "       

"متتّى١ٕٓ ِٓ اٌؽ١اف فٓ اٌزقو اٌخأٟ ِٓ اٌؼؿامة ؽٌه        

 ا١ٌَٛ  " 

 " "ال  ٌٓ أفا٠ؼ  ١ٌل بعؼ ا٢ْ       

 ّضىل لائٍة  " أصنٕل "        

ٌُ أمت ع ابعاػ بـا٠ل ٚاٌّقاػ فٓ ؽٕٟ٘ عالي فٛػتٟ        

اٌ ١ٙـة  أصننل بلٛاػؿ أتىاك صٛي بـا٠ل   ِٓ اٌّؼؿمة تٍه

أْ أـىـ صتٝ ٌّاؽا أ٘تُ تؽا وأل ى١ٍٟ ِعزلة بٗ أَ الب ال ٠ٕلؽٟ 

 ٗ ب
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ـٟ اٌٍض ال اٌتٟ واْ ٠ؽ١د ـ١ٙا فٓ ؽٕٟ٘، وٕل أـىـ ـٟ        

رْٛ تـٌٚٛن اٌّنى١ٓ  واْ ـتٝ عزٛال ٍاِتا، ٚؼّـ األمؿ 

ِٚعـّٚا ٌٍل١ع أِاَ لٍلٟ ِٓ أرٍٗ فٕؼِا تغ١ٍتٗ ِتيلخا بنٍتٗ 

 اٌز١ّع  ِا ٘ؾا اٌؾٞ ر١ٕتٗ ف١ٍٗب

ِا اْ ّٚعل لؼِٟ فٍٝ ِّـ اٌل١ل صتٝ اؿتؼ ـت١اْ اٌنٍة        

فٓ تفى١ـٞ  ِا ٘ؾٖ اٌغْـة اٌتٟ أؿا٘ا تٕلخك ِٓ اٌتـافب تٔٗ 

٘ٛ  أمم ل اٌؼؿارة ٚؿوعل فٍٝ ٠ؼٞ ٚؿولتٟ  واْ ىؼ٠ؼ 

ـٟ مٛاػ اٌتـبة ضؼث ــلا ٠اٌـلة ٚاٌَؽـ ٚاٌتلافؼ، ٚباٌىاػ 

 اٌّّتؼة  ٌىٕٗ واْ ِٛرٛػا، ٠يك ٓـ٠مٗ ٔضٛ ىّل األ١ًٍ  

ؿوْل ٔضٛ اٌل١ل ٚأٔا أٍـط  "أِٟ  أِٟ  ظٙـ         

 اٌعيد "

ل ٟٚ٘ ت ً ِٓ اٌضّاَ بمفاف تٕ ١ؿ ـٟ ٠ؼ٠ٙا منٌ"صماب"        

   ٚتضًّ ػٌٛا  

 واْ م١ ٙـ ٠ِٛا ِا " تؽا"وٕل أتناوي        

 مؼ ـعً  تعاٌٟ ""صنٕا، ٌ       

ٌُ تىٓ ِعزلة بّا ؿأتٗ ـٟ اٌلؼا٠ة  ٌىٓ بعؼ أْ رعٍتٙا تزخٛ        

 فٍٝ ٠ؼ٠ٙا ٚؿولت١ٙا، ابتنّل ٚلاٌل  "تٔٗ ـٟ ؼا٠ة اٌٙياىة  "

 "٠لؼٚ ٚونٔٗ ٠تخاوف، أال تـ٠ٓب"       

 ؿـعل ؿأمٙا بتعزد ١ّٚمل ف١ٕ١ٙا ل١ٍال  "٠تخاوفب"        

مـ٠ـٖ  فٍٕٝٗ ٠تخاوف  ٚونٔٗ ٠زٍل ٝ أوخـ ِ"ؿبّا ٠تّ        

اٌتـابٟ ٠ّٚؼ ؽؿاف١ٗ فا١ٌا ٚ٘ٛ ٠مٛي  " ٍلاس اٌغ١ـ أ٠ٙا 

 اٌعاٌُ "
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 ّضىل ٚلاٌل  "أرً، ٘ٛ وؾٌه "        

ْٔٙل ٚرؾبل عـَٓٛ ا١ٌّاٖ  "أفتمؼ أٔٗ ٠ضتاد تٌٝ        

 ١ٌنت١م ، أال تعتمؼ٠ٓب" االؼتناي

ممٟ ٚأؼٕٟ  وٕل ٚاـمتٕٟ أِٟ حُ ؼاػؿل تاؿوة ت٠اٞ أ       

تائٙة ـٟ ِٛرة ِٓ اٌفـس ٚاٌضلٛؿ بنَٔاٌٟ اٌغْـاو اٌَؽ١ـة 

ٚأصتفٟ باٌض١اة اٌزؼ٠ؼة اٌتٟ تّٕٛ أِاِٟ ؿ٠ٚؼا فٕؼِا مّعل 

 باً اٌّؼؿمة ٠تٛلؿ ـٟ ِىأٗ ـٟ ىاؿ  و١١ٌٛـ  

اٌنُٙ ـٟ ِهعـة ؿأمٟ صاِال ِعٗ بـا٠ل  أ ٍك امّٗ و       

ف١ٍٙا  ٚللً أْ أتّىٓ ِٓ  بة ِٓ اٌؾفـ ٌُ أمت ع اٌن١ ـةٛٔ

 ت٠ماؾ ٔفنٟ، أمم ل اٌغـَٓٛ ٚأؼـعل تٌٝ اٌؼاعً  

صلنل ٔفنٟ ـٟ ؼــتٟ ٚصاٌٚل أػاو ٚارلاتٟ اٌؼؿام١ة         

أ٠ٓ ؽ٘لل مى١ٕتٟب أ٠ٓ اعتفل فق٠ّتٟب أ٠ٓ فمٍٟب ً٘ 

٘زـٟٚٔ ألْ ى١ٍٟ متٌٛق تنعٝ تٌٝ ٍٍٚٗب ً٘ ٘ٛ ِزـػ 

٠زد أْ أتزاٚف بـا٠ل ٞ واْ مابماب ؾبما٠ا ِٓ اٌَـا  اٌ

 ٚى١ٍٟ  ٠نتضماْ بعّْٙا، تؽْ ػفّٙا ٠ض ١اْ بلعّْٙا  

ٌىٕٟ فٍّل ـٟ لٍلٟ أٟٔ أىلٗ تّاِا ؽٌه اٌعيد اٌَؽ١ـ،        

ّٟ  ٚصتٝ ٠ض١ٓ ؽٌه اٌٛلل، واْ  ٌنل ل٠ٛة وفا٠ة ١ٌتُ اٌعلٛؿ فٍ

ٕ٘ان صً ٚاصؼ  ٠زد أْ أبمٟ ٔفنٟ بع١ؼة فٕٗ  أصتاد أْ 

 أعـرٗ ِٓ ص١اتٟ 

ٌؾا أؼٍمل أؽٟٔ أِاَ أعلاؿ ـت١اْ اٌنٍة ٚتزٕلل بـا٠ل ـٟ        

َِاػـة أوتفٟ بتض١تٗ  بٗ ٚأٌتمٟاٌّؼؿمة  ٚفٕؼِا ٠ضؼث 

 بلنآة ٚونٔٗ ىغٌ ؼـ٠د باٌىاػ أفــٗ 
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بؼا اٌضً ٔارعا  وٕل أفػاػ لٛة ٠ِٛا بعؼ ٠َٛ  ِٓ واْ ١ٌٙتُ 

