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  .ا���
و�	� وا���اء

  ه* ا�("�ب و'�& آ�ف �#"�ی! س��ك ا����ن وا��� م� ا���ی��؟:ا����ل
 !� ,�-� �	���	� إذ 2 ی("* أن ی#��* 1	� ا����ن أي م�.���ت(� ا���.��	� 67* آ* �5ء إ

ی�G;� ا��FG =	<� =5 دائ�ة ا�BAس�A و'�ه! ب* ��رآ<! =5 ذ�, ذوي ا2>#;�ص م� 9���ء 
�ن و ا��JKG�	� ب(�! ا�ج�ام �و مOKG ه-ا ا2ه#��م �7B9 , ا�MAG و ا2ج#��ع و رج�ل ا�"�

���س اQ=�اد و =5 ت�"	P ا�#FG	! ا2ج#��59 و م� ه�G ا���.A� 5= �	<Qه-ا ا �Sب����اء و أ �	
�ك اQ=�اد و م� ه�G ی#�6در ��� �>�	FGب� و م�ى ت�="� ا>#�V ج�<�ر ا�BAس�A =5 إب�از دور ا�("

إ�Z أذه���G ا����ل ا�#��5 ه* ا�("�ب أس��ب ��جY =5 تFG	! ا���#�Y ؟ أو ب(�6رة أصW ه* 
  ا�("�ب� ت�� م� ا���ی�� و ت"�م س��ك اQ=�اد ؟

ی�ى أ�;�ر ا��9�G ا�("�	� أن ا���اء ]�وري �#"�ی! س��ك ا��Aد Qن ه-ا اQ>	� '� و 7�9* و 
� م�.�ل ب�>#	�ر& و ب<-ا ا�;�د ی�ى >= \#	��ب^م���\ ا2>#	�ر و ا>#	�ر& �A(* م� تG9 ]#G\ م�.

�ن =5 ا��#�ب ا�(��� م� ج�<�ری#\_B=اه� أ�  =5 ص�رة أس`�رة =�
� م� ) bر(أن �dرة 2 ت�ا���Gي ا�-ي 7#* =5 س�'� ا��Kف ی(�د إ�Z ا��	�ة م� ج�ی� ب;

ا��(��ات =	�وي Qص��7ئ\ ا�Q	�ء ا�#5 ت��� م� رؤی#<� =5 ا���	! '	f أن اQم�ات ی`��6�ن 
  بOن یd#�روا

�ن �9 ا>#	�ره! ا������i بOن ص�'h ا���ء ه� ا�-ي و =5 �MA ا�#	�ر ی�ى آ�) ء و ه! ا���.
 5= �	��Aور ا��K= �9 ا��م� و ا�`�6ع �FGا� Y`"زل بQا -Gن �7 ا>#�ر ب�* '�ی� ت;�=\ م�ی�

 �	SOا �9 ت�	\ ب^رادت\ ب(�ر =(�#dی� ی�Kن ا�^`�ا�(��! إ��� ه5 �#	�� '�ی� ا>#	�ر ی"�ل آ�
� ب��ی#\ م�.�ل وی�h أن ی��ز 9�Z أ=(��\>= f9ا�و�"� أ>- ا��ج�دی�ن ب��V7  )اQس�6ب و ا�6

م��S* إذ أن وج�د ا����ن =5 رأی<! س�بP ���ه	#\ أي أن ا��Aد ی��� أو2 وی��ن م� ی�ی� ب(� ذ�, 
 �7�= \#�jم ا�-ي مBا�س �>G	ا�("�ب و م� ب �	وی� =5 إ�������ت ا���م� ی�ی� و�7 ��kت ا��ی�

�Q \��)=Q ن���\ �7در ب("�\ 9�Z ا�#�		� ب	� ا�d	� و ا��K ا��(#��� ا�#5 ت
آ� 9�Z �7رة >�P ا�
و ب��#��5 ه� م��V و م�.�ل �9 أ=(��\ وت�ى ه-& ا��FGی� ب�وره� أن ا��Jض م� ا���اء و 
 �9 �	A�#ا� �ا�("�ب �9 =(* م� �	M ت�"	P م� �)AG���Y�# أو ب#"�	* �9د ا����م	� ب"�ر م� ه

