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 ّٖخى مَحٍٓ

 ّٖخٝش ْٕخ ٗ ريحٝش ْٕخك

 
 

  عِِٝطٜ ٓخىٜ

أٍْٞظكككل حىٜكككيَٞس ىكككٜ ربٛككك ف 

مخّكككض ؿَٞيكككش ىنكككِ حى يكككذ  قيزكككٜ

الْٝنٔككَ  مككٜ ّٔككظالٞه اٛكك كٔ 

ف ك٢ ْٝطالكَ فٞظطظكض ميزكخٍ كالكخً 

  ٍ٘ظعو

ٝظ ٗككككككككٚ فككككككككٜ حىٖكككككككك٘ح  ىُٗ 

   . حٓظالخعش ىيَيَش أٛ ٜٗ 

حألٝككككخً مطٞيككككش رَككككيحٗحس حىـَٞككككه 

ٛلٞق ؿكيح ىنكِ ّكيٗد حى يكذ ال 

 .طيظجٌ أريح

ٕٗكك٘  ىككٌ ٝـَكْككٜ مككٜ أٓككظالٞه 

ٍيحٗحس قيزٜ  رو فالَ قيزكٜ ر ك٘س 

 ّٖٗخثٞخ ٗٗيس

مَككخ مْككض أه٘ككٚ أُ ٝطعككو ٗمَككخ  

 مْض أط٘قه طَخٍخ،

ٕ٘ حىكٌٛ ٝزكيأ حى ٜكٚ ْٖٖٗٝٞكخ 

 رْطٔٔ

 ال ٍزخىٜ رَِ ٝ ظو عيٚ ٝيٝٔ

رعٞ حألٗقخص َٝألّكٜ حىنكِ أّكٔ 

ٝلككذ مٔككَ قيكك٘د حىْٔككخ  ٍرَككخ 

حّنٔككككككَ قيزككككككٔ ٓككككككخر خ فككككككؤٍحى 

ىـَككٞعِٖ مككٌىل ىُٗ أُ ٝككيٍٛ، 

ٗرعككٞ حألٗقككخص أٗككعَ رككخىلُِ 

ظض حىٌٛ ىكْٞ ٍِ أؿو قيزٔ حىَ٘

ىٔ ٍَٓكخس ٝٔكظ َ رٖخ،أٗكعَ أّكٔ 

١طيككٜ حىٜككيَٞ حىككٌٛ ٍَٖككخ فعككو 

أٍْلككككٔ حألعككككِحٍ رْٞككككٜ ٗ رككككِٞ 

ّطٔككٜل ىنْْككٜ فككٜ مككو حألٗقككخص 

أٍحٓ ؿَكككككٞ  ؿكككككيح ىيلكككككي حىكككككٌٛ 

 ٝٔظلخه ٍعٔ أُ ٝنُ٘ ك ٞ ٞخ،  

عَفظٔ كَْٞخ مْض ٍلالَش طَخٍكخ 

مْكككككض أرنكككككٜ ٛكككككزخكخ ٍٗٔكككككخ  

ٗأهطككٜ ىٍكك٘عٜ رخالهظزككخ  عككِ 

يس ؿكككيح كظكككٚ ٍكككه حىـَٞكككه، ٗكٞككك

ٗؿككك٘ىٛ ٗٓككك٢ حىل٘ككك٘ى، أفظ كككي 

 حىّْ٘ ١ٞيش عََٛ،

أفككككَ ٍككككِ حىـَٞككككه ىنْْككككٜ رنككككو  

  ٌٓحؿش فٍَص اىٞٔ

أأطْٔككض رككٔ ٕٗكك٘ حىلككيع حى٘كٞككي 

فٜ كٞخطٜ ٗ حىٌٛ ىٌ أٗكعَٓ ٍكِ 

قزو، مْض أٗعَ أّٔ ٝيَيٌ ٗكظخطٜ 

ٜٗٝكيق قيزكٜ حىََكِس رٔككٖ٘ىش، 

ميَككككخ ٗككككعَص رككككخىلَٞس كخىػظككككٔ 

 فٌحرض كَٞطٜ،

 ّض طيجٌ ؿَكٜ،ٟلنخطْخ مخ

ىٞخىْٞكككخ حىال٘ٝيكككش حىظكككٜ ال طٜكككَض 

 مخّض ١زٞزظٜ حىْطٔٞش، 

مو حىَٖٔخص حىظٜ حّيفعض ٕخٍرش 

ٍِ ٗطظٞٔ قخثيش أكزِل مْض أىلق 

رٖككخ ىعكك٘حص أّؼَٕككخ ىئككَخ  أُ 

ٜٝكككزق كزكككٔ ىحثَكككخ ٗأال أٛكككزق 

ٓككالَح ٍككِ ٓككالٍ٘ مظككخد ع٘كك ٔ 

 حىٌٛ حٍظ   ّٔخ ، 

مككٌ ٍْلظككٔ ٍككِ حىككيع٘حص حىوٞككَس 

ىٚ أُ ٝظَمككككككٔ ٗط٘ٓككككككيض ىيَكككككك٘

رـ٘حٍٛ فظكَس أ١ك٘ه ٗأال ٜٝكزق 

ؿَككككخ ؿيٝكككيح ٗكْٖٞكككخ ٓكككٞنُ٘ 

حىـككَف حى خطو...ط٘ٓككيض أُ ٝز ككٚ 

أٗ أُ أمككع عككِ كزككٔ فكك   أٗكك ٚ 

 رعيٓ،

  ىنْٔ كيع

فـؤس ٗرنو قٔ٘س كيع...حٓظٞ ظ 

ٛككزخكخ عيككٚ عْٖٞٞكككخ ٕككٜ حىظكككٜ 

ؿٌرظٔ رعٞيح عْٜ، كَ خ  َٓقض 

ٍْٜ ٟٞخثٜ، طكَٙ ىكٌ طعيكٌ أّْكٜ 

عيَض ٗرنكو ٗقخككش  أكزٔ أً أّٖخ

حقظَرككض، أىككع ّـككٌ فككٜ حىٔككَخ  

ىَخًح أكزكض قَكَٛ حى٘كٞكي حىكٌٛ 

ْٝٞكككَ قظخٍكككش أٝكككخٍٜ، ىكككٌ أؿكككخىه 

فالخىَككخ ًٕككذ اىٖٞككخ فٖكك٘ ىككٌ ٝنككِ 

ىٜ ٍِ حىزيحٝكش حىَلكذ الُٝٔكَس، 

ٗحىلكككككذ الٝ زكككككو ح ٓكككككظـيح  أٗ 

حالٓكككظعالخي الٜٝكككق أُ أ١خىزكككٔ 

رخىز ككخ  ١خىَككخ قككٍَ حىَكٞككو، أُ 

ٔ ١خىَككخ أهزككَٓ أّْككٜ ٍخُىككض أكزكك

فكككَل قيزكككٔ ٍْكككٜ،  ٓكككؤ و ْٕكككخ 

أٗككخٕيٕخ ٕٗككٜ طككٌٕذ ٍعككٔ فككٜ 

ّطكْ حألٍككخمِ حىظككٜ ًٕزْككخ اىٖٞككخ، 

طظكككْطْ ّطكككْ حىٖككك٘ح  حىَعكككذ  

رخىع٘ككق حىككٌٛ ٗككََظٔ، ٠ٝككلل 

ٍعٖككخ ٟككلنخطٜ، َْٝلٖككخ عْككخس 

أٛككخرعٔ مَككخ ط٘ككخرنض أٛككخرعْخ،  

ٝوزَٕككخ  مككٌ ٝلزٖككخ ٗمككٌ ٕككٜ ىككٔ 

حى ََ مٌ ٝلَي هللا عيٚ ط٘حؿكيٕخ 

حىـَٞيظككككِٞ أٍككككخ  ٗعيككككٚ عْٖٞٞككككخ

حرظٔخٍظٖخ فٔٞنظذ فٖٞخ حى ٜكخثي 

ٓٞوزَٕخ عِ ٍيٙ ط٘خرَٖخ ٍعكخ 

ٗمككككٌ أُ فككككٜ ٗؿ٘ىٕككككخ ٝظ٘قككككع 

حىككككٍِِ ٓككككٞ الع ىٖككككخ حألُٕككككخٍ 

ٖٗٝككيٖٝخ حىطَحٗككخص ٗ ٝككٍِ  ىٖككخ 

ٗككككككككـَٞحص هٜٜٞككككككككش ىٖككككككككخ، 

٠ٞٓكككككلل ٍعٖكككككخ فكككككٜ ١َقكككككخص 

حىَيْٝككش ٗ ٝـككَٛ رككِٞ حألٗككـخٍ 

ىٞيظ ٢ حىٍٜ٘، َْٓٞلٖخ حى٘ى٘ؽ 

ىحهككو ٍٗكككش، ىلـَطككٔ حىَيي ككش 

مَخ مخُ ٍعٜ َْٓٞلٖخ حى ٜٗ  

مَككخ ٍْلْككٜ ٓككٞ  ٍككِ حىنيَككخص 

حىظككككككككٜ ال طْظٖككككككككٜ اال كَْٞككككككككخ 

ٝ ٍَ...ٗرعكككيٍخٝ ٍَ ىكككِ َٝؿعكككٔ 

 ....أٛ أىٌ ٓظ قٞٔ

   ٓخىٜ

  طَمظٔ...أقٜي طَمْٜ

طَمْٜ أمؼَ طلالَٞخ ٍَكخ مْكض ىكٌ 

ٝطنَ قزو أُ ٝزكيأ قٜكظٔ حىـيٝكيس 

ٍعككٜ أّْككٜ قككي ال أكظَككو هككٌالّخ 

ىككٌ ٝعْٞككٔ أّْككٜ ٓككؤٗحؿٔ ؿيٝككيح، 

 ّطٜٔ ٗأؿييٕخ عيٚ كزٜ ىٔ، 

ىكككٌ ٝزكككخه رَكككيٙ طعخٓكككظٜ كَْٞكككخ 

مظككذ رهككَ كككَي ىيْٖخٝككش، ١يككض 

  َّؿٔٞظٔ عيٚ ٛ٘ص حى٠ََٞ

قخىككض ىككٔ َّؿٔككٞظٔ ال ٖٝككٌ اّٖككخ 

ٍعظكككخىس عيكككٚ حىكككظلالٌ طٔكككظالٞه 

حىَٜ٘ى حطَمٖخ ىيَٕٞخ فَخ ًّزكل 

أّض ٗ قكي أّظٖكٜ كزٖكخ ٍكِ قيزكل 

 ٕٗ٘ ٗٚ  ٗحٍىل

  ؤس ٗأكزٖخ رؼخّٞظِٞفظَمْٜ فـ

ٍْكككٌ حىزيحٝكككش مْكككض أه٘كككٚ طيكككل 

حىيلنش حىظٜ ٓٞييق فٖٞخ حىنظكخد 

 مَخ فظق غ فٔ ٗمظذ أكزلِ 
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ىنْْٜ ىٌ أٓظاله حىظويٜ أٗال قزو 

 أُ ٝظويٚ

ٗىككٌ أٓككظاله ط زككو فنككَس أُ قيزككٔ 

  فخٍل ٍْٜ

رككو أّْككٜ ىككٌ أٓككظاله افككَحل قيزككٜ 

 ٍْٔ رعي، 

حىٞككً٘ ىعكك٘ص هللا أُ َٝلكك٘ٓ ٍككِ 

ٗأىل كض رخىكيعخ   قيزٜ ًٗحمَطكٜ

 اُ مخُ الٝلزْٜ

ىٌ أٓظاله كظٚ حىيعخ  أٗ حىٞ كِٞ 

رؤّكككٔ الٝلزْكككٜ ...فيْٞظ٘كككيْٜ هللا 

 ٍِ َٕٜٗ ٗٝؤٜٓ

 عِِٝطٜ ٓخىٜ

فٜ حىزيحٝش مخّض غَٞطكٜ ؿَٞيكش، 

مخُ ٠ٝلل عيٖٞخ ٍعي  أّٖخ ٍِ 

ع ٍككككككخص حىلككككككذ، ىنْٖككككككخ حُٟ 

أٛككزلض ٗككٜ  هككخّق الْٝخٓككزٔ، 

ميَكككخطٜ ٗىطظكككخطٜ ميٖكككخ أٛكككزلض 

 هخّ ش

١زخعٜ ميٖخ أٛزلض ىٔ ٌٍٍٍ٘ش 

ٗغَٝزكككش ٗ ٍوظيطكككش عْكككٔ طَخٍكككخ 

ٕككٜ ّطٔككٖخ حىظككٜ أكزٖككخ ٍككِ قزككو 

.مَٕٖككككخ رعكككككي أُ ىطظكككككض ّنكككككَٓ 

 أهَٙ رالزخ  ؿيٝيس

ىككٌ ٝعككي حٕظَككخٍٜ ؿَككٞ  ٗال طيككل 

حىظطخٛٞو حىظٜ أىظطض ىٖكخ ٍلززكخ، 

ٗىككٌ طعككي رٔككخ١ظٜ طككَٗس ىككٔ، ىككٌ 

ٝعككي كزككٜ حىنزٞككَ طـخٕككٔ ٓكك٘ٙ 

ىَككٔ حّٔككنخد ميككٜ عيككٚ ٍأٓككٔ ٝئ

 فَْٞلٔ حىٜيح ،

 

ٕٗخ أّخ أؿيْ حُٟ ألٍٙ حى ٜكش 

حىـيٝككيس ىككٔ ٗحىظككٜ ال أعيككٌ مٞككع 

 .ٓؤط زو ٍإٝظٖخ مو ًٝ٘

 ٓخىٜ

أ ْْكككٜ أهالكككؤص  كَْٞكككخ أكززظكككٔ  

ٗطَمظكككٔ ٝلظيْكككٜ، كظكككٚ أّْكككٜ ال 

أطكككٌمَ مٞكككع مْكككض أكٞكككخ ريّٗكككٔ، 

ٍككخًح أفعككو رٜككزخكخطٜ حىظككٜ مككخُ 

َٝألٕككخ ٛكك٘طٔ حُٟ، مٞككع أغطكك٘ 

ىظككٜ مخّككض ىُٗ ٛكك٘ص أّطخٓككٔ ح

طَككككأل ٍٗكككككٜ، أٗ ميَخطككككٔ حىظككككٜ 

طَْلْككٜ حألٍككو كظككٚ أٓككظٞ ظ فككٜ 

 حىيي،  ٗىَخًح أٓظٞ ظ غيح اًح؟

أٛخرعٜ حىظٜ حعظخىص حىعزغ فكٜ  

هٜكك ص ٗككعَٓ ٗرعؼككَس طَطٞزككٔ 

 مٞع أُّٖٔٞخ ًحمَس حىيَْ، 

أٗعَ أّْٜ ىكِ أٓكظالٞه ٍ٘حؿٖكش 

حىعككخىٌ ريّٗككٔ ٗأّككخ حىظككٜ ىٍٗككخ ٍككخ 

أٗحؿٔ مكو ٗكٜ  رَطكَىٛ، مٞكع 

 .َمظٔ ٜٝزق ىٜ حىعخىٌط

 عِِٝطٜ ٓخىٜ

أّككككخ ىٍٗككككخ حىَوالجككككش فككككٜ كككككق 

ّطٔككككككككٜ، قَحٍحطككككككككٜ فخٗككككككككيش، 

حهظٞككخٍحص قيزككٜ رخثٔككش، مككو ٍككِ 

أكززككض ىككٌ َْٝلْككٜ حىلككذ حىككٌٛ 

أطَْككٚ رككو ىككٌ ٝلزْككٜ قكك٢، أى ككٜ 

ّنَس عيٚ ٍكخ ٠ٍكٚ ٍكِ كٞكخطٜ 

ٗ أرنٜ مٞع ىٜ رنو ٌٕح حىلالكخً 

مٞكككع أُ مكككو ٕككككٌح حىزكككئّ ىككككٜ 

فؤّككخ ٗكككيٛ ؟أ أٝككِ ّككٍ٘ ١َٝ ككٜ 

  ىٍٗخ فٜ حىن ً

 ٗكيٛ

  ...أكٞخ ٗأٍ٘ص ٗكيٛ

 .الٝ٘عَّٜ أكي

 عِِٝطٜ ٓخىٜ

ىٍكك٘عٜ ىككٌ طْ الككه كظككٚ طٍٍ٘ككض 

عْٞككخٛ، ًٕزككض ىيالزٞككذ أهزَّككٜ 

رعيش أٛخرظْٜ، رنٞض فٜكَم فكٜ 

ٗؿٖكككٜ ٓكككظط يِٝ حىْنكككَ، ٍرَكككخ 

كْٖٞخ ىكِ أ١كخىه ٛكٍ٘ٓ مكو ٝكً٘ 

 ٗىِ أقزو ؿزٖظٔ قزو أُ أّخً،

ك أٛزق ٓززخ ؿيٝيح ٝيعّٜ٘ ىظكَ

  حىعخىٌ ٗحىَكٞو ٝخٓخىٜ

  ى٘ال أّْٜ أه٘ٚ هللا ىطعيظٖخ حُٟ

فكككككككؤٍْلْٜٞ ىعكككككككخ   رخىٜكككككككزَ 

 .ٗحىٔي٘حُ

 حىٚ كِٞ ّيظ ٜ ٓخىٜ حىعِِٝس 

 ّٖخى مَحٍٓ 
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 ؽٟء ِٓ اٌخٛف
 

 أدّذ عع١ذ 
 

 

 

       

 فئحىسٌ ٛخٍظشٌ،

ٟطخثَٕخ ىالطٍو  طَْقُ 

 ..ٝزنٜ

 

أّخ حىٜيَٞ حىَحمٞ 

 طلض حىْوٞو،

عْٞخٛ ال طعَي اال 

 حىزنخ ،

ٗٝيحٛ طظـَي عْي ٍٜذ 

 .حىَْٖ

 

ٌْ ٍييٌق،  ٕخٗٝ

ٌٜٗٗ  ٍِ حىو٘ي ٝ ظو 

 حىَٗف،

ف  طْنَٛ ٝخ كزٞزظٜ 

ّٜ حىَظ٘  ش،  ى يٍ

ٗال ى٘عَٛ حىَظٔخق٢ 

 .عْي حىٔخقٞش

 

 ٌٍحٌس ٍخىٌق،

ٗحىطَّ حىَ٘خمٔش 

 ف٘س حىل٘حؿِ،ط طِ ٍِ 

 ..طٜو ىيَؿو حىلِِٝ

ح ىينيَخص، ًَ ُٓنَّ  طَْلٔ 

ٗطظَك عيٚ رخد رٞظٔ 

 .غِاًل ىيزْخص

 

 فئحىسٌ ٛخٍظشٌ،

ط ع عْي ٗـَس 

 ..حىـَِٞ

 ٍْ طٔظنو ٍِ َٗ

 قخٓٞش،

 ..ٗطيٍٗ ك٘ىٖخ

يًلخ، ٍِ  طْؼَ 

 .ٗطََ ف٘س ٗىٞيٕخ ٓزعًخ

 

،ٍ ُّ٘ ٌِ ٗطَّْ  فٌ٘ه ٗعـٞ

ٗفظخسٌ طَٖٗه هخٍؽ 

 حىزٞض،

 ٖخ رخرظٔخٍٍش،طاليٜ ٗؿٖ

 .ٗط٠لل عيٚ هٞزظٖخ

 

 ُٗحؿٖخ رخ١ٌو،

ٗحىَّْليشُ حىـيٝيس ط َٙ 

 ٗال طعالٜ عًٔ ،

ف يٍٜ ىٜ ٝخ كزٞزظٜ 

 ٍَ٘ٗرًخ،

 فيِ أرَف حىزٞض،

ٗىِ أطَك حىَخثيس 

 حىط َٞس؛

 فؤِّض ْٕخ،

 عْٞخِك غَفظٜ،

 ٌٜ ٌَ ىٞي  ..ٗٛ٘طِل قَ

 ..ٝن٘ع حىَٗف

 .ٗٝعَٛ حألّطْ

 

أكَي ٓعٞي



 ؽ٣ٌور ثُلٌٌ ثُقٌ ػوه أؿْطِ ثُؼوه ثُضجّغ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ِطبٚعئٔچٟ 
 أ٠ٙب اٌٛلٛس

 

      

 

 ..أٖٝخ حى٘قٍ٘

  

يَٖٜ حىًٞ٘، أعظَي رؤّْٜ  ٍُ مِ 

ٓؤٓظييل َٛحكش، ألّْٜ أٍفٞ 

حعظزخٍٓ كذ أٗ اعـخد، 

فؤكخٓذ عيٚ ميَخطٜ، ٓؤٓظييل 

َُ٘عو ى ْخىٝو كَٗفٜ فؤع٘ى  م

ىينظخرش رعي حّ الخ  ٍٖٗ٘ 

ٍٖٗٗ٘، ٓظنُ٘ طلي ٌٍْٗ حُٟ 

حٗعَ رخىيَحرش، فخىنيَخص طْٔخد 

َس ٍأٜٓ ٌٍْ ٍأٝض ىظي

ٍٛ٘طل، فؤّخ أع٘ق حىَؿو 

حىزخٍى فٜ حىنخَٕ حىَـُْ٘ فٜ 

 .حىيحهو ٗأّض رٓ ٍَْل أَّض أّٞ ٜ

 

طْطٔض رٖيٗ  ٗقٍَص حىزي ، 

أٍٔنض ر يَٜ ٗقٍَص حىنظخرش 

اىَٞل، كزًخ؟ ال.. ال أعظ ي ًىل فؤّخ 

ِحؿٞش أٗ ٛلٞش  ٍِ ىٔض فٜ كخىش 

طَٔق ىٜ رَزخىىظل حىلذ أَّض أٗ 

 ََ ُق رَٔشً عخرَسً ٓ٘حَك، أى

ىي خٍحص ّطٌص عزَ ٗطظٜ 

ٓخهَس ٍَخ أفنَ فٞٔ ٗأمظزٔ 

 :اىَٞل، ٗمؤّٖخ ط ٘ه ىٜ

 

ٍخ ٗؤّٔ ٍٗخ طُعخِّٞ أٝظٖخ 

حىَلالَش حىطئحى، حىنَٔٞس 

حىْطْ، حىٌىٞيش حىَٗفأ ٍخ ىٔ ٕ٘ 

ٍٗخ طعخِّٞ فَِِ ٍٛ٘طٔ ٝزيٗ 

ٗأّٔ ٝعخّٜ ٍؼو ٍخ طعخِّٞ ٍٗرَخ 

أٟعخي، أطٜيس الٍظْٜ ّطٜٔ 

٘ييض عيَٞل ىَـَى أُ ٗحّ

ىَلظَل فٜ ٍٍٛ٘س طزيٗ فٖٞخ 

مجٞذ، كِِٝ، ٍٗرَخ ٍلالٌ 

 .ٍؼيٜ

 

ؿَٞيش عْٞخَك، ٕخىثش، ٍْنَٔس 

ريالع، ٗطظخَك رخىَؼو ىنِ ىلٞظَل 

 ..ؿٌرظْٜ

 

أٍٔنض رظ رٞذ ع يٜ أل و 

ٛخٍيس أٍحقذ ٍ ٍق ٗؿَٖل 

حىٖخىة حى٘قٍ٘ ٍرَخ عيٚ كِٞ 

ِغَس طزظٌٔ ٍٛ٘طَل ىٜأأ ىٜ أّخ 

خ هللا ى٘ كيع ًىل؟، ٍرَخ ف ٢، ٝ

أقَض ٗىَٞش ع٘ق فَىٗٓٞش 

 .عيٚ َٗي ؿّْٜ٘ حىَ ٌٞ

 

 ..أٖٝخ حى٘قٍ٘

 

طزيٗ كخىٌ، هٞخىٜ، ىالٞع، 

ٍقٞق، ىنِ عْٞخك َٗٓش ٍغٌ 

ٍ٘ؿٖخ حىٖخىة حىلََٝٛ 

حىَيَْ، طُعـزْٜ ٍغٌ عيَٜ 

ٝ ًْٞخ؛ عيٌ عِٞ ٗع و أّل ٍؼيٜ 

طعٖٞ حىـُْ٘ ٗطْظنَ ىلنش 

 حىو ٙ ٍِ ٌٕٓ حى٠ٟ٘خ 

حىَلٞالش ىظْاليق ٢ٓٗ أف ك 

ُ٘ حىٜخهذ ريحهيل، طْظنَ  ـُ َِ حى

ىلنش حىَ٘ٗى ٢ٓٗ مُ٘ 

ََٛظٔ رَخ طط٠ئ، ٕيٗ ، 

ٓ ً، ٓنْٞش، ٗى، كذ، 

 ..حكظَحً، أّخّٞش

 

أّخّٞش طيل حىطظخس حى٘خرش حىظٜ 

رُظَص أ١َحفٖخ ٌٍْ ْٓ٘حص؛ 

ىْظعٌد ٗٝظعٌد ٍِ ك٘ىْخ كًِّخ 

عيٚ طيل حىعِِٝس حىَٜي٘رش 

ٍخً حىعخىٌ حىَظيخٟٜ عخٍٝش أ

رز ىٓ عِ مو ٍخ ٝـخفٜ 

أغَحٟٔ ٍٜٗخىلٔ ٕ٘، ٍعـزش 

رَل أٖٝخ حى٘قٍ٘ ٗنً ، حىَـُْ٘ 

خ ًٍ  !قيزًخ، ىنْْٜ أعيٌ حىْٖخٝش ٍ ي

 

ىٌح أكخٗه حىظَٔل رؤ١َحي ػ٘د 

كٞخطٜ حىَٖيٖو، حىَٖظَة مٜ ال 

أٍ٘ص ؿَح  قَُرل، ٍحٟٞش 

رـَِٝطٜ حىيَٞ ٍؤٕ٘ىش؛ فعٌحرٖخ 

خُ، ٜٗٝزَّٜ قي أ١ٞ ٔ ألكٞ

خٍ  خ رلَّ ًٍ عيٞٔ أُ قي ٝؤطْٜٞ ٝ٘

ٗقٍ٘ حى٘نو ٍـُْ٘ حى يذ 

ٝظَٔل ربهَحؿٜ أله٘ٝ غَخٍ 

رلَ حىنُ٘ ىحهو ٓطِ كْخّٔ 

 .حىَوز٘ 

 

 ..أٖٝخ حى٘قٍ٘

 

 !أً أّخىَٝل أٖٝخ حىٌ٘ٓٞ؟

 

ٍرَخ ال طٖظٌ ىظيل حألى خد مَخ 

ٓخثَ حىٌمٍ٘ حىَظيالَِٓٞ، أٗ 

رخقٜ حىَؿخه حىطخقيِٝ ىٜ٘  ٍخ 

يّ٘ٔ رَِ ك٘ىٌٖ ٍِ حىْٔخ ، ٝنَ

ٗقي َٝظي ٛٞيٌٕ ىطظٞخص ٝيظيِ 

فِٖٞ رَح س حىلذ حألٗىٜ ىٞعِ٘ 

ٓٞيحص ٗعـخثِ ِٕٗ فٜ ِٓ 

حىعَِ٘ٝ، ىنْل ىٔض ٍؼيٌٖ، 

أٗعَ رٌىل، أطَْٚ أال طنٌرْٜ أّخ 

ٗٗعٍ٘ٛ، ىنٌ أطَْٚ أُ طنُ٘ 

ٌٕح حىزالو حىوخٍس ٍغٌ ١زٞعظٔ 

 .ٗفالَطٔ حىعخىٝش

 

، ىنْْٜ ىٌ أٍَك ٗأطَْٚ ى٘ أفعو

أه٘ٚ أُ طـع ٍْخره ميَخطٜ 

رَإٝش ٗوٚ عخىٛ غَٞ ٍؼَٞ 

مَخ أط٘قعَل، فلْخّل ٗ ه ٝعزَ 

ٛ٘طَل عْيٍخ أَٓعَل ٗىنِ ٕو 

أَّض ٕنٌح فٜ حىلٞخس حىالزٞعٞش؟، 

 ..ٍرَخ ال

 

ألَّل ٓظو٘ٚ طيل حىَـّْ٘ش 

حىظٜ طعخٍيل رالَٝ ش عخىٝش ؿيًح 

ىُٗ طلٔذ أٗ ه٘ي ٍَخ قي 

مِ ٝٔنِ ّ٘حٝخك طـخٕٖخ، أٍ

اىَٞل رَٗكٜ ىالٞزش عَْٞٞل، 

ٗٛطخ  ٍٗكَل، ٗؿَخه ىٔخَّل 

 .فٜ حىظعزَٞ

 

أٗعَ ؿ٘حٍَك رٔنُ٘ ١ٞذ حألػَ 

عيٚ ٍٗكٜ ٗؿٔيٛ ّٗطٜٔ 

حى٠خثعش حىَ٘ظظش حألفنخٍ، طزيٗ 

أّٞق فٜ ّنَٛ، ىٌح طْخٓذ كزٜ 

ى طنخه عيٚ ٗؿ٘ىَك ٗحىعٖٞ 
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رَفخٕٞش ٢ٓٗ أفنخٍٛ 

ٗهٞخالطٜ، ؿ٘حٍَك أعٖٞ ٍخ 

 .ٌٍْ ْٓ٘حص ١٘حه حٗظٖٞض فعئ

 

أؿيْ أٍخٍَل ٗأَّض ط َأ فٜ 

مظخرل حى٠وٌ عِ حىطِٞٝخ ، ٍرَخ 

ٕ٘ عِ حىَٝخٟٞخص حىزلظش، 

طَُٕ ْٜ حٕظَخٍخطل فنيٖخ طٖظٌ 

رؤٗٞخ  مَٞش رلظش ٍظعزش طظ٘عذ 

ٗطظ٘عذ معْنز٘ص ىحهو ٍوٜ 

فٞظ٘قع عِ حىظطنَٞ ىنْْٜ ٍغٌ 

ٌٕح أع٘ق حىـيّ٘ أٍخٍل 

ىَ٘خٕيطل ط َأ ٗحالٓظَظخ  

َ٘كل ىٌٖٓ حىَ٘حى ٗٗيطل رؤُ ر

ْٕخك ٍِ ٝظخرعل ر٘٘س عخًٍ 

ٗحٕظَخٍٔ رطٌٖ ٍخ طلذ ٍغٌ 

 .ٛع٘رظٔ عيٞٔ

 

ّعٌ ٓؤمُ٘ طيل حىطظخس حى٘ي٘فش، 

حىالطيش حىَ٘خغزش ٢ٓٗ عخىََل 

حىنَٜ، ألؿيل فينٌ أكذ 

اٍٟخثل ٗطؤؿٞؾ ٍ٘خعَ حىطَف 

َُٔظلق حىـيَٝ  ريحهيل فؤَّض حى

 .رٌىل

 

 ..أٖٝخ حى٘قٍ٘

 

ظَحفخطٜ حىيَٞ طٔظيَد حع

ٍْخٓزش ىَـظَعْخ حىَ٘قٜ؛ 

كًْٔخ أّخ ال أق٘ه أّْٜ ٓؤٓنِ 

ٍعَل ىُٗ ُٗحؽ، ٗال أق٘ه أّْٜ 

ٓؤمُ٘ ع٘ٞ ظَل ٍغٌ ىٖطظٜ 

ألمُ٘، ىنْْٜ أٍحَك حىع و حىٌٛ 

١خىَخ ع٘ض أٍؿ٘ ٍرٜ أُ 

أقخرئ ٗأطِٗؽ ٛخكزٔ، أَّض 

ُ٘ حىيخٍس رخىٍَٗخّٔٞش  ـُ حىَ

ٗحىـَخه، ح َٗحقش حىَيٕ٘ش 

ٗٗزخرٜ حى٠خثه، أع٘ق  ىعََٛ

ؿَ٘كل، ٗأًٗد فٜ ٗقخٍك 

ٗع  ّٞظل، أّخ طيل حىَظؤٍؿلش 

عيٚ كزخه حىلٞخس إٔ٘حَك ٝخ ٍِ 

ٍؼيٜ ٟخثه ٢ٓٗ عخىَِٞ طْظنَ 

 .ىلنش حى٘ٛ٘ه ٗحىْـخس

 

 ..أٖٝخ حى٘قٍ٘

 

ٍخ ٍأُٝل ى٘ أٍخٍّ كزَل 

رخىنيَخص، ٗطزخىىْٜ أَّض حىيَحً؛ 

رخى ٘ه ٗحىطعو ٗحىعزغ ٗحىع و 

الخىٔ، حىٌَٖ أال ّْظٖٜ ٗمو ٍخ ط

ٗال ّنظطٜ ٍِ رع٠ْخ كظٚ رعي 

 !حىََخص؟

 

أحٓ ٝزيٗ أّْٜ ؿْْض، ال أّخ 

رخىطعو ٍـّْ٘ٔ، ىٌح ٍرَخ أّخ 

ح أٓظَظه رظزعخص ؿّْٜ٘ رَخ  ًَ أهٞ

َٝٗس ىْطٜٔ حىٜخهزش، ٍخ ٍأٝل 

اًُ أُ طنُ٘ َٗٝنٜ فٜ ٌٕٓ 

حىلٞخس ّلذ رع٠ْخ أكٞخًّخ، ّنَٓ 

 رع٠ْخ أكٞخًّخ أهَٙ، ّظزخغٞ،

ّظ٘خمْ، ّظعذ، ّٔعي، ّطَف، 

ُّزٖؾ رع٠ْخ، ىْطعو مو ٍخ ٝطعئ 

حىْخّ حىالزٞعُٞ٘ ػٌ ّوظَٔ 

رخىلذ ى٠ٞٞه ٓ٘حى ٌٕٓ 

حىالزٞعٞش حىَِعٍ٘ش ٌٍْٖ 

فْوظيع ّٗٔظََ ألريّخ ٍعًخ ىُٗ 

أُ ططَقْخ طيل حىَْيٜخص 

حىَ٘ال٘الش ى٘ؿ٘ىّخ ٍعًخ أٖٝخ 

 .حى٘قٍ٘

 

فٞئ٘فٜ أَّض، ٍـّْٜ٘، كٞخطٜ، 

َٜ، ؿْظٜ، رٖخثٜ، ّٖخٝظٜ، ؿلٞ

ّ خثٜ، ١َُٖٛ، رَِٛ، ٗفـٍ٘ٛ 

 …أَّض، ػٌ

 

 .ٝنطَٞل ٌٕح ىيًٞ٘

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 فبرٓ سصق

 د١ٕٓ

   

َّ َٕٓٞخ ِٓ ظاَلٜ  ٍْ ٍش أ ََ ُِّ ىيَٞ  .. أَِك

 مٜ أؿَ٘د رٖخ حىزِ خَ  ىُٗ َميوٍ 

 .. أٗ ٍيو

، ًِ ٍٝ طَعُؾُّ رخألّخ ُِّ اىٚ أٍ  أِك

 ََ ََ حىظَخثًِٖٞ ... َغٞ ََ رٖخ ٓٞ ٞ ِٓ أل

 .. حٟرِٖٞ

ـُْ٘ ٍَ  .. ىََفٍت 

ُٖ حىعَزَؼٞش رنو ٗؿٕٖ٘خ  .. ٝعٞ

 .. ىيَٞيَحٍ  طٔزُق ِ يٖخ

ً٘ظخِ ، ُس رَى حى َِ َو طَٔ ٍِ  ألَّخ

 .. ٍِ أَُمّعٍ هخّٖخ ىي  حىي خ 

 ىيٍعٍش َكزٍِٞٔش أْؿ٠ٖٖخ حىنزَٝخ 

.. 

حمِ ١ط٘ىَظِْخ ََ ُٜ  .. ى

حُف ٍُْٔ فٜخٍ  ََ حىٌٛ ٕٗ٘ظٔ ِؿ

ًٜ٘ص  .. أرنٌ حى

 ... ىَف شٍ 

فُّق رَخ ٝيٍٗ هيع م٘حىْٞ  ََ طظ

 .. حىلٞخس

 .. ىلنخِٝش ىٞيٚ حىلََح 

 َٕ مٜ طَْواِلَع رَح سَ .. ٗحِّيٕخ

 .. ١ط٘ىظٜ

 ً  .ىَٔخٍ  قي أعيىُص ىٔ......ٍٝ٘خ

 .. قزو أُ ُٝعيَّ ىٜ مَخ فٜ مو ىٞيش

 .. ىََرٍس طَْٜٖ ٍعٖخ حىَ ٍق

 فظوز٘ ُهال١ً٘خ ٍَٖٓخ حى يٍ،

ٍِ ًِ ََ حى  .. عز

 .. ىعٞيٍ 

ُُ رٔ ًَٝ   .. َقُيُ فٞٔ حىلِ

 .. ى يذٍ 

ِٔ ُحثَحً   ْ٘ ىعخ عيٚ ٍخثيِس ِع

و َِ  .فَؼَ

 ُِ  .....أَِك

 ُِ  ...ٗأَِك

 ...ٗأَِكِ
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 حىلذ

 َٗٝع حىلي٘حّٜ
 

مخّض طـيْ ٍٝ٘ٞخ فٜ ٍ ٖٜ 

ٍحس ، ٍِ حىٔخعش حىؼخٍْش حىٜ 

حىعخَٗس ، طالخىه حىـَحثي 

ٗطلظٜٔ حى ٖ٘س ، طَطيٛ 

ش حألى٘حُ ٍن٘٘فش فٔخطِٞ ُحٕٞ

حىٜيٍ ٗحىٌٍحعِٞ ، ىٌ طنِ طعزؤ 

رْنَحص حىَٗحى حىٜ ًىل حالهيٗى 

حىيخثَ حىٌٛ ٝزيٗ ٍِ فظلش 

حىطٔظخُ ٗال عزخٍحص حىيِه حىظٜ 

مخّض حقَد حىٜ حىظلَٕ فٜ 

رعٞ حألكٞخُ ، ىٌ طنِ طعزؤ 

رظيل حىـَحثي حى يَٝش ٗال 

حىَـ ص حىظٜ ١خىعظٖخ ٍجخص 

حىََس ، حىََحص ٗال ىظيل حى ٖ٘س 

ف ٢ مخّض طعزؤ رخى٘وٚ حى٘كٞي 

حىٌٛ ىٌ ٝيٍك ٗؿ٘ىٕخ ٗى٘ ىََس 

ٗحكيس عيٜ ٍيحٍ عخً مخٍو ، 

ٝـيْ ٍٝ٘ٞخ فٜ ّطْ حىَنخُ 

ٝلظٜٔ ّطْ حى ٖ٘س ٗىٌ طعي 

َس ألّٔ  ٍُ طٌمَ ٕو طَ٘رٖخ 

ٝاليزٖخ ٕنٌح حً حّٖخ مخّض فٜ 

حألٛو طَ٘رٖخ ٍَس ، كخٗىض 

ٍَحٍح حُ طظ َد حىٞٔ ، رعٞ 

خكَس ٍه حرظٔخٍش حىْنَحص حىٔ

ه رش ، ىنْٔ ىٌ ٝنظَع ، 

ف٘عَص ر٘هِ عخًٍ رو ١عْش 

فٜ مَحٍظٖخ ، ف ٍَص حىظ٘قع 

عِ حىٌٕخد ىيَ ٖٚ ، ىنْٖخ ىٌ 

طٔظاله ، ف ٍَص حىـيّ٘ حىًٞ٘ 

عيٜ ١خٗىظٔ ىظظليع حىٞٔ ٗؿٖخ 

ى٘ؿٔ ىُٗ ٍ يٍخص ٗال 

 حرظٔخٍخص ،

٠ٍالَرش ىقخص قيزٖخ ٌٍْ حُ 

حطوٌص ًىل حى َحٍ ، ٗعَص 

س حّٖخ ط٘ى حىظَحؿه ىنْٖخ فـؤ

طزيٞ حىظَحؿه ، ٗحكظخٍص حٍخً 

ٍَرطٖخ أٛ فٔظخُ طَطيٛ ، حّٖخ 

ر٠ٞخ  مخىؼيؾ ، حّٔ حألٓ٘ى حًُ 

، ىنِ حألٓ٘ى ال ٝيٞق رخىٜزخف ، 

حألكََ ؟ ال ال حّٔ ىُ٘ ٛخٍم 

ِٓٞٝي ٍِ ط٘طَٕخ ، حألٛطَ 

ؿَٞو ىنِ حىزعٞ ٝعظزَٓ ٍزخىيخ 

فٞٔ ، حًُ طَطيٛ حالٍؿ٘حّٜ ) 

٘ريض ، حىزْطٔـٜ حىيحمِ ( حىن

ٓٞيٞق رخىٜزخف ٗٓظزيٗ فٞٔ 

ٍظؤى ش ، ىٌ ط٠ه حكََ ٗطخٓ 

ف ٢ قخٍض رظليٝيٕخ ، رعٞ ٍِ 

مٌَٝ حألٓخّ  هطخ  حىَْٖ 

حىٌٛ ال ٝنخى حُ َُٝٛ ، ٗحُىحىص 

عْٖٞٞخ حطٔخعخ عيٜ حطٔخعَٖخ 

رٌىل حىنلو حألٓ٘ى ، ٗحكظخٍص 

ىيََس حىؼخّٞش أ طَر٢ ٗعَٕخ حً 

ٝيحٍٛ رع٠خ ٍِ  طظَمٔ ٍْٔيالً 

ؿَخه مظطٖٞخ ، ػٌ قٍَص ٍرالٔ 

ّٗخص  ٍِ حىويع ف ٢ ، رعٞ ٍ

ٍِ حىعالَ حىؼَِٞ حىٌٛ ٝيًٗ 

حػَٓ ىٔخعخص ٍٗرَخ ألٝخً ، 

ّٗنَص حىٜ ّطٖٔخ فٜ حعظيحى 

َٗٗ٘م ، حّٖخ حق٘ٛ ٍِ حُ 

طُ َٖ ، حٛيذ ٍِ حُ طُنَٔ 

ٗحٍس ٍِ حُ طُيَْ ، ْٕٗخك فٜ 

حىَ ٖٚ مخُ ؿخىٔخ فٜ ٝيٓ 

فٜ حألهَٙ فْـخُ حىٜلٞطش ٗ

حى ٖ٘س ٕٜٗ عْي حىزخد ، ٝنخى 

قيزٖخ ْٝويه ٍِ ٍنخّٔ ، َٝؽ 

ؿٔيٕخ ٍؿخً ٕٜٗ طنخى طط ي 

ط٘حُّٖخ عْي حىعظزش حالٗىٜ ، 

ىنْٖخ طٌمَص ٍٛ٘طٖخ عْي 

حىََرس ٗحعظيحىٕخ رْطٖٔخ 

َٗٗ٘هٖخ ، فيَيَض ٍخ طز ٜ 

ٍِ ٗـخعظٖخ ٗفٜ هال٘حص ػخرظٔ 

ط٘ؿٖض حىٜ ١خٗىظٔ ٗٗقطض 

عْٖٞٞخ حرظٔخٍش  حٍخٍٔ ٍٗو 

 طيِٞ ىٖخ حعظٜ حى ي٘د،

ٛزخف حىوَٞ ٓٞيٛ ، حٍٛ  –

ٌٕح حىَ عي ٗخغَح ٍِ عخً 

، ٜ٠ٍ 

 أطَٔق ىٜ رَيجٔ ؟

قخىظٖخ ٍٗأٖٓخ ٍَف٘عش ٗىُٗ 

حُ طلَٛ ؿ٘حرخ ٓلزض حىَ عي 

ٗؿئض ، ٗرنو حىـيٝش ْٝنَ 

حىٖٞخ ، ال ٝزيٗ عيٜ ٗؿٖٔ أٛ 

ٍى فعو ىظَٜفٖخ ، ف ٢ ْٝنَ 

 يس ؛حىٖٞخ رَ ٍق ؿخٍ

ْٝظ٘يَٖخ حىْخىه ٝٔؤىٖخ عِ 

 ١يزٖخ

 مخىَعظخى ٓٞيطٜ ؟-

فؤٍٗؤص رَأٖٓخ ٍزظَٔش ، 

فخَّٜي حىْخىه ، ٗرظيل 

 حالرظٔخٍش حىظطظض حىٞٔ

 طَٔق ّظعَي ؟ –

َٛظٔ ٍَعذ ، ٕو طَُحٓ حٌٛ ؟أ 

ىلنخص َٛظٔ حٗزٔ رئَش فٜ 

حىـلٌٞ ، ىنْٔ ىٌ َٜٝض رَخ 

ٝنطٜ  غ٠خرٖخ ، فؤؿخد رْطْ 

 ؿيٝش ٍ ٍلٔ

ٍئٍِ ، ٛخكذ َٗمش  –

 حٓظَٞحى ٗطٜيَٝ

ػٌ عخى ىَٜظٔ ٗىنْٔ ال ِٝحه 

ْٝنَ حىٖٞخ ، مٌ مخُ ٛ٘طٔ 

عَٞ خ ٕخىثخ ، ٝلَو ٍّش طيغيل 

قيزٖخ ، فخّظزٖض ىَٜظٔ ، قي 

 ؿخ  ىٍٕٗخ ، ٗرٖيٗ  ٍطظعو

 ٍٖٝخً ، ٍيَٝس ىعخٝش ٗاع ُ –

ٗعخى حىَٜض ٝوٌٞ عيَٖٞخ ، 

مٞع طنَو ٍَٖظٖخ ، عِ ٍخًح 

ًح ىٌ ٝٔؤىٖخ عِ طٔؤه ، ىَخ

ٓزذ حىظالٍ٘ ٗؿيٖ٘ٓخ عْيٓ ، 

طنخى طوظْق طَٝي أٛ ٜٗ  ، أٛ 

ميَخص طْال ٖخ ، ىنْٖخ ُغيِّ َض ، 

 ًٕٗذ مو حىن ً ٍِ ٍأٖٓخ ،

 