 ً بينْ اٌّقاػال ٚـت١اْ اٌنٍةب بإٌنلة ٌٟ أفٍُ أٟٔ ال أـع

  رّعل بْع ب١ْال ـٟ ٍلاس اٌزّعةامت١م ل ِلىـا        

اٌؾٞ أٍلش أعْـا، حُ تٕاٌٚل  ِٓ اٌمٓ ٚمم١ل اٌفٕاو األِاِٟ

ٚب١ّٕا وٕل أِـؿ ــىاة فلـ ؿٞ ٚرٙقل ٔفنٟ ٌٍّؼؿمة  ـ ٛ

ىعـٞ، ٌُ أمت ع ِٕع ى١ٍٟ متٌٛق ِٓ اعتـاق تفى١ـٞ  ٘ؾا 

 ٌتزعًٌغاِنة امت١م ل ِٓ اٌنافة ا ٠َٛ اٌّقاػ، البؼ أٔٙا

 ىعـ٘ا ٠لؼٚ ويعـ ِنتعاؿ ِٕتفظ ِٓ اٌمـْ اٌخآِ فيـ  

ِٚاؽا بعؼب أعلـل ٔفنٟ  ِٚاؽا ـٟ ؽٌهب ٌىٓ ب١ّٕا وٕل        

أٌمٟ بّع فٟ ـٛق وتفٟ، أٌم١ل ٔ ـة فٍٝ صَاٌة ٔمٛػٞ 

 ٚعاِـٟٔ ىٟو ِٓ اٌتـػػ  ِاؽا ٌٛ   

 ال  ال ال ال         

ػؿارتٟ ٚػـعتٙا بنـفة ؿوْل ٔضٛ اٌّـبف، رؾبل        

 ٕٟفلـ اٌّّـ  اتغؾل ٓـ٠مٟ ـٛق ػؿارتٟ صتٝ افتـّت

 ـزنة  اٌن١ؼة متٛبٟ

"ر١ٌٛأا،" ٔاػتٕٟ ٟٚ٘ تٍٛس ب١ؼ٘ا ـٟ اٌٙٛاو  "عؾٞ ٠ا        

 إل٠فائهفق٠قتٟ  ِتنمفة رؼا ألٟٔ امتؽـلل وً ٘ؾا اٌٛلل 

 بّنتضماته "

ـٟ تٍه  ؾٌهبٌٟ  ٌُ أ٘تُ  ؼ٠ٓتصتٝ بىُ ٌُ أوٓ أفٍُ        

ع٠ٍٛة ؽال اٌعيـ ػٚالؿال ـٟ اٌٍض ة  وً ِا ؿأ٠تٗ ٘ٛ اٌٛؿلة اٌ

 ؼف اٌؾفـ ـٟ لٍلٟ  ـ ٠ؼ٘ا
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"أؿرٛن ٠ا م١ؼة متٛبٟ   ال   ال أؿ٠ؼ ٘ؾا اٌّاي  ٌنل        

 ِْ ـة ٌٍؼـع ٌٟ " 

"٘ؾا والَ بال ِعٕٝ ٠ا ـتاة  باٌتنو١ؼ ٠زد أْ أػـع ٌه         

 ٢عؾٖ  تفٍْٟ " لاٌل ٟٚ٘ تٍٛس بٗ 

 "ال، صما   ال أؿ٠ؼٖ "        

لضّل اٌّاي ـٟ ر١د مـٚاٌٟ اٌز١ٕق ٚلاٌل  "٘ـاو أ       

ِ ٍك  اؽ٘لٟ ا٢ْ  اىتـٞ بٗ ػ٠ىا " حُ ماؿفل ع ا٘ا فائؼة 

 أػؿارٙا  

"م١ؼة متٛبٟ   م١ؼة متٛبٟب" ٍـعل  "ال أؿ٠ؼ ػ٠ىا "        

 ٌىٕٙا وأل لؼ اعتفل  

ـٟ فمٍٟ  عـٚبمتٛبٟ صـ٠ما ـٟ ر١لٟ  أىعً ِاي اٌن١ؼة       

 ٓٛاي اٌ ـ٠ك ٔضٛ اٌّؼؿمة  وُ تـاٖ ٠ناٚٞب

ؿوٕل ػؿارتٟ حُ أٙـل ٚأٌم١ل ٔ ـة   ،فٕؼِا ٍٍٚل       

فيـة، عّنة فيـ، متة فيـ، ملعة فيـ، حّا١ٔة فيـ  

 ٠ٛٓتُٙ ِعا ٚأفؼتُٙ تٌٝ ر١لٟ  ً٘ تـاٖ أوخـ ِّا تٍّه ى١ٍٟب

نٟ عالي اٌضَة األٌٚٝ ٌّزـػ ِٓ ٔف اٌؽْد تٍّىٕٟ       

اٌتفى١ـ ـٟ ؽٌه  أ١ِْل ٓٛاي اٌضَة اٌخا١ٔة ِضاٌٚة ابعاػ 

ٔاظـٞ فٓ بـا٠ل، ٌىٓ أٖٚ  وُ واْ ؽٌه ٍعلا  ٌُ ٠نلك ٌٟ 

  فٕك ٚأفؿاؿ ل١ٌّ ِّٕمة أْ ؿأ٠تٗ ـٟ ح١اف ؿم١ّة بـب ة

حُ عالي اٌفنضة، ٚب١ّٕا وٕل صؾٚ عقأتٟ، ظٙـل ى١ٍٟ        

  التـبل ِٕٟ لائٍة  "مّعل أٔه تغ  ١ٓ متٌٛق ِٓ اٌعؼَ

 ٌٍّقا٠ؼ ف١ٍٗ " 
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 "ِاؽاب" تـارعل ع ٛة  "ِٓ أعلـن بؾٌهب ٘ؾا ٘ـاو "       

"لاي ىغٌ ِا أٔٗ ؿبن تض١ٍّٓ و١ّة ول١ـة ِٓ إٌمؼ  وُ        

 تٍّى١ٓ فٍٝ وً صايب" 

ِٓ ىنٔه  ٌٚٓ ألَٛ باٌّقا٠ؼة، أتف١ّٙٓب ٌُ   ٘ؾا ١ٌل "       

 بٗ " أفؼ ِعزلة 

 ّضىل  "ٚونْ ٘ؾا م١ضؼث ٠ِٛا "         

ؼٍمل باف عقأتٟ بمٛة  "تِْٟ لؼِا أ"٘ؾا ٍض١ش "        

 ٚأ١ّعٟ أِٛاٌه ف١ٍٗ، ال أ٘تُ بتاتا "

تـوتٙا ٕ٘ان ٚـّٙا ِفتٛس فٍٝ اتنافٗ ِّا ِٕضٕٟ ىعٛؿا        

صٍّٕٟ ٚؿائعا أـًْ صتٝ ِٓ ٌٛ أصىّل للْتٟ فٍٝ ؿأمٙا  

اٌنافة اٌضاػ٠ة فيـ فٕؼِا ارتّع وً اٌ الف  ٘ؾا اٌيعٛؿ صتٝ

 ـٟ لافة اٌـ٠اّة 

 ٌٓ أفا٠ؼ فٍٝ بـا٠ل ٌٛمىٟ  ٌٓ ٠ضؼث ؽٌه أبؼا        

ظٙـ ـت١اْ اٌنٍة فٍٝ اٌّنـس  بؼا بـا٠ل ِضللا رؼا ٚ٘ٛ        

 لتغ١ٍ  ً صّـاو ٚب١ْاو ت ٙـ ِٓ اٌزأل٠ٓ١ضًّ مٍة بّٕاػ٠

تٍه  ـىاػلفٍٝ صزـ٘ا  إٌّاػ٠ً ى١ٍٟ متٌٛق تفـه تصؼٜ تٍه

 اٌؼٚالؿال تٍتٙد ـٟ ر١لٟ  

أتتٕٟ ػاؿال ِٓ اٌغٍؿ ّٚ٘نل  "تمٛي اٌيائعال بنٔه        

 تٍّى١ٓ و١ّة ول١ـة ِٓ اٌّاي  ً٘ ٘ؾا ٍض١شب"

 "ِاؽاب ال  أفٕٟ، أرً   ٌىٕٟ ٌٓ أفا٠ؼ "       

 ٖٚٚ أٔ ـٞ تٌٝ ٔفنه ٠ا ـتاة  ً٘ أٔل بغ١ـب"أ"       



257 

ل ٛالع  أصننل بنٌُ ـٟ ِعؼتٟ ٚاؿتزوؾٌه ـٟ اٌٌُ أوٓ         

 ؿولتاٞ  

 "١ٌل ٌؼ٠ه ِا تغنـ٠ٕٗ مٜٛ اصتـاِه ٌؾاته "        

ٟ منٍاف ٕ"تٛلفٟ " ّ٘نل بؽْد  ىعـل وّا ٌٛ أٔ       

بٕٛبة ؽفـ  اعتٕمل ٚفزقل فٓ اٌتٕفل  أصننل باٌؼٚاؿ 

 ٚونٟٔ ـمؼل م١ ـتٟ فٍٝ رنّٟ  

 زٍٛك ل١ٍال " لاٌل  "ؿبّا تضتار١ٓ تٌٝ اٌ       

 "أٔا بغ١ـ ػاؿال  بغ١ـ "        

