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 حيضوت
 

 للخ نم يناعت ةيصخش ىلإ ريصقلا يئاورلا لمعلا اذه قرطتي
 ىلإ قرطتي الف ،هنم اءزج ةينيجوسيملا لثمت للخ ،ديدش
 ام وهو ،ليوهتلاو ميظعتلاب متهي هنكل ايئزج ةلوبقملا ةروصلا
 راوطألا ةبيرغ ةيصخش نيوكت ىلإ فاطملا ةياهن يف يدؤي
 نأ ةقيقح ىلإ ريشأ نأ يرورضلا نمو .ديقعتلا ةديدش
 ريثكلا يف عئاشلا رمألا ةباثمب )ءاسنلا راقتحا( ةينيجوسيملا
 نأشلا نم ليلقتلا وأ شيمهتلا يف لثمتي ام وهو ،تاعمتجملا نم
 ضعب يفف .لوقعم ريغ لكشب ةيروكذلا ةنميهلا راهظإ وأ
 عامجلا لجأ نم قولخم نئاكك ةأرملا لماعت ،تاعمتجملا
 ضرعتت ،يرخأ تاعمتجم يفو ،لقأ الو رثكأ ال ماعطلا يهطو
 نم ريثكلا ةسرامم نم عنمتو راقتحالاو شيمهتلا ىلإ ةأرملا
 ضعب لبق نم ةينيجوسيملا سرامت دقو .تايكولسلاو ةطشنألا
 مت ام وهو ،تالاحلا نم ريثكلا يف يوثنألا سنجلا هاجت ءاسنلا
	.عمتجم نم رثكأ يفو ةرم نم رثكأ يف هدصر
 
 ةفسالف نم ريبك ددع تاباتك يف ةينيجوسيملا ترهظ دقل
 اهفصوو ةيلقعلا ةأرملا تاردق نم وطسرأ للق ثيح ،برغلا
 تفصوو ،لزنملاب وسور كاج ناج اهطبرو ،ةروهتملا ةيفطاعلاب
 ءارغإلا ىلع اهدامتعال رورشلا ساسأ اهنوكب نيريثكلا لبق نم
 لجرلا يسني الأ يرورضلا نم هنأ يأر دقف ،هشتين امأ	.ءاوغإلاو
 اهرك رواهنبوش رهظأ امنيب ،هتأرما ىلإ بهذي امنيح هطوس
		.اههاجت احضاو
	
 فقوم نع مجني دق هركلا نأ ةقيقح ىلإ ريشأ نأ يرورضلا نم
 لصتي ال رمألاف ،تايصخشلا هذه تاويح يف رثأ فقوم ،ددحم
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 ةئيبلاو ةيبرتلاب لصتي هنكل ،ليبقلا اذه نم ءيش وأ تانيجلاب
 نم هنأ ةقيقح دكؤي ام وهو ،ةيساسحلا ةجردو فقاوملاو
 لشفل ةجيتنك ام لجر دنع ةيسفن ةدقع نوكتت نأ نكمملا
 ،نهادحإب هطبر ددحم فقومل ةجيتنك وأ ءاسنلا عم هبراجت
 ينيجوسيملا نأ مغر ،لمعلا اذه ءازجأ ضعب يف رهظي ام وهو
 ريغ بابسأل ،ةلكاشلا هذه يلع دلو دق هيلإ قرطتن يذلا
 سفن يف اهنكل ،ةرخاس ةئيب قلخي نأ لواحي ام وهو ،ةحضاو
  .ةرولبلاو ليلحتلاب ةمتهمو ةداج تقولا
 
 تحاتجا يتلا ةسرشلا ةيتسنميفلا نأ تاساردلا ضعب يرت
 نم ريثكلا روهظ ىلإ تدأ ،ارخؤم تاعمتجملا نم ريثكلا
 ءاسنلا ضعب نأ ةصاخ ،ةداضملا ةينيجوسيملا ةيروكذلا طامنألا
 ىلع دامتعالا نود نهقوقحب ةبلاطملا يف ةغلابم نرهظأ دق

 نم ريثكلا نأ ةقيقح تالهاجتم ،ةلوبقم ةلدتعم ةروص
 ةأرملل تحنم تازيمم اهلداعت روكذلا اهب عتمتي يتلا تازيمملا
 نهتعيبطل بسانم راطإ يفو ةفلتخم تاقايس نمض نكل
 نيسرادلا نم ريبك ددع هيلإ قرطت ام وهو ،نهتئيهو
  .تاسرادلاو
 
 عادبإلا ىلع قوفتي يروكذلا عادبإلا نأ تايوسنلا ضعب يرت
 ،لاجرلل صرفلا ةحاتإل ةجيتنك ،ريبك قرافبو حوضوب يوثنألا
 اورطيس دق لاجرلا نأ دكؤت يتلا ةيوسنلا ةيؤرلاب لصتي ام وهو
 ثانإلل حامسلا نود لزألا ميدق ذنم تالاجملا نم ريثكلا ىلع
  .زيحلا وأ ةحاسملا سفنب نعتمتي نأب
 
 Misandry لا حلطصم هلداعيMisogyny لا حلطصم نإ
 دق يننكل ،ثانإلا لعف در لثمت ةروصب وأ ةرشابم ةروصب
 نأ لضفألا نم اذهلو ،قباس لمع يف يناثلا حلطصملا ىلإ تقرطت



 9 

 لمعلا اذه يف هليصافت ىلإ قرطتلاو لوألا حلطصملاب متهأ
  .ةرثؤملاو ةريثملا طاقنلا نم ريثكلاب معفملاو قيمعلا يئاورلا
 
 ،تاضقانت يأ لمحت ال يلامعأ نأ ةقيقح حضوأ نأ مهملا نمو
 لمعلا ىلإ يدؤي ام وهو ،تاقايسلا نم ريثكلا ىلإ قرطتت اهنكل
 دوجو مغر فاطملا ةياهن يف ماجسنالاو نزاوتلا قيقحت ىلع
 اهضقانت ءرد نكمملا نم ةداضتملا طاقنلا نأل ،ةداضتملا طاقنلا
 نزاوتم راطإ نمض اهنيب عمجلا ةلواحمو تاقايسلا مهف ربع
 ةقيقح دكؤي ام وهو ،ةبكاوتملا طاقنلا نم ريثكلاب معفمو
 ضعب يف اظوحلم ناك ولو ىتح دوجوم ريغ ضقانتلا نأ
 ةروصب هضحد متي ام ابلاغو ،ايرهاظ نوكي ام ابلاغ هنأل ،نايحألا
 ناسل يلع قطنت ةرثؤم وأ ةيروحم ةرابع ىلإ قرطتلا ربع ةقحال
  .تايصخشلا ىدحإ
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 !اهرذحاف ،اهتبعل عادخلاو ،اهبوث ركملا ،بارطضا ردصم ةأرملا
 

 نيعللا ينيجوسيملا-
 

 ،تاظحل فرظ يف ةنتفلا بهايغ ىلإ ماخ باشب لزنت نأ ةديبرعل نكمملا نم
 عم لماعتت امنيح رذحلا بوث ءادترا ىلإ كعفدي نأب ليفك هدحو اذهو

 .تاركاملا
 

 نيعللا ينيجوسيملا-
 

 ةيلالقتسالا نع ةبيرغلا نهراكفأ نفد يف بغرأو ،ملاعلا ءاسن لك هركأ
 قلعتي ام لكو ،ةدشب نهماهوأو ثلاثلا ملاعلا تايتف ضغبأو ،ةاواسملاو

 .ليثمتو ضقانت نم نهب
 

 نيعللا ينيجوسيملا-
 

 .اهلجأ نم حفاكأو ةأرما دراطأ يك Simpب تسل
 

  نيعللا ينيجوسيملا-
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 لصتت ةذاشلا ةيسنجلا لويملا نأ تاساردلا نم ريثكلا يرت
 ،ةئشنتلاو ةئيبلاب لصتت اهنأ يرخأ تاسارد يرت امنيب ،تانيجلاب
 ،ةيهافرلا نم عونك اهتسرامم نكمملا نم تقولا سفن يفو
 يرورضلا نم ،كلذ مغرو .طول موق اهيلإ دمع يتلا ةيهافرلا كلت
 نأو بجحلا ىلإ دمعت نأ ،لاثملا ليبس ىلع ،ةيقاحسلا ةاتفلل
 ةاتفلا نأش اهنأش حبصيف ،تزرب املك اهتوهش ىلع رطيست
 لكش يأب هيف بغرت مل يتلا وأ جاوزلا اهل رفوتي مل يتلا ةفيفعلا
 هنم صلختت نأ يرورضلا نمف ،ام أطخ ثدح نإو .لاكشألا نم
 ام لكب اهسفن لغشت نأ ىلع ،هلإلا قيرط ىلإ دوعت نأو ةعرسب
  .ةقهرملا ةرئادلا هذه نع اهدعبي
 
 اهلهأ نأو ،مئاد لكشب ناسرعلا ضفرت تناك ةاتف نأ تعمس دقل
 نم نيبو اهنيب قفاوتلا مدع ببس نأ دعب اميف اوفشتكا دق
 يف لالتخا نم يناعت اهنأ ةقيقح نع مجان ،اهتبطخ ىلإ نومدقتي
 ،يتيلاوشكسيابلا نم ةلاح اهيلع رطيست تناك امبرو ،لويملا

 ريبعتلا ةيلمع صخي اميف رارقتسالا قيقحت نم اهتعنم ةلاح
  .يسحلاو يفطاعلا
 
 ةوهشلا ةدحو ،رشبلا نيب ةوقب فلتخت يفطاعلا ريبعتلا ةيلمع نإ
 سيل تقولا سفن يفو ،ةياغلل ريبك لكشب ةفلتخمو ةعونتم
 يسيئرلا فدهلا ناك ولو ىتح جوزتي نأ عيمجلل يرورضلا نم
 ربع ةلئاع ليكشت ىلع لمعلاو رثاكتلا يف الثمتم دوجولل
 هبحاص حنمي دقو ةقدصلا ةلماعم لماعي دق يذلا بوؤدلا يعسلا
  .رامثلاو تانسحلا نم ريثكلا هتبحاصو
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 راطإ هل رفوتي مل نمل يرورضلا نم هنأ ةقيقح دكؤي ام وهو
 ىلع دامتعالا ربع رمثي ام لكب هسفن لغشي نأ يفطاعلا ريبعتلا
		.لوقعلا لغشو تاقاطلا غيرفت ىلع ةرداقلا ىرخألا تاقايسلا
	
 داعبإ يلع رداق هنإف ،فولأملا نع جورخلاو ةدبرعلا قيرط امأ
 لذبو ءارهلاو يسألا يوس دلوي نلو ،هلإلا قيرط نع ناسنإلا
 ءاضرإلا قيقحت نود ديعبلا يدملا ىلع ديفي ال اميف دوهجملا
  .ةنئمطمو ةرقتسم ةروصب بولطملا
 

 بتاكل ةلاقم تلكش يتلا تاملكلا هذه نيب لقنتأ تنك
 ملو هضرع ام مهفأ ملف ،ءايتسالا نم ةلاحب ترعش دقو ،فورعم
 سوهلا اذه لك ةقيقح نع تلءاست دقو ،ةوقب هعم لعافتأ
 يتلا فطاوعلا كلت ،ةبلقتملا فطاوعلا كلت ،ةيرشبلا فطاوعلاب
   .قيرطلا رادم ىلع انكهنت
 
 تايلقعلا كلت تلمأتو ،ةنيفد ةيرخس نع افشاك تمستبا دقو
 قطنملا نأل ،فولأملا نع جورخلا نع ثحبت يتلا ةبرطضملا
 ديعبلا يدملا ىلع سفنلل ةرمدم ةيئاوشعلا ةيميمحلا نأب انربخي
 يساسألا فدهلا نأ فورعملا نم هنأ ثيح ،اهل ةكهنمو
 نيب اهميعدتو اهتيوقتو طباورلا قيثوت يف نمكي ةيميمحلل
 رطيست نأ نيصخشلا نيذهل يرورضلا نم اذهلو ،نيصخش
  .روبعلاو ةشاشهلا ال ةنينأمطلاو رارقتسالا نم ةلاح امهيلع
 

 ةبيجع رعشلا ةليوط راوطألا ةبيرغ ةاتف تحت ادقار تنك
 هذه تأدب دقو ،لباقم نود رارمتساب اهجلاعأ تنك ةاتف ،نينيعلا
 لكشب تهتنا يتلا ةمدتحملا ةيسفنلا تاسلجلا ىدحإ يف ةلاحلا
 .اهدسج عم رشابم ماحتلا ةلاح يف يدسج تدجو امنيح ،بيرغ
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 لواحي ال هنأل افيفع لظي نأ فيفعلا لجرلل نكمملا نم ،معن
 لحلا وه ام نكل ،لاكشألا نم لكش يأب ءاسنلا نم بارتقالا

 ؟لحلا وه ام ؟هنم نهادحإ برتقت امنيح
 
 عم الجر عضت امنيح كنكل ،وه امك لظي نأ يف نمكي لحلا
 حبصي عضولا نإف ،امهاوس دحأ اهنكسي ال ءارحص يف ةأرما

  !ةرطيسلا جراخ
 
 دقو ،ةدعاسملا يتضرمم تلخد امنيح ينع اديعب اهب تيقلأ
 دوعت نأ يرورضلا نم راص هنأو تهتنا دق ةسلجلا نأب اهتربخأ
 رطملاو ديدش دعرلاو فيخم قربلا نأب ينتربخأف ،اهلزنم ىلإ
  .لحرت نأ لبق اليلق رظتنت نأ يرورضلا نم هنأو ،ريزغ
		
 تمه امدنعو ،ةليوط ةرتفل ةثكام تلظو ةفرغلا رداغت مل
 ينربخت يتدعاسم تدجوف ،ينذأ ىلإ يباب تاقد تللست ،ليحرلاب
  .يتقطنم ىلع افيض لح دق ابيرغ الجر كانه نأب
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 لح نم هاجت ةنينأمطلاب ترعش ىتح تاظحل ينم رمألا ذختا
 لبق نم اهفرعأ مل سيساحأب تسسحأ دقو ،يتئيب ىلع افيض
  .اهنيب لقنتأو اهلمأتأ تذخأو ةسرشلا هحمالم تظحالو

	
 امهم اهيلع فرعتلا ىلع رداقو يبيعالأل كردم هنأب ينربخأ

 تشهدف ،رتستلاو ركنتلا ةغبصب اهغبصأ نأ وأ اهيفخأ نأ تلواح
 نود اهنع اهحصفي نأب هايإ ابلاطم هتيوه نع هتلأسو تعمس امل
  .قافن وأ بعالت نود اهركذي نأو ةلطامم
 
 ،مايأ ةدع ذنم ادعوم زجح دق هنأو ،ديدجلا ضيرملا هنأب ينربخأ
 ةددهم تحبصأ دق هتايح نأل تاسلجلا ىلإ ةسام ةلاح يف هنأو
 هنم تلان نأ دعبو هنايك ىلإ تابارطضالا تللست نأ دعب
  .هماثآو هتاعارصو يضاملا تامكارت
	

 ملف ،اهب مامتها مدع لجرلا رهظأ نأ دعب تلحر دق ةاتفلا تناك
 ،حململا بيرغ هجولا مهجم اهمامأ فقو لب مستبي ملو بحري
 دعب ،ليحرلاب عارسإلا ةرورضب اهرابخإ ىلإ اهنيح ينعفد ام وهو
   .جراخلا يف ءاوجألا نم نوكسلا لان نأ
 
 نيب لقنتي ،ةيصخشلا هرومأ نع ريثكلاب ينربخيل يعم سلجي
 تاعارص يوس نكت مل هتايح نأ يل حضوي ،ةداوه الب راكفألا
 هتيلقع مغر ،هنايك اهكردي ملو هلقع اهمهفي مل ةبيرغ رومأو
 عم لاحلا وه امك هسفن ىلإ هبسن يذلا هئاكذ مغرو ةرهدزملا

  .ناسنإ لك
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 قهارملا ةياور لمأتي ذخأ ،يبتك فر لمأتي ذخأ
 رفيلوأو بور نوجل دسجلا خيرات باتك ،يكسفيوتسودل
 لوح راكفأ باتك ،ديورفل ةيسنجلا ةايحلا بيتك ،سيراه
 ،نايتسيرك ديفيدل لصألا ةصق باتك ،خابريوفل ةيلزألاو توملا

 بتكلا نم اهريغو ،ليوكب ةراسل ةيدوجولا ىهقم ىلع باتك
 دق ءادوس ردص ةلامح ظحال ام ناعرس هنكل .تابيتكلاو
 نع تفشكو يهجو ىلإ ةرمحلا تللستف ،نيباتك نيب ترشح
   .هتشهد عم تواست ةشهد
 
 ىلإ رظن ،بيجعلا بيرغلا هبراشبو ،ةفيثكلا ءادوسلا هتيحلب

 ام لك هركي هنأب ينربخأ ام ناعرسو ،رتوتو بايترا نع افشاك
  ،ةأرملا صخي
	
 نكأ مل ،نيسووهملاب ةمعفم ةريغص ةيفير ةدلب يف تدلو دقل
 نهنودراطي اوناك ،ةروصلا هذهب ءاسنلل مهباذجنا مهف ىلع ارداق
 نيرظتنم رهنلا فافض ىلع نودقري اوناك ،ةمئاد ةروصب
 زنكلا مهاولا ملاحلا رظتني امك ،تايراع ءاملا نم نهجورخ
 نم تجوزت ،جاوزلا ىلع يمأ ينتربجأ دقل .هيف بغر املاطل يذلا
 بيرغ نئاك مامأ يننأب امئاد تسسحأ ،طق اهمهفأ مل ةأرما
 تنك يننكل ةنفع احئاور مشأ تنك ،بيضق ىلإ رقتفي بيجع
 عشبأب اهبسأو اهبرضأ ام اريثك تنكو ،اهلهاجتأ نأ امئاد لواحأ
 ،يميمحلا باذجنالا دوجو ةقيقح ركنأ نأ يننكمي ال .ظافلألا
 دسفي ام كانه ناك ،نايحألا نم ريثكلا يف لطعي ناك هنكل
 يف ابيئك تنكو ينبعالت ةئيسلا راكفألا تناك ،ةبرجتلا
  .تاقوألا مظعم
 
 اننيب ةلصب ترعش دقل ،نيعللا ينربخأ اذكه ،ينربخأ اذكه
 هلخادب نمكي لجرلا اذه نأب تسسحأ دقل ،يلوألا ةلهولا ذنم



 18 

 بجعلا ثبو ةبرجتلا يف للخ ثادحإ يلع رداق ءيش ،بيجع ءيش
  .اهتايط نيب ةبارغلاو
 
 نيفد باجعإ نع افشاك هيلإ تصنأ دقو ،هثيدح لجرلا عبات
 ىلإ رظن دق هنأب ينربخأ .ةكراشملا يف ةبغرو بيرغ رتوتو
 اهنأو ،لقأ الو رثكأ ال ةيسنجلا ةعتملل ةادأ اهنأ ىلع امئاد ةأرملا
 ماعطلا وهطب ةقلعتملا تايحالصلا ضعب حنمت نأ نكمملا نم
 صخي اميف عسوتلا وأ ديزملا ىلإ قرطتلا نود ءانبألا ةيبرتو
  .ىرخألا تاقايسلا
 
 ريغ بابسأل ءاسنلا هركي هنأب ينربخت هتاملك نأب هتربخأ
 اهنأ ىلع ةأرملا ىلإ رظنلا نأ فورعملا نم هنأ هل تحضو ،ةعنقم
 ،اهنأش نم ليلقتلاو اهريقحت روص نم ةروص لثمي ةيسنج ةادأ
 نم ريثكلا ربع ةوقب برغلا اهيف كراش دق ةروصلا هذه نأو
 يف بذجلل ةليسوك اهمادختساو اهتيرعتب تنرتقا يتلا تاقايسلا
 ةيحابإلا مالفألا يف ةفثكم ةروصب اهجاردإو تانالعإلا
 نكامأو ريخاوملل صيخارتلا حنم نم راثكإلاو ةيميمحلاو
  .ةراعدلا
 
 نأ دعب ةوقب هتظحال للخ ،ميسج للخ نم يناعي هنأب هتثدح
 دق اهنأ دعب اميف يل حضو يتلا هتجوزل هبرض نع ينربخأ
  .قالطلاو ليحرلا ةرورضب هتربخأ
 
 نأو ،ةيسنجلا ةيداسلا ةسرامم عم أدب دق برضلا نأ يل حضو
 ىلإ يدأ ام وهو ،روطت ام ناعرس هنكل اطيسب بشن دق رمألا
 ،دوعتلا عمو ،روهتلاو فنعلا نم ىوصق لاكشأ ىلإ لوصولا
  .رربم ريغ داتعم حربم برض ىلإ رمألا لصو
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 ىلع ةأرملا ىلإ رظني يذلا لجرلا نأ ةقيقح كردي هنأب ينربخأ
 ةلمج فاضأ دقو ،ريبك للخ نم يناعي ،بسحف ةيسنج ةادأ اهنأ
 ىلإ دمعي يذلا لجرلا نأ يل حضو امنيح شاقنلا يلإ ةعئار
 ريغ رهظأ نإو ىتح ،ةأرملا مرتحي ال ةعيرسلا ةيسنجلا تاقالعلا
 لجرلا نأل ،ةدشب اهنورقتحي نمم نوكي امبرو لب ،كلذ
 الف ،رعاشملاو فطاوعلا ردقيو ةأرملا مرتحي نم وه يقيقحلا
 ال ةرباع تاوهشل اقفوو ءاوهألل اقفو ريسي الو تاوزنلا ىلإ دمعي
 نم دنع يسألاو مدنلا يوس دلوت ال ،يسألاو مدنلا يوس دلوت
  .هلإلا ىلإ برقتلا يف نوبغريو ايقيقح اريمض نوكلتمي
 