مخُ ًمٞخ رَخ ٝنطٜ ىطٌٖ َٛظٖخ 

حىَطخؿت، حّٔ حالٟالَحد حىْخطؾ 

عِ ؿَ٘ى ٍ ٍلٔ ، فٖ٘ ىٌ ٝزي 

ٍَكزخ رَخ ٝنطٜ ىزغ ٍٗف حالىطش 

فزخىٍٕخ ٕ٘ قخث  فٜ ّطٖٔخ ، 

 فٜ رَٗى

حّخ أ٠ٝخ حىلظ حُ حىَ عي -

 حىَ خرو ىل ٗخغَح ٌٍْ عخً

ْٕخ ٓنْض ّطٖٔخ ٗح١َؤّض 

فؤهٌص ّطٔخ عَٞ خ ، حّٔ َٝحٕخ 

ٗ ٝيلنٖخ ٗٝظزه ك٠ٍٕ٘خ 

ٗغٞخرٖخ ، ٗٝعيٌ حّٖخ ٗكٞيس ، 
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ىنِ ىَخًح ٍَ عخً مخٍو ىُٗ حُ 

ٝظلَك ، ٕو فٜ كٞخطٔ حٍَأس 

ْٕخ حهَٛ ؟أ ٕو ٕ٘ ٍظِٗؽ أ ٗ

ىٌ ٝني ََٝ روخ١َٕخ ٌٕح حىٔئحه 

كظٜ حّظزٖض حّٖخ ١٘حه عخً ىٌ 

طْنَ حىٜ حٛزعٔ حُ مخُ ٝلَو 

هخطَخ حً ال ، ٗفٜ ؿِ  ٍِ 

حىؼخّٞش مخى قيزٖخ حُ ٝظ٘قع قزو 

أُ طزَُ ٝيٓ ٍِ ؿٞزٔ ٗٝوَؽ 

ٕخططٔ ، ٝيٓ حىَٞٔٙ فخٍغش ، 

ٗحطٔعض حرظٔخٍظٖخ كظٜ ريص 

حْٓخّٖخ ّخٛعش حىزٞخٝ ٍِ 

 خ حى ٍَِٝش ، ف خىضهيع ٗطخٕٖ

ٝزيٗ حّل طيلظ ٍؼيٜ غٞخد -

 حىَفٞق

ىنْٔ مخُ ٍْ٘ي  ر َح س ٍٓخىش 

ٍخ عيٜ حىٖخطع فيٌ ْٝظزٔ 

 ىعزخٍطٖخ ،

 عط٘ح ٓٞيطٜ ، حّ٘ييض ىيلنش-

ىنِ حّ٘يخىٔ ىٌ ٝئػَ مؼَٞح عيٜ 

فَكظٖخ رَخ ٗٛيض حىٞٔ ، 

فظـخٕيض ٓئحىٖخ ٗٓؤىض ٓئحه 

 غَٞٓ ،

 ٕو حىعَو فٜ ٍـخه حالٓظَٞحى –

 ٗحىظٜيَٝ ٍَرق ؟

مخّض طي ٜ حىٔئحه ٗميٖخ ىٖطش 

حُ ٝظـخٗد ٍعٖخ ، حُ طٔظ٘عَ 

ٗٞجخ ٍِ حالىطش فٜ كيٝؼٔ ٗطيل 

حىْزَس حىَّخّش حىظٜ طلَو حىنؼَٞ 

ٍِ حىؼي٘ؽ فٜ ١ٞخطٖخ ، ىنِ طزخ 

ًىل حىٔئحه ٓٞطَٔ عيٜ حّٖخ 

حٍَأس ٍخىٝش طلذ حىَخه ، مٞع 

 طنُ٘ رٌٖح حىيزخ  ،

ى٘ حُ  ٗحكََص ٗؿْظخٕخ ٗطَْض

حألٍٝ قي حّ٘ ض فٜ حىلخه 

ٗحرظيعظٖخ ، فزخىٍطٔ قزو ح ؿخرش 

 رخالعظٌحٍ

عٌٍح ٓٞيٛ ىٌ حمِ حقٜي ٍِ -

ٓئحىٜ ٓ٘ٛ طـخًد ح١َحي 

 حىليٝغ

ْٕٗخ فٜ طيل حىيلنش ريأ حىـيٞي 

ٌٝٗد ، ّٗنَطٔ حىـخٍيس ريص 

عال٘فش كخّٞش غخٍَس حىٜ حرعي 

حىليٗى ، ٝخ حىٖٜ مٌ ؿَٞيش 

ح حىٔلَ عْٞخٓ ، مٞع ٝوطٜ ٌٕ

هيع طيل حىْنَحص حىـخٍيس ، ىٌ 

َٝفه عْٞٔ عِ عْٖٞخ ٕٗ٘ 

 ٝزظٌٔ ٗٝ ٘ه

ال عيٞل ٝخ ٓٞيطٜ ، حّخ ال  –

حكنٌ عيٜ حىْخّ ٍِ ٍـَى 

ميَخص ، فخّخ ال حىٍٛ ٍخ حىلخىش 

حىْطٔٞش حىيحهيٞش عْيٌٕ كِٞ 

ّال ٘ح رٖخ ، حّخ حى  حىَعخٍ ص 

 طؼزض رـيحٍس ميَخطٌٖ

خُ ىٌ ط٘عَ ٍعٔ رخى٘قض ، قي ك

ٍ٘عي حَّٜحفَٖخ ، ٗىظَفه عْٔ 

حىلَؽ قخٍض رخىْنَ فٜ 

ٍعَٜٖخ حىٜ ٓخعش ًٕزٞش حّٞ ش 

طزيٗ مٔ٘حٍ ، ف خىض رْزَس 

ٍِْعـش ٍغٌ ٍلخٗالطٖخ 

 حىـخٕيس فٜ حهطخثٖخ

 حّٖخ حىعخَٗس –

 فزخىٍٕخ قخث 

ٕو ٓٞنُ٘ ٍ عيك ٗخغَح غيح -

 ؟

 فؤؿخرض رخرظٔخٍش ٍيجٖخ حىلذ

 م  –

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أَِٝ ٍ٘ٓٚ

 عْٞٞل

 حىٔلَ ٝٔنِ رعْٞٞلِ 

َُ ٗرَٝق  رِٞ حألٕيحد ٓل

ح ًَ  ٓزلخُ ٍِ ٓ٘حِك ر٘

 إٔيحِك كًْٔخ رِل ٝيٞق

 ميٜ ٗ٘س أٍُيٜ ّخ َٝخ

 فيعْٜٞ أّٖو أػَو ف  أفٞق

 ٗى٘ مخُ ىٜ أُ أهظخٍ

 ىَٜص ىيٍد عِْٞٞل ٍفٞق

 ٍٗخ ٓينُض ىيَٞك ٓزًٞ  

 ٗال كيُص أريًح عِ حىالَٝق

حٗاُ أ ًٍ ٗعيِض رٚ ّخ  

 فَخ أؿَو حىْخٍ ٍِْل ٗحىلَٝق

ً٘خ َٚ حىَ٘ص عال يَٖظٜ ٍخ أقٔ ٍُ  

 ٗعْٞخِك مزجَ ٍخٍ  ٓلٞق

فٞخ ٍِ طٔؤىُ٘ عِ حىَِ٘ص 

ً٘خ  عال

ً٘خ ٗأّخ غَٝق  رعْٖٞٞخ أٍ٘ص عال

 أهخي أُ أٛع عْٖٞٞخ

فٞظٖخٍْ حىَفخس طنٌٝزًخ 

 ٗطٜيٝق

 فعْٞخٕخ ٗحكش ٗكيٝ ش غْخ 

َٗطظٖٞخ أٖٗٚ ٍِ  ٖٗٗيُ 

قحىَكٞ  

 رعْٖٞٞخ أٓالٍ٘س حىطَحعْش

 ُٗكِٔ حىٍَٗخُ ٗٓلَ ح غَٝق

 مو حىنْٖش ١ٗ ٌٓ حىعَحفِٞ

 أقَص رَٔ عْٖٞٞخ حىعَٞق

 مو حىاُل ّ٘ رِٞ ُكيقظٖٞخ

 كظٚ حألعٞخى ٗأٝخً حىظَ٘ٝق

 ٍخ أٍٗ  حىيَُ٘ٝ فخطْظٚ

 ٗأِّض ح ػخٍس ٍِْٗل حىظ٘٘ٝق

 رٞيٛ أقيً قيزٚ ىِل قَرخًّخ

 عٔخِك طظوٌٝٔ ىعْٞخِك ٛيٝق

َُ عخُٗق ٍـُْ٘  ٗىٞ ٘ى٘ح ٗخع

 حىٔلَ ٝٔنِ رعِْٞٞل ٗال طعيٞق
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 أثٛ مذىخ جٕبْ
 ِذّٛد دبِذ

 
 

اٌفٕاابْ اٌٛد١ااذ اٌاازٜ 
اعااازطبع أْ ٠كناااذه 
اٌج١ّاااااااا  عااااااااٛاء 
اٌّؾاااب٘ذ اٌعااابدٜ أٚ 
اٌشؤعااابء دزاااٝ ثعاااذ 
سد١ٍااٗو ٚلجااً لجااً أْ 
ٔزٕاابٚي ِمزطفاابد ِاآ 
د١برااٗ ١٘ااب ثٕااب ٔزعااشف 

 ..عٍٝ فٓ اٌغعبدح
« ٌّٛٔٛااٛ اٌ»٘ااٛ فاآ 

ٚ٘اااٛ اٌّجااابي اٌااازٜ 
ر١ّاااض أفاااذبثٗ ثّااإخ 
اٌغااعبدح ٚاتثزغاابِخ 
ٌٍج١ّااا وِٚٓ ه ٌاااٗ 
٠ماااذس اٌفٕااابْ ٠ٛفاااً 
ٌٍّؾب٘ذ أٚ اٌّغزّ  
سعاابٌزٗ ٠ٚمااذس ٠خ١ٍااٗ 
٠جزغُ فٟ عض اٌذضْو 
ٚسغاااااااُ ئْ أغٍااااااات 
اٌفٕااب١ٔٓ اٌٍااٟ لااذِٛا 
اٌفاااااآ دٖ سعااااااّٛا 
اٌغااعبدح عٍااٝ ٚجااٖٛ 
اٌىث١اااااش٠ٓ ئت ئٔٙاااااُ 
عبؽااٛا د١اابح رع١غااخ 

ٍاااات فزااااشاد فااااٟ أغ
د١اابرُٙ دزااٝ اٌّااٛدو 
ِٚااآ هااا ي ِ عاااٟ 
٘إتء اٌفٕب١ٔٓ ٔغاجٛا 
ٌٕااااب أعوااااُ أٚلاااابد 
اٌغعبدحو ٚٚصعٛا عٍٝ 
اٌّٛاهٓ اٌىبدح ٚغ١شٖ 

اتثزغاااااااااااااااااابِبد 
 .ٚاٌنذىبد

أثااااٛ مااااذىخ جٕاااابْو 
اٌفٕاابْ ئٌٍااٝ ٍِااٛػ 
ثااااذ٠ً رٞ ِاااابث١مٌٛٛا 
ٌذسجخ ئْ اثٕخ اٌشئ١ظ 
اٌغاابداد أعججااذ ثااٗ 
ٚوبْ ٔبلـ رمٛي ف١اٗ 

 .لق١ذح
بع١ً ٠بعاا١ٓ ٠ااب ئعااّ

عااااابدح ٘اااااٛ ٍِاااااه 
اٌى١ِٛذ٠اااخ اٌغااابهشح 
ث  ِٕبصعو فٛسرٗ عٍٝ 
أف١ؼ أٞ فا١ٍُ وبٔاذ 
وف١ٍخ ٌٕجبداٗ ِبثبٌاه 
ثمٝ ثقٛسح عٍٝ ثابة 

 .""ر١برشٚ أٚ ِغشح
ِٚاااآ أثااااشص فٕاااابٔٝ 

 :اٌٌّٛٔٛٛ 
ثش٠ااب دٍّااٝ و ِذّااٛد 
ؽااااااىٛوٛو فىااااااشٜ 
اٌج١ااااااضاٜٚو أدّااااااذ 
اٌذااذادو عاا١ذ اٌّاا حو 
دّاااااابدح عااااااٍطبْو 
 دٍّاااااٝ ا١ٌٍّجاااااٝو
أدّااااذ غاااابُٔو ٔج١ااااً 
فّٙاااااااٝو ف١قاااااااً 
هٛسؽ١ذو عبدي اٌفابسو 
ِذّاااٛد عاااضة ؽاااٛو 
ٌٚىااااً ِاااإُٙ ٌٛٔااااٗ 

 ..اٌخبؿ
ٚفااٝ رقااش٠خ ٌضٚجااخ 
 : اٌشادً ٠بع١ٓ لبٌذ

ئْ أفاااا َ ٍِااااه  »
اٌى١ِٛاااااذ٠ب اٌخبفاااااخ 
ثااابٌج١ؼ ٚاٌجااا١ٌٛظو 
وبٔاااذ ثبترفااابق ِااا  
جٙاااااابد عاااااا١بد٠خو 
اعااااازش ت ٌؾاااااعج١خ 
ئعّبع١ً فٝ اٌؾبسع 
اٌّقشٜ ٚلزٙبو ٌزثجاذ 

١ٌٛ٠ااٛو  32بح ثااٛسح ٔجاا
ٚاٌزأو١اااذ عٍاااٝ ثٕااابء 
اٌجااا١ؼ ثىاااً لاااٛحو 

ٚفاااٝ اٌٛلاااذ ٔفغاااٗ 
فااااااشح عااااااّعٗ ئْ 
األفاااااا َ دٜ ٘ااااااٟ 

 األلشة ٌمٍجٗو
هجعااااب  وااااً األفاااا َ 
جعٍااذ عااّعٗ ِذجاات 
ٌٍٕواابَ ٚاثٕااٗ ٠بعاا١ٓ 
واااااااابْ ِاااااااا  أٚتد 
عجذإٌبفااش فااٟ ٔفااظ 
اٌّذسعخ ٠ٍٚجاأ "ٌعجاذ 
إٌبفااش"و فااٝ دبدثااخ 
ِؾٙٛسح ٚرٌاه عٕاذِب 

ب٘شح لاابَ ِذاابفع اٌماا
آٔزان ثبتعز١ ء عٍاٝ 
عااااا١بسرٗ اٌخبفاااااخو 
ٚثبٌفعاااااااً ارقاااااااً 
عجذإٌبفااش ثبٌّذاابفع 
عٍاااٝ اٌفاااٛسو ٚأِاااشٖ 
ثاعبدح ِفبر١خ اٌغ١بسح 
ئٌااٝ ِٕااضي ئعااّبع١ً 

«... ٚرمااذ٠ُ اعزاازاس ٌااٗ
 ٚدِزُ

 
 
 
 



 ؽ٣ٌور ثُلٌٌ ثُقٌ ػوه أؿْطِ ثُؼوه ثُضجّغ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 دِٛعك اٌَخش٠ِف "
لقخ / ِجذٞ 

 ِذشٚط
 

 
 
دلاابدك عاابعِخ اٌذاابئِو 
اٌزااٟ رٛاجااٗ فشاَؽااٙب 

بسد وّطاابسَق ِاآ فاا
اٌقٍِت رذقُّ سأَعٙب ثا  
و ِض لاااااااِذ  ٘اااااااٛادحت
ًَ اٌازٞ  َْ اٌمبرا اٌغىٛ
٠كذاااا١وك ثٙاااابو فزذااااذ  
ّكجٙااااذر١ٓ  ع١ٕ١ٙااااب اٌ
 ََ اٌٍزاا١ٓ ٌااُ رش٠ااب إٌااٛ
ِٕااااازك أٚد  ٌفشاِؽاااااٙب 
عماااَت فااا ِح اٌعؾااابِء 
وّااااب رعااااٛدد  فااااٟ 
 ..اٌغٕٛادِ األه١شح
رٛلفذ اٌغابعخك اٌزاٟ 
أعٍٕاااذ  عمبسثكٙاااب عااآ 

َِ اٌثب١ٔخِ  فجبدب  عٓ  رّب
فااااشاِهٙبو فبعزااااذٌذ 
جبٌغخ  فَٛق فشاِؽاٙبو 
ٚع١ٕب٘اااب اٌّخزٕمزااابْ 
ثذِعااخت هبٌّااب دبٌٚااذ 
دجَغاااٙب فاااٟ اٌفزاااشِح 
األه١ااشِح وٍّااب فااذذ  
ِِٙب راذٚساْ فاٟ  ٛٔ ِٓ

ِْ دجشرِٙااب اٌزااٟ  أسوااب
 .. ثذد  ٌٙب وئ١جخ  
ُك  اٌؾعٛسك ثبٌٛدذِح ٠جاث
 ..فَٛق فذِس٘ب
ُك أٔفبَعٙب  ..٠ىز
ت ؽااَٟء عااٜٛ رٌااه 

ِْ اٌمبرًاٌ غىٛ .. 
ت أثاااَش ٌٍذ١ااابِح دٌَٛٙاااب 
عااااٜٛ دلاااابدِ رٍااااه 
اٌغاااابعِخ اٌّضعجااااِخو 
ٚاٌزٟ فبسد رٕزوش٘اب 
 عٍٝ ِنل
  ْ ؛ فماااو ٌزؾاااعش ثاااأ
ثعاااَل دٛاِعاااٙب ِاااب 
و ٚأٔٙاااب  ًك صاٌاااذ رعّااا
ِزٛاجاااذح ٌٚاااٛ عٍاااٝ 
 .. ٘بِؼ اٌذ١بح
فٛجئاااااذ  ثأعّبلِٙاااااب 
 :رقشرك فٟ ر٘ٛيت 
 !اٌذ١بح -
ٚ٘اااً رغاااّٝ رٍاااه 
 د١بح؟

ٌاااٛ ثاااُ .. ثاااُ ِااابرا 
 َْ ٘اابجّٕٟ اٌّااٛدك ا٢
 ٚأٔب ٚد١ذٌح؟
 ِٚبرا فٟ رٌه؟
فأ٠ٓ ٟ٘ رٍاه اٌذ١ابحك 
ٙب ِِِّٕاٟ  اٌزٟ عا١ٕزضعك
؟  !اٌّٛدك
؛  ب اٌّٛدك ١ٌزَه رأرٟ أ٠ُّٙ
ً  ٍَِىااٟ اٌِذغاابةِ  عاا
 .٠كجذداْ ٚدذرٟ
فااااٟ رٍااااه اٌٍذوااااِخ 
هااااااذعزٙب دِعزكٙااااااب 
اٌذج١غااااخو ٚعاااابٌذ 
 ِٓ ِٙٙب اٌّزشنا عٍٝ ٚج
ثبٌزجبع١ذو ٟٚ٘ رززوشك 

  ْ ََ أ وبٔااذ ؽاامزكٙب  ٠ااٛ
رٕااجلك ثبٌذ١اابِح دزااٝ 
 ..عٕٛاد لش٠جخ ِنذ
رٕطٍاااكك ِااآ دٍِمٙاااب 
ر١ٕٙااذٌح داابسٌحو ٚ٘ااٟ 
رجب٘ذك ٌزشابدَس فشاَؽاٙب 
ٚدجشرَٙاابو ٌزمااف فااٟ 

ََ فاااٛسِح  اٌقااابٌِخ أِاااب
ًِ اٌاازٞ  صِٚجٙااب اٌشاداا
رشوٙااب ٚد١ااذح  ِٕاازك ِااب 
 ..٠مشةك ِٓ سث ِ اٌمشْ
رزوشد واُ أعابَد عٍاٝ 
ِغبِِعٙب ِشاسا  أ١َِٕزاٗ 

  ْ ٠ىجااش اثّٕٙااب هبٌااذ  ثااأ
عاش٠عب و ٠ٚؾاازذ  عااٛدكٖ 
١ٌزاااٌٛٝ اٌشا٠اااَخ ِااآ 
ثعااذٖو ٠ٚذاابفع ع١ٍٙااب 
 ..ٚعٍٝ أهزٗ اٌٛد١ذح
وبٔااااذ رٍااااه ٔوشرااااٗ 
ٚاعزمبدٖ فاٟ اٌذ١ابحو 
ًَ اٌذم١ماااٟ  ْ  اٌشجااا أ
  ٓ َِ ِْ ِعشكِ  ٍَِك ٌقٛ هك
 ..٠كذت
رٕطٍاااك ِااآ دٍِمٙاااب 
ر١ٕٙااذٌح أهااشٜو ٚ٘ااٟ 
َٛ دجااشر١ٓ  رغاازذ٠شك ٔذاا
 ِشٍمز١ٓ ثخطٝ ثم١ٍخت 
ِجٙذحت أٔٙىزٙب عإْٛ 
رخطااِذ اٌِعمااَذ اٌغاابثَ  
َت ٚثنعِخ أؽٙش  ..ثعب
دٌفااااااااذ   دااااااااذٜ 
اٌذجاااشر١ٓو ٚأغٍماااذ 
اٌجاااابَة هٍَفٙااااب وّااااب 
ب ِب صاٌذ  رعٛددو ٚوأٔٙ 
ُُّ ثذاهٍٙب جغذا را  رن
 .. دشِخت ٠جتك عزشكٖ
ٙاااب ٠ذااابٚيك جب٘اااذا   أٔفك
ُت  اٌزمبه ثمب٠ب عطشت لذ٠
هبٌّب عج ك أجٛاَء رٍاه 

ائذااااااٗ اٌذجااااااشِح ثشٚ
ٛ ادخ  .. اٌف
غاااذ اٌفاااشاػ..  رذغ 
 .. اٌّ ءح .. اٌٛعبدح
ًُّ ؽااٟء فااٟ  ثااذأ واا
ِىبٔاااٗ ِٕااازك عااإٛادت 
 ..ِشرجب  ٔو١فب  
عااا  ؽااافز١ٙب ؽاااجخك 
اثزغبِخت ثب٘زختو ٚ٘اٟ 
رزااازوشك عاااذَد اٌّاااشادِ 
اٌزااٟ رؾاابجشد  ف١ٙااب 
ِ  اثٕٙابو وٍّاب دهٍاذ 
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دجشرَااااااٗو ٚٚجااااااذد 
ِ ثَغٗ ٚوزجَٗ ِجعثاشح  
ْت  ًِِّ ِىاااااب فاااااٟ وااااا

ششفخثبٌ .. 
رزوشد اثزغبِزٗو ٚ٘ٛ 
ًك ٠َذ٘ب ٚاعذا  ئ٠ ب٘اب  ٠كمجِِّ
ًَ رٌااه  ثأٔ ااٗ ٌاآ ٠فعاا
و ٚثعااَذ هشِٚجٙااب  ثب١ٔااخ 
ب ٌُ  رزجخشك ٚعٛدكٖ ٚوأٔٙ 
 ..رىٓ
و  ِْ َٛ اٌِقااٛا رذشوااذ  ٔذاا
ٚفزذزااااااٗ ٌزمااااااجل 
ثأٔبٍِٙااب عٍااٝ اٌم١ٍااً 
اٌاااازٞ رجمااااٝ ِاااآ 
 ..ِ ثِغٗ
 ..ركمشِِّثٙب ألِٔفٙب
 ِِّْ رزاإفظك عج١َش٘ااب ٚوااأ

اٌذ١بح ثٗ عش   .. 
أعمت دِعزٙب اٌغبثمخ 
ٙاابو  َٙ ؽاا ٌي أغااشَق ٚج
ٚ٘ااٟ رشاابدسك ٌٍقاابٌِخ 
ِااشح  أهااشٜو ٚع١ٕب٘ااب 
عٍاااااٝ ٘برفٙاااااب رٞ 
األعااا ِن إٌّضٚعاااخو 
ٚاٌااازٞ سثاااَل فاااَٛق 
ِٕنذحت ِجبٚسحت ٌٍذبئِو 
 :وبٌجثخ اٌٙبِذح
ركشٜ .. ِب اٌزٞ ِٕعه  -
٠ااب ٌٚااذٞ عاآ ص٠اابسرٟ 
 هٛاي اٌفزشِح اٌّبم١خ؟

َْ ث ثخك  أؽٙشت  ِنٝ ا٢
َت ِٕازك آهاش  ٚعجعخك أ٠اب
ِااااشحت رىذٍااااذ ف١ٙااااب 
 ..ع١ٕبٞ ثشؤ٠زِهَ 
 َٓ ٘ااااً أهطااااأدك داااا١
ٔضعاااذك أعااا َن رٌاااه 
 اٌٙبرِف؟
ِٚبرا وبْ ثٛعاعٟ أْ 
و ٚأٔاااب ت ٠اااشٚٞ  ًَ أفعااا
ظّأٞ رٍاه اترقابتدك 
 اٌجبسدح؟

ٔذٓ  –أ١ٌظ ِٓ دمٕب 
أْ ٔزااااااذًٌ  -ا٢ثاااااابء

ِْ ٚعطاف  ٚٔؾعَش ثذٕاب

 ًَ أثٕبئٕاااب ٚلاااذ اؽااازع
ب؟اٌشأطك ؽ١ج  

ِغذذ  ِب رجماٝ ِآ 
آثاابِس دِِٛعٙاابو ٚثشؤ٠ااخ 
ِؾٛؽاااااخت ارجٙاااااذ  
فَٛة اٌذجشِح األهشٜو 
ٚأٌمااااااذ ثجغااااااِذ٘ب 
ِذ فَٛق اٌفاشاػِو  َٙ ج ّك اٌ
ٚ٘اااٟ رزااازوشك اثٕزٙاااب 
 َٓ اٌٛد١اااذح ٔٙاااٝ دااا١
عاابدد  ِاآ ِذسعاازٙب 
ٚاٌٍٙ  ٠ىغاٛ ٚجٙٙابو 
ٕكٙب ِطّئٕااااخ   ٌزذزناااا
ْ  ص٘شَح أٔٛثزِٙاب  ئ٠ب٘ب ثأ
لذ رفزذِذ ا١ٌَٛو ٚأٔ اٗ 

 داعااااااٟ ٌٍمٍااااااكو ت
َٓ جبء٘ااب  ٚراازوشد  داا١
اٌفزاااٝ اٌااازٞ رذجُّاااٗ 
 َٓ ١ٌطٍااَت ٠ااَذ٘بو ٠ٚعٍاا
ّااااااب عاااااا١م١ّبْ  ثأٔٙ 
ثادااااذٜ دٚي اٌاااإفو 
 ..د١ث ٠عًّ
٠كشف  فٟ رٍه اٌٍذواِخ 
ِْ اٌفجاااااِش  فاااااٛدك أرا
ٌززٛجاااااااٗ ثشأَعاااااااٙب 
  ْ ٌٍغّبِء داع١خ  هللَا ثاأ
 ََ ٠كااش٠َخ لٍجَٙااب اٌّىٍااٛ
ًَ أْ رزٛمااأ ٌزااإدٞ  لجاا
 .. اٌق ح

ِِٙاابو  رغااز١معك  ِاآ ٔٛ
ٚلاااذ رغاااٍٍذ  أؽاااعخك 
اٌؾااّظِ ئٌااٝ ٚجٙٙااب 
عجااااَش صجااااب ِ ٔبفاااازِح 
اب  اٌقبٌِخو ٌزىزؾاَف أٔٙ 
ِااب صاٌااذ فااٟ ِىبٔٙااب 
عٍاااٝ اٌغاااجبدِح ِٕااازك 
 ..أد د  ف َح اٌفجش
ااذد  ٌٍّااشِح اٌثبٌثااِخو   ٙ رٕ
ٚؽاااافزب٘ب رّّٙٙاااابْ 
ثعجاابسادت غ١ااَش ِفِٙٛااخت 
فاااٟ اٌٍذواااِخ اٌزاااٟ 
فااى ذ أر١ٔٙااب هشلاابٌد 

ؾمِخ ثاذد  عٍٝ ثبةِ اٌ
 ..ٌٙب ِأٌٛفخ

ربثعذ اٌطشلابدِ اٌزاٟ 
ًت أوثاااَش  رىاااشسد  ثؾاااى
دذحت فٟ ؽاشٚدو لجاً 
أْ رااااااإفلك عٕٙاااااااب 
رٌَ٘ٛٙاابو ٚراإٙلك فااٟ 
لااٛحت ت رااذسٞ ِاآ أ٠اآ 
َٛ ثبةِ اٌؾامِخو  أرزٙب ٔذ
 َٓ ٚلٍجكٙاااب ٠ٕااازفلك ثااا١
و  ًت ماااٍِٛعٙب فاااٟ أِااا
١ٌقااه  فااٛركٗ اٌجبِااذك 
 :أر١ٔٙب

ثّاابْٔٛ ج١ٕٙااب  ل١ّااخك  -
س.ئ٠قااااااااابِي إٌاااااااااٛ
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 ر١ِٛخ ِٕٝ
 ٘ب٠ٌٛٓ اٌذت

 
 
 

فاافذخ ث١ناابء هب١ٌااخ 
ِاااآ وااااً األهطاااابء 
اٌغبثمخو ثعنٙب ِاشد 
فٛلٙااب ِّذاابح ٚجشثٕااب 
فٛلٙااب اٌىزبثااخ فجبرااذ 
ِؾاااٛ٘خ جاااضء ِٕٙاااب 
٠ذّااً ٚجاا  اٌّبمااٟ 
اٌمش٠اات ٚأهااش ٠ذّااً 
غفشاْ اٌّبماٟ اٌازٞ 
أثشٔبٖ د١ٕٙاب. سثّاب وٕاب 
ّٔاااإخ ِاااآ أسٚادٕااااب 
فشفااااااب ألؽااااااخبؿ 

جااابٌ  اعااازشٕٛا عٕااابو ٔ
فااااٟ فااااٟ اٌقاااافخ 
ٚٔغاااشف فاااٟ اٌاااٛد 
أؽاااخبؿ هٍٕاااب إٔٔاااب 
ثمطعُٙ ٠ٕمط  داثشٔاب 
٠ٕٚمطااا  عٍاااٝ ئثاااشٖ 
ٔجنٕب و وٕب ِشفٍا١ٓ ... 
وٕب ت ٔشٜ ثشغُ ٔعّاخ 
اٌجقااش ٠ااَٛ وٕااب ٔغاا١ش 
عٍٝ لٍٛثٕب ٚٚاغزقجٕب 
ِّٙاااخ اٌّؾاااٟ ِااآ 
أسجٍٕااااب. ٠ااااَٛ وبٔااااذ 
اٌٛجٙااخ ئ١ٌااه ٚدااذن 
وً ِٕعشجابد ٚرمابه  
اٌطاااشق راااإدٞ ئ١ٌاااه 

َٛ وٕذ أغفاش ٚدذن. ٠
أمطش ٌٍجىابء ٌا١  عآ 
أهطبئااه وٕااذ أعزمااذ 
إٔٔااٟ أؽاابسوه ثٙااب أٚ 
ثبألفااخ وٕااذ أدفعااه 

 لزشافٙااب. أوثااش عاا ح 
ٚماااااا١  ٠غاااااازعٍّٗ 
اٌشجً فٟ دك صٚجزٗ 
أْ ٠ٍمٟ ع١ٍٗ أْ ١ٌجشس 
ه١بٔبرٗو ١ٌجشس ئٔذشافاٗ 
ٚؽاااااازٚرٖ ٚعاااااااذَ 
ئعااااازمبِزٗو ٚفاااااٟ 
اٌشبٌااات ٠ااإجخ ٘ااازا 
اٌغ ح ٚرى١ٔٛٓ د١ٕٙب 

فاااً أعاااز  ِااآ اٌط
اٌشش٠ش اٌزٞ ٠قاذق أْ 
ٕ٘ااابن ٚداااؼ رذاااذ 
عااااااش٠شٖ عاااااا١أرٟ 
١ٌٍزّٙاااٗ ئرا ٌاااُ ٠ااإُ 
ثااابوشا . وٍٙاااب رش٘ااابد 
ئجزّبع١اااااخ رجعٍاااااه 
أع١شح رشغت أْ رقا١ش 
أ١ِااشح ٌذوااذ عثٛس٘ااب 
عٍاااٝ فااابسط أدااا َ 
فعااا  عااا١جمٝ لبثعاااب 
فاااااااااٟ أد ِاااااااااه 
٠ااابعض٠ضرٟ. إٌٙاااٛك 
ِاآ اٌذٍااُ ٌّعبؽااشٖ 
اٌذبمش ع١ىْٛ أؽاجٗ 
ثّذبٌٚخ دغذغاخ جثاخ 

عٕااااذِب رجااااذأ ١ِزااااخ ٚ
أؽاااٛان اٌٛالااا  فاااٟ 
ئصعبجاااااه رزااااازِش٠ٓ 
ٚرؾاازى١ٓ عاازذب١ٌٚٓ 
ٚرذااااب١ٌٚٓ أْ رٙجااااٟ 
أوثش ثبٌشغُ ِٓ أٔٗ ٌُ 
٠جماااٝ ٌاااذ٠ه ؽاااٟء 
عااااااازّٕذ١ٓ واااااااً 
ِبعٕاااذنو دزاااٝ أٔاااه 
رٙجااا١ٓ راراااه . ٘ااازٖ 
دااااااشة رخٛماااااا١ٕٙب 
ٌٛداااذن ِغزغاااٍّخ 
ألفىبس ثب١ٌخ رذا١و ثاه 
رذعٛن أْ رزخٍٟ عآ 
سٚدااه ٚوجش٠بئااه ألٔااٗ 
ثجغاااااابهخ ِجزّاااااا  

فل ِٛاجٙخ اٌّاشأح ٠ش
ٌٍشجً و ِّٕٛع اٌشجاً 
ت ٠خطأ ٚأٔذ ت ٠ّىٕه 

اٌزاازِش فمااو ٚافااٍٟ 
 فٟ األِش

أِااٟ ٌااُ رخجشٔااٟ أٔااٗ 
٠ٍضِٕااٟ سجااً ألدمااك 
دٍّااٟو ٌااُ رمااً ٌااٟ 
عااااا١ّٕذه اٌشجاااااً 
اٌخٍٛد ٚاٌذتو ٚاٌّبي 
ٚاٌغعبدحو ٌُ رمً ٌٟ 
أزوااشٞ دزااٝ ٠ااأرٟ 
اٌشجااً ٚلزٙااب ٠ّىٕااه 
اٌغااااافش ٚئوزؾااااابف 

 ...اٌذ١بح
ىااآ سجااا  أثاااٟ ٌاااُ ٠

فبٌذب ٌٚىٕاٗ ٌاُ ٠م١اذ 
 أد ِٟ ثشجً

أِاااٟ ٌاااُ رماااً ٌاااٟ 
أدسعٟ ٚئِىثاٟ فاٟ 
ث١زااااه ٚفااااٟ دبٌااااخ 
ه له أٚ ٚفبح أٚ عجض 
صٚجه عززذ١ٍّٓ عٕٗ 

 اٌّغإ١ٌٚخ
عٍّزٕااٟ أْ أوااْٛ أٔااب 
أْ ألبراااً ِااآ أجاااً 
ٔفغٟ ت ِٓ أجاً أْ 

 أعثش عٍٝ سجً
عبئؾخ ٌاُ ٠مٌٛاٛا ٌٙاب 
 ئوجشٞ ٌززضٚجاٟ د

... 
أوْٛ عٍّزٕٟ أِٟ أْ 

هفٍخ رو١خ و ِٚشا٘مخ 
ٚاع١خ ٚ ئِاشأح ٔبماجخ 
ٚأِاااب ِثب١ٌاااخ ٚصٚجاااخ 
ث١ّٕااخ. عٍّزٕااٟ و١ااف 
أِااابسط د١ااابح ئِاااشأح 
٠فؾااً اٌّجزّاا  فااٟ 
ثزاااش جٕبد١ٙاااب عٕاااذِب 
٠زعٍاااااااااك األِاااااااااش 

 ثطّٛدبرٙب
ئٕٟٔ وبٍِخ ... ثعمٍاٟ 
١ٌٚظ ِجشد دٍٟ فٟ 

 ثٕقشٞ
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ِطس ٕ٘اء  
 
تاٌدِا ِٛلعح زظاٌح  

 ء

 
ْ شدددات ا ٚاحدددد ٚو دددسٚ

ِىثٍددٛ اا٠دداسٞع ظددّعد 
لٍدددٛتُٙ ذمدددٛي  تاظدددُ 
اابع االتدددددددٓع اٌدددددددسٚ  
اٌمدددضع حسزٔدددا ٠ددا زتٕدددا 
٠عددددٛل تكدددد١ٍثه ِددددٓ 

 "أودائٕا
ٔثددددك  ددددٟ   اٌددددرٞ "

ا ِّدددا  ٠عط١ٕدددا أوثدددس مدددد 
 "ٔطٍة

أرظددداز ا أرظدددسخ اٌدددسب  "
ٟ  ٚظدددددّ    ّددددداي وٌددددد

 "ُصساخٟ
٠سذددددْٚ ِ تدددط وودددداَ 
تسذما١ٌدددح اٌٍدددْٛع ٠عددد١س 

ودإٌّٛز  تجٛازُ٘ ٍِث١ّٓ
اٌعددددٛساء ٠سذدددددْٚ ش٠ ددددا 
اع أطٛي لاِدح ٚأوثدس  ِٛحد 
ددا ِددُٕٙع ِعددٍ ْٛ   ّ حج
واِدددً اٌرعددد١ٍ  ٚ دددٟ 
أ٠د٠ُٙ  ظدى١ٓ  ِٛمٙدح 

 ٔ ٛ أوٕاق اٌ ثاب
ال ٠جدددددس  أحدددددد وٍدددددٝ 
ٕ ا أٚ ٠عاز ا  االٌرفاخ ١ّ٠

ا  زتّددددا ٠ىددددْٛ ِ ددددٙد 
ظددد١ّٕائ١ ا ٠كدددٛز وٍدددٝ 
اٌ اطٝءع ث ز وا١ِساخ 

ذك٠ٛسع ِخسج ٠مد  خٍد  
 اٌىا١ِساخ

ٌمدددد اورددددخ ِ دددا٘دج 
اٌركددد٠ٛس وٍدددٝ زِددداٌٟع 
 ٌىٓ ٘رٖ اٌّسج ِخرٍفح
أظدددّ  صدددساه لٍدددٛتُٙ 
ٚ٘دددٟ ذدددسسس  ال ٔخددد ع 

 "اٌسماي ال ذخاف
٠ٛاصدددٍْٛ اٌعددد١س تجدددٛاز 
لٍددددٛب ِىفٕددددح تسا٠دددداخ 
 ظٛساءع ثُ ذٛل  اٌّٛوة
و ددددددددددسْٚ شددددددددددات ا 
ِعرعدددددٍّْٛ ٌٍم ددددداء 
ٚاٌمدزع شداب ٚاحدد  مد  
٠مددداَٚع ٠رعدددازن ٠ٚ ددداٚي 

 اٌٙسٚب
دداع ٠ىدداس لٍثددٗ ٠ رٛلدد  ٍ٘ع 

ٌٚىٕددددٗ ال ٠رٛلدددد  وددددٓ 
 اٌّماِٚح أتدا

أظدددّعٗ ٠ ددددز ٔفعدددٗ 
دددا  ال ذخددد   اٌسب  ّ٘ع 

 "ِعه
ثُ ذٛلد  اٌج١ّد  اوداسج 

 اٌرك٠ٛس ِسج أخسٜ
 ظىٛخ

 صّدع ٘دٚء ٌٚىٓ
اٌّىاْ ال ٠خٍٛ ِٓ أصٛاخ 
اٌغسات١ددة اٌعددٛس ٚصددساه 
ااِدددٛاج ٚ٘دددٟ ذدددسذطُ 

 تاٌكخس
 ٟ اٌخداِط و دس ِدٓ 
شثاط/ ثسا٠س شٙس اٌ ةع 

ٟ  تداٌٛزٚس اٌج ١ّ  ٠أذٟ وٌ
اٌ ّددساء ٚزظددائً ِعطددسج 
 ٠فٛ  ِٕٙا وطس اٌ ة
 ٌٚىٓ ا١ٌَٛ ِخرٍ 

زظددددائً ا١ٌددددَٛ ِٛلعددددح 
 تاٌدِاء

ٚاحدددد ٚو دددسْٚ شدددات ا 
ذت ددددٛا وٍددددٝ زِدددداٌٟع 
لطعدددد ز ٚظدددُٙ أِددداَ 
أِددددددٛامٟع ٚذٍطخددددددد 

 ١ِاٟ٘ تاٌدِاء

ااِددددٛاج ذٍطددددُ ٚمددددٗ 
 اٌكخٛز

االظددّان ذ ددعس تاٌددروس 
 لائٍح

 "!أٞ س٠ٓ ٘را؟"
ا أذّدددٛا ِّٙدددرُٙع تعددددِ

و فٛا ٚمُٛ٘ٙ ٍٍِٙد١ٓ 
تإٌكددسع ٠ٚدداال ودداز ٘ددرا 

 !إٌكس
 ِا اٌرٞ حدز ٌىً ذٌه؟

 !أُ٘ حما ت س؟
 اٌسب زح١ُ

ٌٚىٓ أرصود اٌسحّح ِٓ 
 لٍٛب تعض اٌث س

 ٚحما
ش٘سج اٌ ١داج اٌردٟ ازذدٛخ 
تددددِاء اٌ دددٙداء  ذتٍدددد 

 .تدِٛل أِٙاذُٙ
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 اٌٛحش
 ِسٚج ظ١ّس   

   
 . ٝثُق ٗوثءثُق ْٓجكز.. 