فلنل ٚلاٌل  "أفتمؼ أٔٗ فٍٟ اٌلماو ل١ٍال ألتنوؼ ِٓ         

 ؽٌه " 

وأل ؿئ١نة ٔاػٞ اٌؼفُ، اٌن١ؼة ِان و١ٍـ، تـــؾ صٛي        

ـت١اْ اٌنٍة تنٛٞ ؿب ال اٌعٕك ٚتع ٟ تع١ٍّال ٕ٘ا ٕٚ٘ان  

اٌَؽ١ـة ٚٔاػل فلـ ِىلـ ٚـزنة، تٛلفل ّٚـبل بّ ـلتٙا 

 امتمـؿتُ ر١ّعا ـٟ أِاوٕىُ " تؽااٌَٛل  "٠ّىٕٕا اٌلؼو 

ٌُ ٠نلك ٌٟ أْ ؿأ٠ل مل ِائة ٓاٌلا ٠َّتْٛ بٙؾٖ        

ألٔٙا ابتنّل  ٔفنٙا اٌنـفة، ٚ٘ٛ ِا ـارن صتٝ اٌن١ؼة ِان و١ٍـ

ٚلاٌل  "ىىـا  ىىـا رق٠ال " حُ أّاـل  "أ٘ال بىُ ـٟ ِقاػ 

ّن١ٓ  ملك ٚأْ لاَ ِعٍّٛوُ نٕٛٞ اٌخأٟ ٚاٌغـت١اْ اٌنٍة اٌ

ٍُٓد ِٕٟ تؾو١ـوُ بلْعة ٔمآ   اإلرـاوالوً  بت١ّٛش ٌىٓ 

صْاؿٞ  ٌٓ ٠تُ اٌتناِش ِع اٌتَف١ـ ١ٍٚضال  ترـاو٘ؾا 

االمتٙزاْ أٚ أٞ مٍٛن بعـ  ِٓ ٠ـ٠ؼ اٌّـإ٘ة ـع١ٍٗ أْ ٠ــع 

ؿل أْ لـ ٠ؼٖ تٌٝ األفٍٝ  ال ٠نّش باٌّقا٠ؼة ػْٚ ؿـع ا١ٌؼ  ٚتْ
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  ً٘ ِٓ ١َٔله فًَاٌأٚ  ضزقٌا ىْٛتىْٛ ٓـ٠فا ٚتتٙىُ ـن١

اتفمٕا ر١ّعا فٍٝ ٘ؾٖ اٌيـٚٓب ر١ؼ " حُ ِنضل اٌمافة بع١ٕ١ٙا 

ِٓ رأد تٌٝ بعـ للً أْ ت١ْؿ  "أؿٜ أْ اٌّع١ٍّٓ ـٟ 

 أِاوُٕٙ "

اٌتفل مل ِائة ؿأك بلٔو ِٓ رأد تٌٝ بعـ ٠ٕ ـْٚ        

 اٌمافة   ٟتٌٝ تزّعٟ اٌّع١ٍّٓ فٍٝ رأل

ٚؾ ٠ا اٌٟٙ " ّ٘نل ػاؿال  "ٌٓ ٠تـوٛا ِناصة ول١ـة أ"       

 ٌٍّـس ٚاٌتن١ٍة " 

ٌٍّقا٠ؼة  ٚاٍٍل اٌن١ؼة ِان و١ٍـ والِٙا  "اٌضؼ األػٔٝ        

اٌضؼ األلَٝ ـاٌنّاو ٟ٘ اٌضؼٚػ ٓلعا،  ٘ٛ فيـ ػٚالؿال  أِا

عمد  ٚال ٔملً اٌؼ٠ٓ باٌتنو١ؼ " حُ أىاؿل تٌٝ ١ّ٠ٕٙا للً أْ ت

"فٍٝ اٌّقا٠ؼ٠ٓ اٌـابض١ٓ اٌتٛرٗ تٌٝ اٌ اٌٚة فٕؼ اٌلاف اٌيّاٌٟ 

ِا اْ أفٍٓ فٓ ب١ع اٌنٍة ِلاىـة  ٚوّا تعٍّْٛ، ـنْ اٌـابض١ٓ 

ُ٘ ِٓ اٌٛارلال ؤعْٛ بع ٍة ٌلم١ة ا١ٌَٛ ٠ٚمع اففاٚـت١أُٙ ٠تّت

 " حُ ابتنّل ٌزّع اٌّع١ٍّٓ ٘ؾا ا١ٌَٛ صٌَإٌّق١ٌة ٌىً 

 ٌّع١ٍّٓ فٍٝ ػفُّٙ ِٚنأؼتُٙ ٌٕا "ٚلاٌل  "ٔيىـ ر١ّع ا

، ـٍٕلؼأ " حُ ّٚعل تؽٍّْتل بـ٘ة حُ لاٌل  "صنٕا        

 اٌل الال ـٟ ٠ؼ٘ا   أٌٚٝٔ اؿتٙا اٌ ل١ة ٚٔ ـل ـٟ 

"ٍاصد اٌنٍة األٌٚٝ ٘ٛ ر١فـٞ ب١يٛ " ٔ ـل ت١ٌٗ ِٓ        

 تضل إٌ اؿة  

 "تمؼَ ٠ا ر١فـٞ، ال تغزً "       
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ِاَ ب١ّٕا امتّـل ٟ٘ ـٟ اٌىالَ  "رٍد ع ٝ تٌٝ األ       

ر١فـٞ ؼؼاو ى١ٙا ٠تىْٛ ِٓ ى ائـ باٌؼراد ٚاٌنٍ ة 

ِٚعىـٚٔة ىـل١ة ٚفٕد ٚىاٞ ِخٍذ ٚبنى٠ٛل " حُ ابتنّل 

ت١ٌٗ  "٠لؼٚ ى١ٙا ِٚن١ٍا " حُ فاػل ٔ ـاتٙا تٌٝ اٌضيؼ  

"ٚوؾٌه ر١فـٞ  ـٙٛ ٠ٜٙٛ اٌتقٌذ فٍٝ اٌٍٛس ٚفٍٝ اٌز١ٍؼ 

ـٙٛ ٠ضد اٌتٕقٖ ِٚيا٘ؼة أـالَ  -ٔناتٟب-ٚاٌنلاصة، ٚوؾٌه 

 ّ٘فـٞ بٛؼاؿل "

صاٚي ر١ؿ اٌّنى١ٓ أْ ٠لتنُ، ٌىٕٗ واْ ٠لؼٚ ٚونٔٗ ٠تّٕٝ        

 اٌّٛل  

"تؽْ،" لاٌل اٌن١ؼة ٟٚ٘ تــع ٔ اؿتٙا  "ً٘ أمّع        

 فيـةب" 

فيـ،  يـة ـمٔ  واْ ٕ٘ان احٕا فيـ، عّلٌُ تنّع ف       

 فيـْٚ، ٚعّل ٚفيـْٚ  

"اٌّـة األٌٚٝ   اٌّـة اٌخا١ٔة   تُ اٌل١ع " ٍـعل م١ؼة        

 اٌّقاػ  "تٌٝ ا٢ٔنة اٌَؽ١ـة ـٟ اٌنتـة األؿرٛا١ٔة " 

 "ِٓ تىْٛب" منٌُل ػاؿال         

 "أظٓ امّٙا ت١فأٟ ٚتؼؿك ـٟ اٌَؿ اٌنابع "        

"صماب  ٚاٚ  ٌُ أوٓ ألـىـ ـٟ اٌّقا٠ؼة اٌنٕة اٌّا١ّة  ٚال        

 وـ أٔٗ ملك ٌألمعاؿ أْ ٍٍٚل تٌٝ ٘ؾا اٌضؼ أ٠ْا "أؽ

ت ٍعل تٌٟ  "ٚ٘ٛ ِا ٠يٟ بنٔه ِٓ اٌّضتًّ أْ تقا٠ؼٞ        

 ٘ؾٖ اٌنٕةب وُ تٍّى١ٓب" 
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ٔ ـل ت١ٌٙا ٚوؼل أتضًٍ ـٟ ِىأٟ  "امّعٟ ػاؿال، أٔا ٌُ 