 ال تاقالعلا هذه لثم يف نكراشي يتاللا ءاسنلا نأب هتربخأ
 ،لاكشألا نم لكش يأب نهسنج نمرتحي الو نهسفنأ نمرتحي
 هقافتا رهظأف ،نيفرطلا نيب اكرتشم ارمأ ةميرجلا لعجي امم
 .يتاملكب هباجعإو
	
 رهظي ذخأ ،زيزع هل لتق نمك يكبي ذخأ ،ةدشب يكب ،كلذ دعب
 يسألاو مدنلا نع فشكي ذخأ ،هماثآو يضاملا تامكارت
 ءاقمحلا هلاعفأ ءارج نم هنم تلان يتلا ةيلخادلا تاعارصلاو
 هنم بلطو ،هتئيبب تنرتقا يتلا تافرصتلا كلت ،ةبيرغلا هتافرصتو
 لوصولا يف لشف هنكل ،اهريوطت ىلع لمعلاو اهنيسحتو اهليدعت
  .هيلإ لوصولا بجو ام ىلإ
 
 رثأ دامهإو يضاملا راكفأ ناكسإو شاقنلا نارين دامخإ تلواح
 تبلجف ،اهاياقب تبسرتو تهتنا دق فقاوم لح نع تزجع عومد

 ،لاع توصب هتاملك نم اضعب أرقأ تذخأو ،دسجلا خيرات باتك
 راكفُألا نيب لقنتلاو فرعتلا يف ةبغر نع افشاك ىلإ تصنأف
  .ةعونتملا
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 عمتجملا نأب انربخي ،راكفألا نم ريثكلا نع ثدحتي باتك هنإ
 ناكو ةأرملا هاجت ايرطف اهرك سرامي ناك ميدقلا ينيثألا
 انل حضوي ،لجرلا نم ايفاقثو ايركف لقأ اهنأ ىلع اهلماعي
 ةقالعلا هذه بارطضا نأب انثدحيو ،حورلاو دسجلا نيب ةقالعلا
 ثادحإ يلع رداق هنأو ،ةبيرغلا تافرصتلا نم ريثكلا دلوي دق
 ،اهليخت نكمي ال ةروصب ةيدئاقع وأ ةينيد وأ ةيركف تاريغت
 ةباثمب مغانتلا مدع ناكو فقوملا ديس رفانتلا ناك اذإ ةصاخ
  .درفلا ىلع ةنميهملا ةمغنلا
 
 نم اضعب هكراشأ يذلا نيعللا ينيجوسيملا ينربخي
 قحلي يذلا يركفلا بارطضالا نأ يري هنأب ،هتينيجوسيم
 دق اوبرطضا نم نأ ةقيقح نع مني ،نيدلا صخي اميف ضعبلاب
 ارمأ لثمي ام وهو ،مهيلع بضغ دقو ةمحرلا ةرئاد نم اودرط
  .ديكأت لكب انيزح
 
 صاخشألا نأ تتبثأ ةيبرغلا تاساردلا نم ريثكلا نأ يل حضوي
 لكشب ةنينأمطلاب نورعشيو لضفأ ةايح نوشيعي نينيدتملا
 نيدلا باحر نيب نوريسي نممو نيد ىلإ نومتني ال نمم ربكأ
  .هب لصتت تاسرامم يأل يلعف قيبطت نود
  
 ثدحي ءيش لك بسني ةينيدلا ةيفلخلا اذ ناسنإلا نأب ينربخي
 همهلي ام وهو ،هتمحرو هريبادتو هلإلاب هطبريو نيدلا ىلإ هيلإ
 ،ريبك لكشب رورملاو زواجتلا ىلع هدعاسيو ناولسلاو ربصلا
 ىلإ ةدوعلا نم صانم ال هنأ ةقيقح كردي نمؤملا نأ يل حضويو
 ريثكلا زواجتي اذهلو ،هتفأرو هتمحر مجح اديج ملعيو ،هلإلا
 ريغ عضوب هعضو نروق ام اذإ ةفلتخم ةروصب باعصلا نم
  .نمؤملا
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 نمؤملا يف مكحتي ردقلا نأب هربخأ ،هعم قفتم يننأ هل حضوأ
 مدعو نمؤملا فارتعا يف نمكي قرافلا نأو نمؤملا ريغو
 نأ ةقيقح هل دكؤأ ام ناعرس يننكل ،نمؤملا ريغ فارتعا
 كلذ ،ريصملا يفو ةنينأمطلا ةجرد يف نمكي ربكألا قرافلا
  .ميكحو تباثو بيط وه نمل دعأ يذلا بيطلا ريصملا
 
 راكفأ نيب لقنتن ،ةلاطإو باهسإ يف حورلاو دسجلا نع ثدحتن
 ركفلا لازتخا أطخلا نم هنأب هربخأو ،ةديدش ةعرسب باتكلا
 نم هنأو طقف يتوهاللاو يبطلا راطإلا يف دسجلاب قلعتملا
  .ىرخألا تاقايسلا ىلإ قرطتلا يرورضلا
 
 ةقفصلا كلت ،ناطيشلا عم هتقفصو تسواف نع ثدحتن
 تاذلملاو ةفرعملا ىلع لوصحلا يف تصخلت يتلا ةيروطسألا
  .حورلا نع يلختلا لباقم ةيدسجلا
	
 ،كلذ ريغ ةبرجتلا ترهظأ امهم ةدودحم ةفرعملا نأ هل حضوأ
 اهيلإ دمعلا نأو لصاف دعب الإ كردت ال ةذللا نأب هربخأو
 اهدقفي ،ةفولأم ريغ ةليخد تارثؤم ىلع دامتعالاب وأ رارمتساب
 ثدحي نأ نكمملا نم لب ساسحإلا نم اهبحاص درجيو ينعملا

 ىلع رثؤي امم ،خملاب قلعتملا ةأفاكملا ماظن يف اريبك اللخ
 كلذ ،اينوديهنألا نم ةحضاو ةلاح ىلإ درفلاب يدؤيو نيمابودلا
 ةيضرملا تالاحلا نم ريثكلا بحاصي دق يذلا ضرعلا
  .ةيسفنلاو
 
 ةيرسلا ةداعلا ةسرامم ىلإ دمعي يذلا صخشلا نأب هربخأ
 رعشي الأ نكمملا نم هنأو ،تقولا عم ةعتملا دقفي دق ،رارمتساب
 لشف ىلإ يدؤي ام وهو ،ةميلس ةروصب هتكيرش عم ةيميمحلاب
 ةيحابإلا راشتنا عم ةصاخ ةيجوزلا تاقالعلا نم ريثكلا
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 وأ ةيعقاو نود تاعقوتلا فقس عفرو مئادلا ددجتلاو ةطرفملا
  .ةقيقحلاب مامتها
 
 ةسرامم يف بغري ال هنأبو اذه لكب يلابي ال هنأب ينربخي
 ،لبقتسملا يفو لب يلاحلا تقولا يف ةأرما يأ عم ةيميمحلا
 لانتف ،ايبوفونيج نم يناعي هنأب يساسحإ نع هربخأ ام ناعرسف
 ال رمألا نأبو ءاسنلا هركي هنأب ينربخيو ةديدش ةيبصع هنم
  .لاكشألا نم لكش يأب ليبقلا اذه نم ءيش وأ فوخب قلعتي
 
 هربخأ ،هتيصخش يف ةقيمع تاضقانت دوجوب يساسحإ هل حضوأ
 ةمغن لثمي ال ههرك نأبو طبخلتو ةيجاودزا نم يناعي هنأب
 ام اريثك هنأل ،ةيجازم ةريغتم ةبذبذتم ةمغن اهنكل ةتباث
 نود ةيقطنمو ةيعوضوم ةروصب كاردإلا كرديو ةقيقحلا دصري
   .رربم ريغ فذق وأ ميمعت
 
 ريثكلا كانه نأب رعشي هنأب ينربخيو ةالابماللا نم ةلاح رهظي
 نع افشاك ءارولا ىلإ عجارتأف ،اننيب ةكرتشملا طاقنلا نم
  .ةبيرغ تاساسحإو فوخ
 
 ،نيعللا ينيجوسيملا اهمجاهي ،ةفرغلا ىلإ ةضرمملا لخدت
 اراثآ كرتي ليوط بيرغ طوسب اكسمم ديدش فنعب اهمجاهي
 اهمحل دادتماب ءارمح تامالع رهظتف ،هلمكأب اهدسج ىلع ةداح
 عارسإلا ىلإ ينعفدي امم ،ءاكبلاو خارصلا نم ةديدش ةلاح ةببسم
 دق للخلا نأب سحألو ،هنم درجت نأ يغبني امم اهدرجأل ،اهيلإ
 لثمت نيتيتابوكيس نيتيصخش انيلإ مدقف ةبرجتلا ىلإ للست
   .جالعلا نوجاتحي نم ةجلاعم يعدت ةيصخش امهادحإ
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 يف ةبغر نع تافشاك ةوقب انمجاهت ،انمجاهت ءاسنلا يه اهو
 نبلاط دقو ،نهنم تاريثكلاب ةفرغلا تألتما دقف ،ماقتنالاو رأثلا
  .صاصقلا ةرورضب
 
 ملح نم يوتل تظقيتسا دقو ،يتكيرأ قوف اددمم يسفن دجأ
 بيرغلا لجرلا نأب ينربختل يتفرغ جلت يتدعاسم يه اهو ،بيرم
 نيب لوجتلا يف اسمغنمو الفاغ تنك امنيب نيتعاس ذنم رداغ دق
  .يمون ةريزج ءاجرأ
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 تاسرشلا تاحماجلا ءاسنلا ىلإ ليمي لاجرلا نم ديدجلا ليجلا
 نلمعيو تاشاشلا ىلع ضرعي يذلا يبوروألا جهنلا نجهتني يتاللا
 ةجوزلا لثمت ةأرما ديري لجرلاف ،ةراثإلا بيلاسأ ريوطت ىلع
 ،ةءاربلاو حومجلا نيب عمجت ةأرما ،تقولا سفن يف ةقيشعلاو
 يف ةءاربلا رهظت نأ اهديري يديلقتلا يقرشلا لجرلا نكل
 ،دعب اميف حومجلا رهظت نأ ىلع اديج رودلا لثمت نأو تايادبلا
 تاظحل فرظ يف حومجلا ىلإ لوصولا نكمملا نم هنأ ادقتعم
 اهنإف ،ةءاربلا نم الدب تايادبلا يف حومجلا ترهظأ نإو .جردت نود
 نم تقولا سفن يفو ،رومألا نم ريثكلاب مهتت نأ نكمملا نم
 يف لجرلا ةيصخشب لصتي ام وهو ،كلذل ضرعتت الأ حاتملا

 ةاواسملاب هناميإ ةجردو اهب هكسمت يدمو هتيلقعو رمألا ةقيقح
 هحنمت يتلا ةحاسملاب اضيأ لصتيو ،رضاحلاب همامتها مجحو
   .اهايإ ةاتفلا
 

 ىدحإ يف قهارم اهبتك يتلا تاملكلا هذه نيب لقنتأ تنك
 نع سلجت يتجوز تناك امنيب اهنيب لقنتأ تنك ،تالجملا
 ةباثمب اهخارص ناك يتلا ةريغصلا انتنبا ةئدهت ةلواحم ينيمي
  .ةداعسلاو قاهرإلا يرصنع نم ةنوكملا ةئيبلا
	
 ىلإ تقرطت ثيح ،يديلقت ريغ اعوضوم تلوانت ةلاقم ىلإ تلقتنا

 دودح عضو ىلع لمعت ةيعافد بيلاسأب ةدوزم ةأرملا نأ ةقيقح
 ةرم لماك لكشب اهدسج نع فشكت الف ،تايادبلا يف لجرلل
 ةأرجب عتمتت دقو ،جردتلاو حايترالا ىلإ جاتحت اهنكل ةدحاو
 ةقلعتملا ةيبرتلاب لصتي ام وهو ،لجخ نود يرعتلا ىلع ةديدش
 ال رمألا نكل ،تالاحلا نم ريثكلا يف ةررحتملا تاعمتجملاب
 نم هنإ الإ ،تقولا سفن يف ةظفاحملا تاعمتجملا نع بيغي
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 نيب لقنتلا يلع ةردق رثكأ ةررحتملا ةئيبلا تايتف نأ فورعملا
 دق نهنأل ،يميمحلاو يفطاعلا ريبعتلا لاكشأو ءارغإلا نونف
  .ءافخلا يف ال نلعلا يف نهرغص ذنم كلذ يلع نبرد
	
 نأو ديفي ام ةءارقب متهأ نأب ينربخت ،هوتعملاب يتجوز ينفصت
 ةروصب مدقمو قيش رمألا نأب اهربخأف ،ءارهلا اذه نم صلختأ
 ثب ىلع لمعيو يلإ ةبسنلاب ةعتملا لثمي ام وهو ،ةصخلمو ةعيرس
  .ءاجرألا يف ةذللا
	
 امم صلختت ،يمامأ فقتل مدقتت ،ةلفطلا رداغت ،ةليمجلا مستبت
 ام ناعرس يننكل ،ائفاد انضح ينحنمت ،هنم صلختلا بجي
 ،ابيرغ اطوس الماح دوعأ ،مونلا ةفرغ لخدأ ،ينع اديعب اهفذقأ
 اهنضحأف ،اهينيع نم عومدلا لزنتف ،ةبيرم ةيداس راهظإ يف أدبأو
 ةبراضتم رعاشم ءارج نم ةدشب يكبأ ،ةدشب يكبأ ،يكبأو
  !يملع ةرازغ مغر ،اهمهفأ ال تايكولسو
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 نأ الواحم يلمع ناكمب اسلاج تنك ،بيجع بيرغ موي يف
 ،ةايحلا هذه نم ،ءيش لك نم حيرتسأ نأ لواحأ تنك ،حيرتسأ
 نم ،لبقتسملا نم ،رضاحلا نم ،يضاملا نم ،بارطضالا اذه نم
 ،رورملا فدهب لهاجتلا نم ،يضاغتلاو لبقتلا نم ،عارصلاو مرهلا
  .رارمتسالا فدهب زواجتلا نم
 
 نأ نود يتفرغ جلو لجر ،بيرغ لجر انناكم جلي ةتغب ذإو
 ،جاهتبا نع افشاك ينم برتقا دقو ،يتدعاسم نذإ ىلع لصحي

 تناكو ،ههجو قرافت ال ةماستبالا تناك ،رارمتساب كحضي ناك
  .طاشنو ةيويح نع ةفشاك فقوت نود يلاعتت تاكحضلا
 
 ديبرعب هيدانأ نأب ةبيط يف ينربخأف ،همسا نع هتلأس دقو
 تاكحضلا تللست نأ دعب ءارولا ىلإ تعجارتو تشهدف ،لحاسلا
 مل ،اهيلإ للست امع يسفن ماجحإ نم نكمتأ مل .ءاوجألا ىلإ
 يننأب اهتقو ترعش دقو ،بوؤدلا كحضلا نع فقوتلا نم نكمتأ

  .نونجم عم اسلاج تنك
 

 ،ةريثمو ةحماج هحمالم تناك ،ةريبكو ةحضاو هتالضع تناك
 نود اثدحتم يعم سلج دقو ،ليمج بنرأ فنأب هبشأ هفنأ ناكو
 نع هدعبي ام لك ىلإ لصي نأ الواحم نوكس نود القنتم فقوت

  .اهتامكارتو هسفن تاعارص
 
 ال هنأب هتربخأ دقو ،ءودهلا ضعب هحنمأ نأ تلواح ،ةتغب هتفقوأ
 لكف ،ايندلا هذه يف يسفنلا يوتسملا يلع ميلس ناسنإ دجوي
 ةينهذلا هتحصب قثو نمو ،ةديدع تاعارصب ةمعفم سفن



 27 

 ال ،هسفنل نئمطم وأ بيغم وأ جذاس ،لماك لكشب ةيسفنلاو
  .لقأ الو رثكأ
 
 لباق اذإ هنأب تارملا ىدحإ يف حرص دق جنوي لراك نأب هتربخأ
 تعبات دقو ،تقو عرسأ يف هتجلاعم هيلع بجو ،لقعلا ميلس الجر

 هنكل ،تاجردب لوبقم يسفنلا للخلا نأ ةقيقح احضوم يتاملك
 عارص وأ يسفن ضرم ىلإ لوحت يعيبطلا راطإلا يطخت اذإ
  .هنع ثدحتأ يذلا راطإلا نع فلتخي ام وهو ،تيمم
 
 ام وهو ،لوبقم راطإ نمض نكل دوجوم للخلا نأ هل تحضو
 اهنإف ،ةديدشلا ةيسفنلا ضارمألا امأ ،لوبقلاو قطنملا لثمي
 رومأو ةيودأو ةفثكم تاسلج ىلإ جاتحتو رخآ نأشب لصتت
  .ةقهرم يرخأ
 
 يف دبرعن انك ،نوجملاو ةدبرعلاب ةمعفم ةئيب يف تدلو دقل
 نع يبأ انقرف دقو ،رومخلاو ءاسنلا نيب لقنتن انك ،تاعامج
 نأ دعبو ةوخإ ةسمخ انك نأ دعب يدارف انشعف ،ضعبلا انضعب

 تنك ،لحاسلاب يتاطاشن تلصتا دقو .ءادعسو نيطبارتم انك
 دعب تاظحللا كلتب عتمتسأ تنك ،هلمكأب كانه فيصلا يضقأ
 لعافتلا وأ اهلبقت ىلع ارداق نكأ مل يتلا تاساردلا نم ءاهتنالا
 سلجأ تنك ،ةيسنج ةادأ اهنأ ىلع ةأرملا عم لماعتأ تنك .اهعم
 نكل ،رارمتساب كحضن انكو ةيلكلا يف تاديعملاو تايتفلا عم
 تناك دقف ،نهيلإ يترظن ةقيقح يف لثمت نهنع باغ ام
 تاباصتناو طشن نيمابودو ةنيفد تابعالمب ةلصتم يتاكحض
 ءاضرإب ةلصتملا تالواحملا كلت ،هابتنالا بذجل تالواحمو ةبيرغ
  .نيفدلا يروكذلا رورغلا
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 نع افشاك كلذب ينربخأ ،بيجعلا لجرلا كلذ ينربخأ اذكه
 هتقهرأ ةيئاوشع ةيميمح طباور دييشتب تلصتا ةيسفن تامكارت
  .ميحجلا نوتأ يف هب تقلأو هتيناحور تلتقو نينسلا رادم ىلع
 
 نم ريثكلا ركذت يلع رداق هنأ ةقيقح احضوم هتاملك عبات
 ،ءاسنلل انعمتجم يف لاجرلا راقتحا نع تمن يتلا دهاشملا
 تاليمز نم ةليمزب تارملا ىدحإ يف بحر دق هنأب ينربخأف
 ةباثمب ناك يذلا هقيدص ةدعاسمب اهيلإ فرعت ةليمز ،ةساردلا

 يف لثمت رمألا يف بيرغلا نكل ،ريبكلا اهيخأو زيزعلا اهقيدص
 قيدصلا هربخأ ،اهموي ةحاسلا ترداغ نأ درجمب اهنأ ةقيقح
 لكشب قلع دقو ،اهتعجاضم يف ةمئادلا هتبغر نع كرتشملا
 ةلامزلا مغر ،رمنتلاو ةيرخسلا ارهظم اهدسج يلع بيرغ
  .ةقادصلاو
 
 قلعتت ةلكشم ،انعمتجم يف ةريبك ةلكشم كانه نأب هتربخأ
 كولسلا ىلع رثؤت ةئشنتلاف ،ةئيبلاب معن ،ءيش لك لبق ةئيبلاب
 اكولس درفلا رهظأ ولو ىتح غوزبلا يف بغري يذلا نيفدلا
 ىلإ رهظت نأ نم صانم ال لخاودلا نأل ،تايادبلا يف افلتخم
 ركنتلا نع زجعت يتلا لخاودلا كلت ،فاطملا ةياهن يف حطسلا
 ةبرجتلا حبصت نأ دعبو رمعلا رمي نأ دعب ةصاخ ،ةليوط ةرتفل
  .اديقعت رثكأ ةيرشبلا
 
 نيقهارملا تايكولس لبقت نكمملا نم هنأ هل تحضو
 هسفن قهارملا نأ فورعملا نم هنكل ،ام ةرتفل تاقهارملاو
 هحومج نع فقوتلا يف ةبغرلا نم ةلاح تاونس ةدع دعب هلمشتس
 هتايح ىلع رثؤت دق هتايكولس نأب رعشيس هنأل ،يلعفلاو يظفللا
  .اضيأ ةاتفلا هيلإ ضرعتت ام وهو ،هلبقتسم ىلعو
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 ظاقيتسا يف لثمتي ،هذه همايأ يف هدواري ام نأ ةقيقح ىلإ تهبن
 ةئيبب هقاحلإ ىلإ يدأ ام وهو ،ةبيرغ ةيجاودزاب هساسحإو هريمض
 ىلع ةينبم كلذ مغر اهنكل ،هركلاو بحلا نيب تعمج ةبيرغ
 نع ديعبلاو سحلا نع ديعبلا يداملا لماعتلاو نيفدلا هركلا
 دلوي رارمتساب ةذللا نع ثحبلا نأل ،ةقيمعلا رعاشملاو فطاوعلا
 يف ابارطضاو ةالابماللاب ساسحإلا نم ةلاح فاطملا ةياهن يف
   .هب روعشلا بجي امب روعشلا مدعو ةفطاعلا
 
 ام ناعرسو ،فقوت نود كحض دقو ،بجعت نع افشاك ىلإ رظن
 تطبر دق يننأ يأر دق هنأل ،يقفأ قيضب هداقتعا نع ينربخأ

 ضرعتي ناسنإلا نأب هتربخأف ،طقف ةفطاعلاو سنجلاب هتاعارص
 نم ريثكلا هجاويو هتايح ربع لكاشملا نم ريثكلا ىلإ
 اهنأل ،هفطاوع يف نمكت ربكألا هتلكشم نكل ،باعصلا
 تعبات دقو ،كرحتي امنيب اهيلإ دمعي يتلا ةهجاولا ةباثمب

