


يلاغو زيزع تنأ

 تررم ،مويلا كلذ تالجملا دحأ حفصتأ تنك امنيب
 نوكي نأ ناسنإ لك ىلع" تأرق ذإ ،ةريثملا ةلمجلا هذهب

 ،"رخآ ًاناسنإ ريصي ىتح ناسنإل ناسنإ
 لك ىلع" ىرخأ ةرم اهتأرقو اهدنع تفقوتف
 ريصي ىتح ناسنإل ناسنإ نوكي نأ ناسنإ
!رطاوخلل ةكرحم ةلمج نم اهل اي "رخآ ًاناسنإ

 هيف متي يذلا ينورتكلألا رصعلا اذه يف
 ةوق نع تاعارتخالاو ةيملعلا تافاشتكالاب ةضاعتسالا
 حبصأف ،ةيقيقحلا ناسنإلا ةميق كردن دعن مل ،ناسنإلا

 ةشرو يف ددع درجم - ءيش ال مويلا ءاسنلاو لاجرلا
 طيحم يف ةطقن ،ةلئاهلا ةايحلا ةنيكام يف سرت ،لمع

 مهنأش عفترا نمم ضعب كانه نأ حيحص - لئاهلا ةيرشبلا
 وأ ،ةيقيسوملا مهبهاوم وأ ،ةيئايزيفلا مهلاصخ ببسب
 ءالؤه حجني دق" ةلكاش ىلع نيذلاو ،ةيضايرلا مهتاردق

 مظعألا داوسلا نكلو "ةماعلا هابتنا بذج يف
 وأ عراشلا يف مهلباقن نيذلا مه سانلا نم
 .مهكردي وأ دحأ مهظحالي نأ نود انب نورمي
 ةيلكب ذاتسألا "نامروف دلانود" .د نعو

 تايالولا ،نرتسو ثرون ةعماج بطلا
 نم نانسإلا مسج ةميق نأ لاق ذإ ،ةدحتملا



 يفو ،رالود 3,5 ىدعتت ال ةيئايميكلا هتانوكم ثيح
 ةيئايميكلا هتانوكم ةميق ىدعتت ال دق داسكلا رصع

 يذلا مدقتلا ردقب ركذُت ةميق الب ناسنإلاف .ًاتنس 90
 طابحإلاب اورعش رابكو بابش نم مكف ،ملاعلا هيلإ لصو
 ،مهتالواحم عمتجملا كردي نلف ،مهبأد غلب امهم هنأ ةركفل

 نلو ،مهراكفأ سانلا لبقي نلو
 ىلع ركذي ريثأت يأ اوثدحي
.ءيش ال ةطاسبب مهف ،ملاعلا

 باتكلا يف عوسي انربخأ
 ،لاضلا فورخلا لَثَم نع سدقملا
 ،اقول ةراشب يف ةدوجوم ةصقلا
 نأ لثملا يكحيو ،15 حاحصإلا

 ةعستلا كرتف ،مهدحأ لض ،فورخ ةئام هيدل ٍعار كانه ناك
 فورخلا اذه نع ثحبيل بهذو هعم نيذلا ًافورخ نوعستلاو

 ،قيرطلا ىلع ةريثك رطاخم كانه تناك ،لاضلا
 ةياهنلا يفو ،لاضلا اذه دجي نأ هيلع ناك نكلو
 ،هيفتك ىلع هلمحو هب حرفو ،هدجو لجأ ،هدجو

 هناريج اعدو تيبلا ىلإ هعم هرضحأو
 يِفوُرَخ ُتْدَجَو يِّنَأل ،يِعَم اوُحَرْفا " :مهربخأو

 هنكلو ،دحاو فورخ نم رثكأ نكي مل ،"!َّلاَّضلا
 :لوقيو عوسي لمكي مث ،يعارلا دنع ًامهم ناك

 ُحِلاَّصلا يِعاَّرلاَو ،ُحِلاَّصلا يِعاَّرلا َوُه اَنَأ11"
.(11 :10 انحوي) "ِفاَرِخْلا ِنَع ُهَسْفَن ُلِذْبَي