أرٍد اٌّاي فّؼا  ٌمؼ أرلـتٕٟ راؿتٟ فٍٝ أعؾٖ ألٔٙا وأل 

 ١ِ ٚ   " بٗ ِمابً اٌلٌٟ ِؼ٠ٕة 

 "ِمابً اٌل١ِب وّا لاي بـا٠ل ـٟ اٌّىتلة، أ١ٌل وؾٌهب"        

 "باٌ لٔ  ٚ   " ٔ ـل ت١ٌٙا ـزّؼتٕٟ ٔ ـتٙا         

 "و١ؿ ٠ّىٕه صتٝ اٌتفى١ـ ـٟ اٌّقا٠ؼة فٍٝ ؽٌه اٌفتٝب"        

٠ا ػاؿال، ٌمؼ أصللتٗ  ؽٌه ٌىٕٟ أصللتٗ ٌفتـة ٠ٍٛٓة"ال أؿ٠ؼ        

ٌنابعة ِٓ فّـٞ  ٚؿؼُ فٍّٟ ا٢ْ بنٔٗ رلاْ ِٕؾ وٕل ـٟ ا

أٟٔ أرؼ ٍعٛبة ـٟ ِٚغاػ  ٚال ٠زؼؿ بٟ ِضاػحتٗ بتاتا، تال 

ى١ٍٟ متٌٛق تنعٝ ت١ٌٗ  ٚا١ٌَّلة أٔٗ  أْعاٍة  االٌتقاَ بؾٌه

 ٌؼٞ بعِ اٌّاي ا٢ْ ٠ٕغـ ـٟ ر١لٟ "

"أمت ١ع تفُٙ ِا ٠تعٍك بي١ٍٟ متاٌق ٌىٓ بإٌنلة ٌؾٌه        

ٍٝ أوٍٙا   عة ـ ١ـة رلٓ ػمّة متٕؼ١ِٓ الصما فاٌفتٝ ـٙٛ ل

الٌتقاَ بض١ّته تؽا أؿػل " حُ ِؼل اأمت ١ع أْ أمافؼن فٍٝ 

 ٠ؼ٘ا  "٘اتٟ اٌّاي، منصتف  ٌه بٗ " 

 "ال "        

 "الب"        

"ألَؼ   أمت ١ع االفتٕاو بٙؾا األِـ ٌٛصؼٞ  ٠زد أْ        

 أـعً ؽٌه "

 ٘قل ؿأمٙا          

 أتنٌُ ِٓ أرٍه "  أٔاٖٚ ٠ا ـتاة  أ"       
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فاٚػل إٌ ـ تٌٝ اٌّنـس  واْ اٌّقاػ ٠تمؼَ بيىً مـ٠ع،        

بْع ػلائك صتٝ ٠ض١ٓ ػٚؿ بـا٠ل  أٍلضل  تالِٚاٟ٘ 

 اٌّعـوة ـٟ ؿأمٟ أوخـ ّز١زا ّٚـاٚة  ِاؽا منـعًب

ٕىاػ ٔنّع ٍٛل ٚلٛ  ٌصتٝ ـزنة فُ اٌَّل اٌّىاْ         

واْ رْٛ تـٌٚٛن ٠مؿ بزٛاؿ اٌن١ؼة ِان ىعـة ـٟ اٌّىاْ  

و١ٍـ ٚ٘ٛ ٠لؼٚ ِتضزـا تّاِا واٌتّخاي  بؼل اٌن١ؼة ِان و١ٍـ 

 ِٕقفزة أ٠ْا ٟٚ٘ تزٛف اٌضيؼ بع١ٕ١ٙا  

 "ِاؽا صؼثب" ّ٘نل ٌؼاؿال         

 "ٌُ ٠قا٠ؼ أصؼ "        

"ً٘ أمّع فيـةب" لاٌل اٌن١ؼة ِان و١ٍـ بَٛل لٛٞ         

و ٌؾ٠ؾ ٌٍؽا٠ة  ـ ائـ ــاٌٚة ٌٚضُ بمـ ِيٛٞ "١٘ا  ٘ؾا اٌؽؼا

 ٚى ائـ رلٓ ا٠ٌّٕٛنتـ  "

 "أٖٚ ال  ال أٍؼق أٟٔ ـعٍل ٘ؾا بٗ "        

 "أٔلب ِاؽا ـعٍلب"        

 "لّل باٌت٠َٛل ٌٗ "       

 "صنٕا، ال ٠ّىٓ أْ تىٟٛٔ اٌٛص١ؼة اٌتٟ   "       

 " "ٌّاؽا ٌُ ٠قا٠ؼ أصؼ تؽْب تٔٗ   ٌ ١ؿ رؼا        

 أِٚنل بـأمٙا  "باٌ لٔ "        

ّٟ ـعٍٗ  ؿـعل ٠ؼٞ ٔضٛ اٌٙٛاو          ٚفٕؼ٘ا أػؿول ِا فٍ

 ٍٚـعل  "فيـة " 
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"فيـةب" أفـرل أماؿ٠ـ اٌن١ؼة ِان و١ٍـ  "ً٘ مّعل        

 فيـةب" 

 ؿـعل ٠ؼٞ أفٍٝ ّٚ٘نل ـٟ ػاؿال  "لٌٟٛ احٕا فيـ "        

 "ِاؽاب"        

 ٟ فيـ، ٚمنفا٠ؼ ف١ٍه " "لٌٟٛ احٕ       

 "أبؼا "       

 "ؿراو ٠ا ػاؿال  ال ٠ّىٕٕا اٌنّاس بل١عٗ بعيـة "        

 "احٕا فيـ " ٍـعل ػاؿال ٌىٓ ٠ؼ٘ا ٌُ تـتفع فا١ٌا         

 "عّل فيـ "        

 "مل فيـ " لاٌل ػاؿال ٟٚ٘ تت ٍع ٌٟ ٚتْضه         

  " "ػاؿال " ّ٘نل  "أٍِه عّل فيـ ـمٔ       

ـْضىُل ٍٚـعُل  "حّأٟ فيـ " حُ  رض ل ف١ٕا٘ا       

 رؾبل ؽؿافٙا تٌٝ األمفً ٚلٍل  "ٌىٓ ٘ؾا وً ِا أٍِىٗ ـعال " 

ٍٛل اٌن١ؼة  اعـلٙ وأل ٕ٘ان ٌض ة ٍّل ـٟ اٌلؼو       

حّا١ٔة فيـ ِـة حا١ٔة  تُ ِان و١ٍـ  "حّا١ٔة فيـ ِـة أٌٚٝ  

 خّا١ٔة فيـ ػٚالؿا " باٌل١ع 

 ّضىل ػاؿال ٚلاٌل  "٠ا ٌٗ ِٓ تي٠ٛك "       

 أِٚنل  "أرً  "       
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تض١ٍة  ٠لؼٚ أٔه لؼ تضٍَل  ة"صنٕا، ٌٓ تتضٍَٟ فٍٝ أ٠       

فٍٝ ع١اؿ   ب   ٍضٟ أوخـ " حُ أىاؿل تٌٝ اٌّنـس  "ً٘ 

ٕ٘ا ٌتيا٘ؼٞ  لمٌٟٝ اٌ اٌٚة وّا ٠فتـُ به أَ متمتتز١ٙٓ ت

 اٌٍّضّةب"

٠لا  للً أْ تنت ١ع اٌن١ؼة ِان و١ٍـ ٌُ ٠ىٓ ٌؼٞ ع١اؿ تمـ       

ٍـعل ى١ٍٟ   وٍّت١ٓ ِتتا١ٌت١ٓ فٓ بـا٠ل ٚمٍتٗأٙاو 

 "فيـة " حُ أتٝ ٍٛل بعـ ِٓ ٚمٔ اٌمافة  "فيـْٚ " 

ا تتٍٛس ب١ؼ٘ا ـٟ اٌٙٛاو  امتّـ واْ ٍٛل ١ِـأؼا ١ِ٘ٛق       

 ـٟ اٌّقا٠ؼة أفٍٝ ٚأفٍٝ صتٝ ٍـعل ى١ٍٟ  "احٕاْ ٚمتْٛ " 

أمت ١ع تَؼ٠ك أؽ١ٔا " ّ٘نل ٌؼاؿال  "احٕاْ ٚمتْٛ "ال        

 ػٚالؿا  ١٘ا ١ِـأؼا، ال تنتنٍّٟ " 