�ه�Aا�(�ل و ��9 ص ��	ث ب\ ا����م 7�و ه� أی�k ت`<	� ��MAG م� ا���M ا�-ي  ا�-�h ا�-ي �
�ر )Kح ا�B�1]\ إص M	� ك م� ا�(�ا���Gه�#G6ل 2ی���P ب<� �#	�� اQ=(�ل ا��	.� و =5 ه-ا ی"

o	�ا� *)A�9 ا� �	A�#ا� ���،وی"�ل آ-�, م���6ا�K^ن ا�-ي ی�ی� م� اp أن 2 یh7�) ا���F! 2 (و إ
pا hآ� ا���أة ا�) ی�-��7ئ��ی� رس�ل اp إ�5 ) ص(#5 ج�ءت إ�Z رس�ل اp و=5 ه-ا ا�;�د 

56��5 و إ�5 أری� أن أ�"Z اp و أ�� _�ه�ة ب�ی.� م� ذ�>`= r	�وه5 ت";� ه�G أن ی`<�ه� ) ز
�#	�� ����]5 2 إ�Z م� 9�Z أن ی��ث =5 ا���#"6* ) ا��ج!(ب^�7م� ا��� 9�	<�  �ا�("�ب ه�G ه

�ا�	� و9"�ب�ت ص�رم� ت��ر ا����م '#Z 2 ی��ر =(�#\ و��� أن ه-& ا��9�G ت�9� إ�Z وج�د 7
=5 ا���#�Y ب��]�=� إ�Z إ�7ار ا��ی���ت ا����وی� ب#AG	- ا�("�ب� ب9 *�K�5G و�7 ا�#�Kت ه-& 

  .ا���Aة =5 ا���#�(�ت ا��6ائ	� و ا��(�ص�ة =<5 إذا م`��k' hري 
�G"� ذ�, أن '�ی� ا��Aد تYkd ب���1! م� آ* ه-& ا���[ و اQد�� إ2 أن ه-ا ا��أي �! ی;�� �

�s)6 ا��#�	�ت آ-�, أ�<� ا9#�6ت ا���.��	� =�دی� ب`6	(#<� و ه-ا �	M ص�	�� Qن اQب��ث 
ا2ج#��9	� أآ�ت أن ا���.��	� ب�أت ج��9	� S! ت���r إ�Z =�دی� ب(� ت`�ر _�ی* =5 '	�ة 

� =5 67	�#\ و '	� ی"�م بA(* ا��K6 ا2ج#��9	� و ا��	�س	� و ا72#;�دی� =���Aد �7ی�� آ�ن ذائ6
 *9�Aا� Z�9 i��ن =��("�ب =�دي یtأم� ا ��	ا�"6 h7�)و'�& ب* ت h7�)أ>�ى 2 ی ��	5ء ]� 67�
م���6ة آ-�, أ�<� ت�بi ا���اء ب����]5 و ه-ا 2 ی
آ� إ2 �;V ا��"	"� =����اء 2 ب� أن ی��ن 

�FGآ-�, أن ه-& ا� Y�#��6* ����ی� ا�"#���� �kج<� أی�ی� ت#��ه* ا��وا=Y و اQس�6ب ا�#5 ت�� م
 B)= �)"� ی�ا�-ي ی��ث �9 '�ی� م` *)Aن ا�^	>��م� ت;�=�ت�G و م�.��	�ت�G و =5 ه-ا ی"�ل �2
 5;dKا� �G)6_ V�
م�#"B �9 أي أس��ب =`�ي أو م�#�h و 9�Z ه-ا ی(� �1ی�6 �9 آ* م� ی



��	� G9\و �	�G� M أي م�6ر �GG�6\ إ�	�G أو �G(#�6 أ�A��G م�. ( 5��� ��� *>��آ-�, 1	� ی"
  !! )ا��	.�ت ا�#5 ارت�6<� ا��-�h ب#(-ی6\؟ إ��� م� '�ث �7 '�ث