 أ٣ٖ ثدقظ ػ٘ي...ث٣ٖ أؽوى؟

ألمذٌ ٙٔضي إٔ ىثى ثُٞفٔ 

 ثُٔوػٞ )ٝف٤ور( ٣ِٜظ مِل٢

مطق ٢٘ٓ ثألٓجٕ ًٌْٝ 

 ثٟٔت٘ج٢ٗ دي

كٌٚس ًجُؾجةغ ك٢ ثُقٚجً 

 ٝثُقٌح

 ٣ذقظ د٤ٖ أًٞثّ ثُنٌثح

ػٖ ًٌْٙ مذَ ٝٓٞس هٕٝ 

 ثُٔيثم

 كأٗش ُْش ٛ٘ج.. ٝال ٛ٘جى

ٝد٢٘٤ ٝد٤ٖ ػ٤٘٤ي ظَ ٓن٤ق 

 ءدقؾْ ٤ٓ٘ج

 ٣ضنذ٠ ك٢ هٝث٣ٖٝ ثُؼٖن

د٤ٖ دقًٞٙ ٝٓوثة٘ٚ ٝفض٠ 

 كٞثِٙٚ

دش أٗغ٠ ٓقطٔز ٣َٔهٜج ثُـٌٝح 

 ٝث٤ُضْ

 ٣ٝأًِٜج ثُٞفٔ ٝثإلمضٚجً

د٢٘٤ ٝد٤ٖ ػ٤٘٤ي ؽٕ٘ٞ ٝثٗلجُ 

 ٕٝوجء

 ؽٕ٘ٞ...٣غ٤ٌ فض٠ ثُ٘ؾّٞ

 ٝثٗلجُ...ُْ صـجه٢ًٗ

 ٕٝوجء...٣ؼ٤و٢ٗ َٜٓٝٓز

 أ١ ىٗخ ًجٕ ثُْذخ ك٢ ثُضل٠٣ٌ؟

١ٌ ٢٘ٓ ٓؾٌٟ أال صؼِْ أٗي صؾ

 ثُوٓجء

 ىثى ثُق٤ٖ٘ ٍَٗ دذجح هو٣ْ

 كطٌهٚ دٌْػٚ عالط ٌٓثس

٣ِٜظ ٝمِلٚ ثُٖٞم ٣ٝطجًهٙ 

 ثُٞفٔ ثُوٓجً

 ٍٍ ٣ٌٚك ك٤ٚ دٚٞس ػج

ج  ًٓ ّأؽؼِي ؽْوًث َٜٓٝ

دجُضلج٤َٙ ٝٓٚجح دوًٝثٕ 

 ثُلٌثؽ

ثهْْ ُي..٤ٌّٕٞ ٛيث ثُذجح 

 ٣ٌٝـ ثُؾٞع ٝثُظٔأ ٝث٣ُٞالس

 ٝث٤ٌُْٖٔ ٣ٌهه ك٢ ُٜلز

ٙوً فجٕ.. ًجٕ ٢ُ )ًجٕ ٢ُ 

فذ٤خ.. ٝفِْ ؽ٤َٔ.. ٝص٢ًٌ٘ 

 ٝثمضل٠(

 

 

 

 

 .ّخٍَٝخُ ؿَخه ع٘ٝ

 ًحص ٍٔخ 

فككٜ ًحص ٍٔككخ  ىيٞيككش ٍككِ ىٞككخىٜ 

حى٘ظخ  ؿكخ  ٍ٘عكي حىظ كخ  ٍٕكع 

رلزٞزٖككخ قخٓككٌ، طعالككَص ٗحٍطككيص 

أرٖكككٚ كيٖٞكككخ ٍٗ رٔكككٖخ حألّٞ كككش 

فنككٌ مخّكككض طزككيٗ ؿَٞيكككش ٗمؤّٖكككخ 

فَحٗكككش طالٞكككَ ٍكككِ حىطكككَف ىي كككخ  

و رٞكككككيٕخ ٍٗٗى حىلزٞكككككذ ٗطلَككككك

حىلككككككذ فٞوككككككَؽ ٍْٖككككككخ أٍٝككككككؾ 

هَؿض ٍٕع ٍِ رٞظٖخ .حالٗظٞخس

قخٛككيس حىَنككخُ حىككٌٛ حعظككخىح أُ 

ٝيظ ٞخ فٞٔ حىلزٞزخُ، ٗٛكيض ٕكٜ 

أٗال ٗ يض طْظنَٓ ٍٗكه مكو ىقكش 

ٍككِ ىقككخص ع ككخٍد حىٔككخعش ٝككيس 

 .قيزٖخ ىٖطش ىي خ  حىلزٞذ

أٍككخ عككِ ٓككزذ طككؤهَٞ قخٓككٌ ٕكك٘ 

حّظنخٍٓ ى٘وٚ رهَ غَٞ ٍٕكع 

يٖطخ ىَإٝظٔ أمؼَ ٍَكخ فنٌ مخُ ٍظ

مخّكككض عيٞكككٔ كزٞزظكككٔ؛ اّكككٔ طكككخؿَ 

حىَويٍحص حىكٌٛ َٝك٘ه قخٓكٌ مكو 

ًٝ٘ رَخ ٝلظخؿٔ ٍكِ ع كخقَٞ ف كي 

مخُ ٍكيٍِ ٗكَٓ ٗىنكِ ٍٕكع ىكٌ 

طنكككِ طعيكككٌ رَكككخ ٕككك٘ عيٞكككٔ ٍكككِ 

اىٍككخُ، مخّككض ط كككظ فٞككٔ حىعيٝككي 

ٍِ حىٜكطخص حىٔكٞجش ٗأٗىٖكٌ أّكٔ 

ٝلككخٗه حٓككظي ىٖخ ٍخىٝككخ، ٗىنْككٔ 

و حىنطٞكككع حىلكككذ مَكككخ ّعيكككٌ ٝـعككك

فنؼٞكَح ٍكخ مخّكض .ٗحىزَٜٞ ٓك٘ح 

طلٔكككككِ حىنكككككِ فكككككٜ طٜكككككَفخطٔ 

 .ٗطوظيق ىٔ حألعٌحٍ

م َٕككخ ٍككيٍِ ٗىنككِ ىنككو ٍَْٖككخ 

اىٍخّككٔ؛ قخٓككٌ ٗاىٍككخُ ع ككخقَٞٓ 

 .ٍٕٗع ٗاىٍخُ حىلزٞذ

فككككٜ طيككككل حىيٞيككككش ٍفككككٞ طككككخؿَ 

حىَوكككككيٍحص اعالكككككخ  قخٓكككككٌ ٍكككككخ 

ٝلظخؿككٔ ٍككِ ع خقَٞىعككيً ٗؿكك٘ى 

ٍخه رلُ٘طٔ، ككخٗه قخٓكٌ طكيرَٞ 

ه رنو حىالَس ٗىنْٔ ف٘كو ػكٌ حىَخ

طٌمَ أُ ٍٕكع رخّظنكخٍٓ، فكٌٕذ 

اىٖٞخ ١ٗيذ ٍْٖخ ٍزخٗكَس رعكٞ 

حىْ ٘ى فؤعالظٔ ٍخ طَيل رلُ٘طٖخ 

ٕٜٗ فٜ كٞكَس ٗكيٝيس ٍكِ أٍكَٓ 

 ٗٗنئ حىََٝذ،

كخٗىض أُ طعَي ٍخ رٔ ٗىنْٔ ىكٌ 

ٝنِ ٝٔكَه ٓك٘ٙ ٛك٘ص ٍغزظكٔ 

ٗاىٍخّككٔ فاليككذ ٍْٖككخ ٍككخه أمؼككَ 

ال فخىَخه ىٌ ٝنِ مخفٞكخ ىيَٟكٔ ٗا

فعيٖٞككخ طككيرَٞ رككخقٜ حىَزيكك  رككؤٛ 

 .١َٝ ش مخّض

كْٖٞكككخ ػكككخٍص ٍٕكككع فكككٜ ٗؿٖكككٔ 

ٛككككخٍهش مفككككٜ ٍلخٗىككككش ٍْٖككككخ 

الٓكككظْظخؽ أٍكككَٓم ٍكككخ ركككل مٞكككع 

ٗٛككيض اىككٚ ٕككٌح حىلككي، ىككِ أىرككَ 

ىككككل ٗككككٞجخ، حّنككككَ ٍككككخًح فعيككككض 

رلخىكككل، ػكككٌ ٍكككخ ىزؼكككض أُ طنَكككو 

ميَظٖككككخ كظككككٚ ٕككككٌ قخٓككككٌ رؤهككككٌ 

ٍـَٕ٘حطٖككخ حىظككٜ طَطككيٖٝخ عْكك٘س 

حىَلَككككككك٘ه، ٗمكككككككٌىل ٕخططٖكككككككخ 

فلخٗىككض ٍٕككع حىَ خٍٗككش ٗحٗككظي 

رَْٖٞكككخ حىْكككِح  فالَكٖكككخ أٍٟكككخ 

ٗرنكككو قٔككك٘س قيكككذ ٗغطيكككش ع كككو 

ٗٗٓ٘ٓككش ٗككٞالخُ أهككٌ ٠ٝككَرٖخ 

كظكككككٜ ٓككككك الض ٠ٍكككككَؿش فكككككٜ 

ىٍخثٖكككخ، ٟٗكككلٞش ىوىٍكككخُ ٗمكككٌ 

 .ٍِ ٟلخٝخٓ ٗقظ ٓ
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 حىظلَٕ ٍِ حىـخّٜ؟

 اَٝخُ عزٞي

ٓؤمٌثً ٕـِش ٛيٙ ثُو٤ٞٚ ثُرٌأ١ 

ًٝجٕ ثُْرؤثٍ ثُؼجّ دٔنضِق كتجصٚ 

ثُرررري١ ٣لررررٌٛ ٗلْررررٚ كرررر٢ صِرررري 

 ثُو٤ٞٚ ٛٞ

 ٖٓ ثُؾج٢ٗ ؟؟

ًٝجُؼرررجهٙ ًـ٤ٌٛرررج ٓرررٖ ثُوٞرررج٣ج 

ًجٗرررش ثإلؽجدرررجس صورررغ دررر٤ٖ ٓؤ٣رررو 

 ٝٓؼجًٛ

ًٔررج ّرر٤وغ ٛرريث ثُٔوررجٍ أ٣ٞررجً درر٤ٖ 

 ٓؤ٣و ٝٓؼجًٛ

ألٗ٘ج أٙذق٘ج ٓؾضٔغ ٣وثكغ أكرٌثهٙ 

ػرررٖ ٓرررج ٣نررروّ أٛرررٞثةْٜ ٣ْٝرررج٣ٌ 

ٓؼضورررروثصْٜ ثًُٔٞٝعررررٚ درررروالً ٓررررٖ 

 . ودٌ ك٢ فو٤وز ثألٌٓثُذقظ ٝثُض

 إىثً ٓج ٢ٛ فو٤وز ثألٌٓ؟؟

 ثٝ دٔؼ٢٘ ثمٌ ٖٓ ثُؾج٢ٗ؟؟

هذررَ ثالؽجدررٚ ػررٖ ٛرريث ثُْررؤثٍ ٓررج 

ٛرررٞ ثٙرررالً ثُضقرررٌٓ ؟ٝٓرررٖ ٛرررٞ 

ثُٔضقررٌٓ؟ ٝٓررج ثّررذجدٚ ؟ٝٓررج٢ٛ 

 هٝثكؼٚ؟

ثُضقررررٌٓ ًٔررررج ًٝه كرررر٢ ثُؼِررررّٞ 

ثُ٘لْررر٤ٚ ٛرررٞ ثٝرررطٌثح ّررر٢ًِٞ 

٣وػٔرررررررررررٚ مِرررررررررررَ ٓؾضٔؼررررررررررر٢ 

#ٝثُٔضقٌٓ ك٢ ثألٙرَ ٕرن٘ 

٤ًٞجً دٌٚف ثُ٘ظٌ ٓٞطٌح ِّ

ػٖ ػٌٔٙ أٝ ْٓرضٞثٙ ثالؽضٔرجػ٢ 

أٝ ثُغوررجك٢ ٣ذقررظ ػررٖ ُرريٙ ٝهض٤ررٚ 

 ٣ٖذغ دٜج ًؿذجصٚ

 ٌُٖٝ ٤ُْش ًؿذجصٚ ثُؾْو٣ٚ كو٠

كررئٕ ًجٗررش ثٌُؿذررٚ ثُؾْررو٣ٚ ٛرر٢ 

 هثكغ ٖٓ

ثُرررروٝثكغ دجُلؼررررَ ثال ثٜٗررررج ٤ُْررررش 

ثُررروثكغ ثُٞف٤رررو كٜ٘رررجى #هٝثكرررغ ٝ 

ًؿذرررجس أمررر١ٌ ٌٓذٞصرررٚ دوثمِرررٚ 

ٌْجً ثُٞرق٤ٚ صضٔغَ ك٢ ثُضِيى دجٗ

أٓجٓررررٚ ٝمٞكٜررررج ٝثُذقررررظ ػررررٖ 

 ٕؼًٞ ثُغوٚ ٝث٤ُْطٌٙ ٝثُوٞٙ

ٝٛيٙ ثٗٞثع ٖٓ ثُؼ٘ق ثُ٘جصؼ ػرٖ 

#ثّذجح ػو٣وٙ ًجُضلٌري ثألّر١ٌ 

ٝثُؤررررغ ًٝغررررٌر ثُو٤ررررٞه ّٝررررٞء 

ثُضٌد٤ررررٚ ًٝررررَ ىُرررري صْررررذخ كرررر٢ 

فٌٓرررررجٕ ٝ هٚرررررًٞ دٖنٚررررر٤ز 

ثُٔضقرررررٌٓ ؽؼِرررررٚ ٣ذقرررررظ ػرررررٖ 

ٝررق٤ٚ ٣ؼررٞٛ ٓررٖ مالُٜررج ٛرريث 

 ثُقٌٓجٕ ٝثُوًٚٞ

ثُٔضقررررٌٓ كرررر٢ ػِررررْ ٣ٚرررر٘ق -

ثُرر٘لِ دأٗررٚ ٕنٚرر٤ٚ ّرر٤ٌٞدجص٤ٚ 

ٝثُٖن٘ ث٤ٌُْٞدجص٢ ًٔرج ثِٟرن 

ػ٤ِرررٚ ػِٔرررجء ثُررر٘لِ ٛرررٞ ثُط٤رررخ 

 ث٣ٌٌُٖ ثٝ ثُوجصَ ثُقٕ٘ٞ

دررررجًع كرررر٢ ثملررررجء ٗٞث٣ررررجٙ ٣ضِرررريى 

٣ٝضٔضررغ دجٌْٗررجً ثُٞررق٤ٚ ٝأُٜٔررج 

ٝصؼي٣ذٜج ٝف٤ٖ ٣ٚوً ٓ٘ٚ ِّٞى 

ًرررجُضقٌٓ ٣نضرررجً ٝرررق٤ضٚ دوهرررٚ 

ٝال ٣ذررج٢ُ ف٤ٜ٘ررج دررأ١ ٕررب ّرر١ٞ 

 ؿذجصٚ ّٞثء ثُؾْو٣ٚ ثٝ ثُ٘ل٤ًْٚ

ٝٓررررررغ ثألّررررررق ٣وػٔررررررٚ مِررررررَ 

ٓؾضٔؼ٢..ٓؾضٔرررغ ٣ِرررّٞ ثُٞرررق٤ٚ 

كو٠ ٓٔج ٣ؾؼَ ثُٔضقٌٓ ٣ضٔرجه١ 

ك٢ صٌٚكجصٚ دقغرجً ػرٖ صِري ثُِريٙ 

ثُٞهض٤ررررٚ ثُضرررر٢ ّضٖررررذغ فجؽجصررررٚ 

ثٌُٔذٞصررٚ هٕٝ ثُنررٞف ٓررٖ ًثهع 

 أٝ ػوجح أٝ فض٢ ه٣ٖ

ٌٝٛرريث صضرررٞٙ ثُٞرررق٤ٚ دررر٤ٖ ىةرررخ 

ِّٞ دٖرر١ٌ ٝدرر٤ٖ ٓؾضٔررغ ٣ِورر٢ دررجُ

ػ٤ِٜج ٝفروٛج ٓٔرج ٣رؤه١ دٜرج ثُر٢ 

ثُٚرررررٔش ٝصقٔرررررَ ًرررررَ ثألعرررررجً 

ثُ٘لْررر٤ٚ ٝفررروٛج هٕٝ ْٓرررجٗوٙ أٝ 

هػْ ٖٓ أفو ٝصْرضٌٔ ٛريٙ ثألعرجً 

ُْ٘ٞثس ٣ِٟٞٚ ٝهو صضطرًٞ أ٣ٞرجً 

٣َٝٚ ثألٌٓ إ٢ُ أٓرٌثٛ ٗلْر٤ٚ 

ًجإلًضترررررجح ٝأٓرررررٌثٛ أمررررر١ٌ 

 ؽْو٣ٚ

ٝدؼو إٔ ثِٟؼش ػ٢ِ أًثء ثُؼجٓٚ 

كرررر٢ ٛرررريٙ ثُوٞرررر٤ٚ ٝثُضرررر٢ ًررررجٕ 

ًأ٣رر٤ٖ أّجّرر٤٤ٖ أفرروٛٔج  ثدٌٍٛررج

٣ؼضذٌ ثُؾج٢ٗ ثٌُة٢ْ٤ ٢ٛ ثٌُٔأٙ 

ثُضررر٢ صنرررٌػ ٓرررٖ د٤ضٜرررج دٔالدرررِ 

 ؿ٤ٌ ٓقضٖٔٚ

ٝثألمرررٌ ثػضذرررٌ ثُؾرررج٢ٗ ٛرررٞ ىثى 

ثُٔضقررٌٓ ثُرري١ ثّررضقَ ٓررج ُرر٤ِ 

 ٖٓ فوٚ

كذ٤ٖ ٛي٣ٖ ثٌُأ٤٣ٖ صجٙ ثُؾ٤ٔغ ُْٝ 

ٗقَٚ ػ٢ِ ٕب ٣ْجْٛ كر٢ ثُقرو 

 ٖٓ صِي ثُظجٌٛٙ

ك٤وثكغ ثُٔضقرٌٓ ػرٖ ٗلْرٚ هرجةالً 

ٓررررررٖ صْررررررضل٢َٗ دغ٤جدٜررررررج  ٛرررررر٢

 !!!!!ٝصٌٚك٢ أٌٓ ٟذ٤ؼ٢

ٝصوررٍٞ ثُلضررجٙ ٛرريٙ ف٣ٌضرر٢ ٝٛررٞ 

 ! ثُٔؼضو١ ػ٤ِٜج

ٝك٢ ثُٜ٘ج٣ٚ در٤ٖ ٛريث ٝىثى ٗٚرَ 

ثُررر٢ ٗوطرررز ثُٚرررلٌ ُٝرررْ ٗقٚرررَ 

 ػ٢ِ إؽجدٚ ُْؤثٍ

 ٖٓ ثُؾج٢ٗ؟؟

 َٛ ثُلضجٙ ٢ٛ ثُؾج٢ٗ ثألّج٢ّ ؟

 أّ ثُٖجح ٛٞ ثُؾج٢ٗ ؟

ك٢ ثُقو٤وٚ ثُلضجٙ ثُض٢ صنرٌػ ٓرٖ 

الدررررِ ؿ٤ررررٌ ٓقضٖررررٔٚ د٤ضٜررررج دٔ

ٓنطتٚ ك٢ ػروّ فٖرٔضٜج الٕ   

 ثٌٓٛج دجُقٖٔٚ ُْٝ صْضؾ٤خ

 ٌُٖ ٜٓالً ٛ٘ج ّ٘ٞغ ّؤثٍ أمٌ

 ٖٓ ثُي١ ثٌٓٛج ؟؟

  

 ٖٝٓ ثُي١ ُْ صْضؾخ ألٌٓٙ ؟؟

 ً    أ٣ٞج

إىثً ٓررررررٖ ثُطذ٤ؼرررررر٢ ٓررررررٖ ثُرررررري١ 

 ٣قجّذٜج ٣ٝؼجهذٜج ؟؟

ٓرررٖ ثُطذ٤ؼررر٢ إٔ ٣ٌرررٕٞ فْرررجدٜج 

  ٖٓ 

ذٜج   كوررررر٠ ٛرررررٞ ٓرررررٖ ٤ّقجّررررر

 ٣ٝؾج٣ٍٜج دٔج صْضقن

ٝٛ٘ج ف٤ٖ أَٙ ػ٘رو ٛريٙ ثُ٘وطرٚ 

 أّٔغ ّؤثالً ٖٓ أفوْٛ ٣وٍٞ

ٌُررٖ ٓالدْررٜج ٛرر٢ ٓررٖ ثّررضلَس 

 ثُٖجح ٝهػضٚ ُلؼَ ٛيث ثُؾٌّ

عْ ٣ٌَٔ فو٣غٚ هجةالً ٝدجُضأ٤ًو ٛيث 

 ٤ُِ ٓذًٌ ُؾٌٓٚ ٌُ٘ٚ ّذخ

......... 
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هػ٘رر٢ أؽ٤ذرري ٣ررجٖٓ صضقرروط دٜرريث 

 . ثُقو٣ظ

ٌٕٞ ٝٛررَ إٕ ظِٔ٘رر٢ أفرروْٛ ّرر٤-

 ٓذًٌثً ُوض٢ِ ُٚ ؟

ُررْ ٣ـلررٌ   ٝال ثُٔؾضٔررغ ؽ٣ٌٔررز 

هضِررر٢ ُرررٚ فضررر٢ ٝإٕ ًرررجٕ ظجُٔرررجً 

ّٝر٤وض٘ ٓ٘ر٢ ألٗ٘ر٢ هضِرش ٗلْرجً 

ال صْررضقن ثُوضررَ فضرر٢ ٝإٕ ًجٗررش 

 ظجُٔٚ ك٤ِِ ٖٓ فو٢ هضِٜج

ًررريُي دجُٞرررذ٠ ٣لؼرررَ ثُٔضقرررٌٓ 

 دجُٞق٤ٚ

 ُْٔضٚ ُٜج دجإلًٌثٙ هضَ

 ٣وضِٜج دوٕٝ ٝؽٚ فن

٢ ع٤جدٜرج كقض٢ ٝإٕ ًجٗش ٓيٗذٚ كر

 ٌُٖ ٛيث ٤ُِ ٓذًٌثً ُي ػ٘و  

ٓجىث ّضوٍٞ هلل ػ٘روٓج ٣ْرأُي ػرٖ 

 ٛيٙ ثُؾ٣ٌٔٚ ؟

ٛررَ ّررضنذٌٙ إٔ ٓالدررِ ثُلض٤ررجس 

 ٢ٛ ثُْذخ

ُألّرررق ٛررريث ال ٣ٚرررـ إٔ ٣ٌرررٕٞ 

ٓذًٌثً ػ٘و   ألٕ   أؽجدي كر٢ 

ثُوٌإٓ ث٣ٌٌُْ فر٤ٖ أٓرٌى دـرٜ 

 ثُذٌٚ

 مِن   دوثمِي ػوَ ٝإًثهٙ

هٕٝ ٝظررجةلْٜ كئٓررج إٔ صؾؼِٜررْ ٣ررؤ

ٝصررضقٌْ دٜررْ كرر٢ صٚررٌكجصي ٝثٓررج 

ثٕ ال صْررضنوْٜٓ ٝصضٚررٌف ًٔررج 

ثُق٤ٞثٗجس كٜرْ ثُٔنِٞهرجس ثُق٤رٚ 

ثُضررررر٢ ال صْرررررضط٤غ ثُرررررضقٌْ كررررر٢ 

ؿٌثةَٛررج ألٜٗررج ال صض٤ٔررَ دٞؽررٞه 

 ػوَ ك٤ٜج ًؼوِي أ٣ٜج ثالْٗجٕ

ُٝ٘لضٌٛ إٔ ثُلضجٙ أعجًصي دغ٤جدٜج 

ٝؽؼِضي ص٘ظٌ ُْٝ صِضَّ درأٌٓ   

 ك٢ ؿٜ ثُذٌٚ

ج ٛرٞ ٓذرًٌى ُِْٔرٜج ٝثُضؼرو١ كٔ

 ػ٤ِٜج؟؟

إٕ ً٘رررش ٝٝرررؼش عٞدٜرررج ٓذرررًٌثً 

ُ٘ظٌصرري ًؿررْ أٗررٚ ػ٘ررو   ُرر٤ِ 

ٓذًٌ ّٝضقجّرخ ػِر٢ صوٚر٤ٌى 

ك٤ررٚ دٔلررٌهى ًٔررج ّضقجّررخ ٛرر٢ 

 ػ٢ِ صو٤ٌٚٛج ك٢ عٞدٜج دٔلٌهٛج

ٌُررٖ صؼررو٣ي ػِرر٢ ؽْرروٛج ٓررج ٛررٞ 

 ٓذًٌٙ ؟؟

 هػ٢٘ ثِٛٔ ُي دٖب

ثُٔذررررًٌ ُرررر٤ِ عررررٞح ثُٔررررٌأٙ ثٝ 

ٌررررررٖ ٛ٘ررررررجى ثُـ٣ٌررررررَٙ كورررررر٠ ُٝ

ٓذرررًٌثس ثمررر١ٌ ٓنل٤رررٚ ًجُضِررريى 

دجٌْٗجً ثُٞق٤ٚ ٝثُٔضقٌٓ ًٔرج 

ٙرروًس ٓ٘ررٚ ٛرريٙ ثُؾ٣ٌٔررٚ الٗررٚ 

أٓررررٖ ثُؼوررررجح ٜٓ٘ررررج ّرررر٤لؼَ أ١ 

ؽ٣ٌٔرررٚ ثمررر١ٌ إٕ أٓرررٖ ثُؼورررجح 

الٕ ؽٌٓررٚ كرر٢ ثالٙررَ ٗررجدغ ػررٖ 

ثُٖررؼًٞ دجُِرريٙ ثُضرر٢ صضقوررن ػ٘ررو 

ث٣رريثء ثُٞررق٤ٚ ٝثٌْٗررجًٛج ٝٛرريث 

٣لْرررٌ ثدضْرررجٓز ثالٗضٚرررجً ثُضررر٢ 

ٝؽرٚ ثُٔضقرٌٓ فر٤ٖ  صظٌٜ ػ٢ِ

٣ضرررررٌى ثُٞرررررق٤ٚ صضرررررأُْ هٕٝ أ١ 

ٓذجالٙ ٓ٘ٚ ٣ٝلٌْ ث٣ٞجً ُٔجىث صٌٖ 

ثُٞررررررقج٣ج ؿجُذررررررجً ٓررررررٖ ثُلتررررررجس 

 ثُْٔضٞؼلٚ

ثُو٤ٞٚ ٛ٘ج ٤ُْش ه٤ٞز ع٤رجح أٝ 

ّٖ 

ٖٝٓ ٣ٌ٣و إُٚجهٜج ك٢ ثُغٞح ٓرغ 

ثألّق ٣ٞغ ٓذًٌثس ُِٔضقرٌٓ 

صؾؼِررٚ ٣ضٔررجه١ كرر٢ كؼِررٚ هٕٝ أ١ 

 ٕؼًٞ دجُيٗخ ثٝ صٞهق

ػٖ ثألٌٓ ٝثُؾ٤ٔغ  ُٝٔجىث ٣ضٞهق

ٓضؼرررجٟق ٓؼرررٚ ٝٓضقجٓرررَ ػِررر٢ 

ثُٞق٤ٚ ٓض٘ج٤ّجً ٕرؼًٞٛج درجُوٌٜ 

ٝأُٜٔج ثُ٘ل٢ْ ٝدوالً ٖٓ ثُضنل٤رق 

ػٜ٘ج ٝؽِخ فوٜرج ٣ؾِروٜٝٗج صرجًٙ 

دئُٚجم ثُضٜٔرٚ دٜرج ٝصرجًٙ دٌذضٜرج 

ٝفٌٓجٜٗج ٖٓ ثُقرو٣ظ كر٢ ثألٓرٌ 

 !فض٢ ال صٌٖ ػجًثً ٟٞثٍ ف٤جصٜج

 ٝثُْؤثٍ ٛ٘ج

 ٖٓ ٙ٘غ ٛيث ثُؼجً

 ضجٙ ٢ٛ ثُؼجًَٛ ثُل

َٛ ثُلضجٙ ٢ٛ ّرذخ ثُضقرٌٓ دٜرج 

ٝثُٖجح ٓظِّٞ ألٗٚ ؿ٤ٌ ٓضرَٝػ 

 ؟

 ثالؽجدٚ ال

٤ُْش ثُلضجٙ ٢ٛ ثُْرذخ الٗرٚ ًٔرج 

ىًٌس ّجدوجً ٛ٘جى هٝثكؼرجً ثمر١ٌ 

 ؿ٤ٌ ثُؾْو ًٝثء صِي ثُؾ٣ٌٔٚ

ٝثُرررو٤َُ ػِرررر٢ ىُررري ثٗررررٚ ٤ُْررررش 

ٙجفذز ثُغٞح ثُٔضقًٌ كور٠ ٛر٢ 

 ٖٓ صضؼٌٛ ُٜيث ثالٌٓ

ثُـ٤ررٌ ٓقضٖررٔٚ  كررجٕ ًجٗررش ثُلضررجٙ

ٛررر٢ ّرررذخ ثُضقرررٌٓ كِٔرررجىث ٣رررضْ 

ثُضقررررٌٓ دجُٔ٘ضوذررررٚ ٝثُٔنضٔررررٌٙ 

 ٝىثس ثُغٞح ثُلٞلجٛ؟

ُٝٔجىث ٣ضْ ثُضقٌٓ دجألٟلجٍ إٗجعجً 

 ٝىًًٞ ؟

ُٝٔررجىث ٣لؼررَ ثُٔضررَٝػ ٛرريث ثُلؼررَ 

 أ٣ٞجً؟

ُٝٔرررجىث أٙرررذـ هطرررجع ًذ٤رررٌ ٓرررٖ 

 ىًًٞ ٛيث ثُٔؾضٔغ

ٓلضورررروثً ٌُررررَ ٓؼررررج٢ٗ ثإلْٗررررج٤ٗٚ 

 ٓغ ثإلٗجطٝثُْٔؤ٤ُٚ ك٢ ثُضؼجَٓ 

ٝأهرررررٍٞ ٛ٘رررررج ىًرررررًٞ ألٕ ٛررررريٙ 

ثُٚرررررلجس ٤ُْرررررش ٓرررررٖ ٙرررررلجس 

 ... ثٌُؽجٍ

ٌُر٢ ٗؾ٤ررخ إؽجدررٚ ٙررق٤قٚ ػِرر٢ 

 ٛيٙ ثألّتِٚ هو ٗؼٞه ُِنِق ه٤ِالً 

ٗؼررٞه ػ٘ررو ثألّ ثُضرر٢ صٌدرر٢ ٟلِٜررج 

 دجُؼ٘ق ٝثُؼوجح ثُذو٢ٗ

ٝثالّ ثُضررر٢ صْرررؼو فررر٤ٖ ٣نذٌٛرررج 

ثدٜ٘ررج دؼرروه ثُلض٤ررجس ثُضرر٢ ٣ضقرروط 

ٌريث ٓؼْٜ ٝصٖؾؼٚ ٝصنذٌٙ دأٗرٚ ٛ

 ٣ٌٕٞ ًؽَ

ٝثألّ ثُض٢ صٌد٢ ػ٢ِ ػوّ صقٔرَ 

 ثُْٔؤ٤ُٚ

صجًٙ ف٤ٖ صؾؼَ ٓرٖ أمضرٚ ثألٗغر٢ 

مجهٓرٚ ُررٚ ٝال صضًٌررٚ ٣ؼضٔررو ػِرر٢ 

 ٗلْٚ ك٢ هٞجء ٓضطِذجصٚ ثُؼجه٣ٚ

ٝصجًٙ فر٤ٖ ٣ذٌر٢ ُِقٚرٍٞ ػِر٢ 

ٕررب ٓررج كضؾِذررٚ ُررٚ ٓذجٕررٌر هٕٝ 

ٗوجٓ ك٢ ثالٌٓ كو٠ ُضْض٣ٌـ ٓرٖ 

 دٌجةٚ

ٝصررجًٙ فرر٤ٖ صنذررٌٙ إٔ ثٌُؽررَ ال 

ؼ٤ذٚ إال هِرز ٓجُرٚ ٝ ؿ٤رٌ ىُري ال ٣

ْٜ٣ 

ٝصررجًٙ فرر٤ٖ صؼجهررخ أمضررٚ أٓجٓررٚ 

ػِر٢ ٗلررِ ثُلؼررَ ثُرري١ ٣لؼِررٚ ٛررٞ 

 ٝال صؼجهذٚ ػ٤ِٚ

ٝصجًٙ فر٤ٖ صنذرٌٙ هذرَ ثالٓضقرجٕ 

ثٕ ثُٜٔرررررْ كوررررر٠ ٛرررررٞ ٓؾٔرررررٞع 

هًؽجصٚ ٤ُِ ٜٓٔج ٤ًق ٤ّقَٚ 

ػ٤ِٜج َٛ دجُـٔ ثٝ دؾٜوٙ كجالْٛ 

كوررررر٠ ٛررررر٢ ثُ٘ض٤ؾرررررٚ ال ثُّٞررررر٤ِٚ 

 ُِقٍٚٞ ػ٤ِٜج

ًٙ ف٤ٖ ٣وغ ك٢ أٍٓٚ ٝصٚرِـ ٝصج

٢ٛ ثألٌٓ دٔلٌهٛج هٕٝ ثٕ صضٌى 

ُررٚ ٓؾررجالً ُضقٔررَ ْٓررؤ٤ُز ٗلْررٚ 

 فض٢ ك٢ أٍٓضٚ

ٝصررررجًٙ فرررر٤ٖ ٣نطررررب كرررر٢ ٕررررب 

ٝالصأمرري ٓٞهررق فٌرر٤ْ ٓررٖ مطررأٙ 
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ٝثُٔٞهررق ثُقٌرر٤ْ ٛ٘ررج ٣ٌررٖ هٕٝ 

إكٌثٟ ثٝ صل٠٣ٌ كال ٣ؾرخ ثُؼ٘رق 

 ٝال ٣ؾخ أ٣ٞجً إٛٔجٍ ثألٌٓ

ًررررَ ٛرررريٙ ثُٔٞثهررررق ٝثًغررررٌ ٓررررغ 

 صٚ٘غ ًؽجٍ دَ ثألّق ال

ىًررررًٞثً ٖٓرررر٤ٖٛٞ ٓررررٖ ثُرررروثمَ 

ثماله٤جً ٝٗل٤ْجً ..ٓؤ٤ٖ٘ٓ دو٘جػجس 

مجٟتٚ ٓغَ إٔ ثألٗغ٢ مِورش كور٠ 

 ُضِذ٤ز ًؿذجس ثٌُؽجٍ

ٝأٜٗج ُر٤ِ ٓرٖ فوٜرج إٔ ٣ٌرٖ ُٜرج 

 أ١ هًٝ ؿ٤ٌ ثُي١ ٣قوهٙ ٛٞ

أّج٤ُخ مجٟتٚ ك٢ ثُضٌد٤رٚ صٚر٘غ 

ُ٘ج ىًًٞثً ال صؼِْ ٓؼ٘ر٢ ثُْٔرؤ٤ُٚ 

ٓرررج ٛررر٢ ك٤ضرررَٝػ ٝٛرررٞ ال ٣ؼِرررْ 

ٌٓجٗررز ثُٔررٌأٙ ٝال ٣ؼِررْ ػررٖ هًٝٙ 

ك٢ ثَُٝثػ أ١ ٕب ؿ٤ٌ أٗرٚ كور٠ 

٣ؾِخ ثُٔجٍ ٣ٝأٌٓ ٣ُٝطجع ٝدرجه٢ 

ثُْٔرررررؤ٤ُجس ػِررررر٢ ٍٝؽضرررررٚ ٝإٕ 

هجُررش ًِٔررز "ال" صٞررٌح ٝصٜررجٕ 

ٝإٕ ثػضٌٝش صضْٜ دؼروّ ثُقلرجظ 

ػِرر٢ د٤ضٜررج ٓررٖ أِٜٛررج ٝٓؾضٔؼٜررج 

 !!!هذَ ٍٝؽٜج

أّج٤ُخ ًغ٤رٌٙ ٣ٖ٘رأ ثُطلرَ ثُريًٌ 

ٚ إْٗررجٕ ال ٣ؼِررْ ػ٤ِٜررج صٚرر٘غ ٓ٘رر

ػٖ هًٝٙ ثُقو٤ور٢ كر٢ ثُق٤رجٙ أ١ 

 ٕب

ٛررٞ كوررر٠ ٣ٌ٣ررو إٔ ٣قٚرررَ ػِررر٢ 

ًؿذجصررٚ ٜٓٔررج ًِلررٚ ثألٓررٌ فضرر٢ 

ٝإٕ ًرررررررجٕ ّررررررر٤ظِْ أفررررررروْٛ أٝ 

٣ٌصٌررخ ىٗررخ ُرر٤ِ ٜٓٔررجً كررجألْٛ 

ًؿذضٚ ٝفجؽضرٚ ٝال ٣ٖرؼٌ ُقظرٚ 

 دجُيٗخ أٝ ثُ٘وّ أٝ صأ٤ٗخ ث٤ٌُٔٞ

ُٝٔجىث ٣ٖرؼٌ دريُي كرأٝثٌٓ ثُرو٣ٖ 

ُٔؾضٔرررغ ال ٣رررو١ً ػٜ٘رررج ٕرررب ٝث

 دأًِٔٚ ٣ؤ٣وٙ ٝال ٣ِو٢ ػ٤ِٚ دجُِّٞ

ٝٓج٣َ٣رو ثألٓرٌ ّررٞءث  ٛرٞ إٔ ٓررٖ 

٣ٜرروً فررن ثُٔررٌأٙ ٛ٘ررج ٛرر٢ ٓررٌأٙ 

 ٓغِٜج

صٌد٢ هٕٝ ٝػع ه٢٘٣ ثٝ ثماله٢ 

 ٝصًَع ه٤ْ ٝه٘جػجس مجٟتٚ

كٜرر٢ ٓررٖ صنذررٌ ُٝرروٛج أٗررٚ ًؽررَ 

ُٝررٚ فررن إٔ ٣لؼررَ ٓررج ٣ٖررجء ٝهررش 

ٓررج ٣ٖررجء ٝصنذررٌ ثد٘ضٜررج أٜٗررج د٘ررش 

ثٛ ٝإٔ ٝال ٣قررررن ُٜررررج ثإلػضررررٌ

 ثُنطأ ثُذ٠٤ْ ٜٓ٘ج ال ٣ـضلٌ

صِرري ثُٔررٌأٙ صٌدررش ػِرر٢ ىُرري ٓررٖ 

ٓررررٌأٙ هذِٜررررج ٝث٥ٕ درررروالً ٓررررٖ إٔ 

صٌد٢ أد٘جةٜج صٌد٤ٚ ٙق٤قٚ فضر٢ 

ال ٣ظِٔرررٕٞ ٓغِٜرررج ٌٗثٛرررج صْررر٤ٌ 

 ػ٢ِ ٗلِ ثُٜ٘ؼ

كٜررَ إهض٘ؼررش ثُٔررٌأٙ ثٜٗررج ٓنِررٞم 

 هًؽٚ عج٤ٗٚ ٝال ٣قن ُٜج ٕب

َٛ ثهض٘ؼرش ُِوًؽرٚ ثُضر٢ صؾؼِٜرج 

ىًًٞث ٝثٗرجط ػِر٢  صٌد٢ أٟلجُٜج

 ٗلِ ثُو٘جػٚ ثُظجُٔٚ ُٜج

ُٝٔجىث ثهض٘ؼرش دريُي ٝال ص٣ٌرو ثٕ 

صَٖ٘ ثد٘جةٜج ٖٓ ٗلرِ ثُظِرْ ثُضر٢ 

 صؼٌٝش ُٚ

َٛ أهض٘ؼرش ُِوًؽرٚ ثُضر٢ ؽؼِضٜرج 

 !ْٗش أٙال  إٔ ُٜج فن؟

ٗؼررْ ُٝألّررق ٓررٖ ًغررٌر ٟٝررٍٞ 

ثُٔرروٙ ثُضرر٢ ّررٌٗج دٜررج ػِرر٢ ٛرريث 

ثُٜ٘ؼ ثٗقٌف ثُؾ٤ٔغ ػٖ ثُلطٌٙ 

ٝثٓررررررٌ ثُررررررو٣ٖ ثُْرررررر٣ٞٚ ٝػررررررٖ أ

ٝص٘جّررررٞٛج فضرررر٢ فِررررش ٓقِٜررررج 

دؼوُْٜٞ صِي ثُؼجهثس ٝثُٔؼضوروثس 

 ثُذجِٟٚ

ٝكررر٢ ثُقو٤ورررٚ كرررئٕ ًرررَ ثاله٣رررجٕ 

 د٣ٌتٚ صٔجٓجً ٖٓ صِي ثُٔؼضووثس

ُٝررررْ ٣ذررررًٌ   ٣ٝٞررررغ أػرررريثًثً 

 ُِٔضقٌٓ

ُْٝ ٣ذًٌ ثٌُّرٍٞ ٙرَ   ػ٤ِرٚ 

ِّْٝ ُٚ درَ أػرٌٛ ػ٘رٚ ٝأمذرٌ 

دؼظررْ ىٗذررٚ ٝؽٌٓررٚ كرر٢ ٙررق٤ـ 

ش ثفجه٣ررظ ًغ٤ررٌٙ ثُْرر٘ٚ ف٤ررظ ٜٗرر

ػررررٖ ثُضؼررررو١ ػِرررر٢ ثالػررررٌثٛ 

ٝفٌٓررررررجس ثُـ٤ررررررٌ هٕٝ ٝٝررررررغ 

ٕررررررررٌٟٝ ثٝ ٓذررررررررًٌثس صـلررررررررٌ 

 ُِٔضؼو١

ُْٝ ٣ذًٌ ُٚ أ١ ٗذر٢ كر٢ أ١ ه٣رٖ 

ًٔج ٣لؼَ ثُذؼٜ ث٤ُّٞ ٣ٝذرًٌٕٝ 

ُِٔضقررررٌٓ هٕٝ ثُ٘ظررررٌ ُٔررررج هررررو 

 ٣ْذذٚ ىُي ٖٓ آالّ ُِٞق٤ٚ

كٌٔررررج ىًررررٌ ثُوثػ٤ررررٚ ٓٚررررطل٢ 

ف٢ْ٘ ك٢ فو٣غٚ ػٖ صِي ثُو٤ٞٚ 

ؽ٣ٌٔررٚ كررال ٌٓررجٕ  ثٗررٚ فرر٤ٖ صوررغ

ٝال ٝهررررش ُررررٞػع ثُٞررررق٤ٚ كرررر٢ 

ْٓرررررررٌؿ ثُؾ٣ٌٔرررررررٚ ..كْٔرررررررٌؿ 

ثُؾ٣ٌٔررررٚ كورررر٠ ُٔؼجهذررررز ثُؾررررج٢ٗ 

ٝؽذرررٌ ثُٞرررق٤ٚ ٝثالص٤رررجٕ دقوٜرررج 

 . ثٝال ٝهذَ أ١ ٕب

ٝثٗررج ثد٣ررو فو٣غررٚ الٕ ثُٔضقررٌٓ 

ُررررر٤ِ ف٤رررررٞثٕ ْٓرررررِٞح ثإلًثهٙ 

 ٝثُؼوَ ٝال ٟلَ ال ٣لْٜ ٕب

دررَ ٛررٞ ثْٗررجٕ دررجُؾ ػجهررَ ػررجُْ 

صٔجٓررجً  دجُٚررٞثح ٝثُنطررأ ٝثػرر٢

دضٚرررٌكجصٚ ٓنضرررجًثً ُٜرررج دجًثهصرررٚ 

٣ْٝضط٤غ إٔ ٣وّٞ ٗلْٚ ٣ٌٝهػٜرج 

٣ٜٝرررريدٜج كوررررو مِوررررٚ   دررررئًثهٙ 

ٝػورررَ ٣ْرررضط٤غ إٔ ٣نضرررجً دٜٔرررج 

 صٌٚكجصٚ

ٌُٝ٘ررررررٚ صؾررررررٌه ٓررررررٖ إْٗررررررج٤ٗضٚ 

ٝصٚررررررٌف صٚررررررٌكجس فْررررررخ 

ثُضٌررر٣ٖٞ ثُررري١ مِرررن   درررٚ ًرررَ 

ثٌُجة٘جس ثُق٤ٚ كٜر٢ ال صٚروً ثال 

س ٖٓ ثُق٤ٞثٗجس كو٠ دَ ثُق٤ٞثٗرج

ثكٞررَ ٓررٖ ٛرريث ثُٔضقررٌٓ الٜٗررج 

ٝثٕ ًجٗش دال ػوَ كِرو٣ٜج ٕرؼًٞ 

ٝثفْررررجُ ثٓررررج ثُٔضقررررٌٓ كٜررررٞ 

 ٕن٘ دال ٕؼًٞ

 ٝدؼو ىُي ٖٓ ثُْذخ ؟

 ٖٓ ثُؾج٢ٗ ك٢ صِي ثُو٤ٞٚ ؟؟

ثُؾرررررج٢ٗ أّ صٌدررررر٢ هٕٝ ٝػرررررع -

 ٝصًَع ه٘جػجس مجٟتٚ ك٢

ثُررريًًٞ ٝثالٗرررجط ٝثُرررو٣ٖ درررٌا 

 ٜٓ٘ج

ثُؾرررج٢ٗ ثّرررٌٙ دٜرررج ًرررَ ثٗرررٞثع -

صٌدرررر٢ دررررجُؼ٘ق  ثُضلٌرررري ..ثّررررٌٙ

ٝثُؼوررررجح ثُذررررو٢ٗ ك٤نررررٌػ ٜٓ٘ررررج 

ىًٌثً ٌٓذٞصجً ٣ٌ٣رو ثٕ ٣ضِريى در٘لِ 

ثُؼ٘ق أ٣ٞجً ٝثٌْٗرجً أ١ ٝرق٤ٚ 

أٓجٓررٚ ًٔررج ًررجٕ ٌْٓ٘ررٌثً ٛررٞ ٓررٖ 

هذررررَ ٝثٕ ّررررٔقش ُررررٚ ثُلٌٙررررٚ 

ٝأٓررررٖ ثُؼوررررجح كرررر٢ أ١ ؽ٣ٌٔررررٚ 

أمررر١ٌ ؿ٤رررٌ ثُضقرررٌٓ ّررر٤لؼِٜج 

هٕٝ صٌهه ٌُٖ ثًغٌ ٓج ٣لؼِرٚ ٛرٞ 

 ثُضقررٌٓ الٗررٚ ٣ررأٖٓ ثُؼوررجح ٓ٘ررٚ

..ٛررررٞ ٣ذقررررظ دلؼِضررررٚ صِرررري ػررررٖ 

ثُٖررؼًٞ دررجُوٞٙ ٝثُْرر٤طٌٙ ٝٛرريث 

ثٕ هٍ ػِرر٢ ٕررب ك٤رروٍ ػِرر٢ أٗررٚ 

ًررجٕ ْٓضٞررؼلجً ٓررٖ هذررَ ك٤ذقررظ 

ػررٖ ٝررق٤ٚ ٝررؼ٤لٚ ٣قٚررَ ٓررٖ 

مالُٜج ػ٢ِ ثُٖؼًٞ دجُوٞٙ ٝثُغوٚ 

 .دجُ٘لِ

ثُؾررررج٢ٗ ث٣ٞررررجً ٓؾضٔررررغ ٣ٖررررؾغ -

٣ٝؤ٣و ٗلِ ثُو٘جػجس ثُنجٟتٚ درَ 

 ٣ٝٞغ ٓذًٌثس ُٜج
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لضجٙ صٚرٔش ثُؾج٢ٗ ُػٌف ؽؼَ ثُ

 ػٖ فوٜج مٞكجً ٖٓ ثُؼجً

ثُؾج٢ٗ هجٕٗٞ ال ٣قجًْ ٝٓضْٜ ال -

٣ؾرررررو ُرررررٚ ًثهع ٗٞرررررغ ُْرررررًِٞٚ 

 ٓذًٌثس دوال ٖٓ صؼو٣ِٚ

ثُؾج٢ٗ ثٗغ٢ دوالً ٖٓ ٝهٞكٜج كر٢ -

ٙررق ثٗغرر٢ ٓغِٜررج ٝثُٖررؼًٞ دٜررج 

ٝهػٜٔرررج ٗلْررر٤جً صذرررًٌ ُٔضقرررٌٓ 

 ٓيٗخ

ثُؾررج٢ٗ أٗررجُ كرر٢ هِررخ ثُٖررجًع -

فررر٤ٖ صضؼرررٌٛ أٓرررجْٜٓ إفررروثٖٛ 

ٝصطِررخ ثُ٘ؾرروٙ إٓررج إٔ  ُِضقررٌٓ

٣ِٜٞٓج ٛر٢ ٝإٓرج إٔ ٣ٜروأٛج هرجةال 

 !!!!!!""ثفٔو١ ًد٘ج ٌْٓه٤ٌٔ

ٝٛ٘ررج ٗٞررغ أُررق ػالٓررز ثّررضلٜجّ 

 ٝصؼؾخ

أُٜرريث ثُقررو ثٗقٌك٘ررج ػررٖ ثُلطررٌٙ 

ثُْرر٤ِٔٚ ٝأٙررذـ ثُٔررجٍ أٛررْ ٓررٖ 

 !ثُؾْو ؟

ٗؼررررْ صجٛررررش ثُلطررررٌٙ كرررر٢ ٍفررررجّ 

ثُٔؼضورررروثس ثُنجٟتررررٚ ٝثُؼررررجهثس 

 ٝثُؼٌف

ذقش صجٛرررش صؼرررج٤ُْ ثُرررو٣ٖ ٝثٙررر

ٓقٚررررًٞٙ كرررر٢ صٌه٣ررررو ثأل٣ررررجس 

 ٝفلظٜج كو٠ هٕٝ صطذ٤وٜج

ٝد٤ٖ ًَ ٛيث مرٌػ ُ٘رج ىًرًٞثً ال 

٣ؼِٔررٕٞ ٕررب ػررٖ ٓؼ٘رر٢ ثُٖررٜجٓٚ 

ٝثٌُؽُٞٚ ٝثُْٔؤ٤ُٚ ٝثُٖرٌف .. 