 "أفتمؼ أٔٙا لؼ أنضلل  تضٍَل ف١ٍٗ ى١ٍٟ "        

"احٕاْ ٚمتْٛ ِـة أٌٚٝ " ٍـعل اٌن١ؼة ِان و١ٍـ،        

ٌىٕٙا للً أْ تُض ٝ بفـٍة ٌمٛي "ِـة حا١ٔة" لآعٙا ٍٛل 

 "ِائة "  ِٓ بعـ اٌضيؼ لائال 

أ ٍمل ىٙمة رّاف١ة ٚاٌتفل اٌز١ّع باصخ١ٓ فٓ َِؼؿ        

 اٌَٛل 

 "أٙا ر١ٕٟ " ّ٘نل ػاؿال        

 "أتى١ٕنْٛب"        

 "أرً، ٕ٘ان " أىاؿل         
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واْ ِٓ اٌنًٙ تضؼ٠ؼ ِٛلعٙا ٟٚ٘ تمؿ أفٍٝ ِٓ اٌز١ّع         

 ـٟ ل١ٌّ وـة مٍة ؿلُ ملعة اٌغاً بفـ٠ك ر١ـفٞ اٌؾٞ

 وأل تـتؼ٠ٗ ػائّا  

 "ٚاٚ "        

 "ؿبّا متمؾؾ بٗ تٌٝ مٍته " لاٌل ػاؿال بابتناِة عل١خة         

 ى١ٍٟ " ِـِٝ" لٙمٙل  "اٌُّٙ أٔٙا مزٍل ـٟ "ِٓ ٠ٙتُب       

أعؾل اٌن١ؼة ِان و١ٍـ تتىٍُ بضّاك ـائِ فٓ اٌعـُ        

١ـة اٌؾٞ ص ُ وً األؿلاَ اٌم١ام١ة فٕؼِا أؼٌعل ّزة ول

ّْ ِعـوة  باٌمـف ِٓ ١ِـأؼا  ٌّضل ىعـ ى١ٍٟ ـغ ـ بلاٌٟ أ

 صتّا  ٌىٓ ِا صؼث ٘ٛ أْ ى١ٍٟ ١ِٚـأؼا اٌتفتتا ٌّٛارٙة ٕؼٌعمت

اٌن١ؼة ِان و١ٍـ ٍٚـعتا  "ِائة ٚاحٕاْ ٚفيـْٚ ػٚالؿا 

 ٚعّنْٛ مٕتا "

 ٔؼل ِٕٟ ١ٍضة ِىتِٛة  "ِاؽاب "         

 "ٌمؼ اتضؼتا " ّ٘نل ػاؿال         

"ال ال ال " ٔ ـل باتزاٖ ر١ٕٟ ٚأٔا أّ٘ل بـراو  "ال        

 تنتنٍّٟ ٠ا ر١ٕٟ " 

٘قل ػاؿال ؿأمٙا ٚلاٌل  "أظٕٙا أنضلل " ٚواْ ؽٌه        

ٍض١ضا  ؽ٘د بـا٠ل تٌٝ ى١ٍٟ ١ِٚـأؼا ِمابً ِائة ٚاح١ٕٓ 

 ٚفيـ٠ٓ ػٚالؿ ٚعّن١ٓ مٕتا  

عؼػة واْ ٌماو رْٛ ٚاٌؾ٘اف ِعٗ تٌٝ اٌؽــة ِت       

االمتعّاالل ِٓ أرً اٌؽؼاو ؼـ٠لا، ٌىٕٗ بؼا ٌ ١فا ٚـٟ ؼا٠ة 
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االِتٕاْ ألٟٔ فا٠ؼل ِٓ أرٍٗ  ٚفٕؼ ٌٍٕٚٛا تٌٝ ٓاٌٚتٕا فاٌل 

 وً اٌؽـابة  واْ ِزـػ ؼؼاو  

وأل األِٛؿ ٌتىْٛ أ٠نـ بىخ١ـ ٌٛ ٌُ ٠زٍنٟٛٔ ـٟ        

ِٛارٙة ِلاىـة ِع بـا٠ل ٚصـ٠ّٗ، ٌىٕٟ بؾٌل لَاؿٜ رٙؼٞ 

اٍُ٘ٙ  أعلـٟٔ رْٛ فٓ ِضاٌٚتٗ ِع ٚاٌؼٖ ٍٕع ٓائـة ٠تُ ٌتز

اٌتضىُ ـ١ٙا فٓ بعؼ ٚو١ؿ واْ ٠يتؽً ف١ٍٙا ٌّؼة حالحة أىٙـ 

تمـ٠لا ٚأٔٗ م١تنٕٝ ٌّٙا تزـبتٙا أع١ـا فٕؼ ٔٙا٠ة األملٛ  

بٍضاَ األمالن ب ـ٠مة  ل١اِٗػَ  أعلـٟٔ بمَة ٓـ٠فة فٓ اٌما

ك ٍؽ١ـ ـٟ للٛ ب١تٗ  عآ ة ؽال ِـة ِّا أػٜ تٌٝ اىتعاي صـ٠

منٌتٗ فٓ و١ف١ة فًّ اٌ ائـة اٌتٟ ٠تُ اٌتضىُ ـ١ٙا فٓ بعؼ ألٟٔ ٚ

وٕل أرٍٙٙا تّاِا  امتـع١ل تّاِا ٚأصننل بنٟٔ ألْٟ ٚلتا 

١ٓلا ٌٍؽا٠ة ِع رْٛ  ؼّـٟٔ االؿت١اس ألٟٔ ٌُ أفا٠ؼ فٍٝ 

 بـا٠ل  وٕل ألرعً ِٓ ٔفنٟ صّماو ول١ـة  

١ِٚـأؼا تتٛػػاْ ت١ٌٗ باٌمؼؿ ٌُ تقفزٕٟ ِيا٘ؼة ى١ٍٟ        

 اٌؾٞ ظٕٕتٗ  بؼتا ـٟ ؼا٠ة اٌنغاـة  

منٌٕٟ رْٛ فٓ فائٍتٟ  ٚب١ّٕا وٕل أعلـٖ فٓ ىم١م١ا        

ٚــلتّٙا، أؼٌعل ـّٛٝ ول١ـة فٕؼ ٓاٌٚة بـا٠ل  ٚـزنة، 

وأل ى١ٍٟ ١ِٚـأؼا تتؼصـراْ ـٛق األؿُ ٚونّٔٙا وـة ــاو 

  عاَ  ّغّة، تٍ ظ وً ِّٕٙا األعـٜ باٌ

ظٙـ بـا٠ل فٕؼ ٓاٌٚتٕا ِٓ اٌعؼَ  أِنه ب١ؼٞ  ـزنة       

 ٚمضلٕٟ ٌعؼة ألؼاَ حُ ّ٘ل  "ً٘ تضل١ٕٗب" 

 أٍابٕٟ اٌؾ٘ٛي         

 أِنه ب١ؼٞ األعـٜ ٚوـؿ مهاٌٗ  "ً٘ تضل١ٕٗب"        
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 "تمَؼ رْٛب"        

 "أرً "       

تٍَت١ٓ بع١ٕٟ ال أمت ١ع تؾوـ بّاؽا أرلتٗ  وأل ف١ٕاٖ ِ        

، حُ بؼأ ٠زؾبٕٟ ت١ٌٗ  أعؾ لٍلٟ  ّٞ ٠ٚؼاٖ تْؽ اْ بمٛة فٍٝ ٠ؼ

ٗ تؽ١ّاْ ٚٚرٙٗ ٠متـف ِٕٟ  ٕ٘ان   ١ف١ٕٚأٔا أؿٜ ة ٠مـ  بيؼ

أِاَ وً ـت١اْ اٌنٍة ا٢عـ٠ٓ ٚؿـ١ماتُٙ ٚاٌلاٌؽ١ٓ اٌضاّـ٠ٓ، 

 واْ م١ملٍٕٟ  

 ٠ملٍٕٟ          

ة واًِ ص١اتٟ، ؽفـل بيؼة  ٌمؼ وٕل أٔت ـ تٍه اٌملٍ       

 ٚا٢ْب 

صـؿل ٔفنٟ ٚؿوْل فائؼة ٔضٛ ٓاٌٚتٟ  ِٚا اْ        

 رٍنل صتٝ منٌٕٟ رْٛ ٘اِنا  "ً٘ صاٚي تمل١ٍهب" 

