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 فو متي اهيف ءىش لك . lr ةيذهم دالب اینالآ |
 . ةددحم صصحو .. galing .. لود

 لك تناك انتلحر نم Uke مايأ ةسخ لالخ قو
Liaramمناصم  de 

 یدغتنو .. ةشرو ىلع رطفنو .. عتصم ىلع وحصن انك

 .. مجتم ىلع یشعتنو .. ةكرش ىلع
 .. ظیغلاب رعشآ تأدبو *

 . ةيلستلل صصح WU ىف سیلآ
 لا 4 thy دیدشاو pull نم تللم دق تنك

ola,ميظعلا یباجع| نع یمسرلا انقفارل برعآ  wu 
 .. اهتاعاتصو

 املأ نإ .. تارم سخ موي لک هل لوقأ تنکو

 de ترصتنا اهنإو .. توق نل اهنأ تتبثأ اهتإو .. ةعئار
 ا

E 

 ق راع يي جيبك dl انج -
 نم نط رايلم ىرت فوس ... Us BL « نسا » عناصم

 _ ديدحلا نم راهتأ ىلإ لوحتيو .. كينيع مامأ بوذي ةدرخلا
 اخايسأو بيياتأ عنصملا فرط نم جرخي مث .. لئاسلا

۷ 
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wissاينولوك ىف حاولألا یرت فوسو .. حئارشو  

 ءاوطا شیداب ىف یرت فوسو .. ةقينأ تایرع ىلإ لوحتت-
 انلذب ام یدم روصتت نأ عیطتست كنإ .. دامس ىلإ لوحتي

 .. ةريخألا انجاتنإ ماقرأ ىلع تعلطا اذإ دهج نم

 ةينايب اًموسرو ةطيرخ جرظیو هبيج ىف هدي عضیو

 : اهتوالت ىف lags همامأ اهطسبي تاءاصحإو
 .. اذك رهش یف اذكو HS نط نييالم ۲ -

 . تيكو تيك رهش یف اذك نانطألا نم تارايلم ۵ -
 ىنحأو . ماك ةنس قو ماك ةنس ىف ةعطق فلأ نوعست -

 اذه نأ هل دكؤأ ,ul بيذهتلا ىف ةياغ ةءانحئا ىسأر

 ةعانصلا ةديمع تحبصأ دق اینالآ نأو .. العف هروصتأ ام

 : الئاق لجخ ىف فدرأ مت .. ماعلا ىف

 .. ایئالآ ىف ءىش لك تسيل ةعانصلا نأ كش الو -

 ىف ىتح .. تح .. نف لك ىف تمدقت Ul نأ ديالو
 .. الثم انيسلا

 نويزفلتلاو .. ویدارلاو .. اتیسلا .. اه .. اها
 ىف ةبذيذ US طقتلت نأ عيطتست تامامص اندنع نإ .. اضيأ
 تقو ىف ةجوم اذك ىلع لمعت نأ عیطتستو .. ةيناثلإ

 .. ىلع Je ةريخألا تاءاصحإلاو .. دحاو

 ىف أدييو تاءاصحالاو ةينايبلا موسرلا ةطيرخ جرخيو . ٠
 : مالستسا ىق لوقاف . ديدج نم ةوالتلا .
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 .. ميظع .. عئار .. عئار -
 pul ةسمخ ةدم دما هذه ديهش 3 دقو

 ىل لاقف . las ىضرغ بيبللا !GUY مهف امنيح ةيلاوتم
 : یفتک ىلع تبرپ وهو

 .. ؟ وهلت نأ ag cal .. اه -

 : داجنتسا ىف تلقف
 .. كوجرأ .. اه .. اه -

 تارظنلا اتلدابتو یفتک ىلع تبرو هفتک ىلع تیرو

 ىلع لام مث .. ةلحرلا ىف ةرم لول كحضلاو ةيبناجلا
3 

 : اسماه

 ىلإ .. فرودلسد ىف ىهقم ىقرأ ىلإ كذخآ فوس -
 . مويدالبلا

eاًريتك اذه قدعاسي فوس .. كركشأ ..  y 

 2, حاصلا موق
 .. قيمع دو 3 انحفاصتو

 ديم 6 دع

 Sil ىهلم ةلاص ىف هراوج ىلإ سلجأ تنك ءاسملا قو
 EN نحن انکو .. كرحتم حرسمو صقر تسيب لوح
 نم اتلوح نم لكو .. هلك ىهلملا ىف نيديحولا نيباشلا
 .. زئاجعلا

 , ىلإ ینیحص دق ىب ةوافحلا ىف ةغلابم ىقيدص نأ تمهفو |
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el”هيلإ بهذي هیرابک وهو .. فرودلسد ىف هیراپک  
 نم Me GL Ey اودهاشيل bis عناصملا باحصأ .

 . اتدنع ةفسلفلا هبشي اًهون .. وهللا

 ةلهكلا هوجولا ىلإ رظنأ تحرو ىئاضقل تملستساو
 ءارقلا لمأتأو .. ةيدحلا روهظلاو ضيبألا رعشلاو

 .. ةرهسلا بايثو تارهوجملاو
 .. تامداخلا هوجو ىه ةديحولا ةليمجلا هوجولا تناكو

 جرفتأ تأدبو .. ةيملاع ارم ضرعي حرسلا أدبو
 .. یسقن یسلأو

dyةرتاف یقیسوم ىلإ ىغصأ انأو لیلا فصتنم  
Alleةيفسلف ةحطش ینتذخآ .. ءاوضالا تتفخ دقو ..  .. 

 .ىف ىأ U لیخو « ىساسحإ اهيف طاتخا ةظحلب تررمو
 هوجو ىلإ رظنآ .. جربوألا دئاوم ىدحإ ىلع ةرهاقلا
 ىلإ یفصأو ةرهسلا بايث ىف ءاينغألا انزئاجع نم ةقيلأ
 UN ١ یی

 .. اینالآ .. اینالآ نم لعجت ةيفاك قورف دجوت نكت مل
 Gi ةقاطبلا هنع تطقس دقو ناستالاب سحآ تنك

 نأ نكي صخش درج حيصأف سلطألا ىلع هناکم ددحت
 ve ناسنا ىأ وأ .. یه وآ وه وأ cal gf tl نوکی

 اونوكي نأ نكي لافطألا لك نأب سحأ تنکو ,
 لکو .. AUT اونوكي نأ نکی زئاجعلا لکو .. یلاقط
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 ۱ .. ینطو نوکت نأ نكي ایندلا
 E .. ةقيمعلا ةحارلاب سحأ تنکو

dyانيح الإ ردخملا ذيذللا ساسحإلا اذه نم قفأ  

aىف الئاق ىقيدص فتك ىلع هدي عضوو نوسرحلا  

  dnbةفرص ةيناملأ :
 - كلاف ره ..

 ترکذنو .. ةأجف معقاولا ىلع ىنيع تحتفف

 . اهيلع سلجأ ىتلا ةدئاملاو .. فرودلسد .. مويدالبلا

 ةئام ا كا ل ع

 . ةيسنج ةئامو ةغل ةئامو ةلود

 جماتربلا ىف لصق رخآ ىلع لدسي راتسلا ناکو

 ۱ : اسماه لوقی یقیدصو
 ..؟ ةليج ةرهس -

 us ةءارق نم یوتل مئاق als costal تنکو

 ةسياعلا اینا ىف وهلل قالواح یلوآ هذه تناکو .. لیوط
 .. ةبذهلا

 مث ٠ للا عناصم ىلإ لورهن انك رکابلا حابصلا ىفو

 شيدابو بورك ىلإ ريطنو « دروف glee ىلإ بكرت

 ++ سديس رمو

an,ءانیم ىف انلاحر طحن اتک ىرخأ مايأ ةسمخ  y 
 جرويماه ..

1١ 



 .. ةيلاخ ةناخ ةلحرلا لودج ىف تناك جرویماه قو

 نودب موی فصت اهانعم نإ ىل اولاقف اهانعم نع تلأس

 ! كفيك ىلع هیضقت .. جمانرب
 .. ءادعصلا تسفنتو

 نودبو .. عناصم نودب .. ىفيك ىلع تاعاس تس

 .. ةمرتحم تاهيرايك
 بكوملا نم تصلخت Gi هتلعف ءىش لوأ ناكو

 5 wb ىدحو ترسو .. سرلا

 یلکش ناکو .. ديعس Uy عراوشلا ىف ةعاس ةدل ترس
 ىف تاماستبالل ةديصم نيتئلتمملا یتفشو تركألا ىرعشب

 .. اهضرعو جرويماه لوط

ols,لك  GUIرظني  Ulىل زمغت ةيناملأ لكو .. مستبيو  

 لاقو .. هتالوكيش ىرتشأ تققو .. رئاجسلل ناكد ىو

 : ةكيكرلا ةيزيلجنإلاب مئابلا ىل
 ,.؟ كلذك سيلأ .. دنا نم تنأ -
 ىلا تاباغلا نم .. دنا شارحأ نم .. طبضلاپ -

 !.. دورقلا اهتكسي
 .. اذه تنخ دقل .. اه .. اها
 : هئاکذ ىلع هسفن Ge وهو .ىدي de دشو

cal, ga de -؟ ايتالأ ىف .. 
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dee -ةدودعم مايأ  .. 
 ..؟ كلذك سيلأ .. دراي وج -

 .. شعتم هتکلو .. هآ -

 : Lala ىنذأ ىلع لامو

 نم بوکب كيلع .. a اشعنم هلعجت نأ كنكيو -

 عراش فرعت له .. لفلا نول ىف ةيروحو ةريبلا

 بهذآ .. ةيصانلا ىلع نم كاته هتإ .. نابراییرلا

 لک نابرابیرلا عراش ىف دجت كتإ .. ch Zar الو
 o ةحيصنلا هذه رکذت طقف .. tl رافیلوب هنإ .. ءىش

 یسافت كدخو نبللا لتم ءاضیب cul ةيناملأ skal لقت ال

 ءايشألا ضخرآ اه حافتلاو نبللاف .. اندتع مئاتش هذهف

ul a0  
 .. دوس كنویعو ةليحكو ءارمس col اه لق

 .. نابرابیرلا عراش ىلإ عطربأ تحرو « هترکشو
 .. عیقص ىلإ لوح دق وجلاو .. ليقأ دق ءاسلا ناکو

 بای هبشي ىذلا هباب تقلغأو .. عساولا یفطعم ىف تلخدو

tal 

 لوطي یهاللا نم نيفص تدجو نايرابيرلا عراش قو

 یز ىف لجر فقی یهلم لك des .. قیضلا عراشلا

 حیصیو .. تاغل سمخب جمانریلل ةياعدلاپ موقی لافنرك

alyدازم ىلع حيصي  .. E 

ir 



 Es“ لك نم ايارع
 .. ىسنت ال de تاحول

 .. رمعلا GU لمجأ ىه رمعلا نم تاعاس
 .. پابلا ىلع كمومه كرتاو .. cle اي انتانج ىلإ لاعت

 ىلإ سمه ةيحل وذ بیرم لجر كانه ناك ملظم نكر ىفو

 : ليبس رباع لك
 ىف ةدئاف الو .. نمست الو ىنغت ال OU LST نإ -

 ىلإ كبحصأسو انأ ىعم لاعت .. كيديب نهسملت ال ايارع
 .. ةنجلا نم ىهشأ وه ام

 طسو سیراب نم اًعيفر th هیشی عراشلا ناك

 .. قيضلا طيرشلا اذه ىف انکم ءىش لك ناكو . جروبماه
 .. سنجلا ضرع ىف نتفتت تامتیس كانه تناك

 براشمو .. ءاسنلا نيب لزغلا ضرع ىف نتفتت حراسمو

 ةيدنأو .. لذبت ىف ناسنجلا ys طلتخي ةئيدرلا ةريبلل
 .. ةبيرملا تاقفصلا لدابتل تاناحو .. رامقلل

 نودب WU دودح تربع di ريسأ انأو ىلإ ليخو

 .. تروپساپ

 .. ةييرغ لوح هوجولا لک تناك

 زیلجناو سورو نييئيصو نییئابایو جونز هوجو
 4 دحاو GUI هجو اهنيب سیلو .. ناكيرمأو نییسنرقو

 تالثملا یتح .. طقف حاوسلا لجأ نم عراشلا ناك
۱ 



 . SEY نم نك تاصقا رلاو
 ۳ عراشلا اذه ىف Sal نم تاعاس دعي تکردأو

 ىلع .. یسقن ىلع جرفتآ امناو .. اینالآ ىلع جرفتآ ال

 لک نم حاوسلا نعو ge ناملألا نهذ ىف ىتلا ةروصلا
 . ناولالا

 .. قدنفلا ىلإ « یسکات » ,dal یمکست تعطقو
 : قئاسلا .atl قيرطلا قو

 ؟ سله مکدالب ىف دجوي الأ -
 لعفت ةرح اتدنع call نإ .. سلطاپ ga اذام -

 اسلم lia سیلو o جاوزلا لبق ءاشت ام

 ١ ..5 نذإ هتومست اذام —

 .. دحألا موي ىف انتايح هنإ .. اًئيش هيمسن ال اننإ -

 ةسينكلا ىلإ هيف نوبهذت .. دحألا موي ديعس موي هنإ -
 .. ءاسملا ىف مكقاشع ىلإو .. حايصلا ىف

 .. ركفي نأ نود قئاشلا ,dan .. تكحضو

 ,á iA ul تازنو .. قدنقلا دنع یسکاتلا فقوتو

 Ne مظنملاو قیفدلا ىناملألا بعشلا

yo 





 ىف لبلا دش جروبماه ىف





 ماع ءاتش رخاوآ ىف كيتنالنألا قدنف .. جروبماه |

aw 0¥ 

 ةنخدم نم دعاصتملا ناخدلاو جلثلاب رطقي ءاوهاو
 ةلاصلا ىف فقاو انأو .. ةريرعشق هب نأك فجتري قدنفلا

 رفآ فقي ىراوج ىلإو .. فسویلا زور ىلإ اًياطخ بتكأ
 نیئوعبلا نأل , هرعش دشي GUY ىفحصلا قحلملا كلاف

 تاعاس كاته نأو .. ديعاوم كانه نأ نومهفي ال تیرصلا

 اهيلع قفتي تاقوأو .. بيج تاعاسو طئاح تاعاسو دي

 .. ةظحللاو ةقيقدلاب اهيق نوقتليو سانلا
 ر. اذك ىأ .. اذك ةعاسلا وه مكدتع داعيم Gal نإ -

 .. دعب نيتعاس وأ لبق dele نيب قرف ال

 هيلإ رظنأ اقأو هنانسأ ىلع زكيو هرعش دشيو اذه لوقي
 : انحارج ىرادأ نأ vie لوقأ مث .. ةهالبب

 ةعابو ةيراسمك انسلو .. ةفسالف قرشلا ىف نحن -

 نوكت نأ مه اذام .. مکلثم ةدادحو ةطارخ لامعو نبل

 نيكاكدلا نم قزترن ال اننا .. ةعباسلا وأ ةسداسلا ةعاسلا

 ark قلعي ال تالمأتلا ناكدو .. تالمأتلا ىلع شيعن اننكلو

 .. ةلجعلل ىعادلا اف .. اتبآ

sehىلإ  lesةلجع » ىف بتكأ  ¿amas lin N 
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Alىف هیتفش كلاف  okملستسا دقو  Vsات قدصو  

 ىف انقرفت نأ Lad امو نیتعاس ذنم جرویماه انلصو دقل

oldىرجي رخالاو ربخ فلخ ىرجي انضعب .. عيرألا  
 تنکق انآ امآ .. ةرهس فلخ یرج ,td ةصق فلخ
 .. Ute تنك دقف قیمع موتو ريثو شارفب ملحأ

 نع كلاق رهلل ترذتعاو ییاطخ ماتخب تعرسأ اذهو
 لکو .. عنرتآ انأو یفرغ ىلإ تدعص مث .. عامتجالا
 رودلاب tel .. 74 مقر اهنأ Ball نع هفرعأ ام

 .. اهحاتفم ىعم نأو .. سال

 شورفم ليوط رم ىف ترسو سماخلا رودلا تغلبو
 بایلا ىف یحاتفم تعضو مث .. هتياهن ge ةفيطقلاب

 de ةيواخ ةفرغلاب تئجوف ینکلو .. تلخدو .. هتردآو

 بتکم الو .. شارف ال .. ةرثاب اهیف ءىش ال .. اهاردج
 ناردج ىلع ةمئاق ةبارخ درج .. ءىش الو .؟ یسرک الو:

 مث .. پابلاو حاتفلا نمو مقرلا نم دكأتأل تدعو .. ةقينأ
 .. اًرئاح تفقو

 نويرصملا نوثوعيملا ماني نأ .. GUM مركلا وه اذهأ

 ريرس وأ بالود اهیف سيل ةفرغ ىف .. ضرألا ىلع
 Aus وأ بتكم وأ

 ؟ وه اذهأ .. ماظنلا وه اذهأ
۲ 



 ىف ىنأ te تركذت مت .. ke ىف یدیب تقفصو

 نأو « ىودبلا ديسلا ةدناكول ىف تسلو ليتوه كيتئالتألا

 .. ىدحي نل حابصلا ىح قيفصتلا
 هقدأ تللظو .. هتدجو ىتح سرج نع ثحبأ تبهذو

 قينأ لجر وهو .. الورهم مداخلا ءاج ge تارم ةدع

ae0  
 اك ةفرغلا نإ .. اضيأ ضاعتمابو .. راصتخاب هل تلقو

 .. ةحارلا لئاسو نم ءیش ىأ اهب سيل .. یری

 یرحش ىلإ نيترم رظنو ةفيطل ةماستیا لجرلا مستیاو
 هيلع طغضو طئاحلا ىف « رارز » ىلإ ad مث .. تركألا
 ىلإ هجقاو .. طئاحلا لخاد نم تادعلا لماك ريرس جرخف
 a .. ةبنك تجرخف رخآ « رارز » ىلع طغضو نیمیلا

 .. ىسركو بتکمو che جرخف البح دشو فلخلا ىلإ

 اهيلع ةدئام تجرخف صرق ىلع طغضو لامشلا ىلإ هجتاو

 .. ایادهو تانالعإو تاركذم ةتوتو نوفيلتو ويدار

 .. تركألا ,یرعش ىلإ رظني لجرلا داعو
 ىف Bled تلقو .. be ىف coal .. مستيأو

 .. اذه نم JST لعفن اتئژو .. كريسلا ىف اذه لعفن قرشلا

 .. ليف let نم جرخیف ةريغص ةعبق اًنايحأ عفرن
ln لظو .. Gite, .. ةجاذس ىف pull dan, 

 ريضعتو .. دوسألا رحسلا نعو .. قرشلا نع اليوط
۳۹ 



 بذكأ یظیغ طرف نم ةعاس ةدل تللظو .. حاورألا

 wd هيلع
ia ةفرغلا ىف رودآ تلزام تنك ینکرت bees 

 طئاحلا نطاي ىف هناکم ىلإ ثاثألا ديعأف رارزالا ىلع طغضأ

 نيراصملا جرخت اك .. هجرخأف ىرخأ ةرم اهيلع طغضأ مث

 بنرألا نطب نم .. 5

 ةبعللا هذه تنقتا اتيح ناتثمطالا نم ءىشب ترعشو

 .. مامحلا تلخدو .. ىبايث تعلغو

 .. رعذلاب ىتباصأ مامحلا رظنم نكلو
 هبشي هنکلو .. هفرعن ىذلأ فولأملا مامحلا سيل هنإ

 ةروسام هيف طئاخلإ ىف ربش لك .. ةرخاب ىف تالالا ةفرغ

 .. ةلجعو .. ةعفارو .. رزو .. ةيقنحو حاتفمو

 یتلا سمخلا تايفنحلا ىلإ رظنأ انأو .. ركفأ تفقوو

 .. وينايلا ىف بصت
 ةيفنحو .. درابلا ءالل ةيفنح كانه نأ he ملعأ ىنأ

 .. تايفنح ثالث اذه دعب ىقبتو .. نخاسلا ءالل

 نوكت نأ زئاجلا نم : لوقأو ىسأر شرهأ تققو
 .. ىاشلل ةعبارلاو .. نوباصلاب ءام .. ةثلاتلا ةيفنحلا
 .. ىكسيولل ةسماخلاو
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 اهيف ترظن ةرعقم ةآرم ضوحلا فر ىلع یمامآ تئاکو
 Us ةرعش لکو .. نادف اهتحاسمو ةريكم ىنقذ تدجوف

 a ١ ةرجش لوط

 .. ةقينألا ةقالحلاب ةصاخ ةآرملا هذه نأ تمهفو

eeىسوملا عبتتلو ..  

