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… نا ـــ ميإ س  ـــ ى م ــ لإ

ملاعلا حاتفم  نتدهأ  اهنأل 
؟ نذإ تايروحلا  تبهذ  نيأ 

.فرعأ انه ، نك 
؟ ناميإ لإ  نهتيؤر  جاتحت  له  هوتن ؟ اذهلأ  امئاد ، قيرطلا  نفرعي  تاباغلا ، تاينج 

لإ ترطضاف  ةديعب ، دالب  ف  ةريمأك  اهشرع  تدقف  تلا  تسردم ، ناميإ ، سم 
.دوقفملا ملاعلا  حاتفم  نيدهت  ك  ئادتبالل ، ايفارغجلا  سيردت 

؟ ةحافتلا رابتخا  ف  بيغلا  نئبخي  تاللا  تارحاسلا  تبهذ  نيأ 
، رماغم قش ، دلو  حتافلا ، دمحأ  ةصق  اريغص ،)  ) تعرتخا ناميإ ، سم  اهلجأ ، نم 

ةطيرخ فشتيو  مودلاب ، رارشألا  فذقيو  قيلامعلا ، عم  ةيمهو  كراعم  ضوخي  حرم ،
عرزيو حافتلا ، ريصع  نم  ةلمم  شنيل  ةشكرزملا ، مهتيب  ةداجس  ف  دوقفملا  ملاعلا 

.ةتالويشلا رمثت  اراجشأ 
ئبتخملا ريمألاو  كلملا ، شرع  لع  هبلق  شرع  هالو  يذلا  باطحلا  بهذ  نيأ 

؟ ةلبق راظتنا  ف  عدفضك 
لفط انيع  ل  هتءاضأ  ام  ىوس  ةمح ، يأ  نم  اهؤرقتس  تلا  تاينجلا  تيداوح  ولخت 

قوذت ف  الإ  بغري  حتافلا ال  دمحأ  عراشلا ، روبع  جيجض  نم  ةحارتسالا  ف  بغري 
.توتلاو قوقربلا 

سند ف  هعايض  شخيو  هتزوحب ، تنك  نئاك  انأ  انأ ، تسل  حي ، نم  وه 
.ليصافتلا

نم اجضن  رثكأ  اعورشم  كلتمأ  نأ  ىوعدب  تيداوحلا ؛ كلت  رشن  لبق  اريثك  تددرت 
رصتنأ نأ  لع  ناك  نل  لضفملا -  نهنام  نيت -  ةرجش  لفسأ  تايروحلا  دايطصا 

.ًادبأ ربي  ال  ناب ،» رتيب  « ـ ك هلظأس ، يذلا  لفطلا  حتافلا ، دمحأ  هل ،
؟ ناميإ سم  تبهذ  نيأ 

لوألا معطلا  ىوس  فرعت  ال  تقولا ، اهلتقي  مل  ةليخمل  ترصتنا  دق  اهو  ِكسنأ ، مل 
ايفارغجلا تلوح  تلا  كلت  ءضم ،» دلو  هنأ   » ناميإ سم  هتربخأ  يذلا  دلولل  ءايشألل ،
!؟ راصتعالاب هتلتق  مأ  هل  ترصتنا  ..حافت  ريصع  لإ  خيراتلاو  ةليوط  ةلبق  لإ 

الو ءضم ،» دلو   » فزع لابقتسا  نع  ءش  كقوعي  ال  ًاديج ، كحور  ماسم  حتفا 
ريصع نم  ةلمم  ، » تاساردلا ةسردم  هتملع  امك  ملاعلا ، ىري  راهن  ىوس  هنم  رظتنت 

«. حافتلا
ح ــــــ تا ـ فلا د  ــــ ـم حأ

رياني 2009
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ءاد ـــــ هإ

..دلاخ كالم  ادن ــ  هلادبع  دمحم  ليعامسإ ــ  ةبه  لإ :
..ةتالويشلا رمثت  تلا  يراجشأ 
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؟  ـــــ حك تر  ـــــ ف ص ـــــ ك

لاملا تيأر  ام  اذإ  ًادبأ  ضرتعأ  الو  سانلا ، رئاسك  قاوسألا  ف  ريسأ  ايداع ، ًادلو  تنك 
ام رثكأ  ءاينغألا  راص  امنيب  عوجلا  دازو  ةنيدملا  رقفلا  مع  تح  قحتسي ، نم ال  دي  ف 

.ارفنو
نم ءاج  لحب  لحكتت  ًاتنب  تيأر  تح  .ضرتعأ  ملف  لاحلا ، روتسم  ًادلو  تللظ  نل 

!؟ ةنيدملا عوجلا  مع  دقو  فرتلا  اذه  لب  اهل  فيك  تلقف : ..ةديعب  دالب 
اذه ال تللظف  .دعي  مل  هنل  .هباصن  لإ  نازيملا  دوعي  تح  برشأ  الو  لكآ  ال  تلقف :
، صل دي  ل  حبصأ  دق  هنأ  تملعف  يدي ، ف  ةفخب  لازهلا  نباصأ  تح  برشأ ، الو  لكآ 

لحلا قرسي  ال  ًافيرش ، اصل  امئاد  تنك  نل  .نيعلا  نم  لحلا  قرسأ  نتدجوف 
تانب لع  ايفختم  لحلا  عزوأ  تنك  ءاسملا  فو  تافرتملا ، تانبلا  نيعأ  نم  ىوس 

.فخلا نهملح  تحبصأو  نهنيب  يركذ  الع  تح  حلا ،
نل تافرتملا ، تانبلا  لل  ابعر  مسا  راص  امنيب  لحلا » بحاص   » نومسأ

.قولخمل يرس  طعأ  ملو  يداع ، دلو  ةئيه  لع  قاوسألا  ف  شمأ  تللظ 
نم تبعجب  ام  لك  تعزو  نأ  دعب  ايفختم  ًادئاع  تنك  رمقلا ، ةروتسم  ةليل  تاذ  نلو 
ل ءاضأف  اردب ، لاحتساف  ئانغ ، رمقلا  بجعأف  نغأو ، رفصأ  حلا  تانب  لع  لحك 

.ةأرما هجو 
تعزنف اهدي  ةأرملا  تعفر  لعفأ  نأ  لبق  نلو  يرس ، فشكني  تح ال  برهأ  تلق :

قوف نم  ماثللا  اهرون  عزتنا  تءاضأ  املف  هنام ، تسلجو  ءامسلا  ف  هشرع  نم  رمقلا 
ًةعطق ًةعطق  لهم  لع  هجو  سسحتت  تراصف  تله ! تلقف : يرس ، كتهناف  هجو 

.اهيديب رصبت  تماد  ام  نارصبت  اهانيع ال  امبر  تلقف : هبرشت ، اهنأك 
« ةيؤرلا مامت  ..رونلا  مامت  انحنمي  ال  : » تلاقف لابب  لاج  ام  تفرع  اهنأك  نل ،
ةلبق نتبهو  مث  كلمجأ ..»! ام  : » تلاقف هجو  ملاعم  لك  تكردأ  تح  اذه  تلظو 

ماودل تملستسا  دقو  اهموي  نمو  ..اهينيع  ف  هتعضوو  ةفخب  هتعفر  ًحك  ترصف 
.حلا تانب  لع  ةليل  لك  هب  ضيفأو  اراهن  هقرسأ  اصل  تنك  نأ  دعب  لحك  لاح 
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م ـــــ لاعلا ق  ـــــ حر ن  ـــــ ة م ـــــ نغأ

طقف نهنإ  هصقني ، يذلا  حلملا  ملاعلا  نبهيس  تامداق ، تاينجلا  نأب  ناورم  نمؤي 
ةروع طغتس  تلا  توتلا  قاروأ  نرضحيو  ةنيزلا  ةطرشأ  نصقصقيو  رودقلا  نيوسي 

.موي دعب  اموي  عستت  تلا  ملاعلا 
نهنأل بيجي : داك  نذإ ؟ نرخأت  اذامل  ةيرخسب : تلاق  ..تامداق  نهنإ  هتبيبحل  لاق 

تناك اهنأل  كلذ  لقي  مل  هنل  ..ًاتقو  قرغتست  ءايشألا  كلت  نإ  هرسأب ، ملاعلل  ةحرف  نئبخي 
.تضمو هتكرت 

نهب نمؤت  تناك ال  تلا  هتبيبح  كرتو  تاينجلا ، راظتنا  ىودجب  هناميإ  دقفي  مل 
نأ ررقو  ضمت ، رجهلا  نأش  نم  لعتو  ةدحولا  دجمت  تلا  ةنيزحلا  تاينغألا  لضفتو 

ف ةحرفلا  ةيوست  نم  نغرفي  امدنع  تاينجلا  روضحب  قيلت  ةجهبم  ةينغأ  عنصي 
.رودقلا

نوروجهملا قاشعلا  هدرط  مث  اهنم ، اهنم  جرخ  هراظتنا  ءانثأ  ةريبك  ةكرعم  ضاخ 
.مهزيمت تلا  ءاقرزلا  ةدرولا  دقف  هنأل  مهتنيدم ، نم 

عيبت تناك  تاينجلاب ، هناميإ  ببسب  هترجه  تلا  هتبيبح  ىأرف  ىرخأ  ةدلب  لإ  بهذ 
امالحأ رجهلا ؛ نأش  نم  لعتو  ةدحولا  دجمت  ةنيزح  تاينغأ  يرتشتو  نيرباعلل  مالحألا 

نم صلختلل  ةحناس  ةصرف  اهنأ  ىوس  اهيرتشي  نأ  دحأل  ني  ملو  لايخلا  اهصقني 
.ةنيزحلا تاينغألا 

.ةنيزحلا اهتاينغأ  لإ  عمتستل  ضيبأ  خوك  لإ  ءاسم  لك  دوعت  تناك 
نأ لوألا  ةرملل  رعش  ءاقرزلا ، هتدرو  دقف  روجهم  قشاعب  قيلت  ةنهم  ناورم  دجي  مل 

تاينغألا ىدصل  هسفن  كرتو  دربلاو ، رجهلل  هدحو  هنكرتو  ًعف  نرخأت  تاينجلا 
اهخوك كابش  لإ  هدشت  تناك  تلاو  ةقباسلا  هتبيبح  تيب  نم  ددرتت  تلا  ةنيزحلا 

.ضيبألا
هتمضو خولا  هتلخدأف  اهخوك ، مامأ  ةنيزح  ةينغأ  ةئيه  لع  ركنتي  نأل  دربلا  هرطضا 

لك لع  هتلضفف  ةينغأ ، يأ  نم  ًانزح  رثكأ  راص  تقولا  عمو  ةلضفملا ، اهتاينغأ  لإ 
اهصقني امالحأ  عيبت  ك  قوسلل  اهباهذ  ءانثأ  اهعم  هلمحت  تناك  اهنإ  تح  تاينغألا 

.ناورم الإ  ه  ام  كلت  ةنيزحلا  اهتينغأ  نأ  فرعت  مل  لايخلا ،
ريثي ناك  امم  ىرسيلا ؛ اهنذأ  ف  ًانولم  ًيذو  نميلا  اهنذأ  ف  ًاطرق  يدترت  تناك 
تناك .درفتلاو  ةجهبلا  نم  اىيش  اهيلع  فضي  كلذ  نأ  نظت  ه  امنيب  سانلا  ةيرخس 

ناورم نل  اهفذقت ، ةراجح  لإ  تلوحت  اهنإ  تح  موي  دعب  اموي  دادزت  مهتاحض 
كلذ لعف  فيك  فرعي  مل  ساملألا ، نم  دقع  لإ  اهلوح  مث  اهسمت  نأ  لبق  اهلك  اهطقتلا 

دق هتبيبح  قنع  نأ  وه  برغألا  نل  نيروجهملا  قاشعلا  زيمت  ءاقرز  ةدرو  دقف  هنأ  مغر 
ليذلا لإ  تافتلالا  نع  سانلا  فكف  رمرملا ، نم  ةعطق  لإ  دقعلا  تدترا  نأ  دعب  لوحت 

.ىرسيلا اهنذأ  ف  نولملا 
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لزنملا ف  هكرتت  تراصف  ناورم ، نم  ًانزح  رثكأ  ةينغأ  تعاتبا  موي  تاذ 
.اهتعمج تلا  تاينغألا  لك  نم  ًانزح  رثكألا  اهتينغأ  بحطصتو 

تح ءش ، لك  نم  سأي  ف  اهتدوع  ارظتنم  ةنيزحلا  تاينغألا  ةبحصب  ناورم  مان 
نأ كيلع  تاينجلا  رضحت  ك  : » هل تلاق  ةينج ، ىأر  همانم  ف  نل  تاينجلاب ، هناميإ 

رمأ رودقلا  ف  ةحرفلا  ةيوست  نأل  الإ  نرخأت  ام  نهنأو  نهروضحب  كناميإ  ديعتست 
«. ًاتقو قرغتسي 

ةنيزحلا تاينغألا  نع  عزن  هنإ  تح  هيلإ ، برست  دق  ًاديدج  اعاقيإ  دجيل  ناورم  احص 
قيلي امم  اهادحإ  نكت  مل  نل  ةعئار ، تناك  ةجهبم ، تاينغأ  لإ  اهلوحو  ساقلا  اهكوش 

.تاينجلا لابقتساب 
.تاينغألا ةجهب  مهتبذج  نأ  دعب  ةقبن  خوك  لوح  سانلا  عمجت 

دجمت ةجهبم ال  تاينغأ  لإ  ةنيزحلا  اهتاينغأ  لدبت  تأرو  ناورم ، ةبيبح  تداع  امدنع 
ةينغألا الإ  امامت ، تاينغألا  تتسف  تخرصو ، تب  رجهلا ، نأش  نم  لعت  الو  ةدحولا 

.هسفن ناورم  تناك  ةجهبم ، ةينغأ  لإ  لوحتت  مل  تلا  ةديحولا 
ًيذو نميلا  نذألا  ف  ًاطرق  اهئادترا  لإ  تافتلالل  اوداعو  خولا  نع  سانلا  ضفنا 

اوداعف لايخلا  لإ  رقتفي  اهمالحأ  امك  اههجو  نأ  اوظحال  مث  ىرسيلا ، اهنذأ  ف  ًانولم 
.ديدج نم  اهنم  ةيرخسلا  لإ 

.هتدرطف ةنيزح  ةينغأ  درجم  سيلو  قباسلا  اهبيبح  وه  هنأب  ناورم  اهل  فرتعا 
ول تأنس  : » مانم ف  ىرخأ  ةلاسر  هتءاج  تح  ضيبألا  اهخوك  نم  ناورم  جرخ 

زيمت تلا  ءاقرزلا  هتدرو  دجيل  همون  نم  ناورم  احص  كانه » تاينجلا  نأ  سانلا  قدص 
.اروجهم ًاقشاع  هنوك 

ىرخأ ةرم  ركنت  اذل  تاينجلا ؛ نع  سانلا  ثدحي  نأ  هب : قيلت  تلا  ةنهملا  ناورم  دجو 
.لايخلا ..ناورم  هديجي  امب  اىيلم  اعراب  املح  ناك  ملح ، ةئيه  لع 

نرضحيو ةنيزلا  ةطرشأ  نصقصقيو  رودقلا  نيوسي  تاينج  نع  ثدحتي  املح 
.موي دعب  اموي  عستت  تلا  ملاعلا  ةروع  طغتس  تلا  توتلا  قاروأ 

، تحص املف  مالحألا ، ةعئاب  هتبيبح  ةداسو  لإ  ملحك  ةديدجلا  هتئيه  ف  للست 
مل اهنل  ضيبألا ، اهخوك  كابش  نم  هب  فذقت  تداكو  ناورم  ةحئار  ملحلا  ف  تممشت 

.ةنيزح ىرخأ  ةينغأ  هب  يرتشتل  قاوسألا  لإ  هب  تجرخف  هعيبتل ، رخآ  املح  دجت 
اهثدحي اهراوجب  ملحلا  لظف  ةنيزح ، ةينغأب  اهملح  دحأ  اهضياقي  مل  ةرملا  كلت  نل 

نل هعيب ، ةلواحم  ف  ترمتساو  ملاعلا  لإ  ةحرفلا  نبهيس  تاللا  تاينجلا  نع 
نيتللا سمشلاو  حيرلل  هتكرتف  لايخلا  لإ  رقتفت  ىرخأ  امالحأ  تدجو  ام  ناعرس 

نهتبيط نع  تاينجلا ، نع  نوثدحتي  سانلا  أدب  تح  ةعبرألا ، ملاعلا  ناكرأ  ف  هاترثعب 
ةحرف مهل  نددعي  ك  تقولا  اذه  لك  نرخأت  نهنإ  تح  ملاعلل  قيمعلا  نهبحو  نهتقرو 

.عاشي امك  رجهلاو  عوجلاو  دربلل  مهنكرتي  ملو  ملاعلاب  قيلت 
ةعئاب مهلوأو  كشلاو  ةيرخسلا  ف  سانلا  أدب  نيتأي ، مل  تاينجلا  نل  سانلا ، قدص 

