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شيعي اهئفدو ، ةيلئاعلا  ةايحلا  نع  ًاديعب  ةبخاصلا ، يبورين  ةنيدم  يف 
، يتأي امك  موي  لك  نولبقتسي  اوناك  .ىوأم  نودب  نايبصلا  نم  ةعومجم 

نومزحي لافطألا  ذخأ  مايألا ، دحأ  حابص  يفو  .هيف  مهل  لمأ  ال 
هودجو امم  ًاران  اولعشأ  مث  ةدرابلا ، ةفصرألا  ىلع  مونلا  دعب  مهرئاصح 

ناكو نايبصلا  ءالؤه  دحأ  يوزقام  ناك  .دربلا  ةمواقمل  ةمامق  نم 
.ًانس مهرغصأ 
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لقتناف هادلاو ، يفوت  امدنع  تاونس  سمخ  رمعلا  نم  غلبي  يوزقام  ناك 
ردقلا هل  رفوي  ملو  لفطلاب  ثرتكي  مل  لجرلا  اذه  نكل  .هلاخ  عم  شيعلل 

.ةقاش لامعأب  مايقلا  ىلع  هربجي  ناك  امك  ماعطلا  نم  يفاكلا 
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ةرثك نم  رمذت  وأ  رمأ  نع  يوزقام  رسفتسا  املك  هبرضي  ًاضيأ  ناكو 
ىلإ باهذلاب  هل  حمسي  نأ  هلاخ  نم  يوزقام  بلط  امدنعو  .لمعلا 

”. ءيش يأ  ملعتت  نلو  ادج  يبغ  تنأ  : “ الئاق ديدج  نم  هبرض  ةسردملا 
هلاخ نم  يوزقام  بره  ةيساقلا ، ةلماعملا  هذه  نم  تاونس  ثالث  دعبو 

.عراشلا يف  شيعي  أدبو 
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نم ًايموي  نوناعي  لافطألا  بلغأ  ناكو  ةبعص  عراشلا  يف  ةايحلا  تناك 
ًانايحأو ًانايحأ ، ضبقلا  مهيلع  يقلت  ةطرشلا  تناكف  .شيعلا  ةمقل  لجأ 

نم نودجي  اوضرم ال  ام  اذإ  اوناكو  .برضلل  نوضرعتي  اوناك  ىرخأ 
رزنلا ىلع  دمتعت  لافطألا  ةعومجم  تناك  .ةدعاسملا  دي  مهل  مدقي 
عيب نمو  لوستلا  نم  هيلع  نولصحي  اوناك  يذلا  لاملا  نم  ليلقلا 
دادزت ةايحلا  تناك  .هريودت  ةداعإ  عقت  امم  ىرخأ  داومو  كيتسالبلا 

لافطألا تاعامج  نيب  ثدحت  يتلا  كراعملا  ببسب  ةصاخ  ةبوعص 
.ةنيدملا ءايحأ  ىلع  ةرطيسلا  لجأ  نم  ةسفانتملا 
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نع ةمامقلا  قيدانص  يف  ثحبي  يوزقام  ناك  امنيب  مايألا ، نم  موي  يفو 
يوزقام ماق  .ةقزمم  ةثر  صصق  ةعومجم  دجي  هب  ذإ  هلكأي ، ءيش 

موي لك  ناكو  .هبارج  يف  اهعضوو  خاسوألا  نم  صصقلا  فيظنتب 
فرعي يوزقام  نكي  مل  ذإ  روصلا ، ىلإ  رظنيو  هسيك  نم  باتكلا  جرخي 

.تاملكلا ةءارق 
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يوزقام حبصأ  .ًارايط  نوكيل  أشن  لفط  ةصق  يكحت  روصلا  تناك 
هسفن ىري  رخآل  نيح  نم  ناكو  ًارايط ، نوكي  نأب  ًاملاح  هموي  يضمي 

.روصلا هفصت  يذلا  دلولا  كاذ  ناكم 
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مدقت امدنع  قيرطلا  يف  ًالوستم  فقي  يوزقام  ناكو  ًادراب  وجلا  ناك 
ناكم يف  انه ، نم  ًابيرق  لمعأ  .ساموت  انأ  ًالهأ … : “ الئاق لجر  هيلإ 

يذ رفصأ  لزنم  ىلإ  هعبصإب  راشأو  هلكأت .” ًائيش  هيف  دجت  نأ  نكمي 
لوانتل كانه  ىلإ  باهذلا  يف  بغرت  الأ  : “ يوزقام لأسو  قرزأ ، فقس 

” امبر : “ لاقو لزنملا  ىلإ  مث  لجرلا  ىلإ  يوزقام  رظن  ماعطلا .”؟ ضعب 
.ًاديعب فرصناو 
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ساموت ةيؤر  ىلع  نودرشملا  دالوألا  دوعتو  كلذ ، دعب  رهشألا  تلاوت 
، سانلا ىلإ  ثيدحلا  بحي  ناك  .هيف  نودجاوتي  يذلا  ناكملا  داتري 

