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ـوس ُافـؿحـ ُػ ِ
اُافـؽِـت ِ ِ
ـقظُ
ُهـ َذ ُ
ً ُِدم َُ
َؿـدْ َُو َض ْع ُ
َوب ُم ْـ ُ َُــ ََلمُِافــ ِ َ ْ
ـقن ُظـ َُؾـك ِ
حـرو ًؾـو ُُؾِ
ـور ِة ُاف ُؼـ ُؾ ِ
ُوصـ َُؼـوفِـفوُ
ـقب ِ ُ
ـؿ
ُظ
ظ
ُ
و
قـف
ـ
ٌ
َ
َ
َ
َ َ
ُ ُ
ورهوُ،وإِحـقوء ُفِؾتـ ْػؽِ
َـجـؾِـق ِ
ِ
َ
ِ
ـومـ ٌي ُفِؾتـدْ ُبِـ ِ
ِ
َ
قـرُ،
ؿ
إ
ُو
قـر
ْـص
ـ
ب
ُأ
ـي
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َوت ُْ َ
َ ٌ
ـوم ِ
قـؾُظ َذُمـح ِ
و دف ِ
َورمُِإَ ْخ َـَل ِ
ِ
ِ
ُ
ِ
ٌ
َ
وءُافؾـف!
ُص
ن
إ
ُ
ق
ؽ
ـ
م
ُو
قر
ـ
ـ
ُ
م
ُإ
د
ْ
َ
َ
َ
َ َ
َ
َ
َ

ِ
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مديـيُككُ–ُافؼوهرةُ
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ُ

ٍ
ؾمالُم٦م
ًحـ ٍ٦م ومـل قم٘مٚمف ،وومـل
ؿولُأبقُظؿروُبـُافعَلء« :اإلٟمً٤من ومـل ُوم َ
ػ ِؿم ْٕمر ًاش-
ُمـ أومقاه اًمٜمـ٤مس ُم٤م ًمـؿ يْمع يمِت٤مسمـ ً٤م أو ُيـ َ١مًم َ
ِ
ًمٚمٛمدح واًمذ ّم ،وم٢من
ف
وؿول ُاف َعـتوبـلُ« :مـ َصٜمَ َع يمت٤مسمـ ً٤م وم٘مد اؾم َت ِْم َـر َ
ف ًمٚمحًد واًمٖمٞمـٌـ٦م ،وإن أؾم٤م َء وم٘مد َشم َٕمـ ّر َض ًمٚمِمت ِؿ
أطمً َـ وم٘مد اِ ْؾم ُتـ ْٝم ِد َ
واؾم ُتـ ْ٘م ِ
ف سم ُٙمـؾ ًم ًِ٤منش-
ـذ َ
وؿولُؽرهُُ« :مـ صٜمّػ وم٘مد ضمٕمؾ قم٘مٚمف قمٚمـك ٍ
ٕمرض قمٚمـك اًمٜمـ٤مس،
ـمٌؼ ُي َ
وإ ّٟمٛمـ٤م اًمِمٕمر قم٘مؾ اًمـ ِ
ٛمرء َي ِ
ٕمر ُوف قمٚمـك اًمؼم ّيـ٦م :إن َيم ْٞمً ً٤م وإن ُطمـ ْٛم٘م ً٤مش-
ِ
ٍ
وؿـولُحؽقؿُٕصحـوبـف«ُ:طم ّ٘م ً٤م أىمقل :اًمّمدىمـ ُ٦م سمحر ٍ
احلٙمٛم٦م
واطمد ُمـ
ف
ْ
ٌ
اًمّمدَ َىمـ٦م سمجٛمٞمع ُم٤م ومـل اًمدٟمٞم٤مش-
أٟمٗمع ُمـ ّ
ُ

وؿول ُمقشك ُبـ ُشعقد ُاف َُعـْز ُ(إكدفز) :اؾمتٛمع إًمـك ُم٤م َظم ّٚمدَ
اًمـٛمـ٤مو َ
قن سمٕمد ُضمٝمدهؿ وشمٕمٌٝمؿ ُمـ إىمقال ،وم٢مهن٤م ُظمالص ُ٦م قمٛمرهؿ،
ُ
ِ
ِ
٥م ومٞمـف
ُ
وز ْسمـد ُة شمـج٤مرهبؿ :وٓ شمـتٙم ْؾ قمٚمـك قم٘مٚمؽ ،وم٢من اًمٜمٔمر ومٞمٛمـ٤م شمَٕم َ
ِ
اًمٜمـ٤مس َ
أقمٛمـ٤مر ِهؿ ُي ْـرسمِ ُحؽ ،و َيـ َ٘م ُع قمٚمٞمؽ َرظمٞمّم ً٤م-
ـمقل
ُ
إسمدان
وؿولُؽره :اًم٘مٚمقب شمـحت٤مج إًمـك ُىمقشمِـٝم٤م ُمـ اًمـحٙمٛمـ٦م ،يمام حتت٤مج

إًمـك ُىمقشمِـٝم٤م ُمـ ِ
اًمٖمذاء-

ٍ
ٍ
ُ
ُم٠مُمقن اًم َٕم َثرات-
واًمٙمت٤مب
هٗمقات،
ُمّمحقب ذو
وؿولُابـُافـؿؼػع :يمؾ
ُ

وؿولُابـُظبدُربـفُإكدفز :اظمتٞم٤مر اًمٙمالم أصٕم٥م ُمـ شم٠مًمٞمٗمف-
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 اًمـج٤مهؾ هق اًمذي يٕمتـ٘مد أٟمـف شمٕمٚمؿ وايمتٛمؾ ومـل ِقمٚمٛمف ،أُم٤م اًمٕمـ٤مىمـؾ ومٝمق
اًمذي ٓ يِمٌع ُمـ اًمٕمٚمؿ-
زايـدُبـُشؾطونُآلُهنقون
 ومـل ؾمٌ٤مق اًمتٛمٞمـز ًمٞمس هٜم٤مك ظمـ ٌط ًمٚمٜمٝم٤ميـ٦م-
حمؿدُبـُراصدُآلُمؽتقمُ
ُ

ؿولُموركُتقيـُُ:

ذم شمّمقري أ َّن اًمؼمٟم٤مُم٩م اًمذي شمًٞمـر قمٚمـك هدْ ِي ِ
ٍ
سمِمٙمؾ
ُمقوقع
ـف إؿمٞم٤مء
َ
ٌ

ُمٕمٙمقس :ومٚمق يم٤مٟم٧م اًمـحٞم٤مة شمَـٌدأ سم٤مًمِمٞمخقظم٦م ،سمحٙمٛمتٝم٤م وُمزاي٤مه٤م
اًمـٛمؽمايمٛم٦م ،وشمٜمـتٝمل سم٤مًمِمٌ٤مب سمٓم٤مىم٤مشمـف و ُىمـدراشمـفً ،مالؾمتٛمت٤مع
وذظمػمهت٤م ُ
سمتٚمؽ اًمٗمقائـد واًمـٛمزايـ٤م اًمرائٕم٦مً -مٙمـ شمٌٕم ً٤م ًمٓمٌٞمٕم٦م إؿمٞم٤مء أن ،وم٢من

دوٓر ًا واطمد ًا ومـل قمٝمد اًمِمٌ٤مب يٛمٙمـ أن يِمؽمي ًمؽ ُم٤مئـ٦م ُمـ
اًمـٛمناتً ،مٙمٜمؽ ٓ شمًتٓمٞمع احلّمقل قمٚمٞمف -وطملم شمِمٞمخ ومتتٚمٙمف ٓ دمد
َّ

ُمٙمقن ُمـ اًم٘مدرة
ُم٤م يًتحؼ ذاؤه سمـف -إهن٤م ظمالص٦م احلٞم٤مةٟ :مّمٗمٝم٤م إول َّ
قمٚمـك آؾمتٛمت٤مع هب٤م دون اُمتالك اًمٗمرص٦م ،وٟمّمٗمٝم٤م أظمر ُُم١م ًَّمػ ُمـ
اًمٗمرص٦م اًمـٛمت٤مطم٦م ُمـ دون اًم ُ٘مدرة*-
ِ
ِ
ُوجتور ِ
ُاحلقوةُفدىُافشققخُواحلؽامءُ:بـقــُيـديُافشبوبُ.ادمفػ
ب
ُفقضعُحؽؿي
ُ*ُهذاُافؽتوبُحمووف ٌي
ُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ1حؽؿُمكييُؿديؿـيُ
حؽؿُمكييُؿديؿـيُ






اًمـٙمت٥م همذاء اًمٜمٗمقس-
اًمـٛمرأة سمال طمٞم٤مءُ :
ُمثؾ اًمٓمٕم٤مم َ
دون ُِمٚمح-
ِ
اًمرضمؾ ومـل ًمً٤مٟمـف-
ىمقة
ُمٜمْٓمِ ُؼ اًمرضمؾ ي ِ
ٜمـ٘م ُذه-
ُ
َ
إن و٤مع إُمؾ اٟمـتـٝمك اإلسمـداع-

افـحؽقؿُآكـلُ:
ؿم٤مب-
 ىم٤مل ًمقًمده :اشمـخذ ًمؽ زوضمـ ً٦م وأٟم٧م ومـل ؿمٌ٤مسمؽ طمتك شمٚمد ًمؽ اسمٜم ً٤م وأٟم٧م
ٌّ

بتوحُح ُِ
ـىُُ:
ُُ
ـت ْ

ؾمٞمٜمّم٧م اًمٜمـ٤مس إًمٞمف ومٞمٛمـ٤م سمٕمد-
ُ مـ يٜمّم٧م إًمـك ٟمّم٤مئح أسمٞمـف ومـل سمـدايـ٦م إُمر
ُ
ِ
ِ
قم٤مًمـؿ :وم٤مًمـٛمرء ٓ يّمؾ أسمـد ًا إًمـك ِ
طمدود
آظمر
سمٗمٙمرة أٟمـّـؽ
 ٓ شمـٛمأل ىمٚمٌؽ
ٌ
ٍ
قمٚمؿ ُمـ اًمٕمٚمقم-

خقتلُبـُدوارفُ:
 شمٕمٚمؿ اًمٕمٛمؾ ُمـ اًمٜمّح َٚم٦م :ومٝمل شم٠ميمؾ وهل شمٕمٛمؾ-

َؿُه ِ
ـوُيـمثـرُمـُحؽ ِ
ِ
رمسُُ:
مـؿ

٘مٞمؼ أن يٓمٚم٥م اًمـحٙمٛم٦م و َيـ ٌُـثٝم٤م ومـل ٟمٗمًف ،وٓ يـ٠مظمذه اًمٙمؼم ومٞمٛمـ٤م
 اًمـٛمرء َطم ٌ
يٖمػمه اًمٖمٜمك واًمًٚمٓم٤من ،وأن
يٕمػم أطمد ًا سمٛمـ٤م هق ومٞمف ،وٓ ّ
َيٌٚمٖمف ُمـ اًمنمف ،وٓ ّ
يٕمدل سملم ٟمـ ّٞمـتف وىمقًمف طمتك ٓ يـتـٗم٤موت ذًمؽ ُمٜمف اًمٌـتـ٦م-
َُ مـ اومؽمى قمٚمـك أظمٞمف ومِر َيـ ً٦م ًمـؿ َي ْ
ـخ َٚمص ُمـ شمٌٕمتٝم٤م طمتك ُيـجزى سمـٝم٤م :ومٙمٞمػ َيـخٚمص
ُمـ سمٚمغ ُمـ ِقم َٔم ِؿ ِ
ِ
ًمٚمنمور وهق ُمٕمدن اًمـخػم-
اًمٗمريـ٦م قمٚمـك اًمرب أن ضمٕمٚمف ؾمٌٌ ً٤م
َ
وأىمـره٤م ًمٕمٞمقٟمـٝمؿ اًم٘مٜم٤مقم٦م واًمرو٤م ويٙمقن ومٞمٝم٤م ُضم َّؾ
 أٟمٗمع إُمقر ًمٚمٜم٤مس
ّ
واًمًخط ويٙمقن ُمٜمٝم٤م اًمـحزن وًمـ
اًمنمه
اًمًـرورَ ،
َّ
وأضه٤م وأؿمٜمٕمٝم٤م قمٚمٞمٝمؿ ّ َ
شمـجتٛمع اًم٘مٜم٤مقم٦م واًمًخط ،وٓ اًمنور واًمـحزن-
 اقمٚمٛمقا أن اًمـحٙمٛم٦م واإليٛمـ٤من ٓ يٗمؽمىم٤من-

ظققنُاحلؽؿُوافعز





















ُُ1

وطم َذر ًا-
اًمٕم٤مًمـؿ اًمّم٤مًمح ٓ يزداد إٓ شمقاوٕم ً٤م،
وًمٕمدوه َّإٓ اشم٘م٤م ًء َ
ّ
صمٛمرة َّ
اًمِمٝمقة اًمـٝمالك ،وصمٛمرة اًمـٝمقى اًمٜمداُم٦م ،صمٛمرة اًمٗمخر اًمـٛم٘م٧م ،وصمٛمرة
احلرص اًمٗم٤مىمـ٦م-
اًمـٛمزء-
َـرووا ومـل أُمقريمؿ وٓ َشم ْٕمجٚمقا وٓ ؾمٞمٛمـ٤م ومـل ُمـج٤مزاة ُ
شم َ
ِ
شمـحٛمٚمٜمّـٙمؿ اًمًالُم٦م سمٕمد ارشمٙم٤مب اًمـٛمٜمٙمر قمٚمـك اًمـٛمٕم٤مودة ًمـف-
ٓ
اًمـٛمٙمر سم٤مًمٜمـ٤مس ٓ يـخٗمك ،وإن َظم ِ
ـٗم َل ُمر ًة ٓ خيٗمك دائٛمـ ً٤م :واٟمـ٠موا سم٠مٟمٗمًٙمؿ
قمـ هذا اخلُـ ُٚمؼ-
ٓ شمٙمـ أًمًٜمتٙمؿ ُمـخـ٤مًمـٗمـ ً٦م ًمْمٛمـ٤مئريمؿ-
أيمثروا ُمـ اًمّمٛم٧م ومـل اًمـٛمح٤مومؾ-
إي٤ميمؿ ويمثرة اًمْمحؽ واًمـٝمزل واًمًخريـ٦م سم٤مًمٜمـ٤مس وشمتٌع قمقرات اًمٜمـ٤مس:
ومٛمـ وحؽ ُمـ قمقرة ٍ
أطمد ٓ يـ٠مُمـ أن يـٜمـ٤مًمـف ُ
ُمثؾ ُم٤م وحؽ ُمٜمـف-
ٍ
ظم٤مئػ ُمـ اًمـخ٤مًمؼ-
ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن اإلٟمً٤من قم٤مدًٓ وهق همػم
إذا مهٛمتؿ سم٤مًمـخػم ومٕمجٚمقا ومِٕمٚمف ًمئال ُيٕم٤مروٙمؿ ؾمقاه ومـتـتقىمٗمقا قمٜمف-
ٓ شمٖمٌٓمقا اًمٗم٤مؾمؼ قمٚمـك أن يقاشمٞمف اًمـحظ :وم٤مؾمتٛمت٤مقمف ٌ
ىمٚمٞمؾ وقم٤مىمٌتف اًمقسم٤مل-
قمٚمٛمقا أوٓديمؿ ومـل اًمّمٖمر طمتك ٓ َيـتٛمردوا قمٚمٞمٙمؿ ويٛمٞمٚمقا إًمـك اًمنمور-
اظمتؼموا أصدىم٤مءيمؿ وٓ شمـٛمٜمحقهؿ اًمث٘م٦م ىمٌؾ آُمتح٤من طمتك ٓ شمٜمدُمقا-
اِ ُْمٚمِ ْؽ ٟمٗمًؽ قمٜمد اًمٖمْم٥م طمتك ٓ شمـخرج ُمٜمؽ يمٚمٛم٦م اًم ُٗم ْح ِ
ش ،ومـٞمـٚمحؼ سمـؽ اًمٕم٤مر-
وـمٝمر ٟمٗمًف وم٘مد همٚم٥م اًمِمـر يمٚمـف-
ُمـ يمـٔمؿ همٞمٔمف وىمـ ّٞمد ًمٗمٔمف وُمٜمٓم٘مف َّ
صمقاب أو ٍ
ٍ
صمٛمـ ًمـٝم٤م وًمٙمـ ًمٗمْمٚمٝم٤م-
ٓ يٜمٌٖمل ًمٓم٤مًم٥م اًمـحٙمٛم٦م أن يًٕمك ًمـٝم٤م ًمٓمٚم٥م
ٕمد ُن يمؾ ؾمٕم٤مدة وُمٔمٝمر يمؾ أدب وُم ِ
إذا يم٤مٟم٧م اًمـحٙمٛم٦م ظم٤مًمّم ً٦م ومٝمل ُم ِ
٤مطم َ٘م ُ٦م يمؾ ؾمقء-
َ
َ
ٍ
أضم ٌَ َـ ُمـ ُُمري٥م-
أؿمج َع ُمـ سمريء ،وٓ ْ
ٓ َ
ظمػم اًمـٛمٚمقك ذوم ً٤م ُمـ سمـدَّ ل ؾمٜم٦م اًمًقء ومـل ُمـٛمٚمٙمتف إًمـك ٍ
ؾمٜم٦م ص٤مًمـحـ٦م ،وذهؿ
َ
ُمـ سمـدّ ل اًمًٜم٦م اًمّم٤مًمـحـ٦م اًمـحًـٜمـ٦م إًمـك اًمًٜمـ٦م اًمًٞمـئـ٦م-
ط دًمٞمـؾ اًمّمدق ،واًم ِ
اًمـجقد قمٜمد اًمٕمنة دًمٞمؾ اًمًٛمـ٤مطمـ٦م ،اًمقرع قمٜمد اًمً ْخ ِ
ـحٚمؿ
ُ َْ
قمٜمد اًمٖمْم٥م دًمٞمـؾ اًمٕمٗمق-

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ7حؽؿُمكييُؿديؿـيُ
وطمًـ اًم٘مقل ُمٜمٝمؿ ومٝمق طمـ٘مٞمؼ سم٠من
ُ مـ ؾمـ ّره ُمق ّدة اًمٜمـ٤مس إيـ٤مه وُمٕمقٟمـتٝمؿ ًمـف ُ

يٙمقن قمٚمـك ُمثؾ ذًمؽ ًمـٝمؿ-
ـْم ِؾ اًمٕمٚمٛمـ٤مء َىم ّمدُ اًمٕمدل ،وآىمتداء ومـ ل اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ،وآضمتٝم٤مد
ُ مـ َوم ْ
ومـل ـمٚم٥م اًمـحٙمٛم٦م ،واًمتـزي ِـ سم٤مٕدب-
ُ مـ ًمـؿ يٙمـ ًمف ٌ
أدب ومٝمق أقمٔمؿ اًمٜمـ ٤مس ُمّمٞمـٌ٦م-
قم٘مؾ وٓ طمٙمٛم ٌ٦م وٓ ٌ
ُ مٜمع اًمٕمٚمؿ وإدب ُي ـ َ٘م ـق ي ضم٤مٟم٥م إذار-
ٌ
ضمـ٤مهؾ ىمٚمٞمـؾ اًمٕمٚمؿ ،ومـ٢من ًمـؿ يٙمـ ىمٚمٞمـؾ اًمٕمٚمؿ ومٝمق
 اًمٌخٞمؾ سم٤مًمٕمٚمؿ قمٚمـك ُمًتح٘مٞمف
دٟمِـلء ِ
اًمـٝم َّٛم ِ٦م َطم ًّ٤مد-

يٕم٤مدي اًمـٛمـر ُء أطمداً وأن ٓ شمٙمقن ُمٜمف إؾم٤مء ٌة إًمـ ك ُم٤م قمـداه-
 اًمًالُم٦م أ ن ٓ
َ
ُ مـ أومْمؾ أقمٛمـ٤مل اًمٕمٚمٛمـ٤مء صمالصمـ٦م أؿمٞم٤مء :أن ُيـ ٌَـدًمقا اًمٕمدو صدي٘م ً٤م ،واجلـ٤مهؾ
ِ
واًمٗم٤مضم َـر َسم ّـر ًا-
قم٤مًمـٛمـ ً٤م،
 اًمّم٤مًمح َُم ْـ ظمٞمـ ُره ظمٞمـ ٌر ًمٖمٞمـره ،و َُم ْـ َي ُٕمد ظمٞمـ َر همٞمـره ظمٞمـر ًا ًمٜمٗمًف-
ُ م٤م أىمؾ ُمٜمٗمٕم٦م اًمـٛمٕمرومـ٦م ُمع همٚمٌ٦م اًمِمٝمقة ،وُم٤م أيمثر ىمٚم٦م اًمـٛمٕمرومـ٦م ُمع شمـٛمٚمؽ اًمٜمٗمس-
ِ
ِ
ـر ُمٜمؽ-
 ٓ شم ًَْتَـ٘م َّؾ ٟمٕمؿ اإلًمف قمٚمٞمؽ ومـتَـٜمْـٗم َ
ٍ
ُمرؾمؾ وقمٛمرك سم٘مدر ُمًػمه ووصقًمف إًمٞمؽ-
 اًمـٛمقت يمًٝم ٍؿ


اًمـج ّٝمـ٤مل-
ُمـ أويمد أؾمٌ٤مب اًمٕمٚمؿ رطمـٛم٦م ُ
رسمٛمـ٤م َ ِ
ؿم٤مرب اًمـٛمـ٤مء ىمٌؾ ريـف-
ذ َق
ُ
ُمـ شمـج٤موز اًمٙمٗم٤مف ًمـؿ يـ ْٖمـٜمِ ِ
ـف اإليمـث٤مر-
ُ
يم٤مذب ًمـٛمـ ؾمٕمك إًمٞمف ،وظمـ٤مئـ ٌـ ًمـٛمـ ؾمٕمك ومٞمـف-
اًمً٤مقمل سم٤مًمقىمٞمٕم٦م
ٌ



اًمـٛمزاح ُيـٗمٜمل اًمـٝمٞمٌـ٦م يمٛمـ٤م شمُـٗمٜمل اًمٜمـ٤مر اًمـحٓم٥م-
اًمـح٤مؾمدُ َيـ ْٙم ُثر ُوده ومـل اًمٚم٘م٤مء و ُسم ْٖم ُْمف ومـل اًمـٛمٖمٞم٥م واؾمٛم ُف صديؼ وُمٕمٜم٤مه قمدو-
اًمٚمحظ َ
ُ
ف اًمْمٛمػم-
ـم ْر ُ
ُمـ ضمرى ومـل ِقمٜم ِ
َ٤من أُمٚمف َقم ثُ َر سم٠مَ َضم ٚمِ ِف -
يم٠من اًمـح٤مؾمدُ ُظمٚمؼ ًمِـٞمَٖمـتـ٤مظ-
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إذا ُقمرف ؾمٌ٥م اًمٖمْم٥م يم٤من اًمرو٤م ؾمٝمالً-
ـمـر ِ
ف اًمٜمج٤مح-
اًمـٛمًتِمػم قمٚمـك َ َ
ُ
ِ
اًمـٝمؿ-
ـٝمـدّ ان اًمرضمؾ ،وأسمٚمغ ُمٜمٝمٛمـ٤م
اًمٖمْم٥م واًمـحًد َي ُ
ّ
ُؾمئؾُ :م٤م سم٤مل اًمٕمٚمٛمـ٤مء ي٠مشمقن أسمقاب إهمٜمٞم٤مء أيمثر ُمـٛمـ٤م ي٠مشمـل إهمٜمٞم٤مء أسمقاب

اًمٕمٚمٛمـ٤مء؟ ىم٤ملً :مـٛمٕمرومـ٦م اًمٕمٚمٛمـ٤مء سمٗمْمؾ اًمٖمٜمك ،وًمـجٝمؾ إهمٜمٞم٤مء سمٗمْمؾ اًمٕمٚمؿ-
ُمـٛمدوح سمٙمؾ ًمً٤منُُ ،مـتـز َّي ٌـ سمـف ومـل يمؾ ُمٙم٤من-
 إن اًمٕمٚمؿ
ٌ
 اًمٕم٘مؾ سمٖمٞمـر أدب يم٤مًمِمجرة ِ
اًمٕم٤مىمـر ،واًمٕم٘مؾ ُمع إدب يم٤مًمِمجرة اًمـٛمثٛمرة-
 ٓ يٜمٌٖمل ًمٚمٕم٤مًمـؿ أن يٓمٚم٥م ـم٤مقم٦م همٞمـره وـم٤مقم ُ٦م ٟمٗمًف ُُمـٛمتـٜمٕم ٌ٦م قمٚمٞمف-

 اًمٕمٚمؿ سم٤مًمـخػم واًمنم هق شمـٛمـ٤مم اًمٕمٚمؿ ،وسمتٛمـ٤مم اًمٕمٚمؿ يٙمقن شمـٛمـ٤مم اًمـحٙمٛم٦م،
وشمـٛمـ٤مم اًمـحٙمٛم٦م ؾمالُم٦م اًمٕم٤مىمٌـ٦م-
ال وُمـ َضم ِ
ف اًمـجٝمؾ يم٤من قم٤مىم ً
ـٝم َٚمـ ُف يم٤من ضم٤مهالً-
ُ مـ َقمـ َر َ

ـم٤مًم٥م ٓ يـجد ،وواضمدٌ ٓ يٙمـتٗمل-
 اًمٜم٤مس اصمٜم٤من:
ٌ
اًمـح ّذاق-
سم٤مًمٖمقاصلم ُ
اًمّمدَ ف ومـل ىمٕمقر اًمٌح٤مر ٓ شمُـٜم٤مل إٓ ّ
 اًمـحٙمٛم٦م يم٤مًمـجقاهر ومـل َّ
ْـٛمؾ قم٘مٚمف-
 ٓ شمـٛمدح سمٙمٛمـ٤مل اًمٕم٘مؾ ُمـ ًمـؿ َيٙم ُ

ومحًـ قم٘مٚمؽ ُم٤م اؾمتٓمٕم٧م-
 إدب صقرة اًمٕم٘مؾَ :
 اًمٕم٘مؾ شمـٛمٜمٕمف َُم ِ
ٕمرومتف سمـٕمٞمقسمـف أن يٗمرح سمٛمـ٤م فمٝمر ُمـ ُمـح٤مؾمٜمف-
شم٘مريع-
 اًمٜم ُّْم ُح سملم اًمـٛمأل
ٌ

ذيمػم سم٤مًمذٟم٥م-
 إقم٤مدة آقمتذار شمـ ٌ
ُ م٤م قمٗم٤م قمـ اًمذٟم٥م َُم ْـ َىم َّـر َع سمـف-

 اًمـجقد هق أن شمـجقد سمٛمـ٤مًمؽ ،وشمّمقن ٟمٗمًؽ قمـ ُم٤مل همػمك-
 اًمـج٤مهؾ صٖمٞمـ ٌر وإن يم٤من ؿمٞمخ ً٤م ،واًمٕم٤مًمـؿ يمٌٞمـ ٌر وإن يم٤من َطمـدَ صم ً٤م-
 اًمدٟمٞم٤م شمُـٝملم ُمـ يم٤مٟم٧م شمُـ ْٙم ِرُمف ،وإرض شم٠ميمؾ ُمـ يم٤مٟم٧م شمُٓمٕمٛمف-
 همْم٥م اًمـجـ٤مهؾ ومـل ىمقًمف ،وهمْم٥م اًمٕمـ٤مىمـؾ ومـل ومٕمٚمف-
ُ مـ ٓ ي٘مدر قمٚمـك اًمًٌ٤مطم٦م ومـل اًمٌحر يمٞمػ ي٘مدر قمٚمـك أن يـحٛمؾ قمٚمـك قمٜم٘مف آظمر-

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ9حؽؿُمكييُؿديؿـيُ




















ّ
اًمـٙمذاب ،وم٢مٟمـف ُمثؾ اًمناب َيٚمٛمع وٓ َيٜمٗمع-
اضمتٜم٥م ُمّم٤مطمٌ٦م
َـج َـرأ ًمؽ شمـجرأ قمٚمٞمؽ-
ُمـ شم َ
ُمـ يمثر ِطمـ ْ٘مـدُ ُه َىمـ َّؾ ِقمت٤مسمـف-
اًمـح٤مزم ُمـ ًمـؿ يِمٖمٚمـف اًم ٌَـ َٓم ُـر سم٤مًمٜمٕمٛم٦م قمـ اًمٕمٛمؾ ًمٚمٕم٤مىمٌ٦م-
ِ
سمـ٤مًمـح٤مدصمـ٦م ُيـ ْٚمٝمل قمـ اًمـحٞمٚمـ٦م ًمدومٕمٝم٤م-
اًمـٝمؿ
اًمٖمْم٥م ُي ّْم ِد ُئ اًمٕم٘مؾ طمتك ٓ يرى ص٤مطمٌف طمًٜم٤مً ومٞمٗمٕمٚمف أو ىمٌٞمح ً٤م ومٞمجتٜمٌف-
ُمـ شمَـٙم َّٚمػ ُم٤م ٓ يٕمٜمٞمـف وم٤مشمـف ُم٤م يٕمٜمٞمف-
قم٤مر اًمٗمْمٞمح٦م ُي َٙمـدر ّ
ًمذشمـٝم٤م-
ُ
ٓ شم٘مٓمع أظمـ٤مك إٓ سمٕمد قمجز اًمـحٞمٚم٦م قمـ إصالطمف-
إظمقان اًمًقء يمِمجرة اًمٜمـ٤مر شمـحرق سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم ً٤م-
ظمػم إصح٤مب ُمـ ٟمز ذٟمٌؽ ومٚمؿ ُيـ َ٘مـر ْقم َؽ سمـف ،وُمٕمروومـ ُف قمٜمدك ومٚمؿ َي ْٛمٜم ُْـ
قمٚمٞمؽ سمـف-
َا ْقم ِ
ط اًمـحؼ ُمـ ٟمٗمًؽ-
ب يمال ٍم ضمقاسمـف اًمًٙمقت-
ُر َّ
ٍ
قمٛمؾ اًمـٙمػ قمٜمف أومـْمؾ-
ب
ُر َّ
ٍ
ب ظمّمقُم٦م اإلقمراض قمٜمٝم٤م أصقب-
ُر َّ
اًمٜمـ٤مس أومْمؾ ُم٤م ظمٚمؼ اًم ّٚمـ ُف شمٕم٤مًمـك ومـل هذا اًمٕم٤مًمـؿ وأومْمؾ ُم٤م ومٞمٝمؿ اًمٕم٘مؾ،
وأومْمؾ أُمقر اًمٕم٘مؾ شمدسمر ص٤مطمٌف سم٤مًمٕمدل ويمَـػ ٟمٗمًف قمـ اًمذٟمقب-
ٍ
ٍ
إطمـٛمؼ ٓ ي ِ
سمـٌمء فمٜمف
أطمس
سمٌمء ُمـ اًم٘مٌٞمح ،واًمـج٤مهؾ اًمذي إذا
ـحس
َّ
ُ
همػمه ،واًمـجٌ٤من اًمذي يـخ٤مف ُم٤م ٓ يـ َُحس سمـف-
واص ِ
اًمـخٞمـر واًمنم ِ
الن إًمـك اًمٜم٤مس ٓ ُمـحـ٤مًمـ٦م :ومـٓمـقسمك واًمقيؾ ًمـٛمـ ضمرى
وصقًمـٝمٛمـ٤م إًمـك اًمٜمـ٤مس قمٚمـك يـديـف-
ـٛمٚمـٙمقا ويًٚمٓمقا إٓ ُمـ ًمف رطمـٛم ٌ٦م وُمقد ٌة
يٜمٌٖمل ًمٚمٛمٚمقك وذوي اًمًٚمٓم٤من أن ٓ ُي َ
اًمـٛمح٥م ًمٚمقًمد اًمـٙمريؿ قمٚمٞمف-
ًمـٙمؾ أطمدُ :مثؾ ُم٤م يٙمقن قمٜمد إب اًمرطمٞمؿ ُ

ُٓم٤مع ومٞمٝم٤م إطمـ٘م٤مد-
 أُمر اًمدٟمٞم٤م
أىمٍم ُمـ أن شم َ
ُ
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 اًمـحٞم٤م َء ومـل اًمّمٌ٤م أمجؾ ُمـ اخلقفٕ :ن احلٞم٤مء يـدُ ل قمٚمـك اًمٕم٘مؾ واخلقف يدل
قمٚمـك اجلٌـ-

زو د ُمـ اًمـخػم وأٟم٧م ُُم ٌ
ـ٘مٌؾ  ،ظمٞمـ ٌر ُمـ أن شمـتـزود ُمٜمف وأٟم٧م ُُم دسمـر-
 أن شمـتـ َّ
 ىم٤مل ًمتٚمٛمٞمذه ومقاـمٞمٚمِس :هؾ ومٝمٛم٧م ُم٤م ىمٚم٧م ًمؽ؟ ىم٤ملٟ :مٕمؿ -ىم٤مل ٓ :أرى قمٚمٞمؽ
أصمـر اًمٗمٝمؿ -ىم٤مل :يمٞمػ ذًمؽ؟ ىم٤مل ٓ :أراك ُمنور ًا :واًمدًمٞمؾ قمٚمـك اًمٗمٝمؿ اًمنور-
ُ

كصقحيُهرمسُفؾؿؾقكُ:















إذا أُمرت أن ُيٙمت٥م ًمؽ يمـت٤مسم ً٤م وم٤مطمذر ظمتٛمف وإٟمـٗم٤مذه دون أن شم٘مرأه أٟم٧مٕ :ن
ِ
اًمـح َٞم َ
ـؾ شمـ٘مع سم٤مًمـٛمٚمقك وًمً٧م سم٠موًمـٝمؿ ذم ذًمؽ-
ُمـ شم ََق ًّمـك أُمر اًمٜمـ٤مس وم٘مد وضم٥م قمٚمٞمف أن يٙمقن ذايمر ًا صمالصم٦م أؿمٞم٤مء :أوًمـٝم٤م :أن
يـده ُُم ْ
أطمرار ٓ
ٓمـ َٚمـ٘م٦م قمٚمـك ىمق ٍم يمثػم ،واًمثـ٤مٟمـل :أن اًمذي يـده ُُمٓمٚم٘م٦م قمٚمٞمٝمؿ
ٌ
٧م ُمد ًة يًػمة-
قمٌٞمد ،واًمثـ٤مًم٨م :أن ؾمٚمٓم٤مٟمـف إٟمٛمـ٤م َيـ ْثـ ٌُ ُ
اطمذر أن شمرهم٥م ومـل أظمذ أُمقال اًمٜمـ٤مس وشمـؽميمٝمؿ قمٚمـك ُ
ـمٖمٞم٤مٟمـٝمؿ-
َـح ًُ ُـ اًمـٛمٛمٚمٙم٦م إٓ سم٤مًمرقمٞم٦م-
أطم ًَ َـ إًمٞمٝم٤م ،وٓ شم ْ
اقمٚمؿ أن اًمرقمٞم٦م شمًٙمـ إًمـك ُمـ ْ
ؾمٌٞمٚمؽ إذا ًم٘مٞم٧م طمرسم ً٤م أن شمٙمقن ِ
اًمر ِ
أي ومـل ضمـٛمٞمع أُمرك-
طم٤مز َم ّ
سمتدار ِك إُمر هيٕم ً٤م-
اطمذر اًمـٝمزيٛم٦م :ومـ٢مٟمـٝم٤م إذا وىمٕم٧م ومٕمٚمٞمؽ
ُ
أيمْثِ ْر ُمـ اًمـجقاؾمٞمس ًمتٙمقن أظمٌ٤مر أقمدائـؽ ُمٕمؽ أوًٓ سم٠مول-
ٍ
ُ
ُـح٤مك قمٚمٞمؽ-
طمٞمٚم٦م شم
اطمذر ُمـ
إذا أُمرت ٍ
سم٠مُمر ومـت٤مسمِ ْٕمف وٓ ُشم َ٘مٍم ومٞمف ومٞمٚمح٘مؽ قمـ ذًمؽ ٟمُـ٘مّم٤من اًمـٝمٞمـٌـ٦م-
ٓ شم٠مٟمس إًمـك ٍ
أطمد ومت ٙمِمػ ًمف هك-
اضمٕمؾ اًمٜمقم سمـ٘مدر راطم٦م ضمًٛمؽ ،وٓ شمِمٖمؾ ٟمٗمًؽ إٓ سمِ ِجدٍّ ًمٞمٙمقن أُمرك يمٚمف
ِضمد ًا ٓ َهزًٓ ،وإذا َهـٛمٛم٧م وم٤مومٕمؾ-
إن قمٛمـ٤مرة إرض سمـ٤مًمزرع واًمٜمٌ٤مت واًمرقمٞم٦م يًٙمٜمقن سمـٝم٤م ،وسمٞمقت إقمٛمـ٤مل
ُمٜمٝم٤م شمُـ ْٕم َٛمر ،واًمدوًم٦م سمـٝم٤م َشمـثٌ٧م-
ف ًمف طم٘مف وومقق ذًمؽ اإلطمً٤من إًمٞمف ومـتـزيـد هـٛمتف
ُمـ يٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ُيٙم َْرم و ُي ْٕم َر ْ
ِ
هـٛمف ومـل أُمر دٟمٞم٤مه ومتـٜمتـٗمع سمـف-
ومٞمف و َيٚم ُٓمػ قم٘مٚمف و َي ّْمٗمق ذهٜمف و َيـ٘م ّؾ ّ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ33حؽؿُمكييُؿديؿـيُ
َ قمجؾ اًمٕم٘مقسمـ٦م قمٚمـك اًمـٛمٗمًديـ ومـل إرض سمٕمد أن َي ِّم َّح قمٜمدك ُضمرُمٝمؿ
وشمَتْمح ضمـٜمـ٤ميـتـٝمؿ-
 اطمذر اإلقمجـ٤مب سمرأيؽ ،واًمزم اًمـٛمِم٤مورة ًمـٛمـ َطم ًُـ قم٘مٚمف وـمٕمـ ومـل اًمًـ
ـر قمٚمٞمف ُمـ اًمتج٤مرب-
ًمـٙمثرة ُم٤م َُم ّ

 طم٘مٞمؼ أن يٓمٚم٥م اًمـٛمرء اًمـحٙمٛم٦م و ُيـ َثـٌـتٝم٤م ومـل ٟمٗمًف ،وٓ يـجزع ُمـ اًمـٛمّم٤مئ٥م
ِ
سم٤مًمـٙم ْؼم وٓ ومٞمٛمـ٤م يٌٚمغ ُمـ هف وٓ يزهق سمح٤مل
اًمتل َشم ُٕم ّؿ إظمٞم٤مر ،وٓ ي٠مظمذ
ِ
اًمٖمٜمك واًمًٚمٓم٤من ،ويٕمدل سملم ٟمٞمتـف وىمقًمف وومٕمٚمف ،وشمٙمقن ؾمػمشمـف ٓ قمٞم٥م ومٞمٝم٤م-
وزير ،ووًمِـ ٌّل،
 ٓ يـجد اًمـخٞمـر واًمـحٙمٛم٦م إٓ ُمـ شمقاومرت ًمف صمـالصمـ٦م أؿمٞم٤مء:
ٌ
وصديؼ :ومقزيره قم٘مٚمف ،ووًمٞمف ِقمـ َٗمـتُف ،وصدي٘مف قمٛمٚمف اًمّم٤مًمح-
ت :ومـ٠مسمـ ِ
 إذا َ
ْـؼ ،وإذا أسمـ٘مٞم٧م وم٤مطمذر-
فمـ َٗمـ ْر َ
 ٓ طمٞمٚم٦م ُمع اًمـٛمقت-
ٍ
رء ٍ
وم٤من همػم اإلصمؿ-
 يمؾ
 يمؾ رء َيـٌِـٞمدُ همػم اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح-
 يمؾ ؿمـ ٍ
لء ُي ُ
ٓم٤مق شمـٖمٞمـػمه إٓ اًمٓمٌع-
ٍ
اًمـحٛمؼ-
 يمؾ ؿمـلء ُيـ ْ٘مدَ ر قمٚمـك إصالطمف إٓ ُ
ِ
وـمـ ،واًمٗم٘مر ُهمرسمـ ٌ٦م ،واًمٓمٛمع ِر ٌق ،واًمٞمـ٠مس طمـريـ٦م-
اًمٖمٜمَك

ٌ

٥م
٥م ُمـٛمـ اُمتـٜمٕم٧م قمٚمٞمف اًمِمٝمقات أن يٙمقن وم٤موالً :وإٟمٛمـ٤م اًم َٕم َج ُ
ً مٞمس اًم َٕم َج ُ
ُمـٛمـ اًمِمٝمقات ُمـ٘مروٟمـ ٌ٦م سمـف ويٙمقن وم٤موالً-
وهم َٚمـٌ ِ
ـ٦م ؿمٝمقاشمـف ،ومٙمٞمػ يـ٘مدر
 إذا ًمـؿ يٙمـ اًمـٛمٚمؽ ي٘مدر قمٚمـك ىمٝمر طمقاؾمف َ َ
قمٚمـك وٌط رقمٞمـتـف وُم٤م َسم ُٕمدَ ُمـ ُمـٛمٚمٙمتف؟ ومًٌـٞمؾ اًمـٛمٚمؽ أن يـٌـتدئ
سمًٚمٓم٤مٟمـف قمٚمـك ٟمـٗمًف ًمٞمًتـ٘مٞمؿ ًمف ؾمٚمٓم٤مٟمـف قمٚمـك همٞمـره-

******
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َــؿُافػـ ُْـرس
ِحؽ ُُ

ِ 
اًمٗمـتـٜمـ٦م شمُـ ْٚمـ َ٘م ُح سمـ٤مًمٜمجقى وشمُـٜمْـتِـ٩م سمـ٤مًمِمٙمقى-
ُ ؾم ْٙم ُر اًمًٚمٓم٤من أؿمد ُمـ ُؾم ْٙم ِر اًمنماب-

ُ مـ ٓ ُم٤مل ًمف ٓ قم٘مؾ ًمـف ،وُمـ ٓ قم٘مؾ ًمف ومال دٟمٞمـ٤م ًمف وٓ ديـ-








أىمرب اًم٘مراسمـ٦م اًمـٛمق ّدة اًمدائٛم٦م-
ـ١مُمـ قمٚمـك ُم٤م شم٘مقل ،و ُيمـ ذا ٍ
قمٝمد ًمٞمُق َومـك سمٕمٝمدك-
ْ
ُيم ْـ َصدوىمـ ً٤م ًمـ ُٞم َ َّ َ
ٌ
وقمقن قمٚمـك اًمدهر،
ٓ شمًتٝمـ سم٤مًمـٛمـ٤مل وشمـثـٛمٞمـره ،وم٢من اًمـٛمـ٤مل آًم٦م اًمـٛمٙم٤مرم
ـػ ًمإلظمـقان -وومـ٘مد اًمـٛمـ٤مل ُمٕمف ىم ّٚمـ٦م آيمتـراث
وىمق ٌة قمٚمـك اًمديـ و ُُمـتـ٠م ًَّم ٌ
واًمـرهٌـ٦م ُمٜمـف ،و َُمـ ًمـؿ يٙمـ سمٛمقوع
ُمـ اًمٜم٤مس ،وشمـتٌٕمف ِىم ّٚم٦م اًمرهمٌ٦م إًمٞمـف
ّ
ٍ
اؾمتخـػ سمـف اًمٜم٤مس ضمـد ًا-
رهمٌـ٦م أو رهٌـ٦م
َّ
ٍ
ٍ
ًٛمك ًمـٌـٞمـٌـ ً٤م ،وٓ أن يـقصػ
اًمٚم٥م
ًمٞمس يمؾ ذي
ٟمّمٞم٥م ُمـ ّ
سمٛمًتقضم٥م أن ُي ّ
ِ
سمـّمٗم٤مت أوًمـل إًمٌ٤مب -وًمٞمس هق يمً٤مئـر أُمقر اًمدٟمٞم٤م وؾمٚمٓم٤مهن٤م وُم٤مًمـٝم٤م
وزيٜمـتٝم٤م اًمتل ىمـد ُيـدرك اًمـٛمتـقاٟمـل ُمٜمٝم٤م ُم٤م يٗمقت اًمـٛمثـ٤مسمـر ،و ُيـّمٞم٥م
اًمٕم٤مضمـز ُمٜمٝم٤م ُم٤م يـخٓمئ اًمـحـ٤مزم-
ـؼ واًم ٌُـ ْٖم ِ
ض
قمٚمـك اًمٕم٤مىمؾ أن يٕمٚمؿ أن اًمٜمـ٤مس ُمِمؽميمقن ومـل اًمـح٥م ًمـٛمـ٤م ُيقاومِ ُ
َّ
وأن هذه ُمٜمـزًمـ ٌ٦م اؾمتقى ومٞمٝم٤م اًمـحٛم٘مك وإيمٞم٤مس ،صمؿ
ًمـٛمـ٤م ٓ ُيقاومؼ،
اظمتـٚمٗمقا سمٕمده٤م ومـل صمالث ظمّم٤مل ُه ّـ ِضمـٛمـ٤مع اًمّمقاب وضمـٛمـ٤مع اًمـخٓمـ٢م:
يًـره ،اًمثـ٤مٟمـل :أن يٜمٔمر ومٞمٛمـ٤م
إول :أن اًمٕمـ٤مىمـؾ يٜمـٔمر ومٞمٛمـ٤م يـ١مذيـف وومٞمٛمـ٤م
ّ

ي١مصمـره ُمـ ذًمؽ ومٞمْمع اًمرضم٤مء واًمـخقف ومـل ُمقوٕمـف ،اًمثـ٤مًم٨م :شمـٜمـٗمٞمذ
اًمٌّمـر سم٤مًمٕمـزم وسمـٕم ِ
ِ
سمـٗمْمؾ اًمذي هق أ ْد َوم-
ـد اًمـٛمٕمرومـ٦م
ُ ْ
ُ مـ ِ
اًمٕم ْٚمؿ أن شمٕمٚمؿ أٟمؽ ٓ شمٕمٚمؿ-
ِ
إُمقر اطمـتٛمـ٤مًٓ ًمّمٖمٞمـ ِر اًمـخٓمـ٢م واًمتـْمٞمـٞمـعٟٕ :مـف ًمٞمس ر ٌء
اًمـٛمـ ْٚم ُؽ أىمـؾ

ُ
ُ
يـٙمقن قمٔمٞمٛمـ ً٤م-
سمآظمر
ُمٜمف يْمٞمع (وإن يم٤من صٖمٞمـر ًا) إٓ اشمّمؾ َ
ِ
شمًتقضم٥م اًمزي٤مدة ،ويمـ ضمقاد ًا ًمتـٙمقن ًمٚمخٞمـر أهالً-
 يمُـ ؿمٙمقر ًا
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 يمـ رطمٞمٛمـ ً٤م سم٤مًمـٛميوريـ ًمئال شمُـ ٌْـتَٚمـك سم٤مًمْمـر ،ويمـ ودود ًا ًمئـال شمٙمقن َُم ْٕم ِدٟم ً٤م














ٕظمالق اًمِمٞم٤مـملم-
وه سم٤مًمـخـٞمـ ِر ًمٚمٜمـ٤مس ّ
ًمئال ي١مذيؽ اًمـحًد-
يمـ قم٤مًمـٛمـ ً٤م ًمت َّ
َـ٘مر َقمٞمٜمُؽ سمٛمـ٤م أوشمـٞمـ٧مَّ ُ ،
ٓ شمٙمـ طمـ٘مقد ًا ًمئال شم ُِْمـ َّر سمٜمٗمًؽ اًمٗم٤مٟمـٞمـ٦م إضار ًا سم٤مىمٞم ً٤م-
اقمٚمؿ أٟمـف ٓ أطمدٌ شمـ١م ّد يـف اًمتقسمـ ٦م إًمـك اًمٜمـ٤مر-
اًمؼم صمالث ِظمّم٤مل :اًمّمدق ومـل اًمٖمْم٥م ،واًمـجقد ومـل اًم ُٕمنة،
أومْمؾ ِ ّ
واًمٕمٗمق ومـل اًم٘مدرة-
ِ
ِ
اًمٙمذب-
اًمذٟمقب
رأس
ُ
اًمٕم٘مؾ سمٖمػم ورع ،وٓ اًمـحً٥م سمٖمػم أدب،
شمّمٚمح إٓ سم٘مرائـٜمِـٝم٤م ٓ :يـٜمـٗمع
أُمقر ٓ
ُ
ٌ
وٓ ِ
اًمٖمٜمك سمٖمػم ضمـقد ،وٓ اًمـٛمروءة سمٖمػم شمـقاوع ،وٓ اإلضمـتٝم٤مد سمٖمػم شمقومٞمؼ-

ظمـٛمقل اًمذيمر أضمـٛمؾ ُمـ اًمٜمَّـٌ٤مه ِ
ـ٦م سم٤مًمـذ ِ
يمر اًم٘مٌـٞمح-
َ
ِ
ِ
اًمـٛم٘م٤مرسمـ٦م شمَـٜم ْ
َـؾ طم٤مضمتَـؽ ُمٜمـف وٓ شمُـ٘م٤مرسمـف يمؾ اًمـٛم٘م٤مرسمـ٦م
سمٕمض
قمدوك َ
ب ّ
ىم٤مر ْ
ُـذل سمـف ٟمـٗمًؽ وي ِ
ومـٞمجـؽمئ قمٚمٞمؽ ُمع ُم٤م شم ِ
ِ
ٟم٤مصـرك -واًمـٛمثؾ ومـل
٥م
ـرقم ُ
ُ
ُ ْ
ذًمؽ َُم ُثؾ اًمٕمقد اًمـٛمٜمّمقب ومـل اًمِمٛمسْ ،
إن أ َُمٚمتَف ىمٚمٞم ً
ال زاد فمِٚمـف ،وإن
ِ ِ
ص اًمٔمؾ-
ضم٤مو ْز َ
ت اًمـحدَّ ومـل إُم٤م ًَمـتـف ٟمَـ َ٘م َ
َ
قمـدو ه قمٚمـك يمـؾ طم٤مل-
اًمـح٤مزم ٓ يـ٠مُمـ
َّ
اًمـٙمريؿ يـٛمٜمـح أظمـ٤مه ُمقدشمـف قمـ ٍ
ِ
ٍ
ُمٕمرومـ٦م يـق ٍم ،واًمٚمئـٞمؿ ٓ
واطمـد أو
ًم٘م٤مء
ّ
ُ
َ
ٍ
ُيـقاصؾ أطمـد ًا ّإٓ قمـ رهمـٌـ٦م أو رهـٌـ٦م-
ِ
ص َّ
ـره-
وضمدْ ٟم٤م اًمٌـاليـ٤م يًق ُىمٝم٤م إًمـك أهٚمٝم٤م اًمـح ْر ُ
واًمِم َ
ًم َٞم ْح ًُ ْـ اضمتٝم٤م ُدك ًمٜمٗمًؽ ُمـٛمـ٤م شمٙمقن سمـف ًمٚمخٞمـر أهالً-
ٓ ُي َٕمد همٜمٞم ً٤م ُمـ ًمـؿ يِم٤مرك ومـل ُم٤مًمف -وٓ ُيٕمدّ ُهمٜمٛمـ ً٤م ُم٤م ِؾم َٞمؼ ُهمـرُم ً٤م-

وىمق ًة ومـل اًمٕم٘مؾ وم٘مد آشمـ٤م ُه اًمًٚمٓم٤من اًمذي يٛمٚمؽ
ُ مـ آشمـ٤م ُه اًمـ ّٚمـ ُف َؾمٕم ً٦م ومـل اًمٗمٝمؿ ّ
ٍ
ِ
رء وم٤مئ٧م-
أؾم ُٗمف قمٚمـك يمؾ
سمـف ٟمـٗمًف ،وُمـ ُمٚمؽ ٟمٗمًف سمًٚمٓم٤من قم٘مٚمف ىمـ ّؾ َ
 اًمٞمـدُ اًمٚمٞمٜمـ٦م شمـ٘مقد اًمٗمٞمؾ َ
ٕمرة-
سمِم َ
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سمحًٌِؽ ُمثـ٘مـٗم ً٤م ًمٕم٘مٚمؽ وُمٝمذسمـ ً٤م ًمرأيـؽ إًمـك ُم ِ
راؿمدك ُم٤م شمـراه ومـل همػمك ُمـ
َ
ُ
ْ
ٍ
ٍ
ٍ
وىمٌـٞمـح ُيـذ ّم قمٚمٞمف-
طمًٜم٦م ُيـٖم ٌَط سمـٝم٤م
ؾمػمة
ُ
يًتٛمر
واًمـخـ ُٚمؼ
صالح إظمالق سمٛمٕم٤مذة اًمٙمِرام وومً٤م ُده٤م سمٛمخ٤مًمٓم٦م اًمٚمئ٤مم،
ُ
ّ
ً٤مس سمـف-
ويـجري قمٚمـك ُم٤م ُي ُ
ُ
اًمـٛمحـ٤مؾمـ-
ىمٚمٞمؾ اًمٕمٞم٥م َي ُ
ٛمحؼ يمثػم َ
ُح٤مؾمٌقا) اًمٜم٤مس وزٟمـ ً٤م سمقزن وشمَـ َٙمـرُمقا ِ
ٓ ُشمـداىمقا (شمـ ِ
سم٤مًمٖمٜمك قمـ آؾمتـ٘مّم٤مء،
َ
َّ
وقمـ ّٔمٛمقا أىمـداريمؿ سم٤مًمتـٖم٤م ُومـ ِؾ قمـ إُمقر اًمدٟمـٞمـئـ٦م ،وأُمًٙمقا َر َُم َؼ اًمْمٕمٞمػ
سم٤مًمـٛمٕمقٟمـ٦م ،وٓ شمٙمقٟمقا سمحـ٤مصمـٞمــ قمـ ُم َٖمـٞم ِ
ـٌ٤مت إطمقال ومـ َٞمـٙمثُر َقمـتَـ ٌُـٙمؿ-
ُ َّ
َ
َ ّ
ِ
آسمـ اًمٕم٤مق يم٤مًمثُ
١مًمقل ومـل وضمف أسمٞمـف :إذا شمـريمف ومٝمق قم٤مهـ٦م وإذا اٟمتزقمف شم٠مًمـّؿ-
أؾم َق ُس اًمٜمـ٤مسُ :مـ ىم٤مد أسمـدان اًمرقمٞم٦م إًمـك ـم٤مقمتِف سم٘مٚمقسمـٝم٤م-
ْ
اًمـحٞم٤مة ُطم ُٚم ٌؿ يقىمٔمٜم٤م ُمٜمف اًمـٛمقت-
ٍ
ٌ
طمّم٤من أقمٛمك-
طمذر
اًمِمجـ٤مقم٦م سمال


 اًمّمؼم ؿمجر ٌة ضمذوره٤م ُُمـ ّرة وصمٛمـ٤مره٤م ؿمٝمـٞمـ٦م-
ً مٚمًٞمػ طمـدّ ان وًمٚمً٤من ُمئـ٦م طمـدٍّ -

 ىم٤مل وزير يمنى :صمـالصمـ٦م ًمٞمس ًمـٝمؿ رأي ومال شمًتـِمػموهؿ :ص٤مطم٥م ُ
اًمـخـػ
وص٤مطم٥م اًمـٛمرأة اًمًقء اًمًٚمٞمٓمـ٦م-
اًمْمٞمؼ ،وطمـ٤مىمـ اًمٌقل،
ُ
 ىم٤مل يمنى ًمـٛمرازسمتـف  :قمٚمـك أي رء أٟمـتؿ أؿمد ٟمـداُم٦م؟ ىم٤مًمقا :قمٚمـك ووع
اًمـٛمٕمروف ومـل همػم أهٚمف وـمٚم٥م اًمِمٙمر ُمـٛمـ ٓ يِمٙمره-
ٍ
رء أض قمٚمـك اسمـ آدم؟ ىم٤مًمقا :اًمٗم٘مر ،ىم٤مل :اًمِمح أض ُمٜمف،
 ؾم٠مل يمنى :أي
وم٢من اًمٗم٘مػم إذا َو َضمدَ اشمًع وإن اًمِمحٞمح ٓ يـتًع إذا َو َضمـدْ -
ً مق يم٤من ومـل اًمٌق ِم ظمػم ُم٤م ِ
ؾمٚمؿ ُمـ اًمّم٤مئـد-
ٌ
ِ
 أوص ِيمنى رضم ً
أطمد
ـٝم ُف أُمػم ًا ،وم٘م٤مل :اقم َٚمؿ أٟمّـ ُف ًمٞمس ُمـ اًمٕمدُ و َ
وضم َ
ال َّ
ْـٍم ومـل ُِم َّٚم ٍ
ـ٦م ،أو َهمٞم ٍ
ُُمـٙم٤م ًَمـ ٌَـ ً٦م وٓ أصدق ُُمـخـ٤م ًَمـ ٌَتـ ً٦م ُمـ ُُمـًتَـٜم ٍ
ـران قمٚمـك
ْ
طمـرُم ٍ٦م ،أو ُمـٛمت ِ
َـٕم ٍ
ض ُمـ ِذ ًَّمـ٦م.
ُ ْ
ُ ْ َ
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ُؾم َئؾ يمنى ُ :م٤م ُ
سم٤مل اًمرضمؾ اًمـحـديـد أهع َر ْضم َٕم ً٦م ُمـ اًمٌٓملء؟ وم٘م٤ملَُ :م َث ُٚم ُٝمٛمـ٤م
أه ُقمٝم٤م ُظمـٛمقد ًا.
أه ُقمٝم٤م َوىمقد ًا َ
َُم َث ُؾ اًمٜمـ٤مر ومـل احلٓم٥مَ ،
يم٤من إذا أراد يمنى أن يًتِمػم إٟمً٤مٟم ً٤م سمٕم٨م إًمٞمف سمـٜمـٗمـ٘م٦م ؾمٜم٦م صمؿ َيًتـِمػمه-
ـح قمٚمـك ُمـ٤م ومـل سمـٞمـ٧م اًمـٛمـ٤ملَ ،وم َق َّىم َع
يرضم ُ
سمٚمغ يمنى أن ُمع ومالن ُمـ٤مًٓ قمٔمٞمٛمـ٤م َ
ِ
٥م اًمزُمـ٤من ِظمّم ٌُٜم٤مش-
«ُمـ٤مًمف ُمـ٤م ًُمٜمـ٤م ،وظم ّْم ُ
يم٤من يمنى ي٘مٞمؿ رضمٚملم قمـ يٛمٞمٜمف وؿمٛمـ٤مًمف إذا ىمٕمد ًمٚمٜمٔمر ومـل أُمقر اًمٜمـ٤مس،
ومٙم٤من إذا زاغ طمريم٤مه سم٘مْمٞم٥م يم٤من ُمٕمٝمٛمـ٤م ،وىم٤مٓ ًمف واًمرقمٞمـ٦م يًٛمٕمقن« :أيـٝم٤م
ُمـخ ٌ
اًمـٛمٚمـؽ اٟمـتـٌِـف أٟم٧م ْ
ـٚمقق ٓ ظمـ٤مًمؼ ،وقمٌَدٌ ٓ ُمقًمـكً ،مٞمس سمٞمٜمؽ وسملم
ِ ِ
ِ
ـر ًمٜمـٗمًؽش-
اًم ّٚمـف ىمراسمـ٦م ،أٟمّمػ اًمٜمـ٤مس واٟم ُٔم ْ
قمٜمد آُمتح٤من ُيـٙمرم اًمـٛمرء أو ُيـٝم٤من-
اًمـٛمٗمروح سمـف هق اًمـٛمحـ زون قمٚمٞمف-
يمؾ ؿمـ ٍ
لء ؿمـل ٌء :وصداىمـ ُ٦م اًمـٙمذوب ٓ ؿمـلء-
ُم٤م أىمٌح اًمـخـْمقع قمٜمد اًمـحـ٤مضمـ٦م واًمتٙمٌـ ِر قمٜمد آؾمتٖمٜم٤مء-
ُ
اًمٕمٛمران طمٞم٨م يـجقر اًمًٚمٓم٤من-
ٓ يٙمقن
ظمػم ُمـ اٟمتـٔم٤مر اًمـٛمٗم٘مقد-
ُمٕم٤مًمـجـ٦م اًمـٛمقضمقد ٌ
آضمتٝم٤مد ومـل همٞمـر أواٟمـف ؿمـ ٌّر ُمـ اًمتقاٟمـل-
إن ًمـؿ شمُـ ْٖم ِ
َـر َض أسمـد ًا-
ض قمٚمـك اًم٘مذى ًمـؿ شم ْ
ُم َث ُؾ اًمٕمدو اًمْم٤مطمؽ إًمٞمؽ يم٤مًمـحـٜمـٔمـٚم٦مِ َ :
ي ِة أوراىمٝم٤م اًم٘م٤مشمِـ ِؾ َُمذا ُىمٝم٤م-
َ
اًمـخـ َ
ـدر ُك اًمٖمرض-
سم٤مًمتـ٠مٟمـل ُي َ
أـمِـع اًمٙمٌػم ُيٓم ْٕم َؽ اًمّمٖمػم-
ٓ شمًتٓمٞمع اًمٓمػمان سم٠مضمـٜم ِحـ٦م همػمك-
٘مؾ ِ
دان ًمٙمؾ ٍ
اًمـٛمـ ُ٤مل واًمًٚمٓم٤من ُم ْٗم ًِ ِ
ٍ
ًمرضمؾ ًم ُف َقم ٌ
يم٤مُمؾ.
أطمد  ،إٓ
ُ

دارك
ديـ يمثػم ،وم٘م٤مل همرُم٤مئـف ًمقًمده ً :مقسمِ َ
ُ م٤مت أطمد اًمـٛمجقس و يم٤من قمٚمٞمف ٌ
ٕم٧م َ
ووومٞم٧م سمـٝم٤م ديـ ِ
وىمْمٞم٧م سمـٝم٤م قمـ أسمـل
واًمدك -وم٘م٤مل اًمقًمد :إذا أٟم٤م سمِ ْٕم ُ٧م داري
ُ
َْ َ
ُ
يـدظمؾ اجلٜمّـ٦م؟ وم٘م٤مًمقا -ٓ :وم٘م٤مل اًمقًمد  :ومدقمف ومـل اًمٜمّـ٤مر وأٟم٤م ومـل اًمدَّ ار-
َد ْيٜمَـ ُف ومٝمؾ
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 يم٤من اًم ُٗم ْر ُس ٓ ُي َٛمٚمٙمقن قمٚمٞمٝمؿ إٓ ُمـ أهؾ سمٞم٧م اًمـٛمٛمٚمٙم٦م ،صمؿ َيـخت٤مروٟمَـف ُمـ ِ
أهؾ
ِ
اًمٗمْمؾ ِ
واًمد ِ
َّ
ج٤مقم٦م واًمـٙمرم ،صمؿ يِمؽمـمقن قمٚمٞمف سمٕمد
واًمِم
يـ وإدب واًمًخ٤مء
ِ
٥م همالء إؾمٕم٤مر ومـل اًمٌْم٤مئع،
ذًمؽ اًمٕمدل ،وأن ٓ يتخذ صٜمٕم٦م وٓ يت٤مضمر ،وم ُٞمح َّ
وأن ٓ يِم٤مور اًمٕمٌٞمد وم٢مٟمـٝمؿ ٓ ُيِمػمون سمخػم وٓ ُمّمٚمح٦م-
 يم٤مٟم٧م اًم ُٗم ْر ُس واًمروم خمتٚمٗمتلم ومـل آؾمتِم٤مرة ،وم٘م٤مًم٧م اًمرومٟ :محـ ٓ ٟم َُٛمٚم ُؽ ُمـ
اًمـٛمِم٤مورة-
يـحت٤مج أن َيًتِمػم -وىم٤مًم٧م اًم ُٗم ُ
ُ
رسٟ :محـ ٓ ٟم َُٛمٚم ُؽ ُمـ َيًتٖمٜمل قمـ ُ

 ىم٤مل سمٕمض إيم٤مؾمـرة :إذا اؾمتٙمٗمٞم٧م رضم ً
وم٠مؾم ِـ رزىمـف و َىمـق َقم ُْمدَ ه وأـمـٚمِ ْؼ
ال ْ
ـده صمِـ ْ٘م ُؾ و ْـمـ٠مشمِ ِ
يـ٦م ي ِ
ٜم٤من ِرزىمـف طمًؿ َـمٛم ِٕمف ،وومـل شم ِ ِ
سم٤مًمتـدسمـٞمـر يـده ،ومـٗمل إؾم ِ
ـف
َ
َـ٘مق َ
َ ْ ُ َ
ْ
ِ
٥م ُأ ِ
ُمقره-
قمٚمـك أهؾ اًم ُٕمدوان ،وومـل إـمالق اًمتدسمـٞمـر ًمـف إظم٤م َومـتُـف قمقاىم َ
أؾم َق ُس اًمـٛمٚمقك ُمـ ىمـ٤مد أسمـدان رقمٞمتـف إًمـك ـم٤مقمتـف سم٘مٚمقسمـٝم٤م-
ْ 
 يروى أن اًمـٛم١مسمذ أهدى إًمـك اًمـٛمتقيمؾ ىمـ٤مرورة دهـ ويمت٥م ُمٕمٝم٤م إًمٞمـف :إن اًمـٝمديـ٦م
إذا يم٤مٟم٧م ُمـ اًمّمٖمٞمـر إًمـك اًمـٙمٌٞمـر ،ومٚمٓمٗم٧م ودىمـ٧م ،يم٤من أسمـٝمك ًمـٝم٤م وأطمًـ ،وإذا
يم٤مٟم٧م ُمـ اًمـٙمٌٞمـر إًمـك اًمّمٖمٞمـر ومٕمٔمٛم٧م وضمٚمـ٧م ،يمـ٤من ًمـٝم٤م أوىمـع وأٟمٗمع-

مـُـتوبُ(جووردنُجر)ُُ:

ٔم َؽ سمـٝم٤م ومـ٠م ْقم ِر ْض قمٜمـ ُف ،ومـ ّ
اًمً ِٗمٞم ُف يمٚمٛم ً٦م ُيٖمٞم ُ
٢من اًمذي َسمـ ِ٘مـ َل ُمـ
 إذا ىم٤مل ًمؽ َ
ؾم َٗم ِٝم ِ
ـف أ ْهمـ َٞم ْ
ـظ-
َ

مـُـتوبُ(ُافتوجُ)ُ:
 هـٛمقم اًمٜمـ٤مس صٖم٤مر ،وهـٛمقم اًمـٛمٚمقك يمٌ٤مر وأًمٌـ٤مب اًمـٛمٚمقك ُمِمٖمقًم٦م سمٙمؾ
رء ،وأًمٌـ٤مب اًمًقىمـ٦م ُمِمٖمقًم٦م سمٛمـ٤م ٓ ُيـذيمر ،واًمـجـ٤مهؾ ُمٜمٝمؿ َيـ ْٕم ُذر ٟمـٗمًف
ُمع ُم٤م هق قمٚمٞمف ُمـ اًمراطمـ٦م وٓ َيـ ُ
ٕمذ ُر ؾمٚمٓم٤مٟمـف ُمع ِؿمدَّ ِة ُم٤م هق قمٚمٞمف ُمـ
اًمـٛمـ١مٟمـ٦م ،وُمـ هٜم٤م ُيـ ِٕمز اًمـ ّٚمـ ُف ؾمٚمٓم٤مٟمـ ُف و ُيـرؿمدُ ه و َيـٜمـ ٍُمه-
ت ِ
ًمٚمن وأطمـ َز ُم ًمٚمرأي
 ٓ يٜمٌٖمل ًمٚمٛمٚمؽ أن يًتِمػم أطمد ًا إٓ ظم٤مًم ِـٞم ً٤م ،ومـ٢مٟمـف أ ُْم َق ُ
ًمٚمٛمًتـِم٤مريـ ُمـ هم٤مئـٚمـ٦م سمٕمض-
وأضمـدر ًمٚمًالُم٦م ،وأقمٗمك ُ

ِ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 37حؽَــؿُافػـ ُْـرس

صتلُُ:
 اقمٚمؿ أن اًمقاوٕملم ًمٚمٕمٚمؿ أيمثر ُمـ اًمٕم٤مروملم سمـف ،واًمٕم٤مروملم سمـف أيمثر ُمـ
اًمٗم٤مقمٚملم سمـف-

ُأؾِؼقرُصوهُ:

ِ
ب قمٚمٞمؽ-
ب ًمؽ أن َيٙمْذ َ
 ٓ شم٠م َُم ْـ ُمـ يم ََذ َ

 أىمؾ اًمٜم٤مس قمذر ًا ومـل ارشمٙم٤مب اًم٘مٌٞمح ُمـ قمرف ُىمٌحـف-
حرم-
َ طم ْ٘م ُـ أًمػ د ٍم ُُمـ َحـٚمؾ أين شمٌٕم ً٦م ُمـ د ٍم ُُمـ َّ

أؾراشقوبُ(:ُ)Afrasiab
ُ مـ ضمـ٤مد ؾم٤مد ،وُمـ ؾم٤مد ىمـ٤مد ،وُمـ ىمـ٤مد سمٚمغ اًمـٛمراد-
٥م إًمـك قمدوه ،واجلٌ٤من ُُمٌ َّٖمـ ٌض طمتك إًمـك أُمف-
 إن اًمِمج٤مع ُُمـحـ ٌَّ ٌ

زوُبـُضفؿـوشىُُ:
 أقم٘مؾ اًمـٛمٚمقك أسمٍمهؿ سمٕمقاىم٥م إُمقر-

ـقؽوويسُُ:
ية ومـل أضمؾ-
 اًمٚمج٤مج أىمؾ آؿمٞم٤مء ُمٜمٗمٕم٦م ومـل اًمٕم٤مضمؾ ،وأيمثره٤م َُم َّ

زالُبـُشومُُ:

 اًمٜمٗم٘م٦م قمٚمـك يمؾ رء ُمـ إُمقال إٓ احلرب ،وم٢من اًمٜمٗم٘م٦م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمٜمٗمقس-
 اًمرأي اًمًديـ د أضمدى ُمـ إيـد( )3اًمِمديـد-

ـقخرسوُبـُشقووخشُُ:
 أقمٔمؿ اخلٓم٠م ُمـح٤مرسمـ٦م ُمـ يٓمٚم٥م اًمّمٚمح-

رشتؿُبـُزالُُ:
 إذا أردت أن ُشمٓم٤مع ومًؾ ُم٤م ُيًتٓم٤مع-
( )1إيد  :اًم٘مقة-

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ38
 إن اًمـٛمقًمـك إذا يمٚمػ قمٌده ُم٤م ٓ ُيٓمِٞم٘مـف وم٘مد أىم٤مم ُقمذره وُمـخ٤مًمٗمتف-

يزدجردُبـُبـفرامُُ:

 قمٚمٞمؽ اًمًٕمل وًمٞمس قمٚمٞمؽ اًمٜمج٤مح ،وقمٚمٞمؽ ِ
اجلد وإن ًمـؿ يً٤مقمد اًمـ َجد-

يزدجردُإثقؿُُ:
 اًمـٛمٚمؽ احل٤مزم ُمـ ي١مضمؾ اًمٕم٘مقسمـ٦م ومـل ؾمٚمٓم٤من اًمٖمْم٥م ،و ُيٕمجؾ ُمٙم٤موم٠مة
اًمـٛمحًـ-
ُ

 اًمٞمد اًمٗم٤مرهم٦م شمً٤مرع إًمـك اًمنم واًم٘مٚم٥م اًمٗم٤مرغ يً٤مرع إًمـك اإلصمؿ-

خشـقانُمؾؽُافـفقوضـؾيُُ:

ُ م٤م أىمٌح اخلْمقع قمٜمد احل٤مضم٦م واًمت ِٞمف قمٜمد آؾمتِٖمٜم٤مء-

أر َُدصرُ(ُ:ُ)Ardashir

ِ
٥م اًمـٛمٚمؽ قمـ اًمٕمدل رهمٌ٧م اًمرقمٞمـ٦م قمـ ـمـ٤مقمـتـف-
 إذا َرهم َ
 ٓ صالح ًمٚمخ٤مص٦م ُمع ومً٤مد اًمٕم٤مُم٦م ،وٓ ٟمٔم٤مم ًمٚمدهـٛمـ٤مء ُمع دوًم٦م اًمٖمقهم٤مء-

 ٓ ؾمٚمٓم٤من إٓ سمـ٤مًمرضمـ٤مل ،وٓ رضمـ٤مل إٓ سمـ٤مًمـٛمـ٤مل ،وٓ ُم٤مل إٓ سمـٕمٛمـ٤مرة ،وٓ
وطم ِ
ًـ ؾمٞمـ٤مؾم٦م-
قمٛمـ٤مرة إٓ سمـٕمدل ُ
 قمٚمـك اًمـٛمٚمؽ إذا َو َّضمـ َف رؾمقًٓ إًمـك ُمٚمؽ آظمر أن ُي ْـر ِد َومـ ُف سمآظمـر ْ
وإن َو َّضمـ َف
أن ٓ يـجـ َٛمع سمٞمـٜمٝمٛمـ٤م ومـل ـمـ ٍ
وإن أُمٙمٜم ُف ْ
رؾمقًملم أشمـٌٕمٝمٛمـ٤م سمآظمـ َر ْيـ ِـْ ،
ريؼ وٓ
ومٞمتـٗمـ٘م٤م ويـتـقاـمآ ومـل ٍ
وأٓ يـتـٕم٤مرومـ٤م ِ
ُمـالىمـ ٍ
٤مة ّ
رء ومٕمؾ-
َ
ُ
 ظمػم اًمِمٞمَـؿ اًم٘مـٜم٤مقم٦م ،وٟمٛمـ٤م ُء اًمٕم٘مـؾ سم٤مًمتٕمٚمؿ-
اًمٕم٘مقل يم٤مًمّمؼم ،وًمـؿ ي ِ
ِ
ـحٙمِ ٌؿ يم٤مًمتجـرسمـ٦م،
طم٤ميمؿ قمٚمـك
يـحٙمؿ
 إٟمـف ًمـؿ
ـحٙمٛمٝم٤م ُُم ْ
ُ ْ
ٌ
َ
ٍ
ِ
ظمقف وطمـ٤مضمـ ٍ٦م يـتـ٠مُمؾ سمـٝم٤م صٗمحـ٤مت طمـ٤مًمـف.
ًمٚمٕم٘مؾ ُمـ
أضمـٛمع
وًمٞمس ر ٌء
ُ
ً مٙمؾ ُمٚمؽ سمٓم٤مٟمـ٦م ،وًمٙمؾ واطمد ُمـ سمٓم٤مٟمتـف سمٓم٤مٟمـ٦م ،طمتك جيٛمع ذًمؽ اًمـٛمٛمٚمٙم٦م،
ومـ٢مذا أىمـ٤مم اًمـٛمٚمؽ سمٓم٤مٟمتـف قمٚمـك طمـ٤مل اًمّمقاب أىمـ٤مم يمـؾ ُمٜمٝمؿ سمٓم٤مٟمـ٦م قمٚمـك ُمثـؾ
ذًمـؽ ،طمتك جيتٛمع قمٚمـك اًمّمالح قم٤مُمـ٦م اًمرقمٞمـ٦م-

ِ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 39حؽَــؿُافػـ ُْـرس

 رؾم٤مًمتف إًمـك اًمـٛمٚمقك سمٕمدهُ :مـ أردؿمٞمـر ُمٚمؽ اًمـٛمٚمقك ،إًمـك اًمـٛمٚمقك اًمٙم٤مئٜملم ُمـ
سمٕمد :اًمـخـراج َقمٛمقد اًمـٛمٛمٚمٙم٦م سمِ َٙمٜم ِ
ُ
ف
َـٗم ِف
ُـحـ َٗم ُظ إ ْـمرا ُ
شمٕمٞمش اًمرقمٞمـَّ٦م وشم ْ
ُ
ِ
ِ
واًمٌـٞمـْم٦م ،وم٤مظمت٤مروا ًمٚمٕمٛمؾ قمٚمٞمف ُأًمـل اًمٓمٞمـٜمَـ٦م اًمـ ُح َّـرة ُمـ َذ ِوي اًمٕم٘مؾ
ِ
واًمـحٜمٙمَـ٦م ،وايمٗمقهؿ سمًِٜمِـل إرزاق َيـحٛمقا أٟمـٗمًٝمؿ ُمـ آرشمِ ِ
ـٗم٤مق ،ومٛمـ٤م
ْ
ُ
َ
ثؾ اًمٕمدل وٓ اؾمتُـٜم ِ
اؾمتُـ ْٖم ِ
ْـز َر ِ
ـز َر سمِ ِٛم ِ
ـقر.
اًمـج ْ
سمٛمثؾ َ
أضم َـرأ اًمٜمّـ ِ
٤مس قمٚمـك اًمًٌ٤م ِع أيمثـ ُر ُهؿ ًمـٝم٤م
ُـٛمٙم ِـ اًمٜمـ٤مس ُمـ ٟمـٗمًؽ :ومـ٢من ْ
 ٓ شم َ
ُُمٕم٤م َيـٜمَـ ً٦م ًمـٝم٤م .

قص ُْــغُ(ُافـؿؾؽُ)ُ(ُ:ُ)Hushang
ه َُ

 اًمديـ سمِ ُِمٕم ِ
ٌـف يم٤مًمـحّمـ سمـ٠مريم٤مٟمـف :ومٛمتك شمـداقمك واطمـدٌ ُمٜمٝم٤م شمـت٤مسمع سمٕمده ؾم٤مئـره٤م-
َ
ِ
واًمـحـٚمؿ ،واًمٕمٗم٤مف ،واًمٕمداًمـ٦م-
ِ ضمـٛمـ٤مع أُمر اًمٕمٌ٤مد ومـل أرسم ِع ظمّم٤مل :اًمٕمٚمؿ،
ـؼ اًمذي ٓ ي٘مقم إٓ سمـف ،وومـروقمـف
أوضمـف :أن شمٕمٚمؿ أصؾ احل ّ
 اًمٕمٚمؿ قمٚمـك أرسمٕم٦م ُ
اًمتل ٓ سمـدّ ُمٜمٝم٤م ،و َىم ّْم ِد ِه اًمذي ٓ يـ٘مع ّإٓ ومٞمف ،وودّ ه اًمذي ٓ ُيـٗمًده ّإٓ هق-
ٍ
ـق ى سمـٝم٤م قمٚمـك اًمٕمٚمؿ :اًمّمحـ ٦م ،واًمٖمٜمك ،واًمٕمزم ،واًمتقومٞمؼ-
 أرسمٕم٦م أؿمٞم٤مء ُي ـتَـ َ٘م ّ
ف سم٤مٓؾمتـٜمٌ٤مط
فم٤مهر ُيـ َٕمـرف سمـٜمـٗمًف،
 اًمـحؼ ُيٕمرف ُمـ وضمٝملم:
وهم٤مُمض ُيـ ْٕم َـر ُ
ٌ
ٌ
ُمـ اًمدًمٞمـؾ :ويمذًمؽ اًمٌـ٤مـمـؾ-

ِ
ٞم٥م اًمٖمذاء-
 ـمرق اًمٜمج٤مة صمالث :ؾمٌٞمؾ اًمـٝمدى ،ويمٛمـ٤مل اًمتـ٘مك ،وـم ُ
ِ
اًمٖمٜمك ومـل اًم٘مٜم٤مقم٦م ،واًمًالُم٦م ومـل اًم ُٕمزًم٦م ،واًمـحريـ٦م ومـل َر ْوم ِ
ض اًمِمٝمقة،

واًمـٛمحٌ٦م ومـل شمرك اًمٓمٛمع واًمرهمٌ٦م-








إ َّن اًمتٛمت َع ومـل أي٤م ٍم ـمقيٚم٦م يقضمد سم٤مًمّمؼم قمٚمـك أي٤م ٍم ىمٚمٞمٚم٦م-
ـؾ اًم٘مٞمد ُمـ ِر ضمٚمِؽ وشم ِ
ِ
َـح ّ
ُـر ْح سمـدٟمـؽ-
أظمر جِ اًمٓمٛمع ُمـ ىمٚمٌؽ شم ُ
اًم٘م٤مٟم ِـ ُع َهم ٜم ِـ ٌّل وإن ضم٤مع و َقم ِر ي ،واًمـحريص ومـ٘مٞمـ ٌر وإن َ
ُمٚمؽ اًمدٟمٞم٤م-
ِ
اًمـٛم تٚمِٗم٦م-
اًمِمج٤مقم٦م ؾم َٕم ٦م اًمّمدر سم٤مإلىمـدام قمٚمـك إُمقر ُ
اًمّمؼم اطمتِ ُ
ٛمـ٤مل إُمقر اًمـٛم١مًمـٛم٦م واًمـٛمٙم٤مره اًمـح٤مدصمـ٦م-
اًمـحـٚمؿ شمـ ُ
رك آٟمـتـ٘م٤مم ُمع إُمٙم٤من اًم٘مدرة-

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ10
 اًمًخ٤مء ؾمٛمـ٤مطمـ٦م اًمٜمٗمس ًمـٛمًتحؼ اًمٌذل ،وسمذل اًمرهم٤مئ٥م اًمـجٚمٞمٚم٦م ومـل ُمقاوٕمٝم٤م-
 اًمـحزم اٟمتٝم٤مز اًمٗمرص-
ظمػم ُمـ اًمِمدّ ة ،واًمتـ٠مٟمـّل أومـْمؾ ُمـ اًمٕمجٚم٦م ،واًمـجٝمؾ (أي شمرك
 اًمـحٞمٚم٦م ٌ
ِ
اًمـج َزع
اًمتٕم٘مؾ) ومـل اًمـحرب ظمػم ُمـ اًمٕم٘مؾ واًمٗمٙمر هٜم٤مك ومـل اًمٕمـ٤مىمٌ٦م ُم٤م َّد ُة َ
(أي أصؾ اجلزع)-
 اًمت٠مٟمـّل ومٞمٛمـ٤م ٓ شمـخ٤مف قمٚمٞمف اًم َٗم ْقت أومـْمؾ ُمـ اًمٕمجٚم٦م إًمـك إدراك إُمؾ-
 إذا اؾمتـٌدّ اًمـٛمٚمِ ُؽ سمـرأيـف قمٛمٞم٧م قمٚمٞمف اًمـٛم ِ
راؿمد-
َ
اًمـٛمرسمقب-
ذر َ
 إذا يم٤من اًمداء ُمـ اًمًٛمـ٤مء سمـ ُٓمـؾ اًمدواء ،وإذا َىمـدَّ َر اًمرب سم ُٓمـؾ طمـ ُ

 ؿمدائـد اًمدٟمٞم٤م ومـل أرسمٕم٦م :اًمِمٞمخقظمـ٦م ُمع اًمقطمدة ،واًمـٛمرض ومـل اًم ُٖم ْـرسمـ٦م ،ويمثرة
اًمدَّ يـ ُمع ِ
اًم٘مـ ّٚم٦م ،و ُسمٕمد اًمِم ّ٘م٦م ُمع اًمرطمٚم٦م-
ْ
صمالث ًمٞمس ًمٚمٕم٤مىمؾ أن يـٜمـً٤مهـَ :ومٜم٤مء اًمدار ،وشمٍَم ِ
ٌ
ف أطمقاًمـٝم٤م ،وأوم٤مت اًمتل

ُ َّ
َ
ُ
ٓ َ
أُم٤من ًمـٝم٤م-
ٌ
وقمقن قمغم اًمٓم٤مقمـ٦م-
 اًمـٛمرأة اًمّم٤مًمـحـ٦م قمٛمـ٤مد اًمديـ وقمٛمـ٤مرة اًمٌٞم٧م
ِ
ِ
ٌ
سم٤مًمـخْم٤مب ،واًمّمحـ٦م سم٤مًمٕم٘م٤مىمػم-
سم٤مًمـٛمٜمك ،واًمِمٌ٤مب

صمالث ٓ شمُـدرك سمثالث :اًمٖمٜمك ُ
 اًمٕمـ٤مىمـؾ ٓ يـرضمق ُم٤م َي ْ
ـِمتَـد قمٚمٞمف سمـرضم٤مئـف ،وٓ َيً٠مل ُم٤م يـخـ٤مف ُمٜمٕمف ،وٓ
َيْمٛمـ ُم٤م ٓ يـثـؼ سم٤مًم٘مدرة قمٚمٞمف-
َـحً ُـ ومـل صمـالصمـ٦م ُمقاوع :اًمـٛمقاؾم٤مة قمٜمد اإل ُْمالق ،واًمّمدق
 صمـالصمـ٦م أؿمٞم٤مء شم ُ

اًمً َ
خط ،واًمٕمٗمق قمٜمد اًم ُ٘مدرة-
قمٜمد َّ
ـمـٕمٛم ٍ
أرسمع ِظم ٍ
ـ٦م،

الل إذا ُأ ْقمٓمٞمتَ ُ
ُ
ْمػم َك ُم٤م وم٤مشمؽ ُمـ اًمدٟمٞم٤م :قمٗم٤مف ُ ْ َ
ـٝم َّـ ومٚمٞمس َي ُ
طمدي٨مِ ،
ٍ
وطمًـ َظمٚمٞمـ َ٘م ٍ
وطم ُ
ُ
ـٗمظ أُم٤مٟمـ٦م-
وصدق
ـ٦م،
ُ ُ
اجلٝم٤مل(احلٛم٘مك) :اًمٖمْم٥م ومـل همػم ُمٕمٜمك ،واإلقمٓم٤مء
 صمٛمـ٤مٟمـل ظمّم٤مل ُمـ ـمٌ٤مع ّ
ومـل همػم طمؼ ،وإٟمـٝم٤مك اًمـجًد ومـل اًمٌ٤مـمؾ ،وىمـ ّٚمـ٦م ُمٕمرومـ٦م اًمرضمؾ صديـ٘مـف ُمـ
ًمًـر ومـل همػم أهٚمف ،و صمِـ َ٘مـتـف سمٛمـ ًمـؿ يـجـرسمـف ،وطمًـ فمٜمّـف
ّ
قمدوه ،وووٕمف ا َّ
سمٛمـ ٓ قم٘مؾ ًمف وٓ َووم٤مء ،ويمثرة اًمٙمالم سمٖمػم ٟمـٗمع-

ِ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 13حؽَــؿُافػـ ُْـرس

ٌ
ويمػ إذى ،واضمتٜم٤مب اًمـر َيـ٥م-
صمـالث ًمٞمس ُمٕمٝم َّـ ُهمرسمـ٦مُ :طم ًْ ُـ إدب،

ّ
 إذا ذه٥م اًمقوم٤مء ٟمـزل اًمٌالء-







ِ
اًمؼميم٤مت-
اؾمت َْخـ َٗم٧م َ
إذا فمٝمرت اًمـخٞم٤مٟم٤مت ْ
آوم٦م اًمـجد ،واًمـجقد ُم ِ
اعمٚمؽ َ
اًمـٝمـز ُل ُ
ٗمًدُ اًمٕمدل :وم٢مذا اؾمتخدم ُ
اهلزل ذهٌ٧م َهٞمٌتُف-
ْ
ُ
ٍ
ظمّم٤مل ِو َٕم ٌ٦م ومـل اًمـٛمٚمقك وإذاف :اًمتٕمٔمؿ ،و ُُمـجـ٤مًمً٦م إطمداث واًمٜمً٤مء،
أرسمع
وُمِم٤مورشمـٝم ّـ ،وشمـرك ُم٤م يـحـت٤مج إًمٞمف ُمـ إُمقر ومٞمٛمـ٤م يٕمٛمٚمف سمـٞمـده ويـحيه سمٜمـٗمًف-
ِ ِ
وإيْم٤مح اًمّمقاب-
ً٤مح اًمرأي
ُ
ومـل إٟم٤مة اٟمـٗم ُ
ِ
َـٝمده اًمـٛمّم٤مئ٥م وًمـؿ يـ٠مُمـ
َُمـ ًمـؿ ُيـٌٓمره اًمٖمٜمك وًمـؿ يًتٙم ْـ ومـل اًمٗم٤مىمـ٦م وًمـؿ شم ُ
اًمدوائـر وًمـؿ يـٜمس اًمٕمقاىم٥م ،ومـ َ
ذاك اًمـٙم٤مُمؾ-
ِ
اؾمتٔمٝم ْر قمٚمـك َُمـ دوٟمؽ سم٤مًمٗمْمؾ وقمٚمـك ٟمُٔمرائؽ سم٤مإلٟمّم٤مف وقمٚمـك َُمـ ومقىمؽ
سم٤مإلضمالل شمـ٠مظمـذ سمقصم٤مئـؼ ِأز ُّم٦م اًمتـدسمـػم-











أرسمٕم٦م أؿمٞم٤مء اًم٘مٚمٞمؾ ُمٜمٝم٤م يمثػم :اًمقضمع ،واًمٗم٘مر ،واًمٕم٤مر ،واًمٕمداوة-
ِ
ُمـ ًمـؿ ُي ِ
اقمؽمف سم٤مًمدٟمـ٤مءة-
سمـ٤مًمِمٙم٤ميـ٦م وم٘مد
ٌـ٤مل
َ
َ
اًمر َؿمد-
َُمـ
َ
اؾمتٜمٙمػ ُمـ أسمق ْيـف وم٘مد اٟمـتٗمك ُمـ َ
روة إُمقر-
سم٤محلٙمٛم٦م ُيٙمِمػ همٓم٤مء اًمٕمٚمؿ ،وُمع اًمرو٤م يٓمٞم٥م اًمٕمٞمش ،وسم٤مًمٕم٘مقل ُشمٜم ُ٤مل ُذ َ
ٔمٝمر ومْم٤مئؾ اإلٟمً٤من-
قمٜمد ٟمزول اًمٌالء َشم ُ
قمٜمد احلػمة شمٜمٙمِمػ قم٘مقل اًمرضم٤مل ،وسم٤مٕؾمٗم٤مر شمُـختؼم إظمالق ،وُمع اًمْمٞمؼ يٌدو
اًمًخ٤مء ،وومـل اًمٖمْم٥م ُيٕمرف صدق اًمرضم٤مل ،وسم٤مإليث٤مر قمٚمـك اًمٜمٗمس ُشمـٛمٚمؽ اًمرىم٤مب،
ت٘مقى قمٚمـك
وسم٤مًمزهد شمُ٘م٤مم احلٙمٛم٦م ،وسم٤مًمتقومٞمؼ شمُـحرز إقمٛمـ٤مل ،وسمّم٤مطم٥م اًمّمدق ُي ّ
إُمقر ،وسم٤مًمـٛمالىم٤مة يٙمقن ازدي٤مد اعمق ّدات ،وُمع اًمزهد ذم اًمدٟمٞم٤م شمَـ ْثـ ٌُ ُ٧م اًمـٛم١ماظم٤مة-
ىمٓمٞمٕم٦م اًمـج٤مهؾ َشم ْٕم ِد ُل صٚم٦م اًمٕم٤مىمؾ-
اؾمت٘م٤مُم٦م اًمٜمِـٞم٦م اظمتٞم٤مر صحٌ٦م إسمرار ،وُمـ ِقم ّزة اًمٜمٗمس ًمزوم اًم٘مٜم٤مقم٦مِ ،
ِ
وُمـ
ُمـ
ّ
ـمٚم٥م اًمٗمْمقل اًمقىمقع ومـل اًمٌالي٤م ،و َُمـ ًمـؿ يـجد ًمإلؾم٤مءة إًمٞمف ُمْمْم ً٤م ًمـؿ
يـجد ًمإلطمً٤من قمٜمده ُمقىمٕم ً٤م-

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ11
 أطمً ُـ أداب أٓ يٗمخر اًمـٛمر ُء سم٠مدسمـف ،وٓ ُئمٝمر اًم٘مدرة قمٚمـك َُمـ ٓ ُىمـدْ َرة ًمف





قمٚمٞمف ،وٓ يتقاٟمك ومـل اًمٕمٚمؿ إذا ـمٚمٌـف-
ِ
اًمًٗمٞمف-
ٚمؿ قمُدَّ ًة شمـ ُ
دومع سمـٝم٤م ّ
اضمٕمؾ اًمـح َ
ِ
٘مّمـر سمـٝمؿ قمـ ُمٙمرُم٦م:
صمالصمـ٦م ضوب ُمـ اًمٜم٤مس ٓ َي ًْتقطمِمقن ومـل همرسمـ٦م وٓ ُي َ
شمقضمـف ،واًمٕم٤مًمـؿ ،واًمـحٚمق اًمٚمً٤من اًمٔم٤مهر اًمٌٞم٤من-
اًمِمجـ٤مع طمٞمثٛمـ٤م ّ
ِ
وضمرأة اًمّمدر ومال يٗمقشمٜمٙمؿ اًمٕمٚمؿ وىمراءة
إن ًمـؿ ُشم ْٕم َٓمقا ومـل أٟمٗمًٙمؿ رسم٤مـم َ٦م
اًمـج٠مش ُ
وقمٚمؿ ىمد ىمـ ّٞمده ًمٙمؿ َُمـ ُم٣م ُمـ ىمٌٚمٙمؿ شمَـزدادون سمـف قم٘مالً-
أدب
اًمٙمت٥م :وم٢مٟمـف ٌ
ٌ
َُم ْـ َضم ِٝم َؾ ىمدْ َر ٟمـٗمًف ومٝمق ًم٘مدر همػمه أيمثر ضمٝمالً-

مـُحؽؿُأذربـوذُ:

ِ
رظمل اًمٌ٤مل،
ٛمًؽ سم٤مًم٘مٜم٤مقم٦م شمٙمـ
َّ
سمٜمل  :اىمتّمد ومـل اًم٘مرى شمٙمـ ُمْمٞم٤موم ً٤م ،وشمـ ّ
 ي٤م ّ
واؾمتِمٕمر اًمرو٤م شمٙمقن وادقم ً٤م ،واًمزم اًمتقاوع شمٙمـ يمثػم اإلظمقان ،ويمـ
ـر ًا ـم٤مهر ًا-
ًمزوضمؽ ُُمّم٤موم ّٞم٤م َسم ّ

 ٓ شمـدقم َّـ ُمـ أضمؾ ايمتً٤مب اًمـٛمـ٤ملُ ،م٤م هق أومْمؾ ُمـ اًمـٛمـ٤مل-
 ٓ شمؽميم ّـ ُمـ أضمؾ طمٔمقظ اًمدٟمٞم٤م اًمٗم٤مٟمٞم٦م ـمٚم٥م اًمٗمقز سمحٔمقظ أظمرة اًمٌ٤مىمٞم٦م-







ًمٞمٙمـ اًمٕمٚمؿ أطمٔمك إؿمٞم٤مء وأيمرُمٝم٤م قمٚمٞمؽ-
ٓ شمًتخدم اًمٞم٘مٞمــ ومـل إُمقر اًمتل َي ِ
ٕمر ُض ومٞمٝم٤م اًمِمؽ-
سم٤مًمِم ِ
ٗمٕم٤مء ،وٓ شمًتٕمٛمؾ اًمثـ٘م٦م سم٤مًمٜمً٤مء وٓ ُشم ْٗم ِ
ٓ شمـثـ٘م َّـ ُ
ش إًمٞمٝم ّـ ِؾمـ ّر ًا ،وٓ
ٝمتؿ سمٛمـ٤م ًمـؿ َيـحدُ ث-
شمـ َّ
ـر َُم َّـ سم٤مومتـت٤مح اًمـٛمٜمٓمؼ ومـل اًمـٛمج٤مًمس ىمٌؾ يمؾ أطمد-
ٓ ُشم ْٖم َ
اًم٘مقي ومٞمٚمح َ٘م َؽ اًمتٕم٥م قمٜمد ُمـح٤موًمتـؽ اؾمؽمضم٤مع َديٜمؽ ُمٜمف-
ٓ ُشمـدايـ اًمرضمؾ
ّ
ٓ شمُـٓمٚمع اًمـحًقد قمٚمـك ِضمـدَ شمِـؽ-

ِ
شمـٛمـ٤مش إصمٞمؿ-
اًمـٛمٗمقه ،وٓ
 ٓ شمٜم٤مزع إري٥م
ّ
واًمـحـر اًمٙمريؿ
واًمـحـر اًمذيمل رؾمقًٓ،
سمقاسمـ ً٤م،
 اؾمتٕمٛمؾ اًمرضمؾ اًمٕمٗمٞمػ ّ
ّ
ّ
صدي٘م ً٤م ًمئال يـخذًمؽ أو يـخـقٟمؽ-

ِ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 11حؽَــؿُافػـ ُْـرس

ٍ
 ٓ شمًتٕمٛمؾ ِ
رء ُمـ أُمقرك-
اًمٖم َّش واًمتَٛمقيـف ومـل
 اسمتٕمد قمـ اًمٌٓمر وآؾمتٙم٤مٟمـ٦م :ومـ٢من اًمٕم٤مًمـؿ إري٥م ٓ شمًُٙمره اًمٜمٕمٛم٦م وٓ
ُشمٙم ِْر ُسمـف اًمٜمٙمٌـ٦م-
 إذا رأي٧م إُمر اًمـٛمٜمٙمر اًمٖمري٥م ومال يتـداظمٚمٜمّـؽ آرشمٞم٤مب سمرسمؽ وٓ شمٜمـدم
قمٚمـك ُم٤م ىمـدّ ُم٧م ُمـ اًمـخػمو اًمٌِـر-
شم٠مؾم َٗم ّـ قمٚمـك ُم٤م وم٤مشمؽ ُمـ اًمثراء :ومـ٢من اًمـٛمـ٤مل ؿمٌـٞمـف سمٓمـ٤مئـر يٜمـتـ٘مؾ ُمـ َٟم ِْم ٍ
ـر
َ ٓ 







إًمـك ٟمَِمـر ،ومٝمق قمٜمد إىمٌ٤مًمف هيع اإلىمٌ٤مل وقمٜمد إدسمـ٤مره طمـثٞم٨م آٟمتـ٘م٤مل-
ِ
٥م اًمـٙمٗمقر اًمذي يٕمٞم٥م اًمٜمـ٤مس-
ج َ
اًمـٛم ْٕم َ
ٓ ُشمـ١ماٟم ًَ َّ
ـ ُ
ػ ومـل ِ
طم٤مل اًمّمدق ،وأ ُّم٤م اًمـٙمذب ومـ٤مضمتـٜمٌف أصالً-
اًمـحـٚمِ َ
اضمتٜم٥م َ
ٓ شم ِ
يمٜم٧م ًَم ًِٜم ً٤م َضم ِدًٓ ،وإن يمٜم٧م ِضمد ُم٤مه ٍر سم٤مًمًٌ٤مطم٦م ومال شمًُـ ِْر َقم َّـ
ُـٛمـ٤مر إظمقاٟمؽ وإن َ
إًمـك شمٞم٤مر اًمقادي ،وإن يمٜم٧م طم٤مذىمـ ً٤م سم٤مًمـرىمك ومال شمُـٌ٤مدرن إًمـك شمٜمـ٤مول اًمـح ّٞم٤مت-
إذا ذقم٧م ومـل ٍ
ذ ومٙمـ ُُمتقىمٕم ً٤م ًمٕم٘م٤مسمـف-
شمـحريم٧م ومـل َّ ٍ
ظمػم ومال شمِمؽ ومـل صمـقاسمـف ،وإذا ّ
شمٕمٝمد ُم٤م ًَمؽ سم٤مًمتـثٛمػم وؿمدّ ة اًمتـٗم ّ٘مد وإٟمٕم٤مم اًمـٛمحـ٤مؾمٌـ٦م ًمئال يـٚمح٘مؽ اًمـٛمثؾ
ّ
طمي اًمـٛمـ٤مل هم٤مب اًمٕم٘مؾ ،وطملم طمي اًمٕم٘مؾ هم٤مب اًمـٛمـ٤ملش-
اًمً٤مئر« :طملم َ َ
َىمدر إؿمٞم٤مء قمٚمـك شم٘مدير اًمٕم٘مؾ وُمقاوم٘م٦م اًمروح ٓ ُمقاوم٘م٦م اًمـٝمقى ،وم٤مًمٌٓمـ
واًمٗمرج سمٛمٜمزًم٦م اًمٌٝم٤مئؿ-

زرادصًُ:
ٜم٧م ـم٤مهمٞم ً٦م ومال يًٕمؽ أن دمدَ أصدىم٤مء-
 إن يمٜم٧م َقمٌد ًا ومال َي ًَ ُٕم َؽ أن شمٙمقن صدي٘م ً٤م ،وإن يم َ
اًمـٙم٤مذب ُمـ ي٘مقل ظمالف ُم٤م َيٕمٚمؿ ،سمؾ ويمذًمؽ َُمـ ي٘مقل ظمالف ُم٤م َيـجٝمؾ-
ً مٞمس
ُ





ـمٌع ًمف-
ـمٌع ُمـ ٓ َ
ُُمٕم٤مذ ُة اًمٜمـ٤مس شمُٗمًد اًمٓمٌع وٓ ؾمٞمٛمـ٤م ُ
ّمػ قمداًمـ٦م ،وٓ ي ِ
َّ
ـحؼ اًم ُٔمٚمؿ َّإٓ ًمـٛمـ َي ًَ ُٕمـف اطمتٛمـ٤م ًُمـف-
شم٘م٤مؾم َؿ اًمٔمٚمؿ ٟمِ ُ
َ
إن ُ
َ
ـٛمـ٤مح ىمٚمٌؽ وم٢مٟمـؽ ْ
اًمٕمٜم٤من ُيـ ْٗم ِ٘مدْ َك ُر ْؿمدَ ك-
ُـرخِ ًمف
اِ ْيم ٌَ ْح ِضم
َ
إن شم ْ
اًمـٛمٌْد ِع
اإل ْسم ُ
داع ُيـحر ُر ُمـ إًمـؿ و ُيـخ ّٗمػ ُمـ وـم٠مة اًمـحٞم٤مة ،همػم أن وٓد َة ُ

اًمتحقٓت-
شمـ٘مـتـْمـل اًمٙمثػم ُمـ إًمـؿ وُمـ
ّ

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ14
ه أسمٞمف-
ُ م٤م أوٛمره أسمـ٤مء ُئمٝمر ُه إسمٜم٤مء ،ويمثػم ًا ُم٤م أومِمك آسم ُـ َّ
وأًمـؿ اًمت ََِمذ ِ
ب يزيـد ُمـ ُمٕمرومتٝم٤م-
ب ذاشمَـٝم٤م،
 اًمٕم٘مؾ هق اًمـحٞم٤م ُة اًمتل ُشمِمذ ُ
ُ
ِ
اًمـحـٞم٤مة ُم٤م هق أهمٚمـك ُِمـ اًمـحـٞم٤مة-
 ومـل
ج َؾ اًمٕم٘مؾ ُمـ ظمـْمققمف ًمألطمِم٤مء ،وًمٙمل يتٖم ّٚم٥م قمٚمـك ظمـ ِ
َ ظم ِ
جٚمف َؾم َٚم َؽ ُؾم ٌُالً
ُُمٚم َت ِقيـ ً٦م ُُمْمٚمٚمـ٦م-







اًمـٛمتـ٠مُمـؾ اًمرايض أومـْمؾ ُم٤م يٛمٙمـ اُمتاليمف-
اًمٕم٘مؾ ُ
اًمث٠مر هق اًمٕم٘م٤مب ،واًمٕم٘م٤مب يمٚمٛم ٌ٦م يم٤مذسمـ ٌ٦م ُمتٙم ُـ ُمـ اًمتٔم٤مهر سمًالُم٦م اًمْمٛمػم-
ِ
َٕمجز قمـ اًمتٕمٚمؿ وم٠مٟم٧م إًمـك اًمـٙمذب ُُم ْْم َٓم ّر-
ٚمٛمؽ زهٞمد ،وشم ُ
قم ُ
اًمِمج٤مع يـخ٤مف وًمـٙمِٜمّف َيـ َتـٖم ّٚم٥م قمٚمـك ظمقومـف ،و َيـرى اًمـٝم٤مويـ٦م وًمٙمـ سم٠مٟمَـ َٗمـ٦م-
ُ
ُِمـ اًمٜم٤مس َُمـ يٕمجز قمـ اًمتحرر ُمـ أهمالًمف وي٘مدر أن ُيـحرر أصدىم٤مءه-
َ
ىمؾ ُم٤مًمِـٙم َ
ُؽ يمٚمٛمـّ٤م َّ
يمٚمٛمـ٤م َّ
ىمؾ ُُمٚمـٙم َ
اًمٗم٘مر اًم٘مٜمقع-
ومٌقرك
ُقك:
ُ

٥م سمٜمـٗمًف واًمْمٕمٞمػ ،وًمـٙمٜمَّٝمٛمـ٤م ٓ يتـٗمـ٤مهـٛمـ٤من-
ٕمج ُ
اًمـٛم َ
 قمٚمـك اإلؾم٤مءة يـٚمتـ٘مل ُ
 ؾمٕم٤مد ُة اًمرضمؾ ومـل ىمقًمف :أريـد ،وؾمٕم٤مدة اًمـٛمرأة ومـل ىمقًمـٝم٤مُ :يـريـد-

ِ
ــرُ(:ُ)Bozorgmehr
ــف َُ
ُبـز ُْر َجـؿ ْ

 أ ْومـ َر ُه اًمدواب ٓ همٜمك سمـف قمـ اًمًقط ،وأقم٘مؾ اًمرضم٤مل ٓ همٜمك سمـف قمـ اًمـٛمِمقرة-
 إن يم٤من رء ومقق اًمـحٞم٤مة وم٤مًمّمح٦م ،وإن يم٤من رء ُمثٚمٝم٤م (ي٘مّمد احلٞم٤مة) ِ
وم٤مًمٖمٜمك ،وإن
ٌ
ٌ
يم٤من ر ٌء ومقق اًمـٛمقت وم٤مًمـٛمرض ،وإن يم٤من ر ٌء ُمثٚمف (ي٘مّمد اًمـٛمقت) وم٤مًمٗم٘مر-
أطمـٛمدُ ُمـ اًمـٙمِ ْ ِؼم ُمع إدب واًمًخ٤مء-
 اًمتقاوع ُمع اًمـجٝمؾ واًمٌخؾ
َ
صديؼ همػمه؟
قمدو ٟمٗمًف ،ومٙمٞمػ يٙمقن
َ
 اًمـج٤مهؾ ّ
ُ مـ صٚمح ًمف اًمٕمٛمر صٚمح ًمف اًمتٕم ّٚمؿ-

أطم٥م إًمٞمؽ أم صدي٘مؽ؟ ىم٤مل :إٟمٛمـ٤م ُأطم٥م أظمل إذا يم٤من صدي٘م ً٤م-
 ىمٞمؾ ًمف :أظمقك ّ
 إن ىمٞمؾ ًمـل :أي اًمٜم٤مس أوًمـك سم٤مًمًٕم٤مدة؟ ىمٚم٧م :أىمـٚمٝمؿ ُذٟمقسم ً٤م-وم٢من ىمٞمؾ ًمـل :وأيـٝمؿ
ّ
أىمؾ ُذٟمقسم ً٤م؟ ىمٚم٧م :أىمقُمٝمؿ سم٠مُمر اًم ّٚمـ ِف قمٚمـك ديٜمف اًمـحؼ وأسمٕمدهؿ ُمـ أُمر اًمِمٞمٓم٤من-
 اًمًخ٤مء إقمٓم٤مء اًمـجًد طم ّ٘م ف ُمع اًمديـ ُُم َق َّوم ر ًا -

ِ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 11حؽَــؿُافػـ ُْـرس



















ٍ
اًمؼم اًمذي
ُمتٗمرىم ً٤م ،ويمؾ
ًمـٛمـ٤م ُ
ُمٙمًقب ُُمًتَٚمٌ ً٤م َّإٓ اًمت٘مقى وقمٛمؾ ِ ّ
رأي٧م يمؾ ُمـجٛمق ٍع ّ
ٓ ُيًٚم٥م قم٤مُمٚمف وٓ َي ٌْٚمـك وٓ ََيٚمؽ ،رأي٧م قمٜمد ذًمؽ أن َّأوضمف رأيِـل وىمقًمـل
وومٕمٚمـل إًمـك قمٛمؾ اًمٌِـر ،ومٞمٙمقن ذًمؽ هق اًمٙمً٥م اًمذي ايمتً٥م ِ
واًمٕم٘مد اًمذي اقمت٘مد-
آىمتّم٤مد ومـل ِ
اًمـٝم َّٛم٦م :اًمتذيمّر ًمزوال اًمدٟمٞم٤م واٟم٘مٓم٤مع أُمقره٤م ويمَػ ضم٤مُمـح٤مت
اًمـٝمقى قمـ إُمقر اًمتل ومٞمٝم٤م اًمٌالء ومـل اًمدٟمٞم٤م واًمِم٘م٤مء ومـل أظمرة-
اًمّمدق هق ريمقب اًمٓمري٘م٦م اًمقاوحـ٦م وصدق اًمٜمٗمس قمٜمٝم٤م ،ومال ُيـخ٤مدع اًمـٛمرء
ٟمٗمًف وٓ يٙمذسمـٝم٤م-
اًمٌخؾ هق ُمٜمع اًمـجًد طم ّ
ٔمف وُمٜمع اًمديـ طم ّ٘مف-
ُمًقوم ً٤م-
اًمـٙمذب يمذب اًمـٛمرء ٟمٗمًف ،ومال يـزال هقاه٤م ُُمِم َّٗمٕم ً٤م و َد ْيـٜمُٝم٤م ّ
إن ىمٞمؾ :أي اًمرضم٤مل أومْمؾ؟ ىمٚم٧م :أقمٛمٚمٝمؿ سم٤مًمٕم٘مؾ-وم٢من ىمٞمؾ :وأيـّـٝمؿ أقم٘مؾ؟
ىمٚم٧م :أٟمٔمرهؿ ومـل اًمٕم٤مىمٌ٦م ،وأسمٍمهؿ ُ
سمخ َّمٛمـ٤مئـف ،وأؿمدّ هؿ ُمٜمٝمؿ اطمؽماؾم ً٤م -وم٢من
ىمٞمؾ :وُم٤م شمٚمؽ اًمٕم٤مىمٌ٦م وُمـ اخلّمٛمـ٤مء اًمذيـ يٕمرومٝمؿ اًمٕم٤مىمؾ وحيؽمس ُمٜمٝمؿ؟ ىمٚم٧م:
اًمٕم٤مىمٌ٦م اًمٗمٜمـ٤مء ،واخلّمٛمـ٤مء اًمٓمٌ٤مئع وإهقاء اًمـٛمقيمٚم٦م سم٤مإلٟمً٤من -وم٢من ىمٞمؾ :وُم٤م
شمـٚمؽ اًمٓمٌ٤مئع وإهقاء اًمـٛمقيمٚم٦م سم٤مإلٟمً٤من؟ ىمٚم٧م :اًمـحرص واًمٗم٤مىمـ٦م واًمٖمْم٥م
واًمق ْؾمٜمَـ َ٦م (سمـدايـ٦م اًمٜمقم) واًمريـ٤مء-
واًمـحًد واًمـحٛم ّٞمـ٦م واًمِمٝمقة واًمـحـ٘مد َ
اًمـحرص أسمٕمد رو ً٤م وأومحش همْمٌ ً٤م-
ىمٞمؾ ًمٌزرمجٝمر :هؾ شمٕمرف ٟمِٕمٛم ً٦م ٓ ُيـحًد قمٚمٞمٝم٤م؟ ىم٤ملٟ :مٕمؿ ،اًمتقاوع -وم٘مٞمؾ:
ِ
ؼم-
وهؾ شمٕمرف سمـال ًء ٓ ُيـرطمؿ ص٤مطمٌف؟ ىم٤ملٟ :مٕمؿ ،اًمـٙم ْ ُ
إن يٙمـ ُ
اًمِم ْٖمؾ ُمـحٛمد ًة وم٤مًمٗمراغ َُمٗمًدة-
اًمٗمـ٤مىمـ٦م أؿمدّ ُطمـزٟم ً٤م وأُمرض ًمٚم٘مٚم٥م-
أضمقر ؾمٚمٓم٤مٟم ً٤م وأىمـ ّؾ ؿمٙمر ًا-
اًمٖمْم٥م َ
وأظمٚمػ فمٜم ً٤م-
اًمـحًد أؾمقأ ٟمـٞمّـ ً٦م
ُ
وأومٚم٩م (أفمٝمر) ُُمٖم٤مًمٌ٦م-
اًمـحٛمٞم٦م أؿمد ًمـج٤مضم ً٤م
ُ
اًمـح٘مد أـمقل شمق ّىمـد ًا وأىمؾ رطمـٛمـ ً٦م وأؿمدّ ؾمٓمقة-
اًمًٕمٞمد يتٌع ِ
اًمٖمٜمَك ،واًمِم٘مل يتٌع ُمً٘مط رأؾمف-

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ11











قمـٞم٥م؟ ىم٤مل ،ٓ :إن اًمذي ٓ قمٞم٥م ومٞمف ٓ يٜمٌٖمل
ىمٞمؾ ًمف :هؾ ُمـ أطمد ًمٞمس ومٞمف
ٌ
أن يٛمقت-
اًمقؾمٜم٦م أؿمد يمً ً
ال وأرؾمخ سمالدة-
اًمري٤مء أؿمد ظمديٕم ً٦م وأطمؼ ايمتت٤مُم ً٤م وهق أظمٗمك وأيمذب-
اًمِمٝمقة أهمٚم٥م وأؿمد ىمٝمر ًا-
ِ
إظمالق اًمتقاوع وًملم اًمٙمٚمٛم٦م-
أيمرم
أرى اًمً َػم اًمٕمدل-
َ
ومجقر
٥م ،وٓ اًمٕمٚمؿ
ىمٞمؾ ًمف :يمٞمػ اًمًالُم٦م ُمـ أوم٤مت؟ ىم٤ملّ :أٓ يِمقب
اًمٕم٘مؾ ُقم ْج ٌ
ٌ
ٍ
اًمٚم٥م َز ٌ
ظمٓمر ،وٓ
يغ ،وٓ احلٚمؿ ِطم٘مدٌ  ،وٓ اًم٘مٜم٤مقم٦م ِص َٖم ُر
وٓ اًمٜمجدة َسم ْٖم ٌل ،وٓ ّ
خؾ ،وٓ اًمٕمٗم٤مف ؾمقء ٟمٞم ٍ
إُم٤مٟمـ٦م ُسم ٌ
ـ٦م ،وٓ اًمرضم٤مء شمـ ٌ
ف ،وٓ
ه ٌ
ُ ّ
ٝم٤مون ،وٓ اجلقد َ َ
آؾمت٘م٤مُم٦م ِر ّىمـ ٌ٦م ،وٓ ِ
٘م٤مر ،وٓ
اًمر ّىمـ َ٦م َضم َز ٌع ،وٓ اجلزع ُُمـحـ٤م َّدةٌ ،وٓ اًمتقاوع اطمـتـ ٌ
ٍ
ِ
ؾمػمة ،وٓ اًمٜمّمحٞم٦م
اًمًٚمٓم٤من ريـ٤م ٌء ،وٓ اًمتق ّدد ؾمقء
اًمٚمٓمػ َُم َٚمـ ٌؼ ،وٓ صحٌ٦م
ِ
٥م ُؾمٛم َٕم ٍ٦م-
هم٤مئـ َٚمـ ٌ٦م ،وٓ طمً َـ اًمٓمٚم٥م طمًدٌ  ،وٓ احلٞم٤مء َسمـال َدةٌ ،وٓ اًمقرع ُطم ّ
ٍ
رء سم٤مًمدٟمٞم٤م أطمـال ُم اًمٜمـ٤مئؿ-
أؿمٌف
أؿم َ٘مك اًمِم٘م٤مء اًمٗمـ٘مر واإلصمؿ-

 أُم٘م٧م اًمرضم٤مل اًمٗمـ٘مٞمف اًمٗم٤مضمر-
 أىمؾ اًمرضم٤مل هـٛمـ ً٤م أومْمٚمٝمؿ ِرو ً٤م-
 أقمٔمؿ اًمرضم٤مل أُم٤مٟمـ ً٦م أقم َّٗمٝمؿ وهق أيمثرهؿ طمٞم٤م ًء ،اًمذي يٙمقن اًمذم أؿمدَّ قمٚمٞمف ُمـ
اًمٗم٘مر-
 اًمٕمـ٤مىمـ ُؾ ذو اًمتج٤مرب أؿمد َُم ْـ َشمـدَ ّسمـ َر إُمقر وشم َ
َـخـ َّٞمـ َر ُمٜمٝم٤م-
ووده يٕمٚمق طمًده ،وختـقومـف يٕمٚمق
 أىمٜم َُع وأقمدل اًمرضم٤مل َُم ْـ طمٞم٤مؤه يٖمٚم٥م ؿمٝمقشمـفُ ،
ِطمـ٘مدَ هِ ،
وطمٚمٛمف يٕمٚمق همْمٌف ،ورو٤مه يٕمٚمق طم٤مضمـتف ،واحلؼ يٕمٚمق طم٤مضمـتف وهقاه-
سمحًـ اًمثـٜم٤مء ُمـ أُمر سم٤مًمـٛمٕمروف وٟمـٝمك قمـ اًمـٛمٜمٙمر-
 أطمؼ اًمٜمـ٤مس ُ
 أطمؼ اًمٜمـ٤مس سم٤مًم َّٔمـ َٗم ِر اًمـٛمج٤مهد قمٚمـك اًمـحؼ-
 أىمـر إؿمٞم٤مء ًمٚمٕملم اًمقًمد اًمٜمجٞم٥م ،واًمزوضمـ٦م اًمـٛمقاوم٘م٦م-
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حتـ٤مج إذا َـم ِٛمع-
اًمـٛم
 أصؼم اًمٜمـ٤مس قمٚمـك إذى
ُ
ُ
اًمـحـريص ُ
اًمٖمٜمك ،واًمذًمٞمـؾ سمٕمد ِ
 أـمقل اًمٜمـ٤مس يمآسمـ ً٦م وطمزٟم ً٤م اًمٗمـ٘مػم سمٕمد ِ
اًمٕم ّز ،واًمٌـ ِ٤مئـ ُس
ُ
ِ
٤مسمع اًمـٝمقى قمٜمد قمقاىم ِ
٥م إُمقر وظمقاشمٞمؿ إقمٛمـ٤مل-
سمٕمد اًمـٜمـ ْٕمٛم٦م ،وشمـ ُ
 أطمؼ اًمٜمـ٤مس سم٤مًمرطمـٛم٦م اًمٙمريؿ يتً َّٚمط قمٚمٞمف اًمٚمئٞمؿ ،واًمٕم٤مىمـؾ يتً ّٚمط قمٚمٞمف
اًمـج٤مهؾ ،واًمٌَـر يتًٚمط قمٚمٞمف اًمٗم٤مضمر-
 أًمزم إذى اًمزوضم٦م همػم اًمـٛمقاومِـ٘م٦م واًمقًمد اًمًقء-
اًمـٛم َٗمـرط ،وأ ُّم٤م قمٜمد إقمٛمـ٤مل
 أؿمد اًمٜمـ٤مس ٟمـداُم ً٦م :أ ُّم٤م قمٜمد اًمـٛمقت وم٤مًمٕم٤مًمـؿ ُ
ومـ٤مًم َٕم ِ
جؾ اًمٜمَّـ ِز ْق اًمذي ُي ِ
واًمـٛمدَّ ِظم ِ
ـر اًمّمٜمٞمٕم٦م
ـدريمف رأيـف سمٕمد ومقت إُمقر،
ُ
قمٜمد َُمـ ٓ يِمٙمره٤م-
ػ ُم٤م يم٤من ىمق ّيـ ً٤م ُمـ همػم ؾم٘م ٍؿ وٓ ِقم ّٚم٦م-
ُ مـ قمالُم٤مت اًمٙمِ ٌَـ ِر َو ْٕم ُ












أومْمؾ اًمزُم٤من ُم٤م ًمـؿ شمٙمـ اًمٖمٚمٌ٦م وآؾمتـئـث٤مر ومٞمف ًمألذار واًمٚمئ٤مم-
لم اًمٙمٚمٛم٦م اًمٕمٔمٞمؿ اخلٓمر احلٛم ِ
أيمثر اًمٜمـ٤مس صدي٘م ً٤م اًمـٛمتقاوع اًم ّٚم ِ
قل ًمٚمٛم١موٟم٤مت-
َُ
أيمثر اًمٜمـ٤مس قمداو ًة اًمٗم٤مطمش ًمً٤مٟمـ ً٤م اًمّمٖمػم ظمٓمر ًا اًمِمديد شمٙمؼم ًا-
ِ
أظم ٌَ ُ
ٛمـ٤مس ِرو٤م إذار-
٨م إُمقر قم٤مىمـٌـ ً٦م اًمت ُ
أهع ؿمـ ٍ
لء اٟم٘مٓم٤مقم ً٤م َُمق َّد ُة إذار-
أهع ؿمـلء إومً٤مد ًا يمالم اًمٜمٛمٞمٛم٦م-
ػ ًمٚمٕم٤مًمـؿ ،واًمٌٖمل ًمٚمِمج٤معِ ،
وص َٖم ُـر اًمٜمٗمس
اًمّم َٚم ُ
أؿمد إُمقر إومً٤مد ًا ًمٚمٛمروءةَّ :
ًمٚمٛمٚمقكِ ،
وىم ّٚم٦م احلٞم٤مء ًمٚمٜمً٤مء ،واشمٌ٤مع اًمـٝمقى ًمٚمٗم٘مٞمف ،واًمٙمذب ًمٕم٤مُم٦م اًمٜم٤مس-
ىمٞمؾ ًمفُ :م٤م ُ
اًمـجٝم٤مل؟ ىمٚم٧مٟٕ :مـٝمؿ ٓ
سم٤مل اًمـحٙمٛمـ٤مء ٓ ُيـٙمثرون ُمالُم٦م
ّ
يٚمقُمقن اًمٕمٛمٞم٤من قمٚمـك قمدم إسمّم٤مرهؿ-
ٍ
ظمّم٤مل ُمـ ـمٌ٤مع اًمـجٝم٤مل(اًمـحٛم٘مك) :اًمٖمْم٥م ومـل همػم رء ،واإلقمٓم٤مء ذم
ؾمٌع
ٗمـرىمقن سملم قمدوهؿ وصدي٘مٝمؿ ،واًمتّمٜمّع
همػم طمؼ ،وىم ّٚم٦م اًمـٛمٕمرومـ٦م سم٠مٟمٗمًٝمؿ ،وٓ ُي ّ
ًمألذار ،ويمثرة اًمٙمالم ومـل همػم ٟمٗمع ،وطمًـ اًمٔمـ سمٛمـ ًمٞمس ًمذًمؽ سم٠مهؾ-
ٖمتّم٥م ُمـ ص٤مطمٌف-
ف سمـف ِقم ّز ُة اًمٕم٘مؾ أٟمـف ٓ يٛمٙمـ أن ُيًتٗم٤م َد سم٤مًم َث َٛمـ وٓ ُي
ُٕمر ُ
ُ
ممـّ٤م شم َ

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ18
 ظمـٛمً٦م أؿمٞم٤مء شم٘مٌح سم٠مهٚمٝم٤م :وٞمؼ ذرع اًمـٛمٚمؽ ،وهقم٦م همْم٥م اًم ُٕمٚمٛمـ٤مء ،وسمـذاءة
اًمٜمً٤مء ،وُمرض إـمٌ٤مء ،ويمـذب اًم٘مْم٤مة-
ػ إظمٗم٤مء اًمٗم٤مىمـ٦م -وُمـٛمـ٤م يـزيـد اًمٗم٤مىمـ٦م ؿمدّ ًة قمٚمـك
 أؿمدّ إؿمٞم٤مء ُم١موٟمـ ً٦م شمٙمٚم ُ
ؼم ومـ٤م َىمـتَٝمؿ-
أهٚمٝم٤م آؾمتٙم٤مٟم٦م ًمـٛمـ ٓ َي ْ
ـج ُ
ض ُه َّـ وإ ْن ىم َٚم ْٚم َـُ :طم٥م اًم ّٚمٝمق ،وؾمق ُء اًمـ ُ
خـٚمؼ،
 صمالث ظمّم٤مل ٓ ُي١م َُمـ ُمـ ُ َّ
وًمزو ُم اًمتقاٟمـل-










همٜمك :اًمٜمّمٞمح٦م ًمـٛمـ ٓ َي٘مٌ ُٚمٝم٤م ،واإلؿم٤مرة قمٚمـك
أؿمد إؿمٞم٤مء قمٚمـك أهٚمٝم٤م ً
ٕمج ِ
٥م سمـرأيـف ،واًمـٛمج٤مدًم ُ٦م ًمـٙمَػ طمرص اًمـحريص-
اًمـٛم َ
ُ
أهقن ُمـ اًمتخ ّٚم ِ
ُ
ص ُمٜمٝم٤م سمٕمد اًمقىمقع ومٞمٝم٤م-
رومض اًمدٟمٞم٤م ىمٌؾ آًمتٌ٤مس سمـٝم٤م
ُ
ِ
ُِمـ َطم ْز ِم اًمرضمؾ َّأٓ ُيـخ٤مد َع أطمد ًا ،وُمـ يمٛمـ٤مل قم٘مٚمف َّأٓ َيـخدَ َقمف أطمد-
ًمٚمٛمر ِ
ِ
ب
آة أن شمٙمقن ْ
أو َق َأ ُمـ اًمٜمـ٤مفمر ومٞمٝم٤م ،ومٙمذًمؽ اإلُم٤مم اًمـٛم١مد ُ
يمٛمـ٤م يٜمٌٖمل ْ
ُمـٛمـ َيـ١مم ويـ١مدب-
يـج٥م أن يٙمقن َ
أومـْم َؾ َّ
ْـر ُم سمـف اًمٜمً٤مء قمٚمـك ُسمٕمقًم ِ ِ
ـٝم ّـ :اًمٙمٗم٤ميـ٦م واًمٕمٗم٦م واًمـٝمٞمٌـ٦م ٕزواضمٝم َّـ،
ُمـٛمـ٤م َيـٙم ُ
ِ
اًمـٛمٕم٤م َشمـٌ٦م ،واإلضمـٛمـ٤مل ومـل اًم َٖمػمة-
ُ
وطم ًْ ُـ اًمتَّـ ٌَـٕمـؾ (إقمٓم٤مء طمؼ اًمزوج) ،وىمٚم٦م ُ
ـخـت ِ
ِ
طمـ٤مل ُي ٍ
ن سم٤مًم ُٞم ْ ِ
ـط اًم ُٕم ْ ِ
َـٚم ُ
أُمر اًمدٟمٞم٤م يمٚمف ُُم ْ
نٓ
ومٚمً٧م يم٤مئـٜمـ ً٤م ومـل
ن،
َ
إن َ
ُقمًـر ُمٕمـف وٓ ومـل طم٤مل ٍ
ن ُمٕمف-
قمن ٓ ُي َ
هـٛمـ ً٤م -وم٘م٤ملً :مٞمس ومـل اًمدٟمٞم٤م إٓ ُمٝمٛمقم وًمٙمـ
ىمٞمؾ ًمٌزرمجٝمر :أي اًمٜمـ٤مس أىمؾ ّ
هـٛمـ ً٤م أومْمٚمٝمؿ ِرو ً٤م وأىمٜمٕمٝمؿ سمٛمـ٤م ُىم ًِؿ-
أىمـٚمٝمؿ ّ
ىمٞمؾ ًمؼمزمجٝمر (وىمـد طمًٌف يمنى) :أٟم٧م ومـل هذه اًمـح٤مًم٦م ُمـ اًمْمٞمؼ وٟمراك ٟم٤مقمؿ
ٍ
أظمالط ،وقمجٜمتٝم٤م ،واؾمتٕمٛمٚمتٝم٤م ومٝمل اًمتل أسم٘متٜمل قمٚمـك
اًمٌ٤مل؟ ىم٤مل :اصٓمٜمٕم٧م ؾمتّ٦م
ػ ًمٜم٤م هذه إظمالط ًمٕمٚمٜم٤م ٟمٜمـتـٗمع سمـٝم٤م قمٜمد اًمٌٚمقى-ىم٤ملٟ :مٕمؿ :أُم٤م
ُم٤م شمـرون-ىمٞمؾِ :ص ْ
اخلـٚمط إول :وم٤مًمثـ٘م٦م سم٤مًم ّٚمـف -وأُم٤م اًمثـ٤مٟمـل :ومٙمؾ ُم٤م ؿم٤مء اًم ّٚمـ ُف يم٤مئـ ،وأُم٤م اًمثـ٤مًم٨م:
اًمـٛمٛمت ََحـ ،واًمراسمع :ومـ٢مذا ًمـؿ أصؼم ،ومٛمـ٤مذا أصٜمع،
وم٤مًمّمؼم ،ظمػم ُم٤م اؾمتٕمٛمٚمف ُ
ٍ
واًمـخ٤مُمس :وم٘مد يٙمقن أؿمد ُمـٛمـ٤م أٟمـ٤م ومٞمف -واًمً٤مدسِ :
ؾم٤مقم٦م إًمـك ؾم٤مقم٦م ومرج-
ومٛمـ
ومٌٚمغ ُم٤م ىم٤مًمف يمًـرى ،وم٠مـمٚم٘مف وأ َقم ّـزه-
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ِ
٘مًؿ ومال
 وؾمئؾ قمـ اًمرزق وم٘م٤مل :إن يم٤من ىمـد ُىمًؿ ومال َشم ْٕم َجؾ ،وإن يم٤من ًمـؿ ُي َ
















شمـتٕم٥م-
اًمـٙمذاب واًمـٛمٞم٧م ؾمقاءٕ :ن ومْمٞمٚمـ٦م اًمـحل هل اًمٜمـ ْٓمـؼ ومـ٢مذا ًمـؿ يقصمؼ سمٙمالم
اًمـٙمذاب وم٘مد سمـٓمٚم٧م طمٞم٤مشمـف-
ٚم٧م قمٚمٞمؽ اًمدٟمٞم٤م وم٠مٟمٗمؼ وم٢مٟمـٝم٤م ٓ َشم ْٗمٜمَك ،وإذا أدسمرت قمٜمؽ وم٠مٟمٗمؼ وم٢مٟمـٝم٤م ٓ شمٌ٘مك-
إذا أىم ٌَ ْ
صػ طمٌـٞمـٌ ً٤م-
ىم٤مل ًمف أٟمقذوانُ :متك يٙمقن اًم َٕم ِٞمـل َسمٚمٞمٖم ً٤م؟ وم٘م٤مل :إذا َو َ
ٚمؽ سمٜمل ؾم٤مؾم٤من ص٤مر إًمـك َو ٍ
ًمـٛمـ٤م ُؾمئؾُ :م٤م ُ
سمـ٤مل ُُم ُ
ٕمػ سمٕمدُم٤م يم٤من ومٞمف ُمـ اًم ُ٘مـ َّق ِة؟
ِ ِ
ٖم٤مر اًمرضم٤مل-
يمٌ٤مر إقمٛمـ٤مل ص َ
وم٘م٤مل :ذًمؽ ٕٟمـٝمؿ َىمـ َّٚمـدُ وا َ
ٍ
ؾمٚمٓم٤من ؾمٞم ِ
أ ْد َو ُم اًمت ِ
ـئ ُ
اًمـخـ ُٚمؼ-
َّٕم٥مُ ،ص ْحٌـ ُ٦م
واًمً َٗم َٚمـ َ٦م
اًمـٛم َق َّدة ،واًمٕم٤مُمـ٦م سم٤مًمر ْهمٌـ٦م
ْ
واًمرهٌـ٦مَ ،
قؾمقا أطمرار اًمٜمـ٤مس سمٛمحض َ
ُؾم ُ
سم٤مًمـٛمخـ٤مومـ٦م-
ِ
ِ
ـٛم ْـ َطمٗم َ
ظ هذه
َـًـ َ٘مـف ىم٤ملً :مٞمس اًم َٕم َج ُ
٥م ُم َّ
ًمـٛمـ٤م ومرغ ُمـ يمت٤مب أُمث٤مًمف وٟم َّ
ِ
ِ
ِ
ٍم قم٤مًمـٛمـ ً٤م-
إُمث٤مل
ومّم٤مر قم٤مًمـٛمـ ً٤م ،إٟمٛمـ٤م اًم َٕم َج ُ
َ
٥م ُمـٛمـ طمٗم َٔمٝم٤م وًمـؿ َي ْ
ُؾم ِئ َ
ـؾ قمـ اًمٕم٘مؾ ،وم٘م٤مل :شمـرك ُم٤م ٓ يٕمٜمل -ومًئؾ :ومٛمـ٤م اًمـحـزم؟ ىمـ٤مل :اٟمتٝم٤مز
اًمٗمرص٦م-
ِ
اًمـٛمرء سمٜمـٗمًف-
ىمٞمؾ ًمف :أي اًمٕمٞمقب أقمٔمؿ؟ ىم٤ملِ :ىمـ َّٚمـ ُ٦م ُمٕمرومـ٦م
ىمٞمؾ ًمفُ :م٤م اًمذي ُيـِمد ُد اًم ٌَال َء قمٚمـك اًمٜمـ٤مس؟ وم٘م٤مل :اًم٘مٜمقط وآؾمتًٌ٤مل -ىمٞمؾ
وطمً ُـ اًمٔمـ-
ومٛمـ٤م اًمذي ُيـٝمقٟمُـ ُف قمٚمٞمٝمؿ؟ ىم٤مل :اًمرضم٤م ُء ُ
ث طمٍما  ،وهٞمـٌـ ُ٦م ا ًْمٕم٤مومِـٞم ِ
ـ٦م شم ِ
اًمز ًَم ِ ِ
ُـقر ُ
ث ُضمـ ٌْـٜمـ ً٤م.
َه ْٞمـ ٌَـ ُ٦م َّ
َ َ
َْ َ
ـؾ شمُـقر ُ َ ْ ً
َ٧م ًمؽ صمٛمر ُة ِ
اًمـح ِ
اًمٕم ِ
ت سمـف أهالً
ٚمؿ أن ِس َ
ٌسَ :ضمٜم ْ
يمت٥م يمنى إًمٞمف وهق ومـل َ
يمٜم٧م أٟمـت ِ
َـٗم ُع
اًمـجـد ومـ٘مد
سمزرضمـ ِٛمٝمر :أُم٤م ُم٤م يم٤من ُمٕمل
ًمٚم َ٘مت ِْؾ -ومٙمت٥م إًمٞمف
ُ
َ
ْ
ِ
ِ
سمـ َث ِ
اًمّم ْ ِ
ِ
ؼم.
ٛمرة
اًمـجـد ،ومـ٘مد أٟمـتَـٗم ُع سمثٛمرة ّ
اًمٕمٚمؿ ،وأن إ ْذ و ًّمـك َقمٜم َل َ
٤مل دًمٞمـ ٌؾ قمٚمـك ِر ّىم ِ
ـ٦م اًمـ ِ
ًُقف اًمٌـ ِ
ٌ
وطمً ُـ
صمـالث ٟمَقاـمِ ٌؼ وإن ُيم َّـ ُظمـ ْرؾم٤م :يم
ُ
ح٤ملُ ،
ِ
اًمّم ِ
ِ
اًمـٌِ ْ ِ
اًمر ِد َّيـ٦م.
در،
واًمـٝم َّٛمـ ُ٦م اًمدَ ٟمِـ َّٞمـ ُ٦م دًمٞمـ ٌؾ قمٚمـك اًم َٖم َ
ـنم دًمٞمـ ٌؾ قمٚمـك َؾمالُم٦م ّ
ريـز ُة َ
ِ
ٚمؿ وإدب-
أومْمؾ ُمٜم٤مزل اًمنمف ٕهٚمف اًمٕم ُ

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ10
ث أسم٤مء إسمٜم٤مء ظمػم ًا ُمـ طمًـ إدبٕ :ن سم٤مٕدب ِ
يٙمً َ
ور َ
ٌقن اًمـٛمـ٤مل
َ
ُ
ُ م٤م َّ
وسم٤مجلٝمؾ ي ِ
تـٚمٗمقٟمَـف-
ُ

أؾريدونُُ:
 إي٤مم صح٤مئػ آضم٤مًمٙمؿ ،ومخٚمدوه٤م سم٠مطمًـ أقمٛمـ٤مًمٙمؿ.

مـقجفـرُ(ُ:ُ)Manuchehr

ِ
ـٛمٚمٙمـف-
 قمٗمق اًمـٛمٚمؽ أسم٘مك ًم ُ

بشـؽُبـُتقرُبـُأؾريدون:
 سمٚمقغ أُم٤مل ومـل ريمقب إهقال-
 اًم٘مٜم٤مقم٦م ُمـ ـمٌ٤مع اًمٌٝم٤مئؿ-

شوبقرُبـُأؾؼقرصوهُُ:





ُمـ ًمـؿ ُيـ َرب ُمٕمروومـف ومٙم٠من ًمـؿ يّمٜمٕمف-
اضمرأ اًمٜمـ٤مس قمٚمـك إؾمد أيمثـ ُرهؿ ًمف رؤيـ٦م-
ُمـ ًمـؿ يٜمّمحؽ ومـل اًمّمداىمـ٦م ٓ شمٕمذره ،وُمـ همِمؽ ومـل اًمٕمداوة ومـ٤مقمذره-
ٌ
وٛمـ٤من-
َوقمدُ اًمـٛمٚمؽ

جقذرُبـُشوبقرُُ:

 ٓ شمثؼ سمٛمق َّد ِة اًمـٛمٚمقك وم٠مهنؿ يقطمِمقٟمؽ ُمـ أٟمٗمًٝمؿ آٟمس ُم٤م يمٜم٧م ُمٜمٝمؿ-
اًمزقم٤مف-
اًمًؿ ُ
 اًمًٕم٤مي٤مت أىمـ َتـ ُؾ ُمـ إؾمٞم٤مف وُمـ ُ

أردوانُإـبـرُُ:

 إذا َو َىمٕم٧م اًمـ ُٛمج٤مدًم٦م وم٤مًمًٙمقت أومْمؾ ُمـ اًمٙمالم-
 إذا وىمٕم٧م اًمـ ُٛمح٤مرسمـ٦م وم٤مًمتدسمػم أومْمؾ ُمـ اًمت٘مديـر-
َ يمـ ُثـ َر اًم٘مٌٞمح طمتـك ىمـؾ اًمـحٞم٤مء ُمٜمـف-

أزدصرُبـُهرمزُُ:

 اًمٕم٤مىمؾ ُمـ ُمٚمؽ َقمٜم٤من ؿمٝمقشمـف-

ِ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 13حؽَــؿُافػـ ُْـرس

شوبقرُبـُأزدصرُُ:
 يمالم اًمٕمـ٤مىمـؾ يمٚمف أُمث٤مل ويمالم اجل٤مهؾ يمٚمف آُم٤مل-

هرمزُبـُشوبقرُُ:
ُ مـ اًمٙمالم ُم٤م هق أُمرع (أظمّم٥م) ُمـ اًمٖمٞم٨م وُمٜمف ُم٤م هق أظمِمـ ُمـ اًمًٞمػ-
ً مق دام اًمـ ُٛمٚمؽ ًمـؿ يّمؾ إًمٞمـٜمـ٤م-
ٟ محـ يم٤مًمٜمـ٤مر ُمـ ىمـ٤مرسمـٝم٤م قمٔمؿ قمٚمٞمف ضره٤م وُمـ سم٤مقمده٤م ًمـؿ يٜمـتـٗمع سمـٝم٤م-

هبرامُبـُهرمزُُ:

اًمـٛم ِٚم ُؽ أضمؾ ظمٓمر ًا شمقضم٥م قمٚمٞمـف أٓ يٙمقن ًمـف ٟمٔمٞمـر-
 يمٚمٛمـ٤م يم٤من َ

هرمزُبـُكردُُ:

ِ
سمٛمٚمٙمف-
سمٛمٚمؽ رقمٞمتف يمٕمٜم٤ميتف ُ
 يٜمٌٖمل قمٚمـك اًمـ َٛمٚمؽ أن يٕمتٜمل ُ

هبرامُـقرهقمُُ:

 إن ًمـؿ َشم ِّمدْ ىمٚمقب إطمرار سم٤مًمٌِـ ِْمـ ِر واًمٌـر ومٌ٠مي ؿمـ ٍ
لء شمّمٞمده٤م-

شوبقرُذوُإـتوفُ(ُ:ُ)Shapur II
 ىم٤مل ًمف ُمٚمؽ اًمروم إٟمـؽ ىمـد ىمتٚم٧م وأظمرسم٧م ،وم٠مظمؼمٟمـل قمـ إُمر اًمذي سمـف
ىمقي٧م قمٚمـك ُم٤م أرى وسمٚمٖم٧م ُم٤م ًمـؿ يٌٚمٖمف ُمٚمؽ؟
وم٘م٤مل ًمف ؾم٤مسمقر :إٟمـل ًمـؿ أزد قمٚمـك صمٛمـ٤من ِظم ٍ
ّم٤ملً :مـؿ أهزل ومـل ٍ
أُمر وٓ ٟمـٝمل،
وقمد وٓ وقمٞمد ،وو ًَّمٞم٧م أهؾ اًمٙمِٗم٤ميـ٦م ،و َأصمـٌ٧م قمٚمـك اًمٕم ِ
ظمٚمػ ومـل ٍ
وًمـؿ ُأ ِ
ٜم٤مء ٓ
ْ ُ
ُ
َ
َ
قم٧م ىمٚمقب اًمرقمٞم٦م اًمـٛمحٌ٦م ُمـ
سم٧م ًمألدب ٓ ًمٚمٖمْم٥م ،وأو َد ُ
وض ُ
قمٚمـك اًمـٝمقىَ ،
همػم ضم ٍ
رأة واًمـٝمٞمـٌ٦م ُمـ همػم وٖمٞمٜمـ٦م ،و َقم َٛم ْٛم ُ٧م سم٤مًم٘مقت وُمٜمٕم٧م اًم ُٗمْمقل-
ُ
٧م يم٤مًمثقب اًمٌـ٤مًمـل واًمٌٜمـٞم٤من اًمـ ُٛمتـداقمل-
ب َظمٚمِ َ٘م ْ
 اًمّمٜمٞمٕم٦م إذا ًمـؿ ُشمـ َر َّ
ُ مـ صٌـر قمٚمـك اًمٜمقائ٥م يم٤من يمٛمـ ًمـؿ شمٜمزل سمف ،وُمـ ضمزع ومٞمٝم٤م أقمٓمٌتـف-
سم٤مًمـٛمٙم٤مرُم٦م شمٔمٝمـر ِطم َٞمؾ اًمٕم٘مقل-

ُ

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ11

افـؿقبـذانُ(فؼىُإشتوذُظـدُافـؿجقس)ُ:
ُ
اًمٕمدل اًمـٛمٞمزان اًمـٛمٜمّمقب سملم اًمـخٚمٞم٘م٦م واًمـٛمٚمؽ ىمٞمـ٤مُم ً٤م ًمـف-

ٌ
سمًتـ٤من ؾمٞم٤مضمـف اًمدوًم٦م-
 اًمٕم٤م ًَمـؿ

ُُؿـبوذُ(:ُ)Kavadh





ِ
ِ
واًمٚمئٞمؿ إذا ؿمٌع-
اًمـٙمريؿ إذا ضم٤مع
اطمذروا صقًم َ٦م
أطمـٛمد اًمرضم٤مل سم٤مًمٕم٘مؾ هق اًمٌّمػم ِسم٘مـ ّٚم٦م سم٘م٤مء اًمدٟمٞم٤مٟٕ :مـف يـجتٜم٥م اًمذٟمقب
ًمٌّمـره سمـذًمؽ وٓ يٛمٜمٕمف ذًمؽ أن ُيّمٞم٥م ُمـ ّ
ًمـذة اًمدٟمٞم٤م سم٘مّمد-
ِ
سم٤مٕومْم٤مل َشم ْٕم ُٔمؿ إىمـدار-
أؾمٕمد ُم٤م يّمٞمـٌف اًمٜمـ٤مس ُمـ ـمٚم٥م طم٘م ً٤م ومـ٠مدريمـف ،صمؿ واومؼ ذًمؽ هقاه-

 اإليٛمـ٤من هق اًمتّمديؼ سمٛمـ٤م يٜمٌٖمل أن ُيّمدّ ق سمـف-
وأوـره٤م ًمف
 أٟمٗمع إؿمٞم٤مء ًمٚمٕمـ٤مىمـؾ ُمِم٤مورة اًمٕمٚمٛمـ٤مء واًمتجرسمـ٦م واًمت١مدة،
ّ
اًمٙمًؾ واشمٌ٤مع اًمـٝمقى واًمٕمجٚم٦م ذم إُمقر-
 اًمٕمٚمٛمـ٤مء أيمثر اًمٜم٤مس ومرطم ً٤م وأىمٚمٝمؿ طمزٟم ً٤م ،يٗمرطمقن ًمـٛمـ٤م َىمدَّ ُمقا ٔظمرشمـٝمؿ ُمـ
اًمـخػمِ ،
وىم ّٚم٦م طمزٟمـٝمؿ ًمّمؼمهؿ ورو٤مهؿ سمٛمـ٤م ُيّمٞمٌٝمؿ-
اًمـٛمرشمْم٤مة ،وًمٚمِمج٤مع اًمٔمٗمر واًمٕمٗمق سمٕمد اًمٔمٗمر-
 أزيـ رء ًمٚمٕمٚمامء ًمزوم اًمًػمة ُ
ٍ
سمٕم٤مًمـؿ ُمـ ُي َٖمـٞمـره اًمـٛمـ٤مل-
ً مٞمس
 اًمٕمٚمٛمـ٤مء أطمـٛمدُ قمٜمد إوًملم ُمـ اًمِمجٕم٤منٕ :ن ُمٜمٗمٕمتٝمؿ اًمٞمق َم سمٕمٚمٛمٝمؿ
يمٛمٜمٗمٕمـ٦م اًمذيـ يم٤مٟمقا ُمٕمٝمؿ ومـل زُم٤مٟمـٝمؿ-
 صمٛمرة اًمِمجـ٤مقم٦م إُم ُـ ُمـ اًمٕمدو ،وصمٛمرة اًمٕمٚمؿ إُمـ ُمـ اًمذٟمقب-
ِ
شمـتـٓمـػم ُمـ ذيمر اًمـٛمقت قمٜمدهؿ وأٟمتؿ أن
ـؿ يم٤مٟم٧م اًمـٛمٚمقك
َّ
ُ ؾمئؾ ُىمٌ٤مذً :م َ

شمُٙمثرون ذيمر اًمـٛمقت؟ ىم٤ملٟٕ :مـٝمؿ يم٤مٟمقا يـقُمئذ يٜمٔمرون ومـل سم٘م٤مء ُمٚمـٙمٝمؿ

وشمـدسمـٞمـره ،وٟمحـ اًمٞمقم ٟمٜمٔمر ومـل ومراق ُمٚمـٙمٜم٤م وشمـدسمـٞمـر ُم٤م سمٕمده-
ِ
ـؿ ٓ ُيـرى أصمـر اًمٗمرح وإُمـ اًمِمديـديــ إذا أشمٞم٤ميمؿ؟ ىم٤ملٟٕ :مـّـ٤م
 ؾمئؾ ُىمٌ٤مذً :م َ
ٟمٕمٚمؿ أٟمـّـ٤م ؾمٜمُـ ِ
ٗم٤مرىمٝمٛمـ٤م ويٗم٤مرىمـ٤مٟمِـٜمـ٤م-

ِ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 11حؽَــؿُافػـ ُْـرس

ِ
ـؿ شمـٗمخرون سمٙمثرة اًمـٛمـ٤مل؟ ىم٤ملٟٕ :مـّ٤م ٟمـزداد سمـف إومْم٤مًٓ وإطمً٤مٟم ً٤م
 ؾمئؾ ُىمٌ٤مذً :م َ
إًمـك اًمٜم٤مس وىمق ًة قمٚمـك إقمداء-
ِ
ِ
يّمٞم٥م أه ُٚمف ُمٜمف ومرطم ً٤م
 اهمٌِٓمقا اًمٜمـ٤مس سم٤مضمـتـٜم٤مب اًمذٟمقب ٓ سم٤مًمٖمٜمكٕ :ن اًمٖمٜمك
ُ
ىمـٚمٞمـ ً
٥م ىمٚمٞمؾ
َّم ٌ
وطمزٟم ً٤م ـمقيالً ،وآضمتـٜم٤مب ُمـ اًمذٟمقب يّمٞم٥م أهٚمف ُمٜمف ٟم َ
ال ُ
وأُم ٌـ ـمقيؾ-
 اًمذي يزيـد ومـل وضمع اًمـٛمقت ِؿمدّ ًة اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٚمٝمق واًمٌ٤مـمؾ ،ويمثرة إقمداء،
ِ
وىم َّٚم٦م أدب إوٓد ،أُم٤م اًمذي ُيـٜمـ ِ٘مص ُمـ وضمع اًمـٛمقت وم٤مًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح
واًمّمديؼ اًمّم٤مًمح وأدب إوٓد-






ُيًٚمؿ اإلٟمً٤من ٟمـٗمًف ًمٚمٛمقت (وٓ رء أقمز قمٚمٞمف ُمٜمٝم٤م) ٕرسمع ظمـّم٤مل :إ َُّم٤م
ًمٚمِمـر ِه ،وإُم٤م ًمـٛمخ٤مومـ٦م اًمٕمـ٤مر ،وإُم٤م ِ
ًمٚمديـ ،وإ ُّمـ٤م ًمٚميورة-
ّ
ّ
َ َ
ٍ
ًمي إن ٟمزل سمـف-
ٓ ُيٕمٞمٜمَـ َّـ أطمدٌ أطمد ًا قمٚمـك إصم ٍؿ ،وٓ َيـ ٌْ ُٓمر ًمـخػم أص٤مسمـف ،وٓ يـخِمع ُ ٍّ
ٍ
ُ
اًمٌٞم٤من اًمقاوح-
رء قمٞمٜم ً٤م ،وقملم اًمٕمٚمؿ
إن ًمٙمؾ
ٓ يٛمٜمٕمٜمؽ ُمـ اًمٕمٚمؿ شمـ٘م٤مدم ِ
طم٘مٞمؼ سمٓمٚمٌف ُم٤م ُىمـدر ًمؽ
اًمًـ واًمـٙمِ َ ِؼم ،وم٢مٟمـؽ
ٌ
ُ
اًمٕمٛمؾٕ :ن اًمٕمٚمؿ أيمثر ُمـ أيـ٤مم اًمٕمٛمر-
ِ
زُم٤من يـ ِ
ٚمٛمف ظمقوم ً٤م ُمـ اًمـ ُج ّٝم٤مل وإؿمٗم٤مىم ً٤م ُمـ أن
خٗمل ومٞمف
ذ اًمزُم٤من
ٌ ُ
اًمٕم٤مًمـؿ قم َ
ُ
ّ
ٕم٤مب قمٚمٞمف-
ُي َ

 اؾمتٙمِمػ هائـر اًمـحٙمٛم٦م قمـ يمؾ ُمًتقر ،ومٛمـ ومٕمؾ ذًمؽ يم٤من قمٛمره ـمقيالً
وإن َىم ٍُمت أيـ٤مُمف-

ِ
خرسوُ(ـرسى)ُأكقذوانُبـُؿبوذُ(:ُ)Khosrow I

 يمؾ رء أٟمـٗم٘مـتـف ومـل ؿمٝمقشمـؽ وأصٌـتـف ُمٜمٝم٤م ومـ٤مقمٚمؿ أٟمـؽ ًمـؿ شم ِ
ُـّمٌـف وإٟمٛمـ٤م
َ ْ
أص٤مسمؽ وهٚمؽ سمـف سمٕمْمؽ-

ف ُم ِ
َ
ـح٤مؾم َـ ظمّم٤مًمف إًمـك اًمـٛمً٤موئ ،ومجٕمؾ
 إذا همٚم٥م اًمـٝمقى
س َ َ
اًمٕم٘مؾ َ َ
ِ
هوم ً٤م ،وآىمتّم٤مد ُسمـخـالً ،واًمٕمٗمق ُضمـٌـٜم ً٤م-
اًمـح ْٚم َؿ طم٘مد ًا
َ
واًمٕمٚمؿ ريـ٤م ًء ،واًمـجقد َ َ
 إٟمٛمـ٤م اإلٟمً٤من ٌ
قم٘مؾ ومـ ل صقرة-

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ14
















قمـز ًا ،و َُمـ َقم ِد َم اًم٘مٜم٤مقم٦م ومـٚمـ َيـزيـده
َُمـ َقم ِد َم اًمٕم٘مؾ ومٚمـ َيـزيـدَ ه اًمًٚمٓم٤من ّ
اًمـٛمـ٤مل همٜمًك ،وُمـ َقم ِدم اإليٛمـ٤من ومٚمـ شمـزيـده ِ
اًمرو َّيـ٦م ومِـ٘مٝم ً٤م-
ِ
ِ
َّ
همػم
صح ٌَ َؽ اًمـٛمـ٤مل ،وضم٤مه ً٤م سمـ
إن ضم٤مه ً٤م سمـ٤مًمـٛمـ٤مل إٟمٛمـ٤م َيّمح ٌُؽ ُم٤م
٤مٕدب ُ
زائـ ٍؾ قمٜمؽ-
أهمٜمك ِ
ُ
ٟمـزاه٦م اًمٜمٗمس و ُُم ُ
ٚمؽ اًمـٝمقى-
اًمٖمٜمك
شمـتٌـلم آصمـ٤مره سم٤مًمـدٓئـؾ-
اًمًٕم٤مدة َُم٘مروٟمـ ٌ٦م سم٤مًمٕم٘مؾ ،وإٟمّٛمـ٤م
ّ
ِ
ـح ًْ ِـ اًمـٛمٕم٤مد-
اًمنور ُم٤م يم٤من ُمٕمف رضم٤م ٌء ًم ُ
ُ
قمٛمـ٤م ٓ يٜمٌٖمل اًمرهمٌ٦م ومٞمف-
اًم٘مٜم٤مقم٦م اًمرو٤م سم٤مًم َ٘م ًْ ِؿ ،وؾمخ٤مء اًمٜمٗمس ّ
ُ
اطمتٛمـ٤مل إذى ُمـ يمؾ أطمد وًملم اًمـج٤مٟم٥م ًمـٛمـ هق دوٟمؽ-
اًمتقاو ُع
ج٥م أن َي ُٔم َّـ اًمـٛمر ُء سمٜمٗمًف ُم٤م ًمٞمس قمٜمده طمتك يرى رأيـف صقاسم ً٤م ورأي همػمه ً
ظمٓم٠م-
اًم ُٕم ُ
اًمريـ٤مء أن يـتـّمٜمَّع اًمـٛمر ُء ًمٚمٜم٤مس و ُي ِ
ٔمٝمر ًمـٝمؿ اًمّمالح وهق ِظمـ ْٚم ٌق ُمـٜمـف-
ُ
واًمٌخؾ َوٜمـف سم٤محلـ٘مقق قمٚمـك أهٚمٝم٤مَ ،
َ
واًمِمـ َر ُه
ـمٚم٥م اًمـٛمرء همػم طم ّ٘مف،
اًمِمـ َر ُه
ُ

أضمه٤م-
ُ
واًمـخذٓن ُيـِمٞمٜمٝمٛمـ٤م-
اًمٕم٘مؾ واًمٕمٚمؿ يزيٜمٝمٛمـ٤م اًمتقومٞمؼ،
وزم اًمـٝمقى قمـ يمؾ ٍ
اًمثٌ٤مت قمٚمـك يمؾ ٍ
أُمر ًمئٞمؿ،
ؼم اًمـٛمحٛمقد هق
ُ
أُمر يمريؿ َ
اًمّم ُ
ٍ
َّ
طمـٛمٞمد إًمـك ذُمٞمؿ-
وأٓ شمُٖمٞمـرك اًمنا ُء واًميا ُء ومـتٜمـ ُ٘مٚمؽ ُمـ
ِ
اًمـٛمروءة أٓ شمٕمٛمؾ قمٛم ً
َـًت َْحـٞمـل ُمٜمـف ومـل اًمٕمالٟمٞمـ٦م-
ال ومـل اًمن شم ْ
ـح ُض اًمٙمرم اًمقوم٤مء سم٤مًمذ َُمؿ-
َُم ْ
ِ
اًمـٛمرء اًمرو٤م سم٘مْم٤مء اًمـ ّٚمـ ِف ومـل اًمـٛمحٌقب واًمـٛمٙمروه ،واًم٘مـٜم٤مقم٦م
قمالُم٦م ؾمٕم٤مدة
سم٤مًم ٌُـٚمٖم٦م ُمـ اًمدٟمٞم٤م ،و ُشمٕمٚمؼ اًم٘مٚم٥م سمِـذيمره ،وإظمراج ُمٓم٤مُمع اًمًقءات ُمـ ىمٚمٌف-

ـحض اًمٚم١مم اًمتجٜمّل-
َُ م ُ

ً مـؿ أٟمـدم قمٚمـك ُم٤م ًمـؿ أىمؾ ،وٟمـدُم٧م قمٚمـك ُم٤م ىمٚم٧م ُِمرار ًا-
ِ
همػمك سمؽ-
 إدب اًمٜم٤مومع أن شمتٕمظ سمٖمػمك وٓ يتٕمظ ُ
 شمقومػم اًمٕم٘مؾ أن شمٓمرح قمٜمؽ واردات اًمـٝمٛمقم سمٕمزائؿ اًمّمؼم-

ِ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 11حؽَــؿُافػـ ُْـرس

 أ َُم ر إؿمٞم٤مء ُمرار ًة اًمـح٤مضم ُ٦م إًمـك اًمٜم٤مس إذا ُ
٧م ُمـ همػم أهٚمٝم٤م-
ـم ٚمٌَ ْ
شم٘مدر قمغم ٍ
َٕمٛم ُٚمف ومـتـ ّ
١مظمره ،ور ّسمٛمـ٤م يم٤مٟم٧م ؾم٤مقم ً٦م ومـال شمٕمقد-
ظمػم شم َ
 أؿمدّ اًمتٗمريط أن َ
٥م قمٚمٞمف اًمـٛمقت قمٜمد ٟمـزوًمف سمـف ،ويًٕمك ومٞمام
 اًمٕمـ٤مىمـؾ َيـدَ ُع
اًمًٕمل ومٞمٛمـ٤م ُي َّمٕم ُ
َ
ُيـٝمقٟمـف قمٚمٞمف يقم طمٚمقًمف-
 ٓ سمِـ َّر أسمٚمغ ُمـ اإلظمالص ًم ّٚمـ ِف َّ
ضمؾ صمٜم٤مؤه وشمٓمٝمػم اًمٜم ّٞم٦م ُمـ اًمٗمً٤مد-
َُ مـ يم٤من يريـدُ قم ْٞم َش اًمنور وم٤مًم٘مٜم٤مقم٦م ،وُمـ يم٤من يـريـد قمٞمش اًمذيم ِْر وم٤مٓضمتٝم٤مد










ومـل اًمّمالح وأن َي ُٕم ّؿ اًمٜمـ٤مس سم٤مخلػم ،و َُمـ أراد اًمتقؾمع ومـل اًمدٟمٞم٤م وومْمقًمـٝم٤م
ِ
اإلصمؿ واًم َٖمؿ واًمٜم ََّّم٥م-
ومٚمٞمقـمـ ٟمٗمًف قمٚمـك
اًمٕم٤مًمـؿ سمٛمـ٤م ٓ سمدّ ُمٜمف وٓ ِهمٜمك قمٜمف ومـل أُمر دٟمٞم٤مه-
اًمـٙمَٞم ُس هق
ُ
اًمـٛم ِٝم ّٛمـ٤مت-
أهٜم٠م اًمدَّ قم٦م ُم٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م سمٕمد إطمٙم٤م ِم ُ
ُ
أيمٛمؾ اًمٜمـ٤مس هور ًا ومـل اًمدٟمٞم٤م َُمـ ًمـؿ يٙمـ سمـف طم٤مضم ً٦م إًمـك همػمه ومٞمٛمـ٤م يٕمٜمٞمف،
وًمـؿ يٛمٚمؽ رىمٌتـف ُمـ همػم ُم ٍ
ٚمؽ ،وأ ُّم٤م ومـل إظمرى وم٠موومرهؿ طمًٜم٤مت-
ُ
َُ
واًمِمح ،واطمت٘م٤مر اًمٜمـ٤مس،
تٜم٥م ظمـٛمس ظمّم٤مل :اًمـحرص،
َُمـ يم َِر َه
َّ
اًمٕم٤مر ومٚمٞمجـ ْ
َ
واشمٌ٤مع اًمـٝمقى ،واًمـٛم ْٓمـؾ ِ
سم٤مًمٕمدَ ة-
ُ
ٍ
ِ
ويمٗم٤مف سمال ٍ
أر َهمدُ اًمٕمٞمْ ِ
ٜمك-
رظم٤مء
وأٟمٕمٛم ُف َقم ْٞم ٌش ومـل
ش
ٌ
وم٘مر وٓ هم ً
َ
أومْمؾ ُمـ ّ ِ
اًمـٛم ِ
اًمً َ
ُ
ٌٞمؾ إًمـك اًمِمٙمر ،واًم ٌُخؾ أطمً ُـ
ٜمٕم ُؿ
اًمِم٤ميم ِرٟٕ :مـ ُف َضم َٕم َؾ ًمف ّ
ُ
اًمـٛم ْ
ٓمؾ.
ُمـ ُ
ٍ
ٍ
ُم٠مصمؿ،
شمٌٕم٦م ،واًمنور ُمـ همػم
ص٤مطم٥م اًمدٟمٞم٤م يـحت٤مج إًمـك اًمً َٕم٦م ُمـ همػم
ُ
واًمدَ قم٦م ُمـ همػم شمقا ٍن وٓ شمْمٞمـٞمـع-
ِ
وُمقت إذار راطم ٌ٦م ًمٚمٕم٤مًمـؿ-
إسمرار راطم ٌ٦م ًمـٝمؿ،
ُمقت
ُ

يٕمٚمؿ َّ
أذى يـحٛمٚمف قمٚمـك

أن ذًمؽ ً
َ
أقمق ُن إؿمٞم٤مء ًمٚمحًقد قمٚمـك شمرك اًمـحًد أن َ
ِ
ٟمٗمًف وأٟمـف ٓ طمجـ٦م ًمف ومـل ٟم٘مٚمف ٟمِٕمٛم ً٦م قمـ ُمقوٕمٝم٤م ،وأٟمـف ٓ ي ِ
سمحًد ِه
ٜمـتـ٘مص
َ
ّ
ّإٓ ٟمـٗمًف-

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ11
ـخٗمك قمٚمٞمف قمٞمـ ٌُـف-
 أقمٔمؿ اًمذٟمقب قمٚمـك اإلٟمً٤من أن َي
َ
ِ
سمنم يّمؾ
ي اًمـٛمحًقد وهق ٓ يّمؾ إًمـك ذًمؽ ّإٓ ٍّ
 يمٞمػ َي٘مد ُر اًمـح٤مؾمدُ أن َي ُ َّ
إًمـك ٟمٗمًف ،وإن زاًم٧م ٟمٕمٛم ُ٦م اًمـٛمحًقد ًمـؿ شمـّمؾ إًمٞمـف-
ٟ مـٝم٤ميـ٦م اًمٕم٘مؾ اإلٟمً٤مٟمـل اؾمتّمٖم٤مر اًمدٟمٞم٤م و َىمـدْ ِره٤م قمٜمدُم٤م ُيٕم٤ميِـ ُمـ ٟمٗمٞمس أُمر
أظمرة-
ِ
ِ
ٚمؿ قمٜمد اًمٖمْم٥م ،واًمٕمٗمق قمٜمد اًمـٛم٘مدرة،
ُ مٜم٤مىم٥م اًمـٛمرء اًمتل شمُز ّيـِٜمـ ُف :اًمـح ُ
سمٖمػم ـمٚم٥م ِ
واًمـجقد ِ
اًمٕم َقض ،وآضمتٝم٤مد ًمٚمدار اًمٌ٤مىمٞم٦م ٓ اًمٗم٤مٟمٞم٦م-
 اصٓمٜمع يمًـرى أٟمقذوان رضم ً
ال ًمـؿ يٙمـ ًمف ٟمً٥م وم٘مٞمؾ ًمف ومـل ذًمؽ -وم٘م٤مل:
ٟمً٥م ًمف-
اِصٓمٜم٤مقمٜم٤م إي٤مه
ٌ
ٕمٞم ِ
 ىمٞمؾ ٕٟمقذوانُ :م٤م سم٤مل اًمرضمؾ يـحٛمؾ ِ
اًمـحٛمؾ اًمث٘مٞمؾ ومال ُي ِ
ـٞمف وٓ يـحتٛمؾ
ُمـج٤مًمً٦م اًمث٘مٞمؾ -وم٘م٤ملٕ :ن ِ
احلٛمؾ شمِمؽمك ومٞمـف إقمْم٤مء واًمثـ٘مٞمؾ شمٜمٗمرد سمـف اًمروح-
 اًمـحـٙمـٛمـ٦م شمَـ ْٗمـ ًُـدُ قمـٜمـد همٞمـر أهـٚمـٝمـ٤م-
ُ مـ يم٤من ومٞمـف ظمٞمـ ٌر وًمـؿ يٙمـ ذًمؽ اًمـخػم ُمـحٌ٦م اًمٜمـ٤مس ًمف ومال ظمػم ومٞمـف ،وُمـ يم٤من
٥م وًمـؿ يٙمـ ذًمؽ اًمٕمٞمـ ِ
ـض اًمٜمـ٤مس ًمـف ومال قمٞمـ٥م ومٞمـف-
٥م ُسمـ ْٖم ُ
ومٞمـف قمٞمـ ٌ





ؾمٓمح
يمثرت أُمقاًمـف ُمـٛمـ٤م ي٠مظمذ ُمـ رقم ّٞمـتـف يم٤من يمٛمـ ُيـ َٕمـٛم ُـر
إن اًمـٛمٚمؽ إذا
ْ
َ
تٚمع ُمـ ىمقاقمد سمٜمـٞمـ٤مٟمـف-
سمـٞمـتـف سمٛمـ٤م يـ٘مـ ُ
اًمـٛمٚمؽ اًمـٛمتـٛمٙمـ ُمـ ٟمـٗمًف ٓ يـٖمْم٥م هيٕم ً٤م وٓ يـرى هيٕم ً٤مٕ :ن ذًمؽ
ِ
ـٝم ّـ-
ىم٤مر َسم ُ
ُمـ أظمالق اًمٜمً٤مء و َُم ْـ َ
إذا ًمـؿ َيٙمـ ُم٤م شمُـريـد َ
وم٠م ِرد ُم٤م َيٙمقن-
يمـز ًّم٦م اًمٚمٌٞم٥م-
ٓ شمٖمتـر سمّمقاب اًمـج٤مهؾٕ :ن ذًمؽ َ

ُ م٤م أيمٚم َت ُف راح ،وُم٤م أـمٕمٛمتف وم٤مح-
 وضمدٟم٤م ًمٚمذة اًمٕمٗمق ُم٤م ًمـؿ ٟمجد ًمٚمذة اًمٕم٘مقسمـ٦م-
ُ م٤م يمؾ ُم٤م َي ِ
ـؼ سمـف-
ف اًمـٛمر ُء َيـٜمْـٓمِ ُ
ٕمر ُ
ٍ
سمنم ِ
واًمـٛم ِ
شمـجتٛمع ومـل ٍ
ُ
ٕمرومـ٦م-
واًمٕم٘مؾ،
اًمٞم٘ملم،
قم٤مد ّي:
أؿمٞم٤مء ٓ
 صمالصمـ ُ٦م
ُ
ُ
َ

ِ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 17حؽَــؿُافػـ ُْـرس

ٍ
ُمّمٌ٤مح ٓ يْمٞمؼ قمـ شمٔم٤مهر اًمٜمقر ومٞمـف ،سمـؾ يتًع
يمٌٞم٧م ومٞمـف
 ىمٚم٥م اًمٕم٤مًمـؿ
ٌ
ًمٚمٜمٔمر ويـزيـد ومـل اًمْمٞم٤مء-
واُمز ْج ًمٚمٕم٤مُم٦م اًمرهٌ٦م
 يم٤من يقىمع ومـل قمٝمقد اًمقٓة « ُؾم ْس ظمٞم٤مر اًمٜمـ٤مس سم٤مًمـٛمحٌ٦م ُ
ـر ِد اًمـٝمٞمـٌـ٦مش-
سمٛم َج َّ
اًمً َٗم َٚمـ َ٦م ُ
وؾم ْس َّ
سم٤مًمرهمٌ٦م ُ
ٍ ِ
ٌ
اًمري ِع سمـٝم٤م ويًت٠مذٟمـف ومـل اًمزي٤مدة قمٚمـك
 يمت٥م إًمٞمف
قم٤مُمؾ ًمف سمٜم٤مطمٞم٦م ُيٕمٚم ُٛمف ضمق َدة َّ
اًمرؾمؿ ،وم٠مُمًؽ قمـ إضم٤مسمتـف -ومٕم٤موده اًمٕم٤مُمؾ ومـل ذًمؽ ،ومٙمت٥م إًمٞمف  :ىمـد يم٤من
شمـٜمـز ِضمر سمـف قمـ شمٙمٚم ِ
ػ ُمـ٤م ًمـؿ
ومـل شمـريمل إضم٤مسمتؽ قمـ يمالُمؽ ُمـ٤م طمًٌتـؽ
َ ُ
ـٞم٧م إٓ شمـٛمـ٤مديـ ً٤م ومـل ؾمقء إدب وم٤مىمٓمع إطمدى أذٟمٞمؽ
شم١م َُمر سمـف ،ومـ٢مذ ىمـد أ َسم َ
وايمٗمػ قمٛمـ٤م ًمٞمس ُمـ ؿم٠مٟمـؽ -ومـ٘مٓمع اًمٕم٤مُمؾ إطمدى أذٟمـٞمـف ائـتٛمـ٤مر ًا ًمف-

 اشمـٗم٘م٧م ُمٚمـقك اًمٕمجـؿ قمٚمـك أرسمـع ظمّمـ٤مل :أن اًمٓمٕمـ٤مم ٓ يـ١ميمؾ إٓ ؿمـَٝمقةً،
واًمـٛمٚمِ ُؽ ٓ ُي ّْمٚمِ ُحـ ُف إٓ اًمٓم٤مقمـ٦م ،واًمرقمٞمـ٦م
واًمـٛمرأة ٓ شمـٜمٔمر إٓ إًمـك زوضمٝم٤م،
َ
ٓي ِ
ّمٚم ُحٝم٤م إٓ اًمٕمدل.
ُ






ـٝمـ٧م إُمـقر وم٤محلـؼ سملم اًمتـ٘مـّمٞمـر واإلومـراط-
إذا اؿمتَـ ٌَ َ
ِ
وفمـ ِ
ٍ
ِ
ٍ
يم٤مذ ٍ
ْـ٩م ُمـ َر ٍ
وقمدو هم٤مًمِ٥م-
ب
ومـ٤مؾمـد
أي
ٍّ
ُمـ ا ْقمتَٛمدَ قمٚمـك يمُٗم٤مة اًمًقء ًمـؿ َيٜم ُ
ِ
ؾمئؾ :أي ِ
ِ
احل ْر ِ
رص قمٚمـك َـم ِ
ٚم٥م اًمذيم ِْر-
ص ْ
أقم َٔم ْؿ َُمرار ًا قمٚمـك اإلٟمً٤من؟ ىم٤مل :احل ُ
ُ
ِ
ـذ اًمٗم ِ
إن أ ًَم َّ
ّ
راش إُمـ-
يمت٥م إًمـك َُم ِ
رازسمتف :قمٚمٞمٙمؿ سم٠مهؾ اًمِمج٤مقم٦م واًمًخ٤مء وم٢مهنؿ أهؾ ُطم ِ
ًـ اًمٔمـ سم٤مًم ّٚمـف-
()1

ُ مـ ؾمٕمك رقمك ،وُمـ ٟم٤مم ًمزم إطمالم-
 يمثػم احلـٓم٥م يٙمٗمٞمف ىمٚمٞمـؾ اًمٜمـ٤مر-
قمٚمؿ
 ىمٞمـؾ ًمـفُ :م٤م أقمٔمؿ اًمٙمٜمـقز ىمـدر ًا؟ ،ىمـ٤مل:
ٌ
ُمٕمروف أودقمتـف قمٜمـد إطمرار ،أو ٌ
َشمقارصمـف إقم٘م٤مب-
( )1اًمٙمٗم٤مة :اخلدم  -ذم اًمٙمت٤مب  :هؿ اخلدم اًمذيـ ي٘مقُمقن سم٤مخلدُم٦م-

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ18

أبرويزُبـُهرمزُ:
 إذا أردت أن شمٗمتْمح ومٛمر ُمـ ٓ يٛمتثؾ أُمرك-
 اًمـٝمرب ومـل وىمتـف َفمـ َٗمر-
ِ
٥م ُىمـدر ًة وشمَٕمٗمق ِطمٚمٛمـ ً٤م-
 ىم٤مل ٓسمٜمـف :إن اًمـٛمٚمقك شمُٕم٤مىم ُ

بشتوشىُُ:
 أطمؼ اًمٜمـ٤مس سم٤مإلطمً٤من ُمـ أطمًـ اًم ّٚمـ ُف إًمٞمف وسمًط سم٤مًم٘مدرة يـديـف-

أشػـديورُبـُبشتوشىُُ:
ذيمر ومـل اًمٕمالٟمٞم٦م-
 ٓ شمٕمٛمؾ ومـل اًمن ُم٤م شمًتحل أن ُيـ َ
ٕمٞم٥م اًمٜمـ٤مس إٓ َُم ِٕمٞم٥م-
َ ٓ ي ُ

داراُإصغرُ:
 ٓ شمٓمٛمع ومـل يمؾ ُم٤م شمًٛمع-
 إذا أشمك وىم٧م اًمٜمـ٤مئٌـ٦م أشمك اًمِمـر ُمـ طمٞم٨م يم٤من اخلٞمـر ي٠مشمـل-

بـفؿـُبـُاشػـديورُافـؿؾؽُ(:ُ)Kay Bahman
َ

رأي َّإٓ سمٛمٕمروم٦م اًمٕمٚمؿ ،وٓ أؾم٤مس ًمٚمٕمٚمؿ ّإٓ سم٤مًمٕم٘مؾ-
َ ٓ 
ّمالح رأس أُمقر اًمدٟمٞم٤م واًمديـ إذا يم٤من سمٛمً٤مقمدة اًمٕم٘مؾ-
 اًم
ُ








َُمـ أظمذ سمٛمج٤مُمع اًمـٛمروءة واطمتقى قمٚمـك اًمنمف ومٚمٞمؽمك آٟمتّم٤مر وهق ىم٤مدر-
ُمـ ُيـ ِ
رزق اًمًٕم٤مدة ًمـؿ شمٌؼ ًمف هم٤ميـ٦م َيـٓمٚمـ ٌُـٝم٤مٕ :ن اًمًٕم٤مدة هم٤ميـ٦م يمؾ ُمٓمٚمقب-
َ
اًمٜمٗمس إًمـك ُم٤م ىم٤مرب اًمـٝمقى أهع وُمـ يمؾ ُم٤م َيـ ْثـ ُ٘م ُ
ـؾ قمٚمٞمٝم٤م أضمزع-
اًمٕم٘مؾ واًمـٝمقى خمتٚمٗم٤من قمٚمـك هذه اًمٜمٗمس ومـل ُمقاوم٘متٝم٤م وُمـخ٤مًمٗمتٝم٤م-
ِ
ـح ًِ د قمٚمٞمٝم٤م إذا أظمـٓمـ٠مشمـف-
َُم ـ ًمـؿ شمٌُٓم ره اًمٜمٕمٛم٦م إذا أص٤م َسم ـتْ ـف ًمـؿ َي ْ
ؾمٌؼ ًمؽ إًمـك اًمٜم٤مس ُمـ حمٛمقدِ
ُٕمر ُمذُمق ٍم سمِـدا ًَّم ِ
شمـتٕمر ض ٍ
ٍ
قمٛمؾ
إي٤مك أن
ـ٦م ُم٤م َ
ّ

وشمٔم ّـ أن طمًٜم٤مشمؽ شمًتـٖمرق ؾمٞمئ٤مشمـؽ ومـ٢من اًم٘مٚمٞمـؾ ُمـ اإلؾم٤مءة ومـل اًم٘مقل
ـؼ يمثػماً ُمـ اًمـحًٜم٤مت-
واًمٗمٕمؾ َي ْٛم َح ُ

ِ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 19حؽَــؿُافػـ ُْـرس

اًمـٛمحًٜملم-
اًمـٛمذٟمٌلم
َ
صمـقاب ُ
 اقمٚمٛمقا أٟمـف ٓ ُيـدْ َر ُك سم٠مقمٛمـ٤مل ُ

قمقىم٥م َُمـ قمقىم٥م ومـل اًمٕم٤مضمؾ سمٓمٚمٌٝمؿ ُم٤م أطم ٌّقا واؿمتٝمقا سم٤مًمـجقر
 إٟمٛمـ٤م
َ
وؾمٕمٞمٝمؿ ومـل ضمًٞمؿ إُمقر سم٤مًمٌ٤مـمؾ-
قمٞم٥م واطمـدٌ يـ٘مؽمن سمـف قمنمة قمٞمقب-
 اًمتٕم٤مفمؿ ٌ
 رسمٛمـ٤م يم٤من اًمٗم٘مـر ٟمققم ً٤م ُمـ شم٠مدي٥م اإلًمـف ِ
وظمٞمـر ًة ومـل اًمٕمقاىم٥م-
ُ
ٍ
 اًمـحٔمقظ ًمـٝم٤م أوىم٤مت ومال شمٕمجؾ قمٚمـك صمٛمرة ًمـؿ شمٙمـ شمُـدْ َرك ومـ٢مٟمـؽ شمٜم٤مًمـٝم٤م
َّم ُٚمح ومٞمٝم٤م ًمـٛمـ٤م شم١مُمؾ،
ومـل أواٟمـٝم٤م قمذسمـ٦م واًمـٛمدسمر ًمؽ أقمٚمؿ سم٤مًمقىم٧م اًمذي شم ْ
ومـثِـؼ سمخػمشمـف ومـل أُمقرك وٓ دمٕمؾ طمقائجؽ ـمقل قمٛمرك ومـل يقُمؽ اًمذي

أٟم٧م ومٞمـف ومٞمْمٞمؼ قمٚمٞمـؽ ىمٚمٌـؽ ويـ ْث ِ
ـ٘مٚمؽ اًم٘مٜمقط-
ُ
ِ
َـرىم ِ
٥م
 اضمٕمؾ سمٞمٜمؽ وسمـٞمــ ُمـحٌقسمـ٤مشمـؽ و ُىمـٜمْـٞم٤مشمـ َؽ (ُمٙمتـًٌـ٤مشمـؽ) طمـج٤مسمـ ً٤م ُمـ شم َ
زواًمـٝم٤م طمتك ٓ يـٗمدَ طمؽ َومـ ْ٘مـدُ ؿمـ ٍ
لء ُمٜمٝم٤م إذا َٟمـ٘مـٚم ْتـ ُف اًمـحقادث-
َ
ِ
ِ
ُ
اًمزُم٤من اًمٜم َٕم َؿ وضمٕمؾ هل٤م وىمتـ ً٤م وأضمالً ،وًمـؿ َيٕمد اًمـخٚمقد سمـٝم٤م ،وىمـد أظمذه٤م
َ ىم ًَ َؿ
ُمـ ىمقم وشمريمٝم٤م قمٜمد آظمريـ ،وًمٞمس ومـل ذـمف طملم أوم٤مده٤م ّأٓ يٕمقد قمٚمـك أظمذه٤م
ُمٜمٝمؿ وٓ ذًمؽ ومـل ِ
أُمؾ أُمؾ ُمـ اًمٕم٘مالء ،وإٟمٛمـ٤م هل ُُمتٕم ٌ٦م وأي٤مم ُمٕمدودة-
ٟمًؽ سمـٝمؿ شمـتؿ ًمؽ ُمق ّدشمـٝمؿ ،وم٢مٟمـٝمؿ
 اصح٥م اًمـٛمٚمقك سمـ٤مًمـٝمٞمـٌـ٦م وإن ـمـ٤مل ُأ ُ
إٟمٛمـ٤م اطمتجٌقا قمـ اًمٕمقام ًمتٌ٘مك هٞمـٌتٝمؿ قمٜمدهؿ ،ومال شمـدع شمَٕمٝمد ذًمؽ ُمـ ٟمٗمًؽ-
 يـ ٌـ ُ ِ
سمح ًْ ِـ ٟمِـ ّٞمـتـف أيمثر ُمـٛمـ٤م يٌٚمغ اًمٗمـ٘مػم سمـٌـ١مؾمف-
ٚمغ اًم َٖمٜمـل ُ
َ ْ





وإزرار اًمذهـٌـٞمـ٦م-
اًمـٛمٛمزىمـ٦م ٓ شمٜمًجؿ
اًمثٞم٤مب
ّ
ُ
ُ
إن أيمثر اًمٜمـ٤مس ؾمخ٤مومـ ً٦م َٕ َىمـؾ ؾمخ٤مومـ ً٦م ُمـ أوًمئؽ اًمذيـ ُيًٞمئقن اؾمتخدام ذيم٤مئٝمؿ-
ُأ ْهمٚمِ َؼ سم٤مب اًمًٕم٤مدة ومـل اًمٌٞم٧م اًمذي يرشمٗمع ومٞمف صقت اًمزوضم٦م قمٚمـك صقت اًمزوج-
اًمِمٙمر أيمؼم ُمـ اًمٜمِٕمؿ ٕٟمـف يـٌ٘مك ،واًمٜمِٕمؿ شمَـ ْٗمٜمك-

عديُافشرازيُ(:ُ)Saadi Shirazi
ش ُِ
َُ

اًمـٛم ْح ِرىمـ٦م ،إٟمـٝم٤م
تٕمرض ٕؿمٕم٦م اًمِمٛمس ُ
 اًمـحـٞم٤مة ؿمٌـٞمٝم ٌ٦م سمـ٤مًمثـٚم٩م اًمذي يـ ّ
ً٤مرع إًمـك اإلومـ٤مدة ُمٜمٝم٤م-
ـذوب وقمٚمـك ُمرأى اًمٜمّـٔمر ،إن ُم٤مًمـٙمٝم٤م يـج٥م أن ُي
َشم
َ
ُ

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ40
 اًمٜمٝمر اًمٙمٌػم ٓ ي ِ
ـحد ُ
ث َضمـ َٚم ٌَـ ً٦م-
ُ ُ

 ؿمخّم٤من قم٤مؿم٤م دون ضمدوى :واطمدٌ ضمـٛمع ُم٤مًٓ وًمـؿ يًتٛمتع سمـف ،وذاك اًمذي
ايمتً٥م ُمٕمرومـ ً٦م وًمـؿ ُيٛمـ٤مرؾمٝم٤م-






ًمٞمس طمٙمٞمٛمـ ً٤م وٓ قم٤مًمـٛمـ ً٤م هذا اًمٌٖمؾ اًمـٛمح ّٛم ِؾ يمُـتٌ ً٤م :هؾ هق يٕمرف قمٚمـك
إىمـؾ إذا يم٤من يـحٛمؾ طمٓمٌ ً٤م أو أؿمٕم٤مر ًا-
ِ ِ
َـٛمدَّ إًمـك ُم٤مًمِ ِف يـدك-
شم٤مضمر ومـل دي٤مرك ومٛمـ اًمـخ ًَّ٦م أن شم ُ
إذا سم٤مت ٌ
اًمّمدىمـ٦م صال ٌة ص٤مُمت٦م-
ِ
واًمـحرومٞملم ومـ٤مئـدةً-
اًمّمٜمّ٤م ِع
اًمرؾم٤مم هق أىمـؾ ُ
ّ
ٓ ُشمـ ِ
ٚمؼ اًمـحج٤مرة قمٚمـك اًمِمجرة اًمـٛمثٛمرة-

 اًمٕمـ٤مىمـؾ ُمـ يٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ومـ٢من ؾمقق اًمٕم٘مؾ رائـجـ ٌ٦م أسمـد ًا-
 ٓ شمَـٛمدّ ؾم٤مىمٞمؽ إًمـك أسمٕمد ُمـ ِهمـٓم٤مئـؽ-
ِ
اًمنم اًمذي َي ًَ ُٕمؽ أن شمّمٞمـٌف سمـف ،ومٝمؾ شمـدري ُم٤م إذا يم٤من
٥م ّ
 ٓ شمُّم ْ
قمدوك سمٙمؾ ّ
ؾمٞمّمٌح يقُم ً٤م ُم٤م صدي٘مؽ؟-
قمدوك؟
 ٓ شمٙمِمػ ًمّمدي٘مؽ يمؾ أهارك ،هؾ شمـدري ُم٤م إذا يم٤من ؾمٞمّمٌح يقُم ً٤م ُم٤م ّ
ِ
ٕي يم٤من ،طمتك
اًمن اًمذي شمـرهم٥م ومـل إسم٘م٤مئـف َُمـخـٗمٞم ً٤م ٓ شمَـ ٌُح سمـف ٍّ
 إن هذا ّ
ٍ
ؿمخص اهتٛمـ٤م ٌم
ًمٚمّمديؼ اًمذي هق ضمديـ ٌر سمثـ٘متـؽ -يمٞمػ شمق ّد أن يٙمقن ٕي
أيمؼم سمنك ُمٜمؽ ؿمخّمٞم ً٤م؟


َا ْص ِغ سم٤مهتٛمـ٤م ٍم يم ّٚمـل إًمـك إؿمٕم٤مر اًمتل ؾمٞمتٚمقه٤م قمٚمٞمؽ اًمِمٕمراء اًمرديئقن
ومـ٢مٟمـؽ ؾمتجده٤م ُُمـ ِٛم ّٚم٦م إًمـك درضمـ ٍ٦م شمـتخ ّٚمـك ُمٕمٝم٤م قمـ اًمٙمت٤مسمـ٦م ،أو أ ّٟمـؽ ًمـ



ُ
٧م-
قمٜمد اًمـٛمقت ًمـ شمـحٛمؾ ُمٕمؽ َّإٓ ُم٤م
شمٙمقن ىمـد َأ ْقمـ َٓمـ ْٞم َ
اِىمٓمع ِصٚمتَـؽ سمّمديـ٘مؽ اًمذي يتـردد قمٚمـك أقمدائـؽ-

شمٜمٔمؿ َّإٓ أؿمٕم٤مر ًا رائٕم٦م سمٕمد ذًمؽ-




ٍ
اُمرأة وٓ إًمـك ـمٌٞم٥م-
ٓ شم ًَُٚمؿ ُمٗمت٤مح دارك ٓ إًمـك

ِ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 43حؽَــؿُافػـ ُْـرس



إفمٝم٤مر اًمِمٗم٘م٦م قمٚمـك اًمٗمٝمقد ُمٕمٜم٤مه أن يٙمقن اًمـٛمرء فم٤مًمـٛمـ ً٤م ِ
ًمٚمخراف-
ُ



ْجك ُمٜمٝم٤م-
إذا أردت أن شمـ ّ
تٕمزى ومٗمٙمّر ومـل ضمـٛمٞمع أٓم اًمتل أٟم٧م ومـل َُمٜم ً



قمدوك اًمذي أُم٤مُمؽ-
قمدو ٟمـٗمًؽ إذا ًمـؿ شمـ٘مض قمٚمـك ّ
أٟم٧م ّ



أٟم٧م ُشمـثـٌ٧م طمـٛمـ٤م َىمـتَـؽ سمٛم٘م٤مـمٕمتؽ طمديثـ ً٤م ُمـ أضمؾ إسمـداء رأيـؽ-
َ
ٓ شمـتٚم ّٗمظ ه ًا سمٙمال ٍم ٓ يًٕمؽ اًمتٚمٗمظ سمـف ضمٝمر ًا أُم٤مم ِ
أًمػ ؿمخص-
ُ
ّ
اجلٝم٤مل اًمذيـ
ؽم سم٤مًمٜمج٤مح اًمذي أص٤مسمـف ظمٓم٤مسمـُؽ ،سمؾ ومٙمّر ومـل قمدد ّ
ٓ شمٖم ّ




يٙمقٟمقن ومـل يمؾ اضمتٛمـ٤مع-



قمٜمدُم٤م يٙمقن اًمـٛمر ُء طمزيٜم ً٤م وم٤مًمٕمٛمؾ هق اًمٕمالج اًمقطمٞمد اًمٗم ّٕم٤مل-

صمالصمـ ٌ٦م ٓ َشمٌ َ٘مك صم٤مسمـتـ٦م ُمـ دون صمالصمـ٦م :اًمثروة ُمـ دون شمـج٤مرة ،واًمٕمٚمؿ ُمـ

دون ُمٜم٤مىمِم٦م ،واًمًٚمٓم٦م ُمـ دون َؾم ْٓم َقة-
 اِر َ ِ
واطم ًِد ُمـ يـٌح٨م قمٜمٝم٤م ،واًمذي يتخ ّٚمـك قمٜمٝم٤م
ـٛمـ يدّ قمل أٟمـف وضمدَ اًمًٕم٤مدةْ ،
ث ًم َ
ْ
ومقر اًمٕمثقر قمٚمٞمٝم٤م وم٢من اًمًٕم٤مدة اًمقطمٞمدة ًمـٝمل ومـل اٟمـتـٔم٤مر اًمًٕم٤مدة( -اِ ْر َ
ث ُمـ اًمرصمـ٤مء)


ٚم٘مل ظمٓم٤مسم ً٤م طمتك ًمق ُ
ٍ
قمٛمـَ٤م إذا
ـمٚم٥م إًمٞمـؽ ذًمؽ
سم٢مًمـح٤مح طم٤مر ،شمً٤مءل ّ
ىمٌؾ أن ُشم َ



قمدوك ذًمٞمـ ً
ال اقمٚمؿ أٟمـف يٌ٘مك دائٛمـ ً٤م ُمّمدر ظمقف-
ُمٝمٛمـ٤م يم٤من ّ
يًتحـؼ أن ي ِ
ـح َّس سمٓمٖمٞم٤من اًمٙمٌ٤مر-
َُمـ ًمـؿ شم٠مظمذه اًمِمٗمـ٘م٦م سم٤مًمّمٖم٤مر
ّ
ُ
ِ
أىمر ِ
شمـتحرر ُمـ ه١مٓء
ًمالىمؽماض ُمـ إهمٜمٞم٤مء ،ومنقم٤من ُم٤م
واؾم َع
َ
ّ
ض اًمٗم٘مـرا َءْ ،
وأوًمئؽ-
اًمٕم٤مًمِـؿ اًمذي شمٙمقن ـمٌ٤مئٕمف همػم ُُمٜمـتـٔمٛم ً٦م ؿمٌٞمف سم٤مٕقمٛمك اًمذي يـحٛمؾ ُمِمٕمالً

يم٤من ُم٤م ؾمت٘مق ًُمف أيمثر أهـٛمٞمّـ٦م ُمـ اًمّمٛم٧م-





ـٜمػم سمـف ًممظمريـ دون أن يًتٓمٞمع اإلٟمـ٤مرة ًمٜمـٗمًف-
ُي ُ
قمدوك ذًمٞمـ ً
ال اقمٚمؿ أٟمـف يٌ٘مك دائٛمـ ً٤م ُمّمدر ظمقف-
ُ مٝمٛمـ٤م يم٤من ّ
ِ 
أىمر ِ
شمـتحرر ُمـ ه١مٓء
ًمالىمؽماض ُمـ إهمٜمٞم٤مء ،ومنقم٤من ُم٤م
واؾم َع
َ
ّ
ض اًمٗم٘مـرا َءْ ،
وأوًمئؽ-

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ41
يًتحـؼ أن ي ِ
ـح َّس سمٓمٖمٞم٤من اًمٙمٌ٤مر-
َُ مـ ًمـؿ شم٠مظمذه اًمِمٗمـ٘م٦م سم٤مًمّمٖم٤مر
ّ
ُ
 اًمٕم٤مًمِـؿ اًمذي شمٙمقن ـمٌ٤مئٕمف همػم ُُمٜمـتـٔمٛم ً٦م ؿمٌٞمف سم٤مٕقمٛمك اًمذي يـحٛمؾ ُمِمٕم ً
ال
ٜمػم سمـف ًممظمريـ دون أن يًتٓمٞمع اإلٟمـ٤مرة ًمٜمـٗمًف-
ُيـ ُ
 اًمٙمريؿ يتٛمتع ّ
سمٚمذة ُم٤مًمف ،واًمٌخٞمؾ يت٠مًمـؿ ًمـٛمـ٤م قمٜمده ُمـ اًمـٛمـ٤مل-
ُ
اًمً ٌْع-

اًمٜمٛمؾ إذا اضمتٛمع اٟمتٍم قمٚمـك َّ
 قمٚمـك اًمٜم٤مسمـؾ أن يتـ٠م َّٟمك ،وم٤مًمًٝمؿ ُمتك اِٟمٓمٚمؼ ٓ يٕمقد-
اًمّمٜمْدل شمُٕمٓمر اًمٗمـ٠مس اًمتل شمـ٘مٓمٕمٝم٤م-
ُ يم ْـ يمِمجرة َّ

 اًمٙمؼمي٤مء ُمـ قم٤مدات اًمـج٤مهؾ(إطمـٛمؼ) ٓ ُمـ صٗم٤مت اًمٕمـ٤مىمـؾ-

*******
حـؽ َُؿُافـفــد
ُِ

َُ مـ مجع ًمؽ إًمـك اًمـٛمقدة رأي ً٤م طم٤مزُم ً٤م وم٤ممجع ًمف إًمـك اًمـٛمحٌ٦م ـم٤مقم ً٦م ٓزُم٦م-





ٟمٕمرف ىمٞمٛم٦م اًمـٛمٚمح قمٜمدُم٤م ٟمـٗمتـ٘مده وىمٞمٛم٦م إب سمٕمد ووم٤مشمـف-
اًمـٛمٕمجزات وًمٞمدة اًمرضم٤مل اًمـٛمـت ِ
َّحديـ-
ُ
يمٜمقز اًمٌخٞمؾ شم١مول إًمـ ك اًمٚمّمقص واًمـٛمٚمقك-
ؾمٞمػ ىمـ٤مـمِع-
اًمـحـؼ
ٌ

ُ مـ قمالُم٦م اًمّمديؼ أن يٙمقن ًمّمديؼ صدي٘مف صدي٘م ً٤م ،وًمٕمدو صدي٘مف قمدوا-
اًمـحـؼ يم٤مًمزي٧م يـٓمٗمق قمٚمـك اًمدوام-

ّ
 اًمـٛمٚمقك ُطمٙمّ٤مم اًمٜم٤مس واًمـحٙمٛمـ٤مء ُطمٙمّ٤مم اًمـٛمٚمقك-
 اًم٘م٤مئـد اًمذي ٓ ُيـ َرسمـل ىمـ٤مدة ِقمٔم٤مُم ً٤م َيـخ ُٚمٗمق َٟمـف ٓ يٙمقن ىم٤مئـد ًا قمٔمٞمٛمـ ً٤م-
ٍ
صديؼ يمٚم٥م-
ظمػم ُمـ
يمٚم٥م

ٌ
ٌ
صديؼ ٌ

 صمـؼ سمـذي اًمٕم٘مـؾ واًمـٙمرم واـمٛمئـ إًمٞمف ،وواصؾ اًمٕم٤مىمـؾ همػم ذي اًمـٙمرم،
ِ
ؾمقء أظمـالىمـ ف واٟمـتـٗمع سمٕم٘مٚمـف ،وواصؾ اًمـٙمريؿ همٞمـر ذي اًمٕم٘مؾ
واطمؽمس ُمـ
واٟمتـٗمع سمٙمرُمف واٟمـٗمٕمف سمٕم٘مٚمؽ ،واهرب ُمـ اًمٚمئٞمؿ إطمـٛمؼ-

ِ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 41حـؽ َُؿُافـفــد

يمٛم ْٚم٘مل احل٥م ًمٞمّمٞمد سمـف اًمٓمػم ٓ ًمٞمٜمـٗمٕمف-
ُ مـ صٜمع اًمـٛمٕمروف ًمٕم٤مضمؾ اجلزاء ومٝمق ُ
 اًمـٛمٜمزل ًمٞمس طمـجراً سمـؾ اُمـرأةٌ-

 أؾمٌ٤مب اًمٗم٘مر اًمًت٦م إوًمٞم٦مهل :اًمٜمقم ،واًمؽماظمل ،واًمـخقف ،واًمٖمْم٥م،
واًمـٙمًؾ ،واًمـٛمٛمـ٤مـمـٚمـ٦م-
ً مٞمس قمٚمـ ك أطمد اًمٜمٔمر ومـل اًم َ٘م دَ ْر اًمـ ُٛم َٖم ـٞمَّ٥م ،وًمـٙمـ قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ سم٤مًمـحزم-
أًملم ُمـ اًم٘مقل
 ىمٚمٛمـ٤م يٛمتٜمع اًم٘مٚم٥م ُمـ ىمٌقل اًم٘مقل إذا شمـردد قمٚمٞمف :وم٢من اًمـٛمـ٤مء ُ
واًمـحـجـر أصٚم٥م ُمـ اًم٘مٚم٥م وإذا اٟمـحـدر قمٚمٞمف وـمـ٤مل ذًمؽ أ ّصمـر ومـٞمـف-
اًمـح ـ ْ٘م ِ
ٟ م٤مر ِ
ـد ٓ شمـخـٌـق-
ـر ِدي اًمٜمِٛمر-
 إذا أردت ىمتـؾ إرٟم٥م وم٤مطمـٛمؾ اًمًالح اًمذي ُي ْ
٧م سمـف قم٘مٚمؽ ووٞمّ ٕم٧م سمـف قمٛمرك إؿم٤مر ٌة قمٚمـك ُُم ْٕم َج ٍ
٥م سمٜمـٗمًف-
َ ذ ُم٤م َؿم َٖم ـ ْٚم َ
ً متٙمـ اًمًٌٛم٦م قمٚمـ ك وضمقهٜم٤م يمٞمٛمـ٤م ٟمـزرع اًمٗمرح ومـ ل ىمٚمقب أظمريـ-
ٍ
ٍ
 قم٤مُمؾ اسمٜمؽ يم ٍ
٠مُمػم ـمِ َ
ويمّمديؼ سمٕمد ذًمؽ-
ويمٕمٌد ظمالل قمنم ؾمٜملم،
ـقال مخس ؾمٜمقات،
ضشمْـف وإن ًمـؿ شمُرومع ًمـؿ شمٜمـٗمٕمف-
 قمجٌ٧م ًمـٛمـ يتٙمٚمؿ سم٤مًمٙمٚمٛم٦م إن ُرومٕم٧م َ َّ

 ؾم٘مقط اًمـجقاهر قمٚمـك إرض ٓ ُيـٗمـ٘مده٤م ىمـٞمـٛمتـٝم٤م-
ُ مـ ِ
يٙمذ ب ِ
ين ق-
ُ مـ اًمـحٛم ِؼ اًمتٛمـ٤مس اًمرضمؾ اإلظمقان سمٖمػم ووم٤مء ،وُمقدة اًمٜمً٤مء ِ
سم٤مًمٖم ْٚمٔم٦م ،وٟمَـ ْٗم ُع
َ
ُ ْ
ـي همػمه-
ٟمـٗمًف سمِ ُ
 يم٤مٟمقا يٙمرهقن أن يزيـدَ ُمٜمٓمؼ اًمرضمؾ قمٚمـك قم٘مٚمـف-
 ٓ يـج٥م قمٚمـك اًمٕم٤مىمؾ أن يـزرع اًمٕمداوة اشمٙم٤مًٓ قمٚمـك ىمقشمـف ،يمٛمـ٤م ٓ يـج٥م
ًمّم٤مطم٥م اًمتـريـ ِ
٤مق أن ينمب اًمً َّؿ اشمٙم٤مًٓ قمٚمـك قم٘م٤مىمٞمـره-
سم٤مًمـحج٦م وإن يم٤مٟم٧م ًمؽ
 ٓ شمـتقدد إًمـك اًمًٚمٓم٤من سم٤مًمدّ اًم٦م قمٚمٞمف وإن يم٤من أظم٤مك ،وٓ
ُ
دوٟمف ،وٓ سم٤مًمٜمّمٞمح٦م وإن يم٤مٟم٧م ًمف دوٟمؽ ،وم٢من اًمًٚمٓم٤من َيٕمرض ًمف صمالث دون
ِ
اًمـحـجـ٦م-
صمالث :اًم٘مدرة دون اًمـٙمرم ،واًمـحٛمـٞمـ٦م دون اإلٟمّم٤مف ،واًمٚمج٤مج دون ُ

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ44
 إيـ٤مك وهمِم٤موة اًمـٛمـ٤مدة :وم٢مٟمـٝم٤م شمٓمٛمس اًمٌّمػمة-
 اًمقـمـ شمُـٛمٞمـ ُتـف اًمدُمقع وشمُـحـٞمـٞمـف اًمدُم٤مء-





شمًتٛمد اًمـحٞم٤مة ىمٞمٛمتٝم٤م ُمـ اًمـٛمقت-
ٍ
ِ ِ
ِ
شمقضمف-
ىمقشمف اًمتل يٕمٞمش هب٤م طمٞم٨م ّ
ومـٛمٕمـف ُمـ قم ْٚمٛمف يم٤مف يم٤مٕؾمد ُمٕمف َّ
اًمٕم٤مًمـؿ إذا اهمؽمب َ
إومْمؾ ًمؽ أن شمـحٞم ً٤م يقُم ً٤م واطمد ًا يم٤مٕؾمد ُمـ أن شمٕمٞمش ُم٤مئ٦م ٍ
ؾمٜم٦م يم٤مًمٜمٕمج٦م-
ؾمتـ ٌ٦م شمـِمتد ِقم ْنم ُشمـٝمؿ قمٚمـك ُُمٕم٤مذيـٝمـؿ :اًمـٛمٚمؽ اًم َٗم َّ
ظ ،واًم٘م٤ميض
ِ
٥م (اًمـٛمـ٤ميمر) ،واًمـٛمرأة
اًمـٛمرشمِمـل ،واًمّم٤مطم٥م
اًمـٛمخ٤مدع ،واخل٤مدم اخل ّ
ُ
اًمقره٤مء (احلٛم٘م٤مء) ،واًمٕمقن اًمـٛمح٥م ًمٚمٌٓم٤مًم٦م-

 أرسمٕم ٌ٦م ٓ يٜمٌٖمل ًمـٝمؿ أن حيزٟمقا :اًمٕم٤مىمؾ اًمذي يرُمٞمف اجل٤مهؾ سمٛمـ٤م يٙمره وٓ طم٘مٞم٘مـ٦م
ًمف ،واًمرضمؾ اًمرهمٞم٥م اًمٌٓمـ (اًمقاؾمع اجلقف) إذا يم٤من همٜمٞم ً٤م يمثػم اًمـٛمـ٤مل ،واًمرضمؾ
اًمـٛم٘متّمد اًمذي ٓ قمٞم٤مل ًمف ،واًمٕم٤مًمـؿ اًمذي ٓ حيت٤مج إًمـك اًمًٕمل ومـل آزدي٤مد-
 صمالصمـ ٌ٦م ٓ يٙم٤مد أطمد ًا أن ي٘مدر قمٚمٞمٝمؿ :اًمـٛمرأة اًمتل ىمـد ذاىم٧م إزواج وشمـٛم َّتٕم٧م
ٍ
قمقد ًمً٤مٟمـف
سمـٝمؿ وشمَٓم َّٕم َٛم٧م اًمرضم٤مل أن شمَرى
سمرضمؾ واطمد ،واًمرضمؾ اًمذي ّ
ِ
ِ
اًمـٛمتٕمدي ًمٓمقره أن يتقاوع
اًمٙمذب أن َي ّْمدُ ق ،واًمرضمؾ اًمت ّٞم٤مه َّ
اًمّمٚمػ اًم ٌَٓمر ُ
و ُي َٖمـٞمـر ـمٌ٤مقمف طمتك يّمػم وم٤مو ً
ال حمٌقسم ً٤م-
ُ
أطم٥م إًمٞمٝمؿ ُمـ أٟمٗمًٝمؿ :اًمذي يٗمؽمض (ي٠مظمذ اًمٕمٓم٤مي٤م) ُمع
 أرسمٕم ٌ٦م ُمـ اًمٜم٤مس
اًمـٛمـ٤مل َّ
ِ
٥م اًمٌٞمقت
إُمػم اخل٤مرج إًمـك احلرب ،واًمت٤مضمر اًمذي يريم٥م اًمٌحر ،واًمٚمص اًمذي َيٜمْ٘م ُ
واًمـٛمرشمٌَم اجل٤مئر ومٞمٛمـ٤م ُيدظمٚمف سمـف اًمٕمذاب-
ومال يٜمجق ُمـ ص٤مطم٥م اًمٌٞم٧م أو اًمًٚمٓم٤من،
ُ
ٌ
ـر وٓ إصمؿ :اًمـٛمريض اًمِمديد إًمـؿ ،واخل٤مئػ ُمـٛمـ

أرسمٕم٦م ٓ يٗمٙمّرون ومـل سمِ ٍّ
هق أىمقى ُمٜمف ،واًمـٛم ّٙم ِ
ًمٕمدو ِه ،واًمـٛمٔمٚمقم احل٘مقد اجلـريء قمٚمـك ص٤مطمٌف-
٤مر
ّ
اًمـٝمؿ واًمٜمداُم٦م،
ُـرومض هم٤ميـ٦م اًمرومض :اًمذي ي١مدي إًمـك
 أرسمٕم ٌ٦م يٜمٌٖمل أن شم َ
ّ
وي٘مرب ُمـ اًمـٛمقت ،وُمٕمّمٞم٦م اإلًمف ومـل ُمرو٤مة
واًمذي ُيـ َّ٘مـٍم اًمٕمٛمر
ّ
اًمـخـٚمؼ ،وُمً٤مقمدة إصدىم٤مء قمٚمـك ُم٤م ي ِ
ـٗمًد اًمـجًؿ واًمٕم٘مؾ-
ُ
شمقضمدُ قمذوسمـ٦م يمؾ ُمٓمٕمؿ :وم٤مـمٚم٥م اًمٕم٤مومٞم٦م ىمٌؾ اًمٚمذة-
 سم٤مًمٕم٤مومٞم٦م َ
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ْم٤مطمٙمقا :اًمرضمؾ اًمٕمٔمٞمؿ اًمِم٠من اًمـجـ ٌّـ٤مر،
 أرسمٕم ٌ٦م ٓ يٜمٌٖمل أن ُي َ
ٛمـ٤مزطمقا وٓ ُي َ
واًمٕم٤مًمِـؿ اًمٜم٤مؾمؽ ،واًمدٟمـل ُء اًمٓمٌع اًمٚمئٞمؿ ،واًمـحزيـ اًمثـ٤ميمؾ-
 اًمِمٛمـ٤مشمـ٦م اهمؽمار ،واًمتقاٟمـل ومـ٤مىمـ٦م ،واًمـحرص ؿم٘م٤مء-
 أرسمٕم ٌ٦م ُيـٗمًدون أقمٛمـ٤مًمـٝمؿ وطمٙمٛمتٝمؿ :قم٤مُمؾ احلًٜم٤مت اًمذي يٜمِمـره٤م ًمٚمٜمـ٤مس
اًمً َٗمؾ اًمـ ُٛم ّْم َٓمٜمع
ومٞم٘مقل :ومٕمٚم٧م وومٕمٚم٧م يم٠م ّٟمـف َيٛمـ سمـٝم٤م ،وواوع اًمـٛمٕمروف قمٜمد َّ
واًمـٛم ِ
ٙمرم ًمٚمٕمٌد اًمـٛمتقاٟمـل اًمٗمظ اًمذي ٓ يرمحف ،واًمـٛمرأة
َُمـ ٓ يًت٠مهؾ اًمّمٜمٞمٕم٦م،
ُ
اًمتل شمّمٜمع اًمـخٞمـر سمقًمد اًمًقء-

 اًمـحريص إن َو َضمدَ ًمـؿ يًؽمح ،وإن اؾمتٗم٤مد ًمـؿ ُيٜمٗمؼ ،ومٞمجتٛمع ومـل اًمـحريص
اًمتٕم٥م واًمنمه واًمٌخؾ-
اًمر ْطمؾ ،واًمـٛم١مايمٚم٦م،
 صمـالصمـ٦م أؿمٞم٤مء شمـزيـد ومـل إُٟمس واًمثـ٘م٦م  :اًمزيـ٤مرة ومـل َّ
واًمـح َِمؿ-
وُمٕمرومـ٦م إهؾ
َ
 ذو اًمٕم٘مؾ ٓ شمٌُٓمِره اًمـٛمٜمزًم٦م ِ
واًمٕمز-
اًمـٛمرض هق اًمثٛمـ اًمذي شمـدومـٕمف اًمروح ٓطمتالل اًمـجًدُ ،مثٚمٛمـ٤م ُيًدّ د

ُ
اًمـٛمًتـ٠مضمـر سمـدل اًمـٛمًٙمـ اًمذي يـ٘مـٓمـٜمـف-
 قمٜمدُم٤م شم ِ
ُـ٘مـر َّ
ٍ
طمـ٘مٞم٘مل وزائـؾ ،وم٢مٟمـؽ ًمـ شمٕمقد شمـحـٌف،
أن اًمٕم٤مًمـؿ همػم
وؾمٞمٜمـٗمّمؾ قمٜمف قم٘مٚمؽ ،وؾمتـتخ ّٚمـك قمٜمف ،وؾمتـتـحرر ُمـ يمؾ رهمٌ٤مشمـؽ-
َ ذم اًمٕم٘مالء أؿمدّ ُمـ قم٘مقسمـ٦م اًمًٚمٓم٤منَّ :
وم٢من هذا ُظمذٓن ،وذًمؽ شمٕمزير-
ُ مـ يدقمــق أقمٛمك يـًتـ٘مـٌــؾ وٞمـٗملم-

ِ
ِ
٥م ،وٓ
ـٝمؿ ،وٓ صمٜم٤مء ُمع يم ْؼم ،وٓ صداىمـ٦م ُمع ظم ٍّ
 ٓ فمٗمر ُمع َسمـ ْٖم ٍل ،وٓ صح٦م ُمع َٟم َ
ـحـر ٍم ُمع طمرص ،وٓ
ذف ُمع ؾمقء أدب ،وٓ سمِ َّـر ُمع ُؿم ٍّح ،وٓ اضمتـٜم٤مب ُُم ّ
ُمـحـٌ٦م ُمع ُز ُه ّق ،وٓ وٓيـ٦م طمٙمؿ ُمع قمـدم ومِـ ْ٘مف ،وٓ قمذر ُمع إسار ،وٓ ؾمالُم٦م
ٍ
ُمع ريٌ٦م ،وٓ راطمـ٦م ٍ
همرارة
ىمٚم٥م ُمع طمًد ،وٓ ؾم١مدد ُمع اٟمـتـ٘م٤مم ،وٓ ريـ٤مؾم٦م ُمع
ٍ
شمـٝم٤مون ِ
وضمٝم٤مًمـ٦م ُوزراء-
و ُقمـج٥م ،وٓ صقاب ُمع شمـرك اًمـٛمِم٤مورة ،وٓ صمٌ٤مت ُمع
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 رأس اًمٕم٘مؾ اًمتٛمٞمز سملم اًمـٙم٤مئـ واًمـٛمٛمتٜمع وطمًـ اًمٕمزاء قمٛمـ٤م ٓ ُيًتٓم٤مع-
ِ
اًمًٙم ُْر ويـزيـد إطمـٛمؼ ُؾمٙمْر ًا :يمٛمـ٤م أن اًمٜمٝم٤مر
 إدب ُيـذه٥م قمـ اًمٕم٤مىمؾ ُ
يـزيد يمؾ ذي سمّمـر سمّمـر ًا ويزيد اًمـخـٗم٤مومـٞمش ؾمقء سمّمـر-
 ٓ وم٘مر وٓ سمالء يم٤مًمـحرص واًمنمه ،وٓ همٜمك يم٤مًمرو٤م واًم٘مٜم٤مقم٦م ،وٓ قم٘مؾ
يم٤مًمٙمػ ،وٓ طمً٥م يمحًـ اًمـخٚمؼ-
يم٤مًمتدسمػم ،وٓ ورع
ّ
 اًمٕم٤مىمؾ ي ِ
ـ٘مـؾ اًمٙمالم ويٌ٤مًمغ ومـل اًمٕمٛمؾ ويٕمؽمف سمزًم٦م قم٘مٚمف ويًت٘مٌٚمٝم٤م :يم٤مًمرضمؾ
ُ
َيٕم ُثر سم٤مٕرض وسمـٝم٤م يـٜمـتـٕمش-
ـحٙم َْؿ-
 يٗمقح ؿمذى قمٓمر اًمٞم٤مؾمٛملم وًمق طمـجٌـف همٓم٤م ٌء ُُم ْ
 اًمرضمؾ هق ُم٤م هق أن وًمٞمس ُم٤م يم٤من-
زاز ِة َٟمـ ْٗم ٍ
ج٥م.
ُ ٓ ؾم١م ُد َد ُمع اٟمتـ٘م٤م ٍم ،وٓ ِري٤مؾم َ٦م ُمع َقمـ َ
س و ُقم ْ
 زيٜم٦م اًمـٛمرأة طمٞم٤مؤه٤م-
 شمٌدأ اًمًٕم٤مدة طمٞم٨م يٜمـتٝمل اًمٓمٛمع-

بؾفزُ(أحدُُُمؾقكُافـفـد):

ِ
ِ
ِ
ِ
اًمـحـ٤مز َم ًَمـ َٞمزدا ُد ِ
سمٛمقار ِد
ـز َم يمٛمـ٤م َيـزدا ُد اًمٌحر
اًمـٛمٚم َؽ
 إن
اًمـح ْ
سمرأي اًمقزارء َ
ِ
واًمرأي ُم٤م ُي ُ
ـٜم٤مل سم٤محلٞمٚمـ ِ٦م واًم ُ٘م َّقة-
ِمقر ِة
إٟمـٝم٤مر ،و ُيـٜم٤مل
سمـ٤مًمـٛم َ
َ
ٍ
ُٕمر أسمٖمْمؽ قمٜمد اٟمـ٘مْم٤مئـف-
َُ م ْـ َو َّد َك

ؾقرُاهلـديُُ:

ـم ِ
راهؿ سمٕملم َ
ٌٕمف-
 اًمـ ُٛمز ُء ٓ َئمـ سم٤مًمٜمـ٤مس إٓ ُؾمق ًء ٕٟمـف َي ُ
 ظمػم ُمـ اًمذه٥م ُمٕمٓمٞمف ،وؿمـ ٌّر ُمـ اًمِمـر ُمـ ي٠مشمٞمـف-
ُ مـ ًمـؿ شمـٜمٗمٕمؽ صداىمتـف ُم٤م وـرشمؽ قمداوشمـف-

بـقذاُ(ُ:ُ)Buddha
٥م أقمدَ ى أقمداء أي ديـ-
 اًمتٕمّم ُ
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ضوؽقرُ(ُ:ُ)Tagore
 ؾم٠مل اًمـٛمٛمٙم ُـ اًمـٛمًتحٞمؾ :أيـ شمُـ٘مٞمؿ؟ وم٠مضم٤مسمـف :ومـل أطمالم اًمٕم٤مضمـز-
ُ م٤م شمـ٤مه إٓ ووٞمـ ٌع وٓ ومـ٤مظمـر إٓ ؾم٘مٞمط-
َٟ مـدْ ٟمـق ُمـ اًمٕمٔمٛم٦م سم٘مدر ُم٤م َٟمـدْ ٟمـق ُمـ اًمتقاوع-





ٜم٤مي  ،وأؿمٕمر سمخجؾ وأٟم٤م أطمٌق إًمٞمٝم٤م-
صم٘مٞمٚم٦م هل ىمٞمقدي ،واًمـحريـ ٦م يمؾ ُُم َ
ٓ شمًتـ ِح ُمـ إقمٓم٤مء اًم٘مٚمٞمـؾ :ومـ٤مًمـحرُم٤من أىمـؾ ُمٜمـف-
اًمٕمٞمد اًمذي ـم٤مًمـٛمـ٤م ٟمٜمتٔمره يٜمـ٘مـيض ومـل يق ٍم واطمد-
ٍ
ًمٗمؽمة وضمٞمزة وم٤مٟمـت٘مؿ ،وإذا أردت اًمًٕم٤مدة اًمدائٛم٦م
إذا أردت أن شمٕمٞمش ؾمٕمٞمد ًا
ومً٤مُمح اجلٛمٞمع-

ُ مـ اًمًٝمؾ هدم اًمـحريـ٦م اًمداظمٚمٞم٦م اإلٟمً٤مٟمٞم٦م سم٤مؾمؿ اًمـحريـ٦م اًمـخ٤مرضمٞم٦م-
 اإلٟمً٤من يْمع اًمـٛمت٤مريس أُم٤مم ٟمـٗمًف-
 ؿمٙمر ًا ًمألؿمقاك وم٘مد قمٚمٛمتٜمل اًمٙمثػم-








ٍ
يمت٤مب ُم٘متـٜمٕم ً٤م أٟمف ي٘مرأ ومٞمف-
سمٕمْمٝمؿ يٕمؼم اًمـحٞم٤مة يم٤مًمٓمٗمؾ اًمذي ُي ٘م ّٚم٥م صٗمح٤مت
أٟمِـ ْر اًمزاويـ٦م اًمتـل أٟم٧م ومٞمٝم٤م-
إذا ضمرطمتؿ سمٙمٚمٛمـ ٍ
٤مت ُمـ إومـْمؾ قمدم اإلضمـ٤مسمـ٦م-
ُ
ٓ شمًتٓمٞمع أن َشمـ ْ٘م َٚم َع قمٌػم زهرة طمتك وًمق ؾمح٘متٝم٤م سم٘مدُمٞمؽ-
ٍ
يتٚمقن سمٚمقن ُمـحٞمٓمف يمٛمـ٤م اًمـحنمة شمـٗمٕمؾ-
أومْمؾ طمـٛمـ٤مي٦م ًمإلٟمً٤من أن ّ
ٓ يٛمٙمـ أسمـد ًا ًمٚمزيػ أن يتحقل إًمـل طم٘مٞم٘م٦م وًمق أدي سمـف إُمر إًمـل آؾمتٕم٤مٟمـ٦م سم٤مًم٘مقة-
طملم يٖمدو اإلٟمً٤من طمٞمقاٟم ً٤م يٙمقن قمٜمدئـ ٍذ أؾمق ُأ ُمـ اًمـحٞمقان-

 ي٤م رب ؾم٤مقمدٟمـل قمٚمـك أن أىمقل يمٚمٛم٦م اًمـحؼ ومـل وضمف إىمقي٤مء وؾم٤مقمدٟمـل قمٚمـك
أٓ أىمقل اًمٌـ٤مـمؾ ٕيمً٥م شمـّمٗمٞمؼ اًمْمٕمٗم٤مء-
 اًمِمٛمس شمنمق دائٛمـ ً٤م ومٚمٛمـ٤مذا اًمـحزن اًمذي ي٠مشمـل ُمع اًمٚمٞمـؾ-
 ي٤م رب قمٚمٛمٜمل أن أطم٥م ًمٚمٜمـ٤مس يمٛمـ٤م أطم٥م ًمٜمٗمز ،وقمٚمٛمٜمل أن أطم٤مؾم٥م ٟمٗمز يمٛمـ٤م
أطم٤مؾم٥م اًمٜمـ٤مس-
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 إن اًمتً٤مُمح هق أيمؼم ُمراشم٥م اًم٘مقة ،وأن طم٥م آٟمت٘م٤مم هق أول ُمٔم٤مهر اًمْمٕمػ-
 ي٤م رب ٓ شمـدقمٜمل ُأص٤مب سم٤مًمٖمرور إذا ٟمجح٧م ،وٓ ُأص٤مب سم٤مًمٞمـ٠مس إذا ومِمٚم٧م
سمؾ ذيمرٟمـل دائٛمـ ً٤م سم٠من اًمٗمِمؾ هق اًمتج٤مرب اًمتل شمًٌؼ اًمٜمج٤مح-

 ي٤م رب إذا ٟمًٞم ُتـؽ ومـال شمـٜمـًٜمـل-

ؽوكـدي(:ُ)Gandhi(ُ)3
 إذا ىم٤مسمٚم٧م اإلؾم٤مءة سم٤مإلؾم٤مءة ،ومٛمتك شمـٜمـتٝمل اإلؾم٤مءة؟
 اًم٘مقة ٓ شمـ٠مشمـل ُمـ اإلُمٙم٤مٟمـ٤مت اًمـجـًديـ٦م سمؾ ُمـ قمزيٛم٦م اإلرادة-
 يـٜمـٌٖمل أن شمٙمقن قمقٟم ً٤م ًمـخّمٛمؽ قمٚمـك ُظمـ َّ
ٓمـتِـف-
 آظمتالف ومـل اًمرأي يٜمٌٖمل أٓ ي١مدي إًمـك اًمٕمداء وإٓ ًمٙمٜم٧م أٟم٤م وزوضمتل ُمـ
أًمد إقمداء-
ُ مـ شمٙمٚمؿ قمـ ٟمٗمًف سمٛمـ٤م يـح٥م  ---شمٙمٚمؿ اًمٜمـ٤مس قمٜمف سمٛمـ٤م يٙمره-
 شمـتقىمػ اًمًٕم٤مة قمٚمـك ُم٤م شمًتٓمٞمـع إقمٓم٤مءه ٓ ،اًمـحّمقل قمٚمٞمف-
ٍ
ؾم٘مقط ٟمـٝم٤ميـ٦م ومً٘مقط اًمـٛمٓمر أضمـٛمؾ سمدايـ٦م-
ً مٞمس يمؾ
 أيمره ًمٕمٌ٦م اًمِمٓمرٟم٩م سمًٌ٥م ومٙمرة أن يٛمقت اًمـجٛمٞمع ًمٞمٕمٞمش ضمالًم٦م اًمـٛمٚمؽ-
 اًمـح٘مٞم٘م٦م هل اًمـح٘مٞم٘م٦م وًمق يم٤من اًمـجٛمٞمع ِودَّ واطمد-
 أىمقل إٟمٜمل إٟمً٤من ُمتقؾمط ذو إُمٙم٤مٟمٞم٤مت أىمـؾ ُمـ اًمـٛمتقؾمط ،وٓ يٛمتٚمٙمٜمل أدٟمك
ؿمؽ ّ
أن سمقؾمع أي رضمؾ أو اُمرأة شمـح٘مٞمؼ ُم٤م ىمٛم٧م سمـتح٘مٞم٘مف إن َسمـ َذل اًمـجٝمد
ٟمـٗمًف ،وطمـٛمؾ إُمؾ ٟمـٗمًف واإليٛمـ٤من ٟمـٗمًف-
 يـج٥م أن شمٙمقن أٟم٧م اًمتٖمٞمـػم اًمذي شمـريـد أن شمـراه ومـل اًمٕم٤مًمـؿ-
 طمـ٤مرب قمدوك سمـ٤مًمًالح اًمذي يـخـِم٤مه ٓ ،سمـ٤مًمًالح اًمذي شمـخـِم٤مه أٟم٧م-
 ؿمٕمقر اًمٜم٤مس سم٤مًمٗمخـر طملم يذًمقن إظمقاٟمـٝمؿ ومـل اإلٟمً٤مٟمٞمـ٦مً ،مٖمز ٓ أؾمتٓمٞمع ومٝمٛمف-
(ُ )1مقه٤مٟمداس يمرُمِم٤مٟمد هم٤مٟمدي ((سم٤مإلٟمجٚمٞمزي٦م  2( :)Mohandas Karamchand Gandhi:أيمتقسمر 33 , 1869
يٜم٤مير  )1948يم٤من اًمًٞم٤مد اًمٌ٤مرز واًمزقمٞمؿ اًمروطمل ًمٚمٝمٜمد ظمالل طمريم٦م اؾمت٘مالل اهلٜمد -يم٤من رائد ًا ًمٚمً٤مشمٞم٤مهمراه٤م وهل
ُم٘م٤موُم٦م آؾمتٌداد ُمـ ظمالل اًمٕمّمٞم٤من اعمدين اًمِم٤مُمؾُ ،مٕمروف ذم مجٞمع أٟمح٤مء اًمٕم٤ممل سم٤مؾمؿ اعمٝم٤ممت٤م هم٤مٟمدي(سم٤مًمًٜمًٙمريتٞم٦م :
) महात्माاعمٝم٤ممت٤م أي 'اًمروح اًمٕمٔمٞمٛم٦م-

ِ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 49حـؽ َُؿُافـفــد

 يـٜمـٌٖمل قمٚمـل أن أومـتح ٟمقاومـذ سمـٞمـتل ًمٙمل شمـٝم٥م قمٚمٞمف ريـ٤مح ضمـٛمٞمع
اًمثـ٘م٤مومـ٤مت ،سمِمـرط أٓ شمـ٘مـتـٚمٕمٜمل ُمـ ضمـذوري-
 يمثٞمـرون طمـقل اًمًٚمٓمـ٦م وىمٚمٞمٚمقن طمـقل اًمقـمــ-
 اًمْمٕمٞمػ ٓ يًتٓمٞمع أن يً٤مُمح وم٤مًمٖمٗمـران صٗمـ٦م إىمقيـ٤مء-
 أوًٓ يتج٤مهٚمقٟمؽ ،صمؿ يًخرون ُمٜمؽ ،صمؿ ي٘م٤مشمٚمقٟمؽ صمؿ شمٗمقز-

*****

حذاءُؽوكديُ
ُيـحٙمك أن هم٤مٟمـدي يم٤من يـجري ًمٚمح٤مق سم٘مٓم٤مر وىمـد سمـدأ اًم٘مٓم٤مر سم٤مًمًػم وقمٜمد
صٕمقده اًم٘مٓم٤مر ؾم٘مٓم٧م إطمدى ومـردشمـل طمـذائـف ---
ومٛمـ٤م يم٤من ُمٜمف إٓ أن أهع سمخٚمع اًمٗمردة اًمث٤مٟمٞمـ٦م ورُم٤مه٤م سمجقار اًمٗمردة إوًمـك قمغم ؾمٙم٦م
اًم٘مٓم٤مر -ومتٕمج٥م أصدىم٤مؤه وؾم٠مًمقه:
«ُم٤م طمـٛمٚمؽ قمٚمـك ُم٤م ومٕمٚم٧مً ،مـٛمـ٤مذا رُمٞم٧م ومـردة اًمـحذاء إظمرى؟ش -
وم٘م٤مل هم٤مٟمدي سمٙمؾ طمٙمٛم٦م« :أطمٌـٌ٧م ًمٚمذي يـجد اًمـحذاء أن يـجد ومردشملم ومٞمًتٓمٞمع
آٟمـتـٗم٤مع سمـٝمٛمـ٤م ،ومٚمق وضمد ومردة واطمـدة ومٚمـ شمـٗمٞمدهش-
ومٚمٜمـتـ٠مُمؾ هذا اًمـٛمقىمػ اًمذي يرؾمؿ صقر ًة إٟمً٤مٟمٞم ً٦م سمٕمٞمد َة اًمـٛمدى ---
ِ
ٓ أٟم٤مٟمٞم٦م َشمـ ُحده٤م  ---وٓ طمٌ ً٤م ًمٚمتٛمٚمؽ َي ُّمده٤م  ---وٓ طمتك اًمـ ِٛم َح ُـ شمُقىمٗمٝم٤م!!
مـُهذهُافؼصيُؾفؿً أٟمـف إذا وم٤مشمٜمل رء وم٘مد يذه٥م إًمـك همػمي وحيٛمؾ ًمف اًمًٕم٤مدة ---
ُُ
َوم٠م ْومـ َر ُح ًمٗمرطمـف وٓ اطمـزن قمٚمـتك ُم٤م وم٤مشمٜمل  ---ومٝمؾ ُيٕمٞمد اًمـحـزن ُم٤م وم٘مدت ؟؟
ٟمحقل اًمـٛمحــ اًمتل شمٕمؽمض طمٞم٤مشمٜمـ٤م إًمـك ُِمٜمَحٍ وقمٓم٤مء وأن ٟمّمٜمع
ويمؿ هق ضمـٛمٞمؾ أن ّ
ُمـ اًمٚمٞمٛمقن ذاسم٤م ًقمذسمـ ً٤م طمٚمق اًمـٛمذاق-
ٜمٛمـ٘م٦م اًمـ َٛمٕمًقًمـ٦م
وقمٚمٛم٧م أن اًمٜمـ٤مس إٟمٛمـ٤م هؿ سمٛمٌ٤مدئٝمؿ اًمٕم٤مًمٞم٦م ٓ ،سمٙمٚمٛمـ٤مهتؿ اًمـ ُٛم ّ
ومـال قمؼمة ًمٚمٛمٌ٤مدئ ،إٓ إذا ضمٕمٚمٝمـ٤م ص٤مطمٌٝم٤م ىمـٞمد اًمتـٜمـٗمٞمذ-

*****

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ10

جقاهرُٓلُهنروُ(:ُ)Jawaharlal Nehru
 قمٜمدُم٤م ٟمُـٗمٙمر ومـل اًمٖم٤ميـ٤مت يـج٥م أن ٓ ٟمـتـجـ٤مهؾ اًمقؾم٤مئـؾ-

أكديراُؽوكديُ(:ُ)Indira Gandhi
 دائٛمـ ً٤م ُم٤م يٙمقن وراء اًمٖمْم٥م ُطم َّج ـ٦مً ،مٙمٜمٝم٤م ٟم٤مدر ًا ُم٤م شمٙمقن ؾمٚمٞمٛم٦م-

إمُتريزاُ(:ُ)Mother Teresa

ِ
تٛم ْر ِيم َ
َ
زون طمقل أٟمٗمًٝمؿ-
ـخ٤مًمٗمقن
 اًمٜمـ٤مس دائٛمـ ً٤م ُُم
ًمٚمٛمٜمٓمؼ واًمٕم٘مؾ و ُُم َ

مـحؿدُظبدُافسَلمُ:
 اًمٕمٚمقم اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمـٛمـ٤مديـ ٦م ٓ ديـ ًمـٝم٤م وٓ وـمـ-

زيـُافعوبـديـُظبدُافؽَلمُ:
 سمٖمػم ضمٝمدك ٓ يٛمٙمـ أن شمـٜمجح،يمام أٟمف سمٛمِم٤مريمتؽ وجمٝمقدك ٓ يٛمٙمـ أن شمٗمِمؾ-
َ
اًمٕمٌ٘مري ىمـد
ٛمؼ  ---يمٛمـ٤م أن
يّمٌح قمٌ٘مر ّي ً٤م إذا ُم٤م
ٛمؼ ىمـد
أدرك أٟمـف أطمـ ٌ
 إطمـ ُ
ّ
ُ
يّمٌح أطمـٛم٘م ً٤م إذا أقمت٘مدَ أٟمـف قمٌ٘مري-
ُ
ُ ؾمئؾ رئٞمس اًمـٝمٜمد اًمً٤مسمؼ اًمديمتقر أسمق سمٙمر زيـ اًمٕم٤مسمديـ قمٌد اًمٙمالم ومـل إطمدى
اًمـٛمٜمتدي٤مت آىمتّم٤مديـ٦م :هؾ يٛمٙمـ أن شمٕمٓمل ُمث٤مًٓ ُمـ شمـجرسمتؽ اخل٤مص٦م ،قمـ
يمٞمػ يٜمٌٖمل قمٚمـك اًم٘م٤مدة إدارة طمـ٤مًمـ٦م اًمٗمِمؾ؟
قمٌد اًمٙمالم  :اؾمٛمحقا ًمـل أن أىمقل ًمٙمؿ قمـ شمـجرسمتل -أصٌح٧م ذم قم٤مم 1973
ُمديـر ًا ًمـٛمنموع سمرٟم٤مُم٩م إـمالق ُمريمٌ٦م إىمٛمـ٤مر اًمّمٜم٤مقمٞم٦م ومـل اهلٜمد ،ويٓمٚمؼ قمٚمٞمف
 -SLV- 3يم٤من هدومٜم٤م هق ووع اًم٘مٛمـر اًمّمٜم٤مقمل «روهٞمٜملش ومـل اًمـٛمدار سمحٚمقل قم٤مم
ُ -1983ووٕم٧م اًمـٛمخّمّم٤مت واًمـٛمقارد اًمٌِمـريـ٦م شمـح٧م إدارشمـل ،ويم٤من اًمـٝمدف
أٟمـف سمحٚمقل قم٤مم  1983يتقضم٥م قمٚمٞمٜم٤م إـمالق اًم٘مٛمر اًمّمٜم٤مقمل إًمـك اًمٗمْم٤مء -قمٛمؾ
أٓف ُمـ اًمٜم٤مس ُمٕم ً٤م ومـل اًمٗمرق اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمت٘مٜمٞم٦م ًمتح٘مٞمؼ هذا اهلدف -وسمحٚمقل قم٤مم
( 1979وأقمت٘مد ذم ؿمٝمر آب) يمٜم٤م ٟمٔمـ أٟمٜم٤م ُمًتٕمديـ ًمإلـمالق -ذهٌ٧م إًمـك ُمريمز
اًمتحٙمؿ -ذم اًمدىم٤مئؼ إرسمع ىمٌؾ إـمالق اًم٘مٛمر اًمّمٜم٤مقمل ،سمـدأ ضمٝم٤مز اًمٙمٛمٌٞمقشمر سم٤مًمتح٘مؼ

ِ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 13حـؽ َُؿُافـفــد

ُمـ اًمٌٜمقد اًمالزُم٦م ًمإلـمالق -و سمٕمد دىمٞم٘م٦م واطمدة قم ّٚمؼ سمرٟم٤مُم٩م اًمٙمٛمٌٞمقشمر قمٛمٚمٞم٦م
اإلـمالق وفمٝمر ًمٜم٤م أن اخلٚمؾ ًمـؿ يٙمـ ومـل اًمٜمٔم٤مم-
ىم٤مل زُمالئل ُمـ اًمٕمٚمامء (يم٤مٟمقا أرسمٕم٦م أو مخً٦م) :سم٠مٟمـف ٓ داقمل ًمٚم٘مٚمؼ ،وم٘م٤مُمقا سمحً٤مسم٤مهتؿ
ويم٤من واوح ً٤م أن ًمديٜم٤م ُم٤م يٙمٗمل ُمـ اًمقىمقد آطمتٞم٤مـمل -وم٤مختـذت ىمراري سمتجـ٤موز
اًمٙمٛمٌٞمقشمـر وأـمٚم٘مٜم٤م اًمّم٤مروخ ُمتجـ٤موزيـ اإلـمالق اإلًمٙمؽموٟمـل-
ومـل اًمـٛمرطمٚم٦م إوًمـك ،ؾم٤مر يمؾ رء قمٚمـك ُم٤م يرام -و ًمٙمـ اًمـٛمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م شمٌٞمٜم٧م
اًمـٛمِمٙمٚم٦م -ومٌدًٓ ُمـ ارشمٗم٤مع اًمّم٤مروخ ٟمحق اًمـٛمدار اًمٗمْم٤مئل ؾم٘مط اًمّم٤مروخ ذم ظمٚمٞم٩م
اًمٌٜمٖم٤مل -يم٤من ومِم ً
يمٌػما-
ال ً

ومـل ذًمؽ اًمٞمقم دقم٤م رئٞمس ُمٜمٔمٛم٦م أسمح٤مث اًمٗمْم٤مء اًمـٝمٜمدي٦م ،اًمؼموومٞمًقر ؾم٤مشمٞمش داوان