 . ىرخأل ةرعش نم SR وهو.

 تألمو ةنخاسلا ةيفنحلا تحتفو فوخ ىف ىدي تددمو

 .. ويئابلأ

 .. gel de ركفأو ىخرتسأل هيف تددق مث
 حرسو ةحارلاب تسسحأو .. ىلاصوأ ىف ءفدلا ىرسو

 نم ةعاس دعي ابر .. ةأجفو .. ءىشو ءىش فلأ ىف ىركف
 .. ىمامأ Ke اليح یرال تقفأ .. ناحرسلا

 فقسلا ىف ريغص بقث نم ىلدم هتدجوف لبحلا تعبتتو
 .. لبلا فرطب تکسأو

 ..؟ etl اذه ةدئاف ام .
 .. ام ءىش ثدحيف .. محتسملا هدشي نأ ضو رفلا نإ

 RM Fee وهو فوخ ىف لبحلا ىلإ رظنأ تلظو
 دوعآ مث ao ls دوعأ م هدشأل ىرخأو bd نيب

 .. هكرتأف

 هيلإ رظنلاب ىفتكأو
rr 



 ةدحاو ةبذج لبحلا تیذجو .. تمجشت اًريخأو

 .. ةيوق

 .. ىراعلا ىدسج ىلع ببصتي قرعلاو ترظتناو
 تراد مث .. pall ىف ةعرسم تاوطخ تعمس نأ cad امو
 ةنتاف ءاضیب ةمداخ تلخدو .. بابلا حتفناو .. مامحلا ةركأ
 : .. رمقلا لثم

 .. لوضفلا نم فقو دق ءارقلا رعش نأ كش ال
 .. ءايشألا ضعب مه حرشآ فوس .. سأب ال
 ثدحت ىتلا قرغلا ثداوح هبيس لبحلا نأ تمهف دقل

 رخآ ىف قدنفلا ىلإ نودوعي نيذلأ یراکسلل ویتابلا ىف
 Bale ىلدم وهو .. مامحتسالا ءانثأ مهيعو نودقفيو ليللا

 .. هيعو دقفي نأ كشوأ اذإ هب دجنتسيل محتسملا لوانتم ىف
 نكلو .. رکسلا بيسب ال .. ییعو تدقف اًيصخش انأو
 .. ةأجاقملا بيسي

 ىذلا gall ريغ رخآ ىبعم اه انه ةكورتملا طقنلا
 had ىف اهبتكي یلا طقنلاب سودقلا دبع ناسحإ هدصقي
 ۰. لايخلا ىف فارسإلا نم ءارقلا رذحأ ,ul .. مانأ ال
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 امور نم تالمأت





 ":لزنآ IS تنك خينويم نم اًمداق ايلاطيإ تغلب اينيح .
 BUY عمتجملا نيب نأ تسسحأو .. ةيخيرات ملالس ةدع |

 .. حئاسلا : اهطبهب تاجرد ةدغ ىلاطيإلاو

 ةعرتک ودبي ربيتلا رهن ناکو .. ةيدق ودبت امور تناك

 .. ةدکار ةرفق ههايم .. ةيرفعجلا

 هوجولاو .. ةحلاك تویبلاو ةقيض عراوشلا تناکو

 نييديأ نك رجو .. اًريثك نملکتی ءاسنلاو .. ةبحاش ةرفصم

 .. ناکم لک ىف نوناسشلاو .. قالوب elos لعفي اک

 ؟ امور ىه .. امور dat یذلا ام : لءاستأ تأديو

 .. نادیمو قاقزو عراش لک ىف لیئامتلا یتباجأر

 .. بای نودبو راوسآ نودب فحتمک ودبت Ayal تناك

 دجت ربش لك .by ةروفانو ادق الاثق ad ناکم لک ىف

  یرکسع tel ىلع ةيرثآ ةبارخ
 دباعم ءاشحأو © ربكألا pA ءاشحأ تروصت ولو

 .. ةيسيئرلا ةرهاقلا نيدايم لتحتل تجرخ دقو رصقألا

 .. امور یه هلهف .. ةيسيئرلا اهعراوش ىف رثانتتو

beقامو رلا نفلا خيراتل ةنيما ةظفاح ىه امور نإ  .. 

 , نم تاعریت اهتماقأ امور ىف ةدلاشا نفلا راثآ لكو :

 :.. جیسلا لجأ نمو .. ابايلا نم ةوعدب ابوروأ ءاجرآ عيج ٠
ty 



 .. كانه ةدحاو ةكيبس galls نقلا نإ :

 ىلع ةموسرم ةيحيسلا ةصق دجت ناكيتافلا فحتم ق
 , ولجنأ ليئاكيم لاثمأ رابكلا نيماسرلا ةشيرب ناردجلا
 تاوبابلاو ءارذعلل لیئاق دجتو .. ليئافارو . ىشتفادو
 .. نيسيدقلاو

 .. مانصألا دجقو , ةنهكلا دجت دیاعلاو سئاتكلا قو

 ىف أرفت كنأك .. كلوح ةيقيرغإلا ایجولوئیلا لاطبأ دجتو
 .. مسج پاتک

oeفحتم ىف ةصاخ ةفرغ هل دجت ىرصملا نهاكلا  

 یمادق اکولمو . مهفرعت ةنعارف اهیف لباقت .. ناکیتافلا

 تربعو تقرس مهلیئاق نأ كش ال . ىلوألا تارسالا نم
 .. ةسينكللو ابابلل تعيب مث .. ايلاطيإ ىلإ رحیلا

 ها ريغ ue خا یش a تحنلا نإ
 id Vote ايف مهف ینوعرفلا تاحتلا .. قامورلا
 .. اهتاذ ىف ةلتكلا لاج مهف .. نامورلا همهقي مل تحتلا
 .درجملا رجحلا لاج

 هنأ دجتف ایاوزلا لك نم نوع all لاثمتلا دهاشت كنإ
 تنأو هلمأتتو .. برق نمو دعب نم هدهاشتو .. ليج

 .. ليم هنأ یرتف هعوضوم مهفت ال
 لیئامتلا امأ , اهتاذ ىف ةليمج ةراجحلا نم ةعطق هنإ

 اهيف ام ةرثكل « ةكبعل » اهنأك ديعب نم ودبتف ةينامورلا
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 لک  تایصخشلا ددعتلو تاكرحلاو لیصافتلا نم.
SAرثألا نيب قباطتو برتقت  

 .. نف نم هيف أب عتمتستل هتصق مهفتو هعوضومو
 مسجلا دودح دنع فقت ةيحطس ةيعقاو مدقت اہ

 ةقيشر ةكرحب ناسنالا نم ىفتكتو .. هلیصافتو هتالضعو
 .. ضراع لاعفنا وأ

 .. هلك ناسنإلا مهتحن ىف نومدقيف ةنعارفلا امأ
 فلخ نم ةيقابلا هتامس قو .. هدانعو هخومش ىف ناسنإلا
 .. ةئراطلا تاكرحلاو تالاعفنالاو تالوحتلا

 هجو ىلع نم نمزلا رثأ حسه یوعرفلا تاحتلا نإ
 ودبيف هيوسي مث .. ثقؤم وه ام لک هيلع نم وحیو هلاثمت

 ةيخيراتلا اهتكرح قو .. اهدولخ ین اهلك ةيرشبلا هناك
 .. ةديلعلا

 نع فشكت ةيفرخز عطق .. ىنوعرفلا تحنلا عطقو
 ةيسدنملا ,GUI طوطخلاو لكشلاب ةنعارفلا ساسحإ
 .. ةليمجلا

 ىف همهفأ لو امور ىف فوعرقلا تحنلا تمهف دقل
u gan 

 ةبق' تحت ىسفن تدجو سرطب سیدقلا ةسينک قو

 . ءانيلا فحت نم ةيفارخ ةفحت قو .. ماخرلا نم ةلئاهإ

 ىف .. وکیزاولا ىلع ةلوقنم ولجنأ لیئاکیم روص تناك "
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 نيطايشلاو یراذعلاو ةكئالملا ليئاقو .. لهذم ربصو ةقد
 .. ناردجلا نم ىلإ رظنت تاوبابلاو

 ىويايلا فحتلا ىلع جرفتأل ةريل نيتس تعفدو

 نابلصو سنالقو باورأ ىلع ىوتحي اًيادرس تلخدو

 .. لاطرأ ةعضب نزي اهنم جات لك .. بهذلا نم ناجيتو

NIERENمجح ق ةتخض  EN 

1 

 .. ةردأن

  Caneyىروطسألا خذبلا اذه ..
 .. ساللو .. بهذلاو .. فطاخلا قيربلا اذه لك

 نيدهازلا تاوبابلل تاكلتم یه .. ناطلسلاو .. دجلاو

 .. مهروهظ فلخ ايندلا اوكرت نيذلا
 .. تاوبابلأ ءالؤه نيكاسم

 .. العف ليقث اهلمح بهذلا ناجيتلا هذه نإ
 كانه تناكو .. ليتارتلا توص عمسأ تنك جراخلا فو

 ىف متمتتو .. سرطب سيدقلا ةربقم لوح ةعمش دقوت ةبهأر
 .. انأ ادع ام نيعكار سانلا لك ناكو .. عوشخ
 .. باوبلاو

 .. قيرطلا لوط ركفأ ,ul تدعو

 مامأ نيربرأب ازايب ىف فيصرلا de ri ىف تسلجو
 . اًضيأ رکفآ انأو ةريهشلا ةروفاتلا

 . انور de ةرهاقلا حبصت فيك ىف ركفأ تنك
35 



 يويدخلا Alle, Sil Gi تاظل دعب تفشتکاو

 ۱ . ليعامسإ
 اذإ روهش BIE ىف امور ةرهاقلا حبصت نآ لهسلا نم

Laeله نکلو « نيدايملا ىف هب انیقلأو یکیسالکلا اتنف  
 . اًريثك انمدقی اذه

 .. تایرکذ فحتمو اًيدق ادلب ةرهاقلا نم لعج هنإ
 .. فحاتم درجم نم رثكأ ءىش مدقتلا نكلو
 .. ةعانصلا وه رصعلا اذه ىف مدقتلا حاتفم نإ
 صرقو حابصللاو دقوملاو ىسركلاو ةقعلملاو قبطلا نإ

 . ةيعانص ثاجتنم .. ءاودلا
oll,تايلمع زاغلاو ءابرهکلاو زبخلاو نوباصلاو  

 .. ةيعانص

 تايلمع ىلإ ةيكيناكيملا ثيراحملاب تلوحت ةعارزلاو
 .. ةيعانص

 SEN رشتني ثيح ةيعانص ةيلمع ىلإ لوحت ميلعتلاو
 ,N عباطلا Gob نع نفلاو ةفاقثلاو بدألاو

 نويزفيلتلاو ويدارلاو ركيتلاو بيترتنألاو بیتونیللا
 : .. انیسلاو

 ىقيقحلا اهانعم حبصأ ةنيدملا ىف ةفاظنلا ةملك تح:

Veloبيبانألا فولأ ةجيتن ىوس ةفاظنلا تسيلف ..  

 ضرألا تحتو ضرألا قوف ةدودمملا عيلالبلاو ىراجملاو
Py 



 .. تاروذاقلا  فرصل

 نيب ةقالع كانه نإ ايناملأ ىف ىل لاق ىذلا لجرلاو
 نكي مل اهيف بلصلا ريساوم كالهتساو دلب ىف ةراضحلا

 .. ةوقلاو ةعانصلا نيب ةقالعلا نع انل فشكي خيراتلاو
 اأ .. تارمعتسملا لك هيف هباشتت ىذلا كرتشملا ءىشلاف

 هذه ىف ىواسي ىعارز عمتجو .. ةعارزلا ىلع اهلك دمتعت
 .. افيعض lie مايألا

ofةعانصلا  ula gue Ub .. 

 هل رفوتو .. ناسنالا ررحت ةلآلا نأل .. ةيرحلا ىتعت اهنإ
 بوعشلا ررحتو .. رمعلاو تقولاو ةقاطلا .. كلت ام نمث
 .. ةوقلا نم Wout اب

 ىلآ عمتجم ىلإ ىدؤت ةعانصلا نأب ةلئاقلا ةيرظنلاو
 قلا ىف ةعانصلا نأل .. اهساسأ نم ةبذاك ىلآ ناسنإو

 ناسنالل كرتتو .. ةيلآلا تابجاولا اهقتاع ىلع ذخأت

ove0 ةيعادبإلا  

 .. بتكلا اهادحإ : نيقاس ىلع موقت ةراضحلا نإ
 & all¿ ىرخألاو

 مولعلاو بادآلا لتم تاياغلا ناسنإلل_عنصت بتكلا
 هذه ىلإ لئاسولا ناسنإلا عتصي عناصلا قو .. نونقلاوس

 .. تایاغلا
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 امور قیسنو مدقتنل نیقاسلا نيتاه ىلإ ةجاح ىف نحنو
 ۱ .. ندنلو نیلربو

 ازایبلا ةروفان لمأتأ ,th تالکشلا هذه ىف رکفآ تنك
ELEهفصنو « لجر هفصن لاثت نم  

 ىلع عانعنلا عزویو .. ذحشی ىلاطيإ لفط ىمامأو .. ةكمس
 ىف انه نوذاحشلا اهعبتي ىتلا ةقيرطلا سفنب نيسلاجلا
 ةمئاقي ینبلاطی نوسرجلا ىرخألا ةيحانلا فو .. رصم
 .. ةوهقلا ناجنف لباقم ىف تاهينج BW ىلإ لصت باسح

 باسحلا ىلإ ةريثك تاريل فاضأ هنأ جضاولا نم ناكو
 .. لافغتسالاب ىرغي يقيرفا لکشو تركأ ىرعش نأل

 ةعراق ىلع de¿ لشن اذه نإ تلقو .. عفدلا تضفرو
 .. قيرطلا

 اک هيتفشي bus ude حوليو نطري نوسرجلا فقو
 ۱ .. اكيس ید مالفأ ىف عيبارجلا ةنيالطلا لغفي.

 یآ .. هانعم اب مهيديأب نوسولپ تانوسرجلا مستجاو
 .. ییریبراب ازایبلا ىف ةوهقلا ىتعم مهفآ ال .. یئادب لجر
 .. لامجلاو نفلا دالپ امور

 سیلوبلا ةفيظو Leal مهفأو ةوهقلا ىنعم مهفآ فا تلقو
 .. یلاطیالا

 ىف ةوهقلا نأ حضتاو .. لاتحملا نوسرجلا ةفش تلدتو
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kl:لاصفلل ةلباق  Uteعراش ىف لیدانلا راعسأ لتم  

 رهزألا
 .. ىبيج ىف ةيقايلا تاريللا دعأ انأو .. ىهقملا تكرتو

 صخرأ ىف ركفأو .. ةرئاطلا مايق ىلع ةيقابلا تاعاسلاو
 AS هی رتشآ ءىش

 صخرأ نأ حرطلاو عمجلا نم dele دعي .تدجوو

 .. رهاظلا نم باجعالاو .. ىشملاو .. لمأتلا وه .. ءىش

 ۱ تاني رتفلا رهاظ نم

 . ركفأ .. ةقلأتم ةريبك ةنيرتاف مامأ تفقوو
 .. ینامورلاو .. ىنوعرفلا تحنلا ىف تركف دقل

 de رکفآ rel نآلاو .. ةراضحلاو ةعانصلا ىف تركفو

 عبرت ىلا ةبيرغلا ةنهملا كلت ىف .. ةراجتلا ىف ىنم مغرثا
 .. a نود

 نم رثكأ بسكيق ةعاضبلا ملسي نأ الا رجاتلا ىلع ام
 .. اهمنصی یذلا

 .. دیدلا ىفو .. شامقلا ىف رجاتي نأ عيطتسي وهو

 نف ىف صصخت اذإ عیطتسیو .. ةلمعلا ىف رجاتي نأ عيطتسيو
 , نويلم بسكيف .. هسفن عيبلا تايلمع عيبي نأ .. ةصروبلا

aieىق  dadتاقفص دقع درج ةدحاو  Joyتاقفص  

 .. ركذي دهج ' نودبو
 .. بهذ ىلإ لوحتي ةراجتلا هسق ءىش ىأ نا
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 هنال ةصقلا بتاک فاعضأ بسکی تانالعالا بتاك ٠
 .. ةراجنلا ةلالجلا ةبحاص طالب ىف لمعي

 بسكي مل ام مریلا ىف بسكي نفوهتیب تاتون عئابو
 .. عئاب BY .. هرمع لوط نفوهتيب

 نم لعجت .. ءايشألا ميق بلقت ةميرم ةنهم ةراجتلا نإ
 باحصأ نم نيفيزم ةرطابأ عنصتو .. ةسلفم ةميق لمعلا
 .. نيكاكدلا

 یتلاو .. ىبيج ىف Gl ةليلقلا تاریللاب تخشخشو

 .. ءىشل حلصت ال
  BLةريل .

be ایلاطیا ىف عنصت lle 

 Lo ءاذح ةحسم ىلع اشيشقب ىفكت ۷ اهنإ

 لجأ sd ىلإ Gite راطملا ىلإ لورهأ تعرسأو
 ىلإ ةدحاو ةيده اهب ةبيقح .. حئاس اهلمح ةبيقح فخأ

 ءىطاش ىلع تالمأتلا نم نيتحفص .. ةرهاقلا ىف ىئاقدصأ

 .. رييتلال





 یراعلا مسجلا ةفسلف





Sd رم[ هی نأ TE 
 ةيراعلا ماسجألا نم ةرفولا هذه مامآ تاءابعلاو عقاربلا

  Allتانیرتافلا ىف ةضو ..