أػؿل ِمعؼٞ بع١ؼا فٓ بـا٠ل ٚلٍل ٌٗ بَٛل ِغتٕك         

 "تىٍُ فٓ أٞ ىٟو بعـ ؿراو، أٞ ىٟو "

أعؾ ر١ّع اٌضاّـ٠ٓ باٌّٙل ُٚ٘ ٠غتٍنْٛ إٌ ـ        

ٞ، ٌىٓ ِا اْ فاػل ى١ٍٟ ِٓ اٌضّاَ صتٝ أٍاف اٌمافة ٔضٛ

عـك تاَ  بؼا ىعـ٘ا ـ ١عا ٚ٘ٛ ٍِتَك بفـٚة ؿأمٙا ٚال 

٠قاي ؼ١ٕا بم ع ِٓ اٌ عاَ  أٌمل فٍٟ بعؼة ٔ ـال لام١ة صتٝ 

بؼل ٚونٔٙا تضاٚي آالق ٚابً ِٓ اٌـٍاً ِٓ ف١ٕ١ٙا 

 ٔضٛٞ 

حُ بؼأ  لاَ فٚد ِٓ اٌضْٛؿ بّـاـمتٙا صتٝ ٓاٌٚتٙا       

اٌّٙل ٚبنـفة ِقػٚرة ٘ؾٖ اٌّـة  ٌُ ٠لؼ فٍٝ بـا٠ل أٔٗ 
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٠لاٌٟ، بً ٚظً ٠ضاٚي اٌمؼَٚ ٔضٛٞ ٌّضاػحتٟ ٌىٓ ـٟ وً ِـة 

واْ اِا ٠عتـّٗ أصؼ اٌّع١ٍّٓ أٚ أـٍل ِٕٗ للً أْ تتاس ٌٗ 

 اٌفـٍة ٌمٛي أٞ ىٟو  

فٕؼِا ؿْ اٌزـك األع١ـ أع١ـا، أٌم١ل تض١ة ٚػا         

ْ حُ أؼـعل فلـ اٌلاف  ٌُ أوٓ ألمت ١ع ِمتْلة فٍٝ رٛ

اٌٍٛٛي تٌٝ ػؿارتٟ أمـ  ِّا ـعٍل  وٕل أٚي ِٓ ٠ؽاػؿ 

صـَ اٌّؼؿمة، ٚلؼل اٌؼؿارة بمٛة صتٝ ىعـل ٚونْ ؿئتٟ 

 متٕفزـاْ  

وأل اٌن١ؼة متٛبٟ عاؿد ب١تٙا تنمٟ أف٘اؿ٘ا ٚصاٌٚل        

ـٟ  ا٠ماـٟ ٌتمٛي ٌٟ ى١ ا ِا ٌىٕٟ تزاٚفتٙا ٚأٌم١ل ػؿارتٟ

اٌّّـ ٚ٘ـبل تٌٝ إٌّقي  ٌُ أوٓ ـٟ ِقاد ِٕامد ٌٍضؼ٠ج فٓ 

 اٌؼ٠ىة  

مّعل أِٟ ٍٛل اؼاللٟ األبٛاف ٚراول ٌتت ّ ٓ فٍٟ        

 ـٟ ؼــتٟ  

 "ر١ٌٛأا  ِا األِـب"       

تمٍلل ـٛق مـ٠ـٞ ألٚارٙٙا ٚأتضلل  "أٔا ـٟ فاٍفة        

 أىعـ أٚ أـعً    ِٓ اٌض١ـة ٚاٌتيٛه  ال أفـؾ بّاؽا أـىـ أٚ 

التـبل ِٕٟ ٚرٍنل فٍٝ اٌنـ٠ـ بمـبٟ ٚأعؾل تغًٍ        

 ىعـٞ  

 " أعلـ٠ٕٟ ٠ا صٍٛتٟ، ِا اٌؾٞ صؼثب"       

 ؼّـٟٔ اٌتـػػ ٌٍض ة، حُ ػـعل ٠ؼٞ ـٟ اٌٙٛاو         
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 "صاٚي أْ ٠ملٍٕٟ "        

واـضل ٚاٌؼتٟ العفاو ابتناِة أعؾل تّٕٛ ٚتتـاِٝ        

ٍؿ تعاب١ـ ٚرٙٙا اٌّغتٍ ة  ِاٌل فٍٟ ل١ٍال ٚمنٌل  أٓـاـٙا ع

 "ِٓب" 

 "بـا٠ل "        

 ظٙـ ف١ٍٙا اٌتـػػ  "ٌىٕه ٌ اٌّا أصللتٗ   "       

ؿْ رـك اٌلاف لآعا والِٙا، حُ ؿْ ِـة أعـٜ  بؼأل        

أِٟ ـٟ إٌُٙٛ ٌىٕٟ تيلخل بؾؿافٙا ٚؿرٛتٙا  "ال تفتضٟ 

 أؿرٛن " 

ػا، ٚبعؼ ؽٌه ِلاىـة واْ ٕ٘ان ٍٛل ؿْ اٌزـك ِزؼ       

 ّـبال ل٠ٛة فٍٝ اٌلاف  

 "أِٟ  ال تز١لٟ ؿراو  فٍٝ األؿرش أٔٗ ٘ٛ "        

 "ٌىٓ فق٠قتٟ  "        

 "وٕل لؼ تزاٚفتٗ  تزافتٗ تّاِا "        

 "ِٕؾ ِتٝب"        

أٔٗ اعتفٝ ِٓ  "ِٕؾ ٠َٛ اٌزّعة اٌّاّٟ بعؼ اٌعياو  ٌٛ       

 ٕا فٕؼ بي ٌٛمىٟ ٌّا ا٘تّّل " ئافي ؿُ بعؼفٍٝ ٚرٗ األ

 "ٌّاؽاب ً٘ صؼث ىٟو ال أفٍّٗب"       

ؿ١ِل ٔفنٟ فٍٝ ٚماػتٟ ِـة أعـٜ ٚؼّؽّل  "األِـ         

 ِعمؼ رؼا   ال أمت ١ع اٌتضؼث فٕٗ " 
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 "٠ا اٌٟٙ،" لاٌل بعؼ بـ٘ة  "تلؼ٠ٓ وّـا٘مة ِتؾِـة "        

 ل أٟٔ لؼ رـصل ىعٛؿ٘ا "أٔا بمفة " ٔيزل ألٟٔ فٍّ       

رٍنل ٚلٍل  "وً تٍه اٌنٕٛال اٌتٟ أصللتٗ ـ١ٙا ٌُ أوٓ        

١ٕٓ ـٟ اٌعاٌُ أفــٗ صما  وً ِا وٕل أفــٗ أٔٗ ٠ّتٍه أرًّ ف١

ّْ ابتناِتٗ تؾ٠د لٍلٟ وّا تؾ٠د اٌيّل اٌقبؼة  ٌىٕٟ ا٢ْ  ٚأ

أفٍُ أٔٗ ِٓ اٌؼاعً رلاْ ِٚغاػ ، ٌؾا واْ ٌقاِا فٍٟ أْ 

 ا وٕل أؿاٖ ِٓ اٌغاؿد "أتزاٚف ِ

فؼٌل ٚاٌؼتٟ ِٓ رٍنتٙا ٚىلىل ؽؿاف١ٙا حُ لاٌل  "٘ؾا         

 والَ ُِٙ  "

 "ِاؽا تمَؼ٠ٓب"        

اِتَل بفّٙا رأد عؼ٘ا حُ أتمٍل تٌٝ اٌزأد ا٢عـ        

 للً أْ تمٛي أع١ـا  "ال ٠ٕلؽٟ ٌٟ أْ أٔاليٗ " 

 "ٌُ الب"       

ٌٟ بلنآة  فالٚة فٍٝ ؽٌه، أمت ١ع أْ  "ألٔٗ   ال ٠ٕلؽٟ       

ّْ ٕ٘ان أى١او ال تيعـ٠ٓ باالؿت١اس اٌىاـٟ ٌتٕالي١ٙا  أمتيؿ أ

 ِعٟ " 