إًمـك ُم١ممتر صحٗمل -ويم٤من اإلـمالق ذم اًمً٤مقم٦م  7:33صٌ٤مطم٤م و اعم١ممتر اًمّمحٗمل يم٤من
ومـل مت٤مم اًمً٤مقم٦م  7:45صٌ٤مطم٤م ذم هَي٤مريٙمقشم٤م (ومـل وٓيـ٦م اٟمدرا سمراديش ذم ضمٜمقب
اًمـٝمٜمد) -أقمٚمـ اًمؼموومٞمًقر دوان ،ومـل ذًمؽ اعم١ممتر اًمّمحٗمل إٟمـف يتحٛمؾ اًمـٛمً١موًمٞم٦م
اًمٙم٤مُمٚم٦م قمـ هذا اًمٗمِمؾ وىم٤مل سم٠من اًمٗمريؼ ىمد قمٛمؾ سمجديـ٦م شم٤مُم٦م وًمٙمٜمف حيت٤مج إًمـك
شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م أيمثر شمٓمقر ًا -وأيمد ًمقؾم٤مئؾ اإلقمالم أن اًمٗمريؼ ؾمٞمٜمجح سم٤مًمت٠ميمٞمد ومـل اًمًٜم٦م
اًم٘م٤مدُم٦م -أٟم٤م يمٜم٧م ُمدير اعمِمـروع ويم٤من هذا اًمٗمِمؾ ُمًئقًمٞمتل ،وًمٙمٜمف سمدًٓ ُمـ حتٛمٞمٚمـل
ذًمؽ أظمذ قمغم قم٤مشم٘مف يم٤مُمؾ اعمً١موًمٞم٦م سمّمٗمتف رئٞمً ً٤م ًمٚمٛمٜمٔمٛم٦م-
وومـل اًمٕم٤مم اًمت٤مًمـل ،ذم يقًمٞمق  ،1983يمررٟم٤م قمٛمٚمٞم٦م اإلـمالق وًمٙمـ سمٜمج٤مح -يم٤مٟم٧م إُم٦م
يمٚمٝم٤م ُمٌتٝمجـ٦م -صمؿ ومـل اًمـٛم١مشمـٛمر اًمّمحٗمل دقم٤مٟمـل اًمؼموومٞمًقر دوان ضم٤مٟمٌ ً٤م ويمٚمٗمٜمل
سم٢مدارة اًمـٛم١مشمـٛمر اًمّمحٗمـل-
شمٕمٚمٛم٧م درؾم ً٤م ُمٝمٛمـ ً٤م ضمد ًا ذًمؽ اًمٞمقم :قمٜمد وىمقع اًمٗمِمؾ ،رئٞمس اًمـٛمٜمٔمٛم٦م حتٛمؾ ذًمؽ اًمٗمِمؾ
سم٢مرادشمـف -وًمٙمـ سمٕمد ٟمج٤مح اًمٕمٛمؾ ٟمً٥م ذًمؽ اًمٜمج٤مح ًمٗمريؼ اًمٕمٛمؾ-
ذًمؽ أومْمؾ درس شمٕمٚمٛمتف ُمـٛمـ٤م ٓ يت٠مشمـك ًمـل شمٕمٚمٛمف ُمـ يمت٤مب سمؾ ُمـ شمٚمؽ اًمتجرسمـ٦م-
*****
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ضوئـػـيُافسقـخُُ...وافؼرآن
دُ.ؾوروقُافـؿـوصر

يم٤من رضم ً
ال واؾمع اًمثراء وُمـ أيم٤مسمر اًمتج٤مر ومـل (اًمـٝمٜمد) ،يٕمٛمؾ ذم اؾمتػماد وسمٞمع
إىمٛمِم٦م ُم٤م سملم اًمـٝمٜمد وإٟمجٚمؽما واًمّملم وإيـران-
يم٤من ُمـ ـم٤مئٗم٦م (اًمًٞمخ) اًمـٛمِمٝمقرة ذم ؿمٌف اًم٘م٤مرة اًمـٝمٜمديـ٦م ،وقم٘مٞمدشمـٝم٤م ظمٚمٞمط ُمـ
اإلؾمالم واًمٜمٍماٟمٞم٦م واًمـٝمٜمـدوؾمٞمـ٦م-
وىمـد رزىمـف اهلل سمقًمديـ مجٞمٚملم وذيمٞمـلم ذم قم٘مد اًمٕمنميٜمٞم٤مت ُمـ اًم٘مرن اًمـٛمٜمـٍمم ،أراد
هلٛمـ٤م أن يتٕمٚمٛمـ٤م شمٕمٚمٞمٛمـ ً٤م ظم٤مص ً٤م وُمـٛمٞمز ًا طمتك يـديـرا دمـ٤مرشمـف اًمقاؾمٕم٦م ومـل هذه
إىمٓم٤مر اًمً٤مًمٗم٦م اًمذيمر وظم٤مص٦م اًمٚمٖمتلم اًمٗم٤مرؾمٞمـ٦م واإلٟمجٚمٞمزيـ٦م قمٜمدُم٤م يٙمؼمان-
أُم٤م اًمٚمٖم٦م اإلٟمجٚمٞمزيـ٦م وم٠مُمره٤م ؾمٝمؾ وُمٞمًقر ،ومٝمل ًمٖم٦م اًمـٛمًتٕمٛمر إضمٜمٌل اًمؼميٓم٤مٟمـل ذم
اًمـٝمٜمد ،وؾمقف يتٕمٚمٛمـ٤مه٤م ذم اًمـٛمدارس اًمـٝمٜمدي٦م -وًمٙمـ أيـ ؾمٞمتٕمٚمٛمـ٤من اًمٚمٖم٦م اًمٗم٤مرؾمٞم٦م؟
وهل وؾمٞمٚمتٝمٛمـ٤م ًمٚمٛمت٤مضمرة واًمًٗمر إمم (إيران) اًمتل يم٤مٟم٧م شمًٛمك (وم٤مرس)-
ىم٤مم سم٤مًمٌح٨م قمـ رضمؾ وٚمٞمع سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٗم٤مرؾمٞم٦م ،ومـٜمـّمحـف أطمـد أصح٤مسمـف سم٢مرؾم٤مهلٛمـ٤م إًمـك
اًمـٛمًٚمٛملم ،ومٝمؿ ظمػم ُمـ يـتحـدث سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م ومـل ؿمٌف اًم٘م٤مرة اهلٜمديـ٦م ،وم٤مًمـٛمًٚمٛمقن
يتحدصمقن سمٚمٖم٦م اًم٘مرآن أٓ وهل (اًمٕمرسمٞم٦م) ُمـ أضمؾ قم٘مٞمدهتؿ وديٜمٝمؿ وشمٓمٌٞمؼ ؿمٕم٤مئرهؿ
اًمتٕمٌديـ٦م اًمتل ٓ شمّمح إٓ (سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞمـ٦م) وظم٤مص٦م (اًمّمالة)-
أُم٤م اًمٗم٤مرؾمٞمـ٦م ومٝمل ًمٖم٦م اًمِمٕمر وإدب واًمث٘م٤موم٦م اًمـٛمٜمـتـنمة سملم ُمًٚمٛمل اًمـٝمٜمد-
وهذا ُم٤م طمدث سم٤مًمٗمٕمؾ  ---وم٘مد أوصٚمف سمحـثـف وشمـ٘مّمٞمف إمم قم٤مًمـ ٍؿ ُمًٚم ٍؿ وٚمٞمع سم٤مًمٚمٖمتلم
اًمٕمرسمٞم٦م واًمٗم٤مرؾمٞم٦م ،ومٙم ّٚمٗمف سمتٕمٚمٞمؿ اسمٜمـٞمف اًمٗم٤مرؾمٞم٦م طمتك شمٙمقن ًمـٝمٛمـ٤م ؾمٜمد ًا ومـل دم٤مرهتٛمـ٤م
ُمًت٘مٌ ً
ال قمٜمدُم٤م يِمٌ٤من قمـ اًمٓمقق ويٙمؼمان وشمٙمقن هلٛمـ٤م دمـ٤مرة ُمع اإليراٟمٞملم-
وهٙمذا  ---أصٌح اًمٓمٗمالن أو ُىمـؾ اًمّمٌـٞم٤من يـذهٌ٤من يمؾ يقم إًمـك ُمٜمزل اًمٕم٤مًمـؿ
اًمـٛمًٚمؿ اًمـٝمٜمدي ًمٞمتٕمٚمٛمـ٤م اًمٚمٖم٦م اًمٗم٤مرؾمٞم٦م-
ويم٤من اًمِمٞمخ اًمـٛمًٚمؿ طمريّم ً٤م أن يتٕمٚمٛمـ٤م اًمٗم٤مرؾمٞمـ٦م وأن يـتـ٘مٜمـ٤مه٤م سمٜمـ٤م ًء قمٚمـك رهمٌ٦م
واًمدمه٤م اًمت٤مضمـر واًمقضمـٞمـف اًمًٞمخل-

ِ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 11حـؽ َُؿُافـفــد

وًمٙمـ اًمٕم٤مًمـؿ اًمـٛمًٚمؿ يم٤من إو٤مومـ٦م إًمـك شمٕمٚمٞمؿ اًمّمٌـٞمـلم اًمٚمٖم٦م اًمٗم٤مرؾمٞم٦م  ---يم٤من
يٕمٚمٛمٝمٛمـ٤م قم٘م٤مئد اإلؾمالم وذائٕمف وأطمٙم٤مُمف -واؾمتٛمر قمغم هذا اًمـٛمٜمقال ؾمٜمقات قمدة
يم٤من ظمالهل٤م (اعمٕمٚمؿ واًمـٛمرسمـل واًمٜم٤مصح) ،وأطمٌـف اًمقًمدان هم٤ميـ٦م احل٥م طمتك أصٌح ذم
ٟمٔمـرمه٤م ومـل ُم٘م٤مم إب  ---وم٠مسمـقمه٤م ُمِمٖمقل قمٜمٝمام (دائٛمـ ً٤م) ومـل دمـ٤مرشمـف وؾمٗمراشمف
اًمٌٕمٞمدة واًمٓمقيـٚم٦م ،أُم٤م هذا اًمِمٞمخ اًمـٛمًٚمؿ ومٝمق اًمـٛمّم٤مطم٥م ًمـٝمٛمـ٤م سمِمٙمؾ دائؿ ذم
اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر وقمغم ُمدار اًمًٜم٦م ،وهق أرومؼ سمـٝمٛمـ٤م ُمـ أسمٞمٝمام وأُمٝمٛمـ٤م وىمـد شمٕمٚمٛمـ٤م ُمٜمف
اطمؽمام اًمقاًمديـ واإلطمً٤من إمم أظمريـ ،واًمرومؼ سم٤مًمٗم٘مػم واعمًٙملم -وُم٤م هل إٓ ومؽمة
ىمّمػمة طمتك أؾمٚمؿ (اًمّمٌٞم٤من) قمغم يـد ؿمٞمخٝمٛمـ٤م اًمـٛمًٚمؿ ،وًمٙمٜمـف ـمٚم٥م ُمٜمٝمام إظمٗم٤مء
إؾمالُمٝمٛمـ٤م طمتك يـ٠مشمـل اًمٞمقم اًمذي ُئمٝمران ومٞمف ديـٜمٝمٛمـ٤م اجلـديـد-
وُمرت أيـ٤مم وأيـ٤مم وضم٤مءت ُمٜم٤مؾمٌـ٦م إقمٞم٤مد قمٜمد ـم٤مئٗم٦م اًمًٞمخ ،ومـذهٌ٤م ُمع أسمٞمٝمٛمـ٤م
إًمـ ك اًمـٛمٕمٌد ًمًٛمـ٤مع ُمققمٔم٦م اًمٙم٤مهـ وآطمتٗم٤مل سم٤مًمٕمٞمد ُمع اًمًٞمخ وقمٜمدُم٤م سمـدأ
اًمٙم٤مهـ يٚم٘مل ُمققمٔمتف أُم٤مم اجلٛمع ُمـ أشمٌ٤مع اًمٓم٤مئـٗمـ٦م اٟمـؼمى ًمف اًمقًمدان يـردان قمٚمٞمف
ذم يمؾ يمٚمٛم٦م ومجٚم٦م وقمٌ٤مرة يـذيمره٤م ومـل ظمٓمٌتف وُمققمـٔمتـف هذه-
أصٞم٥م إب سم٤مًمذهقل ،يمٛمـ٤م أصٞم٥م اًمٙم٤مهـ سم٤محلػمة واحلـرج ،ومً٠مًمـٝمٛمـ٤م اًمٙم٤مهـ
ُمـ قمٚمٛمٙمٛمـ٤م هذا اًمٙمالم؟ وم٘م٤مٓ :
ـ ُمٕمٚمٛمٜمـ٤م اًمـٛمًٚمؿ (ومالن)-
و٩م اًمًٞمخ وارشمـٗمٕم٧م أصقاهتؿ همْمٌ ً٤م وطمـٜمـ٘م ً٤م قمغم هذا إب اًمذي أرؾمؾ اسمٜمـٞمـف
وهٜم٤م ّ
ًمٕم٤مًمـؿ اًمـٛمًٚمٛملم وؾمٚمٛمٝمٛمـ٤م ًمف دون أن يـً٠مًمـٝمٛمـ٤م ُم٤مذا يـدرؾم٤من ويمٞمػ يـتـٕمٚمٛمـ٤من
وُم٤مذا ي٘مقل ًمـٝمٛمـ٤م اًمٕم٤مًمـؿ اًمـٛمًٚمؿ؟!
قمٜمده٤م ىمـرر إب واًمٙم٤مهـ اًمذه٤مب إمم اًمِمٞمخ اًمـٛمًٚمؿ ًمٞمـ١مدسمـ٤مه قمغم إومً٤مده ًمـٝمذيـ
اًمّمٌـٞمـلم اًمّمٖمػميـ -وًمٙمـ اًمِمٞمخ اًمـٛمًٚمؿ سمـدأ يـٜمـ٤مىمش اًمـٙم٤مهـ ذم ديـ٤مٟمـتـف
وقم٘مٞمدشمـف و ُيـٗمٜمـد يمؾ أىمـقاًمف أُم٤مم إب وأُم٤مم اًمقًمديـ-
واؾمتٛمر اًمـحـقار واًمٜمـ٘م٤مش ؾم٤مقم٤مت ـمقال ،يم٤من (يم٤مهـ اًمًٞمخ) قم٤مضمـز ًا قمـ اًمرد قمغم
قم٤مًمـؿ اًمـٛمًٚمٛملم-
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رضمع إب ُمع وًمديـف إًمـك ُمٜمزًمف وهق ومـل طمـ٤مًم٦م ذهقل ُمـٛمـ٤م ؾمٛمٕمف ُمـ اًمِمٞمخ
وًمـؿ يٜمؿ شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م وم٘مد يم٤من هم٤مرىم ً٤م ومـل اًمتٗمٙمػم ذم يمالم قم٤مًمـؿ اًمـٛمًٚمٛملم وقمٜمده٤م
قمـزم قمٚمـك أن يتخـذ ىمرار ًا ُمّمػميـ ً٤م ًمف وٕهشمـف ً( ---م٘مد ىمرر أن ُيًٚمؿ)-
ومٚمٛمـ٤م ـمٚمع اًمّمٌ٤مح ذه٥م إًمـك سمٞم٧م اًمِمٞمخ اًمـٛمًٚمؿ وي٤م ًمٚمٛمٗم٤مضمـ٠مة همػم اًمـٛمتـقىمٕم٦م،
ًم٘مد وضمـد يم٤مهـ اًمًٞمخ ىمـد ؾمٌ٘مف إًمـك ُمٜمزل قم٤مًمـؿ اًمـٛمًٚمٛملم وىمـد أؿمٝمر إؾمالُمف
قمغم يـد اًمِمٞمخ اًمٗمـ٘مٞمـف-
ٟمٕمؿً ،م٘مد أؾمٚمؿ اًمٙم٤مهـ يمٛمـ٤م أؾمٚمؿ إب وزوضمتف أيْم ً٤م ،سمؾ أؾمٚمؿ سمٕمد ذًمؽ قمدد يمٌػم
ُمـ ـم٤مئٗم٦م اًمًٞمخ قمغم يـد هذا اًمٕم٤مًمـؿ اًمـٛمخٚمص واًمذيمل-
ويمؼم اًمقًمدان وسمـدءا يٕمٛمالن ومـل اًمتجـ٤مرة ُمع أسمٞمٝمٛمـ٤م  ---وىمـد ُم ّـ اهلل قمٚمٞمٝمٛمـ٤م
سمحٗمظ اًم٘مرآن اًمـٙمريؿ -صمؿ ُم٤مت إب وورصم٤م ُمٜمف صمـروة ـم٤مئـٚم٦م وواؾمٕم٦م -طمٞمٜمٝم٤م
ومٙمرا ومـل أن يـخـدُم٤م اإلؾمالم سمٌمء يـٗمٞمـد اًمـٛمًٚمٛملم ومـل اًمـٝمٜمد-
ومٝمدامه٤م اًمتٗمٙمػم إًمـ ك إٟمِم٤مء (ُمرايمز ًمتحٗمٞمظ اًم٘مرآن) ،وهٙمذا شمؿ هلٛمـ٤م إىم٤مُمـ٦م ُمئ٤مت
اًمـٛمرايمز اإلؾمالُمٞم٦م ًمتحٗمٞمظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ومـل قمٛمقم رسمقع اهلٜمد واًمٌ٤ميمًت٤من ،صمؿ ومـل
أواؾمط إرسمٕمٞمٜمٞم٤مت أو اخلٛمًٞمٜمٞم٤مت ذه٥م آسمـ اًمٙمٌػم ًمٚمح٩م إًمـك سمٞم٧م اهلل احلـرام،
وهٜم٤مك ومـ ل ُمٙم٦م سمـدأ يً٠مل قمـ ُمرايمز ًمتحٗمٞمظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،ومٚمؿ يـجـد (أو هٙمذا سمـدا
ًمف) ُمرايمز وطمٚم٘م٤مت ًمتحٗمٞمظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ إٓ ومـ ل احلـرم اًمـٛمٙمل -وم٘مرر أن ي٘مٞمؿ ُمرايمز
ًمتحٗمٞمظ ومـل أطمٞم٤مء ُمٙم٦م وأن يـدومع ُمٙم٤موم٠مة أو ضم٤مئزة ًمٙمؾ ُمـ حيٗمظ يمت٤مب اهلل ،ىمدره٤م
(أًمػ ري٤مل ؾمٕمقدي) وهق ُمٌٚمغ يمٌػم سمٛم٘م٤ميٞمس ذًمؽ اًمزُم٤من -وشم٘م٤مـمـر اًمٜم٤مس حيٗمٔمقن
يمت٤مب رب اًمٕم٤مًمـٛملم ،إُم٤م رهمٌ٦م ذم احلّمقل قمغم إضمر أو رهمٌ٦م ومـل اجلـ٤مئـزة اًمـٛمـ٤مًمٞم٦م-
ووؾمع قمٚمٞمٝمٛمـ٤م ومـل اًمرزق واًمٕمٓم٤مء واًمٗمٞمض
وسمـ٤مرك اهلل ًمـٝمذيــ اًمِم٤مسمـٞمــ ومـل اًمتج٤مرة ّ
اًمرسم٤مٟمـل -صمؿ ؾم٤مومـر أطمـد إظمقيـ إًمـك دوًم٦م اًمٙمقي٧م ًمٚمتج٤مرة ذم اًمٜمّمػ اًمث٤مٟمـل ُمـ
اًمًتـٞمٜمـٞم٤مت ،هٜم٤مك قمرض دمـرسمتـف ودمرسمـ٦م أظمٞمف قمٚمـك مجٕمٞم٦م اإلصالح آضمتامقمل
ومـل ُمً٠مًم٦م إٟمِم٤مء ُمرايمز ًمتحٗمٞمظ اًم٘مرآن-
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وقمرض قمٚمٞمٝمؿ ُمدّ هذه اًمـٛمرايمز سمٛمٜم٤مه٩م اًمتدريس اًمـٛمقضمـقدة قمٜمده ذم اًمـٝمٜمد،
وشمؿ ًمف ُم٤م أراد واٟمتنمت ُمرايمز شمـحٗمٞمظ اًم٘مرآن ومـل دوًم٦م (اًمٙمقي٧م)-
ّ
وسمٕمده٤م اٟمتـ٘مؾ ٟمٗمس هذا اًمـٛمنموع إمم (ُمـٛمٚمٙم٦م اًمٌحريـ) ومـل اًمٜمّمػ اًمث٤مٟمـل ُمـ
اًمًٌٕمٞمٜمٞم٤مت قمٚمـك يد (ضمـٛمٕمٞم٦م اإلصالح) اًمٌحـريـٜمـٞمـ٦م-
ويمٜم٧م ُمـ أوائـؾ ُمـ درس ومـل هذه اًمـٛمرايمز اًمٓمٞمـٌـ٦م واًمتل ظمـرضم٧م أٓف
ُمـ اًمِمٌ٤مب اًمٌحريٜمل احل٤مومظ ًمٙمت٤مب اهلل شمٕم٤مًمـك ـ ُمـ اًمذيمقر واإلٟم٤مث-
صمؿ اٟمـتـ٘مؾ اًمـٛمنموع إًمـك دوًم٦م اإلُم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م وإًمـك دوًم٦م ىمٓمر وإًمـك ؾمٚمٓمٜم٦م قمٛمـ٤من-
وأضمر يمؾ هذه اًمـٛمرايمز يـذه٥م ـ إن ؿم٤مء اهلل ـ إًمـك هذيـ اًمِم٤مسملم اًمًٞمخٞمـلم
وىمٌٚمٝم٤م إًمـك ُمٞمزان طمًٜمـ٤مت اًمِمٞمخ اًمـٛمًٚمؿ اًمـٝمٜمـدي اًمذي يم٤من ؾمٌـٌـ ً٤م ومـل
هدايـتـٝمٛمـ٤م إًمـك اإلؾمالم-
إٟمـٝم٤م ىمّم٦م همريـٌ٦م وقمجٞمـٌ٦م  ---أًمٞمس يمذًمؽ؟ وًمٙمٜمٝم٤م ىمـّم٦م ص٤مدىمـ٦م وطمـ٘مٞمـ٘مٞمـ٦م-
وصدق رؾمقل اهلل  طمٞمٜمٛمـ٤م ىم٤مل:
« ََٕ ْنَُي ِديُافؾُـفُبِ َؽُرج ًَلُو ِ
ُقنُ َف َ
اُخ ْ ٌرُ َف َ
ُُح ُرُافـ َع ُِؿُش
احدً َ
ؽ ُِم ْـ َُأ ْنُ َيؽ َ
ؽ ُْ
َ ُ َ
َْ َ ُ

*******
ِ
مـُح َؽؿُِافصغ
ٍ
َ ىمٓمر ٌة ومقق َىم ٍ
طمٙمٛم٦م ِقمٚمؿ-
ٓمرة سمحر  ---وطمٙمٛم ٌ٦م ومقق
درس-
 ٓ شمـخجؾ ُمـٛمـ٤م ٓ شمٕمرف ،سمـؾ اظمجؾ ُمـٛمـ٤م ًمـؿ َشمـ ُ





اًمٌٞمقت اًمًٕمٞمدة ٓ صقت ًمـٝم٤م-
ٍ
أؿمٞم٤مء شم ِ
ًُ٘مط ىمٞمٛم٦م اًمـٛمرأة ُ :طم٥م اًمـٛمـ٤مل وإٟمـ٤مٟمـٞمـ٦م وطم٥م اًمًٞمٓمـرة-
صمالصمـ٦م
وصمالصمـ٦م شمـرومٕمٝم٤م  :اًمتْمحـٞم٦م واًمقومـ٤مء واًمٗمْمٞمٚمـ٦م-
اًمرضمؾ اًمذي ٓ يتٕمٚمؿ ؿم٠مٟمـف ؿم٠من إرض اًمـجرداء اًمتل ٓ شمُـٜمٌ٧م ؿمٞمئ ً٤م-
ُ
وضمـٛمـ٤مل اًمرضمؾ ومـل ِقمٚمٛمف-
ضمـٛمـ٤مل اًمٓمػم ومـل ريـِمـف،

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ11
 اًمٕمٛمؾ ُمٜمٌع اًمٕمٚمؿ ،واًمٕمٚمؿ َُمٜم٤مرة اًمـحٞمـ٤مة-

 أصمٛمـ إؿمٞم٤مء ومـل اًمدٟمٞم٤م صمالصمـ٦م :اًمٕمٚمؿ واًمٖمذاء واًمّمداىمـ٦م-
 ٓ يٛمٙمٜمٜم٤م شم٘مديـر قمٛمؼ إرض دون أن ٟمـٝمٌط اًمقادي-
 اًمـٙمت٤مب ٟمـ٤مومـذ ٌة ٟمـتـٓمٚمع ُمـ ظمالًمـٝم٤م إًمـك اًمٕم٤مًمـؿ-
همـزير ُُمـ٘مـٗمؾ وُمٗمت٤مطمـف اًمٕم٘مؾ-
ُمٜمجؿ
 اًمٕمٚمؿ
ٌ
ٌ
ظمػم ُمـ أن شمُز ّيـ ضمًدك سم٤مًمـجـقاهر-
 أن شم ًَُ ّٚم َح قم٘مٚمؽ سم٤مًمٕمٚمؿ ٌ
ُ مـ اِؾمتٝم٤من سم٤مًمقىم٧م ٟمٌذه اًمزُمـ-
 يمٚمٛمـ٤م يم َُؼمت اًمًٜم ٌُـٚم٦م اٟمـحٜم٧م ،ويمٚمٛمـ٤م َشم َٕم ّٛمؼ اًمٕم٤مًمـؿ شمقاوع-
 ٓ شمـتخذ شمـٛمً٤مطم ً٤م صدي٘م ً٤م وإن ؾم٤مًم٧م ُمـ قمٞمٜمف اًمدُمقع-
ً مٞمس ُمـ أهمراك سم٤مًمٕمًؾ طمٌٞمٌ ً٤م سمؾ ُمـ ٟمّمحؽ سم٤مًمّم ِ
دق قمزيز-
 اًمّمديؼ ُمـ أسمٙم٤مك سم٤مًمّمدق ٓ ُمـ أوحٙمؽ سم٤مًمٌـ٤مـمؾ-
ُ مـ يم٤من ًمـل ُُمٕمٚمٛمـ ً٤م يقُم ً٤م همدا ًمـل صدي٘م ً٤م دوُم ً٤م-

شمـتحقل إًمـك أًمـؿ-
 قمٜمدُم٤م شمـٜمـ٘ميض اًمٚمـذة ومـ٢مٟمـٝم٤م
ّ
 اًمِمٝمرة طمٞم٤مة اًمرضمؾ اًمثـ٤مٟمٞمـ٦م-

ً متٖمذيـ٦م اًم٘مٚم٥م ًمٞمس صمٛم٦م أومْمؾ ُمـ ضمٕمؾ اًمرهمٌ٤مت ىمٚمٞمـٚم٦م-
ىمرٟمـل اًمثقر وطمقاومر اًمـحّم٤من واسمتً٤مُم٦م سمٕمض اًمٜمـ٤مس-
 اطمؽمس ُمـ ْ
 إذا يمٜم٧م ٓ شمًتٓمٞمع آسمـتً٤مم ومـال شمـٗمتح ديم٤مٟم ً٤م-
ُ مـ يم٤من ًمف أسمـٜم٤م ُء ٓ يٛمٙمـ أن يٌ٘مك وم٘مٞمـر ًا ـمقي ً
ال ،وُمـ ًمٞمس ًمف أسمٜمـ٤مء ٓ يٌ٘مك
ٟمٌـٞمـالً ـمقيالً-

اًمٌٞمض ومـل ٍ
ِ
ؾمٚم٦م واطمدة-
 ٓ شمْمع يمؾ
 ىمـد ٟمـرى سمخـالء يّمٌحقن ُمنوملم ،وًمٙمٜمٜم٤م ٓ ٟمـ رى ُمنوملم يّمٌحقن سمخـالء-
 قمٚمـك ىمـدر اًمـحـ٤مضم٦م يٙمقن اًمتٕم٥م-
 إذا اؾمتخدُم٧م أطمد ًا ومٞمٜمٌٖمل أٓ شمِمؽ ومٞمف ،وإذا ؿمٙمٙم٧م ومٞمـف ومٞمـٜمٌٖمل أٓ شمًتخـدُمف-
ُ مثٚمٛمـ٤م يٕمقد اًمٜمٝمر إًمـك اًمٌحر هٙمذا يٕمقد قمٓم٤مء اإلٟمً٤من إًمٞمف-
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َـٛمٞمٝم٤م يمؾ يق ٍم شمـتـْم٤مءل يقُم ً٤م سمٕمد يقم-
 اًمـٛمٕمروم٦م اًمتل ٓ ٟمُـٜم ّ
ٍ
ُمٙم٤من سمٕمٞمد-
 اًمٓمرىم٤مت اجلٛمٞمٚم٦م ٓ شم١مدي إًمـك
 إن ىمقة ؿمجرة اًمـخٞمزران شمٙمٛمـ ومـل ُُمروٟمتٝم٤م-

ً مـٛمـ٤مذا ٟمُٚم٘مل سم٠مٟمٗمًٜم٤م ومـل اًمـٛمـ٤مء ىمٌؾ أن شمٖمرق اًمًٗمٞمٜم٦م؟-
 أن شميضء ؿمٛمٕم٦م صٖمػمة ظمػم ُمـ أن شمـٚمٕمـ اًمٔمالم-
ِ
سم٤مًمـٛمجداف إن ًمـؿ شمـتـ٘مدم سمـف ًمإلُم٤مم قم٤م َد سمـؽ ًمٚمقراء-
ُ م٤م أؿمٌف اًمٕمٚمؿ
 ظمػم ٍ
ُمرآة شمرى ومٞمٝم٤م ٟمٗمًؽ  ---هق قمٛم ُٚمؽ-










اًمً ْٝمؾ-
إن ًمـؿ شمّمٕمد ىمٛم٦م اًمـجـٌؾ ومٚمـ َشمـٙمتِمػ ضمـٛمـ٤مل َّ
ِ
اًمـحٙمٛمـ٤مء إًمـك ُسمـٚمٝمـ٤مء-
ُطم٥م
اًمـٛمـ٤مل ُيـحق ُل ُ
إن يمٜم٧م ٓ شمٕمرف يمٞمػ شمُيضء ِ
همػمك إلو٤م َءشمَـف سمال ظمجؾ-
اًمـٛم
َ
ُ
ّمٌ٤مح ومـ٠م ْدقمق َ
ٍ
ُمٕمريم٦م ومـ٠مٟم٧م أطمًـ وم٤مشمحٍ -
ٟمتٍمت سمـدون
إذا ا
َ
ِ
اًمـٛم ِ
ِمٞم٥م ومـل اًمتـ٠مُمـؾ-
ُُمتـ َٕم ُ٦م اًمِمٌ٤مب ومـل اًمٙمٗم٤محِ و ُُمـتْٕم ُ٦م َ
ٍ
اُمرئ أُم٤مم ُمٜمزًمف ؾمتٙمقن ًمديٜم٤م ُمديٜمـ ٌ٦م ٟمٔمٞمـٗم٦م-
إذا يمٜمس يمؾ
ؿمجـر ٌة ِ
واطمـد ٌة شمًتـٓمٞمع أن شمَـ ٌْدَ أ هم٤مسمـ٦م-
اًمت٤مضمـ ُر اًمـخ٤مئـػ ٓ َيـرسمح وٓ يـخن-
أردت اؾمتِ ِ
ٌ٤مق إزُم٤مت وع اًمـحـٚمقل اًمـٛمٗمؽمو٦م ًمـٝم٤م ىمٌؾ وىمققمٝم٤م-
إذا
َ

 ي٠مشمـل اًمٜمج٤مح ُمـ اًم٘مرارت اًمّم٤مئٌ٦م ،واًم٘مرارات اًمّم٤مئٌ٦م شم٠مشمـل ُمـ اًمت٘مدير اًمًٚمٞمؿ ًمألُمقر،
واًمت٘مدير اًمًٚمٞمؿ ي٠مشمـل ُمـ اًمتج٤مرب ،واًمتج٤مرب شم٠مشمـل ُمـ اًمت٘مدير اخل٤مـمئ ًمألُمقر-

تػؼقرةُ:مؾؽُافصغُُ:
 يٜمٌٖمـل آطمتٛمـ٤مل إًمـك شمتٛمٙمـ اًم٘مدرة-
ِ
ي-
 إوٛمـ٤مر اًمٖمْم٥م قمٚمـك ُمـ ومقىمـؽ ُُم ٌّ

مـشققسُ(:ُ)Mencius,孟子

ُ م٤م هق طمـ٘مٞم٘م ٌ٦م ومـل اًمداظمؾ :ؾمٞمٔمٝمر ظم٤مرضم ً٤م-

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ18
 اًمٕمـ٤مىمؾ إذا ًمـؿ يٗمٙمّر يّمٌح ُمـجـٜمقٟم ً٤م ،واًمـٛمجـٜمـقن إذا ًمـؿ يٗمٙمّر يّمٌح قم٤مىمـالً-
 ٓ شمٕمتؼم ٟمٗمًؽ ُُم َٕم َّٔمٛمـ ً٤م سمحٞم٨م شمٕمتؼم أظمريـ صٖم٤مر ًا سم٤مًمـٛم٘م٤مرٟمـ٦م-
ذسمـ٦م أيمؼم ُمـ اًمٙمِذسمـ٦م اًمتل شمّمٌح ضوريـ٦م ًمٚمدوم٤مع قمـ يمِ ٍ
ً مٞمس صمٛم٦م يمِ ٍ
ذسمـ٦م أظمرى-
٘مر سمـدًٓ ُمـ أن شمٙمقن ومـ٤مؾمد ًا ومـل ِ
 إومـْمؾ أن شمٙمقن ُُمًتـ٘مٞمٛمـ ً٤م ومـل اًم َٗمـ ِ
اًمٖمٜمَك-
 اًمتحٞمز يتـ٠مشمك ُمـ يم ُْر ِه اًمـٛمختٚمػ-
 إن اًمذيـ يـحـؽمُمقن أٟمٗمًٝمؿ َيـٜمـٔمر اًمٜمـ٤مس إًمٞمٝمؿ سم٤مطمؽمام ،وًمٙمـ َُمـ يًتٝملم
سمٜمـٗمًف يٜمٔمر إًمٞمف اًمٕم٤مًمـؿ ٟمٔمر ًة رظمٞمّم٦م-
ِ
اًمـٛمرء شمٕمرف ؾمٚمقيمف-
 سمٜمٔمرك إًمـك أظمـٓم٤مء
 اًمذيـ يتـ٘مدُمقن سم٤مٟمـدوم٤م ٍع ٍ
يمٌػم يؽماضمـ ٕمقن سمنقم٦م أيمؼم-

صقــغُ:
 اًمـٛمرأ ُة اًمـحًٜم٤مء شمٙمقن طمٞم٤مشمـُٝم٤م ُم٠مؾم٤مويـ٦م ،وًمٙمـ ًمٞمس يمؾ اًمٚمقاشمـل شمٙمقن
طمٞم٤مشمُـٝم ّـ ُم٠مؾم٤مويـ ً٦م ضمـٛمٞمالت-
ً مٞمً٧م اًمّمٕمقسمـ٦م ومـل ىمراءة اًمـٙمت٥م وًمـٙمـ ومـل شمٓمٌٞمؼ طم٘م٤مئـ ِؼ احلٞم٤مة ،وأقمٔمؿ
صٕمقسمـ٦م هل ومـل شمـذيمّره٤م-

تشوكٍُتشووُ(:ُ)Zhāng chāo, 张兆

ٍ
سم٠مقمٛمـ٤مل
اًمـٛمتـٗمقق يًتـٌؼ إقمٛمـ٤مل اًمٕمًػمة وهل ُم٤م شمـزال يًػمة وي٘مقم

ّ
اًمـٛمتـٗمقق ُمع أٟمـف ٓ يٕمٛمؾ
شمّمٌح قمٔمٞمٛم ً٦م ذم طملم شمٙمقن طمـ٘مػمة ،وًمذا وم٤مًمرضمؾ
ّ
ىم٤مدر ُر ْهم َؿ ذًمؽ قمغم إشمـٛمـ٤مم أقمٔمؿ إُمقر-
أسمـد ًا ُم٤م هق قمٔمٞمؿ ٌ
 اًمدُمـ٤مر يـخـرج ُمـ اًمٗمؿ وٓ يـدظمٚمـف-
 اًمٕمـ٤مىمـؾ يٙمٜمـز ُم٤م يٕمتؼمه أظمـرون ٟمـٗمـ٤ميـ ٌ٦م وٓ يـٝمتؿ سم٤مٕؿمٞم٤مء اًمتل يّمٕم٥م
ُمـر سمـف أظمـرون ُمـرور اًمـٙمرامُ -مثؾ
احلـّمقل قمٚمٞمٝم٤م ويٕمقد إًمـك درس ُم٤م ّ
هذا اًمرضمؾ اًمذي يٕمٛمؾ وٛمـ إـم٤مر شمآًمػ اًمٓمٌٞمٕم٦م واٟمًج٤مُمٝم٤م ،جيـد اًمًالم
احلـ٘مٞم٘مل طمٞم٨م جيـد أظمـرون اًمٗمقى-

 ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 19حؽــؿُ صـ ق ـــقـي

 اًمٙمٚمٛمـ٤مت اًمّم٤مدىم٦م ًمٞمً٧م ضمـٛمٞمٚم٦م ،واًمٙمٚمٛمـ٤مت اًمـجٛمٞمٚم٦م ًمٞمً٧م ص٤مدىمـ ً٦م دائٛمـ ً٤م-
 اًمِمجرة اًمتل شمالُمس اًمًٛمـ٤م َء ٟمٛم٧م ُمـ أصٖمر سمـذرة-
ٍ
سمـخـٓمـقة واطمـدة-
 رطمـٚمـ٦م إًمـػ ُمٞمؾ شمٌـدأ

 ومـل ُصٜمـٕمٜم٤م اًمِمٛمٕم٦م ٟمٌح٨م قمـ اًمْمقء ،وومـل ىمراءشمـٜمـ٤م ِيمت٤مسمـ ً٤م ٟمـٌح٨م قمـ
اًمٕم٘مؾ :اًمْمقء إلٟمـ٤مرة اًم ُٖمرومـ٦م ،واًمٕم٘مؾ إلٟمـ٤مرة ىمٚم٥م اإلٟمً٤من-
 اًم٘مٚمؿ ِ
يقص ُؾ ُم٤م يٕمٜمٞمف اًمـٛمر ُء إًمـك ُمً٤مومـ٦م أًمـػ ُمٞمؾ-
 اًمـجـٜمدي اًمِمج٤مع ًمٞمس قمٜمٞمٗم ً٤م ،واًمـٛمح٤مرب اًمذيمل ٓ يٖمْم٥م ،واًمـجـٜمرال
اًمٕمٔمٞمؿ يٙمً٥م سمـ ال ُمٕمريم٦م ،واًمـحـ٤ميمؿ اًم٘مقي يـحٙمؿ قمؼم اًمتقاوع  ---هذا ُم٤م

ُيٕمرف سمٗمْمٞمٚم٦م قمدم اًمـٙمٗم٤مح-
ٍ
قمـ٘مـؾ قمديؿ اًمـٗمـ٤مئـدة-
 اًمـجًد سمال
 اًمٚمـٓمـػ أقمـٔمؿ ُمـ اًم٘مـ٤مٟمقن-
 إذا أطمٌٌ٧م أن شمَـ ّٓمـٚمع قمٚمـك اًمًٞم٤مؾم٦م :ومـ٤مىمـرأ اًمتـ٤مريخ-
 سم٘مدر ُم٤م يزداد قمدد اًم٘مقاٟملم وإٟمٔمٛم٦م سم٘مدر ُم٤م َيـزداد قمدد اًمٚمّمقص واًمً٤مرىملم-

ٓوُتسقُ(تزو)ُ(:ُ)Lao-Tze, 老子

 سمـ٘مدر ُم٤م ي ِ
ـ٘مؾ شمً٤م ُُمح اًمـٛمرء ُمع ٟمـٗمًف سم٘مدر ُم٤م يتـْم٤مقمػ شمً٤م ُُمـحـف ُمع أظمـريـ-
َ






ُ
اطمتٛمـ٤مل اًمـٛمرء اإلهـ٤مٟمـ٦م ُمـ اًمذيـ َيـٝم٤مسمـُٝمؿ ًمٞمس صؼم ًا طمـ٘مٞم٘مـ ّٞم ً٤م ،ذًمؽ سمـ ّ
٠من
اًمّمؼم اًمـحـ٘مٞمـ٘مل هق اطمتٛمـ٤مل إهـ٤مٟمـ٦م أوًمئـؽ اًمذيـ ٓ َيـٝم٤مسمـُٝمؿ-
ِ
ِ
ـؿ ُمديٜمـ ً٤م ًمؽ-
أومْمؾ ًمؽ أن شمـٙمقن ُمـديـٜمـ ً٤م ًمٚمٕم٤مًمـ ِؿ سمـدًٓ ُمـ أن يٙمقن اًمٕم٤مًم َ
إصالح َؿم ٍّـر ُمقضمـقد أُمر ًا طمًٜمـ ً٤م يم٤مًمتٙمٝمـ سمـف وُمٜم ِع طمـدوصمِـف-
ًمٞمس
ُ
سمٛمٜمح ِ
ِ
ـف ؿمٞمئ ً٤م ،ووؾمط اًمٖمْم٥م اًمِمديـد ٓ
وؾمط اًمنور اًمٕم٤مرم ٓ شم َِٕمـدَ َّن أطمد ًا
شم ِ
ُـج٥م قمٚمـك رؾم٤مًم٦م أطمـد-

ِ
ٟمٗمًف إذا اقمؽمف يقُمٞم ً٤م سمٜمـ ِ
٘م٤مئّمف
 يٕمتؼم اًمـٛمر ُء ذا رهمٌـ ٍ٦م ص٤مدىمـ ٍ٦م ومـل شمـحًلم
وًمـؿ َيـٜمْ َس ومـل ٟمـٝم٤مي٦م اًمِمٝمر ُم٤م شمٕم ّٚمٛمف-

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ10
ٜمس اًمٚمٓمػ اًم٘مٚمٞمؾ وٓ شمـذيمر إظمٓم٤مء اًمٞمًػمة-
 ٓ شمـ َ
ٍ
ٍ
طمـزن ـمـقيـٚمـ٦م-
همـْم٥م يٛمٙمٜمف أن يـتـالومـك أيـ٤مم
َُ مـ يٛمٙمٜمف يمٌ٧م ًمـحـٔمـ َ٦م
 ٓ شمـٌح٨م قمـ يمؾ اًمـٛمزايـ٤م اًمـحـٛمٞمدة ومـل ؿمخـ ٍ
ص واطمـد-
 راىم٥م أومٙم٤مرك ٕٟمـٝم٤م ؾمتّمٌح يمٚمٛمـ٤مت ،راىم٥م يمٚمٛمـ٤مشمؽ ٕٟمـٝم٤م ؾمتّمٌح أومٕم٤مل،
راىم٥م أومٕم٤مًمؽ ٕٟمـٝم٤م ؾمتـتحقل إًمـك قم٤مدات ،راىم٥م قم٤مداشمـؽ ٕٟمـٝم٤م ُشمـ َٙمق ُن
ؿمخّمٞمتؽ ،راىم٥م ؿمخّمٞمتـؽ ٕٟمـٝم٤م ؾمتُحـدد َُمّمػمك-
 ٓ شم ِ
ُـحـ ٌَّـ َّـ اًمٙمًؾ وٓ شمَـٙم َْر َه َّـ اًمٕمٛمؾ ،وٓ شمٙمـ ٟمِمٞمٓم ً٤م ومـل اًمٌدايـ٦م وسمـٚمٞمد ًا
ومـل اًمٜمٝم٤ميـ٦م-
 قمٜمدُم٤م يٙمقن ضمقادك قمٚمـك ؿمٗم٤م ضم ٍ
رف ٍ
ه٤مر يٙمقن ىمـد وم٤مت أوان ؿمدّ اًمٚمج٤مم،
ُ
ُ
وقمٜمدُم٤م شمٜمزل سمـؽ اًمـٛمّمٞمٌ٦م يٙمقن ىمـد وم٤مت أوان اًمتقسمـ٦م واًمٜمدم-
 اشمٌَّع ُم٤م هق صحٞمح شمٙمـ َُمـحٔمـقفم ً٤م وإن اشمٌٕم٧م ُم٤م هق همػم صحٞمح شمٙمـ ؿم٘مٞمّ ً٤م-

 اًمٜمت٤مئ٩م ًمٞمً٧م ؾمقى فمالل وأصداء أقمٛمـ٤مًمٜم٤م-
ِ قمش ُُمـ َ٘مـدر ًا أن شمٙمقن طمٞم٤مشمـؽ ىمّمٞمـرة ،ورشمّ٥م إُمقر سمحٞم٨م شمٌدو يم٠مٟمـٝم٤م ومـل
ٍ
ًمقطمـ٦م ومٜمـٞم٦م-

ٍ
درات يمثػمة شمـجٕمؾ
ُ مٝم٤مر ٌة واطمدة متٙمـ اإلٟمً٤من ُمـ أن يٙمً٥م ُمٕمٞمِمتـف ،وىمـ
ُمـ اًمـٛمرء قمٌد ًا-
َ ا ْسم ِؼ قم٘مٚمؽ ُمٜمٝمٛمٙم ً٤م ومـل إٟمج٤مز إُمقرَ ،ا ْسم ِؼ قم٘مٚمؽ ُمٗمتقطم ً٤م ًمٗمٝمؿ إؿمٞم٤مء-
 اًمرضمؾ اًمٕمجقز يٙمقن ىمـد قمؼم ضمًقر ًا أيمثر ُمـٛمـ٤م اضمت٤مز اًمِم٤مب ُمـ ُـم رىم٤مت-
ُ
ُـق ًّمـدُ اًم٘مـٚمؼ-

اًمـٛمـ٤مل يٛمٜمع اًم٘مـ َ
ـرشمُـف شم َ
ٚمؼ أطمٞم٤مٟم ً٤م وًمٙمـ يمَـثْ َ
ٍ
ُمالذ ًمٚمراطم٦م واًمًالم ،ويمؾ اًمٜمـ ِ
٤مس
 يمؾ اًمٙمقن ُٟمـ ُزل ومال شمٌح٨م ومٞمف قمـ
أٟمًٌ٤مؤك ومال شمتق ّىمع ُمٜمٝمؿ إذا همػم اًمـٛمّم٤مئ٥م-
 قمٜمدُم٤م ي١ماشمـل اًمـحظ اإلٟمً٤من ومـ٢مٟمـف يّم٤مدف صدي٘م ً٤م ـم ّٞمٌ ً٤م ،وقمٜمدُم٤م يٗم٘مد اًمـٛمر ُء
طمـ َّ
ٔمـف وم٢مٟمـف يـٚمتـ٘مل اُمرأ ًة طمـًـٜم٤مء-
ِ
ُ ٓ يٛمٙم ُـ اًمٜمَّـ ْ٘م ُ
اًمـخِم٥م اًمٗمـ٤مؾمد-
ـش ومـل

 ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 13حؽــؿُ صـ ق ـــقـي

اًمـٛمرائل اًمـٙمٌػم يٌٙمل ًمٞمجٕمؾ اًمٜمـ٤مس ُيّمدّ ىمقٟمـف ،واًمٜمً٤مء واجلٌٜم٤مء يٌٙمقن ًمٞمِمٗمؼ

ُ
قمٚمٞمٝمؿ اًمٜمـ٤مس-
ُ
اإلظمٗم٤مق أؾم٤مس اًمٜمج٤مح-


ّمحح ُم٤م يًٛمع سمٛمـ٤م يـرى ،و َُمـ ٓ
 اإلٟمً٤من اًمذي يـجـٞمد اًمـحٙمؿ قمٚمـك اًمٌنم ُي ّ
يـح ًِـ اًمـحٙمؿ قمٚمـك اًمٌنم ي ِ
ـٗمًد ُم٤م يـرى سمٛمـ٤م يًٛمع-
ُ
ُ ْ
 أ ًْمـ َٞمـ َـ إؿمٞم٤مء ومـل اًمٕم٤مًمـؿ شمّمدم أصٚم ٌَٝم٤م وشمـتٖمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤مُ( -مثؾ :اًمـٛمـ٤مء)-

تقتُتقتُ:

ُ م٤م اًمًٛمٕم٦م ّإٓ صدى ،واًمًٚمقك اًمـخ٤مرضمل ًمٞمس ّإٓ فمِـ ًال -

فققفُتزوُ(:ُ)Liezi, 列子

يمج ْر ٍذ
ُ يٛمٙمـ ًمٚمٌخٞمؾ أن ُيٙمدس صمـرو ًة ه٤مئٚم٦م :وًمـٙمـ َد ْع ؿمٞمئ ً٤م يـحـدث ًمف ومؽماه ُ
ٍ
ُمًحقق قمٚمـك ىمـ٤مرقمـ٦م اًمٓمريؼ -واًمرضمؾ اًمـٙمٌػم اًم٘مـٚم٥م يٛمٙمـ أن ُيـ ْٗم ِٚمس :وإن
ؿمٞمئ ً٤م طمدث ًمف ومًٞمـٌ٘مك طم ّٞم ً٤م يم٠مم أرسم ٍع وأرسمٕملم اًمتل ومـ٘مدت سمٕمض ىمقائٛمٝم٤م-
 اقمٛمؾ ص٤مًمـحـ ً٤م  ---واضمـتٝمد أن شمٕمٛمٚمف وطمـدك-
 اقمٛمؾ ؿمٞمئ ً٤م ؾمٞمئ ً٤م دمد ٟمٗمًؽ سمح٤مضم٦م إًمـك ضمـٛمـ٤مقم٦م ًمتٕمٛمؾ ُمٕمؽ ،هلذا اًمًٌ٥م
وم٤مًمٚمص أيْم ً٤م حيت٤مج إًمـك َُمـ ُيراىم٥م طمتك ٓ ُي ْْم ٌَ ْط-
ّ

 اًمرضم٤مل يـخـِمقن َز ًّمـ٦م اًمٚمً٤من ،واًمٜمً٤مء يـخـِمقن َز ًّمـ٦م اًمٗمْمٞمٚم٦م-
 اًمرضمؾ أىمقى ُمـ اًمـٛمرأة ضمًد ّيـ ً٤م ،وًمٙمـ ومـل ُم٘م٤مسمؾ زوضمـ ٍ٦م قمدواٟمٞمـ ٍ٦م ومـ ّ
٢من يـديـف
شمُّمٌحـ٤من قمـ٤مضمـزشملم-
اًمق ْىمع-
َُ مـ يتـحـدّ ث سمال شمقاوع ؾمٞمجـد ُمـ اًمّمٕم٥م قمٚمٞمف ضمٕمؾ يمٚمٛمـ٤مشمـف طمًٜمـ٦م َ
ُ يًتحًـ أن شمُٓمٕمؿ اًمٜمـ٤مس سمدًٓ ُمـ ووع اًم ُ
ٓم ْٕم َؿ ًمـٝمؿ ومـل اًمٙمٚمٛمـ٤مت-
 اُمدح اًمرضمؾ ُمـ وراء فمٝمره ومـٞمُ ـ٘مدّ ر ًمؽ ذًمؽ قمٜمدُم٤م يٌٚمٖمف اًمـخٌـر-
ذق ىمـط ُمرارة اًمـحٞم٤مة ًمـؿ يٕمرف ىمط َّ
َُ مـ ًمـؿ يـ ْ
يمؾ طمالوشمـٝم٤م-
 اًمـح٥م يم٤مًمًٕم٤مل ٓ يٛمٙمـ إظمٗم٤مؤه-

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ11
ّ
ومـ٢من شمٕم٤مؾمتٝم٤م
زوضمٝم٤م شمٕم٤مؾمتٝم٤م
 قمٜمدُم٤م شمِمٕمر اًمزوضمـ٦م سم٤مًمتٕم٤مؾم٦م ويِم٤مـمره٤م
ُ
شمـزول ،وًمٙمـ قمٜمدُم٤م شمٖمـْم٥م اًمزوضمـ٦م ومـ٢مٟمـف ٓ يـجـدي اًمزوج ؿمٞمئ ً٤م إذا
شمـَٛم ّٚمـٙمف اًمٖمْم٥م-

 اًمرضمؾ يـح٥م اًمـٛمرأة يم٤مًمٔمٛمآن اًمذي يٓمٚم٥م ُم٤م ًء ،واًمـٛمرأة شمـح٥م اًمرضمـؾ ُِمثؾ
ٍ
َُمـ يٙمقن ومـل ُمٜم٤مخٍ
ُمٙم٤من سمـ٤مرد  ---إذ ًا ،إظمٞمـر يـدوم أيمثـر-
طمـ٤مر ويٌح٨م قمـ
ٍّ

تشقُصقيـفؿقُ:
 اًمرضمؾ اًمٕمـ٤مىمـؾ سمٕمد أن يتٕم ّٚمؿ ؿمٞمئ ً٤م ضمديد ًا يـخِمك أن يتٕمٚمؿ ؿمٞمئ ً٤م أيمثر طمتك
يتًٜمّك ًمف شمٓمٌٞمؼ ِ
درؾم ِف إول-

تزوُهسكُ(:ُ)Tsohsa
 يٛمٙمـ ًمٚمٛمٌ٤مدئ أن شمٙمقن ص٤مًمـحـ٦م وًمٙمٜمؽ ًمـ ُشمـ٘مدر ىمٞمٛمتٝم٤م ُم٤م ًمـؿ شمٕمرومٝم٤م ---
ًمذا ومـ٢من اإلٟمً٤من يٕمرف ُم٤م َيٜمـ ُ٘مّمف سم٤مًمـٛمٕمرومـ٦م-
 قمٚمـك اًمرهمؿ ُمـ يمقن اًمًٞمػ طمـ٤مد ًا وم٢مٟمـف ٓ ي٘مٓمع هم٤مًمٌـ ً٤م دون اؾمتخدام ِ
اًمـٛم ًَ ّـ
ًمِمحذه ،وقمٚمـك اًمرهمؿ ُمـ يمقن ىمـدرات اإلٟمً٤من اًمٓمٌـٞمٕمٞم٦م ُمـٛمت٤مزة ومـ٢مٟمـف ًمـ
يـرشمٗمع قم٤مًمٞمـ ً٤م دون اًمـٛمٕمرومـ٦م-

هونُيقكغُأونُ(ُ(:ُ)Han Yong-un, 韩永取消

 اصٗمح قمـ َظمدَ ُِمؽ أو أصدىم٤مئـؽ قمٜمدُم٤م ُيًٞمئقن إًمٞمـؽ وٓ شمَّمٗمح قمٜمٝمؿ قمٜمدُم٤م
ي١مذون أظمريـ-
ٍ
ُمرض زائـػ-
ِمٗمل ُمـ
 اًمدواء ٓ يٛمٙمٜمف أن يـ َ
 اًمتًقيػ ًمِص اًمقىم٧م-
ِ
اًمدرس يمٛمـ٤م أن اًمٓمٕم٤مم دوا َء اًمـجقع-
اًمـجٝمؾ
 دواء
َ
 اِىمرأ َسمٕمدُ يمُتٌ ً٤م أيمثر ىمٚمٞم ً
ال وشمٙم ّٚمؿ أىمـ ّؾ ىمٚمٞمالً-
 ومـل اًمـحـرب  ---ومٙمر ومـل يمٞمػ يٛمٙمٜمؽ إٟم٘م٤مذ اًمٌِمـر-
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ِ
تشـُتشقجقُ(:ُ)Chen, Fan-Shiong, 陈繁雄
طمـؽ ،يمذًمؽ اإلٟمً٤من ٓ شم ّ
 يمٛمـ٤م أن اًمـجـقهرة ٓ شمُّم٘مؾ سمال ٍّ
ُـٝمذسمـف ؾمقى اًمتج٤مرب-
 اًمًٕم٤مدة أظمـػ ُمـ اًمريِم٦م وًمٙمـ ٓ أطمد يٕمرف يمٞمػ يـحتٛمٚمٝم٤م -واًمـٛمّمٞمٌ٦م
أصمـ٘مـؾ ُمـ إرض وُمع ذًمؽ ٓ أطمـد يـدري يمٞمػ يـتجـٜمٌّٝم٤م-
ٍ
سمٚم٘مٛم٦م واطمدة-
 اإلٟمً٤من ي٠ميمؾ ُمـ إرض ـمِقال احلـٞم٤مة ،وإرض شمـ٠ميمؾ اإلٟمً٤من

خـقـقـفُبـقُ:







اًمرضمؾ اًمٕمٔمٞمؿ يٕمٛمؾ ىمٌؾ أن يتٙم ّٚمؿ وسمٕمد ذًمؽ يتٙم ّٚمؿ سمحً٥م أقمٛمـ٤مًمف-
اًمرضمؾ اًمٜمٌٞمؾ يقد أن يٙمقن سمٓمٞمئ ً٤م ومـل أىمقاًمف ،ضمـ٤مد ًا ومـل شمٍمومـف-
ُ
يٌح٨م قمٜمف اًمرضمؾ اًمٜمٌٞمؾ ومـل ٟمٗمًف يٌح٨م قمٜمف اًمرضمؾ اًمٕم٤مدي ومـل أظمريـ-
ُم٤م
اًمثروات هل ُم٤م يٜمٔمر إًمٞمٝم٤م اًمرضمؾ اًمٕمـ٤مىمـؾ سم٤مؾمتخـٗم٤مف اًمرضمؾ اًمـجديـر
سم٤مٓطمؽمام ،واًمـٛمقت هق ُم٤م يٕمتؼمه اًمرضمؾ اًمٕمـ٤مدي ذا أهـٛمٞمـ٦م-
اًمرضمؾ اًمٜمٌٞمؾ اًمـٛمحـتد يٚمق ُم ٟمـٗمًف سمٞمٜمٛمـ٤م اًمرضمؾ اًمقوٞمع يٚمق ُم أظمريـ-
إذا خت ّٚمـك اًمرضمؾ اًمٜمٌٞمؾ قمـ اًمٗمْمٞمٚم٦م ومٙمٞمػ يًتـٓمع شمٚمٌـٞمـ٦م ُمتٓمٚمٌ٤مت ذًمؽ آؾمؿ؟!

 يـجت٤مز اًمرضمؾ اًمـٛمحؽمم صمالصمـ٦م شمَٖمػمات :إذا ٟمٔمرٟم٤م إًمٞمف ُمـ سمٕمٞمد سمـدا ص٤مرُم ً٤م،
وقمٜمدُم٤م ٟم٘مؽمب ُمٜمف ٟمـراه ًمٓمٞمٗم ً٤م ،وإذا اؾمتٛمٕمٜم٤م إًمٞمف وهق يتحدث وم٢من ًمٖمتـف
شمٌدو صمـ٤مسمتـ٦م وواوحـ٦م-
 اًمرضمؾ اًمٜمٌٞمؾ يـح٥م روطمـف ،واًمرضمؾ اًمدون يـح٥م ُُمٚمـ َٙمـف-

 اًمرضمؾ اًمٜمٌـٞمؾ يتذيمّر دائٛمـ ً٤م يمٞمػ قمقىم٥م قمٚمـك أظمٓم٤مئـف ،واًمرضمؾ اًمدون يتذيمّر
دائٛمـ ً٤م أي هدايـ٤م شمٚم ّ٘م٤مه٤م-

ِ
ًمقزراء اإلُمؼماـمقر ،وٓ ُم٤مل ُيٛمٙمـ أن
 ٓ دواء يٛمٜمح اًمـحٞم٤مة اًمٓمقيـٚم٦م طمتك وٓ
يِمؽمي ًمٚمٛمرء ذر ّيـ ً٦م وم٤موٚم٦م-
ٍ
ٍ
ومْمٞمٚم٦م همػم ُمٝمٛم٦م ومـتُٝمٛمٚمٝم٤م-
ظمٓمٞمئـ٦م شم٤مومٝم ً٦م ومـتـ٘مؽمومٝم٤م ،وٓ شمٕمتؼم أيـّـ َ٦م
 ٓ شمٕمتؼم أيـّـ َ٦م
ٍ
رء ٓ شمٕمرومـف-
 ٓ شمـ ُ٘م ْؿ سمٕمٛمؾ
 اًمثروات ُشمـز ّيـ اًمـٛمٜمزل واًمٗمْمٞمٚم٦م شمُـز ّيـ اإلٟمً٤من-

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ14
ّ
هـٛمٜمـ٤م اًمقطمٞمد يٜمٌٖمل أن
 يًتحٞمؾ إرو٤مء اًمٜمـ٤مس ومـل يمؾ إُمقر :وًمذا
ومـ٢من ّ
يٜمحّمـر ومـل إرو٤مء وٛمـ٤مئـرٟمـ٤م-










اًمـحؼ وٓ يٕمٛمؾ سمـف ُمٕمٜم٤مه أن اًمِمج٤مقم َ٦م شمُـ ْٕم ِق ُزه-
أن يرى اًمـٛمر ُء
َّ
ٍ
شمٗمٙمػم ضمٝمدٌ و٤مئع ،واًمتٗمٙمػم دون ُمٕمرومـ ٦م ظمٓمر-
اًمـٛمٕمروم٦م دون
َُمـ ٓ ُيٗمٙمّر سمٛمـ٤م هق سمٕمٞمد ؾمٞمجد اًمـحزن ىمريـٌ ً٤م ُمٜمـف-
ِ
ـذر ىم ّٚمٛمـ٤م ي ِ
ـْم ّؾ-
َ
َ
اًمـح ْ
ـر ؾمٞمِـئ يمٕمدم اًمذه٤مب يمٗم٤ميـ٦م-
أن يـذه٥م اًمـٛمرء سمٕمٞمد ًا ضمد ًا أ ُْم ٌ
ِ
شمّمقر ضمٚمده وًمٞمس قمٔم٤مُمف ،وومـل شمٕمرومؽ إًمـك
رؾمٛمؽ اًمٜمٛمر يٛمٙمـ أن
قمٜمد
ّ
اإلٟمً٤من يٛمٙمـ أن شمٕمرف وضمٝمف وًمٞمس ىمٚمٌف-
روح ضمـٛمٞمٚم٦م-
اإلٟمً٤من اًمذي ي٘مقل أؿمٞم٤مء ضمـٛمٞمٚم٦م ًمٞمس ًمف سم٤مًميورة ٌ
ـمٌٞمٕمٞم ً٤م :يقًمد اًمٌنم ُمتِم٤مسمـٝملم شم٘مريٌـ ً٤م ،وقمٛمٚمٞم ً٤م يّمٌحقن أسمٕمدَ ُم٤م يٙمقن سمٕمْمٝمؿ قمـ
طمؼ-
سمٕمض ،وم٤مًمرضمؾ اًمقوٞمع يـٚمتٛمس ُم٤م هق ُُمريح واًمرضمؾ اًمٕمٔمٞمؿ يٚمتٛمس ُم٤م هق ّ

ـقكػقصققسُ(:ُ)Confucius, 孔夫子

ٓ سمـُـدَّ ًمـل ومـل اًمـحٞم٤مة أن أضمد سملم يمؾ اصمٜملم ُُم ٕمٚمٛمـ٤مً -
 ايمن إٟمٔمٛم٦م سمـدل أن شمـ٘متـ َؾ إٟمً٤مٟمـ ً٤م سمريـئـ ً٤م-
 إب ُيـخٗمل أظمٓم٤مء اسمٜمف ،وآسمـ ُيـخٗمل أظمٓم٤مء أسمـٞمـف-
 شمٙمٛمـ اًمٗمْمٞمٚم٦م ذم اًمقؾمط-
 اًمـٛمتٙمؼم واًمٌخٞمؾ ُمٝمٛمـ٤م شمٙمـ ُمزايـ٤مهـٛمـ٤م ٓ يًتـح٘م٤من آهتٛمـ٤مم-
ُ
قمٜمقان اًمـحٛمـ٤مىمـ٦م-
٥م
 اًم ُٕم ْج ُ
ً مـٙمل شمـتـ٘مل طمـ٘مد اًمٜمـ٤مس يمـ ىم٤مؾمٞم ً٤م قمٚمـك ٟمٗمًؽ يمريٛمـ ً٤م ُمٕمٝمؿ-
 قمٜمدُم٤م ٓ ٟمـدري ُم٤م هل اًمـحٞم٤مة ،يمٞمػ يٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟمٕمرف ُم٤م هق اًمـٛمقت-
ِ
ًمـٚمٛمرء أن يـحّمؾ قمٚمـك اًمـٛمٕمرومـ٦م إٓ سمٕمد أن يتٕمٚمؿ يمٞمػ يٗمٙمر-
 ٓ يٛمٙمـ
اًمـٛمراد ٓ أيمثر وٓ أىمؾ-
 يـج٥م أن يٙمقن اًمٙمالم دآً قمٚمـك ُ
ْٝم٩م ُم٤م ومـل احلٞم٤مة-
 اًمـٛمرأ ُة أسمـ ُ
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صمالصمـ٦م قمٚمـك اًمرضمؾ اًمنميػ أن يـحذر ُمٜمٝم٤م :ومـل ُمرطمٚم٦م اًمِمٌ٤مب طمٞم٨م سمـدايـ٦م
اًمـحٞمقيـ٦م واًمٜمِم٤مط يـج٥م أن يـحـذر ُمـ ومـتـٜمـ٦م اًمٜمً٤مء -وومـل ُمرطمٚم٦م اًمـٙمٝمقًم٦م طمٞم٨م
شمـتـقه٩م اًمـحٞمقيـ٦م واًمٜمِم٤مط يـج٥م أن يـحـذر ُمـ اًمـ ُٛمٖم٤مًمٌـ٦م -وومـل ُمرطمٚم٦م
اًمِمٞمخقظمـ٦م طمٞم٨م شمـذ ُسمـؾ طمٞمق َّيـتـف وٟمِم٤م ُـمـف يـج٥م أن يـحـذر ُمـ اًمٓمٛمع-
ّم٤مر طمٙمٞمٛمـ ً٤م-
ًمق قمرف اًمـج٤مهؾ أؾمٌ٤مب ضمٝمٚمف ًَم َ
ُمـ يـرى اًمّمقاب وٓ يـٗمٕمٚمـف ومٝمق ضمـٌـ٤من-
ُمـ يتـٙمٚمؿ دون شمـقاوع ؾمٞمـجـد صٕمقسمـ٦م ومـل ضمٕمؾ يمٚمٛمـ٤مشمـف ُمًٛمـققمـ٦م-
ٓ شمـًتـخـدم ُمـدومـٕمـ ً٤م ًمتـ٘مـتـؾ سمـٕمـقو٦م-
ًمـٙمل شمّمٌح طمٙمٞمٛمـ ً٤م هٜم٤مك صمالث ـمرق :اًمتٗمٙمػم وهل أٟمـٌـؾ اًمٓمرق ،واًمثـ٤مٟمـٞمـ٦م
سم٤مًمتـ٘مٚمٞمد وهل أؾمٝمـؾ اًمٓمرق ،و اًمثـ٤مًمثـ٦م سمـ٤مًمتـجـرسمـ٦م وهل أيمثر اًمٓمـرق ُُمـٕمـ٤مٟمـ٤مة-

 دراؾم٦م اًمـٛمـ٤ميض ُمٝمٛم٦م ًمـٛمـ يـريد اًمتخٓمٞمط ًمٚمٛمًت٘مٌؾ-
 إن اًمرضمؾ اًمذي يٓم٤مرد أرٟمـٌـلم ٓ يـّمٓم٤مد أيـ ً٤م ُمٜمٝمٛمـ٤م-
 إن ُم٤م يًٕمك إًمٞمف اإلٟمً٤من اًمً٤مُمل يٙمٛمـ ومـل ذاشمـف هق ،أُم٤م اًمدٟمـلء ومٞمًٕمك
ًمـٛمـ٤م ًمدى أظمريـ-
 اًمرضمؾ اًمٕمٔمٞمؿ يٙمقن ُمٓمٛمئـٜمـ ً٤م و يتـحرر ُمـ اًم٘مـٚمؼ ،وًمٙمـ اًمرضمؾ وٞمـ َؼ
إومؼ قم٤مدة ُم٤م يٙمقن ُمتـقشمـر ًا-
 اًمـٛمٕمـرومـ٦م اًمـحـ٘مٞم٘مـ٦م هل أن يـدرك اإلٟمً٤من ُمدى ضمٝمٚمف-
اًمقًمع سم٤مًمٍماطمـ٦م دون اًمقًم ِع سم٤مٕدب ٟمـتٞمـجـتـف اًمقىم٤مطمـ٦م-

ُ
 اًم٘مقة أن شمٙمقن ُُمتـ٠مٟمــٞمـ ً٤م ومـل أىمقاًمؽ ضمـ٤مد ًا ذم شمٍمومـ٤مشمـؽ-
 اًمرضمؾ اًمً٤مذج إطمـٛمؼ يرؾمؿ ًمٜمـٗمًف أهداوم ً٤م ٓ شمـتـٗمؼ وإُمٙم٤مٟمٞم٤مشمـف ُمٕمتٛمد ًا
ومـل شمـحـ٘مٞم٘مٝم٤م قمٚمـك اًمّمدومـ٦م واًمـحـظ-
ِ
قم٘مٚمٞم٤مت إُمؿ إظمـرى هق
 إن ُم٤م ُيٛمٞمـز اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمّمٞمٜمـٞمـ٦م قمـ همػمه٤م ُمـ
ٍ
ٍ
قم٤مُم٦م ومـل اًمِمٕم٥م يمٚمف-
أظمالق
هقمـ٦م شمـحـقل اًمٜمٔمريـ٤مت إًمـك
ً مٞمً٧م اًمٕمٔمٛم٦م ومـل أن ٓ شمً٘مط أسمـد ًا ،إٟمٛمـ٤م اًمٕمٔمٛم٦م أن شمٜمٝمض يمٚمٛمـ٤م ؾم٘مٓم٧م-
 اًمٕم٘مؾ يم٤مًمـٛمٕمدة ،اًمـٛمٝمؿ ُم٤م شمـٝمْمٛمـف ٓ ُمـ٤م شمٌتٚمٕمـف-

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ11
 يٛمٙمٜمٜم٤م شمٕمٚمؿ احلٙمٛم٦م سمثالصم٦م ـمرق :سم٤مًمت٠مُمؾ وهق إٟمٌؾ ،صمؿ اًمت٘مٚمٞمد هق إؾمٝمؾ،
صمؿ اًمتجرسم٦م وهل إىمًك-
ُ مٝمٛمـ٤م سمٚمٖم٧م درضمـ٦م اٟمِمٖم٤مًمؽ ،ومالسمد أن شمـجد وىمتـ ً٤م ًمٚم٘مراءة :وإن ًمـؿ شمٗمٕمؾ،
وم٘مـد ؾمٚمٛمـ٧م ٟمٗمًـؽ ًمٚمجٝمؾ سمٛمحـض إرادشمـؽ-
ً مـ ي١مذيؽ اًمتٕمرض ًمٚمٔمٚمؿ إٓ إذا أسمٞم٧م أن شمٜمً٤مه-
 ٓ شمـتـردد أسمد ًا أن شمً٠مل ُمـ هق دوٟمؽ-
ً
ً
ظمٓم٠م آظمر-
ظمٓم٠م وٓ حي٤مول إصالطمف وم٘مد ارشمٙم٥م
ُ مـ ارشمٙم٥م

تسقُصقات:

ُ
واسمـذ ِل اًم٘مقة يمٛمـ ُيـٓمٚمؼ ؾمٝمٛمـ ً٤م-
 اظمتزن اًم٘مقة يمٛمـ يًح٥م اًم٘مقس،

ووُيقُدُوكغُ:

ٍ
رومٕم٦م أُ ؾم ٝم٤م اًمٌَ ً٤مـمـ٦م-
 يمؾ

صـُتزوُ(:ُ)Sun Tzu, 孙子兵法
 شمـجـٜمَّ٥م اًمـحـرب اًمتل ٓشمًتٓمٞمع يمًٌٝم٤م ،واًمـْجـ٠م ًمٚمٛمٗم٤موو٤مت ىمـدر اإلُمٙم٤من-
 اًمـحـرب ٓ ُشمٙمً٥م سم٤مًم٘مقة سمؾ سمـ٤مًمـخـدا ِع واًمتخـ ِ
ٓمٞمط وقمدم آؾمتٕمجـ٤مل-
َ ُ
ٓ شمٙمرر اًمتٙمتٞمؽ اًمذي ُومزت سمـف ؾم٤مسم٘م ً٤م :اسمتٙمر همػمه أو قمدّ ًمف سمٓمريـ٘م٦م همػم ُمتقىمٕم٦م-
 ه٤مضمؿ قمدوك طملم شمٕمرض قمٚمٞمف اًمًٚمؿ  ---وشمـحـ٤مؿم٤مه طملم يـتقىمع ُمٜمؽ اًمـٝمجـقم-
 طملم يٙمقن اًمٕمدو ومـل ُمتٜم٤مول اًمٞمد وُمع ذًمؽ يـٌ٘مك ه٤مدئ ً٤م ومٝمق ُيـ ِٕمد ًمؽ ُمٙمٞمدة-
اؾمتٜمزاف ًمٚمٛمٜمتٍم واخل٤مه-
 احلـرب اعمث٤مًمٞم٦م هل احلـرب اًمنيٕم٦م :وم٤محلرب اًمٓمقيٚم٦م
ٌ
 طملم شمقاضمـف قمدو ًا ىمقي ً٤م ٓ شمـتحرك طمتك دمد ومرص ً٦م ؾم٤مٟمح٦م ،وٓ شمـح٤مرب طمتك
ِ
ـمقره ويـٝم٤مضمؿ-
يـخرج قمـ

 يمـ ُمًتٕمدً ا ًم ِـتَ َّمٞمـد أظمٓم٤مء اًمٕمدو وم٘مد ٓ ي٠مشمـل اًمٜمٍم سمـدوٟمـٝم٤م-
وو َّخ َؿ
 اطمتٗمظ سم٘مقشمؽ و ُىمدُ راشمِ َؽ ه ًا :ومٙمٚمام يمٜم٧م هم٤مُمْم ً٤م يمٚمام ظم٤مومؽ اًمٕمدو َ
ُىمدُ راشمؽ-
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ٍ
وىم٧م واطمد وًمٙمـ شمـح٤مًمػ ُمع أطمد
 ٓ شمٗمتح قمٚمـك ٟمٗمًؽ قمدة ضمٌٝم٤مت ومـل
إقمداء طمتك شمٜمتٝمل ُمـ أظمر-
 طملم حت٤مس اًمٕمدو اشمـ ُرك ًمف ومجقة ًمٚمٝمرب :وم٤مًمْمٖمط سم٘مًقة جيٕمٚمف يًت٠مؾمد ومـل اًم٘مت٤مل-
 آطمتٗم٤مظ سمج٤مؾمقس ومـل اًمداظمؾ ُيٕم٤مدل ضمٞمِم ً٤م سم٠ميمٛمٚمف-
 أن شمـخْمع قمدوك دون ىمتـ٤مل هـل ىمٛمـ٦م اًمـٛمٝم٤مرة-
 اًم٘م٤مئد اًمـٛمـ٤مهر هق اًمذي ي٘مقد اشمٌ٤مقمـف ويم٠مٟمـف ي٘مـقد رضمـ ً
ال واطمـد ًا ومـل يـده-
 اًم٘م٤مئـد اًمـٛمث٤مًمـل يٕمرف يمٞمػ يـجٛمع سملم اًمّمالسم٦م واًمـٛمروٟمـ٦م-
 اًم٘م٤مئـد اًمذيمل ،هق اًمذي يٜمٔمـر إًمــك طمّمـٞمٚم٦م اًم٘مـدرة اًمــٛمجتٛمٕم٦م ،وي٠مظمـذ سمٕمـلم
آقمتٌ٤مر اًمــٛمقاه٥م اًمٗمرديــ٦م ،ويًـتخدم يمـؾ رضمـؾ طمًـ٥م ىم٤مسمٚمٞمتـف وٓ يٓمٚمـ٥م
اًمـٙمٛمـ٤مل ُمـ همػم اًمـٛمقهقب-
 آٟمتّم٤مر ومـل اًمـٛمٕم٤مرك ًمٞمس هق اًمٜمج٤مح اًمت٤مم ،اًمٜمج٤مح اًمت٤مم هق أن شمٙمًـر ُم٘م٤موُمـ٦م
اًمٕمدو سمدون ىمت٤مل-
 اٟمٔمر إًمـك اشمٌ٤مقمؽ يم٠مٟمـٝمؿ أسمٜم٤مؤك ؾمؽماهؿ يتٌٕمقٟمؽ إًمـك أىم٤ميص اًمـدٟمٞم٤م ،واقمتـؼمهؿ
أوٓدك إطمٌ٤مء ،ومًؽماهؿ ي٘مٗمقن إًمـك ضمقارك ومـل أطمٚمؽ اًمٔمـروف ،وُمـع هـذا،
وم٢مذا يمٜم٧م ُمتً٤مُمـح ً٤م وًمٙمٜمؽ ٓ شمًتٓمٞمع أن شمـجٕمٚمٝمؿ يدريمقن ؾمٚمٓمتؽ ،وهمػم ىمـ٤مدر
قمٚمـك دومٕمٝمؿ ًمٚمت٘مٞمـد سمـ٠مواُمرك ،وم٢مٟمــٝمؿ ؾمـٞمٙمقٟمقن أؿمـٌف سم٤مٕـمٗمـ٤مل اًمــٛمدًمٚملم ٓ
يّمٚمحقن ٕي همرض قمٛمٚمـل-
ً مٞمس هٜم٤مك أيمثر ُمـ ظمـٛمً٦م أًمقان أؾم٤مؾمٞم٦م ،وًمٙمـ ُمزضمٝم٤م يٕمٓمٞمٜم٤م أًمقاٟم ً٤م أيمثـر ُمـٛمــ٤م
يٛمٙمـ رؤيتٝم٤م-

فـلُـقانُيـقُ(رئقسُوزراءُشـغوؾـقرة)ُ(:ُ)Lee Kuan Yew, 李光耀
(اًمً َّٚمؿ) ،يٌدأ ُمـ إقمٚمـك ٟمزوًٓ إًمـك إؾمٗمؾ-
 شمٜمٔمٞمػ اًمٗمً٤مد ُمثؾ شمٜمٔمٞمػ اًمدَ َرج ُ
*ُ*ُ*ُ*ُ*ُ

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ18

ؿصـيُصقــقـي(ُ)3
ومـل طمقازم قم٤مم  253ىمٌؾ اًمـٛمٞمالد ،ذم اًمّملم اًم٘مديٛم٦م ،يم٤من أُمػم ُمٜمٓم٘مـ٦م «شمٞمٜمغ زداش
قمغم وؿمؽ أن ُيتـ ّقج ُمٚمٙمً٤م ،وًمٙمـ يم٤من قمٚمٞمف أن يتـزوج أوًٓ :سمحً٥م اًم٘م٤مٟمقن-
وسمٛمـ٤م أن إُمر يتٕمٚمؼ سم٤مظمتٞم٤مر إُمؼماـمقرة ُم٘مٌٚم٦م ،يم٤من قمغم إُمػم أن جيـد ومت٤م ًة
ىمرر أن يدقمق سمٜم٤مت
يًتٓمٞمع أن يٛمٜمحٝم٤م صمـ٘متف اًمٕمٛمٞم٤مء -وشمٌ ًٕم٤م ًمٜمّمٞمحـ٦م أطمد احلٙمٛمـ٤مء ّ
اًمـٛمٜمٓم٘م٦م مجٞم ًٕم٤م ًمٙمل يـجد إضمـدر سمٞمـٜمٝمـ-
قمٜمدُم٤م ؾمٛمٕم٧م اُمرأة قمجقز ،وهل ظم٤مدُم٦م ذم اًم٘مٍم ًمٕمدة ؾمٜمقات ،هبذه آؾمتٕمدادات
ًمٚمجٚمً٦م ،ؿمٕمرت سمحزن ضمـ٤مُمح ٕن اسمٜمـتٝم٤م شمٙم ّـ طم ًٌ٤م دومٞمٜمً٤م ًمألُمػم-
وقمٜمدُم٤م قم٤مدت إمم سمٞمتٝم٤م طمٙم٧م إُمر ٓسمٜمـتٝم٤م ،شمٗم٤مضمئ٧م سم٠من اسمٜمـتٝم٤م شمٜمقي أن شمـتـ٘مدّ م
ًمٚمٛمً٤مسم٘م٦م هل أيْم ً٤م-
ًمػ اًمٞم٠مس اًمـٛمرأة وىم٤مًم٧م« :وُم٤مذا ؾمتٗمٕمٚملم هٜم٤مك ي٤م اسمٜمتل؟ وطمده ّـ ؾمٞمتـ٘مدّ ُمـ
أمجؾ اًمٗمتٞم٤مت وأهمٜم٤مهـ -اـمردي هذه اًمٗمٙمرة اًمًخٞمٗم٦م ُمـ رأؾمؽ! أقمرف شمـٛمـ٤مُم ً٤م ِ
أٟمؽ
ّ
حتقزم إًمـؿ إمم ضمٜمقن!ش-
شمـت٠مًمـٛملم ،وًمٙمـ ٓ ّ
أضم٤مسمتٝم٤م اًمٗمت٤مة« :ي٤م أُمل اًمٕمزيزة ،أٟم٤م ٓ أشم٠مًمـؿ ،وُم٤م أزال ّ
أىمؾ ضمٜمقٟم ً٤م :أٟم٤م أقمرف
شمـٛمـ٤مُم ً٤م أين ًمـ ُأظمت٤مر ،وًمٙمٜمٝم٤م ومرصتل ذم أن أضمد ٟمٗمز ًمٌْمع حلٔم٤مت إمم ضم٤مٟم٥م إُمػم،
ومٝمذا يًٕمدٟمـل طمتك ًمق أٟمـل أقمرف أن هذا ًمٞمس ىمدريش-
ومـل اًمـٛمً٤مء ،قمٜمدُم٤م وصٚم٧م اًمٗمت٤مة ،يم٤مٟم٧م أمجؾ اًمٗمتٞم٤مت ىمد وصٚمـ إًمـك اًم٘مٍم،
احلكم ،وهـ ُمًتٕمدات ًمٚمتٜم٤مومس سمِمتّك اًمقؾم٤مئؾ
وهـ يرشمـديـ أمجؾ اًمـٛمالسمس وأروع
ّ
ُمـ أضمؾ اًمٗمرص٦م اًمتل ؾمٜمح٧م ًمـٝمـ-
ُمـحـ٤مـم ً٤م سمح٤مؿمٞمتف ،أقمٚمـ إُمػم سمدء اعمٜم٤مومً٦م وىم٤مل« :ؾمقف أقمٓمل يمؾ واطمدة ُمٜمٙمـ

سمذرةً ،وُمـ شم٠مشمٞمٜمل سمٕمد ؾمت٦م أؿمٝمر طم٤مُمٚم ً٦م أمجؾ زهرة ،ؾمتٙمقن إُمؼماـمقرة اًمّملم اعم٘مٌٚم٦مش-
محٚم٧م اًمٗمت٤مة سمذرهت٤م وزرقمتٝم٤م ذم أصٞمص ُمـ اًمٗمخ٤مر ،وسمام أهن٤م ًمـؿ شمٙمـ ُم٤مهرة ضمد ًا
(ُ )1مـ يمت٤مب  :يم٤مًمٜمٝمر اًمذي يـجري ً ,مٚمٛم١مًمػ  :سم٤موًمق يمقيٚمٝمق

 ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 19حؽــؿُ صـ ق ـــقـي

ذم ومـ اًمزراقم٦م ،اقمتٜم٧م سم٤مًمؽمسمـ٦م سمٙمثػم ُمـ إٟم٤مة و اًمٜمٕمقُم٦مٕ :هن٤م يم٤مٟم٧م شمٕمت٘مد أن إزه٤مر
إذا يمؼمت سم٘مدر طمٌٝم٤م ًمألُمػم ،ومال يـجـ٥م أن شم٘مٚمؼ ُمـ اًمٜمـتٞمجـ٦م-
ضمرسم٧م اًمٗمت٤مة ؿمتّك اًمقؾم٤مئؾ ،وؾم٠مًم٧م اًمـٛمزارقملم
يٜمؿ رءّ -
ُمرت صمالصمـ٦م أؿمٝمر ،وًمـؿ ُ
ّ
واًمٗمالطملم ومٕم ّٚمٛمقه٤م ـمرىم ً٤م خمتٚمٗم٦م ضمد ًا ،وًمٙمـ ًمـؿ حتّمؾ قمغم أيـ٦م ٟمتٞمج٦م -يقُم ً٤م سمٕمد يقم
أظمذ طمٚمٛمٝم٤م يتالؿمك ،رهمؿ أن طم ٌّٝم٤م فمؾ ُمت٠مضمج ً٤م-
ُمْم٧م إؿمٝمر اًمًت٦م ،وًمـؿ ئمٝمر ر ٌء ذم أصٞمّمٝم٤م -ورهمؿ أهن٤م يم٤مٟم٧م شمٕمٚمؿ أهن٤م ٓ
شمـٛمٚمؽ ؿمٞم ًئ٤م شم٘مدّ ُمف ًمألُمػم ،وم٘مد يم٤مٟم٧م واقمٞم ً٦م شمـٛمـ٤مُم ً٤م جلٝمقده٤م اًمـٛمٌذوًم٦م وإلظمالصٝم٤م
ـمقال هذه اًمـٛمدّ ة ،وأقمٚمٜم٧م ُٕمٝم٤م أهن٤م ؾمتـتـ٘مدم إمم اًمٌالط ذم اًمـٛمققمد واًمً٤مقم٦م
اًمـٛمحدَّ ديـ -يم٤مٟم٧م شمٕمٚمؿ ذم ىمرارة ٟمٗمًٝم٤م أن هذه ومرصتٝم٤م إظمػمة ًمرؤيـ٦م طمـٌٞمـٌٝم٤م،
شمٗمقهت٤م ُمـ أضمؾ أي رء ذم اًمٕم٤مًمـؿ-
وهل ٓ شمٜمقي أن ّ
ّ
طمؾ يقم اجلٚمً٦م اجلديـدة ،وشم٘مدّ ُم٧م اًمٗمت٤مة ُمع أصٞمّمٝم٤م اخل٤مزم ُمـ أيـ٦م ٟمٌـتـ٦م،
ورأت أن إظمري٤مت مجٞمٕم ً٤م طمّمٚمـ قمغم ٟمت٤مئ٩م ضمٞمدة :ويم٤مٟم٧م أزه٤مر يمؾ واطمدة ُمٜمٝمـ
أمجؾ ُمـ إظمرى ،وهل ُمـ مجٞمع إؿمٙم٤مل وإًمقان-
اًمـٛمٜمـتـٔمرة -دظمؾ إُمػم وٟمٔمر إمم ٍ
يمؾ ُمـ اًمـٛمتٜم٤مومً٤مت سمٙمثػم ُمـ
أظمػما أشم٧م اًمٚمحٔم٦م ُ
ً

ُمر أُم٤مم اجلٛمٞمع ،أقمٚمـ ىمراره ،وأؿم٤مر إمم اسمٜم٦م ظمـ٤مدُمـتـف قمغم
آهتٛمـ٤مم وآٟمـتـٌ٤مه -وسمٕمد أن ّ
اطمتج٧م اًمٗمتٞم٤مت مجٞمٕم ً٤م ٕٟمـف اظمت٤مر شمٚمؽ اًمتل ًمـؿ شمزرع ؿمٞمئ ً٤م-
أهن٤م اإلُمؼماـمقرة اجلديدة-
ّ
ٍ
قمٜمدئذ ىم٤مل إُمػم « :هل وطمده٤م اًمتل زرقم٧م اًمزهرة شمٚمؽ اًمتل دمٕمٚمٝم٤م ضمديرة سم٠من
شمّمٌح إُمؼماـمقرة :زهرة اًمنمف -ومٙمؾ اًمٌذور اًمتل أقمٓمٞمتٙم ّـ إي٤مه٤م يم٤مٟم٧م قم٘مٞمٛم٦م ،وٓ
يٛمٙمٜمٝم٤م أن شمٜمٛمق سم٠ميـ٦م ـمري٘مـ٦مش-

*****

حؽؿيُمـُافتبً
٤مًمـٛمـ َ٘مـدَّ رات وهؿ ومـخـقرون سمـ٠من يٙمقٟمقا
 اًمٌٕمض يـحـًٌـقن أٟمٗمًٝمؿ ُمـٛمتٚمئلم سم ُ
ٍ
٤مقمل-
َو ِرقملم ص٤مًمـحـلم :وهذا ًمٞمس ؾمقى يمؼميـ٤مء اضمتٛمـ ّ

*******
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 اًمٕمجٚم ُ٦م ُأم اإلظمٗم٤مق-
 اًم َٞمـدُ َشم ْٖمًؾ إظمرى وآصمٜمـت٤من َشم ْٖمًالن اًمقضمف-
ُ مـ ُيٛمـ٤مرس طم٘مف ٓ ُيز ُء إًمـك أطمد-

 طمديثق اًمـٜمـ ْٕمٛم٦م شمَـٔمـؾ أطمِم٤مؤهؿ ُمـٛمٚمقء ٌة ومـ٘مر ًا-
 آقمتدال أ ْوم ُ
َـٝم٩م-
ْمؾ ٟم ْ
ػ ِ
ُ
اًمٖمٜمك-

اًمٜمٔمـ٤مومـ٦م ٟمِ ّْم ُ
 طمـ٥م إم ٓ يـِمـٞمـخ أسمـد ًا-






٘مٌؾ يم٤مًمّم٤مقمد ُمـ ُِم ٍ
اًمـٛم َ
رىم٤مة
ّ
طمريم٦م اإلىمٌ٤مل سمٓمٞمئ٦م ،وطمريم٦م اإلدسمـ٤مر هيٕم٦مٕ ،ن ُ
إًمـك ُِمرىم٤مة ،واًمـٛمدْ سمِر يم٤مًمـٛم ْ٘م ِ
ذوف سمـف ُدومٕم ً٦م ُمـ ُقم ُٚم ٍّق إًمـك َؾم ْٗمؾ -اًمـج٤مهؾ ٓ
ُ
ِ
يٙمقن ُُمٜمّمٗم ً٤م وىمـد يٙمقن اًمٕم٤مًمـؿ ُُمٕم٤مٟمـد ًا-
همريزة اًمٕم٘مؾ ُأٟمثك وُم٤م ُيًتٗم٤مد ُمـ اًمٕمٚمؿ ذيمر وًمـ َي ّْم ُٚمح٤م إٓ ُمٕم ً٤م-
يٜمٌقع احلٙمٛم٦م شمـتدومؼ ُمٞم٤مهـف ُمـ ر ِ
ومقف اًمٙمت٥م-
َ ُ
ُ
ٟمحـ ُم٤م َٟمـ٘مرأه-

ـح٧م اًم٘مٚمؿ-
 أُمر اًمديـ واًمدٟمٞم٤م شمـح٧م ؿمٞمئلمَ :ىم َٚم ٌؿ
واًمً ُ
ٌ
ٞمػ َشم َ
وؾمٞمػّ ،

إيسقبُأوُإيزوبُ(ويؼولُهقُفؼؿـونُاحلؽقؿ)ُ(:ُ)Aesop Αἴζωπορ
 إذار يٕمتـ٘مدون أٟمـٝمؿ ُيـحًٜمقن إًمٞمؽ ُصٜمٕم ً٤م قمٜمدُم٤م ٓ ُيًٞمئقن إًمٞمـؽ-
َـجدهؿ ٓ يتخ ّٚمّمقن ُمـ
واًمر ّق) شم
ُ
حترروا ُمـ اًمٕمٌقديـ٦م ّ
 هٜم٤مك ظمدم (وًمق أٟمـٝمؿ ّ
اًمـٛمٝمٞمٜم٦م-
إقمٛمـ٤مل َ
 آشمـح٤مد يـجٚم٥م اًم٘مقة-
ُ يً٤مقمد اإلًمـ ُف ُمـ ُيً٤مقمدون أٟمـٗمًٝمؿ-
 قمقاـمٗمٜم٤م يم٤مًمـٛمـ٤مء و اًمٜمـ٤مر :ظمد ٌم ضمٞمدون ،وأؾمٞم٤م ٌد ؾمٞمئقن-
 يـج٥م أن ٟمٜمٔمر إًمـك اًمٕم٘مؾ ٓ اًمـٛمٔمٝمر اًمـخ٤مرضمل-
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يتؿ ىمقل ّ
يمؾ رء و ومٕمؾ يمؾ رء يتؿ ىمقل اًمـٛمزيـد وومٕمؾ اًم٘مٚمٞمـؾ-
 سمٕمد أن ّ
ً مـ ُي َّمدق اًمٜمـ٤مس ّ
اًمٙمذاب طمتك وًمق ىمـ٤مل ِصدىم ً٤م-
 إذا شمـح٘م٘م٧م أُم٤مٟمـٞمـٜمـ٤م وم٤مًمٖم٤مًم٥م أٟمٜم٤م ؾمقف ٟم٠مؾمػ ًمذًمؽ-
 اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٜمًٌـ٦م ًمٚمٌنم يمٜمز-
 آُمتالك دون اًمتـٜم ّٕمؿ ٓ يً٤موي ؿمٞمئ ً٤م-
 يمؾ أقمْم٤مء اًمـجًؿ ُمتْم٤مُمٜم ٌ٦م طمتك يًتٛمر ويـحٞمـ٤م-
 ٓ شمِمتـ ِر ضمٚمد اًمدب ىمٌؾ اصٓمٞم٤مده-
 اًمٚمً٤من اًمٓمقيـؾ ُيـ َ٘مٍم اًمٕمٛمر-
 اًمٚمً٤من أومْمؾ إؿمٞم٤مء وأؾمقأه٤م-
ُ ا ْطمٙمُؿ قمٚمـك اًمـجقهر ٓ قمٚمـك اًمـٛمٔمٝمر-
ِ
ً مـؿ أضمد ؿمٞمئ ً٤م أصم٘مؾ ُمـ يم ِ
اًمًقء شمرؾمخ ومـل اًم٘مٚم٥م يمٛمـ٤م َي ْر َؾمخ اًمـحديـد
ٚمٛم٦م
ومـل اًمـٛمـ٤مء-
 أن شمٜم٤مل احلٙمٛم٦م قمـ ـمريؼ ُمّم٤مئ٥م أظمريـ أومْمؾ ُمـ أن شمٜم٤مًمـٝم٤م قمـ ـمريؼ
ُمّم٤مئـٌَ َؽ أٟم٧م-
 ؿمجرة اًمزيـتقن شمٜمٙمن وؿمجرة اًم٘مّم٥م شمـٜمـثـٜمل-
ٍ
سمٌطء وصمٌ٤مت-
 يٗمقز سم٤مًمًٌ٤مق ُمـ يت٘مدم
 ومـ ل إوىم٤مت اًمٕمّمٞمـٌـ٦م يـ حت٤مج أىمقى إىم قي٤مء ٕوٕمـػ اًمْمٕمـٗم٤مء-
 يٛمٙمٜمؽ أن شمٖمٗمر ضمرطم ً٤م ًمٙمٜمؽ ًمـ شمٜمً٤مه-
ُ مـ اًمًٝمؾ أن شمٙمقن ؿمج٤مقم ً٤م قمـ سمٕمد-
 هم٤مًمٌ ً٤م ُم٤م يٙمقن اإلىمٜم٤مع أٟمجع ُمـ اًم٘مقة-
 يمٚمٛمـ٤م َص ُٖمر اًمٕم٘مؾ زاد اًمٖمرور-
 إذا شمقطمدٟم٤م صٛمدٟم٤م ،وإذا شمٗمرىمٜمـ٤م ؾم٘مٓمٜمـ٤م-
ٟ محـ ٟم٘مقم سمِمٜمؼ صٖم٤مر اًمٚمّمقص و ُٟم َٕم ـٞمّـِ ُـ يمٌ٤مرهؿ ومـل اًمـٛمٜم٤مص٥م اًمرؾمٛمٞم٦م-
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 ومـٚم َتـ ْر َض َسمـ َ٘مـدَ ِرك :وم٢من اًمـٛمرء ٓ يًتـٓمٞمـع أن يـتـٗمقق ومـل يمؾ رء-
 آىمـتـّم٤مد أن ُشمـ َحـي اًمٞمقم ًمـٛمٓمـ٤مًم٥م اًمـٖمـد-
 اًمٖمـ رور ىمـد ي١مدي سم٤مًمـٛمرء إًمـك اًمـٝمالك-
 هم٤مًمٌ ً٤م ُم٤م ُيـثػم ومـل اًمٜم٤مس اًمـحًد ُم٤م ٓ يًتٓمٞمٕمقن هؿ أٟمٗمًٝمؿ أن يتٛمتٕمقا سمـف-
 ومٕمؾ اًمـخػم ٓ يْمٞمع َه ـدَ ر ًا ُمـٝمـٛمـ٤م َص ُٖم ر-
َ ٓ شم ـ ُٕم ـدّ دضمـ٤مضمـ٤مشمـؽ ىمـٌـؾ أن شمـٗمـ٘مس-
ِ
ن ٌة ُمـ اًمـخٌز شمـ١ميمؾ ومـ ل هدوء ظمػم ُمـ وًمٞمٛمـ ٍ٦م شمـ حيه٤م وأٟم٧م ىمـٚمـؼ-
 يم ْ َ
 يمثػم ًا ُم٤م شمٙمقن اًمـٛمٔم٤مهر ظم٤مدقم٦م-
ٟ م٤مدر ًا ُم٤م ٟمـزن إذى اًمذي ٟمًٌٌف وذًمؽ اًمذي ٟمـتـٕمرض ًمـف سمٜمٗمس اًمـٛمٞمزان-





ُمـ يٛمٌم دوُم ً٤م وراء أظمريـ ًمـ يٙمقن ًمف ُمٌ٤مدئف اًمـخ٤مص٦م-
ٚمزم أٟمٗمًٜم٤م ِ
سم٠مطمدهـٛمـ٤م-
ًمٙمؾ طمـ٘مٞم٘م٦م وضمٝم٤من ًمذا يـجدر سمٜم٤م اًمٜمٔمر ًمٙمٚمٞمٝمٛمـ٤م ىمٌؾ أن ُٟم ِ َ
ٍ
ٍ
ُمٙم٤من آظمر-
٥م أن يِمٕمر سم٤مًمًٕم٤مدة ومـل
ُمـ ٓ يِمٕمر سم٤مًمرو٤م ومـل ُمٙم٤من ُم٤م َيّم ُٕم ُ
ِ
ُريض أطمد ًا-
إذا طمـ٤موًم٧م إرو٤مء اًمـٙمؾ ومـٚمـ شم َ

َ ي ُ
ٜمِمد اًمتٕمٞمس اًمراطم َ٦م ومـل ُمّم٤مئ٥م أظمريـ-
 اًمـ ُ٘مـدْ َو ُة أومـ َْم ُؾ َو ِصٞمَّ٦م-
ِ قمرومـ ُ
٤من اًمـجٛمٞمؾ ؿمٞمٛم٦م إرواح اًمٜمٌـٞمـٚمـ٦م-

 هم٤مًمٌ ً٤م ُم٤م ُيـٓمـري اًمٜمـ٤مس اًمتـ٘مٚمـٞمـد و يـٚمـتـٗمـتـقن قمـ إصؾ-
أيمثر ُمـ ُمـجـ َّر ِد ريـ ٍ
ش ضمـٛمٞمـؾ-
 اًمٓم٤مئـ ُر اًمـجٛمـٞمـ ِؾ ُ
 اًمـٛمٔمٝمر اًمـخ٤مرضمل سمـديـ ٌؾ وٕمٞمػ ًمٚم٘مٞمٛم٦م اًمداظمٚمٞم٦م-
 إًُمـ َٗمـ ُ٦م ُشمـ َقًمـدُ آطمـتـ٘مـ٤مر-
 ٓ شمـثـؼ أسمـد ًا سمـٜمـّمٞمـحـ٦م ؿمخـ ٍ
ص َيـ ُٛمـر سمـ٠مزُم٤مت-

 اًمرضمؾ اًمٕم٤مىمـؾ ًمــ يِمـرع ومـل ٍ
أُمر ُم٤م طمتك يتّمقر سمقوقحٍ شمـ٤م ٍم ُمـ٤م يٛمٙمـ أن
يئقل إًمٞمـف-
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أُمقر سمٖمْمٞم ٌ٦م وظمٓمر ٌة قمٚمـك إـمراف اًمـٛمتٜم٤مزقم٦م ،وإومْمؾ
 اًمٍماع واًمٜمزاع
ٌ
ُمٜمٝم٤م اًمـٛمّم٤محل٦م-
 اًم٘مٞمٛم٦م اًمـح٘مـ٦م ٕي ؿمـ ٍ
لء شمٙمٛمـ ومـل ضمقدشمـف ٓ قمدده-
ج ِف يمٚمٝم٤م وإن يم٤مٟم٧م ِ
 قمٜمدُم٤م يريـد أطمدٌ ـمٕمـ آظمر ومًٞمُ ِّمؿ أذٟمٞمف قمـ ُطم َج ِ
قم٤مدًم٦م-
ُـ٩م قمٜمٝم٤م رضمالً ص٤مًمـح ً٤م أسمـد ًا-
 ـمٌٞمٕم٦م اًمٜمـٗمس اًمنميرة واًمٗم٤مؾمدة ٓ َيـٜمـت ُ
ٍ
يمثػم ُمـ أصح٤مب اًمٕم٘مقل اًمٗم٤مرهم٦م ُيـٝمٚم َ
ُٕمقر ظم٤مـمئ٦م-
ٚمقن و َيٗمرطمقن

ٌ
 إن اًمـٛمٕمريم٦م اًمـج٤مدة ٓ يٛمٙمـ أن شمِمتٕمؾ سمرومـ ٍؼ أو شمًقده٤م اًمال ُُمٌ٤مٓة-
 اًمذيـ ي٘مٗمقن ومـل وضمف أول ُمٕمـت ٍ
َـد ؾمٞمخِم٤مهؿ اًمـٛمٕمتدون أظمرون-
ُْ
ٍ
ؿمخص ؿمـريـر-
در قمـ
اًمـٛمٕمروف ُي

ُ
ُ
ـخٞمػ إذا َص َ
أطمـٛمؼ ُمـ َيتخٞمؾ أٟمـف يـ١مذي أظمريـ وم٢مٟمـف ومـل اًمـحـ٘مٞمـ٘م٦م يـ١مذي ٟمـٗمًف-

ٌ
 ٓ يـدرك اًمٜمـ٤مس إظمٓم٤مر اًمـٛم ِ
حدىمـ٦م سمـٝمؿ قمٜمدُم٤م َيٓمٛمحقن إًمـك اًمـٛمجد ٕن
ُ
ُ
اًمرهمٌ٦م ُشمـ َٖمٓمل سمّم٤مئـرهؿ-
 روح اًمٕمداء شمـجٕمؾ اًمٜمـ٤مس َي ْز َدرون ٟمّم٤مئح اًمٕم٘مالء ُمـٛمـ٤م يـجٚم٥م قمٚمٞمٝمؿ
َ
يمقارث ىم٤مشمٚم٦م-
 إذا وًمِدَ اإلٟمً٤من ضمـٌ٤مٟمـ ً٤م ومـال يٛمٙمـ ًمِمـ ٍ
لء أن يْمع ومـل صدره ىمٚمٌـ ً٤م ؿمج٤مقم ً٤م-
ُ
 ىمٚم٦م أهـٛمـٞمـتـٜمـ٤م هل اًمًٌ٥م ومـل ؾمالُمـتـٜمـ٤م-
ُ مٜم٤مومً٦م إىمقيـ٤مء ُضمٝمدٌ و٤مئـ ٌع و َُمدقمـ٤م ٌة ًمٚمًخريـ٦م سمٕمد اًمٗمِمؾ-
ُ مـ اًمـخٞمٌ٦م شمر ُك ُم٤م ومـل يـدك ٕضمؾ اًمٓمٛم ِع ومـل ضم٤مئـزةٍ أيمٌـر-
ُ مـ ُيـ ِ
٤مدر قمٚمـك شمـجـٜمـٌف-
در ُك اًمـخـٓمر ىمٌـؾ وىمـققمف ىمـ ٌ
ٍ
ٍ
درات ضمديدة-
ظمػم ًمؽ ُمـ ُمـح٤موًم٦م ايمتً٤مب ىمـ
 شمٜمٛمٞم َ٦م ُم٤م قمٜمدك ُمـ ىمـدرات ٌ
 أطمٞم٤مٟم٤م ي٘مقم اًمٜمـ٤مس سمٕمٛمؾ اًمـٛمٕمروف رهمٛمـ ً٤م قمٜمٝمؿ ُمع أٟمـٝمؿ ًمـؿ يرهمٌقا سمـف-
ٍ
ًمـجًؿ ،وهق ُؾم ٌّؿ ٔظمر-
 ىمـد َيـّم ُٚم ُح همـذا ٌء
ُ م٤م هق ىمٞمدٌ ًمٚمّمقص هق أُم ٌـ ًمٚمنموم٤مء-
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ٍ
ىمْمٞمـ٦م ضمٞمدة-
 يمٚمٛم ٌ٦م طمـٛمـ٘م٤م ُء يم٤مومٞم ٌ٦م إلومً٤مد
 ىمـد حتٛمل ٟمٗمًؽ ُمـ إقمداء ؾم٤مقم٦م اًم٘مـٚمؼ صمؿ شمٚم٘مل سمٜمـٗمًؽ سملم يـدي
أصدىمـ ٍ
٤مء أؿمد ظمٓمقر ًة قمٚمٞمؽ ُمـ أقمدائـؽ-
أه َقضم ً٤م ٟمحق هاليمٝمؿ-
 يٜمـدومع اًمٜمـ٤مس اٟمـدوم٤مقم ً٤م ْ
 طمتك اًمـٛمٕم٤مُمٚم٦م اًمـحًٜم٦م ٓ شمًتٓمٞمع أن شمُٖمٞمـر ُمـ اًمٓمٌٞمٕم٦م اًمنميـرة ًمٚمِمخص
اًمً٤مومـؾ-

أوىم٤مت اًمرظم٤مء ٓ شمٜمس ؾم٤مقم٦م ِ
ِ
اًمِمدَّ ة-
 ومـل

 اًمٖمْم٥م ىمـد يـدومع يمثػم ُمـ اًمٜمـ٤مس ًمالٟمتـ٘م٤مم ُمـ قمدو ِهؿ ومٞم٘مٕمقن ومـل ىمٌْم٦م
ُمـ هق أؿمد ُمٜمف-





ـمٌٞمٕم٦م اًمٜمٗمس اًمنميرة شمـ ٛمٞمؾ إًمـك ارشمٙم٤مب إذى سمال ُُم ؼمر-
ُمٝمٛمـ٤م طم٤مول اًمٚمئٞمؿ أن َيـخدع اًمٕم٘مالء سم٤مًمٔمٝمقر سمـ ِز ّي اإلٟمً٤من اًمنميػ َيـٗمِمؾ-
ٍ
ٍ
ظمٓمر وم٢مٟمـف يـ٠مظمذ ِطمـذر ُه ُمـ ُِمثٚمٝم٤م
ُمقىمػ
قمٜمدُم٤م يٜمجق اًمرضمؾ اًمٕمـ٤مىمـؾ ُمـ
َسم٘مـ ّٞمـ٦م طمٞم٤مشمـف-
ئمـ سمٕمض اًمتـ٤مومٝملم ُمـ اًمٜمـ٤مس أٟمـٝمؿ يٙمقٟمقن َذوي ٍ
ىمٞمٛم٦م ًمق شمٓمٗمٚمقا وشمـدظمٚمقا
ومـل اًمٕمراك-

ِ
طمً٤مب ؿمخص آظمر-
 ٓ شمـثـؼ ومٞمٛمـ يـ٘مد ُم ًمؽ ؿمٞمئ٤مً ـمٞمٌ٤مً قمٚمـك

 سمٕمض اًمٌنم يتْم٤مءل طمتك ٓ يِمٕمر أطمدٌ سمقضمقده ٕٟمـف ٓ يٗمٕمؾ ظمػم ًا وٓ ذ ًا-
 إُمؾ قمٜمد اًمٌنم َي ِٕمدُ هؿ سم٤مؾمتٕم٤مدة اًمٜمـ َٕم ِؿ اًمتل وم٘مدوه٤م-
ؽم ُم اًمٙمذب أيمثر ُمـ احل٘مٞم٘م٦م شمٙمقن احلٞم٤مة اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ؿمٞمئ ً٤م سم٤مئً ً٤م ووم٤مؾمد ًا-
 قمٜمدُم٤م ُيـح َ
 ئمـ سمٕمض اًمٜمـ٤مس أن سم٤مؾمتٓم٤مقمتـف شمرشمٞم٥م طمٞم٤مة أظمريـ ُمع يمقن طمٞم٤مشمـف همػم ُمرشمٌ٦م-
ُ مـ اًمًٝمؾ أن شمرى اًمير اًمذي يٛمٙمـ أن يًٌـ ٌَف اًمٜمزاع واًمِم٘م٤مق وًمٙمـ
اًمٖمْم٥م ُي ْٕم ِٛمل-
ُ مالُمح اًمـجًؿ شمٗمْمح اًمٓمٌٞمٕم٦م اًمنميرة-

 ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 71حؽــؿُيقكـوكــقـي

ِ
ٍ
 اًمّم ْح ٌَـ٦م َهم ِ
سمخػم أسمـد ًا-
َـج٤مٟمً٦م ٓ شم٠مشمـل
اًمـٛمـت
ػم ُ
ِ
اًمٙمثػم ُمـ اًمٜمـ٤مس هل ومـل اًمقاىمع ُمـ اسمتٙم٤مرهؿ-
ُ مت٤مقم٥م
 ٓ يـٝمتؿ اًمٙمثػم ُمـ اًمٜمـ٤مس سمٛمـ٤م يـحدث ًمـٝمؿ ،إذا رأو أقمـداءهؿ ُيـٕم٤مٟمقن أوًٓ-
ِ
ؾمٌٞمؾ اًمـٛمتٕم٦م ومـ٢من ُمّمػمهؿ إًمـك
 إذا أهـٛمؾ اًمٜمـ٤مس اًمِم١مون اًمـٝم٤مُمـ٦م ومـل
اًمـخٞمـٌ٦م واًمٗمِمؾ-

 اظمتٞم٤مر اًمتقىمٞم٧م اًمـخـ٤مـمئ ًمٕمٛمؾ ؿمـ ٍ
لء ُم٤م هق قملم اًمـخٓمر-
يـ٠مًمػ اًمـٛمر ُء إؿمٞم٤مء اًمٙمريـٝم٦م إذا اقمتـ٤مد قمٚمٞمٝم٤م-
 ىمـد
ُ

ؿمخص واطمدٌ ذيمل ىمـد يٙمِمػ ُم٤م وم٤مت َضمـٛمٕم ً٤م يمٌػم ًا ُمـ ىمـٚمـٞمـٚمـل اًمذيم٤مء-

ٌ
 إُمقر اًمٕمٔمٞمٛم٦م شمـٗمـ٘مد اًمت٘مدير ًمـٝم٤م قمٜمدُم٤م ٟمَـٕمتـ٤م ُد قمٚمٞمٝم٤م-
اًمـخٌْ ُ
ُ
٨م هق أسمق اًم ٌُـ ْ١مس-


أشخقؾقسُ(:ُ)Aeschylus Αἰζσύλορ
اًمـٙمالم اًم َ
سمٚمًؿ اًمٕم٘مؾ اًمـٛمريض-
٥م

ٓمـٞم ُ
ُ
ُ
َ ىم َّؾ َُم ْـ ُؾمـ َّر سمٜمج٤مح صدي٘مف سمِـال َطم ًَد-
َ
ِ
اًمٕمٚمؿ سمِ ًٌُـ ُِؾ اًمِمـ ّر-
اًمـجٝمؾ قمٚمـك
ُ أ َومـْم ُؾ
ٛمٜمح اًمٜمً٤م َء آقمتٌ٤مر-
 اًمّمٛم٧م َي ُ
 ي٤م ِيمٌ٤مر اًمًـ َُمـتٕمقا أٟمٗمًٙمؿ يمؾ يقم قمٚمـك اًمرهم ِؿ ُمـٛمـ٤م يـحٞمط سمٙمؿ وم٤مًمـٛمـ٤مل
ٓ ٟمـٗمع ًمـف قمٜمد إُمقات-

شقػريُ:
 إظمراج اًمذه٥م ُمـ اًمٌخٞمؾ أؾمٝمؾ ُمـ إظمراج يمٚمٛم٦م اًمثـٜم٤مء ُمـ ومؿ اًمـحًقد-

شقفقنُ(:ُ)solon Σόλων
 أقمـٔمؿ إؾمٌ٤مب ًمدومع إؾم٤مءة اًمـٛمزء قمٜمؽ أن شمَـٜمًك إؾم٤مءشمـف إًمٞمـؽ-
َ صدا َىمـ٦م اًمـج٤مهؾ(إطمـٛمـؼ) َهـ ٌّؿ-

ٍ
ؿمـلء ؾمقى ذم اًمٗمْم٤مئـؾ-
 إن اًمـحًقد أقمٛمك ٓ ي٘مدر قمٚمـك قمٛمؾ
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ديؿؼراطُ(:ُ)Democritus Δημόκπιηορ

ْـّم ٍ
 قم٤مًمِـؿ ُمٕمـ٤مٟمِـدٌ ظمٞمـر ُمـ ُمـٜم ِ
ػ ضمـ٤مهـؾ-
ُ
ٌ
ٌ

ـقكتوفقوكقسُ:
اًمـٛمؽمدد ومـل اإلسمـتـداء َيـتـ٠مظمـر ومـل اًمتحرك-

ُ
 قمٚمـك اًمـٙم٤مذب أن يٙمقن َىمـ ِق َّي اًمـذايمـرة-

يقربقديسُ(:ُ)Euripides Εςπιπίδηρ

ِ
اًمـٛمرأة اًمـٗمـ٤موٚمـ٦م-
ـْم َؾ ُمـ
ً مٞمس ومـل اًمدٟمٞمـ٤م أ ْوم َ

ديؿقشتقـلُ(:ُ)Demosthenes Δημοζθένηρ
يمٌػم ٓ ُيـٜمْـتـ٩م ومٙمر ًا صمـ٤مىمـٌـ ً٤م-
 سمـٓم ٌـ ٌ

هرودوتسُ(:ُ)Herodotus Ἡπόδοηορ







اًمـٙمٌـري٤مء هل طمـّمـ٦م اًمـحـٛمـ٘مك-
أيمثر إؿمٞم٤مء إيـالُم ً٤م ًمإلٟمً٤م ن هق أن يٛمتٚمؽ اًمٙمثػم ُمـ اًمـٛمٕمرومـ٦م صمؿ شمٜمـ٘مّمف اًم٘مقة-
ـداو ى سم٤مًمنم -
اًمنم ٓ ُي َ
أن يـحًدك اًمٜمـ٤مس ظمػم ًمـؽ ُمـ أن يِمٗم٘مقا قمٚمٞمـؽ-
يمؾ ُمٙم٤مؾم٥م اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ضم٤مءت ُمـ اًمـٛمٖم٤مُمرة-

أورؾققسُ(:ُ)Orpheus Ὀπθεύρ
 يمالم اًمـحٙمٞمؿ طمـٛمـ٤مىمـ ٌ٦م ومـل ٟمـٔمر إطمـٛمؼ-

دشؿقسُٓبقـريقس:
إىمراض اًم٘مٚمٞمـؾ يّمٜمع ُمديٜمـ٤مً وإىمراض اًمٙمثٞمـر يّمٜمع قمدواً -

ُ

شقؿقكقدُ(:ُ)Simonides
ـؼ طمـ٘مـف-
 اًمٕمدل هق إقمٓمـ٤م ُء يمؾ ذي َطم ٍّ

اإلشؽـدرُافـؿؼدوكـلُ(:ُ)Alexander Ἀλέξανδπορ ὁ Μέγαρ
 اًمـٙمًؾ ِوؾم٤مد ُة اًمِمٞمٓم٤من-
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 أقمٓمقٟمـل ًمً٤من ظمـ ٍ
ٓمٞم٥م واطمد وظمذوا ُمٜمل أًمػ ُم٘م٤مشمـؾ-
ـح ًُ ُـ سمٛمـ
 إٟمٛمـ٤م ُيـحٞمـل اًمذيمـر إومٕم٤م ُل اًمـجٛمٞمٚمـ٦م واًمًٞمـرة اًمـحٛمٞمـدة ،وٓ َي ْ
يٖمٚم٥م اًمرضم٤مل أن َشمٖمٚمٌـ ُف اًمٜمً٤مء-

اًمـٛمِمٞم٥م ومٙمٞمػ شمَّم ٌَ ُغ اًمـٙمِ َؼم؟
ٟ مٔمر إًمـك ؿمٞمخٍ ظمْمٞم٥م ،وم٘م٤مل ًمف :إن يمٜم٧م صٌٖم٧م
َ
ِ
ـؿ شمُٙمرم ُمٕمٚمٛمؽ ومقق يمراُم٦م أسمٞمؽ ،وم٘م٤مل :إن أسمـل ؾمٌ٥م
ُ ؾمئؾ آؾمٙمٜمدرً :م َ
طمٞم٤مشمـل اًمٗمـ٤مٟمٞم٦م وُمٕمٚمٛمل ؾمٌ٥م طمٞم٤مشمـل اًمٌـ٤مىمٞمـ٦م-
 ىمٞمؾ ًمف (وهق سم٢مزاء طمرب دارا سمـ دارا) :إٟمـف ومـل صمٛمـ٤مٟملم أًمػ رضمؾ ،ىم٤مل:
اًم٘مّم٤مب ٓ َشمـٝمق ًُمف يمثر ُة اًمٖمٜمؿ-
ٍ
ٍ
ٚم٧م ومٞمـف
واش
َ و َؿمك
سمرضمؾ إًمـك إؾمٙمٜمدر ،وم٘م٤مل ًمف :أشمـُح٥م أن أىمٌـؾ ُمٜمؽ ُم٤م ُىم َ
ُػ قمـ اًمِمـر َيٙمُػ قمٜمؽ-
قمٚمـك أن أىمٌـؾ ُمٜمـف ُم٤م ىم٤مل ومٞمؽ؟ ىم٤مل :ٓ :ىم٤مل :ومٙم َّ
 إن اًمذئ٥م وإن يم٤من واطمد ًا ٓ شمَـٝمق ًُمـ ُف يمَـ ْث َر ُة اًم َٖمـٜمَؿ.
ِ
سم٠مصدىم٤مئـل َّ
ٕن َأ ْقمدائل َقمٞمـروٟمـل
ت
ٌَّم ْـر ُ
ٍم ُ
ت سمـ٠م ْقمدائل أ ْيم َث ُـر ُمـٛمـ٤م اؾمت َ
 اؾمتَـ ٌْ َ ْ
سم٤مخلٓم٠م ومـٜمٌَـَّٝمقٟمِـل إًمٞمف وأصدىم٤مئل ُيـ َزيٜمـ َ
قن اخلٓم٠م َومـ ُٞم َجنوٟمـل قمٚمٞمف-
رار سم٠من ٓ شمـتٌٕمٝمؿ إذا اٟمـٝمزُمقا-
َ طمٌ ْ
٥م إًمـك قمدوك اًمٗم َ
طمٙمٞمؿ يٛمٚمؽ ،أو ُمٚمؽ يٚمتٛمس اًمـحٙمٛم٦م-
 رضمالن يّمٚمح٤من ًمٚمٛمٚمؽ،
ٌ
 شمذيمروا أن ُمّمػم اًمـجٛمٞمع ؾمٞمتحدد قمٚمـك أؾم٤مس شمٍمف يمؾ ومرد ُمٜمٙمؿ-

 وصقيُاإلشؽـدرُافـؿؼدوكـلُ:

ومـل أصمٜم٤مء قمقدشمـف ُمـ إطمدى اًمـٛمٕم٤مرك اًمتل طم٘مؼ ومٞمٝم٤م اٟمتّم٤مر ًا يمٌػم ًا اِ ْقمتَ َّٚم ْ٧م صحتف

وًمزم اًمٗمراش ؿمٝمقر ًا قمديدة ،وطملم طمْمـرشمـف اًمـٛمٜمـ ّٞم٦م أدرك طمٞمٜمٝم٤م أن اٟمتّم٤مراشمـف وضمٞمِمف
اجلرار ومجٞمع ُم٤م ُمٚمؽ ؾمقف شمـذه٥م أدراج اًمري٤مح وًمـ شمٌ٘مك ُمٕمف أيمثر ُمـٛمـ٤م سم٘م٧م ،طمٞمٜمٝم٤م
مجع طم٤مؿمٞمتف وأىمرب اًمـٛم٘مرسملم إًمٞمف ودقم٤م ىم٤مئـد ضمٞمِمف وىم٤مل ًمف  :إٟمـل ؾمقف أهم٤مدر هذه
اًمدٟمٞم٤م ىمريٌ ً٤م ،وًم ِـ َل صم ُ
الث أُمٜمٞم٤مت أرضمقك أن حت٘م٘مٝم٤م ًمـل ُمـ دون أي شم٘مّمٞمـر -وم٤مىمؽمب ُمٜمف
اًم٘م٤مئـد ُمت٠مصمر ًا ًمٞمًٛمع وصٞم٦م ؾمٞمده إظمػمة-

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ78
ىم٤مل اًمـٛمٚمؽ  :وصٞمتل إوًمـك  ---أن ٓيـحٛمؾ ٟمٕمٌم إٓ أـمٌ٤مئـل ،وٓ أطمد همػم أـمٌـ٤مئـل-
واًمقصٞم٦م اًمثـ٤مٟمٞم٦م  ---أن ُيٜمـثـر قمٚمـك اًمٓمريؼ ُمـ ُمٙم٤من ُمقشمـل طمتك اًمـٛم٘مٌـرة ِىمـ َٓمع
اًمذه٥م واًمٗمْم٦م وأطمج٤مري اًمٙمريٛم٦م اًمتل ضمـٛمٕم ُتٝم٤م ـمٞمٚم٦م طمٞم٤مشمـل-
داي ُمـ اًمٙمٗمـ
واًمقصٞم٦م إظمػمة :طملم شمـرومٕمقٟمـل قمٚمـك اًمٜمٕمش أظمرضمقا يـ َ
واسم٘مقمه٤م ُُمٕم َّٚم٘مـتـ٤من ًمٚمخ٤مرج ومه٤م ُمٗمتقطمت٤من-
ىمـ٤مم اًم٘م٤مئـد سمتـ٘مٌٞمـؾ يـديـف ووٛمٝمٛمـ٤م إًمـك صدره ،صمؿ ىم٤مل :ؾمتٙمقن وص٤مي٤مك ىمٞمـد
اًمتٜمـٗمٞمذ وسمـدون أي إظمالل ،وًمٙمـ ّ
هال أظمؼمٟمـل ؾمٞمدي قمـ اًمـٛمٖمزى ُمـ وراء هذه
إُمٜمٞم٤مت اًمثالث ؟
أظمذ اًمـٛمٚمؽ ٟمٗمً ً٤م قمٛمٞم٘م ً٤م وأضم٤مب :أريـد أن أقمٓمل اًمٕم٤مًمـؿ درؾم ً٤م ًمـؿ أوم٘مٝمف إٓ أن ،أُم٤م
سمخّمقص اًمقصٞم٦م إوًمـك :وم٠مردت أن يٕمرف اًمٜمـ٤مس أن اًمـٛمقت إذا طمي ًمـؿ يٜمٗمع
ومـل رده طمتك إـمٌ٤مء اًمذيـ ٟمـٝمرع إًمٞمٝمؿ إذا أص٤مسمٜم٤م أي ُمٙمروه ،وأن اًمّمحـ٦م واًمٕمٛمر
صمروة ٓيٛمٜمحٝمٛمـ٤م أطمدٌ ُمـ اًمٌِمـر-
وأُم٤م اًمقصٞمـ٦م اًمثـ٤مٟمٞمـ٦م :طمتك يٕمٚمؿ اًمٜمـ٤مس أن يمؾ وىم٧م ىمْمٞمٜم٤مه ومـل ضمـٛمع اًمـٛمـ٤مل ًمٞمس
إٓ هٌ٤م ًء ُمٜمـثقر ًا ،وأٟمٜمـ٤م ًمـ ٟمـ٠مظمذ ُمٕمٜم٤م طمتك ُومتـ٤مت اًمذه٥م-
وأُم٤م اًمقصٞمـ٦م اًمثـ٤مًمثـ٦مً :مٞمٕمٚمؿ اًمٜم٤مس أٟمٜمـ٤م َىمـ ِدُمٜم٤م إًمـك هذه اًمدٟمٞمـ٤م وم٤مرهمل إيـدي
وؾمٜمخرج ُمٜمٝم٤م وم٤مرهمل إيـدي يمذًمؽ-
يم٤من ُمـ آظمر يمٚمٛمـ٤مت اًمـٛمٚمؽ ىمٌؾ ُمقشمـف :أن أُمر سمـ٠من ٓ ُيٌٜمك أي ٟمّم٥م شمـذيم٤مري قمٚمـك
ىمٌـره سمؾ ـمٚم٥م أن يٙمقن ىمٌـره قم٤مديـ ً٤م ،وم٘مط أن شمٔمٝمر يـداه ًمٚمخ٤مرج طمتك إذا ُمر سم٘مٌـره
أطمد يرى يمٞمػ أن اًمذي ُمٚمؽ اًمـٛمنمق واًمـٛمٖمرب ظمرج ُمـ اًمدٟمٞم٤م ظم٤مًمـل اًمٞمديـ-
ُ

رثـوءُأرشطقُفإلشؽـدرُبعدُ َُمقتـفُُُ:

ظ سمِٙم ِ
خص ِ
واقمٔم ً٤م َسم ِٚمٞمٖم ً٤مَ ،و َُم٤م َو َقم َ
ـم٤مًمـٛمـ٤م َ
ٓمق َوم َ٘م َ٤ملَ :
ٟمَدَ َسمـ ُف أرؾم َ
يم٤من َه َذا َّ
َالُم ِف
اًمِم ْ ُ
ـط أسمـْ َٚم َغ ُمـ ِقم َ ِ ِ
ِ
ُمققمـ َٔمـ ً٦م َىم َّ
سمًٙمقشمِـفُ-
ٔمـتـف ُ

 ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 79حؽــؿُيقكـوكــقـي

بطؾقؿقسُإولُ(:ُ)Ptolemy Πηολεμαίορ

 اِومرح سمٛمـ٤م ًمـؿ شمٜمٓمؼ سمـف ُمـ اخلٓم٢م أيمثر ُمـ ومرطمؽ سمٛمـ٤م ٟمٓم٘م٧م سمـف ُمـ اًمّمقاب -
ُ مقىمع احلٙمٛم٦م ُمـ ُمً٤مُمع اجلٝم٤مل يمٛمقىمع اًمذه٥م واًمٗمْم٦م ُمـ فمٝمر اجلٛمـ٤مد-
ُ مـ رد ُم٤م يٕمٚمؿ ومٝمق أقمذر ُمـٛمـ ىمٌؾ ُم٤م يـجٝمؾ-

بطؾقؿقسُإخرُ(:ُ)Ptolemy Πηολεμαίορ
 يٜمٌٖمل ًمٚمٕمـ٤مىمـؾ إذا أصٌح أن يٜمٔمر ومـل اًمـٛمرآة ومـ٢من رأى وضمٝمف طمًٜم ً٤م ًمـؿ
يِمٞمٌف سم٘مٌٞمح ُمـ ومٕمٚمف ،وأن رآه ىمٌٞمح ً٤م ًمـؿ جيٛمع سملم ىمٌٞمحلم-

ؿسطـطغُافروملُُ:
 أوهـ إقمداء أيمثـرهـؿ إفمٝم٤مر ًا ًمٕمداوشمـف-

دؿؾقطوسُافروملُ:
ُ مـ دٓئؾ اًمٕمجـز يمثـرة اإلطم٤مًمـ٦م قمٚمـك اًمـٛم٘م٤مديـر-
 اؾمتّمالح اًمٕمـدو أطمـزم ُمـ اؾمتٝماليمـفٕ ،ن اؾمتٝماليمـف رسمٛمـ٤م َه َّٞم َجـف أقمٔمؿ
ُمـ اًمٕمدواة اًمتـل شمًتـريـح ُمٜمٝم٤م-

أرجوشػُافتـرــلُُ:
خـ ُؾ ومـل طمـ ٍ
ُ مـ يم٤من ٟمٗمٕمـف ومـل ُمْمـرشمـؽ ًمـؿ َيـ ْ
٤مل قمـ َقمداوشمـؽ-
 اًمٕمـ٤مىمـؾ ُمـ يّمدق سم٤مًم٘مْم٤مء وي٠مظمذ سم٤مًمـحـزم-

خوؿونُمؾؽُافـخزرُ:
 إذا ؿم٤مورت اًمٕمـ٤مىمـؾ صـ٤مر قم٘مٚمـف يمٚمـف ًمـؽ-
إٟمٙم٤مر ُهؿ اًم٘مٌٞمح ُمـ همػمهؿ واطمتٛمـ٤مًمِـٝمؿ إيـّ٤مه ُمـ أٟمٗمًٝمؿ-
ُ مـ ـمٌِ٤مع اًمـٛمٚمقك
َ

شــؼراطُ(ُ:ُ)Socrates Σωκπάηηρ
ُ
وشمٕمتٚمـػ
اًمذه٥م واًمٗمْمـ٦م
شمـحٛمؾ
 إهمٜمٞمـ٤مء اًمٌخالء سمٛمٜمزًمـ٦م اًمٌِٖمـ٤مل واًمـحٛمٞمـر،
ُ
َ
اًمتٌــ واًمِمٕمٞمـر-

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ80
 اؾمتٝمٞمٜمقا سم٤مًمـٛمقت ومـ٢من ُمرارشمـف ومـل ظمقومـف-
 اشمٗم٤مق اًمٜمٗمقس سم٤مشمٗم٤مق هـٛمٛمٝم٤م ،واظمتالومٝمـ٤م سم٤مظمتالف ُُمراده٤م-
 أ ْصم ِـ قمٚمـك ذي اًمـٛمقدة ظمٞمـر ًا قمٜمد ُمـ ًم٘مٞم٧م :ومـ٢من رأس اًمـٛمقدة ُطم ًْ ُـ اًمثٜم٤مء
يمٛمـ٤م أن رأس اًمٕمداوة ؾمقء اًمثٜمـ٤مء-
ُ مـ ًمـؿ يّمٌـر قمٚمـك َشم َٕمٚم ِؿ اًمٕمٚمؿ وشمٕمٌف َص ٌَـ َر قمٚمـك ؿم٘م٤مء اًمـجٝمؾ-
أهمٚم٥م إؿمٞم٤مء قمٚمٞمف يم٤من هاليمـف ومـل أهمٚم٥م إؿمٞم٤مء قمٚمٞمـف-
 إذا ًمـؿ يٙمـ قم٘مؾ اًمرضمؾ
ُ
وًمٞم٧م أُمر ًا ِ
وم٠مسمٕمد قمٜمؽ إذار ،وم٢من ضمـٛمٞمع قمٞمقسمـٝمؿ ُمٜمًقسمـ ٌ٦م إًمٞمؽ-
 إذا
َ
ح٥م اًمٗم٘مر ُمع اًمـحالل قمـ ِ
ِ
اًمٖمٜمك ُمع اًمـحرام-
 اؾم َت َّ
َ
 اقمٚمؿ أٟمـؽ ومـل إ ْصمـ ِر ُمـ ُمْمـك ؾم٤مئـر ،وومـل ُمـحؾ ُمـ وم٤مت ُم٘مٞمؿ ،وإًمـك





اًمٕمـٜمٍم اًمذي سمدأت ُمٜمف شمٕمقد-
ِ
٥م اًمـٛمٙمً٥م وشم٘مديـر اإلٟمٗم٤مق-
أومْمؾ اًمًػمة ـمٞم ُ
لء إُمؾ وآٟمس ؿمـ ٍ
لء إضمؾ وأسمٕمد ؿمـ ٍ
أىمرب ؿمـ ٍ
لء اًمّم٤مطم٥م اًمـٛم١ماشمـل
ُ
وأوطمش ؿمـ ٍ
لء اًمـٛمقت-
ٍ
٧م-
٤مع
أًمـذ إؿمٞم٤مء اِؾمتٗم٤مد ًة
أظمٌ٤مر ًمـؿ شمٙمـ ُؾم ِٛم َٕم ْ
إدب واؾمتٛمـ ُ
ُ
ُأ ْيم ُت ْؿ ِؾمـ َّر همٞمـرك يمٛمـ٤م شمـح٥م أن يٙمتؿ همػمك هك ،وإذا و٤مق صدرك سمًـرك
ومّمدر همػمك سمـف أوٞمؼ-

 أٟمٗمع ُم٤م اىمـتـٜم٤مه اإلٟمً٤من اًمّمديؼ اًمـٛمخٚمص-
 إن يم٤من ٓ سمـد ًمؽ ُمـ اًمٜمً٤مء ومـ٤مضمٕمؾ ًم٘م٤مءك ًمـٝمـ يم٠مظمذك ًمٚمدواء ٓ حتت٤مضمـف إٓ
قمٜمد اًمْمـرورة ومـت٠مظمذ ُمٜمف سم٘مدر ُم٤م يٚمزُمؽ ،وم٢من أظمذ ٌ
آظمذ ُمٜمٝم٤م ومقق احل٤مضم٦م
أؾم٘مـٛمتف وىمـتٚمتف-

ٍ
يمّمقر ومـل صحٞمٗم٦م يمٚمٛمـ٤م ُٟمِمـر سمٕمْمٝم٤م ُ
ـم ِق َي سمٕمْمٝم٤م-
 أهؾ اًمدٟمٞم٤م
ِ
ِ
ٍ
إٟمً٤من قم٘مره،
اًمًالع إن دظمؾ ومـل سمـدن
 إٟمٛمـ٤م اًمـٛمرأ ُة ُمثـؾ اًمٜمخٚم٦م ذات ّ
وطمـ ْٛم ُٚمٝم٤م اًمر َ
ـم٥م اًمـ َجـٜمِـل-
َ

ٌ
ًمً٤من واطمدٌ وأذٟمـ٤من ًمٞمٙمقن ُم٤م يًٛمٕمف أيمثر ُمـٛمـ٤م يتٙمٚمؿ سمـف-
 إٟمٛمـ٤م ُضمٕمؾ ًمإلٟمً٤من

 ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 83حؽــؿُيقكـوكــقـي

إطمداث إدب ،وأول ٟمـ ِ
ُ
ٗمٕمف ًمـٝمؿ أٟمـف ي٘مٓمٕمٝمؿ قمـ إومٕم٤مل اًمرديئ٦م-
 أٟمٗمس ُم٤م ًمزُمف
 سمٕمقارض أوم٤مت َشمـ ْٙمدُ ْر اًمٜم ِ َٕمؿ قمٚمـك أهؾ اًمت ََٛمٜمّل-
ٍ
سمحجر ُمرشملم-
 اًمـج٤مهؾ ُمـ قمثر
ُ طم ًْ ُـ اًمـخٚمؼ يٖمٓمل همػمه ُمـ اًم٘مٌ٤مئح ،وؾمقء اًمـخٚمؼ ُي٘مٌح همػمه ُمـ اًمـٛمح٤مؾمـ-
ِ
ُ ؾم ِئ َؾ ُم٤م اإلىمدام؟ وم٘م٤مل ُ :
٥م ًمـٝم٤م :وم٢من ُمـ
شمرك
اًمٜمٗمس اًمٜمٔمر ومـل اًمٕمقاىم٥م واًمتٝمٞم ُ











شمـٝمٞم٥م ؿمٞمئ ً٤م شم ََق ّىم٤م ُه -
ظمػم ُمـ اًمـ ِ
وؿمـ ٌّر ُمـ َ
خػم ُمـ قمٛمؾ سمـفَ ،
اًمِمـر ُمـ قمٛمؾ سمـف-
ٌ
ِ
وضمٜمّـ ٌ٦م ًمـٛمـ أطمٌٝم٤م-
اًمدٟمٞم٤م ؾمج ٌـ ًمـٛمـ زهد ومٞمٝم٤م َ
اًمدٟمٞم٤م يمٜمـ ٍ
٤مر ُُم ْي َُم ٍ٦م قمٚمـك َُمـ َح َّج٦م :ومٛمـ اىمتٌس ُمٜمٝم٤م ُم٤م يًتيضء سمف ومـل ـمري٘مف
َؾم ِٚم َؿ ُمـ ذه٤م ،وُمـ ضمٚمس ًمٞمحتٙمر ُمٜمٝم٤م أطمرىمتف سمحره٤م-
ِ
ِ
ْمقل و َيٜمْدَ م-
٥م إمم اًم ُٗم
٥م إمم اًمٕمل (ودّ اًم ٌَ َٞم٤من) و َي ًْ َٚمؿ واعمتٙمٚمؿ ُيٜمْ ًَ ُ
اًمّم٤مُم٧م ُيٜمْ ًَ ُ
سمح ًْ ِـ اؾمتٕمٛمـ٤مًمف ويمٞمػ شمُٜمٗم٘مف-
ٓ شمٙمـ قمٜم٤ميتؽ سمام شمٙمً٥م ويمٞمػ شمٙمًٌف يمٕمٜم٤ميتؽ ُ
ِ
اًمٌمء شمٙمقن ُمٜمف آ َومـتُـف-
تحر ٍز ُمـ
ب ُُم َ
ُر َّ
ٍ
وهمٜمل يـخ٤مف
سمٖمٜمك،
ٌ
ؾمت ٌ٦م ٓ شمٗم٤مرىمٝمؿ اًمٙمآسمـ٦م :اًمـح٘مقد ،واًمـحًقد ،وطمدي٨م قمٝمد ً
ٍ
ِ
وضمٚمٞمس أهؾ إدب وًمٞمس ُمٜمٝمؿ-
٘مٍم َىمـدْ ُره قمٜمٝم٤م،
ُ
اًمٗم٘مر ،وـم٤مًم ُ
٥م ُر ْشمٌـ٦م َي ُ
اًمّمؼم ُيٕملم قمٚمـك يمؾ قمٛمؾ-
ِ
واًمذ ْيم ُر يٌ٘مك ،واًمـحٙمٛم٦م
ظمػم ُمـ اًمـٛمـ٤مل ومـ٢من اًمـٛمـ٤مل َيـٜمْـ َٗمدْ
اًمذيمر اًمّم٤مًمح ٌ
ِ
ٜمك ٓ َيٕمدم وٓ يْمٛمحؾ-
هم ً
َؾمق َأ ٌة ًمـٛمـ ُأقمٓمِ َل اًمـحٙمٛم٦م ومجزع ًمٗم٘مد اًمذه٥م اًمٗمْم٦م ،وًمـٛمـ ُأقمٓمِ َل اًمًالُم٦م

ومجزع ًمٗم٘مد اًمتٕم٥م وإًمـؿ-
ِ
ِ
ِ
وداو اًمِمٝمقة سم٤مًمٖمْم٥مَّ ،
٥م قمٚمـك ٟمٗمًف
اًمٖمْم٥م سم٤مًمّمٛم٧م
داو

وم٢من َُمـ َهمْم َ
َ
ِ
َ٤مو ِل اًمـٛمً٤موئ ُؿمٖمؾ قمٜمٝم٤م-
ـ َشمٜم ُ
ُم ْ
 ـم٤مًم٥م اًمدٟمٞم٤م إن ٟم٤مل ُم٤م أ َُّم َٚمف شمريمف ًمٖمػمه ،وإن ًمـؿ يٜمؾ ُم٤م أ َُّمٚمف ُم٤مت سم ُٖم َّّمتف-
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ِ
اًمٕمٛمر يمثػم اًمٗمٙمر-
 ـم٤مًم٥م اًمدٟمٞم٤م ىمّمػم
 قمجٌ ً٤م ًمـٛمـ قمرف ومٜم٤مء اًمدٟمٞم٤م يمٞمػ ُشمٚمٝمٞمف قمٛمـ٤م ًمٞمس ًمف ومٜم٤مء-
ُمقاه٥م ،واًمٕمٚمقم ُمٙم٤مؾم٥م-
 اًمٕم٘مقل
ٌ

ح ٍّر-
 اًم ُ٘مـِٜمْـ َٞمـ ُ٦م (اًمـٛمٙمتًٌ٤مت) َُمـخدوُم٦م ،وُمـ ظمدم همػم ذاشمـف ومٚمٞمس سمِ ُ
 يمٗمك سم٤مًمتجـ٤مرب شم٠مديـٌـ ً٤م ،وسمتـ٘مٚم٥م إيـ٤مم ِقمٔم ً٦م ،وسم٠مظمـالق ُمـ قم٤مذت ُمٕمرومـ ً٦م-
 يمؾ ُم٤م أقمرومـف هق أٟمـل ٓ أقمرف ؿمٞمئ ً٤م-
 يمـ ُمع واًمديـؽ يمٛمـ٤م ُشمـ ِ
ح٥م أن يٙمقن سمٜمقك ُمٕمؽ-
َ ٓ شمـ ُر َّد ّن قمٚمـك يمؾ ذي ظمٓمـ٢مٍ ظمـٓمـ١مه وم٢مٟمـف يًتٗمٞمد ُمٜمؽ ِقمٚمٛمـ ً٤م ويتخذك قمدو ًا-

ُ
شمٙمقن يم٤مُم ً
ال طمتك َيـ٠م َُمٜمَؽ قمدوك :ومٙمٞمػ سمؽ إذا يمٜم٧م ٓ ي٠مُمٜمُؽ صدي٘مؽ-
ٓ 
 ٓ يّمدَّ ّٟمـؽ قمـ اإلطمً٤من ضمـحـقد ضمـ ٍ
٤مطمد ًمـٚمٜمـٕمٛمـ٦م-
ُ
 ٓ يٙمقن اًمـحٙمٞمؿ طمٙمٞمٛمـ ً٤م طمتك يٖمٚم٥م ؿمٝمقات اًمـجًؿ-

قمٚمؿ ضمـديـد-
ٕ هؾ آقمتٌ٤مر ومـل سوف اًمدهـر يمـٗم٤ميـ٦م ،ويمؾ يق ٍم يـ٠مشمـل قمٚمٞمف ُمٜمف ٌ
ً مٙمؾ ؿمـ ٍ
لء صمٛمرة ،وصمٛمرة ىمٚم٦م اًم ُ٘مـٜمْٞمـ٦م شمٕمجٞمؾ اًمراطم٦م وـمٞم٥م اًمٜمٗمس اًمزيمٞم٦م-
ً مق ؾمٙم٧م ُمـ ٓ يٕمٚمؿ ًمً٘مط آظمتالف-
ال وم٘مط ،سمؾ اًمٕم٤مـمؾ أيْم ً٤م ُمـ ي١مدي قمٛم ً
ً مٞمس اًمٕم٤مـمؾ ُمـ ٓ ي١مدي قمٛم ً
ال ومـل
أضم ّ
ـؾ ُمٜمف-
وؾمٕمف أن يـ٘مقم سمٛمـ٤م هق َ





ُم٤م و٤مع ُمـ قمرف ٟمٗمًف ،وُم٤م أوٞمع ُمـ ِ
ضمٝمؾ ٟمٗمًف-
ِ ِ
خٗمل اًمٜمـ٤مس أُمتٕمتٝمؿ
ُم٤م يم٤من ومـل ٟمٗمًؽ ومال ُشمـ ٌْـده ًمٙمؾ أطمد :ومٛمـ٤م أىمٌح أن ُيـ َ
ومـل اًمٌـٞمـقت و ُئمٝمروا ُم٤م ومـل ىمٚمقسمـٝمؿ-
ُمـ أطم٥م أن ٓ شمـٗمقشمـف ؿمٝمقشمـف ومـٚم َٞمـ ِْمتـ ِف ُم٤م يٛمٙمٜمف-
ُمـ أراد اًمٜمج٤مة ُمـ ُمٙم٤مئـد اًمِمٞمٓم٤من ومال ُيـٓمٞمٕم َّـ اُمرأة ،ومـ٢من اًمٜمً٤مء ُؾم َّٚم ٌؿ

ُمٜمّمقب ٓ شمـتؿ ًمٚمِمٞمٓم٤من طمٞمٚم ٌ٦م إٓ سم٤مًمّمٕمقد قمٚمٞمف-
ٌ
ُ مـ أهعِ ،
يقؿم ُ
ؽ أن َي ْٙم ُثر َقمث٤مره-

 ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 81حؽــؿُيقكـوكــقـي

ُ مـ اهتؿ سم٤مًمدٟمٞم٤م و َّٞمع ٟمٗمًف ،وُمـ اهتؿ سمٜمٗمًف زهد ومـل اًمدٟمٞم٤م-
ُ مـ سم ِ
خ َؾ قمٚمـك ٟمٗمًف ومٝمق قمٚمـك همػمه أسمخؾ ،وُمـ ضم٤مد قمٚمـك ٟمٗمًف ومذًمؽ
َ
رضمق ُضمق َده-
اًمـ َٛم ُ
ُ مـ َطم ًُ َـ ُظم ُٚمـ ُ٘مف ـم٤مسم٧م قمٞمِمتف وداُم٧م ؾمالُمتف وشم٠ميمدت ومـل اًمٜمٗمقس ُمـحٌتف،
ت اًمٜمٗمقس ُمٜمف-
وُمـ ؾم٤مء ظمـٚمـ٘مـف شمٜمٙمدت قمٞمِمتف وداُم٧م ُسمـ ْٖمْمتف و َٟمـ َٗمـ َر ْ

ُ مـ همٚم٥م هقا ُه قم٘م َٚمف اومتْمحٟ( -م٘مش ظم٤ممتف)-

ُ مـ ىمؾ هـٛمف قمٚمـك ُم٤م وم٤مشمـف اؾمؽماطم٧م ٟمٗمًف وصٗم٤م ذهٜمـف-
ُ مـ ٓ يًتحل ومال ُشمـخٓمره سمـٌـ٤مًمؽ-
ُ مـ ًمـؿ َي ِْمٙمر قمٚمـك ُم٤م ُأٟمٕمؿ سمف قمٚمٞمف أوؿمؽ أن ٓ شمزيـد ٟمٕمٛمتف-
ُ مـ يم٤من ذيـر ًا ومـ٤مًمـٛمقت ؾمٌ٥م راطم٦م اًمٕمـ٤مًمـؿ ُمـ ذه-

ب يـزدد قمٚمٛمـ ً٤م ،وُمـ ي١مُمـ يـزدد يـ٘مٞمٜم ً٤م ،وُمـ يًتٞمـ ِ٘مـ يٕمٛمؾ
ُ مـ ُيـ َجـر ْ
ضم٤مهد ًا ،وُمـ يـحرص قمغم اًمٕمٛمؾ يـزدد ىمق ًة ،وُمـ يٙمًؾ يـزدد ومؽم ًة ،وُمـ
يتـردد يـزدد ؿمٙم ً٤م-
 اًمـ َٛم ِٚم ُؽ إقمٔمؿ هق اًمٖم٤مًم٥م ًمِمٝمقاشمـف-
 اًمـحًد اسمـ اًمٙمؼمي٤مء وأسمق اخلتؾ واًمٖمدرِ ،
وُم ْ٘مدام اًمـٛمٙم٤ميـد ،وآومـ٦م اًمٗمْم٤مئـؾ
وؾم ٌّؿ ي٠ميمؾ اًمٚمحؿ و ُيـٗمٜمل ُُم َّخ اًمٕمٔمؿ-
ووظمؿ اًمٜمٗمسُ ،
ُ مـ ُمٚمؽ هه ظمٗمل قمـ اًمٜمـ٤مس أُمره-
 اًمٜمٗمقس أؿمٙم٤مل ومٛمـ٤م شمِم٤ميمؾ ُمٜمٝم٤م اشمٗمؼ وُم٤م شمْم٤مد ُمٜمٝم٤م اظمتٚمػ-
ـج ِ
ـز ُئـٝم٤م اًم٘مٚمٞمـؾ ُمـ إدب ،واًمٜمٗمـس اًمنميـرة ٓ يٜمجع ومٞمٝم٤م
 اًمٜمٗمس اخلٞمـرة ُي ْ
يمثػم ُمـ إدب ًمًقء َُم ْٖم َر ِؾمٝم٤م-
ٌ
 اًمٜمٗمس ضم٤مُمٕم ٌ٦م ًمٙمؾ ؿمـلء :ومٛمـ قمرف ٟمٗمًف قمرف يمؾ ؿمـلء وُمـ ضمٝمؾ ٟمٗمًف
ضمٝمؾ يمؾ ؿمـلء-
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روٟمؼ وسمـٝم٤مء :ومـ٢مذا أيمٚمف ِ
اًمٖمر ىمتٚمـف(-)1
 اًمٜمً٤مء يمِمجر اًمدَّ ْومٚمـك ًمـف ٌ
 يٜمٌٖمل ًمٚمٕمـ٤مىمـؾ أن يـخ٤مـم٥م اًمـج٤مهؾ ُمـخ٤مـمٌـ٦م اًمٓمٌٞم٥م ًمٚمٛمريض-
ومـج ْـزئـ ّٞمـ٤مشمـف ٓ شم٘مقم سم٤مًمـجقر-
٥م يمـؾ اًمٕم٤مًمـؿُ ،
 سم٤مًمٕمدل ُريم َ
 يـ٤م ُأ َها َء اًمـٛمقت ومٙمّقا َأهيمؿ سم٤مًمـحٙمٛمـ٦م-
قمز ًمـٛمـ ـمٚم٥م اًمٕمـ َّز سمتـ٠موهـف-
شمٕمجؾ اًمراطمـ٦م سمٙمًٚمـف ،وٓ َّ
 ٓ راطم٦م ًمـٛمـ َّ
قمدو ًمف َّإٓ اًمـج٤مهـؾ اًمِمـريـر ،ومـ٢م َّٟمـف أوًٓ ُيٕم٤مدي ٟمٗمًف صمؿ
 اًمٕمـ٤مىمـؾ اًمـخ ّٞمـِر ٓ َّ
ُيٕم٤مدي إذار صمؿ ُيٕم٤مدي إظمٞم٤مر-
٤مر ومال شمـرومـًـف-
 إذا رومًؽ طمـٛمـ ٌ
 اًمًٕم٤مدة هل اًمٚمذة سمـدون ٟمـدم-
ٌ
 اًمـحزن َُمـدْ َهـِمـ ٌ٦م ًمٚمٕم٘مؾ َُمـ ْ٘م َ
طمـزن ومـ٤مىمٛمع
ٓمٕمـ ٌ٦م ًمٚمحٞمٚمـ٦م -ومـ٢مذا ورد قمٚمٞمؽ
َ
َـح ِٛمدُ قم٤مىمـٌتـف-
اًمـحزن سم٤مًمـحزم ،وومـ ّرغ اًمٕم٘مؾ سم٤مٓطمتٞم٤مل ومٞمٛمـ٤م شم ْ
ِ
ِ ِ
يض قمٜمٝم٤م ايمتَ َٗمك
 ٓ ر َء
أض سم٤مإلٟمً٤من ُم ْـ رو٤م ُه قمـ ٟمـٗمًف ،ومـ٢مٟمـف إذا َر َ
َّ
سم٤مًمٞمًػم ومٕم٤م َسمـ ُف يمؾ َظمٓم ٍ
ِ
ػم-
 اًمٗمْمٞمٚمـ٦م ٓ شم٠مشمـل ُمـ اًمـٛمـ٤ملً ،مٙمـ اًمـٛمـ٤مل ي٠مشمـل ُمٜمٝم٤م-
 اًمـحًد يـ٠ميمؾ اًمـجًد-

ِ
وطم ًَ ٌُـؽ إًمٞمـؽ اٟمتٝمك-
سمح ًٌَِـفَ :طم ًٌَِل ُمٜمل اسمتـدأَ ،
 ىم٤مل ؾم٘مراط ًمرضمؾ َقم ّٞمـره َ
ً متٙمـ ِقمٜم٤ميتُـ َؽ سمحٗمظ ُم٤م ايمتًٌتف يمٕمٜم٤ميتؽ سم٤ميمتً٤مسمـف-
 اًمتـرسمٞمـ٦م اًمـخٚم٘مٞمـ٦م أهؿ ًمإلٟمً٤من ُمـ ظمٌزه وصمقسمـف-
 قمٚمـك اًمـٛمرء أن ي٠ميمؾ ًمٞمحٞم٤م ٓ ،أن يـحٞم٤م ًمٞمـ٠ميمؾ-
 ىمـؾ اًمـحؼ وإن يم٤من قمٚمٞمؽ-
ُ ذ ِيمر ًمً٘مراط أن رضمالً ُمـ أهؾ اًمٜم٘مص يـحٌف وم٤مهمتؿ ًمذًمؽ وىم٤ملُ :م٤م أطمٌٜمل إٓ
وىمـد واوم٘متـف ومـل سمٕمض أظمالىمـف-

( )1اًمدومٚمـك ٟمٌ٧م ُمر اًمٓمٕمؿ ضمد ًا ،وهق ؾمؿ ،وهق َظمٓمِر سمٜمٗمًف -سمتٍمف ُمـ شم٤مج اًمٕمروسِ -
اًمٖمر ُ :مـ يٜمخدع إِذا ُظم ِدع-
ٌ
ُّ
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ست ومٞمٚمًقوم ً٤م-
٘م٧م ُأ ْؾم ِٕمدْ َت وإٓ
َ
 ىم٤مل ؾم٘مراط ٕطمد شمالُمٞمذه :شمـزوج ي٤م سمٜمل :ومـ٢من ُووم َ
أقمٛم ُؾ ًمًٕم٤مدشمـل طملم أقمٛم ُؾ ًمًٕم٤مدة أظمريـ-

َ

ُمٗمت٤مح يمؾ ؿمـر-
 اًمٖمْم٥م
ُ
 إذا يم٤من اًمٕم٘مؾ صحٞمحـ ً٤م واًمٗمٝمؿ ىمقيـ ً٤م يم٤من يًٞمـ ُر اًمتجرسمـ٦م ًمـف يمثٞمـر ًا-
ٍ
إٟمً٤من وم٢مٟمـل أؾم٠مًمـف :يمؿ يمت٤مسم ً٤م ىمرأت وُم٤مذا ىمرأت؟
أردت أن أطمٙمؿ قمٚمـك
 إذا
ُ
 ؿم٤مور اًمـجٛمٞمع ،صمؿ ؿم٤مور ٟمٗمًؽ-
ٍ
اُمرأة هل اًمتل شمُٕمٚمٛمٜم٤م يمٞمػ ٟمح٥م وٟمحـ ٟمٙمره ،ويمٞمػ ٟمْمحؽ وٟمحـ
 أقمٔمؿ
ٟمٌٙمل ،ويمٞمػ ٟمّمؼم وٟمحـ ٟمتٕمذب-
 اًمرظم٤مء ُيٌٓمر ،واًمٌـالء ُي١مدب-
 إذا أردت اًمـحٙمٛمـ٦م سم٘مدر ُمـ٤م أردت اًمـٝمقاء طملم شمٙمقن هم٤مرىمـ ً٤م ومـل اًمـٛمـ٤مء
وم٢مٟمؽ ؾمتحّمؾ قمٚمٞمٝم٤م-
 اًمـٛمٗمت٤مح إول ًمٚمقصقل ًمٚمٕمٔمٛمـ٦م هق أن يٙمقن َُم ْ
ـخـٌَـ ُرٟم٤م ُمثؾ ُمٔمٝمرٟم٤م-
 اًمٗمْمٞمٚمـ٦م هل إدراك اًمـخٞمـر وؾمٚمقك ـمري٘مـف-
 شمٙمٚمؿ طمتك أراك-

 أقمٞمدوا إطمٞم٤مء ُم٤م َٟم ًِ َٞمـتْـ ُف ٟمٗمقس اًمً٤مُمٕملم ُمـ ىمٞمؿ اًمـخٞمـر-
 يٛمٙمٜمؽ أن شم٘متؾ رضمـ ً
ال ًمٙمـ ٓ يٛمٙمٜمؽ أن شم٘متؾ أومٙمـ٤مرهٕ ،ن اًمٗمٙمـر يًتٕمَم
قمٚمـك اًم٘متـؾ-
(اًمـٝم ِرم) إن يم٤من طمٙمٞمٛمـ ً٤م ومٝمق ومـل ضمزائر اًمًٕمداء-
 يمٌػم اًمًـ
َ
 إن ُم٤م شمٕمٚمٛمتـف ُمـ اًمـٛمدرؾملم يٙمٗمٞمٜمل وًمـ أٟمً٤مه ،أُم٤م ُم٤م ؾم٠مشمٕمٚمٛمـف ُمـ اًمـحٞمـ٤مة
ورضم٤مل اًمـٛمديٜمـ٦م ومٝمق ُم٤م ؾمٞمجٕمٚمٜمل رضمـ ً
ال ص٤مًمـح ً٤م طم٘مـ ً٤م-
ُ مـ اًمـخٞمـر شمٙمـرار إؿمٞم٤مء اًمـجٛمٞمٚمـ٦م ُمرشمٞمــ أوصمالصمـ٦م-
ٍ
ومالن ومٚمؿ َي ِ
ٕمر َ
يـي ُه أن ٓ َيٕمرومٜمل،
 ىم٤مل ًمف رضمؾ :ذيمرشمـؽ قمٜمد
ومؽ ،وم٘م٤ملّ ُ :
يٕمرف ُمٙم٤مٟم٦م ِذي ِ
وم٤مًمـ َ
اًمٕمٚمؿ-
خًٞمس ٓ
ُ
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ِ
ُ
اًمـجـ٤مئـر-
اًمـٛمٚمؽ
ـٜمـٌقع ُطمـزٟمِـٝمؿ
اًمـٛمٚمِ ُؽ اًمٕم٤مدل ،و َي
َي
ُ
ُ
ـؿ َ
ـٜمـٌقع َومرحِ اًمٕم٤م ًَم ْ
ِ
ِ
ـرش قمٚمٞمٝم٤م ُمـ
ومـ٤مر ْ
إذا َو َىمـدْ َ
قر َة اًم٘مدْ ِر سمٛمـ٤م ُي َ
ت ،ويمٛمـ٤م شم ًَُ َّٙم ُـ َوم َ
ت حت٧م اًم٘مدْ ِر َ
ظ اًمـحٙم ِ
قاقم ِ
ـ٦م سمٛمـ٤م يٕمد ًَمـف ُمـ ُم ِ
اًمـٛمـ٤مء يمذًمؽ شمًُ َّٙمـ ومقر ُة اًمـحدا َصم ِ
َٛمـ٤مء
ُ
ُ
َُ
َ
َ
َ ُ َ
وأىمقال اًمٌـ َٚم ِ
ٖم٤مء-
ِ ُ
إن اًمًٝمؿ إذا ص َّؽ طمجر ًا ٟمَـٌ٤م قمٜمف ورضمع إًمـك اًمراُمل ،يمذًمؽ يمٚمٛم ُ٦م اًمً ِ
قء إذا
ُ َ َ
َ َ
َ
ّ َّ َ
ُر ُِم َّل سمـٝم٤م ٌ
اًمٕمٞم٥م قمٚمـك اًمراُمل-
ورضمع
ـر ومٞمـف
رضمؾ
ص٤مًمح ًمـؿ شم َ
ُ
َ
ٌ
ُـ١مصم ْ
َشمٕمـدَّ ى قمٚمٞمف ؾمٗمٞمـف ،وم٘م٤مل ًمف سمٕمض أصحـ٤مسمـف :أشمٕم ُذرٟمـل ِ
ومٞمف أيـّٝم٤م احلٙمٞمؿ؟
َ ٌ
َ
ْ ُ
سمحٙمٞمؿ ُمـ ِ
ٍ
سم٤مًمنم-
وم٘م٤ملً :مٞمس
أذ َن َ
ضمقد اًمـحـؼ ،وراطم ُ٦م اًمً ِ
راطم ُ٦م اًمـحٙم ِ
ٗمٝم٤مء ومـل و ِ
َٛمـ٤مء ومـل و ِ
ضمقد اًمٌـ٤مـمِؾ-
ُ
َ
َ
ُ
ُ
ـري ِ
ِ
ضمـ٤مهؾ-
قم٤مىم ٌـؾ وٓ ايمْـت ًََك
ُم٤م َقم ِ َ
ِ
ِ
احلزن قمٚمٞمؽ؟ وم٘م٤ملّٟ ٕ :مـل ًمـؿ أختذ ُم٤م إن َوم٘مدشمـف أطمزٟمٜمل-
أصمـر
ـؿ ٓ ُي َـرى ُ
ىمٞمؾ ًمفً :م َ
اًمتٕمٚمٞمؿ هق إي٘م٤مد ؿمٕمٚم٦م (اًمٗمٙمر) وًمٞمس ُمؾء وقم٤مء (احلٗمظ)-

 اًمـخقف يـجٕمؾ اًمٜمـ٤مس أيمثـر طمـذر ًا ،وأيمثـر ـم٤مقمـ٦م وأيمثـر قمٌقديـ٦م-
 ىم٤مل قمٜمد إقمداُمف وهق يتجرع اًمًؿ :ويؾ ًمرضمؾ ؾمٌؼ قم٘مٚمف زُم٤مٟمـف-
 أهمٜمك اًمٜم٤مس هق ُمـ يرى سم٤مًم٘مٚمٞمؾ-
 ىمٍم اًمٜمٔمر هق اًمذي ىم٤مد اإلٟمً٤مٟمٞم٦م إًمـك ىمتؾ ُطمٙمٛمـ٤مئٝم٤م-
 رأس احلٙمٛم٦م طمًـ اخلٚمؼ-
 اًمٜمقم ُمقشم٦م ظمٗمٞمٗم٦م ،واعمقت ٟمقم ـمقيؾ-
ُ مـ هه اًمزُم٤من ذم طم٤مل ؾم٤مءه ذم أظمرى-
َ و َر َد قمٜمف سمٞم٧م ؿمٕمري ،هذه شمرمجتف ُمقزٟم ً٤م سم٤مًمٕمرسمٞم٦م:
َظمـ ْٓمـــر ٌة ُمـــ ًَمـحـــ ِ
ِ ()1
إٟمٛمــــــ٤م اًمدٟمٞمــــــ٤م وإن ُو ُِمـ َ٘مــــــ ْ٧م
ظ ُُمـ ْٚمـ َتـ ِٗمـــ٧م
ْ
َ
(ُ )1و ُِم َ٘م ْ٧مُ :أ ِطم ٌَ ْ٧م-

 ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 87حؽــؿُيقكـوكــقـي

أـسقـقؾقنُ(تؾؿقذُشؼراط)ُ(:ُ)Xenophon

 إذا أطمس ُُم ِ
ـح٤مو ُر َك أٟمـّـ َؽ ؿمخّم ّٞمـ ٌ٦م يٛمٙمـ أن َشمـ٘متَـٜم ِ َع أو ُشمـ ْ٘مٜم ِ َع ومًٞم٠مظمذ سمرأيؽ
إن يم٤من َصقاسم ً٤م-

أؾَلضقن(:ُ)Plato Πλάηων(ُ)3

 اسم ِ
ؽ قمٚمـك اًمٕم٤مىمؾ يقم يٛمقت ،وقمٚمـك إطمـٛمؼ طمتك يٛمقت-
ْ
 إذا أردت أن شمـدوم ًمؽ اًمٚمذة ومال شمًتقف اًمـ ُٛمٚم َتـ َّذ أسمـد ًا سمـؾ دع ومٞمف َوم ْْمٚم ً٦م
شمـدوم ًمؽ اًمٚمذة-

 إطمً٤مٟمـؽ إًمـك اًمـ ُحـر ُيـحريمف قمٚمـك اًمـٛمٙم٤مومـ٠مة وإطمً٤مٟمـؽ إًمـك اًمـخًٞمس
ٕم٤مودة اًمـٛمً٠مًمـ٦م-
يـحريمف قمٚمـك ُُم َ
 اطمـذر اًمـحرص :ومـ٠مُم٤م ُم٤م هق ُُمّمٚمحؽ و ُُمّمٚمِـ ٌح قمٚمـك يـديـؽ ومـ٤مًمزهـد ،واقمٚمؿ
أن اًمزهـد سم٤مًمٞم٘ملم واًمٞم٘ملم سم٤مًمّمٌـر واًمّمٌـر سم٤مًمٗمٙمـر ،ومـ٢مذا ومٙمرت ومـل اًمدٟمٞم٤م ًمـؿ
ال ِٕن ُشمٙمرُمٝم٤م سمـٝمقان أظمرة ٕن اًمدٟمٞمـ٤م دار سمـ ٍ
شمـجده٤م أه ً
الء و َُمٜمْـ ِز ُل ُسمٚمٖمـ٦م-
 إذا ظم٤مـمٌ٧م ُمـ هق أقمٚمؿ ُمٜمؽ ومجرد ًمف اًمـٛمٕم٤مٟمـل وٓ َشمـ ْٙم َٚمـػ سم٢مـم٤مًمـ٦م اًمٚمٗمظ
وٓ شمـحًٞمٜمـف ،وإذا ظم٤مـمٌ٧م ُمـ هق دوٟمـؽ ومـل اًمـٛمٕمرومـ٦م وم٠مسمًط يمالُمؽ
ًمٞمٚمحؼ ومـل أواظمره ُم٤م أقمجزه ومـل أوائٚمـف-
 إذا َظم ٌُ َ
ووـ َّرت وٟمٗم٘م٧م اًمرذائؾ ،ويم٤من ظمقف
٨م اًمزُم٤من يمًدت اًمٗمْم٤مئؾ َ
اًمـٛمقؾمـر أؿمد ُمـ ظمقف اًمـ ُٛمٕمًـر-
 إذا ص٤مدىم٧م رضم ً
ال وضم٥م أن شمٙمقن صديؼ صدي٘مـف وًمٞمس يـج٥م قمٚمٞمؽ أن
قمدو قمدوه-
شمٙمقن َّ
ِ
حًـ
طمرك ٟمٞمـ٦م اًمً٤مُمع ،وإن ظم٤مًمٗمٝم٤م ًمـؿ َيـ ُ
 إذا ـم٤مسمـؼ اًمٙمالم ٟمـ َّٞمـ٦م اًمـٛمتٙمٚمؿ ّ
ُمقىمٕمف ُمـٛمـ أريـد سمـف-
( )1أومالـمقن ويٕمٜمل اؾمٛمف« :واؾمع اًمألومؼش ( 347,427ق-م) ومٞمٚمًقف يقٟم٤مين يمالؾمٞمٙمل ،ري٤موٞم٤ميت ،يٕمتؼم ُم١مؾمس
ٕيم٤مديٛمٞم٦م أصمٞمٜم٤م اًمتل هل أول ُمٕمٝمد ًمٚمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم ذم اًمٕم٤ممل اًمٖمريبُ ،مٕمٚمٛمف ؾم٘مراط وشمٚمٛمٞمذه أرؾمٓمق ،ووع
أومالـمقن إؾمس إومم ًمٚمٗمٚمًٗم٦م اًمٖمرسمٞم٦م واًمٕمٚمقم ،يم٤من شمٚمٛمٞمذا ًمً٘مراط ،وشم٠مصمر سم٠مومٙم٤مره يمٛمـ٤م شم٠مصمر سم٢مقمداُمف فمٚمٛمـ٤مً-
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ـل اإلٟمً٤من ُمـ ٟمٗمًف-
 ىمٛم٦م إدب أن َيًتحٞمِ َ
 اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح هق اًمذي َيـحتٛمؾ إذى ًمٙمٜمف ٓ َيرشمٙمٌف-
 إذا هرب اًمـحٙمٞمؿ ُمـ اًمٜمـ٤مس وم٤مـمٚمٌف ،وإذا ـمٚمٌٝمؿ ومـ٤مهرب ُمٜمف-
ٍ
يمريؿ أيمرُمؽ ووىمرك ،وإذا ىم٤مُم٧م قمٚمـك
 إذا ىم٤مُم٧م طمجتؽ ومـل اًمـٛمٜم٤مفمرة قمٚمـك
ظمًٞمس قم٤مداك واصٓمٜمٕمٝم٤م قمٚمٞمؽ-
 اؾمتٕمٛمؾ ُمع ومرط اًمٜمـّمٞمحـ٦م ُم٤م شمًتـٕمٛمٚمـف اًمـخقٟمـ٦م ُمـ طمًـ اًمـٛمداراة ،وٓ ُشمـدظمؾ
ٗمًدُ قمٚمٞمؽ صمٛمرة ُم٤م َومـ ُْمٚم٧م سمـف-
قمٚمٞمؽ اًم ُٕم َ
ج٥م ًمٗمْمٚمؽ قمٚمـك أيمٗم٤مئـؽ ومـ َٞمـ ُ
 اـمٚم٥م ومـل اًمـحٞم٤مة اًمٕمٚمؿ واًمـٛمـ٤مل واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح َشمـ ُحـ ْز اًمرئ٤مؾمـ٦م قمٚمـك
ظم٤مص وقم٤مم ،وم٤مًمـخ٤مصـ٦م ُشمـٗمْمٚمؽ سمٛمـ٤م شمـُ ِ
ٍ
حًـ واًمٕم٤مُمـ٦م
اًمٜمـ٤مس ٕٟمـٝمؿ سمـلم
شمٗمْمٚمؽ سمٛمـ٤م شمـٛمٚمؽ واًمـجٛمٞمع سمٛمـ٤م شمٕمٛمؾ-
 أيمثر اًمٗمْم٤مئـؾ ُُمـ ّر ُة اًمـٛمٌ٤مدئ ُطمٚمـق ُة اًمٕمقاىم٥م ،وأيمثـر اًمرذائـؾ ُطمـٚمقة
اًمـٛمٌ٤مدئ ُُمـ ّر ُة اًمٕمقاىمـ٥م-
ِ
سم٘مل سم٤مًمٕمدل ذيمره واؾم َت ْٛمٚمـك ُمـ أشمـل سمٕمده سمـٗمْم٤مئـٚمـف-
 أومْمؾ اًمـٛمٚمقك ُمـ َ
 إذار ي َّتـٌِٕمقن ُمً٤موئ اًمٜم٤مس ويتـريمقن ُمـح٤مؾمٜمٝمؿ ،يمٛمـ٤م يتـتٌع اًمذسم٤مب
اًمـٛمقاوع اًمٗم٤مؾمدة ُمـ اًمـجًد ويـتـرك اًمّمحٞمح ُمٜمـف-
 اإلومـراط ومـل اًمٜمّمٞمحـ٦م َيـ ِ
ٝمجؿ سمّم٤مطمٌٝم٤م قمٚمـك ٍ
يمثػم ُمـ اًمٔمِـٜمَّـ٦م-






اع ًمٚمٜمـ٤مسٟٕ( -مـف ُمدقم٤م ٌة ًمٚمتًقيػ)-
إُمؾ َظمدَّ ٌ
أٟمٗمع ؿمـ ٍ
لء ًمإلٟمً٤من أن ُيٕمٜمَك سمت٘مقيؿ ٟمٗمًـف أيمثـر ُمـ ِقمٜم٤ميتـف سمت٘مقيؿ همٞمـره-
إي٤مك ومـ ل وىم٧م اًمـ حرب أن شمًتٕمٛمؾ اًمٜمجـدة و َشم ـدَ َع اًمٕم٘مؾ :ومـ٢من ًمٚمٕم٘مؾ
ِ
ٍ
ٜمك قمـ اًمٕم٘مؾ-
َ
ُمقاىمػ ىمـد شمـ تؿ سمال طمـ٤مضمـ٦م إًمـك اًمٜمجدة ،وٓ شمـرى ًمٚمٜمجدة هم ً
اًمـ َح ًَ ُـ اًمـخٚمؼ ُمـ صؼم قمٚمـك اًمًٞمئ اًمـ ُ
خٚمؼ-
اًمـ ِ
حٚمؿ ٓ ُيٜمً٥م إٓ إًمـك ُمـ َىمـ ِد َر قمٚمـك اًمًٓمقة ،واًمزهـد ٓ ُيٜمً٥م إٓ إًمـك
ُمـ َشمـ َ
رك سمٕمد اًم ُ٘مـدرة-
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 اًمـحٞم٤مء إذا شمقؾمط أوىمـػ اإلٟمً٤من قمٛمـ٤م قمـ٤مسمـف ،وإذا أومرط أوىمـٗمـف قمٛمـ٤م
يـحت٤مج إًمٞمـف ،وإذا َىم ُّمـ َر ظمٚمع قمٜمـف صمقب اًمتجٛمؾ ومـل يمثٞمـر ُمـ أطمقاًمـف-
 ؿمٝمقات اًمٜمـ٤مس شمتحرك سمحً٥م ؿمٝمقات اًمـٛمٚمؽ وإرادشمـف-
 قملم اًمـ ُٛمح٥م قمٛمٞم٤م ٌء قمـ ُقمٞمقب اًمـٛمحٌقب-
 اًمنميـر اًمٕم٤مًمِـؿ يًـره اًمٓمٕم ُـ قمٚمـك َُمـ شم٘مدُمـف ُمـ اًمٕمٚمٛمـ٤مء ،ويًقؤه سم٘م٤مء ُمـ ومـل
قمـٍمه ُمٜمٝمؿ ٕٟمـف يـح٥م أن ٓ ُيٕمرف سم٤مًمٕمٚمؿ همٞمـره ٕن إهمٚم٥م قمٚمٞمـف ؿمٝمقة
اًمرئ٤مؾمـ٦م ،واًمـخـٞمـر اًمٕم٤مًمـؿ يًقؤه َومـ ْ٘مدُ أطمـ ٍد ُمـ ـمٌ٘متـف ومـل اًمـٛمٕمرومـ٦م ٕن رهمٌتـف
ومـل آزدي٤مد وإطمٞمـ٤مء ِقم ِ
ٚمٛمـف سم٤مًمـٛمذايمـرة أيمثر ُمـ رهمٌتـف ومـل اًمرئ٤مؾمـ٦م واًم َٖم َٚمـ ٌَـ٦م-

 ٓ شمًتّمٖمر قمدوك ومٞم٘متحؿ قمٚمٞمؽ اًمـٛمٙمروه ُمـ زي٤مدة ُمـ٘مـداره قمٚمـك َشمـ٘مديرك ومـٞمـف-
 ٓ شمّمحٌقا إذار وم٢مٟمـٝمؿ َي ُٛمٜم َ
قن قمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمًالُم٦م ُمٜمٝمؿ-

 اًمـحًد هق اًمِمٕمقر سم٤مًمٚمذة أُم٤مم ذ يّمٞم٥م ؿمخّم ً٤م آظمـر أي اًمٗمرح ٕ ًَم ِ
ـٛمـف،
َ
ُ
َ ٍّ ُ
ويم٤من أومالـمقن يّمٗمف سم٠مٟمـف ؿمـ ٌر وـد اًمـٛمجتٛمع ٕٟمف ُيْمٕمػ اًمـٛمديٜمـ٦م-

 ٓ شمّمح٥م اًمنميـر ومـ٢من ـمٌٕمؽ ينق ُمـ ـمـٌٕمـف ذ ًا وأٟم٧م ٓ شمدري-
 ٓ شمـجتٛمع اًمـحٙمٛمـ٦م واًمـٛمـ٤مل ًم ِ ِٕمز اًمـٙمٛمـ٤مل (ومـل اًمٖم٤مًم٥م ،وم٘مد اضمتٛمٕمت٤م ًمٕمٌداهلل
اسمـ اعمٌ٤مرك وهمػمه )-
 ٓ شمٓمٚم٥م هقم٦م اًمٕمٛمؾ واـمٚم٥م َشمـجقيـده :ومـ٢من اًمٜمـ٤مس ٓ يً٠مًمقن ومـل يمؿ ومرغ
ُمـ هذا اًمٕمٛمؾ وإٟمٛمـ٤م يً٠مًمقن قمـ ضمقدة ُصٜمٕمـف-
 ٓ شمٜمٔمـر إًمـك أطمـد سم٤مًمـٛمقوع اًمذي رشمٌّـف ومٞمـف زُم٤مٟمـف ،واٟمٔمر إًمٞمـف سم٘مٞمٛمتـف ومـل
اًمـح٘مٞم٘مـ٦م ومـ٢مٟمـٝم٤م ُمٙم٤مٟمـف اًمٓمٌٞمٕمل-
 ٓ شمٗم٤مرق ـم٤مقم٦م اًمرأي واًمّمؼم ومـل يمؾ أُمقرك :ومـ٢مٟمـؽ وإن ًمـؿ شم ِ
ُـحرز اًمـحظ
اًمذي شمٌٖمٞمـف يمٜم٧م ىمـد أطمرزت اًم ُٕمـذر-
َٕ ن يٛمـقت اإلٟمً٤من وم ُٞم َ
خٚمـػ ُم٤مًٓ ٕقمدائـف ظمٞمـ ٌر ًمـف ُمـ أن يـحت٤مج ومـل
طمٞم٤مشمـف إًمـك أصدىم٤مئـف-
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َ ٓ شمـ ْٙم ُٛمؾ ظمػم َّيـ٦م اًمرضمؾ طمتك يٙمقن صدي٘مـ ً٤م ًمٚمٛمتٕم٤مديـلم-
 ٓ يٜمٌٖمل ًمٚمرضمؾ أن يِمٖمؾ ىمٚمٌـف سمٛمـ٤م ذه٥م ُمٜمـف ،وًمٙمـ يٕمتٜمل سمحٗمظ ُم٤م سم٘مل قمٚمٞمـف-
ً مٞمٙمـ ظمقومؽ ُمـ شمـدسمٞمـرك قمٚمـك قمدوك أيمثـر ُمـ ظمقومؽ ُمـ شمدسمٞمـر قمدوك قمٚمٞمؽ-
ُمٕمل ُمـ ومْمٞمٚمـ٦م اًمٕمٚمؿ إٓ قمٚمٛمل سمـ٠مٟمـل ًمً٧م سمٕم٤مًمـؿ-
ُ م٤م َ

ُ مـ أهمٗمؾ ٟمٗمًـف واقمتٛمـد قمٚمـك ؿمـرف آسمـ٤مئـف وم٘مد َقمـ َّ٘مٝمؿ واؾمتحـؼ أن ٓ
ُي َ٘مـدَّ م سمـٝمؿ قمٚمـك همٞمـره-

ُ مـ شمٕمٚمؿ اًمٕمٚمؿ ًمٗمْمٞمٚمتـف ًمـؿ يـ ِ
قطم ِْمـ ُف يمً٤م ُده ،وُمـ شمٕمٚمٛمـف ًمـجـدواه
ٙمًٌـف-
اٟمّمـرف سم٤مٟمّمـراف اًمـ َحـظ قمـ أهٚمـف إًمـك ُم٤م َيـ َ
ُ مـ ضمـٛمع إًمـك ؿمـرف أصٚمـف ؿمـرف ٟمٗمًـف وم٘مد ىم٣م اًمـحؼ اًمذي قمٚمٞمـف،
واؾمتدقمك اًمتٗمْمٞمؾ سم٤مًمـحجـ٦م-
 اًمـٛمِمقرة ُشم ريؽ ـمٌع اًمـٛمًتِم٤مر-
ٍ
راض قمٜمؽ َذ َُّمـؽ سمٛمـ٤م ًمٞمس
ُ مـ ُمدطمؽ سمٛمـ٤م ًمٞمس ومٞمؽ ُمـ اًمـجٛمٞمؾ وهق
ٌ
ؾم٤مظمط قمٚمٞمؽ-
ومٞمؽ ُمـ اًم٘مٌـٞمح وهق
ٍ
ِ
أطمًـ إٟمً٤من-
رء ومـل
 اًمتٝمذي٥م أضمـٛمؾ
 اًمـ َٛمٚمِ ُؽ يم٤مًمٜمـٝمـر إقمٔمـؿ شمًتٛمـد ُمٜمـف إٟمـٝمـ٤مر اًمّمٖمـ٤مر ،ومـ٢من يمـ٤من قمذسمـ ً٤م
٧م-
قمـذسمـ٧م وإن يمـ٤من ُم٤مًمـحـ ً٤م َُم َٚم َح ْ
ُ مـ ٓ يقاؾمـل اإلظمقان قمٜمد دوًمتـف ظمذًمقه قمٜمد وم٤مىمـتـف-
 يٜمٌٖمل أن يـُحؽمس ُمـ اًمٕمدو اًم٘مـ٤مدر ،واًمّمديؼ اًمـ ُٛم َٙمـدَّ ر ،واًمـ ُٛم ًَ َّٚمط اًمٖم٤مو٥م-
 يٜمٌٖمل ًمٚمٕم٤مىمـؾ أن ٓ ي َتـٙمً٥م إٓ سمـ٠مزيـ ِد ُم٤م ومٞمـف ،وأن ٓ يـخدم إٓ اًمـ ِ
ٛم٘م٤مر َب ًمـف
ومـل ُظم ُٚمـ ِ٘مـف-
َٓمٛمع ومـل صالطمـف-
 إذا رأي٧م اًمـٛمًتٛمع همٞمـر ىم٤مسمـ ٍؾ أصمـ َر اًمـحٙمٛمـ٦م ومال شم َ
 أشم٘مـ قمٛمٚمؽ شمُـح٘مؼ أُمٚمؽ-
ـحـؽ اًمرضمـ٤مل صٖم٤مئـر إقمٛمـ٤مل-
َُ م َ
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 ٓ يٜمٌٖمـل ًمألديـ٥م أن ُيـخـ٤مـم٥م ُمـ ٓ أدب ًمـف يمٛمـ٤م ٓ يٜمٌٖمل ًمٚمّم٤مطمل أن
اًمًٙمـران-
ُيـخـ٤مـمـ٥م َّ

ُمـجدٌ ي٠مشمـل ٟمتٞمجـ٦م ٍ
ٍ
ُمًت٘مٞمؿ وضم٤مد-
قم٘مؾ
 اًمـٙمراُمـ٦م ْ
ٗمك ىمّمٞمـر-
 اًمـحٞمـ٤مة ُمٜمـ ً
 هم٤ميـ ُ٦م اًمٕمٚمؿ اًمـخٞمـر-
 اًمٚمذ ُة ـمٕمؿ إًمـؿ-
 اًمٖمْم٥م يم٤مًمتـ٤مسمع اًمرديء اًمذي ُيـحريم َ
ُؽ أوًٓ ومـل ُمّمٚمحتؽ ،ومـ٢من أـمٕمتـف
طمر َيمـ َؽ ومـل ُمّمٚمحتـف-
َّ

 أ همٚم٥م اًمٜمـ٤مس قمٜمـد اًمًٚمٓمـ٦م يّمٞمـ رون أؿمـراراً -
 يـج٥م أن َ
شمٕمٞمش اًمـحٞم٤م َة يمـ ُٚم ْٕمـ ٌَـ٦م-
 اًمٜمـ٤مس أؿمٌ٤م ٌه ومـل اًمـ َ
خ ْٚم ِؼ ،وإٟمٛمـ٤م يتـٗم٤موٚمقن ومـل اًمرظم٤مء واًمِمدة -
 ىمٞمؾ ًمـف ُ :م٤م سم٤مًمٙمؿ ُمٕمـ٤مؿمـر اًمـحٙمٛمـ٤مء ٓ ُيـحزٟمـٙمؿ ُم٤م ُيـحزٟمٜم٤م إذا أص٤مسمٙمؿ
وٓ ينيمؿ ُم٤م ينٟم٤م إذا ٟم٤مًمٙمؿ ؟ ىم٤مل ٕ :ن إؿمٞم٤مء ضمـٛمٞمٕم ً٤م إُم٤م شمـتـريمٜم٤م وإُم٤م
ٟمتـريمٝم٤م ،ومال وضمـف ًمٚمتٛمًؽ سمـزائـؾ -
حت٩م قمـ ٟمٗمًف طمتك أفمٝمر
 ذيمر أومالـمقن أن اًمـٛمٚم َؽ ؾمجٜمـف فمٚمٛمـ ً٤م ،ومٚمؿ يـزل يـ ّ
سمراءشمـف ،وقمٚمؿ اًمـٛمٚمؽ أٟمـف ًمف فم٤مًمـؿ ،وم٘م٤مل ًمف اًمقزير اًمذي يم٤من يتقًمـك إيّم٤مل
اًمٙمالم سمـٞمٜمٝمٛمـ٤م :أيـٝم٤م اًمـٛمٚمؽ ،ىمـد اِ ْؾم َتـ َ
ٌ٤من ًمؽ أٟمـف سمـري ٌء ومٛمـ٤م ًمؽ وًمـف ،وم٘م٤مل
اًمـٛمٚمؽً :مٕمٛمـري ُم٤م ًمـل إًمٞمف ؾمٌٞمؾ همٞمـر أٟمـل أضمد ًمٜمٗمز اؾمتِـ ْثـ٘م٤مًٓ ٓ أدري ُم٤م
وم٠مظمٌـَر اًمقزيـر أومالـمـ َ
هقْ ،
قن سمـذًمؽ -ىم٤مل أومالـمقن :وم٤مطمتج٧م أن ُأومـتـ َش ومـل
ٔمرت ومـل
ٟمٗمز وأظمالىمل ؿمٞمئ ً٤م أىمـ٤مسمـؾ سمـف ٟمٗمًـف وأظمالىمـف سمٛمـ٤م ُيـِمٌـ ُٝمٝم٤م ،ومٜمـ ُ
ِ
٥م ًمٚمٕمدل يمـ ِ
ومٛم َّح ّْم ُ٧م هذا اًم َّٓمـ ٌْ َع ومِـل ٟمٗمز،
أظمالىمـف ومـ٢مذا هق ُُمـح ٌّ
٤مر ٌه ًمٚمٔمٚمؿَ ،
٧م ذًمؽ اًمتقاومؼ وىمـ٤مسمـٚم٧م ٟمـٗمًف سمـٝمذا اًمٓمٌـع اًمذي سمٜمٗمز أُمر
ومٚمٛمـ٤م َطمـ َّر ْيم ُ
سم٢م ْـمـالىمل وىم٤مل ًمقزيـره :ىمـد ا ْٟمـ َحـ َّؾ يمؾ ُم٤م أضمد ومـل ٟمٗمز قمٚمٞمـف-
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 ٓ شمّمٞمـر قمٞمــ اًمٌّمٞمـرة طم٤م َّد ًة إٓ إذ َو ُٕم َٗم٧م قمٞمــ اًمـجًد-
 أقمـ ِ
ط وؾمت٠مظمذ-
 ٓ شمـحـت٘مـرن أطمداً ًمتقاوٕمف-
 قم٘مقل اًمٜمـ٤مس ُُمدوٟمّـ ٌ٦م فم٤مهر ٌة ومـل ُطم ًْ ِـ اظمتٞم٤مراشمـٝمؿ-
 ٓ شم ِ
َـح٘مـ َّ
رن ىمٚمٞمـ ً
ال ُمـ اًمـخٞمـر شمٗمٕمٚمـف ومـ٢من ىمٚمٞمـ ؾ اًمـخٞمـر يمثٞمـره-
 صمـالث يـٝمـدُ د َن اًمـجًؿ ِ :ىمـّمـر ِ
ذات اًمٞمـد ،ورد اًمٜم ِ
ُّمح ،ووحؽ َذ ِوي
ْ
َ
َ ُ
اًمـجٝمؾ قمٚمـك اًمٕم٘مالء-
 اًمِمٌـٞمف يـجذب َ
اًمِم ٌِـٞمف-
ِ
ُ مـ سمـدَ َأ سمِٜم ِ
٤مؾمـ َ٦م اًمٜمـ٤مس-
َـٗمً ِف
َ
ومً٤مؾمٝم٤م أ ْد َر َك ؾمٞمـ َ
َ
 ومـل اإلٟمً٤من أرسمع ـمٌ٤مئع :اًمٕم٘مؾ ،واهلقى ،واًمِمٝمقة ،واًمٕم َّٗم٦م -وم٤مًمٕم٘مؾ ُيٕم٤مشم٥م اهلقى
واهلقى ُي٘م٤مشمـؾ اًمٕم٘مؾ ،واًمٕمٗم٦م شمُٕم٤مشم٥م اًمِمٝمقة واًمِمٝمقة ُشمـ٘م٤مشمـؾ اًمٕمٗم٦م ،واإلٟمً٤من
ِ
ذ ًا يمقومِـلء قمٚمٞمف-
ُُم ًَ َّٚم ٌط قمٚمـك ُمِمٞمئـتف ،ومٛمـ قمٛم َؾ ظمػم ًا ضمقزي سمـف ،وُمـ قمٛمؾ َ ّ
 ٓ يٜمٌٖمل ًمٚمٕم٤مىمؾ أن يِمٖمؾ ٟمٗمًف سمٛمـ٤م ذه٥م قمٜمف ،وًمٙمـ سمحـظ ُم٤م سم٘مل ًمف-
ً مٞمس سملم اًمٕمٗم٦م واًمِمٝمقات ُم٤م هق ُمِمؽمك أصالً-
 اًمِمٝمقات دمٕمؾ ُمـ اإلٟمً٤من اًمٗمٓمـ ُمؽمدد ًا يم٤مٕطمـٛمؼ ،يمٚمٛمـ٤م اؾمتٝمقشمـف
ؿمٝمقاشمـف ازداد رهمٌـ ً٦م ومٞمٝم٤م
 اًمٕمٗمٞمػ أؿمجع اًمٜمـ٤مس وأىمقاهؿ ٟمٗمً ً٤م ،ومـ٤مًمٕمٗم٦م هل اًمتقؾمط وآقمتدال ومـل اعمٓمٕمؿ
نم ْب واًمـ َٛم ٜمٙمقح ،وهل وٌط اًمٜمٗمس وسومٝم٤م قمـ اًمٚمذات واًمِمٝمقات-
واًمـ َٛم ْ َ

 يمؾ سمداي٦م ًمـٝم٤م ٟمـٝم٤ميـ٦م ،وهذه اًمٜمٝم٤ميـ٦م هل اًمٌداي٦م ًمٌمء آظمر-

 اًمِمخص اًمّم٤مًمح ٓ يـحت٤مج اًم٘مقاٟملم ًمتخؼمه يمٞمػ يتٍمف سمٛمًئقًمٞم٦م ،أُم٤م
اًمِمخص اًمٗم٤مؾمد ومًٞمجد دائٛمـ ً٤م ـمري٘م٦م ُم٤م ًمالًمتٗم٤مف قمٚمـك اًم٘مقاٟملم-
ٟ متٞمج٦م اًمالُمٌ٤مٓة شمـج٤مه اًم٘مْم٤مي٤م اًمٕم٤مُم٦م هل أن حيٙمٛمٜم٤م أؾمقء إؿمخ٤مص-
 اًمتٗمٙمػم هق طمقار اًمروح ُمع ٟمٗمًٝم٤م-
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 ؾم٠مًمف أرؾمٓمقـم٤مًمٞمس :سمامذا يٕمرف احلٙمٞمؿ أٟمف ىمد ص٤مر طمٙمٞم ًام؟ وم٘م٤مل :إذا ًمـؿ
يٙمـ سمام يّمٞم٥م ُمـ اًمرأي ُُمٕمجٌ ً٤م ،وٓ ًمـام ي٠مشمـل ُمـ إُمر ُمتٙمٚمٗم ً٤م ،وًمـؿ يًتٗمزه
قمٜمد اًمذم اًمٖمْم٥م ،وٓ يدظمٚمف قمٜمد اًمـٛمرح اًمٜمخقة-
ومص ظم٤مشمؿ أومالـمقن :حتريؽ اًمً٤ميمـ أؾمٝمؾ ُمـ شمًٙملم اًمـٛمتحرك-
 قمغم ّ
 ٓ شمُذه٥م احلِمٛم٦م سمٞمٜمؽ وسملم أظمٞمؽ ،أسمؼ ُمٜمٝم٤م وم٢من ،ذه٤مهب٤م ذه٤مب احلٞم٤مء-
 ؾمئؾ أومالـمقن قمٜمد ُمقشمف قمـ اًمدٟمٞم٤م وم٘م٤مل :ضمئ٧م إًمٞمٝم٤م ُُمْمٓمر ًا ،وقمِم٧م ومٞمٝم٤م
تحػم ًا ،وه٤م أٟم٤م أظمرج ُمٜمٝم٤م يم٤مره ً٤م ،ومل أقمٚمؿ ومٞمٝم٤م إٓ أٟمٜمل ٓ أقمٚمؿ-
ُُم ّ

أرشطقُ(:ُ)Aristotle Ἀπιζηοηέληρ
ً مٞمس صدي٘م ً٤م ُمـ يٙمقن صديؼ اًمـجٛمٞمع-
ِ
َـر ّوى-
 اًمـج٤مهؾ ي١م ّيمـد ،واًمٕمـ٤مًمـؿ َي ُِم ّؽ ،واًمٕمـ٤مىمـؾ َيـت َ
ًمٞم٧م أُمـره ُمـ رأومتـؽ ورطمـٛمتـؽ وقمٗمقك ُم٤م شمرهم٥م ومـل ُمثٚمـف-
 أقمط َُمـ َو َ
 اًمرأي اًمّم٤مئ٥م هق صمـروة اًمتٗمٙمٞمـر-
َ
اًم٘مقل دون اًمٗمٕمؾ-
َ ٓ يـزيٜمُـؽ ىمق ًُمؽ إذا أطمًٜم٧م
أصٚمح ًمٚمٜمـ٤مس ُمـ أوًمـل ِ
إُمر إذا َص ُٚمحقا ،وٓ أومًدَ هلؿ ُمٜمٝمؿ إذا ومًدوا-
ً مٞمس أطمدٌ
َ
ومقت وآظمره٤م ُمقت-
دار أوًمـٝم٤م ٌ
 اًمدٟمٞم٤م ٌ
ً مٞمً٧م اًمِمج٤مقمـ٦م أن شمـ٘مقل يمؾ ُم٤م شمٕمت٘مد ،إٟمٛمـ٤م اًمِمج٤مقمـ٦م أن شمٕمت٘مد يمؾ ُم٤م شم٘مقل-
ُ مـ ًمـؿ ي٘مدر قمٚمـك ومٕمؾ اًمٗمْم٤مئـؾ ومـٚمتٙمـ ومـْم٤مئـٚمـف ومـل شمـرك اًمـرذائـؾ-
اًمذٟم٥م واًمـجـُرم-
 اًمٜمِـ َّٞمـ ُ٦م اًمًٞمئـ٦م شمّمٜمع
َ
ؾمٌ٥م ًمـٙمقن آظمريـ-
ٜمِمئ و ُيـالؿمـلَ :ومـ َٗمٜم٤م ُء يمؾ ىمق ٍم
ٌ
 اًمزُم٤من ُي ُ
 ٓ يٛمٙمٜمٜم٤م أن ُٟم َٕمٚمؿ اًمًٚمٓمٕمقن أن يًٞمـر ُُمًت٘مٞمٛمـ ً٤م-

 يٌح٨م اًمٜمـ٤مس قمـ اًمًٕم٤مدة سمٛمٛمـ٤مرؾمـ٦م اًمـخٞمـر ،وًمٙمـ ًمألؾمػ يـخٚمٓمقن سمٞمــ
اًمـخٞمـر اًمـٛمٓمٚمؼ واًمـخٞمـر اًمٓمـ٤مرئ واًمٔمـ٤مهـري واًمذي يتً٤موى ومـل
ٟمٔمـرهـؿ سم٤مًمٚمـذة ،سمٞمٜمٛمـ٤م يٕمتٌـرون أن اًمِمـر هق إًمـؿ-
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 إن اًمًٕم٤مدة ومـل اًمـحٙمٛمـ٦م ،وٓ ؾمٕمٞمد ومـل اًمدٟمٞمـ٤م إٓ اًمٕمـ٤مىمـؾ اًمـحٙمٞمؿ-
ُ مـ ًمـؿ يٙمـ طمٙمٞمٛمـ ً٤م ًمـؿ يزل ؾم٘مٞمٛمـ ً٤م-
 ؿمـر اًمٜمـ٤مس هق ذًمؽ اًمذي سمـ ُٗم ِ
ًقىمـف يي ٟمـٗمًف واًمٜمـ٤مس-
 اًمٌنم سمـٓمـٌٞمٕمتٝمؿ ُيريـدون اًمـٛمٕمرومـ٦م-

 يمؾ اًمقفم٤مئـػ ُمدومققمـ٦م إضمـر شمِمٖمؾ اًمذهـ وشمـ٘مٚمـؾ ُمـ َىمـدْ ِره-
 يمؾ اًمٗمْم٤مئـؾ شمـتٚمخص ومـل اًمتٕم٤مُمؾ سمٕمداًمـ٦م-
 اِٟمـزل سمرهمٌ٤مشمؽ إًمـك ُمًتقى دظمٚمؽ اًمـح٤مًمـل ،وارشمٗمع سمـٝم٤م وم٘مط قمٜمدُم٤م يًٛمح
ًمؽ سمذًمؽ دظمٚمؽ اًمـٛمرشمٗمـع-
ٚمؿ ُمـ أطمالم اًمٞمـ٘مـٔمـ٦م-
 إُمؾ ُطم ٌ
 ٓ أطمـد يـح٥م اإلٟمً٤من اًمذي َيـخـ٤مومـف-
 اًمـٛمٗم٤مضمـ٠م ُة ِؾمـر اًم ُٗمـٙمـ٤مهـ٦م-
وؿم َٖم َٚمؽ قمـ ُم ِ
 اىمٌض إًمٞمـؽ َأ َُم َٚم ْؽ ،ومـ٢من إُمؾ إذا سمًٓمتف أىمًك ىمٚمٌـؽ َ
ٕم٤مدك،
َ
وًمٞمٙمـ ُمـٛمـ٤م شمًتٕمٞمــ سمـف قمٚمـك إـمٗم٤مء اًمٖمْم٥م قمٚمٛمؽ سمـ٠من اًمزًمـؾ ٓ يـخٚمق
ّ
قمدو ًا ًمؽ طمـٛمٚمف قمٚمـك ذًمؽ-
َـق َّىمع ص٤مطمٌؽ،
وًمٕمـؾ ّ
ُمٜمـف أطمدٌ  ،وسمـف شم َ
َ ي ًْ ُٝمـ ُؾ ظمـداع اًمِمٌ٤مب ٕٟمـٝمؿ يًتـٕمجـٚمقن إُمؾ-
شمْمٜمَـ قمٚمـك اًمٜمـ٤مس سمٛمـ٤م شمرهم٥م ومٞمـف ،وٓ ِ
ِ ٓ 
شم٠مت إًمٞمٝمؿ سمٛمـ٤م شمٙمـره أن ُي١مشمك إًمٞمؽ-
َّ
ِ
اًمـٛمـرء ومـٕمٚمـف-
 دًمٞمؾ قم٘مؾ
 وضمقد أقمقان اًمًقء أوـر ُمـ ُوم٘مدان أقمقان اًمّمدق-
 اًمٙم٤مذسمقن ظم٤مهون دائٛمـ٤مً  ،وٓ ؾمٞمٛمـ٤م أن أطمد ًا ٓ ُي ّمدىمٝمؿ طمتك وًمق َص دَ ىمقا-
 اًمٔمٚمؿ ُمـ ـمٌع اًمٜمٗمقس ،وإٟمٛمـ٤م َي ُّمده٤م قمـ ذًمؽ أطمد قم ّٚمتلم :إُم٤م قمٚمـ ٌ٦م ديٜمـٞم ٌ٦م
ِ
ًمـخقف اًمًٞمػ-
ًمـخقف اًمـٛمٕم٤مد أو قمٚمـ ٌ٦م ؾمٞم٤مؾمٞمـ٦م
ِ
اؾمتٕمـ ْـ قمٚمـك أُمـقرك ُ
ػ إهقاء ،وإظمرى

سمخ ّٚمتٞمــ :إطمداهـٛمـ٤م شمـ٠مًمـ ُ
٧م ومـل إُمـقر-
اًم َتـثـٌ ُ
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َ ٓ شمـ َتّمدق قمٚمـك اًمٗمرد سمـؾ قمٚمـك اإلٟمً٤من-
 اقمتٌـر سمٛمـ ُمْمـك ىمٌٚمؽ وٓ شمٙمـ ِقمٌـر ًة ًمـٛمـ ي٠مشمـل سمٕمدك-
 ضمذور اًمتـرسمٞمـ٦م ُُمـ َّر ٌة ،وًمٙمـ صمِٛمـ٤مره٤م ُطمٚمقة-
ِ
اإلرادة هق أؿم٘مك اًمٌِمـر-
 ومـ٤مىمـد
 إٟمٜم٤م ٓ ٟمّمٓم٤م ُد اًمثٕمٚم٥م سم٤مًمٗمخ ٟمٗمًف ُمرشمٞمــ-
َّـق ّىمل أول ُمقارد اًمـخقف-
 إومراط اًمـت َ
 يمت٥م إًمـك اإلؾمٙمٜمدر :إذا أقمٓم٤مك اإلًمف ُم٤م شمـح٥م ُمـ اًمٔمٗمر وم٤مومٕمؾ ُم٤م أطم٥م ُمـ اًمٕمٗمق-
اظمتّم٤مر اًمـٙمالم َ
ـمل اًمـٛمٕم٤مٟمـل-

ُ
 إذا أردت اًمٖمٜمك وم٤مـمٚمٌـف سمـ٤مًم٘مٜم٤مقمـ٦م :ومـ٢مٟمـف ُمـ ًمـؿ شمٙمـ ًمـف اًم٘مٜم٤مقمـ٦م ومٚمٞمس
اًمـٛمـ٤مل ُُم ْٖمٜمٞمـ ِف وإن َيمـ ُثـر-
ِ
ِ
ُ
واًمٌـٖمض اًمٕمٞمٜم٤من-
اًمـٛمقدة
اًمٚمً٤من ،وقمـ
 يٕمٌـ ُر قمـ اإلٟمً٤من
ِ
اًمٕمِمؼ دا ٌء ٓ َي ْٕم ِر ُض إٓ ًمٚم٘مـٚمقب اًمٗمـ٤مرهمـ٦م-

 اـمٚم٥م اًمٖمٜمك اًمذي ٓ يٗمٜمك واًمـحٞم٤مة اًمتل ٓ شمتٖمٞمـر واًمـٛمٚمؽ اًمذي ٓ يزول
واًمٌ٘م٤مء اًمذي ٓ يْمٛمحؾ-
اًمتٛمرن قمٚمـك اًمٗمْم٤مئـؾ واًمٕمٞمِمـ٦م اًمّم٤مًمـحـ٦م-
 أومْمؾ ُم٤م يٗمٕمٚمف اإلٟمً٤من
ّ
 إذا وم٤مشمـؽ إدب وم٤مًمزم اًمّمٛم٧م-
ِ
ص ُمـ قمدوك اًم ُٗمرصـ٦م ،واقمٛمؾ قمٚمـك أن اًمدَّ هـ َر ُد َول-
 ا ْومـتَـ ِر ْ
 اىمٛمع أهؾ اًمٗمجقر قمٚمـك أٟمـؽ ُشمّمٚمح ديٜمؽ ورقمٞمتؽ سمذًمؽ( -ىم٤مًمف ًمإلؾمٙمٜمدر)
ضم٤مٟم٥م إٓ
 اقمٚمؿ أن ُمـ قمالُمـ٦م شمـٜمـ٘مؾ اًمدٟمٞمـ٤م ويمـدر قمٞمِمٝم٤م أٟمـف ٓ يّمٚمح ُمٜمٝم٤م
ٌ
٥م آظمـر ،وٓ ؾمٌٞمؾ ًمّم٤مطمٌٝم٤م إًمـك قمـ ٍز إٓ سمـ٢مذٓل ،وٓ اؾمتٖمٜمـ ٍ
سمٗمً٤مد ضم٤مٟمـ ٍ
٤مء
ٍ
ومْمؾ ومـل
إٓ سم٤مومـتـ٘م٤مر ،واقمٚمؿ أٟمـف رسمٛمـ٤م أصٌ٧م سمٖمٞمـر طمـز ٍم ومـل اًمرأي وٓ
ّمٞم٥م
ت قمٜمؽ وأٟم٧م ُُم
اًمديـ :وم٢من أصٌ٧م طم٤مضمتؽ ُمٜمٝم٤م وأٟم٧م ُمـ
خٓمئ أو أد َسمـ َر ْ
ٌ
ٌ
ومال يً َت ِ
خـ َٗمٜمـَّؽ ذًمؽ إًمـك ُُمٕم٤مودة اًمـخٓم٢م و ُُمـج٤م َٟمٌـ٦م اًمّمقاب-
َ ْ
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 إدب ُيٖمٜمل قمـ اًمـحً٥م-






صٕم٥م ،وآٟمحٓمـ٤مط إًمـك اًمدٟمـ٤مءة ٌ
ؾمٝمؾ-
آرشم٘م٤مء إًمـك اًمً١مدد
ٌ
آؾمتـٝمت٤مر سم٤مًمٜمً٤مء ومِـ ْٕمـ ُؾ اًمٜمقيمك-
ِ
سم٤مًمٗم٤مئ٧م شمْمٞمـٞمـع إوىمـ٤مت-
آؿمتٖم٤مل
إيـ٤مم ُشمـٗمٞمد اًمـ ِ
ح َٙم ْؿ-
اُمـتـ ِ
حـ اعمرء ومـل وىم٧م همْمٌف ٓ ذم وىم٧م رو٤مه ،وذم طملم ىمدرشمـف ٓ ذم طملم ِذ ًّمتف-

 إن إردي٤مء( )1يٜم٘م٤مدون سم٤مًمـخقف وإظمٞم٤مر يٜم٘م٤مدون سم٤مًمـحٞم٤مء ،ومٛمٞمز سملم اًمٓمٌ٘متلم
واؾمتٕمٛمؾ ومـل أوًمئؽ اًمٖمٚمـٔمـ٦م واًمٌٓمش وومـل ه١مٓء اإلومـْم٤مل واإلطمً٤من(-)2
اًمًٜمَـ اًمـجٛمٞمٚمـ٦م ،وومتح
 إن إُمقر اًمتل َيـ ِْمـ ُر ُ
ف سمـٝم٤م اًمـٛمٚمقك صمالصمـ٦مَ :ؾمـ ُ
اًمٗمتقح اًمـٛمذيمـقرة ،وقمٛمـ٤مرة اًمٌٚمدان اًمـ ُٛمٕمٓمٚمـ٦م-
 إن ًمـؿ شمّمٌـر قمٚمـك شمٕم٥م اًمٕمٚمؿ صٌـرت قمٚمـك ؿم٘م٤مء اًمـجٝمؾ-
 إٟمٛمـ٤م يـحٛمؾ اًمـٛمرء قمٚمـك شمـرك اسمتٖمـ٤مء ُم٤م ًمـؿ يٕمٚمؿ ىمٚمـ٦م اٟمتـٗم٤مقمـف سمٛمـ٤م ىمـد قمٚمؿ-
ِ ٍ
اًمًقىمـ٦م ُهتِـؽ ذومـف-
 أي َُمٚمؽ ٟمـ٤مزع ُ
 سمـ٤مطمتٛمـ٤مل اًمـٛم١من يـج٥م اًمً١مدد-
 سمـ٢مص٤مسم٦م اًمـٛمٜمٓمؼ َيٕم ُ
ٔمؿ اًم َ٘مدْ ر و َيـرشمـ٘مل اًمنمف-
 سمـ٤مٔداب ُشمـ ْٚم َ٘مح إومٝم٤مم وٟمت٤مئ٩م إذه٤من-
 سمـ٤مإل ْوم ِ
ْم٤مل يٙمقن اًمً١مدد-
 سمـ٤مإلٟمّم٤مف ُيـ َح٥م اًمتقاصؾ-
 سمـ٤مإلٟمٕم٤مم ُيـًتحؼ اؾمؿ اًمٙمرم-
 سم٤مإليث٤مر ُيًتقضم٥م اؾمؿ اًمـجقد-
 سمـ٤مًمتـ٠مٟمـل َشمـ ًْ ُٝمؾ اًمـٛمٓم٤مًم٥م-
( )1مجع رديء-
( )2يمتٌف إمم اإلؾمٙمٜمدر ذم وص٤مي٤مه ًمف-
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 سمـ٤مًمتقاوع شمـتؿ اًمٜمـٕمٛم٦م-
 سمـ٤مًمتقاوع شمٙمثر اًمـٛمحٌـ٦م ،وسم٤مًمـٕمٗم٤مف شمـزيمق إقمٛمـ٤مل-
 سمـ٤مًمـحٙمٛمـ٦م شمٙمثـر إٟمّم٤مر-
 سمـ٤مًمرومـؼ ُشمًتخدم اًم٘مـٚمقب-
 سمـ٤مًمًٕم٤ميـ٤مت شمـٜمِم٠م اًمـٛمٙم٤مره-
 سمـ٤مًمّمدق يتؿ اًمٗمْمؾ-
ِ
ٞم٥م اًمٓمٕم٤مم واًمنماب-
 سمـ٤مًمٕم٤مومٞمـ٦م شمٕمرف ـم َ
 سمـ٤مًمٕمدل ُيـ٘مٝمر اًمٕمدو-
 سمـ٤مًمـ َٛمـ ُيـٙم َٗمـ ُر سمـ٤مإلطمً٤من ،وسمـ٤مًمـجحد ًمإلٟمٕم٤مم يـج٥م اًمـحرُم٤من-
 سم٤مًمقومـ٤مء يـدوم اإلظمـ٤مء-
 سمـ٤مًمٗمٙمر اًمثـ٤مىم٥م ُيـدرك اًمرأي اًمٕمـ٤مزب(-)1
 سمحٚمقل اًمـٛمٙم٤مره يـتـٜمـٖمص اًمٕمٞمش وشمتٙمدر اًمٜمٕمؿ-
 سمـتـريمؽ ُم٤م ٓ يٕمٜمـٞمؽ يتؿ ًمؽ اًمٗمْمؾ-
 سمحًـ آقمتٌ٤مر ُشميب إُمث٤مل-
 سمـخٗمض اًمـ َج ِ
ٜم٤مح شمـتؿ إُمقر-
َ سمـ ُ
ذل اًمقضمـف إًمـك اًمٜمـ٤مس هق اًمـٛمقت إصٖمر-
 سمًٕمـ٦م إظمالق يٓمٞم٥م اًمٕمٞمش و َيـ ْٙم ُٛمؾ اًمنور-
 سمـ ِٚمٞمــ اًمـٙمٚمؿ شمـدوم اًمـٛمقدة ومـل اًمّمدور-
 اًمٌخٞمؾ ذًمٞمـ ٌؾ وإن يم٤من همـٜمـٞمـ ً٤م ،واًمـجـقاد قمـزيـ ٌز وإن يم٤من ُُمـ ِ٘مـ ً
ال-
 اًمتج٤مرب ًمٞمس ًمـٝم٤م هم٤ميـ٦م (أي ُُمٜمْـتَٝمك) ،واًمٕمـ٤مىمـؾ ُمٜمٝم٤م ومـل زي٤مدة-
 اًمتـروي ومـل إُمقر يـٌٕم٨م قمٚمـك اًمٌّم٤مئـر-
 اًمتٛمٜمّل ؾمٌ٥م اًمـحنة-
( )1اًمٌٕمٞمد-
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 اًمتج٤مهؾ ؾمـر إصح٤مب (أي اؾمتٛمرار صحٌ٦م إصح٤مب)-
ِ
ٌقس اًمـج٤مهؾ-
 اًمت٘مقى ؿمٕم٤مر اًمٕمـ٤مًمـؿ ،واًمـري٤مء ًُم ُ
ُ طم ًْ ُـ اًمّمٛم٧م ضمالًم٦م اًمـٝمٞمـٌـ٦م-
 اًمـح٤مضم٦م شمٗمتح سم٤مب اًمـحٞمـٚمـ٦م-
ِ
ج٤مهؾ ُمٖمرور-
 صديـؼ اًمـ
 صديـؼ اًمـٛمٚمقل زائـ ٌؾ قمـٜمـف-
قمدو ًمـٛمٚمٙمؽ ،وُمـ شمـٛمًؽ
 اضمٕمؾ اًمديـ ُمقوع ُُم ْٚمٙمِ َؽ ومٛمـ ظم٤مًمٗمف ومٝمق
ٌ
سم٤مًمٓمري٘مـ٦م اًمـحًٜم٦م ومحرا ٌم قمٚمٞمؽ َذُمـف وإدظم٤مل اًمـٛمذًمـ ِ٦م قمٚمٞمـف ،واقمتٌـر سمٛمـ
ُم٣م وٓ شمٙمـ قمٌـر ًة ًمـٛمـ سمٕمدك-
 اًمّمٌـر شمـ٠ميـٞمـد اًمٕمزم ،وصمٛمر ُشمـف اًمتٛمحٞمص واًم َٗمـ َرج-
 اًمّمدق ِىمقا ُم أُمر اًمـخالئؼ ،واًمـٙمذب دا ٌء ٓ يٜمـجق ُمـ َٟمـ َز َل سمـف ،وُمـ ضمٕمؾ
ٖمْم ْتـ ُف ظم٤مصتـف-
وؾمخ ٟمـٗمًـف أ ْسمـ َ
إضمـؾ إُم٤مُمـف أصٚمح ٟمـٗمًـف ،وُمـ َّ
 اًمّمٛم٧م ظمٞمـ ٌر ُمـ قمجـز اًمـٛمٜمٓمؼ-
 اًمْم ّٞمؼ اًمٌـ٤مع َطمًٞمـ ُر اًمٜمٔمر-





اًمٓمٛمع يقرث اًمـذ ًّمـ ُ٦م اًمتل ٓ ُشمًتـ٘م٤مل-
ِ
اًمر ِقم َّٞمـ٦م ُُمـدارا َة ُمـ ىمـد اٟمـ ُت ِٝم َٙم ْ٧م قمٚمٞمف ُمـٛمٚمـٙمتـف و َيم ُثـ َر ْت قمٚمٞمـف أقمـداؤه-
دار َ
ِ
ًمْمٕمٞمػ ُمـ أقمدائـؽ قمٚمـك أٟمـف أىمقى ُمٜمؽ ،و َشم َٗمـ َّ٘مدْ ُضمٜمْدَ ك َشم َٗمـ٘مدَ َُم ْـ
قم٤مُم ِؾ ا
َ
َىمـد ٟمزًم٧م سمـف أومـ٦م واوٓمرشمـف إًمـك ُُمداومٕمتِٝمؿ-
اًمٕم٤مًمـؿ يٕمـرف اًمـج٤مهؾ ٕٟمـف يم٤من ضم٤مه ً
ال ،واًمـج٤مهؾ ٓ يٕمرف اًمٕم٤مًمـؿ ٕٟمـف ًمـؿ

يٙمـ قم٤مًمـٛمـ ً٤م-
 اًمـحٙمٛمـ٦م رأس اًمٕمٚمـقم-
ُ ؾمئؾ :يمؿ َيـ ْٗم ُْمؾ اًمـٛمتٕمٚمٛمقن قمٚمـك همٞمـر اًمـٛمتٕمٚمٛمٞمــ؟ وم٘م٤ملُ :م٘مـدار ُم٤م
يٗمْمؾ إطمٞم٤مء قمٚمـك إُمـقات-
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ِ
اًمـٛمـرء ُمـ ٟمـٗمًف-
 اًمـٛمـروءة اؾمتحٞمـ٤م ُء





اًمـحٙمٛمـ٦م ذف ُمـ ٓ ىمـديؿ ًمـف -
ِ
ـق ِىمل-
اًمًٜمّـ٦م ومـ٢من ومٞمٝم٤م إيمٛمـ٤مل اًمـتَّ َ
ظمـذ ٟمـٗمًؽ سمـ٢مصمٌـ٤مت ُ
دومع َّ
اًمِمـ ِر سمـ٤مًمِمـر َضم َٚمد ،ودومع اًمِمـر سمـ٤مًمـخٞمـر ومـْمٞمٚمـ٦م-
ُ
ِ
ِ
ٍ
وز ْهـدك ومٞمٛمـ يرهم٥م ومٞمؽ ىم َّمـ ُر هـ ّٛمـ٦م-
رهمٌتؽ ومٞمٛمـ َيـ ْز َهـدُ ومٞمـؽ ُذل
ٟمٗمسُ ،
()1

()2

 اًمري٤موـ٦م َشم ِْم َحـ ُذ اًم َ٘مريـحـ٦م -
ِ
إدب يـٝمدم ُم٤م سمٜمـ٤مه إؾمالف-
 ؾمـقء
 اًمنقمـ٦م ومـل اًمـجـقاب ِ
٥م اًم َٕمثـ٤مر-
شمقضم ُ
()3

َ
اشمٕمظ سمٖمٞمـره-
 اًمًٕمٞمد ُمـ

وًمٚمٛم ِحؼ ُمـ
 اًمٕمدل ُمٞمزان اإلًمـف ومـل أروـف ،وسمـف ي١مظمـذ ًمٚمْمٕمٞمػ ُمـ اًم٘مقي
ُ
ِ
اإلًمـف قمٛمـ٤م ووٕمـف سملم قمٌـ٤مده وم٘مد ضمٝمؾ أقمٔمـؿ اًمـجٝم٤مًمـ٦م-
اًمـٛمٌٓمؾ ،ومٛمـ أزال ُمٞمـزان
 ىمـد ُيٙمتٗمل ُمـ طمـظ اًمٌـالهمـ٦م سم٤مإليـج٤مز-
ِ
اًمـحٞمـ٤مة ُمع اًمـٙمذب-
ظمٞمـر ُمـ
 اًمـٛمقت ُمع اًمّمدق
ٌ
َ ىمـدم أهؾ اًمّمالح وإُم٤مٟمـ٦م قمٚمـك أٟمؽ شمٜمـ٤مل سمذًمؽ ومـل اًمٕم٤مىمٌـ٦م اًمٗمـقز وشمـتـزيـ






سمـف ومـل اًمدٟمٞمـ٤م-
ٍ
رء يتـٝمٞم٠م ومٞمـف طمـٞمـٚمـ ٌ٦م إٓ اًم َ٘مدَ ْر-
يمؾ
ٍ
رء ُيًتٓمـ٤مع ٟم٘مٚمف إٓ اًمٓمٌ٤مع-
يمؾ
يمـ رؤووم ً٤م رطمٞمٛمـ ً٤م ،وٓ شمٙمـ رأومتؽ ورطمـٛمتؽ ومً٤مد ًا ًمـٛمـ يًتحؼ اًمٕم٘مقسمـ٦م
و ُيـّمٚمِ ُحـف إدب-
ٌ
ُمقيمؾ سمـف اًمزًمؾ-
يمالم اًمٕمجـٚمـ٦م
ٓ أدريٟ :مِّمػ اًمٕمٚمؿ-

( )1يٕمٜمل يّمٌح سمـٝم٤م ذيٗم٤م وإن ًمـؿ يٙمـ ذم أصٚمف ذيٗم ً٤م-
( )2اًمـٛمح٤مومٔم٦م قمغم اًمٓمري٘م٦م-
( )3اًمري٤مو٦م هتذي٥م إظمالق اًمٜمٗمًٞم٦م ومتحٞمّمٝم٤م قمـ ظمٚمٓم٤مت اًمٓمٌع وٟمزقم٤مشمف -اًمتٕمريٗم٤مت ًمٚمجرضم٤مين سمتٍمف-
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 ٓ شمّم٤مدم ُمـ يم٤من قمٚمـك اًمـحؼ ،وٓ شمـح٤مرب ُمـ يم٤من ُُمتٛمًٙم ً٤م سم٤مًمديـ-
ُ ٓ شمٌٓمؾ قمٛمر ًا ومـل همٞمـر ٟمٗمع ،وٓ ُشم ِْم ْع ًمؽ ُم٤مًٓ ومـل همػم طمـؼ ،وٓ شمٍمف ًمؽ ىمـق ًة
ٍ
ٞم٧م ُمـ
ومـل همػم قمٜمـ٤مء ،وٓ شمٌذل ًمؽ رأيـ ً٤م ومـل همػم َر َؿمد ،ومٕمٚمٞمؽ سم٤مًمـ ِحٗمظ ًمـٛمـ٤م ُأشمِ َ
ذًمؽ واًمـ ِجد ومٞمـف ،وظم٤مصـ ً٦م ومـل اًمٕمٛمر اًمذي يمؾ ٍ
رء ُُمًتٗم٤م ٌد ؾمقاه ،وإن يم٤من ٓ سمد
ًمؽ ُمـ إؿمٖم٤مل ٟمٗمًؽ سمٚمـ ٍ
ذة ومـٚمتٙمـ ومـل ُُمـح٤مدصمـ٦م اًمٕمٚمٛمـ٤مء ودرس يمت٥م اًمـحٙمٛم٦م-
َ ٓ شمـ ْر ُج اًمًالُمـ٦م ًمٜمٗمًؽ طمتك َيًٚمؿ اًمٜمـ٤مس ُمـ َضم ِ
قرك ،وٓ شمٕم٤مىم٥م همٞمـرك
ص ومٞمف ًمٜمٗمًؽ ،واقمتٌـر سمٛمـ َشمـ َ٘مدَّ م ،واطمٗمظ ُم٤م ُم٣م ،واًمزم
قمٚمـك أُمـ ٍر ُشمـ َرظم ُ
اًمّمحـ٦م يٚمزُمؽ اًمٜمّمـر-






ٓ َشمـٖمٗمؾ ومـ٢من اًمٖمٗمٚمـ٦م شمـقرث اًمٜمداُمـ٦م-
ٓ ومخـر ومٞمٛمـ٤م يزول ،وٓ ِهمٜمك ومٞمٛمـ٤م ٓ َيـ ْثـٌُ٧م-
ٓ ُيالم اإلٟمً٤من ومـل شمرك اًمـجقاب إذا ُؾمئؾ طمتك يتـٌٞمــ أن اًمًـ٤مئـؾ ىمـد
ؾمٌٞمؾ ِ
أطمًـ اًمً١مالٕ ،ن ُطمً َـ اًمً١مال ٌ
وقم ّٚمـ ٌ٦م إًمـك ُطم ًْ ِـ اًمـجقاب-
ٓ ُي١م َشمـك اًمٜمـ٤مـمؼ إٓ ُمـ ؾمقء ومٝمؿ اًمً٤مُمع-
يم٠من اًمٚمـذة هل اًمٌمء اًمقطمٞمد اًمذي يقطمل ًمٚمِمٌ٤مب سم٢مىم٤مُمـ ِ٦م صداىمـ ٍ٦م ُم٤م ،ومٝمؿ

يٕمٞمِمقن شمـح٧م ؾمٚمٓمـ٦م اًمِمٝمـقة واًمٚمٝمٗمـ٦م ويٌحثقن قمـ ًمـ ِ
ذة اًمٚمحٔمـ٦م ،ومٚمذًمؽ

شم٘مـقم سملم اًمِمٌ٤مب قمـالىمـ٤مت صداىمـ٦م شمٜمـتٝمل سمنقمـ٦م ،ومتـٜمـتٝمل اًمّمداىمـ٦م
سم٤مٟمتٝم٤مء اًمـٛمتٕمـ٦م اًمتل يم٤مٟم٧م اًمًٌ٥م ومـل ُطمدوصمٝم٤م ،وم٤مًمـح٥م قمٜمدهؿ ومـل أيمثر
إطمٞم٤من يقضمد سمًٌ٥م اًمٚمـذة واًمِمٝمـقة-
ُ
٤مح َطمـتـ ِٗمـف-

ًمً٤من اًمـج٤مهؾ ُمـٗمتـ ُ
اًمٖمْمقب ُمنور ًا ،وٓ اًمـٙمريؿ َطمًقد ًا ،وٓ
خقر ُمـحٛمقد ًا ،وٓ
ُ
 ٓ يقضمد اًم َٗم ُ
َّ
اًمِمـ ِر ُه همٜمٞم ً٤م ،وٓ اًمـٛمٚمقل ذا إظمقان-
 أفمٚمؿ اًمٔم٤مًمـٛملم ًمٜمـٗمًف ُمـ شمقاوع ًمـٛمـ ٓ يـٙم ِْرُمفِ ،
٥م ومـل ُمقدة ُمـ ٓ
ورهم َ
ُ
َ
َ
ُ
ُمدح ُمـ ٓ يٕمرومـف-
يـٜمـٗمٕمف ،و َىمٌِؾ َ

 ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ303حؽــؿُيقكـوكــقـي









ًمٚمٕمـ٤مدة قمٚمـك يمؾ أطمـ ٍد ؾمٚمٓم٤من-
ًمـ يًقد ُمـ َيـ َّتٌِـ ُع اًمٕمٞمقب اًمٌـ٤مـمٜمـ٦م ُمـ إظمقاٟمـف-
ًمٞمس ر ٌء أىمرب إًمـك شمٖمٞمِـٞمـر اًمٜمِ َٕمؿ ُمـ اإلىم٤مُمـ٦م قمٚمـك اًمٔمٚمؿ-
ًمٞمٙمـ ُم٤م َشمـٙمت٥م ُمـ ظمٞمـ ِر ُم٤م ُيـ٘مرأ ،وُم٤م شمـحٗمظ ُمـ ظمٞمـ ِر ُم٤م ُيـٙمت٥م-
اًمٚم١مم يـ ِ
ٝمد ُم اًمِمـرف ،و ُي َٕمـرض اًمٜمٗمس ًمٚمتـٚمػ-
َ
ُُمـخ٤مًمٓم٦م إطمـٛمؼ قمذاب اًمروح-
ُمـ أهف ومـل اًمنماب ومٝمق ُمـ إؾم٤مومِـؾ-

ُ مـ أهف ومـل طم٥م اًمدٟمٞم٤م ُم٤مت وم٘مػم ًا-
ُ مـ اومتخـر ارشمٓمؿ-
ُ مـ أومرط ومـل اًم ّٚمق ِم يمره اًمٜمـ٤مس طمٞم٤مشمـف-
ُ مـ إوىمـ٤مت شمـتقًمد أومـ٤مت-
ُ مـ شمـ َّ
٠من ًمـؿ يٜمدم-
ُ مـ َشمـجـ ٌَّـ َر قمٚمـك اًمٜمّـ٤مس َذ َّل-
روى َهمٜم ِؿ-
ُ مـ َشمـ َّ
ُ مـ َشمٗمٙمر َؾم ِٚمؿ-
 اًمٜمٛمٞمٛمـ٦م شمـٝمدي إًمـك اًم٘مٚمقب اًمـ ٌَـٖمْم٤مء-







ُمـ طمـٛمؾ ُم٤م ٓ يـٓمٞمؼ ارشمٌؽ-
ـمـ ُرىمـف ،وُمـ وضمـد ُمٜمـٗمٕمـ٦م ٍ
ُمـ ذاق طمالوة ِقم ْٚم ٍؿ صٌـر قمٚمـك ُمـرارة ُ
قمٚمؿ قمٜمل
سمـ٤مًمتـز ّيـد ومٞمـف-
ُمـ ؾمـ َ٠مل َقمٚمِ ْؿ-
ُمـ ـمٚم٥م ظمدُمـ٦م اًمًٚمٓم٤من سمٖمػم ٍ
أدب ظمرج ُمـ اًمًالُمـ٦م إًمـك اًمٕمٓم٥م-
ِ
شمقرط-
ُمـ َقمـجـ َؾ َّ
ُمـ ُقمرف سم٤مًمـحٙمٛمـ٦م ًمـحٔمتـف اًمٕمٞمقن سم٤مًمقىمـ٤مر-

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ301
ُ مـ قمـرف ٟمٗمًـف ًمـؿ َي ِْم ْع سمٞمــ اًمٜمـ٤مس-
ُ مـ َىمـٜمَـ َع ُمـ٤مت همٜمٞمـ ً٤م-
ُ مـ ًمـؿ يٜمـٗمٕمـف اًمٕمٚمؿ ًمـؿ يـ٠مُمــ ضر اًمـجٝمؾ-
ُ مـ ُم٤مت ىمـؾ طمً٤مده-
ُ مـ ُمـ٤مت ُمـحٛمقد ًا يم٤من أطمًـ طم٤مًٓ ُمـٛمـ قم٤مش ُمذُمقُمـ ً٤م-
ُ مـ ٟم٤مزع اًمًٚمٓم٤من ُم٤مت ىمٌؾ يقُمـف-






ُمـ واضمٝمؽ ومـ٘مد ؿمتٛمؽ ،وُمـ ٟم٘مؾ إًمٞمـؽ ٟم٘مؾ قمٜمؽ-
اًمـ ُٛمـتٕمـرض ًمٚمٌـالء ُُمـخ٤مـمِـ ٌر سمٜمـٗمًـف-
ب أطمٙمؿ ُمـ اًمٓمٌٞم٥م-
اًمـٛمجـر ُ
اًمـ ُٛمخـ٤مـمِـ ُر ظمـ٤مئ٥م-
ُمـ وضمد سمرد اًمٞم٘ملم أهمٜمـ٤مه قمـ اًمـٛمٜم٤مزقم٦م ومـل اًمً١مال ،وُمـ َقم ِدم َد ْرك ذًمؽ

يم٤من ُمٖمٛمقر ًا سم٤مًمـجٝمؾ وُمٗمتقٟم ً٤م سم ُٕم ْج٥م اًمرأي ُُمٜمٍمومـ ً٤م سم٤مًمـٝمقى قمـ سم٤مب

اًمتـثٌ٧م وُمّمـرووم ً٤م سمًقء اًمٕمـ٤مدة قمـ شمٗمْمٞمؾ اًمتٕمٚمٞمؿ-

 ٓ شمٜمؿ ىمٌؾ أن شمُـح٤مؾم٥م ٟمٗمًؽ قمٚمـك صمالث :هؾ أظمٓم٠مت ومـل يقُمؽ؟ وُم٤م
رت ومٞمـف؟
وم٘مّمـ َ
َ
ايمتًٌ٧م ومٞمـف؟ وُم٤م يم٤من يٜمٌٖمل أن شمٕمٛمٚمـف ُمـ اًمٌِـ ّر ّ





إن اإلًمـف ٓ يًخط قمٚمـك اًمٕمٌد ًمٞمٜمتـ٘مؿ ُمٜمـف سمؾ ًمتـ٘مقيٛمـف-
ٓ شمـٜمـتـٔمـر ًمتٗمٕمؾ اًمـخٞمـر إًمـك ُمـًت ِ
َحـ ّ٘مـف أن يً٠مًمؽ ،سمـؾ ا ْسمـدَ أ ُه سمـف-
ُ ْ
ِ
وآقمتٌ٤مر سم٤مًمـٛمٞم٧م-
أد ْم ذيمـر اًمـٛمقت
َ
ً٤مؾمـ ُ٦م اًمـٛمـرء سمٙمثـرة يمالُمـف ومٞمٛمـ٤م ٓ يٜمـٗمٕمـف ،وومـل إظمٌـ٤مره سمٛمـ٤م ٓ
شمَٕمـ ِر ُ
ف َظم َ
ُيً٠مل قمٜمـف وٓ ُيـراد ُِمٜمـف-

ُ ؾمئؾ أرؾمٓمقُ :م٤مذا يًتٗمٞمد اًمٙم٤مذسمـقن ُمـ اًمٙمذب؟ ىم٤مل :قمـدم شمّمديؼ اًمٜمـ٤مس
ًمـٝمؿ إذا َصدَ ىمـقا-
َُ مـ وم ّٙمـر ومـل اًمِمـ ّر ًمٖمٞمـره وم٘مـد ىمٌـ َؾ اًمِمـ َّر ومـل ٟمٗمًـف-

 ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ301حؽــؿُيقكـوكــقـي

َ ومـٙمـ ْر ُمرار ًا صمؿ شمٙم ّٚمؿ صمؿ اومٕمؾ :ومـ٢من إؿمٞم٤مء ُُمـتٖمٞمـرة-
ُ يمـ ُم ِ
اًمٖمْم٥م ومـٞمـتً ّٚمط قمٚمٞمـؽ سم٤مًمٕمـ٤مدة-
ـحـ ٌّـ ً٤م ًمٚمٜمـ٤مس ،وٓ شمَـدْ ُقمـق
َ
ْ ُ
ِ 
أقم ِـ اًمـ ُٛم ٌْـتَٚمـك إن ًمـؿ يٙمـ ؾمقء قمٛمٚمـف اسمتـاله-
 ٓ شمـحٙمؿ ىمٌؾ اًمًٛمـ٤م ِع ُمـ اًمـخّمٛملم-
 ٓ شمٙمـ طمٙمٞمٛمـ ً٤م سم٤مًم٘مقل وم٘مط سمؾ وسم٤مًمٕمٛمؾ أيْم ً٤م-
شمٕمٌ٧م ومـل اًمٌِـ ّر ومـ٢من اًمتٕم٥م يـزول واًمٌِـ َّر يـٌـ٘مك ،وأٟمـؽ إن
 إقمٚمؿ أٟمؽ إن
َ
ت سم٤مإلصمؿ ومـ٢من اًمٚمـذة شمـزول ويـٌ٘مك اإلصمـ ُؿ ِ
اًِمـت َ
ٓزُمـ ً٤م ًمؽ-
َـذ ْذ َ
ِ
قمٓم٤مء اإلًمـف ر ٌء هق ْ
ـر ُمـ اًمـحٙمٛمـ٦م-
 اقمٚمؿ أٟمـف ًمٞمس ومـل
أظمٞمَ َ
ـر ومـٙمـره وىمقًمـف وومٕمٚمـف ُمـتـً٤مويـ ً٤م ُمـتـِم٤مسمـٝم ً٤م-
 اًمـحٙمٞمـؿ هق اًمذي َيـ ْٔم َ
ـٝم ُ
يمـ٤مومـئ سم٤مًمـخٞمـر ،واصٗمح قمـ اًمِمـر-

ْ
 ٓ يٜمٌٖمل أن شمتـرك إومْمؾ وهق اًمنور اًمدائـؿُ ،مـ أضمؾ اًمًـرور اًمزائـؾ-
ٍ
أطمـد ،وًمتٙمـ ؾمٞمـرشمؽ ُمع اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ سم٤مًمتّـقاوع ،وٓ
 ٓ شم ًَْ َٗمـ ْف قمٚمـك
شمًتحـ٘مـر أطمـد ًا ًمتقاوٕمف-
ْ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
 شمـذيمّر وشمَـح ّٗمظ وا ْوم َٝم ْؿ ومـل يمؾ وىم٧م أ ُْمـ َرك وا ْقم٘مٚمـ ُف ،وٓ شمَـ َٙمـ َّؾ قمـ رء ُمـ
ٍ
َ
ُـْم٤م َّد ؿمٞمئ ً٤م ُمـ
أي
أُمقر هذا اًمٕم٤م ًَمـ ِؿ اًمـجٚمٞمٚم٦م ،وٓ
وىم٧م ،وٓ شم َ
شمتقان ومـل ّ
ْٞمـ٦م ِ
ــ واطمد ًة ُمـ اًمًٞمئ٤مت ٕضمؾ اًمـ ُ٘مـٜم ِ
اًمـخػمات ،وٓ شمَـ ْ٘مـ َت ِ
اًمـحًٞمـ٦م-
أطمٌِ ِ
٥م اًمـحٙمٛمـ٦م ،وأٟمـّم٧م ًمٚمحٙمٛمـ٤مء ،وا ْـم َـرح ؾمٚمـٓمـ٤من اًمدٟمـٞمـ٤م قمـٜمـؽ-
ْ 





ٓ شمٗمٕمٚم َّـ ؿمٞمئـ ً٤م ومـل همػم وىمـتـف ،وإذا ومٕمٚمتف وم٤مومـٕمٚمـف سمٗمٝمؿ-
ٓ شمَـت ِ
َـٙم ْؾ قمٚمـك اًم ٌَ ْ
خ٧م ،وٓ شمٜمدم قمٚمـك ُم٤م ومٕمٚم٧م ُمـ ظمٞمـر-
ٓ شمـ ِ
َ
اًمٕمدل ومـل يمؾ أُمرك ،وقمٚمٞمؽ سم٤مٓؾمت٘م٤مُم٦م وًمزو ِم اًمـخػم-
ُٛمـ٤مر واِ ًَمز ِم
ٍ
ٍ
طمً٤مسمـ٤مت ٟمـدقمـقهـ٤م إُمـؾ-
واطمد ُمـٜمّـ٤م
ومـل يمؾ

 ـم٤مًم٥م اًمٕمٚم ِؿ يم٤مًمٖم٤مئـص ومـل اًمٌحـر ٓ :يّمؾ إًمـك اًمـجقاهـر اًمـٙمريٛمـ٦م إٓ
سم٤م ًُمـٛمخ٤مـمـرة اًمٕمٔمٞمٛمـ٦م-

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ304
َـتـٚمـؼ-
 اِ ُْمـٜم َْح  ---شم
َّ

 إذا يم٤من اإلٟمً٤من ظمًٞمس إسمقيــ ذيػ اًمٜمٗمس يم٤مٟم٧م ِظم ًَّـ ُ٦م أسمقيـف زائـد ًة

ذف أسمقيـف زائـد ًا
ومـل ذومـف ،وإذا يم٤من ذيػ إسمقيــ ظمًٞمس اًمٜمٗمس يم٤من
َ
ومـل ِظم ًَّتـف-
٤مدر ًمف صمٛمـ-
 يمؾ ُم٤م هق ٟمـ ٌ
ًمـٛم َجر ُب اًمٕم٤مًمـؿ ،وًمٙمـ شمٙمٚمؿ يمٛمـ٤م يتٙمٚمـؿ اًمـرضمؾ اًمٕمـ٤مدي-
 ومٙمـر يمٛمـ٤م يٗمٙم ُـر اًمرضمؾ ا ُ
ؾمٞمئ٤مت أظمالىمـؽ-
 أقمدى أقمدئـؽ
ُ
واظمت٤مر قمـ ٍ
 ٓ يٙمقن اًمٗم٤موؾ وم٤مو ً
ـمريؼ اًمٗمْمٞمٚمـ٦م ،وم٤مإلرادة
وقمل
ال إٓ إذا أرا َد
َ
َ
وآظمتٞمـ٤مر ذـمـ٤من ضوريـ٤من-
 اًمٕم٘مـؾ اًمْمٞمـؼ ،ي٘مقد دائٛمـ ً٤م إًمـك اًمتٕمّمـ٥م-
 جي٥م أن شمثؼ سمٜمٗمًؽ ،وإذا ًمـؿ شمثؼ سمٜمٗمًؽ ومٛمـ ذ اًمذي ؾمٞمثؼ سمؽ ؟! (أفمٜمف ُمقضمقد)
ُ مـ ًمـؿ يتٕمٚمؿ اًمٓم٤مقم٦م ٓ يًتٓمٞمع اًم٘مٞم٤مدة-
 ٓ شمؽمك احلؼٟٕ ،مؽ ُمتك شمريم٧م احلؼ وم٢مٟمؽ ٓ شمؽميمف إٓ إًمـك اًمٌ٤مـمؾ-
 اًمزُمـ يـحؾ اًمـٛمِم٤ميمؾ ويـجٕمٚمٝم٤م ىمديٛم٦م-
 أومْمؾ وأىمٍم ـمريؼ يٙمٗمؾ ًمؽ أن شمٕمٞمش ومـل هذه اًمدٟمٞم٤م ُمقومقر اًمٙمراُم٦م ،هق أن يٙمقن ُم٤م
شمٌٓمٜمف ومـل ٟمٗمًؽ يم٤مًمذي ئمٝمر ُمٜمؽ ًمٚمٜم٤مس-
 اًمٌمء اًمقطمٞمد اًمذي يقصؾ إًمٞمف اًمٙمذب هق وم٘مدان اًمـٛمّمداىمٞم٦م طملم شمٙمقن ص٤مدىم ً٤م-
 أؾمقء ؿمٙمؾ ًمٕمدم اًمـٛمً٤مواة هق أن ٟمح٤مول اًمـٛمً٤مواة سملم أؿمٞم٤مء همػم ُمتً٤موي٦م-
ُ مـ ًمـؿ يٕمد صدي٘مؽً ،مـؿ يٙمـ صدي٘مؽ أسمـد ًا-
 احلٙمٛم٦م هل اًمتجرسمـ٦م ُمْم٤موم ً٤م إًمٞمٝم٤م اًمت٠مُمؾ-

 ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ301حؽــؿُيقكـوكــقـي

ؾقثوؽقرس(:ُ)Pythagorean Πςθαγόπεια(ُ)3

 يمثـرة طمً ِ
٤مد َك ؿمٝم٤مد ٌة ًمؽ قمٚمـك ٟمج٤مطمؽ-
ُ َّ
ٍ
ٍ
ظمٚمقة وٓ ُمع
وىم٧م ُمـ إوىم٤مت ٓ ،ومـل طملم
 اطمـذر أن شمرشمٙم٥م ىمٌٞمحـ ً٤م ومـل
ِ
اؾمتحٞم٤مئـؽ ُمـ يمؾ أطمـ ٍد-
همٞمـرك ،وًمٞمٙمـ اؾمتحٞمـ٤مؤك ُمـ ٟمٗمًؽ أيمثر ُمـ
 ٓ شمـحٛمٚمـ ٟمٗمًؽ قمٚمـك ارشمٙم٤مب ٍ
أُمر ُمـ إُمقر اًمًٞمئ٦م سمال شمـٛمٞمٞمز ،واقمٚمؿ ّ
أن
اًمـٛمقت طمـ ٌّ٤مل سمـجٛمٞمع اًمٜمـ٤مس ٓ َُمـحـ٤مًمـ٦م-
ِ
أًمـز ْم ٟمٗمًؽ اإلٟمّم٤مف ومـل يمالُمؽ وومٕم٤مًمؽ-

ً مٞمٙمُـ ىمّمدك ومـل اًمـٛمـ٤مل ايمتً٤مسمـف ومـل ٍ
طم٤مل ،وإشمال ُومـف ومـل طمـ٤مل-





اصؼم قمٚمـك ُم٤م يٜمقسمؽ ُمـ أؾمٌ٤مب اًمًٛمـ٤مء ُمـ همػم أن شمـتذ ُّمـر ،سمؾ دا ِره٤م ىمدر ـم٤مىمـتؽ-
شمَـرو ىمٌؾ ِ
اًمٗم ِ
ٕمؾ يمل ٓ شمُـٕم٤مب ومـل ومٕمٚمؽ-
َ َّ
ٌ
ٓ شمـٗمٕمٚم َّـ ومِٕم ً
ضمـ٤مهؾ سمـف-
ال وأٟم٧م
إذا ؾمٛمٕم٧م ُمـ يمالم اًمٜم٤مس اًمٙمثٞمـر (ضمٞمـ ِده ورديئـف) ومال شمـٛمتٕمْمـ ُمٜمف وٓ ِ
حتٛمٚم ّـ
َّ
ّ
ٟمٗمًؽ قمغم آُمتٜم٤مع ُمـ ؾمامقمف ،وإن ؾمٛمٕم٧م يمذسم ً٤م ومٝمقن قمٚمـك ٟمٗمًؽ سم٤مًمّمؼم قمٚمٞمف-

 اطمـذر أن شمـٗمٕمؾ ُم٤م يـجٚم٥م قمٚمٞمؽ اًمـحًد-

ٍ
واطمد ُمـ إومٕم٤مل اًمتل
 ٓ شمًُ٤مقمـد قمٞمٜمَؽ قمٚمـك اًمٜمقم ىمٌؾ أن شمـتـّم ّٗمح يمؾ
َ
ٝم٤مرك أضمـٛمع-
ومٕمٚمتٝم٤م ومـل ٟمـ
ٍ
رء ًمٕمدوك أن ٓ ُشمريـف أٟمـؽ شمـتخـذه قمـدو ًا-
 أٟمٙمك
 إظمٚمؼ سم٤مإلٟمً٤من أن يٗمٕمؾ ُم٤م يٜمٌٖمل ٓ ُم٤م يِمتٝمل-
ُ م٤م أطمًـ سم٤مإلٟمً٤من أن ٓ يـخٓمئ ،وإن أظمٓم٠م ومٛمـ٤م أيمثـر اٟمتٗم٤مقمـف سم٠من يٙمقن
قم٤مًمـٛمـ ً٤م سم٠مٟمـف أظمٓم٠م ويـ ِ
ص ومـل أن ٓ ُيٕمـ٤مود-
حر ْ
 اًمدٟمٞم٤م دولُ ،مرة ًمؽ وأظمرى قمٚمٞمؽ -وم٢من شمقًمٞم٧م وم٠مطمًـ وإن شمق ًَّم َ ِ
ـ-
قك َومٚم ْ
ْ
( )1ومٞمث٤مهمقرث أو ومٞمث٤مهمقرس أوومٞمت٤مهمقرس اًمً٤مُمقد هق ومٞمٚمًقف وري٤ميض إهمري٘مل (يقٟم٤مين) قم٤مش ذم اًم٘مرن اًمً٤مدس
ىمٌؾ اعمٞمالد ،وشمٜمً٥م إًمٞمف ُمؼمهٜم٦م ومٞمث٤مهمقرث-

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ301
 يمثرة اًمٕمدو ُشمـ َ٘مٚمؾ اًمـٝمدوء-
ُ م٤م ٓ يٜمٌٖمل أن شمٗمٕمٚمـف اطمـذر أن ُشمـ ْ
خٓمِـره سمٌ٤مًمؽ-
ٍ
أؿمٞم٤مء ومٝمق ظمٚمٞمؼ أن ٓ يٜمزل سمـف اًمـٛمٙمروه
ُ مـ اؾمتٓم٤مع أن يٛمٜمع ٟمٗمًـف ُمـ أرسمٕمـ٦م
٥م واًمتقاين :ومثٛمرة اًمٕمجٚم٦م اًمٜمداُمـ٦م،
يمٛمـ٤م يٜمزل سمٖمػمه :اًمٕمجٚم٦م واًمٚمج٤مضم٦م واًم ُٕم ْج ُ
وصمٛمـرة اًمٚمج٤مضمـ٦م اًمـحٞمـرة ،وصمٛمـرة اًمٕمج٥م اًمٌٖمْم٤مء ،وصمٛمرة اًمتقاٟمـل ِ
اًمذ ًَّمـ٦م-
ُ ْ ُ
ِ
اًمًـ َرف-
 اًمـٛمـ٤مل ُي ْٕمٓمٞمـف اًمـحظ ،ويـح َٗم ُٔمـف اًمٚم١مم ،و ُيـٝمٚم ُٙمـف َّ
 اإلٟمً٤من اًمذي اظمتؼمشمـف سم٤مًمتجرسمـ٦م ومقضمدشمـف ٓ يّمٚمح أن يٙمقن صدي٘م ً٤م ِ
وظمـالً:
اطمذر ُمـ أن شمـجٕمٚمـف ًمؽ قمدو ًا-
خراب ِؾم ّٞمـ٤من-
 إن اًمً ْٙمـ َر واًمـ
َ
ِ
ٍ
ٍ
سمجٛمٞمؾ وٓ أن
سمٗمٕمؾ قمٚمـك أن شمٗمٕمؾ ُم٤م ًمٞمس
يـحٛمٚمٜمَّـؽ أطمدٌ سمٙمال ٍم وٓ
ٓ 
تـٗمقه سمـف-
شمـ ّ
حً ُـ
 يٜمٌٖمل أن ُيٕمـ َر َ
حًـ ُـ ومٞمـف اًمٙمـالم واًمقىمـ٧م اًمذي َيـ ُ
ف اًمقىمـ٧م اًمـذي َيـ ُ
ومٞمـف اًمًٙمقت-
 إذا اظمتؼمت إٟمً٤مٟم ً٤م ومقضمدشمـف ٓ يّمٚمح أن يٙمقن صدي٘م ً٤م وم٤مطمذر أن شمـجٕمٚمف قمدو ًا-
ً مٞمس ُمـ ذائط احلٙمٞمؿ أن ٓ يْمجر ،وًمٙمـ أن يْمجر سمقزن-
 ىم٤مل ًمتالُمٞمذه ٓ :شمٓمٚمٌقا ُمـ إؿمٞم٤مء ُم٤م يٙمقن سمحً٥م حمٌتٙمؿ وًمٙمـ أطمٌقا ُمـ
إؿمٞم٤مء ُم٤م هل حمٌقسم٦م ومـل أٟمٗمًٝم٤م-

َُأبـُـؼراطُ(:ُ)Hippocrates Ιπποκπάηηρ








إذا يمٜم٧م ضم٤مئٕمـ ً٤م ومال شمٌُ٤مؿمـر قمٛمـالً-
يت٠مًمـؿ ُمـٛمـ٤م يـخِمك-
ُمـ يـخِمك أن يت٠مًمـؿ
ُ
ِ
ص سمـ٤مـمِالً-
إذا يم٤من اًمرزق ُم٘مًقُم ً٤م يم٤من اًمـح ْر ُ
إذا يم٤من اًمٖمـدر سم٤مًمٜمـ٤مس ـمٌِ٤مقمـ ً٤م يم٤مٟم٧م اًمث٘مـ٦م سمٙمؾ أطمـ ٍد قمجـز ًا-
ٌ
روح واًمٕمٛمؾ سمـ ٌ
ومرع ،واًمٕمٚمؿ واًمدٌ واًمٕمٛمؾ
دن ،واًمٕمٚمؿ
اًمٕمٚمؿ
أصؾ واًمٕمٛمؾ ٌ
ٌ
ِ
ٛمٙم٤من اًمٕمٚمؿ وًمـؿ يٙمـ اًمٕمٚمؿ ًمـٛمٙم٤من اًمٕمٛمؾ (-أي سمًٌٌف)
ُمقًمق ٌد ،ويم٤من اًمٕمٛمؾ ًمـ
إُمـ ُمع اًمٗم٘مـ ِر ظمٞمـ ٌر ُمـ اًمٖمٜمك ُمع اًمـخقف-
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اًمٕم٤مومٞمـ٦م ُُم ٌ
ٗمل ٓ ،يٕمرف َىمـدْ َره٤م إٓ ُمـ َقمـ ِدُمٝم٤م-
ٚمؽ َظم ّ
اًمٕمٚمؿ يمثٞمـ ٌر واًمٕمٛمر ىمّمٞمـ ٌر :ومخذ ُمـ اًمٕمٚمؿ ُم٤م ُيـ ٌَـٚمـ ُٖمؽ ىمـٚمٞمـ ُٚمـ ُف إًمـك يمثٞمـره-
اًمٕمٛمؾ ظمـ٤مدم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٚمؿ هم٤ميـ٦م ،واًمٕمٚمؿ رائـد واًمٕمٛمؾ ُُم ْر َؾمؾ-
ىمٚمـ٦م اًمٕمٞمـ٤مل أطمد اًمٞمً٤مريـ-
ُُمـح٤مرسم٦م اًمِمٝمقة أين ُمـ ُُمٕم٤مًمـجـ ِ٦م اًمـ ِٕم ّٚمـ٦م-
ًمقٓ اًمٕمٛمؾ ًمـؿ ُيٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ،وًمقٓ اًمٕمٚمؿ ًمـؿ ُيٓمٚم٥م اًمٕمٛمؾ ،وٕن أ َد ِع اًمـحؼ
أطم٥م إًمـ ّل ُمـ أن أ َد َقمـ ُف ُزهد ًا ومـٞمـف-
ضمٝمالً سمـف
ّ

ً مٞمٙمـ أومْمؾ وؾمٞمٚمتؽ إًمـك اًمٜم٤مس ُمـحٌتؽ ًمـٝمؿ واًمتٗم٘مد ُٕمقرهؿ وُمٕمرومـ٦م
طم٤مًمـٝمؿ واصٓمٜم٤مع اًمـٛمٕمـروف إًمٞمٝمؿ-





ُمـ أطم٥م ًمٜمـٗمًف اًمـحٞمـ٤م َة أُم٤مشمـٝم٤م-
ُم َثـ ُؾ اًمدواء ًمٚمٌدن يم٤مًمّم٤مسمقن ًمٚمثقب :يـٜمَـ٘م ِ
ـٞمـف وًمٙمـ ُيـٌـٚمٞمـف-
ُ
َ
ُمـ َطم ًُ َـ ُظم ُٚمـ ُ٘مـف ـم٤مل قمٞمِمف ،وداُم٧م ؾمالُمتف ،وىم ّٚم٧م قمداو ُة اًمٜمـ٤مس ًمف-
ٍ
قمٚمٞمؾ سمٕم٘م٤مىمٞمـ ِر ْأر ِوـ ِف ومـ َّ
٢من اًمٓمٌٞمٕمـ٦م َشمـٜمْـ ِز ُع إًمـك ِهمذائٝم٤م.
داوى يمُؾ
ُيـ َ

 إٟمٛمـ٤م شمـ٠ميمؾ ُم٤م شمِمتٝمل ،وُم٤م ٓ شمِمتٝمل ومٝمق ي٠ميمـٚمؽ-
 اإلىمـالل ُمـ اًمْم٤مر ظمٞمـ ٌر ُمـ اإل ْيمثـ ِ
٤مر ُمـ اًمٜمـ٤مومـع-

 اًمٕمٚمؿ يمثػم ،واًمٕمٛمر ىمّمػم ،واًمّمٜمٕم٦م ـمقيٚم٦م ،واًمزُم٤من ضمديد ،واًمتجرسمـ٦م ذات ظمٓم٠م-
ِ
آُمتالء ُمـ اًمٓمٕم٤مم واًمنماب-
وسمؽم ِك
 دوام اًمّمح٦م سمؽمك اًمتٙم٤مؾمؾ قمـ اًمتٕم٥مَ :
 اًمرضمؾ اًمـحٙمٞمؿ هق اًمذي يٕمتؼم أن اًمّمح٦م هل أقمٔمؿ ٟمٕمٛم٦م ًمإلٟمً٤من-
ُ مثؾ اًمـ َٛمٜمل ذم اًمٔمٝمر يمٛمثؾ اًمـٛمـ٤مء ومـل اًمٌئر ،إن ٟمزومتف وم٤مر وإن شمريمتف هم٤مر-

 ظمذوا ضم٤مُمع اًمٕمٚمؿ ُمٜملُ :مـ يمثر ٟمقُمف وٟٓم٧م ـمٌٞمٕمتف ،وٟمدي٧م ضمٚمدشمف ـم٤مل قمٛمره-
 سم٤مًمغ ومـل اًمدواء ُمـ٤م أطمًً٧م سمٛمرض ودقمـف ُم٤م وصمـ٘م٧م سمّمحـ٦م-
 اًمـحٛمٞم٦م ومـل أيـ٤مم اًمّمحـ٦م يمـ٤مًمتخٚمٞمـط ومـل أيـ٤مم اًمـٛمرض-
 أظمـذ اًمدواء قمٜمـد آؾمتٖمٜمـ٤مء قمٜمـف يمتـريمـف قمٜمـد اًمـح٤مضمـ٦م إًمٞمـف-
 درهؿ وىم٤مي٦م ظمػم ُمـ ىمٜمٓم٤مر قمالج-

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ308

هقمروسُ(:ُ)Hostage, Ὅμηπορ
ـلم اًمٖمرىمك-
ُ م٤م أضمـٛمؾ
َ
إرض قمٜمدُم٤م شمـٚمقح ٕ ْقم ُ
 اإلًمف ي٘مقد دائٛمـ ً٤م اًمِمٌـٞمـ َف ٟمـحق اًمِمٌـٞمـف-






اًمرومٞمؼ اًمـحٙمٞمؿ ٓ ي٘مؾ قمـ إخ اًمِم٘مٞمؼ-
ٌ
ومرح يمٌػم-
يًػمٌ :
إطمً٤من ٌ
ِ
اإلشمـح٤مد شمـت٠ميمد ىمقة اًمٌنم طمتك ًمق يم٤مٟمقا سم ْٞمـ َـ سم ْٞمـ َـ-
ومـل
ـٝمٌ ُف اًمـخ٤مًمِ ُؼ اًمتٞمـًٞمـر واًمٜمج٤مح-
قمٚمـك اإلٟمً٤من آضمتٝم٤مد واًمـٙمٗم٤مح يمل َي َ
ٍ
ُمٙم٤من أهمٚمـك ُمـ اًمقـمـ-
ًمٞمس صمٛم٦م

بقؾـققسُإـبـرُ(:ُ)Pliny the Elder, Πλίνιορ ο Ππεζβύηεπορ
٧م اًمٗمرص٦م ًمـؿ َشم ُٕمدْ -
 إذا َذ َه ٌَ ْ
 اًمّمؼم دوا ٌء ًمـٙمؾ ُطمزن-

 شمٕم ّٚمؿ أن شمرى ومـل سمـاليـ٤م اًمٖمػم ُم٤م يـج٥م قمٚمٞمؽ اضمتـٜمـ٤مسمـف-
إطمـٛمؼ ُ
فم َّـ طمٙمٞمٛمـ ً٤م-
٧م
ُ
 إذا َص َٛم َ

بقؾققسُإصغرُ(ُ:ُ)Pliny the Younger Πλίνιορ ο Νεόηεπορ
ُ م٤م ُي ْٕم َٛمؾ سمنقم٦م ٓ ُيٕمٛمؾ سمحٙمٛم٦م-

ٍ
ُ مـ يـح٤مول قمٛمؾ ؿمٞمئلم ومـل ٍ
واطمد ٓ يٕمٛمؾ ؿمٞمئ ً٤م-
وىم٧م
ُ

هسققدُ(:ُ)Hesiod, Ηζίοδορ

٘م٦م ٍ
 اًمرسمح اًمـٛمجٛمقع سمٓمري ٍ
ؾمٞمئ٦م يً٤موي يم٤مرصمـ٦م-
 اًمـج٤مر اًمًقء ُمّمٞمٌ ٌ٦م ،واًمـج٤مر اًمٓمٞم٥م يمٜمز-
ُُ م َٕمـ ٌّد ٌة هل اًمٓمريؼ اًمتل شم١م ّدي إًمـك اًمٌ١مس-

 وع وًمق ّ
يمرر هذا اًمٗمٕمؾ ،وهقم٤من ُم٤م َشم ْٕم ُٔمؿ اًمـٙمقُم٦م وشمتْمخؿ-
ىمِم ً٦م واطمد ًة صمؿ ّ

ديقجقـسُ(:ُ)Diogenes, Διογένηρ

ِ
ُ
اًمـٛمرء ُُمـ َ٘مـ َّٞمد ًا-
ًمً٤من
 شمـح٧م ٟمَـ ْٞمـ ِر اًمٗم٘مر يٌ٘مك

 ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ309حؽــؿُيقكـوكــقـي

 ٓ شمـٛمتزج اًمٜمـ٤مر واًمـٛمـ٤مء قمٚمـك اإلـمالق-
ٚمق-
ـع يـ١م ّدي إًمـك اًم ُٖم ّ
 اًمِم ٌَ ُ
اإلطمً٤من إًمـك ِ
ُ
اًمِمـريـ ِر يمـزرع اًمٌحر-

ِ
اًمًقء ُمّمدر أٓم-
ِ رومـ٘مـ٦م
ِ
اًم٘مٚم٥م أطمٞم٤مٟم ً٤م-
اًمّمٌ٤م وىم ّٚم ُ٦م آظمتٌ٤مر ُي ِْم ّالن

َ
اًمْمٕمػ واًمـٝمقان-
 اًمٗم٘مر ُي ًٌَ٥م
َ

َُ مـ يتّمدّ ق قمٚمـك إذار يت٠م ًّمـؿ ُمرشملم :ومٝمق يٗم٘مد ُم٤مًمف وٓ يٙمً٥م ؿمٙمر ًا أو
ِقمروم٤مٟم ً٤م سمجٛمٞمؾ-
ِ
 سم٤مًمٜمًٌ٦م إًمـك اًمـٛمٞم٧م ُ
يم٤مًمًجـ٤مدة-
اًمِمقك
ومراش
ّ

ِ
وُمٙمر أقمدائـف-
تح َّٗم َظ ُمٜمف؟ ىم٤مل ُ :مـ َطم ًَ ِد إظمقاٟمـف،
 ىمٞمؾ ًمفُ :م٤م اًمذي يٜمٌٖمل ًمٚمٛمرء أن َيـ َ

هرؿؾقطسُ(:ُ)Heraclitus Ηπάκλειηορ

 آٟمًجـ٤م ُم َ
اًمـخ ِٗمل أومـْمؾ ُمـ آٟمًج٤م ِم اًمٔم٤مهر-
 واطمد ٌة هل اًمٓمريؼ اًمتل شمَّمٕمد وشمـٝمٌِط-
اًمِمٛمس ضمديد ٌة ومـل صٌ٤مح يمؾ يقم-

ُ
 إٟمٜم٤م ٓ ٟمًتحؿ ومـل ُمٞم٤مه اًمٜمٝمر ُمرشملم-
 اًمٗمْمٞمٚم٦م هل اًمٓمريؼ إىمٍم إًمـك اًمـٛمجد-

أخقؾقسُ(:ُ)Acheloos, Ασελώος
 اًمٙمال ُم َيـ ِْم ِٗمل ُمـ اًمٖمْم٥م-

 اًم ٌَ َنم ٓ َيِم ٌَٕمقن أسمـد ًا ُمـ اًمٜمج٤مح-

أرشطقؾوكقسُ(:ُ)Aristophanes, Ἀπιζηοθάνηρ
 وـمـ اإلٟمً٤من طمٞم٨م يـجد اًمراطم٦م-
ً مٞمس صمٛم٦م أيمثر ضمٌٜم ً٤م ُمـ ِ
اًمٖمٜمَك واًمثروة-
ُ
 ىمـد يتٕمٚمؿ اًمـٛمرء اًمـحٙمٛم٦م طمتك ُمـ َقمدُ وه-

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ330

شقؾقـؾقسُ(:ُ)Sophocles Σοθοκλήρ

 اًمـخٓم٠م ِ ---
واىم ُع يمؾ سمٜمل آدم-

 اًمـٛمٕمرومـ٦م هل اًمـجزء إيمؼم ُمـ اًمًٕم٤مدة-
 ٓ ؿمـلء ومـل اًمٕم٤مًمـؿ يٗمًـد إظمـالق يم٤مًمـٛمـ٤مل-
 يمثرة احلدي٨م ؿمـلء ،وطمًـ شمقىمٞمتف ؿمـلء آظمر-

أرشطوضوفقسُ(ُ:ُ)Aristotle Απιζηοηέληρ
 ٓ شمً٠مل اإلًمـف ُمـ٤م ٓ يدوم ًمؽ ٟمٗمٕمـف ،ومـ٢من اًمـٛمقاه٥م يمٚمٝم٤م ُمٜمف ،ومٚمذًمؽ يـج٥م
أن شمً٠مًمـف اًمٜمٕمٛمـ٦م اًمٌ٤مىمٞمـ٦م ُمٕمؽ أسمـد ًا-

ً مٞمٙمـ همْمٌؽ أُمر ًا سمٞمــ اًمـٛمٜمزًمتٞمــ ٓ ؿمديـد ًا ىم٤مؾمٞم ً٤م وٓ ومـ٤مشمِـر ًا وٕمٞمٗم ً٤م ومـ٢من
ذًمؽ ُمـ أظمالق اًمًٌ٤مع وهذا ُمـ أظمالق اًمّمٌٞم٤من-
خـ َ
ِ رى اًمٜمـ٤مس هم٤ميـ ٌ٦م ٓ شمـدرك ،ومال َشمـ ْٙمـ َره َؾم َ
ط ُمـ رو٤مه اًمـجقر-

ً مٞمس ـمٚمٌل ًمٚمٕمٚمؿ ـمٛمٕم ً٤م ومـل سمٚمقغ ىم٤مصٞمتـف وٓ آؾمتٞمالء قمٚمـك هم٤ميتـف ،وًمـٙمـ
حًـ سمـ٤مًمٕمـ٤مىمـؾ ظمالومـف-
اًمتٛمـ٤مؾم ً٤م ًمـٛمـ٤م ٓ يًٕمٜمل ضمٝمٚمف وٓ َيـ ُ





اًمقومـ٤مء ٟمتٞمجـ٦م اًمـٙمرم-
ٍ
رء ظم٤مصـ٦م ،وظم٤مصـ ُ٦م اًمٕم٘مؾ ُطمً ُـ آظمتٞم٤مر-
ًمٙمؾ
وم٤مظمتٌَِـر َذيم٤مءه و َقمـ ْ٘م َٚمـف ِ
واطمذر أن يٙمقن َظمٗمٞمٗم ً٤م أو
وذ ْهٜمَف،
إذا ْأر َؾم ْٚم َ
ُ
َُ
ْ
٧م رؾمقًٓ ْ ْ
ِ
ـٛم ْـ َي ُ
ٛمٞمؾ إًمـك َّ
اًمِم َٝمقات-
يمثػم اًمـٙمال ِم أو ُُم َ
ٕمجٌ ً٤م أو ُم َ
َ
ِ
ًمٚمرضمؾ أن ُيٕمٓمل ٟمـٗمًف ّ
اًمٜمٝم٤مر ًمٞمٙمقن ذًمؽ قمقٟمـ ً٤م ًمـٝم٤م قمٚمـك
ًمذشمَـٝم٤م ومـل
يٜمٌٖمل ّ
ِ
ؾم٤مئـر يـقُمـف.