�\ 2 ی���GG م(��67 ا����م Oا�-ی� ی�ون ب �	)[���� أ�;�ر ا��9�G ا� Pب��ا��أي ا� M�9 Z�9 و
P�)#6<! =(* 2 ی�س�6 =��ج�ام '�Gم �	ی� 1�	�ت" ��	ه! وس�F�ب��رادة ب* یQ  OKGن ا�("�ب� =5 

�b	� إم� ب#SO	� ا�(�ام* ا��راS	� أو ا2ج#��9	� أو ا�AG�	� و أب�ز رواد ه-& ا��9�G ا�ی`��5 
�م�6وزوا و م�ا_G\ =	�ي و ��9! ا�MAG ا�G���وي =�وی� ؛ أم� ��م�6وزوا =	�ى أن ا�ج�ام �\ �

م� م��م5 ا���=	� و ی(�د  �7B9 ب;�Aت ا����م ا��راS	� و ی"�م إ';�ئ	�ت Qس� م(F! أ=�اده�
�ن و )50(تBم-ت\ ��	�>��	� م`��ب� ��(�ا�� =5 أس�ة ا��ئ	M اQم�ی�5 ا���بP ری#�Kرد 

م��م	� <, ب��`Y6>م��م	� ب��A`�ة:��م�6وزوا ی;VG ا����م	� إ�Z أص�Gف ه5 آ��5��#
 �	�ب���;�د=� و  و م��م	�,و ه
2ء ی�#<�ی<! ا�ج�ام,م��م	� ب��(�_�A, م��م	� ب��(�دة ,م��

 Z�9 \�9ت��م hول ا�-ي ی�Qح م� �9ى اB}ص� ��ف �7ب�GصQم�6وزوا أن آ* ه-& ا�ی
آ� �
Y�#���� ئ\ و�7ی��G=ن =5 إQ BA_ آ�ن ��r =5 ا�(��م ,ا��GAء و ��أم� =	�ي م#�SO بOو1�r آ

ا��Aس�ة  ا2ج#��9	� ی�ى أن ا����ن 2 ی��� م��م� و ��� ت;YG مG\ |�وف ب	.#\ ا2ج#��9	�
م��م� و �"� أr6S أن ا�(�ام* ا2ج#��9	� ه5 ا�#5 ت�(h ا��ور اQس�س5 =5 |<�ر ا����ك 

��9 م� ا��
�Sات 2 ب� �G9 ت�=�ه� م� و7�ع ���� �	�#' ��	#�ا�ج�ام5 و =5 رأی\ أن ا�ج�ام 
ت و أ>	�ا ��� ��9! ا�#��	* ا�AG�5 =�وی� ا�-ي ی�ى أن ب(s ا����آ�, ا����ك ا�ج�ام5 

7�ى 2 �(�ری� ت#�j* =5 ب(s ا��وا=Y و ا��	�ل و ا�-آ�ی�ت ا���6�ت� =5  Zم�ده� إ� �	ا�ج�ام
��� =	��� أن �A�� مBj ا����7 آ���و�� 2س#�ج�ع م� أ>- م� A`أی�م ا� -Gن م����ر ا�)� 2

�رة , ا�dK{ =5 ا���]5 jأ���ل ا�#��د و ا� V�#dن و م��آ�� ی��� تA�	� ا��dوج �9 ا�"�
�رة ا�`A* ]� اQب ا�-ي ی�j* ا���`� �G9 ا�`A* أي أ�\ ��* م� أ���ل إر]�ء ا��Jی�ة jآ
ا�(�وا�	� ا�#5 اس#��ل ت;(	�ه� و م� ه�G رص�& س�`� اQب ا�"�ه�ة ا�#5 ت�G(\ م� إ��6ع 

ر�61ت\ آ�<� و ب<-ا ا�;�د ی"�م�ن آ-�, إ';�ئ	�ت �(�د آ6	� م� ا����م	� ا��#d�A	� 9"�	� و 
 Z[��م�ج ا����A�	� و �7 د�9 ه
2ء إ�Z ]�ورة إصBح ا��Aد 2 م(�67#\ و م���9ت\ 9�Z ا2

