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1995َُٟٛثٝ  4 – 2، ٍؽؽ 5ُٞضّٜؽ  "٥ٞؿ٠٪٠ٙ قرثؿ"ٟ تٛنع٪ٕد تٛؽ٥ؿ٪د ُٝأؼؾذ  ٩ٔ  ذلؿ، ٥

   The Final Quest)) تألؼ٪ؿتٛر٥ٕ٪ه ٚرثج ٥٠ٍت٢٠ 
إ٢٠ ٚح٘٪د تألعالٝ ٥تٛؿؤ٦ ٞضثـ٨ . 1995خ ٍثٝ ٩ٔ حؽت٨ إ٢٠ عٜٝ ٥ؿؤ٪د لثٜٞد إقرٜٞر٢

. ٞث ؿأ٪ر٢ ٥تؼرحؿر٢لأٟ أ٥ٟٚ أٞ٪٠ًث ح٘ؽؿ إٞٚث٩٠ أعث٥ل . تٛرٕق٪ؿ
 ------------------------------------------------------

اهجٍص اهضرٍر 
ٞ٘قًٞث ٚثٟ تٛض٪ك . ؿؤ٪ر٢ ىثٍذ ٍ٪٩٠ح٘ؽؿ ٞث تقذ ُٞرقًَثؿأ٪ذ ض٪لًث ل٪ىث٠٪ًث ٍي٪ًٞث ضؽًت ٪ٞرؽ 

ٚث٠ذ أٚسؿ تٕٛؿٖ ٥ٗخ ٩ٔ تٛٞ٘ثٝ . ت٧ٛ ٔؿٖ ٍقٚؿ٪د، ٚل ٔؿٗد ٤ٛث ؿت٪د ٞؼرٜٕد ٍٟ تألؼؿ٦
ُٖٞ٘ؽؿ ٟٞ ت٠ٛثف ٥تٛى٥ٞط تأل٠ث٩٠ ٥تٛعٚٝ تٛضثةؿ، ٥ٟٛٚ أٚحؿ تأل٥ل تإلٔرؼثؿ ٥تِٛج ؿ تٛؾتر٩ ٥تٛ

ٛٝ أٟ ٠ٚذ أً. ٧ٍٜ تإلؼ٥ختُٛٞلر٩ٚ ٚثٟ ٗثةؽ ٣ؾت تٛض٪ك تٛوؼٝ ٥٣ . تٕٛؿٖ ٚث٠ذ ٔؿٗد تٛعقؽ
٠٣ثٙ ٔؿٖ لؿ٪ؿخ أؼؿ٦ ٥ؿتء ٠ىثٖ ؿؤ٪ر٩، ٥ٟٛٚ ٞث ٠ٚذ أؿت١ ٥٣ ىٜ٪َد تٛض٪ك ٤ٛؾت تٛعلؽ 

. ٟٞ تٛضع٪ٝ تٛؾ٨ ُتىٜٖٔ ٟٞ ٗ٪٥ؽ١ وؽ ت٠ٚٛ٪قدتٛ٘ثؽٝ تٕٛي٪ٌ 
ٓٝ ُٞع ٞ٪ذ تٛرؼ٥٪ٓ، ٥ؿٞثط قٞ٪ذ ق٪٥ٓ ُف: ٛد ٟٞ ٗحل ٣ؾت تٛعلؽ أقٞثء ٤٠ٞثٚثٟ ٛألقٜعد تٛ
٥ٚثٟ . ٠٥لؿ تإللثٍثذ ٥رل٥٪٢ تٛقَٞد ٥ٞعحد إ٠ر٘ثؽ ت٠ٛثفٞ٪ذ تإلر٤ثٞثذ تْٛؽؿ، ٥ق٤ث٤ٞٝ ُف

تٛؿٔه، ٥تٛٞؿتؿخ، ٥ٍؽٝ تْٕٛٞؿخ ٥تٛل٥٤خ : ٕٛؿٖ تٛل٪ثى٪ٟ تٛنْ٪ؿخ ٥تٛٚلثٔد أقٞثء ٞسل
٠ٚذ أٍٜٝ ٩ٔ ٜٗح٩ أٟ ت٠ٚٛ٪قد ٛٝ . ٤ٜٛض٥ٝ تٛؿة٪ق٩إلٍؽتؽ ٣٥ؾ١ ٚث٠ذ ٩ٔ ٞ٘ؽٞد تٛض٪ك ل

. ر٥تض٢ تٛحرد ل٪ةًث ٤ٚؾت قثحً٘ث
ٖٕ تٛؿة٪ق٪د ٥٣ ٍُٞلض٪ك تلٚث٠ذ ٤ٞٞد  ٤ٜٛض٥ٝ ٧ٍٜ ٚل ٞقر٦٥ ٟٞ  ُٞؿقاًلتٛض٪ك ٚثٟ . إ٠ل٘ث

٠ٚثةف ٌٞ حَو٤ث، ؿٍث٪ث ٌٞ ؿٍثر٤ٝ، أـ٥تش ٥ـ٥ضثذ، أ٥الؽ ٥أ٣ثٛ٪٤ٝ، ٥عر٧  :الٗثذًتل
ٚث٠ذ ٔؿٖ تٛٚلثٔد ٞؿقٜد ٛرَ٪٪ٟ تٛسْؿتذ ٩ٔ ت٠ٚٛثةف ٥تَٛثةالذ ٥تألٔؿتؽ . تأل٥الؽ ٔ٪ٞث ح٪٤٠ٝ

ًٍؿٔه ٥تٛٞؿتؿخ ٥تٛل٥٤خ ٥تٛر٩ ٪ٟٞٚ إقرِٔ٪٤ث تلٛر٩ رر٥تضؽ ت  ال٤ٛث ٥تٛرقحج ٩ٔ ٍٞل نؽ
. ٕٛؿٖ تٛض٪ك تٛ٘ثؽٞدتٛىؿ٪ٖ  ةدر٩٤أٚحؿ ل

ٚثٟ تٛضـء تألٚحؿ ٟٞ تٛنؽٞد ٥٣ أٟ ٣ؾت تٛعلؽ ٛٝ ٪ٟٚ ؿتٚحًث ٧ٍٜ تٛؼ٪٥ل حل  ،٩ٔ ٣ؾ١ تٛؿؤ٪د
تٛر٤ؾ٪ج ٥تإلعرلثٝ ٚثٟ َٞي٤ٞٝ ٞؿرؽ٪ٟ ٞالحف ض٪ؽخ ٥٪ؽل ٞي٤ؿ٣ٝ ٧ٍٜ ! ٧ٍٜ تٛٞق٪ع٪٪ٟ

أؤٛةٙ ٚث٥٠ت تٛٞق٪ع٪٪ٟ تٛؾ٪ٟ ٔرع٥ت أ٠ٕق٤ٝ ٥٘ٛتذ تٛيٜٞد ٛؽؿضد أٟ تَٛؽ٥ إقرىثً . ٥تٛس٘ثٔد
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٪َٜٝ أٟ تٛح٪ذ ت٠ٞٛ٘قٝ  تٛٞلر٩ٚٚثٟ . إقرؼؽت٤ٞٝ ٔ٪ٞث ٚث٥٠ت ٪ٕٚؿ٥ٟ إ٤٠ٝ ٞقرؼؽٞ٪ٟ ٟٞ ٗحل تهلل
ٖ ٚثٞل ٠ٜٚٛ٪قد ال ٪٢٠ٚٞ تٛن٥ٞؽ، ٥ٚثٟ ٣ؾت تٛض٪ك ُ٪ٞسِّل ٞعث٥ٛر٢ تألقثق٪د ٜٛرقحج ٩ٔ أ٠ل٘ث

. ٛرق٘ى حٚث٤ٜٞث ٟٞ ت٠َٛٞد
 

أشرى اهدرة 
ٚثٟ ضٞ٪٤َٝ . رضؿضؿ ؼٜٓ تٕٛؿٖ تأل٧ٛ٥ علؽ وؼٝ ٟٞ تٛٞق٪ع٪٪ٟ تٛٞأق٥ؿ٪ٟ ٤ٛؾت تٛض٪ك

 قؿ٥٦حؽت ٩ٛ أٟ أٍؽتؽ تأل. ٟٞ تٛٞنثح٪ٟ، ٥ٚث٥٠ت ٪٠٘ثؽ٥ٟ حٕةد نْ٪ؿخ ٟٞ ل٪ثى٪ٟ تٛؼ٥ٓ
خ ٣ؤالء ٚثٟ ال ٪ـتل حع٥ـ ٣١ل٩٠ ٥٣ أ٥ٟٞث أؽ. أٚسؿ ٟٞ تٛل٪ثى٪ٟ تٛٞر٥تضؽخ ٩ٔ ٣ؾت تٛض٪ك

٠ٚذ ٞؾ٥٣اًل ٛؿؤ٪د ٣ٚؾت ٍؽؽ ٚح٪ؿ ٟٞ . ٤٠ٞٝ ًت، ٥ٟٛٚ ٛٝ ٪قرؼؽ٤ٞث أعؽًت٥رؿ٥ف ًتق٪٥ٓتألقؿ٦ 
ٚثٟ حثإلٞٚثٟ رؽٞ٪ؿ٣ٝ أ٥ ع٪ز ، تألقؿ٦ ٞأق٥ؿًت ٟٞ ٗحل ٔةد نْ٪ؿخ ٟٞ ل٪ثى٪ٟ تٛؼ٥ٓ

.  ض٤َٜٝ ٪ٕؿ٥ٟ إٟ إقرؼؽٝ تألقؿ٦ أقٜعر٤ٝ
ٚث٠ذ ت٠ٛق٥ؿ . ألقؿ٦ ٠٥ٜٞد ح٥ٜٟ ٗثرٝ ٌٞ ر٥تضؽ ٠ق٥ؿ حؿ٪د رؽ٧ٍ تٛٚأحدٚث٠ذ تٛقٞثء ٥ٖٔ ت

٥ع٪٠ٞث ٚثٟ ت٩٘ٛء ٪ق٘ى . ٥ٚثٟ ت٩٘ٛء ٪ؽ٧ٍ تإلؽت٠د. رقر٘ؿ ٧ٍٜ أٚرثٓ تألقؿ٦ ٥رر٘٪أ ٍٜ٪٤ٝ
٧ٍٜ تألق٪ؿ ٚثٟ تألق٪ؿ ٪٠رنج ٧ٍٜ ٗؽٞ٪٢ ٥٪ؼى٥ حئقر٘ثٞد ٕٛرؿخ ٥ٟٞ سٝ ٪ٞل٩ ٞرؿ٣اًل، 

قثءل ٛٞثؾت ال ٪٘رل تألقؿ٦ رٜٙ ت٠ٛق٥ؿ حق٪٤ٔ٥ٝ، أل٢٠ ٚثٟ ٠ٚذ أذ. حن٥ؿخ أوَٓ ٞٞث قحٖ
. حئٞٚث٤٠ٝ َٔل ؾٛٙ

٥عثل ق٥٘ى أق٪ؿ أ٥ أق٪ؿخ ٧ٍٜ تألؿه، رحؽأ . ٥٪ق٘ىأق٪ؿ ٥ٚثٟ ح٪ٟ تٛع٪ٟ ٥تألؼؿ ٪رَسؿ 
٥ٟٞ سٝ ٪٠ثؽ٥ٟ ت٠ٛق٥ؿ ٜٛٞضب ٥إٛر٤ثٝ . ح٘٪د تألقؿ٦ ٩ٔ ى٢٠َ حق٪٤ٔ٥ٝ ٥تٛقؼؿ٪د ٢٠ٞ

. ل ٥ٔثر٤ٝتٛقثٗى٪ٟ ٧ٍٜ تألؿه عر٧ ٗح٩
٥ٔ٪ٞث ٠ٚذ أ٠يؿ ؾٛٙ أؽؿٚذ أٟ ٣ؤالء تألقؿ٦ إ٠ٞث ٪ٕٚؿ٥ٟ أٟ ٩ٗء تإلؽت٠د ٚثٟ ٟٞ ٠ٍؽ تهلل 

٣ؾت ٚثٟ تٛقحج ٩ٔ . سٝ ٤ٔٞذ أٟ ٣ؤالء تألقؿ٦ ٪ٕٚؿ٥ٟ حأ٤٠ٝ ٪ق٪ؿ٥ٟ ٩ٔ ض٪ك تهلل. عً٘ث
ٍؽٝ ٗر٤ٜٝ ٛل٪ثى٪ٟ تٛؼ٥ٓ تٛنْ٪ؿخ، ت٥ ؿحٞث ٔٚؿ٥ت أٟ رٜٙ ت٠ٛق٥ؿ إ٠ٞث ٩٣ ؿقٌل ٟٞ ٠ٍؽ 

حٚل قؾتضد ٚل لب ٗح٥ٜت ضَل ق٥تُؽ قعثحد ت٠ٛق٥ِؿ تألٞؿ نَحًث ٧ٍٜ تألقؿ٦ عر٧ أ٤٠ٝ . هللت
. عؽز ٤ٛٝ ٥ٚأ٢٠ إٔذ ٟٞ ٠ٍؽ تهلل

ُٞر٩٘ٔء ٟٞ ت٠ٛق٥ؿ ٥َُّٞؿ ٛألقؿ٦ ٥٣ ت٩٘ٛء تٛ ٥ٚثٟ تألقؿ٦ تٛؾ٪ٟ ؿٔو٥ت . ٚثٟ تٛىَثٝ ت٥ٛع٪ؽ تٛ
تٛؾ٪ٟ ٚث٥٠ت ٪ر٠ث٢٠٥ٛ٥ ٔٚث٥٠ت أٞث . ر٠ث٢ٛ٥ ٪و٥َٕٟ رؽؿ٪ض٪ًث ت٧ٛ ع٪ٟ ق٥٘ى٤ٝ ٧ٍٜ تألؿه

٥ع٪٠ٞث ٚثٟ ٪َٕل أعؽ . ٩ٗء ٧ٍٜ تألؼؿ٪ٟذ٥ٟٞ سٝ ٪حؽأ٥ٟ حثل. ٪ر٥٥ٟ٘ ٥ٟٛٚ ح٥٘خ تألس٪ٝ
ْٟ ٛؿ٥ٚج ٥ٟٞ سٝ تإلؿر٘ثء ت٧ٛ تٕٛؿٖ حث٪٠ريؿ تٛؿ٥ٚج حثٛقٞثط ٢ٛ  تألقؿ٦ ؾٛٙ ٪٥٘ٝ ل٪ىث

. تألٞثٞ٪د
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ةـتـ تٛر٩ ٚثٟ ٪رح٤ٛ٥ث ٥٪ر٥ْٖى٤ث تٛٞثؽخ تْٛؿ٥٪د تٛٞس٪ؿخ ٛإللٝرٜٙ ٥ٚثٟ أق٥أ ٟٞ ٩ٗء ت٠ٛق٥ؿ 
. ٚث٠ذ ٣ؾ١ تٛٞثؽخ تْٛؿ٥٪د ٩٣ تإلٔرؼثؿ ٥تٛى٥ٞط تأل٠ث٩٠. تٛل٪ثى٪ٟ تٛؿتٚح٪ٟ ٧ٍٜ تٛٞق٪ع٪٪ٟ

٣ؾ١ تٛٞثؽخ تْٛؿ٥٪د  ٧ٍٜ أ٪د عثل، ضَْٜذ. ٣ؾت ٚثٟ ىح٪َد تٕٛؿٖ تٛر٩ ٚث٥٠ت رثحَ٪ٟ ٤ٛث
 ؿقٌل٩٣ ؽ٥ٟٗ أٟ تٛل٪ثى٪ٟ ٪مٞٞث نثؿ٥ت أٔول ٟٞ تإلؽت٠د أٟ عثٛر٤ٝ تٛٞق٪ع٪٪ٟ ٪لَؿ٥ت ج

ٞٔقعد تٛؿ٥ط تٛ٘ؽف ت٪ٕٚؿ٥أٟ ٟٞ ٠ٍؽ تهلل، ٥ . حأٟ ٣ؾ١ تٛٞثؽخ ٩٣ 
٣ؾ١ ٩٣ ؼؽٍد إحٜ٪ف . ٣ؾ١ ٩٣ حؽت٪د ٪٥ٝ ت٤٠ٛث٪د ٛض٪ك تَٛؽ٥"سٝ ضثء ن٥ذ تٛؿج إ٩ٖٛ ٗثةاًل، 

تٛٞق٪ع٪٪ٟ ٤ٜٛض٥ٝ ٧ٍٜ ٞق٪ع٪٪ٟ  ٞث ٪قرؼؽٝع٪ٟر٠ىٜٖ ٥ٗر٢ تٛؿة٪ق٪د ٜٛؽٞثؿ إؾ تٛؿة٪ق٪د، 
إقرؼؽٝ إحٜ٪ف ٣ؾت تٛض٪ك ٧ٍٜ ٞؿ تَٛن٥ؿ، ٢٠ٚٛ ٛٝ ٪قرىٌ أحؽًت تٛ٘حه ٧ٍٜ ٣ٚؾت . ؿ٪ٟأغ

ٍٜ٪ٙ أٟ رنٞؽ . ٓ، ٔأ٠ث ٩ٛ ض٪ك أ٪وًثال رػ. ١ ألّؿتو٢ تٛلؿ٪ؿخٍؽؽ ٚح٪ؿ إلقرؼؽتٝ
ٍٜ٪ٙ أٟ رعثؿج ألضل ٜٞٞٚر٩ . ٥رعثؿج أل٢٠ ٛ٪ف ٠٣ثٙ حَُؽ ٞٚث٠ًث ٛإلؼرحثء ٟٞ ٣ؾ١ تَٛٞؿٚد

ِّٖ ٥ألضل ." أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ُؼٔؽ٥ٍت ٥ألضل تٛع
. ٠ُٚذ ٞلٞةـًت ٥ّثوحًث ضؽًت ٟٞ تٛض٪ك تٛلؿ٪ؿ إؾ ؿّحذ ت٥ٞٛذ ٧ٍٜ تَٛ٪ك ٩ٔ ٣ٚؾت ٍثٛٝ
٧ٍٜ أ٪د عثل، ٜٚٞد تٛؿج ٣ؾ١ لضَر٩٠ ٚس٪ؿًت إؾ ضَٜر٩٠ أنؿغ ٧ٍٜ ت٥ٕٛؿ ٧ٍٜ ٣ؤالء 

ؾٛٙ، حؽت ع٪٠ٞث َٜٔذ . تألقؿ٦ تٛٞق٪ع٪٪ٟ ٛ٪لَؿ٥ت حأ٤٠ٝ ٞؼؽ٥ٍ٪ٟ، َٞر٘ؽًت أ٤٠ٝ ق٪قر٥َٟٞ ٩ٛ
ٔٚؿذ أٟ تٛٞق٪ع٪٪ٟ . ٩ٛ ٥ٚأٟ تٛض٪ك حأ٢ٜٞٚ إٛرٕذ ٠ع٨٥ ٩٠ٚٛ إقرٞؿذ ٩ٔ نؿتؼ٩

ق٪قر٘٪ي٥ٟ ٥٪ؽؿ٥ٟٚ ٞث ٪عؽز ٤ٛٝ، ٥ٟٛٚ ٧ٍٜ تَٛٚف، حؽأ تَٛؽ٪ؽ ٤٠ٞٝ ٪ٜر٘ى٥ٟ ق٤ث٤ٞٝ 
ع٪٠ةؾ ٍٜٞذ إ٩٠ َٜٔذ ٣ؾت . ح٩٪٢٠٥َٜٕ  ٣ث ٩ٍٖٜ، ٔ٪ٞث رؿؽؽ أؼؿ٥ٟ ٥ٚأ٢٠ ال ٪َؿ٥ٟٔ ٞثىالٖإل

. أ٥ت٢٠، ٥أ٢٠ ٚثٟ ؼىأ رث٤ًٔث ضؽًتتألٞؿ ٗحل 
 

إتخداء اهيعرنج 
. ٚثٟ ٠٣ثٙ أالٓ تٛض٥٠ؽ، ٥ٟٛٚ ٠ٚث ٥ٕ٠ٖ تَٛؽ٥ ٍؽؽًت. سٝ إٛرُٕذ ٥ؿأ٪ذ ض٪ك تٛؿج ٥تًٕٗث ؼ٩ٕٜ

ٚثٟ ٍؽؽ . ٚث٠ذ تألٚسؿ٪د ٞعٞ٪د ضـة٪ًث ، ٤ٛؾتٞؿرؽ٪ٟ ؽؿ٥ًٍثض٥٠ؽ٠ث ٚثٟ ٍؽؽ ٜٗ٪ل ٟٞ 
ٛةٙ تٛٞؿرؽ٪ٟ ؽؿ٥ًٍث ٍؽؽ ٜٗ٪ل ٟٞ تٛرؿ٥ف إؾ ٥ٚثٟ حع٥ـخ َٞيٝ أؤ. تٛٞنثح٪ٟ ح٪٠٠ث ٚح٪ؿًت

٥ٚثٟ أٚسؿ٪د أؤٛةٙ تٛض٥٠ؽ ٟٞ ت٠ٛقثء . ٠ٚذ أٍٜٝ أ٤٠ث ٟٛ رعٞ٪٤ٝ ٟٞ ت٤ٛض٥ٝ تٛوثِؿ تٛ٘ثؽٝ
. ٥تألىٕثل

٥رضؿضؿ ؼٜٓ ٣ؾت تٛض٪ك علْؽ ٞلثح٢ ٛعلؽ تألقؿ٦ تٛؾ٪ٟ رِح٥َت تٛض٪ك تٛلؿ٪ؿ، ٢٠ٚٛ ٪ؼرٜٓ 
ٍٟ ٥٪قرَٞر٥ٟ  إؾرؿتء٦ ٩ٛ أ٤٠ٝ أ٠ثف قَؽتء . ٩ٔ ىح٪َر٢ ٚث٥٠ت ٪َٜح٥ٟ أَٛثحًث ٥٪٥٠ْٟ أّث

ٞٞث ؾٚؿ٩٠ ؾٛٙ حثٛح٪ةد تٛٞر٥تضؽخ ٩ٔ ٠ٞى٘د . ض٥ٛ٥ٟ ٟٞ َٞقٚؿ ت٧ٛ أؼؿذحأ٥ٗثر٤ٝ ٨٥
عث٥ٛذ ؿٌٔ ن٥ر٩ ٞعؽسًث نؼحًث اُلعؾؿ٣ٝ حأ٢٠ ٛ٪ف ت٥ٛٗذ ٤ٛٚؾت أل٪ثء، ٥حأٟ . ٥٥ؽقر٥ٙ

٥َٞت ألثؿ٥ت إ٩ٖٛ حَالٞد قالٝ ٥تٛؾ٪ٟ ف. تَٛٞؿٚد ٥ل٪ٚد تألٟ، إقرىثً ٗقٝ ٜٗ٪ل قٞثً ن٥ر٩
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عث٥ٛذ أٟ ألؿط ٤ٛٝ حأٟ . ٤٠ٝ ال ٪ؤ٥٠ٟٞ حثٛعؿج ٥أٟ تٛؿج ٟٛ ٪ؽً أ٨ٖ ق٥ء ٪ن٪ح٤ٝإٗثةٜ٪ٟ 
ٍٟ ْٛؿه تٛؿتعد  تٛؿج أٍىث٠ث تٛؽؿ٥ً ٛقحٍج، ٤٠ٚٛ٥ٝ ٚث٥٠ت ٪ض٪ح٥ٟ أ٤٠ٝ ضثء٥ت ت٧ٛ ٞٚث

ألؤٛةٙ ( تٛرؿ٥ف)٪ٞثٟ حؽأذ أن٩ٜ حضؽ٪د ت٧ٛ تٛؿج ٛ٪ـ٪ؽ تإل. ٥تإلقرٞرثً ٥ال لب ق٪عؽز ٤ٛٝ
. تٛٞؿرؽ٪ٟ ؽؿ٥ًٍث، ٩ٚٛ ٪قثٍؽ٠٠٥ث ٩ٔ عٞث٪د أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٛٝ ٪٥٠٥ٚت ٞقرَؽ٪ٟ َٜٛٞؿٚد

َُٕٜٔذ، ٥إقرضثج ٩ٔ تٛعثل . ضثء ؿق٥ل إ٩ٖٛ ٥أٍىث٩٠ ح٥ٖ ٥ىٜج ٩٠ٞ أٟ أح٢ِّٗ٥ حقؿٍد
. قؿٍد٠رح٥٤ت ٥ُضٜحذ إٛ٪٤ٝ ؽؿ٥ًٍث أؼؿ٦، ٔثؿرؽ٣٥ث جٔثأؤٛةٙ تٛٞؿرؽ٪ٟ ٜٗ٪اًل ٟٞ تٛؽؿ٥ً 

٥العيذ أٟ تٛؾ٪ٟ ٚث٥٠ت ٗؽ ُتن٪ح٥ت ٛٝ ٪٥٠٥ٚت ٞؿرؽ٪ٟ ؽؿ٥ًٍث ٥ٖٔ ٞٚثٟ تٛضؿ٥ط، ٩٠ٚٛ٥ ٗحل 
ؿط ٚل لؼم ٛٝ أؽ٦ ت٧ٛ شٞٞث . أٟ أ٥ٗل ل٪ةًث ٥إؾ حق٤ثٝ تَٛؽ٥ رق٘ى ٞسل تٛٞىؿ ٍٜ٪٠ث

ٚٞث أٟ تٛؾ٪ٟ ٛٝ ٪ْى٥ت ضؿ٥ع٤ٝ ُتن٪ح٥ت ٩ٔ . ٪ؿرؽ٨ ٚثٞل ؽؿ٢ٍ ق٥تء ٚثٟ ؿضاًل أٝ إٞؿأخ
. ٥حؽأ تٛؾ٪ٟ ُتن٪ح٥ت حق٤ثٝ تإلٔرؿتء ٪ٕرؿ٥ٟ ٩ٔ تٛعثل ٧ٍٜ تٛؾ٪ٟ ٛٝ ُ٪نثح٥ت. ٟ تٛضؿطؾتذ ٞٚث

حَؽ٣ث حٜ٘٪ل رٝ عؽ٥ز إ٠ل٘ثٖ ؼى٪ؿ . ٥حؽأ تٛؾ٪ٟ ُتن٪ح٥ت حق٤ثٝ ٠لؿ تإللثٍثذ ح٠لؿ تإللثٍثذ
سٝ حؽأذ ت٠ٛق٥ؿ تٛحؿ٪د ر٠ؽٌٔ حؼٕد إلٛر٘ثى تٛٞضؿ٥ع٪ٟ ٥رقٜ٪٤ٞٝ ت٧ٛ َٞقٚؿ . ؽتؼل َٞقٚؿ٠ث

٥ٚثٟ ال ٪ـتل ٜٛٞنثح٪ٟ ق٪٥ًٔث ٥حئٞٚث٤٠ٝ حٚل ق٥٤ٛد ر٥ض٪٢ وؿحثذ ٥ٗ٪د ٠ٜٛق٥ؿ . تألقؿ٦
.  ٣ٝ ٤٠٥ٚٛٝ ّثوح٪ٟ ٧ٍٜ تٛح٘٪د ٠ٞث٤٠ٚٛٝ ٛٝ ٪٥َٜٕت ؾٛٙ، حل حٚل إؿتؽر٤ٝ ِٗح٥ٜت عِٞل

. حؽت ٥ٚأ٢٠ ٥ٔو٧ رثٞد. أؤٛةٙ تٛٞر٥تضؽ٪ٟ ٩ٔ تَٛٞقٚؿ ؼٜٓ ض٪ل٠ث أق٥أ حٚس٪ؿٚث٠ذ عثٛد 
ُٞرأ٣٥٪ٟٟٞ ٞضؿ٥ع٪ٟ عًث ٧ٍٜ تألؿه ع٪ز ٚثٟ تألالٓ ٞىؿ٥ ٥ٚثٟ تٛٚس٪ؿ ٟٞ تٛؾ٪ٟ ٛٝ . ٥

ِّ ِٝ. ُ٪نثح٥ت ضثٛق٪ٟ ٔ٘ى ٩ٔ ؼؽِؿ تٛلَّ ِّ حقؿٍد ٟٞ ٗحل ٥ُع ل تٛٞنثح٥ٟ ٥تٛضثٛق٥ٟ ٩ٔ تٛلَّ
تٛضؿع٧ ح٤ٚؾت ّوج ٚثٟ ٥إحَثؽ ت٠ٛق٥ؿ ٤٠ٍٝ، ٥ٟٛٚ  تٛضؿع٧ أؿتؽ تٛحَه ٞقثٍؽخ. ت٠ٛق٥ؿ

 .أؿتؽ٥ت ٞقثٍؽر٤ٝ تٛؾ٪ٟعر٧ إ٤٠ٝ ٣ؽؽ٥ت ٥أحَؽ٥ت أؤٛةٙ 

ٚث٠ذ أ٥ل ٥ٞتض٤د ٌٞ . ٚثٟ تٛٚس٪ؿ٥ٟ ٟٞ تٛضؿع٧ ٪قؿ٥ٍٟ حٚل ٥ٗر٤ٝ ٟٞ ٞل٤ؽ تَٛٞؿٚد
 حؽأ حَوًث ٟٞ ٣ؤالء حثٛي٥٤ؿ. ٧ٍٜ تإل٠وٞثٝ تٛ٪٤ٝ ٩ٔ تَٛٞؿٚدعسر٩٠ تَٛؽ٥ ٞؽٞؿخ ضؽًت عر٧ 

 .ؿ٣٪جرْ٪ؿ ىؿج تٛعٕٜد ت٧ٛ رنٞ٪ٝ . رؿ٥ف ٚح٪ؿخحٚث٤ٜٞث ٌٞ تٛؽؿً أٛحقد ٞؿرؽ٪ٟ  ٣٥ٝ

ٍثةؽخ ٜٛؾ٪ٟ ق٘ى٥ت ٩ٔ تَٛٞؿٚد، عر٧ أ٤٠ٝ حؽأ٥ت حرلٚ٪ل تٛر٩ ٚث٠ذ إقرَثؽخ تألٞثٟٚ حؽأ٥ت ج 
ٖٞٝ ٟٞ تٛض٥٠ؽ ٛعٞث٪د ؼٜٕ٪د تٛض٪ك ٥أ ن٥ٕٓ ضؽ٪ؽخ ض٠عر٢، ٞٞث أعؽز رلض٪ًَث ٍي٪ًٞث، ٥ن

ٚل ٥تعؽ ٧ٍٜ تٛن٥ٞؽ ٥تٛ٘رثل عر٧ ت٥ٞٛذ، ٩ٔ٥ تٛعثل ٥ْٕٗذ سالسد ٞالةٚد ٍي٪ٞد ٩٣ 
. ٥تٛؿضثء ٥تٛٞعحد ؼ٠ٕٜث، ٥حؽأ ٪ٚحؿ ُرؿف ٚل ٥تعؽ ٠ٞث تإل٪ٞثٟ

 
اهظرٍق اهعبى 

َّٖ تإل٠ض٪ل أؿؽ٠ث إىالٖ تٛق٤ثٝ ٠٠ٚٛث ٛٝ ٠ٟٚ . ٚثٟ ٛؽ٪٠ث ق٪٥ٓ إق٤ٞث ٜٚٞد تهلل، ٥ق٤ثٝ رؽ٧ٍ ع
سٝ . َٔل ؾٛٙ ٟٞ ؽ٥ٟ إنثحد تٛٞق٪ع٪٪ٟ تٛؾ٪ٟ ٚث٥٠ت ٞٞرى٪ٟ ٟٞ ٗحل تٛل٪ثى٪ٟٚ٪ٓ ٠َٟٜٝ 



 5 

ُٞوى٤ؽ٪٤ٝرؿتء٦ ٠ٛث أ٢٠ إٟ أنحٟ ِّٖ ٔئ٤٠ٝ ٗؽ ٪قر٘٪ي٥ٟ ٥٪عثؿح٥ٟ  أىٜ٘ذ . ت تٛٞق٪ع٪٪ٟ حثٛع
٧ٍٜ أ٪د عثل، ٛٝ ٪قر٘٪ي٥ت ٠ٍؽ . ٍؽؽًت ٜٗ٪اًل ٟٞ تٛق٤ثٝ، ٟٛٚ َٞي٤ٞث أنثحذ تٛٞق٪ع٪٪ٟ

ِّ تٛل٪ثى٪ٟ  ذ٥ال ق٘ى٥ت ضؿع٧ ٧ٍٜ تألؿه حل ـتؽ٥ت ّ٪يًث ٥ر٥ٖ٘ إنثحر٤ٝ حق٤ٝ تٛع
ت٥ٛوٌ، ٔحؽأ٠ث ٠لَؿ أ٢٠ ٟٞ تإلقرعثٛد ت٥ٕٛـ ضٞ٪ًَث ح٤ؾت  أ٠نؽ٠ٞث. تٛؿتٚح٪ٟ ٍٜ٪٤ٝ حن٥ؿخ أٚحؿ

ٌٞ ٥ض٥ؽ تإل٪ٞثٟ ٥تٛؿضثء ٥تٛٞعحد حأ٢٠ ٪٠٠ٚٞث ٧ٍٜ تألٗل  ٠ٚث ٥تس٘٪ٟ ٠ثح٤ؾ١ تَٛٞؿٚد، ٥ٟٛٚ
. سٝ ي٤ؿ ٞالٙ أؼؿ إق٢ٞ تٛعٚٞد ٥أؿلؽ٠ث ٛٞعثؿحد تٛضحثل تٛر٩ ٚث٠ذ ؼ٠ٕٜث. تإلعرٕثي ح٥ٞت٠َٗث

٠ٍؽ ٞقر٥٪ثذ ٞؼرٜٕد ٥ٚث٠ذ ٍثٛ٪د ح٘ؽؿ ٞث أقرىَذ ٚثٟ ٧ٍٜ تٛضحثل حؿ٥ـتذ نؼؿ٪د 
ٞٞث حؿ٥ـتذ رو٪ٖ أٚسؿ ٔأٚسؿ ر٥تضؽذ  ،ت٧ٛ تأل٧ٍٜؽ٧٠ ٠ٍؽ ٚل ٞقر٦٥ ٟٞ تأل٥ٟٛٚ . ؿؤ٪ر٢
ٍّٖ إ٠ض٪٥ٍّ٩ُٜف. ت٥ٗ٥ٛٓ ٍٜ٪٤ثن٥َحد  إـؽتؽ ٔثٛٞقر٥٪ثذ تٛق٧ٜٕ . ٩ٞ ٚل ٞقر٦٥ حعقج ع

ِّٖ تألقثِف ٞسل  ٥تٛٞقر٥٪ثذ . تٛػ" تإل٪ٞثٟ"٥" ٛنالخت"٥" تٛ٘ؽتقد"٥" تٛؼالم"قٞ٪ذ حعقج ع
ِّٖ تإل٠ض٪ل ٥ٜٚٞث رق٠ٜ٘ث ٞقر٥٪ثذ ٍثٛ٪د ٜٚٞث ر٥ٖ٘ذ ق٪٠ٔ٥ث ٥رؿ٥ق٠ث . تَٜٛ٪ث قٞ٪ذ حعقج ر٘ٗؽٝ ع

 .٥ّٜٗذ ق٤ثٝ تَٛؽ٥ ت٠ٞٛىٜ٘د ٍٜ٪٠ث
خظأ يأشبوً 

 ٚثٟ. حؽأ تٛحَه ٟٞ تٛؾ٪ٟ ح٥٘ت ٩ٔ تٛٞقر٥٪ثذ تٛق٧ٜٕ حئٛر٘ثى ق٤ثٝ تَٛؽ٥ ٥إىال٤ٗث ٧ٍٜ تَٛؽ٥
. ؾٛٙ ؼىأ ٞأقث٥٪ًث، إؾ رٕثؽ٦ تٛل٪ثى٪ٟ حٚل ق٥٤ٛد رٜٙ تٛق٤ثٝ ٥رؿ٣٥ٚث ٛرن٪ج تٛٞق٪ع٪٪ٟ

٥ع٪٠ٞث ٚثٟ تٛٞق٪ع٩ ٪نثج حئعؽ٦ ق٤ثٝ تإلر٤ثٝ أ٥ تإلٔرؿتء، ٚثٟ ل٪ىثٟ تٛٞؿتؿخ أ٥ تْٛ٪ي 
عؽز ٚثٟ ٨ع٪٠ٞث . ٪ى٪ؿ ٥٪ضسٝ ٧ٍٜ تٛق٤ٝ، سٝ ٪حؽأ ٪رح٥ل ٥٪رحٓؿـ حق٢ٞ٥ٞ ٧ٍٜ ؾٛٙ تٛٞق٪ع٩

حؽأ ٚثٟ ٨تإلٔرؼثؿ ٥تٛحؿ تٛؾتر٩ ٔ٪٢ ٔئ٢٠ ر٥تضؽ ٟٞ إس٠٪ٟ أ٥ سالسد ل٪ثى٪ٟ إوثٔد ت٧ٛ  ٛٞق٪ع٩ٍّ
. ٩ٔ تٛرع٥ٖل ت٧ٛ ن٥ؿخ ٜٞر٥٪د لح٪٢ ٛرٜٙ تٛل٪ثى٪ٟ

إقرى٠َث ؿؤ٪د ٞث ٪عؽز ٟٞ تٛٞقر٥٪ثذ تَٜٛ٪ث تٛر٩ ٠ٚث ٥تٕٗ٪ٟ ٍٜ٪٤ث، أٞث تٛؾ٪ٟ ٚث٥٠ت ٥تٕٗ٪ٟ 
ٗٓؿؿ ٠ن٠ٕث . ٥ٟٞ ق٤ثٝ تَٛؽ٥ ٜٔٝ ٪قرى٪٥َت ؾ٧ٍٜٙٛ تٛٞقر٥٪ثذ تٛق٧ٜٕ تٛؾ٪ٟ ٚث٥٠ت ٪قرؼؽ

٠ـل ت٠ٛنٓ تٛحث٩ٗ ت٧ٛ تٛٞقر٥٪ثذ تٛق٧ٜٕ ٛلؿط ٞث ٪عؽز ٤ٛؤالء ٔ٪ٞث ٨تإلقرٞؿتؿ ٩ٔ تٛرقٜٖ 
ٟٞ ٍؽت ٜٗد ٞث إلقرٞؿتؿ ٩ٔ تٛرقٜٖ ٥ٍؽٝ تٛر٥ٗٓ، حثع٪٠ةؾ ٠ُح٢ِّ ٚل ٥تعٕؽ . تٛٞر٥تضؽ٪ٟ ٠٣ثٙ

. ت٪د تٛض٥٠ؽ تٛٞرقٜ٘٪ٟ ت٧ٛ تٛٞقر٥٪ثذ تَٜٛ٪ث٧ٍٜ ٚل ٞقر٦٥ ٛعٝتٛؾ٪ٟ رٞؿٚـ٥ت ٩ٔ ٥ٞت٤َٗٝ 
 

ااَليبً 
ٗؿؿ . ٛٝ ٪قرىٌ أ٨ٖ ق٤ٝ َٜٛؽ٥ ت٥ٛن٥ل تٛ٪٠ث" إرعثؽ تإلؼ٥خ"ع٪٠ٞث ٥ن٠ٜث ت٧ٛ ٞقر٦٥ ٪ؽ٧ٍ 

٤ُٔٞذ ؾٛٙ أل٢٠ ٩ٔ ٚل ٞقر٦٥ ضؽ٪ؽ ٚثٟ . ِٛٞث نَؽ٥ت إٛ٪٢حثإلٚرٕثء تٛٚس٪ؿ٥ٟ ٩ٔ َٞقٚؿ٠ث 
ٌُ ٍٝ ٞع٥ًٕٔث حٞؼثىؿ أٚسؿ ٥و ٧ٛ أ٪د عثل، لَؿذ ح٥٘خ أٚحؿ ٥ؼحؿخ أٚسؿ حأقٜعر٩ ً. ٥ٞىب ٗؽ

. ٜٚٞث إقرٞؿذ ٩ٔ تٛن٥َؽ، ٛؾت ٗؿؿذ تٛرقٜٖ
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لَؿذ . ؽ٥ٟ أٟ ُتن٪ج تٛٞق٪ع٪٪ٟٟٞ ٜٛؿٞث٪د ٥إنثحد تٛل٪ثى٪ٟ حَؽةؾ نثؿذ ؼحؿر٩ ٚثٔ٪د 
ؿ ٔقأرٟٞٚ ٟٞ تٛؿٞث٪د ٥إنثحد ٗثؽخ تٛعلؽ تٛلؿ٪ؿ جحأ٩٠ إٟ ٞو٪ذ ٩ٔ تٛرقٜٖ ت٧ٛ ٥ٍٜ أٙ

تٛٞقر٥٪ثذ تٛق٧ٜٕ ٠ٍؽ رأقٕذ ٜٛٚس٪ؿ٪ٟ تٛؾ٪ٟ ر٥ٕٗ٥ت . ٥تٕٗ٪ٟ ٩ٔ ٞؤؼؿخ ض٪ل٤ٝ تٛؾ٪ٟ ٚث٥٠ت
ت٥٘ٛخ ٥تٛٞ٪ـخ  ٥ٌٞ ؾٛٙ، ضَْٜذ. ً أ٤٠ٝ ٚث٥٠ت ٩ٔ أٞثٟ إال أ٤٠ٝ ٛٝ ٪ر٥٠ٚٞت ٟٞ إنثحد تَٛؽ٥َٝٓ

ت ٞ٘ثرٜ٪ٟ ٍيٞثء، إؾ ٚثٟ ٚل ٥تعؽ ٤٠ٞٝ ٪ن٪ؿ٥لتٛر٩ ٠ٞذ ٩ٔ أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ إقرٞؿ٥ت ٩ٔ تٛرقٜٖ 
. تَٛؽ٪ؽ ٟٞ تألٍؽتء ؽٞ٪ؿر٩ ٗثؽؿًت ٧ٍٜ ذحعقج َٞؿٓ

ِّٖ ٠ٍؽ ٚل ٞقر٦٥ ٞرحَسؿخ ٠٣ث ٠٣٥ثٙ  ٍٜٞذ أ٤٠ث ُرؿٚذ ٟٞ ٗحل أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ  إؾٚث٠ذ ق٤ثٝ تٛع
ِّٖ ٛؾٛٙ تٛٞقر٦٥. ق٘ى٥ت ٩ٔ رٜٙ ت٥ٞٛتٌٗ ٚثٟ تٛحَه ٞرؿؽؽًت . ٚثٟ ٜٛق٤ثٝ أقٞثء حعقج تٛع

ٞ٪٤َث ٛرؽٞ٪ؿ تٛعلؽ تَٛي٪ٝ تٛٞر٥تضؽ ٩ٔ ٩ٔ إٛر٘ثى رٜٙ تٛق٤ثٝ، ٩٠ٚٛ ٍٜٞذ إ٠٠ث حعثضد إ٧ٛ ش
إٛر٘ىُذ ق٤ًٞث ٥أىٜ٘ر٢ ٥حٚل ق٥٤ٛد إقرىَذ إنثحد ل٪ىثٟ ٞٞث ضَل تٛح٘٪د رضٌٞ . تألقٕل

َّـ ض٪ك تَٛؽ٥ ٚل . ٔؿٖ ٞرَؽؽخ ٟٞ ض٪ك تَٛؽ٥ ؽٞ٪ؿحؽأ٠ث حذ. ق٤ثًٞث ٥رى٤ٜ٘ث ٥حقحج ؾٛٙ ؿ
٥ٌٞ أٟ ٤ٞٞر٠ث . ٠ث٠ع٥ؽذ تٛٞ٘ث٥ٞد ٥رؿتء٦ ٩ٛ أ٢٠ ٜٚٞث أعؿـ٠ث ر٘ؽًٞث ٜٚٞث ـت. إ٠رحث٢٣ ٠ع٠٥ث

. حؽذ ٥ٚأ٢٠ ال ٤٠ث٪د ٤ٛث، ٤٠ٚٛث حثرذ أٚسؿ إ٠رَثلًث
 

اهنويج هٌ يرشبخٌب 
ٝ عر٧ إ٩٠ ٔٚؿذ ٩ٔ رؿٙ ق٪٩ٕ ٥ؿتة٩ أل٩٠ ل. ٥ٚث٠ذ ق٪٠ٔ٥ث رٚحؿ ٠ٍؽ ٚل ٞقر٦٥ ٠نل إٛ٪٢

ٟٞ تألٔول ٥ضؽذ ٩ٔ ت٤٠ٛث٪د أ٢٠ . حعثضد إٛ٪٢ حَُؽ ٔ٪ٞث ٠ٚذ نثٍؽًت ت٧ٛ ٞقر٥٪ثذ أ٧ٍٜأٍؽ 
ْٔؿـُذ تٛق٪ٓ ٩ٔ تألؿو٪د ٥ؿحىُذ . تإلعرٕثي حق٪٩ٕ أل٢٠ حؽت ٩ٛ أ٢٠ ُتٍى٩ ألضل ّؿٍه ٞث

إقرؼؽَٞذ تٛعٚٞد "سٝ ضثء٩٠ ن٥ذ تٛؿج ٗثةاًل، . أىٜٖ تٛق٤ثٝ ٧ٍٜ تَٛؽ٥ ٠ٕق٩ ح٢ ٔ٪ٞث ٠ُٚذ
ٝ ٚٞث ق٘ى تٛٚس٪ؿ٥ٟ أل٤٠ٝ ٛٝ ٪قرؼؽ٥ٞت ق٪٢ٔ٥. تٛر٩ قرضَٜٙ ٗثؽؿًت ٧ٍٜ تإلقرٞؿتؿ ٩ٔ تٛرقٜٖ

، ٟٛٚ تٛٚس٪ؿ٪ٟ العي٥ت ٞث ّ٪ؿ٨ أعْؽ ؾٛٙ تٛن٥ذ ١ ٛٝ ٪ق٩ٌٛٞ أٟ حؽت." ٪٠ح٩ْ ٛرسح٪ذ أ٠ٕق٤ٝ
. َٜٔر٢ ٥َٜٕٔت ٞس٩ٜ

سٝ لَؿذ حىؿ٪٘د ٞث أٟ تٛؿج رٜٚٝ ٩َٞ ٩ٔ . تٛؿج ٗحل أؼؾ٨ ٜٛ٘ؿتؿ٪٩٠ٜٞٚ ٛٞثؾت ٛٝ  رقثةُٜذ
٠ٚذ ٞقرَؽًت ٛؽؿضد . سٝ أؽؿٚذ حأ٩٠ ٠ٚذ أرؽؿج ى٥تل ع٪ثر٩ ٤ٛؾت تألٞؿ. تٛقثحٖ ٍٟ ؾٛٙ

ٟٖ. ٍر٢ ى٥تل ع٪ثر٩إ٩٠ إقرَُٞذ ت٧ٛ تٛؿج ٥أى ٓ أ٥ ٨ٟٛ رهوَد أقحثج ج ٚٞث ٠ٚذ أٍٜٝ أ
٠ٚ٥ُذ لثٚؿًت حَٖٞ ألضل ٚل . تٛعٚٞد تٛر٩ حع٥ـر٩ ٔ٪ٞث ٠ٚذ ٩ٔ تَٛٞؿٚدت٤ٕٛٝ ٥رؤؼؾ ٩٠ٞ 

ُٓ َٛؽٝ ر٘ؽ٪ؿ٨ ٤ٛٚؾت إؼرحثؿتذ ٩ٔ ع٪٢٠ . رضؿحد إؼرحؿر٤ث ٩ٔ ع٪ثر٩، ٥أرأق
٠ٚذ أٍٜٝ . ٣ثش ّ٪ُي ض٪ك تَٛؽ٥ ٠ٚثٍؿ ٥ٚحؿ٪ذ، ٓؿ٠ث ٠ُن٪ج تٛل٪ثى٪ٟ حٚل ؽٗد ر٘ؿ٪حًثحَؽةؾ م

٥َٛؽٝ ٗؽؿخ . أٟ تٛٞق٪ع٪٪ٟ ت٥ٛتَٗ٪ٟ ٩ٔ ٔػ ض٪ك تَٛؽ٥ نثؿ٥ت ٪لَؿ٥ٟ ح٠ثِؿ ؾٛٙ تْٛ٪ي
٥حقحج إؼٕثٖ ق٤ث٤ٞٝ . تٛل٪ثى٪ٟ ٧ٍٜ إنثحر٠ث نثؿ٥ت ٪ى٥ٜٟ٘ تٛق٤ثٝ ٧ٍٜ حَو٤ٝ تٛحَه
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٥رٟٞٚ أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٛٝ ٪قرؼؽ٥ٞت ق٪٤ٔ٥ٝ . ٠ٛق٥ؿ تٛحؿ٪د ٤ٜٛض٥ٝ ٍٜ٪٠ثوؽ٠ث حؽأ تٛض٪ك ٪حَز ت
إنثحد تَٛؽ٪ؽ ٟٞ رٜٙ ت٠ٛق٥ؿ، ٤٠ٚٛ٥ٝ ُتن٪ح٥ت ٟٞ حؿ٥ـتذ تٛضحثل تٛنؼؿ٪د ع٪ز  ٟٞٚٞؿقثخ 

٥ٌٔٗ ٗقًٞث ٤٠ٞٝ ٧ٍٜ ٞقر٥٪ثذ أؼٕه ٚٞث ق٘ى ٗقًٞث ٤٠ٞٝ ٧ٍٜ ٗثً تألؿه . ٚث٥٠ت ٥تٕٗ٪ٟ
. ع٪ز عٜٞر٤ٝ ت٠ٛق٥ؿ

 
شالٌح جدٍد 

ِّٖ ٠ثؽؿًت ٞث رؼرؿٖ ت٠ٛق٥ؿ، ٤٠ٚٛث ٚث٠ذ رن٪ح٤ٝ ٥ٚثٔ٪د إلحَثؽ٣ٝ ٩ٔ٥ ٚل . ٚث٠ذ ق٤ثٝ تٛع
ع٪٠ٞث ٥ن٠ٜث ت٧ٛ ٞقر٦٥ ٪ؽ٧ٍ . رؿتضٌ ٠ٜٛق٥ؿ ٚثٟ ٗقًٞث ٠ٞث ٪رقٜٖ ت٧ٛ ٞقر٦٥ أ٧ٍٜ

ٚث٠ذ تٛقٞثء ٩ٔ ٣ؾت تٛٞقر٦٥ . ٠ٚث ٥ٖٔ ٞث رقرى٪ٌ ت٠ٛق٥ؿ ت٥ٛن٥ل إٛ٪٢" 20:2ّالى٪د "
. ٥لَؿذ حقالٝ ٛٝ ألَؿ ح٢ أحؽًت ٩ٔ تٛقثحٖ. حرأ٤٘ٛث ٥ضٞث٤ٛث ر٘ؿ٪حًث ٗؽ أٍٞر٠ث

٥ٚأ٩٠ لٞةـتـ ٟٞ تَٛؽ٥ إٚؿت٣٪د ٥لؿ٥ط تٛٞعثؿحد ٠ر٪ضد ٠ٚذ ٚس٪ؿًت ٞث أرلضٌ ٩ٔ تٛقثحٖ ٟٞ 
ِّٖ ٥ٞعحد تألقؿ٦أَٔل ؾٛٙ ٝ  ٥ٟٛٚ ٠٣ث ٧ٍٜ ٣ؾت تٛٞقر٦٥ رَُٜ٘ذ. ٟ أضل ت٥ٜٚٞٛذ ٥تٛع

 ٠٣ث ٧ٍٜ ٣ؾت تٛٞقر٦٥ ؼوَُذ. ؽ٨حً٘ث أرح٤َث ٟٞ حٌحثإل٪ٞثٟ ٥تٛؿضثء ٥تٛٞعحد تٛر٩ ٠ٚذ قث
رٞثًٞث  حَؽ ٜٗ٪ل رْٖ٪ؿُذ. ع٪ٟ رَٜ٘ذ ح٤ٝ ر٥ض٥٤ت ٠ع٨٥ ٥حؽأ٥ت حئنالط ٥ن٘ل ؽؿ٩ٍ. ٛٞضؽ٣ٝ

ٌٖ. تٛٞضؽ ت٥ٞٛض٥ؽ ٔ٪٤ٝ ٥نؿذ أ٠وُظ سٝ ٗثل . ؿتةٌ ٪٠ىٜٖ ٢٠ٞ ع٪٠ٞث ٛٞق٥ت ق٪٩ٕ، حؽأ حؿ
ُٟ ٤ٛٝ ح٥٘تٔذ تٛؽ٣ؿ تٛ٘ثؽٞدأؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٪ن٥ٜٟ ت٧ٛ ٣ؾت تٛٞقر٦٥ ١"تٛٞعحد،  ٥ٟٛٚ . ٝ تٛؾ٪ٟ ٪ؤرٞ

." ٪٠ح٩ْ أٟ أٍٜٞٙ ٚ٪ٕ٪د إقرؼؽت٤ٞث
ٚثٟ ٠٣ثٙ ٍؽؽ . ٥تقًَث ضؽًت ٛؽؿضد ٛٝ ٪ٟٚ ٠٣ثٙ أ٨ ؼىؿ ٜٛق٥٘ى" 20:2ّالى٪د "ٚثٟ ٞقر٦٥ 

أى٠ٜ٘ث ٗقًٞث ٤٠ٞث ٧ٍٜ ت٠ٛق٥ؿ ٥ٗرٜذ تٛق٤ثٝ . ٍٜ٪٤ث إقٝ تٛؿضثء ّ٪ؿ ٞعؽ٥ؽ ٟٞ تٛق٤ثٝ ٞٚر٥ْج
إىالٖ تٛق٤ثٝ ٔ٪ٞث حؽأ ج٥إقرٞؿ ٠نٓ تٛؾ٪ٟ ٥ن٥ٜت ت٧ٛ ٣ؾت تٛٞقر٦٥ . ق٥٤ٛدت٠ٛق٥ؿ ج

. ٟ حعٞل تٛق٤ثٝ ٤ٜ٘٠٥ث ت٧ٛ أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٚث٥٠ت ال ٪ـت٥ٟٛ ٩ٔ تٛٞقر٥٪ثذ تٛق٥٧ٜٕتألؼؿ
ٚث٠ذ ت٠ٛق٥ؿ ال رـتل ٞقرٞؿخ ٩ٔ تٛ٘ؽ٥ٝ حأ٥ٞتٍش ٧ٍٜ تٛٞقر٥٪ثذ تٛق٧ٜٕ، ٥ٟٛٚ ٌٞ ٚل ٥ٞضد 

 إنثحد أ٨ٖ" 20:2ّالى٪د "إقرى٠َث ٟٞ ٥ٌٞٗ . حٚس٪ؿ ٍٟ تٛقثحٖٟٞ ت٠ٛق٥ؿ ٚثٟ ٍؽؽ٣ث ٪٘ل 
ع٪٠ةؾ ٗؿؿ٠ث ٍؽٝ إقرؼؽتٝ . ٍؽ٥ ٩ٔ تٛض٪ك ٍؽت تٛ٘ثؽخ تٛؾ٪ٟ ٚث٥٠ت حَ٪ؽ٪ٟ ٍٟ ٞؿ٧ٞ تإلنثحد

ِّ ت٧ٛ ع٪ٟ رؽٞ٪ؿ ضٞ٪ٌ ت٠ٛق٥ؿ أ٥اًل، ألٟ قعثحد تٛٚأحد تٛر٩ ن٤َ٠ث ت٠ٛق٥ؿ ضَٜذ  ق٤ثٝ تٛع
ٚٔلَّ أحؽًتأؼؾ ٣ؾت تألٝ. تٛعٖ أٗل َٔثٛ٪د . ؿ ٥ٗرًث ى٥٪اًل ٠٠ٚٛ٥ث ٛٝ ٠

إؾ ح٤ٚؾت عضٝ عر٧ نثؿ ٞسل أقٜعر٠ث ٠ٍؽ ٚل ٞقر٦٥، ٪ٚحؿ ٚثٟ تإل٪ٞثٟ ٥تٛؿضثء ٥تٛٞعحد 
ٚٞث أٟ ٞضؽ٣ث ٚثٟ ٪لٌ ٩ٔ َٞقٚؿ تألقؿ٦ . ٠ثف حَ٪ؽ٪ٟ ضؽًت ٍٟ ٞٚثٟ تٛ٘رثلأؿؤ٪د  أقرىَُذ

لَؿذ حأٟ ، ٓحث٥ٞ٠ٛ ٩ٔ ضٞ٪٠َث إقرٞؿ تإل٠رَثك. تٛؾ٪ٟ ٚث٥٠ت ال ٪ـت٥ٟٛ رعذ قعثحد ت٠ٛق٥ؿ
. ٥ض٥ؽ٨ ٩ٔ ٣ؾت تٛض٪ك ٩ٔ٥ ٣ؾ١ تَٛٞؿٚد ٟٞ أٍيٝ تْٛٞثٞؿتذ ٧ٍٜ تإلىالٖ



 8 

حؽأ٠ث حَؽ رؽٞ٪ؿ َٞيٝ ت٠ٛق٥ؿ تٛر٩ ٚث٠ذ ر٤ثضٝ ضح٠ٜث، حر٥ض٪٢ تٛق٤ثٝ ٧ٍٜ ت٠ٛق٥ؿ تٛر٩ ّىَّذ 
ٟ ٥ٚأ٤٠ٝ ٥ٔ٪ٞث حؽأذ قعثحد تٛيالٝ ررحؽؽ ٥تٛلٞف رلٌ ٍٜ٪٤ٝ، حؽأ تألقؿ٦ ٪قر٪٘ي٥. تألقؿ٦

ٖ٪ٍٞ ٍٝ ٥حؽأ٥ت ٩ٔ تٛعثل ٪لٞةـ٥ٟ ٟٞ أ٥وث٤ٍٝ، ٥ؼثند ٟٞ ت٩٘ٛء تٛؾ٨ ٚثٟ . ٚث٥٠ت ٩ٔ ٥٠
ت تإل٪ٞثٟ ٥تٛؿضثء ٥تٛٞعحد، ؿأ٥ت تٛضحل ٠يؿ٥٥ٔ٪ٞث . ال ٪ـتل ٪ْى٪٤ٝ، ٔحؽأ٥ت حر٠ي٪ٓ أ٠ٕق٤ٝ

ؽت٠د ع٪٠ةؾ حؽأ علؽ تٛلؿ٪ؿ حئىالٖ ٥تحٍل ٟٞ ق٤ثٝ تإل. تٛؾ٨ ٠ٚث ٍٜ٪٢ ٥حؽأ٥ت حثإل٠ؽٔثً ٠ع١٥
ٚثٟ تَٛؽ٪ؽ ٤٠ٞٝ ٗؽ أن٪ج حؽـ٪٠د أ٥ أٚسؿ ٟٞ تٛق٤ثٝ ٠ٍؽ . ٥تإلٔرؿتء ٍٜ٪٤ٝ، ٤٠ٚٛٝ ٛٝ ٪ر٥ٕٗ٥ت

٥عثٛٞث حؽأ٥ت حرقٜٖ تٛضحل . ٥ن٤ٛ٥ٝ ت٧ٛ تٛضحل ، ٥ٟٛٚ رؿتء٦ ٩ٛ أ٤٠ٝ ٛٝ ٪٠رح٥٤ت ٤ٛؾت تألٞؿ
ٌٟٖٞ رحٗؽؽ قعثحد تٛٚأحد ٩ٛ أ٢٠  حؽت. حؽأذ ضؿتعثر٤ٝ رل٧ٕ ق٥٤ٛد ٪رعقٟ جنثؿ ٚل لب  أ

. أٚسؿ
   

اهفخ 
رؿتء٦ ٩ٛ أ٤٠ٝ ٥ْٞٞؿ٪ٟ ٩ٔ تٛر٘ؽ٪ؿ ٛٚل . ٚثٟ ٛألقؿ٦ تٛقثح٘٪ٟ ٔؿط ٍي٪ٝ ٩ٔ ؼالن٤ٝ

ِّ ٩ٔ تألقؿ٦  ؾٛٙ ٠لأحَؽ . ٞقر٦٥ رق٢٠٥ٜ٘ ٧ٍٜ تٛضحل ٞٞث أٍىث٠ث ر٘ؽ٪ؿًت أٚحؿ ٤ٛؾت تٛع
ٞثط ٤ٛٝ ٜٛفح٠ث تٛؽؿ٥ً تٛٞض٤ـخ ٤ٛٝ ٥ر٥ق٥ٜت ٛحق٥ت . تٛقثح٘٪ٟ ٍـ٪ٞد ٠ٍ٪ٕد ٛٞعثؿحد تَٛؽ٥

تٛح٘ثء ضٞ٪ًَث ًَٞث ٧ٍٜ تٛضحل ٩ٔ ٔٚؿ٠ث حثألٞؿ، ٢٠ٚٛ ٗؿؿ٠ث حَؽةؾ . حثٛؿض٥ً ٥ٞعثؿحد تَٛؽ٥
ٟٛ . ٣ؾ١ ٩٣ تٛٞؿخ تٛسث٠٪د تٛر٩ إقرؼؽٞرٝ ٔ٪٤ث عٚٞد"سٝ ضثء ن٥ذ تٛؿج ٗثةاًل، . ٜٛٞعثؿحد

رقرى٪٥َت ت٥ٕٛـ إٟ عث٥ٛرٝ ٞعثؿحد تَٛؽ٥ ٧ٍٜ أؿو٢، ٥ٟٛٚ ٍٜ٪ٚٝ أٟ رح٥٘ت ٧ٍٜ تٛضحل 
." تٛٞ٘ؽف

سٝ . ٠ٚذ ٠ٞؾ٣اًل ألؼؾ٠ث ٗؿتؿًت أؼؿ ح٤ؾ١ تأل٣ٞ٪د ٛٞضؿؽ رٕٚ٪ؿ٠ث ٠ٞ٥ثٗلر٠ث ٔ٪٢ حن٥ؿخ ٥ٞضـخ
سٝ . أؼؿ حؽ٥ٟ نالخ ٤ٞٞث ٚث٠ذ ت٠ٛرثةص ًتٗؿتؿأٟ ال ٠أؼؾ ٍٞل ٚل ٞث ٩ٔ ٥ق٠َث حأٟ ٟن٠ٞٞث 

٥ٗثل، ٞق٩٠ٚ ٟٞ ؾؿت٩ٍ تإلس٠٪ٟ حسحثذ ٥عؽٖ ٩ٔ ٍ٪٩٠ ٥رٖ٘ؽٝ تٛعٚٞد سث٠٪د إ٩ٖٛ حقؿٍد، 
إال " 20:2ّالى٪د "سٝ العيذ حأ٢٠ ٌٞ ر٥تضؽ٨ ٧ٍٜ ٞقر٦٥ ٍؿ٪ه ٛـ !" ٍٜ٪ٙ أٟ رَٕل ٣ؾت"

سٝ ٠يؿذ سث٠٪د ٩ٔ ٍ٪٩٠ . إ٩٠ إ٠عؿٔذ ت٧ٛ تٛعثٔد ؽ٥ٟ ٩ٍٜٞ، ٥ٟٞ تٛٞعرٞل تٛق٥٘ى حق٥٤ٛد
ٌٓ"تٛعٚٞد ٔ٘ثل ٩ٛ حٚل ضؽ٪د،  ٪ٟٞٚ أٟ رق٘ى . ؼل٪د أٟ رق٘ى إ٠رح٢ ض٪ؽًت ع٪٠ٞث رٕٚؿ إ٠ٙ ٥تٗ

." ٣ؾ١ تٛع٪ثخ ٟٞ أ٨ ٞقر٩ٔ٦٥ 
  

األفبعٌ 
٠ٚث ٞقرٞؿ٪ٟ ٕٛرؿخ ى٥٪ٜد ٩ٔ ٗرل ت٠ٛق٥ؿ تٛحؿ٪د ٥تٛرؿٚ٪ـ ٧ٍٜ تٛل٪ثى٪ٟ تٛؿتٚحد ٧ٍٜ 

٠ٚث ٠َٜٝ . ٥٥ضؽ٠ث أٟ ٜٛق٤ثٝ تٛرثحَد ٛع٥ٖ٘ ٞؼرٜٕد رأس٪ؿ أٚحؿ ٧ٍٜ ل٪ثى٪ٟ ٞؼرٜٕد. تٛٞق٪ع٪٪ٟ
٠ٚث ٗؽ إضرـ٠ث ٞقر٦٥  ٠٠ثأ إلنثحثذ ٚٞث تألٟ ٛٝ ٠َؽ ٠رَؿه أٟ تَٛٞؿٚد قرى٥ل ٠٠ٚٛث
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٥نل ت٧ٛ ٤٠ٞٝ تإلحرَثؽ ٍٟ تٛل٪ثى٪ٟ إال تٟ تٜٛ٘٪ل ٟٞ تٛٞق٪ع٪٪ٟ رٟٞٚ ٢٠ إ٥ٌٞ " تٛنحؿ"
٥ٔ٪ٞث ٚث٠ذ يٜٞد . ٔثٛٚس٪ؿ ٟٞ تٛٞق٪ع٪٪ٟ أؼؾ٥ت ىح٪َد تٛل٪ثى٪ٟ ٥إقرٞؿ٥ت ٩ٔ تٛوالل. تٛضحل

سٝ . ٣ؤالء تٛٞق٪ع٪٪ٟتٛل٪ثى٪ٟ ررحؽؽ رؽؿ٪ض٪ًث إقرى٠َث ؿؤ٪د تألؿو٪د ٩٣٥ ررعؿٙ ع٥ل أٗؽتٝ 
. أٟ أؿض٤ٜٝ ٚث٠ذ ٞ٘٪ؽخ حأٔث٩ٍ رؽ٧ٍ تٛؼـ٨ ؿأ٪ُذ

سٝ عث٠ٛ٥ث إىالٖ ق٤ثٝ تٛؿضثء ٥ٟٛٚ . ٔأى٠ٜ٘ث تٛق٤ثٝ ٧ٍٜ تألٔث٩ٍ ٥ٟٛٚ رأس٪ؿ٣ث ٛٝ ٪ٟٚ ٚح٪ؿًت
ٚثٟ تٛن٥َؽ ق٤اًل ت٧ٛ ٥ٍٜ أٚحؿ، ٛؾت حؽأ٠ث حثٛن٥َؽ ت٧ٛ " 20:2ّالى٪د "٥ٟٞ . حؽ٥ٟ ٠ر٪ضد

. ٟٞ أضٞل تألٞثٟٚ تٛر٩ ؿأر٤ث ٍ٪٩٠ؾ٨ ٚثٟ ٥تل، ُحقرثٟؽ٠ث أ٠ٕق٠ث ٩ٔ سٝ ٥ش. ٞقر٥٪ثذ أ٧ٍٜ
ٚثٟ تٛٞؽؼل ٞرأًٛ٘ث ٥ضؾتحًث ٛٝ ". ٞعحد تألج ّ٪ؿ تٛٞلؿ٥ىد" حقرث٩ٟٔ ٞ٘ؽٞد تلٞٚر٥ج ٥ٚثٟ 

٥عثل ؽؼ٠ٛ٥ث ؿأ٪٠ث لضؿخ تٛع٪ثخ ٩ٔ . رؿ٦ ٍ٪٩٠ ٞس٢ٜ ٧ٍٜ تإلىالٖ، ُٔثضحؿ٠ث ٧ٍٜ تٛؽؼ٥ل
٠يؿ٥ت إٛ٪٠ث ٥ٚأ٤٠ٝ ٚث٥٠ت . ٥ٗخ ؿ٣٪حد ٥٪عؿق٤ث ٞالةٚد ؾ٥ ٚثٟ ال ٪ـتل. حقرث٠ٟٞرنٓ تل

أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ "، أعؽ٣ٝٔ٘ثل . ٪ر٥َٗ٥ٟ ٗؽ٠ٞ٥ث، ٛؾٛٙ رضؿأ٠ث ٧ٍٜ إضر٪ثـ٣ٝ ٥تٛٞو٩ ٠ع٥ تٛلضؿخ
." تٛؾ٪ٟ ٪َؿ٥ٟٔ ٞعحد تألج ٪٤٠ٚٞٝ أٟ ٪أ٥ٜٚت ٤٠ٞث ٟٞ ٪ن٥ٜٟ ت٧ٛ ٣ٚؾت ٞقر٦٥

ول ٟٞ أ٨ لب ؾٗر٢ ٩ٔ ع٪ثر٩، ٥ٟٛٚ ٞث ؾٗذ تٛسٞؿ ٥ضؽذ أ٢٠ أٓع٪ٟ. ٛٝ أؽؿٙ ٞؽ٦ ض٩ٍ٥
ٌٓ ٔ٘ؽ ضٜج ٩ٛ ؾٚؿ٪ثذ ٍٟ لؿ٥ٖ تٛلٞف ٥تٛٞىؿ ٥تٛع٥٘ل تٛضٞ٪ٜد . حؽت ٩ٛ ٥ٚأ٢٠ ٞأ٥ٛ

٩ٔ٥ ٚل أٜٚد ٠ٚذ . ٥ّؿ٥ج تٛلٞف ٧ٍٜ تٛٞع٪ى، حل أٚسؿ ٟٞ ؾٛٙ، ٍٟ ت٠ٛثف تٛؾ٪ٟ أعححر٤ٝ
ٚثٟ . أ٪وًث سٝ ضثء أٍؽتة٩ ت٧ٛ ؾ٩٠٣ ٥نؿذ أعح٤ٝ. ألَؿ حٞعحد أٚحؿ ٛٚل لب ٥ٛٚل إ٠قثٟ

سٝ قَُٞذ ن٥ذ " 20:2ّالى٪د "تٛل٥َؿ أٚسؿ ٍيٞد ٟٞ أ٨ لب إؼرحؿر٢، عر٧ أٚسؿ ٟٞ 
رقرى٪ٌ أٟ رأٚل ٢٠ٞ ٞث رؿ٪ؽ . ٟٛ ُ٪٠ٌٞ ٠ٍٙ أحؽًت. ٣ؾت ٥٣ تألٟ ؼحـٙ تٛ٪٩ٞ٥"تٛؿج ٗثةاًل، 

." ٛ٪ف ٠٣ثٙ ٤٠ث٪د ٛٞعحر٩. ٥أ٨ ٥ٗذ رؿ٪ؽ
تأللضثؿ ٞٞرٜةد ح٠ق٥ؿ ٠ثنَد ٠يؿ٨ ت٧ٛ تأللضثؿ ألؿ٦ ٞنؽؿ تٛن٥ذ، ٔؿأ٪ذ  ؿَُٔذ

ٚث٠ذ ر٠يؿ إ٩ٖٛ ٥ٚأ٤٠ث ر٠ريؿ . ٚثٟ ٠ٜٛق٥ؿ أضٞل ٍ٪٥ٟ ؼالحد ٥سثٗحد ؿأر٤ث ٍ٪٩٠. تٛح٪ثه
إؾ٣ح٩ "ٜٔ٘ذ، ." ٣ؾ١ ت٠ٛق٥ؿ رأٚل تألٔث٩ٍ. ق٪٥َٜٕٟ ٞث رأٞؿ١"ٗثل ٩ٛ ٞالٙ، . إؿلثؽتذ

ٞألذ . ٣ٝ ٩ٔ ت٥٤ٛتءٕٔرع٥ت أض٠عر٤ٝ ٥ضثء ؿ٪ظ ٍي٪ٝ ؿٌٔ." ٥إٛر٩ٞ٤ تٛؼـ٨ تٛؾ٨ ٖٗ٪ؽ إؼ٥ر٠ث
ٍٟ ٍثٍل ضؽًت . ت٠ٛق٥ؿ تٛقٞثء حٞضؽ حث٣ؿ إقرىَذ قٞثً أن٥تذ إال أ٩٠ ٥ٌٞ ر٥تضؽ٨ ٩ٔ ٞٚث

. تٛؿٍج ٟٞ َٞقٚؿ تَٛؽ٥ ٥أ٠ث أ٠يؿ ت٠ٛق٥ؿ تٛح٪وثء ٞرض٤د ٠ع١٥
َٓ ٪٠ح٩ْ ٩ٍٖٜ أٟ تلثؿٚٚٝ ٞث لثؿٚر٢ "ٛٞف ٚل ٥تعؽ ٠ٞث سٝ ٗثل، . تٛؿج ٠ٕق٢ ٩ٔ ٥قى٠ث ٥ٗ

. ٥وٌ تَٛؽ٥ أٍيٝ ٥ٗتر٢ َٜٛٞؿٚد، ٢٠ٚٛ ٛٝ ٪رعىٝ. ؿقثٛد ٥ٜٚٞر٩ :٥ٍؽ٨ٌٞ إؼ٥رٚٝ حَؽ م
. ٥ت٠ٛق٥ؿ تٛر٩ ُتىٜ٘ذ قر٠ىٜٖ ٠َٞث. ٥ٗر٠ث ٜٛر٘ؽٝ ٠ع٥ تألٞثٝ ٌٞ إ٠ض٪ل ٥ٜٚٞر٩تألٟ ضثء 

قرلَّ ٩ٚٛ٨ُ عثٟ ت٥ٛٗذ ٛق٪ٓ تٛؿج . ٠ٜر٘ى ق٤ثًٞث ٟٞ ٚل ٞقر٦٥، ٩٠ٚٛ٥ أ٠ث ق٪ٕٚٝ ٥ٗثةؽٚٝف
." ٟٞ ّٞؽ١
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ؿضثل ٠٥قثء ٥أىٕثل  ح٪٤٠ٝر٥تضؽ . ؾٛٙ تٛحقرثٟض٪ك تٛؿج ٥تًٕٗث ٩ٔ ٚل ٔؿأ٪ذ  حَؽ ؾٛٙ إٛرُٕذ
. ٟٞ ضٞ٪ٌ تألض٠ثف ٥تألٞٝ، ٥ٚثٟ تٛضٞ٪ٌ ٪ع٥ٜٟٞ ؿت٪ثذ ٪عؿ٤٠٥ٚث ٩ٔ ت٥٤ٛتء حئ٠قضثٝ رثٝ

٥عن٥ٟ أؼؿ٦  ٍؽخ ض٪٥كَٛؽ٥ لٍٜٞذ أٟ . ٤ٚؾت ٧ٍٜ تألؿه ٗحاًللب  ٝ ٪عؽَزأ٢٠ ل ٍُٜٞذ
 ُٜٔ٘ذ. ض٪ك تٛضحثؿتلٟ ٛ٪ف حئٞٚثٟ أ٪ًث ٤٠ٞث ت٥ٗ٥ٛٓ أٞثٝ ٣ؾت ٩ٔ ٚل ٞٚثٟ ٧ٍٜ تألؿه، ٥ٛٙ

٥ٜٛر٥ أضثج ضٞ٪ٌ ض٠ؽ تٛؿج حن٥ذ ؿٍٕؽ ." ٪٠ح٩ْ أٟ ٪٥ٟٚ ٣ؾت ٥٣ ٪٥ٝ تٛؿج"٩ٔ ٠ٕق٩، 
" ٪٥ٝ ؿج تٛض٥٠ؽ ٗؽ عثٟ"ؿ٣٪ج، 

ضثس٪ًث أٞثٝ تٛؿج ٥ ٠٣ثٙ ًتر٥تضؽٝٚل تٛض٪ك ٚثٟ . تٛؿج رعذ لضؿخ تٛع٪ثخحقرثٟ ٠ٕٗ٥ث ٩ٔ 
ٞ٘٪ؽ٪ٟ،  ٟـت٨٥ٛال ٚث٥٠ت ؿض٥ً ت٧ٛ تَٛٞؿٚد ألضل تإلؼ٥خ تٛؾ٪ٟ حثلى٧ تٛؿج تألٞؿ ٥أً. ٪ق٥ً

ٍٟ  ٚثٟ تألٞؿ تٛؾ٨ أٍىث١ تٛؿج ؿتةًَث ٥ؿ٣٪حًث ٩ٔ. ٥ألضل تَٛثٛٝ تٛؾ٨ ال ـتل تٛؿج ٪عح٢ َت
عو٥ؿ١ تٛض٩ٜ، ْٞثؽؿخ ٥ٚثٟ ؿ٣٪حًث أل٢٠ ٪٘رو٩ ٍٜ٪٠ث . ٚثٟ ؿتةًَث أل٢٠ نؽؿ ٟٞ تٛؿج. ٥تعٕؽ

ُٙ. أضٞل ٟٞ أ٨ لب أؼؿ ؿأر٢ ٍ٪٩٠ حقرثٟ تٛؾ٨ ٚثٟتلإوثٔد ت٧ٛ  ٚل ٣ؾ١ ٥تٛؾ٣ثج ت٧ٛ  ٔرؿ
.  تَٛٞؿٚد حؽت ٥ٚأ٢٠ ٥ٖٔ تإلؽؿتٙ

أٍى٪رٚٝ ٣حثذ ؿ٥ع٪د ٥ٗ٥خ، ٥ـ٪ثؽخ ٩ٔ ت٤ٕٔٛٝ ٜٛٚٞر٩ ٥ٜٚٞ٥ر٩، : "إقرٞؿ تٛؿج ٩ٔ رعؾ٪ؿ١
٠ُٞعرٝ ٞعحد تألج ٔئ٠ٚٝ ٟٛ  ٞث ؽٞرٝ قثةؿ٪ٟ ٩ٔ ٞعحد أح٩ٓ. ٥ٟٛٚ تٛقالط تألٍيٝ ٥٣ أ٠ٚٝ 

٪٠ح٩ْ أٟ ر٥ٟٚ ٣ؾ١ تٛٞعحد تٛر٩ . ٔسٞؿ ٣ؾ١ تٛلضؿخ ٥٣ ٞعحد تألج تٛيث٣ؿ ٩ٖٔ. رق٘ى٥ت أحؽًت
." ٩ٖٔ ؼحـٚٝ تٛ٪٩ٞ٥

 
٥ٌٞ ؾٛٙ، . ٛٝ ٪ٟٚ تٛؿج ٚٞث ٠ٚث ٠يٟ ؾ٥ ٞي٤ؿ ٥ق٪ٝ ٥الٔذ ٠ٜٛيؿ، حل ٚثٟ ٞي٤ؿ١ ٍثؽ٪ًث

ىثٖ رَؿ٪ٓ تإل٠قثٟ ٚثٟ ٥ٖٔ ٟ. ٔث٠َٛٞد ٟٞ ؼالل عؿٚر٢ ٥ٚال٢ٞ ضَٜر٢ أٍيٝ لؼم ضؾتج
ٛ٪ف ٠ًٚٞٞث ٛرن٥٪ؿ ـ٪ر٩ تٛق٩َ ألؼؾ ن٥ؿخ ٞلثح٤د ٢ٛ ٥ٟٛٚ حىؿ٪٘د ٞث . ٩ٔ تٛضالل ٥ت٠ٛحل

حؽأذ أٔٚؿ ٚ٪ٓ حثإلٞٚثٟ أٟ ٪٥ٟٚ ٥٣ ٚل لب أعٖح٢ تألج . َٞيٝ تٛن٥ؿ تٛـ٪ر٪د ٢٠ٍ رلح٢٤
ِّٛ٪ف ٠٣ثٙ لب أ١أ٢٠ ٩ٛ حؽت ًت َٔاًل ٠َٞد ٥عًَّث ت٧ٛ ؽؿضد ٞرٜبٚثٟ ٝ. ٥ٖٗؽؿ١ .  ٝ ٟٞ ت٠َٛٞد ٥تٛع

ع٪٠ٞث أٜٚذ تٛسٞؿ ٟٞ لضؿخ تٛع٪ثخ، رؿتء٦ ٩ٛ أٟ تٛرٕٚ٪ؿ ٍٟ ٚل لب ض٪ؽ ٍؿٔر٢ ٩ٔ تٛٞثو٩ 
َُٞج. حثذ ٪ٞأل ٠ٕق٩ ٛٝ أؿؽ أحؽًت ْٞثؽؿخ ٣ؾت . ٛدٖشع٪٠ٞث رٜٚٝ ٪ق٥ً ٔئ٢٠ ٚثٟ حؾتر٢ ٥ٟٛٚ حن٥ؿخ 

ٞوضؿًت ٜٛٞالةٚد تٛؾ٪ٟ ال  ٞٚث٠ًثالحؽ أٟ ٪٥ٟٚ رؾٚؿذ ٚ٪ٓ ٠ُٚذ أٔٚؿ ٩ٔ تٛٞثو٩ أ٢٠ . تٛٞٚثٟ
أٚسؿ ؿ٥ٍد أ٥ ح٤ضد  تألٟ ٍٜٞذ أ٢٠ ٛ٪ف ٠٣ثٙ ل٪ةًث. تَٛؿك٪٥َٜٕٟ ل٪ةًث ق٦٥ ٍحثؽر٢ ٗؽتٝ 

ٛٝ ُتنؽِّٖ ٠ٕق٩ إ٩٠٠ ٠ثوٜذ . ٣ؾت ق٪٥ٟٚ حثٛرأٚ٪ؽ تٛضـء تألٔول ٩ٔ تٛقٞثء. ٟ ٍحثؽر٢ٝ
قد ت٥ٛتٌٗ ؼالل ٍٜٞذ أٟ ؾٛٙ ٛٝ ٪ٟٚ ق٦٥ حَؽ٨ ٍٟ ٛٝ. حوضٍؿ ٚح٪ؿ أس٠ثء ؼؽٞثذ تَٛحثؽخ

. رٜٙ تأل٥ٗثذ
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اهعتبدث فٌ اهروح واهدق 
ؿض٥ً ت٧ٛ رٜٙ تأل٥ٗثذ أس٠ثء ٔرؿتذ تَٛحثؽخ ع٪٠ٞث قٞعذ ٛؾ٩٠٣ ٛلٚث٠ذ رْٞؿ٩٠ تٛؿّحد 

ٛٝ أقرىٌ ٚحظ تٛؿّحد ٩ٔ تٛرَح٪ؿ ٍٟ ٍحثؽر٩ ٢ٛ، ٚثٟ . حثٛرض٥ل، أ٥ إلْثل ٠ٕق٩ حأ٥ٞؿ أؼؿ٦
 ٍٟتٛض٪ك ٢ٜٚ ٩ٔ َتحثَٛحثؽخ ت٥َٕٛ٪د تٛر٩ إ٠ؽَٛذ ٩ٔ  ٩ٞٔ ُنؽٞذ ع٪٠ٞث ٔرعُذ! ع٢ُقج٩ٍِّٖٜ أٟ ُأ

ٛ٪ف . ٠ٚذ ٗؽ ٠ق٪ذ ٜٛر٥ ر٥تضؽ أ٠ثف أؼؿ٪ٟ ٠٣ثٙ، ٠٠ٚٛث ضٞ٪ًَث ٠ٚث ٩ٔ ٥عؽخ رثٞد. ٥تعٕؽ
. ٠ًٚٞٞث تٛرَح٪ؿ ٍٟ رٜٙ تَٛحثؽخ تٛؿتةَد حأ٨ِّ ْٛد حلؿ٪د

. و٩ ع٥ل تٛؾ٣ح٥٩ٔ٪ٞث ٠ٚث ٞقرٞؿ٪ٟ ٩ٔ تَٛحثؽخ، حؽأ ر٣٥ص ؾ٣ح٩ ٪٠حَز ٟٞ تٛؿج، سٝ ر٣٥ص ٓ
 ح٤ٚؾت ٞضؽ ؽؼُٜذ. ح٠ث ضٞ٪٤َث٩٣٥ رع٪ى  سٝ تأل٥ٛتٟ تَٛٞ٪٘د تٛر٩ ٛٝ أؿ٦ ٞس٤ٜث ٧ٍٜ تإلىالٖ

٧ٍٜ أ٪د عثل، إقرىَذ تإلؽؿتٙ أٟ ٞضؽ١ . ٛٝ أؼرحؿ١ ٩ٔ تٛقثحٖ أحؽًتتٛؾ٨ ت٧ٛ ٍثٛٝ تإلعقثف 
ِّٚـ ٍٜ٪٢ حثٛىؿ٪٘د تٛر٩ ٠ٌ َٛحثؽخ، ٔئ٠٠ث حٚل ٣ث ٩ٔ تٞلٚثٟ ٠٣ثٙ ٧ٍٜ تٛؽ٥تٝ، ٠٠ٚٛث ع٪٠ٞث ٠ؿ

إٟ ٚث٠ذ . ٜٚٞث ٠ُٚسِّٓ تَٛحثؽخ ٜٚٞث ٠٠يؿ ٞضؽ١ أٚسؿ. حقثىد ٠حؽأ ٩ٔ ؿؤ٪د ٞضؽ١ حن٥ؿخ أٚسؿ
. ٣ؾ١ ٩٣ تٛقٞثء، ٔئ٤٠ث َٔاًل أٔول حٚس٪ؿ ٞٞث ٠ٚذ أعٜٝ ح٢

 
إنخضبف ينبً إكبيخِه 

ٛٝ رٟٚ ٟٞٞٚ أٟ ر٥ٟٚ ٗؽ ؽتٞذ ٍؽخ أل٤ؿ، ٟٞ تلٓ. ٛٝ ٪ٟٚ ٩ٛ ٍٜٝ ٍٟ ٞؽ٦ ٔرؿخ تَٛحثؽخ ٣ؾ١
حقحج ٩ٔ ٛعيد أّٜ٘ذ ٍ٪٩٠ ٥عؽز إ٩٠ . ٠٣ثٙ ىؿ٪٘د ٛ٘٪ثف ت٥ٛٗذ ٩ٔ ؾٛٙ ت٥٠ًٛ ٟٞ تٛٞضؽ

 ع٪٠ٞث ٔرعُذ. حَ٪٩٠ تٛضقؽ٪دٚؿؤ٪ر٩ ٢ٛ ٚثٟ ٣ٚؾت ٍي٪ًٞث ٔ٘ؽ تٛٞضؽ تٛؾ٨ ٠ٚذ أحنؿ١ ٩ٔ ٜٗح٩ 
أٍؽتؽ ٚح٪ؿخ ٟٞ تٛٞالةٚد ٥تٕٗد ٩ٔ تٛٞٚثٟ  ر٥تضؽْذتٛؿج ٠٣ثٙ، حل َٛؽٝ ٥ض٥ؽ ٍ٪٩٠ إ٠ؽ٣لذ 
ع٪٠ٞث َٜٔذ ؾٛٙ، أحنؿذ ." إّٜٖ ٍ٪٠٪ٙ سث٠٪د"إٗرؿج إ٩ٖٛ أعؽ تٛٞالةٚد ٥ٗثل، . تٛؾ٨ ٠ٚذ ٔ٪٢

. ٞضؽ تٛؿج سث٠٪د ٔثؿرعذ ٚس٪ؿًت
َٟ"سٝ ٖٔقؿ تٛٞالٙ ٗثةاًل،  ٔأ٠ث ." ٨ ٜٗحٙ ٥٣ أٚسؿ ٥تَٗ٪د ٞٞث رؿت١ حَ٪٠٪ٙ تٛضقؽ٪دٞث رؿت١ حَ٪

٥إقرٞؿ تٛٞالٙ ٩ٔ !  ٞث ٞل٪ذ ٔ٪٤ث َٔاًل٣ؾ١ تَٛحثؿخ ٍؽخ ٞؿتذ، ٥ٟٛٚ ٜٗ٪اًلح٠ٕق٩ ُٜٗذ ح٠ٕق٩ 
٩ٚٛ ٪رٟٞٚ تٛؿ٥ط  ٤ٛؾت تٛقحج ٗثل تٛؿج ٛرالٞ٪ؾ١ تأل٥ٛ٪ٟ أ٢٠ ٟٞ تألٔول أٟ أؿعَل"ت٥٘ٛل، 

أٟ رَ٪ل٢، تألٟ ٟٛٚ ٪٠ح٩ْ ٍؽ٪ؽخ ٛ٘ؽ ٍََّٜٞذ ؾٛٙ ٞؿتذ . تٛؿج ٪قٟٚ ٔ٪ٙ. تٛ٘ؽف ٟٞ تٛٞضب
." أل٠ٙ أٜٚذ ٟٞ لضؿخ تٛع٪ثخ

ٔرٕثضأ تٛٞالٙ . إٍرؿوُذ حأ٩٠ ال تؿ٪ؽ تْٛٞثؽؿخ. تضًَث ت٧ٛ تٛح٥تحد سث٠٪دسٝ حؽأ تٛٞالٙ ٪٥٘ؽ٩٠ ؿ
ع٪٠ؾتٙ إقرىَذ َٞؿٔر٢ ٚٞالٙ ٪ؽ٧ٍ . ٞٞث ض٢َٜ ٪ٞق٩٠ٚ ٟٞ ؾؿت٩ٍ ٥٪عؽٖ ٩ٔ ٍ٪٩٠

. ٩ٔ ٜٗحٙ ألٟ تٛؼثٖٛ ٠ٕق٢ ٥٣ ٔ٪ٙت تٛحقرثٟ ٣ؾ. أحؽًتت تٛحقرثٟ ٟٛ رْثؽؿ ٣ؾ"تٛعٚٞد، ٔ٘ثل، 
َٛحثؽخ ٥تٛض٥ٜف ٩ٔ ٞعوؿ١ ٧ٍٜ تٛؽ٥تٝ، ٥ق٥ٓ ٟٛ ٪ؤؼؾ ٥٣٥ تأال ؿّحَذ ٩ٔ تٛضـء تألٍيٝ، 

." ؾٛٙ ٠ٞٙ أحؽًت
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ُٓ ر٥تضؽ ٩ٖٔ ؽتٌٔ . تٛٞالٙٔ٪ٞث إضرـذ ت٧ٛ سٞؿ لضؿخ تٛع٪ثخ  حٞث ٗث٢ٛ تٛعٚٞد، سٝ ٠يؿُذ أٍرؿ
ـ٩٠ٖ تٛعٚٞد . ً ٚل ٞث أقرى٪٢َ ٗحل ْٞثؽؿر٩إل٠رـتٛٝ أقرىٌ ٞ٘ث٥ٞر٢  ٥ٍثؿًٔث حرٕٚ٪ؿ٨، ٣

٣ؾت تٛسٞؿ ٣٥ؾ١ تٛلضؿخ ٩٣ ٩ٔ . ٣ؾت تٛسٞؿ، تٛؾ٨ ُضٌٞ ٩ٔ ؼ٥ٓ ٟٛ ٪رٜٓ أحؽًت ال، عر٧"حؼٕٕد، 
." ٍٜ٪ٙ أٟ رؤٟٞ. ؽتؼٜٙ ألٟ تٛؿج ٥٣ ٔ٪ٙ

٠ٍؽٞث ٔرعذ ٍ٪٩٠ ٚثٟ تٛعٚٞد ال . تٛؿج سث٠٪د ٩٠ٚٛ٥ ٛٝ أقرىٌؿؤ٪د ٍ٪٩٠ ٥عث٥ٛذ  أّٞوُذ
َٝٛ٘ؽ ُؾَٗذ تَٛثٛٝ تٛقٞث"، حنحٍؿ ٚس٪ؿ إقرٞؿ تٛٞالٙ. ٪ـتل ٪٠يؿ إ٩ٖٛ ٟ ٨٥، ٥ٛ٪ف ٠٣ثٙ أحؽًت 

ٛ٪ف ٠٣ثٙ أحؽًت ٟٞ ٪ؿ٪ؽ ْٞثؽؿخ ٞعوؿ . ؼثو٤ثقحٖ أٟ ٪ؿ٪ؽ تٛؿض٥ً ت٧ٛ تَٛٞؿٚد تٛر٩ 
ٞؽ٦ ع٪٠ٞث أر٧ ح٥ٛف تٛؿق٥ل ت٧ٛ ٠٣ث نثؿً ٚس٪ؿًت ح٪ٟ تٛح٘ثء ٥تَٛٞل ٜٛؿج . تٛؿج تٛض٩ٜ

تألٟ . تألؿهتٛؿض٥ً ت٧ٛ ٠٣ث ٜٛؽؼ٥ل ٩ٔ ٞ٪ؿتس٢، ٥ٟٛٚ ٞ٪ؿتس٢ ٪رَيٝ ٜٚٞث ح٩٘ ٧ٍٜ ع٪ثر٢ أ٥ 
حَؽ ع٥ـرٙ ٧ٍٜ ٜٗج ٍثحؽ ع٘٪٩٘ قرؿّج ٧ٍٜ تٛؽ٥تٝ تٛر٥تضؽ ٠٣ث، ٥رقرى٪ٌ ؾٛٙ ع٪٠ٞث رؽؼل 

َّٚـَذ. ع٘٪٘٪د ٩ٔ ٍحثؽٕخ حنؿٙ ٍٜ٪٢ ٜٚٞث إـؽتؽ تٛٞضؽ تٛؾ٨ قرؿت١، حْه ت٠ٛيؿ ٍٟ  ٜٚٞث ؿ
." تٛٞٚثٟ تٛؾ٨ أ٠ذ ٔ٪٢

ج ٤ٛؾت تإلؼرحثؿ تٛؿتةٌ ٥ٜٛع٪ثخ ٍ٪٩٠ سث٠٪د أللٚؿ تٛؿ سٝ أُّٜ٘ذ. أ٣ؽأر٩٠ ٜٚٞثذ تٛعٚٞد ضؽًت
٠ٕق٩ ٚل ٞلثٍؿ إؼرحثؿ  ٜٔٞث عث٥ٛذ ؾٛٙ، حؽأذ ؿؤ٪د ٞضؽ١ سث٠٪د، ٥ّٞؿْذ. تٛر٩ أٍىث٩٠

ٟٞ ٧ٍٜ ٪٘٪ٟ ٥حن٥ذ ٍثٍل ٩ٚٛ أ٥ٟٚ ٥توعد ٚث٠ذ ٜٚٞثذ تٛؿج ٩ٛ . تَٛحثؽخ تٛقثح٘د
." ٟٛ أرؿٚٙ أ٥ أرؼ٧ٜ ٠ٍٙ"قٞث٤ٍث، 
." تٍؽ٩٠ ٛةال أرؿٚٙ أ٥ أرؼ٧ٜ ٠ٍٙأؿض٥ٙ ف. ٪ث ؿج إّٕؿ ٍؽٝ إ٪ٞث٩٠"ٔأضحُذ، 

 
اهشٍر يع اهدنيج 

ٍٝ، جٍ٪٩٠ ٥إؾ  ع٪٠ٞث ٔرعُذ ْٙ ؾؿت٩ٍ حئعٚث حد تٛؿة٪ق٪د تٛر٩ ُتٍى٪ذ إٛ٪ٙ ت٠ث ت٢ٔٛ"تٛعٚٞد ٞثق
َٙ تٛىؿ٪ٖ، ٥قُثعثٔي ٍٜ٪ٙ ٔ٪٤ث، ٥ٟٛٚ تٛٞعحد ٔ٘ى "٥إقرٞؿ ح٢ٛ٥٘، " ألضل ٍٜٞٙ، قُثؿ٪
ُٝ عٚٞد ٩٣ أٟ رعج تٛؿج. قرضَٜٙ أٞ٪٠ًث ." أٍي

تإلحر٤ثش ٥ٗذ تَٛٞؿٚد  رؾٚؿُذ. ٔرحَر٢ حرؿؽٕؽ. سٝ أى٩٠ٜ٘ تٛعٚٞد ٥حؽأ ٪ٞل٩ حئرضث١ تٛح٥تحد
حعو٥ؿ تٛؿج ٥تَٛحثؽخ تٛر٩  ، ٥ٟٛٚ ٛ٪ف حثإلٞٚثٟ ٞ٘ثؿ٠ر٢ٚثٟ ؿتةََث ٥رقٜٖ تٛضحل، ٔ٘ؽ

سٝ رؾٚؿذ ٚ٪ٓ أٟ ٚل ؾٛٙ ٚثٟ . ٥ْٞثؽؿًت ٚل ؾٛٙ ق٪٥ٟٚ أٍيٝ روع٪د ُتٗؽ٤ِّٞث. إؼرحؿر٤ث
تَٛٞؿٚد تَٛي٪ٞد تٛر٩ ٚث٠ذ ٩ٔ حؽأذ أٔٚؿ . ٚل ؾٛٙ حقؿٍدٟٞ ٠ق٪ثٟ ٩ٖٔ، ٠ٞ٥ؾ٣اًل  ٥ٞض٥ؽًت

. ر٠ؽٌٛ ٩ٔ ؽتؼ٩ٜ، ٞث ح٪ٟ ٞث ؿأ٪ر٢ حَ٪٩٠ تٛضقؽ٪د ٥ٞث ؿأ٪ر٢ حٜ٘ح٩
َْٓغق٠د أُل 26ٕٛرؿخ  ٛ٘ؽ نٜ٪ُذ"رعؿٚذ ت٧ٛ تألٞثٝ ألرٟٞٚ ٟٞ تٛق٪ؿ ض٠ج تٛعٚٞد ٥قأُٛذ،   ى

" ٣ل ٣ؾ١ ٩٣ تٛقٞثء تٛسثٛسد؟. ح٥ٛف ت٧ٛ تٛقٞثء تٛسثٛسد ٚٞث عؽز ٌٞ
." ٣ؾت ضـء ٢٠ٞ، ٥ٟٛٚ ٠٣ثٙ تٛٚس٪ؿ"ٔأضثح٩٠، 
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" ٣ل قُ٪قٞظ ٩ٛ ؿؤ٪د تٛٞـ٪ؽ؟"ٔقأُٛذ، 
." قأؼؾٙ تألٟ ٛرؿ٦ أٚسؿ. قرؿ٦ تٛٚس٪ؿ"ٔأضثح٩٠، 

" ٣ل ٚث٠ذ ؿؤ٪ث ٪٥ع٠ث ضـءًت ٟٞ تٛقٞثء تٛسثٛسد؟"ٔقأُٛذ، . حؽأذ أٔٚؿ ٩ٔ قٕؿ تٛؿؤ٪ث
ؤ٪ث ٪٥ع٠ث ٚث٠ذ ٍٟ تٛقٞثء تٛسثٛسد، ٥ٟٛٚ َٞيٝ تٛؿؤ٪ث ٚث٠ذ ٍٟ تٛقٞثء ضـْء ٟٞ ؿ"ٔأضثح٩٠، 

تٛقٞثء تٛسث٠٪د ٩٣ تَٛثٛٝ تٛؿ٥ع٩ إس٠ثء . أٞث تٛقٞثء تأل٧ٛ٥ ٔٚث٠ذ ٗحل ق٥٘ى تإل٠قثٟ. تٛسث٠٪د
ُٜٞٙ تألج سث٠٪د ٧ٍٜ . ٔرؿخ ق٪ثؽخ تٛلؿِّ ٧ٍٜ تألؿه تٛقٞثء تٛسثٛسد ٩٣ ع٪ٟ رق٥ؽ ٞعحد ٥

ُٙ َٜٔٞ ." َٙتألؿه ٟٞ ؼالل 
"  ٚ٪ٓ ٚث٠ذ تٛقٞثء تأل٧ٛ٥ ٪ث رؿ٦؟"ٔقأُٛذ ٥أ٠ث لثٍؿ ححؿ٥ٕؽ ّؿ٪ج، 

ٍٝ ٥ٚأٟ قؤت٩ٛ نؽ٢ٞ،  . ٟٞ تٛعٚٞد أٟ ال رٜٖ٘ ٠ٕقٙ ح٤ؾت تٛلب تألٟ"ٔأضثح٩٠ ؿٔ٪٩٘ حعـ
٠٣ثٙ تٛٞـ٪ؽ ٛرَؿ٢ٔ ٍٟ . تٛعٚٞد ٩٣ أٟ رحعز ٛرَؿٓ ٍٟ تٛقٞثء تٛسثٛسد ٚٞث ٍِؿٔر٤ث تألٟ

أٟ رٚؿـ ٪٠ح٩ْ تٛر٩  (ت٥ٜٚٞٛذ) تٛقٞثء تٛسثٛسد ٩ٔ٩٣ ٣ؾ١ تٛع٪ثخ، ٥ تٛقٞثء تٛسثٛسد ٍٞث رَؿ٢ٔ
قُ٪َٜٟ ٛٙ تٛٚس٪ؿ ٍٟ تٛقٞثء تال٧ٛ٥ ٩ٔ تٛق٥٠تذ تٛ٘ثؽٞد، ٥ٟٛٚ ٛ٪ف ٟٞ . ح٤ث ٩ٔ ٣ؾ١ تٛع٪ثخ

." ؾٛٙ ٩ٔ ٣ؾ١ تٕٛرؿخؿٓ تٕٛٞ٪ؽ أٟ رٌ
ِّؽ ٧ٍٜ ؾٍٛٙـُٞذ ٧ٍٜ رعٜ٪ل تٛحؿ٥ؽخ تْٛؿ٪حد تٛر٩ لَؿذ ح٤ث ٜٛر٥، ٔأ٥ٞأ تٛعٚٞد حؿأق٢ ل . ُ٪ؤ

. ٔ٪ٞث ٠ٚذ ٥ْٞٞؿًت حثٛر٘ؽ٪ؿ ٤ٛؾت تٛٞالٙؾٛٙ ٥ٗل ٩ٍٖٜ ٚثٟ ٪٠ح٩ْ " إ٠ٙ ؿٔ٪ٖ ٍي٪ٝ،"ُٜٔ٘ذ 
." ٩ٔ تٛىؿ٪ٖ تٛنثةجؼى٥ َٔاًل إ٠ٙ قرض٩٠َٜ أ"٥إقرٞؿُذ ٗثةاًل، 

." قأَٔل ؾٛٙ حثٛرأٚ٪ؽ"ٔأضثج، 
 ٔعٗفٟٞ ٤ٍ٥٠ث، إؾ ٛٝ أ ٙ تٛٞالٙ ٔ٘ؽ ٚث٠ذ ٔؿ٪ؽختًت ٛل٥َؿ٨ حثٛٞعحد تٛنثؽؿخ ٟٞ ؾ٥ُٟٗٝ ٠ُٚذ

. أحؽًت حٞسل ٣ؾت تٛل٥َؿ ٟٞ تٛٞالةٚد تألؼؿ٦ تٛؾ٪ٟ أي٤ؿ٥ت إ٣رٞثًٞث حث٥ٛتضج أٚسؿ ٟٞ تٛٞعحد
 :ٔ٘ثل حضؽ٪د ٥توعد. إقرضثَج تٛعٚٞد ألٔٚثؿ٨ ٥ٚأ٩٠ ٜٗر٤ث ٢ٛ حن٥ذ ٍثٍل

خ ٥نؿتٞد تٛى٪جٛر٠يؿ ٚٞث أ٢٠ عٚٞد . ، ٥ٟٛ أ٥ٟٚ تٛعٚٞد إٟ ٛٝ ُتٔعٗحٙٗجِطٟٟٞ تٛعٚٞد أٟ "
ًُ ٠ٕقٙ إٟ َٜٔذ ّ٪ؿ ؾٛٙ. إ٢٠ عٚٞد أٟ ُتٔعٖح٢ ٥أٟ أؼث٢ٔ. تهلل إ٢٠ تٛؽؿف تٛرث٩ٛ تٛؾ٨ . رؼؽ

."   ر٢َٜٞأٟ ذٍٜ٪ٙ 
ٛقُذ أٍٜٝ ؾٛٙ ٥أ٠ث ح٠ٕق٩ ٍَّٜٞر٢ "أل٥ل ٞؿخ أ٢٠ ٗؽ ال ٪َؿ٩٠ٔ تٛعٚٞد رٞثًٞث، لثٍؿًت ٔأقرضحُذ 

." ٛألؼؿ٪ٟ ٍؽخ ٞؿتذ
 ٍٟأٞث تألٟ ٔئ٠ٙ قررَٜٝ . ى٥٪ٜد، ٥أ٠ث أٍؿٓ ٞث ُر٢َِّٜٞ ٠ُٚذ ؿٔ٪٘ٙ ٕٛرؿخ"أضثج تٛعٚٞد، 

ُٟ ح٢ أ٢٠ ٛ٪ف حٞث  ٍؽخ ٞؿتذح٠ٕقٙ ٚٞث َُٜٗذ ؾٛٙ ، ٞٞث ُر٢َُِّٜٞ ًت٧٠َٞ حَه ٔٞ ٞث ٠٣ٙ حل ٩ٔ ٔؾُرؤ
 " .تِٛحؿِّ٪٠رص ٩ٔ ٜٗحٙ ٩ٔ 

ٕٓ. إٍرؾؿُذ، لثٍؿًت حٜ٘٪ل ٟٞ تٛؼضل أل٩٠ إقرض٥حذ تٛعٚٞد  ع٪٠ؾتٙ . ٢٠ٚٛ ِٗحَل إٍرؾتؿ٨ حٜى
. أؽؿُٚذ إ٩٠ ٠ٚذ إقرض٥ح٢ ٥أرعٖؽت١ َٞيٝ ع٪ثر٩، ٥ٚس٪ؿًت ٞث ٠ٍؽ تألؾ٪د
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اهٌصف األخر هويدتج 
ٕٓ"إقرٞؿ تٛعٚٞد ٩ٔ ٚال٢ٞ،   ٠٣ثٙ أ٥ٗثذ َٛحثؽخ تٛؿج، ٠٣٥ثٙ أ٥ٗثذ إلٚؿتٝ تٛؿج حٚل ؼ٥

ٞسٜٞث ٪ر٥تضؽ ٥ٗذ ْٜٛؿف ٥٥ٗذ ٜٛعنثؽ، ٥إ٢٠ ٟٞ  تٛعٚٞد أٟ رَؿٓ ٚل رٜٙ . ٥إعرؿتٝ
َٙ ت٧ٛ ٠٣ث أل٢٠ . ٔثٛعٚٞد تٛع٘٪٘٪د ٩٣ َٞؿٔد تأل٥ٗثذ ٥ٞ٥تقٝ تٛؿج. تذتأل٥ٖ ت٥ٛٗذ  عثٟضٜحر

٥إ٩٠ أؼؾٙ تألٟ ت٧ٛ ٞٚثٟ أؼؿ أل٢٠ ضثء ٥ٗرٙ ٛرَحؽ١ ٩ٔ ؼ٥ٓ . َٛحثؽخ تٛؿج ٩ٔ ٞضؽ ٞعحر٢
." ٔئ٠٠ث ق٥ٚ٠ٟ ٠ٕٞنٜ٪ٟ ٍٟ حَو٠ث تٛحَهٚال٣ٞث إ٧ٛ أٟ ٪ع٪ٟ ٥ٗرٙ َٛٞؿٔد . ُع٢ٞٚ

ٌّٙ ٪ؿت٥ َٙ؟إ٩٠ ٣ل ر٩٠َ "ؽ٩٠، ٔقأٛر٢ُ ٥ل " ٥ٛ إ٠ريؿذ ٠٣ثٙ ٩ٔ رٜٙ تَٛحثؽخ تٛؿتةَد ٠ُٚٛذ ٔ٘ؽُر
. ٠٠ٚٛث ٠ثؽؿًت ٞث ٠ٚث ٠ق٪ؿ ٩ٔ ىؿ٪٘٪ٟ ٞرَثؿو٪ٟ. ؾٛٙ قأـ٥ؿٙ ؽ٥ًٞث ٞر٧ إقرىَُذ ٠ُٚذ. ٠َٝ"

َِٞل إؾ ٥٣ أقؽ . ٙإ٢٠ ٟٞ تٛنَج ْٞثؽؿخ ٣ٚؾت ٞضؽ ٥قالٝ، ٟٛٚ ٣ؾ١ ٛ٪قذ تٛؿؤ٪ث تٛٚثٜٞد ٜٛ
٥ٛٚث٩ٜٞ ت٠ٛوص ٥٣ . ٠ٜٛثوض٪٥٣٥ٟ تألقؽ . ٛألىٕثل تٛؿ٥ع٪٪٥٤ٟٔ تٛؼؿ٥ٓ . ٪٥٤ؾت ٥تٛؼؿ٥ٓ
ٍِِٝؿَٔذ ؾٛٙ ٩ٔ ٔؾ. تألقؽ ٥تٛؼؿ٥ٓ َٙ ُرَِّٜٝ ؾٛٙ، ٥ٟٛٚ قرَؿٓ ؾٛٙ ٩ٔ ٜٗح٠٣ٙٙ، ٥ق ، تألٟ ٍُر

."  أل٠ٙ ضثء ت٥ٛٗذ ٛرؼرحؿ ٚؿق٩ ُعٚٝ تٛٞق٪ظ
    

اهرجوع اهي اهيعرنج 
ٞث خ إٟ ٚثٟ حئٞٚث٩٠ تٛض٥ٜف ٛحؿ٣د ٜٛرأٞل ٩ٔ ٚل قأُٛذ تٛعٚٝحقرثٟ ٗحل ْٞثؽؿخ ح٥تحثذ تل

." ٠َٝ، ٍٜ٪ٙ أٟ رَٕل ؾٛٙ، ٥ٟٛٚ ٩ٛ ٞٚثٟ أٔول ٛرَٕل ؾٛٙ"أضثح٩٠، . ؼرحؿر٢ت
٥ٛنؽٞر٩ ٚث٠ذ تَٛٞؿٚد ال رـتل . رحَُذ تٛعٚٞد ؼثؿش تٛح٥تحد ٥إقرٞؿ٠ث ٩ٔ ت٠ٛـ٥ل ٟٞ تٛضحل

 ال رـتل ٣ثٝ تإلؽت٠د ٥تإلٔرؿتءٚث٠ذ ِف. ٗثةٞد، ٥ٟٛٚ ٛٝ رٟٚ ٚس٪ٕد ٥ٚٗذ ن٥َؽ٠ث ت٧ٛ تٛضحل
رٜٙ رى٪ؿ ٧ٍٜ تٛٞقر٥٪ثذ تٛق٧ٜٕ ٜٛضحل، ٟٛٚ َٞيٝ علؽ تَٛؽ٥ تٛٞرح٩٘ ٚثٟ ٪٤ثضٝ حوؿت٥خ 

. ٟٛٚ ت٠ٛق٥ؿ ٚث٠ذ رق٥ؽ ٧ٍٜ ت٥ٛوٌ حق٥٤ٛد. ت٠ٛق٥ؿ تٛح٪وثء تَٛي٪ٞد
" تٛ٘ؽتقد"٥" تٛؼالم"٥ٟٛٚ ٥ٖٔ ٞقر٦٥ . إقرٞؿ٠ث ٩ٔ ت٠ٛـ٥ل ت٧ٛ أٟ ٥ن٠ٜث ت٧ٛ ٗثً تٛضحل

٣ضٞثذ تَٛؽ٥ إعؽ٦ رؾٚؿذ ٣ؾت تٛٞقر٦٥ ض٪ؽًت ألٟ ". تٛعٞؽ ٥تٛرقح٪ظ"ٜٗ٪ل ٚثٟ ٞقر٦٥ ج
تٛرقٜٖ ٞث ح٩٘ ٟٞ نثؿ ع٪٠ٞث ٥ن٠ٜث ت٧ٛ ٠٣ثٙ . تَٛي٪ٞد ضثءذ ٠ٍؽ ٞعث٥ٛر٩ ت٥ٛن٥ل إٛ٪٢

. أقؿً ٪عؽز ح٥ٕٗذ ٚثٟ ، عر٧ ٥إٟ أنثج ق٤ًٞث ٔؽؿٍٙ ٔثٛلٕثءأٚسؿ ق٥٤ٕٛد
، حؽأ حئىالٖ ٥تحل ٟٞ تٛق٤ثٝ (ٛٝ ٪ؿ تَٛؽ٥ تٛعٚٞد)تٛٞقر٦٥  عثٛٞث عٖؽؽ تَٛؽ٥ ٞٚث٩٠ ٧ٍٜ ٣ؾت

٩ٔ ٣ؾت ت٥ٛٗذ . حق٥٤ٛد حُرؿق٩ ٞٞث ضَل تَٛؽ٥ ٪ر٥ٗٓ ٍٟ تٛؿ٩ٍٜٞ٪٤ث ٩٠ٚٛ رْٜحذ . ٩ٍٖٜ
رو٪٪ٌ ح٘٪د تٛق٤ثٝ تٛٞر٥تضؽخ  خ رقٞظ ٩ٔنثؿذ ق٤ثٝ تَٛؽ٥ ٠ٞر٤٪د ر٘ؿ٪حًث ٥ٛٝ ٪ٟٚ ٩ٔ عثل

. ٛؽ٪٢
. ٩٠ذوث٪ٖىؿ٪٘د ٥ٟٛ ٪عثؿح٥ٟ ٩ٔ ٣ؾت تٛٞقر٦٥ إ٩ٖٛ حؽ٣لد ج٠يؿ تٛض٥٠ؽ تٛؾ٪ٟ ٚث٥٠ت ال ٪ـت

ٜٗذ ٤ٛٝ حأٟ ٪رق٥ٜ٘ت ت٧ٛ ٗٞد تٛضحل . ع٪٠ؾتٙ العيذ ٞضؽ تٛؿج ٪٠حَز ٟٞ قالع٩ ٥رؿق٩
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. ٥عثل ٥ٞتٔ٘ر٤ٝ ٧ٍٜ تٛؾ٣ثج ؿأ٥ت تٛعٚٞد. ٩ٔ ؿؤ٪د تٛؿج أ٪وًثٚث٥٠ت ٪ؿّح٥ٟ  إؾؽ٥ٟ ر٥ٗٓ، 
. ٨ ىؿ٪٤٘ٝٔحؽأ٥ت ٪ضس٥ٟ ٗؽت٢ٞ ٢٠ٚٛ ٤َ٠ٞٝ ٥أؿق٤ٜٝ ٓ

 
األيًٍ 

ٚث٠ذ ؽؿ٤ٍ٥ٝ . ٞٞرٜةًث ٞعحد ٤ٛؤالء تٛض٥٠ؽ، تٛؾ٪ٟ ٚثٟ تَٛؽ٪ؽ ٤٠ٞٝ ٟٞ ت٠ٛقثء ٥تألىٕثل ٠ُٚذ
ٜٗذ ٤ٛٝ . حل ٚث٥٠ت ٔؿع٪ٟ ٥ٞرلضَ٪ٟ. ٤ٞرؿ٪د ٥ٚث٥٠ت ْٞى٪٪ٟ حثٛؽٝ، ٤٠ٚٛٝ ٛٝ ٪رؼ٥ّٜت ٍٟ تٛ٘رثل

٥ٜٔٞت تَٛجء تإ ألٚحؿ ٩ٔ تَٛٞؿٚد ٥ٛسحثر٤ٝ ٩ٔ ٤٠ٝ ٪قرع٥ٟ٘ ر٘ؽ٪ؿًت أٚسؿ ٞٞث أقرع٢٘ أ٠ث أل٤٠ٝ َع
٧ٍٜ أ٪د عثل، لَؿذ َٔاًل حأ٩٠ . ٤٠ٚٛٝ ٖٗؽؿ٥ت ٚال٩ٞحؽت ٩ٛ ٥ٚأ٤٠ٝ ٛٝ ٪نؽ٩٠٥ٗ، . ٥ٞت٤َٗٝ

ٌّ  .أ٥ٗل ٞث ٥٣ ع

ٞضب ت٠ٛق٥ؿ تٛق٥ؽتء تٛٞرح٘٪د ٥ر٥ٜس٢ إ٠ريثؿ ٚل ٞقر٦٥ ٟٞ تٛضحل أ٥ ٚثٟ ٪٠ح٩ْ إعرالل 
ض٥٠ؽ ٟٞ ٗحل ٍيٝ حؿ٥ـتذ تٛضحل ٞعرٜد ٚث٠ذ ٝ. ٣ث ٥ِحؿتـ٣ث عر٧ ٪نَج ت٥ٗ٥ٛٓ ٍٜ٪٢٪بحرٖ

َّٖ تٛٞقر٦٥ تٛؾ٨ ٚث٥٠ت ٪ؽت٥َٟٔ  ٍؿُٔذ إ٤٠ٝ ٍثةؽ٥ٟ ٛى٥تةٓ أ٥ عؿٚثذ ٞؼرٜٕد تٛر٩ أٚٓؽذ ع
٠ٚذ أٔٚؿ أٟ . ٞؿرحًٚث ٛإلؿرٕثً تٛؾ٨ عثٔيذ ٍٜ٪٢ رضث١ حَوًث ٟٞ رٜٙ تٛضٞثٍثذ ٠ُٚذ. ٢٠ٍ

أ٪ر٤ٝ ٪عثؿح٥ٟ حأٞث٠د وؽ ٍٟ تٛىؿ٪ٖ، ٩٠ٚٛ ؿ٠عؿ٥ٔت ٥إ٤٠ٝ إتأل٥ٞؿ ال ٪ؽؿ٥ٟٚ حَو٤ٝ 
٧ٍٜ َق٤ْٖٜذ ٩ٍٖٜ تٛ٘ؽؿخ ٟٞ تٟٛٞٞٚ أٟ ر٥ٟٚ ٥ٞتٌٗ ؽٔثٍثر٤ٝ ٩٣ تٛر٩ . ٣ض٥ٝ تَٛؽ٥ تٛوثؿ٨

. تإلقرٞؿتؿ ٩ٔ تٛرقٜٖ ٚٞث َُٜٔذ
ٍٟ ًتٚثٟ حَه رلؿٓ ٧ٍٜ ٥ٞتوٌ ض٪ؽخ ٩ٔ تٛضحل أ٥ ٧ٍٜ قثعد  ٟٞ ٣ؾ١ تٛٞقر٥٪ثذ ٩ٔ أٞثٚ

ؿؤ٪د  ق٦٥ تٛض٥٠ؽ تٛٞر٥تضؽ٪ٟ ٔ٪٤ثٛٝ ٪قرىٌ ضؽًت إؾ تَٛٞؿٚد، ٥ٟٛٚ حَوًث ٤٠ٞث ٚث٠ذ ٠َٞـٛد 
ٟٞ ٗؽ ُتن٪ح٥ت ٚث٥٠ت . ٥ٞت٤َٗٝ، ٥رؿتء٦ ٩ٛ أ٤٠ٝ ال ٪َؿ٥ٟٔ ٞث ٪ضؿ٨ ٩ٔ ح٘٪د تَٛٞثؿٙ تٛٞعرؽخ

لؼم ٟٞ ٞقر٦٥ ٍثٍل إٛ٪٤ٝ ٞ٘ث٥ٞر٤ٝ إٟ ٠ـل رلؽ٪ؽ تإلٔرؿتء ٥تإلؽت٠د ٥ٚثٟ حثإلٞٚثٟ 
ُٞي٤ؿ٪ٟ  ٧ٍٜ أ٪د عثل،. ٛرقٜٖ ت٧ٛ تأل٧ٍٜ٧ٍٜ ت ٥لض٤َٝ ع٪ٟ حؽأ تٛحَه حث٠ٛـ٥ل ٟٞ تٛ٘ٞد 

٥ٔ٪ٞث . تٛٞنثح٪ٟ ٪قر٥َٟٞ حٕؿط ٍي٪ٝ، ٥ٜٛر٥ حؽأ٥ت حثٛرقٜٖ حلضثٍد ٥ٍـٝنثؿ ٞضؽ تٛؿج، 
ُٝ . ٛؿؽ ٩َٜٔ ٠ٚذ أ٠يؿ ٚل ؾٛٙ، ٛٝ ٪٘ل تٛعٚٞد تٛٚس٪ؿ، ٥ٟٛٚ حؽت ٍٜ٪٢ تإل٣رٞث

 
إنخضبف اهدلٍلج 

ٛضحل ٩٣٥ ر٠ـل ت٧ٛ ضٞ٪ٌ تٛٞقر٥٪ثذ ٧ٍٜ ٗٞد ت٪ٟ ٠ٚذ أ٠يؿ تَٛؽ٪ؽ ٟٞ تٛض٥٠ؽ تٛٞر٥تضؽ
٥ٔ٪ٞث ٚث٥٠ت ٪٥َٜٕٟ ؾٛٙ، حؽأ ٚل ٞقر٦٥ ٪وب . إلؿتعد أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ رٞق٥ٚت ح٤ؾ١ تٛع٥ٖ٘

سٝ حؽأ ٚل تٛضحل ٪وب حثٛٞضؽ تٛؾ٨ أ٧ٍٞ ت٠ٛق٥ؿ تٛحؿ٪د . حثٛٞضؽ تٛؾ٨ ٚث٥٠ت ٪ع٢٠٥ٜٞ
أؼؾ ؾتذ تٛل٥َؿ ٞسل حَؽ٣ث حٜ٘٪ل ي٤ؿ ٞضؽ ٍي٪ٝ ٛؽؿضد أٟ تٛضحل حؽأ ٨. ٥تٛل٪ثى٪ٟ تٛٞرح٘٪د

. تٛحقرثٟ
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٩ٍٖٜ إعر٥تء إعقثق٩  نَْج. حؽأذ ألٚؿ ٥ُتقحِّظ تٛؿج ٩ٔ٥ تٛعثل ٠ٚذ ٩ٔ ٞعوؿ١ سث٠٪د
ٔ٘ثل . ٚثٟ تٛعٚٞد ٥تًٕٗث حضث٠ح٩. ض٩٠َٜ أر٥ٓٗ٥ٚسٓ تإلؼرحثؿ ٛؽؿضد . ٥تٛٞضؽ ٪ْٞؿ أٍٞث٩ٗ

." ٥ؽ٪ثؿ١ حثٛرقح٪ظ رؽؼُل أح٥تح٢ حعٕٞؽ"٪ؽ١ ٧ٍٜ ؾؿت٩ٍ، ٥تٔوًَث ٩ٛ 
" أ٠ث لَؿذ ٥ٚأ٩٠ ٞر٥تضؽ ٠٣ثٙ ٞؿخ أؼؿ٦،! ٟٛٚ ؾٛٙ ٚثٟ ع٘٪٘٪ًث ضؽًت"٣رُٕذ، ٥

٠َُٚذ. ٠َُٚذ ٠٣ثٙ"أضثج تٛعٚٞد،  ٞسٜٞث ٗثل تٛؿج ٜٛمِّ ٧ٍٜ . ٛٝ ٪ٟٚ ع٘٪٘٪ًث أٚسؿ، ٠ٚٛ٥ٙ 
ٔثٛؿج . رقرى٪ٌ أٟ رؽؼل تٕٛؿؽ٥ف ٩ٔ أ٨ ٥ٗذ .تٛ٪٥ٝ قر٥ٟٚ ٩َٞ ٩ٔ تٕٛؿؽ٥فتٛنٜ٪ج، 

ٞث عؽز قثحً٘ث إ٠ٞث ٥٣ . ٪٤َٝ ٪ق٥٠ٟٚ ٔ٪ٙ، ألٟ تٛؿج ٠ٕق٢ ٩ٔ ؽتؼ٥ٜٙٔؿؽ٥ق٢ ٣٥ؾت تٛضحل ضٝ
أ٢٠ حئٞٚث٠ٙ ٔثٛقحج . رؾ٥ٖ ٞحؽة٩ ٗحل أٟ ٪٥ٟٚ ع٘٪٘٪ًث تألٟ حث٠ٛقحد ٛٙ أل٠ٙ رقٜ٘ذ تٛضحل

ُٟ ٔ٪٢ٟ ؿؤ٪ر٩ ٥ؿؤ٪ر٩ ٥ال ٪قرى٪ٌ تألؼؿ ٣ؾ١ ٩٣ تٛع٘٪٘د . ٥٣ أل٠ٙ ؽؼٜذ ٩ٔ ؾتٙ تٛؾ٨ أقٚ
٣ٝ ٥ٛعؽ٣ٝ أٞثٝ ن٥ٞؽٍىر٤ٝ ضؿأخ ٍي٪ٞد عر٧ ٩ٔ ٥ٗذ تٛر٩ ٍؿ٤ٔث تأل٠ح٪ثء ٥تٛر٩ أ

." تٛض٪٥ك
 

اهفخ اهييٍح 
ٚثٟ ؼ٩ٕٜ تَٛؽ٪ؽ ٟٞ . تٛرؿتضٌ تٛحىب ٜٛض٪ك تٛل٪ىث٩٠ت٧ٛ ٥ سٝ ٠يؿذ ت٧ٛ تٛٞؾحعد ٩ٔ تألقٕل

٠ٚذ أٍٜٝ أ٢٠ ٛؽ٪٠ث ٞث . تٛٞعثؿح٪ٟ تٛؿتةَ٪ٟ ٣٥ٝ ٞرعن٠٪ٟ حئقرٞؿتؿ ٩ٔ ٥ٞت٤َٗٝ ٧ٍٜ تٛضحل
٥إقرٞؿ ٩ٔ ٚال٢ٞ، . أضثح٩٠ تٛعٚٞد" ٛ٪ف حَُؽ،. "ٞث ح٩٘ ٟٞ علؽ تَٛؽ٥ ؽٞ٪ؿ٪٩ٕٚ ٤ٜٛض٥ٝ ٥ذ

٠ٔيؿُذ ٩ٔ تإلرضث١ تٛؾ٨ ألثؿ إٛ٪٢، ٢٠ٚٛ ٚثٟ ٩ٍٜ عٞث٪د ٍ٪٩٠ ٟٞ تٛٞضؽ ." أ٠يؿ ت٧ٛ ٠٣ثٙ"
. ٩ٔ ٥تٕؽ سٝ إ٠رـٍُذ ٛٞعًد ٟٞ عؿٚد ر٥تضؽْذ. ت٠ٞٛحَز ٟٞ ؽؿ٩ٍ ألرٟٞٚ ٟٞ تٛؿؤ٪د

ٟ تٛٞضؽ تٛؾ٨ ٚثٟ ٪٠حَز ٟٞ ؽؿ٩ٍ ض٩٠َٜ أقرنَج ٛٝ أقرىٌ إٚرلثٓ ٞث ٠ٚذ أؿت١، أل
ٔأٍىث٩٠ . ٔقأُٛذ تٛعٚٞد إلٍىثة٩ ل٪ةًث ٛرْى٪د ؽؿ٩ٍ ألرٟٞٚ ٟٞ تٛؿؤ٪د. تٛؿؤ٪د ٩ٔ تٛيالٝ

ٔ٘ثل، " ٞث ٣ؾ١؟"أؿؽُذ تإلقرٕقثؿ أل٩٠ لَؿذ ححَه تإل٣ث٠د ٛٚأحد تَٛحثءخ، . ٍحثءخ ألٛحق٤ث
ٔثؿرؽ٪ر٤ث ٧ٍٜ ٞوٍه ." ٧ٍٜ تٛؿؤ٪د حؽ٤٠٥ثٟٛ ر٥ٟٚ ٗثؽؿًت "٥إقرٞؿ ٩ٔ ٚال٢ٞ، " تإلروثً"

٠يؿُذ حئرضث١ ت٥ٛتؽ٨ . ٩ٔ٥ تٛعثل ؿأ٪ُذ تَٛؽ٪ؽ ٟٞ تألل٪ثء تٛر٩ ٛٝ أقرىٌ ؿؤ٪ر٤ث قثحً٘ث
٥ٛؽ٣لر٩ ٚث٠ذ ٠٣ثٙ ٔؿٗد ٚثٜٞد ٛعلؽ تَٛؽ٥ ٩ٔ عثٛد إ٠ريثٍؿ . ؿأ٪ر٤ثٗؽ ٥تٛعؿٚد تٛر٩ ٠ُٚذ 

ُٓ ت٠ٛـ٥ل ٟٞ تٛضحل . ٛررؿحم حأ٨ ٥تعؽ ٪ضثـ
" ٨ ض٪ك ٣ؾت؟ ٥ٚ٪ٓ ٔٓؿ٥ت ٟٞ تَٛٞؿٚد قثٛٞ٪ٟ؟أ"قأُٛذ، 

ٌَ ٚال٢ٞ، ." ٣ؾت ٥٣ تإلٔرؼثؿ"٥ٓوظ تٛعٚٞد تألٞؿ ٩ٛ،  حَؽ  ؿؤ٪ر٣٢ؾت ٥٣ تٛض٪ك تألنَج "٥رثح
٣ؾ١ تَٛحثءخ أٚحؿ ٧ٍٜ أ٪ؽ٨ تَٛؽ٥ إؿرؽتء قر٥ٟٚ َٞث٠ثخ تٛؾ٪ٟ ؿٔو٥ت . ر٥تضؽٙ ٩ٔ تٛٞضؽ

." ؽتًٍثتألٚسؿ ِغ
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٪َحؿ٥ٟ تٛق٤ل ٤ٞٛثضٞد ٞث ٣٥ٝ ٍؽ٪ؽ ٟٞ تٛٞعثؿح٪ٟ تٛؿتةَ٪ٟ ٥ٔ٪ٞث إٛرُٕذ ت٧ٛ تٛضحل ؿأ٪ذ تل
٤٠ٞٝ ٞؿرؽ٪ًث ٍحثءخ تإلروثً ٥ٛٝ ُ٪حنؿ٥ت تَٛؽ٥ تٛؾ٨ ٚثٟ  ًتٛٝ ٪ٟٚ أعؽ. رح٧٘ ٟٞ علؽ تَٛؽ٥

ٟٛ "عٚٞد أ٩٠ٕٗ٥ ٗثةاًل، ُذ ٜٛؿٚه إل٪٘ث٤ٔٝ، ٥ٟٛٚ تلإقرَؽ. رَؽًت ٤ٞٛثضٞر٤ٝ ٟٞ تٛؼٜٓٞف
٠٣ثٙ . رَثل ٩َٞ. ٙ إال تٛض٥٠ؽ تٛٞؿرؽ٪ٟ ٣ؾ١ تَٛحثءخٟٛ ٪َرؿٓ حقٜىذ. ٪٘ثٓ ؾٛٙرقرى٪ٌ إ

." لب أؼؿ ٍٜ٪ٙ ؿؤ٪ر٢ ٗحل أٟ ر٥ٟٚ ٗثؽؿًت ٧ٍٜ تٛ٘٪ثؽخ ٩ٔ تَٛٞؿٚد تَٛي٪ٞد ت٥ٛل٪ٚد تٛ٘ؽ٥ٝ
 

أشبس اهيجد 
، ٗثةاًل ٥أٍٜٟ تٛعٚٞد" تٛؼالم"ٗثؽ٩٠ تٛعٚٞد ت٧ٛ أقٕل تٛضحل ع٪ز تٛٞقر٦٥ تألقٕل، تٛٞؽ٥ٍ 

٩ٔ أ٨ . ٟٛٚ ٣ؾت ٥٣ أقثف تٛضحل ٢ٜٚ"٥رثحٌ ٚال٢ٞ، " ،ؽ٧٠قر٦٥ تألأ٠ذ رَر٘ؽ أٟ ٣ؾت ٥٣ تٛٝ"
ٛ٪ف ٠٣ثٙ  "تٛؼالم"حؽ٥ٟ . ؿعٜد، أ٥ُل ؼى٥خ ٩٣ تألٚسؿ أ٣ٞ٪د، ٩٣٥ ٍثؽخ تألٚسؿ ن٥َحد

." ضحل
تٛض٥٠ؽ ٞنثح٪ٟ حلؽخ، ٥ٟٛٚ ٛٝ  ضٞ٪ٌٔ٘ؽ ٚثٟ . ٠ٚذ ٞؿرَحًث ٥٤ٛل تٛٞؾحعد ٧ٍٜ ٣ؾت تٛٞقر٦٥

حؽت ٧ٍٜ تَٛؽ٪ؽ . حعثٔد تٛع٪ثختٛرٞقٙ ٣ؾ١ تألٍؽتؽ تٛٚح٪ؿخ أقرىثٍذ  ٥حثٛٚثؽ. ٪ٟٚ أعؽ ٤٠ٞٝ ٞ٪رًث
٩ٔ ٚل رٚؿـ ٚث٠ذ تٛٞالةٚد . ؾٛٙ ٤٠ٞٝ تإلقرَؽتؽ ٜٛق٥٘ى ٩ٔ أ٪د ٛعيد، ٥ٟٛٚ ٛٝ ٪َٕل أعْؽ

" ٛٞثؾت ٣ٝ ٔؿع٪ٟ ٤ٛؾ١ تٛؽؿضد؟"ٞٚثٟ ٜٛض٥٠ؽ حٕؿط لؽ٪ؽ عر٧ رقثةُٜذ، 
نع٪ظ أٟ تٛض٥٠ؽ . ح٤ث ٣ؤالء تٛض٥٠ؽ ٛر٩ رٞقٙٞالةٚد ٠يؿ٥ت تٛلضثٍد ت٣ؤالء تل"ٗثل تٛعٚٞد، 

ق٪ل٥ٕٟ قؿ٪ًَث، حَؽةٕؾ ق٪٠يؿ٥ٟ تٛٞضؽ ٩ٔ ح٘٪د تٛضحل، . ٛٝ ٪ر٘ؽ٥ٞت ٤٠ٚٛٝ أ٪وًث ٛٝ ٪قرق٥ٜٞت
." َٛٞؿٚد ت٥ٛل٪ٚد تٛ٘ؽ٩ٔٝ٥ تق٪٥ٟٚ ٣ؤالء ٞعثؿح٪ٟ ٍيٞثء . تٛرقٜٖ ٥ٟٟٞ سٝ ق٪حؽأ٥

" ٥ٛ رق٥ٜ٘ت تٛضحل ٞسل تٛحثٗ٪ٟ أٞسث٠ٛث؟أٛٝ ٪ٟٚ ٟٞ تألٔول ٤ٛٝ "ٔأٍرؿوُذ ٥أ٠ث أ٠يؿ عثٛر٤ٝ، 
ٔحح٘ثة٤ٝ ٠٣ث ضَل تألٞؿ ق٤اًل ٛرقٜ٘ٙ . ٚثٟ ؾٛٙ تألٔول حث٠ٛقحد ٤ٛٝ ٥ٟٛٚ ٛ٪ف حث٠ٛقحد ٛٙ"

ٖٞؽ ٍؽؽ ٜٗ٪ل ٟٞ تٛٞر٥تضؽ٪ٟ ٩ٔ تٛٞقر٥٪ثذ . َٞيٝ تألٍؽتء ٠ٞلْٜ٪ٟ حثَٛٞؿٚد ٥ٝ٣ؾٛٙ حضَل
رٞق٥ٚت عر٧ ٠ٍؽٞث . ٞث ٣ؤالء ٥َٜٕٔت ؾٛٙتأل٧ٍٜ أ٪ؽ٪٤ٝ ٛٞقثٍؽخ تألؼؿ٪ٟ ٜٛ٘ؽ٥ٝ ت٧ٛ تٛضحل، أ

َٞيٝ  َؽ٩ٔ تٛع٘٪٘د، ُتؿِك. ؽ٪٤ٝ ٛؿٌٔ تألؼؿ٪٥ٟٟ أ٨ٞٓؽٚث٥٠ت ال ٪ـت٥ٟٛ ٨ٔئ٤٠ٝ حثٛٚثؽ حثٛضحل، 
٣ؤالء ٛ٪ق٥ت حأٗل حقثٛد ٍٟ أؤٛةٙ . تٛٞعثؿح٪ٟ تأللؽتء ت٧ٛ تٛضحل ٍٟ ىؿ٪ٖ ٣ؤالء تأل٠ٞثء

عًث ٍي٪ًٞث ٜٛقٞثء إلؿلثؽ٣ٝ تألؼؿ٪ٟ ت٧ٛ ٔ٘ؽ ضٜح٥ت ٔؿ. تٛؾ٪ٟ إقرىث٥ٍت ت٥ٛن٥ل ت٧ٛ تٛ٘ٞد
٤ٛؾت تٛقحج أؿتؽذ ضٞ٪ٌ ٞالةٚد تٛقٞثء تٛٞضب ٜٛٚؿتـخ ٤ٛٝ، ٥ٟٛٚ رٝ تٛقٞثط . "تٛؼالم"

." َٕٛٔل ؾٛٙ ٜٛٞالةٚد تألٚسؿ ر٘ؽ٪ؿًت
ٔثَٛؽ٪ؽ ٠ٞث قؼؿ٥ت ٤٠ٞٝ . ٞؿ٪ٌ ٩ٕٗ٥ٞٛ رضث١ ٣ؤالء تٛ٘ؽ٪ق٪ٟ تَٛيٞثء لَؿُذ ٞؿخ سث٠٪د حؼـ٨ٍّ

َٔل تَٛؽ٪ؽ ٤٠ٞٝ أؼىثء إس٠ثء تَٛٞؿٚد، ٤٠ٚٛ٥ٝ . ٖ تٛٞقر٥٪ثذ تَٜٛ٪ث ٟٞ تٛضحلٞث ٠ٚث ٠رقلع٪ٟ
ق٪رؿٙ تٛؿج تٛرقَد ٥تٛرقَ٪ٟ ؼؿ٥ًٔث ُٛ٪ٕرك ٍٟ ؾتٙ . أ٪وًث ٖٗؽ٥ٞت ٜٗج تٛؿت٩ٍ أٚسؿ ٟٞ تٛح٘٪د
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ٍٟ سحذذ. ت٥ٕ٘ٞٛؽ أ٤٠ٚٞٝ ت٥ٛن٥ل ت٧ٛ ت٥ٕ٘ٞٛؽ٪ٟ، ٥حؾٛٙ ؽ٥َٔت س٠ًٞث ّثٛ٪ًث ٤َٜٞٛٝ  ٣ؤالء ٩ٔ ٞٚث
. أ٠ث أ٪وًث أؿؽُذ ٞقثٍؽر٤ٝ ٩٠٠ٚٛ ٛٝ أٍؿٓ ٟٞ أ٪ٟ أحؽأ .٣ؾت

ٟٞ تٛن٥تج تٛ٘٪ثٝ حٞقثٍؽر٤ٝ، ٠ٚٛٙ قرقثٍؽ أٚسؿ حؾ٣ثحٙ ت٧ٛ ٞث ُؽٍ٪ذ "سٝ ٗثل ٩ٛ تٛعٚٞد، 
َٟ إ. ق٪رق٥ٜٟ٘ تٛضحل حقؿٍدق٪رَث٧ٔ ٣ؤالء ٥. ٢َٜٕٛ . ٛ٪ٙ ٞؿخ أؼؿ٦ ٩ٔ تَٛٞؿٚدق٪٠و٥ٞ

." تَٛؽ٤ٔ٥ؤالء ال ٪َؿ٥ٟٔ تٛؼ٥ٓ ٥ال تٛرؿتضٌ أٞثٝ 
 

كوث اإلفخخبر 
ٕٛذ وض٪ص نثؽؿ ٟٞ قثعد ع٪ٟ  ٍٜ٪٢تٛرقٜٖ ٥ت٠ٛـ٥ل ٟٞ تٛضحل ٪٩٠َٜٞ ٠ٚذ أُٔٚؿ ٚ٪ٓ 
٤ٛض٥ٝ ٧ٍٜ حْ٪د ت٣ل تَٛفلضَثٟ ٩ٔ ٣ؾت ت٥ٛٗذ ٍحؿ تألالٓ ٟٞ تٛٞعثؿح٪ٟ تل. تَٛٞؿٚد إ٠رحث٩٣

. ٨ تإلٔرؼثؿٍؽت ٔؿٗد ٥تعؽخ ١ٞث ٚثٟ تَٛؽ٥ ٪ٕٗؿ ٟٞ ضٞ٪ٌ تٛض٤ثذ، . ٞث رح٧٘ ٟٞ علؽ تَٛؽ٥
. ؼٜٓ تٛٞعثؿح٪ٟ تٛلضَثٟ ٧ٍٜ٥ ٥لٙ إىالٖ ٥تحل ٟٞ تٛق٤ثٝ ٔ٪ًدٚثٟ ض٪ك تإلٔرؼثؿ ٪ر٘ؽٝ ِغ

ٚث٥٠ت َٞؿو٪ٟ  إؾًٍث ٧ٍٜ ي٥٤ؿ٣ٝ ٥ع٪٠ؾتٙ العيذ أ٢٠ ٛٝ ٪ٟٚ ٜٛٞعثؿح٪ٟ تٛلضَثٟ ؽؿ
. حن٥ؿخ رثٞد ٠ٜٛق٥ؿ تٛحؿ٪د تٛر٩ ٚث٠ذ ٧ٍٜ ٥لٙ تإل٠٘وثه ٍٜ٪٤ٝ

أ٠َذ ٍَّٜٞذ أ٢٠ ال ؽؿً ٛض٤د تٛي٤ؿ، ٣٥ؾت ٠َٞث١ أ٠ٙ ٍؿود "ع٪٠ةؾ ٍّٜٖ تٛعٚٞد ٗثةاًل، 
ٛإلنثحد أحؽًت ٚ٪ٓ قر٥ٟٚ َٞؿوًث  ٧ٍٜ أ٪د عثل، ٟٛ رَؿ. ٛإلنثحد إٟ ُوؿحذ ٟٞ ٗحل تَٛؽ٥

." إٟ ر٘ؽٞذ ٩ٔ تإلٔرؼثؿ
ِٟ ٛ٘ؽ ٔثذ ت٥ٛٗذ َٕٛل أ٨ لب، ٥ٛٝ ٪ٟٚ . ٩ٛ إال أٟ أ٥ٞأ حؿأق٩ رَح٪ؿًت ٍٟ لٚؿ٨ ٛٝ ٪ٚ

٥ٛنؽٞر٩، ع٪٠ٞث أنثحذ ق٤ثٝ . ، ٟٛٚ تٛعٚٞد ٗثل ٩ٛ حأٟ أ٠يؿ ؾٛٙؿؤ٪دتلتٛٞل٤ؽ ُ٪ىثٖ 
. ٧ٍٜ أ٪د عثل، إقرٞؿ تَٛؽ٥ ٩ٔ إىالٖ ق٤ث٢ٞ. ٛٝ ٪العي٥ت ؾٛٙ أحؽًتٔئ٤٠ٝ تإلٔرؼثؿ تٛٞعثؿح٪ٟ 

ُٓ ٟٞ تٛٞعثؿح٪ٟ ٥ٚث٥٠ت ٪و٥َٕٟ حقؿٍد ؽ٥ٟ أٟ ٪٠رح٥٤ت ٛؾٛٙ حَؽةؾ نثؿ٥ت . ٚث٠ذ تٛؽٞثء ر٠ـ
ٞل رؿ٥ق٤ٝ ٥ق٪٤ٔ٥ٝ، ٔأ٣٥٘ٛث أؿوًث ٠َٜٞ٪ٟ أ٤٠ٝ ٛ٪ق٥ت حعثضد إٛ٪٤ث وَٕثء ضؽًت عر٧ ٧ٍٜ ط

. ٛ٪ٟ أ٤٠ٝ ٛ٪ق٥ت حعثضد إٛ٪٤ث حَؽ٣ٝ ٗثاأقٜعذسٝ حؽأ٥ت ح٠ـً . حَؽ
 

أىٜ٘ذ تٕٛؿٗد . ٨٥ٗتل ٞؼثؽًٚث٠ذ رؽ٧ٍ تل. سٝ ي٤ؿذ ٔؿٗد ٍؽ٥ أؼؿ٦ ٥رعؿٚذ حقؿٍد
ٟ ل٪ثى٪ٟ تٛٞؼثؽٍد ر٥٘ؽ ؾتٙ سٝ ٠يؿُذ ٥إؾ حٜ٘د ٝ. ٥تحل ٟٞ تٛق٤ثٝ أنثحذ ضٞ٪٤َث تأل٣ؽتٓ

 أقؿ٦ ت٧ٛ َٞقٚؿتذ قضٟ ٞؼرٜٕد، ٚل َٞقٚؿلضَثٟ، ٥رأؼؾ٣ٝ تٛض٪ك تَٛي٪ٝ ٜٛٞعثؿح٪ٟ تل
إ٠ؾ٣ٜذ ٞرقثةاًل ٚ٪ٓ رٝ تٛرْٜج تٛٚثٞل ٧ٍٜ ٣ؾ١ . ق٧ٞ حعقج ٞحثؽا تٛل٪ثى٪ٟ تٛٞر٥٠ٍدٚثٟ ٨

أةٜذ حؽ٥ٟ رٕٚ٪ؿ، ٥رف. ٛٝ ٪٥َٜٞت حَؽ ٞث تٛؾ٨ أنثح٥ٝ٤ٌٞ ؾٛٙ تٛٞض٥ٍٞد تَٛي٪ٞد ٛألحؿتؿ، 
ٚ٪ٓ ٪ٟٞٚ ٤ٛؤالء تأل٥ٗ٪ثء ضؽًت تٛؾ٪ٟ نَؽ٥ت ت٧ٛ ٗٞد تٛضحل، تٛؾ٪ٟ ؿأ٥ت تٛؿج، أٟ ٪٥٠٥ٚت "

" ٍؿود ٛإلنثحد؟
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ٌٍ ٗثل تٛعٚٞد  ٥رثحٌ ٚال٢ٞ، " تإلٔرؼثؿ ٥٣ تَٛؽ٥ تألنَج ٜٛؿؤ٪د ٥٤ٔ ؽ٥ًٞث ٪٠قل ؼٜٕٙ،"٥حرٕض
ٍٜ٪ٙ أٟ . ٣ٝ تألٚسؿ ٍؿود ٜٛق٥٘ىأع٪ث٠ًث ٪٥ٟٚ أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٥ن٥ٜت ت٧ٛ تإلؿرٕثً تألٍيٝ "

إ٠رح٢ أ٢٠ ع٪٠ٞث . ٟٞ أ٨ِّ ٞقر٦٥ ٥ٕٗذ ٩ٔ أ٨ِّحثإلٞٚثٟ ق٥٘ىٙ ررؾٚؿ ؽ٥ًٞث أ٢٠ ٩ٔ ٣ؾ١ تٛع٪ثخ 
ٌٓ، ؼل٪د أٟ رق٘ى، ع٪٠ٞث رٕٚؿ أ٠ٙ تألٗل ٍؿود ٜٛق٥٘ى إ٠ٞث  ٩ٔ ت٥ٛتٌٗ ر٥ٟٚ رٕٚؿ حأ٠ٙ ٥تٗ

." َٞيٝ تٛؿضثل ق٘ى٥ت حَؽ ت٥ٕٛـ تَٛي٪ٝ. تألٚسؿ ٍؿود
 

نيج هولخبل ح
" ٚ٪ٓ ٪ٟٞٚ أٟ ٠عٕي أ٠ٕق٠ث ٟٞ ٣ٚؾت ٣ض٥ٝ؟"قأُٛذ، 

ٗؿتؿتذ ٣ثٞد، وٌ رٜٙ تَٛحثءخ ٍٜ٪ٙ  خأ٨ إح٧٘ حضث٠ح٩، أىٜج تٛؿج ٗحل ٍِٞل"أضثج تٛعٚٞد، 
." ٞؼثؽٍرٙ ٚٞث َٔل ٌٞ ٣ؤالءٟٞ تَٛؽ٥ أحؽًت ٪رٟٞٚ ؽ٥ًٞث، ع٪٠ةؾ ٟٛ 

ت ُرلَؿ٩٠ حلؼم لؿ٪ٕؽ حؽاًل ٍٟ لَؿُذ ٥ٚأ٢٠. ٥ٔضؽر٤ث حق٪ىد ٥رث٤ٔد. ت٧ٛ ٍحثءر٩ ٠يؿُذ
. تٛؿج ٗؿ٪ْج ٜٛلؿ٪ؽ٪ٟ ٞٞث ٥٣ ٛألٞؿتء"أضثج تٛعٚٞد ٥ٚأ٩٠ رُٜٚٞذ حن٥ذ ٍثلٍٍ، . ُٞعثؿٍج

ال ٪قرى٪ٌ أ٨ . ٛٙ ٥ٗخ ع٘٪٘٪د ٛؽؿضد ُ٪٠ٚٞٙ تٛق٪ؿ ٩ٔ ٠َٞد تهلل، ٥تهلل ٪َى٩ ٠َٞر٢ ٜٛٞروَ٪ٟ
ٗؽ ٞث ؽٞذ ٓ. ٖ ٧ٍٜ ٠َٞد تٛؿج٥أٟ ٪رٓقالط َٜٛؽ٥ إؼرؿتٖ ٣ؾ١ تَٛحثءخ، أل٢٠ ال ٪قرى٪ٌ لب 

ٍٟ ٟٞ أ٨ ٥٠ً ٣ض٥ٝ ." إؿرؽ٪ذ تَٛحثءخ ٔئ٠ٙ ٩ٔ ٞأٞ
ُنؽٞذ ٛؿؤ٪د . ٪ـت٥ٟٛ ٧ٍٜ تٛضحلٚث٥٠ت ٞث سٝ ؿَُٔذ ٠يؿ٨ أل٠يؿ أٍؽتؽ تٛٞعثؿح٪ٟ تٛؾ٪ٟ 

ٔأؿؽُذ . ٚث٥٠ت ٞؿرؽ٪ٟ ؾتذ ٍحثءخ تٛر٥توٌضٞ٪٤َٝ سٝ العيذ حأٟ . تٜٛ٘٪ٜ٪ٟ ٤٠ٞٝ ٠٣ثٙ
" ٙ؟ٚ٪ٓ عؽز ؾل"تإلقرَالٝ، 

ُٙ"أضثح٩٠ تٛعٚٞد،  ٠َذ ح٠ٕقٙ لث٣ؽًت ٍٜ٪٤ث، ضثء٥ت إ٩ٖٛ ٛىٜج ع٪٠ٞث ٠يؿ٥ت تَٛٞؿٚد تٛر٩ 
." تٛٞقثٍؽخ، ٥أ٠ث أٍى٪ر٤ٝ ٍحثءتر٤ٝ

" ٩٠ٚٛ ٔٚؿُذ أ٠ٙ ٠َٚذ ٩َٞ ى٥تل ت٥ٛٗذ؟"
." إ٩٠ ٌٞ ضٞ٪ٌ أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٪ر٘ؽ٥ٟٞ َٕٛل ٞل٪ةد تألِج"أضثح٩٠ تٛعٚٞد، 

!" أ٠ذ تٛؿج"ٔنؿؼُذ، 
إ٩٠٠ ٌٞ ضٞ٪ٌ تٛٞعثؿح٪ٟ . ٜٗذ ٛٙ إ٩٠ ٟٛ أرؿٚٙ أ٥ أرؼ٧ٜ ٠ٍٙ"٥رثحٌ ٚال٢ٞ، " ٠َٝ،"أضثح٩٠، 

ـِ ٞل٪ةر٩، ٥أٟ. ٩ٛ ٞسٜٞث أ٠ث ٠َٞٙٞرقح٪ٟ تل ." إعرضذ ٜٛعٚٞد ذقأ٥ٟٚ ٛٙ ٚل ٞث رعرثض٢ ُٛر٠ض
. سٝ إؼر٧ٕ