.مالحألا
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لع تاينجلا  مولي  ةعبرألا  ملاعلا  ناكرأ  ف  ملحلا  عم  رثعبت  يذلا  ناورم  لظ 
مل تنأو  تأن  فيك  : » هل تلاق  هتءاج  تلا  ةلاسرلا  نل  ةقبن ، دقفي  هلعج  يذلا  نهرخأت 

«. ملاعلا لع  حلملا  ْنُششريل  تاينجلا  روضحب  قيلت  ةجهبم  ةينغأ  انل  دعت 
هناكرأ نم  ملاعلا  درو  عمجو  روجهم  قشاعك  هزيمت  تلا  ءاقرزلا  هتدرو  ناورم  جرخأ 
تناك نهنم  ةدحاو  لكو  ىرخأ ، ولت  ًةدرو  درولا  هلبق  هتبيبح ، ةدلب  لإ  داع  مث  ةعبرألا 

.عبرألا ملاعلا  تاهج  نم  درو  قيحر  همف ؛ ف  اهقيحر  بصت 
لايخلا لإ  رقتفي  هجوب  مالحألا  عيبتل  هتبيبح  تجرخ  تح  ناورم  رظتنا  حابصلا  ف 

نل هبدأ ، ءوس  لع  هتمطل  درولا ، قيحر  اهمف  ف  بصيل  قيرطلا ، ضرع  ف  اهلبق  مث 
؛ ةجهبم ةينغأ  لإ  اهلوحو  ملاعلا  قيحر  لمح  يذلا  اههجو  لامج  مامأ  اورمست  سانلا 

.ملاعلا لإ  تاينجلا  روضحب  قيلت  ةينغأ 
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لا ـ صلصلا نم  ت  ــ يب

.معطم ..قيرطلا  ةياهن  ف 
ول تابجو  اهسفنب ؛ هتابجو  عنصتو  ةنيت  تنبلا  هلمت  ةيلاطيإ  تابجو  مدقي  معطم 

.ةنيت جهنم  اوعبتالو  ماعطلا  نع  هوفرع  ام  اوركنأل  نويلاطيإلا  اهقاذ 
.ًاديعب معطملا  لإ  قيرطلا  لاز  امف  دعب ، هلمت  مل  ..ةنيت 

صقر ملعتك  ةلجؤم  مالحأ  ىوس  اىيش  كلمت  الو  امامت ، قيرطلا  ةيادب  ف  تناك 
.معطم كالتماو  ةيلاطيإلا  ملعتو  ناملا  فزعو  وجناتلا 

.مالحألا عبنم  وه  اهبلق  ناك  هتقرس ، ًازوجع  ةرحاس  نل  ضيبأ ، بلق  اهل  ةنيت 
ف اهسفن  تدجو  مالحألا ، نادقفب  ءش  لك  تدقف  اهملاعو ، اهتيب  لكآت  تقولا  عم 

ةوطخ لع  ديزت  الو  ةريغص  ةريزجلا  تناك  ءش ، لك  نع  ةلصفنم  ةرئاط  ةريزج 
..ةنيت هتلعف  ام  وهو  عبطلاب ، تمواقل  ..ةنيت  نام  تنك  ول  ..لاصلص  ةرجشو  اهيمدق 

.هلمت لئالق  نيب  نم  ةنيت  لاصلصلا ؟  لايخ  كلمي  انم  نم  نل 
.ةيلاطيإلا تابجولا  عنصي  امعطم  هتياهن  ف  تعضو  ًيوط  ًاقيرط  هنم  تعنص  اذل 

.براقعلاو بائذلا  هتلتحا  اذل  ءش ؛ يأ  نم  ايواخ  قيرطلا  ناك 
عنصت تلظو  ملاعلا ، رورش  نم  هب  تمتحاو  لاصلصلا ، نم  ًاتيب  تعنص  اهنل 

ةيقرو ةرئاط  تعنص  ..لاطيإلا  معطملا  لإ  قيرطلا  روبع  لع  اهنيعت  ةحلسأ  هلخاد 
.ناميلس متاخو  نسم  لجر  ةراظنو  ًاناصحو 

.ُّطق اهتيب  نم  جرخت  مل  اذل  في ؛ هلمت  ام  نأب  طق  عنتقت  ملو  عنصتو ، عنصت  تلظ 
ديعت نأ  نارايتخا : اهمامأ  ناكف  كلمت ، ام  لك  هيف  حيرلا  تعلتقا  موي  تأ  تح 

.امامت ملستست  وأ  عنصلا ،
عنصلا ف  ةقباسلا  اهتبرجتب  ةيفتم  اهتيب  نم  تجرخ  اذل  انلثم ؛ تسيل  ةنيت  نل 

نمي لظ ال  وهو  لاصلصلا  ةرجش  لظ  ىوس  اىيش  كلمت  نأ  نود  ملاعلا  لإ  تجرخو 
كلتمت اهنأ  لثم  نوقدصت  متنأف  ةنيت  متفرع  مكنألو  ..هلايخ  كالتماب  الإ  هكالتما  دحأل 

.هلايخ
املو ..لاصلصلا  نم  ةرجش  لظ  اهلظ ؛ عم  يواخلا  قيرطلا  ف  ةنيت  تشم  اذل 

فزعلا ِدُجت  مل  ..لاصلصلا  نم  ًانامك  تعنص  قيرطلا  ءاوخ  نم  فوخلا  اههجاو 
ضمت اهلعجو  فوخلا  نم  اهذقنأ  فزعلا  ناقتإ  تالواحم  ف  اهرارمتسا  نل  ..هيلع 

.لاطيإلا معطملا  لإ  اهقيرط  ف  رثكأ 
اهلظ لايخب  تعنص  اذل  رئب ؛ كانه  نكت  مل  نل  رئبلا ، نم  برشلل  ةهينه  ةنيت  تفقوت 
سانلا اهءاج  اذل  ناملا ؛ لع  فزعلا  تنقتأ  دق  ةنيت  تناك  درولا ، ءام  جرخت  اولدو  ارئب 
لايخ نم  ظ  كلمتو  ناملا  فزعت  تنب  دي  نم  درولا  ءام  اوبرشيل  ًةفاك ؛ ءاحنألا  نم 

.لاصلصلا
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هصقنت صقرلا  ملعم  ناكو  صقر ، ملعمل  اهفصن  تطعأ  ةريثك  ادوقن  ةنيت  تعمج 
امدنعو لاصلصلا  نم  اراد  لظلا  لايخب  ةنيت  هل  تنبف  ..وجناتلا  ميلعتل  ةريبك  راد 

اهصتخا ًادحاو  تعنصف  صقر ، ملعم  اهصقني  ساسألا  ف  رادلا  نأ  تفشتكا  اهتلخد 
كنمو نم  لعجت  دق ال  وجناتلا  ةصقر  .وجناتلا  صقرت  نم  رهمأ  اهلعجو  بحلاب 

اذل ةنيت ؛ نع  ثدحتن  اننل  وجناتلا ..  نوديجي  اصاخشأ  طقف  انلعجتس  لضفأ ، اصخش 
زوجع ةرحاس  هتقرس  يذلا  ضيبألا  اهبلق  وجناتلا  ةصقرل  اهتداجإ  اهل  تداعأ  دقف 

 . ديدج نم  نايرسلا  لإ  ةنيت  مالحأ  تداعف 
تمجاه اذل  .قيرطلا  ءاوخ  اهمساقت  اهنأل  مالحألا ؛ بحت  براقعلاو ال  بائذلا  نل 

.امهنم رارفلا  لع  ةردقلا  اهتحنم  وجناتلا  ةصقر  نل  ةوارضب ، ةنيت  مالحأ 
هايملا نم  ثعبنت  قيسومو  زازه  سرك  هب  لاصلصلا ، نم  رخآ  ًاتيب  اهل  ةنيت  تنب 
اهمعطم ةيؤرو  ريفاصعلا  لوخدل  احوتفم  تيبلا  كابش  تكرتو  علاطلا ، أرقت  راهزأو 

.ديعب نم 
تعنص ريبك ، قيرح  ف  براقعلا  تفذقو  بائذلا  نيعأ  اهلجأ  نم  ريفاصعلا  ترقن 
دجت ملف  موي  تاذ  اهمون  نم  تحص  اهنل  لاصلص ، نم  اريبك  اشع  ريفاصعلل  ةنيت 

.اهريفاصع
ةبحم نامضل  نييفاك  ريغ  لاصلصلا  لايخو  وجناتلا  ةصقر  نأ  تنظو  ةنيت  تنزح 

.ريفاصعلا
ف ةريمأل  حلصي  بوث  ليمج ؛ بوث  اهعمو  ريفاصعلا  تداع  مايأ  ةثالث  دعب  نل 

ةنيت هتدترا  موجنلاب ، هتعصرو  سمشلا  ءوض  نم  ريفاصعلا  اهل  هتجسن  ةيلاطيإ ، ةتودح 
.اهديجت ةنيت  نكت  مل  تلا  ةيلاطيإلا  ثدحتت  ةنيدم  لإ  ريفاصعلا  اهب  تراطف 

 - سمشلا ءوض  نم  اعونصم  ناك  بوثلا  نل  ةيادبلا ، ف  ةدحولاب  ترعش 
اهتملعت ةيلاطيإلا ، ةغللا  بوثلا  اهملع  اذل  اهلك -  تاغللا  ديجت  فرعيال  نمل  سمشلاو 
ةيلاطيإلا ةغللا  اهبسانت  فيك  مهيرتل  ةنيدملا  لهأ  لإ  ليمجلا  اهبوثب  تجرخ  مث  ةعاربب 

ةقرخ يدترت  ةأجف  اهسفن  ةنيت  تدجوف  اهبوث ، تقزم  زوجعلا  ةرحاسلا  نل  .امامت 
.لاطيإ معطم  ةبتع  حسمتو  فيللا  نم  ةقزمم 

اذل ..ةنيت  اهنإ  ..تنأ  وأ  انأ  تسيل  ةنيت  نل  ..ةتودحلا  نم  اروف  جرخنس  انك  تنأو  انأ 
.هتدقف يذلا  اهبوث  لع  ِكبت  ملو  صالخإب  معطملا  ةبتع  تحسمو  ءودهب  تمستبا 

لإ اهمدقت  لب  اهب  ظفتحت  نكت  مل  ةؤلؤل ، تدجو  صالخإب  هتحسم  املك  تناك 
خبطملا حسمت  نأب  معطملا  ةبحاص  اهترمأ  ةبتعلا  لآل  تهتنا  املف  معطملا ، ةبحاص 

.ىرخأ لآل  فشتكت  اهلع 
خبطي نأ  خابطلا  تملعو  تابجولل ، ناملا  فزعت  تناك  اهنل  لآل ، ةنيت  دجت  مل 
اهسافنأ حئاور  طقتلت  تابجولا  تناك  دقف  ضيبأ  ةنيت  بلق  نألو  وجناتلا ، صقر  لع 

.رخآ معطم  يأ  نم  ذلأو  لمجأ  معطملا  تابجو  تناك  اذل  ةيكزلا ؛
ةؤلؤل معطملا  ةبحاص  نم  بلطف  هلضفب ، هلك  حاجنلا  نأ  نظو  ارورغم  خابطلا  ناك 

ةعبق ف  هءايشأ  خابطلا  عمج  معطملا  ةبحاص  تضفر  املف  اهدعي ، ةبجو  لك  نع 
.لحرو خابطلا 
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ةنيت تدجوف  خبطملا  تلخد  اهنل  هليحر ، دعب  لعفت  اذام  معطملا  ةبحاص  فرعت  مل 
اهبهتو خبطلا  ءانثأ  تابجولل  وجناتلا  صقر  نيدعاسملا  ملعتو  تابجولل  ناملا  فزعت 

.خابطلا نام  اهتنيعف  ةيكزلا ، اهتحئار 
ضيبألا ةنيت  بلقب  اهخبطم  ءافتكا  ببسب  ةفعاضم  احابرأ  معطملا  ةبحاص  تققح 

ف ةؤلؤل  ةنيت  بهت  نأ  معطملا  ةبحاص  تعاطتسا  اذل  رورغملا ؛ خابطلا  بلق  ليحرو 
.ةبجو اهيف  دعت  ةرم  لك 

تلا لوألا  ةرملا  تناك  اهنأل  معطملا ؛ ةبحاص  مارغ  ف  لاصلصلا  لظ  لايخ  عقو 
ةرملا اهنأل  معطملا  ةبحاص  تقفاوف  جاوزلا  اهيلع  ضرعف  ةيلاطيإ  ةديس  اهيف  دهاشي 

.للم الب  ماستبالا  لع  ارداق  لاصلص  نم  لظ  لايخ  اهيف  ىرت  تلا  لوألا 
نم تويب  ءانبل  ملاعلا  بوجي  نأ  ه  ةيقيقحلا  هتعتم  نإ  لظلا  لايخ  اهل  لاق 

.لاصلص
تعمج تلا  ةنيتل  لاطيإلا  اهمعطم  تعاب  نأ  دعب  هعم  معطملا  ةبحاص  تلحر 

.ةيلاطيإ معاطم  ةرشع  ءارشل  ةيفالا  لآللا  نم  ريثلا 
اهترهش تقبطو  قيرطلا  ةياهن  ف  تنمت  امك  لاطيإ  معطم  ةبحاص  ةنيت  تحبصأ 
خوبطملا اهماعط  نع  ًادحأ  عنمت  ملو  ءاينغألاو  ءارقفلل  تابجو  دعت  تناك  اهنأل  قافآلا ،

.ةيكزلا ضيبألا  اهبلق  سافنأو  وجناتلا  ةصقرو  ناملا  فزع  لع 
نم اهلاصلص  تجرخأ  ةنيت  نل  ..ةنيت  قيرطل  ةديج  ةياهن  كلت  نإ  لوقنس  تنأو  انأ 

.باحسلا قوف  رصقب  هتنيو  لاطيإلا  معطملا  نم  أدبي  ًاديدج  ًاقيرط  تمسرو  ديدج 
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ظـيـم ــ علا ءي  ـ شال ـ لا

ديحولا هنأ  مغر  ءش ، اللا  نع  قئال  لشب  ثدحتلا  نع  لفغن  انلعجي  ءايشألا  داسف 
.اردانو ايقيقح  اىيش  ريصي  نأ  هنامإب  يذلا 

الو شميل  امدق  كلمي  ني  مل  هنل  ءشلا ، ءاهتنا  دعب  ايحي  نأ  ءش  اللا  لع  ناك 
ملأتي مل  ًادحأ  ملؤي  مل   » خيرات الب  وهف  ةمهم  ةزيم  نورخآلا  هربتعا  امم  حيل ، ًاناسل 

ءش نم  اعقاو  ناك  طقف  تايركذ ، وأ  قيدص  وأ  ةبيبح  وأ  مأ  وأ  بأ  الب  ناك  دحأ » نم 
.دسف ليمج 

ءشلا اذهل  ةنجلا  ريرح  نم  ضيبأ  ابوث  ايدهيل  ضرألا  لإ  نالم  طبه  موي  تاذ 
، ىرخأ ةرم  ضيبألا  بوثلاب  دوعصلا  اررقف  دسف ، دق  هادجو  الزن  امدنع  نل  ليمجلا ،

.وأ ةنيدملا  ادهاشي  نأ  دعب  نل 
تاياح نم  اهنع  انيلإ  لصي  ام  لك  مغر  ةليمج  ضرألا  نإ  هبحاصل : امهدحأ  لاق 
اياده ايرتشي  نأ  اررق  .ءايشألا  نودسفي  ام  امئاد  مهنل  رخآلا : كالملا  لاقف  .ةئيس 

روصلا ضعب  اطقتلاو  عاتمتساب  ماشلا  صمح  ابرشو  ءامسلل  ضرألا  نم  تاراكذتو 
نم قبت  ام  لك  هنأ  افرعو  ..ءش  اللا  ادجو  تح  ..ضرألا  لإ  امهتلحرب  امهركذت  امهل 

الب هنل  هبحاص : لاقف  لحرنو ، ضيبألا  بوثلا  هيطعن  كلملا : لاق  .دسف  ليمج  ءش 
ةيادبلا ف  ءش  اللا  ملأت  ..ًاناسلو  امدق  كلملا : هاطعأف  حيل ، ناسل  وأ  شميل  مدق 

مل دسج  لع  ضيبأ  بوث  طقف  تايركذ ، الب  ةنيدملا  ف  راس  مث  سطع ، مث  اميظع  املأ 
.ضرألا هثولت 

ءايشألا دسفت  ضرأ  كلت  نمثب ، انه  ءش  لك  سرد : لوأ  امهليحر  لبق  نالملا  هملع 
ىرخألاو نوللا  ةيزمرق  ةدحاو  طيخلا ؛ نم  تارب  ثالث  هايطعأ  مث  ..ءامس  تسيلو 