ِ
سمٕمض اًمتَٖم٤م ُومـؾ-
ٞم٤مؾم ِ٦م اًمٕمـ٤م َُّمـ ِ٦م ُ
 ومـل ؾم َ

وم٠مطمً َـ ؾمٞم٤مؾمتَٝمؿ
 ىم٤مل ًمف اإلؾمٙمٜمدر :أوصٜمل -ىم٤مل :اٟمـ ُٔم ْر ومٛمـ يم٤من ًمف قمٌـٞمدٌ ْ
ومقًم ِف اًمـجـٜمدَ  ،وُمـ يم٤مٟم٧م ًمف وٞمٕمـ ٌ٦م وم٠مطمًـ شمـدسمـػمه٤م ومقًم ِ
ـف َ
اًمـخـراج.
َ
َ
ُ
َ
 ىم٤مل ًمإلؾمٙمٜمدر ٓ :شم ِ
ِ
َـٛم ْؾ ي٤م إؾمٙمٜمْدَ ر إًمـك اًم َٖم َْم ِ
أظمالق اًمّم ٌْـٞم٤من-
٥م ومـ٢مٟمّـ ُف ُِم ْـ

 ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ333حؽــؿُيقكـوكــقـي

 يمت٥م إًمـك اإلؾمٙمٜمـدر :اُِمٚمؽ اًمرقمٞمـ٦م سم٤مإلطمً٤من إًمٞمٝم٤م شمٔمٗمـر سم٤مًمـٛمحٌـ٦م ُمٜمٝم٤م:
وـمٚمٌؽ ذًمؽ ُمٜمٝم٤م سم٢مطمً٤مٟمـؽ أدوم سم٘مـ٤م ًء ُمٜمـف سم٤مقمتـً٤مومـؽ ،واقمٚمؿ أٟمؽ إٟمٛمـ٤م
ت
شمـٛمٚمؽ إسمدان ومتخٓم٤مه٤م إًمـك اًم٘مٚمقب سم٤مًمـٛمٕمروف ،واقمٚمؿ أن اًمرقمٞمـ٦م إذا َىمـدَ َر ْ





قمٚمـك أن شم٘مقل ىمـدرت قمغم أن شمٗمٕمؾ ،وم٤مضمتٝمـد أن ٓ شم٘مقل شمًٚمؿ ُمـ أن شمٗمٕمؾ-
ىم٤مل ًمإلؾمٙمٜمدر :أصٚمِح َٟمـ ْٗمً َؽ ًمِٜم ِ
َـٗمً َؽ َيـٙم ِ
٤مس شمَـ ٌَٕم ً٤م ًَمؽ-
ُـ اًمٜمـ ُ
ْ ْ
َ
ِ
ىمٚمقب اًمرقمٞم ِ٦م إن ًمـؿ شم ِ
ُـخـر ْضم ُٝمؿ سم٤مًمِمدَّ ِة قمٚمٞمٝمؿ
و٤مُم ٌـ ًمؽ
ىم٤مل ًمإلؾمٙمٜمدر :أٟم٤م
َ
ِ
وًمـؿ شمُـ ٌْٓمِ ْـر ُه ْؿ سمـ َٗم ِ
اإلطمً٤من إًمٞمٝمؿ-
ْمؾ
ىم٤مل ًمإلؾمٙمٜمدرً :مٞمٙمـ مهؽ ومـل إىمـ٤مُم٦م ِهـ َّٛمـ ِ٦م ضمٞمِمؽ ،واإلي٘م٤مع ومـل ٟمٗمقؾمٝمؿ
أٟمـؽ هم٤مًم٥م وأن قمٜمدك دٓئؾ سمذًمؽ-
ىم٤مل ًمإلؾمٙمٜمدر :أقمٔمؿ ُمـ٤م أوصٞمؽ سمـف أن ٓ شمًتقزر أطمد ًا ُمـ ىمراسمتؽ ،وٓ شمثؼ

إًمٞمٝمؿ سمٌمء ُمـ أقمٛمـ٤مًمؽ-
 اًمٜمَٗمس اًمذًم ِٞم َٚمـ ُ٦م ٓ شمَـجدُ أ ًَمـؿ اًمـٝم ِ
اًمنميٗمـ ُ٦م ُي١مصمـر ومٞمٝم٤م َيًٞمـ َر اًمٙمالم-
قان،
واًمٜمٗمس َّ
ُ
َ َ
ُ
 إن أُمٙمٜمؽ أن شمٙمقن أُمقرك يمٚمٝم٤م ومـل احلروب ظمدائع وم٤مومٕمؾ-
ً مٞمس زي٤مدة اًم٘مقة سمٙمثرة ُم٤م يرد اًمٌدن ُمـ اًمٖمذاء وًمٙمـ سمٙمثرة ُم٤م َي٘مٌؾ ُمٜمف-
 ظمػم إؿمٞم٤مء أضمده٤م إٓ اًمـٛمق ّدات-

 إذا صح اًمرأي ُمع اًمـٛمًتِم٤مر ومال ُشمٕمجؾ إٟمٗم٤مذه ،واشمريمف خيتٛمر يقُمـ ً٤م وًمٞمٚم٦م إٓ ومٞمٛمـ٤م
شمـخ٤مف ومقشمـف ومٕمجٚمـف-
 ؾمـر اًمـجقد إيـثـ٤مر ًمـذة اًمثـٜمـ٤مء قمٚمـك ًمـذة اًمـٛمـ٤مل-

ثققؾراشتقسُ(تؾؿقذُأرشطق)ُ(ُ:ُ)Theophrastus, Θεόθπαζηορ
اًمقىم٧م أ ْصم َٛم ُـ ُم٤م ُيٜمـٗم٘مف اإلٟمً٤من-
 إن
َ
 ٓ رء أيمـثـر وـرر ًا ُمـ طم٥م اًمِمٝمرة-
ٍ
ٍ
طمدي٨م سمال ٟمٔم٤مم-
ومرس سمال ًم ِـجـ٤م ٍم أيمـثـ َر ُمـ صمِـ َ٘مـتِٜم٤م ومـل
 يٜمٌٖمل قمٚمٞمٜم٤م أن َٟمـثِـ ُؼ ومـل
 اًمـح٥م هق قمذاب اًمٜمٗمس اًمـخـ٤مويـ٦م-
ِ
ٌ
اًمؽمطمـ٤مل-
 اًمـح٥م
إومراط ومـل اًمرهمٌ٦م همٞمـر اًمـ ُٛمـ َتـٕمٚمـ٘مـ٦م :إٟمـف هيع اإلىمٌ٤مل سمٓملء ْ
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 اإلومراط ومـل احل٥م ُيـ َقًمدُ اًمـٙمراهٞم٦م-
ال يم٤مُم ً
 اًمزواج رء قمٔمٞمؿ ،ذيٓم٦م أن شمٙمقن أٟم٧م ٟمـٗمًؽ رضم ً
ال وشمًتٓمٞمع
ٍ
اُمرأة يم٤مُمٚم٦م-
اًمٕمثقر قمٚمـك
إوهم٤مدٟ ،مقع ُمـ اًمتٕم٤مـمػ ُمع اًمً ِ
ِ
قء واًمنم-
 صداىمـ٦م
ٌ
ُ

ديؿقؾقؾققسُُُ:
ِ
إب دوا ٌء ومـ٤مئـدشمـف شمـتج٤موز َُمرارشمـف-
شم٠مٟمـٞمـ٥م

ُ

مقـوكدرُ(ُ:ُ)Menander, Μένανδπορ
 سمٛمٕم٤مذشمؽ إذار شمّمٌح أٟم٧م ٟمٗمًؽ ذيـر ًا-
ُ مـ ًمف إرادة ًمف اًم٘مقة-
ٍ
أب ومـل أومٕم٤مًمـف-
 إب إيمثر ىمًق ًة ومـل شمقسمـٞمخ٤مشمـف:
ىم٤مس ومـل أىمقاًمف ًمـٙمٜمف ٌ

ثققؿريطسُ(:ُ)Theocritus, Θεόκπιηορ
 اًمـحٛمـ٤مر ٓ يٜم٤مم َو َؾم َ
ط إؿمقاك-

فقؿقونُ(:ُ)Lucian, Λοςκιανόρ
ٕمزيٜم٤م ومـل سم١مؾمٜم٤م-

سم١مس أظمريـ ُي ّ
ُ
ِ
اًمٜمٗمس هق اًمثروة اًمقطمٞمدة ومٛمٕمٔمؿ اًمثروات ُُمٗمٕمٛم ٌ٦م سم٤مًٕمـؿ-
ِ همٜمَك
َ ؿمد اًمـحٌؾ يمثػم ًا يـ٘مٓمٕمـف-

 اًمـٚمحٞم٦م وطمده٤م ٓ شمّمٜمع اًمٗمٞمٚمًقف-

فقبوكققسُ(:ُ)Libanius, Λιβανίος
ُ
إومْمؾ أن يً٤موي اًمٌمء ىمٚمٞم ً
ال سمـدًٓ ُمـ ّأٓ يً٤موي ؿمٞمئ ً٤م-

ّ
يتؿ ُُمٓمٚم٘م ً٤م-
يتؿ اًمٌم ُء
ُمـت٠مظمر ًا قمٚمـك َّأٓ َّ
ُ مـ إومْمؾ أن َّ

ﭘِـتـروكققسُ(:ُ)Petronius, Πεηπώνιορ
ُ مـ ينق قمجالً ينق صمقراً -

 ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ331حؽــؿُيقكـوكــقـي

أوؾقديقسُ(:ُ)Ovidius, Ο Οβίδιορ
 اًمزُمـ يـٚمتَ ِٝم ُؿ َّ
يمؾ إؿمٞم٤مء-

ُ
أىمقى ُمـ ِظمٓم٤مب-
 أطمٞم٤مٟمـ ً٤م ُم٤م
شمٙمقن اًمدُمٕم ُ٦م َ
واًمًٕم٤مل ٓ يٛمٙمـ إظمـٗمـ٤مؤهـٛمـ٤م-

ُ
اًمـح٥م ُ
ِ
اًمـٙم٤مذسمـ٦م-
 اًمـٛمًت٘مٞمؿ ٓ َي ْٕمٌ٠م سم٤مًمـتـٝمؿ
 اًمٕم٤مدة أىمقى ُمـ يمؾ رء-

يقريبقدسُ(:ُ)Euripides, Εὐπιπίδηρ
اًمٞم٠مس ُضم ٌ ٌـ -

ُ
ُ مـ أهـٛمؾ اًمٕمٚمؿ ومـل طمـداصمـتـف أو٤مع اًمـٛمـ٤ميض واًمـٛمًتـ٘مٌؾ-

مورـقسُأوريؾققسُ(:ُ(Marcus Aurelius, Μάπκορ Αςπήλιορ
 اًمٗمْمٞمٚم٦م شمٙمقن ومـل قمدم اؿمتٝم٤مء اًمرذيٚم٦م ٓ ومـل آُمتٜم٤مع قمٜمٝم٤م-
 إن وم ّـ احلٞم٤مة يِمٌف اًمٜمِْم٤مل أيمثر ُمـٛمـ٤م يِمٌف اًمرىمصُ ،مـ طمٞم٨م أٟمـف يٜمٌٖمل ًمٜمـ٤م
ُمت٠مهٌـٞمــ ًمرد اًميسم٤مت اًمتل شمـتـقاًمـك قمٚمٞمٜم٤م ُومج٤مءةً-
دائٛمـ ً٤م اًمقىمقف ُمٜمتّمٌلم ّ

أرصؿقدسُ(:ُ)Archimedes, Απσιμήδηρ
 إن اًمذي يٕمرف يمٞمػ يتٙمٚمؿ يٕمرف أيْم ً٤م ُمتك يـج٥م أن يتٙمٚمؿ-

ؾؾقضرخسُ(:ُ)Plutarch, Πλούηαπσορ
ِ
اًمّمحٞمح ُمّمدر إُم٤مٟمـ٦م واًمٗمْمٞمٚمـ٦م-
 اًمٕمثقر قمٚمـك اًمٕمٚمؿ
 اًمّمٌـر يٖمٚم٥م اًمِمدة-

بؾقضسُ(:ُ)Bleuts
 سمٛمتـ٤مسمـٕمـتـٜمـ٤م اًمٜمـٝمر ٟمـٌـٚمـغ اًمٌحر-
ؾمٛمـٕمـ٧م ؿمـتـ٤مئؿ-
شمـٚمٗمـٔمـ٧م سمـِمـتـ٤مئؿ
 إذا
َ
َ
 يمؾ ٍ
ًمـذة ُيـراومـ٘مٝم٤م اًمـٝمؿ-
 اًمّمؼم ظمٞمـر ٍ
دواء ًمـٙمؾ إدواء-

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ334

أؾؾقضغُ(ُ:ُ)Plotinus, Πλωηῖνορ
 آظمتٌ٤مر ُُم َٕم ٚم ٌؿ أظمرس-

ُبريوكدرُ(ُ:ُ)Periander

ومح ِ
ذار ُمـ اًمـٙمؼمي٤مء-
 إذا اسمتًؿ ًمؽ اًمـحظ َ

جوفقـقسُ(:ُ)Galen, Γαληνόρ
ُ مـ َيمـ َتؿ داءه أقمٞمـ٤مه ؿمٗم٤مؤه-

٘مع سمٞمــ اًمٕم٤مىمٚملم ُمـ شمَـٛمـ٤م ُصمـ ِٚمٝمٛمـ٤م ومـل اًمٕم٘مؾ ،وٓ شم٘مع سملم
 اًمـٛمحٌ ُ٦م ىمـد شمـ ُ
ِ
إطمـٛم٘ملم ُمـ ِ
اًمـح ْٛم ِؼ-
سم٤مب شمـٛمـ٤م ُصمٚمٝمٛمـ٤م ومـل ُ
ٌ
اؾمتحً٤من يٜمْم٤مف إًمٞمف ـمٛمع-
 اًمٕمِمؼ

 رأي٧م يمثػم ًا ُمـ اعمٚمقك يزيدون ذم صمٛمـ اًمٖمالم اًمـٛمت٠مدب سم٤مًمٕمٚمقم واًمّمٜم٤مقم٤مت،
وذم صمٛمـ اًمدواب اًمٗم٤موٚم٦م ذم أضمٜم٤مؾمٝم٤م ،ويٖمٗمٚمقن أُمر أٟمٗمًٝمؿ ذم اًمت٠مدب ،طمتك
ًمق قمرض قمغم أطمدهؿ همالم ُمثٚمف (أي ُمثؾ ٟمٗمًف ذم اًم٘مدرات واإلُمٙم٤مٟم٤مت) ُم٤م
اؿمؽماه وٓ ىمٌٚمف -ومٙم٤من ُمـ أىمٌح إؿمٞم٤مء قمٜمدي أن يٙمقن اعمٛمٚمقك يً٤موي اجلٛمٚم٦م
ُمـ اعم٤مل ،واعم٤مًمؽ ٓ جيد ُمـ ي٘مٌٚمف جم٤مٟم ً٤م-
 ٓ يٜمٗمع قمٚمؿ ُمـ ٓ يٕم٘مؾ ،وٓ قم٘مؾ ُمـ ٓ يًتٕمٛمٚمف-
 ٓ يٛمٜمٕمؽ ُمـ ومٕمؾ اخلػم ُمٞمؾ اًمٜمٗمس إمم اًمنم-
ُ مـ يم٤من ُمـ اًمّمٌٞم٤من ِ
ذه ً٤م ؿمديد اًم٘مح٦م ،ومال يٜمٌٖمل أن ُيٓمٛمع ذم صالطمف اًمٌتّ٦م،
وُمـ يم٤من ُمٜمٝمؿ ِ
ذه ً٤م وًمـؿ يٙمـ وىمح ً٤م ومال يٜمٌٖمل أن ي١م َّيس ُمـ صالطمف ،و ُي٘مدّ ر
أٟمف إن شم٠مدب يٙمقن إٟمً٤مٟم ً٤م قمٗمٞمٗم ً٤م-
 إن اإلٟمً٤من إلومراط حمٌتف ًمٜمٗمًف ،سم٤مًمٓمٌع ،ئمـ هب٤م ُمـ اجلٛمٞمؾ ُم٤م ًمٞمً٧م قمٚمٞمف،
طمتك أن ىمقُم ً٤م ئمٜمقن سم٠مٟمٗمًٝمؿ أهنؿ ؿمجٕم٤من ويمرُم٤مء وًمٞمًقا يمذًمؽ ،وم٠مُم٤م اًمٕم٘مؾ
ومٞمٙم٤مد أن يٙمقن اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ ئمٜمقن سم٠مٟمٗمًٝمؿ اًمت٘مدم ومٞمف ،وأىمرب اًمٜم٤مس إمم أن
ئمـ ذًمؽ سمٜمٗمًف أىمٚمٝمؿ قم٘مالً-

 ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ331حؽــؿُيقكـوكــقـي

 احلٞم٤مء ،ظمقف اًمـٛمًتحل ُمـ ٟم٘مص ي٘مع سمف قمٜمد ُمـ هق أومْمؾ ُمٜمف-
ج٥م فمـ اإلٟمً٤من سمٜمٗمًف أٟمف قمغم احل٤مل اًمتل ُحت٥م ٟمٗمًف أن يٙمقن قمٚمٞمٝم٤م ُمـ
 اًم ُٕم ُ
همػم أن يٙمقن قمٚمٞمٝم٤م-
َٕمؼم ٓ سم٘م٤مء هل٤م-
 ؾمئؾ قمـ اًمِمٝمقة وم٘م٤مل :سمٚمٞم٦م شم ُ

أؽسطقـقسُ(:ُ)Augustine, Αςγοςζηίνορ

ٍ
ٍ
ذب اًمٖمػم ُمٜمٝم٤م طمٗمـظ اًمٞمٜمٌقع ٟمـ٘م٤مو َة ِ
ُمٞم٤مهـف-
 اًمـحٙمٛمـ٦م َيٜمٌقع ُمٞمـ٤مه طمٞمـ٦م ،يمٚمٛمـ٤م َ ِ َ

أشؼؾقبققسُ(ُ:ُ)Asclepius, Ἀζκληπιόρ
أُمس أضمؾ ،واًمٞمقم قمٛمؾ ،وهمد ًا أُمؾ-

ٌ

قره ،واًمّمٜمٞمٕمـ٦م قمٜمـد اًم َٙمٗمـ ِ
 إقمٓمـ٤مء اًمٗم٤مضمـر شمـ٘مـقيـ ٌ٦م ًمـف قمٚمـك ُوم ُجـ ِ
قر إو٤مقمـ ٌ٦م
ًمٚمٜمٕمٛم٦م ،وشمٕمٚمٞمؿ اًمـج٤مهؾ ازديـ٤مد ومـل اجلٝمؾ ،وُمً٠مًم٦م اًمٚمئٞمؿ إه٤مٟمـ ٌ٦م ِ
ًمٚمٕم ْر ِ
ض-
ٌ






دع
إٟمـل ٕقمج٥م ُمـٛمـ حيتٛمل ُمـ اًمـٛمآيمؾ اًمرديئ٦م خم٤مومـ٦م اًمْمـرر وٓ يـ ُ
اًمذٟمقب خم٤مومـ٦م أظمرة-
ؾمٌٞمؾ ُمـ ًمف ُمروء ٌة أن ي ِ
ٌذل ًمّمدي٘مف ٟمٗمًف وُم٤مًمف ،وًمـٛمـ يٕمرومـف ـمال َىمـ ُ٦م وضمٝمف
َ
ّم٤مو َن قمـ يمؾ طمـ ٍ
٤مل يٕمٞم٥م-
وطم ًْ ُـ َُمـحيه ،وًمٕمدوه اًمٕمدل ،وأن َيـتَ َ
ُ
ِ
ظمػم ُمـ ـمٚمٌٝم٤م إًمـك همػم أهٚمٝم٤م-
ومقت اًمـح٤مضم٦م ٌ
ُمـ قمرف إيـ٤مم ًمـؿ ُي ْٖم ِٗمؾ آؾمتٕمداد-
اًمـٛمتٕمٌد سمٖمػم َُم ْٕمرومـ ٍ٦م يمحٛمـ٤مر اًمٓم٤مطمقن ،يـدور وٓ يؼمح وٓ يـدري ُم٤م هق ومـ٤مقمؾ-

أشـدوسُُ:
 إن ومٕمؾ اخلػم ومـل اجلٛمٚم٦م أومْمؾ ُمـ ومٕمؾ اًمنم ،وُمـ يًتٓمٞمع أن يٖمٚم٥م اًمنم سم٤مخلػم
دون اًمنم ،ومٝمل أذف اًمٖمٚمٌتلمٕ :ن اًمٖمٚمٌ٦م سم٤مًمنم ضمٚمدٌ  ،واًمٖمٚمٌ٦م سم٤مخلػم ومْمٞمٚم٦م-

بؾقتورخُ(:ُ)Plutarch, Πλούηαπσορ
أيمثر ٟمَـ ْٗمٕم ً٤م ُمـ اًم ُٕمٜمـػ-

ُ
اإلًمـح٤مح ُ
 ىمٚمٞمـ ٌؾ ُمـ اًمرذائـ ِؾ ٍ
يم٤مف ًمتٖمٓمٞم٦م يمثٞمـ ٍر ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ-

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ331
ـؿ أو شمـٛمدح ٟمٗمًؽ-
 ٓ شمَـ ُٚم ْ
ُ م٤م ٟمحـ٘مـ٘مـف سمـداظمٚمٜمـ٤م ؾمٞمٖمٞمـر اًمـح٘مٞم٘م٦م اًمـخ٤مرضمٞم٦م-
 شمٕمٚمؿ يمٞمػ شمًتٛمع وؾمتًتٗمٞمد طمتك ُمـٛمـ ٓ ُيـ ْحًٜمقن اًمٙمالم-
ِ
اإلسار قمٚمـك ىمْمٞمـ ٍ٦م قمـ٤مدًمـ٦م-
ً مٞمً٧م اًمِمج٤مقم٦م ومـل اًمـٛمخ٤مـمرة سمال ظمقف ،سمـؾ ومـل
َ ٓ شمـحٙمِل قمـ ؾمٕم٤مدشمـؽ ًمـٛمـ هق أىمـ ّؾ ُمٜمؽ طمـٔم ً٤م-

*******
مــ ُحؽؿُافـَلتـ قــ







ِ
يمٕمٝم ِد ِه اًمـٛمٙمتقب-
أؤُمـ سمـ ُ٘مدْ ؾمٞم٦م اًمققمد وسم٠من يمٚمٛم٦م اًمرضمؾ يـج٥م أن شمٙمقن ْ
اًمقىم٧م آًم ُ٦م اًمرزق إذا اِ ْؾمت ُِٖم ّؾ-
ُ
اًمـحؼ يًتٓمٞمع أن ي٘مٝمر اًم٘مقة  ---وؾمٞم٘مٝمره٤م-
اًمـٛم ْٕمـت َِد ُل ـمٌٞم٥م ٟمـٗمًف-
ُ
ِ
أٟم٤مٟمٞم٦م اًمٗمرد ـمٕمٜم ٌ٦م ومـل ضمًؿ اًمـٛمجٛمقع-
ٓ شم ُ٘م ْؾ يمؾ ُم٤م شمٗمٙمّر ومٞمـف ،سمـؾ ومٙمر ومـل يمؾ ُم٤م شم٘مقل-

اًمتقاوع ومـ شمِمجٞمع اًمٜمـ٤مس قمٚمـك أن يـجدوا سمـ٠مٟمٗمًٝمؿ ُمدى روقمتؽ-

ُ
ٍ
ًمٚمرضمؾ أن ي ِ
ِ
ٟمٕمٛم٦م
ٜمٙمر ومْمؾ اًمـٛمرأة ُأ َُّم ً٤م يم٤مٟم٧م أو زوضم ً٦م ،ومٝمل أومْمؾ
 ٓ يٜمٌٖمل
ُ
أٟمٕمؿ اإلًمف سمـٝم٤م قمٚمـك اًمرضمؾ -وإٟمـف ُمـ اًمـ ُٛمْمحؽ أن َشمـ َ
ُمٝمٛمتؽ شمٜمـتٝمل
خ٤مل َّ
َِ
سمٙمؼم أوٓدك وؿمٞمخقظمـ٦م زوضمؽ-
ُ م٤م أٟمـٗمـ٘مـتُـ ُف قمٚمـك ٟمٗمز و٤مع ُمٜمل ،وُم٤م ىمـدّ ُمتف ًمٚمٜمـ٤مس ٍ
سم٤مق أسمـدَ اًمدهر-
٥م اإلًمف يمؾ ٍ
ـم٤مئر رزىمـف ،وًمٙمٜمف ٓ ُيـ ْٚم ِ٘مٞمف ًمف ومـل اًم ُٕم ّش-
ـٝم ُ
َ ي َ
واًمـخقف َي ُ
ـ٘متـؾ اًمٖمٜمل-
اًمٗم٘مػم طم ّٞم ً٤م،
 إُمؾ ُيٌ٘مل
ُ
َ
َُ مـ ي٠ميمؾ أيمثر ُمـ ِؿم ٌَ ِٕمف يـحـٗمـر ىمؼمه سم٠مؾمٜم٤مٟمـف-
ِ
يم٤مًمـٗم ّٚملم ٓ يٖمرق-
 اًمـحؼ
اًمٚمص ،واًمذئ٥م يٕمرف اًمذئ٥م-
 اًمٚمص يٕمرف َّ
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ـم٦م ؿم١م ٌم قمٚمـك َُمـ ٓ يٕمرف يمٞمػ َي ْٕم ِ٘م ُؾ ًم ًِ٤مٟمـف ،إٟمـف يمٓمِ ٍ
اًمـٛم ْٗم ِر َ
ٗمؾ
 اًمـٛمٕمرومـ٦م ُ
يـحٛمؾ ؾمٙمٞمٜم ً٤م-
 احلٙمٛم٦م هق اًمٗمٙمر اًمذي يٛمٞمؾ قمـ إؿمٞم٤مء اًمدٟمٞم٤م ًمػمشمٗمع سم٤مًمروح ٟمحق ُم٤م هق أؾمٛمك-
ذي٥م َّ
ـػ اًمٓملم-
ٛمع وشمُـجـٗم ُ
اًمِم َ
 اًمِمٛمس ذاشمـُٝم٤م شمـ ُ
يٗمٙمر َطم ًْ٥م ُم٤م َيٕمٞمش-
 اًمـٛمر ُء ُ
ً مٞمس هٜم٤مك قمدو شمـ٤مومـف-

شقـقؽوُإصغر(ُ:ُ)Seneca the Younger(ُ)3
 إم شم٠مُمؾ أن شمـجد ٓسمٜمتٝم٤م زوضم ً٤م أومْمؾ ُمـ أسمٞمٝم٤م ،وشم١مُمـ سم٠من وًمده٤م ًمـ يـجد
زوضم ً٦م ُمثؾ أُمـف-
ؽ سمـٜمـٗمًؽ أهؿ ُمـ ِ
 رأيـ َ
رأي أظمريـ ومٞمؽ-
 شمَـحـدصمـ َ
َـؽ دائٛمـ ً٤م قمـ ٟمٗمًؽ دًم ٌٞمؾ قمٚمـك أٟمؽ ًمً٧م واصمـ٘م ً٤م ُمٜمٝم٤م-
 يـج٥م أن شمـٙمقن قمٜمدٟمـ٤م ُم٘مٌـر ٌة ضم٤مهزة ًمٜمـدومــ ومٞمٝم٤م أظمٓمـ٤مء إصدىمـ٤مء-
 إٟمـل ُأُمٞمز اًمرضم٤مل سمٕم٘مٚمـل ٓ سمٕمٞمٜمل-
ُ
ـرى

اًمـٛمتحٙم َؿ ومـل طمٞم٤مشمـل وأومٙم٤مري يمٛمـ٤م ًمق أن اًمٕم٤مًمـؿ سمـ٠ميمٛمٚمف َؾم َٞم َ
ؾم٠ميمقن ُ
إوًمـك وي٘مـرأ اًمثـ٤مٟمـٞمـ٦م-
ُح ِ
ُح ِ
ج ُؿ قمٜمٝم٤م ِصـ ْرٟم٤م
ج ُؿ قمـ إؿمٞم٤مء ٕٟمـٝم٤م صٕمٌـ٦م ،وًمٙمـ ٕٟمٜمـ٤م ٟم ْ
ٟ محـ ٓ ٟم ْ
ٟمراهـ٤م َصٕمٌـ٦م-
 يتـؿ اظمتٌـ٤مر اًمذه٥م سم٤مًمٜمـ٤مر ،أُمـ٤م اًمرضم٤مل ومٞمتؿ اظمتٌ٤مرهؿ سم٤مًمِمدائـد-
ُ مـ اًمتٝمـقر أن شمـديــ ُمـ٤م شمـجٝمٚمـف-
 إُمقر اًمًٓمحٞمـ٦م واًمـٛمٔم٤مهـر اًمٗم٤مرهمـ٦م هل اًمتل شم٘مّمؿ فمٝمـر اًمٌِمـر-

(ً )1مقيمٞمقس أٟمّ٤ميقس ؾمٞمٜمٞمٙم٤م  Lucius Annaeus Senecaومٞمٚمًقف وظمٓمٞم٥م ويم٤مشم٥م ُمنطمل روُم٤مين وًمد ذم
ىمرـمٌ٦م  Cordubaذم إؾمٌ٤مٟمٞم٤مقم٤مم  6ق-م -وشمقذم سم٤مًم٘مرب ُمـ روُم٤م 65ق-م-
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يقفققسُؿقكُ(ُ:ُ)Julius Caesar
 أؾمـرع سمـت١مدة (أي :سمال اؾمتٕمج٤مل)-
ٍ
سمنقم٦م ٓ ٟمٗمٕمـٚمـف سمـ٢مشمـ٘مـ٤من-
ُ م٤م ٟمـٗمٕمٚمـف

ِ
ـًتٓمِع أن ُي ِ
ـحر َىمـف-
سم٤مًمًقاد إن ًمـؿ َي ْ
 اًمـحًد يم٤مًمٚمٝمٞم٥مُ :يـ َٚمٓمخ يمؾ ُم٤م ومقىمـف َّ

أؽسطسُؿقكُ(ُ:ُ)Augustus Caesar
ـٙمر ُهـ ُف اًمـجٛمٞمع-
 اًمـخ٤مئـ َي َ

هقارسُ(:ُ)Horatius

سم٤مًمـٝم ِ
ـزال ُمـ ُؾم ْٛمٜمـ٦م أظمريــ-
ُ يّمـ٤مب اًمـح٤مؾمـد ُ
ـقد أظمـريــ-
 إن اًمقاصمـؼ سمـٜمـٗمًـف َي َ
 اًم َت َٕمٚم ْؿ يْم٤مقمػ اًمـٛمـقاهـ٥م-
 اًمـٛمـ٤مل إ ُّمـ٤م ظمـ٤مد ٌم أو َؾمـٞمـد-





إن يمؾ اًمـٛمٕمجٌلم هؿ أيْم ً٤م ُمـ اًمـح٤مؾمديـ (أو ُمـ اًمٖم٤مسمٓملم)-
ٍ
ظم٤مص أوًمئـؽ اًمذيـ ييسمقٟمـف-
صالسمـ٦م اًمّم ّقان يٕمرومٝم٤م سمٜمق ٍع
ٕم٤مىم٥م قمٚمـك ظمٓم ٍ
ٍ
اُمروء قمـ٤مىمـ ٍؾ ي ِ
ٍ
رشمٙم٥م وم٘مط وًمٙمـ يٕمٛمؾ قمٚمـك
٤مء ُُم
ًمٞمس صمٛم َ٦م
ُ
ِ
ارشمٙم٤مب اخلٓم٤مء-
ُمٜمع
اًمـخقف وإُمؾ اًمٚمذان يٌدوان قمٚمـك ـمرومـل ٟم٘مٞمض مه٤م ومـل اًمـح٘مٞم٘م٦م وصمٞم٘م٤م ِ
اًمّمٚم٦م-

 إٟمـف َىم ِق ٌّي ضمد ًا ٓ ؿمؽ ذاك اًمذي ًمف ؾمٞمٓمر ٌة قمٚمـك ٟمـٗمًف-

اًمِمـر يٙمقن إوان ىمد ومـ٤مت ًمٜم٠مظمذ ِطم ْ
وؾم َ
ط َ
ـذرٟم٤م-
 قمٜمدُم٤م ٟمٙمقن َ
ـّمدَ ُره٤م اًم٘مٚم٥م-
 إومـٙم٤مر اًمٕمٔمٞمٛمـ٦م َُم ْ
 اًمـحريـ٦م ٓ يٛمٙمـ ّأٓ شمُـ َٙم ّٚمػ ؿمٞمئ ً٤م ُمـ اًمـٛمـ٤مل-
 قمٞمقب أظمريـ أُم٤مم أٟمـٔم٤مرٟم٤م ،وقمٞمق ُسمٜم٤م وراء أفمٝمرٟم٤م-
ِ
ـقشمـف ،ومـ٢م ّن ىمـقشمـف ومـل اًم٘مٚم٥م (أي ومـل آٟمٗمٕم٤مل)-
ـر ُ
قملم اًمروح وًمٞمس ُىم ّ
 اًمٗم ْٙم ُ
ِ
اًمـحٞمـ٤مة ٓ ُ
ـمقل ُُمـدّ شمـٝم٤م-
 اًمـٛمٝمؿ هق ـمريـ٘مـ٦م اؾمتخـدام
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ىمـٛمـ٦م اًمـجٌؾ وم٢مٟمـف ًمـ يٙمؼم ُمـٓمٚم٘م ً٤م-
ُ مٝمٛمـ٤م يـ٘مـػ اًمـ َ٘م َ
ـز ُم ومقق ّ
ال يـ٠مشمـل ِظمـ ْٚمً ً٦م ُ
 يمؾ ُم٤م ٟمـٜمـتـٔمره ـمقيـ ً
وظمـٗم َٞمـ٦م-
يـتـجـرع سمـٜمـٗمًف أيمؼم َىمـدْ ٍر ُمـ ُؾمٛمف-
 اًمـخـٌـٞمـ٨م
ّ
يتٛمًؽ سمـٝم٤م-
 اًمثروة ًمٞمس ًمـٝم٤م ذراقم٤من ـمقيالن ،ومٝمل ٓ شمًتقزم َّإٓ قمٚمـك َُمـ َّ
ف ـمٕمؿ اًمراطمـ٦م-
 اًمٜمج٤مح طمـ٤مًمـ ٌ٦م ٓ شمَـ ْٕم ِر ُ
 اًمٕمٛمؾ همـذاء إٟمـٗمس اًمٜمٌـٞمـٚمـ٦م-
 اًمٌـٓمـ اًمـج٤مئع ٓ أذٟمـ٤من ًمـف-





ٟمـحـ أىمقيـ٤م ُء  ---قمغم إذى-
اًمـرضمؾ اًمـٛمـت ِ
ْـٕم٥م يـٌـحـ٨م قمـ اًمـٛمِم٤ميمؾ-
ُ
اًمـٛمٕمـ٤مي٥م شمُـتَـٕم َّٚم ُؿ َ
أي ُُمٕم ّٚمؿ-
دون ّ
ًُمٖم٦م اًمـحـ٘مـٞم٘مـ٦م رىمـٞمـ٘مـ ٌ٦م  ---سمـًٞمـٓمـ٦م-

ـػ قمٜمدُم٤م َيـٜمْـتَـٗمل اًمـخّمقم-
َـْم ُٕم ُ
 اًمِمجـ٤مقمـ٦م شم ْ
ِ
قمـٌـقد َّيـ ٌ٦م يمٌػمة-
يمٌػم ---

ٌ
ُمـٜمـّم٥م ٌ

 سمـ٤مًمٜمّـ٤مر ُيـٛمـتـحـ اًمـذه٥م ،وسمـ٤مًمـٛمحـ شمُـٛمتح ُـ اًم٘مـٚمقب اًمٙمٌػمة ،واًمرضم٤مل
سمـ٤مًمتج٤مرب-
ً مٞمس َصمـ َّٛمـ٦م ٍ
قمٞم٥م َيـ ْٕمدَ م ُمـ ُيـداومع قمٜمـف-
ـجـر َُمـ ٓ يـريـد-
 اًم َ٘مـدَ ُر يـ٘مق ُد ُمـ ُيـريـد أن ُيـ٘م٤مد ،و َي ُ
 طمٞم٨م شمًقد اًم٘مق ُة ٓ ُمٙم٤من ًمٚمٕم٘مؾ-

بقبؾقؾققسُشروسُ(:ُ)Publilius Syrus






ٓمـ ِ
ؿمجـ٤مقم٦م اًمـجٜمدي شمـتـقىمـػ قمٚمـك ومِـ ْ
ٜم٦م اًم٘مـ٤مئـد وشمَـ َٞمـ٘مـ َٔمـف-
أؿم ٌ ـف ؿمـ ٍ
لء سم٤مًمزضم٤مج ،ومٌ٘مدر ُم٤م شمٙمقن َسم ـ َّر اىمـ ٦م شمٙمقن هيٕم٦م اًمٕمٓم٥م-
اًمثروة ْ َ ُ
اًمـٛمرأة اًمٗم٤موٚم٦م شمـ٠مُمر زوضمٝم٤م وهل شمُـٓمٞمٕمف-
إب اًمـٛمـٜمْـ َٗم ِ
ـٕمـؾ ىمـ ٍ
٤مس ضمـد ًا قمٚمـك ٟمـٗمًـف-
ُ
ِ
٥م أسمـ٤مك إذا يم٤من ُُمـٜمّْمٗم ً٤م ،وإذا ًمـؿ يٙمـ يمذًمؽ َومـتَـ َح َّٛم ْٚمـ ُف-
أطمـٌِ ْ
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ـّمٜمع اًمـ َٗمـً٤مد-
اإلرادة (ٓ اًمـجـًد) هل اًمتل َشم
ُ
ُي ًَ َّٛمك ؿمـريـر ًا يمؾ ُمـ ٓ يٕمٛمؾ إٓ ًمـٛمّمٚمـحتـف اًمـذاشمِـ َّٞمـ٦م-
اًمـجـٌ٤من َيـز ُقم ُؿ أٟمـف طمـ ِذ ٌر ،واًمٌخٞمـؾ َيـزقمؿ أٟمـف ُمـ٘مـتـّمد-
اًمـحٞم٤مة ىمـّمػم ٌةً ،مـٙمـ اًمـٛمّم٤مئ٥م شمـجـٕمٚمٝم٤م ـمـقيـٚمـ٦م-

ُ مـ ًمـديـف ؿمـٗمـ٘مـ٦م يـتـذيمر ٟمـٗمًـف-
 اًمـجريء يـٜمـتـٍم قمٚمـك اًمـخٓمـر ىمٌؾ أن يـراه-
ٝمـر اًمـٌـ١مس-
 اًمِمجـ٤مقمـ٦م شمَـ َ٘م ُ
ُ مـ ومـ٘مـد ذومـف ًمـؿ يـٌـؼ ًمـديـف ُم٤م يـٗمـ٘مـده-





َ
اًمِمؽ دا ٌء ًمـٙمٜمف ىمـد ُيٕمٚم ُؿ اًمـحٙمٛم٦م-
اًمـٙمريؿ ي ِ
ـحس ٟمَـ ْٗم ًَ ُف همـٜمـٞمـ ً٤م دائٛمـ ً٤م-
ُ
ِ
ـً ُ
ـٞمـ٤من ُمـ٤م ٟمـٕمرف-
ُمـ اًمـٛمـٗمـٞمد أطمـٞمـ٤مٟمـ ً٤م ٟم ْ
ىمد يت٘مٌؾ اًمٙمثػمون اًمٜمّمحً ،مٙمـ اًمـحٙمٛمـ٤مء وم٘مط هؿ اًمذيـ يًتٗمٞمدون ُمٜمف-

تـوشقـتسُ(:ُ)Tacitus

 اًمـخٓم٠م يـجـري ُمع اًمًـر َقم ِ
ـ٦م وآًمـتـٌـ٤مس-
ْ
ِ
اًمـحـ ْٔمقة-
 آسمـتِـٕمـ٤مد ُي
ـْم٤مقم ُ
ػ َ
ٌ
ُمـجٝمقل ُيـٕمـتـٌـر رائـٕمـ ً٤م-
 يمـؾ ُم٤م هق

 اًمـٛمج٤مُمـٚمـ٦م شمـّمٜمع إصدىمـ٤مء ،وىمقل اًمـحـ٘مٞم٘م٦م يًٌ٥م ِ
اًمـحـ ْ٘مد-
ُ ّ ُ

ؾـقدرُ(:ُ)Vader
ٍ
ىمقي ًمٞمس أُمر ًا ُم٠مُمقٟم ً٤م دائٛمـ ً٤م-
ـػ ُمع
 اًمتَّح٤م ًُم ُ
ؿمخص ٍّ
 اإلٟمً٤من اًمـٛمتٕمٚمؿ يـحٛمؾ يمٜمقزه ومـل ٟمـٗمًف قمٚمـك اًمدوام-
 آٟمـتـ٘م٤مم أطمٚمـك ُمـ اًمـحٞم٤مة ٟمـٗمًٝم٤م  ---هٙمذا يٕمتـ٘مد اًمـٛمجـ٤مٟملم-
ٍ
ٍ
ِ
واطمدة ًمـؿ ُي َّمدَّ ق وًمق شمٙمٚمؿ اًمّمدق-
ًمـٛمرة
سم٤مًمـخدا ِع وًمق
ف
ُ مـ ُقم ِر َ
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مورـقسُأوريؾققسُ(:ُ)Marcus Aurelius
ـرت أراء ىم ّٚم٧م إقمٛمـ٤مل-
 إذا يم ُث َ

ؾرجقؾُ(:ُ)Vergilius

 اًمزُمـ ي٠مشمـل قمٚمـك يمؾ ؿمـ ٍ
لء  ---وقمٚمـك اًمٗمٙمر ُمثؾ سم٘مٞمـ٦م إؿمٞم٤مء-
 أؾمـ قأ اًمٕمٞمقب أن شمـتج٤مهٚمٝم٤م-

صقؼونُ(ُ:ُ)Cicero
 اًمرضمؾ اًمٖمٜمل ًمٞمس ًمف أصدىم٤م َء طم٘مٞم٘مٞمقن ،ومـ٢من اًمثروة ًمٞمً٧م قمٛمٞم٤م َء ومحً٥م سمؾ
هل شمُّمٞم٥م اًمذيـ ُيـ ٌْـ َت َٚم َ
قن سمـٝم٤م سم٤مًمٕمٛمك-

 اًمـٛمتـٗم٤مئـؾ هق ُمـ يٜمٔمر إًمـك قمٞمٜمٞمؽ واًمـٛمتِم٤مئؿ هق ُمـ يٜمٔمر إًمـك ىمدُمٞمؽ-
 1 ـ اًمٗم٘مػم  :يٕمٛمؾ-
 2ـ اًمٖمٜملَ :يًتٖمؾ اًمٗم٘مٞمـر-
 3ـ اًمـجـٜمديُ :يـداومع قمـ آصمٜملم-
 4ـ اًمـٛمقاـمـَ :يـدومع ًمٚمثـالصمـ٦م-
 5ـ اًمـٙمًقلَ :يٕمتٛمد قمٚمـك إرسمٕم٦م-
6ـ ِ
اًمًٙمػم :ينمب ُمـ أضمؾ اًمـخٛمً٦م-
 7ـ اًمـٛمراسمـل :ينق ِ
اًمًتَّـ٦م-
ُ

 8ـ اًمـٛمح٤مُمل َ :يـ ُٖم ّش اًمًٌٕم٦م-
 9ـ اًمٓمٌـٞم٥م  :ي٘متؾ اًمثٛمـ٤مٟمٞمـ٦م-
13ـ طم ّٗم٤مر اًم٘مٌقر  :يـدومـ اًمتًٕم٦م-
 11ـ رضمؾ اًمًٞم٤مؾم٦م  :يٕمٞمش ُمـ اًمٕمنمة-
 هٜم٤مك ُ
ـر ٌق َؿمتَّك ٓ شمُـحَم إًمـك اًم٘مؼم ُمـ ضمـٛمٞمع اًمـجقاٟم٥م-
ـم ُ
 اًمقضمـف ُِم ْرآ ُة اًمٜمَّـ ْٗم ِ
س-

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ311
ٍ
أيمثر ُمـٛمـ٤م يـ١م ّديـف إصدىم٤مء اًمٚمٓمٗم٤مء-
 إقمداء ْ
إذار ي١مدون أطمٞم٤مٟم ً٤م ظمـدُم٤مت َ
اًمـٛم ْٝم ِٛمؾ ُمٚمٞمئـ ٌ٦م سم٤مٕؿمقاك-
 ـمريؼ ُ
سمٞم٧م سمال يمُـتُ٥م ،ضمًدٌ سمال روحً ،مـ ُّجـ ٌ٦م سمال ىمرار-
 اإلهاف ٌ
 وؾمط إؾمٚمح٦م شمـّمٛم٧م اًم٘مقاٟملم-
ـْمٞمؼ سمـف إُمر إٓ وهق ومـل َؾم َٕم٦م-
 اًمٕم٤مىمؾ ٓ َي
ُ

 إٟمٜمل أٟمـ ُ٘مـدُ سم٤مإلسمـداع وًمٞمس سم٤مًمٌح٨م قمـ اًمـخٓم٠م-

ترترفقـوكقسُ(ُ:ُ)Tertullianus
ـٖمـض هق اسم ُـ اًمـخقف-
 اًم ٌُ ُ

ؾؾقريونُ(:ُ)Florian
 اًمـٛمالُم٤مت ٓ ٟمُـ َ٘مـد ُُمٝم٤م إٓ ًمـٛمـ ٟمَحؽمم-

تـقـركسُ(:ُ)Terence
ُ
يٙمقن هٜم٤مك سمنم سم٘مدر ُم٤م يٙمقن هٜم٤مك ُمـ آراء-
 سم٘مدر ُم٤م
ِ
 إٟمـف ًمـٛمـ اًمـحٙمٛم٦م أن شمرى َّ
ـل قمٜمد ىمدُمٞمؽ-
يمؾ ُم٤م هق َُمـ ْٚم٘م ٌ

بؾقتقسُ(:ُ)Plautus

ِ
ئ٥م -
 اإلٟمً٤من سم٤مًمٜمًٌ٦م إًمـك أظمٞمف اإلٟمً٤من ذ ٌ

ـع اًمـدّ ظم٤من قمـ ُىم ْـرب-
 اًمٚمٝمٞم٥م َيـتْـ ٌَ ُ

أوؽسطقـقسُ(:ُ)Augustinus
 اًمٕمـ٤مد ُة ـمٌٞمٕمـ ٌ٦م صم٤مٟمٞمـ٦م-

افؼديسُجقؾقـولُ(ُ:ُ)Juvenal

 يـتَٕمٓمش اًمرضم٤مل إًمـك اًمـٛمجد أيمثر ُمـ َشمٕمٓم ِ
ـِم ِٝمؿ إًمـك اًمٗمْمٞمٚمـ٦م-
َ
َ
ِ
اًمٙمٚمٛم٦م ُمـ ُمٕمٜمك-
ـّمٌح ومجـ٠مة َو ْهمـد ًا سمٙمُؾ ُمـ٤م ومـل
 ٓ أطمـدٌ ُي
ُ

ِ
َــؿُإتـــراك
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ311حؽ ْ

تركتققسُ(:ُ)Terentius
 قمٚمـك اًمٜمـ٤مس إذا صٚمح٧م طم٤مًمـٝمؿ أن ُيـٗمٙمـروا ومـل يمٞمػ ُيقاضمٝمقن اًمـٛمّم٤مئـ٥م-

هسققدسُ(:ُ)Hesiod, Ηζίοδορ
 اًمّم٤مٟمع يـحًد اًمّم٤مٟمع ،واًمٗم٘مٞمـر ٟم٤مىمؿ قمٚمـك اًمٗم٘مػم ،واًمِم٤مقمر ٟم٤مىمؿ قمٚمـك اًمِم٤مقمر-
ُ م٤م أيمثر ُم٤م ضمٜم٧م ُمديٜم ٌ٦م يمٌػم ٌة صمِٛمـ٤مر ِذيـ ٍر ِ
واطمد-
َ
ُ مـ يّمٜمع اًمنم ًمٖمٞمـره َيـّمٜمـٕمف ًمٜمـٗمًف-

يقؾــولُ(:ُ)Iuvenalis

ُ م٤م ُمـ أطمـ ٍد يـقهمؾ ومـل َّ
اًمِمـر ُد ْومٕمـ ً٦م واطمدة-

*******
ـُحـ َُؽـؿُِإتـراك
مـ ُِ
 اًمـٛمحروق سم٤مًمـحـٚمٞم٥م يـٜمـٗمخ قمٚمـك اًمٚمٌـ-
ِ
ٍ
ومراش ُمـ ريش-
٥م اًمـٛمجد وهق قمٚمـك
 ٓ أطمد َيٙمً ُ
 يٖمـتـٜمل اًمـٛمر ُء سم٤مًمتقومٞمـر-
يٕمرف ُم٤م ي٘مقل-
 اًمـحٙمٞمؿ ٓ ي٘مقل ُم٤م ٓ يٕمرف ،واًمـٛمجٜمقن ٓ
ُ
ً مٞمس ًمٚمٛم ِ
ٚمقل صديؼ-
َ
ْ 
ووٕم٧م اًمـٛمـ٤مل ومقق رأؾمؽ َظم َٗم َْمؽ ،وإن ووٕمتـف شمـح٧م ىمدُمؽ رومٕمؽ-
إن
َ
رة و ِ
ِ
ىمـققمٜمـ٤م ومـل اًمـخٓمـ٢مِ ٟمتٕمٚمـؿ-
ُ مــ يمثـ ُ

جَللُافديـُافرومـلُ:
 ارشم٘مـل سمٛمًتـقى طمديثـؽ ٓ سمٛمًتقى صقشمؽ ،إٟمـف اًمـٛمٓمر اًمذي يٜمٛمـل إزهـ٤مر
وًمٞمـس اًمرقمـد-

*****
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فػــحُافـــورُ
أصـرفُأوكـُُ-ـوتىُوبوحٌُترـل

ِ
ٙمٛم ْ٧م قم٤مُم ً
ال جمتٝمدً ا ومــل خمٌز اًمٌٚمديـ٦م ،ويم٤من آظمر ُمـ يٖم٤مدر اًمـٛمخٌز هم٤مًمٌ ً٤م-
يم٤من طم َ

يم٤من ومرن اعمخٌز يمٌػم ًا حيت٤مج ومـل سمٕمض إطمٞم٤من إًمـك شمـٜمـٔمٞمػ ،ويمثػم ًا ُم٤م ي٘مقم طمٙمٛم٧م
سمـٝمذا اًمٕمٛمؾ -يم٤من اًمٞمقم إظمػم ٕطمد إقمٞم٤مد -همدً ا شمٜمـتـٝمل اًمٕمٓمٚم٦م اًمرؾمٛمٞم٦م وشمٕمقد
اًمٌـٚمديـ٦م ًمٌٞمع اخلٌز ُمـ ضمديـد -ذه٥م طمٙمٛم٧م ومـل ؾم٤مقم٦م ُمت٠مظمرة ُمـ اًمٚمٞمؾ إًمـك
اًمـٛمخٌز ًمٞمـٜمـٔمػ اًمٗمرن اًمرئٞمز-
دظمؾ اعمخٌز وىمٗمؾ اًمٌ٤مب اخل٤مرضمل ،ؾمٞمٜمٔمػ اًمٗمرن ُمـ داظمٚمف ويٕمقد إًمـك ُمٜمزًمف ومقر ًا-
ومجرا ؾمٞمجدون اًمٗمرن ٟمٔمٞمٗم ً٤م ،ومٞمْمٖمٓمقن
وقمٜمدُم٤م ي٠مشمـل اًمٕمٛمـ٤مل ومـل اًمً٤مقم٦م اًمراسمٕم٦م ً
قمٚمـك اًمزر اًمٙمٝمرسم٤مئل إلي٘م٤مده ،وُم٤م هل إٓ دىم٤مئـؼ طمتك حتّمؾ احلرارة اًمـٛمٓمٚمقسمـ٦م
سمٞمٜمٛمـ٤م يٙمقٟمقن هؿ ىمد اٟمتٝمقا ُمـ اًمٕمجلم وأقمدوه ًمٚمخٌز-
يم٤من طمٙمٛم٧م ومـل اًمٗمرن اًمرئٞمز ُمًتًٚمٛمـ ً٤م ًمٕمٛمٚمف ُمٜمٗمّم ً
ال قمٛمـ٤م طمقًمف مت٤مُم ً٤م-
وومـل شمٚمؽ إصمٜم٤مء سم٤مًمْمٌط دظمؾ اًمـٛمخٌز زُمٞمٚمف راهم٥م ًمٞمـ٠مظمذ ُمالسمًف اًمـٛمتًخـ٦م
ًمٚمٖمًؾ -ومتح اًمٌ٤مب اخل٤مرضمل ومـل طمػمة ،وشمـٛمتؿ ىم٤مئالً:
« ,قمجٞم٥م! أ سمٚمغ اإلمه٤مل إًمـك هذا احلد ًمٞمؽميمقا إٟمقار ُمٗمتقطم٦م ومـل اًمداظمؾ؟ش
شمٜم٤مول ُمالسمًف وادمف ٟمحق اًمٌـ٤مب اخل٤مرضمل ومقضمد سم٤مب اًمٗمرن ُمٗمتقطم ً٤م ،ومـدومٕمف سمرومؼ،
وًمـؿ يـٝمٛمؾ إـمٗمـ٤مء إٟمـقار-
وُم٤م يم٤مدت إٟمقار شمٜمٓمٗمئ طمتك هرع طمٙمٛم٧م إًمـك سم٤مب اًمٗمرن سم٤مرشمٞم٤معً ،مٙمـ دون
ضمدوى إذ يم٤من اًمٌـ٤مب ُم٘مٗمالً-
أظمـذ يٍمخ سمٛمـ٤م ًمديـف ُمـ ىمقة صقت ،وضب سم٘مٌْمتٞمف اًمٌ٤مب سمِمدة وُمرات ُمتٙمررة
سمال وم٤مئـدة ٓ -أطمد يًٛمع صقشمـف وٓ أطمد يِمٕمر سم٠مٟمٞمٜمف وساظمف-
يّمح ُمـ اًمّمدُم٦م
اىمِمٕمر ضمٚمده واقمؽمشمـف رضمٗم٦م قمٜمٞمٗم٦م وأظمذشمـف دهِم٦م رهٞمٌ٦مً -مـؿ
ُ
ًمـٛمدة ـمقيٚم٦م ٟ ---مٔمر إًمـك اًمً٤مقم٦م  ---احل٤مديـ٦م قمنمة ومخس دىم٤مئؼ ً ---مـؿ يٌؼ ؾمقى

ِ
َــؿُإتـــراك
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ311حؽ ْ

مخس ؾم٤مقم٤مت وم٘مط -مخس ؾم٤مقم٤مت سمٞمٜمف وسملم اًمـٛمقت-
اًمـٛمقت ي٘مػ ُم٤مصم ً
ال ُمـحدد ًا أٟمٔم٤مره اًمٜمـ٤مريـ٦م إًمٞمـف ُمٙمِمـر ًا قمـ أٟمٞم٤مسمـف اًمـٛمرقمٌـ٦م -ه٤م هق
ؾمٞمٚم٘مك ومـل ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ ىمٌؾ أن يٜمـتـ٘مؾ إًمـك دار أظمرة-
أظمذ يتخٞمؾ ُم٤م ؾمٞمحدث ،ؾمتزداد طمرارة اًمٗمرن رويـد ًا رويـدً ا ،وؾمٞمِمٕمر أوًٓ سم٤مًمٕمرق
يـٌٚمـؾ يمؾ ضمًده ،صمؿ يٜمٗمد اهلقاء اًمٜم٘مل وشمٓمٌؼ قمٚمٞمف اجلدران طمتك ختٜم٘مف ،وشمٙمثر احلرارة
وشمـتٚمٔمك اًمٜمػمان ويتٛمٞمز اعمٙم٤من همٞم ًٔم٤م وطمدة ،وي٠مظمذ دهـ ضمًده يذوب سمٌطء ،وشمٚمٗمح
أًمًٜم٦م اًمٜمـ٤مر حلٛمف ومتِمقيـف -وُمـ يـدري وم٘مد يٛمقت ىمٌؾ أن حتدث يمؾ هذه إُمقر
سمًٙمت٦م ىمٚمٌٞمـ٦م ،أو ىمـد يٗم٘مد قم٘مٚمف ويٍمخ يم٤معمجٜمقن ،آه ًمٞمتف ُجيـ ،اجلٜمقن أومْمؾ رء
ومـل ُمثؾ هذا اعمقىمػ إذن يٜمجق ُمـ قمذاب ٟم٤مر اًمتٗمٙمػم اعمت٠مضمج٦م ومـل دُم٤مهمف -وشمـذيمر
ًمذع احلرارة قمٜمدُم٤م يم٤من ُخيرج إرهمٗم٦م ُمـ اًمٗمرن اعمْمٓمرم ،ذًمؽ اًم٘مدر ُمـ احلرارة وم٘مط
ًمـؿ يٙمـ يٓمٞم٘مف ومٞمٚم٘مل سم٤مٕرهمٗم٦م ُمـ يـديـف ومقر ًا -وًمٙمـ ه٤م هق ؾمٞمِمقى أن طمٞم ً٤م-
ىمٌؾ سمْمٕم٦م أي٤مم سمٞمٜمام يم٤من يٖمٚمـل ؿم٤مي ً٤م قمٚمـك ُمقىمـد صٖمػم ُمع زُمالئـف ُمً٧م يـده ـمروم ً٤م
ُمـ احلديـد اعمحٛمر يم٤مجلٛمر ،ي٤م إهلل ،يمؿ يم٤من إًمـؿ ومٔمٞمٕم ً٤م ويمٞمػ اٟمـتـٗمخ٧م أص٤مسمٕمف
سمنقم٦م ،وم٠مهع سمقوٕمٝم٤م ومـل اًمـٛمـ٤مء اًمٌـ٤مرد ًمـٛمدة ـمقيٚم٦م قمٚمف يـخٗمػ ُمـ آُٓمف -أُم٤م
أن ،ومٚمـ يـحؽمق أصٌع أو أصٌٕم٤من سمؾ يمؾ ضمًده ويمؾ ذرة ومـل ضمًده-
متثٚم٧م أُم٤مم قمٞمٜمٞمف ُمِم٤مهد ُمـ سمٕمض إومالم ،رضم٤مل وىمـد اؿمتٕمٚم٧م ومٞمٝمؿ اًمٜمـ٤مر شم٠ميمٚمٝمؿ
وهؿ يتٚمقون يٛمٜم٦م ويًـرة ويً٘مٓمقن قمٚمـك إرض دون ضمدوى ويٍمظمقن سمجٜمقن
ويًتٖمٞمثقن طمٞم٨م ٓ ُمٖمٞم٨م-
يم٠من احلرارة ارشمٗمٕم٧م ،هؾ وٖمط اًمرضمؾ قمٚمـك ُمٗمت٤مح اًمٗمرن طملم أهمٚمؼ اًمٌ٤مب ي٤م شمرى؟
وإٓ ًمـٛمـ٤مذا ارشمٗمٕم٧م طمرارة اًمـٛمٙم٤من هٙمذا؟ ي٤م إًمـٝمل! هؾ طم٤مٟم٧م اًمٚمحٔم٦م اًمٗمٔمٞمٕم٦م؟!
ٟمٔمر إًمـك ؾم٤مقمتف ُمرة أظمرى ،اًمٜمّمػ سمٕمد اًمقاطمدة ًمٞم ً
ال  ---يمٞمػ ُمْم٧م ؾم٤مقمت٤من
هبذه اًمنقم٦م؟ ُمْم٧م اًمدىم٤مئؼ يم٤مًمريح اجل٤مريـ٦م ،يم٤مًمٕمٛمر مت٤مُم ً٤مُ -مد يـده إًمـك اجلدران
احلديـديـ ٦م سمخقف وعمًٝم٤م سم٠مٟمٗم٤مس ُمتالطم٘م٦م وىمٚم٥م يٙم٤مد يٗمر ُمـ ُمٙم٤مٟمف -شمٜمٗمس
اًمّمٕمداء ُ ---م٤م زال احلديـد سم٤مرد ًا -محٚمتف ظمقاـمره إًمـك اعمٜمـزل ---
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ٓ ؿمؽ أن زوضمتف ووًمده اًمقطمٞمد َىمٚمِ َ٘م٤من أن سمِم٠مٟمـف-
عم٤مذا سخ سمقضمف زوضمتف ىمٌؾ أن يٖم٤مدر اعمٜمزل ،هؾ اؾمتح٘م٧م ذًمؽ ي٤م شمرى؟ يم٤من قمٚمٞمف أن
يٙمقن أيمثر رىم٦م ًمرومٞم٘م٦م طمٞم٤مشمف-
ًمٞمتف ًمـؿ ييب وًمده اًمقطمٞمد ٓ -ري٥م أٟمـف ُمً١مول قمٜمٝمام أُم٤مم اًم ّٚمـف وؾمٞم١مدي طمً٤مهبام
أيْم ً٤مً -مٞمتف ومٕمؾ ُم٤م أؿم٤مرت إًمٞمف زوضمتف طملم ىم٤مًم٧م ًمف« :أشمقؾمؾ إًمٞمؽ أن شمّمٚمـل ي٤م
قمزيزيش ًمٙمٜمف رومض حمتج ً٤م« :دقمٞمٜم٤م ٟمًتٛمتع سم٤محلٞم٤مةُ ،م٤م ًمٜم٤م وًمٚمّمالة ومـل رسمٞمع طمٞم٤مشمٜمـ٤م؟ش
يم٠من اإلٟمً٤من ؾمٞمح٤مؾم٥م قمـ ُمرطمٚم٦م اًمِمٞمخقظم٦م وم٘مط وًمٞمس قمـ اًمٕمٛمر يمٚمف-
ًمـٛمـ٤مذا ًمـؿ يـذه٥م إًمـك اًمـٛمًجد اًمذي ي٘مع قمٚمـك ـمري٘مف؟ أًمـؿ يًٛمع ُمرات وُمرات
اعم١مذن وهق يٕمٚمـ ُمـ أقمامق ىمٚمٌف قمٔمٛم٦م اخل٤مًمؼ ويـدقمق اًمٜمـ٤مس إًمـك ؾمٌـٞمؾ اًمٜمج٤مة؟
ًمق أٟمف اؾمتج٤مب إًمـك داقمل اًمّمالة هذه اًمٚمٞمٚم٦م ًمتٛمٙمـ ُمـ أداء صالة وىم٧م قمٚمـك
إىمؾ ،وإن يم٤مٟم٧م أول وآظمر صالة -وُمـ يـدريً ،مٕمؾ اًم ّٚمـ َف يِمٗمع ًمف سمٗمْمؾ هذه
اًمّمالة ومٞمٖمٗمر ًمف ذٟمقب إوىم٤مت إظمرى اًمتل أمهٚمٝم٤م ـمقال طمٞم٤مشمـف -أُم٤م أن ومٝمق
ذاه٥م إًمـك اًم ّٚمـ ِف سمقضمف ظم٤مل ُمـ ٟمقر اًمًجقد-
ًمٞمتٜمل يمٜم٧م ممـ شمـتألٕ وضمقهٝمؿ سمٜمـقر اًمّمالة-
ُم٤مذا قمـ وًمدي؟! إٟمـف ومـل اًمً٤مسمٕم٦م ُمـ قمٛمرهً -مـامذا ًمـؿ أهتؿ سمتٙمقيـ ىمٚمٌف وروطمف
سم٘مدر ُم٤م اقمتٜمٞم٧م سمـ٢مؿمٌ٤مع سمٓمٜمف وإًمٌـ٤مؾمف اًمـٛمالسمس اجلٛمٞمٚم٦م؟
ًمـٛمـ٤مذا ًمـؿ أوضمٝمف شمقضمٞمٝم٤م ؾمٚمٞمٛمـ ً٤م يٜمػم ًمف ـمريؼ اًمـحٞم٤مة؟ ًمـٛمـ٤مذا ًمـؿ أٟم٘مش ومـل ىمٚمٌف
طم٥م اهلل ورؾمقًمـف ،سمؾ ًمـٛمـ٤مذا ٟمًٞمتٝمٛمـ٤م أٟم٤م وأؾمٚمٛم٧م ٟمٗمز إًمـك همٗمٚمـ٦م أٟمًتٜمل أٟمٜمل
ًمً٧م ُمـخٚمـد ًا ومـل اًمـحٞمـ٤مة وىمـد أومـ٤مرىمٝمـ٤م ومـل أيـ٦م ًمـحٔمـ٦م؟ ًمـٛمـ٤مذا؟
صمؿ ؿمـردت سمـف ظمقاـمـره إًمـك صٌ٤مه صمؿ إًمـك أي٤مم ؿمٌ٤مسمـف ،واؾمتٕمرض ومّمؾ اًمِمٌ٤مب
يقُم ً٤م سمٕمد يقم ،ومٚمؿ يـجد ؾمقى اًمذٟمقب وإظمٓم٤مء اًمتل يًتٜمٙمره٤م يمؾ ىمٚم٥م ؾمٚمٞمؿ
ويًتحٞمـل ُمٜمٝم٤م يمؾ قم٘مؾ سمّمػمُ -مرت مجٞمع أظمٓم٤مئـف أُم٤مم قمٞمٜمٞمف-
ي٤م إهلل! هؾ أطم٤مؾم٥م قمٚمـك يمؾ هذه إظمٓم٤مء؟ رسم٤مه! ---
ًمـٛمٕم٧م ومـل ظم٤مـمره ومٙمرة يم٤مًمؼمق :أن يتٞمٛمؿ ومـل اًمٗمرن ويّمٚمـل ،وًمٙمـ أيـ اًمؽماب؟

ِ
َــؿُإتـــراك
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ًمٞمٙمـ ،ذًمؽ أومْمؾ ُمـ أن أذه٥م ُمًقد اًمقضمف إًمـك رسمـل ،ورمح٦م اهلل واؾمٕم٦م -ضب
ٍ
ُمٙم٤من ومـل اًمٗمرن وشمٞمٛمؿ ووىمػ ًمٚمّمالة-
سمٞمديـف قمٚمـك
أًمٞمس هق اًمـٛمالذ اًمقطمٞمد اًمذي يٚمج٠م إًمٞمف يمؾ ُُم ْْم َٓمـ ٍّر ومـل اًمٚمحٔم٤مت اًمتل شمًُد ومٞمٝم٤م
مجٞمع إسمقاب؟
ٕول ُمرة ومـل طمٞم٤مشمـف يـحس سمـ٠مٟمـف يتحدث إًمـك ظم٤مًمؼ اًمًٛمـ٤موات وإرض سمٞمٜمٛمـ٤م
اًمـٛمٗمروض أن يرشمِمػ اإلٟمً٤من ُمـ هذا اًمٜمٌع ومـل يمؾ صالة-
وٕول ُمرة يدرك سمٕمٛمؼ ُمٕمٜمك آًمتج٤مء إًمـك اًم ّٚمـ ِف وآؾمتٕم٤مٟمـ٦م سمـف وطمالوة ُمٜم٤مضم٤مشمـف-
وؾمجد طمٙمٛم٧م ًمٚمـف سمجٛمٞمع يمٞم٤مٟمـف ،وٟم٤مضم٤مه سمّمقت ُمٚم١مه اإلظمالص ؿم٤مقمر ًا سمٕمجزه
اًمالٟمـٝم٤مئل« :ي٤م أقمٔمؿ ُمـ يمؾ قمٔمٞمؿ ي٤م أرطمؿ ُمـ يمؾ رطمٞمؿش ---

سمٕمد أن أدى صالة اًمٕمِم٤مء أظمذ ي٘ميض ُم٤م وم٤مشمـف ُمـ اًمّمٚمقات -أضمؾ ،إٟمّ٤م ًم ّٚمـ ِف وإٟمّ٤م إًمٞمف

راضمٕمقن ،إٟمـف أن يـدرك هذه احل٘مٞم٘م٦م سمٙمؾ ذراشمـفً -مٞمتف ًمـؿ يٜمس أسمد ًا أن اًمـٛمّمػم إًمٞمف-
ٍ
سمّمقت طمزيـ ودُمق ٍع ص٤مدىمـ٦م -ويمٚمام
وًمـٛمـ٤م ؿمٕمر سم٤مًمتٕم٥م ضمٚمس وأظمذ يًتٖمٗمر اًم ّٚمـ ِف
أوم٤مق ُمـ اؾمتٖمراىمـف اًمٕمٛمٞمؼ وذيمر أٟمـف ُمًجقن ومـل هذا اعمٙم٤من اًمْمٞمؼ ؿمٕمر سم٠من اجلدران
شمّم٥م قمٚمٞمف ٟم٤مر ًا ؾمقداء-
أُم٤م راهم٥م وم٘مد ذه٥م إًمـك سمٞمتـف واؾمتٖمرق ومـل ٟمقم قمٛمٞمؼ-

ًمٙمٜمف ومج٠مة اٟمتـٗمض ُمـ ٟمقُمفٟ ،مٔمر إًمـك ؾم٤مقمتف ،اًمثـ٤مًمث٦م واًمرسمع -أقمقذ سم٤مًم ّٚمـ ِف ،رؤي٤م ُمرقمٌ٦م-

صدي٘مف طمٙمٛم٧م حيـؽمق ومـل اًمٗمرن وؾمط ٟمـػمان ُمت٠مضمج٦م ويٍمخ سمّمقت يٛمزق إطمِم٤مء
«راهم٥م! راهم٥م اًمٜمجدة ! اًمٜمجدة! راهم٥م!ش
ُم٤م هذه اًمرؤي٤م؟ ومج٠مة سمرق ومـل ذهٜمف ظم٤مـمر رهٞم٥م ---
رسم٤مه! هؾ أهمٚمؼ سم٤مب اًمٗمرن قمٚمـك طمٙمٛم٧م يـ٤م شمرى؟
هرع إًمـك اًمِم٤مرع يم٤مًمريح ظمِمٞم٦م أن يٙمقن ىمـد وم٤مت إوان-
أدظمؾ اًمـٛمٗمت٤مح سم٤مرشمٌ٤مك ،ومتح إٟمقار وأهع ٟمحق اًمٗمرن ---
ومتح اًمٌـ٤مب وص٤مح« :طمٙمٛم٧م!ش
ًمـؿ يًٛمع ؾمقى صدى صقشمـف -هتػ قمدة ُمرات أظمرى ---
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يم٤من طمٙمٛم٧م ومـل ٟمٗمس اًمٚمحٔم٦م يّمٚمـل وؾمط دُمقع همزيرة طم٤مرة ومـل ظمِمقع،
وم٤مٟمتـٗمض قمٚمـك أصمـر صقت راهم٥م-

يمال هذا ُمًتحٞمؾ ٓ ،ؿمؽ أٟمـف ؾمٛمع ً
دوى ٟمٗمس اًمّمقت ومـل أريم٤من اًمٗمرن-
ظمٓم٠م -ومـ َ

أضمؾ هٜم٤مك ؿمخص ُم٤م يـٝمتػ سم٤مؾمٛمف ُمرة سمٕمد أظمرى« :طمٙمٛم٧م ،طمٙمٛم٧م ،طمٙمٛم٧م ---ش
وه٤م هل أٟمقار اًمـٛمخٌز شميضء اًمـٛمٙم٤من-
ُمٌتٝمج٤م-
ىم٤مم ُمـ اًمّمالة سمٗمرطمـ٦م هم٤مُمـرة وظمرج ُمـ اًمٗمرن
ً
ومرأى صدي٘مف -اٟمتٗمض راهم٥م ذقمر ًا ومجد ومـل ُمٙم٤مٟمـف ُمِمدوه٤م يم٠مٟمـف رأى ؿمٌح ً٤م ُمروقم ً٤م،
يم٤من يرشمٕمد َو ِضمالًُ« :مـ أٟم٧م ---؟ش ومتح طمٙمٛم٧م ذراقمٞمف ًمٞمحتـْمـ صدي٘مـف ،همػم أن
يـديـف فمٚمتـ٤م وم٤مرهمتلم ،ىم٤مل ودُمققمف شمًٞمؾ« :أٟم٤م طمٙمٛم٧م ،طمٙمٛم٧م ي٤م رضمؾ ،أٓ
شمراٟمـل؟ دظمٚم٧م اًمٗمرن ًمٞمـالً وٓ أدري ُمـ أهمٚمؼ قمٚمـ َّل اًمٌـ٤مبش

«يمال هذا ُمًتحٞمؾ ٓ ،يٛمٙمـ أن شمٙمقن أٟم٧م طمٙمٛم٧مش

ُم٤مذا ي٘مّمد؟ ُم٤م ُمٕمٜمك هذا اًمتٍمف اًمٖمري٥م؟ ُم٤م هذا اًمٙمالم ،أهق وىم٧م ُمزاح؟
وومج٠مة ظمٓمرت سمٌ٤مًمف ومٙمرة رهٞمٌ٦م ،هرع إًمـك اًمـٛمرآة وٟمٔمر إًمـك وضمٝمف ---
ٓ ٓ ،ٓ ،يٛمٙمـ أن يٙمقن هذا اًمقضمف وضمٝمف ،وهذا اًمِمٕمر ؿمٕمره!
أظمذ يتحًس وضمٝمف اًمِم٤مطم٥م اًمـٛمتجٕمد وؿمٕمـره إؿمٞم٥م-
ي٤م إهللً ،م٘مد هٌٓم٧م قمٚمٞمف اًمِمٞمخقظمـ٦م ومـل ًمٞمـٚم٦م واطمدة ،يم٤من يمؾ ضمًده يٜمتـٗمض
سمٜمِمٞمجـف وسمٙم٤مئـف-
ًمـؿ يـجرؤ قمٚمـك اًمٜمٔمر إًمـك اًمـٛمرآة ُمرة أظمرى -وم٘مد أظم٤مومـف ُمٜمٔمره اًمذي رآه-
ًمق أطمس اإلٟمً٤من سمح٘مٞم٘م٦م آطمؽماق ومـل اًمٜمـ٤مر ًمِم٤مظم٧م ٟمٗمقس يمثػمة ومـل حلٔم٦م واطمدة-
وفمؾ طمٙمٛم٧م هٙمذا ُمـٛمًٙم ً٤م سمرأؾمـف سملم يـديـف ُمًتٖمرىمـ ً٤م ومـل شمً٤مؤٓشمـف-
هذه اًم٘مّمـ٦م ي٘م٤مل أٟمـٝم٤م وىمٕم٧م ومـل إطمدى ُمدن شمريمٞمـ٤م

*******
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ِ
َـؿُإيطــوفقـيُ
حؽ ْ
ِ
اًمّم ْٗم َح واًمٖمٗمران-
ٓمٚم٥م َّ
 ٓ يٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟمُح َّؾ ُمـ اًمـخٓم٤مي٤م ُمـ ٓ َي ُ
ً مٞمس ُمـ اًمٕمٚمؿ ومـل ٍ
رء أن يًٛمع اًمـٛمر ُء دون أن يـحٗمظ ؿمٞمئ ً٤م-
 إدب ٌ
ُم٤مل ،واؾمتٕمٛمـ٤مًمف يمٛمـ٤مل-
اًمـحـر إًمـك اًمٕمٌقديـ٦م-
 اًمديقن شمُٗميض سم٤مإلٟمً٤من ُ
جقع أًمـد أقمـداء اًمـٙمراُم٦م-
 اًمـ ُ
 اًمـٛمٖمرور ٌ
ديؽ يٕمت٘مد أن اًمِمٛمس شمُنمق يمؾ صٌ٤محٍ ًمٙمل شمًتٛمتع سمٛمٝم٤مرشمـف ومـل اًمّمٞم٤مح-
 إن ُمـ يًػم سمـٌـ ٍ
طء يًػم سمـثـ٘م٦م ويًػم سمٕمٞمد ًا-
اًمٚمٕمٜم٤مت يم٤مًمـٛمقايم٥م شمٕمقد إًمـك ٟمـ٘مـٓمـ٦م آٟمٓمالق-

ُ
 اًمٌٞم٧م اًمٗمـ٤مرغ ُمـٛمٚمق ٌء وجـ٦م-
ِ
ٌ
ًمٚمتٛمٚمص ُمٜمف-
ُـٜمٌٓم٧م ـمريـ٘مـ ٌ٦م ضمـديدة
ىم٤مٟمقن ضمديـد اؾمت
 يمٚمٛمـ٤م اِؾمتُٜمٌط
ْ
ُ مـ يٙمت٥م ي٘مرأ ُمرشملم-

 اًمٜمٞم٦م اًمـحًٜم٦م ُقمـ ْذر اًم َتـٍم ِ
ف إطمـ ِ
ٛمؼ دائٛمـ ً٤م-
ُ

 اًمـٝمد ّيـ ُ٦م اًمتل ُشمـ َ٘مـدَّ ُم دون أن شمُـٓمٚم٥م شمٙمقن أضمـٛمؾ ُمرشملم-
ُ مـ يتٙمٚمؿ يزرع وُمـ يّمٛم٧م َيـٜمْـ ُْم ْ٩م-
 اًمٜمـٔمـ٤مومـ٦م ٟمّمـػ ِ
اًمٖمٜمك-
ٍ
صٗمح ومـد ِع اًمٜمًٞم٤من يٕمٛمؾ-
 إن ًمـؿ َي ُٙم ْـ ُمـ
ِ
قمنمة صمِـٞمـران!
َـجر أيمثر ُمـ
 ؿمٕمرة واطمدة ُٓمرأة شم ُ
 يمؾ ؿمـلء يـحت٤مج إًمـك ُمٕمٚمؿ إٓ اًمِمـر-

داكتلُأفقغقريُ(:ُ)Dante Alighieri
ٌ
ُمتحرك سمٓمٌـٞمٕمتٝم٤م ،وًمذا ومـ٠مٟمـ٤م أقمرف ضمٞمد ًا أن طمـ٤مًم ً٦م همراُمٞم ً٦م ٓ
 اًمـٛمرأ ُة ؿمـل ٌء
ٍ
اُمرأة قمٚمـك اإلـمالق-
يٛمٙمـ أن شمـدوم ومـل ىمٚم٥م
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َ٤مر أن أيمقن اًمثـ٤مٟمـل-
أظمت ُ

ؾراكشقسؽقُبسارـوُ(أو بسارك)ُ(:ُ)Francesco Petrarca
٥م اًمِمٕم٥م هق اًمثروة اًمقطمٞمدة اًمتل يٛمٙمـ ًمألُمػم أن يـجده٤م ومـل أوىم٤مت اًمِمدة-
 إن ُطم َّ
إب-
يٌٙمل ُ
 أوًمـك أن يٌٙمل آسم ُـ ُمـ أن َ
 إٟمـف ًمـٛمـ اًمـخٓمـ٤مء آقمـتـ٘م٤مد أن شمـ٘مديٛمؽ اًمـخدُم٤مت اًمـجديـدة ًمٚمِمخّمٞم٤مت
اًمٙمٌػمة شمُـٜمًـٞمـٝمؿ اإلهـ٤مٟمـ٤مت اًمـ٘مديٛم٦م-
 ٓ يٕمرف اًمٌنم أن يٙمقٟمقا أظمٞم٤مراً شمـٛمـ٤مُم٤مً  ،وٓ أذاراً شمـٛمـ٤مُم ً٤م -

فققكوردوُداؾـقُ(ُ:ُ)Leonardo da Vinci
 اًمزُمـ اًمذي ٟمٚمٝمق سمـف يـٚمٝمق سمٜمـ٤م-
ُ مـ ٓ يتٗمقق قمٚمـك ُم ِ
ٕمٚمٛمف َي ُٙم ْـ شمٚمٛمٞمذ ًا شمـ٤مومٝم ً٤م-
ّ
ُ
ًُ مـ ْؿ صدي٘مؽ ؾمـ ّر ًا واُمدطمف أُم٤مم أظمريـ-
 اطمتـرم اًمّمٛم٧م يمٗمْمٞمٚم٦م ٕٟمـؽ سمٗمْمٚمف شمًٛمع أظمـٓم٤مء أظمريـ وشمـتجـٜمّـ ٌُٝم٤م-

كقؼقفقُمؽقوؾؾـلُ(:ُ)Niccolò Machiavelli
 إذا ٟمحـ اهـتٛمٛمٜم٤م سمٛمـ٤م ُيٛمٙمـ ًممظمريـ أن يتحدّ صمقا سمـف قمٜمّ٤م ومـ٢مٟمـف ؾمٞمجل ُء يق ٌم
ٍ
إُمٙم٤مٟمٞم٦م ًمٕمٛمؾ اًمـخػم-
ُيٜمـتـزع ُمٜم٤م ومٞمف يمؾ
 قمٜمدُم٤م ٓ يٙمقن اًمـٛمرء ومـل وـمٜمف ومـ٢من ُم٤م ُيٕمٓمٞمف آقمتٌ٤مر ًمٞمً٧م أًم٘مـ٤م ُسمـف سمؾ ٟمُ٘مقده-
ٍ
ىمٌالت يمٗمٞمٚم ٌ٦م سم َت ِ
ٕمز َيتٝم٤م-
 قمٜمدُم٤م شمٙمقن اًمـٛمرأة وحٞم٦م اًمٖمْم٥م وم٢من أرسمع
ُ مـ أراد أن ُيـٓم٤مع ومٕمٚمٞمف أن ِ
ف يمٞمػ يـ٠مُمر-
يٕمر َ
 يمؾ ُمـ يتًٌ٥م ومـل أن يـ َ٘مقى همٞمـره يـ ِ
ٝمٚم ُؽ ٟمٗمًـف( -أي ومـل اًمًٞم٤مؾم٦م)
ُ
ُ
ُ مـ َيـخـدَ ع يـجـد دائٛمـ ً٤م ُمـ يـريـدُ أن َيـ َ
ٜمخـ ِدع-
 أول ـمري٘م٦م ًمتـ٘مٞمـٞمؿ اًم٘م٤مئـد هل أن شمٜمٔمر ًمٚمرضم٤مل اًمـٛمحٞمٓملم سمـف-
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مويؽؾُأكجؾقُ(:ُ)Michelangelo

 اًمـٛمرء يرؾمؿ سمٕم٘مٚمف ٓ سمٞمديـف-

ؽوفقؾققُ(:ُ)Galileo Galilei
ُ م٤م أيمثر ُمـ ُيـْمٞمٕمقن اًمقىم٧م ومـل مجع اًمـٛمـ٤مل :صمؿ ُيـْمٞمٕمقن اًمـٛمـ٤مل ومـل ىمـتـؾ اًمقىم٧م-

ـورفقُؽقفدوكـلُ(:ُ)Carlo Goldoni

ِ
أظمران يٕمقدان
واًمر ْسمٕم٤من
ـرأشمـٝمؿُ ،
ُ مـجد اًمرضم٤مل اًمٕمٔمٛمـ٤مء يٕمقد ُر ْسم ُٕمف إًمـك ُضم ْ
إًمـك اًمـٛمّم٤مدومـ٦م ،أُم٤م اًمر ْسمع إظمػم ومٞمٕمقد إًمـك ضمرائٛمٝمؿ-

أوؽقُؾقشؽقفقُ(:ُ)Ugo Foscolo

ـخـٓمِـئـ ً٤م ي ِ
ُ مـ َيٙمـ ُُم ْ
ـٕمش ومـل ظمقف-
َ
ويٛمتٚمئ سم٤مًمـح٘مد-
 اًم٘مٚم٥م اًمٙمٌػم يٚملم و َيٜم ًَْك ،وًمـٙم ّـ اجلٌ٤من يـٝمتـػ
ُ

جقزيبلُموزيـلُ(ُ:ُ)Giuseppe Mazzini
 قمٜمدُم٤م ٟمحذر ىمـد ٟمخٓمئ وًمٙمـ ٓ ٟم ْ
ُخدَ ع-

أفقسوكدروُموكتزوكـلُ(:ُ)Alessandro Manzoni
 اًمرضمؾ اًمًٕمٞمد ىم ّٚمٛمـ٤م يٕمرف أوًمئـؽ اًمذيـ يٛمتٚمؽ ىمـٚمقسمـٝمؿ-

أفزتقُمقراؾقوُ(:ُ)Alberto Moravia
ٍ
رضمؾ ومْمع ومـل يـده ؾمٚمٓم٦م ،صمؿ اٟمٔمر يمٞمػ يتٍمف-
 إذا أردت أن شمٕمرف أظمالق
 اًمرضم٤مل ُيـحٌقن سمنقم٦م ويٙمرهقن سمٌطء ،واًمٜمً٤مء ُيـحٌٌـ سمٌطء ويٙمرهـ سمنقم٦م-

أمزتقُأـقُ(ُ:ُ)Umberto Eco
ِ
ٝمز ِل يـجٚم٥م آطمت٘م٤مر-
٥م اًمـٛمٚمؾ ،واإلومراط ومـل اًمـ ْ
 اإلومراط ومـل ِضمديـَّ٦م اًم٘مقل َيـجٚم ُ

*******
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ِ
َــؿُؾــركســقـي
حؽ ْ
ِ
ُ
اإلسمـ٤مء طمتك شم٘مقل ٓ سيـح٦م ًمـجٛمٞمع اإلهمراءات-
ُـدرك ُمرشمٌ٦م
ً م ْـ شم
َـحؾ اًمـٛمِمٙمٚم٦م دائٛمـ ً٤م-
 اًم٘مقة (اًمٕمٜمػ) ٓ شم ُ
ُـح َّ
ـؾ قمٚمـك ُم٤مئـدة اًمٓمٕم٤مم-
 ضمـٛمٞمع اًمـٛمِم٤ميمؾ شم َ
ِ
اًمـجقد اإلهاف-
 آومـ٦م
 اًمٖم٤مئـٌقن دائٛمـ ً٤م قمٚمـك ظمٓم٢م-
 اًمـٛمٙمً٥م ًمٞمس إرصمـ ً٤م-
ٌ
ضمـٛمٞمؾ قمٜمدُم٤م َيـتٙمرر-
 اًمـٙمً٥م اًم٘مٚمٞمـؾ
َٕم٥م اًمـجًؿ راطم ُ٦م اًمٜمـٗمس-
 شم ُ
 ٓ شمٕمتٛمد إٓ قمٚم ـك ٟمٗمًؽ-
ُ
٘مّم٧م ىمٞمٛمتـف إدسمٞمـ٦م-
اإلٟمً٤من ٟمـ
ُ متك َطمًـدَ
ْ

أو َ
خ ؿ-
 اىمتّم٤م ٌد ومـل همٞمـر ُمـ حٚمف يتًٌ٥م سمـٜم ـٗم ـ٘مـ ٍ٦م ْ

 اًمِمت٤مئؿ هل ُطم ج٩م اًمذيـ هؿ قمٚمـك ظمٓم ـ٠م -
 اًمـحً٤مسمـ٤مت اًمـجـٞمـدة َشمّمٜمع أصدىم٤مء ِ
أطمـ ٌّ٤مء-
َ
 شمُـ َٗمْم ُؾ اًمـٛمرأة أن شمٙمقن ضمـٛمٞمٚم ً٦م أيمثر ُمـ أن شمٙمقن ذيمٞم٦مٟٕ ،مـٝم٤م شمٕمٚمؿ أن اًمرضمؾ
يرى سمٕمٞمٜمٞمف أيمثر ُمـٛمـ٤م يٗمٙمر سمـٕمـ٘مٚمـف-

 ـمريـ٘مـ٦م اًمٕمٓم٤مء هل أومْمؾ ُمـٛمـ٤م ُشمـ ْٕمٓمِل-

 ٓ شمقضمد اُمرأ ٌة ومـ٤مضمرة :وًمٙمـ يقضمد رضمـ ٌؾ َىمـ ّقاد -
ِ ؾمـر اًمثـالصمـ٦م ِؾمـر اًمـجٛمٞمع-
ٕمػ اًمرضمؾ يّمٜمع ىمقة اًمـٛمرأة-
َ و ُ
اًمـٛمحـ ٌّـ٦م-
 اًم ُٖمٗمران سم٘مدر َ

َ وٞم٤مع اًمًٛمٕم٦م اًمـحًٜم٦م أؾمـرع ُمـ ايمْتًِ٤مسمـٝم٤م-
 ومـل اًمٕمٗمق ًمذ ٌة ٓ ِ
شمـجدُ ه٤م ومـل آٟمـتـ٘م٤مم-
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ٍ
ِمٙمٚم٦م ُشمّم٤مدومـؽ اًمـحؾ داظمٚمٝم٤م ،وم٘مط اؾمتـٜمـتِ ْج ُف-
ٕ ي ُُم
اًمـٛمّمٚمح٦م أن شمـدع إُمقر قمٚمـك طم٤مًمـٝم٤م طمتك ًمق يم٤مٟم٧م َضمٞمدة أن-
ً مٞمس ُمـ َ
ٟ ٓ مخت٤مر ىمٓم٤مر ًا سم٤مًمٜمٔمر إًمـك ًمقٟمف ،وًمٙمـ إًمـك وضمٝمتف-

ؾركسقاُرابـؾقـفُ(:ُ)François Rabelais
أًمـؿ ٓ ُمثٞمؾ ًمف-
 آومت٘م٤مر إًمـك اًمـٛمـ٤مل ٌ
 طمٞم٨م يًقد اًمـجقع ًمٞمس ًمٚمحٙمٛم٦م ُمٙم٤من-

مقشقؾُديُمقكـتغُ(:ُ)Michel de Montaigne
 اًمـ ُجـ ٌْ ُـ هق ُأم اًم َ٘مًقة-
 إن أيمثر اًمٕمٚمقم واًمـٛمٝم٤مم وم٤مئـد ًة وذوم ً٤م سم٤مًمٜمًٌ٦م إًمـك اًمـٛمرأة هق قمٚمؿ شمدسمػم اًمـٛمٜمزل-
 اًمٕمٚمقم واًمٗمٜمقن ٓ ُشمـ َٗمـ َّرغ ومـل ٍ
ىم٤مًم٥م إومراهم ً٤م وًمٙمٜمٝم٤م شمٜمٛمق ٟمٛمق ًا ،و ُشم َٚمـ َّ٘م ُـ سم٤مًمـٛمزاوًم٦م-
 يـجٚمس اًمـٛمرء قمٚمـك ُم١مظمرشمـف --وًمق ضمٚمس قمٚمـك أيمثر قمـروش اًمٕم٤مًمـؿ َشمـٛمجٞمد ًا-

زواج ضمٞمد وم٤مًمًٌ٥م ومٞمـف أن ومٞمـف ُمـ اًمّمداىمـ٦م أيمثر
 إذا يم٤من يـقضمد ؿمـلء اؾمٛمف
ٌ
ُمـٛمـ٤م ومٞمـف ُمـ احل٥م-
ُ مـ يـخ٤مف اًمـٛمٕم٤مٟم٤مة يٕم٤مٟمـل سم٤مًمٗمٕمؾ ُمـٛمـ٤م يـخ٤مومـف-

افؽورديـولُريشقؾققُ(:ُ)Cardinal Richelieu

ِ
 طمٞم٤مة اًم ِ
اًمـٛمرأة اًمرضمؾ-
قح ---وطمـٞمـ٤مة
ـٛم ُ
رضمؾ اًم ُٓم ُ
 اًمتّمٛمٞمؿ يـّمٜمع اًمـجريٛم٦م وًمٞمس اًم َ٘مـدَ ر-

ريـفُديؽورتُ(:ُ)René Descartes

سم٤مًمٗمٕمؾ ُم ِ
ٗمٙم ٌر أو آظمر-
 ٓ يًتٓمٞمع اًمـٛمرء شمّمقر أي رء همري٥م أو ُُم ًْ َت ْٖم َرب ًمـؿ ي٘مٚمف
ِ ُ
 ذوو اًمٜمٗمقس اًمٙمٌػمة ىم٤مدرون قمٚمـك ارشمٙم٤مب أيمٌـر اًمٜم٘م٤مئص ،ويمذًمؽ اًمٗمْم٤مئؾ
اًمٙمٌٞمـرة-

جقؿسُجرهومُمورـقزُمـتـروزُ(:ُ)James Graham, first Marquess of Montrose
ٌ
ضمـٌ٤من أو صٕمٚمقك-
ُ مـ ٓ ُيـ َٕمـرض ٟمـٗمًف ًمٚمرسمح واًمـخً٤مرة ومٝمق
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بؾقزُبوشؽولُ(:ُ)Blaise Pascal
 ي٘مقد اًمتٓمرف إًمـك اًمتٝمقر ،و ُيٗميض آقمتدال إًمـك اًمـحٙمٛم٦م-
ٍ
 اًمٕمداًم٦م دون ٍ
قمداًم٦م ـم٤مهمٞمـ٦م-
ىمقة قم٤مضمز ٌة ،واًم٘مقة دون
ٍ
إٟمج٤مز ًمٚمٕم٘مؾ هق أن ٟمرى أن هٜم٤مك طمدود ًا ًمٚمٕم٘مؾ-
 إن أروع
 يمؾ ِ
اًمـحٙمَؿ وإُمث٤مل اًمّم٤محل٦م ىمد يمُتٌ٧م ،وًمـؿ يٌؼ ؾمقى َو ْو ِٕمٝم٤م ُمقوع اًمتٓمٌٞمؼ-
ٟ مٕمرف اًمـحؼ سم٤مًمٕم٘مؾ --وسم٤مًم٘مـٚم٥م أيْم ً٤م-
ٍ
شم٘مدير قمٜمدُم٤م شمٙمقن ظمٗمٞمـ٦م-
 إقمٛمـ٤مل اًمٜمٌٞمٚم٦م شمًتحؼ أىمَم
ٍ
ٍ
اًمنم يم٤مُم ً
قم٘مٞمدة ديٜمـٞمـ٦م-
وؾمٝمقًم٦م ُمثٚمٛمـ٤م يرشمٙمٌف سمٜمـ٤م ًء قمٚمـك
ال سمًٌ٤مـمـ ٍ٦م
 ٓ يرشمٙم٥م اًمـٛمر ُء َ َّ

جونُبوبتقسًُمقفققـرُ(:ُ)Jean-Baptiste Molière
إىمّم ـر هل إومْمؾ دوُم٤مً -
 إظمٓم٤مء
َ
ٌ
ؿمجٕم٤من زائـٗمقن-
 هٜم٤مك َو ِرقمقن زائٗمقنُ ،مثٚمٛمـ٤م هٜم٤مك
 ضمـٛمٞمع اًمٜمـ٤مس (شم٘مريٌ ً٤م) ي٘مْمقن سمًٌ٥م قم٘م٤مىمػمهؿ وًمٞمس سمًٌ٥م أُمراوٝمؿ-
ـح٥م إهمّم٤من-
ـح٥م اًمِمجرة ُ ---ي ّ
ُ مـ ُي ّ

ؾراكسقاُديُٓروشُؾقـقفدُ(:ُ)François de La Rochefoucauld

اًمٌنم ًمٞمس ؾمقى اًمـخقف ُمـ ُم ِ
ِ
ٕم٤مٟم٤مة اًمٔمٚمؿ-
 طم٥م اًمٕمداًم٦م سم٤مًمٜمًٌ٦م إًمـك ُمٕمٔمؿ
ُ
 إؿمخ٤مص اًمذيـ َي ِ
َ
ـٖمدون قم٤مد ًة قم٤مضمزيـ
ـجـدّ ون يمثػم ًا ومـل إُمقر اًمّمٖمػمة َي
قمـ إُمقر اًمٕمٔمٞمٛم٦م-

ِ
اًمرهمٌ٦م ومـل زي٤مدة اًمـٛمٕمروف-
تقًمدُ قمـ
 آقمؽماف سم٤مًمـٛمٕمروف هم٤مًمٌ ً٤م ُم٤م َي َ
اُمر ٍئ ِ
ـْم ِؾ ِ
همػم ذيػ-

أُمر ٓ ُيٓم٤مق  ---أن ٟمٙمقن أهى َوم ْ
ٌ
 اًمٜمـ٘م٤مئص شمـدظمؾ ومـل شمريمٞم٥م اًمٗمْم٤مئؾُ ،مثٚمٛمـ٤م شمدظمؾ اًمًٛمقم ومـل شمريمٞم٥م إدويـ٦م-
ـره اًمـٝمدوء-
ُ مـ قمٞمقب اإلٟمً٤من أٟمـف ٓ يٗم ّٙمر سم٤مًمٕم٤مصٗم٦م قمٜمدُم٤م َي ْٖم ُٛم ُ
اًمـٛم ْخ ِ
ـزي٤مت
 يمثػم ًا ُم٤م يٌ٤مهل اإلٟمً٤من سم٠مؿمد إهقاء إصمٛمـ ً٤م ُم٤م ظمـال اًمـحًد ،ومـ٢مٟمـف ُمـ ُ
اًمتل يـح٤مول ص٤مطمٌٝم٤م أن يـخٗمٞمٝم٤م وٓ يـجن قمٚمـك اإلىمرار سمـٝم٤م أسمـد ًا-

ِ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ311حؽَــ ْؿُؾركـسـقـي

 اًمققمق ُد اًمتل شمٜمـتـزقمٝم٤م اًميورة ،وطمده٤م اًميورة شم ِ
ُـجؼم قمٚمـك اًمقوم٤مء سمـٝم٤م-
 اًمقؾمٞمٚم٦م اًمـح٘مٞم٘م٦م ًمـٙمل ُيـخدع اًمـٛمر ُء هل أن يـٕمتـ٘مـد أٟمـف أذيمك ُمـ أظمريـ-
ٟ مُٙمران اًمـجٛمٞمؾ ظمـٞمـ٤مٟمـ ٌ٦م ًمٚمنمف وإُم٤مٟمـ٦م-

 قمٜمدُم٤م يٙمقن ُسمٖمْمٜم٤م ؿمديد ًا ضمد ًا وم٢مٟمـف يـجٕمٚمٜم٤م أ ْدٟمك ُمـ أوًمئؽ اًمذيـ ٟمٌُٖمْمٝمؿ-
 اإلٟمً٤من اًمـح٘مٞم٘مل هق اًمذي ٓ يتٌ٤مهك سمٌمء-
ٍ
يمريح اًمّمحراء  ---إٟمـٝم٤م ُشمـجـٗمـػ يمؾ رء-
 إٟمـ٤مٟمـ َّٞمـ٦م
 يـ٠مشمـل اًمـٙمؼميـ٤مء  ---ومٞم٠مشمـل اًمـٝمقان-
 إن أقمٔمؿ ُمقاه٥م اإلٟمً٤من قمٚمـك اإلـمالق هل ىمدرشمـف قمٚمـك شمـحديد ىمٞمٛم٦م إؿمٞم٤مء
طمؼ اًمتحديد-

بقرُـقركويُ(:ُ)Pierre Corneille

ػ ُمّم٤مئٌف إٟمٛمـ٤م ُيـخٗمٗمٝم٤م هم٤مًمٌ ً٤م-
ُ مـ َي ِّم ُ
 قمٜمدُم٤م شمتٛمتع اًمـٛمرأة سمٛمقاه٥م اًمّمٛم٧م ومـ٢مٟمـف يٙمقن ًمديـٝم٤م ُمزاي٤م أيمثر ُمـ اًمـٛمٕمٝمقد-
ُ مـ َىمٌِـ َؾ سم٠من ُي َ
ـٝم٤من يًتحؼ اإله٤مٟمـ٦م-

جونُدوُٓؾقكـتقــُ(:ُ)Jean de La Fontaine

ِ
تٛمٚم ٍؼ يـٕمٞمـش قمٚمـك طمً٤مب َُمـ ُيّمٖمل إًمٞمـف-
 ا ْقم َٚم ْؿ أن يمؾ ُُم َ
 ومـل ضمـٛمٞمع إُمقر  ---يـٜمـٌٖمل شمـ٠مُمـؾ اًمٜمٝم٤ميـ٦م-
 ٓ يـٜمـٌٖمل اًمـحٙمؿ قمٚمـك اًمٜمـ٤مس سم٤مًمـٛمٔم٤مهر-
 يمؾ ٍ
ىمقة وٕمٞمٗم ٌ٦م ُم٤م ًمـؿ شمٙمـ ُمقطمدة-
 اًمـجٌؾ ٓ يـحت٤مج إًمـك ضمٌؾ ً ---مـٙمـ اإلٟمً٤من يـحت٤مج إًمـك إٟمً٤من-
 إي٤مك واًمٚمذة اًمتل يٛمٙمـ أن ُيـٗمًده٤م اًمـخقف-
ِ
داع قمٚمـك ص٤مطمٌـف-
 هم٤مًمٌـ ً٤م ُم٤م يٜم٘مٚم٥م اًمـخ ُ
 اًمٓمٛمع يْمٞمع يمؾ ؿمـ ٍ
لءٕ ،ن اًمٓم٤مُمع َيـ َقد اًِمتٝم٤م َم يمؾ ؿمـلء-
ُ َ
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جونُديُٓبرويرُ(ُ:ُ)Jean de La Bruyère
ومـ٘مـر اًمٕم٘مؾ-
 اًمًخـريـ٦م هل ومـل أهمٚم٥م إطمٞم٤من
ُ

 إن اًمًٕم٤مدة ومـل إيث٤مر اًمٖمػم قمٚمـك اًمٜمٗمس :ومـ٢من اإلٟمً٤من اًمذي َيـدَّ ِقمل أٟمـف ُوًمِدَ
َؿم ِ٘مٞم ً٤م يٛمٙمٜمف أن يّمػم ؾمٕمٞمد ًا سمًٕم٤م ِ
دة همػمه-
َ
ّ
 سمٕمْمٜم٤م يٜمجح سمـذيم٤مئـف ،وسمٕمْمٜم٤م يٜمجح سمٖمٌ٤مء أظمريـ-
أطم٥م إًمـك اًمٜمـ٤مس ُمـٛمـ ُيٕمٓمٞمٝمؿ
ً مٞمٙمـ وضمٝمؽ َسم ًَّ٤مُم ً٤م ويمالُمؽ ًَمـٞمـٜمـ ً٤م شم ُٙم ْـ
َّ
اًمذه٥م واًمٗمْم٦م-

جونُراشغُ(:ُ)Jean Racine

ُ مـ دون ُم٤مل ًمٞمس اًمنمف ِؾمقى ُمرض-

كقؽقُٓبقافقُ(:ُ)Nicolas Boileau
ٛمٜمح طمتك اًم ُ٘مٌح َُم ًْ َحـ ً٦م ُمـ اًمـجٛمـ٤مل-
 اًمذه٥م َي ُ
 اًمـجٝمؾ يً٤موي أيمثر ُمـ ُمٕمرومـ ٍ٦م زائـٗم٦م-
اًمـخقف ُمـ ؿمـ ٍّر إًمـك ؿمـ ٍّر أؾمقأ-
 هم٤مًمٌ ً٤م ُم٤م ي٘مقدٟم٤م
ُ
َ
ـٜمـّمحؽ أظمرون ٓ ---أن يٛمدطمقك-
٥م أن َي
 أطمٌِ ْ
 إطمـٛمؼ يـجد دائٛمـ ً٤م ؿمخّم ً٤م أيمثر ُطمـٛم٘م ً٤م ُمٜمـف ُُم ْٕم َجٌ ً٤م سمـف-

كقؽقُٓموفزاكشُ(:ُ)Nicolas Malebranche
 يـٜمـٌٖمل إىمـ٤مُم٦م اًمٕمدل دوُم ً٤م ىمٌؾ ُمـٛمـ٤مرؾم٦م اإلطمً٤من-

فقيسُافرابعُظؼُ(:ُ)Louis XIV of France

اًمقىم٧م ُمـ يمٛمـ ِ
ِ
٤مٓت اًمـٛمٚمقك-
 اًمـٛمحـ٤مومـٔمـ٦م قمٚمـك

تسؽِققُ(:ُ)Montesquieu
صورلُفقيُديُشقؽقكداُافشفرُبؿق ُْك ُ
 يـج٥م أن ٟمتٕمٚمؿ يمثػم ًا ًمـٙمل ٟمـٗمـ٘م َف ىمٚمٞمالً-
 شمـٜمـتٝمل طمريتـؽ طمٞم٨م شمٌـدأ طمريـ٦م أظمريـ-

 اًم٘مـ٤مٟمـقن يـجـ٥م أن يٙمـقن ُمثـؾ اًمـٛمقتُ ٓ ---يًتـثـٜمـك ُمٜمـف أطمـد-

ِ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ317حؽَــ ْؿُؾركـسـقـي

ِ
إمحؼ ُمع يمقٟمف طمٙمٞم ًام-
ُ مـ أضمؾ اًمٜمج٤مح ومـل اًمدٟمٞم٤م يٜمٌٖمل ًمٚمٛمرء أن يٙمقن ًمف َُم ْٔم َٝم ُر

بريػقُ(ُ:ُ)Prévost

إب هق ِهٌ ُ٦م اًمـ ّٚم ِ
ِ
ـف اًمرائٕم٦م-
ىمٚم٥م

ُ

ُؽلُدوُمقبـوشـونُ(:ُ)Guy de Maupassant

ٜمخٗمض ُم٤م أن ٟمختٚمط
 اًمذيم٤مء يٙمٌـر ويرشمٗمع ُم٤م أن ٟمحٞم٤م يم٠مومراد ،وإٟمـف َيـ ِ٘مـؾ و َي
ُ
سمً٤مئر اًمٌِمـ ِر ُمـ ضمديـد-

ؾركسقاُموريُأرويـفُُ-ؾقفتقـرُ(:ُ)François-Marie Arouet - Voltaire
















اًمن ومـل يمقٟمؽ ؿمخّم ً٤م ُمثػم ًا ًمٚمٛمٚمؾ هق أٟمؽ شم٘مقل يمؾ ؿمـلء-
ٍ
إٟمً٤من ---شمـح٘م٘م٧م ؾمٕم٤مدشمـف-
ُمـ شمًٌ٥م ومـل ؾمٕم٤مدة
ُمـ يتً٤مُمح ُمع اًمـجريٛم٦م --يٖمدو ذيٙم ً٤م ومٞمٝم٤م-
اًمـخقف يتٌع اًمـجريٛم٦م --وهق ِقم٘م٤م ُسمـٝم٤م-
آسمتً٤مُم٦م ُشمـذي٥م اًمـجٚمٞمد وشمٜمنم آرشمٞم٤مح وشمُـ ٌَـ ْٚم ًِ ُؿ اًمـجـِراح ،إٟمـٝم٤م ُمٗمت٤مح
اًمٕمالىم٤مت اإلٟمً٤مٟمٞم٦م اًمّم٤مومٞم٦م-
اًمتـرسمٞمـ٦م ُشم َ
اًمـٛمقاه٥م ًمٙمٜمٝم٤م ٓ شمـخٚم٘مٝم٤م-
ٓمـق ُر
َ
اًمتٗم٤مهؿ اًمـٛمتٌ٤مدل-
أؾم٤مس اًمزواج اًمّمحٞمح
ُ
ٍ
إٟمٜم٤م ٟمـتحدث دائٛمـ ً٤م أطم٤مدي٨م ؾمقء طملم ٓ يٙمقن ًمديٜمـ٤م ؿمـل ٌء ٟمـ٘مقًمف-
اًمـحؼ وًمٙمـ اِصٗمح قمـ اًمـخٓم٠م-
٥م
ّ
أطمٌِ ْ
٧م ًمدى اًمرضم٤مل إٓ قمٜمدُم٤م يّمػمون يمٌ٤مر ًا-
إومٙم٤مر يم٤مًمٚمحك ٓ --شمَـٜمْـ ٌُ ُ
اًمِمٝمرة ِطمـ ْٛمـ ٌؾ ٌ
صم٘مٞمؾ-
اًمـٛمتٕم٦م اًمدائٛم٦م ًمٞمً٧م ُُمـت َٕمـ٦م-
يـج٥م أن شمـخجؾ ُمـ ارشمٙم٤مب اًمـخٓم٠م --وًمٞمس ُمـ آقمؽماف سمـف-
يقًمد اًمرضم٤مل ُمتً٤مويـ ُمٝمٛمـ٤م اظمتٚمػ شم٤مريخ ُمٞمالدهؿً ،مٙمـ اًمٗمْم٤مئؾ شمّمٜمع
اًمٗمروق ومٞمٛمـ٤م سمٞمٜمٝمؿ-
ٟم٘م٤مط وٕمػ اًمرضم٤مل شمّمٜمع ىمقة اًمٜمً٤مء-
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 ٓ يٛمٙمـ ًمٚمٛمرء أن يرهم٥م ومـل ُم٤م ٓ يٕمرف-
 اًمـٛمٚمقك ُمع اًمقزراء يم٤مٕزواج اًمـٛمخدوقملم ُمع ٟمً٤مئٝمؿ ٓيٕمرومقن أسمـد ًا ُم٤م جيري-
ِ
شمرشمٙم٥م اًمٗمْم٤مئح-
ًمٚمٕم٘مؾ ىمـ٤مدرون قمٚمـك ضمٕمٚمؽ
ػ
 اًمذيـ جيٕمٚمقٟمؽ شمٕمتـ٘مد سمٛمـ٤م هق خمُ ٤مًم ِ ٌ
ُ
 اطمٙمؿ قمٚمـك اًمِمخص ُمـ أؾمئٚمتفُ ٓ --مـ أضمقسمتف-
 اًمـٛمٜمٓمؼ اًمًٚمٞمؿ ًمٞمس سم٤مًمٌمء اًمِم٤مئع-
٧م سمـؽ اًمٚمٕمٜم٦م ،ؾمٞم٘مقل سمٕمد
 إن اًمرضمؾ اًمذي ي٘مقل :ا َّشمـٌِـع قم٘م٤مئـدي وإٓ َطم َّٚم ْ
ذًمؽ :ا ّشمـٌِـع َقمـ٘م٤مئـدي وإٓ ىمـتٚمـ ُتـؽ-
ّمٌح ًُمٖمز ًا ُُمـ ْٓمٌِ٘م ً٤م ٓ ُيٛمٙمـ طمٚمف،
ـؿ ُي ُ
 إن اإلًمـحـ٤مد ٓ يٗمن ؿمٞمئ ً٤م ،واًمٕم٤م ًَم ُ
واًمـٛمٚمحدُ ضمـ ٌ
وُمر ًة أظمرى ٕٟمـف
ُمر ًة ٕٟمـف ٓ يٕمرف ُم٤م يـ١ميمدهّ ،
٤مهؾ َُمـ َّرشمٞمـ ِـّ :
ُ
ٓ يـدرك طمـدود ِ
ُمٕم٤مرومـف-
ُمرض ُقمـْم٤مل-
قس ٌ
 اًم ُٕمـٌـ ُ
ِ
ِ
ًمٚمٖم٤مت اًمـٛمٙمتقسمـ٦م-
ذوات ا
ـؿ ،أو قمٚمـك إىمؾ شمـحٙمؿ اًمِمٕمقب
 إ َّن اًمـٙمت٥م شمَـحٙم ُُؿ اًمٕم٤م ًَم َ

مدامُدوُديػونُ(ُ:ُ)Mme Dodevan
ـق ُل قمٚمٞمٝم٤م-
اًمـٛم َٕم َّ
 اًمـخٓمـقة إوًمـك هـل ُ

هـريُجوكسقنُ(:ُ)Henry Johnson
ُمزقم٩م :ومـ٠مٟمـ٤م ٓ أشمـٛمٙمـ ُمـ إسمـ٘م٤مء
 ىم٤مًم٧م ًمف ٟمجٛم٦م إٟمجٚمٞمزيـ٦م ًمف :إٟمـف ُٕمر
ٌ
أفم٤مومـري ٟمـٔمٞمٗم٦م ومـل سم٤مريس! -وم٘م٤مل قمٚمـك اًمٗمقرٟٕ :مـؽ َشمـ ُحٙملم ٟمـٗمًؽ يمثػم ًا-

دكقسُديـدروُ(:ُ)Denis Diderot

ُـح ًِ َـ ُصٜم َٕمف-
 ٓ يٙمٗمل أن شمّمٜمع ظمٞمـر ًا ---قمٚمٞمؽ أن شم ْ
 اًمـح٘مٞم٘مـ٦م أقمٔمؿ ؾمالح-

ُ مـ ٓ يٕمرف اًمـخٞمـر ُمـ اًمِمـر أ ًْم ِ
ـحـ ْ٘مـ ُف سمـ٤مًمٌـٝم٤مئؿ-

موريُأكطقاكقًُ(ُ:ُ)Marie Antoinette
ُ مـ ٟمّمحؽ أطمًـ إًمٞمؽ-

ِ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ319حؽَــ ْؿُؾركـسـقـي

كقؽقفسُشقبوشتقونُادعروفُبـُصومػقرتُ(:ُ)Nicolas Chamfort
 اًمًخ٤مء ًمٞمس ؾمقى ؿمٗم٘م ُ٦م ذوي اًمٜمٗمقس اًمٜمٌٞمٚم٦م-
ُ مـ ٓ يٕمرف يمٞمػ َيـ ْ٘م ِرن إرادشمـف سم٘مقشمـف ٓ ىمقة ًمف-

أكـدريـفُصقـــقـفُ(ُ :ُ)André Chénier
 إٟمٜمـ٤م ٟمُٓمٞمؾ اًمٙمالم قمٜمدُم٤م ٓ يٙمقن ًمديٜمـ٤م ُم٤م ٟم٘مقًمف-

ريػورولُ(:ُ)Antoine de Rivarol

ٍ
صٞمٖم٦م ُُم َّم َّٖمرة-
 إُمث٤مل ظمؼمة اًمِمٕمقب وٟمتٞمج٦م اًمتٗمٙمػم اًمًٚمٞمؿ ،اظمت ُِز ًَم٧م إًمـك

جقزيػُدهُمويسسُ(:ُ)Joseph de Maistre

ؾمـر اًمٜمج٤مح هق أن يٕمرف اإلٟمً٤من يمٞمػ يتقىمع اًمٜمج٤مح سم٤مًمّمؼم-
 إن َّ

كـوبـؾقـقنُبـقكـوبـرتُ(:ُ)Napoléon Bonaparte

ٍ
وؾمٞمٚم٦م ًمٚمتٖمٚم٥م قمٚمـك اًمّمٕم٤مب ---اظمؽماىمٝم٤م-
 أطمًـ
 إٟمؽ سم٤مإلسمرة شمًتٓمٞمع أن شمـحٗمر سمئر ًا-
 شمَـ ْٗم ًُدُ اًمـٛم١مؾمً٤مت طملم ٓ شمٙمقن ىم٤مقمدشمـٝم٤م إظمالق-
ُُ ٓ مًتحٞمؾ شمـح٧م اًمِمٛمس-
 ٓ يٛمٙمٜمٜم٤م أن ُٟمـ َتـٛمؿ قمٛم ً
ال وٟمحـ ٟمٞمـ٤مم-
ُ مـ ىم٤مل ٓ :أىمدر ،ىمٚم٧م ًمف :طم٤مول ،وُمـ ىم٤مل ٓ :أقمرف ،ىمٚم٧م ًمف :شمٕمٚمؿ ،وُمـ
ىم٤ملُ :مًتحٞمؾ ىمٚم٧م ًمفَ :ضمرب-
ُ أ ْؿمٌع ضمٜمقدي أوًٓ ،صمؿ أسمـدأ اًمـٛمٕمريم٦م-

 اًمـج٤مهؾ ُي ًْئَؿ ،وأُم٤م ُمدقمل اًمٕمٚمؿ إدقم٤م ًء سم٤مـم ً
ال ومال ُيٓم٤مق-
ِ
اًمْمٕمػ ومـل اًمرضمؾ-
 اًمـح٥م دًمٞمؾ
 إذا أردت أن شمٕمرف يمٞمػ ؾمتّمٌح ظمٓمٞمٌتؽ ومـل ِه َر ُِمٝم٤م ---وم٤مٟمٔمر إًمـك أُمٝم٤م-
حر ج أن َشمـذ ُيم َر ُه أو ُشمـ ٌْـ ِديـ ِف ،واقمٚمؿ أن فمٝمقره ُمٜمؽ
 إن آٟمً٧م ُمـ ٟمٗمًؽ ومْمالً ومت ّ
سمذًمؽ اًمقضمف ُي ِ
ِ
اًمٕمٞم٥م أيمثر ُمـٛمـ٤م ي٘مرر ًمؽ ُمـ اًمٗمْمؾ-
٘مر ُر ومـل ىمٚمقب اًمٜم٤مس ُمـ
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ٍ
ُ ينع أيمثر اًمٜمـ٤مس ًمتّمديـؼ اًمذم اًمـ ُٛمٜمْـ ِ ِ
إلٟمً٤من أيمثر ُمـ شمّمدي٘مٝمؿ سمٛمديـحف-
تنم
واىمػ ومـ ل ُمٙم٤مٟمـف-
 يتٕم٥م اإلٟمً٤من أيمثر ُم٤م يتٕم٥م وهق
ٌ
 هذا اًمٕم٤مًمـؿ ِ
يـئــ أًمـٛمـ ً٤م ًمٞمس سمًٌ٥م قمٜمػ إذار --وًمٙمـ سمًٌ٥م صٛم٧م إظمٞم٤مر-
 ٓ شمُ٘م٤مـمع قمدوك أسمـد ًا إذا يم٤من يـتـٍمف سمٓمري٘مـ ٍ٦م ظم٤مـمئـ٦م-
 إذا أٟمـِم٠مت ضمـٞمِم ً٤م ُمـ  133أؾمد سم٘مٞم٤مدة يمٚم٥م ؾمتٛمقت إؾمقد يم٤مًمـٙمالب ومـل
أرض اًمـٛمٕمريم٦م ،أُم٤م إذا صٜمٕم٧م ضمٞمِم ً٤م ُمـ  133يمٚم٥م سم٘مـٞمـ٤مدة أؾمد ومجٛمٞمع
اًمٙمالب ؾمتح٤مرب يم٠مٟمـٝم٤م أؾمقد-
ِ
٥م يمُت٥م قمٚمٞمٝم٤م أن شمـحـتـ ِر َق إلٟمـ٤مرة قمّمقره٤م-
 اًمٕمٌ٤مىمـرة ُؿم ُٝم ٌ
 اًم٘م٤مئـد هق شم٤مضمر إُمؾ-
 أومْمؾ ُمزاي٤م اًم٘م٤مدة ،سمرودة إقمّم٤مب-
 ىمٚم٥م اًم٘م٤مئـد جي٥م أن يٙمقن ومـل رأؾمف-
 أظمٓمر إوىم٤مت هل أوىم٤مت اًمٜمٍم-
 ظمذ اًمقىم٧م اًمٙم٤مذم ًمٚمتدسمػم وًمٙمـ قمٜمدُم٤م حيلم وىم٧م اًمٕمٛمؾ شمقىمػ قمـ اًمتٗمٙمػم وٟمٗمذ-
 إٟمٜمل أسمدو دائٛمـ ً٤م ضم٤مهز ًا ًمٚمرد قمٚمـك يمؾ رء ،وُمـج٤مسمـٝم٦م أي رء ،وُم٤م ذًمؽ إٓ
ٕٟمـل ومٙمرت ـمقي ً
ال ىمٌؾ اإلىمدام قمٚمـك اًمٕمٛمؾً ،م٘مد شمقىمٕم٧م يمؾ ُم٤م يٛمٙمـ أن ي٘مع،
وًمٞمً٧م اًمٕمٌ٘مريـ٦م هل اًمتل شمٙمِمػ ًمـل ومج٠مة وسمّمقرة هيـ٦م ُم٤م قمٚمـل أن أىمقًمف أو
أومٕمٚمف ومـل فمرف ٓ يتقىمٕمف أظمرون ،إذ ًا ومٛمـ ي٘مقم سمٙمؾ ذًمؽ إٟمـف شمٗمٙمػمي إٟمـف
اًمت٠مُمؾ-
 إٟمٜمل أًم٘مل سمٜمٗمز وؾمط اًمـٛم٠مزق ،صمؿ أومٙمر سمٕمد ذًمؽ ومـل إجي٤مد طمٚمقل( -ذم اعمٕم٤مرك)
ُ ٓ شمٌٚمغ اًمٖم٤مي٤مت إٓ سم٤مًمٕمزم واًمـٛمث٤مسمرة وطمّم٤مومـ٦م اًمرأي-
 ٓ شمـخٚمق اًمـٛمّم٤مئ٥م ُمـ دٓئـؾ اًمـٛمجد واًمٌٓمقًمـ٦م-
ُ مٝمٛمـ٤م شمٗمٕمؾ إم ومال طمؼ ًمقًمده٤م ومـل شم٠مٟمٞمٌٝم٤م-
 اًمـٛمرأة اًمـجٛمٞمٚم٦م شمًـر اًمٕملم ،وًمٙمـ اًمـٛمرأة اًمّم٤مًمـحـ٦م شمن اًم٘مٚم٥م -أوٓهـٛمـ٤م
ضمقهرة وإظمرى يمٜمـز-
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 أطمرى سم٤مًمـٛمحٌـ٦م أن شمٙمقن َُمًـر ًة ٓ ُمًـ٤مءة-
ووٞم َٕمـ َ٦م اًمـٛمح٤مرب وُمـحٌط اًمـٛمٚمؽ-
 إن اًمـح٥م ؿمٖمٚمـ٦م اًمـ َخٚمـل اًمٙمًقل َ
 اًمـٛمحٌـ٦م اًمّم٤مدىمـ٦م هل اًمًٕمـ٤مدة اًمت٤مُمـ٦م-
 ٓ شمـتـؿ اًمًٕمـ٤مدة ومـل اًمٌـٞمـقت طمتك يٚملم أطمد اًمٓمرومٞمــ ًممظمـر-
 إن اًمـزوج اًمـذي يـروـك ًمٜمٗمًـف أن شم٘مـقده اُمرأشمـف ىمٚمٞمـؾ آقمتٌ٤مر ومـل ٟمٔمري-
 إذا َشمـ َّٛم َٚمؽ اإلٟمً٤من اًمـح٥م َشمـ َّٛمٚمٙمـف اًمْمٕمػ-
 ٓ يًتٓمٞمع رضمؾ أن يٌٚمغ ومـل اًمـح٥م هم٤ميـ ً٦م طمتك يْمٞمع قمٚمٞمف يمثٞمـ ٌر ُمـ اًمـٛمجد-

ً مٞمً٧م ومرٟمً٤م ومـل طم٤مضم٦م إًمـك ُم٤م يٕمٞمد (أي يرومع) ُمـ ؿم٠مٟمـٝم٤م أيمثر ُمـ طم٤مضمتٝم٤م إًمـك
أُمٝمـ٤مت ص٤مًمـح٤مت-
 إن ًمٚمٛمٌ٤مدئ إوًمـك اًمتل يٜم٤مًمـٝم٤م اإلٟمً٤من ُمـ أسمقيـف ويروٕمٝم٤م ُمـ صمدي أُمـف ٕصمـر ًا
ومـل اًمٜمٗمس ٓ ُيٛمحـك-

ً مٞمتٜمل شمـح٤مدصم٧م ُمع اًمٜمً٤مء يمثػم ًا وم٢مٟمـٝمـ يمـ يذيمرن ًمـل ُم٤م ٓ يًتٓمٞمع اًمرضم٤مل ذيمره-
 أهؿ ُم٤م يـج٥م قمغم اًمرضمؾ إذا يم٤من ًمف سمٜمقن أن يرسمٞمٝمؿ شمرسمٞم٦م طمًٜم٦م ،وًمٙمـ إذا َطمرم
اإلٟمً٤من ٟمٗمًف ُمـ اًمثروة ٕضمٚمٝمؿ وم٢مٟمٛمـ٤م ي٠ميت قمٛم ً
ال ُمـ أقمٛمـ٤مل اًمـجٜمقن ،وم٘مد
شم٘متّمد وشمـجٛمع ًمـٝمؿ اًمثروة صمؿ ٓ شمٚمٌ٨م أن شمرى طمقراء ىمد ُمٚمٙم٧م وم١ماد وًمدك وم٢مذا
اًمـٛمـ٤مل اًمذي ضمـٛمٕمتـف ًمـٝمؿ ىمد و٤مع ومـل ًمـٛمح٦م قملم ،أٓ إن أضمـدر ُم٤م شمـٝمتؿ سمـف
ومـل طمٞم٤مشمؽ أن شمٕمٜمـك سمِم٠من ٟمٗمًؽ-
ُ مـ٤م اًمـحٞمـ٤مة إٓ طمٚمـؿ زائـؾ-
ً مٞمس سملم اًمٜمٍم واًمـخذٓن إٓ ظمٓمقة واطمدة-
 اًمٜم٤مس ُمـ ظمقف اًمـٝمزيٛمـ٦م ُيـٝمزُمقن-
ُ مـ وًمـل إُمر وضم٥م قمٚمٞمف طمـٛمؾ قمٌئـف-
 يـج٥م أن ٟمٜمٔمر إًمـك إُمقر يمٛمـ٤م هل ٓ ،يمٛمـ٤م شمِمتٝمل ًمـٝم٤م أن شمٙمقن-
 ٓ سمد ًمإلٟمً٤من ُمـ يقم يً٠مم ومٞمف يمؾ إُمقر ،ومزي٤مدة اًمـٛمـ٤مل قمـ احل٤مضم٦م ٓ شم١مصمر ومـل
شمٚمؽ احل٤مل-
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 يـحت٤مج اًمـٛمرء إًمـك ؿمج٤مقمـ٦م ي٘متٌؾ هب٤م اهلٛمقم وأٓم أيمثر ُمـ اىمتٌ٤مًمف ًمٚمـٛمقت-
 إين أيمرر اًم٘مقل سم٠من اًمـٛمـ٤مل وإًم٘م٤مب ٓ دمٕمؾ اإلٟمً٤من ؾمٕمٞمد ًا-
 شمتقىمػ ضمالئؾ إُمقر قمٚمـك صٖم٤مئره٤م ،واحل٤مزم ُمـ اؾمتٗم٤مد ُمـ يمؾ أُمر وًمـؿ َيٛمؾ
ُم٤م يًتٓمٞمع سمف أن يٙمثر ُمـ ؾمقاٟمح ومرصف-
 ىمٚمٞمؾ احلزم ُمـ ىمد شمٕمرض ًمف ومرص٦م ومال يٜمتٝمزه٤م ومٞمٕم٤مضمٚمف اًمدُم٤مر واخلنان-
ُ مـ احلقادث ُم٤م يٌدو ًمؽ صٖمػما وومـل ًمٗم٤مئٗمف قمٔم٤مئؿ إُمقر-
 اًمٗمٙمر حيٙمؿ اًمٕم٤مًمـؿ-
 اًمتً٤مُمح روح اًمًٕم٤مدة ومـل إُم٦م اًمرؿمٞمدة-
 اًمٙمريؿ ُمـ ًمـؿ ِ
يٕم٤مد ُمـ اًمٜم٤مس أطمد ًا-
 ومالح اًمـٛمج٤مزوملم ومـل اًمـٛمّم٤مدوم٦م-





آؾمت٘مالل يم٤مًمنمف ،ويمالمه٤م يم٤مجلزيرة ذات اًمّمخقر ًمٞمس هل٤م ؿم٤مـمئ-
ٍ
طمٚمٞمػ ُُمري٥م-
ظمػم ُمـ
ٌ
قمدو ُمٌلم ٌ
ُمـ ِ
اًمر َي ِ
٥م ُم٤مٓ َشم٘مقى قمٚمٞمف سمراء ُة اًمؼميء-
إن ىمٌْمتل ـ ويم٤مٟم٧م ُمـ اًمـحديد ـ ًمـؿ شمٙمـ ومـل ُم٘مدم ذراقمل -سمؾ يم٤مٟم٧م ُمـ

وم١مادي ىمـ٤مب ىمقؾملم أو أدٟمـك-
 أهع اًمٜم٤مس ُمِمٞم ً٤م ُمـ ؾم٤مر وطمده-
 اًمـٛمًتحٞمؾ يمٚمٛم٦م ٓ يٕمثر قمٚمٞمٝم٤م إٓ ومـل ىمقاُمٞمس اًمـٛمج٤مٟملم-
 أريد ُمـ قم٘مٚمـل ُمزيد ًا وومـل ًمً٤مٟمـل ىمٍم ًا-
ٟم٤مصح أُملم-
 اًمٚمٞمؾ
ٌ
٘مق ُم اًمرضم٤مل سم٤مًمٚمٕم٥م واًمرىمص-
ُ ٓ ي ّ
ٚمؼ اًمرضم٤مل ،ومال سمد ًمـل إذن أن أؾمتٗمٞمد ممـ أضمد-
ً مٞمس ومـل ىمدرشمـل َظم ُ
 إٟمـل ًمتدهِمٜمل ُؾمٚمٓم٦م إًمٗم٤مظ قمٚمـك اًمرضم٤مل-

 أشمدري ُم٤م طمـٛمٚمـف أصم٘مؾ قمٚمـك اًمٜمٗمس ُمـ شم٘مٚمٌ٤مت اًمـحٔمقظ؟ أٓ إٟمـف هق دٟم٤مءة
اًمرضم٤مل وومٔم٤مقمـ٦م ضمحقدهؿ-
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ِ
وُمريمزه وُمّمٚمحتـف-
طم٥م ًمذاشمف
 إن طم٥م اإلٟمً٤من ًمقـمٜمف إٟمٛمـ٤م هق ٌ
ُ ٓ شمتخٓمك اًمٕم٘مٌ٤مت وٓ ُشمٌٚمغ اًمٖم٤مي٤مت ،إٓ سم٤مًمٕم٘مؾ واحلٙمٛم٦م وطمّم٤مومـ٦م اًمرأي-
 إن ؾمٞم٤مؾمتل هل ومـل أن أطمٙمؿ اًمرضم٤مل يمٛمـ٤م حي٥م أيمثر ه١مٓء اًمرضم٤مل أن ُيـحٙمٛمقا-
 ٓ يٜمٌٖمل ُٕم٦م أن شمٗمٕمؾ ؿمٞمئ ً٤م يٜم٤مومـل ذقمـ٦م اًمٗمْمٞمٚمـ٦م :وم٢مٟمـٝم٤م إذا ًمـؿ شمٗمٕمؾ ذًمؽ
يم٤مٟم٧م ضمدير ًة أن َشمٗمٜمـك-
 اًمرذيٚم٦م ومرديـ٦م دائٛمـ ً٤م وٓ شمٙمقن ومـل اًمـٛمجٛمقع إٓ ٟمـ٤مدر ًا-
 إن اًمـحّم٤مومـ٦م وطمًـ اًمتدسمػم ومـل اًمًٞم٤مؾم٦م ظمٞمـ ٌر ُمـ اًمـخديٕمـ٦م-

 إن اًمٜمٍم احل٘مٞم٘مل اًمذي ٓ يٕم٘مٌـف ٟمدم إٟمٛمـ٤م هق اًمٜمٍم قمٚمـك اًمـجٝمؾ-
ُ ٓ يٛمٚمؽ اًمٜم٤مس إٓ سمٗمْمؾ اًمٕم٘مؾ وىمقة اًمـحجك-
ً م٘مد يم٤من ُمـ أهؿ أهمرايض أن أضمٕمؾ اًمٕمٚمؿ ىمريٌ ً٤م ُمـ يمؾ ُمتٜم٤مول-
 اًمٙمٗم٤مءة يمٞمٗمام يم٤مٟم٧م ،وُمٝمام صٖمرت ،جي٥م أن ٟمٌح٨م قمٜمٝم٤م وٟمٜمزهل٤م ُمٜمزهل٤م اجلدير هب٤م-
 شمـخْمع اًم٘مقة ًمٚمٕم٘مؾ ومـل يمؾ ُمٙم٤من-
 يمٞمػ شم٘مقم اًمٗمْمٞمٚم٦م؟ أٓ إٟمف ٓ ؾمٌٞمؾ إًمـك ذًمؽ إٓ سمٜمنم اًمديـ-
 طمٜمٙم٦م اًمـحرب ومـل أن يٖمٜمؿ اًمـٛمح٤مرب وىمت ً٤م ،إذا آٟمس ُمـ ٟمٗمًف اًمْمٕمػ-
 ومـل اًمـحرب شمِمٕمر سمْمٞم٘م٤مشمؽ وًمٙمٜمؽ ٓ شمٌّمـر وٞم٘م٦م قمدوك-
 يـج٥م قمٚمـك اًم٘م٤مئد أن يٕم٤مُمؾ ضمٜمقده يمٛمـ٤م يقد ًمق يم٤من هق ضمٜمديـ ً٤م-
 أهؿ صٗم٤مت اًم٘م٤مئد اًمثٌ٤مت ،واًمثٌ٤مت قمٓمٞم٦م اهلل-
 ٓ رء أىمدر قمٚمـك اإلظمالل سم٤مًمٜمٔم٤مم وأهع إًمـك هزيٛم٦م اًمـجٜمد ُمـ اًمًٚم٥م-
 ٓ شمؼمر اًم٘مًقة إٓ إذا دقم٧م إًمـك ذًمؽ اًميورة-
 ٓ يًتٓمٞمع شمّمقر ومٔم٤مقمـ٦م احلرب ُمـ ًمـؿ يِمٝمد اًمـحرب-
 إذا أردت أن شمـجٛمع طمقًمؽ رضم٤مًٓ ومخ٤مـم٥م أرواطمٝمؿ ي٠مشمقك ِهاقمـ ً٤م-
 إذا ٟمحـ اٟمتٔمرٟم٤م اًمٔمروف طمتك شم٠مشمـل سمخػم إوىم٤مت ًمـؿ يٛمٙمـٜم٤م أن ٟمِمـرع ومـل
ٍ
قمٛمؾ ُمـ إقمٛمـ٤مل-
 ىمـد شمـحٛمل اًمِمج٤مقمـ٦م ُمٜمزل اًمٕمرش وًمٙمٜمٝم٤م ٓ شمـٛمحق اًمٕمـ٤مر-
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 ٓ يٛمٙمـ ُمٙم٤مومـ٠مة اإلظمالص سم٤مًمـٛمـ٤مل-
 إٟمٛمـ٤م يٕمٛمؾ اًمذيم٤مء سم٤مًمقطمل ،ومٛمـ٤م يٙمقن ظمػم ًا ومـل طملم ُمـ إطمٞم٤من ىمد يٙمقن ؿمـر ًا
ومـل طملم آظمر-
 إن اًمرضمؾ اًمـذي يـحتٛمؾ ُمّم٤مئ٥م اًمـحٞم٤مة ،وٟمقازل إي٤مم أؿمجع ُمـ ذًمؽ اًمذي
ي٘مدم قمٚمـك ىمتؾ ٟمٗمًف ومٞمٛمقت-
 شم٠مشمـل اًمـٛمّم٤مئ٥م سم٤مًمـخػم يمٛمـ٤م شم٠مشمـل سم٤مًمِمـر ،ومٝمل شمٕمٚمٛمٜم٤م اًمـح٘مٞم٘مـ٦م-

شتـدالُ(ُ:ُ)Stendhal
 أومْمؾ ؾمالحٍ ود اًمـٛمرأة هق اُمرأ ٌة أظمرى-

صوتقبريونُ(:ُ)Chateaubriand

 ٓ شمٙمـ ُم َٚم ِ
ـٙمـ ّٞمـ ً٤م أيمثـر ُمـ اًمـٛمـٚمؽ-
َ

أوكقريـفُدي بؾزاكُ(:ُ)Honoré de Balzac
ُ مـ همرائ٥م اًمدٟمٞمـ٤م أن سمٕمض أسمٜمـ٤مئٜمـ٤م هؿ أقمدا ٌء ًمٜمـ٤م-

أوؽسًُـقكًُ(:ُ)Auguste Comte
َ
شمـحتـٗمظ سم٤مًمًٕم٤مدة قمٚمٞمـؽ أن شمـتـ٘م٤مؾمٛمٝم٤م ُمع أظمريـ-
ً مٙمل
اًمـٛمٗمٙمريـ-
ُ مٜمذ زُمـ ُؾم٘مـراط وأومالـمقن ،يتـٗمقق اًمـخٓمٌ٤مء قمٚمـك ُ

صورلُبقدفرُ(:ُ)Charles Baudelaire

ُ مـ يٌٜمل آُم٤مًمف قمٚمـك إوه٤م ِمَ --ي ِ
ـجدْ ه٤م شمتح٘مؼ ومـل إطمالم-
 اًمرضمؾ اًم٘مـ٤مدر قمٚمـك آؾمتِـٖمـٜمـ ِ
٤مء قمـ اًمٜمً٤مء ،هق إطمًـ طمٔم ً٤م َُم َٕم ُٝم َّـ-
ُ

أفؽســدرُدوموُ(أوُديؿـوس)ُ(:ُ)Alexandre Dumas
 اًمـٛمـ٤مل ظمـ٤مد ٌم ضمٞمد ---وًمـٙمٜمف ؾمـٞمـدٌ وم٤مؾمـد-
 يمٞمػ يٙمقن إـمٗم٤مل ومـل هم٤ميـ٦م اًمذيم٤مء واًمرضم٤مل ومـل هم٤ميـ٦م اًمٖمٌ٤مء؟-
ٓسمـد أن اًمًٌ٥م هق اًمتٕمٚمٞمؿ-
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 ذه٥م يم٤مشم٥م ؿم٤مب إًمـك اًمروائل اًمـٗمرٟمز اًمـٛمِمٝمقر (أًمِـٙمًٜمدر ديٛمـ٤مس) ُم١مًمػ
روايـ٦م (اًمٗمرؾم٤من اًمثـالصمـ٦م) وهمػمه٤م وقمرض قمٚمٞمف أن يـتـٕم٤موٟمـ٤م ُمٕم ً٤م ومـل يمت٤مسمـ٦م
ٍ
خريـ٦م
إطمدى اًم٘مّمص اًمتـ٤مريـخـٞمـ٦م ،وومـل اًمـح٤مل أضم٤مسمـف (ديٛمـ٤مس) ومـل ُؾم
ٍ
ٌ
قمرسمـ٦م واطمدة ؟!
طمّم٤من وطمـٛمـ٤مر ومـل َضمـر
ويمٌـريـ٤مء :يمٞمػ يٛمٙمـ أن يتٕم٤مون
قمٚمـ ك اًمٗمقر رد قمٚمٞمف اًمِم٤مب :هذه إه٤مٟمـ٦م ي٤م ؾمٞمدي يمٞمػ شمًٛمح ًمٜمٗمًؽ أن
شمّمٗمٜمل سمـ٠مٟمـٜمـل طمّم٤من ؟

جقرجُشوكـدُ(:ُ)George Sand
 ىمـد ٟمَـتْ َٕم٥م طملم ٟمٕمٛمؾ ،وًمٙمٜمٜم٤م ٟمِمٕمر سم٤مًمراطم٦م طملم ٟمٕمٛمؾ سم٢مظمالص-

جقشتوفُؾؾقبـرُ(:ُ)Gustave Flaubert

اًمـخـ ِ
َ
وًمٞمً٧م ًم ُف آرا ٌء ُُمٌتٙمرة،
ٞم٤مل
َّمٞم٥م ًم ُف ُمـ
اًمر ُضم ُؾ اًمٕم٤مُمل :هق اًمذي ٓ ٟم
ْ
َ
ّ 
ِ
اًمـٛم َٙمـ َّر َرة-
وإٟمٛمـ٤م هق ُيـ َرد ُد يم٤مًمٌـٌٖم٤مء أرا ُء اًمِم٤مئٕم ُ٦م ُ

ؾقؽتقرُهقجقُ(ُ:ُ)Victor Hugo

 ٓ ؿمـلء أىمقى ُمـ اًم ُ٘مـ ِ
قة ؾمـقى اًمده٤مء-
ِ
ُمراقمـ٤مة إدب-
 دوام اًمـح٥م ومـل
 اًمـحريـ٦م هل اًمـحـٞم٤مة --وًمـٙمـ ٓ طمريـ َ٦م سمال ومـْمٞمٚم٦م-
 اًمـحٞمٓم٦م ُأم اًمـحٙمٛم٦م-

ِ
ٙمر ٍة طمـ َ
٤من وىمـ ُتٝم٤م-
 همزو إؾمٚمحـ٦م يٛمٙمـ ُم٘م٤مو َُمـتـ ُف --وًمٙمـ ٓ يٛمٙمـ ُُمـ٘م٤مو َُمـ٦م وم َ
ُ مٜمـح اًمـحريـ٦م ًمـج٤مهـؾ يمٛمٜمـح اًمًـالح ًمـٛمجٜمـقن-

فقيسُبوشتقرُ(:ُ)Louis Pasteur
 دقمٜمل أظمؼمك سم٤مًمن اًمذي ىمـ٤مدٟمـل إًمـك هدومـل :إن ىمقشمـل شمؽميمز ومـل إساري
و قمٜم٤مدي-

أفػقكسُدودويـفُ(:ُ)Alphonse Daudet
 اًم ٌُـ ْٖم ُض ؾمالح اًمْمٕمٗم٤مء-
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جقشتوفُفقبقنُ(:ُ)Gustave Le Bon

ِ
وظم ُٚم ِ
اًمـٛمرء ُ
ـ٘مـف سمـ َٕم َٛمـٚمِـف-
 إٟمٛمـ٤م ُيًتَـدَ ل قمٚمـك قم٘مؾ
 إن أهمرب فم٤مهرة ومـل شمٍمف اًمـحِمد اًمًٞمٙمقًمقضمل هل :أٟمـف يمٞمٗمٛمـ٤م يم٤من أومراد
واًمٗمرق سمٞمٜمٝمؿ ومـل ؿمٙمـؾ طمٞم٤مشمـٝمؿ ِ
ُ
وُمـٝمـٜمـٝمؿ
اًمـجٛمـ٤مقم٦م وُمٝمٛمـ٤م يم٤من اظمتـالومـٝمـؿ
وذيمـ ِ٤مئـٝمؿ وصٗم٤مهتؿ ،ومـ٢مٟمـف يٙمٗمل أن يٜمـتٛمقا إًمـك مج ٍ
٤مقم٦م ُم٤م ًمٙمل شمٙمقن هلؿ ٟمقع ُمـ
اًمروح اجلٛمـ٤مقمٞم٦م ،هذه اًمروح اجلٛمـ٤مقمٞم٦م شمـجٕمٚمٝمؿ ُيـ ِح ًّقن ويـتـّمـ ّرومـقن و ُيٗمٙمّرون
وحيًقن ويٗم ّٙمـرون سمـف ًمق ومٕمٚمقا
سمِمٙمؾ ُمـختٚمػ شمـٛمـ٤مُم ً٤م قمٛمـ٤م يم٤مٟمـقا ىمـد يتـٍمومقن ّ
ٍ
سمِمٙمؾ ومـردي ،اًمٗمـرد قمٜمدُمـ٤م يدظمؾ ومـل ضمـٛمـ٤مقمـ٦م يّمٌح ومـل طمـ٤مًمـ ٍ٦م شمًٛمح
ذًمؽ
ًمـف سم٤مًمتخٚمـل قمــ اًمْمٖمقط اًمتل َيمـ ٌَـ َح ْ٧م ِضمـٛمـ٤مح ُُمٞمقًمـف اًمـالؿمٕمقريـ٦م ،واًمّمٗمـ٤مت
اًمتل ُئمٝمـره٤م يمٛمـ٤م ًمـق يم٤مٟمـ٧م ضمديـدة هل ومـل اًمقاىمع ًمٞمً٧م إٓ يمِمٗمـ ً٤م قمـ ٓ
ؿمٕمـقره ،شمٚمؽ اًمٌـ١مر ُة اًمتل يـختٌئ ومٞمـٝمـ٤م يمـؾ اًمِمـر اًمـٛمقضمقد ومـل اًمروح اًمٌنميـ٦م-
ُ مـ وصمؼ سمٜمٗمًف ٓ حيت٤مج إًمـك ُمدح اًمٜم٤مس إي٤مه ،وُمـ ـمٚم٥م اًمثٜم٤مء وم٘مد َّ
دل قمٚمـك ارشمٞم٤مسمف
ومـل ىمٞمٛم٦م ٟمٗمًف-

هـريُبرؽسقنُ(:ُ)Henri Bergson
 احلرب هل شمًٚمٞم٦م اًمزقمامء اًمقطمٞمدة اًمتل يًٛمحقن ٕومراد اًمِمٕم٥م اعمِم٤مريم٦م ومٞمٝم٤م-

أكطقانُديُشوكًُ–ُأـزوبريُ(:ُ)Antoine de Saint-Exupéry
٥م ُمـ اًمٜمـ٤مس ٓ --قمٚمـك ُم٤م ُشمـ َ٘مد َُمف ًمـٝمؿ-
 شمٌُٜمك اًمـحْم٤مر ُة قمٚمـك ُم٤م ُيٓم َٚم ُ
 قمٜمدُم٤م شمُٕمٓمل ٟمٗمًؽ --ومـ٠مٟم٧م شم٠مظمذ أيمثر ُمـٛمـ٤م شمُٕمٓمل-

رومونُروٓنُ(:ُ)Romain Rolland

ِ
سم٤مؾمٛمؽ؟
رشمٙم٥م
 أيـتٝم٤م اًمـحريـ٦م --يمؿ ُمـ اًمـجرائؿ ُشمـ
ُ

بقلُؾوفقـريُ(ُ:ُ)Paul Valéry
أضمدر سمـؽ أن ٓ شمـٛمدح ٟمٗمًؽ ---طمتك ًمق يم٤من اًمـٛمديح طم ّ٘م ً٤م-

ُ
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أفبقـرُـومـقُ(ُ:ُ)Albert Camus
 إن اًمٌٕمـض يٌـذًمـقن ضمٝمـقد ًا ضمٌـ٤مرة ًمٙمـل يٙمقٟمـقا ُمـجـرد أٟمـ٤مس قمـ٤مديٞمــ-

أكـوتقلُؾراكسُ(ُ:ُ)Anatole France





يٛمٜمح ٟمٗمًف إٓ ًمـخ٤مـم٥م-
اًمـٛمجد يم٤مًمـحًٜم٤مء ٓ
ُ
ُمـ ٓ يـحؽمم ُمققمده ٓ يـحؽمم ٟمـٗمًف-
اسمح٨م أٟم٧م قمـ اًمـٛمٕمرومـ٦م ،وم٤مًمـٛمٕمرومـ٦م ٓ شمٌح٨م قمـ أطمـد-
شمًٕمـ٦م أقمِمـ٤مر اًمتٕمٚمٞمـؿ شمِمجٞمٕمـف-

أكدريفُمقرواُ(ُ:ُ)André Maurois
ُ
إظمالق ومـل ؾم٤مقم٦م اًمِمدة-
 شمٜمٙمِمػ
 اًمـحري٦م واًمـٛمً١موًمٞم٦م شمقأُم٤منً ---مق اٟمٗمّمؾ أطمدهـٛمـ٤م قمـ أظمر ُم٤مشم٤م ضمـٛمٞمٕم ً٤م-

صورلُديغقلُ(:ُ)Gaulle'i Charles
ً مٞمس ُمـ هٞمٌـ ٍ٦م دون همٛمقض ---وم٤مًُٕمـ َٗمـ٦م ُشمـ َقًمـدُ آزدراء-
ٍ
ٍ
قمٔمٞمؿ دون قمٔمٛمـ٤مء ،وٓ يٙمقن اًمٕمٔمٛمـ٤مء قمٔمٛمـ٤م ًء
رء
 ٓ يٛمٙمـ شمـح٘مٞمؼ أي
إٓ إذا يم٤مٟمقا قم٤مىمدي اًمٕمزم قمٚمـك أن يٙمقٟمقا يمذًمؽ-
َ ىم ِقي اًمِمخّمٞم٦م قمٜمدُم٤م يقاضمـف ُمّمٞمـٌ ً٦م يٕمقد إًمـك ٟمـٗمًف ،ومٝمق يٗمرض ـم٤مسمٕمف
اًمـخ٤مص قمٚمـك اًمٗمٕمؾ ويـتحٛمؾ اًمـٛمً١موًمٞم٦م قمٜمف و َيـ َت َٛم َّٚمـ ُٙمف-

 ٓ شمـ َّ
تخؾ أسمـد ًا قمـ اًمـ ُٛمٌ٤مدرة-

 اًمقـمٜمٞم٦م أن يـ٠مشمـل ُطمٌـ َؽ ًمِمٕمٌؽ أوًٓ ،أُم٤م اًم٘مقُمٞم٦م وم٠من يـ٠مشمـل سمٖمْمؽ ًمـٙمؾ
اًمِمٕمقب همػم ؿمٕمٌِ َؽ أوًٓ-
 اًمـٛمتٗم٤مئؾ ٓ يـخٓمئ أيمثر ُمـ اًمـٛمتِم٤مئؿ --وًمٙمٜمف َي ُ
ٕمٞمش طمٞم٤م ًة أومْمؾ-

جقرجُبقمبـقدوُ(ُ:ُ)Georges Pompidou
ٕم٤مف اخلّمؿ-
 آومـ ٦م اًم٘مقةِ اِ ْؾمتِـ ْْم ُ
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أكـدريـفُموفروُ(ُ:ُ)André Malraux

 أن شم٘مقد هق :أن شم ْ
َـخـ ِد ْم ٓ --أيمثر وٓ أىمؾ-

جوكُبريػرُ(:ُ)Jacques Prévert

ُ مـ ُيـ َ٘مـتـر قمٚمـك ٟمٗمًفُ ،يـٙمَدس اًمثـرو َة ًمٖمػمه-

جونُبقلُشورترُ(ُ:ُ)Jean-Paul Sartre

ػ هق ِ
وًمٞمس ُِم ْٝمـٜمَـ٦م-

ُمقىم ٌ
اًمـٛم َثـ َّ٘مـ ُ
ػ َ
ُ

شقؿقنُدوُبرؾقارُ(ُ:ُ)Simone de Beauvoir
 ٓ أطمد يقًمد قمٌ٘مري ً٤م سمؾ يّمٌح قمٌ٘مري ً٤م-

جوـؾغُروكقُ(:ُ)Jacqueline Renaud

٥م شم٠مسمـَك أن ُشمـ ِ
 اًمذايمرة ومـل اًمٖم٤مًم ِ ِ
ُ
أيمثر
ٓم٤مو َقمٜم٤م طملم َٟمـ َتـ َٕم َّٛمدُ اًمت ََذيم َر،
وشمٙمقن ُ
ٍ
ـم٤مقم ً٦م طملم ٟمـتـرك اًمتذيم َر ًم ِـ َٞم ْحدُ َ
سمِمٙمؾ َقم ْٗم ِق ٍّي أصمٜم٤م َء اًمـحدي٨م-
ث

بقرُبقرديقُ(:ُ)Pierre Bourdieu

 اًمتٚمٗمزيقن هق طم٤موي اًمٕمٍم اًمـح٤مًمـل ُيـ َٗمـٙم ُؽ ُُم َّ
ـخ َؽ و ُيٕمٞمدُ شمَريمٞمـٌ ُف يمٛمـ٤م
يِم٤مء وأٟم٧م أُم٤مُمف وٓ شمـدري-

ريـقـفُجقـرارُ(:ُ)René Girard

ِ
٥م اإلٟمً٤من ومـل قمديـ ٍد ُمـ إؿمٞم٤مء-
ً مقٓ َشمـ٘مٚمـٞمـدُ أظمري َـ ًَمـٛمـ٤م َرهم َ

ؽزيولُمقريـقفُُ:

 اًمـجٛمـ٤مل سمـال ـمِٞمـ ٌٍ٦م ٓ ُيً٤موي ؿمٞمئ ً٤م-
 همْم٥م اإلظمقة  ---همْم٥م اًمِمٞم٤مـملم-
 اًمريح اًمتل َشمـ ُٝم٥م ومـل اًمقضمف شمـجٕمؾ اًمـٛمر َء طمٙمٞمٛمـ ً٤م-

ج.بَلديـفُ:
 طملم ُيٕمٓمل إب اسمٜمف يٗمرح إب وآسمـ ُمٕم ً٤م ،وطملم ُيٕمٓمل آسمـ أسمـ٤مه يٌٙمل آصمٜم٤من-
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كستقرُروـبَلنُ:
ُ ٓ شمـٕمٓمقا أوٓديمؿ ؿمٞمئ ً٤م قمٚمـك اإلـمالق  ---إذا يم٤من هدومٙمؿ أن ُيٕمـٞمدوه إًمٞمٙمؿ
ومـل يق ٍم ُمـ إيـ٤مم-

جونُبقلُتقفقفُ:

 ىمـد يٛمٜمحٜم٤م إًمـؿ ٟمققم ً٤م ُمـ َيـ٘مٔمـ ِ٦م اًمْمٛمػم-

ـوـقوُ:
 شمقًمد اًمًٕم٤مدة ُمـ طم٥م اًمٖمػم ،ويـقًمد اًمِم٘م٤مء ُمـ طم٥م اًمذات-

ؾقؾـورغُ:
 ٓ اًمٗم٘مر يًتٓمٞمع إذٓل اًمٜمٗمقس اًم٘مقيـ٦م ،وٓ اًمثروة شمًتٓمٞمع أن شمرومع اًمٜمٗمقس اًمدٟمٞمـئ٦م-
 إُمث٤مل هل إ ًْمتِـٛمـ٤مقم٤مت اًمٗمٚمًٗم٦م-
 ىمٚمٞمٚمقن هؿ اًمذيـ ُومـٓمِروا قمٚمـك شمـحٛمؾ اًمـح٘مٞمـ٘م٦م وىمقًمـٝم٤م-
ٟ محـ ٟمح٥م أطمٞم٤مٟم ً٤م طمتك اًمـٛمديح اًمذي ٓ ٟمٕمتـ٘مد أٟمـف ص٤مدق-

ٓمقكقـقفُ:
ُ م٤م ٟمـدرؾمف ومـل أطمْم٤من أُمٝم٤مشمـٜمـ٤م ٓ يٜمٛمحل أسمـد ًا-

بقورُؽراكغقرُ(:ُ)Pierre Gargour
ظمػم ًمٚمٛمرء أن يٙمقن ضمـٌـ٤مٟمـ ً٤م ُمـ أن يٙمقن ؿمديـد اًمتٝمقر-

ٌ

جقزيػُجقبـقـقـرُ(:ُ)Joseph Jobier

ٍ
٤مذج (ىمـدوة) أيم َث َر ُمـ طم٤مضمتٝمؿ إًمـك ُٟمـ ّ٘م٤مد-
 إوٓد سمح٤مضمـ٦م إًمـك ٟمٛمـ َ
 اًمذيـ ٓ يتـراضمٕمقن قمـ رأيـٝمؿ يـحٌقن أٟمٗمًٝمؿ أيمثر ُمـٛمـ٤م يـحٌقن اًمـح٘مٞم٘م٦م-
 اًمتً٤م ُُم ُح ضمز ٌء ُمـ اًمٕمداًم٦م-

تشورفزُديُجووفـلُ(:ُ)Charles de Jaola

ٍ
سمرضم٤مل ٓ يٛمٙم ُـ آؾمتٖمٜم٤م ُء قمٜمٝمؿ-
 إن اًمـٛم٘م٤مسمر ُمٚمٞمئ ٌ٦م
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مقَلنُـقكديـراُ(ُ:ُ)Milan Kundera
 ٓ رء أؾمخػ ُمـ أن يًٕمك اًمـٛمـرء إًمـك إصمٌـ٤مت ؿمـلء ًمألهمٌٞم٤مء واًمـحٛم٘مك-
 ىم٤مم أطمد اًمٜمٌالء اًمٗمرٟمًٞملم سمحريم٦م ذيمٞم٦م ومـذات يقم قم٤مد ًم٘مٍمه ىمٚم٘م ً٤م ُُمتجٝم َؿ اًمقضمف-

ومً٠مًمتف زوضمتف قمـ اًمًٌ٥م وم٘م٤مل :أظمؼمٟمـل اًمـٛمـ٤مريمٞمز يم٤مضمٞمٚمًؽمو (ويم٤من ُمٕمرووم ً٤م
سمٛمامرؾم٦م اًمًحر واًمٕمراومـ٦م) :إٟمـؽ شمـخقٟمٞمٜمـٜمل ُمع أىمرب أصدىم٤مئل َوم َّم َٗم ْٕمـ ُتـ ُف سمال

ؿمٕمقر ،صمؿ ىم٤مًم٧م هبدوء :وهؾ أومٝمؿ ُمـ هذا أٟمؽ ًمـؿ شمّمدق ادقم٤مءه!؟ وم٘م٤مل:
سم٤مًمٓمٌع ًمـؿ أصدق يمالُمف ،إٓ أٟمـف هددٟمـل سم٘مقًمف« :إن يم٤من يمالُمل صحٞمح ً٤م
ؾمتًتـٞم٘مـظ همد ًا وىمـد َحت َّق ًْم َ٧م إًمـك ِىم َّٓم ٍ٦م ؾمقداءش! وومـل صٌ٤مح اًمٞمقم اًمت٤مزم
اؾمتٞم٘مٔم٧م اًمزوضم٦م ومقضمدت سمج٤مٟمٌٝم٤م ىمٓمـ ٌ٦م ٟم٤مئٛم٦م :ومٍمظم٧م ُمـ اًمـر ْقم ِ
٥م واًمٗمزع صمؿ
قم٤مدت وريمٕم٧م أُم٤مُمٝم٤م شمـٕمتـذر وشمٓمٚم٥م ُمٜمٝم٤م اًمّمٗمح واًمٖمٗمران  ---وومـل شمٚمؽ
ؾمٞمػ ُُمً ّٚمط! -قمٜمٍم اًمذيم٤مء
اًمٚمحٔم٦م سم٤مًمذات ظمرج اًمزوج ُمـ ظمٚمػ اًمًت٤مرة وسمٞمده
ٌ
هٜم٤م هق (اشتغَللُخراؾوتُأخريـُوآجتوهُبتػؽرهؿُفـفوييُتـخدمُمصؾحتؽ) !
 يمت٥م أطمد اجلٜمقد اًمٗمرٟمًٞمـلم أصمٜم٤مء اًمثقرة اجلزائـريـ٦م ومـل ُمذيمراشمـف« :قمٜمدُم٤م ُيمـٜمّـ٤م
ٟم٘مقم سمٕمٛمٚمٞم٤مت اًم َت ْٛمِمٞمط و ُُم َ
دامه٦م اًم ُ٘مرى ًمٚمٌح٨م قمـ اًمـٛمج٤مهديـ -أ ْؿم َٕمـ َرٟمـل
سم٤مخلـجؾ َر َد ُة ومِ ْٕم ِؾ اًمٜمً٤مء طمٞم٨م ُيم َّـ ُيـ َٝم ْر ِو ًْم َـ ٟمحق اؾمٓمٌالت احلٞمقاٟم٤مت قمٜمد رؤيتٜم٤م،
وث و َوم َْم ِ
ويـ ُ٘مٛمـ سم َت ْٚمٓمٞمخ أضمً٤مدهـ سم٤مًمر ِ
الت احلَٞمقاٟم٤مت ًمٜمَ ِْم َٛم ِئـ َّز ُِمٜمْ ُٝم َّـ قمٜمد حم٤موًم٦م
َ
َ
َّ ّ
ِ
اًمرائح٦م اًمٙمريـٝم٦م اًمتل شمٜمٌٕم٨م ُمٜمٝمـ -طم٘م ً٤م ،شمٚمؽ
ا ْهمتّم٤مسمِـ ِٝم ْـ ومال َٟمـ ْ٘مـ َر ْسمـ ُٝم ّـ سمًٌ٥م ّ
صقرة ًمـ شمٖم٤مدر ذهٜمل ُم٤م طمٞمـٞم٧م ،ودمٕمٚمٜمل ُأيمِـ اطمؽماُم ً٤م ًمـٝم١مٓء اًمالشمـل ُىم ْٛم َـ
سمِـ َتـ ْ٘مـ ِ
ذومِ ِٝمـش-
ذير أٟمـٗمًٝمـ سم ّ
٤مًمر ْوث ٕضمؾ َ َ

*****
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ـرام ُيُاف ُّؾـ ُِفُفؾؿرأةُافػركسقيُ
دُ.ؾوروقُادـوصر
ضم٤مءت إمم اًمدار اًمٌٞمْم٤مء ُمـ سمٚمده٤م (ومرٟمً٤م) وُمـ (سم٤مريس) قمغم وضمف اًمتحديـد ،ذم
ومقج ؾمٞم٤مطمل ؾمٜم٦م  ،1957ويم٤مٟم٧م اًمـٛمرة إومم اًمتل شمزور ومٞمٝم٤م سمالد اًمـٛمٖمرب اًمٕمريب،
سمؾ دوًم٦م قمرسمٞم٦م قمغم اإلـمالق -وم٘مد يم٤مٟم٧م زي٤مراهت٤م اًمً٤مسم٘م٦م إمم (أوروسم٤م) و(أُمريٙم٤م) ،ذم
هذه اعمرة شمقضمٝم٧م إمم (اًمـٛمٖمرب)ً ،مت٘ميض ومٞمٝم٤م إضم٤مزهت٤م اًمًٜمقيـ٦م ًمـٛمدة أؾمٌققملمً ،م٘مد
يم٤مٟم٧م هذه اإلضم٤مزة ُمـ أسمرك وأومْمؾ اإلضم٤مزات ذم طمٞم٤مهت٤م وُمـ أؾمٕمده٤م إمم ٟمٗمًٝم٤م-
وسمٕمد اٟم٘مْم٤مء ومؽمة اإلضم٤مزة ىمٗمؾ اًمٗمقج اًمًٞم٤مطمل راضمٕم ً٤م إًمـك سمٚمده إٓ هل وم٘مد ومْمٚم٧م
اًمٌ٘م٤مء ومـل اًمدار اًمٌٞمْم٤مء ،ومٚمٛمـ٤م ؾم٠مهل٤م أصدىم٤مؤه٤م وصدي٘م٤مشمـٝم٤م قمـ ؾمٌ٥م سم٘م٤مئٝم٤م ومـل
أرض اًمـٛمٖمرب؟
ىم٤مًم٧م :أؿمٕمر سم٠من هذه اًمٌالد هل سمٚمدي وه١مٓء اًمٜمـ٤مس هؿ أهٚمـل وىمـد ارحت٧م يمثػم ًا
هلؿ ،وأود أن أىميض سم٘مٞم٦م طمٞم٤مشمـل ومـل هذه اًمدي٤مر وسملم ه١مٓء اًمٜمـ٤مس ،ومـ٘مد ُمٚمٚم٧م طمٞم٤مة
اًمٗمرٟمًٞملم وطمْم٤مرة إوروسمٞملم-
ؾمخر ُمٜمٝم٤م أصح٤مهب٤م وؿمٜمّٕمقا قمٚمٞمٝم٤م واهتٛمقه٤م سم٤مًمًٗمف واجلٜمقن وسم٘مٚم٦م اًمٕم٘مؾ ،ومٙمٞمػ
شمؽمك سمٚمده٤م ومرٟمً٤م أم احلْم٤مرات اًمٕم٤مًمـ ٛمٞم٦م وُمديٜمتٝم٤م سم٤مريس قم٤مصٛم٦م اًمٜمقر واًمث٘م٤مومـ٦م
واًمٕمٚمؿ ،إمم هذه اًمدوًم٦م اعمتخٚمٗم٦م واًمتل يم٤مٟم٧م وإًمـك وىم٧م ىمري٥م ُمًتٕمٛمرة ومرٟمًٞم٦م
إؾمٌ٤مٟمٞم٦م ،وًمٞمس ومٞمٝم٤م ُمـ ُم٘مقُم٤مت احلْم٤مرة اًمـٛمٕم٤مسة رء ُيذيمر ُم٘م٤مرٟمـ٦م ُمع ومرٟمً٤م-
همػم أن اًمـٛمرأة اًمٗمرٟمًٞم٦م واًمتل يم٤مٟم٧م ومـل اًمٕم٘مد اًمثـ٤مًم٨م ُمـ قمٛمره٤م ُُمٍمة قمٚمـك رأيـٝم٤م
وسم٘م٤مئٝم٤م ومـل اًمـٛمٖمرب ،وم٘م٤مًمقا هل٤م يمٚمٛم٦م وهؿ يقدقمقهن٤م( :ؾمقف يٕم٤مىمٌؽ اًمًٞمد
اًمـٛمًٞمح) -وشمريمقه٤م وريمٌقا اًمٓم٤مئرة اًمتل أىمٚمتٝمؿ إًمـك (سم٤مريس)-
ؾمٛمع واًمده٤م وواًمدهت٤م سم٤مخلؼم اًمّم٤مقمؼ ومـ٠مرؾمال رؾم٤مئـؾ يمثػمة إمم اسمٜمتٝمٛمـ٤م يـحث٤مٟمـٝم٤م
قمٚمـك اًمرضمقع إًمـك ومرٟمً٤م ،وًمٙمٜمٝم٤م أمهٚم٧م يمؾ هذه اًمرؾم٤مئؾ وأست قمٚمـك اًمٌ٘م٤مء،

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ311
سمؾ واٟمتًٌ٧م إًمـك ُمٕمٝمد ُيٕمٚمؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞمـ٦م  ---وسمٛمرور اًمزُمـ طمقاًمـل صمالث ؾمٜمقات
أشم٘مٜم٧م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،صمؿ شمـزوضم٧م أؾمت٤مذه٤م اًمـٛمٖمرسمـل اًمذي ىم٤مم سمتدريًٝم٤م اًمٚمٖم٦م
اًمٕمرسمٞمـ٦م ،وسمٕمد ُميض قم٤مم أقمٚمٜم٧م إؾمالُمٝم٤م وشمريم٧م ديٜمٝم٤م اًم٘مديؿ اًمٙم٤مصمقًمٞمٙمٞم٦م ،صمؿ قمٛمٚم٧م
ومـل ُمٞمدان شمٕمٚمٞمؿ اًمٚمٖمـ٦م اًمٗمرٟمًٞمـ٦م-
وومـل ؾمٜم٦م  1967وومـل يقم ُمـ أي٤مم اًمِمت٤مء صح٧م ُمـ ٟمقُمٝم٤م ودظمٚم٧م احلٛمـ٤مم
ًمتٖمتًؾ ،ومـ٢مذا سمـٝم٤م شمرى ومـل اًمـٛمـرآة اٟمتٗم٤مظمـ٤مت قمديدة قمٚمـك صدره٤م وصمـديـٞمـٝم٤م،
ومـ٠مهقم٧م إًمـك اًمـٛمًتِمٗمك شمٕمرض ٟمٗمًٝم٤م قمٚمـك إـمٌ٤مء وسمٕمد اًمٗمحص واًمٙمِمػ
أظمٌـره٤م إـمٌ٤مء سم٤مخلٌـر اخلٓمػم« :أٟم٧م ُمّم٤مسمـ٦م سمٛمرض اًمنـم٤من وهق ومـل ُمراطمٚمف
إظمػمة  ---ويٌدو أٟمؽ ًمـ شمُٕمٛمري يمثػم ًا ،ومٛمـ٤م هل إٓ ؿمٝمقر قمديـدة وييب
اًمـٛمرض ضسمـتـف وي٘ميض قمٚمٞمـ ِ
ؽش-
محدت اهلل وأصمـٜم٧م قمٚمٞمف واطمتًٌ٧م إضمر قمٜمده وًمٙمٜمٝم٤م أرؾمٚم٧م إًمـك أسمقَي٤م ختؼمهؿ
سمٛمّم٤مسمـٝم٤م ،ومج٤مءه٤م اًمرد أؿمد ُمرارة ُمـ اًمنـم٤من ٟمٗمًف ،طمٞم٨م ىم٤مٓ ًمـٝم٤م« :أًمـؿ ي٘مؾ ًمؽ
أصح٤مسمؽ أن اًمًٞمد اًمـٛمًٞمح ؾمقف يٕم٤مىمٌؽ  ---ه٤م هق ىمد ومٕمؾ ،وقمٚمٞمؽ أن شمـتحٛمٚمـل
ٟمت٤مئ٩م أقمٛمـ٤مًمؽ وإؾمالُمؽش-
اٟمخرـم٧م ومـل اًمٌٙم٤مء اًمِمديـد وهل شم٘مرأ هذه اًمٙمٚمٛمـ٤مت اًم٘م٤مؾمٞم٦م ،وومـل ًمٞمـٚم٦م ُمـ
اًمٚمٞمـ٤مًمـل وسمٕمد اٟمٍمام صمالصمـ٦م أؿمٝمر قمٚمـك هذه اًمرؾم٤مًم٦م ،ىم٤مُم٧م وشمقو٠مت وصٚم٧م هلل
ريمٕم٤مت قمدة ،وومـل اًمريمٕم٦م اًمً٤مدؾم٦م أظمذت شمـدقمق اهلل أن يِمٗمٞمٝم٤م ُمـ ُمروٝم٤م اًم٘مـ٤مشمـؾ
وأن ٓ يِمٛم٧م سمـٝم٤م إقمداء ،يم٤مٟم٧م شمـدقمق وشمـتيع إًمـك رسمـٝم٤م طمتك يٛمـ قمٚمٞمٝم٤م
سم٤مًمِمٗم٤مء اًمٕم٤مضمؾ ودُمققمٝم٤م شمٜمٝمٛمر ُمـ قمٞمٜمٞمٝم٤م قمٚمـك ؾمج٤مدة اًمّمالة ،ومـل هذه اًمٚمحٔم٦م
أًم٘مك اهلل قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمقم ومٜم٤مُم٧م قمٚمـك ؾمج٤مدة اًمّمالة دون أن شمِمٕمر وًمـؿ شمٜمٝمض ُمـ ٟمقُمٝم٤م
إٓ ومـل صٌ٤مح اًمٞمقم اًمتـ٤مًمـل-
صح٧م ُمـ رىم٤مده٤م وهل شمِمٕمر سم٤محلٞمقيـ٦م واًمٜمِم٤مط َيـدُ ّسمـ٤من ومـل ضمًده٤م وُمٗم٤مصؾ
ضمًٛمٝم٤م ،ودظمٚم٧م احلٛمـ٤مم يمٕم٤مدشمـٝم٤م يمؾ صٌ٤مح ًمتٖمتًؾ ،وومـل هذه اًمٚمحٔم٦م وأُم٤مم ٟمٗمس
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اًمـٛمرآة ؿم٤مهدت أُمر ًا همريٌ ً٤م  ---ؿم٤مهدت آٟمتٗم٤مظم٤مت واًمٌ٘مع أو إورام اًمنـم٤مٟمٞم٦م
وىمـد اظمتٗم٧م شمـٛمـ٤مُم ً٤م ُمـ صدره٤م ويم٠مٟمـٝم٤م ًمـؿ شمُّم٥م سمـداء اًمنـم٤من أص َ
الً-
وأهقم٧م إًمـك اًمـٛمًتِمٗمك وإًمـك ٟمٗمس إـمٌ٤مء اًمذيـ ىم٤مُمقا سمٗمحّمٝم٤م واًمٙمِمػ قمٚمٞمٝم٤م
ُمـ ضمديـد ،وي٤م ًمـٝمقل ُم٤م رأوا ،سمؾ ىمـؾ ي٤م ًمًٕم٤مدة ُم٤م ؿم٤مهدواً ،م٘مد ُؿمٗمٞم٧م اًمًٞمدة
اًمٗمرٟمًٞم٦م ُمـ اًمنـم٤من شمـٛمـ٤مُم ً٤م وقم٤مدت إًمـك صحتٝم٤م إوًمـك وووٕمٝم٤م اًمٓمٌٞمٕمل-
ًم٘مد طمدث اًمِمٗم٤مء أو ىمؾ اًمٙمراُم٦م اإلًمـٝمٞم٦م هلذه اًمًٞمدة اًمٗمرٟمًٞم٦م اًمـٛمًٚمٛم٦م ومـل أىمـؾ ُمـ
قمنم ؾم٤مقم٤مت -هل ومؽمة ٟمقُمٝم٤م قمٚمـك ؾمجـ٤مدة اًمّمالة-
ًم٘مد وىمػ اًمٓم٥م طم٤مئر ًا وإـمٌ٤مء طم٤مئرون أُم٤مم هذه اًمٔم٤مهرة ،هؾ ُيٕم٘مؾ أن ُيِمٗمك
اإلٟمً٤من ُمـ ُمرض اًمنـم٤من ومـل ؾم٤مقم٤مت ُمٕمدودة؟ إن هذا إُمر ٓ ُيّمدق ،وًمٙمٜمف
قمٚمـك يمؾ طم٤مل وىمع ومٕم ً
ال ورأوه سم٠مم أقمٞمٜمٝمؿ-
ّ
شوء ُاهلل َُُر ُّب ُاف َعودغ﴾ ُ[اًمتٙمقير:
وصدق اهلل اًمٕمٔمٞمؿ طمٞم٨م ىم٤ملَ ﴿ :و
موُتشوؤونُإٓ ْ
ُأن ُي َ
ِ
ِ
ُ
ُيؼقل ُف ُف ُـ ُْـُ
ُوإرض ُوإذا ُ َؿه ُأمر ًا ُؾنكام
ُافساموات
بديع
 -]29وىمقًمف شمٕم٤مممُ ﴿ :
َؾ َقؽقن﴾ [اًمٌ٘مرة-]117 :
هذه اًمقاىمٕم٦م  ---وهذه اًمًٞمدة اًمٗمرٟمًٞم٦م اًمـٛمًٚمٛم٦م يم٤مٟم٧م ؾمٌٌ ً٤م ومـل هدايـ٦م وشمقسمـ٦م
اًمديمتقر ُمّمٓمٗمك حمٛمقد ،اًمٓمٌٞم٥م اًمـٛمٍمي اًمـٛمٕمروف ،ص٤مطم٥م اًمؼمٟم٤مُم٩م اًمتٚمٗمزيقٟمـل
اًمِمٝمػم :اًمٕمٚمؿ واإليٛمـ٤من ،اًمذي ىم٣م ؿمٓمـر ًا يمٌٞمـر ًا ُمـ طمٞم٤مشمـف سمٕمٞمـد ًا قمـ رسمـفُ ،م١مُمٜمـ ً٤م
سم٤مٕومٙم٤مر اًمـٛمـ٤مريمًٞمـ٦م واًمٕمٚمٛمـ٤مٟمٞمـ٦م وسم٤مًمـٛمدرؾمـ٦م اًمـٛمـ٤مديـ٦م واًمـحًٞمـ٦م ،ومجٕمٚمتـف يٖمػم
ُمـ ىمٜم٤مقم٤مشمـف اًمـٛمـ٤مديـ٦م اًمً٤مسم٘مـ٦م ويرضمع إًمـك رسمـف وديٜمـف ،قمٜمدُمـ٤م اًمتـ٘مك سمـٝمذه اًمًٞمدة
اًمٗمرٟمًٞم٦م ؾمٜم٦م  1969ومـل اًمـٛمٖمرب ويًٛمع ُمٜمٝم٤م ىمّمتٝم٤م اًمٖمريٌـ٦م واًمٕمجٞمٌـ٦م شمٚمؽ-
وُمثؾ هذه اًم٘مّمص يمثػمة وقمجٞمٌـ٦م سملم اًمٌنم ،وشمـحدث يمؾ يقم ،وهل٤م دًٓمـ٦م واوحـ٦م
وص٤مدىمـ٦م قمٚمـك أن هلذا اًمٙمقن إًمـٝم ً٤م يـدسمـر ويـرقمك ؿم١مون قمٌ٤مده ُم١مُمٜمٝمؿ ويم٤مومرهؿ-

*******
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حؽؿُشقيرسيـيُ
٤مب وخـ ٌؿ ---ومٞمف َشمـ ْ٘مـر ُأ أظمالىمٝم٤م سمًٝمقًمـ٦م-
 أُمث٤مل إُ َُّمـ٦م يمتـ ٌ
ُ
اًمٕمًؾ واإلسمر-
 اًمـٙمــالم يِمٌف اًمٜمحؾ ---ومٞمف

جونُجوكُروشقُ(:ُ)Jean-Jacques Rousseau







ِ
سم٘مدر ُم٤م شمٙمقن اًمٕم٘مٞمدة ّ
أىمؾ قم٘مالٟمٞم ً٦م ،سم٘مدر ُم٤م ٟمًٕمك إًمـك َوم ْر ِوٝم٤م سم٤مًم٘مقة-
أب واطمدٌ ظمػم ُمـ َقم ِ
نمة ُمٕمٚمٛملم-
ٌ
ٌ
دُمقع إـمٗم٤مل هل شمقؾمالت --وم٢مذا ًمـؿ ُشم َٚم ٌّك ـمٚمٌ٤مهتؿ ص٤مرت أواُمر-
طمريـ٦م اًم َٗم ْر ِد ٓ َشمـ ْٙم ُٛم ُـ ومـل أٟمـف َيًتٓمٞمع أن يٗمٕمؾ ُم٤م ُيـريـد سمؾ ومـل أٟمـف ٓ يـج٥م
قمٚمٞمف أن يٗمٕمؾ ُم٤م ٓ يـريـد-
اًمرضمؾ ُمـ ُصٜم ِع اًمـٛمرأة --ومـ٢مذا أردشمؿ رضم٤مًٓ ِقمٔم٤مُم ً٤م ومٕمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمـٛمرأة شمٕمٚمٛمقٟمـٝم٤م
ُم٤م هل َقم َٔم َٛم ُ٦م اًمٜمـٗمس وُم٤م هل اًمٗمْمٞمٚم٦م-
لء يـج٥م قمٚمـك اًمٓمٗمؾ شمٕمٚمٛمف وذًمؽ هق أيمثر ؿمـ ٍ
اًم ّتحٛم ْؾ هق أول ؿمـ ٍ
لء
َ
ؾمٞمحتـ٤مج ًمـٛمٕمرومتـف-

 ٓ يـجرؤ سمٕمض اًمٜمـ٤مس أن يٙمقٟمقا ُمٚمقيم ً٤م طمتك ومـل أطمالُمٝمؿ-
 آقمتدال واًمٕمٛمؾ هـٛمـ٤م أومْمؾ أـمٌ٤مء اإلٟمً٤من-
طمرا ،وًمٙمٜمف ومـل يمؾ ُمٙم٤من يـجر ؾمالؾمؾ آؾمتٕمٌ٤مد-
 يقًمد اإلٟمً٤من ً
 ٓ طمريـ َ٦م دون ُمًئقًمٞم٦م-
اًمِم ِ
ُ
ـمقيؾ َّ
ىمّمػم اًمتٗمٙمػم-
ٕمر
 اًمـٛمرأة يم٤مئ ٌـ
ُ
ّ
أضمـٛمؾ ؾمٜمـ اًمـحٞمـ٤مة آضمتٛمـ٤مقمٞم٦م اًمزواج-

 اًمِمج٤مقم٦م ُمّمدره٤م اًمتٗمٙمػم-
ُ مـ ومتح ُمدرؾمـ ً٦م --أىمٗمؾ ؾمجٜم ً٤م-
ِ
رضمؾ اًمدوًم٦م يـج٥م أن يٙمقن ومـل رأؾمف-
 ىمٚم٥م
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 اًمـٛمّمٞمٌ٦م هل اًم٘مـ٤مسمـٚم٦م اًم٘مـ٤مٟمقٟمٞم٦م اًمتل شم َُقًمـد اًمٕمٌ٘مريـ٦م-
 أومّمح ُ
اًمـخٓمٌ٤مء هق اًمٜمج٤مح-

سمق ِة ٓ يـحؼ ًمف أن يتـزوج-
ُ مـ ٓ يًتٓمٞمع أن ي٘مقم سمقاضم٥م إُ َّ
اًمـح ْزنٟٕ ،مـف صقرة ُمـ صقر اًمـٛمقت-
 اًمّمٛم٧م دائٛمـ ً٤م ُم٤م ي٘مقد إًمـك ُ
 اًم ُ٘م َّق ُة ٓ َشم ّمٜمَ ُع َطم ّ٘م ٤مً -

جونُهـريُدوكـونُ(:ُ)Jean Henri Dunant

ِ
ظمـ٤مت واًمِمت٤مئؿ،
اًمٍم
 اًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م هل َومـ إـمالق اإلسمتً٤مُم٤مت واًمتَح ّٞم٤مت سمـدل َ َ
شمـتـث٤مءب و َوم ُٛمؽ ُمٖمٚمؼ-
أُم٤م آداب اًمًٚمقك ومـ٤مًم٘مدرة قمٚمـك أن
َ

ـورلُجقشتوفُيقكٍُ(:ُ)Carl Jung
ّم٤مص٦م قمِمقائٞم٦م ُمـ اًمِمخّمٞم٦م اًمـجٛمـ٤مقمٞم٦م-
 اإلٟمً٤من ُىم َ
ٌ
وُمتقؾمط
قم٤مدي
 اًمـٛمجتٛمع ُيِمجع اخلّم٤مئص اجلٛمـ٤مقمٞم٦م و ُيٙم٤مومِ ُئ يمؾ ُم٤م هق
ٌّ
قمٚمـك طمً٤مب اًمٗمرديـ٦مُ ،مع اًمٕمٚمؿ أٟمـف سمـدون ومرديـ٦م ٓ وضمقد ًمألظمالق-

*******
حؽــؿُمـُكققزيؾـدا
بقسُمؽقـسُ(:ُ)Peter McIntyre
 ٓ شم٠مشمـل اًمث٘م٦م سم٤مًمٜمٗمس ُمـ ظمالل يمقٟمؽ دوُم ً٤م قمٚمـك طمؼ ،سمؾ ُمـ ظمالل يمقٟمؽ
همػم ظم٤مئػ ُمـ أن شمٙمقن قمٚمـك ظمٓم٠م-

*******
حؽــؿُإكجــؾقـزيـي
 اًمـحؼ ٓ يـحت٤مج إًمـك يمال ٍم يمثٞمـ ٍر --وًمٚمٌـ٤مـمؾ ِطمٙم٤ميـ ٌ٦م ـمقيٚم٦م-
ِ
احلٙمٛم٦م أن ُي ْٕم َٚم َـ اًمـحؼ دائٛمـ ً٤م-
ً مٞمس ُمـ
 اًمّمدق َطم ًَ ٌـ ومـل يمؾ رء سم٤مًمٜمًٌ٦م إًمـك اإلٟمً٤من إٓ ومـل َُمدْ ِح ٟمٗمًف-
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 ومـل اًمـجـدال اًمٓمقيؾ يْمٞمع اًمـحـؼ-
ِ
اًمًقاقمد يٌٜمل اًمقـمـ ،واضمتٛمـ٤مع اًم٘مٚمقب ُيـخٗمػ اًمـ ِٛمحـ-
 اضمتٛمـ٤مع
ٚم٥م ظم٤مئـ-
ُ مـ إومْمؾ أن يٙمقن أُم٤مُمؽ أؾمدٌ ُُمٗمتـرس قمٚمـك أن يٙمقن وراءك َيم ٌ
ٍ
ج٤مرة يِمؽمك ومٞمٝم٤م يمثػمون-
ُ ٓ مٙمً٥م ُمـ شمـ
ٍ
ُم٘مٞم٤مس ًمٜمج٤مح اًمزوضمـ ِ٦م هق صحـ ُ٦م زوضمٝم٤م-
 أطمًـ
ُ مــ ٓ قمٛمـؾ ًمـف ٓ طمٞمـ٤مة ًمـف-





ُمـ ُيٗمـتـش قمـ قمٞمـقب اًمٜمـ٤مس ٓ يرى همٞمـره٤م-
ٓ ِر ْومـٕمـ َ٦م سمـال ضمٝمـ ٍ
٤مد صـ٤مدق-
َ
ذ ُك اًمِمٞمٓم٤من ًمٚمِم٤مب اًمـجٛمـ٤مل ،وًمٚمٌخٞمؾ اًمـٛمـ٤مل ،وًمٚمٕم٤مًمِـ ِؿ اًمْمالل-
َ َ
ِ
ضمٝم٤مد اًمٜمٗمس-
ٓ قمٔمٛم٦م سمال

 اًمـٛمٗمت٤مح اًمـ ُٛمًتٕمٛمؾ ٓ يّمدأ-













سم٤مًمٗمٕمؾ ٓ سم٤مًم٘مقل ُيـجٜمك اًمثٛمـر-
اًمًٗمـر ُُم ّْمٚمِـ ٌح ًمٚمٕمـ٤مىمـؾ  ---و ُُمـ ْٗم ًِدٌ ًمٚمج٤مهـؾ-
إذا أردت أن شمـتـٗمقق ومـل ؿمـ ٍ
لء ،وضم٥م أن شمـتـٗمقق أوًٓ سمـ٤مًمـ ِ
جـد-
أقمٛمـ٤مل اًمِمج٤مقم٦م ٓ شمـحـت٤مج إًمـك سمقق-
اِقمٛمؾ أيمثر ُمـٛمـ٤م ُشم ْٕم َ
ٓمك أضمر ًا  ---ومـ٢مٟمـف ىمٚمٛمـ٤م ُي ْ١م َضمر اًمـٛمرء قمٚمـك يمؾ قمٛمٚمف-
أقمٔمؿ اًمـٛمّم٤مئ٥م َ ---قمـدَ ُم اًم ُ٘مـدرة قمٚمـك اطمتٛمـ٤مًمـٝم٤م-
اًمٌ٤مقم ِ
أقمٔمؿ اًمٗمرق سملم اًمنمف وآؾمت٘م٤مُم٦م ومـل ِ
٨م قمٚمـك اًمٕمٛمؾ ،ومـ٢من اًمـٛمًت٘مٞمؿ
يٕمٛمؾ ُم٤م يراه واضمٌ ً٤م ،واًمنميػ يٕمٛمؾ ُم٤م يراه ٓئـ٘م ً٤م سمـ ِر ْوم َٕمـ ِ٦م ؿم٠مٟمـف-
إرزاق اًمتل ُشمٜمـ٤مل سم٤مًمـ ِ
أصمٌ٧م هم٤مًمٌـ ً٤م ُمـ إُمالك اًمتل شمـ٠مشمـل سم٤مإلرث-
جد ُ

ًمٞمس اًمـجـقد اًمٕمٓم٤م ُء سمًخ٤مء  ---سمؾ سمحٙمٛم٦م-
راىم٥م قمدوك يم٠مٟمـف أؾمدٌ و ْ
إن يم٤من ومـ٠مر ًا-
إذا يمثرت اًمـٛمِمقرات اِ ْر َشمٌؽ اإلٟمً٤من-
ًمٞمس ُمـ اًمـحٙمٛم٦م أن َٟمـ ِْم٘مك اًمٞمقم ُمـخ٤مومـ٦م أن َٟمـ ِْم٘مك همد ًا-
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إذار ي ِ
ٌٖمْمقن َ
اًمِمـ َّر ومـل همػمهؿ-
ُ
يمؾ اًمٜم٤مس ئمٜمقن أقمداءهؿ أذار ًا-
ُمٞمؾ اًمٜمـ٤مس إًمـك آٟمتـ٘م٤مم أؿمد ُمـ ُمٞمٚمٝمؿ ًمـٛمٙم٤مومـ٠مة اًمـٛمٕمروف-
يمثػمون ُمـ إذار َيـ ْزدا ُد ذهؿ إذا زاد ُم٤مًمـٝمؿ-
يٌدأ اًمـٙمذوب سمخداع همػمه ويٜمـتٝمل سمخداع ٟمٗمًف-
ُمـ يٙمذب يمِ ْذسمـ ً٦م واطمد ًة ٓ يٕمٚمؿ ُم٤م ىمـد طمـٛمؾ ٟمٗمًف ُمـ اًمـ ِ
ح ْٛم ِؾ اًمث٘مٞمؾٟٕ ،مـف
َ َّ
يْمٓمر إًمـك أن يـخؽمع قمنميـ يمِ ْذسمـ ً٦م ًمٞمُـ ْثٌِتٝم٤م-
ٓ رء يٓمٚمؼ اًمٚمً٤من ومـل اًمٙمالم يم٤مًمـخٛم ِ
رة ،واًم ُٖم ِ
رور ،واًم ُٕم ْج ِ
٥م-
ُ
ْ
ًمقٓ اًمٖمٞمقم ًمـٛمـ٤م اؾمتٛمتٕمٜمـ٤م سم٠مؿمٕم٦م اًمِمٛمس-
اًمّمداىمـ٦م هم٤مًمٌ ً٤م شمٜمتٝمل إًمـك طم٥م ،وًمٙمـ ىمٚمٛمـ٤م يٜمتٝمل اًمـح٥م إًمـك صداىمـ٦م-
ُمـ وم ّٙمر ومـل اًمٕم٤مىمٌ٦م ًمـؿ يـ ِ
ح٥م-
ُ
ـر شمـزيـدُ اًمٕمـ ِ ِ
اًمً َٗم ِ
اًمًٗمٞمـ َف َهم ْٗمـ َٚمـ٦م-
٤مىمـؾ طمٙمْٛمـ ً٦م وشمَـزيـدُ َّ
يمثر ُة َّ

 إب اًمـج٤مهؾ يٗمرح سمجٛمـ٤مل وًمده وٓ يٌ٤مًمـل سم ُ٘م ٌْ ِح أظمالىمـف ،وإب اًمٕمـ٤مىمؾ











يٗمرح سمـ٠مظمالق وًمده وإن يم٤من ُمـ ِ
أىمٌح اًمٜمـ٤مس-
ٓ رء َي ِ
أه َع ُمـ ُدُمق ِع اًمـٛمرأة-
ـج َّ
ػ َ
ِ
ٗمت٤مح اًمٌٞم٧م-
اًمزوضمـ٦م ُم ُ
قمالضمـف-
يـج٥م اطمتٛمـ٤مل ُم٤م ٓ ُيٛمٙمـ
ُ
ِ
ـمٌ َ٘مـ َ٦م ِ
ُ
٤موز َ
ٞم٥م اًمٜمَـٗمس هق اًمٌـ٤مىمل-
اًمـجٛمـ٤مل ٓ َيـتـجـ ُ
اًمـجٚمـد ---وـم ُ
ِ
اًمد َّىمـ٦م ومـل اًمـٛمقاقمٞمـد ُمـ ِ
أدب اًمـٛمٚمقك-
دائٛمـ ً٤م يـجـدُ اًمِمٞمـ ُ
ٓم٤من أقمٛمـ٤مًٓ ًمأليـدي اًمٕم٤مـمِٚمـ٦م-
ًمٞمس اًمـٛمٝمؿ ُم٤م َشمـ٘مقًمف ---وًمٙمـ اًمـٛمٝمؿ يمٞمػ شمـ٘مقًمف-
ًمٞمس قمٞمـٌ ً٤م أن ٟمجٝمؾ ،وًمٙمـ اًمٕمٞم٥م أن َٟمـدَّ قمل َُم ِ
ٕمرومـ٦م ُم٤م َٟمجٝمؾ-
أطمـٛمؼ يـ ُ
ٕمٞمش ومـ٘مػم ًا ويٛمقت َهمٜم ِـ ّٞمـ ً٤م-
اًمٌخٞمؾ هق
ٌ
إن اًم َ٘م ِقي ًمٞمس ىمقيـ ً٤م سمٜمـٗمـًف (وم٘مط) ،وإٟمٛمـ٤م يٙمقن ىمقيـ ً٤م سمِـ َْمٕم ِ
ػ أظمريـ-
ْ
ّ
ّ
َّ
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 إذا ًمـؿ شمٙمـ ًمؽ رؤيـ٦م ُمًتـ٘مٌٚمٞم٦م ومـل طمؾ اًمـٛمِم٤ميمؾ ومٛمرطمٌ ً٤م سمؽ ومـل ُمزسمـ ِ
ٚم٦م
َ َ
ُ
اًمت٤مريخ-

دن طمتك َٟمـ َتٛمتَّ َع سمِجـٛمـ٤مًمـ ِٝم َّـ ،وًمٞمس ًمِتٚمٌـٞمـ ِ٦م َر َهمٌ٤مشمِ ِ
 اًمٗمتٞم٤مت ُو ِضمـ َ
ـٝمـ-


اًمـجزر-
اًمـٛمٕمًقلَ ٓ ،يٓمٝمق َ
اًمٙمالم َ
ٛمؾ سمال راطمـ ٍ٦م ِ
اًمٕم ُ
يقر ُ
ث اًمٌَـال َدة-
ِ
ٓظمتالف إذواق-
شمٗمًػم
ًمٞمس هٜم٤مك
ُ
َ
اًمِم ّح٤مذون ٓ يـخت٤مرون (ُم٤م ُيٕمٓمقن)-
اًمتٖمٞمـٞمـر يم٤مًمراطمـ٦م-



يمثرة اًمتٖمٞمٞمـر شمـجٕمؾ إُمقر شمٔمؾ قمٚمـك طم٤مًمـٝم٤م-
ومـل سمِ ِ
إقمقر ُمٚمٙم ً٤م-
ـّمػم
ـالد اًم ُٕمٛمـٞم٤من َي
ُ
ُ
ًمـ شمَٕمٌـر اًمـجًـر ىمـٌـؾ أن شم ِ
َـّمٚمـف-
ُ َ
اًمـحّم٤مومـ٦م هل اًمـج٤مٟم٥م إومْمؾ ُمـ اًمِمج٤مقم٦م-
اًم ٌُٕمـدُ َيـزيـد إؿمٞم٤مء َضمـٛمـ٤مًٓ-
ِ
ـع اًمـحٛم٘مك طمٞم٨م َيـتـر َّي٨م احلٙمٛمـ٤مء-
َيـٜمدَ وم ُ
اًمـحـظ ُمع ِ
اًمـٛم ْ٘مدام-
َ
رف سمٞمــ اًمٚمّمقص-
هٜم٤مك ؿمـ ٌ













اًمنمب-
 يٛمٙمٜمؽ أظمذ احلّم٤من إًمـك اًمـٛمـ٤مء ،وًمٙمٜمؽ ٓ شمًتٓمٞمع إضمٌ٤مره قمٚمـك ُ
اًمـٛمديح-
 اًمتَـ٘مٚمٞمدُ ىمٛم٦م َ

ٍ
يمت٤مب ُمـ ُهمالومِـف-
 ٓ شمـحٙمؿ قمٚمـك أي
ّمػ قم٤مًمِ ٍ
ـؿ أظمٓمـ ُر ُمـ ضم٤مهؾ-
ٟ مِ ُ

 إؿمٞم٤مء اًمّمٖمػمة شم ًَُـر اًمٕم٘مقل اًمّمٖمػمة-
ـٕم٤موؽ قمٜمدُم٤م شمَـتٚم َّ٘مك هديـ ً٦م-
 ٓ شمُـ ٌْ ِد اُمتِ َ
 إظمالق شمَّمٜمع اًمرضمؾ-
ٌ
ظمٓم٠م وًمق يم٤من سمًٞمٓم ً٤م-
 اًمـخٓم٠م
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ٚمؿ أىمقى ُمـ اًمًٞمػ-
 اًم٘مـ ُ
ِ
ِ
أقمِم٤مر اًم٘مـ٤مٟمقن-
ٞم٤مزة شمًِٕم٦م

اًمـح َ
 اًمٓمريؼ إًمـك اًمـجحٞمؿ ُمٗمـ ٌ
روش سم٤مًمٜمقايـ٤م اًمـحًٜم٦م-
َ د ِع اًمٙمالب اًمٜم٤مئٛم٦م شمَـر ُىمـدُ ومـل ؾمالم-
 اًمـٛمٞم٤م ُه اًمـٝم٤مدئَـ َ٦م قمٛمٞم َ٘مـ ُ٦م اًم َٖم ِ
قر-





اًمقىم٧م يم٤مًمـٛمـ٤مل-
ٍ
ِ
يمٚمٛمـ٤مت ضم٤مدة-
زاح
اًمـٛم ُ
يمثػم ًا ُم٤م َيـحٛم ُؾ ُ
ٓ ُيٛمٙمـ ِقمالج اًمـخٓم٠م سمخٓم٠مٍ آظمر-
ُمـ اًمـٛمدهش أٟمـف قمٜمدُم٤م يٌدأ اًمٜمـ٤مس اًمٕمٛمؾ ومـ٢مهنؿ ُيٜمجزون أيمثر ُمـام يم٤مٟمقا
يتقىمٕمقٟمـف-

*****
افـؿـولُ

ـمرطم٧م إطمدى اًمّمحػ اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م ؾم١مآً ُمٗم٤مده  :موُافـؿـولُ؟
ومٙم٤مٟم٧م اإلضم٤مسمـ٦م اًمٗمـ٤مئـزة  :اًمـٛمـ٤مل ضمقاز ٍ
ؾمٗمر قم٤مًمـٛمل يٛمٙمـ حل٤مُمٚمف اًمًٗمر إًمـك
أي ؿمـل ٍء ُم٤مقمدا اًمًٕم٤مدة-
أي ُمٙم٤من ُم٤مقمدا اًمًٛمـ٤مء ،وهق يـجٚم٥م َّ

*****
جقػريُتشقرس (: )Geoffrey Chaucer

ٍ
سمٌمء ومٚمـ َشم ِ
ـٛمٚم َ
ـؽ ؿمٞمـئـ ً٤م-
 إن ًمـؿ ُشمـخ٤مـمِر

بقفقـجزوك ُ(:ُ)Bolingbroke
 إن يمؾ ٍ
ٟمقع ُمـ اًمٙمًؾ ،ويمؾ ُم٤م ُيـٙمتً٥م ُمٜمف
قمٚمؿ ٓ يـرومع ؿم٠من اإلٟمً٤من هق ٌ
إٟمٛمـ٤م هق ضمٝمؾ-

جغُشقؿقرُ(:ُ)Jane Seymour

 إن شمرسمٞم٦م اًمٓمٗمؾ يـج٥م أن شمٌدأ ىمٌؾ ِوٓدشمـف سمٕمنميـ قم٤مُم ً٤م ---وذًمؽ سمؽمسمٞم٦م أُمف-

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ310

أدمقكدُشبـرسُ(ُ:ُ)Edmund Spenser
 إن اًمٕم٘مؾ هق اًمذي يـجٕمٚمؽ ؾمٚمٞمٛمـ ً٤م أو ُمريْم ً٤م ،شمٕمٞمً ً٤م أو ؾمٕمٞمد ًا ،همٜمٞم ً٤م أووم٘مػم ًا-

ُِو ُْفـ َُقؿُصؽسبر(ُ:ُ)William Shakespeare(ُ)3




اًمـحٙمٛم٦م واًمٓمٞمـٌـ٦م شمٖمدوان طمـ٘مٞمـرشملم ومـل قمٞمقن ُمـ شمٙمقن ٟمٗمقؾمٝمؿ طمـ٘مٞمـرة-
هٜم٤مك ظمٜم٤مضمر ومـل آسمتً٤مُم٤مت-
أن شمِمؼ ـمري٘مؽ سم٤مسمتً٤مُمتؽ ظمٞمـ ٌر ًمؽ ُمـ أن َشم ُِم ّ٘مٝم٤م سمًٞمٗمؽ-
ػ-
إذا يمٜم٧م ص٤مدىم ً٤م ---ومٚمٛمـ٤مذا اًمـ َح ِٚم ْ
إذا ًمـؿ شمٙمـ ؾمٕمٞمد ًا ومـذًمؽ ٕٟمؽ َشمٓمٚم٥م ُم٤م ًمٞمس ًمؽ وشمٜمًك ُم٤م قمٜمدك-
إذا ُيمٜم٤م ومـل ٟمِ ٍ
ٕمٛم٦م --ومٝمل ٓ شمـدوم إٓ إذا يم َت ْٛمٜم٤مه٤م-
اًمتقاوع ُؾم َّٚم ُؿ اإلرشمٗم٤مع-
ِ
ب يمثػم ًا-
ُمـ يتٙمٚمؿ يمثػم ًا  ---إُم٤م أٟمـف َي ْٕم ِرف يمثػم ًا وإُم٤م أٟمـف َيـ ْٙمذ ُ
أٟمٕمؿ ُمـ ُطم ْْم ِـ إم-
ًمٞمس ومـل اًمٕم٤مًمـؿ ِوؾم٤مد ٌة ُ
٤مرب قمٜمدُم٤م ٓ يًٕمـف ِ
اًمٗمرار-
َ َ ُ ُ
اًمـجـٌ٤من يـحـ ِ ُ
اًمـحـ٘مٞمـ٘م٦م ُشمـ ٌْ ِٕمدُ اًمِمٞمٓم٤من-
ٍ
إٟمً٤من  ---وأُم٤م ًمٚمرضمؾ اًمٌـ٤مؾمؾ ومـ٤مًمنمف أقمـز ُمٜمٝم٤م-
اًمـحـٞمـ٤مة قمزيز ٌة ًمـٙمؾ
اًمـٙمٚمٛمـ٤مت ٓ ُشمـ ًَـ ِد ُد ُديـقٟمـ ً٤م-
ٍ
أومٙم٤مر َىمـ َّٚمٛمـ٤م َشمـ ْر َشمـ ِٗم ْع إًمـك ومقق-
٤مت سمـدون
اًمـٙمٚمٛمـ ُ



قمٜمدُم٤م يتـ٘مدم اًمـٛمـ٤مل ُشمـٗمتح يمؾ إسمقاب-
أيمثر اًمٜمً٤مء زيـٜمـ ً٦م  ---أيمثرهـ َٟمـ َزىم ً٤م ِ
وظم ّٗم٦م قم٘مؾ-
ُ ّ
سمٛمٕم٤مٟمـ َ٘مـتِـف-
اًمذي ٓ شمًتٓمٞمع شمـجٜمـٌَـف قمٚمٞمؽ ُ
ًم١م ِم َّ
اًمِم٤مشمِؿ-
ٓ شمـٜمجـق اًمٗمْمٞمٚم٦م ُمـ ْ
ِ
٥م قمقاـمِ ُٗمف قم٘مٚمف-
ٓ ظمػم ومٞمٛمـ َشم ْٖمٚمـ ُ


















(ِ )1وي ْؾـ َقؿُصؽسبر ( 1564ـ  )1616هق اًمِم٤مقمر واًمٙم٤مشم٥م إٟمٙمٚمٞمزى اًمذي يّمٜمػ يم٠مقمٔمؿ يم٤مشم٥م ذم اًمٚمٖم٦م إٟمٙمٚمٞمزي٦م
وأقمٔمؿ يم٤مشم٥م ُمنطمك قمغم ُمًتقى اًمٕم٤ممل-

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ313حــؽـؿُإكـجؾقـزيـي

اًمً ْٕمل إًمـك اًمٕمٛمؾ ٓ ومـل اًمٕمٛمؾ َٟمـ ْٗم ًِف-
 اًمـٛمِم َّ٘م٦م ومـل َّ
الزم اًمٙمريؿٟٕ ،مـف ٓ يـ ْ٘مقى قمٚمـك أه ِؾ اًمً ِ
قء ُمٝمٛمـ٤م يم٤من
ْ
َ َ
 قمٚمـك اًمٙمريؿ أن ُي ِ َ

ؿمديـد اًم َٕم ْز ِم-
 اًمـخٓمٞمئـ ُ٦م اًمقاطمـدة َشمـ ُجـر إًمـك أظمرى-
ِ
شمٙمر ُهٜمل ضمـٛمٞمٕمٝم٤م ُُم َٗم َّْم َٚمـ ٌ٦م ًمدي  ---إذا يمٜم٧م شمـحٌٜمل ومًقف أيمقن
ُ شمـحٌٜمل أو َ
دائٛمـ ً٤م ومـل ىمٚمٌؽ ،وإذا يمٜم٧م شمٙمرهٜمل ؾمقف أيمقن دائٛمـ ً٤م ومـل قم٘مٚمؽ-
 شمـح٥م اًمـٛمرأ ُة أوًٓ سمٕمٞمٜمٞمٝم٤م صمؿ سم٘مٚمٌٝم٤م صمؿ أظمٞمـر ًا سمٕم٘مٚمٝم٤م-
اًمْمٞمـ٘مـ َ٦م شمٜمُ ّؿ قمـ
 اًمٕمٞمـقن اًمقاؾمٕمـ٦م َشمـٜمُـؿ قمـ اًمٍماطمـ٦م واًمـ ٌَـراءة ،اًمٕمٞمـقن َ
اًمـ َٛمٙمر واًمـ ُخـ ٌْ٨م واًمـده٤مء واًمـحـ٘مـد ،اًمٕمٞمقن اًمـحـ٤مًمـٛم٦م َشمـدُ ل قمٚمـك اًمٕم٤مـمِـٗم٦م
٤مويـ٦م اًمٚمقن َومـ َتـدُ ل قمٚمـك ِ
اًمٕمٜمـ٤مد-
اًمرىمـٞمـ٘م٦م ،أُم٤م اًمٕمـٞمقن اًمزرىمـ ِ َّ
 صمالصمـ٦م ٍ
أُمقر شمـزيـدُ اًمـٛمرأة إضمالًٓ  :إدب ،واًمٕمٚمؿ ،واًمـ ُ
خ ُٚمـ ُؼ اًمـحًـ-
 زيـٜمـ٦م اًم َٖمٜمل اًمٙمرم ،وزيـٜمـ٦م اًمٗم٘مٞمـر اًم٘مٜم٤مقمـ٦م ،وزيـٜمـ٦م اًمـٛمرأة ِ
اًمٕم َّٗمـ٦م-





ِ
ف ُمـ اِ ِ
طمؽماُمٝم٤م-
أذ َ
هٜم٤مك سمٕمض اًم َتـ٘مـ٤مًمـٞمـد اًمتل َيٙمقن َظمـ ْر ُىمٝم٤م َ
وطم ّر ًا
يـج٥م قمٚمـك احلدي٨م أن يٙمقن ُمـٛمتٕم ً٤م دون َسمـذاءة ،وذيمٞم ً٤م دون شمٙمٚمػُ ،
دون اسمـتِـذال ،وقمٛمـٞم٘م ً٤م دون َقم ْجـرومـ٦م ،وضمـديـد ًا دون َشمـ ْزيـٞمػ-
ىمٚم٥م ٓ ُيـٌـ٤مًمـل َيـٕمٞمـ ُش ـمقيـ ً
ال-
ٌ
ِ
ًمٞمس هٜم٤مك ضمـ ٌ
اإلٟمً٤من هق اًمذي ُيـّمق ُر
ٞمح ،وإٟمٛمـ٤م شمـٗمٙمٞمـ ُر
ٛمٞمؾ وٓ َىمـٌـ ٌ

اًمـجٛمـ٤مل واًم ُ٘مـٌـ َح ًمإلٟمً٤من-

ً مٞمس ُمـ اًمِمج٤مقم٦م أن شمـٜمـتـ٘مؿ --سمـؾ أن شمـتـ َ
حٛمؾ وشمـّمؼم-
 اًمزُمـ سمٓملء ضمد ًا ًمـٛمـ يٜمتٔمر ،هيع ضمد ًا ًمـٛمـ خيِمك ،ـمقيـؾ ضمد ًا ًمـٛمـ
يت٠مًمـؿ ،ىمّمػم ضمد ًا ًمـٛمـ يـحتٗمؾ ،وًمٙمٜمف إسمـديـ٦م ًمٚمٕم٤مؿمؼ اًمـٛمح٥م-
 شمقاوع ُمع اًمـجٛمٞمع ،وم٤مًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٌِمـريـ٦م شمٜمٗمـر دائٛمـ ً٤م ُمـ اًمـٛمٖمرور اًمـٛمتٕم٤مًمـل-
 اإلٟمً٤من يتٖمػم ًمًٌٌلم :طمٞمٜمٛمـ٤م يتٕمٚمؿ أيمثر ُمـٛمـ٤م يريـد ،أو طمٞمٜمٛمـ٤م يتـ٠مذى أيمثـر
ُمـٛمـ٤م يًتحؼ-