 
هنوح اهيرختج فٌ اهى

ٛٞنثح٪ٟ ٧ٍٜ ٞقر٦٥ ُرؿُٚذ ٥تًٕٗث ٥قى ٞض٥ٍٞد ٚح٪ؿخ ٟٞ تٛٞالةٚد تٛؾ٪ٟ ٚث٥٠ت ٪ٚؿـ٥ٟ ل
َٟ ٧ٍٜ ؿٚحد ". تٛؼالم" ٥عثٛٞث حؽأذ تٛٞل٩ ٞضرثـًت رٜٙ تٛٞالةٚد، ؿأ٪ُذ تٛٞعثؿح٪ٟ ٪٠ع٥٠
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٩ٔ٥ ت٤٠ٛث٪د قأُٛذ ٥تعؽًت ٤٠ٞٝ ٛٞثؾت َٜٔرٝ ؾٛٙ، ألٟ . ٥تعؽخ ٥ُ٪ي٤ؿ٥ٟ ٩ٛ إعرؿتًٞث ٍي٪ًٞث
٣ؾ١ ٩٣ تٛٞؿرحد "، ٥رثحٌ ٚال٢ٞ". حقحج تَٛحثءخ،"ٔأضثح٩٠، . تألنْؿ ٤٠ٞٝ ٚثٟ أ٦٥ٗ ٩٠ٞ حٚس٪ؿ

." تأل٧ٍٜ ٩ٔ ت٥ٜٚٞٛذ
." حق٪ىد٣ؾ١ إ٠ٞث ٩٣ ٍحثءخ "ٔأٍرؿوُذ، 

!" ٛ٪قذ ٠٣ثٙ ٥ٗخ أٍيٝ ٟٞ ؾٛٙ. إ٠ٙ رؿرؽ٨ ٠َٞد تهلل. ٚال"ٔأعرٖص تٛٞالٙ، 
" ؟ٚ٪ٓ ٪ٟٞٚ أٟ ُرٞسَِّل ٣ؾ١ تَٛحثءخ ٞؿرحًد. ؾتذ تَٛحثءخ٪ؿرؽ٥ٟ ٥ٟٛٚ ٠٣ثٙ تألالٓ ٞس٩ٜ "
ـٍِ٪ٟ، " َٝأ٠رٝ تألحىثل تٕٛٞ ٠ٕق٢ إؿرؽ٦ ؾتذ تَٛحثءخ ع٪٠ٞث ٞل٧ ٧ٍٜ تٜٛٞٙ . ِٙلأح٠ثء ٥ح٠ثذ تٛ

ٞؿرؽ٪ًث إ٪ث٣ث ٔئ٢٠ ٛ٪ف ٠٣ثٙ ٥ٗخ ٩ٔ تٛقٞثء أ٥ ٧ٍٜ تألؿه رقرى٪ٌ  ٞث ؽَٞذ. ٣ؾ١ تألؿه
٠عٟ ؼؽتٝ تٛؿج، ٢٠ٚٛ٥ . ٚلُّ ٥تعؽ ٩ٔ تٛقٞثء ٥تٛضع٪ٝ ٪َؿٓ ٣ؾ١ تَٛحثءخ. تٛن٥ٞؽ أٞثٞٙ
" .٠َٞر٢ ؿرؽ٨ٍُّٝ ٙأٟ٪قٟٚ ٔ٪ٙ، ٥

ؽؿ٩ٍ تٛٞرأٖٛ ٞٚل٥ًٔث، إوثٔد ٪ٟٚ ٍُٜٞذ حىؿ٪٘د ٞث أ٢٠ إٟ ٛٝ أٟٚ أؿرؽ٨ رٜٙ تَٛحثءخ، ٥ٛٝ 
ٔحٚل . رضث٩٣، ٛٚثٟ حثإلٞٚثٟ رْؾ٪ُد إٔرؼثؿ٥٨رنؿٓ تٛٞالةٚد  ت٧ٛ تَٛحثؿخ تٛر٩ ٗث٤ٛث تٛٞالٙ

خ عثل، ٧ٍٜ أ٨. ٣ٚؾت ٍحثءخ ٚة٪حد ٥حق٪ىدُٞؿرؽ٪ًث تٛل٥َؿ حثإلٔرؼثؿ ٩ٍٖٜ حقثىد ٚثٟ ٞقرع٪اًل 
. ٚث٠ذ س٘ر٩ ٩ٔ تَٛحثءخ ٩ٔ إـؽ٪ثؽ قؿ٪ٌ

 
رجوع اهٌشور اهتٍطبء 

إؾ ٞألذ تٛض٥ . ٠لأ أٞل ٩ٖٔ ٛؿؤ٪ر٤ث. ر٘رؿج٩٣٥ سٝ ؿأ٪ذ ٧ٍٜ تألٖٔ قعثحد ح٪وثء ٍي٪ٞد 
٥ٔ٪ٞث ٚثٟ ٪ٚحؿ تألٞل إقرىَذ رٞ٪٪ـ ت٠ٛق٥ؿ . يالٝ تٜٛ٪لللؿ٥ٖ تٛلٞف ٞسل ٞىثؿؽخ  أٍٞلج

٧ٍٜ  خ ٥ٞت٤َٗثؾ٥حؽأْذ حث٤ٛح٥ى ٧ٍٜ تٛضحل أِغ. ٟ لضؿخ تٜٛ٪لتٛح٪وثء تَٛي٪ٞد تٛر٩ ىثؿذ ٝ
. ٚل ٞقر٦٥ حضث٠ج ٞض٥ٍٞثذ تٛٞعثؿح٪ٟ

ٍٝ ٠ٍؽٞث . عو٥ؿ١ ٚثٟ ؿ٣٪حًث ضؽًت ٦ ت٠ٛقؿ تٛؾ٨ ٣حى حثٛ٘ؿج ٩٠ٞ ألٟتل إٗرؿحُذ حعؾٍؿ ٥تعرؿت
وؿت٥خ ٚث٠ذ ٍ٪٠٪٢ ح٤ٚؾت . ٢٠ٍ ٍُٜٞذ إ٩٠ ٟٛ أقرى٪ٌ إؼٕثء لب ٠يؿ إ٩ٖٛ حَ٪٠٪٢ تٛسثٗحر٪ٟ،
٥ٗحل أٟ أحؽأ . ٞضٖؿؽ ت٠ٛيؿ إٛ٪٢لقؿذ ٩ٔ ؽتؼ٩ٜ ٥ٚأٟ ٗلَؿ٪د ٥ٍـٝ عر٧ إ٩٠ إؿرَؽُذ 

. حقؤت٩ٛ، أضثح٩٠
٠عٟ ٍ٪٥ٟ أؤٛةٙ . ٠عٟ تأل٠ح٪ثء تٛٞؼٕ٪٪ٟ تٛؾ٪ٟ ُعٕي٠ث ٤ٛؾ١ تٛقثٍد. رؿ٪ؽ أٟ رَؿٓ ٟٞ ٠عٟ"

٠ُٞع٥ت تألقٜعد تإل٤ٛ٪د ت٥٘ٛ٪د ٪ؼىى٢ تَٛؽ٥  ٠عٟ ٠َؿُه ٚل ٞث ٪٢َٜٕ تٛؿج ٥ٚل ٞث. تٛؾ٪ٟ 
." ًَٞث ٠َٜٝ ٞث ُ٪عرثش إٛ٪٢ َٜٛٞؿٚد٠عٟ ُى٠ٕث ٩ٔ تألؿه ٥. وؽٙ

أٛٝ رَؿ تَٛٞؿٚد تٛر٩ عؽسْذ ٜٛر٥؟ أٛٝ ٪ٟٚ "ٔقأٛر٢ ٥أ٠ث قثؼى إؾ رضؿأُذ ٜٛرَح٪ؿ ٍٟ ٞلثٍؿ٨، 
" ؿ٥ت؟حئٞٚث٠ٙ ٞقثٍؽخ أؤٛةٙ تٛٞعثؿح٪ٟ تٛؾ٪ٟ ُتِف
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٥ٟٛٚ ٞقثٍؽر٠ث ٛٝ رٟٚ إال . إٟ ىٜح٥ت ؾٛٙ ٠َٝ ؿأ٪٠ث ؾٛٙ ٢ٜٚ، ٥ٚثٟ حئٞٚث٠٠ث ر٘ؽ٪ٝ تٛٞقثٍؽخ"
حئٞٚث٠٠ث تٛ٘رثل ٔ٘ى ٩ٔ تَٛٞثؿٙ تٛر٩ ٪أٞؿ٠ث تألُج ٠٥عٟ ٠قرى٪ٌ ٞقثٍؽخ أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ . ٛٚحع٤ٝ

٪قرى٪٥َٟ إقرالٝ ٞٚثٔأخ ت٠ٛح٩ أ٥ ٥ٔتةؽ ٧ٍٜ عث٠ٛث ٔ٘ى أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٪٘ح٠٠٥ٜث . ٪ؤ٥٠ٟٞ ح٠ث
ٟ ٤ٛٝ تَٛحثءخ تٛر٩ رؿرؽ٪٤ث أ٠ذ، ٥أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٣ؤالء تٛؾ٪ٟ ٥َٗ٥ت ٩ٔ تٛٚٞ٪ٟ ٛٝ ٪ٙٓ. ؼؽٞثر٠ث

ٔضٞ٪٠َث ٠عرثش ت٥ٛتعؽ ٛألؼؿ، إوثٔد ت٧ٛ . ٛ٪ف ٤ٛٝ تَٛحثءخ ال ٪قرى٪٥َٟ إؽؿتٙ ٟٞ ٠عٟ
." تٛٞنثح٪ٟ ٠٤٣ث ٥أؼؿ٪ٟ أ٪وًث ٟٞ تٛؾ٪ٟ ٛٝ رَؿ٤ٔٝ حَؽ

 
كوة اهٌشر 

ن٪ؿخ ؿؤ٪د ٞث ٩ٔ إقرىَذ حَؽ ٣ؾ١ ت٠ٞٛثٗلد تٖٛ. ٥ٔ٪ٞث ٠ٚذ أرٜٚٝ ٌٞ ت٠ٛقؿ حؽأذ أٔٚؿ ٞس٢ٜ
َٓ .  أؽؿٙ ت٠ٛقؿ ؾٛٙ. ٩٠ٜٗج ت٠ٛقؿ ٥نؿذ أٍؿ٢ُٔ ٚٞث ٍِؿ

إ٩٠٠ ٠٣ث ٩ٚٛ . ٛٝ رقرؼؽ٤ٞث ٚس٪ؿًت. ٤٠ث ٛٝ ررى٥ؿ ض٪ؽًتٟٞ ٥ٞت٣ح٠ث ٌٞ إ ٛؽ٪ٙ حَوًث"١٥ٖ٠َٔ ت٠ٛقؿ، 
٥ح٤ؾ١ تٛىؿ٪٘د ق٪٥ٟٚ . أ٥ٗٔي ٣ؾ١ ت٥ٞٛت٣ج ٩ٔ تَٛؽ٪ؽ ٠ٞٚٝ، ٥أٟ أٍِّٜٞٚٝ ٚ٪ٕ٪د إقرؼؽت٤ٞث

٪٠ح٩ْ أٟ ٪٥ٟٚ تإلرنثل ٞؤٚؽًت ٥إال ٔئ٠٠ث ق٠َث٩٠ تٛٚس٪ؿ ٟٞ تٛؼقثةؿ ّ٪ؿ . ٍٚٝ ٪٘٪٠ًثإرنث٠ٛث ٝ
." وؿ٥ؿ٪د، ٣ؾت ٔواًل ٍٟ ٔ٘ؽتٟ تَٛؽ٪ؽ ٟٞ تٕٛؿم تَٛي٪ٞد ٠ٜٛنؿختل

" ٟٞ أ٪ٟ أر٪َذ تألٟ؟"ٔقأٛر٢، 
ـْ. ٠عٟ ٠أٚل تألٔث٩ٍ"أضثح٩٠ ت٠ٛقؿ،  ج، ٠ث ٞل٪ةد تألىَث٠ٞث ٞنؽؿ١ ٟٞ ٍِٞل. ٠ٛث تَٛؽ٥ ٥٣ ؼح

ٚل َٞ٘ل َٜٛؽ٥ ٤٠ؽ٢ٞ . ر٠ثؿؤ٨ٚل أ٧َٔ ٠أ٤ٜٚث رقثٍؽ٠ث ٩ٔ ر٠ٞ٪د . ٩٣٥ رؽٞ٪ؿ أٍٞثل إحٜ٪ف
ٔ٘ؽ إٛر٠ٞ٤ث أٔث٩ٍ  ،ضة٠ث ٜٛر٥ ٟٞ ٥ٛ٪ٞد. ٥ٗ٪٠ث ٥٪ض٠َٜث ٠عٜٖ ٍثٛ٪ًث ٠٥ح٧٘ ٩ٔ تٛض٥ ٕٛرؿخ أى٥ل٨ُ

ٟ ٌٞ ٥ٞٝ ٗثؽإ٢٠. ق٪٥٠٥ٟٚ ٣ٝ أ٪وًث ٠٤٣ث ٗؿ٪حًث. تَٛؽ٪ؽ ٟٞ إؼ٥ر٠ث ٥أؼ٥تر٠ثر٩ ٖٗ٪ؽذ تٛؼـ٨ تل
قثٍؽ٣ٝ ٩ٔ إٚرلثٓ تٛىؿ٪ٖ ٥ٛعٞث٪ر٤ٝ ٟٞ ٣ضٞثذ تَٛؽ٥ ٩ٚ ذت٠ٛق٥ؿ تٛر٩ رؿ٠ٚث٣ث ؼ٠ٕٜث ل

." تَٛٞثٚقد
ٚث٥٠ت ٪٥َٜٟٞ ٟٞ ٣ٝ، ٥ٞث ٩٣ ؽ٥ٍر٤ٝ . ٪ٟ حأ٠ٕق٤ٝ، ٤٠ٚٛٝ ٛٝ ٪٥٠٥ٚت ْٞؿ٥ؿ٪ٟت٠ٛق٥ؿ ٥تسٖ ٚثٟ
ٟ حث٠ٛقحد ٩ٛ، حل رَٕل س٘ر٤ٝ رَ٪ؽ تٛ٪٩٘ٚث٠ذ . ٚٞث ٚث٥٠ت ٪َؿ٠٠٥ٔث ٥٪َؿ٥ٟٔ تٛٞقر٘حل. ٠ضثـ١إل

أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٚث٥٠ت ٩ٔ . أٚسؿ ٜٛٞنثح٪ٟ تٛؾ٪ٟ ٚث٥٠ت ال ٪ـت٥ٟٛ ٞىؿ٥ع٪ٟ ٧ٍٜ تألؿه ع٠ٛ٥ث
ٕٓ لؽ٪ؽ عر٧ ٧ٍٜ تٛٚالٝ ٚث٥٠ت ضثٛق٪ٟ ٪قر٥َٟٞ ت٧ٛ ٞعثؽسر٩ ٌٞ ت٠ٛقؿ ٚث٥٠ت ٪٠يؿ٥ٟ . وَ

. إٛ٪٢ ٞسل ىٍٕل ٥ٕ٘ٞؽ ٪حعز ٍٟ ٥تٛؽ٪٢ ٥ٜٛر٥ ٥ضؽ٣ٞث
 

رٍخ اهروح 
ٔحؽاًل ٍٟ تَٛـ٪ٞد تٛلؽ٪ؽخ تٛر٩ رٞقُٚذ . ٠ٛقؿ ت٧ٛ تٛٞنثح٪ٟ رْٖ٪ؿذ ٞالٞع٢ أ٪وًثع٪٠ٞث ٠يؿ ت

 ٍّٟ ُٞق ٖٕ ح٤ث رضث١ تٛٞنثح٪ٟ ٥ضؽُذ ت٠ٛقؿ ِٚضؽٍّ  ٔرظ ت٠ٛقؿ ض٠ثع٪٢ ٥حؽأ ٪ؿٔؿ٤ٔث . ٥ؿع٪ٝؿٗ٪
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ألَؿ حٞسل ٣ٚؾت ٠ق٪ٝ ٩ٔ ٛٝ . حٜىٓ، ٞعؿًٚث حؼٕد ٠ق٪ًٞث حثؿؽًت ٠ٞ٥َلًث ٣ٖج ٧ٍٜ تٛٞنثح٪ٟ
٠ٍٟٚذ ألَؿ حئعؿتـ ٥ٗخ ٥نٕثء ٔؾ أؼٔؾ ٠ٍٕف٩ٔ٥ ٚل . تٛقثحٖ ٟ ٧ٍٜ ٥حَؽةؾ ٥ٗٓ تٛٞنثج. ٣

 ٕٖ حؼضل ٍٞ٪ٖ سث٠٪د ٥لَؿذ . ٍ٪٩٠ حثٛؽ٥ًٞٔئٞرٜةذ أٗؽت٤ٞٝ ٥نثؿ٥ت ٪َحؽ٥ٟ تهلل حٚل نؽ
إؾ حؽ٥ ٩ٛ وَٕثء ٥ح٤ٜثء أٞث٠ٞث ٠عٟ تٛؾ٪ٟ . إلقر٤ـتة٩ حأؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ح٥٘ت ٧ٍٜ ٣ؾت تٛٞقر٦٥

٥ٜٖٞت أٚسؿ حٚس٪ؿ ٞٞث رع٠ٜٞث١ ٥ح٥٘ت أ٠ٞثءرق٠ٜ٘ث تٛضحل، ٛٙ تهلل عٕٔي٤ٝ ٣٥ٝ أعٓح١٥ ٞعحد . ٤٠ٝ رع
. ٍي٪ٞد

 ٌْ ٕٓ ٠يؿ٨ ت٧ٛ تٛضحل٥ؿأ٪ذ ٥أ٠ث ؿتٔ ٚل ٔؿٕؽ ٥ٚثٟ . ضٞ٪ٌ ت٠ٛق٥ؿ ٩٣٥ رؿٔؿٓ أض٠عر٤ث حٜى
. تٛؿجٚل تٛؾ٪ٟ ٧ٍٜ تٛضحل ٪َحؽ٥ٟ حؽأ ٧ٍٜ تٛضحل ٚثٟ ٠ٞرَلًث حث٠ٛق٪ٝ تٛؾ٨ ٚث٥٠ت ٪س٪ؿ٢٠٥، 

ٞقر٥٪ثذ تٛٞؼرٜٕد، ٢٠ٚٛ حَؽ ٔرؿخ تلٟٞ ٠ٛثلةد ؽ ٩ٔ تٛحؽت٪د ٜٗ٪ل ٟٞ تٛروثؿج ٩ٔ تَٛحثؽخ تر٥تش
ٍٝنثؿ  ٧ٍٜ  ٞس٢ٜ ٛٝ أقٌٞ أحؽًت أ٨ٖ لب ضٞ٪ٍل. تٛضٞ٪ٌ ٩ٔ ٚل ٞقر٦٥ ُ٪ؿ٥ِّٞ٠ٟ حئ٠قضثٝ رث

حَؽ٣ث حٜ٘٪ل أؽؿٚذ حأ٤٠ث ؾتذ تَٛحثؽخ تٛر٩ ٠ٚث . ٧ٛ ت٤٠ٛث٪دتأٟ ٪نل ٛٝ أِؿؽ أحؽًت . تألؿه
٠ٚذ أٍٜٝ أ٤٠ث ٚؾٛٙ أل٠٠ث ٠ٚث ٠َحؽ أٞثٝ . عثٜٔد ٥أٚسؿ ًٍٞ٘ثتألٟ ، ٤٠ٚٛث رحؽ٥ حقرثٍٟؿ٤ٔث ٩ٔ تلٟ

. حؽت ؾٛٙ ضٞ٪اًل ت٧ٛ عؽ ٚح٪ؿ ٥ٙٛلؿٍّ ٍي٪ٝ ٞعثى حثٛضحل، ٛؾ أٍؽتة٠ث، ٥قى يٜٕٞد
ر٥ٕٗذ أؼ٪ؿًت  ت٠ٛق٥ؿ أ٪ثٝ أ٥ ؽٗثةٖ، ٟٛٚأ٥  ٛٝ أٟٚ أٍؿٓ إٟ ٚث٠ذ ٣ؾ١ تَٛحثؽخ قرؽ٥ٝ قثٍثذ

" ٛٞثؾت ر٥ٕٗرٝ؟"أرعؽز ٢َٞ،  ٔقأُٛذ ت٠ٛقؿ تٛؾ٨ ٠ُٚذ. رنٕ٪ٖ أض٠عر٤ث ٥ٍٟ تٛعؿٚد ٍٟ
ع٪ز حؽت ٍٜ٪٤ٝ ٞل٪ؿًت ت٧ٛ تٛٞنثح٪ٟ تٛؾ٪ٟ ر٥٠ٚٞت ٟٞ ت٥ٗ٥ٛٓ " أل٤٠ٝ أنعثء تألٟ"ٔأضثح٩٠، 

" تَٛحثؽخ تٛع٘٪٘٪د رقرى٪ٌ لٕثء أ٨ ٞضؿ٥ط،"٥أوثٓ ت٠ٛقؿ، . أ٤٠ٝ ٩ٔ عثٛد ٞٞرثـخ
" ٙ إَٔل ؾٛٙ سث٠٪د،أؿض٥"ٔر٥قُٜذ إٛ٪٢، 

ٚثٟ ت٠ٛق٪ٝ تٛؾ٨ لَؿذ ح٢ . ٠عٟ ق٠َٕل ؾٛٙ ٞؿتذ ٍؽ٪ؽخ، ٥ٟٛٚ ٛ٪ف ٍٜ٪٠ث أٟ ٠٘ؿِّؿ ت٥ٛٗذ"
٥٣ تٛؾ٨ ل٧ٕ تٛٞنثح٪ٟ ٥حؽأ . ٥٣ تٛؾ٨ ٪٥ض٠٤ث، ٛق٠ث ٠عٟ تٛؾ٪ٟ ٥٠ض٢٤. ٥٣ تٛؿ٥ط تٛ٘ؽف

ج تٛـ٪ذ ت٠ٕٛ٪ف ٚٞث أٟ تَٛحثؽخ تٛع٘٪٘٪د رقٙ. حضٜج تإلرعثؽ تٛؾ٨ إعرض٠ث إٛ٪٢ َٜٛٞؿٚد تٛ٘ثؽٞد
٧ٍٜ تٛؿأف، تٛؾ٨ ٥٣ ٪ق٥ً، ٥ٟٞ سٝ ٪ق٪ل ٧ٍٜ تٛضقؽ ٢ٜٚ، ضثٍاًل إ٪ث٠ث ٥تعؽًت ٢َٞ ٥ٌٞ 

ٔؽ٢ٞ ع٪ثخ ٠٘٪د ٥٪ضؿ٨ . ٢َٞ ٞنثحًث أ٥ ٠ضقًث ُٞرَّٔعْؽٟٛ ٪ح٧٘ أعْؽ ٟٞٞ ٥٣ . حَو٠ث تٛحَه
ًت، ٩ٚٛ ع٪٠ٞث ٥ٚ٠ٟ ٞرعؽ٪ٟ ٢َٞ ٔئ٠٠ث ٞرعؽ٥ٟ ٌٞ ح٘٪د تٛضقؽ أ٪ه٥. ع٪٠ٞث ٥ٚ٠ٟ ٞرعؽ٪ٟ ٢َٞ
تٛضؿط ٩ٚٛ ٪رٟٞٚ  َٙؽ٩ِّٔ ضقؽٙ، حَِِف ٞث ر٢َٜٕ ٛلٕثء ضؿٍط٣ؾت أٛ٪ف . ٪رؽٖٔ ؽ٢ٞ ؼالل تٛضٞ٪ٌ

تٛؽٝ ٟٞ تٛرؽٖٔ ت٧ٛ تَٛو٥ تٛٞنثج ٛضٜج تٛرضؽ٪ؽ إٛ٪٢؟ ع٪٠ٞث ٪٥ٟٚ ٍو٥ ٩ٔ ضقؽ٠ث ٞنثج، 
."  ٠ٔعٟ ضٞ٪ًَث ٥تعْؽ ٔ٪٢. ل٧ٕ رٞثًٞثٔئ٢٠ ٍٜ٪٠ث أٟ ٠رعؽ ٌٞ ؾٛٙ تَٛو٥ ت٧ٛ أٟ ٨ُ

ُٙٝ تألٚسؿ ًٍٞ٘ث ٟٞ  تٛوة٪ُل تٟ ال ٪ـتل تٛل٥َؿ حث٠ٛلثى ٟٞ تَٛحثؽخ ٤ٞ٪٠ًٞث ٛؽؿضد حؽت ٣ؾت تٛرَٜ٪
ع٪٠ٞث ٪رعؿٙ تٛؿ٥ط تٛ٘ؽف . أ٨ لب أؼؿ قَٞر٢ُ ٌٞ إ٩٠ ٠ٚذ أٍؿ٢ُٔ ٠ٚ٥ذ ُت٢ٍُِّٜٞ ح٠ٕق٩ قثحً٘ث

إ٩٠  ٚٞث أ٤٠ث ٜٞةر٩٠ حٞعحد ٍي٪ٞد عر٧. ٔئٟ ٚل ٜٚٞد رحؽ٥ ؿتةَد حْه ت٠ٛيؿ ٍٟ حقثىر٤ث
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ُٞق٠َّد ٥ٔضأخ رؾٚؿذ تٛٞعثؿح٪ٟ . أؿؽذ وٖٝ ٚل ٥تعؽ ت٧ٛ نؽؿ٨، ٥حو٤٠ٞٝ ت٠ٛق٥ؿ تٛوثؿ٪د تٛ
٩ٔ٥ ت٤٠ٛث٪د، . ف ٩ٖٔ ض٪ؽًتأعٖف ت٠ٛقؿ حؾٛٙ ٢٠ٚٛ ٛٝ ٪٘ل ل٪ةًث حل رٕٖؿ. ؿ٥تتأللؽتء تٛؾ٪ٟ ُتِف

٘ٔؽ٥ت؟"رُٜٚٞذ ض٤ثؿًت،  " ٣ل ٠قرى٪ٌ أٟ ٠قرَ٪ؽ أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ُٔ
 

وح كوة اهيوم اهيجر
 ٠عٟ ٛق٠ث ٚثٜٞ٪ٟ"٥رثحٌ ٚال٢ٞ، ." ٞث ر٢َٜٕج٠َٝ، عقٟ ٛٙ أٟ رلَؿ "٥أؼ٪ؿًت ٗثل ت٠ٛقؿ، 

عر٧ ٩ٔ ٥عر٧ ٩ٔ تَٛحثؽخ تألٚسؿ رأًٛ٘ث، . ُ٪قرَثؽ تٛضقؽ ٢ٜٚت٧ٛ أٟ  ٥ٍحثؽر٠ث ٛ٪قذ ٚثٜٞد
َٝ ٠َٜٚٔٞث ٪لَؿِلٞعوؿ تٛ  ٙ، ٔئ٠٠ث ضٞ٪ًَث ٠لَؿ ح٤ؾت تٕٛؿتُ ت٧ٛ أٟ ٪ن٪ؿ تٛضٞ٪ٌ ٥تعؽًت، ألٟ 
٠َٜٚٔٞث. حؾٛٙ أ٪وًث ُٟ حأٚسٍؿ ٜٛ٘ج  ٔٚٞث . ٠ٔعٟ ٠عـٟ ضٞ٪ًَث إلؼ٥ر٠ث ٩ٔ تَٛح٥ؽ٪د، ٠٠ٚٛ٥ث ٠عـ

َٟٝٞ ٥٣ ُرعٗج أ٠ذ ضٞ٪ٌ أ٥الؽٙ ٠ٚٛٙ رعـٟ ل ٙ ُ٪عٗج ضٞ٪ٌ أ٥الؽ١، ٥ٟٛٚ ِلٞضؿ٥ط، ٚؾٛٙ تٛ
َّ. ؽ٪ٟ ٪لٗؽ٥ٟ َٞيٝ إ٣رٞث٢ٞ تألٟتٛٞنثح٪ٟ ٥تٛٞوى٢َ ٙٔ ٍٜ٪٠ث أٟ ال ٠ٚ َٜٔٞ ٍٟ  ٟٞ أضل تٛ

" ٥ٞث ؽتٝ ٠٣ثٙ ٞنثْج، ٔئ٢٠ ٞنثْج أ٪وًث. تَٛٞل عر٧ ُ٪ل٧ٕ تٛضٞ٪ٌ
 

اإلٍيبً اهذً ٍُدرِّم اهجتبل 
ٟٖ"٩ٔ٥ ت٤٠ٛث٪د قأٛر٢، . أل٥ٗت٥٢ٔٛٔ٪ٞث ٠ٚذ ضثٛقًث ٌٞ ت٠ٛقؿ، ٔٚؿُذ حَٖٞ  تٛعٚٞد ٪رٜٚٝ  أ٠ث أٍٜٝ أ

٨ ٗحل تَٛٞؿٚد ٞرأٚؽًت ٟٞ ٠ٕف ٠ُٚذ. تألٟ ٩َٞ ٟٞ ؼالٛٙ، أل٩٠ أقٌٞ ن٥ر٢ ع٪٠ٞث ررٜٚٝ
تألؼ٪ؿخ، ٩٠ٚٛ٥ ُضؿٔذ ر٘ؿ٪حًث حؾتذ تٛضؿأخ تٛر٩ ضؿٔر٤ٝ، ٥ٚثٟ ٟٞ تٟٛٞٞٚ أٟ ٪رٝ تٛ٘حه ٩ٍٜ 

٩ٔ  تَٛؽ٥ أٚسؿ ٟٞ ؿّحر٩  ؼ٥ه تَٛٞؿٚد حؽتٌٔ ُحِْه أؿؽُذ. حق٥٤ٛد إٟ ٛٝ ٪٩٠ٕٗ٥ تٛعٚٞد
٨ ٩ٔ ٞعثؿحذ٠ٞؾ ٗؽ٩ٞ٥ ت٧ٛ ٣ؾت تٛضحل ٥. ٌٞ أٟ ؾٛٙ ٚثٟ ضـءًت ٟٞ ع٥تٔـ٨ رعؿ٪ؿ إؼ٥ر٩

تألٟ حأٟ َٞيٝ تألل٪ثء تٛنثةحد تٛر٩ َٜٔر٤ث، إ٠ٞث َٜٔر٤ث أؽؿٙ ٩٠ ٍي٪ٞد، إال أتلَٞؿٚد تل
. ، ٥أٟ َٞيٝ تألل٪ثء تٛؼثىةد تٛر٩ َٜٔر٤ث، إ٠ٞث َٜٔر٤ث ٛر٥تضؽ ع٥تٔـ ض٪ؽخّ٪ؿ نع٪عدألقحثج 

." ٟ ٟٞ ٠ٕق٨ٖ٩ٛقذ ٧ٍٜ ٨َٞؿٔر٩ ٜٚٞث ألَؿ حأ٩٠ ـتؽذ ٜٚٞث 
" ٔرؿخ ى٥٪ٜد،ل٠ذ ٌٞ تٛعٚٞد ٪حؽ٥ أ٠ٙ ٙ"أضثُج ت٠ٛقؿ، 

. ٗث٥ٞر٢ َٞيٝ رٜٙ تٕٛرؿخ ٚثٟ ٩َٞ ٕٛرؿخ ى٥٪ٜد ٗحل أٟ أٍؿ٢ٔ، ٩٠ٚٛ ؼثةٓ إٟ ٠ُٚذ"ٜٔ٘ذ، 
أٍٜٝ تألٟ حىؿ٪٘د ٞث أ٢٠ ال ٪ـتل ٪٠٘ن٩٠ لب ؾ٥ أ٣ٞ٪د ٚح٪ؿخ، لب ٩ٍٖٜ إعؿتـ١ ٗحل تٛؾ٣ثج 

." ت٧ٛ تٛ٘رثل سث٠٪د، ٩٠ٚٛ٥ ٛقذ أٍٜٝ ٞث ٥٣
أ٪وًث ن٥ذ تٛعٚٞد رَؿٓ "ٞث ؿأ٪ر٤ث ٩ٔ تٛقثحٖ ع٪ٟ أضثح٩٠، ًٔعٖؽٕخ ذ ٍ٪٩٠ ت٠ٛقؿ أٚسؿ حؽ

ٞث رلَؿ ح٢ تألٟ ٥٣ . ررَٜٝ ض٪ؽًت أل٠ٙ رؿرؽ٨ تَٛحثءخٔأ٠ذ . رٜٚٝ إٛ٪ٙ ؽتؼل ٜٗح٨ٙع٪٠ٞث 
." تإل٪ٞثٟ تٛع٘٪٩٘
ٕٙ ؼى٪ؿخ"٥رثحَُذ ٚال٩ٞ، !" إ٪ٞثٟ"ٔأضحر٢ُ حعـٝ،  ." إ٩٠٠ أرٜٚٝ ٍٟ ل٥ٚ
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"ٓ ٗٙ ٥ٟٛٚ تإل٪ٞثٟ تٛع٘٪٩٘ ٪ر٥ٗٓ ٧ٍٜ تهلل، ٛ٪ف ٍٜ٪ٙ، ٥ٛ٪ف . ٨ ٠ٕقٙإ٠ٙ عٚ٪ٝ ع٪٠ٞث رل
ٔأ٠ذ ٗؿ٪ج ٛؾتٙ ت٥٠ًٛ ٟٞ تإل٪ٞثٟ تٛؾ٨ ٪قرى٪ٌ رعؿ٪ٙ ٣ؾت تٛضحل، ٥٪ضج . ٧ٍٜ إ٪ٞث٠ٙ

ٍٟ  إٍالٟ ٍي٪٥ٟٚٝ ٛؽ٪ٙ ٨٪٠ح٩ْ أٟ . ٥ٟٛٚ ال ٪ـتل ٪٠٘نٙ لب وؿ٥ؿ٨ ضؽًت. رعؿ٪٢ٚ
ٔٙ َٜٔٞ ٍّ ى٥تل تٛىؿ٪ٖ، ٥ٌٞ إ٠ٙ ٥ٕٗذ ٩ٔ ٌٞ إ٠ٙ رقٜ٘ذ ت٧ٛ ٗٞد تٛضحل، ٥تقرل. تٛ ٞذ ٚل ع

تهلل، ٥ُؾٗذ ٞعحر٢ ّ٪ؿ تٛٞلؿ٥ىد ٥ؿأ٪ذ إح٢٠ ٞؿتذ ٍؽ٪ؽخ ، ٠ٚٛٙ ٛٝ ر٤ٕٝ ق٦٥ ضـءًت حقرثٟ 
." ٟٞ ٞل٥ؿخ تهلل تٛٚثٜٞد، ٥ٞث ٤ِٔٞر٢ُ قىع٩ٌّ أ٪وًث
َُٞـ٨ٍّ ضؽًت عُٚٞذ ٧ٍٜ أ٠ثف ٚس٪ؿ٪ٟ ٧ٍٜ٥ "ُٜٔ٘ذ، . ٠ٚذ أٍٜٝ أٟ ٚال٢ٞ نثةج ٥قٞث٢ٍ 

، ٥ٟٛٚ ن٥ذ تٛعٚٞد ال ٪ـتل ٍؽ٪ؽخ تٛعٚٞد أ٠٘ؾ ع٪ثر٩ ٞؿتذ. ذ ٚس٪ؿخ حىؿ٪٘د ؼثىةدعثال
إ٩٠٠ أقٌٞ تٛعٚٞد . ن٥رًث ؼٕ٪ًٕث ٩ٔ ؽتؼ٩ٜ، ٥أٟ ُنؼج أٔٚثؿ٨ ٥ٞلثٍؿ٨ ال ٪ـتل ٍثٍل ضؽًت

٪رٜٚٝ ٟٞ ؼالٛٙ حن٥ذ أ٧ٍٜ ٞٞث أق٢َٞ ؽتؼل ٜٗح٩، ٛؾت ٔئ٩٠ أٍٜٝ أ٢٠ ٪٠ح٩ْ أٟ أح٧٘ ٗؿ٪حًث 
ٙ٠ٞ ".

٠ُٔٞعَذ ٥ٞت٣ج ال . إ٠٠ث ٠٣ث أل٠٠ث ٠عرثضٙ"٥رثحٌ ٚال٢ٞ، ." إ٠٠ث ٠٣ث أل٠ٙ رعرثض٠ث"ت٠ٛقؿ،  أضثَج
٠ُٔٞعُذ ٥ٞت٣ٍج ال رعؿـ٣ث أ٠ذ ٛٝ أؼرحؿ٣ث أ٠ث، ٥تؼرحؿُذ أل٪ثء  إؼرحؿَذ أل٪ثّء. أعؿـ٣ث أ٠ث، 

٠ٙ قأ٥ٟٚ ٗؿ٪حًث ٝ. ٛٙ ت٠ٛق٥ؿ عر٧ ت٤٠ٛث٪د، ٥أ٠ذ ُتٍى٪َذ إٛ٪٠ث ُتٍى٪ْذ. ٛ٪قذ َٞؿ٥ٔد ٛٙ
٠٥عٟ ت٠ٛق٥ؿ . ٚل ٠قٍؿ ٪ؼرٜٓ ٍٟ تألؼؿ. ٕٛرؿخ، ٥ٟٞ سٝ ٪٠ح٩ْ أٟ رقرٜٝ ٠ق٥ْؿ أؼؿ٦ ٞٚث٩٠

." ًَٞث ُتٍى٪٠ث أٟ ٠َؿٓ أقؿتؿ تٛؿج، ٥ٛ٪ف ٚل ٥تعٕؽ حٕٞؿؽ١
 

أتواة اهدق 
سٝ إؿرٌٕ ت٠ٛقؿ ٟٞ ٧ٍٜ تٛنؼؿخ تٛضثسٝ ٍٜ٪٤ث ٥عٜٖ ٥ٖٔ عثٔد تٛٞقر٦٥ تٛؾ٨ ٠ٚث ٥تٕٗ٪ٟ 

٠٣٥ثٙ . ٪ٞث ٠ُٚذ أٗرؿج ٢٠ٞ ؿأ٪ذ ؽؿضثذ ُقّٜٝ ٗثؽر٩٠ ت٧ٛ ٗثٍؽخ تٛضحل٥ٓ" رَثل،"٥ٗثل، . ٍٜ٪٢
.  ٥ضؽذ حثحًث نْ٪ؿًت

 "ِٛٞث ٛٝ أَؿ ٣ؾت قثحً٘ث؟"ٔقأُٛذ، 

" ع٪٠ٞث ضةَذ ت٧ٛ تٛضحل ٛٝ رح٧٘ ٧ٍٜ ٣ؾت تٛٞقر٦٥ ٔرؿخ ٚثٔ٪د ٛر٠يؿ ٞث ع٥ٛٙ،"أضثح٩٠، 
ُٙ. ٚ٪ٓ ٍؿَٔذ ؾٛٙ" ُٜٔ٘ذ،  "ت٧ٛ تٛضحل؟ ٠٣ث ع٪٠ٞث ضةُذ أ٠ث أ٥اًل ٠َذ٣ل 

ؾٛٙ ٠ٕٛف إ٠ٞث ٥َٜٔت أ٠ُٚذ أٍؿٓ ؾٛٙ إٟ ٛٝ أٟٚ ٠٣ث، ألٟ ٚل تٛؾ٪ٟ ٔثر٤ٝ ٣ؾت تٛحثج "أضثح٩٠، 
٠ُٚذ ٥تعؽًت ٟٞ تٛض٥٠ؽ أؼَٕ٘ذ ٩ٔ ؿؤ٪ر٢ ٠ٍؽ ن٥َؽٙ ت٧ٛ  ٠٣ث، تٛقحج، ٥ٟٛٚ ٩ٔ تٛع٘٪٘د ٠ُٚذ

." تٛضحل
ْٟ ٠ُٚذ ع٪٠ةؾ أؽؿُٚذ ٪ر٩، ٥تٛؾ٨ ٚث٠ذ ٩ٛ َٔاًل حَه ؽتٗؽ ٗثحٜر٢ حَؽ ١ٔ حأٟ ت٠ٛقؿ إ٠ٞث ٥٣ إ٠قث

ٕٓ أٟ أرحَٙ أ٠ؾتٙ"ٔئقرٖٞؿ، . تٛٞعثؽسثذ ٢َٞ ح٘٪ُذ ٧ٍٜ ٣ؾت تٛٞقر٦٥ ٕٛرؿخ . ٠ُٚذ أؿ٪ؽ حلْ
٩٠ٚٛ ال أقرى٪ٌ رؿٙ ٚل ٣ؾ١ ت٥ٕ٠ٛف ت٥ٕ٘ٞٛؽخ إؾ ال ـٛذ أعث٥ل . ت٧ٛ رْ٪٪ؿ ى٥٪ٜد ٥أعرثُش
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ت٠ٛيؿ ٩ٔ تٛح٘ثء ت٥ ٍؽٝ تٛح٘ثء ع٪٠ٞث ر٤َؽُذ أؼ٪ؿًت َٕٛل ٞل٪ةد تٛؿج، حْه . ٠٣ثت٧ٛ إؿلثؽ٣ٝ 
٤ٛؾت . ٗثل ٩ٛ إ٢٠ تٛىؿ٪ٖ تألٗنؿ ت٧ٛ ٗٞد تٛضحل. ٥أؿت٩٠ ٣ؾت تٛحثجتٛعٚٞد ٠٣ث، ي٤ؿ ٩ٛ 

." تٛقحج ٥نُٜذ ت٧ٛ تٛ٘ٞد ٗحٜٙ، ٥ٟٞ سٝ رع٥ُٛذ ت٧ٛ ٠قٍؿ
عر٧ إ٩٠ إؼرٜقذ . ع٪٠ةؾ رؾٚؿُذ حأ٩٠ ؿأ٪ذ أح٥تحًث ٞسل ٣ؾت تٛحثج ٧ٍٜ إس٠٪ٟ ٟٞ تٛٞقر٥٪ثذ

ٛٝ أرضؿأ ٧ٍٜ تٛؽؼ٥ل ٩ٔ أعؽ . ٞث ؿأ٪ر٠ٍ٢ؽالل حثح٪ٟ ٤٠ٞٞث ٥رؾٚؿُذ ٞؽ٦ ؽ٣لر٩ ت٠ٛيؿ غ
٣ل ٠ُٚذ "ٔقأُٛذ، . ٤٠ٞٞث ألٟ رؿٚ٪ـ٨ ٚثٟ ٧ٍٜ تَٛٞؿٚد ٥ٞعث٥ٛد ت٥ٛن٥ل ت٧ٛ ٗٞد تٛضحل

" أٔنل ت٧ٛ تٛ٘ٞد إٟ ٠ُٚذ ٗؽ ؽؼٜذ ٩ٔ إعؽ٦ ٣ؾ١ تألح٥تج؟
٠َٔؽ ٞؽؼل ٚل حثٍج ر٥ضؽ ٞٞؿتٌذ، . خٛ٪ف تألٞؿ ح٤ٚؾت ق٥٤ل"قؼى، حٜ٘٪ل ٟٞ تلٔأضثج ت٠ٛقؿ 

ر٥٘ؽ تألح٥تج "٥ٚأ٢٠ ٪َؿٓ قؤت٩ٛ تٛرث٩ٛ إقرٖٞؿ ٩ٔ تٛٚالٝ، ." ٥تعؽ ٤٠ٞث ٪٥٘ؽ ت٧ٛ تٛ٘ٞد
رنٞ٪٤ٞث ٩ٚٛ ٪ؼرثؿ ٚل ٥تعؽ ٞقر٦٥  ٥وٌ تألُج. تألؼؿ٦ ت٧ٛ ٞقر٥٪ثذ أؼؿ٦ ٟٞ تٛضحل

." ٠وض٢ حعقج إعر٪ثض٢
رثحٌ ٓ. ٥ٟٛٚ ت٠ٛقؿ قٌٞ أٔٚثؿ٨" َٔل ؾٛٙٚ٪ٓ إقرىثً تٟ ٨! ٣ؾت ٞقرع٪ل"ُٜٗذ ٩ٔ ٠ٕق٩، 

٥إقرٞؿ ٗثةاًل، " ٚثٟ ؾٛٙ ق٤اًل ضؽًت،"ت٠ٛقؿ ٚال٢ٞ ٥ٚأ٩٠ رُٜٚٞذ حن٥ذ ٍثٍل ٞث ٔٚؿذ ح٢، 
ت٠ٛوص تٛؿ٥ع٩ ٪ٖ٘ؿُؿ ؽ٥ًٞث حئقرَؽتؽ تٛلؼم تٛؾ٨ ٪ؿ٪ؽ تٛروع٪د حٚل ؿّحثر٢ ٟٞ أضل "

." ت٥ٜٚٞٛذ أ٥ ٟٞ أضل تألؼؿ٪ٟ
٠ُٚذ حىؿ٪٘د ٞث أٍؿٓ أ٢٠ ٪٠ح٩ْ تٛؽؼ٥ل ٩ٔ تٛحثج . ت٢ٛ ٩ٛأالعي حئ٠رحث١ ٛٚل ٞث ٖ ٠ُٚذ

َٝ ٚل ٞث أقرى٪٢َ ٟٞ لؼم ٞر٥تضؽ ٠٣ثٙ  تٛٞر٥تضؽ أٞث٩ٞ، ٥إ٢٠ ٟٞ تٛعٚٞد حث٠ٛقحد ٩ٛ رَُّٜ
. تٛحثج تٛنثةج ٥ٜٛن٥ل ت٧ٛ تٛ٘ٞد إؼر٪ثؿ٥حثٛرث٩ٛ 

 
. نل ت٧ٛ ٠٣ثٙٛٝ أنَؽ ٞحثلؿخ ت٧ٛ تٛ٘ٞد، ٚٞث إ٩٠ ٛٝ أٗثحل أعؽًت ٟٞٞ ٥"٥إقرٖٞؿ ت٠ٛقؿ، 

٩٠ٚٛ ٥نُٜذ ت٧ٛ تٛ٘ٞد أقؿً ٟٞ تألٚسؿ٪د أل٩٠ رَٜٞذ تٛٚس٪ؿ ٍٟ تٛروع٪د حث٠ٕٛف ٔ٪ٞث ٠ٚذ ٥
ُٙ. ٣ؾت" تٛؼالم"ُتٗثرل ٧ٍٜ ٞقر٦٥  ُٙ ٣ؾت تٛحثج أل٠ٙ رؿرؽ٨ تَٛحثءخ ٥ قرضؽ١ ٩ٔ  ٠َذأ٠ث أؿ٪ر

٦ ٚل ٠٣ثٙ أح٥تج ٍل. ش قؿ٪ًَثٛر٠هٚل تألع٥تل، ٥ٟٛٚ ت٥ٛٗذ ٗن٪ؿ ٥إ٩٠ ٠٣ث ألقثٍؽٙ 
ـٍ ر٥ٕٖ رن٥ؿٙ ٟٛ ٪رٝ تإلعؿتـ ٍٜ٪٤ث ضقؽ٪ًث، ٥ٟٛٚ ٚل ٠ٚـ . ٞقر٦٥، ٥ٚل حثج ٪٥٘ؽ ت٧ٛ ٥٠ٚ

٠َٔؽ . ٜٗحٙ ٥٣ ت٠ٚٛـ ٛح٪ذ تهلل. ٗثؽؿًت ٧ٍٜ تإلقرٞؿتؿ ٩ٔ ٜٗحٙ٪ضَٜٙ رٞق٢ٚ ٩ٔ ٪ؽ٪ٙ ف
٥ٟٛ . ٥ن٥ٛٙ ت٧ٛ تٛ٘ٞد سث٠٪د، ٔئٟ ٜٗحٙ ق٪قٌ ٥٠ٚـًت أٚسؿ ٗ٪ٞد ٟٞ ٚل ٥٠ٚـ تألؿه ضٞ٪ًَث

ْٙ هللٓؾ ٠ٞٙ أحؽًت، ُرؤغ ُٜٞ ج تَٛثنٕد ررضٌٞ تألٟ ُٔقُظ. إؾ٣ج حقؿٍد. ٩٣ ٛٙ ت٧ٛ تألحؽ، أل٠ٙ 
." ٥تَٛٞؿٚد تَٛي٪ٞد ٥ل٪ٚد تٛعؽ٥ز

" ٣ل قرؾ٣ج ٩َٞ؟"٠ٔثلؽر٢ُ، 
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٩٠ٚٛ . ٛؽ٨ تٛٚس٪ؿ أل٢َٜٔ ٛٞقثٍؽخ أؤٛةٙ تٛٞنثح٪ٟ. إ٩٠٠ ٍثةؽ ت٧ٛ ٣ؾت تٛٞٚثٟ. ٚال"أضثح٩٠، 
َٛؽ٪ؽ ٟٞ إؼ٥ر٩ ٥أؼ٥تر٩ ت٠ٛق٥ؿ ٗحل ؿض٥ٍٙ، ٥ق٪٥٠٥ٚت أٚسؿ قرٜر٩٘ حث. قأؿتٙ سث٠٪د ٠٣ث

." ٗؽؿخ ٧ٍٜ ٞقثٍؽرٙ ٩٠ٞ ٩ٔ تٛٞٚثٟ تٛؾ٨ رٜر٩٘ ح٤ٝ
 

نٌوز اهشيبء 
إ٩٠ قأؿت١ َٞؿٔر٩ ٠ُٚذ قَ٪ؽًت ل. ٠ُٚذ ٗؽ أعححذ ؾٛٙ ت٠ٛقؿ ٚس٪ؿًت عر٧ إ٩٠ ٛٝ أِؿؽ ْٞثؽؿر٢ أحؽًت

أؾ٩٠ٜ٣ تٛٞضؽ تٛؾ٨ أحنؿر٢ . ١ ٥ؽؼٜذ ٔ٪٢ٔرعذ. حؽأ تٛحثج ٪لٗؽ٩٠ تألٟ ٞسل ت٠ْٞٛى٪ف. سث٠٪د
ٔثٖ ضٞثل تألعضثؿ تٛٚؿ٪ٞد ٥تٛؾ٣ح٪د ٥تٕٛو٪د أ٨ . عر٧ إ٩٠ ق٘ىذ ٩ٔ تٛعثل ٧ٍٜ ُؿٚحر٩ٖضؽًت 

ٚث٠ذ . ٩ٛ ٥ٚأ٤٠ث حال عؽ٥ؽ ذٚث٠ذ تْٛؿٔد ٚح٪ؿخ ضؽًت ٛؽؿضد حؽ. لب ؿأ٪ر٢ ٧ٍٜ تألؿه
حَز أ٥ٛتٟ ٞؼرٜٕد إقرىَذ ؼثِٛم ٨ ٛٞثٍفتٛق٘ٓ تٚثٟ تألؿو٪د ٔو٪د ٥ت٥٘ٛتةٝ ؾ٣ح٪د، ٥

ََٗؽ ٞر٥تضؽخ ٩ٔ ٚل . ٤٠ثتَٛؽ٪ؽ ٝٛٝ أقرىٌ َٞؿٔد َٞؿٔد ٗقًٞث ٤٠ٞث ٥ ٚث٠ذ تٛٞالةٚد حن٥ؿخ ال ُر
ـٖتذ ٛٝ رٟٚ ٟٞ ٞنؽؿ أؿو٩ حرثرًث . ٞٚثٟ، ٥ٞؿرؽ٪د أؿؽ٪د ٥ح

ُٞؿعِّحًد ح٩ ٥ٔ٪ٞث حؽأذ تٛق٪ؿ ؽتؼل تْٛؿٔد، إ٠ع٠ْذ ٞثٝ رٖ٘ؽٝ أعؽ٣ٝ ت٧ٛ تأل. ضٞ٪ٌ تٛٞالةٚد 
ٍٟ ٥ؿؤ٪د أ٨ لب أؿ٪ؽ١ ٩ٔ لؿط . ٥ؿٖعج ح٩ ٗثةاًل إق٩ٞ ٩ٛ أ٢٠ حئٞٚث٩٠ تٛؾ٣ثج ت٧ٛ أ٨ ٞٚث

. ٛ٪ف ٠٣ثٙ لب ٪َ٪ٖ تٛؽتؼٜ٪ٟ ٩ٔ ٣ؾ١ تْٛؿٔدإؾ . تْٛؿٔد
٥العيُذ أؼ٪ؿًت حأ٢٠ أٚسؿ ضٞثاًل . ٛٝ أقرىٌ عر٧ تٛٚالٝ إؾ ٠ٚذ ٥ْٞٞؿًت حثٛضٞثل تٛٞر٥تضؽ ٠٣ثٙ

ْٙ ح٢ٛ٥٘، . قثحً٘ث ؾ٨ ؿأ٪ر٢تل حقرثٟٟٞ تل ٟٞ تْٛؿٓ ٩ٔ ت ٥تعؽ ٣ؾ! ت ٥٣ تٛحقرث٣ٟؾ"٥ٔثضة٩٠ ٞال
." ٠عٟ ُؼؽتٞٙ. ح٪ذ أح٪ٙ

إٛرُٕذ ٥قأٛذ ٗثةؽ٣ٝ ٍٟ قحج تٛٞضب . ٥ٔ٪ٞث ٠ٚذ أٞل٩، رحَر٩٠ ٞض٥ٍٞد ٍي٪ٞد ٟٞ تٛٞالةٚد
." ٛٙ ٠ٛؼؽٞٙ ٠٣ث ٩ٔ٥ تَٛٞؿٚد ت٥ٛل٪ٚد تٛ٘ؽ٥ُٝتٍى٪٠ث . حقحج تَٛحثءخ"ٔأضثح٩٠، . ٥ؿتة٩
ٚح٪ؿخ  خؾحْذ إ٠رحث٩٣ أعضثْؿ ـؿٗثءَش. ٓ ٞث أ٢َٜٔ ٌٞ تٛٞالةٚد ٔئقرٞؿذ ٩ٔ تٛٞل٩ٛٝ أٍِؿ

٠ٍؽٞث ٛٞقر٤ث إ٠رثح٩٠ ؾتذ تٛل٥َؿ تٛؾ٨ ّٞؿ٩٠ ع٠٪ٞث . ٥ٚأٟ تٛلٞف ٥تٛٗقعج ٞر٥تضؽخ ٔ٪٤ث
لَؿذ حىثٗد ٥نٕثء ٍي٪ٝ ٩ٔ تٛؾ٣ٟ، ٥ٞعحد ٛٚل ٥تعؽ ٥ٛٚل لب . أٜٚذ سٞؿ لضؿخ تٛع٪ثخ

َٖٞضٕؽ ٛٝ أِؿؽ تحؽًت . ٜٚٞث ىثل ٛٞق٩ ٤ٛؾت تٛعضؿ ٜٚٞث إـؽتؽ تٛٞضؽ٥. ي ٞضؽ تٛؿجحؽأذ أالط. ُٞ
.  ح٤ٚؾت ٚسثٔد عر٧ ض٩٠َٜ أٛرُٕذ ت٧ٛ ض٤د أؼؿ٦إـؽتؽ تٛٞضؽ رؿٙ ٪ؽ٨ ٟٞ ٧ٍٜ تٛعضؿ، ٥ٟٛٚ 

ٞث تٛؾ٨ ٪ر٥تضؽ ٩ٔ "ٔقأُٛذ تٛٞالٙ ت٥ٛتٗٓ حضث٠ح٩، . سٝ ٥َْٗذ ٍ٪٩٠ ٧ٍٜ عضؿ أؼوؿ ضٞ٪ل
" ٣ؾت تٛعضؿ؟

أ٠ذ تألٟ رٜٞف تَٛثٛٝ تٛقٞث٨٥، ٣٥ؾت تٛعضؿ . ٚل ٣ؾ١ تألعضثؿ ٩٣ ٥٠ٚـ تٛؼالم"ٔأضثح٩٠، 
" ٥٣ إقرَثؽخ تٛع٪ثخ،
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ٚث٠ذ ر٥ٞ٠ ٩ٔ . ٥ٔ٪ٞث ٛٞقذ تٛعضؿ تألؼوؿ حؽأذ أ٠يؿ تألؿه ٩ٔ أ٥ٛتٟ ٠ّ٪د ٥ٞؾ٣ٜد
أؿ٦  سٝ حؽأُذ. ٤ٍ٘ٞث ٜٚٞث ىثٛذ ٔرؿخ ح٘ثء ٪ؽ٨ ٧ٍٜ تٛعضؿ ٥ـتؽذ ٞعحر٩ ٛٚل ٞث ؿأر٢ ٍ٪٩٠

سٝ حؽأذ أ٠يؿ ٞضؽ تٛؿج ٩ٔ . ًت ٞث ح٪ٟ ٚل تألل٪ثء تٛع٪د ٧ٍٜ ٞقر٦٥ ٛٝ أؿت١ ٗحاًلإ٠قضثٝ
. حؽأ تٛٞضؽ ٪ٚحؿ ت٧ٛ أٟ ض٩٠َٜ أٛرٕذ ت٧ٛ ض٤د أؼؿ٦ حقحج ٚسثٔر٢. تٛؼٜ٪٘د

ٍٜٞذ أٟ إؽؿت٩ٚ ٍٟ تهلل ٥ٍٟ ت٥ٟٚٛ تٛؾ٨ . سٝ أؽؿُٚذ أ٢٠ ال ٔٚؿخ ٩ٛ ٍٟ ٔرؿخ ٥ض٥ؽ٨ ٠٣ثٙ
. ؿؽ ٛٞق٩ ٤ٛؾ٪ٟ تٛعضؿ٪ٟ، ٢٠ٚٛ ر٥تضؽ ٠٣ثٙ تٛٚس٪ؿ ٤٠ٞثؼ٢ٜ٘ إـؽتؽ حن٥ؿخ ض٣٥ؿ٪د حٞص

. ٩ٔ ع٪ثر٢ ٤ٜٚث ر٥تضؽذ ٩ٔ رٜٙ تْٛؿٔد أعضثؿ أٚسؿ ٞٞث ٪قرى٪ٌ إ٠قثٟ إقر٪َثج ٣ٚؾت ٍؽٕؽ
" ٚٝ ٍؽؽ تْٛؿٓ تألؼؿ٦ تٛٞر٥تضؽخ؟"ٔقأُٛذ تٛٞالٙ، 

." ٠٣ثٙ ّؿٓ ٞسل ٣ؾ١ ٧ٍٜ ٚل ٞقر٦٥ ٟٞ تٛضحل رقٜ٘ر٢"ٔأضثح٩٠، 
ٛلؼم إؼرحثؿ ٞث ٪ر٥تضؽ ٩ٔ ّؿٔد ٟٞ ٣ؾ١ تْٛؿٓ، ٔٚٝ حثٛعؿ٨ َٞيٝ  ٚ٪ٓ ٪ٟٞٚ"ٔقأٛذ، 
"  تْٛؿٓ؟

ِّٖ تٛؿج ٪ق٥ً تألقثق٪د ٚثٔ٪د ألٟ . ٍٜ٪ٙ أٟ رَٕل ؾٛٙ ٧ٍٜ تٛؽ٥تٝ" ٣ؾ١ ت٥٠ٚٛـ تٛٞعر٥٪د ٛع
٤٠ٞث ٩ٔ  ٟٛ ٪قرى٪ٌ إ٠قثٟ َٞؿٔد ٚل ٞث ر٥ضج َٞؿٔر٢ ٍٟ أ٨ٍّ. رؽ٥ٝ َٛؽخ ع٪ثخ عثٛ٪د رَ٪ل٤ث

." ٙٞ٘نؽٍٜ٪ٙ أٟ رأؼؾ ٞث رعرثض٢ ٥رعثٔي ٧ٍٜ ر٘ؽٞٙ ٠ع٥  ع٪ثخ ٥تعؽخ، ٥ٟٛٚ
ؾٛٙ ٛٝ ٪ٟٚ . حؽأذ حثٛرٕٚ٪ؿ سث٠٪د ٍٟ تَٛٞؿٚد ت٥ٛل٪ٚد تٛعؽ٥ز، ٥ٍٟ تٛٞعثؿح٪ٟ تٛؾ٪ٟ ُتقؿ٥ت

٥أ٠ث ٞر٥تضؽ ٩ٔ ٣ٚؾت ٞٚثٟ ٞض٪ؽ، ٩٠ٚٛ ٍٜٞذ حأ٢٠ ٩ٍٖٜ أٟ أؿضٌ ت٧ٛ ٣ؾ١ تْٛؿٔد  قثْؿ رٕٚ٪ْؿ
ٗن٪ؿخ ألضؽ ىؿ٪ٖ تٛؿض٥ً ت٧ٛ ٗٞد تٛضحل، ٥ٟٞ سٝ تٛؿض٥ً ٧ٍٜ تٛؽ٥تٝ، ٥إ٢٠ ٛؽ٨ ٔ٘ى ٔرؿخ 

. ت٧ٛ تَٛٞؿٚد سث٠٪د
." ٍٜ٪ٙ أٟ رقثٍؽ٩٠ ألضؽ تٛحثج تٛؾ٨ ٪ؤؽ٨ ت٧ٛ ٗٞد تٛضحل"إٛرُٕذ ت٧ٛ تٛٞالٙ ٥قأٛر٢، 

ُٞرع٪ِّؿًت،  . ٣ؾت تٛضحل ٢ٜٚ ْٛـ ٠ٛث. ٠عٟ ؼؽتٞٙ، ٍٜ٪ٙ أٟ ر٥٘ؽ٠ث"أضثج تٛٞالٙ ٥٣٥ ٪٠يؿ إ٩ٖٛ 
يؿ ٩ٔ ٣ؾت تْٜٛـ تَٛي٪ٝ، ٥ٟٛٚ حَؽ رؿ٠ٚث ٤ٛؾ١ تْٛؿٔد تٛر٩ أر٪٠ث إٛ٪٤ث َٛٞؿٔد ٠ؿّج ضٞ٪ًَث تٟٛ

." تٜٛ٘٪ل ٤٠ٍث، ق٥ٚ٠ٟ ٗؽ ر٠َٜٞث أٚسؿ ٠ٞٙ
" ٣ل رَؿ٥ٟٔ أٞثٟٚ ٚل تألح٥تج؟"ٔقأُٛذ، 
ٍثؽ٨،  حَه تألح٥تج ضؾتحد ضؽًت، ٥حَو٤ث. ٠َٝ، ٠٠ٚٛ٥ث ال ٠َؿٓ ت٧ٛ أ٪ٟ رؤؽ٨"أضثح٩٠، 

." ٤٠ٞث ٔي٪ٌ ؽًتعر٧ أٟ ٥تط. ٥حَو٤ث ٚؿ٪٢
ٌْ؟ ٚ٪ٓ ٪ٟٞٚ أٟ "ٔقأٛر٢ ٥أ٠ث ٩ٔ إؿر٪ثج،  أرر٥تضؽ ٩ٔ ٣ؾت تٛٞٚثٟ أح٥تج ٚؿ٪٤د؟ ٥أعؽ٣ث ٔي٪

" ٪عؽز ٣ؾت؟
." ٛق٠ث ٠َٜٝ، ٩٠ٚٛ٥ أقرى٪ٌ أٟ أؿ٪ٙ إ٪ث١"أضثح٩٠، 
" أؿض٥ٙ، إَٔل ؾٛٙ"ٜٔ٘ذ، 
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ح٪ؿخ ٩ٔ ٙ ن٥َحد رٞل٪٠ث ٛحَه ت٥ٛٗذ ٞضرثـ٪ٟ ت٥٠ٚٛـ تٛر٩ ال ٪ٟٞٚ ٥ن٤ٕث، ٥تٛر٩ ٥ضؽُذ
ٍّٖ إ٠ض٪٩ٜ ٪ؼرٜٓ ٍٟ ٚل حثج  ٠٣ثٙ تٛٚس٪ؿ ٟٞ تألح٥تج أ٪وًث، ٥ٔ٥ٖ ٚثٟ. تٛر٥ٗٓ ٜٛٞق٤ث ع

 أؿؽُذ. لَؿذ حأ٢٠ ُ٪ن٥ِّؿ٣ث ٧ٍٜ ّ٪ؿ ع٘٪٘ر٤ث" ضؾتحد"ع٪٠ٞث ؽٍث٣ث تٛٞالٙ . تٛحثج تألؼؿ
ٕٓ تٛؽؼ٥ل ٩ٔ ٚل حثج، ٥ٟٛٚ عج تإلقرىالً ٍٟ تٛحثج تٕٛي٪ٌ ض٩٠َٜ أقرٝ . ؿ ٩ٔ تٛٞل٩حلْ

إٞر٩٠ٜٚ تٛؼ٥ٓ ٥ض٩٠َٜ حثٛٚثؽ أٛر٘ى . تٛٞالٙ ؾٛٙرٞثًٞث ٚٞث نٓؿط ج" ٔي٪ًَث"ٚثٟ . ؿأ٪ر٢سٝ 
. أ٠ٕثق٩

 
اهٌعيج واهدق 

عضْؿ أعٞؿ ضٞ٪ل ٔئ٠ؽَٔذ إٛ٪٢ ألوٌ ح٘ؿج تٛحثج ٚثٟ . ٍٟ تٛحثج ٥رؿتضَذ حقؿٍد إحرَؽُذ
ٚثٟ تٛٚؿج . ضسق٪ٞث٩٠ أ٠يُؿ تٛؿج ٥٣٥ ٪ن٩ُٜحقرثٟ ٩ٔ٥ تٛعثل ٥ضؽُذ ٠ٕق٩ ٩ٔ . ٪ؽ٨ ٍٜ٪٢

٥إؾ ٠ٚذ ٞنؽ٥ًٞث قعحذ ٪ؽ٨ تٛٞؿرَلد ٍٟ . تٛؾ٨ أحنؿر٢ أٔيٌ ٟٞ تٛحثج تٛؾ٨ ٜٛر٥ ؿأ٪ر٢
أ٥  خأؿؽذ حئٛعثٍط تٛؿض٥ً ت٧ٛ تألعضثؿ تٛـؿٗثء. تٛعضؿ ٥ق٘ىذ ٧ٍٜ تألؿو٪د ٩ٔ رٍَج لؽ٪ؽ

٥حقؿٍد ٚث٠ذ تٛٞالةٚد ع٩ٛ٥ . ، ٥ٟٛٚ ٚثٟ ٩ٍٖٜ أٟ أقرضٌٞ ٥ٗر٩ ٥إعقثف تٛر٥ض٪٢ختٛؼوؿتء
٧ٍٜ . ٜٛ٘٪ثٝ ٥حؽء تٛق٪ؿ ؿتضًَث ت٧ٛ تألعضثؿ تألؼؿ٦ر٩ٕٚ حَؽةؾ نؿذ حعثٛد أٔول . ؽ٩٠ٞرػ

. أ٪د عثل، َٞث٥ؽخ ؿؤ٪د تٛؿج ٥٣٥ ٪ن٩ٜ أضحؿر٩٠ ٧ٍٜ تٛر٥ٗٓ
" ٞث تٛؾ٨ ٚثٟ ٠٣ثٙ؟"ٔقأُٛذ، 

تألعضثؿ ر٥ٟٚ ٛؽ٪٠ث تٛ٘ؽؿخ ٛؿؤ٪د تٜٛ٘٪ل ٞٞث رؿت١ أ٠َذ ٠٥لَؿ  ع٪٠ٞث رُٜٞف"أضثح٩٠ تٛٞالٙ، 
٠عٟ ٠َٜٝ أٟ ٣ؾ١ تألعضثؿ ضٞ٪ًَث ٩٣ ٥٠ٚـ ٍي٪ٞد، ٥أٟ ٚل ٣ؾ١ . ل ٞٞث رلَؿ١ أ٠َذت٩ٜ٘ٛ

َٙ. تٛٞر٥تضؽخ ٔ٪٤ث ال ُرٖ٘ؽُؿ حسٍٟٞال٠ثذ تإل ٗحل نٜح٢، ٠٥لَُؿ  جِّتٖٛؿ َجَؿ٠عٟ ٠ُحنُؿ ٜٛعيد 
٪نَج ٍٜ٪٠ث تإلؽؿتٙ ٍٟ ٚ٪ٓ ٪ٟٞٚ هلل أٟ . حن٥ؿخ ٥ض٪ـخ ٞث لَؿ ح٢ ٩ٔ ؾٛٙ تٛ٪٥ٝ تٕٛي٪ٌ

." ٔؾٛٙ ٪ض٠َٜث أٚسؿ ر٘ؽ٪ؿًت ٤ٛٚؾت إٞر٪ثـ ٠ٛؼؽٞٙ ت٠َذ ِٛٞث ٢َٜٔ تهلل ٟٞ أضٜٙ. ٚؾت َٞث٠ثخ٪َث٩٠ ١
ٖٕ ٪٠ؽٌٔ ٞحثلؿخ  ٠ٚذ ٗؽ عثؿحذ ٩ٔ تَٛٞؿٚد تَٛي٪ٞد . ٠ٕق٩ ؽتؼلٚث٠ذ ٜٚٞثذ تٛٞالٙ َٚحؿ

٥نَؽذ ت٧ٛ ٗٞد تٛضحل ٥نؿذ ٞأ٥ًٛٔث َٜٛثٛٝ تٛؿ٥ع٩ عر٧ إ٩٠ ٜٗ٪اًل ٞث ٠ٚذ أ٠رح٢ ٜٛٞالةٚد 
ٞٗل . أقرىَذ تٛرعؽز ٌٞ تٛٞالةٚد تَٛي٪ٞد ٚٞقث٥ٍ ٤ٛٝ ر٘ؿ٪حًثأ٩٠ ٚٞث  ٥ٌٞ ؾٛٙ ٛٝ أقرىٌ رع

٩َٜٚٔٞ ؽ٥ٟ تٛعثضد ت٧ٛ تٕٛؿتؿ  ٣٥رُٕذ، . أٚسؿ ٞقٖؿخ إؼرحثٍؿ ٠ع٥تٛٞلثؿٚد ٩ٔ ٛعيٕد ٟٞ َٞث٠ثخ 
 أ٠ث، أٚسؿ ٟٞ أ٨ ٥تعٕؽ أؼؿ، أقرعٖ أٟ أ٥ٟٚ أق٪ؿًت ٜٛض٪ك. ٠٣ثٙ ٚثٟ ٪٠ح٩ْ أٟ ال أر٥تضَؽ"

!" تٛلؿ٪ؿ
ٖٕ. ٪ث ق٪ؽ٨"٥حرعٕٕي ٗثل ٩ٛ تٛٞالٙ،  ٔأ٠ذ ٠٣ث أل٠ٙ . ٠عٟ ٤ٕ٠ٝ أ٢٠ ٛ٪ف أعؽ ٪ر٥تضؽ حئقرع٘ث

 ال ٠َٜٝ ٞث ٥٣ ّؿُوٙ، ٠٠ٚٛث ٠َٜٝ إ٢٠ ٍي٪ٝ ضؽًت ٛٚل ٥تعٕؽ. ُتؼٔرؿذ ٗحل رأق٪ف تَٛثٛٝ ْٛؿٍه
." ٧ٍٜ ٣ؾت تٛضحل
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ٛٞٚثٟ، ٥٪ٞ٪ل ت٧ٛ تٛرْٜج ٧ٍٜ ٔإلعقثق٩ إٞرؽتؽ ٍي٪ٝ ح٤ؾت ت. ٩ٛ ٔئ٠ٙ أٍيٝ ٞقثٍٕؽ. ألٚؿٙ"
٩ٔ ت٥ٛتٌٗ ٜٚٞث رق٠ٜ٘ث ٍثٛ٪ًث ٧ٍٜ ٣ؾت . ٞقرعٖ ٢٠٥ٚٛٛ٪ف ٟٞ أعٕؽ ٠٣ث . أ٠ذ ٧ٍٜ عٖ. إؽؿت٩ٚ

ٚ٪ٓ . تعرض٠ث أٚسؿ ت٧ٛ ت٠َٛٞد ٜٛح٘ثء ٠٣ثٜٙٚٞث تٛضحل ٜٚٞث نؿ٠ث ّ٪ؿ ٞقرع٘٪ٟ ٜٛر٥تضؽ ٠٣ثٙ ٥
" إقرىَُذ ت٥ٛن٥ل ت٧ٛ تٛ٘ٞد ٩ٔ تٛٞؿخ تأل٧ٛ٥؟

" ت٠َٛٞد"ٙ، أضثح٩٠ تٛٞال
تٜٛٚٞد ٩ٔ أ٨ ٥ٗذ رؿت٩٠ ٞرع٪ْؿ ٣ؾ١ إٟ أؿؽذ ٞقثٍؽر٩، أؿض٥ٙ إقرٞؿ ٩ٔ رٚؿتؿ "سٝ ُٜٗذ، 
رضٜج ؽ٥ًٞث إ٠ثؿخ ٍي٪ٞد ٩٣ ٣ؾ١ تٜٛٚٞد نؿذ أ٤ٞ٤ٔث أٚسؿ ٟٞ أ٨ لب أؼؿ، ٥. أ٥ ٪ثةف

 أٍٜٝ تألٟ إ٢٠ ت٠ٚٛـ تألٍيٝ. تٛؿض٥ً ت٧ٛ تٛعضؿ تألعٞؿتألٟ ٩ٍٖٜ "٥رثحَذ ٚال٩ٞ،  ."٠ٕٛق٩
"  ٩ٔ ٣ؾ١ تْٛؿٔد، ٥٪٠ح٩ْ أٟ ال أّثؽؿ عر٧ أعٞل ؾٛٙ ت٠ٚٛـ ٩ٔ ٜٗح٩،

ح٩، ٥ٌٞ ؾٛٙ ٛٝ أٍؿٓ أٟ ؾٛٙ ٩ٔ ٗلح٢ ٚث٠ذ ٜٚٞثر٩ ٩ٔ ٣ؾت ت٥ٛٗذ أٚسؿ ٍـًٞث ٞٞث ألَؿ 
. ن٥تج

 
 دقُّ اهٌعيج

حٚل حقثىد ٛٝ أقرىٌ ٩ٔ . ٥ضًَث ٚثٟ ت٥ٛٗذ تٛؾ٨ ٗو٪ر٢ ٠ٍؽ تٛعضؿ تألعٞؿ أٚسؿ تإلؼرحثِؿ
٩ٔ ٍؽخ ٞؿتذ ت٧ٛ  ؿضَُذ. ٞؿتذ إعرٞث٢ٛ حل ٚثٟ ٩ٍٜ أٟ أقعج ٪ؽ٨ ٟٞ ٍٜ٪٢ٚس٪ؿ ٟٞ تل

َٔك ٠ٕق٩ ٗحل تٛؿض٥ً إٛ٪٢ ضؽًت ٩ٍٖٜ  إقرنَج. تألعضثؿ تٛـؿٗثءخ أ٥ تٛؼوؿتءخ ٩ٚٛ أ٠
، ٥ٟٛٚ ٞعحر٩ ٥ر٘ؽ٪ؿ٨ ٜٛؿج ٚثٟ ٪٥ٞ٠ ٟٞ ؼالل ٞؿٕخ تٛؿض٥ً ت٧ٛ تٛعضؿ تألعٞؿ ٩ٔ ٚلِّ

. أ٥ إؼرحؿر٢ ٛٞر٢ٛٞق٩ ٜٛعضؿ تٚسؿ ٟٞ أ٨ لب أؼؿ رٌ
. ٥أؼ٪ؿًت ٠ٍؽٞث ّثؽؿ عو٥ؿ تألج ٍٟ ٪ق٥ً ٧ٍٜ تٛنٜ٪ج، ٛٝ أقرىٌ تٛن٥ٞؽ أٚسؿ ٟٞ ؾٛٙ

أقرى٪ٌ ت٥٘ٛل أٟ تٛٞالةٚد تٛؾ٪ٟ إؼرحؿ٥ت ٞث ٚثٟ ٪ضؿ٨ ٠٣ثٙ ٚث٥٠ت ٞرٕ٘٪ٟ . ٔ٘ؿؿذ تإل٠نؿتٓ
لَؿ ٞسٜٞث ٛٝ أٍؽ أ. ححقثىد ٛٝ رٟٚ ٥ٗخ تإلؿتؽخ ٜٛٞف تٛعضؿ سث٠٪د ٥ٞض٥ؽخ ٩ٖٔ. ٩َٞ رٞثًٞث

رٞؽؽذ ٧ٍٜ تألؿو٪د حثٚ٪ًث ِٛٞث ٚثٟ ٓ. أؿضٌ ت٧ٛ تٛعضؿ تألـؿٖ سث٠٪دٚثٛقثحٖ ع٪٠ٞث ٠ٚذ 
ٛ٘ؽ ؼؾٛر٢ ع٪٠ٞث . ٥حٚ٪ذ أل٩٠ ٠ٚذ أٍٜٝ حأ٩٠ رؼٜ٪ذ ٢٠ٍ ٞسل ح٘٪د رالٞ٪ؾ١. تٛؿج ٪ضرثـ١

. إعرثض٩٠ ٚس٪ؿًت، رٞثًٞث ٚٞث ٥َٜٔت ح٢
ٍٝ تٟ ٠٣ثٙ ٞالٙ أؼؿ ٥تٗٓ حضث٠ح٩ ٥أٞث٢ٞ سالسد ٙ. ٍ٪٩٠ ٍؽ٪ؽخ، ٔرعُذ ٥حَؽ ٔرؿخ حؽْذ ٩ٛ ٚأ٪ث

ع٪٠ٞث َٜٔذ ؾٛٙ رضٖؽؽ ٚل ٚ٪ث٩٠، " ُْٚل تألعضثَؿ"ٗثل ٩ٛ، . أعضثؿ، أـؿٖ ٥أؼوؿ ٥أعٞؿ
 .٥ٔؿط ٍي٪٠ٕٝق٩ ٍثىٕد  ٥ّٞؿْذ

ع٪٠ٞث ٥ٕٗذ ٧ٍٜ ٗؽ٩ٞ، ٥ٌٗ ٠يؿ٨ ٧ٍٜ تألعضثؿ تٛسالسد ٞسحرد ٩ٔ ٗحود ق٪٩ٕ، ٧ٍٜ٥ 
َٙ ت٧ٛ تألحؽ"ٗثل تٛٞالٙ، . تإلس٠٪ٟ ؾؿت٩ٍٖ ُٚ ٜٔٞ ٟٛ ٪قرى٪ٌ أعؽ أٟ ٪أؼؾ٣ث . ٣ؾ١ تألعضثؿ ٩٣ 

." ٠ٞٙ، ٥ٟٛ رقرى٪ٌ أٟ رٕ٘ؽ٣ث
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" ٩٠ٚٛ٥ ٛٝ أٚل تٛعضؿ تألؼ٪ؿ،"ٔأعرضُذ، 
." ٍٜٞٙ ٚثٟ ض٪ؽًت، ٥ٟٛٚ ٪٠ح٩ْ أٟ رْثؽؿ تألٟ. ٪ق٥ً ٥عؽ١ قُ٪٩٤٠ ؾٛٙ تإلؼرحثؿ"أضثح٩٠، 
" ت٧ٛ أ٪ٟ؟"ٔقأُٛذ، 

ٍٜ٪ٙ أٟ ُر٘ؿِّؿ، ٥ٟٛٚ ٌٞ ُٗنؿ ت٥ٛٗذ أٗرؿُط حأٟ "خ ضٜ٪د، ٔأضثح٩٠ تٛٞالٙ ٥٣٥ ٪٠نؿٓ حقؿً
"  رعث٥ل تٛرقٜٖ ت٧ٛ ٗٞد تٛضحل ٩ٔ أٗؿج ٥ٗذ،

 
ع٪٠ٞث ٥نٜذ ت٧ٛ تٛحثج . ٩ٔ٥ تٛعثل حؽأذ أر٥ض٢ ت٧ٛ تألح٥تج تٛضؾتحد ضؽًت. سٝ رؾٚؿُذ تألح٥تج

ٜٔ٘ذ حن٥ذ . ؿ٠رثح٩٠ ؾتذ تٛل٥َٔثسٝ ؾ٣حذ ت٧ٛ تٛحثج تألؼؿ . ٍُؽ ٪ؿ٥ٖ ٩ٛ حَؽتأل٥ل ٛٝ ٨َ
" ٪حؽ٥ أٟ ل٪ةًث ٗؽ رْ٪ؿ،"ٍثٍل، 

ٔئٛرُٕذ أل٠يؿ إٛ٪٤ٝ ٠ٚ٥ذ " أ٠َذ تٛؾ٨ رْ٪ؿذ،"تٛٞالةٚد حٚث٤ٜٞث ٩ٔ تٛعثل، ٞض٥ٍٞد أضثحذ 
ٛٝ رَؽ ٤ٛٝ ٞالٞظ ت٥ٛض١٥ تٛقثؾضد تٛر٩ ٚث٠ذ ٤ٛٝ ٗحاًل، حل . ٠ٞؽ٣لًث ٟٞ تٛرْٓ٪ؿ تٛؾ٨ ضؿ٦ ٤ٛٝ

ٍُٜٞذ حأ٤٠ٝ ٪ٕٚؿ٥ٟ ٜٞ٪ًث ٔ٪ٞث . ٙ ؿأ٪ر٢ قثحً٘ثٚث٠ذ ٞالٞع٤ٝ أٚسؿ ٔؼثٞد ٥عٚٞد ٟٞ أ٨ ٞال
. ٞضؿؽ تٛرٕٚ٪ؿ ٍٟ ٠ٕق٩لنؿذ ألَؿ حأٚسؿ ؿتعد  ٨ضؿ٦ ٩ٛ، ٟٛٚ

" أىُٜج ٞل٥ؿرٙ،"ُٜٗذ ٛ٘ثةؽ تٛٞالةٚد، 
ٍّٖ ٠٤ٟٔٞثٙ . إقرٌٞ ت٧ٛ ٜٗحٙ"ٔ٘ثل ٩ٛ،  ." ٣ؾ١ تٛع٥ٖ٘ تَٛي٪ٞد ٪قٟٚ تألٟ ٚل ع

ٜٗح٩، إ٢٠ ؼثوٌ َٜٛؽ٪ؽ ٟٞ تأل٣٥ثٝ ٥تٛؼؽً  ٛٝ أرٟٞٚ أحؽًت ٟٞ ت٥ٛس٥ٖ ٩ٔ"إقرضحذ ٗثةاًل، 
." تٛؿج ٥٣٥ ٪رٜٚٝ ٍٟ تٛرؾٞؿ تٛٞر٥تضؽ ٩ٔ تٜٛ٘ج قٞث٥ًتٛى٥ٞط تأل٠ث٩٠، عر٧ إ٢٠ ٪قرنَج 

٪ث ق٪ؽ٨ ٌٞ ٥ض٥ؽ تٛعضؿ تألعٞؿ تألٟ ٩ٔ " ،ٍؿه ٗثةؽ تٛٞالةٚد ٚال٢ٞ حس٘د ّ٪ؿ ٞر٥َٗد
ذ ٠ٕق٩ ٧ٍٜ تٛعثةى َٞر٘ؽًت أٟ أق٠ؽ" ٜٗحٙ، ال أٍر٘ؽ أٟ ؾٛٙ ق٪قرٞؿ ٛ٪٥ٟٚ ُنٜج ت٥ٞٛو٥ً،

ٗؽ ٪٥ٟٚ ٣ؾت تٛىؿ٪ٖ ٞأ٥ًٛٔث ٛؽ٪٢ ٥٪َؿٓ . تٛ٪٢ ٚس٪ؿًت ٠ٍؽٞث إعرضَذت٠ٛقؿ ٛٝ ٪ٟٚ ٥ٞض٥ؽًت ٠٣ث 
ٖٞل، ٚثٟ . أؼرثؿ١ُأ٨ حثج  ٥٣ ت٥ٛع٪ؽ تٛؾ٨ إقرىَذ تٛرٕٚ٪ؿ ٔ٪٢، " تٛحثج تٕٛي٪ٌ"ٕٔ٪ٞث ٠ٚذ أرأ

ؿر٢ حقؿٍد ٚح٪ؿخ ٩ٔ تٛٞؿخ تأل٧ٛ٥ ٠ُٚذ ٗؽ ّثؽ. ٥حؽ٥ٟ ٔو٥ٍل ٗٓؿؿذ تٛؿض٥ً ٥ت٠ٛيؿ تٛ٪٢
َّٖ تٛؾ٨ ُ٪ٞس٢ِّٜ . عر٧ إ٩٠ ٛٝ أالعي تٛع

ٕٓ ٪٠حٌ ٩ٔ ؽتؼ٩ٜ، ٥ٟٛٚ ٛٝ ٪ٟٚ ؿؽ٪ةًث ٚٞث ٩ٔ تٛٞؿخ  ٜٔٞث إٗرؿحذ ٢٠ٞ إقرىَذ تٛل٥َؿ حؼ٥
ٚثٟ ٞؼرًٜٕث ٍٟ ح٘٪د تألح٥تج، إؾ ر٥تضؽ يالٝ ؽتٟٚ ع٥ل تٛحثج، ٥ٚثٟ ٩ٍٖٜ أٟ أٗرؿج . تأل٧ٛ٥

ّٖ قأُٛذ . ٚؿق٩ عٚٝ تٛٞق٪ظ: ٥أ٠ث ٞرَضج حَه تٛلب ٔ٘ؿأُذ. ت٥ٞٛض٥ؽ ٍٜ٪٢ أٚسؿ ألٗؿأ تٛع
ُّٖ ٞؼ٪ٓ ضؽًت"حن٥ذ ٍثٍل ٍثًٛٞث أٟ تٛٞالةٚد ٟٛ رض٪ح٩٠،  ٥ٔ٪ٞث ٠ٚذ أ٠يؿ " ٛٞثؾت ٪٥ٟٚ ٣ؾت تٛع

. تٛ٪٢ ٍؿٔذ إ٢٠ تٛحثج ت٥ٛع٪ؽ تٛؾ٨ ٪٠ح٩ْ ٩ٍٖٜ ؽؼ٢ٛ٥
" ١ ٞؼ٪ًٕثرضَلج ٍؽ٪ؽخ ٠٣ثٙ أقحث"إقرضثج ٩ٛ تٛن٥ُذ تٛٞأ٥ٛٓ ٠ٜٛقؿ ٗثةاًل، 

" ٣ل ٍُٜٞذ إؼر٪ثؿًت ق٪ةًث؟. إ٩٠٠ قَ٪ؽ حأ٠ٙ ؿضَذ سث٠٪د"ٔأضحُذ، 
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إ٢٠ . ٣ؾت تٛحثج ق٪٥٘ؽٙ ت٧ٛ ٗٞد تٛضحل أقؿً ٟٞ ح٘٪د تألح٥تج. أعق٠ذ تإلؼر٪ثؿ! ٚال"ٔ٘ثل، 
َٛٞؿٔد . ٞؼثٔد تهلل تٛٞ٘ؽقد: ٟٞ ٣ؾت تٛحثج٠ٞلأ١ ٞؼ٪ٓ ألٟ تٛؼ٥ٓ تألٍيٝ ٩ٔ تٛؼٜ٪٘د 

تألٍيٝ ٩ٔ ٣ؾ١ تٛع٪ثخ أ٥ ٩ٔ تٛع٪ثخ تٛ٘ثؽٞد ٥ٞض٥ؽ ؼالل ٣ؾ١ تألح٥تج، ٥ٟٛٚ تٜٛ٘٪ٜ٪ٟ تٛعٚٞد 
." ق٪ؽؼ٥ٜٟ ٟٞ ؼال٤ٛث

" ٥ٟٛٚ ٛٞثؾت ٣ؾت تٛحثج ٞيٜٝ ضؽًت"قأُٛذ، 
. ٝ تٛعٖ ت٥ٞٛض٥ؽ ؼٜٓ تألح٥تجٗؽِّ٪َٚف ٥٠ؿ ٣ؾ١ تألح٥تج تإل٠رحث١ حأٟ ت٠ٚٛ٪قد تألٟ ُذ"ٔأضثج، 

قرؽؿٙ . سؿ إ٣ٞثاًل ٩ٔ ٣ؾت ت٥ٛٗذ، ٢٠ٚٛ تألٚسؿ أ٣ٞ٪د ٟٞ تٛضٞ٪ٌٔثٛعٖ ؼٜٓ ٣ؾت تٛحثج ٥٣ تألٙ
ُُٟذقٜىد ٪ٟٞٚ ٛإل٠قثٟ إقرال٤ٞث فأٍيٝ . ؾٛٙ ٠ٍؽٞث رؽؼل ألؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ق٪ؽؼ٥ٜٟ ٟٞ  ؤرٞ
ع٪٠ٞث رؿ٦ ٪ق٥ً تٛٞق٪ظ ضثٛقًث ٧ٍٜ ٣ؾت تَٛؿك، قر٥ٟٚ أ٠ذ أ٪وًث ٞقرَؽًت . ؼالل ٣ؾت تٛحثج

." ٢َٞ ٜٛض٥ٜف ٍٜ٪٢
ِّ؟سٝ ل"ٔقأٛر٢،  " ٟ ٪٥ٟٚ ٣ؾت تٛحثج ح٤ٚؾت يالٝ ٥حْود إٟ أٍى٪٠ث إ٠رحث٣ًث أٚسؿ ٤ٛؾت تٛع

إٟ ٚث٠ذ ت٠ٛثف رَؿٓ تٛٞضؽ ٞث ٥ؿتء ٣ؾت . ٚالٞٙ نثةج"٩ٔ ٚال٢ٞ، ؿسثء إقرٞؿ تٛٞالٙ ٥
ٗ٪ل ٩ٛ . ٧ٍٜ أ٪د عثل، ال ٪ـتل ٣ؾت تٛحثج نَج تَٛح٥ؿ ٟٞ ؼال٢ٛ. تٛحثج، ٥٤ٔ تألٚسؿ إلؿتًٗث
قرؿ٦ ٞضؽًت أٍيٝ ٥ٟٛٚ ت٪وًث ؿٍحًث أٍيٝ ٛٝ . قرعرثش ٜٛرلض٪ٌ ٗؿ٪حًث أٟ أؿضٌ ٥ألضَٙ أل٠ٙ

حٚس٪ؿ ٔ٪ٞث ٛٙ ق٪٥ٟٚ أق٤ل . ٥ٟٛٚ إٍٜٝ ٣ؾت أل٠ٙ تؼرؿذ تٛىؿ٪ٖ تألنَج تألٟ. رَؿ٢ٔ أحؽًت
ِّٖ تٛنَج تألٟ، ٔئ٠ٙ ٟٛ رَث٩٠ ؼقثؿخ ٔ٪ٞث حَؽ. حَؽ ٪عج . ٥أل٠ٙ ٞقرَؽ ٥ٞٛتض٤د ٣ؾت تٛع

إٟ ٛٝ رَؿٓ ٚال٣ٞث . ٟٛٚ تٜٛ٘٪ٜ٪ٟ ٞقرَؽ٥ٟ َٛٞؿٔد نؿتٞر٢تٛٚس٪ؿ٥ٟ َٞؿٔد ى٪حد تٛؿج ٥
 ."قر٥تض٢ ؽ٥ًٞث ؼىؿ تٛؼؽتً ٥تٛق٥٘ى ٟٞ ٞضؽ١ تَٛي٪ٝ

أٍٜٝ أ٢٠ ٟٛ ٪٥ٟٚ حئٞٚث٩٠ تٛٞضب ت٧ٛ ٠٣ث إٟ ٛٝ أِٗه ت٥ٛٗذ تٛؾ٨ ٗو٪ر٢ ٠ٍؽ تٛعضؿ "، ٔقأُٛذ
" خ تٛؿج؟تٛىؿ٪ٖ تٛق٤ل ٩ٔ ع٪ٟ ٚثٟ َٞثؿوًث ٛىح٪ٌ أؼَؾ ٚ٪ٓ عث٥ُٛذ حض٤ٕؽ. تألعٞؿ

٠٤ٔثٙ َٞؿٚد ٍي٪ٞد أؼؿ٦ ٥ل٪ٚد تٛعؽ٥ز، . ٠ٚٛ٥ًٙ إؼرؿذ تألٟ، ٛؾٛٙ أقِؿ"ٔأضثح٩٠، 
ُٞعرثْش ." ٩ٔ تٛٞ٘ؽٞد ٥أ٠ذ 

 
ُنرشٌ ُدنى اهيشٍخ 

ِّٖ تٛؼالم ٞع٥ٕيد . عؽُٗذ ٜٛٞؿخ تألؼ٪ؿخ ع٥ل تْٛؿٔد تَٛي٪ٞد ؽتؼل تٛضحل ٚث٠ذ ٥٠ٚـ ع
ال ٪٩٠٠ٚٞ تٛرن٥ؿ أٟ ر٥ٟٚ تْٛؿٓ . ٤ٛثال ٤٠ث٪د إلٞرؽتؽ٣ث أ٥ ٛضٞث ١رؿتء٦ ٩ٛ أٟ. ٠٣ثٙ

قثٍؽ٩٠ ألؽؿٙ ٣٥ؾت ، ٟٞ ٣ؾ١ تْٛؿٔد ؼؿ٦ ٛإل٪ٞثٟ أٚسؿ رأًٛ٘ثُأتٛٞعر٥٪د ٧ٍٜ ع٥ٖ٘ ٍي٪ٞد 
تألعضثؿ تٛٚؿ٪ٞد تٛوؼٞد ٚث٠ذ ٚل . قحج ٍؽٝ ؿّحد تٛٚس٪ؿ ٟٞ تٛٞق٪ع٪٪ٟ ْٞثؽؿخ ٣ؾت تٛٞٚثٟ

ٚثٟ ؾٛٙ ؿتةًَث ٪٥ٕٖ . تل أؿو٩تٛر٩ رٞسل ٥تض٤ثذ ٞؼرٜٕد ٜٛؼالم ر٠وظ ٞضؽًت ٪٥ٕٖ أ٨ٖ ضٝ
. أ٢٠ حئٞٚث٩٠ تٛح٘ثء ٠٣ث ت٧ٛ أألحؽ ؽ٥ٟ أ٨ِّ ل٥َؿ حثٛوضؿ ت٥ٛنٓ، ٥ٍُٜٞذ
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سٝ إقرٞؿ حٚال٢ٞ حن٥ذ أٚسؿ ٣ؽ٥ء، " ٍٜ٪ٙ تإلقرٞؿتؿ،"٣رٓ ت٠ٛقؿ تٛؾ٨ ٚثٟ ٥تًٕٗث حضث٠ح٩، 
ٛٙ أل٠ٙ ت٧ٛ ٠٣ث ٛرَؿٓ ؾ حَذُضِل. ٛ٪ف ٠٣ثٙ قالْٝ ٥أٞثٟ أٍيٝ ٟٞ تٛسحثذ ٩ٔ ؼالم تٛؿج"

." ٠٣ث ٕٛرؿخ أى٥لأٟ ال رح٧٘ ٥١ٟٛٚ ٪٠ح٩ْ . تٛٞٚثٟ تٛؾ٨ رؾ٣ج إٛ٪٢ تأل٩ٟٔ قرعرثض٢ 
ٔٚؿذ ٩ٔ تٛٞعثؿح٪ٟ تٛلضَثٟ تٛؾ٪ٟ . ٛٞف رنؿ٪ظ ت٠ٛقؿ ٍٟ تٛقالٝ ٥تألٞثٟ ل٪ةًث ٩ٔ ؽتؼ٩ٜ

، ؿ٥ت تٛٚس٪ؿ٪ٍٟي٪ًٞث ٥عٖؿٚثٟ ٗرث٤ٛٝ ، "تٛؼالم"ٗثر٥ٜت ٩ٔ تَٛٞؿٚد ٟٞ تٛٞقر٦٥ تأل٥ل ٜٛضحل، 
. ٥ٚأ٢٠ ٚثٟ ٪قرٌٞ إٛ٪٤ثسث٠٪د سٝ ٗثىٌ ت٠ٛقؿ أٔٚثؿ٨ . ٩ٔ تَٛٞؿٚد ٟٛٚ ضٞ٪٤َٝ ُتن٪ح٥ت حلؽخ

ألٟ ر٥ٟٚ ٞنثحًث ٩ٔ تَٛٞؿٚد ٥٣ . هلل رَؿ٪ٓ ٞؼرٜٓ ٍٟ تٛقالٝ ٥تألٞثٟ ٍٞث ٠َؿ٢ٔ ٠عٟ"
ٛ٪قذ ٠٣ثٙ . ٤ٛؾت تٛقحج إٔرؼؿ ح٥ٛف تٛؿق٥ل حثٛوؿج ٥تٛؿضٝ تٛؾ٨ ٍث٠ث١. إٞر٪ثـ ٍي٪ٝ
ع٪٠ٞث ٗثل تٛؿج أ٢٠ ق٪ؾ٣ج ٌٞ ٪ل٥ً ٜٛ٘رثل ٟٞ أضل . ٝ ٪ٟٚ ٠٣ثٙ ؼىؿ ع٘٪٩٘لضثٍد إٟ ل

أؿه ت٥ٍٞٛؽ، ٚثٟ ُ٪عؾِّؿ١ ٞؿخ ر٥ٜ تألؼؿ٦ ٛ٪٥ٟٚ ٥ٗ٪ًث ٥لضثًٍث أل٢٠ ٚثٟ ٞـًَٞث ٧ٍٜ تٛ٘رثل 
أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٪عح٥ٟ  –٥ٍ٥ٛؽ تح٤ؾ١ تٛىؿ٪٘د ٪ؼرحؿ تٛؿج أؤٛةٙ تٛٞقرع٥ٟ٘ . ٥ٞ٥تض٤د تٛٞؼثىؿ

ِٟ. ؿ ٟٞ قالٞد أ٠ٕق٤ٝتهلل ٥رؽح٪ؿ١ أٚز ِّ ٔثٛلضثٍد ٩٣ حؿ٠٣د تإل٪ٞث ٛٝ ٪٥ٍؽ تٛؿج أحؽًت أٟ . تٛع
ُٖ ٞقر٦٥  ٠ٍؽعٖؿٚذ لضثٍد أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٗثر٥ٜت . تٛٞو٩ٓ ٔ٪٢ ىؿ٪٢٘ ق٪٥ٟٚ ق٤اًل، ٥ٟٛٚ ُ٪قرع

حضؿ٥ط ٩ٔ ٣ؤالء  ُتن٪ج. تٛؼالم ٞالةٚد تٛقٞثء ٛر٘ؽ٪ؿ ٞث ٢َٜٔ تهلل ٩ٔ ض٠ف تإل٠قثٟ تٛقثٗى
 أٟ ر٘ثرل حقٜىثٟ٪٠ٚٞٙ حرقٜ٘ٙ تٛضحل ٓ. تٕٛي٪ٌ، ٤٠ٚٛٝ ٛٝ ٪قرق٥ٜٞت ٥ٛٝ ٪رؿتض٥َتتإل٠٘وثه 

قرٞأل ٥ٕ٠ف أٚسؿ ٥أٚسؿ ٣ؾ١ تْٛؿٓ ٩ٚٛ رٕؿط تٛقٞثء . أٚسؿ ٥ٕ٠ٍفرعؿ٪ؿ ٪ؤؽ٨ ت٧ٛ  ٞٞث
." ٔؿعًث أٍيٝ، إٟ إقرٞؿَذ

. ٞق٪ظٚؿق٩ عٚٝ تل: ت٧ٛ تٛحثج تٛٞيٜٝ ٥تٛحْ٪ه تٛؾ٨ ٚثٟ ٞٚر٥حًث ٢ٗ٥ٔ ٠٥يؿُذ سٝ إٛرُٕذ
ٚل لب ٩ٖٔ تٛح٘ثء ٩ٔ رٜٙ أؿتؽ . ٚث٠ذ ٠ٕق٩ ُرْٞؿ حؽٕٓء ٥قالٝ ٩ٔ ٚل ٞؿخ أ٠يؿ ؾٛٙ تٛحثج

. أضثج ت٠ٛقؿ سث٠٪د ألٔٚثؿ٨. تْٛؿٔد، ٛٝ ٪ٟٚ ٩ٔ ؽتؼ٩ٜ لب ٪ؿّج ٍح٥ؿ ؾٛٙ تٛحثج
ٍّإ٧ٛ ٗحل أٟ رؽؼل تٛحثج " عر٧ إ٠ٙ لَؿذ ٣ٚؾت . ٍي٪ٝ ٔئ٢٠ قر٥ٟٚ ٛٙ ؾتذ تٛٞلثٍؿ أ٨ِّ ع

إ٤٠ث . ٣ؾ١ تٛٞؼث٥ٓ ٩٣ ٠ر٪ضد تٛق٥٘ى. ذ ٩ٔ ٣ؾ١ تْٛؿٔد تٛر٩ رؼم ٥٠ٚـ تٛؼالمع٪٠ٞث ؽؼل
ٟ رٜٙ تٛلضؿخ َٞؿو٪ٟ ٜٛؼىؿ ٥ٕٞٚؿ٪ٟ ًضَٜر٠ث تَٛٞؿٔد . سٞؿ لضؿخ َٞؿٔد تٛؼ٪ؿ ٥تٛلؿ

ٍّٖ تَٛٞؿٔد تٛنثةحد هلل رحؽ٥ ٞؼ٪ٕدتٛؼ٪ؿ ٥تٛلؿ ضَٜذ َٞؿٔد . ٩ٔ أ٠ٕق٠ث ٔ٘ى ، ٩ٔ ع٪ٟ ٚل ع
عر٧ عٚٝ تهلل ٪٠ح٩ْ تٟ ٪٥ٟٚ ٞؿ٥ّحًث ألٟ ٚل ىؿ٢ٗ . ٝ ٥أٞثٟ أٍيٝٞٞث ؾٚؿر٢ ٪٥٘ؽ ت٧ٛ قال

." ٚثٜٞد
ٟٖتٕٛٚث٪د ألٞث ٔ٪٢  ٛعؽ تألٟ إؼرحؿُذ نع٪عًث ٥٣ ىؿ٪ٖ تألٗل سٞؿًت ٩ٔ٥ ؽ٥ًٞث ٞث ٪حؽ٥  ٟ أؽؿٙ أ

ؼالل ؿعٜر٩، تٛىؿ٪ٖ تٛؾ٨ حؽت أ٢٠ تألٚسؿ ْٞثٞؿخ ٚثٟ ىؿ٪ً٘ث . ٧ٛ ٞأقثختحَه تألع٪ثٟ ٪٥٘ؽ 
ٔألؼٔؾ . رؿتء٦ ٩ٛ أ٢٠ ٩ٔ ٚل ٞؿخ ٚث٠ذ تْٛٞثٞؿخ أٚحؿ ٥ٌٞ ؾٛٙ. ٞٚثٔأخ تألٍيٝأؽ٦ ت٧ٛ تل

. ٗؿتؿ حثإلقرٞؿتؿ نثؿ أٚسؿ ن٥َحد ٞؿخ ر٥ٜ تألؼؿ٦
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ْٟ أٚسؿ ٜٛٞو٩ "نٖؿط تٛٞالٙ ٔ٪ٞث حؽت أٗل قؼىًث،  ٞقر٦٥ أ٧ٍٜ َٜٛثٛٝ ت٧ٛ ٪رىٜج إ٪ٞث
َٟٞ : ا ت٧ٛ ٥ٜٚٞر٢ ع٪٠ٞث ٗثلأٍىث٠ث تٛؿج ؼؿ٪ىد ٜٛٞص"٥أوثٓ ٠ثيؿًت ت٧ٛ تٛحثج، " تٛؿ٥ع٩،

٣ؾ١ تٜٛٚٞثذ ٔ٘ى رقرى٪ٌ أٟ  .أؿتؽ أٟ ُ٪ؼِّٜم ٠ٕق٢ ٪٤ٜٚ٤ث، ٥ٟٞ ٪٤ٜٙ ٠ٕق٢ ٟٞ أض٩ٜ ٪ضؽ٣ث
ٚٞث . ر٥٘ؽٙ ت٧ٛ ت٠ٛنؿخ ٩ٔ تَٛٞؿٚد تَٛي٪ٞد تٛ٘ثؽٞد٥ رعٕيٙ ٧ٍٜ تٛىؿ٪ٖ ت٧ٛ ٗٞد تٛضحل

 "       .قرقثٍؽٙ ٥ٗ٥ٜٛٓ أٞثٝ ٚؿق٩ عٚٝ تٛٞق٪ظ
ٍٜٞذ أ٢٠ ٪٠ح٩ْ أٟ أرؾٚؿ ٣ؾ١ تْٛؿٔد تٛٞض٪ؽخ ٥٠ٚ٥ـ تٛؼالم، ٚٞث . تٛؾ٣ثجأ٢٠ ٩ٍٖٜ  ٍؿُٔذ

٥حٚل ٞث  إٛرُٕذ. ٚثٟ ٩ٍٖٜ تٛؾ٣ثج. ٍٜٞذ أ٪وًث أ٢٠ ٪٠ح٩ْ أٟ ال أ٠يؿ إٛ٪٤ث سث٠٪د ٠ٍؽ ْٞثؽؿر٩
ٚث٠ذ ٞض٥ٍٞد . ٟٞ لضثٍد ٔرعذ تٛحثج ت٧ٛ ع٪ز ٚؿق٩ عٚٝ تٛٞق٪ظ ٞر٤٪ًأ ٜٛؽؼ٥ل ١ضَٞذ

. ٗؽ أؼؾذ ٥ٞت٤َٗث ع٥ل تٛحثج ٤٠ٚٛث ٛٝ رؽؼل ت٧ٛ تْٛؿٔدتٛٞالةٚد تٛٞؼنند ٩ٛ 
ٍٟ ٛ٪٥٠٥ٚت ٩َٞ،  " أٟٛ رأر٥ت ٩َٞ؟. ٞث تٛؼحؿ"ٔقأُٛذ ٔ٪ٞث ٠ٚذ ٞعرثْش ت٧ٛ َتٞث

تٛض٤د  ٠ٍؽ٠عٟ ق٠٠ريؿٙ . تٛٞٚثٟ تٛؾ٨ رؾ٣ج إٛ٪٢ تألٟ ٪٠ح٩ْ أٟ رؾ٣ج إٛ٪٢ ٥ٛعؽٙ"
." تألؼؿ٦

٠ٚذ ٩ٔ أٚسؿ . ٚثٟ أنَُج لب َٜٔر٢. ؿ ٔٚؿ٨ؽؿُذ ٥حؽأذ تٛق٪ؿ ٗحل أٟ ُت٩ِّّ ٥حؽ٥ٟ إقرضثحٕد
ٌٓ. تٛحردتٛيٜٞد ؿٍحًث ٞٞث إؼرحؿر٢  حَؽ٣ث حٜ٘٪ل نؿذ أٔٚؿ . ؿ٣٪ج ضؽًت ٠لأ ٩ٔ ؽتؼ٩ٜ ؼ٥
ُذ ت٧ٛ تٛؼٜٓ ٛٝ أقرىٌ ؿؤ٪د ٔٚؿُذ حثٛرؿتضٌ، ٥ٟٛٚ ع٪٠ٞث ٠يؿ. حأ٩٠ ؽؼٜذ تٛضع٪ٝ ٠ٕق٢

ٍـٞذ ٧ٍٜ تٛٞو٩، . ٩ٔ١ًٕٗث ٠ْٜٖ تٛحثج ٥ٛٝ أقرىٌ عر٧ َٞؿٔد تٛٞٚثٟ تٛؾ٨ ٠ٚذ ٥تإ. لب
ُٞنّٜ٪ًث ت٧ٛ تٛؿج ٩ٚٛ ٪قثٍؽ٩٠ءؿذ أٞل٩ ححىِٔم . َٜٔذ ؾٛٙ، حؽأ قالٝ ٪ٚحؿ ٩ٔ ٜٗح٩ ٥إؾ. ، 

حؽأ . ًتؼثٔذ حَؽةٕؾ حؽأذ أ٠يؿ ٥٠ؿًت. ذ حثٛؿتعدسٝ العيذ أٟ تٛيٜٞد ٛٝ رَؽ حثؿؽخ حَُؽ حل لَؿ
عر٧ إ٩٠ لَؿذ حأ٩٠ أؽؼل تٛقٞثء رؽؿ٪ض٪ًث ٛ٪نحظ ٥٠ؿًت ٞرأًٛ٘ث ٥نثؿ ح٤ٚؾت ؿ٥ٍد ٪ٚحؿ ت٥٠ٛؿ 
ٚ٪ٓ أٟ ل٪ةًث ؿتةًَث ٤ٚؾت أ٢٠ٚٞ تٛؽؼ٥ل ت٧ٛ  ٔرقأُٛذ. ٩ٔ ٚل ؼى٥ختألٟ حؽأ تٛٞضؽ ٪رـت٪ؽ . سث٠٪د

. تٛؼى٥خ تألؼؿ٦ ٨أؿؽذ أٟ أرؾ٥ٖ ٚل ؼى٥خ ٗحل أؼؾ. ٣ٚؾت يٜٞد ٥ؿٍٍج
ٛ٪ف . ألؿه ٠ٕق٤ثٛرع٨٥ تت٧ٛ ٗثٍد ٍي٪ٞد عر٧ إ٩٠ لَؿذ حأ٤٠ث رقٌ حَؽةؾ أؽ٦ تٛىؿ٪ٖ 

ٛٝ أؼرحؿ أحؽًت . حثإلٞٚثٟ رن٥ؿ ضٞثل تٛ٘ثٍد عر٧ ٟٞ ٗحل ت٠٤ٞٛؽق٪ٟ ت٠ٕٞٛؾ٪ٟ ٛٞلثؿ٪ٌ وؼٞد
ٚثٟ تٛٞنؽؿ تٛؾ٨ ٪٠حَز ٢٠ٞ تٛٞضؽ . ٞأل ٠ٕق٩ ٔ٪ٞث ٠ٚذ ٠ثيؿًت ٣ؾ١ تْٛؿٔد تَٛي٪ٞد٣ؾت ل٪ةًث ٙ

عر٧ إ٩٠ . ت٢٣أٍٜٝ إ٢٠ تٛؿج، ٠ٚ٥ذ ؼثةًٕث ٥٠ًٍث ٞث ٔ٪ٞث ٠ُٚذ أق٪ؿ حئرص ٠ُٚذ. ٩ٔ ٤٠ث٪د تْٛؿٔد
ٚثٟ ؾٛٙ ؿتةًَث عر٧ إ٩٠ لَؿذ حأ٩٠ قأٞل٩ ت٧ٛ تألحؽ . ٛٝ أٔٚؿ ٩ٔ ٞؽ٦ إرقثً تٛٞقثٔد ح٪٠٠ث

ٞ٘ثؿ٠د حثٛٞ٘ث٪٪ف تألؿو٪د تٛر٩ ال ٍالٗد ٤ٛث حٞث ٪عؽز ٠٣ث، . ؼى٣٥ثأ ٥أرٞرٌ حٚل ؼى٥خ
ٍٝ . ٍؽ٪ؽخ ٥ٜٛن٥ل ت٧ٛ تَٛؿك ٪٩٠٠ٚٞ ت٥٘ٛل حأ٩٠ ٠ٚذ أٞل٩ أل٪ث

ّٚـخ ضؽ ًت ٧ٍٜ ٞضؽ تٛؿج حع٪ز إ٩٠ ٞل٪ذ ٥ٛٗذ ى٥٪ل ٗحل أٟ أ٠رح٢ إلضر٪ثـ٨ ٚث٠ذ ٍ٪٩٠ ٞؿ
ٚٞث أ٢٠ ٚثٟ تٛٚس٪ؿ٥ٟ )ٚح٪ؿخ ٟٞ ت٠ٛثف ٚث٥٠ت ٥تٕٗ٪ٟ ٩ٔ ن٥ٕٓ ت٧ٛ ض٤ر٩ تٛ٪قؿ٦  أٍؽتٕؽ
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(. ٧ٍٜ ض٤ر٩ تٛ٪٧٠ٞ ٤٠ٚٛٝ ٚث٥٠ت حَ٪ؽ٪ٟ ٩٠ٍ عر٧ إ٩٠ ٛٝ أ٠رح٢ إٛ٪٤ٝ عر٧ ٥نٜذ ت٧ٛ تَٛؿك
أٚسؿ ٔؼثٞد ٟٞ ٥ ٚث٥٠ت حث٣ؿ٪ٟ ٟٞ لؽخ تٛو٪ثء. ٩ٖٛ تٛر٥ٗٓٛ٪٤ٝ إقر٥ضج ًأ٠يؿ ت ٥ٔ٪ٞث ٠ُٚذ

َٝ ٛٝ . ٚث٠ذ ٞالٞع٤ٝ رأقؿ تٜٛ٘ج. أ٨ِّ لب أؼؿ ؿأ٪ر٢ َُ ٚثٟ ٚل . ٥ض٢ إ٠قثٟ ٣ٚؾت قالٝ ٥س٘د٪٠
٥ٔ٪ٞث إٛرٕذ حئرضث١ تٛؾ٪ٟ ٚث٥٠ت ٗؿ٪ح٪ٟ ٩٠ٞ . ٞ٘ثؿ٠د أؿو٪دُٚلَّ ٥ٖٔ ٥٨تعؽ ٤٠ٞٝ ح٤ٚؾت ضٞثٍل 

ُٞؿعِّح٪ٟ ج . ٨ ٥ٚأ٤٠ٝ ٪َؿ٩٠٥ٔؿأ٪ر٤ٝ ٪٠ع٥٠ٟ 
"  ٔر٩٠٥ٞ؟ٚ٪ٓ ٍِؿ"٤ٚؾت،  ٤ٛٝ قؤتاًلقأألضؿأر٩ لٔقأُٛذ ٥أ٠ث ٞرٕثضب 

." أ٠ذ ٥تعْؽ ٟٞ تٛ٘ؽ٪ق٪ٟ تٛؾ٪ٟ ٗثر٥ٜت ٩ٔ تَٛٞؿٚد تألؼ٪ؿخ"أضثح٩٠ أعؽ٣ٝ، 
. ٪عثؿج تألٟ ٧ٍٜ تالؿه ٚل ٥تعؽ ٠٣ث ٪َِؿُٔٙ، ٚٞث ٪َِؿُٔٙ ٚل ٥تعٕؽ"٥إقرٞؿ ٩ٔ ٚال٢ٞ، 

٠عٟ تٛقعثحد تَٛي٪ٞد ٟٞ تٛل٥٤ؽ تٛؾ٪ٟ . ؽ٠ٞث تٛؿج َٛؽخ أض٪ثل ٗح٠ٜٙعٟ تٛ٘ؽ٪ق٪ٟ تٛؾ٪ٟ غ
َّٖ ٛ٪٠يؿ٥ت تَٛٞؿٚد تألؼ٪ؿخ ." ٠عٟ ٠َؿٔٚٝ ضٞ٪ًَث، ٠٠٥يؿ ٚل لب ر٢٠٥َٜٕ. ُتٍى٥ت تٛع

ِّؿ أ٢٠ َٔل أ٨ . أٍؿ٢ٔ ٧ٍٜ تألؿه ت٧ٛ أعؽ٣ٝ ٠ُٚذ سٝ إ٠رح٤ُذ ٚثٟ ٞؤ٠ًٞث أٞ٪٠ًث ٩٠ٚٛ٥ ٛٝ ُتٔ
٠٣ث ت ٥٣ ١٥. ؼض٥اًل لؼنًث ر٢ُّ٪ؿ ضؾتحد ٧ٍٜ تألؿه ٞٞث ضََلٚث٠ذ ٣٪ةر٢ . لب ؾ٥ أ٣ٞ٪د

إرض٢ ٠ع٨٥ . حؾتٔذ ت٤ٛ٪ةد، ٢٠ٚٛ حىؿ٪٘د ٞث أٚسؿ ٥قثٕٞد ٟٞ أ٨ِّ لؼم ٍِؿٔر٢ ٧ٍٜ تألؿه
. ٛٝ أٟٚ ٗؽ ؿأ٪ر٤ث ٔ٪٢، أ٥ ٩ٔ أ٨ِّ لؼم أؼؿ ٗحاًل ٥٥ٗثٍؿ حسٕ٘د

ُٝ حٚس٪ؿ ٞٞث ٠قرى٪ٌ أٟ ٠عٜٝ "حؽأ ح٢ٛ٥٘،  ٥رثحٌ ٥٣٥ ٪٠يؿ " ٧ٛ تألؿه،١ ًجتٛقٞثء ٩٣ أٍي
ٚٞث أ٢٠ نع٪ظ أٟ . ٣ؾ١ تْٛؿٔد ٩٣ ٍرحد ٞٞثٛٙ تٛٞضؽ تٛر٩ ر٥ٕٖ ٗؽؿخ رن٥ؿ٠ث"ت٧ٛ س٥ح٩، 

إٟ . ٠ٚث ٠ٕٚؿ ٤٠ٍٞثٞسٜٞث ٛ٪قذ تٛقٞثء ٥ال تٛضع٪ٝ . ٠ٞ٤ِٔث١ت٥ٞٛذ تٛسث٩٠ ٥٣ أٚسؿ ٔيثٍد ٞٞث 
ُٓ ٧ٍٜ تألؿه ٞث أٍؿ٢ٔ تألٟ ٛٞث ٍلُذُٙ ًِ ٠ُذ أٍِؿ ْٙ ح٠َٞد أ٠ذ . ٣ثلُذحثٛىؿ٪٘د تٛر٩  ٞحثؿ

." ت٧ٛ ٠٣ث ٗحل ٥ٔثرٙٞض٪ةٙ ٍي٪ٞد ل
 لَؿُذ. أؿرؽ٨ ٍحثءخ تٛر٥توٌ تٛ٘ؽ٪ٞد ٌٞ تٛؽؿً رعر٤ث أـتل٠ٚذ ال . سٝ ٠يؿُذ ت٧ٛ ٠ٕق٩
أٔٚؿ حأ٩٠  حؽأُذ. ٥أ٠ث ٥تٗٓ أٞثٝ أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٚث٥٠ت ح٤ٚؾت ٔؼثٕٞد ٥ضٞثل ح٘ؾتؿٕخ ٥ٍؽٝ ٠ُوٍص

رٟٞٚ أعؽ َٞثؿ٩ٔ تٛ٘ؽٞثء، ٞسل ت٠ٛق٥ؿ، . ٣ٚؾت أٞثٝ تٛؿج ٥تٌٗ ٩ٔ ٞلٜٚد ؼى٪ؿخ إٟ ي٤ؿُذ
:  ٟٞ ٤ٔٔٝ أٔٚثؿ٨، ٔأضثح٩٠

٣ؾ١ تَٛحثءخ ٩٣ ٞؿرحد . أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ضثء٥ت ت٧ٛ ٠٣ث ٞؿرؽ٪ٟ ٣ؾ١ تَٛحثءخ ٛ٪ف ٠٣ثٙ ٞث ٪ؼث٢٠٥ٔ"
ُٙ َٙ ٔ٪ٞث  ." رضرثـ٣ٝ ٠َذتإلٞر٪ثـ تألٍيٝ، ٤ٛؾت تٛقحج إ٠ع٧٠ ٣ؤالء ٛ

" ٛٝ أالعي أعؽًت ٪٠ع٩٠ ٩ٛ،" أضحُذ ٥أ٠ث ٞؿرحٙ ٜٗ٪اًل،
٣ٕٖؾت ٛ٪ف "إقرٖٞؿ ٗثةاًل،  عر٧ تٛٞالةٚد رؼؽ٠ٞث . إعرؿتًٞث ٥تٔ٪ًث ٛٚل ٥تعٕؽ ُؿ٠٣ث ٠ُي٢ٔ. حْ٪ؿ الة

." ٠٣ث، ٠٠ٚٛث ٠َحؽ إ٠٤ٛث ٥ٞق٪ع٢ ٔ٘ى
٤ٛؤالء تٛٞرأٛ٘٪ٟ، ٩ٔ٥ ؾتذ تإل٠ع٠ثء ٠ٕق٩ ألٞر٠ٌ ٍٟ  َِٙٞفٚثٟ ٩ٍٖٜ أٟ ُأ. ؼضاًل أـتل٠ٚذ ال 
سٝ حؽأذ أ٥٠ط ٥ٟٚٛ أٔٚثؿ٨ رث٤ٔد ٠٣ث ٚٞث . ؿؽذ إؼٕثء ٠ٕق٩ أل٩٠ ٥ضؽذ ٠ٕق٩ ؿؽ٪ةًثت٥ٛٗذ أ
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ُٜٞىَّؼًث ٥أعًٞ٘ث ٥أ٠ث ٥تٗٓ أٞثٝ  ٚٞث !ٚل ٥تعٕؽ ٪َؿ٩٠ٔ ٠٣ث٩٣ٓ ٧ٍٜ تألؿه،  لَؿذ ح٠ٕق٩ 
: سث٠٪د ٤ٛؾ١ تألٔٚثؿ ٗثةاًلإقرضثج تٛ٘ؽ٪ٝ ٟٛٚ ؾتٙ تٛنؽ٪ٖ . أؤٛةٙ تَٛيٞثء ٥تأل٠٘٪ثء

إ٠٠ث ٛؾٛٙ ٓ. أؾ٣ث٠٠ث ال ُرَ٪٤٘ث تٛؼى٪د حَُؽ. قثؽًت ّ٪ؿ ٗثحٜد ٜٕٛقثؽ، أٞث أ٠ذ ٜٔ٪ف ٛٙٛؽ٪٠ث تألٟ أش"
ُٝ ٔؾ٣ٟ أؿو٩ ٧ٍٜ إؽؿت٢ٚ، ٥ق٠٘و٩ ٥ٗثؽؿ ٟ ٧ٍٜ تإلؽؿتٙ ٞؿتذ ٍؽ٪ؽخ ٍٞث ٪قرى٪٢َ أٍي

٥ٚل ٣ؾت ٩ٚٛ ٪٥ٟٚ حئٞٚث٠٠ث أٟ ٠َؿٓ تألج، . تألحؽ٪د ٠٥عٟ ٥ٞ٠٠ ٩ٔ ٗؽؿتر٠ث ٧ٍٜ تإلؽؿتٙ
ٟٛ رقرى٪ٌ ٧ٍٜ تألؿه عر٧ ٧ٍٜ إؽؿتٙ تألؽ٧٠ ٞٞث ٪َؿ٢٠٥ٔ ٠٣ث، . ٨ ؼٜ٪٘ر٠٥٢ؽؿٙ تٛٞضؽ ٓ

." ٠٥عٟ حأ٠ٕق٠ث تألؽ٧٠ ٟٞ ٣ؤالء ٠٤٣ث
" ٚ٪ٓ ٪ٟٞٚ أٟ ر٥٠٥ٚت تألؽ٧٠؟"، قأُٛذ ٥أ٠ث ٞؿرثْج

٣ؾ١ تألٍؽتؽ . ع٪ثر٠ث تألؿو٪د ٩٣ ٠ٞثنج أحؽ٪د ٠ٛث ٠٤٣ث ٞٚثٔأٔذ. إ٢٠ ٞٚثٟ ٪ؼٗم ت٠ٛحالء"
٠عٟ ٍِؿ٠ٔث تٛؿج، ٥٥س٠٘ث ٩ٔ (. تٛضث٣الذتَٛؾتؿ٦ )ٙ تٛؾ٪ٟ قٞث٣ٝ تٛؿج أؤٛب٩٣ ت٤ٛثةٜد ٠٣ث 

ٛٝ ٠عٕي أ٥تٍ٪٠ث ٥ٜٞٞءخ . ٟٞ تإلؽت٠د، ٠٠ٚٛث ٩ٔ ت٥ٛتٌٗ ٛٝ ٠ع٪ث ٢ٛ، حل أل٠ٕق٠ث ٩ٚ ٠رعؿؿنٜ٪ح٢ ل
." ٠ٛث ع٪ثخ أحؽ٪د ٠٠ٚٛث أو٠َث ع٪ثر٠ث ٧ٍٜ تألؿه. حـ٪ذ تٛؿ٥ط تٛ٘ؽف

ٍٜٞذ أ٪وًث أ٢٠ ال ٪قرى٪ٌ أعؽ أٟ ٪ٚؾج ٩ٔ ٣ؾت  ٠ُٚذ ٠ٞؽ٣لًث ٛقٞثً ٣ؾت تٛٚالٝ، ٩٠ٚٛ
. تٛٞٚثٟ

" َ٪نٓؿ٥ٟ حأق٠ث٤٠ٝ ٩ٔ تٛيٜٞد تٛؼثؿض٪د،ذ ضث٣التَٛؾتؿ٦ تل"ٔأعرضُذ، 
ٔثٖ أ٨ِّ ُعـٟ  ،تٛعـٟ تٛؾ٨ إؼرحؿ٠ث١ ٠ٍؽ إؽؿت٠ٚث ٚ٪ٓ أو٠َث ع٪ثر٠ث. ٠َٝ ٠َٜٔث ؾٛٙ"ٔ٘ثل، 

رروثٍٓ . ٙ تٛؾ٪ٟ إؼرحؿ١٥٪ٟٞٚ إؽؿتٙ يٜٞد ؾٛٙ تٛعـٟ أؤٛب. ٟٞٞٚ رن٥ؿ١ ٧ٍٜ تألؿه
ُٓ ٥تٗٓ تألٟ وٟٞ تٛؾ٪ٟ ٤ٛٝ أ٠ذ . تٛٞضؽ ٛؾتٙ تٛؾ٨ ؼؾ٠ٛث١ حض٠ِج رٜٙ تٛيٜٞد ٚس٪ؿًت ع٪٠ٞث ُرٚل

ٛ٪ف ٠٣ثٙ أّح٪ثء أٍيٝ ٟٞ أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٪َؿ٥ٟٔ ؼالم تهلل . تٛٞؿترج تألؽ٧٠ ٩ٔ تٛقٞثء
ٗ٪٘د رٜٙ تٛعٞثٗد ٥٣ ٛٞضب ت٧ٛ ٠٣ث ٥تٛرَٜٝ ٍٟ طٔث. تَٛي٪ٝ ٤٠ٚٛٝ ٪قرٞؿ٥ٟ حثَٛ٪ك أل٠ٕق٤ٝ

٠عٟ أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٍث٥٠ت ٣ؾ١ تٛيٜٞد تٛؼثؿض٪د . ٥ٖٔ ٞث رقرى٪٢َ ٠ْٕف أؿو٪د إؼرحثؿ٨١عـٟ 
." حقحج ٣ؾ١ تٛعٞثٗد تَٛي٧ٞ

حقَثؽخ ٥قالٝ ٞٞث ٠ٚذ أرن٥ؿ،  إٞرالءًتأٚسؿ ٠ٚٛ٥ٙ أٚسؿ رأًٛ٘ث ٥"ُٜٔ٘ذ، . ٠ٚذ ال أـتل ٞل٥ًٚٚث
ٍٝ ٔ٪ٙ، ٥ٌٞ ؾٛٙ ٔئ٩٠ أٍٜٝ أ٠ٙ ٟٛ ٛقذ أ. عر٧ ألؤٛةٙ تٛٞر٥تضؽ٪ٟ ٩ٔ تٛقٞثء لَؿ حأ٨ِّ ٠ؽ

." ٔٚالٞٙ ٛ٪ف حْ٪ؿ ٥َ٘ٞل حث٠ٛقحد ٩ٛ. رقرى٪ٌ أٟ رٚؾج ٠٣ث
ُٞرٕؿِّف ٩ٖٔ ض٪ؽًت،  . تٛؿج أ٪وًث ٪عح٠ث ٞعحد أٍيٝ ٞٞث رقرى٪ٌ إؽؿت٢ٚ"إقرٞؿ ٩ٔ ٚال٢ٞ ٥٣٥ 

٠٘٪ف ت٥ٛٗذ ٠٣ث ٥ٌٞ أ٢٠ ال . أٞثٝ ٚؿق٩ ع٢ٞٚ أٍيٝ يٜٞد ٠٥ؽتٞد ٪ٟٞٚ ٠ٜٕٛف إؼرحثؿ٣ث ؾُٗذ
ٚل ؼىث٪ث٨ ٥عٞثٗر٩ . أ٢٠ ؽتٝ ح٘ؽؿ ٔرؿخ ع٪ثر٩ ٧ٍٜ تألؿه٥ٙٚٞث ر٥َٜٕٟ أ٠رٝ، ٢٠ٚٛ حؽت ٩ٛ 

٣ؾت تٛعـٟ ٟٛ رقرى٪ٌ إؽؿت٢ٚ . تٛر٩ ٛٝ أ٠ؽٝ ٍٜ٪٤ث ٖٞؿذ أٞث٩ٞ ٥أٞثٝ ٚل تٛٞر٥تضؽ٪ٟ ٩َٞ ٠٣ث
ٗٓ أٞثٝ لَؿُذ حأ٩٠ ٠ٚذ ٩ٔ أٍٖٞ ـ٠ـت٠د ٜٛضع٪ٝ، عر٧ ٥أ٠ث ٥ت. ت٧ٛ أٟ رؼرحؿ١ ح٠ٕقٙ
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ٌٓ ٥ىٜحذ ؿعٞد . ت٠ٛيؿ ٩ٔ ع٪ثر٩ رٞثًٞث ُتٍ٪َؽعر٧ ٚثٟ ٞنًٞٞث . تٛؿج ع٪٠ٞث ُٜٗذ حأ٩٠٠ أٔق
٩ٖٛ حٞعحد ر٥ٕٖ أ٨ لب رقرى٪ٌ إ ٠يَؿ. نٜ٪ح٢، ٞقَظ ؽ٩ٍ٥ٞ ٥أؼؿض٩٠ ٟٞ تٛيٜٞد تَٛي٧ٞ

٨ ٛٝ أٍؽ ألَؿ حثٛيٜٞد ت٥ تٛٞؿتؿخ تٛر٩ ٍؿٔر٤ث ٠ٍؽ ٥ٗ٥ٓ. ٥أٍىث٩٠ ٣ؾت تٛؿؽتء. إؽؿت٢ٚ تألٟ
ٛعيٌد ٩ٔ ٗقٝ . ٠٣ث رقرى٪ٌ أٟ ررؾٚؿ ٣ؾ١ تألل٪ثء ؽ٥ٟ أٟ رلَؿ حثألٛٝ. أٞث٢ٞ، ٩٠ٚٛ٥ أرؾٚؿ٣ث

رع٥ٖل ٔعؽتؽ٨ ٧ٍٜ . تألؽ٧٠ ٩٣ أٍيٝ حٚس٪ؿ ٟٞ أٛٓ ق٠د ألٔول ع٪ثخ ٧ٍٜ تألؿهتٛقٞثء 
عٞثٗر٩ ت٧ٛ إحر٤ثش، ٥أ٠ث أٍٜٝ حأ٩٠ قأٍؿٓ تٛقَثؽخ ت٧ٛ تألحؽ، عر٧ ٥إٟ ٠ٚذ ٩ٔ تٛٞٚثٟ 

."    ٩ٔ تٛقٞثءتألؽ٧٠ 
٥حىؿ٪٘د ٞث ٍؿٔذ أٟ ٚل ٞث ٗث٢ٛ ٩ٛ ٣ؾت تٛؿضل ٗؽ . حؽأُذ أٔٚؿ سث٠٪د ٩ٔ ٥٠ٚـ تٛؼالم

ٚل ؼى٥خ ٠ٚذ أؼى٣٥ث ٧ٍٜ تٛضحل، أ٥ ٩ٔ تٛضحل، ٚلْٕذ أٟ ىؿٖ . رٜٙ ت٥٠ٚٛـ٩ٛ ٚلٕر٢ 
. تٛؿج ٩٣ أٚسؿ ؿ٣حد ٥ؿ٥ٍد ٞٞث ٠ٚذ أٍؿ٤ٔث ٗحاًل

. ٠٣ث ٩ٚٛ ر٤ٕٝ حل ٩ٚٛ رؼرحؿ ٛقَذ"٩ٖٛ حرَٕٞؽ، إقرٞؿ نؽ٪٩٘ تٛ٘ؽ٪ٝ ٩ٔ ٚال٢ٞ ٥٣٥ ٪٠يُؿ إ
ٚل ٞقر٦٥ حَؽ ؾٛٙ . أٍيٝ حٚس٪ؿ ٟٞ تٛٞؿتٔذ ٛٞث ٥٣ حع٥ـر٠ث٥٣ تٛٞقر٦٥ تٛرث٩ٛ ٜٛٞؿرحد 

ُٝ ٟٞ قثح٢٘ ت٤ٛ٪ٚل تٛؿ٥ع٩ ٛٞقر٦٥ ٪ؼرٜٓ ٍٟ تٛٞقر٦٥ تألؼؿ ٩ٔ تٛرأٖٛ،  ٛ٪ف ٔ٘ى أٟ. أٍي
٥ٌٞ ؾٛٙ، ٛٝ أٍؽ ألَؿ . تٛٞضؽ ٢ٜٚ ٞقر٦٥ ت٧ٛ تَٛؿك ع٪ز ٞنؽؿٗرؿتج ٚل إٞؽ٦ حل أ٪وًث 

ٍٟ . إ٩٠٠ ٠٣ث حقحج ت٠َٛٞد ٥عؽ٣ث، ٥أ٠ث لثٚؿ ضؽًت ٛٞث ٥٣ ٩ٛ. ٔأ٠ث ال أقرعٖ ل٪ةًث. ٕٛل٩ٜ حعـ
ُٞقرعٖ أٟ ٠عح٢ ٚثٟ حئٞٚث٩٠ أٟ أَٔل أٍٞثاًل ؿتةَد ٠٣ث ٩ٔ ٞٞثٛٙ تٛقٞثء تٛٞؼرٜٕد، . تٛؿج 

." تٛؼثؿض٪دتٛٞقر٦٥ ٠ٍؽ عثٔثذ  ٩٠ٚٛ أٔول تٛح٘ثء ٠٣ث ٥ت٠ٛيؿ ت٧ٛ تٛٞضؽ، عر٧ ٥إٟ ٠ُٚذ
٥٣ٔٓ ٩ٔ ٣ؾ١ تْٛؿٔد ٩ٔ تٛقٞثء  ٚل ٥تعٕؽ"سٝ أوثٓ ٥٣٥ ٪٠يؿ حَ٪ؽًت،  ْٛـ١  تألٟ ٛ٪٠ُيؿ ٚل

." تَٛي٪ٝ، ٥ٛ٪٠ُيؿ إٛ٪ٚٝ أ٠رٝ تٛؾ٪ٟ قر٘ثر٥ٜٟ ٩ٔ تَٛٞؿٚد تألؼ٪ؿخ
 ."ر٣٢ل رقرى٪ٌ ؿؤ٪د تٛؿج ٟٞ ٠٣ث؟ ٔأ٠ث أؿ٦ ٞضؽ١ ٟٞ حَ٪ؽ، ٩٠ٚٛ ال أقرى٪ٌ ؿؤ٨"قأٛر٢ُ، 

ٚل ٞث ٪٢َٜٕ، عر٧ ٟٞ أؿ٦ ٠َٝ أ٠ث أؿت١ ٥. أقرى٪ٌ ت٠ٛيؿ أٔول ٠ٞٙ حَؽخ ٞؿتذ"أضثح٩٠، 
٥٣ أٍىث٠ث ٚل ٣ؾ١ . أقرى٪ٌ أٟ أ٠يؿ تألؿه. أقرى٪ٌ أٟ أق٢َٞ أ٪وًث ٚٞث إ٩٠ .٩َٗ٥ٞ ٣ؾت

." ٠ٝعٟ تٛقعثحد تَٛي٪ٞد ٜٛل٥٤ؽ تٛؾ٪ٟ ٪٠يؿ٥ٟ إٛ٪ٙ. تٛ٘ؽؿخ
٥ٔ٪ٞث ٠ٚذ أٔٚؿ ٜٖٞ٪ًث . ٠٪د، ٞعث٥اًل أٟ أ٤ٔٝ ٚل ٞث ٗث٢ٛ ٩ٛؿضٌ سث٠٪د ت٧ٛ ٞٚث٢٠ ٥حؽأُذ أٞل٩ سث

، تٛؾ٪ٟ ٖٔو٥ٜت ت٥٠ٛٝ ؿ٥ع٪ًث ٧ٍٜ ضث٣الذلٍٟ تٛض٥٤ٞؿ تَٛي٪ٝ تٛؾ٪ٟ رٜٚٝ ٤٠ٍٝ حأ٤٠ٝ تَٛؾتؿ٦ ت
ٟٖتألؿه، ٥ٍِؿٔذ أ٢٠ إٟ ي٤ؿ ُٙ ذ إعؽت٣ُ ٟٖ تألٟ ٧ٍٜ تألؿه َٛحؽر٤ٝ ت٠ٛثف ٚأ٤ٕٛد، ٥ٌٞ ؾٛٙ 

! ٠ثٞث ٥٣ ٥ٞض٥ؽ ١ٝتألؽ٧٠ 
ٚثٟ رٕٚ٪ؿًت أ٥ض٩٠َ ٚس٪ؿًت عر٧ . ٟٞ ت٥ٛٗذ أوَر٢ ٩ٔ ع٪ثر٩ٞث تٛرٕٚ٪ؿ حٚل ٩ٔ سٝ حؽأُذ 

ُٞٗؿ أٞث٩ٞ. ر٥ُٕٗذ  حؽأذ أؼرحؿ عـ٠ًث لؽ٪ؽًت ٍٟ ؼى٪د ٥تعؽخ. سٝ حؽأْذ أضـتء ٟٞ ع٪ثر٩ ر
ٗؽ أ٥ٟٚ ٗؽ إعرٕيذ حـ٪ذ أٚسؿ ٩ٔ ! أ٠ث أ٪وًث ٠ٚذ ٥تعؽًت ٟٞ أٍيٝ تألّح٪ثء. ٔعقج
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تألؼؿ٪ٟ، ٩٠ٚٛ أٍٜٝ تألٟ ٞؽ٦ عٞثٗر٩ إؾ ٠ٚذ أٗ٪ف ٞث ٥٣ ٞى٥ٜج ٩٠ٞ ٞنحثع٩ ٍٟ 
. ضث٣الذأ٠ث أ٪وًث ٠ٚذ ٥تعؽًت ٟٞ تَٛؾتؿ٦ تل. ٥أٗثؿ٢٠ حٞث ٪٢َٜٕ تألؼؿ٪ٟ

ٗؽِّؿ١ ٚأعؽ ع٪٠ٞث ٔٚؿُذ إ٩٠ قأ٤٠ثؿ رعذ س٘ل تإلٚرلثٓ تٛؿ٣٪ج، ر٘ٓؽٝ ؿضل ٠ٚذ أٍؿ٢ٔ ٥ُأ
ٚثٟ ؿضاًل . حعؿتؿخ ٨ٖٓؿٖعج . ٍلر٩٠ حىؿ٪٘د ٞثأٟ ر٢َُٛٞف. ؿضثل تهلل تَٛيٞثء ٩ٚٛ ُ٪سحر٩٠

٥ٚأ٠ثف أؼؿ٪ٟ . ٠ٚذ ٗؽ ٗثحٜر٢ ٠٠ٚٛ٥ث ٛٝ ٠٠قضٝ ًَٞث ض٪ؽًت. أؿؽذ ؽ٥ًٞث أٟ أ٥ٟٚ ٟٞ رالٞ٪ؾ١
. عث٥ُٛذ تإلٗرؿتج تٛ٪٢ ٩ٚٛ أرَٜٝ ٢٠ٞ، ٩٠ٚٛ ٠ٚذ قثؼىًث ٢٠ٞ ٩ٔ٥ ت٤٠ٛث٪د ىٜج ٩٠ٞ تْٛٞثؽؿخ

٨ ٔ٘ؽذ ٔؿند ٍي٪ٞد حقحج حَه تٛؼٜل ٩ٔ ٥ٛق٥٠تذ ٍؽ٪ؽخ لَؿذ حثٛؾ٠ج ٛٞث عؽز ٥حأٟ
٠٣ث ع٪٠ٞث ؿأ٪ر٢ . ٥ٌٞ ؾٛٙ ٠ق٪ذ ت٥ٞٛو٥ً، إال إ٩٠ ال ـٛذ أعٞل س٘ل ٔل٩ٜ. لؼن٪ر٩

أؿت١ تألٟ ح٤ٚؾت ٔؼثٞد عر٧ إ٩٠ لَؿذ حأٚسؿ إؾ . رؾٚؿذ ٚل لب، ٥ت٠رثح٩٠ ل٥َؿ حثٛٞؿه
ح٪ل ٛرض٠ح٢ ٩ٔ ٣ؾت أؿؽُذ تإلؼرحثء ٥ٟٛٚ ٛٝ ٪ٟٚ ٠٣ثٙ ف. إلٞةـتـ ٥تؿرحثٙ ٛعثٛر٩ تٛع٘٪ؿخ

ٛٝ رَؽ ٠٣ثٙ أ٪د ع٥تضـ . ضؽًت ٔأؿتع٩٠ رٞثًٞث ًتذ ح٢ إؾ ٚثٟ ٔؽٔة٢ ٠ع٨٥ نثؽٖا٥رٕثش. تٛٞٚثٟ
. ٩ٔ ت٥ٛتٌٗ، ٞعحر٢ تٛر٩ لَؿذ ح٤ث أـتٛذ ر٘ؿ٪حًث َٞيٝ ل٥َؿ٨ تٛؾتر٩. ح٪٠٠ث

" إ٠ريؿُذ حر٤ٜٓٓ ٤ٛؾت تٜٛ٘ثء،"ٗثل ٩ٛ، 
" ٣ل ٠ٚذ ر٠ريؿ٩٠؟ ٛٞثؾت؟"قأٛر٢ُ، 

 ٛٝ أؽؿٙ عر٧ عُٚٞذ حأ٠ٙ ٥تعؽ ٟٞ تٛؾ٪ٟ ُؽٍ٪ُذ. ٟٞ تَٛؽ٪ؽ٪ٟ تٛؾ٪ٟ أ٠ريؿ٣ٝ إ٠ٙ ٥تعؽ"
ٞٔؾٙ، ٩٠ٚٛ٥ ؿٔوُذ ." َٙٛٞقثٍؽرٙ، حل اُلرٜ

ٟٞ ٗحٜٙ، ٥إ٩٠ ٛلثٚؿ ٥ٜٛٗذ تٛؾ٨  ٩ٛ حأٟ ُترَٜٞؾ ًتٍي٪ٝ ًتإٞر٪ثـٚثٟ ٪ث ق٪ؽ٨، "إعرضُذ، 
ُٞرٚحؿًت ضؽًت ٛؾت ٔئ٩٠ أقرعٖ ؿٔوٙ ٝ أٟ ٍن٪ث٩٠ ٥تٔرؼثؿ٨ أٍل. أٞو٪ر٢ َٞٙ، ٩٠ٚٛ٥ ٠ٚذ 

." ٛٝ رٟٚ ّٜىرٙ حل ّٜىر٩. أحَؽت٩٠ ٍٟ تٛعن٥ل ٧ٍٜ أٍج ؿ٥ع٩ نثؽٖ
نع٪ْظ أ٠ٙ ٠ٚذ ٔؼ٥ؿًت ٥ٟٛٚ ٛٝ ٪ٟٚ ٥٣ تٛقحج إل٠ـٍثض٩ ٠ٞٙ، حل إ٠ـٍضذ َٛؽٝ "ٔ٘ثل ٩ٛ، 

أل٠ٙ ٛٝ رٟٚ ر٘حل ٚل لب أ٢ٛ٥ٗ  روث٪ُ٘ذ. تاَلٞثٟ تٛؾ٨ ض٩٠َٜ أرعٚٝ ٩ٔ ٚل ٥تعؽ ٟٞ ع٩ٛ٥
حؽأذ ألَؿ حأ٢٠ . سٝ حؽأُذ أحعز ٍٟ أ٨ لب ؼىأ ٔ٪ٙ اُلحؿِّؿ ؿٔو٩ ٛٙ. تٝ ٢٠ٍؽ٥ٟ تإلقر٢ٕ

٠ٚذ ُتٗؽِّؿ ؼؽٞر٩ أٚسؿ ٟٞ ر٘ؽ٪ؿ٨ . إٟ ٛٝ أرعٚٝ ٔ٪ٙ ٔئ٠ٙ ٪٥ًٞث ٞث قرؼض٩٠ٜ أ٠ث ٥ؼؽٞر٩
"    ٛٙ،أٞسث٠ٜٛثف تٛؾ٪ٟ ُتٍى٥ت ٩ٛ، ٛؾٛٙ أٗن٪ذ تٛٚس٪ؿ٪ٟ 
ٖٕ رض٢ٜ٤ ٞٞثٛٙ تألؿه،  ىٕثل ٍنثخ، ٥٪ٕٚؿ٥ٟ أٟ تَٛثٛٝ ٪ؽ٥ؿ ٚل تأل"إقرٞؿ ٩ٔ ٚال٢ٞ حنؽ

٩ٔ حَه ٧ٍٜ ٍثةٜر٢  ًت٥ٛٝ ٪ضٜج ٚل ىٕل. ٤ٛؾت تٛقحج ٪عرثض٥ٟ ٥ٜٛتٛؽ٪ٟ ٛرؿح٪ر٤ٝ. ع٤ٛ٥ٝ
أ٠ث ىؿؽذ تٛٚس٪ؿ٪ٟ ٟٞ أ٥الؽ تهلل تٛؾ٪ٟ أ٥ؽ٤ٍٝ ٩ٛ . ٪ـتل ضـءًت ٟٞ تَٛثةٜدٞث ٢٠ٚٛ تألع٪ثٟ 
ٟٞ ضؿتعثذ ٥ٔلل ٞؿ٪ٌ، ٚثٟ  ٍث٧٠ َٞي٤ٞٝ. أؼٕ٘ذ ٌٞ َٞي٤ٝ. ت٧ٛ ت٠ٛوص حَثٞثٟٛ٪ٔن٥ٜت 

ح٠٪ذ ٠ٞيٞد ٚح٪ؿخ ٥ٚثٟ . َٛؽ٥ تألٟؽ٦ ت٥تٛٚس٪ؿ٪ٟ ٤٠ٞٝ أقؿ٦ ل. حئٞٚث٩٠ ٞقثٍؽر٤ٝ ٛرض٠ح٤ث
٩ٛ ٥ٕ٠ؾ ٣ثٝ ٩ٔ ت٠ٚٛ٪قد، ٥ٟٛٚ أٍيٝ ت٥ٞٛت٣ج تٛر٩ أ٥ؽ٤ٍث ٩ٛ تٛؿج ٚث٠ذ أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ 



 38 

ًَٜٞٔٚث  ٣رًٞث حقَٞر٩ ٠ُٚٛذ٥ٛ ٛٝ أٟٚ أ٠ث٠٪ًث ٥ٝ. ٥ٛت ٩ٛ ٜٛرٜٞؾخ، تٛؾ٪ٟ ؿٔوذ تٛٚس٪ؿ٪ٟ ٤٠ُٞٝتؿِف
٥ٚل ٞث أ٠ضـر٢ُ أ٠َذ ٥ٞث قُر٠ضـ١ ٛٚثٟ ٩ٔ . ٠ٚذ ٗؽ ُؽٍ٪ذ ٜٛض٥ٜف ٧ٍٜ أ٧ٍٜ تَٛؿ٥ك إؾ ٠٣ث

٢٠ٚٛ حؽاًل ٍٟ ؾٛٙ، أٍى٪ُذ تٛٚس٪ؿ ٟٞ إ٣رٞث٩ٞ ألل٪ثء ؾ٥ أ٣ٞ٪د أحؽ٪د . عقثح٩ تٛقٞث٨٥ أ٪وًث
َٝ أرَر٘ؽ أٟ ٞث ٪حؽ٥ ض٪ؽًت ٧ٍٜ تألؿه ٪حؽ٥ ٞؼرًٜٕث. ٜٗ٪ٜد ضؽًت ًٚث ٧ٍٜ ِلضؽًت ٠٣ث؟ ٣ل ٞث ٪ضَٜٙ 

َٝ ًٚث ٠٣ث ٥٣ تإلروثً ِلتألؿه ق٪٥ٟٚ ٚس٪ؿًت ٞث عضؿ ٍسؿخ ألٟ رن٪ؿ ًٜٞٚث ٠٣ث؟ ٔٞث ٪ضَٜٙ 
" ٣ل رقثٞع٩٠؟. ٥ٍؽٝ تٛ٘٪ٞد ٧ٍٜ تألؿه

ٔأ٠ث ال ـٛذ أٔٚؿ أٟ . ٩٠ٚٛ أ٠ث أ٪وًث أعرثش ت٧ٛ ٞقثٞعرٙ. حثٛىحٌ"ُٜٗذ ٥أ٠ث ٞؿرحٙ ٜٗ٪اًل، 
." ؽ ٍٜ٪ٙ ضَل ت٥ٛوٌ نَحًث ٍٜ٪ٙإعؿتضٙ ٥تٛرٞٗؿ

٠ُذ ٛحَه ٞلثٜٚٙ حن٥ؿخ نع٪عد، ٟٛٚ ؾٛٙ ٛٝ أ٠ث ٔىنع٪ظ أ٠ٙ ٛٝ رٟٚ ٞسثٛ٪ًث ٥"أضثح٩٠، 
َٝ ع٪٠ٞث ؿأ٪ُذ . ٪ٟٚ تٛقحج ٩ٔ ؿٔو٩ ٛٙ ٛٝ ٪ؿٔو٩٠ . َٛثٛٝأ٠ث إؼٕثٖ تٛٝ ٪ؿٔه تٛؿٗج تَٛثٛ
ؽ٥ًٞث أٟ ٪حؾل ع٪ثر٢  ٪٠ح٩ْ ٧ٍٜ تألٍيٝ. ٔ٘ؽ حؾل ع٪ثر٢ ألض٠ٜث. تٛؿج ع٪٠ٞث ؿأ٦ ؼى٪ر٩

ٚث٠ذ ٩ٛ قٜىد أٚسؿ ٠ٞٙ، ٩٠ٚٛ٥ أنحعذ ٞسل أعؽ تَٛٞـ ٩ٔ . ٠ُٚذ أٚسؿ ٠وضًث. ٛألنْؿ
َٞسِل ." ؿٔوذ تٛؿج ٛؿٔو٩ ٛٙ ٥ٛألؼؿ٪ٟ تٛؾ٪ٟ أؿق٤ٜٝ ٩ٛ. تٛ

 ٠ُٚذ أ٠ث أ٪وًث ٞؾ٠حًث ٛٚس٪ؿ ٟٞ تألل٪ثء ٚث٠ذ رؿ٪ظ. ٥ٔ٪ٞث ٚثٟ ٪رٜٚٝ، ٚث٠ذ ٜٚٞثر٢ ر٠ٕؾ ٩ٖٔ حَٖٞ
٪عث٥ٛ٥ٟ أ٣ٞ٪د َٞرحؿًت إ٪ث٣ٝ أ٠ثقًث حؽ٥ٟ ٤٠ٞٝ  ٍؽ٪ؽ ٟٞ تٛؿضثل ٥ت٠ٛقثء تٛؾ٪ٟ رؼٜنُذٔثل. ١ٔٚؿ