 .. یراعلا مسجلا ةغلب ضرعی سيراب ىف ءىش لکو
 تایاعدلا .. روطعلا تانالعا .. ناصمقلا تانالع)
 ردصت ,. دیربلا عباوط Ge .. poe ءاود رخآ .. ةيسايسلا

 . نایرع مسر هيلع اعیاط دیربلا ةحلصم كل

 مهسفنأ نویسیرابلاخ .. طقف ةيحايس عفاودلا تسیلو
 اًيحايس ارهش سیل وهو ةدوربلا دیدشلا رهشلا اذه ىف

 فوفصلا نولتجیو لاجییلا ىف زیتبرتسلا حراسم نولي
 مامتها .. دیدش مامتها ىف ةيراعلا ضورعلا نولمأتی ىلوألا

 ةيؤرأ یقرشلا لوضفلا الو .. ىسنجلا نامرحلا هعینم سیل
 . ةدعاقلا وه سيراب ىف طالتخالاف .. ةيلسانتلا ءاضعألا

 اهمسا .. ةيسيراپ ةفسلف هعبنم الو . ةروسيم تاقالعلاو

 لثم ةينف ةغل انه ىراعلا مسجلاف .. ىراعلا مسجلا ةفسلف
 لاومآ باذتجال ةعلس اضيأ وهو داقن اه ىقيسوملاو بدألا

 .. ىقرشلا حئاسلا

 PS ضورعلا نوعیأتی لاجیبلا داور نم نويسن رفلاو

 اعوضوم مهل ةيسنلاب ضرعي ام سيلف نوتخدی مهو دوري ٠
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 لشنل عیرس بولسأو al عوضوم هنكلو ةراثإلل
 .. انیویج

 نع ریبعتلا فدهب CAM صقارلا ىلع ضرعي امو

 ىف اهعضوب ةراثإلا ءافخا هب نولواحي نفب ضرعي نسج ا

 . ىناقث بلاق
 ةيؤر ىلع نيعلا دایتعا .. یراعلا مسجلا ةفسلف اهنإ

 ةيزيرغلا ةراثإلا عوضوم نم ريكفتلا لقن ىراعلا مسجلا
 یری نأ نکی ام لك ىف تحبلا یهذلا لمأتلا عوضوم ىلإ

 لاو ةدرجم ناعمو ةتحب Alle تاقالع نم ىراعلا مسجلا یف

 . لاثا زازتباو ةفرصلا ةراجتلل عوضوم

 زيتبرتسلا ىهالم یه سیراب تسيلف كلذ عمو

 ةيفحصلا ةياتكلل تاعوضوملا هذه Agile مغربف سفانتملاو.

 . رخآ ءیش سیراب نإف .. نییقرشلا ءارقلاو
 ثدحآ ضرعت حرسم ةئامثالث نم رثكأ سيراب ىف

 نع .دیعب عیفر نف نم ناهدألا تارکتبم هيلإ ,cle ام

 تآرشع سيراب قو .. ةراجتلا فافسإ نم لاخ . ءارغالا
 ةردان تاطوطخم ىوحت ةماعلا تابتکلا تارشعو فحاتلا

 . ناکم لك نم نوسرادلا اهيلإ رفاسی
 یه ام del قوذب ةضو رعم ةيئوع رفلا انراثآ سيراب ىف

 cd سدكتلا ةرثك نم - هبشي یذلا میدقلا انفحتم ىف!

 es ةلابز قودنص - ماظن الب هتقورآ ؛
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 نایح ني رباجو انیس نبا تاطوطخم سيراب ىف دجنو
 BA¿ ىف اهدجنال ییرعلا اتئارت نم WE سئافنو

 ةلوطم تاللاقم رشنت ةداج ًاقحص سيراب ىف دجنو
 تاقیلعتلاو تاساردلاو شماوهاو تاءاصحالای ةمعدم

 cos ءارق اهو جاور اه افحص .. ةرحلا تاشقانملاو ةقيمعلا
ayy . 

 وهق ةنسلا سأر ةليل ةليط ركسي ىسيرابلا ناك اذإو
 ىف ةحابملا تالبقلاو .. ماعلا لوط هنانسأو هيديب لمعي

 لمع دعب هسفنل ىوروألا اهلحأ ىتلا تآفاكملا ىه ورتلا

 . راهتلا لوط عنصلا ىف صلخو قهرم بئادأ
 ماجز الو نكاس نييالم ۱ نم رثكأ سیراب قو

 . ورتلا تابرعي قلعت الو
 تلازام اهتكلو « ةنهك » ةيدق تاسيبوتآ سيراب قو

 . ةرمتسلا ةنايصلاو بئادلا فارشالا ةجيتن ةءافكب ریست

 نأ ىقرشلا درفلل gla اك ةراعد ةئيدم تسيل سيراب

 .bb كسفن ف ام كل سكعت فوس ةآرملاك سيراب

 یوس كسأر ىف سيل رعاد كنالف ةراعدلا یوس اهيف رت
 . كينذ بنذلا افاو سيراب بنذ بنذلا سيلو . ةراعدلا

 ىلع نهذلا طشنت ةينغ ةبصخ ty سيراب ىف تيأر انأو
al 
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Ap!یراعلا مسجلا ضرع ىف حضاولا طارفالا ىف  

 لشتلا فدهب لایتحاو ةراجت اهيف تيار ام ردقب ةراث]
 .. ىبرعلا حئاسلا لاومال یکذلا میرسلا

 لئاسمل dst ةداع اهنآ نم رثکا ورتلا تالبق ىف رأ ملو
 . افوادت ةرثکل تصخر

 ques ىذلا فیخلا ءالغلا كلذ ةيلاغ تسيل سيرايو
 سماخ رود ىف tins ةفرغ رجؤت نأ كتكميف .. هنع
 تكسفنل ریدتو رهشلا ىف اهينج رشع ةسمخب سداس وأ

 نم كدي ىف یقبت امو « هينج فصنب مریلا لوط اًماعط

 دحاي ةيعويسا ةرهس قو Pa ىف هقفنت فورصم
 . ةلودلا اهيلع فرشت ىتلا ةصيخرلا حراسملا

 تابتكمو . دحألا موي Ge كل حوتفم رفوللا فحتمو
 . عوبسألا مايأ لاوط ble كل ةحوتفم ةعماجلا

 نأ عيطتستو e ةرافسلا ىف اناج اهؤرقت فحصلا عیجو
gieتاكنرف ةعيرأب عابي صاخ طشم كسفنب كرعش  » 

 فصنو كنرفب حوبسآ لك ةماع ةلاسغ ىف Ale لسغتو
 . شورق ةرشع dhe ىأ « كترفلا

 ريواشم طبخت نأ عيطتستو ةديج ةحصب عتمتت تنك اذإو

 hund لع دمتعتو e „al تاکنرف رف وت نأ كنك ةليوط

 .نم ةبجو رفوت نأ كنكميو ٠ اًضرعو لوط سيزاب عرذ 9
 نيللاب یفتکت تسلفآ اذلو . نیتیجو ىلع دمتعتو كماعط.
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 whi ay حافتلا وليك » ةيئاذغ داوم صخرآ یهو . حافتلاو

 . نینئالا نم صخرآ زبخلاو « شورق ةرشع ی
del,معطلاو © ريفاوكلاو « بیبطلا سیراب ىف ام  

 ءايشألا عيبت ىتلا تالحلاو , نوسرج هيف كمدخي یذل

 . ةيطارقتسرألا نكامألاو , یسکاتلاو . ةيئاسنل

 ةيلقعب سيراب تلزن اذإ اًعيمج حايسلا بيخأ تنأو
 SEE سيراب فرعت نل تناف .. ةأرما داطصتل یقرشل

Uyنم ةيافكلا اهيفف كدلب ىف لظتو كدوقن رفوت نأ كب  
rela۱  

  :حراسمو ةيراعلا مالفألاو ةيراعلا تاشيفألا كعدخت الو

 تسیلو ةراجتو ةفسلف نييسنرفلا دنع یهف .. ةيراعلا لاجيب
 EAS ناو .. ىستجلا اهانعم تدقف ةيموي ةيداع ةغل .. ةراثإ

 : ىسنجلا لكشلاب ظفتحت تلازام
 ءىش ىهف ةيسنرفلا ةغللا ملعتت نأ ةمهم ةدحاو ةحيصن

 . سیراب ىف ىرورضو ماه

 : ةروئأم ريغ لاوقأ
 . یهقم .. ىهتمو ىهقم لك نيب دجن ةرهاقلا ىف -

 . هیرابک .. هيرابكو هپرابک لك نيب ad توريب قو

 . كنب .. كنبو كنب لك نيب دجت ارسيوس ىفو

 ىراع شيفأو ىراع شيقأ لك نيب دجت سیراب قو ,

 . یراع شیفآ
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 . عماچ .. < عماجو ele لك نيب od اطنط قو

 3 thas اًماحز دجت نأ دلب & ءاخرلا ةلدأ نم #

 ءايشأ هذهف gl ile de» ریباوطو تابتکلا
 . اوعبشي نأ دعب الإ سانلا اهیف ركفي ال

 فيك .. كل رطخ ام لوأ ناكو سيراب تلخد اذإ #

 ىلإ رفاست مل تنأق .. ءاسملا اذه ءارمح ةليل ىضقأ

 .. كسفن لخاد dhe ىلإ ةطحم نم تلقتنا تنأ .. سيراب

 كعم ةقهارملا كتيلقعو كدلجو ىقرشلا كباهإ لمحت تلزام
 ۱ . كناطیشل الإ ترفاس امو

 نادیم نم .. دیعب نم ةرهاقلا ةيؤر لجأ ام *#
 . تیارتس جنود عراشو هيزيلزناشلا عراشو .. دروکنوکلا

 Let فوسف سيراب ىف عمشلا فحتم تلخد اذإ *
 لیثاق بناج ىلإ lle یشول یعیبطلا مجحلاب لاثمت ةيؤرب
 ىو نویزفلتلا by فحصلا قو .. وسورو ریتلوفو نویلبان
 لوجید ةربن نع اًريثك ةفلتخ ةربن عمست فوس ةعاذإلا

 رثكأ ةينويهصلل مهناذآ نوطعب اولازام قويسنرفلاو . ةيدولا
 طاشتلاو لمعلا فعاضن نأ ,ide .. لوجيدل اهنوطعي ام

 اسنرف ائبسك bil دقتعن الو . اتفص ىلإ ناذآلا هذه بسكتل

oFانعم لوجيد  . 

 نأ عيطتست .. مسرلا وه سيراب ىف هىش صخرآ #
at 



 ةرشعب رتراغولا ىف مسري ءیشان نانفل ةعئار ةحول یرتشت

 . تاهینج

 لظی فوس هنإ ٠ سیراب ىف Ulery هتايح أدبي نمل لیولا

 نولاصلا ةفرغف .. اسنرف ىف اًراجن لمعت نأ راذس #
 ةفرغو .. هينج ةئامو نينامثب سيراب ىف عابت ةرخاف ايليبوم
 ماع اهخيرات راعسألا هذه .. طيسقتلابو age ale موتلا
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 سیراب اهنع ثدحتت تاياور





 مسوملا اذه ضرعت اپ سيراب مراسم ىف ةماه ةرهاظ

 .. ةفلؤم ةيلحم ةدحاو ةيحرسم دجوت ال . ةجرتم تایاور

 هللا ةلكشم لوانتت تایحرسلا هذه لک نأ ةيناث ةرهاظ

 دحأ ال نأ .. ةدحاو ةجيتن ىلإ ىهتنتل دوجولاو ناسنإلاو
 باتكل ةبسنلاب ةزاجإ ىف هللا نأو .. ءاسلا ىف اناعري
 . لقألا ىلع اسنرف ءاسل ةيسنلابو « هداورو حرسملا

 E فلؤملل « تايرعلا ةريقم » ةيحرسم ىف

JUL! «وه ضرعلا لوط ريغتي ال ىذلإ روكيدلا ىرت «  

 لكايه درجم . ةيدقلا تابرعلا اهيف مكارتت ةرفق ةبارخ
 نأ مهفن مث .. اهضعب قوف ةاقلم أدصلا اهولعي تایرع
 اهتافرغ رجؤي ةدئاكوللا بساص نأو , ةدناكول وه هارن ام

 نأ ىرنو « هتبحاص عم ةليل ىضقي نأ ديري نمل ديهز رجأب

 هتجوز لغتسیو فرغلا هذه لغتسي ةدناک وللا بحاص
 دنع ةدناكوللا ءالزن عجاضت نأ نيلدام هتجوز ىلعف .. اًضيأ
 فرغلا ىلإ اهب عفدي مث اهبرضي وهف تضفر اذإو .. موزألا
 تاقالعلا عيمج نأ مهفيو . فعاضم رجأب هيلإ دوعتل

 تقولا لتقل ةليسوك سراغ ةريبكلا ةيارخلا هذه ىف ةيسنجلا
 ةوقلا ضارعتساو رورغلا نم نولك وأ هللا وأ ةراجتلل وأ
 سراي دحأ ال .. لجرلل ةأرملا وأ ةأرملل لجرلا لالذإ وأ
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 لک .. قالطالا ىلع بلا دجوي الو .. بحلل سنجلا
 ةتقولا ةذللا عقادب رخالا سنا ىلإ بذجني سنج

Buرهظی تح . وهللا وأ تالضعلا ضارعتسا وأ  

 وه ۱۹۱۸ ماع رهظي ىذلا نیرشعلا نرقلا حیسمو
 ىف هارنو .. سنا سراه وهف .. اًدج یرصع حیسم
 اذه لعفی هنأ مهقن اتنکلو « ةيلدجملا ميرم » نيلدام ناضحأ

 ء بحلا ىوس سنجلا وحت هک رجب ءىش ال نأو .. اهبحي هنأل

ailsهذه ىف بحلل سنجلا سراي ىذلا ديحولا لجرلا  
 ديحولا لجرلا هنألو .. تاروذاقلاب ةئيلملا ةريبكلا ةبارخلا

 هيلع نورمآتي نيرخآلا لاجرلا عيمج ىرت .. بحي ىذل
 نوغلبي مث ةلهسلا مهتاذلمو مهتايح مهيلع دسفي فوس هنأل
 .. هتم !اوصلختیل هنع سيلوبل

 ةيلدجلا مش ج رختف ةبارخلا سیلویلا لاجر مهدیو

 نوضبقی مهکلو .. هنع مهراظنأ لغشت ge UE ةيراع

 .. هنویلصیو هيلع

 ةسينكلا ةأشن یرن اذه دعب ةرخاس ةعيرس رظانم قو
 دي ىف ةينيدلا Ge pall Sot ىرنو اهرايهنأو اهللحت مث
 .. ةيطارقوريب ةينيتور تاءارجاو تاظوفحم ىلإ ةنهكلا

 . طلم ةارع ةيحرسملا لاطبأ عيج نإ لوقن نأ انيسن
 . اهرخآ ىلإ ةيحرسملا لوأ نم توت ةقرو نم الإ
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 5 ریصق AE ةيحرسم یرثف « تایرعلا ةريقم » یهتنتو

 سفن قو روکیدلا سفن یلعو « لابارا » فلولا سفنل

ALANادوعت دقو « ةنيکسو ايزي هبشآ ةأرماو الجر یرن  

 دعبو ةليللا هذه امهتكلو .. ةيحض ةليل لک ىف التقي نأ
 ةداعلا هذه نع عالقإلا ىف نارکفی Lee باكترا

 . نيييط نينطاوم انوكي نأ نالواحيو « ةئيسلا
 . نيبيط نيتطاوم نوكنل لعفت اذام .. ةأرملا لأستو

 ةليضفلا نع تايآ ليجنإلا نم أرقي لجرلا أدبيو
 . .. بیطلا كولسلاو

 ةايح نم اه اي : ةأرملا لوقت .. ةليوط ةوالت دعبو
ileاذه ىنعم نإ ..  lalهلعفت ام دجن نل  . 
 at نل نا .. لجرلا هجو ىلع ةدالبلا ودبتو

 .. اکشاو pte اذه نا .. هلعفی ام

 نينثالا نأ اتمهف دقو ريصقلا دحاولا لصقلا یهتنیو

 AS¿ كلت ناو . ةليل لک ایهتیرج ىلإ نادوعیس
 ةيسنلاب ريثي ام اهیف سيل - فلولا رظن ىف ایندلا -
 كلذ دعب ىقبي امو « لتقلا ةذلو سثجلا ةذل یوس اهتاکسل

 ريكفتلا درحم قحتسي الو بؤاثتلا ىلإ وعدي لم رمأ وهف

 .. هيف
 « لايارأب » انيقتلا ثيح نونفلا مرسم انكرت اذإو

 رخآ ىف « تخرب » ىرن GE ىموقلا حرسلا ىلإ انبهذو
et 



 .. نيطخاسلا پاک رب قحلی نأ لواحي « ملا » هل لمع

 ,یکروج ةياور نم ةذوخأم ةيحرسملا نأ نم مغرلابو

 ىف ضوخلا نوبتجتي تييعويشلا نأ نم مغرلابو « مألا »
 نود ىمحلا هذه هتوفت نأ ديري ال تخرب نإف نیدلآ لئاسم

 غلبي ايني ةيحرسملا ىف رظنم مهأ ىف هارتو . اهيف مهاسي نأ
 تاروشنملا Dr وهو صاصرلاب ایمر اهنبأ لتقم أبن مال

 ایشخم مألا طقست .. ادنلتف ىف تابارضالا ريثيو ةيعويشل

teleاهفامسال اهتاراج لخدتو .  .. 
 اه نمدقي - مثلا ةيزعتل تاراجلا نم ةلواحم قو

de Yهدرتف  Golةلئاق ةيادبلا ىف  : ofباتک  Jer 
 ىف ای اه نإ : ةراجلا لوقتف .. ةيزعت هيف ad نل اهنكلو
 ىف نأ فرعت اهنإ : ةلئاق مألا درتف .. اًعيمج اناعری ءاپسل

 اهیف سیل نکلو نیجورتنلاو نيجسكألا اپنم تازاغ ءایسلا
 .. یوامسلا بالا همسا زاغ

 ىف دیناعن ام لکو . تولا انيلع بتكي هلأ نکلو -

 مألا اهتيأ كلذب نينمؤت الأ , بوتکم ردق ايندلا انتایح
 1؟ ةبيطلا

 .. هديب هردق طخع ىذلا وه ناسنالا نأ هتملعت ام نإ -
 !؟ ليجنإلا ىف ام نيقدصت الأ -
 امل هيف اه ches ليجنإلا ىف ام تنأ cite ول -

 .. كتفرغ راجیا كل عفدت مل اهنأل . ةنيكسملا ايلاتان تدرط
er 



 لیجنالاو .. روهش BH راجیالا عفد ىف ترخأت دقل =

 .. اهباحصأ ىلإ قوقحلا یدوت ob انیصوی
 نم لمعلاو ةیحلاو ءافعضلاب قفرلای اضيأ انیصویو -

 .. نیرخالا لجأ

 قزمتی اهرظن ةهجو تابثإ نيتنتالا نم لك ةلواح ىفو
 . اهنيب لیجنالا

 نييواسيلا قيفصتو هرخآل حرسلا ءالتما نم مغرلابو
 لشفآ اهتأ ةيحرسملا ىلع داقنلا قيلعت نإف .. نيسحتملا
 دوجو ةلكشمل تخرب ةشقانم نأو « تخرب بتك ام هفتأو

 .. ىوتسملا نودو ةيحطس تناك هللا

 هيف نوكت داكت ىذلا تقولا ىف هنأ ظوحلملاو

 ةيكارتشالا لودلا ىلع ةررقم تايحرسم تخرب تايحرسم
 ىئاعد یحرسم بتاكك هساقنآ ظفلي اسنرف ىف نآلا هناف
 , ذیناثلا ةجردلا نم جذاس

 ةديدجلا ةجوملا یرت اتنإف انيسلا ىلإ حرسملا انكرت اذإو

 .. سیراب حستكت
 ةجوملا دئار وهو رادوجل « عويسألا Ale » مليف فو

 .. هفرطتلا ةديدش BA ىرن .. ةديدجلا

 رذتعت ةجوزلا .. هتجوزو جوزلا نيب راوحب ملیفلا أدبي

 مهفتو .. ةييعش ةلزنب ةضيرم WAY اهجوز عم جورخلا نع

 .. اهقيشعب ىقتلت نأ ديرت N تبذك ةجوزلا نأ اذه دعب
er 



 بهذف ةصرفلا نم دافتسا دق رخآلا وه Sas نأ یرنو

 هتفیشع ىلإ
 .. قیشلا تيب يلإ اريماكلا انب بهذت عيرس عطق دعيو

 راد ke الصفم Úl ol اهقيشعل SE ةيراع ةجوزلا یرنو

 هتجوزو ريبورو اهجوزو یه تناك انیح .. ةيضاملا ةليللا ىف

 عم اینم لك ماتو .. تاجوزلا جاوزألا لدابت فيكو .. اعم

 نعو ريبور ذوذش نع ةقيقد ليصافت مث .. رخآلا ةجوز
 رمتسي لصفم ليوط راوح .. شارفلا ىف ةفرحنملا هبيلاسأ

 نيب ةجوزلا ذخأي وهو قيشعلا لوقي ob ىهتني قئاقد سم
 . eas لعف il طبضلاب A هيعارذ

 ةحسف ىف نيجوزلا عم نحتف ىلاتلا مويلا ىف انك اذإف
 ىلإ اهقيرط ىف ةقينألا امهتب رع القتسا دقو عوبسألا ةياهن
 . فيرلا ىف مألا

 كانهو .. تابرعلا ole هيفو محدزم ىعارزلا قيرطلاو

 ةيرع بحاص لكو .. لطعم رورملاو .. قيرطلا ىلع ةثداح
 مل اذال .. مويلا الإ تومي نأ ديري نكي ملأ : طخسيو نعلي

 قو هسفن ىف الإ ركفي دحأ ال .. انجیریو رخآ موي ىف ته

 .. نيرخآلا لبق هفده ىلإ لوصولا
 ةعشب مداصت ةئداح یرنل تاعاس دعب قيرطلا متفنیو

 ٠ ىبناج ىلع ىلتق تانبو نابشو لافطأ اهتيحض بهذ
 cok pall قرق ls رظنيل فقوتي دحأ ال نكلو .. قيرطلا
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 .. هلاح ىلإ دحاو لک بهذیو ةقطاخ ةعرس ىف
 dle des‘ .. ًادبت افلو یهتنت ال ةاسألا نكلو '

 ریش لک ىف ىلتقو ثداوحو ةقرتح ةمطحم تابرع قیرطلا
 نأ كلذ نم مهفنو - ةثداح دعب ةثداح .. قيرطلا نم

 مانتيف ىف نيبناجلا ىلع ةلعتشملا نارينلا ىلإ زمري فلؤملا
 قلا ,bbl طسوألا قرشلاو ايريجينو وفنوکلاو

 انيب ناكم لك ىف نوطقسي نيذلا اياحضلاو « طقاست
 نوجرخيو ةفصرألا ىلع تالبقلا نولدابتي ايوروأ ىف سانلا
 جاجدلا تاشتيودنس مهعمو عويسألا ةياهلا ةحسف ی

 IE همف ءلم كحضي مهتم لك ىكسيولا تاجاجزو
Yهلوح ثدحي ءىش  !.. 