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ311
 اًمرطمـٛم٦م ضمقهر اًم٘م٤مٟمقن ،وٓ يًتخدم اًم٘م٤مٟمقن سم٘مًقة إٓ اًمٓمٖمـ٤مة-

ؾركسقسُبقؽقنُ(:ُ)Francis Bacon

ِ ّ 
ٍ
َـًٌِف-
إن ًمـٙمؾ ضمـٛمـ٤مل رائ ٍع َسم ْٕم ُض اًم ُٖم ْر َسمـ٦م ومـل ٟم َ
صحٞمح ّ
أن ؿمٞمئ ً٤م ُمـ اًمٗمٚمًٗم٦م يـجٕمؾ اًمٌنم يٛمٞمٚمقن إًمـك اإلًمـحـ٤مد ،وًمٙم ْـ

ٌ
ِ
َُم ِ
ًمٚمٓمٌـٞمٕم٦م شمُـٕمٞمدُ ُهؿ إًمـك اًمديـ-
أيمثر شمَـ َٕمٛمـ٘م ً٤م
ٕمرومـ ً٦م ُ










َ
اًمًقق أطمٞم٤مٟم ً٤م  ---قمٜمدُم٤م شمٌ٘مك ومٞمٝم٤م سمٕمض اًمقىم٧م شمـٝمٌط إؾمٕم٤مر-
اًمـٛمجد ُيِمٌِ ُف
ـره٤من-
آظمتٌـ٤مر َ
أومْم ُؾ ُسم ْ
ِ
واظمتٌ٤مر ًمٚمِمٞمقخ-
ٚمؿ ًمٚمِمٌ٤من
ٌ
ومـل إؾمٗم٤مر قم ٌ
اًمـٛم ْ ِ
نومقن أقمدا ٌء أًمِدا ُء ٕٟمـ ُٗم ًِ ِٝمؿ-
ُ
ـقة-
اًمـٛمٕمرومـ ُ٦م ُىم َّ

ٖمت٤مب أومْمؾ اًمٜمـ٤مس يمٛمـ٤م أن اًمٕمّم٤مومػم شمَـٜمْـ ُ٘م ُر أضمق َد اًمثٛمـ٤مر-
إن اًمٜمٛمـّ٤م َم َي ُ
ِ ٍ
ًَ٥م سم٤مًمدرس
ُـر َؿمدَ اإلٟمً٤من إًمـك طمٙمْٛم٦م ومقىمٝم٤م ٓ شمُـٙمت ُ
إن ُضم َّؾ وم٤مئـدة اًمٕمٚمقم أن شم ْ
سمـؾ سم٤مًمـٛمالطمـٔمـ٦م-
ـر ِق
آقمتٛمـ٤مد قمٚمـك اًمٜمٗمس و ُُم َ
٘م٤موُم٦م إهقال ُيٕمٚمٛمـ٤من اإلٟمً٤من أن يـ٠ميمؾ ُمـ َقم َ
ضمٌـٞمـٜمف ،وأن يـ ِ
ٜمـٗم َؼ سم٤محلٙمٛم٦م وآىمـتّم٤مد-
ُ
شمٙمٛمـ اًمِمٞمخقظمـ٦م ومـل اًمروح أيمثـر ُمـٛمـ٤م شمٙمٛمـ ومـل اًمـجًد-

 اًمقىمقف قمٚمـك احلٞم٤مد ومـل اًمٍماع سملم اًم٘مقي واًمْمٕمٞمػ ٓيٕمٜمل احلٞم٤مد وًمٙمـ
يٕمٜمل اًمقىمقف ُمع اًم٘مقي-
ً مٙمل شمًٞمٓمر قمٚمـك اًمٓمٌٞمٕم٦م ،جي٥م قمٚمٞمؽ أوًٓ أن شمدرؾمٝم٤م-

جقنُدونُ(:ُ)John Donne

ِ
يٛمقت سمـٜمـٗمس ه َقم ِ
ُمقت اًمـجٛمـ٤مل-
ـ٦م
 اًمـح٥م اًمـٛمٌٜمل قمٚمـك اًمـجٛمـ٤مل
ُ
ُ

جقرجُهربرتُ(:ُ)George Herbert
ً مـٛمٕمرومتؽ اًمـٙمرام شمُٕمد ُمٜمٝمؿ-
 اًمث٘م٦م سم٤مًمٜمٗمس واًمـٛمٝم٤مرة ضمٞمش ٓ ي٘مٝمر-

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ311حــؽـؿُإكـجؾقـزيـي

جقؿسُهـدُ(ُ:ُ)James Hind
 يريـد اًمٜم٤مس أن يٕمرومقا ُم٘مدار اهتٛمـ٤مُمؽ ىمٌؾ أن يـٝمتٛمقا سمٛم٘مدار ُمٕمرومـتؽ-

جقنُمقؾتقنُ(:ُ)John Milton







ـر ٟم َِّمٞمحـ٦م-
اًم٘مدوة اًمـحًٜمـ٦م َظم ْٞم ُ
اًمقىم٧م َُ ---مـ ٌ٤مل-
ُ
ٍ
ؼم ُمـ شمْمٞمٞمع اًمقىم٧م؟!
أيـّ ُ٦م ضمريٛم٦م أيم ُ
خ ِ
سمِم٤مؿم٦م اًمقضمـف شمـ َُجـقد ُمـ َؾم َ
َػ-
٤مء اًمٙم ّ
اًمًٕم٤مدة-
اًمـٛم َتـٌ٤م َدًم٦م ُ
شمـ٤مج َّ
اًمـٛمحٌ٦م ُ
ُم٤م اًمـحـظ إٓ ُومرص ٌ٦م َشمـ٘مـرع سم٤مسمؽ ،ومـ٠مهع إًمـك َشمـ َٚمـ٘م ِ
ـٗمٝم٤م-
ْ ْ
َ ُ

جقنُفقكُ(ُ:ُ)John Locke

 صمـالصمـ ٌ٦م هل وؾم٤مئـؾ اًمت َّْٝمذي٥م --شمٌَتـدئ اًمقاطمد ُة طمٞم٨م شمـٜمـتٝمل ْ
إظمرى:
إوًمـك :ىمراءة اًمٙمت٥م وإدراك ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م-
واًمث٤مٟمٞم٦م :اًمتٗمٙمػم واًمتـ٠مُمؾ اًمِمخيص ومـل شمٚمؽ إومٙم٤مر واًمـٛمٕم٤مٟمـل-
واًمثـ٤مًمثـ٦مُ :حم٤مدصمـ ُ٦م اًم َٖم ْػم هب٤م سمٕمد ُمٕمرومـ٦م ؾم٘مٞمٛمٝم٤م ُمـ صحٞمحٝم٤م وؾمٚمٞمٛمٝم٤م ُمـ وم٤مؾمده٤م-
زو ُد سمـٝم٤م اًمٕم٘مؾ هل ظم٤مُم٤م ُت اًمـٛمٕمرومـ٦م-

إومٙم٤مر اًمًٌٞمٓم٦م طملم يتـ َّ
ُ
 اًمقضم ُف اًمٌِمقش َؿم ْٛم ٌس صم٤مٟمٞمـ٦م-

اًمـٛمٕمرومـ٦م إٓ إذا َقم ِٛمدَ إًمـك اًمـرسمـ ِ
ِ
ط سملم إومٙم٤مر سمٕمْمٝم٤م
ايمتً٤مب
 اًمذ ْه ُـ ٓ َيـ ًَ ُٕمـ ُف
َّ ْ
ُ
سمـ٤مًمٌٕمض أظمر-
 دائٛمـ ً٤م ُم٤م شمٙمقن أراء اجلديدة ُمقوع ؿمٌٝم٦م ،وقم٤مدة ُم٤م ي٘مقم اًمٜم٤مس سمٛمٕم٤مروتٝم٤م
دون أي ؾمٌ٥م وضمٞمف ؾمقى أن هذه أراء ًمـؿ شمّمٌح ؿم٤مئٕمـ٦م سمٕمـد-
 اًم٘مراءة شمـٛمد اًمٕم٘مؾ وم٘مط سمٚمقازم اًمـٛمٕمروم٦م ،أُم٤م اًمتٗمٙمػم ومتجٕمٚمٜم٤م ٟمٛمٚمؽ ُم٤م ٟم٘مرأ-
 اًمـٛمقو٦م ٓ شمزيد هم٤مًمٌ ً٤م قمـ يمقٟمـٝم٤م ُمٌ٤مه٤مة سم٤مًمثراء-

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ314

إشحؼُكققتـُ(ُ:ُ)Isaac Newton





ٍ
هدف ُمـ ِ
دون ُصٜمْـ ِع أقمداء-
اًمـ َٙمٞمـ٤مؾم٦م هل َومــ شمـحـ٘مـٞمؼ
قمٔمٞمؿ َشم ّؿ ُمـ دون َطمدَ ٍ
س َضم ِريء-
تِم٤مف
ٓ يقضمد ايمـ
ٌ
ٌ
ِ
٤مر ِ
ب ٓ َقمدَ َده٤م-
ُم٤م يـج٥م ووٕمف ومـل آقمتٌ٤مر هق صمـ َ٘م ُؾ اًمتجـ ُ
قمٛمؾ ِ
اًمٕمٌ٘مري٦م  %1إًمـٝم٤مم ،وٌ %99
وضمـدٌّ واضمـتـٝم٤مد-

داكقولُديػقُ(:ُ)Daniel Defoe

ِ
ِ
إيمثر ِو َٕم ً٦م --وهٙمذا يتًٚمؼ
سم٤مًمـٛم َٝمـ
 اًمٓمٛمقح هم٤مًمٌ ً٤م ُم٤م يـجـٕمؾ اًمـٛمر َء ي٘مٌؾ
سمـ٤مًمقوٕمٞم٦م ٟمٗمًٝم٤م اًمتل َيزطمػ سمـٝم٤م-

جقكوثونُشقيػًُ(:ُ)Jonathan Swift

 ٓ أطمد يـتـ٘مٌؾ اًمٜمّم٤مئح وًمـٙمـ اًمـجٛمٞمع يـتـ٘مٌٚمقن اًمـٛمـ٤مل-
ٍ
ٌ
همٚمٓم٦م ىم ّٚمٛمـ٤م يٙمقن
ضمٌ٤من --ومٝمق قمٜمدُم٤م ٓ يـتٛمتع سم٤مًم٘مقة اًمٙم٤مومٞم٦م ًمـٛمٜمع
 اًمْمٛمػم
اًمـٛمذٟم٥م سم٤مشمـٝم٤مُمف-
ُُمتٛمتٕم ً٤م سم٤مًمٕمدل اًمٙم٤مومـل ًمـٛمٕم٤مىمٌ٦م ُ
 إن اًمً٤مقم٤مت اًمتل ٟم٘مْمٞمٝم٤م ومـل شمَرىم٥م اًمًٕم٤مدة ًمـٝمل أيمثر ًمذ ًة ُمـ شمٚمؽ اًمتل شمُـتَـق ُضمٝم٤م-

وفقؿُهقجورثُ(ُ:ُ)William Hogarth

ِ
ـح٤ميم٤مة اًمٜمٛمـ٤مذج اًمتل َيـروٟمـٝم٤م
 اًمٜمـ٤مس يـٕمـتـٛمدون قم٤مد ًة قمٚمـك اًمٗمٓمرة ومـل ُُم
ِ
واًمقىمـ٤مر .
أىمرب إًمـك اًمرىمـ٦م َ
َ

إدواردُيوكغُ(ُ:ُ)Edward Young

اًمتًقيـػ ًمِص اًمق ْىم٧م-

ُ
 ٓ أطمد َيـ ُ
ٔمـ أن اًم ُٕمٔمٛمـ٤م ُء شمُـٕمً٤مء إٓ اًمٕمٔمٛمـ٤مء أٟمـٗمًٝمؿ-

تشسسؾقؾدُ(:ُ)Chesterfield

ٍ
ـحٛمـ ُٚمٝمـ٤م اإلٟمً٤من ًمٚمٜمـ٤مس هل اًمؽمسمٞمـ٦م اًمـحًٜمـ٦م-
 أطمًـ شمقصٞمـ٦م ُي َ

أوفقػرُؽقفدُشؿقٌُ(:ُ)Oliver Goldsmith
 اًمٕمٌد اًمرىمٞمؼ َي ْٖمدو ـم٤مهمٞمـ ً٦م قمٜمدُم٤م يتًٜمّك ًمـف ذًمؽ-

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ311حــؽـؿُإكـجؾقـزيـي

جقنُهـسُ(:ُ)John Hunter

ِ
ِ
ٜمجح-
ُ مـ شمُقه ِـ اًمـٛمّم٤مئ٥م َقم ْز َُمف ٓ ُيـٗمٚمح ،وُمـ يـتٖمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م َي َ

تقموسُبغُ(:ُ)Thomas Paine

 أسمٓم٠م اًمٜمـ٤مس ومـل ىمٓمع اًمققمقد أطمرصٝمؿ قمٚمـك اًمقوم٤مء سمِـٝم٤م-

جقرجُبـويـرون (افؾقردُبويرون)ُ(:ُ)George Byron
اًمًٕم٤م َدة ٓ شمَٕمق ُد َؾمٕم٤مد ًة أسمـد ًا --وذيمرى إًمـؿ هل َسم ْٕمدُ إًمـؿ-
 إن ذيمرى َّ
ٍ
ُمقضمقد --واًمـٛمتِم٤مئؿ َيـرى وقء ًا وًمٙمـ ٓ ُي َّمدىمـف-
 اًمـُٛمـتَـٗم٤مئـؾ يؽمىم٥م وقء ًا همػم
 اًمـح٥م هق ضمزء ُمـ طمٞم٤مة اًمرضمؾ :وًمٙمٜمـف يمؾ طمٞم٤مة اًمـٛمرأة-

وفقومُهوزفًُ(ُ:ُ)William Henriette
 اًمّمٛم٧م ومـ قمٔمٞمؿ ُمـ ومٜمقن اًمٙمالم-

جريؿلُبـثومُ(:ُ)Jeremy Bentham

ِ
ِ
٥م إًمـؿ-
اًمٜمِم٤مط ومـل اإلٟمً٤من شمـٝمدف إًمـك
 إن مجٞمع دواومع
شمـحّمٞمؾ اًمٚمذة وشمـجٜم َ

شقدينُشؿقٌُ(ُ:ُ)Sidney Smith
 ٓ شمتخؾ أسمد ًا قمـ ُمقهٌتؽ  ---ويمـ يمٛمـ٤م أرادشمؽ ـمٌٞمٕمتؽ أن شمٙمقن ،ذًمؽ هق
ـمريؼ اًمٜمج٤مح-

وافسُشؽقتُ(:ُ)Walter Scott
 إن أومْمؾ ُمٕم٤مرك اإلٟمً٤من ُم٤م يم ًََ ٌَف سمٜمـٗمًف-

هوكوُمقرُ(:ُ)Hannah More

اًمٕم٘مٌ٤مت هل شمٚمؽ إؿمٞم٤مء اًمـٛمخٗمٞم٦م اًمتل شمراه٤م قمٜمدُم٤م شمرومع قمٞمٜمٞمؽ قمـ اهلدف-

تقموسُؾقفرُ(:ُ)Thomas Fowler
ـرق-
 ٓ طمالو َة سمـدون َيمـدٍّ و َقم َ
 اًمريٌ٦م هل اًمٕملم اًمٞمٛمٜمك ًمالطمؽماس-
اًمـٝمؿ ،وُمـ ُم٤مت سمال أوٓد ًمـؿ يٕمرف اًمنور-
ُ مـ قم٤مش سمال أوٓد ًمـؿ يٕمرف
ّ

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ311





اًمّم٤مٟمع اًمـٛمٝم ِٛم ْؾ ي ِ
ٚم٘مل سم٤مًمالئٛم٦م قمٚمـك أدواشمـف-
ُ
ُ ْ
ِ
ُمرشملم-
إٟمٙم٤مر اًمـخٓمٞمـئـ٦م يٕمٜمل ا ْرشمٙم٤مسمـٝم٤م ّ
ُ
ُمتك شمق َّومرت اإلرادة َؾم ُٝمٚم٧م اًمٓمري٘م٦م-
آؾمت٘م٤مُم٦م هل اًمًٞم٤مؾم ُ٦م اًم ُٗمْمٚمـك-

 اًمـٛمٝمؿ أن يٙمقن اًمـٛمرء ذيٗم ً٤م ٓ همٜمٞم ً٤م-


آقمتدال ًمـج٤م ٌم ذهٌل-
إُ ّم ٓ شم٘مقل هؾ شمـريـد سمـؾ شمُٕمٓمل-
اًمـجقدة واًمنقم٦م َىمـ َّٚمٛمـ٤م شمـجـتٛمٕم٤من-
ٓرء يتؿ سمـدون ٍ
شمٕم٥م إٓ اًمٗم٘مر-
اًمـحـ٘مٞم٘م٦م اًمتل شمـحـت٤مج إًمـك سمـر ٍ
ػ طمـ٘مٞم٘م٦م-
ه٤من ٟمِ ّْم ُ
ُ ْ
سمٜم٧م اًمـ َّزُم٤من-
اًمـحـ٘مٞمـ٘م٦م ُ



شمُـٙمتً٥م اًمـٛمٝم٤مر ُة سم٤مًمـخؼمة-
ِ
اإلصٖم٤مء شم٠مشمـل اًمـحٙمٛم٦م ،وُمـ اًمٙمالم شم٠مشمـل اًمٜمداُم٦م-
ُمـ
ِ
ص٤مطم ِ
إظمٞم٤مر شمَـ ُٙم ْـ واطمد ًا ُمٜمٝمؿ-
٥م
َ
ٍ ِ
ُمـ َ ِ
ن يمؾ رء-
ـمٛم َع ومـل اًمٗمقز سمٙمؾ رء َظم َ
ػ هم٤مًمٞمـ ً٤م-
اًمٕمداًم٦م َصمٛمٞمٜمـ ٌ٦م ضمد ًا ً ---مذا ومٝمل شمُـٙمَٚم ُ
أذف اًمثـ ْ٠م ِر اًم َٕم ْٗمق-












ُ مـ َي ْٕم َِم ْؼ َقم َٛم َٚمف َيـجـد ُه أ ُْمـتَع ُمـ اًمٚمٕم٥م-
ِ
اًمـٛمرأة ومـل ُدُمققمٝم٤م-
 ىمق ُة
صديؼ طمـٛمٞمؿ-
 اًمٙمت٤مب اًمـجـٞمد
ٌ
 اًمـٛمّم٤مئ٥م ٟم٤مدر ًا ُم٤م شم٠مشمـل ُومرا َدى-
ٚمٛمع َذ َهٌ ً٤م-
ً مٞمس يمؾ ُم٤م َي ُ
اًمًٛمق ِم ومتٙم ً٤م ُؾمؿ اًمٚمً٤من-
 أؿمد ُ
 سم٤مًمٚم ْٓم ِ
ػ شمُٗمتح ضمـٛمٞمع إسمقاب-

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ317حــؽـؿُإكـجؾقـزيـي

ُ
اًمـٛمـ٤مل َيـجـر اًمـٛمـ٤مل-







إُمث٤مل زيٜمـ٦م اًمٙمالم-
إُمث٤مل ِطمٙم َُؿ إضمٞم٤مل-
ِ
ـؿ اًمـجٞمدة شمَّمػم أُمث٤مًٓ-
ُمٕم٤مٟمـل اًمٕم٤مًم ْ
قم٤مُم ِؾ اًمٜمـ٤مس يمٛمـ٤م شمُـح٥م أن ي ِ
ِ
ٕم٤مُمٚمقك-
ُ
ِ ِ
ًَمقم َّ ِ
ٛمـ٤مس اًم ُٕم ِ
ـذر ٕٟمٗمًٜم٤م-
اًمـزُم٤من ٓ َيٕمدو قمـ يمقٟمـف ا ًْمت َ
ُ

موريُٓمىُ(ُ:ُ)Mary Lamb

 يتٖمذى اًمٓمٗمؾ قمغم اًمٚمٌـ واًمثٜم٤مء-

إدؽورُآفـُبقُ(:ُ)Edgar Allan Poe
َ
أرؿمٞمػ اًمـٛمـ٤ميض-
ٕمر إسمٞمض هق

ُ
اًمِم ُ

وفقؿُثوـريُ(:ُ)William Thackeray
شمٗمحص ضمٞمد ًا أىمقاًمؽ --ومًتجد أٟمؽ وًمق ًمـؿ يٙمـ ًمؽ هم٤ميـ ً٦م ومـل ارشمٙم٤مب

ّ
اًمـخٓم٢م وم٢مٟمـف ُمـ اًمّمٕم٥م ضمد ًا أن شمـ٘مقل اًمـح٘مٞم٘م٦م شمـٛمـ٤مُم ً٤م-
ٍ
 ومـل هذه اًمـحٞم٤مة يٜمٌٖمل دومع صمٛمـ يمؾ ِهم ٍ
سمٓمري٘م٦م أو سم٠مظمرى ،وُمـ اًمـحٙمٛم٦م
ٌٓمـ٦م
ٍ
همْم٥م واؿمٛمئزاز-
اًمدومع دون
َ

وافسُشوؾوجُٓكدورُ(ُ:ُ)Walter Savage Landor
 اًم٘مراءة هل طمقار ص٤مُم٧م-

فقردُبؾؿرشتقنُ(:ُ)Lord Palmerston

ً مقٓ اًم َّٚم ِ
ذات ًمـٙم٤مٟم٧م اًمـحـٞمـ٤م ُة ٓ شمُٓم٤مق-

صورلُديؽـزُُ(ُ:ُ)Charles Dickens
 اًمٕم٘مقلُ ،مثٚمٝم٤م يمٛمثؾ إضمً٤مم ،هم٤مًمٌ ً٤م ُم٤م شمًقء طم٤مًمتٝم٤م ضمراء اًمراطم٦م اًمزائدة-

جقنُاشتققارتُمقؾُ(:ُ)John Stuart Mill
 ىمٞمٛم ُ٦م اًمدوًم٦م قمٚمـك اًمـٛمدى اًمٓمقيؾ هل ىمٞمٛم٦م إومراد اًمذيـ شمـتـٙمقن ُمٜمٝمؿ-

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ318
ًٌ٥م إذى ٔظمريـ ًمٞمس وم٘مط قمـ ـمريؼ اًمٗمٕمؾ سمؾ أيْم ً٤م قمـ
 يٛمٙمـ ًمٚمِمخص أن ُي َ
ٌ
ُمً١مول أُم٤مُمٝمؿ قمـ اًمير-
ـمريؼ آُمتٜم٤مع قمـ اًمٗمٕمؾ ،وهق ومـل يمٚمتـ٤م اًمـح٤مًمتلم
ُ م٤م يٌدو ىمٛم٦م اًمًخ٤موم٦م ومـل قمٍم ُم٤م ،يّمٌح قم٤مدة ذم ىمٛم٦م احلٙمٛم٦م ذم اًمٕمٍم اًمذي يٚمٞمف-

جقنُراشؾُ(ُ:ُ)John Russell

رضمؾِ ،
ٍ
وطمٙمٛم ُ٦م مجٞم ِع اًمرضم٤مل-
اًمـٛمـثَـ ُؾ هق ومِٓمٜمـ ُ٦م

َ

جقرجُإفققتُ(موريُآنُإيػوكس)ُ(:ُ)George Eliot

ِ
ـؿ ٓ ---شمًتٓمٞمع أن شمَـرشمَـ٘مٞمٝم٤م ويـداك ومـل ضمٞمٌؽ-
 اًمٜمجـ٤مح َؾمالًم ٌ

بـجومغُدزرائقؾـلُ(:ُ)Benjamin Disraeli

 إن اًمِم٤مب اًمذي ٓ يٚمتٗم٧م إًمـك أقمٚمـك يٚمتٗم٧م إًمـك أؾمٗمؾ ،واًمٜمٗمس اًمتل ٓ
شمٓمٚم٥م اًم ُٕمال شمـٛمٞمؾ إًمـك اًمدَّ ٟمـ٤ميـ٤م-
ٍ
سم٠مومٙم٤مر قمٔمٞمٛم٦م ،وم٤مًمـٛمر ُء ٓ يًٛمق أسمـد ًا ومقق ُم٤م يٗمٙمر ومٞمف-
َ همذ قم٘مٚمؽ

 إؿمٞم٤مء اًمت٤مومٝم٦م شم١مصمر ومـل اًمٕم٘مقل اًمت٤مومٝم٦م-

 إدراك ضمٝمٚمؽ ظمٓمقة يمٌػمة ومـل اشمـج٤مه اًمـٛمٕمرومـ٦م-

هـريُواردُبقتؼُ(:ُ)Henry Ward Beecher
 إن قمٞمش احلٞم٤مة ًمٞمس ظمٞم٤مر ًا ُمٓمروطم ً٤م -ومالسمد أن شمٕمٞمش احلٞم٤مة -اخلٞم٤مر احل٘مٞم٘مل هق
يمٞمػ شمٕمٞمِمٝم٤م-

أفػريدُتـقسقنُ(ُ:ُ)Alfred Tennyson
 اًمـٛمٕمروم٦م شم٠مشمـل ،وًمٙمـ اًمـحٙمٛم٦م شمت٠مظمر-

روبرتُفقيسُشتقػـسقنُ(:ُ)Robert Louis Stevenson
 أن ٟمٙمقن ُم٤م ٟمحـ قمٚمٞمف ،وأن ٟمَّمٞمـر ُم٤م ٟمًتٓمٞمع أن ٟمَّمٞمـر إًمٞمف ---ذًمؽ هق
اًمٖم٤ميـ٦م اًمقطمٞمدة ُمـ اًمـحـٞم٤مة-

تقموسُهـريُهؽسؾـلُ(:ُ)Thomas Henry Huxley
 سم٘مدر ُم٤م شمٙمقن ُمقاه٥م اإلٟمً٤من يمثػم ًة سم٘مدر ُم٤م شمٙمقن ًمف اًم٘مدرة قمٚمـك شم َْْمٚمٞمؾ أظمريـ-

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ319حــؽـؿُإكـجؾقـزيـي

 يًتحٞمؾ اًمـحّمقل قمٚمـك ؿمـ ٍ
لء ُّم ٤م ًم٘م٤م َء ٓ رء ،وم٤مًمًٕم٤مدة يٜمٌٖمل دوم ُع َصم ٛمٜمٝم٤م-
ِ
ِ
ـحـتَٛمالً-
 إن يمؾ قم٤مًمـ ٍؿ يـٜمـٌٖمل أطمٞم٤مٟمـ ً٤م أن ُيٕم٤مُم َؾ ومٝمٛمف يمٛمـ٤م ًمق يم٤من َقمـدُ ّو ًا ُُم ْ
 يٛمٙمـ شمـِمٌـٞمـف اًمٙمٚمٛمـ٤مت سم٠مؿمٕم٦م إيمس إذا ُم٤م اؾمتخدُمٜم٤مه٤م قمٚمـك ٟم ٍ
َحق ُمالئؿ،
َـخـت ِ
وم٢مٟمـٝم٤م شم ْ
أي ؿمـلء-
َـر ُق َّ
ْـؼ اًمـٛمالسمس يقُم ً٤م أُمر ًا طمًٜم ً٤م  ---اِ ْر ُِمٝم٤م ضم٤مٟمٌ ً٤م قمٜمدُم٤م شمَـٙم ُثر ومٞمٝم٤م اًم ُث٘مقب-
ً مـؿ يٙمـ َرشم ُ
 اًمتج٤مرب ٓشمُـ َٕمٚمؿ إٓ اًمذيـ ًمديـٝمؿ اًم٘م٤مسمـٚم ّٞمـ٦م ًمٚم َت َٕمٚمؿ-
ٍ
طمْم٤مرة دائٛم٦م ُمـ دون ىمـ ٍ
در ٍ
يمٌػم ُمـ اًمٕمٞمقب
ً مٞمس سم٤مإلُمٙم٤من اًمـحّمقل قمٚمـك
اًمـٛم ًْت ََحٌّ٦م-
ُ

ٍ
ومرقمل
سمّمقرة قم٤م ُّم٦م ُُمٜمـت ٌَ٩م
ٓ يٛمٙمـ حت٘مٞمؼ اًمًٕم٤مدة قمـ ـمريؼ اًمٌح٨م قمٜمٝم٤م ،ومٝمل
ٌّ
ٍ
ٕٟمِمٓم٦م أظمرى-
ٍ
ٍ
ٍ
يمت٤مب ضم ّٞمد،
شم٠مًمٞمػ
ـج ْٝم ِد اًمذي يتٓمٚمٌف
يمت٤مب
شم٠مًمٞمػ

ُ
ُ
ؾمٞمئ يتٓم ّٚم٥م ٟمٗمس اًم ُ
ويمالهـٛمـ٤م ُيٛمثؾ روح اًمٙم٤مشم٥م-
ً مٞمس آىمتّم٤مد طمٗمظ اًمـٛمـ٤مل ،سمؾ اٟمٗم٤مىمـف سمحٙمٛمـ٦م-
ه اًمٕمٌ٘مريـ٦م هق أن حتتٗمظ سمروح اًمٓمٗمقًم٦م إًمـك ِؾمـ اًمِمٞمخقظم٦م ُ ---م٤م يٕمٜمل أن
ّ 
ٓ شمٗم٘مد طمـٛمـ٤مؾمؽ أسمـد ًا-
 رسمٛمـ٤م أيمثر اًمٜمت٤مئ٩م ىمٞمٛم ً٦م ًمٚمتٕمٚمٞمؿ هل اًم٘مدرة قمٚمـك أن شمـجٕمؾ ٟمٗمًؽ شم٘مقم سم٤مُٕمر
اًمذي قمٚمٞمؽ ومٕمٚمف وقمٜمدُم٤م يـج٥م ومٕمٚمف  ---ؾمقاء يمٜم٧م شمـحـٌـف أم ٓ؟-

هوربقًُبقتؼُشتقُ(:ُ)Harriet Beecher Stowe
ذ ًمـؿ يٙمـ ًمٚمٛمرأة َيـدٌ ومٞمف-
ُ مٜمذ آدمً --مـؿ يـحدث ومـل هذا اًمٕم٤مًمـؿ أي َ ٍّ
 إن ومٙمرة اًمتْمحٞم٦م شمـٛمٜمح سمٕمض اًمٜمـ٤مس ُُمتٕمـ ً٦م ىم٤مشمـٛم٦م-
 ىمٚم٥م إمُ :مدرؾم٦م اًمٓمٗمؾ-

 إن اًمـٛمٙمتٌ٦م ًمٞمً٧م ُمـ يمٛمـ٤مًمٞم٤مت اًمـحٞم٤مة سمؾ ُمـ ًمقازُمٝم٤م ،وٓ ي ِ
ٍ
إلٟمً٤من أن
ـحؼ
َ
ـرسمـل أوٓده سمـدون أن ُيـحٞمٓمٝمؿ سم٤مًمـٙمت٥م-
ُي َ
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جقنُراشؽـُ(:ُ)John Ruskin





إذا يم٤من اًمٙمت٤مب ضمدير ًا سم٤مًم٘مراءة ومـ٢مٟمـف ضمديـ ٌر سمـ٠من ُي ْ
ـ٘متَٜمك-
اًمقصمقق ِ
َ
سمّم َحتِف ،ومـ٢مذا ًَمـ ّ٘مٜمـتَف ؿمٞمئ ً٤م وأردت أن َيٜم َٖم ِر َس
ٓ ُشم َٕمٚمؿ اًمٓمٗمؾ ؿمٞمئ ً٤م دون
ومـل ٟمٗمًف اًمٓم٤مهرة ،ومـ٢م ّي٤مك أن يٙمقن ُم٤م شمُـ َٚمـ٘مٜمف إيـ٤مه يمذسم ً٤م وأٟم٧م شمَٕمرف أٟمـف يمذب-
ًمذة وٓ ٍ
ُم٤م ُمـ ٍ
أؾم٤مس ًمـٝم٤م-
ىمقة إٓ واًمّمؼم
ٌ
ُ
واًمنور ،ويمؾ ُمـ هذه
وإؾمك
اًمٕمٛمؾ
ُظم ِٚم َؼ اإلٟمً٤من ًمثـالصمـ٦م دوا ٍع :وهل
ُ
َ
اًمثـالصمـ٦م ًمف درضمت٤من  :ووٞمٕم٦م ورومٞمٕم٦م -وم َٞمـٚمز ُُم َؽ أن ٓ َشمـٜم٠مى قمـ اًمـجٛمع سملم
هذه اًمثـالث فمٜمً٤م ُمٜمؽ أٟمـف َيـ َتـ٠م َشمك ًمؽ أن شمـحـٞم٤م سمـدوٟمـٝم٤م ومـٚمٞمً٧م هٜم٤مك
٧م ُمـ اًمتِمٌ٨م سمـٝم٤م-
ٗمس َظم َٚم ْ
ٟمـ ٌ

أوشؽورُوايـؾدُ(:ُ)Oscar Wilde
هقر أيم٤مم شمَـذ ُسم ُـؾ وًمٙمـ شمٕمقد
ُ م٤م أىمٍم اًمقىم٧م اًمذي يـدوم ومٞمف َؿمٌ٤م ُسمٜمـ٤م !-إن ُز َ
َومـت ِ
ُـزهر ،وًمٙمـ ٟمحـ اًمٌنمٓ ٟمًَتٕمٞمد ؿمٌ٤مسمٜمـ٤م أسمـد ًا-
 ٓ شمُٕمتؼم اًمًٕم٤مدة ؾمٕم٤مد ًة إٓ إذا إؿمؽمك ومٞمٝم٤م أيمثر ُمـ ؿمخص-
 قمٜمدُم٤م ٟمٙمقن ُؾمٕمداء ٟمٙمقن دائٛمـ ً٤م ـمٞمٌلم  ---وًمٙمـ قمٜمدُم٤م ٟمٙمقن ـمٞمٌلم ٓ ٟمٙمقن
دائٛمـ ً٤م ُؾمٕمداء-
 سم٤مًمٜمًٌ٦م إًمـك اًمرضمؾ اًمذي يـريـد أن يـجٕمؾ ُمـ اًمـحٞم٤مة َومـٜمّـ ً٤م ،اًمدُم٤م ُغ يـ٘مقم
َُمـ٘م٤م َم اًم٘مـٚم٥م-

 اًمًٕم٤مدة يم٤مًم ُ٘مٌٚم٦م ٟ ٓ ---مٔمٗمر سمـٝم٤م إٓ سمـ٤مًمـٛمِم٤مريم٦م-
ػ ُم٤م شمـ١مصمـر ومـٞمـٜم٤م اًمٚمذة-
ـر ومٞمٜم٤م ِو ْٕم َ
 إًمـؿ ي١مصم ُ
ُ م٤م ُأ ِظم َذ سمال شمٕم٥م ذه٥م سمال ؾمٌ٥م-
 أؾمٕمد اًمٜمـ٤مس أىمٚمٝمؿ إٟمِمٖم٤مًٓ سم٤مًمٜمـ٤مس-

صورفقتُموريُيقكٍُ(:ُ)Charlotte Mary Yonge
 إٟمٜم٤م ٟمخٓمئ قمٜمدُم٤م ٟمًٕمك ًمٜمٞمؾ اًمـح٥م سمدًٓ ُمـ ُمٜمح اًمـح٥م-

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ373حــؽـؿُإكـجؾقـزيـي

صؿقئقؾُشؿقؾزُ(:ُ)Samuel Smiles

ًمٚمًقاد إقمٔمؿ ومـل أيـ َِّ٦م ُأُمـَّ٦م،
 إن إظمالق اًم٘مقيٛم٦م شمتقىمػ قمٚمـك اًمّمٗم٤مت إدسمٞم٦م َّ
أيمثر ُمـ شمَقىم ِ
ّ
ويـدل قمٚمـك أظمالق إُم٦م أظمالق
ـٗمٝم٤م قمٚمـك اًمٕمدد اًم٘مٚمٞمـؾ ُمـ أسمٜم٤مئٝم٤م-
َ
ِ
أومراده٤م --وم٢مذا ًمـؿ َيـت ََحٚمقا سمِ ُـرىمل قم٘مقًمـٝمؿ وسمـ٤مًمّمدق وإُم٤مٟمـ٦م واًمٗمْمٞمٚم٦م واًم َٕمز ِم
اؾمتخٗم٧م سمـٝمؿ إُمؿ إظمرى وؾم٘مٓم٧م ىمٞمٛمتٝمؿ ومـل اًمٕم٤مًمـٛملم-
ْ

جقرجُمقـريـ ُِديٌُ(:ُ)Goerge Meredith
ُِ






ٍ
ّ
ختٗمٞمػ ًمالهتٛمـ٤مم اًمذي يثػمه-
ؿمخص ُم٤م سم٤مًمِمٞمٓم٤من ًمٞمس ومٞمف دائٛمـ ً٤م
إن شمِمٌٞمف
ٌ
ِ
ر ْهم ِ
شمّمٜمٕم٤من إرادةً-
ٌت٤من
أن يٖمٛمض اًمـٛمرء قمٞمٜمٞمف أُم٤مم اخلٓمر هق أن يّمٌح ومريً ً٦م ،ويتخ ّٚمـك قمـ ُطمر ّيـ٦م إرادشمـف-
ٍ
ِيم ْنة ٍ
اًمـٛمتنمد
رء سم٤مًمٜمًٌ٦م إًمـك
ظمٌز ًمٞمس ؿمٞمئ ً٤م ُمٝمٛمـ ً٤مّ --إٓ أٟمـٝم٤م ُمع ذًمؽ يمؾ
ّ
يتـْمقر ضمققم ً٤م-
اًمذي
ّ
ـؾ ٟمّمٜمٕمف وصد ٌيؼ ٟم ِ
ٟمح٥م دائٛمـ ً٤م أن يٙمقن ًمٜم٤م َسم َٓم ٌ
ُـريـف هذا اًمٌٓمؾ-

جقؿسُأفغُ(:ُ)James Allen

فمروف طمٞم٤مشمـف
َ د ْع ؿمخّم ً٤م ُم٤م يٖمػم أومٙم٤مر ُه وؾمتَٜمدَ ِهش ًمٚمنقم٦م اًمتل ؾمتتٖمػم سمـٝم٤م
َ
اًمـٛمـ٤مديـ٦م-

هـريُجقؿسُ(:ُ)Henry James

ُ مـ اؾمتُ ِ
ٕمٛمؾ اًمٕمدل اؾمتُٖمٜمِ َل قمـ اًمِمج٤مقم٦م-

افؽسـدرُجراهومُبؾُ(:ُ)Alexander Graham Bell

َ ٓ شم ًْ ُٚمؽ ـمري٘م ً٤م واوح ً٤م ،وم٘مد ؾمٌ٘مؽ إًمٞمف آظمرون-
ُمٗمت٤مح اًمٜمج٤مح-
 اًمتحْمػم
ُ
ٍ
ٗمتح آظمرً ،مـٙمٜمٜم٤م هم٤مًمٌ ً٤م ٟمـٜمـٔمر سمحنة إًمـك اًمٌـ٤مب اًمـٛمٖمٚمؼ
سم٤مب َيـٜمـ ُ
 قمٜمدُم٤م ُيٖمٚمؼ ٌ
طمتك أٟمـّـٜمـ٤م ٓ ٟمـٜمـتٌـف إًمـك إسمقاب اًمتل شمُـٗمتح ًمٜمـ٤م-

مرصولُهقلُ(:ُ)Marshall Hall

ِ
ًمٚمٗمً٤مد ُمـ اًمقىم٧م سمال قمٛمؾ-
 ٓ رء أ ْدقمك
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دُ.هـُ.فقركسُ(:ُ)D. H. Lawrence
 اًمـحٞم٤مة ٓ ُحتتٛمؾ ّإٓ قمٜمدُم٤م يٕمٞمش اًمـجًد واًمروح ومـل اٟمًج٤م ٍم شم٤مم ،وقمٜمدُم٤م يٙمقن
ٍ
ـمٌٞمٕمل سمٞمٜمٝمٛمـ٤م ،وقمٜمدُم٤م يٙمقن ًمٚمقاطمد ُمٜمٝمٛمـ٤م دم٤مه أظمر اطمؽما ٌم ُُمتٌ٤مدل-
شمقازن
َصم ّٛم َ٦م
ٍّ
 اًمٕمٔمٛم٦م اًمـحـ٘مٞم٘مٞم٦م هل ومـل أن يٙمقن اًمـٛمر ُء َؾمٞمـدَ ٟمـٗمـًف-
ٍ
ُ مـ درضم٤مت اًمـحٙمٛم٦م اًمٌنميـ٦م هل ُمٕمرومـ٦م ُُمً٤م َيـرة اًمٔمروفَ ،
ؾمٙمٞمٜم٦م
وظم ْٚم ِؼ
ٍ
وهدوء داظمٚمٞمٞمــ قمٚمـك اًمرهمؿ ُمـ اًمٕمقاصػ اخل٤مرضمٞم٦م-
٥م أًمػ ٍ
 إن اخلقف ُمـ اخلٓمر اعمًت٘مٌٚمـل ي١مدي إًمـك اًمر ْقم ِ
ُمرة أيمثر ُمـ اخلقف احل٤مض-

آرثرُـقكونُدويؾُ(ُ:ُ)Arthur Conan Doyle
ُ مـ اًمـخٓم٠م اًمِم٤مئ ع أن ٟمٓمرح اًمٜمٔمري٤مت ىمٌؾ اًمـحّمقل قمٚمـك اًمٌٞم٤مٟم٤مت-

جقؿسُأوبـفويؿُ(:ُ)James Oppenheim
 إمحؼ يٌح٨م قمـ اًمًٕم٤مدة سمٕمٞمد ًا واحلٙمٞمؿ يزرقمٝم٤م حت٧م ىمدُمٞمف-

روديوردُـبؾقـغُ(ُ:ُ)Rudyard Kipling
اًمـٛمٌ٤مدئ هل اًمـٛمٌ٤مدئ وًمق ضمرى اًمدم ؾمقاىمل ومـل اًم ُٓمرىم٤مت-

ُ
 إذا وصمـ٘م٧م سمٜمٗمًؽ طملم يِمؽ ومٞمؽ اًمـجٛمٞمع ،وإذا اؾمتـ٘مٌٚم٧م اًمٜمـٍم يمٛمـ٤م شمًتـ٘مٌؾ
ِ
ؾم٧م
َـر َ
سمًقاء ،وإذا اؾمتٓمٕم٧م أن شمـرى اًمـٛم ْٕم َقل يـٝمدم يمؾ ُم٤م يم َّ
اًمـٝمزيٛم٦م َؾمقا ًء َ
ًمتٌٜمل ُُمـجدد ًا ُم٤م ىمـد شمَـٝمدَّ م ،وإذا اؾمتٓمٕم٧م أن شمـٛمأل
طمٞم٤مشمـؽ ُمـ أضمٚمف وشمٜمٝمض
َ
ومراغ يمؾ دىمـٞمـ٘م٦م ُمـ طمٞم٤مشمـؽ سم٤مًمٕمٛمؾ اًمـٛمٗمـٞمد ---ؾم٤مقمت َِـئـذ شمّمٌح رضم ً
ال ي٤م وًمدي-

جقؾزتُـقٌُتشقسستقنُ(:ُ)Gilbert Keith Chesterton

ؾمالح واطمدٌ هق اًمـخٞم٤مل-
ًمٚمٛم ْر ِء ومـل ساع اًمقاىمع ّإٓ
ٌ
ً مٞمس َ
ُ مـ اًمـًٝمـؾ أن يـٙمقن اًمـٛمرء صمـ٘مـٞمـ ً
ال وُمـ اًمّمٕمـ٥م أن يٙمقن ظمـٗمـٞمٗم ً٤م--
وم٤مًمِمٞمٓمـ٤من ؾم٘مط سمٗمٕمؾ ىمقة اًمـجـ٤مذسمـٞمـ٦م-
ُـح ًِـ ىمٚمٞمـ ً
شمـح٥م أقمداءك-
ال ُُمٕم٤مُمٚم٦م أصدىمـ٤مئـؽ ُمـ أن
ّ
 أطمرى سمؽ أن شم ْ
ِ
ٍ
ِ
اًمق ُ
 اًمدسمـٚمقُم٤مؾمـ َّٞمـ٦مَ --ومـ ُُمال َ
ُمٙم٤من
صقل إًمـك
ـمـ َٗم ِ٦م
اًم٘مٚم٥م طمتك َيـت ًََٜمّك ًمٚمٛمرء ُ
ـره-
َيـ٠مُمـ ومـٞمـف َؿم ّ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ371حــؽـؿُإكـجؾقـزيـي

ِ
ٍ
ٍ
ًمٚمٝمٌقط أيْم ً٤م-
دارج

إومٙم٤مر اًمٕمٔمٞمٛم٦م ًمٞمً٧م سمح٤مضم٦م إًمـك أضمٜمح٦م وم٘مط --سمـؾ إًمـك َُم َ
ُ
 اًمٖمْم٥م ٟمقع ُمـ إطمـٛمـ٤مض إؾمٞمد ّيـ٦م اًمتل شمـ٠ميمؾ ِ
اًمققم٤م َء اًمذي يـحتَقَي٤م
٥م قمٚمٞمٝم٤م-
ُّم ّ
أيمثر ُمـٛمـ٤م شم٠ميمؾ إؿمٞم٤مء اًمتل شم َ
ؼم إه٤مٟمـ ً٦م صمـ٤مٟمـٞمـ٦م-
 آقمتذار اًمٌـ٤مر ُد ُيـٕمتـ ُ
ِ
ػم ُمع اًمتٞمـ٤مر --أُم٤م اًمـٙم٤مئٜم٤مت اًمـحٞم٦م ومٝمل اًمقطمٞمدة
 اًمـجٛمـ٤مدات ُيٛمٙمٜمُٝم٤م اًمً ُ
اًمتل ي ِ
ٛمٙمٜمُٝم٤م اًمًػم قمٙمًف-
ُ

هربرتُجقرجُويؾزُ(:ُ)H. G. Wells
 يـج٥م قمٚمـك اًم٘مـ٤مدة أن ي٘مقدوا َىمـدْ َر اؾمتٓم٤مقمتٝمؿ --صمؿ َيـتـالؿمقا-

جقرجُأورويؾُ(:ُ)George Orwell

 اًمِمٕم٥م اًمذي يٜمـتخ٥م اًمٗمـ٤مؾمديـ وآٟمتٝم٤مزيـٞمــ واًمـٛمحتـ٤مًمٞمــ واًمٜم٤مهٌٞمــ
واخلقٟمـ٦م ٓ ،يٕمتؼم وحٞم٦م سمـؾ ذيٙم ً٤م ومـل اجلريٛم٦م-

جقرجُبـركـوردُصقُ(ُ:ُ)George Bernard Shaw
ً مـؿ ُيًجؾ اًمتـ٤مريخ أن رضم ً
ال واطمد ًا ؾمقى حمٛمد ،يم٤من ص٤مطم٥م رؾم٤مًم٦م وسمـ٤مٟمـل
أُمـ٦م وُم١مؾمس دوًم٦م ،هذه اًمثـالصمـ٦م اًمتل ىم٤مم سمـٝم٤م حمٛمد يم٤مٟم٧م ِو ْطمد ًة ُُمتالطمـٛم٦م ،

ويم٤من اًمديـ هق اًم٘مقة اًمتل ُشمقطمده٤م قمٚمـك ُمدى اًمت٤مريخ-
ٛمٚمٙمقن ٓ يٜمـتجقن ،وأن اًمذيـ يٜمـتِجقن ٓ ي ِ
 أ ْقمج٥م ُم٤م أراه هق أن اًمذيـ ي ِ
ٛمٚمٙمقن-
َ
ُ
ُ
َ
ُ
َ ُ
 سمٕمض اًمٜمـ٤مس يـ َ
رون إؿمٞم٤م َء يمٛمـ٤م هل ويتً٤مئـٚمقن ًمـٛمـ٤مذا؟ وآظمرون
ـحٚمٛمقن سم٠مؿمٞم٤مء ًَمـؿ شمَـ ُٙمـ أسمـد ًا ويتً٤مئـ َ ِ
َ
ـؿ ٓ؟-
َي
ْ
ٚمقن ًم َ
َ ْ
ً مق شمقًمـك اًمٕمـ٤مًمـؿ إوروسمـل ٌ
رضمؾ ُمثؾ حمٛمد ًمِمٗم٤مه ُمـ ِقم َٚمـ ِٚمـ ِف يم٤م َّومـ٦م :سمؾ يـج٥م أن
ُيـدْ َقمك ُُمٜمـ َ
٘مذ اإلٟمً٤مٟمٞم٦م -إٟمـل أقمتـ٘مد أن اًمديـ٤مٟمـ٦م اًمـٛمحٛمديـ٦م هل اًمديـ٤مٟمـ٦م اًمقطمٞمدة
اًمتل شمـجٛمع يمؾ اًمنمائط اًمالزُم٦م ،وشمٙمقن ُمقاوم٘م٦م ًمـٙمؾ ُمراومؼ اًمـحٞم٤مةً -م٘مد َشمـ َثـ ٌَّ٧م

(شمـٞمـ٘مٜمـ٧م) سم٠من ديـ حمٛمد ؾمٞمٙمقن ُم٘مٌقًٓ ًمدى أوروسم٤م همد ًا ،وىمـد سمـدأ يٙمقن ُم٘مٌقًٓ
ًمديـٝم٤م اًمٞمقمُ :م٤م أطمقج اًمٕم٤مًمـؿ اًمٞمقم إًمـك ر ٍ
ضمؾ يمٛمحٛمد َيـ ُح ّؾ ُمِم٤ميمؾ اًمٕم٤مًمـؿ-

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ374
ُ مـحٛمد اًمرؾمقل اإلٟمً٤من هق أيمثـر اًمٜمـ٤مس طمٌـ ً٤م ًمٚمٛمًٞمح قمٚمٞمف اًمًالم-
 ي٘م٤موم اًمـٛمرء يمؾ ؿمـ ٍ
لء ُم٤م قمـدا اإلهمـراء-
ُ
ُ
 اًمـٛمـرأة فمِـؾ اًمرضمؾ ---قمٚمٞمٝم٤م أن شمـتٌٕمـ ُف ٓ أن شمـ٘مـق َد ُه-
 اًم ٌُـ ْٖمـ ُض هق اٟمـتـ٘مـ٤م ُم اًمـجٌـ٤من-

اًمـٛمٛمتٚمئـ٦م-
 اًمٕمرسمـ٦م اًمٗم٤مرهمـ٦م أيمثـر ضمٚمٌـ ً٦م ُمـ ُ

ٌ
ٟمٛمر إٟمً٤مٟم ً٤م ىم٤مًمقا :هذه وطمِمٞم٦م-
 إذا ىمتؾ
إٟمً٤من ٟمٛمـر ًا ىم٤مًمقا :هذه ؿمج٤مقم٦م ،وإذا ىمتؾ ٌ
ِ قمٚمـ ٌؿ سمـال ومِٕمـ ٍؾ يمًٗمٞمٜمـ ٍ٦م سمـال َُم ّالح-
ً مٞمً٧م اًمٗمْمٞمٚم٦م ومـل أن شمـتجٜم٥م اًمرذيٚمـ٦م ومحً٥م سمـؾ ومـل أٓ شمَـِمتـٝمٞمٝم٤م أيْم ً٤م-

 ىم٤مل ًمف يم٤مشم٥م ُمٖمرور :أٟم٤م أ ْوم َْم ُؾ ُمٜمؽ ،ومـ٢مٟمـؽ شمٙمت٥م سمحث ً٤م قمـ اًمـٛمـ٤مل وأٟم٤م
ايمت٥م سمحث ً٤م قمـ اًمنمف -وم٘مـ٤مل ًمف سمرٟم٤مردؿمق قمٚمـك اًمٗمقر :صدىم٧م ،يمؾ ُمٜم٤م
يٌح٨م قمـ ُم٤م َيٜم ُ٘مّمف-
ُ م٠مؾم٤م ُة ّ
ـّمد ُىمـف ،وإٟمٛمـ٤م ومـل أٟمـف ٓ ُي َّمد ُق أطمد ًا-
اًمٙمذاب ًمٞمً٧م ومـل أن أطمد ًا ٓ ُي َ
 اًمن ومـل ىمٚم٥م اًمـٛمرأة يم٤مًمًؿ  ---إن ًمـؿ يـخرج ُمٜمٝم٤م ىمـتٚمٝم٤م-

٥م يٛمٙمـ أن يتحقل إمم صداىمـ ٍ٦م سمريـئ٦م-
اًمـح َّ
 أهمٌك اًمٜمً٤مء هل ُمـ شم َُّمد ُق أن ُ
ُ
اإلٟمً٤من أن يـخت٤مر أطمالُمف-
ُ م٤م أطمٚمـك اًمٜمقم ًمق اؾمتٓم٤مع
ٍ
٤مومع طمتك اًمِمخص اًمزءٟ ،مٜمـتٗمع سمـف ومـل ضب اًمـٛمثؾ اًمزء-
 يمؾ إٟمً٤من ٟمـ ٌ
ُ م٤م أطم٘مر ُمـ أٟمـْـٙم ََر أصٚمف  ---وُم٤م أقمـز ُمـ اقمتـ َّز سمـف-
 اًمٌٞم٧م اًمذي ٓ يٕمرف اًمْمٞمػَُ ،مـ٘مؼم ٌة ًمً٤ميمٜمٞمف-

 اًمٜمـ٤مس أطمٞم٤مٟم ً٤م ٓ يٙمرهقن أظمريـ ًمٕمٞمقسمـٝمؿ سمؾ ًمـٛمزايـ٤مهؿ-
ُ مـ َأ ُِمـٜمَـؽ ومال شم ُ
ْ٧م ظم٤مئـٜمـ ً٤م-
َـخـٜمْـف وًمق ُيمٜم َ
ٙمرهؽ هم٤مئـٌـ ً٤م-
ُ مـ يـخ٤مومـؽ طم٤مض ًا َي ُ
 شمًتٓمٞمع شم٘مديـ ر ُمدى طم٥م اًمزوضم٦م ًمزوضمٝم٤م إذا شمزيٜم٧م ىمٌؾ قمقدشمـف ًمٚمٌٞم٧م يمٛمـ٤م
يم٤مٟم٧م شمٗمٕمؾ أيـ٤مم اًمـخٓمقسمـ٦م-

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ371حــؽـؿُإكـجؾقـزيـي

ُ مـ ذُمؽ ومـل همٞمٌتؽ َظمِمٞمؽ ومـل ُطم ِ
ْمقرك-
ٓمل اًمدٟمٞمـ٤م أيمثر ُمـٛمـ٤م يـ٠مظمذ ُمٜمٝم٤م-
اًمر ُضمؾ اًمٜمٌٞمؾ هق ُمـ ُي ْٕم َ
ّ 
ـم ٌ
 اًمـجٛمـ٤مل ُ
ٖمٞم٤من ىمّمػم اًمٕمٛمر-

 ىم٤مل وٟمًتقن شمنمؿمؾ (اًمًٛملم) ًمؼمٟم٤مرد ؿمق (اًمٜمحٞمػ)ُ :مـ يـراك ي٤م ؿمق ئمـ
سم٠من سمريٓم٤مٟمٞم٤م ومـل أزُم٦م همذاء  -ومر َّد قمٚمٞمف ىم٤مئ ً
ال  :وُمـ يـراك يٕمرف ؾمٌ٥م إزُم٦م-










اًمديٛم٘مراـمٞم٦م ُمـ قمٞمقهب٤م أٟمـٝم٤م شمـجؼمك قمٚمـك آؾمتٛمـ٤مع إًمـك اًمـحٛم٘مك-
يٚمقم اًمٜمـ٤مس فمروومٝمؿ قمٚمـك ُم٤م هؿ ومٞمف ُمـ طم٤مل :وًمٙمٜمل ٓ أؤُمـ سم٤مًمٔمروف،
ومـ٤مًمٜمـ٤مضمـحـقن ومـل هذه اًمدٟمٞمـ٤م ،أٟمـ٤مس سمحـثـقا قمـ اًمٔمروف اًمتل يـريـدوٟمـٝم٤م
وم٢مذا ًمـؿ يـجـدوه٤م صٜمٕمقه٤م سم٠مٟمٗمًٝمؿ-
ؾم٤مُمـحـ ُف ---ومـ٢مٟمـف يٕمت٘مد أن قم٤مدات ىمٌٞمٚمتف هل ىمقاٟملم اًمٓمٌٞمٕم٦م-
رأي ضمديـد-
ُمـ ىم٤مل أن اًمـٛمرأة ًمٞمس ًمـٝم٤م رأي؟ اًمـٛمرأة يمؾ يقم ًمـٝم٤م ٌ
ًمق أن اًمٜمـ٤مس ًمـؿ يتحدصمقا إٓ ومٞمٛمـ٤م يٗمٝمٛمقٟمـفً ،مٌٚمغ اًمًٙمقت طمد ًا ٓ يٓم٤مق-
اًمقـمٜمٞم٦م هل اًم٘مٜمـ٤مقم ُ٦م سمـ٠من هذا اًمٌـٚمـد هق أقمٚمـك ُمٜمزًم ً٦م ُمـ ضمـٛمٞمع اًمٌـٚمدان
ت ومٞمف-
إظمرى ًمـٛمجرد أٟمـؽ ُوًم ِدْ َ
ٍ
شمٕمٌػم قمـ آطمتـ٘م٤مر-
اًمّمٛم٧م هق أسمٚمغ
أن شمٙمره أظمر ًمٞمس إصمٛمـ ً٤م قمٔمٞمٛمـ ً٤مً ،مٙمـ أن شمـتج٤مهٚمف هق اًمقطمِم ّٞم ُ٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م-

 هٜم٤مك أٟم٤مس يّمٜمٕمقن إطمداث ،وهٜم٤مك أٟم٤مس يـتـ٠مصمرون سمٛمـ٤م يـحدث ،وهٜم٤مك
أٟم٤مس ٓ يـدرون ُم٤م يـحدث-
ٌ
 اطمذر ُمـ اًمِمخص اًمذي ٓ يٜمـتـ٘مؿ ُمٜمؽ ،ومٝمق ًمـؿ يً٤مُمـحؽ وًمـؿ َيًٛمح ًمؽ
أن ُشم ِ
ً٤مُم َح ٟمٗمًؽ-
ٍ
ـمري٘م٦م ًمتجٕمؾ اًمـٛمرأة ُشمـ َٖمـػم رأيـٝم٤م  ---هق أن ُشمقاومِـ َؼ قمٚمٞمف-
 أطمًـ
 قمٜمدُم٤م يـخدقمؽ ؿمخص َُمـ َّر ًة يّمٌح هق اًمـٛمخٓمئ ،وًمٙمـ قمٜمدُم٤م يـخدقمؽ
ُمرشملم شمـّمٌح أٟم٧م اًمـٛمخـٓمئ-
ايمتِمٗم٧م أٟمـؽ شمٕمٛمؾ ود ُمـّمٚمحتؽ اًمِمخّمٞم٦م ومـ٠مٟم٧م قم٤مؿمؼ-
 إذا
َ
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 ٓ يـٙمتً٥م اإلٟمً٤من اًمـحٙمٛم٦م ُمـ ظمالل َشمـ َذيمـ ِر ِه ًمٚمٛمـ٤ميض ،سمـؾ يٙمتًٌٝم٤م ُمـ ظمالل
شمـحٛمٚمف ُمً١موًمٞم٦م إقمٛمـ٤مل اًمتل ؾمٞم٘مقم سمـٝم٤م ومـل اًمـٛمًتـ٘مٌؾ-
ً مق يم٤من ًمديؽ شمـٗم٤مطم٦م وًمدي شمـٗم٤مطم٦م ُمثٚمٝم٤م ،وشمٌ٤مدًمٜمـ٤مهـٛمـ٤م ومٞمٛمـ٤م سمٞمٜمٜم٤م ؾمٞمٌ٘مك
ًمدى يمؾ ُمٜم٤م شمـٗم٤مطم٦م واطمـدةً ،مٙمـ ًمق يم٤من ًمديؽ ومٙمرة وًمدي ومٙمرة وشمٌ٤مدًمٜمـ٤م
هذه إومٙم٤مر ومٕمٜمده٤م ٌّ
يمؾ ُمٜم٤م ؾمٞمٙمقن قمٜمده ومِٙمرشملم-
 ٓ شمـٌـح٨م قمـ اًمٜمَّـٙمـد ومٝمق يٕمرف ُقمٜمقاٟمؽ-
 ٓ شمٜمـ٤مىمش قم٤مؿم٘م ً٤م وٓ ُُمـتـ َٕمّمٌ ً٤م --وم٤مٕول يـحٛمؾ ىمٚمٌ ً٤م أقمٛمك ،واًمثـ٤مٟمـل
يـحٛمؾ قم٘مالً ُمٖمٚم٘م ً٤م-







خٚمص أيمثر ُمـ طم٥م اًمٓمٕم٤مم-
٥م ُمـ
ٌ
ٓ يقضمد ُطم ٌّ
اًمٜمـ٤مضمح ًمديـف ظمٓم٦م وسمرٟم٤مُم٩م ،واًمٗمـ٤مؿمؾ ًمديـف شمٌـريـرات-
وؾمٞمـ ِ٘مؾ قمدد اًمـخقٟمـ٦م واطمد ًا-
أصٚمح ٟمٗمًؽ َ
اًمِمخص اًمقطمٞمد اًمذي ي٠مُمر اًمـٛمرأة سم٤مًمّمٛم٧م ومـتُـٓمٞم ُٕمف هق اًمـٛمّمقر-
إذا أردت ايمتِم٤مف قم٘مؾ ؿمخـ ٍ
ص وم٤مٟمـٔمر إًمٞمف يمٞمػ يـحـ٤مور ُمـ يـخـ٤مًمٗمف اًمرأي-
اًمـحٞم٤م ُة اًمـٛمٚمٞمئ٦م سم٤مٕظمـ ِ
ٍ
طمٞم٤مة ومـ٤مرهمـ ٍ٦م
ٓم٤مء أيمثر ٟمـٗمٕم ً٤م وضمـدارة سم٤مٓطمـؽمام ُمـ
أي قمٛمؾ-
ُمـ ّ






ُ
شمٙمقن ومـل ُقم٘مقًمٜم٤م-
ُم٤م أضمـٛمؾ اًمٜمـٔم٤مومـ٦م  ---وًمـٙمـ ُم٤م أقم َٔم َٛمٝم٤م قمٜمدُم٤م
ىمـد يـٗمِمؾ اًمـٛمـرء يمثػم ًا ومـل قمٛمٚمف وًمٙمـ ٓ يـج٥م اقمتٌ٤مره ومـ٤مؿم ً
ال إٓ إذا َسمـدَ أ
ُيٚم٘مل اًمٚمقم قمٚمـك همػمه-
٠مومْمؾ ُمـٛمـ٤م َٟمً َت ِ
ِ
حؼ-
ُمٜمٝم٩م َيْمٛمـ أٟمٜمـ٤م ًمـ ُٟم ْح َٙم َؿ سمـ
اًمديٛم٘مراـمٞم٦م
ٌ
ْ
إن اًمديٛم٘مراـمٞم٦م ٓ َشمّم ُٚمح ًمـٛمجتٛم ٍع ضم٤مهؾٕ ،ن أهمٚمٌٞم ً٦م ُمـ احلٛمػم ؾم ُت َح ِد ْد ُمّمػمك-
اطمذر ُمـ ِ
اًمٕم ْٚم ِؿ اًمزائػ ومٝمق أظمٓمر ُمـ اًمـجٝمؾ-


 اإلٟمً٤من اًمٕمـ٤مىمؾ يًتجٞم٥م ًمٚمٕم٤مًمـؿ (أي يتامؿمك ُمع اًمقاىمع) ،ومـل طملم أن
اإلٟمً٤من همػم اًمٕمـ٤مىمؾ أو اًمـٛمجٜمقن هق اًمذي يـح٤مول أن يـجٕمؾ اًمٕم٤مًمـؿ
يًتجٞم٥م ًمف (أي ٓ يت٘مٌؾ اًمقاىمع وجيتٝمد دون يمٚمؾ ومـل شمٖمٞمػمه)-

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ377حــؽـؿُإكـجؾقـزيـي

ُ ؾمئؾ ىمٌؾ َوومـ٤مشمـف قمٛمـ٤م ؾمٞمٗمٕم ُٚمف إذا أُمٙمٜمف اًم َٕم ُ
أظمرى ،وم٠مضم٤مب :أريـد أن
ٞمش َُم َّـر ًة َ
ِ
َ
وًمـٙمٜمل ًمـؿ أيمـ-
أيمقن قمٚمٞمف
أيمقن ذًمؽ اًمِمخص اًمذي يم٤من يٛمٙمـ أن
 إن اًمت٘مدم سم٠مؿمٙم٤مًمـف اًمـٛمختٚمٗم٦م (واًمٙمقارث أطمٞم٤مٟم ً٤م) شمـ٠مشمـل ُمـ اإلٟمً٤من
ِ
اًمـٛمٜمدومع --اإلٟمً٤من اًمذي حي٤مول ومٕم ً
ـؿ-
ال شمٖمٞمٞمـر اًم َٕم٤مًم َ
ٍ
سم٢مُمٕم٤من ىمٌؾ أن
أطم ِر ْىمٝم٤م
 اًمـحٞم٤مة ًمٞمً٧م ؿمٛمٕم٦م ىمّمػمة إضمؾ أٟمـٝم٤م ُؿمٕمٚم ٌ٦م رائٕم ٌ٦مْ --
ٍ
ٕضمٞم٤مل أظمرى-
ُشمـ ًَ ّٚمؿ

 يًتٗمزوٟمؽ ًمٞمخرضمقا أؾمقأ ُم٤م ومٞمؽ صمؿ ي٘مقًمقن هذا أٟم٧م ٓ ،ي٤م قمزيزي  --هذا ًمٞمس
أٟم٤م ،هذا ُم٤م شمريده أٟم٧م-

 ظمٓم٠م اًمِمٌ٤من أٟمـٝمؿ يرون أن اًمذيم٤مء يٖمٜمل قمـ اًمتج٤مرب ،وظمٓم٠م اًمِمٞمقخ أٟمـٝمؿ يرون
أن اًمتج٤مرب شمٖمٜمل قمـ اًمذيم٤مء-
 اًمًٚمٓم٦م ٓ شمٗمًد اًمرضم٤مل ،إٟمٛمـ٤م إهمٌٞم٤مء إن ووٕمقا ومـل اًمًٚمٓم٦م وم٢مٟمـٝمؿ يٗمًدوٟمـٝم٤م-

جقنُهوفديـُ(ُ:ُ)John Haldane
 إن جمتٛمٕم ً٤م يتٙمقن ُمـ رضم٤مل يمٚمٝمؿ سمٚمغ طمد اًمٙمٛمـ٤مل هق ُمـجتٛمع سم٤مًمـغ اًمٜم٘مـص-

وكستقنُتؼصؾُ(:ُ)Winston Churchill

ِ
أيمت٤مف أصدىم٤مئٝمؿ أو قمٚمـك ضمـٛمـ٤مضمؿ أقمدائٝمؿ-
 يمثػمون ارشم٘مقا ُؾم ّٚمؿ اًمـٛمجـد إُم٤م قمٚمـك

٥م اًمـحرب هق اًمـٛمـ٤مل-
َ قم َّم ُ

اًمّمٕمقسمـ٦م ومـل يمؾ ومرص٦م ،أُم٤م اًمـٛمتٗم٤مئـؾ ومػمى اًمٗمرص٦م ومـل يمؾ ُصٕمقسمـ٦م-
 يـرى اًمـٛمتِم٤مئؿ ُ
رار اًمـ ِح َٙمؿ-
أؾمـ ُ
درس اًمت٤مريخ ،ومٝمٜم٤مك َشمـ ْٙم ُٛم ُـ ْ
درس اًمت٤مريخُ ،أ ُ
ُ أ ُ


اًمِمخص اًم ـ ٛمتقاوع هق اًمذي يٛمتٚمؽ اًمٙمثػم ًمٞمتقاوع سمف -

 اًمـجٝمد اًمـٛمتقاصؾ و ًمٞمس اًمذيم٤مء أو اًم٘مقة هق ُمٗمت٤مح إـمالق ُىمـدُ راشمِٜم٤م اًمٙم٤مُمٜم٦م-
 اًمٕمـ٤مىمؾ هق ُمـ ٓ يرشمٙم٥م يمؾ إظمٓم٤مء سمٜمٗمًف سمؾ يؽمك اًمٗمرص٦م ًمٖمػمه-
ٖمػم رأيـف وٓ يريـد أن يتٖمػم ُمقوقع اًمـحدي٨م-
٥م هق ُمـ ٓ

ُ
اًمـٛمتٕمّم َ
يًتٓمٞمع أن ُي ّ
ُ

 سمراقم٦م اًم٘مقل هل اًم٘مدرة قمغم إظمٌ٤مر ؿمخص ُم٤م أن يذه٥م ًمٚمجحٞمؿ ،سمحٞم٨م دمٕمٚمف
يتٓمٚمع إمم هذه اًمرطمٚم٦م.
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اًمـٛمًت٘مٌؾ اًمتل شمًتٓمٞمع اًمتـٜمٌق َء سمِـٝم٤م-
 يمٚمٛمـ٤م زادت ومؽمة شم٠مُمٚمؽ ًمٚمٛمـ٤ميض ـم٤مًم٧م ومؽم ُة ُ

ً مٞمس اًمـٛمٝمؿ أن ٟمٌذل ىمّم٤مر ضمٝمدٟم٤م وًمٙمـ اًمـٛمٝمؿ أن ٟمٌذل ُم٤م هق ُمٓمٚمقب ُمٜم٤م-

ُ مِم٤ميمؾ اًمٜمٍم أًمٓمػ ُمـ ُمِم٤ميمؾ اهلزيٛم٦م ،وًمٙمٜمٝم٤م ًمٞمً٧م أؾمٝمؾ ومـل أي ؿمـلء-

وفقومُشقمرشًُمقمُ(:ُ)W. Somerset Maugham

ِ
ُ
ٟمـٜمـِم٠م وومـل اقمت٘م٤مدٟم٤م ّ
إظمذ ،صمؿ ٟمٙمتِمػ أٟمـٝم٤م ومـل اًمٕمٓم٤مء-
أن اًمًٕم٤م َد َة ومـل


بـرتـراكـدُراشـؾُ(ُُ:ُ)Bertrand Russell
 ٓ يقًمد اًمٌـنم أهمٌٞم٤م ُء سمـؾ ضمٝمٚم٦م ،صمؿ َيـجٕمٚمٝمؿ اًمتٕمٚمٞمؿ أهمٌـٞمـ٤مء-
 إن اًمٖمٌـل ي٘مـقم سمتـرضمـٛمـ٦م ُمـ٤م يًٛمٕمـف إًمـك ُمـ٤م يٛمٙمــ أن يٗمٝمٛمـف-
 اًمـحرُم٤من ُمـ سمٕمض إُمقر اًمتل ٟمرهم٥م سمـٝم٤م ،ضمزء ٓ يتجزأ ُمـ اًمًٕم٤مدة-

أركقفدُتقيـبلُ(:ُ)Arnold Toynbee






ٍ
فم٤مهرة سمنميـ٦م ومـل اًمقضمقد ،وأقمٛم٘مٝم٤م شمـ٠مُم ً
ال ومـل
أقمٔمؿ
فم٤مهرة اًمتَّديـ هل
ُ
اًمٙمٞم٤من اإلٟمً٤مٟمـل-
ِ
ِ
اًمـٛم ْج ِد َيـ٦م-
ًمٞمً٧م اًمٕمؼمة سم َٙم ْثرة اًم٘مراءة ،سمـؾ سمـ٤مًم٘مراءة ُ
ِ
اًمّمٕمٌ٦م ٓ اًمًٝمٚم٦م هل اًمتل شمً َتح٨م اإلٟمً٤من قمٚمـك
اًم ُٔم ُ
اًمتحي ،سمؾ إن َر َهمدَ
روف َّ
ِ
ثػم ِ
اًمـٝمٛمؿ-
اًمٕمٞمش طم٤مئـ ٌؾ دون ىمٞمـ٤مم اًمـحـْم٤مرة ،ومـ٤مًمِمدائـد وطمده٤م هل اًمتل َشمً َتـ ُ
ضمـٛمٞمع أؾمٌ٤مب آرشمِـ ِ
أومراد ُم ِ
ٍ
٘م٤مء َشمـٜمـ ٌَ ِٕم ُ
ٌدقملم-
٨م ُمـ
ُ
يمٚمٛمـ٤م َقم ُ
ٔم َؿ اًمتَحدي اؿمتدَّ اًمـح٤مومِـز-

 شمـحدي صٕمق َسمـ٦م اًمٌٞمئـ٦م ي١مدي إًمـك فمٝمقر اًمـحْم٤مرات-
 اًمـحْم٤مرة شمـٛمقت سم٤مٟٓمتح٤مر ٓ سم٤مًم٘متؾ-

أؽـوثـوُـريستلُ(:ُ)Agatha Christie

 قمٜمدُم٤م ؾمـئـٚم٧م اًمٙم٤مشمـٌـ٦م اإلٟمجٚمٞمزيـ٦م (أهم٤مصمـ٤م)ً :مـٛمـ٤مذا شمَـزو ِ
ضم٧م واطمـد ًا ُمـ رضم٤مل
َّ
ُ
ت ازددت ىمٞمٛم ً٦م قمٜمده-
أصمـ٤مر ؟ ىم٤مًم٧م ٟٕ :مــل ُيم ّٚمٛمـ٤م يم َِؼم ُ
ً مٞمس صحٞمح ً٤م ُم٤م يِم٤مع أن إـمٗم٤مل يٜمًقن سمًٝمقًم٦م ،ومٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس يٕمٞمِمقن
طمٞم٤مشمـٝمؿ وهؿ ره٤مئـ ٕومٙم٤مر اٟمٓمٌٕم٧م ومـل أقمامىمٝمؿ ُمٜمذ ؾمٜمقات ـمٗمقًمتٝمؿ اًمـٛمٌٙمرة-

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ379حــؽـؿُإكـجؾقـزيـي

تشورفـلُتشوبؾـُ(:ُ)Charles Chaplin
 يٛمقت أطمد اًمٗم٘مراء ،ومٞمٖمْم٥م سمٕمض اًمٗم٘مراء  ---ومت٘مقم اًمثقرة ومتٕمّمػ سم٤مٓىمتّم٤مد
ومٞمٛمقت ومٞمٝم٤م سم٤مىمل اًمٗم٘مراء-
 شم٠مشمـل اًمٗمٙمرة قمـ ـمري٘م٦م اًمرهمٌ٦م اًمِمديـدة-

مـوـسُمـوفقانُ(زوجُأؽـوثـوُـريستل)ُ(:ُ)Max Mallowan

ِ
ٍ
ـر
 شمٕمٚمٛم٧م درؾم ً٤م صمٛمٞمٜم ً٤م ُمـ أن يمؾ إٟمً٤من ومـل احلٞم٤مة يـٜمـٌٖمل أن يـتَٕم ّٚمؿ أٟمـف ٓ َُم َٗم َّ
ِ
َ
دون
وأظمر
ـٛمٚمـ ُف سملم احللم
ًػم ُمـ اًمٔمٚمؿ ،وأن
َ
يـتـح ّ
ُمـ أن َيـٜمـ٤م ًَم ُف اًم َٞم ُ
اًمّم ِ
أومْمؾ ُمـ اًم َٕم ِ
ُ
ِ
اًمـٛمًتحـٞمؾ-
قيـؾ
ؿمٙمقى ،ذًمؽ
واًمًٕمل ًمالٟمـتـ٘م٤م ِم ّ
ٕم٥م أو ُ

كقؼقٓسُبـتؾـلُ(:ُ)Nicolas Bentley

ُمـٛمت٤مز :ومـ٢مٟمـف يٛمٚمؽ يمٜمـز ًا صمٛمٞمـٜم ً٤م-
٤مر
ٌ
ُ مـ يمـ٤من ًمـف ضمـ ٌ

ولُديقراكًُ(:ُ)William Durant

 قم٘مٚمؽ يم٤مًمـ ِٛمٔمـ َّٚم٦مَ ٓ --يٕمٛمؾ إٓ إذا اٟمـٗمتح-

ٍ
اٟمتخ٤مب ـمٌٞمٕمٞم٦م ومـل
 إٟمٜم٤م ٟمقًمد خمتٚمٗملم سمٕمْمٜم٤م قمـ سمٕمض ،وقمٚمٞمٜم٤م أن ٟم َُٛم َّر ومـل قمٛمٚمٞم٦م
اًمٍم اع ُمـ أضمؾ احلٞم٤مة طمٞم٨م يٜمجح اًمٌٕمض ويٗمِمؾ اًمٌٕمض أظمر ،راومٕملم ُمـ
درضم٦م اًمٗمروق سمتَٕم٘م ِد احلْم٤مرات واحلريـ٦مٕ ،ن احلريـ٦م واًمـٛمً٤مواة شمـ٘مٗم٤من قمٚمـك
ـمرومـل ٟم٘مٞمض ،ومٛمـ أضمؾ اًمرومع ُمـ اًمثـ٤مٟمٞمـ٦م جي٥م اًمْمٖمط قمٚمـك إوًمـك-

ً م٘مد ؿمٙمؾ اًم٘مرآن أظمالق اًمـٛمًٚمٛملم وطمْمٝمؿ قمٚمـك آقمتدال ًمدرضم٦م ٓ يقضمد
ًمـٝم٤م ٟمٔمػم ومـل أي سم٘مٕم٦م يًٙمٜمٝم٤م اًمرضمؾ إسمٞمض ،وقمٚمٛمٝمؿ ُمقاضمٝم٦م احلٞم٤مة دون
ؿمٙمقى أو دُمقع-
 ومـل ؿمٌ٤مسمـل يمٜم٧م أهتؿ يمثػم ًا سم٤مًمـحريـ٦م ،ويمٜم٧م أىمقل أٟمٜمل ُمًتٕمدٌ أن أُمقت ُمـ
أضمؾ طمريتل ،وًمٙمٜمٜمل ومـل يمٝمقًمتل أصٌح٧م أهتؿ سم٤مًمٜمٔم٤مم ىمٌؾ احلريـ٦م  ---وم٘مد
شمقصٚم٧م إًمـك ايمتِم٤مف قمٔمٞمؿ يثٌ٧م أن اًمـحريـ٦م هل ٟمِـت٤مج اًمٜمٔم٤مم-

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ380

ؽراهومُؽريــُ(ُ:ُ)Graham Greene





اًمق َر ُع يٛمٙمـ أن يٖمدُ َو قم٤مدة-
اًمٌ١مس يمٛمـ٤م َ
ُٕمؼمان قمـ رء هق
اقمت٘م٤مد اًمـٛمرء أن ؿمخـّم ً٤م ُم٤م ٓ يـتـ٠مًمـؿ ٕن قمٞمـٜمـٞمـف ٓ شم ّ
ٌ
ظمٓم٠م َي ًْ ُٝمؾ اِ ْرشمِٙم٤م َسمـف-
ِ
ِ
اًمـٛم َ
خـٞمٚمـ٦م-
ًمٞمس اًمـحـ ْ٘مدُ ؾمقى هزيٛم٦م ُ
اًمـجٛمـ٤مل يم٤مًمٜمج٤مح ٓ يٛمٙمٜمٜم٤م أن ُٟم ِ
ُ
ح ٌَّـ ُف َ
ـمقيالً-

ـورلُبقبرُ(:ُ)Karl Popper
ومٙمري ود اًمٜمـ٤مس جي٥م
إره٤مب
واًمـٛمٙمتقب
اًمـٛمرئل
اًمتٕمًػ اإلقمالُمل
 إن
ٌّ
ٌ
َ
َ
ُ
ٍ
سمِمدة ُمـ ىمٌؾ جلٜمـ ٍ٦م ًمٚمرىم٤مسمـ ِ٦م اًمٕمٚمٞمـ٤م ---طمٗم٤مفم٤م قمٚمـك اًم٘مٞمؿ-
٘م٤موم و ُيـْمٌَط
أن ُي َ
ديٛم٘مراـمٞم٦م-
ً م٘مد أصٌح ًمٚمتٚمٗمزيقن ؾمٚمٓم٤مٟم ً٤م أىمقى ُمـٛمـ٤م يٛمٙمـ أن َحتتٛمٚمف أيـّـ َ٦م ُ

شتقػغُهقـقـٍُ(:ُ)Stephen Hawking

اًمـٛم َٕمـ َّق ْق ---ومٛمـ٤م ىمٞمٛم٦م أن شمـتحرك يـ َ
داك
 اإلقم٤مىمـ٦م اًمـح٘مٞم٘مٞمـ٦م هل اًمٕم٘مؾ ُ
ٌ
(ُمٕم٤مق ٓ يٗمٙمر)-
وىمـدُم٤مك ويـٜمـٌض ىمٚمٌـؽ ويٙمقن قم٘مٚمؽ ُمقؤو ٌد
 أقمٔمـؿ قمـدو ًمٚمٛمٕمرومـ٦م ًمٞمس اًمـجٝمؾ --سمـؾ وهـؿ اًمـٛمٕمرومـ٦م-

موريُهقبؽـُ(:ُ)Mary Hopkin

ٍ
ص اًم ّٚمـف سمـٝم٤م اًمٜمً٤مء-
 إُمقُمـ٦م أقمٔمؿ هٌـ٦م َظم َّ

جقنُديـومُ(ُُ:ُ)John Denham
 اًمٓمٛمقح يم٤محل٥م ٓ ،يٓمٞمؼ اًمّمؼم أو اًمـٛمٜم٤مومً٦م-

ـؾقػُـقرتسُ(:ُ)Cliff Curtis

ِ
سم٤مًمِمٕمقر ٓ ---سم٤مٕقمقام-
 اًم ُٕم ْٛم ُر

جقفقوُجقدُ(:ُ)Julia Goda

ِ
اًمـٛمقاه٥م اًمٕم٘مٚمٞمـ٦م اًمّمٌـر-
 أٟمـْدَ ُر

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ383حــؽـؿُإكـجؾقـزيـي

ـقفتقنُ(:ُ)Coalton
 اًمّمداىمـ٦م اًمـحـ٘مٞم٘مٞم٦م يم٤مًمّمح٦م اجلٞمدة ---ىمٚمٛمـ٤م َشمٕمرف ىمٞمٛمتٝم٤م إٓ سمٕمد َوم٘مده٤م-
 احل٤مؾمدون َيٛمدطمقن َُم ْـ دوٟمـٝمؿ وم٘مط و َيـذُمقن َُم ْـ ومقىمٝمؿ ،وهؿ إيمثريـ٦م-

هوركغتقنُ(:ُ)Harington
ُ مـ اًمـٛم١مًمـؿ أن اًمـخـٞم٤مٟمـ٦م اًمتل شمٜمجح ٓ َيـجرؤ أطمدٌ قمغم شمًٛمٞمتـٝم٤م ظمٞم٤مٟمـ٦م-

كقؽقٓيُموشؾقنُ:

 اًمـحًد هق إ ْىمرار ِؾمـري سم٤مإل ِ
ٟمحـٓم٤مط-
ٌّ
ٌ

*****
جزاءُافـ ؿعروفُ

ُحيٙمك أن ومالطم ً٤م وم٘مػم ًا ُيدقمك ومِٚمِ ِٛمٜمْ٩م يم٤من يٕمٞمش ذم اؾمٙمتٚمٜمدا ويم٤من يٕم٤مين ُمـ وٞمؼ ذات
اًمٞمد واًمٗم٘مر اعمدىمعً ،مـؿ يٙمـ يِمٙمق أو يتذُمر ًمٙمٜمف يم٤من ظم٤مئٗمـً٤م قمغم اِسمٜمفَ ،ومٚمِذة يمٌده ،ومٝمق ىمد
صٖمػما واحلٞم٤مة ًمٞمً٧م ًُمٕمٌ٦م
اؾمتٓم٤مع حتٛمؾ ؿمٔمػ اًمٕمٞمش وًمٙمـ ُم٤مذا قمـ اسمٜمف؟ وهق ُم٤مزال
ً

ؾمٝمٚم٦م ،إهن٤م ُمـحٗمقوم٦م سم٤مًمـٛمخ٤مـمر ،يمٞمػ ؾمٞمٕمٞمش ذم قم٤مًمـؿ ٓ يـ١مُمـ ؾمقى سم٘مقة اًمـٛمـ٤مدة ؟
ِِ ِ
ُمًتٛمرا،
٤مطم٤م
ذات يقم وسمٞمٜمٛمـ٤م يتجقل ومٚمٛمٜمْ٩م ذم أطمد اعمراقمل ،ؾمٛمع صقت يمٚم٥م يٜمٌح ٟمٌ ً
ً
ومذه٥م ومِ ِٚم ِٛمٜمْ٩م سمنقم٦م ٟم٤مطمٞم٦م اًمٙمٚم٥م طمٞم٨م وضمد ـمٗم ً
ال يٖمقص ذم سمريم٦م ُمـ اًمقطمؾ وقمغم حمٞم٤مه
اًمرىمٞمؼ شمرشمًؿ أقمتك قمالُم٤مت اًمرقم٥م واًمٗمزع ،يٍمخ سمّمقت همػم ُمًٛمقع ُمـ هقل اًمر ْقم٥م-
ومل يٗمٙمر ومِ ِٚم ِٛمٜمْ٩م ،سمؾ ىمٗمز سمٛمالسمًف ومـل سمحػمة ا ًَمق ْطمؾ ،أُمًؽ سم٤مًمّمٌل ،أظمرضمف ،أٟم٘مذ طمٞم٤مشمـف-
ذم اًمٞمقم اًمت٤مزم ،ضم٤مء رضمؾ شمٌدو قمٚمٞمف قمالُم٤مت اًمٜمٕمٛم٦م واًمثراء ومـل قمرسمـ٦م ُُم َز ْر َيم َِم٦م
اًمثري ًمف ومـل
دمره٤م ظمٞمقل ُُم َٓم َّٝم َٛم٦م وُمٕمف طم٤مرؾم٤من ،اٟمدهش ومِٚمِ ِٛمٜمْ٩م ُمـ زي٤مرة هذا اًمٚمقرد
ّ
سمٞمتف اًمـح٘مٞمـر ،هٜم٤م أدرك إٟمـف واًمد اًمّمٌل اًمذي أٟم٘مذه ومِٚمِ ِٛمٜمْ٩م ُمـ اًمـٛمقت-
ىم٤مل اًمٚمقرد اًمثريً« :مق فمٚمٚم٧م أؿمٙمرك ـمقال طمٞم٤مشمـل ،ومٚمـ أوومـل ًمؽ طم٘مؽ ،أٟم٤م ُمديـ
ًمؽ سمحٞم٤مة اسمٜملُ ،ا ْـمٚم٥م ُم٤م ؿمئ٧م ُمـ أُمقال أو جمقهرات أو ُم٤م ُيـ ِ٘مـ ّر قمٞمٜمؽش-
أضم٤مب ومٚمٛمٜم٩م « :ؾمٞمدي اًمٚمقرد ،أٟم٤م ًمـؿ أومٕمؾ ؾمقى ُم٤م ُي ْٛمٚمٞمف َقمٚمـ ّل وٛمػمي ،وأي ومالحٍ
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ُمثٚمـل يم٤من ؾمٞمٗمٕمؾ ُمثٚمام ومٕمٚم٧م ،وم٤مسمٜمؽ هذا ُمثؾ اسمٜمل واًمـٛمقىمػ اًمذي شمٕمرض ًمف يم٤من
ُمـ اًمـٛمٛمٙمـ أن يتٕمرض ًمف اسمٜمل أيْم ً٤مش-
أضم٤مب اًمٚمقرد اًمثري« :طمًٜمـً٤م ،ـم٤مًمـٛمـ٤م شمٕمتؼم اسمٜمل ُمثؾ اسمٜمؽ ،ومـ٠مٟم٤م ؾمآ ُظمذ اسمٜمؽ وأشمقًمـك
ُمّم٤مريػ شمٕمٚمٞمٛمف طمتل يّمػم رضم ً
ال ُمتٕمٚمٛمـً٤م ٟم٤موم ًٕم٤م ًمٌالده وىمقُمـفش-
أظمػما ؾمٞمتٕمٚمؿ اسمٜمف ومـل ُمدارس اًمٕمٔمامء،
ًمـؿ ُي َّمد ْق ومِٚمِ ِٛمٜمْ٩م ،ـم٤مر ُمـ اًمًٕم٤مدة،
ً
وسم٤مًمٗمٕمؾ خترج ومِٚمِ ِٛمٜمْ٩م اًمّمٖمػم ُمـ ُمدرؾم٦م ؾم٤مٟم٧م ُم٤مري ًمٚمٕمٚمقم اًمٓمٌٞم٦م ،وأصٌح اًمّمٌل
اًمّمٖمػم رضم ً
يمٌػما :ومـذاك اًمّمٌل هق ٟمٗمًف ؾمػم أًمٙمًٜمدر ومِـٚمِ ِٛمـٜمْ٩م
ال ُُم ً
تٕمٚمام سمؾ قم٤مًمـ ًام ً
( 1881ــ ُ )1955مٙمتِمػ اًمٌٜمًٚملم  penicillinذم قم٤مم  ،1929أول ُمْم٤مد طمٞمقي
قمرومتـف اًمٌنميـ٦م قمغم اإلـمالق ،ويٕمقد ًمف اًمٗمْمؾ ومـل اًم٘مْم٤مء قمغم ُمٕمٔمؿ إُمراض
اعمٞمٙمروسمٞم٦م ،يمٛمـ٤م طمّمؾ أًمٙمًٜمدر ومِٚمِ ِٛمٜمْ٩م قمٚمـك ضم٤مئزة ٟمقسمؾ ومـل قم٤مم -1945
ًمـؿ شمٜمتف شمٚمؽ اًم٘مّم٦م اجلٛمٞمٚم٦م هٙمذا سمؾ طمٞمٜمٛمـ٤م ُمرض اسمـ اًمٚمقرد اًمثري سم٤مًمتٝم٤مب
رئقي ،يم٤من اًمٌٜمًٚملم هق اًمذي أٟم٘مذ طمٞم٤مشمـفٟ ،مٕمؿ جمٛمققم٦م ُمـ اعمّم٤مدوم٤مت اًمٖمريٌ٦مً ،مٙمـ
اٟمتٔمر اعمٗم٤مضم٠مة إيمؼم ،ومـذاك اًمّمٌل اسمـ اًمرضمؾ اًمثري (اًمذي أٟمـ٘مذ ومِٚمِ ِٛمٜمْ٩م إب طمٞم٤مشمـف
ُمرة وأٟم٘مذ أًمٙمًٜمدر ومِٚمِ ِٛمٜمْ٩م آسمـ طمٞم٤مشمـف ُمرة صم٤مٟمٞمـ٦م سمٗمْمؾ اًمٌٜمًٚملم) رضمؾ ؿمٝمػم

ًمٚمٖم٤ميـ٦م ،وم٤مًمثري ُيدقمك اًمٚمقرد راٟمدوًمػ شمنمؿمؾ ،واسمٜمف يدقمك وٟمًتقن شمنمؿمؾ رئٞمس
وزراء سمريٓم٤مٟمـل ،اًمرضمؾ اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي ىم٤مد احلرب ود هتٚمر اًمٜمـ٤مزي أي٤مم احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م
اًمثـ٤مٟمٞمـ٦م ( 1939ــ  )1945وًمف اًمٗمْمؾ ومـل اٟمتّم٤مر ىمقات احلٚمٗم٤مء (اٟمجٚمؽما وومرٟمً٤م
واًمقٓي٤مت اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م وآحت٤مد اًمًقومٞمتل) قمٚمـك ىمقات اعمحقر (أعم٤مٟمٞم٤م واًمٞم٤مسم٤من)-
ال صٖمػم ًا ،ومٕم ً
هذه احلٙم٤مي٦م اًمٕمجٞمٌ٦م سمدأت سمٗمالح اؾمٙمتٚمٜمدي سمًٞمط وم٘مػم أٟم٘مذ ـمٗم ً
ال قمٛمؾ
اخلػم ٓ يٜمتٝمل أسمـدً ا واعمحٌ٦م ٓ شمً٘مط أسمـدً ا-
ًوُؾَلُتـتظرُصؽراُمـُأحدُ:وثؼُمتوم ًُوُبلكـفُفـُيضقعُأبـدًُا.
ًُمعروؾـ
احلؽؿــيُ:إذاُ َُظ ُِؿ ُْؾ َ ُ
ً

*ُ*ُ*ُ*ُ*ُُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ381حــؽـؿُإكـجؾقـزيـي

افؾقردُأؾزاُ(:ُ)Lord Afbera

ِ
اًمًؿ ومـل اًمـحٞم٦مٕ ،ن إومٕمك ٓ َي ُيه٤م ُؾم ّٛمٝم٤م
ذ ُمـ
ّ
 اًمـحًدُ ومـل اًمـٛمرء ٌّ
واًمـٛمرء ىمـد َيـ٘متٚمف َطمًدُ ُه-

دـتقرُداؾقسُ(:ُ)Dr.Davies

 اًمـحًد ٓ ُي َٕمٛمر ُُم ْٓم ِٚم َ٘م ُف ،وهق يم٤مًمـحٞمّـ٦م َشمرو ُد اًمـخرائ٥م --ومٝمق أطمط ضمـٛمٞمع
اًمرذائـؾ وأفمٚمؿ اٟمٗمٕم٤مٓت اًم٘مـٚم٥م اًمٌنمي-

أركقنُُُ:

ِ ِ
ػم ُه سمـ٤مًمٖمـٌ٤مء-
َ ٓ شم ْٕمزو ًمًقء اًمٜمـ َّٞمـ٦م ُم٤م ُيٛمٙم ُـ َشمـٗمً ُ

*ُ*ُ*ُ*ُ*ُ
ـقػُؽرُافـؿخسظقنُافـؿسؾؿقنُوجـفُافعوفـؿ؟
مـُافـؿؼوٓتُافـودرةُافـؿـصػيُؾـلُزمـُضغكُؾقـفُافتضؾقؾ

بوولُؾوفقؾؾـلُ
ُمـ اًم٘مٝمقة ُمرور ًا سمٜمٔم٤مم اًمثالث وضمٌ٤مت اًمٞمقُمل وطمتك اًمِمٞمٙم٤مت ،أقمٓم٤مٟمـ٤م اًمٕم٤مًمـؿ
اإلؾمالُمل اًمٕمديد ُمـ آسمتٙم٤مرات اًمتل ٓ همٜمك قمـ اؾمتٕمٛمـ٤مًمـٝم٤م ذم طمٞم٤مشمٜم٤م اًمٞمقُمٞم٦م أن-
ٕمرومٜم٤م
يـذيمر يم٤مشم٥م اًمـٛمقوقع سم٤مول وم٤مًمٞمٚمٚمـل أيمـثر  23اسمتٙم٤مر ًا شمـ٠مصمٞمـر ًا قمٚمـك اًمٕم٤مًمـؿ و ُي ّ
سم٤مًمٕمٌ٤مىمرة اًمذيـ يم٤مٟمقا وراء هذه آسمتٙم٤مرات-

 ,1شم٘مقل اًم٘مّم٦م :هٜم٤مك قمرسمـل يدقمك ظم٤مًمد ،يم٤من يٕمٜمل سمٌٕمض اًمـٛمـ٤مقمز ومـل ُمٜمٓم٘مـ٦م «يم٤موم٤مش
سمجٜمقب أصمٞمقسمٞم٤م ،قمٜمدُم٤م ٓطمظ أن طمٞمقاٟمـ٤مشمـف أصٌح٧م أيمثر ٟمِم٤مـم ً٤م طمٞمٜمٛمـ٤م شم٠ميمؾ
اًمتقت ،وم٘م٤مم سمٖمكم اًمتقت ًمٞمّمٜمع أول ومٜمج٤من ُمـ اًم٘مٝمقة -وُمـ اًمـٛم١ميمد أن أول ُمرة
ظمرج ومٞمٝم٤م ُمنموب اًم٘مٝمقة إمم ظم٤مرج أصمٞمقسمٞم٤م يم٤من إمم اًمٞمٛمـ ذم أواظمر اًم٘مرن اخل٤مُمس
قمنم وصٚم٧م اًم٘مٝمقة إمم ُمٙم٦م وشمريمٞم٤م ،اًمتل ُمٜمٝم٤م وصٚم٧م إمم ومٞمٜمًٞم٤م ذم (قم٤مم -)1645
صمؿ إًمـك إٟمجٚمؽما سمٕمد مخس ؾمٜمقات ذم (قم٤مم  )1653سمقاؾمٓم٦م شمريمل يدقمك «سم٤مؾمٙمقا
رودش اًمذي ومتح أول «حمؾ ىمٝمقةش ذم ؿم٤مرع ًمقُمٌ٤مرد سمٛمديٜم٦م ًمٜمدن ،اًم٘مٝمقة اًمٕمرسمٞم٦م
ص٤مرت سمٕمد ذًمؽ شمريمٞم٦م ،صمؿ إيٓم٤مًمٞم٦م وإٟمجٚمٞمزيـ٦م!

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ384
 ,2ىمـدُم٤مء اًمٞمقٟم٤مٟمٞملم فمٜمقا أن أقمٞمٜمٜم٤م ُخت ِ
ـرج أؿمٕم٦م ُمثؾ اًمٚمٞمزر واًمتل دمٕمٚمٜم٤م ىم٤مدريـ قمغم
اًمرؤيـ٦م ،أول ؿمخص ٓطمظ أن اًمْمقء يدظمؾ إًمـك اًمٕملم وٓ خيرج ُمٜمٝم٤م يم٤من قم٤مًمـؿ
ري٤ميض وومٞمزي٤مئل وومٚمٙمل ُمًٚمؿ ،وهق احلًـ سمـ اهلٞمثؿ -طمٞم٨م ايمتِمػ أن اإلسمّم٤مر
حيدث سمًٌ٥م ؾم٘مقط إؿمٕم٦م ُمـ اًمْمقء قمغم اجلًؿ اًمـٛمرئل مم٤م يٛمٙمـ ًمٚمٕملم أن شمراه:
وًمٙمـ اًمٕملم ٓ خترج أؿمٕم٦م ُمـ ٟمٗمًٝم٤م--وإٓ يمٞمػ ٓ شمرى اًمٕملم ذم اًمٔمالم؟
وايمتِمػ اسمـ اهلٞمثؿ فم٤مهرة اٟمٕمٙم٤مس اًمْمقء ،وفم٤مهرة اٟمٕمٓم٤مف اًمْمقء أي :اٟمحراف
اًمّمقرة قمـ ُمٙم٤مهن٤م ذم طم٤مل ُمرور إؿمٕم٦م اًمْمقئٞم٦م ُمـ وؾمط ُمٕملم إمم وؾمط همػم
ُمتج٤مٟمس ُمٕمف -يمام ايمتِمػ أن آٟمٕمٓم٤مف يٙمقن ُمٕمدوُم ً٤م إذا ُمرت إؿمٕم٦م اًمْمقئٞم٦م
ووم٘م ً٤م ًمزاويـ٦م ىم٤مئٛم٦م ُمـ وؾمط إمم وؾمط آظمر همػم ُمتج٤مٟمس ُمٕمف ،وووع اسمـ اهلٞمثؿ
ُمٝمد ٓؾمتٕمامل اًمٕمدؾم٤مت اًمـٛمتٜمققم٦م
سمحقصمـ ً٤م ذم ُم٤م يتٕمٚمؼ سمتٙمٌػم اًمٕمدؾم٤مت ،وسمذًمؽ ّ
ومـل ُمٕم٤مجلـ٦م قمٞمقب اًمٕملم ،ويٕمتؼم احلًـ سمـ اهلٞمثؿ أول ُمـ اٟمتـ٘مؾ سم٤مًمٗمٞمزي٤مء ُمـ
اًمـٛمرطمٚم٦م اًمٗمٚمًٗمٞم٦م ًمٚمٛمرطمٚم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م-
 ,3يم٤من هٜم٤مك أطمد أؿمٙم٤مل ًمٕمٌ٦م اًمِمٓمرٟم٩م ذم اًمـٝمٜمد اًم٘مديٛمـ٦مً ،مٙمـ اًمٚمٕمٌـ٦م ـمـقرت إمم
اًمٓمري٘م٦م اًمتل ٟمٕمرومٝم٤م أن ذم سمـالد ومـ٤مرس [إيـران]ُ ،مـ هٜم٤مك اٟمتنمت اًمٚمٕمٌـ٦م همرسم ً٤م إمم
أوروسم٤م طمٞم٨م ىمدُمٝم٤م اًمـٛمٖم٤مرسمـ٦م ذم أؾمٌ٤مٟمٞم٤م ذم اًم٘مرن اًمٕم٤مذ اعمٞمالدي،
واٟمـتنمت ذىم ً٤م إمم اًمٞم٤مسم٤من  ---شمًتٕمٛمؾ ذم اًمٖمرب يمٚمٛم٦م ً rookمٓم٤مسمـٞمـ٦م اًمِمٓمرٟم٩م
يمٛمـ٤م ٟمٕمرومٝم٤م -ويٕمقد أصؾ هذه اًمٙمٚمٛم٦م إمم يمٚمٛم٦م « ُرخش اًمٕمرسمٞم٦م-
 ,4ىمٌؾ ُمئ٤مت اًمًٜمقات ُمـ دمرسمـ٦م إظمقيـ راي٧م ذم اًمٓمػمان ،يم٤من هٜم٤مك ؿم٤مقمر وومٚمٙمل
وُمقؾمٞم٘مل وُمٝمٜمدس ُمًٚمؿ يدقمك «قمٌ٤مس سمـ ومرٟم٤مسش ىم٤مم سمٛمح٤موٓت قمديدة إلٟمِم٤مء
آًم٦م ـمػمان ،ومـل قم٤مم  825ىمٗمز ُمـ أقمغم ُمئذٟمـ٦م اجل٤مُمع اًمٙمٌٞمـر ومـل ىمـرـمٌـ٦م ُمًتخدُمـ ً٤م
قمٌ٤مءة صٚمٌ٦م همػم ُمـحٙمٛم٦م ُمدقمٛمـ٦م سم٘مقائـؿ ظمِمٌٞمـ٦م يمـ٤من يـ٠مُمؾ أن يـحٚمؼ يم٤مًمٓمٞمقر:
ًمـؿ يٗمٚمح ومـل هذا وًمٙمـ اًمٕمٌ٤مءة ىمٚمٚم٧م ُمـ هقم٦م هٌقـمفُ ،مٙمقٟمـ٦م ُمـ٤م يٛمٙمـ أن ٟمًٛمٞمف
أول «سم٤مراؿمقتش وظمرج ُمـ هذه اًمتجرسم٦م وم٘مط سمجروح سمًٞمٓم٦م ،ذم  875طملم يم٤من
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قمٛمره  73قم٤مُم ً٤م ،ىم٤مم سمتٓمقير ُم٤ميمٞمٜم٦م ُمـ احلـرير وريش اًمٜمًقر صمؿ طم٤مول ُمرة أظمرى
سم٤مًم٘مٗمز ُمـ أقمغم ضمٌؾ ،وصؾ هذه اًمـٛمرة إًمـك ارشمٗم٤مع قم٤مل ،وفمؾ ـم٤مئـر ًا ًمـٛمدة قمِمـر
دىم٤مئؼ شم٘مريٌـ ً٤مً ،مٙمٜمـف شمـحٓمؿ ومـل اًمـٝمٌقط سمًٌ٥م قمدم صٜم٤مقمتف «ذيؾش يمل يتٛمٙمـ ُمـ
اهلٌقط سمٓمري٘م٦م صحٞمح٦مُ :مٓم٤مر سمٖمداد اًمدوًمـل وومقه٦م أطمد اًمؼمايملم ومـل اعمٖمرب شمؿ
شمًٛمٞمتٝمٛمـ٤م قمٚمـك اؾمٛمـف-
 ,5آهمتً٤مل واًمٜمٔم٤مومـ٦م ُمتٓمٚمٌ٤مت ديـٜمٞم٦م ًمدى اعمًٚمٛملم ،رسمام يم٤من هذا اًمًٌ٥م ذم أهنؿ
ـمقروا ؿمٙمؾ اًمّم٤مسمقن إمم اًمِمٙمؾ اًمذي ُم٤مزًمٜم٤م ٟمًتخدُمف أن -ىمدُم٤مء اعمٍميـلم يم٤من
قمٜمدهؿ أطمد أٟمقاع اًمّم٤مسمقن :مت٤مُم ً٤م ُمثؾ اًمروُم٤من اًمذيـ اؾمتخدُمقه٤م هم٤مًمٌ ً٤م يمٛمرهؿ،
ًمٙمٜمٝمؿ يم٤من اًمٕمرب هؿ ُمـ مجع سملم زيقت اًمٜمٌ٤مشم٤مت وهٞمدرويمًٞمد اًمّمقديقم واًمـٛمقاد
إروُم٤مشمٞم٦م ُمثؾ اًمـ «thyme oilش-
أطمد أيمثر ظمّم٤مئص اًمّمٚمٞمٌٞملم همراسم٦م سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم يم٤مٟم٧م أهنؿ ٓ يٖمتًٚمقن،
اًمِم٤مُمٌق ُىمـدم ومـل اٟمجٚمتـرا ٕول ُمـرة طمٞمٜمٛمـ٤م ىم٤مم أطمد اًمـٛمًٚمٛملم سمٗمتح أطمد
ُمـحالت آؾمتحٛمـ٤مم سم٤مًمٌخ٤مر ومـل «سمريتقن ؾمٞمٗمروٟم٧مش ذم قم٤مم -1759

 ,6اًمت٘مٓمػم ووؾم٤مئؾ ومّمؾ اًمًقائؾ ُمـ ظمالل آظمتالوم٤مت ذم درضم٦م همٚمٞم٤مهن٤مِ ُ ،
اظمؽم َقم٧م ذم
قم٤مم  833شم٘مريٌ ً٤م ،سمقاؾمٓم٦م اًمٕم٤مًمـؿ اعمًٚمؿ اًمٙمٌػم «ضم٤مسمر سمـ طمٞم٤منش ،اًمذي ىم٤مم سمتحقيؾ
«اخلٞمٛمٞم٤مءش أو «اًمٙمٞمٛمٞم٤مء اًم٘مديٛم٦مش إمم «اًمٙمٞمٛمٞم٤مء احلديث٦مش يمام ٟمٕمرومٝم٤م أن ،خمؽمقم ً٤م
اًمٕمديد ُمـ اًمٕمٛمٚمٞم٤مت إؾم٤مؾمٞم٦م وإدوات اًمتل ٓ ٟمزال ٟمًتخدُمٝم٤م طمتك أن:
اًمًٞمقًم٦م ،واًمتٌٚمقر ،واًمت٘مٓمػم ،واًمتٜم٘مٞم٦م ،وإيمًدة ،واًمتٌخػم واًمؽمؿمٞمح ،ضمٜمٌ ً٤م إمم ضمٜم٥م
ُمع ايمتِم٤مف اًمٙمؼمي٧م ومحض اًمٜمٞمؽميؽ-
اظمؽمع ضم٤مسمر سمـ طمٞم٤من أُمٌٞمؼ اًمت٘مٓمػم (شمًتخدم اإلٟمجٚمٞمزي٦م ًمٗمظ  Alembicوهق ُمِمتؼ
ُمـ ًمٗمظ «إُمٌٞمؼش اًمٕمريب) وهق آًم٦م شمًتخدم ذم قمٛمٚمٞم٦م اًمت٘مٓمػمُ ،م٘مدُم ً٤م ًمٚمٕم٤مًمـؿ اًمٕمٓمقر
وسمٕمض اعمنموسم٤مت اًمٙمحقًمٞم٦م و ُي َذيم ُر اًمٙم٤مشم٥م سم٠من ذًمؽ طمرام ذم اإلؾمالم ،واؾمتخدم
اسمـ طمٞم٤من اًمتجرسمـ٦م اعمٜمٔمٛم٦م ،وهق ُيٕمتؼم ُمٙمتِمػ اًمٙمٞمٛمٞم٤مء احلديث٦م-
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 ,7اعمْمخ٦م قمٌ٤مرة قمـ آًم٦م ُمـ اعمٕمدن شمدار سم٘مقة اًمريح أو سمقاؾمٓم٦م طمٞمقان يـدور سمحريم٦م
دائري٦م ،ويم٤من اهلدف ُمٜمٝم٤م أن شمرومع اًمـٛمٞم٤مه ُمـ أسم٤مر اًمٕمٛمٞم٘م٦م إمم ؾمٓمح إرض،
ويمذًمؽ يم٤مٟم٧م شمًُتٕمٛمؾ ومـل رومع اًمـٛمٞم٤مه ُمـ َُمٜم ِ
ًْقب اًمٜمٝمر إذا يم٤من ُمٜمخٗمْم ً٤م إًمـك
ًمـج َزريش ،هذه
إُم٤ميمـ اًم ُٕمٚمٞم٤م ،صٜمٕم٧م سمقاؾمٓم٦م ُمٝمٜمدس ُمًٚمؿ سم٤مرع يًٛمك «اسمـ ا َ
اعمْمخ٦م هل اًمٗمٙمرة اًمرئٞمًٞم٦م اًمتل سمٜمٞم٧م قمٚمٞمٝم٤م مجٞمع اعمْمخ٤مت اعمتٓمقرة ذم قمٍمٟم٤م
احل٤مض واعمحريم٤مت أًمٞم٦م يمٚمٝم٤م اسمتدا ًء ُمـ اعمحرك اًمٌخ٤مري اًمذي ذم اًم٘مٓم٤مر أو اًمٌقاظمر
إمم ُحمـرك آطمؽماق اًمداظمٚمـل اًمذي يٕمٛمؾ سم٤مًمٌٜمزيـ يمٛمـ٤م ذم اًمًٞم٤مرة واًمٓم٤مئرة -ويٕمتؼم
«اسمـ اجلَ َـزريشإب اًمروطمل ًمٕمٚمؿ اًمـ  Roboticsواخل٤مص سمتّمٜمٞمع اًمـ  Robotsيمام
ٟمٕمرومٝم٤م اًمٞمقمُ ،مـ وٛمـ اظمؽماقم٤مشمـف اخلٛمًلم إظمرى يم٤من اًمـ « combination

lockش وهل اًمتل ٟمراه٤م اًمٞمقم ذم ـمري٘م٦م َىم ْٗم ِؾ سمٕمض احل٘م٤مئ٥م واخلزاٟم٤مت سم٤مؾمتخدام
سمٕمض إرىم٤مم سمجقار سمٕمْمٝم٤م ُمٙمقٟمـ٦م ؿمٗمرة-
 ,8ووع ـمٌ٘م٦م ُمـ ُم٤مدة أظمرى سملم ـمٌ٘متلم ُمـ اًم٘مامش ،شمٕمتؼم إطمدى ـمرق اخلٞم٤مـم٦م ،وهمػم
ُمٕمروف إذا يم٤مٟم٧م اسمتُٙمِ َر ْت ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل أم أهن٤م ىمد ٟمِم٠مت أوًٓ ذم اهلٜمد أو اًمّملم،
وًمٙمـ ُمـ اعم١ميمد أهن٤م وصٚم٧م ًمٚمٖمرب ُمـ ظمالل اًمّمٚمٞمٌٞملم ،قمٜمدُم٤م رأوا سمٕمض اعمح٤مرسملم
اعمًٚمٛملم يرشمدون ىمٛمّم٤مٟم ً٤م ُمّمٜمققم٦م هبذه اًمٓمري٘م٦م سمدًٓ ُمـ اًمدروع واًمتل يم٤مٟم٧م ُمٗمٞمدة
ضمد ًا يمقؾمٞمٚم٦م ًمٚمحامي٦م ُمـ أؾمٚمح٦م اًمّمٚمٞمٌٞملم اًمـٛمٕمدٟمٞم٦م ،طمٞم٨م يمقٟم٧م ٟمققم ً٤م ُمـ أٟمقاع
احلٛمـ٤مي٦م هلؿ ،وهل شمٕمتؼم أول «ىمٛمٞمص واىمل ُمـ اًمرص٤مصش ذم اًمٕم٤مًمـؿ ،اؾمتخدم
اًمٖمرب هذه اًمٓمري٘م٦م ومٞمام سمٕمد ًمٚمقىم٤ميـ٦م ُمـ سمرودة اجلق ذم دول ُمثؾ سمريٓم٤مٟمٞم٤م وهقًمٜمدا-
 ,9اًم٘مٚمؿ اجل٤مف اظمؽمع ذم ُمٍم أول ُمرة ٕضمؾ اًمًٚمٓم٤من ذم قم٤مم  ،953طمٞمٜمام ـمٚم٥م ىمٚمٛمـ ً٤م
ٓ يٚمقث يديف أو ُمالسمًف ،ويم٤من اًم٘مٚمؿ حيتقي قمغم احلؼم ذم ظمزاٟم٦م ُمثؾ إىمالم احلديث٦م-
ُ ,13شم َٕمد إىمقاس ُُم ًْ َتدَ َّىمـ٦م اًمٓمرف ُمـ أهؿ اخلّم٤مئص اًمـٛمٕمٛمـ٤مري٦م اًمتل ُمتٞمز يم٤مشمـدرائٞم٤مت
أوروسم٤م اًم٘مقـمٞم٦م ،ومٙمرة هذه إىمقاس اسمتٙمرهـ٤م اًمـٛمٕمٛمـ٤مريقن اعمًٚمٛمقن -وهـل أىمـقى
سمٙمثػم ُمـ إىمقاس ُمًتديرة اًمٓمرف واًمتل يم٤من يًتخدُمٝم٤م اًمروُم٤من واًمٜمقرُم٤مٟمٞمقن،

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ387حــؽـؿُإكـجؾقـزيـي

ٕهن٤م شمً٤مقمد قمٚمـك أن يٙمقن اًمٌٜمـ٤مء أيمٌـر وأقمٚمـك وأيمـثـر شمٕم٘مٞمـد ًا ،اىمتٌس اًمٖمرب ُمـ
اًمـٛمًٚمٛملم أيْم ً٤م ـمري٘م٦م سمٜم٤مء اًم٘مٜم٤مـمر وا ًِم٘مٌ٤مب -ىمٚمٕم٤مت أوروسم٤م ُمٜمًقظم٦م اًمٗمٙمرة أيْم ً٤م ُمـ
وذوم٤مت اًم٘مٚمٕم٦م ،وـمري٘م٦م
اًمٕم٤مًمـؿ اإلؾمالُمل ،سمد ًء ُمـ اًمِم٘مقق اًمٓمقًمٞم٦م ذم إؾمقارُ ُ ،
ِ
احل ّْمـ إُم٤مُمل وطمقاضمز إؾم٘مػ ،وإسمراج اًمـٛمرسمٕم٦م ،واًمتل يم٤مٟم٧م ُشم ًَٝم ُؾ ضمد ًا
مح٤ميـ٦م اًم٘مٚمٕم٦م ،ويٙمٗمل أن شمٕمرف أن اًمـٛمٝمٜمدس اًمـٛمٕمٛمـ٤مري اًمذي ىم٤مم سمٌٜم٤مء ىمٚمٕم٦م هٜمري
اخل٤مُمس يم٤من ُمًٚمٛمـ ً٤م-
 ,11اًمٕمديد ُمـ أٓت اجلراطمٞم٦م احلـديثـ٦م اًمـٛمًتخدُم٦م أن ٓ زاًم٧م سمٜمٗمس اًمتّمٛمٞمؿ
اًمذي اسمتٙمره٤م سمف اًمـجراح اًمـٛمًٚمؿ «اًمزهراويش ذم اًم٘مرن اًمٕم٤مذ اعمٞمالدي ،هذه
أٓت وهمػمه٤م أيمثرُمـ ُم٤مئـتل آًم٦م اسمتٙمره٤م ٓزاًم٧م ُمٕمرووم٦م ًمٚمجراطملم اًمٞمقم ،ويم٤من
«اًمزهراويش جيـري قمٛمٚمٞم٦م اؾمتئّم٤مل اًمٖمدة اًمدرىمٞم٦م  -Thyroidوذيمر «اًمزهراويش
قمالج اًمنـم٤من ذم يمت٤مسمـف (اًمتٍميػ) ىم٤مئالًُ :متك يم٤من اًمنـم٤من ذم ُمقوع يٛمٙمـ
اؾمتـئّم٤مًمف يمٚمف يم٤مًمنـم٤من اًمذي يٙمقن ذم اًمثدي أو ذم اًمٗمخـد وٟمحقمه٤م ُمـ إقمْم٤مء
اًمـٛمتٛمٙمٜم٦م إلظمراضمـف سمجٛمٚمتف ،إذا يم٤من ُمٌتدء ًا صٖمػم ًا وم٤مومٕمؾ -أُم٤م ُمتك شم٘مدم ومال يٜمٌٖمك أن
شم٘مرسمـف وم٢مين ُم٤م اؾمتٓمٕم٧م أن أسمـرىء ُمٜمف أطمد ًا -وٓ رأي٧م ىمٌكم همػمي وصؾ إمم ذًمؽش-
وهل قمٛمٚمٞمـ٦م ًمـؿ يـجـرؤ أي ضمراح ذم أورسم٤م قمغم إضمرائٝم٤م إٓ ذم اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم أي
سمٕمده سمتًٕم٦م ىمرون-
ومـل اًم٘مـرن اًمث٤مًم٨م قمِمـر اًمـٛمٞمالدي ،ـمٌٞم٥م ُمًٚمؿ آظمر اؾمٛمف «اسمـ اًمٜمٗمٞمسش ذح
اًمدورة اًمدُمقي٦م اًمّمٖمرى ،ىمٌؾ أن ينمطمٝم٤م ويٚمٞم٤مم ه٤مرذم سمثالصمٛمـ٤مئـ٦م قم٤مم ،اظمؽمع
قمٚمٛمـ٤مء اعمًٚمٛملم أيْم ً٤م اًمـٛمًٙمٜم٤مت ُمـ ُمزي٩م ُم٤مدشمـل إومٞمقن واًمٙمحقل وـمقروا
أؾمٚمقسم ً٤م ًمٚمح٘مـ سمقاؾمٓم٦م اإلسمر ٓ يزال ُمًتخدُم ً٤م طمتك أن-
 ,12ومٙمرة اًمتٓمٕمٞمؿ ًمـؿ شمٌتٙمر سمقاؾمٓمـ٦م ضمٌٜمر وسم٤مؾمتٞمـر وًمـٙمـ اسمتٙمرهـ٤م اًمٕم٤مًمـؿ اإلؾمالُمـل
ووصٚم٧م إمم أوروسم٤م ُمـ ظمالل زوضمـ٦م ؾمٗمػم سمريٓم٤مٟمٞم٤م ذم اؾمٓمٜمٌقل قم٤مم :1724
إـمٗم٤مل ومـل شمريمٞم٤م ُـمٕمٛمقا ود اجلدري ىمٌؾ مخًلم قم٤مُم ً٤م ُمـ ايمتِم٤مف اًمٖمرب ًمذًمؽ!

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ388
 ,13اظمؽمع اعمًٚمٛمقن ـمقاطملم اهلقاء ذم قم٤مم 634م -ويم٤مٟم٧م شمًتخدم ًمٓمحـ اًمذرة وري
اًمـٛمٞم٤مه ذم اًمّمحراء اًمٕمرسمٞم٦م اًمقاؾمٕم٦م ،قمٜمدُم٤م شمّمٌح ضمداول اًمـٛمٞم٤مه ضم٤مومـ٦م يم٤مٟم٧م اًمري٤مح
هل اًم٘مقة اًمقطمٞمدة اًمتل َي٥م ُمـ ادم٤مه صم٤مسم٧م ًمـٛمدة ؿمٝمقر ،اًمٓمقاطملم يم٤مٟم٧م حتتقي
قمغم  6أذقم٦م أو 12ذاع ُمٖمٓم٤مة سم٠موراق اًمٜمخؾ ،يم٤من هذا ىمٌؾ أن شمٔمٝمر ـمقاطملم
اًمـٝمقاء ذم أوروسمـ٤م سمخٛمًٛمـ٤مئـ٦م قم٤مم!
ٟ ,14مٔم٤مم اًمؽمىمٞمؿ اعمًتخدم ذم اًمٕم٤ممل أن رسمام يم٤من هٜمدي إصؾ ،وًمٙمـ ـم٤مسمع إرىم٤مم
قمريب وأىمدم فمٝمقر ًمف ذم سمٕمض أقمامل قم٤معمل اًمري٤مو٦م اعمُ ِ
ًٚم َٛم ْلم اخلقارزُمل واًمٙمٜمدي
طمقاًمـل قم٤مم  ،825ؾمٛمٞم٧م «Algebraش قمغم اؾمؿ يمت٤مب اخلقارزُمل «اجلؼم واعم٘م٤مسمٚم٦مش
واًمذي ٓ يـزال اًمٙمثػم ُمـ حمتقي٤مشمـف شمًتخدم طم٤مًمٞم ً٤م ،إومٙم٤مر واًمٜمٔمري٤مت اًمتل شمقصؾ
هل٤م قمٚمامء اًمري٤موٞم٤مت اعمًٚمٛملم ٟم٘مٚم٧م إمم أوروسم٤م سمٕمد ذًمؽ سمـ 333قم٤مم قمغم يـد اًمٕم٤مًمـؿ
اإليٓم٤مزم ومٞمٌقٟم٤مر ،اًمـ «Algorithmsش وقمٚمؿ اعمثٚمث٤مت ٟمِم٠مت ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل-
 ,15قمٚمـل سمـ ٟمٗمٞمس واًمـٛمٕمروف سم٤مؾمؿ «زري٤مبشَ ،ىم ِد َم ُمـ اًمٕمراق إمم ىمرـمٌ٦م ذم اًم٘مرن
وقمرف اًمٖمرب ٕول ُمرة سمٛمٌدأ اًمثالث وضمٌ٤مت اًمٞمقُمٞم٦م ،وىمدّ م
اًمت٤مؾمع اًمـٛمٞمالديّ ،
أيْم ً٤م اًمٌٚمقر أو اًمزضم٤مج اًمِمٗم٤مف ٕول ُمرة واًمذي شمؿ اظمؽماقمف سمٕمد قمدة دم٤مرب

سمقاؾمٓم٦م قمٌ٤مس سمـ ومرٟم٤مس-
 ,16يمٚمٛم٦م «Chequeش اًمٖمرسمٞم٦م أشم٧م ذم إصؾ ُمـ اًمٙمٚمٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م «صؽش ،وهل قمٌ٤مرة
قمـ وصؾ ُمٙمتقب يًتخدم ًمنماء اًمًٚمع ،وذًمؽ ًمتٗم٤مدي ُمِم٤ميمؾ ٟم٘مؾ إُمقال
وشمٕمروٝم٤م ًمٚمٛمٜم٤مـمؼ اخلٓمرة -ومـل اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم يم٤من يًتٓمٞمع رضمؾ إقمٛمـ٤مل
اًمـٛمًٚمؿ أن يـدومع ومـل اًمّمٞمــ سمقاؾمٓمـ٦م ؿمٞمـؽ ًمٌـٜمـؽ ومـل سمـٖمـداد-
 ,17يم٤مٟم٧م طمً٤مسم٤مت اًمٗمٚمٙمٞملم اًمـٛمًٚمٛملم دىمٞم٘م٦م ضمد ًا طمٞم٨م أٟمـف ذم اًم٘مرن اًمت٤مؾمع طمًٌقا
حمٞمط إرض ًمٞمجدوه  43-253-4يمٞمٚمقُمؽم وهق أىمؾ ُمـ اًمـٛمحٞمط اًمٗمٕمٚمـل سمـ233
يمٞمٚمقُمتـر وم٘مط ،رؾمؿ اًمٕم٤مًمـؿ اإلدريًـل رؾمٛمـ ً٤م ًمٚمٙمرة إروٞمـ٦م ٕطمـد اًمـٛمٚمقك ومـل
(قم٤مم -)1139
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 ,18إذا يم٤من اًمّمٞمٜمٞمقن هؿ ُمـ ايمتِمػ اًمٌ٤مرود واؾمتخدُمقه ذم إؿمٕم٤مل اًمٜمػمان ،وم٢من اًمٕمرب
هؿ أول ُمـ ٟم ّ٘مك اًمٌ٤مرود سم٤مؾمتخدام ٟمؽمات اًمٌقشم٤مؾمٞمقم ًمٞمٙمقن ص٤محل ً٤م ًمالؾمتٕمامل احلريب،
مم٤م أص٤مب اًمّمٚمٞمٌٞملم سم٤مًمرقم٥م -ومٗمل اًم٘مرن اخل٤مُمس قمنم ٟمجح اعمًٚمٛمقن ذم اظمؽماع أول
ص٤مروخ وأول ـمقرسمٞمد سمحري-
 ,19ذم اًمٕمّمقر اًمقؾمٓمك يم٤من ًمدى إورسمٞملم ُمٓم٤مسمخ وطمدائؼ قمِمٌٞم٦م ،وًمٙمـ يم٤من اًمٕمرب
هؿ ُمـ ـمقروا ومٙمرشمـف احلديث٦م يمٛمٙم ٍ
٤من ًمٚمجٛمـ٤مل واًمت٠مُمؾ-

*******
حــؽـؿُأفـؿـوكــقـي
اًمٌٞم٧م قمٚمـك إرض :سمؾ قمٚمـك اًمـٛمرأة-
ي١مؾم ُس
ُ
َّ ٓ 
ِ
٥م يمثٞمـر ًا-
ُ مـ ُيـح٥م يمثٞمـر ًا ُ ---يٕم٤مىمـ ُ


ؿمخص يٗمٙمر سمً٤مىمٞمف ؾم٤مقم٦م اًمـخٓمر-
اًمـجٌ٤من
ٌ
ٍ
ٍ
طمًـ أظمٗمـك ٟمَـ ْٗمً ً٤م ظمٌٞمـثـ٦م-
وضمف
ب
ُر ّ
اًم٘مٛمح واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ٓ يٜمْـٌتـ ِ
ٍ
أرض ـمٞمٌ٦م-
٤من إٓ ومـل
َ ُ
سم٤مًمـٛمٓم٤مًمٕم٦م واًمتٗمٙمػم-
ٓ يٜمٛمق اًمـجًدُ إٓ سم٤مًمٓمٕم٤م ِم واًمري٤مو٦م ،وٓ يٜمٛمق اًمٕم٘مؾ إٓ ُ
ـٝم ِدم اًمقىم٧م يمؾ ُم٤م ُسمٜمل ،ويـٝمدم اًمٚمً٤من يمؾ ُم٤م َؾم ُٞمـ ٌْـٜمَـك-
َي ْ
وًمٞمس وضمٝمٝم٤م وم٘مط-
َـزو ِج اًمـٛمرأة يم َّٚمٝم٤م
َ
شم َ



شمـٛمٚمؽ اًمـٛمرأة زوضمٝم٤م سم٤مًمقداقمـ٦م-
اًمًٙم َْرى يم٤مًمٌـ ِ
اًمـٛم ْٗمتقح-
٤مب َ
اًمـٛمرأ ُة َ
ُمـ يٜمـ ِ
٤مىم ِ
ٛمؼ قمٚمٞمـف أن َيـت ََح َّٛم َؾ َضمقا َسمـف-
ش إطمـ َ
ُ
شمٕمٚمؿ أٓ شم َِْم َٖم َ
ٚمؽ َشمـقاومِـ َف إُمقر قمـ َقمٔم٤مئٛمٝم٤م-
إذا أردت أن شمـٙمـتـِمـػ ُمٕمـدن ؿمخـ ٍ
ص أضمٕمـؾ ًمـف ؾمٚمٓمـ٦م وٟمـٗمـقذ-











 قمٜمدُم٤م شمقاومؼ أومٕم٤مًمؽ أىمقاًمؽ ،يٜمّم٧م اًمٜم٤مس ًمؽ-

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ390
ُ مٗمٙمر أًمـٛمـ٤مٟمـل :يـج٥م أن شمٙمقن ًمديٜمـ٤م اًم ُ٘مدر َة قمٚمـك َشمـ ْٝمٛمٞمش اًمتقاومِـ َف ىمٌؾ أن
شمـتـًٚمـؾ إًمـك قم٘مٚمٜمـ٤م اًمٌـ٤مـمـ-

ؽقتـفقفدُفقسقـغُ(:ُ)Gotthold Lessing

ِ
َ
أُم٤من اًمـٛمجتٛمع ،اًمٌِـر واًمٓمٞمٌ٦م يّمٜمٕم٤من وم٤مئـدشمـف،
شمّمٜمٕم٤من
َّزاه ُ٦م واًمٕمداًم٦م
 اًمٜم َ
اًمٚمٓمػ واًمتٝمذي٥م يّمٜمٕم٤من ومٞمف اًمٌٝمج٦م-

جقرجُـريستقفُفقشتـزغُ(:ُ)Georg Christoph Lichtenberg
 اًمًٜم٤مسمِ ُؾ اًمٗمـ٤مرهمـ َ٦م شمرومع رأؾمٝم٤م قم٤مًمٞمـ ً٤م-

ؾريدريشُكقؾوفقسُ(ُ:ُ)Friedrich Novalis

ِ
ُمٙم٤من يٜمـ٤مم ومٞمف اًمٓمٗمؾ سمـ ٍ
ٌ
همرومـ٦م أسمٞمـف-
٠مُم٤من ُمثـؾ
ً مٞمس هٜم٤مك
 ٓ يٛمٙمـ ًمإلٟمً٤من أن ُيّمٌح قم٤مًمـٛمـ ً٤م ىمٌـؾ أن يٙمقن إٟمً٤مٟمـ ً٤م-

إموكقيؾُـوكًُ(:ُ)Immanuel Kant

ِ
ٍ
ًمٞمس ذًمؽ ؿمٞمئ ً٤م واطمد ًا-
 اًمتـٗمـٙمػم ومـل ؿمـلء ،وُمٕمـرومـ ُ٦م اًمٌمء َ
 ىمقاقمد اًمًٕم٤مدة :رء شمَـ ْٗمٕم ُٚمف ،ورء شم ِ
ُـحـٌـف ،ور ٌء شمَـ٠م َُم ُٚمف-
ٌ َ
ٌ

*ُ*ُ*ُ*ُ*ُ

افديؽُافـؿزظٍ
 يم٤من «إُم٤مٟمقيؾ يم٤مٟم٧مش يمثػم آٟمزقم٤مج ُمـ صقت ديؽ ضم٤مره ،اًمذي يم٤من َيّمٞمح
و َيـ٘مٓمع قمغم هذا اًمٗمٞمٚمًقف أومٙم٤مره ،ومٚمٛمـ٤م و٤مق سمـف سمٕم٨م ظمـ٤مدُمف ًمٞمِمؽميـف
ويـذسمحـف و ُيٓمٕمٛمف ُمـ حلٛمف ،ودقم٤م إمم ذًمؽ صدي٘م ً٤م ًمف ،وىمٕمدا يٜمـتـٔمـران اًمٖمداء وهق
حيدصمـف قمـ هذا اًمديؽ وُم٤م يم٤من يٚم٘مك ُمٜمف ُمـ إزقم٤مج وُم٤م وضمد سمٕمده ُمـ ّ
ًمذ ٍة وراطم٦م
طمتك أصٌح يٗمٙمر ذم أُم٤من ويِمتٖمؾ ذم هدوء ،ومٚمؿ ُيـ٘مٚم٘مف صقشمـف وًمـؿ ُيزقمجـف
صٞم٤مطمف-
 ودظمؾ اخل٤مدم سم٤مًمٓمٕم٤مم ،وىم٤مل ُمٕمتذر ًا :إن اجل٤مر أسمك أن يٌٞمع ديٙمف وم٤مؿمؽمى همػمه
ُمـ اًمًقق ،وم٤مٟمتٌف «يم٤مٟم٧مش وم٢مذا اًمديؽ ٓ يزال يّمٞمح!!

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُُُ393حــؽـؿُأفـؿـوكــقـي

 يٕمٚمؼ اًمِمٞمخ اًمٓمٜمٓم٤موي قمغم هذه اًم٘مّم٦م ىم٤مئ ً
ال :ومٙمرت ذم هذا اًمٗمٞمٚمًقف ومرأيتف ىمد
وؾم ِٕمدَ سمـف وهق ٓ يزال يّمٞمح ُم٤م شمٌدل اًمقاىمع ومٚمـؿ
ؿم٘مل هبذا اًمديؽ ٕٟمف يم٤من يّمٞمحَ ،
يتٌدل إٓ ٟمٗمًف ،ومٜمٗمًف هل اًمتل ْ
أؿم َ٘م ْتـ ُف ٓ اًمديؽ ،وٟمٗمًف اًمتل أؾمٕمدشمـف ،وىمٚم٧م ُم٤م
داُم٧م اًمًٕم٤مدة ذم أيديٜم٤م ومٚمٛمـ٤مذا ٟمٓمٚمٌٝم٤م ُمـ همػمٟم٤م؟ وُم٤م داُم٧م ىمريٌ٦م ومٚمامذا ُٟم ِ
ٌٕمده٤م قمٜمّ٤م ؟
 إٟمٜم٤م ٟمريد أن ٟمذسمح اًمديؽ ًمٜمًؽميح ُمـ صقشمف ،وًمق ذسمحٜم٤مه ًمقضمدٟم٤م ذم ُمٙم٤مٟمف ُم٤مئ٦م
ديؽ ٕن إرض ُمـٛمٚمقءة سم٤مًمديٙم٦م-
 ومٚمٛمـ٤مذا ٓ ٟمرومع اًمديٙم٦م ُمـ رؤوؾمٜم٤م إذا ًمـؿ ُيٛمٙمٜمّ٤م أن َٟمرومٕمٝم٤م ُمـ إرض؟
ً مـٛمـ٤مذا ٓ ٟمًد آذاٟمٜم٤م قمٜمٝم٤م إذا ًمـؿ ٟم٘مدر أن ٟم ُّمدَّ صقهت٤م قمٜمّ٤م ؟
ً مـٛمـ٤مذا ٓ َشم ْ ِ
ف ِطم ًَّؽ قمـ يمؾ ُمٙمروه؟
ٍم ْ
ً مـٛمـ٤مذا ٓ ُٟم َ٘مقي ٟمٗمقؾمٜم٤م طمتك ٟمتخذ ُمٜمٝم٤م ؾمقر ًا دون أٓم؟
ٌ 
يمؾ يٌٙمل ُم٤موٞمف وحيـ إًمٞمف ،ومٚمٛمـ٤مذا ٓ ٟمٗمٙمر ذم احل٤مض ىمٌؾ أن ُيّمٌح ُم٤موٞم ً٤م؟!
*ُ*ُ*ُ*ُ*ُ

ؾريدريشُؾقنُصقؾرُ(:ُ)Friedrich von Schiller

 إن أؾمٛمك ِ
آي٤مت اًمـح٥م قمٜمد اًمـٛمرأة ٓ شمًتٓمٞمع أن شمـدومع صمٛمـ أسمًط ُذ ٍّل ًمدى اًمرضمؾ-
 اًممًمئ وطمده٤م شم ِ
ُـِمع قمٚمـك اًم ّتـ٤مج ،وًمًٜم٤م ٟمـرى ِ
اًمـجراح اًمتل سمـٝم٤م ايمـتًٌُ٧م-
 صقت إهمٚمٌٞمـ٦م ًمٞمس إصمـٌ٤مشمـ ً٤م ًمٚمٕمداًم٦م-

جونُبقلُرخيسُ(:ُ)Johann Paul Richter
ٌ
يمـٗمٞمؾ سمٛمحق أٓم وإطمزان ،وشم ًَْٙملم اًمـح٘مد واًمٖمْم٥م ،وإـمٗم٤مء ٟم٤مر
 اًمقىم٧م
اًمـخالوم٤مت واًمٍماقم٤مت-

بقتفقؾـُ(ُ:ُ)Beethoven
ـًع اًمدٟمٞمـ٤م-
 اًم٘مـٚم٥م اًمـٛمح٥م َي ُ

جقرجُؾؾفؾؿُؾريدريشُهقجؾُ(:ُ)Georg Wilhelm Friedrich Hegel
ٍ
درس يٛمٙمـ أن ٟمًتـٗمٞمده ُمـ اًمتـ٤مريخ هق أن اًمٌِمـر ٓ يًتـٗمٞمدون يمثٞمـر ًا
 أهؿ
ُمـ دروس اًمتـ٤مريخ-

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ391





ِ
اًمرضم٤مل هؿ أوًمئـؽ اًمذيـ يٕمرومقن ُمـ َتـ َٓم ّٚم ِ
اًمٚمحٔم٦م اًمر ِ
ِ
اهٜم٦م أو ُم٤م
ٌ٤مت
ُقمٔمٛمـ٤م ُء
ّ
ُ
يـج٥م ومِٕمٚم ُف ومٞمٝم٤م -
ـجٛمق ِع أقمٛمـ٤مًمف-
ًمٞمس ًمإلٟمً٤من ؿمٞمئ ً٤م َيٕمتـز سمـف همػم َُم ْ
ط ومـل ِ
اًمـٛم ْٗم ِر ُ
اًمـخدا ِع واًمـحٞمٚمـ٦م إٟمٛمـ٤م َيـخدَ ُع ٟمـٗمً ُف-
ُ
اًمٖمرور َيًٌِ ُؼ آٟمـٝمٞم٤مر-
ُ

يقهونُؾقفػغوكغُؾقنُؽقتـف(:ُ)Johann Wolfgang von Goethe(ُ)3

 سمحث٧م ومـل اًمتـ٤مريخ قمـ َُمـ َثـ ٍؾ أقمٚمـك ًمـٝمذا اإلٟمً٤من ومقضمد ُشمـف ومـل اًمٜمٌل
اًمٕمرسمـل حمٛمد-
ُ مـ يـحتٛمؾ قمٞمقسمـل أقمتَؼمه ؾمٞمدي وًمق يم٤من ظمـ٤مدُمل-
ُمقت ُُم ًْ ٌَؼ-
 طمٞم٤م ٌة سمال َضمدوى هل
ٌ

ُ مـ اخلٓم٢م اًمٗم٤مدح أن حيً٥م اًمـٛمرء ٟمٗمًف أقمٔمؿ ُمـٛمـ٤م هق طم ّ٘م ً٤م ،أوأن ُيـ٘مدر
ٟمٗمًف سمـ٠مىمؾ ُمـٛمـ٤م هل ىمٞمٛمتـف-
 سم٘مدر ُم٤م ٟمتـ٘مدم ومـل ِ
اًمً ّـ سم٘مدر ُم٤م شمَٕم ُٔمؿ اًمـٛمحـ-
 اجلحقد هق دائٛمـ ً٤م ٟمقع ُمـ اًمْمٕمػ --ومـ٠مٟم٤م ًمـؿ أقمرف إـمالىمـ ً٤م إٟمً٤مٟم ً٤م ذا ُمـ ْ٘م ِد ٍ
رة
ٌ
َ
طم ّ٘م ٍ٦م ِ
ضم٤مطمد ًا-






سمٕمض اًمـٙمت٥م يٌدو أٟمـٝم٤م يمُتٌ٧م ٓ ًمـٙمل شمُـزو َدٟمـ٤م سمـ٠ميـَّـ٦م َُم ْٕم ِرومـ٦م --سمؾ وم٘مط ُمـ
ٍ
ٍ
واطمـدة وهل أن شمـجـٕمٚمٜم٤م ٟم ِ
ُـدر َك أن ُُم١م ًّمٗمٞمٝم٤م قمرومقا ؿمٞمئ ً٤م ُم٤م-
هم٤ميـ٦م
أضمؾ
ِ
٥م ً
يمال ُِمٜمّ٤م َومـ ْْم ً
اًمتقاوع-
ال --وظمّمقص ً٤م قمٜمدُم٤م ُي َراومِـ ُ٘مف
ُ
اًمـٙمَر ُم ُيـٙمًْ ُ
قمٚمٞمٜم٤م إسم٘م٤مء ِ
رأؾمٜم٤م ُمرومققم ً٤م قم٤مًمٞمـ ً٤م-
إب وطمده ٓ ي ِ
ـحًدُ اسمٜمف قمٚمـك ُمقهٌتف-
َ
ُ
ِ
ٓ أطمد َيْمؾ إن ؾم٤مر قمٚمـك اًمٓمريؼ اًمّمحٞمح-

( )1يقه٤من ومقًمٗمج٤مٟم٩م ومقن ضمقشمف (  ) Johann Wolfgang von Goetheوًمد ذم ُمديٜم٦م ومراٟمٙمٗمقرت اًمقاىمٕم٦م قمغم
هنر اعم٤ميـ ذم  28أهمًٓمس ُ ,1749م٤مت ذم وم٤ميامر ذم ُ 22م٤مرس 1832م يٕمد ُمـ أؿمٝمر وأهؿ اًمِمخّمٞم٤مت إدسمٞم٦م
ذم شم٤مريخ إدب إعم٤مين وإدب اًمٕم٤معمل-

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُُُ391حــؽـؿُأفـؿـوكــقـي

 اًمرضمؾ اًمـٛمًتٕمجؾ يٌح٨م قمـ اًمٌـ٤مب وهق َي ُٛمـر ُمـ أُم٤مُمف-
 إذا يم٤مٟم٧م ًمؽ صمِـ٘م ٌ٦م سمٜمٗمًؽ ومـ٢مٟمؽ َؾم ُتـ ْٚم ِٝم ُؿ أظمري َـ اًمثـ َ٘م٦م-
ت قمٚمـك اًمّمؼم وم٢مٟم َ
َّـؽ شمٙمقن ىمـد طمـ٘مـ٘م٧م إٟمج٤مز ًا يمٌػم ًا-
 إذا أٟم٧م اِ ْقمتَدْ َ
 شم ِ
َـ٘مؾ طمـ٤مضمـ٤مشمُٜم٤م قمٜمدُم٤م ٟمٙمقن ُُمت٠مصمـريـ شمـ٠مصمـر ًا قمٛمٞم٘م ً٤م سمحـ٤مضمـ٤مت أظمريـ-

 اًمـٛمرأ ُة اًمـ ُٛمٓمٞمٕم ُ٦م شمـتـحٙمؿ سمزوضمٝم٤م-
 إذا أردت إضم٤مسمـ ً٦م ضمٞمد ًة ومٕمٚمٞمـؽ أن شمٓمرح ؾم١مآً ضمٞمد ًا-
ُٕمر قمًػم أن اًمـٛمرء ٓ يٛمٙمٜمف اًمقصمقق شمـٛمـ٤مُم ً٤م سم٤مٕـمٌ٤مء ،وُمع ذًمؽ ومال
 إٟمـف ٌ





يٛمٙمٜمف آؾمتٖمٜم٤مء قمٜمٝمؿ-
ِ
اًمـح ِ
اًمـٛمرء سمِ َٕمدُ و ِه ىمٌؾ اًمـٛمٕمريم٦م ،وُمـ اًمدٟمـ٤مءة اًمتـ ْ٘م ُ
ٚمـٞمـؾ ُمـ
ٛمؼ اؾمتٝم٤مٟمـ ُ٦م
ُمـ ُ
أهـٛمٞمـتف سمٕمد آٟمـتّم٤مر-
أظمـٓمر إضار اًمتل يٛمٙمـ أن ُشمـّمٞم٥م آٟمً٤من هق َ
فمـٜمف اًمز ِء سمٜمـٗمًف-
ٍ
ـمريؼ ُمًت٘مٞمؿ-
ٓ َي ِْمؾ َُم ْـ يًػم قمٚمـك
ومـل اًمـجً٤مرة ؾمتجد اًمٕمٌ٘مريـ٦م واًم٘مقة واًمًحر ،ومـ٤مسمـدأ سم٠مي رء يٛمٙمٜمؽ
اًم٘مٞم٤مم سمـف أو شمـحٚمؿ سم٤مًم٘مٞم٤مم سمـف-

 قم٤مُمؾ اًمٜمـ٤مس يمٛمـ٤م يـج٥م أن يٙمقٟمـقا ،وؾم٤مقمدهؿ قمٚمـك أن يّمٌحـقا ُمـ٤م
يٛمٙمٜمٝمؿ أن يٙمقٟمـقا قمٚمٞمـف-
 اًمـجٌ٤من يـُٝمدد إذا ؿمٕمر سم٤مُٕم٤من-
 ؾمتٕمرف يمٞمػ شمـحـٞمـ٤مً ،مق وصمِـ٘م٧م ومـل ٟمٗمًؽ-
دظمٞمٚم٦م َٟمـ ْٗم ًِف وم٘مٚمٛمـ٤م يـٗمتـ٘مـر إًمـك ؿمـ ٍ
ِ
لء ظم٤مرضمٝم٤م-
ُ مـ يم٤من همٜمٞم ً٤م ومـل
َ
ُ

 قم٤مُمؾ اإلٟمً٤من يمٛمـ٤م هق وؾمقف ئمؾ قمٚمـك ُم٤م هق قمٚمٞمف ،وقم٤مُمؾ اإلٟمً٤من يمٛمـ٤م
يٜمٌٖمل ًمف أن يٙمقن وؾمقف يّمٌح يمٛمـ٤م يٜمٌٖمل أن يٙمقن-
 ٓ يٜمٗمع اًم٘مٓمٞمع أن يٙمقن اًمراقمل ظمروومـ ً٤م-

ُ مـ اًمـخٓم٠م أن شمٙمقن إُمقر إيمثر أهـٛمٞم٦م شمـح٧م رطمـٛم٦م إُمقر إىمؾ أهـٛمٞم٦م-

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ394

آرثرُصقبـفوورُ(:ُ)Arthur Schopenhauer






ٍ
ٕطمد أن ُيّمٞمٌف --أ ُّم٤م اًمٕمٌ٘مريـ٦م ومٝمل أن
ُّمٞم٥م هدوم ً٤م ٓ ُيٛمٙمـ
اًمـٛمٝم٤مر ُة أن شم
َ
ٍ
ٕطمد أن يراه-
شمُّمٞم٥م هدوم ً٤م ٓ يٛمٙمـ
ُمثؾ ِ
اًمثرو ُة ُ
قمٓمِمؽ --وذًمؽ يٜمٓمٌؼ قمٚمـك ُ
ذسم٧م ُمٜمف زا َد ُ
اًمِم ْٝمرة-
ُم٤مء اًمٌحر ،يمٚمٛمـ٤م
َ
ِ
سمثالث ُمراطمؾ :إوًمـك أن شمـتٕمرض ًمٚمًخريـ٦م ،واًمثـ٤مٟمٞمـ ِ٦م
َـٛمـر
يمؾ اًمـح٘م٤مئؼ شم ُ
اًمـٛم ًَ ّٚمٛمـ٤مت-
أن شم َ
يتؿ اقمتٌ٤مره٤م ُمـ ُ
ُـ٘م٤مو َم سمـ ُٕمـٜمْـػ ،أُم٤م اًمثـ٤مًمثـ٦م ومـ٠من ّ
ِ
ِ
اًمًٕم٤مدة هق أيم ُؼم احلٛمـ٤مىم٤مت-
اًمـٛمرء سمّمحتف ومـل ؾمٌٞمؾ أي ٟمق ٍع آظمر ُمـ أٟمقا ِع
شمْمحٞم ُ٦م
ِ
ظم٤مرج قمـ إرادشمٜم٤م-
اًمٕم٘مؾ ،ويمالهـٛمـ٤م
اًمٙمراهٞم٦م شمَـٜمٌْع ُمـ اًم٘مٚم٥م وآطمت٘م٤مر ُمـ
ٌ

اًمنمف ٓيـج٥م أن ُيـٙمتً٥م وم٘مط ---سمؾ يـج٥م أن ٓ ُيـ ْٗمـ َ٘مد-

ُ
 يٜمـتُـ٩م ِ
ُمـحؾ اًم َٕم ِ
ّ
٘مؾ-
اًمٕمٜم٤م ُد قمـ ُُمـحـ٤موًم٦م اإلرادة إىمح٤مم ٟمٗمًٝم٤م
ُ
َ
ُ مـ اًمٓمٌٞمٕمل أن ٟمحزن ًمٜم٘مّمٜم٤م قمٜمدُم٤م ٟمت٠مُمؾ اًمًٕم٤مدة واًمـخػم قمٜمد أظمريـ-
ٍ
ٍ
ٍ
ؿمخّمٞم٦م يم٤مًمـجٛمـ٤مل ومـل اًمٜمً٤مء ،أو
شمٗمقىم٤مت
ـمٌٞمٕمٞم٦م أو
ُ مـ يـحًدون ُمقاه٥م
اًمذيم٤مء ومـل اًمرضم٤ملً ،مٞمس ًمـٝمؿ شمٕمزيـ٦م وٓ أُمؾ ،وٓ يٌ٘مك ًمـٝمؿ إٓ إُمٙم٤مٟمٞم٦م يمراهٞم٦م
ص٤مطم٥م اًمـٛمقهٌ٦م سمٛمرارة ودون ُُمٝم٤مدٟمـ٦م-

 إن هذا اًمـحًد اًمـٛمتجـف ٟمحق اًمٗمْم٤مئـؾ اًمِمخّمٞمـ٦م هق أيمثر ِ
اًمّمٗم٤مت َذاه ً٦م
وؾم ّٛمـ ً٤م ٕٟمـف ًمٞمس ًمٚمح٤مؾمد أُمؾ ،أوػ إًمـك ذًمؽ أٟمـف إيمثر ُذًٕٓ ،ن اًمـح٤مؾمد
ُ
يٙمره ُم٤م وضم٥م قمٚمٞمف ُطمـٌـف واطمـتـراُمـف-
ٍ
رضمؾ ؾمٕمٞمدٟٕ --مـٝمؿ ؾمٞمِمٕمرون سم٠مٟمـٝمؿ أؿم٘مٞم٤مء-
 ٓ يًتٓمٞمع اًمٜمـ٤مس رؤيـ٦م
ً مـؿ شمـٛمر سمـل أسمـد ًا أيـَّـ َ٦م ُِم ٍ
ـحٜم٦م ًمـؿ شمُـخٗم ْٗمٝم٤م ؾم٤مقم ٌ٦م أىمْمٞمٝم٤م ومـل اًم٘مراءة-
 يمؾ صٌل أطمـٛمؼ يًتٓمٞمع أن ي٘متؾ طمنمةً ---مٙمـ يمؾ قمٚمٛمـ٤مء إرض ٓ يًتٓمٞمٕمقن
أن يـخٚم٘مقا واطمدة-

هرمونُؾقنُـقرسفـغُ(:ُ)Hermann von Helmholtz

اًمقراصمـل اًمقطمٞمد ِ
 إن روح اًمٌَال َدة هل اًمٕمدو ِ
ًمٚمحٙمٛم٦م-
ّ َ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُُُ391حــؽـؿُأفـؿـوكــقـي

أوتقُؾقنُبسؿـوركُ(ُ:ُ)Otto von Bismarck
 اًمـحٛم٘مك وطمدهؿ يـحـت٘مرون شمـج٤مرب همػمهؿ-
 يٙمقن ًمديٜم٤م ُُمـت ًَّ ٌع ُمـ اًمقىم٧م قمٜمدُم٤م ٟمٕمرف يمٞمػ ٟمًتـخدُمف-
ٍ
سمدًمٞمؾ قمٚمـك اًمّمقاب ،وإٓ يم٤من شمًٕم ُ٦م طمـٛمٞمـ ٍر يٗمٝمٛمقن أيمثر
 يمثرة اًمٕمدد ًمٞمً٧م
ُمٜمل وُمٜمؽ-
 يٙمـقن ًمديٜمـ٤م ُمتًع ُمـ اًمقىمـ٧م قمٜمدُمـ٤م ٟمٕمـرف يمٞمـػ ٟمًتخدُمـف-

ؾريدريشُكـقـتـشفُ(ُ:ُ)Friedrich Nietzsche

٧م ُِمٜمْٝم٤م شمٌَِـ َٕمـت َْؽ-
٧م ُمٜمؽ ،وإذا َه َر ْسم َ
 اًمـٛمرأ ُة يم٤مًمٔمؾ :إذا شمٌَِ ْٕمـتَٝم٤م َه َر َسم ْ
 سم٘مدر ُم٤م شمَـر َهم٥م ومـل شمَني ِع شم ََ٘مـد ِم ِ
اًمٕم ْٚم ِؿ سمِ َ٘مدْ ِر ُم٤م شمٕمٛمؾ قمٚمـك إسمـ٤م َدشمِـف سمًـرقم٦م ،وهٙمذا
ْ ُ
ٍ
ِ
ِ
ِ
نقم٦م وم٤مئـ٘م٦م-
شمـٛمقت اًمدضم٤مضم٦م اًمتل شمُـٙمر ُهٝم٤م ا ْصٓمٜم٤مقمٞم ً٤م قمٚمـك أن شمْمع سمٞمْمٝم٤م سمِ ُ ْ

ؾراكزُـوؾؽوُ(:ُ)Franz Kafka

 إن ًمدى اًمـٛمتـ٘مدُملم ومـل ِ
اًمً ّـ ؿمٞمئ ً٤م ُم٤م ظم٤مدقم ً٤م ويم٤مذسمـ ً٤م ومـل ـمري٘م٦م شمٕم٤مُمٚمٝمؿ ُمع
ٍ
أٟم٤مس أصٖمر ُمٜمٝمؿ ِؾمٜمّـ ً٤م-

رايـرُموريـوُريـؾـؽفُ(:ُ)Rainer Maria Rilke

 اًمًٕم٤مدة هل ذًمؽ اًمِمٕمقر اًمـٛمريح اًمذي يٖمٛمرك قمٜمدُم٤م شمُـدْ ِظمؾ اًمٌَ ْٝم َج٦م إًمـك
ىمٚمقب أظمريـ-

موـسُصقؾرُ(:ُ)Max Scheler

ُ مـ اًمـٛمح٤مل اًمتقصؾ إًمـك طمٞم٤مة أظمالىمٞم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م ُم٤م ًمـؿ يتٛمتع اًمٗمرد سم٤مًمثـ ِ
٘م٦م
اًمًٕمل ومـل إرو٤مء أظمريـ-
٧م هذه اًمث٘مـ٦م يمٚمٛمـ٤م زاد
سم٤مًمٜمٗمس -ويمٚمٛمـ٤م َىم َّٚم ْ
ُ

شقجؿقكـدُؾرويـدُ(:ُ)Sigmund Freud
 إٟمـف ًمتدري٥م ضمٞمـد أن يٙمقن اًمـٛمرء ص٤مدىمـ ً٤م شمـٛمـ٤مُم ً٤م ُمع ٟمٗمًـف-
ضم٤مٟم٥م أىمـٚمـٞم ٍ
ٍ
ِ
٧م
ٚمٌـٞمـ٦م ُُمٕم٤مٟمِـدَ ٍة ُِم ْـ
روض قمٚمـك أ ْهم
ـ٦م َقم َر َوم ْ
 اًمـحْم٤مرة هل ر ٌء ُم ْٗم ٌ
َّ
يمٞمػ شمتٛمٚمؽ وؾم٤مئؾ اًم ُ٘م َّق ِة واإليمْراه-

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ391
ُ مٕمٔمؿ اًمٜم٤مس ٓ يريدون احلري٦م طم٘م ً٤مٕ ،ن احلري٦م يٜمٓمقي قمٚمٞمٝم٤م ُمً١موًمٞم٦م،
وُمٕمٔمؿ اًمٜم٤مس ظم٤مئٗمقن ُمـ اًمـٛمً١موًمٞمـ٦م-

إرؾغُرومؾُ(ُ:ُ)Erwin Rommel
 اًم٘م٤مئد اًمٜم٤مضمح هق اًمذي يًٞمٓمر قمٚمـك قم٘مقل أقمدائف ىمٌؾ أن يًٞمٓمر قمٚمـك أضمً٤مدهؿ-

ِ
أفزتُآيـشتويـُ(:ُ)Albert Einstein

ٞمٙمقن ُم٤م ؾم َتـًـت ِ
َّ 
َح٘مف-
إن ُمّمػم اًمٌنميـ٦م ُقمٛمقُم ً٤م َؾم
ُ َ ْ

 اًمـخٞم٤مل أيمثر أمهٞم ً٦م ُمـ اًمـٛمٕمرومـ٦م --ومٝمق ُيـح ُ
ٞمط سمـ٤مًمٕم٤مًمـؿ ،وسمـف ٟمًتٓمٞمع رؤيـ٦م اعمًتـ٘مٌؾ-
اًمٕمٚمؿ دون ٍ
ديـ أقمرج --واًمديـ دون ٍ
قمٚمؿ أقمٛمك.

ُ
 أهؿ ؿمـ ٍ
لء هق أٓ شمـتـقىمػ قمـ اًمً١مال.






اًمث٘م٤مومـ٦م هل ُم٤م َي ٌْـ٘مك سمٕمد أن َشمـٜمًْك يمؾ ُم٤م َشمٕمٚمٛم َتف ومـل اًمـٛمدرؾم٦م.
ِ
اًمٌمء ُمر ًة سمٕمد أظمرى وشمـتقىمع ٟمتٞمج ً٦م ُُمـختٚمٗم ً٦م.
ذات
اًمـجٜمقن هق أن شمٗمٕمؾ َ
رائع إذا ًمـؿ شمٙمـ َشمـ ْٕم ُ
ت٤مش ُِمٜمف.
اًمٕمٚمؿ ر ٌء ٌ
قمٔمٞمؿ و ُُم ِ
ٌ
إٟمً٤من َقم ِٛم َؾ سمِ ُحـريـ٦م.
ٚمٝم ٌؿ صٜمٕمف
يمؾ ُم٤م هق
ٌ
يًتٓمٞمع أي أطمـ ٍ
قمٌ٘مري
ٛمؼ َضمٕمؾ إؿمٞم٤مء شمٌدو أيمؼم وأ ْقم َ٘مدً ،مـٙمٜمؽ حتت٤مج إًمـك
ٍّ
ؿمج٤م ٍع ًمـجٕمٚمٝم٤م شمٌدو قمٙمس ذًمؽ.

ب ؿمٞمئ ً٤م ضمـديـد ًا.
 اإلٟمً٤من اًمذي ًمـؿ ُيـخٓمئً ،مـؿ ُيـجر ْ
 اًمـٛمِم٤ميمؾ اًمـٛمقضمقدة ومـل قم٤مًمـؿ اًمٞمقم ٓ يٛمٙمـ أن َشمـ ُح َّٚمٝم٤م ُقم ٌ
٘مقل ظمٚم٘متٝم٤م.
 يمؾ قمٚمقُمٜم٤م اًمتل ٟم٘مٞمًٝم٤م سمـ٤مًمقاىمع سمِـدائـ َّٞمـ ٌ٦م و ُـمٗمقًمٞم٦م ،وًمـٙمٜمٝم٤م أصمٛمـ ُم٤م ًمديٜم٤م-
ٓمئ ومٞمف طمً٤مسمـ٤م ُشمـٜمـ٤م ُٟمًٛمٞمف اًمّمدْ ومـ٦م.
 يمؾ ُم٤م ُشمـخـ ُ
 ٓ أقمٚمؿ سم٠مي ؾمالح ؾمٞمحـ٤مرسمقن ومـل اًمـحرب اًمٕم٤مًمـٛمٞم٦م اًمثـ٤مًمث٦مً ---مٙمـ ؾمالح
اًمراسمٕم٦م ؾمٞمٙمقن اًمٕم ِّمـل واًمـ ِ
حج٤مرة.
ُ
أٟمقي اًمٕمٞمش ومٞمف.
ُ م٤م يـٝمٛمٜمل أيمثر ُمـ اًمـٛمـ٤ميض هق اًمـٛمًت٘مٌؾ طمٞم٨م أٟمـل
َ
 ٓ أومـٙمر أسمـد ًا ومـل اًمـٛمًتـ٘مٌؾٟٕ ،مـف ؾمٞم٠مشمـل ىمـريـٌـ ً٤م ومـل يمؾ إطمقال-

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُُُ397حــؽـؿُأفـؿـوكــقـي

ِ
اًمقؾمٞمٚم٦م و ُهمٛمقض اًمٖمـ٤مي٤مت .
ُ مِمٙمٚمتٜمـ٤م اًمـٙمؼمى هل ُمث٤مًمٞمـ٦م َ
شمٕمرف يمٞمػ ُشمـخٗمك ُم ِ
ّم٤مدرك .
 ه اإل ْسمدا ِع هق أن
َ
َ
 هٜم٤مك ؿمٞمئـ٤من ٟٓمـٝم٤مئـٞم٤من :اًمٙمقن وهمٌ٤م ُء اإلٟمً٤من ---وسم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمـٙمقن وم٠مٟمـ٤م ُم٤م
ٍ
ُمت٠ميمد شمـٛمـ٤مُم ً٤م .
ِزًم٧م همػم
 اًمروح اًمٕمٔمٞمٛم٦م شمقاضمف دائٛمـ ً٤م ُُمٕم٤مرو ً٦م ُمـ ُُمتقؾمٓمل اًمذيم٤مء.
ٍ
شمرشمٞم٥م ًمتٗمٙمػمك اًمٞمقُمل.
 اًمٕمٚمؿ ًمٞمس ِؾمقى إقم٤مدة
شمٕمؽمف سم٤مًمـٛمّم٤مدومـ٦م أو اًمٕمِمقائـٞم٦م.
ًم٘مقاٟملم ٓ
ً م٘مد ظمٚمؼ اًمرب اًمـٙمقن ِو ْوم٘م٤م
ُ
َ
ٍ
إطمً٤مس هق اًمٖمٛمقض ---إٟمـف َُم ّْمدر اًمٗمـ واًمٕمٚمقم.
 أضمـٛمؾ
 اًمـٛمٕمروم٦م ًمٞمً٧م اًمـٛمٕمٚمقُم٤مت ،ومٛمّمدر اًمـٛمٕمرومـ٦م اًمقطمٞمد هق اًمتجرسمـ٦م واخلؼمة -
٧م أُم٤مم اُمتح٤من اًمتجرسمـ٦م.
 اًمـح٘مٞم٘م٦م هل ُم٤م َيـثْـٌُ ُ
ِ
 أصمٛمـ ُم٤م ومـل اًمٕم٤مًمـؿ هق اًمـحدَ س أو ِ
اًمالُمٕم٦م.
اًمٗمٙمر ُة
َ ُ
ٍ
٠مهداف وًمٞمس سم٠مؿمخ٤مص
 إذا يمٜم٧م شمـريـد أن شمٕمٞمش طمٞم٤مة ؾمٕمٞمدة ،ارسمط طمٞم٤مشمؽ سمـ
أو ُمً٤مئـؾ -
()1

 ومـل اًمـٛمدرؾم٦م يٕمٚمٛمقٟمـؽ اًمدرس صمؿ يـختؼموٟمؽ ،أُم٤م احلٞم٤مة ومـتختٌـرك صمؿ
شمٕمٚمٛمؽ اًمدرس-
 اًمتٕمٚمٞمؿ اًمـٛمدرد ؾمٞمجٚم٥م ًمؽ وفمٞمٗم٦م ،أُم٤م اًمتٕمٚمٞمؿ اًمذاشمـل ومًٞمجٚم٥م ًمؽ قم٘مالً-
ً مٞمً٧م اًمٗمٙمرة ومـل أ ّٟمـل ومـ٤مئـ ُؼ اًمذيم٤مء ،سمؾ يمؾ ُم٤م ومـل إُمر أٟمـل أىميض وىمـتـ ً٤م
ٍ
ُمقهٌ٦م ظم٤مص٦مً ،مدي ومـ٘مط طمٌـل
أـمقل ومـل َطمؾ اًمـٛمِم٤ميمؾ ،ومٚمٞمً٧م ًمدي أيـ َ٦م
ًمالؾمتـٓمالع-

 أدريم٧م ذم اًمٕمديد ُمـ اًمـٛمرات يمٞمػ أن طمٞم٤ميت اًمداظمٚمٞم٦م واخل٤مرضمٞم٦م ُسمٜمِـ َٞم ْ٧م قمٚمـك يمد
روم٤مىمل ،ويمٞمػ جي٥م قمكم أن أسمذل ٟمـٗمز سمجد ٕقمٓمل ومـل اًمـٛم٘م٤مسمؾ ىمدر ُم٤م أظمذت-
( ) 1يٕمٜمل إذا يم٤من اًمٜم٤مس اعمقضمقديـ ذم طمٞم٤مشمؽ خيدُمقن إهداف واًمٖم٤مي٤مت اخل٤مص٦م سمؽ (ويمٜم٧م قمغم ٟمٗمس اًمدرضم٦م ُمـ
إمهٞم٦م سم٤مًمٜمًٌ٦م هلؿ) وم٢من شم٠مصمػمهؿ ذم طمٞم٤مشمؽ ٓسمد أن يٙمقن إجي٤مسمٞم ً٤م دائ ًامً ،وذم اًمٖم٤مًم٥م أهنؿ ٓ يتًٌٌقن ًمؽ سم٤مٕؾمك،
إٓ إذا ىم٤مُمقا سمخٞم٤مٟمتؽ( -اعم١مًمػ)
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ٍ
ؿمكء أومْمؾ.
 اٟمٔمر سمٕمٛمؼ إًمـك اًمٓمٌٞمٕم٦م  ---وسمٕمد ذًمؽ ؾمقف شمٗمٝمؿ يمؾ
 قمٚمٞمؽ أن شمتٕمٚمؿ ىمقاقمد اًمٚمٕمٌ٦م أوًٓ ،صمؿ قمٚمٞمؽ أن شمـتٕمٚمؿ يمٞمػ شمٚمٕم٥م أومْمؾ ُمـ
أظمريـ.
ٍ
ًمٓمٗمؾ قمٛمره ؾمت٦م أقمقا ٍم وم٠مٟم٧م ٟمٗمًؽ ًمـؿ شمٗمٝمٛمٝم٤م سمٕمد.
 إذا ًمـؿ شمًتٓمع ذح ومٙمرشمؽ
 ٓ شمٙم٤مومح ُمـ أضمؾ اًمٜمج٤مح ،سمؾ يم٤مومح ُمـ أضمؾ اًم٘مٞمٛم٦م.
 إن اًمـٛمِمٙمالت اًمقاوح٦م اًمتل ٟمقاضمٝمٝم٤م ٓ يٛمٙمـ طمٚمٝم٤م سمٜمٗمس ُمًتقى اًمتٗمٙمػم
اًمذي يمٜم٤م ومٞمف قمٜمدُم٤م أٟمِم٠مٟمـ٤م شمٚمؽ اًمـٛمِمٙمالت-
 إن اًمـحْم٤مرة شمٜمِم٠م طمٞمٜمٛمـ٤م َي ًْت ِ
َٚمٝم ُؿ اًمٜمـ٤مس َقمزُم ً٤م واوح ً٤م ص٤مدىم ً٤م قمٚمـك سمٚمق ِغ اًمت٘مدم-

 اًمـٛمث٘مٗمقن ي٠مشمقن حلؾ اًمـٛمِم٤ميمؾ سمٕمد وىمققمٝم٤م ،واًمٕمٌ٤مىمرة يًٕمقن عمٜمٕمٝم٤م ىمٌؾ أن شمٌدأ-
 شمٕمٚمؿ أيـ دمد اًمـٛمٕمٚمقُم٤مت اًمـٛمٗمٞمدة ويمٞمػ شمًتخدُمٝم٤م ،ومٝمذا ه اًمٜمج٤مح-
ال ٟم٤مضمح ً٤م سمؾ رضم ً
شمًع ٕن شمٙمقن رضم ً
ال وم٤موالً-
َ ٓ 

أفزتُصػويتزرُ(:ُ)Albert Schweitzer

ِ
ٝمرضمـ٦م-

ُ
اًمـٛم ٌَ َ
ـراىمـ٦م ُ
أظمدع اًمـٛمٔم٤مه ِر هل اًم ٌَ ّ
ً مٞمس ًمٚمح٘مـٞم٘مـ٦م ٌ
أوان ،إٟمـٝم٤م ُمقضمقد ٌة ومـل يمؾ إوىمـ٤مت وٓ ؾمٞمٛمـ٤م قمٜمدُم٤م شمـٌدو
ـحـٚمٝم٤م-
ًمٜم٤م ومـل همػم َُم َ
دو ُة ِىمـٞمـ٤مدة-
 اًمـ ُ٘مـ َ
موـسُبَلكؽُ(ُ:ُ)Max Planck

 ٓ شمٜمتٍم احل٘مٞم٘م٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اجلديدة سم٢مىمٜم٤مع ظمّمقُمٝم٤م وضمٕمٚمٝمؿ يرون اًمٜمقر ،وًمٙمٜمٝم٤م
شمٜمتٍم قمٜمدُم٤م يٛمقت ظمّمقُمٝم٤م ومـل اًمٜمٝم٤ميـ٦م ويٜمٛمق ضمٞمؾ ضمديد ُمٕمت٤مد قمٚمٞمٝم٤م-

برتقفًُبريشًُ(:ُ)Bertolt Brecht

 اًمـجريٛم٦م إيمٌـر ُمـ أن َشمـ ْ ِ
ن َق سمـٜمٙم ً٤م :هل أن ُشمـ َ١م ِؾم َس َسمـٜمْـٙم ً٤م-
 ومـل اًمٌ ِ
دء يٙمقن اًمـخٌز صمؿ شمٙمقن إظمالق ،ذًمؽ قمٜمد ِ
همػم أصح٤مب اًمـحٙمٛم٦م-
َ
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ؽرتردُؾقنُفـلُؾقرتُ(:ُ)Gertrud von Le Fort
أقمٛم ُؼ ُمـ اًمِمجـ٤مقمـ٦م-
 اًمـخقف هق ؿمـل ٌء ُم٤م َ

روجرُؾريتسُ(ُُ:ُ)Roger Fritz
 اًمـٛمِم٤ميمؾ اًمـجديدة شمـتٓمٚم٥م طمٚمقًٓ ضمديدة-
ً مـؿ أقمرف أسمد ًا ؿمخّم ً٤م طم٤مًمٗمف اًمـحظ ًمقىم٧م ـمقيؾ ،ومجٛمٞمٕمٝمؿ يم٤مٟمقا يًتح٘مقن
ُم٤م ٟم٤مًمقه ،إذ ًمٞمس هٜم٤مك رء اؾمٛمف ُمتً٤مسمؼ ُمـحٔمقظ-

داؾقدُبقركشتويـُ(:ُ)David Bornstein
 اًمًالم اًمدائؿ ٓ ي٠مشمـل سم٤مًم٘مقة-

ؽوبريقؾُٓوبُ:
 ٓ يٕمٛمؾ اًمـح٤مؾمقب سمنقم٦م إٓ ٕٟمف ٓ يٗمٙمر-
 ٓ يتقاوع إٓ ُمـ يم٤من واصم٘م ً٤م ُمـ ٟمٗمًف.
ً مٜمتٕمٚمؿ ُمـ اًمري٤موٞم٤مت قمدم دم٤مهؾ إصٗم٤مر.
طمر ُا سمؾ أن يٙمقن ؾمٞمد ًا.
 اًمٕمٌد هق ُمـ ٓ يٓمٛمح أن يٙمقن ّ
*ُ*ُ*ُ*ُ*ُُ

درسُؾـلُآؿـتـصودُمـ أفـؿـوكقـو
ٌُ
أًمـٛمـ٤مٟمٞم٤م سمٚمد صٜم٤مقمل -وهق يٜمـتـ٩م ُمـجٛمققم٦م ُمـ أرىمك اًمٕمالُم٤مت اًمتج٤مريـ٦م ُمثؾ سمٜمز،
سمـل أم دسمٚمٞمق ،وؾمٞمٛمٜمز --إًمخ -ومـل سمٚمد يمٝمذا ،يـتـقىمع اًمٙمثػمون رؤيـ٦م ُمقاـمٜمٞمٝم٤م يٕمٞمِمقن
ٍ
ومـل ٍ
وطمٞم٤مة وم٤مظمرة ،قمٚمـك إىمـؾ يم٤من هذا اٟمـٓمٌ٤مقمل ىمٌؾ رطمٚمتل اًمدراؾمٞم٦م.
رهمد
قمٜمدُم٤م وصٚم٧م إًمـك ه٤مُمٌقرغ ،رشم٥م زُمالئل اًمـٛمقضمقديـ ومـل ه٤مُمٌقرغ ضمٚمً٦م شمرطمٞم٥م
ًمـل ومـل أطمد اًمـٛمٓم٤مقمؿ -وقمٜمدُم٤م دظمٚمٜم٤م اًمـٛمٓمٕمؿٓ ،طمٔمٜم٤م أن يمثػم ًا ُمـ اًمٓم٤موٓت
يم٤مٟم٧م وم٤مرهم٦م -ويم٤مٟم٧م هٜم٤مك ـم٤موًم٦م طمٞم٨م شمقاضمد زوضملم ؿم٤مسملم ًمـؿ يٙمـ أُم٤مُمٝمٛمـ٤م ؾمقى
اصمٜملم ُمـ إـمٌ٤مق وقمٚمٌتلم ُمـ اًمـٛمنموسم٤مت -يمٜم٧م أشمً٤مءل إذا يم٤مٟم٧م هذه اًمقضمٌ٦م
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اًمًٌٞمٓم٦م يٛمٙمـ أن شمٙمقن روُم٤مٟمًٞم٦م ،وُم٤مذا ؾمتـ٘مقل اًمٗمت٤مة قمـ ُسمخؾ هذا اًمرضمؾ -ويم٤من
هٜم٤مك قمدد ىمٚمٞمؾ ُمـ اًمًٞمدات يمٌػمات اًمًـ.
ـمٚم٥م زُمٞمٚمٜم٤م اًمٓمٕم٤مم ،يمٛمـ٤م ـمٚم٥م اًمـٛمزيد ٕٟمٜم٤م ٟمِمٕمر سم٤مجلقع  ---وسمٛمـ٤م أن اًمـٛمٓمٕمؿ
يم٤من ه٤مدئ ً٤م ،وصؾ اًمٓمٕم٤مم هيٕم ً٤مً ،مـؿ ٟم٘ميض اًمٙمثػم ُمـ اًمقىم٧م ومـل شمٜم٤مول اًمٓمٕم٤مم.
قمٜمدُم٤م هم٤مدرٟم٤م اعمٙم٤من ،يم٤من هٜم٤مك طمقازم صمٚم٨م اًمٓمٕم٤مم ٍ
ُمتٌؼ ومـل إـمٌ٤مقً -مـؿ ٟمٙمد ٟمّمؾ
سم٤مب اعمٓمٕمؿ إٓ وسمّمقت يٜم٤مديٜم٤م ،يمٛمـ٤م ٓطمٔمٜم٤م أن اًمًٞمدات يمٌػمات اًمًـ يتحدصمـ قمٜم٤م
إًمـك ُم٤مًمؽ اًمـٛمٓمٕمؿ-
قمٜمدُم٤م حتدصمقا إًمٞمٜم٤م ،ومٝمٛمٜم٤م أٟمـٝمـ يِمٕمرن سم٤مٓؾمتٞم٤مء إلو٤مقم٦م اًمٙمثػم ُمـ اًمٓمٕم٤مم -ىم٤مل
زُمٞمٚمـلً« :م٘مد دومٕمٜم٤م صمٛمـ اًمٓمٕم٤مم اًمذي ـمٚمٌٜم٤مه ومٚمٛمـ٤مذا شمـتدظمٚمـ ومٞمٛمـ٤م ٓيٕمٜمٞمٙمـ؟ش
إطمدى اًمًٞمدات ٟمٔمرت إًمٞمٜم٤م سمٖمْم٥م ؿمديـد -وادمٝم٧م ٟمحق اهل٤مشمػ واؾمتدقم٧م أطمدهؿ-
سمٕمد ومؽمة ُمـ اًمقىم٧م ،وصؾ رضمؾ ومـل ِز ٍّي رؾمٛمل ىمدم ٟمٗمًف قمٚمـك أٟمـف (و٤مسمط ُمـ ُم١مؾمً٦م
اًمت٠مُمٞمٜم٤مت آضمتامقمٞم٦م) وطمرر ًمٜم٤م خم٤مًمٗم٦م سم٘مٞمٛم٦م ُ 53م٤مريم ً٤م( -يم٤من ذًمؽ ىمٌؾ قمٍم اًمٞمقرو)
اًمتزُمٜم٤م مجٞمٕم ً٤م اًمّمٛم٧م ،وأظمرج زُمٞمكم ُ 53م٤مرك ىمدُمٝم٤م ُمع آقمتذار إًمـك اًمـٛمقفمػ-
ىم٤مل اًمْم٤مسمط سمٚمٝمج ٍ٦م طم٤مزُم٦م« :اضؾبقاُـؿقيُافطعومُافتل يؿؽـؽؿُاشتفَلـفو ُُ ...افـؿـولُ
فؽُفؽـُافـؿقاردُفؾؿجتؿعُ.وهـوكُافعديـدُمـُأخريـُؾـل افعوفـؿُافذيـُيقاجفقنُ
كؼصُافـؿقاردُ،فقسُفديؽُشبىُفـفدرُافـؿقارد ش-
ال  ---وًمٙمٜم٤م اشمٗم٘مٜم٤م ُمٕمف ٟ ---محـ ومٕم ً
امحرت وضمقهٜم٤م ظمج ً
ال سمح٤مضم٦م إًمـك اًمتٗمٙمٞمـر ومـل هذا،
ٟمحـ ُمـ سمـٚمد ًمٞمس همٜمٞم ً٤م سم٤مًمـٛمقارد وُمع ذًمؽ وُمـ أضمؾ طمٗمظ ُم٤مء اًمقضمف ٟمٓمٚم٥م اًمٙمثػم ُمـ
اًمٓمٕم٤مم قمٜمدُم٤م ٟمدقمق أطمدهؿ  ،وسمـ٤مًمت٤مًمـل يٙمقن هٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ اًمٓمٕم٤مم اًمـٛمٝمدور واًمذي
حيت٤مضمف أظمرون -إن هذا اًمدرس جي٥م أن ٟم٠مظمذه قمٚمـك حمٛمؾ اجلد ًمتٖمٞمػم قم٤مداشمٜم٤م اًمًٞمئ٦م-
ىم٤مم زُمٞمٚمـل سمتّمقير شمـذيمرة اًمـٛمخ٤مًمٗم٦م وأقمٓمك ٟمًخ٦م ًمٙمؾ واطمد ُمٜم٤م يمٝمدي٦م شمـذيم٤مريـ٦م-
جـؿقعـوُأفصؼُصقرةُافـؿخوفػيُظؾـكُاحلوئطُف ُُتذـُ َُركو بـلنُُٓكعقدُفإلرسافُأبـد ًاُ.

*ُ*ُ*ُ*ُ*ُ*ُ*
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حؽؿُمـُوشطُوذقُأوروبو
َـر ِم طمجر ًا ومـل اًمٌئر اًمتل َ ِ
٧م ُمٜمٝم٤م-
ذ ْسم َ
 ٓ شم ْ
 ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن اًمـح٥م ص٤مدىم ً٤م إٓ إذا يم٤من ُُمـتٌَ٤م َدًٓ-
شمـٛمٝمؾ سم٤مًمققمدَ  :وقمج ْؾ سم٤مًمقوم٤مء-

ّ
اًمـجٌـ ومـل سمٕمض إطمٞم٤من ؿمج٤مقم٦م-

ُ
 اًمٌخٞمؾ ؿمح٤م ٌذ دائؿ-
رضمؾ سمال أقمداء ٌ ---
ٌ
رضمؾ سمال ىمٞمٛم٦م-

 يزأر إؾمد وًمـٙمٜمف ٓ يـٚمتٝمؿ صٖمػمه-





ومتك طمتك شمُـجـرسمـف-
ٓ شمَـٛمدح ً
ُمـ أهـٛمؾ اًمـ ِ
ح َٙم َؿ وإُمث٤مل وىمع ومـل اًمـخـٓم٠م-
ُمـ ُشمـ َجٛم ُٚمـ ُف اسمـتـً٤م َُمـ ُتـف ومٝمق ص٤مًمح ،وُمـ ُشمـ َِمـق ُهـ ُف اسمتً٤مُمتف ومٝمق دء-
اإلٟمً٤من اًمـ ِ
حذ ْر ٓ يـجٕمؾ قمٜمـز َشمـ ُف ِ
طم٤مر َؾم ً٦م ًمٌُـًت٤مٟمـف-

٤مس ومـل ِ
 اًمـحًقد اًمٔم٤مًمـؿ يؽماءى ًمٚمٜمـ ِ
صمقب اًمـٛمٔمٚمقم-
 يمؾ ـمٛمـ٤م ٍع ذًمٞمـ ٌؾ-

 طمتك اًمـٛمجٜمقن َيـ ِٗمـر ُمـ اًمًٙمػم-
ن ُة اًمقاًمـد-
 آسمـ اًمّم٤مًمح َُم ّ
ُ مـجد اًمـٛمرأة ضمـٛمـ٤مًمـٝم٤م ،وُمـجـد اًمرضمؾ ُىمـ ّقشمـف-
رأي٧م إقمٛمك ي٘متـرب ُمـ اًمٌئـر يٙمقن َص ْٛم ُتـ َؽ َضمريٛم٦م-
 إذا
َ
ِ
اًمًٗمٞمٜمـ٦مَ ،
وظمٓمِٞمـئ ٌ٦م واطمـد ٌة شمُـدَ ُمـ ُر ظم٤مـمِئـ ً٤م-
ُ صمـ ْ٘م ٌ
٥م واطمدٌ ُيٖمـ ِر ُق َّ
ٌ
ٍ
طمّم٤من سمال ًمِـج٤مم-
زاوج
 اُمرأ ٌة سمال
َ
ٕضمـٛمؾ هق أن َي َ
ٕمٞمش ُمـ أضمٚمف-
 ضمـٛمٞمؾ أن يٛمقت اإلٟمً٤من ُمـ أضمؾ وـمٜمف ،وًمٙمـ ا

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ101
ُ مـ٤م اًمـحٞم٤مة إٓ طمرب سملم اًمٕم٤مـمٗم٦م واًمٕم٘مؾ-
 ومـل ومـ اًمتٕمٚمٞمؿ هٜم٤مك ومـ اًمتحٗمٞمز-
 اًم٘مدرة قمٚمـك قمٛمؾ رء هل صمروة اًمرضمؾ اًمٗم٘مػم-

مقريسُموترفقـؽُ(:ُ)Maurice Maeterlinck
َ ٓ شمـٜمْـ ٌُع اًمٕمداًم٦م ُمـ اًمـٛمٜمٓمؼً ،مٙمـ اًمّمالح يقًمدُ ُمـ اًمـحٙمٛم٦م-
يمٜم٧م ًمِ ًّم٤م أهقم٧م إًمٞمؽ طمقادث
 أٟم٧م ٓ شمـ٘مـ٤مسمـؾ إٓ ٟمـٗمًؽ ومـل اًمٓمريؼ  ---إذا َ
اًمنىمـ٦م ،وإذا يمٜم٧م ىم٤مشمـ ً
ال ىمدَّ ُم٧م إًمٞمؽ اًمٔمروف اًم ُٗمرص٦م شمِـٚمق اًم ُٗمرص٦م ًم َتـ٘م ُتؾ-
يمثػم ُمـ اًمـٛمنات واًمـٛمّم٤مئ٥م يٛمٙمـ أن يتًٌ٥م ومٞمٝم٤م اًمـحظً ،مٙمـ َؾمال ُُمٜم٤م

ٌ
اًمداظمـٚمـل ٓ يٛمٙمـ ًمٚمحظ أن َيـحٙمٛمف-
ٟ ٓ مٙمقن ُمع أظمريـ يمٛمـ٤م ٟمٙمقن َو ْطمدَ ٟم٤م ٟ ---محـ ُُمـختٚمٗمقن طمتك وإن ُيمٜمّـ٤م ُمٕمٝمؿ
ومـل اًمٔمالم-

بقـقتقُإشبقـقزاُ(:ُ)Benito Espinoza

 يٛمٞمؾ اًمٜم٤مس سمٓمٌٕمٝمؿ ًمٚمحًد ،وأيمثرهؿ ُمـ َذ ِوي اًمـٙمِ ْ ِؼمي٤مء اًمـٛمٗمرط اًمذيـ
َي ٌْدون ُسمًٓم٤مء ووٕمٗم٤مء-

مقَلكـلُـؾغُ(:ُ)Melanie Klein
ٍ
ؿمخص ُم٤م ،صمؿ يتحقل
 يٌدأ إطمً٤مس اًمـحًد دائٛمـ ً٤م سم٤مإلقمج٤مب اًمذي ُيـحًف اًمٗمرد دم٤مه
إًمـك اًمـح٥م واًمـحٜملم ،ومـل وضمٝمف اإليـج٤مسمـل ،أو إًمـك اًمـحًد ومـل وضمٝمف اًمًٚمٌل-

روبرتُصقفرُ(ُ:ُ)Robert Schuller
إهداف ضوريـ ٌ٦م ًمتحٗمـٞمزٟمـ٤م ومحً٥م ،سمؾ هل أؾم٤مؾمـ ّٞمـ ٌ٦م ومٕمـالً
ً مٞمً٧م
ُ
ًمٌ٘م٤مئـٜمـ٤م قمٚمـك ىمٞمد اًمـحـٞم٤مة-

جرومُ(:ُ)Jerome
 اًمـحٙمٛم ُ٦م َصم َٛمر َة اًمر ِ
وح ٓ اًمـجًد-
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مقزارتُ(:ُ)Mozart

ِ
ًمٚمٕمٓم٤مء إذا ًمـؿ ُشمـراومِ ْ٘مـ ُف َسمـ ًْ َٛمـ ُ٦م اًمر َى-
 ٓ ىمٞمٛم َ٦م
 إن اًمٕمٛمؾ ًَم َّذشمِـ َل اًم ُٕمٔمٛمك-
 إن اًمًٕم٤مدة شمٙمٛمـ ومـل ُُمتٕمـ٦م اإلٟمج٤مز و َٟمِمقة اًمـٛمجٝمقد اًمـ ُٛمٌدع-

ظؾـلُظزتُبقجقؾقتشُ(:ُ)Alija Izetbegović
ُ
يٙمقن احلٞمقان ظمٓمػم ًا قمٜمدُم٤م يٙمقن ضم٤مئٕم ً٤م ،و أُم٤م اإلٟمً٤من ومٞمٙمقن ظمٓمػم ًا قمٜمدُم٤م يِمٌع-

 قمٜمدُمـ٤م يتج٤موز اًمٗمًـ٤مد ومـل سمٞمئـ٦م طمد ًا ُمٕمٞمٜمـ ً٤م ،يّمٌح اًم٘م٤مٟمقن قم٘مٞمٛمـ ً٤م-
 إن يمؾ ىمقة ومـل اًمٕم٤مًمـؿ شمٌدا سمثٌ٤مت أظمالىمل ،ويمؾ هزيٛم٦م شمٌدأ سم٤مٟمـٝمٞم٤مر أظمالىمل-

فققكوردُأويؾرُ(:ُ)Leonhard Euler
ٟ مٗمس اًم٘مدر ُمـ اخلٞم٤مل يٛمٙمـ أن يـح٘مؼ اًمٜمج٤مح أو اًمٗمِمؾ ووم٘م ً٤م ًمتقضمٞمٝمؽ ًمف-

فققكقؾُتويـجرُ(ُ:ُ)Lionel Tiger
 إن أضمً٤مُمٜم٤م حتتقي قمٚمـك ُم٤م يٕمرف سم٤مؾمؿ اًمّمٞمدًمٞم٦م اًمداظمٚمٞم٦م ،وقمٜمدُم٤م شمٙمقن
شمقىمٕم٤مشمٜم٤م وأومٙم٤مرٟم٤م إيـج٤مسمٞم٦م وم٢من هذا يرومع ُمـ يمٗم٤مءة ضمٝم٤مزٟم٤م اًمـٛمٜم٤مقمل ،ويٗمرز
اًمـجًؿ ُمقاد ًا ُمٝمدئـ٦م داظمٚمٞم٦م شمٕمٛمؾ قمٚمـك ظمٗمض اًمتقشمر اًمٜمٗمز وإًمـؿ ،يمٛمـ٤م
شمً٤مقمد قمٚمـك طم٨م ـم٤مىمـ٦م اجلًؿ وشمدقمٞمٛمٝم٤م طمتك حت٧م أىمَم فمروف اًمْمٖمط-

إيركـلُزيؾقـسؽلُ(ُُ:ُ)Ernie J Zelinski
 إن أردت أن شم٘مقم سمٕمٛمؾ ُم٤م يمٛمـ٤م يـج٥م ،قمٚمٞمؽ أٓ شمٗمرط ومـل شمـحًٞمٜمف-
 إن اًمـٛمـ٤مل أو اًمذه٥م ٓ طمدود ًمف ،أُم٤م اًمقىم٧م ومٛمحدود :واًمـٛم١مؾمػ أن اًمٌٕمض
يتٍمف يمٛمـ٤م ًمق أن اًمٕمٙمس هق اًمّمحٞمح-

هـريؽُشـؽققػتشُ:

 اًمـٙمِ ْذ َسمـ ُ٦م يم٤مًمزي٧مَ :شمٓمٗمق قمٚمـك وضمـ ِف احل٘مٞم٘م٦م-

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ104
ٍ
سمِمٙمؾ
دأب ـمقال 23قم٤مُم ً٤م قمٚمـك قمٌقر احلدود ٟمحق أًمـٛمـ٤مٟمٞم٤م
ُ مقاـمـ سمٚمجٞمٙمل َ
يقُمل قمٚمـك دراضمتف اًمـٝمقائٞم٦م طم٤مُم ً
ال قمٚمـك فمٝمره طم٘مٞمٌ ً٦م ممٚمقء ًة سم٤مًمؽماب ،ويم٤من
رضم٤مل احلدود إًمـٛمـ٤من قمٚمـك ٍ
ي٘ملم أٟمـف « ُيـ َٝمر ُبش ؿمٞمئ ً٤م ُم٤م وًمٙمٜمٝمؿ ومـل يمؾ ُمرة ٓ
جيدون ُمٕمف همػم اًمؽماب -اًمن احل٘مٞم٘مل ًمـؿ ُي َ
ػ إٓ سمٕمد ووم٤مة اًمًٞمد ديًت٤من طملم
ٙمِم ْ
وضمدت ومـل ُمذيمراشمـف اًمـجٛمٚمـ٦م اًمت٤مًمٞمـ٦م« :طمتك زوضمتل ًمـؿ شمٕمٚمؿ أٟمٜمل سمٜمٞم٧م
صمروشمـل قمٚمـك َشمـ ْٝمري٥م اًمدراضم٤مت إًمـك أًمـٛمـ٤مٟمٞمـ٤مش-
أُم٤م قمٜمٍم اًمذيم٤مء هٜم٤م ومٝمق:
« َُذ ُُّرُافرمودُؾـلُافعققنُوتـحقيـؾُأكظـورُافــوسُظـُاهلدفُاحلؼقؼلش-
*ُ*ُ*ُ*ُ*ُ

شلـقن دائؿـ ًُوُهـوكُإفـكُجوكبؽ
ؿقة اإلرادةُ
زًمزال ُمدُمر أرُمٞمٜمٞم٤م ،ويم٤من ُمـ أىمًك ِ
ٌ
زٓزل اًم٘مرن اًمٕمنميـ
ذم قم٤مم  1989ضب
وأودى سمحٞم٤مة أيمثر ُمـ مخً٦م و قمنميـ أًمػ ؿمخص ظمالل قمدة دىم٤مئؼ ،وًم٘مد َؿم ّٚم٧م
اعمٜمٓم٘م٦م اًمتل ضهب٤م مت٤مُم ً٤م وحتقًم٧م إمم ظمرائ٥م ُُمؽمايمٛم٦م ،وقمغم ـمرف شمٚمؽ اعمٜمٓم٘م٦م يم٤من
ومالح ُمع زوضمتف ،ختٚمخؾ ُمٜمزًمف وًمٙمٜمف ًمـؿ يً٘مط ،وسمٕمد أن اـمٛم٠من قمغم زوضمتف
يًٙمـ ٌ
شمريمٝم٤م سم٤معمٜمزل واٟمٓمٚمؼ رايمْم ً٤م ٟمحق اعمدرؾم٦م آسمتدائٞم٦م اًمتل يدرس ومٞمٝم٤م اسمٜمف واًمقاىمٕم٦م ذم
وؾمط اًمٌٚمدة اًمـٛمٜمٙمقسم٦م ،وقمٜمدُم٤م وصؾ وإذا سمـف ُيِم٤مهد ُمٌٜمك اعمدرؾم٦م وىمد حتقل إمم
طمٓم٤مم ،حلٔمتٝم٤م وىمػ ُمذهقًٓ وامج ً٤مً ،مٙمـ وسمٕمد أن شمٚم٘مك اًمّمدُم٦م إومم ُم٤م هل إٓ حلٔم٦م
أظمرى وشمذيمر مجٚمتف اًمتل يم٤من يردده٤م دائٛمـ ً٤م ٓسمٜمف وي٘مقل ًمف ومٞمٝم٤مُ :مٝمٛمـ٤م يم٤من (ؾم٠ميمقن
دائٛمـ ً٤م هٜم٤مك إمم ضم٤مٟمٌؽ) ،و سمـدأت اًمدُمقع شمٜمٝمٛمر قمغم وضمٜمـتٞمـف ،وُم٤م هل إٓ حلٔم٦م صم٤مًمث٦م
إٓ وهق يًتٜمٝمض ىمقة إرادشمـف ويٛمًح اًمدُمقع سمٞمديـف ويريمز شمٗمٙمػمه وٟمٔمره ٟمحق يمقُم٦م
إٟم٘م٤مض ًمٞمحدد ُمقىمع اًمٗمّمؾ اًمدراد ٓسمٜمف وإذا سمـف يتذيمر أن اًمٗمّمؾ يم٤من ي٘مع ومـل
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اًمريمـ اخلٚمٗمل ٟم٤مطمٞم٦ماًمٞمٛملم ُمـ اًمـٛمٌٜمك ،و ًمـؿ متر همػم حلٔم٤مت إٓ وهق يٜمٓمٚمؼ إمم هٜم٤مك
ي٠مس و ُذ ِ
وجيثق قمغم ريمٌـتٞمف ويٌدأ سم٤محلٗمر ،وؾمط ِ
هقل أسم٤مء واًمٜم٤مس اًمٕم٤مضمزيـ -طم٤مول
أسمقان أن َيـ ُجـ ّرا ُه سمٕمٞمد ًا ىم٤مئٚملم ًمفً :م٘مد وم٤مت إوانً ،م٘مد ُم٤مشمقا ،ومام يم٤من ُمٜمف إٓ أن ي٘مقل
هلٛمـ٤م :هؾ ؾم ُت ِ
ً٤مقمداٟمٜمل؟! ،واؾمتٛمر حيٗمر ويزيؾ إطمج٤مر طمجر ًا وراء طمجر ،صمؿ أشم٤مه
َ
رضمؾ إـمٗم٤مء يريده أن يتقىمػ ٕٟمـف سمٗمٕمٚمف هذا ىمد يتًٌ٥م سم٢مؿمٕم٤مل طمريؼ ،ومرومع رأؾمف
ىم٤مئالً :هؾ ؾم ُت ِ
ً٤مقمدُ ٟمـل؟!
َ
واؾمتٛمر ومـل حم٤موٓشمـف ،وأشم٤مه رضم٤مل اًمنمـم٦م يٕمتـ٘مدون أٟمف ىمد ُضم َّـ ،وىم٤مًمقا ًمف :إٟمؽ
ْ
سمح ْٗم ِرك هذا ىمد ُشمًٌ٥م ظمٓمر ًا وهدُم ً٤م أيمثر ،ومٍمخ سم٤مجلٛمٞمع ىم٤مئال :إُم٤م أن شمً٤مقمدوين أو
َ
اشمريمقين ،وومٕمال شمريمقه ---
ي٘م٤مل أٟمـف اؾمتٛمر حيٗمر ويـزيح إطمج٤مر سمـدون يمٚمؾ أو ُمٚمؾ سمٞمديـف اًمٜم٤مزومتلم ًمـٛمدة
( 37ؾم٤مقم٦م) وسمٕمد أن أزاح طمجر ًا يمٌػم ًا سم٤مٟم٧م ًمف ومجقة يًتٓمٞمع أن يدظمؾ ُمٜمٝم٤م ومّم٤مح
يٜم٤مدي( :أرُم٤مٟمد) ،وم٠مشم٤مه صقت اسمٜمف ي٘مقل ويٌٙمل :أٟم٤م هٜم٤م ي٤م أيبً ،م٘مد ىمٚم٧م ًمزُمالئلٓ ،
ختـ٤مومقا وم٠مسمـل ؾمقف ي٠مشمـل ًمٞمٜمـ٘مذٟمـل و ُيٜمْـ ِ٘م َذ ُيمؿ ٕٟمـف وقمدٟمـل أٟمـف ُمٝمٛمـ٤م يم٤من ؾمقف
يٙمقن إمم ضم٤مٟمٌلُ -م٤مت ُمـ اًمتالُمٞمذ  ،14وظمرج  33يم٤من ِ
آظم َر ُمـ ظمرج ُمٜمٝمؿ (أرُم٤مٟمد)،
وًمق أن إٟم٘م٤مذهؿ شمـ٠مظمر قمدة ؾم٤مقم٤مت أظمرى ًمـٛمـ٤مشمقا مجٞم ًٕم٤م ،واًمذي ؾم٤مقمدهؿ قمغم
اًمـٛمٙمقث أن اًمـٛمٌٜمك قمٜمدُم٤م اهن٤مر يم٤من قمغم ؿمٙمؾ اًمـٛمثٚم٨مُٟ ،م ِ٘م َؾ اًمقاًمد سمٕمده٤م

ًمٚمٛمًتِمٗمك ،وظمرج سمٕمد قمدة أؾم٤مسمٞمع -واًمقاًمد اًمٞمقم ُمـ َتـ َ٘م ِ
٤مقمدٌ قمـ اًمٕمٛمؾ يٕمٞمش ُمع
ُ
زوضمـتـف واسمٜمف اًمـٛمٝمٜمدس (أرُم٤مٟمد) اًمذي أصٌح هق أن اًمذي ي٘مقل ًمقاًمدهُ :مٝمٛمـ٤م
يمـ٤من ؾم٠ميمقن دائٛمـ ً٤م إًمـك ضم٤مٟمٌؽ-

*ُ*ُ*ُ*ُ*ُ*ُ*ُ

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ101

حـؽـؿُإشبـوكـقـي
رأي ًمـٛمـ ٓ إرادة ًمف-
َ ٓ 
 سمِٜمـ٤م ُء اًمٌُ ْٖم ِ
ض ُُم َِمٞمَّـدٌ سمحجـ٤مرة اإله٤مٟمـ٤مت-
ٍ
ًٛمـ٤مر واطمـ ٍد ىمـد شمـٗم٘مد ومرؾم ً٤م-
 سمًٌ٥م شمقومٞمـر ُِم
وٟمقر اًمـحؼ ٓ ُيٓمٗم٠م-
 ؿمٕم٤مع اًمِمٛمس ٓ َيـخٗمك،
ُ
اًمّمٛم٧م زيٜمـ٦م اًمـج٤مهؾ ومـل ضمـٛمٕمٞم٦م اًمٕم٘مالء-

ُ
ـجدُ اًمـحٙمٛمـ٤مء يٕمتـرف سمـف اًمتـ٤مريخ ُُمـتـ٠مظمر ًا-
َُ م ْ
 قمٚمـك اًمـٛمرأة أن شمـح٥م زوضمٝم٤م يم٠مٟمـف صديؼ وأن شمـخِم٤مه يم٠مٟمـف قمدو-
 إذا َظم َٗم َْم٧م اًمـٛمرأة صقشمـٝم٤م ومٝمل شمـريـد ُمٜمؽ ؿمٞمئـ ً٤م ،وإذا رومٕم٧م صقشمـٝم٤م ومٝمل
ًمـؿ شمـ٠مظمذ ذًمؽ اًمٌمء-





إذا شمٕمٓمِم٧م اًمـٛمرأة ًمٚمح٥م ومتح٧م ىمٚمٌٝم٤م ٕول ـم٤مرق-
قمٜمدُم٤م يِمٌف اًمٓمٗمؾ واًمده يـٜمْـ َزع يمؾ ٍ
ؿمؽ طمقل ُأُمـف-
ُ
ُ
٥م اًمٜمً٤مء ،وشمٕمٞمً ٌ٦م ُمع اًمزوج اًمذي ٓ ُيٕمج ٌُ ُٝم ْـ-
اًمـٛمرأة ىمٚم٘م٦م ُمع زوضمٝم٤م اًمذي ُي ْٕم ِج ُ
يمثػمون ُمـ اًمرضم٤مل إذا أطمٌقا ؿمٞمئ ً٤م ومـل وضمف اًمـٛمرأة أظمٓمئقا ومتزوضمقا اًمـٛمرأة يمٚمٝم٤م-

ُ ظمذ ُمـ سمٞم٧م اًمٖمٜمل ضمقاد ًا  ---وُمـ سمٞم٧م اًمٗم٘مػم زوضمـ٦م-
ُ مـ َيم ُثر يمالُمف َيمـ ُثـ َرت آصمـ٤مُمـف-

بوروخُشبقـقزاُ(ُ:ُ)Baruch Spinoza

ِ
ّ 
قمدو ًا ٟمـثـؼ سمـ٠مٟمـف
سم٤مًمٜم٘مص واًمـخقفٟٕ ،مٜمـ٤م ٓ ٟمٌُـ ِْٖم ُض
اقمؽماف
إن اًم ٌُ ْٖمـ َض
ٌ
ّ
ومـل ُو ْؾم ِٕمٜم٤م اًمتٖمٚم٥م قمٚمٞمف-

ـورفقسُريؾقسُُ:
 سمـدون اًمـٛمٌ٤مدئ يً٘مط اًمٌِمـر قمٜمدُم٤م شمُـزًمزًمـٝمؿ قمقاصػ اًمـحـٞم٤مة-

بوفتوشتورُؽراثقونُ(ُ:ُ)Baltasar Gracián
 آطمت٘م٤مر هق اًمِمٙمؾ إذيمك ًمالٟمـتـ٘م٤مم-

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 107حـؽـؿُإشبـوكـقـي

مقغقؾُديُأكـومقكقُ(ُ:ُ)Miguel de Unamuno
 إطمً٤مس اًمـح٤مؾمد ًمذ ٌة ٟمٗمًٞم ٌ٦م ٟمجً٦م ،وهمرهمريٜم٤م داظمٚمٞم٦م ضم٤مُمـح٦م وومـٔمٞمٕم٦م،
وهـم٤من ومـل روح اإلٟمً٤من-
وإن اًمًٚمؿ واًمديٛم٘مراـمٞم٦م ٓسمـد وأن يـقًم ِ
إن اًمـحًد هق ُأم اًمديٛم٘مراـمٞم٦مّ ،
ّ 
دان
ُ َ
اًمـحًدّ ،
وإن اًمديٛم٘مراـمٞم٤مت طم٤مؾمدة-

ؾراكسقسؽقُديُـقػقدوُ(:ُ)Francisco de Quevedo

ُُ

 إن ـم٤مقمقن اًمٕم٤مًمـؿ يـتٛمثؾ ومـل أرسمٕم٦م :اًمـحـًد ،واًمـخٞم٤مٟمـ٦م ،واًمتٙمٌـر ،واًمٌخؾ-

خقشقفُأورتقجوُجوشقًُ(ُ:ُ)José Ortega y Gasset

سمِمٙمؾ ِ
ٍ
ٍ
ومرد ّي ،سمؾ
اُمرئ ٓ ُيـ َ٘مـٞم ْؿ ٟمـٗمًف إيـج٤مسمٞم ً٤م أو ؾمٚمٌٞم ً٤م
 اًمـ َحـ ِْمدُ يتٙمقن ُمـ :يمؾ
َيٕمتؼم ٟمـٗمًف يمٙمؾ اًمٜم٤مس ،و ُرهمؿ ذًمؽ ٓ ي٘مٚمؼ سمـؾ يِمٕمر سم٤مًمراطم٦م ٕٟمـف يم٤مٔظمريـ-

مقغقؾُديُثربوكتسُشوبقدراُ(:ُ)Miguel de Cervantes









اًمرضمؾ ُمـ ٟم٤مر ،اًمـٛمرأة ُمـ ِ
اًمٙمتّ٤من  ---ي٠مشمـل إسمـٚمٞمس ويـٜمـ ُٗمخ-
ِ
ِ
ٛمـ٤مر َ ---يٚمٓمِ ْؿ أٟمٗمؽ سمـذيـٚمـف-
ُم٤مزح اًمـح َ
ـمٜم ٍ
ْجرة ىمٌـٞمح٦م اًمِمٙمؾ ٓ شم ِ
ًمٞمس َصم َّٛم َ٦م َ
َـجدُ ًمـٝم٤م همٓم٤م ًء-
اًمرضمؾ اًمذي ُيٌٙمٞمؽ ُ ---يـحٌؽ يمثػم ًا-
اًمِم٤مقمر يقًمد ُمـ ر ِطم ِؿ أُم ِ
ـف ؿم٤مقمـر ًا-
َ
طمِمق اًمٙمٞمس سم٠ميمثـر ُمـٛمـ٤م يتًع ًمـف يٛمزىمـف-
ٍ
شمٗمٙمٞمـر ،يم٤مًمرُم٤ميـ٦م سمال شمّمقي٥م-
اًمتٙمٚمؿ سمٖمػم
ٍ
ٍ
ُ
ؿمٕمقب
ـمقيٚمـ٦م ً ---مٕمٚمٝم٤م شمـجرسمـ٦م
إُمث٤مل ِطمٙم ٌَؿ ىمّمػم ٌة ُُمًتـ٘م٤م ٌة ُمـ شمـج٤مرب
سم٠مهه٤م ُمٜمذ أىمـدم إزُمٜمـ٦م-

ً مـؿ ُشمٌْ َـ روُم٤م ومـل يـق ٍم واطمـد-
ُ مًٌٌ٤مت ِ
اًمـحـ ْ٘م ِد إه٤مٟمَـ ٌ٦م واطمت٘م٤مر-
ِ
اًمٙمثٞمـر ومـل ضمٞم٥م همٞمـرك-
ظمػم ًمؽ ُمـ
 اًم٘مٚمٞمـ ُؾ ومـل ضمٞمٌؽ ٌ

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ108

خقانُبوبؾقُؾقَلكقؾو (ُ:ُُ)Juan Pablo Villanueva
ـحٌقب ُمـ
 اإلٟمً٤من سمح٤مضم٦م إًمـك اإلطمً٤مس سم٘مٞمٛمتـف اًمذاشمٞمـ٦م وأٟمـّـف ُُمـحؽم ٌم و َُم
ٌ
ِىمـ ٌَـؾ أظمريـ ،وئمـ أن أظمريـ ًمـ يـتـ٘مٌّـٚمق ُه إٓ إذا يم٤من ـمٞمـٌ ً٤م ،وأٟمـف ًمـ
يٙمقن َُم٘مٌقًٓ وٓ ُُمـحـتَـرُم ً٤م إذا أفمٝمر َو ْٕمٗم ً٤م-
إكقغقُفقبقٌُديُمقـدوثوُ(: )Íñigo López de Mendoza

 إن اًمِمٕمقب ٓ يٛمٙمـ أن حت٥م ُمـ ي ِ
ـرقمٌُٝم٤م-
ُ

إمقؾققُؽرشقيُؽقمٌُ(:ُ)Emilio García Gómez
 جي٥م أن ٟم٘مٝمر اًمـٛمّم٤مئ٥م سمٛمقاضمٝمتٝم٤م ،وًمٞمس سم٤مًمـٝمروب ُمٜمٝم٤م ،ومٗمل طمٚمٌ٦م
اًمٍماع وطمده٤م شمتٛمٞمز أص٤مًم٦م احلً٤مم-

*ُ*ُ*ُ*ُ*ُ*ُ*
َ ٓ سمـ َٓمـ َؾ سمـال ِضمراح-

حؽؿُبـرتـغـوفـقـيُ

ؾوشؽقُداُؽوموُ(ُ:ُ)Vasco da Gama
َـق َىم َٕم ُ٦م أىمـؾ َىم ًْقة-
اًمـٛمت َ
 اًميسمـ٦م ُ
َـحز ُن اًمـٛمرأة قمٚمـك ِىمـ َّٚم ِ
ـ٦م ُم٤م قمٜمده٤م  ---سمؾ قمٚمـك يمثرة ُم٤م قمٜمد همػمه٤م-
 ٓ شم َ

*ُ*ُ*ُ*ُ*ُ*ُ*

حـ َُؽـ ْؿُاِشؽــدكـوؾـقـي
ُِ

 أطمٌ٥م ضم٤مرك  ---وًمٙمـ ٓ شم ِ
َـٝمدم اًمـجدار اًمٗم٤مصؾ سمٞمٜمٙمٛمـ٤م-
ُ ٓ سمـدَّ أن ُينمق اًمْمقء ومـل آظمر اًمٜمٗمؼ-

 اًمٕمٌ٘مريـ٦م واًمٗمٓمٜم٦م واًمروح شمُـٙمتِمػ ومـل أُمث٤مل إُ ُّمـ٦م-
 إ ْىمدَ ُر قمٚمـك ِظمداقمٜم٤م سمًٝمقًم٦م هق اًمِمخص اًمذي ٟمٕمتـز سمّمداىمتـف-

ِ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ109حؽ َْؿُاِشؽــدكـوؾـقـي

ٍ
أؿمخ٤مص
ؿمٖمػ سم٤مًمٜمًٌ٦م إًمـك يمؾ إٟمً٤من  ---هٜم٤مك رسمٛمـ٤م
 إن اإليٛمـ٤من هق أؾمٛمك
ٌ
يمثػمون ومـل يمؾ ٍ
تقصٚمقن إًمٞمف ،وًمٙمـ ٓ أطمد يتج٤موزه-
ضمٞمؾ ٓ َي ّ





اإلضمـٛمـ٤مع أىمقى اًم٘مالع-
اًمٚمحؿ سمال ُِم ٍ
ٚمح واًمٓمٗمؾ اًمذي ٓ شمُـ َ٘مـق ُُمف َيـ ْٗم ًُدان-
ٍ
أسمٞمـض َ
ـمحٞمٜمــ ً٤م-
ًمٞمــس يمؾ
ِ
ــ٩م شمـ٠ميمٚم ُف اًمذئـ٤مب-
ُمـــ َيًتـٜمٕم ْ

أوؽسًُشـقدرسُ:

ـرومِ ِ
 إهمٜمٞم٤مء دائٛمـ ً٤م ُُمـحؽمُمقن ،واإله٤مٟمـ٦م ُمـ َ
ـٝم ْؿ يٜمٌٖمل أن شمُٕمتؼم ُُمـج٤مُمٚم ً٦م ---
ـم َ
يٕمتزون سمذًمؽ-
يمثٞمـرون ُمـ إؿمخ٤مص ّ

ؾقؾقؽسُتقؿرموكسُ:

ِ
سمخؼمة اًمـحـٞم٤مة-
 يٙمقن اًمـٛمرء ومٞمـٚمًقوم ً٤م ًمٞمس سمـ٤مًمـٙمت٤مسمـ٦م ،وًمـٙمـ

شتغُشسوؾؾسُ:
َّ 
إن َشم َٓمقر اًمٚمٖم٦م ًمدى اًمٓمٗمؾ يـٌ٘مك ًمٖمز ًا يًتحٞمؾ َؾم ٌْـ ُر أهمقاره-

أفػردُكقبؾُ(:ُ)Alfred Nobel
ِ
اًمٗم٤مؿمؾ ُمـ ٓ ُيـح٤مول اًمٜمج٤مح-
 أؾمق ُأ ُمـ

تـسغُ:
ت قمٚمٞمٝم٤م ُقمثقر ًا ومٛمـ اًمـحٙمٛم٦م ويمر ِم
 ٓ شمٌح٨م قمـ قمٞمقب اًمٜمـ٤مس  ---وإذا َقم َث ْر َ
إظمالق أن شمـتج٤مهٚمٝم٤م وشمٌح٨م قمٛمـ٤م يٙمقن وراءه٤م ُمـ اًمٗمْمؾ-
أىمٌح اًمـٙمذب ُم٤م ٟمِ ّْم ُٗمف ِصدْ ق-

ُ
 اًمـٛمـ٤مل ٓ ُيـ ْٔم ِٝمر طمـٛمـ٤مىمـ٦م اًمٜمـ٤مس  ---وًمٙمـ ُيـ ْ
ٔم ِٝمر طمـ٘مـٞم٘مـتٝمؿ-
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إجـوبـيُمستـػـزةُ
ومـل اُمتح٤من اًمٗمٞمزي٤مء ومـل ضم٤مُمٕم٦م يمقسمٜمٝم٤مضمـ سم٤مًمداٟمٛمرك ضم٤مء أطمد أؾمئٚم٦م آُمتح٤من
يم٤مًمت٤مًمـل :يمٞمػ حتدد ارشمٗم٤مع ٟم٤مـمح٦م ؾمح٤مب سم٤مؾمتخدام اًمٌ٤مروُمٞمؽم (ضمٝم٤مز ىمٞم٤مس اًمْمٖمط
اًمـجقي)؟
اإلضم٤مسمـ٦م اًمّمحٞمح٦م :سم٘مٞم٤مس اًمٗمرق سملم اًمْمٖمط اجلقي قمٚمـك ؾمٓمح إرض وقمٚمـك
ؾمٓمح ٟم٤مـمح٦م اًمًح٤مب-
إطمدى اإلضم٤مسم٤مت اؾمتٗمزت أؾمت٤مذ اًمٗمٞمزي٤مء وضمٕمٚمتـف ي٘مرر رؾمقب ص٤مطم٥م اإلضم٤مسمـ٦م
سمـدون ىمـراءة سمـ٤مىمل إضم٤مسمـ٤مشمـف قمٚمـك إؾمئٚم٦م إظمرى-
اإلضم٤مسم٦م اًمـٛمًتٗمزة هل :أرسمط اًمٌ٤مروُمٞمؽم سمحٌؾ ـمقيؾ وأدًمـل اخلٞمط ُمـ أقمٚمـك ٟم٤مـمح٦م
اًمًح٤مب طمتك يٛمس اًمٌ٤مروُمٞمؽم إرض ،صمؿ أىمٞمس ـمقل اخلٞمط-
همْم٥م أؾمت٤مذ اًمـٛمـ٤مدة ٕن اًمٓم٤مًم٥م ىم٤مس ًمف ارشمٗم٤مع اًمٜم٤مـمح٦م سم٠مؾمٚمقب سمدائل ًمٞمس ًمف
قمالىم٦م سم٤مًمٌ٤مروُمٞمؽم أو سم٤مًمٗمٞمزي٤مء ،شمٔمٚمؿ اًمٓم٤مًم٥م ُم١ميمد ًا أن إضم٤مسمتف صحٞمح٦م %133
شمؿ شمٕمٞملم ظمٌػم ًمٚمٌ٧م ومـل اًم٘مْمٞم٦م-
وطمً٥م ىمقاٟملم اجل٤مُمٕم٦م ّ
أوم٤مد شم٘مرير احلٙمؿ سم٠من إضم٤مسم٦م اًمٓم٤مًم٥م صحٞمحـ٦م ًمٙمٜمٝم٤م ٓ شمدل قمٚمـك ُمٕمرومتف سمامدة
اًمٗمٞمزي٤مء -وشم٘مرر إقمٓم٤مء اًمٓم٤مًم٥م ومرص٦م أظمرى إلصمٌ٤مت ُمٕمرومتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م صمؿ ـمرح قمٚمٞمف
احلٙمؿ ٟمٗمس اًمً١مال ؿمٗمٝمٞم ً٤م ،ومٙمر اًمٓم٤مًم٥م ىمٚمٞمـ ً
ال وىم٤ملً« :مدي إضم٤مسم٤مت يمثػمة ًم٘مٞم٤مس
ارشمٗم٤مع اًمٜم٤مـمح٦م وٓ أدري أيـٝم٤م أظمت٤مرش وم٘م٤مل احلٙمؿ« :ه٤مت يمؾ ُم٤م قمٜمدكش-
وم٠مضم٤مب اًمٓم٤مًم٥م :يٛمٙمـ إًم٘م٤مء اًمٌ٤مروُمٞمؽم ُمـ أقمٚمـك ٟم٤مـمح٦م اًمًح٤مب قمٚمـك إرض،
وي٘م٤مس اًمزُمـ اًمذي يًتٖمرىمف اًمٌ٤مروُمٞمؽم طمتك يّمؾ إًمـك إرض ،وسم٤مًمت٤مزم يٛمٙمـ
طمً٤مب ارشمٗم٤مع اًمٜم٤مـمح٦م -سم٤مؾمتخدام ىم٤مٟمقن اجل٤مذسمٞم٦م إروٞم٦م-
إذا يم٤مٟم٧م اًمِمٛمس ُمنمىمـ٦م ،يٛمٙمـ ىمٞم٤مس ـمقل فمؾ اًمٌ٤مروُمٞمؽم وـمقل فمؾ ٟم٤مـمح٦م
اًمًح٤مب ومٜمٕمرف ارشمٗم٤مع اًمٜم٤مـمح٦م ُمـ ىم٤مٟمقن اًمتٜم٤مؾم٥م سملم اًمٓمقًملم وسملم اًمٔمٚملم-
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إذا أردٟم٤م طم ً
ال هيٕم ً٤م يريح قم٘مقًمٜم٤م ،وم٢من أومْمؾ ـمري٘م٦م ًم٘مٞم٤مس ارشمٗم٤مع اًمٜم٤مـمح٦م سم٤مؾمتخدام
اًمٌ٤مروُمٞمؽم هل أن ٟم٘مقل حل٤مرس اًمٜم٤مـمح٦م« :ؾم٠مقمٓمٞمؽ هذا اًمٌ٤مروُمٞمؽم اجلديد هديـ٦م إذا
ىمٚم٧م ًمـل يمؿ يٌٚمغ ارشمٗم٤مع هذه اًمٜم٤مـمح٦مش ؟
أُم٤م إذا أردٟم٤م شمٕم٘مٞمد إُمقر ومًٜمحً٥م ارشمٗم٤مع اًمٜم٤مـمح٦م سمقاؾمٓم٦م اًمٗمرق سملم اًمْمٖمط
اجلقي قمٚمـك ؾمٓمح إرض وأقمٚمـك ٟم٤مـمح٦م اًمًح٤مب سم٤مؾمتخدام اًمٌ٤مروُمٞمؽم ،يم٤من احلٙمؿ
يٜمتٔمر اإلضم٤مسمـ٦م اًمراسمٕم٦م اًمتل شمـدل قمغم ومٝمؿ اًمٓم٤مًم٥م ًمـٛمـ٤مدة اًمٗمٞمزي٤مء ،سمٞمٜمام اًمٓم٤مًم٥م يٕمت٘مد
أن اإلضم٤مسم٦م اًمراسمٕم٦م هل أؾمقأ اإلضم٤مسم٤مت ٕهن٤م أصٕمٌٝم٤م وأيمثره٤م شمٕم٘مٞمد ًا سم٘مل أن ٟم٘مقل أن
اؾمؿ هذا اًمٓم٤مًم٥م هق «ٟمٞمٚمز سمقرش وهق ًمـؿ يٜمجح وم٘مط ومـل ُم٤مدة اًمٗمٞمزي٤مء ،سمؾ إٟمف
اًمداٟمٛمريمل اًمقطمٞمد اًمذي طم٤مز قمٚمـك ضم٤مئزة ٟمقسمؾ ومـل اًمٗمٞمزي٤مء-

*ُ*ُ*ُ*ُ*ُ

موذاُيـدرسُافتؾؿقذُؾـلُافسقيـدُوافتؾؿقذُدمُاخلؾقٍُافعربـل؟
فققنُبرخقُ
ًمٚمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ شم٠مصمػم ذم شمٙمقيـ اًمٗمرد أيمثر ُمـ أي ٟمِم٤مط إٟمً٤مين آظمر ٓ -اإلقمالم
وٓ اًمٙمت٥م وٓ اًمٜمِم٤مـم٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمٕمًٙمريـ٦م وآىمتّم٤مديـ٦م وهمػمه٤م شمٖمرس
اًمـٛمٗم٤مهٞمؿ واًم٘مٞمؿ واًمًٚمقك ذم ذهـ اإلٟمً٤من ُمثؾ اًمؽمسمٞم٦م واًمتـٕمٚمٞمؿ-
واًمتٕمٚمٞمؿ إيـديـقًمقضمل ،أي أٟمـف يـ١مؾمس أروٞم٦م صٚمٌ٦م ذم ذهـ اًمـٛمتٚم٘مل ،وٓ
ؾمٞمٛمـ٤م ذم اًمّمٖمر قمـ اًم٘مٞمؿ واًمـٛمٌ٤مدئ وإومٙم٤مر ووضمٝم٦م اًمٜمٔمر واًمـٛمقىمػ اًمذي
ؾمٞمـتٌـٜم٤مه ذم احلٞم٤مة دمـ٤مه ُمً٤مئؾ صٛمٞمـٛمٞمـ٦م ُمثؾ اًمديـ واًم٘مقُمٞمـ٦م واًمقـمٜمـٞم٦م-
وإن ًمـؿ شمّمدىمقين ،اٟمٔمروا إمم ُم٤م يـثػمه اًمٖمرب وإهائٞمؾ ُمـ وقو٤مء وشمـدظمؾ
ؾم٤مومر ذم اًمـٛمٜم٤مه٩م اًمتٕمٚمٞمٛمٞمـ٦م ًمدى اًمٕمرب واًمـٛمًٚمٛملم طمٞم٨م يٓمٚمٌقن ُمٜمٝمؿ (ٓ سمـؾ
يٚمزُمقهنؿ) سمرومع قمٌ٤مرة ُم٤م أو وم٘مرة ُم٤م ُمـ اًمـٛمٜمٝم٩م وإو٤مومـ٦م ومـ٘مرة أظمرى-
ووصؾ إُمر إمم اًمٓمٚم٥م ُمـ اًمٕمرب واًمـٛمًٚمٛملم قمدم إدراج آيـ٤مت ىمرآٟمٞم٦م حمـددة
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ذم اًمـٛمٜم٤مه٩م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م وٓ ؾمٞمٛمـ٤م ًمٚمٛمراطمـؾ إوًمٞم٦م ُمـ اًمتٕمٚمٞمؿ ٕن اًمٖمرب ورسمـٞمـٌـتـف
إهائٞمؾ يـدريم٤من ُم٤م ًمٚمتٕمٚمٞمؿ ُمـ أصمـر ذم ٟمِمقء اإلٟمً٤من وحتـديـد ُمٗم٤مهٞمٛمف وشمٍمومـف
وؾمٚمقيمف وُمقاىمـٗمف دمـ٤مه اًم٘مْم٤ميـ٤م ٓ ،إؾم٤مؾمٞم٦م وم٘مط سمـؾ اًمٗمرقمٞم٦م أيْم ً٤م-
قمرومٜم٤مه أقماله)
وهلذا اًمًٌ٥م وٕن اًمتٕمٚمٞمؿ ُمرشمٌط سم٤مإليـديـقًمقضمٞم٦م (اًمـٛمٗمٝمقم اًمذي ّ
ٓ شمـ٘مٌؾ اًمًقيد إدظم٤مل ُمٜم٤مه٩م شمٕمٚمٞمٛمٞم٦م همػم وـمٜمٞم٦م وٓ ؾمٞمام ذم اًمـٛمراطمؾ اًمؽمسمقيـ٦م ُمثؾ
اًمروو٦م وآسمتدائٞم٦م واعمتقؾمٓم٦م -يمؾ رء شم٘مريٌ ً٤م ذم هذه اعمراطمؾ وـمٜمل ُم٤مئ٦م ذم اعم٤مئـ٦م-
واؾمٓم٦م اًمتدريس هل اًمٚمٖم٦م اًمقـمٜمٞم٦م اًمًقيـديـ٦م -اًمٙمت٥م اًمـٛمٜمٝمجٞم٦م وٓ ؾمٞمام اًمتل
ُشمٕمٜمك سم٤مًمٕمٚمقم آضمتٛمـ٤مقمٞم٦م ُمـ شم٤مريخ واضمتٛمـ٤مع وهمػممه٤م شمريمز قمغم اهلقيـ٦م اًمًقيـديـ٦م،
طمٞم٨م يٜمٛمق اًمتٚمٛمٞمذ وهق يٖمٜمل ويٜمـِمد ًمقـمٜمف وىمٞمٛمف وآداسمـف وُمٜمٝمجـف اخل٤مص ذم احلٞم٤مة-
وُمـ ظمالل اًمؽمسمٞم٦م اًمتل يتٚم٘م٤مه٤م ومـل اًمـٛمدرؾم٦م يٜمٛمق اًمٓمٗمؾ ويٙمؼم وهق حي٥م قمٚمؿ
وـمٜمف ويٜمـِمد إٟمـ٤مؿمٞمد اًمقـمٜمٞم٦م وهمػمه٤م سم٤مًمًقيـديـ٦م -ودرس اًمٜمِمٞمد واًمـٛمقؾمٞم٘مك ُمـ
اًمدروس إؾم٤مؾمٞم٦م ،طمٞم٨م شمـرى إـمٗم٤مل ذم قمٛمر اًمروو٦م وهؿ يٖمٜمقن ويـٝمتٗمقن
ًمٌٚمدهؿ ويرددون أسمـٞم٤مشمـ ً٤م ُمـ اًمِمٕمر ُمٖمٜم٤مة ُمـ يمٌ٤مر اًمِمٕمراء ُمـ اًمذيـ يم٤من ًمـٝمؿ دور ذم
شمٙمقيـ اًمِمخّمٞم٦م اًمًقيـديـ٦م-
وًمٙمـ هذا ٓ يٕمٜمل أن اًمٗمرد اًمًقيـدي ٓ يٚم٘مـ إٓ ُمٕمٚمقُم٤مت قمـ سمـٚمده -ص٤مر ًمـل
أيمثر ُمـ قم٘مد أدرس هٜم٤م ذم اًمًقيـد وأؾمتٓمٞمع اًم٘مقل إن اًمٗمرد اًمًقيـدي يٕمرف قمـ
اًمٕم٤مًمـؿ طمقًمف أيمثر ُمـ أي ومرد آظمر ومـل اًمٕم٤مًمـؿ -وهٙمذا شمـرى إقمالم اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞم٦م
شمـرومرف ذم ؾمامء آطمتٗم٤مٓت واًمـٛمٝمرضم٤مٟمـ٤مت اًمٙمٌػمة اًمتل شمـٜمٔمؿ ومـل قمٞمد اًمٕمٛمـ٤مل ُمع
اٟمٕمدام أي أصمـر ًمٕمٚمؿ إهائٞمؾ-
اًمٗمرد اًمًقيدي يـٚم٘مك شمٕمٚمٞمٛمـ ً٤م قمـ ُمٕمٜمك اًمـحريـ٦م واًمٕمداًم٦م آضمتامقمٞم٦م سمّمقرة قم٤مُم٦م
ويـ٘مرأ اًمتالُمٞمذ يمت٤مسمـ ً٤م ظم٤مص ً٤م سم٤مًمًقيـديـ٦م قمـ اًمٍماع اًمٕمريب – اإلهائٞمٚمـل -اًمٙمت٤مب ٓ
يٛمٞمؾ إمم أي ضم٤مٟم٥م وًمٙمـ سم٢مُمٙم٤من ُمٕمٔمؿ اًمتالُمٞمذ اًمقىمقف إمم ضم٤مٟم٥م احلؼ سم٤مؾمتخدام
ُمٕم٤ميـػم اًمٕمداًم٦م آضمتٛمـ٤مقمٞم٦م اًمتل يـدرؾمقٟمـٝم٤م-
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وأن ًمٜمجر سمٕمض اعم٘م٤مرسمـ٦م واًمـٛم٘م٤مرٟمـ٦م ُمع ُم٤م حيدث ومـل اخلٚمٞم٩م اًمٕمرسمـل ،ذم آظمر
زي٤مرة ًمـل دقم٤مٟمـل أطمد إصدىم٤مء ُمـ إؾم٤مشمـذة اجل٤مُمٕمٞمـلم إًمـك سمٞمـتـف ،ويم٤من ومـل
اًمٌٞم٧م جمٛمققم٦م ُمـ إـمٗم٤مل ومـل أقمٛمـ٤مر ٓ شمـتج٤موز اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة-
ىم٤مل« :ه١مٓء طمٗمدشمـلش -وص٤مر يدقمقهؿ واطمد ًا سمٕمد آظمر يمل يٜمِمدوا ُم٤م شمٕمٚمٛمقه ذم
اًمـٛمدرؾم٦م ًمٚمٕمؿ ًمٞمقن ،يمؾ ُم٤م أٟمِمدوه يم٤من سم٤مًمٚمٖم٦م اإلٟمجٚمٞمزيـ٦م ،وإٟم٤مؿمٞمد مجٞمٕمٝم٤م ذات
ُمٜمحك إيديقًمقضمل ،أي شمـتٖمٜمك سم٤مًم٘مٞمؿ واًمـٛمٌ٤مدئ اًمٖمرسمٞم٦م ،وص٤مدف وىم٧م اًمزي٤مرة ذم سمداي٦م
يم٤مٟمقن إول ويم٤من اًمتالُمٞمذ يـرددون أٟم٤مؿمٞمد شمـٛمجد أقمٞم٤مد اعمٞمالد ورأس اًمًٜم٦م اعمٞمالديـ٦م-
وقمٜمدُم٤م ؾم٠مًمتٝمؿ إن يم٤مٟمقا يدرؾمقن اًمٕمرسمٞم٦م ،ىم٤مًمقا هٜم٤مك درس ذم اًمٕمرسمٞم٦م إٓ أن
اًمـٛمٜم٤مه٩م إظمرى يمٚمٝم٤م سم٤مإلٟمجٚمٞمزيـ٦م -وؾم٠مًم٧م إن يم٤مٟمقا يـدرؾمقن اًم٘مرآن واًمديـ،
وفمٝمر أهنؿ ٓ حيٗمٔمقن أي آيـ٦م ُمـ اًم٘مرآن سمؾ حتدصمقا يمٞمػ أن ُمدرس اًمديـ سف يمثػم ًا
ُمـ وىمتف ًمنمح أطمٙم٤مم "اًمقوقء اجلٌػمي"-
ىم٤مرن أصمر إٟم٤مؿمٞمد اإلٟمجٚمٞمزيـ٦م اًمتل شمٕمٚمٛمقه٤م ُمع أصمـر أطمٙم٤مم اًمقوقء اجلٌػمي قمغم
أـمٗم٤مل ومـ ل هذا اًمٕمٛمر -اًمٓم٘مقس ُمٝمٛم٦م وًمٙمـ طمٍم اإلؾمالم ذم ـم٘مقس يمٝمذه يـرشمـد
ؾمٚمٌ ً٤م قمغم اإلؾمالم واًمـٛمًٚمٛملم-
وهلذا ٓ أؾمتٖمرب اًمٞمقم قمٜمدُم٤م أىمرأ ًمٙمثػم ُمـ اًمٙمت٤مب اًمٕمرب واعمًٚمٛملم ُم٘م٤مٓت ٓ
شمرى طمًٜم٦م ذم اجلٝم٤مد واًمـٛم٘م٤موُم٦م إن يم٤من ذم ومٚمًٓملم أو اًمٕمراق أو أومٖم٤مٟمًت٤من وٓ شمرى
ؾمٚمٌٞم٦م واطمدة ذم اًمقطمِمٞم٦م اًمتل يٛمـ٤مرؾمٝم٤م اًمٖمزاة ذم هذه اًمدول ُمـ ىمتؾ وهدم وشمدُمػم-
ٓ سمؾ ٟم٘مرأ اًمٞمقم ُمدحي ً٤م ًمٚمٖمزاة وؿمٞمٓمٜم٦م ًمٚمٛم٘م٤موُم٦م واجلٝم٤مد ويمؾ ُمـ يرومع اًمًالح ذم
وضمف اًمٖمزاة وشمٗمٝم ًام ًمـٛمقاىمٗمٝمؿ وـمٚمٌ٤مهتؿ اًمـٛمٝمٞمٜمـ٦م-
ومامذا ؾمٜمتقىمع ُمـ اًمتالُمٞمذ اًمذيـ يٚمتح٘مقن سم٤معمدارس اإلٟمجٚمٞمزي٦م ذم اخلٚمٞم٩م اًمٕمريب؟
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ًمٞمس اًمرب ُمع اًم٘مقة  ---سمـؾ هق ُمع اًمـحؼ-
اًمـحٚمِػ-
أُم٤مر ُة اًمـٙمذب َيم ْثر ُة َ
ُمـ أيمرم واًمديـف ُؾمـ َّر سمـ٠موٓ ِده-
اًمـجٜمدي اًمذي ٓ يـ٠مُمؾ أن يّمٌح يقُم ً٤م ضمٜمرآً
ضمٜمدي ظم٤مُمؾ-
ٌ

 إم شمّمٜمع إ ُّمـ٦م-
أُمر ؾمٝمؾ --أُم٤م أن شمٙمقن رضمالً ومٝمذا صٕم٥م-
 أن شمٙمقن إٟمً٤مٟم ً٤م ٌ
 اًمتـقاٟمـل ُمٗمتـ٤مح اًمٌ١مس-
اًمٜمـ٤مسُ :مٕم ِ
تـذ ٌر إًمـك ًمئٞمؿ-
 أذل
ِ ُْ
 اًمـٙمٚم٥م ٓ يـح َٚم ُؿ إٓ سمـ٤مًمٕمٔم٤مم-
 يمٛمـ٤م أن اًمريش ُيز ّيـ اًمٓم٤مووس ،يمذًمؽ ومـ ّ
٢من اًمثـ٘م٤مومـ٦م ُشمـزيـ اإلٟمً٤من-
 يقضمد اًم٘مـ٤مٟمقن طمٞم٨م شمقضمد اًم٘مقة-
ً مق ًمـؿ شمٙمـ اًمـٛمّمٞمٌ٦م ًمـٛمـ٤م يم٤مٟم٧م هٜم٤مك ؾمٕم٤مدة-
 قمٜمدُم٤م يتٙمٚمؿ اًمـٛمـ٤مل َي ّْم ُٛم٧م اًمّمدق-
ُ م٤م ٓ يٛمٙمـ قمالضمف ،يتٕملم اطمتٛمـ٤مًمف-