ٔ٘ؽ ! ٚٝ أؿؽُذ تٛؿض٥ً تألٟ ٥ض٤َٞٝ ًَٞث سث٠٪د. ٪ٞٗؿ٥ٟ ؼالل ؾ٩٠٣تألٟ رو٪٪ٌ ٥ٗر٩ نثؿ٥ت 
تَٛؽ٪ؽ ٤٠ٞٝ ! أ٠ثقًث ٛ٘ؽ أوَُذ. ألَؿ ح٢ أق٥أ حٚس٪ؿ ٍٟ و٪ثً ت٥ٛٗذ ؿُذٚثٟ تٛعـٟ تٛؾ٨ ِم

ٚل ٣ؾ١ تٛعؿج . ود تَٛؽ٥ تألٟ، ٞضؿ٥ع٪ٟ ٥أقؿ٦ ٩ٔ تَٛٞؿٚد تٛر٩ ضؿذ ٧ٍٜ تٛضحل٩ٔ ٗج
ق٠ُ٘ثرل ألضل تٛعٖ أٚسؿ ٟٞ ٗرث٠ٛث . ت٠ٛثف تألٗل لأ٠ًث ؿْذٚث٠ذ ٟٞ أضل ت٠ٛثف، ٥ٌٞ ؾٛٙ ُتٍرِج
ُّ ُٞـ٥ٕٓؽ . ألضل ت٠ٛثف تٛؾ٪ٟ ألض٤ٜٝ ُتٍى٩ تٛع ٠٘ثرل ألضل تٛؼؽٞثذ ت٠ٚٛق٪د ٔ٪ٞث ٠ؿٚه ح٠َل 

. ت٠ٛثفؿؤ٥ف ؿ ٥ٖٔ حٞقث٩ٞ
٩٠ٚٛ ٩ٔ ت٥ٛتٌٗ أ٠ث تألنْؿ ح٪ٟ ! تَٛؽ٪ؽ ٟٞ ت٠ٛثف حأ٩٠ ٗثةؽ ؿ٥ع٩٪َر٘ؽ "٩ٔ ٠ٕق٩،  ٥ٔٚؿُذ

" تٛ٘ؽ٪ق٪ٟ،
ٗثل . أ٤ٔٝ ٚ٪ٓ رلَُؿ"أؼؿ ٍِؿٔذ أ٢٠ ٥تعؽ ٟٞ أٍيٝ تٛ٘ثؽخ تٛٞق٪ع٪٪ٟ ٩ٔ ـٞث٢٠،  ٗثل ؿضٌل

ٝ ح٪ٟ تألٍيل ٥ٔثر٢ ؽٍث ٠ٕق٢ سٝ ٗج. ٛ٘ؽ٪ق٪ٟح٥ٛف تٛؿق٥ل ٠ٍؽ ٤٠ث٪د ع٪ثر٢ إ٢٠ تألنْؿ ح٪ٟ ت
أٛٝ ٪ٟٚ ٗؽ رَٜٝ ٩ٔ ع٪ثر٢ ٧ٍٜ تألؿه أ٢٠ ٥٣ أ٪وًث ق٪٥ٟٚ ٩ٔ ؼىؿ ٢٠٥ٚٛ تألنْؿ  تٛؼىثخ

٥٤ٔ ٥تعؽ ٟٞ تألٗؿح٪ٟ ت٧ٛ  ٛٙح٪ٟ تٛ٘ؽ٪ق٪ٟ ٩ٔ تٛقٞثء؟ ٥ٟٛٚ أل٢٠ رَٜٝ ؾٛٙ ٧ٍٜ تالؿه ٛؾ
." تألحؽ٪د ى٥تل تٛؿج، ٥ق٪٥ٟٚ ٥تعؽًت ٟٞ أ٧ٍٜ تٛٞؿترج
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ؼىؿ ٧ٍٜ ٨ٚثٟ ٕٞثضأخ ٍي٪ٞد ٩ٛ إؾ ٛٝ " ضث٣الذتَٛؾتؿ٦ تل"تٛؿضل ٩ٔ ٞض٥ٍٞد ٠ثيؿًت ؾٛٙ 
تٛؾ٪ٟ ٖٔو٥ٜت ت٥٠ٛٝ ٩ٔ ع٪ثر٤ٝ ّح٪ثء ال أقرى٪ٌ أٟ أنؽٖ حأ٠ٙ ٥تعؽ ٟٞ تأل"ُٜٔ٘ذ ٢ٛ، . حث٩ٛ أحؽًت

" ٛٞثؾت أ٠ذ ٠٣ث؟. تٛؿ٥ع٪د ٧ٍٜ تالؿه
حئ٠ض٪ل ٢ٛ ٣ث إ٠قثٟ ُتؤرٟٞ ٪َٞل٪ٟٞٚ أٟ ٥تعؽخ ٟٞ تألؼىثء تٛٞٞ٪رد  إ٩٠٠ ٠٣ث أل٩٠ َُٜٔذ"

ٟٞ تٛؿقل تَٛيٞثء ت٧ٛ عقثج تٛؾ٨ ٛٝ ٪ٟٚ أؽ٧٠ ح٥ٛف تٛؿق٥ل إؿر٧٘ رٞثًٞث ٚٞث . ٞؼٜن٠ث
ٍثؿًٔث إ٩٠ ٥تعؽ ٟٞ أٍيٝ تٛؼىثخ  حؽأُذ. أٞث أ٠ث ٔأؼؾُذ تٛىؿ٪ٖ تَٛٞثٚف. ٠ٕق٢ أٍيٝ تٛؼىثخ

ٟ ؾٛٙ حقحج إٔرؼثؿ٨ ٚث. تٛؾ٪ٟ ٥ضؽ ٠َٞد، ٩٠ٚٛ٥ إ٠ر٤٪ذ َٞر٘ؽًت حأ٩٠ ٥تعؽ ٟٞ أٍيٝ تٛؿقل
َُٖٞؿه ٜٛٞؼثىِؿ ، ٛؾت حؽأُذ أ٣ثضٝ ٚل ٥تعؽ ال ٩ٔ ٣ؾت تٛٞٚثٟ ٚٞث ح٘٪د أنؽٗثة٩ تَٛي٪ٝ، ّ٪ؿ 

أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ رح٩٠٥َ ضٖؿؽُذ ؽ٥ٍر٤ٝ ٥عر٧ لؼن٪ر٤ٝ، وثّىًث . ٪ؿ٦ تألل٪ثء ٚٞث أؿت٣ث أ٠ث
ٛٝ ٪رضؿأ أعؽ أٟ  .ٍٜ٪٤ٝ ٛ٪٥٠٥ٚت ضٞ٪٤َٝ ٞس٩ٜ، ٛةال ٪٥ٟٚ تٛؾ٪ٟ ع٩ٛ٥ ٚٞث ٪ؿ٪ؽ٥ٟ أل٠ٕق٤ٝ

ت٧ٛ ٞقع٥ٖ، ٠ٚذ أٔٚؿ أ٢٠ حض٩َٜ تألؼؿ٪ٟ أؽ٧٠ َُٞع٥ِّاًل إ٪ث٣ٝ ٪قأ٩٠ٛ أل٩٠ ٠ٚذ قأقع٤٘ٝ 
َٟ تٛؿ٥ط تٛ٘ؽف ٛٚل ٥تعؽ. لأ٠ًث قأضَل ٠ٕق٩ ٍي٪ًٞث ٚث٠ذ . ٔٚؿُذ حأ٢٠ ٟٞ تٕٛٞؿ٥ه أٟ أ٥ٚ

ا ٩ٔ ؼؽٞر٩ ٟٞ تٛؼثؿش ري٤ؿ ٚٞث٠ٚد ُرؽتؿ ح٥َ٠ٞد ع٪ز ر٥تضؽ تٛضٞ٪ٌ ٩ٔ إرٕثٖ ٥ٚل ك
أؼؾذ أ٥الؽ تٛؿج ٥ضَٜر٤ٝ ُت٠ثف أٛ٪ِّ٪ٟ ىحٖ . َٛٞقٚؿ إٍر٘ثل رؿر٪ج ٚثٞل، ٢٠ٚٛ٥ ٚثٟ أْٞؿ

٩ٔ٥ ت٤٠ٛث٪د ٥ضؽذ ٠ٕق٩ حأ٩٠ ال أؼؽٝ تٛؿج حل أؼؽٝ . تألنل ٛن٥ؿر٩ ٥ٛ٪ف ٛن٥ؿخ تٛؿج
ِّٖ، ٧ٍٜ تألٗل . ت٥ٛسٟ تٛؾ٨ ح٠٪ر٢ ٠ٕٛق٩ ٠ٍ٥ؽ ٤٠ث٪د ع٪ثر٩ نؿذ ٩ٔ ت٥ٛتٌٗ ٍٓؽ٥ًت ٛإل٠ض٪ل تٛع

ٓٔٙ ." رثح٪ًث٨ تٛرىح٪ٖ، عر٧ ٥إٟ حؽذ ٚرثحثر٩ ٥رَٜ٪٩ٞ ؼثٛ٪د ٟٞ أؼىثٕء ٥ٍ٪٥ٍج 
" أ٠ٙ أنحعذ ٍؽ٥ًت ٛإل٠ض٪ل، ٜٔٞثؾت أ٠ذ ٠٣ث؟ج إٟ ٚثٟ ؾٛٙ نع٪عًث"ٔقأٛر٢، 

٠َٞد تٛؿج، ٠ُٚذ أسٖ ٩ٔ تٛنٜ٪ج ٛؼالم ٠ٕق٩، ٥ٌٞ ؾٛٙ ٠َُٞذ تألؼؿ٪ٟ ٢٠ٍ، إ٩٠ ٠٣ث ج"
. ٪ح٧٘ تٛؿج أٞ٪٠ًث ٠ٛث عر٧ ٥إٟ ٛٝ ٠ٟٚ أ٠ٞثء. لثؽ٣ٝ ٜٛؿجُٞؿلؽًت إ٪ث٣ٝ ت٧ٛ ٠ٕق٩ حؽاًل ٟٞ إؿ

٩ٚٛ ٪َى٩ تٕٛؿند ألؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٚث٥٠ت  ت٥ٛٗذٗحل ٚٞث أ٢٠ ح٠َٞر٢ أؼؾ٩٠ تٛؿج ٟٞ تألؿه 
." رعذ ق٪ىؿر٩ حأٟ ٪ضؽ١٥ ٥٪َؿ١٥ٔ

ٔثٛرثؿ٪ػ أٍىث٠ث ٢٠ٍ . ٛٝ ٪نؽ٩٠ٞ لب أٚسؿ ٟٞ تإلٍر٘ثؽ أٟ ٪٥ٟٚ أٞؿ ٣ؾت تٛؿضل نع٪عًث
: إقرٞؿ ٩ٔ ٚال٢ٞ ٥ٚأ٢٠ ٪٘ؿأ ٞث ٪ضؿ٨ ٩ٔ ٜٗح٩. خ رٞثًٞثن٥ؿخ ٞؼرٜٓ

َٙ ٛٞعد ٤٠ٍث، . هلل ٞض٥ٍٞد ٟٞ ٚرج تٛرثؿ٪ػ رؼرٜٓ ٍٞث ٥٣ ٥ٞض٥ؽ ٧ٍٜ تألؿه" ٚث٠ذ ٛ
تٛرثؿ٪ػ تألؿو٩ ق٪ـ٥ل ٥ٟٛٚ تٛٚرج ت٥ٞٛض٥ؽخ ٠٣ث . ٠ٚٛٙ ٛقذ رَٜٝ حَؽ ٍٟ ٞؽ٦ تإلؼرالٓ

ت٠ٛثف . تٛقٞثء ٍٟ ع٪ثرٙ، ٔئ٠ٙ ٞحثؿٙ َٔاًلإٟ إقرىَذ أٟ رحر٤ص حٞث رقض٢ٜ . قرؽ٥ٝ ت٧ٛ تألحؽ
٥ْٜٞىًث ر٠يؿ ٟٞ ؼالل ـضثش ّثٞه، ٛؾٛٙ ق٪٥ٟٚ رثؿ٪ؼ٤ٝ َٞٔرًٞث ؽ٥ًٞث، ٥حَه تألع٪ثٟ 

حؽ٥ٟ ٣ؾ١ ت٣٥ٞٛحد . ٟٞ ت٠ٛثف، حل ٩ٔ ت٥ٛتٌٗ ٜٗد ٟٞ تٛٞق٪ع٪٪ٟ ٤ٛٝ ٣٥ٞحد تٛرٞ٪٪ـٜٗد . رٞثًٞث
ِّٖ حؽٗد ٩ٔ ت٠ٛثف تٛٞر٥تضؽ٨ عر٧ ح٥ض٥ؽ . ٟ ٩ٔ ت٥ٛٗذ تٛعثوؿ أ٥ تٛٞثو٩٪قرع٪ل أٟ ُرٞ٪ِّـ تٛع
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ٔئ٠ٙ قرقرٞؿ ٩ٔ تُٛعٚٝ  ،ت٧ٛ أٟ رر٥تضؽ ٠٣ث ٥ُرضٖؿؽ ٞٞث ٛٙ. ٣ؾ١ ت٣٥ٞٛحد ٛ٪ف تألٞؿ ق٤اًل
ُٞل١٥ٓ، ق٥تء إ٪ضثح٪ًث أٝ قٜح٪ًث ُٚٝ ٗحل . ٧ٍٜ تألؼؿ٪ٟ ٟٞ ؼالل رع٪ِّـ  ٤ٛؾت تٛقحج ُت٠ٔؾؿ٠ث حأٟ ال ٠ع

٠رٟٞٚ أحؽًت ٟٞ َٞؿٔد ٞث ٩ٔ ٥ٜٗج تألؼؿ٪ٟ، ق٥تء ٚث٥٠ت ٟٛ ٔئ٠٠ث ت٧ٛ أٟ ٠ر٥تضؽ ٠٣ث . ت٥ٛٗذ
ع٥تٔـ ض٪ؽخ عر٧ ٩ٔ أق٥أ ت٠ٛثف، ٥ع٥تٔـ لؿ٪ؿخ  ؽْذر٥تَش. ُ٪٠ضـ٥ٟ أٍٞثاًل ض٪ؽخ أٝ لؿ٪ؿخ

٩ٔ ٣ؾت تٛٞٚثٟ ٔ٘ى ٪رٟٞٚ ت٠ٛثف ٟٞ إقرالٝ تُٛعٚٝ ألٍٞث٤ٛٝ . عر٧ ٩ٔ أٔول ت٠ٛثف
." ٥ع٥تٔـ٣ٝ

ٌُ ت٧ٛ تألؿه، ٣ل"، ٔقأٛر٢ُ ٛر٥تضؽ٨ ٠٣ث  قأ٥ٟٚ ٗثؽؿًت ٧ٍٜ رٞ٪٪ـ تٛرثؿ٪ػ حؽٕٗد ع٪٠ٞث أؿض
." عثٛ٪ًث

ُٚٝ ٍٜ٪ٙ حنؿتٞد، "أ٧٤٠ تإلنالع٩ تَٛي٪ٝ ٚال٢ٞ ٗثةاًل،  أ٠ذ ٠٣ث أل٠ٙ نٜ٪ذ ت٧ٛ تٛؿج ٛ٪ع
ٔىٜحثرٙ ٚثٟ ٣ؾت ٥تعؽًت ٟٞ أعٚٝ . ٩ٚٛ ُ٪نعِّعٙ ح٘قث٥خ، ٩ٚٛ رقرى٪ٌ أٟ رؼؽ٢ٞ حن٥ؿخ أٔول

عر٧ أٟ أٔول تٛعٚٞثء . ٧ٛ أ٠ٕق٤ٝ ؼل٪د أٟ ُ٪عٚٝ ٍٜ٪٤ٝٔثٛعٚٞثء ٪ع٥ٟٞٚ ً. ٧ٍٜ تإلىالٖ
. ٪ٜرٞق٥ٟ أعٚثٝ تٛؿج، أل٤٠ٝ ٪ؽؿ٥ٟٚ ٍؽٝ إٞٚث٤٠ٝ عر٧ ٧ٍٜ تُٛعٚٝ ٧ٍٜ أ٠ٕق٤ٝ حن٥ؿخ ض٪ؽخ

٧ٍٜ تألؿه قر٠يؿ ؽ٥ًٞث ٠ٚٛٙ ٥أل٠ٙ ٞر٥تضؽ ٠٣ث ٔئ٠ٙ قرْثؽؿ١ حعٚٞد ٥رٞ٪٪ـ أٔول حٚس٪ؿ، 
رقثٍؽٙ ؼحؿرٙ ٠٣ث ٛرَؿٓ ت٠ٛثف حن٥ؿخ ف. ٞث ٧ٍٜ تألٗل ٟٞ ؼالل ـضثش ّثٞه ٛؽؿضٕد

ع٪٠ٞث رْثؽؿ تٛقٞثء . أٔول، ٥ٟٛٚ ٠ٍؽ ر٥تضؽٙ ٠٣ث ٔئ٠ٙ قرَؿ٤ٔٝ رٞثًٞث حٚل ٧٠َٞ تٜٛٚٞد
٣ؾت . رَؿ٢ٔ ٍٟ ت٠ٛثف حؽاًل ٍٟ ٞؽ٦ َٞؿٔد تٛٚس٪ؿ ٤٠ٍٝٞث قرأؼؾ إ٠ىحثًٍث أٚسؿ ٍٟ ٞؽ٦ تٜٛ٘د 

َٞٙ أل٩٠ ت٧ٛ عؽ ٞث رٜٞؾرٙ ٟٞ ؼالل  ُقٞظ ٩ٛ حثٛرٜٚٝ. نع٪ظ رٞثًٞث ٔ٪ٞث ٪رَٜٖ حرثؿ٪ػ ت٠ٛثف
" ع٘٪٘ر٩ ق٪قثٍؽٙ حلٚل ٚح٪ؿَٞؿٔد ٚرثحثر٩، ٥

، ٥ٟٛٚ ٛ٪ف ٚث٠ذ ؾتذ ضٞثل ٥ؿلثٗد ٞس٪ٍؿ. سٝ ر٘ؽٞذ إٞؿأخ ت٧ٛ تألٞثٝ ال َٞؿٔد ٩ٛ ح٤ث
. ٥ٜٛٗثؿ ٥ت٠ٛحل ًتحن٥ؿخ ل٥٤ت٠٪د أ٥ ْٞؿ٪د حىؿ٪٘د ٞث حل ٚث٠ذ رَؿ٪ٓ

٩٠ٞ، ٛؾٛٙ أر٧ تٛٚس٪ؿ تٛؾ٨ رَؿ٢ٔ ٍٟ ـ٥ض٩ . تألؿه ٠ُٚذ ـ٥ضر٢ ٧ٍٜ"حؽأْذ تٛٚالٝ ٗثةٜد، 
ٚٔال٠ث . إنالط ت٠ٚٛ٪قد ؽ٥ٟ أٟ رنٜظ ٠ٕقٙحئٞٚث٠ٙ . ٞث قأ٢ٛ٥ٗ ٛ٪ف ٔ٘ى ٢٠ٍ، حل ٍٟ 

إٟ . رقرى٪ٌ أٟ ر٩ٜٞ ٚالًٞث ٍٟ ٞقٜٙ تٛرثؿ٪ػ، ٥ٌٞ ؾٛٙ ال رَٕل ٞل٪ةد تألج أ٥ رٞض٪ؽ تإلحٟ
ؾٛٙ، ٢٠ٚٛ إ٠ضثـ قؿ٪ٌ تٛـ٥تل ق٪رحؼؿ ر٤َؽَذ ٠ٕٛقٙ حن٠ٌ رثؿ٪ػ إ٠قث٩٠، ٪٠ٚٞٙ أٟ رَٕل 

." ٞسل ؽؼثٟ
ٙٔ"ٔأعرضُذ،  . ، أ٥ ٍٜٞٙ، أّسؿ حن٥ؿخ ٍي٪ٞد ٧ٍٜ ٚل ض٪ل حَؽ١ ٛعؽ تأل٥ٟٟٛٚ ٍٞل ـ٥ض

." ٪نَج ٩ٛ أٟ أرن٥ؿ ٞؽ٦ تٛيالٝ تٛؾ٨ ق٪َث٠٪٢ تَٛثٛٝ حؽ٢٠٥
قٙ إال إؾت عٕيذ ٠ٓ. ٥ٟٛٚ رقرى٪ٌ أٟ رؿحظ تَٛثٛٝ ٢ٜٚ ٥ٌٞ ؾٛٙ رؼقؿ ٠ٕقٙ. ٣ؾت نع٪ظ"

ؼقؿ ـ٥ض٩ ٠ٕق٢ ٩ٛ، ٥ٛٝ . ٠٘٪د ع٪٠ةؾ رقرى٪ٌ أٟ رؤسؿ ٧ٍٜ تَٛثٛٝ ألضل ٗنؽ تهلل تألحؽ٨ِّ
َٔل تٛٚس٪ؿ ٥ٟٛٚ . ؾٛٙ رٟٞٚ ٟٟٞٞ تألؿه ٩ٚٛ ٨ ؾُذِغأل٩٠ ُأ ٪ؿحع٤ث إال ٠ٍؽ ٤٠ث٪د ع٪ثر٢
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وْىُذ ٍٜ٪٢، عر٧ إ٩٠ أٍى٪ر٢ تٛٚس٪ؿ ٟٞ تَٛٞؿٔد تٛر٩ ٤ٍَّٜٞث . أٚسؿ١ ٚثٟ ٩ٛ ٞٞث ٜٛؿج
٣٪٠ٞذ . إقرْٜر٢ ٚئٞرؽتؽ ْٛؿ٥ؿ٨، أل٩٠ ٚئٞؿتخ ٛٝ ُ٪َرؿٓ ح٩ ٩ٔ ع٪٢٠ ٚ٘ثةؽ ؿ٥ع٩. ٟٛألؼؿ٨

٥ٟٞ سٝ ضَٜر٢ ٪َٕل ٚل لب ٩ٚٛ ٪حؿ٣ٟ ٩ٛ . ٍٜ٪٢ ٩ٚٛ أقرى٪ٌ أٟ أٍ٪ك ع٪ثر٩ ٟٞ ؼال٢ٛ
." ٠ٕق٢

" ٪حؽ٥ أ٠ٙ ٠ٚذ رعح٤ث ٚس٪ؿًت ضؽًت،"ُٜٗذ ٢ٛ ٥أ٠ث أ٠يؿ إٛ٪٢، 
٪َؽ ٪ٞ٪ل ٩ٔ ت٥ٛتٌٗ، حَؽ ق٥٠تذ ٜٗ٪ٜد ٟٞ تٛـ٥تش ٛٝ  .٥ال ٩٣ أعحر٩٠. ٛٝ أعح٤ث أحؽًت. ٚال"

٥ٜٚٞث ٠ٚث ٠٠ضظ ح٤ؾ١ . ٠٠ٚٛث إعرض٠ث ت٥ٛتعؽ ٛألؼؿ، ٛؾٛٙ ٥ضؽ٠ث ىؿ٪٘د َٜٛٞل ًَٞث. ت٥ٛتعؽ ٛألؼؿ
ؽ٠ث أٟ ٥ٚ٠ٟ أٚسؿ ؼؽتًٍث إلعر٪ثل تٛؾ٪ٟ ٚث٥٠ت تٛىؿ٪٘د ٜٚٞث نؿ٠ث أٚسؿ رَثقد، ٥ٟٞ سٝ ر٥َٓ

٥ٕ٠ؾًت أٚسؿ حرؿٗ٪د ٠ٕقٙ ٜٚٞث إـؽتؽ  ٜٚٞث ٚقحَذ. ٤٠ث٪د ع٪ثر٠ث٠ٚث رَقثء ٔثؿّ٪ٟ ٠ٍؽ . ٪رح٠٠٥َث
ٚث٥٠ت ٪ؼث٠٠٥ٔث، ٠٠ٚٛث ٠ٚث ٠ؼثٓ  ٥ٜٞٙ. ٥ـتؽذ ع٪ثرٙ يالًٞث ٥ٗقث٥خ٠وثٛٙ ٛإلعرٕثي ح٥ٕ٠ؾٙ، 

ٛٝ ٠ٟٚ ٠سٖ حأعٕؽ أل٠٠ث ٠ٚث ٠َ٪ك ٩ٔ ؼؽتً أ٠ٕق٠ث . ٚل ٥تعٕؽ ٟٞ ٞؿرحد ت٥ٜٞٛٙ ت٧ٛ تٛ٘ؿ٥٪٪ٟ
ٚؿـ٠ث ٍٟ تٛٞعحد ٥تٛس٘د أل٠٠ث أؿؽ٠ث ٚل ٥تعؽ أٟ ٪عح٠ث . ٨ تألؼؿٛؽؿضد ٛٝ ٠ٟٚ ٠سٖ أعؽ٠ث ٓ

٠ُّٚث ٥٪سٖ ح٠ث، ٠٠ٚٛث ٠ٚث ٠ؼثٓ ٥حقؿ٪د  ٍّٖ ٠ٚٛٙ ال رَ٪ل٢ إٟ ِٚؿ. حٚل ٥تعٕؽ ٠قرٔؼ ـَذ أٍيٝ ع
." ٔئ٠ٙ أٍيٝ ٠ٞثٖٔ

ٚٝ ٠ُٚذ أَٔل . إقرىَذ ؿؤ٪د ع٪ثر٩ ٩٣٥ ٞرض٤د ؾتذ تإلرضث١ ، إؾؽٖ ٩ٖٔ ٚٞىؿٗدٚال٤ٞٝ ٨ حؽأ
أؿ٦ ٚل ٞث َٜٔر٢ اُلحؿ٣ٟٔ ٠ٕق٩ ٛألؼؿ٪ٟ، ؼثند ألؤٛةٙ  ؿٗ٪د ٠ٕق٩ حؽاًل ٍٟ تٛٞق٪ظ؟ حؽأُذٛذ

حؽأُذ أؿ٦ تٛٚس٪ؿ ٟٞ ع٪ثر٩ ٞح٠٪ًث . تٛؾ٪ٟ ال ٪عح٩٠٠٥، أ٥ تٛؾ٪ٟ لَؿذ إ٩٠ ُت٠ثٔق٤ٝ حىؿ٪٘د ٞث
ٟ ٣ؾ١ أل. ٠٣ث ٩٠ٚٛ٥ ٛٝ أقرىٌ تإلؼرحثء. ٧ٍٜ تٛٞيث٣ؿ تٛٚؾتحد ٤ٛ٪ةد حثؿـخ ر٠ثٗه ع٘٪٘ر٩ َٔاًل

ِٝ َٝتٛقعثحد تَٛي٪ٞد   ُٓ . تٛحثؿـخ ع٥تٔـ٨ٟ ٠ُٚذ أ٠ث ٞث ٥ؿتء عضثج ٟ تٛل٥٤ؽ رَِؿ
عً٘ث عر٧ أ٢٠ ٚثٟ ٟٞ تٛٞقرع٪ل أٟ أقأل ٍٟ ٠ح٪الٟ ٠يؿذ سث٠٪د تٛ٪٤ٞث، ٔؿأ٪ر٤ٞث نؿ٪عثٟ ٥

ٖٕ ٚث٠ث قَؽتء ٩ٔ ٍؿِه. ع٥تٔـ٣ٞث  أٚسؿ ؼىث٪ث٣ٝ تٜٛٞر٥٪د ألضل ٠ٕق٩، ٥ٚث٠ث قَؽتء حنؽ
. ٦ َٔل ؾٛٙٛ٘ؽؿر٤ٞث ٍل

٥٤ٕٞٝ ؼثىب ٍٟ  ٗؽ أ٥ٟٚ أؼؾُذ"ٜٗذ ٢ٛ ٥أ٠ث أ٥٠ط ؿتةؽًت حلؽخ رؾٚؿ ٚل رٕثن٪ل ٣ؾت تٜٛ٘ثء، 
َٞٔل ٟٞ ٣ؾت تٛٞٚثٟ . رثؿ٪ؼٙ ٥ٚرثحثرٙ، أٞث تألٟ ٔئ٩٠ ُتٗؽِّؿٙ أٚسؿ ُتن٩ٜ حأٟ أرٟٞٚ ٟٞ أٟ أع

. حثؿـخ ٠ٕٛق٩ رَحُذ ٟٞ ٞعث٥ٛد تَٛ٪ك ٥ٜٛن٥ل ت٧ٛ ن٥ؿخ. تإلقر٘ثٞد ٥تٛعؿ٪د تٛر٩ ٛٚٞث تألٟ
: سٝ ٖٗؽٝ تإلنالع٩ تٛل٤٪ؿ ٠ن٪عر٢ تألؼ٪ؿخ ٗثةاًل." ٚٝ أر٥ٖ ٤ٛؾ١ تٛعؿ٪د

 ٞنؽؿ تإلنالط. تإلنالط ٛ٪ف ٍ٘٪ؽخ. ال رعث٥ل أٟ ُرَِّٜٝ تألؼؿ٪ٟ حأٟ ٪٥َٜٕت ٞث ر٢َٜٕ أ٠ذ" 
٥٣ُٝ  تٛع٘٪٩٘ ٪ٙ ع٪٠ٞث رؿرحى حثٛٞق٪ظ، عثٞاًل تألٍحثء تٛر٩ ُ٪َى. ٔ٘ى ؼِّٜمٟٞ تإلرعثؽ ٌٞ تٛ

إ٠ٙ رَٞل ٢ٍٜٞ ٔ٘ى ع٪٠ٞث ر٢َٜٞ ٢َٞ، ٥ٛ٪ف ٞضٖؿؽ ٓ. إ٪ث٣ث، ٥٤ٔ ق٪٥ٟٚ َٞٙ ٥٪ع٤ٜٞث ٠ٍٙ
إٟ ؿحىذ ٠ٕقٙ ٢َٞ ٔئ٠ٙ ٟٛ رَٕل ل٪ةًث ألضل . تٛؿ٥ط ٔ٘ى ٪قرى٪ٌ أٟ ٪٥ٛؽ ٞث ٥٣ ؿ٥ط. ٢ٛ
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ُٓ. تٛق٪ثقد أ٥ تٛرثؿ٪ػ  ت٧ٛق٪٥٘ؽٙ ٞث ٔئٟ ؾٛٙ  ٍمَؿإٟ َٜٔذ أ٨ لب ألضل و٥ْى ق٪ثق٪د أ٥ 
إ٠ضثـترٙ،  ٚل قر٘و٩ تألل٪ثء تٛر٩ ُرَٞل ألضل ٞعث٥ٛرٙ ن٠ٌ رثؿ٪ػ ٧ٍٜ. ؽٞر٤٠ٙث٪د غ

ٝ ٠ٕقٙ ٟٞ ؽ٥ٍخ تهلل إٟ ٛٝ رع٪ث ٞث رٚؿـ١ ٛألؼؿ٪ٟ ٔئ٠ٙ ُرعؿِّ. ٥ق٪ؼٕٖٔ رأس٪ؿٙ ت٧ٛ تألحؽ
أٔعج تٛٞؼِّٜم ٥تحعز ٍٟ : قأ٥ٗل ٛٙ ٞث ٪عٕيٙ ٧ٍٜ ىؿ٪ٖ تٛع٪ثخ. تٛقثٞ٪د، ٚٞث ٠َٜٔث ٠عٟ

أ٨ لب ر٢َٜٕ ٟٞ . ٪٥ًٞث ٞث ٢ٍٜ ٛرٞض٪ؽ ٠ٕقٙ ق٪ضٜج ٛٙ أٚحؿ إؾالل ٞؿ٪ٌٚل لب رٓ. ٞضؽ١ ٔ٘ى
 ت٧ٛ ٞعحرٙ تٛنثؽٗد ٜٛٞؼِّٜم ٛرٞض٪ؽ إق٢ٞ قُ٪٥قٌِّ عؽ٥ؽ ٥ٜٚٞر٢ تألحؽ٨ِّ، ٩ٔ٥ ت٤٠ٛث٪د ٪ؤؽ٨ حٙ

." ٍٔك ٛٞث ُ٪قضل ٠٣ث، ٥ال ر٤رٝ حٞث ُ٪قضل ٧ٍٜ تالؿه. ٞٚثٟ أ٧ٍٜ ق٥ًٓٞت
ِٝ ُّ ٠ثقًث أل٣ؽت٩ٔ تٛؼثند، أ٥ ذ إ٩٠ ٩ٔ أ٥ٗثذ إقرؼؽٞذ ُأرؾٚؿ. حؼى٪ر٩ ؿُذحَؽ ؿعٜ٪٤ٞث 

ي٤ثؿ ٠ٕق٩ حن٥ؿخ أٔول، ٚل ؾٛٙ إقٝ ٪ق٥ً، ٛر٥ق٪ٌ ى٥ٞعثر٩، أ٥ إل عر٧ إقرؼؽتٝ ٞضؽ
قرىَذ ؿؤ٪د ٥ٗخ ٥ٞضؽ ؾتٙ تٛؾ٨ إقرْٜر٢ ٚس٪ؿًت، تٛؾ٨ ٔ٪٢ إ٩ٔ ٣ؾت تٛٞٚثٟ . حؽأ ٪ق٘ى ٩ٍٖٜ

ق٘ىذ ٧ٍٜ ٥ض٩٤ ٩ٔ أق٥أ . ن٥ٞؽ ٔ٪٢تٛٞٚثٟ أٚسؿ ُحْوًث ٟٞ أٟ أقرى٪ٌ تلؾتذ نثؿ ٩ٛ 
تألعؽتز تَٛثحؿخ أٞث٩ٞ، لَؿذ ٣ؾ١ ٔحَؽٞث رؿتء٦ ٩ٛ ٚأحؽ٪ٕد ؿؤ٪د أؤٛةٙ ت٠ٛثف ٥. ٪أف ٍؿٔر٢

٤ٗؿر٩٠ ٠٘ث٥ر٤ث ؼثند ٥أ٠ث لثٍؿ تألٟ ح٤ٚؾت لؿٍّ . حثٛٞؿأخ ٩٣٥ رؿ٩٠َٔ ألٗٓ ٧ٍٜ ٗؽ٩ٞ سث٠٪د
.  ًتٚث٠ذ ٩ٛ ؿّحد ٍٞ٪٘د ألٍحؽ٣ث أل٤٠ث ٚث٠ذ ٠٘٪د ضؽ. ٥ٔقثٕؽ

ُٞلؽِّؽخ ٩ٔ ٚال٤ٞث،  ؿّحرٙ َٛحثؽر٩ أ٥ َٛحثؽخ أؼؿ ٩ٔ ٣ؾت "٥رثحَذ، " إٛرْٕذ ت٧ٛ تإلحٟ،"ٗثٛذ ٩ٛ 
إ٩٠٠ ٠٘٪د . تت٥ٛٗذ إ٠ٞث ٥٣ ٞعث٥ٛد ٛنؿٓ تإل٠رحث١ ٍٟ ٠ٕقٙ، ٥رحؿ٪ؿ ٠ٕقٙ حؼؽٞد ال رؿ٪ؽ١

٨ أٟ ال أ٠ذ رعرثش ألٟ رؿ٦ تٕٛقثؽ ت٥ٞٛض٥ؽ ٩ٔ ٜٗحٙ، ع٪٠ةؾ ٪٠حِ. أل٩٠ ٥ٖض٤ُذ ٠يؿ٨ إٛ٪٢
." رحعز ٛرحؿ٪ؿ ٠ٕقٙ حأٍٞثل ٞ٪رد، ٥ٟٛٚ ٥ض٢ِّ ٠يؿٙ إٛ٪٥٢أٟ ال رقٟٚ ٩ٔ ٠ٕقٙ، 

ع٪٠ٞث العيذ . ٗثٛذ ٚال٤ٞث حٞعحد نثؽٗد ٥حئ٣رٞثٝ عر٧ إ٢٠ إقرعثل أٟ ٪ؤؾ٪٩٠ أ٥ ٪ق٩ء ٩ٛ
: إ٩٠ ٤ٔٞذ ٚال٤ٞث، إقرٞؿذ ٗثةٜد

٩ٔ  ع٥تٔـ٠ٚ٨ُذ ٠قح٪ًث ٠٘٪د ٩ٔ . ت٠ٛ٘ث٥خ تٛر٩ رؿت٣ث ٩ٖٔ ؿأ٣ث ـ٥ض٩ ٩ٖٔ أ٥اًل ع٪٠ٞث ٠ٚث لحثحًث"
ٟٛ رقرى٪ٌ أحؽًت . ؾٛٙ ت٥ٛٗذ، ٩٠ٚٛ٥ أٔقؽذ ٞعحر٢ ٥أٔقؽذ ٠٘ث٥ر٩ ٞؼىةًد حثٛقٞثط ٢ٛ َٛحثؽر٩

٥إ٪ضثؽ ؾتٙ تٛؾ٨ ض٤َٜٝ ضٞ٪ًَث أٟ ر٥ٟٚ ٠٘٪ًث ٛٞضٖؿؽ ٍحثؽرٙ ٛلؼٍم أ٧٘٠ ٠ٞٙ، حل حرضث٥ـ٣ٝ 
ؽ ؽتؽ٠ث ٜٚٞث ٠ٚث ٠٘حل ٞضؽ٣ٝ ٠ٛث ٥٪ـشِّٚث٠ذ ت٠ٛثف رٜٝٚٞث . أ٠٘٪ثء، ت٥ٛع٪ؽ تٛؾ٨ ال ؼى٪د ٔ٪٢

سٝ حؽأ٠ث ٠َ٪ك إلٚرقثج ٞضؽ ت٠ٛثف ٥تٛعن٥ل ٧ٍٜ ٥ٗخ ٠قرؼؽ٤ٞث . ت٠عؿت٠ٔث ٍٟ ىؿ٪ٖ تٛع٪ثخ
٣ٚؾت ٚثٟ ـ٥ت٠ٛث، ٣٥ؾت ٞث عؽز َٜٛؽ٪ؽ ٟٞ ت٥ٞٛض٥ؽ٪ٟ ٠٣ث ٩ٔ . أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ال ُ٪ٞضِّؽ٠٠٥ثوؽ 

." ٞثٟٚ تَٜٛ٪ثتٛ٘قٝ تألؽ٧٠، ٠عٟ تٛؾ٪ٟ ٠ٚث ٗؽ ُؽٍ٪٠ث ٥ٚ٠ٟٛ ٩ٔ تأل
ٙٔنَج ٣٨ل "٥إؾ أؿؽُذ إىثٛد تٛعؽ٪ز، قأُٛذ ٞث ٥ؿؽ ٩ٔ ؾ٩٠٣،  ٪ٍٜ ٥ٔٙ أٟ ر٠٥ٚث ًَٞث  ـ٥ض

" ٠٣ث؟
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. تإل٩٤ٛ ٚل تَٛالٗثذ تٛر٩ ٛٚٝ ٧ٍٜ تألؿه ٞقرٞؿخ ٠٣ث، ٥تٛضٞ٪ٌ أ٠٘٪ثء ٠٣ث حقحج تُٛعٚٝ. أحؽًت"
أ٨ ٥تعؽ، ٠٥عٟ ٠٣ث  أٚسؿ ٟٞتٛؿج حثٛىحٌ ّٕؿ ٠ٛث . ٜٚٞث ر٥ٟٚ ٥ْٕٞؿًت ٜٚٞث رـؽتؽ ٞعحرٙ

. ٥حَؽ أٟ ّٕؿ٠ث ت٥ٛتعؽ تألؼؿ نؿ٠ث ٠عج أٚسؿ ت٥ٛتعؽ تألؼؿ. ٠عح٢ أٚسؿ ٟٞ أ٨ ٥تعؽ أؼؿ
ٖٜٝٚٞث َذ. تألٟ ٍالٗر٠ث ٞقرٞؿخ ٩ٔ ٍٖٞ ٥نٕثء أٍيٝ أل٠٠ث ٥تؿس٪ٟ ٞلرؿٚ٪ٟ ٤ٛؾت تٛؼالم  ْٗذٍ

٧ٍٜ تألؿه، ٠٠ٚٛث ٚثٟ حئٞٚث٠٠ث أٟ ٠ؼرحؿ ؾٛٙ . لٕثة٠ثألضل ٞعحر٢ تألٟ رَٞ٘ذ ٣ٚؾت ضؿتعثر٢ 
ت٠ٞٛثٔقد تٛر٩ ؽؼٜذ ٩ٔ ٍالٗر٠ث  ر٠ْٚٞذإٟ ٠ٚث ر٠َٜٞث تْٕٛٞؿخ، ٛٞث . ٛٝ ٠رَٜٝ تْٕٛٞؿخ ٩ٔ ع٪٢٠

ٖٕ ٔئ٠ٙ قرْٕؿ حق٥٤ٛد. أٟ رَٞل ضؾ٥ؿًت ٔ٪٠ث ٔذ ىؿ٪ٖ ع٪ثر٠ث٥عٖؿ ٜٚٞث . إٟ أعححَذ حنؽ
َٙ تْٕٛٞؿخ ٜٚٞث إحرَؽَذ ٍٟ تٛٞعحد تٛنثؽٗد إقرنَحْذ خ إٟ أؿؽذ تٛح٘ثء تْٕٛٞؿخ وؿ٥ؿ٨. ٍٜ٪

." حؽ٥ٟ تْٕٛٞؿخ ٪ٟٞٚ ٛٚس٪ؿ ٟٞ تألل٪ثء أٟ رعؿِّٓ تٛىؿ٪ٖ تٛؾ٨ ُتؼر٪ؿ ٛٙ. ٧ٍٜ ىؿ٪ٖ تٛع٪ثخ
ٛٝ ٍٟ ٔقثؽ٨، ٚث٠ذ أ٪وًث ٩ٚٛ أرأأٟ ٣ؾ١ تٛٞؿأخ تٛر٩ ضٜحر٩٠ ت٧ٛ ٣ؾ١ ت٥ٞٛتض٤د  ع٪٠ةؾ أؽؿُٚذ

ُٞؽِؿٚد . ؽ رؿ٤ٚثٛٝ ٪ٟٚ إ٠ضؾتج ٍثى٩ٕ، ٩٠ٚٛ ٛٝ أِؿ. ٗثحٜر٤ث ٩ٔ ع٪ثر٩ٔثر٠د ٞؿأخ أٚسؿ إ ٥
. حأ٤٠ث ٧ٍٜ ٥لٙ تٛؿع٪ل ٤٠ٚٛث ٖٗؽٞذ ٩ٛ ٞالعيد أؼ٪ؿخ ؿًخألٔٚثؿ٨ رؿتضَْذ ؼى٥خ ٞؤِك

َُٞى٧ حٞعحد ٠٘٪د ٪ضؾج ت٠ٛثف ٧ٍٜ تٛؽ٥تٝ" قررؾٚؿ تألٛٝ تٛؾ٨ رلَؿ ح٢ تألٟ . تٛعٖ ت٩٘٠ٛ تٛ
أٟ رؼٕٓ ٟٞ ال رعث٥ل . تألٛٝ ض٪ؽ، ٥٤ٔ ُ٪ي٤ؿ ٛٙ ر٥تضؽ تٛٞلٜٚد. ٥٣٥ ق٪قثٍؽٙ ح٘٪د ع٪ثرٙ

ّٖ تهلل أًٛٞث إؾ ُ٪حؿـ ٞلٜٚد ٠َث٠٪٤ث، ٥ٟٛٚ . تٛٞلٜٚد ٞنؽؿتألٛٝ ت٧ٛ أٟ رضؽ  ٚس٪ؿًت ٞث ٪ضُٜج ع
ع٪٠ٞث رَؿٓ ؾٛٙ ٔئ٠ٙ قرحؽأ ٩ٔ . ع٢َّ٘ قُ٪ي٤ؿ ٠ٛث ؽ٥ًٞث تٛىؿ٪ٖ ت٧ٛ تٛعؿ٪د ٥ت٧ٛ ع٪ثخ ع٘٪٘٪د

." تإلحر٤ثش ٩ٔ رضثؿحٙ، تٛر٩ ُقٞظ ح٤ث ٛرقثٍؽٙ ٧ٍٜ تٛق٪ؿ ٩ٔ ىؿ٪ٖ تٛع٪ثخ
ح٪ٟ ؾٚؿ ٥أ٠س٧ ُتٍى٩ ٠ٞؾ تٛحؽت٪د،  ٚٞث أٟ إ٠ضؾتحٙ ٠ع٨٥ ٛٝ ٪ٟٚ ّ٪ؿ الةٖ، إ٢٠ إ٠ضؾتج ٞث"

ٌّ. ٥٣٥ ؽ٥ًٞث ٩٘٠ ٩ٔ ل٢ٜٚ تٛع٘٪٩٘ ٌٞ ٞعحد ٠٘٪د، ٔئٟ تٛؿضثل ُ٪ٟٞٚ أٟ  ٩٘٠ٌّ ع٪٠ٞث ُ٪ؿحى ع
ٕٓ، ٥ت٠ٛقثء ٟٞٞٚ أٟ ٪٥٠٥ٚت ت٠ٛقثء ال ٩ٚٛ ٪٥٠٥ٚت تٛؿضثل تٛؾ٪ٟ ُؼ٥ٜ٘ت  ت٥ٜٛتر٩ ُ٪٤٪٥٠ٞت حؼ٥

ٛق٪ىؿخ ٍٜ٪٤ث تال ٪ٟٞٚ تٛرالٍج أحؽًت حثٛٞعحد أ٥ ٞعث٥ٛد . ُؼٜٟ٘ ألٟ ٞعحر٤ٝ عَّٜذ ٞعل تٛؼ٥ٓ
٪ٟٞٚ  تَٛالٗثذ أٚسؿ ٔقثؽًتٔ٪٢ تٛٞٚثٟ تٛؾ٨ ر٥ٟٚ ؾتذ ٩ٔ . حؼ٥ٓ ألٟ تٛٞعحد رىؿؽ ٚل ؼ٥ٓ

ٗثذ ٕٚؿند ٥ٔ٪ٞث ٪رضؽؽ ؾ٠٣ٙ حؿ٥ط تٛعٖ ٔئ٠ٙ ٟٛ رؿ٦ تَٛال. ٔ٪٢ أٚسؿ ٞقٖؿٕخ ًتأٟ ٪٥ٟٚ ٞٚثٟ
إ٢٠ ٞؾتٖ . ت َٞؿٔر٢حئٞٚث٠ٟ ٕختَٛىثء ٥٣ أٍيٝ ٞقٖؿ. رقر٤ٜٞث ٟٞ تألؼؿ٪ٟ حل إلٍىثة٤ث ٤ٛٝ

تٛقٞثء ع٪ز ٠َى٪٢ ٜٛؿج ٩ٔ ٍحثؽخ ىث٣ؿخ، ٥تٛؾ٨ ٔ٪٢ ٠ل٥خ عر٧ أٟ أٚسؿ تَٛالٗثذ ؿ٥ٍد 
ٞث ٠ؼرحؿ١ ٩ٔ تَٛحثؽخ ٠٣ث ال ٪ٟٞٚ ٛضقؽٙ . ٧ٍٜ تألؿه ٛ٪قذ إال ٛٞعد ٢٠ٍ قؿ٪َد تٛـ٥تل

إلٞضثؽ تَٛالٗثذ  تَٛحثؽخ تٛنثؽٗد هلل ت٠َٕٛف ُؿ١َِّىقُذ. ٛنْ٪ؿ ٥تٛوَ٪ٓ ّ٪ؿ تٛٞٞضؽ أٟ ٪عر٢ٜٞت
ع٪٠ؾتٙ ٔ٘ى رحؽأ . ٛؾٛٙ، ٍٜ٪ٙ أٟ ال رحعز ٍٟ ٍالٗثذ، حل ٍٟ ٍحثؽخ نثؽٗد. تٛنثؽٗد

ٟ تٛٞعحد تٛنثؽٗد ال رحعز ٞىًٜ٘ث ٍٟ ت٤ٛ٪٠ٞد، حل ً. تَٛالٗثذ ٛر٥ٟٚ ٞث ٪ٕرؿه ٔ٪٤ث أٟ ر٥ٟٚ
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٠ث ٥ـ٥ض٩ إعرٕي٠ث ح٤ؾت تٛلب ٩ٔ ـ٥تض٠ث، ٠ٚٛث ضثٛق٪ٟ حض٠ج أإٟ ٠ٚث . ٚثٟ تأل٥ىأ ٜٛؼؽٞدتٛٝ
َٝ ." ٙ تألٟ، ٥ٛٚث٠ذ ٣ؾ١ تٛ٘ثٍد تَٛي٪ٞد ٞٞرٜةد ح٥ٕ٠ف أٚسؿ حٚس٪ؿِلتٛ

سث٠٪د حئرضث١ تَٛؿك ٥تٛٞضؽ  ٠يؿُذ. ٥حٚال٤ٞث ٣ؾت إؼرْٕذ تٛٞؿأخ ح٪ٟ ٞؿترج تٛ٘ؽ٪ق٪ٟ تٛٞٞضؽ٪ٟ
: ٥ٖوظ ٩ٛ تألٞؿ ؿضاًل ٚثٟ ٥تًٕٗث حثٛ٘ؿج ٩٠ٞ. ٞٞث ٛٞعر٢ قثحً٘ث تٛؾ٨ حؽت أٚسؿ ضٞثاًل

ٟٛ ررْ٪ؿ أ٠َذ . ـتل ٩ٚٛ ررٟٞٚ ٟٞ ؿؤ٪د تٛؿج حأٚسؿ ٥و٥ط٨ُ ٩ٔ ٚل ٛ٘ثء، ٔئٟ عضثْج"
َُٞظحٞضٖؿ ِّٖ ٔئ٢٠ . ٖضٍجؽ ؿؤ٪د ٞضؽ١ حل حؿؤ٪د ٞضؽ١ ح٥ض٢ ّ٪ؿ  ٚل ٟٞ ٪أر٩ ت٧ٛ ُعٚٝ تهلل تٛع

ٖٔ ٝ تٛٞقثٍؽخ ٩ٔ إـتٛد أ٨ ٥٠ً عضثٍج حئٞٚث٢٠ٛ٪ٜر٩٘ حأؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ  ق٪ٞل٩ ٩ٔ ؿ٥تٖ ٤ٚؾت تٛؿ٥ت
." ال ٪ـت٥ٟٛ ٪ؿرؽ٢٠٥، ٩٤ٔ أعضحٌد ُرل١ِّ٥ ؿؤ٪ر٤ٝ ٜٛؿج

ٔحؽأذ ألَؿ أ٢٠ . إقر٥ٍحُذ تألٟ ٤ًٔٔٞث أٚسؿ ٞٞث أٍىر٩٠ ؽؿتقر٩ ٛق٥٠تذ ٍؽ٪ؽخ ٧ٍٜ تألؿه
ٌٍر٩ ٥حعس٩ ٧ٍٜ تألؿه ت٧ٛ تألٞثٝ إال ٛؼى٥خ ٥ٗتٛٝ ر٥٘ؽ٩٠ ٚل ؽؿتف ٚ٪ٓ ٪ٟٞٚ أٟ . حى٪ةد ٗ

َٔٗؽ٩٠ ٍؽخ أٍٞثؿ ت٧ٛ تٛعٚٝ؟ ٔع٪ثر٩ ال رؤ٩٠ٜ٣  ، تٛؾ٪ٟ ٠٣ثأؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٗثحٜر٤ٝ ضٞ٪ٌ ٍٟ ٚس٪ؿًت ُر
. حثٛٚثؽ إقرىث٥ٍت ت٥ٛن٥ل ت٧ٛ ٠٣ث

ٛٝ أٛر٩٘ ح٢ ٧ٍٜ . ٍُٞؿ٨ ٥ٛٝ أٟٚ أٍٜٝ أ٢٠ ر٩ٔ٥ٞسل ٚثٟ . سٝ حؿـ ؿضل أؼؿ ٟٞ ح٪ٟ تٛٞؿترج
تألالٓ ت٧ٛ  ٔذ٢ٛ ؼؽٞد ٍي٪ٞد ٠ٚذ ُتٗؽِّؿ٣ث ٚس٪ؿًت ضؽًت، أؿلَؽتألؿه أحؽًت، ٥ٟٛٚ ٚث٠ذ 

قأ٩٠ٛ إٟ ٚثٟ حئٞٚث٢٠ أٟ . تٛؼالم ٟٞ ؼالل ت٠ٛثف تٛؾ٪ٟ ؽٖؿح٤ٝ، ٠٥لأذ ٍؽخ ٠ٚثةف ٍي٪ٞد
ع٪٠ٞث رَث٠٘٠ث ٌٞ حَو٠ث لَؿذ حٞعحد ٚح٪ؿخ . ٪َث٩٠٘٠ ٛؽٗ٪٘د، ٥ٔتُٔ٘ذ ٥أ٠ث لثٍْؿ ححَه تٛعؿش

ُٞر٥َِّؽ. ٚح٪ؿ تٛٞر٥تضؽ ٩ٔ أٍٞث٩ٗ ر٥ٗٓ ٢ٛ٥َٕٞأ٩ٞٛ تل ٟٖأؼثؿضد ٢٠ٞ عر٧  ضؽًت ٧ٍٜ  ًت٠ٚذ 
ُٜٗذ ٢ٛ أٟ َٞث٠٘ر٢ لٕر٩٠ ٟٞ لب تٛؿضل حَؽ أٟ أى٩٠ٜ٘ . عر٧ ر٢ٛٓٗ٥ تألٛٝ عر٧ إ٩٠ ٛٝ أ٠رح٢ 

ٖٕ ع٪ٟ قٌٞ ؾٛٙ. ٞث ٩ٔ  ؽ٧٠ع٪٠ةؾ حؽأ ٪٥٘ل ٩ٛ ٍٟ قحج ر٥تضؽ١ ٩ٔ تٛٞؿرحد تأل. ٔؿط حَٞ
. تٛقٞثء

٠ٍؽ ٤٠ث٪د ع٪ثر٩ عر٧ إ٩٠ ٛٝ أٟٚ أرن٥ٓؿ أٟ ٪َٕل تٛؿج أ٨ لب ٣ثٝ إال أنحعذ ٞرٚحؿًت ضؽًت "
ٞٔقعد تٛؿج، ٥أ٥ٗٝ حأإلقثءخ ت٧ٛ أ٠ح٪ثة٢. إؾت ٢ٍٜٞ ٟٞ ؼال٩ٛ ٠ُٚذ أ٠ث٠٪ًث ٩ٔ . حؽأُذ أٛٞف 

إقرؼؽٝ تٛؿج أعؽ رالٞ٪ؾ٨، ٥أنحعذ ّ٪٥ؿًت ع٪ٟ ٚثٟ تٛؿج ٪رعؿٙ ٟٞ ؼالل  ٞثإٔرؼثؿ٨ ع٪ٟ
ٛٝ أٟٚ . أحعز ٍٟ أ٨ لب ؼىأ ٪ر٥تضؽ ٔ٪٤ٝ أل٥ٗٝ حث٤ٛض٥ٝ ٍٜ٪٠ٚٝ٤ُذ . أ٨ ٔؿٕؽ ؼثؿش ؼؽٞر٩

." أٍٜٝ إ٩٠ ٩ٔ ٚل ٞؿخ أَٔل ؾٛٙ حأ٩٠ أ٠ؼٕه ٞؿرحد أؼؿ٦
"    ٛٝ أٟٚ أٍٜٝ أ٠ٙ ٍٜٞذ أ٨ لب ٤ٚؾت،"ُٜٔ٘ذ ٥أ٠ث ٞرٕثضب، 

ىٜحذ ٤٠ٞٝ أٟ . أ٠ثقًث ٩ٔ ؼؽٞر٩ ٛ٪رع٥٘٘ت ٟٞ تألؼؿ٪ٟ ٥٪٥َٜٞت ٩ٍٜٞ تٛ٘ؾؿ إ٩٠٠ عٖؿوُذ"
أنحعذ أق٥أ . ٩ٔ تألؿه ٛ٪ضؽ٥ت أ٨ ؼىأ أ٥ ؼى٪د ٩ٔ ع٪ثخ تألؼؿ٪ٟ ح٤ؽٓ ٔوع٤ٝ ٪ى٥ٔ٥ت

ـؿ٠ٍث . لب ٪ٟٞٚ أٟ ٪ن٢ٜ إ٠قثٟ ٧ٍٜ تألؿه، نؿذ عضؿ ٍسؿخ ر٠رص أعضثؿ ٍسؿخ أؼؿ٦
ِّ ٠ٚذ ٞرض٤ًث حِحؿ٨ِّ تٛؾتر٩ ت٧ٛ . تٛؼ٥ٓ ٥تإل٠ل٘ثٖ ٩ٔ ت٠ٚٛثةف، ٚل ٣ؾت حئقٝ تٛٞؽتَٔد ٍٟ تٛع
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٥ٗحل . حؿعٞر٢ تَٛي٪ٞد أٟ ُتن٪ج حٞؿه ُٛ٪قحج ٥ٞرًث حى٪ةًث ٥ٞؼـ٪ًثٟٛٚ تٛؿج قٞظ . ت٤ٛالٙ
ٗؽ أ٥ٟٚ ٥تعؽًت ٟٞ تألٗل ٞؿرحد ٟٞ . إ٩٠ ٛلثٚؿ ٛر٥تضؽ٨ ٠٣ث. ت٧ٛ ن٥تح٩ ٥رحذ ؿضَُذ٥ٔثر٩ 

ٛٝ أقرىٌ ْٞثؽؿخ ٣ؾ١ تْٛؿٔد ت٧ٛ أٟ . تٛرثحَ٪ٟ ٜٛؿج ٠٣ث ٥ٟٛٚ ٣ؾت أٚسؿ حٚس٪ؿ ٞٞث أقرع٢٘
." ء أٞسثٛٙ ٩٠٥ٚٛ ٞؼىةًث ٩ٔ عُ٘ٚٝتٍى٪ُذ ٔؿند ألٍرؾؿ ٤ٛؤال

." ٛٝ رَٕل أ٨ وؿؿ ٩ٛ"ُٜٔ٘ذ، 
ٟٞ أؤٛةٙ ر٪د ٚثٟ تَٛؽ٪ؽ ٟٞ ت٤ٛض٥ٞثذ ت٥ٞٛض٤د وؽٙ أ. أ١٥، ٩٠ٚٛ َٜٔذ ؾٛٙ َٔاًل"ٔأضثج، 

٩٠ ٛٝ أ٠ضـ ت٤ٛض٥ٞثذ لؼن٪ًث ٟٛٚ ٥ٌٞ إ. ٣ٝ ٧ٍٜ ت٤ٛض٥ٝ ٧ٍٜ تألؼؿ٪ٟتٛؾ٪ٟ ٣ٓ٪ضر٤ٝ ٥لضَذ
." ٪ٟ ٥َٜٔت ؾ٣ٙٛؤالء تٛؾٙتٛؿج إٍرحؿ٩٠ ٞقؤ٥اًل 

." ٛٙ حثٛرأٚ٪ؽ إُّٔؿ. إ٩٠٠ أؿ٦ ؾٛٙ"ُٜٔ٘ذ، 
أرؾٚؿ تألٟ . ٗؽ حؽأُذ أرؾٚؿ ٚ٪ٓ إ٩٠ َٜٔذ تٛلب ؾتر٢، عر٧ ٥إٟ ٚثٟ ٧ٍٜ ٞ٘٪ثف أنْؿ ٠ُٚذ

َُو٥ قثحٖ ٥قثؼى ٩ٔ ت٠ٚٛ٪قد  ق٢ٞ٥ٞ ٩ٔ رٜٙ ت٠ٚٛ٪قد ؽ٥ٟ أٟ ٠َِٛلؿ ٚ٪ٓ إ٩٠ قٞعذ ح
ٙ ؽ٥ٟ ر٥ح٪ؼ٤ٝ ٔئ٩٠ ألض٤َٝ ٧ٍٜ تإلقرٞؿتؿ ٠ٚذ أٍؿٓ أ٢٠ حثٛقٞثط ٤ٛٝ َٕٛل ؾل. أ٢ٕٔٗ٥

سٝ رؾٚؿذ ٚ٪ٓ ٠ٚذ ُتؿؽِّؽ . ٥أرؾٚؿ أٟ ٞث َٜٔر٢ ٢ٛ ٞث ُ٪حؿِّؿ١ حقحج أؼىثء رٜٙ ت٠ٚٛ٪قد. ح٤َٜٞٝ
حَؽ . ٞث ٪ؿ٪ؽ٢٠٥ ٥٣ ٞضٖؿؽ ٥وٌ ٗثةٞد ن٥ٜتذ ألض٤ٜٝ تَٛؽ٪ؽ ٤٠ٞٝ ٥ُتحؿُِّؿ ٩ٛ٥ٗ حأٟٗنم 

.  ع٪٠ةؾ ّٞؿ٩٠ لؿٌّ ٥يالٝ إٚرقظ ٠ٕق٩ سث٠٪د. ٜٗ٪ل ٠لأ ٩ٔ ٜٗح٩ ٔ٪ه ٍي٪ٝ ٍٟ ٣ٚؾت أعؽتز
٠ٚذ أٍٜٝ إ٩٠ أقرعٖ !" أ١، أ٠ث أ٪وًث ٠ُٚذ عضؿ ٍسؿخ"عـ٠ذ ٚس٪ؿًت ٥ق٘ىذ ٧ٍٜ ؿٚحر٩، 

. ؿت٣ث تألٟ ٩ٔ ٜٗح٩ٚٞث أأحؽًت ٣ٚؾت ٗقث٥خ ٥٥عل٪د  ٛٝ أَؿ. ت٥ٞٛذ، أقرعٖ أ٨ ٥٠ً ضع٪ٝ
ق٠ث حثٛرٕٚ٪ؿ حأ٠٠ث إ٠ٞث ٠َٕل ٔوٍل هلل ٠ٚث ؽ٥ًٞث ٠َـ٨ أ٠ٓ"ضثء٩٠ ن٥ذ ت٤ٕٔٛٝ ٛؾتٙ تٛؿضل ٗثةال، 

. ض٪ْؽ ٛٙ أٟ رؿ٦ ؾٛٙ ٠٣ث، أل٢٠ ُ٪٠ٚٞٙ تٛؿض٥ً سث٠٪د"٥رثحٌ، " ع٪٠ٞث ٠ٚث ٤٠ضٝ ٧ٍٜ أ٥الؽ١،
ٍ٪٥ت ٛ٪٥٠٥ٚت ٔثَٛؽ٪ؽ ٤٠ٞٝ ُؽ. أؿض٥ٙ عؾِّؿ رالٞ٪ؾ٨ ٍٟ ٣ال٤ٚٝ ت٥ٛل٪ٙ تٛعؽ٥ز إٟ ٛٝ ٪ر٥ح٥ت

ِّق٥أ ُعٚٝ ٍٜ٪٤ٝ، ُ٪نؽؿ ِج٥ًٜٞٚث ٠٣ث، ٥ٟٛٚ إٟ ٛٝ ٪ر٥ح٥ت ٔئ٤٠ٝ ق٪٥تض٥٤ٟ أ . أعضثؿ ٍسؿٕخ ع
أٞثٝ تَٛؿك ىٜحذ ٟٞ تٛؿج إؿقثل ٣ٚؾت  ع٪٠ٞث ٥ُٕٗذ. ٚثٟ ٞؿو٩ تٛٞؼـ٨ ٠َٞد ٟٞ ٠ٍؽ تهلل

. ٛ٪ف حئٞٚث٩٠ تَٛح٥ؿ إٛ٪٤ٝ، ٥ٟٛٚ تٛؿج قٞظ ٩ٛ ٣ؾ١ تٛٞؿخ ألرٜٚٝ إٛ٪ٙ. ٠َٞد ٛرالٞ٪ؾ٨
ال ٪٥ٞ٤ٕٟ إ٤٠ٝ إ٠ٞث ٪٥َٜٕٟ ٍٞل ٩ٔ ت٥ٛتٌٗ . أؿض٥ٙ إّٕؿ ٥عؿِّؿ أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٣ض٥ٞت ٍٜ٪ٙ

ُٝ ٔحئؿتؽرٙ رقرى٪ٌ أٟ . ألٚؿٙ أل٠ٙ قثٞعر٩٠، ٩٠ٚٛ٥ أؿض٥ٙ أٟ رقثٞع٤ٝ أ٪وًث. لر٩ٚتٛ
." إ٩٠ أ٠ثلؽٙ حأٟ رعج أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٣ٝ أٍؽتةٙ. رعرٕي حثٛؼىث٪ث أ٥ رْى٪٤ث حٞعحد

ًٗث ٠٥٘٪ًث ٢ٛ٥ ٚثٟ ٣ؾت تٛؿضل ٞرأل. ٥ْٞٞؿًت حؼى٪ر٩ ٩ٍٖٜ قٞثً ٣ٚؾت ٚالٝ إؾ ٠ُٚذ إقرنََج
٢ٛ ٥٨ٌٞ ؾٛٙ ٚثٟ ٪٠ثلؽ٩٠ حر٥توٌ ٍي٪ٝ ٛٝ أل٤ؽ ٞز. حثٛىحٌ ٗؽؿتذ ّ٪ؿ َٞؿ٥ٔد ٧ٍٜ تألؿه

لَؿذ حٞعحد ٍي٪ٞد رنؽؿ ٢٠ٍ ٛٝ أقرىٌ رن٥ؿ٣ث، ٥ٟٛٚ عر٧ ٟٞ ؽ٥ٟ رأس٪ؿ ٞعحر٢، . أحؽًت
. ٥تعؽ ٟٞ تٛؾ٪ٟ ٣ثض٩٠٥ٞ ٨ِّٗؽ لَؿذ حؾ٠ج أٚحؿ ٟٞ ؾ٠ِج أٓ
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" أ٥ٟٚ ٞقرعً٘ث أل٨ لب ١٥َٜٔ ٩ٛ، حل أٚسؿ حٚس٪ؿ،حثٛرأٚ٪ؽ ٪٠ح٩ْ أٟ "أضحُذ، 
ٚل ٥تعؽ ٧ٍٜ تألؿه . ٣ؾت نع٪ظ، ٥ٟٛٚ ٛ٪قذ ٣ؾ١ ٩٣ ت٠ٛ٘ىد تألقثق٪د"٠ثلؽ٩٠ ٗثةاًل، 

ُٝ إٟ ٚثٟ ٍٜ٪٠ث أٟ ٠َٞل ٢ٍٜٞ . ؼِّٜن٠ث ضٜج إٛ٪٠ث ت٠َٛٞد ٥تٛعٖ٪قرعٖ ت٥ٞٛذ تٛسث٩٠، ٥ٟٛٚ 
ٍّ ٥٣ ٞث ٪ضٜح٢ تَٛؽ٥ ع٪٠ٞث ٪أر٩  ٥ٟ ٠َٕٞدتٛعٖ حؽ. ٪٠ح٩ْ ٍٜ٪٠ث أٟ ٠َٕل ٚل لب ح٠َٕٞد ٥ع

." ٚٞالٙ ٥٠ٍؿ
ؽؿٙ ذ ٥ٟٛٚ أٛقَذ. ٞقثٍؽر٧ٍٜٝ٤ ٟٞ ٣ؾت ؿحٞث قأ٥ٟٚ ٗثؽؿًت تٛرعؿ٪ؿ إٟ إقرىَذ "أضحر٢، 

" ؟٤٠ٞٝ ٚس٪ؿًتحأ٩٠ أق٥أ 
"  ٚثٟ ق٪ةًث،ٜٛر٥ إ٩٠٠ أٍٜٝ أٟ ٞث ٍحؿ ٩ٔ ؾ٠٣ٙ "أضثح٩٠ ٥ٟٛٚ حٞعحٕد ٠٥َٞد ٍٞ٪٘د، 

٣ؾ١ "ٟٞ ّ٪ؿ رٕٚ٪ؿ،  ُٜٗذٓ تألٟ ح٘ؽؿ إ٣رٞث٢ٞ حرالٞ٪ؾ٥١ح٥و٩َ  ًٞث ح٩ٓأٍٜٝ إ٢٠ نثؿ ٤ٞذ ٠ُٚذ
٠عٟ تٛؾ٪ٟ ٠َ٪ك ٩ٔ ٣ٚؾت يالٝ أٟ ٪٠٠ٚٞث ٚ٪ٓ . ٣ؾت ٥٣ ت٥٠ٛؿ ٥تٛعٖ َٔاًل. ٩٣ تٛقٞثء َٔاًل

٪ث "نؿؼذ حئرضث١ تَٛؿك، ٓ" ٥ٚ٠ٟ ٕٞرؼؿ٪ٟ ضؽًت، ٕٞٚؿ٪ٟ حأ٠٠ث ٠َؿٓ تٛٚس٪ؿ ضؽًت ٍٟ تهلل؟
!" ٣ؾت ت٥٠ٛؿ ت٧ٛ تألؿه سث٠٪د  ٩َٞاًلِٝؿج أؿض٥ٙ ؽ٩٠ٍ أؾ٣ج عث

٠ؽ تٛؿج ضٞ٪ًَث ٣٥ٝ ٥تٕٗ٪ٟ حنٕٞذ، ٥ٍٜٞذ حأ٩٠ ٠ُٚذ ٞؿٚـ ٩ٔ٥ تٛعثل رؿتء٦ ٩ٛ ُش
لَؿذ ح٠ٕق٩ رث٤ًٔث أٞثٝ ٚل ٥تعؽ ٟٞ ٣ؤالء تٛٞرأٛ٘٪ٟ، ٩٠ٚٛ٥ ع٪ٟ ٍٜٞذ حأ٤٠ٝ . إ٠رحث٤٣ٝ

ٌٓ ٥ٍٞٚشإضرثع٩٠ ضٞ٪ًَث ٪٠يؿ٥ٟ إ٩ٖٛ،  ٍٝ ؼ٥ ٠٣ثٙ إؽت٠د ٚثٛر٩ لَؿذ حأ٢٠ ٛ٪ف . ٍثؿ
ِّ. قأؼرحؿ٣ث ٠ُٚذ ٔثقؽًت ضؽًت، . ٗؽ ٞأل ؾٛٙ تٛٞٚثٟ لَؿذ ٥ٚأٟ تَٛؽ٥ تألٍيٝ ٜٛٞضؽ ٥تٛع

ٛٝ رٟٚ ٠٣ثٙ ىؿ٪٘د . ٍٟ ٣ٚؾت ٞضؽ ٥عٖ ٚٞث ٪٠ح٩ْتٛرَح٪ؿ ٥ٔٚؿذ حأ٩٠ ٟٛ أقرى٪ٌ أحؽًت 
تٟ ٠ٕق٢ ٛٝ ٪ق٘ى ًت أ٢٠ عر٧ تٛل٪ى٠ٟٚٔٗ٥ُذ ٝ. أل٠٘ل ع٘٪٘د ٣ؾت تٛٞٚثٟ تٛؿتةٌ ٥أ٠ث ٩ٔ ٔقثؽ٨ ٣ؾت

ٌْ ٛ٪ف ٠٣ثٙ . ٔٚؿذ أٟ ٣ؾت ٥٣ تٛضع٪ٝ. ح٘ؽؿ ٞث ق٘ىُذ أ٠ث ٟٞ ت٠َٛٞد أق٥أ ٟٞ أٟ ر٥ٟٚ ٥ض
أٟ أ٥ٟٚ ٞعؿ٥ًٞث ٟٞ ٣ؾت تٛٞٚثٟ ٥٣ ٍؾتج ٓ. ٣ٚؾت ٞضٕؽ لؿ٪ؿًت ٚٞث أ٠ث ٥أٟ رَؿٓ ٍٟ ر٥تضٔؽ

٣٪ٟ أ٢٠ ال ٍضج أٟ ٪٥ٟٚ تٛل٪ثى٪ٟ ّثوح٪ٟ ٥َٞر٥ ٔٚؿُذ. أق٥أ ٟٞ أ٨ عٜٝ ٧ٍٜ تإلىالٖ
. ضؽًت

" ،٪ث ٪ق٥ً"حؾٛٙ ٠ُٚذ ٧ٍٜ ٥لٙ ت٠ٛـ٥ل ت٧ٛ أٍٖٞ ٞٚثٟ ٩ٔ تٛضع٪ٝ، ٔنؿؼذ،  ع٪٠ٞث لَؿُذ
 إٚرقحُذٍٜٞذ أ٢٠ ٪٠ح٩ْ أٟ أرعؿٙ حئرضث١ تٛٞضؽ سث٠٪د، ٥حىؿ٪٘د ٞث . ٩ٔ٥ تٛعثل لَؿذ حقالٝ

ُّٚرثج تل إقرٞؿذ ٩ٔ تٛٞل٩ ت٧ٛ أٟ ؿأ٪ذ ؿضاًل ٠ُٚذ. س٘د َٕٛل ؾٛٙ ٍيٞثء أٍرحؿ١ ٥تعؽًت ٟٞ تٛ
أٍيٝ ٟٞ ٚل تٛؾ٪ٟ إٛر٘٪ذ  ٠ٚذ ُت٥ِّٗؿ ٍٖٞ إؽؿت٢ٚ ٩ٔ تٛعٖ حع٪ز ٠ٚذ أٍرحؿ١ُ. ٧ٍٜ تإلىالٖ

. ح٤ٝ ٩ٔ ٚل ؽؿتقثر٩
" ٪ث ق٪ؽ٨، ٠ٚذ أر٥ٖ ؽ٥ًٞث ٤ٛؾت تٜٛ٘ثء،"ٟٞ ّ٪ؿ رٕٚ٪ؿ،  ُٜٔ٘ذ

" ٚٞث أ٠ث أ٪وًث،"أضثح٩٠ حئؼالم ع٘٪٩٘، 
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أٍرُ٘ؽ . ذ ألَُؿ حأ٠ٙ رَؿ٩٠ٔ حىؿ٪٘د ٞثألَؿ حأ٩٠ أٍؿٔٙ، ٩ٔ٥ ٚرثحثرٙ ٟٚ"حثٛٚالٝ،  إقرٞؿُذ
ُٞؽ٪ٟ ٛٙ حأٚسؿ ٟٞ أ٨ لؼم أؼؿ ٛٝ ُ٪ى٥ٖج ٩ٔ تٛٚرثج تٛٞ٘ؽف، " حأ٩٠ 

ٌٓ ٩٠ٚٛ٥ . أ٠ذ ٚؿ٪ٝ ضؽًت"أضثح٩٠،  ٠ُٚذ إ٠قث٠ًث قىع٪ًث . إل٩٠ ٛٝ أؼؽٞٙ حن٥ؿخ أٔولأٔق
ٍّ ." ٩٣إَل ٥ٞٞرٜةًث عٚٞد ؽ٠٪٥٪د أٚسؿ ٟٞ ع

ـٛذ ٞث ٩ٞ ٚل ٞث رَٜٞر٢، أٍٜٝ أٟ ٚل ٣ؾت ن٥تج، ٩٠ٚٛ ل٠ُّٞؾ ٗؽ٩ٞ٥ ت٧ٛ ٠٣ث ٥رٌ"، أضحر٢ُ
"   ٟٞ أٔول ٞث ٥٣ ٥ٞض٥ؽ ٧ٍٜ تألؿه، ٥٣ حَْهؾٛٙ أٔٚؿ أٟ 

أٟ تألٞؿ ٛٞؤقٓ، ٚل ٥تعٕؽ ٠٣ث . أ٠ذ ٧ٍٜ عٖ"تٛٚثرج تٛل٤٪ؿ ٚال٩ٞ حٚل إؼالٍم ٗثةاًل،  َلٗجِِ
َٝ ٔد إٟ ُتٍى٩ ٤ٛٝ أٟ ٙ، ٚث٥٠ت ق٪َ٪ل٥ٟ ع٪ثر٤ٝ حن٥ؿخ ٞؼرلِلعر٧ أٗؿج تٛضثٛق٪ٟ ٟٞ تٛ

ُٖٞ٘ؽؿًت  ٠ُٚذ. ٟ َٞي٤ًٞٝ٪َ٪ل٣٥ث سث٠٪د، ٩٠ٚٛ٥ أٍر٘ؽ حأ٩٠ ٠ٚذ قأٍ٪ك ع٪ثر٩ أٚسؿ إؼرالًٔث 
إقرؼؽٞذ ت٤ٛحثذ تَٛي٪ٞد ٥تٕٛٔى٠د تٛر٩ ُتٍى٪ذ ٩ٛ . ٟٞ ت٥ٜٞٛٙ، ٩٠ٚٛ٥ ؼؾٛذ ٜٞٙ ت٥ٜٞٛٙ

تٛؿج ٍٟ  إوثٔد ت٧ٛ ؾٛٙ، ٠ُٚذ أٍؿٓ. ألضؾج ت٠ٛثف ٠ٕٛق٩ ٥ت٧ٛ عٚٞر٩ أٚسؿ ٞٞث ٜٛؿج
ضَٜر٤ٝ ؼثوَ٪ٟ ٩ٛ . َٞؿٔر٧ٍٜ٢ ىؿ٪ٖ تٛقٞثً، ٥رٜٙ ٚث٠ذ تٛىؿ٪٘د تٛر٩ أضحؿذ تألؼؿ٪ٟ 

 ٥ض٤ر٤ٝ ت٧ٛ تٛرٕٚ٪ؿ تإلقر٠رثض٩ حؽاًل ٍٟ تٛؿ٥ط تٛ٘ؽف، تٛؾ٨ حثٛٚثٔؽ. ٥ت٧ٛ أؼؿ٪ٟ ٟٞ أٞسث٩ٛ
أ٩٠ ريث٣ؿذ جع٪ز ٛٝ أ٥ض٢ِّ ت٠ٛثف ت٧ٛ ٪ق٥ً، حل ت٧ٛ ٠ٕق٩ ٥ت٧ٛ تألؼؿ٪ٟ ٟٞ أٞسث٩ٛ . ٔر٢ٍِؿ

ع٪٠ٞث ؿأ٪ذ تٛؿج ٠٣ث، أؿؽذ أٟ أىعٟ ٚرثحثر٩ ٥ُتع٤ٛ٥ث ت٧ٛ ٞقع٥ٖ، حثٛوحى ٚٞث . أٍؿ٢ٔ
ر٘ؽ٪ؿٙ  .٥أؿؽُذ ٟٞ ٚل ٥تعؽ أٟ ٪َحؽ ؾ٩٠٣ ٩َٞ إ٩٤َٛؾ٩٠٣ ٚثٟ . َٔل ٥ٞق٧ حثَٛضل تٛؾ٣ح٩

حؽاًل ٍٞث َٜٔر٢ إٟ ٠ُٚذ ٗو٪ذ ٥ٗرًث ى٥٪اًل أحعز ألٍؿٓ ٍٟ تٛؿج . ٛج ٔؿعًث ٩ٛ٩ٛ ٟٛ ٪ص
تٛرأس٪ؿ ٧ٍٜ تألؼؿ٪ٟ ٞقرؼؽًٞث َٞؿٔر٩، ٛٚثٟ تَٛؽ٪ؽ ٟٞ ٟٞ أضل ألٍؿٓ ٢٠ٍ حعس٩  ٩ٔ

َُٖٞؽٔخ ٤ٛٝ، ٥ؽ٧٠ تٛٞر٥تضؽ٪ٟ ٠٣ث ٩ٔ ٣ؾ١ تٛٞض٥ٍٞد تأل ٛر٥تضؽ أؼؿ٥ٟ ضثٛق٪ٟ ٧ٍٜ تَٛؿ٥ك تٛ
." ّ٪ؿ٣ٝ ٩ٔ ٣ؾ١ تْٛؿٔد

٧ٍٜ  ٗثق٪ًث حَه تٛلب ، ٥ٟٛٚ أٛقَذر٥تضؽ٨ ٠٣ث أٟ ر٘٪٪ٞٙ َٜٛٞٙ نثةْجحقحج أٍٜٝ "ٔقأٛر٢، 
َٙ أى٩٠َٞ ؿ٥ع٪ًث ٛق٥٠تذ ٍؽ٪ؽخ، ٥عقج ٩ٍٜٞ "٥رثحَُذ، " ٠ٕقٙ؟ ٟ ٍٜٞٙ َٔل ؾتذ ٔئٍُٜٞ

." تٛلب أل٠ثف ٚس٪ؿ٪ٟ
. ٥٣ نع٪ظ ٚٞث رحؿ٣ٟ ٠ٍؽ ٩ٔ٥ٗ٥ أٞثٝ تَٛؿك ١ُٚل ٞث ُٜٗذ. ٛقذ ٗثق٪ًث ٧ٍٜ ٠ٕق٩"ٔأضثج، 

٩٠ٚٛ ىٞؿر٤ث رعذ ٠٣ث، ٥ لؼٍم ٥ٞت٣ج أٚسؿ ٟٞ أ٨ِّر٘ؿ٪حًث ُٞذ تٛٚس٪ؿ، ٩٠ٚٛ ُأٍى٪ذ ٠َٝ ٖٗؽ
ٚثٟ حئٞٚث٢٠ أٟ ٪عٞل تٛض٠ف تٛحلؿ٨ ٢ٜٚ ت٧ٛ تٛؾ٨ رٞثًٞث ٚٞث أؽٝ . إٔرؼثؿ٨ ٥ى٥ٞع٩ تٛؿ٥ع٩

أٍيٝ ٞقر٘حل ٞض٪ؽ، ٟٛٚ حْٜىر٢ ٗثؽ تٛحال٪٪ٟ ٟٞ ت٠ٛثف ت٧ٛ أق٥أ ٞأقثخ، ٌٔٞ تٛقٜىد رأر٩ 
. تٟ قر٥تض٢٤تٜٛؾتٜٚٞث ُتٍى٪َذ قٜىد أٚسؿ، ٜٚٞث ـتؽ ض٤ؽٙ ٛٚل ٟٞ تٛؼ٪ؿ ٥تٛلؿ . تٛٞقؤ٥ٛ٪د

َٟ ٛ٪ف . تٛٞقؤ٥ٛ٪د ٟٞ ت٥٠ًٛ تألٚسؿ ًٍٞ٘ث ٌٞ تٛؿج ألض٪ثٍل ق٪َؿٓ أؤٛةٙ تٛؾ٨ ق٪ع٥ٞٚ
نؽت٣ث ت٧ٛ أحَؽ ٟٞ إؽؿت٠ٚث، ٥ٛ٥  ًُٓ ٥ٛعؽ١، ٥ٚل ّٜىد حلؿ٪د أ٥ ٠نؿخ َ٪ؿشلؼم ٪ٖ
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ٚل تٛؾ٪ٟ . أالالٓ ٜٛن٥تج ٛٚث٠ذ ت٠ٛر٪ضد ر٥تضؽ تٛٞال٪٪ٟ ٠٤٣ث أؿلؽُذ ٥ٛ ٠ُٚذ. ألض٪ثل ٗثؽٞد
ٟٛ ٪حعس٥ت ٤٠ٍث أحؽًت، حل ٪٘ح٤٠٥ٜث ٠ٍؽ َٞؿٔر٤ٝ أ٤٠ٝ قٜىد تٛع٘٪٘٪د ٔئ٤٠ٝ ٥ٞ٣ٟ ىح٪َد تل٪ٓ

ال رحعز ٍٟ ٥ٕ٠ؾ . تٛؿج، ٥٤ٔ ت٥ٛع٪ؽ تٛؾ٨ ٪قرى٪ٌ أٟ ٪عٞل تٛقٜىد حؽ٥ٟ ٍثةٖجٞؿرحى٥ٟ 
َٝ. ٠ٕٛقٙ، حل تىٜج تٛؿج ٥ٟٚ ٞقرَؽًت ألؼؾ ٠٪ؿ١ُ َٔ ٜٗحٙ، حل أىَٝ إٔرؼثؿٙ ٩ٔ  ٔرأس٪ؿ٨ ٛٝ ُ٪ى

." ؿٔدتٌٛٞ
" ؟ؾتر٢ ٚ٪ٓ أٍؿٓ حأ٩٠ ال أَٔل تٛلب"ٔ٪ٞث ٠ٚذ أُٔٚؿ حٚرثحثر٩،  قأٛر٢ُ

َٟ إؽؿف "ر٢، ؿرجأضثح٩٠ ٔ٪ٞث ٚثٟ ؿتضًَث ت٧ٛ ٝ ." ٠ٕقٙ ٞ٘ح٥اًل ٠ٍؽ تهلل ٥ٛ٪ف ٠ٍؽ ت٠ٛثفٛرحؿ٣ٔ
ُٝ ." ٥ال ررح٩٠َ"ًٞث ٠ن٪عر٢ تألؼ٪ؿخ ٗثةاًل، ٗؽ٥ِّٗحل أٟ ٪ؼر٩ٕ إٛرَٕذ إ٩ٖٛ ٥إحرقٝ ٜٗ٪اًل، 

. ٩ٔ تٛٞض٥ٍٞد تأل٧ٛ٥ ٣ؾ١ تَٛؽ٪ؽ ٟٞ ؿضثل ٠٥قثء تهلل ٟٞ ض٪٩ٜ ٥ٟٞ أض٪ثل تٛرثؿ٪ػ ؿأ٪ُذ
ٌٞ أ٢٠  ؽ٧٠ُنؽٞذ حئقرٞؿتؿ ٛر٥تضؽ تٛٚس٪ؿ٪ٟ ٩ٔ تٛٞؿترج تأل. ٥رٜٚٞذ ت٧ٛ تَٛؽ٪ؽ ٤٠ٞٝ ر٥ُٕٗذ
إؾ لثؿ٩٠ٚ تَٛؽ٪ؽ ٤٠ٞٝ ح٘نم ٞلثح٤د، . ٟٞ تٛٞر٥ٌٗ ٤ٛٝ أٟ ٪٥٠٥ٚت ٩ٔ تٛٞؿتٚـ تأل٧ٍٜٚثٟ 
٩ٔ ؼى٪د تإلٔرؼثؿ تٛٞٞ٪رد ٟٞ حَؽ إ٠رنثؿتذ ٍي٪ٞد، أ٥ ق٘ى٥ت حقحج ٗؽ ق٘ى ٝ ضٞ٪٢َٚثٟ 

ٞٔقعد ٞس٤ٜٝ أؼؿ٥ٟ حقحج تٛل٥٤خ ٥رسح٪ى ت٤ٛٞد أ٥ ٚٞث ق٘ى . تْٛ٪ؿخ ع٪٠ٞث ٚثٟ أل٠ثف أؼؿ٪ٟ 
أٍىث٩٠ تٛضٞ٪ٌ . ؾ٥ت ٗحل ٍح٥ؿ٣ٝ تٛؼى ت٧ٛ ت٤ٛالٙت٥ٛٗذ ٛ٪ؤَغضثء تٛٞؿتؿخ ٠ٍؽ ٤٠ث٪د ع٪ثر٤ٝ ٥

ق٥٘ىٙ ٛٞقثٔد أحَؽ إٟ  ـتؽٛٞث إٍرٜذ تٛقٜىد تٛؿ٥ع٪د تٛر٩ رق٪ؿ ٔ٪٤ث ٜٚٞث ٙ: ؾتذ تٛرعؾ٪ؿ
. ّثؽؿذ تٛٞعحد ٥تٛر٥توٌ
ٍٜ٪ث ٩ٔ ٟٞ ؾ٨٥ تٛٞؿترج تلأضرثـ أؤٛةٙ  ٚٝ حؽأُذ٠ع٥ ٚؿق٩ تُٛظق٪ؿ ٔ٪ٞث ٠ُٚذ ٞقرٞؿًت ٩ٔ تل

ذ ٛ٘ثة٩ ٌٞ ٣ؤالء تٛؾ٪ٟ ٍسؿ٥ت ٩ٔ ؾت٩ٔ ٥حَؽ رضؿ٪ؽ تَٛؽ٪ؽ ٟٞ تألعضحد ٩٠ٞ . ت٥ٜٚٞٛذ
إٛر٘٪ُذ حـ٥ضثٟ ؼؽٞث . حأؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ رْٜح٥ت ٍٜ٪٤ثتألٟ تٛٞلثٚل تٛر٩ ٚث٠ذ ٩ٛ، حؽأذ أٛر٩٘ 

رلضَذ ٚثٟ ٞضؽ٣ٞث ال ٪٥نٓ، ٥. تٛؿج ٥ؼؽٞث ت٥ٛتعؽ تألؼؿ حٚل أٞث٠د ت٧ٛ ت٤٠ٛث٪د
أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٍسؿ٥ت، . ٠نؿر٤ٞث أ٢٠ حئٞٚث٩٠ تٛح٘ثء ٧ٍٜ ىؿ٪ٖ تٛع٪ثخ ٥ؼؽٞد تٛؿج حأٞث٠دج

ٛٝ ٪٠عؿ٥ٔت ٍٟ ٤٠ٚٛٝ أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ إ٠رنؿ٥ت عؽز ٤ٛٝ ؾتذ تٛلب . ؼرٜٕدؿ٥ت حىؿٖ ٍٝٔز
. أٔعٖج تٛؿج: رٚؿ٪ق٤ٝ ٥ٜٛن٪د تأل٧ٛ٥ ٥تألٍيٝ

٣ؤالء ٣ٝ تٛؾ٪ٟ . ٥ح٤َٜٞٞث ٣ؾت أٚٞال تٛؼؽٞد ٜٛؿج، ٛ٪ف ٠ٜٛثف ٥ال عر٧ ٛأللؼثم تٛؿ٥ع٪٪ٟ
. ٍحؽ٥ت تٛؼؿ٥ٓ ٥رح١٥َ أ٪٠ٞث ؾ٣ج

ٞضؽًت ال ٪ٟٞٚ ٥ن٢ٕ ٞث ٥ضؽر٢ ت٧ٛ تَٛؿك، ٓ ع٪٠ٞث ٥نٜذ ٠ع٥ ٠ٞرنٓ تٛىؿ٪ٖ ٞر٥ض٤ًث
ٌٞ تٛٞضؽ ٤ٛؤالء  ٩ٛ تألٟ ٥ٚأ٢٠ تٛيٜٞد تٛؼثؿض٪د ٞ٘ثؿ٠ًدحؽت ألؤٛةٙ ٟٞ ؾ٨٥ تٛٞؿرحد تأل٧ٛ٥ 

ٟ ٪ر٥تضؽ ٩ٔ أ٨ ٞٚثٟ ٩ٔ حأٔأٔول ضٞثل ٛألؿه ٛ٪ف ضؽ٪ؿًت . أضرثـ٣ٜٝٛر٥ تٛؾ٪ٟ ٠ٚذ 
. تٛر٩ ر٥ٕٖ ت٥ٛنٓ ٗ٪ل ٩ٛ أٟ ٣ؾ١ تْٛؿٔد ٛ٪قذ إال ٍرحد تٛٞٞثٛٙ. تٛقٞثء
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 رر٥تضؽ ال. أؼؾ أ٪ثًٞث، أل٤ؿًت، أ٥ عر٧ ق٥٠تذٗؽ ق٪ؿ٨ ٠ع٥ تَٛؿك ٪٥ٟٚ ٟٞ تٟٛٞٞٚ أٟ 
أٚسؿ إ٠ـٍثش ٥تض٤ر٢ ٥٣ تإلعرؿتٝ تَٛي٪ٝ تٛؾ٨ أي٤ؿ١ . ىؿ٪٘د ٛ٘٪ثف تٛـٟٞ ٩ٔ ؾٛٙ تٛٞٚثٟ

َٟٞ ٠ُٚذ َٞؿٚد  ٨أ٠ث أ٥ ِٛٞث َٜٔر٢، حل ححقثىد أل٩٠ ٠ٚذ ٞعثؿحًث ٓ تٛضٞ٪ٌ ٩ٛ، ٛ٪ف حقحج 
 ل٤ؽ ٢ٛ ٚل ٥ٗخ ٥ٚل قٜىد،ذي٤ؿ ٞضؽ تهلل ؼالل تَٛٞؿٚد تألؼ٪ؿخ حىؿ٪٘د . ٪ثٝ تألؼ٪ؿختأل

ٍُِؿٔذ عٚٞد . ُؼٜ٘ذ أ٥ قُرؼٜٖ، ٧ٍٜ ى٥ل تألحؽ٪د إ٠ٚلٓ ؼالل ٣ؾ١ تَٛٞؿٚد ٞضؽ تٛنٜ٪ج، ٥
 تذ٥تعؽًت ٟٞ أٍيٝ تإلٞر٪ثـأؽ٦ ت٧ٛ إقرال٠ٞث ر٥تضؽ٠ث ٩ٔ ٣ؾ١ تَٛٞؿٚد ٓ. تهلل حىؿ٪٘د ؼثند

. ُتٍى٪ذ ٜٛض٠ف تٛحلؿ٨ تٛر٩
أٗرؿج ٟٞ ٚؿق٩ عٚٝ تٛٞق٪ظ، ٚثٟ تٛؾ٪ٟ ٩ٔ تٛٞؿترج تأل٧ٍٜ ضثٛق٪ٟ أ٪وًث ٧ٍٜ  ٥ٔ٪ٞث ٠ُٚذ

 عر٧ أٟ تألؽ٧٠ ٟٞ ٣ؾ١ تَٛؿ٥ك ٚثٟ أٚسؿ رأًٛ٘ث ٟٞ أ٨ ٍؿٍك. ٍؿ٥ك ٚث٠ذ ضـءًت ٟٞ ٍؿل٢
٣ٝ ٞؿتٚـ٪أؼؾ٥ٟ ٚثٟ ٗقًٞث ٟٞ ٣ؤالء ُعٚثًٞث ٧ٍٜ ٞؽٟ تألؿه تٛؾ٪ٟ ف. ٞؿتذ ٍؽ٪ؽخ أؿو٩ٍّ

٥أؼؿ٪ٟ ٚث٥٠ت عٚثًٞث ٧ٍٜ لؤ٥ٟ تٛقٞثء، ٥أؼؿ٪ٟ عٚثًٞث ٧ٍٜ تٛلؤ٥ٟ تٛٞثؽ٪د ٜٛؼٜ٪٘د . ٗؿ٪حًث
٣ؤالء تٛؾ٪ٟ ُتٍى٥ت تٛقٜىد ٧ٍٜ ل٧ٍٜ أ٪د عثل، ٚثٟ ٥توعًث أٟ . ٞسل أ٠يٞد ت٠ٛض٥ٝ ٥تٛٞضؿتذ

 ِٟ ٔل أ٣ٞ٪د أٚسؿ ٟٞ ٚثٟ ٜٛى. أٚسؿ ٟٞ أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ إقر٥ٜٞت تٛقٜىد ٧ٍٜ تٛٞضؿتذر٘ؽ٪ؿًت تٛٞؽ
 ٞضٖؿخ ٠ض٥ٝ، ألٟ تٛؿ٥ط تٛ٘ؽف ٚثٟ ٪قٟٚ ٩ٔ ت٠ٛثف، ٥تٛؿج إؼرثؿ ت٠ٛثف ٚٞٚثٟ ق٠ٚث١ُ

٩ٔ ٞعوؿ ٞضؽ١ أٟ ٗ٪ٞد ٚل تألؿه رث٤ٔد ٚؾٖؿخ ؿٞل، ٥ٌٞ ؾٛٙ ٚث٠ذ ٖٞ٘ؽؿٌخ ٩ٛ حؽت . تألحؽ٨
. ٞعىُّ إ٣رٞثٝ ٚل ض٠ؽ تٛقٞثء٤٠٥ٚٛث حال عؽ٥ؽ 
٥ٛل ٥ٌٞ ؾٛٙ، لَؿذ حظ. ذ حأ٩٠ أنْؿ ٟٞ ؾٖؿخ ؿٞل٥تًٕٗث أٞثٝ تَٛؿك، لَؿ ٥إؾ ٠ُٚذ

 ٠٣ث حؽأُذ. ٔح٥٘ر٢ إقرىَذ ٧ٍٜ ت٥ٗ٥ٛٓ. تٛؿ٥ط تٛ٘ؽف ٩ٍٖٜ حىؿ٪٘د أٍيٝ ٞٞث عؽز ٩ٛ قثحً٘ث
ـٓ٪ًث َٔاًل أ٤ٔٝ تٛٔؼؽٞد ٙ  ٚثٟ ٪٥٘ؽ٩٠ ؼالل ٣ؾ١ تٛؿعٜد ٤ٜٚث ٌٞ إ٩٠ ٠ثؽؿًت ٞث إ٠رح٤ُذٔ٘ؽ . ٠ٛثَُٞ

  .إٛ٪٢
تٛؾ٨ ٗثؽ٩٠ ت٧ٛ أ٧ٍٜ " تٛعٚٞد"ٔ٪٢ ؿأ٪ذ . أٚسؿ ٞٞث ٠ٚذ أرن٥ؿ١ ٚثٟ تٛؿج ٛى٪ًٕث ٥ؿ٣٪حًث

تٛؿج  ٖ٪ـُذَٝ. حثألٕٛد ٌٞ تَٛؽ٪ؽ ٟٞ أنؽٗثة٩ تٛؾ٪ٟ ٍثل٥ت ٧ٍٜ تألؿه تٛضحل، ٥لَؿُذ
َٞٔر٢ ٪رٜٚٝ  ٚٞث إ٩٠ ٖٞ٪ـر٢ ٚلؼم ٚس٪ؿًت ٞث . ٞؿتذ ٍؽ٪ؽخ ٟٞ ؼالل تألؼؿ٪٩َٟٞ ٚلؼٍم ق

ٔ٪٢ تألقؽ ٥تٛؼؿ٥ٓ، تٛؿت٩ٍ ٥تَٛؿ٪ف، ٥ٟٛٚ أٚسؿ  أ٪ُذؿ. ؿٔور٢ ع٪٠ٞث أر٧ إ٩ٓٛ ٩ٔ تألؼؿ٪ٟ
ٍٝ ٠٣ث . ٟٞ ؾٛٙ ؿأ٪ر٢ ٚعثٚ

َُٞـ٨  ٥ٚثٟ ٥توعًث . ضٜج ٩ٛ تٛؿتعدح٤ٚؾت ٍيٞد ٞٞث ٩َٞ عر٧ ٩ٔ عو٥ؿ١ تٛؿ٣٪ج، ٚثٟ تٛ
َّ ال ر٩ٕٚ ٜٚٞثذ . أٟ تٛؿج ٛٝ ٪ِؿؽ أحؽًت أٟ ألَؿ حٞوث٪٘د، ٚل ٞث أؿتؽ١ ٥٣ أٟ أٍؿٓ تٛع

٠ُٚذ ٗؽ إضرـذ ٞؿعٜد . ٣حد أ٥ ٞؽ٦ تٜٛىٓ ٠ٍؽ ت٥ٗ٥ٛٓ أٞثٝ تٛؿجحلؿ٪د ٥ٛنٓ ٞؽ٦ تٛؿ
، ٥إ٢٠ ٌٜٓٛر٥ حأٟ تُٛعٚٝ ٠ِٞم ٚثٟ تُٛعٚٝ ض٪ؽًت أٝ ق٪ةًث حث٠ٛقحد ٩ٛ، ٔ٘ؽ ٍؿُٔذق٥تّء تإل٣رٞثٝ 

. حئٞٚث٩٠ تٛس٘د ٩ٔ تٛعثٚٝ
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ٙ تٛٚس٪ؿ ٤٠ٞث ٚٞث ٚث٠ذ ٠٣ثلْل تٛ٘ؽ٪ق٥ٟ . ؿأ٪ُذ تٛؿج ٪٠يؿ ت٧ٛ تَٛؿ٥ك تٛر٩ ٚث٠ذ ع٢ٛ٥
أٍٖؽ٣ث . ٣ؾ١ تَٛؿ٥ك ٩٣ ْٜٛثٛح٪ٟ تٛؾ٪ٟ ؼؽ٩٠٥ٞ حأٞث٠د ٩ٔ ٚل ض٪ل"سٝ ٗثل، . ٍؿ٥ك ٔثؿّد

ٌٖ أٟ رضٜف ٧ٍٜ . أح٩ ٥أ٠ث ٗحل رأق٪ف تَٛثٛٝ " ٤٠ٞث؟أعٕؽ ٣ل أ٠ذ ٞقرع
ع٪ٟ ٪قأٛٙ تهلل ٩ٜٚ تَٛٞؿٔد قؤتاًل، ٔئ٢٠ ال ٪َٕل "تٛٞؿتذ، إعؽ٦ رؾٚؿُذ ٞث ٗث٢ٛ ٩ٛ نؽ٪ٖ ٩ٔ 

." تذؾٛٙ ٜٛحعز ٍٟ ٥َٜٞٝ
إقرىَذ رٞ٪٪ـ حَوًث ٟٞ تألحىثل تَٛيٞثء . ٠يؿُذ ت٧ٛ تَٛؿ٥ك ٥إ٧ٛ أؤٛةٙ تٛضثٛق٪ٟ ٍٜ٪٤ث

ٔثٛٚس٪ؿ٪ٟ . ٩ٔ تإل٪ٞثٟ، ٥ٟٛٚ َٞيٝ تٛضثٛق٪ٟ تٛؾ٪ٟ ٍِؿٔر٤ٝ ٛٝ ٪٥٠٥ٚت َٞؿ٥ٔ٪ٟ ٧ٍٜ تألؿه
ُٞحلِّؿ٪ٟ ٗو٥ت ع٪ثر٤ٝ ٩ٔ ٥ّٞه ٛٝ ٪٤ر٥ٞت أحؽًت حأٟ ُ٪ؾٚؿ٥ت ٧ٍٜ . ٟٞ تٛؾ٪ٟ ٍؿٔر٤ٝ ٚث٥٠ت 

ٟٞ ٚث٥٠ت أ٠ّ٪ثّء أ٥ عٚثًٞث، تٛحَه ٠ٞٝؽ٣لًث حَه تٛلب ٛؿؤ٪د  ٠ُٚذ. تألؿه حل ٟٞ تٛؿج
٩ُٛٝ ٧ٍٜ أ٪د عثل، حؽت . تٛؾ٪ٟ ٚث٥٠ت أ٠ٞثء ٛٞث ُتٍى٩ ٤ٛٝ نٜ٪ثذ أٟ ت٠ٛقثء ٥تأل٤ٞثذ تٛ

ٟٖ ٨تألٞ٪٠ثذ  . لْٜٟ ٍؿ٥لًث أٚسؿ ٟٞ تٛٞض٥ٍٞثذ تَٛثـحدُٚ
٠ٕق٩ ٞقرعً٘ث ٜٛض٥ٜف  ٠ٚذ أٍرحُؿ٦ قؤتل تٛؿج إٟ تل" ٠َٝ"ٛٝ رٟٚ ٠٣ثٙ ىؿ٪٘د ألض٪ج حٜٚٞد 

إ٩٠  ٍُٜٞذ. ٛٝ أٟٚ ٞقرعً٘ث ٜٛض٥ٜف ٩ٔ ؿٔ٘د أ٨ ٥تعٕؽ ٟٞ تٛٞر٥تضؽ٪ٟ ٠٣ثٙ. ٧ٍٜ ٍؿٍك ٠٣ث
٠ٚذ . ُتٍى٪ذ تٕٛؿند ٛؼ٥ه قحثٖ ٥ٕٜٛـ حأٍيٝ ضثةـخ ٩ٔ تٛقٞثء أ٥ تألؿه، ٩٠ٚٛ٥ ٔلٜذ

، ٍٜٞذ حئ٩٠  َٞيٝ ع٪ثر٩ ٠ٚذ ٔثلاًل٩٠ ٥ٌٞ إ. ٥تعؽ ٪ـتل ٠٣ثٙ أٌٞلٞث ٪ثةقًث، ٥ٟٛٚ ٚثٟ 
ع٪٠ٞث إٍرؿُٔذ حأ٩٠ ٛقذ ٞقرعً٘ث أللْل . ٠٣ث ٗحل أٟ ر٠ر٩٤ ع٪ثر٩ ٧ٍٜ تألؿه ٞر٥تضْؽ

: تٛؿج ٍؿٍك، قأ٩٠ٛ
" ٥ٟٛٚ ٣ل رؿ٪ؽ ٣ؾت تٛٚؿق٩؟"

" حثٛىحٌ أؿ٪ؽ ؾٛٙ ٟٞ ٚل ٜٗح٩،"أضحذ، 
. أٟ ُرلْل ٩ٔ أ٨ ض٪ل ٣ؾ١ تٛٚؿتق٩ تٕٛثؿّد ٚثٟ ٠ًٚٞٞث"٥ٗثل،  ٗٔدسٝ ٠يؿ تٛؿج ت٧ٛ تألؿ٥ِ

تالٟ إؾ عث٠ذ . ال رـتل تٛؽ٥ٍخ ٞرثعد. تٛؽ٥ٍخ ٜٛض٥ٜف ٠٣ث ٛٚل ٥تعؽ ٠ثلؽ إق٩ٞ ٗؽُٞذ
قُرلْل ٣ؾ١ تٛٚؿتق٩ ٗحل إ٠ر٤ثء . تَٛٞؿٚد تألؼ٪ؿخ، ٔٚس٪ؿ٥ٟ ٟٞٞ ٣ٝ أٔؼؿ٥ٟ ق٪٥٠٥ٟٚ أ٥ٛ٪ٟ

. ٟ ٔلح٩٤ق٪ؿرؽ٥ٟ ٍحثءخ تٛر٥توٌ ٥ق٪٥٠٥ٚ: قُ٪َؿٓ تٛؾ٪ٟ ق٪ضٜق٥ٟ ٠٣ث ٛل٪ة٪ٟ. تَٛٞؿٚد
إٟ إقرىَذ تإلعرٕثي ح٤ث ٥ٍؽٝ ٔ٘ؽت٤٠ث ٩ٔ تَٛٞؿٚد، ٔع٪٠ٞث رؿضٌ قر٥ٟٚ . ٛؽ٪ٙ تَٛحثءخ تألٟ

٩ٛ ٚل  ذُتٍى٩. ع٪٠ةؾ قر٥ٟٚ ٞقرعً٘ث ٜٛض٥ٜف ٌٞ ٣ؤالء، أل٩٠ ضَُٜرٙ ٞقرعً٘ث. ٔلح٩٤ أ٪وًث
ؽٞث قر٥ٟٚ ّثٛحًث ٥قُرؤرٟٞ حقٜىر٩ ٔ٘ى ٍٟ. ٥ت٥٘ٛخ، ٥أ٠ث ٥عؽ٨ أقرى٪ٌ إقرؼؽت٤ٞث ختٛقٜى

." ٥تألٟ إٛرٕذ ٥ت٠يؿ ت٧ٛ أ٣ل ح٪ر٩. رحسذ ٩ٖٔ رٞثًٞث
ِِٝٝإقرىَذ . ٥ض٩٤ ٠٥يؿذ ؼ٩ٕٜ ٩ٔ تإلرضث١ تٛؾ٨ ضةذ ٢٠ٞ أؽؿُذ ٗؽٞد ٍؿل٢ ؿؤ٪د ٚل ٟ 
. ٚث٠ذ تٛٞال٪٪ٟ رلْل تٛٞؿترج. أؿو٩ ٚثٟ تٛٞل٤ؽ ٪٥ٕٖ ٠ىثٖ تٛٞ٘ثؿ٠د ٌٞ أ٨ ٞضٕؽ. تْٛؿٔد

. ؿجٟ ض٪ك حٚث٢ٜٞ، ٥ٍٜٞذ أ٢٠ ٛؽ٨ ٥ٗخ أٙأٍيٝ ؿ٥ٍد ٝؽ٧٠ ٚثٟ ٚل ٔؿؽ ٩ٔ تٛٞقر٦٥ تأل
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٥ٌٞ ؾٛٙ، إقرىَذ ؿؤ٪د ضـء نْ٪ؿ . لثٍٞل ٚث٠ذ ٥ٗر٩ ر٥ٕٖ قَر٩ إلقر٪َثج ٣ٚؾت ٞضٕؽ
٥ْٜٔت تْٛؿٔد تَٛي٪ٞد . ضؽًت ٟٞ تٛؾ٪ٟ ل

ٚثٟ ٗؽ ٞقظ ؽ٥ًٞ ٚل ٥تعٕؽ ٠٣ث . ٛؿؤ٪د ؽ٥ًٞ ٩ٔ ٍ٪٠٪٢ سٝ إٛرُٕذ ٠٥يؿذ ت٧ٛ تٛؿج ٔث٠ؽ٣لُذ
: سٝ ٖٗؽ٤ٞث ٩ٛ ٗثةاًل. ت٠ذ ؽَٞد رق٪ل ٧ٍٜ ؼؽ٪٢ أٞق٤ٚث ٩ٔ ٪ؽ٥١ٔ٪ٞث ٙ. ٍؽت ؽ٢ٍ٥ٞٞث 

" ٣ل قرلؿح٤ث ٩َٞ؟. ٣ؾ١ ٚأق٩"
حؽأُذ ألَؿ حٞعحر٢ ٩ٔ ت٠ٛيؿ إ٩ٖٛ ٥ٔ٪ٞث ٚثٟ تٛؿج ٞقرٞؿًت . ٛٝ رٟٚ ٠٣ثٙ ىؿ٪٘د ألؿٔه ىٜح٢

ٖٕ. ٪ـتل ٪عح٩٠ٞث عر٧ ٥أ٠ث ٚ٘ؾٍؿ ٚثٟ . تَٛي٪ٞد  أؿتؽ٩٠ أٟ أ٥ٟٚ ٗؿ٪حًث ٥ٌٞ إ٩٠ ّ٪ؿ ٞقرع
: سٝ ٗثل ٩ٛ. ٢٠ٞ

ٚٞث ُتٔعٗج ضٞ٪ٌ ٣ؤالء تٛؾ٪ٟ ٟٞ تٕٛٞرؿه أٟ . ال رقرى٪ٌ أٟ رؽؿ٤ٚث ُتٔعٗج ضٞ٪ٌ ٣ؤالء ٞعحًد"
ال ٪رُؿٙ ؿٍثر٩ . رؿُٚذ تٛرقَد ٥تٛرقَ٪ٟ ألحعز ٍٟ ؾتٙ ت٥ٕ٘ٞٛؽ. ٪٥٠٥ٚت ٠٣ث ٤٠ٚٛ٥ٝ ٛٝ ٪أر٥ت

تٛؾ٣ثج ٩ٔ أرلثؿٙ ٜٗح٩ . ٥ٗؽضةُذ اُلؼِّٜم تٛٞٓ. ت٥ٛتٔعَؽ ٜٛحعز ٍٟ تٛرقَد ٥تٛرقَ٪ٟ ٥ٕ٘ٞؽًت
أل٠٘ثؾ ت٥ٕ٘ٞٛؽ٪ٟ؟ ٣ل قرقثٍؽ ٩ٔ ٞلء ٣ؾ١ تْٛؿٔد، ٣ل قرقثٍؽ ٩ٔ ٞلء ٣ؾ١ تَٛؿ٥ك ٥ٚل 

ُٝ ٚؿق٩ٍّ خ ٛرضٜج ٔؿعًث ٜٛقٞثء، ٩ٛ ٥ألح٩؟ ٣ؾت تُٛعٚٝ ٥٣ ٩ٔ١ٖٔٝ ٣ؾ١ تٛ٘ثٍد؟ ٣ل رأؼؾ ٣ؾ١ تٛ
ع٪٠ةؾ ٔ٘ى . ح٪ر٩أل ٧ٛ أٟ ٪ٞذٟٛ ُرعقٝ تَٛٞؿٚد تألؼ٪ؿخ ت. أل٣ل ح٪ر٩، ٥ح٪ر٩ ٠ٕق٢ ٛ٪ف ٞٞرٜةًث

ُٝ. ق٪ع٪ٟ ت٥ٛٗذ إلقرؿؽتؽ تألؿه ٥إـتٛد تٛلؿ ٟٞ تٛؼٜ٪٘د ًت عٖجإٟ لؿحَذ ٣ؾ١ تٛٚأف قر٥ٟٚ 
." ٥ٕٜ٘ٞٛؽ٪ٟ حثٛىؿ٪٘د تٛر٩ أعححر٤ٝ

ذ حر٥تضؽ ٣ٚؾت أل٪ثء ٩ٔ ّؿٔد ح٤ٚؾت ٞضؽ، ٥٥وٌ اضؽًت عر٧ إ٩٠ رٕثش سٝ أؼؾ ٚأقًث حق٪ىًث
ٍٜٞذ أ٢٠ ٪قرع٪ل ٩ٍٖٜ أٟ . ٛٝ أؾٖ أحؽًت ل٪ةًث ح٤ؾ١ تٛٞؿتؿخ. سٝ أٍىث٩٠ إ٪ث٣ث. ؽَٞر٢ ٔ٪٤ث

إ٠ريؿ تٛؿج . ألؿح٤ث ٤ٜٚث، أ٥ عر٧ تٛٚس٪ؿ ٤٠ٞث، ٩٠ٚٛ٥ ٠ٚذ ٞنًٞٞث أللؿح٤ث ح٘ؽؿ إٞٚث٩٠
٠ُٚذ . أؼ٪ؿًت ٩ٔ حٚثء ٞؿ٪ؿ ٥ٚأٟ أ٤٠ثؿ ع٘٪٘٪د ٟٞ تٛؽ٥ًٞ ررؽٖٔ ٩٠ٞ حنحٍؿ عر٧ إ٠ٕضؿُذ

. ٟٞ ؾٛٙ ٠ُٚذ أح٩ٚ ألضل تٛؿجأح٩ٚ ألضل ت٥ٕ٘ٞٛؽ٪ٟ، ٥ٟٛٚ حأٚسؿ 
٪ٜٞة٩٠ ٞٞرـضًث قال٢ٞ سٝ حؽأ . إٛ٪٢ ٩ٔ ٪أف ٔ٪ٞث ٛٝ أقرىٌ حَُؽ إعرٞثل ٣ؾت تألٛٝ تَٛي٪ٝ ٠يؿُذ

ٚثٟ ٣ؾت تٛٞثء تٛع٩ِّ تٛؾ٨ ٠ٚذ . ٣ؾ١ تٛؿ٥ٍدج ل٪ةًثٛٝ ألَؿ أحؽًت . ح٤ثلَؿذ حٞعحر٢ تٛر٩ 
ٔحؽأذ ألَؿ حأٟ . تٛٞ٪ث١ تٛٞرؽٔ٘د ٩ٔ٩ٖٔ  إلرَل ٥ٚأٟ ٠ثْؿ سٝ لَؿُذ. أٍؿٓ أ٢٠ ٪٠حٌ ت٧ٛ تألحؽ

ٛٝ ألَؿ أحؽًت ح٤ٚؾت عثٔـ ٜٛٚؿتـخ، . ٣ؾ١ ت٠ٛثؿ قرٜر٩٠ٞ٤ إٟ ٛٝ أحؽأ ٩ٔ إٍالٟ ٔؼثٞد ٞضؽ١
ُٚل ٠ٍٕف ُتٍى٩ . ٩ٛ ٟٞ أضل إ٠ض٪٢ٜ ذ٥َٛحثؽر٢، ٥إقرؼؽتٝ 

 
ٍٞد أ٠ث أٍٜٝ تألٟ أٟ ٍؿك تُٛعٚٝ ٣ؾت ٥٣ ٍؿك تٟٛ. ٪ث ؿج"إال ٥٣،  ٣رُٕذ ٠ثق٪ًث ٚل ٥تعٕؽ

أقأل ! ٗحل ٚل لب أٛرٞف ٠ٞٙ ت٠َٛٞد. ؽٞرٙأ٪وًث، ٥إ٩٠ أٛرٞف إٛ٪ٙ تألٟ ٠ًَٞد ٟٞ أضل ِغ
ٟٞ تٛوالل تٛرعؿ٪ؿ عحٙ ٚس٪ؿًت ٛؽؿضد أقرى٪ٌ ُأ٩ٚٛ أقأٛٙ ت٠َٛٞد . ؽؿح٩إلٚٞثل ت٠َٛٞد 
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٪قرٞؿ  أؽ٥ٍ إقٞٙ ألضل تٛؼالم ٟٞ ٠ٕق٩ ٥ٟٞ لؿِّ ٜٗح٩، ٥أٟ. ٥تأل٠ث٠٪د تٛر٩ أٔقؽذ ع٪ثر٩
أقأٛٙ أٟ . أقأٛٙ أٟ رَى٪٩٠ ٜٗحٙ، رَى٪٩٠ عحٙ. تٛؾ٨ ألَؿ ح٢ ٩ٔ تٛرؽٖٔ ٩ٔ ٜٗح٩ عج٣ؾت تل

أقأٛٙ ٠َٞد تٛؿ٥ط تٛ٘ؽف ٜٛل٤ثؽخ ٠ٍٙ . رَى٪٩٠ ٠َٞد تٛؿ٥ط تٛ٘ؽف َٛ٪ؽ٪ٟ ٜٗح٩ ٧ٍٜ ؼى٪ر٩
أقأٛٙ أٟ ر٥ٟٚ ت٠َٛٞد . أقأٛٙ ت٠َٛٞد ألل٤ؽ ٛٚل ٞث أٍؽؽر٢ ألؤٛةٙ تألر٪ٟ إٛ٪ٙ. عً٘ث ٚٞث أ٠َذ
أقأل ت٠َٛٞد إللثؿ٤ٚث ٌٞ أؤٛةٙ تٛٞؽ٥ٍ٪ٟ إللْثل ٣ؾ١ تَٛؿ٥ك . ٚؿـ ع٘٪٘د ٣ؾت تُٛع٩ٍٖٜٝٚ أل

تٕٛثؿّد، إلٍىثة٤ٝ ٜٚٞثذ تٛع٪ثخ تٛر٩ قرعٕي٤ٝ ٧ٍٜ ىؿ٪ٖ تٛع٪ثخ ٥ر٠ٞع٤ٝ تإل٪ٞثٟ ٛ٪٥َٜٕت ٞث 
." ٪ث ؿج أقأٛٙ ٣ؾ١ ت٠َٛٞد. ٣ٝ ٞؽ٥ٍ٪ٟ ٢َٜٞٛ

 
ٍ٪٩٠ ٍذ ت٧ٛ تَٛؿ٥ك ح٘ؽؿ ٞث تقرى٩ٔ٥ تٛعثل ٥ٗٓ أ٪وًث ٚل تٛضثٛق٪ٟ ً. سٝ ٥ٗٓ تٛؿج

. ؾٛٙ قثحً٘ثت١ ٞسل ٍ٪٩٠ تٛؿج حث٠ٛثؿ، ٛٝ أؿ سٝ ر٣٥ضْذ. ؿؤ٪ر٢
. قرؿضٌ أ٠ذ ٥ق٪٥ٟٚ تٛؿ٥ط تٛ٘ؽف َٞٙ. ٣ؾت تٛٞىٜج ٛٝ أؿٔو٢ أحؽتًً. أ٠ذ ٠ثلؽر٩٠ ت٠َٛٞد"
ٚٔال٣ٞث إٟ أؿؽذ تٛح٘ثء ٧ٍٜ ىؿ٪ٖ تٛع٪ثخ. ٠٣ث ى٪حر٩ ٥نؿتٞر٩ أ٪وًث َٗذُؾ . ٍٜ٪ٙ أٟ ررؾٚؿ 

ُٟ ٓٞ ٪٠ح٩ْ أٟ رَؿٓ ى٪حر٩ ٥نؿتٞر٩ ٥إال ٔئ٠ٙ قرق٘ى ٩ٔ . تٛعج تٛع٘٪٩٘ هلل ُعٚٝ تهلل ٪رو
تٛٞعثؽسثذ تٛر٩ ٚث٠ذ ٛٙ ٌٞ . ٚٔال٣ٞث٣ؾ١ ٩٣ ت٠َٛٞد تٛر٩ ُتٍى٪ذ ٛٙ ٠٣ث، ِٛرَِؿٓ . تٛوالل

ّٚؿ ؾٛٙ. تإلؼ٥خ ٠٣ث ٚث٠ذ ٠َٞر٩ ." رؾ
. سٝ ٥ض٢ حق٪٢ٕ ٠ع٥ ٜٗح٩ ٥ت٧ٛ ٩ٞٔ ٥ت٧ٛ ٪ؽ٨ٖ

٥رثحٌ " ٣ؾت أ٪وًث ٠َٞد،"سٝ ٗثل، . ل ؾٛٙ ؼؿش ٠ثؿ ٟٞ ق٪٢ٕ ٥أعؿ٩٠ٗ حأٛٝ لؽ٪ؽ٠ٍؽٞث ٌٔ
أٚؿـ ٥أٚرج ٍٟ ٚل ٞث . أ٠ذ ٛقذ إال ٥تعؽًت ٟٞ تَٛؽ٪ؽ٪ٟ تٛؾ٪ٟ ُتٍؽ٥ِّت ٤ٛؾ١ تٛقثٍد"ٚال٢ٞ، 

إؾ٣ج ٥ؽتٌٔ . تَٛٞؿٚد تألؼ٪ؿخ٪ؼ٥و٥ت إؾ٣ج ٠٥ثٔؽ ٗثؽر٩ ل. ٞث ٜٗر٢ ٛٙ ٢ُٜٗ إلؼ٥ر٩. ؿأ٪ر٢ ٠٣ث
ُٞٓد ٗثؽر٩، ٥. ؽ٪ٟ، ٍٟ تألؿتٞل ٥تٛ٪رث٧ٞتء ٥تٛٞوى٢ٍَٟ تٕٛ٘ؿ ٤ُِٞ ع٪ز  رر٥تضُؽإ٤٠ث ٣ؾ١ ٩٣ 

َٔٝ ؼؿت٩ٔ، إٍر٩٠ حنْثؿ٨. تءألىٕث٩ٛ أ٣ٞ٪د حث٠ٛقحد ٩ٛ أٚسؿ ٟٞ ٠ض٥ٝ تٛقٝ. رضؽ٣ٝ . أى
إؾ٣ج حقؿٍد أل٩٠ قأر٩ . إؾ٣ج ٥ال ررؿتضٌ. إؾ٣ج ت٧ٛ تَٛٞؿٚد. ٍى٪٤ٝ ٜٚٞد تهلل ٩ٚٛ ٪ع٪٥تأ

." ٥تقرَضل ٛ٪٥ٝ ٗؽ٩ٞ٥ أٔى٩٠َ. قؿ٪ًَث
: حث٥٘ٛلٞل٧ ٗثةؽ تٛٞالةٚد حضث٠ح٩ ٥حؽأ . سٝ أرذ ٞض٥ٍٞد ٟٞ تٛٞالةٚد ٥ؿتٔ٘ر٩٠ ْٞثؽؿًت تَٛؿك

َٓ تٛؿج ٔئ٢٠ ٟٛ ٪ضٜف سث٠٪د" ٟٛ ٪ضٜف ت٧ٛ ت٥ٛٗذ . ر٠ر٩٤ تٛعؿج تألؼ٪ؿخ عر٧ تألٟ إؾ ٥ٗ
ٛر٩ ٚث٠ذ ٥تٕٗد ٔ٪ثٖٛ تٛٞالةٚد ت. عثٟ ت٥ٛٗذ تألٟ. تٛؾ٨ ٔ٪٢ ر٥وٌ تألٍؽتء رعذ ٗؽٞ٪٢

٣ؾت ٥٣ ت٥ٛٗذ . ُتىٜ٘ذ عل٥ؽ تَٛؽ٥ أ٪وًث. ٠ٞؾ ٛ٪ٜد تألالٝ ٗؽ ُتىٜ٘ذ تألٟ ت٧ٛ تألؿه حئقرَؽتٕؽ
ق٠٘ثرل َٞٙ . ق٠٘ثرل تألٟ عر٧ ت٤٠ٛث٪د. قُ٪ٚٞل تٛقؿ تَٛي٪ٝ هلل ٗؿ٪حًث. تٛؾ٨ ر٠ريؿ١ ٚل تٛؼٜ٪٘د

." ٥ٌٞ إؼ٥رٙ
. سٝ تقر٪٘يُذ
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ٗؽ ٚثٟ ل. ع٪ٟ، حؽأذ أٔٚؿ ٜٖٞ٪ًث حٚل ٞث إؼرحؿر٢ ٠ٞؾ ٠٥٠دؽ٨ؿق٩ تلٙٔ٪ٞث أقرٞؿذ حثإلحرَثؽ ٍٟ ٥
ـٖٓ رعؽ٪ًثٌٞ أ٢٠ ٚثٟ . إؼرحثؿًت ؿ٣٪حًث ٥ؿتةًَث ًَٞث أٞثٟ ٛٝ ألَؿ ج٩ٔ تٜٛ٘ج، إال أ٩٠ لَؿذ  ًت٥رٞ

٪٥ٟٚ يث٣ؿًت َٜٛ٪ثٟ أٞثٝ تٛٚس٪ؿ٪ٟ، ٚٞث إ٩٠ ٛٝ ألٟ ٩ٔ تٛحؽت٪د ٛٝ ٪ٟٚ رَؿ٪ر٢ ق٤اًل . ح٢ قثحً٘ث
٥ٟٛٚ ع٪٠ٞث تقرؿؼ٪ذ ٥ٗحٜذ تألٞؿ، ٍثًٛٞث أٟ ؾٛٙ إ٠ٞث . ٔٔٚؿ ٥تعؽ٧ٍٜ إؼٕثء أٟٚ ٗثؽؿًت عر٧ 

أس٘ل ٠٪ؿ ٥أ٦٥ٗ ىؿط ٚثٟ ٞسل ألؼٕ٪٢ َٔؽٝ ٥ض٥ؽ لب . ٍي٪ٝ رع٥ل ت٧ٛ رعؿ٪ٍؿُ٪ى٤ِّؿ ٠ٕق٩، 
.  ٢ٍ قثحً٘ث٨قرىَذ تٛر٠ٕف حلٚل ٛٝ أقرىإألَؿ ٥ٚأ٩٠  حؽأُذ. ٗ٪٥ؽتل

ٞر٥تنٜد سٝ حؽأذ ألَؿ حٞعثؽسد . إـؽتؽذ ٗؽؿر٩ تَٜٛ٘٪د١ ٩ٛ أٟحؽت إقرؿؼثء ٜٚٞث  ٥ٜٚٞث إـؽؽُذ
حٚالٝ ح٥ٛف تٛؿق٥ل ٍٟ ـ٪ثؿر٢ ٜٛقٞثء تٛسثٛسد،  ٔٚؿُذ. ت٠ٛىٖ ح٤ث٠قثٟ إال رقرى٪ٌ ٜٚٞثذ 

إ٤٠ث . ٞعثؽسد حلؿ٪دحٚس٪ؿ أ٨ ٞعثؽسد ؿ٥ع٪د ر٥ٕٖ ٠٣ثٙ . ع٪ز قٌٞ ٚالًٞث ال ٪ٟٞٚ ٥ن٢ٕ
ٞعثؽسد ٠٘٪د ٜٜٛ٘ج حىؿ٪٘د ٞث ٩٣ ٓ. إل٠قثٟأٚسؿ ٟٞ ٜٚٞثذ حلؿ٪د ٪٠ى٤٘ث تؾ٥ ٧٠َٞ أٍٖٞ ٥

.  ال إعرٞثل ٛق٥ء ت٥ٝ٤ٕٛخ إؾ ٩٣ ح٤ٚؾت ٠٘ث٥٥تٛؾ٣ٟ ًَٞث، 
ٞث ٚثٟ ٪ٕٚؿ ح٢، رٞثًٞث ٞسل ٗؽؿر٢ ٧ٍٜ ٤ٔٝ حؽأذ أ. ٥ٔ٪ٞث ٠يؿذ ت٧ٛ لؼم ٞث ٩ٔ تْٛؿٔد

إقرٞؿ٠ث حئقرَٞثل ٜٚٞثذ، ٥ٟٛٚ . ع٪٠ٞث ٠يؿذ ت٧ٛ تٛؿج، حؽأذ أ٢ٞ٤ٔ ح٠ٕف تٛىؿ٪٘د. ٩ٞ٤ٔ
رعؿؿ ؾ٩٠٣ ٛؽؿضد تٟ ٓ. ٍٖٞ ٛؽؿضد ال ٪ٟٞٚ ٛ٘ث٥ٞف أٟ ٪ؽؿ٤ٚث٧٠َٞ ح٤ٚؾت ٚل ٜٚٞد لٚثٟ 

. إؼرحثؿ قثحٖحٕؿط ٔثٖ ٚل  إٞرٜةُذ .قَر٢ روثٍٕذ ٍؽخ ٞؿتذ
 

اهيدبدثج اهرودٍج 
ٛٝ . رٞثًٞث ٞسٜٞث ٠ٚذ أ٠ث ٢َٞ ،تٛؿج ٚثٟ ٞقرٞرًَث حثٛرعؽز ٩َٞ ح٤ؾ١ تٛىؿ٪٘در٥وظ ٩ٛ أٟ 
٥ق٪ٜد ٪ق٥ً ٥٣ . أٟ ٪٥ٟٚ ٜٚٞد تهللؽ٦ ٞث ر٩٠َ تٛؿج ٣ٞذ ح٤ٚؾت ٍٖٞ ٝٓإ٩٠ ٪عؽز ٩ٛ أحؽًت 

َٞث٠٪٤ث ٥ٗ٥ر٤ث حن٥ؿخ ٍي٪ٞد ٞث ٔثٗذ ٜٚٞثر٢ ٩٣ ؿ٥ط ٥ع٪ثخ، ٥. ؼٜ٪٘ر٢ٌٞ تهلل إرنثل 
. ٥ن٢ٕ تإل٠قثٟ تٛعثوؿ٪قرى٪ٌ 

تهلل ٥ٚ٠ٟٛ ٗثؽؿ٪ٟ ٧ٍٜ تٛرعؽز ؼ٠ٜ٘ث . تٛؿ٥طٞعثؽسد ٜٚٞثذ تإل٠قثٟ ٩٣ لٚل قىع٩ ل
ال . قر٪َثجتإل٣ؾت ٥ٖ ٜٚٞثذ تٛحلؿ، ٥ٟٛٚ حقحج تٛق٥٘ى ٥ت٤٠٪ثؿ ُحؿش حثحل، ٔ٘ؽ٠ث ٨ٓحٞقر٦٥ 

ؾٛٙ ٔ٘ى ع٪٠ٞث ٥ٚ٠ٟ حئٞٚث٠٠ث ت٧ٛ أٟ ٠قرَ٪ؽ ؾٛٙ سث٠٪د، ٥ألض٢ٜ ٠قرى٪ٌ أٟ ٥ٚ٠ٟ ٞث ُؼ٠ٜ٘ث 
. أعؿتؿًت ٩ٔ ٞعوؿ١

 رل٥٪٢ ٛٞث ٔيٌألٍٟ تهلل، ٔ٘ؽ ٚث٠ذ حؽت٪د ض٢َٜ ٪ؼرحب ٣ؾت ٞث ، أؼىأ أؽ٠ٍٝؽٞث حؽأذ أ٤ٔٝ أ٢٠ 
 تإقرَثؽر٢ٟٛٚ ٪٠٠ٚٞث ٥. ؼٕه ٗؽؿتر٠ث تَٜٛ٘٪د ٥تٛؿ٥ع٪د٣٥ؾت أؽ٦ ت٧ٛ . ُؼٜٖ تإل٠قثٟ ألٟ ٪٥ٟٚ

هلل ٥إ٠ٕرثط إ٠ٕرثط ٣٥ؾت ٠َٞث١ . ّ٪ؿ ٞـ٪ٕ٪٥ٟ ٔ٘ى ع٪٠ٞث ٠ؼؿش ٟٞ تإلؼرحثء ٠٥ن٪ؿ ٥توع٪ٟ
ت ٪٠ح٩ْ ٛؾ. رْ٪ؿ٠ث ت٧ٛ ن٥ؿر٥٢ٞضؽ تٛؿج ح٥ض٢ ّ٪ؿ ٞحؿٌٗ ٚث٠ٛيؿ ت٧ٛ إ٢٠ . ت٥ٛتعؽ ٛألؼؿ
. إؼرحثء٠ث٠ثرضد ٍٟ تألعضحد تلٍٜ٪٠ث ىؿط 
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أ٥ل قؤتل ٪٠ح٩ْ ٥٣ تٛىؿ٪٘د ؾتذ ج ،"أ٪ٟ أ٠ذ؟"ر٢، ألؽٝ حَؽ ؼى٩ٛؿج قأ٢ٛ تٚثٟ أ٥ل قؤتل 
ٔثٛقؤتل ٚثٟ ٟٞ . ٞٚثٟ أؽٝ٪َٜٝ حثٛىحٌ ٚثٟ تٛؿج . ٠ث ٠ؿ٪ؽ تٛؿج أٟ ٪قرؿؽ٠ثأٟ ٠ض٪ح٢ إٟ ٙ

. ٍٟ تإل٠قثٟ ؾٛٙ تٛقؤتل ٥٣ حؽت٪د حعز تهلل. أؽ٠َٕٞٝد أضل 
ع٪٠ٞث ٠رٟٞٚ ٟٞ إضثحد ٣ؾت . ٗند تإلٔرؽتء ٥٣ ٞالع٘د تهلل ٛإل٠قثٟ ٥ٛ٪ف ٞالع٘د تإل٠قثٟ هلل

٠٠ٚٛث ق٠رٟٞٚ ٟٞ َٞؿٔد . رٞثًٞث إٛ٪٢ ٍالٗر٠ث ٌٞ تهلل، ٔئ٠٠ث ق٠ُقرؿؽتٛقؤتل ٍثٛٞ٪ٟ أ٪ٟ ٠عٟ ٩ٔ 
. ٣ؾت تٛقؤتل ع٪٠ٞث ٥ٚ٠ٟ ٩ٔ ٞعوؿ تٛؿج٧ٍٜ تإلضثحد 

ٚل ٣ؾت . ٪ؼن٩٠ٔ٪ٞث ٍٜٝ تٛؿج ٞقحً٘ث . ؽ٪٠٥٠دؿ٨ ٢ٜٚ ٠ٍؽ ٚؿق٩ تل٣ؾت ٚثٟ ض٣٥ؿ إؼرحث
ٚل ؾٛٙ ٚثٟ ٟٞ أضل تٛؼؿ٥ش ٟٞ تإلؼرحثء . ٩ٚٛ أٍٜٝ أ٪ٟ ٠ُٚذٔثةؽر٩،  تإلؼرحثؿ ٥٣ ٟٞ أضل

. ؼؿتض٩ ٟٞ تٛيٜٞد ٥تٛؽؼ٥ل ٩ٔ ت٥٠ٛؿإ٥
ٛٝ  ،ٚل ع٢ُٟٞٚٞ ؼالل . ٚٞث حؽأذ ٩ٔ إؽؿتٙ ٞؽ٦ ؿّحد تٛؿج ٩ٔ أٟ ٪٥ٟٚ ٥تعؽًت ٌٞ لَح٢

ٚثٟ تٛؿج ٪حعز . ٪عث٥ل أٟ ٪ؿ٪٩٠ ل٪ةًث ق٥تء ض٪ؽًت أٝ ؿؽ٪ةًث ح٘ؽؿ ٞث أؿتؽ٩٠ ؿؤ٪د تإلرعثؽ ٢َٞ
. ؿ تَٛثٛٝعؿَِّٜٛثٛٝ ق٩ُ أعٚث٢ٞ عؿؿر٩٠ ٥ع٢ُٞٚ. ٩٠ٍ أٚسؿ ٞٞث ٠ٚذ أحعز ٢٠ٍ

ـ ٓ. تإلؼرحثء، تٛؾ٨ حؽأ ٞحثلؿخ حَؽ تٛق٥٘ى٠ر٪ضد تإلوىؿتؿ ت٧ٛ  تٛيٜٞد ٩ٔ تَٛثٛٝ أحؽ٪دحثرذ 
ٍّ ٞثؽ٥ٛل ٢ٛ ٝ "٩ٔ ت٥٠ٛؿق٪ؿ تل" ٟٞ تإلوىؿتؿ ٥٤ٔ عٖ ٥عؿ٪د : أٚسؿ ٟٞ َٞؿٔد ٥إىثٍد ع
ٟٛ . ع٪٠ٞث ٪أر٩ ٪٥ٝ تٛعقثج، ٔئ٢٠ ق٪ضٜج تٛرعؿ٪ؿ تٛعثقٝ ألؽٝ ٟٞ ٞٚثٟ إؼرحثء١. إلؼرحثءل

رعؿ٪ؿ تٛؼٜ٪٘د، تٛر٩ ٚث٠ذ ؼثوَد ٪٥ٟٚ أ٪وًث حؽت٪د ل٪٥ٟٚ ٔ٘ى رعؿ٪ؿًت عثقًٞث ألؽٝ حل ف
. ج أؽَٜٝٛح٥ؽ٪د حقج

ٍُؿ٨ أؽٝ ٥ع٥تء ٛٝ ٪ٟٚ ٔ٘ى . ال إؼرحثء حَؽ ٟٞ تهلل أ٥ ٟٞ أ٨ لب أؼؿر٩٠َ " تٛق٪ؿ ٩ٔ ت٥٠ٛؿ"
ؼالن٠ث، ٔئ٠٠ث ق٠َؿٓ ٣ؾت ت٥٠ًٛ ٟٞ تٛلٕثٔ٪د  ع٪٠ٞث ٪ُٚٞل. حل ؿ٥ع٪ًث أ٪وًث ؽ٪ًثٗحل تٛق٥٘ى ضف

٠َٜٝ ٩ٔ  ٛق٠ثأٞثٟٚ قحج ٩ٔ ٔرظ ٥ٟٚ تلرٞثًٞث، ق٩ألؼؿ٪ٟ ٧ٍٜ ت٠ٕٞرع٪ٟ ٩ٚٛ ٥ٚ٠ٟ . سث٠٪د
ٟٞ ؼالل عؿٚد  ـ٥ِّؿ٣١ُؾت ٞث ٪عث٥ل تٛل٪ىثٟ أٟ ٨ُ. ت٥ٛٗذ تٛعثوؿ إٟ ٚث٠ذ ٥ٞض٥ؽخ عً٘ث

. تَٛنؿ تٛضؽ٪ؽخ
 

رجوع اهدنيج 
ٚثٟ . سث٠٪د ضث٠ح٩ حلٚل تٛعٚٞدجٞرأٞاًل ٔ٪ٞث رَٜٞر٢، ي٤ؿ تٛؿج ٩ٔ تٛعثل ق٪ؿ أ ٔ٪ٞث ٠ُٚذ

٠ٚذ ٠ٞؾ٣اًل . ؽ٪٠٥٠دٚثٟ ٧ٍٜ ٚؿق٩ تلي٥٤ؿ١ أٚسؿ رأًٛ٘ث ٞٞث ؿأ٪ر٢ قثحً٘ث حل أٚسؿ رأًٛ٘ث ٞٞث 
ٍٟ ٥تعٕؽ . ٥ٞحر٤ضًث ٩ٔ َت

" ٪ث ؿج ٣ل قرؿضٌ ٩َٞ ٥أ٠ذ ح٤ؾ١ تٛعثٛد؟"ٔقأٛر٢، 
٧ٍٜ ٚل عثل أؿ٪ؽ أٟ أ٥ٟٚ أٚسؿ ٛٙ ٟٞ تٛىؿ٪٘د تٛر٩ رؿت٩٠ . قأ٥ٟٚ ؽ٥ًٞث َٞٙ ح٤ؾ١ تٛعثٛد"

ٕٓٛ٘ؽ ؿأ٪ذ ى٪حر٩ ٥ٗقث٥ر٩ ٠٤٣ث، ٠ٚٛ٥ٙ ال ـٛذ ال رَؿ٩٠ٔ رٞث. ٔ٪٤ث تألٟ ." ًٞث ٚعثٚٝ ٠ٞن
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١، ٥لَؿذ حأٟ ٚل ٞث رَٜٞر٢ ؽ٪٠٥٠ذٗؽتٝ ٚؿق٩ ى٥٪اًل ٠ٚذ ٗؽ ٗو٪ذ ٥ٗرًث . أؽ٣ل٩٠ ٚال٢ٞ
: ر٥ٗٓ ٜٗ٪اًل ٍٟ تٛٚالٝ ألقر٥ٍج ٚال٢ٞ سٝ رثحٌ. ٪ؼٗم ع٢ٞٚ

تٛعؿ٪د ٩ٔ ٞعوؿ٨ . عً٘ث ٖ تٛعٖ، ألٟ ٚل ٟٞ رعٖؿؿ ٥٤ٔ عؿٌّنؽ٠٣ِّثٙ عؿ٪د رأر٩ ع٪٠ٞث ُذ"
إؼرحؿَذ تٛعؿ٪د ٩ٔ ٞعوؿ٨، ٥ٟٛٚ ال ٪ـتل ٠٣ثٙ تٛٚس٪ؿ . تٙ تٛعٖأٍيٝ ٟٞ ٞضؿؽ إؽؿ

٪ر٥تضؽ . ًتؼِؿش ِحٓؿٛقذ أحعز ٍٟ ر٤ٞد أ٥ رحؿ٪ؿ حل أُلع٪٠ٞث أعٚٝ، ٔئ٩٠ . ٛر٢ٞ٤ٕ ٍٟ ع٩ٞٚ
.  ضٜج لؼم ٩ٔ إرعثؽ ٩َٞ: ؿٚٝ تِٛج٣ؾت ٥٣ ُط. ؿ ٔ٘ى ٩ٔ تإلرعثؽ ٩َٞتِٛج

قُأٗ٪ٝ . ٚثٝ أل٤٠ث ال رَؿ٩٠ٔ ٚعثٚٝٛ٪ف ٤ٛث ُط. ٠ٚ٪قر٩ تألٟ تٛؼـ٨ أل٢٠ ٛ٪ف ٤ٛث عٚثٝرؿرؽ٨ "
ٞث ح٪ٟ ت٠ٛثف ٥ح٪ٟ تٛٞقثةل حل ٟ ٪٘ؿؿ٥ت ٔ٘ى ل. ٟٞ ٪َؿ٥ٟٔ ع٩ٞٚٝتألٟ عٚثًٞث ٛلَح٩ 

. تألل٪ثء نع٪عد ٣٥ؾت ٠َٞث١ ق٪ض٣٥َٜث ررٕٖ ٩َٞ تق٪ض٥َٜ
 ال. ض٤د أٍؽتة٩ٔ٢ ال ٩ٔ ض٤ر٢ ٥ال  إ٩٠ ٛقُذ ٜٛض٠ؽ، أ٠ٍُٜذ ع٪٠ٞث ي٤ؿذ ت٧ٛ ٪ل٥ً ٚ٘ثةٕؽ"

. ع٪٠ٞث أر٩، ٔئ٩٠ أر٩ ٩ٚٛ أر٧ٛ٥ تألٞؿ ٥ٛ٪ف ٩ٚٛ أرع٪ـ ت٧ٛ ض٤د. أرع٪ـ أحؽًت ت٧ٛ ض٤د
ت٠ٚٛ٪قد تألٟ ٧ٍٜ . ٜٛض٠ؽ ٗحل أٟ ٪رٟٞٚ إقؿتة٪ل ٟٞ تٛؽؼ٥ل ت٧ٛ أؿه ت٥ٍٞٛؽ ي٤ؿذ ٚ٘ثةٕؽ

ع٪٠ٞث أَٔل ؾٛٙ، . ٜٛض٠ؽ ٥لٙ تٛؽؼ٥ل ٩ٔ أؿه ٥ٍٞؽ٣ث، ٥أ٠ث أ٪وًث ٧ٍٜ ٥لٙ تٛي٥٤ؿ ٚ٘ثةٕؽ
. ضحؿ٥ٟ لَح٩ ٜٛرع٪ـ وؽ إؼ٥ر٤ٝ٪ل ٚل تٛؾ٪ٟ ٨ُـٔئ٩٠ قُأ

ٞث ٠ٚذ . ت٠ٛـتٍثذ تٛحلؿ٪د، عر٧ رٜٙ تٛٞر٥ؿى ٔ٪٤ث لَح٩حؼن٥م ٍؽتٛر٩ ال أرع٪ـ ٩ٔ "
٥أل٠ٚٝ ر٠يؿ٥ٟ ٟٞ ٥ض٤د ٠يؿ حلؿ٪د، . قؿتة٪ل ٠ٚذ أ٢َٜٔ ٛألٍؽتء أ٪وًث ٥ٛ٪ف وؽ٣ٝإلأ٢َٜٔ 

٥ت ٍؽتٛر٩ ٩ٚٛ رق٪ؿ٥ت ٩ٔ ٍٜ٪ٚٝ أٟ رحنؿ. رحنؿ٥ٟ ٍؽتٛر٩ال ٛؾٛٙ ٥٤ٔ ٠ٞي٥ؿ ؽ٠٪٨٥ 
.  ٨، ألٟ تٛحؿ ٥تَٛؽتٛد ٣ٞث أقثف ٍؿل٩ٛىذف
عر٧ أٍيٝ ٗؽ٪ق٩ ٚؾٛٙ إقؿتة٪ل ٩ٔ تٛحؿ٪د، ٚٞث ٥ٟٛٚ . ؿ ٩ٔ لَح٩ تٛؾ٨ إؼرؿر٢تِٛج ٛنُ٘ذأ"

ٔأ٠ث . ٥ٜٗ٥ح٤ٝتٔٚثؿ٣ٝ ، أ٥ حضـء حق٪ى ٟٞ أ٥ٗثر٤ٝحق٪ى ٟٞ  ت٠ٚٛ٪قد رؿتن٥ٕت ٌٞ ىؿ٩ٗ حضـٕء
ٚل ت٠ٛثف  عٗجُأ. ألقرؼؽٝ لَح٩ ٛؼالم أٍؽتة٤ٝإٔذ ٨ ٟتة٤ٝ، ٟٛٚوؽ أٍؽ الٛقذ ٩ٔ ض٤ر٤ٝ ٥

" .ضٞ٪ٌتل ؼالم ٥أؿّج
 

األعداء إشخخداى اإلخوث يً كتل 
ٛ٘ؽ أنح٠ث تَٛؽ٪ؽ ٟٞ إؼ٥ر٠ث ٔ٪ٞث . ٛٝ أقرىٌ ٠ق٪ثٟ تَٛٞؿٚد تَٛي٪ٞد تٛر٩ ٗثر٠ٜث ٔ٪٤ث ٧ٍٜ تٛضحل"

ال ٪ـتل ٩ٔ َٞقٚؿ تَٛؽ٥، إٞث ٤٠ٞٝ ٚثٟ تَٛؽ٪ؽ . ٠ٚث ٠عثؿج تٛلؿ تٛؾ٨ ٚثٟ ٪ق٪ىؿ ٍٜ٪٤ٝ
حؽأذ أرقثةل ٔ٪ٞث إؾت ٚث٠ذ تَٛٞؿٚد تٛ٘ثؽٞد . ٞقرؼؽٞ٪ٟ ٟٞ ٗحل تَٛؽ٥ أ٥ ٞعرضـ٪ٟ ٚأقؿ٦

: ٥ٚثٟ تٛؿج ٪ؿتٗح٩٠ ٔ٪ٞث ٠ٚذ ُتٔٚؿ ٜٞٓ٪ًث ٩ٔ ٚل ؾٛٙ، ٔئقرٞؿ ٗثةاًل. قر٥ٟٚ وؽ إؼ٥ر٠ث سث٠٪د
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٥ٟٛٚ ٛ٪ف ٣ؾت . ٟٞ ٗحل تَٛؽ٥ ؽ٥ًٞثحَه ٟٞ إؼ٥ر٠ث قرؼؽٝ ت٧ٛ أٟ ر٠ر٩٤ تَٛٞؿٚد تٛٞ٘حٜد ق٩ُ"
رؿ٦ ٚ٪ٓ ٪ؽؼل تَٛؽ٥ ت٧ٛ ٥ٜٗحٚٝ ٩ٚ قثٍؽٙ ل، ٩٠ٚٛ أؿ٪ؽ أٟ أ٢ٛ٥ٗ أُلٛٙ تأل٢ٛ٥ٟٗ ٞث أؿ٪ؽ 

َٙ . ٚل لب ٚٞث أؿت٣ث أ٠ثٛعؽ تألٟ رؿ٦ ال ٔئ٠ٙ ! أ٠ذ ٥أؾ٣ث٠ٚٝ، ٥ٚ٪ٓ ٪قرؼؽٞ
. ٠قضثٝ ٩ٔ٩َٞ ٣ؾت ت٥ٛٗذ، عر٧ أٍيٝ ٗثؽر٩ ٠ثؽؿًت ٞث ٪٥٠٥ٚت ٩ٔ إ. ؾٛٙ لب ٍثؽ٨ ٌٞ لَح٩"

تْٛثٛج ٣ؾت ٩ٔ ٪رٝ ٥. ٢ٍٛٝٞث ؽ٥ٍر٤ٝ لٍٞل أٍٞثاًل ض٪ؽًت، ٥ٟٛٚ تٜٛ٘٪ل ٤٠ٞٝ ٨ ٪َٞل تَٛؽ٪ؽ ٤٠ٞٝ
تألر٪ٟ ٟٞ حَ٪ؽ ٛٝ أضب ألرع٪ـ ت٧ٛ أ٨ ٞض٥ٍٞد، ٩٠ٚٛ أؽ٥ٍ أؤٛةٙ . ٠ر٪ضد تإل٠٘قثٞثذ ح٪٠ٚٝ

. ٧ٛ ض٤ر٩إ
ًت، أ٥ َٞؿٔد أؼؿ٦ ٍٟ لؼم ٞؿ٪ه ضقؽ٨" ٜٚٞد َٞؿٔد"ع٪٠ٞث أٍى٪رٙ ٚثٟ إ٠ىحثٍٙ ٥ٗ٪ًث "

. أ٠ث أٍٜٝ ٚل تألل٪ثء. خٜٗ٪ل٣ؾ١ تَٛٞؿٔد رأر٩ ع٪٠ٞث رٜٞف ؾ٩٠٣ عر٧ ٥ٛ٥ ٛؽؿضد . ٣ثٛٝٛقذ رٌ
. ٗثؽؿًت ٧ٍٜ َٞؿٔد ٚل لب حؾتذ تٛىؿ٪٘د تٛر٩ أؿت٣ث أ٠ث إٟ ٚثٟ ٛٙ ؾ٩٠٣ حن٥ؿخ ٚثٜٞد ٠َٚٛذ

ٙ تَٛٞؿٔد حن٥ؿخ َٛٞؿٔد ٚ٪ٓ رقرؼؽٝ رلٓ. ٥ٟٛٚ ٌٞ ؾٛٙ ٠٤ٔثٙ تٛٚس٪ؿ ٜٛسحثذ ٩ٖٔ رٞثًٞث
. ٍؿٓ ُع٩ٞٚع٪٠ةؾ ٔ٘ى قذ. نع٪عد ٪٠ح٩ْ أٟ ٪٥ٟٚ ٛٙ ٜٗح٩