صؼلٕا ـٟ بعْٕا اٌلعِ ٌؼل١مة ػْٚ أْ تتٛـٗ تصؼأا بىٍّة         

ٔىنل بَـٞ أع١ـا ّٚ٘نل  "فٕؼِا لّل ٚتي١ل باٍالس 

ػا٠فؼ  ٚالبؼ أٔٗ  اٌفٕاو، أعلـتٗ فٓ فؼَ ٍِى١تٕا ٌٍّٕقي ٚفٓ اٌعُ

أعلـ بم١ة فائٍتٗ ألٟٔ مّعل بـا٠ل ٍٚؼ٠مٗ ـٟ اٌّؼؿمة 

بك ٌعياو بي ٌٛمىٟ  وٕل ٠نغـاْ ِٓ فّٟ ػا٠فؼ ـٟ ا١ٌَٛ اٌنا

ة ٌىٕٟ وتّل األِـ فٕىُ صتٝ ال ٠مع ـٟ ظٕىُ أُٔٙ ؼؼاّلة بي
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لاِٛا بؼفٛتٕا ِٓ باف اٌيفمة " ؿـعل ف١ٕٟ ت١ٌٙا ٚلٍل  "ٌمؼ 

 ٕٔا ػف١ٕا فٍٝ فياو " بؼٚلص مع١ؼة رؼا أل

حُ ع ـ ٌٟ عآـ   "أتع١ٍّٓب تلؼ٠ٓ أوخـ معاػة صما ِٕؾ        

 تٍه ا١ٌٍٍة " 

أِنىل ب١ؼٞ ٚابتنّل بعؾٚبة  "ٌؼٞ ٔعُ وخ١ـة أمعؼ        

بٙا " حُ تٕٙؼل ٚلاٌل  "ٚأٔا أفٍُ مٍفا أُٔٙ وأٛا فٍٝ فٍُ 

  " بعّه ػا٠فؼ  ال بنك ـٟ والِه فٕٗ، ـٙٛ ١ٌل مـا ٔغف١ٗ

 لٛمل ظٙـٞ ل١ٍال  "ِٙال  و١ؿ فٍّلب"        

 "أعلـتٕٟ باتنٟ "        

 "ٓــل بنـفة  " صماب  للً اٌعياوب"        

"ال، بعؼٖ " تـػػل ل١ٍال حُ أّاـل  "فاؿتٕٟ باتنٟ فؼة        

 ِـال ٘ؾا األملٛ   أٙا   تّـ بنٚلال ٍعلة " 

 "و١ؿب"        

"أظٕه ٔاّزة وفا٠ة صتٝ تضتف ٟ بٙؾا أعؾل ٔفنا ف١ّما         

اٌىالَ ػاعً ٘ؾٖ اٌزؼؿاْ، ٚأٔا أعلـن ـمٔ ألٟٔ أفتمؼ أْ األِـ 

 ُِٙ ِٚتًَ بنِـن " 

 صلنل أٔفامٟ ٚأت ـل          

 باتنٟ ٚاٌن١ؼ ؿ٠ه ِيارـال ىـمة ِهعـا " عاّل"       

 "اٌن١ؼ ٚاٌن١ؼة ٌٛمىٟب صٛي ِاؽاب"        

 ٝ ِا ٠لؼٚ " "صٛي وً ىٟو فٍ       
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 "ٌنل أـُٙ  "        

ابل بٙؼٚو باٌػ  "ألٚي ِـة ـٟ ص١اتٙا تـٜ باتنٟ رأ       

فٚرٙا فٍٝ صم١متٗ ِٚعؼٔٗ، بعؼ فيـ٠ٓ مٕة ٚٓف١ٍٓ " حُ 

ّْ باتنٟ تّـ بٕفل ِا تّـ٠ٓ  أٍٓمل ابتناِة صق٠ٕة  "٠لؼٚ أ

 بٗ " 

 ؿْ اٌٙاتؿ          

ب لاي ٚاٌؼن أٔٗ م١تًَ اؽا "ػف١ٕٟ امتملً اٌّٙاتفة، صنٕا       

 واْ م١عًّ ٌٛلل اّاـٟ، ٚفٍٝ األؿرش ـٙٛ اٌّتًَ " 

أحٕاو ؼ١ابٙا، تؾوـل والِا لاٌٗ تي١ل ِـة فٓ ىغٌ        

٠عــٗ ٌُ ٠تعٍُ إٌ ـ تضل اٌن ش  ً٘ واْ ٠تىٍُ فٓ ابٕتٗب 

 ٚو١ؿ ٌٙؾا أْ ٠ضؼث ٌٙا بعؼ فيـ٠ٓ مٕة ِٓ اٌقٚادب

منٌتٙا بيىً بٌٟ  "ً٘ م١تنعـ أبٟ  فٕؼِا فاػل ٚاٌؼتٟ،        

 ـٟ اٌعًّب"

 "ٌُ ٠ىٓ ٚاٌؼن  تٔٗ بـا٠ل "         

رٍنل بيىً ِنتم١ُ  "أٍلش ٠عٍُ ا٢ْ و١ؿ ٠تًَب ٌمؼ        

فيل بزٛاؿٖ ٌنل م١ٕٓ ٌُٚ ٠تًَ بٟ ِـة  ً٘ تـاٖ ٠فعً ٘ؾا 

 ألٔٗ ٠يعـ باٌؽ١ـةب" 

 "اٌؽ١ـةب ِّٓب"         

تمـ٠ـا ِفَال بؼا٠ة ِٓ اٌن١ؼة متٛبٟ ٚ٘ىؾا لؼِل ٌٙا        

ِـٚؿا بؼاؿال ٚاٌّقاػ ٚلتاي و٠ٛـال اٌفـاو ٚأتٙاو بّضاٌٚة 

 بـا٠ل تمل١ٍٟ أِاَ اٌز١ّع  
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 ٍفمل ب١ؼ٠ٙا ّٚضىل         

 "أِٟ  ١ٌل أِـا ِْضىا "        

صاٌٚل أْ تىتنٟ بّالِش رؼ٠ة ٚلاٌل  "أفٍُ صٍٛتٟ،         

 أفٍُ " 

 أْ ٠ٕتٟٙ بٟ األِـ واٌن١ؼة ٌٛمىٟ " "ال أؿ٠ؼ        

"ٌنل ِْ ـة ٌٍقٚاد ِٕٗ ٠ا ر١ٌٛأا  ٌُ ال تنّع١ٓ ِا        

 ـٟ رعلتٗب ٠لؼٚ ٠ائنا ١ٌضاػحه " 

"ِاؽا ٠ّىٓ أْ ٠مٛيب لؼ صاٚي باٌفعً اٌماو اٌٍَٛ ـٟ ِا        

لاٌٗ فٓ اٌعُ ػا٠فؼ فٍٝ فاتك ؼاؿ٠ل، ٌىٕٟ ال أٍؼق صــا 

أؼٟٔ، تٔٗ   أٗ ١ٌل باٌيغٌ اٌؾٞ لؼ ِٕٗ  وؾف فٍٟ ٌُٚ ٠ن

أتّٕٝ لـبٗ  أصتاد ـمٔ تٌٝ بعِ اٌٛلل ٌتزاٚف مٕٛال ِٓ 

 ا١ٌٙاَ بٗ " 

 بم١ل أِٟ بزألٟ ٌفتـة ٠ٍٛٓة ٟٚ٘ تعِ ٚرٕتٙا         

"٠تؽ١ـ إٌاك ٠ا ر١ٌٛأا  ؿبّا وأل ٌٗ بعِ اٌتز١ٍال        

ل١ً ـتاة ِهعـا ٘ٛ أ٠ْا  ٚبىً ٍـاصة ـنْ أٞ ٍلٟ ٠ضاٚي تم

ـٟ ؼــة ١ٍِ ة بإٌاك ال ٠لؼٚ وزلاْ بإٌنلة ٌٟ " حُ ِنؼل 

ىعـٞ ٚلاٌل ٘اِنة  "ؿبّا ٕ٘ان رأد بعـ ِٓ بـا٠ل 

 ٌٛمىٟ ال تعــ١ٗ " 

 حُ ؼاػؿل ٚتـوتٕٟ ٚص١ؼة ِع أـىاؿٞ         
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فٍّل ٚاٌؼتٟ أٟٔ أصتاد ٚلتا ٌٍتفى١ـ ٚتٕ ١ُ فٛاٌّٟ، ٌىٓ        