.ماشلا صمح  عيبل  ةبرع  هعم  اكرتو  ءاقرز ، ةثلاثلاو  ءارضخ 
برشي ناك  نم  نأل  ةعساو ؛ ةرهش  بستكاو  ماشلا  صمح  عيب  ف  ءش  اللا  لمع 
.تقولا ةليط  هحوضو  مغر  ايفخ  ناك  ام  ىريف  اهبلق  هل  حتفت  ءامسلا  تناك  هدنع  نم 

تحبصأف ةديدج ، تايركذ  بستيو  ةديدج  ءايشأ  ملعتي  أدب  دق  ءش  اللا  ناك 
.اضومغ رثكأ  هل  ةبسنلاب  ةايحلا 

، سبالم ءايشأ : لزغيو  ثالثلا  طيخلا  تاربب  كسمي  ءاسم  لك  هسفن  دجي  ناك 
نمل فرعي  ني  مل  .تالبق  اباعلأ ، اسومش ، اروصق ، ًاخاوكأ ، دئاصق ، اياده ، تارك ،

.ءش لجأ ال  نم  لزغي  هنإ  ملألاب ، ةيناثلا  هتفرعم  ه  كلت  تناكف  ملو ، اهلزغي 
، ريقف ءش  انأ ال  اهل : لاقف  ..هلا  هاطعأ  امم  اهيطعي  نأ  بلطت  ةأرما  هيلع  ترم  تح 
، ءش الل  اهلزغ  دق  ناك  اسمش  اهاطعأف  اهيلإ  داع  مث  هتيب  لإ  بهذف  اىيش ، كلمأ  نل 
، مل فرعي  الو  لزغيو  لزغي  ءش  اللا  رمتسا  .ةينغ  تراصف  سمشلا  كلت  ةأرملا  تعاب 

.هلزغ نم  ًاتيب  امهاطعأف  ًاتيب ، نالمي  امهنأل ال  نارجاشتي  اناك  تنبو  دلو  هاتأ  تح 
اميلم كلمي  ني  ملو  ماشلا  صمح  هدنع  نم  برشيل  دسف  ليمج  ءش  هءاج  مث 
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تلا لوألا  ةرملا  اهنإف  هيلإ  هئامتناب  هروعش  مغرو  هتيؤر  دنع  ءش  اللا  ملأتي  مل  ًادحاو ،
نم ةفشر  تح  الو  اىيش  هطعي  مل  اذل  هايإ ؛ هيطعيل  اىيش  كلمي  دعي  مل  هنأ  اهيف  رعشي 

.ماشلا صمح 
جعزأ يذلا  رمألا  ضيبألا ، ءش  اللا  بوث  اهيف  خستي  تلا  لوألا  ةرملا  كلت  تناكف 

.ادج نيلملا 
ءش لك  امهل : لاق  هنل  نيبوك ، هنم  ابلطو  ماشلا  صمح  ةبرع  ثيح  لإ  اطبهف 

.امكنم هتملعت  سرد  لوأ  اذه  ..نمثب 
.خستي ضيبألا  كبوث  نل  لوألا : كلملا  لاق 

لزغلا ف  ةمئادلا  تبغر  نم  ملأ  نيفي  يب ، دحأل  نأش  ال  ًئاق : ءش  اللا  امهرجزف 
.ءش الل 

ءاطعإل ءش  اللا  داعف  هتعاصن ، ديعتسي  ك  ضيبألا  ءش  اللا  صيمق  كلملا  حسم 
كلمي دعي  مل  هنأ  هعم  رعشف  دسف ، ليمج  ءش  هيلع  رم  تح  ليبسلا  يرباعل  هلزغي  ام 

بضغ بضغب ؛ رعش  ةرملا  كلت  هنل  ىرخأ ، ةرم  ضيبألا  هصيمق  خستاف  هيطعيل  اىيش 
..ءش لك  قارحإ  لع  رداق 

.وأ نمثلا  امهنم  بلط  هنل  ماش  صمح  هنم  ابلطو  ىرخأ  ةرم  نالملا  لزنف 
ءش ةدوع  ءش  اللا  رظتني  مل  ةرملا  كلت  نل  ..هضايب  لإ  داع  تح  هصيمق  احسم 

نم اهيلع  لصح  تلا  ثالثلا  تاربلا  هاطعأ  هدجو  املف  ..هنع  ثحب  هنل  دسف  ليمج 
.نيلملا

ال ءش : اللا  لاق  جافملا ، همرك  ببس  نع  دسف  يذلا  ليمجلا  ءشلا  هلأس  املف 
يذلا ليمجلا  ءشلا  ذخأ  .اهجاتحأ  انأو ال  ملألا  بلجت  ءايشأ  اهنإ  امرك ، سيل  ..كيلع 

لإ داعف  ..لعفي  فيك  ءشاللا  هملع  نأ  دعب  هسفن  لزغ  داعأ  مث  ثالثلا ، تاربلا  دسف 
.ناك امك  ًيمج  لوألا  هتئيه 

: امهل لاق  هئيجم  ببس  نع  هالأس  املو  ءامسلا  ف  نيلملا  لإ  دعصف  ءش  اللا  امأ 
طيخلا تارب  مهدحأل  تكرت  نل  ..ضرألا  ف  ءايشألا  نودسفي  مهنإ  امكعم ، ميقأس 

.دسفي ام  حالصإ  ديعي  ك 
تفكف مل !؟ ُّطق : هسفن  لأسي  ملو  لزغيو  لزغيو  لزغي  لظف  ليمجلا  ءشلا  امأ 

.خارصلا نع  ةسيعتلا  هتايركذ 
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حا ــ فتلا ريصع  نم  ةلمم 

يرحس طاسب  ةعرسب  رمت  تلا  مايألا  نل  ةحبذمب ، هتني  داك  ابيهر ، اعارص  ناك 
تراص تقولا  عم  زرغ  عبرأل  راثآو  نيعلا  ةحتف  قوف  ةبدن  درجم  لإ  رومألا  تففخ 

.هجولل امج  حنمت 
ةداجس لإ  رظنلا  ناك  نل  ءش  يأ  نم  برقأ  ءامسلا  نأ  كردأ  اضيأ  اهتقو  تنك 

.رثكأ ايرغم  ةلاصلا 
نم ةيلاخ  تاشكرز  درجمك  اموي  اهرأ  مل  تلا  تاشكرزلاب  لتمت  انتيب  ةداجس  تناك 

نصقني ناك  ام  لك  ندمو ، لابجو  راهنأل  ةطيرخ  دوقفم ، ملاعل  ةطيرخ  اهتيأر  نعملا ؛
ةدام ف  يداهتجا  لضفب  هيلع  تلصح  دقو  ملاعلا  كلذ  حاتفم  وه  هيلإ  جولولل 

ةيقيقح ةريمأ  هبشت  تناك  تلا  ناميإ  سم  اهتسردم  بحأ  تنك  ننأل  تاساردلا ؛
.تاساردلا سيردت  ف  تلمعف  اهظح  اهناخ 

، حافت ريصع  هنم  عنصت  لب  يداع  سردم  يأك  خيراتلا  سردت  ناميإ ال  سم  تناك 
حافتلا ريصعل  ًاقشع  ذيمالتلا  رثكأ  تنكو  ةليوط ، ةلبق  اهفصوب  ايفارغجلا  انل  حرشتو 

.ةليوطلا لبقلاو 
امئاد تناك  اهنل  ةشهدلل ، ةريثم  تاباجإب  ةبعصلا  اهتلئسأ  نع  بيجي  نم  لوأ  تنك 

ف ةداجس  ةئيه  لع  فتخملا  دوقفملا  ملاعلا  حاتفم  لع  اهنم  تلصح  اذلو  ةحيحص ؛
.انتيب

نم في  ام  عم  ناك  نل  ةلحرلل ، دازو  ليحرلل  ةعاجش  لإ  جاتحي  رمألا  ناك 
تعاجش لع  ةأفام  ل  اهتدهأ  تلا  ةليوطلا  ناميإ  سم  ةلبق  نع  ًضف  حافتلا  ريصع 

.مانم ف 
ةمراصلا دودحلا  نتمدص  مث  رهنو  لبج  لوأ  تربع  تح  ابعص  قيرطلا  ناك 

لع نعضوو  حتافلا  دمحأ  بوث  ننسبلأ  تايروحلا  نل  ةرحانتملا ، لئابقلاو  كلامملل 
نتربخأو فيسلا  اذه  اهيف  لمحأ  تلا  لوألا  ةرملا  تناك  ردنسإلا ، فيس  ترصاخ 

ةبح لجأ  نم  رحانتت  تناك  لئابق  هو  قرزألا ، ليفلا  لئابق  ديحوت  لع  نأ  نهالحأ 
لوألا ةوطخلا  ه  كلت  تناكو  قرزأ ، ليف  ةياهنلا  ف  اهلكأي  لب  اهيلع  نولصحي  مود ال 

.انتيب ةداجس  ف  دوقفملا  ملاعلا  كالتمال 
عيبأ نأ  تضفر  لوألا  مويلا  ف  نل  مود  عئاب  فصوب  قرزألا  ليفلا  ةنيدم  لإ  تبهذ 

ةرارش تلعتشا  ناثلا  مويلا  ف  .هلك  هتلكأ  نإ  تح  ًاذيذل  مودلا  ناك  دقف  ةدحاو  ةبح 
زوفو اعيمج  مهتميزهب  هتنت  ام  امئاد  تناك  تلاو  مود  ةبح  لع  لئابقلا  نيب  برحلا 

ف هتقشرو  فيس  تجرخأ  لاتقلل  مهفويس  اورهشأ  املف  .ةيهشلا  ةبحلاب  قرزألا  ليفلا 
ةرلا بعل  مهتملع  مث  .لضفأ  بعللا  نل  ..بارخلا  نعي  مدلا  ًئاق : مودلا  ةبح 

بعليو ةرافص  كسمي  نأ  هبجعأ  هسفن  قرزألا  ليفلا  تح  ادج ، ةبعللا  مهتبجعأ  مودلاب ،
ةبقارم لع  ةرافصلاب  ريفصتلا  لضفي  ناك  هنأل  ؛  ةريثك تايرابم  دسفأ  هنل  امح ،

.تايرابملا
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يرابلا ريرمتك  ةقراخلا  تاراهم  نتدعاسو  اهقيرفب ، بعلل  ةريغص  ةليبق  ترتخا 
نم اهتددح  تلا  ةزئاجلاب  زوفلاو  راصتنالا  لع  ةغوارملاو  نيبعاللا  مادقأ  نيب  نم 

.حافتلا ريصع  نم  ًبج  برشأ  نأ  لبق :
نأ ىوس  ح  دجأ  ملف  .مودلا  ةبح  لع  رجاشتلل  اوداعف  ةبعللا  تلم  لئابقلا  نل 

ٍ.لاع لبج  ةمق  لإ  اهب  دعصأو  مودلا  ةبح  ف  ىرخأ  ةرم  فيس  قشرأ 
ًادئاع تللستو  ةصرفلا  تزهتنا  نل  اهيلع ، لوصحلل  دوعصلا  اولواحف  ةبعل  اهونظ 

تحبصأو مودلا ، ةبحب  ل  اوتأ  ام  دعب  تايروحلا  ل  هتعنص  يذلا  شرعلا  لع  سلجأل 
لبجلا قلست  لواحت  اهلك  لئابقلا  تناك  دقف  همحأل ؛ ًادحأ  دجأ  مل  نل  ةنيدملا ، مكاح 

ةنيشتولا بعل  هتملعف  قرزأ  ليف  ىوس  دجأ  مل  كانه ، دعت  مل  مود  ةبح  لع  لوصحلل 
.هيطتمأ نأ  ل  ناكف  هيلع  تزفو 

مودلا ةبح  يدي  فو  ديدج  شرع  لع  تلصح  دق  نودجوو  لئابقلا  تداع  املف 
تدحو اذهو  ةيعرلاو ، كلملا  ةبعل  اعم  انبعلف  ةبعل ، اضيأ  اهونظ  قرزأ ، ًيف  طتمأو 

.حتافلا دمحأ  ءاول  تحت  قرزألا  ليفلا  لئابق 
ةلصاوم ديرأ  نأ ال  اونظ  فعضت ، بعلل  تيهش  تأدبو  مايألا ، ءارو  مايألا  ترم 

ف ةريمأ  كانه  نأ  نوربخأف  ةريمأ ، نودب  ةياح  دجوت  هنأ ال  مهتربخأ  نل  بعللا 
خيراتلا سيردتل  دوقفملا  انملاع  نم  جورخلل  ًانايحأ  رطضت  اهنل  ةررهلا »  » ةنيدم

.ايفارغجلاو
ل تلسرأف  ةراشإلا  تمهف  امهتأر  املف  نالزاغتي ، مامح  نم  نيجوز  اهيلإ  تلسرأف 

اهتأرق املف  ةلاسر  مامحلا  ثنأ  مدق  فو  ةليوط  ةلبق  ف  نيقراغ  مامحلا  نم  نيجوز 
روتبم هعبصأ  نأل  اريثك  انبقاعي  ناك  يذلاو  باسحلا  سردم  حودمم  ذاتسألا  نأ  تفرع 

هنأو مهيديأ ، لع  برضلاب  اهءانبأ  بقاعيو  ةررهلا ،»  » ةنيدم لع  لوتسا  دق  - 
.ابصغ ةريمألا  جوزتيس 

محلا ةرفاص  ىوس  دجي  ملف  لعفف ، برحلا  ريفن  قالطإب  قرزألا  ليفلا  ترمأ 
لع انيلوتسا  قيرطلا  فو  حودمم ، ريمألا  لاتقل  انبهذو  تيعر  تعمجت  .اهقلطأف 

انلباق تح  تلمم ، ةعقر  تدازف  رأف  بيذعتب  هلاغشنا  ءانثأ  ةريغصلا  كلامملا  ضعب 
، شيج كلهيسف  قيرطلا  رايتخا  تأطخأ  اذإو  تامالع  كانه  نكت  ملو  قرط  قرتفم 

.أطخلا قيرطلا  ترتخا  يرافظأ  ةموعن  ذنم  ريبك  ءاَّطخ  نألو 
قرزألا ليف  بيصأ  طاطملا ، نم  ماهسب  اهتعلق  قوف  نم  لحنلا  نم  بارسأ  انتمجاه 
نأب هعانقإ  ف  ًاتقو  تذخأ  .ةمومسم  ماهسلا  نأ  عدا  هنإف  ةلتاق  نكت  مل  اهنأ  مغرو 

ةسحلب نفشا  نذإ  ل : لاق  هنل  ةبعللا ، رمتست  ل  قيفي  نأ  هيلع  نأو  هئاعدا  نع  في 
.لسع

ترمأو اريثك  ابمب  تجرخأف  اروطت  رثكأ  ةحلسأب  لحنلا  ةعلق  ةمجاهمل  تررطضا 
ريغصلا خأ  امأ  هئارو ، نم  بمبلا  فذقي  نأو  ةلاصلا  ةبنك  ءارو  متحي  نأ  شيج 

ةلحن ةئيه  لع  فختف  تلمم ، نيوكتو  دوقفملا  ملاعلا  ديحوت  نكراشي  نأ  ررق  يذلا 
فشن ك  لسعلا  ةسحلب  تأي  نأ  عاطتسا  كانهو  ةعلقلا  باب  سراحلا  هل  حتفف  بهذو 

.بعللا لامكتسال  داعو  قرزألا  ليفلا  اهلكأف  اهب  لإ  داع  قرزألا ، ليف 
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نع كلهن  اندك  شيج ، نم  ةريبك  دادعأ  هيف  تطقس  ةوارض  رثكأ  اموجه  لحنلا  دواع 
خأ ءاكذ  الولو  ردنسإلا ، فيسو  حتافلا  دمحأ  بوث  نم  نوذخأي  اوداكو  انرخآ 

، ريصارصلا لتق  ف  همدختسن  انك  يرشح  ديبم  هدي  فو  تأ  دقف  تلهل ، طسوألا 
ملع اهقوف  تعفر  تلا  ةعلقلا  حيتافم  انملسو  ملستسا  يذلا  لحنلا  عم  هبرجي  نأ  ررقو 

«. ةررهلا ةنيدم   » وحن فحز  ف  نعبتو  حتافلا  دمحأ 
اههجو لعجو  اهلمكأب  ةنيدملا  بَّنذ »  » دق حودمم  ريمألا  دجأل  كانه  لإ  تلصو 

هقحتسي ايرحس ال  ًاطاسب  بكري  حودمم  ريمألا  ناكو  قحب  اريرش  هشيج  ناك  طئاحلل ،
رحس ف  برضلاو  ةمسقلاو  حرطلاو  عمجلا  تايلمعك  دوسألا  رحسلا  مدختسيو 

مدختسا هنإ  تح  ةيئادتبا ، ةسردم  ف  باسح  سردم  درجم  سيل  هنأب  مهعانقإو  سانلا 
تركنأف هتدارإل ، ناميإ  ةريمألا  ريخست  ف  ةمئاقلا  ةيوازلاو  ةلوطملا  ةمسقلا  تايلمع 