ًجُق٤ٞثٗرررررجس صورررررٞهْٛ ًؿذرررررجصْٜ 

 ًجُؼ٤ٔجٕ

ثألٛرْ ػ٘رروْٛ ٛررٞ ثُقٚررٍٞ ػِرر٢ 

ًؿذررررررضْٜ ُرررررر٤ِ ٜٓٔررررررجً ٤ًررررررق 

 ٤ّقِٕٚٞ ػ٤ِٜج ٖٝٓ أ٣ٖ

ع أٗلْرررْٜ ثُٜٔرررْ كوررر٠ ٛرررٞ إٕرررذج

 ..ٝفٕٞجً ًجٌّٙ ٤ُِ ُٜج ًثهع

ُٝررٖ ٣ٌهػٜررج ٕررب ٓررجهثّ ثألؿِذ٤ررٚ 

 ٖٓ ثُٔؾضٔغ ٣ٞغ ُْٜ ٓذًٌثس

ٓرررجهثٓٞ ٣ؼِٔررررٕٞ إٔ ثُٞررررق٤ٚ ال 

 ص٘طن

 ٝإٔ ثُوجٕٗٞ ال ٣قجًْ

ٝإٔ ثُرررررو٣ٖ ِٓنررررر٘ كررررر٢ كؼرررررَ 

فًٌررررجس ثُٚررررالٙ دجُؾْررررو كورررر٠ 

ٝفلررع ثأل٣ررجس هٕٝ كٜررْ أٝ صررودٌ 

 ثٝ صطذ٤ن

دٌرَ أّرق ثالّررٌٙ ٝثُٔؾضٔرغ ٛررْ 

ألّجُ كجالٌّٙ صنٌػ ُ٘ج ثْٗجٕ ث

ٓٞرررطٌح ّررر٤ًِٞجً دْرررذخ ّرررٞء 

ثُضلررجْٛ ٝثُضٌد٤ررٚ ٝثُٔؾضٔررغ ٣رروػْ 

ّرر٤ًِٞجس ٛرريث ثإلْٗررجٕ درروال  ٓررٖ 

 صو٣ٜٞٔج ٝصؼو٣ِٜج

ٝدؼو إٔ ػِٔضْ ٖٓ ٛٞ ثُْرذخ إىثً 

 ٓج ٛٞ ثُقَ ؟

ثُقَ ثٕ صنٌؽ٢ أ٣ضٜج ثُلضجٙ ػٖ -

ٙٔضي ٝصوض٢ِ مٞكي ثٗضر٢ ُْرش  

 دؼجًثً دَ ٛٞ ثُؼجً

إٔ ٣رضؼِْ ثألدرجء ٝثالٜٓررجس ثُقرَ -

ٟرررٌم ثُضٌد٤رررٚ ثُْررر٤ِٔٚ ٝثُرررٞػع 

٣ٝضٞهلرررررررٕٞ ػرررررررٖ ثُْررررررر٤ًِٞجس 

ثُنجٟتررررررٚ كرررررر٢ ثُضٌد٤ررررررٚ فضرررررر٢ 

٣نٌؽررٕٞ ٓررٖ درر٤ٖ ٣ررو٣ْٜ أد٘ررجءثً 

ث٣ّٞجء ٗلْر٤جً ٝأماله٤رجً كرجُٔؾضٔغ 

ال ٣ضقَٔ ٣ٍجهٙ ك٢ ػوه ثُٔنض٤ِٖ 

 ً  ٗل٤ْجً أٝ ثُٔٞطٌد٤ٖ ٤ًِّٞج

ثُقرررَ إٔ ٣ضٞهرررق ثُؾ٤ٔرررغ ػرررٖ -

ؼجِٓررٚ درر٤ٖ ثُرريًٌ ثُضل٣ٌررن كرر٢ ثُٔ

ٝثألٗغ٢ كجهلل ال ٣لرٌم كر٢ ثُغرٞثح 

ٝثُؼوجح ػِر٢ أ١ ىٗرخ در٤ٖ ىًرٌ 

 ٝأٗغ٢

ثُقرررررَ إٔ ٣ٌرررررٖ ٛ٘رررررجى ػورررررجح -

ٝهررجٕٗٞ ًثهع ٝثالٛررْ ٓررٖ ٝؽررٞه 

 ٛيث ثُوجٕٗٞ ٛٞ إٔ ٣طذن دجُلؼَ

ثُقَ إٔ ٣ٌٖ ٛ٘جى مطجح ه٢٘٣ -

ٝعوررررجك٢ ػررررجهٍ ٝ ٓضٞثكررررن ٓررررغ 

ثُوررررٌإٓ ٝثُْرررر٘ٚ ٝثُؼِررررْ ال ٓررررغ 

 س ثُٖن٤ٚٚثالًثء ٝثُٔؼضووث

مطرررجح ّٝرررط٢ ٣ؼررروٍ ثُْرررِٞى 

٣ٌٝدررر٢ ثُررر٘لِ ٣ٌٝصوررر٢ درررجٌُٝؿ 

 ٝثألمالم

ثُقرررَ أٗرررٚ فررر٤ٖ صطجُرررخ ثُلضرررجٙ -

دجُقٖرررررٔٚ ٗضقررررروط كررررر٢ ثألٓرررررٌ 

ًوٞرررر٤ٚ ٓ٘لٚرررررِٚ ػررررٖ هٞررررر٤ز 

ثُضقررررٌٓ ٝال ٗنِرررر٠ ثُوٞرررر٤ض٤ٖ 

دذؼٞرررٜٔج ثُرررذؼٜ كغٞدٜرررج ُررر٤ِ 

ّذذجً ٝثال ٓج صقٌٕٞ ديثس ثُغرٞح 

 ثُلٞلجٛ ٝثُطلِٚ

 درررررَ ثُْرررررذخ ٛرررررٞ ًؿذرررررجس ىثى

ثُررٞفٔ ثُضرر٢ صوررٞهٙ ًررجألػ٢ٔ ثٝ 

 ثُٔـ٤خ أٝ ثُٔؼضٞٙ

ٗقضجػ ث٥ٕ ثُر٢ صؼرو٣َ ّر٤ًِٞجس 

 ًغ٤ٌٙ ّجةوٙ ك٢ ثُٔؾضٔغ

ٗقضررررجػ ُنطررررجح ٌٓغررررق ٝؿ٤ررررٌ 

ٓضطررررٌف ٓررررٖ أٙررررقجح ثُؼِررررْ 

ٝثُرررررو٣ٖ ثُقو٤وررررر٢ فضررررر٢ ٣ُؼررررروٍ 

 ٓلج٤ْٛ ٛيث ثُٔؾضٔغ

كضِرري ثُٔلررج٤ْٛ ؽؼِررش ؽررَء ٓررٖ 

ثُٔؾضٔرررررغ إٓرررررج ٓؾررررر٤ٌٖٓ ٝإٓرررررج 

 ٢ٌٖٝٓ٤ ٗل٤٤ْٖ ثٝ ٓٞطٌد

ٝثُؾررررررَء ثألمررررررٌ ٣ؼررررررج٢ٗ ٓررررررٖ 

 ٤ًِّٞجس ثُؾَء ثألٍٝ

كٜرررَ ّررر٘ل٤ن ْٝٗرررضو٤ْ أّ ّررر٘ظَ 

 صجة٤ٜٖ ٌٛيث د٤ٖ ٛيث ٝىثى ؟
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 دمحم جراحي
  تفتيش

 صلضــ٤ٔ

ًجٕ هو همَ ك٢ كٌثٕٚ ٝ ثّضؼو 

ُِّ٘ٞ ٌُٖ ؽجءٙ ثصٚجٍ ٛجصل٢ ٖٓ 

أفو ٍٓالةٚ ك٢ ثُؼَٔ ، هجٍ ُٚ 

ؿوثً صلض٤ٔ،٤ّأص٢ ث٤ُْو ٤ًَٝ 

دؼٜ ثُو٤جهثس  ثٍُٞثًٙ ٝ

ُالٟٔت٘جٕ ػ٢ِ ٤ٌّ ثُؼَٔ. ًٖ 

ْٓضؼوثً. عْ ثؿِن ثُٜجصق ٝ دوأ 

ٝؽٜٚ ٣ضقٍٞ ث٢ُ ثُِٕٞ ثألٙلٌ 

٤ٕتجً ك٤ٖتجً، ٝ ظٌٜ ثُوِن ؽ٤ِج 

ػ٢ِ ٝؽٜٚ. ثمي ٣لٌٌ ٝ ٣قوط 

ٗلْٚ دٚٞس مجكش فض٢ ال 

صْض٤وع ٍٝؽضٚ ثُض٢ ٗجٓش 

دؾٞثًٙ ٓ٘ي ّجػز. ُٔجىث ٣ضَٚ 

د٢ ٛيث ث٤ََُٓ، ُٔجىث أٗج 

جُيثس!؟ َٛ ثًضٖلٞث أ١ٌٓ ٝ د

ٚ َ ٖٓ ثُؼَٔ؟ ٝ ٌُٖ  ؿوثً أُك

 ُٔجىث ٤ًَٝ ثٍُٞثًر د٘لْٚ!

َٛ ٣ْضوػ٢ ػوّ صْؾ٤َ 

ثُوًُٝ ثُض٢ إٌٔفٜج ك٢ هكضٌ 

ثُضق٤ٌٞ ًَ ٛيٙ ثُٔ٘جٙخ؟ ٝ 

ٓجىث هو أهٍٞ ؿوثً إىث ّأ٢ُ٘ ػٖ 

ّذخ ػوّ ثٗضظجّ صْؾ٤َ 

ثُوًُٝ ك٢ ثُوكضٌ، َٛ ثًيح ٝ 

ٝ ثهٍٞ ثصؼَِ دجألًٓٞ ثُٖن٤ٚز، 

ثٕ ٍٝؽض٢ ثُْذخ، ك٢ٜ ص٘ـ٘ 

ػ٢ِ ف٤جص٢ ٝ ال ثؽو ٝهضج 

ٌُِضجدز، ٓ٘ي ثٕ ٍثهس ثالّؼجً 

٣ٍجهر ْٓضؼٌٙ ٝ ُْ ٣ؼو ثٌُثصخ 

ثُي١ ًجٕ ٖٓ ثألّجُ ال ٣ٌل٢ 

إلٟؼجّ فٚجٕ ًجك٤جً ُْو 

ثفض٤جؽجس ثُلٌه ثالْٗج٤ٗٚ 

ثألّج٤ّز ثُض٢ ص٤َٔٙ ػٖ 

ثُن٣ٌَ٘ ٝ ثُٞلوع أٝ ثُذٌؿٞط 

 ك٢ ٕؼٌ ثٌُِخ.

ٌُٖ ٓج ىٗخ ٍٝؽض٢، ُٞ ًجٗش ٝ 

دٜيٙ ثألمالم! ُٞ ً٘ش ثٗج ٌٓجٜٗج 

ُٔج صقِٔش ثُؼ٤ٔ ك٢ ظٌٝف 

ًٜيٙ. ػ٢ِ ثالهَ ٢ٛ أكَٞ ٢٘ٓ 

كِْ صٌفَ ٝ صض٢ًٌ٘ ٗظٌث ٤ُٞن 

ثُقجٍ، ال ٤ٌٝ ثٕ ثصقَٔ صأ٤ٗذٜج 

 ٖٓ ٝهش المٌ !

ٝ ٌُٖ ثىث هِش ٛيث ثٌُالّ هو ٣لْٜ 

ٓ٘ٚ أ٢ٗ أػضٌٛ ػ٢ِ ٤ّجّز 

جًعز أم١ٌ! ال ثُوُٝز. ٝ صٌٕٞ ً

 ُٖ أّضنوّ ٛيث ثُؼيً إىٕ.

ّأٜٜٗ ث٥ٕ ٝ ُٖ أٗجّ ٢ٌُ أهّٞ 

د٢ٌ ه٤ٔ٘ ٗظ٤ق ٝ د٘طجٍ ؽ٤وث 

ٝ أُٔغ ثُقيثء، كوثةٔج ٓج ًجٕ 

ثُٔ٘ظٌ ثُؼجّ ٓؤعٌث ٓغ ٛؤالء  

ثألٕنجٗ أٙقجح ثُٔ٘جٙخ 

ثُؼ٤ِج. ٝ ًيُي ّٞف أفِن 

ُق٤ض٢ ٝ ٕجًد٢ ٢ٌُ أدوٝ أٙـٌ 

ه٤ِال كأصقؾؼ دٚـٌ ٢ّ٘ ٝ 

 مذٌثص٢.ٝؼق 

ٝ أمي ٣لٌٌ عج٤ٗز دٚٞس مجكش 

ٝ ٣وٍٞ ٝ ٌُٖ فض٢ ٝ ثٕ كْٜ 

دجُنطأ أ٢ٗ ال صؼؾذ٢٘ ثٌُٝثصخ 

ٝثألؽًٞ، ك٤ِلؼَ، كوو ثٕجً ػ٢ِ 

ثفو ثالٙوهجء إٔ ثٕضٌى ك٢ 

ثُقَح ثُؾو٣و ثُقجًْ ٝ هو 

ثّضنٌؽش ًج٤ًٗٚ ثُؼ٣ٞٞٚ 

دجُلؼَ ٝ ثُي١ ال ٣لجًم ؽ٤ذ٢ 

أدوثً، كٔ٘ي إٔ صـ٤ٌس ثُوٞث٤ٖٗ 

٣ًٚ ٝ ثٙذـ ٖٓ ِّطجس ثإلهث

ثُٔوًثء ٝ ثُٔلض٤ٖٖ ثٕ ٣ٌضذٞث 

ثُضوج٣ًٌ ٝو ٌٓد٤ّْٜ ٤ُيٛذٞث 

دْٜ إ٢ُ أٖٓ ثُوُٝز ٝ هو أٙذـ 

ًَ ٢ٕء ٌٖٓٔ ٝ ًَ مالف 

د٠٤ْ هو ٣ٞه١ دٚجفذٚ إ٢ُ 

أًٝهز ٓظِٔز ال ٣ؼٞه ٜٓ٘ج ٖٓ 

همِٜج ًٔج همِٜج، ٝ ًيُي أ٣ٞج 

إٕ ثّضٞهل٢٘ أفو ٓج، كٔج ػ٢ِ 

ٚ ٛيث ثُلٌه إال إٔ ٣ظٌٜ ُ

ثٌُج٤ًٗٚ دٔ٘ض٢ٜ ثُغوز ك٤٘ض٢ٜ ًَ 

 ٢ٕء، ًجُْقٌ صٔجٓجً.

ٌّش ه٤ِال ٝ ٛوأ ٝ ثّضٌٔ ك٢ 

٢ً ثُٔالدِ عْ دوس ػالٓجس 

ثُنٞف صؼٞه إ٢ُ ٝؽٜٚ عج٤ٗز ٝ 

ػجه ٣قوط ٗلْٚ هجةال، ٓجىث ُٞ 

ًجٕ ٤ًَٝ ثٍُٞثًر ٣ؼِٖ ٝالدٙ 

ُِقَح ثُقجًْ ٝ ٌُ٘ٚ ٣ذطٖ 

هثمِٚ ٓؼجًٝضٚ ُْٜ، 

ٖ ك٢ ٓغَ كجالٕنجٗ ثٌُٔٓٞه٤

ٛيٙ ثُٔ٘جٙخ هثةٔج ٓج ٣لؼِٕٞ 

ٛيث ثألٌٓ. ٣ؼِٕ٘ٞ ٤ٕتجً ٝ 

٣ذطٕ٘ٞ ٢ٕء. ٝ ًالْٜٓ هثةٔج ٓج 

٣ٌٕٞ ٓق٤ٌثً ٣ٔضجٍ دؼوّ ثُقْْ ، 

٣ذوٝ ًالْٜٓ ٝثٝـ ٝ ٌُ٘ٚ ؿ٤ٌ 

ٙجًّ ٝ ٣ِٚـ ٌَُ ٝثهغ دؼوٙ. 

كال ٣نٌْٕٝ ٓ٘جٙذْٜ ٝ ال 

٣ٌْذٕٞ أػوثء، ٝ ٣ظِٕٞ ػ٢ِ 

 دؼو عجدش ٖٓ ثُؾ٤ٔغ.

ٕ ًجٕ ٓؼجًٝجً ك٢ دجٟ٘ٚ ٌُٝ٘ٚ ث

كْٞف ٣ؼج٢ِ٘ٓ دـِطز ٝ هْٞر، 

 ٓجىث أكؼَ إىٕ!

ثٗض٢ٜ ٖٓ ٢ً ثُٔالدِ ٝ فِن 

ُق٤ضٚ ٝ ص٤ِٔغ فيثءٙ ٝ ثالؿضْجٍ 

ٝ ًجٗش ثُْجػز ص٤ٌٖ إ٢ُ ثُغجُغز 

كؾٌثً كوجٍ الدو إٔ أفَٚ ػ٢ِ 

ه٠ْ ٖٓ ثُّ٘ٞ ٝ ُٞ ًجٕ ه٤ِالً، 

فض٢ ثّضط٤غ ثُضقوط ؽ٤وث ك٢ 

٤ٌ ك٢ ّذخ ثُضقو٤ن ؿوث ٝ ثُضلٌ

ٓو٘غ ُٔج كؼِضٚ ٝ فض٢ ال ٣ذوٝ 

ػ٢ِ ٝؽ٢ٜ ٛيث ثُنٞف ثُٖو٣و 

ك٤ؼٌكٞث ثُقو٤وٚ، كٔغَ ٛؤالء 

ثألٕنجٗ ٣ٖٕٔٞ ثُنٞف ًٔج 

صلؼَ ثٌُالح ثُٞجُز ك٢ 

ثُٖٞثًع هذَ ثالٗوٞجٛ ػ٢ِ 

 ثُٔجًر.

كيٛخ إ٢ُ ٣ٌٌّٙ ٝ ٓوه ؽْوٙ 

دذ٠ء فض٢ ال ٣َػؼ ٍٝؽضٚ ٝ 

ٝذ٠ ٓ٘ذٚ ثُٜجصق ػ٢ِ ثُْجػز 

 ز ٙذجفج.ثُْجهّ

ْٓـ ػٌهٚ ثُذجًه ٖٓ كٞم ؽذ٤٘ٚ 

ٝ ص٘جٍٝ ٌٕدز ٓجء ُض١ٌٝ ظٔأٙ 

كوو صذنٌ ُؼجدٚ ك٢ فِوٚ ٝ ؽلش 

 ٕلضجٙ فض٢ ًجهس صضٖون.

ٝ ك٢ صٔجّ ثُْجػز ثُْجهّز ٖٓ 

ٙذجؿ ث٤ُّٞ ثُضج٢ُ ًٕ ٓ٘ذٚ 

ثُٜجصق كوجٓش ٍٝؽضٚ ًؼجهصٜج 

ُضٞهظٚ، كِْ ٣ٌه ػ٤ِٜج ثُ٘وثء، 

 كٔوس ٣وٛج صوكؼٚ ه٤ِال كٞؽوصٚ

ؽغز دجًهر دال فًٌز
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ٝهلش ٙجٓضز أٓجٓٚ، ٝصًٌش 

ِّ ُٜج  :ثُؼ٤ٖ صقوعٚ دؼوٓج ٛٔ

 "ال أّضط٤غ"

 هجُش د٣ٌذز

 ٓجىث دي؟

ًدٔج ثُذؼو ٛٞ ثُٜ٘ج٣ز ثألٓغَ 

 ُوٚض٘ج

ْ ؟، ً٘ش دجألِٓ ٢ُ ٢٘ٓٝ  ُ 

 كٔجىث فوط إىٕ ؟

ُْ ٣ؾخ، كضؾٔوس ثُوٓؼز دؼ٤ٜ٘ج 

ؾٔز ٝف٤ور ك٢ ّٔجء صضألأل ً٘

ديُضٚ ثُْٞهثء، ظَ ٛٞ ثألمٌ ال 

َّ دٚ ٖٓ  ٣ضٌِْ ك٢ٜ ال صؼِْ ٓج أف

 ثُذجًفز إ٠ُ ث٤ُّٞ

 هجٍ ُٜج

 "أػي٢٘٣ً فذ٤ذض٢ ال أّضط٤غ"

عْ ٠ٞٓ ٠ّٝ هٖٛز ٖٓ ثُؾ٤ٔغ 

 ثُي٣ٖ ٣٘ظٌٕٝ

ًثفش ًِٔجصٚ أٓجْٜٓ صَٜٜٓج، 

صؼِن أفالٜٓج ثُقٔوجء مِق 

ٓؾٍٜٞ ال صؼٌكٚ ُٔجىث أص٠ 

 ًفَ؟ُٝٔجىث 

ٝٓجس د٘ظٌٛج ٌٓر ٝك٠ أػ٤ٖ 

 ثُؾ٤ٔغ ٌٓر أمٌٟ،

كوو صًٌٜج ٠ّٝ ثُقًٞٞ 

ًجُٞجةؼز ٣ٖلوٕٞ ػ٤ِٜج ْٜٝٓ٘ 

ٖٓ ٣ٖٔش دٜج،٣ضقوعٕٞ دٚٞس 

ٓ٘نلٜ، ػٖ صِي ثُؼٌُٝ ثُض٢ 

صًٌٜج ػ٣ٌْٜج ٣ّٞ ٍكجكٜٔج هٕٝ 

ّجدن إٗيثًأّٝذخ ٓقوه، كوو 

ًجٗش صٌصو١ كْضجٜٗج ثألد٤ٜ 

 ثُؾ٤َٔ، ص٣َُٜ٘ج كٌفضٜج، صٌٔؿ

٠ّٝ ثُؾ٤ٔغ عْ ميُٜج ثُووً 

ٝصنِش ػٜ٘ج ثُْؼجهر كأ١ ىٗخ 

ثهضٌكش ٢ً ٣ضًٌٜج ٣ٌُِجؿ صؼذظ 

 .دٜج ك٢ ثُلٞجء ثُل٤ْـ

ثُْجػز صوم دٖور، ٙٞصٜج ثُو١ٞ 

٣ُ٘يً دجُلٌثم، ػ٘وٓج ؽجء دٌجَٓ 

ذضًٜؾج ٣ٌصو١ دوُضٚ  ُٓ أٗجهضٚ 

ثُْٞهثء دّٞجٓز ٣ٌثٛج ثُؾ٤ٔغ، 

٣٘ظٌ ٌُِٔآر ٣ٜٝ٘وّ ًدطز ثُؼ٘ن 

إٔ ظٌٜ ٕو٤وٚ ثألٙـٌ ٖٓ إ٠ُ 

مِلٚ ٣ضطِغ إ٤ُٚ ٙجٓضج، كأهثً ُٚ 

 : ظٌٜٙ هجةال

َٛ أٗش ف٣َٖ أل٢٘ٗ ّأىٛخ ٖٓ 

ثُذ٤ش ٤ّٝ٘ض٢ٜ ثُٖؾجً ثُوثةْ 

 !د٤٘٘ج؟

ثؿًٌٝهش ػ٤ٖ أم٤ٚ دجُوٓٞع 

 ..ُْٝ ٣ؾخ

 ٓج مطذي ؟

 !أصذ٢ٌ ٤ُِز ُػ٢ٌّ ؟

ً٘ش أٝه إٔ أمذٌى ٖٓ ى١ هذَ 

ٌُٖٝ ، .. 

 !ػٖ ٓجىث صُنذ٢ٌٗ؟

ٔش ٣َٟٞ د٤ٜ٘ٔج ٕقخ دؼو ٙ

ٝؽٚ ٕو٤وٚ ُِـج٣ز ٝأمي ٣ضِؼغْ ك٢ 

 ..ثُقو٣ظ

 ..ُطجُٔج أفذذضٜج

 !ٖٓ ٢ٛ ؟

ثدضِغ ٣ًوٚ دٚؼٞدز دجُـز ًٝثؿ 

 ٣ضٚذخ ػٌهجً هجةال

٢ٛ ثُض٢ ّضؼوو هٌثٗي ػ٤ِٜج 

ث٤ُِِز، ٗؼْ ٢ٛ فذ٤ذض٢ أٗج 

،كِٞش إٔ ال أصٌِْ ًغ٤ٌثً ػٖ 

ثألٌٓ أل٢٘ٗ أػِْ ٓوٟ فذٜج ُي، 

ٜ٘ج مطٞر أفضٌم ًِٔج ثهضٌدش ٓ

دقذٌٔج فض٠ أٙذقش ًٓجهًث 

ض٘جعٌثً، ٢ٌُ٘٘ٝ ال أصن٤ِٜج ٓؼي،  ُٓ
ٖضجم؟!، ك٢ ىثى  ُٔ أصؼٌف ُؼ٘ز ثُ

٠ُْٔٔ كٌثم،  ثُط٣ٌن ثُط٣َٞ ثُ

 .ألٗٚ ال٣ؼٌف أ٣ٖ ٜٗج٣ضٚ

ٝهق أٓجٓٚ ػ٘وٓج ثٗض٠ٜ ٖٓ ىثى 

ثُقو٣ظ ًوطؼز مٖخ ٣ٖذٚ ًغ٤ٌث 

ثُٔ٘ٞور ثُض٢ صضّٞطٜٔج، ٕؼٌ 

ٌّ ٛجًدًج إٔ ًأّٚ ٣ـ٢ِ ٝهِذ ٚ ك

ٖٓ ؽْوٙ، ٣قجٍٝ ثّضؾوثء 

ثُٜٞثء ٢ً ٣ْضٖ٘وٚ هٕٝ كجةور، 

صضال٠ٕ ٓالٓـ أمجٙ ٖٓ أٓجٓٚ ال 

٣ٌٟ ّٟٞ ٤ٟق عْ أؿٜٔ 

ػ٤٘٤ٚ ُذٌٛز ٝأٍثؿ ػٖ ػ٘وٚ 

ثٌُدطز دٜوٝء ٝىٛخ إ٠ُ مجًػ 

 ..ثٍَُٔ٘ ًٌْٓػج

٤ٌُٖ ثُلٌثم هٌثًٙ ثألم٤ٌ ثُيٟ 

ال ًؽؼز ك٤ٚ ،كٜ٘جى فخ ال 

٢ُٞٔ ك٤ٚ أًغٌ  ْٗضط٤غ ثُ

ٝثُـٞٗ دأػٔجهٚ، ٗظَ ٌٛيث 

ٗ٘ظٌ إ٤ُٚ ٖٓ ثُؾٜز ثألمٌٟ ُْٝ 

٣ْؼ٘ج ّٟٞ ثالٕض٤جم، ٗضقَٔ 

ثألُْ ٝفوٗج، ُيُي ٛٞ كَٞ 

ثُٚٔش ٝثُذُؼو فض٠ ال ٣ضؼيح 

ثُؾ٤ٔغ كجٌَُ مجٌّ، ًدٔج 

 ٤ٌّٕٞ ُٜج ىثس ٣ّٞ ،

 .. ًدٔج ٣ٌأف دٜٔج ثُووً
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ًأ٣ضٜررررج ٓضررررٌههر صررررٌٝؿ ٝصررررأص٢، 

فجك٤رررررز ثُورررررو٤ٖٓ، ٓٞرررررطٌدز ال 

صْررررضوٌ هرررروٜٓج كرررر٢ ٓٞٝررررغ ٝال 

٣غذررررش هِذٜررررج ػِرررر٠ ٝهررررغ ٗررررذٜ 

ٝثٝـ، ُْ صَٔ ػ٤٘جٛج ثُذٌجء ُٝرْ 

صؾو ُٜج ٓنًٌؽرج إال كر٢ فجُرز ٓرٖ 

ثُضأٛررخ ٝثالّررضؼوثه ٤ُ٘ررَ ثُٔررٌثه 

كًٞ مٌٝؽٚ ٖٓ د٤ضٚ، ىُي ثُـ٢٘ 

ثُٔضرررٌف ثُررري١ ٣ْررر٤َ ثُٔرررجٍ ٓرررٖ 

ثُٔرررجء ٓرررٖ ثُوررروً ؽ٤ذرررٚ ًْررر٤الٕ 

ثُٔضٖرررروم كجٛررررٚ، ًأ٣ضٜٔررررج ٝأٗررررج 

ؽررررجُِ كرررر٢ ٕررررٌكض٢ ثُٚررررـ٤ٌر 

ثُٔوُِررز ثُضرر٢ ال ٣ذرروٝ أٜٗررج ّررضٌذٌ 

كررر٢ ٣رررّٞ ٓرررٖ ثأل٣رررجّ كأٓررروه ك٤ٜرررج 

ّررررجه٢ ثُضرررر٢ ّررررتٔش ثالٗضظررررجً، 

ٝكرررًٞ مٌٝؽرررٚ ثٌٗذرررش ثُؼؾرررٍٞ 

ػِرررر٢ ٣و٣ررررٚ دؼلررررز ثُْررررجةِز ثُضرررر٢ 

صقْرررذٜج ؿ٤٘رررزً ٓرررٖ صؼللٜرررج ػرررٖ 

ثُْررررؤثٍ، ٌُٝررررٖ ٣ٌٖررررق كوٌٛررررج 

ٝصٌٟ ػٞثهرخ ثُرَٖٓ كر٢  فجُٜج،

ٝررررًٔٞ ؽْررررٜٔج ث٣َُٜررررَ ثُرررري١ 

مجٙٔضٚ ثُٚقز ٝثُؼجك٤رز، ٝٛر٢ 

صٌؿررخ ٓرررٖ ىُرري إظٜرررجً ثُرررٞالء 

ُٖنٚرررررررٚ ٝثٌُٝرررررررج ٝثُوذرررررررٍٞ 

دؼط٤ضٚ ثُض٢ ُْ ٣لٚـ ػٜ٘رج دؼرو، 

ٌُٝ٘ررٚ ٝدٔؾررٌه إٔ ٝهؼررش ػ٤٘ررجٙ 

ػ٤ِٜررج صـ٤ررٌ ُررٕٞ ٝؽٜررٚ ثُ٘ٞررٌ 

ٝثفٔررررررٌ ٓررررررٖ ٕررررررور ثُنؾررررررَ، 

ٝؽقظرررررش ػ٤٘رررررجٙ ٣ذقرررررظ ػرررررٖ 

ؽررو، ُٝررْ ٓنررٌػ ٓررٖ كررٌٟ ٓررج ٝ

٣ضٔجُي هرٞثٙ كنرٌ ٛرٞ ٌٓ٘ذًرج ػِر٠ 

٣ررو٣ٜج ٣وذِٜررج ٝػِرر٠ ًأّررٜج ٣رروًى 

ٜٓ٘ررج دًٌررجٍس ٝٗلنررجس، ّٝررٔؼضٚ 

٣ورررٍٞ ُٜرررج ًِٝرررٚ مؾرررَ ٝف٤رررجء، 

ًٝأٗٚ ٣ِٜٔ ك٢ أى٢ٗ أٗج: ٣ج أٓرجٙ 

ث أال  ًً ًرررررْ أًررررروس ػ٤ِررررري ٓررررررٌث

ص٘ضظ١ٌ أٓجّ ثُذجح، ٝإٔ صطٌهر٢ 

ثُذرررجح ٝصررروم٢ِ كرررًٞ ٝٙرررُٞي، 

، كٜرريث د٤ضرري ٝأٗررج ثدررٖ ٓررٖ أد٘جةرري

ٝثُٔررجٍ ٓررجٍ   ٝال ٓررجٗغ ُؼطجةررٚ 

ٝال ٓضٌٚف ك٢ ٌِٓرٚ إال دئىٗرٚ، 

ٝإٗٔررررج أٗررررج ّررررذخ ٓررررٖ أّررررذجدٚ، 

ٝػ٘رروٛج ّررٔؼضٜج صؾٜررٔ دجُذٌررجء 

ٝصٜ٘ٔررٌ هٓٞػٜررج ُضرر١ٌٝ ثألًٛ 

ٓرررٖ صقرررش هرررو٤ٜٓج ك٤٘ذرررش ثُُقرررخ 

 .ٝثُط٤ذز ٝثُق٘جٕ ًِٚ

ٝٗرررجهٟ ػِررر٠ ػٔجُرررٚ دٌرررَ فرررَّ 

ٕٝرررور ٝأٝٙرررجْٛ دٞٙررر٤ز صؼ٘ررر٢ 

٢ ُٜٝررج ٓررج ػ٘رروْٛ ثُؼررجهر: ٛرريٙ أٓرر

أًثهس ٓض٠ ؽرجءس ٝٝهضٔرج فِرش 

ٓؼررررٍَر ٌٌٓٓررررز ال صُٔ٘ررررغ ػررررٖ 

ٓؾ٢ِْ ٜٓٔج ًجٗش ثألّذجح، كال 

٣ُررٌه ُٜررج ّررؤثٍ ٝال ٣ُنٖرر٠ ِٟذٜررج 

أٝ ٣ُ٘جهٔ ٜٓٔج دِؾ كِٜج ٓرج صطِرخ 

 .ٝػ٤ِ٘ج ؽ٤ٔؼًج ثُض٘ل٤ي

ٌٓغررش ُذٌٛررز ال أٙرروم ٓررج أًٟ 

ٝأّٔغ ًٝأ٢ٗ ك٢ ؽ٘رز ٓرٖ ؽ٘رجٕ 

ثُْرررٔجء ٌٓضرررٞح ػِررر٠ دجدٜرررج ًرررَ 

٢ٗ ثُذرررٌ ٝثإلفْرررجٕ ٝثُن٤رررٌ ٓؼرررج

ٝٗذررررَ ثألمررررالم ٝٙررررلجس أد٘ررررجء 

ثألٍٙٞ ثُي٣ٖ صٌدرٞث ػِر٠ إًرٌثّ 

ثُْررجةَ ٝٓرروثٝثر ثُؾررٌثؿ ٝإؿجعررز 

ثُِٜٔرررررررٞف ٟٝٔأٗرررررررز ثُنرررررررجةق 

ثُٔٞررررطٌح، أؿٔٞررررش ػ٤٘رررر٢ 

ُذٌٛررز ٓررٖ ثُٞهررش ٝصرريًٌس هررٍٞ 

ٕرر٤ل ثُْٔررؾو كرر٢ مطذررز ثُؾٔؼررز 

ثُٔجٝرر٤ز ًٝأٗررٚ فٞررٌ ثُٔٞهررق 

كرر٢ ػِررْ ثُـ٤ررخ ٝفرروّط دررٚ، كوررو 

ك٢ مطذضرٚ: ٛريث ػطرجء ثُؼذرو  هجٍ

ٝفْٖ ثّضوذجُٚ ٣ٌُٔو٣ٚ كٔج دجٌُْ 

دنجُورررررٚ ٝٓرررررٖ درررررظ ك٤رررررٚ ٛررررريٙ 

ثُٚررررررلجس، ٓررررررج دررررررجٌُْ دٔجُرررررري 

ثٌُِٔررٞس ٝثُٔضٚررٌف كرر٢ ٌِٓررٚ 

ثُرري١ ال ٣٘لررو، ٓررج دررجٌُْ دٔررٖ ٛررٞ 

درررررجٍم ٌِٓرررررٚ ٓضٞثٙرررررَ ػطرررررجدٙ 

ّررررذقجٗٚ ٝصؼررررج٠ُ، ػظررررْ ٕررررأٗٚ 

 .ٝصؾِش هوًصٚ

ٛ٘ررررررج د٤ٌررررررش دوٓؼررررررز أدررررررش إال 

ٜررر٢ كأىثدرررش ثإلٗٚرررٜجً ػِررر٠ ٝؽ

ٕررـ ػ٤٘رر٢ ثُضرر٢ دنِررش درروٓٞػٜج 

كرر٢ ًرررَ ٓرررج ٓٞررر٠ ٓرررٖ ٓٞثهرررق 

ٝأفرروثط إال ٛرريث ثُٔٞهررق، ٝث٥ٕ 

ٝؽرروس ٗلْرر٢ كرر٢ ّررجفز ثٌُهرر٢ 

ثُ٘لْرررررر٢ ٝثُضلجػررررررَ ثُٔؾضٔؼرررررر٢ 

ٝثُضالفْ ثُٔلٞر٢ ُؼرَر ثُٔؾضٔرغ 

ًٝكؼررز أكررٌثهٙ إىث ٓررج صٌدررٞث ػِرر٠ 

ٓغرررَ أمرررالم ٛررريث ثٌُؽرررَ ثُ٘ذ٤رررَ 

 .ثُٔؼطجء
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 قرأت لك
 

 
 
 
 

ان تكتب عن حنان معن
المجموعة القصصية الشيطان 
 في حضرة النساء لفؤاد بسطاوي 

 
الشررريطان فررري حضررررة “قرررراءة فررري 

لمقاص والروائري المرريري ” النساء
 فؤاد البسطاوي 

عنررررررردما تخرررررررتم  روعرررررررة وبال رررررررة 
االسررررررررررررموب وتجسرررررررررررريد القضررررررررررررايا 

 ”االجتماعية الحية
 حفيظة معنان

حينمررا نقرررأ العنرروان لممرررة ا ولرر   
لمشرريطان أن يكررون  نتسرراءل كيرر 

فررري حضررررة النسررراءك و ررر   نررراك 
عالقررررررررة يمكررررررررن أن تجمرررررررر   ررررررررين 

 الشيطان والنساءك
 هرر ا العنررروان يطررر  عمينرررا الكاترررب 
المرريررري ا سرررتا  فرررؤاد البسرررطاوي 
الرررررررررررررررر ي اختررررررررررررررررار  لمجموعترررررررررررررررر  
القصصررررررررية الصررررررررادرة عررررررررن دار 
 .اسكرايب لمنشر والتوزي  بمصر

تحتررررروي المجموعرررررة عمررررر   مانيرررررة 
الفصرررررر   فصررررررول  حيررررررث ينرررررردرج

ا ول تحررت عنرروان الشرريطان فرري 
حضرررررررررة النسرررررررراء.  نررررررررا يجعمنررررررررا 
الكاترررررررررب نرررررررررروص فررررررررري قضرررررررررايا 

اجتماعيرررررة عديررررردة مسرررررتوحاة مرررررن 
واقعنرررررا المعررررراش  كالوفررررراء الررررر ي 
ال رررررد أن نجرررررد نقيضررررر  كالخيانرررررة 
والخرررر الن. االنحطررررا  ا خالقرررري 
خاصررررة فرررري المجتمعررررات الررييررررة 
دون أن ننسررر  التيمرررة التررري ال رررد 

مررررررن عاطفتنررررررا  أن تررررررر ي جانبررررررا
الممزقررة و رري عالقررة حررب فاشررمة 
جعمررررت الشخصررررية الترررري عاشررررتها 
تهرررررروي الرررررر  مسررررررتنق  مررررررن ا الم 

 .والجروح التي ال تندم 
فرررري الفصرررر  ال رررراني  تظهررررر فرررري 
السررررررطة ظررررررا رة القمررررررار  حيررررررث 
المقرررررامر طالرررررب صرررررالة  رررررو مرررررا 
تبقررر  لوالديرررر  مرررن أمرررر  فررري  رررر   
الحيرراة  لكررن اختيررار  لرفقررة السرروء 

مررردمن قمرررار فيررردمر سرررتحول  إلررر  
 .نفس  وك  من حول 

كممرررا تصرررفة القررراروء فصرررال تمرررو 
فصررررررر   تتضرررررررخم ا سرررررررئمة فررررررري 
دواخمررر   وكممرررا اكتشررر  الظررروا ر 
اإلجتماعيررررررة الترررررري تطرررررررق إليهررررررا 
الكاترررررررب  يضرررررررطر أن يسرررررررتوق  
نفسررررر  ليعيرررررد النظرررررر فررررري داخمررررر  

 .وواقع 
 

ونظرررررررا لموضررررررعية الترررررري يعيشررررررها 
العالم حاليا جرراء فيرروس كورونرا 

  قررررررر الكاترررررب أن 91كوفيرررررد او 
يرردخموا إلرر  عررالم المرضرر  الرر ين 
أصررررررررري وا برررررررررالفيروس  لنكتشررررررررر  
التريررررررررات التررررررري طررررررررأت عمررررررريهم 

وعمررررررررررر  حيررررررررررراتهم. دون نسررررررررررريان 
التضررحيات الترري قرردمها ا طبرراء  
الممرضررررررررررررين  رجررررررررررررال ا مررررررررررررن  
المسؤولون عن النظافة  ا سرات ة 
و يررر م ممررن سررا م فرري التخفيرر  

 .من حدة     الجائحة
فصرررول أخررررو  تقرينرررا أنامررر   فررري

الكاتب أيضا إلر  معضرمة أطفرال 
الشرررررررروارع  والمتشررررررررردين وقضررررررررية 
اال تصرررراب أيضررررا الترررري ال يكرررراد 

 .يخمو منها مجتم 
ختامرررررا  ال يسرررررتطي  القررررراروء أن 
ينفرررري ا  ررررر العظرررريم الترررري تتركرررر  
المجموعررة القصصررية فرري نفسرر   
فكممرررا تصرررفة أك رررر  اكتشررر  أن 
الكاترررررررررررب ينطررررررررررر  مرررررررررررن خرررررررررررالل 

ات  بمرررا يعرررو فررري دواخمنرررا شخصررري
وأرواحنررا مررن والم وأوجرراع وومررال 
محطمررررة. ويجعمنررررا نريررررر الك يررررر 
مرررررن المفرررررا يم ونظرتنرررررا الجوانرررررب 

 .ك يرة من حياتنا
 
 
 
 



 ؽ٣ٌور ثُلٌٌ ثُقٌ ػوه أؿْطِ ثُؼوه ثُضجّغ

 
 
 
 
 
 

 من أجمك أنت
  صابرين عبد الحميد

هثةٔج ٗذقظ ػٖ ثُقخ ٝٗذقظ 

ػٖ إٔنجٗ ٣ٌٞٗٞث ٓؼ٘ج ٌَُ٘ٔ 

ثُط٣ٌن ٤ٌُٕٞ ًَ ٓ٘ج ػٞٗج 

هو ِٗضو٠ دإٔنجٗ  ُالمٌ ٌُٖٝ

٣ٌ٣وٕٝ إٔ ٣ٚ٘ؼٞث ُ٘ج هجُخ 

٣ٌ٣قْٜ ٣ذوإٔٝ ك٠ ًٙو ػ٤ٞد٘ج 

ٝال ٣ضًٌٕٞ ٓ٘جّذز ثال ٝىًٌٝٗج 

دٜج ٣ٌٕٝٞ ٝهٞػ٘ج ك٠ ثألمطجء 

دْذخ صِي ثُؼ٤ٞح ٤ًٚو ع٤ٖٔ 

ٝؽوٝٙ ٤ُنذٌٝٗج ثْٜٗ ًجٗٞث ػ٠ِ 

 فن ٝثٕ ػ٤ٞدي مطٌ ٤ٔٓش

ثٕ هجدِش ٓغَ ٛؤالء ثألٕنجٗ 

إٕ كال صٌَٔ ٓؼْٜ ثُط٣ٌن ٝ

 دو٤ش ٝفوى

كْٜ ٣ؼِٕ٘ٞ ثْٜٗ ٣قذٕٞ ُي ثُن٤ٌ 

ٌُٖٝ ك٠ فو٤وز ثألٌٓ هو ٣ٌٞٗٞث 

ٓٚوًث الُٔي كال صْٔـ ُْٜ ثٕ 

 ٣ٌٞٗٞث ك٠ ف٤جصي

ٝصوذَ ٗلْي ٝػ٤ٞدي ٝأػِٖ 

ٌُِٕٞ ثٗي ثْٗجٕ ُٚ ػ٤ٞدج 

 الٓالى كٖٔ أًثه صوذِي كٌٔفذج

ال صؾؼَ ٖٓ ثُؼالهجس ثُٔؤى٣ز 

ٓٚوًث ُضؼجّضي كجٗش ثْٗجٕ دٚ 

جٍ ٖٝٓ أًثه ًد٣ضٚ ٤ٌّثٙ ثُؾٔ

ٌُٖٝ ًٖ ثٗش ثٍٝ ٖٓ ٣ٌٟ 

 ؽٔجُي ٣ٝؤٖٓ دٚ

ثٗش ثْٗجٕ مِوش ُضق٤ج ٝصنط٠ء 

 ٝصضؼِْ

ٝصـ٤ٌ كو٠ ٖٓ أؽَ إًٝجء 

 ثُنجُن عْ ٖٓ أؽِي أٗش

 صـ٤ٌ

كٖٔ أؽِي أٗش ًٖ ثكَٞ ٖٝٓ 

أؽِي أٗش ًٟٖٞٓ ىثصي ُضق٤ج 

 ٝصقضٖٞ ًٝفي ثُْؼجهر ٝثالَٓ

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كي ايمان الو 
  عالمات الحب

 