حثذ ١ٔٛٝ رٟٚ . رَؿٓ ٜٗح٩تٛر٩ ٔ٪٤ث ؽؿضد تلحَٞؿٔر٩ تٛؼثؿٗد ٜٛىح٪َد ت٧ٛ إةرٞث٠ٙ أقرى٪ٌ "
ؽ٥ٍرٙ ٛر٥ٟٚ . نْ٪ؿخ ٟٞ تٛ٘ؽؿتذ ٜٛض٪ل تٛ٘ثؽٝإلثؿتذ ت٧ٛ ٠ٚ٪قر٩ إال  أٍى٪ر٤ثتٛؿ٥ط تٛر٩ 

ٙ إ٩ٍٛى٪٤ث ٣حثذ أل٤٠ث ضـء ٩٠ٞ، ٥إ٩٠ ُأ٪٠ح٩ْ أٟ ر٥ٟٚ ٛٙ ؿّحد ضؽ٪د ِٛل. ؿق٥اًل ٛؾٛٙ تٛض٪ل
ُٝ. ر٥ٟٚ ٞس٩ٜررٟٞٚ أٟ ل ٥ىؿ٩ٗ ٥ٞ٘ثنؽ٨، ٥ٟٛٚ ٪٠ح٩ْ  ٩ٔ تٛحعز َٛٞؿٔد ٔٚؿ٨ ٌِّطأ٠ذ 

ع٪٠ةؾ . ٍ٪٥ٟ ٜٗحٙقر٠ٕرظ ع٪٠ٞث رَؿٓ ٜٗح٩ ع٪٠ةؾ . ٜٗح٩ أ٪وًثأٟ ر٥ٟٚ ٛٙ تٛؿّحد َٛٞؿٔد 
. ت أٍٞل أ٠ثقرؿ٦ ٚٞث أؿ٦ أ٠ث ٥قرَٞل ٝ

 ٧ٍٜ أ٪د عثل، ٠٣ثٙ والل. أٟ أةرٟٞ ٠ٚٛ٪قر٩ حٚس٪ؿ ٟٞ تٛ٘ؽؿتذ ٜٛض٪ل تٛ٘ثؽٝٞـٌٞ ٨ إٟ"
ؿ٪ٙ إ٪ث١، أ٠ث ٞـٌٞ ألإٟ ٛٝ ر٤ٕٝ ٞث  .٥ٗخ ٍي٪ٞد٪س٥٘ت ج٪ٌ٘ ٧ٍٜ أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٚس٪ؿًت ٞث ٍي٪ٝ 

. ٔئ٠ٙ قرٌ٘ ٩ٔ ؾٛٙ تٛوالل أ٪وًث
 ٥ٜٛق٪ؿ ٩ٔ ىؿ٪ٖ تٛع٪ثخ ١ٔيٙ ر٩ قرظت٠َٛٞد تأل٧ٛ٥ تل. ٠َٞر٩ ٥ق٪٥ٟٚ ٛٙ ؾٛٙ ىٜحَذ"

َٔٞؿٔرٙ . لب ٛقذ ر٢ٞ٤ٕ ٞسٜٞث أ٢ٞ٤ٔ أ٠ث تٛوالل ٪لٞل أ٨ٖٓ. َٞؿٔد ٞقر٦٥ تٛوالل تٛعث٩ٛ
ًٍٛٞقر٦٥ تٛوالل تٛعث٩ٛ ٪ضٜج  . ٥أ٠ث أٍى٩ ٠َٞر٩ ٜٛٞروَ٪ٟ إروث

 ٠د ضةُذٛؽ٪٤ٛ٥٠ؾت تٛقحج ٜٗذ ٜٕٛؿ٪ق٪ِّ٪ٟ ٥ ... "َٟٞ ٥٣ أ٧ٍٞ إال ٍحؽ٨ ، ٤ٛؾت تٛقحج ُٜٗذ"
ٍُٝ...  ... ٛؾ٪ٟ ُ٪حنؿ٥ٟ ٩ٍٞ تؿ ٜٛؾ٪ٟ ال ُ٪حنؿ٥ٟ ٥ُأَماُلٍى٩ تَٛج.. ت٧ٛ تَٛثٛٝ  ٪ثٟ إٟ ٠ٚرٝ 

ُٙحِمٛٞث ٠ٚرٝ أسٕٞد، ٥ٟٛٚ أل٠ٚٝ رٖؽ٥ٍٟ أ٠ٚٝ ُذ ٖٕؿ٥ٟ، ٔئٟ إسٞ  ٙ تٛقحج أ٪وًث أنثجتٛؾ .ٝ حث
ٌُنثج ذ ٔأ٠ذ ٞس٢ٜ ٪٠ح٩ْ أٟ. ٥٠ؿ٨ عثٛر٢ تٛع٘٪٘٪دٚلٓ . ع٪٠ٞث ؽ٥ٍر٢ ٥٠ؿ٨ ح٥َٛف ٩ٞ ٩ٔ حثٛ

." حؿ٥ع٩حنثؿ رٟٞٚ ٟٞ تإلتٛع٪ثخ تٛىح٪َ٪د ٩ٚٛ ذ
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شل ٌصٍدج اهرُّ
َٜٔذ ؾٛٙ، ٥ٌٗ ٥إؾ . تـ٠ٚٝ٣ث ٠ضذتٛضثٛق٪ٟ ٧ٍٜ تَٛؿ٥ك تٛؾ٪ٟ لث٣ؽ سٝ لَؿذ حأ٩٠ ٞضحؿ أُل
. حأٟ أ٢ٜٞٚأ٥ٞب ٩ٛ ت٧ٛ تٛؿج  ٥ٔ٪ٞث ٠يؿُذ. أ٢٠ ح٥ٛف تٛؿق٥ل ٠يؿ٨ ٧ٍٜ ؿضل ٍؿُٔذ

أ٠ٙ جأٍٜٝ إ٩٠٠ "، ٥رثحَُذ" ر٥تًٗث ضؽًت ٤ٛؾت، ٠ُٚذ"٣ؾت تٜٛ٘ثء، لحثٙ ٥إسثؿخ ٥أ٠ث لثٍؿ حئؿذ ُٜٔ٘ذ
ٞث ٠َٜٔث١ ضٞ٪ًَث ٠ضـ أٚسؿ ٝؿقثةٜٙ ٥ٟٞ تٛٞعرٞل أ٤٠ث ال رـتل ُذٚٝ أؿلؽذ ت٠ٚٛ٪قد ج ْٙؽِؿُٝ

."  أ٠ذ ال رـتل ٥تعؽًت ٟٞ أٍيٝ تأل٥٠تؿ ٧ٍٜ تألؿهٓ. ًَٞث
ٕٓ،  ٔ٘ثَل أ٠رٝ ض٥٠ؽ ٩ٔ تَٛٞؿٚد . رل٠ٗ٥ث ٜٛ٘ثةٚٝ ضٞ٪ًَثرؽؿٙ ٞؽ٦ ٛقذ ٠ٚٛ٥ٙ . لٚؿًت"حٜى

٠عٟ ؿأ٪٠ث رٜٙ تأل٪ثٝ حن٥ؿخ َٞرٞد . ٠٣ثتإلٛر٘ثء حٚٝ ضٞ٪٠َث ٠٠ريؿ تألؼ٪ؿخ، أ٠رٝ أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ 
ُٝ. ترَ٪ل٥ت ٔ٪٢لؿرٝ ؼٔذٚٝ ُأؼالل ؿؤ٪د ٠ح٥٪د ٞعؽؽخ، ٟٛٚ أ٠رٝ . ٥ٟ َٜٛٞؿٚد تألؼ٪ؿخؽًِٗأ٠رٝ ض٥٠ؽ 

." أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٠ٚث ٠٠ريؿ٣ٝ
٥ٟٛٚ ٛ٪ف ٠٣ثٙ ىؿ٪٘د أقرى٪ٌ أٟ أ٠٘ل تٛر٘ؽ٪ؿ تٛؾ٨ ٠لَؿ ح٢ "ٔ٪ٞث ٠ٚذ ال أـتل ٞؿرحًٚث، ُذ ٗل

ق٠َُحِّؿ ٚٞث أٍٜٝ أ٢٠ . حع٪ثر٤ٝ ٥ٚرثحثر٤ٝإؿلثؽ تٛىؿ٪ٖ رضث٣ٙ ٥رضث١ تألؼؿ٪ٟ تٛؾ٪ٟ قثٍؽ٥ت ٩ٔ 
ٛؾ٨ رؿ٪ؽ ٞث ت"ٙ، أقألأٟ رؽ٩٠ٍ ج ٠٣ث ، ٛؾٛٙ أؿض٥ٙ، ٔ٪ٞث أر٥تضُؽٛٚٝ ٍٟ ر٘ؽ٪ؿ٠ث ى٥تل تألحؽ٪د

" ٩ٔ ٣ؾ١ تَٛٞؿٚد؟٪ٟٞٚ أٟ ٪قثٍؽ٠ث  أٟ ر٢ٛ٥٘ ٛض٪٩ٜ
 ،٩ٔ ٍ٪٩٠ ٍٝ ٜٗر٢ ٛٙ قثحً٘ث ٗؽ أقرى٪ٌ أٟ أ٥ٗل ٛٙ تألٟ ٚل ٞث "ٔأضثج ح٥ٛف ٥٣٥ ٪عؽٖ حَـ

 أٔول إٟ أؽؿَٚذحن٥ؿخ ٧ٍٜ أ٨ عثل، أ٠ذ قر٤ٕٝ ؾٛٙ "٥رثحٌ ٚال٢ٞ، ." ٟٞ ؼالل ٚرثحثر٩
." ٢َٜٞٛ ضٞ٪ٌ ٞث ُؽٍ٪ُذ٩ٔ َُٞ٘نِّؿًت  حأ٩٠ ٠ُٚذ
سٞثؿًت أٚسؿ ٜٛع٪ثخ تألحؽ٪د ال ـٛذ رض٩٠ ٥. ٠ٚٛ٥ٙ تألٟ ضثٛف ٧ٍٜ أٍيٝ تَٛؿ٥ك"، ٔأعرضُذ

." ٠ٞثأ٨ ٥تعٕؽ أٚسؿ ٞٞث ٪أ٢ٜٞ 
٠ٚذ . ٍ٪ذ إل٠ضثـ١ٞث ُؽ٠ضـ ضٞ٪ٌ ٤٠ثء ٞق٪ؿر٩، ٩٠ٚٛ٥ ٛٝ أ٧ٍٜ إح٠َٞد تهلل ٠ٚذ ٗثؽؿًت "

أٍٜٝ أٟ . ٚٞث َٔل ٚل ٥تعٕؽ٪٤ث، ٞ٘نؿًت ٩ٔ تأل٣ؽتٓ تَٜٛ٪ث تٛر٩ ٚثٟ ٟٞ تٟٛٞٞٚ تٛق٪ؿ ٓ
ٕٓلأ٢٠ ٪ؽؿٙ تٛحَه  أٗل ٟٞ ت٠ٛٞثؾش تَٛي٪ٞد ٜٛؼؽٞثذ تٛٞق٪ع٪د،  أٟ ٪ٕٚؿ٥ت ٩ٖٔ ٚلٍب رضؽ٪

أ٩٠ أٗل جٛٝ . أٍيٝ تٛؼىثخ ٤٠ث٪د ع٪ثر٩ حأ٩٠ ٠ُٚذ٠ٍٔؽ  ٥ٌٞ ؾٛٙ ٠ٚذ نؿ٪عًث ع٪٠ٞث ٚرحُذ
ٍى٪ذ ٥ٌٞ ؾٛٙ ُأ. ٪٠ٚ٢٠ُذ أٍيٝ تٛؼىثخ ٩ٔ طحل حثألعؿ٦ ٩ٔ ع٪ثر٩ أٍيٝ تٛؼىثخ  ٠ُٚذ

." ٔ٪٢ ٜٗ٪اًل ؿُذِف٠قح٪ًث تٛٚس٪ؿ ٟٞ ت٤ٕٔٛٝ، إال إ٩٠ 
." ٔأ٠ث أٔٚؿ أ٢٠ ٞضؿؽ ر٥توٌ. ٚ٪ٓ ٪ٟٞٚ أٟ ٪٥ٟٚ ٣ؾت"، ٔقأُٛذ

ِٝٗؽ ؿقثة٩ٜ ٩٣ عٖ ٥ٓ. ال رؼٓ. تٛر٥توٌ تٛع٘٪٩٘ ٥٣ إرٕثٖ ٌٞ تٛعٖ" قعد تٛؿ٥ط ُٚرحذ ح
٠٣ث ٚثٟ  ل ٥تعٕؽٙ. ٍى٩ ٩ٛرؼؽٝ ضٞ٪ٌ ٞث ُأٛٚس٪ؿ ضؽًت ٥ٛٝ أفت ٍى٪ُذ٪د عثل، ُأ٧ٍٜ أ. تٛ٘ؽف

ٔ٪ٞث ٪ؼن٩٠ ؾٛٙ لؼن٪ًث ٩ٔ أ٢٠ ٪٠ح٩ْ أٟ رؿ٦ تٛقحج . ٍى٩ ٢ٛ ٞث ٍؽت ٥تعؽًتُٖٞ٘نؿًت ٔ٪ٞث ُأ
." ل٥٣ِّ٥ٟ رَٜ٪٩ٞ ألٟ ٤ٛٝ ٠يؿخ ٞل٣٥ٖد ٥٣٩٠ٍ أٟ تٛٚس٪ؿ٪ٟ ال ـت٥ٛت ٨ُ
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لأ٠ًث ٟٞ َٞيٝ  َٗلتألٟٞ ل٥َؿ٨ حأ٩٠ ٛٝ أٟٚ  ٞو٪ُذٔ٘ؽ ٩ٔ ؿقثة٩ٜ، رثحٌ تٛذ ٚٞث ؿأ٪َذ"
حأ٩٠ تألؽ٧٠ ح٪ٟ تٛ٘ؽ٪ق٪ٟ  سٝ ؿأ٪ُذ. تٛؿقلتألؽ٧٠ ٟٞ ح٘٪د حأ٩٠ إٍرؿت٩ٔ ، ت٧ٛ تٛؿقل تٛٞر٥ٕٗ٪ٟ

عٖ ٛٝ أٟٚ ٞضؿؽ لؼم ٞر٥توٌ حل ٠ٚذ أرٜٚٝ . ٩ٔ٥ ت٤٠ٛث٪د ٥ضؽذ ٠ٕق٩ حأ٩٠ أٍيٝ تٛؼىثخ
ِٝ. ٥ت٩ٍَّٗ َٟٓ ْؽ٥تِطٛ٪ف ٠٤٣ث إال . ٟ ٩ٛ أٚسؿ حٚس٪ؿ ٞٞث إقرؼؽٞر٢إةُر ٖٕ ٗى أٞ ٥أىثً رٞثًٞث  حنؽ

ٍّ ." أ٠ث أٚسؿ ٞٞث َُٜٔذ ٥ٟٛٚ ٪٠ٚٞٙ أٟ رَٞل. ٍى٩ ٢ٛٚل ٞث ُأ ٥أ٠ضـ حع
 

إعبدث إنخضبف األشبس 
 ،ٍٟ ٌّٖ، ٥ٟٛٚ ٣ل أ٠ذ "ٔأضحر٢ لثٍؿًت ح٣٥ ْٟ أٍٜٝ أٟ ٞث ر٢ٛ٥٘ ع أٟ ٣ؾ١ ٩٣ تٛؿقثٛد تألٚسؿ ٥ٞٗ

" إٍىثة٤ث ٠ٛث حلأٟ تَٛٞؿٚد تألؼ٪ؿخ؟حئٞٚث٠ٙ أ٣ٞ٪د 
ْٟ إ٩٠٠ "ح٩٠ حئٗر٠ثً ؿتقػ، أضث ٗؽِّؿ ٠َٞد تٛؿج إلقرؼؽتٝ ؿقثة٩ٜ ٚٞث ٚٞث إ٩٠ ُأ. ٟٞ ؾ٥ٞٙٛٗ
ُّتلإ٤٠ث . تٛر٩ ٪قرؼؽ٤ٞث تٛٚس٪ؿ٥ٟ ّ٪ؿ تٛٞالةٞد ٩٠ٚٛ ٜٖٗ ٜٛىؿ٪٘د ٥٣، َٔل ٛؿ٥ط تٛ٘ؽف ل ع

 ٠ٚ٪قر٢ تألحؽ٪د ٥ٟٛٚ ٛٝرل٪٪ؽ تٛؿج أعضثؿًت ٍي٪ٞد ألو٤َث ٩ٔ أٍىث٩٠ . تأل٪ثذ تٛٞ٘ؽقدإ٤٠ث ٥
 ع٪ثر٩ ٥ؼؽٞر٩ ٛ٪قذ ت٥ٞ٠ٛؾش. أعضثؿ تألقثف ٥و٤َث ٪ق٥ً ٥عؽ١. رٟٚ أعضثؿ تألقثف

. ٪ق٥ً ٥عؽ١حل ٥ٞ٠ؾش ، ٛؽ٥ٍرٙ
عرثش أٟ ُ٪ح٧٠ ٛؾتٙ تٛؾ٨ ٨ ٞ٘ثؿ٠ًدتٛس٘ل  ل ٞث ٚرحر٢ ٚأقثف، ٛٞث رٟٞٚ ٟٞ عٞلٝ ٙؼٔؽإٟ إقُذ"

ٌْحئٞٚث٢٠ تٛن٥ٞتٛؾ٨  ت٥ٛتعٔؽ ٞث ٚرحر٢ ٪ضج أٟ ُ٪ح٧٠ ٧ٍٜ تألقثِف. ٍٜ٪٢ ٧ٍٜ  ؽ ٞث أ٠ذ ٞـٞ
ٍٜ٪ٙ أٟ ر٠يؿ ت٧ٛ رَٜ٪٩ٞ ٟٞ ؼالل رَثٛ٪ٝ تٛؿج، ٥ال . ٪قرؼؽٝ ٚثألقثِف٪٠ح٩ْ أٟ رع٢ٜٞ، ال 

حثؾاًل ّث٪د ٍٜ٪٤ٝ  أ٠ث ح٠٪ُذ. ٜٚٞثذ تٛؿج ٩٣ تألقثف. رعث٥ل أٟ ر٤ٕٝ تٛؿج ٟٞ ٠ٞي٥ؿ٨ أ٠ث
ٍّ. تٛض٤ؽ ٧ٍٜ ٚال٢ٞ . ٚال٩ٞ تٛؿج ٥ٛ٪فٝ ٚال ١٥ ٨٥ٍّٗ أٍيٝ عٕٚٞد ٥أٍيٝ ع

ٞث ٥٣ ٞر٪قؿ ٝٚسؿ تأل٠٣ثٙ ٓ. ٞث ٚثٟ ٞرثعًث ٩ٛضٞ٪ٌ ؿ ٩ٔ أ٢٠ ٛلب ٣ثٝ أٟ رَؿٓ حأ٩٠ ٛٝ أِف"
٥ٗخ ؾتٙ تٛؾ٨ ٓ. تٛٞؤ٠ٞ٪ٟ تٛع٘٪٘٪٪ٟ تٛؿ٥ط تٛ٘ؽفٛؽ٦ ضٞ٪ٌ . ٛٚل ٞؤٟٞ ٛ٪ق٪ؿ ٔ٪٢ ٞ٘ثؿ٠د ح٩

تٞد إل٪٘ثٓ ض٪٥ك أ٥ إلٖأ٥  ت٥٘ٛخ ٛرعؿ٪ٙ ضحثل تٛ٘ؽ٪ق٪ٟ ٢ٛٔأؽ٧٠ . ؼٜٖ ٚل تألل٪ثء رَ٪ك ٔ٪٤ٝ
. ٥ٞر٧

٪٥ٞٙ، ٔئٟ ؼؽٞر٩ ٪٠ح٩ْ أٟ ال ُ٪٠يؿ إٛ٪٤ث ٟ ر٢َٜٞ ٩ٔ ٞث ُؽٍ٪ذ ألضٞ٪ٌ أٟ ر٠ضـ  إٟ أؿؽَذ"
 رقرى٪ٌ. ٪٠ح٩ْ أٟ ال ٪٥ٟٚ ٣ؽٔٚٝ ٞسل ٣ؽ٩ٔ، حل ٞسل ٣ؽٓ تٛؿج. ٚأقثق٪د حل ٥ٌٞٚٗ حؽت٪د

" .ٛألٔؼِؿأض٥ؽ ؼٞؿ١ ؽؼَّؿ أٟ ر٥ٟٚ ٞس٢ٜ ٥أٟ رَٞل ٚل ٞث ٢ٍٜٞ، حل حأٚسؿ ٟٞ ؾٛٙ، أل٢٠ 
ٚثٟ ٞعً٘ث ٔ٪ٞث ٪ؼم تإلقرؼؽتٝ تٛقب أ٢٠ أٍٜٝ . ٗثل ٠٣ث إال تٛعٖسث٠٪د أ٢٠ ال ٪ٟٞٚ أٟ ٨ُ رؾٚؿُذ

ٗح٥ل ٞث ٨ ٠ٚذ ٞث أـتل ٞقرنَحًث ٥ٟٛٚ. ٛرَثٛ٪٢ٞ ٚأقثف، حؽاًل ٍٟ تٛح٠ثء ٥ٖٔ أقثف تأل٠ثض٪ل
ُٝ . ٞث ُؽ٩ٍ ألض٢ٜؿًت ٩ٔٗمِّؾٚؿ١ ح٥ٛف حأ٢٠ ٚثٟ 
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ح٢ تٛحرد ٍٟ  ٚثٟ أٚسؿ حٚس٪ؿ ٞٞث عُٜٞذ. ٛؾ٨ ٥٣ ٔ٪٢ت٧ٛ ٍؿك ح٥ٛف ٥ت٧ٛ تٛٞضؽ ت ٠يؿُذ
أ٠نؽٞذ  .ٚٞث ر٥َٗر٢ أٟ ٪٥ٟٚسثحرًث ٚثٟ ح٥ٛف نؿ٪عًث ٥. ٞٚث٠د تٛ٘ؽ٪ق٪ٟ تَٛيٞثء ٩ٔ تٛقٞثء

َٞضحًث ح٢ ٛؽؿضد ٚح٪ؿخ، ٥٥ضؽذ أٟ ٠٣ثٙ  ٠ُٚذ. ٚال٢ٞ ٚ٪ٓ أ٢٠ ال ٪ـتل ٤ٞرًٞث حٚل ت٠ٚٛثةفج
تًٛٞث ٞث ٥ً. َٞضحًث ح٢ أٍيٝ ٟٞ ح٥ٛف تٛؾ٨ ٠ُٚذ٥ٌٞ ؾٛٙ ٚثٟ . إسٝ ٪عث٥ل أٟ ٪عؿؿ٩٠ ٢٠ٞ

ٍٝ تإلس٠٪ٟ ٧ٍٜ ؾؿت٩ٍ ٠٥يؿ ٩ٔ ٍ٪٩٠ حأٚسِؿ أٔٚؿ ٔ٪٢، ٥وٌ ٪ؽ٪٢ ٠ُٚذ . ٍـ
. تألٟ ذ٥ٟٛٚ ٍٜ٪ٙ أٟ ر٤ٕٝ أٟ ٞق٪ؿر٠ث ٗؽ إٚرٞل. أعحٙ ٚٞث ٪َٕل ٚل ٥تعؽ ٠٣ث .٨ أؼ٪ٙإٟ"

٠عٟ ٛق٠ث . ٔرقرى٪٠ٌٔعٟ ال ٠قرى٪ٌ أٟ ٠و٪ٓ أ٥ ٠ـ٪ل ٞث ـؿ٠ٍث١ ٧ٍٜ تألؿه، أٞث أ٠ذ 
عر٧ ٩ٔ ٣ؾ١ تٛٞعثؽسد ٚل ٞث أقرى٪٢َ ٥٣ أٟ ُتنؽِّٖ ٧ٍٜ ٞث ٚرحر٢، . أ٠ذ تألٟ ؿضثة٠ث. ؿضثءٙ

ال رضَل أ٨ . ٠ع٥١٥ت٥ٞ٠ ٩ٔ ٚل تألل٪ثء  ،ُتٍحؽ تهلل ٔ٘ى. ال ٪ـتل تٛٚس٪ؿ ٛرٚرح٢أٞث أ٠ذ ٓ
. لؼم ٣ؽٔٙ حل تهلل ٔ٘ى

تأل٥ٛ٥ٟ . ٠ٍٜٞث١ُٞٞث حٚس٪ؿ ٍيٝ اًل أ٥٪٥َٜٟٞ أٍٞثق٪ؿ تٛٚس٪ؿ٥ٟ ٧ٍٜ تألؿه ٗؿ٪حًث ق٩"
إ٢٠ ٔؿط ٥ٜٗح٠ث أل٠٠ث ٥تعؽ . ال ٞث٠ٌ ٠ٛث ٩ٔ ؾٛٙ. ق٪ن٪ؿ٥ٟ أؼؿ٪ٟ ٥تألؼؿ٥ٟ ق٪ن٪ؿ٥ٟ أ٥ٛ٪ٟ

تإلٞر٪ثـ ٠ٛث ؽ٥ًٞث ٥ق٪٥ٟٚ تألقثف ٥٪حؽأ تٛح٠ثء ٍٜ٪٢، تٛؿج ض٪٩ٜ ٛ٪وٌ إقرؼؽٝ . َٞٚٝ
٠عٟ ٟٛ ٥ٚ٠ٟ . رؿرٌٕ أٚسؿ٥ٟٛٚ ٚل أؿو٪د رح٧٠ ٧ٍٜ تألقثف ٪٠ح٩ْ أٟ . ؾٛٙ ٜٛٞلثؿٚد ٩ٔ

" تٛؾ٨ ُ٪ٕرؿه ٔ٪٠ث أٟ ٥ٚ٠ٟ إال إؾت إؿرََٕذ أٚسؿتٛٞح٧٠ 
 

اهخديج واهرشبهج 
٩ٔ ٥ٗر٠ث  ٞث٠٣ثٙ ل٪ةثٟ أعؿـ٠ث١"سٝ إقرٞؿ ٗثةاًل، . ٩ٔ ٚال٢ٞ، ؿتٗح٩٠ ض٪ؽًتأرأُٞل ٥ٔ٪ٞث ٠ٚذ 

ٍٜ٪ٙ أٟ رَٕل ت ت٠ٚٛ٪قد سث٠٪د ٥ٟٛٚ ٥ٛعؽ تألٟ ٛٝ رقرَ٪ؽ١. ٪قد حقؿٍد٥تٜٛؾتٟ ٔ٘ؽر٤ٞث تٟٛٚ
  ".ؾٛٙ

" ٥ٞث ٩٣؟"حأٟ ٞث ٪ؿ٪ؽ ٢ٛ٥ٗ ٥٣ أٚسؿ ٟٞ إوثٕٔد ٛٞث لثؿ٢ٚ ٩َٞ،  لثٍْؿ تٔقأٛر٢ ٥أٟ
ُٞلؽِّْؽ ٩ٔ ٚال٢ٞ،  " ٍٜ٪ٙ أٟ رقرَ٪ؽ تٛؼؽٞد ٥تٛؿقثٛد،"ٔ٘ثل ٥٣٥ 

ٞٔب حؿأق٢ ٞؤٚؽًت ؾٛٙ ٥ٞو٪ًٕث،  ٛعؽ ٣ؾت . نع٪ظ ٞث ٗث٢ٛ ٛٙ ح٥ٛف"٠يؿذ ت٧ٛ تٛؿج ٔؿأ٪ر٢ ٪٥
ٙٔت٥ٛٗذ ٚثٟ ح٥ ." ال٣ٞثٛف تألٚسؿ أٞث٠د ٩ٔ 

" أؿض٥ٙ ٥وظ تألٞؿ،"ح٥ٛف،  ٠ٔثلؽُذ
رر٥تضؽ ٔ٪٤ث إوى٤ثؽتذ ٥ن٥َحثذ تٛر٩ حئقرس٠ثء تٜٛ٘٪ل ٟٞ تألٞثٟٚ ٩ٔ تَٛثٛٝ . عق٠ًث"ٔأضثح٩٠، 

ٛؾٛٙ، ٔث٠ٚٛ٪قد تٛ٪٥ٝ ٛ٪قذ إال . ٍي٪ٞد، ٔئ٠٠ث ٠ثؽؿًت ٞث ٠ٞ٪ِّـ تٛؼؽٞد أ٥ تٛؿقثٛد تٛر٩ ُرٚؿـ تٛ٪٥ٝ
حَ٪ؽ٪ٟ ٍٟ ٚل ٞث ُؽٍ٪٠ث حأ٠ٕق٠ث ٠ٚث ٍال٥خ ٧ٍٜ أ٢٠ ٚث٠ذ ٍٜ٪٢ ت٠ٚٛ٪قد ٩ٔ ٥ٗر٠ث، ٞث ًلحعًث 
إ٠َٚثف إؾ ٚث٠ذ تٛؼؽٞد أٍيٝ روع٪د ٪ٟٞٚ أٟ ٪٘ؽ٤ٞث أعؽ، ٚث٠ذ ع٪٠ٞث ٠ٚث ٠ؼؽٝ، . ٢َٜٕٛ

ِٝل ٍُ . ٛذ ٩٣٥ تٛنٜ٪جؿقثٛد أٍيٝ روع٪د 
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ؿ ٥ٗ٨خ نْ٪ؿخ ضؽًت ٛر٩ْتألٟ ٛؽ٪ٙ . أٟ ٠ع٪ث١ٚل ٞث ُؽٍ٪٠ث لٞؿٚـ ٥٣ تلتٛنٜ٪ج ٥٣ ٥ٗخ تهلل، ٥"
٠قرنَج ؿؤ٪د أ٨ ٠ٔعٟ ٛؾٛٙ . أؾ٣ثٟ ٥ٜٗ٥ج تٛٞؤ٠ٞ٪ٟ أل٠ٙ ال رَ٪ك ٥ال رٚؿـ تٛنٜ٪ج

ٍٜ٪ٚٝ تٛؿض٥ً . ٣ؾت ٛ٪ف تإل٠ض٪ل ت٥ تٛؼالم تٛؾ٨ ُت٥ٔؽً ٠ٛث. ٔثؿٖ ٞث ح٪ٟ ت٠ٚٛ٪قد ٥ت٥ٛس٠٪د
." ت٧ٛ تٛنٜ٪ج

ال  لَؿذ ٥ٚأ٩٠ إقرٜٞذ حؿٕٚد .لٖؽ ٧ٍٜ ؾؿت٩ٍ ٥ٚتٕٛؽ، سٝ ؿضٌ ت٧ٛ ٚؿق٪٢ٚال٢ٞ ٤٠ٞ٥٪ًث 
حؽأذ ٩ٔ تٛرٕٚ٪ؿ ٩ٔ ٞقر٦٥ إحرَؽذ ٢٠ٍ، ٥ٔ٪ٞث . ٍٞ٪ٖ ٩ٔ َتٟ ٥تعٕؽ ٪ٟٞٚ رنؽ٪٤٘ث ٥ر٥ح٪ٍػ

أٟ َٞيٝ جٔٚؿ حؽأذ أ. تٛؼالم ٧ٍٜ تٛضحل، ٥ٍٟ ٥٠ٚـ تٛؼالم تٛر٩ ؿأ٪ر٤ث ؽتؼل تٛضحل
حن٥ؿخ ؿة٪ق٪د تٛحثج تٛؾ٨ ٗثؽ٩٠ ت٧ٛ ٠٣ث، رأقف ٍحؿ تٛؽؼ٥ل ٩ٔ ٗؿتؿتر٩ عر٧ ؾٛٙ تٛ٘ؿتؿ 

٠ٔٙع٥ ٪ضٜح٩٠ ٞث ٧ٍٜ  . ٞل٪ةد تٛؿج تألٞثٝ ٥ٛ٪ف ٧ٍٜ إؽؿت
ٞرلضًَث حٞث  عر٧ ٩ٔ ؿّحر٩ ٛ٘ح٥ل تألعٚثٝ ٠٤٣ث، ٠ٚذ. ٠ٚذ ال أـتل أع٪ث ٠ٕٛق٩، ٥ٛ٪ف ٜٛؿج

٩ٔ إٚرٕثة٩ تٛؾتر٩ ٥ٛ٪ف ٞرٞرًَث ٠ٚذ ال أـتل . ؼقثؿخأٟ ُأٍث٩٠ تإل٠رنثؿ ؽ٥ٟ ٪قثٍؽ٩٠ ٧ٍٜ 
. ٩ٔ تٛٞق٪ظ

 
وى األخٍر نٌٍشج اهٌ

. ٥ٗرًث ى٥٪اًل ٩ٚٛ أ٢ٞ٤ٔ٪أؼؾ ٩٠ٞ فأ٢٠ ٠ٚذ أٍٜٝ أٟ عؽ٪س٩ ت٥ٛض٪ـ ٌٞ ح٥ٛف ٢ٛ ٥ٍتٗج 
٠ٚث ضٞ٪ًَث ٞحر٤ض٪ٟ حثٛقعثحد . ت٠ٚٛ٪قد تألـٛ٪دٚل حأ٩٠ إقرٜٞذ حؿٚد ٟٞ لَؿذ حىؿ٪٘د ٞث 
ل٪ثء تألأٔول أ٣ث٩ٛ ٔؼ٥ؿ٪ٟ ٪ؿّح٥ٟ ٥ٚأ٠٠ث ٚث٥٠ت ٪٠يؿ٥ٟ إٛ٪٠ث . تَٛي٪ٞد ٟٞ تٛل٥٤ؽ

٥٣ ؿؤ٪د ت٠ٚٛ٪قد ٩ٔ تأل٪ثٝ تألؼ٪ؿخ ٔؿع٤ٝ تألٍيٝ ٚثٟ . ٍٞث ٚث٥٠ت حأ٠ٕق٤ٝ ٪َؿ٤٠٥ٔث٤ٛٝ ألىٕث
أ٪وًث حأ٩٠ ال ـٛذ  ٚٞث ٍُٜٞذ. إعؿتـ١لب ٛٝ رقرىٌ ت٠ٚٛ٪قد ٩ٔ أ٪ث٤ٞٝ ٩٣٥ رنحظ ٚل 

.  ١٥ ٠ٛث ٜٛق٪ؿ ٔ٪٢أٍٗؽٚث٥٠ت ٗؽ ٞث ؼًٕ٘ث ِلُٝ
٩ٔ ض٪ل ح٥ٛف، عر٧ ٚث٠ذ ر٥ٟٚ أٍيٝ ٞٞث ت٠ٚٛ٪قد ٩ٔ تأل٪ثٝ تألؼ٪ؿخ ٟٛ "ٔرؽؼل تٛؿج ٗثةاًل، 

ِٝ. أٍيٝ أٍٞثاًلإٟ ٍٜٞذ ٥ ٍُ ؿ ج٠َٞد أٚسؿ ٥ٗ٥خ أٙقُأر٪ظ ٧ٍٜ أ٪د عثل، . ل ح٠َٞر٩ٚل ؾٛٙ 
. أ٨ ٠ٚ٪قد ٩ٔ أ٨ ض٪ٍلٞث أ٠ضـر٢ أٟ ر٠ضـ أٚسؿ ٝ٪٠ح٩ْ ٍٜ٪٤ث  ٠ٜٚٛ٪قد ٩ٔ تأل٪ثٝ تألؼ٪ؿخ، أل٢٠

أٚسؿ ٟٞ ؾٛٙ، أل٤٠ٝ ق٪٥٠٥ٟٚ جحل ، ؿر٤ثٞؤ٩٠ٞ تأل٪ثٝ تألؼ٪ؿخ ٩ٔ ٚل ٥ٗر٩ تٛر٩ أي٢ق٪ق٪ؿ "
ت٠ٚٛ٪قد ىح٪َر٩ ٥ىؿ٩ٗ حلٚل ٛٝ ٪قحٖ قُري٤ؿ . تٛؾ٪ٟ ضثء٥ت ٗح٤ٜٟٝٞ ٚل تٛٞٞسٜ٪ٟ تألؼ٪ؿ٪ٟ 

ؾ٪ٟ ُ٪َى٧ ٤ٛٝ تٛٚس٪ؿ ُ٪ىٜج ٤٠ٞٝ ٍى٪ٚٝ ٠َٞد أٚحؿ ٔثلُأ ٥٨ألٟ. إي٤ثؿ٣ٞث ٧ٍٜ تإلىالٖ
." تٛٚس٪ؿ

ٚ٪ٓ ٪ٟٞٚ أٟ ٥ٚ٠ٟ ٞٚؿق٪ٟ "٩ٔ ٠ٕق٩، ٥ٔٚؿذ . ألـ٪ؽ تٛرٕٚ٪ؿ ٩ٔ ح٥ٛفؽ٩٠َٔ ٚال٢ٞ ٣ؾت 
" ؟٢٠أٚسؿ ٥ٝٔ٪ثء ٥أ
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ٟٛ رقرى٪ٌ . إ٩٠٠ أىٜج ٠ٞٙ أٟ رسحذ ٩ٖٔ. أقأٛٙ أٟ رعؿـ ؾٛٙ ٛقُذ"ٔأضثح٩٠ تٛؿج، 
ُٞ٘مِّ. ٠ٕقٙ ٞ٘ثؿ٠د ٌٞ تألؼؿ٪ٟ، ٥ال عر٧ ٌٞ ح٥ٛفتإلقرٞؿتؿ ٩ٔ ٗ٪ثف  ؿًت ٧ٍٜ قر٥ٟٚ 

ٔئ٠ٙ قرؾ٣ج ت٧ٛ ٚـذ ٠يؿٙ ٩ٍٖٜ ؿ، ٥ٟٛٚ إٟ ٠يؿٍٜٙ٪٢ رؿٚـ تٛؽ٥تٝ ٥ٜٛن٥ل ت٧ٛ لؼم 
ٍِّٜٝ ح٠ٕقٙ، ٚ٪ٓ أ٢٠ إ٠ٕرعذ ٚٞث ٠ٚذ ُذ. ٟٞ أٟ رأؼؾ ٠ٕٛقٙ ىؿ٪ً٘ث أؼؿ ٠ضثـ١إلأحَؽ ٞٞث ريٟ 

ر٘ؿأ ؿقثةل ح٥ٛف أ٥ ٠ٍؽٞث . تٛؼحـؿأ٩٠٥ أٚقُؿ  ٞثتٜٛؾتٟ ؾ٣حث ت٧ٛ ٥ٍٞتف ع٪ٟتإلس٠ثٟ أٍ٪ٟ 
ؼحـٙ ٞحثلؿخ ٩٠ٞ قر٠ٕرظ ٍ٪٥ٟ ٔ٘ى ع٪٠ٞث رقرٜٝ . ٟ، ٔئ٢٠ ٪٠ح٩ْ أٟ رق٩٠َٞٞث ٚرح٢ أؼؿ٥

. ٜٗحٙ
ٚٞث . ٞس٩ٜ إٟ ٛٝ ر٠يؿ ٟٞ ؼال٤ٛٝ ٛرؿت٩٠أٚسؿ٣ٝ أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٠ع٥ َٞيٝ إ٠رحث٣ٙ ٪٠نؿٓ ٗؽ "

ٞٔقعر٩ ٥ٗ٥ر٩ ٟٞ تألؼؿ٪ٟأ٢٠  . ررؿحم ٞٚ٪ؽخ أؼؿ٦ ألؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٪أر٥ٟ ٛ٪َؿ٥ٔت أٚسؿ ٍٟ 
ٙ ٌٞ ح٥ٛف، ٪٠ح٩ْ أٟ عؽزٗحل ذٚٞث ُٜٗذ . ٠ٕق٤ٝألٔئ٤٠ٝ ؽ٥ًٞث ٪٠عؿ٥ٔت ٩ٔ إ٠رحث٤٣ٝ ٠ثيؿ٪ٟ 

ٟٞ  ًتؽٛٙ حأٟ ررٜٚٝ ٌٞ ح٥ٛف أل٢٠ ٥تِط قٞعُذ. ٪٥ٟٚ ؼؽت٩ٞ ٍٞ٪ثٟ ٩ٚٛ ٪ر٥٠ٚٞت ٟٞ تإلحنثؿ
٥٠ؿ٨ أحنؿ ع٪٠ٞث . ٢ٛ حأٟ ٪وى٤ؽ ٠ٚ٪قر٩ حقحج ٠َٞر٩ قٞعُذ. أٔول ت٠ٛٞثؾش ح٤ؾت تٛلأٟ
.  ١٪ٖؽ٩ٍ أ٢٠ ٪ؼؽٟٝ ١ ت٧ٛ ٠ـتً ٞحثلؿ ٌٞ تٛعٖ تٛؾ٨ ٚثذٗثؽ٩٣ تٛر٩ أؽؿٙ أٟ ىؿ٪٘د رعٜ٪٢ٜ 

ٞٔقعد أٚحؿ ٓ. قر٥٘ؽٙ ٛرَٕل حثٛوحى ٞث ٥٣ ٠ٞثٗه ٛٞل٪ةر٩٤ٔ٩ . رعٜ٪الرٙ قرَٕل ؾٛٙ ؽ٥ًٞث"
إٟ ٛٝ رعٞل نٜ٪حٙ ٚل ٪٥ٝ . رضٜج ؼى٥ؿخ أٍيٝ ِٛٞث ٪عؽز ٛٙ، إٟ ٛٝ ررَٜٝ ٞث ٢َٜٔ ح٥ٛف

ٍى٪٤ث قُأ رق٘ى حقحج تٛقٜىد ٥ت٥٘ٛخ تٛر٩، ٔئ٠ٙ ف٥٣ ٛؽ٪ٙٞث أ٠ذ ٍٜ٪٢ ٥ٚل ٞث ٚل رىؿط ٥
ـتؽذ ٙ ٜٚٞث تذرأس٪ؿإـؽتؽذ ٜٚٞث ٔئ٢٠  ،رَٕل تألل٪ثء ٟٞ أضل تإل٠ض٪لأٟ ٧ٛ أٟ ررَٜٝ ٔئ. ٛٙ

. ت٥ٞٛتض٤د ٜٛؼى٥ؿخ تٛٞرؿرحد ٍٜ٪٤ث
أٍى٪ر٤ٝ ٜٗ٪اًل ٟٞ َٞؿٔد أ٥ ٥ٗخ ٔأل٩٠ رٕٚ٪ؿ إ٠ؼؽً تٛٞٞق٥ع٪ٟ ٩ٔ تله تألع٪ثٟ ٩ٔ حٌ"

٥ٚل لب ٪ٕٚؿ٥ٟ ٔ٪٢ ٪٠ح٩ْ أٟ ٪٥ٟٚ  ىؿ٩ٗ،ٞسل أٟ ر٥ٟٚ ىؿ٤ٗٝ ر٥ضج ٔئ٢٠ ؼثؿٗد ٜٛىح٪َد 
. ٩َٞ رٞثًٞثإرعؽذ ٔٚؿ ٞس٩ٜ ٞر٧ قُذ. الل ٍي٪ٝ ٥ٚس٪ؿ٥ٟ ٍسؿ٥ت حقحح٢ه٣ؾت . ٞسل رٕٚ٪ؿ٨

ٞٔقعد أٚحؿ ٟٞ عر٧ ٌٞ أؤٛةٙ  تٛؾ٪ٟ قثؿ٥ت ٧ٍٜ تألؿه ٞسل ح٥ٛف، ٔئٟ ؾٛٙ تإلرعثؽ تألؼؾ٪ٟ 
إ٠قثٟ ٟٞ أ٨ ٍٟ ٚسج أٚسؿ ٞثل٪ًث ٩َٞ ٚثٟ ح٥ٛف . ضـة٪ًث ٥ٕٛرؿخ ٥ض٪ـخ ٟٞ ت٥ٛٗذ إ٠ٞث ٚثٟ

ٚثٟ حئٞٚث٩٠ أٟ ٥. إٚر٠ٕر٢ ٛٝ أٟٚ أ٠ث ٞنؽؿ٣ثٌٞ ؾٛٙ ٔئٟ ٞؼث٥ٓ ٥وَٕثذ  .٧ٍٜ تإلىالٖ
ٓٔ ٨ قحْجؽؿ١ ٤٠ٞث، إؾ ىٜج ٩٠ٞ ؾٛٙ ٞؿتذ ٍؽ٪ؽخ، ٥ٟٛٚ ٚثٟ لعؿُِّأ أٍيٝ عٚٞد . ٍل ؾَٛٙٛؽٝ 

ٞقر٦٥ أٟ أةر٢٠ٞ جإقرىَذ ٗؽ عؿؿر٢ ٤٠ٞث ٛٞث  إٟ ٠ُٚذٍثًٛٞث وَٕثر٢، ٩ٔ٥ ٗح٢ٛ٥ لح٥ٛف ٩٣ 
. أٍى٪ر٤ث ٥٢ٛت٥٘ٛخ تٛر٩ ٍالٟ تإل
٥ُٞع٧ ج ٍالٟتإلٓ وَٕثر٢ ٥ٍٜٝ ٚ٪ٓ ٪ٞ٪ـ ح٪٤٠ث ٥ح٪ٟ ح٥ٛف ٍِؿ" ع٪٠ٞث إٚر٠ٕر٢ . ؿ٥ع٩تٛ

٣٥ؾت ٞث ض٢َٜ . حنؿ ٟٞ ٠ٞي٥ؿ٨، حل ٟٞ ٠ٞي٥ؿ١ٓ أ٢٠ ٛٝ ٪ٟٚ ٨ُتٛوَٕثذ ٥تٛٞؼث٥ٓ ٍِؿ
ح٪ٟ ٞث ٪أر٪٢ ٟٞ ؾ٢٠٣ ٥ٜٗح٢ رل٥ك ٨ ٛةالؿًت ٚٞث أٟ ح٥ٛف ٚثٟ عٔؾ. ٪حعز ٩٠ٍ ٥٪َرٞؽ ٩ٍٖٜ
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إ٪ؽت٤ٍث ٛٝ أقرىٌ ٍال٠ثذ إقرىَذ إةرٞث٢٠ حئٛؾٛٙ . ٥ح٪ٟ تألٔٚثؿ تٛر٩ رأر٪٢ ٟٞ ؾ٩٠٣ ٥ٜٗح٩
." ٛألؼؿ٪ٟ

 
اهخفوٍض 

عر٧ ٚ٪ٓ أ٢٠ ٩ٔ أّٜج تألع٪ثٟ، ٥ ،٪ر٥تضؽ ٠٣ثٞث حؽأذ ٩ٔ تٛرٕٚ٪ؿ ٍٟ ٞؽ٦ ٥و٥ط ٚل 
ؽؿتٙ ٥تٛق٪ؿ ٩ٔ تإل ق٤ٌل. أ٠قث١ حٚل ق٥٤ٛدـٛذ ٞث ٍي٪ٝ ٤ٚؾت، إال أ٩٠ ع٪٠ٞث ٚثٟ ٩ٛ إؼرحثؿ 

٢٠ ٛٝ رٚر٩٠ٕ٠ تٛٚس٪ؿ ٟٞ أٚ٪ٓ  ٚٞث ٔٚؿُذ. ّثٞوًث سث٠٪دأٞث ٩ٔ تَٛٞؿٚد ٔنثؿ ت٥٠ٛؿ ٠٣ث، 
ٚرل٥٪٢ ٚث٠ذ ٚٞث تٛٞؼث٥ٓ، ٚٞث عنل ٛح٥ٛف، ٥ٟٛٚ ٞ٪٩ٛ٥ ٚث٠ذ ح٠ٕثؾ نحؿ ٥ّوج، 

ر٥ٗٓ تٛعٚٞد ٥إٛرٕذ . تٛ٘ؽف حثٛسحثذ ٩ٔ تٛؿ٥ط٥ؾٛٙ ٥ٟٚ ٠ٛث ٨ٚثٟ ٪٠ح٩ْ أٟ تٛؾ٨ ٠ٜٞٛي٥ؿ 
: ٥ٗثل إ٩ٖٛ

٧ٍٜ أ٪د عثل، ٪٠ٚٞٙ أٟ . أ٠ذ ٥ٍثء أؿو٩، ٣٥ؾت ٞث قر٥ٟٚ ٍٜ٪٢ ٔ٪ٞث رق٪ؿ ٧ٍٜ تالؿه"
٪٠ٚٞٙ أٟ ر٥ٟٚ ٗؿ٪حًث ٩٠ٞ ٞسل . رؿت٩٠ حٚل ٥و٥ط ٚٞث رَٕل ؾٛٙ تألٟ إٟ ٠يؿذ حَ٪٥ٟ ٜٗحٙ

. أٚسؿ ٟٞ ؾٛٙج٥تعؽ إٗرؿج ٩٠ٞ، حل  أ٨ٖ
٩ٔ َٔاًل  إٟ ؿّحَذ. ؽٖ ؿّحر٤ٝ٪٘رؿج إ٩ٖٛ ٚل ٥تعٕؽ حعقج ِمحع٪ز تٛىؿ٪ٖ  ضَُٜذ"

٩ٔ ؾٛٙ، ٥ق٪ىٜح٢٠٥ تٛحَه ق٪ؿّج . ٩٠ٞ أٚسؿ ٞٞث َٔل ح٥ٛف، ٔئ٢٠ ٪٠ٚٞٙ ؾٛٙتإلٗرؿتج 
لب ٪٠ٌٞ نؽتٗر٤ٝ تٛعٞ٪ٞد  أ٨ٖ ، ىثؿع٪ٟ ضث٠حًثرٞثًٞث ٢ُٛ٪ٚؿِّق٥ٟ أ٠ٕق٤ٝ ٤٠ٝ حئٛعثط ٛؽؿضد أ

. ٥ق٪ضؽ٥ٟ ٞث ٪حعس٥ٟ ٢٠ٍ. ٩َٞ
ٚٞث أ٠ث  رٞثًٞث ٩ٔ تألؿه ٞسٜٞث رق٪ؿ ٩َٞ ٠٣ث، ٔقأ٥ٟٚ ٗؿ٪حًث ٥٣ٙ٠ٞ تٛق٪ؿ ر٥ٕ٪وٙ  ٚثٟإٟ "

ٍٖٔؽ ٛٙ ألُُ إ٤٠ث ؿّحر٩. ٩٠ٞ ٔقأٗرؿج ٠ٞٙإٗرؿحذ إٟ . ٩٠ٍ ٔقرضؽ٩٠حعسذ إٟ . تألَٟٞٙ 
أٟ أؿ٪ؽ . ٥تعؽ ٪ؽ٥ٍ إق٩ٞ ألضل ٗثؽر٩ حل أل٨ِّٔ٘ى ٛ٪قذ ؿّحر٩ ٩٤ٔ . ٥ٛ٪ٞد ٥قى أٍؽتةٙ

أل٥ٟٚ ٌٞ أ٨ ٥تعؽ ٍثك ٍٞث ٚثٟ حئٞٚث٩٠ ٠ٞٙ ٥ٟٞ ٚل ٥تعؽ ٪ىٜح٩٠، ٗرؿتحًث أ٥ٟٚ أٚسؿ إ
. ق٪ضؽ٩٠ أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٪حعس٥ٟ ٩٠ٍ. ٥ٛقذ أ٠ثإلٗرؿتج أ٠َذ تٛؾ٨ ر٘ؿؿ ٞؽ٦ ت. ٧ٍٜ تألؿه

ٍٝحعسذ ٩٠ٍ ٙ. إ٠ٙ ٠٣ث أل٠ٙ حعسذ ٍٟ ُع٩ٞٚ ٩ٔ ع٪ثرٙ" ٥ٟٛٚ ٍٜ٪ٙ أٟ . ٥٥ضؽر٩٠ تألٟ عثٚ
ق٪٥ٟٚ . قر٥ٟٚ أعٚث٩ٞتألٟ ٚل أعٚثٞٙ ٔئٟ ٚؿق٩ ع٩ُُٞٚ،  ال رٕٚؿ أ٢٠ ٛٞضؿؽ أ٠ٙ ؿأ٪ذ

ِٝ ٛٙ ُع٩ٞٚ ٔ٘ى ٔ٪ٞث رق٪ؿ ٩ٔ إرعثٕؽ ٣ؾت ٟٞٞٚ إعؿتـ١ أ٥ . قعد ؿ٥ع٩َٞ٩ ٥رحعز ٍٟ 
. ٚل ٪٩ٔٝ٥ ٔ٘ؽت٢٠ 

ٞالةٚد ٥أٍى٪رٙ تٛٚس٪ؿ ٟٞ تألعالٝ ٥تٛؿؤ٦، أل٠ٙ ٠ٚذ رىٜج ؾٛٙ حأٟ ُرحٔنؿ ٛٙ  قٞعُذ"
ىٜحذ تٛعٚٞد  ٪ىٜح٤٠٥ث ٛق٥٠تذ، ٥أ٠َذٚث٥٠ت ٨ ٍىث٪ث ض٪ؽخ ُأعج أٟ أٍى٩ أىٕثل. حئقرٞؿتؿ

٩٠ُٙ قأٛذ. قرقر٤ٜٞثٛؾٛٙ  ٥ٟٛٚ ٣ؾ١ تإلؼرحثؿتذ ٟٛ رضَٜٙ . ٝ ٍٜ٪ٙ، ٛؾٛٙ قرقرٜٝ ُع٩ٞٚألع
ٍٝ . ٔ٘ى ٔ٪ٞث رسحذ ٩ٖٔٗوثء قر٥ٟٚ ٛٙ عٚٞد ٥. حثٍؿ عٚ٪ًٞث رٞثًٞث ٥ٟٛ رضَٜٙ عثٚ
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ٜٚٞث ر٠وص أٚسؿ . قرَؿٓ لؽخ إعر٪ثضٙ ٩ٜٛٚٞث ر٠وص أٚسؿ ٜٚٞث . ال رر٥ٗٓ ٍٟ حعسٙ ٩٠ٍ"
. ؽ٥ًٞث ٛق٪ؿ ٩ٔ ت٥٠ٛؿتٗل ىٜحٙ ٩ٔ تإلؼرحثء، ٩٠ٞ أ٥ ٟٞ تألؼؿ٪ٟ، ألٟ ؿّحرٙ قر٥ٟٚ ٨ٜٚٞث 

ٍٝ ٍمؼلُِّٝ ؿأ٪ر٩٠ ٚؿجٍّ" ؿؤ٪د ـتل حئٞٚث٠ٙ ٨ال ٔئ٢٠ ع٪٠ٞث رؿضٌ ت٧ٛ تَٛٞؿٚد، . ٥عٚٞد ٥عثٚ
ٙ إ٩ٛ٪٠ٚلٓ ٚل ٞث رٕٚؿ ٔ٪٢ ٥ر٢َٜٕ ٟ ٔئ ع٪٠ٞث رق٪ؿ ٩ٔ َٞؿٕٔد. ٩ٞٚ حَ٪٥ٟ ٜٗحٙٚؿق٩ ُط

ٔ٘ى ع٪٠ٞث رؼرحب، ٩٠ٞ أ٥ ٟٞ . قر٥ٟٚ ٛٙ تٛعؿ٪د َٜٛ٪ك ٠٣ثٙ ٚٞث أ٠ذ ٠٣ثٛؾت رٞثًٞث ٠٤٣ث، 
 تأ٠ث تٛعٖ ٥تٛؾ٪ٟ ٪َحؽ٩٠٠٥ ٪٠ح٩ْ أٟ ٪٥َٜٕ. تألؼؿ٪ٟ، ع٪٠ؾتٙ قرؿضٌ تألعضحد ٛرؼٕ٪٩٠ ٠ٍٙ

. ؾٛٙ حثٛؿ٥ط ٥تٛعٖ
"ُّ ت٥٠ٛؿ ٪ٚلٓ ٥٪ضَل . ؽ٥ًٞث تٛح٘ثء ٩ٔ ت٥٠ٛؿ ٟٚ تىٜح٥ت٩ٔ تٛيالٝ أحؽًت، ٥ل ٟٛ ٪ر٥تضؽ تٛع
ًَّثٛلب ت ٔئ٠ٙ قرق٪ؿ ٩ٔ ت٥٠ٛؿ ٪٠ٚلٓ، ألٟ ٞث ٩ٔ ٜٗحٙ ٥رؽً تإل٠ٚلثٓ ٔ٘ى ع٪٠ٞث رىٜج . ضٜ٪

تٛع٘٪٘٪د ٌٞ لَح٩ ٔلؿٚد تل. ٚلٓ ٚثٞلت٧ٛ تٛع٘٪٘٪د ٩َٞ رعرثش ٔلؿٚد تل. ٚٞث أ٠ث ٩ٔ ت٥٠ٛؿ
. ؾتذ تٛلبت٧ٛ رعرثش 

 
، لَؿ ح٤ث ٗحاًل ٧ٍٜ تإلىالٖأٛٝ عؿ٪د ٥أٞثٟ أٚسؿ ج ، لَؿَذٛؽ٪٠٥٠دتٝ ٚؿق٩ تأٝ ع٪٠ٞث ٥َٕٗذ"

ٌّ لَؿَذ. ٛ٪ٙ أٟ رؼرحب ٔ٪ٞث حَؽٝ ٪ر٥ضج ًأل٢٠ ل  حأٞثٟ أٚسؿ أل٠ٙ ٍٜٞذ أٟ ُع٩ٞٚ ع
ُٝ ٚرؿر٪ج تٛىح٪َد حثٛرأٚ٪ؽ  رؿر٪ج تألؼال٩ٗ ٥تٛؿ٥ع٩ ٤ٛؾت ت٥ٟٚٛ تٛؾ٨ ٩ٛ ٥٣ٔثل. ٠ِٓم٥

٪٠ح٩ْ . أ٠ذ رسٖ ح٘ث٥٠ٟ تٛضثؾح٪د تٛؾ٨ ٩ٛ ؽ٥ٟ عر٧ تٛرٕٚ٪ؿ ٔ٪٢. ٍد٥ٗت٠٪ٟ تٛىح٧ٍٜ٩  تٛٞؤقِف
ح٤ؾت ٛرَ٪ك . َٞث٪٪ؿ ِحٓؿ٨ ال ررْ٪ؿ ٥ال ؿ٪ج ٔ٪٤ث. تٛىؿ٪٘دأعٚث٩ٞ حؾتذ أٟ ررَٜٝ حأٟ رسٖ ج

ِٟ أ٥ٟٚتإل٪ٞثٟ تٛع٘٪٩٘ ٥٣ أٟ ٪٥ٟٚ ٛٙ س٘د . ٩ٔ تإل٪ٞثٟأٟ رق٪ؿ ٍٜ٪ٙ تٛعٖ  َٞ   ".أ٠ث ٩ٔ 
 

خه كوث نوى
ٍضثةج، ٠ٚٛٙ ٛٝ رحؽأ  إ٠ضثـٍؿٓ ٥رق٪ؿ ٩ٔ ٥ٗر٩ ٛررٟٞٚ ٟٞ لٕثء تٛٞؿو٧ ٥ٛذإ٠ٙ رحعز "

عر٧ أٟ أض٤ؽ ض٩٠َٜ ٨إلٗثٞد ٚل ت٥ٞٛر٧ تٛؾ٪ٟ ٍثل٥ت ٧ٍٜ تألؿه ٟٛ . حَؽ ٩ٔ ٤ٔٔٝ ٥ٗخ ٜٚٞر٩
ٞرٞثقٚد أ٤٠ث ر٥تضؽ تٛؼٜ٪٘د حقحج ٜٚٞر٩ ٥ذ. عثٔي ٧ٍٜ ٚل تألل٪ثء ح٥٘خ ٜٚٞر٩إ٩٠ ُأ. ٠ٕق٩

.  حقحج ٜٚٞر٩
أٍيٝ ٥ٗر٩ تٛر٩ ٚلٕر٤ث ٧ٍٜ تألؿه، أ٥ ٚٞث أٟ . ٤٠ث٪د قأٚلٓ ٥ٗر٩ ٧ٍٜ تألؿهل تل٨ٗج"

 تٛقذ أٚلٓ ٥ٗر٩ ألضَل ت٠ٛثف ٪ؤ٥٠ٞ. تٛر٩ قأٚل٤ٕث، ال رـتل ٍؿه نْ٪ؿ ضؽًت ٥٘ٛر٩
. حٞعحر٩ تح٥٘ر٩ حل ألض٤َٜٝ ٪ؤ٥٠ٞ

تٛضحثل أٟ ُتؼِّٜم تَٛثٛٝ ح٥٘ر٩ ع٪٠ٞث قؿذ ٧ٍٜ تألؿه ٛٚثٟ حئٞٚث٩٠ رعؿ٪ٙ أؿ٪ؽ  ٠ُٚذإٟ "
عٖ، حل أل٤٠ٝ أعح٩٠٥ أ٥ أعح٥ت تل٪ضس٥ٟ ٩ٛ، ٛ٪ف ع٪٠ةؾ ٛٚثٟ ت٠ٛثف . حئلثؿخ ٟٞ أنح٩َ

. ال أؿ٪ؽ ت٠ٛثف أٟ رى٪٩٠َ ٛؼ٤ٔ٥ٝ ٟٞ ٥ٗر٩ حل ٛٞعحر٤ٝ ٩ٛ ٥ٞعحر٤ٝ ٜٛعٖ. ٟٞ ٥ٗر٩ٛؼ٤ٔ٥ٝ 
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ٍى٪ٙ عحد ٩ٚٛ رَؿٓ ٥ٗر٩، حل ُأٍى٪ٙ تٛٝٛقذ ُأ. ٛٝ رَؿٓ ٞعحر٩، ٔئٟ ٥ٗر٩ قرؤؾ٪ٙ إٟ"
قأٍى٪ٙ حَؽةؾ  .٣ؽٓ ع٪ثرٙ ٪٠ح٩ْ أٟ ر٥ٟٚ تٛٞعحد، ٥ٛ٪ف ت٥٘ٛخ. ٨ رَؿٓ ٞعحر٩ت٥٘ٛخ ٛٙ

عح٤ٝ، ٥أ٠ث أعح٤ٝ ٥ٛقذ أؿ٪ؽ ُأٍى٪ٙ ت٥٘ٛخ ٛرل٩ٕ تٛٞؿو٧ أل٠ٙ ُذ. رعج ت٠ٛثفح٤ث ت٥٘ٛخ ٩ٚٛ 
. أٟ ٪٥٠٥ٚت ٞؿو٧

تٟ تإل٪ٟٝٛٚ . حؽ٥ٟ إ٪ٞثٟإؿوثة٩ ٟٛ رقرى٪ٌ . ٛؾت ٍٜ٪ٙ أٟ رحعز ٍٟ تٛٞعحد أ٥اًل سٝ تإل٪ٞثٟ"
ٟٞ أضل إقرالٝ تإل٪ٞثٟ ٞثؿف ٪٠ح٩ْ أٟ ٨. ٥ٗ٥خ ُعٓح٨٩ ٓج، إ٢٠ َٞؿٔد ُطٔ٘ى ٛ٪ف َٞؿٔد ٥ٗر٩

إل٪ٞثٟ رق٧َ لٔ٘ى ع٪٠ٞث . ٙعجرَٞل أٚسؿ ج٩ٚٛ ٥رـ٪ؽ ٞعحرٙ، إل٪ٞثٟ لق٧َ لإ .ٞعحد أٚحؿ
. تإل٪ٞثٟ ٪َٞل حثٛٞعحد. ٟ ٛٙ ح٥٘ر٩ِٝةَذأع٪٠ةؾ أقرى٪ٌ أٟ ٩ٚ رعج ل
، ع٪٠ةؾ نثؽٗدٜٚٞر٩ ؤٟٞ أٟ ت٧ٛ تٛؽؿضد تٛر٩ ٔ٪٤ث ذ. ٚل تألل٪ثءٍ٪ٟ ُذٜٚٞر٩ ٩٣ ت٥٘ٛخ تٛر٩ "

٪٥٠٥ٟٚ نثؽٗ٪ٟ ، فنثؽٖال٩ٞ أٟ َٙٔاًل أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٪ؤ٥٠ٟٞ . رقرى٪ٌ أٟ رَٞل ٚل تألل٪ثء
. حٜٚٞر٩ ٥ٌّ٩ٔ٥تٛؼٜ٪٘د رسٖ حٜٚٞر٩ أل٩٠  ،ًتنثؽٖأٟ أ٥ٟٚ ىح٪َر٩ إ٤٠ث . ع٪٠ٞث ٪ر٥ٜٟٞٚ حأ٠ٕق٤ٝ

. ٥ر٤َؽتر٤ٝ ضؽ٪ؿخ حثٛس٘د٤ٞٝ ٪٘٪ٟ، ٚال. نثؽٗ٪ٟ ٛٚال٣ٝ٤ٞٝ أ٪وًث  أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٣ٝ ٞس٩ٜ"
ع٪٠ةؾ قرلٙ أ٪وًث ٪ٟٚ ٚالٞٙ نثؽٖ إٟ ٛٝ ". ال"٩٠ٍ ٨" ال"٤ٞٝ ٥ٚال" ٠َٝ"٩٠ٍ ٨" ٠َٝ" ٤ٞٝٚال

. ؾٛٙ أل٠ٙ َٔاًل ال رَؿ٩٠ٔٓ، ٞٙإٟ ٛٝ رٟٚ أٞ٪٠ًث ٛٚال. ؽتً ٥٣ ٩ٔ تٜٛ٘جِٛػت، ألٟ ٩ٔ٩ٞ ٚال
. ىح٪َر٩ إ٤٠ث. ؽ٥ٍرٙ ٛرق٪ؿ حثإل٪ٞثٟ أل٩٠ أٞ٪ٟ. ٛ٪ٙ أٟ ر٥ٟٚ أٞ٪٠ًث٩ٚٛ ٪٥ٟٚ ٛٙ إ٪ٞثٟ، ً

أٟ رٜ٘ل ٥٣ ٪ًث الٞحثلٛر٥ٟٚ . الٞحث٩ٛ تٛر٩ ر٠ى٢٘تلٚالٞٙ عٚٝ ٍٜ٪ٙ حقحج ٤ٛؾت تٛقحج ق٩ُ"
ٟٞ . ال ٪ٟٞٚ أٟ ٪س٥٘ت ح٥٘خ ٜٚٞر٤ٞ٩ٝ حٚال تٜٛٚٞثذ ٤ٛث ٥ٗخ ٥تٛؾ٪ٟ ٣ٝ ال ٞحثٛ٪ٟ .تإل٣رٞثٝ

." ٥أٟ رعثٔي ٍٜ٪٤ث ٚٞث أَٔل أ٠ثحٚالٞٙ  ؿًتتٛعٚٞد أٟ ر٥ٟٚ عٔؾ
. لَؿذ ٞسل أ٪٥ج ٗؽتٝ تٛـ٥حَد. ٍي٪ٞدتٛحعؿ تلٚث٠ذ ٜٚٞثذ تٛؿج رر٥ٞش ٩ٍٖٜ ٞسل أ٥ٞتش 

. إٔرؿتٍهٛٝ ألَؿ أحؽًت ح٤ٚؾت . ٍيٝأنْؿ ٔأنْؿ سٝ أؽؿٚذ حأ٢٠ نثؿ أنؿذ ٥ٚأ٩٠  لَؿُذ
نْؿ ٠ٚذ أ. ٠يؿ ضحاًل حَ٪ؽًتٌٞ تهلل؟ لَؿذ ح٠ٕق٩ ٠ٜٚٞد ذى٪ك أٟ أ٥ٟٚ ح٤ٚؾت أ٩٠٠ٚٞ ٚ٪ٓ 

. ٛٝ أقرىٌ تٛن٥ٞؽ أٚسؿ ٔث٠نؿُٔذ. ٟٞ عحد تٛؿٞل، ٥ٌٞ ؾٛٙ ٚثٟ ٪نؿٓ ٥ٗر٢ ٜٛرعؽز ٩َٞ
ٚثٟ ٞضؽ١ أٍيٝ تألٟ، ٥ٟٛٚ . ٚثٟ تٛعٚٞد. حَؽ ٛعيثذ لَؿذ ح٪ؽ ٞىٞة٠د ٧ٍٜ ؾؿت٩ٍ

  "؟٣ل رؽؿٙ ٞث عؽز ع٪٠ؾتٙ"ٔقأل، . تٛعٚٞد ٚثٟ حعض٩ٞ
َٝ. ٪حعز ٍٟ ٥َٜٞٞثذال قأل تٛؿج قؤتاًل ٔئ٢٠ ٠ٚذ أٍؿٓ ض٪ؽًت أ٢٠ ع٪٠ٞث ٨ ًت ٞث ٩ٓٛٔحؽأذ أٔٚؿ 

ٟٞ نْؿ أ ٞ٘ثؿ٠د ٌٞ تٛؿج، ٠ُٚذٓ. ًتٞث عؽز ٚثٟ ٥ت٩َٗ ٠ٚذ أٍؿٓ أٟ. تٛؾ٨ ٚثٟ ٗؽ عؽز
. أؿتؽ٩٠ أٟ أؼرحؿ ؾٛٙ تإلؽؿتٙ حىؿ٪٘د ٍٞ٪٘دقحج ٞث عحد ؿٞل ٞر٥تضؽخ ٧ٍٜ تألؿه، ٥ل

: ٔٚثؿ٨ ٗثل حئ٣رٞثٝألٞضث٥حًث ٥
 حؽأَذٛ٘ؽ . ٚؿ ٔ٪٢ ٥٣ نع٪ظ، ٥ٟٛٚ ٣ؾ١ تٛٞ٘ثؿ٠د ح٪ٟ تإل٠قثٟ ٥تهلل ٛ٪قذ ٔ٘ى ٩ٔ تٛعضٝٞث رٓ"

ٛٝ أَٔل ٣ؾت . ؤرٟٞ حث٥٘ٛخ تٛر٩ رٞقٙ ت٥ٟٚٛ ًَٞثؤرٟٞ حٚال٩ٞ ٥٣ أٟ ُذُٛذ. رؼرحؿ ٥ٗخ ٚال٩ٞ
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أال ٩٣٥ ٜٚٞد  ،ح٤ث ٟذِٟٝ رؽؿٙ تٛضؽ٪د ٥ت٥٘ٛخ تٛر٩ أؤُذألألضَٜٙ رلَؿ حنْؿٙ، حل ألقثٍؽٙ 
. تهلل
. ٟٞ ٚل ٥٠ٚـ تألؿه٤ٛث ٗ٪ٞد أٚحؿ ٞقَثٙ، رؾٚؿ أٟ ٜٚٞد ٥تعؽخ ٟٞ تهلل ٛإل٠قثٟ ضٞ٪ٌ ٩ٔ "

ًَُٝ ٥ٚتعٕؽٓ. ٜٚٞر٩ٗ٪ٞد  ؿ٥تٗؽِّأٟ ٨ُجٝ إؼ٥ر٩ ٍل٥ُِّذ٤ٔٝ ٍٜ٪ٙ أٟ ذ  ٗؽِّؿٍٜ٪ٙ أٟ ُذ، ٚال٠٩ٞ٘ل ل ٥ٍّؽ
." نثؽٗ٪ٟأؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ق٪ع٥ٜٟٞ تٛعٖ ٪٠ح٩ْ أٟ ٪٥٠٥ٚت . ٚالٞٙٗ٪ٞد 

 
َتضِّر هلبء يع ُى

٩ٔ٥ . حضث٠ح٩حنؿ٨ ٠ع٥ أعؽ تَٛؿ٥ك ٛؿٌٔ ٥ٔ٪ٞث ٠ٚذ أقٌٞ ٣ؾ١ تٜٛٚٞثذ، لَؿذ ٞؿًّٞث 
ُٝ. أٍؿ٢ٔ ؿضاًل ٠ُٚذ تٛعثل ؿأ٪ُذ ٟ لَؿ٥ت حأ٢٠ ٨ىٕاًل، ٥تٛٚس٪ؿ ؿًت ٍي٪ًٞث ع٪٠ٞث ٠ُٚذكَِّجٚثٟ 

٢٠ٍ ٥قَٞذ حَوًث ٟٞ  ٗؿأُذ. ت٠ٚٛ٪قدعؽتسد لؼم أؼؿ ٠ٞؾ  قثؿ ٩ٔ ٥ٗخ أٍيٝ ٟٞ أ٨ِّ
ر٥تو٢َ تألن٪ل، ٥ٞعحر٢ ت٥ٛتوعد رضث١ تٛؿج أعْؽ ٚثٟ نَحًث أٟ ال ٪ٜٞف . ٢ٛ تٛٞقضٜدؿقثا
٩٠ٚٛ  ذارٕثش. حن٥ؿخ ضؽٖ٪دإ٠عؿٔذ ألَؿ أ٪وًث أٟ حَوًث ٟٞ رَثٛ٪٢ٞ  ٥ٌٞ ٣ؾت، ٠ُٚذ. ٥ت٠ٛثف

ٞأق٥ؿًت حثٛر٥توٌ ٥تٛٞعحد تٛر٩ ٚث٠ذ ال  ٠ُٚذ. ضثٛقًث ٧ٍٜ ٍؿك ٍي٪ٝٛؿؤ٪ر٢  إؿرعُذ أ٪وًث
. ط ٢٠ٞرـتل ر٠ه
ٞؽ٦ ٞعحد تٛؿج ؿؤ٪د تٛؿج إٟ ٚثٟ حئٞٚث٩٠ تٛرعؽز ٌٞ ٣ؾت تٛؿضل، إقرىَذ  ٥ٔ٪ٞث قأُٛذ

ُٞحلِّؿ٥ٛٝ ٪قٞظ  ٧ٍٜ أ٪د عثل، أ٥ٞأ ٩ٛ حثإلقرٞؿتؿ ٩ٔ تٛق٪ؿ. ٢ٛ .  ٩ٛ حثٛرٜٚٝ ٌٞ تٛ
َٙ. أؿؽذ ٔ٘ى أٟ رؿت١ ٠٣ث"٥وظ تٛؿج تألٞؿ ٗثةاًل،  ٠٣ثٙ تٛٚس٪ؿ ٛر٢ٞ٤ٕ . ٞٚث٠ر٢ ٩َٞ ٥أٟ رؽؿ

٤ٞ٣ث ٩ٔ قرٓ قحثج٣ؾت ٚثٟ ؿق٩ٛ٥ ٠ٚٛ٪قد تٛ٪٥ٝ تألؼ٪ؿ، ٥ٟٛٚ ت٠ٚٛ٪قد ٛٝ رق٢َٞ أل. ٢٠ٍ
ٚثٟ ٍٜ٪٢ . ٣٥ٝ ٛحَه ت٥ٛٗذ، ٥ُل٣ِّ٥ذ ؿقثٛر٢تلق٘ى ٩ٔ ٍـ٪ٞر٢ ٥ وَْٕذ. ت٥ٛٗذ ت٠ٞٛثقج
." ُل٣ِّ٥ذ أ٪وًث أٍى٪ر٤ث ألؼؿ٪ٟ ّ٪ؿ١ أضـتّءأٟ ٚٞث أٟ ٪قرؿؽ٣ث، 

٠٣َٝث عؽز حر٥ٗ٪ذ رثٝ ٥١ٍثؿًٔث أٟ ٚل لب  ٩ٔ ٢ٞ٤ٔ، حؽأذ أٔٚؿ أٟ أ٩ٛ  ٩٠ٌٌٍّٞ ٚل ٞث ٥٣ 
. ٜٕٛقثؽت٥٘ٛخ تٛؽتَٔد ، أ٨ ٍٟ ٠ٚث ٠رعؽز ٜٛر٥٥ح٪ٟ ٞث ٣ؾت تٛؿضل تَٛالٗد ٞث ح٪ٟ ؿؤ٪ر٩ ل

عؽز ؾٛٙ َٜٛؽ٪ؽ ٟٞ ٗؽ . ٩ٔ ٥ٗخ ٍي٪ٞدٞو٩ ٩ٔ تل ٍي٪٠٣ٝثٙ ؼىؿ . ٠َٝ"أضثج تٛؿج، 
ٍٜ٪ٙ أٟ . ت٧ٛ ٠ٚ٪قد تٛ٪٥ٝ تألؼ٪ؿٍٜ٪٤ٝ رقٜ٪٤ٞث ٪٠ح٩ْ ؿق٩ٜ، ٣٥ؾت ضـء ٟٞ تٛؿقثٛد تٛر٩ 

أٟ ت٥٘ٛخ ٩٣ رُٕٚؿ  ٥ٟٛٚ إٟ حؽأَذ. ٣ؾ١ تإلؼرحثؿتذ٥ٗخ أٍيٝ ٟٞ جرق٪ؿ ، حل رق٪ؿ ٩ٔ ٥ٗر٩
ُٝ. ٣٥ٝ، أ٥ أ٤٠ث ؿقثٛرٙ، ٔئ٠ٙ قرٕرظ تٛحثج ت٧ٛ ؾتذ تلإٛ٪ٙ رأ٪٪ؽ ٩٠ٞ ٍى٧ ٛ٪ل٤ؽ تٛؿ٥ط تٛ٘ؽف 

٩ٛ .ُٙ . وَٕثرٙ ٞٞث ٩ٔ ٞ٘ؽؿترٙ ؿ ٩ٔرٕرؼؿ أٚزأٟ عٚ٪ًٞث ٞسل ح٥ٛف ٔئ٠ٙ قررَٜٝ  ٠َذإٟ 
ٍٜ٪ٙ أٟ ررؾٚؿ ؽ٥ًٞث، عر٧ . أٗلال أٚسؿ ٥ال . ٟٞ أ٠ثٟ ًنثؽٖ ٥٣ إٍرؿتٓ نثؽٖ تإل٪ٞثٟ تل"

٩٠ٍ ٛر٠يؿ ت٧ٛ  ٩ٔ ٞعوؿ٨ ٥ؿأ٪ر٩٠ ٚٞث أ٠ث، ٔئ٢٠ ٟٞ تٟٛٞٞٚ أٟ رق٘ى إٟ رؿتضََذ إٟ سحذَّ



 66 

َٟ. ق٘ى ٥ٛق٪ٕؿحثٛؾتذ ٣ٚؾت . ٠ٕقٙ سث٠٪د ٧ٍٜ أ٪د . ضؽ٨ ٥ٞضؽ أح٩ٔ٩ ٣ؾ١ تْٛؿٔد ٠٥يؿ ٝ قٚ
. ٥ٗ٥ر٢ؿٚـ١ ٪ٕرؼؿ ٩ٔ ٝسٝ حؽأ . عثل، حؽأ ٪٠يؿ ت٧ٛ ٠ٕق٢ أٚسؿ ٞٞث ٪٠يؿ إٛ٪٠ث

٥٠ٔٞت ح٥٘ر٩ ق٘ى٥ت  ٪ٟتٛٚس٪ؿٓ ؾتذ تٛىؿ٪٘د جٟٞ ؼؽت٩ٞ تٛؾ٪ٟ ُقٞظ ٤ٛٝ أٟ ٪٠يؿ٥ت ٞضؽ٨ ٥إةُر
ٍر٘ثٕؽ ٠ع٥ إعر٧ رٚؿ٪قٙ ٙ أ٥ ؿِٓجإرض٢  أ٢٠ حقحج عٚٞرٙرُٕٚؿ  إٟ حؽأَذ. تٛر٩ ق٘ى ح٤ث ٥ٛق٪ٕؿ

." ٍسؿ أ٪وًث، ٔئ٠ٙ قذأن٪ل
 

اهثلج 
تٛؿض٥ً ٥تٛ٘رثل ٩ٔ  أؿؽُذ. ؾٛٙ تٛرعؾ٪ؿ ٚثٟ نثؿًٞث ٞسل أ٨ لب ٗ٪ل ٩ٛ ٠٣ثأٟ  ٍؿُٔذ

تَٛٞؿٚد تألؼ٪ؿخ، ٥ٟٛٚ ٚث٠ذ ٩ٛ أقةٜد ضؽ٪د ٍٟ ٞ٘ؽؿر٩ َٕٛل ؾٛٙ ؽ٥ٟ ت٥ٗ٥ًٛ ٩ٔ تٛٞٚثةؽ 
إعرضذ ٕٔٚؿذ ٚٝ . تٟ ٥٣ تٛعٚٞدٙ. سث٠٪د ت٧ٛ تٛؿج ٠يؿُذ. تٛر٩ حؽذ ٞر٥تضؽخ ٩ٔ ٚل ٞٚثٟ

. ٞث ؿضَُذع٪ٟألٍؿ٢ٔ ٚعٚٞد إٛ٪٢ 
تٛ٘ثؽٞد عر٧ تٛؽ٣ؿ ح٥٘تذ إةرٞث٠ٙ ال أقرى٪ٌ . ٛٙ أٟ رٕ٘ؽ س٘رٙ ٩ٔ ٠ٕقٙ ض٪ْؽ"قَٞر٢ ٪٥٘ل، 

. ح٥٘خ أٚحؿإةرٞث٠ٙ  ٩ٔ ٠ٕقٙ ٜٚٞث إقرىَُذتٛس٘د  ٔ٘ؽَذٜٚٞث . رَٕل ؾٛٙ
أ٢٠ أؿتؽ٩٠ أٟ  حىؿ٪٘د ٞث ٍؿُٔذ .ٛٝ ٪َٕل٪قرٞؿ ٩ٔ ٚال٢ٞ، ٢٠ٚٛ ألٟ ٔرؿخ ى٥٪ٜد  إ٠ريؿُذ

٠ٚذ أ٠يؿ إٛ٪٢ ٜٚٞث ٠ٚذ ألَؿ ٧ٍٜ أ٪د عثل، ٜٚٞث . أ٢ٛ٥ٗ ٍحثؿر٩، ٩٠ٚٛ٥ ٛٝ أٍؿٓ ٞثٚٞل أ
. أؿ٪ؽ ٥٢ٛ٥ٗأؼ٪ؿًت ٍؿٔذ ٞث . حس٘د أٚحؿ
" س٘ر٩ ٔ٪ٙ، إٟ ٥وَُذ"، ٔأوُٕذ

ْٟ ٢َٜٔ٩ٖٔ، ٥ٟٛٚ ٪٠ح٩ْ أٟ ٨ٍ٪ذ ِل٪٠ح٩ْ أٟ ٪٥ٟٚ ٛٙ إ٪ٞثٟ ٛرَٕل ٞث ُؽ. ٠َٝ" ال ٪٩ٕٚ . ٥ٟٚ إ٪ٞث
ٍٟ حث٥ٛس٥ٖ  إٟ ٛٝ رٞأل تٕٛض٥خ أٟ رٕ٘ؽ تٛس٘د ٩ٔ ٠ٕقٙ ٔ٘ى، ٔئٟ ؾٛٙ إ٠ٞث ٪٥٘ؽ ٔ٘ى ت٧ٛ ٍؽٝ أٞث

. ت٠ٛثف ٩ٔ أ٣٥ث٣ٝؾ١ ٟ ٟٞ ٥تٛٚس٪ؿق٘ى ٤ٛؾت . ٩ٖٔ
 ٛٝحقحج تألٞثٟ، ٥ٟٛٚ ٗقًٞث ٤٠ٞٝ، . ٠ح٪ثءٟٞ تأل تّء٣ؾ١ ت٠ٛثف، ؿضثاًل ٠٥فتَٛؽ٪ؽ ٟٞ ٚثٟ "

. أل٤٠ٝ ٚث٥٠ت أ٠ح٪ثء، ًتؾٛٙ نثةج٥ٌٞ ؾٛٙ ٛٝ ٪ٟٚ . أ٠ح٪ثءأ٤٠ٝ ٤٠ٍٝ ٠ثف أٟ ٪٥ٛ٥٘ت ٪قٞع٥ت ٛل
أ٤٠ٝ ٛ٪ق٥ت ٩ٔ ض٤َٜٝ ٪ٕٚؿ٥ت ؽت٤ٍٝ إٟ رٟٞٚ تَٛؽ٥ ٟٞ ِغ. ؽتً أ٪وًثتٛر٥توٌ تٛٞـ٪ٓ ٥٣ ِغ

٪ي٥٠ٟ، ٣ٝ أ٤٠ٝ أٍيٝ تأل٠ح٪ثء ٞٞث أ٪وًث ٩ٔ ض٤َٜٝ ٪ٕٚؿ٥ت ؽت٤ٍٝ ، ٔئ٢٠ ٪قرى٪ٌ ِغعً٘ث أ٠ح٪ثّء
إ٢٠ لٚل أؼؿ ٛأل٠ث٠٪د، تٛؾ٨ . ٟٛ ٪ىؿؽ تإلٔرؼثؿتٛر٥توٌ تٛٞـ٪ٓ ٓ. حرْؾ٪د س٘ر٤ٝ حأ٠ٕق٥ٝ٤ؾٛٙ 
 ُّٖ تٛىؿ٪ٖ ت٥ٛع٪ؽ . تأل٠ث٠٪د: لب ٥تعؽر٢ ٠ر٪صٚل تٕٛلل تٛؾ٨ ٪ن٪حٙ . َٜٛؽ٥ إقرْال٢ٛ٪ع

. تٛٞعحد ال رحعز ٞث ٠ٕٛق٤ث. ٛررعؿؿ ٟٞ ؾٛٙ ٥٣ تٛق٪ؿ ٩ٔ تٛٞعحد
تؿ إقرىَذ ؿؤ٪د َٞيٝ تإلؼرج. ٥و٥ط ؿتةٌ ٜٛؾ٣ٟ٪أر٪٩٠ حؽأ ٚل ؾٛٙ،  ٩ٔأٔٚؿ  ٥ٔ٪ٞث ٠ُٚذ

ـْ أٟ  ٚٝ ق٤ٌل"، ٔئ٠رعحُذ. ٧ٍٜ ؿقثٛد حق٪ىد ٥تعؽخ ٟٞ تٛحؽت٪د ت٧ٛ ت٤٠ٛث٪د، ٥ٚأٟ تإلؼرحثؿ ٞؿٚ
." ً ٟٞ حقثىد تٛرٚؿ٪ف ٛٙأ٠ؼٔؽ
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إتخشبيج اهرة 
٣ؾ١ ت٧ٛ قثءخ تإلأؿؽ ٛٝ . ٗؽ إحرقٝل. أٟ ال أ٠قث٣ث أحؽًتن٩ٜ ُأسٝ ر٥ٗٓ تٛؿج ٠٥يؿ إ٩ٖٛ ٠يؿخ 
ٛؾٛٙ . أ٨ لب ألٍىث٩٠ إ٪ث٥ٛ١ قأٛر٢  ٨إحرقٝ إٟ ٞثأ٢٠ ع٪ٟ تٕٛؿند، ٥ٟٛٚ حىؿ٪٘د ٞث لَؿُذ

. تٕٛؿند إ٠ر٤ـُذ
ق٠عحٙ ح٠ٕف حأ٠٠ث  ٩ٔ17 ٪٥ع٠ث  أ٠ذ نٜ٪َذ. ٔٚثٟ ٥٠ؿ" ٛ٪ٟٚ ٥٠ؿ،"، ٪ث ؿج، ع٪٠ٞث َٜٗذ"

َٙ َٙ . تألُجح٤ث  تٛٞعحد تٛر٩ أعح ٩ٚٛ أعحٙ ٞعحد " ٞعحد، ٛ٪ٟٚ ٔ٪ٙ"٣ل ر٥٘ل ٩ٛ تألٟ، أؿض٥
" ؟تألِج

ؾٛٙ ٛٙ، ٗحل رأق٪ف تَٛثٛٝ  ٗؽ ُٜٗذ. "ٛٝ ٪ر٥ٗٓ ٍٟ إحرقثٞر٢، حل ٥وٌ ؾؿت٢ٍ ع٩ٛ٥ ٚنؽ٪ٖ
َٙ. ع٪٠ٞث ؽ٥ٍرٙ ٞعحد  َٓقرَِؿ. عثؿح٥ٟ َٞٙ ٩ٔ تَٛٞؿٚد تألؼ٪ؿختٛؾ٪ٟ ق٩ُ ٚٞث ٜٗر٢ إلؼ٥ر

ح٩ تإل٪ٞثٟ ًت ٧ٍٜ ضَٜٙ ٗثؽؿذ٣ؾ١ تٛٞعحد ف. ىؿؽ ٚل ٞؼث٥ٔٙذٞعحد ٚثٜٞد ف٩٣ . تألج ٩ٛ
ٞعحر٢ ٩ٛ، ٥تألٍٞثل  ٩َٚٛٓ رَٞل تألٍٞثل تٛر٩ ٍٜٞر٤ث، حل أٍٞثاًل أٍيٝ، أل٩٠ ٌٞ أح٩، قرَِؿ

" ٔ٪ٙ،ٟٚ ٞعحد أح٩ ذل"تألٟ، ألضل ٠ٕقٙ، أ٥ٗل سث٠٪د، . ٛر٤َٜٞث قرٞضؽ٩٠ ٍى٪َذتٛر٩ ُأ
٥تٛرُٕذ سث٠٪د ت٧ٛ سٝ أؽؿذ " ُعٚٞٙ، ٗجِطُأ"، ُٜٔ٘ذ. ٠ٚذ ٥ْٞٞؿًت حثٛر٘ؽ٪ؿ ٛٚل ٣ؾت تإلؼرحثؿ

. ، ٟٛٚ تٛؿج أ٩٠ٕٗ٥ؽ٪٠٥٠دٚؿق٩ تل
ؿتضًَث ت٧ٛ قأ٥ٗؽٙ ٟٞ ٣ؾ١ تْٛؿٔد . ، إ٩٠٠ ٠٣ثألض٠٣ٜٙثٙ أ٠ث تألٟ ٛقذ . ال ر٠يؿ ؼٜٕٙ"

٩ٔ ٜٗحٙ، ؽ٪٠٥٠ر٩ ٍٜ٪ٙ أٟ ر٠يؿ ٚؿق٩ . ٥ٟٛٚ ٍٜ٪ٙ أٟ ال ر٠يؿ ؼٜٕٙ ٞٚث٠ٙ ٩ٔ تَٛٞؿٚد،
." أل٢٠ ٠٣ثٙ ٞٚث٢٠ تألٟ

" ، ٥ٞسل ٥٠ٚـ تٛؼالم،حقرثٟحى ٞسل تلحثٛه"٩ٔ ٠ٕق٩،  ٕٔٚؿُذ
." ٠٣ثٙ ع٪ز ٪رؽٖٔ تٛٞثء تٛع٩ أر٥تضؽ أ٠ث. ٚل لب أ٢َٜٔ، ٔئ٩٠ أ٢َٜٔ ٩ٔ ٜٗحٙ. ٠َٝ"

ٚثٟ ؽؿ٩ٍ ٞعر٥٪ًث . ١ٞث ؿأ٪ذج ٔأ٠ؾ٣ُٜذ. ت٧ٛ ٠ٕق٩، ٠ثـًٍث ٍحثءخ تٛر٥توٌ لثؿ ٩ٛ، ٠ٔيؿُذسٝ أ
. ر٩سٝ ّى٪ر٢ سث٠٪د حَحثء. ٧ٍٜ ؾتذ تٛٞضؽ تٛؾ٨ ٚثٟ ٪ع٪ى حثٛؿج

ت٧ٛ أح٩ ٩ٔ تٜٛ٪ٜد ٗحل تٛنٜج أٟ تٛٞضؽ تٛؾ٨ ٚثٟ ٩ٛ ٢َٞ ٩ٔ تٛحؽء حأٟ ٪٥ٟٚ ٌٞ  نٜ٪ُذ"
ٌٞ تألؼؿ٪ٟ تٛؾ٪ٟ ٪عح٩٠٠٥  ٟؽ٥ٔ٪ٞث ررِظٓ. تٛؾ٨ ُ٪٥َعِّؽ٥٣ ٞضؽ٨ ٓ. لَح٩، ٩ٚٛ ر٥٠٥ٚت ٥تعؽًت

٩٠ إوٞثٝ أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٪عح٩٠٠٥ ٜٚٞث ق٪َؿٓ تَٛثٛٝ حئٟٜٚٞث ٪رَيٝ ٞضؽ٨ . ٞضؽ٨ق٪رَيٝ 
ٚٝ رالٞ٪ؾ٨ أل٠ٚٝ رعح٩٠٠٥ ٥رعح٥ٟ حَهتألٟ ق٪َؿٓ تَٛثٛٝ َٔاًل أ٠ٚٝ . ٟٞ ٗحل أح٩ ُٛذُأؿِف
" حَوًث

 
ّقٜر٩٠ ٟٞ ٚأ٤٠ث ٥ٚث٠ذ . تإلـؽ٪ثؽ٩ٔ  س٘ر٩ ت٠ٛيؿ تٛ٪٢، إقرٞؿْذ٩ٔ ٔ٪ٞث ٠ٚذ ٞقرٞؿًت ٥

. حثإلقرَؽتؽ َٕٛل أ٨ لب ٪ىٜح٢ ٩٠ٞ قؿٍثٟ ٞث لَؿُذ٥. تٛؽتؼل
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أٌجوو 
لؼم ٍٜ٪ٙ أٟ رٜر٩٘ ح٢ ٗحل ؿض٥ٍٙ ت٧ٛ  ٠٣ثٙ ال ٪ـتل"ًٍث، ٗثل ٩ٛ ٔ٪ٞث ٠ٚث ٠ٞل٩ ٝ

ٞث ٚثٟ ٍٜ٪٢ ٗحل حوٌ ًٍٟ ٚ٪ٕ٪د إـؽ٪ثؽ ٞضؽ١  ؾ٩ٛ٥٣ ٥ٔ٪ٞث ٗثل ؾٛٙ، إقرٞؿذ ٩ٔ "تَٛٞؿٚد،
. ؽٗثةٖ

٪٥ًٞث ٞث "٥رثحٌ ٚال٢ٞ، " ،أٚسؿؾ٠٣ٙ ٪رضؽؽ ٩ٔ ٚل ٞؿخ رؿت٩٠ حَ٪٥ٟ ٜٗحٙ، "٥إقرٞؿ ٗثةاًل، 
٥ع٩ حؿٚل ٞث رَٜٞر٢ ٓع٪٠ٞث رَٕل ؾٛٙ، . ٩ٔ ٞعوؿ٨ٞقرٞؿخ أٟ رسحذ حن٥ؿخ قر٥ٟٚ ٗثؽؿًت 

." ، ٥أ٠ث قأ٥ٟٚ ٞرثعًث ٛٙٞرثعًث ٩ٔٙٛ تٛعثل ق٪٥ٟٚ 
٩ٍٖٜ أٟ ر٥ضج حٞضؽ١ ٛؽؿضد قح٪ًث ٚل لب ٗث٢ٛ ٩ٛ، ٩٠ٚٛ٥ ٠ٚذ ٝأٟ أقٌٞ ٥أ٤ٔٝ  إقرىَُذ
" تألٟ أٚسؿ ٞٞث ي٤ؿذ ٩ٛ ٚعٚٞد؟ ٪ث ؿج، ٛٞثؾت أ٠ذ ٞٞضْؽ"أقأ٢ٛ، 

أـتٛذ ٔئؼرحثؿترٙ . ٞٚل٥ٓر٠يؿ ح٥ض٢ أ٠ذ إؾ  رْ٪ؿَذ. رْ٪ؿذ ًت، ٠ٚٛٙ أ٠َذٛٝ أرْ٪ؿ أحؽ"
ُ٪قؿً ٩ٔ إـتٛد لب ال ٌٞ ؾٛٙ . ٟ ٥ض٤ٙ ٩ٚٛ ررٟٞٚ ٟٞ ؿؤ٪ر٩ حأٚسؿ ٥و٥طًتألعضحد 
." ٞعحر٩ٟٞ ؿؤ٪رٙ لتألعضحد 

 ،َٓ ٚثٟ ع٪ز ٠ٚٝث ال ٠ـتل ٩ٔ تل. تٛرُٕذ أل٠يؿ ت٧ٛ تٛضثٛق٪ٟ ٧ٍٜ تَٛؿ٥ك حض٥تؿ٠ثٓسٝ ر٥ٗ
. ٧ٍٜ٩٠ٞ ٞ٘ؿحد ٚثٟ سٝ إقرىَذ رٞ٪٪ـ لؼم . ء٠حال٪ضٜف ت٥ٜٞٛٙ تل ٚثٟ

." أ٪ٟٟٞ ٞٚثٟ ٞث، ٩٠ٚٛ٥ ححقثىد ال أقرى٪ٌ أٟ أرؾٚؿ  ٪ث ق٪ؽ٨، أ٠ث أٍؿٔٙ"
" ،ؿأ٪ر٩٠ ٞؿخ ٩ٔ ؿؤ٪ث"أضثح٩٠، 
" لؼنًث ع٘٪٘٪ًث؟ إؾٟ ٠َٚذ"٩ٔ تٛعثل ٥ُأنحذ حنؽٞد،  رؾٚؿُذ

" ٠َٝ،"أضثح٩٠، 
ت٧ٛ ٠ٞرنٓ  ؾ٣حُذ. عحىًث ٛر٥تضؽ حَه تأل٥ٞؿ ٩ٔ ع٪ثر٩ُٝ ٠ُٚذ ٚلثج ٞق٪ع٩ٍّ، تٛ٪٥ٝ رؾٚؿُذ

ٔ٪ٞث ٠ٚذ ضثٛقًث . تٛؿج٪٩٠ٜٞٚ ٧ٛ أٟ ٠ٚذ ٞنًٞٞث ٧ٍٜ تإل٠ريثؿ إ٠ٞرـ١ ٗؿج ل٘د ق٩٠ٚ ٥
ؿضاًل  ؿأ٪ذ ٩ٔ تٛؿؤ٪ث. ٩ٔ ؿؤ٪ث، ٛٝ أؿ٦ ٞس٤ٜث ٧ٍٜ تإلىالٖ ُؼىُٕذأٗؿأ تٛٚرثج تٛٞ٘ؽف، 

، ٥٪َٜٝ تٛٚرثج تٛٞ٘ؽف، ٥٪ـ٥ؿ إقرٞؿتؿج ٍٟ تٛؿج ٠ثفٚثٟ ٪ل٤ؽ ٛل. ٚثٟ ٪ؼؽٝ تٛؿج حعٞثٍف
ؿضاًل  ؿأ٪ُذسٝ . ٚثٟ ٞرعٞقًث ٜٛؿج ٥ٚث٠ذ ٢ٛ ٞعحد نثؽٗد ٠ٜٛثف. ن٩ٜ ٟٞ أض٤ٜٝتٛٞؿو٧ ٩ُٛ

ع٪٠ٞث رث٣ذ ٣ؿخ نْ٪ؿخ ٩ٔ ىؿ٪٢٘، حؽأ ٪ؿٔق٤ث . أؼؿ، إق٢ٞ أ٠ض٥ٜ، ٚثٟ لؿ٪ؽًت ال ٞقٟٚ ٢ٛ
سٝ قأ٩٠ٛ . ؿض٢ٍٜٟ تٛىؿ٪ٖ جـتل ٪ؽ٤َٔث ح٥٘خ ٚثٟ ال ٨ؿّٝ ؾٛٙ ٚحظ ٠ٕق٢ ٍٟ َٔل ؾٛٙ،  ١ٟٛٚ

. أٚسؿ ٖؿ١ُٟٞ تٛؿضٜ٪ٟ أَف أ٨ٍٍّٟ تٛؿج، 
" تأل٥ل،"حؽ٥ٟ رؿؽؽ،  ُٜٗذ

. ٥حؽأ تٛؿج ٪٥٘ل ٩ٛ ٗنر٤ٞث" ٚال، تٛسث٩٠،"أضثح٩٠ 
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٠لأ ٩ٔ ٠ٚ٪قد ٞـؽ٣ؿخ سٝ ؽؼل . ٠لأ تٛؿضل تأل٥ل ٩ٔ ٍثةٜد ؿتةَد، ٚث٠ذ رَؿٓ تٛؿج ؽ٥ًٞث
٢٠ٚٛ ، ٟٞ ٞعحد تٛؿج ٍى٩ ٢ٛ ٞةد عنٕدُأ. ٩ٔ تٛٞؽ٪٠د تج تٛٞ٘ؽفتٛٚذٜٚ٪ثذ أٔول  ٦عؽإ

. ٥قحَ٪ٟ ٔ٘ى ؼْٞف٤٠ٞث إقرؼؽٝ 
ًٞٓثٓتٛلؼم تٛسث٩٠ أٞث  ت٧ٛ أٟ ٥ضؽر٢  ُأق٪ةذ َٞثٜٞر٢ ٥ح٩٘ ٩ٔ تٛيالٝ ٩ٔ ٥وٌ ٞـؽٍؿ. ٥ٛؽ أن

ِٟ ٠ُٞلأخ ت٧ٛ أؼؿ٦، . ق٥٠تذ تٛع٥ٚٞد ٠ٍؽ ح٢ّ٥ٜ تٛسٞث  ٩ٔ ٚلحئقرٞؿتؿ ٛ٪٢ ُأقب إ٠ُ٘ل ٟٞ 
ٚثٟ تٛؿج ٗؽ أٍىث١ سالز ٔعنم ٟٞ . ت٧ٛ تٛل٥تؿًتٛعثٛد حىؿؽ١ أؼ٪ؿًت، إ٠ر٤ذ  .٤٠ٞث ٥تعؽخ

ٚل ٞث ٪َث٠٪٢، ٢٠ٚٛ٥ ض٠َّؽ ٚل ضـء ٤٠ٞث ٛٞعثؿحد تْٛوج ٧ٍٜ ٞعحر٢ ٛٞقثٍؽر٢ ٧ٍٜ تٛرْٜج 
. تٛؾ٨ ٩ٔ ٜٗح٢ ٥تٛر٥ٗٓ ٍٟ وؿج ت٤ٛؿخ تٛنْ٪ؿخ
 قٜ٪ٞثٟ٪رؼ٪٢ٜ ٦ ٍؿك أٚسؿ ٞضؽًت ٞٞث ٠يؿُذ تألٟ ت٧ٛ ؾٛٙ تٛؿضل ٔؿأ٪ر٢ ًٜٞٚث ضثٛقًث ٍل

ّٞؿخ ٧ٛ تٛؿج ٩ٔ إ إٛرُٕذ. ٥ٚثٟ ٠٣ثٙ ٍؽؽ ٚح٪ؿ ٟٞ تٛٞالةٚد ٩ٔ إ٠ريثؿ أ٥تٞؿ١. تٜٛٞٙ
. ٛٝ أقرىٌ تٛرنؽ٪ٖ أٟ ٞث ؿأ٪ر٢ ٚثٟ ع٘٪٘٪ًث، إؾ ٛٝ ٪ٟٚ أٗل ٟٞ ت٥ٜٞٛٙ تَٛيٞثء. تٛرَضج
" ٪ث ؿج، أؿض٥ٙ ٗل ٩ٛ ح٘٪د تٛ٘ند،"٧ٛ تٛؿج، إ ر٥قُٜذ

سالز  ١أ٠ض٥ٜ ٚثٟ أٞ٪٠ًث ٩ٔ تٜٛ٘٪ل تٛؾ٨ ُأٍى٩ ٢ٛ ع٪ز أٍى٪ذ. ٤ٛؾت تٛقحج أ٠ذ ٠٣ث حثٛىحٌ،"
َّٓ ٍٟ تٛقؿٗد. نم ٟٞ ٞعحر٩ِط ُٚ ٢٠ٚٛ ٥نٜذ عثٛر٢ ت٧ٛ تٛض٥ً،  .إقرؼؽ٤ٞث ضٞ٪ًَث ٛ٪

حرثً ىَث٢ٞ ٞٞث تقرىثً ض٢َٞ ٟٞ ت٠٘ٛث٩٠ ٩ٔ٥ حَه إ. ؿٔه أٟ ٪أؼؾ أ٨ لب ٛ٪ف ٍثةؽًت ٢ٛ
َٝ . َٜٛٞل ٩ٔ ـؿ٪حر٢ؽ٢ٍ ٟ ٨تألع٪ثٟ ٚثٟ ٪ضؽ 

٥ٔ٪ٞث . ٢ٛ ٠حؾخ ٟٞ تإل٠ض٪ل ٛؾت أؿقُٜذ ،ٛٝ ٪قرىٌ أ٠ض٥ٜ تٛقٞثً ٢٠ٚٛ ٚثٟ ٗثؽؿًت ٧ٍٜ تٛ٘ؿتءخ"
نم ٞعحر٩، ٥حٚل أٞث٠د ع٪٠ةؾ وثٍٕذ ٢ٛ ِط. ٗؿأ٣ث ٔرظ تٛؿ٥ط تٛ٘ؽف ٜٗح٢ ٥أٍى٧ ع٪ثر٢ ٩ٛ

٩ٔ ٣ٚؾت ً أ٢٠ ٍثك ٥ٝ. أؿتؽ أٟ ٪لثؿٙ تألؼؿ٪ٟ ٩٠ٍ ٢٠ٚٛ ٛٝ ٪ٟٚ ٪قرى٪ٌ تٛٚالٝ. قرؼؽ٤ٞثإ
ٍٓٔٔ٘ؿ إ ٠ٍؽ ـ٥ت٪ث  تذر٥ـ٪ٌ ت٠ٛحؾ٩ٔ ٞث ٪ض٢َٞ ٟٞ تٛٞثل أٚسؿ ٟٞ ٠نٓ  ُٖال أ٢٠ نثؿ ُ٪٠

." تٛل٥تؿً
ٚٝ "ٜٛؿج ُٛ٪قٞظ ٢ٛ حثٛض٥ٜف ٌٞ ت٥ٜٞٛٙ، ح٪ؿخ ٟٞ ت٠ٛثف أ٢٠ ضٜج أٍؽتؽًت ٙتٛؿج يث٠ًث  قأُٛذ

" ٟٞ ت٠ٛثف ٗثؽ٣ٝ تٛ٪ٙ؟
٧ٍٜ  ًتؽُٟٞٝ ، ؽ٥ٍر٢ ُٛ٪ؿلؽ ٩ٛ ؿضاًلرلض٪٢َُٟ أضل ٝ"٥رثحٌ ٚال٢ٞ، " ٥تٔعؽًت"أضثح٩٠ تٛؿج، 

تٛلثؿً ٟٞ ـت٥٪د تلرٜٙ ٩ٔ أ٢٠ نثؿ ٪٘ٓ رلضٌ ٚس٪ؿًت عر٧ . ت٥ٞٛذ٧ٍٜ٥ ٞلثؿٓ تٛٚع٥ل 
ٚل تٛقٞثء ٚث٠ذ ر٠ثلؽ٩٠ ألضٜح٢ ت٧ٛ ٠٣ث . ٜٛر٥حد ٦أؼؿ َٛؽخ ق٥٠تذ ٟٞ أضل ضٜج ٠ٍٕف

." ر٢أ٠ث أ٪وًث أؿؽذ ضٜح٢ ٛ٪قرٜٝ ٞٚثٔبحقؿٍد، ٥
 

خر يً اإلشخضهبد ٌوع أ
" ٥ٟٛٚ ٞثؾت َٔل أ٠ض٥ٜ ٛ٪٥ٟٚ ًٜٞٚث ٠٣ث؟"، ٔقأُٛذ
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." رْٜج ٧ٍٜ ٚل تٛٞنثٍج عر٧ أنحظ ٞس٩ٜ، ٥ٞثذ ل٤٪ؽًت. ٚل ٞث أٍى٪ر٩ٔ٢ ٚثٟ أٞ٪٠ًث "
" ٥ٟٛٚ ٞث تٛؾ٨ رْٜج ٍٜ٪٢، ٥ٚ٪ٓ نثؿ ل٤٪ؽًت؟"
. ٞٞث ٛؽ٪٤ٝرْٜح٥ت ٧ٍٜ ٞنثٍج ٚس٪ؿخ حٜ٘٪ل ضؽًت ٜٗد ٟٞ ت٠ٛثف . رْٜج ٧ٍٜ تَٛثٛٝ حٞعحر٩"

ٍثل٥ت ٥ًٜٞٚث ٗؽ ٪عقؽ٣ٝ ٍٜ٪٤ث ٥قثةل تٛؿتعد رر٥ٔؿ ٔ٪٤ث ٟٞ لَح٩ ٩ٔ ح٪٥ذ  ٥ٟتٛٚس٪ؿ٪قٟٚ 
ٍٟ ٚثٟ ُ٪٘ؽِّؿ عر٧ ن٠ؽ٥ٖ ٟٞ ٔ٘ؽ أٞث أ٠ض٥ٜ . ع٥ـر٩ٔٝ٤ ٗؽِّؿ٥ت ٞث ، ٥ٌٞ ؾٛٙ ال ٥٨ُتعٕؽ ٗحل ٗؿ

. ٛٞعوؿ٨ ٞضؽ٪ع٢ٛ٥ ت٧ٛ ٣٪ٚل ٝلتٛٚؿر٥ٟ ٩ٔ ٛ٪ٜد حثؿؽخ 
ٟٞ لَح٩  ًتٚثٟ رٞر٢َ حرٕثعد ٥تعؽخ أٚسؿ ٟٞ رٞرٌ حَه. ٥ٚل لب حؽأ أ٠ض٥ٜ ٪عج ٚل ٥تعؽ

ٚل ٞث أٍى٪ر٢ ٢ٛ، ٌٞ أ٢٠ ٚثٟ ٜٗ٪اًل ضؽًت ٞ٘ثؿ٠د ٌٞ أٍى٪ر٢ ٩ٔ ٚثٟ أٞ٪٠ًث . ح٥ٛ٪ٞد ٍي٪ٞد
عر٧ أ٠ٙ ٩ٔ ٞؿخ . أل٠ٙ إضرـر٢ ٞؿتذ ٍؽ٪ؽخ ٛٙ ٩ٔ ؿؤ٪ث أؿ٪ر٢ُ. ٛألؼؿ٪ٟ، حو٤٠ٞٝ أ٠َذ

" ٢٠ٍ،ٜٚٞر٢  ع٪ز ؾ٣ثج ت٧ٛ أعؽ أنؽٗثةٙحثلألَّؿذ ٢ٛ 
" ؟٣ل َُٜٔذ ؾٛٙ؟ ٞث تٛؾ٨ ٜٗر٢ُ"
ّؿ٪ج تألى٥تؿ ٢٠ ٟٞ تٛٞرؽ٪٠٪ٟ إَٜٗذ ٢٠ٍ . َٜٗذ، ٠٣ثٙ إ٪ٜ٪ث أؼؿ ٗؽ ٖٔؿ ٟٞ ٞعىد تٛحثم"

" ُأؿقل ٟٞ ٗحل تَٛؽ٥ ٛ٪نؿٓ ٠يؿ ت٠ٛثف ٍٟ تإل٠ض٪ل،
. ٠ٚذ أٚسؿ ٟٞ ٞنؽ٥ٝ، ٠ٚذ ٞؿرَحًث. ٍث٠٪ر٤ث ٩ٔ ٚل ٣ؾت تإلؼرحثؿٚثؿسد ٚثٟ ٣ؾت أق٥أ 

ٛٝ . أٞسث٠٣٢ٛثٙ أؼؿ٪ٟ ر٥تضؽ عث٥ٛذ أٟ أرؾٚؿ ؾٛٙ تٛعؽز، ٩٠ٚٛ ٛٝ أقرىٌ، حٚل حقثىد أل٢٠ 
ٜٛل٪ىثٟ ُأؿق٥ٜت  إ٪ث٣ٝ أؽ٥تٕذ ٪ٟٚ ٩ٛ تٛٚس٪ؿ ٟٞ تٛلٕ٘د ٥ٍٛثي تٛل٥تؿً تٛ٘ؾؿ٪ٟ، َٞرحؿًت

. ت٠ٛثف ٍٟ تإل٠ض٪ل٠يؿ ٪نؿ٥ٔت ل
." إ٩٠ ٞرأقٓ عً٘ث. ٩٠ ٞرأقٓ ٪ث ؿجإ"

تٛٚؿتـخ  ٥تر٥تضؽ تٛٚس٪ؿ٪ٟ ٟٞٞ عث٥ل٨أ٢٠ أ٠ٙ ٧ٍٜ ن٥تج ." ٛٙ ٥ْْٕٞؿ"أضثح٩٠ حقؿٍد، 
ُٞٔوّٜد ٠٣ثٙ تٛٚس٪ؿ٪ٟ ٟٞٞ ٣ٝ ٞؼٜن٪ٟ، عر٧ ٚٞث أٟ . حثإل٠ض٪ل ٩ٔ تٛل٥تؿً القحثج حثىٜد أ٥ 

٠٣ثٙ تَٛؽ٪ؽ . عقج تٛٞي٤ؿجال ٪٠ح٩ْ ٍٜ٪ٙ أٟ رعٚٝ . ٚث٥٠ت ّ٪ؿ ٞؽؿح٪ٟ أ٥ ّ٪ؿ ٞرَٜٞ٪٥ٟإٟ 
٩ٔ تٛالَٞ٪ٟ ٢٠٥٣ ٩ٔ ٢ٍٜٞ ٚٞث ٪ر٥تضؽ ح٪ٟ تٛٞعرؿٔ٪ٟ ٟٞ تٛؼؽتٝ تٛنثؽٗ٪ٟ تٛؾ٪ٟ ٪لج

."  تٛٚثرؽؿتة٪ثذ تَٛي٪ٞد ٥ت٠ٞٛيٞثذ تٛر٩ ح٠ث٣ث ت٠ٛثف ٟٞ أضل إق٩ٞ
. أٞث٩ٞ ٞحثلؿخ٥ٗٓ ، ٚثٟ ٗؽ ٠ـل ٟٞ ٍؿل٢ ٥ع٪٠ٞث تٛرُٕذ إٛ٪٢. أل٠يؿ ت٧ٛ أ٠ض٥ٜ أ٥ٞأ ٩ٛسٝ 

٩ٍٖٜ ٥ٟٞ ؼال٩ٛ تٛٞعحد  قٚحْذإٟ. ٥ٔثرعًث ؾؿتٍ٪٢ أٍىث٩٠ أٍيٝ َٞث٠٘د ٥ٖٗحل ضح٤ر٩ ٞسل أٍج
أى٩٠ٜ٘ أؼ٪ؿًت، ٠ٚذ ٞرؿ٠عًث ٥ٚأ٩٠ ع٪٠ٞث . عر٧ لَؿذ أ٤٠ث أٚسؿ ٞٞث ٪ى٪٢٘ ض٤ثـ٨ تَٛنح٩

.  أحؽًتٟٞ ٗحل ٛٝ ألَؿ ح٤ث  ٚث٠ذ ٞعحٌد. ، ٢٠ٚٛ ٚثٟ ل٥َؿ ؿتةٌقٚؿتٟ
ت٧ٛ  ٍى٩ٚثٟ ٛؽ٪٢ تٛٚس٪ؿ ٩ُٛ. إٛ٪ٙ ٧ٍٜ تألؿه ٚثٟ ٟٞ تٟٛٞٞٚ أٟ ُر٠َ٘ل"رثحٌ تٛؿج ٚال٢ٞ، 
٩ٔ تإل٪ٞثٟ حلؿتة٢ ٚرثحًث ٞ٘ؽقًث ٞث ٟ. عر٧ أ٠ح٪ثة٩ رض٠ح١٥. ؽ٥ت تإلٗرؿتج تٛ٪٢لَح٩، ٤٠ٚٛٝ ٛٝ ٪ِؿ
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عث٥ل تٛؾ٣ثج ت٧ٛ ٠ٚثةف ٢٠ٚٛ ٛٝ ٪ضؽ أ٪د ٠ٚ٪قد . ٚثٟ ٪٘ؿأ٣ث ٞؿتذ ٥ٞؿتذتٛر٩ ٥حَه تٛٚرج 
." ٨ ٧ٍٜ أح٥تح٤ٝ٪ؽ ُخٚثٟ ٥٣ ؽٖ. ٛٚث٠ذ ٗؽ تقر٘حٜر٩٠ ٗحٜر٢تقذٗؽ رٜٙ ت٠ٚٛثةف إٟ ٚث٠ذ . رقر٘ح٢ٜ
 .ٕٞٚؿًت أ٢٠ وٓع٧ حع٪ثر٢" ٚ٪ٓ ر٩ٔ٥؟"، تٛؿج ٔقأٛذ. أرَٜٝ رَؿ٪ًٕث ضؽ٪ؽًت ٛألق٧ نؿُذ

٩٠ حىؿ٪٘د ٞث ٗؽ أ٥ٟٚ ٞقؤ٥اًل إٔئقر٠ثؽًت ٧ٍٜ ٚل ٞث ؿأ٪ر٢ ٛعؽ تألٟ، ٚث٠ذ ٠نٓ ر٥َٗثر٩ 
.  ٍٟ ؾٛٙ

ٖٞؽ عر٧ ت٥ٞٛذ ٞعث٥اًل " ." ؽ٪٢ ٟٞ تٛحؿُأ٩ّٞ ٍلٚثٟ ٗؽ  إح٘ثء قٚ٪ؿ ٧ٍٜ ٗ٪ؽ تٛع٪ثخرض
 

غٍر عبدً  غبهٌة
أٟ ٛٝ أ٤ٔٝ ٚ٪ٓ ٚٞث إ٩٠ . ٖ ٞؽ٦ نالحد ٜٗح٩نؽِّٔ٪ٞث ٠ٚذ أ٠يؿ ت٧ٛ أ٠ض٥ٜ، ٛٝ أقرىٌ أٟ ُأ

َٛؽٝ ٤ٛؤالء تٛؾ٪ٟ ٪٥ٞر٥ٟ  ؽؼَّْؿُْٝٛ٘ج ١ ل٤٪ؽًت، ع٪ز إ٩٠ ٔٚؿذ أ٢٠ ذ٥ٞر٢ ح٤ؾ١ تٛىؿ٪٘د ضَل
. ٥الة٤ٝ ٜٛؿجخ حل٤ثؽتٛٞقث٥ٞد 

ـ٥ْ. عً٘ث ّثْٛج ٪ث ؿج أ٠ث أٍٜٝ أ٢٠"ٜٔ٘ذ،  ٥ٟٛٚ ٠٣ثٙ ٟٞ ٪٥ٞر٥ٟ . ٠٤٣ثٛر٥تضؽ تعً٘ث ٢ٛ  ٞضث
" حىؿ٪٘د ٪ٟٞٚ إٍرحثؿ٣ٝ ل٤ؽتء َٔاًل؟

ٚثٟ ٪َٞل ٔ٘ى ٞث ٔ٪٢ تٕٛٚث٪د ٟٞ أضل تٛح٘ثء ٧ٍٜ ٗ٪ؽ . ٚل ٪٥ٝ ٍثل٩ٔ٢ ٚثٟ أ٠ض٥ٜ ل٤٪ؽًت "
أ٢٠ ٚٞث ٚرج ح٥ٛف أل٣ل ٥ٚؿ٠س٥ف، . قؿ٥ؿ إل٠٘ثؾ نؽ٪ٖ ٞعرثشع٪ثر٢ حٚل جوع٧ تٛع٪ثخ، ٥
ُرقِّٜٝ ل٪ةًث، ٥ٟٛٚ ع٪ٟ  عقُجُذ ٥ٟٛٚ ٛ٪قذ ٛٙ ٞعحد، ٔالأقَٜٞذ ضقؽٙ ألٟ ٪عرؿٖ، عر٧ ٥ٛ 

ٌٞ أ٢٠  .أ٠ض٥ٜ ٞثذ ٚل ٪٥ٝ، أل٢٠ ٛٝ ٪َك ٠ٕٛق٢ حل ٛألؼؿ٪ٟ. ٚس٪ؿًت عقُجع٪ثرٙ حٞعحد، ٔئ٤٠ث ُذ
ٚٞث . ٥ٟتعؽًت ٟٞ ٍيٞثء تٛ٘ؽ٪ق٩عً٘ث تٛ٘ؽ٪ق٪ٟ، ٔئ٢٠ ٚثٟ تألؽ٧٠ ح٪ٟ ٚثٟ ٪َرحؿ ٠ٕق٢ ؽ٥ًٞث 

 ٪َرحؿ٣ٝ تألؼؿ٥ٟٚٞث ٍيٞثء، ٟٞ أٍيٝ تلٟ ٟٞ تٛؾ٪ٟ ٪َرحؿ٥ٟ أ٠ٕق٤ٝ ٥تألٟ، ٚس٪ؿ أ٠َذ رََٜٞذ
ٍَٟيٞثء، ٔئ٤٠ٝ ُ٪عقَجأ٪وًث ٟٞ أٍيٝ تل ٛٝ ٪ٞذ أ٠ض٥ٜ ٟٞ أضل ٍ٘٪ؽخ، أ٥ ألضل . ٠٣ثؽ٧٠ ١تأل ٥
." ، ٢٠ٚٛ ٞثذ ٟٞ أض٩ٜل٤ثؽر٢ ٩ٔ تإل٪ٞثٟ

ال رؽ٩٠ٍ أ٠ق٧ ٞث أؿت١  ٥ٍؽ ؿتضًَث،ع٪٠ٞث أ. ٙألرؾٚؿ ؾل٪ث ؿج أؿض٥ٙ قثٍؽ٩٠ "، ٔر٥قُٜذ
."   ٠٣ث١
٩٣ أٟ رؿ٦ حَ٪٩٠، ٥أٟ  تٛعُٚٞد. َٞٙ تألٟ، ٥ق٥ٓ أ٥ٟٚ َٞٙ ع٪٠ٞث رؿضٌأ٠ث ٤ٛؾت تٛقحج "

إٟ ٠ٚذ ٗؽ  .رضرثـ١ ٩ٔ تٛلثؿً ٩ٚٛ رَؿ٢ٔ ع٪ٟ أ٠ض٥ٜ ٩ٔ ؿؤ٪ث َٙأؿ٪ُذ. ال رعٚٝ عقج تٛٞي٤ؿ
ٛٚثٟ . ٩ٛ أ٠ؾتٙ ١ع٪ثذقٜٝ ، ألٛٙ ٩ٔ تٛؿؤ٪ث ١ٞثو٪٢ تٛؾ٨ أؿ٪ذتَٛٞؿٔد ٍٟ  ٢َُٞ لثؿَٚذ
.  ٧ٍٜ ٠ٚ٪قر٩ ًتٍي٪ٝأسؿًت ٣ؾت تٜٛٞٙ تَٛي٪ٝ، ٥ٛٚثٟ ٢ٛ رٜٞؾخ حئٞٚث٠ٙ 

. رٞ٪٪ـ أ٠ض٥ٜ ٥أؼؿ٪ٟ أٞسث٢ٛ ١إٟ ٚثٟ لَح٩ ٪٠يؿ ٛألؼؿ٪ٟ حثٛىؿ٪٘د تٛر٩ أؿت٣ث أ٠ث، ألٟٞٚ"
أل٤٠ٝ ٜٛض٥ٜف ٠ٍؽ أٗؽت٤ٞٝ، لَح٩ ٟٞ ٤٠ث٪د تألؿه ر٧ أل. ٩ٔ أٍيٝ ت٠ٞٛثحؿإقرَؿتوًث ٥ٞت ٖٛ٘ؽ
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تٛر٩ ٣ٔحثذ تل تقرسٞؿ٨٥ٍٟ تٛٞعحد، ٥ٚ٪ٓ ٤َّٞٛٝ ًَل. ح٤َٜٞٝ ٣ؾت ٚث٥٠ت ق٪ضٜق٥ٟ ٠ٍؽ ٗؽ٩ٞ
."  أٚسؿ ضٜج سٞثؿأٍى٪ر٤ث ٛٚٝ ل

 تٛ٪٢ ٛل٥َؿ٨ ح٥ضٌ ٛرُٕذ٠يؿ ت٧ٛ تٛؿج، ٥ٟٛٚ أؼ٪ؿًت تتلؽ ٠ٚذ ؼضاًل ضؽًت عر٧ إ٩٠ ٛٝ أِؿ
إقرْؿٖ ؾٛٙ ٥ٗرًث ٢٠ٚٛ ر٠يٞذ . ٞ٪ذ َٔاًل حٞضؽ١ًُ تٛ٪٢ ؿُذع٪٠ٞث ٠ي. ٪٥٘ؽ٩٠ ٠ع٥ أ٠ث٠٪ر٩ سث٠٪د

. ٔر٠ٚٞذ ٟٞ ؿؤ٪ر٢رؽؿ٪ض٪ًث ٍ٪٩٠ 
َٙٛقذ ُأ"٥رثحٌ ٚال٢ٞ، " رؾٚؿ أٟ ؼىث٪ثٙ ٥ْٕٞؿخ،"ٗثل،  ٣َٙؾ١ تألل٪ثء ألؽ٪٠ٙ، حل أُلٍلِّ ؿ٪ ٞ .

." أقؿً ٟٞ أ٨ لب أؼؿ َٟٙ ٠ِٕفًـ٪ل تألعضحد ق٩ ٥ُِّطتل رؾٚؿ ؽ٥ًٞث أٟ
 تٛٚس٪ؿ٪ٟٓ. أؿض٥ٙ رؾٚؿ أنؽٗثة٩ تٛؾ٪ٟ ال ٞأ٦٥ ٤ٛٝ"ٛق٪ؿ سث٠٪د، ٠ثلؽ٩٠ أ٠ض٥ٜ، ٔ٪ٞث حؽأ٠ث ت

ٝ٤٠ٞ ُٝ ." إٛ٪٤ٝ ن٠ث إٟ ؾ٣ج أعْؽؼلِّق٪عح٥ٟ 
٠ٚذ أٍٜٝ أٟ . حؿأق٩ ض٪ح٢، ٔأ٥ٞأُذأٟ ُأٟٞ إ٩٠ رأسؿذ ضؽًت ٣ٚؾت ٥ٗخ عر٧ جٚث٠ذ ٜٚٞثر٢ 

. ٜٛٞٙ ت٥ٜٞٛٙ ًتٍي٪ٝ ًتٟٞ ٜٞٙ ٍي٪ٝ، ٥نؽ٪ٖ ًتنثؽؿ ٜٚٞثر٢ ٣ؾ١ ٚث٠ذ ٞؿق٥ًٞث
" ٪ث ؿج، ٣ل قرقثٍؽ٩٠ ٛٞقثٍؽخ أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ال ٞأ٦٥ ٤ٛٝ؟"، ٔقأُٛذ

ًِ"أضثح٩٠،  ع٪٠ٞث رعج أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ُأعح٤ٝ، ٔئ٠ٙ قرَؿٓ ؽ٥ًٞث . ٪قثٍؽ٣ٝ ٚل ٥تعٕؽ ُؽقأقث
ِٝىٜحَذ ٩٠ٞ . ٞعحر٤ٝ حٚ٪ِل "تٛٞقثٍؽ"ٍى٧ ٤ٛٝ ق٩ُ .ٞقثٍؽر٩ أٚسؿ،  قعًدٞؿتذ ٍؽ٪ؽخ 

ٍى٪٩٠، ٍى٩ ٤ٛٝ ٔئ٠ٙ ُذ٥ٔ٪ٞث ُذ. عح٩٠عح٤ٝ ٔئ٠ٙ ُذ٥ٔ٪ٞث ُذ. ح٤ِٝطٛةٙ تٛؾ٪ٟ ُأعج أؤُأ. ٥قرقر٤ٜٞث
." ٍى٪ٙ أٚسؿ ٩ٔ تٛٞ٘ثحل٥أ٠ث قُأ

 
م ِلَىماهعٍص 
ٞ٘ث٪٪ف تلٍُٜٞذ أ٢٠ ج٩٠ٚٛ ٛٝ أٟٚ سؿ٪ًث، . قث٩٠ٗ ؾ٩٠٣ ت٧ٛ ح٪ر٩ تٛضٞ٪ل ٥ت٧ٛ ٚل ٞث أٞر٢ٜٚ

ٍٟ ٛٝ ألَؿ أحؽًت حثٛؾ٠ج ٍٟ . ٞو٧ تألؿو٪د ٠ٚذ أٍ٪ك أٔول ٟٞ ت٥ٜٞٛٙ تٛؾ٪ٟ ٍثل٥ت ٗحل ٗؿ
حىؿ٪٘د ٞث ٚثٟ ل٥َؿًت ض٪ؽًت، ٥ٟٛٚ ٩ٔ ٠ٕف ت٥ٛٗذ ٛٝ ٪ٟٚ . تألٟ ٩٠ٚٛ ٍُٜٞذٗحاًل، ؾٛٙ 

. أ٢٠ ق٪قثٍؽ٩٠ سث٠٪د ت٧ٛ تٛؿج، أل٩٠ ٍُٜٞذ سٝ ٠يؿُذ. تٛل٥َؿ نع٪عًث
 ؿحثٙإ٨ ع٪٠ٞث ٪أذ. ٍٟ تٛيالٝ ـ١ُن٠ٌ ت٥٠ٛؿ ٩ٖٞ٥تٛٚثٞل ٞعحر٩  أٟ ٗث٥٠ٟٚ٪ٓ رؾٚؿ ٞث ٜٗر٢ "

ٍىثء ٍثةٜر٩ أحر٤ُص إل. ٔئ٠ٙ رَٜٝ أٟ ٞث رؼرحؿ١ ٛ٪ف ٗث٥٠ٟ ٞعحر٩ تٛٚثٞل تألٟ،ٚٞث رلَؿ 
ٍٜ٪ٙ أٟ  ،٥ٌٞ ؾٛٙ. ً ح٤ث ٥ر٘ؽِّؿ٣ثذأؿ٪ؽٙ أٟ رقرٝ. رَٕل أ٠ذ َٛثةٜرٙرٞثًٞث ٞسٜٞث ٍىث٪ث ض٪ؽخ، 

. ٥ٍٜ٪ٙ أٟ رلثؿ٤ٚث حعؿ٪د ع٪٠ٞث أؽ٥ٍٙ َٕٛل ؾٛٙ ،ال رَحؽ٣ث
ق٪٥ٟٚ ٠٣ثٙ ٪٥ٝ تٛعقثج . ـتل ٚل تٕٛ٘ؿ ٩ٔ تألؿهط ح٪ؽ٨ ٩ٔ٥ تٛعثل ٨ُحئٞٚث٩٠ أٟ ُأ٥ِّٛ"

أٟ أَٔل ٪٠ح٩ْ ، ٥ُ٪ؿٌٔ تٛٞقثٚ٪ٟ ٥تٛٞوى٤َؽ٪ٟ، ٥ٟٛٚ تٛضحثل ٥تألٞثٟٚ تَٛثٛ٪دُرق٘ى ع٪٠ٞث 
تإل٠قثٟ ٚحؽ٪ل ٥٘ٛخ إقرؼؽٝ ُع٥٠ . إوى٤ثؽ تإل٠قثٟرٞثًٞث ٙتإل٠قثٟ ٞرَثؿه ٩َٞ  ُع٥٠. ؾٛٙ
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حَه تألع٪ثٟ أٟ روع٩ ٟٞ أضل أٟ ٪٠ح٩ْ ٩ٔ . ٛىثٍد، حل لٛروع٪دٛٝ أؽ٥ٍٙ ل. نٜ٪ح٩
. ح٪٠٠ث ُلتٛىثٍد، ٔئ٤٠ث قرِٕمجرى٪٩٠َ، ٥ٟٛٚ إٟ ٛٝ رٟٚ روع٪رٙ 

٣ؾت تٜٛٞٙ تَٛي٪ٝ ع٪٠ٞث ٚثٟ ؼثؽ٩ٞ لٚٞٙ ٥َٞثٜٞرٙ ٜٛىؿ٪٘د تٛر٩ أؼىأذ ٩ٔ ُط ٞؾ٠ْجإ٠ٙ "
ُٙ. ٧ٍٜ تألؿه ٠ر٤ث ر٥َٗد ٟٞ تٛر٩ ٩ٍّٓ٪ؿ ٝ ٛ٘ثءتٌذٔثررٙ . ٝ ٧ٍٜ أعؽ ؽ٥ٟ أٟ رقأ٩٠ٛال رع

٧ٍَٜٙ أ٪د عثل، ٛٝ ُأ. حقثىد ٛٝ رٟٚ عقثقًث ٩ٛأل٠ٙ جٛٙ، أٚسؿ ٞٞث ررن٥ؿ،  ؾٛٙ ألضَٜٙ  ؿ٪
. ٣ٚؾت ٔؿٍمر٥ٕ٪ذ ألضٜحٙ ت٧ٛ تٛر٥حد ٩ٚ ال رقرٞؿ ٩ٔ حثألعؿ٦ رلَؿ حثٛؾ٠ج، حل 

. ٠د ٛنٜ٪ح٩إ٣ث٣٥ؾت ، َٜٙٛر٥َ٪ه ٍٟ ؾ٠ِج أ٥ٍٞؿ٩ٔ َِٔل ٔئ٠ٙ قرحؽأ ٩ٔ ؿؽخ َٜٔٙ،  ؾ٠حَذأإٟ "
٥أل٩٠ ؾ٣حذ ت٧ٛ تٛنٜ٪ج ألـتٛد ؾ٠حٙ، ٔئٟ أ٨ لب . نٜ٪ح٩ ٥عؽ١ ٪قرى٪ٌ أٟ ٪ـ٪ل تٛؾ٠ج

. ٨ضلٔئ٢٠ ال ُ٪َٞل أل ُ٪َٞل حؾ٠ٍج
ٟٛ ر٥٘ؽ٣ٝ ت٧ٛ تٛنٜ٪ج، تإل٠قثٟ ٥ٟٛٚ لٕ٘د . ؿؤ٪د َٞث٠ثخ ت٠ٛثفأقرٞرٌ ج ٛقُذ"إقرٞؿ تٛعٚٞد، 

َٙٓ. ٥عؽ١ ٪قرى٪ٌ إؿتعر٤ٝ ٟٞ َٞث٠ثر٤ٝ تٛع٘٪٘٪د٥٤ٔ  ق٪٥ٟٚ . رؼى٥ ٩ٔ لٕ٘دأ٠ض٥ٜ أل٠ٙ ٛٝ  تر
ٚل أؤٛةٙ  ٛٝ أل٩ٌٕٞ إ٩٠ ٥. ٛؿ٥ع٩٪٠ح٩ْ أٟ رؼوٌ لٕ٘رٙ ٛٙ أٚسؿ ع٪٠ٞث رؿضٌ، ٥ٟٛٚ 

حؽ٥ٟ  ل٪ثّءأٛ٪ف ٍٜ٪ٙ ٔ٘ى أٟ رَٕل . ٩٠ٚٛ َٜٔذ ٞث ؿأ٪ذ أح٩ ٪٠ٚ٢َٜٕذ ألٕٖ ٍٜ٪٤ٝ، تٛؾ٪ٟ 
.  ٥خ إٔرؽتٕءع٪٠ةؾ ٔ٘ى ق٪٥ٟٚ ٛلٕ٘رٙ ٖ. ىثٍد ٛؿ٥ع٩أ٪وًث ٩ٔ تلحل لٕ٘د، 

"َٙ ٞٔقعر٩ ٩ٔ ٍِؿ. ؿ٥ع٩ حثَذ١ٔ أٍى٪ر ٞٞث يثرٙ ٥ٚرثحثرٙ، ٠ٚٛٙ ٍؿٔر٤ث أٗل حٚس٪ؿ ٥ًَٔذ 
أ٨ لب َٔٔل حؽ٩٠٥ ال رقرى٪ٌ . أ٥ رقٌٞ حأؾ٩ٖ٠ أ٥ ر٤ٕٝ حٜ٘ح٩ َٔاًل حَ٪٩ٖ٠حنؿ ٠ثؽؿًت ٞث ُذ. ريٟ

ِّـ إ٠ض٪٩ٜٜٞٚر٩ أ٥ ٝٔ٪ؽ ٨ُ َ٪ُ .
. ؿٞث٪د ق٤ثٝ تٛعٖ ٥إنثحد تَٛؽ٥ رََٜٞذ .ضح٩ٔ٩ٜ َٞثؿ٩ٚ، عر٧ إ٠ٙ ؿأ٪ذ ٗٞد  تؿحَذط"

ٔلل تٛٞعحد ٟٛ ذ. تألٍيٝ ٥٨ٟٛٚ رؾٚؿ أٟ تٛٞعحد ٩٣ قالط. ق٪ٕٙٚ٪ٓ رقرؼؽٝ ٜٗ٪اًل  رََٜٞذ
 تٛقحج ٩ٔ ضٜجقر٥ٟٚ ٥تٛٞعحد . أٍٞثل إحٜ٪فؾ٨ ٪عىٝ قر٥ٟٚ تٛقالط تلتٛٞعحد . أحؽًت

 ".أٟ رعثؿج تألٟح٩ْ ٪٥ٟرعذ رٜٙ تٛؿت٪د  ،تٛٞعحد ٩٣ تٛؿت٪د ٥ٖٔ ض٪ل٩. ٜٞٚر٩ٝ
ٖٕسٝ  ع٩ٛ٥، ٩٠ٚٛ ٛٝ حٚث٢ٜٞ ٚثٟ ٞضؽ تٛعٚٞد . ختٛعٚٝ تَٛي٪ٝٗثٍد  ٠٩َٔؽ ٥ٛٝ  ؿض٠َث ت٧ٛ ِؿ٥ت

أل٩٠ ٛٝ أؿؽ تٛؿض٥ً ٚثٟ أ٥ل عثٔـ ٩ٛ ٥٣ . حثحًث ٥ٔضأخ ٥ضؽُذ. أقرىٌ ؿؤ٪ر٢ حن٥ؿخ ٥توعد
ٚثٟ . ٩٠ إٛ٪٢ تٛعٚٞدتٛحثج تٛؾ٨ ٗثؽ٥٣ ٚثٟ ٣ؾت . ٪٠ح٩ْ أٟ أؽؼ٢ٜ ٢٠أ ٩٠ٚٛ٥ ٍُٜٞذ ،تْٛٞثؽؿخ

. ٩ٍٜ تٛؽؼ٥ل ٟٞ ؼال٢ٛ
 

اهدعوث 
سث٠٪د أل٠يؿ  ٥ٔ٪ٞث تٛرُٕذ. ٚثٟ حثحًث ٍثؽ٪ًث ٥ٚة٪ج. أ٠يؿ ت٧ٛ تٛحثج تٛؾ٨ ٚثٟ ٍٜ٪٢ ؽؼ٢ٛ٥ ٥ُٕٗذ

ٜٗح٩ ٚثٟ ٞٚل٥ًٔث  ٛٝ أؿؽ تْٛٞثؽؿخ ٌٞ إٟ لٖؿ. ٞضؽ١ حئٞرؽتٔؽإ٠ْٞؿُذ ٗثٍد تٛعٚٝ تَٛي٪ٞد، 
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٠ٚذ . ر٤ٕٗ٥ثؽ ٛؽؿضد ٛٝ أِؿعؿؿر٩٠ ٣ث إال أٟ٪د ٚث٠ذ ٥ٞضَد ٌٞ أٟ ٣ؾ١ تَٛٞل٥. حلٚل ٞر٥تنل
ٍٟأٚسؿ ر٥تًٗث َٔاًل ت٧ٛ  . ؿتقٍػ إ٪ٞث

٧ٍٜ أ٪د عثل، . َٞٙٞو٩ ٞث ٥ضؽر٢ ٠٣ث ق٩. ق٪٥ٟٚ ٛٙ أٚسؿ"، أٔٚثؿ٨ٔرؽؼل تٛعٚٞد ٍثؿًٔث 
ؼرحؿر٢ ٠٣ث ٪٠ٚٞٙ ٞث ت. ٚثٔ٪د ٛرْ٪٪ؿ٥ٗٙخ تٛنٜ٪ج . ٛ٪ف ٍٜ٪ٙ تٛٞضب ت٧ٛ ٠٣ث ٩ٚٛ ررْ٪ؿ

٥٣ . ٪ل٤ؽ ٩ٛل٥ ،حٚرٙ ٧ٍٜ ؼى٪د، ٥٪٥٘ؽٙ ت٧ٛ تٛع٨ُُٖأؿقل تٛؿ٥ط تٛ٘ؽف ل. رحثؿ١ ٚل ٪٥ٝإغ
.  ٍٜ٪ٙ أٟ ررَؿٓ أٚسؿ ٧ٍٜ تٛؿ٥ط تٛ٘ؽف .َٞٙ حئقرٞؿتؿ

. ٪ٕقع٥ٟ ٢ٛ تٛٞضثل ٩ٔ ع٪ثر٤ٝتٜٛ٘٪ل ٤٠ٞٝ ٪ؤ٥٠ٟٞ ٩ٔ تٛؿ٥ط تٛ٘ؽف، ٥ٟٛٚ ٟٞ ت٠ٛثف  ٚس٪ؿتل"
. قر٪ْ٪ؿ ؾٛٙ ٟٞ ٤٠ث٪ر٢ ٔئٟؽ٣ؿ ٥ٔ٪ٞث ٪٘رؿج ٣ؾت تل

تٛؾ٨ ق٪ر٧ٛ٥ أٞؿ ٥٣ . تألؿه ٚٞث َٔل ٩ٔ تٛحؽت٪د٥ٖٔ ط تٛ٘ؽف ٧ٍٜ ٥لٙ تٛرعؿٙ ٥تٛؿ
٩ٔ ٥قى تٛضؽ٪ؽخ تٛٞٞضؽخ ق٪ضٜج تٛؼٜ٪٘د تٛؾ٨ ت٥ٕٛو٧ ٥تإلؿحثٙ ت٠ٞٛرلؿ ٧ٍٜ تألؿه، ٥٣ 

، حلٚل ٞر٥تنلضثةج ًتٛؿ٥ط تٛ٘ؽف أـٞثٟ ع٪ز ٪َٕل أ٠ذ ٧ٍٜ ٥لٙ ؽؼ٥ل . تألؿه
. ت٣ٌٔ٢ٛحد ألُؿ٩ٔ ٢ٜٚ تَٛثٛٝ ق٪٥ٟٚ ٥
٥ق٪عٜٝ . أ٥الؽ ٥ح٠ثذ تهللق٪ر٠حأ ع٪٠ٞث ٪رعؿٙ تٛؿ٥ط تٛ٘ؽف . ؼالل لَح٩ٟٞ ق٪َٕل ٚل ٣ؾت "

تألٍٞثل تٛر٩ ٍٜٞر٤ث، ٥ق٪٥َٜٟٞ حئق٩ٞ . ٟٞ تٛٚح٪ؿ ت٧ٛ تٛنْ٪ؿ أعالًٞث ٥ق٪ؿ٥ٟ ؿؤ٦
. ق٪٢َٜٕ تٛؿ٥ط تٛ٘ؽفٚل تٛؼٜ٪٘د رةٟ ٥ررٞؼه ٛٞث . ٩ٚٛ أرٞضؽ ٩ٔ تألؿهأٍٞثاًل أٍيٝ ٥
ُٞؼِّٜم ٩٠ٚٛ . إٔذٞث ٥٣ ِلر٤٪ةد ٠ٕقٙ ٣ؾت تٛحثج ق٪قثٍؽٙ لٍح٥ؿٙ ٞث قرضؽ١ ٟٞ " أ٠ث أ٠ث تٛ

ٍٝ ي٤ؿ ٠ٕق٩ ت٧ٛ تَٛثٛٝ ٙأٟ ُأٞـٌٞ إ٩٠ . أ٪وًث تٛعثٚٝ  ُع٩ٞٚ، ٪٠ح٩ْ أٟ أٚلٓ أ٥اًل. حثٍؿعثٚ
رحٚ٪ذ لر٢ حَؽةؾ ق٪َؿ٥ٟٔ ٥ٗ. ٪َؿٓ ِؿٔ٘د تٛؿ٥ط تٛ٘ؽفأٟ لَح٩ ٧ٍٜ ٥لٙ . أل٣ل ح٪ر٩

ُّ. ؿ٣ٝعؿ٢٠ِّ ق٪٥٘ؽ٣ٝ ؽ٥ًٞث ت٧ٛ تٛعٖ تٛؾ٨ ق٩ُأ٥ق٪َؿ٥ٟٔ أ٪وًث . تٛؼى٪د تٛؾ٨  ٣ؾت ٥٣ تٛع
. ٨ٍٟلَح٩ ٛ٪َؿ٩٠ٔ ٚٞث أ٠ث، ع٪٠ةؾ قأقرؼؽ٤ٞٝ ٛ٪ل٤ؽ٥ت ٠ٍؽٞث ٪أر٩ . ٪ل٤ؽ ٩ٛ

.  أوىؿ ٧ٍٜ تٛعٚٝ ٍٜ٪ٙ أٟ رعٚٝ ٧ٍٜ ٠ٕقٙ ح٠ٕقٙ ٩ٚ التألٔول ٟٞ أ٠ث تٛعثٚٝ، ٥ٟٛٚ "
حَؽ ؾٛٙ قأعٚٝ . قأعٚٝ ٧ٍٜ أ٣ل ح٪ر٩ أ٥اًل .قرؿؽ ٛلَح٩أعٚث٩ٞ ٧ٍٜ ٥لٙ أٟ ُذٚٞث أٟ 

."  ٧ٍٜ تألؿه ٤ٜٚث
٪ـؽتؽ رأ٢٘ٛ ٥ٚثٟ . ٠٤٣ث٣ٚؾت ؿ٥ٍد ٗحاًل، عر٧  ٛٝ أَؿ. ٩ٔ ٚل ٞٚثٟ ع٩ٛ٥ٞضؽ تٛعٚٞد  َٖرألَّ

ٍٝ ٍٜٞذ أٟع٪٠ةؾ . ٟ أعٚث٢ٜٞٚٝ ًٔ٪ٞث ٚثٟ ٪ذ أٍيٝ ٞٞث ٪٥ٟٚ ل تٛٞضؽ ق٪٠ض٩ٜ حَٞؿٔر٢ ٚعثٚ
إقرنَج ٩ٍٖٜ تٛرؿٚ٪ـ  إؾحؽأذ ألَؿ حٞؽ٦ نْؿ٨ ٥رٕث٣ر٩ ٩ٔ ٞعوؿ١ . ٍؿ٢ٔ ٗحاًل٠ٚذ أ

٪ؽ١ ٥ٛٞق٩٠ ٧ٍٜ ضح٤د ٥ض٩٤  ، ٖٞؽ١ٔٚؿذ حأ٩٠ قأ٥ٟٚ ٥ْٞٞؿًت حٞضؽٔع٪٠ٞث . ٛٞث ٚثٟ ٪٢ٛ٥٘
.  ٟٞ تٛرؿٚ٪ـ ٥تٛنٕثءؾ٩٠٣ رٟٞٚ ع٪٠ٞث َٔل ؾٛٙ، . سحثذِحؿٕٗد ٥ٟٛٚ ج

ٞؿخ  ٩ٔ ٚل. ، ٞٞث ق٪نَج ٍٜ٪ٙ أٟ رق٩٠َٞةًٞثؽت٣ؾت ق٪ضٜج إؿحثًٚث . َٙت٧ٛ ٠ِٕف ر٠يُؿ حؽأَذ"
ِٝرلَؿ حعو٥ؿ٨، ٞؿخ ٩ٔ ٚل . رؼرحؿ ٛٞقر٩، ق٪رن٧ٕ ؾ٠٣ٙ إ٩٠ ضةذ ألٛٞقٙ ٟٞ أضل  إٍَٜ
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٥تإل٤٠ٞثٙ ٩ٔ ؾترٙ ت٩ٍ٥ٛ ل٩ٔ ٞعوؿ٨ حؽ٥ٟ قٟٚ ٍٜ٪ٙ أٟ ررَٜٝ أٟ ذ. أٟ رؿت٩٠ ٥رق٩٠َٞ
ضؽ ت٥ذت٧ٛ تٛوالل تٛٝرضث١ ٥تإل٩ٖٔ ر٥تضؽ ٍٟ تٛعٖ تٛٝٛٙ تإل٠عؿتٓ ٣ؾت ٪قحج . لؤ٥ٟ ٠ٕقٙ

. ٩ٔ تٛىح٪َد تٛقثٗىد
أٟ ٪٠ح٩ْ . ـٟٞ تٛق٥٘ى ٗؽ ٞو٧. ٛٞق٤ٝ ؿ٥ع٩ تٛ٘ؽ٥ف ٞثٟٞ ت٠ٛثف ق٘ى٥ت ع٪ٟ ٥ٟٚس٪ؿ"

ٟٛ ٔئ٢٠ إٟ ٛٝ رقرىٌ تٛن٥ٞؽ ع٪٠ٞث ٪رعؿٙ ؿ٥ع٩، . ررَٜٝ ألٟ رنٞؽ ع٪٠ٞث ٪رعؿٙ ؿ٥ع٩
ألٟ ٪نٞؽ ٩ٚٛ ت٧ٛ لَح٩ خ حعثش٩٠ٚٛ ٗؽت٩ٞ، تٜٛٞعؽ٪ٟ ٪٠ح٩ْ أٟ ٪ق٘ى . ٪قرى٪ٌ إقرؼؽتٞٙ
." أقرى٪ٌ إقرؼؽت٢ٞ

 
اهخواطع اهيزٍف فخر 

ؾ٨ ٚثٟ ٙ تٛقؼى تلتلَؿذ حأ٢٠ ٞسل ؾ. ؾ٩ٛٙٛ ُقؼىًث ٩ٔ ن٥ذ تٛؿج ع٪٠ٞث ٗثل  قَُٞذ
ٚثٟ ٪أر٩ ٍثؽخ ع٪٠ٞث حؽأ٥ت أٟ قؼى٢  ٩ٔ٥ تٛعثل ٤ُٔٞذ. ٠ثض٪ل٪قرؼؽ٢ٞ ٌٞ رالٞ٪ؾ١ ٩ٔ تأل

. ٥ٟٛٚ ٞعوؿٙ ّٞؿ٩٠ ضؽًت. ٩٠ ٞرأقٓ٪ث ؿج إ"ؽر٢، ٠ٔثك. ٧ٛ إعر٪ثضثر٤ٝ أ٥ ٔل٤ٜٝ٪٠يؿ٥ٟ إ
"  تألٟ؟ٚٞث ٠ٞٙ  ًتٗؿ٪ج٥ٟٚ أرض٠ج تٛل٥َؿ حنْؿ٨ ع٪٠ٞث أٚ٪ٓ 

ٟٛ رقرى٪ٌ . رسحذ ٩ٔ ٞعوؿ٨ ؽ٥ٟ ت٠ٛيؿ ت٧ٛ ٠ٕقٙأٟ أ٠ذ نْ٪ؿ، ٥ٟٛٚ ٪٠ح٩ْ أٟ ررَٜٝ "
قر٥ٟٚ ؽ٥ًٞث ّ٪ؿ . ٩ٔ إعر٪ثش ؽتةًٞثقر٥ٟٚ . أٟ ررَٜٝ ٩٠ٞ أ٥ ررٜٚٝ إ٩ٖٛ إٟ ٠يؿذ ت٧ٛ ٠ٕقٙ