.نارجاشتي امهو  لإ  اداعف  نالزاغتي  مامح  جوز  اهل  تلسرأ  امدنع  ةيناثلا  تلاسر 
ساسألا ف  تناك  تاشقم  نبكري  تاريرش  تارحاس  ثالث  حودمم  ريمألا  لسرأ 

ررق يذلا  حودمم  ريمألا  لإ  اريسأ  ننذخأي  نأ  نعطتسا  شوحلاو ، لوصفلا  فيظنتل 
الو مايأ  ةثالث  ةليط  ًانيجس  تللظ  .ةنيدملا  ةحاس  ف  ةدقعم  ةيباسح  لئاسمب  نزرابي  نأ 

نم امئاد  فاخأ  تنك  .قرزألا  ليف  وأ  ناميإ  ةريمألا  وأ  شيج  نع  اىيش  ملعأ 
ةليوط ةلبقك  ايفارغجلاو  حافت  ريصع  نوي  نأ  نمي  خيراتلا  نأ  ف  ركفأو  باسحلا 
هقدصأ الو  رمعلا  ةليط  ل  امداص  رمألا  كلذ  لظ  ناميإ ، سمك  ةيقيقح  ةريمأ  دي  لع 

.مهم باسحلا  نإ  اهيف  ل  لاقي  ةرم  لك  ف 
اؤس نلأس  املكو  ةلئسألاب  يراصح  ف  حودمم  ريمألا  أدبو  ةزرابملا ، موي  تأ 

باتك تجرخأ  نأ  الول  رصتني  نأ  داك  أطخ ، تاباجإ  تبجأو  يرتوتو ، قرع  دادزا 
ةلبق لإ  ايفارغجلاو  حافت  ريصع  لإ  همامأ  خيراتلا  تلوحو  ةيعامتجالا  تاساردلا 

برضلاو حرطلاو  عمجلاك  دوسألا  رحسلا  مادختساب  كلذ  لعفي  نأ  هتيدحتو  ةليوط 
.تنازنز لإ  دوعأ  نأ  رمأو  رمألا  هيلع  جترأف  ةلوطملا ، ةمسقلاو 

هيف مدقيس  يذلا  مويلا  سفن  ناك  ناميإ ، سم  لع  حودمم  ريمألا  فافز  موي  فو 
.ةلصقملا لإ  سأر 

ةديدع تاصرق  هصرقي  لظو  لحنلا  هيلإ  للست  نيزتي ، حودمم  ريمألا  ناك  امدنع  نل 
يذاقنإ لجأ  نم  ناريطلا  نم  ميدقلا  هفوخ  رجه  دقف  قرزألا  ليف  امأ  .ههجو  مروت  تح 

اباعلأ مهوملعو  بعلن  اننأب  حودمم  ريمألا  شيج  عنقأ  يذلا  شيجل  ةنيدملا  باوبأ  حتفو 
.شيج لجأ  نم  اهتعرتخا  دق  تنك  ةليمج 

نل دعوتيو  دوسألا  هرحس  ةءارق  ديعي  لظ  يذلا  حودمم  ريمألا  شيج  انيلإ  مضنا 
نم قرزألا  ليفلا  نررحو  ناميإ ، ةريمألا  نع  هرحس  لطبف  بعللا  تقو  اذه  ناك 

قرعيو قرعي  لظف  فرعي  ملف  خيراتلا  ف  ةريثك  ةلئسأب  حودمم  ريمألا  انبقاعو  تنازنز 
.باذ تح  قرعيو 

هقحتسي نأ  نود  حودمم  ريمألا  هبكري  ناك  يذلا  يرحسلا  طاسبلا  لع  تلصح 
.تلمم ةعقر  دادزتل  حتافلا  دمحأ  ةيار  تعفرو 

مث حافت  ريصع  انيستحاو  ةليوط  ةلبق  ف  عم  بيغتل  تداعف  ناميإ  ةريمألا  امأ 
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تبدبد عبطلابو  ةمستبم : تلاقف  كتئج ، اذهل  معن ، اهل : تلقف  ةيناث ؟ تأطخأ  نتلأس :
نع تففك  نل  ..معن  ًجخ : تلقف  .ديرت  ام  لع  لصحت  مل  كنأل  ابضاغ  كلجرب 

.ناميإ سم  اي  لضفأ  نآلا  انأ  ..كلذ 
ام نزحت ، ال  ل : تلاقو  حتافلا  دمحأ  شرع  لع  يراوجب  ةلم  ناميإ  ةريمألا  تنلعأ 

ريصع برشن  طقف  انيعد  اهتبجأف : هتدقف ، ام  لك  لع  لصحت  ًادغو  اريغص ، تلز 
.دعب ِوترأ  ملف  حافتلا 
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ًافزاع راص  يذلا  دايصلا 

وه كيلإ  عمتسي  نم  ناك  ول  تح  ادرفنم ، فزعت  نأ  لامجو  ةوسق  ف  ءش  ال 
«. دحاو »

ةماقإ لع  رداق  ادرف  نإو  ةجهبلا  حنمل  ةيفاك  ةدرو  نإ  : » امئاد لوقي  فزاعلا  ناك 
فرصتف هب  نمؤي  ام  سكع  فرصتي  نأ  لع  ةايحلا  هتربجأو  دحأ  هقدصي  مل  ةلفح ..»

اذهل هفزع  ف  ادج  اينانأ  هلعج  امم  ءاذح  هبرضو  ةيح  هتغدل  نم  ةربخب  امئاد 
فزعي ناك  عقاولا  ف  هنلو  هل  فزعي  هنإ  لوقت  تناك  ةروصلا  نأ  مغر  دحاولا » »

.لحرو هءايشأ  عمجف  لم  تح  هل  سيل  فزعلا  نأ  كردي  دحاولا »  » اذه ناك  .هسفنل 
.ادايص لمعي  فزاعلا  كلذ  ناك  امدنع  دحاولا »  » عمتسملاو فزاعلا  ةياح  تأدب 

هل جرخ  لوألا  ةرملا  ف  .ةبوقثملا  هتبش  مريل  ةبحملا  ةريحب  لإ  ايموي  جرخي  ناك 
ةقيقح كردأ  تح  ءاذحك  هبرضي  لظ  درمزلا  رجح  نأ  الإ  درمز ، رجح  هنظ  هنل  ءاذح 

.هامرو نايسنلا  ةريحب  لإ  هب  بهذف  ءاذح  الإ  وه  ام  درمزلا  رجح  نأ 
ةيبهذ ةمس  اهنظ  ةيح  هل  تجرخف  ةبحملا ، ةريحب  ف  ةبوقثملا  هتبش  مرو  داع  مث 

نإ مث  ةديدع  تاغدل  لع  ايموي  وحصي  ناكو  ةيحك  هلماعت  تلظ  ةمسلا  نل  اهب  حرفف 
ةيح ه  امنيب  ةمس  ماعط  ناك  دقف  ماعط ، نم  اهل  همدق  امب  ُّطق  ضرت  مل  ةمسلا 

.نايسنلا ةريحب  ف  اهب  مرو  بهذف  ةيح  وه  هدي  ف  ام  نأ  فرع  تح 
جرخأف ةبوقثملا  هتبش  مرو  ةبحملا  ةريحب  لإ  دايصلا  بهذ  ةثلاثلا  ةرملا  ف 

اهنوب رارقإلا  ف  اددرتم  هتلعج  ءاذحلا  هبرضو  ةيحلا  هتغدل  نم  ةربخ  نل  ةرهوج ،
سفن هل  تجرخف  ةبوقثملا  هتبش  مر  مث  ةريحبلا  ف  اهامرف  ايداع  ارجح  مأ  ةرهوج 

هتبش مرو  ةريحبلا  لإ  ىرخأ  ةرم  اهب  فذقف  اددرتمو  ًافئاخ  لظ  هنل  ةرهوجلا 
كلذكو عيمجلا  نيعأ  نع  اهأبخو  هتيب  لإ  اهذخأف  ةرهوجلا  هيلإ  تجرخف  ةثلاثلا  ةرملل 

.ةرهوج اهنأ  نم  دكأتي  تح  همأ 
ءاذحلا نعو  اهيف  عدخ  تلا  تارملا  نع  اهل  حيو  اهراوجب  سلجي  ءاسم  لك  ناكو 
ةمس اهنظي  وهو  هتغدل  تلا  ةيحلاو  درمزلا  نم  ارجح  هنظي  وهو  هبرضي  لظ  يذلا 

نم ةريحو  ءاذح ، هبرض  نم  فنعو  ةيح ، هتغدل  نم  رذحب  اهلماعي  لظ  هنل  ةيبهذ 
.ةيقيقح ةرهوج  هيدي  نيب  ام  نإ  مسقي  نأ  فاخي 

لب ديصلا  ديجت  كنأل ال  ءاذحلا ؛ نم  تبرضو  ةيحلا  نم  تغدل  ةلئاق : هتنأمط  تلواح 
ةعوطقم موي  لك  ل  فزعت  نأ  دحاو  طرشب  برضلاو  ةغدللا  نع  كضوعأس  فزعلا ،

رجهو فزاع  لإ  لوحت  تح  موي  لك  اهل  فزعي  دايصلا  لظ  .كنانح  نع  اهب  نثدحت 
نم هفوخ  نع  ثدحتي  ناك  ام  ردقب  هنانح  نع  ثدحتي  ني  مل  هفزع  نل  ديصلا ، ةنهم 

.ةرهوج لعفلاب  كلمي  هنأ  دكأتي  مل  نم  ةريحو  ءاذحلا  ةبرضو  ةيحلا  ةغدل 
فزاعلا نل  فزاع ، لإ  هلوحتو  ديصلا  ةنهم  هكرت  لع  همأ  هتمالو  موي  ءاج  تح 

رجح اهنإ  همأ : هل  تلاقف  ةرهوجلا ، كلت  لجأ  نم  كلذ  تلعف  لوألا : ةرملل  ًاقثاو  اهل  لاق 
.يداع
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ءاضوض حبصأ  مث  اءوس  دادزي  هفزع  ناك  ةرم ، لك  ف  نل  اهل  هفزع  ف  رمتسا 
تاذ احص  تح  نعم ، الب  هفزعي  ام  لك  حبصأف  ةرهوجلا  ناذآ  تمص  تح  ًازاشنو 

.تفتخا دق  اهدجوف  موي 
.اهنع ثحبي  ضم  نونجملاك 

لإ دوعت  اهانيأر  ضعبلا : هل  لاقف  انه !؟ نم  رمت  ةرهوج  مكدحأ  ري  ملأ  سانلا : لأس 
نم فاعتتل  نيحورجملا  ةريحب  لإ  تبهذ  رخآلا : ضعبلا  هل  لاق  امنيب  ةبحملا  ةريحب 

.نايسنلا ةريحب  لإ  تبهذ  اهنإ  ضعبلا  هل  لاق  امنيب  ..اهنذأب  ممص 
ةريحبو ةبحملا  ةريحب  ثالثلا : تاريحبلا  نم  ةريحب  لإ  موي  لك  بهذي  فزاعلا  لظ 

لاحلا كلذ  لع  رمألا  رمتساو  دوعت  اهلع  اهل  فزعيل  نايسنلا  ةريحبو  نيحورجملا 
.ةديدع امايأ 

ناذآ تمص  دقف  فزعلا  ف  لمأ  ال  نايسنلا : ةريحب  مامأ  فزعي  وهو  ةينج  هل  ترهظ 
..لضفأ حبصأ  فزع  نل  فزاعلا : لاقف  ..كعمست  نلو  ئيسلا  كفزع  نم  ةرهوجلا 

.نعمستس ديكأتلاب 
فزعت تلز  ام  كنل  لحأ  راص  كفزع  ..نآلا  سيل  نل  كعمستس  ةينجلا : هل  تلاقف 

.اهنذأ ممص  اهنع  لوزيسو  اقح  اهل  فزعت  نأ  برج  ..كسفنل 
ةلماك ةنيدم  باصأ  هفزع  نإ  تح  اءوس  دادزي  رمألا  ناك  نل  فزاعلا  برج 

.ممصلاب
، ةايحلل عضخت  الأ  كيلع  ةلئاق : نيحورجملا  ةريحب  مامأ  فزعي  وهو  ةينجلا  هل  ترهظ 

ًادحاو ادرف  نإو  ةجهبلا  حنم  لع  ةرداق  ةدرو  نإ   » كبلق ف  رقو  امب  اهعم  لماعتت  نأو 
«. ةلفح ةماقإل  في 

اهتاينمأ ركذت  هسفنل ، ةرهوجلل ال  فزعي  راص  تقولا  عم  هفزع ، نسحت  تقولا  عم 
ءاستحاو تالفحلا  ةماقإل  حلاص  نيت  ةرجش  لخاد  ًاتيب  نمتت  تناك  دقف  ..اهمالحأو 

ناك نيت » ةرجش  لخاد  تيب   » .نانحلا نع  ًانحل  صخش  هيف  اهل  فزعيو  ةئفادلا  ةوهقلا 
.اهليزتو تأت  تناك  حيرلا  نل  نيتلا  ةرجش  ترهظ  نحللا  كلذ  فزع  املك 

، ةلباذ ةدرو  لإ  هليحي  نزحلاو  فزعلا  لصاوي  فزاعلا  امنيب  تارم  ةدع  رمألا  رركت 
ةرجش نأ  نم  اهل  كتشاف  هل  ترهظ  ةينجلا  نل  سأيلا ، فراش  دقو  هتيب  لإ  داعف 

.حيرلا هجو  ف  ًادبأ  دمصت  نيتلا ال 
«. ةلباذ ةدرو  لإ  ةرهوجلا  دوعت  نل  ..سئابك  ُدبَت  طقف ال  : » ةينجلا هل  تلاقف 

هرمأل حيرلا  تناكتسا  تح  اروجهم  اسئاب  ودبي  دعي  ملو  نزحلا  نع  فزاعلا  فك 
ءاذحلاو ةيحلا  ةغدل  نم  هفوخ  درطو  حيرلا ، اهوحمت  ةقيقح ال  نيتلا  ةرجش  تراصو 
ةرهوجلا نل  .ةنيدملا  نع  لاز  ممصلا  نإ  تح  ةليمج ، ًاناحلأ  فزعي  راصو  هبلق  نم 

.دعت مل 
هل رهظت  تلا  لوألا  ةرملا  كلت  تناك  ةبحملا ، ةريحب  دنع  ةينجلا  هل  ترهظ  موي  فو 

«. هترهوج  » هيلإ دوعت  ك  نآلا  هصقني  امع  اهلأسف  كانه  اهيف 
كيلإ دوعتس  اهنأب  امامت  نمؤت  نأو  كترهوجب ..»  » اهتادانم نع  فكت  امدنع  هتباجأف :
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.كاوس نيت  ةرجش  ف  ًاتيب  ًادحأ  مساقت  نأ  ف  ُّطق  بغرت  ملف  ه  امأ  ..امتح 
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الرود ــ نا مـ

لصألا ف  تناك  ةرجن »  » عدت ةدلب  ُّطق ، ءاضيبلا  ايلوصافلا  ةدلبلا  كلت  فرعت  مل 
ضرألا ف  تفختف  باحسلا ، لكآ  نم  ابره  ضرألا  لإ  تطبه  اهنل  ءاضيب ، ةباحس 

نم دب  ءاوهلا  ف  حبست  تناك  اهنأل  رمألا  فشتكا  باحسلا  لكآ  نل  ةنيفس ، ةئيه  لع 
.ضيبأ ناخد  نم  رأف  ايندلا  ف  دجوي  الف  اهكردأ  اضيأ  هنلو  رأف  لإ  تلوحتف  ضرألا 
«، ةرجن  » اهسفن تمسأو  ةدلب  ةئيه  لع  فختلا  ىوس  ح  ةباحسلا  دجت  مل  اذل 

ةطاسبب هركتو  بحتو  دصحتو  عرزت  تراصف  ةعرسب  ىرقلا  قالخأ  ةباحسلا  تملعت 
.بورغلاو قورشلا 

ةبراه ةدلب  لدعو  ةباحس  ةبيطب  اهناس  نيب  تاعازنلا  لحل  لخدتت  ةرجن »  » تناك
.باحسلا لكآ  نم 

ءاضيبلا ايلوصافلا  وهو  ًادحاو  اىيش  ىرقلا  قالخأ  اهملعت  ءانثأ  تيسن  ةدلبلا  نل 
.ُّطق اهنع  عمست  ملو 

ام ءارشو  حمقلا  لوصحم  عيبل  دعجأ »  » همسا ةدلبلا  نم  حالف  بهذ  موي  تاذو 
.ةديدج ةروفان  لوصحملاب  يرتشي  نأ  هنم  تبلط  تلا  ةرجن »  » ةدلب هجاتحت 

، اهلهأ ةحرف  طسو  اهبكرو  ةدلبلا  لإ  ةروفانلاب  داعو  حمقلا  لوصحم  دعجأ »  » عاب
بضغأ امم  ءاضيب ؛ ايلوصاف  لب  ءام  جرخت  مل  اهنأب  اوئجوف  مهنل  ًيمج  اهلش  ناك 