Y�#��5 ا�=, �و إ�Z ]�ورة ا�#d�{ م� ا����م	� 1	� ا�"�ب�	� �}صBح و ا���اء �G9ه! ه
  .و�7ی� ����#�Y م� ت��ار أ=(�ل ا�ج�ام وه-ا ی#`�h إصBح ا����م 

�ام* ه-ا ا��أي ه� اt>� �! ی;�� ��G"� ذ�)� Y[�< \�, أ�<! ی�=(�ن ا���.��	� �9 ا��Aد ذ�, أ
�م�6وزوا ا�-ي ی�ى أن ����ی�� ص�6 ,و دوا=Y أ>�ى و 57 ذ�, ت�K	Y �}ج�ام�� �6�Gأم� ب��

 B�5 م�'Bن ا�(�* ا�ص�>�ص ب<� و ه-ا أم� �! ی6j#\ ا�(�! ب��]�=� إ�Z ذ�, ی�h أن ی�
�F'B�آ-�, أن ا� �>� Bب� 2 ب�ی�ا�6�	`� ت
آ� أ�\ �	M آ* ا���]Z ا�AG�		� م��م	� ب*  ��("

�ائ		� `�  .أن م(F�<! م����	� و إ
�اه� | 5�م� م� إ���ن 9�Z وج\ ا��(��رة إ2 و �\ 9	�ب و م��وئ و م� م� م�#�Y إ2 و ی(�

�(#�ف ب��ی� ا����م و ب��5��#  �G�^= h7�)� �Gال م� دم�'Qاف و =5 آ* ا���ا�K-وذ و ا2
#	��\ �9 أ=(��\ و 9�	\ ی�h أن ی��ن ا�Q! ا��Gت[ �9 ا�("�ب أآ�6 م� ا��-ة ا���ص�� م�.

ب����ی�� '#Z 2 ی(�د إ�	<� =5 ا���#"6* و �	M ا��Jض م� ا�("�ب ه� ا2�#"�م م� ا����م ب* 
 Y�#��م� ا�Bأم� و س Z�9 �F=���ة ی� أو�5 , رد9\ و ا��	5 ا�";�ص '= !�� �ی"�ل �9 وج�

إذا رأی�G =5 ا���A7	� ا���ب"	� ب(s ا�(	�ب و ا�G"�ئ{ =����V7 ا�سBم5 یZ"6 ه� و ) ا�6�Qب 
 Z�Gم#\ دون أن یBو س Y�#��و _<�رت<� و ]��ن أم� ا� MAGء ا��"� Z�9 �=ی�� f	' *jمQا

  .|�وف ا�9�A* و أ2 ی<�* ا�A(* ذات\
�س و  و ه�-ا ی���GG أن ��#G#[ أن ا�("�ب 2 ی��ن و'�& دائ�� ه� ا�(BجAGم�اض ا�Q *jمQا

9��<� إ��� ی�h ا��FG =5 وس�ئ* ا���7ی� و ه-ا 2 ی��ن إ2 ب#�=	� آ* ا��Kوط ا�;���� �#��ی� 
�"9 5k�Z م;�ر ا���ی�� و  V�d#و ا��<* و ا� !�Fا�6`��� و أس�6ب ا� Z�9 ء�k"��6= د�Aا�

�B[�= 5 2 ی�#�ج �k"� 2ء أو �k7ة ���و ه-ا م� '�ث ب��A(* =5 ب��#��5 ی;W6 ا���#�Y ا�



ا��و�� ا�سBم	� اQم� ا�-ي ج(* 9�� ب� ا�d`�ب ی"�م اس#"��#\ م� مh;G ا�"�kء =5 9<� 
 �	Gم
  ).�5 �9م	� =5 س�ة ا�"�kء و �! ی#"�م إ�5 م#�dص�	� ...ا�;�یP �7ئB ی� أم	� ا��

�ر ��5 ت�ى ب* ی5J6G أن Gن =5 ا���ر م� ی"�ل �69س م���د ا�("�د 2 ی�5A أن ت�Gن =5 ا��ی�
 )ت�ا& 