ؾققدورُدوشتقػسؽلُ(:ُ)Fyodor Dostoyevsky
ُ مـ يـحـؽمومقن إصم٤مرة اًمٗمقى ومـل اًمـٛمجتٛم ِع هؿ سم٤مًمت٠ميمٞمد اًمذيـ ٓ ي ِ
ٛمٚمٙمق َن
َ
ُ
اًمز ِ
قم٤مُم٦م َو َؾم َ
طم ً
ط اًمٗمقى-
ًمـٛمِمٙمالشمِـف ،وًمٙمٜمٝمؿ دائٛمـ ً٤م يٌحثقن قمـ َّ
ال ُ
 يمٚمٛمـ٤م يم٤من ُمٙمـر اًمـٛمـرء أيمٌـر يم٤مٟم٧م إُمقر إسمًط هـل اًمتـل شمقىمٕمـف ومـل اًمٗمـخ-
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ؿقؿـيُافقؿًُؾـلُحقـوةُؾققدورُدوشتقػسؽلُ
ومـل قمـ٤مم ٟ 1845مِمـر اًمٙم٤مشمـ٥م اًمروؾمـل ومٞمـقدور دوؾمتٞمٗمًٙمـل أوًمـك روايـ٤مشمـف
«اًمـٛمًٙملمش ،وسمٛمجـرد ٟمنم اًمروايـ٦م أصٌح اًمِم٤مب ذو إقمقام إرسمٕم٦م واًمٕمنميـ
سم٤مرزا
طمدي٨م اًمـٛمجتٛمع اًمرود سم٠ميمٛمٚمف ،وومرض اؾمٛمف قمغم ؾم٤مطمـ٦م إدب ،وشمٌقأ ُمٙم٤مٟمً٤م ً
ذم صدارة اًمـٛمِمٝمد اًمثـ٘م٤مذم ذم ُمقؾمٙمق-
ًمٙمـ اًمِم٤مب ًمـؿ يٙمـ َسم ْٕمدُ ىمد ُمأل َظم ّزان َوقمٞمف سم٤مًمٜمـ ْْم٩م اًمٙم٤مذم يمل يًتثٛمر هذا اًمٜمج٤مح
طم٤مضا
سم٤مًمِمٙمؾ إ ُْم َثؾ ،وإن هل إٓ ومؽم ٌة ىمّمػمة إٓ واٟمجرف إمم ُحمٞمط اًمًٞم٤مؾم٦م ،وص٤مر
ً
ٍ
سم٘مقة ذم اًمـٛمِمٝمد آؿمؽمايمل ،ويم٤من ُِمـ أؿمد اًمـٛم١م ّيديـ ًمتحـريـر اًمٗمالطملم
ِمجع قمغم ىمٞم٤مم صمقرات ًمٚمٗمالطملم-
اًمـٛمٛمٚمقيملم إىمٓم٤مقمٞم ً٤م ،و ُي ّ
قمْمقا ُمـ زُمالئـف ذم اًمتٜمٔمٞمؿ،
وذم إسمريؾ  1849شمؿ اًم٘مٌض قمغم دوؾمتٞمٗمًٙمل وُمٕمف 23
ً
واىمـتـٞمدوا إمم اًمًجـ ًمٚمٛمح٤ميمٛم٦م-
ُمٙم٨م إدي٥م اًمِم٤مب ذم اًمًجـ صمٛمـ٤مٟمٞم٦م أؿمٝمر ىمٌؾ أن يقىمٔمقه ذات صٌ٤مح يمل يًٛمع
و َُمـ ُمٕمف إطمٙم٤مم اًمّم٤مدرة ودهؿ ،وٕن إطمٙم٤مم ذم ُِمثؾ هذه اًم٘مْم٤مي٤م ٓ شمـتج٤موز
إؿمٝمر وم٘مد سمـدا ًمـٝمؿ أن اًمـٛمحٜم٦م ؾمتـٜمجكم ىمريٌ ً٤م-
ِ
ٜمّم٦م
طمـٛمٚمقهؿ ذم ؾمٞم٤مرة إمم إطمـدى ؾم٤مطم٤مت ُمقؾمٙمق ،ووضمـدوا ذم ُمٜمتّمػ اًمً٤مطمـ٦م ُم ّ
إقمدام ُمٖمٓم٤مة سم٘مٛمـ٤مش أؾمقد ،وطمقًمـٝم٤م أٓف ضم٤مءوا ًم ِـ َػم ْوا شمٜمٗمٞمذ احلٙمؿ-
ًمـؿ ُيّمدق دوؾمتٞمٗمًٙمل قمٞمـٜمٞمف ،هؾ ُِمـ اًمـٛمٕم٘مقل أن يتؿ شمـٜمـٗمٞمذ ُطمٙمؿ اإلقمدام ومٞمف
أُمر ًمـؿ َيـخـٓمر أسمـد ًا قمغم ِذ ْه ِـ أيمثرهؿ شمِم٤مؤُم ً٤م!
وذم َُمـ ُمٕمف؟ إٟمـف ٌ
وسمٕمد ًمـحـٔم٤مت ُِمـ آٟمتـٔمـ٤مر اًمث٘مٞمؾ ،ضم٤مء اًمْم٤مسمـط ًمٞمتٚمـق اًمـحٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ:
«يمؾ اًمـٛمتٝمٛملم ُُمداٟمـقن سم٤مًمًٕمل ًمإلـم٤مطمـ٦م سم٤مًمٜمٔمـ٤مم اًم٘مقُمل ،وىمد ُطمٙمِـؿ قمٚمٞمٝمؿ
سم٤مإلقمـدام رُمٞمـ ً٤م سم٤مًمرص٤مصش-

ظم ّٞمؿ اًمّمٛم٧م قمغم دوؾمتٞمٗمًٙمل وزُمالئـف ،اًمٚمٝمؿ إٓ صقت ٟمحٞم٥م سمٕمْمٝمؿ ،وهؿ همػم
ُُمّمدّ ىملم أن هن٤ميـتٝمؿ ىمد دٟم٧م هبذه اًمنقم٦م اًمـجٜمقٟمٞمـ٦م-
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ُأقمٓمِ َل اًمًجٜم٤مء أىمٜمٕم٦م ،وشم٘مدَّ م أطمد اًمٙمٝمٜم٦م يمل ي٘مرأ قمٚمٞمٝمؿ اًمِمٕم٤مئر إظمػمة ،ووىمػ
ِ
وص ّقسمقه٤م
اًمرضم٤مل سمٕمدُم٤م ُأ ْؾمد ًَم٧م إهمٓمٞم٦م قمغم وضمقهٝمؿ ،ورومع اجلٜمقد سمٜم٤مدىمٝمؿ َ
ٟمحقهؿ ،وىمٌؾ أن ُيٕمٓمك إُمر سمتٜمـٗمٞمذ احلٙمؿ ،وصٚم٧م قمرسم٦م ُمنقم٦م إمم اًمً٤مطم٦م،
وشمرضمؾ ُمٜمٝم٤م ٌ
رضمؾ حيٛمؾ ُُم َٖم ّٚمٗم ً٤م ،واًمذي طمقى ُطمٙمٛمـً٤م ٟمـٝم٤مئ ًٞم٤م سمتخٗمٞمػ اًمٕم٘مقسمـ٦م ،سم٘مْم٤مء
أرسمع ؾمٜمقات ُِمـ إؿمٖم٤مل اًمِم٤مىم٦م ذم ؾمجقن ؾمٞمؼمي٤م ،يتٌٕمٝم٤م ومؽمة ِظمـدُم٦م ذم اجلٞمش-
ويم٤مٟم٧م هذه اًمٚمحٔم٦م هل اًمٌداي٦م احلـ٘مٞم٘مٞم٦م ٕؾمٓمقرة دوؾمتٞمٗمًٙمل إدي٥م اًمذي صٜمع
ًجؾ هذه اًمٚمحٔم٤مت ذم اًمرؾم٤مًمـ٦م اًمتل سمٕمثٝم٤م إمم أظمٞمف ي٘مقل ومٞمٝم٤م:
ٝمرا ،و ُي ّ
شم٤مرخيً٤م أدسم ًٞم٤م ُُم ٌْ ً
وظمٓم٠مِ ،
ً
يٜمزف ىمٚمٌل أًمـ ًٛمـ٤م،
«طملم أٟمٔمر إمم اًمـاميض ،إمم اًمًٜمقات اًمتل أوٕمتٝم٤م قمٌث ً٤م
احلٞم٤مة ِه ٌَـ٦م  ---يمؾ دىمٞم٘مـ٦م ومٞمٝم٤م يٛمٙمـ أن شمٙمقن طمٞمـ٤م ًة أسمـديـ٦م ُِمـ اًمًٕم٤مدة :وم٘مط ًمق
تٖمػم طمٞم٤مشمـل ،أن ؾم٠مسمـدأ ُمـ ضمديـدش-
يٕمرف إطمٞم٤مء هذا ،أن ؾمتـ ّ
ىم٣م اًمرضمؾ ومؽمة اًمٕم٘مقسمـ٦م  ---وٕٟمف ًمـؿ يٙمـ ُمًٛمقطمـ ً٤م ًمـف سم٤مًمٙمت٤مسمـ٦م ذم اًمًجـ وم٘مد
يمٌػما ،وسمٕمد ظمروضمف
يم٤من حيتٗمظ ذم ذهٜمف سم٠مطمداث رواي٤مشمـف ،ص٤مر داومٕمف ًمٚمٕمٛمؾ واإلٟمت٤مج ً

روٟمـف وهق يٛمٌم ذم
رأى اًمٕم٤م ًَمـؿ إسمداقم٤مت دوؾمتٞمٗمًٙمل ،طمتك أن أصدىم٤مءه يم٤مٟمقا يـ ْ
اًمِم٤مرع ُمتٛمتٛمـ ً٤م سمحقارات أسمٓم٤مًمف ،هم٤مر ًىم٤م ُيمٚمـٞمـ ً٦م ذم طمٌ ِ
ٙم٤مت ِىمّمّمف-
َ ْ
َ
يم٤من يٖمْم٥م ممـ يـتحدّ ث سمِمٗم٘م٦م أو شمٕم٤مـمػ قمـ أي٤مم َؾم ْجٜم ِف ،سمؾ يم٤من يِمٕمر سم٤مُمتٜم٤من
قمٔمٞمؿ ًمتٚمؽ اًمتجرسمـ٦م ،ومٚمقٓ ذًمؽ اًمٞمقم ُمـ ؿمٝمر ديًٛمؼم ً 1849مْم٤مقم٧م طمٞم٤مشمـف ،وإمم
أن ُم٤مت اًمرضمؾ ذم  1881شم٤مسمع يمت٤مسم٤مشمـف ومـل هقم٦م ضمٜمقٟمٞمـ٦مُ ،م١مًم ًٗم٤م أقمٔمؿ اًمرواي٤مت ٓ
ذم شم٤مريخ إدب اًمرود ومحً٥م :سمؾ وشم٤مريخ إدب قم٤مُمـ٦م ،وًمٕمؾ َُمـ َىم َرأ رواي٤مشمـف
«اجلريٛمـ٦م واًمٕم٘مـ٤مبش« ،اإلظمـقة يمراُمـ٤مزوفش« ،إسمٚمـفش ؾم ُٞمـدرك ذًمؽ-
أشمق ّىمػ هٜم٤م قمٜمد يمٚمٛم٦م دوؾمتٞمٗمًٙمل اًمتل ىم٤مًمـٝم٤م قمٜمدُم٤م ُؾمئؾ قمـ ِؿم َٕمـ ِ
٤مر ِه ذم احلٞم٤مة وم٘م٤مل:
َ
ٍ
«طم٤مول أن شمٜمجز أىمَم ُم٤م يٛمٙمٜمؽ إٟمج٤مزه ذم أىمٍم وىم٧م ُمـٛمٙمـش-
إٟمف اعمقت سمحْمقره اًمٓم٤مهمل اًمـٛمخٞمػ هق اًمذي ص٤مغ َُمٕم٤مًمـؿ اًمٕمٌ٘مري٦م ًمدى هذا اًمرضمؾ-
طمس سم٤مًمًٙمٞمٜم٦م واهلدوء واًمراطم٦م َذيمّر ٟمٗمًف سمـٝمذا اًمٞمقم اًم َٕم ِّمٞم٥م :ومٞمٜمـتٗمض
يم٤من يمٚمٛمـ٤م أ ّ
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ِ
ٍ
وراض
رشم٤مح
ًمٞمٙمت٥م ويٙمت٥م ،طمتك إٟمف يم٤من يذه٥م ًم ُٞم٘م٤مُمر سمٛمـ٤مًمـف يمٚمف إذا ُم٤م ؿمٕمر سم٠مٟمـف ُُم ٌ
ِ
اًمر ُْمزي،
قمـ ٟمٗمًف أيمثر ُمـ اًمالزم :وم٤مًمٗم٘مر واًمديقن يم٤مٟم٧م ُشمـٛم ّثؾ ًمف ٟمق ًقم٤م ُمـ اعمقت ّ
ومٙم٤من يٙمت٥م طمٞمٜمٝم٤م ويم٠من يمت٤مسم٤مشمـف هل اًمتل ؾمتٕمٞمده إمم احلٞم٤مة ُمرة أظمرى-
هذه يم٤مٟم٧م ـمري٘م٦م دوؾمتٞمٗمًٙمل ًمٚمحٞم٤مة ،أن ي٠مظمـذ َر ْؿم َٗمـ ً٦م ُِمـ ومٜمج٤من اًمـٛمقت اًمذي يم٤من
ىمري ًٌ٤م ُِمـ دمـ ّرقمف يم٤مُمالً-
ٕمٔمٛمٜم٤م يـٝمرب ُمـ اًمـٛمقتٟ ،مٔم ّـ أن أظمريـ وم٘مط هؿ اًمذيـ َؾم ُٞمٚم٘مك سمـٝمؿ ذم
ُُم ُ
اًم٘مؼم ،هؿ وطمدهؿ اًمذيـ ؾمتـتحٚمؾ أضمً٤مدهؿ ،و ُيّمٌحقن شمـراسمـ ً٤م وقمٔم٤م ًُم٤م-
هنرب ُِمـ طم٘مٞم٘م٦م أن أي٤مُمٜم٤م ُمٕمدودة ،وأن اًمـٛمقت ُُمتَ َٕمٚم ٌؼ سم٠مىمداُمٜم٤م ،وًمٞمس ُمٜمف أي
ُمٝمرب ،إٟمف قمغم قمتٌ٦م اًمدارً ،مٙمـ و ْىمع أىمداُمف ذم هم٤مي٦م ِ
اخل َّٗم٦م ،يدظمؾ دون اؾمتئذان،
َ َ
ًمٞم٠مظمذ ُمٜمؽ يمؾ رء-
أىمًؿ أهن٤م احلـ٘مٞم٘م٦م  ---وأٟمؽ ًمً٧م سمآظمـر اًمراطمٚملم  ---ومٝمؾ ؾمتحت٤مج ًمـٛمٜمّم٦م إقمدام
يمتٚمؽ اًمتل رآه٤م دوؾمتٞمٗمًٙمل؟!! أم أٟمـؽ سم٤مًمذيم٤مء واًمققمل اًمذي يـدومٕمؽ ٕن شم١مُمـ أن
اًمـٛمقت ٓ حيت٤مج ًمتٚمؽ اًمـٛمٜمّم٦م أو ًمٖمػمه٤م-
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اًمٜمٌل حمٛمد ًا يم٤من ُمـ ُقمٔمٛمـ٤مء اًمرضم٤مل اًمـ ُٛمّمٚمحلم اًمذيـ
ُ مـٛمـ٤م ٓ ري٥م ومٞمف أن
َّ
ظمدُمقا اعمجتٛمع اإلٟمً٤مٟمـل ظمدُم٦م ضمٚمٞمٚم٦م ،ويٙمٗمٞمف ومخر ًا أٟمـف هدى أُم ً٦م سم٠ميمٛمٚمٝم٤م إًمـك
ٟمقر احلؼ وضمٕمٚمٝم٤م دمٜمح إًمـك اًمًٙمٞمٜم٦م واًمًالم و ُشمـ ْ١مصمِـر قمٞمِم٦م اًمزهد ،وُمٜمٕمٝم٤م ُمـ
ؾمٗمؽ اًمدُم٤مء وشم٘مديؿ اًمْمح٤مي٤م اًمٌنميـ٦م ،و َومـ َت َح هل٤م ـمريؼ اًمر ِىم ّل واعمدٟمٞم٦م ،وهذا
ٌ
ضمدير
ورضمؾ ُمثؾ هذا
ىمقة،
قمٛمؾ قمٔمٞمؿ ٓ ي٘مقم سمـف
ؿمخص واطمد ُمٝمٛمـ٤م أوشمـل ُمـ ّ
ٌ
ٌ

سم٤مٓطمؽمام واإلضمالل-
ٌ
اًمـٛم َج َّر ْد-
اًمـٛم َج َّر ُد ُُم

ُ
ًتحٞمؾَُ ،م َث ُٚم ُف ومـل ذًمؽ َُم َثؾ اًمٗمرح ُ
اًمـح ْز ُن ُ
واطمدة إًمـك أي ٍ
 اًمٜمٝمر إؿمد شمـدوم٘م ً٤م ٓ يًٕمف أن يْمٞمػ َىمـ ْٓمر َة ٍ
ٍ
إٟم٤مء ُمـٛمتٚمئ-
ُم٤مء
ُ
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ِ
ـرآة-
اًمـٛمرأ ُة اًم٘مٌٞمحـ٦م شمُٚم٘مل اًمٚمـقم قمٚمـك اًمـٛم ْ
إُه اًمًٕمٞمدة شمـتٛمـ٤مصمؾ مجٞمٕم ً٤م ،إُه اًمٌ٤مئً٦م هل سم٤مئً٦مٌّ --
يمؾ قمٚمـك ـمري٘متف اخل٤مص٦م-
ٓ رء َي ْٕم ِد ُل إ َّم اًمرىمٞم٘م٦م-
اًمـٛمـ٤مل ٓ ُي َٛمثّؾ ِؾم َقى َؿمٙم ٍ
ْؾ ضمـديـ ٍد ًمٚمٕمٌقد ّيـ٦م اًمالؿمخّمٞم٦م َسمـدًٓ ُمـ

اًمٕمٌقد ّيـ٦م اًمِمخّمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م-
ٟمقع ُمـ اًمٕمٌقد ّيـ٦م-
 اًمقـمٜمٞم٦م هل ٌ
ُ ٓ شمـ ِ
٘م٤موم اًمِمـ َّر سم٤مًمِمـر-
ِ
ٛمح٤مر َسمٞمـْ ِـ هـٛمـ٤م اًمقىم٧م واًمّمؼم-
 أىمقى اًمـ
 اًمـجٛمٞمع يٗمٙمر ومـل شمٖمٞمػم اًمٕم٤مًمـؿً --مٙمـ ٓ أطمدَ ُيٗمٙمر ومـل شمٖمٞمػم ٟمٗمًف-
 اًمـحزن اًمـٛمٓمٚمؼ ُمًتحٞمؾ ُمثٚمٛمـ٤م هق اًمٗمرح اًمـٛمٓمٚمؼ-
 ٓ يقضمد إٟمً٤من وٕمٞمػ ،وًمٙمـ يقضمد إٟمً٤من يـجٝمؾ ُمقـمـ ىمقشمـف-

أكطقنُتشقخقفُ(:ُ)Anton Chekhov

 قمٜمدُم٤م ٓ شمٙمقن ًمٜمـ٤م طمٞم٤م ٌة طمـ٘مٞم٘مٞمـ ٌ٦م ،شمَراٟم٤م ٟمًَت ِ
ٌَد ًُمـٝم٤م سم٤مًمناب-
ْ
ٜمٝمد اإلٟمً٤من يمٛمـ٤م يٗمٕمؾ اًمٞمقم :آه! ًمٙمؿ ِه َل ؿم٤م ّىمـ ٌ٦م اًمـحٞم٤مة-
 سمٕمد أًمػ قم٤مم ،ؾمٞمتـ ّ
وُمثٚمف أن َؾمٞمت ََق ّٓه اًمـخقف ،وٓ ُيريـد أن يٛمقت-
ٟ محـ ًمًٜم٤م ؾمٕمداء  ---وم٤مًمًٕم٤مدة ٓ وضمقد ًمـٝم٤م ،وٓ َي ًَ ُٕمٜم٤م ؾمقى أن ٟمِمتـٝمـٞمٝم٤م-
 ٓ يٛمٙمـ ًمإلٟمً٤من أن يٕمٞمـ َش سمال إيٛمـ٤من-
ـخجـ ُؾ أطمٞم٤مٟمـ ً٤م طمتك أُم٤مم يمٚمٌف-
 اإلٟمً٤من اًمٓم ّٞم٥م َي َ
ُمٝمٛمـ ً٤م-
 إهداف هل اًمتل ُحتدّ د أقمٛمـ٤مًمٜمـ٤م ،اًمٕمٛمؾ اًمـٛمٝمؿ وم٘مط هق اًمذي يٙمقن هدومـف ّ
 يمٚمٛمـ٤م ازدادت صم٘م٤مومـ٦م اًم ِ
ـٛمرء  ---يمٚمٛمـ٤م ازداد ُسمـ١مؾمف-
ْ
 اًمٜمً٤مء سمـال ِقم ْنمة اًمرضم٤مل َيـ ْذ ُسمٚم َـ  ---واًمرضم٤مل سمـال ِقمنمة اًمٜمً٤مء َيت ٌَ ّٚمدون-
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 إن اًمٗمرق سملم اًمرضمؾ واًمـٛمرأة ،أن اًمـٛمرأة وهل شمـتـ٘مدم ومـل اًمً ّـ شمـٜمـ َٖم ِٛم ُس
وهـٛمقُمٝم٤م اًمّمٖمػمة  ---ومـل طملم أن اًمرضمؾ يمٚمٛمـ٤م
أيمـثر وم٠ميمثر ومـل ُمِم٤ميمٚمٝم٤م ُ
شم٘مدُم٧م سمـف اًمًـ يمٚمٛمـ٤م َسم ُٕمدَ قمٜمٝم٤م ضمـٛمـٞمٕم ً٤م-
 إٟمـٝمؿ ىمقم ذوم٤مء  ٓ ---ي ِ
ـٙمذسمقن سمال دا ٍع أو َضورة!
َ
رضمؾ سمـال ؿم٤مرسمٞمــ يم٤مُمـ ٍ
ٌ
رأة سمِم٤مرسمـلم-

 إن ُم٤م شمـٛمٚمٙمـف اًمٞمـد ،شمـزهـده اًمٜمٗمـس -اًمٙمٚمٛمـ٤مت ُمٝمٛمـ٤م يم٤مٟم٧م ضمـٛمٞمٚمـ٦م وقمٛمٞم٘م٦م
وم٢مٟمـٝم٤م ٓ شم١مصمر إٓ ومـل ذوي اًمٜمٗمقس اًمالُمٌ٤مًمٞمـ٦م ،وٓ شمًتٓمٞمع دائٛمـ ً٤م أن شمُروـل
اًمًٕمداء أو اًمتٕمً٤مء-
 يٌـدو أن أؾمٛمك شمٕمٌٞمـ ٍر قمـ اًمًٕم٤مدة أو اًمتٕم٤مؾمـ٦م هق ومـل أهمٚم٥م إطمقال اًمّمٛم٧م:
وم٤مًمٕمِم٤مق يٗمٝمٛمقن سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم ً٤م قمٜمدُم٤م يّمٛمتقن ،أُم٤م اخلٓمٌ٦م احل٤مرة اًمـٛمِمٌقسمـ٦م
اًمـٛمٚم٘مـ٤مة قمٚمـك اًم٘مٌـر ومال شمـ١مصمـر إٓ ومـل اًمٖمرسمـ٤مء و إسمـ٤مقمـد ،سمٞمٜمٛمـ٤م شمٌـدو ٕرُمٚمـ٦م
اًمـٛمتقومـك وأوٓده يمٚمٛمـ ٍ
٤مت سمـ٤مردة شمـ٤مومٝمـ٦م-
 اًمتٕمًـ٤مء أٟم٤مٟمٞمـقن ؿمـريـرون فم٤معمقن ىمً٤مة ،وأىمؾ ُمـ اًمـحٛم٘مك ُىمدر ًة قمٚمـك ومٝمؿ
سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم ً٤م -اًمتٕم٤مؾم٦م ٓ شمـجٛمع اًمٜمـ٤مس سمؾ شمٗمرىمٝمؿ ،وطمتك ومـل شمٚمؽ إطمقال
اًمتل ىمـد ُيـخٞمؾ ًمؽ ومٞمٝم٤م أن شمِم٤م ُسمـ َف اًمٌـٚمقى يٜمٌٖمل أن يرسمط سملم اًمٜمـ٤مس ،يرشمٙم٥م ُمـ
اًمـٛمٔم٤مًمـؿ واًمِمـرور أيمثر سمٙمثػم ُمـٛمـ٤م ومـل أوؾم٤مط اًمـٝم٤مٟمئٞمــ ٟمًٌٞمـ ً٤م-
 إُمٝم٤مت ٓ ،همٜمك قمٜمٝمـ ومـل اًمتـرسمٞمـ٦مٟٕ ،مـٝمـ ىم٤مدرات قمٚمـك اإلطمً٤مس سمٛمـ٤م حيس
سمـف إـمٗم٤مل ،وقمٚمـك اًمٌٙمـ٤مء واًمْمحؽ ُمٕمٝمـؿ-
ً م٘مد ايمتِمٗمٜم٤م أن اًمًالم سم٠مي صمٛمـ ٓ يٙمقن ؾمالُم ً٤م سم٤مًمـٛمرة-
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دقمقت إمم همروم٦م ُمٙمتٌل ُمر ّسمٞم٦م أوٓدي (يقًمٞم٤م وم٤مؾمٞمٚمٞمٗمٜم٤م) ًمٙمل أدومع هل٤م
ُمٜمذ أي٤مم
ُ
طمً٤مهب٤م ىمٚم٧م هل٤م :اضمٚمز ي٤م يقًمٞم٤م ،هٞم٤م ٟمتح٤مؾم٥م ِ ---
أٟم٧م ومـل اًمٖم٤مًم٥م سمح٤مضم٦م إًمـك
ّ
اًمٜم٘مقد وًمٙمٜمؽ ظمجقًم٦م إًمـك درضم٦م أٟمؽ ًمـ شمٓمٚمٌٞمٝم٤م سمٜمٗمًؽ  ---طمًٜم ً٤م ًم٘مد اشمـٗم٘مٜم٤م قمٚمـك
أن أدومع ًمؽ (صمالصملم روسمالً) ذم اًمِمٝمر-
ىم٤مًم٧م :أرسمٕملم-
ىمٚم٧م :يمال صمالصملم  ---هٙمذا ُُم ًَ َّج ٌؾ قمٜمدي ،يمٜم٧م دائ ًام أدومع ًمٚمٛمرسمٞم٤مت صمالصملم روسمالً،
طمًٜم ً٤م ًم٘مد قمٛمٚم٧م ًمديٜم٤م ؿمٝمريـ-
ىم٤مًم٧م :ؿمٝمريـ ومخً٦م أي٤مم-
ىمٚم٧م :ؿمٝمريـ سم٤مًمْمٌط ،هٙمذا ُُم ًَ َّج ٌؾ قمٜمدي ،إذن شمًتح٘ملم ؾمتلم روسم ً
الٟ ،مخّمؿ ُمٜمٝم٤م
شمًٕم٦م أي٤مم آطم٤مد ،وم٠مٟم٧م ًمـؿ ُشمٕم ّٚمٛمل (يمقًمٞم٤م) ومـل أي٤مم أطم٤مد سمؾ يمٜم٧م شمـتـٜمزهلم ُمٕمٝمؿ
سم٠مه ِ
داب صمقهب٤م) وًمٙمـ ًمـؿ
ي َج وضمف يقًمٞم٤م و َقم ٌَث٧م أص٤مسمٕمٝم٤م ْ
وم٘مط ،صمؿ صمالصم٦م أي٤مم أقمٞم٤مد ( َشم َ َّ
قاص ْٚم ُ٧م ،ويم٤من (يمقًمٞم٤م) ُمريْم ً٤م أرسمٕم٦م أي٤مم وًمـؿ يٙمـ يـدرس ،يمٜم٧م
َشمٜمٌِْس سمٙمٚمٛم٦م ،وم َ
ِ
ومً َٛم َح ْ٧م ًمؽ زوضمتل
درؾملم ًمـ (وم٤مري٤م) وم٘مط ،وصمالصمـ٦م أي٤مم يم٤مٟم٧م أؾمٜم٤مٟمؽ شم١مًمـ ُٛمؽ َ
ُشمـ ّ
ِ
وار َشم َٕم َش
سمٕمدم اًمتدريس سمٕمد اًمٖمداء ،ا ْمح ّرت قملم يقًمٞم٤م اًمٞمنى وا ُْم َتألت سم٤مًمدُمعْ ،
وؾم َٕم َٚم ْ٧م سمٕمّمٌٞم٦م ومتخٓم٧م ،وًمٙمـ ًمـؿ شمٜمٌس سمِمٗم٦م-
َذ ْىمٜمُٝم٤مَ ،
ِ
يمنت ومِٜمْج٤مٟم ً٤م وـمٌ٘م ً٤مٟ ،مخّمؿ روسمٚملمُ ،مع أن اًمٗمٜمج٤من أهمٚمـك
ىمٚم٧م :ىمٌٞمؾ رأس اًمًٜم٦م
ِ
ِ
شم٘مّمػمك شمً ّٚمؼ (يمقًمٞم٤م)
ً٤محمؽ اًمرب!! وسمًٌ٥م
ُمـ ذًمؽ ومٝمق ُمقروث ،وًمٙمـ ومٚم ُٞم
ِ
هىم٧م اخل٤مدُم٦م ُمـ (وم٤مري٤م)
شم٘مّمػمك أيْم ً٤م
اًمِمجرة وُمزق ؾمؽمشمف ٟمخّمؿ قمنمة ،وسمًٌ٥م
ْ
ِ
واضم ِ
طمذاء ،وُمـ ِ
وم٠مٟم٧م شمـتـ٘م٤مولم راشمٌ ً٤م ،وهٙمذا ٟمخّمؿ أيْم ً٤م
ٌؽ أن َشم ْر َقمل يمؾ رء
ً
ِ
مخً٦م ،وومـل  13يٜم٤مير أظمذت ُمٜمل قمنمة روسمالت ،مهً٧م يقًمٞم٤مً :مـؿ آظمذ-

( )1ـمٌٞم٥م ويم٤مشم٥م ُمنطمل وُم١مًمػ ىمّميص رود ( 29يٜم٤مير  15 , 1863يقًمٞمق )1934

ِ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 113حؽ َْؿُروشــقــي

ىمٚم٧م :وًمٙمـ ذًمؽ ُُم ًَ َّج ٌؾ قمٜمدي-
ىم٤مًم٧م :طمًٜم ً٤مً ،مٞمٙمـ-
٧مُ :مـ واطمد وأرسمٕملم ٟمخّمؿ ؾمٌٕم٦م وقمنميـ ،اًمٌ٤مىمل أرسمٕم٦م قمنم ،اُمتألت
واص ْٚم ُ
َ
قمٞمٜم٤مه٤م آصمـٜمـت٤من سم٤مًمدُمقع ،وفمٝمرت طمٌ٤مت اًمٕمرق قمٚمـك أٟمٗمٝم٤م اًمٓمقيؾ اجلٛمٞمؾ ،ي٤م
أظمذت ُمر ًة واطمد ًة ُمـ َطم َر ُِم ُٙمؿ (صمالصمـ٦م
ًمٚمٗمت٤مة اًمـٛمًٙمٞمٜم٦م ىم٤مًم٧م سمّمقت ُمتٝمدج:
ُ
روسمالت)ً ،مـؿ آظمذ همػمه٤م-
ىمٚم٧م :طم٘م ً٤م؟ اٟمٔمري وأٟم٤م ًمـؿ أؾمجؾ ذًمؽ! ٟمخّمؿ ُمـ إرسمٕم٦م قمنم صمالصمـ٦م ،اًمٌ٤مىمل أطمـد
قمنم ،ه٤م هل ٟم٘مقدك ي٤م قمزيزشمـل! صمالصمـ٦م  ---صمالصمـ٦م  ---صمالصمـ٦م  ---واطمد ،واطمد  ---شمٗمْمٚمـل
ٜم٤موًم ْتٝم٤م وووٕمتٝم٤م ومـل ضمٞمٌٝم٤م سم٠مص٤مسمع ُمرشمٕمِم٦م ---
وُمددت ًمـٝم٤م (أطمد قمنم روسمالً)  ---ومـتـ َ
ومهً٧م :ؿمٙمر ًا-
واؾم َتقًمـك َقمٚمـ ّل اًمٖمْم٥م ---
اٟمتـ َٗم ْْم ُ٧م واىمٗم ً٤م ،وأ
ُ
ظمذت أروح وأضملء ومـل اًمٖمروم٦م ْ
ؾم٠مًمتٝم٤م :ؿمٙمر ًا قمٚمـك ُم٤مذا؟ ىم٤مًم٧م :قمٚمـك اًمٜم٘مقد-
ىمٚم٧مً :مٙمٜمـل ٟمـٝمٌتؽ ،ؾمٚمٌتؽً ،م٘مد ؾمـرىم٧م ُمٜمؽ!  ،ومٕمٚمـك ُم٤مذا شم٘مقًملم ؿمٙمر ًا؟
ىم٤مًم٧م :ومـل أُم٤ميم َـ أظمرى ًمـؿ ُيٕمٓمقٟمـل ؿمٞمئـ ً٤م-
ُمٕمؽًَ ،م َّ٘مٜمْـتُـ ِ
ِ
ِ
ؽ درؾم ً٤م ىم٤مؾمٞم ً٤م
يٕمٓمقك؟! أًمٞمس هذا همريٌ ً٤م!؟ ًم٘مد َُم َز ْطم ُ٧م
ىمٚم٧مً :مـؿ
ضمٝمزهت٤م ِ
ِ
ِ
ًمؽ!! وًمٙمـ
ٟم٘مقدك( ،اًمثٛمـ٤مٟملم روسمالً) يمٚمٝم٤م ه٤م هل ذم اًمـٛمٔمروف
ؾم٠مقمٓمٞمؽ
ُ
هؾ يٛمٙمـ أن شمٙمقٟمـل قم٤مضمز ًة إًمـك هذه اًمدرضم٦م؟ ًمـٛمـ٤مذا ٓ َحت َت ّجلم؟ ًمـٛمـ٤مذا َشم ًْٙمتلم؟
هؾ ُيٛمٙمـ ومـل هذه اًمدٟمٞم٤م أّٓ شمٙمقٟمـل طم٤م ّد َة إٟمٞم٤مب؟ هؾ يٛمٙمـ أن شمٙمقٟمـل ُُم َٖم ّٗمٚم٦م إًمـك
وم٘مرأت قمٚمـك وضمٝمٝم٤م« :يٛمٙمـش-
تًٛم٧م سم َٕم ْجز
هذه اًمدرضم٦م؟ اِ ْسم
ُ
ْ
وؾم ّٚم ْٛم ُتٝم٤م سمدهِمتٝم٤م اًمٌ٤مًمٖم٦م( ،اًمثٛمـ٤مٟملم روسمالً)
ؾم٠مًمتُٝم٤م اًمّمٗمح قمـ هذا اًمدرس اًم٘م٤مد َ

يمٚمٝم٤م-ومِمٙمرشمٜمل سمخجؾ وظمرضم٧م-
َ
شمٙمقن وٕمٞمٗم ً٤م ومـل هذه اًمدٟمٞم٤م؟!ُ
ّرتُ :م٤م أ ْسم َِم َع أن
شمٓمٚمٕم٧م ومـل َأ َصم ِره٤م وومٙم ُ
ُ
ؿؾًُ(أيُادمفػ) :أفقسُهذاُحولُـثرُمـُافشعقب!؟ُ

*ُ*ُ*ُ*ُ*

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ111

مؽسقؿُجقرـلُ(:ُ)Maxim Gorky

ٍ
سمٓمريـ٘مـ٦م أ ْوم َ
ـْمؾ ُمـ اًمـحـ٘مٞم٘م٦م-
اًمـٙمذب ُم٤م يـجـري ومـل اًمٜمـٗمس
 أطمٞم٤مٟم ً٤مُ :يـ ٌَـٞمــ
ُ

إيػونُتقرؽقـقػُ(:ُ)Ivan Turgenev
ُ ر ْهم َؿ شم٘مديٛمٜم٤م اًمٓمٕم٤مم إًمـك اًمذئ ِ
ْ٥م --وم٢مٟمـف َيٜمـٔمر سمٕمٞمـٜمٞمف دائٛمـ ً٤م صقب اًمٖم٤مسمـ٦م-
 اًمِمٗم٘م٦م دون يمؼمي٤مء ٓ شمـَختَص َّإٓ سم٤مًمـٛمـرأة-

أفؽسـدرُـقبريـُ(:ُ)Alexander Kobrin
 اًمـٛمجد واًمِمٝمرة ضمـٛمـٞمالن  ---وظمّمقص ً٤م ُمـ سمٕمٞمـد ،قمٜمدُم٤م ٟمحٚمؿ :وًمٙمـ ُم٤م
إن ٟمٛمتٚمٙمٝمٛمـ٤م وم٢مٟمٜم٤م ٓ ٟمٕمـقد ٟم ِ
ُحس ّإٓ سم٤مٕؿمـقاك-

ؾَلديؿرُفقـغُ(ُ:ُ)Vladimir Lenin
 اًمٙمذسمـ٦م ىمـد شمّمٌـح طم٘مٞم٘مـ٦م إذا شمـؿ شمٙمرارهـ٤م سمٛمـ٤م يـٙمٗمـل-

ؾراُبػرُ(ُ:ُ)Vera Peiffer
 إن قم٘مٚمؽ اًمالواقمل يًتٛمع إًمٞمؽ سم٤مؾمتٛمرار ،وؾمقف يتٍمف سمٜم٤مء قمٚمـك
اًمـٛمٕمٚمقُم٤مت اًمتل ىمْمٞم٧م وىمـتـ ً٤م ـمقي ً
ال ومـل اًمتٗمٙمػم سمـٝم٤م-

جـؽقزُأيتؿـوتقفُ(ُ:ُ)Chinghiz Aitmatov
 اًمـٛمٕمدة أذيمك ُمـ اًمـٛمخ ومٝمـل شمًتٓمٞمع اًمت٘مٞمـ١م سمٞمٜمٛمـ٤م اًمـٛمخ يٌٚمع يمؾ اًم٘مـ٤مذورات-

*ُ*ُ*ُ*ُ*ُ*ُ*ُ
ِ
َـؿُأمـريؽـقـيُ
حؽ ْ






ِ
اًمـٛمٕمجزات-
سم٤مإلرادة
ٓ ٟمُح٘مؼ إقمٛمـ٤م َل سم٤مًمتٛمٜمٞم٤مت  ---إٟمٛمـ٤م
ُ
ٟمّمٜمع ُ
ًمـٙمؾ ٍ
ِ
وم٠مىمـدم-
رء ُظم ْٓم َقشمُـف إوًمـك ---
شمًتٓمٞمع أن شمـخدع سمٕمض اًمٜمـ٤مس سمٕمض اًمقىم٧مً ،مـٙمٜمؽ ٓ شمًتٓمٞمع أن شمـخدع
يمؾ اًمٜمـ٤مس ـمقل اًمقىم٧م-
اًم٘مقاٟملم ُمثؾ سم ِ
ٞمقت اًمٕمٜمٙمٌقت  ---شمَـ َ٘مع ومٞمٝم٤م اًمٓمٞمقر اًمّمٖمػمة وشم ِ
ػ سمـٝم٤م
َـٕمّم ُ
ُ
ُ
اًمٓمٞمقر اًمٙمٌـٞمـرة-

ِ
َـؿُأمريؽـــقـي
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ111حؽ ْ






















ـر ٌض ُُمـٙم ِْٚمػ-
اًمـٙمًؾ َُم َ
يمـ ُُم ْ
ـخـت َِّمـر ًا ٕٟمٜمـ٤م ُظمٚم٘مٜمـ٤م ًمٜمٕمٛمؾ ،وهذا اًمٕمٛمؾ يًتٖمرق َوىمتـ ً٤م ـمقيالً-
أٟمـػ َر ُضم ٍؾ آظمر-
ـٛمدودة
َ
اًمـٛم ْ
َـٛمس َيـدَ َك َ
شمـٜمـتٝمل ُطمريتُؽ قمٜمدُم٤م شم َ
ِ
ؾمٞمػ ذو َطمدَّ يـ-
اًمٕم٘م٤مب
ٌ
سم٤مٓسمتً٤مم ُشمـ َذ ًّمؾ اًمّمٕم٤مب-
ظمػم ًمؽ أن شمّمؾ ُمت٠مظمر ًا ُمـ أن ٓ شمّمؾ-
ٌ
ِ
ٍ
ظمػم ُمـ قم ْٛمالق رايمع-
َىمـ َز ٌم واىمػ ٌ
ُ
شمٙمقن سمـٞمــ ِذراقمٞمٝم٤م  ٓ ---سمٞمـ َـ َيـديـٝم٤م-
اًمـٛمرأة رائٕم ٌ٦م قمٜمدُم٤م
٥م ٓ يٙمقن َُم ْنموـم ً٤م وٓ ُشمـ ِْم ِٕمروا أوٓديمؿ سم٠مٟمـٝمؿ يـج٥م أن يـح٘م٘مقا
اًمـ ُح ّ

ٟمـتـ٤مئ٩م ُمـٛمت٤مزة ًمٙمل َي ْٙم ًٌَقا ُطمٌ ُٙمؿ-
سم٤مٕؿم ّ٘م ِ
ِ
٤مء وإصدىم٤مءٕ :ن ًمـٙمؾ ٍ
٤مص٦م-
جي٥م قمدم ُم٘م٤مرٟمـ٦م أسمٜم٤مئٙمؿ
ـمٗمؾ ُىمـدرا ُشمـ ُف اخل ّ
ُمـ اًمقاوح أن اًمٗمً٤مد اإلداري أؾمقأ ُمـ اًمدقم٤مرةٕ :ن اًمدقم٤مرة شمٗمًد أظمالق
اًمٗمرد ،ومـل طملم أن اًمٗمً٤مد اإلداري ي٘مْمـل قمٚمـك أظمالق اًمدوًم٦م سم٠ميمٛمٚمٝم٤م.
ٓ شم٘مؾ ىمد ومِمٚم٧م ،سمؾ ىمؾ ًمـؿ أٟمجح سمٕمد-
ُمع ُمرور اًمزُمـٟ ،مْمحؽ قمٚمـك ُم٤م يمٜم٤م ٟمخ٤مف ُمٜمف ؾم٤مسم٘م ً٤م-
قمٚمـك اًمـٛمدير أٓ يٙمقن أؾمػم ًا ًمٚم٘مقاقمد واًمًٞم٤مىم٤مت اًمـٛمقوققم٦م أص ً
ال ًمـٛمً٤مقمدشمف
ومـل أقمٛمـ٤مًمف ،وقمٚمٞمف أن يٙمقن ُمٜمٓم٘مٞم ً٤م ومـل اؾمتخداُمٝم٤م-
اًم٘م٤مئـد هق اًمذي يـجٕمؾ أظمريـ يثـ٘مقن سمف ،أُم٤م اًم٘م٤مئـد اًمـٛمٛمٞمز ومٝمق اًمذي جيٕمؾ
أظمريـ يث٘مقن سم٠مٟمٗمًٝمؿ-
إذا ؾم٘مط قمدوك ومال شمٌتٝم٩م ،وٓ شمً٤مقمده قمٚمـك اًمٜمٝمقض-
اًمـحجر اًمذي ٓ يٕمقق ـمري٘مؽ ٓ يـج٥م أن يزقمجؽ-
ىمدّ ر يمؿ ؾمٞمٙمقن ومرطمؽ قمٔمٞمٛمـ ً٤م إن أٟم٧م وم٘مدت يمؾ ُم٤م شمـٛمٚمٙمف أن ،صمؿ قمدت
وم٤مؾمؽمضمٕمتف-
اإلقمالم ىمـد خيؽمع أيم٤مذي٥م يم٤مُمٚم٦م ُمـ أٟمّم٤مف اًمـح٘م٤مئؼ-
ًمٚم٘مٚم٥م قمٞمقن ٓ يدريمٝم٤م اًمٕم٘مؾ-

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ114
 يٛمٙمٜمؽ أن شمًتٗمٞمد ُمـ أي رء ٓ ىمٞمٛمـ٦م ًمـف-
 قمٜمدُم٤م شمقفمػ أٟم٤مؾم ً٤م أذيمك ُمٜمؽ شمثٌ٧م أٟمؽ أذيمك ُمٜمٝمؿ-
 اًم٘مٞم٤مدة احل٘مٞم٘مٞم٦م ًمٞمً٧م ُمً٠مًم٦م ُم٘م٤مم أو ٟمٗمقذ أو ُمٜمزًم٦م رومٞمٕمـ٦م ،وًمٙمٜمٝم٤م ُمً٠مًمـ٦م شمـحٛمؾ
اًمـٛمًئقًمٞمـ٦م-

صؿقئقؾُجقكسقنُ(:ُ)Samuel Johnson
َجٜمل أطمً َـ اًمثٛمـ٤مر-
 إن اًمـحًد ومٞمٜمـ٤م ـمٌٞمٕمل  ---وًمٙمـ سمـتـريمف ٟم ْ





سم٤مًمـٛمّم٤م َسمـرة-
ـقة  ---وًمٙمـ
إقمٛمـ٤مل اًمٕمٔمٞمٛم٦م ٓ شم َ
ُـ١م َدى سم٤مًم ُ٘م َّ
ُ
ٍ
ٟمـذل (أي طملم َيـدَّ ِقمٞمٝم٤م)-
اًمقـمٜمٞم٦م هل اًمـٛمالذ إظمػم ًمـٙمؾ
ـؼ سمٜمـٗمًؽ-
ُّمٌح قمٔمٞمٛمـ ً٤م صمِ ْ
يمل شم ْ
اًمٚمٖمـ٦م ِيمًـ٤مء ِ
اًمٗمٙمر-
ُ

()1

 اًمـحؼ رء ٓ يٙمٗمل ىمقًمف ومـ٘مط وًمٙمـ يـج٥م ؾمٛمـ٤مقمف أيْم٤مً -
 شمَـٜمـٌَ ُع يمؾ اًمًخـ٤مومـ٤مت ُمـ شمـ٘مٚمٞمد ُمـ ٓ شمًتـٓمٞمع اًمت َ
َّـِمٌـ َف سمـٝمؿ-
 آؾمت٘م٤مُمـ٦م دون ُمٕمرومـ٦م ،وٕمٞمٗمـ٦م وهمٞمـر ٟم٤مومٕمـ٦م  ---واًمـٛمٕمرومـ٦م دون اؾمت٘م٤مُمـ٦م
ظمٓمٞمـرة وُمروقمـ٦م-
 ٓ شمتؿ إقمٛمـ٤مل اًمٕمٔمٞمٛم٦م سم٤مًم٘مقة ،وًمٙمـ سم٤مًمـٛمث٤مسمرة-
 اًمِمج٤مقم٦م ٓ ُمٕمٜمك ًمـٝم٤م إن يم٤مٟم٧م ٓ شمـخدم هدوم ً٤م-

بـجومغُؾراكؽؾغُ(:ُ)Benjamin Franklin

ِ
دىٕ ،ن اًمقىم٧م هق ُم٤مدة اًمـحٞم٤مة-
 إذا يمٜم٧م شمـح٥م اًمـحٞم٤مة ومال شمُْمع اًمقىم٧م ُؾم ً
 شم َِٕم ُٔمٜمـ٤م اًمٜم َّْٛمٚم٦م دون أن شمَـٜمْـٌِ َس سمٙمٚمٛم٦م-
 اًم ّٓم َٛم ُع يـجٕمؾ إهمٜمٞم٤مء ُومـ٘مراء-
ٍ
ٍ
رء سمـٝمٞمج ً٤م-
رء صٕمٌ ً٤م ،سمٞمٜمٛمـ٤م ُيـحٞمؾ اًمٕمٛمؾ يمؾ
 يـجٕمؾ اًمـٙمًؾ يمؾ
ُ مـ ُي َْمحل سم٤مًمـحـريـ٦م ُمـ أضمؾ إُمـ ٓ يًتحؼ أيـً٤م ُِمٜمٝمٛمـ٤م-

(ٟ )1مذل :أي ُمـ ٓ أصؾ ًمف-

ِ
َـؿُأمريؽـــقـي
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ111حؽ ْ











ِ
ـت٤مقمقن اًم ّٚم َ
َ
طمٞمــ أٟمـٝمؿ ومـل احلـ٘مٞم٘م٦م َيـٌـٞمٕمقن
ـذة ،ومـل
يمثػمون يٕمتـ٘مدون أٟمـٝمؿ َيـ ٌْ
أٟمـٗمًٝمؿ ًمـٝم٤م يم٤مًمٕمٌـٞمد ِ
إر ّىمـ٤مء-
ٍ
ِ
أُمقال ومـل قم٘مٚمؽ ،وؾمقف يٛمأل قم٘مٚمؽ طم٤مومٔمتـؽ
أومر ْغ ُم٤م ومـل طمـ٤مومٔمتـؽ ُمـ
ِ
ـٛمتـٚمـئـ ً٦م إًمـك إسمـد-
سم٤مُٕمقال و ُيـٌ٘مٞمٝم٤م ُُم
يٙمقن َهمٌٞم ً٤م وًمٙمٜمف يمثػم آقمتٛمـ ِ
اًمّم ِ
َ
اًمـٛمتحد ُ
٤مد قمٚمـك اًمٜمٗمس-
ٕم٥م أن
٤مرع ُمـ َّ
ث اًمٌـ ُ
ُ
ُ ُ
ِ
٤مدر قمٚمـك إؿمٌ٤مقمٝم٤م-
اًمـٛمت ََحٙم ُؿ ومـل قمقاـمٗمـف هق اًم٘مـ ُ
ُ
إذا َهم َ
ُ
اًمـٙمًؾ ومًٞمتٛمٙمـ ُمٜمؽ اًمٗم٘مر سمِـٌُ ْ
طء-
ِم٤مك
ِ
َ
أظمٓم٤مء أظمريـ-
يتٕمٚمٛمقن ُمـ
اًمـحٙمٛمـ٤م ُء
ُ
ِ
ِ
٤مر ذاشمُـف-
٤مر ُمـ
اًمٗم٘مر هق اًمٕمـ ُ
أن شمًَ َتـ ِْمٕم َر اًمٕمـ َ
ايمتً٤مب إيـجـ٤مسمـٞمـ٤مت ُظم ِ
ِ
ّمقُمـف-
٤مدر قمٚمـك
ّ
اًمـحٙمٞمؿ هق اًم٘مـ ُ
اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اإلمه٤مل ىمد يقًمد اًمٙمثػم ُمـ إذى-

جقرجُواصـطقنُ(:ُ)George Washington
 اًمٜمٌ٧م اًمّم٤مًمح يٜمٛمق سم٤مًمٕمٜم٤ميـ٦م ،أُم٤م اًمِمقك ومٞمٜمٛمق سم٤مإلهـٛم ـ٤مل-

وفقومُآرثقردُ(:ُ)William Artaud

 إن أسمقاب اإلٟمج٤مزات شمـتًع ًمذًمؽ اًمِمخص اًمذي يـرى ومـل إؿمٞم٤مء اًمتـ٤مومِـٝم٦م
ٍ
إُمٙم٤مٟمٞم٤مت همٞمـر حمـدودة-

تقموسُجػرشقنُ(:ُ)Thomas Jefferson

ِ
ِ
ِ
دوى-
 اًمثـ َ٘م ُ٦م
سمـ٤مًمٜمٗمس واًمتٗم٤مؤل سم٤مًمـخػم ُُم ْٕمديـ٤من --ويـ٤م ًَمٜم ْٕم َؿ اًم َٕم َ
ِ
صديؼ َُمـ ْجروح-
إقمداء
 أ ْقمدى
ٌ
 اًمٜمٍم واهلزيٛم٦م يٙمٚمٗم٤من ٟمٗمس اًمثٛمـ-

جُ.بُ.شويُ(:ُ)J.-B. Say

ٍ
ىم٤مٟمقن ًمٞمً٧م ِؾم َقى ؾمٞمـ ٍؾ ُُمدَ ُمـر-
 اًمـحـريـ٦م ُمـ همٞمـر

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ111

تقموسُأديسقن(ُ:ُ)Thomas Edison(ُ)3

اًمـٛمرأة ُمثؾ ِ
ِ
اًمٕم َّٗم٦م-
 ٓ رء ومـل اًمقضمقد يرومع َىمـدْ َر
ُ مـ ي ِ
ًٛم ُٕمـؽ اًمٙمالم اًمـٛم ْٕمًقلُ --يـ ْٓمٕمـِ ُٛمؽ سمٛمٚمٕم٘م٦م وم ـ ٤مرهم٦م-
ُ

طم٤مضم ْج َ٧م ومال شمٖمْم٥م :وم٢من اًمٖمْم٥م يـدومع قمٜمؽ احلُـ َّج٦م و ُيـ ْٔم ِٝم ُر قمٚمٞمؽ اخلّمؿ-
 إذا َ
٧م
 ٓ شمُـثـ٘مؾ يقُمؽ سمـٝمٛمق ِم همدك :وم٘مد ٓ شمِـجل ُء ُهـٛمق ُم همدك وشمٙمقن ىمـدْ ُطم ِر ُْم َ
هور يقُمؽ-
َ

 اًم٘مراءة أدا ٌة أؾم٤مؾمٞم ٌ٦م ًمـ ٍ
حٞم٤مة ضمٞمدة-
ٍ
ٍ
واطمدة
ًمـٛمِمٙمٚم٦م
 اًمٜمج٤مح هق اًم ُ٘مدْ ر َة قمٚمـك شمـخّمٞمص ُىمـدُ راشمِ َؽ اًمٌدٟمٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م
ُّم٤مب سم٤مإلضمٝم٤مد-
سمـال اٟمـ٘مٓم٤م ٍع دون أن شم
َ
يم٤مًمـٛم َ
َـٜم٤موًم٧م ىمـدر ًا يمٌػم ًا ُمٜمف ومـل اًمـٛمرة اًمقاطمـدة ؾمٞمـجـٕمٚمؽ
ـخـد ِر ،إذا شم
 اًمٜمقم
َ
ُ
يمًقًٓ-
ِ
ـؼ سمـل-
 إ ّن أُمل هل اًمتل صٜمٕمتٜمل ٟٕ ---مـٝم٤م يم٤مٟم٧م
شمـحتـر ُُمٜمل وشمَـثِ ُ
ُ
اإلٟمً٤من َه َرسمـ ً٤م ُمـ اًمتـٗمٙمػم-
 ٓ شمـقضمدُ وؾمٞمٚم ٌ٦م يـٚمجـ٠م إًمٞمٝم٤م

 اًمـٙمثػم ُمـٛمـ ومِمٚمقا ًمـؿ يـدريمقا ُمدى ىمرسمـٝمؿ ُمـ اًمٜمج٤مح قمٜمدُم٤م اؾمتًٚمٛمقا-
 يمثػم ُمـ طم٤مٓت اًمٗمِمؾ ومـل اًمـحٞم٤مة يم٤مٟم٧م ٕؿمخ٤مص ًمـؿ يدريمقا يمؿ يم٤مٟمقا ىمريٌلم
ُمـ اًمٜمج٤مح قمٜمدُم٤م أىمدُمقا قمٚمـك آؾمتًالم-
 ؾم٘مقط اإلٟمً٤من ًمٞمس ومِمالً ،وًمٙمـ اًمٗمِمؾ أن يٌ٘مك طمٞم٨م ؾم٘مط-

هـريُديػدُثقروُ(ُ:ُ)Henry David Thoreau
 ٓ شمَٜمدم أسمـد ًا  ---ومٚمق يم٤من اًمـٛمـ٤ميض ضمٞمد ًا ومٝمذا رائع ،وًمق يم٤من ؾمٞمئ ً٤م ومٝمذه ظمؼمة-
ُ مٝمٛمـ٤م يم٤مٟم٧م طمٞم٤مشمؽ ىم٤مؾمٞم ً٦م ،شمٕم٤ميش ُمٕمٝم٤م ٓ ،شمٚمٕمٜمٝم٤م وٓ شم ًَُ ٌَّٝم٤م ،وم٤مٕؿمٞم٤مء ٓ
شمـتـٖمػم سمـؾ ٟمحـ ُمـ ٟمـتـٖمػم-

( )1شمقُم٤مس أًمٗم٤م إديًقن ( ،)1931,1847خمؽمع ورضمؾ أقمامل أُمريٙمل -اظمؽمع اًمٕمديد ُمـ إضمٝمزة اًمتل يم٤من هل٤م أصمر ًا
يمٌػم ًا قمغم اًمٌنمي٦م طمقل اًمٕم٤مملُ ،مثؾ اًمٗمقٟمقهمراف وآًم٦م اًمتّمقير اًمًٞمٜمامئل سم٤مإلو٤موم٦م إمم اعمّمٌ٤مح اًمٙمٝمرسم٤مئل اعمتقه٩م
اًمٕمٛمكم اًمذي يدوم ـمقيالً-

ِ
َـؿُأمريؽـــقـي
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ117حؽ ْ

إبراهومُفـؽقفـُ(ُ:ُ)Abraham Lincoln

ٍ
رأؾمٛمـ٤مل ٓ َي ْٗمٜمك-
 اًمٕمٚمؿ







أٟم٤م أُمٌم سمٌطء ،وًمٙمـ ًمـؿ حيدث أسمـد ًا أٟمٜمل ُمِمٞم٧م ظمٓمقة واطمدة ًمٚمقراء-
ْؽ أٟمـؽ ِ
ـح ِزٟم َ
ٚم٧م ُم٤م دُم٧م شمـحـ٤مول اًمقىمقف قمٚمـك ىمدُمٞمؽ ُمـ ضمـديـد-
ومِم َ
ٓ ُي ْ
ٓ أطمد يـح٥م ُىمٞمقده وًمق يم٤مٟم٧م ُمـ ذه٥م-
ٍ
ِ
ٍ
سمِمٙمؾ ضمٞمد ًمٚمٖم٤ميـ٦م-
سمٌمء ُم٤م
اإلٟمً٤من ومـل اًمـحٞم٤مة يٜمـ ٌُع ُمـ اًم٘مٞم٤مم
أ ُْم ُـ
إذا أردت أن شم ْ
َـخـتَـٌِـ َر ؿمخّمٞم٦م اًمرضمـ ِؾ أ ُْمٜم َْحـ ُف اًم ُ٘م ّقة-
ب ُمـ ُمًئقًمٞم٦م اًمٖمد سمِتَجـٜمٌِٝم٤م اًمٞمقم-
ٝمر َ
ٓ شمًتٓمٞمع أن َشمـ ُ

 ٓ يْمٞمع رء ذو ىمٞمٛم٦م إذا أٟمٗم٘مٜم٤م اًمقىم٧م اًمٙم٤مومـل ومـل اشم٘م٤مٟمف-

تقموسُـورٓيؾُ(:ُ)Thomas Carlyle







ًمٞمس شم٤مريخ اًمٕم٤مًمـؿ إٓ ؾمػم َة اًمرضم٤مل اًم ُٕمٔمٛمـ٤مء-
ٍ
أومـدح إظمٓم٤مء أن شمـرى
ظمٓمـ٤مء أن ٓ شمَـ ْٗمٓمِ َـ إًمـك ظمٓمٞمـئـ٦م ٟمـٗمًؽ ،و
أيمؼم
ُ
َـزه ً٤م قمٜمٝم٤م-
ٟمـٗمًؽ ُُمٜم َّ
أومْمؾ شمـ٠مصمـٞمـ ٍر ًمٚمـٙمت٤مب هق أن يـدومع اًم٘مـ٤مرئ ًمٚمٕمٛمؾ ُمـ شمِـٚم٘مـ ِ
٤مء ٟمـٗمًف-
َ
ِ
ٓ َيـ ٌْـٜمل اًمثـ٘مـ َ٦م سم٤مًمٜمـ ِ
واطمؽماُمٝم٤م ُمثؾ اإلٟمْج٤مز-
ٗمس
ِ
ِ
ٍ
ٍ
يمؾ ٍ
ؿمخص واطمد-
ٍَم قمٚمـك
رأي ضمديـد يم٤من ومـل سمِـدا َيـتـف ُُمـ ْ٘مـت ٌ
اًمٕم٘مؾ اًم٘مقي دائؿ إُمؾ ،وًمديف دائٛمـ ً٤م ُم٤م يٌٕم٨م قمٚمـك إُمؾ-

 ىمؾ ًمٚمٛمرء أٟمـف ؿمج٤مع وؾمقف شمً٤مقمده قمٚمـك أن يّمٌح يمذًمؽ-
ً مٞمس ًمالىمتٜم٤مع ىمٞمٛم٦م إذا ًمـؿ يتحقل إًمـك ؾمٚمقك-
 أرٟمـل اًمرضمؾ اًمذي شمٌجٚمف وؾم٠مقمرف ُمـ أٟم٧م-
 اًمرأي اًمٕم٤مم هق أيمؼم يمذسمـ٦م ومـل اًمت٤مريخ-

رافػُوافـدوُإمرشقنُ(:ُ)Ralph Waldo Emerson
ـمريؼ
 ٓ شمـذه٥م إًمـك طمٞم٨م يـ٠مظمـذك
ٌ
ُ
اًمٓمريؼ ،سمـؾ اذه٥م إًمـك طمٞم٨م ٓ يـقضمـدُ
واشمـرك أصمـر ًا-
ُ

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ118
ً مٞمس اًمٌٓمؾ سم٠مؿمجع ُمـ اًمٗمرد اًمٕم٤مدي ،هق وم٘مط أؿمجع ُمٜمف ًمٗمؽمة مخس دىم٤مئؼ-
 اًمًـر ومـل اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٜم٤مضمح هق اطمؽمام اًمتٚمٛمٞمذ-

أوفقػرُويـدلُهقفـؿزُ(:ُ)Oliver Wendell Holmes

 قم٘مؾ اًمـ ُٛم َتـ َٕمّم ِ
٥م ُيِمٌف سم١مسم١م اًمٕملم ،يمٚمام زاد اًمْمقء اًمـ ُٛم ًَ َّٚم ُط قمٚمٞمف زاد اِ ْٟمـٙمٛمـ٤مؿمف-
ٟ مـ٤مدِ ر ًا ُم٤م َشم ٔمٝمر اًمـ ح٘مٞم٘م٦م إذا ًم ـ ؿ يتؿ اًمٌح٨م قمٜمٝم٤م -

موركُتقيـُ(ُ:ُ)Mark Twain

ِ
ًمدرضم٦م اًمـٛمقت ،ومـ َّ
 قمٜمدُم٤م شمٙمره اًمـٛمرأ ُة َر ُضمالً
٢من ذًمؽ يٕمٜمل أٟمـٝم٤م يم٤مٟم٧م شمُـحٌف
ًمدرضمـ٦م اًمـٛمقت-
أؾمٝمؾ ُمـ إىمٜمـ ِ
ِ
ُ
٤مقم ِٝمؿ أٟمـٝمؿ ىمـد شم َّؿ ِظمدا ُقمٝمؿ-
داع اًمٜمـ٤مس
 ظمـ ُ
ُ ٓ شمـٜمـ ِ
٤مىمـش اًمًٗمٝم٤مء َ ---ومـٞمًتـدرضمقٟم َ
َقاهؿ صمؿ َيٖمٚمٌق َٟمـ َؽ سمخؼمشمِـٝمؿ
َؽ إًمـك ُُمًت ُ
ِ
اًمً ِٗمٞمف-
ومـل اًمٜم
ـ٘م٤مش َّ
 هٜم٤مك ومرق ؿم٤مؾمع سمٞمــ أن شمٙمقن ُم٘متـّمد ًا ،وسملم أن شمٕمٞمش طمٞم٤مة رظمٞمّم٦م-

 إن طم٘مٞم٘م٦م اظمؽماع اإلٟمً٤من ًمٕم٘مقسمـ٦م اًمًجـ ًمـٛمـ يٗمِمؾ ومـل شمًديد ديٜمـف شمـثٌ٧م
طمـٛم٘مف ،وشم١ميمد ِظم ًَّ َتـف وطم٘مده سمٙمؾ ُم٤م ومـل اًمٙمٚمٛم٦م ُمـ ُمٕمٜمك -يمٞمػ يٛمٙمـ ًمٕم٘مقسمـ٦م
اًمًجـ أن شمًُد َد اًمديـ ؟ هؾ اًمـٛمٜمٓمؼ اًمذي حيٙمٛمٝم٤م هق اًمدومع ًمٚمدائـ سمٕمٛمٚم٦م آٟمت٘م٤مم ؟
 إن اًمؼمٟم٤مُم٩م اًمذي شمًػم قمٚمـك هديـف إؿمٞم٤مء ُمقوقع سمِمٙمؾ ُمٕمٙمقس -ومٚمق يم٤مٟم٧م
اًمـحٞم٤مة شمٌدأ سمـ٤مًمِمٞمخقظم٦م ،سمحٙمٛمتٝم٤م وُمزاي٤مه٤م وذظمػمهت٤م اًمـٛمريمقُم٦م ،وشمٜمـتٝمل
سم٤مًمِمٌ٤مب سمٓم٤مىمـ٤مشمـف وىمـدراشمـف ًمالؾمتٛمت٤مع سمتٚمؽ اًمٗمقائـد واًمـٛمزايـ٤م اًمرائٕم٦مً -مٙمـ
شمٌٕم ً٤م ًمٓمٌـٞمـٕم٦م إؿمٞم٤مء أن ،ومـ٢من دوٓر ًا واطمد ًا ومـل قمٝمد اًمِمٌ٤مب يٛمٙمـ أن يِمؽمي
ًمؽ ُم٤مئـ٦م ُمـ اًمـٛمًـ َّراتً ،مٙمٜمؽ ٓ شمًتٓمٞمع احلّمقل قمٚمٞمف -وطملم شمِمٞمخ ومتتٚمٙمف
ُمٙمقن ُمـ
ٓ شمـجـد ُم٤م يًتحؼ ذاؤه سمـف -إٟمـٝم٤م ظمالص٦م احلٞم٤مةٟ -مّمٗمٝم٤م إول َّ
اًم٘مدرة قمٚمـك آؾمتٛمت٤مع سمـٝم٤م دون اُمتالك اًمٗمرص٦م ،وٟمّمٗمٝم٤م أظمر ُم١م ًَّمػ ُمـ
اًمٗمرص٦م اًمـٛمت٤مطمـ٦م ُمـ دون اًم٘مدرة-

ِ
َـؿُأمريؽـــقـي
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ119حؽ ْ

ٍ
ِ
اًمـجٛمٞمع-

شمٍم ْ
ف سمٓمريـ٘مـ٦م صحٞمحـ٦م َ ---ؾم ُؽميض اًمٌٕمض وًمٙمـ ؾمتُده ُش َ
َّ
ِ
ٟمٗمًؽ هق إؾمٕم٤م ُد آظمريـ َـ َُم َ
َ
ٕمؽ؟
إلؾمٕم٤مد
أؾم َٝم ُؾ ـمري٘مـ ٍ٦م
ْ 
ُ ىمـق ُة اًمـٛمٌـ ِ
٤مد َئ ٓ شمَٔمـ َٝمـ ُر إٓ إذا َ
يم٤من اًمـٛمر ُء َؿم ٌْٕمـ٤مٟمـ ً٤م-
َّ
َ
 إذا أردت أن ي٘مـرأ يمـؾ اًمٜمـ٤مس يمت٤مسمـؽ أيمت٥م قمٚمٞمـف (ومْم٤مئح)-
 اًمِمج٤مقم٦م هل إشم٘م٤من اًمـخقف وًمٞمس همٞم٤مب اًمـخقف-

وفقومُجقؿسُ(:ُ)William James

ٍ
ايمتِم٤مف ًمـجـٞمـٚمـل ،هق أن اإلٟمً٤من ُيٛمٙمٜمف أن ُي َٖمـٞمـر طمٞم٤مشمـف إذا اؾمتٓم٤مع
 أقمٔمؿ
أن ي َٖمـٞمـر اشمـج٤مه٤مشمِ ِ
ـف اًمٕم٘مٚمـٞم٦م-
ُ
 ومــ اًمـحٙمٛمـ٦م أن شمـٕمـرف ُم٤مذا شمـتـجـ٤مهـؾ-

ثققدورُروزؾؾًُ(ُ:ُ)Theodore Roosevelt
 أن شمٙمقن طمٙمٞمٛمـ ً٤م ومـل اًمقىم٧م اًمـٛمٜم٤مؾم٥م ومذًمؽ شمًٕم٦م أقمِم٤مر اًمـحٙمٛم٦م-

أكدروُـوركقغلُ(ُ:ُ)Andrew Carnegie
 ىمـؿ سمقاضمٌـؽ وأيمثـر ىمٚمٞم ً
ال ،وؾمٞم٠مشمـل اًمـٛمًت٘مٌؾ ُمـ شمٚم٘مـ٤مء ٟمٗمًـف-
 اإلٟمً٤من اًمذي يٛمٙمٜمف إشم٘م٤من اًمّمؼم يٛمٙمٜمف إشمـ٘م٤من أي رء آظمر-
 يمٚمٛمـ٤م شم٘مدم سمـل اًمٕمٛمر أصٌح٧م أقمػم اٟمتٌ٤مه ً٤م أىمؾ ًمـٛمـ٤م ي٘مقًمف اًمٜم٤مس وأريمز أيمثر
قمٚمـك ُم٤م يٗمٕمٚمقٟمف-

مويؽؾُـقفقـزُ(:ُ)Michael Collins

ِ
ٍ
ْٝم٤مر و َشمـٗمِمؾ-
 يمؾ إرا َدة ٓ شمـتٖمٚم٥م قمٚمـك اًمٕم٤مـمٗم٦م َشمـٜم ُ

هـريُـقسـجرُ(:ُ)Henry Kissinger

ُ مٝمٛم٦م اًم٘مـ٤مئـد هل أن يـٜمـ ُ٘مـؾ اًمٕم٤مُمٚملم ُمٕمف ُمـ اًمـٛمٙم٤من اًمذي هؿ ومٞمـف إًمـك طمٞم٨م
ًمـؿ يـذهٌقا ُمـ ىمٌـؾ -
 اًمت٤مريخ ُمٜمجؿ زاظمر سم٤مًمـحٙمٛم٦م اًمتل ىمد دمد ومٞمٝم٤م اًمـٛمٗم٤مشمٞمح اًمذهٌٞم٦م ًمـٛمِم٤ميمؾ طمْم٤مرشمٜم٤م-
 ومـل إزُم٤مت اًمٗم٤مصٚم٦م يٙمقن إيمثر ضمرأة هق إيمثر أُم٤مٟم ً٤م ومـل أهمٚم٥م إطمٞم٤من-

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ110

أوريسقنُشقيًُموردنُ(:ُ)Orison Swett Marden

أقمٔمؿ أو ُُم َ٘م ٍّق أؿمدَّ ُمـ شمقىم ِع َهم ٍد أومْمؾ-
داومع
 ٓ يقضمدُ دوا ٌء ُمثؾ إُمؾ ،وٓ يقضمدُ
ٌ
َ

آٓنُؽريـسبونُ(ُ:ُ)Alan Greenspan
ُ مـ٤م شمـٗمـرض قمٚمٞمـف وـرائـ٥م ،ي٘مـؾ إٟمت٤مضمـف-

ويؾُروجرزُ(ُ:ُ)Will Rogers
 يمؾ رء يٙمقن ُمْمحٙم ً٤م ـم٤مًمـٛمـ٤م يـحدث ًمِمخص آظمـر-

ـَلركسُدايُ(ُ:ُ)Clarence Day
 شمٗم٘مد اًمـٛمٕمٚمقُم٤مت ىمٞمٛمتٝم٤م إن ًمـؿ شمـٛمتزج سم٤مًمـخؼمة-

ؾراكؽُـَلركُ(:ُ)Frank Clark
 اًمـٛمٕمروف َيـ ُ
سم٤مًمراطم٦م َؾمقا َء يم٤من هق اًمٗمـ٤مقمؾ أو اًمـ ُٛمـ َتـ َٚمـ٘مل-
جٕمؾ اًمـ َٛمر َء َيـِم ُٕمـ ُر ّ

بقبُكويًُ(ُ:ُ)Bob Knight
 إرادة اًمٜمج٤مح ُمٝمٛم٦مً ،مٙمـ إهؿ ُمٜمٝم٤م إرادة اًمتحْمػم ًمٚمٜمج٤مح-

ؾراكؽؾغُروزؾؾًُ(ُ:ُ)Franklin D. Roosevelt
ـٝم َر ُم اإلٟمً٤من طملم يتقىمػ قمـ اًمتٓمقر واًمت٘مدم-
َ ي ْ
 اًمـٙمت٤مب هق اًمٜمقر اًمذي ي ِ
رؿمدُ إًمـك اًمـحْم٤مرة-
ُ

مورفغُؾقسُشوؾوكًُ(ُ:ُ)Marilyn vos Savant
ٓ يمتً٤مب اًمـٛمٕمروم٦م قمٚمـك اًمـٛمرء أن يدرس ،وٓيمتً٤مب اًمـحٙمٛم٦م قمٚمٞمف أن يالطمظ-

هـريُؾقردُ(ُ:ُ)Henry Ford
 اًمـٛمـ٤مل يم٤مًمٕمْمالت  ---إن ًمـؿ شمًتـٕمٛمٚمٝمـ٤م َه ُزًم٧م-
اًمرأي أظمر-
 ه اًمٜمج٤مح يٙمٛمـ ومـل أن شمـٗمٝمؿ
َ
 ٓ شمًتـٓمـٞمـع أن شمٌٜمل ُؾم ْٛمٕم َتـ َؽ قمٚمـك ُم٤م َشمـ ِ
ٜمقي ومِ ْٕم ُٚمـف-
ٍ
ؿمـلء ُم٤م ،أو اقمت٘مدت أٟمؽ همػم ىم٤مدر قمٚمـك ومٕمؾ
ً مق اقمت٘مدت أٟمؽ ىم٤مدر قمٚمـك ومٕمؾ
ٍ
ؿمـلء ُم٤م ،ومٗمل يمٚمت٤م احل٤مًمتلم أٟم٧م قمٚمـك صقاب-

ِ
َـؿُأمريؽـــقـي
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ113حؽ ْ

 اًمٗمِمؾ هق اًمٗمرص٦م اًمقطمٞمدة اًمتل شمتٞمح ًمؽ اًمٌدء ُمـ ضمديد قمٚمـك ٟمحق أيمثر ذيم٤م ًء-
ٍ
أقمٛمـ٤مل صٖمػمة-
 ٓ يقضمد رء صٕم٥م قمٛمٚمٞم ً٤م إذا ىمٛم٧م سمتـ٘مًٞمٛمف إًمـك
ً مق يمٜم٧م ؾم٠مًم٧م اًمزسم٤مئـ قمٛمـ٤م يريدون اُمتاليمف ًمٙم٤مٟمقا ىمد ـمٚمٌقا طمّم٤مٟم ً٤م أهع-

جـقرجُشوكـتـويـوكـوُ(:ُ)George Santayana
اًمِمٝم ِ
رة أقمٚمـك درضم٤مت اًم َّتـٗم٤مه٦م-
 طم٥م ُ ْ

 أطمٙمؿ اًمٕم٘مقل ُم٤م زال أُم٤مُمف ُم٤م يتٕمٚمٛمف-
يتؿ اًمتٕمٌٞمـ َر قمٜمف-
 اإليمتئ٤مب
ٌ
همْم٥م ًمـؿ َّ

تـزُم ِ
٧م ومال-
اًمـٛم َ
ُ مـ اًمـٛمٛمٙمـ أن يّمٌح اًمٗمـ٤مؾمؼ ىمـديً ً٤م --أُم٤م ُ





ًمٙمل شمٕمرف ُم٤م يٗمٙمر ومٞمف اًمٜمـ ٤مس راىم٥م ُم٤م يٗمٕمٚمقٟمف ٓ ُم٤م ي٘مقًمقٟمـف-
ِ
إؿمٞم٤مء يمٛمـ٤م هل-
ه َقم٦م رؤيـ٦م
اًمذيم٤مء هق ُ ْ
ىمٌؾ أن شم ِ
ُٕم٤مر َض رضم ً
ال قمجقز ًا يـج٥م أن شمُـحـ٤م ِول َوم ْٝمٛمف-
اًمتحر ِر ُمـ اًمقهؿ-
شمـ٠مشمـ ل اًمـحٙمٛم٦م قمـ ـمريؼ
ُ

 اًمٕمـ٤م َد ُة أىمقى ُمـ اًمـٛمٜمٓمؼ-

دايؾُـوركقجلُ(ُ:ُ)Dale Carnegie

ِ
َ
اًمـٛمًتٛمر
 شمٕمٚمؿ
آظمتالط سمجٛمٞمع أٟمقاع اًمٜمـ٤مس ،ووافم٥م قمٚمـك آطمتٙم٤مك ُ
اًمـٛمتً٤مويـ٦م ُمـ قم٘مٚمٞمتـؽ ،وذًمؽ ُم٤م ٓ
سمـٝمؿ ،إًمـك أن شمـتٛمٝمد إضمزاء همػم ُ
شمًتٓمٞمع ومٕمٚمف وأٟم٧م ومـل ُقم ْز ًَمتِـؽ-
 شمتح٘مؼ اًمٙمثػم ُمـ إؿمٞم٤مء اًمـٛمٝمٛم٦م ومـل هذا اًمٕم٤مًمـؿ ٕوًمئؽ اًمذيـ أسوا
قمٚمـك اًمـٛمح٤موًم٦م رهمؿ قمدم وضمقد أُمؾ-
 اإلدارة قمل ًمٕمٌ٦م ومٙمري٦م ،ويمٚمام ومٙمرت سمٓمري٘م٦م أومْمؾ يمٚمام طم٘م٘م٧م ٟمت٤مئ٩م أقمٔمؿ،
ًمذا ومٙمر ضمٞمد ًا واٟمتؼ ُمـ يٗمٙمر واقمٛمؾ ُمع ُمـ يٗمٙمر-
 دىم٦م اًمـٛمالطمٔم٦م ؾمٌٞمٚمؽ إًمـك ذايمرة ضمٞمدة-

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ111

إركسًُمهـغقايُ(ُ:ُ)Ernest Hemingway

 إذا قمرومٜمـ٤م يمٞمػ َومـ ِِم ْٚمٜمـ٤م ٟ ---مـٗمٝمؿ يمٞمػ ٟمـٜمجح-
 أًمـد أقمدا ُء اإلٟمً٤من ٟمـ ْٗمًف-

 يـحت٤مج اإلٟمً٤من إًمـك ؾمٜمـتلم ًمٞمتٕمٚمؿ اًمـٙمالم  ---وظمـٛمًلم ؾمٜم٦م ًمٞمـتٕمٚمؿ اًمّمٛم٧م-
 آؾمتٛمـ٤مع َُم َٚمـ َٙم ٌ٦م ومِـ ْٓم ِر ّيـ٦م  ---أُم٤م اإلصٖم٤م ُء ومٝمق َومـ ٌّـ-
 يٛمٙمـ شمدُمػم اًمرضمؾ ً ،مٙمـ ٓ يٛمٙمـ هزيٛمتف-

 إذا شمٙمٚمؿ اًمٜم٤مس وم٤مؾمتٛمع سمؽميمٞمز ،ومٛمٕمٔمؿ اًمٜم٤مس ٓ يًتٛمٕمقن-

روبرتُؾقرشًُ(ُ:ُ)Robert Frost
 ٓ شمـٝمدم ؾمٞم٤مضم ً٤م إٓ إذا قمروم٧م ؾمٌ٥م سمٜمـ٤مئـف-

جقنُــقديُ(ُ:ُ)John F. Kennedy
ٜمًك أؾمٛمـ٤مئٝمؿ أسمـد ًا-
 اهمٗمر ٕقمدائؽ وًمٙمـ ٓ َشم َ

موفؽؾقمُإـسُ(ُ:ُ)Malcolm X

حؼ ٓ يٕمٓمك ًمِـٛمـ يًٙمُ٧م قمٜمف ،وأن قمٚمـك اًمـ ِ
ٛمرء أن
ً م٘مد
شمٕمٚمٛم٧م سمـ٤ميمر ًا أن اًمـ َّ
ُ
ُ
َ َ
ُ
ـح ِد َ
اًمْم ِ
ـحّم َؾ قمٚمـك ُم٤م ُيـريـد-
سمٕمض َ
ث َ
جٞم٩م طمتك َي ُ
ُي ْ
 ٓ يٛمٙمٜمؽ ومّمؾ اًمًالم قمـ اًمـحري٦مٟٕ ،مف ٓ يٛمٙمـ ٕطمد أن يٙمقن ُمً٤مًمـٛمـ ً٤م
ُمـ٤م ًمـؿ يٙمـ طمـر ًا-

وافًُديزكـلُ(ُ:ُ)Walt Disney
ٟ مقع ُمـ اًمـٛمتـٕم٦م هل أن شمٗمٕمؾ اًمـٛمًتحٞمؾ-

دونُهروفدُ(:ُ)Don Herold
 ٓ يقضمد ُم٤م هق أيمثر اؾمتٗمزاز ًا ُمـ ؿمخص أىمؾ ذيم٤م ًء وأيمثر طمٙمٛم٦م ُمٜم٤م-

مورتـُفقثرُـقـغُ(:ُ)Martin Luther King

ِ
ِ
ؼم يمٚمٛمـ٤م َد ْطم َر ْضمتَٝم٤م-
 اًمـٙم ْذسمـ٦م يم٤مًمـٙمرة اًمثٚمجـٞمـ٦م  ---شمٙم ُ
ٟمٕمٞمش ؾمقيـ ً٦م يم٤مإلظمقة :أو أن ٟم َ
 قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمـتٕمٚمؿ يمٞمػ ُ
َـٝمٚمؽ ُمٕم ً٤م يم٤مًمـحٛم٘مك-
 اًمـٛمّمٞمٌ٦م ًمٞمس ومـل فمٚمؿ إذار ،سمؾ ومـل صٛم٧م إظمٞم٤مر-

ِ
َـؿُأمريؽـــقـي
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ111حؽ ْ

هقؾغُـقؾرُ(:ُ)Helen Keller
 أُ َوم ْم ُؾ أن أيمقن قمٛمٞم٤م َء قمٚم ـ ك أن أُمتٚمؽ اًمٌٍم دون اًمٌّمػمة-
ً مـؿ ي ُ٘مؿ ُمتِم٤مئؿ ىمط سم٤مؾمتِٙم َِْم ِ
ٍ
أرض ُمـجٝمقًم٦م أو
٤مف أهار اًمٜمجقم أو اإلسمح٤مر إًمـك
َ
ٌ
ٍ
ٍ
ضمـديـدة ًمٚمروح اًمٌنم َّيـ٦م-
َومتحِ ؾمٛمـ٤مء
 اًمـحـٞم٤مة إُم٤م أن شمٙمقن ُُمٖم٤مُمر ًة ضمريـئـ ً٦م أو ٓؿمـلء-
ح٤موًم٦م واًمـٛمٕم٤مٟمـ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
٤مة واًمٜمج٤مح-
اًمـٛم
ُ
 اًمِمخّم ّٞمـ ُ٦م شمـتٙمقن ُمـ ظمالل ظمؼمة ُ
ٟمٙمػ
 اًمٙمٛمـ٤مل ومراؿم٦م يّمٕم٥م اإلُمً٤مك هب٤م واًمًٕم٤مدة شمّمٌح ؾمٝمٚم٦م اًمـٛمٜم٤مل قمٜمدُم٤م
ّ
قمـ ـمٚم٥م اًمٙمٛمـ٤مل-

جقنُشتويـبقؽُ(:ُ)John Steinbeck
ِ
ٟ محؽمم اًمٗمْمٞمٚم٦م ًمدى اإلٟمً٤من اًمذي ٟمٕمرومـف ،وٟمَـٜمْـ ُ
ُمالسمس اإلٟمً٤من
ـر إًمـك
ٔم ُ
اًمذي ٓ ٟمٕمرومـف-
 إومٙم٤مر ُمثؾ إراٟم٥م ،وم٢مذا يم٤من قمٜمدك اصمٜملم وشمٕمٚمٛم٧م يمٞمٗمٞم٦م اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝمٛمـ٤م ومًقف
حتّمؾ قمٚمـك دؾمت٦م سمٕمد وىم٧م ىمّمػم-

دوايًُآيزكـفوورُ(:ُ)Dwight D. Eisenhower
أٟم٧م ُمع اىمـتٜمـ ِ
٤مقمٝم ْؿ
 اًمٗمـ ومـل اًم٘مٞم٤مدة أن شمـجٕمؾ أظمريـ يٗمٕمٚمقن ُم٤م شمـريـد ُه َ
سم٠مٟمـٝمؿ هؿ اًمذيـ يـريـدون-
 إن يم٤مٟم٧م اًمـٛمِمٙمٚمـ٦م همٞمـر ىمـ٤مسمٚمـ٦م ًمٚمحـؾ  ---وخٛمٝمـ٤م-
 ٓ يٛمٙمـ ًمٚمدوٓرات واًمٌٜم٤مدق أن يٚمٕمٌ٤م دور اًمٕم٘مؾ وىمقة اإلرادة-

إبراهومُموشؾقُ(:ُ)Abraham Maslow
أؿمخ٤مص
اًمـٛمتَـٗمٌم ومـل اًمٕم٤مًمـؿ اًمٞمقم ُيـًٌـٌـ ُف
ٌ
 اًمتٕم٤مؾم٦م واًم٘مٚمؼ وآوٓمراب ُ
يٕمٞمِمقن سمـ َّ
٠مىمـؾ ُمـ إُمٙم٤مٟمٞم٤مشمـٝمؿ سمٙمثٞمـر-

ؾقـسُفقمبورديُ(:ُ)Vince Lombardi

َـتٕمٚمٛمف-
آؾمتِـًالم قم٤مد ًة سمٛمجـ َّر ِد أن شم
َ
ُ يّمٌح ْ

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ114

كـوبـؾققنُهقؾُ(:ُ)Napoleon Hill
 اقمتـ َّز سمرؤيتـؽ وأطمالُمؽ يمٛمـ٤م ًمق أٟمـٝم٤م ُُمٜمٌـثـ٘م٦م ُمـ روطمؽ ،أو يم٠مٟمـٝم٤م
اًمـٛمٓمـٚم٘مـ٦م-
ُُمـخـٓمـٓم٤مت إٟمج٤مزاشمـؽ ُ

هوريُترومونُ(ُ:ُ)Harry S. Truman

٧م وم٤مؾمد ًا-
 ٓ يٛمٙمٜمؽ أن شمٖمتـٜمل قمـ ـمريؼ اًمًٞم٤مؾم٦م إٓ إذا ُيمٜم َ

د.موـسقيؾُموفتزُ(ُ:ُ)Maxwell Maltz

ٍ
قم٤مدة طمًٜم٦م ---
 اإلٟمً٤من يـحت٤مج وم٘مط إًمـك  21يقُمـ ً٤م ُمتقاصٚم٦م ٓيمتً٤مب أيـّـ٦م
ٍ
قم٤مدة ؾمٞمئ٦م !!
ويـحت٤مج أيْم ً٤م إًمـك  21يقُم ً٤م ُمتقاصٚم٦م ًمإلىمال ِع قمـ أيـّـ ِ٦م

إيؿرشقنُ(ُ:ُ)Emerson
اًمً ُ
ٜمقن أيمؼم ُُم َٕمٚمؿ-

ُ
ٍ
إٟمً٤من ُأ ِ
ٍ
ٟم٤مطمـٞمـ٦م أو أظمرى ،وًمذا أطم٤مول أن أشمٕمٚمؿ ُمٜمف-
ص٤مدومـف ٓسمـد أن َيـٗمق َىمـٜمل ُمـ
 يمؾ
ػ وم ـ ل اإلرادة-
وو ْٕم ٌ
 اًمٓمٛمع هق قمدم آقمتٛم ـ٤مد قمٚمـ ك اًمٜمٗمسَ ،
ِ
ـق ِة ومـل اًمـحرب وومـل اًمتج٤مرة --سم٤مظمتّم٤مر ومـل إدارة
 اًمؽميمٞمز هق ؾمـر اًم ُ٘م ّ
اًمِمئقن اًمٌنميـ٦م-

جقنُرامبقُ(:ُ)John Rambo

قمٞمش ُِم ٤مئـ٦م ٍ
ِ
ٍ
ِ
ؾمٜم٦م يم٤مًمٜمَّٕمج٦م-
ظمػم ُمـ
َ قم ْٞم ُش يق ٍم واطمد يم٤مٕؾمد ٌ

تشورفزُمقريسُ(ُ:ُ)Charles W. Morris

 أول وأقمٔمؿ هدي٦م يٛمٙمـ أن ٟمـٝمٌٝم٤م ٕسمٜم٤مئٜم٤م هل أن ٟمٙمقن ىمدوة طمًٜم٦م ًمـٝمؿ-

هـريُمقؾرُ(ُ:ُ)Henry Miller
ُ م٤م يٛمٞمز هم٤مًمٌٞم٦م اًمرضم٤مل قمـ سمٕمض اًمرضم٤مل هق قمدم ىمدرشمـٝمؿ قمٚمـك اًمتٍمف وومؼ
ُمٕمت٘مداشمـٝمؿ-

جقرجُشتققارتُ(ُ:ُ)George R. Stewart
ُ م٤م ُشمـريـدُ َٟمـ ْٞمٚم ُف سمـ٤مإلره٤مبَ :ي ًْ ُٝمؾ قمٚمٞمؽ سمـٚمقهمف سمـ٤مٓسمتً٤مم-

ِ
َـؿُأمريؽـــقـي
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ111حؽ ْ

إريؽُؾرومُ(ُ:ُ)Erich Fromm
 اًمتٕمٓمش إًمـك اًمًٚمٓم٦م ًمٞمس ٟم٤مسمٕم ً٤م ُمـ اًم٘مقة ،سمؾ ُمـ اًمْمٕمػ-

ويؾُديقراكًُ(ُ:ُ)Willi Durant
 ومـل ؿمٌ٤مسمـل يمٜم٧م أهتـؿ يمثٞمـر ًا سم٤مًمـحريـ٦م ،ويمٜم٧م أىمقل أٟمٜمـل ُمًتٕمدٌ أن أُمقت ُمـ
أضمؾ طمريتـل ،وًمٙمٜمٜمل ومـل يمٝمقًمتـل أصٌح٧م أهتـؿ سم٤مًمٜمٔمـ٤مم ىمٌؾ اًمـحريـ٦م ،ومـ٘مـد
شمقصٚم٧م إًمـك ايمتِم٤مف قمٔمٞمؿ يثٌ٧م أن اًمـحريـ٦م هل ٟمِـت٤مج اًمٜمٔم٤مم-
ً م٘مد ؿمٙمؾ اًم٘مرآن أظمالق اًمـٛمًٚمٛملم وطمْمٝمؿ قمٚمـك آقمتدال ًمدرضم٦م ٓ يقضمد
ًمـٝم٤م ٟمٔمػم ومـل أي سم٘مٕم٦م يًٙمٜمٝم٤م اًمرضمؾ إسمٞمض ،وقمٚمٛمٝمؿ ُمقاضمٝم٦م احلٞم٤مة دون
ؿمٙمقى أو دُمقع-

أرتشقبقفدُموـؾقشُ(:ُ)Archibald MacLeish

ِ
وشمقضمدَ ًمٜمٗمًؽ سمـدائـؾ اِ ْظمتِٞم٤مر-
 اًمـحريـ٦م هل اًمـحؼ ومـل أن شمـخت٤مر
كقرمونُـوزكسُ(ُ:ُ)Norman Cousins

 إُمـؾ ٓ قمالىم٦م ًمـف سم٤مًمـٛمٜمـٓمؼ-

كقرمونُؾقـسـًُبقؾُ(ُ:ُ)Norman Vincent Peale

ِ
ديح قمٚمـك أن ُيٜمـ ِ٘م َذٟمـ٤م آٟمـتـ٘م٤مد-
اًمـٛم ُ
ُ مِمٙمٚم٦م ُُمٕمٔمٛمٜم٤م أٟمٜمـ٤م ُٟمـٗمْم ُؾ أن ُيـدَ ُمـ َرٟمـ٤م َ
 إومٙم٤مر اًمتل يريمز قمٚمٞمٝم٤م اًمٕم٘مؾ شمزداد اشمً٤مقم ً٤م ورؾمقظم ً٤م-

 ٓ سم٠مس أن شمِمٕمر سم٤مٕؾمك ًمٜمٗمًؽ :وًمٙمـ ٓ دمٕمؾ هذا يدوم ٕيمثر ُمـ مخس دىم٤مئؼ-

ريتشوردُكقؽسقنُ(:ُ)Richard Nixon
 إن اًمرضمؾ ٓ يٜمتٝمل طملم َيزم ،سمؾ يٜمتٝمل طملم يًتًٚمؿ-

ـورلُشوؽونُ(:ُ)Carl Sagan

ُُ

 اًم٘مراءة رطمٚمـ٦م قمٌـر اًمزُمـ-

فققُـوفػـُروشتـُ(:ُ)Leo Calvin Rosten
ُ م٤م يّمٜمع اًمٕمٔمٛم٦م هق أن شمٌدأ ؿمٞمئ ً٤م ًمـ يٜمتٝمل سمؽ-

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ111
 ٓ أؾمتٓمٞمع أن أصدق أن اًمٖمرض ُمـ احلٞم٤مة هق أن شمٙمقن ؾمٕمٞمد ًا ،أقمـتـ٘مد أن
اًمٖمرض ُمـ احلٞم٤مة هق أن شمٙمقن ُُمـٗمـٞمـد ًا وُمًئقًٓ ورطمٞمٛمـ ً٤م ،وومـقق يمؾ رء أن
شمٙمقن ُُم ِٝم ّٛمـ ً٤م و ُُم١مصمـر ًا ،وأن شمـٛمثؾ ؿمٞمـئـ ً٤م ُم٤م ،وأن شمّمٜمع ومـل طمٞم٤مشمـؽ سمٕمض اًمٗمرق-

جَلشق(ُ:ُ)Glasow(ُ)3

 اًمتّمٗمٞمؼ هق اًمقؾمٞمٚم٦م اًمقطمٞمدة اًمتل ٟمًتٓمٞمع أن ٟمـ٘مـ٤مـمع سمـٝم٤م أي ُمتحد ٍ
ث دون
َّ ُ
أن ٟمُـثٞمـر همْمٌف-

٥م اًمٜمـ٤مس سمٛمـ٤م ومٞمـف َ ---ذيم َّرهؿ سمٛمً٤مويـف-
ُ مـ َؾم َّ

أُمر سمًٞمط --ىمؿ سمٛمـ ٤م هق صقاب ،سم٤مًمٓمري٘م٦م اًمّم٤مئٌ٦م واًمقىم٧م اعمٜم٤مؾم٥م-
 اًمٜمج٤مح ٌ
 اًمْمحؽ ُُمٝمد ٌئ ًمألقمّم٤مب :وٓ يًٌ٥م أقمراو ً٤م ضم٤مٟمٌٞم٦م-

روبرتُأيفُهقـؾغُ(ُ:ُ)Robert A. Heinlein
 ٓ دمٕمؾ أسمٜم٤مءك ُمٕمقىملم سمجٕمؾ طمٞم٤مهتؿ أؾمٝمؾ مم٤م يٜمٌٖمل-

دوروثلُفقُكقفتلُ(:ُ)Dorothy Law Nolte

ِ
 إذا قم٤مش إـمٗم٤مل سم٤مًمٜم ِ
سم٤مًمٕمداوة شمٕمٚمٛمقا أن
َّ٘مد شمٕمٚمٛمقا أن َيـٚمٕمٜمقا ،وإذا قم٤مؿمقا
ي٘م٤مشمِـٚمقا ،وإذا قم٤مؿمقا سم٤مًم َٖم ِ
ػمة شمٕمٚمٛمقا أن يٙمقٟمقا طم٤مؾمديـ ،وإذا قم٤مؿمقا سم٤مًمت ِ
َّ٘مدير
ُ
سم٤مًمـٛمِم٤مريم٦م شمٕمٚمٛمقا أن يٙمقٟمق يمُرُم٤مء-
شمـٕمٚمٛمقا أن يٙمقن ًمـٝمؿ هدف :وإذا قم٤مؿمقا ُ

روكوفدُريغونُ(ُ:ُ)Ronald Reagan

 إذا يمٜم٤م ٟمح٥م سمالدٟم٤م ومٕمٚمٞمٜم٤م أن ٟمح٥م ُمقاـمٜمٞمٜم٤م-

شقلُبـقـؾقُ(:ُ)Saul Bellow

اًمـخ َّٓمـ٦م ُشم َ
 إن ُ
قمذاب آظمـتِـٞمـ٤مر-
ـخـٗمـػ قمٜمؽ
َ

جقؿُرونُ(:ُ)Jim Rohn
 اًمٌح٨م قمـ اًمـحٙمٛم٦م هق أطمد اًمـخٓمط ًمٚمقصقل إًمـك اًمًٕم٤مدة-
( )1وًمد أرٟمقًمد هٜمري  Glasowذم ومقٟمد دو ٓك ،ويًٙمقٟمًـ ،اًمقٓي٤مت اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م ،ذم قم٤مم  ،1935وشمقذم
ذم ومريٌقرت ،إًمٞمٜمقي ذم قم٤مم  1998ؾمـ  93يمت٥م ذم جم٤مل اًمٗمٙم٤مه٦م واًمًخري٦م وٟم٤مل اًمٕمديد ُمـ إوؾمٛم٦م ُمٜمٝم٤م
اعمٗمٙمر إُمريٙمل احل٘مٞم٘مل ،وهمػمه٤م ًمف أىمقال ُم٠مصمقرة ومٞمٝم٤م عمح٤مت ومٚمًٗمٞم٦م-

ِ
َـؿُأمريؽـــقـي
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ117حؽ ْ
مويؽؾُمورتـُهومرُ(ُ:ُ)Michael Martin Hammer

 ومـل قم٤مًمـؿ إقمٛمـ٤مل :إن ضمقهر اًمٜمـج٤مح هق اًمتقاوع ،أي آقمؽماف سم٠من اًمٜمج٤مح
ٍ
ُمدًمقل قمٚمـك اًمٜمج٤مح ومـل اًمـٛمًتـ٘مٌؾ ،سمؾ إن
ومـل اًمـٛمـ٤ميض ًمٞمس ًمف شمالزم أو أي
ِ
ِ
اًمـٛمًتَـ٘م ٌَـؾ-
ص َٞم َغ اًمٜمج٤مح ومـل اًمـٛمـ٤ميض ؾمتُـّمٌح صٞمٖم ً٤م ُمْمٛمقٟمـ ً٦م ًمٚمٗمِمؾ ومـل ُ

بقسُدراـرُ(ُ:ُ)Peter Drucker

ً مٕمؾ اًمدرس إيمثر أمهٞم٦م هق أن اًمـٛمٜمّم٥م ٓ يٕمٓمل اُمتٞم٤مز ًا أو يٛمٜمح ىمقة ،وإٟمام
يٗمرض ُمًئقًمٞم٦م-

جقرجُـورفغُ(ُ:ُ)George Carlin
ٓ شمًتٝمٞمــ سم٘مـقة إهمٌٞمـ٤مء قمٜمدُم٤م يٙمقٟمقن ومـل ُمـجٛمققم٤مت يمٌٞمـرة-

دُـقفُبراهوٓدُ(ُ:ُ)C. K. Prahalad
 ٓ يٙمٗمل أن شمـتّمقر اًمـٛمًت٘مٌؾ ،سمؾ قمٚمٞمـؽ أن شم٘مقم سمٌٜم٤مئـف-
 إذا أردت اًمٜمج٤مة ُمـ ىمقة ِ
ضم٤مذسم َّٞمـ٦م اًمـٛمـ٤موـل ،ومٕمٚمٞمؽ أن شمٙمقن ُمًتٕمد ًا ًمتحدي
ُمٌ٤مدئـؽ اًمت٘مٚمٞمديـ٦م وأن شمٕمٞمد ظمٚمؼ اؾمؽماشمٞمجٞم٤مشمـؽ إؾم٤مؾمٞم٦م وشمٕمٞمد اًمتٗمٙمػم
ومـل ُمٕمٔمؿ ومروٞم٤مشمؽ إؾم٤مؾمٞم٦م سمِم٠من اًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمتل ؾمتُٜم٤مومس سمـٝم٤م أظمريـ-
 سم٤مًمٓمٌعُ ،مـ أضمؾ اًمـٛمًت٘مٌؾ ًمٞمس ُمٓمٚمقسم ً٤م ُمٜمؽ أن شمتخٚمـك قمـ يمؾ ُم٤موٞمؽ :إذ
صمٛم٦م طم٤مضم٦م ًمالٟمتـ٘م٤مئٞم٦م هٜم٤م -وًمٙمـ سم٤مًميورة ىمـد ٓ شمٙمقن وصٗم٤مت اًمٜمج٤مح اًمتل
ِ
ٍ
ًمـٛمًت٘م ٌَٚمِؽ-
وصٗم٤مت
حت٘م٘م٧م ومـل ُم٤موٞمؽ ص٤محل٦م ٕن شمٙمقن
ٟمج٤مح ُ
 إن اًمٗمرص ُمقضمقدة ًمٙمؾ ؿمخص ،وًمٙمـ اًِمتـ٘م٤مط اًمٗمرص اًمتج٤مريـ٦م اجلديـدة
ٍ
هب ُمـ اًمٌط اًمٓم٤مئر ،طمٞم٨م ٓ يٛمٙمٜمؽ اًم٘مٞم٤مم سمذًمؽ
أؿمٌف سم٢مـمالق اًمٜمـ٤مر قمٚمـك
ٍ
صم٤مسمتـ٦م ًمٚمٌٜم٤مدق-
ُمـ أُم٤ميمـ

إفـقوهقُجقفدراتُ(ُ:ُ)Eliyahu Goldratt

واًمـٛمحض َي ِ
ـخر ُق اًم٘مقاٟملم اًم٘م٤مئٛم٦م--
 إذا يم٤من اًمـٛمٜمٓمؼ اًمًٚمٞمؿ اًمِم٤مئع
َ
اًم٘مقاٟملم ُمٕمٞمٌ٦م-
قمٜمدئـذ شمٙمقن شمـٚمؽ
ُ
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شتقػُجقبزُ(ُ:ُ)Steven Jobs
 اإلسمـداع هـق ُم٤م يٛمٞمـز اًم٘مـ٤مئـد قمــ اًمتـ٤مسمـع-
ُ مـ همٞمـر اًمـٛمٜمٓم٘مـل أن شمـقفمػ إذيمٞمـ٤مء صمؿ شمـخؼمهؿ سمٛمـ٤م قمٚمٞمٝمؿ أن يٗمٕمٚمقا--
ٟمحـ ٟمقفمػ إذيمٞمـ٤مء ًمـٙمل يـخؼموٟم٤م سمٛمـ٤م قمٚمٞمٜمـ٤م أن ٟمٗمٕمٚمـف-

شتـقـػـُـقؾـلُ(ُ:ُ)Stephen Covey
٥م أن ُيـِمٙم َؽ اًمٌٕمض ومـل ٟمقايـ٤مك ،ومـتُـ َّتـ َٝمؿ سمـ٠من ًمؽ
 قمٜمدُم٤م شمـٗمٕمؾ اخلٞمـر َشمـ َر َّىم ْ
دواومع أٟمـ٤مٟمـٞمـ٦م ظمـٗمٞم٦م-





َـٝمٛم ُٝمؿ إٓ ُمّمٚمحـتٝمؿ-
اًمٜمـ٤مس همٞمـر ُمٜمـٓمـ٘مٞمـلم و ٓ شم ُ
إذا طم٘مـ٘م٧م اًمٜمج٤مح ؾمقف شمٙمً٥م أصدىم٤مء ُُمز َّيـٗمٞمــ وأقمداء طمـ٘مٞمـ٘مٞمـٞمــ ،ومٙمـ
قمٚمـك طمذر-
إن اًمّمدق و اًمٍماطمـ٦م جيـٕمالٟمـؽ ُقمرو٦م ًمالٟمـتـ٘م٤مد-
إومٙم٤مر يٛمٙمـ أن ِ
ِ
يقىم َٗمٝمؿ أصٖمر اًمٜمـ٤مس
إن أقمٔمؿ اًمٜمـ٤مس اًمذيـ حيـٛمٚمقن أقمٔمؿ

أصٖمر اًمٕم٘مقل-
اًمذي يٛمٚمٙمقن
َ
ؾمٜمقات ومـل سمٜم٤مئـف ىمـد يٜمٝم٤مر سملم قمِمٞم ٍ
ٍ
ـ٦م
ٗمؼ
 وع ومـل ُطمًٌ٤مٟمـؽ أن ُمـ٤م ُشمـٜمـ ُ
َّ
َ
و ُوح٤مه٤م-
ُ مـ اًمٜمـ٤مس ُمـ يٙمقٟمقن ومـل أ َُمس احل٤مضم٦م اًمـك اًمـٛمً٤مقمدةً ،مٙمٜمٝمؿ ىمـد ُيـٝم٤ممجقٟمـؽ
َـٝمؿ-
إذا ؾم٤مقمدشم ُ
 قمٚمٞمؽ أن شم١مُمـ سمـ٠من اًمٜمـ٤مس ىم٤مدرون قمٚمـك حت٘مٞمؼ إٟمج٤مزات ه٤مئٚم٦م ،وسمـ٠من شمً٤مقمدهؿ
قمٚمـك اإليامن سمذًمؽ أيْم ً٤م -سمتٕمٌػم آظمر ،قمٚمٞمؽ أن شمرى ؿمجرة اًمٌٚمقط ومـل طمٌ٦م
اًمٌٚمقط ،وقمٚمٞمؽ أن شمٗمٝمؿ اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتل شمً٤مقمد شمٚمؽ اًمثٛمرة قمٚمـك أن شمّمٌح ؿمجرة
ٍ
سمٚمقط قمٛمالىمـ٦م-
 اًمٜمـ٤مس حيـٌقن اًمـ ُٛمًتـْمٕمٗمٞمــ ويٕمٓمٗمقن قمٚمٞمٝمؿً ،مٙمٜمٝمؿ َيـ َّتـٌِٕمقن اًمـ ُٛمًتٙمؼميـ-

مويـوُأكجؾقُ(:ُ)Maya Angelou

ـحـٔمقفم ً٤م ،ومٗمٙمرة ظمٞم٤مًمٞم٦م واطمدة يٛمٙمٜمٝم٤م أن شمُٖمػم شمـٛمـ٤مُم ً٤م ُمٚمٞمقن واىمع-
 إذا يم٤من اًمـٛمرء َُم ْ

ِ
َـؿُأمريؽـــقـي
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زيغُزيغؾرُ(ُ:ُ)Zig Ziglar
ّمقى ُمـ اإلُمٙم٤مٟمٞم٤مت اًمتل ًمديـؽ-
 اًمٜمج٤مح  ---هق آؾمتـٗم٤مد ُة اًم ُ٘م َ
ٍ
ٟم٘مص ومـل آًمتزام-
 يٗمِمؾ اًمٜم٤مس يمثػم ًاً ،مٞمس سمًٌ٥م ٟم٘مص اًم٘مدرات ،وإٟمٛمـ٤م سمًٌ٥م

بقفغُؾقؾقبسُ(:ُ)Pauline Phillips
 إن أردت أن شمـح٤مومـظ قمٚمـك صمٌـ٤مت أىمـدام أـمٗم٤مًمـؽ قمٚمـك إرض ،ومْمـع ومـقق
أيمت٤مومٝمـؿ صم٘مـؾ سمٕمـض اًمـٛمًئقًمٞمـ٤مت-

وارنُبقـقسُ(ُ:ُ)Warren Bennis

 أٟم٧م ًمـ شمـت٘مدم أسمـد ًا ُم٤م ًمـؿ شم ِ
ُـج٤مزف وحت٤مول ،وُمـ َصم َّؿ ،شمـتٕمٚمؿ ُمـ يمؾ شمـجرسمـ٦م-

 اًم٘مٞم٤مدة شمٕمٜمل أن شمٗمٕمؾ إؿمٞم٤مء اًمّمحٞمح٦م  ---ومـل طملم أن اإلدارة شمٕمٜمل وم٘مط أن
ٍ
سمٓمري٘م٦م صحٞمح٦م-
شمٗمٕمؾ إؿمٞم٤مء
 أٟم٧م حتت٤مج إًمـك أٟم٤مس يٚمتـ٘مٓمقن اًمرؤى و ُي ِ
ً٤مرقمقن إًمـك شمـح٘مٞم٘مٝم٤م-

 إن ُم٤م يٜمٌٖمل قمٚمـك اًم٘مـ٤مدة اًمٗمـ٤مقمٚملم قمٛمٚمف هق أن َيـخٚم٘مقا ًمٞمس اًمرؤى ومحً٥م،
ُ
يٙمقن ًمـٝم٤م َُمٖمزى ،ورؤى شمْمع اًمالقمٌلم
ُمٕمٜمك ،رؤى
وًمٙمـ اًمرؤى اًمتل حتٛمؾ
ً
ومـل ُمرايمز إؿمٞم٤مء وًمٞمس قمٚمـك هقاُمِمٝم٤م-

ٙمرؾم ً٦م طمقل ومٙمرة أو ىمْمٞم٦م ي١مُمٜمقن سمـٝم٤م،

يمثٞمـر ُمـ اًمٜمـ٤مس ىمـد ُيٗمْمٚمقن طمٞم٤م ًة ُُم َّ
ٌ
ٍ
ٍ
ٓهٞمـ٦م سمـال هدف-
طمٞم٤مة
قمٚمـك

فقسسُثقروُ(:ُ)Lester Thurow
اًمـٛمداظمٞمؾ اًمـحـ٤مًمـ ّٞمـ٦م قمٚمـك
 إن آىمـؽماض إضمٜمٌل هق سمـ٤مٕؾم٤مس
ٌ
أؾمٚمقب ًمرومع َ

اًمـٛمًتـ٘مـ ٌَـؾ :ويمٚمٛمـ٤م يم٤مٟم٧م اًمزيـ٤مد َة أيمٌـر اًمٞمقم،
طمً٤مب ظمـٗمض اًمـٛمداظمٞمؾ ذم ُ
ِ
اإلٟمـٗم٤مق
يم٤من آٟمخٗمـ٤مض أيمؼم همد ًا -وًمـٙمـ اًمـٛمِمٙمـٚم٦م ًمـؿ شمـٙمـ ومـل قمدم
اًمـٙم٤مومـل ،وًمـٙمـ ذم اإلٟمـٗم٤مق قمٚمـك إسمحـ٤مث واًمـٛمٕمدّ ِ
ات اًمـخ٤مـمـئـ٦م.
ُ
 صٜم٤مقم٤مت اًمـٛمًت٘مٌؾ يمٚمٝم٤م شمـ٘مقم قمٚمـك اًم٘مقة سمٙم٤مومـ٦م أٟمقاقمٝم٤م-
 ؾمالح اًمـٛمٜم٤مومً٦م اًمـٛمٝمٞمٛمـ ومـل اًم٘مرن احل٤مدي واًمٕمنميـ هق اًمـٛمًتقي
ِ
وُمٝم٤مرات ىمـقة اًمٕمٛمؾ-
اًمتٕمٚمٞمٛمل
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 اإلظمٗم٤مق َيـ ْ٘مـتَيض اًمتٖمٞمـٞمـرَ ،سمـ ْٞمدَ أن اًمٜمج٤مح أيْم ً٤م َيـ ْ٘مـتَيض اًمتٖمٞمـٞمـر -ومـ٢مذا
يم٤مٟم٧م آىمتّم٤مديـ٤مت ٟم٤مضمحـ ً٦م ،شمـتجـف شمـدريـجـ ّٞمـ ً٤م إًمـك شمٖمٞمـٞمـر اًمٔمروف اًمتل
شمٕمٛمؾ ومـل فمِٚمٝم٤م -و ُي َقًمدُ اًمٜمج٤مح ُ
فمروومـ ً٤م ضمـديـدة ،و هذه اًمٔمروف اجلـديـدة
ٍ
َ
شمٕمديؾ اإلضمراءات
ُم١مؾمً٤مت ُمـخـتـٚمٗم ً٦م ،يمٛمـ٤م شمـتـٓمٚم٥م
يمثػم ًا ُم٤م شمـتـٓمٚم٥م
اًم٘م٤مئٛم٦م إذا ُم٤م ُأريـدَ ًمٚمٜمج٤مح أن يًتٛمر-
ٟ محـ ٓ ٟمٕمرف اًمِمٙمؾ اًمـٛمحدد ًمٚمٛمًت٘مٌؾ ٕن ذًمؽ ٓ شمُـ٘مرره اًمٜمجقم ،إٟمـف
يتـ٘مرر سمٛمـ٤م ٟمٗمٕمٚمف ٟمحـ-
ضمقهري ُمـ اًمرأؾمٛمـ٤مًمٞم٦م-
 إن آٟمـٝمٞم٤مرات اًمـٛمـ٤مًمٞم٦م ،ضمز ٌء
ٌّ

حمؿدُظعُـَليُ:

ً مٞمً٧م هٜم٤مك ُمتٕم٦م ومـل اًم٘مت٤مل ،اًمـٛمتٕم٦م شمٙمٛمـ ومـل اًمٗمقز-
ُ مـ ٓ جيد ومـل ٟمٗمًف اًمِمج٤مقم٦م اًمٙم٤مومٞم٦م ًمٚمٛمخ٤مـمرة ًمـ حي٘مؼ ؿمٞمئ ً٤م ومـل طمٞم٤مشمف-

جقنُكويسبًُ(ُ:ُ)John Naisbitt
 إؿمٞم٤مء اًمتل ٟمتـقىمع طمدوصمٝم٤م دائٛمـ ً٤م حتدث سمٌطء أيمثر ،ومـل طملم أن إؿمٞم٤مء همػم
اًمـٛمتق َّىمع طمدوصمٝم٤م أص ً
ال شم٠مشمـل قمٚمـك طملم ِهم ّرة-
ُ

وارنُبوؾًُ(:ُ)Warren Buffett

ُ

ٍ
أؿمج٤مر يم٤من َز َر َقمٝم٤م أٟم٤مس آظمرو َن ُمٜمذ ٍ
 يمثػم ُمـ اًمٜمـ٤مس َيٜم ُٕم َ
زُمـ سمٕمٞمد-
ٛمقن ومـل فمالل

دانُراذرُ(:ُ)Dan Rather

 إطمدى اًمدروس اًم٘م٤مؾمٞم٦م اًمتل قمٚمـك اًمـٛمرء أن يـتٕمٚمٛمٝم٤م ومـل اًمـحـٞم٤مة :طم٘مٞم٘م َ٦م
ْ
أن ًمٞمس اًمـجٛمٞمع يتٛمٜمك ًمؽ اًمـخػم-

جقنُوفقومزُ(:ُ)John Williams

ِ
اًمقاؾمٕم٦م إذا يم٤من ِطمذاؤك َوٞم٘م ً٤م ؟
ُ م٤م ومـ٤مئـد ُة اًمدٟمٞمـ٤م
تشورفزُهوكـديُ(ُ:ُ)Charles Handy
 أٟمٜم٤م ؾمٜمجد أٟمٗمًٜم٤م ٟمتجف إًمـك ـمريؼ ُمًدودة إذا ؾمٕمٞمٜم٤م وراء اًمٜمٛمق آىمتّم٤مدي
يمٛمـ٤م ًمق أٟمـف اًمٌمء اًمقطمٞمد اًمذي يًتحؼ إمهٞم٦م-

ِ
َـؿُأمريؽـــقـي
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ143حؽ ْ

 احلٞم٤مة يم٤مُٕرضمقطم٦م ،شم٠مشمـل اًمـحريم٦م واإلصم٤مرة ُمـ شمقازن اًمـٛمتٜم٤مىمْم٤مت ،ويٙمقن
ِ
ٗمت٤مح
اًمـٛمحت َِّؿ دائٛمـ ً٤م أن شمٙمقن احلٞم٤مة طم٤مومٚم ً٦م
سم٤مًمـٛمٗم٤مرىم٤مت -وأقمت٘مد أن ُم َ
ُ
ُمـ ُ
اًمت٘مدم واًمّمٛمقد ومـل احلٞم٤مة واًمٕمٛمؾ هق إدراك أن اًمـٛمت ِ
َـٜم٤مىمْم٤مت ُيٛمٙمٜمٝم٤م أن
ُ
َشمـتٕم٤ميش ُمٕم ً٤م ،وأن ٟمتٕمٚمؿ اًمٕمٞمش ُمٕمٝم٤م-

اًمـٛمٗم٤مرىمـ٦م سمًٌ٤مـم٦م ،وًمذًمؽ
 ٓ أقمت٘مد أٟمف سم٢مُمٙم٤من ُمٕمٔمؿ اًمٜمـ٤مس أن يتـدسمروا أُمر ُ

قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمح٤مول ضمٕمؾ احلٞم٤مة أين قمٚمـك اًمٗمٝمؿ ،سمجٕمٚمٝمؿ ُيـدريمقن أن هٜم٤مك
ُُمـٗم٤مرىمـ٦م ،وأٟمـف ًمٞمس َصمـ َّٛمـ َ٦م ٍ
ـمريؼ ُمـُٛمٝمد ًة ٟمحق
طمؾ سمًٞمط وأٟمـف ٓ شمقضمد
ٌ

اًمـٛمجد واًمًٕم٤مدة ومـل اًمـحٞم٤مة-

 يٜمٌٖمل أن شمؽميمز ُمٝمٛم٦م اًمـٛمٕمٚمؿ ومـل ُمً٤مقمدة اًمٓمالب قمٚمـك ُمٕمرومـ٦م ُم٤م يٗمٕمٚمقٟمـف
سمٙمؾ اًمـٛمٕم٤مرف اًمـٛمٙمتًٌ٦م ويمٞمٗمٞم٦م اًم٘مٞم٤مم سمـذًمؽ ،طمتك يتقصؾ اًمٓمالب إًمـك
ٍ
درضم٦م قم٤مًمٞمـ ٍ٦م ُمـ اًمثـ٘م٦م سم٤مًمٜمٗمس واإليٛمـ٤من سم٘مٞمٛم٦م أٟمٗمًٝمؿ-
 ٓ يٛمٙمـ اًمٜمٔمر إًمـك اًمـٛمًت٘مٌؾ سم٤مقمتٌ٤مره اؾمتٛمرار ًا ًمٚمٛمـ٤ميض  ---وم٤مٕؿمٞم٤مء اًمتل
أوصٚمتؽ إًمـك ُم٤م أٟم٧م قمٚمٞمف ٟم٤مدر ًا ُم٤م شمٙمقن هل إؿمٞم٤مء اًمتل شمٌ٘مٞمؽ ومـل
ُمٙم٤مٟمؽ -وًمٙمـ ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أظمرى إذا ًمـؿ شمٙمـ شمٕمرف ُمـ أيـ أشمٞم٧م ،ومـ٢مٟمؽ
ِ
ٍ
سمٛمٙم٤من اًمت٘مدم إًمـك إُم٤مم-
اًمّمٕمقسمـ٦م
ؾمتجد ُمـ
اًمـٛمتٕم٦م-
 إن احلٞم٤مة شمٕمٜمل دائٛمـ ً٤م ؿمٞمئ ً٤م أيمثر ُمـ ُمـجرد ُ

 قمٜمدُم٤م ٟمحّمؾ قمٚمـك اًمـٛمـ٤مل ومـ٢مٟمـف ُمـ اًمٜمـ٤مدر أن يٌـدو ذًمؽ يم٤مومٞمـ ً٤م-
٤مس يٕمٛمٚمقن سمّمقرة ُُمـ ِ
 إن اًمرأؾمٛمـ٤مًمٞمـ٦م شمٕمتٛمد قمٚمـك ُأٟمـ ٍ
جٝمدة ًمٞمجٕمٚمقا أٟم٤مؾم ً٤م
آظمريـ أصمريـ٤مء ،قمٚمـك أُمؾ أن ُيّمٌحقا هؿ أيْم ً٤م أهمٜمٞم٤مء -وسمٛمقضم٥م اًمرأؾمٛمـ٤مًمٞم٦م،

يٕمتٛمد اًمٜمٛمق قمٚمـك ضمٕمؾ اًمٜمـ٤مس حيًدون أٟم٤مؾم ً٤م آظمريـ سمحٞم٨م إٟمـٝمؿ يـريـدون

اًمـحـّمقل قمٚمـك ُم٤م يٛمٚمٙمف أظمرون-
 اًمٜمٛمق آىمتّم٤مدي ٓ يْمٛمـ سمّمقرة آًمٞمـ٦م حتـ٘مٞمؼ جمتٛم ٍع أومْمؾ -ورسمٛمـ٤م يّمٌح
ًمديٜمـ٤م اًمقىم٧م أن ًمٚمٜمٔمر ومٞمٛمـ٤م أطمدصمـتف اًمتـٜمٛمٞم٦م اإلىمتّم٤مديـ٦م ُمـ ٍ
دُم٤مر وأضار
ومـل اًمٌٞمـئـ٦م-

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ141
 ٓ يٛمٙمٜمؽ أن شمٜمٗمع ٟمٗمًؽ سمتج٤مهؾ اًمـٛمِمٙمالت ومـل طملم أٟمؽ شمـتٍمف
ويم٠مٟمـٝم٤م ُمقضمقدة-
 أن اخلـ٤مصٞم٦م إومْمؾ ًمٚم٘مـ٤مئـد هل اًمتقاوع :أي آقمؽماف سمـ٠مٟمؽ ًمً٧م
اًم٘مـ٤مئـد سم٤مًمـحـ٘مٞم٘م٦م وأن اًمـٛمٌ٤مدئ هل اًمتل شم٘مقد قمٚمـك اًمـٛمدى اًمٌٕمٞمد-
 يٜمٌٖمل أن ٟمتٕمٚمؿ اًمٜمٔمر إًمـك اًمتٕمٚمٞمؿ سم٤مقمتٌ٤مره قمٛمٚمٞم٦م ٓ ٟمـٝم٤مئٞم٦م-

جقنُموكُـغُ(:ُ)John McCain

ُ ٓ يٛمٙمٜمٜم٤م إظمٗم٤م َء طم٘مٞم٘م َ٦م أٟمـ ُٗم ًِٜم٤م قمـ أٟمـ ُٗم ًِٜم٤م-

بقبُكويًُ:
 إرادة اًمٜمج٤مح ُمٝمٛم٦مً ،مٙمـ إهؿ ُمٜمٝم٤م إرادة اًمتحْمػم ًمٚمٜمج٤مح-

ٓريُؾؾقـًُ(:ُ)Larry Flynt
 طمٙمؿ إهمٚمٌٞم٦م يّمٚمح وم٘مط إذا يم٤من هٜم٤مك اطمؽمام ًمٚمح٘مقق اًمٗمرديـ٦م ،ومٛمـ
همػم اًمـٛمٕم٘مقل أن شمـجتٛمع ظمـٛمً٦م ذئ٤مب وظمروف صمؿ شم٠مظمذ رأي إهمٚمٌٞمَّـ٦م
َقم َّٛمـ ؾمٞم٠ميمٚمقن ومـل اًمٕمِمـ٤مء.

روبـرتُشتـويــُ(:ُ)Robert Stein

 اًمـٛمـ٤مل أشمـل دون َؾم ْٕم ٍل يـذه٥م دون اِ ْؾم تِـئذان-

برايـُتريسكُ(:ُ)Brian Tracy
ـٝمؿ إًمـك أيــ أٟم٧م ذاه٥م-
ـٝمؿ ُمـ أيــ
َ
أشمـٞم٧مُ ،م٤م َي ُ
َ ٓ ي ُ

مويؽؾُبقرترُ(ُ:ُ)Michael Porter
 إن قمٛمٚمٞم٦م اًمتٕمٚمؿ سمحد ذاشمـٝم٤م َشمـخ ُٚمؼ احل٤مضم٦م إًمـك شمٕمٚمؿ أؿمٞم٤مء ضمديدة-

بقسُشقـٍُ(ُ:ُ)Peter Senge

 إن اًمتٖمٞمٞمـر ومـل إومٙم٤مر اًمت٘مٚمٞمـديـ٦م ٓ يٌدأ ومـل اًمٕم٤مدة قمٚمـك ٍ
ٟمٓم٤مق واؾمع-
 أطمٞم٤مٟم ً٤م يـج٥م أن شمٌٓمئ إذا أردت أن ُشمـ ِ
ٜمجز إؿمٞمـ٤مء سمًـرقمـ ٍ٦م أيمثـر-

ِ
َـؿُأمريؽـــقـي
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ141حؽ ْ

اًمـٛمتٗمرقم٦م
اًمـٛمٜمتج٤مت ُ
اًمـٛمخرضم٤مت أو ُ
 ٓ يقضمد ومـل اًمٓمٌٞمٕم٦م "ومْمالت" ،ومٙمؾ ُ
ُمـ ٟمٔم٤مم ـمٌٞمٕمل هل ُُمدظمالت أو ُمقا ٌد ُُمٖمذيـ ٌ٦م ًمٜمٔم٤م ٍم آظمر -همػم أٟمٜم٤م ٟمُـديـر ٟمٔم٤مُم ً٤م
ٍ
ومْمالت سم٤مًمٗمٕمؾ ،وهل اًمـٛمٜمتج٤مت اًمـٛمرئٞم٦م وهمػم اًمـٛمرئٞم٦م
اىمتّم٤مديـ ً٤م ُيٜمـت٩م
اًمـٛمتٗمرقم٦م ُمـ قمٛمٚمٞمـ٤مشمٜمـ٤م اًمّمٜم٤مقمٞم٦م اًمتل ٓ يٛمٙمـ اًمتخٚمص ُمٜمٝم٤م ومـل أي ُمٙم٤من:
ُ
ومٝمل "شمـؽمايمؿ" وم٘مط-

جوريُهومؾُ(ُ:ُ)Gary Hamel

ـمريؼ وٞم ٍ
ٍ
ـؼ
 قمٜمدُم٤م شمٜم٤مومس ُمـ أضمؾ اًمـٛمًت٘مٌؾ ،ومـ٢مٟمـؽ شمـح٤مول اًمًٞمـر ومـل
ٍ
ٕمتدًمـ٦م دون اًمقىمقع ُمـ أطمد ضم٤مٟمٌـٞمـف-
سمّمقرة ُُم
 إن اًمتحدي إيمؼم ومـل صٜمع اًمـٛمًت٘مٌؾ ًمٞمس اًمتـٜمـٌ١م سمـف ،وإن ُم٤م حيدث هق
ٍ
واطمد ُمـ
ًمٞمس ُمًت٘م ٌَالً واطمد ًا وم٘مط ،واًمتحدي اًمٙمٌػم هق حم٤موًم٦م اًمتٜمـٌ١م سمـ٠مي
اًمـٛمًت ْ٘م ٌَـالت اًمٕمديـدة أٟمـف ؾمٞمٙمقن ُمٜم٤مؾمٌ ً٤م سم٤مًمٗمٕمؾ ،ومـ٤مًمـٝمدف هق حم٤موًم٦م
ُ
شمّمقر اًمـٛمًت٘مٌؾ اًمذي يٛمٙمٜمؽ أن َشمـّمٜمَـ َٕمـف-

بقؾُجقتسُ(ُ:ُ)Bill Gates






احلٞم٤مة همػم قم٤مدًم٦م  ---وم َٕمق ْد ٟمٗمًؽ قمٚمٞمٝم٤م-
اًمٕم٤مًمـؿ ٓ يـٝمتؿ سمحٌؽ ًمذاشمـؽ ،ومٝمق يٜمتـٔمر وم٘مط إٟمج٤مزاشمـؽ طمتك ىمٌؾ أن
شمـُٝمٜمـئ ٟمٗمًؽ-
ىمٌؾ أن شمٗمٙمر ومـل إٟم٘م٤مذ اًمٖمـ٤مسمـ٤مت آؾمتقائٞم٦م ،اسمـدأ سمؽمشمٞم٥م همرومتؽ وُم٤م طمقًمؽ-
اًمتـٚمٗمـ٤مز ًمٞمس هق احلٞم٤مة احلـ٘مٞم٘مٞم٦م --ومٗمل احلٞم٤مة احلـ٘مٞم٘مٞم٦م ،اًمٜمـ٤مس يتـريمقن
اًمـٛم٘م٤مهل ويتقضمٝمقن ًمٚمٕمٛمؾ-
ُمٕمٚمؿ ؾمـلء ،إذ أٟمف يـجٕمؾ إذيمٞم٤مء ئمٜمقن أهنؿ ٓ يـخنون-
اًمٜمج٤مح أطمٞم٤مٟم ً٤م
ٌ

روبـغُصورموُ(:ُ)Robin Sharma

ِ
ُ ِ
َّ 
ـل ًمٚم٘مٞم٤مدة-
إن
ـٔم٤مم أؾم٤مؾم ٌّ
اًمتقاوع ٟم ٌ

ومـ٤مًمٜمج٤مح يـ٠مشمـل يمٜمـتـٞمجـ٦م ،ومٝمق يـتـدومؼ
اًمًٕمل ورا َء اًمٜمَج٤مح--
ُ ٓ يٛمٙمٜمؽ
ُ
َ
ٍ
صمـ٤مٟمقي ِ
يمٜمِ ٍ
هدف ىمٞمؿ-
ـتٕمٛمد ًمٚمجٝمقد اًمٗمٕم٤مًم٦م اًمـٛمقضمٝم٦م ًمتح٘مٞمؼ
ـتـ٤مج
ٍّ
همػم ُُم َّ

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ144
اًمـٛمـًتَـ ْ٘مـ ٌَـؾ هل َظمٚم ُ٘مف-
 أومْمؾ ـمري٘م٦م ًمٚمٜمج٤مح ومـل ُ

اًمـٛمتٕم٦م-
 اًمٌنم سمٓمٞمٕمتٝمؿ يٌتٕمدون قمـ ُمّمدر إًمـؿ ،وي٘مؽمسمـقن ُمـ ُمّمدر ُ
ٍ
رؤيـ٦م يٛمٙمٜمؽ أن شمًتٖمؾ ومٞمٝم٤م يمؾ ٍ
ٍ
رؤيـ٦م ؾمتّمػم
ذرة ُمـ ٟمٗمًؽ،
 اقمثر قمٚمـك
ىمـقشمـؽ اًمـداومـٕمـ٦م وُمٌـرر وضمـقدك وصمـٛمـرة طمٞم٤مشمـؽ ،وم٤مًمـحٛمـ٤مؾمـ٦م واًمٓمـ٤مىمـ٦م
اإليـجـ٤مسمـٞمـ٦م اًمتل ؾم ت َُق ًمده٤م ؾمتـٗمٞمض قمٚمـك يمؾ اًمـٛمجٛمققمـ٦م اًمـٛمحٞمٓم٦م سمؽ-
 يٌ٘مك دائٛمـ ً٤م ىمٚمٞمؾ ُمـ ِ
اًمٕم ِ
ٓمر ومـل اًمٞمد اًمتل شم٘مدم ًمؽ اًمقرود-
قملم شمريمز ٟمٔمره٤م قمٚمـك اًمـٛمٙمً٥م --ومتٌ٘مك
 إذا أردت اًمـحٙمٛم٦م ومال دمٕمؾ ًمؽ ٌ
قملم واطمد ٌة وم٘مط ًُمؽميم َز قمٚمـك اًمـٝمدف-
ًمؽ ٌ
 اًم٘مٞم٤مدة اًمٕمٔمٞمٛم٦م شمًٌؼ اًمتـٌٕمٞم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م-

ٍ
ُمٙم٤من ًمتح٘مٞمؼ اًمٜمٌُقغ-
ُ مٝمٛم٦م اًم٘مـ٤مئـد هق شمـحقيـؾ ُمٙم٤من اًمٕمٛمؾ إًمـك
 يـج٥م أٓ يـخٜمؼ رُم٤مد اًم٘مـ ِ
٤مدة اًمٜمـ٤مر اًمتل أؿمٕمٚمقه٤م-
 اًم٘مـ٤مدة أصح٤مب اًمرؤ َيـ٦م ٓ يـٝمتٛمقن سم٠من َيـٌـدُ وا قمٚمـك اًمّمقاب سم٘مدر اهتٛمـ٤مُمٝمؿ
سم٠من ي٘مقُمقا سم٤مًمّمقاب-
ِ
ٍ
ٍ
وقمد شم ْ
ص ُمـ
ُـخ ِٚم ُٗم ُف ُمٝمٛمـ٤م يم٤من صٖمػم ًا أو يٌدو همػم
 يمؾ
ُمٝمؿ ومـ٢مٟمـف َيٜمْـتَـ٘م ُ
ؿمخّمٞمـتؽ-
ِ
اًمـٛمٕمٚمؿ-
 قمٜمدُم٤م يّمػم اًمتـٚمٛمٞمذ ُُمًتَٕمدّ ًا --ؾم َٞم َ
ٔمٝمـ ُر ًمـف ُ
شمقضمدُ ومـل ؿمخّمٞمتؽ ُشم َ٘م ّقي ُمـ اًمٕمٞمقب اًمتل شمقضمـد ومـل
 اًمٕمٞمقب اًمتل َ
ٍ
ُمقفمػ ومـ٠مٟم٧م ِوٛمٜمٞم ً٤م
إؿمخ٤مص اًمذيـ شمـ٘مقدهؿ ،ومٕمٜمدُم٤م شمٙمقن َوم ًٔم ً٤م ُمع
ٍ
ؿمخص آظمر-
َٛمٜمحـ ُف اإلذن ًمٞمّمػم َوم ّٔمـ ً٤م ُمع
شمـ ُ

ٟ مـ٘مٓم٦م اًمْمٕمػ اًمـٛمجٝمقًم٦م ٓ ،يٛمٙمـ أسمـد ًا أن شمـتحقل إًمـك ٟم ِ
ُـ٘مٓم٦م ُىم ّقة-
اًمق ْقم ُل يًٌؼ اًمتٖمٞمٞمـر  ---وم٘مٌؾ أن شمتٛمٙمـ ُمـ شمـحًلم ُمٝم٤مراشمـؽ اًم٘مٞم٤مديـ٦م
َ 
ف ُمٝم٤مراشمـؽ اًمتل يـج٥م قمٚمٞمـؽ شمَـحًٞمٜمُٝم٤م-
يٜمٌٖمل ًمؽ أن َشم ْٕم ِر َ
 إن اإلظمٗم٤مىم٤مت ًمٞمً٧م إٓ دروؾم ً٤م ُمـت ِ
َخـٗمـ َّٞمـ٦م-
ُ

ِ
َـؿُأمريؽـــقـي
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ141حؽ ْ

ُ مـ أقمٔمؿ أؾمٌ٤مب اًمٜمج٤مح ومـل اًم٘مٞم٤مدة أن ُشمٕم٤مُمؾ اًمٜمـ٤مس طمًٌٛمـ٤م يٛمٙمٜمٝمؿ أن
يٙمقٟمقا ،وشمً٤مقمدهؿ قمٚمـك أن يّمٌحقا ُم٤م يٛمٙمٜمٝمؿ أن يٙمقٟمقا قمٚمٞمف-
 إذا شمـحٚمـٞم٧م سم٤مًمّمؼم ومـل ًمـحـٔم٦م اًمٖمْم٥م :ومًتجـتـٜم٥م ُِم ِ
ئ٤مت إيـ٤مم ُمـ إؾمك-
 اًمٕم٘مقل يم٤مًم٘مٚمقب شمـذه٥م طمٞمثٛمـ٤م يتؿ شم٘مديره٤م (أي طمٞم٨م حتّمؾ قمٚمـك اًمت٘مدير)-
 قمٜمدُم٤م شمَـت ِ
َّحدُ ِؿم ُ
ٌ٤مك اًمٕمٜمٙمٌقت ومٌـ٢مُمٙم٤مٟمـٝم٤م شمـ٘مٞمـٞمدَ أؾمد ًا-
 إن اًمٗمرد إذا ُم٤م أراد أن ي٘مقد اًمتٖمٞمػم  ---ومٕمٚمٞمف أن َي ٜم ْ٘م٤م َد ًمف (أي يـٌدأ سمٜمـٗمًف)-
 سمـدًٓ ُمـ ُم٘م٤موُم٦م اًمتٖمٞمػم يٜمٌٖمل ًمٚمٗمرد أن ُي ِ
ـره-
ً٤مي َ
ٍ
ِ
ُمـحـ٤موًم٦م و٤مئٕم٦م-
ًمـٛمـ٤مئـ٦م
 اًمًٝمؿ اًمذي يّمٞم٥م هدومـف سمـدىمـ٦م هق ٟمـتٞمجـ ٌ٦م
 إذا ًمـؿ شمقائؿ ٟمٗمًؽ ُمع ىمقاٟملم اًمٓمٌـٞمٕم٦م ،ؾمتجـد ٟمٗمًؽ شمـ٘مػ وده٤م-
ٍ
وم٤مًمٜمج٤مح ٓ يتحدد سمٛمـ٤م شمٕمرومـف وم٘مط-
شمـٓمٌٞمؼ ٓ ىمٞمٛم٦م ًمـٝم٤م:
 اًمـٛمٕمرومـ٦م اًمتل شمٌ٘مك سمـال
ُ






ي٠مشمـل اًمٜمج٤مح اًمـٛمًتٛمر ،وم٘مط قمؼم شمٓمٌٞمؼ ُم٤م شمٕمرومف ،وسمقوع ذًمؽ ىمٞمد اًمـٛمٛمـ٤مرؾم٦م-
ٓ يقضمد رء قمديؿ اًمٗم٤مئـدة إٓ أن شم ِ
ـز ُم٤م ٓ يٜمٌٖمل ومِ ْٕم ُٚمـ ُف قمٚمـك اإلـمالق-
ُـٜمج َ
ِ
إؿمٞم٤مء هق ُمٕمرومـ٦م إُمقر اًمتل ٓ يٜمٌٖمل قمٚمٞمؽ أن شمُـٜم ِْج َزه٤م-
ِه اًمٜمج٤مح ومـل إٟمج٤مز
إن  23سم٤مًمـٛمـ٤مئـ٦م ُمـ أٟمِمٓمتؽ شمُـح ِ
ـ٘مؼ  83سمـ٤مًمـٛمـ٤مئـ٦م ُمـ إٟمـتـ٤مضمؽ-
َ
إذا ًمـؿ شمًٞمـٓمر قمٚمـك طمـٞمـ٤مشمـؽ ومًتُـًٞمٓمِر قمٚمـٞمؽ اًمـحـٞمـ٤مة-

 إٟمـٜمـ٤م ٟمـرى اًمٕم٤مًمـؿ ًمٞمس يمٛمـ٤م هق قمٚمٞمف ،وًمـٙمـ ُمثؾ ُم٤م ٟمحـ قمٚمٞمف (ُمـ اًمداظمؾ)-
ُـٛمـ٤مر ُس سمـ٢مومراط-
 إن اًمٗمْم٤مئـؾ ىمـد شمـتحقل إًمـك رذائـؾ قمٜمدُم٤م شم َ
ٍ
ُـتٞمـح ًمؽ اًمٜمَّـ َ
سمٕمٛمؼ ومـل قم٘مقل أومـْمؾ اًمرضم٤مل واًمٜمً٤مء اًمذيـ
ـر
 اًمٙمت٥م شم ُ
ٔم َ
قم٤مؿمقا ُمـ ىمٌؾ-

ٍ
ِ
ٍ
ُمًتٛمر ًمٚمٛمٗمٙمريـ اًمٕمٔم٤مم،
سمِمٙمؾ
وشمٕمريض قم٘مٚمؽ
 سم٘مراءة إقمٛمـ٤مل اًمٕمٔمٞمٛم٦م،
ؾمتـتقصؾ إًمـك ومٝمؿ ىمقاٟملم اًمٓمٌـٞمٕم٦م واإلٟمً٤مٟمٞم٦م-
 شمـتِمٙمؾ ؿمخـّمٞمـتـؽ ِو ْومـ٘م ً٤م ًمتـ٠مصمـػم اًمٙمت٥م اًمتل شمـ٘مـرؤه٤م ،واًمٜمـ٤مس اًمذيـ شمـرشمٌط هبؿ-
 سم٤مٓؾمتٞمـ٘م٤مظ ُمٌٙمر ًا شمّمٌح ؾمٞمد وىمـتؽ ،سمـدًٓ ُمـ أن ُيـّمٌح هق ؾمٞمدك-

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ141
 ٓ شمريمـ إًمـك اًمـٛمًتقى اًمـٛمتقؾمط إذا يم٤من سمـ٢مُمٙم٤مٟمؽ شمـحـ٘مٞمؼ اًمٌـراقمـ٦م-
ٍ
آظمر هل دىمٞمـ٘م ٌ٦م و٤مئٕم ٌ٦م
 يمؾ دىمٞمـ٘م٦م شمـ٘مْمٞمٝم٤م ومـل اًمتٗمٙمػم ومـل إٟمج٤مزات
ؿمخص َ
َهدَ ر ًا ُمـ ٟمج٤مطمؽ أٟم٧م-
سمـً ْٕم ِٞم َ
ـؽ ومـل اًمـحـٞم٤مة ومـتـٜمًك أن شمٕمٞمِمٝم٤م-
 ٓ شمـٜمـِمٖمؾ أيمثر ُمـ اًمالزم َ
 قم٘مقل اًمٕم٤مُمٚملم ومـل اًمـٛم١مؾمً٦م هل أهمٚمـك ُأصق ًُمـٝم٤م-
ِ
أسمّم ْـر ُم٤م يـراه اجلٛمٞمع وومٙمر ومٞمٛمـ٤م ٓ يٗمٙمر ومٞمف أطمـد-

طمٙمٞمؿ شمالُمذشمف ،ومرؾمؿ ًمـٝمؿ قمغم إرض ظمٓم ً٤م وـمٚم٥م ُمٜمٝمؿ أن َيـجٕمٚمقا َّ
اخلط
ؼم
ٌ
 اظمت َ
أىمٍم دون أن يٛمحقا أي ٍ
شمٚمٛمٞمذ ُُمـتـٛمٞمز واضمت٤مز َّ
ٌ
اخلط ورؾمؿ سمج٤مٟمٌف
ضمزء ُمٜمف ،وم٘م٤مم
ظمٓم ً٤م أـمقل ُمٜمف وًمـؿ يٚمٛمس اخلط إول ،وىم٤مل :أن أصٌح اخلط إول أىمٍم-
 اًمثٛمرة ٓ شمً٘مط سمٕمٞمد ًا قمـ ؿمجرشمـٝم٤م أسمـد ًا ،وم٠مـمٗم٤مًمؽ ؾمٞمِمٌٝمقٟمؽ طمتٛمـ ً٤م أيمثر ُمـٛمـ٤م
شمتخٞمؾً -مذا يٛمٙمٜمؽ أن شمٕملم أسمٜم٤مءك قمٚمـك شمـح٘مٞمؼ اًمٕمٔمٛم٦م سم٠من شمّمٌح دًمٞمٚمٝمؿ ومـل
اًمٓمريؼ إًمٞمٝم٤م-

روانُجقبسقن (ُ:ُ)Rowan Gibson
 اًمٗم٤مئزون هؿ أوًمئؽ اًمذيـ "يٌتٙمرون اًمٕم٤مًمـؿ" وًمٞمس اًمذيـ يًتجٞمٌقن ًمف-

رايُفقػلُ(ُ:ُ)Ray Levy
 اًمتجرسم٦م أومْمؾ ُمٕمٚمؿ ًمٚمٓمٗمؾ ،وإذا ًمـؿ شمؽمك أـمٗم٤مًمؽ يتٕمٚمٛمقن ُمٜمٝم٤م صٖم٤مر ًا
ومًٞمتٕمٚمٛمقن ُمٜمٝم٤م يمٌ٤مر ًاً ،مٙمـ شمـج٤مرسمـٝمؿ ؾمتٙمقن قمٜمده٤م ُمٝمٚمـٙم٦م-

ـريستقؾرُبورـرُ(:ُ)Christopher Parker
 اًمؽمدد واًمـٛمٛمـ٤مـمٚمـ٦م واًمتـ٠مضمٞمؾ أؿمٌف سمٌٓم٤مىمـ٦م ائـتٛمـ٤منً ،مـ ٌ
ذيـذ اؾمتٕمٛمـ٤مًمـٝم٤م
ِ
صقل اًمٗمـ٤مشمقرة-
إًمـك طملم ُو

جقنُهققدُ:
ُ ٓ مًتحٞمؾ قمٜمد أهؾ اًمٕمزيٛم٦م-

بركوردُجقؿبؾُ(:ُ)Bernard Gamble
اًمريمض أقمٚمـك اًمـجـٌؾ ،وآٟمـتـ٘م٤مص ُمـ ىمدر أظمريـ-
 ؿمٞمئ٤من ييان اًم٘مٚم٥م:
َ

ِ
َـؿُأمريؽـــقـي
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ147حؽ ْ

جونُروتروُ(:ُ)Jean Rotrou

ُ مـ ُيّمٛمؿ قمٚمـك آٟمـتِـّم٤مر :ي٘مؽمب ِضمدً ا ُمـ اًمٜمٍم-

أ.دُ.أرمقرُ:

ضمٝم٤مز قمّمٌل ظم٤مص ِ
سمـف ومـل هم٤ميـ٦م اًم َّتـ ْٕم٘مـٞمد اؾمٛمف « ُُمخ اًم٘مٚم٥م اًمّمٖمػمش
ً مٚم٘مٚم٥م
ٌ
ٌ
ٌ
يتٕمٚمؿ ويتذيمر وي ِ
ـحس ويـخ٤مف ويـ١مُمـ ويـح٥م-
ُ

تقموسُـوسُ(:ُ)Thomas Case
 إطمـ ٛمؼ هق ُمـ ٓ يً٤مُمح و ٓ يٜمًك  ،و اًمً٤مذج هق ُمـ يً٤مُمح و يٜمًك  ،أُم٤م
احلٙمٞمؿ ومٝمق اًمذي يً٤مُمح و ٓ يٜمًك-
يـخ٤مف ُمـ اًمـخٓمـ ِ
٤مء ٓ ُيٛمٙمٜمـ ُف أن ُيـٗمٙمر أو يٕمٛمؾ-
 إن اًمذي
ُ

شتوكؾـلُهويغُ:

ٍ
أص ِ
ٖمر ُمقوقع-
 اًمـخـٌـٞمـر هق ص٤مطم٥م أيمٌـ ِر َُمٕمرومـ٦م ومـل ْ

إيُ.أمُ.جرايُ:

 اًمِمخص اًمٜم٤مضمح ُُمـتـٕمق ٌد قمٚمـك ومٕمؾ إؿمٞم٤مء اًمتل ٓ يـح٥م اًمٗم٤مؿمٚمقن اًم٘مٞم٤مم
ِ
إؿمٞم٤مء سم٤مًميورةً ،مـٙمـ قمدم
سمـٝم٤م ،أيـْم ً٤م اًمٜمـ٤مضمح ٓ يـح٥م اًم٘مٞم٤مم سمـتـٚمؽ
طمٌف ًمـٝم٤م يـخـتـٗمل أُم٤مم ىمـقة هدومـف-

شوـقوُشوكديػرُ(ُ:ُ)Sakya Sandevr
 اًم٘مـ٤مدة اًمـح٘مٞم٘مٞمـقن ٓ يّمٜمٕمـقن أشمٌ٤مقمـ ً٤م ًمـٝمؿ ،إٟمـٝمؿ يّمٜمٕمـقن ُمزيـد ًا ُمـ اًم٘مـ٤مدة-

*ُ*ُ*ُ*ُ*ُ

تؼقــقؿُذاتــل
دظمؾ ومتك صٖمػم إًمـك حمؾ شمًقق وضمذب صٜمدوق يمقٓ إمم أؾمٗمؾ يم٤مسمٞمٜم٦م اًمـٝم٤مشمػ-
وىمػ اًمٗمتك ومقق اًمّمٜمدوق ًمٞمّمؾ إمم أزرار اًمـٝم٤مشمػ و سمـدأ سم٤مشمّم٤مل ه٤مشمٗمل  ---اٟمـتٌف
ص٤مطم٥م اعمحؾ ًمٚمٛمقىمػ و سمـدأ سم٤مٓؾمتٛمـ٤مع إًمـك اًمـٛمحـ٤مدصمـ٦م اًمتل ُيـ ْجـريـٝم٤م هذا اًمٗمتك-

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ148
ىم٤مل اًمٗمتك« :ؾمٞمدشمـل ،أيٛمٙمٜمٜمل اًمٕمٛمؾ ًمديؽ ومـل شمـٝمذي٥م ُقم ِ
ِم٥م طمدي٘متؽش؟ أضم٤مسم٧م
ًمدي ُمـ ي٘مقم سمـٝمذا اًمٕمٛمؾش -ىم٤مل اًمٗمتك« :ؾم٠مىمقم سم٤مًمٕمٛمؾ سمٜمـّمػ إضمرة
اًمًٞمدةَّ « :
اًمتل ي٠مظمذه٤م هذا اًمِمخصش -أضم٤مسم٧م اًمًٞمدة سم٠مٟمـٝم٤م راوٞم٦م سمٕمٛمؾ ذًمؽ اًمِمخص وٓ
شمُريـد اِ ْؾمتٌْداًمف-
ح٤مطم٤م وىم٤مل« :ؾم٠مٟمٔمػ أيْم ً٤م ُمـٛمر اًمـٛمِم٤مة و اًمرصٞمػ أُم٤مم
أصٌح اًمٗمتك أيمثر إًمـ ً
ُمٜمزًمؽ ،وؾمتٙمقن طمدي٘متؽ أضمـٛمؾ طمدي٘م٦م ومـل ُمديـٜم٦م سم٤مًمـؿ سمٞمـتـش ومٚمقريـداش ،وُمرة
أظمرى أضم٤مسمـتف اًمًٞمدة سم٤مًمٜمٗمل -شمًٌؿ اًمٗمتك و أىمٗمؾ اًمـٝم٤مشمػ-
شم٘مدم ص٤مطم٥م اًمـٛمحؾ(اًمـذي يم٤من يًتٛمع إًمـك اًمـٛمح٤مدصمـ٦م) إًمـك اًمٗمتك وىم٤مل ًمـف:
ًم٘مد أقمجٌتـٜمل مهتؽ اًمٕم٤مًمٞم٦م ،وأطمؽمم هذه اًمـٛمٕمٜمقي٤مت اإليـج٤مسمـٞمـ٦م ومٞمؽ وأقمرض
قمٚمٞمؽ ومرص٦م ًمٚمٕمٛمؾ ًمدي ومـل اًمـٛمحـؾ-
وؿمٙمرا ًمٕمروؽ ،همػم أٟمـل ومـ٘مط يمٜم٧م أشمـ٠ميمد ُمـ أدائل ًمٚمٕمٛمؾ
أضم٤مب اًمٗمتك اًمّمٖمػم ،ٓ« :
ً

اًمذي أىمقم سمـف طم٤مًمٞمـ ً٤م -إٟمٜمل أقمٛمؾ ًمـٝمذه اًمًٞمدة اًمتل يمٜم٧م أشمـحـدث إًمٞمٝم٤مش-

*ُ*ُ*ُ*ُ*ُ

مـُهقُافغـلُومـُهقُافػؼقـرُ
ومـل يقم ُمـ إي٤مم يم٤من هٜم٤مك رضمؾ صمري ضمد ًا أظمذ اسمٜمف ومـل رطمٚم٦م إمم سمٚمدة وم٘مػمة،
ًمػمي اسمٜمف يمٞمػ يٕمٞمش اًمٗم٘مراءً ،م٘مد أُمْمقا أي٤مُم ً٤م وًمٞم٤مًمـل ومـل ُمزرقم٦م شمٕمٞمش ومٞمٝم٤م
أهة وم٘مػمة ---
ىم٤مل آسمـ ً« :م٘مد رأي٧م أٟمٜم٤م ٟمٛمٚمؽ يمٚمٌـ ً٤م واطمد ًا ،وهؿ (اًمٗم٘مراء) يٛمٚمٙمقن أرسمٕم٦م،
وٟمحـ ًمديٜم٤م سمريم٦م ُم٤مء ذم وؾمط طمدي٘متٜم٤م ،وهؿ ًمدَيؿ ضمدول ًمٞمس ًمف هن٤ميـ٦مً ،م٘مد
ضمٚمٌٜم٤م اًمٗمقاٟمٞمس ًمٜميضء طمدي٘متـٜم٤م ،وهؿ ًمدَيؿ اًمٜمجقم شمتألٕ ومـل اًمًامء ،سم٤مطم٦م سمٞمتـٜم٤م
شمٜمتٝمل قمٜمد احلدي٘م٦م إُم٤مُمٞم٦م ،وهلؿ اُمتداد إومؼً ،مديٜم٤م ُمً٤مطم٦م صٖمػمة ٟمٕمٞمش قمٚمٞمٝم٤م،
وقمٜمدهؿ ُمً٤مطم٤مت شمـتج٤موز شمٚمؽ احل٘مقلً ،مديٜم٤م ظمدم ي٘مقُمقن قمٚمـك ظمدُمتٜم٤م،وهؿ

ِ
َـؿُأمريؽـــقـي
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ149حؽ ْ

ي٘مقُمقن سمخدُم٦م سمٕمْمٝمؿ اًمٌٕمضٟ ،محـ ٟمِمؽمي ـمٕم٤مُمٜم٤م ،وهؿ ي٠ميمٚمقن ُم٤م يزرقمقن،
ٟمحـ ٟمٛمٚمؽ ضمدراٟم ً٤م قم٤مًمٞم٦م ًمٙمل حتٛمٞمٜم٤م ،وهؿ يٛمٚمٙمقن أصدىم٤مء حيٛمقٟمـٝمؿش-
يم٤من واًمد اًمٓمٗمؾ ص٤مُمت ً٤م ---
قمٜمده٤م أردف اًمٓمٗمؾ ىم٤مئ ً
ال :ؿمٙمر ًا ًمؽ يـ٤م أسمـل ٕٟمؽ أريتٜمل يمٞمػ أٟمٜم٤م وم٘مراء-
أٓ شمٕمتؼمه٤م ٟمٔمرة رائٕم٦م؟ شمـجٕمٚمؽ ُمـٛمتٜمـ ً٤م ،أن شمِمٙمر اهلل شمٕم٤مًمـك قمٚمـك يمؾ ُم٤م
أقمٓم٤مك ،سمـدًٓ ُمـ اًمتٗمٙمػم واًم٘مٚمؼ ومٞمٛمـ٤م ٓ شمـٛمٚمؽ-

(ُاِظرفُؿدرُـؾُرءُتـؿؾؽـف)

(ُ)3

*****
شؾيُافػحؿُوافؼرآن
يم٤من هٜم٤مك رضمؾ أُمريٙمل ُمًٚمؿ يٕمٞمش ومـل ُمزرقم٦م سم٢مطمدى ضمٌ٤مل ُم٘م٤مـمٕم٦م يمٜمت٤ميمل،
ُمع طمٗمٞمده اًمّمٖمػم ،ويم٤من اجلد يّمحق يمؾ يقم ومـل اًمّمٌ٤مح اًمٌـ٤ميمر ًمٞمجٚمس قمٚمـك
ُم٤مئـدة اًمـ ٛمٓمٌخ ًمٞم٘مرأ اًم٘مرآن ،ويم٤من طمٗمٞمده يتٛمٜمك أن يّمٌح ُمثٚمف ومـل يمؾ رءً ،مذا
وم٘مد يم٤من طمريّم ً٤م قمغم أن يـ٘مٚمده ومـل يمؾ طمريم٦م يٗمٕمٚمٝم٤م وذات يقم ؾم٠مل احلٗمٞمد ضمده-
«ي٤م ضمدي ،إٟمٜمل أطم٤مول أن أىمـرأ اًم٘مرآن ُمثٚمٛمـ٤م شمٗمٕمؾ ،وًمٙمٜمٜمل يمٚمٛمـ٤م طم٤موًم٧م أن
أىمرأه أضمد إٟمٜمل ٓ أومٝمؿ يمثػم ًا ُمٜمف ،وإذا ومٝمٛم٧م ُمٜمف ؿمٞمئ ً٤م ومـ٢مٟمٜمل أٟمًك ُم٤م ومٝمٛمتف
سمٛمجرد أن أهمٚمؼ اًمـٛمّمحػش ،ومٛمـ٤م ومـ٤مئـدة ىمـراءة اًم٘مـرآن إذن؟-
يم٤من اجلد يْمع سمٕمض اًمٗمحؿ ومـل اًمـٛمدومـ٠مة ،ومتٚمٗم٧م سمـٝمدوء وشمرك ُم٤م سمٞمده ،صمؿ ىم٤مل :
ُظمذ ؾمٚم٦م اًمٗمحؿ اخل٤مًمٞمـ٦م هذه ،واذه٥م سمـٝم٤م إًمـك اًمٜمٝمر ،صمؿ اِئـتِـٜمل هب٤م ُمٚمٞمئ٦م سم٤مًمـٛمـ٤مء-
ومٗمٕمؾ اًمقًمد يمٛمـ٤م ـمٚم٥م ُمٜمف ضمده ،وًمٙمٜمف ومقضمئ سم٤مًمـٛمـ٤مء يمٚمف يتنب ُمـ اًمًٚم٦م ىمٌؾ
أن يّمؾ إًمـك اًمٌٞم٧م ،ومـ٤مسمتًؿ اجلد ىم٤مئ ً
ال ًمف  « :يٜمٌٖمل قمٚمٞمؽ أن ُشمنع إًمـك اًمٌٞم٧م
ومـل اًمـٛمرة اًم٘م٤مدُم٦م ي٤م ُسمٜملش-
ِ
هسمِ ِفً ،
ُمٕم٤مرم ِذم َضم ًَ ِد ِه،
( )1طم٘مٞم٘م٦م اًمٖمٜمك ذيمره٤م اًمرؾمقل « :اًمٖمٜمك همٜمك اًمٜمٗمسش وىم٤مل أيْم ً٤مَُ « :م ْـ أص ٌَ َح
ْ
ُمٜمٙمؿ آُمٜمً٤م ذم ْ
ىمقت ِ
ت ًَم ُف اًمدٟمٞم٤م سمحذاومِ ِػم َه٤مش-
يقُم ِف ،ومٙم٠مٟمَّام ِطمٞمزَ ْ
قمٜمدَ ُهُ ،

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ110
ومٕم٤مود احلـٗمٞمد اًمٙمـ َّرة ،وطم٤مول أن جيـري إًمـك اًمٌٞم٧م  ---وًمٙمـ اًمـٛمـ٤مء شمنب
أيْم ً٤م ومـل هذه اًمـٛمرة-
ومٖمْم٥م اًمقًمد وىم٤مل ًمـجـده،إٟمـف ُمـ اًمـٛمًتحٞمؾ أن آشمـٞمـؽ سمًٚم٦م ُمـ اًمـٛمـ٤مء،
وأن ؾم٠مذه٥م وأطمي اًمدًمق ًمٙمل أُمٚم١مه ًمؽ ُم٤م ًء-
وم٘م٤مل اجلد ،ٓ « :أٟم٤م ًمـؿ أـمٚم٥م ُمٜمؽ دًمق ًا ُمـ اًمـٛمـ٤مء ،أٟم٤م ـمٚمٌ٧م ؾمٚم٦م ُمـ اًمـٛمـ٤مء ---
يٌدو أٟمـؽ ًمـؿ شمٌذل ضمٝمدا ًيم٤مومٞمـ ً٤م ي٤م وًمدي ش-
صمؿ ظمرج اجلد ُمع طمـٗمٞمده ًم ُٞمنمف سمٜمـٗمًف قمٚمـك شمٜمـٗمٞمذ قمٛمٚمٞم٦م ُمؾء اًمًٚم٦م سم٤مًمـٛمـ٤مء-
يم٤من احلـٗمٞمد ُمقىمٜم ً٤م سم٠مٟمـٝم٤م قمٛمٚمٞم٦م ُمًتحٞمٚمـ٦م :وًمٙمٜمف أراد أن ُيـ ِر َي ضمـده سم٤مًمتجرسمـ٦م
اًمٕمٛمٚمٞم٦م ،ومٛمأل اًمًٚم٦م ُم٤مء ،صمؿ ضمرى سم٠مىمَم هقم٦م إًمـك ضمده ًمٞمـريـف ،وهق يٚمٝم٨م
ىم٤مئـال ً أرأي٧م؟ «ٓ وم٤مئـدةش-
ومٜمٔمر اجلد إًمٞمف ىمـ٤مئالً « :أشمٔمـ أٟمـف ٓ ومـ٤مئـدة ُمـٛمـ٤م ومٕمٚم٧م؟ شمٕم٤مل واٟمٔمر إًمـك اًمًٚم٦مش
ومٜمٔمر اًمقًمد إًمـك اًمًٚم٦م ،وأدرك ًمٚمٛمرة إوًمـك أٟمـٝم٤م أصٌح٧م خمتٚمٗم٦م-
ًم٘مد حتقًم٧م اًمًٚم٦م اًمـٛمتًخ٦م سمًٌ٥م اًمٗمحؿ إًمـك ؾمٚم٦م ٟمٔمٞمٗم٦م مت٤مُم ً٤م ُمـ اخل٤مرج واًمداظمؾ-
اًمق ًَمدَ ُُمٜمْدَ ِهِم ً٤م ،ىم٤مل ًمف  « :هذا سم٤مًمْمٌط ُم٤م حيدث قمٜمدُم٤م شم٘مرأ اًم٘مرآن
ومٚمٛمـ٤م رأى اجلد َ

اًمٙمريؿ ،ىمـد ٓ شمٗمٝمؿ سمٕمْمف ،وىمـ د شمٜمًك ُم٤م ومٝمٛم٧م أو طمٗمٔم٧م ُمـ آي٤مشمـف ،وًمٙمٜمؽ
طملم شم٘مرؤه ؾمقف شمتٖمػم ًمألومْمؾ ُمـ اًمداظمؾ واخل٤مرج ،مت٤مُم ً٤م ُمثؾ هذه اًمًٚم٦م-
٤مرؾمـ ُف و ُٟم َٓمـٌـ٘مـف ومـل
وًمٕمٚمؽ شمًتٗمٞمد أيْم ً٤م ُمـ هذه اًم٘مّم٦م :أٟمٜم٤م ًمـ ٟمتٕمٚمؿ ؿمٞمئ ً٤م إن ًمـؿ ُٟمٛمـ َ
وطمٗمٔم٧م ُمـ اًم٘مرآن ،ومٕمٚمٞمؽ أن ُشمٓمٌـ َ٘مـف ذم طمٞم٤مشمؽ-
ومٝمٛم٧م
أردت أن شمتذيمر ُم٤م
طمٞم٤مشمٜم٤م ،وم٢مذا
َ
َ
َ

*****

ضــقُـ َُػـيُ
افـ ُُؿـ َ ُ

ٍ
رضمؾ
ُيـحٙمك أن اُمرأ ًة سمٞمْم٤مء شمٌٚمغ ُمـ اًمٕمٛمر طمقاًمـل اخلٛمًلم قم٤مُم ً٤م شمـجٚمس سمج٤مٟم٥م
أؾمقد ومـل إطمدى اًمٓم٤مئـرات -وىمـد أفمٝمرت هذه اًمًٞمدة وٞم٘مٝم٤م اًمِمديـد ُمـ وضمقد
اًمرضمؾ إؾمقد سمج٤مٟمٌٝم٤مً ،مذا وم٘مد اؾمتدقم٧م اًمـ ُٛم َْمٞمـ َٗم٦م وىم٤مًم٧م ًمـٝم٤مُ:
ٍ
رضمؾ أؾمقد،
ُمـ اًمقاوح أٟمؽ ٓ شمريـ اًمقوع اًمذي أٟم٤م ومٞمـفً ،م٘مد أضمٚمًتٛمقٟمـل سمج٤مٟم٥م

ِ
َـؿُأمريؽـــقـي
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ113حؽ ْ

ف -يـج٥م أن شمقومروا ًمـل ُم٘مٕمد ًا َسمـديـالً!!
وأٟم٤م ٓ أواومؼ أن أيمقن سمج٤مٟم٥م ؿمخص ُُم ْ٘مـ ِر ْ
ىم٤مًم٧م ًمـٝم٤م اًمـٛمْمٞمٗم٦م :اِهدئل ي٤م ؾمٞمدشمـل ،يمؾ اًمـٛم٘م٤مقمد ومـل هذه اًمرطمٚم٦م ُمـٛمتٚمئـ٦م
ٍ
ُم٘مٕمد ٍ
ظم٤مل!
شم٘مريٌ ً٤مً ،مٙمـُدقمٞمٜمل أسمح٨م قمـ
هم٤مسم٧م اًمـٛمْمٞمٗم٦م ًمٕمدة دىم٤مئؼ صمؿ قم٤مدت وىم٤مًم٧م ًمـٝم٤م  :ؾمٞمدشمـل ،يمٛمـ٤م ىمٚم٧م ًمؽً ،مـؿ
أضمد ُم٘مٕمد ًا واطمد ًا ظم٤مًمٞمـ ً٤م ومـل يمؾ اًمدرضم٦م اًمًٞم٤مطمٞم٦م ---
ًمذًمؽ أسمـٚمٖم٧م اًمٙم٤مسمتـ ومـ٠مظمؼمٟمـل أٟمـف ٓ شمقضمـد أيْم ً٤م أي ُم٘م٤مقمدَ ؿم٤مهمر ًة ومـل درضمـ٦م
رضم٤مل إقمٛمـ٤ملً -مٙمـ يقضمـد ُم٘مٕمدٌ واطمـدٌ ظمـ ٍ
٤مل ومـل اًمدرضمـ٦م إوًمـك اًمـٛمٛمت٤مزة-
وىمٌؾ أن شم٘مقل اًمًٞمدة أي رء ،أيمٛمٚم٧م اًمـٛمْمٞمٗم٦م يمالُمٝم٤م:
ًمٞمس ُمـ اًمـٛمٕمت٤مد ومـل ذيمـتٜم٤م أن ٟمًٛمح ًمرايم٥م ُمـ اًمدرضم٦م اًمًٞم٤مطمٞم٦م أن يـجٚمس
ومـل اًمدرضم٦م إوًمـك اًمـٛمٛمت٤مزةً -مٙمـ ووم٘مـ ً٤م هلذه اًمٔمروف آؾمتثـٜمـ٤مئـٞمـ٦م ومـ٢من
ؿمخص ِ
ٍ
همػم
اًمٙم٤مسمتـ يِمٕمر أٟمـف ُمـ همػم اًمالئؼ أن ُٟم ْر ِهم َؿ أطمد ًا أن يـجٚمس سمج٤مٟم٥م
ُُمـ ْح َؽم ٍم هلذا اًمـحدً ،مذًمؽ  ---واًمتٗمت٧م اًمـٛمْمٞمٗم٦م ٟمحق اًمرضمؾ إؾمقدُ :ؾمٞمدي،
هؾ يٛمٙمٜمؽ أن شمـحٛمؾ طم٘مٞمٌتؽ اًمٞمدويـ٦م وشمـتٌٕمٜمل ،ومٝمٜم٤مك ُم٘مٕمد يٜمتٔمرك ومـل
اًمدرضم٦م إوًمـك اًمـٛمٛمت٤مزة !!
ومـل هذا اًمٚمحٔم٦م وىمػ اًمريم٤مب اًمـٛمذهقًملم اًمذيـ يم٤مٟمقا يـت٤مسمٕمقن اًمـٛمقىمػ ُمٜمـذ
سمـدايـتـف وصٗمؼ سمٕمْمٝمؿ ًمٚمٛمْمٞمٗمـ٦م ًمتـ٠مديـٌـٝم٤م همػم اًمـٛمٌ٤مؿمـر ًمٚمًٞمـدة اًمٌٞمْم٤مء-
ُمـخٚمقىمقن ُمـ « ُٟمـٓمٗم٦مش :و أصٚمٜم٤م ُمـ «ـملمش :وأرىمك صمٞمـ٤مسمٜمـ٤م ُمـ «دودةش :وأؿمٝمك
٥م
ـمٕم٤مُمٜم٤م ُمـ «ٟمحٚم٦مش :و ُمرىمدٟم٤م «طمٗمرةش  ---ومٚمٛمـ٤مذا ٟمٗمٙمر يقُم ً٤م أن ٟمتٙمٌـر أو ُٟم ْٕم َج ْ
سم٠مٟمٗمًٜم٤م وٟمحـ يمٚمٜمـ٤م ؾمقاؾمٞم٦م !

*****

افـؿعؾؿي افػوضؾي ُ
ومـل اًمـٛمدرؾم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م شمٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م اًمًٞمدة شمقُمًقن ،يم٤من يٓمٚم٥م ُمٜمٝم٤م ُمراضمٕم٦م
اًمًجالت اًمدراؾمٞم٦م اًمً٤مسم٘م٦م ًمٙمؾ شمٚمٛمٞمذ ،ومٙم٤مٟم٧م شمْمع ؾمجؾ اًمدرضم٤مت اخل٤مص
سمتـٞمدي ومـل اًمٜمٝم٤ميـ٦م -وسمٞمٜمٛمـ٤م يم٤مٟم٧م شمراضمع ُمٚمٗمف ومقضمئ٧م سمٌمء ُم٤م!!-
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ًم٘مد يمت٥م ُمٕمٚمؿ شمٞمدي ذم اًمّمػ إول آسمتدائل ُم٤م يٚمـل« :شمٞمدي ـمٗمؾ ذيمل ويتٛمتع
سمروح ُمرطم٦م -إٟمـف يـ١مدي قمٛمٚمف سمٕمٜم٤ميـ٦م واهتٛمـ٤مم ،وسمٓمري٘م٦م ُمٜمٔمٛم٦م ،يمٛمـ٤م أٟمـف يتٛمتع
سمـدُم٤مصمـ٦م إظمالقش-
ويمت٥م قمٜمف ُمٕمٚمٛمف ومـل اًمّمػ اًمثـ٤مٟمـل« :شمٞمدي شمٚمٛمٞمذ ٟمجٞم٥م ،وحمٌقب ًمدى
زُمالئـف ومـل اًمّمػ ،وًمٙمٜمف ُمٜمزقم٩م وىمٚمؼ سمًٌ٥م إص٤مسمـ٦م واًمدشمـف سمٛمرض قمْم٤مل،
ُمـٛمـ٤م ضمٕمؾ احلٞم٤مة ومـل اًمـٛمٜمزل شمًقده٤م اًمـٛمٕم٤مٟم٤مة واًمـٛمِم٘م٦م واًمتٕم٥مش-
ٕمٚمٛم ُف ومـل اًمّمػ اًمثـ٤مًم٨م وم٘مد يمت٥م قمٜمفً« :م٘مد يم٤من ًمقوم٤مة أُمـف وىمع صٕم٥م قمٚمٞمف
أُم٤م ُُم َ
ًم٘مد طم٤مول آضمتٝم٤مد ،وسمـذل أىمَم ُم٤م يٛمٚمؽ ُمـ ضمٝمقد ،وًمٙمـ واًمده ًمـؿ يٙمـ
ُمٝمتٛمـ ً٤م ،وإن احلٞم٤مة ومـل ُمٜمزًمف هقم٤من ُم٤م ؾمت١مصمر قمٚمٞمف إن ًمـؿ شمتخذ سمٕمض اإلضمراءاتش-
ٍ
ُمٜمٓمق قمٚمـك ٟمٗمًف ،وٓ
سمٞمٜمام يمت٥م قمٜمف ُمٕمٚمٛمف ذم اًمّمػ اًمراسمع« :شمٞمدي شمٚمٛمٞمذ
يـٌـدي اًمٙمثػم ُمـ اًمرهمٌ٦م ومـل اًمدراؾم٦م ،وًمٞمس ًمديـف اًمٙمثػم ُمـ إصدىم٤مء ،وومـل
سمٕمض إطمٞم٤من يٜمـ٤مم أصمٜمـ٤مء اًمدرسش-
وهٜم٤م أدريم٧م اًمًٞمدة شمقُمًقن اعمِمٙمٚم٦م ،ومِمٕمرت سم٤مخلجؾ وآؾمتحٞم٤مء ُمـ ٟمٗمًٝم٤م
قمٚمـك ُم٤م سمـدر ُمٜمٝم٤م ،وىمـد شم٠مزم ُمقىمٗمٝم٤م إًمـك إؾمقأ قمٜمدُم٤م أطمي ًمـٝم٤م شمالُمٞمذه٤م هداي٤م
قمٞمد اًمـٛمٞمالد ُمٚمٗمقومـ٦م ومـل أذـم٦م مجٞمٚم٦م وورق سمراقُ ،م٤م قمدا شمٞمدي -وم٘مد يم٤مٟم٧م اًمـٝمديـ٦م
اًمتل شم٘مدم سمـٝم٤م ًمـٝم٤م ومـل ذًمؽ اًمٞمقم ُمٚمٗمقومـ٦م سمًٛمـ٤مضمـ٦م وقمدم اٟمتٔم٤مم ،ومـل ورق دايمـ
اًمٚمقنُ ،م٠مظمقذ ُمـ يمٞمس ُمـ إيمٞم٤مس اًمتل شمقوع ومٞمٝم٤م إهمراض ُمـ سم٘م٤مًم٦م ،وىمـد
شم٠مًمـٛم٧م اًمًٞمدة شمقُمًقن وهل شمٗمتح هديـ٦م شمٞمدي ،واٟمٗمجر سمٕمض اًمتالُمٞمذ سم٤مًمْمحؽ
قمٜمدُم٤م وضمدت ومٞمٝم٤م قم٘مد ًا ُم١مًمٗم ً٤م ُمـ ُم٤مؾم٤مت ُمزيٗم٦م ٟم٤مىمّم٦م إطمج٤مر ،وىم٤مرورة قمٓمر ًمٞمس
ومٞمٝم٤م إٓ اًمرسمع وم٘مط  ---وًمٙمـ هقم٤من ُم٤م يمػ أوًمئـؽ اًمتالُمٞمذ قمـ اًمْمحؽ قمٜمدُم٤م
قمؼمت اًمًٞمدة شمقُمًقن قمـ إقمج٤مسمـٝم٤م اًمِمديد سمجٛمـ٤مل ذًمؽ اًمٕم٘مد صمؿ ًمًٌتف قمٚمـك قمٜم٘مٝم٤م
َّ
وووٕم٧م ىمٓمرات ُمـ اًمٕمٓمر قمٚمـك ُمٕمّمٛمٝم٤م -وًمـؿ يذه٥م شمٞمـدي سمٕمد اًمدراؾم٦م إًمـك
ُمٜمزًمف ومـل ذًمؽ اًمٞمقم -سمؾ اٟمتٔمر ىمٚمٞم ً
ال ُمـ اًمقىم٧م ًمٞم٘م٤مسمؾ اًمًٞمدة شمقُمًقن وي٘مقل ًمـٝم٤م:
إن رائحتؽ اًمٞمقم ُمثؾ رائح٦م واًمدشمـل-

ِ
َـؿُأمريؽـــقـي
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ111حؽ ْ

وقمٜمدُم٤م هم٤مدر اًمتـالُمٞمذ اًمـٛمدرؾم٦م ،اٟمـٗمجرت اًمًٞمدة شمقُمًقن ومـل اًمٌٙم٤مء ًمـٛمدة
ؾم٤مقم٦م قمٚمـك إىمؾٕ ،ن شمٞمـدي أطمْمـر ًمـٝم٤م زضم٤مضمـ٦م اًمٕمٓمـر اًمتل يم٤مٟم٧م واًمدشمـف
شمًتٕمٛمٚمٝم٤م ،ووضمد ومـل ُمٕمٚمٛمتف رائح٦م أُمف اًمراطمٚم٦م! وُمٜمذ ذًمؽ اًمٞمقم شمقىمٗم٧م قمـ
شمـدريس اًم٘مراءة ،واًمٙمت٤مسمـ٦م ،واحلً٤مب ،وسمـدأت سمتدريس إـمٗم٤مل اًمـٛمقاد يم٤مومـ٦م
«ُمٕمٚمٛم٦م ومّمؾش ،وىمـد أوًم٧م اًمًٞمدة شمقُمًقن اهتامُم ً٤م ظم٤مص ً٤م ًمتٞمدي ،وطمٞمٜمٛمـ٤م سمـدأت
اًمؽميمٞمـز قمٚمٞمـف سمـدأ قم٘مٚمـف يًتٕمٞمد ٟمِم٤مـمـف ،ويمٚمٛمـ٤م ؿمجٕمتف يم٤مٟم٧م اؾمتج٤مسمتـف أهع،
وسمٜمٝم٤ميـ٦م اًمًٜم٦م اًمدراؾمٞم٦م ،أصٌح شمٞمدي ُمـ أيمثر اًمتـالُمٞمذ شمـٛمٞمز ًا ومـل اًمٗمّمؾ ،وأسمرزهؿ
ذيم٤مء ،وأصٌح أطمد اًمتالُمٞمذ اًمـٛمدًمٚملم قمٜمده٤م-
وسمٕمد ُميض قم٤مم وضمدت اًمًٞمدة شمقُمًقن ُمذيمرة قمٜمد سم٤مسمـٝم٤م ًمٚمتـٚمٛمٞمذ شمٞمـدي ،ي٘مقل
ًمـٝم٤م ومٞمٝم٤م« :إٟمـٝم٤م أومْمؾ ُمٕمٚمٛم٦م ىم٤مسمـٚمٝم٤م ومـل طمٞم٤مشمـفش-
ُمْم٧م ؾم٧م ؾمٜمقات دون أن شمـتٚم٘مك أي ُمذيمرة أظمرى ُمٜمف -صمؿ سمٕمد ذًمؽ يمت٥م هل٤م
أٟمـف أيمٛمؾ اًمـٛمرطمـٚم٦م اًمثـ٤مٟمقيـ٦م ،وأطمرز اًمـٛمرشمٌـ٦م اًمثـ٤مًمثـ٦م ومـل ومّمٚمـف ،وأٟمـٝم٤م طمتك
أن ُم٤مزاًم٧م شمـحتؾ ُمٙم٤مٟم٦م أومْمؾ ُمٕمٚمٛم٦م ىمـ٤مسمـٚمٝم٤م ـمٞمٚمـ٦م طمٞم٤مشمـف-
وسمٕمد اٟم٘مْم٤مء أرسمع ؾمٜمقات قمٚمـك ذًمؽ ،شمٚم٘م٧م ظمٓم٤مسمـ ً٤م آظمر ُمٜمف ي٘مقل ًمـٝم٤م ومٞمف« :إن
إؿمٞم٤مء أصٌح٧م صٕمٌ٦م ،وإٟمـف ُم٘مٞمؿ ومـل اًمٙمٚمٞم٦م ٓ يؼمطمٝم٤م ،وإٟمـف ؾمقف يتخرج
ىمريٌـ ً٤م ُمـ اجل٤مُمٕم٦م سمـدرضم٦م اًمنمف إوًمـك ،وأيمد ًمـٝم٤م يمذًمؽ ومـل هذه اًمرؾم٤مًم٦م
أٟمـٝم٤م أومْمؾ وأطم٥م ُمٕمٚمٛم٦م قمٜمده طمتك أنش-
وسمٕمد أرسمع ؾمٜمقات أظمرى ،شمٚم٘م٧م ظمٓم٤مسم ً٤م آظمر ُمٜمف ،وومـل هذه اًمـٛمرة أووح ًمـٝم٤م
أٟمـف سمٕمد أن طمّمؾ قمٚمـك درضم٦م اًمٌٙم٤مًمقريقس ،ىمرر أن يت٘مدم ىمٚمٞم ً
ال ومـل اًمدراؾم٦م،
وأيمد ًمـ ٝم٤م ُمرة أظمرى أهن٤م أومْمؾ وأطم٥م ُمٕمٚمٛم٦م ىم٤مسمٚمتف ـمقال طمٞم٤مشمـف ،وًمٙمـ هذه
اًمـٛمرة يم٤من اؾمٛمف ـمقي ً
ال سمٕمض اًمٌمء ،ديمتقر صمٞمقدور إف -ؾمتقدارد!-
ًمـؿ شمتقىمػ اًم٘مّم٦م قمٜمد هذا اًمـحدً ،م٘مد ضم٤مءه٤م ظمٓم٤مب آظمر ُمٜمف ومـل ذًمؽ
اًمرسمٞمع ،ي٘مقل ومٞمـف« :إٟمـف ىمـ٤مسمـؾ ومتـ٤مة ،وأٟمـف ؾمقف يتـزوضمٝم٤م ،ويمٛمـ٤م ؾمٌؼ أن
أظمؼمه٤م سمـ٠من واًمده ىمـد شمقومـل ىمٌؾ قم٤مُملم ،وـمٚم٥م ُمٜمٝم٤م أن شم٠مشمـل ًمتجٚمس ُمٙم٤من
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واًمدشمـف ومـل طمٗمؾ زواضمف ،وىمـد واوم٘م٧م اًمًٞمدة شمقُمًقن قمٚمـك ذًمؽش ،واًمٕمجٞم٥م
ومـل إُمر أٟمـٝم٤م يم٤مٟم٧م شمـرشمـدي اًمٕم٘مد ٟمٗمًف اًمذي أهداه ًمـٝم٤م ومـل قمٞمد اًمـٛمٞمالد ُمٜمذ
ؾمٜمقات ـمقيٚم٦م ُمْم٧م ،واًمذي يم٤مٟم٧م إطمدى أطمج٤مره ٟمـ٤مىمّم٦م ،وإيمثر ُمـ ذًمؽ أٟمـف
شمـ٠ميمد ُمـ شمٕم ّ
ٓمره٤م سم٤مًمٕمٓمر ٟمـٗمًف اًمذي َذ ّيمـر ُه سم٠مُمف ومـل آظمر قمٞمد ُمٞمالد!-
واطمتْمـ يمؾ ُمٜمٝمٛمـ٤م أظمر ،ومهس (ديمتقر ؾمتقدارد) ومـل أذن اًمًٞمدة شمقُمًقن
ىمـ٤مئـ ً
ال ًمـٝم٤م ،أؿمٙمرك قمٚمـك صمـ٘متؽ ومـ ّل ،وأؿمٙمرك أضمزل اًمِمٙمر قمٚمـك أن ضمٕمٚمتٞمٜمل
أؿمٕمر سم٠مٟمٜمل ُمٝمؿ ،وأٟمٜمل يٛمٙمـ أن أيمقن ُمٌـرز ًا وُمتٛمٞمز ًا-
ومردت قمٚمٞمف اًمًٞمدة شمقُمًقن واًمدُمقع شمـٛمأل قمٞمٜمٞمٝم٤م :أٟم٧م ُمـخٓمئً ،م٘مد يمٜم٧م أٟم٧م ُمـ
قمٚمٛمٜمل يمٞمػ أيمقن ُمٕمٚمٛم٦م ُمؼمزة وُمتٛمٞمزةً ،مـؿ أيمـ أقمرف يمٞمػ أقمٚمؿ ،طمتك ىمـ٤مسمـٚمتـؽ-
(شمٞمدي ؾمتقدارد هق اًمٓمٌٞم٥م اًمِمٝمػم اًمذي ًمديف ضمٜم٤مح سم٤مؾمؿ ُمريمز «ؾمتقداردش ًمٕمالج
اًمنـم٤من ومـل ُمًتِمٗمك ُمٞمثـقددؾم٧م ومـل ديس ُمقٟمتٞمس وٓيـ٦م أيقا سم٤مًمقٓي٤مت
اًمـٛمتحدة إُمريٙمٞم٦م ،ويٕمد ُمـ أومْمؾ ُمرايمز اًمٕمالج ًمٞمس ومـل اًمقٓي٦م ٟمٗمًٝم٤م وإٟمٛمـ٤م
قمٚمـك ُمًتقى اًمقٓي٤مت اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م)-
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حؼقؼ ٌي ُظؾؿقي
ىم٤مم اًمديمتقر (بقرُهقػ) سمتقفمٞمػ سمٕمض اعمجرُملم ومـل دم٤مرسمف وأسمح٤مصمـف اًمٕمٚمٛمٞمـ٦م
اًمـٛمثٞمـرة ُم٘م٤مسمـؾ شمٕمقيْم٤مت ُم٤مًمٞم٦م ٕهٚمٝمؿ وأن شمُٙمتَ٥م أؾمٛمـ٤مؤهؿ ومـل شم٤مريخ
اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ،وُمـجٛمققمـ٦م ُمـ اًمـٛمٖمريـ٤مت إظمرى ،وسم٤مًمتٜمًٞمؼ ُمع اًمـٛمحٙمٛمـ٦م
اًمٕمٚمٞمـ٤م وومـل طمْمـقر ُمـجٛمققم٦م ُمـ اًمٕمٚمٛمـ٤مء اًمـٛمٝمتٛملم سمتج٤مرسمـف ،أضمٚمس سمقرهٞمػ
يتؿ إقمداُمـف
أطمد اًمـٛمجـرُملم اًمـٛمحٙمقم قمٚمٞمٝمؿ سمـ٤مإلقمدام ،واشمٗمؼ ُمٕمف قمٚمـك أن َّ
سمتّمٗمٞمـ٦م دُمـف سمحج٦م دراؾمـ٦م اًمتٖمػمات اًمتل يٛمر سمـٝم٤م اًمـجًؿ أصمٜمـ٤مء شمٚمؽ احل٤مًمـ٦م-
قمّم٥م (سمقر هٞمػ) قمٞمٜمل اًمرضمؾ ،صمؿ ريمّ٥م ظمرـمقُملم رومٞمٕملم قمغم ضمًده سمـدء ًا ُمـ
َّ
ووخ ومٞمٝمٛمـ٤م ُم٤م ًء داومِـئ ً٤م سمـدرضم٦م طمرارة اجلًؿ ي٘مٓمر قمٜمد
ىمٚمٌف اٟمتٝم٤مء قمٜمد ُمرومـ٘مٞمف،
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ُمرومـ٘مٞمف ،وووع دًمقيـ ( 2دًمق) أؾمٗمؾ يـديـف وقمٚمـك ُسمٕمد ُمٜم٤مؾم٥م ،طمتك شمً٘مط
ومٞمٝمٛمـ٤م ىمٓمرات اًمـٛمـ٤مء ُمـ اخلرـمقُملم وشمُّمدر صقشمـ ً٤م ُيِمٌف ؾم٘مقط اًمدم اًمـٛمً٤مل،

ُم٤مرا سمنمايـٞمـٜمف ومـل يديـف ؾم٤مىم ًٓم٤م ُمٜمٝمٛمـ٤م ومـل اًمدًمقيـ.
ويم٠م َّٟمـف ظمرج ُمـ ىمٚمٌف ً

ُمتٔم٤مهرا سم٘مٓمع ذايلم يـد اًمـٛمجرم ًمٞمّمٗمل دُمف ويٜمٗمذ طمٙمؿ
و سمـدأ دمـرسمتـف
ً
اإلقمدام يمٛمـ٤م هق آشمٗم٤مق-

واصٗمرارا يٕمؽمي َّ
يمؾ ضمًؿ اًمـٛمحٙمقم
سمٕمد قمدة دىم٤مئؼ ٓطمظ اًمٌـ٤مطمثقن ؿمحق ًسم٤م
ً
سم٤مإلقمدام ،وم٘م٤مُمقا ًمٞمتٗمحّمقه قمـ ىمرب ،وقمٜمدُم٤م يمِمٗمقا وضمٝمف ومقضمئ اجلٛمٞمع سمـ٠م َّٟمـف ىمـد
ُم٤مت؛ ُم٤مت سمًٌ٥م ظمٞم٤مًمف اًمـٛمت٘مـ صقشمـ ً٤م وصقرة دون أن يٗم٘مد ىمٓمرة دم واطمدة !!!
وإدهك أٟمـَّـف ُم٤مت ومـل اًمقىم٧م ٟمٗمًف اًمذي يًتٖمرىمـف اًمدم ًمٞمتً٤مىمط ُمـ اًمـجًؿ
ويًٌ٥م اًمـٛمقتُ ،مـٛمـ٤م يٕمٜمل َّ
أن اًمٕم٘مؾ يٕمٓمل أواُمر ًمٙمؾ أقمْم٤مء اًمـجًؿ سم٤مًمتقىمػ
قمـ اًمٕمٛمؾ اؾمتج٤مسمـ ً٦م ًمٚمخٞم٤مل اًمـٛمت٘مـ يمٛمـ٤م يًتجٞم٥م ًمٚمح٘مٞم٘مـ٦م شمـٛمـ٤مُم ً٤م !!!
اكتبف ُجقدًُا ُخلـقوفؽ ،ومـ٠مقمـْمـ٤مؤك وُمٚمٙم٤مشمـؽ يمٚمٝم٤م ؾمتًتـجٞمـ٥م ًمٚمّمقرة اًمتـل
شمـرؾمٛمٝم٤م سمـ٢مشمـ٘مـ٤من-
اًمرؾم٤مئؾ اًمدُم٤مهمٞم٦م ؾمقاء اإليـج٤مسمٞمـ٦م أو اًمًٚمٌٞم٦م شمـحدد ٟمـٝم٩م طمٞم٤مشمٜمـ٤م اًمتل ٟمٕمٞمِمٝم٤م،
ومـال شمقطمقا ٕدُمٖمتٙمؿ سمـ٠مٟمٙمؿ قمٚمـك ُمزاج ؾمٞمئ ،إذ ؾمٞم٘مقم اًمـٛمخ سم٤مًمؼمُمـجـ٦م قمٚمـك
اًمـٛمزاج اًمًٞمـئ دائٛمـ ً٤م-
حؽؿيُُٓ(ُ:تتؿـورضقاُؾتؿرضقاُؾتؿقتقا)ُ.
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ظـُؿقؿيُافذاتُ
رومع اًمـٛمح٤مض ومـل إطمدى اًمـٛمح٤مضات  133دوٓر وىم٤ملُ :مـ يـريـد هذه؟
رومع ُمٕمٔمؿ اًمـٛمقضمقديـ أيـديـٝمؿ وىمـ٤مل هلؿ :ؾمقف أقمٓمٞمٝم٤م ًمقاطمد ُمٜمٙمؿ ًمٙمـ سمٕمد
ُم٤م أومٕمؾ هذا -وم٘م٤مم يٙمرُمش اًمقرىمـ٦م وُمـ صمؿ ؾم٠مهلؿُ :مـ يريـده٤م؟ ،وم٤مرشمٗمٕم٧م إيدي
ُمرة صم٤مٟمٞمـ٦م-

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ111
ىم٤مل :طمًٜم ً٤م ُم٤مذا ًمق ومٕمٚم٧م هذا ---
ومرُمك اًمٜم٘مقد قمغم إرض وىم٤مم سمدقمًٝم٤م سمحذائـف ُمـ صمؿ رومٕمٝم٤م  ---وهل ُمتًخ٦م
وُمٚمٞمئـ٦م سم٤مًمؽماب وؾم٠مهلؿُ :مـ ُمٜمٙمؿ ُم٤مزال يـريـده٤م وم٤مرشمٗمٕم٧م إيـدي ُمرة صم٤مًمثـ٦م-
ومٕمٚم٧م سم٤مًمٜم٘مقد ومامزًمتؿ
وم٘م٤مل :أن جي٥م أن شمٙمقٟمقا ىمـد شمٕمٚمٛمتؿ درؾم ً٤م ىمٞمٛمـ ً٤م ُمٝمام
ُ
شمـريـدوٟمـٝم٤م ٕٟمـٝم٤م ًمـؿ شمٜمـ٘مص ومـل ىمٞمٛمتٝم٤م ومٝمل ُم٤مزاًم٧م  133دوٓر ،ومـل ُمرات
قمديـدة ُمـ طمٞم٤مشمٜمـ٤م ٟمً٘مط قمٚمـك إرض وٟمٜمٙمٛمش قمٚمـك أٟمٗمًٜم٤م وٟمـتـراضمع سمًٌ٥م
اًم٘مرارات اًمتل اختذٟم٤مه٤م أو سمًٌ٥م اًمٔمروف اًمتل حتٞمط سمٜمـ٤م ،ومٜمِمٕمر طمٞمٜمٝم٤م سمـ٠مٟمـف ٓ ىمٞمٛم٦م
ًمٜمـ٤مُ -مٝمٛمـ٤م طمّمؾ ومـ٠مٟم٧م ٓ شمـٗم٘مد ىمٞمٛمتؽ ٕٟمـؽ ؿمخص ُمـٛمٞمـز ،طم٤مول أن ٓ شمٜمًك
ذًمؽ أسمـد ًا ٓ ،شمـدع ظمٞمٌ٤مت آُم٤مل إُمس شمـٚم٘مل سمٔمالًمـٝم٤م قمٚمـك أطمالم اًمٖمد-
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أؽربُؿصيُاكتحورُؾـلُافتوريخُ
ىمد ٓ يّمدق اًمٌٕمض هذه اًم٘مّم٦م ًمٙمثرة ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ صدف همريٌ٦م ،يمٛمـ٤م أن أطمداصمٝم٤م
شمّمٚمح إلصمـ٤مرة أيمثر اًمٕم٘مقل إيٛمـ٤مٟم ً٤م سم٠مهن٤م رأت وؾمٛمٕم٧م ُم٤م يٙمٗمل وأن ًمٞمس هٜم٤مك ُم٤م يثػم،
همػم ىمّمص اخلٞم٤مل اًمٕمٚمٛمل ذم اًمًٞمٜمٛمـ٤م واًمتٚمٗمزيقن-
يم٤مٟم٧م أطمداث هذه اًم٘مّم٦م اًمٖمريٌ٦م ُمقوقع ظمٓمٌ٦م أًم٘م٤مه٤م رئٞمس «مجٕمٞم٦م قمٚمامء اًمتنميح
ذم ضمرائؿ اًم٘متؾش سم٠مُمػميم٤م ،وأصم٤مرت دهِم٦م ُمًتـٛمٕمٞمف ذم ذًمؽ احلٗمؾ ،ويٗمؽمض أهنؿ رأوا
اًمٙمثػمً ،مٞمس سمًٌ٥م صدومٝم٤م اًمٕمجٞمـٌ٦م وم٘مط ،سمؾ وًمتـٕم٘مٞمداهت٤م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ،ومٝمل ىمّم٦م ضمريٛم٦م
ىمتؾ همػم ُمًٌقىمـ٦م ،وٓ يٛمٙمـ أن شمـتٙمرر سمًٝمقًم٦م ُمرة أظمرى-
وأطمداث هذه اًم٘مّم٦م مت٧م ذم ُ 23م٤مرس 1994م ي٘مقل شمـ٘مرير شمنميح ضمـث٦م «روٟم٤مًمد
أوسمقسش أٟمـف شمقذم ُمـ ـمٚمؼ ٟمـ٤مري ذم اًمرأس ،سمٕمد أن ىمٗمز ُمـ ؾمٓمح سمٜم٤ميـ٦م ُمٙمقٟمـ٦م ُمـ
قمنمة ـمقاسمؼ ،ذم حم٤موًم٦م ًمالٟمـتح٤مر ،شم٤مريم ً٤م ظمٚمٗمف رؾم٤مًم٦م يٕمرب ومٞمٝم٤م قمـ يـ٠مؾمف ُمـ طمٞم٤مشمـف-
وأصمٜم٤مء ؾم٘مقـمف أص٤مسمتف رص٤مص٦م اٟمٓمٚم٘م٧م ُمـ إطمدى ٟمقاومذ اًمٌٜم٤ميـ٦م اًمتل ىمٗمز ُمٜمٝم٤م ،وًمـؿ
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يٕمٚمؿ اًمـٛمٜمـتحر أو ُمـ أـمٚمؼ اًمٜم٤مر قمٚمٞمف وضمقد ؿمٌٙم٦م أُم٤من سمٛمًتقى اًمٓم٤مسمؼ اًمث٤مُمـ،
ووٕمٝم٤م قمٛمـ٤مل اًمّمٞم٤مٟمـ٦م ،ويم٤من ُمـ اًمـٛمٛمٙمـ أن شمـٗمِمؾ ظمـٓمتف ذم آٟمـتـح٤مر-
وُمـ اًمٗمحص شمٌلم أن اًمٓمٚم٘م٦م اًمتل أص٤مسمتف اٟمٓمٚم٘م٧م ُمـ اًمٓم٤مسمؼ اًمت٤مؾمع-
وسم٤مًمتحـري قمـ اًمِم٘م٦م اًمتل اٟمٓمٚم٘م٧م ُمٜمٝم٤م اًمرص٤مص٦م ،شمٌلم أن زوضملم ُمـ يمٌ٤مر
اًمًـ ي٘مٓمٜم٤مٟمـ ٝم٤م ُمٜمذ ؾمٜمقات ،وىمد اؿمتٝمرا سملم اجلػمان سمٙمثرة اًمِمج٤مر ،ووىم٧م وىمقع
احل٤مدث يم٤من اًمزوج َيدد زوضمتف سم٢مـمالق اًمرص٤مص قمٚمٞمٝم٤م إن مل شمّمٛم٧م ،ويم٤من ذم
طم٤مل هٞمجـ ٤من ؿمديد سمحٞم٨م وٖمط ُمـ دون وقمل قمغم اًمزٟمـ٤مد وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م اًمرص٤مص٦م ُمـ
اًمـٛمًدس ،وًمٙمٜمٝم٤م ًمـؿ شمّم٥م اًمزوضم٦م سمـؾ ظمرضم٧م ُمـ اًمٜم٤مومـذة حلـٔم٦م ُمرور ضمًد
روٟمـ٤مًمد أُم٤مُمٝم٤م وم٠مص٤مسم٧م ُم٘مت ً
ال ومـل رأؾمف-
دان سمجريٛم٦م ىمتؾ إن هق ىمتؾ «جش سمـ ً
ٟمص اًم٘م٤مٟمقن ذم هذه احل٤مًم٦م قمغم أن «سش ُُم ٌ
دٓ ُمـ
«كش ُمـ اًمٜم٤مس ،وسم٤مًمت٤مزم وم٤مًمرضمؾ اًمٕمجقز هق اًم٘م٤مشمؾ ،طمٞم٨م أن ؿمٌٙم٦م إُم٤من يم٤من ُمـ
اعمٛمٙمـ أن شمٜم٘مذ طمٞم٤مة روٟم٤مًمد ُمـ حم٤موًمتف آٟمتح٤مر -وقمٜمدُم٤م ووضمف اًمرضمؾ سمتٝمٛم٦م اًم٘متؾ همػم
أس هق وزوضمتف قمغم أهنٛمـ٤م دائٛمـ ً٤م اًمِمج٤مر ،وىم٤مل اًمزوج أٟمـف اقمت٤مد قمغم هتديـد
اًمٕمٛمد ّ
زوضمتف سم٤مًم٘متؾ ،ويم٤من يٕمتـ٘مد دائٛمـ ً٤م أن اًمـٛمًدس ٍ
ظم٤مل ُمـ أي ىمذائػ ،وأٟمـف يم٤من ذم ذًمؽ
اًمٞمقم هم٤موٌ ً٤م سمدرضم٦م يمٌػمة ُمـ زوضمتف ومْمٖمط قمغم اًمزٟم٤مد وطمدث ُم٤م طمدث-
سمٞمـٜم٧م اًمتح٘مٞم٘م٤مت شم٤مًمٞم ً٤م أن أطمد أىمرسمـ٤مء اًمزوضملم ؾمٌؼ أن ؿم٤مهد اسمـ اجل٤مٟمـل ،أو
اًم٘م٤مشمؾ ،ي٘مقم ىمٌؾ أؾم٤مسمٞمع ىمٚمٞمٚم٦م سمحِمق اًمـٛمًدس سم٤مًمرص٤مص-
وشمٌلم أيْم ً٤م أن زوضم٦م اجل٤مٟمـل ؾمٌؼ أن ىم٤مُم٧م سم٘مٓمع اعمً٤مقمدة اعم٤مًمٞم٦م قمـ اسمٜمٝمام ،وأن
هذا إظمػم ىم٤مم سم٤مًمتآُمر قمغم واًمديف قمـ ـمريؼ طمِمق اعمًدس سم٤مًمرص٤مص ،وهق قم٤مًمـؿ
سمٛمـ٤م دأب قمٚمٞمف أسمقه ُمـ قم٤مدة هتديـد أُمف سم٤مًم٘متؾ قمـ ـمريؼ ذًمؽ اًمـٛمًدس اًمٗم٤مرغ ،وم٢من
ٟمـٗمذ هتديـده ُمرة واطمدة ومًٞمتخٚمص ُمـ أُمف وأسمٞمف سميسمـ٦م ،أو رص٤مص٦م واطمدة-

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ118
وطمٞم٨م أن ٟمٞم٦م آسمـ يم٤مٟم٧م اًم٘متؾ ومٞمّمٌح سم٤مًمت٤مزم ُمتقرـم ً٤م ذم اجلريٛم٦م طمتك وًمق ًمـؿ
يٙمـ هق اًمذي وٖمط قمغم اًمزٟم٤مد ،أو اؾمتخدم أداة اًم٘متؾ-
وهٜم٤م حتقًم٧م هتٛم٦م اًم٘متؾ ُمـ إب إمم آسمـ ًم٘متٚمف روٟم٤مًمد أوسمقس-
وًمٙمـ سم٤مؾمتٛمرار اًمٌح٨م أفمٝمر ُمٗم٤مضم٠مة أظمرى ،وم٤مٓسمـ اعمتٝمؿ اًمذي ووع اًمرص٤مص٦م ذم
اعمًدس ًمٞم٘مقم واًمده سم٘متؾ واًمدشمـف ،ىمرر آٟمتح٤مر ُمـ ؾمٓمح اًمٌٜم٤مي٦م وذًمؽ ًمت٠مظمر واًمده
ذم شمٜمٗمٞمذ وقمٞمده ،وسمًٌ٥م شمدهقر أوو٤مقمف اًمـٛمـ٤مديـ٦مً ،متّم٤مدومـف اًمرص٤مص٦م اًمتل أـمٚم٘مٝم٤م
واًمده ُمـ اًمـٛمًدس اًمذي ؾمٌؼ أن ًم٘مٛمف ذم ؾمالح اجلريٛم٦م ،وسم٤مًمت٤مزم يم٤من هق اًم٘م٤مشمؾ
وهق اًم٘متٞمؾ ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف ،سم٤مًمرهمؿ ُمـ أٟمـف مل يٙمـ هق ُمـ أـمٚمؼ اًمرص٤مص قمغم ٟمٗمًف،
واقمتؼمت اًم٘مْمٞم٦م اٟمتح٤مر ًا ،وقمغم هذا إؾم٤مس أهمٚمؼ ُمٚمٗمٝم٤م-

*ُ*ُ*ُ*ُ*ُ*ُ*ُ

ِحؽ َْؿُمـُأمريؽوُافَلتقـقي






يمٚمٌل صدي٘مل  ---وًمٙم ّـ اِسمٜمل هق ُمًت٘مٌٚمـل-
ِ
اًمـحًدُ  ---اِ ِ
اًمـح٤مؾم ِد سمِـدُ وٟمِـٞمَّـتِـف-
اف ُمـ
قمؽم ٌ
ِ
ٍ
سم٤مًمقىمقف إًمـك ضم٤مٟم٥م ا ُ
ًمـخٞمقل-
ضمـديـر
طمـٛمـ٤مر َئم ّـ أٟمـف
يمؾ
ٌ
إب ُم ِ ِ
ـل َو َهٌَـتْـٜمَ٤م إ َّيـ٤مه اًمٓمٌـٞمٕم٦م-
ٍموم ٌّ
ُ َ ْ

بـقٓكـقُ(:ُ)Bolaño

ِ
ِ
ـرى سمـ٤مًمٕمٚمؿ ُمـ َطم ْٞم ُ
٨م أشمك-
٥م
اًمـحٙمٛم٦مُ :مـ َي َ
 يم٤مؾم ُ
ُُ مٜم٤م َ
فمر ُة اًمٕمٚمٛمـ٤مء شمَـزيـدُ اًمٕمٚمؿ-






ُمتك يم٤مٟم٧م اًمًقق يم٤مؾمد ًة ْ
ـػ-
ومـ٤مؿم َ ِؽم ،وإذا راضم٧م وم٤ميمْـ ُٗم ْ
ِ
اًمـحـٞم٤مء ٓ ُيًـرع إًمٞمـف قمٛمؾ اخلـٓم٠م-
ُمـ يم٤من ومٞمـف ؿمٕمقر
اًمـحـؼ َصمـ ٌ
َ
روقن سمحٛمٚمف ىمـٚمٞمـٚملم-
٘مٞمؾ --وًمذًمؽ يم٤من اًمذيـ َي
ٓ شمًَٙمـ ُىمرب شم ِ
َـ٘م ٍّل أطمـٛمؼ-
ْ ْ َ
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بووفقُـقيؾفقُ(ُ:ُ)Paulo Coelho
ص قمٚمـك اًمٗمقر-
ُ ظمٚم َ٘م ْ٧م
اًمٗمرص ًمـٙمل ُشمـ ْ٘مـ َتـٜمَ َ
ُ
 اًمٜمٕمٛم ُ٦م اًمتل يتؿ شمـج٤مهٚمٝم٤م ُشمـّمٌِـ ُح ٟمِـ ْ٘م َٛم٦م-

 هٜم٤مك ؿمٞمئ ً٤م واطمد ًا وم٘مط يـجٕمؾ طمٚمٛمؽ يًتحٞمؾ شمـح٘مٞم٘مـف :اًمـخقف ُمـ اًمٗمِمـؾ-

ؾركـوكـدزُديُُٓمقراُ(:ُ)Fernández de la Mora
ـخـ َ
ُ مـ همٞمـر اًمّمحٞمح أن اًمٜم٤مس ُي ْ
ٚم٘مقن ؾمقاء ًا  --سمؾ اًمقاىمع أٟمـٝمؿ يـ٠مشمق َن إًمـك
اًمٕم٤مًمـؿ سم ُ٘م دُ ٍ
رات ُمـخـتٚمـٗم٦م ،وُمـ اًمٌديـ ٝمل أن يٙمقٟمقا درضم٤مت-
اًمنم سمٕمٞمـٜمـفٟٕ ،مـف
 اًمـحـًد
ٌ
ي اًمـحـ٤مؾمد واًمـٛمحـًقد ،إٟمـف ّ َ
إطمً٤مس ؾم٤مومـؾ و َي ُ ّ
ًمٞمس هٜم٤مك ر ٌء ُيٌـر ُر اًمتـ٠مًمـؿ ُمـ ؾمٕم٤مدة أظمريـ أو اًمٗمرح ًم ِـ َٛمّم٤مئـٌٝمؿ ،إٟمـف
إطمً٤مس ووٞمـ ٌع ًمٞمس ومٞمف أي ظمػم-
ٌ
يٕمؽمف سمـف اًمـٛمر ُء أُم٤مم ٟمـٗمًف ،إٟمـف دائٛمـ ً٤م
اًمذٟم٥م اًمقطمٞمد اًمذي ٓ
 احلًد هق
ُ
ُ
ِ
ِ
ٍ
ظمٗمل يـريـد أن
وسمِمٙمؾ
اًمـحـ٤مؾم ِد
ًمـٙمقن
راضمع
َيـتًتَّـر و َيـتَـقارى ،وذًمؽ
ٌ
ٍّ

ف سمـف يـجٕمؾ
ٕمؽم ُ
اًمـٛم َ
يـتحـ٤ميـؾ قمٚمـك ُمـ ٓ يرهم٥م ومـل ُُمٕم٤مداشمـف  ---وم٤محلًد ُ
ِ
ِ
اضمتٛمـ٤مقمـ ّٞمـ ً٤م-
اًمـح٤مؾمدَ َُم ْرومقو ً٤م
 اًمـحًد هق اًمذٟم٥م اًمقطمٞمد اًمذي ٓ يٕمؽمف سمـف أطمـدٌ ِ ،ظمداقم ً٤م ًمٚمٜمـٗمس واِؾمتِ ْ
ـخـٗم٤م ًء
إطمً٤مس ِذيـر-
ُمـ اًمـٛمحًقد ،ذًمؽ ٕن اإلٟمً٤من ًمف َو ْقم ٌل شمِـٚم٘م٤مئل سمـ٠من ذًمؽ
ٌ
 إن اًمـح٘مد قمٛمٚمٞم٦م ذهٜمٞمـ٦م :يٚم٘مل سمـٝم٤م اًمـٛمرء ُمً١موًمٞم٦م ومِمٚمف قمٚمـك أظمريـ إلظمٗم٤مء
ىم٤مئٛم٦م ُمـ ِ
ٍ
اًم٘مٞمؿ اًمتل شمـجٕمؾ ُمـ اًمٜمـ٤مضمح واًمًٕمٞمد
اظمؽماع
قمجزه ،وهق ومـل اًمٜمٝم٤ميـ٦م
ُ
ِذيـريـ وُمـ اًمٗم٤مؿمؾ واًمت ِ
َـٕم ِ
ٞمس َظمـٞم َـريـ-
ّ

خقشقفُاكجـققرسُ:

 إن اًمٗمرد اًمًٌٞمط هق فمؾ اعمجتٛمع ،وهق أؾم٤مؾم ً٤م ُُمـ َ٘مٚمدٌ و ُُمتـ٠م ْىمٚمِ ٌؿ شمـامُم ً٤م ،ومٕمٜمدُم٤م َي ُ
ٕمٞمش
ِ
ِ
ِ
وإومٙم٤مر اًمراؾمخ٦م ظم٤مص َّٞمـتُف هق شم٘مٚمٞمد
وأراء اًم٘م٤مئٛم َ٦م
ًمٚمروشملم
ٜمـّم٤مع
ُمع اًم٘مٓمٞم ِع َي
ُ
ُمـ طمقًمف واًمتٗمٙمػم ِ
شمٙمقيـ أ ٍ
ِ
ومٙم٤مر ؿمخّمٞم٦م-
سمـذ ْه ِـ أظمريـ وقمدم اًمـٛم٘مدرة قمٚمـك
َ ْ

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ110

أفزتقُمـغقيؾُ(:ُ)Alberto Manguel
 أُم٤م ُم٤م ُيٙمت٥م ومٞمٌ٘مك وأُم٤م ُم٤م ي٘م٤مل َومـ َتـ ْذرو ُه اًمـريـ٤مح-
 قمٜمدُم٤م شم٘مرأ اؾمتـ٘مٌؾ اًمـٛمٕم٤مٟمـل سم٘مـٚمٌـؽ-

إدواردوُؽوفقوكقُ(ُ:ُ)Eduardo Galeano

ٟم٘مص ومـل إُمقال ،سمـؾ ُمـ زيـ ٍ
ٍ
٤مدة ومـل اًمٚمّمـقص-
ٟ محـ ٓ ٟمـٕمـ٤مٟمـل ُمـ

جقنُبقـزُ(داريقُشوٓسُشقمر)(ُ:ُ)Dario Salas Sommer(ُ)3

َ يٕمتؼم أهمٚمٌٞم٦م اًمٜم٤مس إظمالق ِقمٌئ ً٤م أو واضمٌ ً٤م صٕمٌ ً٤م يٜمٌٖمل اًمتٕم٤م ُي َش ُمٕمف ،ومال ُيٕمػموٟمَف
اهتٛمـ٤مُم ً٤م يمٌػم ًا ًمٙمل ٓ ُيٗمًد قمٚمٞمٝمؿ ُم ّ ِ
ـْمٚم٦م-
اًمـٛم َٗم َّ
ٚمذاهتؿ ُ
َ







ىمقاٟملم شمُٕمتؼم صحٞمحـ٦م ومـل جمتٛم ٍع ُُمٕملمُ ،مع
ىمقاقمد اًمتٍمف ًمٞمً٧م إٓ جمٛمققم٦م
َ
أٟمـٝم٤م ُُمًتٛمر ٌة ومـل اًم َت َٖمـ ّٞم ِ
ـر ُمع ُمرور اًمزُمـ-
ُ
ٟمـتِمٌ٨م
احل٘مٞم٘م٦م هل أن اًمت٘مدم اًمٌٓمل َء اًمذي ٟمـ٘مؽمب سمـف ُمـ اًمـٛمقت جيٕمٚمٜمـ٤م
ـ٘مؼ اًمٜمج٤مح واًمتٓمـق َر إٓ
سم٠مطمالُمٜم٤م وختـٞمـالشمِـٜمـ٤م اًمِمخّمٞم٦مً ،مذًمؽ ٓ يًتٓمٞمع أن ُحي َ
إؿمخ٤مص اًمـٛم ِ
ٌدقمقن-
ُ
ُ
ِ
ُ
ًمٞمً٧م َُمتٞمٜم٦م ،يمٛمـ٤م أن شمٍموم٤مشمـف حتٙمٛمٝم٤م إٟم٤مٟمٞم٦م واًمِمٝمقات
أظمالق اإلٟمً٤من
ْ
اًمٕم٤مـمٗمٞم٦م ،يٌح٨م قمـ اًمراطمـ٦م اًمٔم٤مهريـ٦م يمام يٌح٨م قمـ اًمًٕم٤مدة واخلػم ،خيتٚمِ ُط قمٚمٞمف
أطمٞم٤من قمديـدة إًمـك اًمرذيـ ِ
ٍ
ُم٤م هق ِ
ٚم٦م
يٜمحرف ومـل
طم٘مٞم٘مل ،وىمـد
فم٤مه ِر ٌّي سمٛمـ٤م هق
ُ
ّ
ِ
واًمٗمً٤مد دون أن ُيٛمٙمّٜمف َشمـٕمٚمـ ُ٘مف سمـ٤مًمديـ أو إظمالق ُمـ شمٗم٤مدي هذه آٟمحراوم٤مت-
سمِمٙمؾ ُمْم٤م َقم ٍ
ِ
ٌ
اًمريح
ػ قمٚمـك ذًمؽ --ومٛمـ يـزرع
ـزرع ،و ُيٙم٤م َوم ُـ٠م
َ
يمؾ ُمٜمّ٤م َحيّمدُ ُم٤م َي ُ
ٍ ُ
شمـتحقل إًمـك ىمٛمحٍ صمؿ ُظمـٌز-
يـحـّمدُ اًمٕم٤مصٗم٦م ،سمٞمٜمٛمـ٤م احل ٌَّـ ُ٦م
ّ
ُ

يم٤مئـ أظمالىمل ٕٟمـف يٌح٨م قم٤مد ًة قمـ اًمٓمريؼ
 اإلٟمً٤من ومـل ـمٌٞمٕمتف إصٚمٞم٦م ًمٞمس
ٌ
اًمٖمػم سمٛمـ٤م ٓ ي ِ
ِ
ـحـٌ َ
قن أن ُيٗمٕمؾ
ًٝمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمت ََّجٜمل قمٚمـك
ُ
اًمًٝمؾ ،ومـ٤مًمٜمـ٤م ُس َي ُ
ُمٕمٝمؿ-
( )1خمت٤مرات ُمـ يمت٤مب أظمالق ًمٚم٘مرن احل٤مدي و اًمٕمنميـ
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ٍ
ـم٤مىم٤مت ذسمـذسمـٞم٦م شمـٛم ُ
وؾم َٓمٜم٤م اًمٓم٤مىم٤مشمـل ،وم٢مذا يمٜم٤م ُُمتِم٤مئٛملم اٟمٌٕمث٧م ُِمٜمّ٤م
 إٟمٜم٤م ٟمُِمع
أل َ
ٍ
ذسمـذسمـ ٍ
ـم٤مىم٤مت ُمـ ٟمٗمس اًمٜمقع ،وسم٤مًمت٤مًمـل وم٢مٟمٜم٤م
٤مت شمِم٤مؤُمٞم٦م دمٕمٚمٜم٤م ٟمًتـ٘مٌؾ
٤مت ومرحٍ وشمـٗم٤مؤل
ؾمٜمجذب أطمداصمـ ً٤م َُمِم١موُم٦م ،ومـل طملم إذا اٟمٌٕمث٧م ُمٜمّ٤م ذسمـذسمـ ُ
شمٜم٤مؾمؼ ُمع ذسمـ ٍ
ٍ
ذسم٤مت ُمتِم٤مسمِـ َٝم ٍ٦م شمّمؾ إًمٞمٜمـ٤م وشم١مصمـر ومـل طمٞم٤مشمٜم٤م--
ومـ٢مٟمـٜم٤م ؾمٜمـدظمؾ ومـل
ومٚمق اٟمٌٕم٨م ُمٜم٤م احل٥م واًمتٜمـ٤مؾمؼ واًمٗمرح واًمتً٤مُمح واًمٓمٝم٤مرة جلـ َذسمٜم٤م ذسمـ ٍ
ذسم٤مت ُمـ
ْ
ِ
ِ
واًمدرضم٦م ٟمحقٟم٤م-
اًمٓمٌٞمٕم٦م
ٟمٗمس

ًمّم٤مئ٥م إًمـك َىمـدْ ٍر ٍ
يمٌػم ُمـ اًمٜم ِـٞمّ٦م احلًٜم٦م ،وم٘مد يٙمقن اًمـٛمرء
 يتٓمٚم٥م اًمتٍمف ا
ُ
طمًـ اًمٜم ِ ّٞم٦م ومـل طملم شمٙمقن أومٕم٤مًمف ٓ أظمالىمٞم٦مً ،مٙمـ ُم٤م ٓ ؿمؽ ومٞمف هق أٟمـف ٓ يٛمٙمـ
أن شمٙمقن أومٕم٤مل اإلٟمً٤من أظمالىمٞمـ ً٦م إذا يم٤مٟم٧م ٟمِـ َّٞمـ ُتف ؾمٞمئـ٦م-
 إظمالق اًمتل َٟم ْٕم ِرف َيٜم ُ٘م ُّمٝم٤م آؾمت٘م٤مُم٦م ،ومٝمل ُُمتً٤مهٚم ٌ٦م ًمٚمٖم٤ميـ٦م و ُشمٜم٤مومـل أطمٞم٤مٟم ً٤م
ىمقاقمد اًمٓمٌٞمٕم٦م ًمذا ومٝمل شمـٗمتـ ِ٘مدُ اًمـٛمٕم٤مٟمـل اًمراىمٞم٦م-
 اًمٗمٙمرة اًمٓم٤مهمٞم٦م واًمٗم٤مؾمدة ُو ِضمدَ ْت ومـل أن إهمٚمٌٞم٦م دائٛمـ ً٤م قمٚمـك طمؼ (ُمـ ومٚمًٗم٦م
روؾمق طملم ىم٤مل( :جي٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ُٟمٓمٞمع اإلرادة اًمٕم٤مُم٦م اًمتل هل دائ ًام قمغم صقاب)
ومـل طملم أن احل٘مٞم٘م٦م هل :أن احلؼُُٓيؽقنُمعُإؽؾبقيُأبـد ًا ،يمٛمـ٤م أيمد اًمٙمرديٜم٤مل
راشمـزيٜمجر-

ٍ
ِ
ارشمٙم٤مب َّ
اًمِمـرٕ ،هنؿ
هدف ؾم٤م ٍم يٜمـتٝمل سمـٝمؿ إًمـك
 رهمٌ٦م اًمٜمـ٤مس ومـل حت٘مٞمؼ
ـ٘مؼ اًمٚمذة --واًمٚمذ ُة شمـتحٙمؿ ومـل طمقاؾمٝمؿ-
َيٜمخدقمقن سمٙمؾ ُم٤م ُحي ُ
ٍ
اًم٘م٤ميض
سمِمٙمؾ يمٌػم ًمدرضم٦م أٟمٜم٤م ٟمجٕمؾ اجلٛمـ٤مقم٦م هل
ٟ مٕمتٛمد قمٚمـك رأي أظمريـ
َ
واحلَـٙم ََؿ ومـل شمٍموم٤مشمٜم٤م ،و ُٟمـ ْ٘م ِدم قمغم أيـ٦م شمْمحـٞمـ ٍ٦م ًمٙمل ٟمٙمقن ُمثؾ أظمريـ-
ِ
ِ
سم٠مظمالىمـ ّٞمـ٦م
اًمـٛمرء ًمٚمجٛمـ٤مقم٦م ٓ يٛمٙمٜمف أسمـد ًا اًمتٍمف
 قمٜمدُم٤م يٜمـتٛمل قم٘مؾ وىمٚم٥م
ٍ
سمِمٙمؾ أومْمؾ-
ٕٟمـف ٓ يٕمرومٝم٤م ،يمٛمـ٤م أٟمـف ٓ يـجد ومـل ٟمٗمًف داومٕم ً٤م ًمٚمتٍمف
ٍ
ٍ
درضم٤مت ومـل ُؾم ّٚم ِؿ احلْم٤مرة،
جلٛمـ٤مقم٦م ُم٤م جيٕمٚمف َيً ُ٘م ُط
ُ مـجرد يمقن اإلٟمً٤من يٜمـتٛمل
سمٛمٕمزل قمـ اجلٛمـ٤مقم٦م إٓ أٟمـف يتحقل إًمـك ٍ
ٍ
ومرد
وم٘مد يٙمقن ومرد ًا ُم٤م ُُمثـ ّ٘مٗم ً٤م إن يم٤من
ـٚم٘مـ٤مئـٞمـ٦م واًمٕم ِ
ِ
ٚمػ ومـل طمْمٜمٝم٤م ،يتـّمػ سم٤مًمتِ
ُمـت ََخ ٍ
ٜمػ واًمقطمِمـ ّٞمـ٦م واًمٌدائـٞمّ٦م-
ُ
ّ
ُ
ُ

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ111
ِ
اًمـح ِْم ِد وضم٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمـ٠مظمذ سمٕملم
ً مق أردٟمـ٤م أن ُٟمٙمَـق َن ومٙمر ًة صحٞمح٦م قمـ
أظمالق َ
ضمـٛمـ٤مقم٦م ُم٤م يـختٗمل يمؾ ٍ
ٍ
ىمٞمد
آقمتٌ٤مر أٟمـف قمٜمدُم٤م يـجتٛمع قمدد ُمـ إومراد ذم
ِ
اًم٘مـ٤مهرة واهلداُم٦م اًمتل
أظمالىمل ًمإلٟمً٤من َيم َٗم ْرد ،سمٞمٜمٛمـ٤م شمٔمٝمر يمؾ اًمٖمرائـز اًمـحٞمقاٟمٞمـ٦م
ٍّ
ِ
َ
ًمتٌح٨م قمـ ْ
اًمـٛمتحرر ُمـ يمؾ ىمٞمد-
اإلؿمٌ٤م ِع
يم٤مٟم٧م ٟم٤مئٛم٦م ومـل ُقم ْٛم ِ٘مف
ِ
اًمـٛمٜمخرط ومـل اجلٛمـ٤مقم٦م:
ُ مـ أؾمٌ٤مب ظمروج اًمٖمرائـز احلٞمقاٟمٞم٦م ومـل ؾمٚمقك اًمٗمرد ُ
ٍ
سمِمٙمؾ ومٕم٤مل واًمتخٚمـل قمـ ؿمخّمٞمتفُ :مذيٌ ً٤م إ ّيـ٤مه٤م ومـل
 1ـ اًمتخٚمـل قمـ اعمً١موًمٞم٦م
احلِمد اعمجٝمقل اًمـٛمٕم٤مًمـؿّ ،
إن اًمتٍموم٤مت إظمالىمٞم٦م ختـتٗمل سمًٌ٥م هذا اًمٜمقع
ُمـ آٟمتح٤مر اًمًٞمٙمقًمقضمل ،ومٞمجد اًمٗمرد ٟمٗمًف همػم ظم٤مو ٍع ًمٚمٕم٘مقسمـ٦م آضمتامقمٞم٦م-
 2ـ اجلٛمـ٤مقم٦م َختٚمؼ ضمق ًا جيٕمؾ إطمً٤مس اإلٟمً٤من يرضمع إًمـك اًمٚمحٔم٤مت إوًمـك ُمـ
رطم ِؿ أُم ِف (ٓ حيس ِ
وضمقده  ---ويم٠مٟمـف ومـل ِ
سم٠ميـ٦م ُمًئقًمٞم٦م)-
ِ
احل٤مضم٦م ًمٚمًٕمل إًمـك إهداف اًمراىمٞم٦م وهق ومـل داظمؾ اجلٛمـ٤مقم٦م-
 3ـ اٟمٕمدام

 يتـ٘مٝم٘مر ُمًتقى اًمتٗمٙمػم قمٜمد اًمٗمرد ومـل اجلامقم٦م سم ُٗم٘مدان (شمٚمؽ اجلٛمـ٤مقم٦م) ًمٚمٝمقيـ٦م،
صمؿ ُوم٘مداٟمـٝم٤م ًمٚمٛمًئقًمٞم٦م قمـ شمٍموم٤مشمـٝم٤م ،وسم٤مًمت٤مًمـل ومـ٢من ذًمؽ اًمٗمرد يـٗم٘مد اإلطمً٤مس
سم٤مًمـٛمً١موًمٞم٦م-
 ىمـد يرشمٙم٥م جمٛمققم٦م ُمـ إـمٌ٤مء واًم ُ٘مْم٤م ُة واًمـٛمتخّمّملم ومـل أي جم٤مل أظمٓم٤م ًء
وم٤مدطم ً٦م قمٜمدُم٤م يًٞمٓمر قمٚمٞمٝمؿ ومِ ْٕم ُؾ احلِمد اًمًٞمٙمقًمقضمل-
 اٟمـدُم٤مج اًمٗمرد ومـل اجلامقم٦م هل اًمٓمري٘م٦م اًمًٝمٚم٦م ًمٗم٘مدان اًمـٛمرء إطمً٤مؾمف سمٛمً١موًمٞمتف
اًمٗمرديـ٦م ،مم٤م يـدومع سمـف إًمـك وم٘مدان اًم٘مٞمؿ إظمالىمٞم٦م واًمِمخّمٞم٦م :وومـل واىمع احلٞم٤مة
اًمٞمقُمٞم٦م ،يٛمثؾ ذًمؽ داومٕم ً٤م ٓرشمٙم٤مب اجلريٛم٦م واخلٓم٠م واًمٕمٜمـ ِ
ػ واًمٗمً٤مد-
 سمٜمـ٤م ًء قمٚمـك ذًمؽ يٛمٙمـ شمٗمًػم أؾمٌ٤مب شمٙم٤مصمر مج٤مقم٤مت اًمـ ُٛمِم٤مهمٌلم اًمِمٌ٤مب ،ومٝمؿ
يٙمتًٌقن إطمً٤مؾم ً٤م سم٤مًم٘مقة داظمؾ اجلٛمـ٤مقم٦م ،وُمٝمٛمـ٤م يم٤مٟم٧م أقمامهلؿ ؾم ّٞمـئ ً٦م أو ظمٓمػم ًة
أي حتٙم ٍؿ
ومٝمؿ ٓ ُيٌ٤مًمقن سمـٝم٤م ،ويرون أن ُمـ طم ّ٘مٝمؿ اًم٘مٞم٤مم سمٛمـ٤م َحيٚمق هلؿُ ،صم ّؿ َيٗم٘مدون ّ
أظمالىمل-

ِ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ111حؽ َْؿُمـُأمريؽوُافَلتقـقي

ٍ
رء أن ُُم َٕمدٌ ًمتحِمٞمد اًمٜمـ٤مس ،جلٕمٚمٝمؿ يٗمـ٘مدون إظمالق واًمققمل اًمٗمردي
 يمؾ
ِ
قمـ ـمريؼ إدُم٤مضمٝمؿ ومـل احلِمد -وم ُٗم ُ
ـ٘مدان
٘مدان اًمققمل ي١مدي سم٤مًميورة إًمــك ُوم
ٞم٤مع إظمالق ،إذ ٓ يـٝمؿ ُمدى ذيم٤مء
اإلطمً٤مس سم٤مًمقضمقد اًمذاشمـل وسم٤مًمتـ٤مًمـل َو ُ
َ
ومح٤مل دظمقًمف ومـل اجلٛمـ٤مقم٦م يٗمـ٘مد ىمـدرشمـف قمٚمـك اًمتٗمٙمػم اًمٕمٛمٞمؼ وٓ
اًمٗمرد،
يًتٕمٞمده إٓ قمٜمدُم٤م يٌتٕمد قمـ اجلٛمـ٤مقم٦م-
ٕمرف طمتك أن -وٓ
ؼم ُُمٜمق ٍم ُمٖمٜم٤مـمٞمز ُي َ
 إن ؿم٤مؿم٦م اًمتٚمٗمزيقن واًمٙمٛمٌٞمقشمر مه٤م أيم ُ
ِ
يٛمٙمـ ٕي ٍ
ٜمجق ُمـ هذه اًمًٚمٓم٦م وآٟمٌٝم٤مر-
ـمٗمؾ َي ُٛم ّر سمـٝمذه اًمتجرسمـ٦م أن َي َ
ٍ
ٍ
مج٤مقم٦م شم١مصمر قمٚمـك قم٘مٚمِـ َّٞمـتِف :سمًٌ٥م
طمزب أو
 ٓ يٜمٌٖمل ٕي طم٤ميم ٍؿ أن يٜمتً٥م إًمـك
اًمًٚمٓم٦م اًمتل يٛمٜمحٝم٤م ًمف اًمـٛمجتٛمعُ ،م٤م دام ًمـؿ يقضمد َسمٕمدُ احلاميـ٦م ود شم٠مصمػمات شمٚمؽ
أًمٞم٦م-
 إظمالق احلـ٘مٞمـ٘م ّٞمـ٦م شمَـٜمـتُ٩م قمـ اًمققمل وًمٞمً٧م قمٛمٚمٞم ً٦م آًمٞم٦م ،ويٙمقن اًمققمل ُمتٕمٚم٘م ً٤م
ٍ
يمٛمجٛمققم٦م ٓ َو ْقم َل ًمف-
سم٤مًمٗمرد --وًمـٙمـ احلِمد
سم٤مًم٘مق ِة واًم َٕم َٔم َٛم ِ٦م يٛمٜمع اًمٗمرد ُمـ اًمٜم٘مد
 اًمٕمٚمقم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م شمُقًمد إطمً٤مؾم ً٤م يم٤مذسمـ ً٤م
ّ
اًمـٛمر ًمٕم٤مًمـ ٍؿ يٕمٞمش
اًمذاشمـل ،ومال يـرى اًمتٜم٤مىمض سملم اًمـٛم٘مٌقل إٟمً٤مٟمٞم ً٤م وسمٞمــ اًمقاىم ِع
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
وىمـتـؾ سمًٌ٥م اًمـجقع واًمٕمٜمػ-
وساقم٤مت
طمروب
ومـل
()1

 ٓ ومرق سملم اًمـٛمجتٛمٕم٤مت اًمٌدائـٞم٦م وسملم اًمـٛمجتٛمٕم٤مت احل٤مًمٞم٦م إٓ ومـل اًمـٛمٔم٤مهر-
 ٓ يقضمد ٌ
اشمٗم٤مق طمقل إظمالقً :مٙمـ يمؾ اًمٜم٤مس ُُمـتٗم٘مقن قمٚمـك احلٞم٤مة آؾمتٝماليمٞم٦م-
ًتقطمك ُمـ ُم٤م يتٙمرر ومـل اًمّمحػ أو
 ؾمٚمقك يمثػم ُمـ اًمـٛمجرُملم واًمـٛمِم٤مهمٌلم ُُم
ً
اًمًٞمٜمٛمـ٤م أو اًمتٚمٗمزيقن ،وُمـ أومال ٍم شمُٕمٚمؿ أومٙم٤مر ًا ًمٚمنىمـ٦م أو آطمتٞم٤مل أو اًمٜمٝم٥م
ٍ
ُٕمٚمؿ أُمقر ًا قم٤مـمٗمٞم٦م وضمٜمًـٞم٦م شمُِمج ُع قمٚمـك اًمٗمقاطمش-
سمِمٙمؾ وم ّٕم٤مل  ---ويمذًمؽ شم ُ
إظمٌ٤مر احلًٜم٦م  ---وإٟمٛمـ٤م شمُٙمثر اًمـٙمالم قمـ اًمـٛمآد
 ٓ شمٜمنم اجلرائـد سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م
َ
واًمٗمقاضمع ،وهل شمـتٛمٞمز َّ
سم٤مًمِمٖمـػ اًمِمديـد ًمـٙمؾ اًمـ َٛمٗم٤مؾمد-

( )1اًمققمل هق إدراك اًمٌمء قمغم طم٘مٞم٘متف ُمـ همػم ُم١مصمر ظم٤مرضمل يٖمٞم٥م هذا اإلدراك-
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 ٓ أطمد يٛمٙمٜمف أن يٜمجق ُمـ اًمً٘مقط حت٧م اًمتـ٠مصمػم اعمُ ِ
خؾ سم٤مًمٕم٘مؾ ًٔمٞم٦م احلِمد اعمٌٝمٛم٦م-
 اًمـٛم١مصمرات اًمًٛمٕمٞم٦م واًمـٛمرئٞم٦م ومـل اًمّمح٤مومـ٦م واًمًٞمٜمٛمـ٤م واًمتٚمٗمزيقن ُشمـٚمٝمل
اإلٟمً٤من قمـ أهمٚمـك ُم٤م ًمديـف  ---أٓ وهل ٟمٗمًف-
 يٌدو ويم٠من ُم٤م ٟمًٛمٞمف شمـ٘مدم ٓ قمالىمـ٦م ًمف سم٤مٕظمالق وٓ سم٤مًم٘مٞمؿ-
 شمـ٠مصمــر اًمٜم٤مس قم٤مدة سم٤مًمٌذاءة اإلقمالُمٞم٦م ُيـٗم٘مدُ هؿ اًمـٛمٕمٞم٤مر اًمذي ي٘مٞمًقن سمـف اًم٘مٞمٛم٦م
احلـ٘مـٞم٘مٞم٦م ًمإلٟمً٤من ،ومٞمٝمتٛمقن سم٤مًمـٛمٔم٤مهر واًمـٛمـ٤مد ّيـ٤مت ،ومٞم١مدي ذًمؽ إًمـك أومٔم ِع
ٍ
ظمٚمؾ ومـل اًم٘مٞمؿ-
 اًمتٖمري٥م آؾمتٝماليمل اًمذي ُيٕم٤مٟمـل ُمٜمف اًمٜمـ٤مس جيـٕمٚمٝمؿ يٕمتـ٘مدون أن اًمٚمذة اًمتل
ِ
ِ
واًمنماء هل اًمًٕم٤مدة-
آؾمتٝمالك
جيـدوٟمـٝم٤م ومـل
ٟ مـذه٥م إًمـك اًمـٛمدرؾم٦م ًمٙمل ٟم ِ
ُـريض آسمـ٤مءٟمـ٤م ٟٕ ---مـٜمـ٤م ومـل اًمٓمٗمقًم٦م ٟمـٗمتـ٘مر إًمـك
ُىم ِ
ـدرة اًمتـٗمٙمػم ًمٜمٕمرف ىمٞمٛم٦م اًمدراؾم٦م-
ٍ
شمٍمف أظمالىمل ٍ
راقً :مٞمس ٕهنؿ أذار سمـؾ ًمٕمدم
 يتج٤مهؾ يمثػم ُمـ اًمٌنم يمؾ
ٍّ
ُىمـدرشمـٝمؿ قمٚمـك ومِ ْٕم ِؾ اًمـخٞمـر-
ِ
ًمؽمسمٞم٦م أسمٜم٤مئٝمؿً --مٞمس ٕٟمـٝمؿ ٓ ُحيٌقٟمـٝمؿ وًمٙمـ ٕٟمـٝمؿ ٓ
همػم أيمِ ّٗم٤مء
 يمثػم ُمـ أسمـ٤مء ُ
يٕمرومقن يمٞمػ ي٘مقُمقن سمذًمؽ-
َ ضم ْٝم ُٚمٜم٤م سم٤مُٕمر ٓ يٕمٜمل قمدم وضمقده-

ٍ
ٍ
قم٤مًمـٛمٞم٦م ُمـ اًمـٛمًتٝمٚمٙملم
مج٤مقم٦م
 اًمـٝمدف اًمذي طم٘م٘مف ؾمقق آؾمتٝمالك هق ظمٚمؼ
اًمـٛمتج٤مٟمًلم اًمـٛمتِم٤مسمـٝملمً ،مٞمس ًمـٝمؿ إراد ٌة وٓ ُمٕمٞم٤مر ٍ
ٚمٝمؿ ومـل ذًمؽ َُمثَ ُؾ
راقَُ ،م َث ُ
ٌ
ُـقًمـدُ إطمً٤مؾم ً٤م يم٤مذسمـ ً٤م وُم١مىمت ً٤م سم٤مًمًٕم٤مدة ،ومٞمتؿ سمـذًمؽ
اًمـٛمخدرات اًمتل شم َ
ُمدُمٜمل ُ
اًمتالقم٥م سمٛمٌ٤مدئ إظمالق-
 جي٥م دراؾم٦م إٟمِم٤مء ُمدارس ًمتٕمٚمٞمؿ اًمققمل إقمٚمـك سمحٞم٨م ٓ يٙمقن اًمتدري٥م واضمٌ ً٤م
قمٚمـك اًمٜمـ٤مس ،ويتؿ حتّمٞمؾ شمٚمؽ اًمـٛمٕم٤مرف سمـرؤيـ٦م اًمثٛمـ٤مر اًمتل ضمٜم٤مه٤م َُم ْـ
ؾمٌ٘مٝمؿ-

ِ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ111حؽ َْؿُمـُأمريؽوُافَلتقـقي