«. ةرجن  » ةدلبلا
لوألا ةرملا  هف  لمألاب  ةثبشتم  ةروفانلا  تناك  حجنت ؛ مل  اهنل  اهتلازإ  ةدلبلا  تلواح 

.ءاضيب ايلوصاف  جرخت  ةروفان  ف  بغري  دحأ  ني  ملف  اهعيب ، ف  اهبحاص  حجني  تلا 
هتروفان نوك  نم  ةيادبلا  ف  هلجخ  مغر  دعجأ »  » ىوس ةدلبلا  نم  دحأ  اهب  حرفي  مل 

نم اعوطقم  ناك  ءاقدصأ ، وأ  ةجوز  وأ  دالوأ  الب  دعجأ »  » ناك دقف  ايلوصاف ، جرخت 
درجم ةرجن »  » ةدلبلا يأر  ف  تناك  ةرجشلا  نل  الرودنام ، اهمسا  ةرجش  ةرجش ،

تلظ اهنل  ةيساق ، ةدلبلا  نكت  مل  اهتلكأ ، اذل  ةنيدملا  ف  ءاقبلاب  ةريدج  ريغ  ةباحس 
نأ ُّطق  دعجأ »  » فرعي مل  ..ءاضيب  ةباحس  لامجب  قبت  نأ  ف  اهتبغرب  ةظفتحم  امئاد 

.اهنعو اهنم  هتعطق  نأ  دعب  الرودنام  هترجش  تلكأ  نم  ه  ةرجن 
تحبصأ لب  ةروفانلا ، اهجرخت  تلا  ءاضيبلا  ايلوصافلا  ةدلبلا  لهأ  بحأ  تقولا  عم 

اومسأو ةرجن ،»  » مهتدلب لامج  نع  اهب  اونتف  مهنإ  تح  مويلا  مهثيدح  ه  ايلوصافلا 
«. دعجأ  » اهنم عطق  تلا  ةرجشلا  مسا  لع  الرودنام »  » ةروفانلا

تمدهو سأفب  تتأو  ليللا  ةملظ  ترظتناف  رثكأو ، رثكأ  تبضغ  ةرجن »  » نل
.ةروفانلا

ام ةدلبلا  لهأ  هل  عمجف  ارثأت  مهرثكأ  ناكف  دعجأ »  » امأ ةدلبلا ، لهأ  ب  حابصلا ، ف 
ضمو هبيج  ف  دعجأ »  » اهعضو تايلوصاف ، ثالث  ..ءاضيبلا  ايلوصافلا  نم  قبت 

.هتيب لإ 
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نهب حرف  ..تاليمج  تانب  ثالث  تحبصأ  دقو  ثالثلا  تايلوصافلا  دجو  حابصلا  ف 
ةيناثلاو ةصمح »  » لوألا مسأ  ..ايلوصافلا  نم  ةرسأل  ابأ  راص  دقف  ادج  دعجأ » »

«. ةرامس  » ةثلاثلاو ةلفلف » »
، نهلكأتو نهنم  راغت  تح ال  ةرجن ،»  » نع نهلامج  ئبخي  دعجأ » مايألا و« ترم 

اهبحو اهلامج  نع  نهل  حي  ناك  ..الرودنام  ..نهمأ  نع  تاياحب  نهيلسي  ناكو 
نك ةرامسو  ةلفلفو  ةصمح  نل  هلايخ ، حو  نم  تاياح  اهبلق ، ةبيطو  هل  ديدشلا 

.جورخلا ف  نبغري  امئاد 
«. ةرجن  » ةرم لوأل  نيأرو  دعجأ ، مون  ءانثأ  ًيل  ثالثلا  تانبلا  تللست  موي  تاذ 
مث ءاضيب  ةباحس  درجم  اهيف  تناك  تلا  مايألا  دقتفتو  ًيل  بت  ةرجن »  » تناك

نم راغت  تداك  ثالثلا  تانبلا  تأر  املف  باحسلا ، لكآ  نم  ًافوخ  ةدلب  لإ  تلوحت 
كينيعل انعضو  ول  اذام  نل  كلمجأ  ام  نلق : ثالثلا  تانبلا  نل  نهلكأتو ، نهلامج 

.كرعش انطشمو  ًحك 
هلعفت امل  امامت  تملستسا  تلا  ةرجن »  » نييزت ف  ثالثلا  تانبلا  تضم  لعفلاب 

.ثالثلا تانبلا 
اضيأ كرعشو  لحلاب  لمجأ  ترص  دقل  ةرجن :» « ـ ةدلبلا ل لهأ  لاق  ناثلا  مويلا  ف 

.اريثك فطلأ  حبصأ 
اهنأل اضيأ ؛ بت  تناك  تلا  ةرجن »  » لإ ىرخأ  ةرم  ثالثلا  تانبلا  تللست  ليللا  ف 

نهنأ الإ  ثالثلا  تانبلا  لكأت  نأ  ف  تركفو  ءاضيب  ةباحس  دوعت  نأ  نمتت  تناك 
.لزغلا بحت  الرودنام  انمأ  تناك  تالئاق : لزغلا  اهنملع 

تلعج اهيحي  ناك  تلا  تاياحلا  نل  كلذ ، نهملع  نم  وه  دعجأ »  » ني مل 
ثالثلا تانبلا  ملعتل  ءاسم  ءجت  تناكو  ةليمجو  ةبيط  مأ  لإ  لوحتت  الرودنام  ةروفانلا 

هتاياحب ةايحلا  اهل  داعأ  هنأل  همون ؛ ءانثأ  دعجأ »  » لبقت نأ  دعب  ضمتو  ءايشأو  ءايشأ 
.اهنع ةليختملا 

تارونتو ًاناصمق  تلزغو  ةعراب  تراص  لزغلا ، ف  ةرجن »  » ةدلبلا ترهس 
ِتحبصأ دقل  اهل : اولاقف  حابصلا  ف  مهيلع  اهتعزوو  اهلمكأب  ةدلبلل  ةليمج  تالنوجو 

.لمجأو لمجأ 
ىرخأ ةرم  اهيلإ  ةرامسو  ةلفلفو  ةصمح  ثالثلا  تانبلا  تللست  ءاسملا  فو 

تانبلا نل  ..اهلكأي  نأ  ررقو  ةرجن ،»  » لع باحسلا  لكآ  رثع  دقف  ثيغتست ؛ اهندجوو 
«. ةرجن  » نع ًغشنم  نهعم  صقري  لظو  نهلامجب  نتفف  هل  نصقري  نللظ  ثالثلا 

، ةلخن ف  لابحلاب  ثالثلا  تانبلا  هتطبرف  مونلا  ف  طغ  مث  باحسلا  لكآ  بعت  تح 
.صقرلا ةرجن »  » نملع مث 

..ملاعلا ف  ةدلب  لمجأ  تنأ  اهل : اولاقف  صقرلا  لع  ةدلبلا  لهأ  احص  حابصلا ، ف 
.نيتلا تابحب  باحسلا  لكآ  اوفذقو 

.تلعفف اهلكأي ، الأب  اهدعوو  هقاثو  كفت  نأ  ةرجن »  » نم باحسلا  لكآ  بلط 
كنل ةباحس ، لمجأ  امئاد  تنك  ًئاق : ضفرف  ءاضيب  ةباحس  دوعت  نأ  هنم  تبلط 
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ءاسملا ف  .لمجأ  كلعجي  ام  كلذ  نأ  تدقتعا  كنأل  ةليمج  ةباحس  يأ  نيلكأت  تنك 
نئجي مل  تانبلا  نل  ةيبلهملا ، قابطأ  نهل  تدعأو  ثالثلا  تانبلا  ةرجن »  » ترظتنا

«. ةرجن  » نهلكأت نأ  نم  ًافوخ  نهسبحو  رمألا  فشتكا  دعجأ »  » نهدلاو نأل 
نيأ ةرجن »  » تركذت نيتأي  مل  املف  ةديدع ، لايل  ثالثلا  تانبلا  ةرجن »  » ترظتنا

نأ نم  فاخت  دعت  مل  ءاضيب ، ايلوصاف  جرخت  تناك  تلا  الرودنام  ةروفانلا  اياقب  تأبخ 
تداع تح  ةروفانلا  حالصإل  لايلو  لايل  ةرجن »  » ترهس ..ةليمج  ةروفان  كانه  نوي 

.لوألا اهئاهب  لإ  اهب 
نه ثالثلا  تانبلا  نأ  ةرجن »  » ربخأو هسفن  كلامتي  ملو  حرف  دعجأ »  » اهآر املف 

ةيؤرل نهب  تأي  نأ  اهنم  بلطو  ..ايلوصافلا  نم  تابح  ثالث  ..الرودنام  ةروفانلا  تانب 
امدنع رثكأ  تحرفو  ةرجن »  » تحرف تاليمج ، نهنأل  نهلكأت  الأ  اهيلإ  لسوتو  نهمأ 

ملاعلا ف  ةنيدم  لمجأ  تنأف  ..لمجأو  لمجأو  لمجأ  ِتحبصأ  دقل  اهل : ةدلبلا  لهأ  لاق 
.ملاعلا ف  ةروفان  لمجأ  نيلمتو 

اهنحماسي نأ  نهنم  تبلطو  ثالثلا  اهتانبو  الرودنام  اهتروفان  ةرجن »  » تلبق
.صقرلاو لزغلاو  رعشلا  طيشمتو  لحلا  عضو  تملعت  نهلضفب  نأل  نهترشو ؛

لوبقل كحور  تعستا  نآلا  اهل : لاقو  باحسلا  لكآ  اهيلإ  رضح  مايأ  ةدع  دعب 
.تناك امك  ءاضيب  ًةباحس  اهداعأ  مث  تاليمج ، تاباحس 

ف .ةنولم  قيدانص  ةثالث  دعجأ »  » تيب لع  تعضو  ءامسلا  لإ  دعصت  نأ  لبق 
.ةنولملا قيدانصلا  ثالثلا  تانبلا  تدجو  حابصلا 

املف راحب ، ةئيه  لع  اثمت  تدجو  هتحتف  املف  قرزألا  قودنصلا  ةصمح  تراتخا 
.هبكرم لع  ملاعلا  اهب  فاطو  اهجوزت  ميسو  راحب  لإ  لوحت  هتلبق 

عئاب ةئيه  لع  اثمت  تدجو  هتحتف  املف  رمحألا  قودنصلا  تراتخاف  ةلفلف  امأ 
عيبل ًاناكد  حتفو  اهجوزتو  ةعلطلا  ليمج  رئاطف  عئاب  لإ  لوحت  هتلبق  املف  رئاطف ،

ناكو ضيبألا  قودنصلا  تراتخاف  ةرامس  امأو  ةدلبلا ، لهأ  اهقشع  ىولحلاو  رئاطفلا 
.لمجأ ًانام  ملاعلا  تلعج  دئاصق  اهينيع  ف  بتكف  ارعاش 

ةنيدملا اومس  ءاضيب ، ةباحس  لوألا  اهتئيه  لإ  ةرجن »  » دوعص دعبف  ةنيدملا  لهأ  امأ 
ةباحسلا امأ  ..ملاعلا  ف  ةدلب  لمجأ  تحبصأ  تلاو  الرودنام »  » ةروفانلا مسا  لع 

.مهيلع ترم  املك  رطملا  نم  دب  تالبق  مهيلإ  لسرت  تناكف  ءاضيبلا 
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ايفارغوتوف ةروصم  مارغ  ف  عوقولا 

هيدل ناك  .بقع  لع  اسأر  هتايح  تبلقناف  ايفارغوتوف ، ةروصم  مارغ  ف  لضف  عقو 
ريغ كؤاذحو  ةليوط  كتيحلو  مدنهم  ريغ  كرعش  هل  تلاق  امل  ةرم  اهرسك  ةآرم ،

نظي وهو  هلزنم  نم  حابص  لك  جرخي  ناكف  هيضري ، امب  الإ  هربخت  دعت  مل  اذل  طوبرم ؛
ةروصم مارغ  ف  عوقولا  نل  ..ةايحلا  ةهجاومل  في  امب  ًاقئالو  ًيمج  هسفن 

.ًافلتخم رمألا  لعج  ايفارغوتوف 
ةيادبلا ف  دقتعا  لضفل ، ةروص  يأ  طاقتلا  ف  ُّطق  بغرت  مل  ايفارغوتوفلا  ةروصمف 

.لمجأ ىرخأ  ةروصب  اهقلعتب  وأ  ةرورغم  اهنوب  قلعتي  رمألا  نأ 
.سمي مل  بنع  دوقنعك  اهيف  تدب  مستبت ، هو  اهل  ةروص  لع  لصحي  نأ  عاطتسا 

.امامت تفتخا  موي  تاذ  اهنل 
نم تفتخا  مث  اروص  طقتلت  تناك  ةخورشملا ، هتآرم  لخاد  فطاخ  حبشك  اهآر  مث 

.ديدج
.اهنع ثحبيو  ةخورشملا  هتآرم  لإ  لخدي  نأ  لضف  ررق 

تايركذلا ةهكاف  اهنم  لدتت  ملألا ، راجشأ  عدت  ةباشتم  راجشأ  طسو  هسفن  دجو 
هتياغ نع  دعتبي  ك ال  اهنم ، لكألا  نم  هترذح  ةآرملا  نل  ةباذجو ، ةيهش  تدب  ةسيعتلا ،

.بنعلا دوقنع  لإ  لوصولاب  ةيلصألا 
نع ضرألا  تقشناف  ةسيعتلا ، تايركذلا  ةهكاف  نم  لكأو  اهريذحت  لإ  عمتسي  مل 
ننإ كل  لقأ  ملأ  هتآرمل : لاقف  ..ةسيعتلا  تايركذلاو  ملألا  نع  ًيمج  ًانحل  فزعت  ةقرف 
طابر لكأ  ف  بغرت  شوحو  لإ  ةقرفلا  كلت  تبلقنا  ام  ناعرس  نل  قح ؟ لع  امئاد 

.امود لدتملا  هئاذح 
دادزي ناك  يذلا  هئاذح  طابر  ف  تارم  ةدع  رثعتو  شوحولا ، كلت  نم  ابوعرم  ىرج 
ىوس هل  قبتي  ملو  لعفف ، شوحولا  دايطصال  طابرلا  مدختسي  نأ  ةآرملا  هتمهلأ  وط ،
اريماك شالف  نم  ةءاضإ  نل  شاشر ، عفدمك  ناملا  مدختسي  نوللا  جسفنب  شحو 

ىوس دجي  مل  هنل  راوجلا ، ف  ايفارغوتوفلا  ةروصم  نأ  لضف  فرع  امامت ، هتباذأ 
.ةروصلا كلت  لثم  حبصأ  ول  نمت  ةقدب ، هءاذح  طبري  وهو  هل  ةروص 

هملعت نأ  اهنم  بلطف  قاشعلل ، مئاغلا  ردقلا  نع  اهعدول  سمهت  ًازوجع  ةفارع  دجو 
.ءارحص ف  ةميخ  بصني  فيك  ملعتي  نأ  وأ  هيلع  نأ  هتربخأ  اهنل  ءاذحلا ، طبر 

هنأ الإ  مانو  ناتسبلا  ف  لضف  قلتسا  هلخدف ، ًاناتسب  دجو  ءارحصلا  لإ  قيرطلا  ف 
، باقث دوعب  ليفلا  زغني  ثوغربلا  ناك  ليفو ، ثوغرب  نيب  ةكرعم  توص  لع  احص 

.ىودج نود  هموطرخب  ثوغربلا  لع  رثعي  نأ  لواحيو  ادج  عجوتي  ليفلا  ناكو 
ةحنجأب راطو  ليفلا  ررحت  امنيب  هرهظ ، لإ  زفق  ثوغربلا  نل  لخدتلا  لضف  لواح 
حجني مل  هنل  ثوغربلا  اهب  برضي  لظو  هايم  ةروفان  لضف  عزتنا  رمقلا ، لإ  ةيدرو 

برضل ىرخألا  ولت  ًةدحاو  ناتسبلا  راجشأ  عزتنا  مث  رثكأو ، رثكأ  هسفن  حرج  ف  ىوس 
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: لحلاب ةخورشملا  ةآرملا  هتربخأ  ءارحص ، ناتسبلا  راص  تح  حجني  مل  ثوغربلا ،
.هلهاجت

.مالس ف  هكرتو  لم  تح  ثوغربلا ، لضف  لهاجت 
بلط هءاذح ، طبري  فيك  ملعتي  ك  اهبصني  نأ  هيلع  ناكو  ةميخ  لضف  دجو 

ندعاسي مل  ..يدحو  انه  تبصتنا  هل : تلاق  ةرجشلا  نل  رابص ، ةرجش  نم  ةدعاسملا 
.شطعلا ىوس  دحأ 

لظ ..لمأ  الب  ءاملا  قشعيو  هلا  جاني  ًافيحن  ًجر  ناكو  شطعلا  رورم  لضف  رظتنا 
شالف ءوض  ىأر  ليللا  ف  ةميخ  بصني  فيك  ملعت  تح  ةريثك  تابرض  برضي  لضف 