 ىصقألا ريبعتلا ةباثمب ةيميمحلا نأ ةقيقح هل احضوم يتاملك
 لكشب غلبي مل اذإ جردت ،جردت ىلإ جاتحت اهنكل فطاوعلا نع
  .بارطضالاو رتوتلا ءرملا نم لان ،ميلس
 
 لاجم نم برتقي هنأل رمألا اذهب لصتت يتاملك نأب هتربخأ
 ال ،تقولا سفن يفو ،صصختلاب امتهم ينلعجي ام وهو يلمع
 طاقنلا نم ريثكلا كلتمت ةبرجتلا نأ ةقيقح ركنأ نأ يننكمي
 تاعارصلا نم ريثكلا يف ءرملا ماحقإ ىلع ةرداقلا ىرخألا
  .رسيو ةلوهسب هيلع فرعتلا نكمي ام وهو ،تابارطضالاو
	
 كلذ ،ةينيجوسيملاو ةدبرعلا نيب عمج يذلا نيعللا كلذ ،نيعللا
 ،ةطبارتملا ريغ رومألا نم ريثكلا نع ينثدحي ذخأ يذلا نيعللا
 ال هنكل ،ينزفتسي نأ الواحم هريأ نع افشاك يمامأ فقي وه اه
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 ،هلعف بجو ام تلعف اذهلو ،ودبي ام ىلع ةيافكلا هيف امب ينفرعي
   !هرتب بجو ام ترتب ام ناعرسو تبصتنا ام ناعرسف
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 ،هيلإ لصيس هنأ دقتعي ،هتايح لاوط زنكلا نع ناسنإلا ثحبي
 ثحبي تقولا سفن يفو ،ةرهشلاو زنكلا يلإ لصيس هنأ دقتعي
 يلإ لوصولاو رارقتسالا يف حجن نإ هنكل ،سنجلاو ةفطاعلا نع
 ،لاملا نع ثحبلا يف رمتسي ،يسنجلاو يسفنلاو يفطاعلا نازتالا
 ،لاملا نع ثحبلا يف رمتسي ،معن ،لاملا نع ثحبلا يف رمتسي
 نورظني نوريثكلاف ،نيريثكلا دنع ةيسفن ةدقع لثمي لاملاف
 اوشيعي نأ يف نوبغري ،دقحلاو دسحلا نيعب ءاينغألا يلإ

 مهربخت يتلا تارابعلا نم ريثكلاب مهسفنأ نوربصيو ،مهتاويح
 الكاشم كانه نأب ،ءارثلا ذه لك ءارو يفخي ام كانه نأب
 قحالت تاعارصلاو ةيسفنلا لكاشملا نكلو ،مهطوحت ةيسفن
 ،لقأ الو رثكأ ال لقعلا ءاضرإ يف ةبغرلا اهنكل ،اضيأ ءارقفلا
 عيزوت مهفي ال لقع جيجض نم للقت نأ لواحت يتلا ةبغرلا كلت
 ناك اذإ تاورثلا عيزوت مهفن نأ انيلع اذامل نكلو ،تاورثلا
 ةياهن يف ققحم لدعلاف ،معن ؟فاطملا ةياهن يف اققحم لدعلا
 ريوطت نألو ،ةيجراخ نوكت نأ لبق ةيلخاد ةبرجتلا نأل ،فاطملا
 لماك لكشب لعفي ىتح ربص ىلإو تقو ىلإ جاتحي اضرلا ماظن
 لمشتس امك ءاينغألا لمشتس يتلا ةياهنلا كلت ،ةياهنلا يف
 ،ثلاثلا ملاعلا يف ءاينغألا لامعألا لاجر نم ريثكلا .ءارقفلا
 ءاينغأ نم نوريثكلا ،لاومألا ليسغ عم بنج ىلإ ابنج نوشيعي
 ،باسح نود قافنإلا ةلاح ىلإ لوصولا نولواحي ةطسوتملا ةقبطلا
 ريدختلا نم ةلاح يف نوسمغني ءارقفلا نم نورخآ كانهو
 جوهألا عتمتلا يف لثمتي يذلا بورهلا كلذ ،قمنملا ريغ بورهلاو
 عتمتلا ةئيب اهرهظت يتلا ةقانألا نع دعبلا لك ديعبلاو يئاوشعلا
  .ءاينغألا اهيف سمغني يتلا
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 ةلاقم اهنإ ،فقوت نود ةلاقملا هذه تاملك نيب لقنتأ تنك
 نيب لقنتتو ةيبايسنا نود ثدحتت ةبيرغ ةلاقم ،معن ،ةبيرغ
 قئاقحلا نم ريثكلا دصرت كلذ مغر اهنكل ،ةداوه نود راكفألا
 ةياهن يف لدعلا ققحتي نأ نم صانم ال هنأ ةقيقح نع ربعتو
 ربعو باسحلا ربع هقيقحت نم رفم ال يذلا لدعلا كلذ ،فاطملا
 يف ققحم لدعلا نأل ،صالخلا ملاع ىلإ لاقتنالا ربعو جردتلا
 لبق عارصو ءالتبا راد اهنإف ،ايندلا امأ ،لماك لكشب ةرخآلا

 ةذيذللاو ةبالخلا تاظحللا نم ريثكلا دوجو مغر ،ءيش لك
  .طاشنلاو سامحلاب ةمعفملاو
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 نع ينثدحيل يعم سلج ،اددجم نيعللا ينيجوسيملا ينراز دقل
 ناك ،نونجملاك ثدحتي ناك ،فقوت نود رومألا نم ريثكلا
 ةسلاج اهعم يتجوز نوخأ تنك يتلا يتاتف تناك امنيب ثدحتي
 ،اهرمأب امتهم نكي مل هنكل ،انعم ةسلاج تناك دقف ،معن ،انعم
  .اليلق الإ اهيلإ رظني نكي ملو
	
 ملعي هنأ ةقيقحب اهربخأ دقو اهيلإ رظن ،ةتغب اهيلإ رظن
 هتاملك عبات ،ءاسنلا لك تافرصتب ملعي امك اهتافرصتب
 يلإ لوصولا نم مهعنمت لاجرلا ةجاذس نأ ةقيقح احضوم
 عتمتي امك ةيوق ةوهشب عتمتت ةأرملا نأب انربخي يذلا قطنملا
 ةأرملا قيعي ام نأ كلذ دعب حضو هنكل ،ةديدش ةوهشب لجرلا
 ريغ لجرلا طاشنك عساو وأ هباشم طاشن راهظإ نم ةيوسلا ريغ
 نع زجعت يتلا ةعيبطلا كلت ،ةيدسجلا اهتعيبط يف نمكي يوسلا
 لجرلا ةعيبط نأ فورعملا نم هنكل ،ةعباتملاو ةلصاوملا
 ،مرهي امنيح وأ هلجأ برتقي امنيح هطاشن ةعباتم نع هقيعتس
  !فورعملا لثمي ام وهو
	

 دقو ،هلإلا فاخت اهنأو ةيوس اهنأب هتربخأو ةدشب ةاتفلا تكحض
 تمجن ةيئاجف نزح ةجوم اهنم تلانو راكفألا هذه نم تبجعت
 ةبيرملا انتئيب ىلإ تداع ام ناعرس اهنكل ،ةيفخلا اهتيجاودزا نع
 ماقف ،ةريحلاو ةشهدلا نع ةربعم ههجو ىلع لجرلا تعفصو
 نع ايلختم رخآلا انأ هتعفصف ،نونجمك اهعفصو نيعللا
 يلعف ىلإ تدمع نأ درجمب ينرداغ يذلا ينوكس ،ينوكس
 ذنم يتئيب يف هب تبحر امنيح تأطخأ دق لجر لعفب نوهرملا
  .ةيادبلا
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 امنيبو ،انتسلج ىلع حماستلا رطيسو انتئيب ىلإ وفعلا للست
 لجرلا اهفصوف ،اهيذخف نع تفشك ،ةفخب كرحتت ةاتفلا تناك
 اهفطاوعب تنرتقا ةريح ،ةريح نع ةفشاك تكحضف ،ةريثملاب
  .ةيلج ةروصب هفقوم ديدحت نع تزجع لجر هاجت
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 ،ضيرم كنأب كربخي ،كهركي ،توملا نع ناسنإلا ثدحت امدنع
 بحم وهف ،كيلع رطيست ةيسفن الكاشم كانه نأب كربخي
 نكل ،هتوسق مغر يرشبلا عارصلل بحم ،يلفسلا ملاعلل
 لجأ نم دادعتسالا ماظنل هريوطت مدع يف نمكت هتلكشم
 اهنوروطيو نويناحورلا اهيلإ دمعي ةقيرط كانهف ،معن ،ليحرلا
 ،ليحرلا ةركف عم فلآتلا قيقحت لجأ نم نينسلا رادم ىلع
 ىلع تقولا سفن يف نونوكيو ءادعس مهتاويح نوشيعيف
 نإ .ديزملا زاجنإ يف ةبغر وأ نزح نود ليحرلا لجأ نم دادعتسا

 ،ةرخآلاو ليحرلاو توملا نع اريثك انثدحي ميظعلا هللا باتك
 رومأ انل مظني كلذ مغر هنكل ،رخآلا ملاعلل ةيولوألا حنميو
 لحرن انلعل ماظن يف شيعن يك انتايح رومأ انل مظني ،انتايح
 نأب انربخت صوصنلا نأ فورعملا نم كلذ مغرو ،بارطضا نود
 يعسلاب لصتي هلمكأب رمألاف ،دوجوم ريغ يلاثملا ماظنلا
 نود يويندلا عاتمتسالا عم باوصلا نم بارتقالا ،معن ،بارتقالاو
 ،لامجلاو صالخلا لثمت يتلاو اهنم صانم ال يتلا ةياهنلا لهاجت
 يزاجم بح وهو ،هقيرط يف يعسي نم بحيو انبحي هللا نأل
 .ةنجلا جولو نم ليهستلاو انع هاضر يف ةيقيقح ةروصب لثمتي
 ءيش وأ بعرب سيل هنكل ،سيدقتلاو مارتحالا ةباثمب انفوخف
  .ميظع هلضفو ةعساو هللا ةمحر نأل ،ليبقلا اذه نم
 

 تجلو دقو ،أرقأ امب اديعس تاملكلا هذه نيب لقنتأ تنك
 لح دق نيعللا ينيجوسيملا نأب ينتربخأو ةأجف ةفرغلا يتضرمم
 دقف ،افيض دعي مل هنأب اهتربخأف ،يتئيب ىلع افيض ديدج نم
  .ديكأت لكب ناكم بحاص حبصأ
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 ريثكلا ىلإ قرطتي نأ لواحي ،يهجو المأتم يعم سلجي وه اه
 عمتسأ امنيب هقياضي ام لك درس وحن يعسيو تاعوضوملا نم
 ةيسفنلا هلكاشم صخي اميف لح ىلإ هعم لوصولا الواحم هيلإ
  .ةنيفدلا هتاعارصو
	
 ةبرطضملا يفطاوعل تنعذأ ،يتدارإو ياوق تعمجتسا ،تدهنت
 هل تحضو ،هرمأ نم يبجعتب هتربخأ دقو ،ةبراضتملا يراكفأو
 ءيش وأ يريخ لمع وأ ةفيظوب هسفن لغشي نأ يرورضلا نم هنأ
 نع ينربخأ ام ناعرسو ةدشب كحضف ،ليبقلا اذه نم رمثم
 نم مأ هتاملك نم ابجعتم ناك نإ هتلأسف ،هتاملك نم هبجعت

 هنأب ينربخأو ةمات ةعرس يف هناسل هب قطن ام ححصف ،يتاملك
 نأ يأر دق هنأ ثيح ،انأ يتاملك ،يتاملك نم هبجعت نع ثدحتي
 ينعفد ام وهو ،رومألا هذه لثمل ةبسانم نكت مل ةيسفنلا هتلاح
  .تمصلاب عارسإلا ىلإ ،تمصلا ىلإ
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 كنأب دقتعت اذامل ؟ةروصلا هذهب ةينهذلا كتاردق يف قثت اذامل
 يوس نولثمي ال كلوح نم لك نأ يرت اذامل ؟ىوقتلا ديدش
 كنأ دقتعت له ؟دغوب تسل كنأ تقولا سفن يف يرت امنيب داغوألا
 نأ يرت له ؟كدحو كب صتخت ةميقلا نأ دقتعت له ؟زيمم
 اغوبن رهظت نأ لواحت له ؟كريغل هحنمي مل ام كحنم دق ردقلا
 ريتسجاملا سردت وأ هاروتكد لمحت له ؟ام لاجم يف رارمتساب
 ال كلوح نم لك نأ يرت اذامل ؟سانلا نيب ارخافتم ريستو
 معفم كنأ دقتعت له ؟مهب متهت تنأ امنيب مهسفنأب يوس نومتهي
 ،اديج كسفن عجار ،كوجرأ ؟رارشألا ةباثمب مه امنيب ريخلاب
 مهولا نأ ةقيقح كردت نأ لواح ،ةعومجمك رشبلا يلإ رظنا
 ةيتاذلاب لصتملا مهولا كلذ ،معن ،عيمجلا ىلع رطيسي يرشبلا
 رشبلا تالواحم لكف ،رارمتساب ةميقلا راهظإ ةلواحمو
 ةعتملا نع يمهولا ثحبلاو ةميقلا راهظإب لصتت مهتاكرحتو
 هبيصن ىلع ءرملا لصحي نأ دعب ،ةتغب دقفت نأ نم صانم ال يتلا
 ال ،ارارشأو ارايخأ كانه نأ ةقيقح ركنأ نأ يننكمي ال .ردقملا
 هنأ ءرملا كردي نأ نكمملا نم هنأ ةقيقح ركنأ نأ يننكمي
 ثبخلاو بذكلاو ةقرسلاو لتقلا نع اديعب ناك اذإ بيط
 نيرخآلا ءاذيإو رمنتلاو دقحلاو دسحلاو ةدبرعلاو رورغلاو
 هلاكشأب رشلاو ،اضرلا مدعو ربكلاو يلاعتلاو رشبلا لالغتساو
 ءرملل يرورضلا نم هنأب نيقي ىلع كلذ مغر يننكل ،ةفلتخملا
 ةرتف لك صالخإب اهعجاري نأو مايألا هذه يف هسفنب وجني نأ
 وأ ساوسوب اطبترم اكولس روطي ال هلعل ،ةيناث لك ال ةريصق
  .ليبقلا اذه نم ءيش وأ لتاق ريمض بينأت
	
 هذه ةءارق نم انيهتنا نأ دعب فقوت نود صقرت يتاتف يه اه
 ،بيرغلا رمحألا اهصيمقو ةريصقلا اهترونتب صقرت ،ةلاقملا
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 يه اهو ،جراخلا يف ةضرمملا سلجت امنيب يتفرغ لخادب صقرت
 دصرت يه اه ،اهينيع مامأ ةدسجم ةلزهملا دجتل ةفرغلا جلت
 يف سلجت تناك امنيب رارمتساب هليختت تناك ابيرغ ادهشم
 تجلو فيك ؟ةأرجلا هذه ىلع تلصح فيك نكلو ،جراخلا
 اذإ جولولا مدع ةرورض ىلع يديكأت مغر ناذئتسا نود ةفرغلا

  ؟لخادلاب يتاتف تناك
	
 تاجرد ىلإ لصي دق يذلا لوضفلا كلذ ،يرشبلا لوضفلا هنإ
 مامتها نود ،ريكفت نود كرحتي ناسنإلا لعجت تاجرد ،ةبيرغ
 ةصاخ ،ايزئارغ رمألا ناك اذإ ةصاخ ،ةئيبلل كاردإ نود ،بقاوعلاب
 فشكب الصتم رمألا ناك اذإ ةصاخ ،ايرطف رمألا ناك اذإ
  !فقاوملا ديعصت وأ باجحلا ءرد وأ راتسلا
	
 كسمتل يدي كرحتتف ،يدي يداني وه اه ،ينبعالي طوسلا وه اه
 ،ميمصتو دانع يف نيتاتفلا برضت ،بيرغ طوسب ةكسمم دي ،هب
 لك برضت ،ملاعلا ءاسن لك برضت ،ةضيرملاو ةضرمملا برضت
 تارهاعلا لك برضت ،معن ،لاجرلا بولق نمطح يتاللا تانيعللا
 نابشلا بولق يف اقباس ةدوجوم تناك يتلا ةيناحورلا نلتق يتاللا
  .ءايقتألا
 
 تاخرصلا تناك امنيبو ،ةبيرغلا يتئيب يف اطرخنم تنك امنيبو
 دقو ةحاسلا ىلع ةتغب لضفملا يضيرم رهظ ،فقوت نود يلاعتت
 لوصولا يف يندعاسو ،جاهتبا نع افشاك يتايكولس ينكراش
  !هيلإ لوصولا بجو ام ىلإ
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 ،يراكفأ ينرطاشيل سلجي ،يعم نيعللا ينيجوسيملا سلجي
  .ةفيرطلاو ةبيرغلا رومألا نم ريثكلا نع ينربخيل سلجي
 
 نأ دعب هدعقم ىلع سلجت ،هدعقم ىلع سلجت ،مامحلا لخدت ةاتف
 ،اهسفن لمأتت ،ةآرملا مامأ فقت ،يلخادلا اهئادر نم صلختت
 نم ريثكلا اهدوارت ،هلمأت نكمي ام لك لمأتت ،اهدسج لمأتت
 ىلإ قفدتتو ،ةيناطيش رداوب اهيتأت ،اهتزيرغ اهبعالت ،راكفألا
   .ةبيجعلاو ةبيرغلا رومألا نم ريثكلا اهنهذ
 
 فقي ،ةمات ةعرس يف ينرداغي نأ دعب مامحلا ىلإ نيعللا للستي
 ،اهنهذب رودي ام لك ىلإ فرعتلا يلع رداق هنأب اهربخيو اهمامأ
 هدوجو ةقيقح يف نمكي اهعزف ببس نكل ،ةاتفلا عزفتف
 ناذئتسا نود اهماحقإ ىلع ممص يتلا ةبيرغلا هتاملك ال يئاجفلا
  .دادعتسا وأ
 
 بيعالألا تاذ يتضرمم يعمو هيلإ عرسأ ،مامحلا ىلإ عرسأ
 اددجم كلذ لعفي الأو ناكملا رداغي نأ ةرورضب هربخأ ،ةديدعلا
 رثؤتو يتعمس رضت تاكرحلا هذه نأل ،لاكشألا نم لكش يأب
  .ينوروزي نمب يتاقالع ىلع
	
 ،ةبيرغ ةكحضو ةثيبخ ةماستبا نع افشاك برهي ،نيعللا برهي
 تناك اننيب برحلا نكل ،لثملاب ينفصيف ،قيدنزلاب هفصأف
   !بولغم الو بلاغ يلإ لصن ملو يوقلا تلداعتف ،الاجس
 
 نع ثدحتلا يف أدبن ،يعم سلجي ،يلاتلا مويلا يف ديدج نم دوعي
 ،دوكر نود لقنتن ،فقوت نود ثدحتن ،رومألا نم ريثكلا
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 اريثك فلتخت ال يتلا هلكاشم لحأ نأ لواحأو ،راكفألا انبعالت
 نأ لواحي هنأ ةقيقح يف نمكي رمألا يف ام لكف ،يلكاشم نع
		!ةالابم وأ لجخ نود هتاعارص نع نلعي نأ لواحي ،ةحارص اهنلعي
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 نأ بعصلا نم نكل ،ءاسن ريز ناك قدزرفلا نأب لجرلا ينربخي
 ناكو ايقت افيفع ريرج ناك امنيب ،هرعش يف اقمعتم الزغ دجن
   .بحلاو قشعلا تاملك نيب لقنتلا يف ةعاربلابو لزغلاب افورعم
 
 عباتأ ،ةقيرطلا هذهب سانلا نع ثدحتي نأ حصي ال هنأب هربخأ

 كشأ ،اهتحص يف كشأ ،هتاملك يف كشأ يننأ هل احضوم يتاملك
 بجي ضرم ،ضرم كشلا نأب ينربخيف ،رومألا نم ريثكلا يف
  .نكمم تقو عرسأ يف هجالع
 
 انثيدح كلذ دعب عباتن ،تاظحلل فقوملا ىلإ تمصلا للستي
 نأب ينربخيف ،ةبيجعلاو ةيئاوشعلا راكفألا نيب لقنتنو بيرغلا
 عمتجملا نأ يل حضوي ،راهدزا يف تاردخملاو راثآلا ةراجت
 سبالملا يوذ صوصللا نم ريثكلا نمضتي ديدجلا يندملا
 قفتأ يننأب هربخأف ،ةشوشبلا هوجولاو ةنيمثلا تاعاسلاو ةقينألا
   .قايسلا نع اديعب انذخأت هتاملك نأب هل حضوأو ،هعم
 
 ةقيقحو اهتقيقح لهاجتيف رومألا ىلع دوعتي ناسنإلا نأب هربخأ

 ،معن ،ةريبك ةلكشم دوعتلا نأ هل حضوأ ،الالح وأ امارح اهنوك
 رمألا نأل ،ةئطاخلا رومألاب قلعتي امنيح ةريبك ةلكشم دوعتلاف
 قايسلا ىلإ لاقتنالا بعصلا نم حبصيو ادقعم حبصي اهنيح
  .ميلسلا
 
 عباتأ ،هدعب هلإلا ركذيو مرجلا بكتري دق ناسنإلا نأب هثدحأ

 نع ثدحتيو مارحلاب ذذلتي دق ناسنإلا نأ هل احضوم يتاملك
 نوكت غامدلا ءايميك نأل ،هسفن تقولا يف ةيناحورلاو لالحلا
 ربعت يتلا تاملكلا نم ريثكلا للستت دق ةوشنلا عمو ،ةوشن يف
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 طبختلا ىلإ يدؤي ام وهو ،يماستلاو باجعإلاو ةوقلا نع
 !بجعلاو طالتخالاو
	