 

 

 ع ٍخص حىلذ

 ىيلذ أىع ع ٍش ٗع ٍش

 ّنَس كْٞش ٍظخرعش

 هال٘طٔ رِٝخىس

 ٗىٖطش مَخ حىَٟٞه

 ألٍٔ ٍ٘ظخقش

ٍٗع٘ش حى يذ رخْٝش   

 حىٍَٕ٘ ٍؿخفش

 ٗحىطنَ ٗخطض ى٘ رِعي

 كظٚ ىٔخعش

ٗحىَٗف ٍَٖخ حىلزٞذ قَد 

 عيٞٔ ه٘حفش

 ٗع ٍش ٍٗح ع ٍش

 طزِٞ حىلخىش

 ىٞٔ ر ٚ ّوزٜ
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 ارَحٌٕٞ عيٜ

  ّخىٍس
 

اىٚ مو أً أعالكض ٗىكٌ طزوكو رنكو 

ٍخطَينككٔ ٍككِ ٍككخه  ٗٛككلش اىككٚ 

ٛكككيخٍٕخ  اىكككٚ ٍكككِ أعالكككض ٍكككِ 

عخفٞظٖكككخ ٗ ٗكككزخرٖخ ٍٗكككِ أؿَكككو 

ٓككككِْٞ عََٕككككخ ٗأ١طككككؤ حى٘كككك خ  

ٍكٞكككق أك ٍٖكككخ ٗأٓكككيه حىكككٍِِ 

كِّكككٔ ٗٗككك خإٓ عيٖٞكككخ فيكككٌ ٝعكككي 

ىككككيٖٝخ ٓكككك٘ٛ حى٘كككك خ  ٗحىظعككككذ 

أٍكككٜ  ٍفٞ كككخ فكككٜ كٞخطٖكككخ اىٞنكككٜ

  قٜظٜ

 

امظنككككككككككككض حىَلككككككككككككخمٌ ٗأىٍحؽ 

 حىَلخٍِٞٞ رظيل حى ٠خٝخ

حىْٔخثٞش ٍِ ١ك س ٗهيكه ّٗط كش 

ٗق٠كككخٝخ أهكككَٙ ىكككٌ ّعَفٖكككخ ٍكككِ 

  .قزو

 

ى ي ٓكجَض ٍكِ طيكل حى ٠كخٝخ ىَكخ 

طلَئ ٍكِ ٍكَحٍس فكٜ ١ٞخطٖكخٍِ 

قٜككٚ ُٗحؽ فخٗككيش ٗأُٗحؽ ىككٌ 

ٝ يٓككك٘ح ًىكككل حىَركككخ١ ٗحىَٞؼكككخس 

حىييككٞظ حىككٌٛ قيٓككٔ ٍد حىعككَٕ 

ٗىنكِ ٍخعيٞكخ فعيكٔ اُ ىكٌ حىعنٌٞ 

  .ٝؤطِ اىٞخ ٌٕٓٞزِ ىيَٞٛ

 

ٗىنْكككٜ أٗكككعَ رظؤّٞكككذ حى٠كككََٞ 

عْكككيٍخ أفكككُ٘ ر ٠كككٞش ٍكككِ طيكككل 

حى ٠كككخٝخ أٗكككعَ رَكككَحٍس حىْٜكككَ 

حىٌحثع أٗكعَ ٗمكؤّٜ أٗكخٍك فكٜ 

ُٝكككخىس أعكككيحى حأل١طكككخه حى٠كككلخٝخ 

أٗخٍك فٜ ًٝخىس حىطَقش ركِٞ حألً 

ٗأٗالىٕخ أٗ حألد ٗأٗالىٓ أٗخٍك 

حألٓككَس حىظككٜ فككٜ اقككظ   ؿككٌٍٗ 

طَرْٞخ عيٖٞخ ّظٞـكش طيكل حى ٠كخٝخ 

ٗىٞككككككض حىككككككيحعٜ ٝ٘ككككككعَ رظيككككككل 

حىَ٘خعَ ىَكخ ٕكيٍض أٓكَ ٗككًَ 

 ٛيخٍ ٍِ ك٠ِ أرٌٖ٘ٝ

 

ٗىنْكككل ىكككِ طٔكككظالٞه أُ طلكككَك 

ٓكككخمْخ ٗمكككؤُ مكككو ٗكككت َٝ٘كككٜ 

 عنْ ع خٍد حىٔخعش

 

ٗركككككيأص حألٓكككككجيش طْٖكككككخه عيكككككٚ 

ٍأٓكككككٜ ٕكككككو  كككككَٗي حىلٞكككككخس 

ٗحىَعٞ٘ككش ٕككٜ حىٔككزذ أً حىز٘ككَ 

يه أىٗحص ٕكٌح حىعٜكَ طزيه ٍه طز

أً ؿككٌٍٗ حألٓككَس حى يَٝككش طؤميككض 

  .ٍه ط يً حىٍِخُ

 

ٗمخىص ٍأٜٓ طْطـَ ٍِ حألٓجيش 

ٍٗكككِ حىزلكككغ عكككِ اؿخركككش  طيكككل 

حألٓككككجيش ٕككككو ّلككككِ حىٔككككزذ أً 

حىنكككَٗي أً حىكككٍِِ حىكككٌٛ طزكككيه 

رؤّكككخّ الٝعَفكككُ٘ طيكككل حى ٘حعكككي 

حألٓككككَٝش حى يَٝككككش حىظككككٜ طَرْٞككككخ 

عيٖٞكككخ أالالي حألٓكككجيش طظككككيحعٜ 

أٓكككٜ ٗال أؿكككي ىٖكككخ اؿخركككش اىكككٚ ٍ

ٗحكككككيس َٝطككككخف اىٖٞككككخ ٟككككََٞٛ 

  .ٗٝؼزض رٖخ ع يٜ ٗططنَٞٛ

 

رعي حىنَٖٞس فٜ ٍنظزكٜ رعكي ٝكً٘ 

ٗككككخس فككككٜ حىَلككككخمٌ ٗحىْٞخرككككخص 

أٓكككظي ٞض عيكككٚ حىنَٓكككٜ ١يزكككض 

فْـخّخ ٍِ حى ٖ٘س ٗىنْكٜ ٍخُىكض 

أفنككَ فككٜ طيككل حى ٠ككخٝخ ٗأٍٗحقٖككخ 

طلخٛكككَّٜ فكككٜ مكككو ٍنكككخُ فكككٜ 

 حىَنظذ ٗعَص ربهظْكخس ٍكِ طيكل

حىَ٘خٕي ٗحىظٔكخإالص فكٜ ٍأٓكٜ 

  .قٍَص ح َّٜحي ىيزٞض

 

ٗأّككخ أعزككَ حى٘ككخٍ  ٍظـٖككخ اىككٚ 

 ٓٞخٍطٜ

ٗاً رعْٜٞ طيظ ٢ اٍَأس قي اّلْكٜ 

 َٖٕكككخال طَٞكككو اىكككٚ ح ٓكككظالخىش 

ٍ رٖٔخ الطَٞو حىٜ حىْٖيٍش ٍؼو 

ٓككككنخُ حىَيْٝككككش  ؿخىٔككككش عيككككٚ 

حىَٛٞع حىَ خرو ٗأٍخٍٖكخ قطكٚ 

ٍككِ حىالٞككٍ٘ ٗرعككٞ ٍككِ حىـككزِ 

 .ٗحىزٞٞ

 

ٗطٔككككخثيض رْٞككككٜ ٗرككككِٞ ّطٔككككٜ 

ٍخؿككخ  رظيككل حىَككَأس اىككٚ ْٕككخ فككٜ 

حىَيْٝككش ٗطزككيٗ ٕٞجظٖككخ ٍككِ إٔككو 

حىَٝع فز٠خعظٖخ ٍِ ١َٞ ٗؿزِ 

ٗركككٞٞ أُ ىكككٌ طوكككّٜ٘ ّنكككخٍطٜ 

  .طيه عيٚ ٍٝطظٖخ

 

ٗمٞكككككع أطكككككض اىكككككٚ ْٕكككككخ ٍٗكككككِ 

ٓكككخعيٕخ اىكككٚ حىَـكككت اىكككٚ ْٕكككخ 

ٗأًىحىص حألٓكككككجيش فكككككٜ ٍأٓكككككٜ 

 ٗط٘ظض ح ؿخرخص

 فٜ ٍأٜٓ

 

ٗٛكككككيض ٓكككككٞخٍطٜ ٗحٓكككككظعيىص 

ىي٠َٜ اىٚ حىزٞض ٗىنْٜ رعكي ٍكخ 

أُ ٟٗككككككعض ٍطظككككككخف حىٔككككككٞخٍس 

طَحؿعككض عككِ ط٘ككيٞيٖخ ٗط٘قطككض 

 حفنَ فٜ طيل حىََأس حىَٝطٞش

ٗطككٌمَص ٍخٟككٜ الأّٔككخٓ ٍخٟككٜ 

ٝلَككو فككٜ ١ٞخطككٔ مككو ٍككخ أّككخ فٞككٔ 

حُٟ أّككخ ٗأهككٜ حىككيمظٍ٘ ٗأهظككٜ 

حىَيٍٓكككككش ٍكككككِ ّعَكككككش ٍَٗمكككككِ 

  .الرؤّ رٔ فٜ حىَـظَه

 

أ٠ٝككخً طيككل حىَككَأٓ حىظككٜ  ٗطككٌمَص

مخّكككض ٗكٞكككيس أرٖٞكككخ ٍٗكككخ مكككخىص 

ططَف رؤر٘طٔ اال أُ فخٍس حىَك٘ص 

رْٖٞكككخ ٗركككِٞ أرٖٞكككخ ٗطَركككض فكككٜ 

ك٠ككككِ ٗحىككككيطٖخ حىظككككٜ أف٠ككككض 

عيٖٞككككخ رنككككو ٍ٘ككككخعَ حألٍٍ٘ككككٔ 

  .فنخّض حألً ٗحألد ىٖخ

 

ّ٘كؤص ّكخىٍس طيككل حىٜكيَٞس حىظككٜ 

فكككككخس كٔكككككْٖخ ؿَكككككخه حىِٕكككككٍ٘  

ٗع٘ىٕكككخ مكككخُ مٜكككطخي ٛكككيَٞ 

ْٔككككٌٞ عيككككٚ ٟككككطخي ٝال٘ٝككككٔ حى

حىْٖكككَ. ٟٗكككلظٖخ حىزَٝجكككش حىظكككٜ 

طظْكككخػَ حىكككٍ٘ٗى ٗحىٞخٓكككَِٞ ٍكككِ 

ػيَٕكككككخ ككككككِٞ ط٠كككككلل ٗطكككككَٛ 

ٗكككككَٗس حى٘كككككَْ فكككككٜ ١يظٖكككككخ 

ٗؿَكككككخه حىزكككككيٍ فكككككٜ ٍ ٍلٖكككككخ 

حىزٔككٞالش ٗمخّككض ٍ رٔككٖخ غٞككَ 
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ٍظنيطكككش حألىككك٘حُ طَٞكككو ىيزٔكككخ١ش 

  .مَ ٍلٖخ

 

طَعَص ّكخىٍس فكٜ مْكع ٗحىكيطٖخ 

كظككككٚ ريكككك  ٍْٖككككخ عٖككككي حىزْككككخص 

ىككككيٖٝخ ٍعككككخىٌ حىَككككَأس ٗحمظَيككككض 

حىنخٍيكككككش ٗركككككيأ ٗكككككزخد حى َٝكككككش 

ٝظ ككككيٍ٘ح ىوالزظٖككككخ ٗمككككخُ ٕككككٌح 

حىعٖككككي أٝككككخً كككككَد ح ٓككككظٌْحي 

فظ كككككيً ىٖكككككخ ركككككِ عَٖكككككخ أكَكككككي 

ىوالزظٖخ ٗأٍٖكخ ٗحف كض ىَكخ ٍأطكٔ 

ٍْٔ ٍكِ أىد ٗهيكق ٗؿيكي ٗمكخُ 

ركككِ عَٖكككخ ىكككْٞ ٍكككِ حألغْٞكككخ  

حىٌِٝ َٝينُ٘ حىنؼَٞ ٍكِ حألفيّكش 

ٗال ٍْكككخ حىط كككَح  حىكككٌِٝ ٝعَيكككُ٘ 

مككككؤؿَٞ فككككٜ أٍٝ حىيٞككككَ مككككخُ 

َٝظيككككل رعككككٞ حى ٞككككَح٢ٍٝ حىظككككٜ 

 الطٜو اال فيحُ ٗحكي ٕ٘ أهٞٔ

حى٘كٞي ٗمخُ أهٞٔ ٝنزَٓ رؤَش 

أعككك٘حً ٗمكككخُ ىيٝكككٔ ٍكككِ حألٗالى 

  ػ ػش ٍِٗ حىزْخص اػْظِٞ

ٗمخّكككككض ىٖكككككٌ ىحٍ ٍكككككِ حىالكككككِٞ 

ٝعيٕ٘ككككخ غككككَفظِٞ ٗمككككخُ ٍككككيهو 

حىككككيحٍ ٝطَقٖككككخ ٗككككالَِٝ ٗككككالَ 

ٝٔككككنِ فٞككككٔ ٍلَكككك٘ى ُٗٗؿظككككٔ 

ٗحى٘كككالَ حألهكككَ ٝٔكككنِ  ٗأٗالىٓ

فٞككٔ أكَككي ٗأٍككٔ أٍككخ أرككخٓ فظ٘فككخٓ 

  .هللا ٌٍْ أٍي رعٞي

 

ّخىٍس مخّض رَٝجش رَح س حأل١طكخه 

الطنظَع اال ٍخططعئ ٍفٞ خطٖخ فكٜ 

ْٖٓخ ٍِ ىٖ٘ ٗىعكذ مخّكض رْكخص 

حى َٝش ْٝظنَُ ًٝ٘ حىوَْٞ ًىل 

حىٞككً٘ حىككٌٛ ٝ ككَِٞ فٞككٔ حألغككَحد 

ٓ٘قخ ٝزظخعُ٘ فٞٔ طيكل حألقَ٘كش 

حىَٔ٘غخص ٍكِ حىط٠كش حىٌحٕٞش ٗ

ٗحى ٘ككككَس ٍككككِ حىككككٌٕذ ٗمخّككككض 

حىزْخص فٜ حى َٝش ٝ زيِ عيٚ طيل 

حىز٠ككخثه حىِحٕٞككش حىِحٕككيس حىككؼَِ 

حىظككٜ طَككْلٌٖ رعككٞ ٍككِ حىزٖـككش 

ٗحىٔكككككٍَٗ أٍكككككخ ّكككككخىٍس فنخّكككككض 

الطنظكككَع اىكككٚ طيكككل حألىككك٘حُ ٍكككِ 

حىليٚ ٗحالقَ٘ش حىٌحٕٞكش ىكٌ طنكِ 

  .ٍؼو ِٕ فٜ ٍغزخطِٖ ٗىٌٖٕ٘

 

ْٝككككض أطككككٚ ٍ٘عككككي حىككككِٗحؽ ٗطِ

حىيحٍِٝ رـَٝي حىْوو ٗرعٞ ٍِ 

حىِْٝكككش ُٕٞكككيس حىكككؼَِ  ٗطـَكككه 

حألٕكككككككو ٗحألكزككككككككخد ىل٠ككككككككٍ٘ 

حىعَّ. ىهيض ّخىٍس كٞخس ؿيٝيس 

غٞككككَ طيككككل حىلٞككككخس حىظككككٜ مخّككككض 

طعٖٞ٘خ ٍكه ٗحىكيطٖخ كٞكخس طْظٖكٜ 

ٍككه رككيحٝظٖخ طيككل حألٝككخً حى٘حىعككٔ 

  .حىٖخىثش

 

مخُ أكَي ٝلذ ّكخىٍس ٗالٝنظكَع 

فنخُ ٍِ ؿٖي  ٓعخىٕخ حٍخ أهٞٔ 

ًٗ ٗيس ٗغينش مخُ ٝعخٍو أهٞكٔ 

ىككْٞ ٍككِ ٍْاليككق حألهكك٘س ٗىنككِ 

ٗحٟككعخ ّطٔككٔ ٍ ككخً ٗحىككيٓ فنككخُ 

مؼٞكَ حألٍككَ ٗحىْٖكٜ ألهٞككٔ ٗمككخُ 

ٝ ٔككٚ عيٞككٔ فككٜ عَيككٔ ٍعككٔ فككٜ 

حألٍٝ أٍكككخ أٍكككٔ فنخّكككض طو٘كككٜ 

غينظككٔ ٗمخّككض طككيحٗٛ ٛككيَٕٞخ 

رخىلْكككككككخُ ٗحىعالكككككككع ٗحىنيَكككككككش 

  .حىالٞزش

 

أٍككخ ّككخىٍس فنخّككض مخىيَٝزككش فككٜ 

يحٍ كظككككٚ ٝعكككك٘ى اىٖٞككككخ طيككككل حىكككك

ُٗؿٖخ فكٜ حىَٔكخ . ٗمخّكض أٍكٔ 

طككَس عيٖٞككخ ٗطلْكك٘ عيٖٞككخ مَككخ 

ٍخعٖيطكككككٔ ٍكككككِ أٍٖكككككخ فنخّكككككض 

الطنيطٖخ رخىنؼَٞ ٍِ أعَكخه حىكيحٍ 

ٗالط٘كككككق عيٖٞكككككخ فكككككٜ أعَكككككخه 

  .حألٍٝ

 

هَٔش أع٘حً ٠ٍك٘ح عيكٚ ّكخىٍس 

ٍكككخرِٞ ٗكككي ٗؿكككٌد رْٖٞكككخ ٗركككِٞ 

أهٞككككٔ ُٗٗؿظككككٔ ٗأكَككككي ٗأٍككككٔ 

ش ٝلْككُ٘ عيٖٞككخ رككخىعالع ٗحىنيَكك

حىالٞزكككش ٍكككَص حالٝكككخً عيكككٚ طيكككل 

حىككك٘طَٞس اال أُ كٞخطٖكككخ أٛكككزلض 

أمؼككككَ حًىكخٍككككخ رَـككككت أٗالىٕككككخ 

  .حىؼ ػش

 

مخّكككض طٖكككظٌ رؤٗالىٕكككخ ٍَكككخ مكككخُ 

ٝؼٞككككَ حىيٞككككَس فككككٜ ّطككككْ أهكككك٘ 

ُٗؿٖككخ ُٗٗؿظككٔ ٗىنْٖككخ طعكك٘ىص 

عيككككٚ طيككككل حىلَخقككككخص فيككككٌ طعككككي 

  .طزخىٜ

 

كظٚ ؿخ  ٍ٘عي ّيح  حى١ِ٘ فَكخ 

 مككخُ عيككٚ أكَككي أُ ٝٔككيٌ ّطٔككٔ

فكككٜ رٞكككض حىعَكككيٓ ىيكككٌٕخد اىكككٚ 

حى٘حؿككذ حىكك١ْٜ٘ فككٜ طيككل حىيٞيككش 

حى٘ككككظ٘ٝش مخّكككككض ّكككككخىٍس طَطكككككذ 

ك ٞزككٔ ُٗؿٖككخ ٗحىككيٍ٘  طَْٖككَ 

ٗحىـطُ٘ طلظَس ٍِ كَحٍس طيكل 

حىككيٍ٘  ٗأكَككي ٝالَجْٖككخ ٗٝ كك٘ه 

ىٖخ أّٔ ٓٞع٘ى الىحعٜ ىيزنخ  أٍخ 

ٕٜ فنؤُ ٛك٘ص ىحهيٖكخ ٝوزَٕكخ 

رؤّٖكككخ طيكككل أهكككَ حىيٞكككخىٜ ٗأهكككَ 

ٔكككعخىس ٗطيكككل ٍ٘عكككي ىكككل ٍكككه حى

حىيٞيكككش ٕكككٜ حىطخٛكككيش ركككِٞ عٖكككي 

٠ٍٚ ٗعٖي أحطٜ أه٘خٓ ٍِ قزو 

  .أُ أعٖيٓ

 

٠ٍٗككٚ أكَككي فككٜ حىٜككزخف ّلكك٘ 

ٗحؿزكككٔ حىككك١ْٜ٘ ٗركككيأص حىيٞكككخىٜ 

طالككك٘ه فَكككخ أٛكككعذ أٝكككخً ٗىٞكككخه 

اّظنككخٍ حىيخثككذ ٗحىٜكك٘ص ىحهيككٜ  

ٍخُحه ٝوٞطْٜ ٗىقكخص قيزكٜ طٌٝكي 

ميَككخ ١ككَس ٕككٌح حىٜكك٘ص كٔككٜ 

ٜ ٗفنككَٛ فخٓكككظعِٞ رككخ  ٗحٛكككي

ٍككِ أؿككو ٝلطككظ ُٗؿككٜ َٗٝؿعككٔ 

  .ىٜ ٓخىَخ غخَّخ

 

ٗىنككِ مخّككض ٍ٘ككٞجظٔ مخّككض غٞككَ 

أٍْٞكككككخطٜ فطكككككٜ ٝكككككً٘ ٍكككككخ رعكككككي 

ٍخحّ ٠ٜ ٓظش أَٖٗ عيٚ ٍكٞكو 

ُٗؿككٜ اىككٚ حىلككَد ؿخثْككخ حىوزككَ 

ٍِ حىعَكيس ركؤُ ُٗؿكٜ حٓظ٘كٖي 

  .فٜ حىلَد

 

طيكككل حىيلنكككش ٕكككيأ ٕكككٌح حىٜككك٘ص 

ىحهيٜ ٗطؤميص أُ مخُ َٖٝكي ىكٜ 

ىٞكككخ اىكككٚ طيكككل حىيلنكككخص ٗٝ٘كككَٞ ا

حىعٖي حىـيٝي عٖكي أٍٍيكش ٗىكيٖٝخ 

ػ ػش أرْخ  ٍخًح عٔخٕخ أُ ططعيكٔ 

رككككيُٗ ٍؿككككو َٝعخٕككككخ َٗٝعككككٜ 

  .أرْخإٕخ

 

رعكككي ٍكٞكككو ُٗؿكككٜ ٟكككخقض ركككٜ 

حىيحٍ عيٞخ أّكخ ٗأٗالىٛ ٗىكٌ طنكِ 

ميَككخص أً ُٗؿككٜ مخفٞككش  ىظ٠ككَي 

ٓككوخفخص أهٞككٔ ُٗٗؿظككٔ ف ككٍَص 
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حىككٌٕخد اىككٚ رٞككض أرككٜ فكك  ٍحكككش 

  .ىٜ حالُ االفٜ مْطٖخ

 

عككخً ٠ٍككٚ رعككي ٍـٞجككٜ اىككٚ ىحٍ 

أرٜ. أٍٜ اٗظي رٖخ حىََٝ ٗري  

ٍْٖككخ حىعَككَ أٗككيٓ  كظككٚ ط٘فخٕككخ 

هللا ٗأٛكككزلض ٗكٞكككيس. ٗأٗالىٛ 

مزكككككَٗح ٗأٗكككككل عَكككككٌَٕ عيكككككٚ 

ح ىظلككككخس رخىَيٍٓككككش فيككككٌ ٝعككككي 

أٍكككخٍٜ ٓككك٘ٛ هيكككه طيكككل حىَكككَأس 

حى يَٝككش رَككخ طلَيككٔ ٍككِ ٗىحعككٔ 

ٗرَح س  ٗأُ أىزْ ػك٘د حىَؿكخه 

حألَٓس ٗحعَو ٍخٝعَئ ٍد  

  .ىظ٘فَٞ ق٘ص أٗالىٓ

 

رككيأص آككظخؿَ رعككٞ حى ٞككَح٢ٍٝ 

ألعَكككو رٖكككخ رعكككي ٍكككخ ١َكككه عكككٌ 

 .حألٗالى فٜ  ٍٗع أهٞٔ حىٖ٘ٞي

 

اٗككظي عكك٘ى حىٜطٜككخي ٗىككٌ ٝعككي 

حىٌْٔٞ قخىٍح عيكٚ ١ٞكٔ مَكخ مكخُ 

ٍِ قزو  ٗطزيه عك٘ى حىٜطٜكخي 

ىع٘ى مخفٍ٘ ٛيذ ٗحقع الٝال٘ٝٔ 

  .حىَٝق ٗالٝعظيٞٔ كَ ٗالرَى

 

ككككككيٝغ حى َٝكككككش  مخّكككككض ّكككككخىٍس

ىَخٝ٘ككخٕيّٗٔ ٍْٖككخ ٍٗككِ ق٘طٖككخ 

حىظككٜ ىككٌ ٝعٖككيٕٗخ ٍككِ قزككو ٍككخًح 

كككيع ىظيككل حىطظككخس حىَقٞ ككش معكك٘ى 

ٝخٓكككَِٞ أال أُ أٛكككزلض م٘كككـَ 

ٛكككيذ ٝظلكككيٙ حىَٝكككخف ر٘كككَ٘م 

حألق٘ٝكككخ  ىَكككخًح ىكككٌ طظكككِٗؽ رعكككي 

ٗفخطٖخ ُٗؿٖخ أكذ حألً ألٗالىٕخ 

حمزككككَ ٍككككِ كككككذ حىَككككَأس ىَؿككككو 

ٝلظٖ٘ٝككخ ٗٝلْكك٘ح عيٖٞككخ ٗٝٔكك ٜ 

ٍ٘ ٗزخرٖخُٕ .  

 

ٍف٠ككككض ّككككخىٍس مككككو ٍككككِ ط ككككيً 

ىوالزظٖكككككخ ٍَٖكككككخ مكككككخُ ٟٗكككككعٔ 

ٍٗككككككيٛ ٛككككككيقٔ فككككككٜ حىعْخٝككككككش 

رٜيخٍٕخ ٗمخّض طـٞذ عيكٚ ٍكِ 

ٝظ٢ٓ٘ ىوالزظٖخ ىيٛ ٍؿك ُ فك  

أكظككككككخؽ ىَؿككككككو ٗىككككككيٛ أهظككككككٜ 

  .حىٜيَٞس

 

مزكككَص حألٗالى ي فكككٜ حى٘كككٖخىس 

حىؼخّ٘ٝكككش ٗكٔكككِٞ فكككٜ حى٘كككٖخىس 

 ح عيحىٝش ٍْٜٗ فٜ ح رظيحثٞش

ُ٘ عيكككٚ ّكككخىٍٓ ٕككك٘ مكككخُ ٍكككخٖٝ

ططكك٘س أٗالىٕككخ فككٜ حىظعيككٌٞ مخّككض 

ٗككككٖخىطٌٖ ٕككككٜ ٗقكككك٘ى ١خقظٖككككخ 

ٗكَمظٖكككككككخ ٍٗؼخرَطٖكككككككخ عيكككككككٚ 

  .حى٘ خ 

 

ي ّـق فٜ حىؼخّ٘ٝش ٗىهو ميٞكش 

حىالكككذ ٝخىطَككككش ّكككخىٍس ىه٘ىٖكككخ 

حرْٖكككخ ميٞكككش حىالكككذ ٕكككٌٓ ٍنخفكككؤس 

حىٔكككككَخ  عكككككِ ٛكككككزَٕخ ٗىنكككككِ 

حىطَككككككش حعظَحٕكككككخ حىلكككككُِ ي 

ألّٖخ  ٝوزَٕخ أّٔ الَٝٝي حُ ٝيهو

ٓككككظلظخؽ اىككككٚ ٍخالّ ككككيٍ عيٞككككٔ 

ٗىنْٖكككككخ طل٠كككككْٔ ٗطكككككَى عيٞكككككٔ 

ٝخٗىككيٛ ٍككِ ٍُقْككخ ىلككي حىؼخّ٘ٝككش 

ٓككَُٞقْخ كظككٚ فككٜ حىنيٞككٔ حفككَف 

ٝخٗىكككككيٛ ٗال ططنكككككَ فكككككٜ حألٍكككككَ 

  .فخألٍَ رٞي ٛخكذ حألٍَ مئ

 

ًٕزككض ّككخىٍس اىككٚ غَفظٖككخ ٗرككيأ 

حىلُِ ٝوكٌٞ عيٖٞكخ )حى٘ىكي عْكيٓ 

كككككككق حىنيٞككككككش ػ ٞيككككككش ٗطلظككككككخؽ 

خً قٞكككَح١ حىيكككٜ ىَٜكككخٍٝع ٗحىنككك

رؤؿٌَٕ ىِ ٝطٞيٗح رخىيَٝ غٞكَ 

ٍٜخٍٝع أه٘حطٔ ٍخًح عيٞخ فعيكٔ 

أّككككخ ىككككيٛ حىنؼٞككككَ ٍككككِ حىالٞككككٍ٘ 

ٓؤقً٘ رَ٘ح  قطكٚ ٗرٞعٖكخ فكٜ 

حألٓكككك٘حس ٍككككه حىـككككزِ ٗحىٔككككَِ 

  . (ٗحىزٞٞ

 

أعكك٘حً ٍككِ حى٘كك خ  ٠ٍككض عيككٚ 

ّكككخىٍس فكككٜ ٍاليكككه حىطـكككَ طـَكككه 

١ٍٕٞ٘ككككخ فككككٜ قطٜككككٖخ ٗط٠ككككه 

حىٔكككَِ فككككٜ ٗعخثٖكككخ حىْلخٓككككٜ 

ٞٞ ٗحىـكككككككزِ ٗطكككككككٌٕذ ٗحىزككككككك

ٗأٗالىٕككخ ّككخثَِٞ طزٞككه ٍخطلَيككٔ 

ٗطَؿككككه فككككٜ حىنٖٞككككَس ٗط ككككً٘ 

رظيزٞككش أغككَحٝ رٞظٖككخ ٗأٗالىٕككخ 

ٗفكككٜ حىعٜكككَ طكككٌٕذ اىكككٚ طيكككل 

حألٍٝ حىَٔظؤؿَس ٗفكٜ حىَٔكخ  

كظٚ ٝلكِٞ ٍ٘عكي ٛك س حىع٘كخ  

طوَ ق٘حٕخ ٗٝٔظٔيٌ ريّٖخ ىيْكً٘ 

ىظٔظٞ ظ فكٜ حىطـكَ ٕٗنكٌح مخّكض 

  .طيل ٕٜ َٓخص ْٓ٘حص حى٘ خ 

 

كظٚ طوكَؽ أهكٜ ٗعَكو ىمظكٍ٘ح 

رَٔظ٘ككككطٚ  حىزْككككيٍ ٗحّككككخ مككككٌىل 

حىظل ض رَنظكذ ٍلخٍكخس ىيظكيٍٝذ 

رعككي طوَؿككٜ ٍككِ ميٞككٔ حىل كك٘س 

ٗأهظككككٜ ٓككككظظوَؽ رعككككي أعكككك٘حً 

  .قيٞيش

 

فنخُ الري ٍِ ْٓ٘حص حى٘ك خ  أُ 

طْظٖككككٜ ٍٗككككخؿِح  ح كٔككككخُ اال 

ح كٔككخُ ٗىنككِ حىَكك٘ص مككخُ فككٜ 

اّظنكككخٍ أُ طْظٖكككٜ طيكككل حىَٓكككخىش 

حىَككككك٘ص ٗمؤّكككككٔ ؿكككككخ  حىيخىٞكككككش. 

ىَٞٝلٖكككككخ رعكككككي عْكككككخ  ٓكككككْ٘حص 

  .حى٘ خ 

 

ٍكَخمٜ أٍٜ ٗؿِحمٜ ٍرٜ هٞكَ 

  حىـِح 

طكككيفق حىكككيٍه ٗأّكككخ فكككٜ حىٔكككٞخٍٓ 

فظ٘ككك٘قض ألٍكككٜ ٗىنْكككٜ طكككٌمَص 

طيككككل حىَككككَأٓ حىظككككٜ ٍأٝظٖككككخ قزككككو 

ؿي٘ٓكككٜ فكككٜ حىٔكككٞخٍس ف كككٍَص 

حىككٌٕخد اىٖٞككخ ٗحُ حٗككظَٛ ٍْٖككخ 

مكككو ٍخىكككيٖٝخ  ٍرَكككخ ىكككيٖٝخ أٗالى 

ٌط ً٘ عيٚ ٍعخٝظٖ . 

 

قيٍض عيٖٞخ ٗحرظعظ٘ح مو ٍخىيٖٝخ 

ٗأهكككٌص حىطَككككش طْٞكككَ ٍ ٍلٖكككخ 

حىظككككٜ أّٖنٖككككخ حىككككٍِِ ٗأهككككٌص 

طككككيع٘ح ىككككٜ رخىٜككككلش ٗحىعخفٞككككش 

ٗىنكككِ ف٠ككك٘ىٜ ىفعْكككٜ ىٔكككئحىٖخ 

عككِ آككَٖخ فٔككؤىظٖخ عككِ آككَٖخ 

  فؤؿخرض ّخىٍس ٝخرْٜ

 

فككيفعْٜ حألٓككٌ اىككٚ ط زٞككو ٝككيٖٝخ 

ٗىعككككككك٘ص هللا ىٖكككككككخ رخىٜكككككككلٔ 

ٗحىعخفٞكككٔ َٕٗٔككككض فكككٜ ّطٔككككٜ 

  قخث 

ّخىٍس أٛزلض ّخىٍس ك كخ عٔكخّخ 

 .ٍِ ى خثٖخ فٜ ٌٕٓ حألٝخً
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 ثُضٞفو.. ثُضقو١ ك٢ ثُطلُٞز

 ه.دمحم كضق٢ ػذو ثُؼجٍ

 

 : ٓووٓز

ُوو أٙذـ ثُضٞفو ثُٖـَ ثُٖجؿَ 

ٌُِغ٤ٌ ٖٓ ث٥دجء فٍٞ ثُؼجُْ دؼو 

إٔ أٙذـ ٌٓٛ ثُؼٌٚ ُو١ 

ٚ ثألٟلجٍ فٍٞ ثُؼجُْ ٓٔج ًجٕ ُ

أدِؾ ثألعٌ ك٢ صن٤ٚ٘ ٣ٞٓج 

ػج٤ُٔج ُِضؼ٣ٌق دٜيث ثٌُٔٛ 

ٝص٠٤ِْ ثُٞٞء ػ٠ِ ٓج ٣ٌض٘ق 

ٓٚجد٤ٚ ٖٓ ثألٟلجٍ ٖٓ 

ٙؼٞدجس ٝٛٞ ثُغج٢ٗ ٖٓ أد٣ٌَ 

 . )٤ْٗجٕ( ٖٓ ًَ ػجّ

 : ثًضٖجف ثٌُٔٛ

ًجٕ ثًضٖجف ٛيث ثٌُٔٛ ك٢ 

دٞثّطز ثُطذ٤خ  3491ػجّ 

 Leo ثُ٘ل٢ْ ثُْ٘ٔج١ٝ ٤ًُٞجٌٗ

Kanner ثّضنوّ ، ٝٛٞ أٍٝ ٖٓ 

ثُضٞفو دٔؼ٘جٙ ثُقج٢ُ ٝٛٞ ًِٔز 

 ٖٓضوز ٖٓ ثُِلع ث٤ُٞٗج٢ٗ

«autos» ٝصؼ٢٘ ىثص٢. 

 

 : صؼ٣ٌق ثٌُٔٛ

 – ٝثُضٞفو )أٝ ثُيثص٣ٞز

Autism)  ٝثُي١ ٣ضذغ ٓؾٔٞػز

ٖٓ ثٝطٌثدجس ثُضطًٞ ص٢ْٔ 

ثٝطٌثدجس ك٢ ثُط٤ق “

 Autism) ”ثُيثص١ّٞ 

Spectrum Disorders – 

ASD)  ٞٔ٘فجُز صٌصذ٠ د ٞٛ

ؽ ٝصؤعٌ ك٢ هوًر ثُطلَ ثُوٓج

ػ٠ِ ص٤٤َٔ ث٥م٣ٌٖ ٝثُضؼجَٓ 

ٝثُضلجػَ ٓؼْٜ ثؽضٔجػ٤ج كٞال 

ػٖ ثُضأمٌ أٝ ثُضٌثؽغ ثُٔؤهش 

ك٢ صطًٞ ٜٓجًثصٚ ثُِـ٣ٞز 

ٝصٌٌثً ثُوٞثُخ ثُ٘ٔط٤ز ك٢ 

٤ًِّٞجصٚ ٣ٝظٌٜ ؿجُذج ك٢ ّٖ 

ثٌُٝجػز هذَ دِٞؽ ثُطلَ ّٖ 

 .ثُغالط ّ٘ٞثس

ٖٓ ثُٚؼخ صقو٣و ثٝطٌثدجس 

ثُطلَ هذَ دِٞؿٚ  ثُضٞفو ػ٘و

ٌٕٜث ٌُٖٝ ٣ٌٖٔ صٖن٤ٜٚج 31

 .ػ٘و دِٞؿٚ ثُؼج٤ٖٓ

ٝدقْخ ٓ٘ظٔز ثُٚقز ثُؼج٤ُٔز 

كجُضوو٣ٌثس ص٤ٌٖ إ٠ُ ثٕ ٟلَ 

ٟلالً  361ٝثفو ٖٓ د٤ٖ ًَ 

٣ٚجح دجٝطٌثدجس ٤ٟق 

ثُضٞفو.ٌُٖ دؼٜ ثُوًثّجس 

ثُقو٣غز صل٤و دٔؼوالس ثٗضٖجً 

 .أػ٠ِ دٌغ٤ٌ ٖٓ ىُي

 : أّذجدٚ

ًُٞثع٤ز هًٝث هو صِؼخ ثُؼٞثَٓ ث

ك٢ ثإلٙجدز دجُضٞفو كٜ٘جى 

ؽ٤٘جس صؤعٌ ك٢ صطًٞ ثُوٓجؽ 

ٝك٢ صٞثَٙ مال٣ج ثُٔل ٢ٛٝ 

ػٌٝز ُِطلٌثس ثًُٔٞٝعز 

 .ٝثُضِوجة٤ز

كٞال ػٖ صأع٤ٌ ثُؼٞثَٓ ثُذ٤ت٤ز 

ٓغَ ثُؼوٟٝ ثُل٤ٌّٝ٤ز 

ٝثُٔٞجػلجس أع٘جء ثُقَٔ 

 .ٝثُضِٞط ثُٜٞثة٢

٤ٖ٣ٌٝ دؼٜ ثُؼِٔجء إ٠ُ إٔ 

ٓجؽ ٛٞثًٌُٞ دؾَء ٖٓ ثُو  ( 

Amygdala)  َٓثُؼٞث ٖٓ ٞٛ

 .ثُٔقلَر ُظًٜٞ ثٌُٔٛ

ٝصؾوً ثإلٕجًر إ٠ُ إٔ 

ثُضق٤ٚ٘جس ثُض٢ ٣ضِوٜج ثُطلَ ك٢ 

ٙـٌٙ د٣ٌتز ٖٓ ًٜٞٗج ْٓذذج 

 .ٌُٔٛ ثُضٞفو

كوو ّجه ك٢ ثُٔج٢ٝ ٗظ٣ٌز 

 صٌد٠ د٤ٖ ثٌُٔٛ

ٝ إػطجء دؼٜ ثُِوجفجس 

ثألّج٤ّز ُألٟلجٍ، ٓغَ ثُِوجؿ 

ذز ثُٔؾٔغ ٝو ثُقٚذز ٝثُقٚ

 ثألُٔج٤ٗز ٝثُـور ثٌُ٘ل٤ز

«MMR».  ّٓج عذش ػو ٞٛٝ

ٙقضٚ الفوج. ًٔج أٗضٜش 

هًثّجس إٌٔكش ػ٤ِٜج ٓ٘ظٔز 

ثُٚقز ثُؼج٤ُٔز إ٠ُ أٗٚ ال ِٙز 

صٌد٠ د٤ٖ ثّضؼٔجٍ ثُٔٞثه 

ثُقجكظز ًٔجهر ثُغ٤ٌّٞٓجٍ 

ثُٔقض٣ٞز ػ٠ِ ثع٤َ ثَُةذن ك٢ 

 .ثُِوجفجس ٝثإلٙجدز دجُضٞفو

ًٔج ٕجػش ٗظ٣ٌز ثُضؼٌٛ 

ّٔٞ دجُٔؼجهٕ ثُغو٤ِز، ٓغَ ُِْ

ثٌُٙجٗ أٝ ثَُةذن ٝهوًر ٛيٙ 

ثُّْٔٞ ك٢ ثإلٌٝثً دجُوٓجؽ 

مجٙز ك٢ أع٘جء ثُ٘ٔٞ.. ٌُٖٝ ال 

٣ٞؽو هًثّجس صوػْ ىُي دجُووً 

 .ثٌُجك٢

٣ٝؼضذٌ ثُيًًٞ ثألًغٌ ػٌٝز 

ُإلٙجدز دجُضٞفو ٖٓ ثإلٗجط ًٔج 

إٔ ثُؼجةِز ثُض٢ ُو٣ٜج ٟلال ٝثفوث 

ٓٚجح دجُضٞفو ٢ٛ أًغٌ 

ٌٝز ُٞالهر ٟلال أمٌ ػ

ٓٚجح. ًيُي ثُٞالهر هذَ ثًضٔجٍ 

ثُقَٔ ص٣َو ٖٓ ٛيث ثُنطٌ 

 16كجُطلَ ثُُٔٞٞه هذَ ٠ٞٓ 

ثّذٞع ػ٠ِ ثُقَٔ ٛٞ ثألًغٌ 

ػٌٝز ُِنٌٝػ ُِق٤جر ٓٚجدج 

دجُضٞفو ًٔج ص٤ٌٖ دؼٜ ثألدقجط 

إ٠ُ ػالهز د٤ٖ ّٖ ث٥دجء ػ٘و 

ٝالهر أٟلجُْٜ ٝثُضٞفو كجالٟلجٍ 

ٞم ّٖ ثُُٔٞٞه٣ٖ ٌُؽجٍ ك

ثألًدؼ٤ٖ ْٛ ثألًغٌ ػٌٝز 

ُإلٙجدز دجُضٞفو ٓوجًٗز 

دجألٟلجٍ ثُُٔٞٞه٣ٖ الدجء صقش 

 . ّٖ ثُغالع٤ٖ

٣ٌٝؽغ دؼٜ ثُذجفغ٤ٖ ثُضـ٤ٌثس 

ك٢ ِّٞى ثألٟلجٍ ٝكووثٕ 

هوًثصْٜ ػ٠ِ ثُضٞثَٙ ثُٔؾضٔؼ٢ 

إ٠ُ صَث٣و ػوه ثُْجػجس ثُض٢ 

٣و٤ٜٞج ثألٟلجٍ ك٢ ٖٓجٛور 

ثُضِلجٍ ثٝ ٓٔجًّز ثُِؼخ ػ٠ِ 

ثألؽَٜر ثإلٌُض٤ٌٗٝز ُيُي كوو 

مٌؽش ص٤ٙٞجس ثألًجه٤ٔ٣ز 

 ثأل٤ٌ٣ٌٓز ُطخ ثألٟلجٍ

(AAP)  ٍدؼوّ ثُْٔجؿ ُألٟلج

دؼٌٔ ثُؼج٤ٖٓ دجّضنوثّ ثألؽَٜر 

ثإلٌُض٤ٌٗٝز أٝ ٖٓجٛور ثُضِلجٍ 
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ك٤ٔج ّٔقش ُألٟلجٍ ٖٓ ػٌٔ 