. ٩٠ٍٜ أقرؼؽٞٙرص٩٣ تٛر٩ ٥ٟٚ أحؽًت ٕٚث٪رٙ أ٥ ضؽتؿرٙ ذٛٞث أؽ٥ٍٙ ٢َٜٕٛ، ٥ٟٛٚ ٟٛ  ضؽ٪ٍؿ
ت٠ٛيؿ ت٧ٛ ٍؽٝ ٍٟ ٪٠ح٩ْ أٟ رر٥ٗٓ . ، حل ر٠يؿ ت٧ٛ ٕٚث٪ر٩رٙت٧ٛ ٍؽٝ ٕٚث٨٪٠ح٩ْ أٟ ال ر٠يؿ 

ُُٝذع٪٠ٞث . ضؽتؿرٙ ٥ر٠يؿ ت٧ٛ ِحؿ٨ِّ . ٟٞ أ٠ذت٧ٛ ٥ٛ٪ف  ٪٥َؽ ت٧ٛ ٟٞ أ٠ث،، ٔؾٛٙ قرؼؽ
ح٢ رضث١ ٥ٞق٧  ج تٛؾ٨ لَؿُذهت٣ِٛؾت ٥٣  ،ت٧ٛ ٠ٕقٙ حْوح٩ ٔ٪ٞث حؽأذ ر٠يُؿ لَؿَذ"

أٚسؿ ٞٞث ر٠يؿ إ٩ٖٛ،  ت٧ٛ ٠ٕقٙ ٪ٚلٓ أ٠ٙ ر٠يُؿإ٠ٞث ٣ؾت . ٞؽ٦ إعر٪ثض٢ع٪٠ٞث حؽأ ٪ل٥ٚ ٍٟ 
٣ؾت تٛر٥توٌ . ٩ٔ٢َٜٔ ٜٗد ٟٞ لَح٩ ٛٞث أؿّج إقرؼؽتٝ ٧ٍٜ حأ٩٠ ٗثؽؿ ٥٣٥ تٛقحج تٛؿة٪ق٩ 

أؽٝ ٥ع٥تء إؾ حؽأ . ج ٩ٔ ق٥٘ى تإل٠قثٟٓ ٥٣ ٩ٔ ت٥ٛتٌٗ لٚل ٟٞ تإلٔرؼثؿ تٛؾ٨ قٖجتٛٞـ٨
أؼؾت ٧ٍٜ ٍثر٤٘ٞث . ٪٠٥ٚثٟ ٪٠٥ٚث أٚسؿ ٞٞث ن٠َر٤ٞث ألأٟ ٛؾت إعرثضث ت ٟ حَؽٝ ٕٚث٪ثر٤ٝت٪لَؿ
ٟٛ رقرى٪ٌ أحؽًت أٟ رضَل ٠ٕقٙ ٛٞث ٪٠ح٩ْ أٟ . أٟ ٪٠٥ٚث٪ر٥ضج ٍٜ٪٤ٞث ٪ضَال أ٠ٕق٤ٞث ٛٞث أٟ 

." ل ٍٜ٪ٙ أٟ رسٖ ح٩ ألضَٜٙ ٞث ٪٠ح٩ْ أٟ ر٥ٟٚر٥ٟٚ، ج
 

أٟ ٛٝ أً ٠ُٚذ٩٠ٚٛ حقرثٟ، تلتٛر٥توٌ تٛٞـ٪ٓ ت٧ٛ ق٥٘ى تإل٠قثٟ ٩ٔ ٠قج ٛٝ أحثٛؿّٝ ٟٞ أ٩٠ 
ح٠ٕق٩ ُأٍِّٜٝ  ٪٥٠٥ٚت ٕٞ٪ؽ٪ٟ ٜٛؿج، ٠ٚ٥ُذ أٟ ٪ٟتٛٚس٪ؿ٠ٌٞ قٖحَج ٩ٔ عضؿ ٍسؿخ أٍيٝ ٣ؾت ٚثٟ 
إ٠ٚلٓ ٥رح٪ٟ أ٢٠ ٗؽ وؿ١ ٔئٟ ر٥تو٩َ تٛٞـ٪ٓ تألٟ ٥أ٠ث ٩ٔ ٞظأٞث . ٞؿتذ ٍؽ٪ؽخ ٣ؾت تٛلب
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ٞس٪ؿًت ٛإللٞةـتـ، ٣ؾت تٛلٚل ٟٞ تإلٔرؼثؿ ٚثٟ . ٧ٍٜ تإلىال٩ٖٔ أ٨ إ٠قثٟ ؿأ٪ر٢ُ أق٥أ ٞٞث 
. إلرَثل ّوج تٛؿجٟٞ إؽؿتٙ تٛقحج ٩ٔ  ٚٞث ر٠ُٚٞذ

ٚٝ تٛؾ٨ ٚل تُٛظحثٛؿّٝ ٟٞ ، ٥حقؿٍد٩ٔ ٞعوؿ١، ٚل ٞث ٠عٟ ٍٜ٪٢ ٪٠ٚلٓ ع٪٠ٞث ٥ٚ٠ٟ 
ٟٞ َٞؿٔد تٛؿج ٥ؼؽٞر٢ ٨ تٛٞحثؽا ٠َٞر٩٠ تٛؼٜل ٓ ًت ٟٞحَه٪ـتل ٛؽ٨ ال  إ٢٠، ٓر٥ٛل رعٜٞر٢

 ٛرُٕذٛؾت إحَؽ،  ّوٍج ؽ أٟ ٪قٟٚ ٩ٖٔ أ٨ٖٛٝ أِؿٚثٟ ؾٛٙ نؽٞد ٚح٪ؿخ، ٥إؾ . تٛر٩ ُؽٍ٪ذ ٤ٛث
. ٔ٪ٞث ٚثٟ ٩َٞ ٩ٔ رٜٙ تٛعثٛدرع٢ٜٞ ٪٩٠٠ٚٞ أٍيٝ  ٞضٕؽؿؤ٪د ٩ٔ أل٠يؿ ت٧ٛ تٛؿج، ؿتّحًث 

٧ٍٜ ٞنًٞٞث  أؿتؽذ ؿٚحر٩ٖ أٟ ر٠س٩٠، ٩٠ٚٛ٥ ٠ُٚذ. ٥ل إٚرةثح٩ ت٧ٛ ٠ل٥خ٩ٔ٥ تٛعثل رظ
. ٥ٗ٥ٛٓ ٗؽؿ إٞٚث٩٠ت

ررؽٖٔ ٩ٖٔ ضثٍٜد ٚل لب ٪حؽ٥  ٍؽ٪ؽخ، لَؿذ حىثٗدحَؽ٣ث حأ٪ثٝ . حَؽ ؾٛٙ حٜ٘٪ل، إقر٪٘يذ
تٛح٪٥ذ ٥تٛق٪ثؿتذ حؽذ . ر٥ٕٖ ت٥ٛنٓٞقٚد تٛحثج ؿتةَد  ْذحَؽ. ٚل لب ؿأ٪ر٢ أعححُذ. ٞرأًٛ٘ث
حؽذ . ؿ ضٞث٤ٛث ٥ٔؼثٞر٤ث حثٛؿقٝرن٥ٓ٪٢٠ٚٞ ٠ٔث٠ًث َٛؽٝ ٩٠٥ٚ ؽ٪ٞد ضٞ٪ٜد ٩ٛ عر٧ إ٩٠ رأقٕذ تٖٛ

٣ث، ٞث ر٥٩٠َإٍال٠ثذ ٚل لؼم ؿأ٪ر٢ ٚثٟ ٞسل ٞٚرحد . أنؽٗثء لؼن٪دٙتأللضثؿ ٥تٛع٪٥ت٠ثذ 
ٛٝ أقرىٌ ؿؤ٪د أ٨ لب ٟٞ ؽ٥ٟ ؿؤ٪د . ى٥تل تألحؽ٪د رَؿٓ ٍٜ٪٤ٝ ضٞ٪ًَثأل٠ٚ٥ذ لثٚؿًت 

. تٛٚس٪ؿ ٩٠ ٩ٔ٢٠ٞ ع٪ثر٩ ٥ٔثذ٢ٜٚ ٣ؾت ٍٔحؿ  ٔقؿُذحأ٩٠ إقرىَذ تٛرنؽ٪ٖ ؽ ٛٚثٍيٞر٢، حث
. ٛٝ أٍؿٓ ٞثؾت أَٔل ح٤ثإال أ٩٠ ٍال٠ثذ ٩ٖٔ، ٥تإل٣ؾ١ تإل٠َٕثالذ ل٥َؿ٨ حرؽٖٔ ٚل ٥ٌٞ 

ؽز حَؽ حوَد ٣٥ؾت ٞث ط، ٔئ٤٠ث قروٞعل٧ٍٜ تٛؽ٥تٝ ٪د إقرؼؽت٤ٞث ٛٝ أرَٜٝ ٚ٪ٓأ٢٠ إٟ ٍٜٞذ 
ؼرحؿر٢ ٚثٟ ٞث تٓ. إقرؿؽتؽ٣ث ر٠قثج ٩٠ٞ، ٥ٍٜٞذ أ٢٠ ٦٩ٍٖٜ تٛع٪ثخ ٚأٟ َٟٞإؾ لَؿذ ٥. ٪ثٝأ

أؿؽذ ؿؤ٪د ٞضؽ تٛؿج، ٥ل ٣ؾت ٚثٟ ٠ر٪ضد ؿؤ٪ر٩. ٔ٘ؽ ٠ٚذ ٞؽ٠ًٞثٞؼؽؿ،  أٚسؿ ؿ٥ٍد ٟٞ أ٨ِّ
أرَٜٝ ٚ٪ٓ أسحذ ٩ٔ ٞعوؿ١ ٥أؽً ع٪ثر٢ ررؽٖٔ ٟٞ ؼال٩ٛ ٟٞ أضل أٟ ٚث٠ذ ؿّحر٩ . تٛٞـ٪ؽ

٣ؾ١ ٚث٠ذ  .قرؼؽت٩ٞتٛقٞثط ٢ٛ حئذ ٩ٔ تٛؿ٥ط تٛ٘ؽف ٥ٚثٟ ٩ٍٖٜ تٛسحث. أٟ أٛٞف تألؼؿ٪ٟ
. ؽ٥ٍر٩

 
ضبهداً 

عر٧ ن٥ذ ت٠ٛثف ٚثٟ ٪س٪ؿ٩٠، . حؽت ٩ٛ ٚل لب ٚة٪حًث ضؽًت. ٚأحد ٍٞ٪٘د ٩ٔأل٪ثٝ ٍؽ٪ؽخ ٠ُٚذ 
حٞؽ٦ ؿؽتةد ٚل ٔؿؽ،  ٔٚؿُذ. ٚثٟ ٪ْوح٩٠٪رؼٜل ٩ٔ أ٨ ٍٞل أؿؽذ إ٠ضثـ١ ٥أ٨ إـٍثش 

٠ـٛ٘ذ ت٧ٛ تٗؽ ٥ٚأ٩٠  لَؿُذ. ؽتء تٛر٩ ٠لأذ ٩ٖٔ رضث٤٣ٝإلعر٥تء تألٔٚثؿ تٛق٠٥وثل تل٥٪٠ح٩ْ 
 ت٧ٛ تٛؿج ٩ٔ٥ تٛعثل ٥ضؽُذ ٥أؼ٪ؿًت نؿؼُذ. ٪٥ٝت٧ٛ ٍٖٞ أٚسؿ ٚل ـٖٛ ٩٠ٟ أحأتٛضع٪ٝ ٥

. تٛعٚٞد ٥تٗٓ حضث٠ح٠٥٩ٕق٩ ٥تًٕٗث أٞثٝ تٛحثج 

." ٚٞث ٪حؽ٥ تٛضع٪٩ٔٝ تٛىؿ٪ٖ ت٧ٛ إ٠ـٛ٘ذ ٟٞ ٞعوؿٙ ٛ٘ؽ . ٨ ٞرأقٓأ٠ٟ٪ث ؿج، "
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. رق٪ؿ ٧ٍٜ عثٔد تٛضع٪ٝ ٚل ٪٥ٝإ٠ٙ ٥. تَٛثٛٝ ٢ٜٚ ٥ٞو٥ًٍث ٩ٔ ٥ٗخ تألس٪ٝال ٪ـتل "أضثح٩٠، 
ت ض٤د ٟٞ ىؿ٪ٖ تٛع٪ثخ، ٛؾٚل ٠٣ثٙ ؼ٠ثؽٖ ٍٞ٪٘د ٧ٍٜ . ٠٣ثٙ ىؿ٪ٖ تٛع٪ثخ٠ٞرن٢ٕ ٟٞ ؼالل 

" .ٟ تٛىؿ٪ٖ تٛو٪ًٖأٟ ال ر٠عؿٓ ٪٠ح٩ْ 

." ٩ٔ إعؽ٦ ٣ؾ١ تٛؼ٠ثؽٖ ٥ٛٝ أقرىٌ تٛؼؿ٥ش ق٘ىُذ"ُٜٗذ، 

ٙ ٥٣ تٛؾ٨ ىؿ٪ٖٔحٞرثحَرٙ ل. ٟٞ ٣ؾ١ تٛؼ٠ثؽٖ  أعؽ ٪قرى٪ٌ إ٪ضثؽ ىؿ٪ٖ ٜٛؼؿ٥شال"أضثح٩٠، 
ت٥ٛع٪ؽ أ٠ث ٥٣ تٛىؿ٪ٖ . ىؿ٪٘ٙ ٧ٍٜ تٛؼؿ٥ش ٤٠ٞثٟٛ ٪٥٘ؽٙ أحؽًت ، ٥أؽ٦ حٙ ت٧ٛ تٛق٥٘ى ٔ٪٤ث

ٖٕو٩ٓع٪٠ٞث رق٘ى، ال ُذ. ٜٛؼؿ٥ش ٜٛؼؿ٥ش، أل٠ٙ قر٥٘ؽ ٠ٕقٙ ت٧ٛ  ً ٥ٗرٙ ٞعث٥اًل إٚرلثٓ ىؿ٪
" .ع٪٠ٞث رؽ٩٠٥ٍتةًٞث ، أ٠ث ؿتٍ٪ٙ ٥قأقثٍؽٙ ؽٔ٘ى أىٜج تٛٞقثٍؽخ. تٛى٪ٟتْٛؿٖ تَٛٞ٪ٖ ٩ٔ 

أٟ أ٤ٔٝ ٚ٪ٓ ٩٠ٚٛ أؿ٪ؽ َٔاًل ٥ٗر٩ ٞعث٥اًل إٚرلثٓ ٚل لب، إوثٍد ٪ث ؿج، ال أؿ٪ؽ "ُٜٗذ، 
ق٘ى ٩ٔ ؼ٠ؽٖ أٟ ىؿ٪ٖ تٛع٪ثخ ٠ً٥عؿٓ ٞث تٛؾ٨ ض٩٠َٜ أ. ٣ٚؾت ٍٞ٪ً٘ث ح٤ٚؾت قؿٍد ق٘ىُذ

." ٟ أقألأل ٍٜٝ أ٢٠ عٌٚٞد٥أ٠ث أ ،ٞسل ٣ؾت؟ أ٠ذ تٛعٚٞد
ٓٔت ىَٜجٟٞ تٛعٚٞد أٟ رَؿٓ ٞر٧ رقأل ل" ٠٣ث ٟٞ تٛعٚٞد ٛٙ . ٛٞقثٍؽخت ٛىَٜج٣ٝ ٥ٞر٧ رقأل ٛ

٣ٞٙ ق٪٠عؿٓ ؽ٥ًٞث ع٪٠ٞث ر٥ٟٚ ٓٔ. ٔ٘ى ع٪٠ٞث ر٥ٟٚ ٩ٔ ٞعوؿ٨ رقرى٪ٌ أٟ ر٤ٕٝ. أٟ رقأل
أر٩ ٟٞ ٠ؼؽتً تٛؾ٨ ٨تإلتٛٚأحد ٩٣ . حؽٗد ٟٞ ؾٛٙ تٛٞٚثٟؿؤ٪د تٛعٖ ٚة٪حًث، ٥ٟٛ رقرى٪ٌ أحؽًت 

ٟٞ ٞٚثٟ ض٥ٜق٩،  ٍثٛٝ ٟٞ ؼالل ٍ٪٩ٖ٠لرٙ لتٛعٖ ٪أر٩ ٟٞ ؿؤ٨. َٛثٛٝ ٟٞ ٠ٞي٥ؿٙؿؤ٪رٙ ل
: ق٪٥ٛ٥ٟ٘ تٛؾ٪ٟ ٪سحر٥ٟ ٩ٔ ٞعوؿ٨ ،6ٞسل تٛقؿتٔ٪ٝ ٩ٔ ألَ٪ثء . ٟٞ تألج٩ٔ ض٤د تٛ٪ٞ٪ٟ 

." إٞرٜةذ تألؿه ٤ٜٚث ٟٞ ٞضؽ١
. ٍذٗؽ إ٠ؼؽقؿتٔ٪ٝ أٟ رٜٙ تل ٔٚؿُذ َٔاًل٣ؾ١ تَٛحثؿخ ٥ ٗؿأُذإ٩٠ ٚٞؤٟٞ ٠ثلب، ٚ٪ٓ  رؾٚؿُذ

تألؿه  ٚل ٔ٪ٞث حؽذ" تألؿه إٞرٜةذ ٟٞ ٞضؽ١،ٚل "ٚ٪ٓ ٪٤٠ٚٞٝ ت٥٘ٛل، ت٤ٕٛٝ ٛٝ أقرىٌ 
.  ٞٞرٜةد حثٛعؿ٥ج ٥تألٞؿته ٥إقثءخ تألىٕثل ٥تْٛؽؿ ٥تٛلؿ ٩ٔ ٚل ٞٚثٟ

ٞرٜةذ حٞضؽ٨ ٗثٛذ أٟ تألؿه ٤ٜٚث إقؿتٔ٪ٝ تٛقحج أٟ ٣ؾ١ تل"ٗثةاًل، تٛؿج ٩ٔ ٪٥ٝ  ٩ٖٛإسٝ رٜٚٝ 
ُٙ. ٥٣ أل٤٠ث رقٟٚ ٩ٔ ٞعوؿ٨ ." تٛٞضؽإال ٩ٔ ٞعوؿ٨، ع٪٠ةؾ ٟٛ رؿ٦ ل٪ةًث أ٠ذ ٟ ع٪٠ٞث رق

تٛٚس٪ؿ ٟٞ ع٪ثر٩  ٗو٪ُذ. خحن٥ؿخ ض٪ؽع٪ث١ ٪ث ؿج، أرؾٚؿ أ٠ٙ ٍٜٞر٩٠ ؾٛٙ، ٥ٟٛٚ ٛٝ أ"ُٜٗذ، 
رٜٙ أعؽ ٩٠ ٗو٪ذ تٛٚس٪ؿ ٟٞ ع٪ثر٩ ضثٛقًث ٩ٔ يٟ إأ. تٛٞيٜٞد ٠ثع٪د٩ٔ ؿؤ٪د تألل٪ثء ٟٞ تل

." ٍٜ٪٠٢ج ىؿ٪ٖ تٛع٪ثخ حؽاًل ٟٞ تٛق٪ؿ تتٛؼ٠ثؽٖ حص
ح٪ٟ تٛع٪ٟ ٥تألؼؿ رقر٪٘ي ٥رٞل٩ ٍؽخ ؼى٥تذ، سٝ ر٠ـٖٛ  ٠َٚذ. ٣ؾت نع٪ظ"أضثح٩٠ تٛؿج، 

ٜٛح٘ثء ٧ٍٜ عثٟ ت٥ٛٗذ حَه تٛر٘ؽٝ، ٥ٟٛٚ  أ٠ضـَذٌٞ ؾٛٙ، . ٩ٔ ؼ٠ؽٖ ٧ٍٜ تٛض٤د تألؼؿ٦
." ٙ تٛؼ٠ثؽ٩ٖٔ رلوثٍر٢ أٚسؿ إل ٥ٌٗذٝ ٪َؽ ٛٙ ل. ىؿ٪ٖ تٛع٪ثخ

. ٔ٪ٞث إقرٞؿ ٩ٔ تٛٚالٝ ٥١نحؿتٛؿج ّٞؿر٩٠ ى٪حد 
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" تٛٞؿخ تألؼ٪ؿخ؟٩ٔ ٞث تٛؾ٨ ضَٜٙ ر٠ـٖٛ ٩ٔ تٛؼ٠ؽٖ "حؽأ حث٥٘ٛل، 
ٟ ٝٞلثٍؿ٨ حؽاًل حئعرٕثي٩ ٧ٍٜ  ٞقر٤ًٜٚث٥حَؽ تٛرٕٚ٪ؿ حؾٛٙ، إقرىَذ أٟ أؿ٦ حأ٩٠ أنحعذ 

. تٛرٕٚ٪ؿ ٩ٔ ٞنؽؿ تٛٞلثٍِؿ
" .٠ٍٙ ٍ٪٩٠ج إ٠عؿُٔذ"ٗثةاًل،  إٍرؿُٔذ
ُٝ"أضثح٩٠،  ٩٠ٍ ٥٣ ٚل ٞث ٔئ٠عؿتٓ ٠يؿٙ ٣اًل، ٥ٟٛٚ ٣ؾت ٥٣ ٚل ٞث َٜٔر٢، ف٪حؽ٥ ؾٛٙ  أٟ أٍٜ

٣ؾت ال . ٔئ٠ٙ ٟٛ رؿ٦ إال ٞضؽ٨ ٠ٍؽٞث رسحذ ٩ٖٔ. ٍٜ٪ٙ أٟ ر٢َٜٕ ٛر٠عؿٓ ٍٟ ىؿ٪ٖ تٛع٪ثخ
٠ـتٍثذ ٥ت٥ٕٛو٧ ٥تٛيٜٞد ٥تٛوالل ت٥ٞٛض٥ؽ ٩ٔ تَٛثٛٝ، ٥ٟٛٚ ع٪٠ٞث ٪٩٠َ أ٠ٙ ٟٛ رؿ٦ تل

 ت رسحذ ٩ٖٔ ٔئ٠ٙ قرؿ٦ ؽ٥ًٞث ٚ٪ٓ أٟ تٛعٖ ٪ق٥ؽ٠ٍؽٝ. ٣ث٩ٍٜ ٣ث، ٔئ٠ٙ قرؿ٦ ؽ٥ًٞث إضثحر٩رؿت
" .رق٪ؿ ٔ٪٢ ٜٞٞٚر٩ ق٥ٜج تٛؾ٨تٛوالل ٥قرؿ٦ تأل ٧ٍٜ

أٚسؿ ٟٞ أ٨ لب إؼرحؿر٢ ٧ٍٜ ٥ت٩ٌَّٗ ٩ٛ ٔئٟ ٚل ٣ؾت  ،٪ث ؿج، ع٪٠ٞث أ٥ٟٚ ٠٣ث"ُٜٗذ، 
ٍٝ ٥ؽ٥ٞشتألؿه، ٥ٟٛٚ ع٪٠ٞث أ٥ٟٚ ٧ٍٜ تألؿه، ٔئٟ ٚل ٞث  أ٠ث . ٩ٞ٣٥ ٠٣ث ٪حؽ٥ ٩ٛ ٚعٜ

أٚسؿ  ٚٞث أٍٜٝ إٟ ٚثٟ ٣ؾت تٛٞٚثٟ .ٞؤٗذ ٞث ٪ؼٗم تألؿه٥أٟ نثؽٗد أٍٜٝ أٟ ٣ؾت ع٘٪٘د 
. ٩ٔ ىؿ٪ٖ تٛع٪ثختٛح٘ثء ٥حن٥ؿخ أٔول ٩ٔ عٚٞرٙ تٛق٪ؿ ٩٠٠ٚٞ أل٩ٛ ٧ٍٜ تألؿه، ٥ت٩ٍَّٗ 

٩ٛ ع٪٠ٞث أ٥ٟٚ ٧ٍٜ  ٥ت٩ٍَّٗأٟ رضَل ٣ؾت تَٛثٛٝ أٚسؿ  أقأٛٙ. أ٢٠ ٟٞ تٛعٚٞد أٟ أقأل َٛذُٖ
ٚٞث أقأٛٙ أٟ رقثٍؽ٩٠ أل٠٘ل . ٥ٟ ٗثؽؿًت ٧ٍٜ تٛق٪ؿ حأٚسؿ ٚٞثل ٩ٔ ىؿ٪٘ٙع٪٠ةؾ قأٙ. تألؿه

. ٙ تٜٛ٘٪ل ٟٞ ٤ٛٝ ؿؤ٪ث٧ٍٜ تألؿه، ٠٣٥ثٍيٞر٤ث تٛيٜٞد رـؽتؽ . ٣ؾت ت٥ٛتٌٗ ت٧ٛ تألؼؿ٪ٟ
ؽٖ تألر٩ ٟٞ نثٚٝ تلؽ٠ٍث ٠َؿٓ تُٛظ ،أٚسؿؽ٠ٍث ٠ؿ٦ ٟٞ ٞضؽٙ أٚسؿ، ٥ٗخ أقأٛٙ أٟ رَى٪٠ث 

." ٞعوؿٙ
٩٠ ٩ٍ. ٔئ٠ٙ قرق٪ؿ ٩َٞ، ٥قر٠يؿ ٞضؽ٨٪٩٠ ٜٗحٙ، ًَ ١ُحٔنؿ٠ٍؽٞث رحؽأ تَٛ٪ك حٞث ُذ"أضثح٩٠، 

ٜٗحٙ تٛٞضب ت٧ٛ ٍؿك  ٟٞ ؼالل ٍ٪٩٠٪٠ٚٞٙ . ٠ثٔؾرٙ ٛؿؤ٪د ٍثٛٝ تٛؿ٥ع٩ ٣ؾتٞث ٜٗحٙ ١
ِٝ. ٥ٙٛت٩ٍَّٗ إٟ ضةذ إ٩ٖٛ ، ٔئ٩٠ قأ٥ٟٚ أٚسؿ . ت٠َٛٞد ٩ٔ أ٨ ٥ٕٗذ ." ٛٙ ح٥٘خ أٚسؿ ُٟٚٞث قأةر

 
٥أ٠يؿ تألٍؽتؽ ت٤ٛثةٜد ٟٞ ت٥ٜٞٛٙ ٥تألٞؿتء  ألٛرَٕذوىؿًت ٔ٪ٞث ٚثٟ ٪رٜٚٝ، ٥ضؽذ ٠ٕق٩ ٝ

إٍض٥حد ٥ٞضؽ ٚل ٞث ٓ. ٥ٝٚتٕٗ٪ٟ ٩ٔ ٗثٍد تُٛظًت ٥تألنؽٗثء ٥ؼؽتٝ تٛؿج تٛؾ٪ٟ ٚث٥٠ت ضٞ٪ٌ
ضؽًت ؽ٣لًث ٟٞ ٠ُٚذٚٞث إ٩٠ . ٧ٍٜ تٛؽ٥تٜٝٛح٘ثء ٠٣ثٙ ٞقؿ٥ؿًت ض٩٠َٜ ر٥تضؽ ٠٣ثٙ ٚثٟ ٍي٪ًٞث 

إٍض٥حد تٛقٞثء ٥ٟٛٚ ٌٞ ٚل ٍضثةح٤ث، ٔئٟ . إال حؽت٪د تٛقٞثءٛ٪ف ٛٞضؿؽ تٛرٕٚ٪ؿ أٟ ٣ؾت تٛٞٚثٟ 
. رلثح٤ث٨ٟٚثٟ تٛعٚٞد ٥ٚثٟ تٛعثٚٝ، تٜٛؾتٟ ٥٣ ٠٣ث ٩ٔ حؽت٪د تٛقٞثء، . ٞعوؿ تٛؿج ٟٚث

٩ٔ  ح٘٪د تٛٞٞثٛٙرَؿٔٙ أ٠ذ ٠٣ث تٛعٚٞد ٥تٛعثٚٝ، ٥ٟٛٚ ٚ٪ٓ . ٪ث ؿج"تإلقرَالٝ،  ٔأؿؽُذ
" تٛقٞثء؟
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ؿ٪ٙ ، ٔئ٩٠ قُأ٥أل٠ٙ قأَٛذ. أٚسؿ ٟٞ ؾٛٙأ٠ث تٛعٚٞد ٥أ٠ث تٛعثٚٝ ٩ٔ ٚل ٜٞٞٚد، ٩٠ٚٛ٥ أ٪وًث "
ٔئ٠ٙ قرؿ٦ أٚسؿ ٩٠ٍ، ٪ع٪ٟ ت٥ٛٗذ ٠ٍؽٞث . حؽأذ رَؿ٩٠ٔ ٚعٚٞد ٥ٚعث٠ٝٚٙ إٌٞ . ٟ أ٠ثَٝ

." أ٥اًلأعٚث٩ٞ ٥ٟٛٚ ٠٣ثٙ تٛٚس٪ؿ ٛرر٢َٜٞ ٍٟ 
 

اهضبهد األول 
٥رثحٌ تٛن٥ذ، ." أعٚثٝ تهلل ٩٣ أ٥ل ؼى٥خ ت٧ٛ تَٛثٛٝ تٛقٞث٨٥"ٗحل،  ٛٝ أق٢َٞ ٟٞ ٗثل ن٥ٌذ

"َٝ ع٪٠ةؾ قررعؿؿ . أعٚث٢ٞقُر٤ٕٝ َٞؿ٥ًٔث ٛؽ٦ تٛضٞ٪ٌ، ٥ ُِٙلع٪٠ٞث ٪أر٩ ٪٥ٝ تٛؽ٪٠٥٠د، ق٪٥ٟٚ تٛ
." تَٛثٛٝٛرقؿ٨ ٧ٍٜ  أعٚث٢ٞىٜج تألٟ أعٚث٢ٞ ٛرقؿ٨ ٧ٍٜ ع٪ثرٙ، أأ٠ذ ىٜحذ . تألؿه

أٗل ٟٞ تألؼؿ٪ٟ تٛؾ٪ٟ إٛر٘٪ذ ح٤ٝ ٩ٔ  ١، ًٟٛٚت٥ٞرأٖٛ ًتٍي٪ٝ ١ٞي٤ؿٚثٟ . أل٠يؿ تٛٞرٜٚٝ إٛرُٕذ
: أٍر٘ؽ أ٢٠ ٚثٟ ٞالًٚث، ٢٠ٚٛ ٗثل حَؽةؾ. ٗثٍد تٛعٚٝ

ٚٞث ٍثك إحؿت٣٪ٝ . أ٠ث ؿُذٞث ُأؼٔذٞسلٛرَ٪ك ٩ٔ أ٥ٗثذ نَحد رٞثًٞث  ؿَذؼٔذُأ إ٠ٙ .٥ىأ٠ث ل"
َّ ٪٠ىٜٖ تٕٛقثؽ تَٛي٪ٝ ٧ٍٜ ٔ٪٢ ٛؾ٨ تإس٠ثء تٛـٞثٟ . ً ألضل قؽ٥ٝ، ٍٜ٪ٙ أٟ رَٕل تٛلب ؾتر٥٢رل

إحؿت٣٪ٝ ٍٜ٪ٙ أٟ ٚٞث ٓ. ق٪ي٤ؿ َٜٛ٪ثٟ أ٪وًث ؿضثل ٠٥قثء ٟٞ ؾ٨٥ تإل٪ٞثٟ تَٛي٪ٝتألؿه، 
. تهلل ٧ٍٜ تألؿهؽ٪٠٥٠د رقرؼؽٝ إ٪ٞث٠ٙ ٛررلٌٕ ٟٞ أضل تاللؿتؿ، ٥ٍٜ٪ٙ أٟ رل٤ؽ ٍٟ ٞضب 

ال ٪٠ح٩ْ . ٥ٜٚ٣ت٥ٚس٪ؿ٪ٟ  ٠ُٚذ قثٚرًثأ٠ث . أٚسؿ إـؽ٪ثؽ لؿ تٛحلؿ٪دأٟ ٪رعٞل تٛؿج ال ٪قرى٪ٌ 
." أٟ ر٥ٟٚ قثٚرًث٠ح٩ْ أٟ ر٥ٟٚ ٞس٩ٜ، ال ٨

" ٚ٪ٓ ُأعؾِّؿ٣ٝ؟. ٗل ٩ٛ أٚسؿ"، ٔقأُٛذ
. ح٘٪د ٛ٪ف ٚثٔ٪ًثتلٛر٥ٟٚ ٞؼرًٜٕث ٍٟ . ٞؼرًٜٕث٩٠٥ٚ حأ٩٠ قأ٥ٟٚ إ٠ؾتؿًت ٛٞضؿؽ  إٍر٘ؽُذ"أضثح٩٠، 
ٞث ٢َٜٔ تٛؿج ٩ٔ قؽ٥ٝ، . ت٠ٛثف ٧ٍٜ تٛؼى٪د حثٜٛٚٞد ت٥٘ٞٛٛدرحٚ٪ذ ٥ٗخ تٛؿ٥ط تٛ٘ؽف لررعؿؿ 

أٟ ُرعؾِّؿ أؤٛةٙ حئٞٚث٠ٙ . إ٠ٞث ٢َٜٔ ٚٞسثل ٟٞ أضل أٟ ال ٪٤ٜٙ تألؼؿ٥ٟ حؾتذ تٛىؿ٪٘د
قرى٪ٌ تٛؿج ٟٛ ٨ تَٛؽ٪ؽ ٟٞ تٛٞؽ٠٣ٟثٙ تألٟ . ٤ٛٝ ٗنر٩أٟ رُٖ٘م ٠ع٥ تٛؽٞثؿ ج تٛٞرض٤٪ٟ

تَٛؽ٪ؽ ٟٞ قؽ٥ٝ ٠٣ثٙ ٔق٪ر٥تضؽ إٟ ٛٝ ٪٤٠ه أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٪َؿ٥ٟٔ تٛؿج، . حَؽ٣ث لٖؿل إعرٞث
. ضؽًت ٍٟ ٗؿ٪ج

ٟٛٚ ال ٪٠ح٩ْ ٍٜ٪ٙ أٟ ، ٥أعٚثٝ تٛؿجٚٞد ٚل تٛؼٜ٪٘د ِطقرَؿٓ  ع٪٠ؾ. ٛعقثج ٗثؽٝ٪٥ٝ ت"
. ل ٪٥ٝ، ٥ٍٜ٪ٙ أٟ رض٤َٜث َٞؿ٥ٔد ٧ٍٜ تألؿهرىٜج أعٚث٢ٞ ٍٜٙ٪ٙ أٟ . ر٠ريؿ ؾتٙ تٛ٪٥ٝ

 ٛؽ٪٠٥٠دتتَٛؽ٪ؽ ٟٞ قٚثٟ تألؿه ق٪َؿ٤ٔث ٗحل ٪٥ٝ ٔئٟ إٟ قثؿ لَج تٛؿج ٩ٔ أعٚث٢ٞ 
ٟٞ لَح٢  ًت٪َث٩٠ أعؽال ٪٤ٜٙ أعؽ ٥أٟ  أٟ الر٢ إ٤٠ث ؿّج. ٣٥ٚؾت ق٪ؼٜم أ٠ثف أٚسؿ. تَٛي٪ٝ

. ٩ٔ ؾٛٙ تٛ٪٥ٝؼقثؿخ 
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ؿقثٛد تٛؽ٪٠٥٠د ٪٠ح٩ْ أٟ . ر٥ٟٚ لث٣ؽًتٛٞضؿؽ ٞعث٥ٛرٙ أٟ  حنؿ٥تٟٛ ٨ُ. قٚثٟ تألؿه ٍٞ٪ثٟ"
ِٝتٛؿ٥ط تٛ٘ؽف ٨ُ. حٚالٝ ٠ىٜٖذ ١ ح٤ث ٟٞ أضل أٟ ر٠٥ٕٓح٩ْ أٟ ٨ُٜٛٚالٝ، ٥ٟٛٚ تٜٛٚٞثذ ٨ قعًدٍى٩ 
٨ُِٝ . ٍٜ٪٤ث قعًدٍى٩ تٛؿج 

٤٠ٞٝ ١، ٥ٟٛٚ تٜٛ٘٪ل ؿِّل٪ةًث ٍٟ ِجإٗرؿج لَج تٛؿج ٛ٪َؿٓ . ؿ ٥تَٛؽتٛد ٣ٞث أقثف ٍؿل٢تِٛج"
. ٪٠ح٩ْ أٟ ٪حؽأ ٟٞ ح٪ر٢ ٢ُٞٚٛؾٛٙ ُٔظق٪ح٧٘ ٍؿل٢ ٩ٔ ح٪ر٢، . ٪َؿٓ ٍؽتٛر٢

٩ِّٔ ٪٠ح٩ْ أٟ رَ٪ك " إٟ قثؿ . ٗثؽٞد تٛؿج أعٚثٝ. ٩ّ أٟ ُر٢َُِّٜٞتٛؾ٨ رَٜٞر٢ ٠٣ث، ٥٪٠ج تٛع
ٌِ. ٤ٛٝ ٞض٪ؽًتؾٛٙ تٛ٪٥ٝ ٔق٪٥ٟٚ لَح٢ ٩ٔ أعٚث٢ٞ ٗحل ٪٥ٝ تٛؽ٪٠٥٠د،  ٩ٔ ك لَح٢ إٟ ٛٝ ٪

ُٝق٪َؿ٥ٟٔ ٣ٝ أعٚث٢ٞ، ٓ أعٚث٢ٞ ٟٛ ر٥ٟٚ نثؽٗد إٟ ٛٝ . ـٌٞ أٟ ٪َؿ٢ٔ تَٛثٛٝأ٪وًث تألق٧ تٛ
٧ٍٜ  تؽ لَح٢ سث٠٪د ٩ٚٛ ٪ع٥ٞٚق٪٠ثك ٟٞ ؼالٛٙ ٥ٟٞ ؼالل تألؼؿ٪ٟٓ. رىحٖ ٧ٍٜ تٛضٞ٪ٌ

."  تَٛث٠ٞٝٛثلؽخ ٍٜ٪ٙ سٝ ٪ر٥ضج . أ٠ٕق٤ٝ ؼل٪د أٟ ُ٪عٚٝ ٍٜ٪٤ٝ

ُٞٔقؿٍّ، ٔٚؿُذ. ٗؽت٩ٞأؿلؽ٩٠ ٥ٛى أل٠يؿ ت٧ٛ تٛحثج تٛؾ٨ ٚثٟ  حأ٢٠ ٞسل  حؽت تٛحثج ؽت٠ًٚث ٥ّ٪ؿ 
ٖٛ ع٢ٞٚ رأتألٟ ٞؽ٦  َٔؿُٔذ. ٞضؽ تٛؿج تٛؾ٨ أعثى ح٠ث ض٢َٜ ٪حؽ٥ أٚسؿ ٚأحد. تهللُعٚٝ رَثٛ٪ٝ 

ٚل حثج ٪٥٘ؽ٠ث تٛؿج ٟٞ ؼال٢ٛ ٪حؽ٥ ٚة٪حًث ٩ٔ تٛحؽت٪د حأٟ ر٘ؿ٪حًث تإلؽؿتٙ ر٥نُٜذ ت٧ٛ ٚٞث . َٔاًل
٪رىٜج . ٚثٟ ٞرأًٛ٘ث ٠ٍؽ تٛض٤د تألؼؿ٢٠٦ ٜٚٞث ٚثٟ تٛحثج ٚة٪حًث ٜٚٞث ر٘ؿ٪حًث أحؽت . سٝ ٪ن٪ؿ ٞرأًٛ٘ث

. ؿزٞضؽ أٙ ت٣٧ٛث ضٞ٪ًَث ر٥٘ؽ إ٪ٞث٠ًث ٛٞضؿؽ تَٛح٥ؿ ٟٞ ؼالل أح٥تح٢، ٥ٟٛٚ

. أٟ تألٔٚثؿ ٩ٔ ٣ؾت تٛٞٚثٟ رؾتً ٧ٍٜ تٛضٞ٪ٌ، ٔ٘ؽ رَُٜٞذ. إقرٞؿ ٥ٛى ٌٞ رقٜقل أٔٚثؿ٨

ٞضؽ١ ٛ٪ف ٔ٘ى إلؿتٖ رؿت١ ع٢ٛ٥ أ٥ ٩ٔ ٣ؾت . ٟٞ ؼالل ٣ؾت تٛحثج، قرؼرحؿ أٚسؿ ٍٟ ٞضؽ١"
. أ٪وًث ؼالل أعٚث٢ٞ٪٠ٚلٓ ٞضؽ١ ٓ. ٩ٔ تٛؿجٞلثٍؿ رعق٤ث ٔ٪ٞث رسحذ ٛ٪ف ٞضؿؽ تٛٞٚثٟ، ٥

. ٩ٚٛ ر٠٤٣ٝ٤ٕث ٍ٪ذ ح٤ؾ١ تٛىؿ٪٘د ُؽٛ٪قذ تٛىؿ٪٘د ت٥ٛع٪ؽخ تٛر٩ ٔ٪٤ث ٪٠ٚلٓ ٞضؽ١، ٠ٚٛٙ ١ ٣ؾ
ؿؤ٪د ٞضؽ١ ق٪رْ٪ؿ لَح٢، ٥٣٥ ٔج. ٟٞ ؼالل ؾٛٙ تٛحثج، قررَٜٝ ىؿ٪٘د أؼؿ٦ ٛؿؤ٪د ٞضؽ١

حنؿ٥ٟ ٞضؽ١، ٔئ٤٠ٝ ق٪حر٤ض٥ٟ ٩ٔ ٚل ىؿ٢ٗ، عر٧ ٩ٔ ع٪٠ٞث ٨ُ. ـٌٞ أٟ ٪ؿ٪٤ٝ ٞضؽ١ُٝ
." أعٚث٢ٞ

ً اهضبهد اهثبً

ٚٞث . ٚلٓ ٧ٍٜ تألؿهٞـٌٞ أٟ ٨ُٚٝ تهلل ُط. ٣ؾت تٛعٖلأ٠ث أ٪وًث أل٤ؽ "أؼؿ،  سٝ رٜٚٝ ن٥ٌذ
ٍٝٗحل ُط تٛؿج ؽ٥ًٞث ؿعًٞدُ٪حٔقى . تٛعٚٝق٥ؽ ٧ٍٜ تٛؿعٞد قذأٟ  ؿذ ت٠ٛثف أٟ أعٚث٢ٞ إٟ عؾَّ. ٚ

." ٍؽ٪ؽ ٤٠ٞٝٞ٘رؿحد ٔئٟ ؿعٞر٢ قرؼٜم تل
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َٝٛٝ أٍِؿ  ُٓٝ ٥ٍٜ  ٚثٟ رأ٢٘ٛ ٪ل٪ؿ ت٢ٛ٧ٛ ٠حل ٣٥٪حد ٍي٪ٞد،  رٜٚٝ، ٢٠ٚٛ ٚثٟ ؿضاًل أؼؿٟ ٚثٟ تٛ
. ٞؿرحر٢

إٟ ٤ٔٞر٤ث ٔؾٛٙ ٧ٍٜ أ٪د عثل، عر٧ . ىؿ٢ٗقر٤ٕٝ عٚثٝ تٛؿج، ٤ٔٝ أع٪٠ٞث ذ. ٪٠٥ثٟأ٠ث "ٗثل، 
ٓٔ. رٕٖ ٤َٞثٛ٪ف ٠َٞث١ أ٠ٙ ذ . ٚثٔ٪ًثؾٛٙ ٛ٪ف ٣ٝ وؿ٥ؿ٨، ٥ٟٛٚ تٛ

 ٠ُٚذ ٠ح٪ًث، ٠ٚ٥ُذ. ٣ؾ١ عٌٚٞد. َٞٙٛ٪ق٪ؿ تٛؿج ٍٟ عو٥ؿ  ٩ٔ أّٜج تألع٪ثٟ رقأُل ٠َٚذ"
عٞثٗد ٍي٪ٞد، ٥ٟٛٚ ٛ٪ف  ٚثٟ ؾٛٙ. ٞعوؿ١ت٤ٛؿ٥ج ٟٞ أٍؿٓ تٛؿج، ٥ٌٞ ؾٛٙ عث٥ٛذ 

ر٥نٜذ ت٧ٛ . ٌٞ عو٥ؿ١تٛٞر٥تٖٔ ر٥نٜذ ت٧ٛ إؽؿتٙ تٛر٣٥ص تَٛي٪ٝ . ٚثٛعٞثٗد تٛر٩ رٕٚؿ ح٤ث
٦ ٞث ٪ح٥ٖ تٛ٘ك٥ ٚل تٛؼلجُ٪ٜر٤ٝ ٩ٔ ٞعوؿ١، . إٛ٪٢ٛر٘ؿج تتٛٞر٥ؼثخ ٟٞ تٛٞقؤ٥ٛ٪د إؽؿتٙ 

ض٥٠ٟ، تلت٧ٛ ٔئ٤٠ث قرؽَٔٙ ٩ٔ ٜٗحٙ،  ٔ٪دع٪٠ٞث ر٘رؿج إٛ٪٢ ٥ؼى٪د ٞػ. ٟٞ تٛـؿً حَؽ تٛعنثؽ
عث٥ل ت٤ٛؿ٥ج ٟٞ ٞل٪ةد تٛؿج ح٘ؽؿ ٞث ٠ٚذ أ٣ؿج ٛٝ ُأ. ؼالل تٛؽ٥٣ؿؾٛٙ ٔثٛٚس٪ؿ٪ٟ ر٥َٜٞت 

. ٟٞ ٞعوؿ١

تٛقٞثء . ر٥ٟٚ َٞٙلؿأ٪ر٤ث ٠٣ث ٍٟ ت٥ٛتَٗ٪د تٛر٩ ٔئ٠ٙ رقأل ٥تَٗ٪د ٞعوؿ١، ع٪٠ٞث رقأل ٍٟ "
ٔئ٠ٙ أ٪وًث ، ٢٠ٞٞ٘رؿحًث إٟ قؿذ ٓتهلل ٗؽ٥ف، ٚؾٛٙ، . إٛ٪٢ ، ٥ٛٙ تٛعٖ أٟ رلرثٖتٛع٘٪٩٘ ح٪رٙ

." ٜٚٞث إٗرؿحذ إٛ٪٢ ٜٚٞث ر٥ٟٚ ؼى٪رٙ تٛٞؼٕ٪د ٞٞ٪رد. ٪٠ح٩ْ تٟ ر٥ٟٚ ٗؽ٪قًث

." أعٚثٝ تهلل ٩ٔ ع٪ثر٩ ٤ٛؾت تٛقحج قأُٛذ. إ٩٠٠ أ٤ٔٝ ٣ؾت"أضحر٢، 

" قرأر٩ إٛ٪٢؟ل ٢٠ٍ؟ ١ل قرحعز ١: أقأٛٙأٟ ٪٠ح٩ْ تألٟ ""إقرٞؿ ٪٠٥ثٟ، 

ٟٞ تٛر٥تضؽ ٩ٔ ٍيٝ ٛ٪ف ٠٣ثٙ لب أ. حثٛىحٌ، أؿّج ٞعوؿ١ أٚسؿ ٟٞ أ٨ لب أؼؿ"أضحر٢، 
ع٥تٔـ٨ ٜٛؿّحد ٩ٔ تٛر٥تضؽ ٢َٞ ٩٣ أ٠ث٠٪د، ٥ٟٛٚ ٥ض٥ؽ٨ ٢َٞ أٍٜٝ أٟ تٛٚس٪ؿ ٟٞ . ٞعوؿ١

." أر٩ إٛ٪٢ف .أؿ٪ؽ أٟ أ٥ٟٚ ٢َٞ. ت٥٠ًٛ ٟٞ تأل٠ث٠٪د٣ؾت ق٪قثٍؽ ٧ٍٜ رعؿؿ٨ ٟٞ 

٠َُٚذ أعًٞ٘ث أٚسؿ ٞٞث ٠ُٚذ أ٠ث؟ ؾ٣ٙٛل قرَٕل "إقرٞؿ ٪٠٥ثٟ،  تٛٞضب حضؿأخ ٪٠ٚٞٙ . ٛعؽ تألٟ 
تإللر٪ثٖ ت٧ٛ ٞعوؿ١ ٛ٪ف . ٠ثؽؿًت ٞث رأر٩ ٙإعر٪ثش، ٟٛٚ ٥أل٨ِّ ٗؽتٝ ٍؿك ت٠َٛٞد ٩ٔ أ٨ ٥ٕٗذ

 رَٕل ؾٛٙ؟ إ٠ٙ ٛٞثؾت ال. إٟ إٗرؿحذ إٛ٪٢ ٔئ٢٠ ق٪٘رؿج إٛ٪ٙ. ت٧ٛ تٛؿجٍٜ٪ٙ أٟ رأر٩ . ٚثٔ٪ًث
.  لثءأٗؿج إٛ٪٢ ٞٞث ذ ٧ٍٜ تٛؽ٥تٝ

 ٩ٔ ت٥ٛٗذ تٛؾ٨ رؽؼُل ٗؿ٪حًث،. ٣ٝ ٛٝ ٪أر٥ت إٛ٪٢ٛ٪َؿ١٥ٔ ٥٪َؿ٥ٔت ىؿ٢ٗ، ٟٛٚٚس٪ؿ٥ٟ تلأر٧ "
ٚث٠ذ ٍي٪ٞد، ٥ٟٛٚ تٛر٩ ٧ٍٜ عٞثٗر٩،  وعَٚذ. ٟ ىؿ٢ٗ إل٤٠ٝ ٛٝ ٪أر٥ت إٛ٪٢ق٪ؿع٥ٜت ٣ٝ ً
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َٙ ُٙ ٧ٛ أ٪د عثل، ٛقُذً. ٟ عٞثٗر٩٣٩ أٍيٝ ٝ عٞثٗر . ٧ٍٜ عٞثٗرٙ، حل أح٩ٚ ٟٞ أضٜٙ أوع
تٛقٞثء ٚل ، ُٞؼِّٜنٙع٪٠ٞث ٪ح٩ٚ . ٪ح٩ٚ ٟٞ أضٜٙ، إ٢٠ ٪رلٌٕ ٟٞ أضٜٙ حئقرٞؿتؿُٞؼِّٜنٙ 

َٙ. ٍٜٝ ٞؽ٦ عٞثٗد لَح٢أ٠ث أح٩ٚ أل٩٠ أ. رح٩ٚ ٚؾٛٙ ٚٞث أ٠ث ٥أل٠ٙ ٞس٩ٜ رٞثًٞث،  أ٠ث أٍؿٔ
. تٛٞض٪ؽ١ ؿ ٟٞ تٛض٥ٜف ٗؽتٝ ٍؿكت٧ٛ رؿل٪ك، ؿتّحد ٩ٔ تٛرَثٞل ٌٞ تَٛثٛٝ أٚزر٤ؿج ت٠ٚٛ٪قد 

أح٩ٚ ألضل ت٠ٚٛ٪قد أل٩٠ إ٩٠٠ . ََُّٜٖٞ ٥ٖٔ تألؿه٩ٔ٥ ٠ٕف ت٥ٛٗذ، ٔئٟ ق٪ٓ أعٚثٝ تهلل 
." ض٪ؽًتٙ أٍؿٓ
" َٔل؟ٟٞثؾت ٪٠ح٩ْ أٟ ٓ. إ٩٠ ٞؾ٠ْج"، ٠ثلؽر٢ُ

ع٪٠ٞث وؿحذ تَٛثنٕد ٠ثةًٞث  ٠ُٚذ. ٧ٛ تألؿهٗثؽٞد ٥ًٍتنٓ ٍي٪ٞد "إقرٞؿ ٪٠٥ثٟ، 
ٚثٟ ٠ح٪ًث هلل، ٥ٟٛٚ  ٠ُٚذ. أ٪وًث ت٠ٚٛ٪قد ٠ثةٞد. ٣ثؿحًث ٟٞ تٛؿج ٠ُٚذٔ٪ٞث  ذ ٔ٪٢ٟٚؾ٨ تٛٞؿٚج تل

ٟٞ ت٠ٚٛ٪قد ٩ٔ ٔٔى٠د أٚسؿ تألٞٞ٪٪ٟ ٛؽ٦ . ٣ٚؾت تٛعثل ٌٞ ت٠ٚٛ٪قد. أٟ ٪٥ٗي٩٠٥ٞٞ٪٪ٟ تأل٧ٍٜ 
ـٓ ّ٪ؿ تٛنع٪ظ،ىؿ٪ٖ تلت٠ٚٛ٪قد ٩ٔ رق٪ؿ ٞر٧ إ٤٠ٝ ٪َؿ٥ٟٔ . ٣ؾت ت٥ٛٗذ ٥ٟ ت٠ٚٛ٪قد ٥إ٤٠ٝ ٪٤
. ٪٘ثيٚٝ ٟٞ أضل أٟ رىٜح٥ت إ٤ٛٚٝٞعث٥ٛ٪ٟ إ

 .ؿؤقثء تَٛثٛٝ ٟٞ تٛٞؿٚج، رٞثًٞث ٚٞث َٔل تٛؿضثل ٩ٔ ؾٛٙ تٛٞؿٚج ٩َٞق٪٘ؾٔٚٝ ٍٟ ٗؿ٪ج "
ع٪٠ةؾ . ٣ؾ١ ٩٣ ٠َٞد تهلل ٛٚٝ. ٩ٔ تٛىؿ٪ٖ تٛؾ٨ ررض٥٤ٟ إٛ٪٢قٞع٥ت ٛٚٝ حثإلقرٞؿتؿ ٟٛ ٨
ٚٝ ٔرؼؿض٥ٟ ١ ق٪ر٘٪بٟٚل، ٛحَه ت٥ٛٗذَٛٚٝ ق٪حذ٣٥ؾت . ح٥عك ٍي٪ٝ إٔذ ٟٞ تٛحعؿٝ حٙؤؽِّق٩ُ
." ؿ٥ٟ حؿقثٛد تٛؿجحكِّقُذع٪٠ةؾ . ٢٠ٞ

" أٛ٪ف ٠٣ثٙ ٟٞ ىؿ٪ٖ أؼؿ؟"، قأُٛذ
ألٟ ٩ٔ حىٟ ٪ر٥تضؽ ت ٗٔقًٞثٔئٟ . ٪أر٢٠٩ أر٧ ٥٣٥ إٌٞ . ٠َٝ، ٠٣ثٙ ىؿ٪ٖ أؼؿ"أضثح٩٠ ٪٠٥ثٟ، 

يٝ ، ٥ٟٛٚ ر٘ؿ٪حًث ٌٞـتل ٠ثةًٞث٨أؼؿ ال ٗٔقْٝ ٥ٟٞ تٛٞؿٚج، ٞـٌٞ أٟ ُ٪٘ؾٓ ٥ٗٔقْٝ . ت٥ٛعك
٧ٍٜ أ٪د . تٛٞؿٚج قثةؿ٪ٟ ٩ٔ ىؿ٪ٖ ٞؼىب، حثعس٪ٟ ٍٟ تٛرضثؿخ ٌٞ تَٛث٧ٍٜٝٛ ت٥ٞٛض٥ؽ٪ٟ 

ُٙ  حَذُذ٠٥ٕقٙ  إٟ أ٪٘يَذ. عٚٝ ٍٜ٪٩ٔٙ تلتٛؿج ٟٛ ٪وىؿ ٝ ٧ٍٜ ٠ٕقٙ ٥عثل، رقرى٪ٌ أٟ رع
ٌَٟ ٪ر٥ضج ؿقٜٙ إٛ٪٢، ٔئ٢٠ ل٥ؾ٣حذ ٩ٔ تٛىؿ٪ٖ تٛؾ٨ ٨ُ ." ٟٞ ٗحل ت٥ٛعك ٍٜ٪ٙ أٟ ُرحرٜ

" ٩ٔ قٕؿ تٛؿؤ٪ث؟ عك تٛؾ٨ رل٪ؿ إٛ٪٢ ٞؾ٥ْٚؿ٣ل ت٥ٛ"، قأُٛذ
٪َٞل عؿحًث ٌٞ تٛ٘ؽ٪ق٪ٟ قٜىث٠ًث ل ُأٍى٩، أٟ ت٥ٛعك ؾٛٙ تإلنعثط٩ٔ ٔ٪ٞث ر٘ؿأ . ١حؾتذإ٢٠ "

تٛؾ٪ٟ ٣ـ٤ٞٝ ت٥ٛعك تأل٥ل أؤٛةٙ ٥ٟٛٚ إٍٜٝ أٟ . تتٛؾ٪ٟ ال ٪ر٥ح٥ٚل ٣ؾت ٞث ق٪عؽز ل. ٥٪ْٜح٤ٝ
 أق٤اًلتألٞؿ ق٪٥ٟٚ ٌٞ ؾٛٙ . ٟٞ تألؿهأ١ تٛؾ٨ ٠ٞكٗحل ٞضب ت٥ٛعك تٛسث٩٠، ٢٠ٞ قُ٪ر٘٪ة٥ت 
ٌَتألٔول ٟٔٞ . حَذٛٙ إٟ ُذ   .ٟٞ ٗحل ت٥ٛعك ضؽًت أٟ ال ُرحرٜ

أل٠ح٪ثء  ٔئٟ ٗنر٩ ٩٣ رعؾ٪ْؿألؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ إ٠ْٞق٥ت ٩ٔ تٕٛقثؽ،  ٚٞث ٗند ٥ٛى ٩٣ رعؾ٪ْؿ"
حعز حؽاًل ٟٞ تل إ٤٠ث ر٤ؿج ت٧ٛ ٠لثٕى. تٛؿجعو٥ؿ ت٠ٚٛ٪قد ر٤ؿج ٟٞ ٓ. تٛؿج، أ٨ ت٠ٚٛ٪قد
 ، ٤٠ٚٛث ٩ٔ تٛع٘٪٘د ٣ؿ٥ج ٟٞ ٞعوؿ"ؼؽٞد رحل٪ؿ٪د"ق٩ٞ ٠لثىٙ ٗؽ ُذ. ٍٟ عو٥ؿ تٛؿج
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ٍٟ ٥تٛحعز ٌٞ تَٛثٛٝ ررٟٞٚ ٟٞ تٛٞرثضؿخ ، ت٠ٚٛ٪قد ر٤ؿج ت٧ٛ رؿل٪ك ٩ٚٛ ٚٞث ُٜٗذ. تٛؿج
. ٤٠ٍثخ ٟٞ ت٠ٛثف رحعز أٍيٝ، ٥٠ٚـ تٛقٞثء، ٗل ًت٥٠ٚـأٟ ٥٠ٚـ تٛحعؿ، ٩ٔ ع٪ٟ 

، رٞثًٞث ٞسٜٞث رلثحٚذ أ٠ث ٩ٔ حىٟ حٚدٌٞ تَٛثٛٝ أ٥َٗذ ت٠ٚٛ٪قد ٩ٔ كتٛرضثؿخ ٩ٔ ؿّحد تلؼى٪د "
ٍ٘ل ح٤ؾت تَٛثٛٝ ى٥ٓٗذ ٠ٕق٤ث ع٥ل تذ تألؽّثل، أ٨ تإل٣رٞثٝٓ. ّٕٛذ ع٥ل ؿأق٩ ت٥ٛعك حأؽّثٍل

٥ٗؽ ٪قرْؿٖ ٔرؿخ . ضؽًت ٞرلثحًٚث سالز أ٪ثٝ ألؿضٌ ت٧ٛ تٛؿج أل٩٠ ٠ُٚذ٩٠ٞ  رىَٜج. ت٠ٚٛ٪قد
ٖٕٚس٪ؿًت ٞرلثحٚد ٝ ٢ٛ٥َ٘ٔ. أى٥ل ٜٛٞق٪ع٪٪ٟ ٔ٘ؽ حع٪ز  ٌٞ تَٛثٛٝ، ٥ٗؽ ق٘ى٥ت ت٧ٛ ٣ٚؾت ٍٞ

٥٣ ٓ. ٍٜ٪ٙ أٟ رؿضٌ ت٧ٛ تٛؿج حؽاًل ٟٞ ت٤ٛؿ٥ج ٢٠ٞ. رعؿ٪ؿتألٞل ٩ٔ تلٛٚس٪ؿ٪ٟ ٤٠ٞٝ ت
ال ر٤ؿج ٢٠ٞ . ٟٞ أٍيٝ تألٍٞثٖإ٠رلثٛٙ ٥٣٥ ٪قرى٪ٌ ، ٞأـٖأ٨ِّ ؿٙ ٟٞ ٪قرى٪ٌ أٟ ٪عؿِّ

" !، حل أؿٚه إٛ٪٢حَُؽ
 ٪٠٥ثٟٛٝ ٪َك . ؿع٤ٞث حقحج ٚؿتـخ ٪٠٥ثٟٔ٘ؽ . رؾٚؿ ؿعٞد تٛؿج ٠ٛ٪٦٥٠"، ٥ٛىأوثٓ حَؽةٕؾ 

يالٝ ال  أ٨ٗٛ٪ف ٠٣ثٙ . ت٥٘ٛخ ٩٣ ٩ٔ تٜٛٚٞد. ٚؿـ حٜٚٞد تهللحل . ح٪٤٠ٝ ٞعث٥اًل أٟ ٪٥ٟٚ لث٣ؽًت
ؿقٜٙ إٟ ؾ٣حذ ت٧ٛ أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٨ُت ٟ ٥٪ؼٜن٥٥تٛٚس٪ؿق٪ر٥ج . ١إؼرؿتٖرقرى٪ٌ ٜٚٞد تٛؿج 

." إ٠ؾتؿ١َُٞى٪ًث تٛؿج إٛ٪٤ٝ 
ٙ تٛؼى٪د، ع٪٠ةؾ ٪نَج ذحٙت٠َٞد تٛؿج ٥رك٩ٔ إقرالٝ ؿًت ع٪٠ٞث ر٥ٟٚ ٞ٘مِّ"٪٠٥ثٟ، سٝ رؽؼل 

ؿٚه ت٧ٛ تٛؿج ؽ٥ًٞث ٩ٔ ٚل تأل٥ٗثذ، ٥ٛ٪ف ت٤ٛؿ٥ج تلأٟ ررَٜٝ ٪٠ح٩ْ . ٍٜ٪ٙ تٛٞضب إٛ٪٢
١ ٥ٞضؽتألـ٠ٞد تٛر٩ ٔ٪٤ث ر٠ىٜٖ ٥ٗخ تٛؿج رؽؼل رؽؼل ٟٞ ؼالل ؾٛٙ تٛحثج، ٔئ٠ٙ ع٪٠ٞث . ٢٠ٞ

ٌْتٚل تٛقٞثء ر٠ريؿ . ٤ٛث ٠ٞؾ حؽء تٛـٞثٌٟٔحىؿ٪٘د ٛٝ ٨ ت٧ٛ تألؿه أ٠ذ أٟ  ألل٪ثء تٛر٩ ٞـٞ
ٟٛ رقرى٪ٌ أٟ ررعٞل ال تٛٞضؽ ٥ال تٛيٜٞد حؽ٥ٟ . تٛيٜٞد تألٍيٝق٪٥ٟٚ ـٟٞ  ٚٞث أ٢٠. رؿت٣ث
عو٥ؿ١ حل ٪٠ح٩ْ  ال ٪٠ح٩ْ ٔ٘ى أٟ رىٜج. ٟٛ رق٪ؿ ٩ٔ ىؿ٢ٗ ؽ٥ٟ تٛٞضب إٛ٪٢ ٪٥ٞ٪ًث .٠َٞر٢
. رسحذ ٩ٔ عو٥ؿ١ حئقرٞؿتؿأٟ 

٩ٔ ؼؽٞد ٠ٚ٪قد ٞث ٔ٪ٞث  قح٥ًتإلأؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ عث٥ٛ٥ت أٟ ٪رح١٥َ ٛٞضؿؽ تٛحعز ٢٠ٍ ٞؿخ ٩ٔ "
٢٠ أتٛؾ٪ٟ ٪ؽ٥ٍٟ إق٢ٞ ٕٞٚؿ٪ٟ أؤٛةٙ . قؿ٪ًَث٪٘و٥ٟ ح٘٪د تإلقح٥ً ٪ىٜح٥ٟ تَٛثٛٝ ق٪وٞع٥ٜٟ 

٪٠ح٩ْ أٟ ٪َؿٓ  ،٥اًلأ !ؿٗج تٛٚل ٥تٛٚل ق٪َؿٓ ؾٛٙ قؿ٪ًَثإ٢٠ . ٝ ق٪وٞع٥ٜٟ قؿ٪ًَث٢ُٞؼثٔؽ
. تٛؽ٪٠٥٠د حأ٣ل ح٪ر٢إؾ قرحؽأ لَح٢ ؾٛٙ، 

٪٠ح٩ْ أٟ رىٜح٢ ٛرقأ٢ٛ ٞثؾت  .أٟ رؽ٥ٍ إقٝ تٛؿج ع٪٠ٞث رؿ٪ؽ ل٪ةًثجإٔرؿتْه ٗؽ ٪٥ٟٚ ٠٣ثٙ "
 أ٪وًث ٟٞ أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٛؽ٪٤ٝ حَه تإل٪ٞثٟ ٛؽ٪٤ٍٝؽ٪ؽ تل. ٪ؿ٪ؽ ٥٣، ٥ٛ٪ف ٞثؾت رؿ٪ؽ أ٠ذ

ٌْتٛؼى ٞث ح٪ٟ تإل: ٍي٪ٞدإٔرؿتوثذ  ع٪٠ٞث رأر٩ ؽ٪٠٥٠د تهلل أل٣ل ح٪ر٢، ٔئٟ لَح٢ . ضؽًت س٠٪ٟ ؿٔ٪
ِٟأؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٪عث٥ٛ٥ٟ . تإلٔرؿته٥ق٪رَٜٝ تٕٛؿٖ ٞث ح٪ٟ تإل٪ٞثٟ   ١ٔأٟ ٪٥َٜٞت ٢ٍٜٞ حؽ٥

أؤٛةٙ ٗؽ ٪َٞل . ٟٞ حَ٪ؽتَٛؽ٪ؽ ٟٞ ت٠ٛثف ٤ٛٝ إ٪ٞثٟ ٩ٔ تٛؿج ٤٠ٚٛٝ ٪َؿ٢٠٥ٔ ٔ٘ى . ق٪وٞع٥ٜٟ
. ٛعٞثٗر٤ٝ قؿ٪ًَثق٪٥٠ع٥ٟ حَ٪ؽ ١٥ٔ ٟٞ تٛؾ٪ٟ ٍِؿأؤٛةٙ . ٍؿ٤ٔٝال ٢٠ٚٛ٨ أٍٞثاًل ٍي٪ٞد حئق٢ٞ 
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٪٠ريؿ ؼثؿش ح٪ر٢، ٥حٚل نحؿ . ٟٞ أض٢ٜح٪ر٢ ٪ر٥تضؽ ، حل ٟٞ أضل ح٪ر٢ٞر٥تضؽًت تهلل ٛ٪ف "
تٛؾ٪ٟ ق٥َٞت ن٥ذ تٛؿج ٥ٔرع٥ت ٢ٛ أؤٛةٙ . تٛحثج٢ٛ ٔرع٥ت خ ٟٞ ت٠ٛثف ٟٛٚ ٗلٗثؿًٍث ٥ؽتٍ٪ًث، 

٠يؿ٥ٟ تَٛثٛٝ ٞسٜٞث ٪٠يؿ١ ٪ضٜق٥ٟ ٢َٞ ٧ٍٜ ٍؿل٢، ٥ق٩ٚٞث ف. ق٪٥٠٥ٟٚ ٢َٞ ٧ٍٜ ٞثةؽر٢
تإلٔرؿته ٥٣ . ٍؿل٧ٍٜ٢ تإلٔرؿته أٟ ٪ضٜف ٢َٞ ٧ٍٜ ٞثةؽر٢، ٥ال ال ٪قرى٪ٌ . ٥٣

أٟ ُ٪عنؽت ٟٞ تٜٛؾتٟ ٧ٍٜ ٥لٙ  ٥تٛلؿِّ ٩ٔ تٛق٥٘ى تأل٥ل، ٥ٚل تٛيٜٞٔد َجتإلٔرؼثؿ تٛؾ٨ قٖج
. ضثءت حقحح٢تألؿه ٧ٍٜ 

ٞث ـتل ٥إحٜ٪ف ٩ٔ ٞعوؿ تهلل قٟٚ . ٞثل ت٧ٛ ىؿ٪ٖ تإلٔرؿته إحٜ٪ف ٞضؽ تهلل،٠يؿ ع٪٠ٞث "
ال . ٣ؾت ٥٣ تٛؼىؿ تألٍيٝ ألؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٪٠يؿ٥ٟ ٞضؽ تٛؿج ٥٪َؿ٥ٟٔ عو٥ؿ١. ٠ٞ٢٠ٍنؿًٔث 

٣ؾت ق٪٥٘ؽٙ ؽ٥ًٞث ت٧ٛ : ال رٟٚ ٕٞرؼؿًت حقحج تٛؿؤ٦. ٞث ؿأ٪ر٢حقحج إلٔرؿته ٞ٪ثاًل ل رٟٚ
." تٛق٥٘ى

 
اهردٍى دنى ال

اًل ٛ٪ف ٔ٘ى ؼِص. ٠ٚذ ٞؿرَحًث حقحج ؼى٪ر٩. ٚث٠ذ ٚوؿحد ٞىؿٗد ٚل ٜٕٚٞدٚٞث ٗثل ٪٠٥ثٟ، 
اًل أٚسؿ ٜٛقؼؿ٪د ٟٞ ٪٠٥ثٟ ٛؾتذ تألل٪ثء ٜٛىؿ٪٘د تٛر٩ ٠ٚذ أٔٚؿ ٔ٪٤ث ٍٟ تٛؿج، حل ٠ٚذ ؼِص

ٕٛرؿخ ٔع٩ٜٞ ألٟ أٗٓ ٟٛٚ ؿٚحر٩ ٛٝ رقرىٌ ضث٣ؽًت ٥ٌٞ إ٩٠ عث٥ٛذ . تٛر٩ َٜٔر٤ث أ٠ث أ٪وًث
ت٥ٛٗذ ٚثٟ ت٥ٛضٌ  ؾتذتٛق٪ثى ٩ٔ٥ جؿج ٚثٛهٚث٠ذ ٜٚٞثر٢  .٧ٍٜ ٥ض٩٤ أى٥ل، ٔق٘ىُذ

ت٧ٛ أٟ ؽ أٟ ٪ر٥ٗٓ ٪٠٥ثٟ ٍٟ رَٜ٪٢ٞ ٩ٛ إ٩٠ ٞعرثش ألق٢َٞ، ٥ٛٝ أِؿأٍؿٓ  ٠ُٚذ. ؿعحًث ح٢ُٝ
. ٚث٠ذ أٚسؿ ٟٞ ؾٛٙحل تٟ ٍي٪ًٞث، ر٢ ٜٙٚٞثٞث ٚث٠ذ رٚل٢ٕ ٥ٗخ . ىؿ٩ٗ تٛلؿ٪ؿخٔوظ ٚل رٟ

ـًٍٍث، إؾ ٞؿ٨٪حؽ٥  ٚل ٍؾٍؿ ذ٥ٗخ ضَل٤ٛث ٟٞ تلٚث٠ذ  ٞوذ ت٧ٛ ٜٗح٩ ٥ إضرثـذ ٚل عثض
. َٜٛٞ٪د ضؿتع٪د ٥ًْٚأ٩٠ ؼثِه ٧ٍٜ تألؿو٪د، لَؿُذىؿ٥عًث ٝ ٥ٔ٪ٞث ٠ُٚذ. ٞحثلؿخ

٥ؽ٥ٟ  ل٪ةًث رث٤ًٔثض٥َٜت تٛق٥٘ى ٩ٔ ٞعوؿ تٛؿج  تَٛؽ٪ؽ ٟٞ تٛٞؤ٠ٞ٪ٟ"ٗثةاًل،  ٥ٛى سٝ رؽؼل
ٞث ٩ٔ ق٘ىَذؾت إ. ٪ٞثٟتإل: رعذ ؾتذ ت٥٘ٛخ تٛر٩ نؿٍرٙتٛق٥٘ى ٞـَٞد ٧٠َٞ، ٥ٟٛٚ ت٠ٚٛ٪قد 

." ت٥ٗ٥ٛٓ ٌٞ تٛعٖق٥٘ىٙ  ق٪٠رص ٍٟال رقرى٪ٌ ت٥ٗ٥ٛٓ ع٪٠ةؾ 
 

٪٠٥ثٟ أ٨ لب ت٧ٛ أٟ أ٤ٔٝ رٞثًٞث ٞث ٚثٟ َٔٔل ؽ ٛٝ أِؿ. ّ٪ؿ ؿتّج ٩ٔ تٛرعؿٙال أـتل  ٠ُٚذ
ٔ٪ٞث ٚثٟ ٪٥ٞ٤ٕٟ ؾٛٙ حؽت ٩ٛ أ٤٠ٝ . ت٧ٛ أٟ ٪َٕل ٢َٜٔتإل٪ٞثٟ أٟ ٪ْثؽؿ٩٠ ٛٝ أؿؽ . ٪٢ٛ٥٘ ٩ٛ

: ، سٝ إقرٞؿ ٥ٛى حثٛٚالٟٝ ٛحَه ت٥ٛٗذ٠٣ثٙ ق٥ٚ
"ِٝ ، ٠ٍؽٞث حؽ٥ٟ ٍضثةج ٥ال ٍالٞثذٓ. قعد ٍي٪ٞد ٛٝ ُرَى٧ حَُؽ إل٠قثٟٚثٟ ٛٚؿتـخ ٪٠٥ثٟ 

ـ ٪٠٥ثٟ ٩ٔ قؽ٥ٝ، إٟ ِٚؿ. ٧ٍٜ تإلىالٖٞر٥تضؽخ تٛلؿ٪ؿخ تلأٚسؿ تٛٞؽٟ  ٦عؽإرثحذ ٚؿـ، 
 ١ُا٥ر٩٘ ع٪٠ٞث إقر٪َ٘ي .ذ ٍالٞد٥ٗخ ٚؿتـخ ٪٠٥ثٟ ٚثٟ. ٛٚث٠ذ رٜٙ تٛٞؽ٪٠د حثٗ٪د ٛعؽ ٣ؾت تٛ٪٥ٝ
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. ٠ٚٛ٪قد ٩ٔ تأل٪ثٝ تألؼ٪ؿخت٧ٛ تٍى٧ ٣ؾ١ ٩٣ ٥ٗخ تٛٚؿتـخ تٛر٩ قُذ. ٣ؾ١ ت٥٘ٛخأعؿـ ت٥ٛعك، 
ت٥ٛعك تٛؾ٨ ٗحل ع٪٠ٞث ٪رٝ ر٘٪ة٤ث ٟٞ . ٠ٜٚٛ٪قدؿ٪ؽ تٛؿج إٍىثة٤ث تٛر٩ ٨٪ٞثٟ ٣ؾ١ ٩٣ ٥ٗخ تإل

٩٣ ٍالٞد ٪٠٥ثٟ تٛر٩ قرَى٧ ٣ؾ١ . ٜٚٞثر٤ثلٌٞ ذعر٧ أٚسؿ ت٠ٛثف لؿًت ق٪ف ع٪٠ةؾح٤َٜث، 
." ق٪٥ٟٚ ٤ٛث ٥ٌٗخ تٛؾ٪ٟ إؼرحؿ٥ت تٛ٘٪ثٞد ٟٞ تَٖٛٞأؤٛةٙ ٜٚٞثذ . ٠ٚ٪قدٛل

 ٛؿٚه ٠ع٥ تٛؿج ٥ٛ٪ف ٢٠ٞ، ٛؾٛٙ إٛرُٕذ٧ٍٜ تنًٞٞث ُٝ ٌٞ ؾٛٙ، ٠ُٚذ. ٠ٚذ ال أـتل ٞن٥ًَٗث
. أل٠يؿ ٞحثلؿخ ت٧ٛ تٛعٚٞد

ؿأ٪ذ . ٣ؾ١ تألل٪ثءحعٖ ٚل  ٨ ٞؾ٠ْجإٟ! ٍٞث ٥٣ إٔذأ٠ث أ٪وًث ٟٞٞٚ أٟ أ٠عؿٓ ٪ث ؿج، "
ٔٓ ٟ تإل٠ضؾتج رـ٪ؽ إٞر٠ث٩ٍ ًتٛر٩  تذؼثغ ٥تإل٠عؿتٓتٛٚس٪ؿ ٟٞ ٞضؽٙ، ٥ال ـٛذ أق٘ى ٩ٔ تٛ

ت٧ٛ ؿعٞرٙ ٞعرثش أ٠ث ٞعرثش حلؽخ ت٧ٛ عٚٞرٙ، ٩٠ٚٛ٥ . أؿض٥ٙ قثٍؽ٩٠ ٩ٔ ٣ؾت. ٠ع٥ٙ
ؿعٞد  ُجىلأ. تٛعٚٝ تٛؾ٨ ٠قرع٢٘ؿقل ٍٜ٪٠ث أؿض٥ٙ إؿقل ؿعٞرٙ ٥قثٍؽ٠ث ٗحل أٟ ُذ. أ٪وًث

." تٛنٜ٪ج
. ؿعٞر٩ ٛٙ ٩٣ ٥ٌٗذ. ٍى٪ٙ ٥ٗرًث أٚسؿقُأ. ٍى٧ تٛؿعٞد أل٠ٙ ىٜحر٤ثقُذ"أضثح٩٠ تٛعٚٞد، 

ِٝ ع٪٠ٞث ال أقرى٪ٌ  ت٥ٛٗذ ٗؿ٪ْج. حعٚٞد، أل٢٠ ٍٟ ٗؿ٪ج ٟٛ ٪٥ٟٚ ٠٣ثٙ ٥ٗذ ت٥َٛٗذ إقرؼؽ
.  عٚٞدج أ٠يؿ إٛ٪٢ ٚٞث أ٥ٗل ٥إقرؼؽ٢ٞ. ٥٣ ؿعٞد٩ٞٚ ُطٔ٪٢ ٚل ٪٥ٝ ُأ٥ؼِّؿ . تٛرأؼ٪ؿ حَُؽ

تٛو٪٘د ـٞثٟ تٛيٜٞد رٚحؿ ٥. حؽاًل ٍٟ تٛعٚٝ، ٥ٟٛٚ ت٤٠ٛث٪د ٗؿ٪حد أؿّج ؽ٥ًٞث إي٤ثؿ ؿعٞر٩"
إٟ . قرحثّرٍٙى٪٢ ٛٙ، ٔئٟ تٛو٪٘ثذ إٟ ٛٝ رقرؼؽٝ ت٥ٛٗذ تٛؾ٨ ُأ. ٍٜ٪ٚٝ ٗؿ٪حًث٪ٌ٘ تَٛي٪ٞد ف
٩ٔ  لثةَد٩٣٥ ٠٣ثٙ ٞ٪ـخ . ٍى٪٢ ٛٙ حعٚٞد، ٔئ٠ٙ قرْٜج ٥رق٥ؽت٥ٛٗذ تٛؾ٨ ُأ إقرؼؽَٞذ

َٟت ! ٥ٍٟ أ٥ٗثر٤ٝو٩٣٥٩ٓ إ٤٠ٝ ال ٨ُ: ٩ٔ ٚل ٍنؿ ْٛثٛح٪
. حَؽ ٪قر٥ْٜت ؿعٞر٩ ٟٛ أؽ٤ٍٝ ٠ؾؿ لَح٩ إ٩٠ ٩ٔ ؿعٞر٩إ. ، ُأٍى٪ٙ ٣ؾت تإل٠ؾتؿؿعٞر٩ٔ٩ "

. ٥ت ٥ٜٗح٤ٝ حل أٟ ٪ر٥ح٥ت ٥٪ؿض٥َت إ٩ٖٛٗٗف٠ؾؿ٣ٝ أٟ ال ٨ُإ. أؽ٪ح٩ ٍٜ٪٤ٝذٌٗ ق٩ٔ٩ ؿعٞر٩ 
"ْٟ َٓ أ٪وًثأٟ  نع٪ظ أ٠ٙ ٞٞٚ ٠ٚؿ ٠ٕقٙ حؿ٥ؽخ ٥قر٠ٚؿ٩٠، إٟ ٛٝ ُذقرـؽتؽ ٙ ٞعحذ. ر٠عِؿ

ع٪ثر٤ٝ ق٪ؼقؿ٤٠٥ث، ٥ٟٛٚ تٛؾ٪ٟ ٪ؼقؿ٥ٟ ٪ق٥َٟ إل٠٘ثؾ أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ . ٥رعٞل نٜ٪حٙ ٚل ٪٥ٝ
ق٪٥ٟٚ ع٪ثخ أٚسؿ ٥ٔؿخ ٞٞث ٍى٪٢ ٛلَح٩ أُفٞث . ع٪ثر٤ٝ ٟٞ أض٩ٜ ق٪ضؽ٥ٟ تٛع٪ثخ تٛع٘٪٘٪د

.  ، عر٧ ٩ٔ رؼٞ٪٠ثر٤ٝ٪ىٜح٥ٟ
٩ٔ ع٩ٞٚ . ٧ٍٜ تالؿه ٤ٜٚثأعٚث٩ٞ ٦ أ٣ل ح٪ر٩، قُأؿقل ٚٝ ٍلٟٞ تُٛظإ٠ر٤ثة٩ حَؽ "

ـُ ت٠ٞٛنٓ، قُأ  ٢ٜٚ ٥ٞو٥ً ٩ٔ ٥ٗخ تألس٪ٝتَٛثٛٝ . ٨ح٪ٟ أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ال ٪َؿ٥ٟٔح٪ٟ لَح٩ ٥ٞ٪ِّ
أٚثٔب إ٩٠ ، ق٪َؿٓ تَٛثٛٝ ٢ٜٚ ع٪٠ٞث ٪أر٩ ٪٥ٝ تٛؽ٪٠٥٠د. تِٛحؿ٥٪٘ث٥ٝ سٝ تإل٥٣ تألٟ ُ٪ٚثٔب . تألٟ

. رٚحؿ٪ٟٗث٥ٝ ت٥ُٝٛأِٛحؿ ت
حنؿتٞد أٚسؿ أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٪َؿ٥ٟٔ تٛعٖ ُج ؤؽُِّأحقحج ٍؽ٩ٛ ٓ. ؿ ٥تَٛؽل ٣ٞث أقثف ٍؿل٩تِٛج"

ق٪٥ٟٚ عًٚٞث  ٤ًٔٔٞث ٠٣ث، ٟٛٚ ٣ؾت إٚرقحَذ. عٚث٩ٞألؿ٪ٙ أت٧ٛ ٠٣ث  َٙضٜحُذ. ٤٠ٚٛٝ ال ٪َ٪ل٢٠٥
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عٞد ؿ َٔذ٠٣ث ٍِؿ. تٛٚس٪ؿ ُ٪ىُٜج٢٠ٞ تٛٚس٪ؿ،  ٜٛؾ٨ ُأٍى٩َ. ؿ ٔ٪ٞث ؿأ٪ر٢أٍيٝ ٍٜ٪ٙ إٟ ٛٝ رِف
ال . ع٩ٞٚخ ٗقث٥، ٔئ٠ٙ قرَؿٓ ر٥َٗٙ ٩ٔ لؿٙإٟ إقرٞؿذ ٩ٔ تٛقٞثط ٜٛؼى٪د أٟ . أعٚث٩ٞ

عح٥ٟ ؿتعر٤ٝ ٥إـؽ٣ثؿ٣ٝ عح٥ٟ تٛؼى٪د ٨ُ٥أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٨ُ. عح٥ٟ تٛؼى٪د٪ـتل تٛٚس٪ؿ ٟٞ لَح٩ ٨ُ
. تألـ٠ٞد تٛ٘ثؽٞدأؤٛةٙ ٟٛ ٪نٞؽ٥ت ٩ٔ . أٚسؿ ٩٠ٞ ق٪َؿ٥ٟٔ ٗؿ٪حًث ٗقث٥ر٩

تٛن٥َحثذ حل ٪قذ ٞث ُ٪٩٤ٜ لَح٩ لٚسؿ أ. ٥ؿعٞد ٜٛٞروَ٪ٟؿ٪ٟ ٜٛٞرٚج خي٤ؿ ٗقث٥قُأ"
. ٜٞٚر٩ٝحأٚسؿ سؿ٥خ ٟٞ إةر٠ٞر٤ٝ  إٟ حعز ٩٠ٍ لَح٩ ؼالل أـٞثٟ تإلـؽ٣ثؿ، ٠ُٚٛذ. تإلـؽ٣ثؿ

ِِق٪ـؽ٣ؿ . ٝٙاأؿ٪ؽ أٟ ٪ٕ٪ه قؼث. أؿّج أٟ ٪٥ٟٚ ٛٚٝ ٥ٔؿخ ٛٚل ٍٞل ض٪ؽ ٧٠ لَح٩ ٩ٔ تٛ
٣ِِؾت  تٛو٪ٖ، ٥ٟٛٚخ أـٟٞتٛ٘ثؽٞد، عر٧ ٩ٔ ٠د تألؿو٩ ٩ٔ تألـٝ ٧٠ ق٪٥ٟٚ ٩٠ٞ ٥ٛ٪ف ٟٞ تٛ

ح٥٘تذ ةر٠ٞٙ ٧٠ّٔ أؿو٩، ٚ٪ٓ قأأةر٠ٞٙ جإٟ ٛٝ . ٥ٞض٥ؽ عثٛ٪ًثتٛلؿ٪ؿ تلٛؽ٣ؿ أٞؿتء ٣ؾت ت
 ر٢ةرٟٞإٚل ٞث . ٔر٘ثؿتإل٩ٔ أٚسؿ ٞٞث تإلـؽ٣ثؿ ٠ٍؽ ىٜح٩٠ ؟ ٪٠ح٩ْ أٟ ررَٜٝ أٟ ذتٛؽ٣ؿ تٛ٘ثؽٞد

ٙٛ ٩ٜٚٔٞ . ىثٍدٚسؿ ؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٣ٝ أألقأةرٟٞ . ال ٪ـتل 
ؾتذ تَٛؿه تٛؾ٨  ١ ٛلَح٩ٔ٩ ر٘ؽ٪ٝ ٥٤ٔ ٞقرْٞؿ. ٍى٩ إـؽ٣ثؿًت أ٪وًثإٍٜٝ أٟ أٞ٪ؿ تٛيٜٞد ٨ُ"

عقج ٍ٪ك ٍى٩ ٞٞثٛٙ ٣ؾت تَٛثٛٝ ألؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٪ضس٥ٟ ٥٪َحؽ٢٠٥ ٥٪ؼؽ٢٠٥ٞ حثل٥٣ ق٩ُ. ٩ٖٛٗؽ٢ٞ 
ٍؿٓ ٨لَح٩ لقرقثٍؽ أعٚث٩ٞ تٛ٘ثؽٞد . ٠٣ثٙ إـؽ٣ثؿ تَٛثٛٝ ٠٣٥ثٙ إـؽ٣ثؿ ٜٞٞٚر٩. ىؿ٢ٗ
ىؿٖ  ٧٠ٝ٣ أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ إـؽ٣ؿ٥ت حؼؽٞر٤ٝ أٞ٪ؿ ٣ؾت تٛؽ٣ؿ تٛلؿ٪ؿ ٥إقرؼؽتُِٝق٪٥ٟٚ . ٖتٕٛثِؿ

عٚٝ ق٩ُٗؿ٪حًث . تٕٛ٪وث٠ثذ٠ٍؽ ٞضب قُ٪َٜٖ ٧ٍٜ أ٠ٍث٤ٗٝ تٛؾ٨ ٣ؾت تٛؽ٣ؿ تٛلؿ٪ؿ عضؿ تٖٛؿع٧ 
. أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٪ـؽ٣ؿ٥ٟ ٩ٖٔ ال ٪قث٥ٞ٥ٟ ٩ٔ تٛعٖ ٟٞ أضل تإلـؽ٣ثؿ .تٛعٖجتٛضٞ٪ٌ ٧ٍٜ 

تٛؼى٪د ٥٣  أضؿُخ. ٟٞ تٛق٪ؿ ٩ٔ ىثٍد ٥تأ٣ل ح٪ر٩ ٩ٚٛ ررٟٞٚج٩ٞٚ ُط٪حؽأ ٍٜٞٚٝ تٛرأؽ٪ج أل"
حأ٣ل ، ٥٣٥ ٍؽل أٟ ٪حؽأ ٚٝتُٛظ٥ ١ ت٣ؾ. ٚؿتٞدؿ ٥٣ قالٝ ٥ٔؿط ٥ٞضؽ ٥، ٥أضؿخ تِٛج٥ٌٞذ
." ح٪ر٩

 ٍٜ٪ٙ أٟ رَؿٓأٚسؿ َٞؿٔر٢  إٟ أؿؽَذ. تألٟ ى٪حد ٥ٗقث٥خ تهلل أ٠يؿ"سٝ رٜٚٝ ٥ٛى ٥٪٠٥ثٟ ًَٞث، 
." تٛٞ٪ـر٪ٟ أٚسؿٚٔال 
. ٥ٚثٟ نَحًثُٞى٤ِّؿًت ٠ٞ٥َلًث، ٚثٟ . ع٩ٍّ لالل، ٢٠ٚٛ ٚثٟ لالل ٞثٕء٩ٍٖٜٙ  إٔذتإل٪ٞثٟ ٚثٟ 

٠ٚذ حعثضد . تٛحثجٍٔحؿ ق٪عٕي٩٠ ٞٞث قأ٥تض٢٤ حَؽ ؽؼ٩ٛ٥ رأؽ٪ج تٛؿج أ٪وًث أٟ  ٍُٜٞذ
، ت٧ٛ رأؽ٪ح٢ أٍٜٝ إ٩٠ قأعرثش. لؽ٪ؽخ ٛٚل تٛرأؽ٪ج ٟٞٞٚ تٛعن٥ل ٍٜ٪٢ ٗحل ؽؼ٩ٛ٥ تٛحثج

. ٠ٚ٥ذ نثةحًث ٩ٔ ؾٛٙ
 

ظرٍق اهدٍبث 
.  ٥ٛى ٥٪٠٥ثٟ حؽأ تٛؿج حثٛٚالٝٗث٢ٛ ٠ٚذ أٔٚؿ ٜٞ٪ًث حٞث إؾ ٥
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١ ٩٣ تٛع٘٪٘د ٣ؾ. ٨ تَٛثٛٝ تألؿو٥٩إ٠ٙ رق٪ؿ ٣ٓؾت تٛٞٚثٟ عر٧  ع٘٪٘دٛرَؿٓ ٍٟ  قأَٛذ أ٠َذ"
. أ٥ٟٚ أ٠ث٩٣ أ٪٠ٞث َٗ٪د ت٥ٛت. ٥ت٣ٌّ٩َٔٗؾت تٛٞٚثٟ أ٢٠ ٛ٪ف . ٛرؿ٦ ٚٞث أؿ٦ أ٠ث: ٛر٩ قأٛذ ٤٠ٍثت

 ٍٟ ع٘٪٘د ٥تَٗد ٥٪ضَل ٚل لب ر٠يؿ١ ٪حؽ٥ ع٪ًث أل٩٠ ع٪ثخ، أح٩ ض٩٠َٜ عو٥ؿ٨ ُ٪َى٩ أ٨ٖ ٞٚث
رر٥تضؽ ٟٞ ؼال٩ٛ ٥ألض٩ٜ، تٛؼٜ٪٘د ٚل . ٟٞ تٛق٥ٞتذ ٥تألؿه ٛؼٜ٪٘د ٤ٜٚث، ٩ٔ ٚلٍّلع٪ثخ 

. ٥حَ٪ؽًت ٩٠ٍ ٛ٪ف ٠٣ثٙ ع٪ثخ، ٥ٛ٪ف ٠٣ثٙ عٖ
ٚل ٞث ٥٣ ٞر٥تضؽ إ٠ٞث  .أ٠ث ٥٣. عر٧ إ٩٠ ع٪ثخ ٩ٔ أٍؽتة٩. ؼٜ٪٘دأ٠ث تٛع٪ثخ ت٥ٞٛض٥ؽخ ٩ٔ تل"

أ٥ ٛ٪ف ٠٣ثٙ عٖ . أ٠ث تألٛٓ ٥تٛ٪ثء، أ٠ث تٛحؽت٪د ٥أ٠ث ت٤٠ٛث٪د ٛٚل تألل٪ثء. ٟٞ ؼال٩ٛ٪ر٥تضؽ 
أ٠ذ . عو٥ؿ٨ع٘٪٘د ٣ؾت تٛٞٚثٟ تٛؾ٨ رحعز ٢٠ٍ، حل ع٘٪٘د ٞضؿؽ ٛ٪ف . ٩٠ٍ ٥تٌٗ حَ٪ؽ

ٛٙ ٩ٔ تعد ٞذ ٣ؾ١ تٛع٘٪٘د ححقثىد. ٍى٩ ع٪ثخؾ١ تَٛٞؿٔد ُذ١٥، ٩٠ٍَٞؿٔد تٛع٘٪٘٪د تلحعز ٍٟ ذ
.  ٩ٖٛإت٠ٛيؿ ، ٥ٟٛٚ ٪٠ح٩ْ أٟ ررَٜٝ ٛ٪ف ٔ٘ى تٛحعز ٩٠ٍ حل أ٪وًث تَٛثٛٝ تألؿو٩ ٚٞث ٠٣ث

أٟ  ج لَح٩ ٥ُأؿ٪ؽطُأ. أ٠ث أ٪وًث لؼم. أ٠ث ع٪ثخ ٥أ٠ث ٞعحد. ٞضؽ١إي٤ثؿ ت٠ث . أ٠ث ٥ٗخ تهلل"
٠ؿ٪ؽ . ؾ٩٠ٛ ٟٞ أضل ؼالن٢٠ٝٚ َجأعحٚٝ ٛؽؿضد ٥٤ٔ ٨ُ. ٪وًثعحٚٝ تعح٩٠ ٨ُ٥تألج ٨ُ. أ٥ٟٚ ٤َٞٝ

 ٨تٛعٚٞد ١. ٗثٞر٠ث تألحؽ٨ ق٪٥ٟٚ َٞٚٝتٛض٠ف تٛحلؿ٨ ٥ٞٚثٟ إعج ُٟ. أٟ ٥ٚ٠ٟ ٗؿ٪ح٪ٟ ٠ٞٚٝ
ٌْ. ٩ٔ َٞؿٔر٩ ٥َٞؿٔد أح٩ ٥َٞؿٔد ٞعحر٠ث ألٚل٤ٕث ٛٚٝ ٩ٔ  ت٥٠ٛؿ ٥تٛٞضؽ ٥ت٥٘ٛخ تٛر٩ أ٠ث ٞـٞ
. ٩ٚٛ ٪َؿ٥ٔت ٞعحر٩ٔؽ٥ٞت َٖتألؿه قر٠ىٜٖ ٟٞ ؼالل أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ 

َُٞؿ أقرى٪ٌ . تألج ٩ٛ حٚل ت٥٘ٛخإةرٟٞ "  َؿُٝتٛق٥ٞتذ ٩٣٥ قرى٪٩٠َ، ٩٠ٚٛ ال أقرى٪ٌ أٟ َأأٟ َأ
أىٜج تٛىثٍد ٟٞ تألٞٝ، ٥ٟٛٚ  ٪ٟأر٩ ـٞثٟ طق٩. أحؽًت ٞؿ ٛ٪ف ٞعحٌد٥تتٛٞعحد حثأل. تٛٞعحد

تٛؾ٪ٟ ٪أر٥ٟ أؤٛةٙ  ،تٛىثٍدجأىثٛحٚٝ ٔ٪ٞث ٛقذ ٓ. ٛحؿ٠٣د ٞعحرٙ ٗؽ إ٠٘و٧ ت٥ٛٗذ٠ؾتٙ ٪٥ٟٚ أ
٣ٝ ٪ع٥ٞٚت ٩َٞ ٩ٔ ٜٞٞٚر٩، أٟ ٞقرع٥ٟ٘ تل٣ٝ ، عح٥ٟ تٛعٖعح٩٠٠٥ ٩٠٨ُ٥ أل٤٠ٝ ٨ُٟ٪ى٪٥َ ٩ٖٛإ

. ٛٞضب إ٩ٖٛر٥ٟٚ ٛٙ تٛؿّحد ل٪٠ح٩ْ أٟ . ٨ ؿّٝ تإلوى٤ثؽ ٥تٛؿٔهتٛؾ٪ٟ ٪عح٩٠٥ ٥٪ؼؽ٥ٟٞ
٥ٟٔ ٥ٗر٩، حل ق٪أر٥ٟ ٍؿ٤٠ٝ ٨إأ٥ ٛٞضؿؽ  أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ نثؿ٥ت ٞٚثٟ إٗثٞر٠ث ٟٛ ٪أر٥ت حقحج أٍٞؿ

. تألج٨ ٥٪عح٥ٟ أل٤٠ٝ ٪عح٥ٟ
 
٣ؾت ٥٣ حقحج تٛيٜٞد إؾ . أٟ ٪٥٠٥ٚت ٠َٞث تت٧ٛ تٛعٖ ق٪أر٥ٟ أل٤٠ٝ ٪عح٠٠٥ث ٥٪ؿ٪ؽ٥ ت٪أر٥تٛؾ٪ٟ ٓ"

ٖٕتٛٞعحد تٛع٘٪٘٪د ُرلِؿٖ . تٛٞعحد تٛع٘٪٘٪دـٟٞ  رعح٩٠ أٚسؿ  أ٠َذ. وؽ أٍيٝ يٜٕٞد أٍيٝ إلؿت
قررَيٝ . تألٟ ٪َٕالٞث ؿؤ٪ر٩ ٙ ٟتٙ ال رقرى٪٨ٌأٟ ٍ٪ٌٟٞ ع٪٠ٞث رؿت٩٠ حٜ٘حٙ ٥رى٪٩٠َ، 

سٝ قرَؿٓ تٛؼٜ٪٘د ٤ٜٚث أٟ ٞعحرٚٝ ٩ٛ . تٛيٜٞد تَٛي٪ٞد تألر٪د ٧ٍٜ تألؿه٩ٔ تٛٞعحد ٥تَٛحثؽخ 
. ٛقٟٚ ٌٞ ت٠ٛثفنثؽٗد ٥ٛٞثؾت ٠ر٥ٖ ت٧ٛ ت

ٞعحد تهلل ٪أر٥ٟ ألٟ ٔ٪٤ٝ ، ٩ٍٖٜٞرٞؿؽ تألٟ، ٞعثؿح٪ٟ ضٞ٪ٌ ٥ٗتذ تَٛثٛٝ تل ٩ٖٛر٪ٟ إأؤٛةٙ تأل"
ٌٍٛؽؿضد ٩َٞ  ٥ت٪ؿ٪ؽ٥ٟ أٟ ٪٥ٟٚ. تٛع٘٪٘٪د ، عر٧ ٥إٟ حؽ٥ذ ٤ٛٝ عر٧ ٥إٟ حؽت ٚل لب ٞنى٠
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ُٝ ٍٝٚعٜٝ  ٣ؾ١ ٩٣ . ٞعحدتل٣ؾ١ ٩٣ . تٛعٜٝ ع٘٪٩ٌّ٘تٛؿضثء أٟ حٚل لب ألضل  تق٪ضثـ٥ٔٔئ٤٠ٝ ، ح٤
٥ٟٛٚ ٥ٗر٩ ٥ٞضؽ٨،  تتٛضٞ٪ٌ ع٪٠ٞث ٪ؿ٥ق٪ضس٥ . أح٩ ٓؿُف٣ؾت ٥٣ تإل٪ٞثٟ تٛؾ٨ ٨َ. ٞعحد تٛعٖ

ٟٞ ؼالل ٍ٪٥ٟ تإل٪ٞثٟ ٣ٝ تٛٞى٪َ٪ٟ  ٪ؿ٩٠٠٥ حن٥ؿخ َٞرٕٞدٔ٪ٞث  تٛؾ٪ٟ ٪ضس٥ٟ تألٟأؤٛةٙ 
ِٝألؤٛةٙ . تٛؾ٪ٟ ٪عح٩٠٠٥ حثٛؿ٥ط ٥تٛعٖ ر٩ ٩٣ تلـٞثٟ تألر٩، حث٥٘ٛخ ٥تٛٞضؽ ٛلٗؿ٪حًث  ُٟقأةر

. يٜٕٞد أ٦٥ٗ ٟٞ أ٨ِّ
 
ت٧ٛ  قرعرثُشأ٠ذ . ؿحن٥ؿخ أٚز ي٤ؿ ٞضؽ٧ٍٜ٨ تألؿه، ٔئ٩٠ قُأ يًٜٞدتأل٪ثٝ ٔ٪ٞث رقرٞؿ "

ٞضؽ٨ ٣ٝ حنؿ٥ت ٨ُعر٧ ٥إٟ ٛٝ ٌٞ ؾٛٙ، رؾٚؿ أٟ أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٪ؼؽ٩٠٥ٞ . ٥٣ ٗثؽٝؾٛٙ ٛٞث 
ِٝ. تٛٞى٪َ٪ٟ تٛؾ٪ٟ قأةر٤٠ٞٝ ح٥٘ر٠ٞ٩ثء ٥تأل لء تٛىثٍد ٩ٔ ؼ٥ٓ تهلل ٩٣ حؽت٪د تٛعٚٞد، ٥ٟٛٚ 

. ٥ٞضؽ٨ سٝ قرؿ٦ ٥ٗر٩. تٛعٚٞد ٩٣ أٟ رى٪ٌ حقحج ٞعحرٙ هلل
أ٠ذ ٠٣ث . ٍى٪ًدٚثٟ ن٩ٜ ألضل أعٚث٩ٞ تٛؾ٨ ضَٜٙ ُذروثً عر٧ تإل. ت٠ر٠٣ٙث حقحج أٝ ٛقَذ"

ٛٙ  عٌٚٞد. ٓ أعٚث٩ٞرَِؿلتٛعٚٞد ٛرقأل ٥ َٙأل٩٠ ؽ٥ٍرٙ ٤ٛؾت تْٛؿه، أٍى٪ُذ. ؿق٥لأل٠ٙ 
ٜٚٞث رأر٩ إ٩ٖٛ، . ٞث رؿت١ ٠٣ث، ٥ٟٛٚ تٛعٚٞد تألٍيٝ ٩٣ ٞض٪ةٙ ٠ٍؽ٨ ٚل ٪٥ٝأٟ ر٥ٟٚ أٞ٪٠ًث ِل

٠٣ث، تألٟ ١ٛٙ أ٠ث ٚٞث ٛٙ ٧ٍٜ تألؿه  ًتع٘٪٩٘أ٥ٟٚ أقرى٪ٌ أٟ . ٛٙ ع٘٪٘٪ًثأٚسؿ ٜٚٞث قأ٥ٟٚ 
. ٥ع٪٠ٞث رَؿٓ ع٘٪٘د ٞعوؿ٨، ٔئ٠ٙ قرق٪ؿ ٩ٔ تٛعٖ

 
هو  أٌب

ِٝتُٛظ ٗجرؿت٩٠ تألٟ َٚؿ أ٠َذ" أٟ ٪٠ح٩ْ . ال٣ٞث٥٣ٔٙ أ٠ث . أ٪وًث تٛقحٔذ ٗجأٟ رؿت٩٠ َٚؿ٪٠ح٩ْ . ٚ
٪٥٤ؾت، ٥أ٠ث أ٪وًث  أ٠ث أقُؽ. ت٩٠ ٚأٞ٪ؿ تٛقالٝتٛض٥٠ؽ ٥ر٠يؿ ض٪ل٩، ٥٪٠ح٩ْ أٟ رؿ ٗجرَؿ٩٠ٔ َٚؿ

ُٓ أل٥ٟٚ أ٠ٍٜر٩٠ إٟ  ٩ٔ عٕٚٞد رق٪ُؿ ال. أ٪وًث أٟ رَؿٓ أ٥ٗثر٩ ٓ عٚٞر٩ ٥٣ٛرَؿ. تٛؼؿ٥
تٛض٥٠ؽ ٩ٔ  ٗجأٟ رَؿٓ ٚ٪ٓ ررح٩٠َ َٚؿ٪٠ح٩ْ . ٚثٛؼؿ٥ٓتٛٞضب أؿ٪ؽ ٩ٔ ع٪ٟ تألقؽ 

رَٕل ؾٛٙ، ٍٜ٪ٙ أٟ رَؿٓ  ٩ٚٛ. تٛقحٔذ ٗجتَٛٞؿٚد، ٥٪٠ح٩ْ أٟ رَؿٓ ٞر٧ رضٜف ٩َٞ َٚؿ
. ٗؿ٪حًث ٩٠ٞح٘ثةٙ ٔ٘ى َٞؿٔد أ٥ٗثر٩ ج٪٠ٚٞٙ أ٥ٗثر٩، ٥

رؽؿ٪ض٪ًث ٩ٔ تٛر٥ٗ٪ذ ق٪ٕل٥ٜٟ ال ٪حعس٥ٟ ٩٠ٍ  ٣ٝإق٩ٞ ٟٛٚج٧ٍٜ تٛؾ٪ٟ ٪ؽ٥ٍٟ ر٩ ٚٝ تألتُٛظ"
ق٪عث٥ٛ٥ٟ . ؿقثٛد ٥ْٜٞىد٥ٚثؿـ٪ٟ ، ؼثىةدٜٞ٪ٟ أ٥ٞؿًت ٞؼىب، ٍثق٪٥٠٥ٟٚ ٩ٔ ٞٚثٟ . ٩َٞ

حقحج . ت٥ٛٗذ ٜٛعنثؽ٪٥ٟٚ ٥ٟٚ ت٥ٛٗذ ٜٛـؿً ٥٪ـؿ٥ٍٟ ٩ٔ ع٪ٟ أٟ ٪عنؽ٥ت ٩ٔ ع٪ٟ ٨
. ٠رض٥ت سٞثؿُتؾٛٙ، ٔئ٤٠ٝ ٟٛ ٨ُ

ُٟ ٛ٪ف أ٠ث ٠ُٚذق٩ٞ إ" ٍٜ٪ٙ أٟ رَؿ٩٠ٔ ٩ٔ ت٥ٛٗذ عً٘ث ٩ٚٛ رَؿ٩٠ٔ . ٥٣أ٠ث حل ، ٥ال إ٩٠ قأ٥ٚ
ٚٞث ٟٛ رقرى٪ٌ أٟ رَؿ٩٠ٔ . إ٩ٖٛ ٚل ٪٥ٝ إٟ ٛٝ رأر٩ٚٞث أ٠ث ٍؿ٩٠ٔ ٟٛ رقرى٪ٌ أٟ ذ. تٛعثوؿ

. إٟ ٛٝ رسحذ ٩ٖٔأ٠ث 
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ٖٕأ٠ٙ ٚٞث . ىَٝ أعٚث٩ٔ٩ٞ ٣ؾت تٛٞٚثٟ ُؾٗذ " ٟٛ ر٥ٟٚ ٗثؽؿًت أٟ . أؼؿ٦ قرؿت٩٠ ٩ٔ ىؿ
قررىثحٖ ًَٞث ٣٪ةثذ ىح٪َر٩ تٛٞؼرٜٕد ٠٣ث ٚل . ٩ٔ تألحؽ٪دٍ٪ك ذت٧ٛ أٟ رَؿ٩٠ٔ رٞثًٞث ٚٞث أ٠ث 

 ٗثٍد تَٛي٪ٞد٣ؾ١ تلُرَٚف  .تٛـٟٞع٪٠ٞث ر٥ٟٚ ٩ٔ ٍثٛٝ ٢٠ٚٛ نَْج ؿؤ٪ر٤ث حن٥ؿخ ٚثٜٞد، 
٤ًٞٞث ٟٞ ؿقثٛرٙ، ٥ٟٛٚ ٟٛ  ًتضـءت ق٪٥ٟٚ ٣ؾ. ٩ٔ تٛٞقر٘حل تَٛثٛٝ، ٥٣ ٞث ق٪ؿت١ ٩٠ٞ ًتضـء

ؿقل ؼؿ٦ قُأأ٩ٔ ٞؽ٪٠د ٩٠ٚٛ ؿقل ع٩ٞٚ، قُأ ٞث٩ٔ ٞؽ٪٠د . تٛؿقثٛد تٛٚثٜٞد٥ٟٚ أحؽًت ٨
عٚٝ أ٠ث، ٍٜ٪ٙ أٟ ال ذ ٩ٚٛ١ رَؿٓ ٞث أَٔل. ألٞد أؼؿ٦ ٥٥ٔؿٕخ ؿقل ٞضثٍد ألٕٞدقُأ. تٛؿعٞد
. عو٥ؿ٥٨تٌٗ تٛٞيث٣ؿ، حل ٟٞ عقج 

أ٠ث . حؿ٥ؽخـؽتؽ ٞعحرٙ ٩ٛ ال رـؽتؽ ٥ٗخ، ٔئ٤٠ث قذ ذ٧ٍٜ تألؿه، إٟ ٚثٟر٪د تأل٠د ٩ٔ تألـٝ"
إٟ ٛٝ رح٧٘ ٗؿ٪حًث . أ٠ث ت٥٠ُٛؿ. تٛع٪ثخ ت٥ٞٛض٥ؽخ ٔ٪ٙؼقؿ ٩٠ٞ، ٔئ٠ٙ قذحثٛ٘ؿج ، إٟ ٛٝ رح٧٘ ع٪ثٌخ

. ٜٗحٙ يالًٞثق٪ـؽتؽ ٩٠ٞ، 
ًٍَ٘ل٩ٔ ٔر٤ث ٍِؿٚل ٣ؾ١ تألل٪ثء " ٟ رَؿ٤ٔث ٩ٔ ٜٗحٙ، ٥ٍٜ٪ٙ أٟ أٍٜ٪ٙ أٞث تألٟ ٓ. ٞر٤ثلَّٙ ٥

 ذ، ٥ٛ٪فٍٜ٘ٙعٚٞر٩ ٛ٪قذ ٔ٘ى ٩ٔ . َٛ٘ل٪٠ثح٪ٌ تٛع٪ثخ ٟٞ تٜٛ٘ج، ٥ٛ٪ف ٟٞ ت٠حٌ ذ. رَ٪ل٤ث
ؼ٥ًٜٗث ٧ٍٜ ٥ألٟ تإل٠قثٟ ٚثٟ ٝ. ٥تٜٛ٘جٍ٘ل ال تلٙٔلٚٞر٩ ٩٣ إرعثؽ ٚثٞل ِط. ٔ٘ى ٩ٔ ٜٗحٙ

، ٥ٜٗحٍٜٙ٘ٙ ع٪٠ٞث ٪رٕٖ . حَ٪ؽًت ٩٠ٍٟٞ تإلرٕثٖ حؽًت ٪ر٠ٚٞث أٟ ٥ٜٗح٢ ل٢ٍٜ٘ ٔئٟ  ،ن٥ؿر٩
قرقأل ٞث رؿ٪ؽ١ ٥أ٠ث قأ٢َٜٔ أل٠ٙ قر٥ٟٚ ٞرعؽًت  ع٪٠ةٕؾ. قٜىر٩ٙ جتٟٟٞ إةرٝقأ٥ٟٚ ٗثؽؿًت 

٩َٞ .
ؽ٪٠٥٠ر٩ ، ٔئ٩٠ أٍى٪رٙ تٛؼحؿخ ٛر٠يؿ ٚؿق٩ ٍ٪ذ ٜٛق٪ؿ ٔ٪٢ُؽتٛؾ٨ ـٞثٟ ن٥َحد تل٥حقحج "

ُٝ أ٢٠ ؼالل ت٥ٛٗذ  ٥٣ر٢ٞ٤ٕ ٔثٛؾ٨ ٛٝ . تألٟنالرٙ ٗؽ إقرض٪حذ . ٍٜ٪ٙٚٝ ٟ ُٜٛظ٩ٍٓٗحل ت٥ٛٗذ تٛ
ض٪ح٤ث ٚل ٪٥ٝ ٟٞ ؼالل ٚل ٞث ُأ ٧ٍٜ ٣ؾ١ تٛنالخ، ٠ُٚذ ٙر٠ريؿ٩٠ ألض٪ج٠َٚذ تٛؾ٨ ٔ٪٢ 

.  ٩ٔ ع٪ثرٙعؽ٥س٢  قٞعُذ
 .٣ؾ١ تٛىؿ٪٘دجأٟ ررَٜٝ ٍٟ ىؿ٩ٗ ٥أعٚث٩ٞ ؼالل ؼحؿخ تٛع٪ثخ ٟٞ أٟ رر٤َٜٞث  تألٔوُل"

٠ٚٛٙ ٛٝ ٞث رَٜٞر٢ ٠٣ث،  ُٓرَِؿأ٠ذ . ت٥ٛٗذ ٗن٪ؿٚٞث أٟ  ؼحؿخ أل٠ٙ ؿق٥ٌلتل٣ؾ١ أٍى٪رٙ 
. ٢٠ٚٛ ٪٠ح٩ْ أٟ رؼرثؿ ٛرَ٪ك ح٤ث، أٍى٪رٙ ٣ؾ١ تٛؼحؿخ ٚؿعٕٞد. حرٜٙ تَٛٞؿٔد رَ٪ك

نؽؿ ٪٥٠ٕت ع٪٠ٞث ُذ٩ٚٛ ال  ٠ِٕٓمُٝ ٩ٔٝٚ ُط ٪َ٪ك٩ٚٛ قل ألٍٜٝ لَح٩ قأقرؼؽٝ تَٛؽ٪ؽ ٟٞ تٛٗؿ"
، ألٟ ٩٠ٞ ؽ٥ٟ رأؼ٪ؿتٛنثؽؿ ؿق٩ٜ ٥رى٪ٌ ٚال٤ٞٝ لٌٞ ذرفأٟ  ٪٠ح٩ْ. أعٚث٩ٞ ٧ٍٜ تألؿه

٣ؾت ٥٣ . ٍٜ٪ٙ ٔقٞثً ٚال٩ٞ ؽ٥ٟ تٛىثٍد ق٪ضٜج ؽ٪٠٥٠د أٚسؿ ٗقث٥ًخ .تألٟ ت٥ٛٗذ ٗن٪ْؿ
ُٝتُٛظ .  ىٜج ٢٠ٞ تٛٚس٪ؿٜٛؾ٨ ُأٍى٩ تٛٚس٪ؿ، ق٩ُ. ٠نٓٚٝ تٛ

ُٓٔأٍى٩ ل ٗؽ. ٍح٩ٔ٩ كَٞؿٔد ىؿ٩ٗ ٚٞث رـؽتؽ . تَٛٞؿٔدـ٠ٞد ع٪ٟ رـؽتؽ ٣ؾ١ ٩٣ تأل"  ٣ْٝض٪ٜٙ 
ٔٓ ٟٛ أرعٞل أٚسؿ تٛؾ٨ ٔ٪٢ عثٟ ت٥ٛٗذ . ٤ٞ٣ٝأٚسؿ ٟٞ أ٨ ض٪ل أؼؿ، ٥ٟٛٚ تٜٛ٘٪ٜ٪ٟ ٪َ٪ل٥ٟ ح

ٙٔٓ. ٤٠ٚٛ٨ٝ ال ٪ى٪٥َٟأؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٪٥ٛ٥ٟ٘ أ٤٠ٝ ٪ؤ٥٠ٟٞ ح٩  ٟٞ ح٪ٟ خ تلتإلـ تٕٛثرؿ٪ٟ ٧ٍٜ ٥ل
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ُ٪٥َِّٜٟٞ لَح٩ أٟ  حىؿ٪٘د ع٪ثر٤ٝٔئ٤٠ٝ . تٛؾ٪ٟ ال ٪ى٪٩٠٥َ ال ٪ؤ٥٠ٟٞ َٔاًل ح٩أؤٛةٙ . لَح٩
. تَٛن٪ثٟ ٞ٘ح٥ٌل

أح٠ثء ٥ٜٗج  إقرقْٜٞذ٠ٕؾ حقؿٍد، ٛؾٛٙ ٨ُ ٚٝ وؽ ٍٞل لؿ٪ؿ الألٟ تُٛظ، ٚٞث ٚرج قٜ٪ٞثٟ"
قرأر٩ . ٞعحر٤ٝ حؿ٥ؽخٚٞث ـتؽذ ٟٞ لَح٩،  ٣ؾت ٞث عؽز َٜٛؽ٪ؽ .ت٠ٛثف ٚثٞاًل َٛٞل تٛلؿ

أٟ  ٞـ٥َٟٞإ٤٠ٝ  .ٛلؿلتٞاًل ٙأ٠ٕق٤ٝ رقٜ٪ٝ ٥ٜٗج لَح٩ ٟٞ ٛرعٕي ٠َٛٞد ٚٞث تأعٚث٩ٞ قؿ٪ًَث 
ٟٞ ٞلث٤ٜٚٝ رعؿ٪ؿ٣ٝ ٟٛ ٪قرى٪٥َت تإلقرٞؿتؿ ٩ٔ ىٜج إق٩ٞ ل. ٪َؿ٥ٔت أٟ أضؿخ تٛؼى٪د ٥ٌٞذ

أوىؿ ٜٛعٚٝ  ٛرع٥ٞٚت ٧ٍٜ أ٠ٕقٚٝ ٩ٚ الحَه ت٥ٛٗذ ٍى٩ قُأ. عح٥ٟ تٛؼى٪د٨ُ تٔ٪ٞث ال ٪ـت٥ٛ
. ٍى٪٢ ٗن٪ؿٍٜ٪ٚٝ، ٥ٟٛٚ ت٥ٛٗذ تٛؾ٨ قُأ

تٛعٖ تٛؾ٨ ٩ٔ ٠َٞد أٚسؿ ٛرَ٪ك  َٙقأ٠ٞظإ٩٠ ٚٞث . ٥٣ أٚسؿٞث ٞى٥ٜج ٠ٞٙ ٓ، ٠٤٣ث٥أل٠ٙ "
أ٥ٗل ٛٙ سث٠٪د، عثٟ ت٥ٛٗذ . ٚل ٪٥ٝ ٛرقرٜٝ ؾ٠َٙٛٞر٩ ٥ٟٛٚ ٍٜ٪ٙ أٟ رأر٩ ت٧ٛ ٍؿك  رَؿ٢ٔ،

ٞث . ٚل ٪٠ٝ٥َٞر٩ ت٧ٛ ٍؿك ٗؽ٥ٝ تٛن٥ٞؽ ٩ٔ تٛعٖ ؽ٥ٟ تلأعْؽ ٟٛ ٪رٟٞٚ  ع٪٧ٍٜٟ تألؿه 
َٙ ٥أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ أ٠ث ٞـٌٞ أل٢ٛ٥ٗ ٥٣ أ٢٠ أ٠َذ . ٪نٞؽ٥ت ٥٪ق٥ؽ٥تٛ٪ف أٟ ٪َ٪ل٥ت ٔ٘ى، حل أٟ  َٞ

ُٝ تٛؼٜ٪ُ٘دقرَؿٓ تٛ٘ثؽٞد، ٪ق٥ؽ ؼالل ٔرؿخ تٛيٜٞد نٞؽ لَح٩ ٥ٔ٪ٞث ٨ ٟٞ  أٟ ت٥٠ٛؿ أٍي
. تٛيٜٞد

ُِّؿقث تٛع٪ثخ ٥ت٥ٞٛذ " ألٍى٪ٚٝ  ضةُذ. ُ٪عنؽت٩ٔ تألؿه، ٥تٛع٪ثخ ٥ت٥ٞٛذ ٧ٍٜ ٥لٙ أٟ ٗؽ 
ٙٔـٝأل٩ٔ ت. ًتتألس٪ٝ ٛ٪َى٩ ٥ٞذ٪أر٩ . ع٪ثخ ٛؾٛٙ . تٛٚثٜٞد تحن٥ؿر٤ٝال٣ٞث ٠د تٛ٘ثؽٞد ق٪رٝ ؿؤ٪د 

ق٪٥ٟٚ . ٧ٍٜ تألؿه ٟٞ ٗحلُ٪ؿ٦ ٞس٪٤ٜث ٛٝ  ٨ ٥ٔؿخ ع٪ثٕخى٪٥ٍَٟى٩ أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٨ٔئ٩٠ قُأ
ؿ تٛع٪ثخ إؼَذ. ؿ تٛع٪ثخ ٩ٚٛ رَ٪كإؼَذ. رٞ٪٪ـ ح٪ٟ لَح٩ ٥أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٪ؼؽ٥ٟٞ تألس٪٠٣ٝثٙ 

ِّ ت٥٠ٛؿ تٛؾ٨أٟ ؿر٩٠ ٥إٟ إؼَذ. ىثٍرٙ ٩ٛحئ . ٚل ٪٩ٔٝ٥ رأ٢٘ٛ ، ٔئ٢٠ ق٪٥ٞ٠ ٔ٪ٙ ٥٣ ٥٠ؿ٨ تٛع
 ؾؿذ ٩ٔ أؿه ض٪ؽخ قر٥ٞ٠ ٥رروثٍٓتٛحؾؿخ تٛر٩ ُج. قرَؿٓ حأ٠ٙ رق٪ؿ ٩ٔ ٥٠ؿ٣٨ٚؾت ٥

." ٟٞ سٞثؿٙ ُٓقُرََؿ. ؽ٥ًٞث
 

اهدق واهدٍبث 
٩ٔ حَه تألع٪ثٟ ٍي٪ًٞث ضؽًت ٛؽؿضد ٠ٚذ أٔٚؿ إ٩٠ ٥ٚثٟ ٞضؽ١ . ٞضؽ١، إـؽتؽ ٥ٔ٪ٞث رٜٚٝ تٛؿٗج

. تٛؼثؿش٠ع٥ حل ٪لرَل ٟٞ تٛؽتؼل  ت٠ٛثؿ،ٞسل ٚثٟ ٞضؽ١ ٪لرَل، ٥ٟٛٚ ٛ٪ف . ر٠ٕؽ ح٢قُأف
. تٛحثج ٍٔحؿتٛؾ٨ قأ٥تض٢٤ حَؽ ؽؼ٩ٛ٥  أ٥ حثٛلؿِّ حٞضؽ١ٔ حىؿ٪٘د ٞث حأ٩٠ إٞث قُأقر٠ُٕؽ ٍؿُٔذ

، ٛؾت ت٠ٛيؿ ت٧ٛ ٞضؽ١ أٚسؿ أ٣ٞ٪دٛٞذ أٟ حئعٚثٝ، ٩٠ٚٛ ٩ًٖٔ  ُِٙٞف٥ُذ ٩٠ٚث٠ذ ٜٚٞثر٢ رؼرؿٖ
. ٞث تقرىَذ ف ٔ٪٢ ٗؽَؿرٕٖؿأٟ أ نُٞٞذ

٥ٟٛٚ ٔ٪ٞث  تإللؿتٖ،ٞثر٢ حقحج ٛٝ أقرىٌ ؿؤ٪د ٚل ِف. ٟٞ تٛلٞف إلؿتًٗثحؽت ٥ٚأ٢٠ أٚسؿ 
 ٢٠ٚٛت٠ٛثؿ ٙٚث٠ذ ٍ٪٠٪٢ . ٟٞ إلؿت٢ٗر٠يٝ ٛؿؤ٪د حٍَه ذأٟ إقرٞؿذ ٩ٔ ت٠ٛيؿ إقرىثٍذ ٍ٪٩٠ 
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ؿ٣٪حد ٥ٟٛٚ ٌٞ ٍ٪٠٪٢  ٚث٠ذ. ٠ٛثؿل، ٞسل تٛضـء تألٚسؿ عٞث٥خ ٪ٟٚ ٤٠٥ٛث أعٞؿ حل أـؿٖٛٝ 
ٔٚؿذ ٩ٔ حأل٪ثء  ٞرألأًلٚثٟ ٥ٟٛ لَؿ١ أق٥ؽًت ٥. تٛالٞر٠ث٣٪دتٛؿتةَد ضثؾح٪د ٟٞ تلٚثٟ ٤ٛث ؾٛٙ 

تٛؾ٨ ؿأ٪ر٢ تإلرعثؽ ٍٜٞذ أٟ ؾٛٙ ٚثٟ ـ٪ذ . حثٛـ٪ذٌٛل ٞرأل حأ٢٠ ٤٠ث ٠ض٥ٝ، سٝ أؽؿُٚذتٛحؽت٪د أ
ٞل ٥أٚسؿ ٗ٪ٞد ٟٞ أ٨ ٠ٚـ ٚثٟ أش٢٠ٚٛ ٪لٌ ٞسل أعضثؿ ٚؿ٪ٞد، ٚثٟ تٛـ٪ذ . ٩ٔ ؿؤ٪د قثح٘د

ؾٛٙ،  عؽزّى٪٩٠، ٥ٔ٪ٞث أٟ تٛـ٪ذ حؽأ ٨ُج ٥ٔ٪ٞث ٠ٚذ أ٠يؿ ت٧ٛ ٥ض٢٤، لَؿُذ. أؿو٩
ٌُإقرىَذ إعرٞثل  عؽز ٩ٛ حؽت ٥ٚأ٢٠ ٪٠ٞظ قالًٞث ٥ؿتعد، ٥حن٥ؿخ أٔول، إؾ  ٠ثؿ ٞضؽ١ٔ ٥ض

. ٪ر٥ٗٓؾٛٙ ع٪٠ٞث ٠ٚذ أ٠يؿ حَ٪ؽًت ٢٠ٍ ٚثٟ ، ٩٠ٚٛ ٞث ٠ٚذ أ٠يؿ ت٧ٛ ٥ض٢٤ؾٛٙ ٩ٔ
ٚث٠ذ ٗؽٞ٪٢ ٞسل ٤ٛ٪ج ٠ثؿ، ٥ٟٛٚ حلٚل حؿ٠٥ـ٨ أ٥ . ٠ٜٛيؿ ت٧ٛ ٗؽٞ٪٢ ؿذ حأ٩٠ ٞضحْؿلٌ

. تٛعؿٚد حؼى٥تذ ٞؼ٪ٕدٞـَٞد ٧ٍٜ ٞؼ٪ٕد أ٪وًث، ٥ٚأ٤٠ث  ٣ثٚث٠ذ ضٞ٪ٜد ٟٛٚ. ٤ٛ٪ج ؾ٣ح٩
رعؿٙ، إؾ حؽأ ٠٨ٕضؿ ٩ٖٔ، ٍٜٞذ ؾٛٙ ٔ٪ٞث يؿ ت٧ٛ ٗؽٞ٪٢، لَؿذ ٥ٚأٟ ـٛـتل ق٩أٟ ٥ٔ٪ٞث ٠ُٚذ

ـٖ حثإلٞٚثٟأٟ ٚل لب  ٛعيثذ، سٝ ق٘ىذ ٧ٍٜ ٛحوَد ن٥ٞؽ تلإقرىَذ . ١ نثؿ ٪٤رـ٣
. ٥ض٩٤

٩ٔ٥ ٠ٕف ت٥ٛٗذ، . أٗل ضثؾح٪د ٟٞ ٗحلتألٟ تألٞؿ حؽت . حثحًث٠يؿذ ت٧ٛ تأل٧ٍٜ،  ع٪٠ٞث ٠يؿُذ
ٟٞ  تٛؽؼ٥ل٩ٔ ٚث٠ذ ؽ٥ٍر٩ . ؿ ؿأ٨ٗحل أٟ أ٩ٍِّّٔحؿ تٛحثج حلؽخ تٛعثضد ت٧ٛ تٛؾ٣ثج  لَؿُذ

٩ٔ ٞعوؿ١، عر٧ ٔٚؿخ تَٛن٪ثٟ حؽذ ٚ٘ثٍؽخ . ٩٠ ٗؽ ٍن٪ذؿٔوذ ؾٛٙ ٔئؾٛٙ تٛحثج، ٥إٟ 
٥ٔ٪ٞث ٠يؿذ ت٧ٛ . ٩ٔ تَٛثٛٝ تألؿو٩ ٟٞ رٕٚ٪ؿ تٛؿض٥ً ت٧ٛ تَٛٞؿٚد ّوًثُج ٠ث٠٪د ألٗؽٛأل

أٚسؿ ذ ٨ؿٓأ. ٛٝتٛٞرٙألؿ٦ ٟٞ ٚثٟ  إٛرُٕذ. تٛحثج، قَٞذ ن٥رًث أؼؿ ٪رٜٚٝ ٛٝ أقرىٌ رٞ٪٪ـ١
. تٞد ٥ٗ٥خ٥ٔػ تٛىح٪َ٪٪ٟ ضثؾح٪د٠ٛثف ت

ِٝإٍىثة٤ث ـٌٞ تٛؿج ٨تٛقٜىد تٛر٩ . أ٠ث ٣ثح٪ل"، ٗثل ت ٔ٘ى ٟع٪٠ٞث ٙ. قعد تإلرعثؽٛلَح٢ ٩٣ 
 ٥ٗرٙٛعؽ  ؾتٙ ت٥ٛٗذ ؾٟٞ. تَٛ٪ك حقالٝ ت٥ٛتعؽ ٌٞ تألؼؿٟٞ أؼ٥٪ٟ ٧ٍٜ تألؿه، ٛٝ ٠رٟٞٚ 

. ٧ٍٜ تألؿه حلٚل ال ٞس٪ل ٢ٛتٛ٘رل ق٪٠ىٜٖ . ٩ٔ ىؿ٪ٖ تٛيٜٞد تٛٞرـت٪ؽخخ تٛحلؿ٨رق٪ؿ ، ٣ؾت
تٛٞعحد أ٦٥ٗ : ٥ٟٛٚ رؾٚؿ .ٗثؽٝٞث ٥٣ رؤؽ٨ ت٧ٛ أالٝ ٥الؽخ إال ٝ تَٛثٛٞ٪د ٛ٪قذ عر٧ عؿ٥حٙ

." قر٤ـٝ ت٥ٞٛذتٛؾ٪ٟ ٪ؼؽ٢٠٥ٞ ؤٛةٙ ٍى٪٤ث تألج إلتٛٞعحد تٛر٩ ٞـٌٞ أٟ ٨ُ. ٟٞ ت٥ٞٛذ
َٙ"ٍثًٛٞث أٟ ٢ٛ تٛٚس٪ؿ ٛ٪٢ٛ٥٘،  أضحر٢ُ ." ٛر٢ٛ٥٘ ٩ٛ أؿض٥ٙ، ٗل ٩ٛ ٚل لب ُأٍى٩ ٛ

إٟ ٥س٘ذ ٩ٔ تٛع٪ثخ حئقرٞؿتؿ قثٛرٙ ِؿقرع٪ث . ؽٝ ٚل ل٤٪ؽ ٪رٜٚٝل ال ٪ـت. ال ٪ـتل ؽ٩ٞ ٪رٜٚٝ"
. قرْٜح٥٢ ٓ ت٥ٞٛذتال رػ. تٛر٩ ٛٙ ٩ٔ تهلل أٚسؿ ٟٞ س٘رٙ ٩ٔ تٛع٪ثخ تٛر٩ رَ٪ل٤ث ٧ٍٜ تألؿه

رؽؼ٤٠٥ٜث ع٪٠ٞث ـ٠ٞد تٛر٩ ٥ٟٚ ٤ٛٝ أٍيٝ ؿقثٛد ؼالل تألذأؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ال ٪ؼث٥ٟٔ ت٥ٞٛذ ف
" .٪٠ىٜٖ ت٥ٞٛذ ٧ٍٜ تألؿه
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ضثءذ ٧ٍٜ تألؿه ٩ٔ ٣ؾت تٛ٘ؿٟ تٛؾ٨ تٛٞضثٍثذ ٥ت٥ٚٛتؿز تٛر٩ ٥ حٚل تٛعؿ٥ج ٔٚؿُذ
، أٟ ٪ض٪ح٩٠إقرٞؿ ٣ثح٪ل ؽ٥ٟ " ؟تٛٞؿتذ ق٪رٟٞٚ ت٥ٞٛذ ٟٞ تإل٠ىالٖٚٝ ٟٞ "، ٔقأُٛذ. أٍ٪ل٢

. قؤت٩ٛأٟ ٚال٢ٞ ق٪ض٪ُج  ٔأؽؿُٚذ
"ِٝ ٍُ رسٖ حثٛنٜ٪ج، ٟٛ  ع٪٠ٞث. ٖ ٩ٔ ٥ٗخ تٛنٜ٪ج، أل٤٠ث أٍيٝ ٟٞ تٛع٪ثخٔز. ٛذ ٛٙؾح٪عد تٛؽٝ ٗؽ 

ٌَ ، ٜٛ٘وثء ٧ٍٜ ع٪ثرٙ تألؿو٪دت٥ٛٗذ ٔرؿخ ٟٞ ٧ٍٜ تألؿه ٤ٛٝ ٥ٗخ لأؤٛةٙ . ت٥َٞٛذ رقرى٪
.  تٛنٜ٪ج َٛذِٗج٣ٝ ال ٪قرى٪٥َٟ تٛ٘وثء ٍٜ٪ٙ إٟ ٟٛٚ

نؽؿ أعٚثٝ ٣ؾت ق٪عؽز ع٪٠ٞث ُذ. ٧ٍٜ تألؿهتٛؾ٨ ٪قٟٚ ٍج تٛؿج قرأر٩ ٥عؽخ ٍي٪ٞد ٛك"
ٟ ٪ر٥٠ٚٞت ٔ٘ى ٟٞ إعرٞثل أعٚث٢ٞ حل ل ٨ ٥عؽٕخأؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٣ٝ ٓ. ٧ٍٜ تألؿهتٛؿج 

٥ُٝٛعؽ ؾٛٙ ت٥ٛٗذ . ق٪ـؽ٣ؿ٥ٟ حقحح٤ث حَؽ تإل٠ؾتؿتذ ٥. ٠ؾؿ٥ت تألؿهتٛؿج لَح٢ ٩ُٛ ق٪قرؼؽ
ُٝ إرعثؽ لَح٢ ق٪٥ٟٚ ٩ٔ تٛيٜٞد، ا تٛؼالٓ ٥ت٠ٛـتً ت٠ٛثك٥حقحج . لَح٢ َٚالٕٞد ق٪قرؼؽ

ُٓ . ٚل تألؿهرؿت٣ث ف ٍالًٞد تٛٞعحد . ل٪ةًث تٛٞعحد ال رؼثٓٞعحر٤ٝ، ٥ٟٞ رالٞ٪ؾ١ قُ٪َؿ
تٛٞعحد تٛع٘٪٘٪د . عح٥ٟ ٟٛ ٪ق٘ى٥ت أحؽًتأؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٨ُ. رقرى٪ٌ ضٜج إرعثؽ ع٘٪٩٘ٔ٘ى تٛع٘٪٘٪د 

." ٩ٔ ؾتر٤ث رٚحؿأ٤٠ث حل ال رٚحؿ حؿ٥ؽخ 
 

اهيدتج خظوق دٍبث 
. أؼؿ ٪لح٢ ٣ثح٪ل رٞثًٞث ٥٥ٗٓ حضث٠ح٩ضثء لؼم 

 تألٟ ٥٣. ٩٠ٚٛ أٍى٪ر٤ث ٛألس٪ٝ حئىثٍر٩ تٛلؿ ه،ٍى٪ُذ قٜىد ٧ٍٜ ٚل تألؿُأ. أ٠ث أؽٝ"ٗثل، 
تٛقٜىد تٛر٩ . ٍى٪ذ ٛإل٠قثٟ، ٥ٟٛٚ تألس٪ٝ أؼؾ٣ثُأ تألؿُه. ٪عٚٝ ٩ٔ ٞٚث٩٠ ٥ٞٚث٠ٙ تٛؾ٨
ُٝ"أؽٝ تألؼ٪ؿ"٪ق٥ً تٛٞق٪ظ ٥٣ . حثٛنٜ٪ج ٍ٪ؽْذ٣ث ُأٔ٘ؽُذ ٥٣ . قٜىر٢ ٥٪عٚٝ ، ٥٣٥ ٗؿ٪حًث ق٪قرٜ

ُٝ ٣٪ة٥ٟ ق٩ٔ٩ُ ـٞث٠ٙ أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٪ع٪٥ٟ . ٪دٛحلؿلتٛحلؿ٪د أل٢٠ أٍى٧ تألؿه ٍٔحؿ  ق٪عٚ
ُٙتألؿه ٜٛؿج ٩َٛ ." ٝع

. أؿض٥ٙ، رٜٚٝ ٩ٛ أٚسؿ"قٞثً ٚل لب ٪ؿ٪ؽ ٢ٛ٥ٗ، ر٢، ٩٠ٚٛ ؿتّج ٩ٔ ٥أ٠ث ٞرٕثضب ٛؿؤ٨ قأٛر٢ُ
ُٟ       " أ٠ٕق٠ث ٢ٛ؟٣٪ِّب ٚ٪ٓ 

ًٍُٜ٪ٚٝ أٟ ُذ. عح٥ت ت٥ٛتعؽ تألؼؿٍٜ٪ٚٝ أٟ ُذ. تٛٞعحد٩ٔ "ٗثل،  عح٥ت ٛ٪ٚٝ أٟ ذعح٥ت تألؿه، 
أ٤٠ثؿ  ُٖىِلقُذ ٝٞعحرٙ. ٞسل تأل٤٠ثؿ ٧ٍٜ تألؿه تٛؾ٨ ٪رؽٖٔ ؼى٪ر٩ ت٥َٞٛذأىٜ٘ذ . تٛع٪ثخ
ع٪٠ٞث . ت٥ٞٛذ ٧ٍٜ تٛع٪ثخ٪ق٥ؽ أ٦٥ٗ ٟٞ تٛع٪ثخ، ٥ ت٥ُٞٛذ٪٥ٟٚ ع٪٠ٞث ٪عٚٝ تٛلؿ٪ؿ، . تٛع٪ثخ

ٌُذٗؿ٪حًث ع٪ثخ إحٟ تهلل ف. تٛع٪ثخ أ٦٥ٗ ٟٞ ت٥ٞٛذر٥ٟٚ ٥ ،تٛع٪ثخرق٥ؽ ، ٗؿ٪عٚٝ تِٛج تٛؾ٨  ت٥َٞٛذ حرٜ
أ٠َذ . ٥٣ ٍؽ٥ٚٝ ت٥ُٞٛذ. تٛع٪ثخ أ٢٠ رعج تَٛٞ٪لد ٔ٘ى، حل ٛ٪ف .ٟٞ ؼالل تَٛن٪ثُٟأىٜٖ 

َُٟؽ . ؿق٥ل تٛع٪ثخ ٍ٪ذ ٛر٥ٚ
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٪٠ح٩ْ أٟ ر٥ٟٚ أعٚث٢ٞ . ى٥ٜ٘ت أعٚث٢ٞق٪قرؼؽ٤ٞٝ ٩ُٛتٛؿج  ، ٔئٟٗجِطع٪٠ٞث ٪حؽأ لَج تٛؿج ٨ُ"
ُٝ  ج، ٥ع٪٠ٞث رأر٩تَٛثٛٝ ٢ٜٚ ٪ةٟ ٥٪ٚؽط ٔ٪ٞث ٪٠ريؿ أعٚثٝ تٛؿ. ٞؿ٥ّحد ُٝع٪٠ةؾ ق٪رَٜ . ٖؿتِٛج تَٛثٛ

. ٟٞ ؼالل لَح٢، ٥لَح٢ ق٪٘ٓ ٚٞث إ٪ٜ٪ث ٩ٔ تأل٪ثٝ تألؼ٪ؿخ٢َٜٔ، ق٪٢َٜٕ أٟ ٨٪ـٌٞ تٛؿج ٥ٞث 
٣ٝ ٚٞث أٟ، ، ق٪ر٠حأ٥ٟ ٍٟ ـالـل ٥ٞضثٍثذ، ٥قرعؽُزتٛٞىؿضٜج ّٜٖ تٛق٥ٞتذ أ٥ ٨ُٚال٤ٞٝ ق٩ُ

ٖٔق٩ُ . ٞضثٍثذـالـل ٥تل٥ٟٔ تل٥
ُٓ ض٪٥ٍك٩ٔ تٛق٥ٞتذ،  ًتض٪٥ك ٥َٟٗع٪٠ٞث ٪ىِل" ٍ٪٥ٟ٘ تٛض٪٥ك، ٨ُع٪٠ٞث . ٧ٍٜ تألؿه قرـع

قر٥ٟٚ ٤ٛٝ ٣ؾ١ . ي٤ؿ ّ٪ي٥٢ُأ٪ٟ ٨ُ ي٤ؿ تٛؿج ؿعًٞدٝ ق٪٘ؿؿ٥ٟ أ٪ٟ ١ُ٨ُ. ق٪٥ٟٚ قالْٝع٪٠ةؾ 
٣ؾت تٛحثج ٥٣ ٍٔحؿ ٞث قرؿت١ . عح٥ٟ ق٪٥٠٥ٟٚ ٥تعؽًت ٥٢َٞتٛؾ٪ٟ ٨ُتٛقٜىد حقحج ٞعحر٤ٝ، 

٥٣ِٝ ٛٞث ٠ٕقٙ ٛٞقثٍؽخ ٩ٔ إٍؽتؽ ل . ؼالل لَح٢ٟٞ أٟ ٪٢َٜٕ تٛؿج  ًْٞـ
ُٝأً" ٍى٪ذ ٩ٛ، ٔئ٩٠ ٥حقحج تٛقٜىد تَٛي٪ٞد تٛر٩ ُأ. قؤ٥ٛ٪د تٛقٜىد أ٪وًثٚٞث أٍٜٝ ٝ. تٛقٜىد ٛ

٠َٞد تهلل رْى٪٩٠، ٥إٔرؽتء تهلل تَٛي٪ٝ ق٪حرٌٜ  حؽأذ ٌٞ ؾٛٙ. ٧ٍٜ تألؿه ٞث ٪عؽُزًٞقؤ٥ل 
تٛقالٝ ٪ق٥ؽ . قرؿؽتؽ١ٜٛٞقثٍؽخ ٧ٍٜ إ ٍ٪َذُؽٙ ٟٛٚتٛقالٝ ٟٞ تألؿه، قُ٪ؤؼُؾ . ّٜىر٩ ٗؿ٪حًث
تٛؿج  تٛؾ٪ٟ ٪سحر٥ٟ ٩ٔ ٞعوؿأؤٛةٙ . تٛقٞثء ت٧ٛ تألؿه َجٍ٪ذ ٛرضُلُؽإ٠ٙ ٩ٔ تٛقٞثء، ٥

. ٪٠لؿ٥ٟ تٛقالٝفق٪َؿ٥ٟٔ تٛقالٝ ٥
ٍُِؿٔذ ٧ٍٜ تإلىالٖ ٩ٔ أٍيٝ ٞٞث تٛر٩ قر٥ٟٚ ت٠َٛثء قرحؽأ ٔرؿتذ . تألؿه ٥رؿرَكقر٤رـ "

٪ٟ ، ٟٛ ٪ن٪ج ت٠َٛثء أؤٛةٙ تٛؾٌٞ ؾٛٙ. ه ٞسل أ٥ٞتش تٛحعؿ تَٛي٪ٞدحؿ تألؿًِ تإل٠ر٘ثل
. قر٤ؽأ تٛحعثؿ٥" قالٝ، إ٣ؽأ"ق٪نٞؽ٥ٟ أٞثٝ ٣٪ضثٟ تٛحعثؿ ٥٪٥ٛ٥ٟ٘، إؾ . ٪َؿ٥ٟٔ تٛؿج

ٍٟتٛنْثؿ تٛرثحَ٪ٟ ٜٛؿج ٞسل ِطؽ٧٠ عر٧ أ٥ق٪٥ٟٚ  ٥٣ أٞثٝ ٚل ٞث ق٪نٞؽ ٍي٪ٝ ٜٛقالٝ  ن
٩ٔ لَح٢  تٛؿج ـ٩ُِّٞعر٧ تٛؼٜ٪٘د قُذ. ٟٞ ؼال٤ٛٝ ٛلَح٢ سٝأ٥اًل  تٛؿج ق٪٠ٚلٓ ٞضؽ. ٗثؽٝ

  .ىثٍر٤ٝ ٢ٛ ٞسللَح٢  ٥رى٪ٌ
. ل تٛض٠د ت٧ٛ حؿ٪دع٥ِّقٜىر٩ أُل إقرُْٜذ. ٛحلؿ٪د سث٠٪دلٍى٧ ٣ؾ١ تٛقٜىد ٚث٠ذ ٩ٛ قثحً٘ث، ٥قُذ"

. ٍى٪٤ث ٛلَح٣٢ؾ١ ٩٣ تٛقٜىد تٛر٩ ٨ُ. سث٠٪د ل تٛحؿ٪د ت٧ٛ ض٠ٕدع٥ِّتٛؿج قٜىر٢ ٩ُٛق٪قرؼؽٝ 
ُُٝذ٠ٍؽٞث . قٜىر٩ حن٥ؿخ ؼثىةد ٥ضثء ت٥ٞٛذ إقرؼؽُٞذ ، ٔئ٤٠ث ؿِّقٜىد تٛؿج ٩ٔ تِٛج قرؼؽ

أٟ حئٞٚث٠ٙ  أ٠ذ أ٪وًث. ٌٞ تٛقٜىد رأر٩ تٛٞقؤ٥ٛ٪دٓ. ؼؽٝ تٛقٜىدذإ٠رح٢ ٚ٪ٓ رف. ىٜٖ ع٪ثخقُذ
ٟٖ ٚل تٛقٞثء رَؿٓ. رقرؼؽ٤ٞث حن٥ؿخ ؼثىةد، ٠ٚٛٙ ٟٛ رَٕل ؾٛٙ إٟ أعححَذ  تٛٞعحد ال" أ

." أحؽًترٕلل 
٥ُٖ ٞثؾت ٍٟ تٛـالـل"، أُٛذف ىٜٖ ٧ٍٜ تألؿه؟ أٟٛ أ٤٠ث قُذ َٛذتٛٞضثٍثذ ٥عر٧ تٛعؿ٥ج تٛر٩ 
" ٥ٞرًث؟٣ؾ١  َٖىِلُذ
"ٌُ ـُ. ٞض٪ة٢ ٧ٍٜ تَٛثٛٝ ُقٞظ ح٢ إلٍؽتؽ تٛىؿ٪ٖ ٜٛع٪ثخ ٚل ت٥ٞٛذ تٛٞـٞ ٪٠ح٩ْ  ًَِؿٚل لب 

ض٪ك  .عٖتٛنٜ٪ج ٩ٔ تٛؿ٥ط ٥تل٠ٞثلؽخ تٛؾ٪ٟ ـؿ٥ٍت تٛلٖؿ  أؤٛةٟٙ ٛٝ ٪ىٜج إعنثؽ١، 
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ٌْ أؤٛةٙ . ٜٛضٞ٪ٌ ٛؿعٞٔدت ُٞ٘رؿطأٟ ٪٠ىٜٖ، ٥٣٥ ق٪ق٪ؿ ح٥٘خ تٛنٜ٪ج، عثٞاًل  تٛنٜ٪ج ٞـٞ
." ؿٔو٥ت تٛع٪ثخٗؽ تٛؾ٪ٟ ٪ؿٔو٥ٟ ؿعٞد تهلل 

" ؿعٞر٢؟ تٚ٪ٓ ٠َؿٓ ٞر٧ ؿٔو٥. ٣ؾ١ ٞقؤ٥ٛ٪د ٍي٪ٞد"، ُٜٗذ
٠ٚذ ٔ٪ٞث ٥. ٌٞ تهلل، ٩٠ٍٜٞ ىؿ٢ُٗ ؿُذ٠ٍؽٞث ِف. ٥ٞرًث، ٥تٛىثٍد رضٜج ع٪ثخ تَٛن٪ثٟ ٪ضُٜج"

ٛىرٙ ٩٣ قٜىر٢، ٥ٍٜ٪ٙ أٟ ُف. ٍٜ٪ٙ أٟ رق٪ؿ ٌٞ تهلل ٥ررَٜٝ ىؿ٢ٗ. حؽأذ أٍؿ٢ٔ ٢َٞ أق٪ُؿ
أقٜعد ض٪ل٢ ٛ٪قذ ضقؽ٪د، حل ٩٣ ؿ٥ع٪د ٥أٚسؿ ٥ٗخ . ٟٞ أضل إقرؼؽت٤ٞثؽًت ٢َٞ ر٥ٟٚ ٥تِط

ُٝ أ. أقٜعد أؿو٪د ٟٞ أ٪د ٨ ٚٝ تألؼ٪ؿ ٜٛؽٞثؿ ١عر٧ تُٛظ. ٩٣ تٛعٖ ٥تٛٞعحد أقٜعرٙ ٥ًٗخٍي
. ٞعحد تهلل تٛٞٞرؽخ ٩ٔ تٛؿعٞد

ُٖتٛعٖ  ؿُٔهع٪٠ٞث ٨ُ" قر٤ٕٝ ٣ؾت . حؽاًل ٍٟ تٛع٪ثخ ؼر٪َؿ، ع٪٠ةؾ ٪٥ٟٚ ت٥ٞٛذ ٗؽ ُأ٩ٔ ٞعحد ت٠ٛثى
ٕٙف. ٔ٪ٞث رق٪ؿ ٩َٞ ٛضٜج ع٪ثخ ٥ٛ٪ف ٥٣ ٛضٜج أٟ تٛؿ٥ط تٛؾ٨ ُأٍى٩ ٛٙ ج رر٥نل ت٧ٛ إؽؿت

ُّٓ ت٠ٛثف ٍٟ عنثؽ ق٪أر٩ ٥ٗذ . ٥ٕٞذ ٍٜ٪ٙ أٟ رَٞل ٚل تألل٪ثء ٩ٔ ٓأٞث أ٠ذ ٞث ـؿ١٥ٍ، ٪ٚ
ٙٔ. ٍى٩ ع٪ثخ٪ق٥ً ٩ُٛضثء . ىثٍد ٥ٟٚ ؿّحرٙ ذ٪٠ح٩ْ أٟ ٞث ، ٣٥ؾت أعٕؽ ٛٝ ٪ؿّج ٩ٔ ٣ال
حثٛقٜىد تٛر٩ ٪ؿ٪ؽ أٟ ٪َى٪٤ث إةرٞث٠ٙ عج عر٧ أٍؽتةٙ إٟ ٥ضج ٤ٛؾت تٛقحج، ٍٜ٪ٙ أٟ ُذ. أ٪وًث
. ٛلَح٢