هل ةروص  ىوس  دجي  مل  هنل  ايفارغوتوفلا ، ةروصم  دجو  هنأ  نظ  ءارحصلا ، ف  ًاقرام 
.ةديدج ةآرم  هيدي  فو  ةيانعب ، طشمم  رعشو  قيلح  نقذو  ةقدب  طوبرم  ءاذحب 

، اهسفنل لمجتت  ةخورشملا  هتآرم  دجو  قيرطلا  ف  ةديدج ، ةآرم  نع  ثحبيل  بهذ 
نأ هنم  تبلط  اهنل  اهدعاسي ، نأ  لضف  لواح  هثدحأ ، يذلا  خرشلا  كلذ  جلاعت  تناك 
لمحي وهو  هسفن  دجو  ايفارغوتوفلا ، ةروصم  نم  ىرخأ  ةروص  هتطعأو  .ةديحو  اهكرتي 

.هنام هتبثيل  ءامسلا  لإ  دعصيو  هيتفش  نيب  ارمق 
ًيف دجو  تح  هنع ، ثحبي  لظ  هنام ، ف  رمقلا  دجي  ملف  ءامسلا  لإ  لضف  رظن 

: ةياح هموطرخ  ف  لمحي  هنأل  ًاقهرم ؛ ايدرو 
ثوغربلا لظ  ةرملا  كلت  ىرخأ ، ةرم  ثوغربلا  نعبت  رمقلا  لإ  تدعص  نأ  دعب  »

هنل هتقوشعم ، هجوب  ةرمو  موجنلاب  ةرم  هبرض  هعم ، رجاشتي  لظ  يذلا  رمقلاب  ثبعي 
دراطي وهو  دحأ  هاري  نأ  شخو  ضرألا  لإ  ىوه  لب  هدرط ، ف  حجني  مل  ةياهنلا  ف 

«. ءاسنلا هلكأت  ك ال  ههجو  أبخو  .تانب  لزغ  عئاب  لش  لع  ركنتف  ًاثوغرب ،
ةتيمتسملا هتالواحم  نم  هفرع  تانب ، لزغ  عئاب  لش  لع  ئبتخملا  رمقلا  لضف  ىأر 
هلمحف ةوسنلا ، هتدراطف  ههجو ، نع  ماثللا  عفرو  هيلإ  هجوت  ثوغرب ، نم  صلختلل 

شالفب ءامسلا  تءاضأ  هنام ، ف  رمقلا  تبثيل  ءامسلا  لإ  راطو  هيتفش  نيب  لضف 
.راوجلا ف  ايفارغوتوفلا  ةروصم  نأ  فرعف  اريماك 

لمي هلعجت  تلا  ةديحولا  ةليسولا  هف  امامت  ثوغربلا  لهاجتب  رمقلا  لضف  حصن 
ةهاتم ف  عقوف  رمقلا  نم  زفقو  ثوغربلا  لمف  لضف ، ةيصو  رمقلا  ذفن  .هدسج  رجاهيو 

.ُّطق اهنم  جرخي  ملو  موجنلا 
اهيف كسمي  ناك  هل ، ةديدج  ةروص  دجو  لب  ايفارغوتوفلا ، ةروصم  لع  لضف  رثعي  مل 

تحمس تلا  هتآرم  لإ  لضف  بهذف  بحب ، اهلبقيو  كلذك  دعت  مل  تلا  ةخورشملا  هتآرم 
.سمي مل  بنع  دوقنعك  ةديدج  ةآرملا  تداع  تح  لعفف  اهخرش ، يوادي  نأب  اريخأ  هل 

اطخ املك  لضف  اهكرت  تلا  روصلا  لك  لع  عاطقنا  الب  ءضي  اريمالا  شالف  لظو 
.ضرألا لع 
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تا ـــ ـب ف لع ــ تلا

.انعراش رواجي  عراش  ف  ءاجرع  ةطبو  ..انعراش  ف  ءادوس  ةطب  نوبحي  سانلا ال 
انعراش ف  ءادوس  ةطب  الإ  ..كرتي  ام  كرتيو  لكأي  ام  لكأي  ..موحي  لظف  بلعثلا  امأ 
..ًصأ امهبرقي  لب ال  ..امهكرتي  الو  امهلكأي  انعراش ال  رواجي  عراش  ف  ءاجرع  ةطبو 

.هدراطي نمل  نيهم  انعراش  رواجي  عراش  ف  جرعلاو  ..ذبن  انعراش  ف  داوسلاف 
عبس تدقع  ةدقع  ..دايص  اهفل  ةدقع  هليذ  ف  ناك  دقف  امه ؛ لمحي  بلعثلا  ناك 

اهتعبت ..ةبحك  اهادحإ  تطرفنا  اذإ  ..بيهم  رس  ةدقع  لل  ..دقع  عبس  تراصف  تارم 
ف ءادوس  ةطب  نوبحي  سانلا ال  نل  ..بلعثلا  مه  جرفناو  ةيقابلا  تسلا  تابحلا 
.موحي ابلعث  بحي  دحأ  نأ ال  امك  ..انعراش  رواجي  عراش  ف  ءاجرع  ةطبو  ..انعراش 

اذه هيلع  قلطأ  نمم  ماقتنا  رش  مقتنيسو  ..همسق  نيسار » وبأ  نيسح   » ذفنيس ..ةليللا 
اهفشتكا تلا  ةليحلا  اهنلو  نيسأر  ُّطق  كلمي  مل  نيسح »  » و نيسار ..» وبأ   » بقللا

ةفصلا كلت  ذختت  مث  ..ةفص  لإ  تقولا  عم  لوحتت  ءامسألا  نأ  ريمحلا ..» ريمأ   » دلولا
هبقلب دحأ  هادان  املك  ..هتبقر  ف  تقولا  عم  ربي  ءوتن  نيسحل  راصف  ..صخشلا  ةئيه 

.ناسأر نيسحل  راص  تح  ..ًعف  ءوتنلا  ربك  نيسار » وبأ  »
هعبتف ًازوك ..  ىرتشا  مث  ..ةرذلا  ةعئاب  ةيصان  مامأ  هعابتأ  نيسار » وبأ   » نيسح عمج 

زولا مهنم  لك  أبخ  مث  ..اهرخآ  نع  اهوصمصم  ةرذلا  نم  ٍزاوكأ  ءارشب  هعابتأ 
..اصوصمم ةرذ  زوك  هحالس ؛ لمحي  مهنم  لكو  اوضم  مث  ..هبارج  ف  صوصمملا 

ناك ..عراشلا  لايع  هلمحي  يذلا  لبلا  لب  زوفلا  نم  هتنا  دق  ريمحلا  ريمأ  ناك 
ساقملا هرظنب  سيقي  نم  عدجأو  ..هرارسأب  املاع  هرمأب  ًاقذاح  لبلا  بعلي  نم  رطشأ 

..بيخي ساطسقب ال 
نيسح  » ىأر امل  ءامسلا  ف  ريط  هلاق  ام  اذه  ..ريخ  لع  توفت  نل  ةليللا  كلت  نل 

كذ دلو  ريمحلا » ريمأ   » نل ..ةينلع  ةزرابم  ف  ريمحلا » ريمأ   » ىدحتي نيسار » وبأ 
دق ا هابأ  نأو  فزأ  ليللا  نأب  للعتف  ..بيخي  ساطسقب ال  ساقملا  هرظنب  سيقيو 

« ريمحلا ريمأ   » دلولا هلاق  ام  نيسار » وبأ  نيسح   » كولي نأ  لبقو  ..ةليللا  هقوعتس 
..ريخ لع  ةليللا  كلت  تتاف  اذهو  ..باذو  حلم  صفك  ريمحلا » ريمأ   » ناك ..همهفيل 

امهنم نويس  ام  ىريل  رظتناو  ..ةلمم  ريصتس  تلا  ةليللا  لع  ءامسلا  ف  ريط  رسحتف 
..لاتلا مويلا  ف 

باطحلا عم  اهتمستقا  تلا  ةريثلا  تيداوحلا  نم  تلفت  نسحلا » تس   » تناكو
ةيرب ةرهز  مث  كالم  ةئيه  لع  ةرم  تلزن  دق  تناك  ..انعراش  لإ  لزنتل  نسح  رطاشلاو 

عبس نم  ةليوط  ةريفض  اهل  ةمطاف  عدت  ةيبص  ةئيه  لع  ريخألا  اهماقم  ف  توتسا  مث 
ةطب بحت  اهدحو  تناكو  ..بلعثلا  ليذ  ف  دايصلا  اهفل  تلا  دقعلاك  امامت  دقع ،

نم اهيديب  امهمعطتو  ..انعراش  رواجي  عراش  ف  ءاجرع  ةطبو  انعراش  ف  ءادوس 
ةدوقعملا اهتريفض  ىري  ..موحي  لظف  بلعثلا  امأ  ..فوفلملا  زبخلا  مقلو  ةرذلا  تابح 

اهرظتنا تلا  هتراشإ  اهيف  نأ  ىأرو  ..جرفني  مل  يذلا  همه  فرعيف  ..هليذ  هبشت  تلا 
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..ةبحك اهادحإ  تطرفنا  نإ  تلا  عبسلا  هدقعو  همه  جرفتس  تلا  ةراشإلا  ..اوط  نينس 
.ةيقابلا تسلا  تابحلا  اهتعبت 

ناكو ..حونلا  بارغلا  ةبعل  نهعم  بعلتو  حلا  تانب  عمجت  ةمطاف »  » تناكو
همأ سأرب  مسقأ  تلا  ..ةمطاف  نسحلا  تس  بقاري  ايفختم  فقي  نيسار » وبأ  نيسح  »
لع هرودب  ةياحلا  يوري  نأ  لبقو  ..اريغص  هل  همأ  اهيورت  نأ  لبق  كانه  نكت  مل  اهنإ 
تنك ..كتجسن  نم  انأ  ..لايخ  ِتنأ  هلوقب : اريثك  اهتغابي  نيسح »  » ناك ..حلا  لايع 

..بعلت ةلفط  انلثم  يريصت  نأ  ..ديع  ةليل  هل  تيلصف  ..مأ  مف  لع  ةعئاض  ةياح 
.ِ.تنأ تراص  تح  تحتفت  نإ  امو  ..لبذت  تداك  ةدرو  تيقسف 

هرياعت تناكو  ةفارخ  اهربتعتو  هلاوقأ  نم  رخست  تناك  ةمطاف »  » نسحلا تس  نل 
هسأر رعش  ف  ةصقعل  ريمحلا » ريمأ   » دلولا هيلع  لضفت  تناكو  ..نيسأر  كلمي  هنأب 

..عراشلا لايع  نم  لبلا  عمج  لع  ةردقو 
ةيلبلا ..ةبيجع  ًاناولأ  لمحت  ةريبك  ةيلبب  اهنع  وغشم  ناك  ريمحلا » ريمأ   » نل

 .. ءاجرع ًاقاس  لمحي  دوسأ  ًادلو  اهبحاص  ناك  ..اهبحاص  هرهقو  هترهق  تلا  ةديحولا 
تأي ..ءجي  نيأ  نم  فرعي  دحأ  ..انعراش ال  رواجي  عراش  نم  الو  انعراش  نم  ًادلو ال 
ريغ جرعألا  ةبعجب  قبتي  الف  ريمحلا ..» ريمأ   » دلولا هب  زوفي  بيجعو  ريثك  لبب  دلولا 
زوفتل اهدحو  كرحتتف  .ضرألا  لع  اهكرتي  ناك  لب  اهفذقي  ني  مل  ..ةبيجعلا  ةيلبلا  كلت 

ًاتباث ال دوسألا  دلولا  دعوم  ناك  رهش ..  ةليط  ريمحلا » ريمأ   » هعمج يذلا  لبلا  لب 
هرظتني ريمحلا » ريمأ   » ناك ةرم  لك  ف  ..اردب  رمقلا  عافترا  دنع  الإ  تأي  ..لدبتي ال 

.ةبيجعلا ةيلبلا  كلتب  زوفي  نأب  املاح 
نأ فرع  ..ةمطاف  نسحلا  تس  لوح  موحي  نيسار » وبأ  نيسح   » نأ بلعثلا  فرع 

كفي نأ  نيسار » وبأ  نيسح   » ملحي ..دقع  عبسب  ةدوقعملا  اهتريفض  وه  امهعمجي  ام 
..دقعلا كلت 

كفت ملو  ُّطق  لمتكت  مل  ةياح  ..تاياحلا  ىدحإ  نم  ًاطقاس  رخآلا  وه  بلعثلا  ناك 
وبأ نيسح   » هلوقي ام  قدصي  ناك  هدحو  اذل  هليذ ؛ ف  دايص  اهطبر  تلا  عبسلا  هدقع 
وأ بأ  الب  ةمطاف  نوك  اهتبثي  مل  تلا  ةفارخلا  ..ةمطافل  هعارتخا  ةفارخ  نع  نيسار »

.سانلا ةيذحأ  عيقرت  لع  ناتاتقت  ناتسناع  ..اهاعري  نم  نأو  ..مأ 
ةنوعر هنظن  امب  ةاقلم  طويخ  ..تاياحلا  أدبت  اذه  نيسار : وبأ  نيسحل  بلعثلا  لاق 

ام لزغن  انعد  ..دعب  ةياحلا  أدبت  مل  ..ةمح  هنظن  ام  اهنم  لزغي  نم  تأي  مث  ..ًاشيطو 
يدقع انأ  كفأو  ..دقع  عبس  ةدوقعملا  اهرئافض  كفت  ..ةمطاف  نسحلا  تس  كيطعي 

.مه لوزيف  عبسلا 
..موحي بلعث  نع  تاياحو  جرمو  انعراش  ف  جره  ..ًعف  ةياحلا  تأدب  اذه 

عراشلا بالك  اولتقو  اوءاج  ..ةيدلبلاب  لاهألا  لصتا  ..هدايطصال  ةديدع  خاخفأ  اهبقعأ 
لايعل ىوس  دحأل  بلعثلا  لجتي  مل  ..موحي  ابلعث  ُّطق  اودجي  مل  مهنل  ةبيهم ، ةحبذم  ف 
مهنل ..هودهاشي  ملف  رابلا  امأ  ..بلعثلا  نع  تاياحلا  اوور  نم  طقف  مه  ..عراشلا 

.ةطورفملا بنعلا  تابحو  ةفوطخملا  خارفلا  ددع  داز  امل  قيدصتلا  لإ  اورطضا 
طقتلا ..مرصح  هنإ  بلعثلا  هيلع  لاق  بنع  نع  ةميدق  ةياورب  زئاجعلا  تجرخف 
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ناك لاقف : عراشلا  لايع  لع  ديدج  نم  اهغاصو  ةياحلا  فرط  نيسار » وبأ  نيسح  »
ريصيف مرصحلا  لسغت  تارطق  اهعومد  لزنت  ًاتنب  ىأرف  .ٍ.لاع  رصق  ف  نسي  ريمأ 

هرصق نم  موي  لك  اهاري  تلا  تنبلا  بحأو  ..هبيطأ  ام  لاقف : ..قاذف  ريمألا  لزن  ..ابنع 
نأو ..لاعلا  هرصق  لإ  دعصي  الأ  ررق  ..ريمألا  لوزنب  فتخت  تنبلا  تناك  ..لاعلا 

..امرصح بنعلا  داعف  ..ُّطق  رهظت  مل  اهنل  ..تنبلا  رهظت  تح  ضرألا  ف  تيبي 
زاوكأب مهحلسو  هعابتأ  عمج  دق  ناك  ريمحلا » ريمأ   » بكوم ةياحلا  نايرس  عطق 

..ةنحاط ةكرعم  نيسار » وبأ  نيسح   » عابتأ نيبو  مهنيب  تراد  مث  ..ةصوصمملا  ةرذلا 
..هقافرو ريمحلا » ريمأ   » ةيرخس مهعبتت  اوقرفتو  نيسار » وبأ  نيسح   » عابتأ ىرج 

تراص تلا  ةمطاف  نسحلا  تسل  نيسار  وبأ  نيسح  هلاق  ام  اذه  اردغ ..» نذخأ  »
..موحي هتأر  املك  ةيرخس  هعبشت 

الو ..ءاجرع  ةطبو  ءادوس  ةطبب  نيفطلتت  اذه ؟ ِكل  نيأ  نم  نيسار :» وبأ  نيسح   » لاق
..اضر ةرظن  هيغتبأ  ام  لك  انأو  ..ننيمحرت 

تراص ةديدج  ةردقبو  اهنسحب  هيلع  تهابتو  اهسأر  تبكر  ةمطاف  نسحلا  تس  نل 
اهنلو ..حونلا  بارغلا  ةبعل  نهعم  بعلتل  حلا  تانب  عمجت  ةمطاف  تناك  دقف  ..اهل 

صحلا اهعومدب  لبتل  بت  مث  ..ًاطلزو  صح  نعمجي  نهلعجتو  نهعمجت  تراص 
نوبحي عراشلا  لايع  راصو  ..اوقاذ  ام  اوباطتساف  ..بنعلا  نقُذ  نهل : لوقت  مث  ..طلزلاو 