ٍ
ٍ
ُ مِمٙمٚم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ احلـ٘مٞمـ٘مٞم٦م هل اٟمٕمدام شمِ
ومٕم٤مًم٦م شمُٕمٓمل إوًمقيـ َ٦م ًمٚمٗمٝمؿ ٓ
ـ٘مٜمـٞم٤مت
َ
ٚمـل ًمٚمتٚمٛمٞمذ ،سمٛمٕمٜمك أٟمـف ُيـٚمزُمف
احلٗمظ ،وم٤مًمتٕمٚمٞمؿ اًمـٛمٕمٛمقل سمـف ُيِمجع
اًمٙمًؾ اًم َٕم ْ٘م َّ
سمٗمتح قم٘مٚمف ًمتـٚم٘مل يمؾ اًمـٛمٕمٚمقُم٤مت اًمـٛمٗمروو٦م قمٚمٞمف دون اٟمـتـ٘م٤مء ،ومٞمؽمؾم٥م أهمٚمٌٝم٤م
ٓ ؿمٕمقري ً٤م-

 قم٤مدات وؾمٚمقك إـمٗم٤مل ٟم٤مسمٕم ٌ٦م ُمـ إهة طمًٜم ً٦م يم٤مٟم٧م أوؾمٞمئ٦م ِ
ووومؼ شمٍمومـ٤مت
ِ
همػم قم٤مدي-
إسمقيـ  ---ومٛمـ اًمٌديـٝمل أن اسمـ اًمً٤مرق ًمـ جيد اًمنىمـ٦م قمٞمـٌ ً٤م أو ؿمٞمئ ً٤م َ
ٍ
أؾمت٤مذ ُم٤م أو اعمريمز اًمذي ُيـدر ُس ومٞمف ،يمٚمٛمـ٤م ىم ّٚم٧م ُم٘م٤موُم٦م اًمٓمٚمٌ٦م
صٞم٧م
 يمٚمٛمـ٤م ذاع
ُ
ٍ
شمً٤مؤل قمـ ُم٤م يتٕمٚمٛمقٟمـف-
ٕومٙم٤مره وزادت ؾمٚمٌٞمتٝمؿ ومـل شمـٚم٘مل ُم٤م ُيٛمٚمٞمف قمٚمٞمٝمؿ دون
 آُمتٞم٤مز اًمٕمـٚمٛمل ٓ يٕمٜمل سم٤مًميورة آُمتٞم٤مز اإلٟمً٤مٟمـل ًمـٛمـ٤م ًمـٝمذا إظمػم ُمـ
ٍ
ٕريم٤من ُمـ احلٞم٤مة ٓ ُشمـٛمس-
ُمٕمٜمك ،وًمٙمقٟمـف يـتـٓمرق قم٤مدة
يمثػم ُمـ اًمٌٚمدان رومـ ِ
 اًمتٛمتع سمـ٤مًمٕمداًم٦م ومـل ٍ
٤مهـ َّٞمـ ٌ٦م ٓ شمـتقومر ًمٗم٤مىمـدي اإلُمٙم٤مٟمٞم٤مت
اًمـٛمـ٤مديـ٦م ومال يًتٓمٞمٕمقن َٟمـ ْٞم َؾ طم٘مقىمٝمؿ ،وٟمٗمس اًمٌمء حيدث ُمع اًمّمح٦م واًمتٕمٚمٞمؿ-
٥م ُمٓم٤مًمٌ٦م اًمٜمـ٤مس سم٤مًمتٍمف إظمالىمل ،وًمٙمٜمٝمؿ ًمق ومٕمٚمقا ذًمؽ ومٞمٙمقن ذًمؽ
َ يّم ُٕم ُ
سمٜم٤مء قمٚمـك اخلقف ،وًمٞمس قمـ داوم ٍع أظمـ ِ
الىمـ ٍّل طم٘مٞم٘مل-
ً
ُ مـ اًمـٛم١ميمد أٟمـف ٓ أطمد ُمـٛمـ َيـٜمـتٝمٙمقن اًم٘مٞمؿ يِمٕمر أٟمـف ومٕمؾ ؿمٞمئ ً٤م ؾمٞمئ ً٤م ،إذ أٟمـف
ِ
ٍ
ظم٤مـمئ إًمـك طمـدٍّ ُُم ْٗم ِجـع-
اًمًٕم٤مدة واخلػم وًمٙمـ سمِمٙمؾ
يم٤من يًٕمك إًمـك
ِ
 إهمٚمٌٞم٦م اًمً٤مطم٘م٦م ُمـ اًمٜمـ٤مس شمرسمط وشمً٤موي سملم ِ
واًمًٕم٤مدة وسملم اًمٚمذة -
اخلػم
ومً٤مد وأيـ٦م َظمّم ٍ
ٍ
 يمؾ رذيـ ٍ
ٚم٦م ٓ أظمالىمٞم٦م يٙمقن ؾمٌـٞم ً
ال ًمالٟمحدار ،ومال حيت٤مج
ٚم٦م أو
ْ
ٍ
جمٝمقد ًمٚمًػم ومٞمف-
اًمـٛمرء إًمـك أي
 طمٞمٜمٛمـ٤م ٓ يتقومر ًمٚمٜمـ٤مس إُمٙم٤مٟمٞم٦م احلّمقل قمٚمـك ُم٤م هق أومْمؾ  ---وم٢مٟمـٝمؿ ومـل اًمٕم٤مدة
ي٘مٌٚمقن سم٤مًمـٛمقضمقد ُمٝمٛمـ٤م يم٤من ىمٚمٞمـالً-
ُ ي ِ
اًمققملٕ ،ن ه١مٓء
ٔمٝم ُر اًمٕم٤مًمـؿ آطمؽمام ًمٕمٌ٤مىمرة اًمٕم٘مؾ وًمـٙمٜمٝمؿ َجيٝمٚمقن قمٌ٤مىمرة َ
ِ
أيمثر ُمٜمٝم٤م ُم٤مدي٦م-
ىمٚم ٌ٦م و ُيٗمْمٚمقن اًمٕمٞمش ذم اخلٗم٤مء اًمت٤مم أو اًمٜمًٌل ،وومْم٤مئٚمٝمؿ روطمٞم ٌ٦م ُ

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ111
ً
٠من َّ
ظمٓم٠م قمٚمٛمٞم ً٤م وم٤مدطم ً٤م ُمـ ىم٤مل سمـ َّ
اًمذيم٤م َء هق اًمـٛمقهٌ٦م إيمثر ىمٞمٛم ً٦م قمٜمد
٥م
ً م٘مد ار َشم َٙم َ
ِ
ُ
يٙمقن اًمـٛمخ ُقمْمق ًا و٤مئٕم ً٤م،
اإلٟمً٤من ُجمـرد ًا إ َّيـ٤مه قمـ اًمققمل اًمذي سمـدوٟمـف
واحلـ٘مٞمـ٘م٦م أن اًمق ْقمل ٓ ي١مصمـر وم٘مط ومـل اًمذيم٤مء اًمـٛم ِ
ٌد ِع ،سمـؾ ًمـف ىمـدر ٌة قمٚمـك
ُ
َ
شمٓمقيـر ؿمٕمقر اًمٗمرد ،ؾمقاء إقمٚمـك أو إدٟمك  ---وًمٙمـ ٓ َيًتٕمٛمؾ اًمققمل إٓ
اًم٘مٚمٞمـٚمقن ضمد ًا-
َ
يٛمٚمٙمقن وًمٞمس
 اًمٜمٔم٤مم اًمؽمسمقي اخلـ٤مًمـل ُمـ اًمـٛمٕمٜمك ُيٕمٚمٛمٜم٤م أن ٟمُـ َ٘مـ ّٞمؿ اًمٜمـ٤مس سمٛمـ٤م
سمٛمـ٤م هؿ قمٚمٞمـف-
ُ مـ أيمؼم اًمـٛمّم٤مئ٥م اًمتل أص٤مسم٧م اإلٟمً٤مٟمٞم٦م وم٘مدان اًمـٛمً١موًمٞم٦م وإظمالق ومـل
اًمٕمٚمؿ ،وذًمؽ سمًٌ٥م أن اًم٘مقاقمد إظمالىمٞم٦م ٓ شمـٛمٜمع آؾمتخداُم٤مت اًمـٝمدّ اُم٦م ًمـف-
 ىمٞمٛم٦م إؿمٞم٤مء شمُـ٘م٤مس ومـل هم٤مًم٥م إطمٞم٤من سمّمٕمقسمـ٦م اًمتقصؾ إًمٞمٝم٤م-
ٍ
سمٕمض طمً٥م درضم٦م شمٓمقرٟم٤م اًمٗمردي
ٟ محـ ٟمق ًَمـدُ ُُمتً٤موي َـً ،مٙمـ خيتٚمػ سمٕمْمٜم٤م قمـ
ٓطم٘م ً٤م-

ٍ
ِ
اًمـٛمتَح ّٚمـل سم٤مًمتـٍمف
 اًمـٛمذٟم٥م ٓ حيت٤مج إًمـك سمـذل جمٝمقد ًمٞمٕمـٞمش ،قمٙمس ُ
ٍ
ٍ
اًمّم٤مئ٥م وم٤مًمـٛمٓمٚمقب ُمٜمـف دائٛمـ ً٤م أن يٙمقن ي ِ
ٍ
وجمـٝمقد
وإرادة
ـتـزن
ـ٘مـٔم ً٤م وذا ـمٌ ٍع ُُم
َ
ُُمـتقاصؾ-
ٔمٝمر وطمده وٓ حيت٤مج إًمـك رقم٤ميـ٦م-
 اًمٗمً٤مد يم٤مًمٜمٌ٤مت اًمًٞمئ َ ---يـ ُ

 اًمتً٤مهؾ ُمع اًمٜمٗمس ُمـ أيمثر اًمٕمقاُمؾ هدُم ً٤م ًمٚمِمخّمٞم٦م واإلرادة-
 ومـل اًمقىم٧م اًمراهـ أصٌح٧م اًمٚمذة إٓه ً٤م ُيـٕمٌد ،ويتؿ اًمٌح٨م قمٜمٝم٤م سمـٚمٝمٗم٦م ًمٙمل
شمـتٛمتـع احلقاس دون ُُمراقم٤مة شمـٙمٚمٗم٦م ذًمؽ-

ِ
ٍ
ّ٤مت
اًمِمٝمقات
 شمٕمتٛمد اًم٘مٜمٌٚم٦م اًمدقم٤مئٞم٦م قمٚمـك خم٤مـمٌ٦م
سمِمٙمؾ قمِمقائل ومتّمقر ًمف ضمٜم ٌ
زائٗم ٌ٦م ُمـ اًمٚمذة واًمراطم٦م واًمٌذخ وإؾمٗم٤مر واًمـٛمٖم٤مُمرات ،ومٝمل دمٕمؾ اًمٜمـ٤مس يـرون
اًمقضمقد يمٜمق ٍع ُمـ اًمـٛمتٕم٦م اًمالٟمـٝم٤مئـٞم٦م ،وقمٜمدُم٤م ٓ يتٛمٙمٜمقن ُمـ ذًمؽ يً٘مٓمقن ومـل
يـ ٍ
٠مس ىم٤مشمـ ٍؾ وئمٜمقن ّ
أن احلٞم٤مة ٓ ُمٕمٜمك ًمـٝم٤م-

ِ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ117حؽ َْؿُمـُأمريؽوُافَلتقـقي

 شمًٌُ٥م اًمٚمذة اًمـٛمـ٤مديـ٦م اإلطمً٤مس سم٤مًمٗمراغ ودمٕمؾ اًمٜمـ٤مس ومـ٤مرهملم ُمـ داظمٚمٝمؿ،
وذًمؽ هق اًمـٛمّمػم اًمذي ٓ ُمٗمر ُمٜمف ًمالحت٤مد اًمٕم٤مًمـٛمل ًمٚمٛمًتٝمٚمٙملم-
شمـتً٤مهؾ ُمع ٟمٗمًٝم٤م ْ
شمـخ ِر ُق احلقاضمز إظمالىمٞم٦م اًمتل حتٙمؿ شمٍموم٤مشمـٝم٤م
 اًمـٛمرأة اًمتل
َ
دون أن شمِمٕمر  ،ومٞم١مدي ذًمؽ إًمـك وم٘مداٟمـٝم٤م اًمتٛمٞمـٞمز قمٜمد اظمتٞم٤مر اًمزوج-
ٍ
ٍ
وطم٤مٓت ُحتـٗم ُـز اًمرهمٌ٦م
أؿمٞم٤مء
اًمـٛمٙمَـ ّثـٗم٦م ًمٕمرض
 آؾمتٝمالك
أؾم٤مؾمف اًمدقم٤ميـ٤مت ُ
ُ
ٍ
َ
يـتـٜم٤مؾمقن إظمالق-
سمِمٙمؾ جيـٕمؾ اًمٜمـ٤مس
ومـل اُمتاليمٝم٤م ،وشمٙمقن اًمرهمٌ٦م ىمقيـ٦م
ؾمٌـٞمؾ ًمٚمتخ ّٚم ِ
ٍ
ص ُمـ اًمٖمٞمظ واًمتقشمر-
 اًمـٛمجٝمقد اجلًدي ظمػم







احلًقد يٕمٞمش سمٛم٘م٤ميـٞمس ظم٤مص ً٦م سمـف ،ووضمقده يـدور طمقل اًمٚمذة ،ومٞمٙمقن دائٛمـ ً٤م
ًمٚمح٥م
ُحم ْـ ِجٛمـ ً٤م قمـ اًمٗمٕمؾ اإلجيـ٤مسمـل ،ومٝمق يمٛمـ ؾم٘مط ومـل اًم ُ٘مٓم٥م اًمـ ُٛمْم٤مد ُ
(اًم٘مٓم٥م اإلجي٤مسمـل َيٛمٜمح احل٥م ،واًمًٚمٌل ُيٕمٓمل اًم َٖمـ ْٞمظ)-
ٍ
سمِمٙمؾ ُمتقاصؾٟٕ ،مـف ٓ َيًتٕمٛمؾ
ىمق َشمـف
يٗمـ٘مد اًمـٛمرء اًمـ ُٛمـتً٤مهؾ ُمع أظمالىمـف ّ
إرادشمـف وٓ ُيـٝمذب ـمٌِ٤مقمف يمل يتٖمٚم٥م قمٚمـك ؿمٝمقاشمـف-
ـتـق ًّمدُ قمـ احلزم واإلرادة اًم٘مقيـ٦م اًمتل شم ِ
جقر
إن اًمتٍم َ
ف إظمالىمل َي َ
َـٝمز ُم اًم ُٗم َ
ٍ
ُمـٛمٙمـ أطمـٞم٤مٟمـ ً٤م ومٝمق اؾمتـثـٜم٤م ٌء وًمٞمس ىمـ٤مقمدة-
همػم
واإل ْهمقاء -وهذا اًمٜمقع ُمـ اجلٝمد ُ
ٓ أطمد يٛمٙمٜمف أن يـدَّقمل أن ُأٟمـ٤مؾم ً٤م ومـل طم٤م ًِم٦م ؾمٌ ٍ
ٍ
٠مظمالق ؾم٤مُمٞم٦م-
٤مت يٛمٙمٜمٝمؿ أن يتـٍمومقا سم
َ
ُ
اإلٟمً٤من اًمٗمـ٤مؿمؾ ومـل احلٞم٤مة يّمٌح َُم ّٞمـ٤مًٓ إًمـك اًمٞمـ٠مس واًمـٙمآسمـ٦م ،يمِمٕمقر
ِ
اًمـٝمداُم٦م ًمٚمٛمجتٛمع-
اًمـٛمراه٘م٦م اًمتل شمـدومع ص٤مطمٌٝم٤م إًمـك اًمـٛمٙم٤مومح٦م

 إن اًمِمٝمقات اًمدٟمٞمـئ٦م شمَٜمـٌُ ُ٧م ومـل ٟمٗمقس ذوي اإلرادة اًمْمٕمٞمٗم٦م ،اًمذيـ يٙمرهقن
حت٘مٞمؼ ًمٚمذات-
شمٓمقير وٓ
سمـذل اًمـٛمجٝمقد اًمٙمٌػم ،ومـ٢مٟمـف سمـدون حتدي٤مت ٓ يتؿ
ٌ
ٌ

رأي أظمريـ ومٞمـف ،ومـٚمق يم٤من ر ْأ ُي
 اًم٘مٞمٛم٦م احلـ٘مٞمـ٘مٞم٦م ًمإلٟمً٤من ُمّمدره٤م ذاشمـف وًمٞمس َ
اًمٜمـ٤مس يْمٞمػ ىمٞمٛم ً٦م ًمٚمٗمرد ًمٙم٤من ُمـ اًمًٝمؾ قمٚمٞمف اًم َت ِ
سمٙمً٥م اطمؽمام أظمريـ-
ً٤مُمل
َ
ُ
ِ
ِ
ٕمرف إٓ اًمـٛمـ٤مدة واجلًد
اٟمحٓم٤مط
 إن اًمـٛمـ٤مديـ٦م شمٕمٌٞمـ ٌر قمـ
درضم٦م اًمققمل اًمذي ٓ َي ُ
واًمذي ًمـؿ يًتـٓمع آرشمـ٘م٤مء إًمـك قم٤مًمـؿ اًمروح-
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ًٛمع احلـ٘مٞمـ٘م٦م قمـ ٟمـٗمًف وٓ ُيٕمجـٌف أن ُي ِ
قاضمـ َف
 اإلٟمً٤من اًمٕم٤مدي ٓ حيٚمق ًمف أن َي َ
٤مه٦م ٟمـٗمًف ،وذًمؽ يـ٘ميض ُمٌٙمر ًا قمٚمـك إُمٙم٤مٟمِـ ّٞم٤مشمِـف ومـل اًمتٓمقر-
شمَـ َٗم َ
ٍ
يمٓمٗمؾ ٓ ُىمـدر َة ًمف قمٚمـك اًمتٛمٞمٞمز ،يتـ٘مٌؾ يمؾ ُم٤م ُي٘م٤مل ًمف ُمـ همػم
 إن اًمالؿمٕمقر
ٍ
شمً٤مؤل ُمـٛمـ٤م جيٕمؾ اًمتـ٠مصمػمات اًمتل شمّمؾ إًمٞمف شم ْ
يمٛمٕمٚمقُم٤مت
ـتز ُن ومـل اًمٕم٘مؾ
ُـخ َ

ًتـ٘م ّٚم ٍ
ُم ِ
ـ٦م ٓ يتحٙمؿ ومٞمٝم٤م اًمتٍمف-
ُ
ِ
اًمرب ،وٕٟمٜم٤م قم٤مضمزون قمـ اإلًمـٛمـ٤مم سمٛمدى قمٛمؼ
 ٓ يّمؾ اًمٜمـ٤مس إًمـك ومٝمؿ قمدل ّ
ًٝمؾ قمٚمـك اًمٌٕمض ٟمُٙمران وضمقده ،وُم٤م حيدث هق أن ٟمقع قم٘م٤مسمـف يـتـج٤موز
أومٕم٤مًمف َي ُ
َحػمٟمـ٤م سمٞمـٜمف
ومٝمٛمٜم٤م اإلٟمً٤مٟمـل إًمـك درضم٦م أٟمـف ًمق شمـٛمٙمٜمّ٤م ُمـ ومٝمؿ ُم٤مهـ ّٞم٦م قم٘م٤مسمـف ًمت ّ
وسملم صمقاسمـف ،صمؿ إن قم٘م٤مب اًمرب ٓ َي ْٕم ِر ُومـف اًمٜمـ٤مس ومـل اًمٖم٤مًم٥م ،سمـؾ ئمؾ سمـٞمــ
أصم ِؿ وٟمـٗمًف-
ُ مـ دواقمل اًمًخريـ٦م :احلدي٨م قمـ احلريـ٦م اًمٗمرديـ٦م ومـل قم٤مًمـ ٍؿ ُيٜمـ َّق ُم إـمٗم٤مل ومٞمـف
ُمٜمذ اًمـٛمٝمد سمقاؾمٓم٦م اًمتـٚمٗمزيقن ُمـ أضمؾ حتـقيٚمٝمؿ إًمـك ُُمًتٝمٚمـٙملم ُُمٓمٞمٕملم
ووديٕملم إلحل٤مىمٝمؿ سم٤مًم٘مٓمٞمع ،ومـٜمجدُ هؿ َي ِّم َ
ٚمقن إًمـك ِؾمـ اًمٌـٚمقغ وىمـد شمـٛم٧م
ُـٝمؿ ُيم ّٚمٞمـ ً٤م-
ـجـت ُ
َسم ْـر َُم َ
شمًتٛمر ُم٤م ًمـؿ يتؿ اًمتحٙمؿ ومـل اًمتٚمٗمزيقن-
ً مٞمً٧م هٜم٤مك ديٛم٘مراـمٞم٦م يٛمٙمٜمٝم٤م أن
َّ
ُ مـ همػم ِ
َ
اًمٌح٨م قمـ رى اًمٜمـ٤مس --ومٛمٝمٛمـ٤م ومٕمؾ أطمدُ ٟمـ٤م ومًٞمٙمقن
اًمّم ّحل قم٘مٚمٞمـ ً٤م
ٌ
اشمـٗم٤مق أسمـد ًا-
اًمٌٕمض راوٞم ً٤م واًمٌٕمض أظمر ؾم٤مظمـٓم ً٤م ،وًمـ يٙمقن هٜم٤مك
 إن اًمٕم٤مديـٞمــ ُمـ اًمٜمـ٤مس هؿ إهمٚمٌٞمـ٦م (اًمـٛمتقؾمٓملم ومـل قمٞمِمٝمؿ و ـمٛمقطمٝمؿ)-
ُ مـ يٕمؽمف سمٜمُـ٘مّم٤مٟمـف ويٕمرف ُىمـدُ راشمِـف ومٞم٘مرر أن جيـتٝمد ُمـ أضمؾ حتًلم ٟمـٗمًف ،هق
ُمـ يًتـٓمٞمع وٌط ـمٌٕمف وإرادشمـف-
ِ
 اًمٗمْمٞمٚمـ٦م واًمًٕم٤مدة ٓ شمـٜمـٌٕم ِ
صٛم٧م اًمٜمـٗمس اًمداظمٚمٞم٦م وًمٞمس ُمـ ظمالل
٤من إٓ ومـل
ًمـٛمدوي ٕطمداث اًمـٛمجتٛمع -وطمتك ٟمّمؾ إًمٞمٝمٛمـ٤م ٓسمـد ًمٜمـ٤م ُمـ اًمتحٙمؿ
اًمّمخ٥م ا
ّ
ًمـٛمًتٛمرة ًمٚمتـ٠مُمؾ اًمداظمٚمـل-
ًمـٛمٛمـ٤مرؾم٤مت ا ُ
ومـل اًمِمٝمقات ُمـ ٟمـ٤مطمٞم٦م ،صمؿ سمـ٤م ُ
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ُ مـ ٓ يـتـ٘مدم يـؽماضمع إًمـك اًمقراء أو يـتـحجر ومـل ُمٙم٤مٟمـف-
 إن قم٤مًمـؿ اًمٗمٙمر قمٜمد اًمٕمقام يٙمقن قم٤مدة سمًٞمٓم ً٤م ضمد ًا إًمـك درضم٦م أن ُم٤م يٕمتؼموٟمـف ذا
ىمٞمٛم٦م ٓ يتـج٤موز طمـدود اطمتٞم٤مضم٤مهتؿ اجلًديـ٦م ،وٓ خيرج قمـ ٟمٓم٤مق ُم٤م يًٛمٞمف
ٛمح َْم٦م ،ويـزداد يـقُم ً٤م سمٕمد
اًمٗمالؾمٗم٦م سمـ «احلٞم٤مة اًمتح٧م روطمٞم٦مش أو اًمٌٞمقًمقضمٞم٦م اًمـ ْ
يـقم قمدد اًمٜم٤مس اًمذيـ ٓ خترج ُم٘م٤ميٞمًٝمؿ اًمقضمقديـ٦م قمـ طمدود اجلًد واحلقاس،
وٓ يـٌحثقن إٓ قمـ آؾمتٝمالك واًمٚمٝمقُُ ،م َٙمـرؾملم هم٤مًمٌٞمـ٦م وىمـتٝمؿ جلٜم ِْل اًمـٛمـ٤مل-
ٍ
ِ
اًمٜمحق ٓ َيـ ُ
أهة ،واحلّمقل قمٚمـك
ٜمِمدون إٓ اًمّمح َ٦م وشمٙمقيـ
وهؿ قمٚمـك هذا
ٍ
قمٛمؾ ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ُمقؾمٞم٘مل ضمٞمد واًمًٗمر ومـل
وضمٝم٤مز
وؾمٞم٤مرة
تٚمٗمزيقن
ضمٞمد وُمٜمزل ،واًمتٛمتع سمـ
ٍّ
ٍ
قمٓمٚم٦م ُمتك أُمٙمـ  ---إٟمـٝمؿ يـريـدون أن يٕمٞمـِمقا ومـل ؾمالم وأن ٓ شمٙمقن ًمديـٝمؿ
ُمِم٤ميمؾ وأن يٙمقٟمقا حمٌقسمـٞمــ و َُم٘مٌقًملم-

ًمٚمر ْوم ِ
ض
 يمؾ ُمـ طم٤مول شمٓمقير ٟمٗمًف يم٢مٟمً٤من ودمـ٤موز درضم٦م اًمٗمرد اًمٕم٤مدي :يتـٕمرض ّ
واًمٜمـٗمل ُمـ ِىم ٌَ ِؾ اًمٙمثرة اًمتل ُشمٕم٤مىم٥م يمؾ ُمـ ُخيـ٤مًمٗمٝم٤م أو يـرشمـ٘مل سمٛمًتقاه قمٜمٝم٤م،
وم٤مًمـٙمثرة ٓ شمٕمٓمل ًمف ىمٞمٛمـتف احلـ٘مٞمـ٘مٞم٦م إٓ سمٕمد ُمقشمـف ،يمٛمـ٤م أٟمـف يتٕمرض إًمـك احل٘مد
قمٚمٞمف ُمـ ِىم ٌَ ِؾ يمؾ ُمـ فمـ أن هذا اإلٟمً٤من اًمـٛمتٓمقر َيٓمٖمك قمٚمـك ؿمخّمٞم٤مهتؿ سمقضمقده-
ٍ
 يً٤مومر اًمـٛماليلم ُمـ اًمٜمـ٤مس ًمٚمًٞم٤مطمـ٦م قمٚمـك ِ
سمـٚمدان
أُمؾ أن ُيـحـ٘م٘مقا ذواشمـٝمؿ ومـل
ٍ
ٍ
ٕمٚمٚملم ذًمؽ
سمّمٗم٦م ُُم
سمٕمٞمدةً :مذا يـٝمرسمقن
تقاصٚم٦م ُمـ واىمٕمٝمؿ طمتك ٓ يقاضمٝمقهُُ ،م َ
اًمـراطم٦م واًمٚمٝمقً ،مٙمـ أيـ هؿ ذاهٌقن ومـل احلـ٘مٞم٘مـ٦م؟
سم٤مًمٌح٨م قمـ ّ
ِ ٓ 
داقم َل ًمٚم٘مقل أن اًمٕم٤مديـلم ُمـ اًمٜمـ٤مس ًمـٝمؿ يمؾ احلؼ ومـل أن يٙمقٟمـقا قمٚمـك ُم٤م
هؿ قمٚمٞمف ،وًمٞمس هٜم٤مك أي ُقم ٍ
ذر يًٛمح ًمٜم٤م سمٕمدم اطمؽماُمٝمؿ سمًٌ٥م سمً٤مـمتٝمؿ--
ومـ٤مًمٓمٗمؾ سمًٞمط وٓ أطمد يٗمٙمر ومـل اطمتـ٘م٤مره ٕٟمٜم٤م ٟمٕمرف أٟمـف صٖمػم وأٟمـف ؾمٞمٙمؼم،
وًمٙمـ اًمـٛمِمٙمٚم٦م هل أن أهمٚمٌـٞم٦م اًمٌنم يّمٜمَّـٗمقن ومـل ِ
ومـئ٦م اإلٟمً٤من اًمٜمـ٤مىمص اًمذي
ُ
ٓ َيـٝمٛمف اًمـٙمٛمـ٤مل ،سمـؾ ُيـٗمْمؾ أن ُيـت٤مسمع سمال شمـردد شمٕمٚم٘مف سم٤مًمناب ،وأوه٤مُمف
وآُم٤مًمف سم٤مٟمدوم٤م ٍع ٓ يٕمرف اًمـٝمدٟمـ٦م إٓ قمٜمد اىمؽماب اًمـٛمقت -وٓ أطمد يتـّمػ
ِ
سم٤مًمّمٗم٤مت اًمـٛمذيمقرة هذه يٛمٙمـ أن شمٙمـقن أظمالىمـف صم٤مسمتـ٦م أو ؾم٤مُمٞمـ٦م-
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 إن شمٗمٙمػم إهمٚمٌٞمـ٦م ُمـ اًمٜمـ٤مس حيقم قم٤مد ًة طمقل اًمـٛمِم٤مهمؾ اًمٞمقُمٞمـ٦م وٓ يٕمٓمقن
أٟمٗمًٝمؿ اًمقىم٧م اًمٙم٤مومِـ َل ًمٚمتٗمٙم ِر أوحم٤موًم٦م ومٝمؿ أظمريـ ،سمـؾ يًٕمقن دائٛمـ ً٤م إًمـك أن
يٗمٝمٛمٝمؿ أظمرون طمتك يٕمذروهؿ -وُمـ أيمؼم اًمٕمراىمٞمؾ اًمتل يقاضمٝمٝم٤م قمقام اًمٜمـ٤مس
ِ
ٍم ٟمٔمرهؿ اًمذي يٛمٜمٕمٝمؿ ُمـ
ًمٙمل يتـ َّ
ٗمقىمقا قمٚمـك أٟمٗمًٝمؿ روطمٞم ً٤م وأظمالىمٞم ً٤م :ىم َ ُ
ِ
ٍ
أي
اًمٗمٓمٜم٦م إًمـك ِص َٖم ِر ٟمٗمقؾمٝمؿ ،ومٞمِمٕمر أطمدهؿ ِسمر ًى
٤مرس َّ
يم٤مُمؾ قمـ ٟمـٗمًف ومال ُيٛمـ ُ
ُمٜمًجؿ سمٞمـئـٞم ً٤م ُمع ُماليـٞمــ ُمـ اًمٜمًخ اًمـ ُٛمٓم٤مسمِـ٘م٦م
ٟمق ٍع ُمـ اًمٜم٘مد اًمذاشمـل -إٟمـف
ٌ
ًمِمخّمف  ---ومٞمٕمتٌـر أٟمـف ُمـ اًمـٛمًتحٞمؾ أن يٙمقن يمؾ ه١مٓء اًمٜمـ٤مس خمـٓمئلم ومـل
ٍ
سمِمخص ُم٤م وم٢مٟمـف
ـمري٘مـتٝمؿ احلٞم٤مشمـ ّٞمـ٦م أو ومـل شمٍموم٤مشمـٝمؿ ،وقمٜمدُم٤م ي٘مـ٤مرن ٟمـٗمًف
ي٘م٤مرن ٟمـٗمًف سمٛمـ هؿ ومـل ُمًتقاه وًمٞمس سمٛمـ يتٛمتٕمقن سمٛمًتقيـ ٍ
٤مت أومْمؾ،
َومـ ُٞمـ َ٘مدر اًمـٛمِم٤مسمـٝملم ًمف وحيًد «اًمِمخّمٞم٤مت اًمٙمٌ٤مرش (إومْمؾ أو إيمٛمؾ)-
 يتؿ إىمٜم٤مع اًمٜم٤مس ٓ ؿمٕمقري ً٤م سمـ٠من يٓمٚمٌقا ىمروو ً٤م سمٗمقائـدَ هل اًمرسمـ٤م سمٕمٞمٜمف ،صمؿ
يِمٕمرون رهمؿ ذًمؽ سم٠مهنؿ ُممتٜمقنً ،مـٛمـ٤مذا؟ هؾ ٕهنؿ ُيً٤ممهقن ومـل ُمْم٤مقمٗم٦م
َصمروات اًمـٛمراسملم؟
 يٕم٤مٟمـل اًمٜمـ٤مس ُمـ اخلـٚمط سملم ُمٕمرومـ٦م ُم٤م ًمف ىمٞمٛم٦م وُم٤م ٓ ىمٞمٛم٦م ًمف ،وذًمؽ سمًٌ٥م
اخلـٚمط سملم ُم٤م هق هدف وُم٤م هق وؾمٞمٚم٦م ًمتح٘مٞمـ٘مفَ -وم َٝمٛم ُٝمؿ إقمٔمؿ ومـل احلٞم٤مة هق
سم٠ميمؼم ٍ
اًمتٛمتع ِ
ىمـدر ُمـ اًمٚمٝمق وحت٘مٞمؼ طم٥م واطمؽمام أظمريـ ،واًمتٛمتع سم٤مٓؾمتٝمالك--
وًمٙمـ ُم٤م هق اهلدف؟ هق ومـل اًمقاىمع ٓ يٗمٓمـ إًمـك أٟمـف ًمـؿ يتٕمدى اًمقؾمٞمٚم٦م سمـؾ
ٍ
هدف وهم٤ميـ٦م-
َطم َّقًمـٝم٤م إًمـك
 اًمٗمرد اًمٕم٤مدي ُ
يٛمٞمؾ إًمـك اخلٛمقل راومْم ً٤م أي شمٖمٞمـٞمـر يـتـٓمٚم٥م جمٝمقد ًا ًمٚمقصقل إًمـك
آُمتٞم٤مز -إن وٕمٗمف إظمالىمل جيـٕمٚمف يـتٌع اًم٘مٓمٞمع اًمذي ٓ أظمالق ًمف ،وٓ يـٚمتزم
إٓ سم٤مًمِمٝمقات ،وحيؽمم اًم٘مقاٟملمً ،مٞمس ٕٟمـٝم٤م شمقاومؼ أظمالىمـف سمؾ ومـ٘مط ًمتـٗم٤مدي
اًمٕم٘م٤مب-
ُـٗمقس إومراد ،وحيدث ذًمؽ سم٤مًمٕمٛمؾ اًمروطمل اًمِمخيص-

اخلػم ٓ َي ُٕمؿ إٓ إذا ُمأل ٟم َ
ُ
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 ىمٞمؿ اًمٜم٤مس اًمٕم٤مديلم شمـتٛمحقر طمقل ُم٤م ؾمٌؼ ،وٓ يٙمقن ذًمؽ وؾمٞمٚم ً٦م ًمتح٘مٞمؼ
ُ
اًمـٙمٛمـ٤مل اًمروطمل ،إن هدومٝمؿ دائٛمـ ً٤م هق (أن أُمٚمؽ) وىمٚمٞمـ ً
يٙمقن (أن أيمقن)-
ال ُم٤م
ـمقر ٟمٗمًف) :ومـ٢مٟمـف
 قمٜمدُم٤م ٟمـرى واىمع اًمٗمرد اًمٕمـ٤مدي وٟم٘مـ٤مرٟمـٝم٤م سمـ٢مُمٙم٤مٟمٞم٤مشمـف (إذا ُم٤م ّ
شمـٜمـٗمتح أُم٤مُمٜم٤م َوم ْج َق ٌة ُمـ اًمٗمروق اًمتل شمـٛمثؾ آظمتالوم٤مت سملم ُمقاصٗم٤مت اًمٗمرد
اخل٤مدم وُمقاصٗم٤مت اًمٗمرد اًمـٛمخدوم-
 هٜم٤مك ُمـ يـرسمح اًمـٛمـ٤مل اًمٙمثػم ومٞمّمٌح قمٌد ًا ًمف :شمـتحٙمؿ ومٞمف اًمِمٝمقات اًمـٛمـ٤مديـ٦م
رص حتـ٘مٞمؼ ّ
اًمذات -
اًمتل شمقضمف شمٍمومـف ،ومٞمتحقل إًمـك ظم٤مد ٍم ًمـٝم٤م ُُمْم ّٞمٕم ً٤م ُوم َ

ُ
ومٞمحت٤مج ومـل
اإلومراط ومـل اًمٚمـذة واًمٚمٝمق ُيًٌـٌ٤من اًمٗمراغ واجلـٗم٤مف ومـل روح اًمٗمرد،

ُ
ُمرة إًمـك دمـديـ ِد ًَم ّذاشمـف اًمقضمقديـ٦م سمـ ٍ
يمؾ ٍ
ٚمٝمٗم٦م أؿمد :هبدف َُم ْٚم ِئ ومراهمـف اًمداظمٚمـل-
 شمـ٠مصمـٞمـر اجلٛمـ٤مقم٦م يٛمٜمح اًمٗمرد اًمِمٕمقر سم٤مًمًٕم٤مدة وإمهٞم٦م ،وذًمؽ جيـٕمؾ اًمتجٛمع
دمـرسمـ ً٦م حمـٌقسمـ ً٤م شمٙمراره٤م طمتك َيٓمرد ِ
اًمقطمدة واًم٘مٚمؼ-
 اًمٚم٘م٤مءات آضمتٛمـ٤مقمٞم٦م واحلـٗمالت ًمٞمس ًمـٝم٤م أهـٛمٞم٦م يمٌػمة ًمإلٟمً٤من اًمٕم٤مدي ،ومٝمل
شمُـٛمـثؾ سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمف ومرص ً٦م ًمـٛمْم٤مقمـٗم٦م شمـٗم٤مهتـف قمـ ـمريؼ شمَـ٘مٛمّمف ًمِمخـّمٞم ٍ
ـ٦م
ّ
َ
ٍ
قم٤مُمـ٦م ُم ٍ
ٍ
سمحٞم٤مة قم٤مُمرة-
ٕمٞمٜمـ٦م َُم٘مـٌقًم٦مً ،مٞمِمٕمر سمـ٠مٟمـف يتٛمتع
ُ
 اًمّمداىمـ٦م ًمٙمل شمٙمقن أصٞمٚم٦م يٜمٌٖمل أن ٓ يتخـ َٚمـ ُٚمٝم٤م ٟمِٗم٤م ٌق أو جم٤مُمالتٕ ،ن
ِ
وهدر ىمٞمٛم٦م َُم ْـ ٟمـتح٤مؿمك ٟمـ٘مده-
اًمـٛمجـ٤مُمالت شمٕمٛمؾ قمٚمـك إوٕم٤مف
ُ
 إن ؾمٌ٥م ظمقف اًمٗمرد ُمـ اًمقطمدة هق أٟمـف قمٜمدُم٤م يـٜمٔمر إًمـك ٟمـٗمًف ٓ يرى سمٛمـ٤م
يـرى ،ويـدومٕمف ذًمؽ إًمـك شمِمٖمٞمؾ اًمتـٚمٗمزيقن أو ضمٝم٤مز اًمـٛمقؾمٞم٘مك أو اًمـٙمالم
أي يم٤من وسمنقمـ٦م ،ومٝمق ٓ يـتحٛمؾ اًمّمٛم٧م اخلـ٤مرضمل ٕن صداه
سم٤مًمـٝم٤مشمـػ ُمع ٍّ
اًمداظمٚمـل يقاضمٝمـف ِ
سمّم َٖمـ ِر ٟمـٗمًـف -وم٤مًمتجٛمع واًمّمخ٥م ُيـٕمتٌـ ُر آًمٞمـ ً٦م ًمٚمدومـ٤مع
اًمًٞمٙمقًمقضمل قمـ اًمٜمـٗمسً ،م٘متـؾ احلً٤مؾمٞمـ٦م اًمداظمٚمٞمـ٦م اًمتل ىمـد شمـ١مدي سمـف إًمـك

اًمٜمـ٘مد اًمذاشمـل-
ّ 
ٌع ُمـ اًمٜمـٗمس-
إن اًمذيمـ٤مء واًمققمل أُمران خمتٚمٗمـ٤من ،إول أصٚمف اًمٕم٘مؾ وأظمر يـٜم ُ
ـراومؼ احلًد ومـل اًمٔم٤مهر يـًتـر اٟمـتِم٤مر هذا اخلـٚمؾ-
 إن اًمٜمـٗم٤مق اًمذي ُي ُ

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ171
 اًمٗمرد اًمٕمـ٤مدي ي٘مٌؾ ُم٤م ي٘مٌٚمف اًمٙمؾ ،و َيـر ُوم ُض ُم٤م شمـرومْمف إهمٚمٌـٞم٦م ،و ُيـٗمْمؾ ُم٤م هق
ٍ
وىم٤مس
ؼم ُمع ُمـ هؿ أىمؾ ُمٜمـف،
ُمقو٦م ،و ُيـ٘مٚمـد اًمِمخّمٞم٤مت اًمٌـ٤مرزة ،إٟمـف قم٤مدة ُُمتٙم ٌ
ٍ
ُ
أصدىم٤مء قمديـديـ
أومْمؾ ُمٜمف ،وحيت٤مج إًمـك
ُمع ُمـ َوم َِمٚمقا ،و ُُمٜم٤مومِـ ٌؼ ُمع ُمـ هؿ
ِ
وًمـٙمٜمف ىمٚمٞمـ ً
٥م سم٤محل٥م وٟم٤مدر ًا ُم٤م حي٥م أطمد ًا --يتٙمٚمؿ
٥م صداىمـتـفُ --يٓم٤مًم ُ
ال ُم٤م َيـ َٝم ُ
ِ
سمِمٙمؾ ِ
ٍ
٥م أظمري َـ سمٛمـ٤م ٓ يٓم٤مًم٥م سمـف
قمـ اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ويتٍمف
همػم إٟمً٤مٟمـلُ ،يٓم٤مًم ُ
ٟمـٗمًف ،يتٙمٚمؿ يمثػم ًا دون ومِٕمؾ-
ٍ
ٍموم٤مت ؾمٞمـئ٦م،
وظمػمون يٜمـتٝمل سمـٝمؿ اجلٝمؾ إًمـك اًم٘مٞم٤مم سمتـ
 إن أٟمـ٤مؾم ً٤م يمثػميـ ذوم٤مء ّ
ومـل طملم َيٙمثر إومراد اًمٗمـ٤مؾمدون اًمذيـ َيـتـٔم٤مهرون ويم٠مٟمـٝمؿ وم٤مقمٚمـل ظمػم ،دون
أن َيـٗمٓمِ َـ اًمٕم٤مدي ُمـ اًمٜمـ٤مس إًمـك طمـ٘مٞمـ٘مـتٝمؿً ،مذا شمٌدو إُمقر ويم٠مٟمـف ٓ قمداًمـ٦م
٥م إسمٓم٤مل وإسمـريـ٤مء سمٔمٚمؿ ،سمٞمٜمٛمـ٤م ُي ُ
ٙم٤موم٠م اًمـٛمجرُمقن
ومـل هذه احلٞم٤مة --وم ُٞمٕم٤م َىم ُ
واًمـٛمٜمـ٤موم٘مقن ،واًمًٌ٥م هق أن ُمـ يًتٓمٞمع اًمتٛمٞمـٞمز سملم احلؼ واًمٌـ٤مـمؾ هؿ أىمٚم ّٞمـ ٌ٦م
ُمـ إومراد-
 أيمـثـر أٟمـقاع اًمّمداىمـ٦م ضر ًا هل اًمتل شمـ١مدي سم٠مصح٤مسمـٝم٤م إًمـك اجلٛمـ٤مقم٤مت
ـٌـ٦م ِ
٤مهم ِ
اًمـٛمِم ِ
واًمٗم َر ِق اًمـٛمجـرُم٦مٕ ،ن همروٝم٤م احلـ٘مٞمـ٘مل هق آٟمـتـٗم٤مع همػم اًم٘م٤مٟمقٟمـل
ُمـ اًمتجٛمع ،وهؿ يٕمتـ٘مدون أٟمـٝمؿ قمٚمـك طمؼُ ،مـتج٤مهٚملم يمؾ ُمـح٤مو ًِم٦م ٍ
ٟم٘مد ًمـٛمـ٤م
ُ
ي٘مقُمقن سمـفُ ،متـ٘مقىمٕملم وخمـتٌـئلم وراء روح اجلٛمـ٤مقمـ٦م اًمتـل شمـ٘مْمـل قمٚمـك يمؾ
إطمً ٍ
٤مس سم٤مًمـٛمً١موًمٞم٦م ،ومٙمؾ واطمد ومٞمٝم٤م يـتًتَّـر قمٚمـك أظمٓم٤مء أظمريـ ًمٞمتًَت ََّـر

أظمرون قمٚمـك أظمٓم٤مئـفُ ،مْم٤مقمٗملم سمذًمؽ اًمـٛمٛمـ٤مرؾم٦م اإلضمراُمٞمـ٦م ًمٚمجٛمـ٤مقمـ٦م-
ٍ
ٍ
ٍ
ُمٜمـتج٤مت ُمٕمٞمٜم٦م
ُمتقاصؾ إلضمٌ٤مره٤م قمٚمـك ذاء
سمِمٙمؾ
اًمتـالقم٥م هب٤م
 إن أذه٤مٟمـٜم٤م يتؿ
ُ
ٍ
اطمتٞم٤مضم٤مت ُمّمٓمـٜم َٕم ٍ٦م
اًمـٛمٗمٙمريـ أو همػم ذًمؽ  ---وإن اسمـتداع
أو اشمـٌ٤م ِع سمٕمض ُ
ِ
طمريـ٦م اًمتـٍمف قمـ ـمريؼ اإليـحـ٤مء اًمـخـٗمل واًمالؿمٕمقري ،هدومٝم٤م
َجلريٛم ٌ٦م ود
اًمرسمح واًمدومع سم٤مًمٜم٤مس ًمٚم٘مٞم٤مم ٓ ؿمٕمقري ً٤م سمٛمـ٤م ٓ يـريـدون اًم٘مـٞم٤مم سمـف-
ٍ
ٍ
سمٕمٜم٤ميـ٦م ِ
هق ّيـتَف احلـ٘مٞم٘مٞم٦م ،حم٤موًٓ
صقرة
إفمٝم٤مر
ُ مـ يتح٤ميـؾ قمٚمـك اًمٜمـ٤مس ُخيـٗمل
َ
ٍ
ٌ
اًمـٛم َٖم َّٗمٚملم-
ضمذاسمـ٦م دائٛمـ ً٤م ،وذًمؽ
ذط ٓسمـد ُمٜمف ًمٚمتح٤ميـؾ قمٚمـك ُ
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 إن اًمتـٚمٗمزة شمٕمـتدي سمٕمٜمـ ٍ
ػ قمٚمـك قم٘مقل اًمّمٖم٤مر واًمٙمٌ٤مر ،سم٤مًمْمٌط يمٛمـ٤م يـٝم٤مضمؿ
آظمتٞم٤مر و ْمه ً٤م قم٤مـمٗمٞم ً٤م و ِضمدَ ومـل ٍ
قمٝمد
ؾم٤مرىمـ ً٤م ًمٞمـٚمٞمـ ً٤م ؿمخّم ً٤م ُم٤م ضم٤مقمٚم٦م ُمـ طمريـ٦م
ُ
ِ َ
ُم٣م -وٓ يـقضمد ٌ
ؾمٌٞمؾ حلٛمـ٤ميـ٦م اًمٜم٤مس ود هذا اًمٜمقع ُمـ اًمتح٤ميؾ ،واحلٛمـ٤ميـ٦م
اًمقطمٞمدة ٓ شمٙمقن إٓ قمـ ـمريؼ اًمتحٙمؿ اًمٙم٤مُمؾ ًمـٙمؾ ومـ ٍ
رد ومـل قم٘مٚمف-
 آطمتٞم٤مضم٤مت اًمالؿمٕمقريـ٦م واًمـ ُٛمًتـٕمٛمٚم٦م ومـل ّ
طم٨م اجلٛمـ٤مهػم قمٚمـك اًمنماء هل:
 1ـ إُمـ اًمٕم٤مـمٗمل-
 2ـ إصمٌ٤مت اًمذات-
 3ـ اًمرى قمـ اًمٜمٗمس-
 4ـ اًمؽمويح قمـ اًمٜمٗمس قمـ ـمريؼ اإلسمـداع-
 5ـ أؿمٞم٤مء ًمـٝم٤م قمالىمـ٦م سم٤محل٥م-
 6ـ اإلطمً٤مس سم٤مًم٘مقة-

 7ـ اإلطمً٤مس سم٤مٟٓمتٛمـ٤مء جلٛمـ٤مقمـ ٍ٦م ُمـ٤م-
 8ـ اخلـٚمقد-

 إن ذهـ احلًقد ـمٗمٞمٚمـل ً ---مذا وم٢مٟمف ُيـٜمـتِ ُ٩م أومٙم٤مر ًا هدومٝم٤م آؾمتٞمالء قمٚمـك
ُمـٛمتٚمٙم٤مت أظمريـ ،وهىمـ٦م ضمٝمقد اًمٜمـ٤مضمحلم واًمـٛمٌدقمٞمــ ُمـ اًمٜمـ٤مس-
 اًمـٙمذب قمٚمـك اًمٜمٗمس ر ٌء ؾم٤مئـدٕ ،ن اًمٜمـ٤مس حي٤موًمقن سمـذًمؽ شمٖمٞمـٞمـر اًمقاىمع
اًمذي ٓ ُيٕمجٌٝمؿ ،إُم٤م سمتجٛمـٞمٚمف أو ٟمـٗمـٞمـف-
 إن اًمـٝمدف اًمثـ٤مٟمـل ًمٚمـٙمذب يمآًمٞم٦م ًمٚمدوم٤مع قمـ اًمٜمٗمس هق آطمتٞم٤مل قمٚمـك
أظمريـُ ،مـٛمـ٤م ُيِمٙمؾ ً
ظمٓم٠م أظمالىمٞم ً٤م وم٤مدطم ً٤م-
ٍ
سمٙمراهٞم٦م يمؾ
 اًمذيـ ُيٓمـ٤مًمٌقن احلـٞم٤مة سمـ٠من يٙمقن يمؾ رء ومٞمٝم٤م سمـال صمٛمـ ،ويـرومْمقن
ُم٤م يٕمٜمل آؾمتح٘م٤مق اًمٗمردي وشمـ٠مديـ٦م صمٛمـ إؿمٞم٤مء احلًـٜم٦م --ه١مٓء قم٤مدة يٛمت٤مزون
سم٤مًمـٙمًؾ واحلًد وقمدم إدب وآومـتـ٘م٤مر ًمإلرادة-
 احلًد هق اًمذٟم٥م اًمقطمٞمد اًمذي ىمـد يـقصػ سم٠مٟمـف قم٤مدلٟٕ ،مـف يٕم٤مىم٥م ُمـ يرشمٙمٌف
سم٤مًمـٛمٕم٤مٟمـ٤مة اًمتل ُيًٌٌٝم٤م ًمـف-

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ174
اًمـٛمذٟم٥م اًمٗم٤مضمر ،وهق يتحقل إًمـك ُخمؽم ٍع
 إن احل٤مؾمد ُخيـٗمل طمًده سمٕمٜم٤ميـ٦م ُمثؾ
َ
ٍ
ٍ
ؿمديد يمل ُيـخـٗمل أطم٤مؾمٞمًف ،ومٞمقاضمـف اًمـٛمح٤مؾمـ
سمـده٤مء
ًمٚمٙمذب واحلٞمؾ
ٍ
(سمتـٗمٜمـ يمٌػم) أٟمـٝم٤م ٓ
اًمـٛمنمىمـ٦م ًمٚمٖمػم اًمتل شمـ٠ميمؾ ىمـٚمٌـف سمـ٤مًمتّمٜمع ،إٟمـف يتٔم٤مهر
شمُـٚمٗم٧م ٟمـٔمره ،ومٞمـتـٜم٤مؾم٤مه٤م -وُمـ ٍ
ضمٝم٦م أظمرى خيتـرع ِطم َٞم ً
ال ظمٗمٞم٦م ًمٞمتـٗم٤مدى إفمٝم٤مر
ٍ
ٍ
شمٗمقق و ُيً ّٚم َط اًمٜمـ٘مد
أي
أي
شمٗمقق ًمٖمػمه قمٚمٞمف ومـل أي ُمٞمدانَ ،ومـ ُٞم٘م ّٚمـؾ ُمـ ؿم٠من َّ
َّ
سمًٛمٝم٤م وهل خمـتٌـئ٦م ومـل ُمٖم٤مرشمـٝم٤م --وومـل
احل٤مد واًمًخريـ٦م ،يم٤مٕومٕمك شمـ٘مذف ّ

اًمـٛم٘م٤مسمـؾ ،ومـ٢مٟمـف يٛمدح اًمرضم٤مل اًمتـ٤مومٝملم أو اًمٖمػم ُمتٛمٞمزيـ-
 ٓ يًتٓمع أطمـدٌ أن ي ِ
ـ٘مٞمس يمٞمـد وأصمـر طمًـد أظمريـ سمـ٠مي ؿمٙمؾ ُمـ إؿمٙم٤مل
َ
(ٕٟمـٝمؿ يـٚمجئـقن دائٛمـ ً٤م ًمٚمٙمـذب ِ
واحلـ َٞمـؾ طمتك ٓ ئمٝمر أٟمـٝمؿ طم٤مؾمدون)-
اًمـٛمٜمـ٤مقمـ٦م
ُ مرض احلًد ٓ يٕمؽمف سمـف إٓ إؿمخ٤مص اًمـٛمٛمت٤مزون ،اًمذيـ ًمديـٝمؿ َ
ٍ
ًمًٌ٥م ُم٤م ود هذا اًمـٛمرض-
 اًمٗمرد يـخـت٤مر أن يٙمقن طمًقد ًا ،يمٛمـ٤م يـخـت٤مر أظمر أن يٙمقن ومـ٤مو ً
ال أو ُُمذٟمـٌـ ً٤م
ُمـ ظمالل آًمٞمـ٦م اًمٜمـ٘مـ٤مش اًمالؿمٕمقري-
 احلًق ُد يمَـ َ٘م ٍؼم ُُم ٌَـ َّٞم ٍ
ٜمخر ومٞمـف اًمٗمً٤مد ،وًمـٙمٜمف يـٌـدو ًمٚمٜمـ٤مس ويم٠مٟمـف ُ
ض َي ُ
رضمؾ ظمػم-
حيـًدُ ه،
 احل٤مؾمد ُيـٜمَـقع دائٛمـ ً٤م إؾم٤مًمٞم٥م اًمتل ُحيـ٤مرب سمـٝم٤م أو يٜمـتـ٘مد سمـٝم٤م ُمـ ُ
ومٞم ْخ َٗمك قمٚمـك ٟمٗمًف ُمروف إظمالىمل اًمذي ي ِ
ٜمخ ُر ومـل ٟمٗمًف --ومٝمق ُ
حيت٤مل ًمٙمل َيِمتِ َؿ
َ
َ
ِ
اًمـٛمتٛمٞمزيـ ُمـ اًمٜمـ٤مس اًمذيـ ُحيس سم٤مًمّم َٖم ِر ومـل وضمقدهؿ ،فمٜم ً٤م ُمٜمف أن ذًمؽ ُي ْٕمٚمـل
َىمـدْ ره-
 احلًقد هق اًمذي حيٙمؿ قمٚمـك ٟمـٗمًف سم٤مًمذل دائٛمـ ً٤م قمٜمدُم٤م يِمٕمر سم٤محلًدٟٕ ،مـف ومـل
وٟمٕمؽمف سمتـٗمقىم ِٝمؿ -
اًمقاىمع ٓ يٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟمحًد إٓ ُمـ ٟمُـ٘مد ُرهؿ
ُ
همػم ِصح ّل ،ومـذًمؽ يٕمٜمل اًمٜمـٔمر إًمـك إقمٚمـك سمّمٗم٦م دائٛم٦م،
 احلًد
ٌ
شمٍمف ُ
وسمـ٤مًمتـ٤مًمـل يـتـقًمد قمٜمف إًمـؿ واًمٞم٠مس-
 يٌ٘مك اًمِمخص اًمـٛمحًقد اًمذي ُيـرا ُد اإلضار سمـف ُمتخذ ًا دائٛمـ ً٤م ُمٙم٤مٟمـ ً٦م راىمٞم٦م ومـل
ٍ
ُمٙم٤مٟمـ٦م ؾمٗمٚمـك-
قم٘مؾ احلًقد ،واحلًقد ٟمـٗمًف ئمؾ ومـل

ِ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ171حؽ َْؿُمـُأمريؽوُافَلتقـقي

دي اًمقضمف اًمـٙمريـ َف ًمٚمحًد-
 احلًقد ٓ ي٘مٌؾ أن خيـٚمع قمـ وضمٝمف اًم٘مٜم٤مع طمتك ٓ ُيـ ٌْ َ
ِ
سم٤محلًد ُدمـ٤م َه ُمـ َّ
ىمـؾ ؿم٠مٟمـف ،وٓ يٛمٙمـ اًمِمٕمقر سم٤محلًد ُدمـ٤م َه
 ٓ حيس أطمـدٌ
إؿمخ٤مص اًمذيـ يٕم٤مٟمقن ُمـ اًم ُ٘مٌحِ
واًمتِمقه واًمٌـالدة واًمرذاًمـ٦م واًمٗمِمؾ-
ّ
 اًمـٛمٖمـت٤مفمقن ي ِ
ـحـًقن سم٠مٟمـٝمؿ ُُمٝمدَ ِدون ُمـ ىمٌؾ اًمـٛمحٔمقفملم و َذ ِوي اًمؽمسمٞمـ٦م
ُ
ُ
ٍ
سمِمٙمؾ
واًمتَـٜم٤مؾمؼ  ---إٟمـٝمؿ ذم ظمٞم٤مهلؿ ئمٜمقن أن ه١مٓء ؾمٚمٌقا ُمٜمٝمؿ طم٘مقىمٝمؿ،
هم٤مُمض-
 إن اًمـٛمّم٤مسملم سم٤محلًد قم٤مد ًة ُم٤م يتحدون ود إؿمخ٤مص اًمٌ٤مرزيـ واًمـٛمٛمت٤مزيـ
٥م وٟم ًََ ٍ
اًمذيـ ىمـد يٙمقٟمقن أذيمٞم٤مء أو ذوي َطم ًَ ٍ
٥م أو أهمٜمٞم٤مء ،أو ٟمـ٤مضمحلم ،أو َذ ِوي
ٍ
ٍ
ُ
ويٛمٚمؽ
ٌـر ُز
مج٤مل
وم٤مئـؼ أو هلؿ حم٤مؾمـ أظمالىمـٞم٦م ُقمٚمٞمـ٤م --سم٤مٓظمتّم٤مر ود يمؾ ُمـ َي ُ
ٍ
أي ُمٞمـدان-
ُىمـدرات يٛمت٤مز سمـٝم٤م ومـل ّ
ِ
يم٠مداة َدمـٛم ٍع ًمٚم٘مٞم٤مم سم٤مًمثقرات-
 احلًد ُيًتٕمٛمؾ
 إن احلًد هق اإلطمً٤مس اًمً٤مئـد اًمذي يـحٙمؿ ؾمػم اًمتـ٤مريخ ،وم٤مًمـحروب
ٍ
ُمٕمتـرف سمـف هـل
دف همٞمـر
واًمثقرات واهلزات آضمتٛمـ٤مقمٞم٦م يم٤من ًمـٝم٤م دائٛمـ ً٤م ه ٌ
ٟمـٝم٥م إؿمٞمـ٤مء اًمـٛمحًقدة-
 اٟمتـِم٤مر احلًد هق أهؿ قمقاُمؾ شمـ٠مظمر اًمِمٕمقب-
 قمٜمدُم٤م شم٘مقم اًمدوًم٦م سمٗمرض اًميائ٥م اًمـٛمختـٚمٗم٦م سم٤مًم٘مـ٤مٟمقن --ومـ٢مٟمـٝم٤م شمٗمٕمؾ ذًمؽ
ًمٚمتًقيـ٦م سملم اًمٜمـ٤مس وإؿمٌ٤مع رهمٌ٦م احلًد ومـل ىمـٚمقب أصح٤مب اًمًٚمٓم٦م-
 احل٤مؾمدون ٓ يٛمٙمٜمٝمؿ أن يتـ٘مٌٚمقا شمـٗمق َق أظمريـ ،ويمرد ومٕمؾ حي٤موًمقن شمًقيتٝمؿ
َ
ٓمٞم٘مقن اًمٜم٘مص وآظمتالف ،وهؿ اًمذيـ َيـتقىمـقن إًمـك
ُمع اًمٌـ٤مىملٟٕ :مـٝمؿ ٓ ُي
سمٛمٕم٤مىمٌـ٦م آُمتٞمـ٤مز
شمًقيـ٦م اًمٜمـ٤مس قمـ ـمريـؼ اًمًٚمٓم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمتل شمًٛمح ًمـٝمؿ ُ
واًمـٛمٌدقملم،
و ُُمٕم٤مىمٌ٦م ُمـ يـرسمح ُم٤مًٓ أيمثر ،وُمـ يتحٙمٛمقن ومـل أٟمٗمًٝمؿ،
ُ

وإذيمٞم٤مء ،واًمًٕمداء-
هـم٤من اًمـٛمـ٤مريمًٞم٦م ٟمَنم ِ
ٍ
ُ
يمٕم٤مُمؾ ًمٚمقطمدة هدومـف اهلدم وم٘مط ،إن

احل٘مدَ واحلًدَ
َ
ؿمٕمقر هذه اًمِمٕمقب حيٛمؾ اًمٙمراهٞم٦م ود إهمٜمٞم٤مء وإىمقي٤مء واًمـٛمث٘مٗملم واًمٌ٤مرزيـ-

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ171
ٟ مٔمريـ٦م روؾمق اًمتل شمـ٘مقل سم٤مًمـٛمً٤مواة شمـتـٜمـ٤مىمـض ُمع يمؾ اًمـٛمٕمٚمقُم٤مت اًمتل طمّمٚمٜم٤م
ٌ
ص٤مًمح
ظمٞم٤مل
قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ِقم ْٚم ِؿ اجلـٞمـٜم٤مت واًمٌـٞمقًمقضمٞم٤م وقمٚمؿ اًمٜمٗمس  ---إٟمـٝم٤م
ٌ
ًمالؾمتٕمٛمـ٤مل ُمـ اًمديٛمـ٤مهمقضمـٞمـلم واًمٗم٤مؿمٚملم-
()1

ًتـٕمٛمؾ سمـده٤مء ُمـ ىمٌؾ
ٟمقع ُمـ شمٓمقر وشمـٗم٤مىمؿ احلًد :وهق ُي َِم َج ُع و ُي
 اًمتخـٚمػ ٌ
َ

اًمـٛمحـرولم اًمًٞم٤مؾمٞمـٞمــ أصمـٜم٤مء اٟمـدومـ٤مقمٝمؿ ُمـ أضمؾ شمقًمـل اًمًٚمٓم٦م-
ٍ
وؾمٞمٚم٦م رائٕمـ ٍ٦م ًمـٛمٙم٤مومح٦م احلًد اًمذي يقضمد
 إن اإلومراط ومـل اًمتٝمذي٥م يتحقل إًمـك
ومـل طم٤مًمـ ٍ٦م دائٛمـ ٍ٦م ُمـ اًمٖمٚمٞمـ٤منً ،متـتؿ اًمًٞمٓمرة قمٚمٞمف سمّمٗم٦م ُمتقاصٚم٦م-
 يًتٝمٚمؽ احلًد ىمـدر ًا قمٔمٞمٛمـ ً٤م ُمـ اًمٓم٤مىمـ٦م اًمٜمـٗمًٞم٦م ،ويْمٓمر احل٤مؾمدَ إًمـك
اؾمتٕمٛمـ٤مل ُـمـ ُر ٍق ُُمٚمتقيـ ٍ٦م ًمٙمل يتًؽم قمٚمـك أطم٤مؾمٞمًف وإظمٗم٤مئٝم٤م قمـ إىم٤مرب،
ٍ
واًمتٜمـ ِ
سمٓمرق ظمٗمٞم٦م وُم٘مٌقًم٦م ًمٚمٛمجتٛمع-
ٗمٞمس قمٜمٝم٤م
ٍ ِ
ـل قمٚمـك
 اًمًٌ٥م احل٘مٞم٘مل ومـل احلـ٘مد واًمرهمٌ٦م ومـل آٟمـتـ٘م٤مم يٙمٛمـ ومـل
ؿمٕمقر ُمٌـٜم ٍّ
ومٙمرة أٟمـف ٓسمـد ُمـ وضمقد ٍ
ِ
ٍ
ُمً١مول قمـ ُم٤م ٟمُٕم٤مٟمـٞمـف-
أطمد
ٍ
سمِمٕم٥م طم٤مىمـدٟٕ :مـف ذم هذه اًمٔمروف ٓ يٛمٙمـ طمتك
ُ مـ اًمّمٕم٥م اًمت٘مدم
ٍ
سمٕمٜمـػ ٓ َحتٙم َؿ
اًمـٛمح٤مومٔم٦م قمٚمـك اًمٜمٔم٤مم -وم٤مًمٜمـ٤مس حي٤مرسمقن سمٕمض ،واحلًد يتـٗمجر
ومٞمف ،واًمـٛمقاـمٜمقن اًمذيـ يٛمثٚمقن اًمٜمـٔم٤مم واًمٜمج٤مح واًمتـرسمـٞمـ٦م وحـٞم ُ٦م ذًمؽ-
 اًمِمٕمقب احلـ٤مىمـدة حمٙمق ٌم قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٗمقى واًمٗم٘مر واًمـٛمٕم٤مٟمـ٤مة واًمٗمِمؾٕ :ن اٟمٕمدام
ِ
يمرُمٝمؿ إظمالىمل يـجـٕمٚمٝمؿ حيـّمدون ُم٤م يـزرقمقن  ---وذًمؽ هق ُمّمػم يمؾ ُمـ
يـ١مؾمس وضمقده قمٚمـك اًمـٙمراهٞمـ٦م واًمِمـر واًمٗمًـ٤مد واًمرذيـٚمـ٦م-
ٍ
طم٤مؾمد يّمٕم٥م قمٚمٞمف اًمًٕمل إًمـك اًمٜمج٤محٟٕ ،مـف يٕمرف أٟمـف ًمق ٟمجح ًمـٙم٤من
 يمؾ
ٍ
وسمِمٙمؾ ٓ ؿمٕمقري ُيـٗمْمؾ أطمٞم٤مٟم ً٤م قمدم اًمٜمج٤محِ قمٚمـك يمقٟمـف
هدومـ ً٤م ًمٚمحًد،
ٟم٤مضمـح ً٤م ُمـحًقد ًا-
( )1اًمديامهمقضمٞم٤م :اؾمؽماشمٞمجٞم٦م إلىمٜم٤مع أظمريـ سم٠مومٙم٤مر يم٤مذسم٦م أو خم٤موف همػم واىمٕمٞم٦م ًمٚمحّمقل قمغم ُمٙم٤مؾم٥م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م-
اًم٘م٤مُمقس اًمًٞم٤مد ًمٕمٌد اًمرزاق اًمّم٤مذم-

ِ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ177حؽ َْؿُمـُأمريؽوُافَلتقـقي

 إن ىمٛم٦م آٟمت٘م٤مم اًمذي يٛمٙمـ أن ي٘مقم سمـف طم٤مؾمدٌ هق إىمٜمـ٤مع َذ ِوي اًمٜمٕمٛم٦م سم٠مٟمـف ُمـ
اًمـٛم ِ
خج ِؾ أن يٙمقن اًمٗمرد ؾمٕمٞمد ًا ُم٤م دام هٜم٤مك َؿم٘م٤م ٌء ومـل اًمٕم٤مًمـؿ-
ُ
ِ
 إن ٟمجـ٤مة اإلٟمً٤مٟمٞم٦م يٕمتٛمد أؾم٤مؾم ً٤م ومـل اًمـٛمرطمٚم٦م إوًمـك قمٚمـك إٟمِم٤مء ُمرايم َز ًمٚمٌح٨م
ومـل ُمقوقع احلًد ،شمٙمقن ُمٝمٛمتٝم٤م دراؾمتف سمٕمٛمؼ وسمـٞم٤من شمـ٠مصمٞمـراشمـف اًمًٞمـئ٦مٟٕ ،مـف
ٓ يٛمٙمـ إٟمِم٤مء أيـ٦م ُأ ُظم َّقة إٟمً٤مٟمٞم٦م ُم٤م ًمـؿ يتؿ اًم٘مْم٤مء قمٚمـك احلًد وإذا فمؾ ُُمًتـتـر ًا
ومـ٢مٟمـف ؾمٞمٌ٘مك ُِم ْٕم َقًٓ ًمـٝمدم اًمٕم٤مًمـؿ ،وًمق ُسمـٞمٜم٧م صٗم٤مشمـف ويم٤مٟم٧م آًمٞمـ٤مشمـف ُمٕمروومـ٦م
ُٕمٙمـ شمٕمٚمٞمٛمٝم٤م ًمٚمٜمـ٤مس طمتك يـتٕمرومقا قمٚمٞمٝم٤م ويتـٗم٤م َدوه٤م ،وإذا ُم٤م ظمرج احلًد إًمـك
اًمٜمقر واشمًٛم٧م أقمراوف وقمٛمٚمٞم٤مشمـف ِ
وطم َٞمـٚمِف سم٤مًمِمٗم٤مومـٞم٦م ومٛمـ اًمّمٕم٥م أن يـتقاضمـد،
ٕن ُمـ َؿم َٕم َـر سمـف ؾمٞمتٕمرض إًمـك ٟمَـ ْ٘م ِد اًمٜمـ٤مس ًمف وهق ُم٤م ٓ حيـدث اًمٞمقم وًمذًمؽ
يٙمثر احلًد-

هدف اًمـٙمًُ٤مًمـل واحلـ٤مىمـديـ واًمت ِ
ٕمً٤مء
 اًمـٛمً٤موا ُة ومـل ادم٤مه إؾمٗمؾ دائٛمـ ً٤م
ُ
واًمٗم٤مؿمٚملمٕ ،ن ذًمؽ ُي ْٕمـٗمٞمٝمؿ ُمـ سمـذل اًمـٛمجٝمقد ًمٚمحـ ِ
٤مق سمٛمـ طمـ٘مـ٘مقا اًمٜمج٤مح-
 هٜم٤مًمؽ يمتٚم ٌ٦م سمنميـ ٌ٦م قمٔمٞمٛم ٌ٦م حتت٤مج ًمٚمٛمً٤مقمدة إٓ أٟمـٝم٤م ًمـ شمٙمقن ؿم٤ميمر ًة أسمـد ًإ ،ن
ٍ
اقمؽماف سم٤مًمٗمْمؾ-
٥م يمؾ
احلًد ُي َّمٕم ُ
 اًميائ٥م اًمتل شم٘ميض قمٚمـك ِ
اًمـٛمٚمٙمٞم٦م هل اًمتل شمُـِمٌف اًمتل يم٤من يـدومٕمٝم٤م اًمِمٕم٥م
ٕؾمٞم٤مده ومـل اًم٘مرون اًمقؾمٓمك واًمتل دمـؼم اًمٗمرد أن يٕمٛمؾ ٟمّمػ اًمًٜم٦م دون ُُم٘م٤مسمـؾ
يـدومع ُم٤م ُي٘م٤مرب
طمتك يًتٓمٞمع دومع ضائـٌف اًمًٜمقيـ٦م ،وإضمٌ٤مر ُم٤مًمؽ اًمـٛمٜمزل أن
َ
صمٛمـ اًمـٛمٜمزل طمتك يـتٛمٙمـ ٕن يٕمٞمش ومـل ِ
ُمٜمـزًم ِـف-
وسمِمٙمؾ ظم٤مص ِ
ٍ
اًم٘م َٞم ُؿ
 قمٜمدُم٤م ي٘م٤مل أن اًمٕم٤مًمـؿ يًػم سم٤مًمٕمٙمس ومـ٢من اًمـٛم٘مّمقد سمـذًمؽ
ٍّ
اًمٗم٤مؾمد ُة ًمٚمح٤مىمـديـ اًمذيـ جيٕمٚمقن ُمـ إسمٓم٤مل أذار ًا ،وُمـ إذار أسمٓم٤مًٓ،
واًمذيـ َي ُـز ّضمقن ومـل اًمًجـ سمـ٤مٕسمـريـ٤مء ،ويٕمٛمٚمقن قمٚمـك أن ٓ شمـٓم٠م ىمـدم
اًمـٛمجرُملم سمـ٤مسمـف-
 اًمٕمداًم٦م ٓ شم٠مشمـل ُمـ آٟمتـ٘م٤مم واًم ّث ِ
ـ٠مر اًم ٌَـنمي ،سمؾ ُمـ اًمتـٜم٤مهمؿ واًمتـآًمػ اًمٓمٌٞمٕمل-
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 إن احلًد ي٘متؾ ُمـ اًمٜم٤مس أيمثر ُمـٛمـ٤م ي٘مـتـٚمف اًمٗم٘مر واإليـدز واحلروب واخلـٓمر
ِ
ِ
وآُم٤مل اًمِمخص اًمذي يّمٞمٌف ضمرصمقُم٦م احلًد:
إُمٙم٤مٟمٞم٤مت
ُمقت
اًمٜمقوي ،أىمّمد
َ
أوحمًقدا-
طم٤مؾمد ًا يم٤من َ
ٍ
ٍ
يمثػمة ُيـ َقًمـدُ اإلطمً٤من ومـل اًمـ ُٛم ْح ًَ ِـ إًمٞمٝمؿ ِطمـ ْ٘مد ًا ص٤مُمت٤مً،
أطمٞم٤من
ٟ مٕمرف أٟمـف ومـل
ومٕمؾ اخلػم واًمٓمٕمـ ومـل ٟمقايـ٤م ِ
ٞمؾ ًمتـ٘مٌـٞمح ِ
يـدومع سمـٝمؿ إمم اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمـٛمًتحـ ِ
وم٤مقمٚمٞمف-
ٍ
ٍ
 إن اإلطمً٤من إًمـك ُأٟمـ ٍ
قم٤مًمٞم٦م ُمـ احلًد ُيٛمثؾ اقمتدا ًء ومـل احلد ذاشمـف:
درضم٦م
٤مس قمٚمـك
ٕٟمـف يٕمٜمل ومـل اًمٕمٛمؼ ُمٙم٤مومـ٠مة اقمقضم٤مجٍ ومـٔمٞم ٍع ومـل روح احل٤مؾمديـ ،سمٛمـ٤م ِ
حي٤مر ُسمـقن
سمـف ؾمٕم٤مد َة اًمٖمٞمـر-

 إن اًمْمٕمٗم٤مء هؿ اًمذيـ ُيٓم٤مًمِـٌـقن اًمٖمػم سم٤مًمٕمديـد ُمـ إؿمٞم٤مء ومـل طملم ٓ
يـٓمـ٤مًمـٌـقن أٟمـٗمًٝمؿ سمٌمء-

 يـقضمد ًمدى اًمٕم٤مديـٞمــ ُمـ اًمٜمـ٤مس دمرسمـ ٌ٦م همػم ؾم٤مرة ،سمـ٠من اجلـٝم٤مز اًم٘مـ ِ
ْم٤مئل
وحيـ ُٔمـ ُر قمٚمٞمٝمؿ شمـٛمثـٞمؾ أٟمٗمًٝمؿ أُم٤مم اًمـٛمحٙمٛم٦م ،وسمـذًمؽ ُيـ ْٚم ِزُمقٟمـٝمؿ
يٛمٜمٕمٝمؿ َ
وجيـٌـروٟمـٝمؿ قمٚمـك شمٕمٞمـٞمـ ِـ ُحمـ٤م ٍم ًمـٝمؿ-
ٍ
سمِمٙمؾ ُم٤م هل
 ومٚمًٗم٦م اًمقؾمٓمٞم٦م اًمتل شمٕمٜمل أن ٓ شمـتٛم ّٞمـز أو شمـخرج قمـ اإلضمـٛمـ٤مع
أسمِمع َذٟمْ٥م-
ُ
 إٟمـٜم٤م ُٟمـِمجع قمٚمـك اًمتٍمف سمِمٙمؾ أظمقي ًمـٙمل ٟمجتٝمد ومـل ومٕمؾ اخلػم ًمٚمٖمػم،
ِ
إذار واًمًـٗمٝم٤مء
وًمٙمـ هذا يـتـٓمٚم٥م اًمتٛمٞمـٞمـزٕ ،ن يمٚمٛم٦م اًمٖمػم شمِمٛمؾ أٟمقاع
اًمذيـ ىمـد ٟمـّمٌح ذيم٤مؤهؿ ومـل اًمنم ًمق ؾم٤مقمدٟمـ٤مهؿ-
اًمـٛمتً٤مهؾ ُمع ٟمٗمًف ٓ يٙمقن ىمـ٤مدرا قمٚمـك شمـرسمـٞمـ٦م ٟمـٗمًف سمٖمرض اًمتحقل إًمـك
 إن ُ
ٍ
ٍ
يمقرىمـ٦م ومـل ُمٝم٥م اًمريح يـتحرك
ؿمخـّمٞمـ٦م ؾم٤مُمٞم٦م ،ويـرى ًمٜمـٗمًف أن يٙمقن
وومؼ اًمدواومع اًمتل ُمّمدره٤م إهمٚمٌٞم٦م-
 شمـتحٙمؿ اًمٓمٌ٘م٦م اًمٓمٗمٞمٚمٞم٦م احل٤مًمٞم٦م ومـل إهمٚمٌٞم٦م قمـ ـمريؼ اًمتالقم٥م سمرأس اًمـٛمـ٤مل
واًمرسمـ٤م-
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 إن ضمزء ًا يمٌػم ًا ُمـ اًمٌنم يٕمٞمِمقن قمٚمـك طمً٤مب اجلزء أظمر --ؾمقا ًء قمـ ـمريؼ
اإلطمً٤مس سم٤مًمذٟم٥م-
آسمـتـزاز أو اًمققمد سم٤مًمـ ُٛمتـٕم٦م أو حتٛمٞمٚمٝمؿ
َ
 إن قمدم اًمـٛمً٤مواة اًمتل ٟمـٚمٛمًٝم٤م ومـل اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ؾمٌـٌـٝم٤م أٟمـف ُمـ اًمٜمـ٤مس ُمـ اضمتٝمد
ُمـ أضمؾ يمٛمـ٤مل ٟمـٗمًف ،سمٞمـٜمٛمـ٤م أظمرون فمٚمقا ُيمً٤مًمـل وُم ِ
ٝمٛمٚملم ،سمؾ أطمـٞم٤مٟمـ ً٤م
ُ
َ
ًدون اًمٜمـ٤مس سمـدل اًمٕمٛمؾ قمٚمـك شمٓمقيـر أٟمـٗمًٝمؿ-
ِؿمـريريـ --إذ أٟمـٝمؿ َحي
ِ
ِ
أقمٛمـ٤مىمـٜم٤م إًمـك أن
٥م ومٓمريـ٦م ،وسمٕمْمٝم٤م شمـٔمؾ ٟمـ٤مئٛم٦م ومـل
 إن اًمٓمٌٞمٕم٦م شمْمع ومٞمٜم٤م ُمقاه َ
واضم٥م قمٚمـك يمؾ ٍ
ٍ
ومرد ُمٜمّ٤م-
يتقصؾ اًمـٛمر ُء إًمـك شمٓمقيـره٤م :وهذا هق أول وأهؿ
ُ مثؾ ذًمؽ اًمٗمرد ٓ شمٙمقن ًمف طمٞم٤م ٌة ؿمخّمٞم٦م :وًمـٙمٜمف ُمقضمق ٌد وم٘مط ُمـ ظمالل رو٤م
ِ
ٍ
ًمألهمٚمٌـٞم٦م ًمٞمس إٓ-
صقرة
اًمٕم٤م ُّمـ٦م أو رومْمٝمؿُُ ،مـتَحقًٓ سمـذًمؽ إًمـك
 إن إهمٚمٌـٞمـ٦م اًمً٤مطمـ٘م٦م ُمـ اًمٜم٤مس َحي َٞمقن ُمـ ظمالل اًمـٛمٔم٤مهر وُمـ أضمؾ اًمـٛمٔم٤مهر،
ُمـٛمـ٤م يٕمٜمل أن داومع وضمقدهؿ أصٚمف احلّمقل قمٚمـك ِرو٤م أظمريـ ،ويمؾ ُم٤م
ِ
إرو٤مء اًمـٛمٔم٤مهر اًمٕمـ٤مُم٦م ،وُمـ أضمؾ ذًمؽ يـٚمًٌقن أىمـٜم ِـٕم٦م
يٗمٕمٚمقٟمـف هق حمـ٤موًم َ٦م
اًمتـٗم٤مه٦م اًمـ ُٛم ٌْـ َتـ َذًمـ٦م ،وآٟمًجـ٤مم ُمع ُمـ ُيـحٞمط سمـٝمؿ ومـل يمؾ طملم-
 ٓ شمقضمد طمريـ٦م دون اًمتحٙمؿ ومـل اًمٜمـٗمس ودون اًم٘مْم٤مء قمٚمـك ىمٞمقد اًمديقن
ٍ
اًمرسمقيـ٦م ،وٓ ُمً٤مواة هٜم٤مًمؽ ٕن ٌ
ُ
وىمـدرات ودواومع خمـتٚمٗم٦م-
ُمقاه٥م
يٛمٚمؽ
يمؾ ُِمٜمّ٤م
َ
 إٟمٜم٤م ٟمتـٕمٚمؿ ُُم ُ
ُٕمٓمل إمهٞم٦م
ٜمذ اًمّم َٖم ِر أن ٟمحؽمم اًمٔم٤مهر وأن ٟمحتـ٘مر اًمٌـ٤مـمـ ،وأن ٟم َ
ًمٚمتـ٤مومِ ِ
إُمقر ِ
شمـتـٓم٤مسمـؼ ُمع اًمـٛمٚمؾ-
اجلديـ٦م ٕن اجلـديـ٦م
ـف ُمـ إُمقر ،وأن ٟمُـٝمٛمؾ
ُ
َ
َـْمخؿ

يمثػم ُمـ اًمِمخّمٞم٤مت اًمتل شمُٕمتؼم سمـ٤مرز ًة ومـل هذا اًمٕمٍم شمُـٕم٤مٟمـل ُمـ اًمت َ
ٌ
ُمٔم٤مهر ومـ٤مرهمـ٦م ويًحرون اًمٕمـ٤م ُّم٦م سمذًمؽ اًمؼميؼ اًمـٛمزيػ
اًمٜمٗمً٤مٟمـل ،ومٝمؿ أؾم٤مؾم ً٤م
َ
ًمـٛمٔمٝمرهؿ وم ُٞمـ٘مـٚمدهؿ اًمٕمـ٤مُم٦م أُم ً
ال ومـل أن يّمٌـحقا يمتٚمؽ اًمِمخّمٞمـ٤مت اًمتل
ُيـٗمؽمض أٟمـٝم٤م قمٔمٞمٛم٦م-
َ
يـ١مُمٜمقن ومٕم ً
يمت٤مب ُمٗمتقح
ال سمـ٠من احلـٞم٤مة
 أفمـ أن اًم ٌُٚمداء واًمً َّذج واًمٜمـ٤مئٛملم وم٘مط
ٌ
وسمـدون أؾمـرار ،وأن اًمٕمٚمؿ ًمف اًمٙمٚمٛم٦م إظمػمة-
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 وصؾ إُمر سم٤مًمٜمـ٤مس إًمـك اًمٔمـ أن اهلدف ُمـ احلٞم٤مة هق اًمٕمٞمش اًمًٕمٞمد وإُمـ
ٍ
قمٛمؾ وٓ جمٝمقد وسمـدون إزقم٤مجٍ أو
اًمـٛمٓمٚم٘ملم يمٛمـ٤م حيدث ومـل َر ِطم ِؿ إم ،سمـال
ٍ
ؿمٕم٤مرات ُمثؾ اًمـٛمً٤مواة سملم اًمٜمـ٤مس دون شمقوٞمح ُم٤م
شمٜم٤مىمضً ،مذا ومـ٢مٟمـٜمـ٤م ٟمخؽمع





يٕمٜمل ذًمؽ طم٘م ً٤م-
ِ
إومراد ٌ
يمؾ
يمؾ اًمديٛم٘مراـمٞم٤مت اًمؼمضمقازيـ٦م ًمـٝم٤م ٟمِـٞم ٌ٦م ؾمٞمـئ٦مٟٕ ،مـٝم٤م شمَـٙمٌِْ ُ٧م طمريـ٦م
ِ
أؾم٤مس اًمديٛم٘مراـمٞم٦م-
اًمـٛمٗمتـرض أٟمـٝم٤م
ُ
قمٚمـك طمـدَ ة ،واًمتل ُمـ ُ
ٓ جي٥م اًمٌح٨م قمـ اًمـٛمً٤مواة ومـل آدمـ٤مه إؾمٗمؾ ٕٟمـٜمـ٤م ٟمٙمقن سمذًمؽ ٟمـتـٍمف
سمـداومع احلًد واًمتخٚمػ واًمؽماضمع-
قمدم ُمـٛمـ٤مرؾم٦م اًم ُ٘مدُ ِ
رات اإلٟمً٤مٟمٞم٦م يًٌ٥م وٛمقره٤م ،وجيٕمؾ اًمٕمٞمش ؿمٌف طمٞمقاٟمـل،
شمٙمقن دواومٕمف إؾم٤مؾمٞم٦م هل اًمٖمرائـز ،ويّمٌح اًمٓمٌع وُمٔم٤مهره ٟمـ٤مئٛملم خمـتـٗمٞمـلم-
جي٥م اًمتخٚمـل قمـ آقمت٘م٤مد سمقضمقد يمٚمٛم٦م (جمـ٤مٟم ً٤م) ،إٟمـٝم٤م اظمؽماع ُيـثٚم٩م صدر اًمٗمرد
وًمٙمـ ٓ وضمقد ًمف ومـل اًمٓمٌـٞمٕم٦م طمٞم٨م ٓ رء جمـ٤مٟمـ ً٤م سمـؾ يًقد ىم٤مٟمـقن اًمتج٤مرة
اًمٙمقٟمٞم٦م ومـل ُمٕمٜم٤مه إؾمٛمك اًمـٛمتٛمثؾ ومـل (سمـ٘مدر ُم٤م أقمٓمٞم٧م شمـ٠مظمذ) و(سمـ٘مدر ُم٤م
أقمٓمٞمتـٜمل ُأرد ًمؽ)-

 يمٛمـ٤م هق سمديـٝمل ومـ٢من اًمٕمٚمؿ ٓ َخيٚمؼ ىمقاقمد اًمٓمٌٞمٕم٦م ،سمؾ يٙمـتِمٗمٝم٤م وم٘مط-
ِ
أىمـر َب ُم٤م شمٙمقن ًمـٛمٗمٝمقم اًمنىمـ٦م ،وهل َو ْه ُؿ
 إن ٟمـ َّٞمـ٦م إظمذ سمـدون ُُم٘م٤مسمـؾ هل َ
اًم٘مـٚمقب اًمٌخٞمٚم٦م واًمـٙمًقًم٦م-
ِ
وقم٤مىمـر ٌة ؾمٞم٤مؾمٞم ً٤م ،إذ إٟمٜمـ٤م ًمـؿ
 اًمتٕمريٗم٤مت إيمثر اٟمـتِم٤مر ًا قمـ اًمديٛم٘مراـمٞم٦م َو ْهـ ِٛمـ ّٞمـ ٌ٦م
َٟمـ َر ؿمٕمٌ ً٤م حيٙمؿ ٟمٗمًف أسمـد ًا ،قمدا ومـل سمٕمض اًمـٛمٜم٤مـمؼ اًمٜم٤مئـٞمـ٦م ومـل ؾمقينا طمٞم٨م
أي ٍ
أُمر ،أُم٤م سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمإلرادة
يٛمٙمـ ًمٚمٜم٤مس أن دمتٛمع ومـل ؾم٤مطم٦م اًم٘مريـ٦م ُشمـٜمـ٤مىمش ّ
اًمٕم٤مُم٦م اًمتل ٓ جي٥م أن ختـتٚمط سمـ٢مرادة أهمٚمٌـٞم٦م اًمـٛمقاـمٜملم ،ومـ٢مٟمـٝم٤م شمـٛمثؾ ٟمـٗمل يمؾ
ِ
إديـرة-
اإلرادات اًمٗمرديـ٦م :إٟمـٝم٤م ٟمقع ُمـ اًمتـٗم٤مٟمـل ٓ يقضمد إٓ ومـل سمٕمض
 اًمٗمرد ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن ُطم ّر ًا ُم٤مدام قمٌد ًا َ
ويتـٍمف ِووم٘م ً٤م ًمألواُمر اًمتل
ًمِم َٝمقاشمِـف،
ُ
ِ
تحـ٤ميـٚمٞمــ قمٚمـك قم٘مٚمف-
اًمـٛم
ؾمٞمٓمرت قمٚمٞمف ُمـ ىمٌؾ ُ
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 إن يمٚمٛم٦م طمريـ٦م ُومن ْت ُمـ ِىمٌ ِؾ اًمٕمـ٤مُم٦م سمٛمٕمٜمك اًمتحرر ُمـ أي ىمٞمقد ،يمحـج ٍ
ـ٦م
ُ ّ
َ
ّ
َ
اًمٕمٜم٤من ًمِمٝمقاشمـٝمؿ وقمدم اًمٓمـ٤مقم٦م ٕيـ ِّ٦م ؾم ٍ
إلـمالق ِ
ٚمٓم٦م قمٚمٞمـ٤م وقمدم اطمتـرام
ُ
اًمدرضم٤مت ،أو سمٛمٕمٜمك طمريـ٦م اًمِمٕم٥م ومـل اًمتحٙمؿ ومـل ٟمٗمًف ،يمٛمـ٤م حيدث ٟمٔمريـ ً٤م
ومـل اًمديٛم٘مراـمٞم٤مت-
 احلـؾ إُمريٙمل هق ـمري٘م٦م روُم٤مٟمًٞم٦م ًمٚمتذيمر أن أول وآظمر يمٚمٛم٦م هل ًمٚمِمٕم٥م ومـل
اًمديٛم٘مراـمٞم٦م اًمٕمـ٤مديـ٦م َّ ---أو ًُمـٝم٤م اظمتٞم٤مر اًمـٛمرؿمحلم واًمثـ٤مٟمٞمـ٦م إىمـ٤مًمتٝمؿ ،وًمٙمـ سملم
اًمٚمٗمٔم٦م إوًمـك واًمثـ٤مٟمٞمـ٦م ًمٞمس ًمٚمِمٕم٥م أي رأي-
ِ
ـحـ ْٚم ٍؿ
ؿم٤مقمري ًمـؿ يتـح٘مؼ سمٕمد ُ ---وًمِدَ
ٍّ
 ٓ ديٛم٘مراـمٞمـ٦م ومـل اًمقاىمع ومٝمل شمـٛمثـٞمٚمٞمـ ٌ٦م ًم ُ
ومـل اًمٞمـقٟمـ٤من يمٜمق ٍع ُمـ احلٙمؿ اًمذاشمـل ًمإلٟمً٤من اًمـٛمتٓمقر -طمتك ومـل اًمٞمقٟم٤من
تٛمٞمـزيـ ،دون اطمتً٤مب
ىمديٛمـ ً٤م ًمـؿ يٙمـ ُيٕمتؼم إٓ ضمز ًءا ُمـ اًمِمٕم٥م ُمقاـمٜملم ُُم َ
اًمٜمً٤مء وإـمٗم٤مل وٓ ُمـ يم٤مٟمقا حت٧م رقم٤ميـ٦م اًمٖمػم ،ومٝمل ومـل اًمقاىم ِع ُطمٙم ُْؿ ٟمق ٍع ُم٤م ُمـ
إرؾمت٘مراـمٞم٦م ًمـؿ يٙمـ ومٞمف ًمتٛمثٞمؾ اًمِمٕم٥م وضمقد ،ويم٤من ه١مٓء اًمـٛمقاـمٜمقن
يـتـٜم٤موسمـقن قمٚمـك اًمـٛمٜم٤مص٥م وحيٙمٛمقن اًمؼمًمـٛمـ٤من-
ِ
ِ
٘م٤مب ومـ٢مٟمـف وٓسمـد ؾمٞمخرج قمـ طمـدود إظمالق واخلػم-
 إذا أُم َـ اًمٗمر ُد اًمٕم َ
ٍ
ً مٞمس هٜم٤مك ِؾمج ٌـ أسمِمع ُمـ ِؾم ِ
جـ اًمٕم٘مؾ اًمّمٖمػم ،أو ٍ
ُمٚمـلء سم٤محلًد واحلـ٘مد
ىمٚم٥م
واًمـٙمراهٞم٦م-

 اًمتًقي٦م ومـل احل٘مقق سملم اًمـٛمٌدع واًمٙمًقلُ ،مً٤موا ٌة ومـل اًمر ِ
ذاًم٦م وًمٞمس ومـل اًمت٘مدم-
َّ
ُ
ٍ
ِ
 إن اًمـٛمٕمٚمقُم٤مت اًمتل حيٛمٚمٝم٤م اًمٗمرد ومـل قم٘مٚمف حتٛمل ٟمٗمًٝم٤م ود أيـ٦م ُمٕمرومـ٦م ٓ ُشمقاومؼ
ُظم ّٓمتٝم٤م و َشمـدْ طم ُض يمؾ حمـ ٍ
٤موًم٦م ًمـٛمقاضمٝم٦م احلـ٘مٞمـ٘م٦م اًمقاىمٕمٞم٦م-
َ
وذي ُىمـ ٍ
ٚم٦م ِ
طم٤مًم٦م ٟمـٗمًٞمـ ٍ٦م ُمٝم ْٚمٝمـ ٍ
 ٓ يٛمٙمـ ٕي ٟمٔم٤م ٍم أظمالىمل أن يً٤مٟمِـدَ ومرد ًا ومـل ٍ
درة
ّ َُ َ
ٍّ ُ
ٍ
وئٞمٚم٦م قمٚمـك اؾمتٞمٕم٤مب اًمقاىمع-
 جي٥م قمٚمـك اًمٗمرد اًمتٛمٞمـٞمز سملم اخلٞمـر واًمِمـر واًمـٛمٕمرومـ٦م اًمتـ٤مُم٦م سمـٝمٛمـ٤م ،طمتك
ٍ
سمِمٙمؾ أظمالىمل-
يـتـٍمف
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 إن ِ
رأي اًمٗمرد ُمّمدره قمـ٤مد ًة ُمٕمتـ٘مداشمـف اًمتل شمقاومؼ ضمزء ًا حمدود ًا ضمد ًا ُمـ اًمقاىمع،
وقم٤مد ًة ُم٤م شمِمٛمؾ هذه اًمـٛمٕمتـ٘مدات ُطم َجـجـ ً٤م ُشمـ ٌَـر ُر ٟم٘مّمف وقمٞمقسمـف ورذائـٚمف
وذٟمقسمـف-
ٟ ٓ مـٜمـتٔمر أن يٙمقن رأي اًمٗمرد ُُم ِٝم ّٛمـ ً٤م أو وم٤مقم ً
الٟٕ ،مـف قم٤مدة ُم٤م يٙمقن هذا اًمرأي قمـ
ٍ
ظمقف يًٌـٌـف اًمقاىمع-
آًمٞم٦م إضم٤مسمـ ٍ٦م ومـٓمريـ٦م ٟمـ٤مدمـ٦م قمـ
 ٓ رء أيمثر زيٗم ً٤م ُمـ اخلػم اًمٔم٤مهري اًم َٔم ْرومِـ ّل ،واًمذي يت٠مؾمس قمٚمـك اًمٚمذة
اًمـٛمـ٤مديـ٦م اًمتل ُشمـ٘مٜمٕمٜم٤م سم٠مٟمٜم٤م َوضمدٟمـ٤م اًمًٕم٤مدة وأن يمؾ ُم٤م َي ُٛمدٟمـ٤م سم٤مًمٚمذة وم٢مٟمـف ظمػم-
 ٓ رء أؾمٝمؾ ُمـ وصػ طم٤مًم٦م إًمـؿ واًمـٛمٕم٤مٟمـ ِ
٤مة سمـ٤مًمنم اًمـٛمٓمٚمؼُ ،مع أٟمـٝم٤م يٛمٙمـ
ٍ
ٍ
ؿمٗم٤مء ذات ومـ ٍ
قم٤مًمٞم٦م ذم اًمروح-
٤مقمٚمٞم٦م
أن شمٙمقن قمٛمٚمٞم٦م
 ؾمقف يٙمقن إٟمج٤مز ًا شمرسمـقيـ ً٤م قمٔمٞمٛمـ ً٤م إذا ُم٤م َومـٓمِٜمّ٤م إًمـك أن اًمقىم٤مئع اًمًٕمٞمدة واًمتٕمٞمً٦م

ًمٚمح٤مض ًمٞمً٧م إٓ اًمٜمـت٤مئ٩م اًمـٛمٌ٤مذة ٕومٕم٤مًمٜم٤م اًمـٛمـ٤موٞم٦م-
 اًمٞم٘ملم ٓ يٙمٛمـ إٓ ومـل احلـ٘مٞم٘م٦م اًمـ ْ
ٛمخـ ِٗمـ َّٞم٦م ،اًمتل ٓ شمُيض ُء إٓ سمٕمد ُُم ِيض اًمقىم٧م
ومتّمٌح ُم٤موٞم ً٤م ،ومٛمـ اًمًٝمؾ اًمت٠ميمد ُمـ اًمذي ضمرسمـٜمـ٤مه ُمٌ٤مذة ،وًمـٙمٜمٜم٤م ٟمٕمجز قمـ
شمـ٘مٞمـٞمؿ وضمقدٟمـ٤م اًمـح٤موـر ٟمـتٞمج٦م شمً٤مرع أطمداصمـف-

 اًمٗمرد قم٤مد ًة ُم٤م جيـد ُم٤م يٗمٕمٚمف إهمٚمٌـٞم٦م ُم٘مٌقًٓ وُمـٛمدوطم ً٤م ،وأطمٞم٤مٟمـ ً٤م يـ٘مٚمدُ ٟمٛمـ ِ
٤مذ َج
ُ
َ
َ
٥م سمـٝم٤م ،وًمـٙمـ دون شمٗمٙم ٍر أوشمـ٠مُمؾ-
ٕمج ُ
ُمـ اًمِمخّمٞم٤مت اًمتل ُي َ
 اًمتـٚمٗمزة واًمّمح٤مومـ٦م ووؾم٤مئـؾ اإلقمالم وسمٕمض اًمـٛمجالت اًمدقم٤مئٞم٦م أو اإلقمالٟم٤مت
اًمًٞم٤مؾمٞم٦م هم٤مًمٌـ ً٤م ُم٤م شمٙمقن وؾم٤مئـؾ ومـل يـد أُمػم اًمٔمالم-
اًم٘مـ َّٚم ِ
 آطمتٞم٤مل إذا متٙمـ ُمـ ظمداع مجٞمع اًمٜمـ٤مس سم٤مؾمتثٜم٤مء ِ
ٙمتِمػ أسمد ًا،
ـ٦م ُمٜمٝمؿ ومٚمـ ُي
ُ
وًمٙمل يٛمٙمـ ايمتِم٤مومـف يـج٥م أن َيـٗمٓمِ َـ إهمٚمٌـٞم٦م إًمـك أٟمف اطمتٞم٤مل وإٓ ومال ؾمٌٞمؾ-
ٍ
ٍ
سمـالؿمؽ رسمح ً٤م قمٔمٞمٛمـ ً٤م
ؿمٙمؾ ُمـ أؿمٙم٤مل اًمتـ٘مدم اًمٕمٚمٛمل واًمتـ٘مٜمل ُيٛم ّثؾ
 إن يمؾ
ٍ
شمـ٠مصمػمات ضم٤مٟمٌـٞم٦م ُدم َٝمؾ ،أو َىم ّـؾ ُم٤م
وًمٙمٜمف يمٛمـ٤م حيّمؾ ُمع إدويـ٦م ىمـد يٙمقن ًمف
ٟمٕمرف قمٜمٝم٤م-
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 أطمٞم٤مٟم ً٤م يتؿ شمْمٚمٞمـؾ اًمٜمـ٤مس سمـدًٓ ُمـ إظمٌ٤مرهؿ ودمـٝمٞمٚمٝمؿ سمـدًٓ ُمـ َشمـثـ٘مٞمٗمٝمؿ،
قض شمٜمقير أذه٤مٟمـٝمؿ ،ومـ ُتـٜمـتٝمؽ
وٟمنم اًمٔمالم واًمْمالل ومـل شمٗمٙمػم اًمٜمـ٤مس ِقم َ
ٌ٤مت اًمتٜمقيٛمل اًمذي
ـ٘مقى اًمً ُ
قم٘مقًمـٝمؿ سم٤مخلـٓمـ٤مسمـ٤مت اًمدوٟمٞمـ٦م اًمـ ُٛمتـٜم٤مىمْم٦م ،ومـ َٞم َ
ُيـ ٌَ ّٚمدُ قم٘مقًمـٝمؿ سمـدل شمٜمٌـ ِ
ٞمٝمٝمؿ ًمٚمٞم٘مٔم٦م واًمقصقل هبؿ إًمـك درضم٦م ُمـ اًمققمل أقمٚمـك-
 اًمٕم٤م ُّم٦م يمجٛمـ٤مقم٦م ٓ يٛمٙمٜمٝم٤م أن شمـرومع ُمـ درضمـ٦م وقمٞمٝم٤م ،ومـ٘مط يٛمٙمٜمٝم٤م أن شمـزيـد ُمـ
يمؿ اًمـٛمٕمٚمقُم٤مت اًمتل َشمـٚمِ ُ٩م أذه٤مٟمـٝمؿ-
 اًمًٞم٤مؾم٦م هل ومـ اؾمتخدا ِم اًمٜمـ٤مس سمـ٢مىمٜم٤مقمٝمؿ أن اًمـٝمدف هق ظمدُمتٝمؿ-
ً مـؿ يـدرك أطمدٌ ومـل اًمٌدايـ٦م أن حمـرك آطمؽماق اًمداظمٚمـل ؾمقف يـتـًٌ٥م ومـل
يمثػم ُمـ اًمتـٚمقث ،وذًمؽ يٜمـٓمٌؼ قمٚمـك إدويـ٦م اًمـٛمٙم٤مومِ ِ
ٍ
ح٦م ًمٚمحنمات-
ُ
ؿمخص أو ر ٌء ُمـ ظمداع ضمـٛمٞمع اًمٜمـ٤مس جي٥م أن يٙمقن ضمديـد ًا ،وأن
ً مٞمتٛمٙمـ
ٌ
يٙمقن ٟمققم ً٤م ُمـ آطمتٞم٤مل ذو طمج ٍؿ ِ
وص َٗم ٍ٦م ٓ ُيٛمٙمِـ ُمٕمٝمٛمـ٤م ًمٚمٕم٤مُم٦م أن شمـٜمـتٌـ َف إًمٞمـف-
 جي٥م آقمتـراف أن هٜم٤مك اًمٕمديـد ُمـ آطمتـٞم٤مٓت همػم اًمنميـٗم٦م واًمتل هل ومـل
احلـ٘مٞمـ٘م٦م أٟمقاقم ً٤م ُمـ اًمٜم َّّْم ِ
٥م قمٚمٞمٝم٤م سمًٌ٥م صٕمقسمـ٦م إصمٌ٤مشمـٝم٤م أوقمدم
٥م ٓ ُيٕم٤م َىم ُ
اهتٛمـ٤مم اًمٜمـ٤مس سم٤مٟٓمـتٌ٤مه ًمـٝم٤م-
سمـ٠مي ُُمٜمـت٩مٍ طم٤مًمـٛمـ٤م َيـ٘متـٜمٞمف،
 اًمًٌ٥م احلـ٘مٞم٘مل ومـل أن يٗم٘مد اًمـٛمًتٝمٚمؽ آهتٛمـ٤مم ّ
ومٞمقاضمف احل٘مٞم٘م٦م اًمـٛمرة سمن ٍ
ِ
قم٦م وم٤مئ٘م٦م-
هق أٟمـف ًمـؿ جيـد ومٞمف اًمقهؿ اًمذي ضمرى ظمٚمٗمف،
ّ ُ
 جي٥م آقمؽماف أيْم ً٤م أن يمؾ ُم٤م يِمجع أُم٤مل اًمقمهٞم٦م ًمٚمٜمـ٤مس يًٞمٓمر قمٚمـك وؾم٤مئؾ
اشمّم٤مًمـٝمؿ سمـ٤مًمقاىم ِع وي ِ
ْمٕمٗمف ،و ُيٕم٤مرض ىمـدرشمـٝمؿ قمٚمـك حت٘مٞمؼ ّ
اًمذات (اًم٘مدرة هل
ُ
أداة شم٘مدم اًمِمٕمقب)-
 إذا ُمـ٤م اٟمـتـٝم٧م اًمٕمـالىم٦م سم٤مًمزواج ومـ٢مٟمـف ُمع ُمرور اًمقىم٧م شمٔمٝمر إوص٤مف احل٘مٞم٘مٞمـ٦م
ًمٙمال اًمٓمروملم ،ومٞمٔمـ ٌ
يمؾ ُمٜمٝمٛمـ٤م أن رومـٞم٘مف شمٖمػم إًمـك إؾمقأُ ،مع أن ُم٤م طمدث ومـل
اًمقاىمـع هق فمٝمـقر آطمتـٞمـ ِ
٤مل ًمٕمـدم اًم٘مـدرة أو آهتٛمـ٤مم سم٤مٓؾمتٛمرار ومـل إظمـٗم٤مء
اهلقيـ٦م إصٚمٞمـ٦م-
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ٙمٛم ُـ قمٜمد ُمـ يِمؽمَي٤م ،وًمٙمـ
 هؾ ُمـ اجل٤مئـز سمٞمـع أُم٤مل؟ اجلقاب قمٚمـك هذا َي ُ
ٍ
ٍ
أؾمٗم٤مر وُمٜم٤مزل
ذيم٤مت شمٕمٚمـ قمـ
إُمر هق أٟمٜم٤م ٟمجد أٟمٗمًٜم٤م أُم٤مم أوه٤م ٍم قمٜمدُم٤م ٟمجدُ

ٍ
وطمٚمقل ًمٙمؾ اعمِم٤ميمؾ اًمـٛمـ٤مدي٦م سمنماء اًمٞمـ٤مٟمّمٞم٥مُ --مع يمقٟمٜمـ٤م ُمت٠ميمديـ
وسمـذخ
ٟمقع ُمـ آطمتٞم٤مل ٕٟمـف ُمـ اًمـٛم١ميمد
ُمًٌ٘م ً٤م سمـ٠مٟمـف ًمـ يـتح٘مؼ ر ٌء ُمـ ذًمؽ ،ومٝمق ٌ
َ
ٌ
آطمتٞم٤مل قمٚمٞمٝمؿ ،ومتـٚمؽ ُمً٠مًم ٌ٦م
اطمتٛمـ٤مل وم٘مط -أُم٤م أن يٕمِمؼ اًمٜمـ٤مس
أن ُم٤م يٌـ٤مع هق
أظمرى وًمٞمً٧م ؾمٌـٌ ً٤م خمُ ـٗمٗم ً٤م ًمٚمذٟم٥م-

 إن اًمـٛمجتٛمع (وُمع أٟمـف ٓ أطمد يتٙمٚمؿ قمـ ذًمؽ) حيـتـ٘مر ُمـ ًمـؿ يتقصؾ إًمـك
ٍ
درضم٦م أيم٤مديٛمٞم٦م قم٤مًمٞم٦م ،دون اًمـٙمالم قمـ اًمـٛمً٤مواة سمـٞمــ اًمٜمـ٤مس ومـل هذه
حتـ٘مٞمؼ
احل٤مل-

 إن أيمؼم ظمٓم ٍ
٤مء ي٘مع ومٞمف أهمٚم٥م اًمٌ٤مطمثلم قمٜمد حتٚمٞمـؾ اًمِمخّمٞم٦م اإلٟمً٤مٟمٞم٦م :أٟمـٝمؿ
يـ١ميمدون أن يمؾ اًمٜمـ٤مس ؾمقاء ،وسم٤مًمتـ٤مًمـل يـتً٤موون ومـل احل٘مقق (ُمع أٟمـف ُمـ
اًمقاوح أٟمـٝمؿ ًمٞمً٧م قمٚمٞمٝمؿ ٟمـٗمس اًمقاضمٌ٤مت) ،وُمٜمذ ُمئـ٤مت اًمًٜملم وقم٘مقًمٜمـ٤م
شمُٖمًؾ ًمٙمل ٟمـتـ٘مٌؾ ومٙمرة اًمـٛمً٤مواة-
 يم٠من هٜم٤مك ُم١ماُمرة ود اجلٜمس اًمٌنمي هد ُومٝم٤م اًمـٝمٌقط سمققمل اًمٜمـ٤مس -
 يمثػم ًا ُم٤م شمًُتٕمٛمؾ ُطمـ َّجـ٦م هل أن ًمـٙمؾ ؿمخص احلؼ ومـل احلٞم٤مة سمٛمـ٤م ذم ذًمؽ اجلٜملم
أيْم ً٤م ،وًمٙمـ ومـل اًمـٛم٘م٤مسمؾ ومـ٢من ُمئ٤مت أٓف ُمـ إـمٗم٤مل واًمرضم٤مل يٛمقشمقن ُمـ
اجلقع واًمـٛمرض ومـل يمؾ اًمٕم٤مًمـؿ --أًمٞمس ًمـٝمؿ احلؼ ومـل اًمٕمٞمش أيْم ً٤م ؟
ريض حي٤مول قمِمقائـٞم ً٤م أن يـتـٖمذى ُمـ
ُ مـ اًمـٛم١مؾمػ أن ضمًؿ اًمـٛمجتٛمع
ضمًؿ َُم ٌ
ٌ
ٍ
سمِمٙمؾ ُمالئ ٍؿ قمٚمـك يمؾ اخلـالي٤م اإلٟمً٤مٟمٞم٦م اًمتل شمُـٙمقٟمـف-
اًمـٙمؾ دون أن يقزع اًمٖمذاء
ٍ
 هؾ هٜم٤مك ِ
ُمً٤مواة سملم أضمقر ِ
ذوي اًمِمٝم٤مدات وُمـ ٓ ؿمٝم٤مدة هلؿ؟
أيـ٦م
ِ
ِ
ٓمري يمٛمـ٤م ًمق يم٤من
 إٟمـف ُمـ اًمـ ُجـزاومـ ّل اًمتـ٠ميمٞمد قمٚمـك أن احلؼ ومـل احلٞم٤مة طمـ ٌؼ وم ّ
ٍ
جمٝمقد ٓيمتً٤مسمـف ،وهؾ اًمـ ِٝمٌـ٦م ٓ حتت٤مج ٕي
ذًمؽ ٓ صمٛمـ ًمف ،أي ٓ حيت٤مج ًمٌذل
ٍ
ٍ
ومردي ،إن هذه اًمٗمٙمرة شمّمٓمدم سمقاىمع اًمٓمٌٞمٕم٦م طمٞم٨م ومٙمرة
اؾمتح٘م٤مق
جمٝمقد أو
ّ
اًمـٛمج٤مٟمـٞم٦م ٓ وضمقد ًمـٝم٤م ،إذ أن يمؾ ؿمـلء يٙمقن وومؼ قمٛمٚمٞم٦م اًمتٌ٤مدل اًمتٕم٤مدًمـل-
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 اًمٍماع سملم اًم٘م٤مٟمقن واجلريٛم٦م ٓ يٜمـتٝمل أسمـد ًاٟٕ ،مـف طم٤مًمـٛمـ٤م يٜمـتـٍم أطمدمه٤م
يـتخذ أظمر وؾم٤مئـؾ ضمـديـدة وأيمثر ومـ٤مقمٚمٞمـ٦م ًمٚمدوم٤مع أو اهلجقم ،ؾمقا ًء حلٛمـ٤ميـ٦م
ِ
اًم٘مـ٤مٟمقن أوخلـرىمـف-
َ ٓ ئمـ سمقضمقد إيمؾ جم٤مٟمـ ً٤م إٓ اًمً َّذج ،اًمقاىمع أٟمـف دائٛمـ ً٤م وأسمـد ًا هٜم٤مك ُمـ يـدومع
اًمثٛمـ ً ---مٞمس هٜم٤مك ظمٚمٞم٦م واطمدة ومـل ضمًؿ اإلٟمً٤من شم ُ
ُٕم٤مل جمـ٤مٟم ً٤م ُمـ ىمٌؾ اجلًؿ
ٍ
وٛم َـ اًمٙمؾ-
ٕن يمؾ واطمدة جي٥م قمٚمٞمٝم٤م أن شمٙمً٥م ُىمـ َّق َشمـٝم٤م سمٕمٛمٚمٝم٤م ْ
ُ مـ آقمت٘م٤مدات اخلراومٞم٦م اًمتل شمًُٛمؿ طمٞم٤مشمِـٜم٤م ُم٤مًمِـئـ ً٦م إيـ٤مه٤م سم٤محلـ٘مد واخلٞمـٌ٦م،
آقمت٘م٤مد سمـ٠مٟمـف سمٛمجرد وضمقدٟمـ٤م ومـل هذه إرض ًمٜمـ٤م احلؼ سمـ٤مٓؿمؽماط قمٚمـك
ٍ
سمـتـٍمف ٓئـؼ ،ويمذًمؽ
اًمٕم٤مًمـؿُ ،مع أن اًمـٛمجتٛمع هق اًمذي جي٥م أن ُيـٓمـ٤مًمٌـٜم٤م
قمٚمـك أسمـ٤مء أن يٓم٤مًمٌقا أسمٜمـ٤مءهؿ سم٤مًمتٍم ِ
ف اًمـٛمٚمتزم ٕهنؿ َوًمدوهؿ ورسمقهؿ وهؿ
ُمـ حلٛمٝمؿ ودُمٝمؿ-
ِ
٥م
ِ و ْوم٘مـ ً٤م ًم٘مقاٟملم اًمٓمٌٞمٕمـ٦م ومٛمجرد وضمقدٟمـ٤م ٓ يتقًمد قمٜمف ٌ
طمؼ ًمٜمـ٤م سمـؾ قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٙمً َ
يمؾ رء سم٤مًمـٛمجٝمقد اًمِمخيص ،وٕن اجلٜملم ٓ يٛمٙمـ أن يٙمً٥م ؿمٞمئ ً٤م سمٜمـٗمًف
ٍ
سمًٌ٥م فمروومـف وطم٤مًمتـف ومـ٢من طم٘مقىمف شمٜمٌع ُمـ واًمديـف ُُم َِمٙم ً
يم٤مُمتـداد هلٛمـ٤م-
ال ٟمـٗمًف
ُ مـ اًمٌديـٝمل أن ؾمٚمقك اًمٜمـ٤مس يٙمقن َهمريـز ّيـ ً٤م أيمثر ُمٜمـف َُمٜمـٓمِـ٘مـ ّٞمـ ً٤م ،وإٓ ُم٤م يم٤مٟم٧م
ِ
َـحـدُ ث-
احلروب
وُمّم٤مئ٥م أظمرى ًمـت ْ
َ
ُ
ِ
ِ
٥م اًمـٛمجتٛمع أومٕم٤مًٓ ٓ يٗمٕمؾ ؿمٞمئ ً٤م ًمـٛمراىمٌتٝم٤م
 إٟمـف ُمـ همػم إظمالىمل أن ُيٕم٤مىم َ
واًمقىم٤ميـ٦م ُمٜمٝم٤م -وٟمجد أُمثٚم٦م ًمـٝمذا ومـل يمؾ اًمـٛمٞم٤مديـ ،ومٚمٛمـ٤مذا ُيـٌ٤مع اًمٙمحقل
٥م قمٚمٞمٝم٤م-
ًمً٤مئـ٘مل اًمًٞم٤مرات إذا ُم٤م يم٤مٟم٧م ؾمٞم٤مىمـ٦م اًمًٞم٤مرات حت٧م شمـ٠مصمػم اخلٛمر ُُمٕم٤م َىم ٌ
 اًمرضمؾ اًمٕم٤مدي يٗمٙمر ومـل اجلٜمس يمؾ  27صم٤مٟمٞم٦م-
ـٓمٞمع اًم َٕم َ
٘مؾ وٓ اًمروح سمـؾ َي َٔمـؾ حت٧م ؾمٞمٓمرة اًمِمٝمقات،
 اًمذيم٤مء اإلٟمً٤مٟمـل ٓ ُي ُ
ِ
ِ
ذيم٤مء اًمٜمَّـ٤مس شمـٌـدو
سم٤مًمـروم ِع ُمـ درضمـ٦م
حتًلم اًمٕم٤مًمـؿ
وًمذًمؽ ومـ٢من ومٙمرة
َّ
قمِمقائٞمـ٦مٟٕ ،مـف ؾمٞمٜمـت ُُ٩م قمـ ذًمؽ أن يٙمقن اًمـٛمجرُملم أيمثر ذيم٤م ًء وده٤م ًء أيْم ً٤م-
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ىمرارهؿ إذا ُم٤م يم٤من سم٢مُمٙم٤مهنؿ اظمتٞم٤مر آسم٤مئٝمؿ ىمٌؾ
 هؾ ًمـل أن أؾم٠مل اًم٘مرا َء قمٛمـ٤م يٙمقن ُ
أن يـ٠مشمقا إًمـك هذا اًمٕم٤مًمـؿ؟ هؾ َخيت٤مرون آسم٤م ًءا جيٛمٕمٝمؿ احل٥م أو ُمـ َحتٙم ُُٛم ُٝمؿ
ِ
ٍ
ٍ
ّ
إٟمِم٤مء ُذريـ ٍ٦م
رهمٌ٦م ومـل
سمِمٙمؾ طمٞمقاٟمـ ٍّل سمـال
اًمِمٝمقة اًمٖمريـزيـ٦م ومٞمٛمـ٤مرؾمقن اجلٜمس
وٓ ىمـ ٍ
درة قمغم شمـرسمـٞمـ٦م أسمـٜمـ٤مئـٝمؿ وٓ َُمٜم ِْح ِٝم ْؿ اًمرقم٤ميـ٦م :وهؾ ؾمٞمخـت٤مرون آسمـ٤م ًء
ىمً٤مة وأٟمـ٤مٟمٞمـلم؟  ---ؾؾقؽقكقاُهؿُـؤبوءُافذيـُاختوروا-
َ
اٟمحٓم٤مط اًم٘مٞم ِؿ إظمالىمٞم٦م َدمـر اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ومـل ادمـ٤مه اًمتـ٠مظمر ،وسمٛمٕمٜمك آظمرُ :م٤م
 إن
قم٤مدي ًمٚمٖمـ٤ميـ٦م-
يم٤من ُيٕمد ومجقر ًا ُمٜمذ ظمـٛمًلم ؾمٜم٦م ُمْم٧م ،هق أن
ٌّ
 يمٚمٛمـ٤م زاد اًمذيم٤مء يمٚمٛمـ٤م زاد اًمـتـٕمًػ اًمٗمـ٤مطمش ،ويمٚمٛمـ٤م يم٤مٟم٧م اًمذٟمقب أيمثر
وهدْ ُم ً٤م ويمٚمٛمـ٤م
أيمثر َىم ًْق ًة َ
شمٕم٘مٞمد ًا يمٚمٛمـ٤م زاد قمد ُد اًم ُٕم ْٛم ُل أظمالىمٞم ً٤م ويم٤مٟم٧م احلروب َ
٥م شمٓمٌٞمؼ اًم٘مـ٤مٟمقن واًمٜمٔم٤مم أيمثر وم٠ميمثر واٟمحرف اًمٕمٚمؿ ويمَـ ُث َرت احلٞمؾ اًمثـ٘م٤مومٞم٦م
َص ُٕم َ
َـؼم اًمتحٙمؿ
خلدا ِع اًمٜمٗمس واًمتخٚمـل قمـ اًمنمف ومـل ُمٕم٤مُمٚم٦م إىمـ٤مرب ويمٚمٛمـ٤م يم ُ َ
ومـل قم٘مقل اًمـٛمًتٝمٚمٙملم ،ويمٚمٛمـ٤م زادت ومٕم٤مًمٞم٦م اخلـٓم٥م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م شمـ٘مٚمّم٧م احلريـ٦م
ص آٟمـتـٕم٤مش إظمالىمل-
اًمٗمرديـ٦م وىمـٚم٧م ُومـ َر ُ
ُ مـ ضمـٛمٚم٦م ُمِم٤ميمؾ اًمٕم٤مًمـؿ اًمٞمـقم :قمـدم اًمتٛمٞمـٞمز سمـٞمــ اًمْمحـ٤ميـ٤م احلـ٘مـٞم٘مٞمـلم
واًمْمحـ٤ميـ٤م اًمـزائـٗملم-
 قمٜمدُم٤م ُيـريـد اإلٟمً٤من أن يٌـرر رذائـٚمف أو قمٞمقسمـف أو ذٟمقسمـف ومـ٢مٟمـف يـٚمج٠م إًمـك ىمقل:
ٝمل :ومٙمؾ ُمـ يِمٕمر
إن ذاك قم٤مديُ ،مٝمٛمـ٤م يم٤من ؿم٤مذ ًا أو رذيـٚم٦م ،ويمٛمـ٤م هق سمـديـ ٌ

ٍ
سمٛمٞمؾ إًمـك اًمتٍموم٤مت اًمِم٤مذة يـٚمج٠م إًمـك وصٗمٝم٤م سم٠مٟمـٝم٤م قم٤مديـ٦م-
 إن اًمًٞمئ٤مت ومـل طم٘مٞم٘متٝم٤م ٓ شمُّمٌح قم٤مديـ ً٦م سمٛمجرد أٟمـٝم٤م اٟمـتـنمت أو ُىمٌِ َٚم ْ٧م ُمـ ىمٌؾ
ٍ
شمٍمف ُمٝمٛمـ٤م يم٤من يمريـٝم ً٤م صمؿ َشمـ َ٘مـ ٌَّـٚمف اًمـٛمجتٛمع
أي
إهمٚمٌـٞم٦م ،وًمٙمـ ًمألؾمػ ومـ٢من َّ
قم٤مدي ومـل اًمـٛمجـتٛمع-
يٙمتً٥م سمِمٙمؾ ومقري ِصٗم َ٦م
ومـ٢مٟمـف
ٍّ
ُ
ص إهة وىمتـ ً٤م ظم٤مص ً٤م ًمٚمتقاصؾ واًمتـٗم٤مهؿ طمتك شمٙمقن
ُ مـ اًميوري أن ُختّم َ
ٍ
واطمد ُمٜمٝمؿ قمٛمـ٤م ُيـ٘مٚمـ٘مف-
ٕومـراده٤م ومرص ً٦م ُيٕمٌ ُـر ومٞمٝم٤م يمؾ
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ُ مـ مجٚم٦م اًمٕمقاُمؾ اخل٤مرضمٞمـ٦م "اًمتـٚمٗمـ٤مز" ،اًمذي هق فم٤مهريـ ً٤م جيٛمع إهة وًمٙمٜمف
ٍ
ؾمٝمرات ص٤مُمت٦م ومـال يتٙمٚمؿ أطمدً ،مٙمل ٓ
َي ْٕم ِز ًُمـٝمؿ ذهٜمٞم ً٤م وقم٤مـمٗمٞم ً٤م ،سمحٞم٨م شمٙمقن
ِ
شمٗم٤مصٞمؾ اًمؼمٟم٤مُم٩م اًمـٛمٗمْمؾ-
َيْمٞمع أيـّـ ً٤م ُمـ

قمدو ًمتـرسمـٞم٦م إسمٜم٤مء ،إذ أن أسمـ٤مء ٓ
 شمُِمٙمؾ اًمؼماُم٩م اًمتٚمٗمزيقٟمٞم٦م اًمتـرومٞمٝمـٞمـ٦م أيمؼم ٍّ
يٕمرومقن يمٞمػ ُيـٗمنون ٕسمـٜم٤مئٝمؿ أن ُم٤م شم ِ
أؾم٤مس ومـل
َٕمر ُوف اًمِم٤مؿم٦م ىمـد يٙمقن ًمف
ٌ
زائػ ،ومـال قمالىمـ٦م ًمف إـمالىمـ ً٤م سم٤محلٞم٤مة احلـ٘مٞمـ٘مٞم٦م-
واىمع
ٌ
اًمقاىمع وُمع ذًمؽ ومٝمق ٌ
 ٓ أطمد يٕمتـرف أن ؿم٘مـ٤مء ُه يٕمقد إًمـك إرادشمـف ،وأٟمـف وصؾ إًمـك ذًمؽ سمًٌ٥م
اًمتٙم٤مؾمؾ-
ِ
ِ
٥م سمـٝمؿ سمًٌ٥م اًمِمٝمرة أو إصمـر
 اًمِم٤مب ُيـ٘مٚمد قم٤مدات وشمٍموم٤مت ُمـ ُيـ ْٕم َج ُ
آضمتٛمـ٤مقمل اًمذي طمـ٘مـ٘مقه ،وًمٞمس سمـٗمْمؾ ىمٞمٛمـتٝمؿ احلـ٘مٞمـ٘مٞم٦م ،ومٞمٙمتً٥م قمـ
ـمريؼ اًمتـ٘مٚمٞمد شمـٍمومـ ٍ
٤مت َُمٖمرورة شمـٛمٜمحف إُم٤من أُم٤مم اًمٕم٤مُم٦م-
 ىمـد ُحيـ٤مول اًمٗمرد أطمٞم٤مٟمـ ً٤م أن يـؼمر ومـ٘مره وومِمٚمف ومـل احلٞم٤مة سمحج٩مٍ ُمٕمـ ّ٘م ٍ
ـدة،
ُ َ َُ
ُ
ٍ
ـتٙمؼم ،ضمـ٤مقم ً
ال يمِؼميـ٤مء ُه يـٖمٓمل قمٚمـك ٟمـ٘م٤مط وٕمٗمف،
ـتحقًٓ سمـذًمؽ إًمـك
ُُم ّ
ومـ٘مػم ُُم ّ
حمـتـ٘مر ًا ُمـ هؿ (أٟمجح ُمٜمف)-
ُ مـ زاويـ ٍ٦م أظمرى ،حيـدث اًمٌمء ٟمٗمًف ُمع أومـ ٍ
راد هؿ طمـ٘م ً٤م أؾمق ُأ اخلَـ ْٚم ِؼ وًمٙمٜمٝمؿ
َيٕمـتٌـرون أٟمـٗمًٝمؿ ٟمٛمقذضمـ ً٤م ًمإلٟمً٤مٟمـٞمـ٦م-
 قم٤مد ٌة ؿمٕمٌـٞم٦م أن يـتـخـذ اًمٜمـ٤مس دور اًمْمحٞمـ٦مٕ ،ن هٜم٤مك اقمـتـ٘م٤مد ًا صمـ٘مـ٤مومـٞمـ ً٤م
ٍ
ًمًٌ٥م
وديـٜمـٞمـ ً٤م جيٕمؾ اًمٜمـ٤مس ئمٜمقن أن اًمْمحٞم٦م قم٤مدة ُم٤م يٙمقن إٟمً٤مٟمـ ً٤م َظم ّػم ًا ُيٕم٤مٟمـل
ٍ
أو ٔظمر ،ويٙمقن أطمٞم٤مٟمـ ً٤م وحٞم ً٦م حل٤ميم ٍؿ أو ٍ
ديقًمقضمٞم٦م ُمٕمٞمـٜم٦م ٓ ُحيـ ٌّٝم٤م
هٞمئ٦م أو أيـ
اًمٜمـ٤مس-
 إن أسمـ ً٤م يٙمذب ًمـ يًتٓمٞمع أن ُيٕمٚمؿ اسمٜمف ىمقل احلؼ ،سمـؾ ؾمٞمِمٕمر ٟمحقه سم٤مٓطمت٘م٤مر:
ِ
وُمـ ضمـٛمٚم٦م َّ ِ
ِ
اسمـٜمـف ًمف-
سمـتـ٘مديس
٥م
ٕمج َ
اًمْمٕمػ اًمذي يً٘مـط ومٞمف إب أن ُي َ
ُ
ـ٤مف ُمٜمٝم٤مٕ ،ن حتـ٘مٞم٘مٝم٤م يٕمٜمل اًمٕمٛمؾ
 ىمـد شمٙمقن اًمًٕم٤مدة
ُمرهمقب ومٞمٝم٤م وًمٙمـ ُخي ُ
ٌ
َ
وسمـذل اجلـٝمد ،سمـ٤مًمتـ٤مًمـل خيـت٤مر اًمٗمرد ٓ ؿمٕمقريـ ً٤م اًمٌ٘م٤مء ومـل اًمِم٘م٤مء-
واًمـٛمً١موًمٞم٦م

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ188
َـنمسمقن قمٞمقسمـٝمؿ-
 يمٛمـ٤م يـرى إسمٜمـ٤مء أطمٞم٤مٟمـ ً٤م ُمقاه٥م آسمـ٤مئٝمؿ وم٢مٟمـٝمؿ يمذًمؽ َيـت َّ

ؾمٌ٥م وٟمـتٞمج ٌ٦م ًمٚمِمٞمخقظم٦م اًمـٛمٌٙمرة وآٟمحالل ،وُمـ يرمتل ومـل
 اًمتٙم٤مؾمؾ هق
ٌ
أطمْم٤مٟمـف يتـٜم٤مؾمك أن دواومِ َٕمـف َشمـٜمـ ٌُ ُع ُمـ اًمـٛمقت وًمٞمس ُمـ احلٞم٤مة-
 إن ؿمٕمٌ ً٤م يًٙمٜمف ِ
احلـ ْ٘مـدُ واحلًد يٛمٙمـ أن يٌ٘مك ُمدى احلٞم٤مة ومـل اًمتخٚمػ
ٍ
ٍ
ؾمٗمٞمـف :ومـال ُحي ًَدُ إٓ ُمـ يم٤من (ومقق)
ُمقىمػ
آىمتّم٤مديٕ ،ن احلًد يٕمٜمل اظمتٞم٤مر
وٓ َحي ًِدُ إٓ ُمـ يم٤من (حت٧م) -إٟمٜم٤م ٓ ِ
ٟمحًد إٓ ُمـ هؿ ظمٞمـر ُِمٜمّ٤م ومـل ٍ
جم٤مل ُم٤م ،يمٛمـ٤م
ٌ
ِ
ُمٕم٤مٟمـ٤مة احلًد يًتـٚمز ُم ُمٙم٤مٟمـ ً٦م دوٟمٞم ً٦م واًمٌـ٘م٤مء
أن اًمٜمٔمر دائٛمـ ً٤م إًمـك إقمٚمـك ًمتـذوق
ومٞمٝم٤م قمٚمـك اًمدوام-
ٌؾ ضمـديـ ٍ
دة أصٕم٥م سمٙمثػم ُمـ اًمًػم ومـل ٍ
ُ ٓ يٜمٙمِ ُر أطمدٌ أن ومتح ُؾم ٍ
ؾمٌؾ ُمٕمروومـ٦م:
شمٚمؽ اًمـٛمٝمٛم٦م ٓ ي٘مدر قمٚمٞمٝم٤م إٓ ُمـ يم٤من سمٓمالً ،أو ُمـ يتـٓمٚمع إًمـك أن يٙمقن يمذًمؽ-
٤مت روطم٤مٟمٞم ٌ٦م حمٌقؾم٦م ومـل ضمً ٍؿ ُم٤مدي-
 إٟمٜم٤م ٓ ٟمٜمـتٌف إًمـك أٟمٜم٤م يم٤مئٜمـ ٌ
ِ
اًمـٛمٕم٤ميمس ًمٚمتٙم٤مؾمؾ :إٟمـف ٌ
قمٛمؾ وضمٝمدٌ ُُمتقاصؾ،
 حت٘مٞمؼ اًمٗمْمٞمٚم٦م يٛمثؾ اًمٓمرف
حيت٤مج إًمـك يمؾ اًم٘مقة اًمداظمٚمٞم٦م ًمٚمٗمرد --ومـل طملم أن اًمٗمجقر قمٚمـك اًمٕمٙمس ُمـ
ِ
َـٝمٞم٤مشمِف ودون أن يٜمتٌ َف يً٘مط ويً٘مط سمِمٙمؾ
ـٛم ِْمت َ
ذًمؽ ،ومٞمٙمٗمل ًمتح٘مٞم٘مف اشمٌ٤مع اًمٗمرد ًم ُ
ظمٜمـزيـر سمنميُ :مـ٘مـتَـٜمِٕم ً٤م سمّمح٦م ِ
ٍ
ُمقىمٗمف-
ُُمتقاصؾ طمتك يّمؾ أطمٞم٤مٟمـ ً٤م إًمـك ُمًتقى
ٍّ ُ
 اًمًٌـٞمـؾ اًمٌديـٝمل ًمٚمتٙم٤مؾمؾ قمـ اًمٗمـْم٤مئـؾ هق سمـ٤مًمٓمٌـع آؾمتـًالم ًمألهمٚمٌـٞمـ٦م
وومـ٘مدان اًمـٝمقيـ٦م ،ومـ٤مٟمـٕمدا ِم اًمٗمروق جيـٕمٚمٜمـ٤م ُمٕمـّمقُملم ُمـ أي هجق ٍم أو ٟمـ٘مد-
 جي٥م أن ٟمٗمٝمؿ أٟمٜمـ٤م ٟمٕمٞمش ومـل اًمٓمٌـٞمٕم٦م وًمًٜم٤م أصح٤مسمـٝم٤م يمٛمـ٤م َيـدَّ قمل اًمٌٕمض ومـل
ٍ
صٖمػمة ُمـ ٍ
يمقن أقمٔمؿ-
همٛمرة شمٙمؼمهؿ -ومـٜمحـ ويمقيمٌٜم٤م اًمٕمزيز جمرد ظمٚمٞمـ ٍ٦م
 اًمٖمـ٤مرق ومـل ؾم ٍ
ٌ٤مت ٓ يرى اًمـٛمتٞم٘مٔملم ،وًمٙمٜمٝمؿ يتٕمرومقن دائٛمـ ً٤م قمٚمـك اًمٜم٤مئٛملم-
ُ

 اًمـٛمٕمرومـ٦م اًمٗمرديـ٦م ومـل ُمٕمٜم٤مه٤م احلـ٘مٞم٘مل ٓ شمـتج٤موز أسمـد ًا درضم٦م اًمققمل اًمروطمل
ًمٚمٗمرد ،وٓ شمـٛمتٚمؽ اًمٕمـ٤مُم٦م ُىمـدْ َر َة اًمتٛمٞمـٞمز ًمٚمتٕمرف قمٚمـك اًمٕمٔمٛمـ٤مء ،وسمـ٤مًمتـ٤مًمـل
ًمٚمٛم َٝمـرضملم-
يًتًٚمٛمقن هم٤مًمٌـ ً٤م ُ
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ٍ
رضمؾ طمٙمٞمؿ ،وًمٙمـ احلٙمٞمؿ
ُ مـ اًمـٛمًتحٞمؾ أن يًتـٓمٞمع اجلـ٤مهٚمقن شمـٛمٞمـٞمز
يًتـٓمٞمع اًمتٕمرف قمغم اجلـٝمالء-










إن أسمِمع أؿمٙم٤مل اجلٝمؾ ًمٞمس ىمـٚم٦م اًمـٛمٕمٚمقُم٤مت اًمثـ٘م٤مومـٞم٦م أو اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمـؾ ُم٤م َي ُٛمس
ِ
ِ
وطم٤مٓت َو ْقم ِٞمـف-
اًمٗمرد ًمٜمـٗمًف وقم٤م ًَمـ ِٛم ِف اًمـداظمٚمـل
ُمٕمرومـ٦م
ٍ
ُمقاىمػ ُُمٕم٤مرو ً٦م
واطمد ُمٜم٤م يِمٕمر سمـ٠مٟمـف ـمٞم٥م ،وأن اًمِمـ َّر يتٛمثؾ ومـل ُمـ ًمـٝمؿ
يمؾ
َ
ًمـٛمقىمٗمف ،أو ُمـ يٛمتٚمؽ ظمٞمـ ٍ
رات ُطم ِر َم هق ُمٜمٝم٤م-
ٍ
سمِمٙمؾ أقمٛمك،
اًمٕمٚمؿ ًمف ظمـراوم٤مشمِـف واقمـتـ٘م٤مداشمـف اخل٤مص٦م اًمتل ي١مُمـ ومٞمٝم٤م
طمتك
ُ
راومْم ً٤م أن يٕمتـرف سمٛمـ٤م ٓ يٛمٙمٜمف اًمتٕمرف قمٚمٞمف سم٤مًمٓمري٘م٦م اًمـٛمحـدودة (اًمـٛمالطمٔم٦م
واًمٌح٨م)ُ ،متٜم٤مؾمٞم ً٤م سمـٝمذا أٟمـف ٓ يـرى إٓ داظمؾ طمدو َد َو ْقم ِٞمف وٓ يرى ُم٤م وراء
ذًمؽ-
يمؾ ٍ
ومرد يِمٕمر أٟمـف ضمديـ ٌر وأٟمـف يتٛمتـع سم٤مٕهٚمٞم٦م ،وًمٙمـ قمٜمدُم٤م يٖمٞم٥م قمٜمف احلـظ
يٙمقن ُمت٠ميمد ًا أٟمـف وحٞم َ٦م ُفمٚم ٍؿ ومٔمٞمع وأن طم٘مقىمـف ُهىم٧م واهمـت ُِّمٌ٧م ُمـ ِىمـ ٌَـ ِؾ
آظمريـ ،ومٛمـ هؿ ه١مٓء أظمريـ؟ إهنؿ يمؾ ُمـ يً َتـ ِٗم ّزه أو ِ
يقىم ُظ َطم ًَدَ ه-
َْ
مج٤مقم٤مت ُُمٜمَـٔمٛم٦م حتـ٤مول إىمٜم٤مع اجلٛمٞمع سمـ٠من اًمٕم٤مًمـؿ ًمـ
إن ضمرصمقُم٦م احلًد شمـٜمـنمه٤م
ٌ
يٙمقن قم٤مدًٓ إٓ إذا َطم َّٚم ْ٧م اًمـٛمً٤موا ُة اًم ّتـ٤مُم٦م-
ُم١ميمدٌ أن اًمـٛمً٤مواة ؾمتٙمقن سم٤مًميورة ٟمحق إؾمٗمؾ ،وًمـ شمٙمقن أسمـد ًا ٟمحق إقمغم-
إن وضمقد ُمٗمٝمقم ظم٤مـمئ ًمٚمٛمً٤مواة جيـٕمؾ اًمٜمـ٤مس اًمـٛمرى سم٤محلًد ي١مُمٜمقن سمـ٠من
اًمٕم٤مًمـؿ ًمٞمس قم٤مدًٓ ،ومـالسمـد ُمـ دمريـ ِد إهمٜمـ ِ
ٞم٤مء ُمـ صمـرواشمـٝمؿُ ،مٚمتـٗمتلم قمـ
اًمٕمداًم٦م ومـل ذًمؽ-

ِ
اًمًٝمؾُ :يِمٙمالن اًمٓمٛمقح إؾم٤مد ًمـٛمـ ٓ يًتـٓمٞمٕمقن
 اًمٜمج٤مح اًمـٛمريح واًمٖمٜمك َّ
إىمـ٤مُم٦م قمالىمـ٦م ٍ
ؾمٌ٥م وٟمـتٞمـجـ٦م سمـٞمــ اًمٜمج٤مح واًمٕمٛمؾ اًمِم٤مق اًمّمٌقر اًمنميػ-
َ
اًمٗمروق سملم إومراد هق أؾم٤مس اًمتٓمقر ،طمٞم٨م أن اًمتٓمقر ًمٞمس ُمً٠مًم٦م مج٤مقمٞم٦م سمؾ
 إن
وىم٧م
يٛمر ٌ
طمر ًمٙمؾ ومرد ،ومحتك سمٕمد إضمراء اًمتًقيـ٦م سمـٞمــ اًمٜمـ٤مس سم٤مًم٘مقة ًمـ َّ
ىمرار ٌّ
هق ٌ
ِ
ِ
ٌ
جمـٝمقده اًمٗمردي-
أظمر سمٗمْمؾ
ـمقيـؾ طمتك يتٛم ّٞمـز ومر ٌد قمـ

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ190
ُ
ًتٕمٛمؾ ًمرومـض اًمٗمروق ،وذًمؽ سمـ٢مىمٜمـ٤مع اًمٜمـ٤مس سمـ٠من ُمـ ًمديـٝمؿ أيمثر ىمـد
 احلًد ُي
َـٛم ّٚمـٙمُق ُه سم ُٓم ُـر ٍق همٞمـر ذقمٞم٦م ،وسمـ٤مًمتـ٤مًمـل وُمـ أضمؾ حتـ٘مٞمؼ اًمـٛمً٤مواة جي٥م
شم َ
اًم٘مـْم٤مء قمٚمٞمٝمؿ-

اًمٖمٜمك ومـل ٍ
 إن اًمٗمقارق ومـل ِ
سمـٚمد ُم٤م هق ٟمتٞمج٦م ـمٌـٞمٕمٞم٦م ًمٚمٗمروق سملم اًمٜمـ٤مسٕ ،ن
ومرد ٔظمر ،وٕن أهمٚمٌـٞمـ٦م اًم ُ٘مدُ ِ
اًمـٛم٘مدر ُة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ختتٚمػ ُمـ ٍ
ِ
رات شمـتـريمز ًمدى
ّ
أىمٚمٞم ٍ
ـ٦م ُمـ اًمٜمـ٤مس ،وسمـ٤مًمتـ٤مًمـل يٙمقن شمريمٞمز اًم ّثروة ٟمـتٞمج ٌ٦م ـمٌٞمٕمٞم ٌ٦م ًمتَـريم ِز اًم ُ٘مدُ رات-
ّ











ظمٓم٤مب ُُمٜمـ٤مومؼ ومـل اًمٕمٛمؼٕ ،ن اًمٕمدل آضمتٛمـ٤مقمل
ظمـٓم٤مب اًمٕمدل آضمتٛمـ٤مقمل
ٌ
احلريـ٦م اًمٗمرديـ٦م ٕوًمئؽ
اًمقطمٞمد احلـ٘مٞم٘مل هق اًمذي ُيٛمٙمـ حتـ٘مٞم َ٘مـ ُف قمـ ـمريؼ ّ
اًمذيـ ُيٓمـقرون ُىمـدُ راشمِـٝمؿ ًمتحـ٘مٞمؼ اًمٜمج٤مح-
إن اًمٕم٤مُم٦م ٓ شمٖمٗمر ًمٚمرضم٤مل اًمٓم٤مهريـ واًمٜمـٌالء ِص َٗمـتَٝمؿٕ ،ن ه١مٓء قم٤مد ًة ُم٤م
ٌـٞمـٜملم
يٙمقٟمقن ُِمرآ ًة شمٕمٙمس صقر ًة طم٘مٞم٘مٞم ً٦م ٓ َظمدْ َش ومٞمٝم٤م ًمـٛمـ َيتٕم٤مُمٚمقن ُمٕمٝمؿُُ ،م
َ
اًمـٛم ْخ ِٗمل حت٧م ُص َق ِر ِهؿ اًمٌـ٤مهرة-
َزيٗمٝمؿ وٟمُ٘مّم٤مٟمَـٝمؿ َ
هذا اخلـٚمؾ إظمـالىمل ُيراومـ٘مف اٟمٕمدا ُم صمِـ َ٘م ٍ٦م ومـل اًمٜمّـ ْٗم ِ
س ،إذ أن اًمـٛمر َء يٕمرف ومـل
ِ
حمـ٤مؾمـٜمِف وومْم٤مئـٚمـف ىمـٚمٞمـٚمـ ٌ٦م ُُم َ
٘م٤مسمـؾ شمـقىمٕم٤مشمـف،
جمٛمقع
أقمٛمـ٤مق ٟمـٗمًف سم٠من
َ
ِ
سمِمٙمؾ ُُم ٍ
ٍ
َ
سمـٝمدف
ًتٛمر،
ـتـٗم٤مظم َر ويتـ ٌَ َّج َح سمٛمقاهٌف
وسمـ٤مًمتـ٤مًمـل يؽمشم٥م قمٚمٞمف أن َي
شمَـ ْ٘م ِ
قيـ٦م صمِـ٘مـتف ومـل ٟمـٗمًف اًمـٛمتـرديـ٦م-
ٍ
ٍ
اؾمتح٘م٤مق شمـتجٚمـك أيْم ً٤م ومـل قمالىمـ٦م اًمزوضملم،
ؿمـلء دون
إن فم٤مهرة اًمرهمٌ٦م ومـل
َـٝم ّٛم ُف ومحّم ً٤م دىمـٞم٘م ً٤م
طمٞم٨م أن ُمـ يـريـد اًمتٛمتع سم٤محل٥م يٗمحـص اًمـٛمرأة اًمتل شم ُ
ًمتحديـد ومْم٤مئـٚمٝم٤م دون أن يـٗمٕمؾ ٟمٗمس اًمٌمء ُمع ٟمـٗمًفُُ ،م ِ
تٗمؽمو ً٤م أٟمـف يٛمٚمؽ ظمػم
اًمـٛمح٤مؾمـ ،وسمـ٤مًمتـ٤مًمـل طملم يـر َوم ْض َحي ِ
ِ
ـْمف وجيـتٝمد ومـل اًمتـ٠ميمٞمد
ـتـ٘م ُر ُمـ َر َوم َ
ُ ْ
قمٚمـك أٟمـف ًمـؿ ُيٗمٝمؿ ضمٞمد ًا-
ٍ
ِ
قمٓم٤مء
٥م ُمـ اًمٜمـ٤مس دون
٥م دون أن ُحي٥م ،وأن َيٓم ُٚم َ
ـح َّ
إن رهمٌ٦م اًمـٛمرء ومـل أن ُي َ
سمـ٤مًمٕمدل دون اؾمتِح ِ
ِ
أقمراض هذا اًمـٛمرض-
ـ٘م٤مىمـف هل
ُُم٘م٤مسمـؾ ،أو اًمـٛمٓمـ٤مًمٌـ٦م
ُ
ْ
َـٛمجٞمد اًمْمٕمٗم٤مءطمتك ٓ يـت ََّخذوا ُىمـدُ ٍ
ٜمـتخ ّٚمـك قمـ شم ِ
ًم ِ َ
وات-
ُ
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٤مدي ،سمٕمد ُم٤م
اًمٗمْمٞمٚم٦م واًمروطم٤مٟمٞم٦م ٓ شمـتٜمـ٤مىمْم٤من أسمـد ًا ُمع اًمٚمذة واًمتٛمت ِع اًمـٛمـ ّ
شمـتحٙمؿ إوًمٞمـ٤من ومـل إُظمريـلم ،و ُشم َٕمـدٟٓمـٝم٤م ومـتُّمٌح٤من (سمٕمد اًمتٝمذي٥م) ومـل
ظمدُم٦م اًمروح-
ِ
ِ
ِ
ٍ
آؾمتٝمالك
ظمالل
اًمٕمٞمش ُمـ
سمِمٙمؾ ٓ يـريـدون ُمٕمف إٓ
إن قم٘مقل اًمٜمـ٤مس ُمٖمًقًم ٌ٦م
واًمـٛمتـٕم٦م ،وذًمؽ ٓ يتـرك ًمـٝمؿ جم٤مًٓ ًمالٟمتٌ٤مه ًمتٜمـ٤مىمْم٤مت احلٞم٤مة-
ُ
ذير أو ُُم َِم ّقه ،وذًمؽ
ىمـذر أو
ٌ
إٟمٜمـ٤م ٟمِمٕمر سم٤مًمٗمزع أُم٤مم ومٙمرة أن ومـل ىمٚمٌٜمـ٤م ؿمـل ٌء ٌ
ٍ
ٍ
سمرى وشمً٤مُمحٍ
وهور ٓ ٟمِمٕمر سمـٝم٤م ومـل اًمقاىمع-
وصداىمـ٦م
يتٓمٚم٥م ُمٜمّ٤م أن ٟمتـٔم٤مهر ً
ِ
وأومٙم٤مرٟم٤م ًمٙمل ٓ ٟمِمٕمر سم٤مخلجؾ ُمٜمٝم٤م ،طمتك
إٟمٜم٤م ٟمـٚمج٠م هم٤مًمٌ ً٤م إًمـك دمٛمٞمؾ أطم٤مؾمٞمـًٜمـ٤م
شمَٔمِؾ اًمدواومع احلـ٘مٞم٘مٞم٦م اًمتل ٟمِمٕمر سمـٝم٤م َخم ِ
ـٗم ّٞمـ ً٦م قمـ َو ْقمٞمٜم٤م ،وقمـ إىمرسمـ٤مء-
ذ ًا
قمٜمدُم٤م شمٙمقن اًمروح هل اًمتل شمـتحٙمؿ وشمـ٘مق ُد اًمٗمرد ومـ٢مٟمـف ٓ يٛمٙمٜمف أن يرشمٙم٥م ّ
ٜم٤مؾم َؼ ُمع
وٓ أن يتـٍمف ظم٤مرج إظمالقٟٕ ،مـف حيؽمم اًمٗمْمٞمٚم٦م واخلٞمـر واًمتـ ُ
اًمٓمٌٞمٕم٦م ،وٓ جي٥م أن حيـرم ٟمٗمًف ُمـ اًمٚمذة اًمقاقمٞم٦م اًمٜمّـ ِ٘م ّٞمـ٦م واًمـٛمٕمتدًم٦م-
ٍ
سمٕمٜم٤مد قمٞمقسمـٜم٤م وٟمخِمك ُمـ ي٘مقل
اًمٜمـٗم٤مق ىمـد يًتحقذ قمٚمـك وضمقدٟمـ٤مً :مٙمٜمٜم٤م ٟمـٜمـٗمل
احلؼٟٕ ،مـف يـٝمدم أؾم٤مس اًمٜمـٔم٤مم ويـتـريمٜم٤م أُم٤مم إُمر اًمقاىمع-
يمثػم ًا ُم٤م ٟمٙمذب ًمتحـ٘مٞمؼ اًمرهمٌ٤مت :ومـ٘مد ٟمٜمٙم٨م سم٤مًمٕمٝمد أو ٟمٕمٞمش ُمٜمـ ِ
ٖمٛمًلم ومـل
ُ
اًمٜمٗم٤مق واًمتًؽم واإلضمرام ،وًمٙمٜمـٜم٤م ٟمح٤مول قم٤مد ًة أن ٟمـٔمٝمر سمٛمٔمٝمر احلٛمـ٤مُم٦م
اًمٌـٞمْم٤مء ،وذًمؽ يـتـٓمٚم٥م اًمٙمذب دائٛمـ ً٤م وأسمـد ًا-
ٍ
ٍ
ِ
قم٤مُم٦م اًمٜمـ٤مس ـمٞمٌقن ،وأن
سمّمٗم٦م
ومٙمرة أٟمـف
يـتـ٠مؾم َس قمٚمـك
إن اإلطمً٤من جي٥م أن
َ
أقمٛمـ٤مًمـٝمؿ اخلـ٤مـمئـ٦م ؾمٌٌـٝم٤م اجلٝمؾ واًم٘مـٚمؼ واًمتٖمري٥م اًمذي ؾمٌـٌٝم٤م اخلـٓم٤مسمـ٤مت
ِ
اًمـٛم ْٖم ِر َو٦م-
ذات اًمٜمقايـ٤م ُ
ٟمحـ ٟمريـد قم٤م ًَمـٛمـ ً٤م يقاومؼ شمريمٞمٌـتٜمـ٤م اًمٜمٗمًٞمـ٦م ،وقمٜمدُم٤م ٟمقاضمف واىمٕم ً٤م ٓ ُيروٞمٜم٤م ٟمٚمجـ٠م
ُمٕم٘مدة ًمتحقيٚمف إًمـك قمٙمس ُم٤م هق قمٚمٞمف ،وذًمؽ يتٓمٚم٥م شمالقمٌ ٍ
ٍ
خلـٓمـ ٍ
ٍ
٤مت
وطمٞمؾ
ط
ٍ
ِ
سطم٤مء-
ذهٜمـٞمـ٦م ُُمٕم٘مدة هدومٝم٤م اًمٙمذب ُ ---صم ّؿ ُٟمـ٘مٜمـع أٟمٗمًٜم٤م سم٠مٟمٜمـ٤م ُ َ
اًمـٛمً٤مواة آضمتٛمـ٤مقمٞم٦م ،أفمـ أٟمـف يٙمقن
قمٚمـك قمٙمس يمؾ ُم٤م ي٘مقًمف ُمـ يـ١ميـدون ُ
أىمرب إًمـك اًمـٛمٜمـٓمؼ أن ٓ يٙمقن ًمٚمٜمـ٤مس ٟمـٗمس احلـ٘مقق-
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إٟمـٜمـ٤م ٟمٛمٞمؾ إًمـك اًمـٛمٜمـ٤مومـ٘ملم َذ ِوي اًمٙمالم اًمـٛمٜمٛمؼ اًمذيـ ٓ يـتحٛمٚمقن أيـ٦م
ٍ
ٍ
ُمقىمػ ُُمٌٝم ٍؿ وهم٤مُمض
سمـٌمء ،ويـٔمٚمقن دائٛمـ ً٤م ومـل
ُمً١موًمٞم٦م وٓ يـٚمتـزُمقن
ًمتٗم٤مدي اًمٜم٘مد-
اًمٙمذب َيـ ْ٘مقى سم٤محلقار اًمٌـ٤مـمٜمل ًمٚمٗمردٌ --
ٟم٘م٤مش ُمع اًمٜمٗمس يتٙمٚمؿ ومٞمف اًمـٛمرء قمـ
ُمقىمـٗمف واًمدور اًمذي يم٤من قمٚمٞمف أن َيـٚمٕمٌف ومـل احلٞم٤مةُُ --مـتٝمرسمـ ً٤م دائٛمـ ً٤م ُمـ اًمقاىمع
ًمتـ٘مقيـ٦م صقرشمـف أُم٤مم ٟمٗمًفُ --مٌـتدقم ً٤م ُطمـجـج ً٤م خمـتٚمٗم ً٦م ًمٗمِمٚمف وأومٕم٤مًمف اًمِمٜمٞمٕم٦م
واًمتل ُشمـٝمدد صمـ٘مـتف سمٜمـٗمًف-
جي٥م أن ٓ ٟم ِ
ُٖمٛمض أقم ُٞمـٜمـٜم٤م قمٚمـك يمقن ضمزء ٍ
يمٌػم ُمـ اًمٌنم ٓ يًتـح ّ٘مقن ًم٘م٥م
إٟمً٤من ،سمًٌ٥م اًمٗمً٤مد اًمذي يٛم ُ
ألهؿ واًمِمذوذ اًمذي شمـتٛمٞمز سمـف أقمٛمـ٤مًمـٝمؿ-
ف اًمّمحٞمح-
إظمالق احلـ٘مٞمـ٘مٞم ُ٦م هل اًمٕمٚمؿ إؾمٛمك ومـل احلٞم٤مة :ومٝمل شمُٕمٚمٛمٜم٤م اًمتٍَم َ
إن اإلرادة هل اًم٘مقة اًمـٛمٓمٚمقسمـ٦م قمٜمدُم٤م ٟمـريد اًمًػم ود اٟمـدوم٤مقم٤مشمٜمـ٤م وؿمٝمقاشمٜم٤م-
ِ
اًمٗمرد
إن إصمٌ٤مت اًمـٛمٝم٤مرة ومـل اًمتحٙمؿ ومـل اًمذات جي٥م أن يٙمقن أهؿ ذوط اقمتٌ٤مر
ُُمـت ََحي ًإ :ن إُمٙم٤مٟمٞم٦م أن ي٘مع ومـل ظمدُم٦م اًمِمٝمقات اًمدوٟمـ ّٞمـ٦م ىم٤مئٛم٦م-
إن إومراد ذوي اًمٓمٌع اًمًٚمٌل هؿ إهمٚمٌٞم٦م ومـل قم٤مًمـٛمٜم٤م ،وه١مٓء يًٛمحقن أن
شمـ١مصمـر ومٞمٝمؿ اًمٔمروف اًمٌٞمـئٞمـ٦م سمًٝمقًمـ٦م-

*****

افػسودُوُشقءُاشتغَللُافسؾطي
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جقنُبقـزُ(داريقُشوٓسُشقمر)ُ
هٜم٤مًمؽ ُمـ ًمف ؾمٚمٓم٦م يمٌػمة قمٚمـك طمٞم٤مة اًمٜمـ٤مس سمٗمْمؾ ُمٝمٜمتف أو ُمٜمّمٌف ،وسم٤مًمتـ٤مًمـل
شمٙمقن ُمً١مًمٞمتف إظمالىمٞم٦م يمٌػمة ضمد ًا ،وشمٍمومـف جي٥م أن يٙمقن ُُمراىمٌ ً٤م سمِمٙمؾ دىمٞمؼ
سمققمل أو سمدوٟمـف ـ يٛمٙمـ أن يتًٌ٥م سم٠مذى
ٕٟمـف إذا ُم٤م اسمتٕمد قمـ اًمًٌٞمؾ اًمـٛمًت٘مٞمؿ ـ
ٍّ
قمٔمٞمؿ ًمنمف ويمؼمي٤مء اًمٜمـ٤مس ،سمًٌ٥م شمٕمًٗمف ومـل اًمًٚمٓم٦م اًمتل ايمتًٌٝم٤م-
(ُ )1م٘م٤مًم٦م ُمٜم٘مقًم٦م ُمـ يمت٤مبً Morals for the 12st century :مـف-

ِ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ191حؽ َْؿُمـُأمريؽوُافَلتقـقي

ؾم٠مشمٓمرق ظمّمقص ً٤م ًمٚم ُ٘مْم ِ٤مة واًمـٛمح٤مُملم-
شم٘مع قمٚمـك اًم٘م٤ميض ُمً١موًمٞم٦م ظمٓمػمة وهل رقم٤ميـ٦م اًمٕمداًم٦م ،فؽـ ُهق ُكػسف ُفقسُ
افعدافي ،سمؾ هق وم٘مط إٟمً٤من ًمف قمٞمقب وحم٤مؾمـ يمٌ٘مٞم٦م اًمٜمـ٤مس ،وهق ىم٤مسمؾ أن يتٚمٌس
ٍ
ُمقاـمـ آظمر -وًمٙمـ قمٜمدُم٤م ٟمٜمٔمر
سم٤مخلٓم٠م -وهق أيْم ً٤م واىمع حت٧م طمٙمؿ اًمٕمداًم٦م يم٠مي
ٍ
سم٘م٤مض ويم٠مٟمف ومقق اعمح٤مؾمٌ٦م-
إًمـك ُم٤م حيدث ذم اًمقاىمع يٌدو ويم٠مٟمف ٓ ؾمٌٞمؾ ًمٚمٛمً٤مس
يّمٌح اًم٘م٤ميض ُمـ وراء ؿمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقت اًمتل هل اًمٕمداًم٦م ؿمخّم ً٤م همػم ٍ
ىم٤مسمؾ ًمٚمخٓم٠م
ٍ
َ
آًمٞم٤مت يٛمٙمـ
ِمٙمؽ ومـل قمٛمٚمف -إن اًمٕمداًم٦م هل٤م
إلُمرئ قم٤مدي أن ُي
و اًمٜم٘مد ،وٓ يٛمٙمـ
ٌ

ٍ
ىم٤مض قمٜمدُم٤م ٟمٔمـ أٟمـف اظمؽمق اًم٘م٤مٟمقن ،وًمٙمـ ٟمـ٤مدر ًا ُم٤م يتؿ
هب٤م ُمٜم٤مىمِم٦م أو طمتك اهت٤مم
اؾمتٕمٛمـ٤مهل٤م وٟم٤مدر ًا ضمد ًا ُم٤م يٜمجح اًمـٛمقاـمـ اًمٕم٤مدي اًمًٌٞمط ومـل شمٗمٕمٞمؾ ذًمؽ -ىمد
يٕمقد هذا إمم يمقن اًم٘م٤ميض اًمـٛمِمٙمقك ومٞمف ىمـد اًمتج٠م إمم اًم٘م٤مٟمقن واؾمتٕمٛمٚمف ذم شمٖمٓمٞم٦م

ٟمٗمًف (وذًمؽ سمحٙمؿ ظمؼمشمف وُمٕمرومتف سم٤مًم٘مقاٟملم) ،أو أن آًمٞم٦م اًمِمٙم٤ميـ٦م ُصٛمٛم٧م ًمتٙمقن
ٍ
ً
ىمّمد حلٛمـ٤مي٦م اًمٜمٔم٤ممُ -مٝمٛمـ٤م يم٤من إُمر ،وم٢من اعمِمٙمٚم٦م ذم قملم
صٕمٌ٦م وُمٕم٘مد ًة قمـ
اًمرضمؾ اًمٕم٤مدي هل أٟمـف ًمٞمس هٜم٤مًمؽ أيـ٦م ؿمٗم٤مومٞم٦م ومـل إُمر ،ويٌدو أن اًمـٛمدقمل
وحيٙمؿ قمٚمٞمف سمٔمٚمؿ-
ص٤مطم٥م احلؼ أو اعمتٝمؿ اًمـٛمٔمٚمقم خين ومـل طم٤مٓت يمثػمة ُ
ًمـٛمـ٤مذا ٓ يٙمقن اًمـٛمقاـمـ ُُمٚمٛمـ ً٤م سم٠مصقل اًم٘مـ٤مٟمقن اًمذي يٜمٌٜمل قمٚمٞمف حت٘مٞمؼ اًمٕمدل
ٍ
وسمٚمٖم٦م ص٤مومٞم٦م وؾمٝمٚم٦م؟
سمقوقح وؿمٗم٤مومٞم٦م ودىمـ٦م،
ًمٞمس ًمٚم٘م٤ميض أن جيٞم٥م قمـ أقمٛمـ٤مًمف أُم٤مم رؤؾم٤مئـف وم٘مط سمؾ قمٚمٞمف أن جيٞم٥م أُم٤مم اًمِمٕم٥م
أظمالىمل ومـل اًمٜمٔم٤مم اًم٘مـ٤مٟمقٟمـل :اإلقمالم سمِمٙمؾ ُمٜم٤مؾم٥م وسمٚمٖم٦م
ًمقاضم٥م
أيْم ً٤م ،وإٟمف
ٌ
ٌ
واوح٦م قمـ طم٤مًم٦م اًمٖمٛمقض اًمتل شمٙمتٜمػ سمٕمض إطمٙم٤مم اًم٘مْم٤مئٞم٦م ،وإزاًم٦م ه٤مًم٦م
«آؾمتٕمالءش اًمتل حتٞمط سم٤مًمٜمٔم٤مم ًمٙمل يٛمٙمـ ًمٚمٜمـ٤مس اًمذيـ يـٔمٜمقن أهنؿ ُفمٚمٛمقا أن
يتجرؤوا قمٚمـك اإلقمالن قمـ ؿمٙم٤مواهؿ-
إن اًمِمٕم٥م جي٥م أن يتٛمٙمـ ُمـ اًمتح٘مؼ ُمـ قمٛمؾ اًمٕمداًم٦م واًمنمف وآؾمت٘م٤مُم٦م
ومـ ل إٟمٔمٛم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦مً ،مٞمس سمًٌ٥م اًمِمؽ ومٞمٝم٤م ،سمؾ وم٘مط ٕن اًمتٕم٘مٞمد واًمدىمـ٦م ومـل
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وفمٞمٗمتٝم٤م اًمراىمٞم٦م يتٓمٚمٌ٤من أيمؼم ؿمٗم٤مومٞم٦م ممٙمٜم٦م ،يمٛمـ٤م أن هذه اًمًٚمٓم٦م هل ؾمٚمٓم ٌ٦م طم٤ميمٛم ٌ٦م
ًمٚمِمٕم٥م :وًمٙمـ ٓ سمد أن شمـ٘مدم طمً٤مسمـ ً٤م قمٛمـ٤م َشمـٗمٕم ُٚمف ،ظم٤مص٦م ًمٚمذيـ يِمٕمرون ومـل
يمثػم ُمـ إطمٞم٤من أهنؿ يم٤مٟمقا وح٤مي٤م ِ
فمٚمؿ ُمٜمٔمقُم٦م اًمٕمداًم٦م-
إن ًمزوم اًمِمٗم٤مومٞم٦م ذم احلٙمقُم٤مت شمٕمٓمل احلؼ ًمٚمٛمقاـمـ أن يراىم٥م أومٕم٤مل يمؾ اعمقفمٗملم
احلٙمقُمٞملم-
ٍ
ىم٤مض ،وطمجؿ آقمتداء قمٚمـك
ومٚمٜمتخٞمؾ ًمٚمحٔم٦م إذى اًمٙمٌػم اًمذي يٛمٙمـ أن ُيًٌٌف
اًمٕمداًم٦م اإلٟمً٤مٟمٞم٦م اًمتل شمٙمٛمـ ومـل َٟم ْ ِ
ٍم اجل٤مٟمـل ،واحلٙمؿ قمٚمـك اًمؼميء قمـ ىمّمد-

إن اًمتح٤ميالت ومـل اًمٕمداًم٦م شمٙمقن ذٟمٌـ ً٤م أظمالىمٞم ً٤م قمٔمٞمٛمـ ً٤م إذا يم٤من اًمـٛمذٟم٥م هق
اًم٘م٤ميض أو ُمقفمػ اًمٕمداًم٦م-

إن ٟمٔم٤مم اًمٕمداًم٦م يتْمٛمـ أيْم ً٤م اعمح٤مُملم ٕن ًمـٝمؿ وفمٞمٗم٦م ذم اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًم٘مْم٤مئٞم٦م-
ٍ
يمقاؾمٓم٦م سملم ٟمٔم٤مم اًمٕمداًم٦م وسملم اًمـٛمقاـمـ اًمذي
إن ه١مٓء اًمـٛمختّملم يٕمٛمٚمقن
حيت٤مج إمم مح٤ميـ٦م طم٘مقىمـف ،وسم٤مًمتـ٤مزم ومٚمٝمؿ ؾمٚمٓم ٌ٦م يمٌػم ٌة ضمد ًا قمغم فمروف طمٞم٤مة اًمٜم٤مس-
أؾم٤مؾمٞم٤مت أظمالىمٞمـ ٌ٦م ٕن ذًمؽ يٛمثؾ سم٤مًمٜمًٌ٦م
وًمٜمٗمس اًمًٌ٥م ،جي٥م أن يٙمقن ًمـٝمؿ
ٌ
ًمٚمٛمقاـمـ شم٠مُملم اًمتٓمٌٞمؼ اًمّمحٞمح ًمٚمٕمدل ،إذ أن اًمـٛمجتٛمع رظمص هلؿ سمذًمؽ-
ُمـ اًمٌدَيل أن يٙمقن ومـل يمؾ مج٤مقم٦م ُمـ اًمٜمـ٤مس أومراد ًا ُمـٛمت٤مزيـ وآظمريـ ٓ
اؾمتٓم٤مقم٦م ًمـٝمؿ وٓ ُمقهٌ٦م ًمـٛمٛمـ٤مرؾم٦م اًمـٛمٝمٜم٦م اًمـٛمخت٤مرة-
ؾمٛمٕم٧م ُمـ حم٤م ٍم صديؼ ًمـل مجٚم٦م ٕؾمت٤مذ ومـل اًم٘م٤مٟمقن شم٘مقل« :إنُاحلجرُإشودُ
فورُافـظومش.
لُافؼوكقنُهقُحسـُافـقيُٕ،كـفُفقُشودُشقءُافـقيُٓ ُْكـ َُ
ؾـ
ُ

ٍ
زُمٞمؾ
إذا ُم٤م شمٍمف حم٤مم ُم٤م سمًقء ٟمٞم٦م وم٢مٟمـف ًمـ يٕمتدي وم٘مط قمٚمـك ُمقيمٚمف أو قمٚمـك

ًمف :سمؾ قمٚمـك يمؾ اًمٜمٔم٤مم ،سمحٞم٨م يّمٌح سمذًمؽ ٟمققم ً٤م ُمـ «اًمٕمدو إولش ًمٙمؾ اًمٕمداًم٦م-
حلًـ احلظ يقضمد حم٤مُمقن ذوو ذف ٓ ؿمؽ ومٞمفً ،مٙمـ يٛمٙمـ أن ٟمجد ُمقاـمٜملم ٓ
يتجر ُأون قمٚمـك اًمـٛمٓم٤مًمٌ٦م سمٌمء سمٕمد أن قم٤مٟمقا ُمـ اقمتداء ُم٤م ُمـ ىمٌؾ رضم٤مل اًم٘مـ٤مٟمقن،
ظمقوم ً٤م ُمـ آٟمت٘م٤مم-

ِ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ191حؽ َْؿُمـُأمريؽوُافَلتقـقي

ٌ
أظمالىمٞم٦م ذات ـم٤مسمع حتذيري
ٓ أىمّمد سمٙمؾ ُم٤م أىمقل ٟم٘مد ًا ود هذه اعمٝمٜم٦م ،سمؾ دقمق ٌة
ود سمٕمض اعمح٤مُملم اًمذيـ ىمـد يرسمحقن اًمـٛمـ٤مل اًمٓم٤مئؾ سمتـٓمقيؾ اًمدقم٤موى ُمـ همػم
طم٤مضم٦م ،قمـ ـمريؼ آشمٗم٤مق ُمع اًمٓمرف أظمر ،أو سمت٠مؾمٞمس ـمرق شمتٛمـ٤مؿمك ُمع
اًم٘مـ٤مٟمقن اًمً٤مئـد سمٖمرض شمـٛمٙملم أـمراف ُمـ آؾمتٞمالء قمٚمـك أُمقال اًمٜمـ٤مس قمـ
سمٛمٜم٠مى قمـ أن َشم ُ
ٓم٤مهلؿ أيـدي اًمٕمداًم٦م-
ـمريؼ آطمتٞم٤مل صمؿ اًمٌ٘م٤مء
ً
إن اإلٟمً٤من اًمٕم٤مدي اًمذي يٕمرف أٟمـف سمـري ٌء ُمـ اهت٤م ٍم ُم٤م ،يًتٜمجد سمٛمح٤مم يمٛمـ٤م ًمق
يم٤من هذا ُمٜم٘مذه ،ومـ٢من أؾم٤مء اًمـٛمح٤مُمل ٟمِـ ّٞمتـف ،ومـ٢من ذًمؽ يٙمقن اقمتدا ًء ومٔمٞمٕم ً٤م قمٚمـك
اًمٕمداًم٦مُ -مرة أظمرى يٛمٙمـ اًم٘مقل أن اًمِمٗم٤مومٞم٦م هل اًمتل شمٌٜمل صم٘م٦م اًمـٛمقاـمـ سمٛمح٤مُمٞمف،
اًمذي قمٜمد شمـٛمثٞمٚمف أُم٤مم اًمـٛمح٤ميمؿ يّمٌح ًمف ؾمٚمٓم٦م ُُم ْٗم ِرـم٦م قمٚمـك ُمّمػم ُمقيمٚمف-
ُمـ ي٘مٜمـ اًمتٍمف إظمالىمل قمٜمد اًمـٛمح٤مُملم؟ هؿ أٟمٗمًٝمؿ أم ُم١مؾمً٦م ظم٤مرضم٦م قمٜمٝمؿ؟
ٍ
دم٤موز ُمٝمٛمـ٤م يم٤من سمًٞمٓم ً٤م ُي َٛمٙم ُـ اًمـٛمتير أن يت٘مدم
أي
هؾ ُمـ اًمٚمٖمق اإلضم٤مسمـ٦م سمـ٠من ّ
سمـدقمقى أُم٤مم اًمٕمداًم٦م ،أم أن آًمتح٤مم سمٞمــ اًمـٛمٝمٜمٞملم جيٕمؾ ُمـ اًمّمٕم٥م أن ي٘مػ
حم٤مم ود زُمٞمؾ ًمف؟
يمٛمـ٤م أٟمـف ذم يمؾ سمٚمدان اًمٕم٤مًمـؿ هٜم٤مًمؽ حم٤مُمقن ٟم٤مضمحقن ٓ يـرسمحقن ومـل احل٘مٞم٘م٦م
دقم٤موَيـؿ سم٤مًمٓمري٘م٦م اًم٘مـ٤مٟمقٟمٞم٦م ،سمؾ قمـ ـمريؼ اًمتـ٠مصمػمات اًمتل متٙمٜمٝمؿ ُمـ اًمتدظمؾ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
اؾمتًالُم٤مت سمِ ًُ ٌُ ٍؾ
اٟمًح٤مسم٤مت أو
اشمٗم٤مىمٞم٤مت أو
وٖمقط سمـٝمدف حتـ٘مٞمؼ
ًمـٛمٛمـ٤مرؾم٦م
ٍ
ظم٤مرضم٦م قمـ اًمٕمداًم٦م-
ٍ
ٍ
صمٖمرات ىم٤مٟمقٟمٞم٦م
ًمتالقمٌ٤مت شمـتؿ قمٚمـك طمدود اًم٘م٤مٟمقنُ ،مًتٖمٚملم
هٜم٤مًمؽ أيْم ً٤م أُمثٚم ٌ٦م

«ًمٗمٕمؾ ُم٤م ٓ يٛمٙمـ ومٕمٚمفش أو اًمؽماضمع قمٛمـ٤م شمؿ ومٕمٚمف-
إذا يم٤من حم٤م ٍم ضمٞمد واطمد ٍ
يم٤مف إلقم٤مٟمـ٦م ُمقاـمـ ومـل ؿمدة ،ومـ٢مٟمـف ٓ يٙمٗمك ُم٤مئـ٦م حم٤مم
ًمـٛمحق اًمير اًمذي يًٌـٌف واطمد ُمٜمٝمؿ َو ّؾ اًمًٌٞمؾ اعمًت٘مٞمؿ-
ال سم٤مٕطمٙم٤مم يًتحؼ قم٘م٤مسم ً٤م ظمٗمٞمٗم ً٤مُ ،م٘م٤مرٟمـ ً٦م سمـ ٍ
ُمـ اًمـٛمٜمٓم٘مل ُمثالً ،أن ضم٤مه ً
رضمؾ
ٍ
ٍ
ُمٚمؿ سم٤مٕطمٙم٤مم-
قم٤مىمؾ قم٤مرف ٍّ
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هذا هق اًمًٌ٥م اًمذي ضمٕمٚمٜمل أشمٙمٚمؿ قمـ اًم٘مْم٤مة ورضم٤مل اًمدوًم٦مً ،مٙمل ُأًمٗم٧م اًمٜمٔمر
إمم أن ه١مٓء اًمٜمـ٤مس إذا ُم٤م ؾمٚمٙمقا ؾمٌٞمؾ اًمٗمً٤مد ومـ٢من ذٟمٌٝمؿ ؾمٞمٙمقن أظمٓمر سمٙمثػم
ضمد ًا ُمـ ومً٤مد إومراد اًمٕم٤مديٞمــ ،سمًٌ٥م اًمٜمت٤مئ٩م آضمتٛمـ٤مقمٞم٦م اًمـٛمؽمشمٌ٦م ،وأٟمـف ًمـٝمذا
اًمًٌ٥م جي٥م ُمراىمٌ٦م اًمتٍمف آضمتٛمـ٤مقمل ًمـٝم١مٓء اًمـٛمقاـمٜملم اًمٌـ٤مرزيـ-
ومٛمث ً
ال ،إذا ُم٤م أدُمـ ظمٞم٤مط قمٚمـك اخلٛمر ومـ ٢من أظمٓمر ُم٤م يٛمٙمـ أن حيدث هق أن خيٞمط ُمالسمس
ؾمٞمئ٦م اجلقدةً ،مٙمـ إذا شمٕمٚمؼ إُمر سمرضمؾ دوًم٦م ومـ٢من اًمٜمت٤مئ٩م ىمـد شمٙمقن ظمٓمػمة ًمٚمٖمـ٤ميـ٦م-
ُمـ ظمالل ٟمقع ُمـ آرخت٤مء إظمالىمل ،ومـ٢من هٜمـ٤مك قمدد ُمـ اًمدول أصٌح٧م ومٞمٝم٤م
اجلريٛم٦م اعمٜمٔمٛم٦م واًمٗمً٤مد أُمران يتٕمذر شمـجٜمٌٝمٛمـ٤م ،ويم٠مهنٛمـ٤م ُمً٠مًمتلم طمتٛمٞمتلم
ٍ
ًمٚمٛمجتٛمع ،ويم٠مهنٛمـ٤م ُمـجرد واىم ٍع ًمـ ٍ
ُمٕمت٤مدة ـمٌٞمٕمٞم٦م-
حٞم٤مة
يـج٥م قمٚمٞمٜمـ٤م أن ٟمٗمٝمؿ أن ُمٜمِم٠م وأصؾ ُم٤م ٟمًٛمٞمف قمٛمقُم ً٤م اًمٗمً٤مد هق :اًمـٛمراوهم٦م،
وآرشمِم٤مء ،واًمٜم٘مٞمّم٦م ،واًمت٘مّمػم ،واإلمه٤مل ،ويمذًمؽ اًمٕمٜمػ واًمنىمـ٦م واخلداع
وآطمتٞم٤مل-
ًمٞمً٧م يمؾ إظمٓم٤مء إظمالىمٞم٦م شمًتحؼ ٟمٗمس ٟمققمٞم٦م اًمٕم٘م٤مبٟٕ ،مـف يمٚمٛمـ٤م يم٤من ووع
اًمـٛمقفمػ اًمٕم٤مم أقمٚمـك وأؾمٛمك يمٚمام يم٤من صدى شمٍموم٤مشمـف ويمٚمٛمـ٤مشمـف أقمٔمؿ وأيمؼم-
ٍ
سمِمٙمؾ يم٤مُمؾ قمٚمـك اًمٜمقاي٤م اًمٓمٞمٌ٦م ٕوًمئـؽ
إن اًمٜمٔم٤مم اًم٘مْم٤مئل وضمٝم٤مزه يًتٜمد
اًمذيـ يِم٤مريمقن ومـل «اًمٕم٘مد آضمتامقملش وأٟمـف إذا ُم٤م اٟم ُت ِٝمٙم٧م شمٚمؽ اًمٜمقاي٤م يٜمٝم٤مر
اًمٜمٔم٤مم -ومم٤م يٌٕم٨م قمٚمـك إؾمك شمٚمؽ آطمتامٓت اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمٜمـ٤مىمّم٦م اًمتل يًٕمك
إًمٞمٝم٤م ُمقاـم ٌـ ُم٤م وسمِمٙمؾ ٟمـ٤مضمح ومـل ُُم٘م٤مو٤مشمـف ًمألظمٓم٤مء اًمتل رسمٛمـ٤م يـرشمٙمٌٝم٤م اًم٘مْم٤مة
أو اًمٕم٤مُمٚمقن ومـل اًمًٚمؽ اًم٘مْم٤مئل أو اًمـٛمدٟمـل ،وذًمؽ ومـل وقء اًمًٚمٓم٦م واًم٘مقة
وؾمٛمٕمتف اًمتل حيٞمك هب٤م-
واًمٜمٗمقذ اًمتل يًتخدُمقهن٤م قمٚمـك ذًمؽ اًمـٛمقاـمـ وطمريـ٦م ُ
ٍ
ٍ
شمٍمف همػم ُمنمو ٍع
خص قم٤مدي شمير ُمـ
وإٟمف ُمـ ؿمٌف اًمـٛمًتحٞمؾ ٕي ؿم
ٍ
ًم٘م٤مض ُم٤م ،أن شمٜمجح حم٤موًمتف ومـل رد ذًمؽ اخلٓم٠م دون َشمـٛمٙمٜمف ُمـ مجع اإلصمٌ٤مت
اًمـٛمًتٜمدي اًمـٛمتٕمٚمؼ سمذًمؽ -قمٚمـك أيـ٦م طم٤مل ،ومـ٢من هذا إُمر سمٕمٞمدُ اًمـٛمٜم٤مل ُم٤م ًمـؿ
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ٍ
سمٓمري٘م٦م
يٙمـ ضم٤مؾمقؾم ً٤م أو أن يٚمٕم٥م دور رضمؾ اًمنمـم٦م -وإذا ُم٤م شمٍمف حم٤م ٍم ُم٤م
ظم٤مـمئ٦م ُمع ُمقيمٚمفُ ،مثالً ،قمـ ـمريؼ آؾمتٗم٤مدة همػم اًمـٛمالئٛم٦م ًمٚمٛمٕمٚمقُم٤مت اًمـٛمتٌ٤مدًم٦م
سمٞمـٜمف وسملم اًمقيمٞمؾ ،ومٚمٛمـ يذه٥م اًمـٛمقيمؾ اًمٕمٛمٞمؾ ـمٚمٌ ً٤م ًمٚمٛمً٤مقمدة؟ إًمـك حم٤مم آظمر؟
وومـل جم٤مل آومؽماو٤مت ،وم٢مٟمٜمل أشمّمقر أٟمـف ًمـ يٙمقن ُمـ اًمًٝمؾ قمٚمـك حم٤م ٍم
ٍ
ٍ
ٍ
ىم٤مض
إضمراء ُم٤م ود
ىم٤مض سمـ٢مخت٤مذ
واطمد أن يتـ٘مدم سم٤مدقم٤مء ود زُمٞمؾ ًمف ،أو أن ي٘مقم
آظمر -ورهمؿ ذًمؽ ،ومـ٢مٟمٜمل أقمت٘مد أن هٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ اًمٜمـ٤مس اًمذيـ ًمدَيؿ ؿمٙمقيم ً٤م
ٍ
درضم٦م أيمؼم ُمـ اًمِمٗم٤مومٞم٦م ومـل دٟمٞم٤م احلٙمقُم٦م ،واًم٘مقى
ُُمِم٤مهب ً٦م ورسمٛمـ٤م يتـٓمٚمٕمقن ًمٞمـروا
اًم٘مْم٤مئٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمتل شمٙمقن ُقم ْر َو ً٦م و ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمٗمً٤مد-
إن إظمالىمٞم٤مت إيمثر سمً٤مـم٦م هل اًمتل شمـتٓمٚم٥م ؿمٗم٤مومٞم٦م ُمٓمٚم٘م٦م ومـل إدارة وشمقضمٞمف
ٍ
ؿمٗم٤مومٞم٦م
اًمٕمداًم٦م وهذا ٓ يتقومر ًمدى اًمِمخص اًمذي ٓ يٗمٝمؿ اًم٘مـ٤مٟمقن -إٟمٜمل أحتدث قمـ

ٟمـ٘م ٍٞم٦م وص٤موم ٍٞم٦م ًمٙمؾ ٟمق ٍع ُمـ اًمًٚمٓم٦م واًم٘مقة اًمـٛمقضمقدة ًمدى يمؾ ُُمٜمـتًٌل اًمٜمٔم٤مم احلٙمقُمل-

اًمٜمـ٤مس سمح٤مضم٦م دائٛمـ ً٤م ًمٞمٙمقٟمقا قمٚمـك قمٚم ٍؿ شم٤م ٍم سمٛمـ٤م يٗمٕمٚمف ه١مٓء ،ويمٞمػ يٕمٞمِمقن ،وومـل
أي أٟمقاع ُمـ إٟمِمٓم٦م اًمتج٤مريـ٦م أو اًمٗمٕم٤مًمٞم٤مت َيٜمخرـمقن و ُيِم٤مريمقن-
ومٗمل سمٕمض اًمدول ،يقضمد ًمدى اًمٜمـ٤مس اًمًٌٓم٤مء اًمـٛمتقاوٕملم دمرسمـ٦م همػم ؾم٤مرة،
إذ أن ضمٝم٤مزهؿ اًم٘مْم٤مئل يٛمٜمٕمٝمؿ وحئمر قمٚمٞمٝمؿ شمـٛمثٞمؾ أٟمٗمًٝمؿ ومـل اًمـٛمحٙمٛم٦م،
وجيـؼموهنؿ سم٤مًمٕمٛمؾ قمٚمـك إسم٘م٤م َء ُحم٤م ٍم ًمدَيؿ -وهذا َحي ِر ُُمٝمؿ
وهبذا اًمًٚمقك ُيٚمزُمقهنؿ ُ
وسمِمٙمؾ ُم١مصمـر ُمـ اًمٜمْم٤مل اًمِمخيص ؾمٕمٞم ً٤م ًمٜمٞمؾ طم٘مقىمٝمؿ اًمتل اومتـ٘مدوه٤م -ومٛمـ

يٙمقن أومْمؾ ُمـ اًمـٛمتٝمؿ يمل يـداومع قمـ ٟمٗمًف؟
ٍ
ُ
ؿمخص ُمـ طمؼ اًمدوم٤مع قمـ ٟمٗمًف؟ وهؾ ُمـ إظمالق
طمرُم٤من
وهؾ ُمـ إظمالق
ٍ
ٍ
سمريء سم٠من يتؿ اًمدوم٤مع قمٜمف ُمـ ِىمـ ٌَ ِؾ ُخم ٍ
ٍ
تص ُِمٝمٜمل رسمٛمـ٤م ٓ
خص
رء إًمزام ؿم
ومـل
يٙمقن ُمٕمت٘مد ًا سمؼماءشمـف؟
و ُمـ اًمـٛمٜمٓم٘مل ضمد ًا أن يٙمقن اًمقاطمد ُِمٜمّ٤م ُطمر ًا ومـل آظمتٞم٤مر ُم٤م سملم أن ُي َ
ٛمثؾ ٟمٗمًف
أو أن يتؿ شمـٛمثٞمٚمف ُمـ ىمٌؾ حم٤مم-
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إن اًمٙمثػم ُمـ إؿمخ٤مص إسمري٤مء وهمػمهؿ ُمـٛمـ اهمت ُِّمٌ٧م طم٘مقىمٝمؿ أو شمـ٠مذت،
يٕمٞمِمقن ظمٓمر قمدم شمـٛمٙمٜمٝمؿ ُمـ مح٤ميـ٦م أٟمٗمًٝمؿٕ :هنؿ يٗمتـ٘مدون اًمـٛمقارد آىمتّم٤مديـ٦م
اًميوريـ٦م ،أو ًمٙمقن هذه اًمـٛمقارد ٟم ََْم ٌَ ْ٧م ذم ُمٜمتّمػ ُمرطمٚم٦م اًمـٛمح٤ميمٛم٦م ،وسم٤مًمت٤مًمـل
ؾمٞمٙمً٥م اًم٘مْمٞم٦م اًمٓمرف إىمقى سمقؾم٤مئٚمف آىمتّم٤مديـ٦م :وُمـ وضمٝم٦م ٍ
ٟمٔمر أظمالىمٞم٦م ،ومـ٢من
اًمٜمٔم٤مم اًمذي جيٚم٥م ُمقاـمٜم ً٤م ُم٤م ًمٚمٛمح٤ميمٛم٦م صمؿ حيرُمف ُمـ اًمدوم٤مع قمـ ٟمٗمًف سمٛمـ٤م يٜم٤مؾمٌف سمِم٠من
ٍ
ٍ
شمً٤مؤل ٍ
وؿمٙمقك أيمؼم-
يمٌػم
اًمدوم٤مع قمـ ٟمٗمًف :يٙمقن حمؾ
اًمـٛمٓمٚمقب ُمـ اًمـٛمقاـمـ (×) أن يٙمقن ُم ِ
ٓمٚمٕم٤م سمقوقح شمـٛمـ٤مُم ً٤م قمغم إؾمٌ٤مب
ُ
ٍ
سم٘م٤مض ُم٤م أن حيٙمؿ وده ،ؾمقاء اقمت٘مد سم٠مٟمـف سمريء ،أو إن يم٤من سم٤مًمٗمٕمؾ
اًمتل دومٕم٧م
مجٞمع اًمـٛمقاـمٜملم سمال َحتـٞم ٍز
واحل٘مٞم٘م٦م سمريئـ ً٤م :يمٛمـ٤م يٜمٌٖمل أن يِمٛمؾ اًمٜمٔم٤مم اًم٘مـ٤مٟمقٟمـل َ
أو شمٗمريؼ ،وأن ٓ يتٝمرب اًمٜمٔم٤مم ُمـ ُمًئقًمٞمـ٤مشمـف سم٤مٓظمتٌ٤مء ظمٚمػ ؿمٌٙم٦م ظمٗمٞم٦م ُمـ
اًم٘مـ٤مٟمقن ،و سمحٞم٨م يٙمقن اًمٜمـ٤مس ىمـ٤مدريـ قمٚمـك ومٝمؿ واؾمتٞمٕم٤مب اعمٜمٓمؼ اًمٙم٤مُمـ
ظمٚمػ اًمًٚمٓم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م قمٜمدُم٤م ُشمٓمقر وشمقؾمع أطمٙم٤مُمٝم٤مٟٕ ،مـف ًمق يم٤من ضمٝم٤مزهؿ ُمٖمٚم٘م ً٤م
ِ
ووم٤مؿم ًْتٞم ً٤م ويمٚمـ ّل اًمًٚمٓم٦م واًمٜمٗمقذ وىمٚمٞمـؾ آطمؽمام ًمٚمً ْٛمٕم٦م اًمِمخّمٞم٦م
وهم٤مُمْم ً٤م
ٍ
ىم٤مس
وطمٌم
ًمألومراد ،ومـ٢من اًمٗمرد ؾمقف جيد ٟمٗمًف ومـل ووع َىمـ َز ٍم شمؿ ؾمح٘مف سمِمٙمؾ
ٍّ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
ُمٗمؽمض ُمزقمقم« ،إلقم٤مدة شم٠مهٞمٚمفش
هبدف
احلس واًمِمٕمقر،
ُمتٌٚمد
قمٛمالق
سم٘مٌْم٦م
ّ
سمًٌ٥م خم٤مًمٗم٦م وىمع ومٞمٝم٤م ًمـؿ يٙمـ أسمـد ًا ُمدريم ً٤م ًمـٝم٤م وٓ ِ
واقمٞم ً٤م هب٤م-

واوـح
ًم٘مد ىمٞمؾ دائٛمـ ً٤م أن قمٚمــك اًمٗمـرد شم٘مٌـؾ أطمٙمـ٤مم اًمٕمداًمـ٦م ،وأن هـذا إُمـر
ٌ
وضمٚمـ ٌّل ،ورهمؿ ذًمؽ ومـ٢مٟمٜمل أشمً٤مءل ُُمتٕمجٌ ً٤م إن يم٤من جي٥م أن يٙمقن ذًمـؽ اًم٘مٌـقل
إذقم٤مٟم ً٤م أقمٛمك ،أم ظمْمققم ً٤م واؾمتٕمٌ٤مد ًا شم٤مُم ً٤م؟ -
()1

*****

ِ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ199حؽ َْؿُمـُأمريؽوُافَلتقـقي
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(ُ)3تعؾقؼُ:
ُمـ ظمالل اًمتٕم٤مُمؾ اعمٌ٤مذ ُمع أضمٝمزة اًم٘مْم٤مء ؾمقاء ذم دول اًمٕم٤مًمـؿ اًمٕمريب قم٤مُم٦م أو ذم دوًم٦م اإلُم٤مرات قمغم
ِ
رص اًم ُ٘مْم٤مة ٓ يٜمّم٥م قمغم حت٘مٞمؼ روح اًمٕمداًم٦م ،سمؾ أيمؼم ٍ
ىمدر ُمـ طمرصٝمؿ
اخلّمقص ،وم٢مٟمف ُمـ اعمُالطمظ أن طم َ
ٜمّم٥م قمغم اًمتٓمٌٞمؼ اًمِمٙمكم ًمٚمقائح واإلضمراءاتُ ،مع اًمٕمٚمؿ أهن٤م ُم٤م ُووٕم٧م إٓ ًمتح٘مٞمؼ اًمٕمداًم٦م (ويٛمٙمٜمٜم٤م ُم٘م٤مرٟم٦م
ُُم ٌّ
ذًمؽ ُمع طم٤مل اًم٘مْم٤مة ذم اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل ُمـ أُمث٤مل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  وذيح اًم٘م٤ميض وإي٤مس سمـ ُمٕم٤موي٦م
اعمٕمروف سم٤مؾمؿ إي٤مس اًمذيمل و أُمث٤مهلؿ يمثر ،طمتك ٟمرى اًمٌقن اًمِم٤مؾمع سملم ه١مٓء وأوًمئؽ ،وجيدر سمٜم٤م ذم هذا اعم٘م٤مم أن
ٟمُذيمر سم٘مقل اًمٜمٌل (« :)ؿوضقونُدمُافـورُوُؿوضُدمُاجلـيش-
يمت٥م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ٕيب ُمقؾمك إؿمٕمري ريض اهلل قمٜمٝمام عم٤م ّ
ٟمص هذه اًمرؾم٤مًم٦م دمده
وٓه اًم٘مْم٤مء يقصٞمف ـ ُمع أن َّ
ىمْمٞم٧م ومٞمف
ُمٕمٚم٘م ً٤م ذم إـم٤مر ومخؿ ذم ُمداظمؾ أهمٚم٥م حم٤ميمؿ اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م ـ ومم٤م ورد ذم رؾم٤مًم٦م قمٛمر ٓ« :يٛمٜمٕمؽ ىمْم٤م ٌء
َ
احلؼ
راضمٕم ُ٦م ّ
احلؼ ،وم٢من ّ
دي٧م ومٞمف ًُمرؿمدك ،أن شمُراضمع ومٞمف ّ
اًمٞمقم
ومٝم َ
َ
احلؼ ىمديؿ ٓ ُيٌٓمٚمف رء ،و ُُم َ
ومراضمٕم٧م ومٞمف رأيؽُ ،
ظمػم ُمـ اًمتامدي ذم اًمٌ٤مـمؾش-
ٌ
ىم٤مل رضمؾ إلي٤مس سمـ ُمٕم٤موي٦م :قمٚمٛمٜمل اًم٘مْم٤مء ،وم٘م٤مل :إن اًم٘مْم٤مء ٓ ُيٕم ّٚمؿ ،إٟمام اًم٘مْم٤مء ومٝمؿ -وًمٙمـ ىمؾ :قمٚمٛمٜمل
اًمٕمٚمؿ ،وهذا هق ه اعمً٠مًم٦م ،وم٢من اهلل ؾمٌح٤مٟمف ي٘مقل﴿ :وداوودُوشؾقامنُإذُحيؽامنُدمُاحلرثُإذُكػشًُؾقفُؽـؿُافؼقمُ
وقمٛمٝمام سم٤مًمٕمٚمؿ-
وــوُحلؽؿفؿُصوهديـُ*ُؾػفؿـوهوُشؾقامنُوـَلُآتقـوُحؽامُوُظؾام﴾
ّ
ومخص ؾمٚمٞمامن سمٗمٝمؿ اًم٘مْمٞم٦مّ ،
وُمثؾ ذًمؽ يمت٥م قمٛمر إمم ىم٤موٞمف أيب ُمقؾمك ذم يمت٤مسمف اعمِمٝمقر «اًمٗمٝمؿ اًمٗمٝمؿ ومٞمام أ ْد َزم إًمٞمؽش-
وذيح ُمع ُمِم٤مريمتٝمام ٕهؾ قمٍممه٤م ذم اًمٕمٚمؿ ,:اًمٗمٝمؿ ذم اًمقاىمع ،وآؾمتدٓل سم٤مُٕم٤مراتِ
واًمذي
اظمتص سمف إي٤مس ُ
ّ
يمثػم ُمـ اًم٘مْم٤مة وم٠مو٤مقمقا يمثػم ًا ُمـ احل٘مقق-
وم٤مت
اًمذي
وهذا
احل٤مل،
وؿمقاهد
ٌ
ّ
وإن يمت٥م اًمت٤مريخ شمروي سم٠من اخلٚمٞمٗم٦م قمٛمر سمـ قمٌداًمٕمزيز أقمٚمـ ًمٕم٤م ُّم ِ٦م رقمٞم٦م اًمدوًم٦م أن ُمـ يم٤مٟم٧م ًمف ُفمالُم٦م ومٚمػمومٕمٝم٤م
إًمٞمفُ ،مع اًمتزام اًمدوًم٦م سمرد يم٤موم٦م ُمّم٤مريػ اعمُتٔمٚمؿ ُمـ طملم ظمروضمف ُمـ سمٚمدشمف وطمتك متٙمّٜمف ُمـ ًم٘م٤مء اخلٚمٞمٗم٦م وقمرض
َُمٔمٚمٛمتف واًمٌ٧م ومٞمٝم٤م وطمتك وصقًمف إمم داره صم٤مٟمٞم َ٦م ،ومٚمٜمتٗمٙمر سم٠مطمقاًمٜم٤م اًمٞمقم أيـ ٟمحـ ُمـ ذًمؽ ،ومٗمل أي٤مُمٜم٤م هذه ٓ
ُيٛمٙمـ ًمّم٤مطم٥م احلؼ اًمذي ٓ يًتٓمٞمع ؾمداد رؾمقم اعمحٙمٛم٦م ُُم٘مدّ ُم ً٤م أن يت٘مدم سمِمٙمقىٟ ،م٤مهٞمؽ قمـ ىمدرشمف قمغم دومع
رؾمقم وأشمٕم٤مب اعمح٤مُمل ،صمؿ سمٕمد يمؾ ذًمؽ ٓ رء ُمْمٛمقنُ ،مث ً
ال وم٢من أي ظمٓم٠م إضمرائل أو شمٕم٤مُمؾ أظمالىمل أو شمً٤مُمح
ُي١مدي إزم وٞم٤مع طم ّ٘مف ،وٓ أدري يمٞمػ شمؿ اًمتٕم٤مرف قمغم شمًٛمٞم٦م هذه اإلضمراءات سمـ «شمٓمٌٞمؼ اًمٕمداًم٦مش  ،صمؿ وقمغم ومرض
أٟمف متٙمـ ُمـ شمقومػم يمؾ اعمّم٤مريػ اعمٓمٚمقسم٦م وم٢من اًم٘مْمٞم٦م سمٛمراطمٚمٝم٤م ؾمتًتٖمرق وىمت ً٤م ىمد يٓمقل أو ي٘مٍم ،وًمٙمـ
اعمٕمروف قمـ شم٤مريخ اعمح٤ميمؿ أن اًم٘م٤ميض حيٙمؿ ًمٚمٓمرف اعمحٙمقم ًمف سمٌدل أشمٕم٤مب اعمح٤مُمل سمام ٓ يزيد قمـ أًمٗمل درهؿ
ذم طملم أن سمٕمض اعمُدقملم ىمد شمُٙمٚمٗمٝمؿ أشمٕم٤مب اعمح٤مُم٤مة ذم ٟمٗمس اًم٘مْمٞم٦م ُمٌ٤مًمغ شمّمؾ إمم ُمئ٤مت إًمقف ُمـ اًمدراهؿ،
ومٝمؾ يٕمٜمل ذًمؽ أن اًم٘مْم٤مة ٓ ُي دريمقن اًمقاىمع أم أن ٟمٔم٤مم اًمت٘م٤ميض سمف ظمٚمؾ ،وم٢مٟمف (أي :اًمٜمٔم٤مم اًم٘مْم٤مئل) ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م
ُيٚمزم اعمُت٘م٤مولم سمتٕمٞملم حم٤مُمل وُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اعم٘م٤مسمٚم٦م ُيؽمك اعمُت٘م٤ميض ومريً ً٦م جلِمع اعمح٤مُملم ٓ طمٞمٚم٦م ًمف ،ومحتك ذم أطمًـ
إطمقال ًمـ يتٛمٙمـ ُمـ اؾمؽمداد اعمٌ٤مًمغ اعمٍمووم٦م قمغم اعمح٤مُملم ،وذًمؽ يٕمٜمل أن اعمُٚمتجلء إمم اعمحٙمٛم٦م (دار اًمٕمداًم٦م)
سمٖمرض اًمتٔمٚمؿ ًمـ يّمؾ إمم طم٘مف إٓ سمٛمّم٤مريػ صم٘مٞمٚم٦م ٓشمتقاءم ُمع ُُمًٛمك اًمٕمداًم٦م-

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ100

صمؿ ذم هن٤مي٦م اعمٓم٤مف ،إذا صدر احلٙمؿ ًمّم٤مًمح ص٤مطم٥م احلؼ شمٌدأ ُمرطمٚم٦م ضمديدة ،طمٞم٨م أن شمٜمٗمٞمذ احلٙمؿ ًمف رؾمق ٌم
ٌ
أي إضمراء ،وذم سمٕمض
ُمْمٛمقن إٓ
أظمرى ،وٓ رء
اًمرؾمقم وإشمٕم٤مب اًمتل يتٙمٚمٗمٝم٤م اعمُت٘م٤ميض ىمٌؾ اًمنموع ذم ّ
َ
إطمٞم٤من ىمد ٓ يتٛمٙمـ ُمـ شمٖمٓمٞم٦م ُمّم٤مريػ اًمدقمقى ٟم٤مهٞمؽ قمـ طم٘مقىمف اًمتل يٓم٤مًم٥م هب٤م-
يتحقل ىمقل اخلٌػم إمم
وذم طم٤مل حتقيؾ اًم٘م٤ميض ُمٚمػ اًم٘مْمٞم٦م إمم اخلٌػم إلسمداء اًمرأي طمً٥م إصقل ،وم٢مٟمف ُمـ اًمٕمجٞم٥م أن ّ
طمٙمؿ ص٤مدر ذم اًم٘مْمٞم٦م دون ُمٜم٤مىمِم٦م أو دراؾم٦م ُمـ ىمٌؾ اًم٘م٤ميض حلٞمثٞم٤مت رأي اخلٌػم اًمٌت٦م ،و سمذًمؽ َيّمدُ ر احلٙمؿ ذم اًم٘مْمٞم٦م
ال اعمً١مًمٞم٦م اعمٕمٜمقي٦م ًمرأي اخلٌػم ،ذم طملم أن رأي اخلٌػم ٓ يٕمدو يمقٟمف رأي ً٤م ومٜمٞم ً٤م ىم٤مسم ً
ُمـ ىمٌؾ اًم٘م٤ميض ُحم ّٛم ً
ال ًمٚمّمقاب
واخلٓم٠م ،وإدهك ُمـ ذًمؽ أن ُمراطمؾ اًمت٘م٤ميض اًمت٤مًمٞم٦م ( آؾمتئٜم٤مف واًمتٛمٞمٞمز) ٓ شمتٓمرق إمم رأي اخلٌػم سم٤معمٜم٤مىمِم٦م،
ٕمتٛمديـ ُمـ اعمحٙمٛم٦م اًمدور إؾم٤مد ذم جمري٤مت اًم٘مْم٤مي٤م اعمُح٤مًم٦م إًمٞمٝمؿ ُمع أهنؿ
وسمذًمؽ وم٢مٟمف واىمٕمٞم ً٤م يٚمٕم٥م اخلؼماء اعمُ َ
ٓ يتحٛمٚمقن اعمً١مًمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ًمٚم٘مْمٞم٦م ،سمؾ هل قمغم اعمحٙمٛم٦م و ُىمْم٤مهت٤م ،و شمٚمؽ ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ُمً١مًمٞم٦م قمغم اًمقرقٟٕ ،مٜم٤م
واىمٕمٞم ً٤م مل ٟمًٛمع أن اعمحٙمٛم٦م طم٤مؾمٌ٧م ٟمٗمًٝم٤م ذاشمٞم ً٤م قمغم ُمثؾ ذًمؽ-
يمام أن وشمػمة شمٓمٌٞمؼ اًمٜمٔمؿ اإلضمرائٞم٦م ذم اعمح٤ميمؿ أقمٓم٧م ومرص٦م عمجٛمققم٤مت ُمـ اعمحت٤مًملم اعمحؽموملم سم٤مًمتٕم٤مون ُمع أُمث٤مهلؿ ُمـ
اعمح٤مُملم ًمتٙمقيـ ومرق قمٛمؾ ًمالطمتٞم٤مل وومؼ اًمًٌؾ اًمتل شمتامؿمك ُمع اًم٘مقاٟملم و اًمٜمٔمؿ اإلضمرائٞم٦م ًمٚمٛمح٤ميمؿ ،وذًمؽ سمٕمد=
=ىمٞم٤مُمٝمؿ سم٤مًمدراؾم٦م اعمُتٕمٛم٘م٦م ًمتٚمؽ اًمٜمُٔمؿ اإلضمرائٞم٦م و حتديد ٟم٘م٤مط اًمْمٕمػ ومٞمٝم٤م ( ،)LOOP HOLESو ُمـ صمؿ شمّمٛمٞمؿ
دورة ُُمًتٜمدي٦م يتؿ ُمـ ظمالهل٤م شمقريط اًمْمحٞم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم ً٤م وومؼ اإلضمراءات اعمتٌٕم٦م ىمْم٤مئٞم ً٤م ُمـ ظمالل قمٛمٚمٞم٤مت دم٤مري٦م ومهٞم٦م ،و
سم٤مًمت٤مزم شمقفمٞمػ اًمٜمٔم٤مم اًم٘م٤مٟمقين و اًم٘مْم٤مئل إلمت٤مم قمٛمٚمٞم٦م آطمتٞم٤مل و آؾمتٞمالء قمغم أُمقال اًمٜم٤مس سم٤مًمٌ٤مـمؾ-
أُم٤م قمـ إُمٙم٤مٟمٞم٦م شمقاـم١م سمٕمض اعمقفمٗملم أو اعمٜمتًٌلم إمم اًمٜمٔم٤مم اًم٘مْم٤مئل ُمع ه١مٓء ،ومذًمؽ شمً٤مؤل ىم٤مئؿ؟؟؟
و ًمٚمٕمٚمؿ وم٢مين أٟم٤م يم٤مشم٥م هذا اًمتٕمٚمٞمؼ يمٜم٧م وحٞم٦م إلطمدى هذه اًمٕمٛمٚمٞم٤مت آطمتٞم٤مًمٞم٦م ،و ىمد قم٤مٟمٞم٧م ُمـ إضمراءات
اعمحٙمٛم٦م ظمالل ذًمؽ أيام ُمٕم٤مٟم٤مة-
ً
ذم فمؾ يمؾ ذًمؽ هؾ يٛمٙمـ شمٓمٌٞمؼ اًمٕمداًم٦م طم٘مٞم٘م٦م؟
وهؾ ُمـ اًمٕمداًم٦م أن يٙمقن اًمت٘م٤ميض ُُمٙمْٚمِٗم ً٤م إمم هذا احلد اًمذي وصٚمٜم٤م إًمٞمف؟
ًمذا وم٢من اًمتٗمٙمػم اعمٜمٓم٘مل ي١مدي سمٜم٤م إمم أٟمف ُمـ ا ُعمٗمؽمض أن يتؿ ختٗمٞمػ اًمتٙم٤مًمٞمػ قمغم اًمت٘م٤ميض ىمدر اإلُمٙم٤من ،و أن شمُ١مضمؾ
اًمرؾمقم إمم هن٤مي٦م اًمدقمقى ،و قمغم أن ُيًدده٤م اًمذي َحتٙمؿ اعمحٙمٛم٦م قمٚمٞمف سم٤محلؼ ذم ظمت٤مم اًم٘مْمٞم٦م و ًمٞمس ا ُعمدقمل ،و قمغم أن
يتؿ اطمتً٤مب اًمرؾمقم سمٜم٤مء قمغم اعمٌٚمغ اًمذي َصدر سمف احلٙمؿ ،و أن ٓ ُيٖمٗمؾ احلٙمؿ واىمع أشمٕم٤مب اعمح٤مُم٤مة ،أو أن حتٙمؿ
اعمحٙمٛم٦م ًمٚمٛمح٤مُمل سمام يًتحؼ طم٘مٞم٘م٦م وٛمـ احلٙمؿ اًمّم٤مدر ٓ ،أن شمُؽمك إُمقر هٙمذا سمال طمً ٍ
ٞم٥م و ٓ رىمٞم٥م-
يمام أٟمف ذم فمؾ همٞم٤مب ٟمٔم٤مم رىم٤ميب ظمٗمل وُمًت٘مؾ ي٘مقم سم٤مًمرىم٤مسم٦م واًمتحٚمٞمؾ ًمألطمٙم٤مم اًمّم٤مدرة سمٖمرض حت٘مٞمؼ ٟمٔم٤مم
اًمٕمداًم٦م و روطمٝم٤م ،وم٢مٟمف سمٛمرور اًمقىم٧م ؾمتّمٌح ؾمٛمٕم٦م اًمٜمٔم٤مم اًم٘مْم٤مئل ُُمٕمرو٦م ًمالهتزاز -
وإن قمٌ٤مرة «اًم٘م٤مٟمقن ٓ حيٛمل اعمٖمٗمٚملمش ُمِمٝمقرة ضمد ًا وُمتداوًم٦م قمغم أًمًٜم٦م اًمٜم٤مس ًمٙمثرة ُم٤م شمرددت ذم وؾم٤مئؾ اإلقمالم سمٙم٤موم٦م
ٛمرر اًمٔمٚمؿ ذم سمٕمض إطمٞم٤من
أٟمقاقمٝم٤م ،إٓ أهن٤م ٓ شمٕمدو يمقهن٤م شمؼمير ًا ًمٚمخٚمؾ ذم اًمٜمٔم٤مم اًم٘م٤مٟمقين واًم٘مْم٤مئل اًمذي أصٌح ُي ُ
ًمٙمقٟمف ُُمتامؿمٞم ً٤م ُمع اًمٜمّٔمؿ اعمٕمٛمقل هب٤مُ ،مع اًمٕمٚمؿ سم٠من اعمٖمٗمٚملم هؿ أطمقج اًمٗمئ٤مت ذم اعمجتٛمع ًمٚمحامي٦م ُمـ ُمٙمر اعمحت٤مًملم-
ـؾؿيُاخلتومُ:
ظمٓم٥م قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز اًمٜم٤مس وم٘م٤ملُ « :مـ أراد أن يّمحٌٜم٤م ومٚمٞمّمحٌٜم٤م سمخٛمس أو ومٚمٞمٗم٤مرىمٜم٤م :يرومع إًمٞمٜم٤م طم٤مضم٦م ُمـ
ٓ يًتٓمٞمع رومٕمٝم٤م ،ويٕمٞمٜمٜم٤م قمغم اخلػم سمجٝمده ،ويدًمٜم٤م قمغم ُم٤م ٓ هنتدي إًمٞمف ُمـ اخلػم ،وٓ يٖمت٤مسمـ قمٜمدٟم٤م أطمد ًاً ،وٓ
يٕمروـ عم٤م ٓ يٕمٜمٞمفش-

ِ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ103حؽ َْؿُمـُأمريؽوُافَلتقـقي

افـظومُافـؿـويلُوُافبـؽل

()3

جقنُبقـزُ(داريقُشوٓسُشقمر)ُ

«إن قمٌقديـ٦م اًمـٛمـ٤مل هل ٟمقع آظمر ُمـ اًمٕمٌقديـ٦م وختتٚمػ قمـ اًم٘مديٛم٦م سم٠مٟمـٝم٤م همػم
ؿمخّمٞم٦مٟٕ ،مـف ٓ وضمقد ًمٕمالىمـ٦م إٟمً٤مٟمٞمـ٦م سمٞمــ اًمٕمٌد وؾمٞمدهش-

فـقـقُتـقفـسـتـقى

«ٕن أصؾ يمؾ ذ هق اًمٚمٝمٗم٦م قمٚمـك اًمـٛمـ٤ملش-

تـقـؿـقتـقـقـق1ُ،.3ُ:

«ٓ شم٠مظمذ ُمٜمف رسمح ً٤م وٓ رسمـ ً٤م ،سمؾ اظمِمك رسمؽ وقم٤ميش أظم٤مك سم٤مخلٞمـر -وٓ شمـٛمدَّ ُه
سم٤مًمـٛمـ٤مل ُم٘م٤مسمـؾ رسمحٍ  ،وٓ شمٕمٓمٞمف أيم ً
ُفقػقتل17ُ،11ُ،11ُ:
ُ
ال سم٤مًمرسمـ٤م شُ-
إن إظمالق اًمتل ٟم٘مدُمٝم٤م ومـل هذا اًمـٛم٘م٤مل هل أظمالق شمقاومؼ اًمٓمٌٞمٕم٦م ،وىمـد ٓ يقضمد
ومـل قم٤مًمـؿ آىمتّم٤مد ر ٌء ود اًمٓمٌٞمٕمـ٦م يم٤مًمٜمـٔم٤مم اًمـٛمـ٤مًمـل أو اًمٌٜمٙمل-
ّ
إن مت ّٙمـ اًمـٛمـ٤مل ،اًمذي وفمٞمٗمتف إؾم٤مؾمٞم٦م هل اًمتقزيعُ ،مـ أن ُيٜمتِـ َ٩م ُم٤مًًٓ ،مـٝمق
ٜمٓم٘مل وٓ ُمٕم٘مقل -إن وفمٞمٗم٦م اإلٟمت٤مج جي٥م
رء ُمّمٓمٜمع وهق ومـل طم٘مٞم٘متـف ر ٌء همػم َُم ٍّ
أن شمٙمٛمـ ومـل رطمؿ اًمٓمٌٞمٕم٦م يمٛمـ٤م يٗمرض اًمـٛمٜمٓمؼ ،إذ أن ُمـ َر ِطمـ ِٛمٝم٤م يٜمٌع يمؾ ظمػم سمٕمد
ٍ
إظمّم٤مسمـف قمـ ـمريؼ اًمٕمٛمؾ اإلٟمً٤مٟمـل -إذا ُم٤م أٟمت٩م ٌ
أدوات
طم٘مؾ طمٌقسم ً٤م ،أو صٜمع ُمٕمٛمؾ
خمتٚمٗم٦م ،ومـ٢من ذًمؽ يـدظمؾ ومـل ٟمٓم٤مق ـمٌٞمٕم٦م إؿمٞم٤مء ،وًمٙمـ قمٜمدُم٤م يٜمت٩م سمٜمٙم ً٤م ُم٤مًٓ ُمـ ٓ
رء ويٓمٚم٥م رسمح ً٤م ُم٘م٤مسمـؾ اًمـ َٛمد سمـف :ومـ٢من ذًمؽ َخيرج قمـ اًمـٛمٜمٓمؼ ،وومـل ٟمٗمس
ٍ
ىمٚمٞمٚم٦م ،وسمرأس ٍ
ُ
اًمٌٜمقك سمقؾم٤مئـؾ إٟمت٤مجٍ
ُم٤مل
اًمًٞم٤مق ومـ٢مٟمـف ُمـ همػم اًمٓمٌٞمٕمل أن ُشمق ًَّمـدُ
ٍ
همؿ ذًمؽ شمّمٌح أؾمٞم٤مد يمؾ رء-
وئٞمؾ ،و ُر َ

ِ
محالت ٟم٤م ُسمٚمٞمقن ،سمًٚمٓم٤من
ُمٜمذ ىمرٟملم شمٜمٌ٠م اًمٌـ٤مرون روصمِمٞمٚمد ،اًمرضمؾ اًمذي َُم ّقل
ال ضمد ًا ُمـ حيٙمؿ اًمٕم٤مًمـؿّ -
اًمـٛمـ٤مل :إذ ىمـ٤مل سم٠مٟمـف ًمق ُشم ِر َك ًمف اًمـٛمـ٤مل هلٛمف ىمٚمٞم ً
وإن هذا
ٍ
شمٌ٤مدل ُمتـٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م وم٘مط ،سمؾ أصٌح اًمـٛمٜمٌع
راضمع إًمـك أن اًمـٛمـ٤مل ًمـؿ َيٌـ َؼ وؾمٞمٚم٦م
ٌ
إول ًمٚمثروة واًمًٚمٓم٦م سمًٌ٥م اًم ُ٘مدرة قمٚمـك اًمتٙم٤مصمر اًمتل ايمتِمٗمٝم٤م ومٞمـف أصح٤مب اًمٌٜمقك-

(ُ )1م٘م٤مًم٦م ُمٜم٘مقًم٦م ُمـ يمت٤مبً Morals for the 12st Century :مـف-

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ101
واًمقاىمع أهنؿ قمقدوٟم٤م قمغم اقمتٌ٤مر أن اًمثروة احل٘مٞم٘مٞم٦م شمقضمد ذم اًمٌٜمقك ،وأن هذه
قم٤مدي ضمد ًا -و سمذًمؽ يٌدو
اعم١مؾمً٤مت ضمديرة سمحامي٦م اًمـٛمـ٤مل ،وأن ُمـٛمـ٤مرؾم٦م اًمرسم٤م ر ٌء
ٌّ
أٟمـف سمدون اًمٌٜمقك ٓ يٛمٙمـ أن يِمتٖمؾ اًمٜمٔم٤مم آىمتّم٤مدي ،وأن هذا إظمػم يٌح٨م ومٞمٝمؿ
قمـ شمقازٟمِـفِ ،قم َق َض أن ُحيدد هدومـف ذم ظمٚمؼ اًمثروة احل٘مٞم٘مٞم٦م ُُمٕمتٛمد ًا قمغم اًمٕمٛمؾ اإلٟمً٤مين-
ِ
يم٤مًمٌٜمؽ ُمٝمٛمتٝم٤م إوًمٞم٦م مح٤ميـ٦م اعم٤مل ىمد ُمدّ ت أي٤مدَي٤م واؾمتقًم٧م قمغم يمؾ رء
إن ُم١مؾمً ً٦م
ودول ؾم٘مٓم٧م ومـل سمراصمٜمٝم٤م دون أن ي ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٚمٗم َ٧م ذًمؽ ٟمٔمر أطمد-
وطم٘مقل
وصٜم٤مقم٤مت
ظمػمات
ُمـ
ُ
إن ٟمٔم٤مم اًمٕمٛمؾ ومـل اًمٌٜمؽ هق ُمـ أؾمٝمؾ إؿمٞم٤مء فم٤مهريـ ً٤م ًمٙمٜمف ذم اًمقاىمع ُمـ
اًمتٕم٘مٞمد سمٛمٙم٤من ،ويٌدو ويم٠من ىمق ًة ؿمٞمٓم٤مٟمٞم ً٦م شمٙمٛمـ ذم داظمٚمف ،صمؿ إن إٟمت٤مج اًمثروة واًمًٚمٓم٦م
ٍ
ٍ
ؾمٝمؾ ًمٚمٖم٤ميـ٦م ،يٛمٙمـ أن يٙمقن قمغم إىمؾ ؿمٞمئ ً٤م ُُمٗم٤مضمئ ً٤م سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمـٛمـ
سمِمٙمؾ
واًمٜمٗمقذ
ًمٞمس ًمف إٓ سمـذل اعمجٝمقد ًمٚمحّمقل قمٚمـك همذائـف -إن قمدم اًمثـ٘م٦م ذم اًمـٛمـ٤مل اًمذي
يٜمتجف اًمٌٜمؽ ويٕمٛمؾ سمـف ومـل ؾمٝمقًم٦م هل ىمديٛم٦م ِ
يم٘مدَ ِم وضمقده ،ويم٤من ؾمقومق يمٚمٞمس ىمـد
()1

أيمد أن اًمـٛمـ٤مل هق أؾمقأ ذور اًمٕم٤مًمـؿ -إٟمـف اًمـٛمٗمًد وؾم٤مطمر اًمذيم٤مء اًمٗمٓمري ،يمٛمـ٤م
أٟمـف همذاء اًمٗمً٤مد-
يمٛمـ٤م شمٙمٚمؿ أرؾمٓمق قمـ اًمرسم٤م يمًٌ٥م ذم اخلٚمؾ سم٤مٓىمتّم٤مد اًمًٞم٤مد وسمال ٌء ،قمٜمدُم٤م
يراد ُمـ اًمـٛمـ٤مل أن يٜمـت٩م ُم٤مًٓ،أي أن ي٘مٚمد قمٛمؾ اًمٓمٌٞمٕم٦م وحيؾ حمؾ اًمٕمٛمؾ اإلٟمً٤مٟمـل-
ٍ
شمٙمثٞمػ ٓ طمدَّ ًمف ًمٚمثروة-
وإن ذًمؽ ًمٌالء إذ شمـتحقل اًمقؾمٞمٚم٦م إمم هدفُ ،مـٛمـ٤م ي١مدي إمم
ًم٘مد شمٜمٌ٠م اًمٗمٞمٚمًقف اإلهمري٘مل اًمٙمٌػم سمٛمدى ُمّم٤مئ٥م اًمـٛمًت٘مٌؾ :قمٌقديـ٦م اإلٟمً٤من
ٍ
ٗمل حت٧م ىمٜم٤مع اًمقومرة-
ًمرأس اًمـٛمـ٤مل وُم٤م يٕمٜمل ذًمؽ ُمـ وٜمؽ َُمـ ْخ ٍّ
واًمتٙم٤مصمـر همٞمـر اًمٓمٌٞمٕمل ًمٚمٛمـ٤مل يم٤من ُيٛمـ َ٤مر ُس ىمديٛمـ ً٤م قمـ ـمريؼ اًمرسم٤م ُمـ ظمالل
اًمديقن ،وأن قمـ ـمريؼ اًم٘مروض اًمٌٜمٙمٞم٦م اًمتل ؾمٜمرى ومٞمٛمـ٤م يكم يمٞمٗمٞم٦م قمٛمٚمٝم٤م إؾم٤مد-
قمٜمدُم٤م يٕمٓمل سمٜمـؽ ُم٤م ىمرو ً٤م ٍ
ًمٗمرد ُم٤م :وسمٛمجرد شمًجٞمٚمف ومـل دوم٤مشمر احلً٤مسم٤مت يٙمقن
ىمـد أٟمـت٩م ُم٤مًٓ-
(ُ )1م١مًمػ ُمنطمل إهمري٘مل شمراضمٞمدي (ت  435ق-م-)-

ِ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ101حؽ َْؿُمـُأمريؽوُافَلتقـقي

إذ أن اإلىمراض يٕمتٛمد قمٚمـك أو َٕم٤مف رأس ُم٤مل اًمٌٜمؽ واطمتٞم٤مـمٞمف ،وسم٤مًمتـ٤مًمـل ومـ٢من
اًمٌٜمؽ ُيـ ِ
٘مر ُض ُم٤م ٓ َيٛمٚمِؽ-
صمؿ إن شم٠مديـ٦م اًم٘مرض ُشمّمٌح ىم٤مسمٚم ً٦م ًمٚمتداول ،طملم ذًمؽ يّمٌح اًمـٛمـ٤مل ؿمٞمئ ً٤م ،جمـرد

َو ٍ
رق ُمٙمتقب ،وًمٞمس إٓ رء زائـػ رهمؿ أٟمـف ىم٤مٟمقٟمـل -وقمٜمدُم٤م ي١مدي اًمـٛمديـ ُم٤م
ػ ُم٤مًٓ ،أي أن أصؾ
قمٚمٞمف ،أي طملم ُيًد ُد اًم٘مرض وُم٤م قمٚمٞمف ُمـ أرسم٤محٍ ومـ٢من اًمٌٜمؽ ُيـ ْتٚمِ ُ
ُمٌٚمغ اًمديـ يٕمقد إًمـك اًم َٕمدَ م-
وأؿم٤مر ومريـديـريؽ ؾمقدي احل٤مئز قمٚمـك ضم٤مئـزة ٟمقسمؾ ًمٕم٤مم  ،1921إًمـك أن «أيمثر
اًمّمٗم٤مت ذ ًا وضر ًا ًمٚمٛمـ٤مل ومـل اًمـٛمجتٛمع هل أٟمـف ٓ ُوضمق َد ًمف -إن قمٚمـك اًمٌٜمقك
ارشمٌ٤مـم٤مت ُم٤مًمٞمـ٦م ٟمحق اًمٜمـ٤مس سمٛمٌ٤مًمغ ٓ وضمقد ًمـٝم٤م -إن قمٛمٚمٞم٤مت اًمٌٞمع واًمنماء
ِ
سم٤مًمِمٞمٙم٤مت سملم اًمٜمـ٤مس شمـتؿ ومـل اًمقاىمع قمٚمـك أؾم٤مس شمٖمٞمػم ص٤مطم٥م اًمـٛمـ٤مل ومـل اًمٌٜمؽ-
ٍ
قمٛمٞمؾ ُم٤م َيـزيـد ومـ٢من طمً٤مب قمٛمٞمؾ آظمر َي٘مؾ ،وهٙمذا يٛمٙمـ أن َشمـٔمِ ّؾ
طمً٤مب
ُم٤م دام
ُ

اًمٌٜمقك ُمديٜم٦م ًمٙمؾ اًمٜمـ٤مس إًمـك إسمـد-
اًمره٤من ًمـٛمـ يتـرك اًمذه٥م ومـل
يم٤من وقمد إداء ي٘مقم سمـف ىمـديٛمـ ً٤م اًمّم٤مئغ ومـل دار ّ

صٜمدوىمـف ًمرقم٤ميتـف ُم٘م٤مسمؾ صمٛمـ اًمـٛمٕمدن اًمثٛملم اًمـٛمقدع -وهقم٤من ُم٤م ومٓمـ اًمّم٤مهم٦م إًمـك
أن ُمـ يقدقمقن أُمقاهلؿ ٓ يًحٌقن ُمٜمـف قم٤مدة إٓ ٟمًٌ٦م  %13ومٌد ُأوا ي٘مدُمقن قمدد ًا أيمؼم
ُمـ اًمققمقد سم٤مٕداء ،أي سم٘مدر اًمـ %93اًمذي ٓ يًح٥م ،وأن يٓمٚمٌقا وم٤مئـدة سم٤مًمـٛم٘م٤مسمؾ-
ُمـٛمـ٤م يٕمٜمل سم٤مًمْمٌط أهنؿ سمـد ُأوا ي٘مدُمقن ديقٟم ً٤م سمٛمـ٤مل هق ًمٞمس هلؿ ،ويرسمحقن ُمٜمف
ومـ ل هم٤مًم٥م إطمٞم٤من طمّم٦م إؾمد ،وُمٜمذ ذًمؽ اًمقىم٧م أصٌح اًمّم٤مئغ رضمؾ سمٜمؽ،
واًمـٛمـ٤مل حتقل إًمـك ورق-

إن شمٕمٛمٞمؿ ٟمٔم٤مم يمٝمذاُ :ي َقًمدُ اًمـٛمـ َ٤مل ُمـ اًمـٛمـ ِ
٤مل وي٘ميض قمٚمٞمف سمٜمٗمس اًمٓمري٘م٦م وم٘مط
ُمـ أضمؾ اًمرسمح ٓ يٛمٙمـ إٓ أن ي١مدي إًمـك ٍ
ظمٚمؾ دائ ٍؿ ومـل آىمتّم٤مد احل٘مٞم٘مل -وٓ َيؿ

أن يٙمقن اًمٕم٤مًمـؿ ُمٚمٞمئـ ً٤م سم٤مًمـٛمقاد إوًمٞم٦م واًمٞمد اًمٕم٤مُمٚم٦م اًمـٛم٘متدرة واًمتـ٘مٜمٞم٦م ووؾم٤مئـؾ
اًمٜم٘مؾ اجلٞمدة إذا ُم٤م اومتـ٘مد اًمٜمـ٤مس اًم٘مدرة قمٚمـك اًمنماء ومنقم٤من ُم٤م يٜمـتنم اًمٗم٘مر واًمٕمقز-
وإذا يمثـر اًمٜم٘مد ومـ٢من اًمـٛمـ٤مل يٗم٘مد ىمٞمٛمتف وشمـرشمٗمع أؾمٕم٤مر إؿمٞم٤مء سمـ٢مومراط ومال شمًتٓمٞمع

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ104
إهمٚمٌٞم٦م ُمـ اًمٜمـ٤مس أن شمـدومع صمٛمـ اطمتٞم٤مضم٤مهت٤م -ي٘م٤مل أن هٜم٤مك شمْمخؿ ُم٤مًمـل قمٜمدُم٤م
يٗمقق ىمـدر اًمـٛمـ٤مل ىمـدر اًمٌْم٤مئع وٟمتٙمٚمؿ قمـ شمدهقر ُم٤مًمـل ومـل احل٤مًم٦م اًمٕمٙمًٞم٦م-
يتٙمقن يمؾ ُم٤مل اًمًقق أي اًمٕمرض اًمـٛمـ٤مًمـل إؾم٤مد اًمـٛمًٛمك مُ (M1) 1مـ
جمٛمقع اًمٜمـ٘مقد اًمـٛمتداوًم٦م سمٞمــ أيـدي اًمٜمـ٤مس ،زائـد أرصدهتؿ ومـل احلً٤مسم٤مت اًمٌٜمٙمٞم٦م
(طمً٤مسم٤مت ضم٤مريـ٦م ،ودائع --- ،إًمخ)-
ًمٙمـ هذا اًمـٛمـ٤مل هق ضمزء صٖمػم ُمـ اًمٕمرض اًمٙم٤مُمؾ اًمـٛمقضمقد ،اًمذي يـزداد ومٞمـف
اًمـٛمـ٤مل اخل٤مص اًمٜم٤مشم٩م قمـ ـمريؼ اًم٘مروض اًمٌٜمٙمٞم٦م سمقؾم٤مئؾ أيمثر شمٕم٘مٞمد ًا يم٤مًمٌٓم٤مىم٤مت
اًمٌٜمٙمٞم٦م-

ويٙمؼم اًمٕمرض اًمـٛمـ٤مًمـل أو يٜم٘مص ِووم٘م ً٤م ًمٚم٘مروض اًمتل شم٘مدُمٝم٤م اًمٌٜمقكً ،مٙمـ جي٥م
أن ٓ ٟمٜمًك أن اًم٘مرض ًمٞمس ُم٤مًٓ طم٘مٞم٘مٞم ً٤م -ومٜمحـ قمٜمدُم٤م ٟمٓمٚم٥م ىمرو ً٤م ٟمحس سم٠من اًمٌٜمؽ
يٛمدٟم٤م سمٛمـ٤مل ًمٞمس ُم٤مًمٜمـ٤مً ،مـٝمذا اًمًٌ٥م ُمـ اًمـٛمٜمٓم٘مل أداء ومـ٤مئـ ٍ
دة قمٚمٞمف-
َُ
ٓ رء أسمٕمد قمـ احل٘مٞم٘م٦م ُمـ ذًمؽ ٓ :ي٘مروٜم٤م اًمٌٜمؽ وٓ طمتك أوراىم ً٤م ُم٤مًمٞم٦م ،شمٚمؽ
اًمتل وإن ًمـؿ يٙمـ سم٢مُمٙم٤مٟمٜمـ٤م شمٌديٚمٝم٤م سم٤مًمذه٥م ومٝمل قمٚمـك إىمؾ حتقي اًمتزام اًمٌٜمؽ اًمذي
يّمدره٤م (ـمٌٕم ً٤م ٓ)ُ ،م٤م ي٘مروٜم٤م اًمٌٜمؽ هق شمٕمٝمد سم٤مٕداء يـزيـد ومـل رصٞمد طمً٤مسمٜم٤م ،اًمذي
ٍ
يٜم٘مص سمدوره طملم ُٟم ِ
ؿمٞمٙم٤مت (هل ٟمٗمًٝم٤م شمٕمٝمدات سم٠مداء) ًمّم٤مًمح أؿمخ٤مص هؿ
ّمد ُر
سمـدورهؿ يزيـدون أرصدهتؿ هبذه اًمتٕمٝمدات قمٜمدُم٤م يقدقمقن اًمِمٞمٙم٤مت ومـل طمً٤مسم٤مهتؿ،
ٍ
شمًجٞمالت طمً٤مسمٞمـ٦م
وهٙمذا يٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟمرى أن هذا اًمـٛمـ٤مل اًمـٛمجرد يتٙم٤مصمر وم٘مط سمٛمجرد
طمٞم٨م ٓ وضمقد طم٘مٞم٘مل ًمفُ ،مٜمـتـ٘م ً
ال سملم ُم٤م ًمٜمـ٤م وُم٤م قمٚمٞمٜم٤م ومـل دوم٤مشمـر طمً٤مسم٤مت اًمٌٜمقك-
ِ
يـ اًمدَّ ْيـ سمٛمٛمتٚمٙم٤مشمـف احلـ٘مٞم٘مٞم٦م واًمتل ُحيتجز قمٚمٞمٝم٤م
وًمٙمـ ،ومـل طملم يْمٛمـ اًمـ َٛمد ُ
إذا ُم٤م ًمـؿ يًتٓمع شم٠مديـ٦م اًمدَّ ْيـ واًمٗم٤مئـدة ،ومـ٢من اًمٌٜمؽ ٓ ي٘مدم ر ًء يمْمٛمـ٤من ،ورصٞمد
زسم٤مئـٜمـف ٓ يتٕمرض ًمٚمحجز -وهذا صحٞمح ٕٟمـف إذا ُم٤م أومٚمس سمٜمؽ ُم٤م ومـ٢من سمٜمؽ اًمدوًم٦م
َيـ ُٝم٥م ًمـٛمً٤مقمدشمـف وإظمراضمف ُمـ أزُمتـف ومقر ًا -وهذا يٕمٜمل سم٤مًمْمٌط أن اًمـٛمقاـمٜملم
أظمػم ًا هؿ اًمذيـ ؾمٞمً٤ممهقن ومـل شمـٗم٤مدي إومالس اًمٌٜمؽ سمٛمـ٤مًمـٝمؿ-

ِ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ101حؽ َْؿُمـُأمريؽوُافَلتقـقي

صحٞمح أن هذا اًمـٛمـ٤مل اًمـ ُٛم ْ٘مـ َتـ َرض ؾمٞمحرك آىمتّم٤مدً ،مٙمـ اًمٌْم٤مئع واخلدُم٤مت

اًمتل ُشمٜمـ َت٩م سمـف شمـ٠مشمـل ُمقصقُم٦م سم٘مٞمٛم٦م اًمٗمـ٤مئـدة اًمٌٜمٙمٞم٦مُ -مـ اًمقاضم٥م إظمذ سمٕملم

آقمتٌ٤مر أن يمؾ اًمـٛمـ٤مل اًمذي ُيٜمـ َت ُ٩م سم٤مٓىمؽماض سم٤مًمٗمـ٤مئـدة يـ٠مشمـل يمدَ ْيـ قمٚمـك ص٤مطمٌف،
وهق سمذًمؽ ٓ يٛمٙمـ شمـ٠مديتـف ،طمٞم٨م أن اًمتًٚمٞمػ خيٚمؼ ووٕم ً٤م ُم٤مًمٞم ً٤م ظم٤مص ً٤م ومـل اًمًقق
وهق قمدم إُمٙم٤مٟمٞم٦م اؾمؽمضم٤مقمف ،إذ إٟمـف ًمق أراد يمؾ اًمٜمـ٤مس ر َّد ديـقهنؿ ومـل حلٔم٦م واطمدة
ًمـٛمـ٤م يم٤من هٜم٤مك ُم٤مًٓ يم٤مومٞم ً٤م ًمذًمؽ-
ٓ يتٕمٚمؼ إُمر سم٤مإلصمـ ِ
ٍ
ُمٕم٘مد يٙمٛمـ ومـل اًمتٗم٤موض
راء قمـ ـمريؼ اًمرسمـ٤م ،سمؾ سمٜمٔم٤م ٍم