 ٠ ةيرع ىلع قيرطلا عطقي قيرط عطاقب فلؤملا انئجافي مث
 : جوزلل ءوده ىف لوقيو ةبرعلا لخاد ىلإ زغقي مث نیجوزل
 - جوژلا رظنيو .. ندنل ىلإ باهذلا ديري هناو . « هللا هنإ »

 هتأ حجبت JS یعدی ىذلا لجرلا اذه ىلإ ةيرخس ىف '
 ءایسلا ىلإ اهديو هدي لجرلا طسبي ةريثم ةكرح قو .. هلل
 كحضيو .. ميظع نيمس بنرأ اهلخادب اذإف اهحتفي مث

 ىأ اه بيجي نأل دعتسم هنإ لجرلا لوقيو .. جوزل

 .. نذنل ىلإ هالصوأ !ذإ اهتاذ ةنجلا ادارآ ول ىح « بلط ٠

LSبلط ىف ةجاح  Gl5 بلط .. 
 رجفنی مث ء اهرکف دانز ناحدقيو ناجوزلا ركفيو

.. 



 ةجوزلا رجفنتو ۸ ماع سدیسرم ةب رع : الئاق جوزلا

 هللا خرصیو « ساینوک تالح نم هیراوس ناتسف : ةلسوتم

 ماع سدیسرم ةيرع نالا كلق لجر اي كتكلو : ءاردزا ىف

 .. دیراوس اناتسف نوسخ كدنع ةأرما اي تنأو .. ۵

 نابلطتو Al اهیف نایقتلت .. رشبل حتت مل ةيبهذ ةصرف هذهو
 ةيزاوجربلا بلاطلا هذه الإ اكل رطخت الق ناءاشت ام

 هلا قصبیو اذج مكرقتحأ انآ .. رشب اي ةحارصب . ةهفاتلا
 : ناجوزلا خرصیو .. ةبرعلا نم الزان زفقیو راقتحا ىف

 انل ثيحأ .. كرمأ ىف كشن اننإ .. هللا كنأ انل تبتأ

 تبثأ نأ نم رقحأ اتنأ : ىفتخي وهو هللا بيجيف .. ةزجعم

 .. ىدوجو اکل

 ىلإ نيجوزلا ةبرع یهتنت قئارحلاو ثداوحلا قيرط قو

 de ایهیل ناجوزلا وجتيو ىرخألا یه قرتحتف ةئداح
 نالواحيو .. اهنادجع الخ ةمقللا نايلطي نيعئاج اهيهجو

 ركفي ال دحاو لكف .. دحأ امل فقي الف ةبرع ىأ فيقوت
 .. هسقن ىف الإ

 ىرتو .. یجنز اهدوقي ةلايز ةبرع امل فقت ةياهنلا قو

 . هدي ف شتیودنس نم ةريبك تامضق pak ىجنزلا

 .. « ةتوفتف » ایهیطسیف ةمقل نانثالا .a» بلطیف

 4 « ةتوفتف » هذه نكلو -

 ىل اهيطعت ىلا ةبسنلا سفن ىديس اي طيضلاي اپ -

 هد



 .. وقنوکلا تاريخ نم اکیرمآ
 .. فيرلا ىف مألا تيب ىلإ نالصی ةلابزلا ةيرع لعو
 هما سو Gaal تیپ

 دیرت الو نجاودلا ةيب رتل ةعرزمو نايطأ اهو ةينغ مألاو

 .. اهكالمأ نم اًريش اهيطعت نأ
 el Y تری مالا توم نأ دبال ةيصولا بسحو

 ١ .. توق نأ ديرت الو زوجع مألاو
 . ةعيضلا ناثريو مألا ناتثالا لتقيو

peneنم أرقي ااش ةرواجملا ةقيدحلا ف شيشحلا ىلع  
obsهدي ىف رعش  : 

 ؟ ءانص delo Bl line ge س
 مکحنم اینیح تدح ام اذهو .. هلك ملیفلا انيلع بيجو ۱

 ysl .. ٠ ةلاظلا مکتنیدم تجرخو .. ءافص ةعاس هلل
 جوجأي دوشحو رمحلا دونا موجهب مليفلا ىهتنيو

 هذه ىلع رفصلاو Gaull ةرياريلا نم تاباصعو جوجأمو
 .. حرمت ىلا ةلاظلا ةنيدملا

 ةبحملاو نوناقلاو هللا نم الخ pid ةيماتخ رظانم ی رنو

 یضوفلاو .. ةعاشبلا ىف ةورذ ىلإ لصت رظانم .. ماظنلاو

 ةراضحل فلؤملا اهعقوتي یلا ةيانلاو .. ةيحابالاو لعتلاو

 ۱ .. نیرشعلا نرقلا
 تقو ىف تامنیس سخ ىف ضرعی ىذلا ملیفثا وه اذهو
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 ۱ .. فینعلا لدجلا هلوح روديو سيراب ق دحاو"

asسقنو .. موئشلا ريذنلا « لابارآ » حرسم  | 

 AM dle ىف شيعت ایوروآ ناب .. ةضبقلا ةربتلا-

 .. ذیواها ةفاح ىلع اهتأو .. لمأ البو

 نفل



 ندنل نم تاطقل





 : فیرطلا راوحلا اذه تعمس كرابدیاه ىف

 Po ی دونا باش تيطملا

 .. تايستجلا فلتخم نم ضيبلاو زيلجنإلا
 .. Wills لخاد عاضوألا هك او

 rn ee لالا
 ىأ هيف ضفرب یذلا تقولا ىف تارمعتسلا مح صاصتماو

 اًريتركس ضيبأ Dale لضفيو دوسلا ليغشت لمع بحاص
 .. ضيبأ هنأ درجمل ىسنجلا ذوذشلاب اًباصم تاردخ نمدم

 el هرعش نیفقاولا نم سفتخ هيلع دريو 0

 : هیقتک یتح
 شرم اني هل ا ت ا ۲

 .. اهيق شيعت قلا دورقلا دالي ىلإ دوعتو انع لحتو كفاتكأ
 ءارضخلا ةءايعلا هذه تحت هیفنق اليذ كل نأ نهارأ

 .. « كحض y اهسيلت ىلا ةضافضفلا

 . فللا نم سيل نكلو العف ليذ ىل انأ -

 ىف انأ عقاولا ىف .. قديس وأ ىديس اي ةيساتلابو "
Lee aeمربا وأ لز شنا لها  : 

yقیفصتو كحض  » . 

 : وده ىف سفتخلا دریو
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 جرخت الأ وجرآ یسایس" یوتسم ىلع كشقانأ انآ -

 une ماف اًددح الاوس كيلع تحرط دقل .. عوضولا نع

 ةيهاد ىف روغت ال BULB كيجعن ال انك !ذإ .. هيلع

 5 عام .. انحيرتو

LI -ادإ .. ىدالب ىلإ دوعأو ةيهاد ىف روغأ نأ دعتسم  

 توفله درشتم ىزيلجنإ نويلم فصنو نانئا ةيهاد ىف راغ

 نودبو ةوعد نودي اهولخد .. ايقيرفإ قراق ىف نولمعي

 . ذفاوتلا نم اًرفق اهولخد .. ناذتتسا

 . كونديو كوملعيل اهولخد -

 .. قرست ال : ىل اولاقو رشعلا اياصولا ىنوملع -
 اهلك غبتلا لوقح نوقرسي مهتيأرو ةراجيسلا قرست ال

 ديدحلاو بهذلا مجانمو نطقلاو حمقلاو یاشلا لوقحو

 لتقت ال .. ةساخنلا قاوسأ ىف مهتوعیبیو ىدالوأ نوقرسيو

 لبانقلاب راج نويلم راجلا لدب نولتقي مهتيأرو كراج
 . لجرلا عم نونزي مهتيأرو « ةأرما عم نزت ال .. ةيرذلا

 ةريارب ةارع مكدجنل ايقيرفإ انلخد dul سنت ال -
 . رشبلا محل ST نييتادب

 محل لكأ نع انعلقأ اننأ ىديس اي فسؤم رمأل هنإ ل ۰
 ةجاجد .. اذج ةيهش ةلكأ كنأ ىرأ ىنأ عقاولاف .. رشيلا

 . « جيربتو كحض « مضقلاب ىرغت ةذيذل

 : ءوده ىف سفنخلا دريو
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 , عنمل اًصارقأ ةزيزعلا كمأ ذخأت نأ ىلوألا نم نكي ملأ -
 . كلثم تاليروغو ريزانخ دلت ال ىتح لمحلا

 نم تاليمجلا تايزيلجنإلا نم تاريثكلا نأ ودبي -

 ةيحص نلضفي نهف ٠ ىرخأ رظن ةهجو نه كدلب لهأ
 . انلاثمأ تاليروغلاو ريزانخلا

 نأ ول ثدحي bl ىل لق .. اًيسايس by fe در -
 عناصمو سرادم نم مكل یی ام لمح ضيبألا لجرلا

 ول ايناطيربل ثدحي اذامو . ايناطيرب ىلإ داعو تايفشتسمو

 .. ةباغلا ىلإ اهب متدعو مکتا رکتیمو مكتاعارتخا متنأ متلمح
 ىف دوجوم ريغ وهو .. رفص دوسألا لجرلا « یدیس اي
 مكدالب اترجه 1S نحن .del همدع لثم هدوجوو اندالپ

YBبارخ ىلإ لوحتت فوس  bYةراضحلا نحن  . 
 تنك اذإ . رصم نم .. ايقيرفإ نم تأدب ةراضحلا -

 ةراضحلا .. ايقيرفإ ىلإ دوعت فوس یهو .. خيراتلا تأرق

 نم رهسيو اه لمعي نم دجوي ثيحو « اه ولحي ثيح لقتنت
 ىف متنأ نورهست ثيح سيلو « اهلجأ نم قرعيو اهلجأ
 كحض y تاراوشسلا تحت BL تانولاص ىفو تارايلا
 . « تانبلأ نم

 نعباتي رشاتس نس تانبلا نم تارشع روهمجلا نييو
 نال . تاشقانملا ىف نكرتشيو نسمحتيو

 لك ىف .. ةريبك كراب دياه ىلإ تلوحت نآلا ندنلو
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 . ةسايسلا ىف اًداح اًشاقن عمست ةوطخ

 . ةسايسلا الإ سانلا نهذ ىف رودي الو
 3 ٠ ةعاذإلا ىف 2 باتكلا ىف .ةفيحصلا ىف

 سفنو قلقلا سفن . انيسلا ىف . حرسلا ىف , نويزفيلتلا
 . راسيلاو نيميلا همسا ىذلا مئاجلا سوباکلاو ةلئسألا

 ىلإ اًيدج WE فيضي ىذلا وه جورب ىذلا مليفلاو
 . ىسايسلا فقوملا

 BOY ضرعي یشتول وتراب جرخملل ىلاطيإ pid ىلا

oadةقيرطب ةحورطم :ةيسايسلا ةمزألا یرن سیرابو  

 . ةدیدج
 كلذ نم , یعویشلا بزلا ىف وضع ملیفلا لطبو

 ىأ نع یضری الو ءىش لک دقتنی یذلا سمحتملا عوتلا

 .ةهرج فارحنا ىأو .. BLE هرظن ىف نواهت ىأو .. ءىش
 225 ىأو .. رفتغي ال مثإ مؤاشت یأو .. ةيخيرات

 : . ةيعجر لادتعا ىأو .. ةيزاوجروپ -

 "هجو ىف هب ىقلي « ىزاوجروب تنأ » راعش لمحي هارنو

 7 لک طقتلت رقصلا نيعك ةحوتفم هنيعو .. هلباقي:نم لك

 ٠ ىلإ قنعلا ةطبر ىلإ رعشلا ةحيرست نم ةيزاوجروب ةرهاظ
 ,سردلا er ملعت دقل .. ةرهسلا ةلدب ىلإ عيمللا ءاذحلا
 ".. ةيزاوجروبلا ىه ام . بزحلا ىف رازیس نم هعمس ىذلا |
 . ى رج لاو « تاضوملا نونجو ةخفخفلاو ةغرافلا رهاظملا بح
 ا



 ةلواحتو « ماعلا قوذلل ع رادخلاو , ةرهشلاو باقلألا ءارو
 :نع زجعلا .. اهديلقتر ةيطارقتسرألا ةقبطلل باستنالا

 | ىأر ةفلاخ نم فرشاو , ةداعلاو فرعلا ةضبق نم جورخلا
 مامآ نبجلا .. هبیج ىف اب درف لک مييقت . أطخ ناك ولو ماع

 سیلو بصنلا مارتحا .. نيرخآلا ىلع اهژاقلاو ةيل وئسلا
 تامس هذه لک . ةيبلسلا . ةيدرفلا .. لمعلا

 , اهبراجو اهحضفیو اهفشتکی نأ ales .. ىزاوجربلا
 ةيزاوجروبلا . قالخألاو ةروثلا ةودع یه ةيزاوجروبلاق

 DEN . هفادهأ غولب نع بعشلاب دعقت ىتلا یه

 . حالفلاو لماعلا ىف دجوت دق ةيزاوجرويلا
 ةريغص ةشرو هل نوکت نأ ىف رکفی یذلا ریغصلا لماعلا

 حالفلاو , یزاوجروپ اهب لمعي Gil ةشرولا بحاص لثم
 لمعي یذلا كلاملا لئم ةندقأ ةرشع ةيكلم ىف عمطي ىذلا

 . یزاوجروپ هدنع

 ىلإ ةياورلا لوأ نم قلطنیو » اًديج سردلا ىعي انلطیو
 BULL غمدیو . مهتیو مجاهب .. دیصلا بلک لتم اهرخآ
 فتصیو شقاتیو « تارضاحلا یقلیو « فارحنالاو
 تاشیلک عضیو « ةكوبسملا ةكوبحملا تاءادنلاو تاراعشلا

 یدویو هدي تحت عقی ینلا ظحلا سمت دی ىف قطنملا
 . سأي ةظل ىف راحتنالا ىلإ هقيدصي
 نوخي اذه ميظعلا انلطبب ةياورلا رخآ ىق أجافن نحنو أ
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 ةرسآ نم ةيطارقتسرآ ةأرمإ نم جوزتيو دیحولا هيج
 راوج ىلإ امور اربوآ نم راون ىف ها رنو , ةقيرع ةيعاطقا

 لالا لاجرو ءارزولل ةيحتلا دري ةقينأ ةرهس ةلدب ىف هتجوز
 . لامشو CAE نع

 .. قزم توص ىف لوقي رازيس مامأ لطبلا راهني امنيحو
 نيرخآلا ىف ةيزاوجروبلا براحأ یرمع لوط تللظ دقل
 یسفن براحأ نأ بجي ناكو .. یزاوجروب انأ Gl تيسنو
 . ةروئلا انأ ىلأ نظأ تنك .. نيرخآلا براحأ نأ لبق

 لوقن ام لكو متناو انأ اعیج اننأ اديج ملعأ نآلا ىنكلو
 . ةروكلا سيلو .. ةروثلا لبق ام ةلحرم لشن بتكنو

 ہھتت الو كسفن مهتا : الئاق رازيس هيلع دري انيحو "

 نأ جرخلا تاطقلو اريماكلا لالخ نم ىرن .. بزحلا
 دملاع ىف ام لكف .. اذه نم AST انل لوقي نأ لواحي مليفلا

 فلوملا رظن ىف ةروثلا لبق ام لحارم یه تاروث نم مويلا
 ذإ اهسفت ىلع روثت نأ بجي ىتلا تاروقلا اهنإ .. جرخملاو
 فئاز تاراعش سیلو ناسنالل ةيقيقح ةيرح ققحت نأ تدارإ»
 . ةيذاك

 صق لالخ نم ىسايسلا نومضملا اذه مدقي مليفلاو
 fe ىلا ةبيبحلا ةقايخب ىهتنت ةصق .. ةقرلا ىف ةياغ ةيمارغ

 اهلحتنيو لطبلا اهيعدي ناك ىتلا ةفيرشلا یدابلا لك
 وطسلا نيب نم لطت تقولا لوط ةتفاخ ةيسايسلا ةرينلاو
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 ىلإ ةدحاو ةرم اریماکلا لقتنت نأ نود تمصلا اهب رهجيو

 . هتاروشنمو هایالخو یعویشلا بز

 تاعوضوم مظعم نأ اندجو حرسلا ىلإ انيهذ !ذإو

 دئارتس حرسم اهضرعي ٠ all مقرلا » ةيحرسم ىف

 ةيلايخ ةروص رليم دلاتور فلؤملا اتل مدقي عوبسألا اذه
 تادحأ نم مهفن انتکلو 1155 ةنس ثدحت ةيسايس ةمزأل

 اهيلإ ریست اننأ وأ ةمزألا هذه لعفلاب شيعن اننأ ةياورل

 dió دلب ىف ثادحأ نم ىرجي ام اتل مدقي فلؤملاو

 . ايدرابمز همس

 ميعز ob « ايقيرفإ بوتج ىف عقت ايدرابمز نأ مهفنو
ZU bateبساکم هدالبل ققحي نأ عاطتسا نطو  

linرامعتسالا برضل ططخي « ىوميت » همسا ميعزلا  

 . ةمصاق ةبرض هدالب ىف ىناطيربل

 ءارزولا سلجم ىلع لوألا لصفلا ىف راتسلا حتفیو
 ريثوو ۰ رتوتم برهكم ةسلجلا وجو عمتجم . یناطیربل
 هدي تحت ىتلا ةدكؤملا تارباخملا تامولعم نإ لوقي حافدل