 باتك هنإ ،فرلا ىلع ةصوصرملا بتكلا نم اباتك حتفن
 كلذ ،معن ،هرمع نم نيسمخلا يف يشتاسريف لتقم نع ثدحتي
 لخادب 1997 ويلوي يف صاصرلاب لتق يذلا ريهشلا ممصملا
 سفنب رحتنا يذلا نانانوك دي يلع شتيب يمايم يف هرصق
  .هب اسووهم ناك يذلا لجرلا اهب لتق يتلا ةيقدنبلا
 
 كلذ ،رويد نايتسيرك نع ثدحتي باتك ىلإ كلذ دعب لقتنن
 ،ةيبلق ةمزأ رثإ 1957 ماع يف تام يذلا فورعملا ممصملا
 ثدحتي ميظع باتك ىلإ قرطتنو ةمات ةعرس يف باتكلا رداغن
 ةخسنلا اهنإ ،The Art Museum يعديو نفلا خيرات نع
 نم ةميظع ةخسن اهنإ ،ةرغصملا ةديدجلا ال ةمخضلا ةميدقلا
 دوجو نم بجعتي ضيرملا نكل ،Phaidon رشن راد رادصإ
 نينانفلاو نفلا بحأ يننأب هربخأف ،يدنع ةينفلا بتكلا هذه
   .قايسلا اذهب قلعتي ام لكو تانانفلاو
 
 The“ يعدي ديورفل بيتكب ةيفاقثلا انتلوج يهنن

Unconscious”، رومألا نم ريثكلا نع ثدحتي ريغص باتك 
 Voyeurismلاوexhibitionism لا ىلإ قرطتي ،ةلاجع يف
 طاقنلا نم ريثكلا نيب لقنتي ،Masochismلاو Sadismلاو
  .تاقايسلاو لكاشملا نم ديدعلا صخليو ،يعواللا صخت يتلا
	
 ،ليلد ينعمب مدختست "بيتك" ةملك نأب ينيجوسيملا ينربخي
 بتكلا نع ريبعتلل اهمادختسا نكمملا نم هنأب هربخأف
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 ةملكلا نومدختسي نيركفملا نم ريثكلا نأبو ةريغصلا
 نزح نع فشكيو لجرلا تمصيف ،ددرت نود كلذ نع ريبعتلل
 نأو ،قايسلا نع اديعب انذخأت تاسلجلا نأ يري ثيح ،نيفد
 راص دق راجفنالا نأل ،ةبولطم لولحلا نأو ،ةدايز يف هلكاشم
  .اكيشو
 
 ةاتف ىلإ فرعتلا نم هعنمي ءاسنلا هاجت ههرك نأب ينربخي
 احضوم هتاملك عباتيو ،هجاتحي يذلا سنألا هحنمت ةاتف ،ةديدج
 ربع دوجوم ينعملا نأب هربخأف ،ينعملا دقف دق هنأ ةقيقح
 اهلمكأب ةيرشبلا ةبرجتلا نأ هل حضوأو ،فغشلا ىلع دامتعالا
 روطتلا ىلع لمعلاو ددحم قايس ةيحان فغشلا هيجوتب قلعتت
 .قايسلا اذه لخادب مامألا ىلإ مدقتلاو
	
 نم نكل ،مهوو ةعدخ ،ةعدخ هلمكأب رمألا ،معن ،ةعدخ اهنإ
 رشبلا ادلقم هلخادب كرحتت اقايس كسفنل دجت نأ يرورضلا
 ،نولعفي املثم لعفا ،معن ،ةلوهسلا هذهب رمألا ،معن ،نيعمجأ
 ادوهجم لذباو ،ههاجت كرعاشم كرح ،ددحم قايس نع ثحبا
  .ةبيئكلاو ةيبلسلا راكفألا نع كلغشي
	
 هتدعاسم يف يتبغر نع اربعم هتربخأ اذكه ،هتربخأ اذكه
  .مامألا ىلإ مدقتلا لجأ نم دادعتسالاو حلاصتلا ىلإ هلوصوو
 
 ثحبي نأ يرورضلا نم راص دق هنأب ينربخأو لجرلا ينركش
 ،هلكاشم لح يف تلشف دق يننأ يأر هنأل ،رخآ يناسفن نع
 ةئيب انتلمش ام ناعرسو هتحارص ىلع هتركش ام ناعرسف
  .عيدوتلا
 



 44 

 يرهقلا قارفلا بتكي الو ،ةاقالملا دعب ةبحألا يوس ثكمي الف
 !داغوألا ةاقالم دنع الإ

 
 يف حضتت اهلمكأب رومألاو ،تايادبلا يف ةرورض بيحرتلا نكل

 !تاياهنلا
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 لصتي يذلا بارطضالا كلذ ،معن ،ةينانألاو سفنلا بح ،ةيسجرنلا
 يضري ام لك ىلإ لوصولا يف ةبغرلاو تاذلاب سوهلاو رورغلاب
  .نيرخآلاب مامتهالا نود اهتابغر
 
 ميسولا كلذ ،)سجرن( سوسكرن ةروطسأب ةلصتم ةيسجرنلا نإ
 دقو .ءاملا يف ههجو يأر امنيح هلامجب بجعأو هسفن قشع يذلا
  .ةيسفنلا تابارطضالا نم ريثكلاو يليفايكملا ركفلاب لصتت
 
 ىلإ لصي يذلا ناسنإلا كلذ وه يوسلا ميكحلا ناسنإلا نأ دقتعأ
 ققحتت امنيح اضيأ اهيلإ لصيو ،هتاياغ ققحتت امنيح ةداعسلا
 محقأ يذلا قابسلا يف ةنماك ةلكشملا نكل ،نيرخآلا تاياغ
 نولتاقتي اوراصف ،مهسفنأل مهملظو مهلهجب هيف مهسفنأ رشبلا
 نم نكلو ،يهتني ال اعارص ايندلا تراصو ،ءيش لك ىلع
 ىلإ اولزن دق مهنأل ،مهيلع بتك دق عارصلا نوكي نأ نكمملا
 كلذ ،لؤاستلا يف نمكي رمألا يف بيرغلاو ،هلجأ نم ايندلا
 يلع مهنأل ،هجئاتن مجحو عارصلا ةيهامب قلعتي يذلا لؤاستلا
  !يويندلا راطإلا لخاد رمثم ءيش ىلإ يضفي نل هنأب ملع
 
 ،دحاو درف ةيسجرنب لصتت ال ةلأسملا نأل ،ريبك رمألا نإ
 ةدايز عمو ،نييسجرنلا نم ريثكلا نمضتت ةديدجلا لايجألاف
 ةقطنملاف ،ديقعتلا ديدشو لب ادقعم رمألا حبصيس ،مهدادعأ

 امهبم ارمأ تابغرلا ىلإ لوصولاو لتاقتلا راصو ةباغلاك تراص
 ةقانألاو ةقابللا نع تدعتبا يتلا تاقايسلا نم ريثكلاب امعفم
 !ةقباس يرخأ لايجأ هب تفرع يذلا راثيإلاو
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 دعب تلقتنا دقو ،فقوت نود ةلاقملا هذه تاملك نيب لقنتأ تنك
 براضتلاو يسفنلا عارصلا نع ثدحتت يرخأ ةلاقم ىلإ كلذ
  .يركفلا
 

 عم بشني دق يسفنلا عارصلا نأ ةقيقح نع ثدحتت تناك
 راكفألل نكمملا نم هنأل ،تقولا سفن يف هبايغ عمو قيبطتلا
  .فيظوتلا دعب لتاقتت نأ نكمملا نمو فيظوت نود عراصتت نأ
 
 ،ةقرسلا يف ركفي نأ لاملا يف بغري صخشل نكمملا نمف
 هذه يفو ،ةقرسلا ةسرامم نود هلخادب راكفألا لتاقتت دقو
 ةلاح يفو ،تقولا عم هتدح دادزت اينهذ اعارص عارصلا دعي ةلاحلا
 هفذقي نأ دعب عارصلا ةدح دادزت دقو ،صخشلا قرسي دق ،يرخأ
 انرتقم اينهذ اعارص لثمي ام وهو ،ةرتف لك ةراجحلاب ريمضلا
  .هلبق ال قيبطتلا دعب ةلاحلاب
 
 رمتسا الإو ،لح نع ثحبلا ةرورض يف نمكي رمألا يف بيرغلا
 ثحبي نأ هيلع ،لاملا جاتحي نمف ،فقوت نود قمعتلا يف عارصلا
 بردي نأ هيلع ،قرس نمو ،راكفألا هذه لتقي ىتح لمع نع
 يف بارطضالا رمتسا الإو ،اددجم لعفلا اذه ىلإ دمعت الأ هسفن
 يه ةيوسلا ةلاحلا نأ ةقيقح ىلإ ريشأ نأ يرورضلا نمو ،روطتلا
 لذبب لصتي ام وهو ،يسفنلا رارقتسالا قيقحت ىلع ةردق رثكألا
 نم صلختلاو لوضفلا لتق عم قئاللا قايسلا لخادب دوهجملا
  .ديزملا يف ةبغرلاو عمطلا
 
 اميف ةياغلل ماه رمأ لوضفلا لتق ،ةرورض لوضفلا لتق ،معن
 مل نإو ،ريثكلاب زاف ،ءرملا هلتق نإف ،ةايحلا تاقايس لك صخي
 نيب لقنتلاو عشجلا هنم لان ،هلوضف نم صلختلا يف حجني
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 نأل ،اضيأ ةيبلقلاو لب ةينهذلاو ةيسفنلا تابارطضالاو اياطخلا
   .ةلاحلا هذه يف هبنجت نكمي ال رمأ اهتتشتو فطاوعلا لالتخا
 
 مومذمو ،ةفرعملاو ملعلاب رمألا قلعتي امنيح ببحم لوضفلاف
 رومألا نم ريثكلاو ءاسنلاو تاوهشلاو لاملاب قلعتي امنيح
 بحت سفنلا نأل ،رذحب اهعم لماعتلا يرورضلا نم يتلا ىرخألا
 ،تاقايسلا لك يضرت نأ ديرت اهنأ رمألا يف بيرغلاو ،ةدايزلا
 ةيسفنلا ةقاطلاو ةريصق ةايحلا نأل ،اليحتسم ارمأ لثمي ام وهو
  .اهل رصح ال يتلا دويقلاب معفم رمألاو ةدودحم
 
 رمأ لماك لكشب دويقلا رسك نأ ةقيقح دكؤي ام وهو
 انكرت نإف ،لايخو مهو ايلك سفنلا ءاضرإ نأو ،امامت ليحتسم
 يف تبغر ،ةيطسولاو ءانغتسالا ىلع بيردت نود ةحاسلا انسفنأل
 لاثملا ليبس ىلع لتقلا حبصي نأ نكمملا نم لب ،ءيش لك
 دوعتي كلذ دعب هنكل ،يلوألا ةرملا فاخي بلقلاف ،ادج ايداع ارمأ
  !هنم رذحلا بجي اريطخ ارمأ لثمي ام وهو ،ءيش لك غيستسيو
 
 ينهذ نأب ساسحإلا يف تأدب ،ينم تلان ،راكفألا ينتلتق دقل
 لكاشملا كلت ،يتجوز عم يلكاشم نع اديعب ينذخأي نأ لواحي
 ءاسنلا هركأ ةأرملا كلت ينتلعج دقف ،اهنع مكل حصفأ مل يتلا
 بحأ ،معن ،نهبحأ انأ ،ال ،ءاسنلا هركأ ال انأ ،ال ،لماك لكشب
 يف رثأ دق يتئيب نع اديعب لحر يذلا نيعللا نأ ودبي ،ةأرملا
 ،نهصخي اميف ةيبلسلا راكفألا نم ريثكلا ىلإ لقنو يتيصخش
 ،ةدشب اهبحأ ،معن ،يتجوز بحأ انأف ،كلذك رمألا نأ ودبي ،معن
 بحلا لجأ نم لكاشملا لك نع يضاغتلا نكمملا نم ،معن
  .كلذ ىلإ لوصولا نكمملا نم ،معن ،دولاو
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 رومألا مظعم نكل ،ناسنإلا اهيأ نكمم ءيش لك ىلإ لوصولا
 نود نهذلا هيلإ لصي اهمظعم نإ لب ،ءانع دعب اهيلإ لصتس
 ضعب ءاضرإب يوس دحأل حمسي ال ريبك مهو ةايحلاف ،قيبطت
 هنأ امك ،ليمج رمأ اهتلق مغر تابغرلا قيقحت نكل ،تابغرلا
 قهري ريثك ريخ نم لضفأ اكرابم اليلق اريخ نأ فورعملا نم
  !ريبدتلاو مامتهالا ءارج نم نهذلا
 
 ،بسحف ايندلاب لصتي ال اركش هلعجاو ،رارمتساب هلإلا ركشاف
 ،ليحرلا لجأ نم دادعتسا ىلع نوكت نأ ةرورض دكؤي ام وهو
 لهاجتت ال نكل ،هحيحصت وحن عساو أطخلا لبقتو ايندلا شعف
 حوزنلاب الإ هنم صالخ ال رتوتلا نأب انربخت يتلا ةقيقحلا كلت
 لب نالوجلا صخي اميف ةنورملا نم ةلاح ىلإ لوصولاو
  .لازتعالاو
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 لتقي دق لماكلا يرعلاف ،تالامتحالاب لصتت ةيسنجلا ةعتملا
 ضرعلا ةقيرطب لصتي رمألا ،معن ،ةياعدلاب هبشأ رمألاف ،ةعتملا
 دق هنإف ،ةيادبلا ذنم حيرصلا لماكلا فشكلا امأ ،فشكلاو
  .ةروصلا هذهب ةراثإلا ضحدي هنأل ،نيريثكلا دنع ةعتملا لتقي
 
 ،ةعساو ةحاسملاف ،تايلامتحالا يف نمكت يسنجلا لعفلا ةعتم نإ
 ريغ ةبعالملاو ةتغابملا نأ يأ ،ةسرامملا تقو ضوفرم ديقتلاو
 لماعتلا ىلع ءرملا ةردق تداز املكف ،ساسألا ةباثمب ةعقوتملا
 ،قايسلا اذه صخي اميف حدتما املك ،ةئجافملاو جردتلا راطإ عم
 لخادب دوجوم رمألاف ،راوحلا ةفص ةغلابملاو يرطف رمألا نكل
 ،قايس لك صخت يتلا ةيرشبلا ةليحلا ةباثمب ةغلابملاو ،عيمجلا
 ةذللا نع اريثك ثدحتن ،ماعطلا لوانت فدهب جرخن امدنعف
 فاطملا ةياهن يف رمألا نأ مغر ،قاذملا يلإ فرعتلا يف ةربخلاو
 ام وهو ،لقأ الو رثكأ ال ،يديلقت يرطف قايس يوس لثمي ال
 لك يلع ناسنإ لك فرعتي  ،تقولا عمف ،قايس لكب لصتي
  .راطإو قايس
 
 امك ،ديرأ ام ينحنمت ال اهنإ ،ةريصقو ةعيرس ةيسنجلا ةعتملا نإ
 ال نئاك ،بيرغ يلالغتسا نئاك اهنأ ىلع ةأرملا ىلإ رظنأ يننأ
 الو رثكأ ال ،ماعطلا خبطو ةعجاضملا راطإ يف يوس هنم ةدئاف
 .لقأ
 

 امنيب تاملكلا نيب لقنتي ناك ،فقوت نود كلذب ينثدحي ناك
 نمم نيريثكلا لكاشم لحأ نأ الواحم ةدايعلاب اسلاج تنك
 نأب تسسحأف ،ابيرغ ناك هنكل ،مهتاويح رومأ تدقعت
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 لحر يذلا يفيض لحم لحيل يتقطنم راز دق اديدج اينيجوسيم
  .ادانعو امربت رهظأ نأ دعب ينع اديعب
 
 لاجملا هل حسفأ نأ ىلع ،رخآ دعوم يف انيلع لحي نأب هتربخأ
 نع ربعف ،ةداوه الب راكفألا نيب لقنتيلو بحي امك ثدحتيل
 ةراثإ نع افشاك يتحاس رداغ دقو ،ةغلابلا هتداعسو هركش
  .اهيلع ديكأتلاو اهديدحت مت يتلا انتسلجل دادعتساو
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 ةسمغنم يتجوز تدجو ،اعوزفم يمون نم تظقيتسا ،ءاسملا يف
 نأ الواحم خبطملا ىلإ تهجتاو شارفلا ترداغ ،قيمع مون يف
 نم ريثكلا اهب تدجوف ةجالثلا تحتف ،ماعطلا ضعب ىلع لصحأ
  .رارمتساب اهءارش يتجوز تداتعا يتلا تاجاجزلا
 
 ولبلا ،ويكبرابلا ،راحلا بشتاكلا ،بشتاكلا ،يكايرتلا ،يباسولا
 وكسابتلا ،رمحألا وكسابتلا ،يليشتلا ،اشتاريرسلا ،زيشت
 ،جنايوشتوجلا ،ايوصلا ،يلتوبيشتلا ،وريناباهلا ،ونيبلاهلا ،رضخألا
 ،يريب يريبلا ،زينوياملا ،يداعلا لدرخلا ،راحلا لدرخلا ،شنارلا
 ويكبرابلا ،ةيناكسوتلا ةصلصلا ،زور يراملا ،يب شتا ،ةسيرهلا
 ةأرما ،معن ،امتح ةنونجم اهنإ ،تاجاجزلا نم اهريغو ،ضيبألا
 نم ريثكلاب ةجالثلا تمعفأ دقف ،معن ،بقاعت نأ بجي ةفرسم
 !جاجدلاو موحللا نم ةيواخ اهتكرتو ةبيرغلا تاجاجزلا
	
 ةعطق انل عيبي يذلا معطملا كلذ ،يكاتنك جاجدب تلصتا
 ،يكريمألا حنمت دق انتلمع نم تادحو ددعب ةدحاولا جاجدلا
 ةلصتم تناك اذإ ةمخض ةيلئاع ةبجو ،ايبعش هربتعي يذلا
 ،عئاج شحوك اهمهتلأ تسلجو عطقلا نم اددع تبلط ،هتلمعب
 يف بيرغلا نكل ،زيمم ولس لوكو ةعئار سطاطبب اهتمعد دقو
 يايإ اهتكراشمو يئاجفلا يتجوز ظاقيتسا يف لثمت رمألا
 يف اهريرس ىلإ تداعو ةلاجع يف نيتعطق تمهتلا دقو ،يتبجو
  !مات تمص

 
 ةأرملا فرعت امدنعف ،معن ،بيرغ شحو اهنأب انايحأ رعشأ تنك
 ،رومألا نم ريثكلا نع كربخت ،ةقيقحلا فشتكت ،برق نع
 اهذذلتو اهعوج نع ثدحتت ،اهدسج عم اهتاعارص نع ثدحتت
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 صخت يتلا ةقيمعلا ليصافتلا نم ريثكلا نيب لقنتت ،ماعطلاب
 نمكي اقح مهي ام نكل .اهتاعارصو اهزربتو اهدسجو اهتايح
 ،كلذ عم ملقأتت مل نإو ،لبقتلاب لصتي جضنلا نأل ،كيعو ةجرد يف
 لكش يأب هيلإ لوصولا ةيناكمإ تدقفو لب اضرلا تدقف دقف
 رمألا نأ ةقيقح كردت نأ يرورضلا نم هنأ امك .لاكشألا نم
 نع اهربخت تنأف ،اضيأ كب لصتي لب ،بسحف اهب لصتي ال
 هاجت كفواخمو ةقيمعلا كليصافتو ةنيفدلا كرومأو كتاعارص
 .لبقتلا رظتنت تقولا سفن يفو ،كدسجو كلبقتسمو كتايح
  .الداع نوكت نأ يرورضلا نم اذهلو
 
 نأ كيلع ،تقولا عم رومألا نم ريثكلا كردت نأ يرورضلا نم
 هنأب كتربخأ نإو ىتح ككلم سيل كتأرما دسج نأ كردت

 ىلإ تلصو دقف .كلذب كربخت نأ تنأ اهتربخأ نإو ىتحو كلذك
 ةباثمب مازتلالا نكل ،اهكلمأ ال يننأو ينكلمت ال اهنأ ةقيقح
 قفاوتلا ةلاح ىلإ لوصولا صخي يذلا حاتفملا كلذ ،حاتفملا
 مدقتلا ىلع دعاسي ام وهو ،لوبقملا ملقأتلاو يبسنلا ماجسنالاو
 بلطتي ام وهو ،انلجأ نم بتكي مل لامكلا نأل ،مامألا ىلإ
 نم هنأ املاط لاكشألا نم لكش يأب ماجسنالا قيقحتو لبقتلا
 اهلحم ريغ يف رومألل ماحقإ نود كلذ ىلإ لوصولا نكمملا
 ماجسنا دجوي ال هنأ فورعملا نم هنأل ،ديكأت لكب رابجإ نودو
  .رابجإ عم
 
 ،ديعو نع فشكت يه اهو ،ديدج نم ةحاسلا ىلع رهظت يه اه
 تفشتكا دق اهنأب ينربخت .رمألا ةئداب يف همهفأ مل بيرغ ديعو
 ،ام ةضيرمل يدسج صخت ةيراع اروص لسرأ تنك يننأ
 هتدجو ام يل رهظتو يفتاهب كسمتف ،كلذ لعفأ مل يننأب اهربخأف
 ينربختف ،اددجم كلذ لعفأ الأب اهدعأو ةدشب يكبأف ،يدنع
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 ينسو يلمع يعارأ نأ يرورضلا نم هنأبو مرتحم لجر يننأب
  .يتميقو يتلئاعو يتئيبو
 