صتٝ أٔٗ تنًٍ  تًَ ٠ٚ ـق اٌلافٌُ ٠تـوٕٟ  ظً ٠بـا٠ل 

 عٍؿ إٌّقي ٚٔمـ فٍٝ ٔاـؾتٟ  وٕل أرؼٖ أِاِٟ أ٠ّٕا اٌتفل  

أؿػل أْ أممٟ ـٕائٟ بنالَ  أؿػل أْ ال أوْٛ ِْ ـة        

ٌتضٕلٗ ـٟ اٌّؼؿمة ٚأْ ال أّ ـ ٌزعً ػاؿال تنىتيؿ 

اٌ ـ٠ك للٍٟ  ٌّاؽا ٌُ ٠تفُٙ أٟٔ ٌنل ِٙتّة بّا ـٟ رعلتٗ ِٓ 

 اٌؾٞ ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ـٟ رعلتٗ أٍالب والَب ِا 

صؼٜ األِن١ال، ٚب١ّٕا وٕل ألـأ وتابا ـٟ تحُ عالي         

اٌؽــة األِا١ِة ٚلؼ أمؼٌل متائـ٘ا ٘ـبا ِٕٗ وّا وٕل أـعً 

ٓٛاي األملٛ ، مّعل ّزة ـٟ اٌفٕاو  ٔ ـل تٌٝ اٌغاؿد 

ـٛرؼتٗ ٕ٘ان، ٠ّيٟ فٍٝ فيلٟ، ٠ؼٚك بمؼ١ِٗ فيلٟ اٌـل١ك 

 اْ ٠ضًّ ـنما ـٟ ٠ؼ٠ٗ  ِا اٌؾٞ ٠ٕٛٞ ـعٍٗ بٗب إٌ ـ  و

لفقل ِٓ األؿ٠ىة ٚـتضل اٌلاف بمٛة ٚ٘ـفل ٔضٛ أبٟ        

 ٚأٔا أٍـط  "أٚلفٗ " 

"ت٘ؼئٟ ر١ٌٛأا " لاي ٚ٘ٛ ٠ع١ؼٟٔ بــك تٌٝ اٌؼاعً  "ٌمؼ        

 أؽٔل ٌٗ " 

"أؽٔل ٌٗب  أؽٔل ٌٗ ١ٌفعً ِاؽاب" ٘ـفل ٔضٛ إٌاـؾة  "تٔٗ        

 َٛ بضفـ صفـة "٠م

 "أرً  أعلـتٗ أّٔٗ ال بنك ـٟ ؽٌه "        

 "ٌىٓ ٌّاؽاب "        

ّْ ٌؼ٠ٗ ـىـة ر١ٍّة رؼا، ٘ؾا ٘ٛ اٌنلد "         "أفتمؼ أ
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 "ٌىٓ  "        

 "ٌٓ ٠متً فيله ر١ٌٛأا  ـمٔ ػف١ٗ ٠فعً ِا راو ٌفعٍٗ "        

 "ِا٘ٛب ِاؽا ٠فعًب"        

 ـ١ٓ لـ٠لا ""ؿالل١ٗ  متعـ       

ىعـ باٌعؾاف  وأل اٌضفـة تٗ ٠ضفـ فيلٟ رعٍٕٟ أ٠ؿؤ       

 مت ا  أبٟ اٌنّاس ٌٗ بفعً ؽٌهؼحٙا ف ١ّة  و١ؿ اصاٌتٟ أ

 فٕائٟبب

فٍُ بـا٠ل أٟٔ وٕل ٕ٘ان ألٔٗ ٔ ـ ٌٟ ِـة ٚأِٚن بـأمٗ         

 ٌُ ٠لتنُ ٌُٚ ٠ٍٛس، ـمٔ ا٠ّاوة بن١ ة  

حُ اعتـق اٌى١ل بًَٕ اٌفنك رٍد بعِ اٌتـبة اٌقؿاف١ة        

ٚرـؾ اٌتـبة ـٟ اٌضفـة، حُ اعتفٝ  ٚفٕؼِا فاػ، واْ ٠َاؿ  

تتنؿرش  غّة ٠ٚزـ٘ا فلـ اٌعيد ـٟ ص١ٓ وـة رؾٚؿ ّ

 ٠ّيٟ   ٚ٘ٛر١ ة ٚؽ٘ابا أؼَأٙا 

 أ ُ ٌٟ ٚاٌؼٞ فٕؼ األؿ٠ىة ٚٔ ـ فلـ إٌاـؾة          

 "ىزـةب" ّ٘نل  "ً٘ م١مَٛ بؽـامة ىزـةب"        

        ّْ ف١ٍٗ اٌم١اَ بٙؾٖ اٌّّٙة  "أؿػل ِنافؼتٗ، ٌىٕٗ لاي أ

 بٕفنٗ " 

 "ً٘ ٟ٘    " فٍمل اٌىٍّال ـٟ صٍمٟ         



275 

ٌُ أوٓ بضارة تٌٝ اٌنهاي صما، ٚفٍُ ٘ٛ أٔٗ ال صاصة        

ٌإلرابة  واْ ر١ٍا ِٓ عالي ىىً األٚؿاق ٚٔن١ذ اٌزؾ  أٔٙا 

 ىزـة ر١ّق  

 ٠ىة ٚرٍنل  أمٍلل فٍٝ األؿ       

 ىزـة ر١ّق         

أتُ بـا٠ل ؼـامة اٌيزـة ٚؿٚا٘ا ٚٔ ؿ اٌّىاْ حُ فاػ        

تٌٝ ِٕقٌٗ  ٚظٍٍل أٔا راٌنة ـٟ ِىأٟ فارقة فٓ ِعــة ِا 

 اٌعًّ  

بم١ل ـٟ ِىأٟ ٌنافال أصؼق فلـ إٌاـؾة أتنًِ اٌيزـة         

ؼ ِ ة مٕة ِافاٌل ٍؽ١ـة، ٌىٕٙا متّٕٛ صتّا ٠ِٛا بعؼ ٠َٛ  ٚبع

ِٓ ا٢ْ، متَلش أفٍٝ ِٓ أم ش اٌّلأٟ ٚتـتفع أل١ِاي ـٟ 

 اٌنّاو  متىْٛ ىزـة عالبة ٚماصـة  

ٌُٚ ٠نعٕٟ تال أْ أتناوي، بعؼ ِائة مٕة ِٓ ا٢ْ، ً٘        

زـة متنتٟ ـتاة ٚتتنٍك ٘ؾٖ اٌيزـة وّا وٕل أتنٍك تٍه اٌي

ب ً٘ األى١او اٌتٟ ىا٘ؼتٙا أفٍٝ ىاؿ  و١١ٌٛـب ً٘ متيا٘ؼ

 بتؼـك ؿٚصٙا باٌّيافـ اٌتٟ تؼـمل بٙا ؿٚصٟمت

 ً٘ متؽ١ـ ص١اتٙا وّا ؼ١ـل ص١اتٟب        

ٌُ أمت ع اٌىؿ فٓ اٌتناؤي صٛي بـا٠ل أ٠ْا  ِا اٌؾٞ        

 ٠ضاٚي لٌٛٗ ٌٟب ِا اٌؾٞ ٠ؼٚؿ ـٟ عٍؼٖب

أفٍُ أٔٗ ـٟ ِٕقٌٗ ألٔٗ واْ ٠ٕ ـ ِٓ إٌاـؾة ِٓ ٚلل        

١ـة، ؿـع ٠ؼٖ ٌٚٛس ٌٟ، ٌُٚ ٠نعٕٟ ـٟ ٢عـ  ٚللً بـ٘ة لَ

 اٌّمابً تال أْ ٌٛصل ٌٗ بــك  
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ؿبّا ٠زد أْ أؽ٘د ت١ٌٗ ٚأىىـٖ ِٓ أرً اٌيزـة  ؿبّا        

٠ّىٕٕا اٌزٍٛك فٍٝ اٌيــة ٚتزاؽف أٓـاؾ اٌضؼ٠ج  ع ـ ٌٟ 

بنْ ٓٛاي ٘ؾٖ اٌن١ٕٓ، ٌُ ٔفعً ؽٌه ِـة  ٌُ ٔض ٝ بّضاػحة 

 صم١م١ة ـعال  

ٌؼتٟ فٍٝ صك  ؿبّا تٛرؼ رٛأد أعـٜ ـٟ ؿبّا ٚا       

 بـا٠ل ٌٛمىٟ أوخـ ِّا أفـؾ  

 وٟ أفــٗ ـٟ االّاوة إٌّاملة ؿبّا صاْ اٌٛلل        

 