Jrمجاتم ممؤي فوس « یومیت » نإ  old!ىف  

 داصتقال ةمصاق ةبرض نوکتس ةبرضلا هذه ناو , ایدرابمزا
¥ 



 ةعيرس تاءارجا ذاختا نم دبالو , اهتبيهو ایناطیرب

 ۱ . ةثراكلا كرادتل ةمساحو

 : لوقي ءارزولا سیئرو

 ..؟ ایدرابمز de برا obi نأ tay له -
 . نمل ىأب « یومیت » bus نم Y تع

 روهظ ىلإ ىدؤي نل یومیت طاقسإ نأ كيردي نمو -
 : al رخآ ی وميت

 : تاوصا ةدع كرتشتو ةشفانلا دتحتو

 .دالبلا هذه ىف یتطولا دملا فقون نأ عيطتست نل اننإ -

 . یدج ال لئاسملا هذه لثم ىف فتعلا نإ .. فنعلاب
 دوجولا ددهت اًراطخأ هعم لمحي ىنطولا دملا نإ -

 دمتعن انلز ام اننأ یسنن نأ بجي الو . ةراقلا ىف ىناطيربلا

 ايقيرفإ تلاز امو . ايقيرفإ ىلع ةيلوألا اندرا ومو انتاماخ ىف

 . ةيسيئرلا انقوس یه

 مىطاوش ىلإ ةيرحب ةلمحب لسرن نأ عيطتسن ال اننإ -
 ناك ام نإ .. !Gebel مجانم دادرتسا لجأ نم ایدرابمز

 نإ .. OWE هلمع نكي ال یطسولا نورقلا ىف هلمع نكي

 1 . ريغت رصعلا
 ..؟ ةددهم اتحلاصمو ىديألا ىفوتكم فقن له -

 . نمألا سلج ىف یسایس لمعب موقت نأ عيطتسن -
 ةيبلغأ ىلع لصحن نأ عيطتسن نل اكيرمأ دییأت نودب 2 1

YA 



 انحلاصم انيب جاردألا نيب تارارقلا أكلتت فوسو .. ةيفاك

 . رحبلا ىلإ ةوطخ ةوطخ درطنو ايقيرفأ ىف برضت
 قافنالا لمتحت ال ایناطیرب ىف ةيداصتقالا ةمزألا نإ -

 .. ةطوافملل ليدب اندنع سيل .. ةيركسع ةطخ ىأ ىلع
 : اًحراص ةدئاملا هديب عافدلا ريزو قدي انهو

 یذلا ىسايسلا غارفلا ةجيتن نوكتس اذام نوملعتأ -

 لب . غارفلا اذه HE فوس نیصلا نإ . ايقيرفإ ىف هكرتن
 ىلا روصلاو طئارخلا هذهو .. لعفلاب هالمتل كرحتت یه

 نم اًددع طسبي » ةقطنملل سسجتلا رامقأ اهتطقتلا

 دعاوق « هديب ريشي » .. كلذ ىلع لدت « همامآ طئارخلا

 تارشع اهيلع ايدرابمز ىف تاراطم .. ةينيص خيراوص

 ىلع ةينيص دییروط تافذاق .. ةينيصلا تارئاطلا
 تاونس .. ايسآ ىف نيصلا .. ايقيرقإ ىف نيصلا .. لحاسلا

 انل ىقبي الو , ايلارتسأ ىف اهيمدق عضت عضت مث ىرخأ ةليلق

 دعب براحن وأ , ةيناطيربلا رزجلا ىف Ege Goi نأ الإ

 نيحلسم ىقيرفإو ىويسآو قيص نويلم al ناوألا تاوخ

 اتسنج Ale اهيف نوكت اًبرح ةينيجورديها لباتقلاب
 . ضيبألا

 ناك اذإق . ةمضدلا راطخألا هذه ىلع راتسلا لزنیو

 مجانم pal دق ىوميت سيئرلا نأ ىرن نحنف ىناثلا لصقلا
 نم اهءاريخ بحست ارتلجنإ ىرنو « لعفلاب ساحتلا.

sa 



 _ زیلجت الا ءاربخلا نکلو , اهیف لمعلا لشل ةلواحم ىف مجانملا“

 ' رمتستو « مهناكم نوینیصلا ءاربخلا لخدیل نوجرخي
 سيئر قفاويو .. ثدح ءىش ال نأكو اهلمع ىف مجانلا

 لحاوس مامآ ةيرحب ةرهاظم لمع ىلع ایناطیرب ءارزو

 نکلو .. طقف باهرالا -. باهرإلا ليبس ىلع ايدرابمز
 جرتقی . . مسح رثكأ اًيركسع She CA عافدلا ريزو
 ةيلقألا عم نماضتلآ .. ايسيدور ايدرايمز ةراج عم نماضتلا

 ايدرايمز ىلع جودزم موجه نشل ايسيدور ىف ءاضيبلا

 روهتلا اذه ءارزولا سيئر ضفریو .. ىوميت طاقسإو
 ىف ءاضيبلا ةيلقألاب لاصتا ىأ نم عافدلا ريزو رذجو

 تيبو ايدرايمز نيب یخیرات ءادع نم فورعم وه امل ايسيدور

 ءاضيبلا ةيلقألا هذه

 ةموكح عم رمآتلاو ؤطاوتلا ىف wii ual ريزو نکلو
 ىلع اتجافم اًضاضقنا ربدیل ارس ءاضیبلا ةيلقألا هذه
 . ایدرابمز

 . سيوسلا ةمزأ عم ةيزاوتم هبش ثادحألا ریست انه ىلإ

 . ةهباشم ةمزأ ليختي فلؤملا نأ حضاولا نمو

 Ge ةفلتخم ةياهن ىلع لزني فوس .راتس نكلو

 تيبو هتيب رح ریزو نيب قطاوتلا فشتكي ءارزولا سيئرف
 :ىعديو . ةلاقتسالا ىلإ هرطضيف ءاضيبلا ةيلقألا ةموكح..

 :سیئرلا عم یومیت هيف كرتشي ةمق عامتجا ىلإ اروف
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 ةرتاطلا زجحي هارنو « ةيملس ةيوستل ةلواحم ىف یکیرمالا

 : لوقی هعمسنو عامتجالا روضط La رفاسیل

 راحبلا ىلإ ةنيفسلا ةفد ريذأو مهسلاخآ فوس -
 . ةنمالا

  petsهنأ  m Pe pueمالسلا لإ  ohنمث .

 .. ةنولملا بوعشلآ ةظقي مامآ ضيبألا لجرثا ةنح اهن
 . ايقيرفإ ضافتناو نيصلا فحز مامآ

PM لوبق یوس ةنحملا old de یری Y ally 

 مالسلا بلطو » عقاولا  chةيزملا وه نمثلا ناك ولو نمث
 مادص یأف .. خیراتلا نم ةيفلخلا فونصلا ىلإ مجارتلاو
 ضیبألا لجرلا ىلع ءاضقلا هيف نوكي فوس ةرلا هذه

 كانهق .. هتراضح ىلعو  callسوکاترابس » نویلم « ..

 دحأو سوکاتراپس » سیلو «,00

 ؟ نوفلؤملا Se اك ةساسلا ركفي له ىرت

q؟؛ لقعلا رصتني لهو  
 . برتقت ناحتمالا ةعاس نإ ..

vy 





 ندنل ىف هلا





 چ نروبلرام - فارجلب نادیم ۳

 ىف یرجت ىتلا تازببعلاو بتاجعلا نع تأرق Ub اي
 . نإوئعلا اذه

 نع یضار des بيجن atl si اهاور تاياور

 قاوبأو ءاوما ىف ريطت یسارکو مالظلا ىف دسجتت حاورآ
 .دحأ اهیف ثدحتی نأ نود ملکتت

  gel geنیقباط نم .

 بتک نم ماعلا ىف ام لک یو ةبتكم ىلفسلا قياطلا ىف

 اب ةيوامسلا بتكلا لكل ةيزيلجنإ مجارتو , ةيحورلا نع
 ليود نانوک ريس ةعاق اهيلع بوتكم ةعاقو . نآرقلا اهيف
 اًسيئر ناكو . زلوه كولرش بتك بحاص فورعملا فلؤملا »

 . « هتایح رخاوآ ىف ةيعمجلل
 تامالعتسالا بتکم ىف ةفقاولا ةديسلا نم تمدقت

UL]انه نومدقی مهنإ : تلاقف ةيعمجلا طاشن نع  
 ىلإ ةفاضإلاب , ةيحورلا تالكشملا نع day تارضاحم
 یوق مهدنع نم بهاولا باحصآ اهمدقی dole ضو رع

 ةعباسلا ةعاسلا ةليللا .اًصاخ اًضرع كانه نو .. ةيحور
 . تانلش ةعيرآ ةرکذتلاو .. ءاسم

 .ءاوهلا ىف ريطي یسرک ةيؤر لباقم ىف اذج دیهز غلبم
Vo 



 . مالظلا ماع نم دسجتت حورو

 كانه دعي مل هنإ : ةلئاق یتامولعم تححص ةديسلا نكلو

 حاورألا نودسجي نم هيف ركفت ىذلا عونلا اذه نم ءاطسو

 عفر ىلع ىوقي نآلا دحأ ال .. ءاوطا ىف دئاوملا نوعفري وأ

weايدام حبصأ نآلا ماعلا  Lyانيلع دوج دعي مل .  

 .. ءاطسولا ءالؤه لاتمأب
 تيس تاونس رشع تماشا اًيدام ناك ملاعلا نكلو -

 .. تاياورلا هذه ًارقت انك

 W مدقتي دعي مل اذامل ىردأ ال انآ عقاولا ىف .. معن -

 .. نآلا نييوهوملا ءالؤه لاثمأ

 ةروطتملا ةيملعلا لئاسولا نأل ابر ىسفن ىف لوقأ تنكو
 لهسي GIS ام ةعدخ col فشكب ةليفك تحبصا نآلا

 . نامز A اهجورتو اهکبح
 ..5 قديس اي ةليللا ضورع نم یرنس اذام نذإ -

be -نومدقی باجشا مهنع فوشکم خياشم  

 هيف اریفص اینک ىنتطعأو . ىرصبلا DUI ىف اًضورع

 5 خياشملا Aja ضو رعب لوادج

 ىرام ةخيشلا .. ءاسألا نم اًديدع مضي بيتكلا ناكو

 . ليك نيلادجام ةخيشلا , دروكالب ارون ةخيشلا . رفيوه
 .. ريشيرو سنرولف ةخيشلا « یاکام eA خیشلا

 ةلعفي ام ىلع جرفتآ نأ ىل ةبسنلاب اریثم اثیش ناکو
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 . رثكأو تانلش ةعيرألا قحتسی اًنيش .. زیلجنالا شيواردلا

 . ىسفن نيبو ینیب تكحضو
 Be نوحتفي نييقيقح زيلجنإ شيوارد ةليللا ىرأس

 ةراضحلا ةعلق ندنل ىف لمرلا نویرضیو تخيلا نوءرقيو

 .. اقح ةجرف اهنإ .. ةرثلا رصع ىف ةيداملا
 .. ةجرف اقح تناك دقلو

 ىف ىولعلا قباطلا ىف نوكيس ضرعلا نإ : ىل اولاق
deliعرتخا ىذلا فورعملا عرتخملا » جدولرقيلوأ ريس  

 ىف ةيعمجلا هذه اًسيئر رخألا وه ناك دقو .. ويدارلا مامص

 - .. « هتایح رخآوأ

 هترهش هل فلؤم deso نائوك ريس .. ةمرتحم ءاسأ
 ليوحت عاطتسا ميظع عرتخم جدول رفیلوآ ريس « همارتحاو

 هعضت ىذلا قطاتلا ويدارلا ىلإ طيسبلا ةعامسلا ويدار

 ىذلا قورتكلإلا مامصلا Gob نع Wye ىف نآلا

 . اهسفنل جورت فيك فرعت ةيعمجلا نأ كش ال , هعرتخا

 .: ىناثلا قباطلا ىف جدول ALÍ ريس ةعاق ىلإ تدعصو

 .. اهرخآ نع ithe تناك

 ٩۰ نأو . زئاجع نيدوجوملا لك نإ ىرظن تفل نكلو
 .. زئاجع ءاسن زئاجعلا ءالؤه نم ةئاملا ىف

 نأ ىلع لدت داورلا نيب ةحضاولا ةيعونلا هذه تناكو

vr 



 باش الفع بذتجت وأ اًيقيقح Ohl قلخت نأ تلشف ةيعمجلا
las,1  

 ایاحض بلاغلا ىف نه نسلا اذه لثم ىف زئاجع ءاسنو
cualىف هتدقف نبا ةدحاو لكلو , توملا نم فوخلاو ای  

 نأل یرطف دادعتسا اهدنعو هتوص عمست نأ ینمتنو برحلا

 . رخآلا ملاعلا نع اه لاقت ةسمه ىأ قدصت

 فصلا ىف WE اًدعتم یسفنل تدجو ge تلتحاو
 ىعلاط نع رلیوه ةخيشلا لأسأ نأ قين ىف ناك .. لوألا

 e¿ ةيزيلجنالا ةشيوردلا هذه فرعت نأ عيطتست له ىرأو
 < عیش ىأ

 تلخدو .. وجلا ةئيهتل نغرألا ىلع فزعي ضرعلا أدبو
 ىلع ةيبط ةراظن عضت نيتسلا ىف ةأرمأ .. رليوه ةخيشلا

 ددرو « تاولصو تالاهتبا : ةدع رلیوه ةخيشلا تأرقو
 1 : اهنلخ نم نودوجوملا

 اذه نأ تمهف ىنكلو ٠ ا JUN ىعبصأ تعفرو
 ىف ةخيشلا لأسي نأ عبطتسي دحأال نأو , نکم ريغ رمأ
 هل أرقت نم اهسفنب راتخت قلا یه ةخيشلا نكلو . ءىش
 ىف بيرم ءىش لوأ اذه ناكو .. نيدوجوملا نم علاطلا
 اهعمو ةرم لك قأت ةخيشلا نأ ىنيردي نمف .. عوضولآ

 اهنإ : ىل اولاق مهتكلو .. ةيتابيطملاو نيديرملا نم اهمقط
VA 



 قوف نوناقلاو ماظنلا ارتلجنا ىف انه ناو .. ريمض ةلأسم

 .. ءیش لك
 .. هللا ىلإ ىرمآ
 مث تقولا ضعب تحرسو اهينيع ةخيشلا تضيفأو

 .. تلاثلا فصلا ىف shel ىلإ تراشاو اهينيع تحتف

 ةعبق نيعضت نم اي قديس اي تنأ .. معن .. تنأ -

 .. رونلا نم ةلاه كسأر لوح ىرأ ىلإ .. كسأر ىلع ءارج
 ad ةيخس ةيرك .. قديس اي اذج ةبيط ةأرما كنإ
 .. نيرخآلا

 تفدرأ ايب .. عضاوتو لجخ ىف اهسأر ةأرملا تسكنو
 : ةخيشلا

 ás باشل ةفافر احور یراوج ىلإ oF ىرأ لا -
 وهف .. قديس اي كنيا هلعل ةيركسع ةلح سيلي ليمج
 .. ةريخألا برحلا ىف تام هنأ هنم تمهفو .. اماق كهبشي

 .. ةريخألا برحلا ىف العف تام Gt ىل نإ .. معت -
  Shesتفدرأو .. ةرابسلا تزمغ دقف .. ةخيشلا هجو '

 لوقت : 1
 ؟ كلذك سيلأ .. كاج .. كاج .. كاج همسأ -
 .. قديس ای ال -

 .. كام .. كام همساف نذا -

 oe یلدیس ال -

va 



 .. كالب .. كالپ همساف نذإ -

 .. یاکام همسا عقاولا ىف -
 ..كام ؟كام ملدلا ليبس ىلع هنیدانت تنکو ..هآ-

 dle ىف طلتخت ءاسألا نأ نيفرعت تنأ .. ینذأ ىف نر اذکم

 .. كالب نمو كام نم er بيرق كاج نإ . حورلا
 حيحصت ىلع ةرصم تناك ey ةيزيلجنالا ةديسلا نكلو

 : ءوده ىف تباجأف as لك

 .. ىكام هيدانأ تنك نكلو .. كأم هيدانأ نكأ مل -
 : اطامعأ رش ىف تعقو قلا ةخيشلا تلاقو

 ةدحاو ةئف نم ىكالبو ىكاجو یکام نإ .. اتسم -

 ديعس هنإ كل لوقي وه . لاح ىأ ىلع ؟ كلذك سيلأ
 مكنأ ودبيو - ريمسيد ىف مكعم لفتحي فوس هناو .. اًدج
 ىلع ةيوطخ .. ام ءىشب ريمسيد ىف نولفتحت فوس
 ؟ دقتعأ ام

Y =قديس اپ  .. 