ٍ
ٍ
ًمتحّمٞمؾ ومـ٤مئـ ٍ
شمٕمٝمدات ٓ أؾم٤مس ًمـٝم٤م ٕن
شمٕمٝمدات سم٤مٕداء،
دة ىم٤مٟمقٟمٞمـ ٍ٦م قمـ ـمريؼ
اًمٌٜمؽ ًمٞمس ًمف وٛمـ٤مٟم٤مت ًمت٠مُمٞمٜمٝم٤م -وإن اًمرسمـ٤م ىمـد اقم ُت ِؼم سم٤مًمٓمٌع وُمٜمذ ِ
اًم٘مدم رء ُمٙمرو ٌه
َ
ٛمٜمقع ومـل يمؾ ُمـ اًمـٛمًٞمحٞم٦م واإلؾمالم-
وُمـ ٌ
ويم٤من اًمـٛمراسمـل ُيـٚم َٕم ُـ ويتٕمرض ًمٕم٘مقسم٤مت ص٤مرُم٦م يم٤مًمًجـ واًمـٛمقت ُمٜمذ قمٝمد
ىمًٓمٜمٓملم-
وىمـد أصدر اًمٕمديد ُمـ اًمٌـ٤مسمـ٤موات (يمٛمـ٤م ومٕمؾ سمٞمقس اخل٤مُمس) ومت٤موى ود
اًمـٛمراسملم ،وأصدر اًمٌـ٤مسمـ٤م سمٞمـٜمٞمـديٙم٧م اًمراسمع قمنم ٟمنمة ُحمذر ًا ُمـ ذٟم٥م اًمرسم٤مُ ،مقوح ً٤م
أٟمـف ٓ يٛمٙمـ اًمٕمٗمق قمـ هذا اًمذٟم٥م سمحج٦م أن اًمٗمـ٤مئـدة ًمٞمً٧م يمٌػمة سمؾ صٖمػمة
وُمٕمتدًم٦م ،أو سمحج٦م أن اًمـٛمديـ همٜمل -وإذا ُم٤م اٟمتـٗمع ؿمخص سمٗم٤مئـدة جي٥م قمٚمٞمف
شمٕمقيْمٝم٤م ووم٘م ً٤م ًمٚم٘مـ٤مٟمقن اًمذي قمٚمٞمف أن يْمٛمـ اًمٕمدل سمٞمــ اًمٜمـ٤مس ومـل اًمٕم٘مقد-
إن اًمرسم٤م اًمٞمقم هق ُمٗمٝمقم ىمـ٤مٟمقٟمـل يٕم٤مىم٥م قمٚمـك حتّمٞمؾ ومقائـد همػم ىم٤مٟمقٟمٞمـ٦م ُم٘م٤مسمـؾ
ديـً ،مٙمـ قمٜمدُم٤م يم٤من اًمرسم٤م ُمـٛمٜمققم ً٤م سمٙمؾ أٟمقاقمف :ومـ٢مٟمـف يٕمٜمل ـ يمٛمـ٤م هق سمديـٝمل ـ أن
يمؾ ومـ٤مئـدة يم٤مٟم٧م ُمـٛمٜمققم٦م ،ورهمؿ ذًمؽ ومـ٢من ُمٜمجد إيم٤مديٛمٞم٦م اإلؾمٌ٤مٟمٞم٦م ًمـ1992
ف اًمرسمـ٤م ومـل ُمٕمٜم٤مه إوًمـل يمـ «اًمٗمـ٤مئـدة اًمتل شمـحّمؾ قمٚمـك اًمـٛمـ٤مل أو اًمٌْم٤مقم٦م
ُي َٕمر ُ
ووم٘م ً٤م ِ
ًمٕم٘مد ُؾم ْٚمٗمـ ٍ٦م أو ىمرضش-

وسمً٘مقط ٟمٔم٤مم اًمـٛمٚمٙمٞم٤مت اًمـٛمٓمٚم٘م٦م وصٕمقد اًمدول اًمٚمٞمؼماًمٞم٦م شمؿ شمـ٘مٜمٞمــ حتّمٞمؾ

اًمٗم٤مئـدة قمٚمـك اًم٘مروض ،وىمـد قمٚمٚمٝم٤م اًمٚمٞمؼماًمٞمقن سمٙمقٟمـٝم٤م قمٛمٚمٞم٦م اىمتّم٤مديـ٦م وأٟمـف ٓ

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ101
ٞمس ًمٞمً٧م اىمتّم٤مديـ٦م ،أي سمٛم٘م٤ميـٞمس
يٛمٙمـ احلٙمؿ قمٚمـك اًمٕمٛمٚمٞم٤مت آىمتّم٤مديـ٦م سمٛم٘م٤ميـ َ
ظم٤مرضم٦م قمـ اًمـٛمٞمدان اًمـٛمـ٤مًمـل ،وذًمؽ صحٞمح إذا ُم٤م أردٟم٤م ُمٜمع اًمرسم٤مٕ :ن اًمـٛم٘مٞم٤مس
قمٜمد احلٙمؿ ومٞمـف يـج٥م أن يٙمقن أظمالىمٞم ً٤م ىمٌؾ يمؾ ؿمـلء-
إن اًمتٗمٙمػم اًمٚمٞمؼماًمـل ومـل هذا اًمـٛمٞمدان حي٤مول أن حيدد ًمالىمتّم٤مد دائـر ًة ىم٤مئٛم ً٦م
ٍ
ال ُُمٜمٗمّم ً
ال ُمٜمف قمٛم ً
سمٜمٗمًٝم٤م -ضم٤مقم ً
ٟمِم٤مط إٟمً٤مٟمـ ٍّل آظمر ،مت٤مُم ً٤م يمٛمـ٤م ومٕمؾ
ال قمـ أي
ُمٞمٙمٞم٤مومٞمٚمـل ُمٜمذ ىمرون ُمْم٧م طملم ووع «ٟمٔمريـ٦م شمؼميـر اًمدوًم٦مش ًمٙمل حيـ٘مؼ اؾمت٘مالل
ِ
أي
اًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مد اًمذي يٙمقن اهلدف ومٞمـف شمؼمير أي وؾمٞمٚم٦م يم٤مٟم٧م وذًمؽ ًمٙمل ٓ ُيـٌٕمدَ ّ
طمٙم ٍؿ أظمالىمل أو ديٜمل إُمػم قمـ واضمٌف إؾم٤مد دم٤مه اًمدوًم٦م أٓ وهق ىمقهت٤م وقمٔمٛمتٝم٤م-
ٍ
سمح٨م
وجي٥م اًمتً٤مؤل قمٛمـ٤م إذا يم٤مٟم٧م اًمٓمري٘م٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل حت٤مول ومّمؾ اهلدف ُمـ
ُم٤م قمـ أي ؿمـ ٍ
لء يٛمٙمـ أن يًٌ٥م «ظمٚم ً
الش :يٛمٙمـ أن يٌٕمد اًمٌـ٤مطم٨م قمـ هدومـف
(يم٤مٕطمٙم٤مم اًمـٛمًٌ٘م٦م ،ظمّمقص ً٤م إظمالىمٞم٦م ُمٜمٝم٤م) واًمتل ُمثٚم٧م شمٓمقر ًا ُمٝمٛمـ ً٤م ومـل قمٚمق ٍم
ٍ
ٍ
٤مرؾم٤مت يم٤مًمًٞم٤مؾم٦م وآىمتّم٤مد
يمثػمة يم٤مًمٗمٞمـزي٤مء ُمثالً ،هل أيْم ً٤م ـمري٘م٦م ص٤محلـ٦م ومتل ُمـٛمـ
اًمتل جي٥م أن يٙمقن هدومٝم٤م إظمالىمل ظمدُم٦م اإلٟمً٤من وًمٞمس اًمٕمٙمس أسمـد ًا-
وسم٤مًمتـ٤مًمـل ومت٢مذا يم٤من حتّمٞمؾ ومـ٤مئـدة قمٚمـك ىمرض هق أن ىم٤مٟمقٟمٞم ً٤م ومـل أهمٚم٥م اًمدول:
ومـ٢من ذًمؽ ٓ جيٕمؾ ُمٜمف ؿمٞمئ ً٤م طمالًٓ وُمرهمقسمـ ً٤م ومٞمـف وم٘مط ٕن هٜم٤مك ىمـ٤مٟمقٟم ً٤م يًٛمح سمـفً ،مٙمـ
أظمالىمٞم ً٤م وُمـ وضمٝم٦م اًمٜمٔمر اًمتل أشمٙمٚمؿ قمٜمٝم٤م ومـل هذا اًمٙمت٤مب ٓ ،يٛمٙمـ أن يٙمقن ُمـ
اًمٓمٌٞمٕمـل وٓ ُمـ اًمـٛمٜم٤مؾم٥م أن يتٙم٤مصمـر اًمـٛمـ٤مل (اًمققمـد) ُُمـ َقًمـد ًا َد ْيـٜمـ ً٤م قمٚمـك يم٤مومـ٦م

اًمـٛمجتٛمع ،اًمـذي يمٛمـ٤م ذيمـرت ُمـ ىمٌـؾ ٓ ،يٛمٙمـ أداؤه أسمـد ًا ًمألؾمٌ٤مب اًمـٛمذيمقرة-

إن اًمـٛمِمٙمٚم٦م اًمٕمقيّم٦م اًمتل يٕم٤مٟمـل ُمٜمٝم٤م هذا اًمٜمٔم٤مم اًمـٛمـ٤مًمـل ًمـ شمٙمقن ُمع ذًمؽ
حتّمٞمؾ ومقائـد قمغم اًم٘مروض ُم٤م داُم٧م قم٤مدًم٦م ،وُم٤م دام اًمـٛمـ٤مل اًمـٛم٘مروض يٙمقن ٟم٘مد ًا
قمقض أن يٙمقن قمٚمـك ؿمٙمؾ وقمد أداء سمـدون وٛمـ٤مٟمـ٦م واطمدة ،سمؾ إٟمـف يٙمٛمـ ومـل
اؾمتٓم٤مقمـ٦م اًمٌٜمؽ شمقًمٞمد ُم٤مل زائـػ ،رهمؿ يمقٟمـف ىمـ٤مٟمقٟمٞم ً٤م وحتّمٞمؾ ومـ٤مئـدة قمٚمٞمف -يمؾ هذا
دون اًمتـٓمرق إًمـك آًمٞمـ٤مت اهلٜمدؾم٦م اًمـٛمـ٤مًمٞمـ٦م اًمـٛمٕم٘مدة ًمٚمٖمـ٤ميـ٦م اًمتل شمٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م

ِ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ107حؽ َْؿُمـُأمريؽوُافَلتقـقي

اًمٌٜمقك ًمـٛمْم٤مقمٗم٦م أرسم٤مطمٝم٤م سمِمٙمؾ ٓ طمد ًمف -إن اًمٌٕمض ىمـدر أرسم٤مح اًمٌٜمقك سمـ
( %16233ؾمت٦م قمنم أًمػ وُمئـتٞمــ ومـل اًمـٛمـ٤مئـ٦م) سم٤مًمـٛمث٤مل اًمتـ٤مًمـل:
 .1إذا ومتح ؿمخص طمً٤مسم ً٤م ومـل اًمٌٜمؽ سم٘مدر  133وطمدة ُم٤مًمٞم٦م ،ومـ٢من اًمٌٜمؽ يٛمٙمٜمف أن
يٕمٓمل ىمرو ً٤م سم٘مدر  933وطمدة( -يٛمٙمـ ًمٚمٌٜمؽ أن يٛمٜمح ىمروو ً٤م شمً٤موي قمنمة
ٍ
أوٕم٤مف اطمتٞم٤مـم٤مشمـف)-

 .2هذه اًمـ 933وطمدة ُم٤مًمٞم٦م شمٕمٓمل ومـ٤مئـدة سم٘مدر ُ ،%9مـام يٕمٜمل أن اًمرسمح اخل٤مًمص سمٕمد
قم٤مم يٙمقن  81وطمدة ُم٤مًمٞم٦م-

ي١مدي اًمٌٜمؽ ًمـٛمـ٤مًمؽ احلً٤مب ،%3-5ومـ٤مئـدة شمـتٖمػم ُمع اًمقىم٧م ُمـٛمـ٤م يٕمٜمل أن
هذه اًمـ  133وطمدة يمٚمٗم٧م اًمٌٜمؽ  3-5وطمدة ومـل قم٤مم ،وًمٙمٜمٝم٤م أقمٓم٧م ًمف رسمح ً٤م سمـ 81
وطمدة ومـل ٟمٗمس اًمٗمؽمة-
إذا ىمٛمٜم٤م سمٕمٛمٚمٞم٦م طمً٤مسمٞم٦م ؾمٝمٚم٦م 3-5.81 :ومـ٢مٟمٜمـ٤م ٟمحّمؾ قمٚمـك -16233
أٟم٤م ؿمخّمٞم ً٤م اُمتٜمع قمـ اإلدٓء سمرأيـل طمقل اًمٜمـ٤مشم٩م إظمػم -ورهمؿ ذًمؽ ؾم٠مقمٓمل
يمٛمٕمٚمقُم٤مت ُمقزاٟمـ٦م ُمث٤مل اًمٌٜمقك ومـل دول أُمريٙم٤م اًمالشمٞمـٜمٞمف اًمتل هل أن ُمث٤مًٓ اىمتّم٤مدي ً٤م
ي٘متـدى سمـف ،طمٞم٨م أقمٓمل اًمٌٜمؽ اًمـٛمريمزي احلؼ ًمٚمٌٜمقك سمٛمٜمح ىمروض سم٘مدر  23وٕمػ
رأس ُم٤مهل٤مُ ،مـٛمـ٤م يٛمثؾ رسمح ً٤م يمٌػم ًا ظمّمقص ً٤م إذا اقمتؼمٟم٤م أن اًمـٛمـ٤مل اًمـٛم٘مروض ٓ
وٛمـ٤من ًمف -و أدمـرأ قمٚمـك اًم٘مقل أن ٟمٗمس أًمٞم٦م شمًقد ومـل يمؾ أٟمح٤مء اًمٕم٤مًمـؿ-
قمغم أيـ٦م طم٤مل ويمٞمٗمٛمـ٤م يم٤من إُمر ومـ٢مٟمـف جي٥م أوًٓ اًمت٘مٚمٞمـؾ ُمـ اًمٗمقائـد اًمتل شمـتٛمتع
سمـٝم٤م اًمٌٜمقك سم٘مدر يمٌػم ًمٙمل ٓ شمٔمؾ اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٌٜمٙمٞم٦م ُمٗمرـم٦م وهمـػم ـمٌٞمٕمٞم٦م ،ومـل طملم
شمٙمقن أرسم٤مح اًمّمٜم٤مقم٦م ؾمخٞمٗم٦م -وهذا هق اًمًٌ٥م ومـل إصؾ وًمٞمس وم٘مط سمًٌ٥م اًمٗمقائـد
اًمـٛمٗمرـم٦م ،إذ إن اًمٌٜمقك ًمـٝم٤م قمٛمٚمٞم٤مت ُُمٕم٘مدة يتؿ سمـٝم٤م إٟمتـ٤مج اًمـٛمـ٤مل واًم َتـ َرسمح ومٞمـف،

وهٜم٤م يٙمٛمـ اًمنم ومـل اًمٜمٔم٤مم اًمـٛمـ٤مًمـل-

وىمـد أدى يمؾ هذا سمًػم ضمقؾمٞم٤م ؾمت٤مُم٥م ،رئٞمس سمٜمؽ إٟمجٚمؽما ذم  1923إًمـك أن
يٍمح سم٠من اًمٌٜمقك ُوًم ِـدَ ْت ومـل أطمْم٤من اًمٔمٚمؿ وشمرقمرقم٧م ومـل اًمذٟم٥م ،وأٟمـف ُم٤مدام إٟمت٤مج
اًمـٛمـ٤مل قمـ ـمريؼ اًم٘مروض ُمًٛمقطم ً٤م سمـف ومـ٢مٟمـٝم٤م ـ أي اًمٌٜمقك ـ ؾمتٛمٚمؽ إرض

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ108
ويٙمقن يمؾ اًمٜمـ٤مس قمٌٞمـد ًا ًمـٝم٤م وُمـ اًمـٛم١ميمد أن ؾمػم ضمقؾمٞم٤م ؾمت٤مُم٥م يم٤من يٕمرف طمؼ
اًمـٛمٕمرومـ٦م قمٛمـ٤م يتٙمٚمؿ-
إذا ُم٤م أظمذٟم٤م سمٕملم آقمتٌ٤مر اًمًٚمٓم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمـٛمت٤مطم٦م ًمٚمٌٜمقك ،ومـ٢مٟمـف ًمٞمس ُمـ
اًمّمٕم٥م شمـخ ّٞمؾ اًمتـ٠مصمٞمـر اًمذي يٛمـ٤مرؾمف إٟمت٤مج اًمـٛمـ٤مل اًمـٛمّمٓمٜمع قمٚمـك اىمتّم٤مد
اًمٕمـ٤مًمـؿ -سم٤مًمٓمٌع شم٘مع قمٛمٚمٞم٤مت اًمٌٜمقك اًمتج٤مريـ٦م حت٧م رىم٤مسمـ٦م اًمٌٜمؽ اًمـٛمريمزي
ًمٚمدوًم٦م ،طمٞم٨م هٜم٤مك قمدد ُمـ اًمقاضمٌ٤مت اًمتل جي٥م قمٚمٞمٝم٤م أن شمٚمتزم هب٤م واًمتل شمٌدأ
سم٤مًمـٛمح٤مومٔم٦م قمٚمـك ُم١مذات آطمتٞم٤مـمل ومـل اًمّمٜمدوق وشمٜمـتٝمل سمقاضم٥م ُمً٤مقمدة
اًمدوًم٦م قمٚمـك ُمقاضمٝم٦م طم٤مضمٞم٤مشمـٝم٤مً -مٙمـ يمؾ هذه اًمقاضمٌ٤مت ٓ شمٜمـ٘مص ُمـ أرسم٤مطمٝم٤م
وٓ يٛمٙمـ أن شمـٛمٜمع ُمِمٙمٚم٦م اًمتْمخؿ أو اًمتدهقر اًمـٛمـ٤مًمـل اًمذي يًٌـٌف إٟمتـ٤مج
اًمـٛمـ٤مل وؾمحٌف سمِمٙمؾ ُمّمٓمٜمع-
ورهمؿ أن اًمٜمٔمريـ٦م آىمتّم٤مديـ٦م ذات آدم٤مه اًمـٛمح٤مومظ حت٤مول دم٤مهؾ هذا
اًمت٠مصمػم ،ومـ٢من هٜم٤مك اًمٕمديـد ُمـ آىمتّم٤مديٞمــ اًمـٛمٜمتًٌـٞمــ إًمـك شمٞم٤مرات خمتٚمٗم٦م
ي١ميمدون أن يمؾ اًمت٘مٚمٌ٤مت آىمتّم٤مديـ٦م ُمّمٓمٜمٕم٦م ،وأن إزُم٤مت آىمتّم٤مديـ٦م ًمٞمً٧م
إٓ أزُم٤مت ُم٤مًمٞم٦م ٟم٤مدمـ٦م قمـ اًمٜمٔم٤مم اًمـٛمـ٤مًمـل ٟمٗمًف اًمذي يًتٕمٛمؾ آًمٞمـ٤مشمـف ًمٚمٝمدف
اًمقطمٞمد اًمـٛمتٛمثؾ ومـل اًمرسمح سمـدون وٛمػم-
وًم٘مد أؿم٤مر اًمٌـ٤مسمـ٤م (سمٞمقس احل٤مدي قمنم) ومـل ٟمنمشمـف اًمتل قمٜمقاٟمـٝم٤م« :اًمٕم٤مم
إرسمٕملمش إًمـك أن اًمٜمٔم٤مم اًمـٛمـ٤مًمـل احل٤مًمـل جيٕمؾ اًمـٛمـ٤مل واًمًٚمٓم٦م شمتـريمز ومـل يـد
إىمٚمٞم٦م ،وهق يِمػم إًمـك أن« :ؾمٚمٓم٦م اًمـٛمـ٤مل شمّمٌح ىمقيـ٦م إًمـك طمد اًم َتٕمًػ،
وقمٜمدُم٤م يتحٙمؿ أصح٤مب اًمـٛمـ٤مل ومـل اًم٘مروض ويقزقمقٟمـٝم٤م يمام ؿم٤مءوا ،يٌدو يمٛمـ٤م
ًمق يم٤مٟمقا ُي ِٛمدّ ون آىمتّم٤مد سم٤مًمدم اًمذي يٕمٞمش ُمٜمـف ويتحٙمٛمقن سمٞمـد ُمـ طمديـد ومـل
روح احلٞم٤مة آىمتّم٤مديـ٦م ،ومال يًتٓمٞمع أطمدٌ أن يتـٜمٗمس سمـدون إذٟمـٝمؿش-
إذ ًا قمٜمدُم٤م يًح٥م اًمٜمٔم٤مم اًمـٛمـ٤مًمـل اًمـٛمـ٤مل اًمً٤مئـؾ ُمـ اًمًقق وومـل ٟمٗمس
اًمقىم٧م وومج٠مة حيت٤مج إًمٞمف اًمـٛمجتٛمع ،أي قمٜمدُم٤م «يًتٜمـزومقن اًمدمش يمٛمـ٤م ىم٤مل (سمٞمقس
احل٤مدي قمنم) اًمذي يٖمذي اجلًؿ آىمتّم٤مدي ،قمٜمده٤م حتدث إزُم٤مت اًمٕمٔمٛمك

ِ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ109حؽ َْؿُمـُأمريؽوُافَلتقـقي

يم٠مزُم٦م ُ 1929مثالً -إن هذه إزُم٦م اًمتل أدت سم٤مًمـٛماليلم إًمـك اًمٞمـ٠مس واإلومالس
شمـتخذ رهمؿ ذًمؽ يمٛمث٤مًٓ ًمٜمتٞمج٦م ُمـٛمـ٤مرؾم٦م اًمـٛمذه٥م اًمٚمٞمؼماًمـل ،وذًمؽ ٕن ىم٤مٟمقن
«اشمريمف يٕمٛمؾش شمـتـٓمٚم٥م ُمـ اًمًقق ٟمٔم٤مومـ٦م ٓ يٛمٙمـ أن شمـتح٘مؼ أسمـد ًا سمًٌ٥م وضمقد
آطمتٙم٤مر ،وُمـٛمـ٤مرؾم٤مت أظمرى ختؾ دائٛمـ ً٤م سمتقازن إؾمٕم٤مر يمٜمتٞمج٦م ًمٚمتالقمٌ٤مت
اًمزائـٗم٦م ًمٚمٕمرض واًمٓمٚم٥م واًمتل هل ومـل احل٘مٞم٘م٦م حتـ٤ميالت ًمٞمس إٓ-
وسم٤مًمٗمٕمؾ ومـ٢من شمريمٞمز اًمـٛمـ٤مل ُمٜمـذ شمٚمؽ اًمٗمؽمة سملم يـدي ذيم٤مت وخٛم٦م
ُمرشمٙمزة قمٛمقدي ً٤م وأومـ٘مٞم ً٤م ،واًمـٝمٞمٛمٜم٦م اًمتج٤مريـ٦م اًمتل شمـتٛمتع سمـٝم٤م سمٕمض اًمنميم٤مت
واًمتل دمٕمٚمٝم٤م شمٗمرض أؾمٕم٤مره٤م ،يًٌ٥م اؾمتٞمالء اًمٌٜمقك قمٚمـك اًمنميم٤مت واًمتجٛمٕم٤مت
ٍ
ٍ
ُمٓمٚمؼُ ،مـٛمـ٤م ُيًٝمؾ اًمتحٙمؿ ومـل احلٞم٤مة آىمتّم٤مديـ٦م قمـ ـمريؼ
سمِمٙمؾ
اًمّمٜم٤مقمٞم٦م
هذه إزُم٤مت آىمتّم٤مديـ٦م-
وسمٕمد أزُم٦م  1929جل٠مت يمؾ اًمدول إًمـك جمٛمققم٦م ُمـ احلٚمقل ًمٚمتحٙمؿ ومـل
اًمًٞم٤مؾم٦م اًمـٛمـ٤مًمٞم٦م ،وأظمرى ًم٘مٞم٤مدة اًمًٞم٤مؾم٦م آىمتّم٤مديـ٦م ومـل ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٜمٗم٘م٤مت
اًمدوًم٦م ،يمٛمـ٤م طمدث ُمع ظمٓم٦م «ٟمٞمق ديؾش اًمـٛمتخذة ُمـ ىمٌؾ اًمقٓي٤مت اًمـٛمتحدة
واًمتل شمقاومؼ ومـل ظمٓمقـمٝم٤م اًمٕمـ٤مُم٦م ٟمٔمري٤مت ج -م -يمٞمٜمس-
ًمـؿ شمـتـٗم٤مدى هذه احلٚمقل أزُم٤مت ضمديـدة ،وًمٙمـ ًمـؿ شمتٙمرر أزُم٦م  -1929وإذا
اؾمتٛمرت هذه إزُم٤مت حتدث سمـٝمذا اإليـ٘م٤معُ ،م١مذيـ٦م ُمرة اىمتّم٤مد هذه اًمدوًم٦م،
وأظمرى ذاك اًمٌـ ٚمد ،وضم٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمتً٤مءل ُم٤م إذا يم٤من أوًمئـؽ آىمتّم٤مديقن اًمذيـ
ي١ميمدون سمـ٠من ـمٌٞمٕم٦م هذه إزُم٤مت واًمتْمخٛمـ٤مت ًمٞمً٧م إٓ ُم٤مًمٞمـ٦م ي٘مقًمقن احلـ٘مٞم٘م٦م-
وومـل قم٤مم ً 1929مـؿ يٙمـ هٜم٤مك ُم٤م حيٛمؾ قمٚمـك اًمِمؽ ومـل وىمقع أزُم٦م ذم
اًمقٓي٤مت اًمـٛمتحدة -وم٤محل٘مقل يم٤مٟم٧م شمـٜمـت٩م وظمزاٟم٤مت احلٌقب يم٤مٟم٧م ُمـٛمتٚمئ٦م،
واًمّمٜم٤مقم٦م يم٤مٟم٧م شمًػم سمـ٢ميـ٘م٤مع ضمٞمد ،وٟمًٌ٦م اًمٌٓم٤مًم٦م يم٤مٟم٧م أيمثر ُمـ ُم٘مٌقًم٦م،
واًمـٛمقاصالت يم٤مٟم٧م ىمـد حتًٜم٧م ُمع سمـدايـ٦م اًم٘مرن ،واًمـٛمحالت يم٤مٟم٧م شمـٛمتٚمؽ
يمؾ ُم٤م حيت٤مج إًمٞمـف اًمٜمـ٤مس -يمؾ ؿمـلء يم٤من يًػم قمٚمـك ُم٤م يـرام ،إٟمٛمـ٤م يم٤من يٜمـ٘مص
ؿمٞمئ ً٤م واطمد ًا هق اًمـٛمـ٤مل-
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وًمٙمـ وومج٠مة ،طملم يم٤من آىمتّم٤مد يًػم قمٚمـك ِ
ظمػم ُم٤م ُيرامُ ،ؾمحٌ٧م ُمـ اًمًقق

وومـل حلٔم٦م واطمدة ُماليلم اًمدوٓرات ،قمٜمدُم٤م اُمتٜمٕم٧م اًمٌٜمقك قمـ ُمد ؾمٛمـ٤مهة
اًمٌقرص٦م اًمذيـ يم٤مٟمقا يٖم٤مُمرون ومـل ؾمقق اًمـٛمـ٤مل سمـدون أي شمـحٗمظ سم٤مًم٘مروض
ىمّمػمة اًمـٛمدى ،ومج٠مة يمؾ ؿمـلء سمـدون اًمـٛمـ٤مل اًمذي هق دم آىمتّم٤مد ًمـؿ يٙمـ
ُمـ اًمـٛمٛمٙمـ اًمنماء وٓ آؾمتثٛمـ٤مر -ومتدهقرت آٓف اًمّمٜم٤مقم٤مت ومـل احل٤مل،
ٛمس
وشمٕمٗمٜم٧م اًمـٛمٜمـتج٤مت اًم٘مـ٤مسمٚم٦م ًمٚمٗمً٤مد ومـل اًمـٛمخ٤مزن ً ---مٙمـ رهمؿ ذًمؽ ًمـؿ شمـ ّ
هذه إزُم٦م اًمٌٜمقك ،اًمتل يم٤مٟم٧م شمٓم٤مًم٥م سم٤مًم٘مروض اًمتل ُمٜمحتٝم٤م وشم٘مقم سم٤محلجقزات
اًمالزُم٦م ود ُمـٛمتٚمٙم٤مت ُمـ وٛمٜمقه٤م ًمٙمل شمٌـٞمٕمٝم٤م ومـل ُم٤م سمٕمد سمـثٛمـ أقمٚمـك سمٙمثػم
طملم ازدهر آىمتّم٤مد ُمـ ضمديد وأصٌح٧م اًم٘مروض شمـُٛمٜمَح ُمر ًة أظمرى-
همري٥م هذا اًمٜمٔم٤مم اًمـٛمـ٤مًمـل اًمذي يرسمح دائٛمـ ً٤م ُمٝمٛمـ٤م طمدث ،سمـؾ ًمٕمٚمف يرسمح
ُمر
أيمثر ومـل ومؽمات إزُم٤مت ُمٜمف ومـل ومؽمات اًمـخػم! أًمٞمس ُمـ اًمٕم٤مدي أن ًمق ّ
آىمتـّم٤مد سم٠مزُم٦م أن ي١مصمـر ذًمؽ قمٚمـك اًمٙمؾ؟
وًمٙمـ يٌدو يمٛمـ٤م رأيٜم٤م ومـل ُم٤م قمروٜم٤م طمتك أن أن ذًمؽ ًمٞمس همريٌـ ً٤مٕ ،ن
خر ُج ُمٜمٝم٤م ىمقيـ ً٦م وراسمح٦م-
اًمٌٜمقك اًمتل ُشمًٌ٥م إزُم٦م هل اًمتل َشمـ ُ
ٍ
إٟمٜم٤م ٟمتٙمٚمؿ إذا قمـ ٍ
وأزُم٤مت َومهٞم٦مٟ -محـ ٟمتٙمٚمؿ ومـل ٟمـٝم٤ميـ٦م
ُم٤مل ظمٞم٤مًمـ ٍّل
اًمـٛمٓم٤مف قمـ ٟمٔم٤م ٍم ُم٤مًمـل ؾمٗم٤محَ ،يًحر ويتحٙمؿ ومـل اًمـجًؿ آىمتّم٤مدي
ِ
ه٤موٛمـ ً٤م يمؾ ـم٤مىم٤مشمـف -وأيمد «ف -ؾمقديش اًمـٛمذيمقر أقماله أن اًمٌٜمقك اًمتل سمـدأت
ُمـ اًمّمٗمر شمقصٚم٧م إًمـك ضمٕمٚمٜمـ٤م ُمديٜمٞمـٝم٤م اًمـٛمٌ٤مذيـ أو همػم اًمـٛمٌ٤مذيـ ،قمـ
ـمريؼ احلٞمٚم٦م اًمتل شمٙمٚمٛمٜم٤م قمٜمٝم٤م واًمتل ٓ يٜمـتٌـف ًمـٝم٤م اًمـٛمجتٛمع ،ضم٤مقمٚم٦م ُم٤م أـمٚمؼ قمٚمٞمف
«ج -سمقؿم٤ميم٤مش« :هىمـ٦م اًمدهرش-
ويٌدو أٟمـف ُمـ اًمـٛمح٤مل أن شمقضمد هىمـ٦م سمـٝمذا احلجؿ دون أن شمٜمـتٌف ًمـٝم٤م
احلٙمقُم٤مت ومت٘مقم سمـرد ٍ
ومٕمؾ ًمتّمحٞمح إؿمٞم٤مء -وًمٙمٜمٜم٤م إذا شمـٗمحّمٜم٤م طمً٤مسم٤مت اًمدول
ًمرأيٜم٤م ُمدى ديقٟمـٝم٤م ُمـ اًمٌٜمقك واؾمتح٤مًم٦م ُىمـدرشمـٝم٤م قمٚمـك اخت٤مذ أي إضمراء-
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ومـل أواظمر قم٤مم  1995يم٤من ديـ اًمقٓي٤مت اعمتحدة يّمؾ إمم  4-9أًمػ ُمٚمٞمـ٤مر
ٍ
ـمٗمؾ
دوٓر ،ومقائـد اًمدَّ يـ اًم٘مقُمل شمّمؾ ومـل  1992إمم  292سمٚمٞمقن دوٓر -يمؾ
أُمريٙمل وًمد ومـل قم٤مم  1995أشمك إًمـك هذا اًمٕم٤مًمـؿ سمـدَ ْي ٍـ يّمؾ إًمـك 18-631

دوٓر -إذا يم٤مٟم٧م أىمقى دوًم٦م ومـل اًمٕم٤مًمـؿ شمٕم٤مٟمـل ُمـ َد ْي ٍـ هبذا احلجؿ وضم٥م
اًمتً٤مؤل أيـ شمٙمٛمـ ىمقشمـٝم٤م؟ أو ًمٜمَ ُ٘مـ ْٚمٝم٤م سمـدون ُمـٛمـ٤مـمٚم٦م :أًمٞمس ُمـ اًمـٛمٜمٓم٘مل اًمٔمـ
سم٠من اًم َ٘م ِق َّي ومـل احل٘مٞم٘م٦م هق دائٜمٝم٤م؟
وإذا ُم٤م يم٤من َد ْيـ اًمدول اًمّمٖمرى أىمـؾ ومذًمؽ ٓ يٕمٜمل أن اقمتامده٤م قمٚمـك اًمٜمٔم٤مم
اًمـٛمـ٤مًمـل اًمٕمـ٤مًمـٛمل أوٕمػ ،سمؾ إن إُمر قمٙمس ذًمؽ مت٤مُم ً٤م -وهذا آقمتٛمـ٤مد ٓ
يٛمٙمـ شمٗم٤مديـف شم٘مٜمٞم ً٤م إذا أظمذٟم٤م سمٕملم آقمتٌ٤مر ،يمام ىمٚمٜمـ٤م ُمـ ىمٌؾ ،أن اًمدَّ ْيـ اًم ُٙم ّٚمـل
ٍ
قمٓمل سمٛمـ٤مل أصٚمف
يًتحٞمؾ شم٠مديتـفٟٕ ،مـف ًمٞمس هٜم٤مك ُم٤مل طم٘مٞم٘مل يم٤مف ًمت٠مديـ٦م د ْي ٍـ ُأ َ
ُمٙمتقب :أي ُظم ِٚم َؼ ُمـ اًمٕمدم -ىمـد يٙمقن هذا هق سم٤مًمْمٌط ُم٤م شمريـده اًمٌٜمقك ًمٙمل
ًٝمؾ قمٚمٞمٝم٤م آؾمتٞمالء قمٚمـك اخلػمات
شمـدوم طم٤مًم٦م اقمتٛمـ٤مد اًمدول قمٚمٞمٝم٤م وسم٤مًمتـ٤مًمـل َي ُ
احلـ٘مٞم٘مٞم٦م اًمتل شمْمٛمـ اًمديقن اًمتل شمٕمٓمٞمٝم٤م-
إن ىمقة اًمٜمٔم٤مم اًمـٛمـ٤مًمـل اًمٕم٤مًمـٛمل زادت ؿمٞمئ ً٤م ومِمٞمئ ً٤م ومـل ٟمٗمس اًمقىم٧م اًمذي وم٘مدت
ُمٕمف احلٙمقُم٤مت ىمـدرشمـٝم٤م قمٚمـك اًمتحٙمؿ ومـل اًمـٛمـ٤مل ،وىمـد يٙمقن ُمـ مجٚم٦م أؾمٌ٤مب ذًمؽ
اٟمت٘م٤مل اًمـٛمٜم٤مص٥م اًمـٛمٝمٛم٦م ومـل آىمتّم٤مد ُمـ يـد اًمًٞم٤مؾمٞملم إًمـك يـد رضم٤مل آىمتّم٤مد-
هٜم٤مك ُمٕمريم٦م ىمديٛم٦م سملم اًمًٞم٤مؾم٦م واًمتـ٘مٜمٞم٦م (آىمتّم٤مديـ٦م) سمدأت ُمع اًمثقرة
اًمّمٜم٤مقمٞم٦م وذًمؽ ُمـ قمٝمد ؾم٤من ؾمٞمٛمقن اًمذي أيمد ّ
أن «طمٙمقُم٦م اًمرضم٤ملش شمـتٜم٤مزل قمـ
ُمٙم٤مٟمتٝم٤م ًمّم٤مًمح «طمٙمقُم٦م إؿمٞم٤مءش وم٘مد وم٘مدت اًمًٞم٤مؾم٦م سمٌطء صٗمتٝم٤م اًمِم٤مقمريـ٦م
واًمـٛمث٤مًمٞم٦م شمـ٤مريم٦م اًمـٛمٙم٤من ٕؿمٙم٤مل قمـدة ُمـ اًمتٙمٜمقىمراـمٞم٦م اًمتل اؾمتٌدًم٧م اًمققمل
اًمًٞم٤مد سم٤مًمٕمٛمؾ ،أي إيـديقًمقضمٞم٦م سم٤مًمتـ٘مٜمٞم٦م-
وطم٤موًم٧م اًمتٙمٜمقىمراـمٞم٦م ُمٜمذ سمـدايـ٤مشمـٝم٤م أن شمِمقه اًمًٞم٤مد ،ويم٤مٟم٧م قمٚمـك احلؼ
أطمٞم٤مٟمـ ً٤م ووم٘م ً٤م ًمٜمٔمريـ٦م ج -سمقره٤من ومـ٢من «اخلؼماء ومـل وؾم٤مئـؾ اإلٟمـتـ٤مجش (أي اًمت٘مٜمٞمقن
واًمـٛمديرون) ؾمٞمتحقًمقن ومـل ٟمـٝم٤ميـ٦م اًمـٛمٓم٤مف إًمـك «ظمؼماء ومـل إهدافش
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(اًمًٞم٤مؾمٞمقن واًمـٛمٗمٙمرون) واًمذيـ ُيِم َٙمؽ ومـل صالطمٞمتٝمؿ ومـل اعمجتٛمٕم٤مت اًمّمٜم٤مقمٞم٦م-
وشمـٛمٌم ومـل ٟمٗمس ؾمٞم٤مق ُم٤م يًٛمك سمٜمٔمريـ٦م «ٟمـٝم٤ميـ٦م إيـديقًمقضمٞم٤متش اًمتل ٟمنمه٤م
داٟمٞمـٞمؾ سمٞمـؾ واًمتل شم٘مقل سم٠من إيديقًمقضمٞم٤مت هل ُم٤مض شمـتج٤موزه اعمجتٛمٕم٤متٕ ،ن
«اًمذيم٤مءش طم٤مًمٞمـ ً٤م ومـل يمؾ اًمٕم٤مًمـؿ اًمٖمرسمـل ُمتٗمؼ ومـل إُمقر اعمٝمٛم٦م -إن يمثػم ًا ُمـ قمٚمٛمـ٤مء
اًمًٞم٤مؾم٦م يمـ «رايٛمقٟمد أرونش أيمدوا قمٚمـك اٟم٘مراض إيـديـقًمقضمٞم٤مت اًمـٛمتٓمرومـ٦م ،أو
قمٚمـك اٟمٕمدام أي ُمٕمٜمك ومـل اًمٍماع سمٞمــ اًمٞمٛملم واًمٞمً٤مر ،يمٛمـ٤م يم٤من يـ١ميمد سمـف يمقؾمٚمر أو
يمٛمـ٤م ىم٤مل قم٤مًمـؿ آىمتّم٤مد يم٤مًمؼمي٨م:
«قمـ اًمٕمقاُمؾ اًمتـ٘مٜمٞم٦م شمٕمٚمق يمؾ ُمرة أيمثر قمٚمـك اًمٕمقاُمؾ اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وسمـذًمؽ
يٙمقن ًمألطمزاب اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمـٛمتٜم٤مومً٦م ٟمٗمس إهداف آؾمؽماشمٞمجٞم٦م -يمؾ هذه
«إيـديقًمقضمٞم٦مش اًمتٙمٜمقىمراـمٞم٦م يم٤من هدومٝم٤م ـمرد اًمًٞم٤مؾمٞملم ُمـ ُؾمٚمٓم٤مشمـٝمؿ قمٚمـك
اًم٘مرارات اًمت٘مٜمٞم٦م ،ظمّمقص ً٤م ومـل ُمٞمدان آىمتّم٤مد -إٟمـف ُمـ اًمٌديـٝمل أن ه١مٓء
اخلؼماء اًمتـ٘مٜمٞملم ،اًمذيـ ًمٞمًقا هؿ ومـل اًمقاىمع إٓ أصح٤مب اًمـٛمـ٤مل اًمٕم٤مًمـٛمل،
اؾمتقًمقا قمٚمـك ُمٜم٤مص٥م اًمًٞم٤مؾمٞملم اعمٝمٛم٦م ومـل خمتٚمػ اعمٞمـ٤مديـ آىمتّم٤مديـ٦م ومـل يمؾ
اًمدول سمحٞم٨م شمتخذ اًم٘مرارات اعمٝمٛم٦م ،واًمتل شمؽماوح ُمـ اًمتحٙمؿ ومـل ىمٞمٛم٦م اًم ُٕمٛمٚم٦م
واًمٗمقائـد ومـل اًمتٌ٤مدل ،إًمـك ظمّمخّم٦م اًمنميم٤مت اًمٕمٛمقُمٞم٦م واًمتل هم٤مًمٌـ ً٤م ُم٤م ُشمٌ٤مع
ٍ
ٍ
سمخس ًمٚمٛم٘متدريـ ،مم٤م يًٌ٥م هدم اًمـٛمجٝمقد اًمذي سمـذًمف اًمِمٕم٥م اًمذي حتٛمؾ
سمثٛمـ
شمٙمٚمٗم٦م إجي٤مده٤م-
يٛمٙمـ اًم٘مقل أن أول ٟمٍم ُمٝمؿ طمّمٚم٧م قمٚمٞمف اًمتٙمٜمقىمراـمٞم٦م طمدث ومـل اًمقاطمد
واًمٕمنميـ ُمـ ديًٛمؼم ًمًٜم٦م  1913قمٜمدُم٤م واومؼ اًمٙمقٟمٖمرس إُمريٙمل قمٚمـك ىم٤مٟمقن
آطمتٞم٤مـم٤مت اًمٗمٞمدراًمٞم٦م اًمذي ؾمٛمح سمتٙمقيـ «اهلٞمئ٦م اًمٗمٞمدراًمٞم٦م ًمالطمتٞم٤مـم٤متش
) ،(Federal Reserve Boardطمدث يمؾ هذا سمٞمٜمٛمـ٤م يم٤من اًمٕمديـد ُمـ أقمْم٤مء
اًمٙمقٟمٖمرس هم٤مئٌلم سمًٌ٥م قمٓمٚم٦م رأس اًمًٜم٦م وهذه اهلٞمئـ٦م هل هٞمئ٦م ظم٤مص٦م ختتٌئ حت٧م
ىمٜم٤مع هٞمئـ٦م قمٛمقُمٞم٦م اطمتٙمرت ُمٝمٛم٦م إصدار اًمٕمٛمٚم٦م ومـل اًمقٓي٤مت اًمـٛمتحدة ،وشمؿ ذًمؽ
رهمؿ اًمـٛمٌدأ اًمدؾمتقري اعمقوقع ُمـ ىمٌؾ آسم٤مء اًمدوًم٦م وُم١مؾمًقه٤م واًمذي يم٤من ي٘مقل أن:
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«اًمٙمقٟمٖمرس ًمف ؾمٚمٓم٦م إصدار اًمٜمـ٘مقد وشمٕمديؾ ىمٞمٛمتـفش -وًمٙمـ ذًمؽ شمؿ سمحج٦م أن أُمقر
اًمـٛمـ٤مل جي٥م شمريمٝم٤م «ًمٚمخؼماءش اًمٌٜمٙمٞملمٕ ،ن اًمًٞم٤مؾمٞملم ٓ يٗمٝمٛمقن ؿمٞمئ ً٤م ومـل آىمتّم٤مد-
إن إزُم٤مت آىمتّم٤مدي٦م اًمـٛمتقاصٚم٦م ،إظمػمة ومـل قم٤مم  ،1937يم٤مٟم٧م شمـتٓمٚم٥م
سمـ ٢محل٤مح ظمٚمؼ سمٜمؽ ُمريمزي يمٌٜمؽ وطمٞمد ًمف اًم٘مدرة قمٚمـك ؾمؽ اًمٜم٘مقد ويم٤من ذًمؽ هق
احلؾ اًمذي اختذشمـف مجٞمع اًمٌـٚمدان ومـل أواظمر اًم٘مرن اًمتـ٤مؾمع قمنم ًمٚمتٖمٚم٥م قمٚمـك
اًمٗمقى اًمٜمـ٤مدمـ٦م قمـ شمٕمدد اًمٌٜمقك اًمتل يم٤مٟم٧م شمًؽ اًمـٛمـ٤مل ٌّ
يمؾ ومـل ُمٜمٓم٘متف،
وقمٚمـ ك ُمِم٤ميمؾ وومرة اًمٜم٘مقد اًمتل يم٤مٟم٧م شمتٙمرر سمٙمثرة -وم٘مد يم٤من ومـل اًمقٓي٤مت اعمتحدة
وم٘مط  25333سمٜمؽ ًمف اًم٘مدرة قمٚمـك ؾمؽ اًمٜم٘مقدً -مٙمـ ومـل  1913يم٤من هٜم٤مك ُمٞمؾ
ًمٚمتخٚمـل قمـ ومٙمرة اًمٌٜمؽ اعمريمزي ٕٟمـف ـ قمدا اًمًٌ٥م اًمتٙمٜمقىمراـمل اًمـٛمذيمقر أقماله
ـ يم٤من يٕمتؼم همػم ٓئـؼ سم٤مًمٜمٔم٤مم اًمٗمٞمدراًمـل وٓ يتٜم٤مؾم٥م ُمع ومرديـ٦م اًمقٓي٤مت ،زي٤مدة
قمٚمـ ك أن ومٙمرة اشمً٤مع اًمقٓي٤مت اعمتحدة يم٤مٟم٧م ؾمتٛمٜمع ُمـ ٟمج٤مح اًمٗمٙمرة-
وسمـ٤مًمتـ٤مًمـل يتؿ شم٠مؾمٞمس ُمريمز آطمتٞم٤مـم٤مت اًمٗمٞمدراًمـل سمـدل اًمٌٜمؽ اًمـٛمريمزي
ًمتٗم٤مدي ُمِم٤ميمؾ قمدة ُمـ سمٞمٜمٝم٤م أزُم٤مت ىمٚم٦م اًمـٛمـ٤مل يمٛمـ٤م طمدث ومـل  1937ورهمؿ
ذًمؽ ًمـؿ ُيٛمٙمـ شمٗم٤مدي إزُم٦م اًمْمخٛم٦م قم٤مم  1929يمٛمـ٤م أذٟم٤م ُمـ ىمٌؾ-
وُمٜمذ ذًمؽ اًمقىم٧م ويمٚمٛمـ٤م اطمت٤مضم٧م احلٙمقُم٦م اًمٗمٞمدراًمٞم٦م إًمـك شمـٛمقيؾ إو٤مومـل
ومقق ُم٤م يٛمٙمٜمٝم٤م احلّمقل قمٚمٞمف ُمـٛمـ٤م حتـ٘م٘مف ُمـ اًميائ٥م :شمـتجف إمم ُمريمز
آطمتٞم٤مـم٤مت ـم٤مًمٌ٦م ُ 533مٚمٞمقن دوٓر ُمثالً -وإذا ُم٤م واومؼ قمٚمـك اًمـٛمٌٚمغ ومـ٢من
اًمٙمقٟمٖمرس يٕمٓمل شمرظمٞمّم ً٤م ًمٚمٛمٓم٤مًمٌ٦م سمٓمٌع ُ 533مٚمٞمقن دوٓر قمغم ؿمٙمؾ ؾمٜمدات
ًمٚمدوًم٦م واًمتل شمٕمٓمك ًمـٛمريمز آطمتٞم٤مـم٤مت اًمٗمٞمدراًمـل ،اًمذي سمـدوره يتحٛمؾ ٟمٗم٘م٤مت
ؾمؽ اًمٕمٛمٚم٦م اًمـٛمٓمٚمقسم٦م ًمٞمٛمد احلٙمقُم٦م سمـٝم٤م وٟمتٞمج٦م ًمذًمؽ شمٙمقن احلٙمقُم٦م ُمديٜم٦م
ًمٚمٛمريمز اًمٗمٞمدراًمـل سمـ ُ 533مٚمٞمقن دوٓر زائـد اًمٗمقائـد اًمٜمـ٤مدمـ٦م قمٜمٝم٤م واًمـٛمؽمايمٛم٦م
ًمٖم٤ميـ٦م ؾمداد اًمديـ-
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وووم٘م ً٤م ًمـٝمذه اًمٓمري٘م٦م أصٌح اًمِمٕم٥م إُمريٙمل َيـدي ُـ ًمـٛمريمز آطمتٞم٤مـم٤مت
اًمٗمٞمدراًمـل ومـل ؾمٜم٦م  1976سم٠ميمثر ُمـ  433سمٚمٞمقن دوٓر ،واًمتل أٟمتج٧م ومقائـد شمـ٘مدر
سمٌٚمٞمقٟمـل دوٓر ؿمٝمريـ٦م-
ويمٛمـ٤م أيمد اًمٓمٞم٤مر اًمـٛمِمٝمقر ؿم٤مرل ًمٞمٜمٌػمغ ومـ٢من ىم٤مٟمقن ُمريمز آطمتٞم٤مـم٤مت
اًمٗمٞمدراًمـل أقمٓمك صٗم٦م اًمـٛمّمداىمٞم٦م واًمـٛمنموقمٞم٦م ًمٚمحٙمقُم٦م اًمـخٗمٞم٦م اًمتل شمـحٙمؿ
اًمٕم٤مًمـؿ-

ِ
أي اهتٛمـ٤م ٍم ًمٜمّمٞمح٦م شمقُم٤مس ضمٞمٗمػمؾمقن
ًمـؿ ُيٕم ْر اًمؼمًمـٛمـ٤مٟمٞمقن إُمريٙمٞمقن َّ
اًمذي شمٜمٌ٠م سمـ٠مٟمـف ًمق شمرك إُمريٙمٞمقن إصدار اًمٕمٛمٚم٦م سملم يـدي اًمٌٜمقك اخل٤مص٦م
ًمقضمدوا أٟمٗمًٝمؿ يقُم ً٤م ُم٤م ُمـحروُملم ُمـ يمؾ رء ،و ًَم َق َضمدَ أسمٜم٤مؤهؿ أٟمٗمًٝمؿ سمـدون
ٍ
ُمٜمزل يـ٠مويـٝمؿ ومـل اًمٌالد اًمتل همزاه٤م آسمـ٤مؤهؿ-
إن اًمدوٓر اًمذي هق اًمٕمٛمٚم٦م إؾم٤مؾمٞم٦م ومـل اًمًقق اًمٕم٤مًمـٛمٞم٦م يتؿ ؾمٙم ُف ُمـ ِىم ٌَـؾ
اصمٜمل قمنم سمٜمٙم ً٤م ُمٙمٚمٗم ً٤م سمـٝمذه اًمقفمٞمٗم٦م -إن ظمٞمقط اًمٜمٔم٤مم اًمـٛمـ٤مًمـل إُمريٙمل حيريمٝم٤م
أومراد هٞمئـ٦م ُطم ّٙم٤م ِم اًمٜمٔم٤مم ومـل اًمـٛمريمز اًمٗمٞمدراًمـل وهؿ اًمذيـ يتحٙمٛمقن سمدورهؿ
ومـل اًمٜمٔم٤مم اًمـٛمـ٤مًمـل اًمٕمـ٤مًمـٛمل-
أُم٤مم هذا اًمقوع ٓ يٛمٙمـ اًم٘مٞم٤مم سمٌمء ،و َىمـ َّؾ ُم٤م يٗمٕمٚمف طمٙم٤مم اًمقٓي٤مت
اعمختٚمٗم٦م اًمتل َي ًِػم اىمتّم٤مده٤م وقمٛمالئٝم٤م قمٚمـك اإلي٘م٤مع اًمذي شمٗمروف ُمّم٤مًمح اًمٌٜمقك
اًمٙمٌػمة -وُمـٛمـ٤م ٓؿمؽ ومٞمف هق أن دوًم٦م ىمقيـ٦م ومٞمٝم٤م ـمٌ٘م٦م ذيٗمـ٦م وُمًت٘مٚم٦م ُمـ
اًمًٞم٤مؾمٞمـلم قمـ جمٛمقع اًمـٛمّم٤مًمح آىمتّم٤مديـ٦م :يٛمٙمٜمٝم٤م أن شمـتٖمٚم٥م قمٚمـك هذه
اًمتـ٠مصمٞمـرات ظمّمقص ً٤م إذا أظمذٟم٤م سمٕملم آقمتٌ٤مر أن اًمدوًم٦م ـ إُم٦م هل اًم٘مقة اًمقطمٞمدة
اًمتل يٛمٙمٜمٝم٤م أن شمٕمرىمـؾ ؾمٚمٓم٦م اًمٜمٔم٤مم اًمـٛمـ٤مًمـل ًمتٛمٜمع حتٙم َٛمف اًمـٛمٓمٚمؼ-

وىمـد أيمد إدُمقٟمـد روصمِمٞمٚمد أن اًمٌُـٜمْٞمـ٦م اًمتل جي٥م أن ختتـٗمل هل إُم٦م -وإذا ُم٤م
اظمتٗمك اًمقـمـ وإُم٦م واًمدوًم٦م ومـل سمحر اًمٜمٔم٤م ِم اًمٕم٤مًمـٛمل اًمذي أقمٚمـ قمٜمف ج-
ِ
ورويمٗم َٚمر ـ ومـ٢من اًمـٛمجتٛمٕم٤مت ًمـ يٌ٘مك ًمـٝم٤م أُمؾ
وارسمقغ ـ ذيؽ قم٤مئـٚمـ٦م روصمِمٞمٚمد
ومـل اًمدوم٤مع قمـ ٟمٗمًٝم٤م ود هذه اًمًٚمٓم٦م اًمٕم٤مًمـٛمٞم٦م-
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وًم٘مد داومٕم٧م اًمدول إوروسمٞم٦م (اًمتل شمـٛمت٤مز سمٙمقٟمـٝم٤م أيمثر شمـدظم ً
ال ومـل
آىمتّم٤مد) قمـ ٟمٗمًٝم٤م ضمزئٞمـ ً٤م ود هذه اًمتـ٠مصمٞمـراتً -مٙمـ هؾ شمًتٓمٞمع اًمًقق
إوروسمٞمـ٦م اًمـٛم٘مٌٚم٦م ذات اًمًٚمٓم٦م اًمًٞم٤مؾمٞمـ٦م اًمٖم٤مُمْم٦م واًمٌٜمؽ اًمـٛمريمزي إوروسمـل
اًمـٛمًت٘مؾ قمـ احلٙمقُم٤مت أن شمْمٛمـ هذا آؾمت٘مالل دائٛمـ ً٤م؟
أًمـ يٙمقن اًمٞمقرو (اًمٕمٛمٚم٦م إوروسمٞم٦م) وؾمٞمٚم ً٦م ُمٜم٤مؾمٌ٦م ًمٚمتحٙم ِؿ ومـل اًمـٛمـ٤مًمٞم٤مت
ومـل اًم٘مـ ِ
٤مرة اًم٘مديٛم٦م؟
إن اًمتحٙمؿ ومـل اًمٕم٤مًمـؿ اًمـٛمـ٤مًمـل ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمـر قم٤مدًمـ٦م وُمـختٚمٗم٦م ًمٚمقصقل
إًمـك ؾمٌٞمؾ آؾمت٘مالل احلـ٘مٞم٘مل يـٌدو أُمر ًا صٕمٌ ً٤م ٕن اًمٙمؾ يٛمٞمؾ طم٤مًمٞمـ ً٤م إًمـك
آشمـج٤مه اًمـٛمٕم٤ميمس-

ًمٙمـ أيـ٦م صٕمقسم٦م يٛمٙمـ أن شمقاضمف هذه اًمًٚمٓم٦م اًمـٛمـ٤مًمٞم٦م اًمتل ُشمـ ِ
٘مر ُض ُم٤م ٓ

شمـٛمٚمٙمف وشمـحّمؾ اًمٗمـ٤مئـدة قمٚمٞمف ،وسمٕمٛمٚمٞم٦م ؾمحري٦م ُشمـخرج اًمـٛمـ٤مل ُمـ ٓ ؿمـلء،
سمحٞم٨م يٛمٙمٜمٝم٤م أن َشمرؿمـل رضم٤مل إقمٛمـ٤مل أو اًمًٞم٤مؾمٞمـلم أو اًمٜم٘م٤مسمٞمـلم ويمؾ ٟمقع ُمـ
اهلٞمئ٤مت واجلٛمٕمٞم٤مت إذا ُم٤م يم٤من إظمراج اًمـٛمـ٤مل ُمـ اًم٘مٌٕم٦م هق اظمتّم٤مصٝم٤م؟
يمؾ هذا اًمـٛمـ٤مل همػم اًمـٛمقضمقد ىمـد همـزا اًمًقق -إٟمٜمـ٤م ٟمٕمٞمش سمـ٤مًمـٛمـ٤مل اًمذي يٜمٌع
ُمـ اًمـٛمًت٘مٌؾ سمٗمْمؾ اًم٘مروض قمٚمـك اًمـٛمدى اًمٌٕمٞمد ،واًمذي يـج٥م أن ٟمـرده سمٛمجٝمقد
ؿم٤مق ـمقال طمٞم٤مشمٜمـ٤م -وقمٚمٞمٜمـ٤م أن َٟمرد اًمدَّ ْيـ وومقائـده ،وإذا ًمـؿ يٙمـ ذًمؽ يم٤مومٞم ً٤م ،ومـ٢مٟمـف
يـج٥م أن ٟم١مدي ضائٌـ ً٤م قمٚمـك هذا اًمدَّ ْيـ ،ؾمتًتٕمٛمؾ سمـدوره٤م ومـل رد َد ْي ِـ اًمدوًم٦م،
واوٕملم سمـذًمؽ أصم٘م٤مًٓ قمٚمـك قم٤مشمـؼ إضمٞم٤مل اًم٘م٤مدُم٦م سمِمٙمؾ ٓ شمـحتٛمٚمف ،واًمتل ؾمتْمٓمر

ًمتحٛمؾ ديـقن اًمدوًم٦م اًمـح٤مًمٞم٦م  ،هٜم٤م شمٙمٛمـ قمٌقديـ٦م اًمٕمٍم اًمـح٤مًمـل :أن يقًمدَ اًمٗمرد
ًمٙمل يِم٘مك ـمقل طمٞم٤مشمـف ،ويٕمٛمؾ سمـدون أضمر ًمٙمل ي١مدي اًميائ٥م واًمديقن سمٗمقائـده٤م-
ًم٘مد اقمتدٟم٤م قمٚمـك ووٕمٞم٦م يّمٕم٥م ُمٕمٝم٤م ختٞمؾ قم٤مًمـ ٍؿ سمـدون ىمروض ،دون أن
ٟمٜمـتٌف إًمـك أن اًمديـ احل٘مٞم٘مل (اًمث٘م٦م واًمـٛمّمداىمٞم٦م) يٙمٛمـ ومـل اؾمتٖمٜم٤مء اإلٟمً٤من قمـ
قم٤مضمز قمـ اًمقوم٤مءٟٕ ،مـف ُي٘مرض ُم٤م ًمٞمس ًمف،
آؾمتـداٟمـ٦م وًمٞمس ومـل اًمٌٜمؽ اًمذي هق
ٌ

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ131
وُمـ أضمؾ ذًمؽ يٕمٓمل ديقٟمـ ً٤م شمٗمقق ُ 23مرة طمجؿ رأس ُم٤مًمف ،وُمع اًمٕمٚمؿ أن اًمدَّ ْيـ
هق وم٘مط وقمد سم٤مٕداء-

إن رضمؾ إقمٛمـ٤مل يٜمت٩م ِظم ٍ
ؼمات وُمٜم٤مزل ويمؾ أٟمقاع اًمـٛمٜمتج٤مت سمٛمـ ٍ
٤مل

ُُم ْ٘مؽمض ،وٟمحّمؾ ٟمحـ قمٚمـك هذه اًمـٛمٜمتج٤مت سم٘مرض ،قمـ ـمريؼ وؾمٞمط اىمتـرض
ُم٤مًٓ ًمٙمل يٕمٛمؾ ،مم٤م يًٌ٥م شمرايمؿ اًمٗمقائـد ،يمؾ هذا ي١مدي إًمـك ومرق ُمٗمرط سملم
شمٙمٚمٗم٦م اإلٟمت٤مج وصمٛمـ اًمٌٞمـ ع اًمٜمٝم٤مئل ًمٚمٛمِمؽمي -إن يمؾ ُم٤م يٜمت٩م ًمف شمٙمٚمٗم٦م إو٤مومٞم٦م
سمًٌ٥م اًمٜمٔم٤مم اًمـٛمـ٤مًمـل اًمذي ٓ يٛمٙمـ اًمتٝمرب ُمٜمف سم٠مي ؿمٙمؾ سمًٌ٥م اًمتٖمري٥م
وازدواج اًمِمخّمٞم٦م اًمتل يٕم٤مٟمـل ُمٜمٝم٤م اًمـٛمجتٛمع اًمـٛمٗمرط ومـل آؾمتٝمالك-
ِ
ٍ
يمًٌ٥م ومـل وٕمػ اإلرادة ،وسمٜمٗمس
اًمٚمذة
ًم٘مد شمٓمرىم٧م ُمـ ىمٌـؾ ٓؾمتٝمالك
اًمِمٙمؾ يٙمقن َٟمـ َٝم ُؿ اًمـٛمًتٝمٚمؽ اًمذي ٓ َيِمٌع أسمـد ًا ٟمٛمقذضم ً٤م اضمتٛمـ٤مقمٞم ً٤م يـٌتٚمع يمؾ
ُم٤م يٜمـتجـف اًمٜمٔم٤مم آىمتّم٤مدي ،ومـ٠مي ُمٜمت٩مُ :مٝمٛمـ٤م يم٤من ٓ ُمٕم٘مقًٓ أو ٓ صالطمٞم٦م ًمف،
يّمٌح ومـل قمٞمٜمٞمـف ُمرهمقسم ً٤م ومٞمف ًمتٝمدئـ٦م اًم٘مـٚمؼ اًمدائؿ اًمذي يٕمٞمش ومٞمف -وُمـٛمـ٤م ٓ
ؿمؽ ومٞمـف أن اًمدقم٤ميـ٦م اًمالؿمٕمقريـ٦م حت٘مؼ اهلدف اًمذي شمـت٤مسمٕمف وأٟمـف قمٚمـك ٟمحق قم٤مم
يٙمٛمـ ومـل أن اًمٗمرد ًمـ ُيِمٌع رهمٌ٤مشمـف أسمـد ًا ،ومٌ٤مًمٜمًٌ٦م ًمف ؾمٞمقضمد دائٛمـ ً٤م ُُمٜمتـ ٌ٩م

وىمرض ؾمٝمؾ-
ضمديـد
ٌ

ىم٤مل يمقٟمٗمقؿمٞمقس :إن اًمًٕم٤مدة شمٙمٛمـ ومـل اؿمتٝم٤مء ُم٤م ٟمٛمٚمؽً -مٙمـ يٌدو أن هدف
اًمٜمٔم٤مم اًمـٛمـ٤مًمـل احل٤مًمـل هق قمٙمس هذا شمـٛمـ٤مُم ً٤م ،أن يتحقل اًم٘مٚمؼ آؾمتٝماليمل إًمـك
ؾمٞمد َيًتٕمٌِدُ اًمٗمرد طمتك ُمـٛمـ٤مشمـف َُمٙمٌ ً
ال إيـ٤مه سم٘مٞمد آؾمتالف ـمقل طمٞم٤مشمـف-

ويـٕمٞمش اًمـٛمجتٛمع احل٤مًمـل ومـل ىمٌْم٦م قمٜمٙمٌقت اًمٜمٔم٤مم اًمـٛمـ٤مًمـل ُمتخٌٓم ً٤م ومـل
ٍ
ؿمٝمقات ذه٦م وي٤مئً٦م ،وحيدث ًمف ُم٤م طمدث ًمـ (شم٤مٟمتِـؾ) اًمذي يمٚمٛمـ٤م ذب أيمثر:

ٍ
سمرهمٌ٦م قمٛمٞم٤مء
يمٚمٛمـ٤م زاد قمٓمِمف -ومٞمٕمٓمل اًمـٛمًتٝمٚمؽ (اًمذي ٓ يِمٌع) إطمً٤مؾم ً٤م يم٤مذسمـ ً٤م
أن يِمؽمي أؿمٞم٤مء وأؿمٞم٤مء ٓ ،جيد وراءه٤م إٓ أُم ً
ال زائٗم ً٤م ومـل حتًلم اإلطمً٤مس سم٘مٞمٛم٦م
ذاشمـف قمـ ـمريؼ «آُمتالكش ،وًمٞمس قمـ ـمريؼ «أن يٙمقنش ،ويٚمح ومـل هذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م
يم٤مًمـٛم٘م٤مُمر اًمذي يـٝمدر صمروشمـف دون أن يٜمتٌف إًمـك أٟمـف يْمٞم ُع ُمًت٘مٌٚمف وُمًت٘مٌؾ

ِ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ137حؽ َْؿُمـُأمريؽوُافَلتقـقي

أهشمـف ،ودون أن َيٗمٓمِـ إًمـك أٟمـف ًمـ ُيِمٌع رهمٌ٤مشمـف يمٚمٞمـ ً٤م سم٤مًمٚمذة واؾمتٝمالك
اًمـٛمٜمتج٤مت اًمـٛمـ٤مديـ٦م أسمـد ًا-
مودام ُافـظوم ُافـؿـوفـل ُٓ ُيـخدم ُافـؿجتؿع ُبؾ ُظؾـك ُافعؽس ُتـؿـوم ًُوُ :ؾـننُ
إخَلقُشتبؼكُدائؿـ ًوُؾـلُحؾبيُافكاع ُ .
()3

*ُ*ُ*ُ*ُ*ُ*ُ*

ُ

( )1

ِ
شمقًمٞمد اًمـامل ُمـ ٓرء (ؾمقا ًء ذم اًمٌٜمقك اًمرسمقي٦م أو اإلؾمالُمٞم٦م) واطمد،
( )1تعؾقؼ :إن ٟمٔم٤مم قمٛمؾ اًمٌٜمقك ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م
وم٢من اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم اًمذي شم ٕمٛمؾ ُمـ ظمالًمف يم٤موم٦م اًمٌٜمقك واطمدً ،مذا وم٢من ُم٤م ذيمره اًمٙم٤مشم٥م يٜمٓمٌؼ قمغم اًمٌٜمقك اإلؾمالُمٞم٦م
اًمٕم٤مُمٚم٦م وومؼ اًمٜمٔمؿ واًم٘مقاٟملم اًمٌٜمٙمٞم٦م ذم يمؾ ُمٙم٤من ،وذًمؽ يق ًّمد قمالُم٦م اؾمتٗمٝم٤م ٍم يمٌػمة ضمد ًا طمقل إؾمالُمٞم٦م قمٛمؾ اًمٌٜمقك
اإلؾمالُمٞم٦م -قمغم ؾمٌٞمؾ اًمـٛمث٤مل :قمٜمد ـمٚمٌؽ ًمتٛمقيؾ سمٜم ٍ٤مء ُمـ أي سمٜمؽ ،يٓمٚم٥م ُمٜمؽ اًمٌٜمؽ رهـ إرض ،صمؿ إيداع ُ %25مـ
اعمٌٚمغ ا ّ
ًمٙمكم اعمٓمٚمقب ًمتٛمقيؾ اعمنموع ،سم٠من يقدقمف ُم٤مًمؽ اعمنموع ًمدى اًمٌٜمؽ (ؾمقاء يم٤من اًمٌٜمؽ إؾمالُمٞم ً٤م أو رسمقي ً٤م) ،شمٚمؽ هل
اإلضمراءات اًمروشمٞمٜمٞم٦م ،واحل٤مصؾ أن اعمٌٚمغ اعمذيمقر ؾم ُٞمٛمٙمّـ اًمٌٜمؽ (وومؼ صالطمٞم٤مشمـف اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ذم دوًم٦م اإلُم٤مرات قمغم ؾمٌٞمؾ
ِ
صمؿ متقيؾ اعمنموع سم٠مرسمٕم٦م
اعمث٤مل) ُمـ ُمْم٤مقمٗمتف إمم أيمثر ُمـ صمالصملم وٕمٗم ً٤م (وىمد يّمؾ إمم أيمثر ُمـ ذًمؽ ذم دول أظمرى) ،وُمـ َّ
أوٕم٤مف اًمقديٕم٦م ،وإوٕم٤مف إظمرى يًتخدُمٝم٤م اًمٌٜمؽ ذم أقمامًمف إظمرى :هذه اًمّمقرة شمًتحؼ اًمت٠مُمؾ-
ٓ ؿمؽ أن اعمقاـمـ اًمٕم٤مدي ًمف يم٤مُمؾ احلري٦م ذم يمً٥م اًم٘مدر اًمذي يريده ُمـ اًمـاملً ،مٙمـ أطمد ًا ًمـ يدومع ًمف ذم صقرة
ؾمٌ٤مئؽ ذهٌٞم٦م أو أي ؿمٙمؾ آظمر ُمـ أؿمٙم٤مل اًمـامل احل٘مٞم٘مل -إن آطمتٙم٤مر اًمـامزم قمغم ُمًتقى اًمٕم٤ممل حمّمـقر ذم يد ىمٚم٦م
ىمٚمٞمٚم٦م ُمـ أصح٤مب إؾمٝمؿ اعمٍمومٞم٦م اخل٤مص٦م ،وهذه اعمّم٤مرف ُِم ُ
ٚمؽ ٕهمٜمك اًمٕم٤مئالت ذم اًمٕم٤مًمـؿ ،وظمٓمتٝمؿ هتدف ذم
اًمٜمٝم٤مي٦م إمم اًمًٞمٓمرة قمغم طمٞم٤مة يمؾ ؿمخص قمغم وضمف إرض (وهؿ يٛمٚمٙمقن اًمقؾم٤مئؾ ًمٚمقصقل إمم ذًمؽ) ،وذًمؽ ُمـ
ظمالل حتٗمٞمز رهمٌ٦م اجلٛمـ٤مهػم ذم ذاء اعمقاد آؾمتٝماليمٞم٦م أو اخلدُم٤مت اًمتل شمٕمروٝم٤م اًمنميم٤مت ،وم٤مًمٕم٤مئالت اًمـامًمٙم٦م
ـم٤مًمـام اقمتؼمت سم٤مىمل اًمرقم٤مي٤م شم٤مسمٕملم هل٤م ( ---أي ممٚمقيملم هل٤م)-
ٌ
واعمًػمة هل٤م
قمٚمٞمٝم٤م
اعمٝمٞمٛمٜم٦م
اجلٝم٦م
ويم٠من
ُمتٓم٤مسم٘م٦م،
سمؾ
٦م
ُمتِم٤مهب
آًمٞم٤مت
واًمٜمٔم٤مم اًمٌٜمٙمل واًمـامزم قمغم اًمـٛمًتقى اًمٕم٤مًمـٛمل ًمف
ٌ
ّ
واطمدة أو أهن٤م جمٛمققم٦م ُمتٕم٤موٟم٦م و ُُمتٜم٤مهمٛم٦م ،وُمـ اًمـٛمالطمظ أن ُمـ آًمٞم٤مت هذا اًمٜمٔم٤مم اًمتل ٓ حمٞمد قمٜمٝم٤م :اومتٕم٤مل دوريت
اعمًػميـ ًمٚمٜمٔم٤مم اًمٌٜمٙمل واًمـامزم ُمـ اسمتالع ُمٙمتًٌ٤مت اًمٗمئ٤مت
اًمتْمخؿ وآٟمٙمامش ،إذ أن ُمـ ظمالهلٛمـ٤م يتٛمٙمـ
ّ
ِ
ّ
اعمتقؾمٓم٦م واًمدٟمٞم٤م قمغم اًمٜمٓم٤مق اًمٕم٤معمل ،ويٌدو أن هذا اًمٜمٔم٤مم اًمـامزم واًمٌٜمٙمل اعمٕم٘مد واخلٗمل (ذم يمثػم ُمـ ضمقاٟمٌف)ُ :م٤م ُووع إٓ
ال قمـ ٟمُٔمؿ آؾمتٕمٌ٤مد وآطمتالل ،ومٚمق شمٕمٛم٘مٜم٤م ىمٚمٞم ً
ًمٞمٙمقن سمدي ً
ال ذم اًمتٗمٙمر ذم إوو٤مع اًمً٤مئدة واًمٜمـت٤مئ٩م اعمؽمشمٌ٦م قمـ اًمٜمٔمؿ
اًمٌٜمٙمٞم٦م واًمـامًمٞم٦م اعمؽمايمٌ٦مً ،مرأيٜم٤م ُمدى اًمتِم٤مسمـف سمٞمٜمٝم٤م وسملم ظمٚمٞم٦م اًمٜمحؾ اًمتل يٕمٛمؾ أومراده٤م سمجد وشمٕم٥م قمغم مجع رطمٞمؼ إزه٤مر
صمؿ حتقيٚمٝم٤م إمم قمًؾ ص٤مذم هق طمّمٞمٚم٦م جمٝمقد قمنمات أٓف ُمـ ؿمٖم٤مٓت اخلٚمٞم٦م ،صمؿ ي٠ميت ُمـ يٕمتؼم ٟمٗمًف ُم٤مًمٙم ً٤م ًمٚمخٚمٞم٦م
ومٞمًتخٚمص اًمٖم٤مًمٌٞم٦م اًمٕمٔمٛمك ُمـ اًمٕمًؾ اعمخزون ويؽمك ًمٚمٜمحؾ اًمٗمت٤مت ُمٜمف طمتك ي٘مت٤مت سمف ًمٞمـٌدأ أهؾ اخلٚمٞم٦م اًمٕمٛمؾ ُمـ
ٍ
٘مدراشمف ،ويمذًمؽ
ضمديد ًمٌٜم٤مء خمزون سمديؾ ،وهٙمذا دواًمٞمؽُ ،مع اًمٕمٚمؿ سم٠من اًمٜمحؾ ٓ خي ُٓمر سمٌ٤مًمف أٟمف ممٚمقك ًمًٞمد يتٍمف ذم ُُم ّ
وم٢من طم٤مل ُمئ٤مت اًمـٛماليلم ُمـ ؿمٕمقب اًمٕم٤ممل يتٓم٤مسمؼ ُمع طم٤مل ظمٚمٞم٦م اًمٜمحؾ ُمـ طمٞم٨م أهن٤م ٓ شمٕمٚمؿ أن ؾمٕمٞمٝم٤م ذم ـمٚم٥م اعمٕم٤مش
هق وٛمـ اعمٜمٔمقُم٦م اًمقفمٞمٗمٞم٦م و اًمـامًمٞم٦م اعمّمٛمٛم٦م ظمّمٞمّم٤م ًمتٙمقن ُحمّمٚمتٝم٤م ؿمٌٞمٝم٦م سمدورة قمٛمؾ ظمٚمٞم٦م اًمٜمحؾ (و ذًمؽ ُمـ ظمالل
شمٗمٕمٞمؾ دوريت اًمتْمخؿ وآٟمٙمامش) ،وذًمؽ ذم ّ
فمؾ قمدم إدراك شمٚمؽ اجلامهػم هلذا اًمقاىمع ،وهمٞم٤مب ُمٕمرومتٝمؿ سمح٘مٞم٘م٦م احل٤مل
وُم٤مهٞمتف ،يمؾ ذًمؽ ذم فمؾ ٟمنم وشمرؾمٞمخ أومٙم٤مر احلري٦م وشمٙم٤موم١م اًمٗمرص ُمـ ظمالل اًمِمٕم٤مرات اًمرٟم٤مٟم٦م اًمتل شمٓمٖمك قمغم اًمّمقرة
احل٘مٞم٘مٞم٦م -إن اًمٕم٤ممل يِمٌف اًمٖم٤مسم٦م وٟمًتٓمٞمع أن ٟمٕمتؼم اإلٟمً٤من سم٠مٟمف اًمٙم٤مئـ إيمثر ىمًقة وحت٤مي ً
ال وإىمؾ أُم٤مٟم٦م-
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اإلٟمً٤من َيـٌـدأ واًمـ ّٚمـ ُف ُيـٜم ِ
ْجز-
اًمٗم٘مر اِسم ُـ اًمـٙمًؾ اًمٌِٙمر-
ٓ ِ
شمقىمـ ْ
أؾمد ًا ٟمـ٤مئٛمـ ً٤م-
ظ َ
ِ
َسم ُ
سمًط اًمـحـّمٞمـرة-
ًط اًمقضمف أومْمؾ ُمـ
ِ
يم٤مًم٘مٛمٞمص اًمِم٤مئِـؽ َ ٓ ---شمـ ْ٘م ِد ُر قمٚمـك َظمـٚمـ ِٕمـف-
اًمـٛمِم٤ميمِ ُس
إخ ُ
ًمٞمس ُمـ اًمـٛمٜمٓمؼ أن شمـجد ؿمخّم ً٤م يـح٤مول آٟمتح٤مر وشمـتـريمف َيـٚمـ َ٘مل َطمتـ َٗمف
سمِحـج ِ
ـ٦م أٟمـف َر َوم َض اًمٜمَـّمٞمحـ٦م-
ُ َّ

 اًمٓمـ٤مًم٥م يم٤مًمٓمـ٤مئـر إذا َؿمٌِـ َع ـمـ٤مر-
 اًمٕملم ٓ َشمـ َرى إٓ سمـ٤مًمٕم٘مؾ-

أحـؿدُديـداتُ(ُ:ُ)Ahmed Deedat

أيمٚم٧م ـمٕم٤مُم ً٤م ِ
َ
ضمًدك ومـ٤مؾمد ًا ،وإن ىمـرأت يمُـتُـٌ ً٤م ومـ٤مؾمد ًة
ومـ٤مؾمد ًا ُيـّمٌح
 إن
َ
يّمٌح قم٘م ُٚم َؽ ومـ٤مؾمد ًا ،وم٤مطمـذروا ُمـٛمـ٤م َيـٗمٕمٚمف اإلقمال ُم سمٕم٘مقًمِـٙمؿ-

كقؾسقنُموكديَلُ(:ُ)Nelson Mandela

اًمـحؼ ٓ َي ًْت ِ
َٚمز ُم ٟمِـًٞم٤من اًمـٛمـ٤ميض سم٤مًمـٙم٤مُمؾ-
 اًمتً٤م ُُم ُح َ
اًمـحر يمٚمٛمـ٤م صٕمد ضمٌ ً
ال قمٔمٞمٛمـ ً٤م وضمد وراءه ضمٌ٤مًٓ ُأظمرى َيّمٕمدُ ه٤م-
 إن اإلٟمً٤من
َّ
 احلريـ٦م ٓ يٛمٙمـ أن شمُٕم َٓمك قمٚمـك ضمـر ٍ
قم٤مت :ومـ٤مًمـٛمرء إُم٤م أن يٙمقن ُطمـ ّر ًا أو ٓ
ُ ُ
يٙمقن طمـر ًا-
ِ
ٌ ِ
أصٚمف أو ديـٜمـف ومـ٤مًمٜمـ٤مس
نمشمِـ ِف أو
 ٓ يقضمد
إٟمً٤من ُوًمدَ َيٙمر ُه إٟمً٤مٟمـ ً٤م سمًٌ٥م ًمقن َسمـ َ َ
ٕمٚمٛم٧م اًمـٙمراهٞم َ٦م ،ومـ٢مذا يم٤من سم٤مإلُمٙم٤من شمٕمٚمٞمـٛمٝمؿ اًمـٙمراهٞم٦م إذ ًا سمـ٢مُمٙم٤مٟمـٜم٤م
َشمـ
ْ
شمٕمٚمٞمـٛمٝمؿ احل٥م ،ظم٤مص٦م َّ
احل٥م أىمـ َر ُب ًم٘مٚم٥م اإلٟمً٤من ُمـ اًمـٙمراهٞم٦م-
أن
َّ
اشمـحـدَ أومرا ُد اًم٘مٓمٞمع ٟمـ٤مم إؾمد ضم٤مئٕم ً٤م-
 إذا َ
ٌ
ـر ًا ُمـ ُي ُ
إٟمً٤من وٓ َيـِم ُٕم ُـر سمـ٤مإله٤مٟمـ٦مُ-
ـٝم٤من أُمـ٤م َُمـ ُف

َ
ًمٞمس ُطم ّ
*ُ*ُ*ُ*ُ*ُ*ُ*
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حؽؿُــــقريـي
 ٓ شمِمتـر سم٠مذٟمٞمؽ سمؾ سمـٕمٞمـٜمٞمؽ-
َٞمـ٤مؾم ُ٦م ٟمّمػ اًمتـجـ٤مرة-
 اًمـٙم َ

د.ؾؽتقرُصقوُ(:ُ)Victor Chia
 ي٘مقل ظمٌػم ضمقدة اًمتٕمٚمٞمؿ ذم يمقري٤م اجلٜمقسمٞم٦م  ٓ :شمـقضمد دوًم٦م شمـتحٛمؾ إٟمت٤مج
ٍ
ٍ
دون شمٕمٚمٞم ٍؿ ضمٞمد ،ومٝمذا اًمـ ُ
يم٤مُمؾ َ
َّ٧م
ضمٞمؾ
ـر اًمدوًم٦م داظمٚمٞمـ ً٤م ًمِتـتـ َٗمـت َ
جٞمؾ ؾمٞمُدُم ُ
ِ
ـع اًمثٛمـ-
وشمَـٗمـ٘مدَ ُوضمق َده٤م -اًمنمق إوؾمط أمهؾ اًمتٕمٚمٞمؿ ،وأن َيـد َوم ُ

*ُ*ُ*ُ*ُ*ُ*ُ*
حؽــؿُيـوبـوكـقـي

 اًمتٕمٚم ُؿ اًمّم٤مًمح ٓ يـحت٤مج إًمـك ُُمٕمجزات-
 اًمـحٙمٞمؿ يـحٗمظ ُم٤مًمف-
 اًمِم٤مقمر يرى اًمٕم٤مًمـؿ أضمـٛمع وهق ومـل سمـٞمـتـف-
 اًمرأس اًمـٛمرومقع َ
سمِم َٛم ٍؿ يـتـٓمٚم٥م ٟمَـ ْٗمً ً٤م قم٤مًمٞمـ َ٦م اإلسمـ٤مء-
اًمـٛمرأة أؿمـد ِ
ِ
ضم٤مذسمِـ َّٞمـ ً٦م ُمـ ضمـٛمـ٤مًمـٝم٤م-
َ طمـٞم٤م ُء

 أن شمٙمقن قمٚمـك طمـ ٍّؼ ٓ يًتقضم٥م أن يٙمقن صقشمـؽ ُمرشمٗمٕم ً٤م-
 يٛمقت اًمـجـٌ٤من ُِمرار ًا ىمٌؾ ُمقشمـف ،وأُم٤م اًمِمج٤مع ومٞمٛمقت َُمـ ّر ًة واطمـدة-
 يًتحٞمؾ اًمقىمقف ومـل هذا اًمٕم٤مًمـؿ دون آٟمحـٜم٤م ُء أطمـٞم٤مٟمـ ً٤م-

ُ ؾمئؾ يقُم ً٤م رئٞمس اًمقزراء ومـل اًمٞمـ٤مسمـ٤من قمـ ه اًمتـٓمقر اًمتٙمٜمقًمقضمل ومـل
اًمٞمـ٤مسمـ٤من ومـ٠مضمـ٤مبً :م٘مد أقمـٓمـٞمـٜم٤م اًمـٛمٕمٚمؿ راشم٥م وزيـر وطمـّم٤مٟمـ٦م دسمـٚمقُم٤مد
وإضمـالل آُمؼماـمقر( -شم٘مدير)
قمٚمٞمٝم َّـ وسمِ ِ
 اًمٜمً٤مء ُمّم٤مسمٞمـ ٌح ِ ---
ـٝم َّـ ُيـْم٤م ُء اًمٌـٞم٧م-
 اًمذي يٕمرف اًم٘مٚمٞمؾ يٙمرره سم٤مؾمتٛمرار يمٚمٛمـ٤م شمـحدث-
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ٌ
ص٤مئٌـ٦م ،جي٥م قمٚمٞمف شمـٜمـٗمٞمذه٤م قمٚمـك اًمٗمقر-
 قمٜمدُم٤م يٙمقن ومـل رأس اإلٟمً٤من ومِٙمر ٌة
 إن اًمـٛمٌـتدئـلم ٓ يٜمـٌٖمل أن يٙمقن ُمٕمٝمؿ ؾمٝمٛمـ٤من ،ومـ٢مٟمـٝمؿ سم٤مقمتٛمـ٤مدهؿ قمٚمـك
اًمًٝمؿ إول -ومـل يمؾ َُمـ ّر ٍة َومٙمر ومـل أٟمـف ًمٞمس ُمٕمؽ
اًمًٝمؿ اًمثـ٤مٟمـل ُيـٝمٛمٚمقن
َ
همػم َؾم ٍ
ٝمؿ واطمد-
 إن أوًمئؽ اًمذيـ يـدرؾمقن ويٕمتٛمدون ومـل اًم َٕم ِِم َّٞمـ ِ٦م قمٚمـك اًمٖمد وومـل اًمّمٌ٤مح
ي١مضمٚمقن إُمقر اًمتل َيـتٕمٞمّــ قمٚمٞمٝمؿ َشم َٕمٚمٛمٝم٤م ،وًمٙمـ ومـل
قمٚمـك اًمـٛمً٤مء ،إٟمـٝمؿ ّ
أصمٜم٤مء ذًمؽ يـٌـ٘مك إهـٛمـ٤م ًُمـٝمؿ-

ـويـبـوراُإيـؽقؽـُ:

 يٕمرف اًمرضمؾ يمٞمػ ُيٜمـٗمؼ ُمٚمٞمقن ىمٓمٕم٦م ٟم٘مديـ٦م ًمتزوي٩م اِ ْسمـٜمـتِف ،واحلـؼ ،أٟمـف ٓ
َيٕمرف يمٞمػ ُيٜمـٗمؼ ُم٤مئـ٦م أًمػ ًمتـرسمـٞمـتٝم٤م-
 ظمـٛمً٦م أؾم٘م٤م ٍم ُمّمدره٤م َُمٙم ُْر ىمٚم٥م اًمـٛمرأة :اًمٖمْم٥م اًمنيع ،اًمـٛمٞمـؾ إًمـك
آهمتٞم٤مب ،اًمٕمٜم٤مد ُمع ِ
اًمٙم ٌْـ ِر ،اًمٖمٞمـرة ،واًمذيم٤مء اًمـٛمحدود -وهذه إؾم٘م٤مم
ٍ
ٟمً٤مء أو صمٛمـ ٍ
٤من ُمـ يمؾ ٍ
قمنم ُمٜمٝمـ ،وًمـٝمذا اًمًٌ٥م :اًمـٛمرأة
ُمقضمقدة ًمدى ؾمٌع
أد َٟمك ُمـ اًمرضمـؾ-

صقــزوُآبـلُ(رئقسُوزراءُافقـوبـون)ُ(: )Shinzō Abe 安倍 晋三
 ؾم٠مًمف أطمد اًمّمحٗمٞملم قمـ ه هنْم٦م اًمٞمـ٤مسمـ٤من ومـل يمؾ اًمـٛمج٤مٓت ،ومرد قمٚمٞمف
ىم٤مئ ً
الٟ :محـ ٓ ٟمٛمٚمؽ قم٘مقًٓ ظم٤مرىمـ٦مً ،مٙمـ ًمديٜمـ٤م ُمٕم٤مدًمـ٦م سمًٞمٓم٦م:
قمٚمؿ  +أظمالق  +قمٛمؾ = ٟمـٝمْم٦م-
*****
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أوشوهر افقوبـوكـلُ
افذيُكؼؾُؿقةُأوروبـو فؾقوبـونُهلُظزةُفــوُوٕبـوئـوُافـؿبتعثغ
أطمدَ َ
ث َٟمـ ْ٘م َٚم ً٦م ًمٚمٞمـ٤مسمـ٤من و َهم ّػم ُمقازيـ اًم٘مقة آىمتّم٤مدي٦م سم٤مًمٕم٤مًمـؿ ،ي٘مقل
أوؾم٤مهػم ْ
«أوؾم٤مهػمش اًمذي سمٕمثـتف طمٙمقُمتف ًمٚمدراؾم٦م ومـل أًمـٛمـ٤مٟمٞم٤م:
ًمق أٟمٜمل اشمٌٕم٧م ٟمّم٤مئح أؾمت٤مذي إًمـٛمـ٤مين اًمـذي ذهٌـ٧م ٕدرس قمٚمٞمـف ذم ضم٤مُمٕمـ٦م
ه٤مُمٌقرج ًمـٛمـ٤م وصٚم٧م إمم رء ،يم٤مٟم٧م طمٙمقُمتل أرؾمٚمتٜمل ٕدرس أصقل اًمـٛمٞمٙم٤مٟمٞمٙم٤م
اًمٕمٚمٛمٞمـ٦م يمٜم٧م أطمٚمؿ سم٠من شمٕمٚمؿ يمٞمػ أصٜمع ُمـحريمـ ً٤م صٖمٞمـر ًا يمٜم٧م أقمـرف أن ًمٙمؾ
صٜم٤مقمـ٦م وطمـدة أؾم٤مؾمٞمـ٦م ،أو ُم٤م يًٛمك ُمقديؾ هق أؾم٤مس اًمّمٜم٤مقمـ٦م يمٚمٝم٤م ،ومـ٢مذا قمـروم٧م
يمٞمػ شمُّمٜمع ووٕم٧م يدك قمغم ؾمـر هذه اًمّمٜم٤مقمـ٦م يمٚمٝم٤م ،وسمـدًٓ ُمـ أن ي٠مظمذين
إؾم٤مشمـذة إمم ُمٕمٛمؾ أو ُمريمز شمدري٥م قمٛمكم أظمذوا يٕمٓمقٟمٜمل يمُتٌ ً٤م ٕىمرأه٤م وىمرأت طمتك
قمروم٧م ٟمٔمريـ٦م اًمـٛمٞمٙم٤مٟمٞمٙم٤م يمٚمٝم٤م وًمٙمٜمٜمل فمٚمٚم٧م أُم٤مم اًمـٛمحرك (أيـّـ ً٤م يم٤مٟم٧م ىمقشمـف)
ويم٠مٟمٜمل أىمػ أُم٤مم ًمٖمـز ٓ يـُ ّ
حؾ ،وذم ذات يقم ،ىمرأت قمـ ُمٕمرض ُمـحريم٤مت إيٓم٤مًمٞمـ٦م
اًمّمٜمع ،يم٤من ذًمؽ أول اًمِمٝمر ويم٤من ُمٕمل راشمٌل ،وضمدت ذم اًمـٛمٕمرض ُمـحريم ً٤م ىمقة
طمّم٤مٟملم ،صمٛمٜمـف يٕم٤مدل ُمرشمٌل يمٚمـف ،وم٠مظمرضم٧م اًمراشم٥م ودومٕمتـف ،وطمـٛمٚم٧م اًمـٛمحرك،
ويم٤من صمـ٘مٞمـ ً
ال ضمـد ًا ،وذهٌ٧م إمم طمجريت ،وووٕمتـف قمغم اًمـٛمٜمْمدة وضمٕمٚم٧م أٟمٔمـر
إًمٞمـف ،يم٠مٟمٜمل أٟمٔمـر إمم شمـ٤مج ُمـ اًمـجقهـر ،وىمٚم٧م ًمٜمٗمـز :هذا هق ؾمـر ىمـقة
أوروسمـ٤مً ،مق اؾمتٓمٕم٧م أن أصٜمع ُمـحريم ً٤م يمٝمذا ًمٖمٞمـرت شم٤مريخ اًمٞم٤مسم٤من ،وـم٤مف سمذهٜمل
ظمـ٤مـمـر ًا ي٘مـقل :أن هـذا اًمـٛمحـرك يت٠مًمـػ ُمـ ىمـٓمـع ذات أؿمٙمـ٤مل وـمٌـ٤مئـع ؿمتك،
ُمٖمٜم٤مـمٞمس يمحذوة اًمـحّم٤من ،وأؾمـالك ،وأذرع داومٕمـ٦م وقمجـالت ،وشمـروس وُمـ٤م إمم
ذًمؽ ًمق أٟمٜمل اؾمتٓمٕم٧م أن أومٙمؽ ىمٓمع هـذا اًمـٛمحرك وأقمٞمـد شمريمٞمٌٝم٤م سم٤مًمٓمري٘مـ٦م ٟمٗمًٝم٤م
قت ُظمٓمـقة ٟمحق ؾمـر «ُمـقديـؾش
اًمتل ريمٌقه٤م سمـٝم٤م ،صمؿ ؿمٖمٚمتف وم٤مؿمتٖمؾ ،أيمـقن ىمد ظمٓمـ ُ
اًمّمٜم٤مقمـ٦م إوروسمٞمـ٦م ،وسمحثـ٧م ذم رومـقف اًمٙمت٥م اًمتل قمٜمدي ،طمتك قمثـرت قمٚمـك
اًمـرؾمقم اًمـخ٤مصـ٦م سم٤مًمـٛمحريم٤مت وأظمـذت ورىمـ ً٤م يمثٞمـر ًا ،وأشمٞم٧م سمّمٜمدوق أدوات
اًمٕمٛمؾ ،وُمْمٞم٧م أقمٛمؾ ،رؾمٛم٧م اًمـٛمحرك ،سمـٕمـد أن رومٕم٧م اًمٖمٓمـ٤مء اًمـذي يـحٛمـؾ
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أضمـزاءه ،صمـؿ ضمٕمٚمـ٧م أومـٙمـٙمـف ىمٓمٕمـ٦م ىمٓمٕمـ٦م ،ويمٚمٛمـ٤م ومـٙمـٙمـ٧م ىمٓمٕمـ٦م ،رؾمٛمتٝم٤م قمغم
اًمقرىمـ٦م سمٖمـ٤ميـ٦م اًمدىمـ٦م وأقمٓمٞمتٝم٤م رىمٛمـ ً٤م وؿمٞمئـ ً٤م ومِمٞمئـ ً٤م ومـٙمـٙمـتـف يمٚمـف صمـؿ أقمـدت
شمريمٞمٌـف ،وؿمٖمٚمتـف وم٤مؿمتٖمـؾ ،يمـ٤مد ىمٚمٌل يـ٘مـػ ُمـ اًمٗمـرح ،اؾمتٖمـرىمـ٧م اًمٕمٛمٚمٞمـ٦م
صمـالصمـ٦م أيـ٤مم ،يمٜمـ٧م آيمـؾ ذم اًمٞمـقم وضمٌـ٦م واطمدة ،وٓ أصٞم٥م ُمـ اًمٜمـقم إٓ ُم٤م ُيٛمٙمٜمٜمل
ُمـ ُمقاصٚمـ٦م اًمٕمٛمؾ وطمـٛمٚم٧م اًمٜمـٌـ٠م إمم رئٞمس سمٕمثـتـٜم٤م ،وم٘م٤مل :طمًٜم ً٤م ُم٤م ومٕمٚم٧م،أن ٓ
سمـد أن أظمتٌـرك ،ؾمآشمٞمؽ سمٛمحرك ُمتٕمٓمـؾ ،وقمٚمٞمـؽ أن شمـٗمـٙمـٙمـف وشمٙمِمػ ُمقوع
اًمـخٓم٢م وشمّمححـف ،وشمـجٕمـؾ هذا اًمـٛمحـرك اًمٕم٤مـمـؾ يٕمٛمـؾ ،ويمٚمٗمتـٜمـل هـذه
اًمٕمٛمٚمٞمـ٦م قمِمـرة أيـ٤مم ،قمروم٧م أصمٜم٤مءه٤م ُمقاوع اًمـخٚمـؾ ،وم٘مـد يم٤مٟم٧م صمـالث ُمـ ىمـٓمـع
اًمـٛمحرك سم٤مًمٞمـ٦م ُمتآيمٚمـ٦م ،صٜمٕم٧م همٞمـرهـ٤م سمٞمـدي ،صٜمٕمتٝم٤م سم٤مًمـٛمٓمرىمـ٦م واًمـٛمٌـرد -سمٕمد
ذًمؽ ىم٤مل رئٞمس اًمٌٕمثـ٦م :قمٚمٞمؽ أن أن شمّمٜمع اًم٘مٓمـع سمٜمٗمًؽ ،صمؿ شمريمٌٝم٤م ُمـحريم ً٤م،
وًمٙمل أؾمتٓمع أن أومٕمؾ ذًمؽ اًمتح٘م٧م سمٛمّم٤مٟمع صٝمر احلديـد ،وصٝمر اًمٜمح٤مس
وإًمـٛمٜمٞمقم سمـدًٓ ُمـ أن أقمـد رؾم٤مًم٦م اًمديمتقراة يمٛمـ٤م أراد ُمٜمل أؾمت٤مذي إًمـٛمـ٤مين،
شمـحقًم٧م إمم قم٤مُمؾ أًمٌس سمدًمـ٦م زرىم٤مء واىمـٗمـ ً٤م ص٤مهمـر ًا إمم ضم٤مٟم٥م قم٤مُمـؾ صٝمـر
اًمـٛمٕم٤مدن يمٜم٧م أـمٞمع أواُمـره يم٠مٟمـف ؾمٞمد قمٔمٞمؿ طمتك يمٜم٧م أظمدُمـف وىم٧م إيمـؾ ُمع إٟمٜمل
ُمـ أؾمـرة ؾم٤مُمقراي وًمٙمٜمٜمل يمٜم٧م أظمـدم اًمٞم٤مسمـ٤من وذم ؾمٌٞمؾ اًمٞم٤مسمـ٤من يـٝمقن يمؾ رء،
ىمْمٞم٧م ذم هذه اًمدراؾم٤مت واًمتدري٥م صمٛمـ٤مين ؾمٜمقات يمٜم٧م أقمٛمؾ ظمالًمـٝم٤م ُم٤م سملم قمِمـر
وظمـٛمس قمِمـرة ؾم٤مقمـ٦م ذم اًمٞمـقم وسمٕمـد اٟمتٝم٤مء يـقم اًمٕمٛمؾ يمٜم٧م آظمـذ ٟمقسمـ٦م طمراؾم٦م
وظمالل اًمٚمٞمؾ يمٜم٧م أراضمع ىمقاقمد يمؾ صٜم٤مقم٦م قمغم اًمٓمٌٞمٕم٦م -و َقمٚمِ َؿ اًمـٛمٞمٙم٤مدو اًمـح٤ميمؿ
اًمٞم٤مسمـ٤مين سم٠مُمري ،وم٠مرؾمؾ زم ُمـ ُم٤مًمـف اًمـخ٤مص ظمـٛمً٦م آٓف ضمٜمٞمـف إٟمجٚمٞمـزي ذهٌـ ً٤م،
اؿمتـري٧م سمـٝم٤م أدوات ُمّمٜمع ُمـحريم٤مت يم٤مُمٚمـ٦م وأدوات وآٓت ،وقمٜمدُم٤م أردت ؿمحٜمٝم٤م
إمم اًمٞم٤مسمـ٤من يم٤مٟم٧م ٟمـ٘مقدي ىمد ومرهم٧م ،ومقوٕم٧م راشمٌل ويمؾ ُم٤م ادظمرشمـف -وقمٜمدُم٤م
وصٚم٧م إمم «ٟم٤مضم٤مزايملش ىمٞمؾ إن اًمـٛمٞمٙم٤مدو يـريـد أن يراين ىمٚم٧مً :مـ أؾمتحؼ ُم٘م٤مسمٚمتـف
إٓ سمٕمد أن أٟمِمئ ُمّمٜمع ُمـحريم٤مت يم٤مُمـالً ،اؾمتٖمرق ذًمؽ شمًع ؾمٜمقات وذم يقم ُمـ
إي٤مم طمـٛمٚم٧م ُمع ُمً٤مقمدي قمِمـرة ُمـحريم٤مت «صٜمع اًمٞم٤مسمـ٤منش ىمٓمٕمـ٦م ىمٓمٕمـ٦م،

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 111حؽــؿُيـوبـوكـقـي

طمـٛمٚمٜم٤مه٤م إًمـك اًم٘مـّمـر ،ودظمؾ اًمـٛمٞمٙم٤مدو واٟمحٜمـٞمٜم٤م ٟمحٞمـٞمف واسمتًؿ وىم٤مل هذه أقمذب
ُمقؾمٞم٘مك ؾمٛمٕمتٝم٤م ذم طمٞم٤ميت صقت حمريم٤مت ي٤مسمـ٤مٟمٞم٦م ظم٤مًمّم٦م هٙمذا ُمٚمٙمٜم٤م «اًمـٛمقديؾش
وهق ؾمـر ىمـقة اًمٖمـربٟ ،م٘مٚمٜم٤مه٤م إًمـك اًمٞم٤مسمـ٤منٟ ،م٘مٚمٜم٤م ىمقة أوروسم٤م إًمـك اًمٞم٤مسمـ٤من،
وٟم٘مٚمٜم٤م اًمٞم٤مسمـ٤من إًمـك اًمٖمـرب-
*****

ؿصيُوظزةُفـؿـُيعتبـر

قم٤مش اًمٞمـ٤مسم٤مٟمـل «يمقٟمقؾمقيمل ُم٤مشمًقؿمٞمت٤مش أؾمقأ ـمٗمقًمـ٦م يٛمر سمـٝم٤م أي ـمٗمؾ -شمـذوق
ـمٕمؿ اًمثـراء اًمٗم٤مطمش وهق همض صٖمٞمـرً -مٙمـ ؾمـرقم٤من ُم٤م ظمًـر أسمـقه يمؾ صمروشمـف وهق
ًمـؿ يٌٚمغ اًمـخ٤مُمًـ٦م -ومٌٕمد أن يم٤من واًمـده صمـري ً٤م أصٌح وم٘مٞمـر ًا َُمديٜمـ ً٤م -ارشمٙم٥م إب
أظمٓمـ٤م ًء إداريـ٦م أصمٜمـ٤مء سمٞمٕمـف ًمألرز يم َّٚمٗمتـف يمؾ ُم٤م يٛمٚمؽ وُم٤م َؾمٞمٛمٚمؽ -ص٤مدرت
اًمـحٙمقُمـ٦م أُمقاًمـف و ُُمدظمراشمـف ،وٟمـٝمٌ٧م إزُمـ٦م صحتـف وطمٞم٤مشمـف.
اٟمت٘مؾ «ُم٤مشمًقؿمٞمت٤مش ُمـ ىمّمـ ٍر وم٤مظمـ ٍر إًمـك ؿم٘مـ ٍ٦م وٞم٘مـ ٍ٦م ُمع إظمقشمـف اًمثالصمـ٦م -يم٤مٟمقا
ٍ
ٛمِمٙمالت صحٞمـ٦م
يـجدون اًمٓمٕم٤مم يقُمـ ً٤م وٓ يـجدوٟمـف ٕؾم٤مسمٞمع -شمٕمرض أؿم٘م٤مؤه ًمـ
دومٕمـقا صمٛمٜمٝم٤م طمٞم٤مهتؿ إ ْصمـ َر قمـد ِم ىمـدرشمـٝمؿ قمٚمـك ُمـراضمٕم٦م اًمـٛمًتِمٗمك وشمٜم٤مول إدويـ٦م.
اِ ْو ُٓم ّر «ُم٤مشمًقؿمٞمت٤مش أن يـخرج ُمـ اًمـٛمدرؾمـ٦م وهق ومـل ؾمـ اًمتـ٤مؾمٕمـ٦م -يم٤من يٕمٛمؾ أي
رء هرسمـ ً٤م ُمـ اًمـٛمقت -يٜمـٔمػ إطمذيـ٦م ،ويٖمًؾ اًمـٛمالسمس ---
يم٤من يريمض وٓ يًٞمـر قمٜمدُم٤م يرشمـ٤مد اًمِم٤مرع -يِمٕمر أن ؾمٞم٤مرة اًمـٛمقت شمٚمح٘مـف
ًمتـ٘متٚمـف -ومٞمٕمـدو يم٠مٟمـف ومـل ؾمٌ٤مق -يـحٛمؾ طمـذاءه سمٞمـديـف ًمٞمنع أيمثر وًمٞمح٤مومظ قمٚمـك
طمذائـف أـمـقل وىمـ ٍ
٧م ُمـٛمٙمـ -ومٞمـٌدو طمذاؤه دائٛمـ ً٤م أٟمٔمـػ ُمـ يـديـف اًمتل شمٔمٝمر
ٍ
رضمؾ يمٝمؾ َٟمـٝمِمف اًمزُمـ سمـ٠مٟمٞمـ٤مسمـف قمٚمـك اًمرهمؿ ُمـ يٗمققمتـف ،وىمـتـئـذ.
يم٠مٟمـٝم٤م يـد
طمّمؾ «ُم٤مشمًقؿمٞمت٤مش قمٚمـك وفمٞمٗمـ٦م ُمً٤مقمد ًمـح٤مم ومـل ذيمـ٦م يمٝمرسم٤مء -يم٤من يٜمجـز
ُمٝم٤مُمـف سمنقمـ٦م ًمٞمس طمـرص ً٤م قمٚمـك اًمقىمـ٧م ًمٙمـ طمتك يٜمجـز أيمٌـر ُمٝمٛمـ٦م ىمٌـؾ أن
يٛمقت ٕٟمـف يٕمتـ٘مد أن وم٘مره ؾم ُٞمٕمجؾ ُمـ رطمٞمٚمف وؾمٞمجد ٟمٗمس ُمّمٞمـر إظمقشمـف-
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ؾمـرقم٦م إٟمجـ٤مزه أقمجٌـ٧م رؤؾمـ٤مءه :وم٘مـرر رئٞمًف اًمـٛمٌ٤مؿمـر أن يٛمٜمحـف دورة
شمـدريـٌـٞمـ٦م ومـل اًمٙمٝمـرسم٤مء -اضمت٤مزه٤م سمنقمـ٦م وسمٜمج٤مح -شمـحقل إًمـك ُمً٤مقمد
ٍ
دظمؾ
يمٝمـرسم٤مئل وُمـ صمؿ يمٝمرسمـ٤مئل -سمـدأت شمُقيم َُؾ إًمٞمف ُمٝم٤م ٌم أيمؼم وحيّمؾ قمٚمـك

أقمٚمـك .اؾمتٛمر ومـل اؾمؽماشمٞمجٞمـتف« :اقمٛمؾ سمٙمؾ ـم٤مىمتؽ اًمٞمقم ،وم٘مد شمـٛمقت همد ًآ -
ُمـج٤مل ًمٚمت٠مضمٞمؾشٟ -مجح٧م هذه آؾمؽماشمٞمجٞم٦م قمٚمـك ٍ
ٟمحق ُمذهؾ -قم٤مٟمؼ أؿمٞم٤مء مجٞمٚم٦م
ٍ
ضمد ًا دون أن ُخيٓمط هل٤م -وم٘مط ظمٓمط ًمٌمء وطمٞمد وهق أن يٕمٛمؾ سمِ ٍ
ديٜم٤مُمٞمٙمٞم٦م
جد وسمـ
ومـل وفمٞمٗمتف اًمراهٜم٦م ،وهذا اًمٕمٛمؾ يم٤موم٠مه سم٠مؿمٞم٤مء ًمـؿ ختٓمر قمٚمـك سم٤مًمف -شمرىمك يمثػم ًا ومـل
ـمقر قمديد ًا ُمـ اًمؼماُم٩م -وأؾمٝمؿ ومـل سمراءة
قمٛمٚمف طمتك أصٌح يمٌٞمـر اًمـٛمٗمتِملمّ -
اظمؽماع ًمٙمـ ًمـؿ يٜمًٌٝم٤م زُمالؤه ًمفٟٕ :مـف ًمـؿ يٙمـ يٛمٚمؽ ؿمٝم٤مد ًة ُمثٚمٝمؿ -اؿمتٙم٤مهؿ،
سمٞمـد أٟمـف ًمـؿ يّمدىمـف أطمد.
يم٤مد أن يٛمقت ومٕمالً إصمـر اًمٔمٚمؿ اًمذي وىمع قمٚمٞمف -ضمـرب اإلطمً٤مس ٟمٗمًف اًمذي شمـذوىمـف
ومِمٚمقا ومـل احلّمقل قمغم ٍ
صٖمػم ًا قمٜمدُم٤م ُم٤مت إظمقشمـف ىمٝمر ًا ويمٛمد ًا سمٕمد أن ِ
زاد ودواء-
إزُم٦م هذه اًمـٛمرة ضمٕمٚمتـف يؽمك اًمنميم٦م اًمتل يٕمٛمؾ سمـٝم٤م -هرب ُمٜمٝم٤م يمٛمـ٤م هـرب ُمـ
اًمـٛمقت ـمٗمالًً -مـؿ يًتٖمـرق وىمتـ ً٤م ومـل اًمتٗمٙمٞمـر -ومتح ذيمـ٦م ضمديـدة يمـردة ٍ
ومٕمؾ
قمٚمـك اوٓمٝم٤مد زُمالئـف -يم ٌُـرت ذيمتـف اًمِمخّمٞمـ٦م ؿمٞمئـ ً٤م ومِمٞمئـ ً٤م وأصٌح قمـ ّراسمـ ً٤م ومـل
اإلدارة -شمُٕمـرف اًمٞمـقم ذيمتـف سم٤مؾمؿ( :سم٤مٟمـ٤مؾمقٟمِؽ) ،اًمتل ُشمـ٘مدّ ر إيراداشمـٝم٤م
سمٜمحق 75سمٚمٞمقن دوٓر( -اًميسمـ٦م اًمتل ٓ شمـ٘متٚمؽ شمزيـدك ىمـقة)-
قمٜمدُم٤م شمـتٙمٚمـؿ قمـ اًمٗم٘مـر واًمٖمٜمك ومٝمٛمـ٤م وضمٝم٤من ًمٕمٛمٚمـ٦م واطمـدة وهل ُقمٛمٚمـ٦م اًمزُمــ
وإذا أردت أن شم٠مظمـذ اًمٕمٌـرة وآؾمتٗمـ٤مدة ُمـ ىمّمص اًمِمٕمقب ومتذيمـر يمٗم٤مح اًمِمٕم٥م
أس أن يّمٜمع ًمف شم٤مريخ ضمديـد ،وأصٌح ُمثـ ً
ال ُيـحتذى سمـف ،سم٤مًمتحـدي
اًمٞمـ٤مسمـ٤مٟمـل طملم ّ

وسمٜمـ٤مء ُمـجتٛمع ودوًمـ٦م ُمـ أىمـقى اًمـدول اًمّمٜم٤مقمٞمـ٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞمـ٦م اًمتل أطمٞم٧م سمـٝم٤م
اًمٖم٤مًمٌـٞمـ٦م اًمٕمٔمٛمك ُمـ دول اًمٕم٤مًمـؿ ،وٟمحـ ومـل اًمـٛمجتٛمٕم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م ُم٤مذا
صٜمٕمٜم٤م ٕٟمٗمًٜم٤م ُمـ هٞمٌ٦م وُم٤م شمريمٜم٤م ُمـ سمّمٛمـ٤مت سملم اًمٕم٤مًمـؿ اًمـٛمٕم٤مس ًمٞمذيمرٟم٤م ؟!
*****
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ثؼوؾيُآظتذارُؾـلُافقـوبـون
ومـل ُم٘م٤مًم٦م ًمٓمٞمٗم٦م ًمٚمٙم٤مشم٥م حمٛمد ؾمٚمٛمـ٤موي حت٧م قمٜمقانً( :مـ أزور اًمٞمـ٤مسمـ٤من)
يمت٥م أٟمـف يم٤من ومـل زي٤مرة ًمٚمٞمـ٤مسمـ٤من إلًم٘م٤مء ُحم٤مضة :وأصمٜم٤مء اؾمتـ٘مالًمف ٕهع ىمٓم٤مر
ومـل اًمٕم٤مًمـؿ اعمًٛمك سمـ «ىمٓم٤مر اًمٓمٚم٘م٦مش «Bullet trainش اًمذي شمِمٌف هقمتف هقم٦م
ـمٚم٘م٦م اًمرص٤مصُ ،م٤م سملم ـمقيمٞمق واًمٕم٤مصٛم٦م اًم٘مديٛم٦م يمٞمقشمق-
ي٘مقل سم٠مٟمـف وىمػ قمغم رصٞمػ اًم٘مٓم٤مر سمّمحٌ٦م اًمّمديؼ اًمٞمـ٤مسمـ٤مين طمٞم٨م يم٤مٟم٧م
شمذيمرشمٞمٝمٛمـ٤م شمِمػمان إًمـك أن ُم٘مٕمدَيٛمـ٤م ؾمٞمٙمقٟم٤من ومـل اًمٕمرسمـ٦م اخلياء ،وًمٚمٕمٚمؿ
اًمٞم٤مسمـ٤مٟمٞمقن يٓمٚم٘مقن إًمقان قمغم درضم٤مت اًم٘مٓم٤مر ،ومال ي٘مقًمقن قمرسمـ٦م اًمدرضمـ٦م إومم
أو اًمث٤مٟمٞم٦م أو اًمث٤مًمث٦م وإٟمٛمـ٤م اًمٕمرسمـ٦م اخلـياء واحلٛمراء واًمّمٗمراء ،أؿم٤مر إًمٞمف ُمراومـ٘مف
اًمٞم٤مسمـ٤مين أن ي٘مػ ذم اًمـٛمٙم٤من اعمخّمص قمغم اًمرصٞمػ ًمٌ٤مب اًمٕمرسمـ٦م اخلياء -وذم
اًمـٛمققمد اًمـٛمحدد سم٤مًمْمٌط وصؾ اًم٘مٓم٤مر وضم٤مء سم٤مب اًمٕمرسمـ٦م اخلياء ذم اًمـٛمٙم٤من
اًمـٛمحدد ًمف ُمع وم٤مرق سمْمٕم٦م ؾمٜمتٞمٛمؽمات ُمـ طمٞم٨م ي٘مػ ص٤مطمٌٜم٤م-
وم٘م٤مل ص٤مطمٌٜم٤م (ُمداقمٌ ً٤م صدي٘مف اًمٞمـ٤مسمـ٤مٟمـل وذم ٟمٗمًف ُطمرىمـ٦م قمٚمـك وم٤مرق اًمت٘مدم سملم
اًمٞم٤مسمـ٤من وقم٤مًمـٛمٜم٤م اًمٕمرسمـل ٓ ،ؾمٞمٛمـ٤م أن اًمّمديؼ اًمٞمـ٤مسمـ٤مٟمـل ًمـؿ يـزر سمالدٟم٤م ُمـ ىمٌؾ):
يمٞمػ ي٘مـػ اًم٘مٓم٤مر سمٕمٞمد ًا سمْمع ؾمٜمـتٞمٛمؽمات وًمٞمس أُم٤مُمل شمـٛمـ٤مُم ً٤م ،يمٞمػ ُيًٛمح سمتٚمؽ
اًمٗمقى؟
ًمـؿ يٙمـ يتقىمع أن اًمِم٤مب اًمٞمـ٤مسمـ٤مٟمـل ًمـؿ يٗمٝمؿ شمٚمؽ اًمدقم٤مسمـ٦م ،ومٚم٘مد يمً٧م وضمٝمف
احلٛمرة ظمج ً
ال وأظمذ يت٠مؾمػ ًمـٛمـ٤م طمدث ُم١ميمدً ا أن هذا ٓ حيدث إٓ ٟم٤مدر ًا ،ووقمد
سم٠مٟمـف ؾمٞمخٓمر اًمـٛمًئقًملم طمتك ٓ يتٙمرر ذًمؽ صم٤مٟمٞم٦م-
ذم اًمرطمٚم٦م اًمتل داُم٧م أىمؾ ُمـ صمالث ؾم٤مقم٤مت فمؾ جيلء ويروح ًمٚمتحدث ُمع
اًمٕم٤مُمٚملم اًمذيـ ضم٤مءوا واطمدً ا وراء أظمر ًمٞمٕمتذروا ًمّم٤مطمٌٜم٤م قمٛمـ٤م طمدث ،وطملم
وصال إمم يمٞمقشمق وضمد ُمدير اًمـٛمحٓم٦م يٜمـتـٔمره سمٜمٗمًف قمغم اًمرصٞمػ ًمٞم٘مدم ًمف هق
أظمر اقمتذاره قمٛمـ٤م طمدث ذم حمـٓم٦م ـمقيمٞمق وُم١ميمد ًا أن ذًمؽ ًمـ حيدث صم٤مٟمٞم٦م-

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ111
واظمتـتؿ يم٤مشمٌٜم٤م هذا اعمقىمػ شم٠ميمٞمده ًمّمدي٘مف اًمٞم٤مسمـ٤مين أهن٤م ُمزطم٦م ،واًمذي سمـدا ُمتٕمجٌ ً٤م
ٍ
دهِم٦م ىم٤مئ ً
الً :مـٛمـ٤مذا؟
وومٖمر وم٤مه ذم
وم٠مضم٤مسمـفٕ :ن شمٚمؽ ُمً٠مًم٦م قم٤مديـ٦م ضمد ًا سمٛم٘م٤ميـٞمًٜم٤م ،وهل يٛمٙمـ أن حتدث ذم أي ُمٙم٤من!
وم٘م٤مل ًمف صدي٘مف اًمٞمـ٤مسمـ٤مٟمـل :وًمٙمٜمٝم٤م ٓ حتدث ومـل اًمٞمـ٤مسمـ٤من-
ًمٕمكم هٜم٤م أشمقىمػ وأشمً٤مءل سمٕمد هذا اًمـٛمقىمػ اًمٚمٓمٞمػ :هؾ آقمتذار ٓسمتٕم٤مد اًمٌقاسمـ٦م
سمْمٕم٦م ؾمٜمتٞمٛمؽمات أُمر ُمنموع أم ُُم ٌ
ٌ٤مًمغ ومٞمف ؟

ىمد يٙمقن ذم قم٤مًمـٛمٜم٤م اًمٕمريب هذا إُمر ضسم ً٤م ُمـ اخلٞم٤مل ،وًمٙمـ ُم٤م هل احلـدود

اًمـٛمٜمٓم٘مٞم٦م ًمٙمل يٕمتذر اًمـٛمًئقل ،وىمٌؾ آقمتذار أ ُشمراٟم٤م ٟمًتٓمٞمع ُمٕم٤مشمٌ٦م أطمد
اًمـٛمًئقًملم وىمٌؾ ذًمؽ يمٚمف هؾ هق خيٓمل ُء أص ً
ال؟
ًمـٛمـ٤مذا اًمـٛمًئقل هٜم٤مك يٕمتذر إن أظمٓم٠م؟ وًمـٛمـ٤مذا يًتـ٘مٞمؾ إن أظمٗمؼ؟ وُم٤مذا ي٤م شمـرى
يّمٜمع اًمٞم٤مسمـ٤مين ًمق يم٤من إُمر أيمؼم ُمـ ذًمؽ-
وًمق يم٤من ُم٤م حيدث ذم ؿم١مون اًمٙمٝمرسم٤مء قمٜمدٟم٤م طمدث قمٜمدهؿُ ،مـ اٟم٘مٓم٤مقم٤مت
وإي٘م٤موم٤مت ًمٚمتٞم٤مر اًمٙمٝمرسم٤مئل وحتديـد ًا أوىم٤مت هي٤من اًمتٞم٤مر اًمٙمٝمرسم٤مئل ًمٚمٛمّم٤مٟمع ذم
وىم٧م اًمذروة يمٞمػ شمـراه يٙمقن اقمتذار ُمًئقل اًمٙمٝمرسمـ٤مء؟
ًمق يم٤من ٟمٗمقق اإلسمـؾ طمدث قمٜمدهؿ وإن يم٤من ذًمؽ ُمًتـحٞم ً
ال ومٞمٛمٙمـ أن يٙمقن اًمًٌ٥م
ٟمٗمقق أي طمٞمقان آظمر يمٞمػ يٙمقن اقمتذار اًمـٛمًئقل اًمزراقمل؟
وًمق يم٤من اًمتٕمٚمٞمؿ وإظمٗم٤مىمـ٤مشمـف طمدث ذم اًمٞم٤مسمـ٤من يمٞمػ يٙمقن اقمتذار ُمًئقل اًمتٕمٚمٞمؿ؟
وًمق يم٤مٟم٧م إٟمٗم٤مق واجلًقر شمٌدأ ُمِم٤ميمٚمٝم٤م ىمٌؾ أن يٌدأ شمِمٖمٞمٚمٝم٤م طمدصم٧م ذم اًمٞم٤مسمـ٤من،
يمٞمػ شمراه يٙمقن اقمتذار ُمًئقل اًمٌٚمديـ٦م؟
وًمق يم٤مٟم٧م طمقادث اًمـٛمرور ،سم٠مقمداده٤م اًمـٛمخٞمٗمـ٦م ُمـ وومٞم٤مت وإص٤مسم٤مت طمدصم٧م
قمٜمدهؿ ،يمٞمػ شمـراه يم٤من ُمًئقل اًمـٛمرور واًمنمـم٦م؟
ًمق  ---وًمق  --وًمق ُ --مئ٤مت اًمـٛمرات ؾمتـٔمؾ شمـثػمه٤م وًمٙمـ شمٌ٘مك ٟمـتٞمجـ٦م واطمدة ًمق يم٤من
ُم٤م حيدث قمٜمدٟم٤م طمدث ذم اًمٞم٤مسمـ٤من ٕصٌح٧م اًمٞم٤مسمـ٤من ُمـ دول ضم٤مُمٕم٦م اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م!
*****
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ذهقلُمـُـورثيُافقوبـونُإخرةُُ...
يعؼبفُذهقلُأـزُمـُأخَلؿقوتُصعىُافقوبـونُ
مـكُدرويش ُ
رسمٛمـ٤م ٓ ٟمٌ٤مًمغ إذا أـمٚم٘مٜم٤م قمغم هذا اًمِمٕم٥م ًم٘م٥م «اًمِمٕم٥م اًمٕمٔمٞمؿش سمٛمـ٤م شمٕمٜمٞمـف هذه
اًمٙمٚمٛمـ٦م قمٜمد اًمت٠مُمؾ ومـل أظمـالىمـٞم٤مشمـف-

ِ
ص٤مطم٥م اًمـٛمرء ذم اًمًٗمر شمٕمرومـف ،واًمٙمثٞمـر
ي٘م٤مل أن اًمّمديؼ وىم٧م اًمْمٞمؼ ،وي٘م٤مل

ُمـ إُمث٤مل واحلٙمؿ اًمتل شمدقمـق إمم ُمٕمـرومـ٦م اًمٜمـ٤مس ذم اًمِمدائـدٕ ،ن اًمِمدائـد هل
آظمتٌ٤مر اًمـح٘مٞم٘مل ٕظمالىمـٞم٤مت اًمٜم٤مس وُمٕم٤مدٟمـٝم٤م ،ومٗمٞمٝم٤م ئمٝمـر اًمٓمٌـع ويـخٗمك اًمتٓمٌع
ذم همٞم٤مه٥م شمٖمٚمٞم٥م اًمـٛمّم٤مًمح اًمِمخّمٞمـ٦م ،وأظمالق اًمِمٕم٥م اًمٞم٤مسمـ٤مين ُقم ِر َوم٧م ًمٚمٜم٤مس ُمٜمذ
زُمـ سم٠مهن٤م أظمالق شمٕمٚمق قمغم اًم٘مٛمـ٦م ،ورسمٛمـ٤م اـمٚمع اًمِمٕم٥م اًمٕمريب قمٚمٞمٝم٤م سمِمٙمؾ أيمثـر
شمقؾمٕم ً٤م ُمـ ظمالل سمرٟم٤مُم٩م اإلقمالُمل «أطمـٛمد اًمِم٘مٞمـريش اًمذي ىمدُمـف ذم رُمْم٤من إطمدى
اًمًٜمـقات سم٤مؾمؿ «ظمـقاـمـرش ويم٤من يًٚمط اًمْمقء قمغم أظمالىمٞم٤مت وشمٍموم٤مت اًمِمٕم٥م
اًمٞم٤مسم٤مين ،وإن ًمـؿ يِم٤مهـده أطمدٟم٤م ،وم٘مد ؾمٛمع قمٜمـف أو ىمـرأ قمٜمـف هٜم٤م أو هٜم٤مك قمغم إىمؾ-
ًمٙمـ أن شمتّمدر هذه إظمالق اًم٘مٛمـ٦م ذم اًمٙمقارث اًمٙمٌـرى ،وأن ٟمتحدث قمـ ؿمٕم٥م ٓ
قمـ ومرد أو أؾمـرة أو ضمـٛمـ٤مقمـ٦م ،هذا هـق اًمـٛمقىمـػ اًمذي أذهؾ اًمٙمثٞمـريـ ُمـ اًمـٛمٝمتٛملم
سمدراؾم٦م ؾمٚمقك اجلٛمـ٤مهٞمـر ذم قمٚمؿ آضمتٛمـ٤مع ،واًمذيـ صدّ روا ٟمٔمرهتؿ وآرائٝمؿ اًمتل شمتقاومؼ
ُمع اًمٙمثػم ُمـ اًمِمٝم٤مدات احلٞمـ٦م ذم اًمٞم٤مسمـ٤من ،قمـ شمّمـرف اًمِمٕمـ٥م اًمٞم٤مسمـ٤مين طمٞمـ٤مل اًمٙم٤مرصمـ٦م
إظمٞمـرة ،اًمتل شمـٛمثٚم٧م ذم زًمزال ه٤مئؾ ضب ؿمٛمـ٤مل ؿمـرق اًمٞم٤مسم٤من ،سمت٤مريخ  11آذار.
ُم٤مرس  ،2311سمدرضم٦م  8-9سمٛم٘مٞم٤مس رخيؽم ،أقم٘مٌـف ُمقضمـ٤مت شمًقٟمـ٤مُمل ه٤مئـٚمـ٦م ،ضمـرومـ٧م
اًمٕمٌ٤مد واًمٌالد ،وأدت إمم اًمـٛمزيد ُمـ اًمٙمـقارث اًمٜمقويـ٦م اًمـٛمرقمٌـ٦م ،هذه اًمٙم٤مرصمـ٦م اًمتل
ُىمـ ِد َر وح٤مي٤مه٤م سمٕمِمـرات أٓف ،وإيمٞمد أن ُم٤م ؿم٤مهدٟم٤مه ُمـ صـقر وومٞمديقه٤مت وشم٘م٤مرير
أسمٚمغ سمآٓف اًمـٛمرات ُمـ اًمقصػ ُمٝمٛمـ٤م يم٤من دىمٞم٘م ً٤م-

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ118
ومٗمل ىمٜم٤ميت  BBCاًمؼميٓم٤مٟمٞمـ٦م ،و CNNإُمريٙمٞمـ٦م ،اؾمتْم٤مومقا أيم٤مديٛمٞملم ُمـختّملم
سمدراؾم٦م ؾمٚمقك اجلٛمـ٤مهٞمـر ذم اًمٙمقارث ذم قمٚمؿ آضمتٛمـ٤مع ،واؾمتْم٤مومقا سمٕمض اًمؼميٓم٤مٟمٞملم
وإُمػميمٞملم اًمـٛم٘مٞمٛملم ذم اًمٞم٤مسمـ٤منً ،مٞمتحدصمـقا ضمـٛمٞمٕم ً٤م قمـ ؾمٚمقيمٞمـ٤مت اًمِمٕم٥م اًمٞم٤مسمـ٤مين
وروح اجلٛمـ٤مقم٦م اًمتل همٚمٌ٧م ذم هذه اًمٙم٤مرصمـ٦م قمغم اًمروح اًمٗمرديـ٦م واًمـٛمّم٤مًمح
اًمِمخّمٞمـ٦م ،ورسمٛمـ٤م أٟمٜم٤م يمِمٕمقب ُمٜمٓم٘مـ٦م ُمٕمٞمٜمـ٦مٟ ،مٜمٔمر إمم اًمِمٕمقب اًمٖمرسمٞمـ٦م قمغم أٟمـٝم٤م
ُمث٤مل ًمٚمٜمٔم٤مم واًمتخٓمٞمط واًمت٘مدم ،ومٜمجد أٟمـٝمؿ وىمٗمقا ُمذهقًملم أُم٤مم ٟمٔم٤مم وطمًـ شمّمـرف
اًمِمٕم٥م اًمٞم٤مسمـ٤مين ذم هذه اًمٙم٤مرصمـ٦م ،وىمد يٙمقن أطمد هذه اًمـٛمِم٤مهد اًمتل رأيٜم٤مه٤م مجٞمٕم ً٤م هق
اًمـٛمجٛمع اًمتج٤مري اًمذي اًمت٘مٓم٧م اًمٙم٤مُمٞمـرات ُم٘مٓمع ًمٚمٕم٤مُمٚمٞمــ ومٞمـف وهؿ يـح٤موًمقن
شمـثٌٞم٧م إؿمٞم٤مء واًمرومـقف ذم ُمٙم٤مٟمـٝم٤م ،قمقو ً٤م قمـ هروسمـٝمؿ ُمـ اًمـٛمحؾ أصمٜم٤مء طمدوث
اًمزًمزال ًمٞمٜمجـقا سم٠مرواطمٝمؿ ،يمذًمؽ ُمقفمٗمل همرومـ٦م إظمٌـ٤مر اًمذيـ طم٤موًمـقا شمثٌٞم٧م
اًمـٛمٙمتٌ٤مت وؿم٤مؿم٤مت اًمٙمٛمٌٞمقشمـر ،ورسمٛمـ٤م إذا شمـخٞمؾ أي أطمد ُمٜم٤م أٟمـف ووع ذم هذا
اًمـٛمقىمػٟ ،مجد أن أول ُم٤م يٗمٙمر ومٞمـف هق اًمـخروج واًمـٝمروب واًمٜمجـ٤مة سمروطمـف ،وٟم٘م٤مرن
هذا ُمع شمٍموم٤مشمـٝمؿ ،قمٜمده٤م وم٘مط ؾمٜمِمٕمر يمؿ هذا اًمِمٕم٥م رائع-
ُم٤م ضمٕمٚمٜمل أومٙمـر ذم يمت٤مسمـ٦م هذا اًمـٛم٘م٤مل هق سمـريـد إًمٙمؽموين وصٚمٜمل سمٕمٜمقان «ًمـٛمـ٤مذا
أطم٥م اًمٞم٤مسمـ٤من؟ش -يم٤من يتْمٛمـ قمِمـر ٟم٘م٤مط ي٘م٤مل أٟمـٝم٤م ًمقطمٔم٧م ذم شمّمـرف اًمِمٕم٥م اًمٞم٤مسمـ٤مين
أُمر ُمٌ٤مًمـ ٌغ ومٞمـفً ،مٙمـ رسمٛمـ٤م ٓ ٟمًتٖمرب
طمٞم٤مل اًمٙم٤مرصمـ٦م إظمٞمـرة ،ىمـد يراه٤م اًمٌٕمض ٌ
وضمقده٤م ومٕم ً
ال إذا شمقاومـ٘م٧م ُمع سمٕمض ؿمٝم٤مدات طمٞم٦م ًمِمٝمقد قمٞم٤من ،وسمٕمض ُم٤م ذيمرشمـف سمٕمض
اًمّمحػ اًمٕم٤مًمـٛمٞمـ٦م ،وسمٕمض ُم٤م رأيٜم٤مه سم٠مم أقمٞمٜمٜم٤م أصمـٜمـ٤مء ُمِم٤مهـدة سمٕمـض اًمـٛمِم٤مهـد قمغم
اًمتٚمٗمـ٤مز أو ذم اًمتـ٘م٤مريـر-

ي٘م٤مل أن هذه اًمٜمـ٘مـ٤مط هدهـ٤م ؾمٗمٞمـر دوًمـ ٍ٦م ُّمـ٤م ذم إطمـدى رؾم٤مئـٚمـف اًمتل يتحدث سمـٝم٤م قمـ

يم٤مرصمـ٦م اًمٞم٤مسم٤من ،وٓ أقمـرف ُمـدى دىمـ٦م هذه اًمـٛم٘مقًمـ٦م ،وًمٙمـ سمٙمؾ إطمـقال أهدهـ٤م ًمٙمؿ ---
 1ـ اهلدوءُ ٓ :مٜمٔمـر ًمٚمٜمقاح أو اًمٍماخ أو ضب اًمّمدر ،احلزن سمحد ذاشمـف يًٛمق-
 2ـ آطمتـرام :ـمقاسمٞمـر ُمـحتـرُمـ٦م ًمٚمٛمـ٤مء و اًمـٛمِمتـري٤مت ٓ ،يمٚمٛمـ٦م ضم٤مومـ٦م ،وٓ شمّمـرف
ضم٤مرح ،وٓ زطمـ٤مم-

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 119حؽــؿُيـوبـوكـقـي

 3ـ اًم٘مدرة :اًمـٛمٕمٛمـ٤مر اًمٗم٤مئـؼ اًمروقمـ٦م اًمـٛمٌ٤مين شمـ٠مرضمح٧م وًمـؿ شمً٘مط-
 4ـ اًمرمحـ٦م :اًمٜم٤مس اؿمؽموا وم٘مط ُم٤م حيت٤مضمقٟمـف ًمٚمح٤مض ،طمتك يًتٓمٞمع اجلٛمٞمع
احلّمقل قمغم ُم٤م حيت٤مضمقٟمـف-
 5ـ اًمٜمٔم٤مم ٓ :ومقى ذم اًمـٛمح٤مل وٓ اؾمتٞمالء قمغم اًمٓمرق وٓ شمـجٛمٝمر ،وم٘مط اًمتٗمٝمؿ-
 6ـ اًمتْمحٞم٦م :مخًقن قم٤مُمـ ً
ال فمٚمـقا ذم اًمـٛمٗم٤مقمؾ اًمٜمقوي يْمخقن ُم٤مء اًمٌحر ومٞمف ،يمٞمػ
يٛمٙمـ ُمٙم٤مومـ٠مشمـٝمؿ-
 7ـ اًمرومؼ :اًمـٛمٓمـ٤مقمـؿ ظمٗمْم٧م أؾمٕم٤مرهـ٤م اًمٗمٜم٤مدق واًمِم٘مـؼ يمؾ رء ويمؾ ُمٙم٤من
أصٌح أرظمص مم٤م هق قمٚمٞمف ىمٌـؾ اًمزًمزال ،أضمٝمـزة اًمٍمف أزم ُشمـ ِر َيمـ٧م قمغم
طم٤مًمـٝم٤م اًم٘مقي اهتؿ سم٤مًمْمٕمٞمـػ-
 8ـ اًمتدري٥م :اًمٙمٌـ٤مر واًمّمٖم٤مر ،اًمٙمؾ قمرف ُم٤مذا يٗمٕمؾ سم٤مًمْمٌط ،وهذا ُم٤م ومٕمٚمقه-
 9ـ اإلقمالم :أفمٝمروا شمـحٙمٛمـ ً٤م رائٕم ً٤م ٓ ُمذيٕمٞمــ شم٤مومٝمٞمــ وٓ إصمـ٤مرة ،وم٘مط شم٘م٤مرير ه٤مدئـ٦م-
 13ـ اًمْمٛمٞمـر :قمٜمدُم٤م اٟم٘مٓمٕم٧م اًمٙمٝمرسم٤مء ذم اًمـٛمح٤مل أقم٤مد اًمٜم٤مس ُم٤م سم٠ميدَيؿ إمم اًمرومقف
وُمِمقا سمـٝمدوء-
هذه اًمٜم٘م٤مط اًمتل وردت ذم اًمدرس اًمذي يتٕمٚمٛمف اًمٕم٤مًمـؿ ُمـ يم٤مرصمـ٦م اًمٞم٤مسمـ٤من ،واًمتل
ًمق أردٟم٤م أن ٟمٕمٚمؼ قمغم يمؾ واطمدة ُمٜمٝم٤م وٟم٘م٤مرهن٤م ُمع سمٕمض ُم٤م ٟمِم٤مهده ذم اًمٕم٤مًمـؿ اًمٕمريب
ظم٤مص٦م ،يٓمقل سمٜم٤م احلدي٨م يمثػم ًا ،وٟمّم٤مب ذم هن٤ميـ٦م اًمـٛم٘م٤مرٟمـ٦م سمّمداع ٟمّمٗمل-
ذم طملم أن اًمـٛمذهؾ اًمذي ذيمرشمـف صحٞمٗم٦م (اًمديكم شمٚمٖمراف) اًمٚمٜمدٟمٞم٦م أن أقمٛمـ٤مل
اًمًـرىمـ٦م واًمٜمٝم٥م ًمـؿ يٙمـ ًمـٝم٤م وضمقد ذم اًمٞم٤مسمـ٤من قمغم اًمرهمؿ ُمـ طم٤مًم٦م آرشمٌ٤مك
اًمٕم٤مرُم٦م وهمٞم٤مب اًم٘م٤مٟمقن واٟمِمٖم٤مل اًمنمـم٦م ذم قمٛمٚمٞم٤مت اإلٟم٘م٤مذ ،ذم طملم أن اًمٌٕمض
ىم٤مل أٟمـف ًمـؿ يتؿ شمًجٞمؾ طم٤مًم٦م هىمـ٦م واطمدة ذم هذه اًمٙم٤مرصمـ٦م-
وشمٕمٚمٞم٘م ً٤م قمغم هذه اًمٜم٘مٓم٦م شمـحديـد ًا ،ورسمٛمـ٤م أن ُم٤م ٟمِم٤مهده ذم سمالدٟم٤م اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م
يتحدث قمـ ٟمٗمًف ،ذم ُمقاىمػ ُمذيمقرة وُمٕمروومـ٦م ًمٚمجٛمٞمع قمغم ُمدار ؾمٜمقات ـمقيٚم٦م سمٕمْمٝم٤م
ؿمٝمدٟم٤مه ،وسمٕمْمٝم٤م ؾمٛمٕمٜم٤مه ُمـ آسم٤مئٜم٤م ،وسمٕمْمٝم٤م ىمرأٟمـ٤م قمٜمف ،أن أي يم٤مرصمـ٦م قمرسمٞم٦م ـ سمٕمٞمد ًا قمـ

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ110
اًمتٕمٛمٞمؿ أو اًمتخّمٞمص ـ ؾمقاء يم٤مٟم٧م طمرب ،زًمزال … إًمخ ،يٖمٞم٥م ومٞمٝم٤م اًم٘م٤مٟمقن ،ويٜمٕمدم
إُمـٟ ،مجد أن أول ُم٤م يٜمـتنم ذم اًمٌالد هق قمٛمٚمٞم٤مت اًمنىمـ٦م واًمٜمٝم٥م اًمتل شمٓم٤مل اًمٌٞمقت
واًمـٛمح٤مل واًمٌٜمقك واجل٤مُمٕم٤مت واًمـٛمت٤مطمػ ويمؾ رء ذم ُمٜمـٔمر يـدقمق إمم اًمٌٙم٤مء.
وُمـ سمٕمض ُم٤م ىمرأشمـف ُمـ ٟم٘م٤مؿم٤مت قمرسمٞمـ٦م قمغم اًمـٛمٜمـتدي٤مت وصٗمح٤مت اإلٟمؽمٟم٧م قمـ
هذه اًمٔم٤مهرة ،ىم٤مل اًمٌٕمض أن هذا ُمرده إمم اًمتجقيع اًمذي شمٕمٞمِمف اًمِمٕمقب اًمٕمرسمٞمـ٦م،
واًمذي ٓ يٕمٞمِمف اًمٞم٤مسمـ٤مٟمٞمقن ،وًمٙمـ أقمج٥م ُمـ هذا اًم٘مقلُ ،مٜمذ ُمتك يم٤من اجلقع ُمدقم٤مة
(قمذر أىمٌح ُمـ ذٟم٥م)-
ًمٚمنىمـ٦م ،أو ُمؼمر ًا ًمـٝم٤م ،وٓ أرى هذا اًمرأي إٓ
ٌ

وأظمٞمـر ًا يمل ٓ أـمٞمـؾ احلدي٨م ،أٟم٘مؾ ًمٙمؿ سمٕمض اًمـٛمقاىمػ اًمتل شمـحدث قمٜمٝم٤م ؿمٝمقد قمٞم٤من

ُمـ اًمٞم٤مسم٤مٟمٞملم ،دوٟم٧م وذيمرت ذم ُم٘م٤مٓت ي٤مسم٤مٟمٞمـ٦م ،شمؿ شمرضمـٛمتٝم٤م وٟمنمه٤م قمغم اإلٟمتـرٟم٧م ُمٜمٝم٤م:
 ,قمٜمدُم٤م يمٜم٧م أؾمٞمـر قم٤مئد ًا إمم اًمـٛمٜمزل ،رأي٧م ؾمٞمدة ُمًٜمـ٦م شم٘مػ أُم٤مم أطمد اًمـٛمخ٤مسمز،
يم٤من اًمـٛمخٌـز ُمٖمٚم٘مـ ً٤م وًمذًمؽ وىمٗم٧م اًمـٛمرأة شمقزع اًمـخٌـز ُمـج٤مٟمـ٤م ً قمغم اًمـٛمـ٤مرة،
طمتك ذم ُمثؾ هذه إوىم٤مت اًمٕمّمٞمٌـ٦م ،يم٤من اًمٜم٤مس يـح٤موًمقن اًمٌح٨م قمٛمـ٤م يٛمٙمٜمٝمؿ
اًم٘مٞم٤مم سمـف ًمـٛمً٤مقمدة أظمريـً ،م٘مد ُمأل اًمـٛمِمٝمد ىمٚمٌل سم٤مًمدفء-
 ,ذم اًمًقسمرُم٤مريم٧م ،طمٞم٨م ؾم٘مٓم٧م ضمـٛمٞمع اًمًٚمع ُمـ اًمرومـقف ،يم٤من اًمٜم٤مس يٚمت٘مٓمقن
إؿمٞم٤مء اًمتل يقدون ذاءه٤م سمدىمـ٦م ،وُمـ صمؿ اًمقىمقف سمـٝمدوء ذم اًمٓم٤مسمـقر ًمِمـراء
اًمٓمٕم٤مم ،سمدًٓ ُمـ ظمٚمؼ طم٤مًمـ٦م ُمـ اًمذقمـر وؿمـراء ُم٤م ه٥م ودب ،يم٤مٟمقا يِمتـرون سم٘مدر
احل٤مضمـ٦م ،سمؾ اؿمتـروا أىمؾ ُم٤م يـحت٤مضمقٟمـفً ،م٘مد ؿمٕمرت سم٤مًمٗمخر ًمٙمقين ي٤مسمـ٤مٟمٞم ً٤م-
 ,ذم ُمٙم٤من آظمـر ذم اًمٓمريؼ ،يم٤مٟم٧م هٜم٤مك ؾمٞمدة شمـحٛمؾ ٓومتـ٦م يمت٥م قمٚمٞمٝم٤م (اًمرضم٤مء
اؾمتخدام اًمـٛمرطم٤مض ًمديٜم٤م) ويم٤مٟم٧م ىمد ومتح٧م ُمٜمزهل٤م ًمٚمٜم٤مس اًمذيـ ذدهؿ اًمٗمٞمْم٤من
واًمزًمزال ٓؾمتخدام مح٤مُمٝمؿُ ،مـ اًمّمٕم٥م أن شمٙمتؿ اًمدُمقع ذم قمٞمـٜمٞمؽ قمٜمدُم٤م شمرى
هذا اًمتٙم٤مشمػ واًمتٕم٤مـمػ ُمـ اًمٜم٤مس-
 ,ومـل ديزٟمـل ٟٓمـد ،يم٤مٟمقا يقزقمقن اًمـحٚمقى ُمـج٤مٟمـ ً٤م ،وىمد ؿم٤مهدت اًمٕمديد ُمـ ومتٞم٤مت
اًمـٛمدارس اًمث٤مٟمقيـ٦م يتٝم٤مومتـ قمٚمٞمٝم٤م ،ىمٚم٧م ذم ٟمٗمز (ُم٤مذا؟) وًمٙمـ سمٕمد دىم٤مئؼ ،ريمْم٧م
ووزقمٜمَٝم٤م قمٚمٞمٝمؿً ،م٘مد يم٤مٟم٧م شمٚمؽ ًمٗمت٦م ضمـٛمٞمٚمـ٦م-
هذه اًمٗمتٞم٤مت ًمألـمٗم٤مل ذم ُمريمز اإلضمالءّ ،
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 ,أراد زُمٞمكم ذم اًمٕمٛمؾ شم٘مديؿ اًمـٛمً٤مقمدة سمٓمري٘مـ٦م ُمـ٤م ،طمتك ًمق يم٤مٟم٧م وم٘مط ًمِمخص
واطمد ،ومٙمت٥م ٓومتـ٦م« :إذا ًمـؿ شمٙمـ شمـٛمـ٤مٟمع ذم ريمقب دراضم٦م ٟم٤مريـ٦م ،ومٌ٢مُمٙم٤مين
إيّم٤مًمؽ إمم ُمٜمزًمؽش ،وىمد وىمػ ذم اًمٌـرد طم٤مُمـال ً هذه اًمالومتـ٦م ،صمؿ رأيتـف ٓطم٘م ً٤م
يقصؾ أطمد اًمـٛمـ٤مرة إمم سمٞمتـف ذم ُمٜمٓم٘مـ٦م شمقيمقروزاوا وهل سمٕمٞمدة ضمد ًا ،شم٠مصمرت
يمثٞمـرا ًوؿمٕمرت يمذًمؽ سم٤مًمرهمٌـ٦م داظمكم ذم ُمً٤مقمدة أظمريـ-
 ,سمًٌ٥م ٟم٘مص اًمٌٜمزيـ وم٢من ُمـحٓم٤مت اًمٌتـرول ُمٕمٔمٛمٝم٤م ُمٖمٚم٘مـ٦م أو قمٚمٞمٝم٤م ـمقاسمٞمـر
ـمقيٚمـ٦م ضمد ًا ،ىمٚم٘م٧م يمثػما ً طمٞم٨م يم٤من أُم٤مُمل  15ؾمٞم٤مرة ،وقمٜمدُم٤م ضم٤مء دوري اسمتًؿ
اًمٕم٤مُمؾ وىم٤مل« :سمًٌ٥م اًمقوع اًمراهـ ،ومٜمحـ وم٘مط ٟمٕمٓمل (وىمقد.سمٜمزيـ) سم٘مٞمٛم٦م 33
دوٓر ًمٙمؾ ؿمخص ،ومٝمؾ شمقاومؼ؟ش أضمٌ٧م« :سم٤مًمٓمٌع أواومؼ وأٟم٤م ؾمٕمٞمد ٕٟمٜم٤م مجٞمٕم ً٤م
ٟمتِم٤مرك ذم شمـحٛمؾ هذا اًمٕم٥مءش -شمًٌؿ ًمـل اًمٕم٤مُمؾ اسمتً٤مُمـ٦م أؿمٕمرشمـٜمل سم٤مًمراطمـ٦م
واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜمـ٦م وأزاًم٧م ىمٚم٘مل-
 ,رأي٧م ـمٗم ً
ال صٖمٞمـر ًا ىمدم اًمِمٙمر ًمً٤مئؼ أطمد (سم٤مص٤مت.طم٤مومالت) ُم١مؾمً٦م اًمٜم٘مؾ اًمٕم٤مم
ىم٤مئـالً« :ؿمٙمـر ًا ضمزي ً
ال ًمـٛمح٤موًمتٙمؿ اًمـج٤مهـدة ًمتِمٖمٞمؾ اًم٘مٓم٤مر اًمٚمٞمٚمـ٦م اًمـٛمـ٤موٞمـ٦مش-
ًم٘مد ضمٚمٌ٧م يمٚمٛمـ٤مشمـف دُمقع اًمٗمرح ًمٕمٞمقن اًمً٤مئـؼ-
 ,طمريم٦م اًمـٛمرور يم٤مٟم٧م رهٞمٌـ٦م ضمـد ًا ،ؾمٞم٤مرة واطمدة وم٘مط يم٤من يٛمٙمٜمٝم٤م اًمـٛمرور ،قمٜمد يمؾ
إؿم٤مرة ظمْمـراءً ،مٙمـ اجلٛمٞمع يم٤من ي٘مقد سمـٝمدوء وظمالل اًمً٤مقم٤مت اًمٕمِمـرة اًمتل
أظمذه٤م اًمٓمريؼ سم٤مًمًٞم٤مرة (واًمذي يًتٖمرق قم٤مد ًة  33دىمٞم٘م٦م وم٘مط) يم٤من اًمزُمقر اًمقطمٞمد
اًمذي ؾمٛمٕمتف هق زُمقر ؿمٙمر ،أطمًً٧م سمٛمدى شمٙم٤مشمػ اًمٜم٤مس وشمٕم٤موٟمـٝم٤م ،وضمٕمٚمٜمل
ذًمؽ أطم٥م اًمٞم٤مسم٤من أيمثـر-
 ,ؾمٜمـتقري (ذيم٦م قمّمٞمـر) ىم٤مُم٧م سمتقزيع اًمٕمّمٞمـر ُمـج٤مٟم٤م ً قمغم اًمٜم٤مس ،وذيم٤مت اًمـٝم٤مشمػ
ىم٤مُم٧م سمـزي٤مدة قمدد ٟم٘م٤مط شمقصٞمؾ اإلٟمؽمٟم٧م واإلٟمؽمٟم٧م اًمالؾمٚمٙمل (واي وم٤مي) ًمتًٝمٞمؾ
اًمتقاصؾ ،يمٛمـ٤م ىم٤مُم٧م ذيمـ٦م ُمقاد همذائٞمـ٦م سمتقزيع ُمٚمٞمقن قمٚمٌـ٦م ُمـ اًمِمٕمريـ٦م واًمِمقرسمـ٦م
اًمـٛمٕمٚمٌـ٦م ُمـج٤مٟمـ ً٤م ،واًمـجٛمٞمع يـح٤مول شم٘مديؿ اًمـٛمً٤مقمدة سم٠مومْمؾ ـمري٘مـ٦م ُمـٛمٙمٜمـ٦م-
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 ,ىم٤مًم٧م صدي٘مـ٦م أضمٜمٌٞمـ٦م ًمـل أٟمـٝم٤م صدُم٧م ًمرؤيـ٦م اًمٓم٤مسمقر اًمٓمقيؾ واًمـٛمٜمٔمؿ وراء أطمد
اًمـٝمقاشمػ اًمٕمٛمقُمٞمـ٦م ،طمٞم٨م اٟمتٔمر اًمـجٛمٞمع سمّمٌـر ٓؾمتخدام اًمـٝم٤مشمػ ،قمغم اًمرهمؿ
ُمـ أن اجلٛمٞمع يم٤مٟمقا شمقاىمٞمــ ًمـٛمٝم٤مشمٗمـ٦م قم٤مئالشمـٝمؿ وأىم٤مرسمـٝمؿ وآـمٛمئٜم٤من قمٚمٞمٝمؿ-
 ,ذم اًمـٛمٚمج٠م ،ىم٤مل رضمؾ قمجقزُ( :م٤مذا ؾمٞمحدث ًمٜم٤م أن؟) ومرد قمٚمٞمف صٌل ذم
اًمـٛمدرؾم٦م اًمث٤مٟمقيـ٦م يم٤من يـجٚمس سمج٤مٟمٌف ٓ( :شم٘مٚمؼ! قمٜمدُم٤م ٟمٙمؼم أقمدك سم٠من
ٟمّمٚمحٝم٤م ُمرة أظمرى) ىم٤مل ذًمؽ سمٞمٜمٛمـ٤م يم٤مٟم٧م يده شمرسم٧م قمغم فمٝمر اًمرضمؾ اًمٕمجقز،
ال وأن هٜم٤مك ُمًت٘مٌ ً
ؿمٕمرت طمٞمٜمٝم٤م وأٟم٤م أؾمتٛمع إمم هذه اًمـٛمح٤مدصمـ٦م سم٠من هٜم٤مك أُم ً
ال
ُمنمىم ً٤م قمغم اًمـج٤مٟم٥م أظمـر ُمـ هذه إزُمـ٦م-
ذم اًمٜمٝم٤ميـ٦م رسمٛمـ٤م يراودٟمـ٤م ؾم١مال سمـرئ قمٗمقي ،يم٤مًمذي يً٠مًمـف إـمٗم٤مل قمٜمدُم٤م
يِم٤مهدون ومٞمٚمٛمـ ً٤م ظمٞم٤مًمٞمـ ً٤م ًمًقسمرُم٤من اًمٓم٤مئـر ،ومٞم٘مقل أطمدهؿ ًمقاًمدشمـفُ« :متك ؾم٠مـمٞمـر
ال ضمـٛمٞمـ ً
ُمثٚمـفش ومتٜمٔمـر إًمٞمـف واًمدشمـف اًمتل ٓ شمـريـد أن شمٙمًـر أُمـ ً
ال ومـل ىمٚم٥م ـمٗمٚمٝمـ٤م
اًمذي يـرى أن ؾمقسمرُم٤من ُمث٤مل ًمٚمخٞمـر وُمً٤مقمدة أظمريـ ،صمؿ شم٘مقل ًمف« :قمٜمدُم٤م شمٙمٌـرش-
ومٛمتك ؾمٞمٙمٌـر ـمٗمٚمٜم٤م اًمٕمرسمـل؟ وُمتك ؾمٜمجد أن طمٌٜم٤م ًممظمريـ يٖمٚم٥م قمغم طمٌٜم٤م
ٕٟمٗمًٜم٤م ذم اًمناء واًمياء؟

*****

افعربُؾـلُظغُيـوبـوكـقـي
متديـقنُجدًُاُُ...ؾـوشدونُجد ًاُُ
صدر ُم١مظمر ًا يمت٤مب وًمـ ؿ يٚمٗم٧م آٟمتٌ٤مه سمِمٙمؾ يم٤مف ،وهق يمت٤مب اًمٞم٤مسمـ٤مٟمـل
كقبقاـلُكقتقهوراُطمقل ”اًمٕمرب ُمـ وضمٝمـ٦م ٟمٔمـر يـ٤مسمـ٤مٟمٞمـ٦م“-

يٙمت٥م ٟمقشمقه٤مرا سمٕمـد أن شمٕمرف قمغم اًمٕم٤مًمـؿ اًمٕمريب ُمٜمـذ اًمٕم٤مم  1974وزار

اًمٕمديـد ُمـ سمٚمداٟمـف وأىمـ٤مم ومٞمٝم٤م ًمٗمتـرات ،اٟمٓمٌ٤مقم٤مشمـف اًمـٛمح٤ميـدة قمـ هذا اًمٕم٤مًمـؿ -وُمـ
اًمالوم٧م أن أول ُم٤م ي٘مقًمـف قمـ قم٤مًمـٛمٜمـ٤م اًمٕمرسمـل« :أن اًمٜم٤مس ذم ؿمقارع اًمـٛمدن اًمٕمرسمٞمـ٦م
همٞمـر ؾمٕمـداء ،ويٕمٌـر صٛمتٝمؿ قمـ سظمـ٦م شمـخٌـر قمـ ٟمٗمًٝم٤م سمقوقحش -وهق يٕمٞمـد
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هذا اًمِمٕمقر إمم همٞم٤مب اًمٕمداًمـ٦م آضمتٛمـ٤مقمٞمـ٦مٟٕ ،مـٝم٤م أول ُم٤م ي٘مٗمز إًمـك اًمٜمٔمـر-
وهذا ُم٤م ي١مدي ذم ٟمٔمره إمم اًمٗمقى -يمٛمـ٤م أٟمـف يالطمظ يمثرة اؾمتٕمٛمـ٤مل اًمٕمرب
ًمٙمٚمٛمـ٦م ديٛم٘مراـمٞمـ٦م ،وهذا ٓ يٕمٌـر ؾمقى قمـ رء واطمد :قمٙمًٝم٤م شمـٛمـ٤مُمـ ً٤م ،أٓ وهق
اًم٘مٛمع وهمٞم٤مب اًمديٛم٘مراـمٞمـ٦م -وًمـٝمذا اًم٘مٛمع وضمقه قمـدةُ :مٜمع اًمٙمت٥م ،همٞم٤مب طمريـ٦م
اًمرأي وطمريـ٦م اًمٙمالم وشمٗمٌم فم٤مهـرة ؾمجٜم٤مء اًمرأي-
ويِمٞمـر ٟمقشمقه٤مرا ،يمٛمراىم٥م أضمٜمٌل ،أن اًمٕم٤مًمـؿ اًمٕمرسمـل يٜمِمٖمؾ سمٗمٙمرة اًمٜمٛمط
اًمقاطمد ،قمغم همرار اًمـح٤ميمؿ اًمقاطمـدً -مذًمؽ يـح٤مول اًمٜم٤مس أن يقطمـدوا أؿمٙم٤مل
ُمالسمًٝمؿ وسمٞمقشمـٝمؿ وآرائٝمؿ -وشمـح٧م هذه اًمٔمروف شمذوب اؾمت٘مالًمٞمـ٦م اًمٗمـرد
وظمّمقصٞمتـف واظمتالومـف قمـ أظمريـ -يٖمٞم٥م ُمٗمٝمقم اًمـٛمقاـمـ اًمٗمرد وشمـحـؾ ُمـحـٚمف
ومٙمـرة اجلٛمـ٤مقمـ٦م اًمـٛمتِم٤مسمـٝمـ٦م اًمـٛمٓمٞمـٕمـ٦م ًمٚمٜمـٔم٤مم اًمً٤مئـد-
وقمٜمدُم٤م شمٖمٞم٥م اؾمت٘مالًمٞمـ٦م اًمٗمرد وىمٞمٛمتـف يم٢مٟمً٤من :يٖمٞم٥م أيْم ً٤م اًمققمل سم٤مًمـٛمً١موًمٞمـ٦م:
قمـ اًمـٛمٛمتٚمٙم٤مت اًمٕم٤مُمـ٦م ُمثؾ احلدائـؼ أو اًمِمقارع أو ُمٜم٤مهؾ اًمـٛمٞم٤مه ووؾم٤مئؾ اًمٜم٘مؾ
اًمـحٙمقُمٞمـ٦م واًمٖم٤مسم٤مت (سم٤مظمتّم٤مر يمؾ ُم٤م هـق قم٤مم) واًمتل شمـتٕمـرض ًمٚمٜمٝم٥م واًمتحٓمٞمؿ
قمٜمـد يمؾ ُمٜم٤مؾمٌـ٦م-
ويـجد ٟمقشمقه٤مرا أن اًمٜم٤مس هٜمـ٤م ٓ يٙمتـرصمقن أو يِمٕمرون سم٠مي ُمً١موًمٞمـ٦م شمـج٤مه
اًمًجٜم٤مء اًمًٞم٤مؾمٞملم ،إومـراد اًمِمجٕم٤من اًمذيـ وحقا ُمـ أضمؾ اًمِمٕم٥م،
ويتّمـرومقن ُمع ىمْمٞمـ٦م اًمًجٞمــ اًمًٞم٤مد قمغم أٟمـٝم٤م ىمْمٞمـ٦م ومرديـ٦م وقمغم أؾمـرة
اًمًجٞمــ وطمده٤م أن شمقاضمـف أقمٌ٤مءه٤م -وذم هذا سمـرأيـف أظمٓمر ُمٔم٤مهر قمدم اًمِمٕمقر
سم٤مًمـٛمً١موًمٞمـ٦م -يٕمٓمل ُمث ً
ال قمـ زي٤مراشمـف اًمـخٛمس ًمـ " َشمدْ ُُمر (سمًقري٤م) " دون أن
يٕمرف أن ومٞمٝم٤م ؾمجٜم ً٤م ُمِمٝمقر ًا ،وهق طمتك أن ٓ يٕمرف ُمقىمع هذا اًمًجـ سمًٌ٥م
اخلقف اًمذي يـحٞمط سمـف سم٤مًمٓمٌع -ومٕمٜمد اًمً١مال قمـ ؾمجـ ُمـ٤م يـخ٤مف اًمِمخص
ويـٝمرب ،يمـ٠من إُمـر يتٕمٚمؼ سمً١مال قمـ ُمـٛمٜمـقع أو ُمـحـ َّرم-
اًمـخقف يٛمٜمع اًمـٛمقاـمـ اًمٕم٤مدي ُمـ يمِمػ طم٘م٤مئؼ طمٞم٤مشمـف اًمـٛمٚمٛمقؾمـ٦م -وهٙمذا شمْمٞمع
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اًمـحـ٘مٞم٘مـ٦م وشمذه٥م إمم اًمـٛم٘م٤مسمـر ُمع أصح٤مسمـٝم٤م-
اًمٜم٤مس ذم اًمٕم٤مًمـؿ اًمٕمرسمـل ”يٕمٞمِمقن وم٘مط“سمًٌ٥م ظمٞمٌـ٦م آُم٤مًمـٝمؿ وسمًٌ٥م اإلطمً٤مس سمال
ضمدوى أو اًمٞم٠مس اًمٙم٤مُمؾ ،وقمدم اإليٛمـ٤من سمٗم٤مئـدة أي قمٛمؾ ؾمٞم٤مد-
ذم اًمٕم٤مًم ـؿ اًمٕمرسمـ ل يًتٜمـ ت٩م اًمِمخص أ ومٙمـ ٤مره ُمـ ظم٤مرضم ـف ،سمٞمٜمٛم ـ٤م ذم اًمٞم٤مسم ـ ٤من
يًتٜمت٩م اًمٜم٤مس أ ومٙم٤مرهؿ ُمـ اًمقىم٤مئـع اًمـ ٛمٚمٛمقؾمـ ٦م اًمتل يٕمٞمِمقٟم ـ ٝم٤م يمؾ يـ قم،
ويت٤مسمع« :ذم ُمـ جتٛمع ُمثؾ ُمـ جتٛمٕمٜم٤م ٟمْمٞم ـ ػ طم٘م٤مئؼ ضمديـ دة ،سمٞمٜمٛمـ٤م يٙمتـ ٗمل
اًمٕم٤مًم ـؿ اًمٕمرسمـ ل سم٤مؾمتٕم٤مدة اًمـ ح٘م٤مئـ ؼ اًمتل يم٤من ىمد ايمتِمٗمٝم٤م ذم اًمـٛم ـ٤ميض اًمٌٕمٞم ـد-
وإومـ راد اًمٕمـ رب اًمذيـ يتٕم٤مُمٚمـ قن ُمع اًمقىم٤مئـ ع واًمـح٘م٤مئـؼ اًم ـجديـ دة ئمٚمـ قن
أومـراد ًا وم٘مط وٓ يِمٙمٚم ـقن شمٞم٤مر ًا اضمتٛم ـ٤مقمٞمـ ً٤م يـ ١مصمـ ر ذم طمٞم ـ ٤مة اًمٜم٤مس-
يِمػم هٜم٤م إمم اًمتجرسمـ٦م اًمٞم٤مسمـ٤مٟمٞمـ٦م اًمتل قمروم٧م أيْم ً٤م ؾمٞمٓمرة اًمٕمًٙمر قمغم
اإلُمٌـراـمقر واًمِمٕم٥م وىمٞم٤مدشمـٝمؿ اًمٌالد إمم طمروب ُمـجٜمقٟمـ٦م ود اًمدول
اًمـٛمج٤مورة اٟمـتٝم٧م إمم شمدُمٞمـر اًمٞم٤مسمـ٤من -وشمٕمٚمؿ اًمِمٕم٥م اًمٞم٤مسمـ٤مين أن اًم٘مٛمع ي١مدي إمم
شمدُمػم اًمثروة اًمقـمٜمٞمـ٦م وي٘متؾ إسمري٤مء ويـ١مدي إمم اٟمحراف اًمًٚمٓمـ٦م-
ًمٙمـ اًمٞم٤مسمـ٤مٟمٞمٞمــ وقمقا أظمٓم٤مءهؿ وقمٛمٚمـقا قمغم شمّمحٞمحٝم٤م وشمٓمٚم٥م ذًمؽ
ؾمٜمقات ـمقيٚمـ٦م وشمْمحٞمـ٤مت يمٌٞمـرة ،وقمـقا أ ن قمٚمٞمٝمؿ اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمٜم٘مد اًمذايت ىمٌؾ يمؾ
رء وسم٘مـقة -اإلٟمً٤من سمح٤مضمـ٦م إمم اًمٜم٘مـ د ُمـ اخل٤مرج وُمـ اًمداظمؾ ُمٝمٛمـ٤م يم٤من ُمقىمٗمـف
أو وفمٞمٗمتـف آضمتٛمـ٤مقمٞمـ٦م أو اًمـٝمٞمئـ٦م اًمتل يٜمـتٛمل إًمٞمٝم٤م ،إن همٞم٤مب اًمٜم٘مـد يـ١مدي إمم
آٟمحٓم٤مط طمتك احلْمٞمضش-
وضمٝم٧م سمـٝمذا اًمً١مال ذم اًمٕم٤مًمـؿ اًمٕمريبً :م٘مد ضسمتٙمؿ
وهق يٙمت٥م« :يمثٞمـر ًا ُم٤م ُو
ُ
اًمقٓي٤مت اًمـٛمتحدة إُمـريٙمٞمـ٦م سم٤مًم٘مٜم٤مسمؾ اًمذريـ٦م ومٚمٛمـ٤مذا شمـتٕم٤مُمٚمقن ُمٕمٝم٤م؟ يٜمـتـٔمـر
اًمٕمرب ُمقىمٗم ً٤م قمدائٞم ً٤م قمٛمٞم٘م ً٤م ُمـ اًمٞم٤مسمـ٤مٟمٞملم شمـج٤مه اًمقٓي٤مت اًمـٛمتحدة إُمريٙمٞمـ٦م-
وًمٙمـ ـمرح اًمـٛمً٠مًمـ٦م قمغم هذا اًمٜمحق ٓ يـ١مدي إمم رء ،قمٚمٞمٜم٤م ٟمحـ اًمٞم٤مسمـ٤مٟمٞملم أن
ٟمٕمل أظمٓم٤مءٟم٤م ُمـ اًمـحرب اًمٕم٤مًمـٛمٞمـ٦م اًمث٤مٟمٞمـ٦م أوًٓ صمـؿ أن ٟمّمحح هذه إظمٓم٤مء صم٤مٟمٞم ً٤م-
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وأظمٞمـر ًا قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمتخٚمص ُمـ إؾمٌ٤مب اًمتل أدت إمم اًم٘مٛمع ذم اًمٞم٤مسمـ٤من وظم٤مرضمٝم٤م-
إذن اًمـٛمِمٙمٚمـ٦م ًمٞمً٧م ذم أن ٟمٙمـره أُمٞمـريمـ٤م أوًٓ ،اًمـٛمِمٙمٚمـ٦م ذم أن ٟمٕمرف دورٟم٤م
سمّمقرة صحٞمحـ٦م صمؿ أن ٟمٛمـ٤مرس ٟم٘مد ًا ذاشمٞم ً٤م ُمـ دون ُمـج٤مُمٚمـ٦م ٕٟمٗمًٜم٤م -أُم٤م
اًمـٛمِم٤مقمـر وطمده٤م ومٝمل ُمً٠مًمـ٦م ؿمخّمٞمـ٦م ُمـحدودة ٓ شمّمٜمع ُمًت٘مٌـ ً
ال-
ومـل اًمٞمـ٤مسمـ٤من ،سمٕمد اًمـحرب اًمٕم٤مًمـٛمٞمـ٦م اًمث٤مٟمٞمـ٦مُ ،مد اًمٞم٤مسمـ٤مين يـده إًمـك إُمٞمـريمـل
يٓمٚم٥م ُمـ٤مدة ُمتـقاومـرة قمٜمد أظمـر -وىمـتـئـذ يم٤من ؿمٕمقرٟمـ٤م همٞمـر واوح ،ومٛمـ ضمٝمـ٦م
شمٙمػ ٟمٗمقؾمٜم٤م
ًمـؿ يٙمـ قمـ٤مر ًا قمٚمٞمٜم٤م أن ٟم٠مظمـذ ُمـٛمـ يٛمٚمٙمقن وًمٙمـ ُمـ ضمٝمـ٦م صم٤مٟمٞمـ٦مً ،مـؿ ّ
قمـ آوٓمراب واًمتقشمر اًمداظمكم ،واًمِمٕمقر سم٤مًمـحرج ،قمرومٜم٤م ُمٕمٜمك أن ٓ ٟمٛمٚمؽ وُمٕمٜمك
اًمّمدام سملم صمـ٘م٤مومتلم أو آطمتٙم٤مك سمٞمٜمٝمٛمـ٤مش-
يِمػم اًمـٛم١مًمػ إمم اًمٙم٤مشم٥م اًمـٛمٍمي يقؾمػ إدريس اًمذي شمٕمرف قمغم اًمـٛمجتٛمع
اًمٞم٤مسمـ٤مين ويم٤من يتً٤مءل دائٛمـ ً٤م قمـ ؾمـر ٟمـٝمْمـ٦م اًمٞم٤مسمـ٤من وشمـحقًمـٝم٤م ُمـ سمـٚمد صٖمػم
ُمٕمزول إمم ىمقة صٜم٤مقمٞم٦م واىمتّم٤مديـ٦م ،إمم أن طمدث ُمرة أن راىم٥م قم٤مُم ً
ال ومٞمٛمـ٤م هق قم٤مئـد
إمم ومٜمدىمـف ذم ُمٜمتّمػ اًمٚمٞمؾ يٕمٛمؾ وطمٞمـد ًا وقمٜمدُم٤م راىمٌـف وضمده يٕمٛمؾ سمجد وُمث٤مسمـرة ُمـ
دون ُمراىمٌـ٦م ُمـ أطمـد ويم٠مٟمـف يٕمٛمؾ قمغم رء يٛمٚمٙمـف هق ٟمٗمًـف -قمٜمدئـذ قمرف ؾمـر
ٟمـٝمْمـ٦م اًمٞم٤مسمـ٤من ،إٟمـف اًمِمٕمقر سم٤مًمـٛمً١موًمٞمـ٦م اًمٜم٤مسمٕم٦م ُمـ اًمداظمؾ ُمـ دون رىم٤مسمـ٦م وٓ
ىمن -إٟمـف اًمْمٛمػم أيم٤من ُمّمدره ديٜمـٞم ً٤م أو أظمالىمٞمـ ً٤م -وقمٜمدُم٤م يتّمـرف ؿمٕم٥م سمٙم٤مُمٚمـف
قمغم هذه اًمِم٤ميمٚمـ٦م قمٜمـده٤م يٛمٙمٜمف أن يـح٘مؼ ُم٤م طمـ٘مـ٘متـف اًمٞم٤مسمـ٤من-
وُمـ إُمقر اًمتل ًمٗمت٧م ٟمٔمره ذم ُمـجتٛمٕم٤مشمٜم٤م ،ؿمٞمقع اًمقؾمخ ذم اًمِمقارعُ ،مع أٟمٜم٤م
ٟمٕمد أٟمٗمًٜم٤م ُمـ أٟمٔمػ ؿمٕمقب اًمٕم٤مًمـؿ وٟمتٌ٤مهك أن صالشمٜم٤م شمدقمقٟم٤م ًمٚمٜمٔم٤مومـ٦م! ومٝمؾ
ي٘متّمـر ُمٗمٝمقم اًمٜمٔم٤مومـ٦م قمغم اًمِمخص واًمـٛمٜمزل وم٘مط؟ ًم٘مد دهش ٟمقشمقه٤مرا ُمـرة قمٜمدُم٤م
زار ُمٜمزل صديؼ ًمـف ذم ُمٜمٓم٘مـ٦م شمٕم٤مين ُمـ ؾمقء ٟمٔم٤مومـ٦م ؿمديد يمٞمػ أن اًمِم٘مـ٦م يم٤مٟم٧م
يم٠مٟمـٝم٤م شمٜمتٛمل إمم قم٤مًمـؿ آظمـر -اًمٜم٤مس هٜم٤م ٓ شمـح٤مومظ قمغم يمؾ ُم٤م هق ُمٚمٙمٞمـ٦م قم٤مُمـ٦م ،ويم٠من
اًمٗمرد يٜمـتـ٘مؿ ُمـ اًمًٚمٓم٦م اًم٘مٛمٕمٞمـ٦م سمتدُمٞمـر ُمـٛمتٚمٙم٤مت وـمٜمـف سم٤مًمذات-
وشمدقمؿ دراؾم٦م أظمرى هذه اًمـٛمالطمٔم٤مت ،ومٞمٔمٝمر ًمدى اًمٙمٌ٤مر ذم اًمًـ ُمـ
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اًمٕمرب شمقضمٝم ً٤م أووح ًمتٕمٚمٞمؿ أـمٗم٤مًمـٝمؿ اطمؽمام يمٌ٤مر اًمًـ ،واًمـح٤مضمـ٦م إمم شمـحّمٞمؾ
طمٞم٤مة أومْمؾ واطمتـرام اًمذات ،سمٞمٜمٛمـ٤م شمت٠مظمـر ىمٞمؿ أظمرى ُمثؾ اًمـٛمً١موًمٞمـ٦م وآقمتٛمـ٤مد
قمغم اًمذات وشم٘مٌؾ أظمريـ (وهل اًمتل ووٕمٝم٤م قمرب أُمػميم٤م ذم أقمغم ؾمٚمؿ ظمٞم٤مراهتؿ)-
وشمٌلم هذه اًمدراؾمـ٦م إقمٓم٤مء أهـٛمٞمـ٦م يمٌٞمـرة ًمٚمديـ ذم يمؾ ُمـ إردن واًمًٕمقديـ٦م
واًمـٛمٖمرب وُمٍم ،أي أيمثريـ٦م اًمٕمرب! ومٞمجد اًمـٛمٍميقن واًمًٕمقديقن أن شمٕمٚمٞمؿ اًمديـ
يٕمد أهؿ ىمٞمٛمـ٦م ًمتٕمٚمٞمؿ إـمٗم٤مل -يمذًمؽ اظمت٤مر اًمـٛمٖم٤مرسمـ٦م شمٕمٚمٞمؿ اًمديـ واًمٓم٤مقمـ٦م
ًمٞمٛمٜمحقهـٛمـ٤م أقمغم درضم٤مت ،ويم٤مٟم٧م ىمٞمٛمـ٦م اطمتـرام اًمذات ُمـ أدٟم٤مه٤م -واًمـٛمِمٙمٚمـ٦م
ًمٞمً٧م ذم شمٕمٚمٞمؿ اًمديـ سم٤مًمٓمٌعً ،مٙمـ ؾم١ماًمٜم٤م ُمتك ًمـؿ يٙمـ شمٕمٚمٞمؿ اًمديـ أوًمقيـ٦م ذم
قم٤مًمـٛمٜم٤م؟ وُم٤م دام إُمر يمذًمؽ ومٚمٛمـ٤مذا ٟمحـ قمغم هذه اًمـح٤مل؟ وأيـ اًم٘مقى واًمـحس
سم٤مًمـٛمً١موًمٞمـ٦م واًمْمٛمػم اًمديٜمل سمٞمٜمٛمـ٤م يتـٗمِمك اًمٗمً٤مد إمم هذه اًمدرضم٤مت اًمـٛمخٞمٗم٦م؟
اًمـٛمِمٙمٚمـ٦م إذن يمٞمػ يتؿ شمٕمٚمٞمؿ اًمديـ وقمغم أي ىمٞمؿ ديٜمٞمـ٦م يتؿ اًمتـريمٞمـز؟
وُمـ اًمـٛمِم٤ميمؾ اًمتل ٟمٕم٤مين ُمٜمٝم٤م ،ويِمٞمـر إًمٞمٝم٤م ٟمقشمقه٤مرا ُم٤م يًٛمٞمـف اًمـٛمقفمػ
اًمـٛمتٙمٌـر يٙمت٥م« :يقاضمـف اًمٞم٤مسم٤مين ذم اًمـٛمٓم٤مر اًمِمٕمقر سم٤مإله٤مٟمـ٦م أُم٤مم ـمري٘مـ٦م شمٕم٤مُمؾ
اًمـٛمقفمٗملم ُمع اًمـٛمً٤مومريـ وإي٘م٤مومٝمؿ سم٠مرشمـ٤مل قمِمقائٞمـ٦م وشمٗمْمٞمٚمٝمؿ اًمًٛمـ٤مح ًمٌٕمض
اًمِمخّمٞم٤مت اًمـٛمٝمٛمـ٦م سم٤مًمـٛمرور أُم٤مم ٟمٔمر ضمـٛمٞمع اًمـٛمً٤مومريـش -وهذا إُمـر ٓ يقاضمـف
اًمٞم٤مسم٤مين وم٘مط سمؾ يقاضمٝمـف يمؾ ُمـقاـمـ قمريب همػم ُمدقمقم سمقاؾمٓمـ٦م أو ُمٕمرومـ٦م ُمقفمػ ُم٤م-
يمذًمؽ يٜمدهش إضمٜمٌل ُمـ ُمً٠مًمـ٦م اًمٖمش اًمـٛمتٗمِمٞمـ٦م ذم سمالدٟم٤م ،ويِمػم إمم همش
شمٕمرض ًمـف ذم شمٌديؾ اًمٕمٛمٚمـ٦م ،ومٝمق ًمـؿ يٗمٙمر سمٕمدّ اًمٜم٘مقد سمٕمدُم٤م
ُمقفمٗمـ٦م ُمّمـرف ّ
اؾمتٚمٛمٝم٤م واؾمتٖمرب أن شمنىمـف وهل يم٤مٟم٧م ًمٓمٞمٗمـ٦م ُمٕمـف وُمٌتًٛمـ٦م!
ُمرة ـمٚم٥م ُمٜمـف ُمقفمـػ ُمٌٚمٖمـ ً٤م ُمـ اًمـٛمـ٤مل ذم ُمٓم٤مر قمرسمـل ،وم٠مقمٓم٤مه إيـ٤مه ُمٕمتـ٘مد ًا
أٟمف رؾمؿً ،مٙمـ ٟم٘م٤مش زُمٞمؾ ًمٚمٛمقفمػ وشمقسمٞمخـف ًمـف ضمٕمٚمـف يٕمت٘مد أن ذم إُمـر ؾمـقء
اؾمتخدام وفمٞمٗمـ٦مً -مٙمـ سمٕمد ذًمؽ شمرك اًمـٛمقفمػ زُمٞمٚمف وُمِمك دون أن يٗمٕمؾ أي رء-
إٟمف اًمّمٛم٧م اًمـٛمتقاـمئ (ٓ دظمؾ زم) اًمذي ي١مدي إمم همٞم٤مب أي رىم٤مسمـ٦م وإـمالق
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اًمـحريـ٦م ًمٚمٗم٤مؾمديـً -مذا ٓ ٟمٕمقد ٟمدهش قمٜمدُم٤م يًـرد ًمٜم٤م يمٞمػ قمرض قمٚمٞمـف ُمـقفمػ
ُمتحػ ؿمـراء ىمٓمع آصمـ٤مر ىمديٛمـ٦مً -مٙمٜمـف يمٞم٤مسمـ٤مين ًمـؿ يًتٓمع أن يّمدق يمٞمػ أن ُمقفمٗم ً٤م
اظمت٤مره وـمٜمـف ًمٞمحرس آصمـ٤مره يـخقٟمـف ويـخقن ذومـف وشم٤مريـخـف ويـٌـٞمع آصمـ٤مر ًا شمريمٝم٤م
أضمداده ُمٜمذ آٓف اًمًٜملم!
ويروي قمغم ًمً٤من صديؼ ًمـف يـ٤مسمـ٤مٟمـل وًمف وضمف ُمٌتًؿ يمٞمػ أٟمف ًمـٛمـ٤م ُمـر أُم٤مم
ُمٜمـزل ُمً١مول صٗمٕمـف اًمـح٤مرس فمٜم ً٤م ُمٜمف أٟمـف رسمٛمـ٤م يْمحؽ قمٚمٞمـفُ -مقفمػ اًمًٗم٤مرة
اًمٞم٤مسمـ٤مٟمٞمـ٦م ىم٤مل ًمـف”:اؿمٙمر رسمؽ أٟمـف ايمتٗمك سمّمٗمٕمؽ“ ،يرى ذم ذًمؽ شمقاـم١م ًا همٞمـر ُمٌـرر
وٓ يٚمٞمؼ سمٌٕمثـ٦م أضمٜمٌٞمـ٦م -وأيمثـر ُم٤م يثٞمـر دهِمـ٦م يم٤مشمٌٜم٤م اًمٞم٤مسمـ٤مين اقمتٞم٤مده قمغم أن رئٞمس
اًمقزراء اًمٞم٤مسمـ٤مين يتٖمٞمـر يمؾ ؾمٜمتلم ًمـٛمٜمع أي ؿمٙمؾ ُمـ أؿمٙم٤مل آؾمتٌداد ،وم٤محلٙمؿ
اًمٓمقيؾ يٕمٚمؿ اًمـح٤ميمؿ اًم٘مٛمع ،سمٞمٜمٛمـ٤م ذم اًمٌالد اًمٕمرسمٞمـ٦م ئمؾ اًمـح٤ميمؿ ُمدى اًمـحٞم٤مة!
اًمـح٤ميمؿ اًمٕمريب يتٛمتع سم٤مُمتٞم٤مزات ُم٤م ىمٌؾ اًمٕمّمقر اًمـحديثـ٦م واؾمتثٜم٤مءاشمـٝم٤م -وُمٝمٛمـ٤م يم٤من
اًمٗمرد اؾمتثٜم٤مئٞم ً٤م وم٢من ُمٝمٛمـ٤مت ىمٞم٤مدة اًمدوًمـ٦م أوؾمع ُمـ أي ومـرد اؾمتثٜم٤مئل -وم٤مًمـح٤ميمؿ قمٜمده
ُمٝمٛمـ٦م أيمٌـر ُمـ اإلٟمً٤من اًمٕم٤مدي سمٞمٜمٛمـ٤م ىمدرشمـف ُمـحدودة -اًمٗمرد اًمذي يٗمِمؾ ذم شمـحٛمؾ
ُمً١موًمٞمتـف يٖمٞمـر ويـح٤مؾم٥م -واًمـح٤ميمـؿ ُمثؾ أي ُمقاـمـ آظمـر ،ومٝمٜم٤مك ُمً٤مواة ومٕمٚمٞمـ٦م
أُمـ٤مم اًم٘م٤مٟمقن ويٕمٓمل ُمث٤مل ؾمجـ رئٞمس وزراء ي٤مسم٤مين واقمت٘م٤مًمـف يم٠مي ُمقاـمـ يـ٤مسمـ٤مين
قمٜمدُم٤م ايمتِمػ وٚمققمف ذم ومْمٞمحـ٦م ًمقيمٝمٞمد ٓ -رء يـحٛمل اًمٗمـرد إذا يم٤من ُمذٟمٌـ ً٤م -وُمع
ذًمؽ ٟمجـد أن اسمٜمتـف أن قمْمقة سم٤مرزة ذم اًمؼمًمـٛمـ٤منُ ،مـٛمـ٤م يٕمٜمل أٟمف ًمـؿ يـحؾ ذٟم٥م
واًمده٤م ذم وصقًمـٝم٤م سمٙمٗم٤ميتٝم٤م إمم ُم٤م هل قمٚمٞمـف-
إن أيمثـر ُم٤م أصمـ٤مر دهِمتـف يمٞمػ أن اًمـح٤ميمؿ اًمٕمريب يـخ٤مـم٥م ُمقاـمٜمٞمـف :سمـ «ي٤م أسمٜم٤مئل
وسمٜم٤ميت!ش إُمر اًمذي يٕمٓمٞمـف صٗمـ٦م اًم٘مداؾمـ٦م ووضمقب اًمٓم٤مقمـ٦م -وهق سمـٝمذا يْمع ٟمٗمًـف
ومقق اًمِمٕم٥م وومقق اًمٜمٔم٤مم واًم٘م٤مٟمقن ،ويـحؾ ُمـحؾ إب ويتخذ صٗمـ٦م اإلًمـف اًمّمٖمػم-
ٗمّمٚمـف
أُم٤م قمـ شمٕم٤مُمٚمٜم٤م ُمع أـمٗم٤مًمٜم٤م ،ومٝمق يِمٞمـر إمم وضمقد آقمتـداء اًمـجٜمز اًمذي ًمـؿ ُي ّ
ٟمٔمر ًا إمم طمً٤مؾمٞمتٜم٤م شمـج٤مه اًمـٛمقوقع وايمتٗمك سمٚمٗم٧م اًمٜمٔمـر إمم ُمً٠مًمـ٦م شمـرك إوٓد ذم

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ118
اًمِمقارع ُمـ دون رىم٤مسمـ٦م إهـؾ ٓ -يٛمٙمـ ذم ومرٟمً٤م أو أي سمٚمـد ُمـٛمـ٤مصمؾ رؤيـ٦م أوٓد ذم
اًمِم٤مرع ُمـ دون ُمـراوم٘مـ٦م سم٤مًمٖملمٟ -م٤مهٞمؽ قمـ ؿمٞمقع اؾمتٕمٛمـ٤مل اًميب ذم اًمـٛمدارس
وؾمٛمـ٤مع سمٙم٤مء إـمٗم٤مل-
رسمٛمـ٤م يـجٕمٚمٜم٤م ذًمؽ ٟمت٠مُمؾ ذم أٟمٗمًٜم٤م وٟم٘مقم سمٜم٘مده٤م قمغم ٟمحق ضمذري يمل ٟمٕمرف
ُمٙم٤مُمـ اًمـخٚمؾ ذم ىمٞمٛمٜم٤م وؾمٚمقيمٜم٤م وٟمٔم٤مُمٜم٤م اًمؽمسمقي وًمٙمل ٟمح٤مول اًمٚمح٤مق سمٛمتٓمٚمٌ٤مت
قمٍم ًمـ ي٘مػ ُمٜمتٔمر ًا أن َٟم ْج َٝمز ًمدظمقًمـف -ومٚمٞمس يمؾ اًمـحؼ قمغم إُمريٙم٤من-

*****

ـقػُيعقشُافقـوبـوكـققنُ
يِم٤مريمٜم٤م يم٤مشم٥م سمخؼمشمـف ُمع اًمِمٕم٥م اًمٞمـ٤مسمـ٤مين سم٠مؾمٚمقب رائع ضمد ًا ،قم٤مداهتؿ وديٜمٝمؿ.
سم٘مٞم٧م اًمٞم٤مسمـ٤من ُمٕمزوًم٦م قمـ اًمٕم٤مًمـؿ ٔٓف اًمًٜملم -وهذا اًمقوع أقمٓمك اًمِمٕم٥م
اًمٞم٤مسم٤مين ُمٞمزة ومريدة ذم اًمٕم٤مًمـؿ -وىمد زرت هذا اًمٌٚمد اجلٛمٞمؾ اًمٖمري٥م يمثػم ًا وأرهم٥م
سمٛمِم٤مريمتٙمؿ سمٕمْم ً٤م ُمـ ُمِم٤مهدايت هٜم٤مك :

افديـُُ:
اًمٞم٤مسمـ٤مٟمٞمقن ُمـ أيمثر ؿمٕمقب اًمٕم٤مًمـؿ ذم اًمتً٤مُمح اًمديٜمل -ومٝمؿ يت٘مٌٚمقن مجٞمع إدي٤من
وًمٙمٜمٝمؿ يٕمٓمقهن٤م ٟمٙمٝم٦م ظم٤مص٦م -واًمديـ اًم٘مديؿ ذم اًمٞم٤مسمـ٤من هق :اًمِمٜمتق :وهق ٟمقع ُمـ
قمٌ٤مدة اًمٓمٌـٞمٕم٦م واًمتٜم٤مهمؿ اًمـٛمتٙم٤مُمؾ سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمروح اًمٌنميـ٦م-
صمؿ ىمدُم٧م اًمٌقذيـ٦م ومت٘مٌٚمٝم٤م اًمٞمـ٤مسم٤مٟمٞمقن سمنقم٦م وًمٙمٜمٝمؿ طمرومقه٤م ًمتّمٌح :سمقذيـ٦م
ي٤مسمـ٤مٟمٞم٦م (زن سمقديًؿ)-
هٜم٤م  :ظمٚم٘م٧م ُمِمٙمٚم٦م يمٞمػ ؾمٞمقومؼ اًمٞم٤مسمـ٤مٟمٞمقن سملم اًمديٜملم؟
ىمرروا شمـدريس اًمديٜملم ذم اًمـٛمدارس وي١مظمذ إـمٗم٤مل ٕداء اًمٓم٘مقس ذم
اًمـٛمٕم٤مسمـد اًمٌقذيـ٦م وُمٕم٤مسمـد اًمِمٜمـتق طمتك شمٌٚمغ أقمٛمـ٤مرهؿ  12ؾمٜم٦م -سمٕمد ذًمؽ خيت٤مر
اًمٓمٗمؾ أطمد اًمديٜملم ًمٞمًجؾ ذم ؾمجٚمف اًمـٛمدين!
وزادوا قمغم ذًمؽ سمـ٠من يمؾ ؿمخص ي٤مسمـ٤مٟمـل يـريـد اًمزواج جي٥م أن ي٘مٞمؿ ُمراؾمؿ
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احلٗمؾ ذم ُمٕمٌد ؿمٜمـتق ويمؾ ُمـ يٛمقت يّمغم قمٚمٞمف ومـل ُمٕمٌد سمقذي!
سمؾ وأضمؼموا ُمٕم٤مسمد اًمِمٜمـتق سم٠من شمْمع داظمٚمٝم٤م شمـٛمـ٤مصمـٞمؾ سمقذيـ٦م وشمْمع اًمـٛمٕم٤مسمـد
اًمٌقذيـ٦م ُرُمقزا ُمـ ديـ اًمِمٜمـتق-

سمؾ وًم٘مد زرت أُم٤ميمـ ذم اًمٞم٤مسمـ٤من طمٞم٨م شمقضمد سمـقاسمـ٦م واطمدة ًمٚمٛمٕمٌديـ ---

واًمٞم٤مسمـ٤مٟمـل ُمـٛمٙمـ أن يٙمقن سمـقذي ويتـزوج ُمـ ومت٤مة ديٜمٝم٤م اًمِمٞمٜمـتق أو اًمـٛمًٞمحـٞم٦م،
وأقمرف أصدىم٤مء يمثػميـ شمـزوضمقا ُمـ ُمًٞمحٞم٤مت سمـدون ُمِم٤ميمؾ-
ويقضمد ُمريمز إؾمالُمل يمٌػم ذم اًمٞم٤مسمـ٤من سمٜم٤مه سمٕمض اًمـٛمٝم٤مضمريـ اًمـٛمٍميـلم
وإومٖم٤من ذم صمالصمٞمـٜمـٞم٤مت اًم٘مرن اًمـٛمـ٤ميض وىمد أؾمٚمؿ اًمٙمثػم ُمـ اًمٞم٤مسمـ٤مٟمٞملم سمًٌـٌف-

روحُاجلؿـوظيُورؾضُافػرديـيُُ :
ذم اًمدي٤مٟم٤مت اًمٖمرسمٞم٦م (اًمٞمٝمقديـ٦م واًمـٛمًٞمحـٞم٦م واإلؾمالم) شمٕمٚمٛمٜم٤م :سم٠من يمؾ ؿمخص
ُمً١مول قمـ أومٕم٤مًمف أُم٤مم اهلل ،سمٞمٜمٛمـ٤م ذم اًمٞم٤مسمـ٤من ٓ وضمقد ًمٚمٗمرد واًمٗمرديـ٦م-
وم٤مًمٗمْمٞمٚم٦م ذم اًمٞم٤مسمـ٤من شمـٜمٌع ُمـٛمـ٤م ي٘مدُمف اًمِمخص خلدُم٦م جمتٛمٕمف (اجلٛمـ٤مقم٦م) وقمٚمٞمف
اًمتٛمٚمص قمـ يمؾ رء يٗمٞمده هق ؿمخّمٞم ً٤م ويـتٕم٤مرض ُمع ُمّمٚمح٦م اجلٛمـ٤مقم٦م-
وي٘مقل ؿم٤مقمر يـ٤مسمـ٤مين :إذا ظمدم ىمٚمٌل اجلٛمـ٤مقم٦م وم٢من أًمـٝم٦م ؾمتـحرؾمٜمل سم٤مًمرهمؿ ُمـ
ٟمًٞم٤مين اًمّمالة ًمـٝم٤م!
ويمٚمٛم٦م :سمقؿمٞمدو اًمٞم٤مسمـ٤مٟمٞم٦م سم٤مًمرهمؿ ُمـ حتدره٤م ُمـ صم٘م٤موم٦م اًمً٤مُمقراي (اًمـٛمح٤مرسمقن)
وم٢مهن٤م شمٓمٌؼ ذم اًمنميم٤مت اًمٞم٤مسمـ٤مٟمٞم٦م ذم اًمقىم٧م اًمـٛمٕم٤مس وهل شمٕمٜمل أؿمٞم٤مء يمثػمة ُمٜمٝم٤م:
اإلظمالص اًمٙم٤مُمؾ ًمرئٞمًؽ ذم اًمٕمٛمؾ ،اًمِمٕمقر سم٤مًمٗمخر اًمِمخيص خلدُم٦م اًمنميم٦م أو
اًم٘مريـ٦م ،اإلظمالص اًمٙم٤مُمؾ ًمٚمقاضم٥م ،اًمتْمحٞم٦م سم٤مًمٜمٗمس ُمـ أضمؾ اجلٛمـ٤مقم٦م ،وهذه
اًمتْمحٞم٦م سم٤مًمٜمٗمس ُمـ أضمؾ اجلٛمـ٤مقم٦م شمّمؾ درضم٤مت ُمـ اًم٘مًقة طمتك آٟمتح٤مر!
وىمد ضمـ ىم٤مدة اًمٌحريـ٦م إُمريٙمٞم٦م ُمـ إظمالص اًمٓمٞم٤مريـ اًمٞم٤مسمـ٤مٟمٞملم واٟمتح٤مرهؿ
سمٓم٤مئراهتؿ ومقق ؾمٗمـ إؾمٓمقل إُمريٙمل سمٕمد ٟمٗم٤مذ اًمقىمقد ذم احلرب اًمٕم٤مًمـٛمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م-
ويم٤من يـدرب ه١مٓء اًمٓمٞم٤مريـ آٟمتح٤مريلم و٤مسمط ُمتزوجً :مديـف زوضم٦م وصمالصمـ٦م
أـمٗم٤مل ،وًمـؿ شمًٛمح ًمف اًمٌحريـ٦م اًمٞم٤مسمـ٤مٟمٞم٦م سم٤مًمٓمػمان سمًٌٌٝمؿ ،ويم٤من يمؾ يقم حييص قمدد
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اًمٓمٞم٤مريـ اًمذيـ وم٘مدهؿ ويذه٥م ًمزوضمتف ويٌٙمل-
وذم أطمد إي٤مم ؾم٠مًمتف زوضمتف قمـ ؾمٌ٥م سمٙم٤مئـف وم٠مظمؼمه٤م سم٠مٟمـف همػم ُمًٛمقح ًمف
سم٤مًمٓمػمان ًمٞمداومع قمـ اًمقـمـ ٕن ًمديـف زوضم٦م وأـمٗم٤مل-
ذم اًمٞمقم اًمت٤مزم :وضمد اًمزوضم٦م وىمد ىم٤مُم٧م سم٢مهمراق أـمٗم٤مًمـٝم٤م اًمثالصمـ٦م ذم اًمٌحر
واٟمـتحرت -وسمٕمد ُمراؾمٞمؿ طمرىمٝمؿ ،ؾمٛمح ًمف سم٤مًمٓمػمان ًمٞمٝم٤مضمؿ إؾمٓمقل إُمريٙمل
وًمـؿ يٕمد أسمـد ًا -وسمًٌ٥م هذا اًمقٓء ًمٚمقـمـ(اجلٛمـ٤مقم٦م) ًمـؿ يًتٓمع احلٚمٗم٤مء إجي٤مد
ضم٤مؾمقس يـ٤مسمـ٤مين واطمد ذم احلرب-
ىمٌؾ ُمدة زار رئٞمس ذيم٦م ٟمٞمً٤من ذم اًمنمق إوؾمط ُمديٜم٦م اًمري٤مض ،اؾمت٘مٌٚمف ذم
اًمـٛمٓم٤مر ُ :مـٛمثؾ شمقيقشمـ٤م ذم اًمنمق إوؾمط!
وىمد اؾمتٖمرسم٧م يمثػمأ ُمـ ذًمؽ طمٞم٨م أظمذ اًمرضمالن يتٌ٤مدٓن اًمـٛمٕمٚمقُم٤مت قمـ
اًمًقق اًمًٕمقديـ٦م ويم٠مهنٛمـ٤م يٕمٛمالن ذم ذيم٦م واطمدة ٓ ذيمتلم ُمتـٜم٤مومًتلم!
هذا ًمـ حيدث سملم رئٞمز أيـ ٦م ذيمتلم ُمتٜم٤مومًتلم ذم اًمٖمرب طمٞم٨م شمًقد
اًمٗمرديـ٦م ،واًمـٛمٕمٚمقُم٤مت ذم اًمٞم٤مسمـ٤من ُشمـتَ ٌ٤مدل سملم اًمـٛمتـٜم٤مومًلم-
وم٠مؾمقأ ٍ
ٍ
ُمٕمٚمقُم٦م وووٕمٝم٤م ذم اًمدرج إؾمٗمؾ يمل ٓ يراه٤م إىمران (يمٛمـ٤م
رء إظمٗم٤مء
ٟمٗمٕمؾ ٟمحـ)-

لُافـؿعرؾـيُُ:
جمتؿعُظؿقديُافسـقىُ:أ ُُؾ ُِؼ ُُّ
ُُّ

ٍ
سمٓمري٘م٦م
سم٤مًمرهمؿ ُمـ أن اًمـٛمجتٛمع اًمٞم٤مسمـ٤مين قمٛمقدي اًمؽميمٞم٥م إٓ أن اًم٘مرارات شمـتخذ

أومـ٘مٞم٦م -اًمٕمٛمر ،اًمًٚمٓم٦م ،اجلٜمس ،اًمدرضم٦م اًمقفمٞمٗمٞم٦م ،اًمـٛمٙم٤مٟمـ٦م واخلؼمة حتدد اًمٕمالىمـ٦م سملم
إؿمخ٤مص ذم أي جمتٛمع-
وًمٙمـ ذم اًمٞم٤مسمـ٤من هذه اًمٕمالىم٤مت شمـتخذ ُسمٕمد ًا يمٌػم ًا حيدد قمالىمـ٦م اًمِمخص ُمع
قم٤مئـٚمتف وقمٛمٚمف وجمتٛمٕمف-
اًمٓم٤مًم٥م ُمع إؾمت٤مذ ،إسم٤مء ُمع إسمٜم٤مء ،اًمرئٞمس ُمع ُمرؤؾمٞمف ،اًمزوج واًمزوضم٦م ،يمؾ
يٕمرف طمدود طم٘مقىمـف وواضمٌ٤مشمـف-

ٍ
إدارة ُم٤م ُمع ُمقفمػ ُمـ ٟمٗمس اًمدرضم٦م ذم إدارة
إذا طمدصم٧م ًمـٛمقفمػ ُمِمٙمٚم ً٦م ذم

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 143حؽــؿُيـوبـوكـقـي

أظمرى وم٢من أومـ٘مٞم٦م اًم٘مرار حتتؿ قمٚمٞمٝمٛمـ٤م طمؾ اًمـٛمِمٙمٚم٦م (أوم٘مٞم ً٤م) دون اًمٚمجقء ًمرؤؾم٤مئٝمٛمـ٤م!
وىمد قم٤مٟمٞم٧م يمثػم ًا ومـل قمٛمكم ُمع اًمٞم٤مسمـ٤مٟمٞملم ُمـ هذا اًمٜمٔم٤مم ،ومرئٞمز ًمـ يدقمٛمٜمل ود
أطمد ُمـ أىمراين سمًٌ٥م ُمِمٙمٚم٦م طمدصم٧م سمـٞمٜمل وسمٞمـٜمف ،سمؾ ؾمٞمٓمٚم٥م ُمٜم٤م طمؾ ُمِم٤ميمٚمٜم٤م واخت٤مذ
ىمرار ُمِمؽمك وهذا اًم٘مرار ؾمٞمٙمقن ُمٚمزُم ً٤م ًمرئٞمز ورئٞمًف أيْم ً٤م!
ٍ
سمٓمري٘م٦م أومـ٘مٞم٦م صمؿ ُشمـرومع ًمإلدارة
وهٙمذا وم٢من اًم٘مرارات شمـتخذ ذم اإلدارة اًمقؾمٓمك
اًمٕمٚمٞم٤م ًمتـتحقل وشمّمٌح ؾمٞم٤مؾم٦م اًمنميم٦م اًمرؾمٛمٞم٦م-
وأوم٘مٞم٦م اًم٘مرار هذه ُمٚمزُم٦م ًمٚمٛمجتٛمع اًمٞم٤مسمـ٤مين يمٚمف :ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اًمـٛمث٤مل:
ً
إذا ايمتِمٗم٧م ىمريـ٦م ي٤مسمـ٤مٟمٞم٦م ً
ٟم٤مضمح٦م إلقمالف إسم٘م٤مر وم٢مهن٤م ٓ
ُمثال ـمري٘م٦م ضمديد ًة
حتـتٗمظ هب٤م ًمٜمٗمًٝم٤م سمؾ شم٘مقم سم٤مًمتٕمريػ سم٤مًمٓمري٘م٦م اجلديـدة ،وقمٜمدُم٤م شمٙمـتِمػ احلٙمقُم٦م
سم٠من هذه اًمٓمري٘م٦م ٟم٤مضمح٦م وم٢مهن٤م شمّمٌح ىم٤مٟمقٟم ً٤م يـٚمتزم سمـف يمؾ ُُمريب إسم٘م٤مر ---
ايمتِمػ رضمؾ يـ٤مسمـ٤مين (سمٕمد أزُم٦م اًمٜمٗمط ؾمٜم٦م 1973م) ـمري٘م٦م إلسم٘م٤مء ُمزارع اًمِم٤مي
داومـئ٦م طمتك ٓ يـٗمًد اًمّم٘مٞمع اًمـٛمزارع سمـدون اؾمتٕمٛمـ٤مل اًمـٛمزيـد ُمـ اًمٜمٗمط ،وهل
سمـ٢مسم٘م٤مء اًمـٝمقاء اًمً٤مظمـ ومقق اًمـٛمزارع وسمٕمد ُمدة أضمؼم يمؾ ُمزارع ًمٚمِم٤مي سم٤مؾمتٕمٛمـ٤مل
ٟمـٗمس اًمٓمري٘م٦م ،وهذا يٗمن اًمًٌ٥م ذم أن اؾمتٝمالك اًمٞم٤مسمـ٤من ُمـ اًمٜمٗمط ُم٤ميـزال ذم
ُمًتقى اًمًٌٕمٞمٜم٤مت ُمـ اًم٘مرن اًمـٛمـ٤ميض!
ً
ـمري٘م٦م ضمديد ًة ًمتقومػم اًمقىمقد وم٢مهن٤م ختؼم
قمٜمدُم٤م شمٙمتِمػ ذيم٦م ؾمٞم٤مرات ي٤مسمـ٤مٟمٞم٦م
وزارة اًمّمٜم٤مقم٦م ومقر ًا ،اًمقزارة ختؼم ُمٝمٜمدد اًمنميم٤مت إظمرى سمتٓمٌٞمؼ اًمٓمري٘م٦م
ومٞمذه٥م اًمـ ٛمٝمٜمدؾمقن ًمٚمنميم٦م اعمخؽمقم٦م ًمٚمدظمقل ذم دورات ًمتٕمٚمؿ اًمٓمري٘م٦م اجلديدة!
هذه إوم٘مٞم٦م ذم شمٌ٤مدل اًمـٛمٕمٚمقُم٤مت شمً٤مقمد اًمنميم٤مت اًمٞم٤مسمـ٤مٟمٞم٦م قمغم اًمـٛمٜم٤مومً٦م ذم
اًمًقق وإوم٤مدة اًمقـمـ-

افعؿؾُُ :
يقضمد مخً٦م قمنمة يمٚمٛم ً٦م ُمرادومـ٦م ًمٙمٚمٛم٦م قمٛمؾ ذم اًمٚمٖم٦م اًمٞم٤مسمـ٤مٟمٞم٦م!
اًمرضمؾ اًمٞم٤مسمـ٤مين يتـزوج اًمنميم٦م وٓ يتقفمػ ومٞمٝم٤م ،وفمٞمٗمتـف ُمْمٛمقٟمـ٦م ُمدى
احلٞم٤مة ُمٝمٛمـ٤م سمٚمٖم٧م فمروف اًمنميم٦م ُمـ ؾمقء -قمٜمدُم٤م شمًقء فمروف ذيم٦م ُم٤م ،ي٘مٌؾ
اًمـٛمقفمػ اًمٞم٤مسم٤مين سمـ٠من يٜمـزل دظمٚمف ًمٚمٜمّمػ وٓ يؽميمٝم٤م!
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وًمٙمـ قمٜمدُم٤م شمـتحًـ اًمٔمروف وم٢من راشمٌف يٕمقد ًمالرشمٗم٤مع-
هذا اًمتقفمٞمػ ُمدى احلٞم٤مة أقمٓمك اًمِمٕمقر ًمٚمٛمقفمػ اًمٞم٤مسمـ٤مين سم٤مُٕم٤من طمتك أن
سمٕمض اًمنميم٤مت دمٕمؾ اًمـٛمقفمٗملم يٖمٜمقن أٟمِمقدة اًمنميم٦م ذم اًمّمٌ٤مح شمـٛمـ٤مُم ً٤م يم٠مٟمـف
اًمٜمِمٞمد اًمقـمٜمل!
وٕن اًمٞم٤مسمـ٤مٟمـل يٕمتؼم ٟمٗمًف ضمزء ًا ُمـ اًمنميم٦م (وسم٤مًمت٤مًمـل إُمـ٦م) وم٢مٟمـف َيتؿ
سمٛمّمػمه٤م شمـٛمـ٤مُم ً٤م يمٛمـ٤مًمـٙمٝم٤م-
وه ذا يٗمن اًمٕمٛمؾ ًمً٤مقم٤مت ـمقيٚم٦م وسم٘م٤مئـف ذم اًمـٛمٙمت٥م -وىمد زرت ُمّمٜمٕم ً٤م
ي٤مسمـ٤مٟمٞم ً٤م يٕمٛمؾ رئٞمًف طمتك اًمث٤مُمٜم٦م ُمً٤م ًء ،ويٌ٘مك اًمـٛمقفمٗمقن ذم اًمـٛمّمٜمع طمتك
يِم٤مهدوا اإلو٤مءة وىمد أـمٗمـئ٧م ذم ُمٙمتٌف ىمٌؾ اًمـٛمٖم٤مدرة-
وذم يق ٍم ُم٤م أـمٗم٠م رئٞمس اًمـٛمّمٜمع اًمْمقء وهم٤مدر اًمـٛمّمٜمع سم٤مًمرهمؿ ُمـ أن ًمديـف
أقمٛمـ٤مل ًمـؿ شمـٜمجز ،وذًمؽ رمح ً٦م سمٛمقفمٗمٞمف ،وًمٙمٜمف قم٤مد سمٕمد ؾم٤مقم٦م إلٟمج٤مز أقمٛمـ٤مًمف،
وٓؾمتٖمراسمـف ايمتِمػ أن اًمـٛمقفمٗملم ىمد قم٤مدوا سمٕمد ؾم٤مقمتلم ٕن أطمدهؿ ؿم٤مهد
ُمٙمت٥م اًمرئٞمس ُُمْم٤م ًء!
ويقم اًمًٌ٧م سم٤مًمرهمؿ ُمـ أٟمـف قمٓمٚم٦م رؾمٛمٞم٦م وم٢من ٟمّمػ ُمقفمٗمل أيـ٦م ذيم٦م ي٤مسمـ٤مٟمٞم٦م
يٕمٛمٚمقن ،ومٛمقفمٗمل ىمً ٍؿ ُم٤م ي٘مًٛمقن اًمِمٝمر ُمٜم٤مصٗم٦م سمـٞمٜمٝمؿ ومٞم٠ميت ٟمّمٗمٝمؿ ًمٚمٛمٙمت٥م هذا
اًمًٌ٧م سمٞمٜمٛمـ٤م ي٠ميت اًمٜمّمػ أظمر ذم اًمًٌ٧م اًم٘م٤مدم-
واًمرضمؾ اًمٞم٤مسمـ٤مين ٓ ي٠ميت عمـٜمزًمف سمٛمجرد اٟمـتـٝم٤مء ؾم٤مقم٤مت اًمٕمٛمؾ ،اًمزوضمـ٦م شمٖمْم٥م
إذا ومٕمؾ ذًمؽٕ -هن٤م شمٗم٘مد ُم٤مء وضمٝمٝم٤م أُم٤مم اجلػمان ،واًمذي ي٠ميت إمم اًمٌٞم٧م سمٛمجرد اٟمتٝم٤مء
ؾم٤مقم٤مت اًمٕمٛمؾ ٓ ُيٕمتؼم ً
رضمال ُمٝمٛمـ ً٤م ،وىمد أظمذين أطمدهؿ ًمـٛمٜمزًمف وسم٘مل يدور ذم احل٤مرة
ًمـٛمدة  45دىمٞم٘م٦م طمتك ٓ شمٗم٘مد زوضمتف ُم٤مء وضمٝمٝم٤م ،وقمٜمدُم٤م أظمؼمشمـف سم٠مٟمٜمل أؿمجع هذه
يمثػما
اًمٕم٤مدة اًمٞم٤مسمـ٤مٟمٞم٦م ٕهن٤م دمٕمٚمٝمؿ يًتٝمٚمٙمقن اًمـٛمزيـد ُمـ اًمٌٜمـزيـ أضم٤مب ٓ :شمٗمرح ً
ومٜمحـ ؾمقف ٟمٜمـت٩م ؾمٞم٤مرة يمٝمرسم٤مئـٞمـ٦م ذم اًم٘مري٥م اًمٕم٤مضمؾ!

إـؾُافقـوبـوكـلُُ :
إيمؾ اًمٞم٤مسمـ٤مٟمـ ل ُمتٕم٦م ًمٚمٜم٤مفمريـ ىمٌؾ أن يٙمقن ُمتٕم٦م ًمٚمذواىمـ٦م -ومال يقضمد همذاء
ذم اًمٕم٤مًمـؿ ُمرشم٥م يمٛمـ٤م هق إيمؾ اًمٞم٤مسمـ ٤مين -إذا يمٜم٧م شمٌح٨م قمـ أيمؾ همري٥م
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وم٤مًمٞم٤مسمـ٤من هل اًمـٛمٙم٤من ،وًمٙمـ إؾمٕم٤مر قم٤مًمٞم٦م ضمد ًا-
وُمِمٙمٚم٦م قمدم ؿمٝمرة إيمؾ اًمٞم٤مسمـ٤مٟمـل ( ُُم٘م٤مرٟمـ ً٦م سم٤مًمّمٞمٜمل ً
ُمثال) هق اؾمتح٤مًم٦م إشم٘م٤مٟمـف

ظم٤مرج اًمٞم٤مسمـ٤من ًمٕمدم وضمقد اًمـٛمقاد اًمٓم٤مزضمـ٦م-

أؿمٝمر ـمٌ٘ملم ذم اًمٞم٤مسم٤من مه٤م  :اًمتٞمٛمٌقرا واًمًقيمل ي٤ميمل-
اًمتٞمٛمٌقرا هق همذاء ُم٘مكم ُمـ إؾمٛمـ٤مك أو اخلْم٤مر ي٘مدم ُمع إرز إسمٞمض ،وهق ُمـ
أىمدم إـمٌ٤مق اًمٞم٤مسمـ٤مٟمٞم٦م -ويٕمده اًمٓمٌ٤مخ أُم٤مُمؽ ذم همرومـ٦م ظم٤مص٦م-
سمٞمٜمٛمـ٤م اًمًقيمل ي٤ميمل هق ـمٌؼ ُمـ اًمٚمحؿ اؿمتٝمر ذم قمٍم اًمٜمٝمْم٦م -واًمٞم٤مسمـ٤مٟمٞمقن ي٠ميمٚمقن
يمؾ رء خيرج ُمـ اًمٌحر ،واًمـٛم٠ميمقٓت اًمٌحريـ٦م ذم اًمٞم٤مسمـ٤من هل إومْمؾ ذم اًمٕم٤مًمـؿ-
وىمد دقم٤مٟمـل سمٕمض إصدىمـ٤مء ٕشمـذوق ىمٓمٕمـ٦م ُمـ ؾمٛمؽ اًمتقٟم٤م اًمٌٞمْم٤مء ،وهذه
اًمًٛمٙم٦م ًمـٝم٤م ىمّم٦م -ومٝمل شمقضمد قمغم ؾمقاطمؾ سمرشمٞمش يمقًمقُمٌٞم٤م ذم يمٜمدا وم٘مط وشمزن
اًمقاطمدة ُمٜمٝم٤م طمقاًمـل  153يمٞمٚمق همرام ،وقمٜمدُم٤م يتؿ اصٓمٞم٤مد واطمدة وم٢مهن٤م شمِمحـ ومقر ًا
سم٤مًمٓم٤مئرة إًمـك اًمٞم٤مسمـ٤من ًمٞمتؿ شمقزيٕمٝم٤م قمٚمـك اًمـٛمٓم٤مقمؿ اًمٗم٤مظمرة -وىمٌؾ شمذوىمٝم٤م ؿم٤مهدٟم٤م
ومٞمديق قمـ ـمري٘م٦م صٞمده٤م! وضمٚمس إصدىم٤مء وهؿ يٜمٔمرون زم ًمـٛمِم٤مهدة ردة ومٕمكم-
سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٌدوي ُمثكم وم٢من ـمٕمٛمٝم٤م ٓ خيتٚمػ قمـ ـمٕمؿ أيـ٦م ؾمٛمٙم٦م أظمرى!
وًمٙمٜمٜمل ضم٤مُمٚم٧م وهززت رأد ُمٌديـ ً٤م إقمج٤ميب سمٛمـ٤م شمذوىم٧م ،ظم٤مص٦م وأٟم٤م أقمرف
اًمـٛمٌٚمغ اًمٙمٌػم اًمذي دومٕمقه صمٛمٜم ً٤م ًمـٝم٤م-
أيْم٤م :اؾمٛمٝم٤م  :ومقضمق ،وهل أيمثر ؾمٛمٙم٦م ؾم٤مُم٦م
وهٜم٤مًمؽ ؾمٛمٙم٦م أظمرى ًمـٝم٤م ىمّم٦م ً
ُمقضمقدة ذم اًمٌحر -وًمـٝم٤م ُمٓم٤مقمؿ ُمتخّمّم٦م وـمٌ٤مظمقه٤م جي٥م أن حيّمٚمقا قمغم شمرظمٞمص
ُمـ وزارة اًمّمحـ٦م ،إلزاًم٦م اجلزء اًمً٤مم ُمٜمٝم٤م ،ودمد قمغم ًمقطم٦م اًمـٛمٓمٕمؿ إقمالن خيؼمك
قمـ آظمر زسمقن شمقذم ذم اًمـٛمٓمٕمؿ ُمـ أيمؾ هذه اًمًٛمٙم٦م!
( آظمر زسمقن شمقذم هٜم٤م يم٤من ذم ؾمٜم٦م ُ1916مث ً
ال) ويمٚمٛمـ٤م يم٤من اًمت٤مريخ ىمديٛمـ ً٤م ازدادت
ؿمٝمرة اًمـٛمٓمٕمؿ وازدطم٤مُمف-
وهٜم٤مًمؽ ؾمٛمٙم٦م صٖمػمة ي٠ميمٚمٝم٤م اًمٞم٤مسمـ٤مٟمٞمقن وهل طمٞم٦م ،طمٞم٨م يٖمٛمًقهن٤م طمٞم٦م ذم
اخلؾ إسمٞمض ومتذه٥م ذم همٞمـٌقسمـ٦م ُم١مىمـت٦م ،وًمٙمـ سمٕمد دظمقًمـٝم٤م اًمـٛمٕمدة وم٢من
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اًمـٛمـ٤مء اًمـٛمقضمقد ذم اًمـٛمٕمدة يـزيـؾ شم٠مصمػم اخلؾ ُمـٛمـ٤م جيٕمٚمٝم٤م ُشمـٗمٞمؼ ،وشم٘مقم
وًمـٛمدة شمًٕملم صم٤مٟمٞم٦م (سم٤مًمتٚمٕمٌط) ذم ُمٕمدشمـؽ ىمٌؾ أن شمـٛمقت-
وأيمؾ اًمًٛمؽ همػم اًمـٛمٓمٌقخ ُمِمٝمقر ذم اًمٞم٤مسمـ٤من وهل ـم٤مزضم٦م وـمريـ٦م وًمٞمس ًمـٝم٤م
رائح٦م اًمًٛمؽ اًمٙمرَي٦م يمٛمـ٤م يتـٌ٤مدر ًمٚمذهـٕ ،هنؿ يٖمٛمًقٟمـف سمّمقص٤مت شمـزيـؾ
رائحـتف اًمـٙمريـٝم٦م ،وهق ٟمققم٤من  :ؾمقر ،وؾم٤مؿمٞمٛمل-

إدبُوافـؽقوشيُُ :
يمثػما ُمـ أدب ويمٞم٤مؾم٦م وٟمٔم٤مم اًمِمٕم٥م اًمٞم٤مسمـ٤مين،
يًتٖمرب اًمزائر ًمٚمٞم٤مسمـ٤من
ً
ومٌٛمـ٤م أن إطم٤مديـ٦م واًمٗمرديـ٦م ُمرومقو٦م وم٢من اجلٛمٞمع ٌي َْم ُحقن سمح٤مضم٤مهتؿ اًمِمخّمٞم٦م
ُمـ أضمؾ اًمّم٤مًمح اًمٕم٤مم-
يٖمٚمؼ اًمٌقًمٞمس ؿم٤مرع ضمٞمٜمزا يقم إطمد أُم٤مم اًمًٞم٤مرات ويًٛمح وم٘مط سمٛمرور
اًمـٛمـ٤مرة -يدظمؾ اًمِم٤مرع أيمثر ُمـ ُمٚمٞمقين ٟمًٛم٦م يتًقىمـقن وي٠ميمٚمقن وينمسمـقن ،وًمٙمـ
ذم اًمً٤مقم٦م اًمً٤مدؾم٦م شمـٛمـ٤مُم ً٤م خيتٗمل اجلٛمٞمع حت٧م إرض وخترج اًمًٞم٤مرات ومج٠مة وٓ
يٌ٘مك ذم اًمِم٤مرع ؾمقى سمٕمض اًمًٞم٤مح اًمذيـ يًتٖمرسمقن أيـ اظمتٗمك هذا اجلٛمع احل٤مؿمد-
ذم اًم٘مٓم٤مرات يٜم٤مم اًمٞم٤مسمـ٤مٟمٞمقن ،وٓ يتحدصمقن! وُمـ ًمـؿ جيد ُمٙم٤مٟمـ ً٤م وم٢مٟمـف ي٘مػ
يم٤مًمتٛمث٤مل وقمٞمقٟمـف ُمٖمٚم٘م٦م! يدظمؾ حمـٓم٦م ؿمٞمٜمجٞمٙمق ذم ـمقيمٞمق أيمثر ُمـ ؾمٌٕم٦م ُماليـلم
ٟمًٛم٦م ذم اًمٞمقم وٓ حتدث ومقى أو إرسم٤مك حلريم٦م اًمٜم٤مس إٓ إذا ُو ِضمد سمٕمض إضم٤مٟم٥م ذم
اًمـٛمحٓم٦م-
اًمٞم٤مسم٤مين ٓ ي٘مقلٕ ٓ :ي ؾم١مال -وًمٙمـ هذه ٓ شمٕمٜمل سم٠مٟمـف يقاوم٘مؽ اًمرأي ،وًمٙمـ
سمًٌ٥م شمرسمٞمـتف وم٢مٟمـف ٓ يًتٕمٛمؾ ُمٗمردات اًمٜمٗمل-
واًمـٛمْمٞمػ ٓ يـريؽ أي صقرة ُمـ اًمّمقر أو اإلحي٤مءات اًمتل شمٓمٚم٥م ُمٜمؽ
اًمـٛمٖم٤مدرة واًمـٛمتقىمع هق أن شمٙمتِمػ ذًمؽ سمٜمٗمًؽ-

افعؿؾُوروحُافػريؼُُ:
اًمٕمٛمؾ ُمٕم ً٤م هق ؿمٕم٤مر اإلدارة ذم اًمٞم٤مسم٤من ،أي أن اإلدارة شمٕمٛمؾ يـد ًا سمٞمد ُمع
اًمٕمٛمـ٤مل ،وؾمٌ٥م شمٗمقق اًمٞم٤مسمـ٤مٟمٞمقن هق قمدم اٟمٕمزال اإلدارة اًمٕمٚمٞم٤م قمـ اًمٕمٛمـ٤مل-
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وأهؿ رء ذم اًمنميم٦م اًمٞم٤مسمـ٤مٟمٞم٦م هق :ىمٞمٛمٌ٤م (وشمٕمٜمل أرض اًمـٛمّمٜمع) ،طمٞم٨م يٕمٛمؾ
اًمٕمٛمـ٤مل-
سمٞمٜمٛمـ٤م يدير اًمٕمٛمـ٤مل اًمـٛمّمٜمع ًمٞمس همريـٌ ً٤م أن دمد رئٞمس اًمنميم٦م أو ُم٤مًمٙمٝم٤م وسمٞمده
ُمٙمٜمً٦م ًمٞمٛمًح إروٞم٤مت ويٜمٔمػ ًمـٝمؿ احلٛمـ٤مُم٤مت أو يـٕمد اًمِم٤مي واًم٘مٝمقة!
وقمٜمدُم٤م ؾم٠مًم٧م ص٤مطم٥م ُمّمٜمعً :مـٛمـ٤مذا يٕمٛمؾ ذًمؽ؟ أضم٤مب :اًمٕمٛمـ٤مل ُمِمٖمقًمقن
ومٝمؾ أضمٕمٚمٝمؿ يقىمٗمقا اإلٟمت٤مج ًم ُٞمـٜمـ ٔمٗمقا إروٞم٤مت؟ صمؿ أن ُمِم٤مهدهتؿ زم وأٟمـ٤م أٟمٔمػ
إروٞم٤مت شمـزيـد ُمـ إٟمـت٤مضمٝمؿ -وهذا اإلظمالص ًمٚمٕمٛمؾ هق ُم٤م ضمٕمؾ هذه إُم٦م همريٌ٦م-
وسمرهمؿ أن اًمٞم٤مسمـ٤من ٓ يٗمّمٚمٝم٤م قمـ آؾمٞم٤م ؾمقى طمقازم ُ 133مٞمؾ ُمـ اًمٌحر ومقضمقده٤م
ذم هذه اًم٘م٤مرة همػم ـمٌٞمٕمل-

واًمٞم٤مسم٤من ٓ شمـٛمٚمؽ ؿمٞم ًئ٤م ،وم٠مروٝم٤م ضمٌٚمٞم٦م َو ِقمرة ٓ شمّمٚمح ًمٚمزراقم٦م وٓ وضمقد ومٞمٝم٤م

ًمـٛمٕم٤مدن وًمٙمٜمٝم٤م شمـٛمٚمؽ اإلٟمً٤من اًمٞم٤مسمـ٤مين-
واإلظمالص ًمٚمرئٞمس َحتدَّ ر ُمـ قمالىم٦م اًمً٤مُمقراي اًم٘مديٛم٦م ُمع اًمِمقضم٤من (اًمزقمٞمؿ
احلريب) ذم اًمٕمّمقر اًمقؾمٓمك -صمؿ شمؿ صمٌـٞم٧م هذا اإلظمالص ًمٞمـٜمٕمٙمس قمغم اًمنميم٤مت ذم
اًمٕمٍم احلدي٨م سمٕمد إو٤مومـ٦م اًمقٓء ًمٚمقـمـ واإلُمؼماـمقر-

صحوذُيـوبـوكـلُُ :
ًمـؿ أؿم٤مهد ً
رضمال يِمحذ ذم اًمٞم٤مسم٤من ـمٞمٚم٦م زي٤مرايت اعمتٙمررة ؾمقى ُمر ًة واطمدة-
ىمًٞمً٤م سمقذيـ ً٤م ذم اًمٌدايـ٦م -يم٤من ي٘مػ ذم زاويـ٦م ؿم٤مرع وأُم٤مُمف ـمٌؼ
وًم٘مد فمٜمـٜمـتف
ً
يْمع ومٞمف اًمـٛمـ٤مرة اًمٜم٘مقد -ي٘مػ يم٤مًمتٛمث٤مل وٓ يْم٤ميؼ اًمـٛمـ٤مرة وٓ يًتجدَيؿ وىمد ووع
قمغم وضمٝمف ىمٜم٤م ًقم٤م ُمـ اخلِم٥م! وًمـٛمدة صمالصمـ٦م أي٤مم يمٜم٧م أوع اًمٜم٘مقد ذم ـمٌ٘مف يمٚمٛمـ٤م
وحيٜمل رأؾمف ؿمٙمر ًا وٓ يتٙمٚمؿ ،طمتك ضم٤مءين أطمد إصدىم٤مء وأظمؼمين قمـ
هم٤مدرت ومٜمدىمل ُ
ىمّمتف :ومٝمق رضمؾ وم٘مد قمٛمٚمف وًمِمدة طمٞم٤مئـف ومـ٢مٟمـف يْمع هذا اًم٘مٜم٤مع طمتك ٓ يتٕمرف قمٚمٞمف
أطمد ،وهق ؿمح٤م ٌذ ُم١مىم٧م ،ؾمٞمختـٗمل ُمـ اًمِم٤مرع سمٛمجرد طمّمقًمف قمغم قمٛمؾ-
ذم ؾمٜم٦م  1974اؾمتٓم٤مقم٧م احلٙمقُم٦م اًمٞم٤مسمـ٤مٟمٞم٦م اًمقصقلً :مٚمتقفمٞمػ اًمـٙم٤مُمؾ ًمـٙمؾ
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راهم٥م ذم وفمٞمٗم٦م ،وطمتك ؾمٜمقات ىمٚمٞمٚم٦م ُمْم٧م ومـ٢من احلٙمقُم٦م شمً٘مط إذا ختـٓم٧م ٟمًٌ٦م
اًمٕم٤مـمٚملم قمـ اًمٕمٛمؾ  -!%1سمٞمٜمٛمـ٤م هل ذم اًمٖمرب ىمد شمّمؾ ٕيمثر ُمـ قمنمة سم٤مًمـٛمـ٤مئـ٦م
وٓ شمً٘مط احلٙمقُم٦م-

صؽقىُإجـوكىُمـُافقـوبـوكـقـقــُُ:
 ,1اًمٞم٤مسمـ٤مٟمـل ُم١مدب يمثػم ًا وطمذر ،وًمذًمؽ ٓ يًتٓمٞمع أطمدٌ ُم٤م ومٝمٛمف-
 ,2اًمٞم٤مسمـ٤مين يًتخدم يمٚمٛمـ٤مت وشمٕم٤مسمٞمـر هم٤مُمْم٦م ًمٙمل ٓ شمٕمرف ُمقىمٗمف اًمّمحٞمح ُمـ ىمْمٞم٦م ُم٤م-
 ,3اًمٞمـ٤مسمـ٤مٟمٞمقن جم٤مُمٚمقن-
 ,4اًمٞمـ٤مسمـ٤مٟمـل يٕمتذر يمثػم ًا طمتك قمٜمدُم٤م ٓ يقضمد ُمؼمر ًمالقمتذار-
 ,5اًمٞمـ٤مسمـ٤مٟمـل سمٓملء ضمد ًا ذم اخت٤مذ اًم٘مرارات-
قمٜمٍمي جلٜمًف ،سمٛمٕمٜمك أظمر اًمٞم٤مسمـ٤مين حي٥م اًمٞم٤مسمـ٤مٟمٞمـلم وم٘مط-
 ,6اًمٞمـ٤مسمـ٤مٟمـل
ٌ
 ,7اًمٞمـ٤مسمـ٤مٟمٞمقن رؾمٛمٞمقن دائٛمـ ً٤م-
أدب ويمٞم٤مؾم٦م اًمٞم٤مسمـ٤مٟمـل هل ذم ظمقومـف ُمـ إه٤مٟمـف حمدصمـف ،وسمًٌ٥م ضمٝمٚمف سم٤مًمٚمٖم٦م
اإلٟمٙمٚمٞمزيـ٦م ومٝمق َيز رأؾمف ويقاومؼ قمغم ُم٤م شمـ٘مقًمف سمـدون اىمـتـٜم٤مع!
وٓ يٛمٙمـ طمنم اًمٞم٤مسمـ٤مٟمـل ذم زاويـ٦م وإضمٌ٤مره قمغم إسمـداء رأي صحٞمح ذم ُمقوق ٍع
ٍ
ىمْمٞم٦م ُم٤م -ومجقاسمـف دائٛمـ ً٤م هق :رسمٛمـ٤م ،أو ٟمٕمؿ ،وًمٙمـ-
أو
وآقمتذار سمـدون ؾمٌ٥م هق ًمٙمل جيٕمٚمؽ ٓ شمـٗم٘مد وضمٝمؽ وًمٙمـ اًمـٝمدف هق ذم
قمدم وم٘مد ُم٤مء وضمٝمف هق سمًٌ٥م ؾمقء ومٝمؿ ُم٤م-
ومٝمق طمريص قمغم طمٗمظ يمراُمتف هق يمٛمـ٤م هق طمريص قمغم طمـٗمظ يمراُم٦م ُحمدصمـف-
صحٞمح أن اًمٞمـ٤مسم٤مٟمـل سمٓملء ضمد ًا ذم اخت٤مذ اًم٘مرارات وًمـٙمٜمف هيع ضمد ًا ذم اًمتٓمٌٞمؼ-
ٌ
وؾمٌ٥م سمطء اخت٤مذ اًم٘مرار هق أن اًمٞمـ٤مسمـ٤مين ٓ يتخذ اًم٘مرار سمٛمٗمرده (طمتك رئٞمس اًمنميم٦م)
يـتقضم٥م قمٚمٞمف احلّمقل قمغم اإلمج٤مع-
واحلّمقل قمغم اإلمج٤مع رسمٛمـ٤م ي١مظمر اخت٤مذ اًم٘مرار وًمٙمٜمف يٜمـٗمع ذم اًمتزام اجلٛمٞمع
سم٤مًمٗمٙمرة وهقم٦م شمـٜمٗمٞمذه٤م ،طمٞم٨م يٙمقن اجلٛمٞمع ذيم٤مء ذم ٟمج٤مح اًمـٛمنموع أو ومِمٚمف-

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 147حؽــؿُيـوبـوكـقـي

حػؾيُافشويُُ:
ٌ
وقم٤مدات ُُم َّ
طمتٗم٤مل
ٕم٘مدة وـمقيٚم٦م ،ومٝمل ا
ـم٘مقس
طمٗمٚم٦م شم٘مديؿ اًمِم٤مي ذم اًمٞم٤مسمـ٤من هل٤م
ٌ
ٌ

وشم٘مدير ًمٚمٓمٌٞمٕم٦م -وقمٜمدُم٤م شمِم٤مرك سمحٗمؾ اًمِم٤مي ذم اًمٞم٤مسم٤من وم٢مٟمؽ ؾمقف شم٘مدر
سم٤محلٞم٤مة
ٌ
وشمٗمٝمؿ اًمث٘م٤موم٦م اًمٞم٤مسم٤مٟمٞم٦م -وشم٘م٤مم احلٗمٚم٦م ذم همروم٦م اًمِم٤مي أو احلدي٘م٦م وجيٚمس اجلٛمٞمع ص٤مُمتقن
وطمقهلؿ إزه٤مر اعمٜمً٘م٦م سمٓمري٘م٦م مجٞمٚم٦م سمٞمٜمام ي٘مقم اًمـٛمْمٞمػ سم٢مقمداد اًمِم٤مي وشم٘مديٛمف هلؿ-
وؿمٙمر اًمـٛمْمٞمػ يتؿ سم٤مٓسمتً٤مُم٦م وإطمٜم٤مء اًمرأس وم٘مط وًمٞمس سم٤مًمٙمٚمٛمـ٤مت-

افعزفيُافتورخيقيُُ:
أضمٜمٌل اًمٞم٤مسمـ٤من طمتك (ؾمٜم٦م  )1852قمٜمدُم٤م ىم٤مم اًمٙم٤مسمتـ إُمريٙمل
ًمـؿ شمٓم٠م ىمدم رضمؾ
ٍّ

سمػمي شمراوم٘مف قمدة ؾمٗمـ سمٛمح٤مسة ُمٞمٜم٤مء ـمقيمٞمق إلضمٌ٤مر اًمٞم٤مسمـ٤مٟمٞملم قمغم اًمتج٤مرة ُمٕمف-

رومض اًمٞم٤مسمـ٤مٟمٞمقن اؾمت٘مٌ٤مًمف وم٘م٤مم سم٘مّمػ أقمغم قمامرة ذم اًمـٛمٞمٜم٤مء سم٤مًمـٛمدومٕمٞم٦م (يقُمٝم٤م
اًمٞم٤مسم٤من ٓ شمٕمرف ُمـ اًمًالح همػم اًمًٞمقف)-
قمٜمدُم٤م ؿم٤مهد اًمٞم٤مسمـ٤مٟمٞمقن ُم٤م شمـٗمٕمٚمف اًمـٛمدومٕمٞم٦م واوم٘مقا قمغم اؾمتـ٘مٌ٤مًمف-
سمٕمد أىمؾ ُمـ ُم٤مئـ٦م قم٤مم (ؾمٜم٦م  )1941ىم٤مُم٧م اًمٓم٤مئرات اًمٞمـ٤مسمـ٤مٟمـٞم٦م سمتحٓمٞمؿ
إؾمٓمقل إُمريٙمل ً
يم٤مُمال ذم ُمٞمٜم٤مء سمـٞمـرل ه٤مرسمر-

ـقػُاشتطوعُافقـوبـوكققنُافتعؾؿُبرسظيُرهقبي؟ُ
أرؾمٚمقا اًمـٛمئ٤مت ُمـ أسمٜم٤مئٝمؿ ًمٚمٖمرب-
شمٕمٚمٛمقا اًمٌحريـ٦م ُمـ أًمـٛمـ٤مٟمٞم٤م واًمٓمػمان ُمـ أُمريٙم٤م واًمّمٜم٤مقم٦م ُمـ إٟمٙمٚمؽما-
ذم رطمٚمتف اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمٞم٤مسم٤من أطمي اًمٙم٤مسمتـ سمػمي ُمٕمف سمٕمث٦م شمٌِمػميـ٦م وومٞمٝم٤م ىمس
يم٤مصمقًمٞمٙمل أؾمقد -قمٜمدُم٤م ؿم٤مهد اًمِمقضم٤من ًمقن سمنمشمـف ىم٤مل جلٜمقده ُمـ اًمً٤مُمقراي:
اهمًٚمقه!
قمٜمدُم٤م ظمرج اًمرضمؾ ُمـ احلٛمـ٤مم ًمـؿ يتٖمػم ًمقن سمنمشمـف!
ىم٤مم اًمِمقضم٤من سميب ضمٜمقده سم٤مًمٕمَم وهق يّمٞمح :اهمًٚمقه ،اهمًٚمقه!
وًمـؿ يٗمٝمؿ اًمِمقضم٤من سم٠من ًمقن اًمرضمؾ ًمـ يتٖمػم ،وهق دًمٞمؾ قمغم قمزًم٦م اًمٞم٤مسمـ٤من قمـ
سم٘مٞم٦م اًمٕم٤مًمـؿ ـمٞمٚم٦م شم٤مرخيٝم٤م-

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ148
يمٞمػ اؾمتٓم٤مع ؿمٕم٥م ُمٕمزول قمـ اًمٕم٤مًمـؿ إىم٤مُم٦م صم٤مين اىمتّم٤مد ذم اًمٕم٤مًمـؿ ذم أىمؾ ُمـ
ُم٤مئـ٦م قم٤مم؟ ٕٟمـف شمٕمٚمؿ وىمٚمد أظمريـ-

وضعُافـؿرأةُُ:
ٝمٛمِم ً٤م ضمدً ا ،وطمتك ذم قمٍم
ذم قمٍم اًمِمقضم٤من يم٤من ووع اًمـٛمرأة اًمٞم٤مسمـ٤مٟمٞم٦م ُُم َّ
اًمٜمٝمْم٦م (ُمٞمجل) ًمـؿ حتّمؾ اًمـٛمرأة قمغم طم٘مقىمٝم٤م-
طمتك ضم٤مء إُمريٙمٞمقن وأضمؼموا احلٙمقُم٦م قمغم ووع اًم٘مقاٟملم اًمتل ُشمٜمـّمػ اًمـٛمرأة،
صمؿ ضم٤مءت طمٌقب ُمٜمع احلٛمؾ وأقمٓمتٝم٤م طمريـ٦م أيمؼم-
ًمـ
وًمٙمـ يٌ٘مك اًمـٛمجتٛمع اًمٞم٤مسم٤مين جمتٛمع شم٘مٚمٞمدي ،وم٤مًمٜمً٤مء ُمـ يمٌ٤مر اًمًـ ُم٤م ِز َ
ُمـ اًمٓمٕم٤مم ًمٚمْمٞمقف صمؿ يرضمٕمـ إمم اخلٚمػ سمـدون إقمٓم٤مئـؽ فمٝمرهـ اطمؽما ًُم٤م
ُي٘مد ْ
ًمٚمرضمؾ يمٛمـ٤م يم٤مٟم٧م شمٗمٕمؾ اًمٌدويـ٦م قمٜمدٟم٤م-
ٍ
ذيم٦م ُم٤م ًمٕمدة ؾمٜمقات وم٘مط ذم ؿمٌ٤مهب٤م صمؿ شمـتـٗمرغ
واًمـٛمرأة اًمٞم٤مسمـ٤مٟمٞم٦م شمٕمٛمؾ ذم
ًمٚمٕم٤مئٚم٦م وهذا اًمٜمٔم٤مم ُجمحػ سمح٘مٝم٤م ٕن اًمؽمىمٞم٦م ذم اًمنميم٤مت اًمٞم٤مسمـ٤مٟمٞم٦م شمٕمتٛمد قمغم
إىمدُمٞم٦م وُمقاصٚم٦م اًمٕمٛمؾ-
واًمـٛمرأة اًمٞم٤مسمـ٤مٟمٞم٦م ( ُُمـتً٤مُمـح٦م ضمدً ا) ذم قمالىم٤مت زوضمٝم٤م ظم٤مرج اًمزواج ،ومٝمل
حتٛمٛمف و ُشمـٚمًٌف ،وشمـٕمٓمره ًمٙمل يذه٥م ًمٕمِمٞم٘مـتف!
وُمـ هٜم٤م ضم٤مءت أؾمٓمقرة اًمزوضم٦م اًمٞم٤مسمـ٤مٟمٞم٦م وإظمالصٝم٤م وشمٗم٤مٟمٞمٝم٤م سمخدُم٦م زوضمٝم٤م
طمتك ذهٌ٧م ً
ُمثال  :زوضم٦م ي٤مسمـ٤مٟمٞم٦م أو أم يـٝمقديـ٦م ُمث ً
ال؟
وًمٙمـ ومتٞم٤مت اجلٞمؾ احل٤مزم سمـدأن سمٛمٕم٤مرو٦م هذا اًمٜمٔم٤مم سمًٌ٥م اًمت٠مصمػم اًمٖمريب-
وًمٙمـ هٜم٤مًمؽ ىمّمص ٟمج٤مح طمتك أن إطمداهـ شمٌقأت رئـ٤مؾم٦م احلزب آؿمؽمايمل
وهق صم٤مين أيمؼم طمزب ذم اًمٌالد-

افصداؿـيُؾـلُافقـوبـونُُ:
اًمّمداىم٦م ذم اًمٞم٤مسمـ٤من ُمـ ٛمٙمٜم٦م وم٘مط سملم أٟم٤مس يٕمٛمٚمقن ذم ٟمٗمس اًمنميم٦م وم٘مط-
اًمٞم٤مسم٤مين ٟم٘مؾ ومٙمر اًم٘مريـ٦م ًمٚمٛمديٜم٦م ،طمتك أن اًمٞم٤مسم٤مين يٓمٚمؼ قمغم ذيمتف ُمًٛمك :ىمريتل!
ًمٚمحل أو احل٤مرة أو اًمـٛمٜمٓم٘م٦م وهذا أطمٌط اًمًٞم٤مؾمٞملم
وٓ يقضمد ذم اًمٞم٤مسم٤من ُمٕمٜمك َ
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اًمذيـ ٓ يًتٓمٞمٕمقن آقمتٛمـ٤مد قمغم صقت جمٛمققم٦م ُم٤م ذم ُم٘م٤مـمٕم٦م ُم٤م-
ومٙمؾ ُي َّم ِق ُت طمً٥م (ىمريتـف) وٓ َيتؿ يمثػم ًا سمٛمٜمٓمـ٘متف-
ومح٤مر ٌة ُم٤م ذم ـمقيمٞمق شمّمقت طمً٥م اٟمـتٛمـ٤مئٝم٤م اًمقفمٞمٗمل ،ومّم٤مطم٥م هذا اًمـٛمٜمزل ذم
هن٤ميـ٦م اًمِم٤مرع يّمقت ًمٚمٛمرؿمح اًمذي حتٌف ذيم٦م ؾمقين ،وذاك يّمقت ًمـٛمرؿمح شمقيقشم٤م،
وأظمر َص َّق َت طمً٥م شمٕمٚمٞمٛمـ٤مت رئٞمس ذيم٦م ُمٞمتًقسمٞمٌم-
ٍ
ذيم٦م ُم٤م شمٕمٛمٞمٛمـ ً٤م قمغم ُمقفمٗمٞمٝم٤م سمقضمقب اًمتّمقي٧م
وٓ همراسمـ٦م أن شمقزع إدارة
حلزب ُم٤م أو ُمرؿمح ُم٤م ،وهذا ًمق طمدث ذم اًمٖمرب ًم٘م٤مُم٧م اًم٘مٞم٤مُم٦م ٕن اًمٖمرسمٞمقن
حيؽمُمقن احلريـ٦م اًمِمخّمٞم٦م ًمٚمٗمرد سمٞمٜمٛمـ٤م هؿ ذم اًمٞم٤مسم٤من َيتٛمقن سم٤مجلٛمـ٤مقم٦م وم٘مط
وروح اًمٗمريؼ ،واًمث٘م٤مومـ٦م اًمٞم٤مسمـ٤مٟمٞم٦م شم٘متؾ اًمٗمرديـ٦م وحت٤مرهب٤م-
وىمد شم٘مقم ىمري٦م ُم٤م ذم اًمـٛمـ٤ميض سم٤مًمتّمقي٧م عمنمح ُم٤م سمّمقت واطمد (شمّمقي٧م
مج٤مقمل) وشمؿ ٟم٘مؾ اًمٗمٙمرة ًمٚمنميم٤مت ذم اًمٕمٍم احل٤مض-
وشمًتٓمٞمع إدارة اًمنميم٦م إىمٜم٤مع ُمقفمٗمٞمٝم٤م سم٤مًمتّمقي٧م اجلٛمـ٤مقمل ٕٟمـف ٓ يقضمد صدام
وساع سملم اإلدارة واًمٕمٛمـ٤مل يمٛمـ٤م هل احل٤مل ذم اًمٖمرب-

آرتبوطُمعُافعؿؾُُ:
اًمرضمؾ اًمٞم٤مسمـ٤مين ٓ يٕمرف وٓ يًتٓمٞمع اًمٕمٛمؾ أو اًمٜمج٤مح وطمٞمدً ا -ومٝمق ُُمؼمُم٩م سمقاؾمٓم٦م
ٍ
ٛمجٛمققم٦م ُم٤م-
اًمـٛمجتٛمع قمغم اًمٜمج٤مح أو اًمٕمٛمؾ وٛمـ اٟمْمٛمـ٤مُمف ًمـ
واجلٛمـ٤مقم٦م شمٕمٓمٞمف ومرص٦م ًمٚمٜمج٤مح سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ أصٚمف أو ـمٌ٘متف آضمتٛمـ٤مقمٞم٦م-
ومٙمقن اًمرضمؾ ىمدم ُمـ قم٤مئٚم٦م همٜمٞم٦م أو وم٘مػمة ٓ َيؿ اًمٌتـ٦م قمٜمد اٟمْمٛمـ٤مُمف ًمـٛمجٛمققم٦م
ٟم٤مضمح٦م -أو قمٜمد رومـ٘متف أو صداىمـتف ًمرضمؾ ٟم٤مضمح-
وم٤مًمرضمؾ ُيٜمٔمر إًمٞمف طمً٥م ٟمًٌ٦م ٟمج٤مح جمٛمققمتف أو ُمراوم٘متف ًمرضمؾ ُٓمع ذم اعمجتٛمع-
ٍ
ٍ
ٟم٤مضمح٦م ومال َيؿ ُمدى ذيم٤مءه اًمِمخيص أو
سمٛمجٛمققم٦م
قمٜمدُم٤م يـٚمتحؼ رضمؾ ُم٤م
إٟمج٤مزاشمـف وم٤مًمٜم٤مس شمـٜمـٔمر ًمٚمٛمجٛمققم٦م يمٙمؾ وًمٞمس ًمٚمٗمرد ٟمٗمًف ،وهق ؾمقف يؽمىمك ذم
اًمـٛمجٛمققم٦م طمً٥م أىمدُمٞمتف ومٞمٝم٤م-
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قمٜمدُم٤م يٚمتحؼ رضمؾ ي٤مسم٤مين سمنميم٦م ُم٤م وم٢مٟمـف يقوع ذم اًمٌدايـ٦م ذم أؾمٗمؾ اًمًٚمؿ
طمتك يتٕمٚمؿ أؾمٚمقب اًمـٛمجٛمققم٦م أو اًمنميم٦م ويتؿ شمـدريٌف وشمـرىمٞمـتف طمً٥م أىمدُمٞمـتف-
وهذا يٗمن ؾمٌ٥م سم٘م٤مء اًمٞم٤مسمـ٤مين ذم ٟمٗمس اًمنميم٦م أو اًمـٛمجٛمققم٦م طمٞم٨م أن اٟمت٘م٤مًمف
ًمنميم٦م ضمديدة أو جمٛمققم٦م ضمديدة ؾمقف ُيٗم٘مده اًمٙمثػم طمٞم٨م أٟمف ؾمقف يقوع ذم
ُمرشمٌ٦م ُمتدٟمٞم٦م ذم اًمـٛمجٛمققم٦م اجلـديـدة-
ويـرومض اًمٙمثػم ُمـ اًمرضم٤مل آٟمـتـ٘م٤مل ًمـٛمجٛمققم٦م ضمديـدة أطمٞم٤مٟمـ ً٤م طمتك ُمع
ُمْم٤مقمٗم٦م اًمراشم٥م صمالث ُمرات! وذًمؽ سمًٌ٥م أن أقمْم٤مء اًمـٛمجٛمققم٦م اجلديـدة وسم٤مًمرهمؿ
ُمـ طم٤مضمتٝمؿ ًمف وم٢مهنؿ ٓيٜمٔمرون إًمٞمف سم٤مطمؽمامٟٕ ،مـف سمٜمٔمرهؿ (ظم٤مئــ) ىمد ىم٤مم سمؽمك
جمٛمققمتف إصٚمٞم٦م!