 ةمات ةعرس يف مامحلا يلإ هجتأف ،اهشارف يلإ ةدئاع ينرداغت
 يلع دري مل ارمأ ةنيعللا تفشتكا دقف ،يلخادب ةدشب كحضأو
 يذلا ءبعلا هركأ انأف ،يلخاود نع ائيش فرعت ال اهنكل ،يلاب
 ،اهيف يسفن تمحقأ يتلا تايلوئسملا كلت هركأو يلع هلثمت
 نكل ،ةرئادلا هذه نم ينجرخي امع ثحبأ ام امئاد تنك اذهلو
 يتلا ةقيقحلا كلت ،ةيساقلا ةقيقحلا يف لثمت رمألا يف بيرغلا
 يوس يدؤي نل انصخت يتلا ةرئادلا عم ملقأتلا مدع نأب انربخت
 نع زجعن نأ دعب اهيلإ برهن يتلا رئاودلا لك ةرداغم يلإ
 رمألاف ،حاتفملا ةباثمب ملقأتلا يلع دوعتلا نأل ،اهعم فيكتلا
 روطت مل اذإ يتلا ةردقلا كلت ،كلذ لعف يلع ةردقلا ريوطتب لصتي
 جالتخا يف انللظو ،طق اهحاتفم يلإ لصن مل ،ةيادبلا ذنم
 !مئاد بارطضاو
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 لودلا كلت ،ةليلق ايملع ةقوفتملا لودلا ،ةليلق ةمدقتملا لودلا
 تاجردبو ءايزيفلاو ملعلاب مامتهابو ةريثك دراومب يظحت يتلا
 ةيفلخ تاذ لوقع اهب دجوي يتلا لودلا كلت ،داسفلا نم ةلوبقم
 ماظنلا مرتحت لود اهنإ .نيدلا نع ةديعب وأ ةيناملع يرخأو ةينيد
 تقولا سفن يفو ،ناكمإلا ردق هيلع ظافحلا وحن يعستو
 عيمجلا ىلع نوناقلا قبطتو ةمات ةعرس يف ئطخملا بساحت
   .ةفلتخملا لوقعلا مرتحتو
 
 ملعلل اقافآ حتفت نأ كيلع ،ةينيد ةئيب لخادب كرحتت امدنع
 نيدلا نأ ةقيقح مهفت نأ كيلع ،كلذ لعفت نأ كنكمي امنيح
 ،ديفي ام لك ىلإ لوصولاو ملعتلاو مامألا ىلإ مدقتلا ىلع عجشي
 فسألا ببسي ام وهو نيريثكلا نع بيغت دق ةقيقحلا هذه نكل
  .رمألا ةقيقح يف ةرسحلاو
 
 ىلع عجشي نيدلاف ،ةفارخ اهنإ ،ملعلا عم برح يف سيل نيدلا
 لخادب ةكرحلا نأ املاط هنم ةدافتسالا نكمي امم ةدافتسالا
 اهتبستكا يتلا ةنازرلا لثمي ام وهو ،لوبقملاو ميلسلا قايسلا
 ةينيدلا ةيفلخلا نيب عمجلا ىلع ةرداق تناك ةريثك لوقع
  .يلاعلا ركفلاو يملعلا مدقتلاو
 
 يرعتلا نأ مغرو ،يرعلا معدي ال هنكل ،قئاللا نفلا معدي نيدلا
 نأ نكمملا نم هنإ الإ ،تافاقثلا نم ريثكلا يف انف ربتعي دق
 نم يتلا ىرخألا تاقايسلا ىلع زكرن نأو ةطقنلا هذه بنجتن
  .عسوأ لكشب امبرو ردقلا سفنب انف اهنم عنصن نأ نكمملا
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 اهنكل ريثكلا اهصقنيو لامكلاب يظحت ال ةمدقتملا لودلا نإ
 نيب لقنتلاو ايجولونكتلا صخي اميف ةيلاع ةجرد ىلإ تلصو دق
 نيدمتعم كرحتن اننإف ،نحن امأ ،تالاجملاو مولعلا نم ريثكلا
 ارمأ لثمي ام وهو ،انيلإ اهنومدقي يتلا ايجولونكتلا كلت ىلع
 نأ ةقيقح يف نمكي حضاولا قرفلا نكل .ديكأت لكب اريطخ
 اهعيزوتو اهيلع ظافحلا متي يتلا دراوملاب عتمتت لودلا هذه
 اميف قمعتلاب يظحت تقولا سفن يفو ،ميلسو لداع لكشب
 ةعانصلا معدت يتلا ةفلتخملا مولعلاو ءايميكلاو ءايزيفلا صخي
  .اهب ضوهنلا ىلع دعاستو
 

 يف سمحتم باش اهبتك يتلا تاملكلا هذه نيب لقنتأ تنك
 ينراز نأ دعب ةتغب ريكفتلا نع تفقوت دقو ،تالجملا ىدحإ
  .هيلع قفتم دعوم نود نيعللا ينيجوسيملا
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 امنيب هيلإ رظنأ ،لفسألا يف سلجي امنيب ىلإ رظني هنإ ،نيعللا
 هيلإ لصأ نأ لواحأ ،ةريغص ةهوف ربع هيلإ رظنأ ،ىلعألا يف فقأ
  .هلقعو هنادجوب رودي ام مهفأ نأ لواحأ ،يرظنب
	
 تاوهشلل تاقشاع نهنأ يل حضوي ،تارهاع ءاسنلا نأب ينربخي
 يايإ اثدحم هتاملك عباتي ،سفنلاب ساسحإلاو ءارغإلاو يرعتلاو
 لجخ نودو ةوهشب لاجرلا ىلإ نرظنيو تاليختلا نقشعي نهنأب
  .قرطلا لكب مهرويأ ىلإ لوصولا يف نبغريو
	
 ةوهش اهيدل ةأرملا نأ هل حضوأ ،هركف لطبي هميمعت نأب هربخأ
 اهلمكأب ةركفلا نكل ،فورعم رمأ وهو ،لجرلا لثم اهلثم
 بسانملا ركذلا نع ثحبلا ةرورضو فيظوتلا ةيلمعب قلعتت
 ،قهرملا لقنتلل اعنم ،رارمتسالاو رارقتسالا قيقحت ىلع رداقلاو
 امبرو لب ،لجرلا قهري امك ةأرملا قهري يذلا لقنتلا كلذ
 براجتلا نم ريثكلا ىلإ ضرعتلا دعب ،ربكأ ةروصب اهقهري
 ةقيرطب طبتري رمألا نأ فورعملا نم هنإف كلذ مغرو .ةلشافلا
 درمتلا ةجردو ةئيبلاب لصتت يتلا ةقيرطلا كلت ،فطاوعلا ريرحت
  .ديكأت لكب ةيصخشلا ةعيبطو
 
 ،ةروصلا هذهب ةلماك ةئف فصي نأ قئاللا نم سيل هنأ هل حضوأ
 قيرطلا ىلع ممصي ناسنإ يأل حنمت رهعلا ةفص نأب هربخأ
 لكب لصتي ام وهو ،ةبسانملا ةعيبطلا نع ديعبلاو برطضملا
 جوزتملا نأ فورعملا نم هنأل ،رمألا ةقيقح يف ملاعلا تافاقث
 لب ،ةقئال ريغ ةروصب هيلإ رظني ابوروأ برغ يف دبرعي يذلا
  .اضيأ ةأرملاب لصتي ام وهو ،اهلمكأب هتلئاع هرقتحت امبرو
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 نكل ،ةريبك لعفلا لوح ةجضلا نأب ينربخي ،ةدشب كحضي
 رشبلا نأ يل احضوم هتاملك عباتي ،ريبكب سيل هسفن لعفلا
 مهلخادب سرغ ام كانه نأل ،رومألا هذه نأش نم نومخضي
 ايجولويسفلاو سفنلاب لصتي ام وهو ،ةروصلا هذه ىلإ اولصيل
  .بجحلا ةجردو
 
 تازارفإلا نأب ينربخيف ،ةعساو ةفاقث نع ربعت ةروصب ثدحتي
 ةفرحنم راكفأ للستتف ،ةيمالك ةروصب لقعلا لعافتيف ،زرفت
 راكفأ هدوارت تقولا سفن يفو ،اطبترم درفلا نكي مل اذإ هيلإ
 ددحت عارص ىلإ يدؤي ام وهو ،غزب ام تبكت نأ لواحت يرخأ
 ىلع ةردقلاو لاغشنالا ةجرد لثم ،رومألا نم ريثكلل اقفو هتدش
 مجحو درمتلا ةجردو نيدتلا يدمو ةمكحلا ةجردو ءاهلإلا
 اهروهت يدمو ةيصخشلاب لصتي ام وهو ،أطخلا يف عوقولا
  .ديكأت لكب اهمامتها مجحو اهبلق ةعيبطو
 
 رس مهفأ ال يننأ هل حضوأ ،رومألا هذهب ملع يلع يننأب هربخأ
 هتاملك ىلإ عامتسالاب ديعس يننأب هثدحأو ،ةروصلا هذهب هثدحت
  .نايحألا ضعب يف اهتيئاوشع مغر
 
 مظعم يف ةيروكذ ةرطيس رهظي يسنجلا لعفلا نأب هربخأ
 اهب عتمتسي ةيدايس ةفص ركذلا حنم يلإ يدؤي ام وهو ،عاضوألا
 ،عئاش رمأ طلخلا ةيلمع نكل ،هب عتمتست امالستسا ىثنألا حنمو
 كرحتلا صخي اميف عقاولا يلإ سنجلا نم ةرطيسلا لقنتف
 رهظي نأ الواحم ركذلا دجنف ،ةيرشبلا تالماعملاو يمويلا
 ،ةيزئارغلا هتاطاشن يف اهرهظي امك ةيلمعلا ةايحلا يف هترطيس
 تاركام نهنأل ،ةبيطلاو ةلوهسلا هذهب تسيل ءاسنلا نكل
 لب ةيوسنلا تاكرحلا روهظ يلإ يدأ ام وهو ،تامواقم تاعداخم
 هسفن يسنجلا طاشنلاب لصتت تايعضو ليكشت يلع لمعلاو
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 .لاثملا ليبس يلع يوبواكلا ةيعضو لثم ةرطيسلا نهحنمتو
 يف روكذلل ةرطيسلا نوكت نأ نم صانم ال هنإف ،كلذ مغرو
 ةفاقثلاب لصتت يتلا رومألا نم ريثكلا ببسب ،نادلبلا مظعم
 نأ فورعملا نم هنإف كلذ مغرو .ةقيمعلاو ةبعشتملاو ةميدقلا
 وهو ،اهب نعتمتي تازيمم ثانإللو ،اهب نوعتمتي تازيمم روكذلل
  .لبقتلاو قطنملا لثمي ام
 

 هسفن نع ثدحتي نأ ديري هنأب ينربخأ دقو ،ةدشب لجرلا كحض
 امم رثكأ ثدحتأ يننأب رعشي هنأل ،هلخادب امع حصفي نأو
 يف يلإ ةبسنلابو هيلإ ةبسنلاب ةبارغلا لثمي ام وهو ،وه ثدحتي
  .رمألا ةقيقح
 
 دق ةيتاذلا نأب ترعش ،يتماستبا نع تفشك ،يتسلج يف تلدتعا
 ءاقللا ةمس حجرأتلا نكل ،تدقف دق ةيعوضوملا نأو ينم تلان
 بولطم رارقتسالا نكل ،ءاوضألا ئفطت ىتح ةمئاق ةلفحلاو
 امبرف ،ةقئال ريغ ةيعضو يف انأو ةلفحلا تهتنا نإف ،ءاهتنالا لبق
  .هذاقنإ بجو ام ذاقنإ يف تلشف دق اهتقو نوكأ
 
 ناكملا ىلإ ةدوعلاو ،اهليختن يتلا ةلوهسلاب سيل حجرأتلا
 هبحاصيو ريبك دوهجم ىلإ جاتحي رمأ قئاللاو بسانملا
 ناكملا يف هسفن دجي نمل يرورضلا نم اذهلو ،ميظع بارطضا
 ،رخآلا بناجلا يف ركفي نأ نود هيف ارقتسم لظي نأ حيحصلا
  .مومذم ريغ اهنم جرخيو ءوده يف ةلفحلاب عتمتسي هلعل
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 نيب لقنتي ذخأ دقو ،مات تمص يف لجرلا ىلإ عمتسأ تسلج
 هتايحب تلصتا يتلا رومألا نم ريثكلا نع يايإ اثدحم راكفألا
  .هلخاودو هسفن تاجلخب تنرتقاو
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 ىلإ فرعتلا يف ةبغار كرحتت اهنإ ،تانئاكلا هذه ىلإ رظنا
 يف ،ةعجاضملا يف ،فراعتلا يف ةبغار كرحتت ،ضعبلا اهضعب
 يفطاعلا قايسلا راهظإ يفو ،ءاعدالا يف ،لتاقتلا يف ،نحاشتلا
 ةطلتخملا رعاشملاو سيساحألاب معفملاو برطضملا
		.ةبراضتملاو
	
 ناسنإ دجوي ال ،معن ،جضنلا نع ائيش فرعت ال تانئاكلا هذه نإ
 يف ةتغب رهظي نونجم لفط هلخادب نمكي انم لكف ،جضان
 هذه دنع فقوتي ال رمألا نإ لب ،معن ،ةبيجعو ةبيرغ تاظحل
 دوجوم يسفنلا للخلا نأ فورعملا نم هنأل ،بسحف ةطقنلا
 لكشتتو عونتت تاجرد ،ةفلتخم تاجردب دوجوم ،عيمجلا لخادب
 ضرم ىلإ لوحتي دق للخلا نكل ،طاقنلا نم ريثكلل اقفو
 تاقايس ىلإ يدؤي ام وهو ،ةريثك تالاح يف يقيقح يسفن
  .اهكاردإو اهيلع فرعتلا وأ اهمهف بعصي
 
 ايداع ارمأ ربتعي ،ام عمتجم يف اللخ انعمتجم هربتعي ام نإ
 ىلع ةاتفلا مدقت امدنع ،لاثملا ليبس يلعف ،هلهأ ىلإ ةبسنلاب
 ام ناكم يف اهتاقيدص عم عمتجت ،تاعمتجملا ضعب يف جاوزلا
 ةلفح ،معن ،نهلجأ نم يرعتلا ىلع نولمعي اروكذ نرضحيو
 مغرو ،نهل ةبسنلاب ةيداع اهنكل انل ةبسنلاب ةبيرغ ةيبوزع عيدوت
 ال كولسلا اذه نأب انربخت ةمكحلا نأ فورعملا نم هنإف ،كلذ
  .يندتلاو للخلا يوس لثمي
 
 نم ريفولا ،رومألا نم ديدعلا ،تايكولسلا نم ريثكلا
 ةيئاوشع لخاود اهدوقت ةيرشب تاكرحت اهلك ،لاكشألا
 ةديعبو ةيثبع ءايشأ لعف ىلع مدقن ام اريثكف ،معن ،ةبراضتمو
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 اميف انتانهكت مغرو اهتقيقحل انكاردإ مغر ،ةمكحلا نع
 ةصاخ ،ام ةرتف يف هنم بورهلا نم صانم ال يذلا مدنلا صخي
  !ءالخلا يف انسفنأ دجن امنيحو يوقلا روخت امدنع
 
 يف ريثكلا ىناع دق هنأب ينربخأ ،تاملكلا هذهب ينثدحي ذخأ

 رثكألاو ،هتكلهأو هنم تلان دق تاعارصلا نأ يل حضو ،هتايح
 ام وهو ،هبكترا يذلا أطخلا مجحب هفارتعا يف لثمت ةبارغ
 كلذ ،تاذلا عم احلاصت رهظأ هنأل ،مامتها يف هيلإ تصنأ ينلعج
  .مايألا هذه يف رشبلا نع ردصي ام اليلق يذلا حلاصتلا
 
 ،بيرغ لجر يننأ دقتعأ .شاقنلا نم نيتعاس دعب لجرلا رداغ
 ىلإ عمتسأ ،ةليوط ةدمل رشبلا يلإ تصنأ يننأل بيرغ يننإ ،معن
 نأ مغرو ،ريثكلا يناعأ يننأ مغر ،مهتافرصت بقارأ ،مهتاناعم
 تبكأ ام اريثك يننكل ،اهنوليختي يتلا ةلوهسلاب تسيل يتايح
 نم يناعأ يننأب يننوربخي نأ نم افوخ ،غوزبلا يف بغري ام
 ،معن ،مهب أبعأ الأ يرورضلا نم نكلو ،تاذلاب يلاعلا ساسحإلا
 مهل ابت ،معن ،يلخادب يراسلا جيجضلا نع ربعأ نأ يرورضلا نم
  !اضيأ يل ابتو لب ،مهل ابت ،معن ،اعيمج
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 ةعساو ةحاس ،ةدبرعلاو ركسلا نم ةلاح يف ثانإو روكذ
 لجر ،ليخد بيرغ رمحأ ءوض اهيلإ للستيو ليخن اهطوحي
 مهنم رخسي ،اطبتغم اكحاض يمامأ فقي ءارمح ةيحل وذ زوجع
 زفقأ نأ ةرورضب ينربخيو ،كالهلاب نهدعوتيو مهدعوتي ،نهنمو
 ،يفنأ مغر ينرجرجيف ،كلذ يف بغرأ ال يننأب هربخأف ،رئبلا ىلإ
  !ميحجلا نوتأ يف يب يقليو
 
 هب ةكرح لك ،مهبم هب ءيش لك ،بيرغ ناكم يف يسفن دجأ
 ،ةداوه الب يرجت تابرع ،طوسلا ىلع ضرعت تانئاك ،ةبيجع
 نع ةفشاك ةكرعم طسو يرجت ةأرماو ،ناكم لك يف حايص
 يدي دعبتف اهيطغأ نأ لواحأف ،بيرغ يلخاد ءادر نعو بارطضا
 نم صانم ال ناكرب نع ةفشاك خرصت ام ناعرس اهنكل ،اهنع
  !روثي نأ
	
 رمألا نكل ،ةعجاضملا يف بغرت اهنإ ،يرعتلا يف بغرت اهنإ
 دويقلا نم ريثكلا نأل ،ةلوهسلا هذهب سيل رمألاف ،معن ،ليحتسم
 نع زجعتف ،ةبيرغ تتشت ةلاح يف اهلعجي ام وهو ،ةدوجوم
 نإف ،ةعانقب لصتي ال ريبدت هنكل ،ريبدتلا ىلإ دمعتو ريبعتلا
  .رارقتسالا ققحتو رمألا لهس ةعانقلا تدجو
 
 ينلمأتت يتأرما يبناج ىلإ تدجو ،اعوزفم يمون نم تظقيتسا

 ءودهلا ينحنمت نأ لواحت يه اهو ،بايترا نع ةفشاك
 تألتما نأ دعب ةصاخ ،اليحتسم راص نوكسلا نكل ،ةنينأمطلاو
 لكو ،ءاهتنا فرعت ال رومألاف ،تاتتشملا نم ريثكلاب يتئيب
 تقو يف الإ هل ةياهن ال ملسب هبشأ ةايحلاو ،يرخأ ىلإ يدؤت ةوطخ
 نع نيربعم ءاضيبلا تايارلا هيف عفرن يذلا تقولا كلذ ،ددحم
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 ناسنإلاف ،ةيادبلا ذنم لصحي ال مالستسالا نكل ،مالستسالا
 هدصري ام وهو ،ةرورغلا هاوق روخت ىتح دومصلاب فورعم
  .ةحضاو ةروصب هنع ربعيو خيراتلا
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 يتروجابأ تناك ،رومألا نم ريثكلا لمأتأ يريرس قوف تسلج
 ،معن ،ارخؤم هايإ ينحنمت نأ يتجوز تزجع يذلا ءفدلا ينحنمت

 ،ةبيرغ ةلاح يف ينهذ طرخنا دقو ،ةسلجلاب اعتمتسم تنك
 هيلإ تلآ ام لمأتأو راكفألا نم ريثكلا نيب لقنتأ تذخأف
  .ةبرجتلا
	
 ،بذكت ،دبرعت ،قرست ،لتقت تانئاك ،ةريرش تانئاك رشبلا
 اهنإ .داسفلاو قسفلا رشنتو ،ضعبلا اهضعبل رشلا ينمتت ،قفانت

 راكفألا هذه نم معدي نم كانه .ادج ةفيخم ،ةفيخم تانئاك
 ةنماكلا هركلا ةقاط جرخي نأ لواحي نم كانه ،ينهذ يف
 ةدمتعم ةقاطلا هذه جرخت نأ يقطنملا نم له نكل ،يلخادب
  ؟ةروصلا هذهب جرخت نأ يقطنملا نم له ؟جوهأ ميمعت ىلع
 
 دحأ ينهذ ىلإ اهلقن يتلا رارسألا كلت يسنأ نأ يننكمي ال
 ىلإ نولصي نم نأب ينربخأ دقل .مايألا نم موي يف دارفألا
 ،ةنيعم رصانع لبق نم مهمعد متي ةرمثملا نكامألا نم ريثكلا
 هنأو ،ةراهملا وأ ةربخلل اقفو ريسي ال انعمتجم نأ اهموي يل حضو
 ينثدح .قايسلا اذه نع دعبلا لك ةديعب يرخأ رومأل اقفو ريسي
 ناسنإ لك ذخأيل ،باسحلل موي كانه نوكي نأ نم صانم ال هنأب
 اقفو ،اهقيقحت نم دبال يتلا ةيهلإلا ةلادعلا لثمي ام وهو ،هقح
  .هلإلا مالكل
 
 نم هنأ هل تحضو ثيح ،رخآ عوضوم ىلإ كلذ دعب انلقتنا
 هنأو ءاكذلاب لصتي ال قزرلا نأ ةقيقح كردن نأ يرورضلا
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 يتلا ةقيقحلا لثمي ام وهو ،ىرخألا رومألا نم ريثكلاب لصتي
  .اهيلع فرعتلاو اهلبقت نم صانم ال
  
 ضعب عم اهيف تطرخنا يتلا ةسلجلا كلت يسنأ نأ يننكمي ال
 ،هاجتا يأ يف مهفطاوع اوجرخيل اوسلج نمم ىقمحلا
   .تابثلا لجأ نم هنع ينغ ال فطاوعلا ميظنت نأ ةقيقح نيلهاجتم
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 ،ةيداع ريغ جايه ةجوم هباتنت ،ليفلا Musth ةلاح يتأت امدنع
 .فقوملا بارطضالا دوسيو ،هيدل نوريتسوتستلا يوتسم عفتري
 