٧ٍٜ . ًت أى٥ل، ٥ٗؽ أٍىث١ ٥ٝ٤ٛٗذُٛ٪٠ٞظ ٢ٛ لَح٢ ن٩ٜ ٨ُ. إل٠ضثـ ٞث ٥٣ ٞٚر٥جت٥ٛٗذ ٗؿ٪ج "
َٙ ٥ٗذ ٜٗ٪ل . إقرؼؽٝ ت٥ٛٗذ حعٕٚٞدٜٗد ٟٞ ت٠ٛثف أ٪د عثل،  ٥ٟٚ حَُؽ حَؽ، ٥ٟٛٚ ٗؿ٪حًث ٟٛ ٨ٛؽ٪

 ٚٞث ٥٣ ٞٚر٥ج، ع٪٠ٞث ٪أر٩. ُٞقؿًٍثت٥ٛٗذ ٠ٕق٢ ٪حؽ٥ ت٥ٛٗذ ٗؿ٪ج ع٪٠ٞث . ٩ٔ ت٥ٛٗذ رأؼ٪ْؿ
 إٟ ؼَٕذ. ؼثٓ ٟٞ تأل٥ٗثذ٧ٍٜ أ٪د عثل، ال ٪٠ح٩ْ ٍٜ٪ٙ أٟ ذ. ، ٔئ٢٠ ق٪أر٩ قؿ٪ًَثتٛؿج

. ٧ٍٜ تألؿهٗثؽٝ لب ٞٞث ٥٣  أٟ رؼثٓ أ٨ٖٛقذ ٞعرثضًث تٛؿج، ٓ
ٌْ ٚل ٞث" ٧ٍٜ تألؿه ٚٞث سث٠٪د ٟٞ ت٤ٛ٪٠ٞد خ تٛؿج ٩ٚٛ ررٟٞٚ ع٥٤ٔٝٚ إٔذ أٟ ٪أر٩  ٥٣ ٞـٞ

ـُ ٚل تٛلؿِّ. ٩٣ ٩ٔ تٛقٞثء نالط ٌٞ ؾٛٙ، تل. ٪رٝ عنثؽ١ ؿً ٩ٔ تٛحلؿ٪د ٧ٍٜ ٥لٙ أٟتٛؾ٨ 
قثؿ تٛؿج . تٛٞعحد أ٦٥ٗ ٟٞ ت٥ٞٛذ. تٛى٪حد أ٦٥ٗ ٟٞ تٛلؿ. عنؽ أ٪وًثق٩ُ تٛؿج تٛؾ٨ ـؿ٢ٍ

." تٛل٪ىثٟ، ٥قُ٪٩٤٠ تٛؿج ٞث حؽأ٧ٍٜ١ تألؿه ٛرؽٞ٪ؿ أٍٞثل 
 

اهلوث واهيدتج 
أرقثةل إٟ ٚثٟ ٗؽ ٍثك َٞيٝ ع٪ثر٢  حؽأُذ. ٞأق٥ؿًت حٞضؽ١ ٥٥ٗثؿ١ ٔ٪ٞث ٚثٟ أؽٝ ٪رٜٚٝ، ٠ُٚذ

ؿ ت٥ٞٛو٥ً ٩ّٓ ٍثؿًٔث أٔٚثؿ٥٨. ضؽًت ٢٠ ٩٘٠ٌّإ٩ٛ ٪د أل٢٠ حؽت سثٟٟٞ ؽ٥ٟ أٟ ٪ؼىب حَؽ تٛق٥٘ى 
. ٩ٚٛ ٪ض٪ج ٍٜ٪٤ث ؼرنثٍؿإج
٩ٖٕٖٔ ررضؾَّؿ ٔرؿخ ى٥٪ٜد ٧ٍٜ تألؿه ألٟ تٛؼى٪د ٛٝ  لُذًِ" ٠ٚذ ٔ٘ؽ ٌٞ إ٩٠ أؼىأذ، . حَٞ

ٛٝ أٟٚ أٍؿٓ أٍٞثٖ تٛؼى٪ةد تٛر٩ . ٞؼ٥ًٜٗث ألق٪ؿ ٌٞ تهلل، ٥ؿّحر٩ ٚث٠ذ ال رـتل ألض٢ٜ
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ؿذ تٛع٪ثخ، ٥ٟٛٚ ٩ٔ ٚل ض٪ل أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ِٗم، تٛؼى٪دٚحؿذ ٥ٔ٪ٞث . تٛض٪ل تٛرث٤ٔ٩ٛث ٍِؿ
أ٢٠ٚٞ  حأٞث٠د،ٌٞ تهلل ٥ألٟ ٥ٞق٧ قثؿ . تٛع٪ثخ ت٥ٞٛض٥ؽخ ٩ٔ تهلل ٌٟٞ تهلل ٪ٜٞق٥ ت٪ق٪ؿ٥

ضَل تٛؿج ٪أؼؾ١ ٞٞث حأٞث٠د أ٥٠غ قثؿ ٌٞ تهلل . ٪أؼؾ١ تٛؿجٛٝ ٩ٔ ع٪ثر٢ ٣ؾ١ إٟ تإلقرٞؿتؿ 
أ٠ث تٛ٘٪ثٞد ٥تٛع٪ثخ، تٛؾ٨ ٪ؤٟٞ ح٩ ق٪ع٪ث عر٧ ٥إٟ ٞثذ، "تٛقحج ٗثل ٪ق٥ً،  ٤ٛؾت. ٢َٞ أ٪وًث

." ٥ٚل ٟٞ ٪ع٪ث ٥٪ؤٟٞ ح٩ ٟٛ ٪٥ٞذ أحؽًت
ٞث ٠ٚث . ٔ٘ؽتٟ تٛؼى٪ةد، حل ٥ض٥ؽ تٛع٪ثخ تٛر٩ ٚث٠ذ ٩ٛ ٧ٍٜ تألؿهٞضؿؽ ٛ٪ف  ٞث رؿت١ ٩ٖٔ"

تألؼؿ٪ٟ ٚل  ت٧َٛؿ أٟ أ٠يأقرى٪ٌ . ٍٜ٪٢ ٧ٍٜ تألؿه ق٪ح٧٘ ضـءًت ٞٞث ٠عٟ ٍٜ٪٢ ت٧ٛ تألحؽ
َٓ ٟٞ تٛقعثحد تَٛي٪ٞد ٜٛل٥٤ؽ ٥ ٠٤٣ث تٛؾ٪ٟ ٣ٝ ضـء ." تٛٚس٪ؿ ٍٟ ع٪ثر٤ٝ ٧ٍٜ تالؿهأٟ أٍِؿ

." ٟٞ تٛقعثحد تَٛي٪ٞد ٜٛل٥٤ؽ ٔأ٠َذ إؾٟ ضـء"ُٜٗذ، 
ـ٥ضر٩ ٥أ٠ث ٠ٚث أ٥ل ٟٞ ؾتٖ تٛؼى٪د، ٥أ٥ل ٟٞ . ٟٞ تإل٠ض٪ل تألحؽ٨ ٗنر٩ ٩٣ ضـء. ٠َٝ"

ٚل ض٪ل، ٠٥يؿ٠ث أ٪وًث ٍٔحؿ ٠يؿ٠ث ت٥ٞٛذ ٪٠رلؿ . تَٛن٪ثٟةص ٠رث٪عنؽ٥ٟ ٣٥ٝ ٠يؿ أىٕث٠ٛث 
. ؿأ٪٠ث ت٠ٛنؿخ ٧ٍٜ تٛؼى٪ةدتٛنٜ٪ج ٥

٢٠ٚٛ ٟٛ ٪٥ٟٚ ٟٞ إٔرؽتء ت٠ٛثف ٩ٔ رٕٚ٪ؿ١ أٟ ٪ق٥ً ٗؽ ٪رٟٞٚ تٛل٪ىثٟ ٠ٞؾ تٛنٜ٪ج إٔرؼؿ "
ِٝتلتألٍيٝ ٥تٛلؿ تٛيٜٞد ٔرؿتذ ؼالل . ٣ٝحئٞٚث٢٠ رْ٪٪ؿ لَج تٛؿج ٚل٤ثؽخ ٛٚل ، ق٪نٞؽ ٗثؽ

ٟٞ ؼال٤ٛٝ، . حل أ٪وًث أـتل تٛؼى٪د ٤٠ٞٝٔ٘ى لَح٢ ٟٞ تٛؼى٪د ٝ ٪ٕرؽ٨ تٛؿج لألـ٠ٞد حأٟ ت
ٛٝ . ؽ٪ؽختألٟ ٛضٞ٪ٌ تٛحلؿ٪د ٥ٗخ حلؿ٪ر٢ تٛص٥٣  ُهق٪َُؿ. ٪ـ٪ل تٛؼى٪د ٟٞ تألؿه ٤ٜٚثف

ٌْم تٛحكؼلِّٔ٘ى ْٕٛؿتٟ تٛؼى٪د حل ٩ُٛ ٪أٔذ  ؼ٢ُٛىِّٛٝ ٨ُ ت٧ٛ لٍَج ؿ٪د ٟٞ تٛؼى٪د، ٥٣٥ ؿتض
.  ن٥َحدٕٛرؿتذ ٣ؾت ق٪عؽز ٩ٔ أٚسؿ ت .تَٛثٛٝ

نثؿذ  إؾأ٤٠ثؿ تَٛثٛٝ ٟٞ ٠ٞيؿ إلٞةـذ . ٞسل ٚل ت٠ٛثف أُلعِّج تٛؿج ٥ُأعِّج تألؿه ُٗذِلُغ"
تٛر٩ ٥ تإل٠قثٟ تألٍٟ٘ل ٜٔقٕثذ . تإل٠قثٍٟ٘ل ٞث ٪عؽز ٩ٔ  إلٞةـذ أٚسؿ ٟٞ ٞل٤ؽ. ٞضثؿ٪ؿ

٥ٟٛٚ أ٤٠ثؿ ٔٚؿ تإل٠قثٟ .  تأل٤٠ثؿٞ٪ث١ حث٥ٍٛد رٞألح٘ؽؿ ٔٚؿ تإل٠قثٟ ٚؿ٪٤د ٩ٔ  ر٪ثؿتذ رٞأل
ٛعؽ ت٥ٛن٥ل ت٧ٛ ؾٛٙ تٛـٞثٟ، قُ٪حؿ٣ٟ ٥. قر٥ٟٚ ٪٥ٞث ٞث ٠٘٪د سث٠٪د، ٞسل أ٤٠ثؿ تألؿه

. أ٦٥ٗ ٟٞ تٛلؿتٛنالط حأ٢٠ 
ٞل٧ ٧ٍٜ تألؿه ٚئ٠قثٟ . رؿؽ أ٪وًث، حل ٩ٚٛ ٪فٔ٘ى تٛؿج ت٧ٛ تٛنٜ٪ج ٩ٚٛ ٪ٕرؽ٨ٛٝ ٪ؾ٣ج "

ٟٞ ؿ٪٤ٝ تألٟ ٠ٕق٢ ٟٞ ؼالل ٞؼرثؿ٪٢ ٩ُٛ ٥٣ُٓ ق٪ِٚك٥. ٪َ٪ل٥ت٪٠ح٩ْ أٟ ؿ٨ تٛحلؿ٪د ٚ٪ٓ ٩ُٛ
تٛؿج  ٍى٪ٙق٩ُ. ٟٞ ؼالل ت٥٘ٛخ، حل ٟٞ ؼالل تٛٞعحد٣ؾت تَٛؿه ٟٛ ٪أر٩ . ُؼ٥ٜ٘تأضل ٞثؾت 
٨ْٟ تٛ٘ؽؿخٚل ١ت٥٘ٛخ ألٟ ؾٛٙ ٔئ٢٠ ٪قرؼؽٝ ٥ٗر٢ حثٛٞعحد ؿّٝ  .٢٠ٍ ، ٥ت٥٘ٛخ ٩٣ أ٪وًث إٍال

٢ٞٚ ت٤٠ٛثة٩ ٛألؿه ق٪٥ٟٚ عر٧ ُط. عحدتٛٝجأر٪د عر٧ أعٚث٢ٞ . ١ؾتذتٛلب ٥ٍٜ٪ٙ أٟ رَٕل 
" .ؿعٞر٢ ت٤٠ٛثة٪د
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 ٩٠ ٥ٌٗذ أحؽ٨ٌّأ٢٠ ق٪أؼؾ ٍُٜٞذ. ت٧ٛ أؽٝ ٣٥ثح٪ل ٥ٛ٥ى ٥٪٠٥ثٟ ٔ٪ٞث ٚث٥٠ت ٥تٕٗ٪ٟ ًَٞث ٠يؿُذ
أٍٖؽذ ٍن٪ثٟ أؽٝ ٓ. ع٪ثخ ٚل ٥تعؽ ٤٠ٞٝٞس٢ٜ تٛؾ٨ ُذتَٛي٪ٝ تهلل إ٠ض٪ل ٥ع٩ ٩ٚٛ أ٤ٔٝ أٍٞثٖ 

إ٠٘ثؾ ٥ٛى تٛحثؿ ٛٝ ٪قرىٌ . تٛؼالم٪ـتل ؽ٢ٞ ٪رٜٚٝ ٠ٚؾ٪ؿ تٛىؿ٪ٖ ٛىثٍد ٣ثح٪ل، تٛؾ٨ ال 
ٔٓ ت٧ٛ تأل٠ثض٪ل تألؿحَد، ٪حؽ٥ أ٢٠ ال ٤٠ث٪د ٚٞث . ٍل ؾٛٙٞؽ٪٠د، ٔ٪ٞث إقرىثً ٪٠٥ثٟ ّ٪ؿ تٛحثؿ 

ٓٔت . ٣٥ؾ١ أ٪وًث ٚث٠ذ ؽ٥ٍر٩. ٤٠ٞٝ٪ٟٞٚ ر٢َُّٜٞ ٛٞث  ٣ٝٛ
   

اهتبة 
٣ٚؾت تٛٚس٪ؿ ٩ٔ تٛعٚٞد ٩ٛ ٛٝ ٪٘ل . ٣ؤالء تٛؿضثل٩ٛ ٚل ٜٚٞد ٗث٤ٛث حٚل ض٤ؽ إقر٪َثج عث٥ٛذ 

ٔٚؿذ ٚٝ . لب أ٠٨ٖق٪ثٟ ؽ ٞؿخ ٥تعؽخ، ٥ٌٞ ؾٛٙ لَؿذ أٟ ٚل ضٜٞد ٚث٠ذ عثقٞد، ٥ٛٝ أِؿ
ك ٜٚٞثر٢ ٩ٔ عضؿ ٞسٜٞث َٔل ٥ٞٛق٧ ٥أٟ ُرعٞل ٜٚٞثذ تٛؿج ت٧ٛ لَح٢ ٪٥ٟٚ ض٪ؽًت أٟ ُر٠ٖ

: ٞد٥ٍثؿًٔث أٔٚثؿ٨، أضثح٤ٝ تٛعٙ. ؽ٥ٟ ٛىؼدح٥تقىر٩ حىؿ٪٘د ٪ٟٞٚ عٕي٤ث 
. لَح٩ ٥ٞ٤ٟٛأ٠رٝ قرٚرح٥ٟ ٜٚٞثر٩ ٩ٔ ٚرثج ٥قُذ. ؿٖ ح٪ٟ ت٤َٛؽ تٛ٘ؽ٪ٝ ٥تٛضؽ٪ؽت٥٣ تٛٓ ؾت١"

. ٪ٟٞٚ ؿؤ٪ر٤ث ٔ٘ى ع٪٠ٞث ر٥ٟٚ ٞٚر٥حد ٩ٔ ٥ٜٗج لَح٩ ٥٨خ تٛع٘٪٘٪د ٜٛٚٞثذ، ٔئٟ تٖٛؾٛٙؿّٝ 
٥أل٠ٚٝ ٛقرٝ . أٚسؿ ٥ٗخ ٟٞ ؿقثةل ٞٚر٥حد ٧ٍٜ ٥ؿٖ أ٥ نؼؿتٛع٪د ٩٣ تٛؿقثٛد تإل٠ض٪ٜ٪د 

ُٙ. ٞسُٜٚٝذ٩٣ تٛر٩ تٜٛٚٞثذ تٛر٩ رٚرح٤٠٥ث ، ٓح٥ٟ تأل٪ثذ تٛٞ٘ؽقدرٚذ رحٚٝ قر٥ٟٚ ٚٞث ٌٞ ؾٛٙ، 
ٚثٜٞد ألٟ تٛٚٞثل ٟٛ ٪أر٩ ت٧ٛ ٚرحٚٝ ٟٛ ر٥ٟٚ . أؿّح٤ث أٟ ر٥ٟٚ أل٩٠ أٍؽؽرٚٝ ٤ٛؾ١ ت٤ٞٛٞد

ٌٞ ؾٛٙ، ٔئٟ . ٛٚٞثل، ٪٠ح٩ْ ٧ٍٜ ت٠ٛثف أٟ ٪٠يؿ٥ت إ٥ٜٛ٩ٖٛن٥ل ت٧ٛ ت. تألؿه عر٧ أضب أ٠ث
. تٛٚرثج تٛؾ٨ أٚرح٢، ٥تٛعٚ٪ٝ ٪قرى٪ٌ أٟ ٪ؿت٩٠ ٩ٔ ت٠ٛثف ٩ٔ٥ أٍٞث٤ٛٝ ١٥ لَح٩

ٚثٟ . عج تَٛثٛٝأح٩ أؿق٩٠ٜ ت٧ٛ تَٛثٛٝ أل٢٠ ٪عج تَٛثٛٝ، ٥أ٠ث ُأؿقل لَح٩ ت٧ٛ تَٛثٛٝ أل٩٠ ُأ"
٪رٝ إؼرحثؿ حثإلقرٞؿتؿ ٩ٚٛ تَٛثٛٝ ُقٞظ ٛىؿ٪ٖ حئٞٚث٩٠ أٟ أعٚٝ ٧ٍٜ تَٛثٛٝ حَؽ ٗ٪ثٞر٩، ٥ٟٛٚ 

. تٛٞعحدحقحج ؾٛٙ  َُٜٔذ. ٧ٍٜ تٛنٜ٪جٞث َٜٔر٢ ٩ٛ ٥أٟ ر٠يؿ تٛحلؿ٪د ٥ٗخ ٍثةؽ٪ٟ تلتألحؿتؿ 
ع٪٠ةؾ ٔ٘ى قر٥ٟٚ ل٤ثؽرٙ . ٗؿ٪حٙ ٖجح٩٠ ٥أِطأِط: ٣ؾ١ ٩٣ ٥ن٪ر٩ ٛٚٝ. أ٠رٝ ل٥٤ؽ ٞعحر٩

َٝ. نثؽٗد . ٥نث٪ث٨، ٔئ٢٠ ٪٠ح٩ْ أٟ ر٥ٟٚ حٞعحدٛر٥٘ل  َُٙؿعر٧ ع٪٠ٞث أ
رثؿ٪ػ . ل تألحؽ٪دتتٛحلؿ٪د ى٥ ر٘ؿأ١ٝ ٩٣ ٚرثج ف٥ع٪ثر٢ ع٪ثخ ٚل لؼم ٥ٞض٥ؽخ ٩ٔ ٚرثح٩،"

ٟٛ رَؿٓ ٥٣ حؿ٣ثٟ ٞعحر٠ث، ٥تٛنٜ٪ج ٥٣ تٛٞعحد تألٍيٝ َّٚثؿر٩ . ٚٞد تهللِط ٞٚرحُد ٥تَٛثٛٝ ١
، ٤ٔٝ تَّٛٚثؿخعر٧ تٛٞالةٚد تٛؾ٪ٟ ٪٥ٕٟ٘ ٗؽتٝ أح٩ أعح٥ت ضؽًت ٗند . ٧ٍٜ تإلىالٖتٛحلؿ٪د ٞس٪٤ٜث 

عر٧ ٩ٔ ٥قى إؾ أ٤٠ٝ ، ضح٥ت ع٪٠ٞث إؼرثؿ ت٠ٛثف تٛلٖؿرٌ. أ٪وًث ٪ر٥ٗ٥ٟ ٜٛقٟٚ ٌٞ ت٠ٛثف
ُٚلٕذ ن٥ؿخ تهلل تٜٛٞىؼد  ؿؽْذتَّٛٚثؿخ، إقُذتألٟ، حقحج . ألضل تإل٠قثُٟؼ٥ٜ٘ت تٕٛؿؽ٥ف  ٥

ٍٟتٛٞضؽ ال ٪ـتل . ؿ٥ٍد ٜٛحلؿ٪دحأٚسؿ  ٪٠يؿ١ أؤٛةٙ أؿو٪د رضَل تٛٞضؽ أٚسؿ ق٥٤ٛد ل ٩ٔ أ٥ت
.  ٛ٪حنؿ٥تتٛؾ٪ٟ ٤ٛٝ ٍ٪٥ٟ 
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٠َٞل ، تٛضؽ٪ؽخؼٜ٪٘ر٩ ٟٞ ؼالل . تٛضؽ٪ؽخ ٥تٛر٩ ٩٣ أٍيٝ ٟٞ تٛحلؿ٪د تأل٧ٛ٥ ٪٘دؼل٣ؾ١ ٩٣ تل"
 أٚرح٢ُ ٥٣ ٚرثْجَّٚثؿر٩ ٚل ؿضل ٥إٞؿتخ ٥ىٕل ٪٘حل . ٔؿؽ٥قًث ضؽ٪ؽًت أٍيٝ ٟٞ تٕٛؿؽ٥ف تأل٥ل

أ٪وًث تٛؼٜ٪٘د تٛقثح٘د، ٥قر٥ٟٚ ٔؿؽ٥قًث ؽ ُؿٟٞ ؼالل تٛؼٜ٪٘د تٛضؽ٪ؽخ، ق٠قذ. ت٧ٛ تألحؽ ٗؿأ٥ق٩ُ
. تٛنالطق٪رٝ تٛرْٜج ٍٜ٪٢ ج ٚل تألل٪ثء، ٥ٚل تٛلؿِّ ُؽِؿقأقذ. أ٪وًث

تٛٚرثج ٗؿتءخ  تألٟأؿتؽ تَٛثٛٝ ٛعؽ  .٪٘ؿأ١ٞـٌٞ أٟ ٠ٚ٪قر٩ ٩٣ تٛٚرثج تٛؾ٨ أٚرح٢، ٥ٚل تَٛثٛٝ "
  .ىٜٖ ٚرثح٩ٗؿ٪حًث قُأ ٨ٟٚلتٛؾ٨ ٚرح٢ إحٜ٪ف ٍٟ ٠ٚ٪قر٩، 

سثل ح٥ٛف ٥٪٥ع٠ث ٥حىؿف أٍٝؽ٪ؽ ٛؽ٨ تل. قل تٛ٪٥ٝ تألؼ٪ؿُؿٞـٌٞ ٧ٍٜ إىالٖ إ٩٠ "
٣ٝ أٟ ٪ٚؿق٥ت أ٠ٕق٤ٝ ٥ؿقل تَٛؽ٪ؽ أٞسثل ٪٥ع٠ث تَٛٞٞؽتٟ تٛؾ٨ ق٪َُٜٝأٜٛر٤٪ةد ٤ٛٝ، ٓ. ٥تألؼؿ٪ٟ
ٚٞث ٚثٟ ٓ. ٞسل ٪٥ع٠ث تَٛٞٞؽتٟر٥ٟٚ قل ف٣ؾ١ تٛٗؿ. تألقثف ٜٛر٥حد ٩ٔ ع٪ثر٤ٝ ٥ت٩ٛ ٥٪وٌ

أٟ ٪ؿ٥ت : رٚؿ٪ف ٥تعؽ قلتٛٗؿ٣ؾ١ ٓلع٪ثخ ٪٥ع٠ث أٟ ٪قٌٞ ن٥ذ تَٛؿ٪ف، حر٤ثش تَٛي٪ٝ ٩ٔ تإل
ٍٔحؿ تٛحؿ٪د ٥أ٤٠ثؿ ٍٔحؿ قأقرؼؽ٤ٞٝ ٛح٠ثء ىؿٖ ٍثٞد ٤ٛؾت تٛقحج، . ٨لٍؿ٥قر٩ ضث٣ـخ 

٣ؾت تٛحثج، ٍٔحؿ ع٪٠ٞث رؾ٣ج . تألٞثٟٚ تَٜٛ٪ث ٥٪ل٪ؽ٥ٟ تألٞثٟٚ ت٠ٞٛؼٕودق٪٤ؽ٥ٟٞ . تٛنعثؿ٨
. ٔئ٠ٙ قرر٘ثحل ٤َٞٝ

. ٥ق٪ق٪ؿ٥ٟ ٩َٞ، ٚٞث َٔل أؼ٥٠غ عح٩٠٠٥ق٣٩ُٝ . تٛ٪٥ٝ تألؼ٪ؿ أ٠ح٪ثءإىالٖ ٞـٌٞ ٧ٍٜ إ٩٠ "
 ًت٩٘٠ ًتٚل ٥تعؽ ٤٠ٞٝ ٪٠ح٥ًق٪٥ٟٚ . ٪٩٘حؿ٥٠٣ت َٜٛثٛٝ إ٩٠ أ٠ث ٥عؽ٨ تهلل تٛع٥ٖٗر٩ ٨ُ٥ تٍؿو٥ق٩َ
ق٪٥ٟٚ ٔرؿتذ ٩ٔ ٥ٛرى٤٪ؿ، ْٛؿه ت، ق٪٥ٟٚ ٞ٪ث٤٣ٝ عثٞ٪ًث ٔرؿتذ٩ٔ . رؽٖٔ ٢٠ٞ ٞ٪ث١ ع٪دذ

ٌٖٚٞث قُأ. ٞ٪ث٤٣ٝ حثؿؽًت ٛإل٠َثك َٟ. ٩ٔ٦ تٛ٪ؽ تألؼؿ ؿٍْؽ٥ ٩ٔ ٪ٕؽ ٍى٪٤ٝ أ٪وًث حؿ  ق٪ع٥ٜ٘
 .ق٪٤حى٥ٟ ٧ٍٜ لَح٩ ٞسل تٛعٞثٝ أل٤٠ٝ ق٪ٚؿ٥ٟٞ ٍثةٜر٤٠ٚٛ٩ٝ  ت٠ٛق٥ؿ ٥ٖٔ تألؿهٙ
ٍٟحثّر٥ٟ ٨ُف . ت٧ٛ ت٥ٛؽٍثء ٥تٛٞروَ٪ٟ ًتق٪٠ٞع٥ٟ ٥٠ؿ٣ٝ ـالـل، ٟٛٚتلـ٥تحٌ ٥ٚٞث رَٕل تل ٞؽ

. ؾٛٙ تٛحثج، ٔئ٠ٙ قرر٘ثحل ٤ٍَٞٝٔحؿ ع٪٠ٞث رؾ٣ج 
ُٓ ٍى٪٤ٝ ٚأف تإلحر٤ثشقُأ. حلؿ٨ تٛ٪٥ٝ تألؼ٪ؿٝٞـٌٞ ٧ٍٜ إىالٖ إ٩٠ " َٟق٩ُ. أحؽًتؽ ٟٛ َ٪٠  ل٥ٕ

ؿ، ق٪ع٥ٜٟٞ نٜ٪ح٤ٝ ٚل ٪٥ٝ، ٟٛ ٪َ٪ل٥ت عح٩٠٠٥ ٥٪عح٥ت تِٛجتٛٞؿو٧ ٥٪ىؿؽ٥ٟ تألؿ٥تط، ق٩ُ
. ٚل تٛقٜىد ٥ت٥٘ٛخ ٥إ٩٠ ُأٍى٪ُذ ٟٞ ؼال٤ٛٝ، ق٪َؿٓ تَٛثٛٝ إ٩٠ ع٩ٌّ. ألضل أ٠ٕق٤ٝ حل ألض٩ٜ

تٛٞيٜٞد ٩ٔ ٞثٟٚ تأل٧ٍٜ  تذق٪٤ثض٥ٟٞ ح٥تحثذ تَٛؽ٥ ٥٪ل٥٠ٟ ّثؿ ٣ؤالء ٣ٝ تٛلضَثٟ تٛؾ٪ٟ
٣ؤالء أ٪وًث ٣ٝ ؼٜٓ ؾٛٙ تٛحثج، ٥أ٠ذ قرر٘ثحل . تَٛؽ٪ؽ ٟٞ ت٠ٛثف ت٧ٛ تٛؼالمٗثؽ٪ٟ ، تألؿه

ٝ٤َٞ .
٣َٟؤالء ق٩ُ. ؼؿتٓللؿٍثر٩ تٛؾ٪ٟ ٤ٛٝ ٜٗح٩ ٞـٌٞ ٧ٍٜ إىالٖ إ٩٠ " ؼؿت٩ٔ أل٤٠ٝ  ى٥َٞ

َٟوٗظ٤ٜٚٔٞٝ، ٥ق٩ُ تّثؿ٨ ٥ٚأ٢٠ق٪٤ر٥ٟٞ حٚل ٥تعؽ ٟٞ ِم. ٪عح٩٠٠٥ . حع٪ثر٤ٝ ألضل ؼؿت٩ٔ ٥
ع٪٠ةؾ . ٛألؼؿ ت٥ٛتعؽع٪٠ٞث ٪وع٩ لَح٩ حع٪ثر٢ : ٪ٜٞف ٥ٜٗج ت٠ٛثف٣ؾت ٥٣ تٛعج تٛؾ٨ 
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تٛؾ٪ٟ قأسٖ ح٤ٝ ٠ٞثء ٣ؤالء ٣ٝ تأل. أٍى٪ر٤ٝ ـحؽخ تٛىَثٝ ٛؼؽٞد أ٣ل ح٪ر٩. ق٪َؿ٩٠ٔ تَٛثٛٝ
.  ٥قرر٘ثحل ٤َٞٝ ٣ؤالء ٣ٝ أ٪وًث ؼٜٓ ؾٛٙ تٛحثج،. ح٪ر٩عؿتقد ل
. لَح٩ ٛ٪َؿ٩٠ٔ ت٥ٍٞلِّق٪َؿ٩٠٥ٔ ٨ُ٥. إىالٖ ٩َٜٞٞ تٛ٪٥ٝ تألؼ٪ؿ ٧ٍٜ تألؿهٞـٌٞ ٧ٍٜ إ٩٠ "

ق٪ٕرع٥ٟ تٛ٪٠ثح٪ٌ تٛر٩  .ٟٛ ٪رؿتض٥َت أٞثٝ تٛيٜٞد، حل ق٪ٚل٤٠٥ٕث ٥٪نٓؽ٤٠٥ث. عح٥ٟ تٛعٖق٩ُ
قرؼؽ٤٠٥ٞث ٛح٠ثء أٞثٟٚ ق٪ع٥ٜٟٞ أ٪وًث ٥٠ٚـ ٞنؿ ٨٥. ت٠ٛ٘٪دتٛع٪ثخ ٥ٞت ٞ٪ث١ ٗؽِّعٕؿ٣ث أحثةٚٝ، ٨ُ٥

   ."قرٜر٩٘ ح٤ٝ، ؼٜٓ ؾٛٙ تٛحثج. ق٩٠ٚ
ٚل ٜٚٞد . أل٥ل ٞؿخ أؿؽذ تٛؽؼ٥ل ٟٞ ؼال٥٢ٛتألٟ، . ٥ٔ٪ٞث ٚثٟ تٛؿج ٪رٜٚٝ، ٠يؿذ ت٧ٛ تٛحثج

. تٛ٪٥ٝ تألؼ٪ؿف ح٘فتإلٛر٘ثء إٛعثط حٚل ٩ٔ ٜٗح٩، أؿؽذ ٍي٪ًٞث  ؿضثّء ٗث٤ٛث تٛؿج ضٜج
 ؿ٪ٙ ٚ٪ٓ رٞ٪ـ٣ٝت٧ٛ ٠٣ث أُل َٙضٜحُذ. ٗثؽ٣ٟ٥ٞؤالء رَؿٓ ٩ٔ ٜٗحٙ ٛق٥٠تذ ٍؽ٪ؽخ أٟ إ٠ٙ "

" .٥رقثٍؽ٣ٝ ٩ٔ ىؿ٪٤٘ٝ
. ٔؽؼٜذ ٟٞ ؼالل تٛحثج

 
اهشجً 

. ٞس٤ٜث أحؽًت ٣ثةٜد ٛٝ أَؿ ٠٣ثٙ أق٥تؿ ذٚثٟ. ٚح٪ؿخ٥تًٕٗث ٩ٔ قثعد قضٟ ٠ٕق٩  ٥ضؽُذ٥ٔضأخ 
ٙ أق٪ضد ٚث٠ذ ٠٣ث. ٍثٛ٪د حٞةثذ تألٗؽتٝ ٥قٞ٪ٚد ضؽًت٥ٚث٠ذ ٞٞرؽخ ح٘ؽؿ ٞث تقرىَذ ؿؤ٪ر٢ 

ٗٞد ح٪ٟ ٚل ٞةد ٗؽٝ ٧ٍٜ ٞؿتٗحد عؿتقد ٛلأحؿتش  ر٥تضؽْذ. حأقالٙ عثؽخ ٗؽتٝ تٛق٥ؿ أؼؿ٦
ٛٝ أرٟٞٚ ٟٞ َٞؿٔد ٓ إقرىَذ ؿؤ٪د عؿتف ٩ٔ ٚل حؿش، ٤٠ٚٛٝ ٚث٥٠ت حَ٪ؽ٪ٟ ٩٠ٍ. تٛق٥ؿ

. تٛٚس٪ؿ ٤٠ٍٝ
 قثعد٩ٔ ٠ٛثف ت٧ٛ ٥ض٥ؽ ٍؽؽ ٚح٪ؿ ٟٞ ترٞثًٞث ٪ل٪ؿ ؿٞثؽ٪ًث ٥ٞيًٜٞث ٥ٚة٪حًث، حؽت إ٢٠ تٛقضٟ ٚثٟ 

ٔٚثٟ  .ٛقثعدت٠ٞ٥رلؿ٪ٟ ٧ٍٜ ٥قٌ ٚثٟ ت٠ٛثف ضثٛق٪ٟ ٩ٔ ٞض٥ٍٞثذ حعقج ٤ٍ٥٠ٝ . تٛقضٟ
٥تٛلحثج . تٛلحثج تٛق٥ؽ ٩ٔ ٞض٥ٍٞد أؼؿ٥٦تٛؿضثل تٛق٥ؽ تٛحثْٛ٪ٟ ٩ٔ تٛقٟ ٩ٔ ٞض٥ٍٞد، 

تٛح٪ه ٩ٔ ٞض٥ٍٞد ٠ٕٞنٜد ٍٟ تٛٞق٠٪ٟ تٛح٪ه تٛؾ٪ٟ ٚث٥٠ت ٩ٔ ٞض٥ٍٞد أؼؿ٦، ٚؾٛٙ تٛعثل 
ٞ٪ـخ ٝتلٟٞ ؾ٨٥ تٛنٕثذ أؤٛةٙ . ٞلثح٢ ٠ٕٛق٢ ٧ٍٜ عؽخ ٠ٍفٚل ِشحؽت ٩ٛ أٟ ٥. ٠ٛقثءحث٠ٛقحد ل

حؽت ٩ٛ ٥ٞث ح٪ٟ تٛٞض٥ٍٞثذ، . حئقرس٠ثء تٛنح٪ثٟ ٍٟ حَه ٩ٔ ٞض٥ٍٞثذ، ٚث٥٠ت ٠ٕٞنٜ٪ٟ
٤٠ٝ ٚث٥٠ت ٪عث٥ٛ٥ٟ أحؽت ٩ٛ ، ٠ٚذ أؿتٗح٤ٝإؾ ٥. تَٛؽ٪ؽ ٟٞ ت٠ٛثف ٪رعؿ٥ٟٚ ؽتةؿ٪ًث ٚ٘ى٪ٌ ٞثل٪د

٧ٍٜ أ٪د عثل، ٚثٟ . ٚث٠ذ أٚسؿ لح٤ًث ٤ٛٝر٩ حئ٪ضثؽ تٛٞض٥ٍٞد تل٥ؾٛٙ ٛؾتر٪د إ٪ضثؽ ٥٣٪ثر٤ٝ ت
. ٥تعؽ ٪٠وٝ إٛ٪٤ث حق٥٤ٛد ٥توعًث أٟ ٣ؾ١ تٛٞض٥ٍٞثذ ٛٝ رٟٚ رؽً أ٨ٓ

 ًتٍٞ٪٘د ٠٥ؽج ًت٥طأٟ ٛؽ٦ تٛضٞ٪ٌ ضؿتٛؿؤ٪د ٥ٔ٪ٞث رٕؿقذ ض٪ؽًت ٩ٔ ٣ؤالء ت٠ٛثف، إقرىَذ 
إال ر٘ؿ٪حًث ٥ٛٝ ٪ٟٚ حئٞٚث٤٠ٝ ٩ٛ أٟ ضٞ٪٤َٝ ٍٞ٪ثٟ حؽت تٛؾ٪ٟ حئقرس٠ثء تألىٕثل . ٛضؿ٥ط قثح٘د

ر٤ٝ تٛؼثند ح٤ٝ، تعر٧ ٩ٔ ؽتؼل ٞض٥ًٞ. ٞض٥ٍٞثذ تٛؼثند ح٤ٝتل٩ٔ تإلحنثؿ ٕٚث٪د ٜٛح٘ثء 



 99 

٥ع٪٠ٞث ٚث٥٠ت . حنؿ٥ت تإلؼرالٔثذ تٛر٩ رر٥تضؽ ٛؽ٦ تألؼؿ٪ٟأٟ ٨ُٚث٥٠ت ٪عث٥ٛ٥ٟ حئقرٞؿتؿ 
٥ُٟٝ ٧ٍٜ ؾتٙ تٝ٪ضؽ٥ٟ إؼرالًٔث نْ٪ؿًت، ٚث٥٠ت ٪٤ص حؽت ٥ٚأٟ تٛضٞ٪ٌ ٚث٥٠ت ض٪ثًٍث . ؼرٜٓ ٤٠ٍٝٛ

. ٥ٍىثلًث ٥ٞؿو٧
ٍّ ٥قأٛر٢ ٛٞثؾت تٛضٞ٪ٌ ٩ٔ تٛقضٟ إٗرؿحُذ ُٞق حٚل ٪٘٪ٟ ٠يؿ إ٩ٖٛ ٩ٔ ؽ٣لد، ٠ًَٜٞث . ت٧ٛ لؼم 

ت٧ٛ تألق٪ضد ٥تٛعؿتف،  ألؿُذ. ّح٩ٍّقؤتل أقأل ٣ٚؾت ٩ٛ أٟ ٚ٪ٓ ٤٠ٝ ٛ٪ق٥ت ٩ٔ قضٟ، ٥إ
٠يؿ إ٩ٖٛ ٚٞث ٥ٚأ٩٠ أ٠٣ر٢ حن٥ؿخ ٔي٪َد، ٥ٍٜٞذ إ٩٠ ٥ٛ " ف؟عؿت خ أق٪ضد؟ أ٨ٖأ٨ٖ"ٔأضثح٩٠، 

. قأٛر٢ أ٨ لب أؼؿ، ٤ٛضٝ ٩ٍٖٜ
أ٤٠ٝ ٚث٥٠ت ح٤ٚؾت ٩ٍٞ  ع٪٠ةؾ أؽؿُٚذ. قرٜٞذ ؾتذ تإلضثحدتقأٛذ إٞؿأخ لثحد ؾتذ تٛقؤتل ٥

٣ؤالء ت٠ٛثف ٪َؿ٥ٔت أ٤٠ٝ ٚث٥٠ت ٩ٔ ٛٝ ٪ٟٚ . عر٧ ٛٝ ٪ٟٚ حئٞٚث٤٠ٝ ؿؤ٪د تألق٪ضد أ٥ تٛعؿتف
. قضٟ

 
اهدبرس 

حئرضث١ تألق٪ضد،  ؿُذ٥ٔ٪ٞث ِف. ٩ٔ تٛقضٟت٠ٛثف أٟ أقثل عثؿقًث ٍٟ قحج ر٥تضؽ ٣ؤالء  ُذٗؿؿ
٠ٕق٢،  ق٥ؿع٪٠ٞث ٥نٜذ ت٧ٛ تل. ؿؤ٪د س٥٘ج ٔ٪٤ث ٥أ٢٠ ٟٞ تٛق٤ل تٛرقٜٖ ٟٞ ؼال٤ٛث إقرىَُذ

 ٤٠ٞٝ ٚثٟ حئٞٚثٟ ٚل ٥تعٕؽ. ٟٞ تٛق٤ل ٩ٍٜٓ رق٢ٜ٘ٚثٟ ٠ثء١ ٛٝ ٪ٟٚ ٠ٞيًٞث عر٧ ٥ضؽذ أٟ ِج
. ؾٛٙ أل٤٠ٝ ٛٝ ٪٥٠٥ٚت ٪َؿ٥ٔت أ٤٠ٝ ٚث٥٠ت أقؿ٦تٕٛؿتؿ حق٥٤ٛد، ٥ٟٛٚ ٛٝ ٪عث٥ل أعؽًت 

تٛلٞف قثىَد ٞث ٥ؿتء ؿأ٪ذ ٛٞقثٔد حَ٪ؽخ ٥ت٠ٛيؿ ع٪٠ٞث ٥نٜذ ت٧ٛ ٗٞد تٛق٥ؿ، إقرىَذ 
ٝ ٟٞ ٗحل تٛيل تٛٞؼ٩ٖرلؿٖ ٩ٔ قثعد تٛقضٟ حقحج ٥ٍٜ تٛق٥ؿ ٥تٛلٞف ٛٝ رٟٚ . تألق٥تؿ
٥ٖٙ. ٍؽ ٩ٔ ٤٠ث٪د قثعد تٛقضٟ ع٪ز رضٌٞ تألىٕثلٟٞ ٧ٍٜ ُجؿأ٪ذ ت٠ٛ٪ؿتٟ . تٛقعج ل ؽؼثٟ ل
رقثةٜذ ٪ث ٥. ألق٥تؿل الًّق٦٥ ٔيرٟٚ ٝ ح٤٪ةد ّ٪ٞد ٚة٪حد لقعثحد قٞ٪ٚد ٥ٖٔ تٛقثعد ت٠ٛ٪ؿتٟ 

. رؿ٦ ٞث تٛؾ٨ إعرؿٖ
ٞؿرؽ٪ًث عثؿف ٛر٥تضؽ إ٠ؽ٣لذ . ٥نٜذ ت٧ٛ ٥ٌٞٗ عؿتقدعر٧ ٧ٍٜ ى٥ل ٗٞد تٛق٥ؿ  ٞل٪ُذ

ًٖٕت ـٓ٪ًث أ٠٪ٖ ٖٟٞ  ٥أٍرُ٘ؽٛؿؤ٪ر٩، ٛٝ ٪رٕثضب . هلل أ٥ ٚث٠٣ًث ًتؼثؽٝؽل ٧ٍٜ ٢٠٥ٚ ٨ ٌٞ ى٥ أ٢٠ رؼ
. أؼؿعثؿْف حأ٩٠ 
" ٪ث ق٪ؽ٨، ٛٞثؾت ٣ؤالء ت٠ٛثف ٩ٔ تٛقضٟ؟"، قأُٛذ
. ؼ٥ًٔث ٥تؿر٪ثحًث ٪ْٞؿ١ ٞسل ٔعؿتٝ تٛقؤتل ٥ؿأ٪ُذ نؽ٢ُٞ

" قضٟ؟ ٞث تٛؾ٨ ررٜٚٝ ٢٠ٍ؟ أ٨ٖ"أضثح٩٠، 
٥إقرٞؿذ، ." ٍٟ ٣ؤالء ت٠ٛثف ٩ٔ قثعد تٛقضٟإ٩٠٠ أرٜٚٝ "، ّؿ٪حدحضؿأخ ٥أ٠ث لثٍؿ  ُٜٔ٘ذ

" ، ٥ٟٛٚ ٛٞثؾت رؿرؽ٨ ٣ٚؾت ـ٨ٍّ؟ف٥توظ أ٠ٙ عثؿف تٛقضٟ أل٠ٙ ٩ٔ ح٪ذ تٛعؿ"
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ْٝ! أ٠ث ٛقذ عثؿف تٛقضٟ"أضثح٩٠،  ٣ؾت . أ٠ث ٗثةؽ٣ٝ تٛؿ٥ع٩، أ٠ث ٛقذ عثؿق٤ٝ. ٛإل٠ض٪ل أ٠ث ؼثؽ
!" أوعٙ ٛقذإ٩٠ ٓأٟ قؤتٛٙ ٣ـ٩ٛ،  رُٕٚؿ ٠َذ٩٠ٙ إٟ ٪ث ُج! إ٢٠ ح٪ذ تٛؿج، ٛ٪ف ح٪ذ تٛعؿف

. أ٢٠ عثوؿ ٛ٪ىٜٖ ت٠ٛثؿ ٩ٛ٩ٍٖٜ حٞقؽق٢ ٥حؽت ٞقٙ 
" أؿض٥ٙ أٍؾؿ٩٠ إلـٍثضٙ،"ق٪قرؼؽٝ ٞقؽق٢، ؽ٥ٟ لٙ أضحر٢ ٥أ٠ث لثٍؿ أ٢٠ ج

٥ٍٟألٟ تٛلؼم ٛٝ . ٩ٔ أ٪د ٛعيد أٟ أقٌٞ ىٜ٘ثٕذ ٢٠ٍ، ر٥َُٗذ ٥ٔ٪ٞث إحرَؽُذ ٔئ٩٠  ٪لَؿ حأٞث
ٔ٘ؽ  .٥ٔٓ٪ًثرى٪ٌ ت٥٘ٛل أ٪وًث أ٢٠ ٚثٟ أف. حثٛؼىؿ ت٠ٛثؿ ٗحل أٟ ٪ٕٚؿ أ٢٠ ٤ٞؽْؽ حأ٢٠ ق٪ىٜٖ ٍُٜٞذ
. أ٢٠ ٚثٟ عثؿقًثال ٪َٜٝ َٔاًل ٚثٟ 

 
اهيدرشج  ثيعوى

٧ٍٍٜٟ ى٥ل ٞل٪ذ  . أل٠يؿ تٛٚث٣ٟ ٞقثٔد سٝ إٛرُٕذأٟ رؼى٪ذ حَؽ  تٛق٥ؿ ت٧ٛ أٟ لَؿذ حأٞث
رقثةٜذ ٛٞثؾت ٓ .تؽ٪ًث ٍٜ٪٢ تٜٖٛ٘جتألٞثٝ أٞثٝ ح٪ذ تٛعؿف ٠ع٥ تٛؼٜٓ ٠٥ع٥ ؿأ٪ر٢ ٪ؼى٥ ٓ

لب ٞؼرًٜٕث، حل  ٚثٟ ٥توعًث أٟ أقةٜر٩ ٛٝ ر٠٪ؿ١ ٛ٪ؿ٦ أ٨ٖ. أقةٜر٩ ح٤ؾت تٛلٚلأـٍضر٢ 
.  رلؽؽًترَؿوًث ٜٛؼىؿ ٥أٚسؿ حثألعؿ٦ ضَٜر٢ أٚسؿ 

أٍ٪ؽ أقةٜر٩  أٟ٪٩٠٠ٚٞ ، لَؿذ حلؽخ تٛعثضد أل٪ضثؽ ٞث ٪ضؿ٨ ٥ٔٚؿذ ٚ٪ٓ ٥ٔ٪ٞث ٞل٪ُذ
ٟٞ ح٪ذ تٛعؿف  ٥ٔ٪ٞث إٗرؿحُذ. ٪ٖ تٛعثؿف تٛرث٩ٛ ٠ٍؽٞث أرٜٚٝ ٢َٞوثحلٚل أؼؿ ٩ٚ ال ُأ

ؼٞف ٪٘ثؿج ٛٝ ٪ٟٚ ٚث٠٣ًث أؼؿ، حل لثحد حَٞؿ . تألؼؿ، رٕثضةذ سث٠٪د ٛٞي٤ؿ تٛعثؿف
. ٥ٍلؿ٥ٟ ق٠د

" ٪ث أ٠قد، ٣ل ٪٩٠٠ٚٞ أٟ أقأٛٙ حَه تألقةٜد؟"ٔأؿؽذ تإلقرَالٝ، 

" تألىٕثل؟ؾ١ ؽ أعؽ ٣١ل أ٠ذ ٥تِل. ٙحثٛىحٌ، حٞثؾت أقرى٪ٌ ٞقثٍؽذ"ٗثٛذ حىؿ٪٘د ٛى٪ٕد، 

  ".أ٠ث ٚثرج. ٚال"، ٩ٛ إٍىثة٢تٛض٥تج تٛؾ٨ ٪٠ح٩ْ أ٢٠ ٍثؿًٔث حىؿ٪٘د ٞث أضحر٤ث 

. ٠رحث٤٣ثإض٥تح٩ ضؾج ٔٚٞث ر٥َٗذ 

ٌٌٓٞ تٛٚث٣ٟ ح٩ٛ٥٘ ٢ٛ إر٩ ٍٜٞر٤ث ٍٞل ؾتذ تْٜٛىد تل٩ٔ ٥َٛؽٝ ؿّحر٩  ح٪ذ "٩ٔ  ٢٠ ٥تٗ
، ٥حؽت ٩ٛ ٥ٔؿ٪ًثٚثٟ ض٥تح٤ث ". ؾٛٙ تٛٞٚثٟ"ر٘ٓ ٩ٔ  قأٛذ تأل٠قد تٛلثحد ٛٞثؾت ٚث٠ذ". تٛعؿف

. َٛؽٝ َٞؿٔر٩أ٤٠ث رٕثضةذ 

" ٩ٔ ٞؽؿقر٩؟ر٥تضؽ أ٠ث َٜٞٞد ٞؽؿقد، أال ريٟ أ٢٠ لب ىح٪٩َ أٟ أ"
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" ٤ٔؾ١ إؾٟ ٞؽؿقرٙ،"أضحر٤ث ٞل٪ؿًت ت٧ٛ ح٪ذ تٛعؿف، 

."  عج ٞث أ٢َٜٔ ضؽًتُأ. ٗؽ أح٧٘ ٠٣ث ٞؽ٦ ع٪ثر٩. ٠َٝ، إ٩٠٠ ٠٣ث ٠ٞؾ سالسد ق٥٠تذ"

تٛوْى ح٤ٚؾت أٛ٪د عر٧ إ٩٠ ٍٜٞذ حأ٩٠ قأٚرلٓ ل٪ةًث إٟ أ٩٠٠ٚٞ تألؼ٪ؿخ ٚث٠ذ ٞالعير٤ث 
. ٍٜ٪٤ث

." ح٘٪د ع٪ثرٙ ٍثٜٞد ؾ٩ٔٙٛ ٗوثء ؿتّحد أ٠ٙ ٪حؽ٥  ٞ٪ٟ؟ٍلِّٞثؾت ُذ"

ِّٚل تلإ٢٠ ٩ٍٜٞ أُل. ٥ٍٜٝ ٍثٞد ٥ؽؿتقثذ إضرٞثٍ٪دُأٍِّٜٝ  إ٩٠"أضثحذ،  ٜٔقٕد ٠٥يؿخ تَٛثٛٝ ل
" ٥ٞث تٛؾ٨ رٚرح٢ أ٠ذ؟. ٤٣ٝ ٞؽ٦ ع٪ثر٥ٝ٤ش٢ِّٞ ٤ٛٝ ق٥ٓ ٨ٍُلِّٞث ُأ. ٪حدؾ١ تٛلجؾ٣ثٟ ١أل

ُٝ ، حىؿ٪٘د ٞث إ٩٠ ٥ٛ ُٜٗذ ُٛٞذ٥ً" أٚرُج ٚرج إؿلثؽ٪د،. ُٚرْج"ر٥ٌٗ قؤت٤ٛث تٛرث٩ٛ، أضحر٤ث ٥أ٠ث 
. أ٤٠ث ٤ٞرٞد أٚسؿ حَؽ ٣ؾ١ تإلضثحد٢٠ٚٛ حؽت ٍٜ٪٤ث . أل٠ر٤ذ ٞعثؽسر٠ث" ٚرج ٞق٪ع٪د إؿلثؽ٪د،"

ًْ"، ٗثٛذ حٜىٓ ٪ر٥ضج رْ٪٪ؿتذ ح٤ٚؾت قؿٍد حع٪ز رعؽز "٥إقرٞؿذ،  ."٤ٞٝ تإلؿلثؽ ٥ٞو٥
." تٛنع٪ظتإلرضث١ ٣ؾ١ تٛرْ٪٪ؿتذ ٩ٔ تإلؿلثؽ تٛنع٪عد ٛر٥ض٪٢ أؽ٥تذ إقرؼؽتٝ ٍٜ٪٠ث 

" إرضث١ ؾٛٙ؟ أ٨ٗ"ٔقأٛذ، 

٠ع٥ تإلـؽ٣ثؿ تٛؾ٨ ٪أر٩ ٔ٘ى ٟٞ ؼالل تٛقالٝ "٣ٚؾت قؤتل، لأضثحر٩٠ ٔ٪ٞث حؽذ ٞرٕثضةد 
."  ت٥ٟتألٝ

ْٝٞوث٪٘رٙٛٝ أ٩٠ٍ "أضحر٤ث،   ٞثحعقج ل٥َؿٙ . ح٥ض٤د ٠يؿٙ ٩ٔ ٣ؾت ت٥ٞٛو٥ً ، ٩٠ٚٛ ٤ٞر
" ٛرع٘٪ٖ ٣ؾت تٛقالٝ ٥تألٞثٟ؟٩٣ أٔول ىؿ٪٘د 

إ٠٠ث . ًَٞث٠رَث٥ٟ ٠عٟ ًَٞث ٧ٍٜ قٕ٪٠د تألؿه تٕٛوثة٪د ٥ٍٜ٪٠ث أٟ . ٟٞ ؼالل تٛرَٜ٪ٝ حثٛىحٌ"
ٟٞ ت٠ٛثف ٟٞ إ٠قثٟ ت٥٤ٚٛٓ ٥تٕٛٚؿ تَٛلثةؿ٨ رعؿ٪ؿ أٍؽتؽ ٚح٪ؿخ ٩ٔ ٠قثٍؽ  ٟٞ ؼالل تٛرَٜ٪ٝ

ٔٓ ." ٔئ٠٠ث ق٠ـؽ٣ؿ ًَٞثإلرؿ٠ٚث ضٞ٪ًَث ألضل تٛٞضرٌٞ ٥إٟ  ٠رلثح٢ ًَٞثأ٠٠ث إؾ ٣ٝ ت٧ٛ تٛ

ٌْ"أضحر٤ث،  نثؿ٥ت  ٙأٟ ضٞ٪ٌ ت٠ٛثف ت٥ٞٛض٥ؽ٪ٟ ٠٣ث ٞس٪ْؿٚٞث أ٢٠ .  ٠رلثح٢، ٠٠ٚٛ٥ث ال٣ؾت ٞلض
٪٥ٟٚ حثإلٞٚثٟ رَؽ٪ل ـٞثٟ ٗؽ٪ٟ أ٢٠ ق٪أر٩ ٣ل رَذ. ٟٞ أ٨ ٥ٗذ ٞو٧أٚسؿ إ٠٘قثًٞث ٥إ٠ٕنثاًل 

" ٜٔقٕرٙ حَه تٛلب؟

. ةجٜٛعيد أٟ ٚال٩ٞ نث٤٠ٚٛث ٛٝ رؽؿٙ حثٛىحٌ ٥ٛ٥ ٩٣٥ ٠ٞؽ٣لد ٥ٞر٤٪ضد،  إ٩ٖٛ ٠يؿْذ
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" ٪ث ق٪ؽ٨ أ٠ذ أ٧ٍٞ رٞثًٞث؟"٥أؼ٪ؿًت أضثحذ، 

٣ؾت ٙحؽًت ت٠ٛثف ٥ٛٝ أؿ٦ أح٪ٟ ٞث ٜٛر٥ ٟٞ تٛق٪ؿ  أر٪ُذ. ٚال، أٍر٘ؽ إ٩٠ أؿ٦ ض٪ؽًت"ٔأضحر٤ث، 
أ٨ أق٥أ ٟٞ ٥٣ ٪حؽ٥ ٩ٛ أٟ ت٠ٛـتً ح٪٤٠ٝ . تإل٠٘قثٝ ٣٥ؾ١ تَٛؽت٥خ ح٪ٟ ٞض٥ٍٞثذ ت٠ٛثف تٛٞؼرٜٕد

." ٥ٗذ ٞو٧

ٚٞث ٥ٚأ٢٠ ٛ٪ف . أٟ ٚال٩ٞ ٣ؾت ٚثٟ ٞسل نَٕثذ ٧ٍٜ ٥ض٢ ٣ؾ١ تٛق٪ؽخ تٛلثحد٪٩٠٠ٚٞ ت٥٘ٛل 
ٖ أٟ ت٤٠ث أٟ رنؽ٣ِّٚؾت أل٪ثء، عر٧ ٛٝ ٪ٟٚ حئ٥ٗٙٞل  ١ٖ أٟ لؼنًث ٪٩ٟٔٚٞ إٞٚث٤٠ث أٟ رنؽِّ

ًُ٪٩٠٠ٚٞ أ٠يؿ٣ث،  ٥ٔ٪ٞث ٠ُٚذ. ٩ٔ ٚال٩ٞنؽٖ ٪٥ٟٚ حَه تل ٩ٞ عر٧ ت٥٘ٛل أ٤٠ث ٚث٠ذ ح٤ٚؾت 
أٟ ٪ٟٚ حئٞٚث٤٠ث حأ٨ ىؿ٪٘د عر٧ أ٢٠ ٛٝ  ٍثٍل حؿش ٩ٔ ٣ٚؾتر٥تضؽْذ . حثٛٚثؽ ٚث٠ذ رؿت٩٠أ٤٠ث 

ٚل إؼالم ج٣ث ٚث٠ذ رٕٚؿ ٚثٟ ٪ضؿ٨، ٟٛٚٛٝ رٟٚ رَؿٓ َٔاًل ٍٞث . رؿ٦ ت٠ٛثف ٩ٔ تألقٕل
. رؿ٦ ٚل لبحأ٤٠ث 

 أ٠ثف ٪رنؿ٠٣ٟ٥ٔثٙ ٟ ال ٪ـتل إٟ ٚث. ؿ ت٠ٛثفإ٠٠ث ٩ْٓ٠. إ٠٠ث ٠ْٓ٪ؿ تَٛثٛٝ"٥توظ،  ٗثٛذ حثـؽؿتٕء
." تٛحلؿ٪د قرق٥ؽ. ٠عٟ ق٠ق٥ؽ. ؿ٣ٝ أ٪وًثٚرٜٙ تٛر٩ ٥نٕر٤ث أ٠ذ، ٔئ٠٠ث ق٩ْٓ٠ ٥ع٥ٍكٙ

" إ٤٠ث َٔاًل ٞقؤ٥ٛ٪د ٤ٛٚؾت لثحد،"٧ٍٜ ٚال٤ٞث،  ُٗذَّٔل

ض٪ج، ي٤ؿذ إٞؿأرثٟ ٚث٠ذ رق٪ؿتٟ ٠ع٥ ذ٪ثضًث أٚسؿ ٛرنؿ٪ع٩ ٣ؾت، ٥ٟٛٚ ٗحل أٟ إـؽتؽذ ١
ٟٞ  تذ٥تعؽخ ٤٠ٞٞث ق٥ؽتء ت٥ٜٟٛ حؽت أ٤٠ث ٩ٔ تٛؼٞق٪ٟٚث٠ذ . ٧ٍٜ ٗٞد تٛق٥ؿ حثج ح٪ذ تٛعؿِف

ٚث٠ث ٪رعؽسثٟ . حؽت ٩ٛ أ٤٠ث ٩ٔ حؽت٪د تٛسالس٪٠ثذضٞ٪اًل ٥ٞؿرؽ٪د س٥حًث ت٥ٜٟٛ تَٛٞؿ ٥تٛسث٠٪د ح٪وثء 
أ٢٠ ٚثٟ ٪٩٠٠ٚٞ ت٥٘ٛل . ٥ٗ٥ؿتذٞث ٚثٟ ٪ق٪ؿتٟ، ٥حؽت ٍٜ٪٤ٞث أ٤٠ٞث ٥تس٘ثذ ٩ٔ أ٠ٕق٤ٞث ٥ًَٞث ٩ٔ

. ، ٣٥ؾت ٥توظ ٟٞ ٚ٪ٕ٪د ٥ن٤ٛ٥ٞث ت٧ٛ ٗٞد تٛق٥ؿحنثؿ٩ٔ إٞٚث٤٠ٞث تإل

، ٥٥توظ أ٤٠ث ت٣ٝٞ٘ثحٜذَٜٞٞد تٛلثحد ٞقؽق٤ث ٥ؼؿضذ ٟٞ ح٪ذ تٛعؿف لتل٥ٛؽ٣لر٩، أٞقٚذ 
َٖٝٗؽ. ٟ أٚسؿ٨تإلٞؿأذإٗرؿتج ؽ ٛٝ رِؿ قىع٪د ٥ح٥٠ً ٟٞ تٛرلثٞػ حؽت ٩ٛ  ٍطَؿٞذ رع٪ر٤ث حىؿ٪٘د 

ت ٪عرؿٞثٟ رٜٙ تٛر٩ ر٘ل ٤٠ٍٞث تإلٞؿأرثٟ ٥نثؿؼثٔذ ٛؽ٣لر٩ ٥. ٛرأس٪ؿ ٍٜ٪٤ٞثتأ٤٠ث رؿ٪ؽ 
. ق٥٠تذ ٍؽ٪ؽخ

" ر٢َٜٞ أىٕث٠ٛث ٛق٠ث ٨،٢ٞ٤ٕ٠أر٪٠ث ٠ٛقأل ٍٟ لب "ٗثٛذ تٛٞؿأخ تٛق٥ؽتء ٩٣٥ رضٌٞ لضثٍر٤ث، 

" ٛقرٝ ر٢٠٥ٞ٤ٕ،٪ر١٥َٜٞ تألٟ أٟ تٛٚس٪ؿ ٞٞث ٠ٔٗ٥ٌٞد أ١٥، إ٩٠ "ٟ تٛرَثىٓ، أضثحذ تَٜٛٞٞد ح٥٠ً ٝ



 103 

٪٠رح٤ثٟ ٣ٞث ذت٧ٛ ٞقؽف تَٜٛٞٞد تٛؾ٨ ٚثٟ رٞقٙ ح٢ حىؿ٪٘د ضَلإقرٞؿذ تإلٞؿأرثٟ ر٠يؿتٟ 
إٛرٕرذ تَٜٛٞٞد ٠٥يؿذ . ٥تًٕٗث ٧ٍٜ ٞ٘ؿحد ٠ٞ٥ؽ٣لًث ٛٚل ٣ؾت تٛٞل٤ؽ ٠ُٚذ. ت٧ٛ ؾٛٙ حئقرٞؿتٍؿ

٥ٔ٪ٞث ٥وَذ ٪ؽ٣ث . ٞؿأرثٟأٟ أ٥ٗل ل٪ةًث ٛإلٟٞ ت٥٘ٛل أ٤٠ث ٚث٠ذ ؼثةٕد ٩٠٠ ٪ٞٙ .إ٩ٖٛ حَنح٪د
َٝ ٛر٠يؿت ت٧ٛ ٟٞ ٚث٠ذ أٍ٪٤٠ث ٠ع٥ تأل٧ٍٜ تإلٞؿأرثٟ  ؿَٔذ. ؿر٩٠ حثٛؿع٪ل٧ٍٜ ـ٠ثؽ تٛٞقؽف أ

. إؾ أٍٞث٣ٞث تٛؼ٥ٓ. أ٤٠ٞث ٛٝ ٪قرى٪َث ؿؤ٪ر٩ ع٪٠ةؾ ررعؽز، أؽؿُٚذ

٠يؿت حئرضث٩٣ . ٩ٔ ٜٗح٤ٞثح٢ ٞث لَؿت  ٪نؽٗثٍث ٥٪رلص٠ٞثلؽًت إ٪ث٣ٞث حأٟ  ٨ٟٞؿأذٛإل ٣رُٕذ
٨ ١٥ تَٜٛٞٞد حرقْٞذإ. أ٪وًث ٧ٍٜ تٛقٌٞحؽت ٩ٛ أ٤٠ٞث ٔ٘ؽت تٛ٘ؽؿخ . قَٞث حَه تٛن٥ذ ٞث٥ٚأ٢٠

حأ٩٠ أٚسؿ  أؽؿْٚذلَؿُذ ٥ٚأ٤٠ث . ٠٥ٕؼذ ٩ٔ تٛنٕثؿخ٠ع٨٥ ؽف سٝ ن٥حذ تٛٞف. ر٠يؿ ؾٛٙ
. ت٠ٛثف ٧ٍٜ ٗ٪ؽ تٛع٪ثخ ؼى٥ؿخ

َٝ أ٢٠ ٛ٪ف ٩ٍٖٜ ٍُٜٞذ ٠ٚٛذ ٩ٔ ٚٞث أؽؿٚذ حأ٩٠ ٥ٛ رؿتضَذ ٜٗ٪اًل، . حنٕثؿر٤ث ٟ ؽٍر٢ُإ٠ريثؿ 
حقحج نؿتؼ٤ث ٠٥ٕؼ٤ث  ت٠نؿُٔذإؾ ٠ٚذ نثةحًث، ٥. ٥ٟٚٛ ٣ؾ١ تَٜٛٞٞد تٛلثحد ٍٞ٪ثء ضؽًتٞأٟٞ 

. ٞؿأر٪ٟٜٛنٕثؿخ ٩ٔ٥ ت٤٠ٛث٪د نثؿذ عث٠٘د ٛؽؿضد أ٤٠ث حؽأذ رىٜٖ ت٠ٛثؿ ٧ٍٜ تإل

حعو٥ؿ  ؿ ٞث ح٪ٟ ٩َٗ٥ٞ تٛعؿف ٞرقثةاًل ٍٟ ٚل ٣ؾت، لَؿُذ٥تًٕٗث ٧ٍٜ ٗٞد تٛق٥ ٥ٔ٪ٞث ٠ُٚذ
. تٛعٚٞد

ُٟ. ٟ رؿضٌ ت٧ٛ قثعد تٛقضٟ٪٠ح٩ْ أ" ٞٚ٪ؽخ أ٥  أ٨ِّٟٞ ٜٕٛؿتؿ  إٍٜٝ أٟ ٛؽ٪ٙ ؿؤ٪ث. َٞٙ قأ٥ٚ
ٔ٪ٞث رق٪ؿ ٩ٔ تإل٪ٞثٟ ٔأ٠ث َٞٙ، ٥قرضؽ ؽ٥ًٞث . ١ حئٞٚثٟ تٛؼ٥ٓ أٟ ٪َٞ٪٥ٟٙٛٚ رؾٚؿ أٟ. قالط

ألؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ أ٥ٗؽٙ ٠ٞرح٤ًث ٛرٚلٓ ٔ٘ى تٛؿؤ٪ث تٛر٩ ٛٙ أٟ ر٥ٟٚ ٪٠ح٩ْ ٚٞث . ٜٛق٪ؿتٛىؿ٪ٖ 
أٍٜٝ أ٠ٙ رؿ٪ؽ أٟ رقأ٩٠ٛ تٛٚس٪ؿ ٟٞ تألقةٜد، ٥ٟٛٚ . ٥٣ أٚسؿ ٞث ٪ؼث٢ٔ تٛعؿفحنثؿ تإل. إٛ٪٤ٝ

." ق٪رٝ تألضثحد ٍٜ٪٤ث حن٥ؿخ أٔول ٌٞ تٛؼحؿخ تٛر٩ قرعؿـ٣ث ٩ٔ ع٪٢٠

اهرشول اهضبة 

ٛ٪ق٥ت أ٤٠ٝ  رؿتء٦ ٩ٛ، قؿ٥٦ٔ٪ٞث ٠ٚذ أضرثـ تأل .عدتٛقثأٞل٩ ٩ٔ ٟٞ تٛق٥ؿ ٥حؽأذ  ٠ـُٛذ
حئٞٚث٤٠ٝ ٛ٪ف أ٢٠ ع٪٠ةؾ رؾٚؿذ . حٚل تإلوىؿتج تٛؾ٨ ضؿ٦ ٧ٍٜ تٛق٥ؿ٥ال ٞحثٛ٪ٟ ح٩ أحؽًت 

. عثؽخ ٥ٔو٥ٛ٪د٠يؿخ ٩ٔ ىؿ٪٩٘ ٠٥يؿ إ٩ٖٛ ٥ٗٓ أق٥ؽ  ٥إؾ حؿضٍل. ت٠ٛيؿ ٛعؽ رٜٙ تٛٞقثٔد

ٍٟ ٥تعؽ،  "  ٟٞ أ٠ذ؟"٠ٜٗث ًَٞث ٩ٔ َت
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ٞث تٛؾ٨ رؿ٪ؽ . أقرى٪ٌ ت٠ٛيؿ. إق٩ٞ قر٪ٕٟ"٥تٕٗ٪ٟ ٠٠يؿ أعؽ٠ث تألؼؿ، ٗثل أؼ٪ؿًت، ٥ٔ٪ٞث ٠ٚث 
"  ال رَؿ٢ٔ؟ـٛذ ٞث أٟ رَؿ٢ٔ ٩٠ٍ 

" لب ٠ٍٙ؟ أ٨ٖحئٞٚث٩٠ َٞؿٔد ٚ٪ٓ "ٔقأٛر٢، 

ٞٚث٤٠ٝ أ٪وًث ق٪٥ٟٚ حئ. أقؿ٦ٛ٪ق٥ت جق٪أر٩ أؼؿ٥ٟ ٗثل ؾٛٙ ٪٥ٞث ٞث،  َؿحِمتٛؾ٨ قثٍؽ٩٠ أُل"
." ٥ٟٛ ٠ٛث ٟٞ ٠عٟ ٥ٚ٪ٓ ٪٠٠ٚٞث تٕٛؿتؿ ٟٞ ٣ؾت تٛقضٟؿ٥ت، ٣٥ٝ ق٪٥٘حِمأٟ ٨ُ

٠ٍؽ ٗثح٤ٜٝ رؾٚؿذ ٞث ٗث٢ٛ ٩ٛ تٛعٚٞد ٍٟ ٣ؤالء تٛؾ٪ٟ قُأ٠ةؾ أعرص إ٩٠ ٛقذ أٍؿ٢ٔ ع٩ حؽأُذ
. تٛحثج تٛرث٩ٛإضر٪ثـ٨ 

تألٚسؿ ّؿتحد ٥٣ أٟ ٣ؾت تٛقضٟ ج٩٠ٚٛ أٍرؿٓ  .، ٥أٍؿٓ حَه تألل٪ثء ٠ٍَُٙٓٙأٍِؿ"، ٔأضحر٢ُ
." ىالٖؿأر٢ ٍ٪٩٠ ٧ٍٜ تإل

!" ٥ٟٛٚ ٣ؾت ٥٣ تٛقضٟ ت٥ٛع٪ؽ"ٔأعرص ٗثةاًل، 

" ٠٣ث َٞيٝ ع٪ثرٙ؟ ًتٞر٥تضؽ ٚ٪ٓ رَؿٓ ؾٛٙ إٟ ٠َٚذ"، ٔقأُٛذ

َّ. ٞقض٠٥د ٠٣ثُأٔقؿذ  ٗثل أٟ ٚل ٠ٍٕفٚٞث . ؾٛٙؿ ٗثل ٩ٛ حِمتٛؾ٨ قثٍؽ٩٠ أُل"  ٗثل ٩ٛ تٛع
." ؽ٥ًٞث، ٛؾٛٙ ٔئ٩٠ أنؽٖ ٚال٢ٞ

 ١ٚ٪ٓ أَٟٛٞؿٔد  حل أ٪وًث أل٩٠ ٤ٞرٝ َؿحِمٍؽ١ ٩ُٟٛٞ قثَٞؿٔد ٔ٘ى أل٩٠ أؿ٪ؽ ٛ٪ف  قأٛر٢ُ
" ؿ؟حِمٟٞ ٥٣ ٣ؾت تٛؾ٨ قثٍؽٙ ُٛذ"ٛقضٟ تٛؾ٨ ٥وٌ ٔ٪٢ ٚل أق٪ؿ، ت

." ٛٝ ٪٘ل ٩ٛ إق٢ٞ تٛع٘٪٩٘، ٢٠ٚٛ ٚثٟ ٪ؽ٥ٍ إق٢ٞ تٛعٚٞد"

" ٚ٪ٓ ٚثٟ ل٢ٜٚ؟! تٛعٚٞد"، ٔقأُٛذ

. أ٢٠ ٪َؿٓ ٚل ٥تعؽ ٠٣ث ٟٞ أ٨ ٥تعؽ ٥حؽت أٔوَل ُؿحِمٚثٟ ٨ُ. أق٥ؽ ت٥ٜٟٛ ًتؿ٪ثو٩ ٚثٟ لثحًث"
 ٚل ٥تعؽ ٚث٥ٟنٓ ، ٥ٟٛٚ ٥تْٛؿ٪ج ٥٣ إ٩٠ إٛر٘٪ذ حأؼؿ٪ٟ ٠٣ث ٗث٥ٛت أ٤٠ٝ إٛر٥٘ت حثٛعٚٞد

إٟ ٛٝ ٪ٟٚ ٠٣ثٙ . ٢٠ إٞؿأخإ٢٠ أح٪ه ت٥ٜٟٛ ٥أؼؿ٪ٟ ٗث٥ٛت إتٛحَه ٗثل . ٞؼرًٜٕث ٍٟ تألؼؿ
ُِّٚؿ٥٤ٔ أقرثؾ ٩ٔ  تٛٚس٪ؿ ٟٞ أٞسث٢ٛ ." تٛر٠

" ٛ٪٢؟٣ل ٪٠ٚٞٙ أٟ رأؼؾ٩٠ إ"، قأُٛذ
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ذ ؼٖؿ. أؼل٧ أٟ ٪٥ٟٚ ٗؽ ّثؽؿ أ٥ ؿحٞث ٗؽ ر٩ٔ٥. ؿت١ ٠ٞؾ ـٟٞ حَ٪ؽ، ٩٠ٚٛ٥ ٛٝ أؾٛٙ أؿؽُذ"
عثٛٞث ؿأ٪رٙ، . ت٧ٛ أٟ ؿأ٪رٙرؽؿ٪ض٪ًث ق٥ء ذؿؤ٪ر٩ حؽأذ عر٧ أٟ . ٍـ٪ٞر٩ ضؽًت ٠ٞؾ ؿع٪٢ٜ

" ؟٢٠ٍ تٛٚس٪ؿٛٞثؾت رقأ٩٠ٛ ٓٗثل ٩ٛ أ٠ٙ رَؿ٢ٔ أ٪وًث، . ٔذ أٟ ٚل لب ٗث٢ٛ ٩ٛ ٚثٟ نع٪عًثٍِؿ

قأ٥ٗل ٛٙ ٍٟ إق٢ٞ تٛع٘٪٩٘، ٥ٟٛٚ ٗحل ٚل لب . ٪رًثرلضٌ، نؽ٪٘ٙ ٛ٪ف ٝٓ! أ٠ث أٍؿ٢ٔ َٔاًل"
." ٩ٍٖٜ أٟ أقأٛٙ حَه تألقةٜد

ٞ٘ثحٜد أ٨ ٪ؿ٪ؽ٥ٟ ٛٙ ٟٞ تٛ٘ثؽٞ٪ٟ أٞسثتٛٚس٪ؿ٪ٟ أ٠ذ ٥أ٠ٙ ، ٥أٍٜٝ أ٠ٙ ضؽ٪ؿ حثٛس٘د ُٓأٍِؿ"
٥ّ٪ؿٙ  ٨ أٍٜٝ أ٠ٙ أ٠َذٚٞث إٟ. ٤٠ٞٝ أقرى٪ٌ أٟ أؼؾٙ ت٧ٛ حٍَه. تإلحنثؿ٪قرى٪ٌ ٥تعؽ 

." ٛلب ٥تعؽ ٩٠ٚٛ ٠ٞؽ٣ٌك، حنؿ٥تٛٞقثٍؽخ تٛٚس٪ؿ٪ٟ ٟٞ ٣ؤالء تألقؿ٦ ٩ُٟٛ ٥ٗثؽٝ

" ٞث ٥٣؟"

ٟ ٤٠٥ٛٝ ٨٥ٚٛٝ أٔٚؿ أحؽًت أٟ تٛؾ٪ٟ ٪أر٥ٟ ٛٞقثٍؽر٠ث ٧ٍٜ تإلحنثؿ ٥تٛرعؿ٪ؿ  .أح٪ه ت٥ٜٟٛإ٠ٙ "
." أح٪ْه

ْٟ إ٩٠٠ "أضحر٢،  ضؽ٪ؿخ رٙ ؿؤ٨ أقرى٪ٌ ت٥٘ٛل أٟ .أ٢٠ ق٪أر٩ تٛٚس٪ؿ٥ٟ ٟٞٞ ٣ٝ أح٪ه ت٥ٟٞ٥ٜٛٗ
ٔٓ ." ٣ٝ ٞث أؿ٪ؽ ٢ٛ٥ٗحثإلٍرحثؿ، ٛؾت ٔئ٩٠ أٍٜٝ أ٠ٙ رقرى٪ٌ 

 

رؤٍج أهيٍج ال

٥ٔ٪ٞث ٠ٚذ أ٠يؿ ت٧ٛ قر٪ٕٟ ألرأٚؽ ٟٞ أ٢٠ ٚثٟ ٪قرٌٞ ٩ٛ، رأسؿذ حٞؽ٦ إ٠ٕرثع٢ ٥ٗثحٜ٪ر٢ ٜٛرَٜٝ، 
٩ٔ ٚال٩ٞ، ٣ؾت  ًتٞقرٞؿٔ٪ٞث ٠ٚذ ٔٚؿذ . رٞثًٞث َٜٜٛٞٞد تٛر٩ ٚث٠ذ ٞسل ٍٞؿ١حن٥ؿخ ْٞث٪ؿخ 

. تٛؿضل ق٪٥ٟٚ ًَٜٞٞث ع٘٪٘٪ًث

ِٟع٪٠ةؾ تألقثق٪د،  تؿؤ٥٨ٌٗ تلع٪٠ٞث ٠نل ت٧ٛ ٝ" تٛض٠ف أ٥ ضٜؽ٣ٝ أ٥  ٟٛ ٠عٚٝ ٧ٍٜ ت٠ٛثف ح٥ٜ
." تٛٞي٤ؿ حل حثٛؿ٥طحعقج ٟٛ ٠عٚٝ ٧ٍٜ تألؼؿ٪ٟ . تَٛٞؿ

" ،ر٥َؽ٠ث ٧ٍٜ قٞث٢ٍ ٟٞ َٜٞٞ٪٠ث٪لح٢ ٞث إ٢٠ "ٜٗ٪اًل،  أضثج قر٪ٕٟ ٥٣٥ ٠ٞؾ٣ٌل

ُؼ٠ٜ٘ث  ٠ثضٞ٪ًَث، ٟٛٚٞرٞثسٜ٪ٟ أ٠٠ث  ٥ترٕٚؿ ٝعث٥ٛ٥ت أٟ ٪ض٥َٜٙ. ؿٖت٥ٟٛٚ ٠٣ثٙ ٓ"ٗثةاًل،  ٞؿُذإقذ
تٛقالٝ تٛع٘٪٩٘ ٔ٘ى ع٪٠ٞث ٠عرؿٝ تٕٛؿ٥ٗثذ تٛٞر٥تضؽخ ق٪أر٩ . ٗنؽ ٞثٕٛ٪ٟ ٍٟ حَو٠ث لذٞػ
. ٠ٍثٟٛ ٥ٚ٠ٟ أحؽًت رعذ ر٤ؽ٪ؽ أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٣ٝ ٞؼرٜٕ٪ٟ ع٪٠ةؾ ع٪٠ٞث ٠َؿٓ َٔاًل ٟٞ ٠عٟ، . ٔ٪٠ث

ؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٣ٝ ٞؼرٜٕ٪ٟ ٠ٍث، تٛٚؿتٞد ٥تإلعرؿتٝ ألإلي٤ثؿ رعؿؿ ع٪٠ةؾ ٥ٚ٠ٟ أعؿتؿًت ع٪٠ٞث ٟ
." ٜٛرَٜٝ ت٥ٛتعؽ ٟٞ تألؼؿ، رٞثًٞث ٞسٜٞث رَٕل تألٟ ٩َٞؽ٥ًٞث ٥ق٠ق٧َ 
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٠٥ٚٛٙ أح٪ه  ٠ٞؽ٣لًثأؿض٥ أٟ ال أ٥ٟٚ ٗؽ وث٪٘رٙ ح٩ٛ٥٘ إ٩٠ ٠ٚذ . أ٠ث ٤ٔٞذ"أضثج قر٪ٕٟ، 
." ت٥ٜٟٛ

. ـ٩٠ حثٛؿّٝ ٟٞ ٥ٟٛ ضٜؽ٩ٞ٨ِّأٟ ُذرقرى٪ٌ ٠ٙ ألإ٩٠٠ ٞرلضٌ . إ٩٠ أ٤ٔٞٙ. وث٪ٖال، ٛٝ أذ"
٠ث ؿؤ٪ذتٛؾ٪ٟ ٣ٝ ٞؼرٜٕ٪ٟ ٠ٍث، ٔئٟ أؤٛةٙ ٥ٟٛٚ رؾٚؿ، ٩ٔ ٚل ٥ٗذ ٠ٕرظ ٥ٜٗح٠ث ٜٛرَٜٝ ٟٞ 

." ٛ٘ثء ٠ٛث أ٥ِلٟٞ  إلؿتًٗث٩٣ تألٟ أٚسؿ ٠٪ٙ ٩ٍ. قرـؽتؽ

" ح٤ٚؾت قؿٍد، تٛر٩ ٩ٛتٛؿؤ٪ث قر٪َؽذ ٠ٚذ أٔٚؿ ٜٛر٥ ٚ٪ٓ ت"ٍّٜٖ قر٪ٕٟ، ٓ

٩٣ أٚسؿ  تٛؿؤ٪ث تٛر٩ ٛٙأٟ روٌ ٩ٔ ؾتٚؿرٙ أٟ ٪٠ح٩ْ . تألٟ ٛٞثؾت أر٥تضؽ ٠٣ثٍٜٝ أ"، ُٜٔ٘ذ
ٍؽ ٍٟ ذإج. ـ٪ثؽخ تٛؿؤ٪ث تٛر٩ ٛٙ ٪٥ٝ ٍٜ٪ٙ أٟ رَٕل ٞث ٪قثٍؽٙ ٧ٍٜٚل . ٞٞرٜٚثرٙ أ٣ٞ٪د

." ؿؤ٪رٙٔ٘ؽ ت٠ٛثف ٥تألل٪ثء تٛر٩ رضَٜٙ ذ

." خٝٓت٢ٔٛ ٔىٞسٓج٠َٝ، ٞسل "

٠٠ضـ أ٣ؽت٠ٔث، ٍٜ٪٠ث أٟ ٠٘ث٥ٝ رسح٪ى ٩ٚٛ . ؿؤ٪ثحؽت٪د ٔ٘ؽتٟ تل٨ ت٤ٛٞد ٍثؽخ ١رسح٪ى ! رٞثًٞث"، ُذٔ٘ل
." ى ت٤ٛٞد ُ٪٨٩َٞسجٓذ. ت٤ٛٞد حأ٨ لٚل

ٌُٓأ ع٪٠ٞث حؽأُذ"إقرٞؿ قر٪ٕٟ،  ٣ل ٪٠ٚٞٙ . ، ٗؽ ٪٥ٟٚ ٣ؽٓ ٤ٞٝحنؿ، حؽأذ ألَؿ حأٟ ٩ٛ ٣ؽ
"  ٞقثٍؽر٩ ألٍؿٓ ٞث ٥٣ ٣ؽ٩ٔ؟

َٓ. رى٪ٌ ؾ٠َٙٛٝ، أٍر٘ؽ إ٩٠ أف" ٚٞث . ٠ثؿؤ٪ذ٩ٞ٠ ٣ؽ٠ٔث ٥٣ ٥تعؽ ٟٞ أٍيٝ تٛىؿٖ تٛر٩ ُذ ٠َٛؿ
أٟ ٣ؽ٩ٔ  أٍرُ٘ؽ. ؿؤ٪د٥تعؽ ٟٞ أٍيٝ ؽٔثٍثر٠ث وؽ أ٥ٞؿ ٞسل رسح٪ى ت٤ٛٞد تٛر٩ رؽٞؿ تل أ٢٠
٥ٟٛٚ . َٛٞؿٔد أ٣ؽت٤ٔٝ ؿؤ٪دؽ٥ت تلتقرٌتٍؽرٙ ٥ٞقثٍؽخ تألؼؿ٪ٟ ٟٞ تٛؾ٪ٟ ت٠٣ث ٥٣ ٞفقثق٩ تأل

." ٍٟ لب أٚسؿ أ٣ٞ٪د ٠رعؽزأٟ أ٥اًل ٠عرثش 
 

اهنٌز اهيدفوً 

ٝ رَلَّ أٟ ٣ؾت تٛؿضل تٛلثج ٗؽ ٍُٜٞذٛٙ قٞثً ن٥ذ تٛعٚٞد، ٛؾ ع٪٠ٞث رٜٚٝ قر٪ٕٟ، إقرىَُذ
َٟ ٚٞث ٍٜٞذ أ٪وًث أ٢٠ ٛٝ ٪َؿٓ إقٝ تٛؿج ٥٪قرنَج. ٟٞ ٗحل تٛؿج أٟ إقٝ تٛعٚٞد ٥٣  تإل٪ٞث

٩ٔ تٛؿقل ٥تأل٠ح٪ثء  ٔٚؿُذ. إقٝ تٛعٚٞد ٢َٞٛٞضؿؽ ٞلثؿٚد  إ٩٠ أعرثش عًٚٞد ٍُٜٞذ. ٪ق٥ً
. تٛحثجٍٔحؿ ٣ٝ ع٪٠ٞث أؽؼل ٛر٩٘ جتٛعٚٞد حأ٩٠ قأ٩ٛ ٥تٛٞحلؿ٪ٟ ٥تٛؿٍثخ ٥تَٜٛٞٞ٪ٟ تٛؾ٪ٟ ٗثل 

، تَٛي٪ٞد ٟٞ ت٠ٛثفٍؽتؽ تألت٧ٛ  ٥ٔ٪ٞث ؿَٔذ ٠يؿ٨. ٩ٔ ٞٚثٟ ٤ٚؾت٣ٝ ٛٝ أعٜٝ أحؽًت حأ٩٠ قأٗثحل
. ٪رؽٖٔ ٩ٖٔ تٛعٞثفٚثٟ  ٚثٟ ٩َٞ عر٧ ٩ٔ ٚأحد ٣ؾت تٛقضٟ تٕٛي٪ٌ،. تٛؿج لَؿذ حعو٥ؿ

. أٟ ٣ؾت ٥٣ ٞث ٠ٚذ أٍٗؽ ٠ٕق٩ ألض٢ٜ ٔٚؿُذ
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" قر٪ٕٟ، ٞثؾت رؿ٦ ع٪٠ٞث ر٠يؿ ت٧ٛ ٣ؾ١ تألٍؽتؽ تٛٚح٪ؿخ ٟٞ ت٠ٛثف؟"، قأُٛذ

." أ٠يؿ ٥ٔو٧ ٥٪أف ٥ٞؿتؿخ ٥ٚؿت٣٪د ٥يٜٞد"ٔأضثج، 

" ٙ،ؿؤ٪ذإقرؼؽٝ . ، ٥ٟٛٚ أ٠يؿ سث٠٪د حَ٪٥ٟ ٜٗحٙحثٛرأٚ٪ؽنع٪ظ ٚالٞٙ "، أضحر٢ُ

ـْ ًتٍي٪ٝ تألٟ ع٘اًلأ٠يؿ "يؿ ٕٛرؿخ ى٥٪ٜد سٝ ٗثل ٥٣٥ ٞرؿؽؽ حَه تٛلب، ٟٔ . ٞؽ٥ٟٔ ٔ٪٢ ٠ٚ
ٍٟ ." ر٘ؿ٪حًث ٩ٔ٥ ٚل لٍٚل ت٠ٚٛـ ٩ٔ ٚل ٞٚث

أٍيٝ حَوًث ٟٞ . تٛحثعز ٍٟ ت٥٠ٚٛـ٥٣ أ٠ذ . إٍالٟ ٍٟ ٣ؽٔٙٚٞث أ٢٠ . ٣ؾت نع٪ظ"أضحر٢، 
." ٩ٔٝ إ٪ضثؽ٣ٝ ٥رعؿ٪ؿ١أ٠ذ ٔػ ٠٣ث، ٥قرقثٍؽ ٥َٗ٥ت ٩ٔ  ت٥ٕ٠ٛف

" عؿًت؟ ؿ٣ٝ ٩ٔ ع٪ٟ ٛقُذعؿ٥ِّٟٛٚ ٚ٪ٓ قأضؽ٣ٝ، ٥ٚ٪ٓ ُأ"

. رَؿٓ تألٟ ٚ٪ٓ رضؽ٣ٝ، نع٪ظ أ٠ٙ ٟٛ ر٥ٟٚ ٗثؽؿًت ٧ٍٜ رعؿ٪ؿ٣ٝ إ٧ٛ أٟ رنحظ عؿًت أ٠َذ"
ٞث . ٜٗحٙ ٩٠ح٩َر٠يؿ ع٪٠ٞث قرَؿٓ ؽ٥ًٞث ٣ؽٔٙ  ٍٜٙ٪ٙ أٟ ررؾٚؿ حأٟ. ٣ؾت ٥٣ ؽؿقٙ تٛرث٩ٛٓ

" .٣ؽ٧ٍٜٙٔ تٛؽ٥تٝ ق٪ٚلٓ ٙ رؿت١ ٟٞ ؽتؼل

" حأٟ أ٥ٟٚ حثعز ٥٠ٚـ؟ ٣ل ٣ٚؾت ٍؿٔذ"

ٟٞ ر٤ؿج ٛٞثؾت ٛٝ "سٝ قأٛر٢، " .ألٟ ر٥ٟٚ َٗذ٠َٝ، ٥ٟٛٚ ٍٜ٪ٙ أٟ ررعؿؿ ٗحل أٟ رنحظ ٞث ُؼِل"
" ٣ؾ١ تٛس٥٘ج ت٥ٞٛض٥ؽخ ٩ٔ تٛق٪ثش؟

ٚٞث ؿأ٪ذ تٛس٥٘ج ٩ٔ تألق٪ضد ٥ؽؼٜذ ٟٞ . تألق٪ضد ٥تٛق٥ؿ ، ؿأ٪ُذُؿحِمع٪٠ٞث حؽأذ ُأ"
٪رْٜج ٩ٍٖٜ ٧ٛ تٛق٥ؿ، عث٥ٛذ ٍؽخ ٞؿتذ رق٢ٜ٘، ٥ٟٛٚ تٛؼ٥ٓ ٚثٟ ت ع٪٠ٞث ٥نُٜذ. ؼال٤ٛث

" .ت٠ٛثؿ٩ٍٖٜ تٛق٥ؿ، قُ٪ىٜٖ  حأ٩٠ إٟ إضرـذ ٚٞث ٔٚؿُذ. ٞثٟٚ تَٛثٛ٪دأل٩٠ أؼثٓ تأل

." ٚح٘٪د ت٠ٛثف ٠٣ثر٘ؿ٪حًث إ٤٠ٝ ٍٞ٪ثٟ . ٣ؤالء تٛعؿتف ال ٪قرى٪٥َٟ ت٠ٛيؿ ر٘ؿ٪حًث"، أضحر٢ُ

. ٚسؿٟ حئٞٚث٩٠ ت٥٘ٛل أ٢٠ ٔرظ ٍ٪٠٪٢ حلٚل أ، ٥ٛٙقر٪ٕٟأٟ ٚال٩ٞ ٣ؾت أؽ٣ك حؽت 

" ٣ل رؿ٦ ٗٞد تٛق٥ؿ؟"، قأُٛذ

." ٠َٝ، أقرى٪ٌ ؿؤ٪ر٢ ٟٞ ٠٣ث"

 ىٜٖ ٍٜ٪٤ثرقرى٪ٌ أٟ ذ. ٩ٔ أٞثٟٚ ٍؽ٪ؽخ ر٥تضؽُذ. أؿ٪ؽٙ أٟ ررؾٚؿ ٣ؾت"٩ٔ تٛٚالٝ،  إقرٞؿُذ
ٚل ٞٚثٟ،  ٩ٔ ٥تحًث٤ٞٝ ؿأ٪ر٢ م ٠٣ثٙ ٞحؽأ ٥تعْؽ. إٟ لةذأقٞثء ٞسل ٥ٍتٛٝ أ٥ ٞٞثٛٙ ٞؼرٜٕد 

." ٥ٍٜ٪ٙ أٟ ررؾٚؿ١ ح٘٪د ع٪ثرٙ

" ٞث ٥٣؟"
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ت٧ٛ  ٥ن٥لإٟ إقرىَذ ؿؤ٪د ٗٞد تٛق٥ؿ، ٪٠ٚٞٙ تل. ؽ٥ًٞث ح٘ؽؿ ٞث رقرى٪ٌ ؿؤ٪ر٢تٛق٪ؿ ٪٠ٚٞٙ "
٧ٍٜ  ٟٞ ٗحٍلع٪٠ٞث رنل ت٧ٛ ٗٞد تٛق٥ؿ، قر٥ٟٚ ٗثؽؿًت أٟ رؿ٦ أحَؽ ٞٞث ؿأ٪ذ . ٠٣ثٙ

ال رـتل  ال رر٥ٗٓ أحؽًت ٞث ؽَٞذ. ؿؤ٪ر٢ٍٜ٪ٙ أٟ رقرٞؿ ٩ٔ تٛق٪ؿ ح٘ؽؿ ٞث رقرى٪ٌ . تإلىالٖ
." رقرى٪ٌ ؿؤ٪د ٠٘ىد أحَؽ

٣ل ! إ٢٠ ٍثٍل ضؽًت .ؼثةًٕث ٟٞ تٛرقٜٖ ٧ٍٜ ؾٛٙ تٛق٥ؿأـتل ٩٠ٚٛ ال . ٤ُٔٞذ"أضثج ٩ٔ تٛعثل، 
" ؟١رقٜٖٞو٥ٟٞ 

 
اهٌور 

ال أٍؿٓ . ال ـٛذ ألَؿ حؼ٥ٓ ٍي٪ٝ"، ٗثل ٥٣٥ ٪٥٠ط. قر٪ٕٟ ٠٥يؿ سث٠٪د ت٧ٛ تٛق٥ؿ إٛرَٕذ
." أقرى٪ٌ ؾٛٙ إٟ ٠ُٚذ

٠٣ثٙ قحج . ٥تإل٪ٞثٟ ٪٠ح٩ْ أٟ ٪ق٪ؿت ًَٞث ؿؤ٪دتل. ٥ٟٛٚ ٪٥َـٙ تإل٪ٞثٟ ؿؤ٪دٛؽ٪ٙ "، ُٜٗذٓ
." ٛوَٓ إ٪ٞث٠ٙ

" ٨؟ؿؤ٪ذإ٪ٞث٩٠ ٞسٜٞث ر٥ٞ٠ ٩ٔ ٥ٞ٠ ٪قثٍؽ  ٣ل ٠٣ثٙ لٌب! أؿض٥ٙ ٗل ٩ٛ ٞث ٥٣"
"َٝ َٞؿٔرٙ ٓ. ٗ٪٩٘إق٢ٞ تٛظ ؿٓ٪٠ح٩ْ أٟ رٌ. ٟ ٥٣ تٛعٚٞد عً٘ث٠َٝ، تإل٪ٞثٟ ٪أر٩ ٟٞ تَٛٞؿٔد 

ْٟإل ٜٚٞث رَؿٔذ ٧ٍٜ إق٢ٞ حن٥ؿخ أٔول ٜٚٞث . تٛعؿ٪د٪٩ٕٚ ٛإلضر٪ثـ ٠ع٥  ق٢ٞ ق٪َى٪ٙ إ٪ٞث
٪٥ٞث ٞث قرَؿٓ إق٢ٞ . ٧ٍٜ تَٛ٘حثذ ٥تٛع٥تضـ ٩ٔ ؿعٜرٙإقرىَذ تٛرْٜج حن٥ؿخ أٍيٝ 

." ضحل أ٨ٖٛؽؿضد ر٩ٕٚ إلـتعد قرَؿٓ إق٢ٞ 
" ٞث ٥٣ إق٢ٞ؟"ل قر٪ٕٟ، ر٥ٖف

." إق٢ٞ ٪ق٥ً"
ٚثٟ ت٠ٛـتً ؿتٗحر٢ ٔ٪ٞث . ٪رْٜج ٍٜ٪٢ أقر٪ٕٟ ت٧ٛ تألؿو٪د سٝ ت٧ٛ ت٥٤ٛتء ٥ٚأٟ تإلؿر٪ثج حؽ٠يؿ 

ٚثٟ ال ٪ـتل ٠٣ثٙ ؿضثء حؿتعٕد إؾ  ٥ٕٔضةُذأؼ٪ؿًت ٠يؿ إ٩ٖٛ سث٠٪د، . ر٥تنل ٞث ح٪ٟ ٜٗح٢ ٢ٍٜ٘٥ٝ
. ٍٜٞذ إ٢٠ قٌٞ ٜٛ٘ح٢ٔ٘ؽ . ٩ٔ ٍ٪٠٪٢

ٍؿٔذ حىؿ٪٘د ٞث أ٠ٙ ٪ٞث ٠َٚذ ررٜٚٝ، ٩ٔٓ ت٥ٛتٌٗ، ٚل ٣ؾت ت٥ٛٗذ . ٩ٔ ٚالٞٙ لُٚٚذ"ٗثل، 
٣ل . ٩ٛ حَه تألقةٜد ٥ٟٛٚ. ٍٜٞذ أ٪وًث أ٠ٙ ر٥٘ل تٛعٖ ٚٞث. ٧ٍٜ ٥لٙ أٟ ر٥٘ل ؾٛٙ

" حئٞٚث٩٠ أٟ أقأ٤ٛث؟
." ىحًَث"
٩ٔ ت٥ٛتٌٗ، تٛحَه . ٥ت إقٝ ٪ق٥ً، ٤٠ٚٛ٥ٝ ٛ٪ق٥ت أعؿتؿًت٧ٍٜ أ٠ثف ٚس٪ؿ٪ٟ إقرؼؽٝ رَؿُٔذ"

" تؾت؟ٛٝ. ٠٣ثتٛٞ٘٪ؽ٪ٟ ٟٞٞ أٍؿ٤ٔٝ ٣ٝ أٚسؿ 
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أٍر٘ؽ أٟ ٚل ٗو٪د رؼرٜٓ . ٣ؾت قؤتل ض٪ؽ، ٚل تٛؾ٨ أقرى٪ٌ ٢ٛ٥ٗ ٥٣ ٞث رَٜٞر٢ ٩ٔ ؿعٜر٩"
أٟ ٪٘رؿح٥ت ٔحؽاًل ٟٞ . ال ٪َؿ٤٠ٚٛ٢٠٥ٔٝ ٍٟ تألؼؿ٦، ٥ٟٛٚ ٠٣ثٙ تٛٚس٪ؿ٪ٟ ٟٞٞ ٪َؿ٥ٟٔ إق٢ٞ، 

قٝ َٞؿٔد إ. ن٥ؿر٤ٝعقج  ض٢َٜٔئ٤٠ٝ ٪عث٥ٛ٥ٟ ٪رْ٪ؿ٥ت حث٠ٛيؿ إٛ٪٢ ٚٞث ٥٣ َٔاًل، إٛ٪٢ ٥أٚسؿ 
َٝإ٢٠ . إق٢ٞ أ٥ ٚ٪ٓ ٥٘٠ل إق٢ٞ ً ٥٣ أٚسؿ ٟٞ ٞضؿؽ َٞؿٔد ٚ٪ٓ ٠ٜٕي٪ق٥ . ٟ ٥٣ عً٘ثَٞؿٔد 

." ٣ؾت ٥٣ ٞنؽؿ تإل٪ٞثٟ تٛع٘٪٩٘
ت٥٠ًٛ تٛؾ٨ ٟٞ ٟٞ ٥٠ً أٔول، إؿر٪ثحًث ٚثٟ  ٩ٔ١ ٍ٪٩٠ قر٪ٕٟ، ٟٛٚتإلؿر٪ثج ال أـتل أ٠يؿ  ٠ُٚذ

. ٔثقرٞؿُذ .ال ٪ؿ٪ؽ أٟ ٪ؤٟٞ ت٥٠ًٛ تٛؾ٨ُٕٞوِّاًل ٧ٍٜ ٪ؿ٪ؽ أٟ ٪ؤٟٞ 
٣ؤالء . أقؿ٤٠ٚٛ٦ٝ أ٪وًث ح٥٘ت حئؼالم َٛٞؿٔر٢، حؽأ٥ت عً٘ث ٠٣ثٙ أؼؿ٪ٟ ٟٞٞ ٪عح٥ٟ ٪ق٥ً "

٣ؤالء ؾت٥ٗت تٛعؿ٪د، . ٣ٝإؿضثًرَٞل ٩ٔ َٞث٠ثر٤ٝ ٥أٟ ٞع٥ت حثٛضؿ٥ط أ٥ تألؼىثء ٣ٝ تٛؾ٪ٟ َف
٤٠ٝ ألحٚل ق٥٤ٛد حئٞٚث٠ٙ رٞ٪٪ـ ٣ؤالء . ٤٠ٚٛٝ ؿض٥َت ت٧ٛ تٛقضٟ حقحج ؼ٪حد أ٤ٜٞٝ ٥ٔل٤ٜٝ

، ٛٞث ٚث٥٠ت ٣ٝؿؤ٪ذ٪ق٪ؿ٥ٟ جٞث ٪ـت٥ٛت إٟ ٚث٥٠ت . ٍٟ تٛٞثو٩ حؽاًل ٍٟ تٛٞقر٘حلؽ٥ًٞث ٪ر٥ٜٟٞٚ 
." ت٧ٛ تٛؼٜٓؽ٥ًٞث ٪٠يؿ٥ٟ 

" حثَٛؽ٪ؽ ٟٞ ٣ؤالء، إٛر٘٪ُذ"ٍَّٜٖ قر٪ٕٟ، 
، ٗنؽ٠ٝٙضـ إٟ أؿؽذ أٟ ُذ. ٪٠ح٩ْ أٟ ر٤ٕٝ ل٪ةًث إٟ أؿؽذ ض٥تحًث ٧ٍٜ ٣ؾت تٛقؤتل"٢ٛ،  ُٜٔ٘ذ

ٟٞ ٗحل أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٪قرؼؽ٥ٟٞ إقٝ ٟ ر٥ٟٚ ٞعحىًث أ٥ ٞرلضًَث أٚسؿ ٞٞث ٪٠ح٩ْ ال رقرى٪ٌ أ
. حلؿًتـت٥ٛت ٞث ٔرؿتذ أل٤٠ٝ أ٠ٜٞث ٩ٔ ٪٤٠ٚٞث أٟ رؼ٪ج عر٧ أٍيٝ ت٥ٕ٠ٛف . ٪ق٥ً

٪ٟٞٚ أٟ ٪٥٠٥ٚت أٍيٝ أ٠ث تٛؾ٪ٟ ٥نٕر٤ٝ أؤٛةٙ لح٥٤ٟ ٨ُٟٞٞ تَٛؽ٪ؽ "، ٥إقرٞؿذ ٩ٔ تٛٚالٝ
تٛؾ٪ٟ نثؿ٥ت أٚسؿ ت٠ٛثف إعحثىًث أؤٛةٙ تإل٪ٞثٟ، عر٧ ٩ٔ ٥ ؿؤ٪دؿؽتؽ تل٪ٟٞٚ إقذ. ت٥ٕ٠ٛف
ـ٠٠ْحؾ ال ٠قرى٪ٌ أٟ . ٣ؾت ٥٣ ٥٠ٍٜٜٚٛٙٞـ  ٚحثعٕز. أٍٞل٥ؼ٪حد  . ٜٛؿج أ٨ إ٠قثٟ، إ٤٠ٝ ٥٠ٚ

، ٦ تٛؿج حلَح٢ٛعٖ، ٪٠ح٩ْ أٟ ال رعٚٝ ٍلتإل٪ٞثٟ ت٧ٍٜ أ٪د عثل، ٩ٚٛ رَؿ٢ٔ عً٘ث ٥رق٪ؿ ٩ٔ 
." أ٩ٔ تألٔول ٥ال ٩ٔ تألؿؽال 

." ٛٝ ٪حؽ٥ أ٢٠ َٔل ل٪ةًث ٛلَح٠ث. تإل٠قثٟ تألح٪هؽ٥ًٞث ٍٟ ٪ق٥ً ٚئ٢ٛ ٠ُٚذ أٔٚؿ "ٗثل، 
٥٣ . ؽتإل٠قثٟ تألق٢٠٥ ٛ٪ف إ٢ٛ ٚٞث إ! ٠ٕق٢ ٛٝ ٪ٟٚ أح٪وًث، ٥٣ تإل٠قثٟ تألح٪ه٥٣ ٛ٪ف إ٢ٛ "

ٚٞث  ٟ ٥٣، ََٜٜٝٗذ ضؽًت ٞض٥ٍٞد، ٔئ٠ٙ  أل٨ِّ ٚئ٢ٕٛر٠يؿ١ُ ع٪٠ٞث . تٛضٞ٪ٌ ؼٜٖ تٛضٞ٪ٌ ٥٣٥ ؿٗج
 ."َٙ أ٪وًثؿؤ٪ذضؽًت  َذٜٗل

 
اإلٍيبً واهظبعج 

٩ٔ تٛل٥َؿ حٞعوؿ  إقرٞؿُذ. ح٤ؽ٥ء ٔ٪ٞث ٚثٟ ٪نثؿً أل٪ثء أؼؿ٦ ٩ٔ ٜٗح٢قر٪ٕٟ  ؿتٗحُذ
٩ٔ  ٥٠ْؿ٥قر٪ٕٟ إ٩ٖٛ أؼ٪ؿًت ٠يؿ . تٛعٚٞد، ٥ٍؿٔذ أٟ حئٞٚث٢٠ أٟ ٪٥وظ ٚل تألل٪ثء أٚسؿ ٩٠ٞ

ٌُ : ٗثةاًل ٟٞ ؾ٨ ٗحل ٍ٪٠٪٢ أقى
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"ُٝ َُٝأنثِؿً ٤َٞث تٛر٩ ٠ٚذ  أٟ ضٞ٪ٌ تألقةٜد أٍٜ ت٠ٛثف ٗثل ٟ ٥٣ ٪ق٥ً، حل حٞث ال ٍالٗد ٤ٛث ح
َٝ ٥أ٢٠  ؿؤ٪دأٍٜٝ أٟ ٪ق٥ً ٥٣ ؾتٙ تٛؾ٨ أٍىث٩٠ تل .نثؽٖٟ ٞث ر٢ٛ٥٘ ٛٝ أأً. ٟ ٢٠ٍ٥٣ 
َٝأٟ أ٪٠ح٩ْ . تٛعٚٞد َٙٛٝ ٚٞث أً. ٢ٞ٪٠ح٩ْ أٟ أؼٔؽ. ٟ ٥٣ضؽ ح٠ٕق٩  ت٧ٛ ٠٣ث ٛرقثٍؽ٩٠  أ٢٠ أؿقٜ

" .تٛؼؽٞد٩ٚٛ أحؽأ 
ِٝ ٗؽ. تٛعٚٞد ٠٣ث تألٟ"، ت٥٘ٛل ُذحؽأ ِٝ ُذ أ٠ث،ع٪٠ٞث رٜٚٝأ٠َذ  ١ٍَُذق ٪رٜٚٝ ٥٣٥ أ٠ث  ١ٍُُذرٞثًٞث ٚٞث ق

، ٞؼرٜٓ ت٠ٛثف٥٣ ق٪رٜٚٝ إٛ٪ٙ ٟٞ ؼالل . َٜٞٞٙ إ٢ُ٠. عً٘ث ن٥ر٢ ُٓرَِؿ أ٠َذ. ٟٞ ؼالٛٙ
. ١ٞث ٪٥٘لِلقٞثً ٥تٛىثٍد ٛلٟٚ ٞقؿًٍث . تٛؾ٪ٟ ال ٪َؿ٢٠٥ٔأؤٛةٙ حَه تألع٪ثٟ ٟٞ ؼالل 

ْٟال . ؾتذ تٛلب تتإل٪ٞثٟ ٥تٛىثٍد ٣ٝ إٟ ٚثٟ ٛٙ إ٪ٞثٟ ع٘٪٩٘ ًٓ، ٛٙ إٟ ٛٝ رٔىع٘٪٩٘  إ٪ٞث
. ٔئ٠ٙ قرى٪ٌ ؽ٥ًٞث

٩ٔ ٞعوؿ تٛعٚٞد، . ٠ٕٛقٙ، حل ٢ٛ ٣ؾت ٠َٞث١ أ٠ٙ ٟٛ رَ٪ك حَُؽ. ر٥٘ل أ٠ٙ قرؼؽ٢ٞ أ٠َذ"
. ٥٣ تٛلٗؿ ع٪٠ٞث رأر٩ ٛرَؿٓ تٛعٚٞد، قرَؿٓ أ٪وًث ٞث. ؼىأقرَؿٓ تٕٛثؿٖ ح٪ٟ تٛن٥تج ٥تل

ٙٔ٪٠ح٩ْ أٟ ُذ ٙٔتٛؾ٨ َٜٔر٢ ٩ٔ تٛٞثو٩، ٚٞث ُذ تٛلٖؿ َؿ٠ . إل٥ّتةٙ ٩ٔ تٛٞقر٘حلٗؽ ٪أر٩ ٞث  َؿ٠
تٛعٖ رَ٘حُل إق٢ٞ ٥ ُلع٪٠ٞث رَ٘ج. ٛر٥ٟٚ ض٠ؽ٨ تٛنٜ٪ج ؽ٥ٌٍَّٝإ٠ٙ . تألؼؿ٪ٍٟ٪ك ٟٙٛ رقرى٪ٌ تل"

وث ٠ٕقٙ ٚٞث ٝ ٥تٛؿٍِّ٪٠٪ٙ، ع٪٠ٞث ٪ٕ٪ه تٛقال٩ٔ ٟ ٥٣، ع٪٠ٞث ٪ؽؼل ؾٛٙ ت٥٠ٛؿ تَٛي٪ٝ َٟٝ ً
٪رٜٚٝ إٛ٪ٙ ٠ٞؾ ـٟٞ، تٛعٚٞد ٚثٟ . سث٠٪د ٥رحؽأ ع٪ثخ ضؽ٪ؽخ عؽز ٠ٞؾ ؽٗثةٖ، ع٪٠ةؾ قر٥ُٛؽ

َٙؼثٔؽ ٢٠ٚٛ ٛ٪َف. ٟٛ ٪رؿٚٙ سث٠٪د أحؽًت. ٔ٪ٙٞٙ، أٞث تألٟ ٥٤ٔ ٪َ٪ك ٍلِّؿلؽٙ ٨ُ٥٨ُ٥ ، أ٠ذ ٞ
." ١َُٝؼثٔؽ

!" سث٠٪دأؿت١  ٛٝعح٢ إٟ ُأ٥ٟٛٚ ٚ٪ٓ ف. إ٩٠٠ ألَؿ ح٢"، ٗثل قر٪ٕٟ َٞرؿًٔث
رؿت١ أٚسؿ ٥و٥عًث ٥ررح٢َ ، حأٟ ٣ؾ١ ٩٣ ؽ٥ٍرٙ أ٪وًث. ٥ٗذ ٜٗحٙ ٩ٔ أ٩٠ِّ٨ رقر٪ىٌ ؿؤ٪ر٢ ح٩َ"

. ٥ٗخ تٛنٜ٪جٍٟ قررَٜٝ ٍٟ إق٢ٞ ٥ ٩َٔٙ ؿعٜٔذ. ٣ؾت ٥٣ تٛ٘نؽ ٟٞ ٣ؾ١ تٛؿعٜد. ٍٟ ٚسج
ٟ تألقؿ٦ ٍٝؽ٪ؽ ، ٔئ٠ٙ قرؿضٌ ت٧ٛ ٠٣ث ٩ٔ رٜٙ ت٥٘ٛخ، ٥قرقثٍؽ ٩ٔ رعؿ٪ؿ تلَٙع٪٠ٞث ٪رٝ رؽؿ٪ُج
." ت٥ٞٛض٥ؽ٪ٟ ٠٣ث

" ٣ل قر٥ٟٚ ٠٣ث؟"
"ُٝ ٍٟ. ال أٍٜ أؼؿ٦ ٛؽ٨ ٍٞل أ٢ٍٜٞ ٛٞقثٍؽخ تألؼؿ٪ٟ  ٛؽ٨ ٍٞل ٠٣ث ٩ٔ حَه تألع٪ثٟ، ٥أع٪ث

٣ؾت . ٚٞث إ٩٠ ال أـتل ٩ٔ ؿعٜر٩. ٗؽ أٛر٩٘ حٙ سث٠٪د ٩ٔ تٛٞٚثٟ تٛؾ٨ رؾ٣ج إٛ٪٢. ٩ٔ ؿعٜٔر٤ٝ
ٟٛ رَؿٓ أحؽًت ت٧ٛ أ٪ٟ . ٨ ٪٠ح٩ْ إضر٪ثـ٣ث٩ٔ ؿعٜرٙ، قرضؽ تَٛؽ٪ؽ ٟٞ تألح٥تج تٛذ. ٤٠ٞث ضـْء

ٗقًٞث أؼؿ ٪ٟٞٚ أٟ ر٥٘ؽٙ ت٧ٛ تٛحؿ٪د تٛر٩ ٪٠ح٩ْ . ٗقًٞث ٤٠ٞث قُرؿِضَٙ سث٠٪د ت٧ٛ ٠٣ث. قرؤؽ٨
ُْٞؿ٨ْٗقًٞث ٤٠ٞث ر٥٘ؽ ت٧ٛ إغ. ٧ٍٜ تٛضٞ٪ٌ ٍح٥ؿ٣ث تٛحعز ٍٟ  رحثؿتذ قٞث٥٪د ؿتةَد، ٥أ٢٠ 

ال رؼرثؿ . تٗثنؽٟرثض٤ث ٛرقثٍؽ٠ث ٧ٍٜ إ٠ضثـ ٝرٜٙ تألح٥تج، ٤٠ٚٛث ٛ٪قذ ؽ٥ًٞث تألح٥تج تٛر٩ ٠ظ
." تألح٥تج عقج ٞي٤ؿ٣ث، حل إقأل ؽ٥ًٞث تٛعٚٞد ٩ٚٛ ٪قثٍؽٙ
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. ٔؿأ٪ُذ إحرقثٞد ٧ٍٜ ٥ض٢٤. إٛرٕذ قر٪ٕٟ ت٧ٛ تٛق٥ؿ
ـٛذ ٞث ٪٠ح٩ْ أٟ أٍرؿٓ حأ٩٠ . حل إ٩٠ ٞرل٥ٖ ٤ٛؾت تٛرعؽ٨. أقرى٪ٌ رقٜٖ تٛق٥ؿ تألٟ"ٗثل، 

أٍٜٝ إ٩٠ أقرى٪ٌ رق٢ٜ٘، ٥ٟٛ أقرى٪ٌ تإل٠ريثؿ ٛؿؤ٪د ٞث . ألَؿ حثٛؼ٥ٓ، ٥ٟٛٚ ال ٪٤ٝ ؾٛٙ
ُٓ إ٩٠ ُعؿٌّ، ٛٝ أٍؽ قض٪٠ًث حَؽ. ؼ٢ٕٜ !"  أٍِؿ

رٕثضب ع٪٠ٞث إٚرلٓ أ٢٠ ٛٝ رٟٚ ٠٣ثٙ س٥٘ج ٩ٔ تٛق٪ثش . ٞل٪ذ ٌٞ قر٪ٕٟ ت٧ٛ تٛق٪ثش تأل٥ل
.  أؼؿ٦ٔ٘ى، حل س٥٘ج ٩ٔ ٚل ٞث ٚثٟ ٪ٜٞق٢، إؾ رٕٚٙ تٛق٪ثش ٢ٜٚ ح٪ٟ ٪ؽ٪٢، ٍثٞاًل س٥٘حًث 

ِٟ"قأَل،  " ٣ؾ١ تألق٪ضد؟ ٍْذحٞثؾت ُن
رقرى٪ٌ . س٘حًث ٛألؼؿ٪ٟ ٛ٪ضرثـ٥ت ٟٞ ؼال٢ُٛ٪َٞل ٟٞ ؼال٤ٛث،  ٩ٔ ٚل ٞؿخ ٪ُٕٗؿ أعْؽ"ٔلؿعذ ٢ٛ، 

." أٟ رضرثـ ٟٞ ؼالل تٛس٥٘ج ت٥َٞٞٛٛد ٠٣ث أ٥ رَٞل ٥تعؽًت ح٠ٕقٙ
ٕٙ ١ ٥ٍحؿ ٟٞ ؼال٢ٛ، ٔثرعًث س٘حًث ، ٖٞؽ ؾؿت٩ٍعثٕؽ إؼرثَؿ قر٪ٕٟ ٞٚث٠ًث ٩ٔ تٛق٪ثش ٚثٟ قٞ٪ًٚث ِحقٜ

ٍُٜٞذ أ٢٠ ٪٥ًٞث ٞث ق٪ؿضٌ ت٧ٛ ٠٣ث ٥٪٥٘ؽ تَٛؽ٪ؽ٪ٟ ت٧ٛ ؼثؿش ٣ؾت تٛٞٚثٟ . ٚح٪ؿًت ٠ٍؽ ٍح٥ؿ١
ًَ لَؿُذ حعو٥ؿ تٛعٚٞد ٛؽؿضد إ٩٠ . ٠ٚذ ٔؿعًث ٥أ٠ث أؿتٗح٢. ٢ٛ تألِٟٟٝٞ ؼالل تٛس٘ج تٛؾ٨ 

ُٞٔعً٘ث. ٥ض٩٤ ٍُٜٞذ حأ٩٠ قأؿت١ إٟ أؽؿُذ ٠ًٚٞٞث ؿؤ٪د تٕٛؿط تَٛي٪ٝ تٛؾ٨  ٚثٟ. َٕٜٔذ، ٠ٚ٥ذ 
. أ٪وًث أؼرحؿ١ ٩ٔ ٥ض٢ٔ٤ ٠ُٚذ

 
اهدرٍج 

َٓ ٞث تٛٞثؽخ تٛر٩ "، قر٪ٕٟ ٥ٔ٪ٞث ٥ٕٗذ حض٠ج تٛعٚٞد ٠ثيؿًت قر٪ٕٟ ٪َحؿ ٟٞ ؼالل تألق٪ضد، ٣ر
" ُن٠ٌ ٤٠ٞث ٣ؾت تٛق٥ؿ؟

." تٛؼ٥ٓ"
ٍؽ٪ؽ ٍح٥ؿ تألق٪ضد، ٛٝ ٪قرٔىٌ تل. ٚثٟ تٛق٥ؿ ٣ثةالًً. ؿتٗحُذ قر٪ٕٟ ٔ٪ٞث ر٥ٗٓ ٠ثيؿًت ت٧ٛ تٛق٥ؿ

. ٥ٍؿٔذ أٟ ؾٛٙ ٚثٟ إؼرحثؿًت عثقًٞث ٛقر٪ٕٟ
َٓ سث٠٪د،  " ٣ل قرقثٍؽ٩٠ ٧ٍٜ رق٢ٜ٘؟"٥ٟٞ ؽ٥ٟ ت٠ٛيؿ ت٧ٛ تٛؼٜٓ، ٣ر

إٟ عث٥ُٛذ ٞقثٍؽرٙ، ٔئ٢٠ ق٪أؼؾ ٠ٞٙ وَٓ تٛٞقثٔد ٥ق٪نَج . ال أقرى٪ٌ ٞقثٍؽرٙ"أضحر٢ُ، 
." ٩ٚٛ ررْٜج ٧ٍٜ ٞؼث٥ٔٙ، ٍٜ٪ٙ أٟ ر٥تض٤٤ث ٥عؽٙ. ٍٜ٪ٙ أٚسؿ

" ٜٚٞث أ٠يؿ ٍثٛ٪ًث ٜٚٞث ٪حؽ٥ تألٞؿ أٚسؿ ن٥َحد،"قَُٞذ قر٪ٕٟ ٪٥٘ل ٠ٕٛق٢، 
." قر٪ٕٟ، أ٠َذ ََٜٔذ أ٥ل ّٜىرٙ"

" ٞث تٛؾ٨ َٜٔر٢؟"نؿَغ ٞٚرةحًث ٥ٞٞرٜةًث ؼ٥ًٔث، 
." ر٥َٕٗذ"
." ٞثؾت أَٔل تألٟ؟ ألَؿ ٥ٚأٟ ٗؽ٩ٞ س٘٪ٜد ضؽًت ٧ٍٜ تٛعؿٚد"
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أ٠يؿ تألٟ ت٧ٛ ٗٞد ؾٛٙ تٛق٥ؿ، ٥تحؽأ ٩ٔ . ق٪ضدأ٠يؿ ت٧ٛ تٛس٘ج تٛؾ٨ َٜٔر٢ ٩ٔ تأل"ُٜٗذ، 
َٙ ٧ٍٜ . ال رر٥ٗٓ ٜٛؿتعد. ع٪٠ٞث رنل ت٧ٛ تٛق٥ؿ، إقرٞؿ ٩ٔ ق٪ؿٙ. تٛق٪ؿ ٔ٘ ٟٛ رضؽ ؿتعد حرَُٜ

." ضث٠ج تٛق٥ؿ، ٛؾٛٙ إقرٞؿ ٩ٔ تٛرقٜٖ عر٧ رنل ت٧ٛ تٛ٘ٞد
ع٪٠ٞث . ٪رعؿٙ ٚثٟ ٪ق٪ؿ ححىء أٚسؿ، ٢٠ٚٛ ٚثٟ. ّٞؿر٩٠ تٛؿتعد إؾ حؽأ ٪رعؿٙ ٠ع٥ تألٞثٝ سث٠٪د

ع٪٠ٞث ٍٜٞذ أ٢٠ ق٪٠ضظ ٩ٔ ٢ٍٜٞ، ؾ٣حذ . ٥نل ت٧ٛ تٛق٥ؿ، حؽأ ٪رقٜٖ ٍٜ٪٢ ححىء ٥ٟٛٚ حسحثذ
. ت٧ٛ تٛق٥ؿ ٥رقٜ٘ر٢ حقؿٍد ٩ٚٛ أٛر٩٘ ح٢ ٩ٔ تٛض٤د تٛسث٠٪د

ع٪٠ٞث ٥نل ت٧ٛ ٠٣ثٙ، ٚثٟ . أٟ قر٪ٕٟ ق٪٥ٟٚ ٍىلث٠ًث، ٛؾت إ٠ريؿر٢ ٠ٍؽ ضؽ٥ل ٞ٪ث١ ٍُٜٞذ
أ٠ث أ٪وًث ٠ٞؽ٣لًث ٛؿؤ٪د تٛرْ٪٪ؿ تٛؾ٨  ٠ُٚذ. ٢٠ٚٛ٥ ٚثٟ ٔؿعًث ضؽًت ٠ٞؽ٣لًث حَه تٛلب ٛؿؤ٪ر٩،

ٚسؿ إلؿتًٗث ٥٥و٥عًث ٟٞ ٥ٗذ ٞو٧، حل قثؿ أ٪وًث حس٘د تألٛٝ رٟٚ ٔ٘ى ٍ٪٠٪٢ . عنل ٔ٪٢
٪ل٪ؿ حٚل ٞٞث ٠ٚذ ٗؽ ؿأ٪ر٢ ٚض٠ؽ٨ تٛنٜ٪ج، ٩٠ٚٛ ٛٝ أٟٚ ٗؽ ؿأ٪ر٢ ٚأٞ٪ؿ ٍي٪ٝ . ٠٥حل ٞؾ٣ل

َٞؽ٥ًٍٓت . ٥و٥ط أ٢٠ ٚثٟ 
" ٗل ٩ٛ ٍٟ ؾٛٙ،"ُٜٗذ، 

إ٩٠ إٟ ر٥ٕٗذ، ٔئ٢٠  ٍُٜٞذ. ٚثٟ نَحًث تٛلؿ٥ً ٩ٔ تٛق٪ؿ سث٠٪د ٥ٟٞ سٝ تإلقرٞؿتؿ ٩ٔ تٛق٪ؿ"
ٔٚؿذ حأؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ رٜٚٞذ ٤٠ٍٝ، أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٍِؿ٥ٔت إقٝ . ق٪نَج ٩ٍٖٜ ضؽًت تإلقرٞؿتؿ سث٠٪د

ذ إ٩٠ ٟٞ تٟٛٞٞٚ أٟ ٍٜٝ. ٪ٞثٟ ٩ٔ إق٢ٞحثإلتٛؿج، ٤٠ٚٛٝ ٛٝ ٪رق٥ٜ٘ت أحؽًت ؾٛٙ تٛق٥ؿ ٛ٪ق٪ؿ٥ت 
٥ٞذ ٍٟ أٟ أح٧٘ ٩ٔ أٟ أ، ٔئ٢٠ ٟٞ تألٔول ٩ٛ ٗؿؿذ إ٩٠ عر٧ ٥ٛ ٥َُٗذ. أن٪ؿ ٥تعؽًت ٤٠ٞٝ

ٍؽٝ ؿؤ٪ر٩ ٛٞث ٪ضؿ٨ ٩ٔ ٣ؾ١ تٛض٤د ٥ٍؽٝ إ٠ضثـ٨ تٛؿعٜد ٧ٛ ُأٔوُِّل ت٥ٞٛذ ً. ٣ؾت تٛقضٟ
َٞؽ٥ٌٍّ إل٠ضثـ٣ث ٌٖ. تٛر٩ أ٠ث  ." ألٟ أ٢ٍٜٞ ٚثٟ أنَج ضؽًت ٞٞث ٠ٚذ أيٟ، ٢٠ٚٛ ٞقرع

قر٥ٟٚ ٞر٥تضؽخ . قرضؽ ٚل تٛٞثء ٥تٛىَثٝ تٛر٩ رعرثض٢ ٜٛؿعٜد. ٣٪ث، إلؿج ٟٞ ٣ؾت تٛضؽ٥ل"
ع٪٠ٞث رضؽ لؿتحًث ٠َٞلًث، إقرِؿط . ؽً تٛض٥ً ٥تَٛىك ٪ضَٜٙ ررعؿٙ. ؽ٥ًٞث ع٪٠ٞث رعرثض٤ث َٔاًل

." ٞث ؽتٝ تإل٠َثك ٥ٞض٥ؽًت، سٝ إقرٞؿ ٩ٔ تٛق٪ؿ
. لؿج حقؿٍد سٝ ٥ٗٓ، ر٥تًٗث ٜٛق٪ِؿ

ٟٛ أؿتٙ سث٠٪د ٕٛرؿخ ٟٞ ت٥ٛٗذ، ٠٤ٔثٛٙ حَه تألل٪ثء ٪٠ح٩ْ أٟ أ٤ٛ٥ٗث ٛٙ تألٟ قرقثٍؽٙ " ُٜٗذ
." ٩ٔ تٛؿعٜد

ٔٚؿُذ أٟ أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٪َؿ٥ٟٔ أٍيٝ ٍح٥ؽ٪د ٣ٝ أٚسؿ . ٠يؿ إ٩ٖٛ قر٪ٕٟ ٠يؿخ ٞؿٚـخ ٥ٞلؿٗد
. أؿلؽر٢ ٛ٪٠يؿ ت٧ٛ أ٧ٍٜ ضحل حئٞٚث٠٠ث ؿؤ٪ر٢. ت٠ٛثف تٛؾ٪ٟ ٪عح٥ٟ تٛعؿ٪د

ع٪٠ٞث رنل ت٧ٛ تٛ٘ٞد، أ٠يؿ ح٘ؽؿ ٞث . ٍٜ٪ٙ أٟ ررقٜٖ ؾٛٙ تٛضحل"ٚالٝ، إقرٞؿذ ٩ٔ تل
ِّٚـ ض٪ؽًت ٧ٍٜ ٞث رؿت١، ٥تحعز ٍٟ تٛىؿ٪ٖ تٛؾ٨ ٪ٖ. إقرىثٍذ ٍ٪٠٪ٙ ؿؤ٪ر٢ ٥ؽٙ ت٧ٛ تٛٞٚثٟ َؿ

َٞؽ٥ٌٍّ أ٠ذ ٜٛؾ٣ثج. ٍٞل ؼؿ٪ىد ٍٟ تٛىؿ٪ٖ ٩ٔ ؾ٠٣ٙإ. تٛؾ٨ رؾ٣ج إٛ٪٢ ." ٠٤ٔثٙ 
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ٕٓ حَؽ  ٥ٟٛٚ ٣ل ٟٞ تٟٛٞٞٚ. ٤ُٔٞذ"أضثَج،  أٟ ُ٪ؿ٦ ٟٞ أعؽ رٜٙ تٛضحثل ت٠ٞٛؼٕود؟ ٛقذ حؼثة
ٌٖ ألقرٞؿ ٩ٔ ؿعٜر٩ ." ٟٞ تٛرقٜٖ، ٩٠ٚٛ ر٥ت

٪٠ٚٞٙ . ٪٠ٚٞٙ ؿؤ٪د أٞثٟٚ ٟٞ ٣ؾ١ تٛضحثل ت٠ٞٛؼٕود ٥ت٥ٛن٥ل ت٧ٛ رٜٙ تألٞثٟٚ حأٚسؿ قؿٍد"
ق٪أؼُؾ ٥ٗرًث أى٥ل ٥٪٥ٟٚ رقٜٖ ؾٛٙ تٛضحل تَٛث٩ٛ أٚسؿ ن٥َحد، ٠ٚٛٙ قر٥ٟٚ . إؼر٪ثؿ ؾٛٙ

ٚٞث أٟ تٛؿعٜد ٟٞ تٛضحل تَٛث٩ٛ قر٥ٟٚ . أٔول أحَؽ ٥ؿؤ٪د لب حلٍٚل ٗثؽؿًت ٟٞ ٠٣ثٙ ٛؿؤ٪ٕد
." أ٠ذ عؿٌّ، ٪٠ٚٞٙ إؼر٪ثؿ أٓ٪ًث ٟٞ تٛؿعٜر٪ٟ. أٚسؿ ن٥َحد ٥قرأؼؾ ٥ٗرًث أى٥ل

" ٣ل روٌ ؽ٥ًٞث ٠نج ٍ٪٠٪ٙ ٧ٍٜ تٛضحل تأل٧ٍٜ، أٛ٪ف ٚؾٛٙ؟"قأل قر٪ٕٟ، 
ُٝ"أضحر٢،  تألٔول، ٩٠ٚٛ ال أقرى٪ٌ ت٥٘ٛل إ٩٠ ٠ُٚذ أؼرثؿ ؽ٥ًٞث تٛضحل  تألٟ أٟ ؾٛٙ ؽ٥ًٞث ٥٣ أٍٜ
. ٩ٔ أع٥تل ٚس٪ؿخ إؼرؿذ تٛىؿ٪ٖ تألق٤ل ٥تألقؿً، ٠٥ؽٞذ ؽ٥ًٞث ع٪٠ٞث َٜٔذ ؾٛٙ. تأل٧ٍٜ

ُٟ تألٟ أ٢٠ ٟٞ تٛعٚٞد ؽ٥ًٞث إؼر٪ثؿ تٛضحل تأل٧ٍٜ ٜٛرقٜٖ ٔٞ إ٩٠ أٍٜٝ أٟ ت٠ٚٛـ تألٍيٝ . أؤ
أٍر٘ؽ حأ٠ٙ أ٪وًث ؾتٙ ت٥٠ًٛ ٟٞ تٛحثعس٪ٟ ٍٟ . ن٥َحد ِؿٞر٥تضؽ ؽ٥ًٞث ٩ٔ ٤٠ث٪د تٛؿعٜد تألٚز

." تألٟ ٥٣ ٥ٗرٙ ٜٛق٪ؿ ٩ٔ إ٪ٞثٟ ٍي٪ٝ. ٛ٘ؽ رْٜحَذ ٧ٍٜ ؼ٥ٓ ٍي٪ٝ. ت٥٠ٚٛـ
ٌّ، ٥أٍٜٝ ٩ٔ ٜٗح٩ أ٢٠ ٪٠ح٩ْ أٟ أرقٜٖ تٛضحل تأل٧ٍٜ تألٟ ٥إال "ٗثل،  أٍٜٝ أٟ ٞث ر٢ٛ٥٘ ع

تٖ ضؽًت تألٟ ٜٛق٪ؿ ٥ت٥ٛن٥ل ت٧ٛ إ٩٠ ر٥. قأؼرثؿ ؽ٥ًٞث ؾٛٙ تٛضحل تٛؾ٨ ٥٣ أٗل ٟٞ ٗؽؿر٩
." ٣ؽ٩ٔ

ٟٛ . ت٧ٛ تإل٪ٞثٟ ٠ٕثؾ تٛنحؿ ٥٣ ٩ٔ تٛع٘٪٘د إعر٪ثْش. تإل٪ٞثٟ ٥تٛنحؿ ٪ق٪ؿتٟ ًَٞث"أضحر٢، 
أٟ ٪٥ٟٚ تٛنالط تَٛؽ٥ تألٍيٝ ٟٞ تٟٛٞٞٚ . ٪٥٘ؽٙ أحؽًت ٠ٕثؾ تٛنحؿ ت٧ٛ تأل٣ؽتٓ تٛقثٞ٪د هلل

٣ؾت ٥٣ تٛىؿ٪ٖ . ٥ًٞث تأل٧ٍٜ ٥تألٔولعثٟ ٥ٗرٙ ٛرأق٪ف ٠ٕٞى ٛع٪ثرٙ ٩ٚٛ رؼرثؿ ؽ. ٜٛض٥ؽخ
." ٜٛح٘ثء ٗؿ٪حًث ٟٞ تٛعٚٞد

قأل قر٪ٕٟ ٥٣٥ ضثٛف ٧ٍٜ نؼؿخ، عٚ٪ًٞث ٩ٔ إؼر٪ثؿ١ ألٟ ٪٥ٟٚ نح٥ؿًت ٥ٞقرًٜٞث ٚل ٞث 
" ٣ل ٛؽ٪ٙ ل٪ةًث أؼؿ ُ٪ٕرؿه ٔ٪ٙ أٟ ر٢ٛ٥٘ ٩ٛ ٗحل ؾ٣ثح٩؟"٪عرثش َٞؿٔر٢ ٗحل ْٞثؽؿر٢، 

. ٞٞث أٍؿ٢ٔ أ٠ثتٛعٚٞد أٔول  َٓٔٚؿُذ أ٢٠ تألٟ ٗؽ ٪َِؿ
 

إٌذار 
٩ٓٞ ٠ٕق٢ " ٛ٪ف ٥٣ عٚٞد، ". عٚٞد"٠٣ثٙ عٌٚٞد أؼؿ٦ ٛ٪قذ عٚٞد تهلل، ٠٣٥ثٙ ٥تعْؽ أؼؿ ُ٪ق

. ٗؽ ٪٥ٟٚ نَْج رٞ٪٪ـ١ أل٢٠ ٪عث٥ل أٟ ٪ي٤ؿ ٞسل تٛعٚٞد، ٥٣٥ ض٪ؽ ٩ٔ ٢ٍٜٞ ٣ؾت. إ٢٠ ٍؽ٠٥ث
َّ ٍّ ٢ٛ٥ عٚٞد،. ٥٤ٔ ٪أر٩ ٚٞالٙ ٥٠ؿ، ٥٣٥ ٍثؽخ ٪ضُٜج تٛع أؼؾ ٩٠ٞ ٥ٗذ  ق٪أؼؾ ٔلَٚل ع

ِّٖ ٥تٛعٚٞد ى٥٪ل ألرٟٞٚ رٞ٪٪ـ١ رَُٜٞذ أ٢٠ ٟٞٞٚ أٟ أ٠ؼٔؽً ح٢ إٟ حؽأذ ٜٛعيد ٥تعؽخ . ٟٞ تٛع
ٚثٟ تٛعٚٞد ٗؽ ٗثل ٩ٛ أ٢٠ ٛ٪ف حئٞٚث٠٠ث أحؽًت أٟ ٠ر٥ٕٖ ٧ٍٜ تَٛؽ٥ ٩ٔ . تٛرٕٚ٪ؿ ٍٚف ؾٛٙ

." تٛؽ٣ثء، ؽٔث٠ٍث ٥٣ أٟ ٠رَٜٝ أ٥اًل ٚ٪ٓ ٠ٞٓ٪ـ١ سٝ ٞ٘ث٥ٞر٢
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!" أٍٜٝ ٍٟٞ ررٜٚٝ أ٠ذ"ٟ ع٪٠ٞث لَؿ حرٜٙ تَٛٞؿٔد ٔرؽؼل ٗثةاًل، إرقَْذ ٍ٪٩٠ قر٪ٓ
َٟ ؾتٙ إٛر٘٪ُذ"ُٜٗذ،  ٚث٥٠ت ٪ر٥ٜٟٞٚ ؽ٥ًٞث ٍٟ عٚٞد . حثَٛؽ٪ؽ ٟٞ ت٠ٛثف ٩ٔ تٛقضٟ ٟٞٞ ٪رح٥َ

ٚث٥٠ت ٪حؽ٥ٟ أ٤٠ٝ أ٠ثف ٠حالء ٠ٞ٥نٕ٪ٟ، ٤٠ٚٛٝ ٚث٥٠ت ٜٞىؼ٪ٟ . أ٧ٍٜ، ٥ٍٟ َٞؿٔد أ٧ٍٜ
أ٪وًث، ٥أ٢٠ " تٛعٚٞد"عٚٞد، ٚث٥٠ت ٪٥ٛ٥ٟ٘ أ٤٠ٝ ٪َؿ٥ٟٔ ٜٚٞث رٜٚٞذ إٛ٪٤ٝ ٍٟ تل. حثٕٛقثؽ

٧ٍٜ أ٪د عثل، ع٪٠ٞث إقرَٞذ إٛ٪٤ٝ، ٛٝ ألَؿ حئ٩٠ ٠ٞ٘ثؽ ت٧ٛ تٛعؿ٪د ٚٞث ". ُٞؿلؽ٣ٝ تٛؽتؼ٩ٜ"
٠ٚذ ألَؿ حثٛيٜٞد ع٤ٛ٥ٝ، ٛ٪ف ٞسل . ٗث٥ٛت، حل حثألعؿ٦ ت٧ٛ أٚسؿ ٍح٥ؽ٪د ٩ٔ ؾٛٙ تٛقضٟ

." ٍؿٔذ أ٤٠ٝ ٛ٪ق٥ت ؾتذ تٛلب. خٌٞ تٛعٚٝ ت٥٠ٛؿ تٛؾ٨ ألَؿ١ ع٪٠ٞث رُٜٚٞذ
ٞد تٛع٘٪٘٪د ٩٣ أٟ تٛعٙ. أ٠ذ رَؿٓ ؾٛٙ تألٟ. تٛعٚٞد تٛع٘٪٘٪د ٥٣ ٪ق٥ً"إقرٞؿُذ ٩ٔ تٛٚالٝ، 

تٛعٚٞد . ٪ق٥ً قُ٪عؿِّؿٙ ؽ٥ًٞث. عٚٞد ال ر٥٘ؽٙ ت٧ٛ ٪ق٥ً ٩٣ عٚٞد ٞـ٪ٕد أ٨ٖ. رحعز ٢٠ٍ
خ تٛع٘٪٘٪د ٩ٔ أٚسؿ تألع٪ثٟ ٧ٍٜ أ٪د عثل، رلح٢ تٛعٚٝ. تٛٞـ٪ٕد قر٥٘ؽٙ ؽ٥ًٞث ت٧ٛ تَٛح٥ؽ٪د

." تَٛح٥ؽ٪د ٩ٔ تٛحؽت٪د، ٥تَٛح٥ؽ٪د ٍثؽخ رلح٢ تٛعؿ٪د ٩ٔ تٛحؽت٪د
" ٟٛ ٪٥ٟٚ تألٞؿ ق٤اًل، أٛ٪ف ٚؾٛٙ؟"ٗثل قر٪ٕٟ ٥٣٥ ٪٥٠ط، 

تٛلٙ ٛ٪ف ٞسل تٕٛٔى٠د . ٚال، ٟٛ ٪٥ٟٚ تألٞؿ ق٤اًل، ٥ٛ٪ف ٟٞ تٕٛٞرؿه أٟ ٪٥ٟٚ ٚؾٛٙ"
ٖٙ ٩ٔ ك ٖٙ ٩ٔ لب ٪حؽ٥ ق٤اًلتٛع٘٪٘٪د، ٥ٟٛٚ إٟ أؿؽذ أٟ رل " ق٤اًل"ٛٝ أضؽ حَُؽ . ا، ٔل
ٍٔحؿ أ٨ حثج أ٥ ٟٞ أ٨ ىؿ٪ٖ  أٔؼؾًت تٛىؿ٪ٖ تٛق٤ل ٗؽ ٪٥ٟٚ تٛىؿ٪ٖ . نع٪عًثحؽت تٛؽؼ٥ل 

ُٞٔواًل  ٟ٥ٚ٪ٛ ٍٟ ٩ٔ ٣ؾت ت٥ٛٗذ تَٛثٛٝ ٢ٜٚ . أ٠َذ ُؽٍ٪ذ ٚض٠ؽ٨، ٥ٍٜ٪ٙ أٟ رعثؿج. تألٚسؿ وٞث
." ٝ تَٛثٛٝ ٛر٠ضـ ٣ؽٔٙتٛٞـ٪ٕد، ٥ٍٜ٪ٙ أٟ ر٤ـ" تٛعٚٞد"٥ٞض٥ؽ ٩ٔ ٥ٗخ 

٠ٚٛٙ ٧ٍٜ  .ٚثٟ ٩ٍٜٓ أٟ أَٔل أل٪ثء ٚث٠ذ أنَج ٟٞ أ٨ لب َٜٔر٢ قثحً٘ث"ألثؿ قر٪ٕٟ، 
٢ٍٜٞ ٌٖ ُٞقرٔع . ٛٝ أٍؿٓ أحؽًت ٣ٚؾت ٔؿٍط ٣٥ٚؾت إؿر٪ثٍط ٣٥ٚؾت ؿضثء. ن٥تج، إ٢٠ نَج، ٥ٟٛٚ 

٨ تإلؼر٪ثؿ أٟ أ٠ؾتٙ ٍٜٞذ أ٢٠ ٚثٟ حئٞٚثٟ. نَْج ٩ٍٖٜ إؼر٪ثؿ أ٨ ضحل أرق٢ٜ٘. تٛعؿ٪د نَحد
٥ٟٛٚ . تإلؼر٪ثؿ ٚثٟ تٛق٥ؿ ٠ٕق٢ ٩ٔ ؽتؼ٩ٜؾتٙ ٥ٚأٟ تٛؼ٥ٓ ل لَؿُذ. ال أرقٜٖ ؾٛٙ تٛق٥ؿ

٥ٟٛٚ ٣ل نثؿ ؾٛٙ . ع٪ٟ ٍٜٞذ ؾٛٙ تإلؼر٪ثؿ، ٍُٜٞذ حأ٩٠ قأ٢َٜٔ عر٧ أنل ٥ٖٔ تٛق٥ؿ
" ٞو٧؟ تٛرقٜٖ أق٤اًل ٟٞ ٥ٕٗذ

ٟٛ ر٥ٟٚ ٠٣ثٙ ٠نؿٌخ حؽ٥ٟ . أٚسؿُٞٔقٓؿًت " تٛنَج"ال أٍر٘ؽ ؾٛٙ، ٥ٟٛٚ حىؿ٪٘د ٞث نثؿ "ُٜٗذ، 
ٜٚٞث رؼرحؿ ٠نؿخ أٚسؿ، ٜٚٞث . َٞؿٚد، ٥ٜٚٞث ٚث٠ذ تَٛٞؿٚد ٍي٪ٞد ٜٚٞث ٚثٟ ت٠ٛنؿ ٍي٪ًٞث

ٞث ٪ضَُل تألٞؿ ق٤اًل أٟ . رن٪ؿ ر٥تًٗث ت٧ٛ تَٛٞثؿٙ، ٥رؿرٌٕ حأٚسؿ ٥ٍٍّٜ ٛٞضثح٤د َٞثؿٙ أٍيٝ
حَؽ ٚل َٞؿٚد، ٥حَؽ ٚل . لل أحؽًتإٟ ح٘٪َذ ٗؿ٪حًث ٢٠ٞ، ٟٛ رٓ. تٛؿج ٪٥٘ؽ٠ث ؽ٥ًٞث ت٧ٛ ت٠ٛنؿخ

." ٢٠ٞ ٥رَؿ٢ٔ حلٚل أٔولأٚسؿ إٞرعثٟ، ٔئ٠ٙ قر٘رؿج 
" تٛٞـ٪ٕد ٔؼؽت٩ٍ؟ تٛعٚٞد٣ل قألَؿ حرٜٙ تٛيٜٞد ع٪٠ٞث ٪عث٥ل "قأل قر٪ٕٟ، 
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ًَ . ال أٍؿٓ إٟ ٚث٠ذ تٛيٜٞد رأر٩ ع٪٠ٞث ٪ؼؽ٠ٍث ٠ٕٛٚؿ ٩ٔ أ٠ٕق٠ث. ال أٍؿٓ"أضحر٢،  ع٪٠ٞث ؼؽ
ال ٟٞ لضؿخ َٞؿٔد تٛؼ٪ؿ ٥تٛلؿ، ٔئٟ أ٥ل لب َٔال١ ٥٣ ت٠ٛيؿ ت٧ٛ أ٥ل ؿضل ٥إٞؿأخ ٛ٪أٙ

تٛٞـ٪ٓ أٟ ٪ض٠َٜث ٠ٕٚؿ ٩ٔ أ٠ٕق٠ث، ٔئٟ ق٥٘ى٠ث ٩ٔ " تٛعٚٞد"٩ٔ عثل إقرىثً . أ٠ٕق٤ٞث
تٛؽ٥ٍخ إل٠ضثـ ٣ؽ٠ٔث ٛ٪قذ . ٪عث٥ل تٛٞؼثؽً ؽتةًٞث أٟ ٪ضَٜٙ رحعز ٍٟ ٠ٕقٙ. تَٛح٥ؽ٪د أٚ٪ْؽ

." ل لَح٢ألضل أ٠ٕق٠ث، ٥ٟٛٚ ألضل تٛؿج ٥ألش
ًَ؟ ٣ل رٟٞٚ أعْؽ"قأ٩٠ٛ قر٪ٕٟ،  " ٟٞ ت٥ٛن٥ل ت٧ٛ ٣ؽ٢ٔ ؽ٥ٟ أٟ ُ٪ؼؽ

 ًَحىؿف ُؼٔؽ. عر٧ ح٥ٛف تٛؿق٥ل إٍرؿٓ حأ٢٠ ُأعِحَى ٟٞ ٗحل تٛل٪ىثٟ. ال أٍر٘ؽ ؾٛٙ"أضحر٢، 
٥ٟٛٚ ال رٜٖ٘ أٚسؿ . ٢٠ٍ ق٠ث ٠َٜٝ ٚٝ ٟٞ تٛٞؿتذ ٛ٪ف ٞٚر٥حًثٍؽخ ٞؿتذ ٚٞث ٥٣ ٞٚر٥ْج، ٥ل

ًْٞٞث ٪٠ح٩ْ ٠ٔ٥ٚٛٙ  ٥٤ٔ ٪نؿٓ تٛٚس٪ؿ٪ٟ . ٟٞ ٞٚثةؽ١ تٛٚح٪ؿخ خ٥تعؽ٣ؾ١ ٩ٕٔ تٛع٘٪٘د . ٞؼؽ٥
ؽت٤ٍٝ حؽاًل ٟٞ أٟ ٪ؤ٥٠ٞت ح٥٘خ تٛؿ٥ط ٍٟ ّث٪ر٤ٝ حض٤َٜٝ ٪ؼث٥ٟٔ ٚس٪ؿًت ٟٞ ٥ٗر٢ ٛ٪رٟٞٚ ٟٞ ِغ

ِّ أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ق٘ى٥ت ٩ٔ ٞٚ٪ؽر٢ ٛٝ ٪ق٘ى٥ت ٔ٘ى ٩ٔ تَٛح٥ؽ٪د . تٛ٘ؽف تٛؾ٨ ٪٥٘ؽ٣ٝ ت٧ٛ ٚل تٛع
إ٩٠ . تٛؼ٥ٓ، حل إ٤٠ٝ ق٪٤ثض٥ٟٞ أ٨ٖ ٥تعٕؽ ٪ق٪ؿ ٩ٔ تٛعؿ٪د تٛٞنثعحد ٛإل٪ٞثٟتٛٞرـت٪ؽخ رضث١ 

ْٟٝ ." ٗحل أٟ ٪٠نح٥ت ٛٙ ٚٞ٪٠ًث ت٧ٛ ٗٞد ؾٛٙ تٛضحلٕٚث٪د أ٠ٙ ٟٛ رنل  ٥ٗ
٣٥ل ٪َؿ٥ٟٔ إقٝ ٪ق٥ً؟ حثٛرأٚ٪ؽ ٚث٥٠ت ٪َؿ٥ٟٔ إق٢ٞ ٛ٪ر٥٠ٚٞت "قأل قر٪ٕٟ ٥٣٥ ٞؿرحٙ ٜٗ٪اًل، 

" أٗنؽ، أٛٝ ٪َؿ٥ٔت عً٘ث إق٢ٞ ٥ٛ٥ ٞؿخ ٥تعؽخ؟. ؾت ٞقثٔدٟٞ إضر٪ثـ ؾٛٙ تٛق٥ؿ ٥ت٥ٛن٥ل ٤ٛٙ
ْٟ ٨ ٟٝإ"ُٜٗذ،  ٥ٟٛٚ ٗٓ ٥أ٠يؿ ٟٞ ؼالل ت٥ٛتؽ٨ تٛؾ٨ أٞثٞٙ ع٥ل ٚل . أ٤٠ٝ ٥َٜٔت ؾ٥ٙٛٗ
" ٞثؾت رؿ٦؟. ضحل

٪حؽ٥ ٥ٚأ٢٠ ٪ر٥تضؽ تٛٚس٪ؿ ٟٞ تٛقض٥ٟ ٞسل تٛؾ٨ ؼؿضُذ . ُ٪لح٢ قض٠ًث نْ٪ؿًت"أضثج قر٪ٕٟ، 
" ٢٠ٞ؟