ثُؼج٤ٖٓ ٝفض٠ مِٔ ّ٘ٞثس 

 .دْجػز ٝثفور ٤ٓٞ٣ج

 : أػٌثٛ ثٌُٔٛ

جس ث٤َُٔٔر صظٌٜ دؼٜ ثُؼالٓ

ٝثُٔضؼِوز دجُٜٔجًثس ثالؽضٔجػ٤ز 

 : ُو١ أٟلجٍ ثُضٞفو ٜٝٓ٘ج

ػوّ هوًر ثُطلَ ػ٠ِ ثالّضؾجدز -

 ٝثٌُه ػ٘و ٓ٘جهثصٚ دجّٔٚ

ثالٗطٞثء ٝثالْٗقجح إ٠ُ ػجُٔٚ -

ثُنجٗ ثُٔ٘لٌه ٝػوّ ًؿذضٚ ك٢ 

 .ٖٓجًًز ثهجًٗٚ ثُِؼخ

ػوّ ثٌُالّ أٝ ثُضأمٌ ك٢ ثٌُالّ -

٤ز ٝهو ٣ضٌِْ د٘ذٌر ؿ٤ٌ ٟذ٤ؼ

 .ٝٙٞس ًص٤خ

ً ثٌُِٔجس ٝثُؼذجًثس فٌك٤ج - ٌٌ٣

هٕٝ إٔ ٣و١ً ٓـَثٛج ٝال ٣لْٜ 

 ثُضٞؽ٤ٜجس ثُذ٤ْطز

ػوّ ثٌُؿذز ك٢ ثُضقجًٝ أٝ -

 ثُضقوط

ًٔج ٣ؼج٢ٗ ٣ٌٜٓ ثُضٞفو ٖٓ 

 : أٗٔجٟ ٤ًِّٞز ٓض٘ٞػز ٓغَ

 ثُؼٜ ٌٝٝح ثٌُأُ-

فًٌجس ؿ٤ٌ ٓضَٗز ٝث٤ٌُْ -

 ػ٠ِ أٙجدغ ثُوو٤ٖٓ

فْجُ دٌَٖ ؿ٤ٌ ٟذ٤ؼ٢ -

ٞٞء ٝثُٚٞس ٝثُِِٔ ٝػوّ ُِ

 ثُٖؼًٞ دجألُْ أٝ ثُقٌثًر

ثُضؼٞه ػ٠ِ ٟوُٞ ٓؼ٤٘ز ٝػوّ -

ثٌُؿذز ك٢ ث١ صؼو٣َ ػ٤ِٜج. ٝهو 

صؤه١ ٛيٙ ثألٗٔجٟ ث٤ًُِْٞز 

ٝثُٔؾضٔؼ٤ز دجُطلَ إ٠ُ ٌٖٓالس 

أًذٌ ك٤ٔج ٣ضؼِن دجالّض٤ؼجح 

ٝٙؼٞدجس ثُضؼِْ دجُٔوًّز ف٤ظ 

٣ؼج٢ٗ دؼْٜٞ ٖٓ ػالٓجس أهَ 

ضجه ٝثُذؼٜ ٖٓ ثُيًجء ثُٔؼ

ثالمٌ ٣ضٌثٝؿ ٓؼوٍ ثُيًجء ٖٓ 

ٟذ٤ؼ٢ إ٠ُ ٌٓصلغ ٝهو ٣ؼج٢ٗ 

دؼٜ أٟلجٍ ثُضٞفو ٖٓ ثُٞهٞع 

ٝق٤ز ُِضٌ٘ٔ ٝثُٞـ٠ ثُ٘ل٢ْ 

هثمَ ثألٌّر ٝػوّ ثُوذٍٞ 

ثُٔؾضٔؼ٢ ُْٜ ًِٜٝج أًٓٞ ٣٘ذـ٢ 

ٓؼجُؾضٜج ٝفٔج٣ز ٟلَ ثُضٞفو 

 .ٖٓ آعجًٛج ثُٞجًر

 : أّج٤ُخ ثُؼالػ

ق٤ُِٞز دجُطذغ ال صٞؽو ٤ِّٝز ُِ

هٕٝ ثإلٙجدز دجُضٞفو ٌُٖٝ 

ثُضٖن٤٘ ٝثُضومَ ثُٔذٌٌ ٣ؼو 

أٌٓث ٕو٣و ثأل٤ٔٛز ُضق٤ْٖ 

ثُِْٞى ٝص٤ٔ٘ز ثُٜٔجًثس 

ٝصط٣ٌٞ ثُِـز ٝثُضٞثَٙ دٌَٖ 

 .أكَٞ

ٝصض٘ٞع ٌٟم ثُؼالػ ثُقو٣غز ٖٓ 

 : ثُضٞفو

ثُؼالػ ثُق٢ْ ثُضٌج٢ِٓ : ٝىُي -

إلٙالؿ ثُقٞثُ ػذٌ ؽِْجس 

 ك٢ ؿٌكز صقض١ٞ ػ٠ِ كالٕجس

ٝٞة٤ز ٝثٛضَثٍ ًٝٝثةـ 

 .ٝثمضذجًثس ُالصَثٕ ٝثُقِ

ثُؼالػ ث٢ًُِْٞ ٝدٌثٓؼ -

ثإلًٕجه ثألٌّٟ : ػٖ ٣ٌٟن 

 .ثألمٚجة٤٤ٖ ٝثألٟذجء ثُ٘ل٤٤ْٖ

ثُق٤ٔز ثُـيثة٤ز: ػذٌ ٝٔجٕ -

مِٞ ثُ٘ظجّ ثُـيثة٢ ٖٓ ثٌُج٣ٍٖ 

)ثُذٌٝص٤ٖ ثألّج٢ّ ك٢ ثُق٤ِخ 

ٖٝٓضوجصٚ( ٝثُؾِٞص٤ٖ )ثُذٌٝص٤ٖ 

ٝثُٖؼ٤ٌ  ثُٔٞؽٞه ك٢ ثُؤـ

 .(ٝثُٖٞكجٕ

ثُؼالػ دجالًْٞؽ٤ٖ ثُٔٞـٟٞ -

: ُضق٤ْٖ ثُووًثس ثُؼو٤ِز 

ٝثالهًث٤ًز ٣ٝ٘ذـ٢ ثُضأًو ٖٓ 

صأَٛ ثُطلَ ُٜيث ثُن٤جً ػذٌ 

إؽٌثء ًّْ ٓل ٝٝـ٠ أىٕ 

ٝثُضأًو ٖٓ مِٞٙ ٖٓ ثألٌٓثٛ 

 .ثُض٘ل٤ْز ٝثُٚو٣ًز

 : ثُؼالػ ثُوٝثة٢-

 B6 ٣ٌٕٝٞ ػذٌ ص٘جٍٝ ك٤ضج٤ٖٓ

صٚجٍ ٝثُي١ ٣قْٖ ٖٓ ثال

ثُؼٚذ٢ ٝثُؼوجه٤ٌ ثُٔغذطز 

الػجهر ث٤ٌُْٝص٤ٖٗٞ ٣ٝذو٠ 

 1ثُؼالػ ثألْٛ دجأل٤ٓٝؾج 

ٝدقْخ هًثّز ٌٖٗس ٓؤمٌث 

ك٢ ه٣ًٝز د٤و٣جصًٌِ كجٌُٔٔالس 

ثُـيثة٤ز ثُٔقض٣ٞز ػ٠ِ 

ًجٗش  1ثُل٤ضج٤ٓ٘جس ٝثال٤ٓٝؾج 

أًغٌ كجػ٤ِز ك٢ صق٤ْٖ أػٌثٛ 

 .ثٌُٔٛ

ه. دغ٤٘ز أّؼو ػطًٞ أمٚجة٤ز 

 ٟخ ثألٟلجٍ

ه. دمحم كضق٢ ػذو ثُؼجٍ ًجصخ 

 ٝدجفظ
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 د.ٔذ٠ُ عّش
 إٌّفٍٛهٟ

 
ال أكي ْٝنَ ف٠و ٍٜالطٚ ىالطٜ 

حىَْطي١ٜ٘ عيكٚ حىلَمكش حألىرٞكش 

حىَٜكككَٝش حىليٝؼكككش ٍٗغكككٌ قيكككش 

ٍٔككككخَٕخطٔ رٖككككخ اال أّككككٔ أػككككَٙ 

حىعَيٞكككش حألىرٞكككش رْ٘عٞكككش ؿيٝكككيس 

ٍْكككككٔ ٕٗكككككٜ حألعَكككككخه حألىرٞكككككش 

ظَؿَش ٗحىظكٜ أعظزكَص ٗقظٖكخ حىَ

كككككيػخ أىرٞككككخ فَٝككككيح طَنككككِ ٍْككككٔ 

حى كككخٍة حىَٜكككَٛ ٍكككِ حال١ككك   

عيٚ رعٞ ٍِ ػ خفخص ٗحّظخؿكخص 

أىرٞككش أهككَٙ رعٞككيح عككِ حىْ٘عٞككش 

حىظككككٜ اعظخىٕككككخ ..ٗحىيَٝككككذ فككككٜ 

حألٍَ أُ حىَْطي١ٜ٘ ىٌ ٝنِ ٝـٞي 

حىطَّٔكككٞش ىكككٌح حٓكككظعخُ ركككزعٞ 

حألٛكككككككيقخ  ٍَكككككككِ ٝـٞكككككككيّٖٗخ 

ػٌ قخً  ىظَؿَش رعٞ ٍِ حّظخؿٖخ

رعَرْظٖكككخ رظٜكككَي رَكككخ ال ٝوكككو 

ٍٜككككالطٚ …. رآٛككككخىش حىككككْٚ 

ىالطكككٜ حىَْطيككك١ٜ٘ حىَ٘ىككك٘ى فكككٜ 

حىؼ ػكككككِٞ ٍكككككِ ىٝٔكككككَزَ عكككككخً 

ً فٜ ٍيْٝش )ٍْطي١٘ (أكي 1876

ٍيُ ٍلخفنكش أٓك١٘ٞ فكٜ ٛكعٞي 

ٍَٜ ٕ٘ حرِ ى٘حكيس ٍكِ أعكَس 

حألٓككككَ حىَٜككككَٝش حىظككككٜ أّـزككككض 

ق٠ككككخس ّٗ زككككخ  ٗأ١زككككخ  ٍٗغككككٌ 

ً مّ٘ككٔ ٍ٘ىكك٘ىح ألد ٍٜككَٛ ٗ أ

طَمٞككش اال أُ ٗحىككيٓ مككخُ كَٜٝككخ 

عيكككٚ أُ ٝظي كككٚ طعيَٞكككخ إَُٔٝكككخ 

هخىٜككخ ٕٗكك٘ ٍككخ ؿعيككٔ ٠ٍككاليعخ 

عيكككككٚ مكككككو حألعَكككككخه حىظَحػٞكككككش 

حىعَرٞش حى يَٝش ٍظظيَكٌح عيكٚ ٝكي 

حى٘كككككٞن حىنزٞكككككَ ٗحىَـكككككيى )ي 

عزككككيٓ( ٗأػْككككخ  ىٍحٓككككظٔ ٗرعككككي 

طوَؿككٔ رككيأ ّ٘ككخ١ٔ حألىرككٜ مخطزككخ 

ىيَ كككككخالص حألىرٞكككككش رعكككككيى ٍكككككِ 

َٞس كظكككٚ حّظ كككو حىَـككك ص حىٜكككي

رعككككككيٕخ ىينظخرككككككش فككككككٜ ؿَٝككككككيس 

)حىَئٝكككككي( ٗحىظكككككٜ مخّكككككض إٔكككككٌ 

حىٜلع ٗقظٖخ .. ٗحىظٜ مظذ رٖخ 

عيى ٍِ ٍ خالطٔ ؿَعض رعكي ًىكل 

فٜ مظخرٔ حألَٖٗ حىْنَحص ٗفَٞكخ 

ٝيككككٜ قخثَككككش رعككككيى ٍككككِ أعَخىككككٔ 

حىوخىٜكش ٗحألعَككخه حىظككٜ أٗككَي 

 عيٚ طعَٝزٖخٗطَؿَظٖخ

مظخد حىْنَحص _ ػ ع أؿِح (. )

َ٘عش ٍكِ ٍ كخالص فكٜ ٠ٌٝٗ ٍـ

حألىد حالؿظَكككككككككخعٜ، ٗحىْ كككككككككي، 

ٗحىٔٞخٓش، ٗح ٓ ٍٞخص، ٗأ٠ٝخً 

ٍـَ٘عش ٍِ حى ٜكٚ حى ٜكَٞس 

حىَٟ٘كككككككككك٘عش أٗ حىَْ ٘ىككككككككككش، 

ؿَٞعٖكككخ مخّكككض قكككي ّ٘كككَص فكككٜ 

حىٜككلع، ٗقككي رككيأ مظخرظٖككخ ٍْككٌ 

1907عخً  . 

مظككككخد حىعزككككَحص( ٠ٝككككٌ طٔككككه )

قٜكككككككككٚ، ػ ػكككككككككش ٟٗكككككككككعٖخ 

حىَْطيككككك١ٜ٘ ٕٗكككككٜ: حىلـكككككخد، 

س ٍ ظزٔكككش ٍكككِ حىٖخٗٝكككش. ٗٗحككككي

قٜكككش أٍَٝنٞكككش حٓكككَٖخ ٛكككَحم 

حى زككككٍ٘ ىينخطككككذ ؿزككككَحُ هيٞككككو 

ؿزكككككككَحُ، ٗؿعيٖكككككككخ رعْككككككك٘حُ: 

حىع ككخد. ٗهَككْ قٜككٚ عَرٖككخ 

حىَْطيككككك١ٜ٘ ٕٗكككككٜ: حى٘كككككٖيح ، 

حىكككككٌمَٙ، حىـكككككِح ، حى٠كككككلٞش، 

ح ّظ كككخً. ٗقكككي ١زكككه حىنظكككخد فكككٜ 

ً،1916عخً   

ٍٗحٝش )فٜ ٓزٞو حىظخؽ( طَؿَٖكخ 

حىَْطيكك١ٜ٘ ٍككِ حىييككش حىطَّٔككٞش 

ٖككككخ، ٕٗككككٜ أٓخٓككككخً ٗطٜككككَي ر

ٍؤٓكككخس ٗكككعَٝش طَؼٞيٞكككش، مظزٖكككخ 

)فَحّٔكككك٘ م٘رٞككككٔ( أكككككي أىرككككخ  

حى كَُ حىظخٓككه ع٘ككَ فككٜ فَّٔككخ. 

ٗإٔكككيحٕخ حىَْطيككك١ٜ٘ اىكككٚ ٓكككعي 

1920ًُغي٘ه فٜ عخً  . 

ٍٗحٝككش )ركك٘ه ٗفَؿْٞككٜ( ٛككخغٖخ 

حىَْطي١ٜ٘ رعكي طَؿَظكٔ ىٖكخ ٍكِ 

حىييككش حىطَّٔككٞش ٗؿعيٖككخ رعْكك٘حُ 

 … حىط٠ٞيش

ٍٗحٝكككككش )حى٘كككككخعَ( ٕٗكككككٜ فكككككٜ 

ٓككككَٞحّ٘ ىٛ “ألٛككككو رعْكككك٘حُ ح

عكِ حى٘وٜكٞش ركْطْ ” رَؿَحك

حالٓككٌ ىينخطككذ حىطَّٔككٜ )أىٍّ٘ككي 

ٍٗٓكككظخُ(، ٗقكككي ّ٘كككَص رخىييكككش 

1921ًحىعَرٞش فٜ عخً  . 

ٍٗحٝككش طلككض  كك ه حىِِٝفككُ٘( )

ٛككككككخغٖخ حىَْطيكككككك١ٜ٘ رعككككككي أُ 

طَؿَٖككككخ ٍككككِ حىييككككش حىطَّٔككككٞش 

ٗؿعيٖككخ رعْكك٘حُ ٍـككيٗىِٞ ٕٗككٜ 

ىينخطكككككككذ حىطَّٔكككككككٜ أىطكككككككّْ٘ 

 .…مخٍ

حىَْطيككك١ٜ٘ عكككِ عخىَْكككخ ٍٗككككو 

فككككٜ حىوككككخٍْ ٗحىع٘ككككَِٝ ٍككككِ 

عكككِ ٓكككزعش  1924ٝ٘ىٞككك٘ عكككخً 

ٗأٍرعككككِٞ عخٍككككخ ق٠ككككٚ ّٜككككطٖخ 

عخٗ خ ىييش حىعَرٞكش ٗٗحككيح ٍكِ 

 إٌٔ ٍٗحىٕخ .
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ُٞفز  34ك٢ عالط ّ٘ٞثس ًّْ 

ًَ ًٙٞر ٓنضِلز ػٖ … ُ٘لْٚ

ثألًذٌ  ثألمٌٟ ٌُٖ ثُض٤ًٌَ

 ػ٠ِ ٓالٓـ ٝؽٜٚ

ٝىُي ك٢ كضٌر هِز ٓجٍ ٝػوّ 

 … ٝؽٞه ٓٞه٣َ ٌُّٔٚ

هطغ أىٗٚ ٝأٛوثٛج الفوًج ُذجةؼز  

 ٟٛٞ ًجٕ ػ٠ِ ػالهز دٜج

 … ٖٓ ٖٝٔ ٓوٞالصٚ  

 أص٠٘ٔ إٔ ٣وذ٢ِٗٞ ًٔج أٗج

هو ٗؾو ٗجً ػظ٤ٔز ك٢ أًٝثف٘ج 

ٌُٖ ال ٣أص٢ أفو ٤ُْضوك٠ء دٜج 

ٖٝٓ ٣ٌٕٔٝ د٘ج ال ٣ٌٕٝ إال 

 ك٤ؼًج ٖٓ ثُومجٕم٤ًطج ً

 إٕ ثُقَٕ ٣وّٝ ُألدو

ثُقخ أدو١ هو ٣ضـ٤ٌ ٓظٌٜٙ ٌُٖ 

 ؽٌٞٛٙ ال ٣ضـ٤ٌ

٤ًق صٌٕٞ ثُق٤جر إىث ُْ ِٗٔي 

 ثُووًر ػ٠ِ ثُٔقجُٝز

أٗج أٝغ ػو٢ِ ًٝٝف٢ ك٢ 

ػ٢ِٔ ٝهو كووس ػو٢ِ دْذخ 

 …. ىُي

ٞٛ ٖٓ … … 

 

 

 

 ”ك٤ْ٘٘ش ٤ِ٣ٝجّ كجٕ ؽٞك“ ٛٞ

 ثٌُّجّ ثُُٜٞ٘و١ ثألَٙ

ُٝو  1853ُ ٓجً 30ُٝو ك٢ 

أك ُٚ هذِٚ دؼجّ ٌُ٘ٚ ُٝو ٓضٞك٠ 

ٝصٔش ص٤ْٔضٚ ػ٠ِ ٗلِ ثّْ 

أم٤ٚ ثُٔضٞك٢، ٝثُوٙ ًجٕ ه٤ِْ 

دج٤ٌُْ٘ز ، ٝٛٞ ٟلَ الفظٞث 

ثٗؼَثُٚ ثُٖو٣و ًٔج الفظٞث أٗٚ ال 

٣قخ إٔ ٣٘ظٌ ُٚ أفو ٝال إٔ 

 ٣وضٌح ٓ٘ٚ أٝ ٣ِْٔٚ أفو

٣ؼضووٕٝ ث٥ٕ أٗٚ ٓٚجح دأفو 

 فجالس ثُضٞفو ثُذ٤ْطز

ج َّٓ ك٢ ٝهضٚ ٕنٚش فجُضٚ  أ

دجفضٔج٤ُز ثٙجدضٚ دقجالس ٌٙع 

ثٝ فجالس ٗل٤ْز ٓنضِلز ًجُلٚجّ 

 .…ٌُٖ ال ٤ٕب ٓؤًو صٔجٓج ػ٘ٚ

صٌى هًثّضٚ ك٢ ّٖ ثُنجْٓز 

 ػٌٖ ُْٝ ٣ٌِٜٔج أدوث

 

 

 

 

 

ػَٔ ًضجؽٌ كٖ ٓغَ أػٔجٓٚ ٓغ 

ًٌٕز صوػ٠ چٞدَ ٝٗؾـ ًٗٞػج 

 ٓج ك٠ ٓؾجُٚ

دؼو كضٌر ثٗضوَ ُلٌع ثًٌُٖز 

صؼٌف ػ٠ِ ٕجدز ثّٜٔج دِ٘وٕ ٝ

٣ٞؽ٤ٖ صؼ٤ٔ ٓغ ٝثُوصٜج 

ثًّٝٞال ٝصؼِن ُلضٌر صؼِن 

ػجٟل٢ دجألّ ٌٝٙؿ ُٜج ٌُٜ٘ج 

ّنٌس ٖٓ فذٚ ٓٔج أهمِٚ ك٢ 

 ٙوٓز ػجٟل٤ز ٕو٣ور

كضٌر ٝؽٞهٙ ك٢ ُ٘وٕ ّٔقش ُٚ 

دٌد٣ز ثُٔضجفق ثُل٤٘ز ثُٔنضِلز 

ٛ٘جى ٝثٗؾيح ٌُِضجح ثُذ٣ٌطج٤ٖٗ 

ٓغَ صٖجًَُ هًَ٘ دؼو كضٌر صٌى 

ًٌز ُذؼٜ ثُنالكجس ٝدْذخ ثُٖ

ٙوٓضٚ ثُؼجٟل٤ز أ٤ٙخ دٖذٚ 

ُٞعز ه٤٘٣ز ٝصؼٔن ك٢ ثُو٣ٖ أًضٌ 

ٝظ٘ٞث أٗٚ … ُوًؽز ثُضٖوه

 ٤ّضؾٚ الصؾجٙ ٝثُوٙ

ًٝثؿ ٣وًُ ك٠ ٓوًّز ثفو 

 24ثُوْجّٝز ٝأٙذـ ْٓؤال ػٖ 

 12ٝ  10ٟلَ أػٔجًْٛ ٓجد٤ٖ 

 ّ٘ز

فجٍٝ دؼوٛج إٔ ٣ضقٍٞ ٌُؽَ 

ج ًٞثُوٙ ٌُ٘ٚ ُْ ٣٘ ًٓ ؾـ ه٣ٖ صٔج

ك٢ ىُي ًؿْ ًَ ثُوًُٝ ثُض٢ 

 …. فَٚ ػ٤ِٜج

فجٍٝ إٔ ٣ِضقن دجُؾجٓؼز ُوًثّز 

ػِْ ثُالٛٞس ٌُٖ دْذخ هِز 

 دٌثػضٚ ثؽذٌ ػ٠ِ صًٌٜج

ثػضجهػ٠ِ هٍٞ إٔ صِي ثُلضٌر ٢ٛ 

 أّٞء كضٌثس ف٤جصٚ

 ٌُ٘ٚ ُْ ٣ٌٖ ٣ؼِْ إٔ ثألّٞأ هجهّ

دؼو ىُي كَٖ ك٠ ثُضأ٤َٛ 

ُِٔوًّز ثُضذ٣ٌ٤ٖز ٌُٖ ث٤ٌُْ٘ز 

ديٛجدٚ ُٔ٘طوز ثُٔ٘جؽْ ٝ ثٝٙش 

 ٛ٘جى ثًصذ٠ ؽوث دؼٔجٍ ثُٔ٘جؽْ

ٝدوأ ٣ٔ٘ـ ٓالدْٚ ٟٝؼجٓٚ 

ُِلوٌثء ثٌُِٔق دؼ٘ج٣ضْٜ ٖٓ هذَ 

ث٤ٌُْ٘ز ٝفجٍٝ ػ٢ِ هوً إٌٓجٗٚ 

إٔ ٣نلق ػْٜ٘ ٙؼٞدز ثُٔؼ٤ٖز 

ٝثٌُٔجٕ؛ ٌُٖ صْ ٌٟهٙ ًؿْ ىُي 

ٖٓ ٓ٘ٚذٚ ٖٓ هذَ ث٤ٌُْ٘ز 

 … المضالكجس ػوجةو٣ز

وَ ٌُٔجٕ ًكٜ صٌى ثٌُٔجٕ ٝثٗض

ٓؾجًٝ ُْٜ ٝفجٍٝ إٔ ٣ْضٌٔ ك٢ 

ثُْٔجػور ٌُٖ إٌٓج٤ٗجصٚ أٙذقش 

ٝؼ٤لز كِْ ٣ْضطغ ثّضٌٔجٍ 

 ث٤ٌُْٔر ك٢ ْٓجػوصْٜ

ُوًؽز أٗٚ ف٤ٖ أًثه إٔ ٣ًَٝ 

 ٙو٣وٚ ثُؼ٣ََ ثٌُّجّ

)ؽَُٞ د٣ٌضٕٞ ( ُْ ٣ٌٖ ٓؼٚ 

كٌٌٗجس كجٝطٌ ألٕ  10ّٟٞ 

 ٢ٖٔ٣ ُْٔجكز ًذ٤ٌر

فٞث٢ُ ّذؼ٤ٖ ٤ًِٞ ٝػ٘وٓج 

٣ْضطغ إٔ ٣طٌم ػ٢ِ َٝٙ ُْ 
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دجدٚ مؾال ٓ٘ٚ ٖٝٓ ٤ٝن ثُقجٍ 

 كؼجه ٌٓر أمٌٟ ٌُٔجٗٚ

 هًٌ دؼوٛج إٔ ٣ٚذـ ك٘جٕ

دؼو ػجّ ٖٓ ثُلوٌ ثُي١ ثفٌْ 

 ًدجٟٚ ػ٢ِ ف٤جصٚ

ُذًٌَْٝ ٤ُذوأ  1880ىٛخ ػجّ 

هًثّجس ك٤٘ٚ صْجػوٙ ػ٢ِ 

 ٓج٣ٚذٞث ُٚ ّٝجػوٙ ك٢ ىُي

ثمٞٙ ع٤ٞ ثُي١ ٓ٘قٚ ثُ٘وٞه 

ِٔٚ ثُالٍٓز ُيُي ٢ً ٣قون ف

ٝثُي١ ظَ ُٜ٘ج٣ز ػٌ٘ كجٕ ؽٞك 

 ٣ْجٗوٙ ٓجه٣ج

ثُْٔجكجس ثُٖجّؼز د٤ٜ٘ٔج ُْ صٔ٘غ 

صاله٢ ًٝف٤ٜٔج كضؼوس ثٌُّجةَ 

 د٤ٜ٘ٔج

 ًّجُز 700

ٖٝٓ ٛيٙ ثٌُّجةَ ٝفوٛج ػِْ 

ثُٔؤًم٤ٖ ػٖ ف٤جصٚ ٝػٌكٞٛج 

 ًجِٓز ك٢ٜ صق٢ٌ دجُضلج٤َٙ ػ٘ٚ

 

 

 

 

 

 

هًُ ثُلٖ ك٠ ٓوًّز )ثًٍٞ هٟ 

ثّضٚ ثًس( ٝأًَٔ دؼوٛج هً

ٝك٠ … دٔلٌهٙ ٖٓ ثٌُضخ

ث٤ُٚق ػجه ٤ُؼ٤ٔ ٓغ ٝثُوٙ 

 ٝٝثُوصٚ ٌٓر أمٌٟ

كضؼٌف ػ٠ِ د٘ش ػٔٚ ثألًِٓز 

ثُض٢ صٌد٢ ثدٜ٘ج ٝف٤٘ٔج ِٟخ 

 ثَُٝثػ ٜٓ٘ج ًكٞش

ٍثًٛج ك٢ أفو ٤ُج٢ُ ثٕض٤جهٚ ُٜج 

ٝٝٝغ ًق ٣وٙ ػ٢ِ ٗجً 

ثُٔٚذجؿ هجةال ثص٢ٌٗٞٓ ثًثٛج 

 ػ٢ِ هوً ثفضٔج٢ُ ُضِي ثُ٘جً

ثٟلأ ثُ٘جً ًٝكٞٚ ٌُٖ ٝثُوٛج  

 ٌٓر أمٌٟ

كضًٌْٜ ٝٛٞ ٣ٖؼٌ دجُٜٔجٗز 

ٝثُيٍ ٝػوّ صٖؾ٤غ ثألَٛ أٝ 

ْٓجٗوصْٜ ٓٔج ثًْذٚ ٙوٓز 

 ػجٟل٤ز ٝٗل٤ْز أمٌٟ

 ك٤ٔج ػجهث

ثدٖ ػٔٚ ) ٓٞف( ثٌُّجّ ثُ٘جؽـ 

ك٠ الٛجٟ ثٗيثى ٝثُي١ ٓ٘قٚ 

ثٍٝ ٓؾٔٞػجصٚ ُالُٞثٕ ٝ دوث 

 ٣ْضنوٜٓج ألٍٝ ٌٓر

ٕٝؾؼٚ ثًغٌ ف٤٘ٔج ُٔـ ك٢ 

ٟٞٚ ٓٞٛذز كأػؾخ دل٘ٚ مط

 …أًغٌ

فوط د٤ٜ٘ٔج مالف فجه ف٤٘ٔج 

صؼٌف كجٕ ؽٞك ػ٠ِ دجةؼز 

ٟٛٞ ثّٜٔج) ٤ّٖ (ٝ ثهجّ ٓؼٜج 

 ػالهز

٢ٛٝ فجَٓ دطلِٜج ثُغج٢ٗ ٝثُي١ 

ٛٞ دجُطذغ ٤ُِ ٓ٘ٚ، ػجٓ ٓؼٜج 

ػجّ ٝٗ٘ ثٓضألس ُٞفجصٚ مالٍ 

 صِي ثُلضٌر دج٤ُأُ ٝثُقَٕ

ًٔج ٢ٛ ف٤جصٚ ٓغ ٤ّٖ ًؿْ ثٗٚ 

ج ػور ُٞفجس ٓنضِلز هو ًّْ ُٜ

 صًٌٜج ػجّ

دؼو ٖٓجًَ ًغ٤ٌر ؽوث ٝ  1882

دوأ ٣ٌّْ دج٣َُش ٝصٌى الٛجٟ 

ّٝجكٌ ُو٣ً٘ض٠ ك٠ ٛٞالٗوث 

ٝػجٓ ف٤جٙ ثُذوثٝر ًّْٝ 

 ثُٔ٘جظٌ ثُطذ٤ؼ٤ٚ ٝ ثٌُْجٕ

عْ ػجه ُذ٤ش ثد٣ٞٚ ٌٓر عجُغز 

 ٝثٖٗـَ دجٌُّْ صٔجٓج

ك٠ صِي ثٌُٔفِز ػٖوضٚ كضجر 

 ثّٜٔج ٓجًؽٞس د٤ؾٔجٕ

صؼٖوٚ ُوًؽٚ ثٜٗج فجُٝز ًجٗش 

 ثالٗضقجً دجُْْ ٖٓ أؽِٚ

ٝف٤٘ٔج ػِْ ىُي ثَٗػؼ ؽوث ُْ 

٣ٌٖ ٣ضًٚٞ فوٝط ىُي دْذذٚ 

ٓٔج أعٌ ػ٢ِ فجُضٚ ثُ٘ل٤ْز كضٌر 

ًذ٤ٌر ك٢ صِي ثالع٘جء صٞك٢ ٝثُوٙ 

ُْ ٣ٌٖ ٣ٌٌٛٚ ٌُٖ عٔز ثٗلٚجٍ 

ٗل٢ْ د٤ٜ٘ٔج ٖٝٓجًَ ؽٔز ٓٔج 

ؽؼَ ٓٞصٚ ال ٣ؤعٌ ػ٤ِٚ ًغ٤ٌث 

ٚ دؼو كضٌر ه٤ِِز ٖٓ ٝدجٌٕ ثػٔجُ

 ٝكجصٚ

ًّْ ُٞفز ثّٜٔج آًِٞث ثُذطجٟج 

ٝ الهش ٗؾجفج ًذ٤ٌث ؽوث ٝع٘جء 

ٖٓ ثُؾ٤ٔغ ثال ٖٓ ٙو٣ن ُٚ 

ًّجّ ثّٔٚ )ثٗضٕٞ كجٕ ًثدجًه( 

ث٠ُِ ٛجؽٔٚ ػ٤ِٜج دٖور ٓٔج أه١ 

ُوطغ ػالهجصْٜ ٜٗجة٤ج الٕ) كجٕ 

(ُْ ٣ٌٖ ٣قخ ثٕ ٣٘ضوو أفو 

 ثػٔجُٚ ٝال ٣ضوذَ ثُ٘وو

ًغ٤ٌ دجًِٞث ثُذطجٟج  ٝالٗٚ صجعٌ

١ًٝٝ ُغ٤ٞ ػْٜ٘ ك٢ مطجدجصٚ 

ًٝؿْ ىُي ًجٕ ّؼ٤وث ٗٞػج ٓج 

دٔج فووٚ َٝٝٙ ُٚ ك٢ صِي 

 ثٌُٔفِز

ٝفجٍٝ هٝٓج صط٣ٌٞ ٗلْٚ 

ٝصؼ٣ََ ٓٞٛذضٚ دوًثّز ثُلٖ 

 ٝثٌُّْ أًغٌ ٝصق٤ْٖ أٝٝجػٚ

ثه٘غ ثمٞٙ ع٤ٞ  1886ّ٘ز 

دٌف٤ِٚ ٤ُؼ٤ٔ ك٢ دج٣ًِ ٝ ال 

٣ٞؽو ٓؤًك ػ٘وٙ ثٟ كٌٌر 

قٚ دجُضقو٣و ػٖ ػجٓجٕ ٝثٝ

 ػجٕٜٔج ٛ٘جى دجُضل٤َٚ

الْٜٗ ًٔج هِ٘ج ثّضوٞث صج٣ًنٚ ًِٚ 

ٖٓ ًّجةِٚ د٤٘ٚ ٝ د٤ٖ ثمٞٙ ع٤ٞ 

ٝ ثُض٢ ثٗوطؼش ك٠ ثُْ٘ض٤ٖ 

ثُٔيًًٞص٤ٖ ٌُٖ ػ٢ِ ثُْٔضٟٞ 

 … ثُل٢٘ ًجٗٞث ٓغٌٔص٤ٖ ؽوث ك٤٘ج
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ًٝٔج ىًٌ ثٕ ثم٤ٚ ع٤ٞ ٓؼٌٝف 

دقذٚ ُِلٖ ٝصجؽٌ كٖ كذجُضج٢ُ 

كجٕ ؽٞك ديُي أ٣ٞج ػٌف 

 ٝصؼٌف ػ٢ِ

صجؽٌ ثُلٖ ثُٖجح  – أٌُْ٘وً ٣ًو

ٝثٕضًٌج ك٢ ثٌُْٖ ٓؼج  -آٗيثى

 ُٔور ّضز إٌٜٔ.

 

ُِٝٔٚجهكز ثٌُؽالٕ ٣ٖذٜجٕ 

دؼٜٞٔج ثُذؼٜ ًغ٤ٌث فض٠ ظٖ 

ثٌُغ٤ٌٕٝ أٜٗٔج صٞأّ، مجٙز دؼو 

إٔ ؽٔؼضٜٔج ػالهز ٙوثهز ه٣ٞز، 

ٝك٢ صِي ثُلضٌر ًّْ كجٕ ؽٞك 

٣وٚ، ُٞفض٤ٖ؛ ٝثفور ُٚو

ٝثألمٌٟ ٟذ٤ؼز ٙجٓضز ُِْز 

 صلجؿ.

إ٠ُ  1889ٝػجه ٣ًو ك٢ ػجّ 

ؿالٌّٞ، إى إٕ ٙوثهضٚ ٓغ 

ثٌُّجّ ثٗضٜش ػ٘وٓج فجٍٝ ؽٞك 

إه٘جػٚ دجُومٍٞ ك٢ ثصلجم 

ثٗضقج١ً، ٝف٠ٌ ٣ًو ُٞثُوٙ ٓج 

فوط، كجػضوو ٝثُو أٌُْ٘وً ٣ًو، 

ثُي١ ًجٕ أ٣ٞج صجؽٌ ك٢٘، إٔ 

ُٞفجس كجٕ ؽٞك كظجةغ ًجًع٤ز 

ؼٜج ك٢ أٍٝ كٌٙز، ٣ٝؾخ د٤

ُٜٝيث د٤ؼش ثُِٞفز ك٢ أٝثةَ 

ؽ٤ٜ٘جس  10ٓوجدَ  1890

 إّض٢٘٤ٌُ إ٠ُ صجؽٌ ك٢ٌْٗ

ف٤ٜ٘ج أٌٙ كجٕ ثٕ ٣٘ضوَ ٤ُؼ٤ٔ 

ٓغ ع٤ٞ ثمٞٙ ٤ُوَِ ثٌُٔٚٝكجس 

ٝ ٤ُضلٌؽ ٌُِّْ ٌُٖ ثُوٌح 

ثٌُٔج٢ٗ د٤ٜ٘ٔج ؽؼَ ُِؼو٣و ٖٓ 

ثُٖٔجًَ د٤ٜ٘ٔج ّذ٤َ ًٔج ثٕ كجٕ 

كَٚ ؽٞك ٣٘ضجدٚ ثًضتجح فجه ك٢ 

ثُٖضجء ٓٔج ثعٌ ثًغٌ ػ٢ِ 

ػالهضٜٔج ٓؼج كضٌى دج٣ًِ دؼوٛج 

الٗٚ  1888ٝ ًفَ ُِؾ٘ٞح ك٠ 

٣ٌٌٙ ثُٔوٕ ثٌُذ٤ٌر ٝ ٙنذٜج 

ظٌٜ ىُي ػ٠ِ ُٞفجصٚ د٣َٔو ٖٓ 

 ثالًضتجح ٝثالُٞثٕ ثُوجصٔز

ػ٘وٓج َٛ ث٤ُٚق ٝهكتٜج ًّْ 

ِِّْز ٖٓ ثُِٞفجس ثٌُثةؼٚ 

 ٝثٙذـ ثًغٌ ّؼجهٙ ٝثًغٌ ثٗضجؽج

لِ ثُؼجّ فؾَ ؿٌكز ك٠ ٓج٣ٞ ُ٘

ك٠ ٌٓجٕ ثّٔٚ هٟ ال ؿجً ٝ 

ثؽٌ د٤ش ثّٔٚ ثُذ٤ش ثالٙلٌ 

٤ُٞغ ك٤ٚ ُٞفجصٚ عْ ك٠ ّذضٔذٌ 

 ثٗضوَ ُِذ٤ش ثألٙلٌ ٝثّضوٌ ك٤ٚ

ٙجفخ ثٌُّجّ )دٍٞ ؿٞؿجٕ( 

ِٟٝخ ٓ٘ٚ إٔ ٣٘ضوَ ٓؼٚ ٍَُِٔ٘ 

 …ٌُٖ ثُٔجه٣جس ٓ٘ؼش ىُي

دؼوٛج صٞك٠ ػْ كجٕ ؽٞك ٝصٌى 

ٌَّ ُٚ صًٌز ؽؼِضٚ ٣ْضط٤غ إٔ ٣

ُـٞؿجٕ ٣ٝأص٢ دٚ ُِؼ٤ٔ ٓؼٚ 

 ػ٢ِ ٗلوضٚ

ٓٔج ؽؼَ دؼٜ ثُٔؤًم٤ٖ ٣ِوٞث 

ثصٜجٓج دٞؽٞه ػالهز ؿ٤ٌ ٣ّٞز 

د٤ٜ٘ٔج ٌُٖ ُْ ٣ؤًوٛج أ١ ٜٓ٘ٔج 

 ثٝ ٖٓ ثُٔؤًم٤ٖ أدوث

ٝ ًٔج ثُٔؼضجه صوِذجصٚ ثُ٘ل٤ْٚ 

ثٌُذ٤ٌر ؽوث ٝػالهجصٚ ثُْ٘جة٤ز 

ثٌُغ٤ٌر أ٣ٞج ٍثهس ك٢ صِي 

ثُلضٌر ُوًؽز ًذ٤ٌر ًٔج ثٕ 

ثٌُّج٤ٖٓ ُْ ٣ْ٘ؾٔج ثدوث ٓؼج 

كَثهس ٖٓجًِٜٔج ُوًؽز ًذ٤ٌر 

ٝثٍهثهس ٓؼٜج ْٛض٣ٌ٤ز ڤجٕ 

 ٝصوِذجصٚ

 

 

 ))فجهعز هطغ أىٗٚ((

هجٓش م٘جهٚ ٓج د٤٘ٚ ٝ د٤ٖ دٍٞ 

ؿٞؿجٕ كوطغ كجٕ ؽٞك أىٗٚ 

دٖلٌر فالهز ) ٝك٠ ٓوُٞز ثمٌٟ 

صوٍٞ ثٕ دٍٞ ؿٞؿجٕ ٛٞ ثُي١ 

هطغ أىٕ كجٕ ؽٞك ٝثمل٠ كجٕ 

 ٚ (ىُي ُْٝ ٣ضٜٔ

ىٛخ دؼوٛج ُِْٔضٖل٠ ُِؼالػ 

ٝفؾَ ٛ٘جى كضٌر ُلووثٗٚ ثٌُغ٤ٌ 

 ٖٓ ثُوٓجء

ٝمٌػ دؼو ػالؽٚ ٤ٌَُٔ ًّْ 

 أف٠ِ أػٔجُٚ ثُل٤٘ز

ٌُٖ ٖٓجًِٚ ثُٔجه٣ز ٟـش ػَ 

 ف٤جصٚ ٌٓر أمٌٟ

ٓٔج ؽؼَ فجُضٚ ثُ٘ل٤ْز صْٞء 

٣ٝومَ ك٢ فجُز ثًضتجح ؽو٣ور 

كضن٤َ ثٗٚ ْْٓٔ ٝىٛخ 

 ُِْٔضٖل٠ د٘لْٚ ُٔور

عْ ػجه ُِذ٤ش  ث٣جّ 10

 .…ثالٙلٌ

ٌُٖ دؼٜ ٌّجٕ ثٌُٔجٕ ٖٓ 

فُٞٚ صٌِْٜٔ ثُنٞف ٓ٘ٚ ٖٝٓ 

ؿٌثدز ثٟٞثًٙ ٝفجالس ثًضتجدٚ 

ثُـ٤ٌ ٓذًٌر كأًِّٞث ُِْٔضٖل٠ 

ثًٝثم دجٓٞجءصْٜ ثٗٚ ٣ْضٞؽخ 

 ػ٤ِٚ ٓالٍٓز ثُْٔضٖل٠ ثُ٘ل٢ْ

ٝدجُلؼَ همِٜج ُٔور ّش ثّجد٤غ 

عْ مٌػ ٜٓ٘ج ٌُٖ دؼو كضٌر 

٤ٞ ٝثكن ٝٓ٘جهٖجس ٓغ ثم٤ٚ ع

ػ٢ِ ثٌُفٞع ُٜج ٌٓر ثمٌٟ 

 دجًثهصٚ

ٝىُي ُٔج ٕؼٌ ع٤ٞ ٓ٘ٚ دجٌٝثح 

ٕو٣و ٝػوّ ثّضوٌثً ٗل٢ْ 

ٕنٚٞث فجُضٚ ٛ٘جى دجٌُٚع 

 ٓغ ثًضتجح ٗل٢ْ ٕو٣و

 ٝٓغ ىُي

ًّْ ٛ٘جى ثكَٞ ُٞفجصٚ ثّٔجٛج 

٤ُِز ثُ٘ؾّٞ ٝثُض٢ ٗؾقش ٗؾجؿ 

ٛجةَ ٌُٖ ًؿْ ىُي ثػضذٌٛج 

 …كجِٕز

وٙ ث٤ٙخ ٛ٘جى دقجُٚ ٗل٤ْز ٕو٣

 ٝؿ٣ٌذز كقجٍٝ ثدضالع ُٞفجصٚ

كٔ٘ؼٞٙ ػٖ ثٌُّْ ث٤ُٖب ثُي١ 

ثعٌ ػ٤ِٚ دجُِْخ ثًضٌ ٝدؼو ٓج 

 صقْٖ ه٤ِال

ّٔـ ُٚ ثالٟذجء دجٌُّْ ٝ ثًَّ 

ًّجُز ُغ٤ٞ ٣نذٌٙ دقجُضٚ ٝثٗٚ 

 ٣ٖؼٌ دجُضقْٖ

ثفضؾَ ٗلْٚ ك٢  1889ك٠ 

فؾٌصٚ دجُْٔضٖل٠ ٣ٌٜٕٖ ٝ ُْ 

٣ـجهًٛج ثدوث ٝدؼوٛج صـِخ ػ٠ِ 

ٌػ ٝ ثٗضؼ ُٞفجس ٓنجٝكٚ ٝ م

ًغ٤ٌر ٖٓ هثمَ ثُْٔضٖل٠ ٝ 

 هًٌ دؼوٛج صًٌٜج ُالدو
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ٝك٠ ٛيٙ ثالع٘جء ثْٗٞ ُٔؼٌٛ 

ك٠ دًٌَْٝ ػٌٛ ّش ٖٓ 

ثػٔجُٚ ٝ صقْٖ صقْٖ ِٓقٞظ 

 ّٞثء ٗل٤ْج ثٝ ك٤٘ج..