ةمطاف نسحلا  تس  لإ  هب  نوتأي  طلزو  صح  نم  اوتوأ  ام  نوعمجي  ..ةبعللا  كلت 
! بنعلا بيطأ  ام  نولوقيو : نوقوذتيف  ..اهعومدب  هلبتو  بتف 

بت ..ىرخألا  عراوشلا  نم  لايعلا  اهءاجف  ..ميشهلا  ف  رانلاك  ةبعللا  ترشتنا 
! بنعلا بيطأ  ام  نيلئاق : نوقوذتيف  ..اهعومدب  مهطلز  لبتو  مهاصح 

اذإ ابنع  مرصحلا  ريصي  ..تطرفنا  تلا  هدقع  لوأ  كلت  ..نسح  كلذ  نأ  بلعثلا  ىأر 
.لمجأ عراشلا  راص  ..حرفلا  هبشي  ام  بلعثلا  رمغ  ..كلذك  هانيأر  ام 

..ةبيجع ةيلب  كرهقت  نل  ..عراشلا  ديس  نآلا  تنأ  ريمحلا : ريمأل  بلعثلا  لاق 
نمل نيهم  جرعلاو  ..قاسلا  ف  جرعو  ..زبن  داوسلاو  ..هجولا  ف  داوس  اهبحاصل 

.بهذلا لع  لصحي  ةرشقلاب ال  عنقي  نم  ..ركذتو  ركذاف  ..هدراطي 
روسم يبشخ  سرك  نم  ًاشرع  ماقأ  ..عراشلا  ديس  وه  ريمحلا » ريمأ   » راص

جاتلا ةركفب  يجلبلا » مالسإ   » هءاج املف  ..ةروجهم  لقن  فصن  ةبرع  قوف  هعضوو 
هنع بوني  رسيألا  هدعاس  راصو  ةليمج  تايلب  ثالث  هتنازخ  نم  هبهو  ..ناجلوصلاو 

نسحلا تس  هل  تلاق  ..شق  نم  ناجلوصلاو  صوخ  نم  جاتلا  ناك  ..هماهم  ف 
طقف ..ةروجهملا  ةبرعلا  لع  هراوجب  اهعفرف  ..ةلم  لإ  كلملا  جاتحي  ةمطاف :

تلا بئارضلا  عمجب  اهنع  وغشم  ناك  ..ُّطق  اهيلإ  تفتلي  مل  هنل  ..ةبيهلا  لامكتسال 
لك نم  ناتيلبو  ..هدحو  عراشلا  ربعي  سأر  لك  نم  ةيلب  ..عراشلا  لايع  لع  اهضرف 

وبأ نيسح  امأ  ..نيسار  وبأ  نيسح  عابتأ  نم  تايلب  ثالثو  ..عراشلا  همأ  هب  ربعت  سأر 
..نيسأر كلمي  هنأل  تايلب ؛ تس  هيلع  ضرف  دقف  نيسار 

..ةلملاو كلملل  ةعاطلاو  ءالولا  ضورف  مدقي  املستسم ، نيسار » وبأ  نيسح   » ادب
ةمطاف نسحلا  تسل  ًاطلزو  صحو  تايلب  تس  اعماج  عراشلا  لايع  عم  ًافاوط  تأي 
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! بنعلا بيطأ  ام  لوقيف : اهعومدب  هلبتل 
راص لب  نيسأرب  هنوك  نم  لجخي  دعي  مل  هنأ  نيسار  وبأ  نيسحل  ثدح  ام  لضفأ  نل 
الو مح  ولو  ريمحلا  ريمأ  اهلمي  ةزيم ال  هينيع  ف  كلذ  حبصأ  دقف  ..بقللا  اذه  بحي 

رخآلاو بي  امهدحأ  ..ناسأر  ل  لوقي : ناكف  ..اهنسح  لع  ةمطاف  نسحلا  تس 
.لمجأ عراشلا  ريصيف  ..ةءابلا  عومد  ةءاحلا  حسمتف  ..حي 

..للملا هنع  ضفني  ام  هل  حي  نأ  للملا  هيف  هباصأ  راهن  تاذ  ريمحلا  ريمأ  هاعد 
«: نيسار وبأ  نيسح   » حف

ابنع مرصحلا  ليحت  تلا  تنبلا  ىريل  لاعلا  هرصق  نم  لزن  يذلا  ريمألا  امأ 
عبتو لاعلا  هرصق  كرتف  ..لجحت  ةوطخك  ودبي  ناك  ..ابيجع  ارثأ  اهل  دجوف  اهعومدب 
راصو هريزو  هيلع  زفق  دقف  اروجهم  راص  يذلا  لاعلا  هرصق  امأ  ..دالب  قوف  ادالب  رثألا 

لع رثعي  نأ  همه  لج  ناك  لب  ..دوقفملا  هلمب  أبعي  مل  ريمألا  نل  ..ةنيدملا  مكاح  وه 
هل دايص  اهدنع  فقو  ةبيجع  ةريحب  لإ  رثألا  هب  لصوف  ..هشرع  ديعتسي  اهدعبو  هتاتف 

فوج ف  دجيف  اهحتفي  ةنولم  ةريثك  كامسأب  تجرخ  ةريحبلا  لإ  اهب  زفق  املك  ةبش 
ريغ ديدج  نم  ةريحبلا  لإ  اهب  فذقي  مث  ًيوط  لآللا  كلت  لإ  رظني  ..ةؤلؤل  اهنم  لك 

..اركنتسمو ابجعتسم  كلذ  نع  ريمألا  هلأس  املف  ..ئباع 
اذإف ..لآللا  مأ  عدت  ةبيجعو  ةريبك  ةؤلؤل  ..ىرخأ  ةؤلؤل  نع  ثحبأ  دايصلا : هباجأ 

لآللا كلتب  تيضرو  تعمج  امب  ءافتكالا  نباصأل  لآللا  نم  تعمج  امب  تظفتحا 
دايطصال ييعس  لع  لظأ  تح  ..ةريحبلا  ف  ىرخأ  ةرم  اعيمج  اهيمرأ  اذل  ةيداعلا ؛

نعو هتياح  ريمألا  هيلع  صقف  ..هب  تأ  امع  دايصلا  هلأس  لآللا .  مأ  ..ةبيجعلا  ةؤلؤللا 
.ابنع مرصحلا  ليحت  تنب  ءارو  لاعلا  هرصقو  هدالب  هكرت 

ف كتدعاس  اذإ  لعل  ..كل  اهيحأ  ..اهقيرطو  اهتياح  فرعأ  دايصلا : هل  لاقف 
ةياحلا نايرس  عطق  ..ياغتبم  لع  لوصحلاب  هلا  نمركأ  ..كاغتبم  لإ  لوصولا 

امامت نميألا  هدعاس  قدنب » ةيز   » هذفن نيسار ..» وبأ  نيسح   » عابتأ نم  ربدم  موجه 
اوقشرو تويبلا  حطسأ  قوف  ةامرلا  ةعامج  عم  أبتخاف  ..نيسار  وبأ  نيسح  ربد  امك 
..اياوزلا فلخ  مهنمام  نم  ليسلاك  نوقابلا  عفدنا  مث  ..لبنلاب  ريمحلا » ريمأ   » عابتأ

هرامح جبركف  دهشملا  ءاجرع  قاسب  دوسأ  جبرع  دهاش  ..نيقيرفلا  نيب  ناعطلا  دتشا 
نسحلا تس  فطخ  ..ةروجهملا  ةبرعلا  قوف  ريمحلا  ريمأ  شرع  لإ  لصو  تح 

.اهب برهو  ةمطاف 
هلمح فخ  ام  لبلا  ةنازخ  نم  هعم  ًماح  باذو  حلم  صفك  ناكف  ريمحلا  ريمأ  امأ 

..هراد لإ  مهنم  لك  داعو  اوقرفت  ..هبوره  هعابتأ  فشتكا  املف  ..هناولأ  لامج  دادزاو 
هوسمأو جاتلا  هوسبلأ  ..روجهملا  شرعلا  نيسار » وبأ  نيسح   » لتعا امنيب 

..ةمطاف نسحلا  تس  نع  ناثحبت  اتناك  هينيع  نل  ..ناجلوصلا 
ريصع نم  ةريثك  اسايكأ  اورتشا  نيذلا  هباحصأ  ةجهبو  هراصتنا  مغر  ًانيزح  ناك 
ةجهب ةمالعك  اولاسأ  ام  ضرألا  لع  اهنم  اولاسأو  اوبرش  ام  اهنم  اوبرش  ..بصقلا 
اذه تح  اولظ  نيذلا  مهءانبأ  اورهن  بمبلا  ةعقرف  ءابآلا  عمس  امل  نل  ..راصتناو 

ناتللا ناتسناعلا  تجرخ  امنيب  ..هراد  لإ  مهنم  لك  داعف  ..عراشلا  ف  نوبعلي  تقولا 
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..رادلا لإ  دعت  مل  تلا  ةمطاف  نع  سانلا  نالأست  ..امهراد  نم  ةمطاف  نايعرت 
..هراصتنال امعط  فرعي  روجهملا ال  هشرع  قوف  ًاديحو  لظف  نيسار  وبأ  نيسح  امأ 

نيسح دعاس  قدنب » ةيز   » لاق اهبايغل  ةعباسلا  ةليللا  فو  ..عراشلا  نع  ةمطاف  تباغ 
هتدهاش دقل  ..قوف  لإ  جبرعلا  اهب  دعص  دقل  ه ؟ نيأ  فرعأ  نميألا : نيسار  وبأ 

ثدحتي الأب  هرمأو  هافق  لع  نيسار  وبأ  نيسح  هبرض  ..سمشلا  صرق  لإ  اهب  دعصي 
..ةقيقح كلذ  راصل  هعبت  نم  هب  ثدحت  مث  اذهب  ثدحت  ولف  ..ديدج  نم  رمألا  اذه  نع 

..انعراش لإ  داع  مث  سمشلا  صرق  لإ  دعص  صخش  نع  لبق  نم  عمس  دحأ  نم  امف 
ريسي امب  ةياحلا  ىرست  ..حيبقو  ركام  تنأ  بلعثلل : نيسار » وبأ  نيسح   » لاق

دقف ..ةمطاف  لإ  لصأ  الو  ..ىرخألا  ولت  ةدحاو  اهملعأ  تلا ال  كدقع  كفيو  كحلاصل 
..ءاجرع قاس  هل  دوسأ  جبرع  اهفطخ  ..سمشلا  صرق  لإ  تدعص 

.رم ف  بلعثلا  مستبا 
تلا ءاجرعلا  ةطبلاو  انعراش  ف  تلا  ءادوسلا  ةطبلا  ةمطاف  نسحلا  تس  لع  ب 

ترجو ءادوسلا  ةطبلا  ءاجرعلا  سناعلا  ترج  ..انعراش  رواجي  عراش  نم  تءاج 
مقلو بنعلا  تابح  نم  امهاتمقلأو  امهتيب  ف  امهاتعرو  ءاجرعلا  ةطبلا  ءادوسلا  سناعلا 

لع للا  بف  ..لاوط  ٍلايل  كلذ  لع  رم  ..ةمطاف  رطاخ  لجأ  نم  فوفلملا  زبخلا 
ناتسناعلا مهل  اهعقرتل  بوطعملاو -  اهنم  ميلسلا  ةيذحألاب -  نوتأي  اوراصف  ..ةمطاف 

.ءاجرعلا اهتبحاصو  ءادوسلا  ةطبلل  ريثك  ماعط  مهعمو 
ام مامتهالاو  نانحلا  نم  نايقلت  اتراص  لب  ..ناتطبلا  تنمسو  ناتسناعلا  تنتغاف 

..تالمهمو تاذوبنم  هيف  اتناك  يذلا  تقولا  ناحماستو  نايسنت  امهلعج 
ناعرس نل  ..ماقتنالا  ف  ركفي  مايأ  ةثالث  لوأ  ضمأ  ..هراد  نم  ريمحلا  ريمأ  جرخ 

نع ًاثحب  هلايخ  رصعي  لظو  ماقتنالا  رمأ  لجأف  ةبيجعلا  ةيلبلا  كلت  لإ  هقوش  هبلغ  ام 
ًاطلزو صح  نوعمجي  عراشلا  ف  لايعلا  ىأر  .هاغتبم  لع  لوصحلا  هل  نمضت  ةليح 

..بنعلا اولكأيف  اهعومدب  هلبتل  ةمطاف  نسحلا  تس  ةدوع  نورظتني  اوناك  ..اريثك 
ةبرعلا قوف  نم  هشرع  لقن  يذلا  نيسار  وبأ  نيسح  ةجاذسو  مهتجاذس  نم  كحض 

: ةبيجعلا هتياح  لمي  سلجو  طلز  ةموك  قوف  هبصنو  ةروجهملا 
فرعي دحأ  الف  ..ةبيجع  ةياح  هف  يديس  اي  تنبلا  ةياح  امأ  ريمألل : دايصلا  لاق 
تطقس ةلصخ  لوأ  ..رمقلا  ةنبا  ..سمشلا  صرق  اهلصأ  نإ  نولوقي  ..تءاج  نيأ  نم 

اهمسج نم  تتلفنا  قرع  نم  ةطقن  لوأو  ..ريرحلا  ضرألا  اهب  تفرع  اهرعش  نم 
.ابنع مرصحلا  راص  اهعومد  نمو  ..كسملا  تعنص 

؟ اهؤاب ملو  ريمألا : هلأسف 
دقع ..نج  وأ  سنإ  اهلح  لع  ردقي  مل  ..دقع  عبسب  ةدوقعملا  اهتريفضل  دايصلا : لاق 

تناك ..نهتاهمأ  نم  تانبلا  فطخيل  ضرألا  لإ  تأي  ناك  ..حوني  بارغ  اهرعش 
لع ردقي  مل  دقع  عبسب  لولحملا  اهرعش  دقعو  اهلفاغف  ..هيدي  نم  نهرسأ  كفت  اهدحو 

 .. نج وأ  سنإ  اهكف 
؟ بارغلا حوني  ملو  ريمألا : هلأسف 
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تأرف لجحي  هلعجي  هقاس  ف  جرعو  هشير  ف  داوسل  ..ذوبنم  هنأل  دايصلا : لاقف 
عرت تراصف  ..نهتاهمأ  نم  تانبلا  فطخي  هلعجي  الو  حوني  هلعجي  نانحلا ال  نأ  تنبلا 

اتناك ..امهاعرتل  ءاجرع  ىرخأو  ءادوس  تنبب  اهل  تأ  هنإ  تح  ..هجرعو  هداوس 
.نيتميتي

رصبن ام ال  رصبتل  سمشلا  صرق  لإ  هحانج  لع  ماع  لك  ةرم  اهب  دعصي  لظو 
..كردن ام ال  كردتلو 

؟ ةدوقعملا اهرئافضو  ريمألا : هلأسف 
بحاصل لحلاو  ..يديب  ناك  دقعلا  اهل : لوقي  ناك  ..ُّطق  اهلحي  مل  دايصلا : هباجأف 

.دعولا
عيبي ريبك  رجات  امهاتأ  نيتسناعلا  نأ  ..انعراش  ف  رشتنا  ربخ  ةياحلا  نايرس  عطق 

ىرخألا جوزأو  امكادحإ  جوزتأ  نأ  مانم  ف  تيأر  امهل : لاق  ..نوحطملا  لفلفلا 
ف جرعت  ءادوسلا  ةطبلا  ىأر  امل  هنل  ..خأ  دعوو  يدعس  كلذ  ف  نأو  ..خأل 
الف ..امهحبذن  ناتسناعلا : تلاقف  ..مؤش  ريذن  كاذ  امهل : لاقف  ..مءاشت  ..امهراد 

..ابيط امهمحل  نويسو  اتنمس  امهنأ  امك  ..امؤش  ناريصت 
اهتبحاصو ءادوسلا  ةطبلا  اولاقو : ..اومتغا  ربخلا  اذه  عراشلا  ف  لايعلا  عمس  املف 

.ةمطاف ةحرف  امه  ءاجرعلا 
: ةياحلا لإ  عمتسي  مهنيب  اسلاج  ناك  يذلا  ريمحلا » ريمأ   » لاق

.دوعت نل  ةمطاف  نل 
ام ال ِتعمسو  نورصبي  ام ال  ِترصبأ  نآلا  بلعثلا : اهل  لاق  ..تداع  ةمطاف  نل 

.نيكردت ام  رصبأو  نيرصبت  ام  كردأ  نمل  الإ  كرئافض  لحت  الف  ..نوعمسي 
صرق دنع  تباجأف : ِتنك ؟ نيأ  اهلأس : ..ريمحلا  ريمأ  لإ  ةمطاف  نسحلا  تس  تبهذ 

.سمشلا
اي ابنع  ريصي  طلزلا ال  ..ابنع  ريصي  يذلا  طلزلا  ةياحك  امامت  ارخاس : كحضف 