تـجورُشعقديقنُوتـجورُيوبوكققنُُ:

ِٕشمٙمٚمؿ ًمٙمؿ قمـ دمرسمتل يمقؾمٞمط سملم اًمتج٤مر اًمًٕمقديلم واًمٞم٤مسمـ٤مٟمٞملم ،وي٤مهل٤م ُمـ دمرسمـ٦م!
ٍ
ٍ
ي٤مسم٤مٟمٞم٦م ُم٤م سم٢مٟمِم٤مء ذايم٦م ُمع ُمًتثٛمر أضمٜمٌل وم٢مهن٤م شمرؾمؾ
ذيم٦م
قمٜمدُم٤م شمرهم٥م
صٖمػما ُمـ صٖم٤مر اًمـٛمقفمٗملم ذم اًمٌدايـ٦م ويً٠مل هذا اًمقومـد اًمنميؽ اًمـٛمحكم
وومـدً ا
ً
قمدة أؾمئٚم٦م صمؿ يٕمقد ًمٚمٞم٤مسمـ٤من-
سمٕمد قمدة أؿمٝمر ي٠ميت وومد ضمديـد ،حيٛمؾ ٟمٗمس إؾمئٚم٦م !
وًمٙمـ اًمقومد اجلديـد يـرأؾمف ؿمخص ُمـ اإلدارة اًمقؾمٓمك-
شمـٛمر قمدة ؿمٝمقر ،صمؿ ومج٠مة ي٠ميت وومد سمرئ٤مؾم٦م اًمـٛمدير اًمٕم٤مم ،وأيْم ً٤م حيٛمؾ ٟمٗمس
إؾمئٚم٦م-
ُمٜمذ ىمدوم اًمقومد إول ي٘مقم سمٛم٘م٤مسمٚمتٝمؿ رئٞمس اًمنميم٦م اًمًٕمقدي٦م أو ٟم٤مئٌف وذًمؽ
سمًٌ٥م اطمؽمام اًمًٕمقديلم ًمًٛمٕم٦م اًمنميم٤مت اًمٞم٤مسمـ٤مٟمٞم٦م ،وًمٙمـ رئٞمس اًمنميم٦م اًمًٕمقدي٦م
يّم٤مب سم٤مإلطمٌ٤مط سمًٌ٥م شمٙمرار اًمقومقد وشمٙمرار ٟمٗمس إؾمئٚم٦م-
سمٕمد قمدة زي٤مرات يٜمـتنم ظمؼم اًمتخٓمٞمط ًمٚمنمايم٦م اجلديـدة ُمع اًمنميم٤مت اًمًٕمقدي٦م،
(أطمٞم٤مٟم ً٤م اًمٞم٤مسمـ٤مٟمٞمقن أو ؾمٗم٤مرهتؿ ذم اًمري٤مض هؿ ُمـ ينسمقن اخلؼم)-
يدظمؾ هٜم٤م ُمٜم٤مومًقن ضمدد ًمٚمنميؽ اًمًٕمقدي ،ي٘مقم ُمقفمٗمقن ُمـ اًمنميم٦م اًمٞم٤مسمـ٤مٟمٞم٦م
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سمزيـ٤مرة اًمنميم٦م اًمـٛمٜم٤مومً٦م ُمع إظمٗم٤مء هقيتٝمؿ! أطمٞم٤مٟم٤م يـدّ قمقن أهنؿ ُمقفمٗمقن ذم وزارة
اًمتج٤مرة اخل٤مرضمٞم٦م اًمٞم٤مسمـ٤مٟمٞم٦م-
يمؾ هذا ًمٙمل يت٠ميمد اًمٞم٤مسمـ٤مٟمٞمقن ُمـ ٟمج٤مح اًمـٛمنموع اجلـديـد ودراؾم٦م ضمـدواه
آىمتّم٤مديـ٦م-
واًمٞم٤مسم٤مين ٓ ي ِ
٘مدم قمغم ُمنمو ٍع إٓ إذا يم٤مٟم٧م دراؾم٦م اجلدوى شم١ميمد اًمٜمج٤مح سمٜمًٌ٦م
ُ
 %133سمٞمٜمٛمـ٤م اًمنميؽ اًمًٕمقدي يٙمتٗمل سمٜمًٌ٦م -%73
وهذا آظمتالف يم٤من اًمًٌ٥م ًمٙمثػم ُمـ ؾمقء اًمٗمٝمؿ سملم اًمٓمروملم-
وم٤مًمنميؽ اًمًٕمقدي يٕمت٘مد سم٠من اًمٞم٤مسمـ٤مٟمٞمقن همػم ضم٤مديـ سمًٌ٥م ُسمٓمئٝمؿ ذم اخت٤مذ
اًم٘مرار ،سمٞمـٜمٛمـ٤م يٙمٛمـ سمطء اًمٞم٤مسمـ٤مين ذم طمرصف قمغم ٟمج٤مح اًمـٛمنموع وظمقومـف ُمـ ومِمٚمف-
اًمٕمريب ُُمتٕمجؾ ذم طملم أن اًمٞم٤مسمـ٤مين ُمت٠مين ضمد ًا-
اًمٕمريب يٗمتح ًمـٝمؿ يمؾ ُمٚمٗم٤مشمـف وهؿ خيـٗمقن يمؾ ُمٚمٗم٤مهتؿ!
اًمٕمريب ي٠مظمذهؿ ًمٌـٞمتـف ،وهؿ يدقمقٟمـف إمم ومٜمدق وذًمؽ سمًٌ٥م صٖمر ُمٜم٤مزًمـٝمؿ،
وهذا ُيٖمْم٥م اًمٕمرب( ،أىمٜمٕم٧م سمٕمض اًمٞم٤مسم٤مٟمٞملم سمـ٠مظمذ رئٞمس اًمقومد اًمًٕمقدي وم٘مط
ًمـٛمٜم٤مزًمـٝمؿ ٕن اًمًٕمقدي يٕمت٘مد سم٠من زيـ٤مرة ُمٜمزل اًمنميؽ ُقمرسمـقن اًمثـ٘م٦م )-
اًمٕمريب هق رضمؾ أقمٛمـ٤مل سم٤مًمّمدومـ٦م ورسمٛمـ٤م يتٛمٜمك ًمق يم٤من ؿم٤مقمر ًا! سمٞمٜمٛمـ٤م اًمٞم٤مسمـ٤مين
وراءه ُمـ يـح٤مؾمٌف وهق يـخـ٤مف ُمـ اًمٗمِمؾ يمثػم ًا-
قمٜمدُم٤م ُيـحنم اًمٞم٤مسمـ٤مين ذم زاويـ٦م ومٝمق َيدّ قمل قمدم اًمٗمٝمؿ سمًٌ٥م اًمٚمٖم٦م! ُمع أٟمٜمل
ٌ
رضمؾ ُم٤م ذم اًمقومد اًمٞم٤مسمـ٤مين ُيتـ٘مـ
ايمتِمٗم٧م (سمٕمد ومقات إوان) سم٠من هٜم٤مًمؽ دائٛمـ ً٤م
اًمٕمرسمٞم٦م ،وهؿ ٓ يٕمٚمٜمقن قمـ وضمـقده!
إذ يم٤من رئٞمس اًمقومد اًمًٕمقدي ُيدَ ظمـ ووٕمقا قمغم ـم٤موًم٦م آضمتٛمـ٤مقم٤مت قمٌ٤مرة :
ُمـٛمٜمقع اًمتدظملم  ،وإذا يم٤من يٙمره اًمتدظملم :يمٚمٝمؿ يدظمٜمقن!
هذه احلٞمٚم٦م ُشمِمت٧م شمريمٞمز رئٞمس اًمقومد اًمًٕمقدي ُمـٛمـ٤م جيٕمٚمف طمريّم ً٤م قمغم إهن٤مء
آضمتٛمـ٤مع واًمـٛمقاوم٘م٦م قمغم ُمٓم٤مًمٌٝمؿ-
أؾم٤مؾم٤م قمغم أؾم٤مؾمٞم٤مت احلرب ظمدقم٦م ،دمًس،
وإدارة إقمٛمـ٤مل ذم اًمٞم٤مسمـ٤من ُشمريمز
ً
ُمٗم٤مضم٠مة ،وهؿ يٗمتخرون سمذًمؽ وٓ جيـدون سمـف قمٞمـٌ ً٤م أو همْم٤مو٦م-
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افـؿحوـوةُُُ:
قمٜمدُم٤م ختٓمط ذيم٦م ي٤مسمـ٤مٟمٞم٦م ًمنمايم٦م ُمع ٟمٔمػمهت٤م اًمًٕمقدي٦م وم٢من ىمًؿ ُمٜمٝم٤م يـتـحقل
ًمـٞمتـ٘مٛمص دور ُمقفمٗمل اًمنميم٦م اًمًٕمقدي٦م ًمٙمل يً٠مل وحيـ٤مضمـ٩م ٟمٔمرائـف اًمٞم٤مسمـ٤مٟمٞمـلم سمٛمٜمٓمؼ
اًمنميم٦م اًمًٕمقديـ٦م وهؿ يـٕم٘مدون اضمتٛمـ٤مقم٤مت صقريـ٦م سملم اًمٞم٤مسمـ٤مٟمٞمـلم وٟمٔمرائٝمؿ اًمذيـ
شمـ٘مٛمّمقا دور اًمنميم٦م اًمًٕمقديـ٦م! ويًتٛمر هذا آضمتٛمـ٤مع ًمً٤مقم٤مت ـمقيٚم٦م ُمـٛمـ٤م ُيٕمٓمل
اًمنميؽ اًمٞم٤مسمـ٤مين سمروومـ٦م ًمـٛمـ٤م ؾمقف حيدث ذم آضمتٛمـ٤مع احلـ٘مٞم٘مل ُمع ٟمٔمرائٝمؿ اًمًٕمقديلم-
افعرابُُُ:
ايمتِمػ اًمٞم٤مسمـ٤مٟمٞمقن سم٠من ُمـ يـديـر ذيم ً٦م ؾمٕمقديـ ً٦م ُم٤م رسمٛمـ٤م أطمٞم٤مٟمـ ً٤م ٓ يٙمقن هق
(قمراب) ُم٤م ًمٚمنميم٦م يديـره٤م ُمـ
ص٤مطم٥م اًم٘مرار اًمٜمٝم٤مئل ذم اًمنميم٦م وإٟمٛمـ٤م يقضمد هٜم٤مًمؽ
ٌ
ظمٚمػ اًمٙمقاًمٞمس-
أطمٞم٤مٟم ً٤م اًمٕمراب أُمػم أو ص٤مطم٥م أيمؼم قمدد ُمـ إؾمٝمؿ ذم اًمنميم٦م اًمًٕمقديـ٦م،
ومـٞمـذهٌقن إًمٞمف قمٜمدُم٤م شمـّمؾ إُمقر ًمٓمريؼ ُمًدود-
قمٜمدُم٤م خيتٚمٗمقن ُمع رئٞمس ذيم٦م ُم٤م ذم ؾم٤مسمـؽ ُمث ً
ال وم٢مهنؿ يـذهٌقن ًمٚمٝمٞمئ٦م اًمـٛمٚمٙمٞم٦م
ًمٚمجٌـٞمـؾ ويـٜمـٌع-
واًمًٗمػم اًمٞم٤مسمـ٤مين ذم اًمري٤مض ٓ ختت٤مره وزارة اخل٤مرضمٞم٦م اًمٞم٤مسم٤مٟمٞم٦م سمؾ خيت٤مره
رئٞمس أيمؼم ذيم٦م ي٤مسمـ٤مٟمٞم٦م ًمـٝم٤م ُمّم٤مًمح ذم اًمًقق اًمًٕمقديـ٦م-
وهذا اًمتـ ٜمًٞمؼ سملم اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص واحلٙمقُم٦م ٓ يق ضمد ُمثٞمؾ ًمف ذم أي دوًم٦م ذم
اًمٕم٤مًمـؿ قمدا اًمٞم٤مسمـ٤من-

افسؽـُودورةُاحلقوةُُ:
ُمِمٙمٚم٦م اًمٞم٤مسمـ٤مٟمـل شمٙمٛمـ ذم يمٛمٞم٦م اًمقىم٧م اًمذي ي٘مْمٞمف ذم اًم٘مٓم٤مر ًمٚمذه٤مب واًمٕمقدة
ُمـ اًمٕمٛمؾ ،وًمٙمٜمف يًتٖمؾ هذا اًمقىم٧م ذم اًمٜمقم أو اًمٕمٛمؾ-
وٕن ُمٕمٔمؿ اًمنميم٤مت شمْمع ُمٙم٤مشمٌٝم٤م ذم وؾمط اًمـٛمديٜمـ٦م وم٢من اًمرضمؾ اًمٞم٤مسمـ٤مين
ؿم٤مب ُم٤م قمٛمٚمـف اجلديـد وم٢مٟمـف يٍمف طمقازم
يٕمٞمش سمٕمٞمد ًا ذم اًمْمقاطمل -قمٜمدُم٤م يـٌدأ
ٌ
ٍ
ؾم٤مقم٤مت ذم اًم٘مٓم٤مر ًمٚمذه٤مب ًمٚمٕمٛمؾ واًمٕمقدة ُمٜمـف-
أرسمع
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سمٕمد قمدة ؾمٜمقات يّمٌح ُمنموم ً٤م ويرشمٗمع راشمٌف ،يٌـٞمع ُمٜمزًمف اًمٌٕمٞمد ويِمؽمي آظمر
أىمرب ًمـٛمريمز اًمـٛمديٜم٦م -خيتٍم ؾم٤مقم ً٦م ُمـ اًمزُمـ اًمذي يـ٘مْمٞمف ذم اًمـٛمقاصالت-
قمٜمدُم٤م يّمٌح ُمدير ًا :يّمٌح اًمزُمـ ؾم٤مقم ً٦م واطمدة ذم اًمذه٤مب وؾم٤مقم ً٦م ذم اإلي٤مب-
قمٜمدُم٤م يّمٌح ُمدير قم٤ممٟ :مّمػ ؾم٤مقم٦م ذه٤مب وٟمّمػ ؾم٤مقم٦م إي٤مبٟٕ :مـف اىمؽمب ُمـ
ُمريمز اًمـٛمديـٜمـ٦م ،سمٕمده٤م يتـ٘م٤مقمد صمؿ يٛمقت-

ٍ
سمٞمقت رظمٞمّم٦م ذم
ي٘مقم أسمٜم٤مئـف سمٌـٞمع اًمـٛمٜمزل ذو اًمثٛمـ اًمـٛمرشمٗمع ًمٞمِمؽموا صمالث

اًمْمقاطمل ُمث ً
ال  ،صمؿ يٛمرون سمٜمـٗمس دمـرسمـ٦م واًمدهؿ-
وهذه اًمـٛمٕم٤مٟم٤مة ُمقضمقدة ذم يمؾ ُمدن اًمٞم٤مسمـ٤من اًمٙمٌػمة واًمّمٜم٤مقمٞم٦م-

*******
حؽؿُمـُجـقبُصـرقُآشقو

ُ مـ ًمـؿ َي تـَّ ِْم ْع قمٜمد ٟمٗمًـف ًمـؿ يـرشمٗمع قمٜمد همٞمـره-

 آسمـتـً٤مُم٦م ـمري٘مؽ إىمٍم إًمـك ىمـٚمقب أظمريـ-
ْ 
رج احلـ٘مد ُمـ ىمٚمٌؽ :شم َْر شم َْح-
أظم ْ

*******
حـؽــؿُظـوفـؿـــقـي

 اًمـحٙمٞمؿ يتٕمٚمؿ ُمـٛمـ ٓ ِقم ْٚم َؿ ًمـف-

 اًمـحٙمٞمؿ يًتـٗمٞمد ُمـ أقمدائـف أيمثر ُمـٛمـ٤م يًتـٗمٞمـده اًمـج٤مهؾ ُمـ أصدىم٤مئـف-
َٕمٞمؿ إٓ سمٌ١مس  ---وٓ راطم ٌ٦م إٓ سمتٕم٥م-
ُ ٓ يـدْ َر ُك ٟم ٌ
ّمػم اإلٟمً٤من قم٤مًمـٛمـ ً٤م سمِ ِٕم ْٚم ِؿ َهم ْ ِػمه ،وًمٙمٜمـف ٓ يّمػم طمٙمٞمٛمـ ً٤م إٓ سمحٙمٛمـ٦م ٟمٗمًـف-
 ىمـد َي ُ
 اًمـحٙمٞمؿ ُيّمٚمح ُقمٞمق َسمـف ُمـ اًمٜمٔمر إًمـك ُقم ِ
ٞمقب همٞمـره-
 إظمالق اًمـحًٜمـ٦م شمـٗمٕمؾ سمقضمـف اًمرضمؾ ُم٤م يٗمٕمٚمـف ُمًحقق اًمتجٛمٞمؾ سمقضمـف اًمـٛمرأة-
ِ
ُـذاع سمـٞمــ اًمٜمـ٤مس أيمثـ ُر ُمـ ومْم٤مئـٚمٝمؿ-
َ ز ّٓت اًم ُٗمْمالء شم ُ
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 اًمٚم٘م٥م اًمنميػ ىمـد يـٜمـتـ٘مؾ إًمـك اًمقًمد ،وأُم٤م اًمّم ِ
ُـنمف اإلٟمً٤من ومٛمـ
ٗم٤مت اًمتل شم َ
اًمـٙمٛمـ٤مٓت اًمتل ٓ شمـٜمـتـ٘مؾ-
ٌ
إٟمً٤من ومال شمـٜمـزقم٩م ،واؾمتخدم قمٙمس اًم٘م٤مقمدة
 إذا ُىمـدْ َت ؾمٞم٤مرشمـؽ وآذاك
اًمـٛمٙمتقسمـ٦م قمٚمـك اًمـٛمرآة اجل٤مٟمـٌـ َّٞمـ٦م ومتـّمٞمـر« :إضمً٤مم اًمتل شمـراه٤م هل ذم اًمقاىمع
أصٖمر ُمـٛمـ٤م شمـٌـدو قمٚمٞمفش-

َّـػ ُمـ وٛمـ اًمٌنم --وًمٙمـ اِظمجؾ إذا
 ٓ شمـخجؾ ُمـ أظمٓم٤مئـؽ ومـ٠مٟم٧م ُُم َّمٜم ٌ
يمررشمـٝم٤م واِدقمٞم٧م أٟمـٝم٤م ُمـ ومِ ْٕم ِؾ اًم َ٘مدَ ْر-
٥م اًمـٛمجدَ ًم ِ ِ
ٖمٞمـره وهق ٓ يـدري-
ـٝم ُ
َريؿ ضم٤مهؾ َي َ
 اًمـحًقد يم ٌ
ٓ شمـرى اًمـحًق َد إٓ ُُم ْٖمـتـ٤مفم ً٤م-

 قمٜمدُم٤م شمـٜمٛمق أفمٗم٤مرٟم٤م ٟم٘مقم سمـ٘مص إفم٤مومر ،وٓ ٟمـ٘مٓمع أص٤مسمٕمٜم٤م ،ويمذًمؽ قمٜمدُم٤م
شمـزيـد ُمِم٤ميمٚمٜمـ٤م ومـ ل ٟمٓم٤مق إهة ،يـج٥م أن ٟم٘مٓمع اًمـٛمِم٤ميمؾ ٓ أن ٟم٘مٓمع
ِقمالىمـ٤مشمـٜم٤م-

ضسمـ ً٦م ظمٗمٞمٗمـ ً٦م وأٟم٧م « ُشمـ َقسم ُ
٧م ـمِ ْٗمـ ً
خـفش ًَمٌٙمك  ---وًمق ض ْسمـتَـف
ـر ْسم َ
ً مق َو َ
ال َ ْ
ِ
ُـٛمـ٤مز ُطمـفش ًمْمحؽٕ :ن إًمـؿ اًمٜمـٗمز َ
أؿمد إيـذا ًء
ـقى وأٟم٧م «شم
ضسمـ ً٦م أ ْىم َ
َـج َر ْح-
ُمـ إًمـؿ اًمـجًدي  ---وم٤مًمـٙمٚمٛمـ٦م شم ْ
واطمـدة يٛمٙمٜمؽ أن شمَّمٜمع ُمٚمٞمقن قمقد يمٌِـري٧م  ---ويٛمٙمـ ًمٕم ِ
ٍ
ٍ
قد
ؿمجـرة
ُ مـ
ُ
ُ
واطم ٍ
ؼمي٧م ِ
ِيم ٍ
ـد أن ُي ِ
ـحـر َق ُمٚمٞمقن ؿمجـرة-
 اًمِمخص اًمـٛمح٤ميـد هق ؿمخص ًمـؿ يٜمٍم اًمٌـ٤مـمؾ وًمٙمـ اًمـٛم١ميمد أٟمـف ظمذل اًمـحؼ-
 إصدىم٤مء سم٤مًمـٛمقاىمػ وًمٞمس سم٤مًمًـٜمٞمــ  ---طم٘مٞم٘مـ ٌ٦م ؾمتُدريمٝم٤م يقُم ً٤م ُمـ٤م-
 سمٕمض اًمرؤوس ٓ يًتـٗمٞمد ُمٜمٝم٤م إٓ اًمـحـالق-

 ىمـد شمـٚمًع اًمـحنمة ضمقاد ًا أصٞمالً :وًمـٙمـ اًمـحِمـرة شمـٌ٘مك طمِمـر ًة واًمـجقاد
َيـٌ َ٘مك أصٞمـالً-

ٍ
واطمد ُي ِ
ٍ
ـحر َق صقرشمَـؽ أُم٤مم يمؾ اًمٜمـ٤مس-
همْم٥م
ُمقىمػ
ٓ شمـدع
َ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ111حـؽــؿُظـوفـؿـــقـي

ٟ محـ ٟمٕمٚمؿ أن ًمٚمٓم٤موًم٦م أرضم ً
ال  ---وًمٙمٜمـٜم٤م ٟمـتـ٘مٌؾ أٟمـٝم٤م ٓ شمًٞمـر-
ٟمحـ ٟمٕمٚمؿ أن ًمٚم٘مٚمؿ ريـِمـ ً٦م  ---وًمـٙمٜمـٜم٤م ٟمـتـٗمٝمؿ أٟمـف ٓ يٓمٞمـر-
ٟمحـ ٟمٕمٚمؿ أن ًمٚمً٤مقم٦م ِ
ٚمً ْع-
قم٘م٤مرسمـ ً٤م  ---وًمـٙمٜمـٜم٤م ُمت٠ميمدون أٟمـٝم٤م ٓ َشمـ َ
ٟمحـ ٟمٕمٚمؿ أن ًمٚمٌـ٤مب يـد ًا  ---وًمـٙمٜمـٜم٤م ٓ ٟمـريـد ُمٜمـف أن ُيـّم٤مومِ َحٜم٤م-
ىمٚمـقب وًمــٙمٜمٝمؿ ٓ يِمـٕمرون سمٜمــ٤م،
وٟمحـ ٟمٕمٚمـؿ أن يمثـػم ًا ُمــٛمـ طمقًمٜمــ٤م ًمــٝمؿ
ٌ
ومٚمٜمـتـ٘مٌؾ ذًمؽ  ---اًمـٛمٝمؿ :أن ٟمٙمقن ُمع اًمـحؼ-
ٟمّمػ اًمثـ٘م٦م سمـ٤مًمٜمـٗمس قمدم اًمـٛم٘م٤مرٟمـ٦م ُمع أظمريـ ،وٟمّمػ اًمراطمـ٦م قمدم

ُ
اًمتـدظمؾ ومـل ؿم١موٟمـٝمؿ-






اًمّمٛم٧م-
ٟمّمػ احلٙمٛمـ٦م
ُ
إذا ضمرطم٧م ؿمخّم ً٤م وـم٤مل صٛم ُتـف ،شم٠ميمد سم٠مٟمـف ُيٕم٤مىمٌؽ ِقم٘م٤مسم ً٤م أىمًك ُمـ ِقم ِ
٘م٤مب اًمٙمالم-
إهؾ اًمـحٛم٘مك أقمداء ومـل صقر ِة ِ
أطمـ ٌّـ٤مء-
ُ َ
ٌ
ِ
اًمـٛمح٤مُمل-
ُ
إطمـٛمؼ واًمٕمٜمٞمد َيـزيـدان صمـرو َة ُ
ًمٚمذيم٤مء طمدو ٌدً --مـٙمـ ٓ ُطمـدو َد ًمٚمٖمٌ٤مء-

ف اًمـٛمح٤موًمـ٦م-
 طمتك وًمق
ومِمٚم٧م ---يٙمٗمٞمؽ َؿمـ َر ُ
َ
ً مٞمس ُمـ اًمّمٕم٥م أن شم َُْمحل ُمـ أضمؾ صديـ ٍؼ  ---وًمٙمـ ُمـ اًمّمٕم٥م أن شمـجد
حؼ اًمتـْمحٞم٦م-
اًمّمديـؼ اًمذي َيًتـ ُ
ٓمر شمَـح ِ
ـٗمر ومـل اًمّمخر ً ---مٞمس سمـ٤مًمٕمٜمـػ وًمـٙمـ سم٤مًمتٙمرار-
اًمـٛم ِ ْ
َ ىمٓمر ُة َ

 اًمّمداىمـ ُ٦م يم٤مًمـٛمٔمـٚمـ٦م :يمٚمٛمـ٤م اؿمتدَّ اًمـٛمٓمر يمٚمٛمـ٤م ازدادت اًمـحـ٤مضمـ٦م إًمٞمٝم٤م-
ِ
ِ
٤مب َُمـجد ًا-
ً مٞمً٧م
اًمـٛمجـدَ  :سمؾ اًمٜمـ٤مس ُمـ ُيٙمً ٌُقن إًم٘مـ َ
إًم٘م٤مب هل اًمتل شمُٙمً ُ
ُ
٥م َ
خص ومـل اًمٕم٤مًمـؿ
 ومـل حلـ َٔمـ ٍ٦م َشمـِم ُٕم ُر أٟمـّ َؽ
يقضمـدُ َؿم ٌ
ؿمخص سمـٝمذا اًمٕم٤مًمـؿ ،سمـٞمـٜمٛمـ٤م َ
ٌ
يِمٕمر أٟمـؽ اًمٕمـ٤مًمـؿ سمـ٠مؾمـ ِره-
 إن َ
اًمِم َّؼ وؾمط طمٌـ٦م اًم٘مٛمح ،يـرُمز إًمـك أن اًمٜمّمػ ًمؽ واًمٜمّمػ أظمر ٕظمٞمؽ-
زئـٞمـر إؾمد ٓ يٙمٗمل ًم٘مـتؾ اًمٗمريًـ٦م-

ُ
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 ؾمتـتٕمٚمؿ اًمـٙمثػم ُمـ دروس اًمـحـٞم٤مة إذا ٓطمٔم٧م أن رضم٤مل اإلـمٗم٤مء ٓ
ُيـٙم٤مومِحقن اًمٜمـ٤مر سمـ٤مًمٜمـ٤مر-
ِ
ارشمٙم٤مب اًمـخٓمـ٤مء --إٟمـف ومـ٘مط يٛمٜمـٕمـف ُمـ آؾمتٛمت٤مع
 اًمْمٛمٞمـر ٓ يٛمٜمع اًمـٛمر َء ُمـ
سمـف وهق يـرشمٙمٌـف-
 إن ًمـؿ َشمـ٘مـت ُِؾ اًم َٖم َّؿ سم٤مًمّمٌـر وم٤مًمٖمؿ ي٘مـتـٚمؽ --ومـ٢مُم٤م أٟم٧م وصؼمك وإُم٤م هق وومـت ُٙمف-
ً مٞمس ُؿمج٤مقم ً٤م ذًمؽ اًمـٙمٚم٥م اًمذي َيـٜمٌـ ُح قمٚمـك ُضمـ َّثـ ِ٦م إؾمد-
 إـمٗم٤مل إؿم٘مٞم٤مء وم٘مط هؿ أـمٗم٤مل اًمٖمٞمـر-
 شمـريـد اًمـٛمرأة أن شمٙمقن إظمٞمـرة ومـل طمٞم٤مة اًمرضمؾ ،ويـريـد اًمرضمؾ أن يٙمقن إول
ومـل طمٞم٤مشمـٝم٤م-

ِ
اًمـٛم ِحؼ إًمـك َٟمّمٞمـر-
 ىم٤مل طمٙمٞمؿ :رسمٛمـ٤م ا ْطم َ
ت٤مج ُ
ُ مـ َئمٚمؿ همٞمـره ٓ ُيـٜمّمػ ٟمـٗمًف،:وُمـ ُيـٜمّمػ ٟمـٗمًف ٓ َئمٚمؿ همػمه-
 إذا يمٜم٧م ُُمـح٤ميـد ًا ومـل طم٤مٓت اًمٔمٚمؿ :ومـ٘مد اظمؽمت أن شمٙمقن سمج٤مٟم٥م اًمٔم٤مًمـؿ-
ُ ؾمئؾ طمٙمٞمؿ ُ :مـ أؾمقأ اًمٜمـ ِ
٤مس طم٤مًٓ؟










ٍم ْت طمٞم٤مشمـف وو٤مىم٧م َسمّمػمشمـف-
ىم٤مل ُ :مـ ىمقي٧م ؿمٝمقشمـف و َسم ُٕمدَ ْت هـ َّٛم َتـف و َىم ُ َ
ؾمئؾ طمٙمٞمؿ  :سمِ َؿ يٜمـتـ٘مؿ اإلٟمً٤من ُمـ قمدوه؟ ىم٤مل  :سمـ٢مصالح ٟمـٗمًف-
َ
همػمك ُُم َتقرقم ً٤م-
ُؾمئؾ طمٙمٞمؿُ :م٤م اًمًخ٤مء ؟ ىم٤مل  :أن شمٙمقن سمٛمـ٤مًم ِ َؽ ُُمت ٌَـرقم ً٤م ،وقمـ ُم٤مل
اًمذي ٓ رأي ًمف رأؾمف ِ
يمٛم ْ٘مٌَـ ِ
ض اًمٌـ٤مب --يًتٓمٞمع أن ُيـديـره يمؾ ُمـ يِم٤مء-
٤مدك ؿمٝم٤مد ٌة ًمؽ قمٚمـك َٟم ِ
يمثرة طمً ِ
ج٤مطمؽ-
ُ َّ
إذا ًمـؿ شمٕمٚمؿ أيـ شمـذه٥م ،ومٙمُؾ اًم ُٓم ِ
رق َشمـ ِٗمل سمـ٤مًمٖمرض-
ػ أطمد ًا ومـل اًمٔمالم-
اًمذي ُيٕمٓمِـل ًم ِـ َٞمـراه اًمٜمـ٤مسُ ٓ ،ي ًْ ِٕم ُ
اًمـٙمؼميـ٤مء واًمذل شمقأُم٤من ُم ِ
تالص٘م٤من-
ُ
إقمج٤مب اًمـٛمرء سمٜمـٗمًف دًمٞمـ ٌؾ قمٚمـك َٟمـ٘مّمف-
يٜمـٌٖمل ًمٚمٕمـ٤مىمـؾ أن خيت٤مر ُمـ اًمٚمٌـ٤مس ُم٤م ٓ َحت ًِدُ ه قمٚمٞمف اًمٕمـ٤مُم٦م وٓ حتت٘مره ومٞمف اخل٤مص٦م-
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ِ
ظمػم ُمـ وم٘مد اًمـٛمًٙمـ-
 أؾمقأ اًمـٛمً٤ميم ِـ ٌ
ٍ
سمجً٤مرة هق ٟمِّمػ آٟمـتـّم٤مر-
 اًمـٝمجقم






يقضمد دائٛمـ ً٤م ُمـ هق أؿم٘مك ُمٜمؽ --وم٤مسمـتًؿ-
قمٜمدُم٤م شمـحتـرم قمدوك ي ِ
ـحس سمـ َتـٗم٤مهتـف-
ُ
ُ
ِ
اًمـٛم٘مدُم٦م-
إذا ُـمٕمٜم َْ٧م ُمـ اًمـخٚمػ وم٤مقمٚمؿ أٟمـؽ ومـل ُ
ِ
٥م اًمـحـ َّؼ اًم ٌَـٞمــ-
اًمٙمالم اًمٚمـ ّٞمــ يٖمٚم ُ
يمٚمٜمـ٤م يم٤مًم٘مٛمر ً ---مف ضم٤مٟم٥م ُُمٔمٚمؿ-

 ٓ شمـتحدى إٟمً٤مٟم ً٤م ًمٞمس ًمديـف ُم٤م يـخنه-

 اًمٕملم اًمتل ٓ شمٌٙمل ٓ ُشمـٌٍم ومـل اًمقاىمع ؿمٞمئ ً٤م-
ِ
ٍم ًمذة اًمٗمقز-

اًمـٛمٝمزوم إذا اسمـتًؿ ،أوم٘مد ُ
َ
اًمـٛمٜمـ َتـ َ
 ٓ ظمػم ومـل ُي ْٛمٜمَك سمٖمػم ُينى-

اًمـجـ َز ُع قمٜمد اًمـٛمّمٞمـٌ٦م ُُمّمٞمـٌ ٌ٦م أظمرى-

َ
 ٓ شمـٓمٕمـ ومـل ِ
َ
اظمـت٤مرشمـؽ أوًٓ-
ذوق زوضمـتؽ :ومـ٘مد
ُـحـ َّٚم َؼ ومقق رأؾمؽ ،وًمـٙمٜمؽ شمًتـٓمٞمع أن
ً مـ شمًتٓمٞمع أن شمـٛمٜمع ـمٞمقر اًمـٝمؿ أن شم َ
شمـٛمٜمـٕمٝم٤م ُمـ أن ُشمـ ِ
ٕمِمـ َش ومـل رأؾمؽ-
٠مؾم َؽ ضمـ٤مهز ًا-
 شمَّم٤م َدق ُمع اًمذئـ٤مب  ---قمٚمـك أن يٙمقن ومـ ُ

َ ذ ُوو اًمٜمٗمقس اًمدٟمٞمـئـ٦م يـجـدون اًمٚمذة ومـل اًمتـٗمتـٞمش قمـ أظمٓمـ٤مء اًم ُٕمٔمٛمـ٤مء-
 إٟمؽ شمـخـٓمق ٟمحق اًمِمٞمخقظمـ٦م يقُم ً٤م ُم٘م٤مسمـؾ يمؾ دىمٞمـ ٍ
٘م٦م ُمـ اًمٖمْم٥م-
ُ
 يمـ صدي٘م ً٤م --وٓ شمٓمٛمع أن يٙمقن ًمؽ صديؼ-
ّ 
سمٕمض اًم٘مقل َوم ٌـ  ---وم٤مضمٕمؾ اإلصٖم٤مء َومـٜمّـ ً٤م-
إن َ
زطمػ ٓ ،يٛمٙمـ ًمف أن يٓمػم-
 اًمذي يقًمد َيـ َ
ُ
اًمٚمً٤من اًمٓمقيـؾ دًٓم ٌ٦م قمٚمـك اًمٞمـ ِد اًم٘مّمػمة-


ٟ محـ ٟمح٥م اًمـٛمـ٤ميض ٕٟمـف ذه٥م ،وًمق قم٤مد ًمـ ِ
ٙمر ْهٜم٤مه-
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أؾمخػ ُمـ اًمذيـ حيـٗمرون أؾمٛمـ٤مءهؿ ومـل اًمّمخقر ًم ُٞم َخـ َّٚمدوا-
قمروم٧م
ُم٤م
َ
ُ
يٛمتٚمؽ اًمـٛمٕمٚمؿ أقمٔمؿ ُمٝمٜمـ٦م :إذ شمـتخرج قمٚمـك يـديـف ضمـٛمٞمع ِ
اًمـٛمٝمـ إظمرى-
ّ
رضمؾ وم٤مؿمؾ ،وًمٙمـ يقضمد رضمؾ سمـدأ ُمـ اًم٘م٤مع ِ
ٓ يقضمد ومـل اًمـحٞم٤مة ٌ
وسم٘مـ َل ومٞمـف-
اًمٕمٔمٞمؿ ٍ
سمحؼ هق ُمـ
ُمـ اًمٕمٔمٛمـ٤مء ُمـ يِمٕمر اًمـٛمرء سمحيشمـف أٟمـف صٖمػم ،وًمٙمـ
َ

َي ْ
ـِم ُٕمـ ُر اًمـجٛمٞمع ومـل طمـيشمـف سم٠مٟمـٝمؿ قمٔمٛمـ٤مء-
ُ مـ ُي ِ
ٓم٤مر ُد قمّمٗمقريـَ :يـٗم٘مدُ ُهـٛمـ٤م ضمـٛمٞمٕم ً٤م-
 اًمـٛمرأة هل ٟمّمػ اًمـٛمجتٛمع ،وهل اًمتل َشمـٚمِدُ و ُشمـرسمـل اًمٜمّمػ أظمر-
ٍ
يمٚمٛم٦م أذن وًمٕمؾ أ ُذٟمـُ َؽ ًمٞمً٧م ًمـٙمٚمٛمـ٤مشمـل ،ومال شمـتـ ِٝم ْٛمٜمل سم٤مًمٖمٛمقض-
ً مـٙمؾ










يمٚمٛمـ٤م ارشمٗمع اإلٟمً٤من ،شمٙم٤م َصمـ َٗم ْ٧م طمقًمف اًم ُٖمٞمق ُم واًمـٛمحـ-
ٓ شم ِ
٤مس ومـل اًمتـ ِ
ٗمريؼ سمٞمـٜم ُٙمٛمـ٤م-
ُـج٤مدل إطمـٛمؼ ومـ٘مد ُي
ـخٓمئ اًمٜمـ ُ
ُ
اًمٗمِمؾ ومـل اًمتخـٓمٞمط يـ٘مقد إًمـك اًمتخـ ِ
ٓمٞمط ًمٚمٗمِمؾ-
َ
ال عمِمٙمٚمتف وًمٙمـ ٓ ُي ِ
ىمد جيد اجلٌ٤من  36طم ً
ٕمج ٌُف ؾمقى طمؾ واطمد ُمٜمٝم٤م وهق اًمٗمرار-
أن َشمـ ُِم َّؼ ـمري٘مؽ سمـ٤مسمـتًِ٤م َُمـتِ َؽ ظمٞمـ ٌر ًمؽ ُمـ أن ّشمـ ُِم َّ٘مٝم٤م سمـًٞمـ ِٗمؽ-
ُمـ أـم٤مع اًمقار َو َّٞمـ َع اًمّمديؼ-
ِ
ظمػم ًمؽ ُمـ أن شمٙمقن ىمـ٤مئـد ًا ًمٚمٜمٕم٤مم-
أن شمٙمقن ومرد ًا ومـل ضمـٛمـ٤مقم٦م ُ
إؾم ُقد ٌ
ـحـ ُز ْٟمـؽ أٟمـؽ ومِمٚم٧م ُم٤مدُم٧م شمـح٤مول اًمقىمقف قمٚمـك ىمدُمٞمؽ ُمـ ضمديـد-
ٓ َي ْ
ٍ
يمت٤مب هق سمٞم٧م سمال روح-
إن سمٞمـت ً٤م يـخٚمق ُمـ

ً مٞمس اًم٘مقي ُمـ يٙمً٥م احلرب دائٛمـ ً٤م --وإٟمٛمـ٤م اًمْمٕمٞمػ ُمـ خين اًمًالم دائٛمـ ً٤م-
ٍ
سمح٤مضم٦م ًمٖمػم اؾمٛمٝمؿ-
 إًم٘م٤مب ًمٞمً٧م ِؾمقى ِوؾم٤م ٍم ًمٚمحٛم٘مك ،وم٤مًمرضم٤مل اًمٕمٔم٤مم ًمٞمًقا
ٗم٤مهؿ-
ٟ محـ ٓ ٟمحّمؾ قمٚمـك اًمًالم سم٤مًمـحـرب وإٟمٛمـ٤م سم٤مًمـتـ ُ
 إذا اظمـتـٗمك اًمٕمدل ُمـ إرض ًمـؿ َي ُٕمـد ًمقضمقد اإلٟمً٤من ىمٞمٛم٦م-
ً مٞمً٧م اًمًٕم٤مدة ومـل أن شمٕمٛمؾ دائٛمـ ً٤م ُم٤م ُشمـريـده ،سمـؾ ومـل أن شمـريـد ُم٤م شمٕمٛمٚمف-
 إن أؾمقأ ُم٤م يّمٞم٥م اإلٟمً٤من أن يٙمقن سمـال ٍ
٥م-
قمٛمؾ أو ُطم ٍّ
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ّم٤مرطم َؽ سم٠مظمـٓم٤مئـؽُ ٓ ،مـ ُيـجٛمٚمٝمـ٤م ًمٞمٙمً٥م ِر َ
و٤مك-
 صديـ٘مؽ ُمـ ُي
ُ
 اًمّمداىمـ٦م سمِـئـ ٌر يـزداد ُقمٛم٘م ً٤م يمٚمٛمـ٤م ْ
أظمذ َت ُمٜمـف-
 آسمـتِـً٤مُم٦م يمٚمٛم ٌ٦م ـمٞمـٌ ٌ٦م سمٖمػم طمروف-
ٍ
ُمرور إًمـك يمؾ اًم٘مـٚمقب-
ضمقاز
 اًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞمٌـ٦م
ُ
ص اًمنور-
 إذا ازداد اًمٖمرور َٟ ---مـ َ٘م َ
اًمـٛمٓمٛمئـ ظمػم ِوؾم٤م َد ٍة ًمٚمراطم٦م-
 اًمْمٛمػم ُ
 اًمًٌت٤من اًمـجٛمٞمؾ ٓ يـخٚمق ُمـ إومـ٤مقمل-
 اًمٕمٛمر هق اًمٌمء اًمقطمٞمد اًمذي يمٚمٛمـ٤م زاد ٟمـ٘مص-

ٍ
ُمٗمت٤مح ِهه-
إٟمً٤من
 اًم٘مـٚمقب أوقمٞم ٌ٦م واًمِمٗم٤مه أىمٗم٤مهل٤م وإًمًـ ُمٗم٤مشمٞمحٝم٤م ،ومٚمٞمحٗمظ يمؾ
َ
 اخلؼمة  --هل ِ
ت ؿمٕمرك-
اًمـٛمِمط اًمذي شمٕمٓمٞمؽ إ ّيـ٤م ُه احلـٞم٤مة  --سمٕمدُم٤م شمٙمقن ىمـد َوم َ٘مدْ َ
َ قم َٔم َٛم ُ٦م قم٘مٚمؽ شمـخ ُٚمـ ُؼ ًمؽ احلً٤مد  ---وقم َٔمٛم ُ٦م ىمٚمٌِـؽ ختـ ُٚمـ ُؼ ًمؽ إصدىم٤مء-
 دىمٞم٘م٦م إًمـؿ ؾم٤مقم٦م  ---وؾم٤مقم٦م اًمٚمذة دىمٞمـ٘م٦م-

ِ
يمقظمز اإلسمـرة-
 ٓ داقمك ًمٚمخقف ُمـ صقت اًمرص٤مص  --ومـ٤مًمرص٤مص٦م اًمتل َشمـ٘م ُتٚمؽ
 يًتٓمٞمع اًمِمٞمٓم٤من أن يٙمـقن ُماليم ً٤م ،واًم٘مزم قمٛمالىم ً٤م ،واخلٗم٤مش ٟمًـر ًا ،واًمٔمٚمٛمـ٤مت
واًمً َّذج ومـ٘مط -
ٟمقر ًاً ،مٙمـ أُم٤مم اًمـحٛم٘مك ُ
 شمـتقىمػ اًمًٞمدة قمـ شمقسمٞمـخ زوضمٝم٤م ًمـٙمل َشمـر َّد قمٚمـك اًمتٚمٞمٗمقن-
ُ مًٙملم زوضمٝم٤م أطم٥م ؿمٕمره٤م اًمٓمقيؾ --ومقضمد ًمً٤مٟمـٝم٤م أـمقل-





إذا أردت أن شمـٗمٝمؿ طمـ٘مـٞم٘م٦م اًمـٛمرأة ومـ٤مٟمٔمر إًمٞمٝم٤م وأٟم٧م ُُم ْٖم َٛم َض اًمٕمٞمٜمـلم-
إذا يم٤من ًمديؽ رهمٞمٗم٤من ،ومـٙم ُْؾ أطمدهـٛمـ٤م واؿمتـ ِر سم٤مٔظمر زهقر ًا-
ُمـ ي٘مع ومـل ظمٓم ٍ
٤مء ومٝمق إٟمً٤من ،وُمـ ُي ٍِم قمٚمٞمف ومٝمق ؿمٞمٓم٤من-
ِ
ىمـقة اًمًٚمًٚم٦م ُشمـ٘م٤مس ِ
أوٕمػ طمٚم٘م٤مشمـٝم٤م-
سم٘مقة

 يًتـٓمٞمع اًمٜمـ٤مس أن يٕمٞمِمقا سمـال هقاء سمْمع دىمـ٤مئـؼ وسمـال ُم٤مء أؾمٌققملم وسمال ـمٕم٤مم
ؾمٜمقات ٓ طمٍم ًمـٝم٤م-
طمقاًمـك ؿمٝمريـ وسمـال أومٙم٤مر
ٌ

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ110
ٟ مُٛميض اًمٜمّمػ إول ُمـ طمٞم٤مشمٜمـ٤م سمحـث ً٤م قمـ اًمـٛمـ٤مل واًمٜمج٤مح واًمِمٝمرة وٟمُٛمْمـل،
اًمٜمّمػ اًمثـ٤مٟمك ُمٜمٝم٤م سمحـث ً٤م قمـ إـمٌ٤مء-
 قمٜمدُم٤م يٛمدح اًمٜمـ٤مس ؿمخّم ً٤م ،ىمٚمٞمـٚمقن يّمدىمقن ذًمؽ وقمٜمدُم٤م َيـ ُذُمقٟمـف وم٤مجلٛمٞمع
يّمدىمقن-
 اًمزواج يـ٠مشمك سمـدون ؾم٤مسمؼ إٟمـذار ،يمٛمـ٤م شمـ٘مع ٟمـ٘مٓم٦م ُمـ احلؼم إؾمقد قمٚمـك ُمالسمس
اإلٟمً٤من-

 يٜم٤مم قمٛمٞم٘م ً٤م ُمـ ٓ يٛمٚمؽ ُم٤م يـخـ٤مف ُمـ ُومـ٘مداٟمِـف-
 هم٤مًمٌ ً٤م ُم٤م يْمٞمع اًمـٛمـ٤مل  ---سمحـث ً٤م قمـ اًمـٛمـ٤مل-
ِ
٤مو ِل اًمٖمػم سمـ٤مًمًقء ٕصٞم٥م اًمٖم٤مًمٌـ ّٞمـ٦م
ً مق اُمتٜمع اًمٜم٤مس قمـ اًمتحدث قمـ أٟمٗمًٝمؿ وشمٜمـ ُ
اًمٙمؼمى ُمـ اًمٌنم سمـ٤مًم ٌَـ َٙمؿ-
 اًمٓمٗمؾ يـٚمٝمق سمـ٤مًمـحـٞم٤مة صٖمػم ًا --وٓ يٕمٚمؿ سم٠من اًمـحـٞم٤م َة ؾمقف شمـٚمٕم٥م سمـف يمٌػم ًا-
 أهقاؤٟم٤م هل يمّمٖم٤مر إـمٗم٤مل --يم َّٚمٛمـ٤م شمً٤مهٚمٜم٤م ُمٕمٝم٤م أيمثـر زادت ـمٚمٌ٤م ُشمـٝم٤م ُِمٜمَّـ٤م-
 اظمؽم يمالُمؽ ىمٌـؾ أن شمـتحدث ،وا ْقم ِ
ط ًمالظمتٞم٤مر وىمتـ ً٤م يم٤مومٞمـ ً٤م ًمٜمُـْم٩مِ اًمـٙمالم--
ًمقىم٧م ٍ
ٍ
يم٤مف طمتك شمـٜمـ ُْم٩م-
وم٤مًمـٙمٚمٛمـ٤مت يم٤مًمثٛمـ٤مر شمـحت٤مج
ُ مـ اًمًٝمؾ أن يـحتـرُمؽ اًمٜمـ٤مس ،وًمـٙمـ ُمـ اًمّمٕم٥م أن شمـحتـرم ٟمٗمًؽ-
 يِمٕمر سم٤مًمًٕم٤مدة ُمـ يٖمًؾ وضمٝمف ُمـ اًمـٝمٛمقم ورأؾمف ُمـ اًمـٛمِم٤مهمؾ وضمًده ُمـ
إوضمـ٤مع-
 إذا اؾمتـِم٤مرك قمدوك ومـ٘مدم ًمف اًمٜمـّمٞمح٦مٟٕ ،مـف سمـ٤مٓؾمتـِم٤مرة ىمـد ظمرج ُمـ
ُمٕم٤مداشمـؽ إًمـك ُُمقآشمـؽ-

 إذا يمٜم٧م همٜمٞم ً٤م ومـتـٜم٤مول ـمٕم٤مُمؽ ُمتك ؿمئ٧م ،وإذا يمٜم٧م وم٘مػم ًا ومـتـٜم٤مول ـمٕم٤مُمؽ ُمتك
اؾمتٓمٕم٧م-
ُ مـ قم٤مش سمقضمٝمٞمــ ُم٤مت ٓ وضمف ًمف-
 اًمزواج ٌ
أظمذ وقمٓم٤مء --ومٝمق ُيٕمٓمل وهل شمـ٠مظمـذ-

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ113حـؽــؿُظـوفـؿـــقـي

ـٛمتِـٕم٦م-
 اًمرضمؾ اًمتـ٤مومـف َي ْ
ـح ِر ُُم َؽ ُمـ اًمٕمزًم٦م دون أن يقومر ًمؽ َضمٚمً ً٦م ُُم ْ
ٗمع ُمـ يمثٞمـ ٍر ُمـ اًمٕمٚمؿ ُمع ىمٚم٦م اًمٕمٛمؾ سمـف -
 ىمٚمٞمـ ٌؾ ُمـ اًمٕمٚمؿ ُمع اًمٕمٛمؾ سمـف  ---أٟمـ ُ
ظمػم ُمـ اًمٕمٚمؿ اًمـٙمثٞمـر ُمع إدب اًم٘مٚمٞمـؾ-
 إدب اًمٙمثػم ُمع اًمٕمٚمؿ اًم٘مٚمٞمـؾ ٌ

 شمٕمتـ٘مد سمٕمض اًمٜمً٤مء أن اًمزواج هق اًمٗمرص٦م اًمقطمٞمدة ًمالٟمتـ٘م٤مم ُمـ اًمرضمؾ-
ٍ
همٜمٞمٛم٦مُ ،شمّمٌح ُمـ ٟمـّمٞم٥م اًمذئ٥م اًمذي ي٠مشمـل قمٚمـك صٞم٤مطمٝمٛمـ٤م-
 إذا شمِم٤مضمر يمٚمٌـ٤من قمغم
ًمـحٛمف ُيـ١ميمؾ  ---وٓ ِضمٚمده ُيـٚمـ ٌَس  ---ومٛمـ٤مذا ومٞمف همػم طمالوة اًمٚمً٤من-
 اإلٟمً٤من ٓ
ُ
 اًمّمح٦م هل اًمٌمء اًمذي جيـٕمٚمؽ شمِمٕمر سمـ٠من اًمٞمقم اًمذي شمٕمـٞمِمف هق أومـْمؾ ٍ
وىم٧م
ّ
ُ
ومـل اًمًٜم٦م-
ً مٞمس اًمٗمـ٘مػم ُمـ َُم َٚم َؽ اًم٘مٚمٞمـؾ  ---إٟمٛمـ٤م اًمٗمـ٘مػم ُمـ ـمٚم٥م اًمٙمثٞمـر-
ْ أو ًَمـك ًمؽ أن شمـتـ٠مًمـؿ ٕضمؾ اًمّمدق ُ ---مـ أن شمُـٙم٤م َومـ٠م ٕضمؾ اًمٙمذب-
يـٝمز ًمً٤مٟمـف-
ـٝمز ذيـٚمف  ---واًمـٛمٜمـ٤مومِـ ُؼ ّ
 اًمـٙمٚم٥م اًمًٕمٞمد َي ُ
 اإلٟمً٤من اًمٜمـ٤مضمح هق اًمذي ُيٖمٚمؼ ومٛمف ىمٌؾ أن يٖمٚمؼ اًمٜمـ٤مس آذاٟمـٝمؿ ،ويٗمتح أذٟمـٞمـف
ىمٌؾ أن يٗمتح اًمٜمـ٤مس أومقاهٝمؿ-
 ٓ شمـدع ًمً٤مٟمـؽ يِم٤مرك قمٞمـٜمٞمؽ قمٜمد اٟمـتـ٘م٤مد قمٞمقب أظمريـ ،ومال شمـٜمس أٟمـٝمؿ
ٌ
قمٞمقن وأًمًـ-
ُمثٚمؽ ًمـٝمؿ

 ٓ يـٌ٤مع اًمـحـٓم٥م ىمٌؾ ىمـ ِ
ٓمٕمف  ---وٓ ُيـٌ٤مع اًمًٛمؽ ومـل اًمٌحٞمـرة-
ُ
ُ
 قمٜمدُم٤م يٛمٌم اًمـٙمًؾ ومـل اًمٓمريؼ ومالسمـد أن يـٚمحؼ سمـف اًمٗمـ٘مر-
 أن أُمقت ُمـحـٌقسمـ ً٤م ظمٞمـ ٌر ًمـل ُمـ أن أقمٞمش َُمٙمروه ً٤م-
 يمـ ُُمًتٛمٕم ً٤م ضمٞمد ًا ًمتٙمقن ُُمـتـحدصمـ ً٤م ًَمـٌِـ٘مـ ً٤م-
 ٓ يٕمرف صمـ٘م٥م اًمـجـقرب إٓ اًمـحـذاء-
 اًمِمجرة اًمٕمـ ِ
٤مىمـ ْر ٓ َيـ٘مذومٝم٤م أطمدٌ سمحجر -
 أؾمٝمؾ يمثػم ًا أن ُيّمدق اإلٟمً٤من يمِذسمـ ً٦م ؾمٛمٕمٝم٤م أًمـػ َُمـ ّر ٍة ُمـ أن ُي َّم ِدق طمـ٘مٞمـ٘م ً٦م
ًمـؿ يًٛمٕمٝم٤م ُمـ ىمٌـؾ-
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 ٓ ر َء ْ
أؿمجع ُمـ اًمـحّم٤من إقمٛمك-





ُمٗم٤مشمٞمح يمثػمة-
اطمؽمس ُمـ اًمٌـ٤مب اًمذي ًمف
ُ
ًمق َأقمـٓمٞم٧م إطمـٛمؼ ظمٜمجر ًا َٕصٌح٧م أٟم٧م ىمـ٤مشمـالً-
ِ
٥م-
ًمٞمس ُمٝمٛمـ ً٤م أن حت٥م ،اًمـٛمٝمؿ ُمـ شمُـح ْ
ُم٤م أؾمٝمؾ أن شمٙمقن قم٤مىمـ ً
ال سمٕمد ومقات إوان-

ٍ
ؿمٛمٕم٦م ُمْمٞمئ٦م-
 يمؾ اًمٔمالم اًمذي ومـل اًمدٟمٞمـ٤م ٓ يًتٓمٞمع أن ُيـخٗمل وق َء
 ظمٞمـ ٌر ًمؽ أن شمً٠مل ُمرشملم ُمـ أن ختٓمئ ُمر ًة واطمدة-
 يٙمٗمل أن ُشمـ ِ
ٔمٝمر اًمًقط ًمٚمـٙمٚم٥م اًمـٛميوب-
اًمـجـروحِ يم ُّؾ ُمـ ٓ يٕمرف إًمـؿ-
َ يًخر ُمـ ُ
 ىمـد يٗمتـ٘مر اًمـجٛمـ٤مل إمم اًمٗمْمٞمٚم٦م ،أُم٤م اًمٗمْمـٞمـٚم٦م ومـال شمـٗمتـ٘مر إًمـك اًمـجٛمـ٤مل أسمـد ًا-
 اًمٕمـ٤مىمؾ يتـرك ُم٤م يـح٥م ًمٞمًتـٖمٜمل قمـ اًمٕمالج سمٛمـ٤م يٙمره-
 إن اًمًٚمًٚم٦م ِ
ىمق َّيـ ٌ٦م ـم٤مًمـٛمـ٤م ًمٞمس ومٞمٝم٤م َطم َٚمـ َ٘م ٌ٦م وٕمـٞمٗم٦م-
 اًمٜمن ٓ يّمٞمد اًمذسم٤مب ،وإؾمد ٓ يّمٞمد اًمٗمئران-
قمْمق صٖمػم ،سمـف يٙمِمػ إـمٌ٤مء قمـ أُمراض اجلًد واحلٙمٛمـ٤مء قمـ
 اًمٚمً٤من
ٌ
أُمراض اًمٜمـٗمس-

لء ،ومٕمؾ أي ؿمـ ٍ
ُ مـ آُمـ سم٠من اًمـٛمـ٤مل هق يمؾ ؿمـ ٍ
لء ًمٚمحّمقل قمٚمٞمف-







ُيًتحًـ آٟمحـٜم٤مء سمـدًٓ ُمـ اًمتحٓمؿ-
ِ
٥م اًمّمداىمـ٦م-
اًمـٝمدايـ٤م اًمّمٖمػمة شمَـجـٚم ُ
اًمّمديؼ اًمذي شمِمتـريـف سم٤مًمـٝمدايـ٤م ؾمقف يـ٠مشمـل يـقم ويِمتـريـف همٞمـرك-
ؿمقة ِ
ـض اًمـر ِ
ُم ِ
ؿم٤مُم ُخ اًمرأس-
ٌـٖم ُ
ُ
سمح٥م إهة-
ُطم٥م اًمقـمـ يـٌدأ ُ
َـر َّن سمٛم٘م٤مرسمـ٦م اًمٕمدو :ومـ٢مٟمـف يم٤مًمـٛمـ٤مء اًمذي وإن ُأ َ
ـمٞمؾ إؾمخ٤مٟمُـف سم٤مًمٜمـ٤مر:
ٓ شمٖمـت َّ
ًمـؿ يٛمٜمٕمف ُمـ إـمٗم٤مئٝم٤م-
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ؽمى سم٤مًمٜم٘مقد-
 اًمقىم٧م اًمـٛمٗمـ٘مقد ٓ يٕمقد وٓ ُيِم َ
ضمـٛمـ٤مل سمـال طمـ ٍ
ٌ
ٞم٤مء :ورد ٌة سمـال ِقمٓمر( -بقصؽر)

ُ مـ ظمٌم أن يٙمقن ًمف أقمداء ٓ يٙمقن ًمف أصدىم٤مء( -زيتـقن)
يـخٚمّمٜم٤م ُمـ اًمـٛمّم٤مئ٥م يم٤مًمـخػم اًمذي ٟمٗمٕمٚمف( -إدمقنُتبققدير)
 ٓ رء
ُ
٥م اًمـٝمٛمقم ُمثؾ اًمديـقن( -روتقور)
 ٓ رء يـجـ ُٚم ُ
 شمٔمٝمر اًمِمجـ٤مقم٦م قمٜمد اًمـٛمخ٤مـمر اًمٙمؼمى( -روكور)
شمـحـج٥م فمٚمٝم٤م طمتك قمـ اًمـحـٓمـ٤مب( -هقتقبوديسو)
 اًمِمجرة ٓ
ُ
 يٕمرف اًمـٛمرء ُمـ ِ
يمالُمف( -موكزوفـل)
ُ
ُ
ُُ مّمٞمـٌ ٌ٦م أن ٓ ٟمًتـٓمٞمع شمـحٛمؾ اًمـٛمّمٞمـٌ٦م( -بقوس)

 يٙمقن اًمنور أيمؼم قمٜمدُم٤م يتؿ دون أن ٟمـتق َّىمـ ُٕمف( -تققؾقؾُدوؾقق)





رأس اًمـحٙمٛم٦م قم٘مؾ اإلٟمً٤من( -ـوتقن)
ِ
ـؿ شمَِمٙمق ًمٚمٜمـ٤مس ُم٤م َطم َّؾ سمـؽ؟ ومٕمٜمدُم٤م شمِمٙمق شمـتٍمف يم٤مًمٓمٗمؾ اًمـٛمً٤مومر :يمؾ
ًم َ
دىمٞمـ٘م٦م يً٠مل ُمتك ٟمّمؾ؟
ٍ
رء َي ّْمدُ ُر ُمـ ٟمـٗمًؽ يرضمع إًمٞمؽ ُمثٚمف :ؾمقاء ؾمٕم٤مد ًة أم شمَٕم٤مؾم٦م-
أي
أيـ٦م وٖمق ٍ
ـم٤مت شمـتٕمرض ًمـٝم٤م صمـؼ سمـ٠مٟمـٝم٤م ُومـرص ٌ٦م ًمؽ ًمٚمٜمٛمق-

 طم٤مول أن شمَـ ْٗم َٝم ْؿ ،ىمٌؾ أن شمُـ َٗم َّٝمؿ-
ُ م٤م يٕمتـ٘مده أظمريـ قمٜمؽ ؿمئ َي ُ
ـخّم ُٝم ْؿ وهق ًمٞمس ُمـ ؿم٠مٟمـؽ ،وٓ ُيٛمثؾ اًمـح٘مٞمـ٘م٦م
ٌ
ـتـّمؾ سمِمٕمقرهؿ شمُـج٤مه أٟمـٗمًٝمؿ أيمثر ُمـ ؿمٕمقرهؿ
أسمـد ًا ،وشم٠ميمد أن رأيـٝمؿ ُُم
شمُـجـ٤مهؽ ،اًمـٛمٝمؿ هق رأيـؽ أٟم٧م ومـل ذاشمـؽ-

*******
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متػــرؿـوتُ
دظقةُفؾتلمؾُ:
إن وزن اًمـ  DNAسم٤مخلٚمٞم٦م اًمٌنميـ٦م ٓ يزيد قمغم ؾمت٦م ُمـ ُمٚمٞمقن ُمٚمٞمقن ُمـ اجلرام -يٜمِم٠م
يمؾ ومرد ُمٜم٤م ُمـ ظمٚمٞم٦م واطمدة (زجيقت) شم٠مشمـل قمـ اٟمدُم٤مج طمٞمقان ُمٜمقي سمٌقيْم٦م ،صمؿ يتْم٤مقمػ
اًمـ  DNAظم٤مصتٝم٤م ومـل ظمالي٤م اجلًؿ اًمتل يٌٚمغ قمدده٤م ٟمحق  63أًمػ سمٚمٞمقن ظمٚمٞم٦م -وم٢مذا مجٕمٜم٤م
 DNAيمؾ اًمزجيقشم٤مت اًمتل ؿمٙمٚم٧م اعم٤مدة اًمقراصمٞم٦م إؾم٤مؾمٞم٦م ًمٚمثامٟمٞم٦م سماليلم إٟمً٤من اًمذيـ
يٕمٛمرون وضمف إرض اًمٞمقم ،وم٢من وزٟمـف ًمـ يزيد قمـ ُ 42مٚمٚمٞمجراُم ً٤م (ُ 3-342مـ ضمرام
واطمد) -هذا اًم٘مدر اًمْمئٞمؾ ُمـ اًمـ  DNAهق ٟمحـ يمٚمٜم٤مً ،مًٜم٤م ؾمقاه ،هق اًمذي يِمٙمؾ يمؾ
طمٞم٤مة اًمٌنمُ -مٜمف ٟمٙمقن :اًم٘مّمػم ُمٜم٤م واًمٓمقيؾ ،واًمًٛملم ُمٜم٤م واًمٜمحٞمؾ ،واًم٘مٌٞمح ُمٜم٤م واجلٛمٞمؾ،
اًمٔمريػ ُمٜم٤م واًمثـ٘مٞمؾ ،اًمًٚمٞمؿ ُمٜم٤م واًمٕمٚمٞمؾ ،احل٘مػم ُمٜم٤م واًمٜمٌٞمؾ :يمؾ هذه اًمٕمٌ٘مري٤مت ،يمؾ هذا
اخلٞم٤مل ،يمؾ هذا اًمٗمٙمر ،يمؾ هذه أداب واًمٗمٜمقن واًمٕمٚمقم ،يمؾ هذا اًمِمٕمر-

فقسُفؾبقعُُ:
ُحيٙمك أن رضم ً
ال أراد أن يـٌـٞمع سمٞمـتف ًمٞمٜم٘مؾ إًمـك سمٞم٧م أومْمؾ  ---ومـذه٥م إًمـك أطمد
أصدىم٤مئـف وهق رضمؾ أقمٛمـ٤مل وظمٌػم ومـل أقمٛمـ٤مل اًمتًقيؼ  ---وـمٚم٥م ُمٜمف أن يً٤مقمده
ومـل يمت٤مسمـ٦م إقمالن ًمٌٞمع اًمٌٞم٧م ويم٤من اخلٌػم يٕمرف اًمٌٞم٧م ضمٞمد ًا ومٙمت٥م وصٗم ً٤م ُمٗمّم ً
ال ًمف
أؿم٤مد ومٞمف سم٤معمقىمع اجلٛمٞمؾ واًمـٛمً٤مطم٦م اًمٙمٌػمة ووصػ اًمتّمٛمٞمؿ اهلٜمدد اًمرائع صمؿ حتدث
قمـ احلدي٘م٦م ومح٤مم اًمًٌ٤مطم٦م ---إًمخ -وىمرأ يمٚمٛمـ٤مت اإلقمالن قمٚمـك ص٤مطم٥م اًمـٛمٜمزل
اًمذي أصٖمك إًمٞمف ومـل اهتٛمـ٤مم ؿمديـد وىم٤مل« :أرضمقك أقمد ىمراءة اإلقمالنش،وطملم أقم٤مد
اًمٙم٤مشم٥م اًم٘مراءة ص٤مح اًمرضمؾ :ي٤م ُمـ ًمف سمٞم٧م رائعً ،م٘مد فمٚمٚم٧م ـمقل قمٛمري أطمٚمؿ سم٤مىمتٜم٤مء
ُمثؾ هذا اًمٌٞم٧م وًمـؿ أيمـ أقمٚمؿ أٟمٜمل أقمٞمش ومٞمف إًمـك أن ؾمٛمٕمتؽ شمّمٗمف-
صمؿ اسمتًؿ ىم٤مئ ً
الُ :مـ ومْمٚمؽ ٓ شمٜمنم اإلقمالن ومٌـٞمـتل همػم ُمٕمروض ًمٚمٌٞمع-
ِ
اطمص اًمؼميم٤مت اًمتل أقمٓم٤مه٤م اًم ّٚمـ ُف ًمؽ وايمتٌٝم٤م واطمدة
هٜم٤مك ُأٟمِمقدة ىمـديٛم٦م شم٘مقل:
واطمدة وؾمتجد ٟمٗمًؽ أيمثر ؾمٕم٤مدة ُمـ ذي ىمٌؾ-
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إٟمٜم٤م ٟمٜمًك أن ٟمِمٙمر اًم ّٚمـ َف ٕٟمٜمـ٤م ٓ ٟمتـ٠مُمؾ ومـل اًمؼميم٤مت وٓ ٟمحً٥م ُم٤م ًمديٜمـ٤م،
وٕٟمٜمـ٤م ٟمرى اًمـٛمت٤مقم٥م ومٜمتـذُمر وٓ ٟمـرى اًمؼميم٤مت-
ىم٤مل أطمدهؿ :إٟمٜم٤م ٟمِمٙمق ٕن اًم ّٚمـ َف ضمٕمؾ حت٧م اًمقرود أؿمقاك  ---ويم٤من إضمدر سمٜم٤م
أن ٟمِمٙمره ٕٟمـف ضمٕمؾ ومقق اًمِمقك ور ًدا-
وي٘مقل آظمر :شمـ٠مًمـٛم٧م يمثػم ًا قمٜمدُم٤م وضمدت ٟمٗمز طم٤مومِـ َل اًم٘مدُملم ،وًمٙمٜمٜمل
ؿمٙمرت اًم ّٚمـ َف سم٤مٕيمثر طمٞمٜمٛمـ٤م وضمدت آظمر ًمٞمس ًمف ىمدُملم-

تقطقػُاحلؿـورُُُ:
ومـل زُمـ احلرب اًمٌ٤مردة سملم اًمقٓي٤مت اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م وآحت٤مد اًمًقومٞمتل ،يم٤من هٜم٤مك
اًمٕمديـد ُمـ اجلقاؾمٞمس واًمٕمٛمالء (وُم٤م زال ـمٌ ًٕم٤م) ومٙمال اًمٌٚمديـ يٕمٛمالن قمغم ىمدم وؾم٤مق
جلٛمع اعمٕمٚمقُم٤مت قمـ اًمٓمرف أظمر وقمـ أؾمٚمحتف ،وومـل شمٚمؽ احل٘مٌ٦م وىمٌؾ اهنٞم٤مر آحت٤مد
اًمًقومٞمتل ،ي٘م٤مل أٟمـف يم٤من هٜم٤مك ُمً١موًٓ يٕمٛمؾ يمٕمٛمٞمؾ ًمّم٤مًمح اًمقٓي٤مت اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م
ومـل آحت٤مد اًمًقومٞمتل ،ويم٤من أطمد ُمًئقزم ُمٙم٤مومح٦م اًمتجًس يِمؽ ومٞمف ،وي٘مقل ًمف :إٟمٜمل
أؿمؽ ومٞمؽ سم٠مٟمؽ قمٛمٞمؾ ُٕمريٙم٤م وًمٙمٜمل ٓ أؾمتٓمٞمع أن أصمٌ٧م ذًمؽ وٓ أُمٚمؽ اًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف!
وسمٕمد اٟمـٝمٞم٤مر آشمـح٤مد اًمًقومٞمتل واًمٜمٔم٤مم اًمِمٞمققمل اًمـٛمٚمحد ،ذه٥م ٟمٗمس اًمِمخص
إمم اعمًئقل وىم٤مل ًمف :أٟم٤م ُم٤م زًم٧م أؿمؽ ومٞمؽ سم٠مٟمؽ قمٛمٞمؾ وُم٤م دام أن آحت٤مد اًمًقومٞمتل
اهن٤مر وشمٗمٙمؽً ،مـٛمـ٤مذا ٓ ختؼمٟمـل سم٤محل٘مٞم٘م٦م ؟
وم٠مضم٤مب اعمًئقل :أٟم٤م سم٤مًمٗمٕمؾ قمٛمٞمؾ ُٕمريٙم٤م وًمٙمـ ٓ أطمد يًتٓمٞمع وٓ اؾمتٓم٤مع أن
يثٌ٧م ذًمؽ ٕٟمـل أقمٛمؾ سمخٓم٦م شمقفمٞمػ احلٛمـ٤مر!
و يمٞمػ ذًمؽ؟
أضم٤مب اعمً١مول :يمٜم٧م دائٛمـ ً٤م أظمت٤مر إؿمخ٤مص احلٛمػم ومـل يمؾ اظمتّم٤مص
وأوفمٗمٝمؿ ،ومـ٢مذا خترج ُ 13مٝمٜمدؾملم ُمثالً أظمت٤مر أشمٕمًٝمؿ وأوفمٗمف وٓ أوفمػ اعمٛمت٤مزيـ
ويمذًمؽ إـمٌ٤مء ويمذًمؽ ومـل يمؾ اظمتّم٤مص وىمٓم٤مع ُمـ ىمٓم٤مقم٤مت اًمدوًم٦م!
ومٛمع ُمرور  33قم٤مم ُمـ اشمٌ٤مع هذه اخلٓم٦م واًمًٞم٤مؾم٦م دُمرت اًم٘مٓم٤مع آىمتّم٤مدي واًم٘مٓم٤مع
اًمٓمٌل واًمثروة احلٞمقاٟمٞم٦م واًمثروة اًمزراقمٞم٦م و  ----و  ،---وطمتك اهن٤مر آحت٤مد اًمًقومٞمتل!
ًمذا ًمـؿ شمًتٓمٞمع أن شمثٌ٧م سم٠مٟمـل قمٛمٞمؾ ُٕمريٙم٤م أو أن دمد أي دًمٞمـؾ قمٚمـك ذًمؽ!
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اإلظَلنُوإظؿكُُ:

ضمٚمس رضمؾ أقمٛمك قمٚمـك إطمدى قمتٌ٤مت قمٛمـ ٍ
٤مرة واوٕم ً٤م ىمٌٕمتف سملم ىمدُمٞمـف وسمج٤مٟمٌـف
ُمٙمتقب قمٚمٞمٝم٤م  « :أٟم٤م أقمٛمك أرضمقيمؿ ؾم٤مقمدوٟمـل ش-
ًمقطم ٌ٦م
ٌ
ٍ
ٍ
ىمروش ىمٚمٞمٚم٦م،
إقمالٟم٤مت سم٤مٕقمٛمك ووىمػ ًمػمى أن ىمٌٕمتف ٓ حتقي ؾمقى
ومٛمر ظمٌػم
ومقوع اًمـٛمزيـد ومٞمٝم٤م-
ودون أن يًت٠مذن إقمٛمك أظمذ ًمقطمتف ويمت٥م قمٚمٞمٝم٤م قمٌ٤مر ًة أظمرى وأقم٤مده٤م ُمٙم٤مٟمـٝم٤م
وُم٣م ومـل ـمري٘مف-
ٓطمظ إقمٛمك أن ىمٌٕمتف ىمـد اُمتألت سم٤مًم٘مروش وإوراق اًمٜم٘مديـ٦م ،ومٕمرف أن
ؿمٞمئ ً٤م ىمـد شمٖمػم وأدرك أن اًمتٖمٞمػم طمّمؾ ٟمتٞمج٦م ِ
شمٖمػم اًمـٛمٙمتقب قمٚمـك اًمٚمقطم٦م ومً٠مل
أطمد اًمـٛمـ٤مرة قمٛمـ٤م هق ُمٙمتقب قمٚمٞمٝم٤م ومٙم٤مٟم٧م أشمـل :
« ٟمحـ ومـل ومّمؾ اًمرسمٞمع ًمٙمٜمٜمل ٓ أؾمتٓمٞمع رؤيـ٦م مج٤مًمفش-

ُ

ُ( َُؽـرُُوشوئؾؽُظــدمـوُُٓتسقـرُإمـقرُـؿـوُيـجى)ُ

*******
افـؿرأةُافـحؽقؿـيُُ:

ٍ
قمٌ٤مرة شم٘مقهل٤م ًمزوضمٝم٤م ،و ُشم ٜم ْ٘مص
شمْمع ُمزيـد ًا ُمـ اًمًٙمَّر (وًمٞمس اًمِمٓم٦م) ومـل يمؾ
ال ُمـ اًمـٛمٚمح ُمـ يمؾ قمٌـ ٍ
ىمٚمٞمـ ً
٤مرة ي٘مقًمـٝم٤م ًمـٝم٤م-

ـؾؿـوتُُ:
اًمِمٞمـققمٞمـ٦مُ :مـح٤موًم ٌ٦م إلقم٤مدة شمقزيع اًمٗم٘مر-
اًمرأؾمٛمـ٤مًمٞم٦مُ :م١ماُمر ٌة ُمـ إىمٚمٞم٦م ًمنىمـ٦م إهمٚمٌٞم٦م-
آؿمؽمايمٞمـ٦م :ـمِال ٌء ًمتجٛمٞمؾ وضمف اًمِمٞمققمٞم٦م واًمرأؾمٛمـ٤مًمٞم٦م-
َّ
وطم٨م قمٚمٞمف ،و َىمـ ٌَّ َح اًم٘مٌٞمح يمٚمف وطمذر ُمٜمف-
اإلؾمـالم :دي ٌـ َطم ًَّ َـ احلًـ يمٚمف
اًمرضمؾ ٓ :يٙمٛمؾ طمتك يًتقي ومـل ىمٚمٌف أرسمٕم٦م أؿمٞم٤مء :اًمـٛمٜمع واًمٕمٓم٤مء ِ
واًمٕمز ُ
واًمذ ّل-
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كعؾُافـؿؾؽُ:
ُحيٙمك أن ُمٚمٙم ً٤م يم٤من حيٙمؿ دوًم٦م واؾمٕم٦م ضمد ًا -أراد هذا اًمـٛمٚمؽ يقُم ً٤م اًم٘مٞم٤مم سمرطمٚم٦م سمري٦م
ـمقيٚم٦م -وظمالل قمقدشمف وضمد أن أىمـداُمف شمقرُم٧م سمًٌ٥م اًمـٛمٌم ومـل اًمٓمرق اًمققمرة،
ومـ٠مصدر ُمرؾمقُم ً٤م ي٘ميض سمتٖمٓمٞم٦م يمؾ ؿمقارع ُمديٜمتـف سم٤مجلٚمد وًمٙمـ أطمد ُمًتِم٤مريـف أؿم٤مر
قمٚمٞمف سمرأي أومْمؾ وهق قمٛمؾ ىمٓمٕم٦م ضمٚمد صٖمػمة حت٧م ىمدُمل اًمـٛمٚمؽ وم٘مط-
إذاُأردتُأنُتعقشُشعقدًُاُؾـلُافعوفـؿُؾَلُحتوولُتغقرُـؾُافعوفـؿُبؾُاظؿؾُافتغقرُ
ؾـلُكػسؽُأوًُٓ،ثؿُحوولُتغقـقـرُافعوفـؿُبلشـرهُ.

حؽويـيُافـرسُُ:
ُحيٙمك أن ٟمن ًا يم٤من يٕمٞمش ومـل إطمدى اجلٌ٤مل ويْمع قمِمف قمٚمـك ىمٛم٦م إطمدى
إؿمج٤مر ،ويم٤من قمش اًمٜمن حيتقي قمٚمـك  4سمٞمْم٤مت ،صمؿ طمدث أن هز زًمـزال قمٜمٞمػ
إرض ومً٘مٓم٧م سمٞمْم٦م ُمـ قمش اًمٜمن وشمـدطمرضم٧م إًمـك أن اؾمت٘مرت ومـل ىمـ ٍّـ
ًمٚمدضم٤مج ،وفمٜم٧م اًمدضم٤مضم٤مت سمـ٠من قمٚمٞمٝم٤م أن حتٛمل وشمٕمتـٜمل سمٌـٞمْم٦م اًمٜمن هذه،
وشمٓمققم٧م دضم٤مضم٦م يمٌػمة ومـل اًمًـ ًمٚمٕمٜم٤ميـ٦م سم٤مًمٌٞمْم٦م إًمـك أن شمـٗم٘مس -وومـل أطمد إي٤مم
وم٘مً٧م اًمٌٞمْم٦م وظمرج ُمٜمٝم٤م ٟمن صٖمػم ضمـٛمٞمؾ ،وًمٙمـ هذا اًمٜمن سمـدأ يتـرسمك قمٚمـك أٟمـف
دضم٤مضم٦م ،وأصٌح يٕمرف أٟمـف ًمٞمس إٓ دضم٤مضم٦م-

وومـل أطمد إي٤مم وومٞمام يم٤من يٚمٕم٥م ومـل ؾم٤مطم٦م ِىمــ اًمدضم٤مج ؿم٤مهد جمٛمققم٦م ُمـ
اًمٜمًقر حتٚمؼ قم٤مًمٞمـ ً٤م ومـل اًمًٛمـ٤مء ،متٜمك هذا اًمٜمن ًمق يًتٓمٞمع اًمتحٚمٞمؼ قم٤مًمٞمـ ً٤م ُمثؾ ه١مٓء

اًمٜمًقر ًمٙمٜمف ىمقسمـؾ سمْمحٙم٤مت آؾمتٝمزاء ُمـ اًمدضم٤مج ىم٤مئٚملم ًمفُ :م٤م أٟم٧م ؾمقى دضم٤مضم٦م
وًمـ شمًتٓمٞمع اًمتحٚمٞمؼ قم٤مًمٞمـ ً٤م ُمثؾ اًمٜمًقر ،وسمٕمده٤م شمقىمػ اًمٜمن قمـ ُطم ُٚم ِؿ اًمتحٚمٞمؼ ومـل
إقم٤مًمـل ،وآًمـٛمف اًمٞمـ٠مس وًمـؿ يٚمٌ٨م أن ُم٤مت سمٕمد أن قم٤مش طمٞم٤م ًة ـمقيٚم ً٦م ُمثؾ اًمدضم٤مج-
َٜم٧م إًمـك واىمٕمؽ اًمًٚمٌل شمّمٌح أؾمػم ًا ووم٘م ً٤م ًمـٛمـ٤م ريمٜم٧م إًمٞمف ُمـ إيٛمـ٤من،
إٟمؽ إن َريم َ

ومـ٢مذا يمٜم٧م ٟمن ًا وحتٚمؿ ًمٙمل حتٚمؼ قم٤مًمٞمـ ً٤م ومـل ؾمٛمـ٤مء اًمٜمج٤مح ،ومت٤مسمع أطمالُمؽ وٓ شمًتٛمع
ًمٙمٚمٛمـ٤مت اًمدضم٤مج (اخل٤مذًملم ًمٓمٛمقطمؽ ُمـٛمـ طمقًمؽ) طمٞم٨م أن اًم٘مدرة واًمٓم٤مىمـ٦م قمٚمـك
حت٘مٞمؼ ذًمؽ ُمتقاضمدشملم ًمديـؽ سمـ٢مذن اهلل-
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واقمٚمؿ سم٠من ٟمٔمرشمـؽ اًمِمخّمٞم٦م ًمذاشمـؽ وـمٛمقطمؽ مه٤م اًمٚمذان حيـددان ٟمج٤مطمؽ ُمـ
وم٤مؾمع إًمـك أن شمـّم٘مؾ ٟمـٗمًؽ ،وأن شمـرومع ُمـ اطمؽماُمؽ وٟمٔمرشمـؽ ًم ِذاشمـؽ
ومِمٚمؽ! ًمذا
َ
ومٝمل اًمًٌـٞمؾ ًمٜمج٤مطمؽ ،وراومؼ ُمـ ُيـ َ٘مقي قمزيٛمتؽ -
*ُ*ُ*ُ*ُ*ُ

رأى رضمؾ اُمرأة ومـ٘م٤مل ًمـٝم٤م :يمؿ أٟم٧م ضمـٛمـٞمـٚمـ٦م -ومـ٘م٤مًم٧م ًمف ً :مٞمتؽ ضمـٛمـٞمؾ ُٕسمـ٤مدًمؽ
سم٧م-
ٟمٗمس اًمـٙمالم -وم٘م٤مل ًمـٝم٤م  ٓ :سمـ٠مس ،ايمذسمـل يمٛمـ٤م َيمـ َذ ُ
*ُ*ُ*ُ*ُ*ُ

افبـشـــر

شمقضمٝم٧م إًمـك طمٙمٞمؿ ٕؾم٠مًمف قمٛمـ٤م يـدهش ومـل اًمٌنم ،ومـ٠مضم٤مسمٜمل:
«اًمٌنم يٛم ّٚمقن ُمـ اًمٓمٗمقًم٦م ،يًتٕمجٚمقن أن يٙمؼموا ،صمؿ يتقىمقن ًمٞمٕمقدوا أـمٗم٤مًٓ
صم٤مٟمٞم ً٦م ،يْم ّٞمٕمقن صحتٝمؿ ًمٞمجٛمٕمقا اًمـٛمـ٤مل ،صمؿ يٍمومقن اًمـٛمـ٤مل ًمٞمًتٕمٞمدوا اًمّمح٦م،
يٗمٙمرون سم٤مًمـٛمًت٘مٌؾ سم٘مٚمؼ ،ويٜمْ ًَقن احل٤مض ،ومال يٕمٞمِمقن احل٤مض وٓ اًمـٛمًت٘مٌؾ،
يٕمٞمِمقن يمام ًمق أهنؿ ًمـ يٛمقشمقا أسمـد ًا ،و يٛمقشمقن يمٛمـ٤م ًمق أهنؿ ًمـؿ يٕمٞمِمقا أسمـد ًاش-
ُمرت حلٔم٤مت صٛم٧م ،صمؿ ؾم٠مًم٧م :قمٛمـ٤م يتقضم٥م قمٚمـك اًمٌنم أن يتٕم ّٚمٛمقا؟
ّ

ومـ٠مضم٤مبً« :مٞمتٕمٚمٛمقا أن اإلٟمً٤من إهمٜمك ًمٞمس ُمـ يٛمٚمؽ إيمثر ،سمؾ ُمـ حيت٤مج
وجيرسمقا اًم ُٖمٗمرانً ،مٞمتٕم ّٚمٛمقا أهنؿ ٓ يًتٓمٞمٕمقن َضمٕمؾ أطم ٍ ٍد
إىمـؾً ،مٞمتـٕمٚمٛمقا اًمتً٤مُمح ّ
ُيـحٌٝمؿ ،يمؾ ُم٤م يًتٓمٞمٕمقن ومٕمٚمف هقَ :ضمٕمؾ أٟمٗمًٝمؿ حمٌقسملمً ،مٞمتٕمٚمٛمقا أّٓ ي٘م٤مرٟمقا
أٟمٗمًٝمؿ ُمع أظمريـً ،مٞمتٕمٚمٛمقا أٟمـٝمؿ ىمد يً ٌّـٌقن ضمروطم ً٤م قمٛمٞم٘م ً٦م ًمـٛمـ حيٌقن ومـل
سمْمع دىم٤مئؼ وم٘مطً ،مـٙمـ ىمـد حيت٤مضمقن ًمـٛمداواشمـٝمؿ ؾمٜمقات ٍـمقيٚم٦م-
ًمٞمـتـٕمٚمٛمقا أن هـٜم٤مك أؿمخ٤مص ً٤م حيـٌـقٟمـٝمؿ ضمـد ًا وًمـٙمٜمٝمؿ ًمـؿ يـتـٕمٚمٛمقا يمٞمػ
يـٔمٝمروا أو يٕمٌـروا قمـ ؿمٕمقرهؿً ،مٞمـتـٕمٚمٛمقا أن ؿمخّمٞمــ يٛمٙمـ أن يـٜمـٔمرا إًمـك
ٍ
سمِمٙمؾ خمـتٚمػً ،مٞمـتـٕمٚمٛمقا أٟمـف ٓ يٙمٗمل أن يً٤مُمح أطمدهؿ
ٟمـٗمس اًمٌمء و َي ـ َر َيـ٤مٟمِـف

أظمرً ،مٙمـ قمٚمٞمٝمؿ أن يً٤محمـقا أٟمـٗمًٝمؿ أيْم ً٤مش-

*****
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قالُثـؿـقـــي
أؿـ ٌ ُ
 اًم٘مْم٤مء قمٚمـك اًمٕمدو ًمٞمس سمـ٢مقمداُمف ،وإٟمٛمـ٤م سمـ٢مسمٓم٤مل ُمٌدئـف-
 ٓ شم٠مظمذ اًمّمٖم٤مئـر قمٚمـك اخلّمؿ اًمٔم٤مًمـؿ ،وإٓ ؾمٞمتـ٘مٞمٝم٤م ،سمـؾ دقمف يـتـقرط ومـل
اًمـٙمٌ٤مئـر ،طمتك يًٝمؾ شمـٓمقيـ ُ٘مـف-
 اًمْمٛمػم  :هق أظمريـ ومـٞمـٜم٤م-

 اًمّمٛم٧م  :إضم٤مسمـ ٌ٦م سمـ٤مرقم ٌ٦م ٓ ُيـتـ ِ٘مـٜمُٝم٤م اًمٙمثػمون-
ٍ
ضمٝمؾ  ،واجلٌـ ٟمـ تٞمج٦م ُمٕمرومـ٦م-
 هم٤مًمٌ ً٤م ُم٤م شمٙمقن اًمِمج٤مقمـ٦م ٟمـتـٞمج٦م
شمقاوع قمٜمد اًمٜمٍم ،واسمتًؿ قمٜمد اًمـٝمزيٛم٦م-

َ
ُ ٓ شمـثـ٘مـؾ ٟمـٗمًؽ سم٤مًمـٙمراهـٞمـ٦م ،ومٝمل أصمـ َ٘مـؾ ُمـٛمـ٤م شمـتـّمقر-
ريح ،ظمٞمـ ٌر ُمـ وٛمٞمـ ٍر ُُمـ ْتـ َٕم ٍ
٥م وأىمـدا ٍم ُُمً َتـريـحـ٦م-
 أىمـدا ٌم ُُمـ ْت َٕمـ ٌَـ٦م
ووٛمػم ُُمً َتـ ٌ
ٌ





ٓ أطمد يًتـٓمٞمع إه٤مٟمـ َتـ َؽ إٓ سمٛمً٤مقمدشمـؽ-
اًميسمـ٤مت اًم٘مقيـ٦م شم ِ
َـٝمِم ُؿ اًمزضمـ٤مج ًمـٙمٜمٝم٤م شمـّم٘مؾ احلـديـد-
ّ
ِ
ـٛمـ٤مر َؾمـف-
ُمـ إومْمؾ أن ُشمـٕم٤مٟمـل ُمـ اًمٔمٚمؿ ٓ أن ُشم
ٍ
ٍ
يم٤مُمٚم٦م قمٚمـك ىمؼمه-
إلٟمً٤من قمٚمـك ىمٞمد احلٞم٤مة ،أومْمؾ ُمـ سمـ٤مىمـ ٍ٦م
ورد ٌة واطمدة

ٟ محـ ٟمٛمٞمؾ إًمـك شمّمديؼ أوًمئؽ اًمذيـ ٓ ٟمٕمرومٝمؿٟٕ ،مـٝمؿ ًمـؿ خيـدقمقٟمـ٤م ُمـ ىمٌؾ-
أي رء-
 اًمذيـ يٕمـتـ٘مدون سمـ٠من اًمـٛمـ٤مل هق يمؾ رء ،يـٗمٕمٚمقن ُمـ أضمٚمف َّ
 شمقًمد اًمٖمػمة ُمع اًمـح٥م ،وًمـٙمٜمٝم٤م ٓشمـٛمقت ُمٕمف-
 اًمـح٥م ًمٞمس ًمقٟمـ ً٤م واطمد ًا وًمـٙمٜمف يمؾ إًمقان-
 اإلهـامل ي٘مـتـؾ اًمـح٥م ،واًمٜمًٞمـ ُ
٤من َيـدومـٜمـف-

 إٟمٜم٤م ٟمٜمًك أظمٓم٤مءٟمـ٤م سمنقمـ٦مٕ ،ن أطمد ًا ٓ ُي َ
ـذيمـ ُرٟمـ٤م سمـٝم٤م-

 اًمـح٥م يـقًمد ُمـ ٓؿمـلء  ---ويٛمقت سمـ٠مي ؿمـلء-
 طمٜم٤من اًمـٛمرأة أىمقى ُمـ ُىمـ َّق ِة اًمرضمؾ-
 ومـل اًمـح٥م يمؾ رء ِصدْ ق  ---ويمؾ ؿمـلء يمذب أيْم ً٤م-
ٌ
إٟمً٤من ُمٝمٛمـ٤م سمـٚمٖم٧م صمـروشمـف أن َيِمتـ ِر َي ؿمٌ٤مسمـف اًمذي راح-
ٓ يًتـٓمٞمـع

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ170
ٔم َؿ ؿم٠من اًمزوضم٦م ّ
 يمٚمٛمـ٤م َقم ُ
دل ذًمؽ قمٚمـك ُٟمـ ٌْ ِؾ زوضمٝم٤م وقمٚمـك قمٔمٞمؿ ُظم ُٚم٘مف-

 إن اًمـح٥م يـٖمًٚمٜمـ٤م ُمـ اًمـحـ٘مـد-

 يمقارث اًمدٟمٞمـ٤م سمًٌ٥م أٟمٜمـ٤م ٟم٘مقل "ٟمٕمؿ" سمنقم٦م ،وٟٓمـ٘مقل "ٓ" سمـٌطء-
 ٓ شمٓمٚم٥م ُمـ اًمـٛمرأة أن شمـحـٌؽ  ---سمـؾ اضمٕمٚمٝم٤م شمـحـٌؽ-
 اًمـٛمرأة اًمٕمـ٤مىمـٚم٦م هل اًمتل شمـزن اًمرضم٤مل سم٤مٕقمٛمـ٤مل ٓ سمـ٤مًمـٛمـ٤مل-
رأي٧م رضم ً
ال وصؾ سمٕمٚمٛمف إًمـك ِىم ّٛم ِ٦م اًمـٛمجد وم٤مقمٚمؿ أن سمج٤مٟمٌف اُمرأ ٌة حيٌٝم٤م وحتٌف-
 يمٚمام َ
ً مق حتدث اًمٜمـ٤مس ومٞمٛمـ٤م يٕمرومـقٟمـف وم٘مط ً ---مً٤مد اًمـٝمدوء أُم٤ميمـ يمثػمة-

ٙمٛمـ طم٤مض سمٕمض اًمٜمـ٤مس ومـل قمٞمقٟمـٝمؿ ،أُم٤م ُُمًتـ٘مٌٚمٝمؿ ومٝمق يٙمٛمـ سملم
 ىمـد َي ُ
ِؿم ِ
ٗم٤مه ِٝمؿ-
 اًمـٝمـقى ُِمٗمـتـ٤مح اًمـًـٞمـئـ٤مت-
ِ
ٞم٤مر دًمٞمـؾ اًمٕم٘مؾ-
 آظمـتـ ُ
ُ مـ أسمٍم قمـٞمـ٥م ٟمـٗمـًـف ُؿمٖمـِؾ قمـ قمـٞمـ٥م همــػمه-
ُ مـ ِ
ريض قمٚمـك ٟمـٗمًف يمـ ُثـ َر اًمً٤مظمٓمقن قمٚمٞمف-
َ

ابـــلُافعزيــزُ:

قمٜمدُم٤م حيؾ اًمٞمقم اًمذي ؾمؽماين ومٞمف قمجقز ًا  ---أرضمق أن شمـتحغم سم٤مًمّمؼم وحت٤مول ومٝمٛمل-
إذا اشمًخ٧م صمٞم٤ميب أصمٜم٤مء شمٜم٤موزم اًمٓمٕم٤مم ---إذا ًمـؿ أؾمتٓمع أن أرشمـدي ُمالسمز سمٛمٗمردي
شمـذيمر اًمً٤مقم٤مت اًمتل ىمْمٞمتٝم٤م ٕقمٚمٛمؽ شمٚمؽ إؿمٞم٤مء-
إذا حتدصم٧م إًمٞمؽ ويمررت ٟمٗمس اًمٙمٚمٛمـ٤مت وٟمٗمس احلدي٨م آٓف اًمـٛمرات ٓ -شمْمجر
ُمٜمل ٓ -شم٘م٤مـمٕمٜمل  ---وأٟمّم٧م إزم-
يمٜم٧م صٖمػم ًا ي٤م سمٜمل ىمرأت ًمؽ ٟمٗمس اًم٘مّم٦م واحلـدوشمـ٦م إمم أن شمٜمــ٤مم-
قمٜمدُم٤م َ
قمكم-
قمٜمدُم٤م ٓ أريـد أن أؾمتحؿ  ٓ ---شمٕم٤ميـرين وٓ شمـتًٚمط َّ
شمـذيمر قمٜمدُم٤م يمٜم٧م أـم٤مردك وأقمٓمٞمؽ آٓف إقمذار ٕدقمقك ًمالؾمتحٛمـ٤مم-
قمٜمدُم٤م شمـراين ٓ أؾمتٓمٞمع أن أضم٤مري وأشمٕمٚمؿ اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م احلـديث٦م ،وم٘مط ،أقمٓمٜمل
اًمقىم٧م اًمٙم٤مذم  ،وٓ شمـٜمـٔمر إ َّزم سم٤مسمـتً٤مُم٦م ُم٤ميمرة وؾم٤مظمرة-
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شمـذيمر أٟمٜمل اًمذي قمٚمٛمتؽ يمٞمػ شمـٗمٕمؾ أؿمٞم٤مء يمثػمة  ---يمٞمػ شمـ٠ميمؾ  ---يمٞمػ
شمـرشمـدي ُمالسمًؽ  ---يمٞمػ شمًتـحؿ  ---يمٞمػ شمقاضمف احلٞم٤مة-
قمٜمدُم٤م أوم٘مد ذايمريت أو أشمـخٌط ذم طمديثل  ---اقمٓمٜمل اًمقىم٧م اًمـٙم٤مذم ٕشمـذيمر.
و إذا ًمـؿ أؾمتٓمع  ٓ ---شمـٗم٘مد أقمّم٤مسمـؽ ،طمتك وًمق يم٤من طمديـثل همػم ُمٝمؿ ،ومٞمج٥م
أن شمـٜمّم٧م إ َّزم-
إذا ًمـؿ أرهم٥م ذم شمٜم٤مول اًمٓمٕم٤مم ُ ٓ ---شمرهمٛمٜمل قمٚمٞمف ،قمٜمدُم٤م أضمقع ؾمقف آيمٚمف-
قمٜمدُم٤م ٓ أؾمتٓمٞمع اًمًػم سمًٌ٥م ىمدُمل اًمـٛمريْم٦م اقمٓمٜمل يـدك  ---سمٜمـٗمس احل٥م
واًمٓمري٘م٦م اًمتل ومٕمٚمتٝم٤م ُمٕمؽ ًمتخٓمق ظمٓمقشمؽ إومم-
قمٜمدُم٤م حيلم اًمٞمقم اًمذي أىمقل ًمؽ ومٞمف إٟمٜمل ُمِمت٤مق ًمٚم٘م٤مء اهلل ٓ ،حتزن وٓ شمٌٙمل
ومًقف شمٗمٝمؿ ذم يقم ُمـ إي٤مم-
طم٤مول أن شمـتٗمٝمؿ أن قمٛمري أن ىمد ىم٤مرب قمغم آٟمـتٝم٤مء ،وذم يقم ُمـ إيـ٤مم
ؾمقف شمٙمتِمػ أٟمف سم٤مًمرهمؿ ُمـ أظمٓم٤مئل ،وم٢مٟمٜمل يمٜم٧م دائ ًام أريد أومْمؾ إؿمٞم٤مء ًمؽ ---
وىمد طم٤موًم٧م أن أُمٝمد ًمؽ مجٞمع اًمٓمرق-
ؾم٤مقمدين قمغم اًمًػم  ---ؾم٤مقمدين قمغم دم٤موز ـمري٘مل سم٤محل٥م واًمّمؼم ُ ---مثٚمٛمـ٤م ومٕمٚم٧م
ُمٕمؽ دائٛمـ ً٤م ،ؾم٤مقمدين ي٤م سمٜمل قمغم اًمقصقل إمم اًمٜمٝم٤ميـ٦م سمًالم-
أشمـٛمٜمك أن ٓ شمِمٕمر سم٤محلزن وٓ طمتك سم٤مًمٕمجز طملم شمـدٟمـق ؾم٤مقمتل ،ومٞمج٥م أن شمٙمقن
دأت احلٞم٤مة-
سمج٤مٟمٌل وسمـ٘مريب ،وحت٤مول أن حتتقيـٜملُ ،مثٚمٛمـ٤م ومٕمٚم٧م ُمٕمؽ قمٜمدُم٤م سمـ َ
أطمٌؽ ي٤م اسمٜمل اًمٕمزيز
ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُأبقكُ

*ُ*ُ*ُ*ُ*ُ
مخسقنُؾؽرةُفزرعُافثؼيُؾـلُابـؽ
إن اًمثـ٘م٦م ًمٞمً٧م سم٤مُٕمر اًمٞمًػم اًمذي ي٠مشمـل سملم يـقم وًمٞمٚم٦م ،واًمِمخص
ٍ
ضمٝمد يمٌػم إلرضم٤مع اًمثـ٘م٦م إًمٞمف هذا إن أُمٙمـً ،مذًمؽ ٓسمـد أن
اًمـٛمٝمزوز حيت٤مج إًمـك
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يٕمٛمؾ اًمقاًمدان قمٚمـك زرع اًمثـ٘م٦م ومـل ٟمٗمقس أـمٗم٤مًمـٝمؿ ُمٜمذ اًمّمٖمر طمتك شمٙمقن ًمـٝمؿ
ؿمخّمٞمتٝمؿ اًم٘مقيـ٦م واًمقاصمـ٘م٦م سمٜمٗمًٝم٤م-
هذه سمٕمض إومٙم٤مر اًمتل شمً٤مقمد اًمقاًمديـ قمٚمـك إدظم٤مل اًمث٘م٦م ومـل ٟمٗمقس إسمٜم٤مء:
 -1اُمدح ـمٗمٚمؽ أُم٤مم اًمٖمػم-
 ٓ -2شمـجٕمٚمف يٜمـتـ٘مد ٟمٗمًف-
 -3ىمؾ ًمفً( :مق ؾمٛمح٧م) و(ؿمٙمر ًا)-
 -4قم٤مُمٚمف يمٓمٗمؾ واضمٕمٚمف يٕمٞمش ـمٗمقًمتـف-
 -5ؾم٤مقمده ومـل اشمـخ٤مذ اًم٘مرار سمٜمٗمًف-
 -6قمٚمٛمف اًمًٌ٤مطم٦م-
 -7اضمٕمٚمف وٞمػ اًمنمف ومـل إطمدى اعمٜم٤مؾمٌ٤مت-
 -8اؾم٠مًمف قمـ رأيـف ،وظمذ رأيـف ومـل أُمر ُمـ إُمقر-
 -9اضمٕمؾ ًمف ريمٜم ً٤م ومـل اًمـٛمٜمزل ٕقمٛمـ٤مًمف وايمت٥م اؾمٛمف قمٚمـك إٟمج٤مزاشمـف-
 -13ؾم٤مقمده ومـل يمً٥م اًمّمداىم٤مت ،وم٢من إـمٗم٤مل هذه إي٤مم ٓ يٕمرومقن يمٞمػ
خيت٤مرون أصدىم٤مئٝمؿ-
 -11اضمٕمٚمف يِمٕمر سم٠مهـٛمٞمتف وُمٙم٤مٟمتف وأن ًمف ىمـدرات وهٌٝم٤م اًم ّٚمـ ُف ًمف-
 -12قمٚمٛمف أن ُيّمٚمـل ُمٕمؽ واهمرس ومٞمـف ُمٌ٤مدئ اإليٛمـ٤من سم٤مًم ّٚمـف-
 -13قمٚمٛمف ُمٝم٤مرات إسمـداء اًمرأي واًمت٘مديؿ ،ويمٞمػ يتٙمٚمؿ ويٕمرض ُم٤م قمٜمده ًمٚمٜم٤مس-
 -14قمٚمٛمف يمٞمػ ي٘مرأ اًمتٕمٚمٞمٛمـ٤مت ويتٌَّٕمٝم٤م-
 -15قمٚمٛمف يمٞمػ يْمع ًمٜمٗمًف ِ
ُمٌ٤مد َئ وواضمٌ٤مت ويتٌٕمٝم٤م ويٜمٗمذه٤م-
 -16قمٚمٛمف ُمٝم٤مرة اإلؾمٕم٤موم٤مت إوًمٞم٦م-
 -17أضم٥م قمـ مجٞمع أؾمئٚمتف-
 -18أوف سمققمدك ًمف-
 -19قمٚمٛمف ُمٝم٤مرة اًمٓمٌخ اًمًٌٞمط يمًٚمؼ اًمٌٞمض و َىمٚمـْ ِل اًمٌٓم٤مـم٤م وشمًخلم اخلٌز وهمػمه٤م-
َ -23قمـر ْومـ ُف سم٘مقة اًمٌَـ َريمَ٦م وأمهٞم٦م اًمدقم٤مء-
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 -21قمٚمٛمف يمٞمػ يٕمٛمؾ وٛمـ ومري٘مف-
 -22ؿمجٕمف قمٚمـك شمقضمٞمف إؾمئٚم٦م-
 -23اضمٕمٚمف يِمٕمر أن ًمف ُمٙم٤مٟم٦م سملم أصدىم٤مئـف-
ِ
اومّمح ًمف قمـ أؾمٌ٤مب أي ىمرار شمـتخذه-
-24
 -25يمـ ومـل أول يقم ُمـ أي٤مم اًمـٛمدرؾم٦م ُمٕمف-
 -26اِ ْر ِو ًمف ىمّمّم ً٤م ُمـ أي٤مم ـمٗمقًمتؽ-

 -27اضمٕمؾ ـمٗمٚمؽ يٚمٕم٥م دور اًمـٛمدرس وأٟم٧م شمٚمٕم٥م دور اًمتـٚمٛمٞمذ-
تٍمف قمٜمدُم٤م يْمٞمع ،طمتك شمـتٛمٙمـ ُمـ اًمٕمثقر قمٚمٞمف-
 -28قمٚمؿ ـمٗمٚمؽ يمٞمػ يـ ّ

 -29قمٚمٛمف يمٞمػ يرومض وي٘مقل (ٓ) ًمٚمخٓم٠م-

 -33قمٚمٛمف يمٞمػ يٛمٜمح ويٕمٓمل-
 -31اقمٓمف ُم٤مًٓ يٙمٗمل ًمٞمتٍمف سمـف قمٜمد احل٤مضم٦م-
 -32ؿمجٕمف قمٚمـك احلٗمظ وآؾمتذيم٤مر-
 -33قمٚمٛمف يمٞمػ ُيـداومع قمـ ٟمٗمًف وضمًده-
ٍ
ٍ
وؿمٙمقك ومـل ٟمٗمًف-
ؿمٌٝم٤مت
 -34اذح ًمف ُم٤م يً٠مل قمٜمف ُمـ
 ٓ -35شمـٝمدده قمٚمـك اإلـمالق-
 -36اقمٓمف شمـحذيرات ُمًٌ٘مـ٦م-
 -37قمٚمٛمف يمٞمػ يقاضمف اًمٗمِمؾ-
 -38قمٚمٛمف يمٞمػ َيًتـثٛمر ُم٤مًمف-
 -39ضمرب ؿمٞمئ ً٤م ضمديد ًا ًمف وًمؽ ومـل آن ُمٕم ً٤م ُمع ُمٕمرومـ٦م اًمٜمـت٤مئ٩م ُمًٌ٘م ً٤م-
 -43قمٚمٛمف يمٞمػ ُيّمٚمح أهمراوف ويرشمٌٝم٤م-
 -41ؿم٤مـمره ومـل أطمالُمف وـمٛمقطم٤مشمـف ،وؿمجٕمف قمٚمـك أن يًٕمك ومـل شمـح٘مٞم٘مٝم٤م-
 -42قمٚمٛمف قمـ اظمتالف اجلٜمًلم سملم اًمذيمر وإٟمثك ُمـ وطمل آي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ-
 -43قمٚمٛمف اًم٘مٞمؿ واًمـٛمٌ٤مدئ اًمًٚمٞمٛم٦م واًمٙمريٛم٦م-
 -44قمٚمٛمف يمٞمػ يـتحٛمؾ ُمً١موًمٞم٦م شمٍموم٤مشمـف-
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 -45اُمدح أقمٛمـ٤مًمف وإٟمج٤مزاشمـف ،وقمٚمٛمف يمت٤مسمتٝم٤م-
 -46قمٚمٛمف يمٞمػ يتٕم٤مُمؾ ُمع احلٞمقان إًمٞمػ-
 -47اقمتذر ًمف قمـ أي ظمٓم٢مٍ واوح يّمدر ُمٜمؽ-
 -48اضمٕمؾ ًمف يقُم ً٤م ومٞمف ُمٗم٤مضمآت-
 -49قمقده قمٚمـك ىمراءة اًم٘مرآن يمؾ يقم-
وو َّٛم ُف إًمـك صدرك ،ومٝمذا يزرع ومٞمف اًمثـ٘م٦م سمٜمٗمًف-
 -53أظمؼمه أٟمـؽ شمـحٌف ُ
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تعريػوتُ
ٟمً٤من وٕمٞمػ ،وًمٙمـ يقضمد إ ٌ
فسًُضعقػ ًُوُٓ:يقضمد إ ٌ
ٟمً٤من يـجٝمؾ ومـل ٟمٗمًف ُمقاـمـ اًم٘مقة-
َُ
ِ
وىمًؿ ومٕمؾ وًمـؿ يٗمٙمر-
ىمًؿ وم َّٙمر وًمـؿ يٗمٕمؾ،
ٌ
افػوصؾقنُُ:ىمًٛمـ٤من ٌ :
قم٘مقل ٟم٤مسمـ ٍ
ِ
ٍ
٤مت سمـف قم٘مقل أظمريـ-
َ٤مج
ٝم٦م ًم ِ َتـ ْ٘م َتـ َ
افـحؽؿيُُٟ:مت ُ
زُُُ:م٤م َو َضمدَ أطمدٌ ومـل ٟمٗمًف يمِؼم ًا إٓ ُمـ ُمٝم٤مٟمـ ٍ٦م يـجده٤م ومـل ٟمٗمًف -
ؽِ ْ ُُ
افـ ُ
٤مس ُمٝمٛمتٝمؿ اًم٘مذارة-
افؽَـوسُُ:اًمـ َٙمٜمَّ٤مس رضمؾ ُمٝمٛمتف اًمٜمٔم٤مومـ٦م ،ويـحـتـ٘مره أٟمـ ٌ
قمْمــؽ -
آكتـؼومُُ:أن شمٕمض (يمٚم ًٌـ٤م) ٟٕ ---مـف َّ
رؾعُإثؼولُ(ُ:يٛمـ٤مرؾمٝم٤م) إىمقي٤مء ومـل اعمٚمٕم٥م ( ،ويتٛمرس) قمٚمٞمٝم٤م اًمٗم٘مراء ومـل احلٞم٤مة -
آؿتصودُُ:أنُحترم ٟمٗمًؽ ُمـ اًميوري٤مت ،طمتك يًتٛمتع ورصمـتـؽ سمـ٤مًمٙمٛمـ٤مًمٞم٤مت-
افـفديـيُُ:قمٛمٚمٞم ٌ٦م جلس ٟمٌض (اًمذُم٦م)ُ-
ٌ
(طمٞمقان يمريؿ) يٕمٓمل اؾمٛمف وصٗم٤مشمـف ًمـ (سمٕمض اًمٜمـ٤مس دون ُم٘م٤مسمـؾ)ُ -
افـحؿـورُُ:
افـُـػــوقُُ:أدا ٌة ُمـ أدوات (اًمٜمّم٥م)  ٓ ---يٕمؽمف سمـٝم٤م أهؾ (اًمٚمٖم٦م)-
افـؿؼفكٌُ ُ:
ُمٙم٤من يـجتٛمع ومٞمـف صدي٘م٤من ً ---مٞمٖمت٤مسمـ٤م صدي٘م ً٤م صمـ٤مًمثـ ً٤م-
افؼومـقسَُ ُ:و َوٕمف (اًمٕمٚمٛمـ٤مء) ًمٞمٕمتٛمد قمٚمٞمـف (اجلٝمالء) ُصم َّؿ يٌـ٘مقا قمٚمـك ضمٝمٚمٝمؿ-
ٍ
شمٕم٤مرف يـدل (طمجٛمٝم٤م ) قمٚمـك طمجؿ (ص٤مطمٌٝم٤م )-
افـؿحػظـيُُ:سمٓم٤مىمـ٦م
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افثؼـوؾـيُ:اًمـٛمٕمٚمقُم٤مت اًمتل شمٌ٘مك سمٕمد ُم٤م َشمـٜمًْك يمؾ ؿمـلءُ-
افـؽتـيُُ ُ:شم ْْم ِ
حٙمٜم٤م إذا وىمٕم٧م (ًمٖمػمٟم٤م) ،و ُشمـ َز ِقمٚمٜم٤م إذا وىمٕم٧م (ًمٜمــ٤م)-
إشـرارُُ:شمٌقح سمـٝم٤م ًممظمريـ ًمٞمًتٖمٚمقه٤م ودك قمٜمد اًمٚمزوم-
افتشـريحُُ:اًمٕمٛمٚمٞم٦م اجلراطمٞم٦م اًمقطمٞمدة اًمتل (يْمٛمـ) اًمٓمٌٞم٥م ٟمج٤مطمٝم٤م-
افـؿسـرحُُ:شمـدومع ومٞمف (اًمٙمثػم) ًمرؤيـ٦م أؿمخ٤مص ٓ يـدومٕمقن (ومٚمً ً٤م واطمد ًا) ًمػموك-
افبَلؽـــيُُ:سمقاؾمٓمتٝم٤م شمًتـٓمٞمع أن شمـتٙمٚمؿ يمثػم ًا دون أن (شم٘مقل) ؿمٞمئ ً٤م-
افتقاضـعُُ:اًمـ ُ
خ ُٚمؼ اًمقطمٞمد اًمذي ٓ يًتٓمٞمع ص٤مطمٌف أن ( ُيٗم٤مظمر) سمـف-
افـؼقدُُ:يٙمًٌـٝم٤م (اًمٙم٤مدطمقن) وي٘مروٝمــ٤م (اًمـٛمراسمقن) ،ويٚمٛمٝمـ٤م (اًمـٛمٖمٗمٚمقن) وحيٚمؿ
سمـٝم٤م (اًمـٛمٗمٚمًقن) ،ويًتٖمٚمٝم٤م (إذيمٞمـ٤مء)،ويـٌـٕمثره٤م (إهمٌٞمـ٤مء)-
ؽرؾـي ُافـؿستشػك ٌُ ُ :
ُمٙم٤من يـذه٥م إًمٞمف (سمٕمض أصدىم٤مء) اًمـٛمريض ًمٚمتحدث ُمع
(أصدىم٤مء آظمريـ) ًمٚمٛمريض-

ٍ
ُٓمرأة أظمرى-
افـحربُافبوردةُُ:اسمتً٤مُم٦م اُمرأة
*ُ*ُ*ُ*ُ*

احذرُرملُاحلجورةُؾـلُافـؿـوء
ذم أطمد إي٤مم وىمٌؾ ذوق اًمِمٛمس -وصؾ صٞم٤مد إمم اًمٜمٝمر ،وسمٞمٜمام يم٤من قمغم اًمْمٗم٦م
شمٕمثر سمٌمء ُم٤م وضمده قمغم وٗم٦م اًمٜمٝمر -يم٤من قمٌ٤مرة قمـ يمٞمس ُمـٛمٚمقء سم٤محلـج٤مرة اًمّمٖمػمة،
ومحٛمؾ اًمٙمٞمس وووع ؿمٌٙمتف ضم٤مٟمٌ ً٤م ،وضمٚمس يٜمـتـٔمر ذوق اًمِمٛمس-
يم٤من يٜمـتـٔمر اًمٗمجر ًمٞمٌدأ قمٛمٚمف -محؾ اًمـٙمٞمس سمٙمًؾ و أظمذ ُمٜمف طمجر ًا و رُم٤مه ذم
أطم٥م صقت اصٓمدام
اًمٜمٝمر ،و هٙمذا أظمذ يـرُمك إطمج٤مر -طمجر ًا سمٕمد أظمر-
ّ
احلج٤مرة سم٤مًمـٛمـ٤مء ،وًمـٝمذا اؾمتٛمر سم٢مًم٘م٤مء احلج٤مرة ذم اًمـٛمـ٤مء طمجر -اصمٜم٤من -صمالصمـ٦م-
وهٙمذا ؾمٓمٕم٧م اًمِمٛمس -أٟم٤مرت اًمـٛمٙم٤من -يم٤من اًمّمٞم٤مد ىمد رُمك ّ
يمؾ احلـج٤مرة ُم٤مقمدا
طمـجر ًا واطمد ًا سم٘مل ذم يمػ يده ،وطملم أُمٕمـ اًمٜمٔمر ومٞمام حيٛمٚمف ---
ًمـؿ يّمدق ُم٤م رأت قمٞمـٜم٤مهً ،م٘مد يم٤من حيٛمؾ ُم٤مؾم ً٤م-
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ٟمٕمؿ ي٤م إهللً -م٘مد رُمك يمٞمً ً٤م يم٤مُم ً
ال ُمـ اًمـٛمـ٤مس ذم اًمٜمٝمر ،و ًمـؿ يٌؼ ؾمقى ىمٓمٕم٦م
واطمدة ذم يـده :وم٠مظمذ يـٌٙملً -م٘مد شمٕم ّثرت ىمدُم٤مه سمـثروة يمٌػمة يم٤مٟم٧م ؾمت٘مٚم٥م طمٞم٤مشمـف
رأؾم ً٤م قمغم قم٘م٥م -و ًمٙمٜمّف وؾمط اًم ّٔمالم رُم٤مه٤م يمٚمٝم٤م دون أدٟمك اٟمتٌ٤مه-
أٓ شمرون إ ّٟمـف ُم٤م يـزال يٛمٚمؽ ُم٤مؾم٦م واطمدة ذم يـده -يم٤من اًمٜمّقر ىمد ؾمٓمع ىمٌؾ أن
يرُمٞمٝم٤م هل أيْم ً٤م -وهذا ٓ يٙمقن إٓ ًمٚمٛمحٔمقفملم وهؿ ا ًّمذيـ ٓ سمدّ ّ
ًمٚمِمٛمس أن شمِمـرق
ذم طمٞم٤مهتؿ وًمق سمٕمد طملم -وهمػمهؿ ُمـ اًمتٕمًلم ىمد ٓ ي٠ميت اًمّمٌ٤مح و اًمٜمقر إمم طمٞم٤مهتؿ
أسمـد ًا -يـرُمقن ّ
يمؾ ُم٤مؾم٤مت احلٞم٤مة فمٜم ً٤م ُمٜمٝمؿ أهن٤م جمرد طمج٤مرة-
احلٞم٤مة يمٜمز قمٔمٞمؿ و دوملمً -مٙمٜمٜم٤م ٓ ٟمٗمٕمؾ ؿمٞمئ ً٤م ؾمقى إو٤مقمتٝم٤م أو ظمً٤مرهت٤م ،طمتك ىمٌؾ
أن ٟمٕمرف ُم٤م هل احلٞم٤مة -ؾمخرٟم٤م ُمٜمٝم٤م واؾمتخػ اًمٙمثػمون ُمٜم٤م هب٤م ،وهٙمذا شمْمٞمع طمٞم٤مشمٜم٤م
ؾمدى إذا ًمـؿ ٟمٕمرف و ٟمختؼم ُم٤م هق خمتٌئ ومٞمٝم٤م ُمـ أهار ومج٤مل وهمٜمًك-
ًمٞمس ُمٝم ًام ُم٘مدار اًمٙمٜمز اًمْم٤مئع -ومٚمق سم٘مٞم٧م حلٔم٦م واطمدة وم٘مط ُمـ احلٞم٤مةّ :
وم٢من ؿمٞمئ ً٤م ُم٤م
يٛمٙمـ أن حيدث ،رء ُم٤م ؾمٞمٌ٘مك ظم٤مًمد ًا ،رء ُم٤م يٛمٙمـ اٟمج٤مزه ،ومٗمل اًمٌح٨م قمـ احلٞم٤مة ٓ
يٙمقن اًمقىم٧م ُمت٠مظمر ًا أسمـد ًا ،وسمذًمؽ ٓ يٙمقن هٜم٤مك ؿمٕمقر ٕطمد سم٤مًمٞم٠مسً :مٙمـ سمًٌ٥م ضمٝمٚمٜم٤م،
وسمًٌ٥م اًمٔمالم اًمذي ٟمٕمٞمش ومٞمف اومؽموٜم٤م أن احلٞم٤مة ًمٞمً٧م ؾمقى جمٛمققم٦م ُمـ احلج٤مرة ،واًمذيـ
شمقىمٗمقا قمٜمد ومروٞم٦م يمٝمذه ِىمٌٚمقا سم٤مهلزيٛم٦م ىمٌؾ أن يٌذًمقا أي ضمٝمد ذم اًمتٗمٙمػم واًمٌح٨م واًمت٠مُمؾ-
احلٞم٤مة ًمٞمً٧م يمقُم٦م ُمـ اًمٓملم واحلج٤مرة ،سمـؾ هٜم٤مك ُم٤م هق خمـٗمل سمٞمٜمٝم٤م ،وإذا يمٜم٧م
اعم٤مد ينمق ًمؽ ًم ُٞمٜمػم طمٞم٤مشمؽ سم٠مُمؾ ضمديد-
شمـتٛمتع سم٤مًمٜمٔمر ضمٞمد ًا :وم٢مٟمؽ ؾمؽمى ٟمقر احلٞم٤مة
ّ
******

ُٓترـىُافؼطورُوهقُيتحرك
أن شمريم٥م اًم٘مٓم٤مر وهق يتحرك ،يٕمٜمل أٟمؽ ىمد ومِمٚم٧م ذم شمٜمٔمٞمؿ وىمتؽ ،وسم٠مٟمؽ شمريمض ذم
اًمقىم٧م اًمْم٤مئع-

ضمؾ اًمٕمٔمٛمـ٤مء ُيٜمٔمٛمقن أوىم٤مهتؿ ،ويتٕم٤مُمٚمقن سمحزم ُمع ُمْمٞمٕم٤مت اًمقىم٧م ،وشمَقاومِ ِف احلٞم٤مة
اًمـٛمزقمجـ٦م -إن اًمتًقيػ يِمٞمع اًمٗمقى ذم طمٞم٤مة اًمـٛمرء ُمٜم٤م ،وجيٕمٚمٜم٤م دائٛمـ ً٤م هيٕمل
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احلريم٦م ذم همػم إٟمج٤مز ،يمٛمـ٤م جيٕمٚمٜم٤م أيمثر شمقشمر ًا وأيمثر اٟمِمٖم٤مًٓ وأىمؾ قمٓم٤م ًء وإٟمت٤مضم ً٤م-
ٍ
يم٤مُمرئ جيري ًمٞمٚمحؼ سم٤مًم٘مٓم٤مر سمٕمدُم٤م حترك ،ىمد شمً٘مط ُمٜمف طمـ٘مٞمٌ٦م ،أو يتٕمثر قمغم
شمـٛمـ٤مُمـ ً٤م
اًمرصٞمػ ،ورسمٛمـ٤م وم٤مشمـف اًم٘مٓم٤مر سمٕمدُم٤م أهنٙمف اًمتٕم٥م واإلره٤مق-
واًمٗمرق سملم ص٤مطمٌٜم٤م اًمـٛمت٠مظمر ،وآظمر ريم٥م اًم٘مٓم٤مر ذم ُمققمده وضمٚمس ذم هدوء ي٘مرأ ذم
اجلريـدة وهق يتـٜم٤مول ُمنموسمـف اًمـٛمٗمْمؾ ،يٕمقد إمم اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمتٜمـٔمٞمؿ ًمٚمقىم٧م-
وُم٤م أيمثر إوىم٤مت اًمتل شمْمٞمع ُمٜم٤مً ،مٗمِمٚمٜم٤م ذم إدارة طمٞم٤مشمٜم٤م سم٤مًمِمٙمؾ اًمًٚمٞمؿ-
ُم٤مذا يْمػم اًمـٛمرء ُمٜمّ٤م ًمق اختذ ًمٜمـٗمًف ضمـدوًٓ يٙمت٥م ومٞمف ُمٝم٤مُمف وأوًمقيـ٤مشمـف ،ويرشم٥م ُمـ
ظمالًمف أقمٛمـ٤مًمف واًمتزاُم٤مشمـف-
ًقف ،ويٕمٛمد إمم شم٠مضمٞمؾ أقمٛمـ٤مًمف ٕوىم٤مت أظمرىً ٓ :مٌمء
ُم٤مذا يٗمٞمد اًمـٛمرء ُمٜم٤م طملم ُي ّ
إٓ ًمٚمتًقيػ واًمت٠مضمٞمؾ ،سمال ؾمٌ٥م أو داع-
يتً٤مءل سمٜمٞم٤مُملم ومراٟمٙمٚملم ىم٤مئالً :هؾ شمـح٥م احلٞم٤مة؟ إذن ٓ شمْمٞمع اًمقىم٧م ،ومذًمؽ اًمقىم٧م
هق ُم٤م ُصٜمٕم٧م ُمٜمف احلٞم٤مة-
وُم٤م أروع ُمٕم٤مدًم٦م احلًـ اًمٌٍمي طملم ؾم٤موى اإلٟمً٤من سم٠ميـ٤مم قمٛمـره-
وم٘م٤مل :ي٤م سمـ آدم إٟمٛمـ٤م أٟم٧م أيـ٤مم وم٢مذا ذه٥م يقُمؽ ذه٥م سمٕمْمؽ-
ويم٤من ي٘مقل :أدرــً ُأؿقامـ ًو ُـوكـقا ُظؾـك ُأوؿـوتـفؿ ُأصـد ُمـؽؿ ُحرصـ ًو ُظؾـكُ
دراهـؿـؽؿُودكوكقـرـؿ-
ٓ شمـ١مضمـؾ قمـٛمـ ً
ال ي٤م صدي٘مل وم٠مٟم٧م سمـٝمـذا شمًٛمح ًمـدىمـ٤مئـؼ طمٞمـ٤مشمـؽ سمـ٠من شمـتً٤مىمـط
وشمْمٞمـع ُمٜمـؽ ومال شمـ٘مـتـؾ وىمـتـؽ ،وم٠مٟمـ٧م سمـٝمـذا شمـ٘مـتـؾ قمـٛمـرك ،وشمْمٞمـع أهمـغم
وأصمٛمــ ُمـ٤م شمـٛمٚمـؽ ذم اًمـحٞمـ٤مة يمـ طمريّمـ ً٤م قمغم وىمتـؽ أيمثـر ُمـ طمـرصـؽ قمغم
درهـٛمؽ وديٜم٤مرك ويمـ أول ُمـ يًتـ٘مـؾ اًم٘مـٓمـ٤مر-
ىم٤مل ضمقن سمقروف ٓ :زًم٧م أرى اًمٞمقم ىمّمػم ًا ضمد ًا قمغم يمؾ إومٙم٤مر اًمتل أود أن أومٙمر
ومٞمٝم٤م ،ويمؾ اًمٓمرق اًمتل أود أن أُمِمـل ومٞمٝم٤م ،ويمؾ اًمٙمت٥م اًمتل أود أن أىمرأه٤م ،ويمؾ
إصدىم٤مء اًمذيـ أود أن أراهؿ-
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افطرقُاإلحدىُظؼُفزيودةُؾوظؾقيُاشتخدامُأيومؽُ
ُ 3ـ ُافتؼؾقؾ ُمـ ُافـقمُ :ي٘مقل ( )Peter haureاًمـٛمتخّمص ذم إضمراء اًمٌحقث قمـ
ُمِم٤ميمؾ اًمٜمقم  :إن إومراد اًمٌ٤مًمٖملم يًتٓمٞمٕمقن اإلٟمت٤مج ذم ؿمتك ُمراطمؾ اًمٕمٛمؾ سمٕمدد
ؾم٤مقم٤مت ٟمقم شمؽماوح ُم٤م سملم ( )6 : 5ؾم٤مقم٤مت ذم اًمٚمٞمٚم٦م -
ُ -ُ 1افؼراءةُافرسيعي ُٓ :شم٘مرأ يمؾ ُم٤مي٘مع حت٧م يدك -شمٕمٚمؿ ومـ اظمتٞم٤مر اًمٙمت٤مب اجلٞمد وشمٕمٚمؿ
أؾم٤مًمٞم٥م اًم٘مراءة اًمنيٕم٦م (هٜم٤مك دورات ُمتخّمّم٦م ًمتٕمٚمٞمؿ اًم٘مراءة اًمنيٕم٦م)-
ُ1ـُافقؿًُافضوئعُ:هق ذًمؽ اًمقىم٧م اًمْم٤مئع ذم آٟمتٔم٤مر ذم أُم٤ميمـ ُمٕمٞمٜم٦م (اعمٓم٤مر – احلالق –
اًم٘مٓم٤مر – ـمٌٞم٥م إؾمٜم٤من) -اقمٛمؾ ُم٤ميكم ( :اطمـٛمؾ ُمٕمؽ دائٛمـ ً٤م يمتٌ ً٤م ٟم٤مومٕمـ٦م) (امحؾ سمٕمض
أقمٛمـ٤مًمؽ اًمتل شمًتٓمٞمع شمٜمٗمٞمذه٤م) (امحؾ ُمٕمؽ ورىم٦م شمٙمت٥م ومٞمٝم٤م أومٙم٤مر ًا ضمديدة  ---إًمخ )-
ُ 4ـ ُتقطقػ ُافتـؼـقوت ُاحلديثـيُ :اضمٕمـؾ اًمتـ٘مٜمٞم٤مت احلديثـ٦م ذم ظمدُمتـؽ ،اؾمتخـدام
اًمٙمٛمٌٞمقشمـر ذم ُمراؾمـالت وطمٗمظ اًمـٛمذيمـرات ومٝمل شمقومـر اًمٙمثٞمـر ُمـ اًمقىم٧م،
ظمزن أرىمـ٤مم اًمـٝم٤مشمـػ ،اؾمتخـدام اًمـٛمًجـؾ اًمّمقيت قمقو ً٤م قمـ اًمـرد قمغم يمؾ
اًمـٛمٙم٤مًمـٛمـ٤مت-
ُ1ـُراحيُضعومُافغذاءُ:دمٜم٥م اًمٓمٕم٤مم اًمث٘مٞمؾ وم٢مٟمف جيٝمدك وحيد ُمـ ٟمِم٤مـمؽ قمـ اًمٕمٛمؾ-
ُ 1ـُـوؾئُكػسؽُ:يمً٥م اًمقىم٧م واًمٕمٛمؾ اجل٤مد ٓ يٕمٜمل طمرق اًمذات أو طمرُم٤مهن٤م ُمـ
ُمت٤مع اًمدٟمٞم٤م ومٌٕمض إٟمِمٓم٦م دمدد ٟمِم٤مـمؽ وشمدومٕمؽ إمم اعمزيد ُمـ اًمٕمٓم٤مء (أضم٤مزة
ىمّمػمة ،رطمٚم٦م ممتٕم٦م ،مم٤مرؾم٦م هقاي٦م حمٌٌف اًمذه٤مب إمم اًمٌحر)-
ُ 7ـُختػقػُافضغقطُ:شمٕمٚمؿ يمٞمػ حتقل اعمقاىمػ واًمْمٖمقط إمم ص٤محلؽ ُمث ً
ال إذا يم٤من اجلق
ممٓمر ًا وهذا يزقمجؽ وم٤مىمٜمع ٟمٗمًؽ أن شمًتثٛمره ًمّم٤محلؽ ،شمٙمٚمؿ ُمع صديؼ ُمـ أصح٤مب
اًمتجرسم٦م واحلٙمٛم٦م ،اىمؽمب ُمـ اًمٜم٤مضمحلم واعمٗمٙمريـُ ،م٤مرس سمٕمض اًمري٤مو٤مت  ---إًمخ-
ُ 8ـ ُؾـ ُآتصولُ :يمثػم ُمـ إوىم٤مت ٟمٗم٘مده٤م سمًٌ٥م (اعمج٤مُمالت آضمتامقمٞم٦م) ومتٕمٚمؿ
يمٞمػ شم٘مقل (ٓ) سمِمٙمؾ ًمٌؼ (اعمٙم٤معم٤مت اهل٤مشمٗمٞم٦م همػم اهل٤مدوم٦م ،اًمزي٤مرات اعمٗم٤مضمئ٦م،
إقمامل اًمتل شمقيمؾ إًمٞمٜم٤م ُمـ زُمالء اًمٕمٛمؾ وإصدىم٤مء سمدون ُمؼمر ُم٘مٜمع)-
 9ـ ؾـُاشتخدامُـؾؿيُ(ٓ) ُدمُافتعومؾُافـؿؽتبلً :مق أٟمؽ سمٙمرت ىمٚمٞم ً
ال ٕؾمٕمدين ذًمؽ
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يمثػم ًا  ,أٟم٤م طم٤مًمٞم ً٤م ُمِمٖمقل وًمٙمٜمٜمل ُمًتٕمد ذم اًمـٛمرة اًم٘م٤مدُمـ٦م  ,سمًٌ٥م ُمٝم٤مُمل احل٤مًمٞم٦م،
ىمد ٓ أقمٓمل هذه اًمـٛمٝمٛم٦م آهتٛمـ٤مم اًمذي شمًتح٘مف  ,أٟم٤م أطم٥م ُمثؾ هذا اًمٕمٛمؾً ،مٙمـ
هؾ سم٤مإلُمٙم٤من ٟم٘مؾ سمٕمض ُمٝم٤مُمل احل٤مًمٞم٦م ًمزُمٞمؾ آظمر؟  ,أٟم٤م طم٘مٞم٘م٦م وٕمٞمػ ذم هذا
اجل٤مٟم٥م ،هؾ سم٤مإلُمٙم٤من اًمٌح٨م قمـ ؿمخص آظمر ؟  ٓ ٓ ,أؾمتٓمٞمعً ،مٙمـ ًمق أٟمجزت
هذه اجلزئٞم٦م ومٌ٢مُمٙم٤مين إٟمج٤مز اًمٌ٘مٞم٦م ٟ ,مٕمؿ سم٤مإلُمٙم٤من ،وًمٙمـ ًمٞمس ىمٌؾ شم٤مريخ يمذا-
ُ 30ـُافراحيُافؼصرةُ:اقمط ٟمٗمًؽ ومؽمة راطم٦م سمٕمد يمؾ ضمٝمد ،طمتك حتّمؾ قمغم صٗم٤مء
اًمذهـ ،ىمؿ سمٌٕمض اًمتدريٌ٤مت اًمري٤موٞم٦م-
ُ 33ـ ُافتطقيـر ُافذاتـلُ :اضمٕمؾ أي٤م َُمـؽ ُمٗمٞمـدة وقم٤مُمـرة سم٤مًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح واؾمتٛمع أو
ؿم٤مهـد سمـراُم٩م وأومالم صم٘م٤مومٞمـ٦م وقمٚمٛمٞمـ٦م ،ىمؿ سمزي٤مرة إمم صديـؼ طمٙمٞمـؿ أو قم٤مًمـؿ

ُمٗمٙمـرُ ،مـ٤مرس اًمتدريـ٥م قمغم اًمٙمٛمٌٞمقشمـر ،شمٕمٚمؿ ًمٖمـ٦م ضمديـدة ،ؿمـ٤مرك ذم قمٛمؾ
ظمٞمـري أو شمٓمـققمل ،اؾمتٛمع إمم ذيـط أصمٜمـ٤مء ىمٞم٤مدشمـؽ ًمٚمًٞم٤مرة  ---إًمخ -
ض َُعُأضوء)ُ.
حؽؿيُ(ُ:افـؿممـُـوفرساجُ:أيـؿـوُ ُُو ِ ُ

*****

مػعقلُافسحـرُ
ومـل إطمدى أريم٤من ُمتـرو إٟمٗم٤مق اًمـٛمٝمجقرة ،يم٤من هٜم٤مك صٌل هزيؾ اًمـجًؿ،
ؿم٤مرد اًمذهــ ،يٌٞمع أىمــالم اًمرص٤مص-
ُمـ َّر قمٚمٞمـف أطمد رضم٤مل إقمامل ،ومقوع دوٓر ًا ذم يمٞمًـف صمؿ اؾمت٘مؾ اًمـٛمؽمو ذم قمجٚم٦م-

وسمٕمد حلٔم٦م ُمـ اًمتٗمٙمٞمـر ،ظمرج ُمـ ،اًمـٛمتـرو ُمـرة أظمرى وؾمـ٤مر ٟمحق اًمّمٌل و شمٜم٤مول
سمٕمض أىمـالم اًمرص٤مص ،وأووح ًمٚمِم٤مب سمٚمٝمجـ٦م يٖمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م آقمتذار أٟمـف ٟمز
اًمت٘مـ٤مط إىمـالم اًمتل أراد ؿمـراؤه٤م-
وىم٤مل ًمف ُمتٕمٛمد ًا« :إٟمـؽ رضمؾ أقمٛمـ٤مل ُمثٚمـل وًمديـؽ سمْم٤مقمـ٦م شمٌٞمٕمٝم٤م
وأؾمٕمـ٤مرهـ٤م ُمٜم٤مؾمٌـ٦م ًمٚمٖم٤ميـ٦م اؾمتٛمـرش-
صمؿ اؾمت٘مؾ اًم٘مٓم٤مر اًمت٤مًمـل ،سمٕمد ؾمٜمقات ُمـ هذا اًمـٛمقىمػ وذم إطمدى اعمٜم٤مؾمٌ٤مت

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ180
آضمتٛمـ٤مقمٞم٦م ،شمـ٘مدم ؿم٤مب أٟمٞمـؼ ٟمحـق رضمـؾ إقمٛمـ٤مل وىمـدم ٟمـٗمًـف ًمـف ىمـ٤مئـالً:
« إٟمـؽ ٓ شمـذيمـرٟمـل قمغم إرضمح ،وأٟم٤م ٓ أقمـرف طمتك اؾمٛمـؽ ،وًمٙمٜمل ًمــ
أٟمًـ٤مك ُم٤م طمٞمـٞمـ٧م ،إٟمـؽ أٟم٧م اًمرضمؾ اًمذي أقمـ٤مد إ َّزم اطمتـراُمل وشمـ٘مـديـري
ًمٜمـٗمزً .م٘مـد يمٜم٧م أفمــ أٟمٜمل ُمـجـرد (ؿمح٤مذ) أسمٞمـع أىمـالم اًمرصـ٤مص إمم أن
ضمئـ٧م أٟم٧م وأظمؼمشمٜمل أٟمٜمل (رضمؾ أقمامل) ش.
هـؿسي  ---ىم٤مل أطمد احلٙمٛمـ٤مء ذات ُمـرة :
إن يمثٞمـر ًا ُمـ اًمٜمــ٤مس وصٚمقا إمم أسمٕمد ُمـٛمـ٤م فمٜمـقا أٟمٗمًٝمؿ ىم٤مدريــ قمٚمٞمـف -
ٕن ؿمخّمـ ً٤م آظمـر فمــ أٟمـٝمؿ ىمـ٤مدرون قمغم ذًمؽ-
ًمذا إن ومِمٚم٧م أٟم٧م ِ ْذم ٍ
أُمر وفمٜمٜم٧م أٟمؽ ًمـ شمًتٓمٞمع ومٕمٚمف ومال شمـُحٌط همٞمـرك وشمقىمٗمف-
وم٤مًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞمٌ٦م صدىم٦م وهل٤م أيمٌـر ُمـ ُمٗمٕمقل اًمًحـر.

*****
افػورقُبغُافدولُافغـقـيُوافدولُافػؼقـرةُفقسُهقُافعؿرُافزمـل
قمٚمـك ؾمٌٞمؾ اًمـٛمث٤مل :ومٌـال ٌد ُمثـؾ اًمـٝمٜمـد وُمّمـر ،قمٛمرهـٛمـ٤م اًمزُمٜمل يتجـ٤موز
 2333قمـ٤مم ،وسم٤مًمـرهمـؿ ُمـ ذًمـؽ وم٢مٟمـٝمٛمـ٤م يٕمتـٌـرا ُمـ اًمـدول اًمٗم٘مٞمـرة-
وُمـ ٟمـ٤مطمـٞمـ٦م أظمرى ٟمجـد سمٚمـدان ُمثـؾ يمٜمـدا وأؾمتـراًمٞمـ٤م ًمـؿ يتجـ٤موز اًمٕمٛمـر اًمزُمٜمل
ًمـٝمـٛمـ٤م  153قمـ٤مم ،وإٟمٛمـ٤م ُشمـٕمـدان ُمـ اًمدول اًمٖمـٜمـٞمـ٦م-
يمـذًمؽ ٓ يـٕمـد شمـقومـر اًمـٛمقارد اًمٓمٌـٞمـٕمـٞمـ٦م واًمـٛمقاد اًمـخـ٤مم هق اًمٗمـ٤مرق سملم دوًمـ٦م
ومـ٘مـٞمـرة وأظمـرى همـٜمـٞمـ٦م-
ًمٜمـ٠مظمـذ اًمٞم٤مسمـ٤من سمره٤مٟمـ ً٤م قمٚمـل ذًمؽ :ومـ٢من ُ %83مـ أراوٞمٝم٤م قمٌـ٤مرة قمـ ضمٌـ٤مل وٓ شمّمٚمـح
ًمٚمـزراقمـ٦م أو شمرسمـٞمـ٦م إٟمٕمـ٤مم ،وسم٤مًمرهمـؿ ُمـ ذًمؽ وم٢من اىمـتـّم٤مدهـ٤م يٕمـد صمـ٤مٟمـل أىمـقي
اىمـتـّم٤مد ومـل اًمٕم٤مًمـؿ-
ومـ٢مٟمـؽ شمـرى شمٚمـؽ اًمٌٚمـد ُمثـؾ ُمّمٜمـع ُمـٛمـتـد ،ومـٝمؿ يـ٘مـقُمـقن سم٤مؾمتـٞمـراد اًمـٛمـقاد
اًمـخ٤مم ُمـ مجٞمع سمٚمدان اًمٕم٤مًمـؿ ويٕمٞمـدون شمّمـديـرهـ٤م قمغم هٞمئـ٦م ُمٜمـتـجـ٤مت ُُمّمٜمـٕمـ٦م-

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 183مـتـػـرؿــوت

وإًمٞمؽ ُمثـ٤مل آظمـر قمـ دوًم٦م ؾمقيًـرا واًمتل ٓ شمـزرع ُم٤مدة اًمٙمقيمـ٤م وسم٤مًمرهمـؿ ُمـ ذًمؽ
وم٢مٟمـٝم٤م شمّمٜمع أومْمؾ أٟمـقاع اًمِمٞمٙمقٓشمـ٦م ومـل اًمٕم٤مًمـؿ ،وومـل ُمً٤مطمتـٝمـ٤م اًمـٛمحـدودة يـ٘مـقم
ؾمٙم٤مٟمـٝم٤م سمتـرسمٞمـ٦م إٟمٕم٤مم ويـزرقمقن إرايض ظمـالل أرسمٕمـ٦م ؿمٝمـقر وم٘مـط ـمقال اًمٕم٤مم-
يمذًمؽ ُمٜمتج٤مت إًمٌـ٤من ًمديـٝمؿ ذات ضمـقدة قم٤مًمٞمـ٦م ضمـد ًا-
إن اًم٘م٤مئٛمٞمــ قمغم ؿمئقن اًمٌٚمـدان اًمٖمٜمـٞمـ٦م ظمـالل شمٕم٤مُمالشمـٝمؿ ُمع ٟمٔمٞمـرهؿ ُمـ اًمٌٚمـدان
اًمٗم٘مٞمـرة ًمـؿ يـتـْمح ًمديـٝمؿ أن هٜم٤مك اظمتالوم٤مت ومٙمريـ٦م شمـٕمد ؾمٌٌ ً٤م ضمقهري ً٤م ذم هذا اًمٗم٤مرق-
يمذًمؽ ًمقن اًمٌِمـرة أو اًمًالًمـ٦م ٓ يٕمـد قم٤مُمـ ً
ال وم٤مرىمـ ً٤م سملم دوًمـ٦م همٜمٞمـ٦م وأظمـرى وم٘مٞمـرة-
إن اًمـٛمٝم٤مضمريــ اًمذيـ يقصٗمـقن سم٤مًمٙمًـؾ ذم سمٚمداٟمـٝمؿ إصٚمٞمـ٦م ،هؿ ذاشمـٝمؿ أؾمـ٤مس
اًم٘مـقة اًمداومٕمـ٦م ذم سمـٚمدان أوروسمـ٤م اًمتل شمـقصػ سم٤مًمٖمٜمـك-
ًمٕمٚمؽ شمتً٤مئـؾ أن ُ ---م٤م هق اًمٗمـ٤مرق إذا ؟
إن اًمٗم٤مرق يٙمٛمـ ذم اشمـجـ٤مه٤مت وُمٌ٤مدئ اًمِمٕمقب ذاشمـٝم٤م ،واًمتل يتؿ شمِمٙمٞمٚمٝم٤م قمغم ُمـر
إقمـقام ُمـ ظمـالل اًمثـ٘م٤مومـ٦م واًمتٕمٚمٞمؿ-
ُمـ ظمالل شمـحٚمٞمؾ اشمـج٤مهـ٤مت ؿمٕمـقب اًمدول اًمٖمٜمٞمـ٦م واًمـٛمتـ٘مدُمـ٦م ،وضمدٟمـ٤م أن
اًمٖم٤مًمٌـٞمـ٦م اًمٕمٔمٛمك ُمٜمٝمؿ ًمديـٝمؿ اًمـٛمٌ٤مدئ اًمت٤مًمٞمـ٦م ذم طمٞمـ٤مشمـٝمؿ:
 ,1إظمـالق ،يمٛمٌـدأ رئٞمًـل-

 ,7اطمتـرام اًم٘مقاٟمٞمــ واًمٜمٔمـؿ-

 ,2اًمـٛمًئـقًمٞمـ٦م-

 ,8طمـ٥م اًمٕمٛمؾ واًمِمٖمـػ إًمٞمـف-

 ,3إُمـ٤مٟمــ٦م-

 ,9اطمتـرام وشمـ٘مديـر طم٘مـقق أظمـريــ-

 ,4آؾمتٕمداد اًمدائـؿ ًمألومٕمـ٤مل اًمـٛمتٛمٞمـزة-
ُ ,5مراقمـ٤مة اًمـٛمقاقمٞمـد وشم٘مديـر ىمٞمٛمـ٦م اًمقىمـ٧م-
 ,6اًمـٛمٙم٤مومحـ٦م ُمـ أضمـؾ آدظمـ٤مر وآؾمتـثٛمـ٤مر-
يمٛمـ٤م صمٌ٧م ًمديٜم٤م أن ؿمٕمقب اًمٌٚمدان اًمٗم٘مػمة ًمدَيؿ ىمدر وئٞمؾ ضمد ًا ُمـ اًمتٛمًؽ سمٛمثؾ
هذه اعمٌ٤مدئ ظمالل ُمـٛمـ٤مرؾم٦م أُمقر طمٞم٤مشمـٝمؿ اًمٞمقُمٞم٦م-

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ181
إٟمٜم٤م ًمًٜم٤م وم٘مـراء سمًٌ٥م ىمٚمـ٦م اًمـٛمقارد اًمٓمٌٞمٕمٞمـ٦م أو ىمًقة اًمٓمٌٞمٕمـ٦م سم٠مراوٞمٜمـ٤م ،إٟمـٜم٤م وم٘مـراء
سمًٌ٥م اطمتٞم٤مضمٜمـ٤م واومت٘م٤مرٟمـ٤م ًمٚمٛمٌ٤مدئ واًمتقضمٝم٤مت اإليـجـ٤مسمٞمـ٦م-
ٟمحـ ذم أُمس احلـ٤مضمـ٦م إمم اإلرادة ًمٜمـتٕمٚمؿ وٟمٙمتً٥م شمٚمؽ اًمـٛمٌ٤مدئ واًمتقضمٝم٤مت وأن
ٟمٕمٛمؾ سمـٝم٤م ومـل طمٞم٤مشمٜم٤م اًمٞمقُمٞم٦م-

*ُ*ُ*ُ*ُ*ُ

فقسُافذـرُـوٕكثك
أفمٝمرت اًمدراؾم٤مت ُم١مظمـر ًا أن هٜم٤مك ومـروىمـ ً٤م سمٞمـقًمقضمٞم٦م وٟمٗمًٞم٦م وؾمٚمقيمٞم٦م سملم
اًمرضمؾ واًمـٛمرأة :وُمـ شمٚمؽ اًمٗمروق:
-1

أن اجلٜملم ذم اًمٌداي٦م يٙمقن سمٜمـ ًت٤م طمتك ىمرب اٟمتٝم٤مء إؾمٌقع اًمً٤مدس ُمـ احلٛمؾ
طمٞم٨م شمٌدأ اجلٞمٜم٤مت اًمـٛمًئقًم٦م قمـ اًمرضمقًم٦م ومـل ُمـٛمـ٤مرؾم٦م ٟمِم٤مـمٝم٤م وشمِمٙمؾ
اًمٜمٛمق اجلـٜمز ًمألوٓد اًمذيمقر-

-2

أن وزن ُمخ اًمّمٌل يـٌٚمغ طمقازم 233ضمرام ،أيمثر ُمـ ُمخ اًمٌٜم٧م -يمٛمـ٤م فمٝمر أن
اًمـٛمخ ًمف ضمٜمس ،وم٘مد اشمْمح أن ٟمّمٗمل يمرة اًمدُم٤مغ ذم ُمخ اًمرضمؾ ُمٗمّمقٓن
شمـٛمـ٤مُم ً٤م ُمـٛمـ٤م يٛمٜمحٝمٛمـ٤م سمٕمض اًمـٛمزاي٤م أهـٛمٝم٤م اإلدراك اًمـٛمٙم٤مٟمـل واًم٘مـدرة
قمٚمـك اًمٜمٔمـر ومـل صمـالصمـ٦م أسمٕمـ٤مد ُمـخـتـٚمٗمـ٦م-

-3

أُم٤م قمٜمد اًمـٛمرأة ،ومـ٢من ضمزأي اًمـٛمخ ُمتّمالن ٟمـتـٞمج٦م ُؾمٛمؽ يمتٚم٦م إًمٞم٤مف
اًمٕمّمٌـٞمـ٦م اًمتل شمّمؾ سملم اجلًٛملم ٟمّمػ اًمٙمرويـلم ًمٚمٛمخ-

-4

أن طم٤مؾم٦م اًمِمؿ شمٙمقن ُمتـٓمقرة أيمثر قمٜمد اًمـٛمرأة سم٤مًمـٛم٘م٤مرٟمـ٦م سم٤مًمرضمؾ ،وسمّمٗم٦م
ظم٤مص٦م قمٜمد اًمـٛمرأة اًمٜم٤موجـ٦م ومـل اًمٗمؽمة اًمتل شمًٌؼ اٟمـ٘مٓم٤مع اًمدورة اًمِمٝمريـ٦م،
وذًمؽ سمـتـ٠مصمػم (اإلؾمؽموضملم) وأن اًمـٛمرأة شمـٜمجذب ًمٚمٛمذاق احلٚمق ومـل طملم

-5

يـٜمجذب اًمرضمؾ ًمٚمٛمذاق (احل٤مُمض)-
أن اًمـٛمرأة أيمثر شمٕمرو ً٤م ًماليمتئ٤مب ُمـ اًمرضمؾ ويـرضمع اًمًٌ٥م ومـل ذًمؽ إًمـك
(اإلؾمؽموضملم) اًمذي يٚمٕم٥م دور ًا ومـل إومراز (اًمًػموشمريـ) اًمـٛمًئقل قمـ احل٤مًم٦م
اًمٜمـٗمًٞم٦م اجلٞمدة-

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 181مـتـػـرؿــوت

-6

يمام شمٌلم أن اًمـٛمرأة أيمثر ىمٚم٘م ً٤م ُمـ اًمرضمؾ ُمـ ضمراء يمثرة اًمْمٖمقط آضمتامقمٞم٦م قمغم
اًمـ ٛمرأة سمقضمف ظم٤مص ،وأن آؾمتٕمداد ًمٚم٘مٚمؼ قمٜمد اًمـٛمراه٘م٤مت أقمغم ُمٜمف قمٜمد
اًمـٛمراه٘ملم ---وأن اإلٟم٤مث يتٗمقىمـ ذم اًمتٕمٌػم قمـ اعمخ٤موف آضمتامقمٞم٦م قمـ اًمذيمقر-

-7

أن اًمـٛمرأة أيمثر ىمدرة ُمـ اًمرضمؾ قمغم شمٗمًػم شمٕمٌػمات اًمقضمـف ---يمٛمـ٤م أهن٤م ىمـ٤مدرة
قمغم اًمتٕمرف قمغم طمقازم قمنمة أٟمقاع ُمـ آٟمـٗمٕم٤مٓت ُمثؾ اخلـجؾ واخلـقف-

-8

إذا يم٤مٟم٧م اًمـٛمرأة ىمد أصمٌت٧م وضمقده٤م ذم ُمـج٤مل اًمٕمٚمؿ سمّمٗمف قم٤مُم٦م ،وم٢من جم٤مل
اًمري٤موٞم٤مت سمّمٗم٦م ظم٤مص٦م ُم٤م زال يـتـٗمقق ومٞمـف اًمرضم٤مل َ ---وم ِق ْوم٘م ً٤م إلطمدى اًمدراؾم٤مت
إُمريٙمٞم٦م شمٌلم أن ُمـ سملم  416ـم٤مًمٌ ً٤م وـم٤م ً
ًمٌ٦م أصمـٌتقا شمـٗمقىمٝمؿ ذم اًمري٤موٞم٤مت يم٤من
هٜم٤مك ومت٤مة واطمدة ُم٘م٤مسمؾ  12وًمد ًا -ذم طملم أن اًمـٛمرأة شمـتٕمٚمؿ اًمٚمٖم٤مت إضمٜمٌٞم٦م
سمًٝمقًم٦م يمٌػمة قمـ اًمرضمؾ ،ويرضمع ذًمؽ إمم شمٗمقىمٝم٤م اًمٚمٗمٔمل-

-9

أن اًمـٛمرأة شمـٚمج٠م ذم أطم٤مديـثٝم٤م إمم اًمتٕمٌػمات همػم اًمـٛمحددة ُمثؾ (ىمٚمٞم ً
ال)
و(اطمتٛمـ٤مًٓ) أيمثر ُمـ اًمرضمؾ ،سم٤مإلو٤مومـ٦م إمم أٟمـٝم٤م شمٓمرح أؾمئٚم٦م يمثػمة وشمـخـتـتؿ

ُمٕمٔمؿ أطم٤مديـثٝم٤م سمتٕمٌػم (أًمٞمس يمذًمؽ؟)-
 -13أن اًمرضمؾ ٓ يـؽمدد ومـل ُم٘م٤مـمٕم٦م اًمـٛمرأة أصمـٜم٤مء طمديثٝم٤م ،سمحٞم٨م شمّمؾ قمدد ُمرات
ُم٘م٤مـمٕمتف ًمـٝم٤م إمم ُ %96مـ احلدي٨م-
ٓ -11طمٔم٧م اًمٌ٤مطمـثـ٦م اًمًقينيـ٦م (إدي٨م ؾمٚمٛمٞمؽ) ُمـ ظمالل دراؾم٤مشمـٝم٤م أن اًمـٛمرأة
شمٕمتذر سمًٝمقًم٦م وسمٜمًٌ٦م أيمثر ُمـ اًمرضمؾ ،يمٛمـ٤م أٟمـٝم٤م يمثػم ًا ُم٤م شمـؽمك اجلٛمؾ اًمتل
سمدأشمـٝم٤م سمال ٟمـٝم٤ميـ٦م-
 ٓ -12شمٕمؼم اًمـٛمرأة قمـ رهمٌ٤مشمـٝم٤م وـمٚمٌ٤مشمـٝم٤م سمٓمريـ٘م٦م ُمٌ٤مؿمـرة ،سمؾ شمـٚمج٠م إمم أؾمٚمقب
اًمتح٤ميـؾ واًمتٗم٤موض طمتك شمّمؾ إمم ٍّ
طمؾ ُيروٞمٝم٤م ،ذم طملم أن اًمرضمؾ ٓ حي٥م هذه
اًمٓمري٘م٦م ويٕمـتؼم شمـردده٤م هذا همٞمـ ُر ُُمـحـ َتـ َٛمؾ-

 -13يمٛمـ٤م أصمٌـت٧م اًمدراؾم٤مت أن اًمرضمؾ يتٙمٚمؿ سمًٝمقًم٦م أيمثر وًمـ ٍ
ٛمدة أـمقل ُمـ
اًمـٛمرأة ،ظم٤مص٦م ذم اًمتجٛمٕم٤مت ،يمٛمـ٤م أٟمف يـٗمْمؾ اًمتحدث قمغم اإلٟمّم٤مت ---
وذًمؽ ظمـالوم ً٤م قمغم آقمتـ٘م٤مد اًمِم٤مئع سمـ٠من اًمـٛمرأة أيمثر صمـرصمـرة ُمـ اًمرضمؾ-

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ184
 -14أن َسم َنمة اًمـٛمرأة ئمٝمر قمٚمٞمٝم٤م يمِ َؼم اًمًـ سمّمقرة أووح ُمـ اًمرضمؾ ،ويـرضمع
اًمًٌ٥م ذم ذًمؽ إمم أن سمنمة اًمـٛمرأة أىمـؾ ُؾم ْٛمٙم ً٤م ُمـ سمنمة اًمرضمؾ-
 -15أن اًمـٛمرأة شمـتٛمتع سم٠مذن ُمرهٗم٦م وُمقؾمٞمـ٘مٞم٦م سمٜمًٌ٦م أيمثر ُمـ اًمرضمؾ ،وئمٝمر ذًمؽ ذم شمٗمقق
ٟمًٌ٦م اًمـٛمٓمرسم٤مت قمغم ٟمًٌ٦م اًمـٛمٓمرسملم ُمـ اًمرضم٤ملٟ (-م٘مٚم٧م هذا ًمألُم٤مٟمـ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م :وإٓ
ومحٙمؿ اًمنمع ذم ه١مٓء ُمٕمروف قمٜمد يمؾ ُمًٚمؿ واًمـٛمتٗمقق ومٞمٝمؿ :ظم٤مؾمـر)
 -16أن طم٤مؾم٦م اًمٚمٛمس قمٜمد اًمـٛمرأة أيمثر شمٗمقىم ً٤م ُمٜمٝم٤م قمٜمد اًمرضمؾ-
 -17أن اًمـٛمرأة شمًتٞم٘مظ ُمـ ٟمقُمٝم٤م قمدة ُمرات أيمثر ُمـ اًمرضمؾ ،يمٛمـ٤م أٟمـٝم٤م شمـتٕمرض
سمٜمًٌ٦م أيمؼم ًمإلص٤مسمـ٦م سم٤مًمٙمقاسمـٞمس اًمٚمٞمٚمٞم٦م -وأن ُ %48مـ اًمرضم٤مل يـٕم٤مٟمقن ُمـ
اًمِمخػم ذم اًمٜمقم ُم٘م٤مسمؾ ُ %22مـ اًمٜمً٤مء-
 -18أن اًمقًمد اًمّمٖمػم أيمثر ىمًقة ذم ُمٕم٤مُمٚمتف ًممظمريـ ُمـ اًمٗمت٤مة ذم ُمثؾ ؾمٜمف ،وهذا ُم٤م
أيمدشمـف اًمدراؾم٦م اًمتل ىم٤مُم٧م سمـٝم٤م (د-يمقًمٞم٧م ؿمٞمال) أؾمت٤مذ قمٚمؿ اًمٜمٗمس ذم ُمريمز
(اًمٗمريد سمـٞمٜمـتل) سمٗمرٟمً٤م ،طمٞم٨م أفمٝمرت شمٚمؽ اًمدراؾم٦م أن يمؾ طم٤مًم٦م ىمًقة قمٜمد
ومـتـ٤مة شمـ٘م٤مسمٚمٝم٤م  15طم٤مًم٦م قمٜمد إوٓد-
 -19أن اًمقًمد أيمثر ىمدرة قمغم آسمتٙم٤مر ُمـ اًمٗمت٤مة  ---وهذه اًمٜمتٞمج٦م شمقصؾ إًمٞمٝم٤م ص٤مٟمٕمقا
اًمٚمٕم٥م اًمذيـ يراىمٌقن ـمري٘م٦م ًمٕم٥م إـمٗم٤مل ،طمٞم٨م ٓطمٔمقا أن اًمقًمد خيؽمع
ٍ
اؾمتخداُم٤مت ضمديدة ًمٚمٕم٥م ،ذم طملم أن اًمٌٜم٧م شمًتخدم اًمٚمٕمٌ٦م يمام هل-
 -23يمٛمـ٤م شمٌلم أن اًمٗمت٤مة اًمّمٖمػمة أيمثر ىمدرة وُمٝم٤مرة قمغم ُمـٛمـ٤مرؾم٦م إقمٛمـ٤مل اًمٞمدويـ٦م
سمٗمْمؾ اًمتـٜم٤مؾمؼ اًمـٛمقضمقد قمٜمده٤م سملم اًمٜمـٔمر واحلـريم٦م-
 -21أن اًمٜمٛمق احلريمل قمٜمد اًمٗمت٤مة أهع ُمٜمف قمٜمد اًمقًمد ،طمٞم٨م شمٌدأ اًمٗمت٤مة اًمّمٖمػمة قم٤مدة
ذم اًمـٛمٌم ذم اًمٗمؽمة ُم٤م سملم 11و 12ؿمٝمر ًا ،ذم طملم أن اًمقًمد ٓ يٌدأ إٓ ذم ؾمـ
12و 14ؿمٝمر ًا شم٘مريٌ ً٤م  ---همػم أن إوٓد أيمثر ؿم٘م٤موة ُمـ اًمٌٜم٤مت-
 -22أن طم٤مٓت آٟمٓمقاء شمّمٞم٥م إوٓد سمٜمًٌ٦م أيمثر ُمـ اًمٗمتٞم٤مت ،قمغم قمٙمس ُم٤م يٕمت٘مد
اًمٙمثػمون-

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 181مـتـػـرؿــوت

 -23أن ُ%85مـ ُمرى آيمتئ٤مب اًمـٛمقؾمٛمل ُمـ اًمٜمً٤مء-
 -24يمام شمـٌلم أن ٟمٛمق اًمٗمت٤مة يًتٛمر سمٛمٕمدل أهع ُمـ ٟمٛمق اًمٗمتك طمتك سمٕمد ُمرطمٚم٦م
اًمٌٚمقغ سمٕم٤مم واطمـد ،صمؿ يـتقىمػ ٟمٛمقهـ ،ذم طملم يًتٛمر إوٓد ذم اًمٜمٛمق طمتك
ؾمـ 18قم٤مُم ً٤م-
 -25أن ٟمًٌ٦م اًمذيمقر اًمذيـ يًتٕمٛمٚمقن أيديـٝمؿ اًمٞمنى سمًٝمقًم٦م شمٗمقق ٟمًٌ٦م اإلٟمـ٤مث،
ويـرضمع ذًمؽ إمم شمـٗمقق اجلـزء إيٛمـ ُمـ اًمـٛمخ قمٜمد اًمرضمؾ-
 -26أن طم٤مًم٦م اًمّمٚمع أو شمً٤مىمط اًمِمٕمر شمّمٞم٥م اًمرضمـ٤مل سمٜمًٌ٦م أيمثرٕ ،هن٤م شمٔمٝمر ٟمـتٞمج٦م
هلرُمقن اًمذيمقرة اًمـٛمٕمروف سم٤مؾمؿ (اًمتًتقؾمؽمون) أُم٤م قمٜمد اًمٜمً٤مء وم٢مٟمـف طمتك ذم
طمـ٤مًم٦م ؾم٘مقط اًمِمٕمـر ٟمـتٞمجـ٦م حل٤مًمـ٦م ُمروٞم٦م وم٢مٟمـف يٜمٛمق قم٤مدة سمٕمد ذًمؽ-
 -27أن اًمرضمؾ ًمديـف ٟمًٌ٦م أىمؾ ُمـ اًمٜمًٞم٩م اًمِمحٛمل سم٤مًمـٛم٘م٤مرٟمـ٦م ُمع اًمـٛمرأة ،يمٛمـ٤م أٟمـف
حيـرق ٟمًٌف أيمؼم ُمـ اًمً ُٕمرات احلـراريـ٦م-
 -28أفمٝمرت إسمح٤مث اًمٕمٚمٛمٞم٦م أن اإلؾمؽموضملم اًمـٛمقضمقد ذم ضمًؿ اًمـٛمرأة يً٤مقمد
قمغم ًمٞمقٟمـ٦م أرسمٓم٦م اًمٕمٔم٤ممُ ،مـٛمـ٤م يـ١مدي إمم ؾمٝمقًم٦م احلريم٦م ،ظم٤مص٦م ذم ومؽمة اًمدورة
سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمٝمرُمقٟم٤متُ ،مثؾ ومؽمات احلٛمؾ أو ىمرب اٟمـ٘مٓم٤مع اًمدورة اًمِمٝمريـ٦م ،ومٚمٞمس
هٜم٤مك أيمثر ًمٞمقٟمـ٦م ُمـ اًمـٛمرأة ذم ومؽمة احلٛمؾ-
*****

ؾروقُجقهريـيُبغُافرجؾُوافـؿرأةُُ:

شمقصٚم٧م اًمدراؾم٤مت احلديث٦م إمم ومروق ضمقهريـ٦م سملم اًمرضمؾ واًمـٛمرأة ُمـ أمهٝم٤م:
-1

ُمخ اًمرضمؾ ذم اعمتقؾمط يـزيـد ذم وزٟمـف قمـ ُمخ اًمـٛمرأة سمٛم٘مدار 133ضمرام ،ويـزيـد
طمجٛمف سمٛمٕمدل 233ؾمٜمتٞمٛمؽم ُمٙمٕم٥م ،وٟمًٌ٦م وزن ُمخ اًمرضمؾ سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم وزن
ضمًٛمف  1إمم  43وٟمًٌ٦م وزن ُمخ اًمـٛمرأة سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم وزن ضمًٛمٝم٤م  1إمم -44

-2

اًمـٛمـ٤مء ذم ضمًؿ اًمرضمؾ سمٜمًٌ٦م  %63وذم ضمًؿ اًمـٛمرأة سمٜمًٌ٦م -%55

-3

اًمِمحقم شمِمٙمؾ ُمـ  15إمم ُ %18مـ وزن اًمرضمؾ ،ذم طملم شمِمٙمؾ ُمـ  %25إمم
ُ%28مـ وزن اًمـٛمرأة-

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ181
-4

ظمّمقسمـ٦م اًمرضمؾ ىمد شمًتٛمر طمتك ؾمـ اًمًتلم ،وظمّمقسمـ٦م اًمـٛمرأة شمّمؾ إمم ذروهت٤م
ذم ؾمـ اًمـ 24وشمٜمٕمدم اسمتدا ًء ُمـ إرسمٕملم-

-5

يـدق ىمٚم٥م اًمرضمؾ ذم اعمتقؾمط  72دىمـ٦م ذم اًمدىمٞم٘م٦م اًمقاطمدة ،ذم طملم يـدق ىمٚم٥م
اًمـٛمرأة ذم اعمتقؾمط  78دىمـ٦م ذم اًمدىمٞم٘م٦م اًمقاطمدة-

-6

ضمًؿ اًمرضمؾ (ذم اعمتقؾمط) حيـتقي قمغم  23ىمدُم ً٤م ُمرسمٕم ً٤م ُمـ اجلٚمد ،ذم طملم ضمًؿ
اًمـٛمرأة ( ذم اعمتقؾمط) حيتقي قمغم  17ىمدُم ً٤م ُمرسمٕم ً٤م ُمـ اجلٚمد-

-7

ُمتقؾمط قمٛمر اًمرضمؾ  72ؾمٜم٦م ،وُمتقؾمط قمٛمر اًمـٛمرأة  78ؾمٜم٦م-

-8

يٚمج٠م اًمرضمؾ إمم اؾمتخدام اًمدقم٤ميـ٦م قمغم أظمريـ ،ذم طملم شمٚمج٠م اًمـٛمرأة إمم اًمتٕمٌػم
سم٤مًمقضمـف واجلًؿ أطمٞم٤مٟمـ ً٤م ًمٚمت٠مصمػم قمغم أظمريـ-

-9

يٗمْمؾ اًمرضمؾ اًمٜمٔمر إمم إؿمٙم٤مل ذات اًمزواي٤م احل٤مدة ُمثؾ ؿمٙمؾ اًمـٛمـ٤مؾم٦م ،ذم
طملم شمٗمْمؾ اًمـٛمرأة اًمٜمٔمر إمم إؿمٙم٤مل اًمدائـريـ٦م اخلٓمقطُ ،مثؾ ؿمٙمؾ اًم٘مٚم٥م-

 -13قمٜمد شمٜم٤مول اًمرضمؾ وضمٌ٦م اًمٜمِمقي٤مت يِمٕمر سم٤مهلدوء ،ذم طملم شمِمٕمر اًمـٛمرأة سم٤مًمٜمٕم٤مس
قمٜمد شمٜم٤مول ٟمٗمس اًمقضمٌ٦م-
 -11يّم٤مب ُ %4مـ اًمرضم٤مل سمٕمٛمك إًمقان ذم طملم شمّم٤مب ُ % 3-2مـ اًمٜمً٤مء سمٕمٛمل إًمقان-
*****

فُومظوهرهُ
افتحقلُاجلـزُ:أشبوبـ َ
سمٞمٜم٧م اًمدراؾم٤مت أن ُسمٜمْٞم٦م ضمًد ودُم٤مغ اًمـٛمْمٖم٦م اًمٌِمـري٦م هل سمٜمٞم٦م أٟمـثـقيـ٦م أؾم٤مؾم ً٤م ،وُمـ
شمٌٕم٤مت ذًمؽ اُمتالك اًمرضم٤مل سمٕمض اًمًامت إٟمثقي٦م اًمٜمٛمقذضمٞم٦م ،اًمتل ٓ ًمزوم هل٤م قمٜمدهؿ
إـمالىم ً٤م ،يمحٚمٛمتل اًمثدي قمغم ؾمٌٞمؾ اًمـٛمث٤مل ،يمام يٛمتٚمؽ اًمرضم٤مل همدشملم صمـديـٞمتلمْ ،
وإن يم٤مٟمت٤م ٓ
شمٕمٛمالن ،إٓ أهنام ٓ شمـزآن ىم٤مدرشملم قمغم إٟمت٤مج احلٚمٞم٥م ،يمُٛمقٟم ً٤م -هٜم٤مك آٓف ُمـ احل٤مٓت
اعمق ّصمـ٘م٦م اًمتل سمدأ ومٞمٝم٤م شمٙمقيـ احلٚمٞم٥م قمٜمد إهى اًمذيمقرٕ ،ن يمٌدهؿ اًمـٛمتيرٟ ،متٞمج٦م
ٟم٘مص اًمتٖمذيـ٦مً ،مـؿ يٕمد سم٢مُمٙم٤مٟمـف شمـ٘مقيض اهلرُمقٟم٤مت اًمتل حتـرض قمغم شمٙمقيـ احلٚمٞم٥م-

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 187مـتـػـرؿــوت

وىمد صمٌ٧م قمٚمٛمٞم ً٤م أن اًمٜمٓمٗم٦م اًمذيمريـ٦م ( )xyشمتٚم٘مك سمٕمد ٟمحق ؾمت٦م إمم صمٛمـ٤مٟمٞم٦م أؾم٤مسمٞمع
ُمـ اإلظمّم٤مب ضمرقم٦م ىمقي٦م ُمـ اهلرُمقٟم٤مت اجلٜمًٞم٦م اًمذيمريـ٦م ،شمُدقمك هذه اهلرُمقٟم٤مت
سم٤مٕٟمدروضمٞمٜم٤مت ،حت٨م هذه اهلرُمقٟمـ٤مت سمدايـ٦م قمغم شمٙمقيـ اخلّمٞمتلم ،ويتٚمق ذًمؽ
إـمالق ضمرقم٦م صم٤مٟمٞم٦م شمٕمٞمد سمرجمـ٦م اًمدُم٤مغ ُمـ سمٜمٞمتف إؾم٤مؾمٞم٦م إٟمثقيـ٦م إمم سمٜمٞم٦م ذيمريـ٦م-
شمتٚمؼ اعمْمٖم٦م اًمذيمري٦م ُم٤م يٙمٗمل ُمـ اهلرُمقٟم٤مت اجلٜمًٞم٦م اًمذيمري٦م ذم هذا اًمتقىمٞم٧م
إذا مل ّ
احلرج ،طمدث أطمد أُمريـ :أوًٓ ،يٛمٙمـ أن يقًمد صٌل ذو سمٜمٞم٦م دُم٤مهمٞم٦م أٟمثقيـ٦م أيمثر ُمٜمٝم٤م
ذيمريـ٦م ،أي :سمٕمٌ٤مرة أظمرى صٌل يتٓمقر ذم اًمٌٚمقغ إمم رضمؾ ُمثكم اجلٜمس ذم أهمٚم٥م اًمٔمـ-
صم٤مٟمٞم ً٤م :يٛمٙمـ أن يقًمد صٌل سمٞمقًمقضمل ًمديف دُم٤مغ أٟمثقي ٟم٤مؿمط وفمٞمٗمٞم ً٤م مت٤مُم ً٤م ،إٓ أن
أقمْم٤مءه اًمتٜم٤مؾمٚمٞم٦م ذيمريـ٦م -هذا اًمروٞمع ؾمقف يتٓمقر إمم ؿمخص ُمتٌدل اجلٜمس ،أي إمم
ؿمخص يٜمـتٛمل سمٞمقًمقضمٞم ً٤م إمم أطمد اجلٜمًلم سمٞمٜمام يٜمتٛمل ومٙمري ً٤م وؾمٚمقيمٞم ً٤م إمم اجلٜمس أظمر،
وذم سمٕمض احل٤مٓت يتٗمؼ أن يقًمد صٌل ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمقراصمٞم٦م سم٠مقمْم٤مء شمٜم٤مؾمٚمٞم٦م ذيمريـ٦م
وأٟمثقيـ٦م -وىمد وصٗم٧م قم٤مًمـٛم٦م اًمقراصمـ٦م «آٟمــّ٤م ُمقارش ذم يمت٤مهب٤م اًمثقري «اجلٜمس اًمدُم٤مهملش
اًمٙمثػم ُمـ طم٤مٓت صٌٞم٤من سمٞمقًمقضمٞملم يم٤من هلؿ ُمٔمٝمر اًمٌٜم٧م قمٜمد اًمقٓدة وشمـٛم٧م شمرسمٞمتٝمؿ
يم٤مًمٌٜم٧م أيْم ً٤م ،إمم أن ٟمٛمـ٤م ًمدَيؿ ومج٠مة ،وُمع سمدايـ٦م اًمٌٚمقغ ،ىمْمٞم٥م وظمّمٞمت٤من-
ايمتِمػ هذا إُمر اًمقراصمل اًمٖمري٥م واجلدير سم٤مٓهتٛمـ٤مم ذم مجٝمقري٦م اًمدوُمٞمٜمٞمٙم٤من،
وشمٌلم دراؾم٦م ُأضمري٧م قمغم أه٤مزم ه١مٓء إـمٗم٤مل أهنؿ ر ّسمـقا سمٜم٤مهتؿ شمٌٕم ً٤م ًمٚمٜمٛمقذج إٟمثقي
وؿمجٕمقا ًمدَيـ اًمدور إٟمثقي ُمثؾ ارشمـداء اًمٗمً٤مشملم واًمٚمٕم٥م سم٤مًمدُمل ،وىمد صدم
اًمٙمثػمون ُمٜمٝمؿ طمٞمٜمٛمـ٤م حتقًم٧م سمٜم٤مهتؿ قمغم طملم همرة إمم أسمٜم٤مء ُمع سمدايـ٦م اًمٌٚمقغ ،وذًمؽ
سمٛمجرد أن اسمتدأ إٟمت٤مج اهلرُمقٟمـ٤مت اجلٜمًٞم٦م اًمذيمريـ٦م ،وطمّمؾ إـمٗم٤مل ومج٠مة قمغم ىمْمٞم٥م
وقمغم ُمٔمٝمر ذيمري ٟمٛمقذضمل واٟم٘م٤مدوا شمٚم٘م٤مئٞم ً٤م إمم ٟمٛمقذج ؾمٚمقيمل ذيمري -وىمد طمدث
شمٌدّ ل اجلٜمس هذا قمغم اًمرهمؿ ُمـ اإلذاط اًمـٛمجتٛمٕمل ووٖمط اًمـٛمحٞمط آضمتٛمـ٤مقمل،
اًمٚمذيـ درسمـ٤م إـمٗم٤مل قمغم ٟمٛمقذج اًمًٚمقك إٟمثقي-

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ188
إن احل٘مٞم٘م٦م اًمتل ُمٗم٤مده٤م أن ُمٕمٔمؿ ه١مٓء اًمٌٜم٤مت أُمْمقا سم٘مٞم٦م طمٞم٤مهتـ رضم٤مًٓ ـمٌٞمٕمٞملم
شمـٛمـ٤مُم ً٤م ،شمؼمهـ سمٙمؾ ووقح قمغم أن شم٠مصمػم اًمـٛمحٞمط آضمتٛمـ٤مقمل واًمؽمسمٞم٦م قمغم طمٞم٤مهتـ
ذم ؾمـ اًمرؿمد يم٤من شم٠مصمػم ًا ـمٗمٞمٗم ً٤م -وُمـ اًمقاوح شمـٛمـ٤مُم ً٤م أن اًمٌٞمقًمقضمٞم٤م يم٤مٟم٧م اًمٕم٤مُمؾ
شمٙمقن ًمدَيـ ذم هن٤ميـ٦م اًمـٛمٓم٤مف-
احل٤مؾمؿ ذم اًمٜمٛمقذج اًمًٚمقيمل اًمذي ّ
*****

ـقػُتؽسى رضو زوجتؽ وـقػ ختطػ ؿؾبفو دون ترددُ
ٓ ٟمريـد أن ٟمتٕمٌؽ ُمٕمٜم٤م وًمٙمـ إًمٞمؽ اًمٓمرق اًمـٛمث٤مًمٞم٦م إيمثر شم٠مصمػم ًا أن هٜم٤م أُم٤مُمؽ
وهل دون ُم٘م٤مسمؾ ،جم٤مٟم ً٤م سمٙمؾ ُم٤م حتٛمٚمف اًمٙمٚمٛم٦م ُمـ ُمٕمٜمك -اسمـدأ وؾمؽمى اًمٜمت٤مئ٩م ---
-1

اؾم٠مًمـٝم٤م أؾمئٚم٦م حمددة ودىمٞم٘م٦م قمٛمـ٤م طمدث ُمٕمٝم٤م ظمالل اًمٜمٝم٤مر-

-2

شمٕمقد قمٚمـك اإلٟمّم٤مت ًمـٝم٤م وشمقضمٞمف إؾمئٚم٦م-

-3

ٓ َشمـ َٛم َّؾ ُمِم٤ميمٚمٝم٤م سمؾ شمٕم٤مـمػ ُمٕمٝم٤م-

-4

اقمٓمٝم٤م قمٚمـك إىمؾ  23دىمٞم٘م٦م ُمـ وىمتؽ إًمـك  3ؾم٤مقم٤مت-

-5

اضمٚم٥م ًمـٝم٤م اًمقرود ومـل اًمـٛمٜم٤مؾمٌ٤مت اخل٤مص٦م-

-6

اُمدح ُمٔمٝمره٤م.

-7

صدق ُمِم٤مقمره٤م قمٜمدُم٤م شمٙمقن طمزيٜم٦م-

-8

إذا شمـ٠مظمرت قمٜمٝم٤م اشمّمؾ سمـٝم٤م واقمٚمٛمٝم٤م سم٤مُٕمر-

-9

إذا ـمٚمٌ٧م ُمً٤مٟمدشمؽ ًمـٝم٤م ومـل ُمقىمػ ُم٤م ،أضم٥م سمٜمٕمؿ أو ٓ دون أن
ُشمِمٕمره٤م سم٠مٟمـٝم٤م أظمٓم٠مت ومـل ـمٚمٌٝم٤م-

 -13قمٜمدُم٤م دمـرح ُمِم٤مقمره٤م شمٕم٤مـمػ ُمٕمٝم٤م واقمتذر واصٛم٧م وٓ شم٘مدم احلٚمقل
واًمتٗمًػمات-
 -11إذا أردت آظمـتالء سمٜمٗمًؽ اقمٚمٛمٝم٤م سمذًمؽ وأسمٚمٖمٝم٤م أٟمـؽ شمـريـد سمٕمض اًمقىم٧م
ًمٚمتٗمٙمػم سم٠مؿمٞم٤مء ختـص قمٛمٚمؽ-

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 189مـتـػـرؿــوت

 -12ووح ًمـٝم٤م ُم٤م ُيْم٤مي٘مؽ سمٓمري٘م٦م ٓ دمٕمٚمٝم٤م شمِمٕمر أٟمؽ شمٚمقُمٝم٤م وٓ دمٕمٚمٝم٤م
شمـذه٥م سمخٞم٤مًمـٝم٤م سمٕمٞمدً ا.
 -13قمٜمدُم٤م ُشمـٙمٚمٛمؽ اٟمٔمر إًمٞمٝم٤م واشمرك اًمـٛمجٚم٦م أو اًمّمحٞمٗم٦م واظمٗمض صقت
اًمتٚمٗم٤مز واقمٓمٝم٤م يم٤مُمؾ اٟمتٌ٤مهؽ-
 -14ىمٌؾ ظمروضمؽ ُمـ اًمـٛمٜمزل اؾم٠مًمـٝم٤م إن يم٤مٟم٧م شمـريـد ؿمٞمئ ً٤م-
 -15أظمؼمه٤م سمتـٕمٌؽ وُمققمد ذه٤مسمـؽ ًمٚمٜمقم-
 -16اشمّمؾ سمـٝم٤م وأٟم٧م ومـل اًمٕمٛمؾ ًمتـٓمٛمئـ قمٚمٞمٝم٤م-
 -17ىمؾ ًمـٝم٤م أطمٌؽ ُمرشملم ومـل اًمٞمقم قمٚمـك إىمؾ أو أيمثر إذا يم٤مٟم٧م ُمـ اًمٜمقع
اًمٕم٤مؿمؼ طمتك اًمـٛمقت.
ٟ -18مـٔمػ ؾمٞم٤مرشمؽ ُمـ اًمداظمؾ واخل٤مرج ىمٌؾ ظمروضمٙمٛمـ٤م ُمٕم ً٤م ومٞمٝم٤م-
 -19شمٕم َّٓمر ِ
سم٤مًمٕمٓمر ِاًمذي ُيٕمجٌٝم٤م ويمـ ٟمـٔمٞمٗم ً٤م وأٟم٧م ُمٕمٝم٤م-
 -23دقمٝم٤م شمِمٕمر سمحٌؽ اًمٙمٌػم ًمـٝم٤م سمٕمٞمد ًا قمـ اجلٜمس-
 -21قمٜمدُم٤م شمٙمقن ُمٕمٝم٤م ٓ شمـٜمـٔمر إًمـك ؾم٤مقمتؽ-
ُ ٓ -22م٤مٟمع أن ُشمـدًمٕمٝم٤م أُم٤مم أظمريـ-
 -23اُمًؽ يـده٤م و َشمـ َٚم َّٛمًٝم٤م سمحٜم٤من-
 -24قمٜمدُم٤م خترضم٤من ُمٕم ً٤م ىمدم ًمـٝم٤م اًمٕمّمػم اًمذي حتـٌـف-
 -25اظمؽم ُمٓم٤مقمؿ ًمٚمٕمِم٤مء وٓ ُشمٚم٘مل ُمً١موًمٞم٦م آظمتٞم٤مر قمٚمٞمٝم٤م-
 -26اهتؿ سمـٝم٤م أُم٤مم إـمٗم٤مل اًمّمٖم٤مر إن يم٤مٟمقا أوٓد أظمتؽ أو أظمٞمؽ واضمٕمٚمٝم٤م شمِمٕمر
أهن٤م أوًمـك اهتٛمـ٤مُم ً٤مشمؽ-
 -27ايمت٥م ًمـٝم٤م يمٚمٛمـ٤مت طم٥م ومـل اًمـٛمٜم٤مؾمٌ٤مت اخل٤مص٦م-
 -28راىم٥م ُمِم٤مقمره٤م وقمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م ُمثؾ «شمٌديـ ؾمٕمٞمدة اًمٞمقمش واؾم٠مًمـٝم٤م إن يم٤مٟم٧م
حتٌؽ دائٛمـ ً٤م-

ظققنُاحلؽؿُوافعزُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ190
ُ -29ىمـدْ ؾمٞم٤مرشمؽ طمًٌٛمـ٤م شمرهم٥م هل وٓ شمنع-
 -33حتدث ُمٕمٝم٤م قمـ ُم٤م حت٥م.
 -31اومتح ًمـٝم٤م اًمٌ٤مب ىمٌؾ ريمقب اًمًٞم٤مرة.
ت ًمؽ اًمٓمٕم٤مم اُمدح ـمٌخٝم٤م-
 -32إذا أقمدَّ ْ
أٟمّم َّ٧م إًمٞمٝم٤م وهل شمتٙمٚمؿ اٟمٔمر إًمـك قمٞمٜمٞمٝم٤م-
 -33إذا َ
 -34دقمٝم٤م شمِمٕمر سم٠مٟمؽ شمـٝمتؿ سمٛمـ٤م شم٘مقًمف دائٛمـ ً٤م.
 -35إذا شمٙمٚمٛم٧م ٓ شمّمٛم٧م سمؾ شم٤مسمع ُمٕمٝم٤م ُمـ ظمالل( أه٤م) ُمٝمؿ-
 -36اوحؽ ًمـٝم٤م إذا أًمـ َ٘م٧م ٟمٙمت٦م-
 -37إذا ىمدُم٧م ًمؽ ؿمٞمئ ً٤م اؿمٙمره٤م-
َ -38شمـ َّ
ٛمِمك ُمٕمٝم٤م سملم وىم٧م وآظمر وم٤مًمـٛمٌم حت٧م ؾم٘مػ اًمًٛمـ٤مء ُيـجدد احل٥م.
 -39اظمؼمه٤م أٟمؽ اؿمت٘م٧م ًمـٝم٤م قمٜمدُم٤م شمٌتٕمد قمٜمٝم٤م-
 -43اضمٕمٚمٝم٤م طمٌـٞمـٌـتؽ وأظمتؽ وأُمؽ وزوضمتؽ وقمِمٞم٘متؽ وأم أـمٗم٤مًمؽ ،و
اضمٕمٚمٝم٤م أؾمٕمد إٟمً٤مٟمـ٦م ومـل اًمقضمقد ،ومحلم شمِمٕمر سمحٌؽ وإظمالصؽ ًمـٝم٤م ؾمقف
دمٕمٚمؽ أؾمٕمد-

*****
ـقػُتعرفُحىُزوجتؽُفؽ؟ُ

ؾم٠مل أطمد إزواج أطمد اًمـحٙمٛمـ٤مء ىم٤مئال  :يمٞمػ أقمرف أن زوضمتل شمـحٌٜمل؟
ال  :إذا ومٕمٚم٧م أرسمٕم٦م قمنم ومٕم ً
وم٠مضم٤مسمـف ىم٤مئ ً
ال صمـؼ أهن٤م ُشمـحٌؽ-
وم٘م٤مل اًمزوج  :وُم٤م هل شمٚمؽ إومٕم٤مل؟
ومرد احلٙمٞمؿ ىم٤مئ ً
ال :
 1ـ إذا يم٤مٟم٧م شمـح٥م ؾمػمشمؽ وشمـح٥م ُمـ يـحٌؽ-
 2ـ إذا ًمـؿ شمٖمْم٥م إذا ظم٤مًمٗمتٝم٤م اًمرأي-
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 3ـ إذا يم٤مٟم٧م شمـتـ٠مصمر سمٖمْمٌِؽ أو ُطمزٟمِـؽ-
 4ـ إذا يم٤مٟم٧م ُحتـ٤مول دائٛمـ ً٤م ظمٚمؼ ُمقاوٞمع ًم ُتـحـدصمـؽ-
شمًتِمػمك يمٚمٛمـ٤م طم٤موًم٧م اإلىمدام قمٚمـك ومٕمؾ أو اشمـخ٤مذ ىمرار-
 5ـ إذا يم٤مٟم٧م
ُ
 6ـ إذا يم٤مٟم٧م شمٌتـٝم٩م ًم ِـ َٝمديتؽ ُمٝمٛمـ٤م يم٤مٟم٧م َسمًٞمـٓم٦م-
ؼمع سم٤مًم٘مٞم٤مم سم٠مطمدَ أقمٛمـ٤مًمؽ-
 7ـ إذا يم٤مٟم٧م ُشمـح٤مول اًمتخٗمٞمػ قمٜمؽ أو اًمت ُ
 8ـ إن يم٤من ُي ٘مٚم٘مٝم٤م همٞم٤م ُسم ؽ-
ص قمٚمـك قمٛمؾ يمُؾ ُم٤م ُيروٞمؽ وٓ ُشمـٙمرر قمٛمؾ ُم٤م ُيٖمْم ٌُؽ-
حر ُ
 9ـ إذا يم٤مٟم٧م َشمـ ُ
 13ـ إذا يم٤من ٓ يـزقمجٝم٤م وٕمػ ِ
دظمٚمؽ-
ُ
ُ
 11ـ إذا يم٤مٟم٧م شمـتحٛمؾ إذى ذم ؾمٌٞمٚمؽ-
ْ
أومٙم٤مرك واهتٛمـ٤مُم٤مشمِـ ْؽ و ُشمـح٤مول ُ
ْ
اًمدظمقل إًمـك
ِم٤مريمتؽ
 12ـ إذا يم٤مٟم٧م شمـح٤مول ُُم
ِ
وقمٛمٚمؽ-
قم٤مًمـٛمؽ وآهتٛمـ٤مم سمـٝمقاي٤مشمؽ
 13ـ إذا يم٤مٟم٧م ٓ شمِم ُٕمر سم٤مًمـخجؾ ُمـ قمٛمٚمِؽ ُمٝمٛمـ٤م يم٤من-
إسمالهمؽ سم٤مٕظمٌ٤مر اًمً٤مرة ِ
ِ
سمٜمٗمًٝم٤م-
14ـ و إذا يم٤مٟم٧م َشمـحرص دائٛمـ ً٤م قمغم
ّ

*****
ـقػُتتؿُافسقطرةُظؾقؽُدونُأنُتشعرُ؟
قمٜمدُم٤م شمزور صدي٘م ً٤م ومـل سمٞمتف ،ومٞمً٠مًمؽ :أشمنمب ؿم٤مي٤م أم ىمٝمقة؟ ومـل اًمٖم٤مًم٥م ٓ خيٓمر
سمٌ٤مًمؽ أن شمٓمٚم٥م قمّمػم ًا ،هذا إؾمٚمقب يًٛمك (اًمتـ٠مـمػم) -هذا إؾمٚمقب جيٕمؾ شمٗمٙمػمك
يٜمحٍم ومـل اظمتٞم٤مرات حمددة شمُٗمرض قمٚمٞمؽ ،ومتٜمع قم٘مٚمؽ ُمـ اًمٌح٨م قمـ آظمتٞم٤مرات
اًمـٛمتـ٤مطم٦م -اًمٌٕمض يامرس ذًمؽ دون إدراك ،واًمٌٕمض يٗمٕمٚمف قمـ ىمّمد-
طملم ٟمامرس هذا إؾمٚمقب قمـ ٍ
ىمّمد ٟمتٛمٙمـ ُمـ اًمتقضمٞمف ،أي قمٜمدُم٤م أضمٕمٚمؽ ختت٤مر ُم٤م أريد
أٟم٤م دون أن شمِمٕمر ،يم٠من شم٘مقل أ ٌم ًمٓمٗمٚمٝم٤م :هؾ شمذه٥م ًمٚمٗمراش ومـل اًمً٤مقم٦م اًمثـ٤مُمٜم٦م أم
اًمتـ٤مؾمٕم٦م؟ ؾمٞمخت٤مر اًمٓمٗمؾ اًمتـ٤مؾمٕم٦م  ،وذًمؽ ُم٤م يم٤مٟم٧م شمريده إم ُُمًٌ٘م٤م دون إؿمٕم٤مر اًمٓمٗمؾ
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أٟمـف ُُمـج ٌؼم قمٚمـك ذًمؽ ،سمؾ يِمٕمر أٟمـف هق ص٤مطم٥م آظمتٞم٤مرٟ -مٗمس إؾمٚمقب ُيًتخدم
ومـل اًمًٞم٤مؾم٦م واإلقمالم-

ومٗمـل طمرب اطمتالل اًمٕمراق ىم٤مُم٧م وؾم٤مئؾ اإلقمالم سمتٕمٌئ٦م اًمٓمروملم قمٚمـك أن اعمٕمريم٦م
احل٤مؾمٛم٦م هل ُمٕمريم٦م اعمٓم٤مر -وم٠مصٌح٧م مجٞمع وطمدات اًم٘مقات اعمًٚمح٦م اًمٕمراىمٞم٦م شمؽمىم٥م
هذه اعمٕمريم٦م :وقمٜمدُم٤م ؾم٘مط اعمٓم٤مر ؿمٕمر اجلٛمٞمع أن اًمٕمراق يمٚمف ؾم٘مط وُم٤مشم٧م اًمروح
اعمٕمٜمقي٦م ًمدى اجلٜمقد اًمٕمراىمٞملم ،سم٤مًمرهمؿ أٟمـف ومـل طمٞمٜمف ًمـؿ يً٘مط ؾمقى اًمـٛمٓم٤مر-
اًمـٛمٜمٝمٙم٦م سم٤مجلٝمؾ وإٟمٕمدام
أن شمٚمٕم٥م وؾم٤مئؾ اإلقمالم ٟمٗمس اًمٚمٕمٌ٦م ومـل جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م ُ
ـج ٍد
اًمققمل :وهذا أطمد إؾم٤مًمٞم٥م اًمتل دمٕمٚمؽ ٓ شمرى إٓ ُم٤م ُيراد ًمؽ ،وهق أ
ؾمٚمقب ُُم ْ
ٌ
ٍ
ظمٞم٤مرات ومهٞم٦م شمُ٘مٞمد شمٗمٙمػم اًمٜمـ٤مس ،وسمذًمؽ يْمع
ًمتقضمٞمف اًمرأي اًمٕم٤مم ُمـ ظمالل ـمرح
اإلقمالم احلدث ومـل إـم٤مر ُم٤م يدقمؿ سمـف اًم٘مْمٞم٦م اًمتل ُيًق ُىمٝم٤م-
ٍ
ٍ
ؾم١مال ،أو ٍ
ُمٕمٚمقُم٦م شمّمٚمؽ ،ومذًمؽ ىمد يًٚمٌؽ اًمًٞمٓمرة قمغم قم٘مٚمؽ
ظمؼم ،أو
اٟمتٌف ًمٙمؾ
وىمراراشمؽ وىمٜم٤مقم٤مشمؽ ،وؾم ُٞم٘مٞمـدُ ك ،واقمٚمؿ أٟمف يمٚمام زاد َو ْقم ُل اإلٟمً٤من وُمٕمرومتف ،اؾمتٓم٤مع
اًمـٛمّمٛمٛم٦م ًمف-
أن َخيرج ُمـ هذه إ ُـمر واًم٘مٞمقد ُ
وبوختصورُُ:مـُيضعُاإلضورُ:ؾنكـفُيتحؽؿُبوفـتوئٍُ .

*****
هـدشيُاجلفؾُ()Agnotology
قمغم ُمر إزُمٜم٦م ،شمّم٤مرع اًمًالـملم واًمً٤مؾم٦م قمغم (طمؼ اُمتالك اعمٕمروم٦م وُمّم٤مدر
ىمقة وؾمالح يقازي اعم٤مل واًمٕمت٤مد اًمٕمًٙمري-
اعمٕمٚمقُم٤مت) -وم٤معمٕمروم٦م ّ
وٕن اعمٕمروم٦م هبذه إمهٞم٦م ،وم٘مد سمرز ُمـ حي٤مول آؾمتئث٤مر هب٤م ًمٜمٗمًف :وهٙمذا شم٠مؾمس جم٤مل
«إدارة اًمٗمٝمؿش ذم إوؾم٤مط إيم٤مديٛمٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م-
ُٕمرف وزارة اًمدوم٤مع إُمريٙمٞم٦م ُمٗمٝمقم «إدارة اًمٗمٝمؿ Management Perceptionش
شم ّ
سم٠مٟمف أي (ٟمِمـر) عمٕمٚمقُم٤مت أو أي (طمذف) ًمـٛمٕمٚمقُم٤مت :سمٖمرض اًمت٠مصمٞمـر قمٚمـك شمٗمٙمٞمـر
اًمـجٛمٝمقر واًمـحّمقل قمٚمـك ٟمت٤مئ٩م يًتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م أصح٤مب اًمـٛمّم٤مًمح-
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وٕن اًمٜمنم واحلذف يتٓم ّٚمٌ٤من أؾم٤مًمٞم٥م دىمٞم٘م٦م وُمٕمروم٦م شم٤مُم٦م «سمٕمٚمؿ اًمٜمٗمس واًمًٚمقك
واإلدراكش ،ىم٤مم ( )Robert Proctorاًمٌ٤مطم٨م ذم ضم٤مُمٕم٦م ؾمت٤مٟمٗمقرد واعمختص سمت٤مريخ
اًمٕمٚمقم سمّمٞم٤مهم٦م ُم٤م ُيٕمرف سمـ :قمٚمؿ اجلٝمؾ ( )Agnotologyوهق« :اًمٕمٚمؿ اًمذي يدرس
صٜم٤مقم٦م وٟمنم اجلٝمؾ سمٓمرق قمٚمٛمٞم٦م رصٞمٜم٦مش-
سمدأ «قمٚمؿ اجلٝمؾش ذم اًمتًٕمٞمٜم٤مت ،سمٕمدُم٤م ٓطمظ اًمٌ٤مطم٨م اعمذيمقر دقم٤مي٤مت ذيم٤مت اًمتٌغ
اًمتل هتدف إمم دمٝمٞمؾ اًمٜم٤مس طمقل خم٤مـمر اًمتدظملم -ومٗمل وصمٞم٘م٦م داظمٚمٞم٦م شمؿ ٟمنمه٤م ُمـ
شمٌلم أن أسمرز اؾمؽماشمٞمجٞم٦م ًمٜمِمـر اجلٝمؾ يم٤من قمـ
أرؿمٞمػ إطمدى ذيم٤مت اًمتٌغ اًمِمٝمػمةّ ،
ـمريؼ (إصم٤مرة اًمِمٙمقك ذم اًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل شمرسمط اًمتدظملم سم٤مًمنـم٤من)-
وُمـ طمٞمٜمٝم٤م اٟمٓمٚمؼ ًمقيب اًمتٌغ ذم أُمريٙم٤م ًمرقم٤مي٦م أسمح٤مث قمٚمٛمٞم٦م ُمز ّيٗم٦م هدومٝم٤م حتًلم صقرة
اًمتٌغ اضمتامقمٞم ً٤م وٟمِمـر اجلٝمؾ طمقل خم٤مـمره-
يمام هق ُُمالطمظ هٜم٤م ،اجلٝمؾ ًمٞمس اٟمٕمدام اعمٕمروم٦م ووم٘مط ،سمؾ هق ( ُُمٜمتَ٩م) يتؿ ُصٜمٕمف

وشمقزيٕمف ٕهداف ُمٕم ّٞمٜم٦م ،هم٤مًمٌ ً٤م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م أو دم٤مري٦م-

وًمتقزيع هذا اجلٝمؾ سملم أـمٞم٤مف اعمجتٛمع ،اٟمٌث٘م٧م احل٤مضم٦م إمم جم٤مل «اًمٕمالىم٤مت اًمٕم٤مُم٦مش:
اًمّمٜمٕم٦م اًمتل شمُٕمتؼم آسمـ إصٞمؾ ًمٚمحٙمقُم٦م إُمريٙمٞم٦م قمغم طمد شمٕمٌػم شمِمقُمًٙمل -ومٕمـ
ـمريؼ جل٤من «اًمٕمالىم٤مت اًمٕم٤مُم٦مش شمؿ شمْمٚمٞمؾ اًمرأي اًمٕم٤مم إُمريٙمل سمٛمـ٤م يم٤من ُيٕمرف
سم٤مًمـ  ،Reel Commissionوُمـ صمؿ اًمزج سمف ذم احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م ؾم٤مسم٘م ً٤م وهمزو اًمٕمراق
اؾمؽماشمٞمجل و ُُمـٛمٜمٝم٩م طمً٥م أؾم٤مؾمٞم٤مت قمٚمؿ اجلٝمؾ ،واًمتل شمًتٜمد
ٓطم٘م ً٤م :هذا اًمتْمٚمٞمؾ
ٌ
ٍ
أؾمس صمالث:
قمغم
 ,سم٨م اخلقف ًمدى أظمريـ-

 ,إصم٤مرة اًمِمٙمقك-

 ,صٜم٤مقم٦م احلػمة-

وًمٞمس هٜم٤مك أووح ُمث٤مًٓ ُمـ احلٙمقُم٤مت إُمريٙمٞم٦م ذم دمًٞمد ُمٌدأ إصم٤مرة اًمرقم٥م ًمدى
اًمـٛمقاـمٜملم ًمتٛمرير ُمّم٤محلٝم٤م وأضمٜمداهت٤م-
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ومت٤مرة ،يتؿ صٜمع أقمداء ومهٞملم ًمتحِمٞمد اًمرأي اًمٕم٤مم ،وشم٤مرة يتؿ شمرقمٞم٥م اجلٛمٝمقر
سم٤مًم٘مدر اعمٔمٚمؿ إذا ًمـؿ يِم٤مريمقا ذم هذه اًمـٛمٕمريمـ٦م أو شمٚمؽ ،ويم٠من احلْم٤مرة ؾمتٗمٜمك إذا ًمـؿ
يٌدؤا «احلرب اعم٘مدّ ؾم٦مش-
ٓ همريزة سمنمي٦م شمٜم٤مومس همريزة طم٥م اًمٌ٘م٤مء ،وًمذا يّمٌح ممٙمٜم ً٤م أن شمٌٞمع اًمًٛمؽ ذم طم٤مرة
اًمّمٞم٤مديـ ُمـ ظمالل سم٨م اًمرقم٥م ومٞمٝمؿ سمام َيدّ د أُمٜمٝمؿ وسم٘م٤مءهؿ-
وأُم٤م إصم٤مرة اًمِمٙمقك ومٝمق صم٤مين أقمٛمدة اًمتجٝمٞمؾ ،ويتؿ شمقفمٞمٗمف هم٤مًمٌ ً٤م ذم اًم٘مٓم٤مع اًمتج٤مري
وآىمتّم٤مدي،وٓ ُم٤مٟمع ذم جم٤مٓت أظمرى ،وهذا سم٤مًمتحديد ُمٜمٝم٩م اًمٙمثػم ُمـ اًمِمـريم٤مت-
ومٌٕمد هٌقط ُمٌٞمٕم٤مت ذيم٦م يمقيم٤ميمقٓ اًمٕم٤معمٞم٦م سمٜمًٌ٦م  ،%25سمدأت سمدومع ُم٤م ي٘م٤مرب 5
ُماليلم دوٓر ًمٌ٤مطمثلم أيم٤مديٛمٞملم ًمتٜمٗمٞمذ ُمٝمٛم٦م شمٖمٞمػم ُمٗم٤مهٞمؿ اعمجتٛمع طمقل دور
اًمـٛمنموسم٤مت اًمٖم٤مزي٦م ومـل اٟمتِم٤مر اًمًٛمٜمـ٦م ،وذًمؽ سمتقضمٞمف اًمٚمقم إمم قمدم اإلًمتزام
سمٛمـٛمـ٤مرؾمـ٦م اًمتٛمـ٤مريـ اًمري٤موٞم٦م! هذه «إسمح٤مث اعمدومققم٦مش يتؿ ٟمنمه٤م إلصم٤مرة اًمِمٙمقك
ذم ذهٜمٞم٦م اًمٗمرد طمتك يٕمٞمد شمِمٙمٞمؾ ُمقىمٗمف سمٛمـ٤م يتٜم٤مؾم٥م ُمع أضمٜمدة هذه اًمنميم٤مت-

وٕن يمثرة اعمٕمٚمقُم٤مت اعمتْم٤مرسم٦م شمُّمٕم٥م ُمـ اخت٤مذ اًم٘مرار اعمٜم٤مؾم٥م ،يدظمؾ اًمٗمرد ذم دو ٍ
اُم٦م
ّ
ُمـ احلػمة طمتك يٌدو شم٤مئٝم ً٤م وضم٤مه ً
ال طمقل ُم٤م جيري ،ويزيد اًمٕم٥مء اًمٜمٗمًـل واًمذهٜمل قمٚمٞمف،
ومٞمٚمقذ سم٘مٌقل ُم٤م ٓ يٜمٌٖمل اًم٘مٌقل سمف ،ـمٛمٕم ً٤م ذم اًمٜمج٤مة ُمـ هذه اًمدواُم٦م :وشمٚمؽ حتديد ًا هل
اًمٖم٤مي٦م!
ذم هذا اًمٕمٍم اًمرىمٛمل ،سم٤مت اجلٝمؾ واًمتْمٚمٞمؾ ؾمٚمٕم٦م يقُمٞم٦م شمُٜمنم وشمًُ٤مق قمغم اجلٛمٝمقر،
ُمـ طمٙمقُم٤مت وذيم٤مت وأصح٤مب ٟمٗمقذ-
واًمّمٛمقد أُم٤مم يمؾ هذه اًم٘مقى يتٓم ّٚم٥م ضمٝمقد ًا ذاشمٞم٦م ووقمٞم ً٤م ُمًت٘م ً
ال يٌح٨م قمـ احل٘مٞم٘م٦م
سمٕمٞمد ًا قمـ اًمٕم٤مـمٗم٦م واًمتٛمٜمٞم٤مت -وؾمٞمٙمقن ُمـ ىمِ َّمـر اًمٜمٔمر وومرط اًمًذاضم٦م ًمق اقمت٘مدٟم٤م أن
«قمٚمؿ اجلٝمؾش و «إدارة اًمٗمٝمؿش و ومٜمقن «اًمٕمالىم٤مت اًمٕم٤مُم٦مش حمّمقرة قمغم اًمٖمرب ،سمؾ هل
أىمرب إًمٞمٜم٤م ُمـ أي رء آظمر -ومٝمؾ ٟمٕمٞمد ُمراضمٕم٦م ُم٤م طمقًمٜم٤م ًمٜمٙمتِمػ ُم٤م ٟمحـ ومٞمف ؟!
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ُادػضؾقوتُ .أبق ُافعبوس ُادػضؾ ُبـ ُحمؿد ُافضبلُ .ضوبطفو ُوصورحفو ُحسـ ُافسـدويبُ .ادطبعيُ
افرُحوكقيُبؿكُ.افطبعيُإوػُُ3141هـ.
حديٌُافـػسُ.ظعُجَللُاحلسقـلُ.ادطبعيُافسؾػقيُُ-مكُ3141ُ.هـ.
ـتوبُإمثولُ.جمؾسُدائرةُادعورفُافعثامكقيُ.افطبعيُإوػُُ3113هـ.
أبقُافعَلءُادعريُكسبفُوأخبورهُ–ُصعرهُُ-معتؼدهُ.حتؼقؼُافعَلميُأُحدُتقؿقرُبوصوُ.مؽتبيُإكجؾقُ
ادكييُ.افطبعيُافثوكقيُُ3190هـ.
ذيؾُكػحيُافرحيوكيُ.حمؿدُأمغُبـُؾضؾُاهللُبـُحمىُافديـُادحبكُ.حتؼقؼُظبدُافػتوحُحمؿـدُاحلؾـقُ.
ظقسكُافبويبُاحلؾبلُوذـوهُ.افطبعيُإوػُُ3193هـ.
ـتوب ُادؾتؼك ُمع ُإدب ُاجلديد ُادـتؼكُ .اجلزء ُإول ُوافثوينُ .إبراهقؿ ُافسؾقامن ُافطوملُ .افطبعيُ
إوػُُ3191هـ.
ظروةُبـُأذيـفُصعرهُوحقوتفُ.مجعُوحتؼقؼُظبـدُافعـعُظبـدُاحلؿقـدُحومـدُ.دارُافسمجـيُوافتـلفقػُ
وافـؼُبوجلومعيُافسؾػقيُ -اهلـدُ.افطبعيُإوػُُ3191هـ.
ادـؼقصُوادؿدودُ.ظعُبـُُحزةُ.حتؼقؼُظبدُافعزيزُادقؿـلُافراجؽقتكُ.دارُادعورفُ3197ُ.هـُ.
ديقانُاإلكشوءُأوُأشؾقبُاحلؽقؿُدمُمـفٍُاإلكشوءُافؼقيؿُ.افسقدُأُحدُاهلوصؿلُبؽُ.دارُافؽتىُ
افعؾؿقيُ.افطبعيُافعوذةُُ3403هـُ.
افعبوس ُبـ ُإحـػُ .دـتقرة ُفقذ ُحسـ ُشعد ُافديـُ .ممشسي ُاخلوؾؼغ ُومؽتبتفوُ .افطبعي ُإوػُ
ُ3401هـُ.
تلريخُؿضوةُإكدفسُ.افشقخُأبقُاحلسـُبـُظبدُاهللُبـُاحلسـُافـُبوهلُإكدفزُ.حتؼقؼُجلـيُإحقوءُ
افساثُافعريبُ.دارُأؾوقُاجلديدةُ.افطبعيُاخلومسيُُ3401هـُ.
إموكيُوإمـوءُ.أُحدُكصقىُادحومقدُ.دارُافػؽرُ.ضبعيُمصقرةُُ3401هـُ.
ادسوئؾُادشؽؾيُادعروؾيُبوفبغداديوتُ.أيبُافععُافـحقيُ.حتؼقؼُصَلحُافديـُظبدُاهللُافســؽوويُ.
وزارةُإوؿوفُوافشئقنُافديـقيُُ-افعراقُ3401ُ.هـُ.
ـتوبُآختقوريـُ.إخػشُإصغرُ.حتؼقؼُافدـتقرُؾخرُافديـُؿبووةُ.ممشسيُافرشوفيُ.افطبعيُ
َ
افثوكقيُُ3404هـُ.
كثرُافدررُ.إربعيُأجزاءُ.افقزيرُافؽوتىُأيبُشعدُمـصقرُبـُاحلسغُأيبُ.حتؼقؼُحمؿدُظذُؿركيُ.
ُ3404هـُ.
ـتوبُادعوكـلُافؽبقـرُؾـلُأبقوتُادعوكـلُ.اجلزءُإولُوافثوينُوافثوفٌُ.أيبُحمؿدُظبدُاهللُبـُمسؾؿُ
بـُؿتقبيُافديـقريُ.دارُافؽتىُافعؾؿقيُ.افطبعيُإوػُُ3401هـُ.
افقرؿيُ.أبـ لُظبدُاهللُحمؿدُبـُداودُبـُاجلراحُ.حتؼقؼُافدـتقرُظبدُافقهوبُظزامُ،ظبدُافستورُأُحدُ
ؾراجُ.دارُافـؿعورفُ.افطبعيُافثوفثيُ3401ُ.هـُ.
ـتوبُمـُؽوبُظـفُادطربُ.أيبُمـصقرُافثعوفبلُ.حتؼقؼُظبدُادعغُادؾقحلُ.ضَلسُفؾدراشوتُ
وافسمجيُوافـؼُ.افطبعيُإوػُُ3407هـُ.
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اخلوضريوتُ.اإلمومُأيبُافػتحُ ُظثامنُ(ابـُجـل)ُ.حتؼقؼُظعُذوُافػؼورُصوـرُ.دارُافغربُاإلشَلملُ.
افطبعيُإوػُُ3408هـُ.
مـُأدبُافراؾعلُومعورـفُ.دـتقرُظبوسُبققملُظجَلنُ.دارُادعرؾيُاجلومعقيُ–ُاشؽـدرييُ3409ُ.
هـُ.
ُـتوبُافعؼؾُوؾضؾفُ.تصـقػُاإلمومُاحلوؾظُابـُأيبُافدكقوُافؼررُ.حتؼقؼُفطػلُحمؿدُافصغرُ.دارُ
افراييُ.افطبعيُإوػُ3409ُ.هـُ.
ُـتوبُدمُصػيُصوحىُافذوقُافسؾقؿُومسؾقبُافذوقُافؾئقؿُ.اإلمومُجَللُافديـُأيبُافػضؾُظبدُ
افرُحـُافسققضلُ.دارُابـُحزمُ3433ُ.هـُ.
افصػحوتُافـورضةُدمُإبقوتُاحلوسةُ.مجعُظبدُافسَلمُبـُبرجسُبـُكوسُآلُظبدُافؽريؿُ.دارُ
افصؿقعلُفؾـؼُوافتقزيعُ.افطبعيُإوػُُ3431هـُ.
ذحُُحوشيُأيبُمتومُ.ادجؾدُإولُوافثوينُ.إظؾؿُافشـتؿريُ.حتؼقؼُافدـتقرُظعُادػضؾُُحقدانُ.
دارُافػؽرُادعوسُُ-بروتُ.افطبعيُإوػُُ3431هـُ.
جقاهرُافبَلؽيُ.افسقدُأُحدُاهلوصؿلُ.دارُافػؽرُ3434ُ.هـُ.
افدرُادصقنُبتفذيىُمؼدميُابـُخؾدونُ.هذهبوُوظؾؼُظؾقفوُضقوءُافديـُرجىُصفوبُافديـُ.دارُ
افػتحُ.افطبعيُإوػُُ3431هـُ.
ادروءةُوخقارمفوُ.أيبُظبقدةُمشفقرُبـُحسـُآلُشؾامنُ.دارُابـُظػونُ.افطبعيُافثوكقيُُ3431هـ.
افشـػرىُإزديُ.حتؼقؼُأُحدُحمؿدُظبقدُ.ادجؿعُافثؼودمُ3413ُ.هـُ.
ظعُأدهؿُمؼوٓتُمتـقظيُ.إظدادُكبقؾُؾرجُ.دارُافؽتىُوافقثوئؼُافؼقمقيُبوفؼوهرةُ3411ُ.هـُ.
خريدةُافؼكُوجريدةُافعكُؿسؿُصعراءُمكُ.اجلزءُإولُوافثوينُ.افعامدُإصػفوينُافؽوتىُ.
مطبعيُدارُافؽتىُوافقثوئؼُافؼقمقيُبوفؼوهرةُ3411ُ.هـُ.
افتلديىُدمُافعكُافعبودُ.افشقخُشؾقامنُبـُأُحدُبؽرُؿـدوُ.اجلومعيُاإلشَلمقيُبودديـيُادـقرةُ.
افطبعيُإوػُُ3411هـُ.
ـتوبُظققنُإخبورُ.ادجؾدُإولُوافثوينُ.أيبُحمؿدُظبدُاهللُبــُمسـؾؿُبــُؿتقبـيُافـديـقريُ.دارُ
افؽتوبُافعريبُ.
ِ
هتذيىُإخَلقُوتطفرُإظراقُٕ.بـلُظؾـلُأُحدُبـُحمؿدُبـُيعؼقبُافرازيُ(مسؽقيف)ُ.دارُ
مؽتبيُاحلقوةُفؾطبوظيُوافـؼُ.افطبعيُافثوكقيُ.
معروفُافرصودمُ.كجدةُؾتحلُصػقةُ.ريوضُافريسُفؾؽتىُوافـؼُ.
مجفرةُخطىُافعربُ.اجلزءُإولُوافثوينُوافثوفٌُ.أُحدُزـلُصػقتُ.ادؽتبيُافعؾؿقيُ.
شرة ُأُحد ُبـ ُضقفقنُ .أيب ُحمؿد ُظبد ُاهلل ُبـ ُحمؿد ُادديـل ُاف َب َؾقيُ .حتؼقؼ ُحمؿد ُـرد ُظعُ .مؽتبيُ
افثؼوؾيُافديـقيُ.
ظؼَلء ُادجوكغُ .افعَلمي ُأيب ُافؼوشؿ ُاحلسـ ُبـ ُحمؿد ُحبقى ُافـقسوبقريُ .حتؼقؼ ُأبق ُهوجر ُحمؿدُ
افسعقدُبـُبسققينُزؽؾقلُ.دارُافؽتىُافعؾؿقيُ.
جـك ُاجلـوسُ .جَلل ُافديـ ُافسققضلُ .حتؼقؼ ُدُ .حمؿد ُظع ُرزق ُاخلػوجلُ .افدار ُافػـقي ُفؾطبوظيُ
وافـؼُ.
أخبورُاخلقارجُمـُـتوبُافؽومؾُ.اإلمومُأيبُافعبوسُادزدُ.دارُافػؽرُ.
افتػؽرُورسظيُافبدَييُ.تؼلُافديـُافـبفوينُ.ظوملُافؽتىُاحلديٌ،جدارُفؾؽتوبُافعودل.1001ُ.

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 197افـؿــراجــع
.43
.41
.41
.44
.41
.41
.47
.48
.49
.10
.13
.11
.11
.14
.11
.11
.17
.18
.19
.10
.13
.11

ادحوشـُوادسوويُ.ادجؾدُإولُ.إبراهقؿُبـُحمؿدُافبقفؼلُ.حتؼقؼُحمؿدُأبقُافػضؾُإبراهقؿُ.دارُ
ادعورف.
أظَلم ُاحلرـي ُإدبقي ُوافؾغقيي ُدم ُبَلد ُافشوم/افؼرن ُاهلجري ُافرابعُ ،بَلط ُإمر ُشقػ ُافدوفيُ.
افدـتقرُؿيصُاحلسغُ.دارُافشاملُفؾطبوظيُوافـؼُوافتقزيعُ.افطبعيُإوػ.3981ُ.
أخَلقُفؾؼرنُاحلوديُوافعؼيـُ.جقنُبقـزُ.ترمجيُؿسؿُافسمجيُبدارُافػتحُ.دارُافػتحُافشورؿي.
أـثقؿُبـُافصقػلُافبؾقغُافبَلؽلُ.افدـتقرُحمؿدُبدريُظبدُاجلؾقؾ.
حمورضاتُإدبوءُوحمووراتُافشعراءُافبؾغوءُ.راؽىُإصبفوينُ.دارُاجلقؾُ.بروتُ3401.هـ.
ٔفئ ُاحلؽؿُ .د.رحوب ُظؽوويُ .دار ُافثؼوؾيُ .افدوحيُ .دار ُافػؽر ُافعريب.بروتُ .افطبعي ُإوػُ
.1001
إخَلقُوافسرُدمُمداواةُافـػقسُ.اإلمومُابـُحزمُإكدفزُ.تؼديؿُظبدُاهللُافسبًُ.دارُافػتحُ.
افشورؿيُ.افطبعيُإوػُ3434ُ.هـ.
إدبُافصغرُوإدبُافؽبرُ.ابـُادؼػعُ.دارُبروتُفؾطبوظيُوافـؼُ3407ُ.هـ.
أـثؿُبـُصقػلُافبؾقغُافبَلؽلُ.دُ.حمؿدُبدريُظبداجلؾقؾ.
افعؼؾُتـظقؿفُوإدارتفُ.دُ.هوينُظبدافرُحـُمؽرومُ.مؽتبيُوهبيُ3437.هـ.
طرؾوءُافعربُ.اجلزءُإولُوافثوينُ.إظدادُحسـُُحدُ.دارُمؾػوتُ3413ُ.هـ.
أمثول ُافؼق ُوافغربُ .افشقخ ُيقشػ ُافبستوينُ ،صَلح ُافديـ ُافبستوينُ .دار ُافبستوين ُفؾـؼُ
وافتقزيعُ.افطبعيُافعوذةُ3418هـ.
هرمسُاحلؽقؿُبغُإفقهقيُوافـبقة.إظدادُأُحدُؽسونُشبوكق.دارُؿتقبيُ.افطبعيُإوػُ3411هـ.
روضيُافعؼَلءُوكزهيُافػضَلءُ.احلوؾظُابـُحبونُاف ُبستلُ.دارُافػتحُفؾطبوظيُ.افطبعيُإوػُُ3431
هـ.
معجؿ ُروائع ُاحلؽؿي ُوإؿقال ُاخلوفدةُ .ادؽتى ُافعؾؿل ُفؾتلفقػ ُوافسمجيُ .دار ُافعؾؿ ُفؾؿَليغُ.
افطبعيُافثوفثيُُ3411هـُ.
افتؿثقؾُوادحورضةُ.ظبدُافـؿؾؽُبـُحمؿدُبـُإشامظقؾُأبقُمـصقرُافثعوفبلُ.افدارُافعربقيُفؾؽتوبُ.
افطبعيُافثوكقيُ3403ُ،هـ.
فطوئػ ُافؾطػُ .ظبد ُافـؿؾؽ ُبـ ُحمؿد ُبـ ُإشامظقؾُأبق ُمـصقر ُافثعوفبلُ .دار ُادسرة ُ– ُبروتُ.
افطبعيُإوػُُ3400هـ.
روائعُاحلؽؿُوإمثولُفؾؿشوهرُوافعظامءُ.إظدادُحمؿدُيورس.ــقزُفؾـؼُوافتقزيعُ3411ُ.هـ.
رساجُادؾقكُ.اإلمومُافعَلميُأيبُبؽرُحمؿدُبـُحمؿدُافقفقدُافػفريُافطرضقرُادوفؽلُ.دارُافعوذرييُ
فؾطبوظيُوافـؼُوافتقزيعُ–ُافريوضُ.افطبعيُإوػُُ3411هـ.
جقاهر ُإدب ُدم ُأدبقوت ُوإكشوء ُفغي ُافعربُ .اجلزء ُإول ُوافثوينُ .افسقد ُأُحد ُاهلوصؿلُ .ادؽتبيُ
افتجورييُافؽزىُ.افطبعيُافسوبعيُوافعؼونُُ3189هـ.
هتذيىُإخَلقُ.أيبُظثامنُظؿروُبـُبحرُاجلوحظُ.دارُافصحوبيُ.افطبعيُإوػُُ3430هـ.
إكدفسُوادتـبلُشرُودراشوتُ.إمقؾققُؽراشقيُؽقمٌُ.تعريىُدُ.افطوهرُأُحدُمؽلُ.
معُصعراء ُ
ٌ
دارُادعورفُ.افطبعيُاخلومسيُُ3431هـ.
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ضبوئعُافشخصقوتُ.ثققؾراشطقسُ.ترمجيُوتؼديؿُوحقارُ/ظودلُشعقدُافـحوسُ.ادرـزُافؼقملُ
فؾسمجيُ.افطبعيُإوػُُ3411هـ.
دراشيُدمُافرحوفيُابـُجبرُإكدفزُافبؾـزُافؽـوينُوأ َثورهُافشعرييُوافـثرييُ.دُ.إحسونُظبوسُ.
دارُافغربُاإلشَلملُ.افطبعيُإوػُُ3411هـ.
حتػي ُإكػس ُوصعور ُُشؽون ُإكدفسُ .ظع ُبـ ُظبد ُافرُحـ ُبـ ُهذيؾ ُإكدفزُ .مـ ُظؾامء ُافؼرنُ
افثومـُاهلجريُ.حتؼقؼُد.ظبدُاإلفف ُأُحدُكبفونُوُد.حمؿدُؾوتحُصوفحُافزؽؾُ.مرـزُزايدُفؾساثُ
وافتوريخُ.افطبعيُإوػُُ3411هـ.
ظغُإدبُوافسقوشيُوزيـُاحلسىُوافريوشيُ.ظعُبـُظبدُافرُحـُبـُهذيؾُإكدفزُ.مـُأظقونُ
افؼرنُافثومـُاهلجريُ.دارُافؽتىُافعؾؿقيُُ-بروتُ.افطبعيُافثوكقيُ.
اإلظجوزُواإليـجوزُ.أبقُمـصقرُافثعوفبـلُ.تؼديؿُوتـحؼقؼُوتعؾقـؼُ/د.حمؿدُزيـفؿُ.افدارُافثؼوؾقيُ
فؾـؼُ.افطبعيُإوػُُ3411هـُ.
أحسـُموُشؿعً ُمـُافشعرُوافـثرُ.أبقُمـصقرُافثعوفبـلُ.تؼديؿُوحتؼقؼُوتعؾقؼُ/د.حمؿدُزيـفؿُ.
افدارُافثؼوؾقيُفؾـؼُ.افطبعيُإوػُُ3417هـ.
إظودة ُافتػؽر ُدم ُادستؼبؾُ .مرـز ُاإلمورات ُفؾدراشوت ُوافبحقث ُآشساتقجقيُ .افطبعي ُإوػُ
3414هـ.
ـؾقؾيُودمـيُ.ظبدُاهللُبـُادؼػعُ.ممشسوتُظبدُافؽريؿُبـُظبدُاهللُ–ُتقكسُ3971ُ.مُ.
ؾرائد ُاخلرائد ُدم ُإمثولُ .أيب ُيعؼقب ُيقشػ ُبـ ُضوهر ُاخلقيلُ .دار ُافـػوئس ُفؾـؼ ُوافتقزيعُ-
إردن.
تػوحيُـؾُيقمُ(أمثولُؿديؿيُافسبىُوراءُاشتؿرارهو)ُ.ـوروٓيـُتوجورتُ.مؽتبيُجريرُ.افطبعيُ
إوفـكُ.1033
دمُبحقرُافعؾؿُمـُشؾسؾيُاؿرأُافشفرييُ.دارُادعورف.3991ُ.
افػراشيُافؼقودييُ.إَيوبُبـُحسـُكصرُ.ثؼوؾيُفؾـؼُوافتقزيعُ.افطبعيُإوػُُ3410هـ.
أكطقانُتشقخقفُإظاملُادختورةُ.افـؿجؾدُإولُ.ترمجيُأبقُبؽرُيقشػُ.دارُافؼوقُ.
افشبؽيُافعـبؽقتقيُ.افـؿقاؿعُافـؿتخصصيُؾـلُافشعرُوإدبُومقاؿعُافؾغيُافعربقيُمقاؿعُافساثُ
افشعري.
وحلُافرشوفيُ.أُحدُحسـُافزيوت.
افشفىُافَلمعيُدمُافسقوشيُافـوؾعيُ.أبـلُافؼوشؿُظبداهللُبـُيقشػُبـُرضقانُافـجوري ُادوفؼلُ.
حتؼقؼُحمؿدُحسـُحمؿدُحسـُوُأُحدُؾريدُادزيديُ.دارُافؽتىُافعؾؿقيُ.افطبعيُإوػُ3411هـ.
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