 ضعب يف ةهباشم ةلاح ىلإ ضرعتي دق رشبلا نم بزعألا ركذلا
 ىثنألاو ،لاكشألا نم لكشب هديق رسكيف ،ديقم هنكل ،مايألا
 يتلا ةرودلا ءانثأ ةصاخ ريبك بارطضا ىلإ ضرعتت دق ءابزعلا
  .مايأ ةدع رمتستو رهش لك يف اهيتأت
 
 امك ،ةلاحلا هذهب لصتت يتلا رومألا نم ريثكلا كانه ،عبطلاب
 ارداق ينلعجي ام وهو ،ةهاكفلا لاوحأ بلجتسأ نأ لواحأ يننأ
 ماحقإ يلع رداق يسنجلا طغضلا نأ ةقيقح ىلع ديكأتلا ىلع
 يعامتجالا طغضلا عم بنج ىلإ ابنج جاوزلا ةئيب يف ءرملا
  .يفطاعلاو
 
 نكل ،ناكم لك يف بابضلاف ،ديري ام فرعي ال ناسنإلا
 ،نمحرلا اضرب يوس دهمي نل قيرطلاو ،نامألا ةباثمب ةيناحورلا
 تاهوف نيب حجرأتلاو يسفنلا كالهلا هريصم بلاكتملا ناسنإلاو
  .ناكربلا
 
 ةعجاضملاف ،نازحألاو بارطضالل ببسم تاقالعلا نيب لقنتلا
 تامكارتلا يوس ببست ال ايفطاع اننولزخي نم عم ةيئاوشعلا
 لك يف هدصر نكمي ام وهو ،ةرضملا تابيسرتلاو ةيبلسلا
 لصتت ةمالسلاو ،ةمالسلا نمكت هلخادب ينأتلا نكل ،لاوحألا
  	.هلإلا قيرط يف يعسلاو دشرلاو ةمكحلاب
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 ،ةيادبلا يف اهمهفأ مل يتلا تاملكلا هذه نيب لقنتلا نم تيهتنا
 نأب يايإ اربخم فولأملا ضيرملا ينءاج دقو ،اهتطاسب مغر
  .نامألاب ساسحإلا ىلع ارداق دعي مل هنأبو تءاس دق هتلاح
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 يلإ نوبهاذ مهنأب عيمجلا مهدحأ ربخي نأ يف ةيفخ ةعتم كانه
 داس يد زيكرام ،هلوح نمم يلعأ ةناكم هسفن احنام ميحجلا
 ربتعي نم كانه ،اضيأ هتاباتك يفو ةيعقاولا ةايحلا يف ديبرع
 ةيجاودزا لثمي ال رتسلا ،ديكأت لكب ضيرم وهو اهلإ هسفن
 صلختلا ربع ةرمثم جئاتن يلإ يدؤت دق نحاشت ةلاح لثمي هنكل
 اهلمكأب ةايحلا نأل يعيبط رمأ يسفنلا بارطضالا ،ديفي ال امم
 يلإ يدؤت ال تابارطضا اهنأ املاط تابارطضا يوس لثمت ال
 تارمتؤملا نورضحي لاجر ،ليبقلا اذه نم ءيش وأ يسفن ضرم
 نع ةلوئسم ايالخ كانه ،لقأ الو رثكأ ال ماعطلا لجأ نم ةيملعلا
 ،يسفنلا نسحتلا يلإ ةبسنلاب ارمثم ارمأ لثمي ام وهو نايسنلا
 يلإ فدهي يعيبط رمأ فلاخملا دنع يسفنلا بارطضالا
 تابارطضالاب معفملا يتايحلا قايسلا نم اءزج لثميو حيحصتلا
 ةعنقم بابسأ يلإ جاتحت جاوزلا صخي اميف ةيددعتلا ،ةعونتملا
 ةميلس ةيحص ةقالع ،نيفرطلا نيب مهفتو ةأرملا ةيسفنل ةاعارمو
 ارارقتسا فرعت ال ةبرطضم ةقالع نويلم نم لضفأ ةايحلا يدم
 كنم ىرخألا يه برتقت كمفب ةطقلا نم برتقت امنيح ،ائفد وأ
 ريثأت هل يسنجلا مالكلا ،ءارهلا نع ربعي ةيرحلا لاثمت ،اهمفب
 ملو ريثكلا ينمت بيرغ لجر ،لقعلا يلع ةياغلل يوقو ميظع
 يلع لوصحلا نم نكمت هنكل ينمت ام عبر يلع يتح لصحي
 ةيمهأ لهاجتي ال لجر ،هلكأيل سلج دقو بابك وليك عبر
 صصخت يلع طقف زكري هنكل اهقدصو ةيرشبلا تالماعملا
 ،ءيش يأ مهفي ال ءيش لك مهفي هنأب كربخي نم ،ددحم
 بيرغ لكشب ةلص اهطبرت ال تاعوضوم نيب لقنتت تايصخش
 نيدحلملا مظعم ،ناهذلا نم يناعتو ةعراستم اراكفأ ضرعتو
 تاملك مادختسا لواحي مهضعبو راكفألا ككفت نم نوناعي

 نم ريثكلا ،لاكشألا نم لكش يأب ةلص اهطبرت ال ةبعص
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 ضرمملا عونلا تاذ ةيئاوطنالاو ةدحولا نوناعي نيدحلملا
 وه هللا دنع نيدلا ،راحتنالا ةلواحم يلع لبق نم مدقأ مهضعبو
 لمأت ،مالسإلا وه لسرلاو ءايبنألا لك نيد ،مدقلا ذنم مالسإلا
 ملاع ةملكو ةعدخ فقثم ةملك ،مالسإلا ةملك ينعم يزيزع
 ءيش لك فرعي ناسنإ دجوي ال ،ةعدخ فوسليف ةملكو ةعدخ
 ضعب مهفي ناسنإ لك ،ائيش فرعي ال لوهج ناسنإ دجوي نكل
 ائيش فرعي ناسنإ لك ،لقأ الو رثكأ ال نيعم هاجتا يف رومألا
 نحاشت نود بولطم قابسلا ،هتامم يتح راركت يف هنع ثدحتيو
 ةرداق ةيلايرسلا ،فقوملا ديس مهولاو قمعت نود لوبقم رخافتلاو
 اهطبري ال يتلا راكفألا نيب لقنتلا ةيرح بتاكلا حنم يلع
 نم نوناعي نم نيبو اهنيب طلخلا مدع يرورضلا نمو طبار
 اعون لثمت اهنأل ةيعقاولا ةايحلا يف يسفنلاو يركفلا طبختلا
 ال نامزلا عراستو توملا نع ثدحتلا ،لقأ الو رثكأ ال نونفلا نم
 لثمي امبرف ،ةرورضلاب ءيش نم ابوره وأ اريطخ ائيش ينعي
 ملحلا ،لقأ الو رثكأ ال بيشلاو رورملا ةركفب اباجعإ رمألا
 داقتعالاو تاذلاب ساسحإلاو ةيسجرنلا ززعي مهو يكيرمألا
 يتلاو ةرشتنملا ةيبرغلا ةيددعتلا ،سفنلاب سوهلاو ةيمهألاب
 ةيمهو ةلواحم يف ةبغر نع ربعت اهترثكو تاجتنملا صخت
 ال اربعم هنوك مغر رسجلا قوف ثوكملاو رارقتسالا يلإ فدهت
 مظنملا يئارواملا ملاعلاب لصتت تانيج كانه ،لقأ الو رثكأ
 ،انظفحيو ءيش لك يلع رطيسي قلاخلا نأ ةقيقحب ساسحإلاو
 حجرأت كانهو ،ةتقؤمو ةيمهو تاقالعلا ددعتب ةنرتقملا ةداعسلا
 ةهج نم مدنلاو ةرسحلاو ملألاو ةهج نم شاعتنالاو ةداعسلا نيب
.يرخأ  
 
 قمعت يف اهنيب انلقنت ،فقوت نود راكفألا هذه نيب لقنتن انذخأ
 يتلا رومألا نم ريثكلا نع اهدعب ينثدحيل سلج دقو ،ديدش
.هلوح نمب هتاقالعو هتايح صخت  
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 لجرلا مدق امنيح اهئفد داز دقو ،ةياغلل ةئفاد ةئيبلا تناك دقو
 نع ةحوللا تربع دقو ،هجلاعمل هنم ةيدهك ةعئار ةينف ةحول ىلإ
  .ةداوه الب ءاسن ثالث هب برضي اطوس لمحي لجر
 

 اهب تبجعأ ،اميظع انيمث انف دصرت تناك ،ةعئار ةحول تناك
 نم ةصاخلا هتخسن نع ينثدحي سلج دقو ،اهحيدم يف تقمعتو
 ،رقوملا هلزنم يف اهب ظفتحي ناك يتلا ةخسنلا كلت ،ةحوللا
 تاجذاسلا لكو تارهاعلا هتراز ام اريثك يذلا لزنملا كلذ
 عوضخلا ربع ،نهسنج تانب نأش نم ريقحتلا يف نكراش يتاللا
  .ديكأت لكب عيلستلل
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 ةنيعللا يتجوز عم ثدحتأ تسلج دقو ،اعرسم يلزنم ىلإ تدع
 ،ةمات ةعرس يف اهترداغف ،مونلا ةعاس تقد دقو ،فقوت نود اريثك
 ترداغف ،يب تقحل ام ناعرس اهنكل ،امستبم يريرس تنطقو
  .يهجو ةماستبالا
 

 ،قيمع لكشب مئان يننأب تملح ،بيرغ ملح يمانم يف ينءاج
 بيرم وه ام لك ينءاجف ،يمون لخادب يمون نم تظقيتسا دقو
  !بيجعو
 

 نع افشاك ابيجع اروطرط يدتري الجر تدجو ،خبطملا تجلو
 يه اروطرط يدترت ةيراع ةأرما هعم تدجو دقو ،بيرم ريأ
 كحضي ناكو ،فقوت نود كحضت تناك ،بيرغ لكشب ىرخألا
 لآ امم تبجعتو تيأر امل تشهدو ،نونجلاب تبصأف ،نوكس نود
 مأب تيأر ام مهف ةلواحم يف اسمغنم تنك امنيبو ،فقوملا هيلإ
 ترتبف ،روطرطل ايدترم ناكو نونجم دحلم يل رهظ ،ينيع
 دق يتجوز تناك ابيرغ انيكس تلمح نأ دعب نيفصن ىلإ هريأ
  !روبنصلا بناج ىلإ هتعضو
 

 عم ملقأتلا نولواحي ،رارمتسا يف خبطملا نوجلي نوريثك لاجر
 نيلواحم روطرطلا يذ عم نورواحتي ،رارقتسا نود عضولا
 يوس لثمي ال رمألا نأب مهربخي هنكل ،موهفم لح ىلإ لوصولا
 ىلإ ةبسنلاب امهم ائيش لثمي ال نيعلا هارت ام لك نأبو نونجلا
  .دوجولا
 
 دجوت الو ،فقوت نود روبنصلا ربع رمي ءاملا ،ةطلتخم رومألا
 عم بنج ىلإ ابنج رومألا مهفت نأ يرورضلا نمف ،لهمتلل ةحاسم
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 كاردإ نم دبال ةكرحلا عمو ،دوجوم ريغ نوكسلاف ،كارحلا
 مهو ماظنلا نأ ناوألا تاوف دعب كردي ناسنإلا نكل ،ءيش لك
  .ديكأت لكب فقوملا ةديس ةيئاوشعلا نأو ريبك
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 نم يناعت كنإ ،Anxiety Disorder لا نم ةحضاو ةلاح اهنإ
 قرعتو ةحار مدعو ةيبصعو رمتسم جاعزناو حضاو بارطضا
 كنأ دقتعأ ،سفنتلاو بلقلا تابرض يف عراستو فعضلاب ساسحإو
  .تاسلجلا نم ديزملا ىلإ ةجاح يف
 
 ةعدخ اهنإف ،ةروصلا هذهب دجلا لمحم ىلع ةايحلا ذخأت ال
 نأ اذه لكل نكمملا نم هنأ امئاد كنهذ يف عض ،ةريبك
 ةظحل يف يشالتلا ثدحي نأ نكمملا نم ،معن ،ةظحل يف ىشالتي
  .دادعتسا وأ ديهمت نود
 
 ،اديج ينمهفي هنأب ،اذه لكب هتربخأ يذلا ضيرملا ينربخي
 ،همهف بعصي ابيرغ ارمأ لثمت اهلمكأب ةايحلا نأ يل حضوي
 لصفت اهنأل اهمهف نع زجعن ةبيرغ اطوطخ كانه نأب ينثدحيو
 نيب ةلصافلا طوطخلاك ،حضاو لكشب نيفرطتم نيضيقن نيب
 نيبو ،هنادقفو يعولا نيب ،باقعلاو ةمحرلا نيب ،توملاو ةايحلا
 .بعتلاو ةحارلا
 
 نع افشاك ينلمأتي امنيب اراوف ابورشم هحنمأو هل قفصأ
 ،لاكشألا نم لكشب للستلا يف أدب دق ءودهو ةليمج ةماستبا
 نم ينيجوسيملا لح دقف ،نيعللا لوخدب يشالت دق ءودهلا نكل
 ةعرس يف انتسلج دقعن نأب ينبلاطي وه اهو ،يتئيب ىلع ديدج
   .بيبحلا يعم سلجيو ضيرملا ينرداغيف ،ةمات
 
 يف تاعوضوملا نيب لقنتن ،رومألا نم ريثكلا نع ثدحتن
 ثدحي عوضوم ىلإ قرطتي ام ناعرس هنكل ،قلأتو ةيبايسنا
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 ءاوجألا ىلإ للستي نأب للخلل حمسيو ةبرجتلا يف ابارطضا
  .لولحلا نع ثحبلاو فقوتلا ىلإ يدؤيو
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 ارمأ لثمي ال انراوحف ،ئراقلا يزيزع انثيدح نع كربخأ نل
 ةيتوص ةبذبذ يوس لثمي ال ،نوكلا اذه ىلإ ةبسنلاب ايروحم
 امع كربخأ نأ يرورضلا نم نكلو ،ارارقتسا فرعت ال ةيثبع
  .ينم لانو يملح يف يندوار
 
 تجلو ،اليلق انثدحت ،يتجوز عم تسلج ،يلزنم ىلإ تدع امدنع
 مون يف انسمغناو كيمس فاحلب انعفلت ،يب يه تقحل ،مونلا ةفرغ
  .قيمع
 
 مل ةلاح يف ينلخدأو ينءاج اميف لثمت رمألا يف بيرغلا نكل
 مونلا بهايغ نيب حجرأتأ تنك امنيب ينتدوار ةلاح ،اهمهفأ
  .اهل رصح ال يتلا هتاهاتمو
 
 ،ءاسنلا نم ريثكلاب اطاحم تنك ،ريبك لفح يف يسفن تدجو
 لك نلمحي ءاسن ،فقوت نود رصقلا نجلي نادلبلا لك نم ءاسن
 لثمت بيجعلا نكل ،تافولأم تايرخأو تابيرغ ءاسن ،تايسنجلا
 ىلإ نهتوعد دق يننأ تفرع دقف ،يقطنملا ريغ لسلستلا يف
  !يسفنب نهتوعد ،معن ،يسفنب رصقلا
 
 نثدحتي ،ناكم لك يف نهتاوصأ ،ةبيرغ ةملظ يف يسفن تدجو
 نرتقت يتلا ةقرلا كلت ،معن ،ةثونألا ةقر نهعمجتو ةفلتخم تاغلب
  .ابالخ رمألا حبصي ةثونألا درغت امنيحف ،معن ،درغت امنيح اهب
 
 ىلإ تلوحت ام ناعرس ،تجرحدتو تلكشت ام ناعرس ةقرلا نكل

 وه اهو ،ناكم لك يف نارينلا تلعشأ دقف ،خارصو جيجض
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 ،ناكم لك يف جيجضلاف ،ناخد نع افشاك قرتحي رصقلا
  !نابشلا اهيأ ناوسنلا مهتلت نارينلاو
 
 لك نم تصلختو ،يسفن لجأ نم تمقتنا ،يتياغ ىلإ تلصو دقل
 ةيفطاعلا تابارطضالا لك نم تصلخت دقف ،معن ،ملاعلا ءاسن
 يتلا ةغرافلا تابلطتملاو ةيثبعلا تاملكلا نم تصلخت ،ةيسفنلاو
 ناهذألا قهري ام لك نمو ءارهلا نم تصلخت ،ادودح فرعت ال
  .تاهاتم يف اهلخديو
 
 وه اهو ،قفألا يف حولت ةبلغلا يه اه ،يزوفب لفتحأ انأ اه
 نأ دعب ةبرجتلا لمش يذلا نوكسلا كلذ ،هنوكس ىلع ينركشي
  .تعضخو تعوط نأ دعبو انل ةبلغلا تعنخ
 
 ،ينيع مأب هتيأر بيجع رداك يف لثمت رمألا يف بيرغلا نكل
 يف ةمئان ةأرما تيأر ثيح ،تاظحلب يمون نم تظقيتسا نأ دعب
 شحو اهمجاه ةلازغك ةهوشمو ءامدلاب ةخطلم ،مات نوكس
  !اهحستكاو اهنم لانف سرتفم
 
 نع ربعي يمف وه اهو ،ءامسلا نانع يف يلاعتت يتاكحض يه اه
 مقافتت تاعارصلاو ،رادلا يلع بارتلا مجهت حيرلا نكل ،قايتشا
	.ةداوه الب
	
 برضت سارجألا يه اهو ،هباينأ نع رشك يل اصلخم هننظ امف
  .يتئيب ىلع افيض لحي حبصلا وه اهو ،ةلاجع يف
 
 !يتفرش نم تزفقو ،يتوهق تيستحاو ،يتزب تيدترا دقو

 )تمت(
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 ************ حيضوت ************
 

 لايخلا ملاعو اهدحو تايصخشلا صخت ةضورعملا راكفألا
 .ةيلوألا بلاوقلا نأش نم ميخضتلا ةئيبو

 
 دوصقم رمأ ،ةعبتملا ضرعلا ةقيرطو راكفألا نيب لقنتلا ةعرس

  .ناكمإلا ردق يلايرسلا بناجلا معدل
 

 راهظإو ،ماع هجوب ناسنإلاو ةأرملاو لجرلا بتاكلا مرتحي
 لصتي الو قرولا ىلع رصتقي رمأ ناسنإلا يدل برطضملا بناجلا

  .ةيصخشلا ةيؤرلاب
 

 ىلع زيكرتلا نم ةلاح نمضتت ةريصقلا ةيئاورلا لامعألا
 ةيفسلف فادهأل دوصقم رمأ وهو ،توملاو ةايحلاو زئارغلا

 .لقأ الو رثكأ ال ةيليلحتو
 

 لامعألا رهوج نأل دوصقم رمأ ةيناسنجلا ىلع زيكرتلا ةلاح
Non-Fiction ىفختي هنكل ةيناسنجلا ملاع ليلحت لواحي 

  .ةعيرس ةيئاور ةغلب اموعدمFiction لا ءارو
 

 لقنتلا قشعيو قرولا ىلع تايصخشلا هذه شيعي نأ بحي بتاكلا
 سوهلاو ةلزعلا رصانع لثمتو ،ةبرطضملا تايصخشلا نيب
 تاوهشلاو ةيداملاو ةيناحورلاو يلخادلا عارصلاو بارطضالاو

		.هلامعأ يف احضاوو ايروحم ارمأ يرشبلا مهولاو
	

****************************** 
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 )تاسلج 7 يف لمعلا اذه نم ءاهتنالا مت(
  )تاعاس 4 ةسلج لك تقرغتسا(
 )نيتعاس يف ةعجارملا تمت(
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 )ةاتفو فوسليف( يف تالمأت
 

 نلثمي ،يضاملا ريصقلا يئاورلا لمعلا اذه يف تايتفلا لثمت
 رادم ىلع احابشأ لباقي فوسليفلاف ،يلو يذلا نامزلا تابيبح
 الف ةشايجلا فطاوعلا ركذتي ،يضاملا تايتف لباقي ،قيرطلا
 وحن يعسيو ،هءاعدتسا نكمي ام يعدتسي نأ لواحي ،اهدجي
  .لاكشألا نم لكش يأب هبابش مايأ ةداعتسا
 
 لكشب هدوارت ةبرطضم راكفأ ،لمعلا رادم ىلع هبعالت حابشأ
 ،هيلع رطيست ةصبصب ،هلخادب نمكت ةينيد ةعزن ،حضاو
 نامزلا اهلتق ةيناوجنودو ،هلمع ىلع رثؤي يفطاع بارطضا
  .هفطالت بارسو ماهوأب تنرتقاو
 
 ةديدج ةأرما لباقي نأ ةيلامتحا اكرات ركذلا كرحتي امدنع
 هدجت ،بلاكتب ةايحلا ىلع لبقي ،ةوقب كرحتي ،همامأ ةحوتفم
 ،معن ،ةديدج ةأرما همامأ رهظت نأ ةيلامتحا ارظتنم اديعس شيعي
 هسفنب رعشي ،ةديدج تايلامتحال بابلا لجرلا حتفي نأ درجمبف
 نإ ىتحو ،ةأرما يأ هل رهظت مل نإ ىتح ،رساج شحوك كرحتيو
 ،سوريإلا شعنت ةحوتفملا تايلامتحالاف .بسحف هتجوزب يفتكا
 نمو ،تايلامتحالا هذه مامأ بابلا قلغت نأب كبلاطي هنإف ،نيدلا امأ
 يضرأو زافف هسفن حبك نمل يبوطف ،رابتخالا أدبي ،ةطقنلا هذه
 يلعأ يلع لصحي هلعل ،بسانملاو يحصلا راطإلا لخاد هسفن
 اميف ايزاوم احاجن ققح اذإ ،فاطملا ةياهن يف ةنجلا تاجرد
   .هتمحرب كلذ لجو زع هللا دارأ اذإو ،ىرخألا طاقنلا صخي
 