 ؟ دالیم دیع وه نذإ -

 .. قديس اپ ال -

 ؟ جاوز ديع وه نذإ -

 .. قديس اپ ال -

 اذه ىستن اقيك .. سامسيركلا هنإ .. هوأ -

 .. انعم كحضيو مستبي وه اه .. ىلإ اي
de 



 ؟ ازیل ةمعلا نع نالا یلأسپ هتإ -
 : ةريح ىف لأست ةيزيلجنالا ةدیسلاو
 ؟ ازیل ةمعلا ىه نم —

 .. ثبازیلا وأ bd لوفآ .. ثبازیلا وأ اريل -

 ةخيشلا تناکو .. ةديسلا هجو ىلع ةریلا تدبو
 . اههذ ق رصعت تلازام

 .. سيند وأ سیلآ وأ ثبازیلا وأ !زيل -

 .. سيلأ اندنع .. سيلأ .. معن -
 .. سيلأ ةمعلا -
 . ةمع تسيلو BLE یه -

 نيب لاح ىأ ىلع !ریبک سيل قرفلا .. سيلأ ةلاخلا -
 ؟ اًديثك اهزعي ناك هنأ ودييو .. ةمعو ةلاخ

 .. ايلارتسأ ىف یهف Maly ةرم اهري مل هنإ -

 نم .. اهنع لأسيو Glo اهيف ركقي وهف اذهو .. معن -
 قيقر دلو نم هل اي .. اهارپ نأ ديري ناك هنأ حضاولا

 . ريغص وهو اًريثك ةركلا بعل بحي ناك هنإ .. بيط
 .. شیلا BS ىف الطب ناك دقل -

 .. ةركلا بعل بحي هنإ كل لقأ ملأ .. هوأ -

 یا .. رخآلا ملاعلا ىف ge بعللاب اًمرغم لاز ام هنإ
 .. هيمدق نيب ةقاشر ىف ةركلاب وهلی هارأ

 .. مدقلا ةرك سيلو ةلسلا ةرك بعلي ناك دقل -
AN 



 بعل ىف نالا رکفی وه by یعیبط رمآ اذه .. هوأ -
 ةشيوردلا ترمتساو .. رییفتلا لیبس ىلع مدقلا ةرك

bawةرم بیصت تانيمخت نيب ةعاس هادم ضرع ىف  

 .. تارم رشع ءىطختو

 ةاتف یتتفقوتسا جورخلا باب ىلإ ab قو
 : لوقتل تامالعتسالا

 ؟ ةليللا تدهاش ام ىف كيأر ام -

 ىرصب ءالج ةطيسو تسيل رليوه ماده نآ ییأر -

 ىف اندنعو . یرصب ريغ وأ یرصب ءالج ىأ كلم ال اهنأل

 نسحأ Ll ol نوعيطتسي انويلم نوثالث رصم

 هدنع نأ مهدحأ ىعدي نأ نود رليوه مادم تملکت ام

 . .. ةیحور پهاوم
 ؟ ةرهاقلا ىف ءاطسو مكدنع له -
 مادم فلأی مهنم دحاولا شيوارد نيسحلا ىف اندنع -

Ar 
 ؟ مهيهأوم ضرعل انه ىلإ نوتأي ال ,BU .. اقح -
 . شيواردلا مكل ردصن نأ بجي اتنآ العف دقتعأ -
 .. داورلاب ءىلتت تأدب دق ةيعمجلا ةبتكم تناكو
 .. بتكلا ضعب نع اًدحاب ففرألا نيب رودآ تذخأو
 فرشملا نأل . ةئيوط ةدم cos تللظ ol رهاظلاو

 ' هيلع تيلمأ الو .. هتدعاسم ضرعيل ىلإ مدقت ةبتكملا ىلع
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 فسأ ىف هسأر زه E بتکلا هاپسآ ضعب
 قاطعأ مث « تدفن اهنکلو لعفلاي انه تناك اهن : الئاق
 ie .. ةصصختم ةبتكم ناونع
 بتک نم لابلا ىلع رطخي ام

 ىذلا دسلا عراشلاو .. ةبيجع ةبتكم .. Sy¿ ةبتكمو
 هبشي وج ىف تنأف .. رخآلا وه بيجع عراش وه هيف عقت

 ثحبت ىلا ءارفصلا Sy ةيدقلا هتابتكمب رهزألا عراش وج

 ةباتكو .. رحسلاو ميجنتلا ىو حاورألا قو نايدألا ىف
 دجت نأ عيطتست « ةيشبشلاب » امرغم تنك اذإو .. ةيجحألا

bbsخيراتو « ةبشبشلا » ىف ثحبي ةيزيلجنإلاب  
 ةاوه نم تنك اذإو .. « ةبشيشلا » قرطو « ةبشبشلا »

 .. « شروهمش » نع عجارمو نجلا نع ابتک at نجلا
 .. مدلا فیفخ زوجع لجر ةبتكملا بحاصو

 .. ىقيقح یزیلجناو

 هذه ىف هيأر نعو « بتك نم هتبتكم ىف اع هلأسأ تفقو

 ؟ اهأرقي نأ لواح لهو . بتكلا
 : ةماستيا ىف لجرلا باجأف
 مالكلا عيب ىف صصختم Gt ىديس اي هل فسؤي امم -

 مالک ةبتكملا هذه ىف ام لك نأ ىقيقحلا ییآرو .. غرافلا
 مسقلا اذه الثم . .. ةمامقلا قودنص ىف ىقلي نأ بجي غراف

 ةباتكب انسفنأ بعتن HU ةبجحألا ةباتكب صاخلا كانه
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 نم یوقآ ةحلسأ Gad عفنلا tol اذإ .. ةبجحألا
 . كربلا بلجم باجح . ىدجألا وه ام .. ةبجحألا
 اندرآ ils -. قيل رتسا age فلأب زیلکراب كنب ىلع كيش وأ

 راضحتسا نم الدب صاصرلا قلطن ال اذا .. ررضلا
 ..4 شروهمش

 ةمساح لئاسو مدقي رصعلا اذهف .. Ge كدنع -
 ةليسو حيرلا طاسبو « تابغرلا gr ةيبلث ةعيرسو
 ةيسنلاب تالصاوملا لبس نم they Me ةرخأتم
 ىلع اًديج اذه فرعي ىزيلجنإلا بعشلاو .. خيراوصلل
 .. كتبتكم ىف نيريثك نئايز ىرأ ال انأف . ودبي ام

 .. ةلق اهئابز نأل ةفعاضم راعسأب بتكلا عيبن اذهو -

 . نيناجملا نم مهلكو

 نویزفلتلا دهاشأ تسلج ye ةفيرط ةفداصم تناكو
 .. سسقلا دحأ عم اًثيدح مدقي عيذملا تيأرف .. ءاسلا ىف
 : بدا ىف عيذملا لاق

 كتسينك ىف مدقت كنأ Lye انعمس بألا ىديس -
 نایتفلا هدانري  اصقرم اهنم تلعج كنأو , تابطرملا
 ماغنأ ىلع صقرلا نم ةحرم تاقوأ ءاضقل تايتفلاو
 طبضلاب مهفن نأ ديرن بألا ىديس .. سفانخلا تاناوطسا
 ؟ كرظن ىف ةسينكلا ةلاسر یه ام

 : راقو ىف بألا باجأو "
At 



 :تلوعت دقل یدیس .. زناجع أجلم تسيل ةسينكلا -
 اذإو .. ةايحلا عقاو نع اهازعناب ةربقم ىلإ ةسينكلا
 ركفي ال امو هبلطي ال ام بابشلل مدقت ةسينكلا ترمتسا

 نل .. دحأ اهلخدي نلو روجهم وبق ىلإ لوحتت فوسف هيف
 لعفلا نس !وزواجت Ze الإ ةسينكلا داور نم ىقيتي
 رود مهفن اننإ ؟ ةسينكلا ةلاسر هذه لهف .. ريثأتلاو

 بايشلل pais نأ ىقيقحلا ةسينكلا رود .. أطخ ةسيتكلا

 .. هتاجايتحا
 نظأ نكلو Lal هتاجایتحا بابشلل مدقی هیرابکلاو -

 . قراف كاته نوكي نأ بجاولا نم
  tlهيحورلا هتاجايتحا بابشلل ةسيتكلا مدقت نأ مهفأ ,

 نأ ىل حمساو . اذج ةللضم ةملك حور ةملك نإ -
 انثإو .. ليجنإلا ىف اهركذ دري مل ةملكلا هذه نإ لوقأ
 .. ةيربعلاب « نايك » ةملكل ةئطاخ ةمجرتك اهاندروآ

 .. اًخورو Var سیلو لیجنالا ? نایکو مسج ناسنالا
 ىه تابغرلاو فطاوعلاو .. Gael, Gaal ةملك نایکلاو
 ةسينكلا مدقت نأ ,oe .. ALS ناسنالا Sl میمص نم

 رشلا افلو .. ارش سیل بلا نإ .. ةقطاعلا ءاذغ

 نأ , ةسينكلا ةفيظو هلهو .. انبح ىف uke نوكن أ

 باشلا نم ded نأ - ةئيطخلاب هغمدت نأ ال بحلا كرابت

sto Esىف رود ةسينكلل نوكي نأ نكي هدحو اذهب .  
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  alتاومألا همؤي اتیب ال ءايحألا همؤي اتيب نوکت نأو .

 لمأتلا فقوتست نيد لجر نم ةداهشل اهنآ قحلاو .
 لوقی نأ فرتح سيسق نم ةفارطلا ةياغ فیرط رمأو

 مسج ناسنالا نإ لوقیو . ةللضم ةملك حور ةملك نإ

 ةقيرطب حورلا كلذب Yun lr ٠ Sis سیئو نایکو
 . عمتسم نييالم :رشع ماما بيذهتلا ىف ةياغ

 . ابوروآ ىف ترصتئا ةيداملا ةراضحلا نأ كش ۷
 ةيلقعلل ةبسنلاب اش دوجو ال ةركق هللا نأ كش الو

 . ةيبرغلا

 ةفارخ GA لجرلل ةبسنلاب حورلا نأ كش الو

 فارجلب نادیم ۲۳ ةيحورلا ةيعمجلا دوجو نم مغرلاب

 . بيجن !pl وبأو ىضار ىلع اهنع هبتك امو e نروبلرام

 دوعيل .. ةيحور ةيعج نم رثکآ ىعدتسي رمألاو
 . ناعإلا

 ءاملا ىلع ىشميل اًيصخش حيسملا لوزن ىعدتسي رمألا

 ةقيرطب ركفي ىبوروألا أدبيل Gost نويلم ةئام مامآ

 . ديدج نم هبلصل ىديألا نييالم تقبتسال لعف ول ارو
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 . موتلا نم اهلثم تاعاس ىق الا مکنم دحاولا ركفي ال

 انیلع اوقوفتن نأ نم اندنع عنام ال - رخآ ىزيلجنإ

 . ةقيرطلا هذه
 هيفتك ىلع اليوط هرعش لسري ىزيلجنإ باش مدقتو

 : لوقيل
 ىف تالوطبلا هذه زارحإ !ولواحت نأ مكب ىلوأ سيلأ -

 . شارفلا ىف اهزارحإ نم الدب لاتقلا_نيدايم
 سفنخلا رعش ىلإ اًرظان رطاخ ةعرس ق ىجنزلا باجأو

 1 ۱ : لیوطلا
 دعت مل اننآ قحلا .. قديس اي دصقآ یدیس اي قرذعا -

 . ندنل ىف ءاسنلاو لاجرلا نيب زيف فيك فرعت
 : ةعرسب سفنخلا باجأو
 فرغ الو GUI ناكد ىف عنصت ال ةلوجرلا نإ

 : رخآ ىزيلجنإ حاصو .. مونلا
 ذخأتو انءاسن مکیطعن نأ نم اندنع gl ال - ۱
 . مكضرأ

 قحتسي صاصرلا تاقلطك ىكذلا ريصقلا راوحلا اذهو
 y .. ةليوط ةفقو انم

 برغلا رایهنا ىلإ ريشن نأ اتدنع ةداع تحبصأ دقف
 : لوقتل سیراب عراوش ىف تالبق نم ىرجي اب دهشتسنو
 ىف ةليوطلا ةلسرملا دالوألا روعش روصنو . ةرعادلا سيراب

ae 



oadو  gad:ییلرتسالا ضقخل للهنو « ةطقاسلا  
 مويلا .. تاضقانتلا اهتلکآ « ةيلامسأر لا تهتن : لوقتو
 سلفی دغ دعبو « رالودلا راپنی ادعو < a راپنا
 . ةزأنجلا عيشت نأ الإ ds الو « كرالا هيليو , كئرفلا

 Lad ةيعوضولآ ةرظنلا نکلو ةسامحلا نم عتام الو

 . نییملع انسفنآ ىمسن نأ ديرن انك اذإ ةبولطم
 . اًيقالخأو ایداصتقا ةقيقح برغلا رانا له
 حیحص اذه ةئالا ىف نيرشع ضفخنا gd تسالا هينجلا

 قوسلا ىف هرعس فعضب عابي لاز ام كلذ نم مغرلاب نکلو
 لاز امو .. نیئاب هيتجلا .. اهلك ةيقرشلا ابروأ ىف ءادوسلا
 Ude لوصحلل تاموكحلا Jit das ةلمع

 الباقم یواسب هنأل نکلو ینیلرتسا هنأ ببسلا سیلو
 ىنيلرتسالا .. قاوسألا عيمج ىف بولطملا ديلا جاتنالا نم

 ونيرلاو سیورزاورلآ اهانعم ةريللاو كرالاو كنرفلاو
 . تايفلاو سديسراملاو

 رعشلا ةلاطإو تالبقلا لدابت ببسي برغلا راهني نل
 ASH تجتنآ اذإ رانی فوس هنكلو « هينجلا ضيفختو
 ةيب Al تاعانصلا تحبصأ اذإو .. دوجأ اجاتنا ةيقرشلا

 نونفلاو .. ةبولطم ريغو ةيناثلا ةجردلا نم تاعانص

 . ةيولطم ريغو ةيئاثلا ةجردلا نم اتونف ةييرغلا
 هتميق all ىطعي ىذلا وه هدحو لمعلاو لمعلا نإ
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 لمعلا سیلو قالخلا لمغلا .. اهتیهآ بوعشلا ىطعيو

 . لكات هاوفا یوس جتني ال ىذلا ىسنجلا

 . دحاو gue¿ فرشلل ىقبيو

o لمعلا .. لمعلا .. لمعلا al 
 ۳1 ناسنالاو هللا » ىباتك ىف تبتک ةنس AY ذنمو

 .. hi قيض موهفمب ةيقرشلا اندالب ىف فرشلا مهفت انلز ام

 .. « ةيلسانتلا ءاضعألا ةنايص » وه اندنع فرشلاف

 نأ لواحتو .. یتعلا اذهب فرشلا مهفن انلز ام فسأللو

essو  EEاهنأل ةرعاد سيراب ..  
 لاجرلا oY تراهنا ارتلجنإ « عراوشلا ىف تالبقلا لدابتت

 . ىسنجلا ذوذشلا e . ندنل . . مهروعش اولاطأ

 . اًيستج اًدوُذش اضيأ ةرهاقلا ىف نأ یسننو
 3 N ةمالسل یرورض ءىش ةفعلا نأ كش الو

 .. ةماطلا ةيادب وه شحفلا La نأ كش الو

 ىف رصحني ال فرشلا ينعم نأ مهفن نأ بجي اًضيأ نكل
gellىستجلا  lilyةملكلا فرش .. اضيأ للمشي وه  .. 

 ةفاظن لمشي ,al .. ةيلوئسلا فرشو .. لمعلا فرشو
 . بلقلا ةفاظنو ديلا ةفاظنو دسجلا

 یجنزلا اذه لثم العجي فوس ةيسنج ةقيرطب ريكفتلاو
 . ةيسنجلا هتوقب رخافتي ىذلا

 لك نأو e تهتنا ارتلجنإ نأ دعم روصتت فوسو
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 تاعاس ثالث ىلإ ةيسنجلا ةيلمعلا لیطن نأ وه Lule ام
 فرشلاو ةما رکلاو ةلوجر لا یه هذهف . نکمآ نإ شيشحلاب
 نأو .. ةقحلا ةلوجرلا یه هذهف ماعلا مزهن فوس اذهب اننأو
 نمف « رامعتسالا ءاهتناب هسفن ءاقلت نم توي فوس برغلا

 همعطن نيذلا نحنو هماعط نيكسملا برغلا دجي فوس نيأ

 ١ . نطقلاب هوسكنو حمقلاب

 .. عوجلا نم تمت Al نم تجرخ اسنرف نكلو
 ضورع ضفرتو جيلخلا نم مويلا جرخت ارتلجنإو

 لوقتو مهتسارح ىف ىقبتل اهشويج ىلع قافنإلاب خياشملا
lusلورتبلا خياشم ةمدخ ىف اقيقر  . 

 ..1؟ رامعتسأ نودب ارتلجنا توت له

 ىف لوخدلا ىف زیلجنالا ركف اذإ توت فوس اهنأ دقتعأ
 دعت ملف [elas تغرف اذإو . ةيلساتت ةيسنج بورح

 .. شارفلا بلاطم ىلع الإ ىوتحت
Llهيدعاس یزیلجتالا رمش اذإ  cleعرتخيو لمعي  

 .. رامعتسا نودب نحن توغ اغإو تومي ال هنإف ركتبيو

siةيعارز تاحاسم اندنعو ةبعص ةلمعب حمقلا ىرتشن  

 یمو حمقلا دنا ىدجتست الأ .. نيحالفلا نییالمو ةعساش
 اهیتأتو تاعاجلا اهدصحت الأ .. اضرأ دالبلا بصخأ

 e ملکتنو . ملكتت الأ .. سلفلا راهنلا پرغلا نم تادجنلا
 , لمعت ال مث .. ملکتنو

tr 



 لمحو لمعلا ىلع دلجلا یه ةلوجرلا نأ مهفت ىتم
 ناديملا ىف ةلوطبلاو ماسجلا تايقعلل دومصلاو ةيلوئسلا
 .. ناطوألا ءادقو

 افاو . قاوغلا عداخم هناکم سيل ىقيقحلا دجملا نأو
 . لانقلا نيدايمو لوقحلاو عناصلاو لماعملا

 یه Mee اهلقأو ةفلك تاراصتنالا صخرآ نو
 ؟ شارفلا ىف ثدحي اذامف .. شارفلا ىف لجرلا تاراصتنا

 .. لجرلا سيلو انه لمعت قلا یه ةعيبطلا نإ
 .. ةوهشلا دوستو « ةزيرغلا رصتتت نأ لهسلا نمو

 . لقعلا دوسي نأ بعصلا Gael نكلو
 نم .. هتافرصت هلقع دوسي ةظحل الإ دلوي ال ناسنالاو

 . ىقيقحلا هرمعو هخيرات أدبي طقف ةظحللا كلت

 نادیم ىف الإ نوکت نل اهب ملحن قلا ةيلامسأرلا ةهزهو
 . هدحو لمعلا

 بذکلا نکل « حیحص اذه دودس قیرط ةيئامسأر لاو
 ةراضح ةورذ ندنلو .. اضيأ دودسم قيرط سفنلا ىلع

 . ةراعد ةورذ تسيلو

 نويكارتشالا لمعي نأب رصتنت فوس ةيكارتشالاو
 ءافوج تاراعشو ةيمالعإ تاتفال Lhe ob سيلو
 . ةلطاب تاماهتاو

 نأ عم . نويفطاع bh قرشلا ىف رختفن نحنو "
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 dde امنإو « مدقت ةمالع سيلو gi ةفطاعلل مالستسالا

 Vie عضختو , انلوقعل اننطاوع عضخت نأ مدقتلا

 . ایلعلا انلثمل اتتدارا عضختو « انتدارال
 . هئاقترا ىلع لدي یزیلجنالا دوربو

 . هتلوقط ىلع لدي یقرشلا لجرلا ناروفو
url ql Ube gall, 

 صیخلت یزیلجنالا افاق ASS ةرصتخم ةريصق ةرابع قو
 : اهلك ةيضقلا

 .. مكضرأ ذخأنو انءاسن مکیطعن نأ اندنع عام ال -
  ayملعی  is] 151 ailديعتسي فوس اتتاریخو انضرآ ”

 اضيأ انءاسن ذخأيو تقولا عم ءءاست .
ra,نكي م ىجنزلا  thaأدب انيح  

 . ةيسنجلا هتوقي رخافتپ

 لجرلاف , هصقنت تناك ةوقلا هذه نأ نظلا بلغأو

 هنأ دكؤملاو .. ءايشألا هذه لثم ىف ةداع ثدحتي ال ىوسلا

 تسيلو لجرلا فعض زهظم یه ةيحانلا هذه نأ ىسن

 یدامتف تايزيلجنإلا تانبلا قيفصت هعجشو .. هتوق رهظم

 . هكلهأو ىكذلا روهمما هيلع قبطأو خفلا ىف عقوو

Mole LL Gs,ريكفتلا نم عونلا اذه كليب نأ  . 