 1890ثًُٖٜٞ ثال٠ُٝ ٖٓ ّ٘ٚ 

٠ٛ ثّٞأ ث٤ُْٖ٘ ك٠ ػٌٔٙ 

 …ٝفجُضٚ ث٤ُجةْز دجُلؼَ

ٕؼٌ ٓؼٜج ع٤ٞ دإٔ ىٛجح ثم٤ٚ 

ذج٣ًِ فض٢ٔ ٤ُالفظز هًضًٞ ُ

)ؿجص٢ٖ( ٌُٖ كجٕ ثٌُجًٙ ُِٔوٕ 

ٕؼٌ دجالؽٜجه ٖٓ صٞثؽوٙ 

 دذج٣ًِ

 كضًٌٜج ٝىٛخ ثٝك٤ٌ ًّٞ ثٝث٣َ

ٌّٖٝ ك٠ فؾٌر ٙـ٤ٌٙ …

ِٓي ثعٌ ًثكٞ ٝٓٔج٣غ٤ٌ ثُؼؾخ 

ثٗٚ ّؼو فوث دجٌُٔجٕ ثُٚـ٤ٌ ٝ 

ثٗضؼ ُٞؿ ٓؤعٌر ك٠ صج٣ًنٚ ٓغَ 

ُٞفجس ثُوًضًٞ ؿجص٠ٖ ٝ 

 …ث٤ٌُْ٘ز ثٝك٤ٌُ

ػج٠ٗ ٖٓ ٗٞدجس ٗل٤ْز  1890

ٕو٣وٙ ؽوث ٝ ثًَّ المٞٙ ع٤ٞ 

 ًّجُضٚ ثالٗضقج٣ًز ثًُٖٜٔٞر

 عْ

ثِٟن ثٌُٙجٗ ػ٠ِ ٙوًٙ ٣ّٞ 

 ٤ُٞ٣1890ٞ  27ثالفو 

ٝىٛخ ُقؾٌصٚ ُوٟ ًثكٞ ٝ ٛٞ 

٣ضٌٗـ ٝٝهغ ػ٢ِ ث٣ٌٌُْ هٕٝ 

ثصَٚ ًثكٞ دوًضًٞ …ثٕ ٣ضٞك٠

ؿجص٠ٖ ٝ هًضًٞ آمٌ ٝ هًٌٝ 

ػوّ ثٌٓج٤ٗز ثٍثُز ثٌُٙجٙز 

 ٝػوّ ؽوٟٝ ػ٤ِٔز ًٜيٙ.

ثًِّٞث المٞٙ ٢ً ٣قٌٞ كِْ 

٣ْضطغ ثُقًٞٞ ّٟٞ ػٌٚ 

 ث٤ُّٞ ثُغج٢ٗ

 ؽِِ ؽٞثًٙ ك٢ ُقظجصٚ ثألم٤ٌر

ٝىًٌ ع٤ٞ ثٕ كجٕ ًجٕ ٣ٌ٣و ثٕ 

 ٣ٔٞس د٘لْٚ ٝهجٍ ؽِٔضٚ ث٤ٌُٜٖر

 ثُقَٕ ٣وّٝ ُالدو

 ٤ُٞ٣ٞ صٞك٠ 29دؼوٛج ٣ّٞ 

ًكٞش ث٤ٌُْ٘ز ثٌُجع٤ٌ٤ُٞٚ ك٠ 

 قٌثٝك٤ٌُ هك٘ٚ الٗٚ ٓ٘ض

ٌُٖ ٓو٣٘ز ٤ٌٟٓ ثُو٣ٌذز ْٜٓ٘ 

 30ٝثكوٞ ٝ ثهجٓٞ ثُؾ٘جٍر ٣ّٞ 

ٞ٤ُٞ٣ 

ُض٘ض٠ٜ ٓجّجر ًؽَ ٓج ُْ ٗؼِْ 

 ػظٔضٚ ثال دؼو ٓٞصٚ

 .…ٌٛيث ْٛ ثُؼظٔجء

 .…ثُقَٕ ٣وّٝ ُالدو

ٛٞالٗوث __  1853ٓجًُ  30

 37كٌْٗج ػٖ  ٤ُٞ٣1890ٞ  29

 ػجّ

 ك٤ْ٘٘ش ٤ُٝجّ كجٕ ؽٞك
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طيل “ٚ طنظذ.. عزَٞ ٍٜالط

 قٜش قَٜٞس.” حىاَلَقخص

 

 

   

 

كًْٔخ.. أّظٌ طعيَُ٘ ؿٞيًح َٓ 

طيل حىاَلَقخص حىَظ ك ش عيٚ 

ُؿخؽ حىْخفٌس ٍِ حىوخٍؽ، ىٞٔض 

رطعو حىَٝخف مَخ طيٍمُ٘، ٗال 

ٕٜ رطعو ٕئال  حىٜزٞش حىٌِٝ 

ٝ الُْ٘ فٜ ّٖخٝش حىلٜ، فخىزٞض 

ٍٍ عخٍه مَخ ّعيٌ، ٕ٘  ٍلخ١ٌ رٔ٘

اىٚ إًٔخّنٌ رخى٠ز٢ ٍخ طزخىٍ 

ؿَٞعًخ ٍٗخ هَْظَ٘ٓ، ىعّ٘خ اًًح 

ال ّٖيٍ حى٘قض فٜ طيل حىظَٕخص. 

َٝنْْخ ري  حىـئش اًح ٍخ 

طيخْٟٞخ عِ ًىل حىطلٞق حىلؼٞغ 

حىٌٛ ريأ فٜ حالٍططخ  ٗٞجًخ 

ف٘ٞجًخ، ٝعيٌ أمؼَمٌ ٕخ ْٕخ أّٔ 

ىْٞ رطلٞقٍ عيٚ ح ١ س، ٗاَّخ 

ٕ٘ ٛ٘ص ُٗؿٜ حىَحكو 

 .ٝظ٘عيّٜ رخالّظ خً

ًٕخ ؿيٝيس قي ك٠َص  أٍٙ ٗؿ٘

حىًٞ٘، ىٌح.. فيظَٔل٘ح ىٜ ريقٞ ش 

ٗحكيس أقٚ عيٌٖٞ فٖٞخ حألٍَ، 

ىظيل حى٘ؿ٘ٓ حىـيٝيس أق٘ه.. أّٜ 

ٌٍْ عَ٘ ىٞخٍه عيُص ٍِ ٍكيش 

ُٝخٍطٜ ألٍٜ حى٠ََٝش فٜ طيل 

حىَيْٝش حىٔخكيٞش ألؿيٓ رِٞ 

أك٠خُ طيل حىََأس حىيَٝزش ْٕخ 

عيٚ فَحٕ حىِٗؿٞش، طَينْٜ 

قظٖخ ٗك٘ىْٜ اىٚ حىٌٕ٘ه ٗ

طَؼخٍه ٍِ ؿيٍٞي ٍيظٖذ، طََُٔص 

فٜ ٍنخّٜ رَْٞخ أَٓعض ٕٜ اىٚ 

حٍطيح  ٍ رٖٔخ فٜ ٍٕزٍش ىظيً٘ 

رخىطَحٍ، ٓلخرخص حىيٍ٘  

طـَعض فٜ عْٜٞ ٗأّـزض 

ح ك٠َٞش أكَقض قيزٜ  ًٍ أٍالخ

رلٌَ ٓٞيٖخ، غ٘خٗس طنّ٘ض 

ْٕخىل فٜ ٍل٢ٞ حىَإٝش رَْٞخ 

ٕ٘ ٝـؼ٘ عيٚ ٍمزظٞٔ ٝٔظليطْٜ 

ٍْلٔ ٛل حىيطَحُ، ٛ٘طٔ أُ أ

ٝؤطْٜٞ ٍِ هيع ؿذ حىييٍ 

ٍَىىًح عزخٍس ٗحكيس  و ٝنٍَٕخ 

 ..عيٚ ٍٔخٍعٜ ٍَحص ٍَٗحص

أّخ أٓظلق حى ظو.. أعيٌ أّٜ  –

 .أٓظلق حى ظو

مخُ َٝطـع رَْٞخ َٝىى ًىل، 

ٗمؤّٔ مخُ ٝيٍك ٍخ ٓٞليع ٍِ 

ؿَح  ٍخ أٗمظٔ ٝيحٓ. حكظيْٜ 

حىَٜض ىيلنخص ػٌ كَُٔض 

خكظ٠خّٔ أٍَٛ ٗأَٓعُض ر

 :قخثيش

أعيٌ أّٖخ ِّٗس ٗأّل ىِ طع٘ى  –

ىظيل حىطعيش ٍَس أهَٙ فؤّض 

 طلزْٜ أّخ.. أىْٞ مٌىل؟

ِٕ ٍأٓٔ غَٞ ٍٜيس ىَخ 

َٝٔه، ٍَ ٍٝ٘خُ ٕٗ٘ َٝٔي 

فٜ طيىٞيٜ ٗأّخ أطْٜه 

حىظٜيٝق، رَْٞخ ع يٜ ٍعيٌق 

ْٕخىل كٞغ ًىل حىوزَ حىٌٛ 

قَأطٔ عيٚ ح ّظَّض ٌٍْ عيس 

ًٍ عيٚ اكيٙ ٛطل خص أٝخ

حىَْظيٝخص حىالزٞش، ٗحىٌٛ ٝلٌٍ 

ٍِ طْخٗه َٗحد )حىـَٝذ 

فَٗص( ٍه أكي أىٗٝش حىٔعخه 

حىَعَٗفش، ألُ ًىل ٍِ ٗؤّٔ أُ 

ٝئىٛ اىٚ ط٘قٍع ٍطخؿٍت فٜ 

ع٠يش حى يذأأ ىٌ أمِ ٍظٞ ْش 

ٍِ ك ٞ ش ٍخ ِٝعَُ٘ ٗىنْْٜ 

حّظ٘ٝض طـَرش ًىل، ال َٓٞخ 

ٕٗ٘ ٍ٘ح ذ عيٚ طْخٗه ٌٕح 

ُّٔ مٜ حىَ٘حد ىيلطخ  عيٚ ٗ

 .ٝزيٗ ؿٌحرًخ فٜ ّنَ حألهَٝخص

مَخ طَُٗ فؤّخ ىٌ أمِ أّظ٘ٛ 

قظئ، فٜ ك ٞ ش حألٍَ اُ ٕٜ اال 

طـَرش قَُض رٖخ، مو ٍخ ْٕخىل 

ف ٢ أُ حىلظ قي كخىطْٜ ٗقظٖخ 

ٌَ ٝطعو  ّٗـلض، ف  أىٍٛ ِى

عْض حىَكَش  ِِ ٗزلٔ ًىل ك ًخ؟ أُّ

 ٍِ قيزٔ حىَٞض أً ٍخًح؟

ق ػٌ أّ ٕ٘ ٍِ أقَ رؤّٔ ٝٔظل

حى ظو، مو ٍخ فعيظٔ ف ٢.. ٕ٘ 

 .اّطخً عيحىش حىَٔخ  فٞٔ

ٗحُٟ رعي أُ أٛزلظٌ ؿَٞعنٌ 

طعيَُ٘ ٍخ كيع، ّٕ  ىىيظَّٜ٘ 

ٍخ حىعَو ٍه ًىل حىٜ٘  

حىَِعؾ حىٌٛ ٍخ فظٜ  ٝالخٍىّٜ 

فٜ اَٛحٍ ٗمؤّْٜ ٍـٍَش ٝزيٜ 

 حى ٜخٙ ٍْٖخ؟

اّٜ أطعـذ ٍِ أٗزخف ٌٕٓ 

 !!حألٝخً، فنٌ ٕٜ ٗقلش ك ًخ

ِ ٍِ ًىل حىٍِِ حىـَٞو أِٝ ّل

ً٘خ  كِٞ مخُ حى٘حكي ٍْخ ٝ ظو ؿٞ

ح رؤمَئ ػٌ ْٝخً قََٝ حىعِٞ  ًٍ ؿَح

 ..غَٞ عخرٍت رٜ٘ 

ٝزيٗ أّٔ ال ٍنخُ ىألّ ٞخ  أٍؼخىْخ 

 ..فٜ ٌٕح حىعخىٌ

 أال طزًخ..
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 .حىْخقي ٍزي  فخٗو_

 ٍعظِ ٛ ف

 

ٍه ريحٝش طعيَٜٞ حىْ ي حٛكاليٍض 

ؿزكخٍس ق٘ٝكش ط كع  رٖكٌٓ حىـَيكش،

أٍكككخٍٜ مَ٘ؿكككش عَ قكككش طـكككَي 

ح، ركك  أٛ حٓككجيش ٗال  ًَ ١خىزًككخ ٛككيٞ

 .ٝعَي حىعً٘ أ٠ًٝخ

 

حىيككٚ ٝ ٘ىككل حىـَيككش ىٛ ط ٘ىككٔ _

 حٝٔ ؟

 

ٓؤىْخ حىيمظٍ٘ رٖيٗ  ٗأّكخ حطكٌمَ 

هيالزٞالكككككٔ “ٗكككككنو ّخقكككككي فكككككٞيٌ 

رٔككككلْظٔ حىَؼيؼككككش ” رخىٜيٜككككٔ 

ٗٗككنئ حىلككخى ؿكككيح مؤّككٔ ٗكككََٝ 

ٍظْنَ فٚ ٗوٜكٔ ٗكوٚ ٝلكذ 

مو ٍغكٌ ّلخفظكٔ حى٘كيٝيٓ، ٕكو حال

مككو ّخقككي ٍزككي  فخٗككو؟ ٝعْككٜ حّككخ 

 ٕز ٜ فخٗو؟

 

حىٔككزذ فككٚ حىـَيككش ىٛ ٓككخّض _

 .رع

 

ٗطوٞيظْككٜ إٔككَ  ٍككِ ٍنككخّٜ حىككٚ 

حىٔككٞي ٓككخّض رككع، أّظِعككٔ ٍككِ 

مَٓككٞٔ ألٍٍٞككٔ أٍككخً مككو حىْككخّ 

فككككٚ مككككو ٗكككك٘حٍ  حىعككككخىٌ، ّعككككٌ 

ح الٝع ىٜ ٗأّخ  ًَ ٓٞنُ٘ رؼًخ ٍزخٗ

أؿعيكككٔ ٝعظكككَي رط٘كككئ حىوكككخٙ 

ٗ…. 

 

 .1869حىيٚ ٍخص ْٓٔ _

 

 ٍخص ؟

 

طوٞيظككككٔ رزخٍٗمككككش ر٠ٞككككخ  طَككككخً 

مٖٞنو عنَٜ ٝزظٌٔ ر  ٗكطظِٞ، 

 .. ْٗٝنَ ىٚ رظ٘ع ٗحٟق

 

ٓككخّض رككع ّ٘ككَ ىٝكك٘حُ ٗككعَ _

رخٓككككٌ حىَ٘حٓككككخس ٗف٘ككككو  1830

رخٓككٌ  1834ّٗ٘ككَ ٓككَٞس ًحطٞككش 

 . حىيٌس ٗف٘و أ٠ًٝخ

 

ٗحططَل ىييٍحٓخص حىْ يٝكش رعكيٕخ 

فككككككٚ ٍـَ٘عككككككش حىرٞككككككش رخٓككككككٌ 

خمو، حىيٚ مخّض ٍٖكي حىلَمكش ْٓٞ

 .ح ريحعٞش حىطَّٔٞش

 

ٝعْكككٜ حىـَيكككش ىٛ ح١ي كككض ٍكككِ _

 حىيٚ ٍخعـزَٖٖ ّ يٓ رْ ؟

 

حألفنككككخٍ حهظطككككض ٗطلكككك٘ه ٗككككنو 

ٓخّض رع ى٘نو ٍَؼو فَّٜٔ ال 

أطٌمَ حَٓٔ، ىنِ أطٌمَ ٗٓكخٍظٔ 

حى٘يٝيس ٗط٘زٞٔ رلٔكِٞ فَٖكٜ، 

أككككْ رخى٘كككعَح  ٗحألىركككخ  ٕٗكككٌ 

ٝٔككظويٍُ٘ ٕككٌٓ حىلـككش ىحثَككخ، 

ٍكككه مكككو ّخقكككي ال ٝعـكككذ رٖكككٌ ٗال 

ٖٝيكككو ى٘ؿككك٘ىٌٕ، ٍٖٝ٘كككخ مظزكككض 

حٌٓ ٓكخّض ركع ٗكخٗىكض حىزلكغ 

عككككِ ٛككككٍ٘طٔ حىل ٞ ٞككككش كظككككٜ 

أٓكككظالٞه حمظ٘كككخي ك ٞ ظكككٔ ىنكككِ 

ًىكككل ىكككٌ ٝنكككِ ٗقكككض ح ّظَّكككض، 

فزلؼككككض عْككككٔ ىنككككٜ أمظككككذ ٕككككٌٓ 

ككخ ٝعككخّٜ  ًٜ حىَ خىككش ألمظ٘ككطٔ ٗو

ٍِ حىزيحّش، ٗأٓكْ ٍكْٖؾ حىْ كي 

حىظكككخٍٝوٜ كٞكككغ حٕكككظٌ رخىنخطكككذ 

 . َٜٓٗع

 

مظخرككككٔ حألٗه حىي٘كككككش حىظخٍٝوٞككككش 

ٗحىْ يٝككككككش ىي٘ككككككعَ ٗحىَٔككككككَف 

حىطَّٔكككٜ فكككٜ حى كككَُ حىٔكككخىّ 

، ٗطَٞككِ 1828ع٘ككَ ّ٘ككَ ٓككْش 

أٓككككي٘رٔ رخىيقككككش ٗعككككَي ّ ككككيٓ 

ٝعْككٜ حٕكك٘ ّككخؿق  –رخىْ ككي حىزْككخ  

ٍِٗ أٍحثٔ أُ حىعَو حألىرٜ ٍخ  –

ٕككك٘ اال ّظكككخؽ )أّكككخ( أُهكككَٙ غٞكككَ 

حىظٜ طنَٖ فٜ عخىحطْخ ٍٗـظَعْخ 

خ.. ْٕٗككككخ حطككككٌمَ ٍ ٘ىككككش ٗكٞخطْكككك

ٝ٘كككَٖٕخ ” حىْخقككي ٍزككي  فخٗككو“

ِّحٍ قزخّٜ  فٚ ٗؿٖٔ حىْ خى ٕك٘ 

ٗغٞككَٓ مؼٞككَِٝ ٍَككِ ىككٌ ٝعَفكك٘ح 

عِ أٛو حىـَيش ىنِ ركيُٗ ٕكٌٓ 

حىـَيكككش ىكككٌ ٝنكككِ ىٞويكككي ٍ٘ككك٘حٍ 

ٗعالخ  ٓخّض رع أٗ كظٜ مظخركش 

 .ٌٕح حىَ خه
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 كِٔ حىنِ رخ 

 *َحرٜ اّّل ٍّٞضقٞو ألع*

ٌّ اىٚ أِٝ ؟*  *ف خه : ػ

 *قٞو ىٔ : اىٚ هللا طعخىٚ*

قكككخه : ٍكككخ ٗؿكككيّخ حىوٞكككَ ااّل ٍكككِ هللا *

 *طعخىٚ أفْو٘ٚ ى خ ٓ

 

.رخ * ِّ  .ٍخ.أؿَو.كِٔ.حىّن

 

ّٔككيع : ٕككو طعككَي ٍؿكك  * ُٓككجو أكككي حى

 *ٍٔظـخد حىيّع٘س ؟

قككخه : ال ٗىنّْككٜ أعككَي ٍككِ ٝٔككظـٞذ *

 *حىيّع٘س

 

.رخ ٍخ.أؿَو.كِٔ.حى* ِّ  .ّن

 

 *: ٓؤه ٍؿو حرِ عزّخّ*

 *ٍِ ٝلخٓذ حىّْخّ ًٝ٘ حى ٞخٍش ؟*

 *قخه : هللا*

ؿو : ّـّ٘خ ٍّٗد حىنعزش* َّ  *قخه حى

 

.رخ * ِّ  .ٍخأؿَو.كِٔ.حىّن

 

ٔ ف خه* ٍّ  *: حكظ٠َ ٗخّد فزنض أ

ُّ كٔككخرٜ ٝنككُ٘ رككِٞ ٝككيٝل * ًّ ىكك٘ أ ٝككخ أ

 *فَخ ططعيِٞ رٜ ؟

 *قخىض : أٍكَل*

 *رٜ ٍْلف خه : هللا أٍكٌ *

.رخ * ِّ  .ٍخأؿَو.كِٔ.حىّن

 

ٝ ٘ه ٓزلخّٔ ٗطعخىٚ فٜ ٗٛكع ٝكً٘ *

 *حىلَ٘

ِ   ىككٌ  }* َم ك َّ ٗه٘ككعض حألٛكك٘حص ىيكك

ٝ و } ىيـزّخٍ   ٍغٌ أّّٔ ١ٍِ٘ حىعنَكش 

 *ٗحىـزَٗص فٜ ًٝ٘ حىلَ٘

كَككش * َّ ِ   ؿككخ  رخى َم ك َّ رككو قككخه : } ىيكك

 *فٜ ٍ خً طْويه فٞٔ حى ي٘د

 

ٗحىيْٝخ أٓؤه هللا أُ َٝ٘يْٜ َٗٝ٘ينٌ ٗ

ٗأٍ٘حطْكككخ ٍٗكككِ ّلكككّذ رَكَظكككٔ ٗٝنيّْكككخ 

 ٗٝنيّنٌ رنئّ ًٝ٘ ال  ّو ااّل  ئّ

ٌّ رٍِٞ  حىيّٖ

 أكْٔ٘ح حىنِ رخ  طعخىٚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٛطخ كِٔٞ حىعـَخٗٛ

 فَف

 

طَحقٜض ىقخص قيزٜ 

 فَكخ

 ىيََثٜ ميَخطل ىٜ

 ٗ أرظَٔض عّٜٞ٘ هـ 

 ٍِ ف١َ كْْٖٞخ ىي ٞخك

 ٗ طٍ٘ىص ٗؿْظٜ

 ٍَ٘قش رٔعخىس

 ٗ مؤُ كَٗفل ّ ٘ض

 رطئحىٛ فخَُٕص ٍٗكٜ

 ٗ أٍطزنض ميَخطٜ فٞل

 فيٌ أعي حعَي

 ٍخ حهالٔ رَْٜٞٞ
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. 

 

 

 ٍّ٘ح عَخى 

 ٓخٍس

 

ى ككي ٍككَص ٍككِ حىٔككِْٞ ٍككخ ٝنطككٜ 

مٜ أعٖٞ رٔك ً ٗحطيخٟكٜ عكِ 

 . ٍخ فعئ ر يزٜ

 طْٔكٚأُ  ٚىنْٖخ طيل حىٌحمَس طؤر

.ركككو ٗطٜكككَ أُ طـعيْكككٜ ٓكككـْٞش 

ش ًمَٝخطكككٔ ىعيٖكككخ ٍٗككككٜ حىوخثْككك

أّطخٓككٔ ٍككَس أهككَٙ  ٚط٘ككظخس اىكك

ميَخطكككٔ  ٙ.ىكككٌ أطكككٌمَ ٍْكككٔ ٓككك٘

حىَِٝطككش ى ككي مككخُ مؼٞككَ حىلككيٝغ 

 عِ ؿَخىٜ حىٌٛ ؿعو ٍْٔ رَٓٞحَ 

. 

ًحمَطككٜ طككٌمَ طيككل حىل ٞ ككش  ٚطككؤر

حىظككٜ م٘ككطٖخ أٍككخٍٜ كككِٞ قككخه ال 

حىٜككيس  ٙطعْككٜ ىككٜ ٗككٞجخً .ىككٌ أٍ

مككٌىل حىٞككً٘ .ٗىنْككٜ ْٞككٔ فككٜ عٞ

 ٍٚخُىككض أٗككظخس اىككٜ مٌرخطككٔ ٗاىكك

ٛ٘طٔ عْي حىليٝغ. رٖكيٗ  ىلِ 

 . إٌٔح ٍَٟخَ أٖٝخ حىالزٞذ؟

 . يٜ ٍخ َٝحًع ال فؤّض

اًح ٕك٘ ٗكزق طَيككل ٍٗككٜ ٗحهككٌ 

 ؿٔيٙ ٍْٕٞش ىٔ

ال .ال ٝ٘ؿي أٗزخف ط كظلٌ عخىَْكخ 

 . ىَؼو ٌٕح حألٍَ حىز٢ٞٔ

 اًح ٍخ كو رٜ ال ٝ٘ؿي ىٔ ططَٔٞ؟

ال ٕككككٚ ف كككك٢ رعككككٞ حىككككٌمَٝخص 

طَٟٗل طيل حىٌمَٝخص مخّكض ٍكه 

ٚ يككككٔ قيزككككل ٗٝٔككككَٗوٜككككخً ٝلَ

 . كزٞذ

ٓظالٞه حىكظويٚ أٍٗخًح أفعو مٜ 

ٍككككِ طيككككل حىككككٌمَٝخص اّٖككككخ ك ككككخَ 

ٍئىَككش طزعككغ فككٜ ٍٗكككٜ حىلككُِ 

 ٗأٍٝي أُ حغخىٍ ًىل حىعخىٌ

ٍيككخىٍس ًىككل حىعككخىٌ   ىككْٞ عيٞككل

مٜ طظويٜكٜ ٍْٖكخ .ف ك٢ طكٌمَٙ 

  ظٜ كٞككش ٗٝـككذ عيٞككلىحّككِل ٍككخُ

 حىظعخٖٝ ٍه حألٍَ

ٍكككخ ركككل أٖٝكككخ حىالزٞكككذ مؤّكككل أد 

ى يككككذ ٝعالككككٜ حىْٜككككخثق قخٓككككٜ ح

ىُٗ إظَككككككخً ىألٗؿككككككخ  .مْككككككض 

أطوٞككككو أّككككٜ ٓككككؤٍكو ٍككككِ ْٕككككخ 

ٍ ظْعككش رلككيٝؼل ٗىنْككل ىككٌ طٖككظٌ 

 ألٍَ ٍَٟخك

ىٍحك ؿٞيحً مٌ حألىٌ حىكٌٛ ٝلَيكٔ أ

 . قيزل رِٞ ػنْخطٔ

أعيٌ ٍيٙ حٗظٞخقل ىظيل حىنيَكخص 

حىظكككٜ طـعيكككل ططظلكككِٞ ًٍحعٞكككِل 

 . ىيلٞخس

اُ حىٔخعخص حى يٞيش حىظٜ طعٖٞ٘خ 

عككككي أع٘حٍككككخً ٍككككِ عَككككَك حُٟ ط

طلٔككككككزِٞ حى٘قككككككض طَٝككككككيِٝ أُ 

ٝظ٘قككككع مككككو ٗككككت ٗٝعكككك٘ى رككككل 

 حىٍِخُ ىظنّٜ٘ ىٖخ رَٓٞس

 ٕو طعيَِٞ ٍخًح أٗعَ أ٠ٝخً ؟

 ال . ٗىنْٜ أٍٝي أُ أعيٌ

ىكككْٞ عيٞنكككٜ فيكككِ َٝكككَ حى٘قكككض 

 َٓٝعخً ٗىِ ْٝظٖٜ عََك حُٟ

ٗىككككِ طظويٜككككٜ ٍككككِ طيككككل حٟالً 

فئكككْخ ٍلكككٍ٘ حىنكككُ٘ ىْٔكككظالٞه 

 .حىٔطَ عزَ حىٍِِ

أٍكككككخ أُ طنككككككّٜ٘ رٓكككككَٞس طيككككككل 

حىككككككٌمَٝخص حٗ طٔككككككظعيٙ ىظيككككككل 

حألعككك٘حً حى خىٍكككش رَٗككككخَ ؿيٝكككيس 

 ٓخٍس طيعٜ

 

 

 ّخؿق َٗقخٗٛ

 ٓيٞالش

 

 ٓيٞالش حألٕيحدِ 

 ٓيٞالش حألٕيحدِ 

 ٓيٞالش حىْنَحصِ 

 ٓيٞالش حىلذِ 

 ٍفعِٞش حىـَخه

 ... ٗحى يِ 

 ُِ  ؿَٞيش حىعْٞخ

 َِ  ... ٗحىؼي

 ٓيٞيش حىلٞخ ِ 

 .. ٗحألىدِ 

 كزٞزش حىطئحى

 ٗحىَٗفِ 

ْٞش حى يذ ٍُ 

ف ش حىيٍدِ  َِ  ى

 َِ  ألهَ حىعَ

 مٞع أهٌطِْٜ 

 عْٞخِك ٗؿٌرظِْٜ 

 ِِ  ىيٍٗش عِ٘ق

 فٌٗرظِْٜ ٗأغَقظْٜ

 ٗأّخ حىٌٙ مْضُ 

 كٌٍ عيٚ حى٘خ١ِ 

 ٍِ ِّٗه حىٌٞ

 فؤّخ أؿٖو كظٚ

 ًِ  ٍزخىة حىع٘

 الطظَمْٜٞ ٗكيٛ

 أُٛخٍ  أٍ٘حؽ حى٘٘سِ 

 ٗأِّض طْنَِٝ

 غخٍس أّخ فٚ حىلِْٞ

 عِّٞ٘ل طٔنَّٜ

 ٍٍِٗ٘ل ٝ ظيّٜ٘

 فَخًح طْظنَِٝ

 قيزٜ ٝظَخىٙ

 فٚ حى٘ؿي

 ٗأِّض طظَخىٙ

 فٚ حىزعي

 ٗعْٜٞ طظَخىٙ

 فٚ حىٖٔيِ 

 ٗأِّض طْخٍِٞ

 ّخؿق َٗقخٗٛ
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 رفش

 ٍْٚ ٓيَٞخُ
 فٜ حىطخٍغش.. أّخ أٓظخًس

 

 ٗحىع و حىٝظٔ أؿخُس

 

 رَٜحكش.. ٍٗخىٖٕ٘ عخُس

 

 أٛئ رٞطٜيْٜ عِ حى٘حقه

 

َحؿهفٜ ٗؿ٘ىٓ حىطََف رٞظ  

 

 ٍَٗحٍ حىيّٞخ ٝنيٍّٜ

 

 ٗحّخ قخىٍس ٍٗرْخ قيٍّٜ

 

 أىٝئ أؿخُس ٍٗطظ٘كش

 

ْؿعش رعي ٍٗكش ََ  ٗحىِيٞئ حى

 

 هيٞٔ َٝطخف ََّٗٝٝلْٜ

 

 ى٘ َٝؿه أفنخٍٛ َٝحؿه

 

 ٠ٕٞٞه ٍْٜ ٗف ٠َّٝٞعْٜ

 

عيٚ اٝٔ ٗ ٝٔ؟ ّخقٜش ٍْخٕيٓ 

 أ؟

 

 أّخ ع يٜ عيٞٔ ىّٞظٜ ٗخٕيٓ

 

 هَّٜٔ ٍٗحٝخ ٗقيحٍٜ

 

اليه فٜ ٍْخٍٜٗمخر٘ٓٔ رٞ  

 

ه ِّ٘ ذ ٗٝال ِٖ  ٝلنٞيٜ ٗٝٔ

 

 ٗأعخٍٟٔ ٝعٞيىٜ ٍِ حألٗه

 

 ٗمؤُ حّخ فخٟٞٔ ألفنخٍٓ

 

 أٗ اُ حىيّٞخ ف طٜطخىٔ

 

 ٗطعٞي كٔخرخطٖخ ٗطظعخفٚ

 

 ٍٖ عخٍي اّٖخ ّخٗٝخىٔ

 

 ٗحُ حىعْي ي ىّٞظٜ رفش

 

 

 

 

 

 

 

 رعي حىطَحس

 ي ٍلٜ حىيِٝ حر٘ ُم٘

 

 ىٞظْخ طْخُىْخ قيٞ 

 .. فظَقْخ ؟ػٌ ٍخًح رعي أُ ا

ال ٗكككٜ  ٓككك٘ٙ حىْكككيً عيكككٚ ٍكككخ 

ٗٛككيض حىٞككٔ حألٍككٍ٘ رْْٞككخ ، حألُ 

ٓكككْعظَي رظٔكككَعْخ فكككٜ اطوكككخً 

حى ككَحٍ ، فككٜ حىَكٞككو ٗ مككو ٍْككخ 

ٝـَؿككَ حػ ككخه ٍككِ حىوكك٘ي ٍككِ 

حىطككككَحس حألرككككيٛ ، حألُ ٓككككْيعِ 

حى٘ككٞالخُ ٗككٞالخُ ًحطْككخ ٗككٞالخُ 

َّٔٞٔ حىيٍَٗ ٗ حىظنزَ ٗ ّوطٞكٔ 

طلكككككض آكككككٌ عكككككِص حىكككككْطْ ، 

طخٛكٞو ى خثْكخ حألٗه ْٓظِمَ مو ط

، ٗ حىي كككككككخ حص حىظخىٞكككككككش ، مكككككككو 

حىظطخٛٞو حىيقٞ ش ٗ ّعٞ أٛخره 

حىْيً عيٚ ُمَٝخص ؿَٞيكش كيَْكخ 

أُ طنكككككككُ٘ ىلنكككككككخص َّٖٗٝكككككككخ 

ألكطخىّكككككخ ىنْٖكككككخ حالُ ٓكككككظنُ٘ 

َّٞحُ طلَقْخ ٍِ حىيحهو ٓظنُ٘ 

طع٘ٝكككككٌس حىعكككككٌحد حىكككككيحثٌ حىظكككككٚ 

طٔككٞالَ عيككٚ ٍوٞيظْككخ ، حالّٔككخُ 

ْٝطكَ رالزعٔ ْٝطَ ٍِ مو ٗكٜ  ، 

ٍككِ حىْعككٌٞ حًح ىحً ٗ ٍككِ حىـلككٌٞ 

حًح ىحً ، ٗ ألّْككخ ٟٗككعْخ مككو ٍككخ 

ع٘ككْخٓ ٍككِ حككك ً ٗ ٍككِ حٍْٞككخص 

فٜ حىََطزكش حىؼخّٞكش هيكع غكٍَٗ 

ّظٔككيق رككٔ ٓككْيفه حالُ حىككؼَِ ، 

ٓكككككْيفه حىكككككؼَِ عيكككككٚ مكككككو ًٍس 

ؿزَٗص ٗعَّخ رٖكخ ، حالُ ّ٘كعَ 

ر٘ىّككككخ حُ طعكككك٘ى حالٝككككخً ٗ ّيٞككككَ 

قَحٍحطْكككخ ، ىْظْكككخُه عكككِ رعكككٞ 

نزَ حىٌٛ ال ّلَيكٔ حال ىزع٠كْخ حىظ

حىكككزعٞ ، ىنكككِ ٕكككو رعكككي فككك٘حص 

حى الككككككخٍ قككككككي ٝيلككككككق حىَٔككككككخفَ 

رخىَكيككككش ، ٕٗككككو رعككككي ٗككككَٗس 

حى٘ككَْ قككي ٝعكك٘ى حىنكك ً ىٞ زيْككخ 

قزيش حىك٘ىح  ؟ .. ال حعظ كي ًىكل ٗ 

حّض ح٠ٝخ ال ح ْل طعظ يِٝ ًىل ، 

فييكك٘ىح  حالهٞككَ ٍحثلككش ٍوظيطككش 

ٍحثلككككش ىٖككككخ ىٗٛ ٗ ٛكككك٘ص ىككككٔ 

ٌ ، ٗ ٍغٌ عيَْكخ ٌٍحس ٍَ مخىعي 

رٖككككٌٓ حالٍككككٍ٘ حال حّْككككخ حهظَّككككخ 

حىَككككٍَٗ رٖككككخ ٗ حى٘ككككعٍ٘ ريككككٌس 

ىٔككككعخطٖخ ٗ حىويكككك٘ى فككككٜ ٓككككعَٞ 

حىْكك٘ٙ ، حهظَّككخ حُ ّْاليككق رككِٞ 

١ٞخص حهَ ٍكيش ىْخ ٍكيكش طلَكو 

ّطككْ حىظِحمككَ ىنككِ فككٜ حطـككخِٕٞ 

ٍوظيطكككِٞ ىظٜكككو حىَكيظكككخُ حىكككٚ 

ٍلالككككش حىَـٖكككك٘ه ٗ حى٠ككككٞخ  ، 

ٍكيككككش حىَكككك٘ص حىزالككككٜ  ٍكيككككش 

ٗىح  ال فنكككخك ٍْكككٔ فٞكككخ  ّٔكككَٖٞخ

ىٞظل طْخُىض قيٞ  ىٖٞالكو هَٝكع 

ِٝٝككو مككو حٗككنخه حىـطككخي حىككٌٛ 

حْٝكككه رْْٞكككخ ٗ ٝكككخ ىٞظْكككٜ طْخُىكككض 

قيٞ  كظكٚ طَككو عخٛكطش حهكَٙ 

مَخ حىٔخر خص ٗ ّْعٌ رٖيٗ  رهَ 

ّٗٔككككككظعي ىع٘حٛككككككع قخىٍككككككخص 

ّٔكككَٖٞخ فكككٜ قكككخٍّ٘ حىلٞكككخس ، 

حقكككيحٍ ال ّيكككٌ رظطخٛكككٞيٖخ ، ىنْكككل 

ظٜ رٜكَض كَيظٜ ك ٞزظل ٗ ٍكي

ٗ ٕكككككيٗ  ٗ قكككككٍَص رعكككككيٕخ حُ 

حؿَه ٗنخٝخ ٍلزظكٜ ٗ ٍ٘حٍحطٖكخ 

حىككككٚ ٍؼ٘حٕككككخ حالهٞككككَ ٗ حعكككك ُ 

حٓظ  ىٜ ٗ ٍمزكض حٗكَعظٜ حىكٚ 

حىككك  ٍنكككخُ ىُٗ ر٘ٛكككيش حٓكككظيه 

رٖككككخ ٗ طَمككككض حىَ كككك٘ى ىيَٝككككخف 

 . طٍَْٜٞ كٞغ ط٘خ 
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 حىطِ ٗحىظل٘الص حالؿظَخعٞش

 ر يٌ ى/ اَٝخُ حىِٝخص

ىٍحٍخ ر  كيٗى ع٠٘ ٍعٖي 

 حىيٗىٜ
 

ىالخىَكككخ مكككخُ حىطكككِ ٍكككَرس طعنكككْ 

ٍٛ٘س حىَـظَه، ٗ ٍكٌٝخعخً ْٝ كو 

 .ٛ٘ص حى٘خٍ  ٗٗن٘حٓ

اُ ق٘س حىطِ حىْخعَش ق٘س ال ٍؼٞو 

 ىٖكككككككككككككككككككككخ ٗال ط٠كككككككككككككككككككككخٕٚ؛

ٗكككيٓ حىطككِ ٕكك٘ ٍككخ ٝٔككظالٞه أُ 

َٝظيكككل ٓكككخثَ ك٘حٓكككل حىٔكككَعٞش 

ٗحىزٜكككككككككككككككَٝش، ح ىٍحمٞكككككككككككككككش 

ٗحى٘كككككعٍ٘ٝش؛ فٞل٘ىكككككل طلككككك٘الً 

اىكككٚ )ٟكككي( ك ٞ ٞكككخً ٍكككِ )ٍكككه( 

ٗركككككخىعنْ، مَكككككخ أّكككككٔ ٛكككككٞيش 

طوخ١ككككككذ اريحعٞككككككش ٗ ٍٖخٍٝككككككش 

 .رخٍظٞخُ

قخىٍ عيٚ حىظـٔكَٞ، ٝٔكظالٞه أُ 

َْٝعزَُ رل، ُٗٝعزَِّ عْل فٜ رُ، أّ 

مخىَعخىؾ حىْطٜٔ حىٌٛ َٝنْكٔ أُ 

ُٝوكككَؽ ٍكككِ حىظَحؿٞكككيٝخ مٍ٘ٞكككيٝخ 

 .عَٞ ش

 

مَكخ ٝظَظكه حىطكِ رٜكطش ٟككزالٞش، 

ٗٝ كككً٘ ر٘ ٞطكككش ٍقخرٞكككش عنَٞكككش 

ٍنْظٔ ىٍٗخً ٍِ حىظٜيٙ ىيعخىحص 

حىع َٞككككككش، ٗحىنكككككك٘حَٕ حىطـككككككش، 

ٍْٗخ٠ٕكككش حّلكككَحي حىٔٞخٓكككش ٗ 

 .ح ٗخٍس ىعٍ٘ حى خُّ٘

ٝظٜكككككع حىطكككككِ ر يٍطكككككٔ عيكككككٚ 

خعيٞظككٔ فككٜ حىظ َٝككذ حىظيٞٞككَ، ٗرط

 .رِٞ حى٘ع٘د، ٗ رْخ  حأل١ٗخُ

ٗىَككخ ال..؟أ ٕٗكك٘ حىككٌٛ حؿظَعككض 

فٞككككٔ ٓككككخثَ حى ككككيٍحص ٗ حٍظيككككل 

أىٗحص حىٔكككلَ ٗٗٓكككخثو حىظكككؤػَٞ 

ٍكككككِ قككككك٘س حىنيَكككككش حىَنظ٘ركككككش، 

ٗٓيالش حألىح  حىظَؼٞيٜ، ٗ ٓكلَ 

حىَ٘ٓكككككٞ ٚ، ٍٗٗعكككككش حىَ٘كككككٖي 

حىكككككٌٛ ٝـَكككككه حىَنكككككخُ حىَكككككئػَ 

ٗٝٔظل٠ككَ حىٍِككخُ حىَٖككٌ، حّككٔ 

 .حى ٘ٙ ٗه ٛش حالريح  ٍـَه

ٗىٞنِ ككيٝؼْخ حىٞكً٘ فكٜ حىكٌمَٙ 

 ٝ٘ىٞكككككككككككككككك٘ 23ىؼككككككككككككككككٍ٘س  68

حىظككككٜ مخّككككض رلككككق ػككككٍ٘س فْٞككككش 

رخٍظٞخُ؛ ف ي ٓخَٕض رالَٝ كش ٍكخ 

فٜ حُىٕخٍ حىطِ ٗمخّض ٓززخ فكٚ 

ٛكككْه عٜكككَٓ حىكككٌٕزٜ، ىَكككخ طكككٌ 

فٖٞككخ ٍككِ طعككيٝو ىٟ٘ككه حىََؼككو 

ٍْٗلٔ ٍنخّش ؿٞكيٓ فكٜ ٍـظَعكٔ 

ٖكخ رعيٍخ مخّض ٖٗخىطٔ ال ٝئهكٌ ر

فككككٜ ىيَلككككخمٌ، مَككككخ طككككٌ اّ٘ككككخ  

ُٗحٍس ىيؼ خفكككككش ألٗه ٍكككككَس فكككككٜ 

فكٞيٌ ٍٜكَٛ  700ٍَٜ ٗاّظكخؽ 

عيكككككٚ ٍٔكككككظ٘ٙ  2000ٍ خركككككو 

 .حىعخىٌ

 

ش ككككيػض ٗطل٠كككَّٜ ْٕكككخ ٗحقعككك

عْيٍخ مكخُ ٝكٍِٗ حىكَثْٞ ؿَكخه 

عزكككي حىْخٛكككَ حىَيكككَد، ٗقخريكككٔ 

ٍكك٘ح١ِ ٍيَرككٜ ىظلٞظككٔ، فعْككيٍخ 

ٓكككَق ىكككٔ حىكككَثْٞ رَٜكككخفلظٔ، 

ٓكككككٞيٛ “قكككككخه ىكككككٔ حىَككككك٘ح١ِ: 

حىكككَثْٞ ٕكككو َٝنكككِ أُ ط٘ٛكككو 

ٓكككككككك ٍٚ ىيطْككككككككخُ آككككككككَخعٞو 

، ٗرعكككي ٕكككٌح حىَ٘قكككع ”ٝخٓكككِٞ؟

مكككككخُ  ٓكككككَخعٞو ٝخٓكككككِٞ ىٍٗح 

 23رككخٍُح ٕٗخٍككخ فككٚ ىعككٌ ػككٍ٘س 

ٞ٘ ٍٗؿخىٖخ ٍِ ه ه ٓئكيش ٝ٘ى

أف ٍٔ حىَٖ٘ٞس حىٌٛ ريإٔخ رطٞيٌ 

” آكككَخعٞو ٝكككْ فكككٜ حىـكككٖٞ“

ىظلطِٞ حى٘زخد عيٚ حىظالك٘  فكٜ 

حىـٖٞ حىَٜكَٛ، ٗط ٕكخ ركؤف ً 

” حألٓككككككككككككال٘ه، ٗحىالٞككككككككككككَحُ“

ٗكظككٚ عْككي ” ٗحىزك٘ىْٞ حىلَرككٜ

اعكك ُ حى٘كككيس ٍككه ٓككٍ٘ٝخ قككيً 

آكككككَخعٞو ٝخٓكككككِٞ فكككككٜ “فكككككٞيٌ 

ًٗىكككككل ٗف كككككخ ىوالكككككش ” ىٍ٘كككككق

ْ عزككككي حىْخٛككككَ كْٖٞككككخ حىككككَثٞ

 .ىظؤميٓ ٍِ إَٔٞش حىَْٔٞخ

ٍِٗ أرَُ حف ً ٌٕٓ حىطظَس أ٠ٝخً 

عكِ حىككيِٝ  1957فكٞيٌ رٍ٘ٓككعٞي 

 1957ًٗ حىط ككككككككخٍ، ٍى قيزككككككككٜ 

ٝ٘ٓككع حىٔككزخعٜ، ريحٝككش ّٖٗخٝككش 

. ّـٞكككذ ٍلطككك٘ ، حىزكككخد 1960

ىالٞطككش حىِٝككخص،  1963  حىَطظك٘ف

ط٘فٞكككق  1964حالٝكككيٛ حىْخعَكككش 

. 1964حىلنككٌٞ، فككٜ رٞظْككخ ٍؿككو 

اكٔككخُ عزككي حى ككيّٗ، حى ككخَٕس 

 .ّـٞذ ٍلط٘  1966   30

 

  

 