 دقف ،كلذ مغرو ،بابلا نوحتفي نمم ناك فوسليفلا نكل
 نم نأ ةقيقح يف كش الو ،فاطملا ةياهن يف هقالغإ نم نكمت
		.ةناكم يلعأو هربك يف هقلغي نمم يوقأ هرغص يف هقلغي
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 ةذل ديعتسي نأ الواحم اهشيعي ،ةريخألا همايأ شيعي فوسليفلا نإ
 هتايتف عم ثيدحلا ربع هبابش مايأ ركذتيو ،زجعيف يضاملا
  .رمألا ةقيقح يف تادوجوملا ريغ تايمهولا
 
 ةدشب رثأتم لجرلا اذه نأ ةقيقح ىلع دكؤأ نأ يرورضلا نمو
 ام وهو ،هزجع مايأ يف هب نقحل دق نهنأ ةجردل ،يضاملا تايتفب
 يقبت كلذ مغرو ،ةوقب ةيصخشلا يف رثؤت ةقهارملا نأ دكؤي
  .اريثأت رثكألا ةلوفطلا
 
 نم ،ةقهارملا يف ةيفطاعلاو ةدرمتملا بابشلا تافرصت نإ
 يرورضلا نم نكل ،نايحألا نم ريثكلا يف اهلبقت نكمملا
 ،ديدجلا ليجلا عم ةصاخ ةددحمو ةركبم نس يف ةعرسب اهعدر
 تدقف دق ةيدجلاو ،ةفيعض وأ ادج ةليلق لمعلا صرف نأل
 ،يبرعلا انعمتجم يف اقمعت رثكأ تحبصأ دق وهللا لاكشأو
 وهللا ىلع ةدمتعم حبصت دق ةديدجلا لايجألا نأ ينعي ام وهو
 ليكشت ىلإ هرودب يدؤيس ام وهو ،ليحرلا ىتح ريدختلاو
 افعض رثكأ ةديدج لايجأ يوس مدقت ال ةيواخ ةفيعض تالئاع
  .ةشاشهو
	
 ،هلايخ نبعالي هتقهارم تايتف نإف ،فوسليفلا يلإ ةدوعلابو
 ،حضاو رمأ ليحرلل هراظتناو ،رخآلاو نيحلا نيب هيتأت هتجوزو
 ىلع اظافح ،هحيرشت ىلإ دمعأ نل يننإف ،يماتخلا دهشملا امأ
  .اهفاوح نيب ةعباقلا اهتيزمرو ةركفلا قنور
	
 بذكلا نم يناعي فوسليفلا نأ ةقيقح ىلإ ريشأ نأ مهملا نم
 ةيسنج تالايخ نع انربخيف ،نايحألا ضعب يف حضاو لكشب
 ،اهلالخ نم يروكذلا هرورغ يضري نأ لواحي ةبيجع صصقو
 هربك نم مغرلابف ،قهارملا رورغ هبشي يذلا رورغلا كلذ
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 هلخادب ةنماك تلاز ام قهارملا ةيصخش نأ الإ ،يلاعلا هركفو
  .رخآلاو نيحلا نيب غوزبلا لواحتو لب
 
 قلتخي ريغص قهارم هنأب كرعشي ،تاريثك تايتف نع انربخي
 ربع ءفدلا نع ثحبيو ،هتانومره ءاضرإ لجأ نم بيذاكألا
 ةغبص يفضن نأ أطخلا نم كلذ مغرو ،تالايخلا نيب لقنتلا
 يف ايعقاو نوكي دق اهضعب نأل ،هتالقنت لك ىلع بذكلا

 لكشب هليلحت متي اضماغ ارمأ لثمي ام وهو ،رمألا ةقيقح
  .ءازعألا ءارقلاب ةصاخلا ةفلتخملا تايلقعلل اقفو فلتخم
 
 هنوجم مغرف ،هلخادب ةنماك ةمحرلا نع ثحبلا نم ةلاح كانه
 قايسلا لخادب الوبقم ارمأ لثمي ام وهو ،اهب نمؤي هنإ الإ حضاولا
 هلجأ نم اهيدترت يتلا صقرلا ةلدبب دعسيف ،يويندلا ال يناحورلا
 ةمكحلا ةغبصب هتنونيكل هغبص مغرو هحئاصن مغر ةاتفلا
  .نازتالاو
 
 نأ بحأ حلطصم وهو ،"ةيتاذلا ةنأمطلا" مساب فرعي ام كانه
 نوكسلا وحن يعست ةبرطضم الخاود رهظت ةلاح يأ ىلع هقلطأ
 قرسي نمف ،بارطضالا تاببسم نم صلختلا ىلع ةردقلا نود
 يف كلذ نع فقوتيس هنأب اهايإ اربخم ةرم لك دعب هسفن ربصي
 نيب رمأ وهو ،هلعف مغر ةمحرلا رظتني دقو ،لجاعلا بيرقلا
 راطإلا نمض موهفملا نزتملا قايسلا لثمي ال هنكل ،هلإلاو دبعلا
  .ديكأت لكب قيمع لالتخا نع ربعي دقو ،هشيعن يذلا يويندلا
 
 حجن دقو ،ةحضاو ءارهلا نم صلختلل فوسليفلا تالواحم نإ
 ضرع دقو ،ةياهنلا يف بارطضالا تاببسم ضعب نم صلختلا يف
 حيحصلا قيرطلاب هتفرعم نع تمن يتلا تارابعلا نم ريثكلا
  .هجاهتنا وحن هيعسو نزتملاو
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 ىلإ فرعت دق هنأب هسفن عانقإ يف ةبغر نمكت هلخادب
 ةيروكذلا طامنألا نم حضاو طمن نع ربعي ام وهو ،تاريثكلا
 ىلإ فرعتلا وحن يعسي يروكذ طمن كانهف ،ميمعت نود
 ،رارقتسالا مدعو بارطضالا يف رمألا ببست ولو ىتح تاريثكلا
 ةصاخ ،ديكأت لكب ةيصخشلا يف لالتخا نع ربعي ام وهو
 ةصاخو مازتلالا ىلع ةينبم ةيساسأ ةقالع كانه نوكت امدنع
  .ظفاحملا عونلا نم عمتجملا نوكي امدنع
 
 نم ةلاح كانه ،فوسليفلا دنع حضاو صقنلاب ساسحإ كانه
 ام وهو ،ايعماج اذاتسأ هنوك مغر فعضلاو روصقلاب روعشلا
 نم هنأل ،يزئارغلا بناجلا ىلإ قرطتلا ربع هئاضرإ وحن يعسي
 وحن يعس املك ،ةميقلا صقنب ناسنإلا رعش املك هنأ فورعملا
  .ديكأت نودو ميمعت نود ،بورهلا
 
 ةداعس لقنتلاب ةنرتقملا ةداعسلا نأ ةقيقحب ملع يلع فوسليفلا
 اذه نأل ،رساج شحوك كرحتي لجرلا تلعج ولو ىتح ةيمهو
 ام وهو ،نازتالا فرعي الو يسفنلا رارقتسالا فرعي ال شحولا
  .ديكأت لكب انزحم ارمأ لثمي
 
 حضاو بارطضاو ،ةرسحب ةنرتقم ةذل ،ملأب ةنرتقم ةداعس
 ةقالع وأ ةيلاثم ةقالعب ملحي نمو يضري ال نم ىلع رطيسي
  .دسجلا حيري بلقلا حايتراو ساسألا ةباثمب لقعلاف ،ةتحب ةيناوهش
 
 لكشلا نع ثدحتي ،فوسليفلا لخادب يلوفط بناج كانه

 ةقيقحو فورظلا ةقيقح الهاجتم ،جاوزلا ةرورض نعو اريثك
 يتلا ةلوهسلاب سيل رمألا نأو بيترت ىلإ ةجاح يف رومألا نأ
  .ساسألا ةباثمب يلقعلا قفاوتلا نأو اهليختن
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 ارهظم ،ءزج نم رثكأ يف هتاملك نع لدعي كلذ مغر هنكل
 حجرأتي دق ناسنإلا نأ ةقيقح دكؤي ام وهو ،دشرلاو ةمكحلا
  .ةظحلل اقفوو جازملل اقفو تارابعلا نيب
 
 ثيح ،جضنلاب لصتي اميف صاخلا ييأر حضوأ نأ يرورضلا نم
 لبقتي نأ ءرملا ىلع ،معن ،لبقتلا يف لثمتي جضنلا نأ يرأ يننأ

 يمسي ام سفنلا حنمت ةلاحلا هذه نأل ،وه امك ءيش لك
 لعافتلا ىلع ةردقلا ناسنإلا حنمت ةلاح يهو ،يحصلا لهاجتلاب
 تقولا سفن يفو ،لوقعلا كهنيو رضي امع داعتبالاو ديفي ام عم
 ةلاح اهنكل .يسفنلا للخلا وأ ناهذلا نم ةلاح ىلإ هب لصت ال
 يناحورلا بناجلا ليعفت ىلإ جاتحت ام ابلاغو لانملا ةبعص
 اهنحشيو سوفنلا كرحي امو تايساسألا لهاجت نود ءانغتسالاو
  .لابقإلاو تاقاطلاب
 
 ،)هتقهارم تايتف( يضاملا حابشأ نيب لقنتي فوسليفلا اذه نإ
 احضاو ارمأ لثمي ام وهو .لايخلا تايتفو ،يلاحلا هرمع تايتف
 يأب هتبرجت ىلع ءفدلا يفضي نأ لواحي هنأ ثيح ،ديكأت لكب
 ققحتي ال رمعلا اذه يف ءفدلا نأ مغر ،لاكشألا نم لكش
  .هلإلا ىلإ ءوجللاب يوس
 
 لكشب ةبرطضم لجرلا اذه دنع ةقهارملا ةلحرم تناك دقل
 ةقهارملا تافرصت نأ ةقيقح ىلإ ريشأ نأ مهملا نمو ،حضاو
 ،)فارحنا وأ ددشت( فرطت نود ددحم قايس لخادب ةلوبقم
 يف نوحجني ال رشبلا ضعب نأ فورعملا نم هنإف كلذ مغرو
 لكب ابرطضم اقايس لثمي ام وهو ،ةقهارملا روط نم جورخلا
  .مامألا ىلإ مدقتلاو زاجنإلا ىلع رثؤي هنأل ،ديكأت
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 لاكشأب شاعت اهنكل ،عيمجلا دنع شاعت ةقهارملا ةلحرم نإ
 دنع ءاطخألا نم ريثكلل اباكتراو افرطت دهشتو ،ةفلتخم
 اقفو مهنيب فلتخي ام وهو ،رخآلا ضعبلا دنع انازتاو ضعبلا
 تايولوألاو ةميقلاب ساسحإلاو فادهألاك لماوعلا نم ريثكلل
 يفخلا طاشنلا مجحو ةيقالخألا ةموظنملاو بورهلا ةجردو
 اضرلا ةجردو ةيصخشلا ةيهامو ةئيبلا ةعيبطو درمتلا ةجردو
  .لماوعلا نم اهريغو
 
 ام وهو ،مئاد لكشب ةقهارملا وأ قهارملا بعالي رمأ كانه
 راسملا ءاضرإ يف بغري يرشبلا لقعلاف ،يلوألا ةسمللا يف لثمتي
 كانه نوكت امدنع ةصاخ ،ايلوأ رمألا ناك ولو يتح يسنجلا

 ايديملاو زافلتلا ربع تاريثملا نم ريثكلا يلإ ضرعتلا نم ةلاح
 نم تالاح يرن نأ نكمملا نم اذهلو ،لاثملا ليبس يلع
 باكترا ربع يلوألا ءاضرإلا وحن يعست تاقهارملا وأ نيقهارملا
 ،دبألا يلإ رمتست تالاح كانه امنيب ،ةبوتلاب عارسإلا مث أطخلا
 كانهو ،جاوزلا متي يتح ميمصتلا يلإ دمعت يرخأ تالاح كانهو
 ،قبسم طاشن يلإ ضرعتلا نود ةعرسب جاوزلا اهل رفوتي تالاح
 ةجرد يأب يسنجلا لوضفلا يضرت ال يتلا تالاحلا لثمت امنيب
  .ةريغص ةحاسم
 
 ةلاح يهو ،يسنجلا طاشنلا صخي اميف ءاوتلالا نم ةلاح كانه
 الهسو اطيسب هنوك مغر ،ةيبذاجو ةيصوصخ هحنمت نأ لواحت
 يكو ،ءاضرإلا وحن يعست تاراسم هلخادب لقعلا نكل ،ايعيبطو
 فرعت تايصخش كانه كلذ مغرو ،بعالتلا نم دبال للملا لتقت
  .ةماقتسالاو ةيناحورلاو داشرلا ربع هيلإ لصتو نازتالا
 
 نع انربخأ امهم ،ديكأت لكب ةيوتلم ةيصخش لثمي فوسليفلا
 يف لثمتي ديجلا ءيشلا نكل ،هسفن ىلع اهيفضي يتلا ةمكحلا
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 اعئار ارمأ لثمي ام وهو ،داشرلا ةئيب ىلإ لقتني نأ هتلواحم
  .ديكأت لكب الوبقمو
 
 لحي نأ لواحي فوسليفلا نأ ةقيقح ىلإ ريشأ نأ مهملا نم
 رسجلا ربع نميف ركفيو ،هتاملك ربع نيقهارملا لكاشم

 امعدم نيقيرفلا ىلإ حصنلا مدقيف ،هربعي مل نميف ركفي امك
 دجي نأ لواحيو ،انزتم لظي نأ هايإ ازفحمو نزتملا قيرفلا
 نم صلختلا ىلع هدعاسيو لحولا يف هسفنب يقلأ نمل اجرخم
  .داشرلا قيرط ىلإ لاقتنالاو ماثآلا
 
 نم ةلاح يفضيو ،ءيش لك لبق هسفن حصني فوسليفلا نإ
 يعوضوم تقولا سفن يف هنكل لمعلا ىلع ةحضاولا ةيتاذلا
 سفنلاب سوهلا نم يناعي الو ،طاقنلا نم ريثكلا صخي اميف
 ،هدحو هلإلل ةمظعلا نأب انربخي هنكل ،لاكشألا نم لكش يأب
  .ديكأت لكب تارابعلا نم ريثكلا ربع رهظي ام وهو
 
 نع ثدحتلا ربع رهظت ةلاح ،ةسامحلا نم ةلاح فوسليفلا لخادب
 لواحت ةيسفن ةقاط لثمي ام وهو ،داغوألاو قوسفلاو نيدحلملا
  .لاكشألا نم لكش يأب اجرخم دجت نأ
 
 دجت ةقاط ،ةمجرتلا يف بغرت ةقاط هلخادب ناسنإلا نأ يرأ
 نم اذهلو ،ةفلتخملا ةطشنألاو تاملكلا ربع اهل اجرخم
 هوفتن وأ ةيثبعلا رومألا نم ريثكلا ىلع مدقن نأ نكمملا
 ام وهو ،ثدح امم اقحال بجعتنو ،ةبيرغلا تاملكلا نم ديدعلاب
  .ديكأت لكب احضاو ارمأ لثمي
 
 ،ةنيعم يعو ةجردب زيمتي ناسنإ لكف ،رشبلا نيب يعولا فلتخي
 يعول نكمملا نم هنأ ةقيقح يف لثمتي رمألا يف بيرغلا نكل
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 نأ ةقيقح دكؤي ام وهو ،قمحألاب اميدق العف فصي نأ ددحم
 ،مامألا ىلإ مدقتي املك هركفب يقريو ملعتي نئاك ناسنإلا
 ىلإ عجارتي دقو نيريثكلا دنع يعولا لحمضي دق كلذ مغرو
   .ءارولا
 
 رارصإلاو ،دومحم رمأ يئزجلا هبنجتو ،لوبقم يرشبلا أطخلاف
 ةباثمب ءاطخألا ددع نم ليلقتلا نأل ،نونجلا نم برض هيلع
  .ديكأت لكب ءاقترالاو باوصلا
 
 نم ليلقتلا نع زجعي فوسليفلا نأ حضاولا نم هنإف ،كلذ مغرو
 نع ربعي ام وهو ،يلاعلا ركفلا مغر يناويحلا بناجلا ةأطو
  .نازتالا ىلإ لوصولاو لصفلا ةبوعصو لاصتالا
 
 دق اذهلو ،ةيديجارتلا حمالملا خيسرت وحن يعست يتاباتك نإ
 نأل ،ثادحألا ةيثبع مغر ءاخرتسالا ضعبب ئراقلا يزيزع رعشت
 كعارص ةأطو نم للقي ام وهو ،ةهئات تايصخش يتايصخش
 كتايح نأ ةقيقح يعت نأ يرورضلا نم نكل ،تاظحلل يتايحلا
 مل ةيلخاد رومأ اهنكل تاعارصلا هذهب ةهيبش تاعارص اهلخادب
 حضاولا نم هنأ الإ ،لقأ الو رثكأ ال ،ةروصلا هذهب اهحيرشت متي
 رهظي ام وهو ،لامعألا هذه يف يفطاعلا فرطتلا ىلإ دمعأ يننأ
  .تافالتخا دوجو ةقيقح ركنأ نأ يننكمي ال اذهلو ،حوضوب
 
 يوس صالخ اهل دجوي ال ،مئاد لكشب ةبرطضم ةيرشبلا سفنلا
 ةباثمب رومألاب كسفن طبرو ءايشألاب لاصتالاف ،هلإلا ىلإ ءوجللاب
 طقف قلاخلاب هسفن طبري يناحورلاف ،بارطضالل لوألا عبنملا
  .ديكأت لكب يشالتلل دادعتسالا نم ةلاح رهظيو
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 نأ بجيو شاعي نأ بجي مهو هنكل ،ريبك مهو تاذلا قيقحت
 ،حضاو لكشب فوسليفلا دنع رهظي ام وهو ،ءرملا هب عتمتسي
 روصعلاب لصتي رمأ تاذلا قيقحت نأ فورعملا نم هنأ الإ
 راكفأ دوجو عم مامألا ىلإ مدقتن املك هتدح دتشتو ةثيدحلا
 ايندلا لماعت يتلا راكفألا نم اهريغو يكيرمألا ملحلا لثم
  .رارقتسا راد اهنأ ىلع
 
 ذخأي نأ هيلع ،مهولا شيعي نأ هيلع ،هتاذ ققحي نأ ءرملا يلع
 همجح يعي نأب بلاطم تقولا سفن يف هنكل ،ايندلا نم هبيصن
 ربعي ام وهو ،نطومب سيلو ربعم ربعملا نأ ةقيقح كردي نأو
  .حضاو لكشب فوسليفلا ناسل هنع
 
 صخي اميف لاجرلا ضعب اهشيعي بارغتسالا نم ةلاح كانه
 نكل ،اطالتخا فرعت ال ةئيبلا نوكت امدنع ةصاخ ،ةأرملا
 ال دق ايناحور ابناج رهظي هنأ امك ،كلذ رهظي ال فوسليفلا
 ال يروكذلا أطخلا نأب انربخيف ،ةيعمتجملا ايندلا ةئيب همهفت
 نم ريثكلا نأ ةقيقح الهاجتم ،يوثنألا أطخلا نع فلتخي
  .ةروصلا هذهب رمألا ىلإ رظنت ال تاعمتجملا
 
 أطخلا نم للقي ال هنكل ،أطخأ نم عم ةمكحب لماعتي لمعلا نإ
 ةركف يسني ال هنكل ،داشرلا قيرط جاهتناب حصنيو ،همجحو
 نأ يرورضلا نم هنأ ةقيقح دكؤت يتلا ةركفلا كلت ،لبقتلا
 نع ثحبلا نم ةلاح يف انلعجي ام وهو ،ضعبلا انضعب لبقتن
  .تادعاسملاو جراخملا
 
 ريغصلا قهارملا نع ءاقمحلا تافرصتلا نم ريثكلا مجنت دق
 حضون نأ يرورضلا نم ،رمألا لحن يكو ،ةريغصلا ةقهارملاو
 نإ أطخلا عم لماعتن نأو أطخلاو باوصلا نيب قرفلا اهلو هل
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 يف يعسلا ةيمهأ حيضوتو هيلإ ةدوعلا مدع ىلع ديكأتلاب ثدح
 ضعب يف فوسليفلا هنع ربعي ام وهو ،داشرلاو هلإلا قيرط
  .تارقفلا
 
 هنأ ثيح ،لوضفلل ريثم فوسليفلا لخادب نماكلا قهارملا
 دحأب تطبترا دق اهنأل هيلإ ثدحتت دعت مل ةاتف كانه نأب انربخي
 لثمي ام وهو ،رارمتساب هطوحت تايتف كانه نأبو ،نابشلا
 نع ربعي تقولا سفن يفو ،ديكأت لكب ةقهارملا تاهويرانيس
  .بجعتلاو ةيرخسلا
 
 لخادب نماكلا قهارملا ،لمعلا يف حضاو يروكذلا رورغلا
 هنأل ،ايابخلاو ايافخلا نم ريثكلا كانهو ،ةوقب رهظي فوسليفلا
 نامزلا نأب انربخيو ،حضاو لكشب توملاو يشالتلا وحن يعسي
 ىلع ارداق دعي مل هنأ ةقيقح دكؤي ام وهو ،راطقلاك يرجي
  .ءانفلا وحن يعسيو هدوجو لبقت
 
 اهلثم ،يلامعأ يف ةرركم ةسمل نامزلا ةعرس نع ريبعتلا نإ

 نع ربعت ةعرس يهو ،تاوهشلاو ةيناحورلا نيب عارصلا لثمك
 ةرثكل ةجيتنك يشالتلا يف اهتبغرو تايصخشلا بارطضا
 ،رخآلاو نيحلا نيب رشبلا يلع رطيست ةلاح لثمتو ،تاجالتخالا
 ءيش وأ يسفن للخ نودو رخاس راطإ نمض اهنوضرعي مهنكل
  .ليبقلا اذه نم
 
 بارطضالاو فغشلا نادقف نم بورهلا فوسليفلا لواحي
 هنأل ،لاقتنالا يف ةبغرلا ربع ةميقلا ةلقب ساسحإلاو يفطاعلا
 هدنع ةيناحورلا ترهظ ولو ىتح ايناحور ابناج لثمي ال لاقتنا