 : یسقن لأسأ تلزام ىتكلو |
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 نحت اتدنع ريكفتلا نم عونلا اذه كله له یرت

 wl اًضيأ

 نم بتكي امو فحصلا ىف اندنع رشني ام فصن

 . ةتطانلا ةقيرطلا هذهب ركفن انلز ام اننأ ىلع لدي تاقيلعت

 ارتلجنإ ob انضعب Lats برفلا oll نع ملكتن انلز اف
 ق وسن اذه نم رثكأو « نفعت یوروألا عمتجلاو , تهتنا
 Dos دوسألا بدألا روهظف . نيهاربلاو ةلدألا

 انآ ىسننو « ةياهنلا لئالد یه مزلایریسلاو لوقعماللا
 سقط لئالد , نيولتلاو راكتبالا ىلع ةردقو ةبوصخ لئالد

 حمسیو « حتفتت نأب ةرهز فلأل حمسی رح ىعامتجاو ىنف
 . قناشملل Las ناك ولو ماهتالاب

 .. ارتلجنإ طقست : نولوقي ارتلجنإ ىف نينانفلا نألو

 . . تطقس ارتلجنا نأ انيلإ ليخ

 . طقست ۸. ارتلجنإ نكلو
 هيف تدج مل ىذلا ماعلا ىف دیحولا دلبلا ىه ارتلجئاو

 . لیومورک بالقنا یوس هخیرات لارط دحاو بالقنا

 . هيلع نیمدان زیلجنالا لازی الو

 شرع ld نم لاتت ok دقتلا كراعم عطتست مل
 . ماهجتکب

 ةيصخش تابث نم هتابث دمتسي ماهجنکب شرع نأل
 ةيصخشلا دورب نمو . یداعلا یزیلچنالا نطاوملا

an 



 ةرظنلاو ملعلاو لقعلا تارایتعا اهدوست ىتلا ةيزيلجنالا
 -مويلا بحتف تاوهشلاو فطاوعلا اهدوقت الو ةيعوضولا
 موقی هنأ یزیلجنالا داصتق الا تابث نمو . . اذغ دهركت انأ

 لصاوتم لمع ىف نينطاوملا نم اًتويلم نيعبرأ فارصنا ىلع
 نودب وأ رامعتسالاب ةشيعملا ىوتسم عفري داجو بئاد

 ةعبشم ماخرلا نم ةجرد ىلإ رامعتسا.
 ةيربربلا ىلع لقعلا ةدايسو .. یرخآ ةرم لمعلا هنإ

 ارتي Vita übe Lo تعنص قلا یه , ةيفطاعلا

N, 
 ىف أدبت فوس ةيعويشلا نأ Br لراك روصت اذطو .
 . ةيركفلا ةيرحلاو یعانصلا رک رمتلا دالب اهنأل . ارتلجنإ

 . باسحلا أطخأ سکرام لراک نکلو
 هلخدت فوس دلي رخآ یه ارتلجنإ نأ نظلا بلغأو

 . ةيعويشلا ىلإ جات ob رخآ اهنأل . ةيعویشلا

 تادروللاو SUL یزیلجنالا بعشلا ظفتحي فوسو

 فيغرلا لثم انه ةيرورض ةعتم هلهق < UL مهیلع كحضيل
u ; 
 مظنثا لک نم مهآ وه ام زیلجنالا عنصی ةينرحلا نمف

 . خيراتلل یقبت اتوتف نومتصیو '
1 









 حتفت ىلا طسوألا قرشلا «es gist“ ناتبل

 !تعتقأ دقف . a اھ مدآ sl لكل اهردص

SNشرحي نأ دحاو  
Ledنأ نودب هسولف  atوأ هتلم نع هلأسب نم  ados 

 مامآ ءاوس لكلا .. سولفلا ىلع اهب لصح ىتلا ةقيرطلا وأ
 3 E وأ یسوج وأ یزرد نيب قرف ال یزکرلا كنيلا
 .. عیمجلل ةحوتفم ناضحألا .. رشیلا موم IST نم

 Es . ىنويع « ةيفاعلا كيطعي .. مركت .. الهسو
 .. كيلخم هلأ .. ىلاح یواس .. ىضبق

 Eales دوجو مدع نع ىسأ ىف كثداحي !GEL فقثملاو
 . ةحضاو ةطخ ىلإ ol علطت مدع نعو

 یتقولا كالهتسالاو .. ىلقعلا فرتلا درجل ثيدح وهو
 .نم رثكأ دجت تناف .. دجلا ةعاس امآ .. قیرطلا ةعراف ىلع
 نحت انل ام .. یدابلا لک ىلع ةيامرص : كل لوقی دحاو
 . عيمجلا بحتي نوه انحت .. ةكرعملا اه لامو

 Van .. لكلل عيبي ىذلا ىجئويسموقلا ةغل یهو.

 .. GRU هتعاضب جوزي

 قرت فالي O قطنم هل رمألا رخآ يف ینانیللاو

 .. رحيلا ىلع :ةيرعاش ةعقرو dur رظنم



 , ٠١ دیدح مجنم الو .. ةدحاو لو رتب oh ناتبل ىف سیلو

 ةديحولا ةليسولاو .. راوزلا بویج یه ةديحولا رتبلا
 .. هلیسغ دعب ینیصلا نم فظنأ حبصتل ةقاشر ىف اهحزن یه"
 .. ةيمنتلا Abs یه هذه

 نوكت نأ دبال .. ةرمث نسحأ ةيمنتلا the قوت ىكلو
 نم دراو GY هدشآ ىلع بيحرتلاو .. ةنسح عيمجلاب ةلصلا

 .. اديع یا

 .. نیدراولا ءالؤه مامآ قافنإلا هوجو ددعتت نأ ديالو
 . نيدراولا مودق ىلع Glo ريخلاف

 .. هيرابكو هيرابك لك نيبو .. هيرايك عراش لك ىف

 .. هیرابک

 نسحأك ليللا بلعو تارابلا تاشيفأ قلأتت ليللا ىفو
 . قرشلا سيراب نع نالعإلا نوكي ام

 هلال امير .. تاذلاب هيرابكلا نف شعتنا BU ىردأ الو
delعاتمالل ةباذج تانيرتاف ةماقال ةليسو عرسأو  .. 

 نم رثكأل gh ال هیرابکلاف ,. Sh یف دهج نودب

 تازلاب ةلفاح دئاوم دادعاو ةديج ةلوجتم قرف راجثتسا

 بتاكو ةصق فلؤم ىلإ cht اهرمأف انیسلا امأ .. رومخلاو
 لیوط فوكعو دهجو ىنف ميظنتو Js جرخمو ویرانیس

 _ ىلإ cbt حرسملاو .. لشفلل اذه لك دعب ضرعم ىنضم.
Surداريإ ردصمك نومضم ريغ اذه دعب وهو ..  va 

yey 



  نیرباع حایس نيب اًصوصخو « نومضم ريغ ةفاقثلا نوبزف
 .. ةعيرس اغتم تيبلاط Mille !ًروبعأ

 . عزانم الب هیرابکلا دلب تحبصأ اذهو
 قوفو .. ضرألا قوفو .. ضرألا تحت تاييرايك ب

 al فوهک قو .. Gols قو .. ةيبقأ .by حطسلا

 نم الاح دعسأ سيل یویزفلتلا نفلاو ىعاذإلا نقلاو
 .. ىرخألا نوتفلا

 لبق نالعإ تاونق یه توریب ىل نویزفلتلاو ةعاذالاف

 ةدودحم لاجلا ةدودح یهو .. رخآ ءىش ىأ نوكت نأ

 .. یونا اهيف نفلاو .. ةوقلا

 بح .. حرم فيطل بوبح ناسنإ GR نطاوملاو .

 .. برشلاو حرملاو ءانغلل بح .. صقرلل بح ةايحلل

 .. ؟ریثک قفنیو اًريثك بسکی
 ةطسوتم ةقبط اهتیبلاغ توریب نكست ىتلا ةقبطلاو

 عئاشلا حومطلاو . یبسن ءاخر ىف شيعتو ةراجتلاب لغتشت

 ace حومط ال یصخشو یدام حومط وه اهنيب
 دودح الب ةيدرفلا ةيرلا یه ةجئارلا ةيجول ویدیألاو
 .. قیرط یأبو ةعرسب ءارثلاو .. طباوض البو

 تاملکلا هذه ىف اهصيخلت نکی ال اذه عم نانبل نكلو

 هذهب اًيركفو اًيعامتجا اهحسم نك الو . ةليلقلا
 .. قامعأو .. ةداح تاضقانتم نانبل ىفف .. ةطاسلا

vr 



 ردبت ىتلا ةيعامتچالا ةرشقلا_ ريغ .. بابلو .. بلقو
guةرظن لوأ دنع  .. 

 تاهبرابک نم اهیف اب ةيعامتجالا ةرشقلا تناك اذإو

 ةروصلا هذه Blanes اهرهاظ ىف ودبت ليل پلعو صقارمو

 ةشياعملا نأ الإ .. ةرجاتملاو یدالاو ىدرفلا للحتلا نم
 ةضقانم ىرخأ ةروص نع فشكت ىنانبللا عمتجملل ةقيمعلا

 امام ةخلسنم ودبت ةفقثملا ةينانيللا ةيلقألاف .. اماق ىلوألل-

 ىف .. عفرأ ميق یبتل Wyle ىف هيلع ةرئاثو عقاولا اذه نم

Ale٠ اهتيلوتسم لمحو اهسفن ىلع روثعلا  _ 
 رصاعي fle ىف درفك هسفن دج نأ لواحي ىنانيللا فقثملاو

 ىف كراشيو هلقعو هساسحإي ماعلا اذه ىف ةلكشم لك

 عتاب درجمك ال لوئسم درفك هرودب موقيو .. اهلح

 . ناکد

 ةينفو ةيسايس .. ةرصاعم ةيضق لک ىف تاشقانملاو
 نیتورلا نم ءزجك فقثلا طسولا ىف مدتحت ةيملعو ةيركفو

 + ىمويلا
 جرا و ىف فلؤي ام لك ةمجرتلاب عباتي GN باتکلاو

tabهرودص  . 
 لكشلا ضيقن ىلع Glo ةجزلط' ودبت ةيفاقثلا ةايحلاو

 BE نم هيف ام لكب نايعلل ودبي ىذلا رهاظلا ىعامتجالا.
 ... ةغراف ةيعاتمتسا they ةيدرفو

Ved 



 أل لثم ةعيفر تازانإ كانه ودبت تاهافتلا ماكر طسو فو
 7 الثم ىقيسوملا لام ىف زوريفو ینابحر ناوخألا همدقي ام

AA ربلا روهزلا ida لاثمأ دجن لاج نم رثكأ ds 
de ةلاورلاو ةصقلاو  الشعر Je ىف اًردان اًميحر زرفت 

 نع نوعفادی مهو اوظقس ءافرش ءادهش ghd قو

 E . نانیل ةپورع

 و ليكم رمألا aly ىف یاتبللا فقتلا نکلو
 ريغ یعامتچا لکش Jato 8 ay .. toast هتماقاو

 ريغ یعامتجا لکش .. روطتلل منیوکت ةعيبط مکحب مئالم
 ةيداملا ةسغانملاو“ Sell نم ةغرفم ةقلح ف رودي عيط

 ` ةرجاتملاو .. اهتاذتایوتعلاب ةرجاتملا اهيف اب .. ةيماحلا

RLهسفن  .. 

 ةحلصملا قابس ىف قلب ةّوخإلاو ةقاذصلاو ةبحملا ميقو

 .. ءىش لك هقيرط ین نحطی ىذلا لالا سر بلاكتو
 : ٠ ىسايسلا st ben یعامتجالا  لکشلاو

 ay Er دراولآ ةدودحن, ريغص دليك ناثيلل یمیلقالاو

 . ًادبم ىأ ... أديل اهزايحنا مدع نمو. .. اهدايح
se الو Gall ةبقرب تارورظلا ةقلح كس sa, 

 اکاکف اهم ..
 .. لواحيو .. شقانیو .. خرصي .نآ یوس لحال

 ۱ . رکفیو



 خارص Ala¿ عيضي .. ءاوها ىف خارص هتکلو

 N توريب ليل ىف تسيوتلاو ىجوب ىجوبلاو .. زاجل

enثاريللا نييالم هيف فزنت  .. 

 ىف رودو .. أدبمو .: ةلاسر هل نأ دقتعي یاتبللا فقثملا

Er 

 ىلع دمتعی .. دراوم الب ريغص ALS نانيل نکلو

 هيلع ردي مجتم ةيئدبماللا .. هتايحل ىسيئر درومک ةيئدپماللا

 . اهناهاجتا ةفاكي ملاعلا دالب لک نم تالمعلا تاتف لک

 لاومألا سوءر هيلع قفدتت ةيئدبماللا هذه لضفیو

 ءاخر ةجيتنلاو .. ناکم لك ىف ةيكارتشالا حاير نم ةبراها

 سیلو gu نم للستم ءاخر .. تقوم عنطصم لعتفم

 .. لخادلا نم ايمان اًيقيقح ءاخر
 لماوعلا eens ete موقی نأ %0 الو 7

 .. ةيفرظلا

alقرو نم ال بعللا قرو نم اًداصتقا نوکی  

 ةيب رعلا تاضقانتلا ىلع ةسجان ةرماقم درج .. تونكنبلا

 لودلا ريصمف .. الیوط مودت نل تاضقانتم یهو ةدوجوملا

 ىلإ ةيملاعلا ةيلامسأرلا ريصمو .. ةيمتح ةدحو ىلإ ةيب رعلا

 .. رامعتسالا اهؤاذغو اهقوس ةيملاعلا ةيلامسأ رئاق .. ةيزفا

 .. ناكم لك ىف نآلا برضي رامعتسالاو
 تارمعتسم نوديو قاوسأ نودب ةيملاعلا ةيلامسأر لاو



 E بوعشو ساحنو دیدح مجانمو لورتب لوقح نودیو
 .. اًعوج توملا اهریصم .. اهقرستو اهبهنت ةرخأتم

 رب اًضعب اهضعب لكأي نأ الا كلذ دعب اهمامآ نوکی نلو
 1 نكي ال ةقيقحلا هذه هتوفت یذلا ينانبللا ر فقثملاو

 .. اهداعبأ كرديو ملاعلا اذه ةمزأ شيعي ايلاع انطاوم نوکی
 ىفتكت نأ نکه ال دراوملا ةدودحلا نانبل تناك اذإو

 اهبسن دجت aS برع نايك ىلإ اهئامتناب اهنإف اهتاذب
 عينملا .زيزعلا اهناكم ةرمثلا دجت امك . اهتبورعو اهتماركو
 .. لصألا ةرجشلا ىلع

 .. لكلل ةجوز old شيعت نأ نكمي ال

 اهباتك بتكي .. مأ الب بأ الب ةطيقل شيعت نأ نكي ال
 فرحلاب هراعشأ لقع ديعس اهرعاش er . ةيسنرفلاب
 .. ىيناللا

 لب ناو مال ىلإ lis نل اهتيورع نم اهقالط ن نإ
 .. اًحيحص ماعلا رتفد ىف اهديق نوكي lo .. Me اهتطاوم

 .. ةيادبلا نم ةحيحص اهتبسن نوكت نأب
 . ةريبكلا ةلئاعلا فرعن نل ةريغصلا ةلئاعلا نوديو

 رعاشمو بألا رعاشمو مألا رعاشم Gl نأ نودب
 .. ريبكلا ملاعلا ىف ءانيأ نوکن نأ oS ال .. ءانیالا

 :قلطملا « تایلوتسلاو طباورلا لك نم للحتملا لجرلاو

 ىلإ مامضنالل pol هئانبأو هئابآ نم یربتلا . هتجوز نم
MENA 



 .fle ىلإ مامضنالا ىلإ هنم راب
 Uls اههركأ glad م اهتاضقانتم لكب نانبل نكلو

 ء اًريثم las ىل ةبسنلاب تناك
elle ىلع نوميللا روهز ةحئارب نانبل e 

 يرقبعلا قلقلا ٍاهبابشب .. اهتاراب ىف رومنلا حئاورو ..
 ىهاللا ثباعلا مش ..

 _ : GRA بتاکلاو یفحصلا , یراوه رساي یل لاق"
 ىف ةفرغلا :كسفن de قلغت نأ عیطتست نل كنإ -

 .. توريب كلوزت نم ىلوألا مايألا ىف نیش بتكتل قدنفلا

 .. كبتكم نمو .. كشارف نم كدشت فوس توريب نإ .
 ر .. توریب فرعت ال تنأ .. كملق

 . یسفن فرعأ انأ : ناتثمطاب هل تلق ینکلو
 --.. یسقن فرعأ ال Gl ةياهنلا ىف ىل تبث نکلو

 نينثالا فرعی « رسأپ » یقیدص ab .. تو ريب فرحآ دلو

 .. یسقن نم ىتدش نأ توريب تشبل اف , یم رثكأ

 U اهسمش ةعشأ ىنتظقيأو .. قاداع نم ینتقرسو

 ىف لنطلاک فقأل رجفلا ىف شعنملا اهجابرکب یدنئاب
 .. رحبلا ماوه نم ةثهال اًسافنأ -بذجأ كايشلا

 ۳ ga ىلإ لورهأو ىبايث ىف لخدأ تنك ةعساتلا قو

 رب تانيرتافلا مامآ ةعاس-فقأ تنك ناکد لک مامأو
YA 



 بیصتو .. al JW A توریب ىف: تانیرتافناو
spat1 .. هنم ءافش ال صقن بكري لخدلا  

 .. ءارغإلا نفو .. ضرعلا use كانه مهو |

 كئارغإل نيفصن ةعوطقم اهدجت بيصتايلا ةقرو ىتح
 ˆ . هلك اهنمث كلمت ال تنك اذإ اهفصن ءارشب

 حوليو ةيهشلا اهديقانعب زوملا ةطابس لمحي هديت عئابلاو
 نمث كلي ال نمل .. اًعبصإ .. el اهعيبل ةراثا طسو اه
 .. عيرلا وأ فصنلا وأ وليكلا

ad elنم دحاو لک  llكيرف عضو سا بنی  

 رظنم .. همفب قشقشيو لكأي ىضعو .. ةدودملا ديلا &

 .. ةياعدو .. en رخآلا وه .. رغم

ps 

 .. عقدت نأ ديال

 قاقز وأ عراش vi ىف تقريب ىف كقيرط لوطو ۲

 e نأ دبال .. ةيصان وأ

 يسكات ho نگو « اًسرق aad we ah ىسكانلا
alteلمحت ال .. شورق ةئالثب طبضلاب  laكعم ماد اب ..  

uNلكوتو اهعفدأ شورق  .. 

 .gl عقدا ۱

 ter اشي كدي كس - ۰ قوريبلا نفلا de اذه

sh rssیش . eغلیم  .. . 



 a تاکرالأو تاعیقوتلاب ةنيزم اهدجت ةشمقالا .

