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، افاسكلاو نخدلاو  ةعيفرلا  ةرذلا  اهألمت  ةعئار  ةقيدح  يتدجل  تناك 
ادافحأ يتدجل  ناكو  .ةقيدحلا  يف  ام  لمجأ  تناك  زوملا  تاريجش  نكلو 
تناك .اهيدل  ةلضفملا  تنك  يننأ  نم  نيقي  ىلع  تنك  يننأ  الإ  نيريثك ،

نأ ريغ  ةريغصلا ، اهرارسأ  ينعدوت  تناكو  اهلزنم  ىلإ  امود  ينوعدت 
ناكملا وهو  الأ  هيلع ، يعالطا  يف  بغرت  الو  ينع  هيفخت  ارس  يتدجل 

.زوملا جاضنإب  هيف  موقت  يذلا 
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ةرارحل تضرع  دق  فعسلا  نم  ةريبك  ةلس  تيأر  مايألا ، نم  موي  يفو 
ناك ةلسلا ، كلت  لمعتست  امل  اهتلأس  املو  .يتدج  لزنم  جراخ  سمشلا 

ةعومجم ةلسلا  بناجب  ناكو  ةيرحسلا .” يتلس  اهنإ  : “ ديحولا اهباوج 
يلوضف دادزا  .رخأل  نيح  نم  اهبلقت  يتدج  تناك  يتلا  قاروألا  نم 

اهباوج ناكو  يتدج ”؟ اي  قاروألا ، هذه  نيلمعتست  اميف  : “ اهتلأسو
”. ةيرحسلا يقاروأ  اهنإ  : “ اضيأ ديحولا 
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قاروأو يتدج  تازومو  يتدج  ةدهاشمب  ةعتمتسم  اهموي  تنك  مكو 
ىدل ام  رمأ  ءاضقل  ينثعبت  نأ  تررق  يتدج  نكل  .فعسلا  ةلسو  زوملا 

نيرضحت تنأو  كدهاشأ  ينيعد  يتدج ، كوجرأ  : “ اهيلإ تلسوت  .يمأ 
يلعفا ايه ، .يتريغص  ةدينع  ينوكت  ال  : “ ترصأو ينتعطاق ، اهنكل  …” 

.يمأ وحن  ايرج  تقلطناف  هب .“  كترمأ  ام 
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ةلس كانه ال  نكي  ملو  لزنملا  جراخ  ةسلاج  يتدج  تدجو  تعجر ، املو 
ناكو نيأو .”؟…  زوملا ، نيأو  ةلسلا  نيأ  يتدج ، : “ اهتلأس .زوم  الو 

.يل اطبحم  كلذ  ناك  مكو  يرحسلا .” يناكم  يف  مهنإ  : “ ديحولا اهباوج 
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تيب نم  يشملا  اصع  اهل  رضحأ  نأ  يتدج  ينم  تبلط  نيموي ، دعبو 
دقل .جضانلا  زوملا  ةحئار  ينتلبقتسا  بابلا ، تحتف  نأ  درجمبو  .اهمون 

تحت اديج  ةأبخم  ةيلخادلا ، ةفرغلا  يف  ةيرحسلا  يتدج  ةلس  تناك 
.ةعئارلا ةحئارلا  كلت  تقشنتساو  ءاطغلا  تعفر  .ميدق  ءاطغ 
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يعرسأ نيلعفت ؟ اذام  : “ ينتدان امدنع  ينئجاف  يتدج  توص  نكل 
اذامل : “ ينتلأسف يتدجل ، يشملا  اصعب  تعرسأ  اصعلا .” يل  يرضحأو 

يفاشتكال ةمستبم  تلزال  يننأ  ىلإ  نطفتأ  اهلاؤس  ينلعج  نيمستبت ”؟
.يرحسلا يتدج  تازوم  ناكم 
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اهلزنم ىلإ  تعرسأ  يمأ  ةرايزل  يتدج  تبهذ  امدنع  يلاوملا ، مويلا  يفو 
دق زوملا  تابح  نم  ةعومجم  كانه  تناكو  .ىرخأ  ةرم  زوملا  دقفتل 
تعجرأ نأ  دعبو  .يبايث  تحت  اهتيفخأو  ةدحاو  تطقتلا  .اهجضن  لمتكا 

.ةعرسب ةزوملا  تمهتلاو  لزنملا  فلخ  تبهذ  ديدج ، نم  ةلسلا  ءاطغ 
.يتايح يف  اهقوذتأ  ةزوم  ذلأ  كلت  تناك 
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ىلإ تللست  راضخلا ، عمجت  ةقيدحلا  يف  يتدج  تناك  امنيبو  دغلا ، نمو 
، تجضن دق  ابيرقت  تازوملا  لك  تناك  .زوملل  رظنلا  تقرتساو  لزنملا 
تنك امنيبو  .زوملا  نم  تابح  عبرأ  ذخأ  نع  يسفن  كسمأ  نأ  عطتسأ  ملو 

يتدج لاعس  عمسأ  يب  ذإ  يعباصأ ، فارطأ  ىلع  بابلا  وحن  ةهجتم 
مث يناتسف  تحت  زوملا  تابح  ءافخإ  يف  تحجن  داكلابو  .جراخلاب 

.يشملا يف  يتدج  تزواجت 
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، اركاب يتدج  تظقيتسا  .ةيعوبسألا  قوسلا  موي  وه  يلاوملا  مويلا  ناك 
عراسأ مل  .قوسلا  يف  اهعيبتل  افاسكلاو  زوملا  ذخأت  امئاد  تناك  دقف 
اهيشاحت عيطتسأ  نل  يننأ  فرعأ  تنك  يننكل  ةداعلاك ، اهترايزل  اهموي 

.اليوط

10



.يعم ثيدحلل  يمأو  يبأ  يناعد  ةليللا ، كلت  نم  ةرخأتم  ةعاس  يفو 
كلت يف  مونلل  ةيقلتسم  تنك  امنيبو  اذكهو ، .يننوعد  اذامل  فرعأ  تنك 
نم الو  يتدج  نم  ال  ادبأ ، ةيناث  قرسأ  نأ  بجي  يننأ ال  تفرع  ةليللا ،

.رخآ ناسنإ  يأ  نم  الو  يدلاو 
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