  .يرخأ تاراطإ نمض
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 نم يناعي فوسليفلا نأ حضاولا نم هنإف ،رورغلا ىلإ ةبسنلابو
 نيب اهلتقي نأ لواحي هنكل ،ناسنإ يأك رورغلا تاسمل ضعب
 تيمم ضرم هنأ ىلع رورغلا ىلإ رظنلا ربع رخآلاو نيحلا
  .رمدمو
 
 هكاردإب قوفتي الأب هربخيف ،رشنلا رود لثمي نم عم ثدحتي هنإ
 لواحيو ،ةعساولا هتفاقث رهظي ،نيريثكلا مجاهي ،هكاردإ ىلع
 عم لاحلا لثمي ام وهو ،لاكشألا نم لكش يأب غوبنلا رهظي نأ
 تقولا عم رورغلا لتقي نأ يرورضلا نم نكل ،ماع لكشب رشبلا
 نع ىلختي نأ نود ملاعلا ناسنإلا لبقتي نأو ةيتاذلا لقت نأو
  .دقتعملا
 
 ردق انزتم ريسي ،عاطتسملا ردق نزاوتلا قيقحت يف حجني نم
 هققحي نأ فوسليفلا لواحي ام وهو ،قهرم رمألا نكل ،ناكمإلا
 ترهظ ولو ىتح نزتم ريغ فوسليف هنكل ،هيلإ لصي نأو
 ربع ولو ىتحو تاظحللا نم ريثكلا يف هتاملك نيب ةمكحلا
  .ةرم نم رثكأ يف اقدصو ةيعوضوم رهظأو ةقيقحلا نع
 

  ةعنقألاب ةمعفم ةبرجتلاف ،ئراقلا يزيزع هارت ام لك قدصت ال
 !ءارهلاو ايافخلاو
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 تالاقمو راكفأ
 

. هتاءاوتلا ترثك نمل اهباينأ نع ةبرجتلا رشكت نأ نم صانم ال  
 
 نأ لبق ام صخش وأ ام ءيش نع هعافد رس كردي نأ ءرملا يلع
 ةفطاعب رمألا لصتي له ،لءاستي نأ هيلع .كلذ يف طرخني
 قلعتي مأ عقاوو قطنمب طبتري له ؟ةحلصمب نرتقي له ؟ءاجوه
 بالجتسا ىلع ةلاحلا هذه لمعت له ؟ريبك مهوو ةيتاذ ةنأمطب
 ةيضق كانه مأ لقأ الو رثكأ ال تاذلا نحشو ةميقلا لاوحأ

  ؟اذه لك قحتست ةيقيقح
 

 هذه لك ىلإ قرطتلا ىلع ءرملا مدقي نأ يرورضلا نم
 هسفن عضي نأ هيلعو ،اذهك اقايس رمألا ذختي امنيح تالؤاستلا
 هسفن عضي نأ هيلع تقولا سفن يفو .مهاسني الأو عيمجلا لحم
 نكلو .ةميلس ةروصبو ةيعوضومب اهعم لماعتيف ،نابسحلا يف
 كاردإلا كاردإ ةحنم هيدل نمو ؟كلذ ىلع مادقإلل ةأرجلا هيدل نم
؟يفالت وأ برهت نود  
 
 

نه هنأ يري نم دنع ،ملعتلاو جضنلا صخي اميف ميسج للخ كا
. تقولا لاوط باوص ىلع  

 
 ةلصأتملا ةيتاذلا ةرئاد نم جورخلا يف لثمتي هلمكأب جضنلا
 لبقتلا نم ةلاح ىلإ لوصولا ىلع لمعلاو ،سفنلاب سوهلاو

. عقاولاو ةقيقحلا عم ماتلا حلاصت لاو  
 
 ةميقلا نع ثحبلا صخي اميف ةنزاوملا ىلإ ةجاح يف سفنلا
 نع تثحب نإو ،تقهرأ اهدحو يلوألا نع تثحب نإف ،ةذللاو
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.  وه ،كلذ لك لبق اقح مهي ام نكل تدرش بسحف ةيناثلا
 عم حلاصتلا لثمي ام وهو ،نيرمألا ىلإ ةجاح يف اهنأب فارتعالا

 تاذلا نود ةهجاولاب امهدحأ طبر وأ ءاعدا نود اهتاجايتحا مهفو
 . امهيلع امئاق ميلسلا كرحتلا نوكي نأ نم صانم ال هنأل ،رخآلا

 ىلإ دمعلاو ،ءاعدا ةذللا راسم نود ةميقلا راسم نع فشكلاف
 قيقحتو نيرمألا الكب فارتعالا امأ ،لالتخا اهدحو ةذللا

. حاتفملا ةباثمب هنإف ،امهنيب ةنزاوملا  
 
 قوفتت نأ لواحتف ،ككاردإ ىلع هكاردإب قوفتي نأ لواحي
 الواحم ةحاسلا ىلع ديدج صخش رهظيف ،هكاردإ ىلع ككاردإب
 ةيمهو ةقلح( !اذكهو ،هكاردإو ككاردإ ىلع قوفتي نأ
 .)ةغرفم
	
 ةغبصب غبصي نأ درفلاب صاخلا يركفلا هجوتلل نكمملا نم
 ةيعوضوملا ةرظنلا ءرد ىلع ةرداق ةغبص يهو ،ءايمعلا ةسامحلا
 ةيقيقحلا ةروصلا دصرت نأ لواحت ةرصاق ةرظنب اهلادبتساو
 قطنملا نع دعبلا لك ديعبو بيرغ يلايخ راطإ نمض ةحضاولا
.رومألل ةميلسلا تايرجملاو  
 

 الو درفلل يلقعلا يوتسملاب ةرظنلا هذه طبترت ال ،ةقيقحلا يف
 هبشأ رمألاف .ةلوهسب اهدصر نكمملا نم سيياقم يأ ىلإ تمت
 مامتهالا نود عضوم يأ ةيحان اهحمالم هيجوتو ةفطاعلا ريرحتب
 جوهألا يرشبلا كولسلا بورض نم ابرض لثمي ام وهو ،تاعبتلاب
.نايحألا نم ريثكلا يف لقعلا ةيئاوشع هكرحت يذلا  
 
 لماكلا هجوتلا نأ ةقيقح يف لثمتي رمألا يف بيرغلا نكل
 ةيادبلا يف تذختا دق ةيثبع ةوطخل اقفو ينبي دق ،ام درف لقعل
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 .فاطملا ةياهن يف مئاد جهن ىلإ لوحتتل ،رارمتساب اهيلإ دمعو
 هتدعاق مغر قمعيو خسري نأ لماك يدرف ركفل نكمملا نمف
 هترولب ىلإ تدأ يتلا ةيئاوشعلا لماوعلا ةرثك مغرو ةشهلا
.هليكشتو  
  

 اقفو كرحتي هعبطب ناسنإلا نأ ةقيقح ىلإ ريشأ نأ مهملا نمو
 هنايك هجويو تاعوضوملا نم ددعل صلخيف ،صالخإلا ةركفل
 يوس لثمت ال دق صالخإلا عضاوم نم ريثكلا نأ مغر ،اهتيحان
 لكشب رشبلا كرحت ةيتاذلاف ،ماهوألاو تالايخلا نم ةفئاط
 ظافحلل ةدوهعملا ةقيرطلا ةباثمب تارربملا نع ثحبلاو حضاو
 يف عافدنالا تداتعا ةيرشب ةفطاع وأ ددحم يركف هجوت ىلع
.ليدبت وأ رييغت نود ام هاجتا  
 

 خسرت امدنعو ،اهليختن يتلا ةنورملاب سيل يرشبلا لقعلاف
 تاقايس يف اهثبو اهقيمعت وحن يعسي ،ام عون نم راكفأ هلخادب
 اذهلو .ةيفخلا ةيفلخلا صخي اميف ةكرتشم ةعيبط تاذ ةفلتخم
 نم ةلاح ىلإ ءرملاب لصي نأ ددحم يركف هجوتل نكمملا نم
 الإ ،ةفلتخم تاعوضوم نيب لقنتلا ىلع ةرداقلا ةينهذلا ةوشنلا
.ددحم قايس نمض وأ دحاو راطإ تاذ اهنإ  
 
 ةسامحلا خف يف ةلوهسب عقت ةيرشبلا لوقعلا نم ريثكلا نإ
 ءبع نود ررحت ةيرشبلا ةقاطلا نأ دكؤي ام وهو ،ءايمعلا
 ريثي ام وهو ،فيظوتلا ةيلمع هلالخ نم متي يذلا راطإلاب
 مجحو هتدوجو يرشبلا ركفلا لايح تالؤاستلا نم ريثكلا
.هللختي يذلا تتشتلا  
 
 لثمي امبرو ،ةديدع ةلثمأ يف نمكي دق ،ةشهدلا ريثي ام نكل
 مغر ،رخآلا نود نيعم هجوت وأ ددحم يركف قيرف معد ،اهرهشأ
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 لمشي نأ أطخلل نكمملا نم هنأب انربخت ةيرشبلا ةبرجتلا نأ
 ةيهام لايح لؤاستلا نم ةلاح يف انلعجي ام وهو ،نيقيرفلا الك
.رارمتساب اهيف مهسفنأ اومحقي نأ رشبلا لواحي يتلا تاسفانملا  
 
 تاهجوتلاو ،لادجلا لاعشإ ىلع ةرداق ةيرشبلا حلاصملا نكل
 نم كلذ مغرو ،نايحألا بلغأ يف اهل اقفو كرحتت ةيركفلا
 ةحلصم دوجو مدع مغر ام ركفل ادناسم ارايت دجن نأ نكمملا
 ام وهو ،معادو مداخ دوهجم نم مدقي ام لك دعب ةبستكم
 قيرط يأ يف كرحتلا يف بغري يرشبلا لقعلا نأ ةقيقح دكؤي
 كرحتلاف ،راسم يأ كلسي نأ هل يرورضلا نم نكي مل ول ىتح
 تاضقانتلا نم ريثكلا ريثي ام وهو ،دوشنم نوكسلاو ضورفم
.ةلئسألل تاراسملا نم ريثكلا حتفيو ةبرجتلا لايح  

 
 نم ريثكلا يف ركفلا كيرحت ىلع ةرداقو ءاجوه ةفطاعلاف
 .قطنملا نع دعبلا لك ةديعبو ةبيرغ تاقايس نمض نايحألا
 ام وهو ،هرضي ام قشعي نمو هبذعم بحي نمب هبشأ رمألاف
 تحت وأ "ءايمعلا ةسامحلا" يمسم تحت هرولبن نأ اننكمي
."ةينهذلا ةيئاوشعلا" حلطصم  
 
 ،تاهجوتلا هذه لايح راثت دق تالؤاستلا نم ريثكلا نكل
 ةلاح نم صلختلا فدهب حرتقت دق تاحورطألا نم ديدعلاو
.صالخإلاب ةطبترملا تائيهلا هذه اهمدقت يتلا تاتشلا  
 

 لحت نأ ةصلاخلا ةيديرجتلا ةرظنلل نكمملا نم كلذ مغرو
 ىلإ يدرفلا ركفلا ةمجرت ربع تايلاكشإلا هذه نم ريثكلا
 ام مدقت نأ اهل يرورضلا نم سيل يتلا تاملكلا نم ةعومجم
 ةيئاوشعلا لبقت نكمملا نم هنأ يأ ،تيمي ام ضحدت نأ وأ ديفي
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 ام وهو ،قيقدت نود رورملاو ليلحت نود زواجتلا ىلإ ءوجللا ربع
.رمألا ةقيقح يف ،رومألل يعيبطلا قايسلا لثمي  

 
رمتساب تبثي هلمكأب دوجولا نإ ريمعتلا ةيلمع ربع ،را

 ةمكحب نرتقي قايس وهو ،هدحو هلإلل ةمظعلا نأ ،سيكنتلاو
 اهكردت نلو ،اهكردن نأب ةريغصلا انلوقع انل حمست ال ةيهلإ

ا. دبأ  
 
 اهب ةذللاف ،راكفألا نع ينثدح ،صاخشألا نع ينثدحت ال

. ةردهم ريغ اهبحاصت يتلا ةقاطلاو ةنماك  
 
 رمتستو ،يلخادب رخاسلا ءزجلا كلخادب رخاسلا ءزجلا بعالي

.  نل رورغلاب ةيرخسلا نارتقاف رمألا اندحأ لمي ىتح   ةبعالملا
 نيب عقو مداصتو انعازن نيب قرف الو ،مهولاو لاضنلا يوس دلوي

. رحب جومو رخص  
 

ىلإ  راهظإ ىلإ  ةجاحلا ،ناسنإلا لخادب زيمتلا  ةجاحلا دقرت
ى  اهققح يتلا تازاجنإلا مجحب عيمجلا رابخإ لإ  ةجاحلا ،زيمتلا

.  ةرات دتشتو ،ةرات أدهتف ،رخآلاو نيحلا نيب هبعالت اهيلإ لصوو
ىلإ  يأ تابثإ .  ةجاح يف سيل هنأب انربخي دق ،أدهت امدنعو يرخأ

 ةبغرلا هرصاحتو صقنلا هبعالي ،روثت امدنعو ،ناسنإ يأل ءيش
صلا وأ ةرذبلا لثمت امبرو موهفمل ةيلوألا ةرو  . ديزملا غولب يف

 روصلا نم ريثكلا اذختم تقولا عم روطت يذلا تاذلا قيقحت
ىلإ  عارصلا تاثاعبنا ءرد  ةجاحلا نع ربعت امبرو ،ةدقعملا

.  يف نمكي اقح انمهي ام نكل ةددعتملا تائيهلا تاذ يدوجولا
 ةمس ريغتلا نأب انربخت يتلا ةقيقحلا كلت ،ةقيقحلاب فارتعالا

.  ،تابثلا فرعي ال دوجولاف دوهعملا ناسنإلا حمل مو ةيرشبلا ةايحلا
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 نلو ،نوكي نأ نكمي الو ،طق ةيرشب ةفص رارقتسالا نكي ملو
ا. دبأ نوكي  

 
 . هحلاصم عم قايسلا ضراعتي امدنع الإ ،ناسنإلا ةقيقح رهظت ال
 . رابتخالا يف حجنو اقداص ناك ،ضراعتلا مغر قحلاب كسمت نإف

 نم ناك ،هنايك يذؤي الأ لجأ نم قئاقحلا ريغي نأ لواح نإو
.  دنع الإ تارابتخا دجوت الف قافنلا قاطن يف سبحي نأ يرورضلا

م نع ردصي توص لكو نع ربعي ال ،لاع ربن  . تاكاكتحالا
.  ،لعافتلا داز املكو تالعافتلا ةحاس ىلإ   لوزنلاب الإ قدص

ئبتخم  لماخو .  تنأو ةيلاثمب ينثدحت الف رابتخالا ةأطو تدتشا
. تاقوألا مظعم يف  

	
 

 نيضيقنلا دوجو ةيمهأ
 
 دوجو يرورضلا نمو ،ضيبألا كرديل دوسألا دوجو نم دبال
 كرديل نمؤملا ريغ دوجو يقطنملا نمو ،ريخلا كرديل رشلا
 طبترت اهنأل ،نيضيقنلا دوجو ىلإ جاتحت زييمتلا ةيلمعف .نمؤملا
 نأ فورعملا نم هنإف كلذ مغرو ،امهنم لكب ةنرتقملا تافصلاب
 ،رخآلاب نرتقم اراكنإ كانهو امهدحأب ةنرتقم ةيقطنم كانه
 ةقيقحلا هطبرت يذلا ءزجلا نم عبان راكنإ راكنإلا نكل
 قطنملاب هسفن طبري يذلا ءزجلا ىلإ ةبسنلاب ضحدمو قطنملاب
  .ةيتاذلاو ةيثبعلا اهيلع رطيست ةروصب
 
 ام وهو ،نمؤم ريغ رخآو نمؤم قيرف يلإ هقلخ هلإلا مسق دقف
 لك ريصم ددح دقو .ءافطصالا ةركفب هقحلن نأ اننكمي
 ددحي نأ ام صخشل قحلا حنمي مل هنكل ،ةحضاو ةروصب قيرف
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 اننكمي ام وهو ،ديدحتلاو صيصختلا ىلع ادمتعم مهدحأ ةياهن
 هلإلل نأ قطنملا انربخي ،تقولا سفن يفو .حوضوب هظحالن نأ
 ةنولتمو ةعونتمو ةددعتم الاكشأ دجوي نأ يف لماكلا قحلا
 .هتاقولخم نم تاياهنلاو تايادبلا ةفلتخمو
 
 ىلع مئاق دوجولاف ،نحاشتلا ثدحي يك نافنصلا دجو دقل
 نكل ،نايحألا ضعب يف ظوحلملا مغانتلا مغر رفانتلاو نحاشتلا
 لثمي يذلا نحاشتلا تاريثأت نم صلختلا نع زجاع مغانتلا
 لك لماعت ةلوهسب ظحالن نأ اننكمي انه نمو .كارحلاو قايسلا
 ،بذجلا ةلواحمو ةيمحلا ىلع ينبم راطإ نمض رخآلا عم قيرف
 ،امهئاقب نم رفم الو امهدوجو نم صانم ال نيبطقلا نأ مغر
 .ةيلكلا ةبرجتلا يهتنت ىتح
 
 ةلوبقم يقطنملا بطقلا نع ةمجانلا تالواحملا يقبت ،كلذ مغرو
 كلت ،ةيباجيإلا تارييغتلا ضعب نع رمثت دق اهنأل ،ةردقمو
 انربخت يذلا قيرفلا يلإ ضعبلا بذج ىلع ةرداقلا تارييغتلا
 صلختلا نع ةزجاع تارييغت اهنكل ،قطنملا لثمي هنأب ةقيقحلا
 ينبم ،نيبطقلا دوجو ىلع ينبم دوجولا نأل ،رخآلا بطقلا نم
 .براضتلا ىلع ينبم ،امهنيب مئاقلا نحاشتلا ىلع
 
 يذلا ساسحإلا كلذ ،هرغص يف ناسنإلا دواري ساسحإ كانه
 عم ضراعتملا رخآلا بطقلا نم صلختلا يلع رداق هنأب هربخي
 صلختلا بجي ساسحإ ،ديكأت لكب يمهو ساسحإ وهو .هبطق
 ،كلذ مغرو .ثبعلاو ةيرخسلل الحم ءرملا راص الإو ةعرسب هنم
 ثادحإ نم اونكمت دق اصاخشأ كانه نأ فورعملا نم هنإف
 نكمملا نمو لب ،نييئانثتسا اوناك مهنكل ،ةيرهوج تارييغت
  .مهديدحتو مهدع
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 بطقلا ضحد نع اضيأ زجاع رييغتلا نأ فورعملا نم هنأ امك
 دوجوف ،باوصلاو قطنملا لثمي ام وهو ،مات لكشب رخآلا
 نع ءانغتسالا نكمي الو ديدحتلاو زييمتلل يرورض نيبطقلا
  .لاكشألا نم لكش يأب امهدحأ
 
 يلع لصحي مل قيرف ،نمؤم ريغ قيرف كانه ،لاثملا ليبس يلع
 قيرف ،هلإلا تاقولخم نم تاقولخم لثمي قيرف ،ءافطصالا ماسو
 .هقلخ نم هنأل ،ءاشي ام هب لعفي نأ لماكلا قحلا لجو زع هلإلل
 انلعافتف ،صنلا اهمسر تافص ،ةددحم تافصب قيرفلا اذه نرتقا
 كلت ،اهب تنرتقا يتلا ةياهنلا نم افوخ اهبنجت ىلع انلمعو اهعم
 ،هلإلا ديب ةياهنلا يقبت كلذ مغرو ،صنلا اهددح يتلا ةياهنلا
  .لاوحألا عيمج يف اققحم هلدع يقبيو
 
 كلذ ،بسحف زييمتلا ردصم ضراعملا قيرفلا لثمي امبرف
 امأ ،باوص نم هب طبتري امو نمؤملا ديدحت ىلع رداقلا زييمتلا
  .ديكأت لكب اننأش نم تسيل اهنإف ،ةياهنلا
 
 ةسامحلاو ،ءاجرألا يف نحاشتلا ثب يلع رداق نيقيرفلا دوجو نإ
 ،ريثكلا نع رمثت نل اهنكل ،ةردقم ميلسلا قيرفلا نع ةمجانلا
 ةرهشلا باستكا ةلواحمب لاوحألا نم ريثكلا يف نرتقت امبرو
 ميعدت فدهب هدوجو نم صانم ال رخآلا بطقلا نأل ،تيصلاو
 لثمي يذلا نحاشتلا كلذ ،نحاشتلاب نرتقملا رتوتلا كلذ ،رتوتلا
 هيلع لوصحلا نكمملا نم يذلا مغانتلاو مالسلا مغر دوجولا
 .رخآلاو نيحلا نيب
 
 عمجلا يرورضلا نم هنإف ،اهتقيقحو بذجلا تالواحم نع اديعبو
 ىلإ نكرن الو ،اهدحو ةدشلا ىلإ دمعن الف ،نيللاو ةدشلا نيب
 جهنملا كلذ ،صنلاب طبترملا جهنملا لثمي ام وهو ،هدحو نيللا
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 نود ةيطسولا كاردإ ىلع ةرداقلا ةيرشبلا سفنلا بساني يذلا
 نكل ،صنلا نم ةلوبقم ةدشلاف .ددشت وأ فارحناب نرتقم فرطت
 نم اذهلو ،مهدحأ ناسل ىلع اهلبقت نل ةيديلقتلا سفنلا
  .باوصلا لثمي ام وهو ،نيللاب اهجزم يرورضلا
 
 نيضيقنلا دوجوب نأ ةقيقح كاردإ يرورضلا نم ،ةياهنلا يفو
 نأو ،ةدح ىلع امهنم لكب نرتقملا مغانتلا مغر رحانتلا بشني
 يقبت كلذ مغرو ،مهولا ةباثمب امهدحأ نم صلختلا ةيلمع
 .مامتهاو ريدقت لحم ةيباجيإلا تالواحملا
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