 AS مث اهیرتشت a كيلع لاتحت لظت یهو .. ةينيتاللا
eeةيداعلا تالحلا ىف ةدوجوم اهنأ ةرهاقلا ىلإ لصت  

 للغزت فيك فرعت .. توریب اهنکلو .. نمتلا فصتب

 1 ١ .. لقعلا عيضتو .. نيعلا

 als تخ .. تانالعإلاو تاتیرتافلا ريسأ لظت تنأو
 تدقف دق كنأ دجت دئنيحو ..٠ ديجملا ديمحلا ىلع حبصتو

 تاريل نودب نانبل ىف تنأف E ةكرحلا ىلع ةردقل
 حيطتست ال .. كشارف ةنازنز ىف نوجسم .. لقتعم .. اهانعم

 .. سولفب ةكرح لكف .. اقاس الو اًعارذ كرحت نأ

 ‘ سولفب لكألاق برش ante لكأ نودب لقتعمو
 ةرهس ىف كحضلاو.. سولفي سفنثلاو .. سولفب برشلاو
 ١ .. سولفب ءاقدصأ

 = ' ..  ةفارخ نانبل ىف ةيرحلاو
 اهيلع لصح نأ ey نکلو .. ةحاتم ةيرحلأ

 :. تاریللا نم ey ادق اهتمث عفدی نم الإ

 ىف نکلو .. تاياضتنالا ىف كسفن حشر نأ ىف رس تنأ

 ةكرعملا ةرادإ oY كسفن حيشرت عيطتست نل ةقيقحلا
 .. ةريل نويلم فصن ىلإ جاتحت ةيياختنال

 ONY مهيف ةريخألا تاباختنالا ىف اوحجن نيذلاو

۱۰ 



 .٠ . اهلماکی مهنيب ةلثع ةينغلا ةقبطلاو اًرينويلم[
 نم باونلا سلجم ىف دجت نلف لثم اًريقف تنك اذإو

cul,كنكلو .. نولوقي اذكه .. كيأر ءادبإ ىف رح  
 ىأرلا اذه عيبت نأ دبال كنأ كتماقإ نم مايأ دعب فشتكت

 دصقأ . كيأر اهيف رشنت ةفيحص ليوم ىلع ةردقلا كله نم
al,هلام نعو هنع رج فرس ةظحللا كلت نم تنأف ,  

 ةفيحص نيعبرأ نم رثکآ ناتبل ىف .. كسفن نع ال
 ءارقلا ىلع فحصلا هذه شيعت نأ“ نكي الو .. ةيموي

 .. فصنو نویلم فورعم وه اک نانبل دادعت لکو .. مهدحو

 ,.. اًيدح كعم نویزفیلتلا ذخأو .. اعمال جن تنك اذإو
 مدق قداس قاديس : ثيدحلا ماتخ دعب ةعيذلا لوقت فوسف

 نوياصف .. « وموأ » نوباص ةعئارلا ةودتلإ هذه مكل
 نم ةعاسلا هذه فيلاكت عفد يذلا وه عقاولا ىف « وموأ »

 ركفلاو لامجلاو gill نع كتودن ىف هتلق یللا ءارهلا
Halilكنأكو ودبت نأ دبال ةياهنلا قو ... خلا .. خلا  ' 

“usنوباصيب نیجرفتلا مامآ . كافق  « wf sal 

ij ah, 

 .. ننجت ةجردل .. اًدج رح كتإ ةياديلا ىف لقأ ملأ

yu : 



 an انيأر دقو . تانیتسلا ةيادب ىف لاقلا اذه بتک . م

 . لاقملا ALS نم تاونس رشع دعب oll یرج اذامإ
 .. ءىش ىلع موقی نكي مل هنأل .. ءانبلا راپا فيكوأ

 . بعللا Gor نم روكيد درم قیربلا ناك ۱

۱۲ 



 سلبارط ىف مايأ





 .. ةقتعم تناك ام روما ىلغأ
USرمع داز  Lalلوقي اذكه .. هرعس داز نائدلا ىف  

 . نوئمدملا

 ىف اهروذجب تب رض US ةذينألا نأش ils تاراضحلاو
 اهخيراتب اهتمظع ندملا كلذكو .. البنو ةقارع تداز نمزلا
 . ثادحألا بلقت نم اهبيصنو

 .. سلبارظ طاش ىلع یشتآ انأو یل رطخ ام اذه ناك
 . خيرات انه یل لوقت تناك لمر ةرذ لكف

 راوغأ نم .. رحبلا فادصأ عملت ثيح ىمادقأ تحت
 انل لوقت .. ةنس فالآ ةرشع ذثم .. قيحسلا نمزل

 اًحرسم ىقيرفإلا لامشلا اذه ناك .. ميدقلا ملاعلا ةطيرخ
 ناکو .. رومنلاو دوسألاو stall فارزلاو نالزغلاو ةليفلل

 نوعنصيو رمقلاو سمشلا نودبعي لئاوألا نويبيلل
 نيطلا نم ةيراخفلا !Gy نوعنصيو ناوصلا نم ةحلسألا

 . مشولا نولمعتسيو قورحمل

 نمر ر ا فالآ ةعضب خيراتلا طيرش یضیو

 vibe ناکلا اذه ىلإ نوتأي A لسر یرأف .. ماوعألا

 جاوزلا اذهب نمأيل اهجوزتي ةيبيل ةسورع نع هل نوثحبي.
 جاتحي ناك ىذلا همره ءاتبل خرفتيو نییبیللا تاراغ

tio 



 .. لصاوتلا لمعلا نم ةنس نیرشعل
 le انه نم جرخيو یرخآ فالآ ةعضب مث |
 فرعتو ةتس ۲۰۰ اهمکعیو ليثلا اتلد وزغي « قنشیش »

 .. نيرشعلاو ةيناثلا ةرسألاب ةنعارفلا نيب هترسأ

 حالسلا ليلص عفتريو . دارجلا لاجرأك ةازغلا Gk مث
 . مدلاب ليمجلا Gold نطاشلا كلذ بضختیو

 . پکاوم فلخ بكاوم ىضقو
 , .. نایسالا .. برصلا .. نویقینیفلا .. قيرغإلا

 .. ةيودم ءايسأو .. زیلجنالا .. نایلطلا .. كارتألا
 . صاعلا نب ورمع .. سومیلطب .. الا

 . اهورذت عامطأو .. اًيارت حبصت شویج دعب شویجو

 .. لامرلا اهنفدت ندمو .. حايرلا
 تامام انهو .. سویلیروآ سوکرام سوق ایاقب انه

 .. ولوبأ دبعم ةبيرقلا نیریس ةالب قو .. ةينامور قاوسأو

 ىف ةيرجه ۲۳ ةنس صاعلا نب ورمع لخد پابلا اذه نمو
 .. ,glia فالآ ةسخ نم شيج

 رصم نم روهشلا شوقارق ءاج ةيرجه OVA ةنس فو
 اذه نم سلبارط لخدیل نييبويألا نم هيلع اب وضغم اًبضاغ

 لاغبلا دوقيو بلسيو بپنیو ريثك ركسع هعمو اًيزاغ بابلا
thatسباق ىلإ بهذلاب  .. 
 za نأ دعب نابسألا دئاقلا ورافا وردب gals انهو

an 



  yallكلملا بئان ىلإ بتكيل  whosالئاق : 1
 تنك امم اًريثك مظعأ سلیارط ةنيدملا هذه دیسلا اهيأ ٠
 اوداجأ دق اهوفصو نيذلا عيمج نأ نم مغرلابو .. نظأ

 بو .. ةقيقحلا فصن اوزاتجي مل مهنا ىرأ ینناف فصول!

 اهيهاضت ةنيدم دجآ مل ايندلا ىف تدهاش ىتلا gall عيمخ

 ةنيدمك ودبت یهو .. اهتفاظن ىف وأ اهتاتيصحت ىف ءاوس
 . اًدحاو اكلم صخت ال ةنيدع اهنم AST ةيروطاربمإ

 هباتك ىف بتك انیح خرؤملا « ىناجيتلا » رم انه نمو
de, «یناجیتلا  » .. 

 اهضايب داك اهيلع انفرشأو سلبارط ىلإ انهجوت الو »
 مهتيمست قدص تفرعف , راصبألا ىشعي سمشلا عاعش عم

 .. « ءاضيبلا ةنيدملاب اهل

 .. رخآ ناكم ىف فيضيو
 نسحأ الو ةفاظن اپنم رثكأ رأ ملف اهعراوش تيأرو

 الوط ةنيدملا قرتخت اهرثكأ نأ كلذو . ةماقتساو اًعاستا

 یشاثاف « ةيجنرطش ةئيه ىلع اهرخآ ىلإ اهوأ نم اضرعو"
 ىف ةيباطلا ةعطق وه خرلا ) .. افالخ خرلا ىشم اهب
 . ( جت رطشلا

MU هبتک باطخ ىلع Ad ینابسالا وزغلا ye, 
 هدئاق ىلإ دنانیدرف ..

 دقو ةلمحلا نیومتب ةصاخلا ثالثلا كلئاسر تملتسا
vay 



ab olنكمي ام عرسأب نحطی یتح وزنولا ىلإ بتکی  
 ففجملا طامسقبلا نم ةيمك زهجيو حمقلا نم سيك فلأ

 ىلإ تبتك اک .. اًموي ۱۵ ةدم لجر فالآ ةينامث ىفكت

 لک عضوو تاكود فالآ ةرشع فرصب اقلم لاومآ نزاخ.

 .. مكفرصت تحت نيومتلا تايناكمإ نم كلي ام
 ةئامعيرأ ذنم دلبلا اذه لهأل ةحبذملا yar cuts !ذکه

 وردب مهاد ۱۵۱۰ ةنس ويلوي ۲۵ سيمخلا cle قو

 ۱۵ اهنتم ىلع ةنيفس ۱۲۰ نم لوطسأ ىف سلپارط ورافان
 نييلاطيإلا ةقزترملا نم فالآ ةثالثو Ghel ىدنج فلأ

 - نیییروالاو

 فلخ نمو راوسألا هذه ءارو نم نوعفادي برعلا ناكو
 انه نمو .. اهجاربأب ةمئاق تلاز امو اهتاذ ةعلقلا هذه
 ةرئاقلا هايملاو ةيسرافلا رانلاو ةراجحلا فئاذقو لاينلا تناك
 . ةازغلا لفاحج فاقيإل ةلوام ىف قفدتت

 ةرشع رسأو ىبرع فالآ dub دهشتسا مويلا كلذ قو

 0 ىلإ ۳ رعسب ةيلقص قاوسأ ىف قيقرك اوعيب نيرخآ فالآ
 .. GAM تاكود

 مهسنج ءانبأ اودتفا ايئاطيإ دوهب نأ ةياورلا ركذتو
 بررعلا نم ىقبت ام امأ.. ةكرعملا ىف اورسأ نيذلا دوهیلا

 تطقسو .. نايرغلا لايج ىلإو ءاروجات ىلإ اوبره دقف
SA 



 .. تاعاس عيرأ oe de سلبارط

Usaكلذ دعب رحبآ ىذلا ورافات وردي نأ خيراتلا  

 اينابسأ مالحأ gies ةنقرق وزغيل لوطسألا نم ءزجب
 ةعستو ةنيفس ٩۰ دقف نأ دعب ةركنم ةعزهب داع ةيعسوتلا

 .. ليتق فالآ

 سلبارط نع لحرت نأ ةينابسألا ةيماحلا ترطضاو
 نم قأت ىتلا ةرمتسملا تادجنلاو ةيبيللا ةمواقملا ةأطو تحت

 جوأ تغلب سليارط نأ خيراتلا نم فرعتو .. لخادلا

 * لثم ىكرت وهو«للام هرقلااشاب دجاددهع ىف اهتمظع
 ةلود أشنأو .. ايبيل مكحب لقتسا رصم ىف اشاي ىلع دمحم
 .. ىنامثعلا ىلاعلا بابلا نع ةلقتسم ةيللام ةرق

 ةجرد ةوقلا نم ةيبيللا ةيرحبلا تغلب دهعلا اذه قو
 اهنفس رورم نيمأتل ةيونس ةيزج اهل عفدت لودلا لك تلعج
 . طسوتلا رحیلا ق

 .. ةيزجلا عفد ۱۷۱۹ ةنس دیوسلا ةيرحب تضفر انیحو

 دیوسلا دجت لو ةيديوس نفس عبس ةيبيللا ةيرحبلا ترسآ
 قالطاو ايبيل عم حلص دقع ىف هطسوتل نويلبات یوس

 كنرف فلأ نيئامث ديوسلا تعفد اهمويو .. ةريسألا نفسلا

 ۱ . ةمارغ
 le دقعل اهلصتقی كلذ دعب یعست اکیرمآ نأ دجنو '
 , تقولا كلذ ىف رئازجلا یلاو اشاب نسح طسوتو هباشم

۱۹ 



 ER . ةيونس ةفيرعت لباقم ىف اهتفس رورم نيمآتل
 ةيرحلا ةنيفسلا لسرت ۱۸۰۲ ةنس .ىف اهدجن مث

 نم Gilat سليارط برغل air bla ايفلداليف

 برض ةجيتنلا نوكتف .. اهليطاسأل رمتسملا اهديدېت

 ato lo ئطاوشلا هذه مامأ اهقارغإو ايفلداليف

 ةعطق ۱۶ نم ایکیرمآ الوطسأ دجن ۱۸۰۶ ةنس قو

 . یودج نودي سلیارط ٌيطاوش بري

 رحبلا ىلع ایل ةدايسب اكيرمأ فرت ت ۱۸۰۵ ةنس قو

 اهریسآ دادرتسال رالود فلأ ۰ اهیف EN ةدهاعم عقوتو

 + جندی ربمأب
 ةلذلا یواهمو دجلا یرذ خطاشلا اذه فرع اذکهو

 نم جني مل راتنلا یتح .. ثادحألا هيلع تيقاعتو

 شریج تراغآ دالیلا دعب 18۰ ةتس یفف .. مهتاوهأ

 تیرخو تبهنو سليارط de ( ةيرتت JAS یهو ) لادتولا
 « بارتلاو ةراجحلا نم ةموک ىلإ ةدبل تلاحأو تقرحأو

 ةديعبلا یرقلاو ع وجنلا ىلإ لادنولا مامآ اهلهأ رقو

 Jul نأ ىلإ 2۳ ةنس ىلإ لادتولا مكح رمتساو

 . لادنولا مزهو ميظع لوطسأ ىف Gly لا دئاقلا =

 .. امورل امور كلم داعأو رابیلاق مهکلم قتش
 as مايأ ىف ٌيطاشلا اذه dle ام رش ناکو

 . نلاطيإلا

Are 



 ` دهعلا رخاوأ ىف ةيرامعتسالا ايلاطيإ تالواحم ىلوأ تناكو
 ' .. ءايحتسا لع تأدیو 1531١ ةنس ىناثلا ىنامثعلا

 .. ايبيل ىف ةيوق ةيلاطيإ ةيلاج تأشنأ
 .. Ale ةيلاطيإ سرادم تحتفو
 .. تافصوتسمو تايفشتسمو

 .. ةيملعلا تاثعبلا راتس" تحت سيساوجلا تلسرأو
 هتمهم تناكو امور ید UL تأشنأ هلک اذه نم مهأو

 .. مهكالمأ عزت مث ءارقفلا نييبيللا كاللا ضارقإ
 هآ » مايألا هذه ىف عراشلا de ةدوشنأ تناكو

 . « ةليمجلا سلبارط اي

 . ۲۹ ىف برحلا تنلعأف اهاياون نع ايلاطيإ ترفسأ مث
 ىلا برحلاو .. حباذملا تأدبو .. ۱۹۱۱ ةنس ريمتبس
 ` نيرشع ىلإ تدتما Uy ۱۵ ىف ىهتنت نأ ايلاطيإ اه تردق
 ىضق ماد حاقك دعب NAYS ةنس الإ ايبيل ملستست ملغ ةنس

 .. اهناكس فصن ىلع
dsىف ىطاشلا اذه ىلإ ىيلوسوم اج ۱۹۳۷ ةنس  

 فیس هئادهإ ةلزهم ةرادالا تلثمو « ناملیهو بکوم
 "نعطي ناك GAH تقولا ىف .. ol ae a مالسإلا
 ىلع :اعدلاب نيكاسملا دجسملا مابطخ مزليو مالسإلا هيف
 ةفيلخل ءاعدلا لدب ليون. be كلملل ةعمجلا موي ربانملا
 نودهاجلا ناك . تارئاطلا نم نيدرمتم ا ىقليو نيملسملا»

 اذهل



 ' لاومألا بصتغتو ءاسنلا یبستو ةماعلا نیدايلآ ىف نوقنشی

 ,یفنیو سرادلا ىف JA ةغلك ةيلاطيإلا ةغللا ضرفتو

 هلزنم ةمرح نمضي نأ ديري نم ىلعو .. فولألاب نوینطولا
 .. ةيلاطيإلا ةيشنجلاب سنجتي نأ هكالمأو

daدق نأ ئيلا لفط لك  Roloيشن  
 : حابصلا

dalامور ءانبأ  

 یمادقلا نحت اهدنج
 اماع فلألا انيعس دق

mدوهعلل اندع  

 cede نیتطوتسلاو نييلاطيإلا نیرجاهلل نم فالآو
 الیفو اهكذي ste ضرأ th Bb - موي لك یطاتلا
 .. نوتيزلاو نيتلاو ةهكافلا هل رمثت ءاتغ قئادحو اهنکسب

 ةثحو « برجا ىف ةيشافلا ةيزه tal انل ىوري مث
 .. اهونطاوم اهيلع قصي قلا قيلوسوم

 75 مایا

 .. سلبارط اي اًمايأ تدهش دقل
 Vio ذنم سلیارط ىف تأدب ةفاحصلا نأ نظي ناك نم

 es¿ ىف لصانقلا اهردصي ناك ديلاب ةطوطخع ةدي رجب ةنس
 . دوش,

 ةيكرتلاب « همانلاسلا » اذه دعب سلبارط تردص مث
 انفي



  dy pallyاًددع ۱۱ اپنم ردصو ةيرجحلا ةعبطلاو .

BY برغلا سلبارط ةديرج ol, ۱۸۱۶ ةنس Gs 
 تناکو ء نامشلا دهعلا ىف اماع ۰ نم رثكأ ردصت تلظ

 اپناکارتشا ىضاقتت ةديرج لوآ  . daرثکآ تناك دقف
 الاوش اذک .. ةينيع تاکارتشا یضاقتت كلذ لبق فحصلا

 یونس كارتشا لباقم حمقلا نم الايكم اذکو ريعشلا نم ..
 .. فحص عبس سلبارط ىف تناك ةنس نيعبس ذنمو

 . بیقرلاو . فاشكلاو .ديدجلا رصعلاو : یقرتلا

 قو « ةيئادب ةعابط فورظ ىف اهريغو اهریغو , ةشق وبأو

 ىلع باتك ىف اذه أرقت .. ىلاطيإلا رامعتسالا فورظ أوسأ
 وهو قارصملا dos «lud ةقاحص » قارصملا ىفطصم

 نأ نود ايبيل نع ءىش ىأ فرعت نأ عيطتست Y ابی داقع

 .. هبتك ىلع رمت
 . هيقفلا دمحأ لاثمأ راونلاك علاط ديدج رهز bed و

 « ىقدص یلعو « ىريوغلا فسويو , ىمشاملا ريشيو
 اولذب لاطبأ ايبيل قو .. رعشلاو لاقملاو ةصقلا نوبتكي
 راتخملا رمعو اموغو نودعس لاثمأ Ay ءادف مهءامد

 .. مهضعب عم ةليوط ةفقو انل نوكت فوسو

 ةازغلا تارشع نم مغرلاب ةيبرعلا ملكتت تلاز ام ايبيلو
 ةلأسم یهو .. عفدملاو فيسلاب ميتال ضرف اولواح نيذلا .
 اوتأو .. نو رخآلا مه ةازغ اوتأ برعلاف .. لمأتلل وعدت .

۱۳۳ 



 ٠ ,نيعارذلا  ةحوتفم ايبيل مهتليقت كلذ عمو .. فيسلاب
 *نع ةعفادم ىلإ تلوحت مث مهتراضحو مهتخل تبرشتو
 .. اهوزغ نيذلا لئاوألا برعلا نم رثكأ ةيب ally ةبورعلا

leyبرعلا هلعف ام نأ عطاقلا لیئدلا وه اذه ناك  

 اًرشن ناك Wy فيسلاب ةديقعلل اًرشن نكي مل ملاعلاب
 .. ةراضحل

los ةيتاذلا اهتيبذاجب اغإو ةوقلاب ةديقعلا ترشتنا Ly 

  oleةطيسب ةقيقح .. ةيشو ةحامسو قدص نم سانلل
 قرشلا ٌيطاشلا اذه سمش لثم ةعطاسو ..

 .. مطالتت ىمدق تحت جاومالا تلاز امو
 .. سانلا نيب قلاخلا اهوادتي مايألاو
 .. أدهب نل خيراتلا فصاعو
 ديبعلا الو . تایروطاربما لظت تايروطاربمإلا ال

 .. اًديبع نولظي
 .. سليارط اي مايألا كل GH BL ىرت
 .. ۱۹۱۷ ماع ىف ماتش تاذ تببحأ نم زعأ اي

1Y4 



 ايناملأ ىف ءارمحلا ىلايللا

 com ىف لبشا دش

 امور نم تالمأت

 یراعلا مسجلا ةقسلف

 . سیراب اهنع ثدحتت تايأور

 ندنل نم تاطقل

 ... gad ىف هلأ

 ةيسنج ةقيرطب ريكفتلا
 . تاضقانتملا دلب تو ريب

 AAW o سلبا رط ىف مايأ

ira 





 ناسنالاو هللا س

 شيع لكأ -
Y as - 

ol ةلش - 
 مدلا ةحئار -

 سيلبإ -
Aتولا  
cal -ةايحلا  

 مالحألا -

 ۳ ةيبسلاو نیتشنیآ -۰
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