صصق ىلإ  عمتسي  ناك  .عراوشلا  يف  نوشيعي  اوناك  نم  ةصاخو 
مارتحالا ليلق  الو  ًادبأ  ًايساق  نكي  ملو  ًاروبص ، ًايدج ، ناكو  .مهتايح 

رفصألا نينوللا  يذ  لزنملا  ىلع  نوددرتي  نايبصلا  ضعب  أدب  .مهل 
.راهنلا فصتنم  دنع  مهقمر  دسي  ام  ىلع  لوصحلل  قرزألاو 
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امدنع روصلا  باتك  لمأتي  فيصرلا  ىلع  ًاسلاج  ام  اموي  يوزقام  ناك 
باجأ ةصقلا .”؟ هذه  يكحت  امع  : “ هلأسو هبناجل  ساموت  سلج 

”؟ دلولا اذه  مسا  ام  : “ ساموت لاق  ًارايط .” حبصأ  دلو  نع  : “ يوزقام
”. ةءارقلا عيطتسأ  .فرعأ ال  ال  : “ ءودهب يوزقام  باجأ 
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هلاخ عم  هتصق  ساموت ، ىلع  هتصق  درسي  يوزقام  أدب  الباقت ، امدنع 
ام يوزقام  ىلع  ِلْمُي  ملو  اريثك ، ساموت  ملكتي  مل  .هنم  بره  فيكو 

اناكو .تقولا  لاوط  هابتناب  هيلإ  يغصي  ناك  هنكل  هلعف ، هيلع  بجي 
فقسلا يذ  لزنملا  يف  ماعطلا  نالوانتي  امنيب  امهثيدح  نالصاوي  ًانايحأ 

.قرزألا
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تناك .ًةديدج  ًةصق  ساموت  هادهأ  رشاعلا ، يوزقام  داليم  ديع  لولحبو 
مدق ةرك  بعال  كلذ  دعب  حبصيل  ةيرق  يف  أشن  دلو  نع  يكحت  ةصقلا 

دحأ يف  هل  لاق  مث  يوزقامل ، ةديدع  تارم  ةصقلا  ساموت  أرق  .روهشم 
، ةءارقلا ملعتتو  ةسردملا  ىلإ  بهذتل  ناح  دق  تقولا  نأ  نظأ  : “ مايألا

نأ عراوشلا  لافطأل  نكمي  اناكم  فرعي  هنأب  هل  حضوأو  كيأر ”؟ ام 
.ةسردملا اوداتريو  هيف  اوميقي 
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ةسردملا ىلإ  باهذلا  يفو  ديدجلا  ناكملا  اذه  يف  يوزقام  ركف 
عيطتسي نل  يبغلاب ؟ هتعن  امنيح  قح  ىلع  هلاخ  ناك  ول  اذام  : “ لءاستو

”؟ ديدجلا ناكملا  كاذ  يف  هبرضب  اوماق  ول  اذام  .كلذ  دنع  ءيش  يأ  ملعت 
يل لضفألا  نم  نوكي  دق  : “ هسفن اثدحم  لاقو  فوخلاب  يوزقام  رعش 

”. عراشلا يف  شيعلا  ةلصاوم 
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يبصلا ساموت  نأمط  تقولا  رورمبو  .هفواخمب  ساموت  يوزقام  ملعأ 
.ديدجلا ناكملا  يف  لضفأ  نوكت  دق  ةايحلا  نأب 
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مساقت .رضخأ  فقس  يذ  لزنم  يف  ةفرغب  شيعلل  يوزقام  لقتنا  اذل 
بناج ىلإ  دالوأ  ةرشع  مضي  لزنملا  ناك  .نيرخآ  نييبص  عم  ةفرغلا 

.زوجع ةزنعو  ةطقو  بالك  ةثالثو  اهجوزو  يسيس  ةمعلا 
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لمعي نأ  هيلع  ناكو  ءدبلا ، يف  ةبعص  تناك  .ةساردلا  يوزقام  أدب 
رداغي نأ  اهيف  دارأ  سأي  تاظحل  هيلع  ترم  .هفعض  كرادتل  ًادهاج 

مدقلا ةرك  بعالو  ةرئاطلا  دئاق  ركذتي  ةرم  لك  يف  ناك  هنكل  ناكملا 
نأو ةسردملا  رداغي  الأ  ىلع  مزعلا  دقعو  صصقلا ، امهنع  يكحت  نيذللا 

.هميلعت لصاوي 
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فقسلا يذ  لزنملا  ءانف  يف  اسلاج  يوزقام  ناك  مايألا ، نم  موي  يفو 
هبناجل سلجو  ساموت  لبقأ  امدنع  ةسردملا  نم  ةصق  أرقي  رضخألا 

يبص نع  يكحت  اهنإ  : “ الئاق يوزقام  در  ةصقلا ”؟ ثدحتت  امع  : “ الئاس
يورقام باجأ  يبصلا ”؟ اذه  مسا  ام  : “ ساموت لأس  اسردم ” حبصأ 

”. يوزقام همسا  : “ امستبم
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