ٕٗكككٜ حفككك ً طْكككيٍؽ طلكككض فجكككش 

ٗطْ ٔككككككٌ ” حىطككككككِ حىٔٞخٓككككككٜ“

ىٔٞخٓكٜ حألٗنخه حىظ يٞيٝش ىيطِ ح

اىٚ ٍـَ٘عش أقٔكخً ٍْٖكخ: حىطكِ 

حىَظكك٘ح١ت: ٜٗٝككزق حىطْككخُ فٞككٔ 

ٗر٘ككنو ١كك٘عٜ أٗ قٔككَٛ َٕككٔ 

حألٗه اٍٟككككخ  ط٘ؿككككٔ ٍعككككِٞ أٗ 

ًٗس عككخً طلككض ٟككي٢ حقظٜككخىٛ 

 .أٗ حؿظَخعٜ ٍخ

حىطكككِ حىَعكككخٍٝ: ٕٗككك٘ حىطْكككخُ 

حىكككَحفٞ ىطكككِ حى٘ٛكككخٝش ٗحىطكككِ 

حىَظ٘ح١ت ٗألٛ فنَس أٗ ٗحقه أٗ 

 .َّالٞش ٓخثيس

 

حىطكككككِ حىَيظكككككًِ: ٕٗككككك٘ حىطْكككككخُ 

حىَيظًِ رخى ٠خٝخ حىظٜ ٝكئٍِ رٖكخ 

أٗ فنكككَس أٗ ٍزكككيأ أه قكككٜ حىكككن، 

ٗحىظكككٜ قكككي طظ كككخ١ه ٍكككه ق٠كككخٝخ 

حىككككككككك١ِ٘ ٗحألٍكككككككككش، ٗىككككككككككْٞ 

ُ ٝظزْكككككٚ حىطْكككككخُ رخى٠كككككٍَٗس أ

حىَيظككًِ ٗككعخٍح ٍككخ، ٗاَّككخ ٝنطككٜ 

أُ َٝككككخٍّ فْككككٔ ٟككككَِ كٞخطككككٔ 

حىٍٞ٘ٞككش حىَعخٗككش رنككو ٍخطلظ٘ٝككٔ 

ٍككِ ططخٛككٞو ٝعٞ٘ككٖخ ٍككه أرْككخ  

 .ٍـظَعٔ ر٘نو ٍٜٝ٘

قزككو قٞككخً حىؼككٍ٘س مخّككض حىٔككَْٞخ 

حىََٜٝش فٜ عٖكي حىَينٞكش طعَكو 

” رطكِ حى٘ٛكخٝش” ٗفق ٍخ َّٔٞٔ

حىككككٌٛ ٝالٞككككه ٍٍككككِح أٗ ٗكككككعخٍح 

أٗ ٓٞخٓككككككككككككٞخ أٗ  حؿظَخعٞككككككككككككخ

حقظٜككككككخىٝخ أٗ ٍخىٝككككككخ ٍَْٖٞككككككخ، 
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ٜٗٝزق حىطِ فٜ ٕكٌٓ حىلخىكش فْكخ 

ٗككككَ٘ىٞخ الٝوككككَؽ هككككخٍؽ ٕككككٌح 

حىٍَككككِ أٗ حى٘ككككعخٍ، ٗال طظْككككخٗه 

أٗ ” حىلنكككككككككٌ“حىَٟ٘ككككككككك٘عخص 

حىٔٞخٓككككش ر٘ككككنو عككككخً، ٗمككككخُ 

حىَـظَكككككككككككه كخٟكككككككككككَح فكككككككككككٜ 

حىَٟ٘ككك٘عخص حىظكككٜ طكككيٍٗ كككك٘ه 

حىكككِٗحؽ ٍكككِ أؿْزٞكككخص، أٗ ُٗحؽ 

ىٔككَ حألغْٞككخ  ٍككِ حىط ككَح  فككٜ ح

ٗ عالكككع حألغْٞكككخ  عيكككٚ   ف ككك٢،

حىط َح ، أٗ حىٔكوَٝش ٍكِ رعكٞ 

حىعكككخىحص ٗحىظ خىٞكككي حىٔكككخثيس فكككٚ 

حألٗٓكككككخ١ حى٘كككككعزٞش ٗحألٗٓكككككخ١ 

 .حىيْٞش

أفكك ً فككٚ  3ٗ فككٚ ٍٜككَ ّـلككض 

طعيٝو حىيٓخطَٞ، ٗٓيالض حى٠٘  

عيككٚ عكك٘حٍ قككخّّ٘ٚ ؿعككو هزككَح  

حى خُّ٘ ٝ َُٗ طعكيٝ ص ٍكخ ُىْكخ 

ّيَكككْ رػخٍٕككككخ ح ٝـخرٞكككش كظككككٚ 

 .ُحٟ

” ؿعيكككككككّ٘ٚ ٍـٍَكككككككخ“ٕٗكككككككٜ 

:رعككككككككي عككككككككَٝ فككككككككٞيٌ 1954

ٛكيٍ قكخُّ٘ ” ؿعيّ٘ٚ ٍـٍَكخ“

ْٝٚ عيكٚ ح عطكخ  ٍكِ حىٔكخر ش 

حألٗىككٚ فككٚ حىٜككلٞطش حىـْخثٞككش، 

كظككٚ ٝكككظَنِ حىَوالككت ٍكككِ ركككي  

 .كٞخس ؿيٝيس

: 1972” ميَكككككش ٗكككككَي“فكككككٞيٌ 

َٝؿكككه حىط٠كككو ىٖكككٌح حىطكككٞيٌ رعكككي 

عَٟككٔ فككٚ حىٔككَْٞخ فككٚ طعككيٝو 

ق٘حّككككككُ٘ ُٝككككككخٍحص حىٔككككككـُ٘، 

ىئككككـِٞ رككككؤُ ٝـككككَٙ  ٗٓككككَق

ُٝككخٍس حٓككظؼْخثٞش هككخٍؽ حىٔككـِ 

فككٚ حألعٞككخى ٗحىَْخٓككزخص، أٗ اُ 

 .مخُ أكي حألقَرخ  ٠ًٍَٝخ

: أػكككخٍ 1975” أٍٝكككي ككك “فككٞيٌ 

حىطككككٞيٌ ٍ٘ؿككككش ٍككككِ حىـككككيه فككككٚ 

حىَـظَككه حىَٜككَٙ رعككي عَٟككٔ، 

ٗطٔزذ فٚ طيَٞٞ قخُّ٘ حألكك٘حه 

حى٘وٜكككٞش ىٞعالكككٚ حىَكككَأس ككككق 

 .هيه ّطٖٔخ ٍِ حىِٗؽ

خُ ىئككَْٞخ طككؤػَٞح ق٘ٝككخً عخىًَٞككخ مكك

أ٠ٝكككخً فكككٚ طيٞٞكككَ قككك٘حِّٞ رعكككٞ 

حىككككز ى حألٍٗٗرٞككككش، رعككككي اى ككككخ  

حألفككك ً حى٠ككك٘  عيكككٚ ٓكككيزٞخطٖخ 

 Rosetta ٗع٘حٍٕكخ ٍْٖكخ فكٞيٌ

، فزعكككككي عكككككَٝ حىطكككككٞيٌ، 1999

ٛككيٍ قككخُّ٘ فككٚ ريـٞنككخ ٝلنككَ 

عيككككٚ أٛككككلخد حىعَككككو ط٘ككككيٞو 

حىَككَحٕ ِٞ رككؤؿَ أقككو ٍككِ حىلككي 

حألىّككككٚ ىألؿككككٍ٘. حىطككككٞيٌ اّظككككخؽ 

فَّٔٚ ريـٞنٚ، ٝيٍٗ ك٘ه فظكخس 

طٖككككَد ٍككككِ ” ٍُٗٝظككككخ“طككككيعٚ 

ٗحىككيطٖخ ٍيٍْككش حىنلكك٘ه ىظزلكككغ 

عكِ أٙ عَككو، ٝٔكظييٖخ أٛككلخد 

 .حىلَي ىيعَو رؤؿٍ٘ ُٕٞيس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٍـَى رْض

 كْخُ حىعٔٞيٜ

 حىزْض حىيٜ ى٘ طِعو

 رظخهي ؿْذ ً حىظطخٛٞو

 ٗطٌَٓ ىٍعش فٜ عّٖٞ٘خ

ٜ ٍٛ٘س رَٔش ٍلظخٍسف  

 حىزْض حىيٜ ى٘ رظلْ

 ٝيٗد ر٘عٍ٘ رٞ ي ٖخ

 طَطو ٗٓ٘حّ حىلَٞس

 فٜ ًمَ ٗقَد ً حىوخىق

 طْخً كخْٟش عَٗٓظٖخ

 طٔخفَ ؿ٘ح ٍكيش فٜ كيٌ

 ٗطٜلٚ طٜخكذ حىطَحٗخص

 طيْٜ أغخّٜ ١ط٘ىٞش

ه ًمَٙ ٍْٔٞش  طَؿَّ

 ٗط َح قٜٚ هٞخىٞش

 !ع٘خُ طليَٖخ ٍَس فٜ ًٝ٘

عَطَٗف ٗطظ٘ٓ فٜ أرٞخص ٗ  

 ٗطَٔف ؿ٘ح ىلِ ؿَٞو

 َٗٝنِ طْٔٚ ٍ٘حعٞيٕخ

 ٗطْٔٚ ع خٍد حىٔخعش

 ٗىّٞظٖخ ُٗكَظٖخ

 رَغٌ حىالطيش ؿ٘حٕخ

 رظنزَ مو ٍخ رظنزَ

 رٞط٠و َٓ أّ٘ػظٖخ

 فٜ ق٘طٖخ ٗمَحٍظٖخ

 ٍِٗٞ قخه حألّ٘ػش

 طنُ٘ فٜ ٟعع حىزْض

 !ٗٓن٘طٖخ؟

 ؿَخه حىزْض ق٘طٖخ

 ِِٝٝ طخؽ أّ٘ػظٖخ

 مَحٍش ٗمزَٝخ  حىلٍ٘

ٞ ٜ ىّٞظٖخٗطي ٚ ك   

 فٜ ًٝ٘ ٍخ ط٘٘ي هالخٖٗٝخ

ٗطٖيح كَٞطٖخ َٗٗٗىٕخ.
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 ٍالَٗى

 ١خٍس ٓعٞي أكَي

 

 ٍيفُ٘ فٜ ؿيحٍ

 

 رخٍُ ٍِ قيزٔ ٗطي

 

 ٗىٓ أٗه ٍٖ٘ي

 

مخُ رخىو٘ي… ٍِ رَٓ حىنٖع   

 

 رٞلً٘ ك٘حىٌٖٞ ٗحكي

 

 ٍٖ ٍظليى ٗنو ٍ ٍلٔ

 

 حٓظْٜ حىٍْ٘   حىزخد

 

 ٗٞيض حىٍْ٘ ي حىْ٘الش

 

عٞيٍٍٗظٖخ ر  

 

 غَٞص ْٓٞخٍٝ٘ حىليٗطش

 

 ٗقطظٔ ْٕخك

 

 ٍٔظيَد ً حىيٜ ٕخ ٝلٜو

 

 ٗرعي حىطٜو حىظخّٜ

 

 ىرلظٔ

 

 عيٜ ٛطلش ؿيٝيس

 

َُ ٍِنْض ً حألٗه  

 

 ٗاطؤٍيض

 

…….. 

 

 ؿيٍحُ حى َٜ

 

 رَٓ

 

 ق٠ٞذ حى الَ

 

 حىيُ٘ حألٍُس ٕخىٛ

 

 ٗى٘ ؿييٛ ٍخ ىزْٖٔٞ

 

 فٜ ىٞيش رَى

 

 ٕخٍقٚ رخىٞٔ

 

 عيٜ ٕٗ حىَٝق

 

رخىظَحدٍخىٜ عْٜٞ   

 

 ٗفٜ اٝيٛ حىَِٞٞ

 

 ٓزلٔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رٍْش ٍكَٜٞ

 حِّٖٞخٍحص ىحهيٞش

 

ال طعَي مٌ ٕ٘ ٛعذ حِّظ٘خىٜ 

 ٍِ ٍِحؿٜ حىٜعذ ًحك

 

ٗال أفٌٖ مٞع أمظذ ٌٕٓ 

 ..حىنيَخص

 

ر٠ه أكخْٓٞ أَٓف فٖٞخ 

ح قزو حى٘ٛ٘ه  ًَ أكٞخًّخ ٗأطعذ مؼٞ

 اىٖٞخ

 

 !ٕو أٍغذ فٜ حىًْ٘؟-

 

- ِ ال أكذ أّخ ٍْٖل ؿيًح،  ىن

 .حىًْ٘

 

ؿئض عيٚ حىنَٜٓ حىَـخٍٗ 

 ّٛ ىيْخفٌس ٗزنض أٛخره ٝي

رزع٠َٖخ، ٗ غخىٍص ٌٕح حىعخىٌ، 

ًٕزض ىعخىَٜ، ىٌ أمِ أطعخفٚ ٍِ 

رػخٍ طيل حاِلّٖٞخٍحص ىحهيٜ اال 

رخىٌٕخد ْٕخك؛ فؤّخ ٍلز٢ ْٕخ، 

قي ال طيٍمُ٘ ٍعْٚ أُ ٝنُ٘ 

ح ّٔخُ ٍلز٢.. ٍـَى ميَش 

 .ٗحىنؼَٞ ٍْٖخ فٜ ىحهيٜ
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 كنخٗٛ رخىعخٍٞش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طِٗٝؾ حى خَٛحص

 ٕزش هللا كِٔ

َٓعْخ مظَٞ عِ ؿك٘حُحص حّظٖكض 

رخىط٘و ٓك٘ح  ١ك س حٗ ٕـكَ حٗ 

حىع قش قخثَش رْ مو ٗحكي فكٌٖٞ 

فكككككٜ ٗحىٛ ٗعخٝ٘كككككِٞ عي٘كككككخُ 

حىعٞكخه ركْ ، ٍككٌْٖ حىيكٜ رْٞظٖككٜ 

رَ٘ككخمو ٍٗلنَككش حالٓككَس ٗككخٕي 

عٞكككخُ عيكككٜ مكككيٓ ٍٗكككٌْٖ حىيكككٜ 

َٟٝكككككٜ هللا ٗىٛ رْٞظٖكككككٜ رَكككككخ 

قيٞيككش ؿككيح ، فككٜ حىيخىككذ رٞنككُ٘ 

ٗحه  20ٓككِ حألُٗحؽ ٍككخ رككِٞ حه

ٗرٞلٜي٘ح عيكٜ ى كذ ٍاليكق  30

/ ٍالي كككككش ، حىيكككككٜ ٕككككك٘ ٍَكيكككككش 

عََٝكككش حىَطكككَٗٝ حّٖكككخ ٠ّكككؾ 

مخفٜ ىظلَكو ٍٔكئٗىٞخص حىكِٗحؽ 

 .ٗحىظَرٞش ٍٗخ حىٜ ًىل

ح ألٓزخد ٍوظيطش رظط٘و  ًَ ىنِ ّن

ٍؼو ٌٕٓ حىِٝـٞخص ُٛ ٍؼ  عيً 

ىيْٜٝ رخىِٗحؽ ٗحىل ٘س حى٘عٜ ح

ٗحى٘حؿزككخص ىنككو ١ككَي فٞككٔ ، حٗ 

عيً حى٠ْؾ حىطنَٛ حىيٜ رَٞٔق 

رنٞطٞش حىظعخٍو ٍه مكو ٗحككي ٍكِ 

حىالككَفِٞ ، حٗ أٓككزخد أؿظَخعٞككش 

ُٛ ٍككككككؼ  حّظككككككٜ مزَطككككككٜ الًُ 

طظـككككُ٘ٛ فككككٜ كككككِٞ حُ حىزْككككض 

ٓكككْش  25ٍَنكككِ ٝنكككُ٘ عْكككيٕخ 

حىيككٜ ٕكك٘ ىٔككٔ رككيٍٛ ٝعْككٜ ، حٗ 

رٌْٖ رعٞ حألٕخىٜ حىيٜ ٗخٝطِٞ ح

طيطكككخُ ٍٗ ٠كككٖٞخ َٝكككِٞ ٗٗكككَخه 

فٞـككككككُ٘ٗٓ ٗٝ ٘ىكككككك٘ح حىـكككككك٘حُ 

ٕٖٞيٝٔ ٗحىل ٞ ش حٌّٖ رٞٔخَٕ٘ح 

فككٜ  يككٌ رْككٜ رىً ؿيٝككي ٗطوككَٝؾ 

أَٓس ٍعخقش حؿظَخعٞكخ ىنكِ طلكض 

 .ٍَٜٔ َٗعٜ

١ٞذ رٞلٜو مكو ىٓ ٍكه ٍكِ ٕكٌ 

عكككخً فَخرخىكككل  30حىكككٜ  20ركككِٞ 

رخىيٜ رٞلٜو فٜ طكِٗٝؾ حى ٜكَ 

ٗحّكككخ ْٕكككخ ٕ ككك٘ه طكككِٗٝؾ ٗىكككْٞ 

ألُ حىطككككَس حىييكككك٘ٛ رككككِٞ  ُٗحؽ

حىنيَظككِٞ مزٞككَ ٗط ككيٍٗح طزلؼكك٘ح 

 .عْٔ فٜ حىَعـٌ

 

ٕزكككككيأ ٍعكككككخمٌ رظعَٝكككككع رٔككككك٢ٞ 

ىي ٜككَ ٕٗكك٘ حى٘ككوٚ حىككٌٛ ىككٌ 

عككخً ، ٝعْككٜ  18ٝزيكك  ٍككِ حىعَككَ 

حىيكككٜ ىٔكككٔ ٍكككخىٖٕ٘ حٛ إٔيٞكككش 

قخّّ٘ٞكش فكٜ حى ٞكخً رخألفعكخه حىظككٜ 

ٝٔككككَق رٖككككخ حى ككككخُّ٘ ُٛ ٍككككؼ  

ٗككككَح  حٗ رٞككككه ٗككككت حٗ قٞككككخىس 

ٍٗككككخ حىككككٜ ًىككككل ٍككككِ حىٔككككٞخٍس 

 .ح ؿَح حص حى خّّ٘ٞش

ٗىٛ حكٜككخثٞش رٔككٞالش قخىككض حُ 

رْكككككخص فكككككٜ رْكككككض  3ٍكككككِ ركككككِٞ 

حطـُ٘ص ٕٜٗ ىُٗ عََ حىِٗحؽ 

 . ٗىٓ حىل ٞ ش ٍقٌ ٝوٞ

فككككٜ حهٜككككخثٞش طككككخّٜ قخىككككض حُ 

ككككككخالص حى٘فكككككخس حػْكككككخ  حىلَكككككو 
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ٓككْش ٗىٛ ركككَىٗ ّظٞـككش طوككك٘ي 

ٗطويْٞككككخ ّٔككككي٢ حى٠كككك٘  عيككككٜ 

 .حى ٠ٞش ىٛ

 

طعخى٘ح ّعكَي حىَٟ٘ك٘  ىٓ ىٔكٔ 

 .ٗىٞي حىعَٜ ٗال ٍِ ٍُخُ

ٝعْكككٜ ٍكككؼ  فكككٜ ٍٍٗكككخ حى يَٝكككش 

مخّكككض ٍـكككَى ٍكككخ حىزْكككض ط٘ٛكككو 

ْٓش طظـُ٘ ٗحألٗالى  12ىِٔ حه 

ٓكككْش ، َٝنكككِ  14عْكككي ٓكككِ حه 

حىعخٍككككككو حالؿظَككككككخعٜ ٍوظيككككككع 

ىىكككك٘قظٜ عككككِ حىعٜككككَ ىٓ ىنككككِ 

حىظَمٞذ حىـَٔخّٜ ٗحىْطٜٔ ٕك٘ 

ٕ٘. 

ٍس حىَٜككككَٝش اَّككككخ حىل٠ككككخ _

حى يَٝككش فنككخّ٘ح رٞـككُ٘ح حال١طككخه 

ىَـككَى ٓككِ ريكك٘غٌٖ فككٜ مظككخد 

ٍ٘ٓكككك٘عش حىل٠ككككخٍس ” حٓككككَٔ 

مكككخُ فككككٜ ” حىَٜكككَٝش حى يَٝككككش 

ؿَيش ٍْٔ٘رش ىيلنٌٞ رظخف كظكذ 

اًح مْكككض عكككخق  فؤٓكككْ ” قخىكككض 

 . ” ىْطٔل ٍِْال

ىنكككِ ٍكككٖ ٍعْكككٜ حُ حىَٟ٘ككك٘  

ٍِ قكيٌٝ حىكٍِِ حّكٔ كخؿكش ٛكق 

خىٞكي ألُ ىٛ ىٞٔض حال عخىحص ٗط 

ٕكٌح ٍكخ ٗؿكيّخ ” ٝعْٜ ربهظٜكخٍ 

ٗىٓ ال ٝـككُ٘ ٍككِ ” عيٞككٔ أرخثْككخ 

 . ٗؿٖش ّنَ حىيِٝ ٗحىعيٌ

ٗىٓ ؿِ  ٍكِ حىويطٞكش حىظخٍٝوٞكش 

 . ىيَٟ٘٘ 

 

١ٞكككذ طعكككخى٘ح ّعكككَي أّٖكككٜ  _

ٍـظَكككه فكككٜ حىنكككخَٕس ىٛ حمؼكككَ 

حّظ٘كككككخٍح ، ٕٗكككككو حىنكككككخَٕس ىٛ 

ط ظَٜ عيكٜ حىَـظَعكخص حىْخٍٞكش 

ف كككك٢ ٗال ٍ٘ؿكككك٘ىس مَككككخُ فككككٜ 

 !عخص حىَظ يٍش ؟حىَـظَ

فككٜ حى٘الٝككخص حىَظلككيس حألٍَٝنٞككش 

 ١2017يه حىظعيحى حىٔنخّٜ عكخً 

حىككع رْككٜ  59ٗقككخه حُ حمظككَ ٍككِ 

 2014رىً حطـكككُ٘ٗح هككك ه عكككخً 

 ْٓش 17ىٌ ٝظـخُٗ عٌََٕ 

ىٓ ٝ٘ىْٝككخ فككٜ ٓككنش طخّٞككش ٕٗككٜ 

ٕكككو أٓكككزخد طكككِٗٝؾ حى خٛكككَحص 

ٍ ظٜكككككَ ركككككْ عيكككككٜ حألٓكككككزخد 

حالؿظَخعٞكككش ُٛ حىط كككَ ٗحىـٖكككو 

 !ٞخؽ ىيَخه ؟ٗحالكظ

ٗحىل ٞ كككش أل فكككٜ حٓكككزخد ىحفْٞكككش 

ىي٘كككَٗ  فكككٜ حىـََٝكككش ىٛ ُٛ 

رككككككككخىنز٢ أٓككككككككزخد حىلَكككككككك ص 

حىٜيٞزٞش عيٜ رك ى حى٘كَس حىيكٜ 

مككخُ ٕككيفٌٖ حىَعيككِ ٕككٜ كَخٝككش 

ٍعخٝكككخٌٕ ٗكَكككو حىٜكككيٞذ ٗمكككو 

حألٓككزخد حىيككٜ ىَككخ ط٘كك٘فٖخ ٍككِ 

رككَٓ ط ككك٘ه ال حىْكككخّ ىٛ عْكككيٕخ 

كق ، حَّخ حٓزخرٌٖ حىل ٞ ٞش ٕٜ 

ظٜككخد حألٍحٟككٜ ّٖٗككذ مخّككض حغ

 . حىوَٞحص ىيز ى

فطكككٜ ٍٟ٘ككك٘  طكككِٗٝؾ حى ٜكككَ 

طنككككُ٘ حألٓككككزخد حىنككككخَٕس ٕككككٜ 

حىط َ ٍٗزيأ حٓظَ حىزْخص ىنِ فٜ 

حىككيحهو ٕككٜ ٍَخٍٓككش ح غظٜككخد 

 .ىنِ فٜ ا١خٍ ٓيٌٞ
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ّٞـككٜ ر ككٜ ىٔككٞن٘ى٘ؿٞش حىزْككض 

حىظكككٜ ٝكككظٌ طِٗٝـٖكككخ رظ٘ىٞكككش ٍكككِ 

 ٗىٜ إٍَٔخ ٗرخٍك

ٝككظٌ طكككِٗٝؾ حىزْكككض فكككٜ حالعَكككخٍ 

ٓكْش  17ْٓ٘حص ٗحه  10حه  رِٞ

ٗحىطظككَس حىعََٝككش ىٛ رظنككُ٘ ٍككِ 

ريحٝكككش حىََحٕ كككش ىلكككي ٍْظٜكككطٖخ 

ط َٝزككخ ، ١ٞككذ حىََكيككش ىٛ حٝككٔ 

ٕككٜ هٜخثٜككٖخ أٗال ىٛ ٍَكيككش 

ىٔكككٔ رَْٞككك٘ فٖٞكككخ حىع كككو ٗحُحٛ 

رْ يٍ ّنُ٘ أفنخٍ ١ٗزعخ عي٘كخُ 

ٝلٜو ىٓ ٍلظخؽ حىََحٕق ىيٌح  

ْٕٗككخ حّككخ ٍ ٜككيطٖ ” ؿٞككي ؿككيح 

ٗىٓ رٞعظَي عيٜ ” غٌح  حىزالُ٘ 

حألٕكككو رْٔكككزش عخىٞكككش ٗحىَـظَكككه 

حىَلكك٢ٞ رْٔككزش أهككَٙ ، فيككل حُ 

طظوٞكككو ١طيكككش ٍكككٖ رظٔكككَه فكككٜ 

كٞخطٖككخ غٞككَ أفنككخٍ عككِ حىـكك٘حُ 

ٗحالرْككككخ  ٗحّٖككككخ مزككككَص ٗر ككككض 

عَٗٓككش ٍٗخٗككخرٔ ٍككِ حىنيَككخص 

حىيكككٜ رظكككيهو طٔكككظ َ فكككٜ حىع كككو 

حىزككككككخ١ِ ٗٝزككككككيأ ٝوككككككَؽ ٍْككككككٔ 

ٓكككي٘مٞخص ميٖكككخ رظكككئىٛ ىطنكككَس 

ط قككٜ ١طيككش ال  حىككِٗحؽ ُٛ ٍككؼ 

ٓككككككْش ٗالرٔككككككش  12طظعككككككيٛ حه 

 .ٍ رْ ال طيٞق رَؼو ٌٕح حىعََ

حٗ طزككككيأ طظٜككككٍ٘ فككككٜ أٟٗككككخ  

ٍوظيطش ٍ ييس ّـَخص حىظيٞطُِٝ٘ 

ٍخ ٕٜ حىطنَس حىيٜ ٍٔٞالَس ر ٜ 

حّٖكككخ الًُ طز كككٜ كيككك٘س عي٘كككخُ 

طعـكككككذ حىَحؿكككككو حىيكككككٜ ٕٞـكككككٜ 

ٝظـُٕ٘كككخ ٗفكككٜ حىيخىكككذ رٞلٜكككو 

 طَٔد طعيَٜٞ ىيَْخًؽ ىٛ

يكش ىٛ مَكخُ رٞنكُ٘ فٜ حىََك _

فككٜ طٌرككٌد مزٞككَ رككِٞ حّككٜ مزككَص 

ٗأقككيٍ حعظَككي عيككٜ ّطٔككٜ ٗرككِٞ 

حّكككككٜ ىٔكككككٔ ٍلظخؿكككككش حىَعخٝكككككش 

حىنخٍيكككش ٍكككِ إٔيكككٜ ْٕٗككككخ حُحٛ 

حٗىكككككٜ ٍٔكككككئٗىٞش رٞكككككض ُٗٗؽ 

ٗأ١طخه ىالطيش ٕٜ حٛ  ٍلظخؿش 

 . حىَعخٝش ٗحالٕظَخً

عْكككيٛ مَكككخُ ٍكككِ حىٔكككَخص  _

حىٔكككٞن٘ى٘ؿٞش فكككٜ حىََكيكككش ىٛ 

عككخ١طٜ ، عككيً حمظَككخه حى٠ْككؾ حى

حُحٛ ٕظ كككيٍ حىزْكككض ْٕكككخ طوظكككخٍ 

ٗككَٝل كٞخطٖككخ رالَٝ ككش ٓككيَٞش ، 

حُحٛ حٛككك  ٕظعكككَي ٝعْكككٜ حٝكككٔ 

ٍحؿو ٓ٘ٛ ٍٗظُِ ٝ كيٍ ٝظلَكو 

ْٕٗككخ رككَىٗ ” ٍٔككئٗىٞش حىككِٗحؽ 

ٍكككككٖ ركككككظنيٌ عكككككِ حىَٔكككككئٗىٞش 

، ٕكك٘ مككيٓ ٍككٖ ” حىَخىٝككش ف كك٢ 

رٞككككظٌ حىظـْككككٜ عيككككٜ حىطظككككخس ىٛ 

ٗحٍطنخد أر٘ه حىـَحثٌ فٜ ك ٖكخ 

س ٗرخىظكخىٜ ككق ٗكق حَٓس ؿيٝي

ٍـظَككه ، ٕككو ىٓ ٍٞعظزككَٕ  يككٌ 

 !ىْطْ أهَٙ ؟

 

ّٞـكككٜ ر كككٜ ىألٟكككَحٍ حىٜكككلٞش 

حىيكككٜ رظلٜكككو ىيالطيكككش حىِٗؿكككش 

ٗحألً ىٛ ، فٜ حىََكيش حىعََٝكش 

ىٛ رٞنُ٘ َّ٘ حىييى غَٞ ٍنظَو 

ٗحىيككيى ىٛ ٍٔككئٗىش عككِ حىالكك٘ه 

ٗحىَْككككك٘ حىـٔكككككَٜ ٗفكككككٜ غكككككيى 

ٍٔكككئٗىش عكككِ طْنكككٌٞ حىالَكككغ ، 

ىـٔكٌ فطٜ حىََكيكش ىٛ رٞنكُ٘ ح

ٗكككخٝو حىالخقكككش ىٛ ميٖكككخ عي٘كككخُ 

ٝنظَككو حىَْكك٘ ٗىٛ طيٞككَحص ٍككٖ 

فكككٜ رعكككٞ ” ٓكككٖيش   حىـٔكككٌ 

ككككخالص ح عخقكككش رَـكككَى ٗٛككك٘ه 

حىالطكككو حىَعكككخس ىطظكككَس حىََحٕ كككش 

ٝظككككك٘فٜ ألُ ؿٔكككككَش حى٠كككككعٞع 

ٍ ككككككيٍٕ ٝٔككككككظلَو حىظيٞككككككَحص 

” حىـزكككككخٍس حىيكككككٜ رظلٜكككككو ىٛ 

فْ ككْٞ ر ككٜ عيككٜ حىنككك ً ىٓ حُ 

ىَككخ حىالطيككش ىٛ رظظككِٗؽ ٗطلَككو 

طككو أهككَ فزظظلكك٘ه مككو حىالخقككش رال

حىيككٜ حىَطككَٗٝ حىـٔككٌ ٍوِّٖككخ 

ىيَْككك٘ ٗطكككَٗف ىيلَكككو ٗرخىظكككخىٜ 

رٞنُ٘ فٜ ٍٜخٝذ مظَٞ ٗككخالص 

ٗفككخس ىألٍٖككخص حال١طككخه ىٗه ٗىكك٘ 

عككيٗح ٍككِ هالككَ حىَكك٘ص فٖٞ عكك٘ح 

فٜ هالَ حألٍَحٝ حىوالٞكَس ُٛ 

ف ككككَ ٟككككي٢ ىً ، حٗ ح ؿٖككككخٝ 

رٔزذ عيً حمظَخه كـٌ حىل٘ٝ 

 % ٍككككككِ كككككككخالص99، ١ٗزعككككككخ 

حىككككك٘الىس ىٛ رظنكككككُ٘ قٜٞكككككَٝش 

ىْطْ ٓزذ عيً حمظَخه حىل٘ٝ 

ٗألٓكككككزخد ١زٞكككككش مظٞكككككَ ٍكككككٖ 

 .طوٜٜٜ

 

ٗحّكككخ ركككيٍٗ قكككَأص ىٍحٓكككش عكككِ 

حىوٞخّككش حىِٗؿٞككش عْككي حىْٔككخ  ، 

مخّكككض ٍكككِ ٟكككَِ أٓكككزخرٖخ ٕكككٜ 

حىظِٗٝؾ حىَزنكَ حىيكٜ رٞنكُ٘ فكٜ 

حىيخىككذ ى٘ككوٚ ٝنزككَ عككِ عَككَ 

حىطظككككخس ٟككككعع عََٕككككخ رٔككككزذ 

حىَٟ٘كككك٘  ىٓ رعككككي فظككككَس ٗىَككككخ 

حىكٜ  23حىزْض رظ٘ٛكو ىٔكِ ٍكِ 

ْٓش رظنظ٘كع حّٖكخ ٍع٘كظٖ  30

حىيككككٜ مككككخُ حىَطككككَٗٝ طعٞ٘ككككٔ 

ٗطزككككككيأ طْـككككككَي فككككككٜ ١َٝككككككق 

ٗىٓ ٍكككككٖ ٍزكككككٍَ ” حى٘كككككٞالخُ 

ىنِ ىٓ ٓكزذ ” ىيوٞخّش حىِٗؿٞش 

 هالَٞ ىظِٗٝؾ حى خَٛحص

فٞز ككٜ حىٔككئحه ْٕككخ ٕككو مككو ًىككل 

 !ٍِ حىعيه ؟

ٕككككو ٍككككِ حىلنَككككش حّككككٜ حٍٍككككٜ 

” رالطيظككٜ ىيظٖينكككش طلكككض ٗكككعخٍ 

 !؟” ٍخ ٗؿيّخ عيٞٔ أرخثْخ  ٌٕح

 

ٗحهٞكككككَح أطَْكككككٚ أمكككككُ٘ قكككككيٍص 

حٗٛو ٍعيٍ٘كخص ؿيٝكيس ٗأٗكَف 

 حى ٠ٞش ٍِ ٍْنٍ٘ ؿيٝي.
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 فُْ٘
 

 

ٍٕخً ٍَٗحُ مخطزش ٍٕ٘٘رش ىنِ 

ٍٕ٘زظٖخ ىٌ ط ظَٜ عيٚ حىنظخرش 

ف ٢ رو أريعض أ٠ٝخ فٜ ى٘كخص 

 ؿَٞيش رَٝ٘ظٖخ
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 قٌٔ حىََأس  

 أٗيخه ٝيٗٝش

 

حٓظويحٍخص ٛزخٍ حألى٘فَٞح 

 حىع ؿٞش

 

 

 

 

 

 

 

ٝٔظويً ٛزخٍ حألى٘فَٞح فٜ 

حىعيٝي ٍِ حىع ؿخص حىالزٞش، ٌٍْ 

رالي حىِْٔٞ، ٗٝيهو فٜ حىعيٝي 

ْخعخص حىيٗحثٞش ٍِ حىٜ

حىَوظيطش، ٗحىظٜ ٍِ رْٖٞخ 

 :ٍٔظل٠َحص حىظـَٞو

 

 .حىنزٔ٘الص حىالزٞش-1

 

 .حىنََٝخص-2

 

 .حىََحٌٕ-3

 

 .حى٘خٍز٘-4

 

 .ٍعـُ٘ حألْٓخُ-5

 

 .غٔ٘ه حىطٌ-6

 

 .عٜخثَ حىٜزخٍ-7

 

 ف٘حثي حألى٘فَٞح ىََٟٚ حىٔنَٛ

 

ٝلظ٘ٛ ٛزخٍ حألى٘فَٞح عيٚ 

ٍخىس ّ٘الش، ٗحىظٜ  75أمؼَ ٍِ 

ىطٞظخٍْٞخص ٗحىَعخىُ طَ٘و: ح

ٗح َِّٝخص، ٗحىنَرٕ٘ٞيٍحص 

)حىٔنَٝخص حىالزٞعٞش(، ٌٕٓ 

حىعْخَٛ طعَو ٍعًخ مَـَ٘عش 

عَو فظٔخعي فٜ ط يٞو ٍٔظ٘ٙ 

 .حىٔنَ فٜ حىيً

 

ٗأػزظض ّظخثؾ حىيٍحٓخص أُ 

ٍنَ ص ٛزخٍ حألى٘فَٞح، حىظٜ 

طئهٌ عِ ١َٝق حىطٌ، طعَو 

عيٚ ط يٞو ٍٔظ٘ٙ ٓنَ فٜ حىيً 

رخىَخثش،  1.5ٚ رْٔزش طٜو اى

ٕٗ٘ ٍخ ٝع٘ى رخ ٝـخد عيٚ 

ٍَٝٞ حىٔنَٛ ٍِ حىْ٘  

حىؼخّٜ، ىئٞالَس عيٚ حٍططخ  

 .ٓنَ حىيً

 

ٗأػزظض حىيٍحٓخص حىظٜ أؿَٝض 

ٍ٘خًٍمخ،  30عيٚ ٍـَ٘عش ٍِ 

ٍييٞـَحً ٍِ  200حىٌِٝ طْخٗى٘ح 

 12ٍنَ ص ؿو حىٜزخٍ مو 

ٓخعش ىَيس َِٖٗٝ، أُ ْٕخك 

حّوطخٝ ٍيل٘  فٜ ٓنَ حىيً 

 4.8 ه حىٜٞخً، رْٔزش ه

رخىَخثش، ف٠ً  عِ حّوطخٝ 

 8.07حىن٘ىٞٔظَٗه رْٔزش 

 .رخىَخثش

 

ٝليع ٌٕح رط٠و ٍْه ٍنَ ص 

حىٜزخٍ ٍِ حٍظٜخٙ حىـٖخُ 

حى٠َٖٜ ىئنَ، عزَ حأل١عَش، 

ٍخ ٝلطِ ٍِ حّوطخٝ حىٔنَ فٜ 

 .حىيً

 

  

 

ف٘حثي حألى٘فَٞح ألٛلخد 

 حألٍَحٝ حىٍَِْش

 

ظٜ أٟٗلض ّظخثؾ حىيٍحٓخص حى

أؿَٝض عيٚ حىعيٝي ٍِ أٛلخد 

حألٍَحٝ حىٍَِْش، ٍْٖخ ٍَٟٚ 

حىَر٘ ٗحٍططخ  حىن٘ىٞٔظَٗه 

ٗحىٔنَٛ ٍِ حىْ٘  حىؼخّٜ، أُ 

طْخٗه مزٔ٘الص، حىَْٜعش ٍِ 

ه ٛش حألى٘فَٞح، طئىٛ اىٚ 

طلِٔٞ ّظخثؾ حىٔنَٛ، ًٗىل 

 :ٍِ ه ه حىظخىٜ

 

حّوطخٝ ّٔزش حىيُٕ٘ -1

حىؼ ػٞش فٜ حىيً، عْي حىََٟٚ 

ٌِٝ ٝعخُّ٘ ٍِ ٍٔظ٘ٝخص حى

حىيُٕ٘ حىََططعش ر٘نو غَٞ 

١زٞعٜ، ٌٕٗ ٍَٟٚ حىنزي 

 .ٗحىٔنَٛ ٍِ حىْ٘  حىؼخّٜ

 

حىظجخً حىـَٗف َٓٝعًخ عْي -2

ٍَٟٚ حىٔنَٛ، ٕٗ٘ حىْزؤ 

حىـٞي رخىْٔزش ىٖئال  حىََٟٚ، 

كٞغ طيظجٌ حىـَٗف رز٢  ٍ خًٍّش 

 .ريٌَٕٞ حألٛلخ 

 

 ف٘حثي حىٜزخٍ حىع ؿٞش

 

حىٜزخٍ فٜ ع ؽ رو ي ف٘حثي 

ٍَٟٚ حىٔنَٛ ٍِ حىْ٘  

 :حىؼخّٜ، فبّٔ ٝٔخعي عيٚ حىظخىٜ

 

طلِٔٞ ٍ٘ن ص حىـٖخُ -1

 .حى٠َٖٜ

 

ع ؽ حىلٔخٓٞش حىـييٝش -2

 .ٗطٖٞؾ حىـيي

 

 .ٝٔخعي عيٚ حى٘طخ  ٗحألىٌ-3

 

 .َْٝه حىْيٗد رعي حىـَحكش-4

 

ٝٔخعي عيٚ ع ؽ حى َف -5

 .حىطَ٘ٝش

 

ح حٟػخٍ حىـخّزٞش ىٜزخٍ حألى٘فَٞ

 عيٚ ٍَٟٚ حىٔنَٛ

 

ىٔ٘  حىلظ، ىْٞ حىٜكزخٍ هخىًٞكخ 

ٍكككِ حىَوكككخ١َ، ف كككي ٝكككئىٛ اىكككٚ 

حّوطكككخٝ ٍٔكككظ٘ٙ حىٔكككنَ فكككٜ 

حىكككيً، ٍكككخ ٝظٔكككزذ فكككٜ ح ٛكككخرش 

رعيً حّظنخً ّز٠خص حى يذ ٗعكيً 

ٟٗككككك٘ف حىَإٝكككككش، ىكككككٌح ٝـكككككذ 

حٓظ٘كككخٍس حىالزٞكككذ حىَظكككخره قزكككو 

طْككخٗه ٍنَكك ص حىٜككزخٍ حىيٌحثٞككش



 ؽ٣ٌور ثُلٌٌ ثُقٌ ػوه أؿْطِ ثُؼوه ثُضجّغ

 ِْٓ حىعٞي

 

 

 

 

 

 

 

 

ٛكككيٚ  مكككخُ حىَٓككك٘ه

هللا عيٞكككٔ ٗٓكككيٌ ٝزكككيأ 

رخالغظٔككخه ػككٌ َٝطككيٙ 

حىؼٞككككككككككخد حىْنٞطككككككككككش 

ٗٝٔككككظلذ أُ ٝنكككككُ٘ 

حىؼٞككككخد ؿيٝككككيس، ػككككٌ 

ٝظالٞككذ ٗٝوككَؽ، ىنككِ 

قزككككو أُ ٝوككككَؽ مككككخُ 

ٝظْخٗه حىالعخً فٚ عٞي 

حىطالكككَ قزكككو هَٗؿكككٔ 

ٍِ حىَْكِه، ىنْكٔ فكٚ 

عٞككككي حألٟككككلٚ مككككخُ 

ٝطالَ رعكي ع٘ىطكٔ ٍكِ 

 .ٛ س حىعٞي

 

ٗٝوكككككككَؽ حىَٓككككككك٘ه 

 ْٗٝالكككككككق ىٔكككككككخّش ملسو هيلع هللا ىلص

رخىظنزَٞ مهللا حمزَ هللا 

حمزكككَ هللا حمزكككَ ال حىكككٔ 

اال هللا، هللا حمزكككككككَ هللا 

حمزككككككَ هللا حمزككككككَ ٗ  

حىلَككككيم كظككككٚ رككككي  

 .ٛ س حىعٞي

 

 

 

مَكككككخ مكككككخُ حىَٓككككك٘ه 

ملسو هيلع هللا ىلص ٜٝككيٚ فككٚ حىوكك   

أٙ هكككككخٍؽ حىَٔكككككـي 

ٓ٘ح  فكٚ عٞكي حىطالكَ 

أٗ عٞككككككي حألٟككككككلٚ، 

ٗطٜكككق ٛككك س حىعٞكككي 

خه ٗحىْٔككخ  ٍككِ حىَؿكك

ٗحىٜككككككككزٞخُ، ألّككككككككٔ 

كَْٞككخ مككخُ ٛككيٚ هللا 

عيٞكككككٔ ٗٓكككككيٌ ٝكككككؤٍَ 

أٛكككلخرٔ أُ ٝوَؿككك٘ح 

اىكككٚ حىَٜكككيٚ فنكككخّ٘ح 

ٝوَؿُ٘ ٍكه ّٔكخثٌٖ 

 .ٗأ١طخىٌٖ

 

 

 

ٗرعكككككي حّظٖكككككخ  ٍكككككِ 

ٛ س حىعٞي مخُ ْٖٝكت 

ٍٓكك٘ه هللا حىَٔككيَِٞ 

رخىعٞككككي، ٗٝعكككك٘ى ٍككككِ 

١َٝق رهَ غَٞ حىكٌٙ 

أطكككٚ ٍْكككٔ ًٗىكككل ىنكككٚ 

ْٖٝككككت ٗٝٔككككيٌ عيككككٚ 

ِ أمزككككككككَ عككككككككيى ٍكككككككك

حىَٔكككيَِٞ، عكككِ أركككٚ 

ََٕٝس ٍٟٚ هللا عْكٔ 

أُ ٛككككككيٚ هللا عيٞككككككٔ 

ٗٓكككيٌ مكككخُ اًح هكككَؽ 

اىككٚ حىعٞككي َٝؿككه فككٚ 

غٞككككَ حىالَٝككككق حىككككٌٙ 

هكككككَؽ فٞكككككٔ.. مٍٗحٓ 

أكَككككككككككككي ٍٗٔككككككككككككيٌ 

ٗحىظٍَككككككككككككككككككككككٌٙم، 

ٗحىلنَككش ٍككِ ًىككل أُ 

طيظ كككككٚ ركككككؤمزَ عكككككيى 

 ٍَنِ ٍِ حىَئٍِْٞ.