 ةريظحلا نع ًاديعب ًاهئات ،لاضلا فورخلا اذه لثم نوكت دق
 يف درف تنأف ،حلاصلا يعارلل ةبسنلاب نكلو ،تيبلاو
 يتلا كلت قوفت هدنع كتيمهأو ،ةيمهألا ةياغ

 نم ًاريثك ربكأ كردقو ،ًاعمتجم هلك ملاعلل
 ُنْحَنَو " سدقملا باتكلا لوقي .اهتاذ هتايح
 (8 :5 ةيمور) "اَنِلْجَأل ُحيِسَمْلا َتاَم ٌةاَطُخ ُدْعَب

 ْلَه " :يبنلا ءايعشأ ناسل ىلع ًاضيأ لاق امك
 ؟اَهِنْطَب َنْبا َمَحْرَت َالَف اَهَعيِضَر ُةَأْرَمْلا ىَسْنَت
 ءايعشأ) "ِكاَسْنَأ َال اَنَأَو ،َنْيَسْنَي ِءَالُؤه ىَّتَح

 كعضو ناك امهم ،كب متهم وهف .(15 :49
!يلاغ تنأف ،هينيع يف ةميظع كتميقو ،يلاحلا

 ذخ ،ًابناج عوضوملا اذهب يقلت نأ لبق ،ءيراقلا اهيأ
 ميدع ًائيش تسل تنأف ،رابتعالا نيعب ةقيقحلا هذه

 رعشت دق امبر ،ككردي الو عمتجملا كفرعي ال ،ةميقلا
 - كمهفي نم دجوي ال ،كب متهم دحأ ال نأ - ةقيرطلا هذهب

 يف بغرن نحنو ،كمهفيو كب متهي نم لعفلاب كانه نكلو
 عوسي برلا هنإ ،صخشلا اذه عم لصاوت ىلع كلعجن نأ

 ةبسنلاب ةريبك ةميق وذ تنأف .حيسملا
 ،هيلع ةظفاحملا قحتسي صخش ،هل

 ال صخش ،هلجأل توملا قحتسي صخش
 .هرظن يف ميظع كردقو ،نمثب ردقي
 وهو ،كصالخل تام دقو ،كبحي عوسي

 مالسلا كلذ كيطعيلو ،كل رفغيل يح



 يتأت نأ كنكميف ،هنع ثحبت يذلا اضرلاو حرفلاو
.هل ًانبا ريصت نأو حيسملل

 كانه سيلو ،ًاريثك تدعتبا دقل" ،كسفن يف لوقت دق
 ىلع ردقي نم كانه سيلو ،يلئاذرل دبع انأف ،ّيف لمأ

 ،ًارابكو ًاراغص ،سانلا نم ةدودعم ريغ فالآ كانه "يتدعاسم
 مالسو حرفو ،ةيدج ةايحو ًاديدج ًالمأ حيسملا يف اودجو نمم
 قحتست ةايح حيسملا يف اودجو .دارمو فدهو ةايحلل ةياغو

 يف كتايح تعدوأ نإ كل ثدحي نأ نكمملا نم اذهو ،شيعلا
!نآلا لب ،مويلا اذه كل ثدحي دقف ،حيسملا عوسي

 ،يطاخ انأ ،برلا اهيأ" :ةالص
 ىلع رداق ريغ انأ ،يل رفغأ

 كلذل ،يسفن ةدعاسم
 ،انأ امك كيلإ ٍتآ انأف

 كنأو ينبحت كنأب نمؤأو
 ريدأ نأ يندعاس ،يلجأل تم
 كعبتأ نأو يضاملل يرهظ

 كلبقأ ينإف ،يتايح مايأ لاوط
 ،يتايح لك كيطعأو ،هلإو صلخمك

".نيمآ ،عوسي مساب
:تاراسفتسالا نم ديزملل

ص 9:00 ،دحألا حابص عامتجا
.ةماع ةوعدلا ،ىضرملا لجأ نم ةالص