ع٪٠ٞث َٜٗذ ٩ٛ أٟ تٛعٚٞد ٗثل أٟ ٣ؾت ٚثٟ تٛقضٟ ت٥ٛع٪ؽ، ٥ٟٛٚ حَؽ  رٕثضةُذ٤ٛؾت تٛقحج "ُٜٗذ، 
أ٠يؿ ت٧ٛ . أ٠يؿ ت٧ٛ تألق٥تؿ تَٛثٛ٪د. ٥ض٥ؽ٨ ٠٣ثٙ ٕٛرؿخ ٗن٪ؿخ ٤ٔٞذ ٞث ٚثٟ ٪٠َ٪٢ تٛعٚٞد

إ٤٠ٝ . إٟ ُٗحه ٍٜ٪ٙ ٩ٔ تٛىؿ٪ٖ، ٔئ٤٠ٝ ٟٛ ٪ضٜح٥ٙ ت٧ٛ ٠٣ث سث٠٪د. ٤ٜٚث ٞرلثح٤د. تألق٪ضد
. ٙ ت٧ٛ أعؽ تٛقض٥ٟ تألؼؿ٥ٟٞٛ٦ذ ٧ٍٜ أٟ رَٕل ؾٛٙ، ٤٠ٚٛٝ ق٪أؼؾ٥٪َؿ٥ٟٔ أ٠ٙ قرؼرثؿ ت

ع٪٠ٞث ر٘رؿج إٛ٪٤ث ٪نَج ٍٜ٪ٙ ٟٞ تٛؼثؿش أٟ رؿت٣ث قض٥ٟ، ٥ٟٛٚ ٟٞ تٛؽتؼل ٔئ٤٠ث ٞرلثح٤د 
." ٥٠ت حعقج ٞؼث٤ٔ٥ِٝشٔ٪٤ث أ٠ثف ٩ٔ ٞض٥ٍٞثذ ٥ُف ًَضٞ٪ًَث، ٥ِه
ٟ ع٪٠ٞث ٠ٚذ أ٠يؿ ح٤ؾت عر٧ إ٩٠ ٛٝ أؿ٦ قض٥. إ٩٠ قَ٪ؽ أ٠ٙ أي٤ؿر٤ٝ ٩ٛ"ٗثل قر٪ٕٟ، 

ٓٔ. تإلرضث١ ٟٞ ٗٞد تٛق٥ؿ أ٥ ع٪٠ٞث ٠ٚذ أحعز ٍٟ ضحل ألرق٢ٜ٘  ؼثٌغ٣ل رَر٘ؽ حأ٢٠ قُر٠نج ٩ٛ 
ٞؿتذ ٍؽ٪ؽخ ٟٞ ٗحل أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ق٪عث٥ٛ٥ٟ تٛ٘حه ٩ٍٜ ٥٥و٩َ ٩ٔ أعؽ تٛقض٥ٟ؟ ٥أٟ 

" أؤٛةٙ ت٠ٛثف ق٪قرؼؽ٥ٟٞ إقٝ ٪ق٥ً؟
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 ٪أر٩ تَٛؽ٪ؽ ٩ٔ إقٝ تٛؿج، ٪ٖؽ٩ٔ٩ٍ تأل٪ثٝ تألؼ٪ؿخ فتٛؿج ٠ٕق٢ عؾَّؿ ٩ٔ تٛٞٚر٥ِج أ٢٠ "، أضحر٢ُ
نؽ٩٠ٗ، ٠٣ثٙ تٛٚس٪ؿ٪ٟ أٞسثل . ٚل ٥تعؽ ٤٠ٞٝ أ٢٠ َٔاًل تٛٞق٪ظ، عر٧ أ٤٠ٝ ق٪ؼؽ٥ٍٟ تٛٚس٪ؿ٪ٟ

ُٞؼثؽٍ٪ٟ٪َؿٓ ٖ أٟ نؽِّؾٛٙ، ٥ٛقذ ُأ حئٞٚث٩٠ أٟ أ٥ٗل ٛٙ ٍٟ ٞ٪ـخ ؿأ٪ر٤ث . َٞي٤ٞٝ أ٤٠ٝ 
ْٟ ٛرقرى٪ٌ  ٪رىٜج. ٔ٪ٞث ٚث٥٠ت ٩ٔ ؿعٜر٩ٔٝ٤ أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ إٛر٘٪ذ ح٤ٝ، ٛ٘ؽ ّثؽؿ٥ت  إ٪ٞث

نثؿ٥ت ٪ٕٚؿ٥ٟ أٟ تٛؼ٥ٓ ٥٣ . ؼرثؿ٥ت أٟ ٪رح٥َت تٛؼ٥ٓ حؽاًل ٍٟ تإل٪ٞثٟتإلقرٞؿتؿ، ٣٥ٝ إ
ِّ ْٟ ٥نثؿ٥ت ٪٠يؿ٥ٟ أق٥تؿ تٛؼ٥ٓ تٛٞع٪ىد حقض٤٠٥ٝ أ٤٠ث عن٥ٟ تٛع تٛؼ٥ٓ ق٪َٕل . إ٪ٞث

. أؤٛةٙ ت٠ٛثف ٛ٪ق٥ت أ٥ٔ٪ثء ٜٗد ٟٞ. ٙ ٥٪ضَٜٙ ر٠يؿ تٛعن٥ٟ حرٜٙ تٛىؿ٪٘دؿؤ٪ذؾٛٙ ٩ٔ 
َٔٞي٤ٞٝ ٞؼٜن٪ٟ، ٤٠ٚٛٝ ٠ٞؼؽٍ٪ٟ ح٥تعؽ ٟٞ أ٦٥ٗ تٛوالالذ ٧ٍٜ تإلىالٖ، ٥٣ ؼ٥ٓ 

." تٛوالل
" ؟٣ل ٪٠ح٩ْ ٩ٍٖٜ ٞعثؿحر٤ٝ"ٗثل، 

ُٝ قؤتٛٙ ٥أ٠ث ح٠ٕق٩ قأٛر٢ ٞؿتذ ٍؽ٪ؽخ"أضحر٢،  إ٤٠ٝ ٪ؽٞؿ٥ٟ إ٪ٞثٟ تَٛؽ٪ؽ ٟٞ ت٠ٛثف . أ٤ٔ
ق٪أر٩ ـٞثٟ . ٞؤٗرًث ٞٞث ر٢َٜٕ ضٞ٪ٌ تألؽ٪ثٟ ٥تٛى٥تةٓ ًَٞث٥٪٥َٜٟٞ وؿؿًت أٚسؿ ت٧ٛ تٛٞ٘٪ٞ٪ٟ 

تٛىؿ٪ٖ  ٣ثع٪ٟ رـتل ٚل أعضثؿ تَٛسؿخ، ٤٠ٚٛث ٩ٔ ت٥ٛٗذ تٛعث٩ٛ، ٩٣ أ٪وًث، رؼؽٝ ٣ؽًٔث حضَل
." أنَحًث

٠وثل تٛعٚٞد ٪ؿ٪ؽ أٟ ٪٥ٟٚ أنَحًث؟ ٥٤ٔ تألٟ ح٤ٚؾت ن٥َحد ٛٞضؿؽ تل"تٛٚالٝ،  ٩ٔ إقرٞؿُذ
ت٠ٛثف  وؽ ضٞ٪ٌأ٪وًث ٠ثول ؿج أٟ ٪ض٢َٜ أنَحًث حض٠َٜث ٟٛٞثؾت ٪ؿ٪ؽ تل. وؽ ٞؼث٠ٔ٥ث

" تٛٞؼ٪ٕد؟
٣ؾ١ تٛع٪ثخ ٩٣ ؿعٜد ٞؤٗرد . تٛؿعٜد قر٥ٟٚ إٞث ق٤ٜد أ٥ نَحد عقج ٞث ٪ؿ٪ؽ١ ٥٣"، ٥رثحَُذ

. ُرقرؼؽٝ ٛر٤٪ةد أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ق٪ع٥ٟٞٚ ٌٞ تٛؿج ٩ٔ تٛـٞثٟ تألر٩ ٚأح٠ثء ٥ح٠ثذ ت٩َِّٜٛ ت٧ٛ تألحؽ
٪٠ح٩ْ أٟ ٠رَٜٝ أعؽ تألل٪ثء ت٤ٞٛٞد ٩ٔ ٣ؾ١ . ؿ٠ث ٠ع٥ ن٥ؿر٢ٚل رضؿحد ٩٣ ْٛؿه رْ٪٩

إٟ ٚثٟ ىؿ٪٘ٙ أٚسؿ ن٥َحد، . تٛؿعٜد ٥٣ أٟ ال ٠ُحؽِّؽ أ٨ رضؿحد، حل ٠قر٤ْٜث ٕٚؿم ٠ٛث
٥٣ًُ ٔثٛقحج  ." ٥َِٛٙ ؽ٥ٍٔذ٩ٔ 

 
طرورث اهخدرٍة 

تٓ، ٥ٟٛٚ ق٪أر٩ تَٛؽ٪ؽ٥ٟ ت٧ٛ ٥ٛ٪ٞد تٛـٓ. ُؽ٩ٍ تَٛؽ٪ؽ، ٥ٟٛٚ ُأؼر٪ؿ تٜٛ٘٪ل"ق٠َٞث ن٥رًث، 
." تَٛؿ٥ف ٟ ق٪٥٠٥ٚتتٜٛ٘٪٥ٜ

. ؿ٪ثو٩ ٚٞث ٍِؿ٢ٔ قر٪ٕٟ، ٥تقرٞؿ ٗثةاًل حؽت ٚلثٍج. إٛرٕر٠ث ٠٠ٛيؿ تٛعٚٞد ٥تًٕٗث ؼ٠ٕٜث
َُٞؽِّ ٛٙ، ٥قر٥ٟٚ تٛٞٚثٔأخ أٍيٝ ٟٞ أٟ رؽؿ٤ٚث ٩ٔ ٣ؾت ت٥ٛٗذ" أ٠ذ . أؿٚه ٩ٔ تٛقحثٖ تٛ

٥ٟٛٚ  ،ؽ٥ٍُذ تٛضٞ٪ٌ ٜٛؿٚهأ٠ث . ؿِّؽؿِّج ٠ٕقٙ ِٜٛج. رَؿٓ ٞؽ٦ تٛرؽؿ٪ج إلٍؽتؽٙ ٜٛقحثٖ
." ؽؿِّج ٠ٕقٙ ٛر٥ٕـ. تٜٛ٘٪٥ٜٟ ؿٚو٥ت ٤ٛؽٓ ت٥ٕٛـ
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. سٝ ّثؽؿ
" ٛٞثؾت ّثؽؿ؟"قأَل قر٪ٕٟ، 

ؾٛٙ ٚأٚسؿ تٜٛٚٞد  إقرٜٝ. رٜٚٝ إٛ٪ٙ ٍٟ تٛرؽؿ٪ج. ٗذٗثل ٚل ٞث ٥٣ ٞى٥ْٜج ٢ٛ٥ٗ ٩ٔ ٣ؾت ت٥ٛ"
." أ٣ٞ٪د رؼنٙ ٩ٔ ٣ؾت ت٥ٛٗذ

!" ؽُذ أٟ أٚؿ١ ٣ؾ١ تٜٛٚٞدر٥َٓ. رؽؿ٪ج"
" ٣ل ٠َٚذ ٞرقثحً٘ث؟. ٜٚٝ إٛ٪ٙ ٍٟ تٛقحثٖذ"
ُٝ. ٠َٝ، إ٩٠ قؿ٪ٌ ٩ٔ تٛؿٚه" ٍُِؿَه ٩ٍٖٜ  ًُ ٞرقثحٖ ٩ٔ ٞؽؿقر٩ ٥  ٠عٌد٠ٚذ ؽ٥ًٞث أقؿ

." ٜٛؿٚه ٩ٔ ضثَٕٞد ؿٔ٪َد تٛٞقر٦٥
." أقرى٪ٌ أٟ أ٤ٔٝ أ٠ٙ ٛٝ ر٘حل ت٠ٞٛعد"
." ال ٛٝ أٗح٤ٜث"
" ؟٪ج َٛؽٝ ؾ٣ثحٙ ت٧ٛ تٜٛٚ٪د٣ؾ٣ل ٚثٟ تٛقحج أ٢٠ ٪٥َـٙ تٛذ"
..." ٚثٟ تٛقحج . ال"

." ٠َٝ، ٟٞ تٛٞعرٞل أٟ ٪٥ٟٚ ٥٣ تٛقحج"نَٞذ قر٪ٕٟ ى٥٪اًل ٔ٪ٞث ٚثٟ ٪٠يؿ ت٧ٛ ٗؽٞ٪٢ سٝ ٗثل، 
َٙ ل٪ةًث. ال رٜٖ٘ ٧ٍٜ ؾٛٙ تألٟ" َٞيٝ تٛؾ٪ٟ ٟٞ تٛٞعرٞل أٟ . ٧ٍٜ أ٪د عثل، ٍٜ٪ٙ أٟ رؽؿ

٥ََـ٣ٝ لب ٥تعؽ، ٪٥٠٥ٚت تألٔول ٩ٔ أ٨ عٍ٘ل أ٥ ٠٤ٞد ال ٪ن٪ؿ٥ت أحؽًت ٟٞ ت٠ٛثضع٪ٟ تٛٚج تؿ ٛ
٪ج حٚل ٥و٥ط ٣ؾٚثٟ تٛذ. ٞث ر٢َٜٕ تألٟ ٥٣ أ٣ٝ حٚس٪ؿ ٟٞ عٜحد قحثٖ أ٥ ٜٚ٪د. ٪ج٣ؾ٥٣ تٛذ

ٔ٪٢ رٜٙ . ٠٘ىد وَٕٙ ٥َّٜٕٚٙ تٛٚس٪ؿ ٛعؽ تألٟ، ٥ٟٛٚ ٩ٔ تٛٞق٪ظ ٚل تألل٪ثء نثؿذ ضؽ٪ؽخ
٠ث١ أ٠ٙ ٣٥ؾت ٌٞ. أ٠ذ تألٟ رٜٞ٪ؾ١. نثؿذ أٍيٝ ٥ٗرٙٗؽ تألل٪ثء تٛر٩ ٚث٠ذ أٍيٝ وَٕثرٙ 

ُٞؽٖؿُج ." ؾتٙ تٛ
 ."أٍٜٝ أ٠ٙ ر٥٘ل تٛعٖ، ٥أٍٜٝ أٟ ٣ؾت تٛقحثٖ حثٛؾتذ ال أؿ٪ؽ أٟ أؼقؿ١"
" ٣ل رؿ٦ تٛىؿ٪ٖ تٛؾ٨ ٪٥٘ؽٙ ت٧ٛ تٛضحل؟"
"َٝ٠ ".
." إح٧٘ ٔ٪٢ إٟ أؿؽَذ ت٥ٛن٥ل ت٧ٛ تٛ٘ٞد. ٪ج٣ؾإق٢ٞ تٛذ"
 

اهجٍص 
ض٪ك ٪ـعٓ ٧ٍٜ  ٚثٟ أٞث٩ٞ. ٥تًٕٗث ٧ٍٜ ضحل ٍثٍل ٪لؿٓ ٧ٍٜ ق٤ل ٍي٪ٝ ٥ٔضأخ، ٠ُٚذ
ر٥تضؽذ ٠٣ثٙ إس٠ث ٍلؿ ٔؿٗد ٍقٚؿ٪د ٩ٔ تٛىٜ٪َد ٥تٕٗد حٚل ؿلثٗد ٠٥ٚٞ٥د ٟٞ . ضح٤د ٥تقَد

ـُٞؿ . أٍؽتؽ ّٕ٪ؿخ ٟٞ تٛض٥٠ؽ ٚث٠ذ تٕٛؿٖ ٠ٞ٘قٞد ٚٞث أيٟ ت٧ٛ أ٥ٔتش ٥ٚرثةج ٥قؿت٪ث ٥
. خٚث٠ذ تُٕٛؿٖ ٞٞ٪ـخ حؿت٪ثر٤ث ٥تأل٥ٔتش ٞٞ٪ـخ حأ٥ٛتٟ حؾالر٤ث ت٠ٛيثٞ٪د تٛٞؼرٜٓ. ٠يثٞ٪د
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ـُٞؿ ت٠ٛيثٞ٪د ٞٞ٪ـخ حأل٪ثء ٞسل تألعـٞد أ٥ ٚرٕ٪د تٛقرؿخ تٛر٩  ٚث٠ذ تٛٚرثةج ٥تٛقؿت٪ث ٥تٛ
ٚثٟ تٛضٞ٪ٌ ٪ؿرؽ٥ٟ تٛؽؿ٥ً تٛٞن٥٘ٛد ح٥ٜٟ ٔو٩، ٥تٛرؿ٥ف . إؼرٜٕذ ح٪ٟ رٜٙ تٛٞض٥ٍٞثذ

 40ت٧ٛ  30ٚث٠ذ تٛؿت٪ثذ ٍثٛ٪د حى٥ل . ح٥ٜٟ ؾ٣ح٩ ؼثٛم، ٥تألقٜعد ح٩٠٥ٜ تٕٛود ٥تٛؾ٣ج
ٚثٟ تٛض٪ك ٪ؼى٥ ٚث٠ذ ؽؿ٢ٍ٥ ٥أقٜعر٢ رٌٜٞ ح٥٠ؿ تٛلٞف ٚثٛحؿٖ، ٥ؿٔؿٔد ٥ٔ٪ٞث . ٗؽٝ

. ٛٝ أرن٥ؿ أٟ تألؿه ل٤ؽذ أ٨ لب ٞسل ٣ؾت ٗحاًل. تٛؿت٪ثذ ٥ؽ٥قد أعؾ٪ر٤ٝ ٚ٘نٓ تٛؿٍؽ
 

. ٗؿ٪حًث ٕٚث٪د أل٠يؿ ٥ض٤٣٥ٝ، ؿأ٪ر٤ٝ ؿضثاًل ٠٥قثّء، ٚحثؿًت ٥نْثؿًت ٟٞ ٚل ض٠ٍف ع٪٠ٞث ٠ُٚذ
ٚث٠ذ تٛعؿج ٩ٔ ت٥٤ٛتء، . ٣ٝ، ٥ٌٞ ؾٛٙ ٛٝ ٪حؽ٥ تٛر٥رؿ ٍٜ٪٤ٝر٥تضؽ رنٞ٪ٝ ؿ٣٪ج ٧ٍٜ ٥ض١٥

٩٠ٚٛ إقرىَذ أٟ ألَؿ حر٥تضؽ قالٝ ٍٞ٪ٖ ح٪ٟ تٛٞؿترج ٍِؿُٔذ أ٢٠ ال أعؽ ٤٠ٞٝ ٚثٟ ٪ؼثٓ 
ٚثٟ تٛض٥ تٛؿ٥ع٩ تٛؾ٨ لَؿذ ح٢ ٥أ٠ث ٗؿ٪حًث ٤٠ٞٝ ؿتةًَث . تَٛٞؿٚد تٛر٩ ٚث٥٠ت ٪ـع٥ٕٟ ٠ع٣٥ث

. ٚٞي٤ؿ٣ٝ
ٚثٟ . ٕٞدٚثٟ ٚل ض٠ؽ٨ ٪ؿرؽ٨ لثؿتذ ٥أ٥ِف. تأل٥ٛتٟ ٞرأٛ٘د٠يؿذ ت٧ٛ ـٖ٪ثر٤ٝ، ٚث٠ذ 

ٌٞ أ٢٠ ٚثٟ . ٞؿتء ٟٞ ؾ٨٥ تٛٞؿترج تَٜٛ٪ث ٪ق٪ؿ٥ٟ ح٪ٟ تٛٞؿترج ٌٞ تألؼؿ٪ٟتألتٛض٠ؿتالذ ٥
٤٠ٞٝ أ٢٠ ٚثٟ  ٥توعًث أٟ أؤٛةٙ ٟٞ ؾ٨٥ تٛٞؿترج تَٜٛ٪ث ٣ٝ تٛٞقؤ٥ٛ٪ٟ، ٢٠ٚٛ ٛٝ ٪حؽ٥ ٧ٍٜ أعٕؽ

َٞؿرحر٢ ِٝ. عقثقًث حئٔؿتى ٛ ـٖ  ِؿٟٞٔ أ تٛٞؿرحد تأل٧ٍٜ ت٧ٛ تألؽ٧٠، حؽت ٧ٍٜ ضٞ٪٤َٝ أ٤٠ٝ أٍ
ُٞؽٖؿج حلٚل ال ٞس٪ل ٢ٛ، ٌٞ ؾٛٙ حؽت ٍٜ٪٢ أ٢٠ ٍثةٜد ٚح٪ؿخ. تألنؽٗثء . حؽت ٩ٛ تٛض٪ك حأ٢٠ 

 
ٔ٪ٞث ٠ٚذ أرأ٤ٜٞٝ، ٛٝ ٪حؽ٥ ٍٜ٪٤ٝ تأل٠ث٠٪د، ٛ٪ف أل٤٠ٝ ٪ٕر٘ؽ٥ٟ ٥٣٪ر٤ٝ، ٥ٟٛٚ أل٤٠ٝ ٚث٥٠ت ضٞ٪ًَث 

ٍٟ ٕٓ. ٛؾ٨ ٚث٥٠ت ٪٢٠٥ََٜٕٟٞ ٣ٝ ٥ٞث ت ٧ٍٜ ٪٘٪  ٛٝ ٪٥٠٥ٚت ٕٞرؼؿ٪ٟ حأ٠ٕق٤ٝ ٥ال حثعس٪ٟ ٍٟ إٍرؿت
ٟٞ  ٚح٪ؿ ٔؿ٪ٕؽ نَُ٘ذ ٛؿؤ٪د ٣ٚؾت ٍؽٕؽ. ٛٝ أٚرلٓ ى٥ٞط أ٥ إٔرؼثؿ ٩ٔ أ٨ِّ ٟٞ تٛٞؿترج. ح٤ٝ

٠ًث أٟ تألؿه ٛٝ رل٤ؽ ٥ٖٝ ٠ُٚذ. ٢ٍ٥٠، ٥ٌٞ ؾٛٙ ٩ٔ إ٠قضثٝ رثٝ ٥قثةؿًت ٩ٔ ؼى٥تذ ٞسثٛ٪د
. ٣ٚؾت ض٪ك ٧ٍٜ تإلىالٖ

ٚل . ٠ٕق٩ ؼٜٓ تٕٛؿٖ تألٞثٞ٪د ٠ثيؿًت ت٧ٛ ٞض٥ٍٞد ٚح٪ؿخ ٠٥ٚٞد ٟٞ ٞةثذ تٕٛؿٖ سٝ ٥ضؽُذ
ٔؿٗد ٤٠ٞث ٚث٠ذ ٞؼرٜٕد ٩ٔ تٛعضٝ، ٔ٪٤ث تٕٛؿٖ تٛنْ٪ؿخ ٠٥ٚٞد ٟٞ أ٩ٕٛ ض٠ؽ٨ ٥تٕٛؿٖ تٛٚح٪ؿخ 

ٌٞ أٟ ٣ؾ١ تٛٞض٥ٍٞد ٛٝ رٟٚ ؿل٪٘د ٠٥ٜٞ٥د ٞسل تأل٧ٛ٥ ٤٠ٚٛث ٚث٠ذ ض٪لًث . حٞةثذ تألالٓ
ٚثٟ ٤ٛؾ١ تٛٞض٥ٍٞد ؿت٪ثذ أ٪وًث، ٤٠ٚٛث ٛٝ رٟٚ ٚح٪ؿخ ٥ٞس٪ؿخ ٞسل رٜٙ . حج عض٢ٞؿ٣٪حًث حف

ـًٓت ٍقٚؿ٪ًث ٌٞ ٞؿترٍج. تٛر٩ ٩ٔ ع٥ـخ تٛٞض٥ٍٞد تأل٧ٛ٥  ، ٩٠ٚٛ ٠ُٚذٚثٟ ضٞ٪٤َٝ ٞؿرؽ٪ًث ح
ٚٞث أٟ . ٚثٜٞد ٥ٛٝ ٪ٟٚ َٜٛؽ٪ؽ ٤٠ٞٝ أقٜعد ًت٠ٞؾ٣اًل ألٟ تَٛؽ٪ؽ ٤٠ٞٝ ٛٝ ٪ٟٚ ٞؿرؽ٪ًث ؽؿ٥ً

. ٛعد تٛر٩ ٚث٠ذ ٩ٔ ع٥ـر٤ٝ ٛٝ رٟٚ ٞن٥٘ٛد ٥ال ٞرأٛ٘د ٞسل تٛٞض٥ٍٞد تأل٧ٛ٥تٛؽؿ٥ً ٥تألف
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ض٪ؽًت حأؤٛةٙ تٛٞر٥تضؽ٪ٟ ٩ٔ ٣ؾ١ تٛٞؿترج، إقرىَُذ ت٠ٛيؿ أ٢٠ ٛؽ٦ تٛضٞ٪ٌ رنٞ٪ٝ  ٔ٪ٞث عؽُٗذ
أٚسؿ إؽؿتًٚث  ٤ٔؤالء حؽ٥. ٩ٔ تٛٞض٥ٍٞد تأل٧ٛ٥ ٣٥ؽٓ، ٥ٟٛٚ ٛٝ ٪ٟٚ ٤ٛٝ ؾتذ ت٤ٛؽٓ ٚٞث

٣ٝ ٞث٠ًَث إ٪ث٣ٝ ٟٞ تٛرؿٚ٪ـ ١لَؿُذ أٟ ؾٛٙ ٚثٟ ٪نؿٓ إ٠رحث. ٪ٟ ع٤ٛ٥ٝٛٞؿترح٤ٝ ٥ٞؿترج تٛؾ
. ُ٪٤ٜ٪٤ٝ أٚسؿ ٚثٟ ٚٞث لَؿُذ ح٥ض٥ؽ ى٥ٍٞط ٥ّ٪ؿٕخ ح٪ٟ تٛٞؿترج، ٣٥ؾت حثٛؾتذ ٞث. ٧ٍٜ ت٤ٛؽٓ

خ تٛسث٠٪د رٚؿ٪ف ٣٥ؽٓ أٚسؿ ٟٞ أ٨ ض٪ك ٧ٍٜ ٞض٣ً٥ٞؾ١ تلال ٪ـتل لٌٞ ؾٛٙ، لَؿُذ أٟ 
خ سثٛسد ٞض٥ًٞخ تٛسث٠٪د، ٚث٠ذ ٛٞض٥ًٞؼٜٓ ٣ؾ١ ت. ًت ٥ٗ٪ًث ضؽًتٚٞث أ٢٠ ٚثٟ أ٪وًث ض٪ك. تألؿه

ؿؤ٪د تٛٞض٥ٍٞثذ تٛر٩  ٚثٟ حئٞٚث٤٠ثٟ تأل٥ٛ٪ر٪ٟ، ٩٠ٚٛ ٛقذ ٞرأٚؽًت إٟ ٞض٥ٍٞر٩رؼى٥ ؼٜٓ تل
، ٥حؽت ٍٜ٪٢ ٞر٠٥ًٚث ًتٟٞ تٛض٪ك تأل٥ل ٥تٛسث٩٠ ٌٞ أٚحؿ حَؽٔخ ٞؿتٕذ ذ٣ؾ١ تٛٞض٥ٍٞد ٚثٟ. ٗؽت٤ٞٝ

٠ٚذ أ٠يؿ١ ٟٞ ٧ٍٜ حَؽ، ٚثٟ ٣ؾت تٛض٪ك ٪رعؿٙ ٩ٔ إرضث٣ثذ  ٔ٪ٞث. ٟٞ ٞال٪٪ٟ ٥ٞال٪٪ٟ
ٕٖ ٍٝ، ٞٚرقعًث ىؿ٪ً٘ث سٝ ٞثو٪ًث ٩ٔ ىؿ٪ أؼؿ، ٛٝ ٪ٟٚ ٪رعؿٙ  ٞؼرٜٕد ٞسل قؿِج ى٪٥ؿ ٍي٪

٥حقحج ٣ؾت تٛرعؿٙ تْٛؿ٪ج، ٚثٟ ٪٠عؿٓ أٚسؿ ٔأٚسؿ ٍٟ . ٛٞقثٔد ى٥٪ٜد ٩ٔ إرضث١ ٞقر٘٪ٝ
. ٪ٟض٪ل٪ٟ تأل٥لتل

ـٓٗد ٥ج٥ٔ٪ٞث إٗرؿحُذ أٚسؿ، ؿأ٪ذ أ ُٞٞ ـٓتذ  ٚة٪حد ٛٝ رٟٚ  خٟ ؿٞثؽ٨ت٥ٛأٟ ٣ؤالء تٛض٥٠ؽ ٪ؿرؽ٥ٟ ح
ٚثٟ تٜٛ٘٪ل ٤٠ٞٝ ٪عث٥ل تٛق٪ؿ، . ٜٞىؼًث حثٛؽٝ ٥ٞضؿ٥عًثٚثٟ ٚل ٥تعؽ ٤٠ٞٝ . ٜٞقثء ٥ال ٠ي٪ٕد

ٚثٟ تٛ٘رثل ٪٠ؽٌٛ . ٤ٞٝأٞث٥ٟٛٚ َٞي٤ٞٝ ٚثٟ ٪ق٪ؿ ٩ٔ ىؿ٪ٖ ٍثٝ ؼٜٓ تٛؾ٪ٟ ٪ق٪ؿ٥ٟ 
ٚثٟ حَه تٛض٥٠ؽ ٪عث٥ل تٛح٘ثء ؼٜٓ . تذ َٜٛؽ٪ؽ ٤٠ٞٝحئقرٞؿتؿ ٩ٔ تٛٞؿترج ٞقححًث إنثج

ٌٞ ؾٛٙ، ٛٝ ٪ٟٚ عر٧ ٜٛؾ٪ٟ ٚث٥٠ت ٗؿ٪ح٪ٟ ٟٞ تٛؿت٪ثذ . تٛؿت٪ثذ ت٤ٞٛرؿ٪د ٥ت٠ٞٛرلؿخ ح٪ٟ ٞؿترح٤ٝ
. حئقرٞؿتؿ ٟٞ ؿت٪د ت٧ٛ أؼؿ٠ٞ٦قثٗ٪ٟ ٥٣٪د ٥توعد ٤٠٥ٚٛٝ 

 
٣ٝ ٚثٟ تٜٛ٘٪ل ٟٞ. ؿ٩ٔ تٛض٪ك تٛسثٛز، ٠ٚذ ٠ٞؽ٣لًث ٛر٥تضؽ ٞؿرحر٪ٟ ٔ٘ى، تٛض٠ؿتالذ ٥تَٛقٙ

ٚثٟ تٛض٠ؿتالذ . أ٨ٖ قالط حئقرس٠ثء أقٜعد ٣٥ٞ٪د ٪ع٤ٜٞث تٛض٠ؿتالذ ٪ؿرؽ٨ ٗىَد ؽؿً، ٥ٛٝ أَؿ
٪رحث٥٣ٟ ح٤ث ٥ٚأ٤٠ث ضَٜذ ٤٠ٞٝ ل٪ةًث إقرس٠ثة٪ًث، ٥ٟٛٚ عر٧ أؤٛةٙ ٟٞ ؾ٨٥ تٛٞؿترج ٚثٟ 

ًت أٟ أؤٛةٙ ٟٞ أعـ٩٠٠ ؾٛٙ أل٢٠ ٚثٟ ٥توظ. حئٞٚث٤٠ٝ ت٥٘ٛل أٟ رٜٙ تألقٜعد ٛٝ رٟٚ ع٘٪٘٪د
. ؾ٨٥ تٛٞؿترج ٚث٥٠ت ٪ؿّح٥ٟ حلؽخ إ٪ضثؽ لؼم ع٘٪٩ٍّ٘ ٪٤٠ٚٞٝ إرحث٢ٍ

ٛٝ ٪ٟٚ ؾٛٙ حقحج تأل٠ث٠٪د ٚٞث ٩ٔ . ق٦٥ تٛٞر٥تضؽ ح٪ٟ تٛض٠ؿتالذى٥ٞط ٛٝ ٪حؽ٥ ٠٣ثٙ أ٨ِّ 
ٔٚؿُذ أ٢٠ ٧ٍٜ تألٗل ق٪٥ٟٚ تٛى٥ٞط ت٥ٞٛض٥ؽ ٩ٔ . تٛض٪ك تأل٥ل، حل حقحج ٠ٍث٪د ٜٗ٪ٜد

حؽت ٧ٍٜ تٛض٠ؿتالذ ٠٣ث . أٔول حٚس٪ؿ ٟٞ تإلؿرحثٙ تٛقثةؽ ٩ٔ ٣ؾ١ تٛٞض٥ٍٞدتٛٞض٥ٍٞد تٛسث٠٪د 
٣ٝ ؿّحد أٚحؿ ٩ٔ تٛرعؽز ٍٟ أ٠ٕق٤ٝ ٥ٞعثؿحد ت٥ٛتعؽ تألؼؿ، ٣٥ؾت ٞث ٚث٠ذ ؽ٨أٟ ل

أٟ تَٛٞثؿٙ حَؽةؾ إقرىَُذ أٟ أ٠يؿ . تٛٞض٥ٍٞثذ تٛنْ٪ؿخ ر٢َٜٕ حئقرٞؿتؿ ع٥ل تٛؿت٪ثذ
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تٛرْ٪ؿتذ تْٛؿ٪حد ٩ٔ تإلؿلثؽتذ تٛر٩ ٚثٟ قحح٤ث ي٪ٝ، تٛضؿٓ تٌٛأؽذ ت٧ٛ وٟٞ تٛٞؿترج تٛر٩ 
. ٣ث ٣ؾ١ تٛٞض٥ٍٞد ٟٞ ٥ٕٗذ ت٧ٛ أؼؿنؽؿٚث٠ذ ذ
ٛٝ أ٠يؿ ت٧ٛ تٛٞال٪٪ٟ ٩ٔ تٛٞض٥ٍٞد تألؼ٪ؿخ، لَؿُذ أ٢٠ عر٧ حأٍؽتؽ٣ٝ تَٛي٪ٞد،  ٔ٪ٞث ٠ُٚذ
ٟ َٞؿٚد ع٘٪٘٪د أٚل ٍثؽخ ٩ٔ ٪٠ح٩ْ . َٔاًل أ٪د ٥ٗخ ت٧ٛ تٛض٪ك، حل حثألعؿ٦ أو١٥َٕرٔوٓ 

ٜٔٞضؿؽ تٛٞقثٍؽخ ٩ٔ تٛىَثٝ ٥تٛعٞث٪د . ٪٥ض٢ تٛض٪ك ٠يؿ١ ت٧ٛ تٛٞقؤ٥ٛ٪د حؽاًل ٍٟ ت٠َٕٞٛد
ٔٚؿُذ . قر٥ٟٚ تٛرٜٕٚد أٚسؿ ٩ٔ تٛٞنثؽؿ ٟٞ أ٪د ٗ٪ٞد ٪ٟٞٚ إوثٔر٤ث ت٧ٛ ٗؽؿخ تٛض٪ك ٜٛ٘رثل

حأٟ تَٛقٚؿ ٩ٔ تٛٞض٥ٍٞد تأل٧ٛ٥ أ٥ تٛسث٠٪د ضؽ٪ؿ٥ٟ حثألٍرحثؿ أٚسؿ ٟٞ تَٛؽ٪ؽ ٟٞ ض٠ؿتالذ 
ٛٝ أقرىٌ أٟ أ٤ٔٝ تٛقحج ٩ٔ قٞثط تٛٞض٥ٍٞر٪ٟ تأل٥ٛ٪ر٪ٟ ٤ٛؾ١ تٛٞض٥ٍٞد . ض٥ٍٞد تٛسثٛسدتٛٝ

.  حٚل ٥و٥ط ٛٝ ٪٥٠٥ٚت ض٥٠ؽًت ح٧٠َٞ تٜٛٚٞد. تٛسثٛسد أٟ رن٠ٓ ؼ٤ٕٜٞث
 

دنيج صفورث 
٥ٔ٪ٞث ٠ٚذ أؿتٗج، . ٥ضؽذ ٠ٕق٩ ٩ٔ تٛعثل ٧ٍٜ ضحل ع٪ز ر٠ٚٞذ ٟٞ ؿؤ٪د تٛض٪ك حٚث٢ٜٞ

ُْٞحؿًت ٗؽتٝ تٛض٪ك، ٥ٟٛٚ عثل ٍح٥ؿ تٕٛؿٖ تإلس٩٠ ٍلؿ تأل٧ٛ٥، العيذ أٟ تَٛق٤َل ٚثٟ ش تًٔث ٥
نثؿذ تألؿه ؼوؿتء ؽت٠ٚد حألضثؿ ُرَى٩ ٔياًل ٥رعٞل سٞثؿًت ٥ضؽت٥ل ٞ٪ث١ ٠٘٪د ررؽٖٔ ٩ٔ 

ٔٚؿُذ ٍٟ ٞؽ٦ إؼرالٓ ٣ؾت ٍٞث ٪عؽز . ٚثٟ تٛض٪ك ٪قرؿؽ تألؿه. ٚل ٞٚثٟ ٟٞ تٛ٪ثحقد
ٔئ٤٠ٝ قَ٪قٜح٥ٟ ٥٪٤٠ح٥ٟ عر٧ ُ٪ضؿِّؽ٥ت تٛحٜؽ ٞٞث ٢ٛ رٞثًٞث . ٠ٍؽ ٍح٥ؿ أعؽ ض٪٥ك تَٛثٛٝ حٜٕؽ ٞث

. ٩ٔ ٚل ٞٚثٟ ٪أر٥ٟ إٛ٪٢
 

ؿ٥َٔت تٛضق٥ؿ ٥تَٛؽ٪ؽ ٟٞ تألح٠٪د ٥ٟٛٚ . تٛسث٠٪د رَحؿ ؾٛٙ تٛٞٚثٟٞض٥ٍٞد ٔ٪ٞث ٚث٠ذ تل ؿتٗحُذ
إؾ ٛٝ ٪ٟٚ تَٛلج أؼوؿًت ٚٞث ٩ٔ . ٛٝ ٪ٟٚ تٛٞٚثٟ ٞرؿ٥ًٚث ٧ٍٜ ٣٪ةر٢ٔ ٚٞث ٚثٟ ٗحل ٍح٥ؿ٣ٝ

. تٛٚس٪ؿ ٟٞ تٛسٞثؿ ذحٖ، ٚٞث أٟ تٛضؽت٥ل ٚث٠ذ ى٪٠٪د ٥ُأٔؼؾتٛقث
إؾ ٚثٟ تَٛلج إٞث ٠ٞـ٥ًٍث . ٞث ٗؽ عؽز ٔ٪ٞث ٚث٠ذ تٛٞض٥ٍٞد تٛسثٛسد رَحؿ ؾٛٙ تٛٞٚثٟ سٝ ؿأ٪ُذ

ٍٝ ُٞؽتقًث حأٗؽت ٥ٞث ح٩٘ ٟٞ تأللضثؿ ُضؿِّؽ ٟٞ . عر٧ ؽؼل ٩ٔ تألؿه ٥إقرنَج ؿؤ٪ر٢ أ٥ 
٥سد، ٥تٛضق٥ؿ ٞٚق٥ؿخ ّ٪ؿ ٗثحٜد َٜٛح٥ؿ، ٥ُرؿٚذ تألح٠٪د ٚث٠ذ تٛضؽت٥ل ٞل. تأل٥ؿتٖ ٥تٛسٞثؿ

. حذ ٞث ح٩٘ نثٛعًث حَؽ ٍح٥ؿ تٛٞض٥ٍٞر٪ٟ تأل٧ٛ٥ ٥تٛسث٠٪دحؽت ٩ٛ أٟ ٣ؾ١ تٛٞض٥ٍٞد ؼٖؿ. ؼؿتحًث
. ٥ٔ٪ٞث ٠ٚذ أؿتٗح٤ٝ، حؽأ تْٛوج ٪٠حٌ ٟٞ ؽتؼ٩ٜ

أٟ ألَؿ حأ٢٠ ٛٝ ٪٘ل أ٨ لب ٠ٞؾ ٔرؿخ ى٥٪ٜد، ٩٠ٚٛ إقرىَذ . لَؿُذ حثٛعٚٞد ٥تًٕٗث حضث٠ح٩
. ٥٣ أ٪وًث ٚثٟ ّثوحًث

عر٧ ع٪٠ٞث ٪٠وص ض٪ل٩، . ضةذ أُلٍى٩ ع٪ثخ ٥ُأٍى٪٤ث ح٥ٔؿخ. تأل٠ث٠٪د ُرؼؿِّج"٥أؼ٪ؿًت ٗثل، 
َٟٞ ٪ؽ٥ٍٟ إق٩ٞ ٥٪رح٥َٟ أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٪رح٩٠٥َ، ٤٠ٚٛٝ ال ٪َؿ٩٠٥ٔ  ٔٞ ق٪٥ٟٚ ٠٣ثٙ تٛٚس٪ؿ٥ٟ 
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٥حقحج ؾٛٙ، ٔئٟ تَٛثٛٝ ال . ح٣٩٠٠٥َؤالء ُ٪ؼؿِّح٥ٟ سٞثؿ أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٪ذ. ٥ال ٪ٞل٥ٟ ٩ٔ ىؿ٩ٗ
ُٓ ٞث إؾت لَح٩ حؿًٚد ." أٝ ٠َٛد ٪َؿ

٥ٔ٪ٞث ٗثل تٛعٚٞد ؾٛٙ، لَؿُذ حعٞث٥خ ٣ثةٜد ؼثؿضد ٢٠ٞ، ٥إـؽتؽذ عؽر٤ث عر٧ نثؿذ 
٩٠ ألَؿ حٞث ٚٞث إ٩٠ ٠ُٚذ أٍؿٓ حأ. ٥ٞضَد حع٪ز ٚثٟ نَحًث ٩ٍٜٓ تٛرؿٚ٪ـ ٩ٔ ٞث ٚثٟ ٪٢ٛ٥٘

٣ؾت ت٥ٛضٌ ٚثٟ إةرالٓ أال٢ٞ . تٛؿقثٛد تٛر٩ ٚثٟ ٪٤ٜ٘٠ث ٩ٟٛٞ  ًت٤ٞٝ ٪لَؿ ح٢ ٥أٟ ؾٛٙ ضـءًت
ٚٔال تٛٞلثٍؿ لؽ٪ؽخ ٛؽؿضد . ٧ٍٜ تألؿه ٥ّوح٢ ٧ٍٜ تأل٠ث٠٪د تٛٞر٥تضؽخ ٩ٔ ٣ؾت تٛض٪ك ٚث٠ذ 

ْْٞٔذ ٩ٍٖٜ تإ٩٠ لَؿذ ٚٞث ٥ٚأ٢٠ . ُى
ِّؿ تٛض٪ك حأ٢ٜٞٚ  سٝ رؾٚؿُذ ٚ٪ٓ. ٔ٪ٞث إقرٞؿ ّوج تٛؿج ٩ٔ إـؽ٪ثؽ، لَؿُذ أٟ تٛؿٖج قُ٪ؽ
َٗنَؽ تٛؿج أٟ . أٟ تٛؿج إٛر٧٘ ٥ٞق٧ ع٪٠ٞث ٚثٟ ٥ٞق٧ ٩ٔ ىؿ٪٢٘ ت٧ٛ ٞنؿ ٞى٪ًَث تٛؿج

ُٟ ٪رٜٚٝ ٍٟ إـتٛد . ٛٝ أ٤ٔٝ ؾٛٙ عر٧ تألٟ. ٪ٞ٪ر٢ ت٧ٛ أٟ ؼر٠ذ ـ٥ضر٢ ن٥ٕؿخ إح٤٠ٞث ألٟ تٛؼرث
ٕخ ر٠ؾُؿ حؼى٪د ٍث٩ٛ تٛٚث٣ٟ، تٛؾ٨ ضقؽ٪د أ٥ ىح٪َد ضقؽ٪د، ٣ؾت تٛعؽز ٌٞ ٥ٞق٧ ٚثٟ ٠ُٚح٥ٓ

. ٧ٍٜ ٠ٕق٢ ٣٥ـ٪ًٞد ألقؿتة٪ل حقحج ٔل٢ٜ ٩ٔ رأؽ٪ج إح٠٪٢ ًخضٜج َٟٛ
!" ٪ث ؿج، أ٤ِ٠ه تٛؾ٪ٟ ٤ٛٝ عٚٞد ن٥ٕؿخ"نؿؼُذ، 

إقرٞؿ تإللرَثل ٥ّٞؿ٩٠ رنٞ٪ٝ ٍٞ٪ٖ ألٞو٩ ت٧ٛ ٗثؽخ ٣ؾت تٛض٪ك تَٛي٪ٝ ٥أ٥ٗل ٤ٛٝ ٗند 
َٟ ٩ٔ ٜٗح٢ ن٥ٕؿخ ٥حأ٢٠ ٪٠ح٩ْ ٧ٍٜ ٚل ٥تعٕؽ ًَ. ٩ٔ ض٪ك تٛؿج أٟ ُ٪ؼر تٛىح٪َد  ٪٠ح٩ْ أٟ ُر٠رـ

ٖٞؿ ٟٞ  ٍُٜٞذ. تٛضقؽ٪د أ٤٠ٝ ٥ٛ قثؿ٥ت أحَؽ ٟٞ ؾٛٙ ؽ٥ٟ أٟ ُ٪ََٞل ؾٛٙ، ٔئٟ تٛض٪ك حأ٢ٜٞٚ قُ٪ؽ
ٗحل تٛؿج ٠ٕق٢، رٞثًٞث ٞسٜٞث ٚثٟ تٛؿج ٧ٍٜ ٥لٙ أٟ ٪٘رل ٥ٞق٧ ع٪٠ٞث ٚثٟ ؿتضًَث ت٧ٛ 

. ٞنؿ
 

ي٤ؿ ٚثٛعٚٞد، ٚثٟ تٛؿج ال ٪ـتل ٨. سٝ ٥ضؽُذ ٠ٕق٩ ٥تًٕٗث ٩ٔ ٗثٍد تٛعٚٝ أٞثٝ ٚؿق٩ تٛؽ٪٠٥٠د
: ٩٠ٚٛ٥ ٛٝ أؿ١ أحؽًت ح٤ٚؾت ؿ٣حد ٥ال ٜٚٞثر٢ تٛر٩ ٚثٟ ٪٠ىٖ ح٤ث ح٤ٚؾت س٘ل، إؾ ٗثل

تٛ٘ثؽخ تٛؾ٪ٟ ُأ٥ِّٔو٤ٝ تألٟ ق٪٥٘ؽ٥ٟ ٣ؾت . ؿأ٪َذ ٣ؾت تٛض٪ك ٩ٔ ٜٗحٙ ٩ٔ تَٛؽ٪ؽ ٟٞ تٛٞؿتذ"
" ٞث تٛؾ٨ قر٢ٛ٥٘ ٤ٛٝ؟. إ٩٠ ُأؿٔقٜٙ ت٧ٛ تَٛؽ٪ؽ ٟٞ ٣ؤالء تٛ٘ثؽخ. تٛض٪ك

ٛقُذ أ٤ٔٝ ٚ٪ٓ . ؾت ض٪ك ٍي٪ٝ، ٩٠ٚٛ ال ـٛذ عـ٪٠ًث ٧ٍٜ عثٛد تٛٞض٥ٍٞد تٛسثٛسد، ١٪ث ؿٗج"
ٞٞث ٣ٝ ٔ٪٢،  أؿ٪ؽ أٟ أ٥ٗل أ٢٠ ٗحل أٟ ٪ق٪ؿ٥ت ت٧ٛ أحََؽ. ُقٞظ ٤ٛٝ حأٟ ٪٥٠٥ٚت ضـءًت ٟٞ ض٪لٙ

إ٤٠ٝ َٔاًل ٛ٪ق٥ت . ٪٠ح٩ْ ٧ٍٜ تٛض٪ك تأل٥ل ٥تٛسث٩٠ أٟ ٪ؿضَث ٥ُ٪لرِّرث ٣ؾ١ تٛٞض٥ٍٞد تٛسثٛسد
." ٟ علٕؽ ٍي٪ٝ ٟٞ تٖٛؿٍثًحأٚسؿ ٝ
تٛؼؽتٝ تٛؾ٪ٟ ٞـٌٞ أ٠ث ٧ٍٜ إىال٤ٗٝ . ٞث ؿأ٪ر٢ُ تٛ٪٥ٝ ال ٪ـتل ٥ٞض٥ؽًت ٩ٔ تٛٞقر٘حل"ٗثل، 

٩ٔ ٣ؾت ت٥ٛٗذ، ر٘ؿ٪حًث ض٪ل٩ . ق٪ض٥َٟٞ ٣ؾت تٛض٪ك ٥ُ٪ض٤ِّـ٢٠٥ ٛ٪٥٠٥ٚت ضٞ٪ًَث ٚٞث ؿأ٪َذ
" ة٤ث؟ٚ٪ٓ ُ٪٩٠٠ٚٞ أٟ أقَٞظ حئٗنث. حأ٢ٜٞٚ ٥٣ ٩ٔ عثٛد تٛٞض٥ٍٞد تٛسثٛسد
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ٚٞث تٛٞض٥ٍٞد  ٞىًٜ٘ث أ٨ لٍَج ٜٛؿج عثٛر٢ ض٪ؽخ ت، ٌٞ إ٩٠ ٍُٜٞذ إ٩٠ ٛٝ أَؿنَُ٘ذ ٛٚال٢ٞ ٣ؾ
. تٛسث٠٪د
ُٝ إ٩٠ لَؿُذ حْوحٙ ٧ٍٜ تٛٞض٥ٍٞد تٛسثٛسد٪ث ؿٗج"ٜٗذ،  إٟ ٚثٟ ر٘ؿ٪حًث َٞيٝ ض٪لٙ . ، أٍٜ

ِّٞؿ٠ث ضٞ٪ًَث أ٠يؿ ت٧ٛ ٣ؾ١  ٠ُٚذ ع٪٠ٞث. تألٟ ٩ٔ رٜٙ تٛعثٛد، ٔئ٩٠ حٚل حقثىد لثْٚؿ أ٠ٙ ٛٝ ُرؽ
تٛٞض٥ٍٞد تٛسثٛسد، لَؿُذ أٟ عثٛر٤ث تٛحثةقد قحح٢ إٔر٘ثؿ تٛرؽؿ٪ج ٥تٛرض٤٪ـ ٥تٛؿؤ٪د، إوثٔد ت٧ٛ 

ُٟ ت٥ٜ٘ٛج تٛؾ٣ثج إٛ٪٤ٝ حؿقثٛد ٍٟ ن٥ٕؿخ،  نؽِّٖ أ٢٠ ٩ٍُٖٜأ. إؼٕثٖ ٗح٥ل تٛنٜ٪ج تٛؾ٨ َ٪ؼر
." ٤٠ٚٛٝ ٪عرثض٥ٟ أ٪وًث وحثى ٥أٞؿتء ٛرؽؿ٪ح٤ٝ

٣ٝ أ٪وًث ٛٝ ٪٥٠٥ٚت ٞقرَؽ٪ٟ . ؿ تٛض٪ك تأل٥ل تٛؾ٨ ؿأ٪ر٢ُ ٗؽتٝ تٛضحلرؾٙ"إقرٞؿ تٛعٚٞد، 
٧ٍٜ أ٪د عثل، . َٜٛٞؿٚد، ٥ٟٛٚ ع٪٠ٞث حؽأذ تَٛٞؿٚد، أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٛٝ ٪٥٠٥ٚت ٞقرَؽ٪ٟ ٔؿ٥ت

رْ٪ؿذ أ٪وًث تٛٞض٥ٍٞر٪ٟ تأل٥ٛ٪ر٪ٟ . حؽٛذ أ٣٥ث٤ٞٝ حثٛعٖؿضٌ تٛٚس٪ؿ٥ٟ ٥ٍٜ٪٤ٝ ؽؿ٤ٍ٥ٝ ٥تقُذ
سٝ نؿؼ٥ت إ٩ٖٛ ٔأؿقٜذ . ر٤ٝ ت٧ٛ عثٛر٤ٝ تٛع٘٪٘٪دؿٙ تٛر٩ أ٪٘ي٣ؾت تٛض٪ك حقحج تَٛٞث٩ٔ 

.  ؿٍثر٩ إٛ٪٤ٝ ٟٞٞ ٣ٝ عقج ٜٗح٩
ٛ٪ق٥ت ٞؿرـٗد ٪ق٥َٟ ت٧ٛ ٞٚثٟ ٤ٛٝ أ٥ ت٧ٛ ٞؿٚـ، حل . ضٞ٪ٌ ؿٍثر٩ ٣ٝ ٞسل ؽت٥ؽ تٜٛٞٙ"

ٚٞث أ٤٠ٝ ال ٪َؿ٥ٟٔ تٛؼ٥ٓ ٩ٔ تٛنؿتً وؽ أٍؽتة٩ ٣٥ٝ . ق٪حؾ٥ٟٛ أ٠ٕق٤ٝ ٟٞ أضل لَح٩
٪٠ح٩ْ ٍٜ٪ٙ تٛؿض٥ً حؿقثٛد . إ٩٠ ٞـٌٞ أٟ أىٜٖ ٣ؤالء تٛؿٍثخ. حثؽر٤ٝ ٩ٛأ٠٘٪ثء ٩ٔ ً

ٞل أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٪ق٥َٟ ألٟ ُ٪عَقح٥ت ٌٞ لَح٩، تٛؾ٪ٟ ال عذت٥ٛٗذ إٔذ ٗؿ٪حًث ع٪ٟ ٟٛ أ. ن٥ٕؿخ
. ٪٠ح٩ْ أٟ ر٠ؾؿ٣ٝ ٍٟ ّوح٩ تٛلؽ٪ؽ. َ٪ؼر٥٠ٟ ٥ٜٗح٤ٝ

ٞسل ن٥ٞة٪ل ٛ٪قٚح٥ت تٛـ٪ذ ٧ٍٜ ٚٞث إ٩٠ ُأؿقٜٙ ؿتضًَث ٛرق٪ؿ ٌٞ تأل٠ح٪ثء تٛؾ٪ٟ ُأى٤ٜ٘ٝ "
ُ٪َرحؿ تٛٚس٪ؿ٪ٟ ٤٠ٞٝ تٛ٪٥ٝ حأ٤٠ٝ تألؽ٧٠ ٟٞ ح٪ٟ إؼ٥ر٤ٝ، ٠ٚٛٙ قرضؽ٣ٝ . ؿٍثر٩ تٛع٘٪٘٪٪ٟ

٣ٝ تأل٠ٞثء . أ٠ٞثء ٛٚل ٞث أٍى٪ر٢ ٤ٛٝ ٪ؼؽ٥ٟٞ ٚؿٍثخ أ٥ٔ٪ثء ٛ٘ىَث٤٠ٝ تٛنْ٪ؿخ، إ٤٠ٝ ٌَٜٔد
ُٟ ٤ٛؤالء حقٜىر٩. تٛؾ٪ٟ ؽ٥ٍر٤ٝ ٛ٪٥٠٥ٚت ٥ًٜٞٚث ٔٞ ٌِ. قأةَر ٓؽ٥ٟ لَح٩ ٩ٔ ت٤٠ٛث٪د َٜٛٞؿٚد قُ٪

." تَٛي٪ٞد
ٔرقثةُٜذ ٩ٔ ٜٗح٩، إٟ ٠ٚث تألٟ ٩ٔ عثٛد تٛٞض٥ٍٞد تٛسثٛسد، ٞث تٛؾ٨ ٚثٟ ٪٠ح٩ْ أٟ ُ٪َٞل 

حثٛض٠ؿتالذ تٛؾ٪ٟ ٛٝ ٪حؽ٥ أ٤٠ٝ ض٠ؿتالذ ع٘٪٘٪٪ٟ ٧ٍٜ تإلىالٖ؟ 
ٍَٖ٪٥٠ت أ٠ٕق٤ٝ  ٛٝ ُأٍٓ٪٤٠ٝ أ٠ث، حل. أ٠ذ ٧ٍٜ ن٥تج، إ٤٠ٝ ٛ٪ق٥ت حض٠ؿتالذ ع٘٪٘٪٪ٟ"أضثج تٛؿج، 

٥أؼؿ٪ٟ ق٪ن٪ؿ٥ت وحثىًث . ٌٞ ؾٛٙ، ق٪رْ٪ؿ تٛحَه ٤٠ٞٝ ٥قأض٤َٜٝ ض٠ؿتالذ. حأ٠ٕق٤ٝ
. ٧ٍٜ أ٪د عثل، َٞي٤ٞٝ قَ٪ٕٗؿ ٩ٔ حؽت٪د تَٛٞؿٚد، ٥ٟٛ رؿت٣ٝ حَؽ ؾٛٙ سث٠٪د. ٠ثَٔ٪ٟ

 .٩ٔ ٔرؿخ ٞث ٚل ٥تعٕؽ ٟٞ تٛٞض٥ٍٞر٪ٟ تأل٥ٛ٪ر٪ٟ ٚثٟ ضـءًت ٟٞ تٛٞض٥ٍٞد تٛسثٛسد: رؾٚؿ ٣ؾت"
٠ًَُٜٞث حأ٩٠ ٟٛ أ ٞل حَُؽ ضقؽ٪َد لَح٩، أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ؽ٥ٍر٤ٝ َٔاًل عذع٪٠ٞث رؾ٣ج حؿقثٛد ن٥ٕؿخ 
رث٩٠ حل ق٪نٞؽ٥ت وؽ تٛضقؽ٪د ٩ٔ تَٛٞقٚؿ، ٥تٛؾ٪ٟ ٣ٝ ٞٚؿق٪ٟ ٛىثٍر٩ ٟٛ ٪ٕؿ٥ت ٟٞ ِغ
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ض٠ؿتالر٩ . ؿٍثر٩ ٣ٝ تٛٞق٥ؤٛ٪ٟ ٍٟ عثٛد ؼؿت٩ٔ. ٛؾٛٙ ٟٛ أوىؿ ٧ٍٜ ضٜج تٛؽ٪٠٥٠د ٍٜ٪٤ٝ
أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ؽ٥ٍر٤ٝ ق٪أؼؾ٥ٟ ٣ؾ١ تٛٞقؤ٥ٛ٪د أل٤٠ٝ ٪عح٩٠٥ . ٛ٪ٟ ٍٟ عثٛد ض٥٠ؽ٣٨ٝ تٛٞقؤ٥

." ٥٪عح٥ٟ لَح٩ ٥٪عح٥ٟ تِٛحؿِّ
 

كبئد اهجٌود 
ٚثٟ تٛعٚٞد ٥تًٕٗث . أٞثٝ ٚؿق٩ تٛؽ٪٠٥٠د، حل ٧ٍٜ ضحٍل ٪لؿٓ ٧ٍٜ تٛض٪ك سث٠٪د سٝ ٛٝ أٍؽ حَُؽ

. تٛؾ٨ لَؿذ ح٢ ٗحاًل حؽت ٍٜ٪٢ تٛعـٝ، ٩٠ٚٛ ٛٝ أٍؽ ألَؿ حث٥ٛضٌ ٥تْٛوج. حضث٠ح٩
َٔٗؽ٥ت . قٞعُذ ٛٙ ٛرؿ٦ ٜٗ٪اًل ٍٟ تٛٞقر٘حل"حؽأ تٛعٚٞد ٗثةاًل،  إ٩٠ ُأؿقٜٙ ت٧ٛ أؤٛةٙ تٛٞؽ٥ٍ٪ٟ ُٛ٪
أؤٛةٙ ٣ٝ تٛؾ٪ٟ إٛر٥٘ت حض٪ك . أؤٛةٙ ٣ٝ تٛؾ٪ٟ ٪٘ثر٥ٜٟ ٩ٔ تَٛٞؿٚد ٧ٍٜ تٛضحل. ض٪ل٩ ٥٪٥٘ؽ٢٠٥

ٙٔ ٥ح٥٘ت أ٠ٞثء ُٞلَر ُٞضثـٔ٪ٟ حع٪ثر٤ٝأؤٛةٙ ٣ٝ تٛؾ٪ٟ إٍر٥٠ت حلَح٩ ٥ط. تٛ إ٤٠ٝ . تٔي٥ت ٍٜ٪٢ 
٩ٔ ض٪ل٩ تٛؾ٨ ق٪عثؿج ٩ٔ تَٛٞؿٚد تَٛي٪ٞد ٠ٍؽ ت٤٠ٛث٪د ٥ق٪نٞؽ٥ت  ٍ٪٥ت ٛ٪٥٠٥ٚت ٗثؽًخُؽ

. حؽ٥ٟ ؼ٥ٓ وؽ ٚل ٥ٗتذ تٛيٜٞد
تإلٗثٞد ت٥ٛٗر٪د ٩ٔ . ٚٞث رؿ٦، ٣ؾت تٛض٪ك ٪ر٘ؽٝ، ٥ٟٛٚ ق٪٥ٟٚ ٠٣ثٙ ٥ٌٗذ ع٪ز قُ٪َٔقٚؿ"

ٚٞث . تٛرؼى٪ى ٥تٛرؽؿ٪ج ٥ن٘ل تٛؼحؿتذ ٥َعؽِّ تإلقٜعدإ٢٠ ٥ٗذ . َٞقٚؿ وؿ٥ؿ٪د ٞسل تٛق٪ؿ
إ٢٠ ت٥ٛٗذ ٜٛؾ٪ٟ ٩ٔ تٛٞض٥ٍٞد تأل٧ٛ٥ حثٛق٪ؿ وٟٞ تٛٞض٥ٍٞد تٛسث٠٪د ٧ٍٜ٥ ٗثؽخ تٛٞض٥ٍٞد 

إَٔل . تٛسث٠٪د تٛق٪ؿ وٟٞ تٛٞض٥ٍٞد تٛسثٛسد، إل٪ضثؽ أؤٛةٙ تٟٛٞٞٚ ؽ٥ٍر٤ٝ ت٧ٛ تٛٞقر٦٥ تٛرث٩ٛ
، ٥تٛؾ٪ٟ ٪ؿ٪ؽ٥ٟ 2-1: 11٪٥ع٠ث  ٠ضـ ؿؤ٪ثع٪ٟ ُذ ٣ؾت ٞث ؽٞذ رقرى٪ٌ ؾٛٙ ألٟ ت٥ٛٗذ ٗؿ٪ْج

ق٪٥ٟٚ ض٪ل٩ ٗحل . أٟ ٪ؽ٥ٍ حئق٩ٞ ٤٠ٚٛٝ ال ٪ق٪ؿ٥ٟ ٩ٔ ىؿ٩ٗ ٔئ٤٠ٝ قُ٪ؽتق٥ٟ رعذ تٛ٘ؽٝ
قأـ٪ل أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٛٝ ُرؼرٟ ٥ٜٗح٤ٝ ٚؾٛٙ تٛ٘ثؽخ . تَٛٞؿٚد تَٛي٪ٞد تألؼ٪ؿخ ٞ٘ؽقًث ٚٞث أ٠ث ٗؽ٥ْف

٩ٔ تَٛٞؿٚد تألؼ٪ؿخ ٟٛ ٪٥ٟٚ ٠٣ثٙ ٞض٥ٍٞد سثٛسد ٚٞث ع٪ٟ ٪حؽأ تٛ٘رثل . تٛؾ٪ٟ ال ٪ؽ٥ٍٟٞ ِحٓؿ٨
. رؿت٣ث ٠٣ث

ٔٚٞث أ٥ُٗؽ لَح٩ ت٧ٛ تألٞثٝ . ع٪٠ٞث ٪ؼٓ٪ٝ ض٪ل٩ ٩ٔ َٞقٚؿ، ق٪٥ٟٚ َٞيٝ ت٥ٛٗذ ٗؽ رحؽؽ"
ٕٓ ٥ٗخ تٛض٪ك تٛؾ٨ . ٥توظ، ٣ٚؾت أ٪وًث ع٪٠ٞث أؽ٥ٍ ض٪ل٩ ٛ٪ؼٓ٪ٝ ٩ٔ َٞقٚؿ، ٠٤ٔثٙ ٗنْؽ ح٤ؽ

٪ع٪ٟ ت٥ٛٗذ ٛ٪ر٥ٗٓ ٥٪ؼٓ٪ٝ تٛض٪ك ٩ٔ أ٥ت٢٠، ٔثٛ٘نؽ  ع٪٠ٞث. ٪ـعٓ قررعؽؽ ح٥٠ٍ٪د َٞقٚؿ١
٪٠ح٩ْ أٟ ررَٜٝ . ٩ٔ قالٝ ٝٔثٛض٪ُك ض٪ٌك ق٥تء ٚثٟ ٩ٔ َٞؿٚد أ. ٥٣ ٩ٚٛ ٪رَٜٝ لَح٩ ىؿ٩ٗ

ٟٛ رَٕل أ٨ٓ ٥تعٕؽ ٤٠ٞث ض٪ؽًت إٟ ٛٝ ر٤َٜٕث ًَٞث . ٚ٪ٓ رؼٓ٪ٝ ٩ٔ َٞقٚؿ ٥ٚ٪ٓ رق٪ؿ ٥ٚ٪ٓ ر٘ثرل
. ض٪ؽًت

ٗؽ رٕٚؿ أ٢٠ عثٟ . ٩ٔ أ٥ت٢٠ ٩ٔ٥ ّ٪ؿ أ٥ت٢٠ٔ٪٢ ٍل ٚل ٥تعٕؽ ضث٣ـًت ٛ٪ٓض٪ل٩ ٪٠ح٩ْ أٟ ٪٥ٟٚ "
أل٩٠ أؿ٦ أل٪ثء ال ٪٠ٚٞٙ ؿؤ٪ر٤ث أحؽًت، عر٧  ت٥ٛٗذ ٜٛق٪ؿ، ٩٠ٚٛ قُأؿٔلؽٙ ٛرؼٓ٪ٝ ٩ٔ َٞقٍٚؿ
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إٟ ررح٩٠َ ٔئ٠ٙ قرَٕل ؽ٥ًٞث تٛلب ت٠ٞٛثقج ٩ٔ ت٥ٛٗذ ت٠ٞٛثقج، ٌٞ أ٢٠ . ٟٞ ٞٚثٟ تٛؿؤ٪د ٣ؾت
َٙ . إ٩٠ ٗثةؽ تٛض٥٠ؽرؾٚؿ . ٗؽ ال ٪٥ٟٚ ٠ٞثقحًث ٛ

ٞٓر٢ٔ ٥ٞؽ٦ تٛض٥ؽخ ٩ٔ إٍؽتؽ ٣ؾ١ ت٤ٞٛٞد ٥ٞؽ٦ تٛض٥ؽخ ٩ٔ " ٤ُِٞ رنٞ٪ٝ ض٪ك ٞث ق٪رعٓؽؽ ح٠ُحل 
ِٝ ٠ُحاًل . ٗ٪ثؽر٢ ٧ٍٜ أ٪د عثل، . ُأٍى٪ذ ٛإل٠قثٟ ٧ٍٜ تإلىالٖٗؽ ٣ؾت تٛض٪ك ق٪ر٘ؽٝ حأٔول ت٤ٞٛث

٤ٔٞٝ، أٞث أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٪٥٘ؽ٥ٟ لَح٩ ٤َٞث ـَ ٛ تألٟ ٔئ٤٠ٝ ٪رح٥َٟ ؿّحثذ  تٜٛ٘٪ل ٟٞ لَح٩ ٗؽ ُض٤ِّ
َٝ تألٟ ٗثؽخ ق٪٥ٞ٥ٟ٘ حرؽؿ٪ج ٥رض٤٪ـ لَح٩. أ٠ٕق٤ٝ ق٪رح٩٠َ ٣ؤالء ؽ٥ًٞث أل٩٠ أ٠ث ٗثةؽ . قُأٗ٪
. تٛض٥٠ؽ

ٚث٠ذ ٢ٛ أ٪وًث . ٪ر٘ؽٝ ض٪ل٩ ٠ٞؾ ٗؿ٥ٟ ٍؽ٪ؽخ. ٠رنثؿتذ ٣٥ـتةٝإرؼرحؿ تٛٚس٪ؿ ٟٞ تٛض٪٥ك "
ؿٙ أل٢٠ ٣ثضٝ تَٛؽ٥ ٩ٔ ٥ٗذ ٛٝ ؼقؿ ض٪ل٩ تَٛؽ٪ؽ ٟٞ تَٛٞث. إ٠رنثؿتذ ٍؽ٪ؽخ ٣٥ـتةٝ ٍؽ٪ؽخ

َٞيٝ ٣ؤالء تٛ٘ثؽخ . أؼؿ٪ٟ ٣ُـ٥ٞت أل٤٠ٝ ٣ثض٥ٞت تَٛؽ٥ حأ٠ثٍف ّ٪ؿ ٞؽؿح٪ٟ. أٍٔى٢ تألٞؿ حؾٛٙ
. ٚٞث ٚرج ح٥ٛف تٛؿق٥ل ٍٟ أؤٛةٙ ٩ٔ ـٞث٢٠. ٥َٜٔت ؾٛٙ أل٤٠ٝ ٚث٥٠ت ٪ق٥َٟ ٛرٞض٪ؽ أ٠ٕق٤ٝ

." إ٤٠ٝ ضٞ٪ًَث ٪ق٥َٟ ٠ٞٛث٤َٔٝ تٛؾتر٪د"
ٖٕ ت٧ٛ ت٠ٛنؿخ ٍلٚثٟ ٛ٘ثؽخ أؼؿ٥ٟ ٞنث" ٦ تٛلؿ ألضل إق٩ٞ، ٛع٩ ٩ٔ ٥ٜٗح٤ٝ ٔق٥َت حنؽ

أ٠ث قأ٥ٟٚ . ٟٛٚ ؾٛٙ ق٪رْ٪ؿ تألٟ. ٥ت ل٥َح٤ٝ ض٪ؽًت، ٥ٛٝ ٪ق٪ؿ٥ت ٩َٞ ٚعٚٞد ٣ٝ٤ٛٔؾج٤٠ٚٛٝ ٛٝ ٨ُ
ال روَٓ ٍـ٪ٞرٙ حثٛىؿ٪٘د تٛر٩ ٪ي٤ؿ ٔ٪٤ث لَح٩ تألٟ، ٥ٟٛٚ رؾٚؿ ٞث ق٪٠رُص . ٗثةؽ تٛض٥٠ؽ

ع٪٠ٞث ٪رح٩٠َ ض٪ل٩، ٔئ٢٠ ق٪٠رنؿ ٩ٔ . ؽ٥ٞت ع٪٠ٞث ُأٍى٪٤ٝ تأل٥تٞؿقُأٗ٪ٝ تألٟ ٗثؽخ ق٪رٖ. ٤٠ٍٝ
. ٨، ٥ق٪٥ٞ٠ ٥ٗخ ٩ٔ ىؿ٩ٗٞعوؿع٪٠ٞث ٪ؼٓ٪ٝ ٩ٔ َٞقٚؿ، ٔئ٢٠ ق٪َؿٓ . ٚل َٞؿٚد

٩ٔ ؾٛٙ ت٥ٛٗذ، قرلَؿ . ٩ٔ تٛٞقر٘حل ع٪ٟ رؿ٦ لَح٩ حثٛوحى ٚٞث ٥٣ تألٟ٪أر٩ ـٞثٟ ف"
ُٞرَّ٘ؽ حَؽةؾ . حثٗ٪ٟ ٩ٔ ٥وَ٪د تٛٞض٥ٍٞد تٛسثٛسدٞل حَؽ أؤٛةٙ تلعذإٍٜٝ أ٢٠ ٟٛ أ. حْوح٩ تٛ

قأ٥ٗٓ ق٪ؿ تٛض٪ك ٢ٜٚ ت٧ٛ أٟ ٪رأؽج أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٩ٔ ٣ؾ١ تٛٞض٥ٍٞد ٛ٪ن٪ؿ٥ت ض٥٠ؽًت أ٥ 
قُأ٥ؽِّج أؤٛةٙ ٩ٔ تٛٞض٥ٍٞد تٛسث٠٪د ٩ٚٛ ٪ىؿع٥ت ى٥ٞع٤ٝ تٛلؿ٪ؿ ٥٪َ٪ل٥ت ٩ٛ . ٪رلرر٥ت
ٟ ٩ٔ ٥قى٤ٝ ألضَل أٍؽتة٩ قأ٥ٚ. سٝ ق٪ر٘ؽٝ ض٪ل٩، ٛ٪ف ٜٛرؽٞ٪ؿ، حل إلٍىثء ع٪ثخ. ٥ِٛع٩ّ٘

َٟ رعذ ٗؽ٩ٞ ض٪ل٩ ْٝ أل٥ٟٚ ٗثةؽًت ٜٛض٥٠ؽ. ُ٪ؽتق٥ !" إ٩٠ ٗثؽ
 

اهيدٌٍج 
ٚثٟ ٞضؽ تٛٞؽ٪٠د ٪٥ٕٖ أ٨ لب ؿأ٪ر٢ أ٥ رن٥ؿر٢ . لؿٓ ٧ٍٜ ٞؽ٪٠د٧ٍٜ ضحل أؼؿ ٨ُ سٝ ٥ُٕٗذ

تق٘د ٜٕٞرًث ٠ٜٛيؿ، ٥ٞر٤٠ٟٞث ٔ٪ٞث ٚث٠ذ ٚل تألح٠٪د ٥تٛح٪٥ذ ٔؿ٪ؽخ ٥ضٞ٪ٜد، ٚثٟ ٚل ٥تعٕؽ . ٗحاًل
ٚث٠ذ حلٍٚل ٥ٚأٟ تٛٞؽ٪٠د ٠ثٞ٪د . ضٞ٪٤َث ت٥ٛتعؽ ٌٞ تألؼؿ ٚٞث تٛع٥٘ل تٛٞعثىد ٥تٛضحثل ٥تٛٞ٪ث١

لَؿذ حأ٩٠ أ٠يُؿ ت٧ٛ لب ٚثٟ ٞح٠٪ًث ٟٞ ٗحل ض٠ٍف ٛٝ . أٟ ر٥ٟٚ ِح٠ثّءٍٟ ٞسل لضؿخ حؽاًل 
. ٪ق٘ى حل قثَؿ ٩ٔ ِحؿِّ ٠٥٘ث٥خ أؽٝ ٥ع٥تء ٠ٞؾ تٛحؽت٪د
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٩ٔ تٛٞؽ٪٠د ٩٣ تٛٚٞ٪د ت٤ٛثةٜد ٟٞ ـضثش ت٥٠ٛتٔؾ ٩ٔ ٚل ٞح٧٠ أ٥ ٚث٠ذ إعؽ٦ تٛٞٞ٪ـتذ تٛيث٣ؿخ 
عر٧ لَؿذ حأ٩٠  ٚثٟ تٛـضثش لٕثًٔث ٥نثٔ٪ًث ٥ٚث٠ذ ت٥٠ٛتٔؾ ٥تألح٥تج ٥ٞو٥ٍد حلٍٚل. ٠ٞـل

ُٝ ٥ًٍُٓتٛقذ ٔ٘ى  َٞؽ إؾ ٥ٚأ٢٠ ٛ٪ف ٠٣ثٙ لٌب ٞؼ٩ٌّٕ، ٥ٚث٠ذ تٛعثٛد . ؿعحًث ح٢ ٩ٔ ٚل ٠ٞـل، حل 
٩ٛ أ٤٠ٝ حؽ٥ . حَؽةؾ ٠يؿُذ ت٧ٛ ت٠ٛثف ٩ٔ تٛٞؽ٪٠د. لب ٛٝ ٪ٟٚ ٠٣ثٙ ؼىْؿ ٟٞ قؿٗد أ٨

ٖٔٞأ٥ٛٔ٪ٟ، ٩٠ٚٛ ً ٚث٥٠ت ٞسل رن٥ؿ٨ ألؽٝ . حأ٨ِّ ٥تعؽ ٤٠ٞٝ ٛٞذ ٩ٔ ٠ٕف ت٥ٛٗذ حأ٩٠ ٛٝ أٛر
٤٠ٞٝ ٞلؿٗد ٞٞث ٪ل٪ؿ ر٘ؿ٪حًث ٧ٍٜ إؽؿت٤ٚٝ تٛلثٞل، ٤ٛٝ ٟٞ  ٚث٠ذ ٍ٪٥ٟ ٚل ٥تعٕؽ. ٗحل ق٥٘ى٢

٠ٚذ أٍٜٝ . ١ ٧ٍٜ تإلىالٍٖؿٔذلؼٍم ٞر٘ؽ تٛؾٚثء تَٖٛٞ تٕٛٚؿ٨ أحَؽ حٚس٪ؿ عر٧ ٟٞ أٔول 
ُٙ أٟ ؾٛٙ ٚثٟ ٠ر٪ضد رؿر٪ٍج ِّ، أ٥ ؿحٞث إؿحث ِّ ٥قالٝ ؼثٍل رٞثًٞث ٟٞ تإلؿحثٙ أ٥ تٛل ٛٝ . تٛل

٪ٟٚ ٠٣ثٙ ى٥ٞط ألٟ ٚل ٥تعؽ ٤٠ٞٝ ٚثٟ ٥تسً٘ث ٟٞ ٠ٕق٢ ٥ٚثٟ تٛضٞ٪ٌ ٔؿع٪ٟ حٞث ٣ٝ ٔ٪٢ ٥ٞث 
حؽت تٕٛ٘ؿ أ٥ تٛٞؿه . ٟ تٛضٞ٪ٌ ٚث٥٠ت ٥ؽ٥ؽ٪ٟ رٞثًٞثألٟ ٚل ٥تعؽ ٤٠ٞٝ ٚثٟ عؿًت ٔئ٥. ٪٢٠٥َٜٕ

. أ٥ٞؿًت ال ُ٪ٟٞٚ رنؽ٪٤٘ث ٠٣ثٙ
ٚثٟ ٠٣ثٙ ل٥تؿً ٍثٞد ؿة٪ق٪د ٩ٔ ٞؿٚـ تٛٞؽ٪٠د ٥ٚث٠ذ ضٞ٪٤َث . ت٧ٛ ل٥تؿً تٛٞؽ٪٠د ٠يؿُذ

ٔ٪ٞث ٠ٚذ . رق٪ؿ ٩ٔ ؾتذ تإلرضث١، ٥ر٥تضؽ تَٛؽ٪ؽ ٟٞ ل٥تؿً أنْؿ رؿحى رٜٙ تٛل٥تؿً تَٛثٞد
٠ُٔٞعذ ٩ٛ تَٛٞؿٔد ٍٟ ع٘٪٘د تٛ٘ؽتقد أ٠يُؿ ت٧ٛ أعؽ ٥ع٪ٟ ٠يؿُذ ت٧ٛ . ٚحثؿ تٛل٥تؿً تَٛثٞد 

٥ٔ٪ٞث ٠يؿُذ ت٧ٛ لثؿً ٍثٝ أؼؿ حؽأذ أؽؿٙ أل٪ثء ٍٟ . لثؿً ٍثٝ أؼؿ ٍِؿُٔذ ع٘٪٘د تٛلٕثء
سٝ أؽؿٚذ أٟ ٚل لثؿً ٍثٝ ٥٣ . أؽؿٙ ع٘٪٘د ٞؼرٜٕد ٠٥ثيؿًت ت٧ٛ ٚل لثؿً ٠ُٚذ. تُٛعٚٝ

حؽت ٧ٍٜ ضٞ٪ٌ ت٠ٛثف تٛقثةؿ٪ٟ ٥تٛقث٠ٚ٪ٟ ٧ٍٜ ٚل لثؿً أ٤٠ٝ ٥. ىؿ٪ٖ ت٧ٛ رٜٙ تٛع٘٪٘د
. ُ٪َِؿو٥ٟ ع٘٪٘د ؾٛٙ تٛلثؿً

ت٧ٛ ٚل  ٔ٪ٞث ٠يؿُذ. إٛرَٕذ ت٠رحث٩٣ ت٧ٛ تَٛؽ٪ؽ ٟٞ رٜٙ تٛل٥تؿً تٛر٩ رؿحى تٛل٥تؿً تَٛثٞد
٣ؾ١ . ٞسل تٛٞعحد أ٥ تٕٛؿط أ٥ تٛقالٝ أ٥ تٛنحؿ: ٥تعؽ ٤٠ٞث، لَؿذ حأ٤٠ث ر٠ٞع٩٠ سٞؿ تٛؿ٥ط

. حؽاًل ٍٟ ت٤ٕٔٛٝ تٛؾ٨ ضثء٩٠ ع٪٠ٞث ٠ُٚذ أ٠يؿ ت٧ٛ تٛل٥تؿً تَٛثٞد أرذ ٚٞلثٍٍؿإ٠ٞث 
 

تٟ حَْه ٟٞ العيُذ أ٢٠ ٔ٪ٞث ٚث٠ذ حَْه ٟٞ رٜٙ تٛل٥تؿً ٞؿرحىد حٚل لثؿً ٍثٝ، ٙ
٥تعؽ أ٥ تس٠٪ٟ ٟٞ تٛل٥تؿً تٛنْ٪ؿخ، ٔٞساًل، إقرىَُذ ت٥ٛن٥ل  تح٢ تٛل٥تؿً تَٛثٞد ٞؿرحىًث
إقرىَُذ ت٥ٛن٥ل ت٧ٛ تٛلثؿً تَٛثٝ ُٜٛعٚٝ . حثٛق٪ؿ ٧ٍٜ لثؿً تٛٞعحد ت٧ٛ لثؿً تَٛثٝ ٜٛ٘ؽتقد

٧ٍٜ أ٪د عثل، ٚثٟ تٛلثؿً تَٛثٝ ٠َٜٛٞد ٞؿرحىًث ٌٞ ٚل . تٛٞعحد أ٥ تٕٛؿطتؿً حثٛق٪ؿ ٧ٍٜ ك
ُْٜٞ٘ج عقج سٞؿ . تٛل٥تؿً ِّٖ، ٚثٟ ٩ٍٖٜ تٛق٪ؿ ٧ٍٜ ىؿ٪ٖ  ٥ٜٛ٥ن٥ل ت٧ٛ أ٨ لثؿً ٍثٝ ٜٛع

. تٛؿ٥ط
تٛل٥تؿً تَٛثٞد ٥تٛل٥تؿً تٛنْ٪ؿخ، ٔ٪ٞث ٚثٟ تٛحَه ضثٛقًث ٧ٍٜ ٚث٠ذ ت٠ٛثف رق٪ؿ ٧ٍٜ 

٥أؼؿ٪ٟ ٚث٥٠ت ٪ح٥٠ٟ ح٪٥رًث  ٚثٟ تٛحَه ٩ٔ ٠ٞثـ٢ٛ ٧ٍٜ لثؿً أ٥ ٧ٍٜ لثؿً ٍثٝ،. عثل٪ر٤ث
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أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٚث٥٠ت ٪َ٪ل٥ٟ ٩ٔ ت٠ٞٛثـل ٚث٥٠ت ُ٪٘ؽ٥ِّٟٞ تٛىَثٝ ٥تٛلؿتج حئقرٞؿتؿ ٤ٛؤالء . تٍٜ٪٢
٥ٛٗذ ل٥. أ٢٠ ٛٝ رٟٚ ٠٣ثٙ ٞىثٍٝ أ٥ ٠ٔثؽٖ ٩ٔ تٛٞؽ٪٠د عيُذسٝ ال. تٛقثةؿ٪ٟ أ٥ تٛضثٛق٪ٟ

. ٛو٪ثٔد ٥تٛلٕثءًت لال أعؽ ٤٠ٞٝ ٚثٟ ٞعرثضًث إٛ٪٤ث الٟ ٚل ٠ٞـل ٚثٟ ٞؿٚـ ١أؽؿٚذ أٟ
ٚث٠ذ رقرؼؽٝ ألّؿته  رٜٙ تٛر٩ ٛٝ رٟٚ ٕٞر٥عًد. ٚثٟ ٚل ح٪ذ ر٘ؿ٪حًث ٕٞر٥عًث ٜٛٞقثٔؿ٪ٟ

رقثةُٜذ ٛٞثؾت ٪عرثش أ٨ٖ ٥تعؽ عر٧ ت٧ٛ لٕثء  .ؼثند، ٞسل تٛرؽؿ٪ف أ٥ تٛلٕثء ى٥٪ل تألٞؽ
ٍٟ أؼؿ أٚسؿ ؿ٥ٍد  َؿٌٞ ؾٛٙ ٛٝ أقرىٌ رن٥ٓ. ٠٤٣ث، ٥ٟٛٚ العً٘ث ُأي٤ؿ ٩ٛ تٛقحج ٟٞ أ٨ ٞٚث

٣ؾ١ تٛؼؽٞد تَٛي٪ٞد ٩ٔ تٛو٪ثٔد ٥تٛٞقثٍؽخ أ٥ تٛلٕثء، عر٧ رٜٙ تٛٞح٠٪د ٧ٍٜ تٛلثؿً تَٛثٝ 
ٚثٟ . ٙ، عر٧ تٛلثؿً تَٛثٝ ُٜٛعٚٝ ٚثٟ ضؾتحًثحقحج ؾل. ُٜٛعٚٝ تٛر٩ حؽذ ٞٚث٠ث َٛٞيٝ ت٠ٛلثىثذ

٥توعًث أٟ ٚل لثؿً ٛٝ ٪ٟٚ ٞأ٠٥ًٞث ٔ٘ى حل ٞؿ٥ّحًث ٔ٪٢ أٚسؿ ٟٞ أ٨ لثؿً أ٥ لثؿً ٍثٝ 
ٚث٠ذ تٛٞؽ٪٠د أٚسؿ ؿ٥ٍد ٟٞ أ٨ ٞؽ٪٠د . ٪ر٢ ٧ٍٜ تإلىالٖ عر٧ ٩ٔ تٛٞر٠ـ٣ثذ تٛؿة٪ق٪دأؿ

. ؼ٪ثٛ٪د ٪ٟٞٚ أٟ ٪رؼ٪٤ٜث تٕٛالقٕد
حؽت ٩ٛ ٥ٚأ٢٠ أٗل تٛل٥تؿً تَٛثٞد َقٕؿًت، ٢٠ٚٛ نثؿ تالٟ . ؿً تَٛثٝ ُٜٛعٚٝضؾج إ٠رحث٩٣ سث٠٪د لث

سٝ ؿأ٪ذ أٟ تٛقحج ٥٣ ٩ٔ ٥ٟٚ تٛل٥تؿً تألؼؿ٦ ٥تٛل٥تؿً تٛؿة٪ق٪د رنج . تألٚسؿ ٠لثىًث
٧ٍٜ أ٪د عثل، عر٧ لثؿً تَٛثٝ ٜٛعٚٝ نثؿ ٞؿٚـ ٠لثى، ٥ٟٛٚ ٚثٟ ت٠ٛثف . ٩ٔ ٣ؾت تٛلثؿً

. ٔ٪٢ ٞث ٪ـت٥ٛت ٞرؿؽؽ٪ٟ ٩ٔ تٛؽؼ٥ل
٠يؿُذ ٠ع٥ ٤٠ث٪د تٛلثؿً تَٛثٝ ُٜٛعٚٝ، إقرىَذ ؿؤ٪ر٢ ٔ٘ؽ ٚثٟ ٠ٞعؽؿًت ٪ٜر٩٘ ٠ٍؽ ٤٠ث٪ر٢ 

ٍٜٞذ أ٢٠ إٟ رٟٞٚ ت٠ٛثف ٟٞ ؿؤ٪د ٤٠ث٪د . حلثؿً ٍثٝ ٞٞث ٪ض٢َٜ ٞى٥ًٗث، ٥ٟٛٚ حَٖٞ ٥ٞضؽ
سٝ أؽؿُٚذ حأ٩٠ ت٠ضؾحذ ت٧ٛ ٣ؾت تٛلثؿً ٛر٥تضؽ ؾتذ . تٛق٪ؿ ٔ٪٢ ٚس٪ؿًتألـؽتؽ ٣ؾت تٛلثؿً 

ٍٝ. ل٥َؿ ٚٞث ٜٛ٘ثٍد تَٛي٪ٞد ُٜٛعٚٝتل  ٍُٜٞذ أٟ ٣ؾت ٚثٟ تٛلثؿً تٛؾ٨ ٗثؽ٩٠ َٛٞؿٔد تٛؿج ٚعثٚ
. حثٍؿ

 
عرتوً اهشالى 

أ٢٠ حثٛؿّٝ ٟٞ ر٥تضؽ ٠ٞـٛد سٝ العيُذ . أ٥ؿلٜ٪ٝ تٛضؽ٪ؽخ ٝقٞثْء أ رقثةُٜذ إٟ ٚث٠ذ تٛٞؽ٪٠ُد
ٛٝ ٪ٟٚ ٤ٛٝ تٛٞضؽ أ٥ أ٢٠ إال أٚسؿ حٚس٪ؿ ٟٞ أ٨ إ٠قثٟ ؿأ٪ر٢ ٧ٍٜ تألؿه، ؿٔ٪َد ٤ٛؤالء ت٠ٛثف 

٠ٚذ ٠ٞؽ٣لًث ٛؾٛٙ ع٪٠ٞث . ؤٛةٙ تٛٞر٥تضؽ٪ٟ عر٧ ٩ٔ ت٠ٞٛثنج تألؽ٧٠ ٩ٔ ٗثٍد تُٛعٚٝٚأت٠ٞٛـٛد 
. لَؿذ حثٛعٚٞد ٥تًٕٗث حضث٠ح٩ سث٠٪د

ٙٔ. ٣ؤالء ٣ٝ ؾتذ ت٠ٛثف تٛؾ٪ٟ ؿأ٪ر٤ٝ ٩ٔ ض٪ل٩"حؽأ تٛٚالٝ،  . ال٣ٞث ؾتذ تٛلبتٛٞؽ٪٠د ٥تٛض٪ك 
ٟٙٔإ. ٛض٪ل٩ ٥ٞؽ٪٠ر٩ ؿؤ٪ثٚثٟ ٛ٘ثؽر٩ تٛ٘ثؽٞ٪ٟ  ٍٖٔؽ٣ٝ ٩٠ أح٩٠  ال٣ٞث، ٥قأقرؼؽٝ تٛ٘ثؽخ تٛؾ٪ٟ ُأ

ق٪ن٪ؿ ض٠ؿتالر٩ حثؿ٥ٍٟ ٩ٔ ح٠ثء تٛٞؽ٪٠د، ٣٥ٝ . ٍؽ٪ؽخ تألٟ إلرٞثٝ ٞث حؽأر٢ ٠ٞؾ أض٪ثٍل
. ٚٔال٣ٞث ؾتذ ت٠ٛثف. ذ ٩ٔ تٛض٪كق٪٥٠٥ٟٚ ض٠ؿتال
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َٖٔؽ . ٧ٛ تألحؽ٪٥ٞث ٞث، ٟٛ ر٥ٟٚ ٠٣ثٙ عثضد ٜٛض٪ك حَؽ، ٟٛٚ ٣ؾ١ تٛٞؽ٪٠د قرؽ٥ٝ ت" ٪٠ح٩ْ أٟ ُر
. ٞث رح٠٪٢ ٜٛٞقر٘حلٚل تٛض٪ك َٜٛٞثؿٙ تٛعثٛ٪د، ٥ٟٛٚ إح٩٠ 

إ٩٠ ٞـٌٞ ألي٤ؿ . حَؽ نؽ٥ؿ أعٚث٩ٞ ق٪٥ٟٚ ٠٣ثٙ ٞقر٘حل ٞض٪ؽ. ٛألؿه ٠٣ثٙ ٞقر٘حٌل"
ٚل لب ٢َٜٔ تهلل ق٪ح٧٘ ٚٞث ٚرج قٜ٪ٞثٟ، . تٛٞقر٘حل ٛلَح٩ ٩ٚٛ ٪٥ٟٚ تٛٞقر٘حل ٩ٔ ٥ٜٗح٤ٝ

ق٪٥َٜٕٟ ٚل ٞث . ٪ؽ٥ٝ ت٧ٛ تألحؽٗؽ ت ٪ن٪ؿ لَح٩ ٞس٩ٜ، ٔئ٤٠ٝ ق٪ح٥٠ٟ ٞث ، ٔ٪ٝت٧ٛ تألحؽ
ٍٝ ٜٛـٞثٟ تٛعث٩ٛ ٥ؿؤ٪ث٪قذ تٛٞؽ٪٠د تٛر٩ أح٠٪٤ث ٛرؽ٥ٝ ت٧ٛ تألحؽ قُرح٧٠ . ٜٛٞقر٘حل ى٪٢٠٥َ حقال

ُٝ. ٧ٍٜ تٛعٖ ٩ٔ ٥ٜٗج ت٠ٛثف ؼ٥ٕٜت سٞثؿًت ع٪ز ع٩٘ ٥أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٪ق٪ؿ٥ٟ ٩ٔ تٛعٖ ق٩ ق٪ؽ٥
. قرح٧٘

قرٞأل َٞؿٔد تٛعٖ ٞؽ٪٠ر٩، ٥ٟٛٚ . ٧ٛ تألؿه ٩ٔ لَح٩ ٚعٚٞد ألح٩٠ ٞؽ٪٠ر٩إ٩٠ إٔذ ت"
تٛعٚٞد تألر٪د ٧ٍٜ َح٠ثء٨ٖ قرضَل تَٛثٛٝ ٠ٞؽ٣لًث ٛٞؽ٪٠ر٩ أٚسؿ حٚس٪ؿ ٟٞ . تٛعٚٞد قرح٠٪٤ث

. ت٠ٛثف عٚٞر٤ٝ ٠ٞؾ أ٤ٜٚٝ أ٥اًل ٟٞ لضؿخ تَٛٞؿٔد ؽََجًَ. إ٠ؽ٣ثل٢ ٜٛٞؽ٪٠د تٛر٩ ح٠ث٣ث قٜ٪ٞثٟ
ع٪٠ةؾ . ٦ ٥لٙ أٟ رن٪ؿ حث٣رد ٗؽتٝ عٚٞر٩ تٛر٩ قأٚٔل٤ٕث ٟٞ ؼالل ٞؽ٪٠ر٩تَٛثٛٝ ٍل عُٚٞد

ٚل ٞث ٢َٜٔ قٜ٪ٞثٟ ٚثٟ ٠ُح٥ٌٓخ ٛٞث أ٠ث ٞـٌٞ ٧ٍٜ . عٚٞد أؼؿ٦ ق٪ؼـ٦ أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٪َحؽ٥ٟ أ٨ٖ
. ح٠ثة٢

"ٝٛ َٙ قرؿ٦ أٚسؿ ٟٞ ٥ٗذ . عد قىع٪د٩ٔ ٚل ٞث ؿأ٪ر٢ ٍٟ تٛٞؽ٪٠د تٛر٩ أح٠٪٤ث أ٠ث، إ٠ٞث أٍى٪ر
ٞث تٛؾ٨ ضؾج إ٠رحث٣ٙ أٚسؿ ٍٟ ٣ؾ١ . ٟٚ ٩ٔ ت٥ٛٗذ تٛعث٩ٛ ٍٜ٪ٙ أٟ رؿ٦ ل٪ةًث ٥تعؽًت، ٥لألؼؿ

" تٛٞؽ٪٠د؟
ٔٚل لب ٩ٔ تٛٞؽ٪٠د ٚثٟ ٠ٞقضًٞث حؽٗد، . تٛلب ت٥ٛع٪ؽ تٛؾ٨ ٚثٟ حثؿـًت ٥٣ تإل٠قضثٝ"أضحر٢، 

" ٥ٚل تٛٞؽ٪٠د ٚث٠ذ ٠ٞقضٞد رٞثًٞث ٩ٔ ح٪ةر٤ث،
٩ٔ ٚل ٞث ؼٜ٘ر٢، . ٥عؽخق٪٥ٟٚ ٩ٔ ٞؽ٪٠ر٩ . عحدتٛؿحثى تٛٞسث٩ٛ ٜٛقالٝ ٥٣ تٛٝ"إقرٞؿ تٛؿج، 
ٚل لب أ٢َٜٔ أ٠ث ٩ٔ تألؿه ٥٣ إلقرؿؽتؽ . ٚل تألل٪ثء ٞرؿتحىد ًَٞث ٩ٖٔ. ر٥تضؽ إ٠قضثٝ

ع٪٠ٞث رَ٪ك تٛحلؿ٪د ٩ٔ إ٠قضثٝ . تإل٠قضثٝ تألن٩ٜ ٞث ح٪ٟ أح٩ ٥ؼٜ٪٘ر٢ ٥ٞث ح٪ٟ ضٞ٪ٌ تٛحلؿ٪د
. ـالـل أ٥ ٔ٪وث٠ثذ أ٥ ٥ٍتنٓ حَُؽ٩َٞ، قر٥ٟٚ تألؿه ٩ٔ إ٠قضثٝ ٢َٞ، ٥ٟٛ ٪٥ٟٚ ٠٣ثٙ 

." ضةُذ ألضَٜٔج قالًٞث ٧ٍٜ تألؿه
ٚٞث . ٔ٪ٞث ٚثٟ ٪رٜٚٝ، ٍُٜٞذ حأ٩٠ ٠ُٚذ أ٠يؿ ت٧ٛ تٛٞقر٘حل، رٞثًٞث ٚٞث عؽز ٠٥يؿُذ تٛض٪ك

ٍٟ تٛٞقر٘حل ٚثٟ وؿ٥ؿ٪ًث أ٪وًث  تٍُٜٞذ أٟ ٞث ٗث٢ٛ ٍٟ تٛح٠ثء حقالٝ ٩ٔ ت٥ٛٗذ تٛعث٩ٛ ٥ؿؤ٨
سٝ أؽتؿ . ٟ تٛـٟٞ أ٪وًث ضـءًت ٟٞ ؼٜ٪٘ر٢ تٛر٩ ٍٜ٪٠ث أٟ ٠رالةٝ ٔ٪٤ثٚث. ٛإل٠قضثٝ تٛؾ٨ ؿأ٪ر٢

ُأٔعٗج ح٤ثةٝ تٛع٥٘ل ٥أقٞثٙ . ُأٔعٗج ؼٜ٪٘ر٩"تٛعٚٞد ٥ض٩٤ أل٠يؿ ٞحثلؿخ ٩ٔ ٍ٪٠٪٢ ٥ٗثل، 
ٛٝ . قأقرؿؽ ٚل تألل٪ثء ٚٞث ٚثٟ ٞ٘ن٥ؽًت أٟ ر٥ٟٚ، ٥ٟٛٚ ٪٠ح٩ْ أ٥اًل أٟ أقرؿؽ تٛحلؿ٪د. تٛحعؿ

َٟ . ألقرِؿؽ أ٪وًثأر٩ ٔ٘ى ألٔرؽ٨ حل  ُضـءًت ٟٞ ؼؽٞد تإلقرؿؽتؽ ال ٪٠ح٩ْ ٍٜ٪ٙ ٞضؿؽ أ٠ذ ٛر٥ٚ
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ٞسل عـٗ٪ثل، ٍٜ٪ٙ أٟ ر٠يؿ ٚ٪ٓ أ٢٠ . أٟ ر٠يؿ تألؼؿ٪ٟ ٚٞث ٣ٝ، حل ٚٞث ٪٠ح٩ْ أٟ ٪٥٠٥ٚت
َّٓ تَٛيثٝ نثةؿخ ٚض٪ك ٍي٪ٝ ضؽًت َٜٛيثٝ ت٧ٛ أٟ رنحظ تٛض٪ك  ٪٠ح٩ْ أٟ رر٠حأ ع٪ثًخ. عر٧ أض

ِّٞؿ. سٝ ق٪ر٘ؽٝ ض٪ل٩ .تٛؾ٨ ؽ٥ٍر٢ ألٟ ٪٥ٟٚ ق٪عثؿج . ع٪٠ٞث ٪ر٘ؽٝ ض٪ل٩ ٔئ٢٠ ق٪قرؿؽ ٥ال ُ٪ؽ
. تٛلؿ، ٚٞث أ٢٠ ق٪ح٩٠ ٞؽ٪٠د تِٛحؿِّ

إ٩٠٠ أح٩٠ ٞؽ٪٠ر٩ ٩ٔ ٥ٜٗج . ٥تعؽخ ٚل ٥٠ٚـ تألؿه ٟٛ رقرى٪ٌ ت٥ٞٛتـ٠د ٌٞ ٗ٪ٞد ٠ٍٕف"
أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٪عرٕي٥ٟ حعٚٞد ٍي٪ٞد، أ٨ َٞؿٔد ٥٠ٚـ تألحؽ٪د، . ت٠ٛثف ح٥ٜ٘ج ت٠ٛثف

ُٓ َح٠ثء٨ٖ ح٤ؾ١ تٛعٚٞد، ٤ٔٝ ال ُ٪٥ض٥٤ٟ أؾ٣ث٤٠ٝ ٠ع٥ أل٪ثء . ٛح٠ثء ٞؽ٪٠ر٩ تُ٪قرؼؽ٥ٞف قرَؿ
حقحج ؾٛٙ، ق٪ضٜج تَٛثٛٝ سؿ٥ر٢ ت٧ٛ ٞؽ٪٠ر٩ ٞسٜٞث ٥َٜٔت ٩ٔ . أؿو٪د، حل ٠ع٥ ٥٠ٚـ تٛقٞثء

. ـٞثٟ قٜ٪ٞثٟ
"ٌْ ٚل . ٪ؿ٥ت ًَٞث٪٠ح٩ْ أٟ رق٪ؿ ٤َٞٝ، ٥٪٠ح٩ْ ٍٜ٪٤ٝ أٟ ٪ف. أٟ أىٜٖ َح٠ثء٨ٖ تٛعٚٞثء إ٩٠ ٞـٞ

ِٟ ٍّٖ  لثؿً ٟٞ تٛل٥تؿً تَٛثٞد ٥تٛل٥تؿً تٛنْ٪ؿخ تٛر٩ ؿأ٪ر٤ث ٩ٔ ٣ؾ١ تٛٞؽ٪٠د ق٪حؽأ ٚٔعن ع
ٍٟ ق٪نٞؽ وؽ ٥ٗتذ تٛيٜٞد، ٥. ٩ٔ تألؿه ٣ؾ١ ت٥٘ٛتذ تٛن٥ٞؽ ٟٛ ٪٥ٟٚ حئٞٚثٟ ٚل ٔعن

ٚل ٥تعؽ ق٪٥ٟٚ ٞؽ٪٠د . ق٪٥ٟٚ ٞسل ضحل حأ٤٠ثٍؿ ررؽٖٔ ٢٠ٞ ٛرؿ٨٥ تألؿه ٚل ٥تعٕؽ. وؽ٣ٝ
َُّٚل وؽ٣ٝ ق٪٠ضظ، ٥ال قالط ُأٍى٪٢ ٤ٛٝ . ٛٚل تٛؾ٪ٟ ٪حعس٥ٟ ٩٠ٍ ضأ ٥ٞالٕؾٞل ال قالط ُ٪َل

." ق٪ٕلل
 

ًَّ اهرة  َتٌبء
ٚث٠ذ تٛضحثل . أضٞل ٥تٕؽ ؿأ٪ر٢ُ ٧ٍٜ تإلىالٖٚثٟ ٔ٪ٞث رٜٚٝ تٛعٚٞد إ٠ٕرعذ ٍ٪٩٠ أل٠يؿ ٥تؽ٪ًث 

ٚث٠ذ . ٚؿ١ُرؾٍُذ تٛر٩ رلٚل ت٥ٛتؽ٨ ٌٞ ت٥ٛتؽ٨ ٠ٕق٢ أٚسؿ إؼوؿتؿًت ٟٞ أ٨ أؼوؿتؿ إقرى
ٚثٟ . تٛنؼ٥ؿ ٞسل عن٥ٟ ٞن٥٠ٍد ٟٞ تٕٛود، ٥تأللضثؿ ٔؿ٪ؽخ ٟٞ ٤ٍ٥٠ث ٥ٞٞرٜةد سٞثؿًت

ٚثٟ تٛٞثء ٪رالأل ح٥ٜٟ أـؿٖ ٛٝ . ٠٣ثٙ ٤٠ؿ ٩ٔ ت٠ٞٛرنٓ رنج ٔ٪٢ ضؽت٥ل ٟٞ ٚل ضحل ع٢ٛ٥
ٚثٟ . ٚل ٥ؿٗد ٍلج ٚث٠ذ ٞسثٛ٪د. ضٞثل ٪وث٩٣ ٥ٟٛ تٛقٞثء٥ؾ٨ أؿ٦ ٞس٪٢ٜ ٧ٍٜ تإلىالٖ 

. أ٥ ٠ؽٍج ؽ٨ ٞٞرٜةًث حٚل أ٥٠تً تٛع٪٥ت٠ثذ تٛر٩ حؽذ أ٤٠ث تألٔول ٩ٔ قالالر٤ث حؽ٥ٟ أٞؿتٍهت٥ٛت
. ٣ٚؾت ٞٚثٟ ضؾتج ٧ٍٜ تألؿه أحؽًت ٛٝ أَؿ. ً ت٥ٛتؽ٨ ٥ٌٞ أعؽ٣ث تألؼؿٞر٥تٔ٘د رٞثًٞث ٝ
ٚثٜٞد ٣٥ٝ ٪٥ٞ٥ٟ٘  ًتأ٠يؿ حقرثٟ ٍؽٟ، سٝ ؿأ٪ذ حَه تٛض٥٠ؽ ٞؿرؽ٪ٟ ؽؿ٥ً رقثةٜذ إٟ ٠ُٚذ

٥ض٥٠ؽ أؼؿ٪ٟ ٚث٥٠ت ٪رَ٘ح٥ٟ ٚل ضؽ٥ل ٥ن٥اًل ت٧ٛ ت٤٠ٛؿ، سٝ ٪رَ٘ح٥ٟ ت٤٠ٛؿ ت٧ٛ . تؽ٨حٞقٍظ ٥ٜٛ
٩ٔ تٛحؽت٪د ٛٝ أٟٚ أٔٚؿ أٟ تٛض٥٠ؽ . تٛٞٚثٟ تٛؾ٨ ٔ٪٢ ٚثٟ تٛض٥٠ؽ تأل٥ٛ٪ٟ ٪٥ٞ٥ٟ٘ حثٛٞقِظ

٪ر٥ت٥ٟ٘ٔ ٌٞ ؾٛٙ تٛٞٚثٟ أحؽًت، ٥ٟٛٚ ٛقحج ٞث نؿذ ٞىٞة٠ًث ألض٤ٜٝ أل٩٠ حىؿ٪٘د ٞث ٍٜٞذ أٟ 
. تٕٛٞرؿه أٟ ٪٥ٟٚ ٠٣ثٙ ٞٚث٤٠ٝ ٟٞ
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ٚث٥٠ت ؼٔل٠٪ٟ حؽذ ٍٜ٪٤ٝ ٗقث٥خ تَٛٞؿٚد، ٌٞ ؾٛٙ ٚث٥٠ت ٛىٕثء ٟٞٞٚ . ت٧ٛ تٛض٥٠ؽ ٠يؿُذ
ٚث٥٠ت . ٚث٥٠ت ٠ٍ٪ٕ٪ٟ ٥ٞ٥ىَّؽ٨ تَٛـٝ، ٥ٌٞ ؾٛٙ رؿتء٦ ٩ٛ أ٤٠ٝ ٩ٔ قالٝ رثٝ. تٛرعؽز إٛ٪٤ٝ

ٌٞ أٟ ٔٚؿذ أ٢٠ . ضؽ٪٪ٟ ٥ٞرقٞ٪ٟ حثإلٍرؽتل، ٌٞ ؾٛٙ ٞٞرٜة٪ٟ ٔؿعًث ٥قؿ٪٩َ تٛوعٙ
ٛ٪قذ ٠٣ثٙ ٞض٥ٍٞد ض٥٠ؽ ٔئ٢٠ تَٛٞؿٚد ؿ٣٪حد ؽتةًٞث، ٔئٟ ٚثٟ ٩ٍٖٜ تٛؾ٣ثج ت٧ٛ تَٛٞؿٚد، 

.  أؼؿ٦ أ٥ؽ تٛٞعثؿحد حضث٠ح٤ث
ٜٞٔذ ؼن٪نًث ٤ٛٝ، رالة٤ٞٝ حلٚل رثٝ عر٧ أ٤٠ٝ ٚث٥٠ت  ٍُ العيُذ أٟ ؽؿ٤ٍ٥ٝ تٛر٩ حؽذ ٥ٚأ٤٠ث 

ؼٕ٪ٕد ٥ٌٞ  ذت٥٘ٛل أ٤٠ث ٚثٟأقرى٪ٌ . ٪ق٪ؿ٥ٟ ٥ٚأ٤٠ٝ ٛ٪ق٥ت ٞؿرؽ٪ٟ أ٨ ؽؿ٥ً ٧ٍٜ تإلىالٖ
ٚٞث أٟ تٛؽؿ٥ً حؽذ ٛر٥ٟٚ ٞرعؽخ حلٚل . ؾٛٙ ٚث٠ذ أ٦٥ٗ ٟٞ أ٨ ؽؿ٥ً ؿأ٪ر٤ث ٧ٍٜ تإلىالٖ

ٚثف رٜٙ أ٤٠ث ٚث٠ذ إ٠ٌ ٚثٞل ٌٞ أ٥ٛتٟ تٛٞثء ٥تٛضحثل ٥تٛقٞثء تٛـؿٗثء، ٥حقؿٍد أؽؿُٚذ
ًِ. ٞس٪٤ٜث ٧ٍٜ تإلىالٖ تأل٥ٛتٟ ٩ٔ ٠٘ث٥خ ٛٝ أَؿ ةؽخ َٛثٛٝ ؼ٪ث٩ٛ، ٥ٚأ٤٠ث ٍث ٚث٠ذ ٔو٪د تٛؽؿ

ُٖ ٥ٔ٪ٞث ٠ٚذ ٞرقثةاًل ٍٟٞ ٪٥ٟٚ ٣ؤالء . ٥أ٧٘٠ ٟٞ أ٨ لب ٔو٩ٍّ ٥ٞض٥ؽ ٧ٍٜ تألؿه أٍٞ
: تٛض٥٠ؽ، حؽأ تٛؿج حثٛٚالٝ

ْٟ. ٣ؤالء ٣ٝ َح٠ثء٨ٖ. ٩ٔ ح٪ذ أح٩ ٠ٞثـل ٍؽ٪ؽخ" . ٢ُ٠ٞ قُأؿقل ض٪ل٩ ٚل ح٪ذ ٩ٛ ق٪٥ٟٚ ٔعن
ؽ٪ٟ، ٔ٪ٞث ق٪٠ىٜٖ أؼؿ٥ٟ تٛحَه ٕٚؿقثٟ ٜٛٞعثؿحد ٟٞ أضل تٕٛ٘ؿتء ٥تٛٞوى٢َق٪٠ىٜٖ 

ق٪٠ىٜٖ تٛحَه ْٛـ٥ . ٚٞض٥ٍٞثذ نْ٪ؿخ ق٪ٔل٥٠ّت ّثؿتذ ٧ٍٜ َٞثٗل تَٛؽ٥ ٥٪قرؿؽ٥ت ت٠ْٛثةٝ
ٍٟ ق٪عٚٝ ٍٜ٪٤ث ع٩ِّ ٥ِحؿ٨ِّ، ٥ق٪٠وٝ تٛحَه تألؼؿ ت٧ٛ ض٪٥ك ٟٞ تٛعن٥ٟ تألؼؿ٦  ٞؽ

. ٛرعؿ٪ؿ ضٞ٪ٌ تألٞٝ ٞقرؼؽًٞث ع٩ِّ ٥ٞعحر٩ ٥ٗ٥ر٩
ٛرؽؿ٪ج ٥إلؿقثل ض٪ل٩ ٩ٔ ٚل ٞٚثٟ لخ لَح٩، حل ٜٛرَحةد ٥ٛ٪قذ ٣ؾ١ تٛعن٥ٟ ٔ٘ى ٛعٞث٨"

ُٞؼرِج. ٟٞ تألؿه ق٪٠ى٥ٜ٘ت ٛ٪ْـ٥ . ًأق٪أر٩ ٗؿ٪حًث تٛـٞثٟ تألٚسؿ يٜٞد، ٥ٟٛٚ ٟٛ ٪ر٥تضؽ لَح٩ 
ٞعحر٤ٝ تألؼؿ٪ٟ أٚسؿ ٟٞ ألضل ت٥ٞٛذ ٥ ق٪ْـ٥ٟ ٛ٪ف ٞعحًد ٛع٪ثر٤ٝ ٥ٛ٥ ٛعؽِّ. تٛلٖؿ حثٛؼ٪ؿ

. ال ٪َؿ٥ٟٔ تٛؼ٥ٓ، تٛؾ٪ٟ قُأؿق٤ٜٝ ٗحل ؿض٩ٍ٥ ًتتٟق٪٥ٟٚ ٣ؤالء لضٌ. ٞعحر٤ٝ ٛع٪ثر٤ٝ
"ُٟ . ال ٪٤ثج ٣ؤالء تٛلضَثٟ ل٪ةًث. ح٥تذ ٍٟ ٗؽ٤ٞ٥ٝ رن٪ج ٥ٜٗج أٍؽتة٩ حثٛؾٍؿعر٧ تٛ

تٛٞعحد ٩٣ أٚسؿخ ٥ٗخ ٟٞ تٛؼ٥ٓ، ٥قرٚقؿ ٞعحر٤ٝ ٥ٗخ تٛؼ٥ٓ تٛر٩ عضـذ . ق٪عح٥ٟ ت٠ٛثف
٥ٞر٥ت ٚل ٪٥ٝ، ٔئٟ تٛؼ٥ٓ ٟٞ ت٥ٞٛذ ال ٥أل٤٠ٝ ُأؼر٪ؿ٥ت ألٟ ٨. تٛحلؿ٪د ٩ٔ ٍح٥ؽ٪د ٠ٞؾ تٛحؽت٪د

ُٞذُّ ٞؿخ، ٩٠ٚٛ تألٟ . ٗؽؿخ ٢ٛ ٍٜ٪٤ٝ، ٞٞث قُ٪َى٪٤ٝ ٥ٗخ ٧ٍٜ أٍؽتة٤ٝ تٛؾ٪ٟ تٛؼ٥ٓ ٥٣ ٥ٗر٤ٝ
ٛؾٛٙ، ٔثٛؾ٪ٟ ٪َؿ٩٠٠٥ٔ . ع٩ٌّ ت٧ٛ تألحؽ، ٥أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٪َؿ٩٠٥ٔ ٛ٪ف حئٞٚث٤٠ٝ أٟ ٪ؼث٥ٔت ت٥ٞٛذ

.  ق٪رح٩٠٠٥َ أ٪٠ٞث أؾ٣ج
إ٢٠ ع٩ٌّ حثٛع٪ثخ ت٥ٞٛض٥ؽخ ٩ٔ تألؿه ٗحل . ٥ٟٚ ٩ٔ ٥تٕؽ ٞسل ٣ؾتٚل ٠ٞـل ٟٞ ٠ٞثـ٩ٛ ق٩"

قرر٥تضؽ ٠ٞثـ٩ٛ ٔ٘ى ع٪سٞث ررؽٖٔ . ٥ٗخ إٔرؽتة٩ ع٪ثخ ع٘٪٘٪د سث٠٪ًد تٛق٥٘ى أل٢٠ ٠٣ث ضٜحْذ
ٔٚٞث . ق٪أر٩ َح٠ثء٨ِّ ٟٞ ٚل ضؽ٥ل، ٤٠ٚٛٝ ق٪٥َٜٟٞ ًَٞث. ضؽت٩ٛ٥ ًَٞث ٛرنج ٩ٔ ضؽ٥ل ٥تعٕؽ
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ٔ٘ى ع٪٠ٞث ٪٥َٜٟٞ ًَٞث . عؿٓ ٪ؽ٥٪د ٞؼرٜٕد، ٣ٚؾت ح٪ر٩ أ٪وًث ٔؼٞد ت٧ٛ أنعثج رعرثش ٠ٞثـٍل
. ٪قرى٪٥َٟ ح٠ثء ح٪ر٩

ق٪ر٥تٖٔ . ٚٞث رؿ٦ ٩ٔ ٣ؤالء، ق٪٥ٟٚ َٛح٠ثء٨ٖ عٚٞد ٛرٜٚٞد ٞقِظ تألٞثٟٚ ٗحل تٛحؽء ٩ٔ تٛح٠ثء"
ٚل ٠ٞـل ٟٞ ٠ٞثـ٩ٛ رٞثًٞث ٩ٔ ت٠ٞٛى٘د تٛٞؼنند ٢ٛ، ٛ٪ف حعقج تٛٞ٘ث٪٪ف تٛحلؿ٪د، حل 

٪٠ح٩ْ أٟ ٪َؿ٥ٔت . ٞقظ تألؿتو٩أ٥ل ؼحؿخ ُ٪ى٥ِّؿ٣ث َح٠ثء٨ٖ ٩٣ ؼحؿخ . ٨حعقج ٞ٘ث٪٪ف
ع٪٠ٞث َرح٩٠ حعٚٞر٩، ق٪ر٥تٖٔ ٞث رح٠٪٢ ٌٞ . ت٠ٞٛى٘د أل٩٠ ٥وَذ رنٞ٪ٝ ت٠ٞٛى٘د ٛلَح٩

." ت٠ٞٛى٘د
٥ٔ٪ٞث ٠ٚذ . حؽأذ أرَ٘ح٢ ٛعؽ ٗٞد تٛضحل. سٝ ٥ضؽُذ ٠ٕق٩ ٥تًٕٗث ٠ٍؽ أعؽ تٛضؽت٥ل ٩ٔ ت٥ٛتؽ٨

ع٪٠ٞث ؿأ٪ذ ٞث ٥ؿتء ت٥ٛتؽ٨، إقرىَذ . ٍثٛ٪د ٥ٞؿٍحد ًتٗٞد، حؽأذ أقٌٞ أن٥تذٞ٘رؿحًث ت٧ٛ تل
ُٖ تألؿه، ٥ٍ٥تنٓ ٠٥٪ؿتٟ ى٥ٖٗذ ت٥ٛتؽ٨ رٞثًٞث ِـّ ٚثٟ . ؿؤ٪د عؿ٥ج ٥ـالـل ٍي٪ٞد رٞ

ٌٓ ٧ٍٜ تٛعؽ٥ؽ ٞث ح٪ٟ تٛقٞثء ٥تٛضع٪ٝ، ٠ثيؿًت تٛضع٪ٝ ٠ٕق٢ حىؿ٪٘د ٞث ٍؿٔذ . ؾٛٙ ٥ٚأ٩٠ ٥تٗ
إ٠ر٤ثٙ عؿٞد ت٥ٛتؽ٨، ٥ٟٛٚ ت٠ٞٛيؿ ٚثٟ ٔي٪ًَث، إٛرُٕذ أل٣ؿج  أٟ تٛضع٪ٝ ٢ٜٚ ٍثضـ ٧ٍٜ

. سٝ لَؿذ حثٛعٚٞد ٥تًٕٗث حضث٠ح٩. ؿتضًَث ت٧ٛ ت٥ٛتؽ٨
٠َٚذ . ال رؼٓ، حل أؤٟٞ. ٣ؾت ٥٣ تٛٞٚثٟ تٛؾ٨ ٪٠ح٩ْ أٟ رَ٪ك ٔ٪٢، ٞث ح٪ٟ تأل٥ٞتذ ٥تألع٪ثء"

تٛؼ٥ٓ، ال رَٕل أ٨ٖ ٍٜ٪ٙ  ال ٪٠ح٩ْ أٟ ٪عٚٝ. وَ٪ًٕث، ٩٠ٚٛ َٞٙ تألٟ، ٛؾٛٙ ٟٚ لضثًٍث ٥ٗ٥٪ًث
ٕٓ تٛٞعحد  . تٛٞعحد ٥٣ ٞنؽؿ ت٥٘ٛخ. إَٔل ٞث ر٢َٜٕ ٍٟ ٞعحد ٥قر٠رنؿ ؽتةًٞث. لب ٍٟ ؼ٥

 ."َلضٌِّ َح٠ثء٨ٖ ح٤ؾ١ تٜٛٚٞثذ. قرق٥ؽ ٩ٔ ت٤٠ٛث٪د
 

نويبح اهدٍبث 
تل ٠ٚذ ال أـ. ٠ٕق٩ ؿتضًَث ت٧ٛ تٛ٘ثٍد تَٛي٪ٞد ُٜٛعٚٝ ٥٥تًٕٗث أٞثٝ ؾتذ تٛحثج سث٠٪ًد سٝ ٥ضؽُذ

ٞؾ٥٣اًل حَه تٛلب ٛٞث ؿأ٪ر٢ ٧ٍٜ عثل٪د ت٥ٛتؽ٨، ٥ٟٛٚ ٜٚٞثذ تٛؿج ٚث٠ذ ال رـتل رؽ٨٥ ٩ٔ 
. ٪٠ح٩ْ أٟ ال أ٠ق٧ ٥ٗخ تٛٞعحد. "ر٥ٜ تألؼؿ٦ ٗثةاًل ، ؿؽؽُذ ؾٛٙ ٞؿًخ"تٛٞعحد، تٛٞعحد". أؾ٩٠

." ٠٣ثٙ ٥ٗخ ٩ٔ تٛٞعحد. ٠٣ثٙ لضثٍد ٩ٔ تٛٞعحد. ٠٣ثٙ قالٝ رثٝ ٩ٔ تٛٞعحد
ٍُٜٞذ أٟ تٛعن٥ٟ تٛر٩ رٜٚٝ ٤٠ٍث تٛعٚٞد . ٍٜٞذ أ٢٠ تٛحثج ٠ٚٛ٪قد تٛؿج. ٠يؿُذ ت٧ٛ تٛحثج

َٔٗؽ . ٩٣ ٠ٚثةف ٥أ٠لىد حؽأذ أُٔٚؿ ٩ٔ حَه تٛى٥تةٓ ت٠ٚٛق٪د ٥تأل٠لىد تٛر٩ أٍؿٓ أ٤٠ث ُر
حؽأذ أُٔٚؿ حثٖٛٞقثع٪ٟ تٛؿ٥ع٪٪ٟ تٛؾ٪ٟ ٠ُٚذ أٍؿ٤ٔٝ ٩٠ٚٛ ٛٝ أٔٚؿ . ٠ٕق٤ث تألٟ ٛٞث ٠ُٚذ أؿت١

سٝ رؿتء٦ ٩ٛ ٥ٚأٟ َٞي٤ٞٝ ٞؿ٣٘٪ٟ ٟٞ تَٛٞؿٚد ٛؽؿضد أ٤٠ٝ . تٛىؿ٪٘د ٗحاًلأحؽًت ٤٠ٍٝ ح٤ؾ١ 
ٗثر٥ٜٟ ت٥ٛتعؽ ٌٞ ٩ٔ ٪أق٤ٝ ٨ٛح٘ثء ٧ٍٜ ٗ٪ؽ تٛع٪ثخ، عر٧ أ٤٠ٝ ٚث٥٠ت تٚث٥٠ت ٪عث٥ٛ٥ٟ حٚل ض٤ؽ٣ٝ 

إقرؼؽٝ تَٛؽ٥ تٛٞق٪ع٪٪ٟ ٤ٜٛض٥ٝ ٧ٍٜ . ٔٚؿذ ٩ٔ تَٛٞؿٚد تٛر٩ إ٠رلحذ ٧ٍٜ تٛضحل. تألؼؿ
٥ٌٞ أٟ رٜٙ تَٛٞؿٚد ُأعؿـ ٔ٪٤ث . ٛؾ٪ٟ ٚث٥٠ت ٪عث٥ٛ٥ٟ تٛرقٜٖ ٧ٍٜ تٛضحلتٛٞق٪ع٪٪ٟ تألؼؿ٪ٟ ت
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ٙٔ، ٩٠ٚٛ ٍُٜٞذ أ٢٠ ٪قرٜـٝ ٥ٗرًث ى٥٪اًل  ُٞلر ت٠ٛنؿ أؼ٪ؿًت ٥رعٖؿؿ َٞيٝ تٛٞق٪ع٪٪ٟ ٟٞ ٥ٗخ تٛ
ٙٔ ٕٛرؿخ . ٛرٜرةٝ تٛضؿتعثذ ت٠ٛثرضد ٍٟ رٜٙ تَٛٞثؿٙ ُٞلر ٥ألٟ تٛٚس٪ؿ٪ٟ ٚث٥٠ت رعذ رأس٪ؿ تٛ

٣ٝ، ٥ق٪رىُٜج ٥ٌٗذ ٗحل أٟ ٪ؿ١ ٚثٟ ال ٪ـتل ضـءًت ٟٞ ىح٪َر٤ٝ ٛر٥ض٪٢ تُٛذى٥٪ٜد عر٧ أٟ رأز
. ٍُٜٞذ أ٢٠ ال ٪ـتل أٞثٝ ت٠ٚٛ٪قد ىؿ٪ً٘ث ى٥٪اًل ٩ٚٛ ر٥ٟٚ ٞرعؽًخ. ررضؽؽ أؾ٣ث٤٠ٝ

ٔٚؿُذ ٩ٔ ٠ٕق٩، ٟٞ أ٪ٟ ٠حؽأ؟ ٞث تٛؾ٨ أقرى٪ٌ أٟ أ٢َٜٔ إٟ ؽؼٜذ ٟٞ ؾٛٙ تٛحثج؟ 
ٞٔل ٛ٪ف ٍٜ٪ٙ أٟ رحؽأ، ٗؽ"أضثح٩٠ تٛعٚٞد،  ٌٞ أ٢٠ . ٥عؽخ لَح٩ ٧ٍٜ تٛنٜ٪ج أ٠ث أ٠ضـُذ. ُأٚ

 ؾ٪حؽ٥ ٥ٚأٟ تَٛؽ٥ ٪ق٥ؽ ٠ٞؾ تٛنٜ٪ج، ٢٠ٚٛ ٩ٔ ت٥ٛتٌٗ ٪َٞل ٩ٔ تٛؼىد تٛر٩ ٥و٤َث أح٩ ٥أ٠ث ٟٞ
أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٪ؼؽ٩٠٥ٞ ٥ال . ع٪٠ٞث رِٚؿـ ٍٟ تٛنٜ٪ج ٥رَ٪ك ح٥٘ر٢، ٔئ٠ٙ قرَٕل ٞل٪ةر٩. تٛحؽء

أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٤ٛٝ . ًت ت٥ٛتعؽ تألؼؿ ٥٪رعؽ٥ت ًَٞث٪ؼؽ٥ٟٞ ى٥ٞعثر٤ٝ تٛلؼن٪د ق٪َؿ٥ٔت ٗؿ٪ج
أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٪ؼث٩٠٠٥ٔ ٟٛ ٪ؼ٪ٓ . ؼ٥ٓ تهلل َٔاًل ٛ٪ف ٍٜ٪٤ٝ أٟ ٪ؼث٥ٔت أ٨ٖ لب ٧ٍٜ تألؿه

. ت٥ٛتعؽ تألؼؿ، حل ٪عج ت٥ٛتعؽ تألؼؿ ٥٪ضٜق٥ت ًَٞث ٧ٍٜ ٞثةؽر٩
َٙ ٛرؿ٦، ٥ق٥ٓ رؿ٦ ٚ٪ٓ قرأر٩ ٜٞٞٚر٩" ٪أر٩ ت٧ٛ إحٜ٪ف قُ٪ىَؿُط ت٧ٛ تألؿه ٥ف. ؽ٥ٍر

ٌْ أٟ ُأي٤ؿ ّ٪ي٩ وؽ ٚل . تألؿه حْ٪ي ٍي٪ٝ ٥ٟٛٚ ال رؼث٥ٔت ّ٪ي٢، أل٩٠ أ٠ث أ٪وًث ٞـٞ
تألل٪ثء، ٥ٟٛٚ ٛ٪ف ٪٠ح٩ْ أٟ رؿ٦ ٣ؾ١ . ق٪َؿٓ تألس٪ٝ ٥ٚل ٟٞ ٪رح٢َ ّ٪ي٩ ٗؿ٪حًث. تإلسٝ

ُٝ ٟٞ تٛضٞ٪ٌ ٍٜ٪ٙ أٟ رؼث٤ٔث . ٥ٔ٪ٞث ر٠يؿ٩٠ ٔئ٠ٙ ٟٛ رؼثٓ. أل٩٠ أقٟٚ ٥قى لَح٩ ٥أ٠ث أٍي
. َٔذ، ٔأل٠ٙ ال ر٠يؿ٩٠إٟ ُغ

. ٌٞ تألس٪ٝ، قرأر٩ ٧ٍٜ تألؿه ٞع٠د ٍي٪ٞد ٕٛرؿخرٞثًٞث ع٪٠ٞث ٪رَّعؽ تٛلؿ ٩ٔ تٛض٠ف تٛحلؿ٨ "
ُٙ ٩ٔ ؾتذ ت٥ٛٗذ، ق٪٥ٟٚ لَح٩ . ٚل تٛحلؿ٪د ٥ٚل تٛؼٜ٪٘د ٍحز ٥ٞأقثخ تَٛن٪ثٟ حَؽةؾ قرؽؿ

ؾ٪ٟ ٪ق٪ؿ٥ٟ ٩ٔ أؤٛةٙ تل. ٞرعؽًت ٩َٞ رٞثًٞث، ٥ق٪نٞؽ ٥٠ؿ٨ تَٛي٪ٝ وؽ تٛيٜٞد تَٛي٪ٞد
أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٪ق٪ؿ٥ٟ ٩ٔ ىثٍد ق٪رأ٥ٟ٘ٛ ٠ٚض٥ٝ . ٍن٪ثٟ ق٪ق٘ى٥ٟ ٩ٔ تٛيٜٞد تَٛٞ٪٘د

.  تٛقٞثء
تٛق٥ٞتذ . تٛر٥توٌ ٥تٛىثٍد ق٪٥٘ؽتٟ إ٩ٖٛ ؽ٥ًٞث، ٔ٪ٞث رأر٩ إ٩ٖٛ قر٠يؿ ٥٪ض٥ٜ ٛٙ ٞضؽ٨"

ٛيٜٞد أ٠َذ ُؽٍ٪َذ ٛرَ٪ك ٞث ح٪ٟ ت. ٥تألؿه ٞـَٞثٟ أٟ ٪٠يؿت تٕٛثؿٖ ح٪ٟ ت٥٠ٛؿ ٥تٛيٜٞد
 عر٧ ٩ٔ ٣ؾت ت٥ٛٗذ ٛقُذ. ٥ت٥٠ٛؿ ٟٞ أضل أٟ رؽ٥ٍ تٛؾ٪ٟ ٪َ٪ل٥ٟ ٩ٔ تٛيٜٞد ٜٛٞضب ت٧ٛ ت٥٠ٛؿ

ٍٟ ." ؿتّحًث ٩ٔ ٣الٙ أ٨ِّ إ٠قث
 

 ٩ٍٖٜ ٩ٔ تٛٞضؽ تٛؾ٨ ٚثٟ ٪ع٪ى ح٠ث أٟ أرؾٚؿ تٛيٜٞد ٥تألعؽتز تٛٞؿ٪َد تٛر٩ ٠ُٚذ إقرنََج
.  َح٤ٔد ٥ٍيٞٔد تإل٠قثٟٔٚؿذ ٩ٔ تٕٛثؿٖ ٞث ح٪ٟ ٞضؽ تٛؿج ٥ُأ. لث٣ؽًت ٍٜ٪٤ث ٜٛر٥
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ٛٚل تٛحلؿ٪د ٛٞعد ٍٟ ٚؿق٩  إٟ ُأٍى٪ْذ! ٚٝ وة٪٥ٜٟ ٥ضؽ٪ؿ٥ٟ حثٛلٕ٘د ٠عٟ"٤ٔرُٕذ، 
٪ث ؿج، ٛٞثؾت ال ُري٤ؿ ٠ٕقٙ َٜٛثٛٝ ٩ٚ ال ٪ر٥ضج ٍٜ٪٢ إعرٞثَل . ؽ٪٠٥٠رٙ ٛرثج تٛضٞ٪ٌ قؿ٪ًَث

." ٣ؾت تٛلؿِّ؟ ٟٛ ٪ؼرثؿ أعْؽ تٛلؿ إٟ إقرىث٥ٍت ؿؤ٪رٙ ٚٞث أ٠ذ
"ٓ٠ ُٓ . ٩ٔ ٚل ىؿ٢ٗ حن٥ؿخ ٚثٜٞد، سٝ قُأي٤ُؿ ٠ٕق٩ ت٧ٛ تَٛثٛٝ ق٩ ع٪٠ٞث ٪ٞرؽ تٛلٗؿقأٚل

ُٞقرؿؽ٪ٟٓ ُٓ أ٠ث ٟٞ ؼالل ت٠ٛثف تٛ . ٔ٪ٞث ٪ٚلٓ تألس٪ٝ ٠ٕق٢ ٟٞ ؼالل ت٠ٛثف تٛقثٗى٪ٟ، قُأٚل
. سٝ ق٪ؿت٩٠ تَٛثٛٝ، ٛ٪ف ٞضؿؽ تٛٞضؽ تٛؾ٨ ٩ٛ ٩ٔ تٛقٞثء، حل ٞضؽ٨ تٛؾ٨ ٪نُٞؽ وؽ تٛيٜٞد

ٌُ ٩ٔ . ر٠يؿ١ ٠٤٣ث، إ٢٠ ىح٪َر٩ ٞضؽ٨ ٥٣ أٚسؿ ٞٞث حَؽ أٟ أٚلٓ ىح٪َر٩ ٩ٔ لَح٩، قأؿض
ت٧ٛ ؾٛٙ تٛع٪ٟ، ٔئ٩٠ قأحعز ٍٟ أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ق٪رح٩٠٥َ أل٤٠ٝ ٪عح٩٠٥ . تٛٞضؽ تٛؾ٨ ٩ٛ ٠٣ث

.             ٥٪عح٥ٟ تٛعٖ، ٛ٪ف ٛٞضؿؽ ٞعحر٤ٝ ٤ٛؾت تٛٞضؽ ٥ت٥٘ٛخ
٢ٜٚ ٔئ٤٠ٝ ق٪٥٠٥ٚت ضؽ٪ؿ٪ٟ ٩ٔ ت٥ٛؿسد ؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ إؼرثؿ٥ت أٟ ٪ى٪٥َت ع٪٠ٞث ٪رٞؿؽ تَٛثٛٝ أ"

أؤٛةٙ ٣ٝ تٛؾ٪ٟ ال . أؤٛةٙ ق٪٥٠٥ٚت ٞقرع٘٪ٟ ٛ٪ع٥ٞٚت ٩َٞ ٥ؿؤ٪د ٞضؽ٨ ٥تٛٞلثؿٚد ٔ٪٢. ٩َٞ
تإلؼ٥خ تَٛثةؽ٪ٟ ٩ٛ ٧ٍٜ ٥لٙ تٟ حَه ٟٞ ٍيٞثء أؤٛةٙ . ٪َ٪ل٥ٟ ألضل أ٠ٕق٤ٝ، حل ألض٩ٜ

ٍٔحؿ أٍيٝ تٛرضثؿجق٪ح٥٘ت ؿتقؼ٩. ٌٞ تٛعٖ وؽ تٛيٜٞد تَٛي٪ٞد ٣٥ٝ ق٪٥ٕٟ٘. ٪٠ٚل٥ٕت  ٟ .
َٙ ت٧ٛ ٠٣ث ٥ُأؿِف َٙضٜحُر ؿتضًَث ٛرلض٤َٝ ٧ٍٜ تٛن٥ٞؽ ٥أٟ ال ٪ؼث٥ٔت ألٟ ـٟٞ ؼالن٤ٝ ٗؽ  ٛ

. إٗرؿج
َٙٚٞث ُأؿِف" ٠يؿ إحٜ٪ف ٞضؽ أح٩ ٠٥يؿ تٛؿح٥تذ تٛر٩ رؼؽ٢ٞ، . ؿتضًَث ُٛرعؾِّؿ أؤٛةٙ تَٛيٞثء ٛ

٣ث ٢َٞ تألج حؽاًل ٟٞ ت٥ٛس٥ٖ ٩ٔ قَ٘ى أل٢٠ حؽأ ٪سٖ ٩ٔ تٛٞضؽ ٥ت٥٘ٛخ تٛر٩ لثؿٙ. ٥ٌٞ ؾٛٙ ق٘ى
٪٠ح٩ْ  ،ُألثِؿ٤ٚث ٤َٞٝ ٩ٔ رٜٙ تأل٥ٗثذع٪ز  أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ قُ٪ؤر٥٠ٞت حث٥٘ٛخ ٥تٛٞضؽ. تألج ٠ٕق٢

 َٙٛ٪ف تإل٪ٞثٟ تٛع٘٪٩٘ أحؽًت ٩ٔ ٠ِٕف. ٩ٖٔ تأٟ ال ٪و٥َت س٘ر٤ٝ ٩ٔ ت٥٘ٛخ أ٥ تٛٞضؽ، حل ٪و٢٠٥َ
َٙ . تٟ تٛع٘٪٩٘ ٥٣ ٩ٖٔتإل٪ٝ. أ٥ ٩ٔ عٚٞرٙ أ٥ ٩ٔ ت٥٘ٛخ تٛر٩ أٍى٪ر٤ث ٛ

 
ٔ٪ٞث ر٥ٞ٠ ٩ٔ تإل٪ٞثٟ تٛع٘٪٩٘ ت٥ٞٛض٥ؽ ٩ٖٔ، ٔئ٠ٙ قر٥ٞ٠ ٩ٔ تإلٍرٞثؽ ٩ٍٖٜ، ٥قرسٖ ح٠ٕقٙ "

أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ حؽأ٥ت ت٥ٛس٥ٖ ٩ٔ أ٠ٕق٤ٝ ٟٛ ر٥ٟٚ ٤ٛٝ تٛ٘ؽؿخ ٧ٍٜ عِٞل ُس٘ل ٥ٗر٩ أ٥ . حن٥ؿخ أٗل
ح٩ْ أٟ ال ر٠ق٧ أحؽًت ٥ٗر٩ ٩ٔ تٛوَٓ رٚٞل، ٥ٟٛٚ ٪ٟ. ٞضؽ٨، ٗؽ ٪ق٘ى٥ت ٚٞث عؽز ٌٞ تألس٪ٝ

ٌٖ َٙأ٠ٙ ٩ٔ ٠ِٕف َٙ إ٠قثٟ أعٞ ْٟ وَ٪ٓ، ٥ح٠ٕٔق . إ٠قث
 
أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٣ٝ ضؽ٪ؿ٥ٟ ُٜٛعٚٝ ٩َٞ ٩ٔ تٛـٞثٟ تٛ٘ثؽٝ قُ٪حؿ٥٠٣ت ؾٛٙ حَٞ٪لر٤ٝ ٩ٔ تٛيٜٞد "

ق٪٠ع٩٠ عر٧ أٍيٝ تٛٞالةٚد حٚل . ٥وَٕثذ تٛضقؽ تٛحلؿ٨، ٥ٌٞ ؾٛٙ ق٪ؼؽ٩٠٥ٞ ٥٪س٥٘ت ٩ٖٔ
تٛٞالةٚد ع٪٠ٞث لث٣ؽ تٛؿضثل ٥ت٠ٛقثء  ذرَضج. رٝ إؼرحثؿ٣ٝ ح٤ؾ١ تٛىؿ٪٘د ٗؽتٝ أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٔؿٍط



 133 

ُٝ َٟتٛ . تٜٛ٘٪ل ضؽًت ٟٞ تٛٞضؽ ت٥ٞٛض٥ؽ ٠٣ث ٥ح٥٘ت سثحر٪ٟ ٩ٖٔ ٩ٔ٥ ع٩ّ٘ ٩ٔ ٔرؿتذ تٛيٜٞد ٍؾح٪
. أؤٛةٙ ضؽ٪ؿ٥ٟ ألٟ ُ٪ؽ٥ٍَ إؼ٥ر٩ ٥أٟ ُ٪ؽ٥ٍَ أح٠ثء ٥ح٠ثذ أح٩

 
ٟ ٟٞ ٪لث٣ؽ٥أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ . إ٤٠ـت٢ًُٞت ٥ق٤ٌل ٪ي٤ؿ تٛعٖ ٧ٍٜ تألؿه ٩ٔ أّٜج تألع٪ثٟ وَ٪ٓ"

ٗؽ رأؼؿ ت٥ٛٗذ تٛؾ٨ ٔ٪٢ أٗٓ ٥أضٜج أعٚث٩ٞ ٧ٍٜ تألؿه . ٠٣ث ٪َؿ٥ٟٔ أٟ ع٩٘ ٪ق٥ؽ ؽ٥ًٞث
ق٪ق٥ؽ ع٩٘ . ٩ٚٛ ٪رٟٞٚ إؼ٥ر٩ ٟٞ حؿ٠٣د ٞعحر٤ٝ ٩ٛ ح٤ٔ٥ٗ٥ٝ ٌٞ تٛعٖ ٤ٞٞث ٚث٠ذ تٜٕٛٚد

أؤٛةٙ ق٪رأ٥ٟ٘ٛ . ٛٞعحر٤ٝ ٜٛعٖ ٥ى٪حر٩ ى٥تل تألحؽ٪د، ٚؾٛٙ أ٪وًث ضٞ٪ٌ تٛؾ٪ٟ ق٪أر٥ٟ إ٩ٖٛ
." ٚث٠ٛض٥ٝ تٛر٩ ُن٠َٔذ رٚؿ٪ًٞث ٤ٛٝ

 
٩ٔ . ٔ٪ٞث ٚثٟ تٛعٚٞد ٞقرْٞؿ ٩ٔ ٚال٢ٞ، ٥ضؽذ ٠ٕق٩ ٥ٚأ٩٠ إّرقُٜذ رعذ ُؽك ٞثء ع٩ٍّ

٠ٚذ ؼضاًل أل٩٠ عر٧ ٩ٔ ٥ض٥ؽ٨ ٩ٔ ٞعوؿ ٞضؽ١، ٠ُٚذ حٜ٪ؽًت ٥ق٤ل تإل٤ٛثٔء ٠٣ث ٞسٜٞث  أ٥ٗثٕذ
ت ٥٣ ٪٩٠ٜٞٚ، ّقٜر٩٠ ٜٚٞثر٢ عر٧ أنحعُذ عثٖؽ تٛؾ٣ٟ ٩٠ٚٛ تألٟ ٔ٪ٝ. ٠ٚذ ٧ٍٜ تألؿه

٥ٜٚٞث إـؽتؽ إّرقث٩ٛ ٜٚٞث حؽذ ٜٚٞثر٢ ٥ٚأ٤٠ث ر٠ٕضؿ حرأٖٛ . ٛؽؿضد ر٥ٕٖ ٠ىثٖ تإل٠رَثك ت٩َٜ٘ٛ
٩ٔ ٞعوؿ١، ٛٝ أقٌٞ تٛعٖ . ٞضؽ١، حل لَؿُذ حٞضؽ١ ٩ٔ ؽتؼ٩ٜ ٛ٪ف ٔ٘ى إ٩٠ ؿأ٪ُذ. ىث٣ؿ

َّٔعقج حل إ . ٞرنُذ تٛع
 

اهعروس اهيدتوتج 
. ، ٥ٟٛٚ ؾٛٙ ٚثٟ ٞأ٥ًٛٔثأٟ أن٤ٕثتٛل٥َؿ حأ٩٠ تّرقٜذ حٜٚٞثذ تٛؿج ٚثٟ أٚسؿ ؿ٥ٍد ٟٞ 

ٌُ ت٧ٛ ٥ٍيد ٞٞق٥عد ٟٞ ألؼثم ٥ِضؽ٥ت ٩ٔ ٞعوؿ  أٍٜٝ إ٩٠٠ ٠ُٚذ ألَؿ حؾٛٙ ع٪٠ٞث أقرٞ
ٔحؽاًل ٟٞ تٛحالؽخ ٩ٔ تألعثق٪ف، ٚثٟ . ٛٝ ٪ٟٚ ؾٛٙ ؾٛٙ ل٥َْؿ حثٛقِٚؿ، حل تَٛٚف رٞثًٞث. تٛؿج

حأٟ أالٓ ٟٞ أضـتء ت٥َٜٞٛٞثذ تٛر٩ ضَٞر٤ث ٧ٍٜ ٞؽ٦  ٩ٔ ٞعوؿ١، لَؿُذ. تتإلقؿتً ح٢
ألضل إٍىثء ٧٠َٞ ٍٞ٪ٖ ٥لثٞل ٛٚل لب ٗث٢ٛ  ٣ثق٥٠تذ ى٥٪ٜد ٚث٠ذ ضٞ٪٤َث ٞؿرحىد ححَه

ٞ٪ثاًل سٝ أنحعذ . أنحعذ ٞسل ؽٍثٞد ٥ٗ٪د َٜٛٞؿٔد ٩ٔ ؾ٩٠٣ ٩ٔ ٣ؾ١ تٛىؿ٪٘د، ٚل ٔٚؿٕخ. ٩ٛ
ٍّ . ٛل٥َؿ٨ حَٖٞ تٛٞعحد ٛٚل ع

ٕٖ ٍّ حَٞ أٍيٝ ٍٟ  ٠ٍؽٞث رٜٚٝ تٛؿج، لَؿذ حرعٗؿِؿ ىثٗد ضَٜر٩٠ ٗثؽؿًت ٧ٍٜ ؿؤ٪د ٚل ع
٣ؾ١ تإلقر٠ثؿخ تَٛي٪ٞد ٚث٠ذ . ٛٝ ر٠٘ل إ٩ٖٛ ٜٚٞثر٢ ٥َٜٞٞثذ حل ع٪ثخ. تٛقثحٖ ٧ٍٜ تإلىالٖ

أٞثٝ ٚؿق٩ ٥ٕٗذ ٞلثح٤د ٛٞث إؼرحؿر٢ حَؽ أٟ نٞٞذ أٟ ال أعث٥ل إؼٕثء أ٨ِّ لب ع٪٠ٞث 
ٓٔ أ٨ يٜٕٞد ٩ٖٔ ٥ألضل رْ٪٪ؿ٨، ٜٚٞث ـتؽذ ٥ٙ. تٛؽ٪٠٥٠د ٛٞث ٠ٚذ أٔرظ ٜٗح٩ أٚسؿ ٜٛٚٞثر٢ ٛٚل

. ٥ٗخ إؼرؿتٖ ٜٚٞثر٢ ٩ٔ ؽتؼ٩ٜ
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ع٪٠ٞث رٜٚٝ، حل حىؿ٪٘د ٞث أٍثؽ ر٠ي٪ٝ ٩ٍٜ٘ ٥ٜٗح٩ ٩ٚٛ ر٥ٟٚ  ٛٝ ٪َى٩٠ تٛؿج ٞضؿؽ ٥َٜٞٞثٕذ
ِّ ٤ٕٜٛٝ، ٥ٟٞ سٝ ُ٪ىٜٖٔ ت٤ٕٔٛٝ ٞعحًد ًت٣ؾ١ تٛع٘ثةٖ أقثف ٚثٟ ٛؽ٨ حعقج ٔٚؿ٨ ٤ٔٔٝ ٔٞساًل، . ٜٛع

٥ٔ٪ٞث ٚثٟ ٪رٜٚٝ ٍٟ تٛؼؽٞثذ ت٠ٚٛق٪د تٛر٩ ُأىٜٔ٘ذ ٛر٤٪ةد . ؿتقػ ٍٟ ت٠ٚٛ٪قد َٚؿ٥ف تٛٞق٪ظ
٥ٜٛ٥ٗذ أنحعذ أٚسؿ ٟٞ ٞضؿؽ ٤٠٥ٚث . ٩ٔ ٜٗح٩ ٥ٚأ٩٠ أٍؿٓ ٚل ٠ٚ٪قد تَٛؿ٥ف، ؿأ٪ُذ

. ٣ث ٢ٛلَؿذ حَثىٕد ض٪ثلد ٩ٖٔ ٛٞقثٍؽر٤ٝ ٩ٔ ر٤٪ةذ. ٞض٥ٍٞد أ٠ثف، حل أنحع٥ت ٞعح٥حر٢
. حلَج تٛؿج ٦٥ٛ تإللٞةـتـ ٟٞ تٛؼى٪د ٥تٛؽٍثؿخ ٌٞ تَٛثٛٝ ؿٚحر٩ ٔ٪ٞث ٠ٚذ أ٠يُؿ ٞث َٜٔر٢ُ

. ٍُٜٞذ أٟ ٞث ٠ٚذ ألَُؿ ح٢ ٚثٟ ٪لَؿ ح٢ تٛؿج
ٚثٟ . ح٢ أٚسؿ ؿ٥ٍد ٟٞ رن٥ؿ٨ ٚثٟ تإلّرقثل تٛؾ٨ لَؿُذ. إ٠قٚج ٩ٍٖٜ ع٢َُّ تٛؾ٨ إّرق٩٠ٜ

.  ٍى٪ُذ تألٟ ُؽّلًث قثٔؼ٠ًثر٩ ٩ٔ حث٥ٍٛد ٥ُأر٘ؿ٪حًث ٥ٚأ٩٠ ٍلُذ ع٪ث
ُّٖ تإلّرقثل ح٤ٚؾت ٥ٗخ عر٧ إ٩٠ أؿؽذ حلؽخ تٛؿض٥ً ت٧ٛ تألؿه ٥ٞلثؿٚر٢ ٌٞ  أٞق٩٠ٚ ع

. لَح٢
ِّ"إقرٞؿ تٛعٚٞد،  قررى٤ؿ ٍؿ٥قر٩ . تٛٞٞق٥ط إلّرقثل لَح٩ إ٩٠ ٞـٌٞ ٧ٍٜ إىالٖ ٥ٗخ تٛع
ّ٪ؿٕخ ٛ٘ؽتقر٩ ٥ٗؽتقد قُأؿقل ُؿق٩ٜ تٛؾ٪ٟ ق٪٥٠٥ٟٚ ٤ٛ٪ج ٠ثؿ، ٞلرَٜ٪ٟ ج. ٟٞ ٚل ٠ضثقثر٤ث

." لَح٩
ٖٔ ٥ٗ٥ٔخ ؿقثٛد تٛ٘ؽتقد ٔ٪ٞث رٜٚٝ، لَؿُذ ـُ ؾَُٜٛٙٔٞذ حؽ٥ٟ ضؽٍل أٟ ٥ٗخ تل. حَٞ  ٚثٟ. عٖ قُر٠ِض

أؿؽذ حٚل ٣٪ثٝ ٞلثؿٚد ؾٛٙ ٌٞ . لرَل ٩ٔ ٜٗح٨٩ؿؤ٪د تَٛؿ٥ف تٛٞرأٛ٘د تٛر٩ ٪قرع٤٘ث ضؽًت 
ٓٔقرىٌ ٛٝ أ. لَح٢ ٛ٪و٥َت رٞثًٞث ٠نج أٍ٪٤٠ٝ ٧ٍٜ ر٤٪ةد أ٠ٕق٤ٝ ٢ٛ ٍل أ٨ لب سث٠٪د أٟ أؽؿٙ 

. ؽ٥ٟ أٟ ٪٥ٟٚ ؾٛٙ ٣ؽ٩ٔ
ِّٖ ٥تِٛحؿِّ ِٟ تٛع ٥ٔ٪ٞث ٚثٟ ٪رٜٚٝ، ؿأ٪ُذ ؿٍث٪ث ت٠ٚٛثةف تٛؾ٪ٟ ٚث٥٠ت ٞأ٥ٛٔ٪ٟ . حؽأ ٪رٜٚٝ ٍٟ عن٥

ِّ. ٛؽ٨ ٥ٚ٪ٓ ٚث٥٠ت ٪٠ثـ٥ٍٟ  نِؿُذ ٞس٘اًل حَجٕء أٚسؿ ٟٞ ؾ٨ ٗحل ألض٤ٜٝ ٩ٚٛ ٪رلؽؽ٥ت حع
نثؿ تٛعـٟ تٛؾ٨ لَؿذ ٔ٪٢ ٟٞ . أل٤٠ٝ ٛٝ ٪ق٪ؿ٥ت ٩ٔ تٛعٍٖٜٞذ أ٤٠ٝ ٚث٥٠ت وَٕثء . تٛؿج

. أض٤ٜٝ أٚسؿ ٞٞث إقرىَذ إعرٞث٢ُٛ
" ٛٞثؾت ال ٪ق٪ؿ٥ٟ ٩ٔ تٛعٖ؟"٤ٔرُٕذ، 

حؽأَذ رلَُؿ حثَٛجٔء تٛؾ٨ لََؿ ح٢ ٠عٞ٪ث ع٪٠ٞث قٌٞ أٟ أ٥ؿلٜ٪ٝ ٚث٠ذ عـ٪٠د "٥ٓوظ تٛعٚٞد، 
ؿ٥ت ٍؿ٥قر٩ ْٞرقٜد، ٚٞث أ٠ُ٘ل إٛ٪٤ٝ إ٩٠ أ٠ُ٘ل ت٧ٛ ُؿق٩ٜ ت٠ٛثؿ ٩ٛ. ألٟ ضؽؿت٤٠ث ٚث٠ذ ٞعىٞد

.  حَؽةؾ ٟٛ ٪َث٩٠ لَح٩ أق٧ ٔ٪ٞث حَؽ. ٍجء ٠عٞ٪ث ٛ٪٠يؿ٥ت إقرؿؽتؽ ضؽؿتٟ تٛؼالم
ٔ٘ى . رلَؿ ح٤ث أ٪وًثحل تألٟ ٛقذ ر٠يؿ٣ث ٔ٘ى، . ؿأ٪َذ لَح٩ ٚض٪ل٩ ٥ٞؽ٪٠ر٩ ٥ٍؿ٥قر٩"

٨ تٛٞ٪ث١ تٛع٪د ٟٞ ٪٠ح٩ْ أٟ رأذ. ع٪٠ٞث ٪نؽؿ ع٩٘ ٟٞ تٜٛ٘ج ع٪٠ةؾ ٢ٛ ت٥٘ٛخ ٩ٔ رْ٪٪ؿ ت٠ٛثف
ُؿق٩ٜ ٤ٛج ٠ثؿ  رٞثًٞث ٞسال لَؿذ ع٩٘ ُ٪ى٤ِّؿٙ، ٣ٚؾت أضَُل. أٍٞثٖ تإل٠قثٟ، أ٨ ٟٞ تٜٛ٘ج
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ٍٝ ٠َِٞظ ٤ٔٔ تٛعٖ تٛؾ٨ ُأؿق٢ٜ ٛ٪ف . ، حل ٌٞ ت٥٘ٛخ ٛرْ٪٪ؿ ٥ٜٗج ت٠ٛثف٪ر٥ٜٟٞٚ تٛعٖ، ٛ٪ف ٔ٘ى ِٛ
." ٔ٘ى ٛرحٚ٪ذ ت٠ٛثف ٧ٍٜ ؼى٪ر٤ٝ حل ق٪ْرق٤ٜٝ ٟٞ ؼى٪ر٤ٝ

حؽأذ تٛٞؼىىثذ . ٍي٪ٞد َٛٞل لب ٩ٔ ٚال٢ٞ، ٠لأذ ٩ٔ ؽتؼ٩ٜ ّ٪ؿٌخ عر٧ ٥٣٥ ٞقرٞؿ
أؤٟٞ تألٟ . ٛٝ أقرىٌ إٞقثٙ ٠ٕق٩ ٍٟ تٛحؽء حثَٛٞل. تإل٤ٛ٪د رأر٪٩٠ َٔؿُٔذ أ٤٠ث قرقثٍؽ لَح٢

٩ٔ ٞعوؿ تٛعٚٞد، ٛ٪ف ٠٣ثٙ لب ! أ٢٠ عر٧ تَٛيثٝ تألٚسؿ ٪ح٥قد قرن٪ؿ ض٪لًث ٍي٪ًٞث ضؽًت
ٛرنؽ٪ٖ حأٟ ٠ٚ٪قر٢ قرن٪ؿ ٍؿ٥قًث ؽ٥ٟ ٛىؼد أ٥ ضَؽخ، أ٥ ٛٝ رٟٚ ٩ٛ ٞلٜٚد ٩ٔ ت. ٞقرع٪ل

ِٝ ٍٟ ٜٛعٖ ٪٠يؿ٣ث تَٛثٛٝ حأ٢ٜٞٚ ؼًدأ٤٠ث قرن٪ؿ ٞؽ٪٠د ٍي٪ٞد، لث ٛٝ ٪ٟٚ ٛؽ٨ أ٨ٓ لٙ . ٚٔعن
٧ٍِّٜ ٥لٙ ًٞث ٚٞث ٪حؽ٥ تألٟ، ٥أٟ لَح٢، ٌٞ ٢٠٥ٚ وَ٪ًٕث ٤ٞ٥ـ ال رنٞؽ  أٟ ٪٥ٟٚ ض٪لًث ٜٛع

تٛعٖ تٛر٩ ٛٝ ألَؿ ح٤ث ٗحاًل، ٍُٜٞذ أٟ ٥ٗر٢ ٚث٠ذ أ٦٥ٗ ٥لثٍؿًت ح٥٘خ . ٥ٗخ ٜٛيٜٞد أٞث٢ٞ أ٪د
. حٚس٪ؿ ٟٞ تٛيٜٞد

 
نويبح اهدٍبث 

٩ٔ ٚل  ٩ٔ ٞعوؿ١، لَؿُذ ٥ٚأ٢٠ حئٞٚث٩٠ تٛرٜٚٝ ٍٟ ؿؤ٪د إقرٜٞر٤ث ٍٟ ٍؿ٥قر٢ ٥ٍٟ رْ٪٪ٍؿ
٤َٔٞث ؾت ٥ٗخ ٛؽؿضد حؽت ٩ٛ أ٢٠ حئٞٚث٩٠ تٛرٜٚٝ ت٧ٛ َٞيٝ ؿٍ٪د ت٠ٚٛ٪قد ت٤٠ٞٛـٞد ح٤ٙ. ٟٞ ق
. ٍُٜٞذ أ٪وًث أ٢٠ ٧ٍٜ تألؿه، ٛٝ رٟٚ ٜٛٚٞثر٩ رٜٙ ت٥٘ٛخ. ٜٛعٖ قؿ٪ًَث ٔعن٠ًث ٍي٪ًٞث٪ن٪ؿ٥ت 

َٙ ٣ؾ١ ت٥٘ٛخ ع٪٠ٞث رسحذ ٩ٖٔقر٥ٟٚ ل"ٗثى٩٠َ تٛعٚٞد،  ـَ ٩٠ٍ. ٜٚٞثر َٙ . ٛٝ أؽ٥ٍٙ ٛرٚؿ ؽ٥ٍر
ٔ٪ٞث رسحذ ٩ٖٔ ٥ٜٚٞثر٩ رسحذ ٔ٪ٙ قُر٠رص سٞثؿًت قرح٧٘ . ٛر٥ٟٚ ن٥رًث أرٟٞٚ تٛرعؽز ٟٞ ؼال٢ٛ

ٜٚٞثر٩ ؿ٥ْط . تٛؼٜ٪٘د، ٥حٜٚٞر٩ قُرؼٜٖ تٛؼٜ٪٘د تٛضؽ٪ؽخ ٔ٪ٙ ٩ٔ٥ لَح٩ حٜٚٞر٩، ُؼْٜٔ٘ذ. ٔ٪ٙ
ُٝ ٟٞ ؼالٛٙ. ٜٚٞثر٩ ُرَى٩ ع٪ثخ. ٥ع٪ثخ . ٛقَذ ٞؽ٥ًٍت ٛٞضؿؽ تٛٚؿتـخ ٩٠ٍ، حل ٛرؽ٩٠ٍ ُأٍِّٜ

." ٔ٪ٞث رٞٚز ٩ٔ ٞعوؿ٨، قر٥ٟٚ ٜٚٞثرٙ ٜٚٞثر٩، ٥قر٥ٟٚ ٤ٛث ٥ٗخ
َٚؿ٪ذ ج َٞؿ ٍُٜ٪ٖ ٜٞر٤حد ح٠ثِؿ"، ؿت٠٥٪٠ٙ ٞؿًخٔٚؿُذ ٩ٔ لب ٗثٛر٢  هلل، ٥ٟٛٚ أؤٛةٙ ت ٚل لض٪ؿخ 

َُٜ٪ٖ. تٛؾ٪ٟ ُ٪حنؿ٤٠٥ث ٔ٘ى ٪ؼ٥َٜٟ أعؾ٪ر٤ٝ ." أٞث تٛح٘٪د ٔقرٜر٘ى سٞؿ تٛ
" ٪ث ؿج، أؿ٪ؽ أٟ أؿتٙ ٩ٔ ٚل لب،"ٜٗذ، 

قأضَل ُؿق٩ٜ ٤ٛج . ؿ٥ت ٗنؽ٨ ٩ٔ ٚل تألل٪ثءقُأٍى٩ ُؿق٩ٜ تٛؿؤ٪د ُٛ٪حِم"ٔئقرضثج ٩ٛ، 
َُٜ٪ٖ تٛٞر٘ؽخ٠ثؿ ٚرٜٙ تل . قرقر٘ؿ ٠ثؿ٨ ٍٜ٪٤ٝ، ٤٠ٚٛٝ ٟٛ ُ٪َٜر٥ٞ٤ت ح٤ث. ر٩ ي٤ؿذ ٩ٔ لض٪ؿخ تٛ

قأرٜٚٝ ٟٞ ؼالل ُؿق٩ٜ . ع٪٠ةؾ قر٠ؽ٣ك تٛحلؿ٪د ٤ٛؾت تٛٞل٤ؽ تَٛي٪ٝ ٥٪ٜرٕر٥ت ٛ٪٠يؿ٥ت إٛ٪٢
." ؽتٍ٪ًث لَح٩ ت٧ٛ َٞؿٔد ٞن٪ؿ١ ٥ت٥٤٠ٛه ٚثٛٞعؿؿ٪ٟ تٛؾ٪ٟ ؽ٥ٍر٤ٝ ألٟ ٪٥٠٥ٚت

 
. ٛٝ أؿ٦ ٗحاًل ٚرثحد ٞس٤ٜث. ٔثٗرؿحذ إٛ٪٢ ٥إقرىَذ ؿؤ٪د تٛٚرثحد. تٛحثج٠ع٥  حئ٠ضؾتٍج سٝ لَؿُذ

: ٔحؽأذ أٗؿأ٣ث. ٚث٠ذ ٞٚر٥حد حؾ٣ج ؼثٍٛم، ٥حىؿ٪٘د ٞث ٚث٠ذ تٛٚرثحد عٖ٪د
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ٚل لب ٞث ٩ٔ تٛق٥ٞتذ ٥ٞث ٧ٍٜ تألؿه، ٠ٞي٥ؿًت ٥ّ٪ؿ ٠ٞي٥ٍؿ، ق٥تء ٚثٟ  ألٟ ٔ٪٢ ُؼٜٖٔ
تٛؾ٨ ٥٣ ٗحل ٚل . تألل٪ثء ح٢ ٢ٛ٥ ُؼٜ٘ذ ٍؿ٥لًث أٝ ق٪ثؽتذ أٝ ؿ٪ثقثذ أٝ قالى٪ٟ، ٚل

ٟٞ  ٥٣٥ ؿأف تٛضقؽ، أ٨ ت٠ٚٛ٪قد، تٛؾ٨ ٥٣ تٛحؽت٪د، ِحْٚؿ. تألل٪ثء، ٥ٔ٪٢ إرعؽذ ٚل تألل٪ثء
ٖؿ تألج ضؽًت أٟ َ٪علَّ ٚل أل٢٠ ٔ٪٢ ُف. تأل٥ٞتذ، ٛ٪٥ٟٚ ضؽ٪ؿًت ألؼؾ تٛٞٚثٟ تأل٥ل ٩ٔ ٚل لب

ٞٔلٔء ٔ٪٢، ٥أٟ ٪نثٛظ ٟٞ ؼال٢ٛ ٚل تألل٪ثء ٟٛ ٟٞ ؼال٢ٛ، ق٥تء  ،ٔق٢، ضثٛحًث قالًٞث حؽٝ نٜ٪ح٢تٛ
٥ٌٞ أ٠ٚٝ ٠ٚرٝ ٗحاًل أض٠ح٪٪ٟ ٥أٍؽتء ٩ٔ تٕٛٚؿ، ٤٠ٞٞٚ٪ٟ ٩ٔ . ٞث ٧ٍٜ تألؿه أ٥ ٞث ٩ٔ تٛقٞثء

أٍٞثل لؿ٪ؿخ، ٔ٘ؽ نثٛعٚٝ تألٟ ٩ٔ ضقؽ حلؿ٪ر٢ حث٥ٞٛذ، ُٛ٪٘ؽِّٞٚٝ أٞث٢ٞ ٗؽ٪ق٪ٟ حال ٥ٛٝ ٥ال 
٩ٔ تإل٪ٞثٟ، ٥ٛٝ ررؿتض٥َت ٍٟ ؿضثء تإل٠ض٪ل تٛؾ٨ إٟ إقرٞؿرٝ َٔاًل سثحر٪ٟ ٥ؿتقؼ٪ٟ . ل٦٥ٚ

. تٛؾ٨ ٠٠ثؽ٨ ح٢ ٩ٔ ٚل تٛؼٜ٪٘د رعذ تٛقٞثء، تٛؾ٨ ٢ٛ، أ٠ث ح٥ٛف، نؿذ ؼثؽًٞث٥قَٞر١٥ٞ، 
٩ٔ ضقؽ٨ ٞقث٣ٞر٩ حث٠ٛ٪ثحد ٍٟ ضقؽ١، تٛؾ٨ ٥٣ ُأٗؽِّٝ أٔؿط أ٠ث تألٟ ٩ٔ أال٩ٞ ألضٜٚٝ، ٥

ٞٔلٔء ٞث رَرثـ١ لؽتةؽ تٛٞق٪ظ . ت٠ٚٛ٪قد، ٩ٔ 
٠ُٞظ ٩ٛ ألضل ٔثةؽرٚٝ إل٠ضثـ ٜٚٞد تهلل رٞثًٞث، ٤ٛؾ١  ت٠ٚٛ٪قد نؿذ ؼثؽًٞث عقج رؽح٪ؿ تهلل تٛؾ٨ 

٣ؾت ٥٣ تٛقؿ تٛؾ٨ ُأؼ٩ٕ ٠ٞؾ تٛؽ٥٣ؿ ٠ٞ٥ؾ تألض٪ثل تٛٞثو٪د، ٗؽ ُأي٤ِؿ تألٟ ٛ٘ؽ٪ق٪٢، تٛؾ٨ أؿتؽ 
٧٠ّٔ ٞضُؽ ٣ؾت تٛقؿ ٩ٔ تألٞٝ، تٛؾ٨ ٥٣ تٛٞق٪ظ ٔ٪ٚٝ، ؿضثء تل . ٞضؽتهلل أٟ ُ٪َؿ٤ِّٔٝ ٞث ٥٣ 

َٟ ٠ُٞؾؿ٪ ٍٟ ٚثٞاًل  ٠٥عٟ ٠٠ثؽ٨ ح٢،  َٟ ٚل إ٠قثٟ حٚل عٕٚٞد ٩ٚٛ ٠ُ٘ؽِّٝ ٚل إ٠قث ٚل إ٠قثٟ ٥َٜٞٞ٪
٤ٛ٥ؾت ت٤ٛؽٓ أٍٞل أ٠ث أ٪وًث، ٞضث٣ؽًت حعقج ٥ٗر٢ تٛر٩ رَٞل ٚس٪ؿًت ٩ٔ ؽتؼ٩ٜ . ٩ٔ تٛٞق٪ظ

( 29 – 16: ٥ٛ٥ٚ1ق٩ )
ٜٚٞد ٟٞ تهلل أٚسؿ ٗ٪ٞد ٟٞ  ٣ؾ١ تٜٛٚٞثذ، ٥ٚأ٤٠ث ٞسل عٟ٘ ؽٝ ٩ٔ إ٠قثٟ، ٚث٠ذ ٚل ٥إؾ ٗؿأُذ

ٔٚؿُذ، ت٧ٛ ٞر٧ أقٞظ ٠ٕٛق٩ أٟ أ٥ٟٚ ٞع٥ٞاًل ح٥ٞ٤ٝ تَٛثٛٝ ٩ٔ ت٥ٛٗذ تٛؾ٨ ! ٥٠ٚـ تألؿه
ًِ. أٜٞٙ ٜٚٞثذ تهلل ٥ٍيد ٞٞق٥عد،  حؽأذ أُٔٚؿ ٍٟ ٞؽ٦ تإلقرع٘ثٖ ٩ٔ إضر٪ثـ تألؿه ٛقٞث

٠ٚذ ٞؿرَحًث . ٠د٩٠ٚٛ ٠ٚذ ٩ٔ حَه تألع٪ثٟ ٚق٥اًل حع٪ز ٛٝ أِؿؽ ق٪ثٗد ق٪ثؿر٩ ؽتؼل تٛٞؽ٨
" ٪ث ؿج، أ٠ث ٞرأقٓ ضؽًت،"٣رُٕذ، . ٛلؽخ إ٣ٞث٩ٛ ٜٛٚٞر٢ ٔ٪ٞث ٠ُٚذ ٥تًٕٗث أٞثٝ تٛحثج

ٟٞ  ٥ٔ٪ٞث عؽز ؾٛٙ، ٔٚؿُذ ٜٞٓ٪ًث ٚ٪ٓ حؽت تٛحثج ٚة٪حًث ٥ّ٪ؿ ضؾتٍج. ٥إؾ ُٜٗذ ؾٛٙ، إ٠ٕرظ تٛحثج
ٔٚؿذ أ٢٠ ٣ٚؾت . ٧ٍٜ حَٕؽ، ٢٠ٚٛ ٍٟ ٗؿج ٚثٟ أٚسؿ إر٘ث٠ًث ٥ضٞثاًل ٟٞ أ٨ حثج ٧ٍٜ تإلىالٖ
ُٝ ٍٜ٪٤ث تهلل ٕٛرؿخ  أعححُذ. ٪عٚٝ ت٠ٛثف ٧ٍٜ ت٠ٚٛ٪قد، ٥ٚ٪ٓ ٠ُٚذ ح٠ٕق٩ ٩ٔ أّٜج تألع٪ثٟ أعٚ

. ى٥٪ٜد، ٩٠ٚٛ أؼُٕ٘ذ ٩ٔ ٞعحد لَح٢ حثٛىؿ٪٘د تٛر٩ ر٥ضج ٩ٍٜ ؾٛٙ
ـ ٣ؽٔٙ ٠ِصال رقرى٪ٌ أٟ ُذ. ٣ٚؾت ر٥حد قرٕرظ ٛٙ تٛحثج ٛرر٘ؽٝ ٠ع٥ ت٤ٛؽٓ تٛؾ٨ ؽ٥ٍرٙ ألض٢ٜ"

َٟ ٥تعؽًت، ٥تألٟ عثٟ ت٥ٛٗذ ٛ٪عؽز ؾٛٙ. لَح٩ حَ٪ؽًت ٍٟ حَ٪ؽًت ٤٠ٍٝ، ال . ؽ٥ٍُذ لَح٩ ٛ٪٥ٚ
ٍٜ٪ٙ تألٟ تإل٠ر٘ثل ٟٞ ؿؤ٪د تٛىؿ٪ٖ ٥َٞؿٔد تٛعٖ . رقرى٪ٌ أٟ رع٪ث ٞث ؿأ٪ر٢ ٩ٔ ؿؤ٪رٙ

تألج ٗؽ أٍىثٙ ٞعحر٢ ٩ٛ، ٟٞ . ٟٛ رقرى٪ٌ أٟ رَٕل ؾٛٙ حَ٪ؽًت ٍٟ لَح٩. ٛر٥ٟٚ إ٠ثّء ٛع٪ثر٩
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٪٠ح٩ْ ٧ٍٜ ُؿق٩ٜ . تألٟ قُأٍى٪ٙ ٞعحر٩ ٛلَح٩. ر٢ ٔ٪ٙ، ٞسٜٞث ىٜحُذ ٢٠ٞأضل أٟ ر٥ٟٚ ٞعج
ٔ٪ٞث ُرٔعٗج ٜٚٞر٩ عً٘ث ق٪٠ٕرظ ٛٙ تٛحثج ت٧ٛ . لَح٩ ٚٞث أَٔل ٥أٟ ٪عح٢٠٥ ٚٞث أَٔل تأٟ ٪٠يؿ٥

." ٙٞ٘نؽع٪ز 
 

ٔٞضؿؽ قٞث٩ٍ ٍٟ تٛٞعحد . لَؿُذ حٚل ٜٚٞد ٗث٤ٛث. ٛٝ رٜٞف ٜٚٞثر٢ ٩ٍٜ٘ ٔ٘ى، حل ٜٗح٩ أ٪وًث
ٍٟ أ٨ ٞعحد رؼرٜٓ رٜٙ ٚث٠ذ تٛٞعحد تألٍيٝ . ٨ رٜٚٝ ٤٠ٍث رضث١ لَح٢ ٠٘ل رٜٙ تٛٞعحد إ٩ٖٛتٛذ

لَؿذ ح٤ث ٧ٍٜ تإلىالٖ، ٤٠ٚٛث ٚث٠ذ أ٪وًث ٞأ٥ٛٔد ٥ٗؽ ٠ٚذ ٗؽ إؼرحؿر٤ث ت٧ٛ ؽؿضد ٞث ٠ٍؽ 
ٔٚؿُذ ٚ٪ٓ إ٩٠ ٩ٔ عٞثٗر٩ ٠ٚذ أ٥ٗل ٩ٔ أّٜج تألع٪ثٟ أ٢٠ ٟٛ . قٞث٩ٍ ٥ٍيثذ ٞٞق٥عد

. ٩ٔ تٛقٞثء، ٩٠ٚٛ٥ ألَؿ تألٟ أ٢٠ ال ٪ٟٞٚ أٟ ر٥ٟٚ قٞثء حؽ٥ٟ ٥ٍيثذ ٪٥ٟٚ ٠٣ثٙ ٥ٍيد
. عر٧ إ٩٠ حؽأذ أر٥ٖ ٛٚؿتـخ ٜٚٞر٢

ٗثل ى٥تل تألحؽ٪د، ٤ٛؾت تٛقحج ٪ؽ٧ٍ ٗنر٩ قُذ. ٠َٝ ق٪٥ٟٚ ٠٣ثٙ ٥ٍيثذ ٥رَٜ٪ٝ ٩ٔ تٛقٞثء"
ٔؿط ٚل قذ. أ٠ث تٜٛٚٞد ٥أ٠ث تٛعٖ، ٥ٜٚٞثذ تٛعٖ قرٞأل تٛؼٜ٪٘د ت٧ٛ تألحؽ. تإل٠ض٪ل تألحؽ٨

عر٧ تٛٞالةٚد ُ٪عح٥ٟ أٟ ٪قر٥َٞت ت٧ٛ ل٤ثؽترٚٝ، . تٛؼٜ٪٘د حٜٚٞثذ ع٩ِّ ٚٞث رَٕل أ٠ذ أ٪وًث
ُٕٞرؽ٥ٟ ٧ٍٜ تٛؽ٥تٝ أٟ ٪٥ٛ٥٘ت ٥٪قر٥َٞت ت٧ٛ ٗنم َّٚثؿر٩. ٥ق٥ٓ ٪ق٤٠٥َٞث ٥ٟٛٚ . قُ٪ٔعٗج تٛ

أؤٛةٙ . ٪ؿ٪ٟقُرعؿِّؿ ٜٚٞد ل٤ثؽرٙ تٛٚز. ٍٜ٪ٙ تألٟ أٟ ر٤ٛ٥٘ث ألؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٪ٞٚس٥ٟ ٩ٔ تٛيٜٞد
ٗؽ ُأٍى٪َذ تٛعٖ تٛؾ٨ ق٪ضَل . تٛؾ٪ٟ ٪عح٩٠٠٥ ُ٪عح٥ٟ ٜٚٞر٩، ٪عح٥ٟ ٗؿتةر٤ث ٥٪عح٥ٟ قٞث٤ٍث

." رٖ٘ؽٝ ٥قرؿ٦ ٥ٗخ ٜٚٞر٩. رٖ٘ؽٝ حٜٚٞر٩. ت٠ٛثف أعؿتؿًت، ٥تٛر٩ ٩٣ ٜٚٞر٩ ٩ٔ ٜٗحٙ
 

 ًَّ اهَي
. ٗحاًل ٗؽ إؼر٧ٕع٪٠ٞث َٜٔذ ؾٛٙ، إ٠ؾ٣ٜذ إؾ أٟ ٚل تٛٞضؽ تٛؾ٨ ر٥تضؽُذ ٔ٪٢ . ؽؼُٜذ ٍحؿ تٛحثج

أـتل ألَؿ ح٥٘خ تٜٛٚٞثذ ٞث ٚثٟ ٞعحىًث، ٩٠ٚٛ ٠ٚذ . قثؽ ٠٣ثٙ يالٝ ٠٥ٍٕ٥د، ٥ٚأ٢٠ َٗح٥ ٗؽ٪ٝ
. تٛؿج، ٥ٗؽ ٠َٕر٩ٛ٩٠ تٛر٩ ٗث٤ٛث 

ٞٔقعد تٛؿ٥ط تٛ٘ؽف،"ٗثل ن٥ذ ٟٞ ٥قى تٛيٜٞد،  " ٞث رلَؿ ح٢ ٥٣ 
" ٟٞ أ٠َذ؟"قأُٛذ، 

"  ٣ل ٍٜ٪ٙ أٟ رقأل؟"
 

ٌٞ ؾٛٙ، ٍٜٞذ أ٢٠ ٚثٟ . أؼؿ ًتٞأ٥ٛٓ ًترٞثًٞث، ٢٠ٚٛ ٚثٟ ن٥ذٛٝ ٪ٟٚ تٛن٥ذ ٚن٥ذ تٛعٚٞد 
رٚ٪ٕذ ٍ٪٩٠ رؽؿ٪ض٪ًث ٧ٍٜ تٛيالٝ ٠ٚ٥ذ ٠ٞؽ٣لًث ٛؿؤ٪د نؽ٪٩٘ تٛ٘ؽ٪ٝ، ت٠ٛقؿ تألح٪ه، . تٛعٚٞد

. إؾ حؽأ تٛٚالٝ
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٩ٔ ٞعوؿ تٛؿج  إ٢٠ ٪ع٪ث ٔ٪ٙ، ٛؾت حئٞٚث٠ٙ أٟ رسحذ ٩ٔ ٚل ٞث تؼرحؿر٢ ٠٣ث رٞثًٞث ٚٞث ََٜٔذ"
ٙ نؿَذ ٞؽ٠ًٞث ت٧ٛ ٞعوؿ١، ٣٥ؾت ن٥تج، ٥ٟٛٚ ٍٜ٪ٙ أٟ ررَٜٝ ٠٣ث ٩ٔ أٟ رٞ٪ـ١ أٍٜٝ أٟ. ٠٣ث

. أ٥اًل ٪٠ح٩ْ أٟ ُرٞٓ٪ـ ن٥ر٢ ٩ٔ ٜٗحٙ ٥حَؽةؾ ع٪ٟ ٪رٜٚٝ ٟٞ ؼالل تألؼؿ٪ٟ. ٩ٔ ٍؽخ ألٚثل
ٟٛ . ؼؿ، ٥ٟٛٚ ٛ٪ف ٚٞث ٪٠ح٩ْ أٟ رَؿ٢ٔ تألٟأل٣ؾت ٞث رَؿ٢ٔ أ٠َذ ٗحاًل، ٥تؼرحؿر٢ ٟٞ ٥ٗذ "

ٔ٘ى حثٛؿ٥ط . ق٪٥٘ؽٙ ؽ٥ًٞث ت٧ٛ تٛعٖ. ٠ٍٙ ٥٪٠ٚٞٙ أٟ رضؽ١ ؽ٥ًٞث حق٥٤ٛد ٪٥ٟٚ أحؽًت حَ٪ؽًت
٩ٔ تألـ٠ٞد . ٥تعٕؽ حثٛىؿ٪٘د تٛر٩ ٣ٝ ٔ٪٤ث َٔاًل لب أ٥ أ٨ٖ تٛ٘ؽف ٪٠ٚٞٙ أٟ رؿ٦ ٥رَؿٓ أ٨ٖ

." تٛر٩ أٞث٠ٞث، ق٧٠ٕ٠ُ إٟ ٛٝ ٠رح٢َ ٍٟ ٚسج
٣ل أ٠ذ ٠٣ث ٛرؿ٪٩٠ . أ٠ث أٍٜٝ أٟ ؾٛٙ نع٪ظ أل٩٠ قَٞذ تٛعٚٞد ٪رٜٚٝ ٟٞ ؼال٩ٛ"ُٜٔ٘ذ، 

." ُؿ ٩ٔ ٣ؾت تٛٞٚثٟحِمتٛىؿ٪ٖ؟ إ٩٠٠ حثٛٚثؽ ُأ
 

 ٞثقأر٩ إٛ٪ٙ ٟٞ ٥ٗذ ألؼؿ أل٥ٗل ٛٙ ٍٟ إلثؿتذ تٛىؿ٪ٖ تٛر٩ قرؽٍٙ رَؿٓ أ٠ٙ "أضثح٩٠، 
أ٠ث أ٪وًث قأقثٍؽٙ ٛرؽؿٙ . ـٛذ ٧ٍٜ تٛىؿ٪ٖ تٛنع٪ظ، ٥ٟٛٚ ٪ضج أٟ ٪٥٘ؽٙ تٛؿ٥ط تٛ٘ؽف

ٍٟ ٟٖ ٩ٚٛ رقرى٪ٌ أٟ رع٪ثٞؼرٜٕد، ٥ٟٛٚ  ٚ٪ٓ ٪٥٘ؽٙ ٩ٔ أٞثٚ َٞ ." ٪٠ح٩ْ أ٥اًل أٟ أ٥ٗل ٛٙ ٍٟ تٛ
ٟٖ"ُٜٔ٘ذ،  َٞ ٟٖ تٛر٩ أ٢ٜٚ تإلقؿتة٪ٜ٪٥ٟ ٩ٔ تٛحؿ٪د؟ ٣ل ٣ؾت ٞث ٠أ٢ٜٚ ٠٣ث؟! تٛ َٞ " ٣ل ر٩٠َ ٞسل تٛ
ٟٖ تٛؾ٨ أ٢ٜٚ تإلقؿتة٪ٜ٪٥ٟ ٔ٪ٞث . ٚل تٛؾ٪ٟ قثؿ٥ت ٌٞ تهلل ٍثل٥ت ٍٜ٪٢ ٠ٞؾ تٛحؽت٪د"أضثح٩٠، َٞ تٛ

ٟٖ تٛىثـش ٚل ٪٥ٝ. تٟ ٠ُح٥ٖخٚث٥٠ت ٩ٔ تٛحؿ٪د ٙ َٞ ٔٚٞث ّى٧ تٛؿج تألؿه . ق٪َى٪ٙ تٛؿج تٛ
ٟٖ ٚل ٪٥ٝ  َٞ ٩ٔ ٚل . قؿتة٪ل ٔ٪ٞث ٚث٥٠ت ٩ٔ تٛحؿ٪د، ٪ْى٩ تألؿه ٚل ٪٥ٝ لَح٢ حثٛعٖألضل إحثٛ

ٕٖ عر٧ ٩ٔ ٥قى تٛيٜٞد ٥تٛٚأحد، ٜٚٞر٢ قرع٪ى حٙ، ٥قررٟٞٚ ٟٞ . رٜرٕذ إٛ٪٢ قرضؽ١ ىؿ٪
٣ؤالء تٛؾ٪ٟ . ٩ٔ تٛقض٥ٟ تٛؽتؼٜ٪د ق٪قر٘٪ي٥ٟ ٛ٪ضؽ٢٠٥ ٚل ٪٥ٝ ٣ؤالء تٛؾ٪ٟ ُىؿع٥ت. ض٢َٞ

ٌٖ ٥ؼٕ٪ٓ ٚث٠ٛؽ٦، . ٪َ٪ل٥ٟ ٩ٔ تٛ٘ن٥ؿ تٕٛؼٞد ق٪ضؽ٢٠٥ أ٪وًث ٚل ٪٥ٝ ٟٖ تٛؿج ؿٗ٪ َٞ  ٟٚٛ٥
." ٪٠ح٩ْ أٟ ر٥ٟٚ ؿٗ٪ً٘ث ٥ؼٕ٪ٓ تٜٛ٘ج ٩ٚٛ رؿت١. ٥حق٥٤ٛد ُ٪ؽتف ٍٜ٪٢

 
اهرشبهج اهدٍّج 

ال ٪قرى٪٥َٟ تَٛ٪ك . ٪٥ٝ ت٧ٛ ٚل ٔؿؽ ٟٞ لَح٢ ٪رٜٚٝ تٛؿج ٚل"إقرٞؿ ت٠ٛقؿ ٩ٔ ٚال٢ٞ، 
٣ؾ١ ٛ٪قذ تٜٛٚٞثذ تٛر٩ . حثٛؼحـ ٥عؽ١، حل ٪٠ح٩ْ أٟ ر٥ٟٚ ٛؽ٪٤ٝ تٜٛٚٞثذ تٛر٩ رؼؿش ٟٞ ٢ٞٔ

." ر٤ٜٞٚث ٩ٔ تٛٞثو٩، حل أ٤٠ث تٜٛٚٞثذ تٛر٩ ٪ر٤ٜٞٚث إٛ٪٤ٝ ٪٥ٞ٪ًث
ٟٖ تٛؾ٨ ٪َى٪٢ تٛؿج ٥تٛٚس٪ؿ" َٞ إ٤٠ٝ . ٤ٛٝ ٚل ٪٥ٟٝ وَٕثء أل٤٠ٝ ال ٪٥َٜٟٞ ٚ٪ٓ ٪ض٥َٟٞ تٛ

ٟٖ . ٟٛٚ لَح٢ ٪َؿٓ ن٥ر٢، ٥٪رح١٥َ أل٤٠ٝ ٪ٞ٪ـ٥ٟ ن٥ر٢. ٪و٥ِّٜٟ أل٤٠ٝ ال ٪َؿ٥ٟٔ ن٥ر٢ َٞ تٛ
ٍٜ٪ٙ أٟ رَؿٓ ٚ٪ٓ ُرٞٓ٪ـ١، ٥أٟ . ٥٣ ؼحـ تٛع٪ثخ تٛؾ٨ ُ٪َى٧ ٛٚل ٔؿؽ ٟٞ لَح٢ ٚل ٪٥ٝ

 ٚل ٪٥ٝ ١ع٪٠ٞث ٪ؾ٢٠٥ٗ٥ ٚٞث رؾ٢ُٗ٥ أ٠ذ تألٟ، ٔئ٤٠ٝ ق٪حعس٥ٟ ٍٟ. رقثٍؽ لَح٢ أٟ ُ٪ٞ٪ِّـ١
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ٟٖ تٛؾ٨ ٪َى٪٢ تٛؿج . حٞسثحؿخ ٓٞ ال رٜٖ٘ ٍٟ رؽؼ٪ؿ تٛىَثٝ أ٥ تٛٞثء، حل رَّٜٝ أٟ ُرحٔنؿ ٥رر٠ث٥ل تٛ
.  ح٘٪د تألل٪ثءرؼٕٖ ٣ؾت ق٪عٕيٙ ع٪٠ٞث . ٪٥ٞ٪ًث

"ُٙ ٟٖ ٥ِضَؽ ٩ٔ ؿقثٛر٢ تٛعٖ٪د، ٞث  َٞ رج ٩ٔ تٛٚرثج تٛٞ٘ؽف ٥٣ تٜٛعٝ تٛؾ٨ ٪َى٪٢ ٠ٛث تٛؿج، ٥ٟٛٚ تٛ
٪٠ح٩ْ أٟ رٕرظ ٜٗحٙ ت٧ٛ تٛىؿ٪٘د تٛر٩ . رٜٚٝ إٛ٪ٙ ٚل ٪٥ٝ ٟٞ ؼالل لَح٢ق٩. أ٨ ٩ٔ لَح٢

ٟٖ تٛقٞث٨٥ َٞ  :٥ؿلٜ٪ٝ، ٗث٢ٛ ٠ٛثأل ١ٔٞث ٗثل. ٪ر٥تضؽ ٔ٪٤ث تٛؿج ٩ٔ لَح٢ إٟ ٥ضج ٍٜ٪ٙ ر٠ث٥ل تٛ
رؿ٩٠٥ ت٧ٛ أٟ ر٥ٛ٥٘ت، ٞحثؿٙ ٥٣ ؾتٙ تألر٩ حئقٝ تٛؿج ٟٛ! ٓ ؾٛٙ ٚثٟ ٪رٜٚٝ ٢٠ٍ ع٪٠ٞث قثؿ

. ٪رٜٚٝ ٍٟ تٛىؿ٪ٖ تٛؾ٨ ٪ٞل٩ ٔ٪٢ تٛؿج ٧ٍٜ تألؿه تألٟ ٟٞ ؼالل لَح٢ٚٞث ٧ٍٜ تألؿه، 
ٟٖ، رٚحؿ ٞعحر٠ث ٛحَو٠ث تٛحَه َٞ َٝ ؿَذإٟ ِٚج. ٔ٪ٞث رٚحؿ ٞعحر٠ث ٜٛ تٛؾ٨ ٪٘ؽ٢ٞ  ٩ٖٟٔ تٛٞعحد، ٔثٛ

. تٛؿج ٟٛ ٪٥ٟٚ أحؽًت ٞؾت٢ٗ ٍر٪ً٘ث أ٥ رث٤ًٔث ٛٙ، حل ق٪٥ٟٚ ضؽ٪ؽًت ٚل نحثطٛٙ 
ٟٖ تٛؿج ٗؽ ٪أر٪ٙ ٟٞ غ" الل ٜٚٞثذ نؽ٪ٖ ٗؿ٪ج أ٥ ٟٞ أعؽ أٔؿتؽ لَح٢ تٛؾ٨ ٍثك ٩ٔ َٞ

ٍٟ ٚٞث ق٪رٜٚٝ إٛ٪ٙ ٟٞ ؼالل أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ال ٪َؿ٢٠٥ٔ، ٠ٚٛٙ . ٗحٜٙ ٔ٪ٞث ررأٞل ٩ٔ ٚرثحثر٤ٝ ـٞث
ٟٖ تٛؿج ع٪٠ٞث ررؼى٧ ت٧ٛ أحَٕؽقر٩ٓٞ. قرَؿٓ أ٢٠ أؿق٤ٜٝ إٛ٪ٙ َٞ ع٪ٟ رعث٥ل قٞثً ٜٚٞثر٢  ـ 

ٛ٪ف ٔ٘ى قٞثً ٜٚٞثر٢، حل قٞثً ن٥ر٢ تٛؾ٨ ق٪٥٘ؽٙ . ق٢ىٜج قٞثً تٜٛٚٞد، ٩٤ٔ تٛؿج ٠ٓذ٥
تٛٚس٪ؿ٪ٟ ٪َ٪ؽ٥ٟ تٜٛٚٞثذ تٛر٩ ٗث٤ٛث تٛؿٗج، ٥ٟٛٚ . ٩ٔ تٛىؿ٪ٖ تٛؾ٨ ٪٠ح٩ْ ٍٜ٪ٙ تٛؾ٣ثج ٔ٪٢

. ٢َّ٠َٞ ٥٣ تٜٛٚٞد تٛر٩ ٪ر٤ٜٞٚث تألٟ
ـٍ " َّٚ ُٞؿ تء ٞث ٥٣ ٞٚر٥ج ٩ٔ تٛٚرثج تٛٞ٘ؽف ٩ٚٛ ٠ح٩٠ أ٠ٕق٠ث ٥٪٥ٟٚ ٠ٛث تإل٠ٟٙعرثش ت٧ٛ ٛعٝ 

٢َّ٠َٞ ٝٓر٦٥ٖ٘ ٧ٍٜ تٜٛعٝ . ٛضٌٞ  ٢َّ٠َٜٞٛٚٞر٢ تٛٞٚر٥حد، ٥ٟٛٚ أ٪وًث ٠ تٜٛعٝ ٜٛٚٞر٢ . ٨ ٞؾتٗٙ ٛ
ٟٖ ٛٞث ٥٣ إٔذ ٍٜ٪٠ث َٞ َٔٓؽ٠ث ٛٞث ٥٣ ٗثؽٝ، ٥ٟٛٚ قرق٠ؽ٠ث تٛ . تٛٞٚر٥حد قرح٠٪٠ث ٥ُر

ٟٞٔ تٛؿج تٜٛٚٞثذ تٛر٩ ٗ٪ْٜذ"  ٖٟ َٞ ٢َّ٠َٞ ٚٞث أٟ لٌ. ٛٙ ٟٞ ٗحل تٛ٘ؽ٪ق٪ٟ ٩ٔ ٗثٍد تٛعٚٝ ٚث٠ذ  ح٢ 
ٟٖ ٥٣ ؼحـ تٛع٪ثخ، ٥٣ تٜٛٚٞثذ تٛع٪د تٛر٩ ٪ر٤ٜٞٚث ت٧ٛ لَح٢ ٪٥ٞ٪ًث ٥تٛر٩ ُر٘ثل ٟٞ . َٜٛثٛٝ َٞ تٛ

َٟ ٥ال. ؼالل لَح٢ ٧ٍٜ أ٪د . ٥ٕ٠ٛق٠ث ٔثٛٞٚر٥ج ٥٣ ٞؿقثٌخ. ٟٞٚ رْ٪٪ؿ١ ٨ٞث ٥٣ ٞٚر٥ج ٗؽ ؽ٥ِّ
٪ثخ ٍٟ ٚل ٠ٕف ٥تٛؿج ٪ٚرج ٔناًل ضؽ٪ؽًت ٩ٔ ٚرثج تٛظ. ـتل ٞٚر٥حًثٞث عثل، ٚرثج تٛع٪ثخ 

." رأر٩ إٛ٪٢
 

ٌصر أى هزٍيج 
ُٞق٥ٖؽخ ٛٞٚثٟ إٗثٞر٢ تٛؾ٨ ٪ح٠٪٢ ٥قى ت٠ٛثف" تٛٞٚر٥ُج ٥٣ . تٛٞٚر٥ج ٩ٔ تٛٚرثج تٛٞ٘ؽف ٥٣ 

لَح٢ ٣ٝ . ٔرؽتة٤ٝج ٟٞ ؼالل تٛؿضثل ٥ت٠ٛقثء تٛؾ٪ٟ إتٛل٤ثؽخ ٍٟ تٛىؿ٪ٖ تٛر٩ ٪َٞل ٔ٪٤ث تٛؿ
رـتل ع٪د ٥ال ٞث ١ ٛ٪قذ ٞضؿؽ رثؿ٪ػ، حل تأل٥ت٩٠ ٜٛٚٞر٢ تٛع٪د ٣٥ٝ ل٥٤ؽ َٜٛثٛٝ حأٟ ٜٚٞثذ

ٟٖ تٛؿجِّ. رـتل رَى٩ ع٪ثخ َٞ ٚٔال تٛٞٚر٥ُج ٥ تٛٞٚر٥ُج . إٟ أؿؽذ َٞؿٔد ٜٚٞثر٢، ٍٜ٪ٙ أٟ رَؿٓ 
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٢َُّ٠َٞ ٓ. ٥٣ ؼىى٢ تألحؽ٪د تٛر٩ ٟٛ ررْ٪ؿ ٥تٛر٩ ٪٠ح٩ْ أٟ ٠َؿ٤ٔث ٠ٛق٪ؿ ٩ٔ ىؿ٢ٗ َٙ أٞث  ق٪َى٪
.  ٔلؿٚد ٌٞ حَو٠ث ٣٥ؾت نثؿ ٩ٚٛ ر٥ٟٚ ٠ٛث. ت٥٘ٛخ ٛرق٪ؿ ٚل ٪٥ٝ

تَٛؽ٪ؽ ٟٞ  ٥٠ٛؿ، ٠ٜٔث ٔلؿٚد ٌٞ أعؽ٠ث تألؼؿإٟ قؿ٠ث ٩ٔ ت٥٠ٛؿ ٚٞث ٥٣ ٩ٔ ت"٥تقرٞؿ ت٠ٛقؿ، 
ال ٪َؿ٥ٟٔ ٩ٔ أّٜج تألع٪ثٟ ٞر٧ ٪رٜٚٝ ٟٞ . ؼٔؽ٥ٞت ح٤ؾ١ تٛىؿ٪٘دأ٤٠ٝ إقُذ ؿق٢ٜ ال ٪َؿ٥ٟٔ حَُؽ

لَح٢ . أٟ ٪رْ٪ؿ ٚل ٣ؾت ٪٠ح٩ْ. ٥أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٪رٜٚٝ إٛ٪٤ٝ ٠ثؽؿًت ٞث ُ٪ٞ٪ِّـ٥ٟ ن٥ر٢. ؼال٤ٛٝ
٥ٌٍُّ ٛ٪٥ٟٚ ٩ٔ ٥عؽٕخ ٢َٞ ٩ٔ ٚل ٞث ٪٢َٜٞ، ٥ٟٛٚ ال ٪ر٥تضؽ إال تٜٛ٘٪ل ٟٞٞ ٪َؿ٥ٟٔ ن٥ر٢ . َٞؽ

َٓ ٚل . ٛؾٛٙ ٤ٔٝ ٠ثؽؿًت ٞث ٪رح٢٠٥َ ٩ٔ تٛىؿ٪ٖ تٛؾ٨ ٪ؿ٪ؽ أٟ ٪٥٘ؽ٣ٝ ٔ٪٤ث ٥٤ٔ ٪ؿ٪ؽ تألٟ أٟ ٪َِؿ
٥ٗد ح٪ٟ ض٠ؿتل ٍقٚؿ٨ ٥ض٥٠ؽ١ رٞثًٞث ٚٞث ٞعثؽسد ٥ٞز. لَح٢ ٞر٧ ٪رٜٚٝ ٟٞ ؼال٤ٛٝ أ٥ إٛ٪٤ٝ

٪٤٠ٚٞث ر٘ؿ٪ؿ ٠رثةص َٞؿٚد، ٣ٚؾت ٥ٗخ ٞعثؽسر٢ ٌٞ لَح٢ قر٘ؿؿ ٠نؿر٤ٝ أٝ ٣ـ٪ٞر٤ٝ ٩ٔ تأل٪ثٝ 
. تٛ٘ثؽٞد

َٔٗؽ تألٟ تَٛؽ٪ؽ ٟٞ ُؿق٢ٜ تٛؾ٪ٟ ق٪٠ى٥ٜ٘ت حؿقثة٢ٜ" ٚٞث أ٤٠ٝ قُ٪٥َِّٜٟٞ لَح٢ ٛ٪َؿٓ ن٥ر٢ . إ٢٠ ُ٪
َٓ قُ٪٘ؿُِّؿ ٠ضثُط ٔؼؽٞر٤ٝ . أ٠ٙ رقر٘حل تٛؿج ٠ٕق٢٪٠ح٩ْ أٟ رقر٘حل ُؿق٢ٜ ٚٞث ٥ٙ. ىؿ٢ٗ ٥٪َؿ

." ٥٤٠َه أٝ ق٥٘ى تَٛؽ٪ؽ ٟٞ لَح٢
 

ٟٛٚ ؾٛٙ . ٔٚؿُذ ٜٛعيد أ٢٠ إٟ ٚثٟ ُ٪ؿٔق٤ٜٝ تٛؿج، ٔحثٛرأٚ٪ؽ ٟٛ ٪٥٠٥ٚت حعثضد ت٧ٛ ٞقثٍؽخ
. ضٜج ر٥ح٪ؼًث نثؿًٞث ٟٞ ت٠ٛقؿ، تٛؾ٨ إقرىثً أ٪وًث رٞ٪٪ـ أٔٚثؿ٨

٪قرى٪ٌ تٛؿج أٟ ٪َٕل ٚل ! ٟٞ لَح٢ حقحج ؾٛٙ ت٣٥ٛٝ ق٘ى تَٛؽ٪ؽ! ال رٕٚؿ حرٜٙ تٛىؿ٪٘د"
تٛؿج أؿقل . ٠عٟ رض٤٪ـتر٢ ت٥ٛتعؽ ٛألؼؿ. لب حؽ٠٠٥ث، ٢٠ٚٛ إؼرثؿ٠ث ٤َٜٞ٠ٛث ٟٞ ؼال٠ٛث

ُٝ ًِتٛ ٛ٪ع٪ث ٩ٔ لَح٢، ٛؾٛٙ ٥٤ٔ ٪٨٥٠ ٛلَح٢ أٟ ٪قر٥ٜٞت ٞقثٍؽر٤ٝ ٟٞ ؼالل أعؽ٣ٝ  ؽقث
َٝ. ال ر٠ق٧ ؾٛٙ أحؽًت. تألؼؿ ٥٤ٔ نٞٝ ٚل لب . ٠َّ٠ث ٟٞ ؼالل أعؽ٠ث تألؼؿ٤ٛؾت تٛقحج ُ٪َى٪٠ث 

٠عرثض٢ أٚسؿ . ٩ٚٛ ٪ر٥ضج ٍٜ٪٠ث ٞعحر٢ ٥ٖٔ ٚل لب، ٥ٟٛٚ ٍٜ٪٠ث أ٪وًث أٟ ٠عج ت٥ٛتعؽ تألؼؿ
ح٤ؾ١ تٛىؿ٪٘د، ٠عرٕي حر٥تو٠َث ٩ٚٛ ٪سٖ ح٠ث . ٠عرثش أ٪وًث ت٥ٛتعؽ ٛألؼؿ٠٠ٚٛث ٟٞ ٚل لب، 
." ح٠َٞر٢ ٥ٗ٥ر٢

." ٙ ض٪ؽًت، ٩٠ٚٛ٥ أٞ٪ل ت٧ٛ ٠ق٪ث٢٠ حَه تأل٥ٗثذٔأ٠ث أٍٜٝ ٚل ؾل. إ٩٠ ٞرأقٓ"أضحر٢، 
ٔ٪٤ث ٣ؾت ٚث٠ذ أٚسؿ ٜٕٚد ٍٜ٪ٙ ٞٞث رعرثش ت٧ٛ َٞؿٔر٢ ٩ٔ ٣ؾت  تأل٥ٗثذ تٛر٩ ٠ق٪َذ"ٗثل ت٠ٛقؿ، 

٠عٟ . ٢ٛإعرٞثق٪٥ٟٚ أٚسؿ ٜٕٚد ٞٞث قررٟٞٚ ٟٞ ٓت٥ٛٗذ، ٟٛٚ إٟ ٠ق٪ذ ٣ؾت ٩ٔ تٛٞقر٘حل 
٩ٕٔ لَح٢ ق٠ٚرلٓ . ٠عرثش ت٧ٛ ضٞ٪ٌ لَح٢أٚسؿ ٟٞ ٚل لب، ٠٠ٚٛث أ٪وًث  ٠عرثش ت٧ٛ تٛؿجِّ

ُٝ ًِتٛ . ، ؾتٙ ٪٥٘ؽ٠ث ت٧ٛ ٚل تٛعٖ ٥تٛؾ٨ ٪٥٘ؽ٠ث ت٧ٛ تإلحٟؽقث
ُٝ. تٛؿج ُ٪ىٜٖ تألٟ ُؿق٢ٜ" ٥ق٪٥ٟٚ تٛحَه لحثحًث ؾ٥ ؼحؿخ . ق٠٪ٟ ٥عٚٞثءق٪٥ٟٚ تٛحَه 

ُٖ ُؿق٢ٜ ٛـؿً تإلؿحثٙ. ٜٗ٪ٜد، ٤٠ٚٛٝ ق٪َؿ٥ٟٔ ن٥ر٢ ـء ٟٞ ٣ؾت أ٪وًث ش. ٚٞث أٟ تَٛؽ٥ قُ٪ىٜٔ
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حقحح٤ٝ، ٟٛٚ  ق٪٠ؼؽً تٛحَه ِحُؿقل تَٛؽ٥ ٛحَه ت٥ٛٗذ، ٥ق٪َث٩٠ تٛحَه ؼقثؿًخ. رؽؿ٪ح٠ث
أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٪عح٥ٟ تٛؿج ٥ع٢٘ . ٕٛرؿخ ى٥٪ٜدح٤ٝ أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٪عح٥ٟ تٛؿج ٥ع٢٘ ٟٛ ٪٠ؼؽ٥ٍت 

ق٪ر٥ََّٜٟٞ ٟٞ ؾٛٙ، ٥ق٪٥َٜٟٞ ٧ٍٜ ٚلٓ  أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ إ٠ؼؽ٥ٍت ٕٛرؿٕخ. ق٪َؿ٥ٟٔ تٛعٖ
ُٞؼثؽ٩ٍ . ٟ ٩ٔ تأل٪ثٝ تٛ٘ثؽٞدتٛ

. حَوًث ٟٞ تٛؾ٪ٟ ٚث٥٠ت أٚسؿ إ٠ؼؽتًٍث ٩ٔ تٛقثحٖ نثؿ٥ت تأل٦٥ٗ ٩ٔ تٛعٖ حقحج عٚٞر٤ٝ"
ُٓ ن٥ر٢ ٥ررح٢َ ال . أؤٛةٙ ٛ٪ف ٟٞ تٛق٤ل نؿٓ إ٠رحث٤٣ٔٝ ٢٠ٍ سث٠٪د. تٛعٚٞد ٩٣ أٟ رَؿ

ررْ٪ؿ أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ رِح٥َت تٛعٚٞد ف. رعٚٝ ٧ٍٜ تألؼؿ٪ٟ حقحج ٞثو٪٤ٝ، حل حٞث نثؿ٥ت ٍٜ٪٢
ٛ٪ف ٠٣ثٙ ٟٞ ٥٣ أ٦٥ٗ أ٥ أٚسؿ ضؽتؿخ حثأل٣ٞ٪د ٟٞ أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ . وَٕثر٤ٝ ت٧ٛ ٠٘ثى ٥ٗخ

. ٪َؿ٥ٟٔ ن٥ر٢ ٥٪رح٢٠٥َ
أ٠ح٪ثة٢ ٠ىٜج ٟٞ ٪٠ح٩ْ ٍٜ٪٠ث أٟ . ٪٠ح٩ْ ٍٜ٪٠ث أٟ ال ٠ر٥ٗٓ ٍٟ رلض٪ٌ لَح٢ َٛٞؿٔد ن٥ر٢"

ٞٔل . ٪٥تض٥٤ت ٥٪ٚل٥ٕت تأل٠ح٪ثء تٛٚؾحدأٟ  ُأؿق٠ٜث ٠ٛقثٍؽ ٩ٔ . ٦ ت٤٠ٛث٪د٣ؾ١ تٛؿقثٛد تلٍٜ٪٠ث أٟ ٠ع
. ح٠ثء ٥قثةل إرنثالذ تٛؿج ٌٞ أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ق٪٥٠٥ٟٚ ض٥٠ؽ١ ٩ٔ تَٛٞؿٚد تَٛي٪ٞد تٛ٘ثؽٞد

٪٠ؼؽً ٚل تٛؾ٪ٟ ال ٪َؿ٥ٟٔ  ٞثق٪حثّر٠ث ت٥ٛٗذ ع٪ٟ. ٪٠ح٩ْ ٧ٍٜ ضٞ٪ٌ لَح٢ َٞؿٔد ن٥ر٢
." ٥ٍتأؤٛةٙ تٛؾ٨ ٪َؿ٥ٟٔ ن٥ر٢ حقحج َٞؿٔر٤ٝ ٜٛؿج ٟٛ ٪٠ؼؽ. ن٥ر٢ ٟٞ ٗحل تٛيٜٞد

ٞث َْٜٔذ ع٪٠ٞث أرذ ٩ٔ ٞعوؿ ٞسلٔ٪ٞث ٚثٟ ت٠ٛقؿ ٪رٜٚٝ، إقرٞؿذ ٜٚٞثر٢ ٩ٔ إّرقث٩ٛ رٞثًٞث 
ٌٞ أ٩٠ . ٛٝ أقرىٌ ؿؤ٪د تٛؿج، ٩٠ٚٛ ٠ٚذ أٍٜٝ أ٢٠ عثوؿ ٥أ٢٠ ٥٣ تٛؾ٨ ٚثٟ ٪٩٠ٜٞٚ. تٛعٚٞد

. ٙ ؾٛٙإؽؿتٛٝ أقرىٌ ؿؤ٪ر٢ ٩ٔ ؾٛٙ تٛٞٚثٟ، إال أ٢٠ ٚثٟ ٩ٛ نٕثء ٍي٪ٝ ٩ٔ تٛؾ٣ٟ أ٩٠٠ٚٞ 
٨ ؾتٚؿخ وَ٪ٕد ضؽًت، ٥ٌٞ أٟ تٛؿج ٚثٟ ٪٥٘ل تألٟ أٚسؿ ٞٞث ٗث٢ٛ ٩ٛ ٛؽ٠ُذ ؽ٥ًٞث ألَؿ أ٢٠ ٙ

قثحً٘ث، حؽت ٩ٛ ٥ٚأ٩٠ أقرى٪ٌ أٟ أرؾٚؿ ٚل ٜٚٞد ٗث٤ٛث، عر٧ ع٪٠ٞث ٚث٠ذ رأر٩ ٟٞ ؼالل لؼم 
٩ٔ . أٟ ٣ؾ١ ٚث٠ذ ٥ٗخ تٛؿ٥ط تٛ٘ؽف تٛر٩ ضٜحذ ٚل تألل٪ثء ت٧ٛ ؾتٚؿر٩ ع٪٠ةؾ ٍُٜٞذ. أؼؿ

ال ٪ؼرٜٓ ٍٟ ت٠ٛيؿ ت٧ٛ ت٥ٛٗذ ٤ٔؾت ق٥تّء ٠ثيؿًت ت٧ٛ تٛٞثو٩ أ٥ ت٧ٛ تٛٞقر٘حل  ،تٛؿجِّ
: ٔ٪ٞث ٠ُٚذ أٔٚؿ حؾٛٙ، إقرٞؿ ت٠ٛقؿ ٩ٔ ٚال٢ٞ. تٛعثوؿ

أ٠َذ ٥ضؽَذ . ٣ؾت تٛٞٚثٟ ٪حؽ٥ ٍر٪ً٘ث ٥ٗؽ٪ًٞث حقحج ٜٗد ت٥٤ٛتء ت٠َٞٛك تٛؽتؼل ٔ٪٢ ٕٛرؿخ ى٥٪ٜد"
٣ؾت تٛٞٚثٟ ٪ٟٞٚ أٟ ٪٥٘ؽٙ ؿتضًَث ت٧ٛ ٗثٍد ؾتذ تٛحثج تٛؾ٨ ٗثؽٙ ت٧ٛ . تٛحثج ٥ؽؼٜذ ٔ٪٢

" ٞث تٛؾ٨ إقرٜٞر٢ ٩ٔ ٗثٍد تٛعٚٝ؟. تٛعٚٝ
" ٔعٚٞد ٤ٔٔ٥ٝ،"أضحر٢ُ، 

رقرى٪ٌ . ٍؿك تُٛعٚٝ ٥٣ أ٪وًث ٍؿك ت٠َٛٞد. حٜٕٚٞد ٥تعؽٕخ، أ٠َذ إقرَٜٞذ ٠ًَٔٞد"أضثج ت٠ٛقؿ، 
." حٚل ضؿإٔخ تٛؾ٣ثج ت٧ٛ ٠٣ثٙ ٩ٔ أ٨ ٥ٕٗذ

ؿؤ٪د ضٞث٢ٛ، ٔ٘ؽ ٚثٟ أٍيٝ تألٟ  إقرىَُذ. ؿ تٛحثج تٛؾ٨ ٚثٟ ؼ٩ٕٜع٪٠ٞث ٗثل ؾٛٙ، إٛرُٕذ أل٠ي
. ٔرعر٢ُ ٥ؽؼٜذ ٟٞ ؼال٢ٛ سث٠٪د. ٞٞث ؿأ٪ر٢ ع٪٠ٞث ؽؼُٜذ ٗثٍد تٛعٚٝ
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اهدعوث 
ٔضُٕٜذ ٛؿؤ٪د . ٠يؿُذ ت٧ٛ تٛعٚٞد، ٔأؽتؿ ٥ض٩٤ ألرٟٞٚ سث٠٪د ٟٞ ت٠ٛيؿ ت٧ٛ تٛ٘ثٍد تَٛي٪ٞد

٥ٔ٥ضةذ حـ٪ثؽخ رأ٤٘ٛٝ أٚسؿ . ح٤ٝ قثحً٘ث ٠٣ثٙ إٛر٘٪ُذ ت٥ٛتٕٗ٪ٟ ؼ٩ٕٜ إؾ ٚث٥٠ت ضٞ٪ٌ تٛؾ٪ٟ ٠ُٚذ ٗؽ
. ٞٞث ٞو٧

إ٠ٕرعْذ ٍ٪٠٥ٙ ٛرؿ٦ أٚسؿ ٞٞث إقرىَذ ؿؤ٪ر٢ . أ٠َذ تٛؾ٨ رْ٪ؿذ. ٛٝ ٪رْ٪ؿ٥ت"ٗثل تٛعٚٞد، 
." ٜٚٞث إقرىََذ ؿؤ٪ر٩ ح٥و٥ط أٚسؿ، ٜٚٞث قر٥ٟٚ ٗثؽؿًت ٧ٍٜ ؿؤ٪ر٩ ٩ٔ تألؼؿ٪ٟ. قثحً٘ث

ٚث٠ذ ٢ٛ قٜىد ٥٥ٗثؿ ٍي٪ٝ، ٢٠ٚٛ ٩ٔ . ٪٥ٕٖ ت٥ٛنٓ ٚثٟ ٔؼًٞث. ٠ع٥ ح٥ٛف تٛؿق٥ل ٠يؿُذ
أٟ أع٘ؿ ٗؿ٨٥ٍّ أ٥ ؼثىب ق٪لَؿ حثٛؿتعد  ٠٥ْٖٟٕٔف ت٥ٛٗذ ٚثٟ ٠ًَٞٞث حثٛر٥توٌ عر٧ إ٩٠ ٝ

سٝ ٠يؿذ ت٧ٛ تألؼؿ٪ٟ ٥لَؿذ . ّٞؿر٩٠ تٛؿّحد ٩ٔ أٟ أ٥ٟٚ ٞس٢ٜ. رٞثًٞث ع٪ٟ ٪٘رؿج إٛ٪٢
٪قرع٪ل ٩ٍٜٓ ت٥ٛنٓ ٚٝ أعححر٤ٝ . ىال٥ٖٚأ٤٠ٝ ضٞ٪ًَث أٚسؿ ٍثةٜد ٥أنؽٗثء رٞثقًٚث ٧ٍٜ تإل

ٛ٪قذ ٠٣ثٙ ِؿٔ٘د ٧ٍٜ تألؿه ر٘ثؿٟ ح٤ث، ٥ٟٛٚ تألٔول ٞث ٧ٍٜ تألؿه . ٥ٚٝ أعح٩٠٥
ٌّٖ ٞحؽة٩ ٛٞث ٥٣ ٠٣ثٙحىؿ٪٘د ٞث  ٚل . ٛ٪ف ٠٣ثٙ رن٠ٌّ أ٥ إٔرؼثؿ حث٠ٕٛف أ٥ أٛ٘ثٍج. ٥٣ رؾ٥

ٌٞ ٣ؾ١ تَٛثةٜد حأ٤٠ث  حؽذ تألحؽ٪د. ٥تعؽ ٪َؿٓ تألؼؿ رٞثًٞث، ٥تٛٞعحد ٚث٠ذ ٞنؽُؿ ٚل ٔٚؿ
أؼؾ٣ٝ ضٞ٪ًَث ٩َٞ، ٩٠ٚٛ ٍٜٞذ أ٢٠ ٛ٪ف  حئٛعثٍط أؿؽُذ. أٔول ٞٞث ٠ٚذ أرن٥ؿ ٧ٍٜ تإلىالٖ

. حئٞٚث٤٠ٝ ْٞثؽؿخ أٞث٤٠ٚٝ تٛعثٛ٪د
َٟ َٞٙ ٚٞث أ٠ث َٞٙ"أضثج تٛعٚٞد سث٠٪د ألٔٚثؿ٨،  . رؾٚؿ، إ٤٠ٝ قعثحد تٛل٥٤ؽ تَٛي٪ٞد. ق٪٥٠٥ٚ

تٛحؽت٪د ٣ٝ  ؾٚل تٛؾ٪ٟ ؼؽ٩٠٥ٞ ٟٞ. ٪ٙ أٚسؿ ٞٞث ٣ٝ تألٟعر٧ ٠ٍؽٞث ال رؿت٣ٝ ٔئ٤٠ٝ أٗؿج إل
." ٞث ٥٣ إٔذ، ٩٠ٚٛ٥ قأ٥ٟٚ ٔ٪ٙضقؽ ٥تعؽ، ٣٥ٝ أ٪وًث ق٪٥٠٥ٟٚ َٞٙ ِل

أٔول ٞٞث ٥٣ ٥ٞض٥ؽ ٠٣ث ٩ٔ ٗثٍد ٗؽ ٪٥ٟٚ رقثةٜذ ٚ٪ٓ أٟ أ٨ لب إؼرحؿ٠ث١ ٩ٔ تألحؽ٪د 
ْٝ ٥َ٘ٛحد حل. أر٧ تٛعٚٝ ٟٞ ٚل ٍٔٚؿ نثؿ ٞرضٜ٪ًث. تٛعٚٝ رعؿ٪ؿ، ٩ٔ عثل ٍؽٝ  ٜٔٝ ٪ٟٚ عٚ

أرذ تٛعؿ٪د ٌٞ ٚل لب ٚثٟ ٠ٞ٪ؿًت ٛؾٛٙ ٚث٠ذ ٠٣ثٙ ؿّحد ٛٚل . ٥ض٥ؽ ٞعث٥ٌٛد إلؼٕثء أ٨ لب
ٚل لب ق٪رْى٧ أٟ  ٚث٠ذ تٛٞعحد ٣ٚؾت ٍي٪ٞد ٛؽؿضد إ٩٠ ٍؿُٔذ. ٪٠ٚلٟٓ ٜٗج ٞرنؽً أل
. ٥٪نحظ نع٪عًث
تٛر٩ إؼرحؿر٤ث ٠٣ث تٛر٘ثؿج ٥تٛٞعحد . ٚل لب رلَُؿ ح٢ ٩ٔ ٞعوؿ٨ ٥٣ ع٘٪٩٘"إقرٞؿ تٛعٚٞد، 

٥ٔ٪ٞث . أ٠رٝ ضٞ٪ًَث ٥تٔعؽًت ٩ٖٔ، ٥قرٚحؿ ٩ٔ ٣ؾ١ تٛٞعحد ٔ٪ٞث رٚحؿ ٩ٖٔ. ٌٞ إؼ٥رٙ ٩٣ ع٘٪٘٪د
ع٪٠ٞث ٪٘حل . رَٕل ؾٛٙ، ٔئٟ ؾتذ تٛٞعحد قرقثٍؽ تألؼؿ٪ٟ ٜٛؽؼ٥ل ٩ٔ تٛعؿ٪د تٛر٩ إؼرحؿر٤ث ٠٣ث

ؿ٪د قرض٩٠َٜ ، ٔئ٤٠ٝ ق٥ٓ ٪ق٪ؿ٥ٟ ٩ٔ ط٠ُٞٔن٩ٞٚٓ تللَح٩ تٛؾ٨ ٪ق٪ؿ ٧ٍٜ تألؿه ُط
. ٗثؽؿًت أٟ أٛٞف تَٛثٛٝ حٞعحر٩

ؿّحر٩ أٟ تٛضٞ٪ٌ ٪ع٥ٞٚت . ٛ٪قذ ؿّحر٩ أٟ ٪٤ٜٙ أعؽ أ٥ أٟ ٪َث٩٠ ٔ٘ؽت٠ًث ع٪٠ٞث ٪أر٥ٟ ت٧ٛ ٠٣ث"
٤ٛؾت تٛقحج ٔئٟ أعٚث٩ٞ ٞـَٞد ٧ٍٜ تٛٞضب . ٧ٍٜ أ٠ٕق٤ٝ ٩ٚ ال ٪ر٥ضج ٩ٍٖٜ أٟ أعٚٝ ٍٜ٪٤ٝ
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ٚل ن٥ٔذ ح٥ٖ ق٪٥ٟٚ . ت ٪ؤٟٞ تَٛثٛٝ ٥٪ر٥جإ٤٠ث أر٪د ٩ٔ أ٥ٞتش ٞرـت٪ؽخ، ٩ٚٛ ٝ. ت٧ٛ تألؿه
. ٪٤ٕٝ ن٥ذ تألح٥تٖألٟ ٥٤ٔ ٍٞل ُؿق٩ٜ أٟ ٪قثٍؽ٥ت تَٛثٛٝ . ٞؽ٥٪ًث أٚسؿ ٟٞ تٛؾ٨ قح٢٘

ٛٝ ٪رٞضؽ٥ت . رؾٚؿ أٟ تٛؾ٪ٟ ٪٠ح٩ْ ٩ٍٖٜ تٛق٪ؿ ٤َٞٝ ٧ٍٜ تألؿه ٣ٝ أ٪وًث أٍوثء ضقؽ٨"
َٟ تألٟحَؽ، ٥ٟٛٚ ٪٠ح٩ْ أٟ رؿت٣ٝ ٔ٪ٞث ٣ٝ ٞؽ٥ٍ٪ٟ ألٟ ٪٥٠٥ٚت، ٥ٛ٪ف  ٪٠ح٩ْ أٟ . ٚٞث ٪حؽ٥

رؾٚؿ أٟ أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ . رعح٤ٝ ٥رؿ٦ ٔ٪٤ٝ تٛقٜىد ٥ت٠َٛٞد تٛر٩ رؿت٣ث تألٟ ٩ٔ تٛٞر٥تضؽ٪ٟ ٠٣ث
٪٠ح٩ْ ٍٜ٪ٙ أٟ ررَٜٝ أٟ ال ر٠يؿ إٛ٪٤ٝ حعقج . رق٪ؿ ٤َٞٝ ٧ٍٜ تألؿه ٪٠يؿ٠٥ٙ ٚٞث ر٠يؿ٣ٝ
.  ٞي٤ؿ٣ٝ تٛعث٩ٛ، حل ر٠يؿ ٞث ق٪ن٪ؿ٥ٟ ٍٜ٪٢

٥ٟ حأعٚث٩ٞ ٥٪ٞٚس٥ٟ ٩َٞ ٚعٚٞر٤ٝ أ٠ث ٪قرى٪٥َٟ ؿؤ٪د قٜىر٩ ٩ٔ ٔ٘ى أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ َ٪ع٩"
رٜٖ٘ ٚ٪ٓ ٪٠يؿ إٛ٪ٙ ال . ٌٞ ؾٛٙ، ال رضث٣ؽ ٛرضَل ت٠ٛثف َ٪ؿ٥ٟ قٜىر٩ ٔ٪ٙ. تألؼؿ٪ٟ

ِٟ ٔ٘ى ٩ٔ أٟ رٞ٪ـ تألؼؿ٪ٟ ٚٞث ٣ٝ ٥رؿت٩٠ ٔ٪٤ٝٞث أ٠ذ ٍٜ٪٢تألؼؿ٥ٟ  ع٪٠ٞث رنحظ ًٜٗ٘ث . ، إٍر
ع٪٠ٞث رنحظ تٛقٜىد ٣ؽٔٙ، قرحؽأ ٩ٔ ٔ٘ؽتٟ . ٙحؼن٥م ٚ٪ٓ ٪ؿتٙ تألؼؿ٥ٟ، قرٕ٘ؽ قٜىذ

أ٠َذ رَؿٓ تٛؼؽٞد ٥تٛقٜىد تٛر٩ أٍى٪ر٤ث ٛٙ، ٛؾٛٙ ال رقأل ت٠ٛثف أٟ ٪ؽ٥ٍٙ . تٛقٜىد تٛع٘٪٘٪د
َٙ. حعقج ٞؿٚـٙ، حل حئقٞٙ . سٝ قأضَُل إقٞٙ أٍيٝ ٟٞ ٞؿٚـ

َٟٞ أ٠َذ، ٥ٛ٪ف ٞث ٥٣ ُٛ٘ج"  ٟٔٞ ٛ٪قذ ٔؼؽٞرٙ ٩٣ ٍٜٞٙ، ٥. ٩َٔٙ ٜٞٞٚر٩، تٛقٜىد رأر٩ 
ٔثٛلٞثف تٛؾ٨ ُ٪ٔعٗج أٚسؿ ٥٣ أ٧ٍٜ . رٚرقج تٛٞؿرحد ٠٣ث حثإلروثً ٥تٛؼؽٞد ٥تٛٞعحد. ٞؿرحرٙ

ِـّ تألٞٝ، أٞث ٠٣ث ُٔ٪ََؿ٥ٟٔ . ٟٞ تٛؿق٥ل تٛؾ٨ ٪عج أٗل ٗؽ ٪قرؼؽٝ تأل٠ح٪ثء ٧ٍٜ تألؿه ٤َِٛ
." سٝ ق٥ٚ٠ٟ ٥تعؽًت. ٣ؾ١ ٩٣ أ٪وًث ؽ٥ٍرٙ، حأٟ رعج حٞعحر٩ ٥رؼؽٝ حٜ٘ح٩. حٞعحر٤ٝ

 
تبدث فٌ اهروح اهع

ٌُ ت٧ٛ تٛعٚٞد، إقرنَج ٩ٍٖٜ إؽؿتٙ أ٨ ٔؿٕؽ، عر٧ ٣ؾ١ تٛقعثحد تَٛي٪ٞد ٟٞ  ٔ٪ٞث ٠ُٚذ أقرٞ
حؽت ٩ٛ أ٢٠ ٩ٔ ٚل ٛعيد ٗو٪ر٤ث ٠٣ث، . ٛقٜىد أ٥ ٠ٞنج ٩ٔ ٞعوؿ١ ٪٥ٟٚ ر٥تًٗثٟ ألتٛل٥٤ؽ، 

ٚثٟ رَيٝ تٛؿج أٚسؿ ٔأٚسؿ ٩ٔ تٛٞضؽ ٥تٛقٜىد، ٥ٍٜٞذ أٟ ؿؤ٪ر٩ ٢٠ٍ ٚث٠ذ ال رـتل 
ٔٚٞث أٟ ت٥ٟٚٛ ٪رٞؽؽ حقؿٍد ٥ٛ٪ف ٠٣ثٙ إؽؿتٙ إلرقث٢ٍ، ٣ٚؾت ق٪رٞؽؽ تإلٍالٟ ٍٟ . عؽ٥ؽخٝ

.  ى٥تل تألحؽ٪د تٛؿجِّ
 

" إ٠قثٟ ٧ٍٜ تإلىالٖ؟ ٚ٪ٓ ٪ٟٞٚ أٟ ُ٪ٞسِّٜٙ أ٨ٗ"قأٛر٢، 
ـٖ تألٞٝ حٜٚٞثذ . ع٪٠ٞث ُ٪عؿِّٙ أح٩ أنح٢َ تٛنْ٪ؿ، ٪ؿرَؽ ت٥ٟٚٛ ٢ٜٚ" ٟٛ ٪رؿٙ ؾٛٙ ٩ٚٛ ر٤

٥ٟٛٚ ع٪ٟ ُ٪ي٤ُِؿ عر٧ تألٗل ٟٞ ح٪ٟ إؼ٥ر٩ ٧ٍٜ تألؿه . أعٕؽ ٟٞٞ ٪ٞٚس٥ٟ ٠٣ث٧ٍٜ إ٠ىحثًٍث 
 ت٠ٚٛ٪قد إروثًٍث حٞعحٕدأٚسؿ ع٪٠ٞث ر٩٠ْ ت٧ٛ أح٩ عر٧ . ٞعحد، ٔؾٛٙ ٪ضٜج إحر٤ثضًث ٜٛ٘ج أح٩

ُٚٔذ تٛقٞثَء ٤ٜٚث ٛ٪قرٌٞ إٛ٪٤ٝ أعؽ ٪قرى٪ٌ أٟ ١ ٛ٪ف ٥٣ ٪َؿٓ أٟ. ع٘٪٘٪د ٩ٔ ٥ٜٗح٤ٝ، ٔئ٢٠ ُ٪ق
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ق٦٥ أٟ ٪َحؽ٥ت تٛؿج ع٪٠ٞث ٪٠يؿ٥ٟ ٞضؽ١ ٠٣ث، ٥ٟٛٚ ع٪٠ٞث ٪٩٠ْ إٛ٪٢ أؤٛةٙ  ٪رٞثٛٙ ٠ٕق٢
تٛؾ٪ٟ ٪ع٪٥ٟ ٩ٔ يٜٞد ؽتٞقد ٥ن٥َحد ح٥ٜ٘ج ع٘٪٘٪د، ٔئٟ ؾٛٙ ٪ٜٞف ٜٗح٢ أٚسؿ ٟٞ ٗؽؿخ ضٞ٪ٌ 

. ؿح٥تذ تٛقٞثء َٕٛل ؾٛٙ
ٟ ٩ٔ تَٛؽ٪ؽ ٟٞ تٛٞؿتذ، ٠ْٞد عـ٪٠د ٟٞ تألؿه قححذ حٚثَء ٔؿٍط ٛضٞ٪ٌ تٛقٞثء ٣٥ٝ ٠ثيؿ٨"

ضَٜذ تٛؿج ٩ٔ ٞٞث ٜٗد ٟٞ تٛ٘ؽ٪ق٪ٟ ر٠ثول ٜٛرَح٪ؿ ٍٟ ٣٪ث٤ٞٝ حثٛؿج . أح٩ ٗؽ ٛٞقر٢ ت٠ْٛٞد
حَحثؽخ نثؽٗد، رضَل تألٛٝ  ٩ٔ ٚل ٞؿخ أ٠يؿ إؼ٥ر٩ ٪ٜٞق٥ٟ أح٩. ٩ٚٚس٪ؿ ٟٞ تٛٞؿتذ ٪ج

ال لب ٪ضٜج ٩ٛ إحر٤ثضًث . ٥١تٛعـٟ تٛؾ٨ ٍِؿٔر٢ ٧ٍٜ تٛنٜ٪ج ٪حؽ٥ س٠ًٞث نْ٪ؿًت ر٥ضج ؽٌٔ
٩ٕٔ ٣ؾ١ . ؾ٣حذ ت٧ٛ تٛنٜ٪ج ٩ٚٛ رر٥٠ٚٞت ٟٞ ٍحثؽر٢ ٟٞ ؼال٩ٛ. تؽرٚٝ ألح٩أٚسؿ ٟٞ ٍج

." ْؽتَٛحثؽخ، أ٠رٝ ٥أح٩ ٥أ٠ث ضٞ٪٠َث ٥تِط
٩ٔ ٚل ٞث تؼرحؿر٢ ٛعؽ تألٟ، ٚث٠ذ تَٛثىٕد تٛنثؽؿخ ٍٟ تٛؿج ٔ٪ٞث ٚثٟ ٪رعؽز إ٩ٖٛ أٍيٝ ٟٞ 

ٟ تَٛحثؽخ ضثء ٟٞ ؽتؼل ٚثٟ ن٥ر٢ ٣ثؽةًث، ٥ٟٛٚ ٞث ٗث٢ٛ ٩ٛ ً. لب إؼرحؿر٢ ٧ٍٜ تإلىالٖ أ٨ِّ
إ٩٠ ٠ٚذ أقٌٞ أٍيٝ ٞعحٕد إلحٟ تهلل، ٩٣٥  ٍُٜٞذ. أٍٞث٢ٗ ٔ٘ؽ ٚثٟ أٚسؿ ٞٞث إقرىَذ إعرٞث٢ٛ

َٔٓؽ٪ٟ ٜٛ٘رثل ٥ت٠ٞٛثوٜ٪ٟ ٧ٍٜ  تألر٪د حئٞٚثٟ تَٛحثؽخ تٛع٘٪٘٪د. ؿؤ٪د إحر٤ثش أح٪٢ ُٞ ٟٞ تٛٞؤ٠ٞ٪ٟ تٛ
.  تألؿه أٟ ٪٥ٟٚ رأس٪ؿ٣ث أٚحؿ ٟٞ أ٨ لب أؼؿ

 
عر٧  ٥ٜٛٗذ ْٞثؽؿخ ؾٛٙ تٛٞٚثٟ، عر٧ ٌٞ ٚل أٞضثؽ١، ٛٞضؿؽ إ٪ضثؽ ٞؽؼٍل ؽُذأل٥ل ٞؿخ، أؿ

٠ُٚذ ٥ْٞٞؿًت ح٤ؾ١ تٛع٘٪٘د أ٢٠ . تألٚسؿ ٚأحد ٧ٍٜ ٥ض٢ تألؿهٟٞ ٥ٛ٥ ت٧ٛ ؼؽٞد نْ٪ؿخ 
٥تعؽ ٪َحؽ تٛؿج ٟٞ تألؿه ؼالل ٣ؾ١ تٕٛرؿتذ تٛٞيٜٞد ر٩٠َ  ٔؿْؽ. حئٞٚث٠٠ث أٟ ٠ٜٞف تألج

حئٞٚث٠٠ث أٟ ٠ٜٞف ٜٗج تألج ٟٞ . ٪٪ٟ تٛؾ٪ٟ ٪َحؽ٢٠٥ ٩ٔ تٛقٞثءأٚسؿ ٛألج ٟٞ تٛٞال٪٪ٟ تٛٞال
٥ٔضةذ ح٤ؾت تٛلب ! سث٠٪د تٛ٘ؽؿخ ٧ٍٜ َٔل ؾٛٙأحؽًت ٛ٪ف ٠ٛث ٧ٍٜ تألؿه ٩ٔ ٣ؾت ت٥ٛٗذ ٥ٚأ٢٠ 

. حَؽةؾ ؽؼُٜذ ٥ٚأ٢٠ ٩ٔ ٥٠ٝ ٍٞ٪ٖ. عر٧ إ٩٠ ٛٝ أؽؿٙ ٚ٪ٓ ق٘ىذ ٞىؿ٥عًث ٧ٍٜ تألؿه
ٚثٟ ٞضؽ١ ح٤ٚؾت ٍيٞد ٥ٗ٥خ عو٥ؿ١ ح٤ٚؾت . ؼؽ٢٠٥ٞٞال٪٪ٟ ٥ٞال٪٪ٟ ٠٣٨ثٙ ٚثٟ . ؿأ٪ُذ تألج

ٞؿخ  ع٪٠ٞث قَُٞذ. ؿ٣حد عر٧ إ٩٠ لَؿذ أٟ ٚل تألؿه ال ر٘ثف عر٧ حعحٔد ؿٍٞل ٗؽت٢ٞ
ن٥ر٢، لَؿذ ٚؾٓؿٕخ ٥تٕٗد ٗؽتٝ تٛلٞف، ٩٠ٚٛ ع٪٠ٞث ؿأ٪ر٢، ٍٜٞذ أٟ تٛلٞف ٚث٠ذ ٚؾٓؿٕخ 

َٞضٖؿتذ ٚقرثةؿ ع٢ٛ٥. ٗؽت٢ٞ . ت٠ٛض٥ٝ تٛعٓ٪دٟٞ ٞال٪٪ٟ ٥ٞال٪٪ٟ  ٚثٟ ؿؽتة٢ ٞؤًٕٛث ٟٞ. ٚث٠ذ تٛ
ٍٜٞذ أ٢٠ حئٞٚث٩٠ ت٥ٚٞٛز ٗؽت٢ٞ ت٧ٛ . ٍؿل٢ ٥رثض٢ ٥ن٥ٛضث٢٠: ٚل لب ٩ٔ ٞعوؿ١ ٚثٟ عٓ٪ًث

ٌٓ. تألحؽ ٥ٍؽٝ تإلٚرٕثء ٟٞ تإلٍضثج . أٍيٝ ٩ٔ ت٥ٟٚٛ ٟٞ ٍحثؽر٢ ٛٝ ٪ٟٚ ٠٣ثٙ ٣ؽ
. ٪٠يؿ تٛنٜ٪ج ٚثٟ تألج. ر٥ٕٗذ تٛقٞثء ٤ٜٚث ٥نثؿذ رؿتٗج. سٝ إٍرـٝ تألج ٧ٍٜ لب ٥تعٕؽ

ٞعحد تإلحٟ ألح٪٢ تٛر٩ ال ـتٛذ رَنؿ٩٠ ٟٞ ؼالل ٚل تألٛٝ ٥تٛيٜٞد تٛر٩ ضثءذ ٍٜ٪٢ٔ ٛٞقْذ 
ٖٕ عر٧ أ٢٠ حؽأ ٪٤رـ ع٪٠ٞث ّٜٖ . ع٪٠ٞث َٔل ؾٛٙ، إ٣رـذ تٛقٞثء ٥تألؿه. تألُج ح٤ٚؾت ٍٞ
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أٔٚؿ ٚثٟ إ٠َٕثل تألج ح٤ٚؾت ٍيٞد عر٧ إ٩٠ ٛٝ . تألج ٍ٪٠٪٢، ـتؽذ تٛقٞثء ٥تألؿه يالًٞث
إ٩٠ قأرٟٞٚ ٟٞ تٛح٘ثء ٧ٍٜ ٗ٪ؽ تٛع٪ثخ إٟ ٠يؿذ ؾٛٙ تٛٞل٤ؽ أٚسؿ ٟٞ تٜٛعيثذ ت٥ٛض٪ـخ تٛر٩ 

. ٠يؿر٢ ٔ٪٤ث
ٍٟ ٔٚٞث ٪عؽز ٩ٔ . ٞؼرٜٓ، ٠ثيؿًت ؼؽٞد ٍحثؽٕخ ٩ٔ ح٠ث٪د ٠ٚ٪قد نْ٪ؿخ سٝ ٥ضؽذ ٠ٕق٩ ٩ٔ ٞٚث

ٚثٟ . وٜدإؼرحثؿ ٠ح٨٥ٍّ، حؽت ٩ٛ ٥ٚأ٩٠ أٍؿٓ ٚل لب ٍٟ ٚل ٥تعٕؽ ٩ٔ ّؿٔد ت٠ٚٛ٪قد ت٠ٞٛث
ٛٝ ٪٥٠٥ٚت ٪ن٥ٜت ٟٞ . ح٤ث تتٛضٞ٪ٌ ٪ؼرحؿ٥ٟ رضثؿج ٗثق٪د ٩ٔ ع٪ثر٤ٝ، ٤٠ٚٛٝ ٛٝ ٪٥٠٥ٚت ٪ٕٚؿ٥

ٚث٥٠ت قَؽتء ٥ٔؿع٤ٝ ٚثٟ . ٚثٟ تٛضٞ٪ٌ ٪عث٥ٛ٥ٟ ر٠ي٪ٝ أّث٩٠ عٕٞؽ ت٧ٛ تٛؿج. أضل إعر٪ثضثر٤ٝ
. نثؽًٗث

. ذ تٛقٞثء رح٩ٚسٝ ؿأ٪ذ تألج سث٠٪د ٥ٍٜٞذ ٛٞثؾت ٚثٟ. ؿأ٪ذ تٛقٞثء، ٥ٚل تٛقٞثء ٚث٠ذ رح٩ٚ
٣ؾ١ تٛضٞثٍد تٛنْ٪ؿخ تٛر٩ حؽذ ٠ٞقع٘د ٥ت٠٥ٚٞٛد . ٚث٠ذ رح٩ٚ حقحج تٛؽ٥ًٞ ٩ٔ ٍ٪٩٠ تألج

ٖٕ عر٧ ضَٜر٢ ٪ح٩ٟٚٞ أٔؿتؽ ٠ٞثوٜ٪ٟ عٓؿ ٛٝ رٟٚ ؽ٥ًٞ تألٛٝ حل ؽ٥ًٞ . ٚذ تٛؿٗج ح٤ٚؾت ٍٞ
قرىٌ ٚحظ ع٪٠ٞث ؿأ٪ذ تٛٞعحد تٛر٩ لَؿ ح٤ث تألج رضث١ أؤٛةٙ تٜٛ٘د ٟٞ تَٛثحؽ٪ٟ، ٛٝ أ. تٕٛؿط

. ؽ٩ٍ٥ٞ
ٚث٠ذ ٍحثؽخ تٛؿج ٧ٍٜ تألؿه أٚسؿ . ٛٝ ٪لٗؽ٩٠ لب ٞٞث إؼرحؿر٢ أٚسؿ ٟٞ ؾٛٙ تٛٞل٤ؽ

ٍٜٞذ إ٩٠ ُأٍى٪ذ ؿقثٛد رقثٍؽ ٩ٔ ر٤٪ةد . ٞؿ٥ّحد ٩ٛ ٟٞ تٛقٟٚ ٩ٔ ٚل ٞضؽ تٛقٞثء
ٞ٘ثؿ٠د حٞعث٥ٛد تألٟ تٛ٘ؽ٪ق٪ٟ َٜٛٞثؿٙ تٛٞرح٘٪د ٧ٍٜ تالؿه، ٥ٟٛٚ ٛٝ ٪٩٠َ ؾٛٙ ل٪ةًث ٩ٛ 

ٔثَٛحثؽخ تٛنثؽٗد تٛر٩ ُ٪ي٤ؿ٣ث أٚسؿ تٛٞؤ٠ٞ٪ٟ إروثًٍث . ٝ ٚ٪ٓ ٪٠٠ٚٞث أٟ ٠ٜٞف تألج١إحالُ
٤ٛؾت . ٧ٍٜ تألؿه ٗؽ رضٜج ٔؿعًث ٛٚل تٛقٞثء، ٥ٟٛٚ عر٧ أٚسؿ ٟٞ ؾٛٙ، ٗؽ رُٜٞف تألج

ٍٟ ٥تعؽ ٧ٍٜ تألؿه ٍٟ أٟ ُ٪َى٥ت  تٛقحج ٪ٕول تٛٞالةٚد أٟ ُرَى٧ ٤ٛٝ ٥نث٪د ٧ٍٜ ٞؤٞ
. رَؽؽخقٜىد ٧ٍٜ ٞضٓؿتذ ٠ض٥ٝ ٝ

 
ؿتٗج تٛضٜقد تٛنْ٪ؿخ ٠٥ثيؿًت ت٧ٛ ٔؿط تألج ٔ٪ٞث ٚثٟ ٨ُ. ؿأ٪ذ ٪ق٥ً ٥تًٕٗث حضث٠ج تألج

ٔئٍىثَء أح٩ ٔؿعًث ٥ٛ٥ . ٣ؾت ٥٣ تٛقحج ٛؾ٣ثح٩ ت٧ٛ تٛنٜ٪ج"سٝ تٛرَٕذ إ٩ٖٛ ٥ٗثل، . ٜٛنالخ
ُٖ ٚل لب َٙ أٟ رض٢َٜ ٔؿعًث ٚل ٪٥ٝ. ٜٛعيد ٥تعؽخ ُ٪قَرع ع٪ٟ ر٥ٟٚ ٍحثؽرٙ . حئٞٚثٟ ٍحثؽر

٠٣ث، ع٪ز ُ٪ؿ٦ ٞضؽ١، ال . ٥قى تٛن٥َحثذ ٔئ٤٠ث رٜٞق٢ أٚسؿ ٟٞ ضٞ٪ٌ ٍثحؽ٪٢ ٩ٔ تٛقٞثء
ع٪٠ٞث رَحؽ٢٠٥ ؽ٥ٟ ؿؤ٪د ٞضؽ١ ٩ٔ ٥قى . ٍٟ ٍحثؽر٢إٞقثٙ أ٠ٕق٤ث تٛٞالةٚد ٟٞ رقرى٪ٌ 

ال رو٪٥َت . تألج ٪حعز ٠ٕٛق٢ ٍٟ ٣ٚؾت ٍثحؽ٪ٟ. رضثؿحٚٝ، ٣ؾ١ ٩٣ تَٛحثؽخ حثٛؿ٥ط ٥تٛعٖ
ٟٛ . ٢ٛ ، حل ٛضٜج ٔؿٍطٞث رؿ٪ؽ٥ٟ إقرال٢ُٞإٍحؽ٥ت تألج، ٛ٪ف ِل. ٪ؽ٥ت ٤٠ٞثرضثؿحٚٝ ؽ٥ٟ أٟ رقرٓ

َٙ ٔؿعًث ٢ٛ، ألٟ ٔؿط تٛؿج ٥٣ ٥ٗرٚٝ ." رقرى٪ٌ أحؽًت أٟ ر٥ٟٚ أ٦٥ٗ ٟٞ ضٜح
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اهخظٍج 
ٛٝ أق٢َٞ ٪رٜٚٝ ٠ٞؾ ٔرؿخ، ٩٠ٚٛ ٛٝ أٟٚ ٞعرثضًث ت٧ٛ . سٝ ٥ضؽُذ ٠ٕق٩ ٥تًٕٗث حضث٠ج تٛعٚٞد سث٠٪د

٠ٚذ أضث٣ؽ ت٧ٛ قحؿ ٥ّؿ . ررلحٌ ح٢ ٠ٕق٩ألٟ ٥٣ أٟ أؽً ٞث ؿأ٪ر٢  ٞث تعرضذ إٛ٪٢. ٚالٝ
تٛلٞف حث٠ٛقحد ٢ٛ ٚث٠ذ ٚؾٓؿٕخ ٥تٛٞضؿتذ . تَٛٞل تَٛي٪ٝ تٛؾ٨ ُأٍى٩ ٠ٛث ٥ٚ٠ٟٛ ٟٞ ٍثحؽ٨ تألج

٠ًٗث ٥ٌٞ ؾٛٙ ٚثٟ ٪قرٌٞ ت٧ٛ ن٥ٜتر٠ث، ٞحر٤ضًث ح٠ث حئقرٞؿتؿ ٥٣٥ ٪٠يؿ٠ث، ٠ٚ٥ُذ ٝ. ٚعحٔد ؿٞل
إ٠قثٟ رن٥ؿ١، ٩٠ٚٛ ٠ٚذ  ٚثٟ أٚحؿ حٚس٪ؿ ٍٞث ٪قرى٪ٌ ٍُ٘ل. ٠ًث ألض٠ٜثأ٢٠ ٚس٪ؿًت ٞث ٚثٟ عـ٨

ٍٟ ٢ٛ تٛ٘ؽؿخ أٟ ! حئٞٚث٠٠ث َٛٞف تهلل. أٍٜٝ أ٪وًث أ٢٠ أٚسؿ تٛٚثة٠ثذ ٍثىًٕد ٩ٔ ت٥ٟٚٛ ٢ٜٚ ٚل إ٠قث
ُٓ ؾٛٙ ال٥٣ر٪ًث، ٩٠ٚٛ تألٟ ٍؿٔذ ؾٛٙ حىؿ٪٘د حؽؽذ . عًث أٝ ٞرأًٛٞث٪ضَل تٛؿٖج ِٔؿ ٠ُٚذ أٍؿ

. ت٣ؿ٪د ٛٚل لب أؼؿتأل٣ٞ٪د تٛي
ٛ٪قذ ٠٣ثٙ ىؿ٪٘د أرٟٞٚ حٜٚٞثذ أٟ ُأحِّْٜٚٝ ؾٛٙ ٧ٍٜ تإلىالٖ، ٩٠ٚٛ ٍُٜٞذ أ٢٠ ٩ٍٖٜ أٟ 

ْٟ. أٗو٩ تٛـٞثٟ تٛؾ٨ ُأٍى٩ ٩ٛ ٧ٍٜ تألؿه ٩ٚٛ أٍحؽ١ إؾ : ضؽ٪ؽ ٚثٟ ؾٛٙ ٥ٚأ٢٠ إٍال
ُٙ ٞث ٚثٟ ٪٠َ٪٢ تٛؿج ط! حئٞٚث٩٠ ضٜج ٔؿٍط ٛ٪ق٥ً! حئٞٚث٩٠ َٔاًل ضَٜج ٔؿٍط هلل ٪٠ٞث ٗثل أؽؿ

ٛٝ أِؿؽ . روع٪ٕد ُرقرعٖ ؾٛٙ ٛٞضٖؿؽ ٛٞف ٜٗح٢ ٜٛعيدٚل . أ٢٠ ٤ٛؾت تٛقحج ؾ٣ج ت٧ٛ تٛنٜ٪ج
ٚثٟ ٥توعًث أ٪وًث أ٢٠ . إوثٍد سث٠٪ٕد أؼؿ٦ ع٪٠ٞث ٍُٜٞذ أ٢٠ حئٞٚث٩٠ أٟ أٗو٪٤ث ٩ٔ ٍحثؽر٢

ًت ٛر٘ٗحل ٣٥ؾت ٞث ض٩٠َٜ ؿتّج. ٜٚٞث رَيٞذ تٛرضثؿج أ٥ تٛيٜٞد ٠ر٪ضد تَٛحثؽخ، ٜٚٞث رٜٞق٢ أٚسؿ
. ٩ٚ أرٟٞٚ ٟٞ ٍحثؽر٢ ٟٞ ؼال٤ٛث رضثؿٍج

٩ٔ ؾتذ ت٥ٛٗذ، لَؿُذ ٞسل أ٪٥ج ع٪٠ٞث ٗثل أ٢٠ حثٛؿّٝ ٟٞ أ٢٠ ٍِؿٓ تٛؿج قثحً٘ث حقٞثً 
ِٟتأُل ٠ُٚذ ٞسل ٔ٪ٜ٪حف تٛؾ٨ ٚثٟ ٌٞ ٪ق٥ً ٕٛرؿخ . ، ٔئ٢٠ ع٪٠ٞث ؿأ١ رثج ٩ٔ تْٛحثؿ ٥تٛؿٞثؽؾ

٪ث رؿ٦ ٞث ٞؽ٦ رَضج تٛٞالةٚد . ج ٟٞ ؼال٢ٌٛٞ ؾٛٙ ٛٝ ٪ٟٚ ٪َؿٓ أ٢٠ ٚثٟ ٪٠يؿ تأل٥ى٥٪ٜد 
: سٝ رٜٚٝ تٛعٚٞد سث٠٪د! ٟٞ ّحث٥ر٠ث

٥عؽ١ ٪ضَل أ٣ٞ٪ر٤ٝ ؾٛٙ . رؾٚؿ أ٢٠ عر٧ تألؽ٧٠ ٟٞ نْثؿ٨ ٢ٛ تإلٞٚث٠٪د أٟ ٪ُٜٞف ٜٗج تألج"
إ٩٠ ٚٞث . ٠ُٚذ قأؾ٣ج ت٧ٛ تٛنٜ٪ج سث٠٪د ٟٞ أضل ٥تعٕؽ ٔ٘ى ٟٞ ٣ؤالء. أٍيٝ ٟٞ أ٨ سٟٞ

ِٝ ٚل ٠ٍٕف ألَؿ حٕؿٍط. ًت٠لثؿ٤ٚث ٌٍٟٞ رضثؿحٚٝ أل٠٠ث  أٍٜٝ. ألَؿ  حأالٞٚٝ ٤ٛؾت تٛقحج ال . ٥أٛ
ًِ ٟٞ ٚل ٍ٪ٟ ق٪أر٩ ـٞثٟ ع٪ٟ ُرٞقُظ. ـٛذ أرلٌٕ حئقرٞؿتؿ ٟٞ أضٜٚٝ ضٞ٪ًَث . ٚل تٛؽ٥ٞ

ُٓ إؾ  .ال رحؽؽ٥ت رضثؿحٚٝ. ت٧ٛ ؾٛٙ تٛع٪ٟ، قُ٪قرؼؽٝ تألٛٝ. تٕٛؿط سث٠٪د ق٪أر٩ ـٞثٟ ع٪ٟ ُ٪َؿ
.  ٠ثُقٓؿ٥أٍيٝ رَح٪ؿ إل٪ٞث٠ٚٝ تٛؾ٨ ٨َتَٛحثؽخ ر٩ أٍيٝ رأ٥قى رضثؿحٚٝ ف ٩ٔ
٪٠ح٩ْ أٟ رؿت٩٠ ٩ٔ تَٛيثةٝ . ٪٠ح٩ْ أٟ رؿت٩٠ ٩ٔ ٜٗحٙ، ٥٪٠ح٩ْ أٟ رؿت٩٠ ٩ٔ تألؼؿ٪ٟ"

ٟٞ تٛؾ٪ٟ ٪٥ٕٟ٘ أٞثٞٙ تألٟ، قأر٩ إٛ٪ٙ ٩ٔ أ٠ثف  ٔٚٞث أي٤ُؿ ٞؼرًٜٕث ٩ٔ ٚل ٥تعٕؽ. ٥تٛنْثةؿ
ٕٓ. ٞؼرٜٕ٪ٟ َٙ تألٍيٝ ٥٣ أٟ ُرٞٓ٪ـ٩٠ ٥رقٌٞ ن٥ر٩ . ٞؼرٜٕد قأر٩ إٛ٪ٙ ٩ٔ يؿ٥ ٣ؽٔ
." ٥ررح٩٠َ
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إقرىَذ أٟ ألَؿ ح٢ ٩ٔ ٚل ٞٚثٟ، . ٛٝ ٪َؽ ٥ٞض٥ؽًت ٠٣ث٢٠ٚٛٙ ٔ٪ٞث إٛرُٕذ أل٠يؿ ٠ع٥ تٛعٚٞد، 
ٚثٟ ٛ٘ؽ . سٝ إٛرُٕذ ت٧ٛ ت٥ٛؿتء ٠ثيؿًت تٛل٥٤ؽ تٛؾ٪ٟ ٚث٥٠ت ٥تٕٗ٪ٟ ؼ٩ٕٜ. ٩٠ٚٛ ٛٝ أقرىٌ ؿؤ٪ر٢

ٚثٟ ٞر٥تضؽًت إؾ ٨ حىؿ٪٘د أٚسؿ ًٍٞ٘ث ٞٞث ٠ٚذ أٍؿ٤ٔث قثحً٘ث، ٛٝ أقرىٌ ؿؤ٪ر٢، ٟٛٚ. ٥تًٕٗث ٠٣ثٙ
.  ٩ٔ ٚل ٥تعؽ ٤٠ٞٝ

ٔ٪ٞث حؽأ تإلنالع٩ ٪رٜٚٝ، ٚثٟ ن٥ذ تإلنالع٩ ٩٠ٚٛ إقرىَذ قٞثً ن٥ذ تٛعٚٞد ٔ٪٢ ٔ٪ٞث 
. ٞحثلؿخإ٩ٖٛ ٚثٟ ٪رٜٚٝ 

ٟٞ ٥ٗذ ٛٙ ق٪ي٤ؿ . إ٢٠ ٩ٔ أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٪٠ح٩ْ ٍٜ٪ٙ تٛؿض٥ً تٛ٪٤ٝ. إ٢٠ ٔ٪ٙ. إ٢٠ ؽ٥ًٞث ٔ٪٠ث"
ألؼؿ ٛٙ سث٠٪د، ٥ٟٛٚ ٪٠ح٩ْ أٟ رَؿٓ ؾٛٙ ع٪٠ٞث ال رؿت١ ٩ٔ عثل ي٥٤ؿ١، رقرى٪ٌ أٟ ُرٞٓ٪ـ١ 

ٟٞٔ ؼالل . إ٢٠ تٛعٚٞد. حن٥ؿخ أٔول ٩ٔ ٞٚثٟ إٗثٞر٢، أ٨ ٩ٔ لَح٢ ٥٣ ٪َؿٓ ٚ٪ٓ، ٞر٧، ٥
ح٧ٚ رؾٚؿ ٞث ٗث٢ٛ ٛٙ ع٪٠ٞث . تٛؾ٪ٟ ٪رٜٚٝ ؼال٤ٛٝ إٛ٪ٙ ٣ٝ ضـْء ٟٞ تٛؿقثٛدٓ. َٟٞ ٪رٜٚٝ إٛ٪ٙ
ٟٛ رؿت١ إال  .ٞحثؿٙ تألر٩ ٩ٔ إقٝ تٛؿج: ٟٞ تألٟ ٥حَؽ ٟٛ رؿ٪٩٠٠ عر٧ ر٩ٛ٥٘ :٧ٍٜ أ٥ؿلٜ٪ٝ

." ٪ٙإٟ ر٠ٚٞذ ٟٞ ؿؤ٪ر٢ ٩ٔ أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ُ٪ؿق٤ٜٝ إل
حرٜٙ تٛق٥٤ٛد ٌٞ أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٣ٝ ٧ٍٜ  ٢٠ٚٛ ٛ٪ف. ٩ٛ أٟ أؿت١ ٥أق٢َٞ ٔ٪ٟٙٞ تٛق٤ل "أضحر٢ُ، 

." تألؿه تٛؾ٪ٟ ٛٝ ٪رٞضؽ٥ت حَؽ
ت٥ٜٞٛٙ تٛؾ٪ٟ  ٜٛحعز ٢٠ٍ ٥٣ ؽ٥ٍُخ. ٛٝ ٪ٟٚ تٛ٘نؽ أٟ ٪٥ٟٚ تألٞؿ ق٤اًل ٠٣ثٙ"٩٠ أ٠ض٥ٜ، ٗثىٌ

أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٪عح٢٠٥ ٥٪عح٥ٟ تٛعٖ ق٪حعس٥ٟ ٢٠ٍ أٚسؿ ٟٞ حعس٤ٝ ٍٟ أٍيٝ . ٪ع٥ٟٞٚ ٢َٞ
." ت٥٠ٚٛـ أ٥ تإل٠رنثؿتذ

 
خبطعًب هه 

ْٝ ٠ع٥ تألٞثٝ رٜٚٝ لؼْم ٩٣ أٟ رؼوٌ ٜٛؿج  تٛؽ٥ٍخ تألٍيٝ. "ٛٝ أقرىٌ رٞ٪٪ـ١ ٥٣٥ ٞر٘ؽ
"  رٞثًٞث، ٣٥ؾت ٪٠ح٩ْ َٞؿٔر٢

ٚثٟ ٟٞ ت٠ٞٛرنؿ٪ٟ . ر٥تضؽ ٣ؾت تٛلؼم ٩ٔ ؿٔ٘د تٛ٘ؽ٪ق٪ٟل نَُ٘ذ. سٝ ٗثل ٩ٛ ٍٟ إق٢ٞ
. أؼؿ ٥تعٕؽ تَٛيٞثء، ٩٠ٚٛ ٠ٚذ أنؽِّٖ ؽ٥ًٞث أ٢٠ َٔل وؿؿًت أٚسؿ إلقٝ تٛٞق٪ظ ٟٞ أ٨ِّ

ٛقَذ ٔ٘ى ؿتضًَث ٩ٚٛ . ٪د ٥ٗر٩أ٠ث أ٪وًث ٥ضؽُذ ٠َٞد تٛنٜ٪ج ٗحل ٤٠ث"إقرٞؿ ٩ٔ تٛٚالٝ، 
ـِ ُٙ ٥٣ر٠رنؿ ألض٢ٜ، حل ٩ٚٛ ٪٤ ٢ٛ، ٔئ٢٠ ق٪قرؼؽٞٙ إقرقالٞٙ ُرٚؿِّف ٠ٕقٙ ؽ٥ًٞث جع٪ٟ . ٞ

. تإل٠رنثؿ تٛع٘٪٩٘ ٥٣ أٟ رأقؿ ٥ٜٗج ت٠ٛثف حثٛعٖ تٛؾ٨ ٪ض٤َٜٝ أعؿتؿًت. ٛر٠رنؿ ٩ٔ إق٢ٞ
٪ٟ ٥ق٪٥٠٥ٚت أٍيٝ أٚسؿ إلؼوثً تألٚسؿ أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٪رح٢٠٥َ ٍٟ ٚسج قُ٪قرؼؽ٥ٞت حلٍٚل

٥ٟٛ ٪ؿ٥ت ٞث . ٧ٍٜ تألؿه، أؤٛةٙ ٠ثؽؿًت ٞث ٪ؽؿ٥ٚت أ٤٠ٝ إ٠رنؿ٥ت ٧ٍٜ أ٨ لب. ت٥ٜٞٛٙ
عر٧ ٔئ٢٠ ٍي٪ٞد ٧ٍٜ تألؿه،  ًتأؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ َ٪ٖؽٔؼؿ٥ٟ ٥٠ٚـ. أ٠ضـ١٥ َٔاًل عر٧ ٪ن٥ٜت ت٧ٛ ٠٣ث

." ت إال ٧ٍٜ تٜٛ٘٪ل ٠٣ثؿـ٥ت٥٠ٚٛـ تٛر٩ ٪ٟٞٚ إٍرحثؿ٣ث ؿ٥ع٪د، ٟٛ ٪ظ
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٩ٛ ٥ٚأٟ ٚل ٞث  ت، حؽع٪٠ٞث ر٥ٔ٪ُذ. ٧ٍٜ تألؿه ٟٛ رقرى٪ٌ ٚ٪ل ت٥٠ٚٛـ تألحؽ٪د" ٗثل ح٥ٛف،
ر٤ث ٗؽ ق٘ىذ ٩ٔ يت٠ٚٛثةف تٛر٩ أٍى٪ُذ ع٪ثر٩ ٢٠ٛ. أٍى٪ذ ع٪ثر٩ ٛح٠ثة٢ ٧ٍٜ تألؿه ٗؽ ر٤ؽٝ
." عر٧ إ٩٠ ٩ٔ أ٪ث٩ٞ تألؼ٪ؿخ لَؿُذ ح٩٠٥ٚ ؼثةحًث. تإلؿرؽتؽ، عر٧ أٗؿج أنؽٗثة٩ ٜٗح٥ت وؽ٨

ؿ٥ع٩، ٚٞث ٪َٕل َٞي٠ٞث  ٠َٝ، عر٧ ع٪٠ٞث عقحُذ ح٥ٛف ٚأٍج"ٍي٪ٝ ٩ٔ تٛٚالٝ، إقرٞؿ تٕٛثرظ تل
َٞيٝ تٛؾ٪ٟ ؼؿض٥ت قثٛٞ٪ٟ ٟٞ تَٛٞؿٚد تَٛي٪ٞد ق٪٥٠٥ٚت ٟٞ ت٠ٞٛرنؿ٪ٟ ٩ٔ ٔئ٢٠ . ٠٤٣ث

ٟٛ ر٘٪ف تٛسٞؿ تٛؿ٥ع٩ تٛع٘٪٩٘ حن٥ؿخ نع٪عد . ت٤٠ٛث٪د أل٤٠ٝ ٚث٥٠ت أ٥ٔ٪ثء ٥ٗ٥ٜٛٓ ٌٞ تٛعٖ
ت٠ٙ ٔ٘ى ٗ٪ثف ٠ضثعٙ تٛع٘٪٩٘ حٞؽ٦ ٗؽؿرٙ ٧ٍٜ ت٠ٛيؿ ت٧ٛ تٛؿج حئٞٙ. ٔ٪ٞث أ٠ذ ٧ٍٜ تألؿه

." أٚسؿ، حٞؽ٦ َٞؿٔرٙ ٛن٥ر٢، ٥حٞؽ٦ ٞعحرٙ ٛإلؼ٥خ ح٥و٥ٍط
 

٧ٍٜ أ٪د عثل، ٩ٔ ٪٥ٝ . لَؿُذ ٥ٚأ٩٠ ؼثةج ،ألل٤ؿ ٍؽ٪ؽخ ٗحل إٍؽت٩ٞ"سٝ رٜٚٝ ح٥ٛف سث٠٪د، 
ٚؿ٦ ت٥٠ٛؿ تٛؾ٨ ٚثٟ ٔؾ. ٞوذ إٍؽت٩ٞ رؾٚؿُذ إقرٕث٥٠ف تٛؾ٨ ؿأ٪ر٢ ٪٥ٞذ ٠ٍؽ ٗؽ٩ٞ ٛق٥٠تٕذ

لَؿذ ؽ٥ًٞث أ٢٠ حىؿ٪٘د ٞث ٞثذ . ٚس٪ؿخ ٩ٔ ٥ض٢٤ ٩ٔ ؾٛٙ تٛ٪٥ٝ قثٍؽ٩٠ ألرعٞل رضثؿٍج
ٍُٜٞذ إ٩٠ ٥ٛ ر٥ٔ٪ذ ٞسل إقرٕث٥٠ف، عر٧ ٥إٟ . ٩ٚٛ أرٟٞٚ ٟٞ ؿؤ٪د ت٥٠ٛؿ تٛع٘٪٩٘ ٨ألضل

ْٟٞث ٚثٟ ٚل  ٚؿًت ٠ٚذ لث. ٩ٛ حأٟ ع٪ثر٩ ٟٛ رؾ٣ج ُقؽ٦ َٜٔر٢ ال ضؽ٦٥ ٢٠ٞ، ٔؾٛٙ إ٠ٞث وٞث
. ضؽًت حأ٩٠ َٔاًل ٠ُٚذ أ٥ٞذ ٟٞ أضل تإل٠ض٪ل، عر٧ ٥إٟ ٛٝ رحؽ٥ ؼؽٞر٩ ٗؽ أ٠ضـْذ تٛٚس٪ؿ

أ٪ث٩ٞ تألؼ٪ؿخ ٧ٍٜ تألؿه تألٚسؿ ٔٚث٠ذ ٔ٪ٞث إ٠ٚلٓ ٣ؾت تإلٍالٟ ٩ٛ، إ٠ٚلٕذ ت٠َٛٞد، ٥"
ٖٕ ٠ُٚذ أعث٥ل أٍ٪ك  سٝ أؽؿُٚذ ٔ٪ٞث ٠ُٚذ. ؿ٥ٍد ٧ٍٜ تإلىالٖ أٟ أ٥ٞذ ٪٥ٞ٪ًث ٍٟ ٥حنؽ

ـؿً أضل ؼؽٞد تإل٠ض٪ل، ٩ٔ٥ ٚل ٥ٗذ ٠ُٚذ أ٠ٚؿ ٠ٕق٩، ٚث٠ذ ٠٣ثٙ حؾ٥ؿ أحؽ٪د ُذ ؿّحثر٩ ٟٞ
٥حر٥تضؽ٨ ٠٣ث، أقرى٪ٌ تألٟ أٟ أؽؿٙ أٟ ؾٛٙ . ٌٞ إ٩٠ ٛٝ أقرىٌ ؿؤ٪ر٤ث ٩ٔ تَٛثٛٝ تٛٞؤٗٔذ

ٍَٜٝ٪ٙ أٟ ال رعث٥َل تُٛظ. ع٘٪٩٘ حثٛرأٚ٪ؽ تٛؾ٨ رؿت١ ٧ٍٜ تألؿه، حل إَٔل ٞث ٪٠ح٩ْ أٟ  حثٛسِٞؿ ٚ
. ٢٠ نع٪عًثر٢َٜٕ ٥ٚٛ

إٟ حعسذ ٢٠ٍ . ٌٞ ؾٛٙ، أٚسؿ ٟٞ إ٠رثضٙ ٜٛسٞؿ، ٔئٟ ؽ٥ٍرٙ ٪٠ح٩ْ أٟ ر٥ٟٚ َٛٞؿٔد تٛؿج"
٪ؿّج تَٛؽ٪ؽ ٟٞ ت٠ٛثف . ح٥ٟ إٛ٪٢ٗرؿ٥٤ٔ ٗؿ٪ج ٧ٍٜ تٛؽ٥تٝ أل٥ٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٨. ٔئ٠ٙ قرضؽ١ ؽتةًٞث

ؾت ضـء ١. ٍٜ٪ٙ أٟ رىٜح٢. ٪٠ح٩ْ أٟ رَٕل أٚسؿ ٟٞ أٟ رؿّح٢. ح٥ٟ إٛ٪٢ٗرؿٞعوؿ١، ٤٠ٚٛٝ ال ٨
قر٥ٟٚ ح٘ؿح٢ ٧ٍٜ تٛؽ٥تٝ . ٠نؿرٙ حٞؽ٦ حعسٙقر٘ثف . ٛ٪ف ٠٣ثٙ ٣ؽٓ أٍيٝ. ٟٞ ؽ٥ٍرٙ

." ٠نؿرٙ ٩ٔ تٛع٪ثخ حعقج ؿّحرٙ إٛ٪٢قر٥ٟٚ . حعقج إؿتؽرٙ
عر٧ ٥إٟ ؽ٠َٔذ . ُأٍى٪ذ تٛٚس٪ؿ، ٔقُ٪ىٜج ٠ٞٙ تٛٚس٪ؿ. "سٝ ؿٌٔ ح٥ٛف ٪ؽ١ ٥٥ض٤٤ث ٠ع٨٥

٠ٚٞٙ أٟ ر٠ضـ أٚسؿ حٚس٪ؿ ٟٞ تألؼؿ٪ٟ، ٠ٚٛٙ تَٛؽ٪ؽ ٟٞ ت٥ٞٛت٣ج تٛر٩ أ٥ٔؽٍذ إٛ٪ٙ، ٔئ٢٠ ٨
ٖٞٔرٙ ٤ُِٞ ٪٠ح٩ْ أٟ ال ر٘٪ف ٠ٕقٙ أحؽًت ٌٞ تألؼؿ٪ٟ، حل ٥تنل تٛق٩َ، حثعسًث ٢٠ٍ . قرؼٕٖ ٩ٔ 

!" ٥ؿّٝ ؾٛٙ، ٌٞ ٚل تٛٞضؽ تٛؾ٨ ق٪٠ٚلٓ ٛٙ، ال ر٠ـً ؾتٙ تٛؿؽتء ٠ٍٙ. حلٚل أٚسؿ
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اهزرع واهدصبد 
٩ٔ ٚل ؾٛٙ تٛٞضؽ تٛؾ٨ ٠ٚذ أ٠يؿ١ تألٟ، حؽت . ٠١يؿُذ ت٧ٛ ؿؽتء تٛر٥توٌ تٛؾ٨ ٚثٟ ٪ل٪ؿ إ٩ٛ

أـعر٢ُ أل٠يؿ . ٠ُٚذ ٞؿرَحًث إؾ ٥ضؽذ ٠ٕق٩ ح٤ٚؾت ؿؽتةد ٩ٔ ٞعوؿ٣ٝ. ٢٠٥ٛ تٛٚة٪ج ٞروثًٍٕث
ٚثٟ ٞرأًٛ٘ث ضؽًت ٥ٜٚٞث ـؽذ ٩ٔ . تٛؽؿً رعر٢، ع٪٠ةؾ ؿأ٪ذ تٛؽؿً أٚسؿ رأًٛ٘ث ٞٞث ؿأ٪ر٢ قثحً٘ث

٧ٍٜ أ٪د عثل، . ٨ ٚث٠ذ ٗؽت٩ٞ حقحج قى٥ً تٛؽؿًإـتعد تٛؿؽتء، ٜٚٞث ح٤ذ ٥ٟٛ تٛٞض٥ٍٞد تٛذ
ٕٙ ـً تٛؿؽتء ٢ٜٚ ٔ٪ٞث ر٥تضؽذ سٝ ٗؿؿُذ ٟ. قى٥ً ؽؿ٩ٍ تٛٞلؿٖلأٗل  نؿذ ألَؿ حئؿرحث

ٌـّ ٢٠ٞ ٥أ٠ث ٩ٔ ٞعوؿ ٣ٚؾت ٞضؽ٠٣ثٙ  ُٞلٞة . ٩ٚ ال ألَؿ ٧ٍٜ تألٗل حأ٩٠ 
لب حقحج إلؿتٖ  ٛٝ أٟٚ ٗثؽؿًت ٧ٍٜ ؿؤ٪د أ٨. ، سٝ ٥ُٕٗذ ٣ثؽةًث َٛؽخ ٛعيثذٚثٟ ٠٣ثٙ ق٥ٌٚذ

. سٝ ؽ٥ٍُذ تٛعٚٞد. ٛٝ أ٤ٔٝ ٛٞثؾت ٛٝ ٪ٟٚ حئٞٚث٩٠ تٛقٞثً أ٪وًث. ؽؿ٩ٍ
" وٌ ؿؽتةٙ ٍٜ٪ٙ،"قَُٞذ ن٥ر٢، 

٪ث ؿج، ٞثؾت "ُٜٔ٘ذ، . َُٕٜٔذ ٚٞث ٗثل ٩ٛ سٝ حؽأُذ أ٠يؿ حؽ٥ٟ ٥و٥ط لٚل تٛ٘ثٍد تَٛي٪ٞد سث٠٪د
ٍٝ ح٤ؾت تٛلٚل؟عؽز ٛٚل ٥تعٕؽ َُٞر " ؟ ٛٞثؾت ُٚل ٥تعٕؽ ٤٠ٞٝ 

."  رقرى٪ٌ ؿؤ٪د لب ٠٣ث ؽ٥ٟ إؿرؽتةٙ ؾٛٙ تٛؿؽتءال"
" ـٛذ ّ٪ؿ ٗثؽؿ ٧ٍٜ ت٠ٛيؿ ض٪ؽًت، ٞث٩٠ٚٛ أؿرؽ٪٢ تألٟ، ٥"ٔأعرضُذ لثٍؿًت ح٪أف ٔي٪ٌ، 

٩ٔ ٚل ٥ٕٗذ ر٠ـً تإلروثً ٠ٍٙ قر٥ٟٚ ٍٞ٪ث٠ًث ٥٠ٜٛؿ تٛع٘٪٩٘، ٥قرعرثش ت٧ٛ ٥ٕٗذ ٛر٥ٟٚ "
." ٗثؽؿًت ٧ٍٜ ت٠ٛيؿ سث٠٪د

٨ سث٠٪د، ٥ٟٛٚ ؿؤ٪ذؿضَْذ . سث٠٪د، ٢٠ٚٛ ٛٝ ٪ٟٚ ل٪ةًث ٞ٘ثؿ٠د ٜٛقثحٌٖٞ إ٩٠ حؽأُذ أ٠يؿ تٛٞضؽ 
. ٠ُٚذ عـ٪٠ًث ٛؽؿضد ال ٪ٟٞٚ ٥ن٤ٕث حٜٚٞثذ. ححىء لؽ٪ؽ

." أ٠ث أٍٜٝ أ٢٠ ٚثٟ ٞـًَٞث أٟ ٪٥٘ل ٩ٛ ل٪ةًث ٤ًٞٞث. أ٪ٟ ح٥ٛف"قأُٛذ، 
." ع٪٠ٞث ٠ـٍذ ؿؽتةٙ، ّثؽؿ ٚل تٛؾ٪ٟ ٚث٥٠ت ٠٣ث"
" ٣ل أـٍض٤ٝ ؾٛٙ؟. ـ٩ٍ تٛؿؽتء؟ ٠ٚذ ٞؿرحًٚث ٛٞي٤ؿ٨ٛٞثؾت؟ ٛٞثؾت ٪ْثؽؿ٥ٟ ٛٞضؿؽ ٟ"
٥ٍٜٞت أ٢٠ ٟٛ ٪٥ٟٚ حئٞٚث٠ٙ أٟ رؿت٩٠ أ٥ رق٩٠َٞ ٟٞ ؼال٤ٛٝ حؽ٥ٟ تٛؿؽتء، . ال ٛٝ ٪٠ـٍض٥ت"

." ٛؾٛٙ ٚثٟ ٍٜ٪٤ٝ تٛؿض٥ً ت٧ٛ أٞث٤٠ٚٝ
.  نؿُذ أٚسؿ عـ٠ًث ٛقٞثً رٜٙ تَٛحثؿخ

" ٣ل ق٪ؿض٥َٟ؟. ًت ضؽًت٪ث ؿج، أ٠ث أٍٜٝ أٟ ٞث أؿتؽ٥ت ٢ٛ٥ٗ ٩ٛ ٚثٟ ٤ٞٝ"ُٜٔ٘ذ، 
ْٝ ح٠ـٍٙ ٛؿؽتةٙ" ٚثٟ تٛؿؽتء ق٪قثٍؽٙ، ٥ٟٛٚ إٟ رََٜٞذ تٛؽؿف . نع٪ظ أ٢٠ ٔثرٙ إٍالٟ ٤ٞ

َٟ ٗؽ  أٟ ال ر٠ـً تٛؿؽتء سث٠٪د ٧ٍٜ تإلىالٖ، ؼثند ٜٛقحج تٛؾ٨ ؽَٔٙ َٕٛل ؾٛٙ، ٔئ٠ٙ ر٥ٚ
." رََٜٞذ ؽؿقًث ٤ًٞٞث أؼؿ

خ ٧ٍٜ ءأرؾٚؿ إ٩٠ لَؿذ ح٤ٚؾت ؿؽت ٛقذ. ٪ث ؿج، أٍر٘ؽ إ٩٠ رَٜٞذ ؾٛٙ تٛؽؿف"ر٥قُٜذ، 
." أال ٪قرى٪٥َٟ ت٥َٛؽخ تألٟ ٥تٛٞلثؿٚد حٞث ٛؽ٪٤ٝ ألض٩ٜ. تإلىالٖ
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ِّٖ ٥ٚل تٛعٚٞٔد أر٪د ٩٠ٞ" ُٝ ٟٞ ؼالل ت٠ٛثف ألٟ ت٠ٛثف تٛؾ٪ٟ أرٜٚٝ ٟٞ ؼال٤ٛٝ ٣ٝ . ٚل تٛع أرٜٚ
إٛ٪ٙ ٩ٔ  إٟ ح٘٪َذ ٞروًَث ٪٩ٕٚ إلؿرؽتء ؿؽتةٙ، ٔئ٩٠ قأرٟٞٚ ٟٞ تٛرٜٚٝ. ضـء ٟٞ تٛؿقثٛد

قأرٜٚٝ ؽ٥ًٞث إٛ٪ٙ إٟ . ٞر٧ ٠ـٍذ تٛؿؽتء ٠ٍٙ، ٔئ٠ٙ قرنحظ ٍٞ٪ث٠ًث ٥أنًٞث ؿ٥ع٪ًث. ٞضؽ
. ؽ٥ٍر٩٠، ٥ٟٛٚ ٪٠ح٩ْ أٟ ُأّٓ٪ؿ تٛىؿ٪٘د تٛر٩ أرٜٚٝ ح٤ث إٛ٪ٙ

قُأٍى٪ٙ تٛؿقثٛد . ٙ حأٚسؿ قؿٍٕدؿؤ٪ذٛقُذ أَٔل ؾٛٙ َٛٞثٗحرٙ، ٥ٟٛٚ ٛٞقثٍؽرٙ ٧ٍٜ إقرالٝ "
َٙتٛر٩ ٠ُٚذ ٞـًَٞث إٍىثة٢ . ت ٟٞ ؼالل ٣ؾ١ تٛل٥٤ؽ، ٥ٟٛٚ ٪٠ح٩ْ أٟ ُرَى٧ ٟٞ ؼالل أٍؽتة

٣ؾ١ ٩٣ تٛىؿ٪٘د ت٥ٛع٪ؽخ تٛر٩ . قرأر٩ تٛؿقثٛد ٌٞ و٪٘ثذ ٥ٍٜ٪ٙ أٟ ر٠ع٩٠ ضؽًت ٩ٚٛ رقر٤ٜٞث
ألٟ ٞث ٥٣ إٔذ، ٪٠ح٩ْ أٟ ر٥ٟٚ ٗثؽؿًت ٧ٍٜ . رٙ سث٠٪د حثٛقؿٍد تٛر٩ رعرثض٤ثؿؤ٨ٔ٪٤ث قرقرٜٝ 

. ؿؤ٪ر٢
 

اإلٌنشبر 
ٍُٜٞذ أٟ ٞث حئٞٚث٩٠ إقرال٢ٞ ح٤ٚؾت ىؿ٪٘د ٞض٪ؽخ إ٠ٞث ٪أر٩ . تٛعـٟ تٛؾ٨ لَؿُذ ح٢ عرُٞلال ٨ُ

ٟٞ ؼالل و٪٘ثذ لؽ٪ؽخ، حل تألق٥أ ٟٞ ؾٛٙ ٥٣ أٟ تٛٞضؽ تَٛي٪ٝ تٛؾ٨ لث٣ؽر٢ ٗحل حوٌ 
ُٝ ْٝؽٗثةٖ إ٠ٞث ٥٣  . تألٟ ٚس٪ؿًت ٍر

٣ؾ١ تْٜٛىد نَج  ٔئٟ ٥ضٌ. أٍٜٝ تألٟ ٚٝ ٚثٟ ؼىًأ. ٪ث ؿج، إ٩٠ ٞرأقٓ ٛٞث َُٜٔذ"٠ثلؽر٢، 
أٛ٪قذ ٠٣ثٙ ىؿ٪٘د أل٥ٟٚ ٥ْٕٞؿًت ٥أقرٜٝ ؿؤ٪ر٩ سث٠٪د؟ ال ٪حؽ٥ ن٥تحًث أٟ ٛعيًد . ١إعرٞثلضؽًت 

ٟٞٔ تإلٔرؼثؿ رؤؽ٨ ت٧ٛ ٣ٚؾت ؽٞثؿ، " ٥تعؽخ 
. ٛ٘ؽ ؽَُٔذ تٛسٟٞ ٤ٛؾ١ تٛؼى٪د ٥ٛح٘٪د تٛؼىث٪ث. ٛ٪ف ٠٣ثٙ لب رقرعٖ ٍٜ٪٢ تَٛ٘ثج. أ٠ذ ٥ْْٕٞؿ"

٪٠ح٩ْ أٟ . ٔحقحج ٠َٞر٩ ر٥ضؽ ٥ٍتٗج ٜٛؼى٪د. ٙ حقحج ٠ث٥ٞف تِٛحؿِّٛ٪ف ؾل. إ٠ٙ رع٪ث ح٠َٞر٩
ع٪٠ٞث أؼؾ إحٜ٪ف ؼى٥ر٢ تأل٧ٛ٥ ت٧ٛ . رعنؽ ٞث رـؿ٢ٍ ٥إال ٔئ٢٠ ٛ٪ف حئٞٚث٩٠ إةرٞث٠ٙ حقٜىر٩

ع٪٠ٞث ق٘ى أؽٝ، ٍث٠ذ . ةر٠ٞر٤ٝ ٛقٜىر٢ر٢ عل٥ؽ ٟٞ ٞالةٚر٩ تٛؾ٪ٟ إتأل٠ث٠٪د ٥تإلٔرؼثؿ، رحٌ
ٛ٪قذ ٠٣ثٙ قٜىد . ٟ أٍى٪٤ٝ ٣ٚؾت قٜىد، رر٥تضؽ ٞقؤ٥ٛ٪د ٞٞثسٜدألؤٛةٙ تٛؾ٨ٓ. عل٥ؽ ٚس٪ؿخ

ٛألؼىثء ٓ. تٛٞقؤ٥ٛ٪د ر٩٠َ أٟ تألؼؿ٪ٟ قُ٪َثٗح٥ت إٟ ت٠عؿٔذ أ٠َذ. ع٘٪٘٪د حؽ٥ٟ ٞقؤ٥ٛ٪د
. ٥ٍتٗج

ٔئـتٛد . ٜٚٞث ُأٍى٪ذ قٜىد أٚسؿ، ٜٚٞث ٚثٟ حئٞٚث٠ٙ إٞث أٟ ُرَ٪ٟ أ٥ رقب ت٧ٛ تألؼؿ٪ٟ حأٍٞثٛٙ"
أ٠َذ ضـْء ٟٞ تٛؼٜ٪٘د تٛضؽ٪ؽخ تٛر٩ ٩٣ أق٧ٞ . ٠ـً تٛٞقؤ٥ٛ٪د تٛع٘٪٘٪د٥ٍتٗج أٍٞثٛٙ قر٥ٟٚ ج
أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ُؽٍ٪٥ت ٛ٪ع٥ٞٚت ٩َٞ ٗؽ ُأٍى٥ت أٍيٝ ٞقؤ٥ٛ٪د ٟٞ . حٚس٪ؿ ٟٞ تٛؼٜ٪٘د تأل٧ٛ٥

ـٍ. تٛضٞ٪ٌ ٥٤ٔ ٚثٟ ٞالًٚث ٍي٪ًٞث، ٢٠ٚٛ ٛٝ ٪ٟٚ . أ٧ٍٜ ٞٞث ٚثٟ ٪ل٤ْٜث إحٜ٪ف ٗؽ ُؽٍ٪٥ت ت٧ٛ ٞؿٚ
ٔٚل ع٪ثرٙ، ٌٞ تٛو٪٘ثذ ٥تإلٍال٠ثذ، ٩٣ ضٞ٪ًَث . ر٥ٟٚ ٥تؿسًث ٞلرؿًٚث ٩َٞٗؽ ُؽٍ٪َذ ل. إح٠ًث
. رَٜ٪ٞٙ ٞقؤ٥ٛ٪د تٛقٜىد ٗنؽل
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رقرى٪ٌ أٟ ررٔوٌ ح٠ٕقٙ . ٛٚل ؽؿٍف ٪٠ح٩ْ أٟ رر٢َٜٞ، ٠٣ثٙ ىؿ٪٘د ق٤ٜد أ٥ أٚسؿ ن٥َحد"
ُٞع٥ًِٛد إ٪ثٙ ت٧ٛ  حق٥٘ىٙ ٧ٍٜ نؼؿخ ٥إ٠ٚقثؿٙ، أ٥ أٟ تٛنؼؿخ رٌ٘ ٍٜ٪ٙ ٥رقع٘ٙ 

ٚٔال تٛىؿ٪٘ر٪ٟ، ت٠ٛر٪ضد ت٤٠ٛثة٪د ٩٣ تإل٠ٚقثؿ، أ٨ تإلروثً .ٞقع٥ٖ قٖحج تإلٔرؼثُؿ . ٩ٔ 
ٟٞٔ ت٠َٛٞد، ٥قٖج ٪٠رص ٍٟ تإلٔرؼثؿ ؽ٥ًٞث . ج ٩ٔ َٞيٝ تٛق٥٘ى ٠ٞؾ ؾٛٙ تٛع٪ٟتٛق٥َ٘ى تأل٥ل 

َٝ ٧ٍٜ . ٞأقثخ ٥يٜٞد ٥َٞث٠ثخ ٔألضٜٙ ٥ألضل أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ُؽٍ٪ذ ٛؼؽٞر٤ٝ حقٜىرٙ، ٟٛ أقث٥ِ
. ٛؾ٨ ٪٠ح٩ْ أٟ رر٢َٜٞ حعنثؽٙ ٞث ـؿٍر٢تٛرأؽ٪ج ت

ٖٞؿ قٜ٪ٞثٟ ٢٠٥ٚٛ ٛٝ ٪قرىٌ تإلٔالذ ٟٞ أ٨ . ح٢رحث٧٣ أؽ٠٥ث٨ ألٟ ٥تٛؽ١، ؽت٥ؽ تٜٛٞٙ، ٛٝ ٪ؤؽِّ" رؾ
ٕٓ. لب حؽ٥ٟ رأؽ٪ج ٥تٛؽ١ ّٚؿ أ٢٠ ٛٝ ٪َثٞل حئ٠نث . إال أٟ ؽت٥ؽ ٛٝ ٪ٟٚ يثًٛٞث ٌٞ أٟ قٜ٪ٞثٟ ٔ

أؤٛةٙ تٛؾ٪ٟ ٪قر٥ٜٟٞ رأؽ٪حًث أٚسؿ ٣ٝ . ٪٥ٟٚ ًٜٞٚثٔ٘ؽ ٚثٟ ؽت٥ؽ ٪َٜٝ أٟ قٜ٪ٞثٟ ٚثٟ ٞؽ٥ًٍت ل
َٞؽ٥ٍ٪ٟ ٛ٪ق٪ؿ٥ت ٩ٔ قٜىد أٍيٝ . تٛ

"٩ٔٞ ََٞ ال ٪ٟٞٚ ٛإلروثً أٟ ٪ضٜج . ًت أل٠ٙ ؼؿضَذ ٟٞ تإلروثً ٥حؽأذ ررض٢ ٠ع٥ تإلٔرؼثؿ٠َٚذ 
ؽً تإلؿحثٙ ٛ٪٥ٟٚ . ع٪٠ٞث حؽأَذ رلَؿ حثإلؿحثٙ، ؾٛٙ أل٠ٙ حؽأذ ررعؿٙ ٩ٔ تإلٔرؼثؿ. إؿحثًٚث
إٟ عؽز ؾٛٙ، ٔئ٠ٙ . ال رؽً تإلؿحثٙ ٪ق٪ىؿ ٧ٍٜ أٍٞثٛٙ. ؿًت حأ٠ٙ إ٠عؿٔذ ٍٟ تٛعٚٞدرعؾ٨

إلروثٍٙ، ٍثٛٞثًَ إ٩٠ قأ٥ٟٚ ع٪٠ةؾ ٗثؽؿًت أٟ  رََّٜٝ أٟ ر٘حل ٚل ٔؿنٕد. ؿجقرق٘ى ت٧ٛ ٞؽ٦ أٙ
٠ٔٞٙ حقٜىد أٚحؿ . أةر

ٞقثٍؽخ إٟ رٜٚٞذ ض٤ثؿًت أٚسؿ ٍٟ إؼٕثٗٙ ٟٞ أضل . ال ررحث٧٣ ٩ٔ ٥ٗرٙ، حل ٩ٔ وَٕثرٙ"
ألٟ ٚل ٟٞ َ٪ؿٌٔ ٠ٕق٢ ق٪روٌ، ٥ٚل ٟٞ . تألؼؿ٪ٟ، ٔقأ٥ٟٚ أٚسؿ ض٤ثؿًت َٛؿِه إ٠رنثؿترٙ

" .٪روٌ ٠ٕق٢ قُ٪ؿٌٔ
ٚ٪ٓ  ٔٚؿُذ. ٔأ٠ث ح٠ٕق٩ ٚؿـذ ؾتذ تٛؿقثٛد ٞؿتذ ٍؽ٪ؽخ. ٍؿُٔذ أٟ ٚل ٞث ٗث٢ٛ ٚثٟ نع٪عًث

ة٩ٜ أٚسؿ ٟٞ تٛؾ٪ٟ ٪٠رح٢ ٛرَٜ٪٢ٞ، ٔلَؿذ حأ٩٠ ٞعرثش ت٧ٛ ؿقثألٟ أٟ ح٥ٛف عؾَّؿ ر٪٥ٞسث٥ف 
. ٠ُٚذ ؼضاًل حقحج تٛؽؿً تٛٞلؿٖ تٛؾ٨ ٠ٚذ أؿرؽ٪٢ أٚسؿ ٟٞ تٛؿؽتء تٛٞر٥توٌ. أٚؿـ إٛ٪٤ٝ

٪٩٠ ٥ٚحؿذ ؿؤ٪ر٩ ع٪٠ٞث َٜٔذ ؾٛٙ، ـتؽ إلؿتٖ ً. قعحُذ تٛؿؽتء ت٧ٛ تٛؽتؼل حأٚسؿ لؽخ
. ٤٠ث ٚث٠ذ ال رـتل حَ٪ؽخ ٞٞث ٚث٠ذ ٍٜ٪٢ ٗحاًلحؿ٥ٍد أٚسؿ، ٌٞ أ
. عر٧ أقرٜٝ ؿؤ٪ر٩ حن٥ؿخ أٚسؿ٧ٍٜ تألٗل ٠ُٚذ ؼثةًٕث ٟٞ ؽؼ٢ٛ٥ سث٠٪د، . إٛرُٕذ أل٠يؿ تٛحثج

" ٪٠ح٩ْ أٟ رؾ٣َج تألٟ،"ٗثل تٛعٚٞد، 
" ٞث تٛؾ٨ ٩ٔ تٛض٤د تألؼؿ٦؟"قأُٛذ، 
" ٞٚث٠ٙ تٛٞ٘ن٥ؽ،"أضثج، 

٠ٚذ ال أـتل ٞرأقًٕث َٛؽٝ إٞٚث٩٠ ؽؼ٥ل تٛحثج سث٠٪د حثٛؿؤ٪د تٛر٩ . ٠ٚذ أٍٜٝ أ٢٠ ٩ٍٖٜ تٛؾ٣ثج
قثحً٘ث أل٩٠ ٍُٜٞذ تألٟ ٞؽ٦ تٛيٜٞد تٛٞر٥تضؽخ ٩ٔ تٛض٤د تألؼؿ٦، إل٩٠ قأ٥ٟٚ أٚسؿ  ٚث٠ذ ٩ٛ

إٍرٞثؽًت ٧ٍٜ تألؼؿ٪ٟ ٕٛرؿخ ٟٞ ت٥ٛٗذ، ٛؾت ٔٚؿُذ ٥ٍث٣ؽذ ٠ٕق٩ حأٟ أسٖ ٩ٔ تٛؿج ٥ٛ٪ف 
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ٔحؽأُذ أ٠يؿ سث٠٪د ت٧ٛ تٛ٘ثٍد تَٛي٪ٞد ألؿ٦ . ٩ٔ٥ تٛعثل ألؿٗذ ٍ٪٩٠ حن٥ؿخ أٚسؿ. حؿؤ٪ر٩
ُٞنًٞٞث أ٢٠ ٟٞ . ٞث ٚث٠ذ ٩ٔ تٛقثحٖ، ٩٠ٚٛ٥ ٗؿؿذ ٍؽٝ َٔل ؾٛٙإٟ ٚث٠ذ ٞلؿٗد ٙ ٠ُٚذ 

. سٝ ي٤ؿ تٛعٚٞد حضث٠ح٩، ٥ٚثٟ ٞرأًٛ٘ث ٚٞث ٩ٔ تٛقثحٖ. تألٔول تألٟ أٟ ال أ٠يؿ ت٧ٛ ت٥ٛؿتء
ٛٝ ٪٘ل ل٪ةًث، ٩٠ٚٛ إٚرقحذ . ر٠يٞذ ٍ٪٩٠ ٥٠ٜٛؿ حقؿٍد عر٧ إ٩٠ ر٠ٚٞذ ٟٞ ت٠ٛيؿ إٛ٪٢

، ٠ٚذ ال أـتل ألَؿ حث٠ٛؽٝ أل٩٠ ٛٝ أقٌٞ ٚل تٛؿقثٛد تٛر٩ ٌٞ ؾٛٙ. لضثٍد ٍي٪ٞد ٥أ٠ث أ٠يؿ١
. ٧ٍٜ ٥لٙ إقرال٤ٞث ٟٞ قعثحد تٛل٥٤ؽ ٠ُٚذ

ع٪٠ةؾ ع٪٠ٞث ٪ي٤ؿ أٍؽتةٙ . ، قر٥ٟٚ تٛرضؿحد أق٤ل حٚس٪ؿإٟ رع٥ل ت٠ٛؽٝ ٥ٜٛن٥ل ت٧ٛ علٍّ"
." ٛرٞض٪ؽ أ٠ٕق٤ٝ ٍٜ٪ٙ، ٔئ٠ٙ قرٚحؿ أٚسؿ ٩ٔ تٛقٜىد ٤ٜٛ٪٠ٞد ٧ٍٜ أٍؽتة٩

أٚسؿ ٞٞث حن٥ؿخ ؿأ٪ذ ٞث ٚثٟ ٧ٍٜ تٛحثج . ت٠٪د ت٧ٛ تٛحثج، أنثحر٩٠ ؽ٣لدع٪٠ٞث ٠يؿُذ ز
٩ٔ ضٞث٢ٛ  َؿحؽت ٩ٛ أٟ تٛحثج ِٚج. ؿأ٪ر٢ ٩ٔ تٛقثحٖ، ٕٔٚؿذ ٜٛعيد حأ٩٠ أر٥تضؽ ٠ٍؽ حثج ٞؼرٜٓ
ٍٜ٪٢ أٛ٘ثْج ٞض٪ؽخ  ٚثٟ ٞٚر٥ْج. ٞؼرًٜٕث ٍٟ ح٘٪د تألح٥تج تٛر٩ ؿأ٪ر٤ث ٗحاًل، عر٧ ٩ٔ ٣ؾت تَٛثٛٝ

ٚثٟ ٠٣ثٙ ٞض٣٥ؿتذ ضٞ٪ٜد ٛٝ أٍؿ٤ٔث، ٤٠ٚٛث ٚث٠ذ ضؾتحد ضؽًت ٛؽؿضد . ودحثٛؾ٣ج ٥تٛٓ
. أٟ تٛحثج حأ٢ٜٞٚ ٚثٟ عٓ٪ًث سٝ أؽؿُٚذ. ٚث٠ذ ضٞ٪٤َث عٖ٪د. إقرنَج ٩ٍٖٜ نؿٓ ت٠ٛيؿ ٤٠ٍث

." ٣ؾت ٥٣ تٛحثج ت٧ٛ ٠ٞـ٩ٛ" ٔ٪ٞث ٠ٚذ أرٕؿُف ٩ٔ تٛحثج، ٥وٌ تٛعٚٞد ٪ؽ١ ٧ٍٜ ٚر٩ٕ ٥ٗثل،
ٛعثل أٟ تإل٠ضؾتج تٛؾ٨ لَؿذ ح٢ رضث١ ٣ؾت تٛحثج ٚثٟ ؾتذ ٗثل ؾٛٙ، ٤ُٔٞذ ٩ٔ ت ع٪ٟ

. حىؿ٪٘د ٞث ٍؿٔذ أ٢٠ تٛعٚٞد ح٠ٕق٢. تإل٠ضؾتج تٛؾ٨ لَؿذ ح٢ ع٪٠ٞث ٠يؿذ ت٧ٛ تٛعٚٞد
أضثج تٛؿج قؤت٩ٛ تٛؾ٨ ٛٝ . ٔٚؿذ ٜٞ٪ًث، ٚ٪ٓ حثإلٞٚثٟ أٟ ل٪ةًث ح٤ٚؾت ضٞثل ٪حؽ٥ ٍثؽ٪ًث ٥ٚة٪حًث

. أر١٥ٕ ح٢
٥إؾ حؽأَذ رق٩٠َٞ َٔاًل ٟٞ ؼالل . ٥٣ ت٧ٛ أٟ رؿت٩٠ ٩ٔ لَح٩ ال رقرى٪ٌ ؿؤ٪د ٠ٞـ٩ٛ ٚٞث"

 ٞضؽ أٍيُٝ٪ؿ٦ ٠٣ثٙ . لَح٩ ٗحل ؼَٜٙ ٛؿؽتةٙ، ٚث٠ذ ٍ٪٠٪ٙ ٕٞر٥عرثٟ ٛر٠يؿ ٠ٞـ٩ٛ ٚٞث ٥٣
ٛؾ٨ تع٪٠ٞث رؿضٌ ت٧ٛ ٍثٛٞٙ . ٣ؾت ٥٣ تٛحثج، ٟٛٚ ٠٣ثٙ أل٪ثء أؼؿ٦. ٞٞث رقرى٪ٌ ؿؤ٪ر٢ تألٟ

٣ؾت ٥٣ ٞث . ٣ؾت ٥٣ ٞث ٪٠ح٩ْ أٟ ر٥٘ؽ لَح٩ إٛ٪٢ .، ٣ؾت ٥٣ ٞث ٪٠ح٩ْ أٟ رٕرك ٢٠ٍ٪ؼنٙ
." ٠ٞـ٩ٛ: ٪٠ح٩ْ أٟ رضث٣ؽ ٟٞ أض٢ٜ، ٣٥ؾت ٥٣ ٞث ٪٠ح٩ْ أٟ رقثٍؽ ٛح٠ثء١

ال . ٛٝ ٪٠ٕرظ تٛحثج، ٩٠ٚٛ ٍحؿذ ٟٞ ٠ٞرن٢ٕ. ٠ع٥ تٛحثج ٔ٪ٞث ٚث٠ذ ٪ؽ تٛعٚٞد ٩ٍٖٜ، ٞل٪ُذ
ٟٖ ٠٣ثٙ ْٛد حلؿ٪د رقرى٪ٌ أٟ رنٓ ٞث لَؿذ  ح٢ ٠ٍؽ ٍح٥ؿ٨ ٟٞ أقرى٪ٌ أٟ ُأنؽِّٖ أ

ؿأ٪ُذ ؿح٥تذ . ؿأ٪ُذ تألؿه ٥تٛقٞثء ٥ٚتٔعٕؽ. ؿأ٪ُذ ٞضؽ ٚل تٛؽ٥٣ؿ ٩ٔ ٛعيد ٥تعؽخ. ؼال٢ٛ
ٚث٥٠ت ضٞ٪ًَث . تٛٞالةٚد، ٥ؿأ٪ُذ ؿح٥تذ ٟٞ تٛل٥َج ٥تٛر٩ ٚث٠ذ أٚسؿ رأًٛ٘ث ٟٞ أ٨ ٞالٙ ؿأ٪ر٢

. ٪ؼؽ٥ٟٞ ٩ٔ ٠ٞـ٢ٛ
.     ٨ ٗؽ حؽأ تألٟر٥ٕ٪ه٨ ٍٜٞذ أٟ ٌٞ إ٩٠ ٍث٠٪ُذ تٛٚس٪ؿ، ٟٛٚ. أٍؿٓ تألٟ تٛؽ٥ٍخ

 