.سمشلا صرق  لإ  دعصي  دحأ  الو  ..ةمطاف 
فقو ..ديدج  نم  هعابتأ  دشحو  هتدع  دعأ  دق  ريمحلا » ريمأ   » ناك

مويلا ءامسلا : ف  ريط  لاق  ..بيهم  دشح  سأر  لع  رخآلا  وه  نيسار » وبأ  نيسح  »
نيسار وبأ  نيسح  ثعب  ريصيس  ام  لع  اوجرفتيل  ءامسلا  ف  هقافر  ىدانف  ..ةجرف  موي 
ريمحلا ريمأ  دعاس  يجلبلا » مالسإ   » عم زرابتيل  نميألا  هدعاس  قدنب » ةيز   » دلولاب

دعاس لع  بلغتلا  امهدحأ  عطتسي  ملو  راهنلا  نم  ناتعاس  ..مصعملا  ةبعل  ف  رسيألا 
..رخآلا

..كنيبو نيب  رمألا  لعجنلف  هل : لاقو  نيسار » وبأ  نيسح   » نم ريمحلا  ريمأ  مدقتف 
ةزرابم نأ  انعراش  ةداع  نم  ناكو  نيسار  وبأ  نيسح  قفاو  ..هشيج  رصتني  انم  زئافلاو 

ف امهنم  لك  فقي  ..هيكف  نيب  هفرط  امهنم  لك  دشي  لبحب  لب  فوفلاب ، نوكت  ةداقلا ال 
..زفي هترئاد  لإ  هسفانم  رجي  نم  ..ةرئاد  فصتنم 

نيسار وبأ  نيسح  لصوأ  ..جرفتت  ءامسلا  ف  رويطلا  عم  اوفقوو  دشحلا  بصتنا 
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نم داعو  هاوق  عمجتسا  ريمحلا  ريمأ  نل  ..زوفي  داكو  هترئاد  طخ  لإ  ريمحلا  ريمأ 
.هترئاد نم  نيسار  وبأ  نيسح  جرخي  نأ  ابيرق  راص  مث  ..ةرئادلا  فصتنم  لإ  ديدج 

..هتميزهب هرياعتسف  رسخ  نإ  تلا  ةمطاف  نسحلا  تس  ف  نيسار » وبأ  نيسح   » ركف
لب ..هكف  نم  تلفي  لبحلا  فرط  داكف  ..همزع  نم  نهوأ  لب  ..هسأب  نم  كلذ  دشي  مل 

..اهوأتم خرصف  ةلمن  ريمحلا  ريمأ  تصرق  اهتاذ  ةظحللا  ف  نل  ..لعفلاب  تلفنا 
ةمطاف ءاب  توص  ةياحلا  نايرس  عطق  .تقولا  سفن  ف  امهيكف  نم  لبحلا  تلفناف 

.ثدح ام  اوفرعيل  كانه  لإ  عمجلا  راسف  .نيتسناعلا  راد  ف 
رجاتلا نم  امهجاوز  ةليل  تناك  كلتف  نيتسناعلا  راد  ف  ةءاضم  تانيزلا  تناك 

اريصت تح ال  ءاجرعلا  ةطبلاو  ءادوسلا  ةطبلا  ناحبذتس  نيتسناعلا  نأ  اوملع  ..هيخأو 
..نيجوزلا وفص  ردي  ..امؤش 

لغي ءانإلا  ناك  ..اهعومدب  اهبأت  مل  نيتسناعلا  نل  ..حونتو  يدجتست  ةمطاف  تناك 
..عراشلا هل  بجع  ام  ثودح  الول  ..روفيو 

حبذل نيكاسلا  نانستو  ثدح  ام  ناركذتت  امهو  رعذ  ف  ناتسناعلا  تلاق  دعب  اميف 
: نيتطبلا

نيب ءاجرعلا  اهتبحاصو  ءادوسلا  ةطبلا  فطخو  تأ  ..فطاخ  باهش  هنأك  ..هتيأر 
.موحي بلعث  عراشلا  ف  ..سان  اي  ةيقيقح  بلعثلا  ةياح  ..ضم  مث  ..هيكف 

اوسنو اوطسبناو  للا  صقرو  تابرشلا  اولبو  سانلا  حرف  ..نيتسناعلا  حرف  ف 
صحو طلز  نم  ةموك  هعمو  ةمطاف  نم  نيسار  وبأ  نيسح  برتقا  ..بلعثلا  ةياح 

: ًئاق
..ابنع لجأ  نم  هيلعجا 

احض ..حرف  ةليل  ف  بأ  نأ  نديرتأ  نانح : ف  ةمطاف  نسحلا  تس  هل  تمستبا 
: اهل لاق  ..نايرجي  اقلطناو 

.سمشلا صرق  دنع  ..كانه  هتيأر  امع  ل  حا 
ةبيجع ةيلب  لمحي  يذلا  دوسألا  دلولا  دعوم  ..ريمحلا  ريمأ  هرظتنا  يذلا  دعوملا  ءاج 

..رهش ةليط  ريمحلا  ريمأ  هعمجي  يذلا  لبلا  لك  لع  اهب  لصحي 
ف هلك  دوسألا  دلولا  لبب  ريمحلا  ريمأ  زاف  ..ةرم  لك  ف  لاحلا  ناك  امك  رمألا  رركت 

ريمحلا ريمأ  لب  دصحتل  تقلطنا  تلا  ةبيجعلا  ةيلبلا  ىوس  هتبعجب  قبي  ملو  ةيادبلا 
.ةبيجعلا ةيلبلا  لإ  ليبس  هنأو ال  ةلاحم  ةيتآ ال  هتراسخ  نأ  ريمحلا  ريمأ  ملعف  ..ًادصح 

: دوسألا دلولل  لاق  ..ةشق  دجو  قيرغك  اهب  قطنف  ..هغامد  ف  ةلمج  تتبن  ةأجف  نل 
: دوسألا دلولا  لاقف  ..ةيلبلا  ل  كرتت  كتبجعأ  اذإ  ..ةياحب  ةبيجعلا  ةيلبلا  كنم  يرتشأ 

كل نجعأو  بزاعلا  ةصقر  كل  صقرأ  كدبع  نوكأ  ريمحلا : ريمأ  لاقف  نبجعت ؟ مل  ولو 
..ةحالفلا نجعت  امك 

.دلولا قفاوف 
فيك فرعي  الو  ..تاياحلا  قدصي  وه ال  ..لعفي  اذام  فرعي  ريمحلا ال  ريمأ  ناك 
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مأ ةبيجع ، ةؤلؤل  نع  ثحبي  ..دايص  كانه  ناك  لوقي : هناسل  دجو  هنلو  ..اهيوري 
اهب عنقي  تح ال  ..ةريحبلا  لإ  اهعمج  تلا  لآللا  لب  اهلجأ  نم  فذقي  ناكو  ..لآللا 

ليحت تنب  نع  ثحبي  ريمأ  هيلع  رم  موي  تاذو  ..ةبيجعلا  هتؤلؤل  لإ  هيعس  لع  لظيو 
دايصلا هل  حف  ..هريزو  هيلع  زفق  يذلا  لاعلا  هرصق  اهلجأ  نم  كرت  ابنع  مرصحلا 

..اهتياح
ةؤلؤلب ناوهلي  جرعأ  بارغو  دوسأ  نج  نع  ةريحبلا  تقشنا  دايصلا  هتنا  نأ  دعبو 
هعمسف ..لآللا  مأ  تؤلؤل  كلت  لاق : ..دايصلا  اهآر  املف  ..كحضب  اهنافذاقتي  ..ةبيجع 

ف داوسل  ًيوط ؛ سانلا  اهذبن  نجلا : لاقو  ..ءادوسلا  انمأ  حور  كلت  لاقف : بارغلا 
..لاوطلا ريواشملا  اهلجأ  نم  اوعطقل  ..نطبت  ام  نوملعي  ول  ..اهقاس  ف  جرعو  اهترشب 
نسحلا تس  نع  ريمألا  ثحبي  تاياحلا  نديد  اذه  ارضاح : ناك  يذلا  ريمألا  لاقف 

..جرعت ءادوس  نع  ثحبي  الو 
..هرسو ..نسحلا  نطاب  ..ةؤلؤللا  دايصلا : لاق 

ةثالث دعب  انه  دوعنس  الاق : مث  ..ةؤلؤللا  هل  اكرت  ..نجلاو  بارغلا  ماللا  اذه  بجعأف 
.كتبشو كناسل  ذخأن  اهنصت  مل  ولو  ..كل  هف  اهتنص  اذإ  ..مايأ 

ةياح يدنع  دوسألا : دلولل  لاق  مث  ..حلا  نع  ريمحلا  ريمأ  فقوت  ماللا  اذه  دنع 
تراصف نيساروبأ » نيسح   » اهاح ..جرعت  ءادوس  نع  انعراش  ف  ةياح  ..هبأ 

نأل كلذك  هتيمسأ  دقف  ..نيسأرب  كلذ  ءارج  نم  وه  راص  امنيب  ..ةمطاف  نسحلا  تس 
..جرعت ءادوس  ريغ  هتاياح  مغر  كلت  ةمطاف  ف  رأ  مل 

اهفب حسمت  اهآر  ..حي  سأرو  بي  سأر  نيسار ..» وبأ  نيسح   » عم ةمطاف  ترم 
.حي دحاو  سأرب  نيسح »  » راصف ..اهيدي  نيب  بوذتف  كابلا  هسأر  قوف 

..ًاديعب ةبيجعلا  كتيلبب  بهذاف  ..ةياحلا  تفقوت  دوسألا : دلولل  لاق  مث 
جرعت ءادوس  ريمحلا : ريمأ  لاقف  ..ةمطاف  نسحلا  تس  ل  فص  دوسألا : دلولا  لاقف 
اهب ..لآللا  مأ  عدت  ..ةؤلؤل  اهحور  لخادب  نل  ..مهي  ..لامجو ال  نسح  ةبحاص  وأ 

.نسحلا تس  تراص  اهبو  ..ابنع  انعراش  ف  طلزلا  راص 
..نفصف دوسألا : دلولا  لاقف 

.هلمأ تنك  ول  نمتأ  ءش  ..هلمأ  ام ال  كلمي  ..دوسأ  ريمحلا :» ريمأ   » لاقف
 .. نعبتا ًئاق : هيدي  نم  هذخأ  مث  ..تقدص  دوسألا : لاقف 

..تلبذو همأ  تلحنو  هوبأ  اهيف  حان  ..رهش  ةبارق  ..انعراش  نع  ريمحلا » ريمأ   » فتخا
صرق لإ  انريمأ  بهذ  رسيألا : ريمحلا » ريمأ   » دعاس يجلبلا » مالسإ   » لاق

 .. دوسأ دلو  ةبحصب  ..سمشلا 
تلعج نيسار » وبأ  نيسح   » عم مالس  ةدهاعم  دقعي  نأ  يجلبلا » مالسإ   » رطضا

« ريمحلا ريمأ   » عابتأ رصأ  امنيب  ..ةيلاعلا  ةرجشلا  لظ  فصنو  عراشلا  فصن  هعابتأل 
تلا ةيلاعلا  هتالوطبل  ًاديلخت  ءانف  اضرأ  طيحي  يذلا  ميدقلا  روسلا  لع  همسا  بتي  نأ 

.ىرخألا عراوشلا  لايع  نيب  ةبيطلا  ةعمسلا  مهل  تبلج 
هلأس ..ةمطاف  تداع  امك  امامت  ..سمشلا  صرق  نم  داع  اضيأ  ريمحلا » ريمأ   » نل
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تلصح ريمحلا :» ريمأ   » لاقف دوسألا ؟ دلولا  نم  ةبيجعلا  ةيلبلا  لع  تلصحأ  بلعثلا :
ريمأ اهشوشو  ..ادج  ةيداع  لب  ..هبارج  نم  لب  ةموك  جرخأف  ..هبأ  وه  ام  لع 

..ضرألا لع  اهدحو  كرحتت  تراصو  ةيهازو  ةبيجع  ٌناولأ  اهل  تراصف  ريمحلا 
..هئطخت الو  اهراسم  فرعت 

.نآلا هسفنل : لاق  مث  ..دقع  عبسب  دوقعملا  هليذ  زه  مث  ..بلعثلا  كحضف 
لع تبهذ  اذإف  رذحا ! نل  ..كتاتف  لع  لصحاو  بهذا  ريمألل : لاقف  دايصلا  امأ 

هرودب كملسي  يذلا  مشاغلا  اهلم  لإ  كنوملسيف  ةنيدملا  لهأ  كفرعي  دقف  هذه  كتئيه 
نم تاملك  هيلع  أرقف  ..لاعلا  كرصق  قوف  زفقو  كلم  بصتغا  يذلا  ريزولا  لإ 

وه اذإف  ءاملا  ةحفص  ف  هسفن  لإ  ريمألا  رظنف  ..بلعث  لإ  هلاحأف  ميدق  رحس  باتك 
ةنعل ال كلت  دايصلا : لاقف  ..كلذ  ببس  نع  هلأسف  ..دقع  عبس  دوقعم  هليذبو  بلعث 

بارغ دي  لع  دقع  عبسب  ةدوقعملا  اهرئافض  كفتو  ..كتياح  لمكت  نأ  ىوس  اهكفي 
.كتئيه لصأ  لإ  دوعتف  ..حوني 

حتفأ انأ ال  تنبلا : تلاقف  ..حتفا  اهل  لاق  ..تنبلا  راد  لإ  ريمألا  بلعثلا  بهذ  املف 
نم تنبلا  تلطأ  ..بلعث  ورف  تحت  ئبتخت  تلا  حور  ..ريمأ  نل  اهل : لاقف  بلعثل !

اهآر اهيلإ  بلعثلا  رظن  املف  ..ءاملاب  لغي  ءانإب  هقوف  قلت  نأب  هتددهو  رادلا  حوطس  قوف 
نم تطقس  ةلصخ  لوأ  ..رمقلا  ةنبا  ..سمشلا  صرق  نم  اهلصأ  دايصلا : ح  امك 

تعنص اهمسج  نم  تتلفنا  قرع  ةطقن  لوأو  ..ريرحلا  ضرألا  اهب  تفرع  ..اهرعش 
..ابنع مرصحلا  راص  اهعومد  نمو  ..كسملا 

كفل روذنملا  ..دعولا  بحاص  انأ  اهل : لاق  مث  ..دقع  عبسب  دوقعملا  اهرعش  ىأر 
..دعولا بحاصل  ه  طقف  ..نج  وأ  سنإ  اهكفي  تلا ال  كرئافض 

..ابلعث سيل  دعولا  بحاص  تلاقف :
.حور كلت  ..ريمأ  نل  ايدجتسم : لاقف 

..موي لك  تافل  عبس  ..اهراد  لوح  موحي  بلعثلا  لظ  امنيب  ..ُّطق  حتفت  مل  تنبلا  نل 
..دقع عبسب  ةدوقعم  اهرئافضو  ..دقع  عبسب  ادوقعم  هليذ  لظ  اذهو  ..حتفت  الو  يداني 

.حوني بارغ  كانه  ناك  ..اهراد  قوف  امنيب 
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ءار ــ مسلا ة  ــ سرفلاو ـض  يبألا قد  ـ يبلا ة  ــ ياح

.ةلملل اسراح  فقي  ضيبألا ، قديبلا  اهشاع  تلا  رامعألا  ف  لوألا  ةرملل 
اهنإ ءارمسلا ؟ ةسرفلا  تيأرأ  ًئاق : هليمز  ضيبألا  قديبلا  زمغ  ةكرعملا  ءدب  لبق 

.رامعأ ذنم 7  نلزاغت 
.برحلا ديجت  قديب ال  كنل  ارخاس : هليمز  در 

امئاد ناك  اذل  ًاديج ؛ ةقيضلا  هتوطخ  بسحي  ني  مل  روهتلاب ، اروهشم  قديبلا  ناك 
ةسرفلا لباقي  تح  ًيوط  ايحي  نأ  ةرملا  كلت  ررق  هنل  ةعقرلا ، نم  نيدورطملا  لوأ 

وأ ةزرابملا  ديجي  هنأ ال  نم  مغرلا  لعو  .اريزو  هيقري  ًانسح  ءالب  لبي  نأو  ءارمسلا 
، ةهئاتلا تاكنلاب  كاسمإلاو  دئاصقلا  ءاقلإ  لع  هتردق  نإف  رحسلا ، وأ  ماهسلا  قالطإ 

.ًافيرظ هارت  تناك  اهكراعم ، ف  هب  ظفتحت  ةلملا  تلعج 
اهل ةريخألا  ةصرفلا  تناك  اهنأل  ًاديج ؛ ةرملا  كلت  تدعتسا  دقف  ءارمسلا  ةلملا  امأ 

لع اهيف  تدمتعا  ةمحم  ةطخ  تدعأ  اذل  ةريثك ؛ ارامعأ  اهدافنتسا  دعب  ةلمك 
.ءارمسلا ةسرفلا 

تناك اذل  ةزرابملا ؛ لع  صحلاب  بعللا  لضفت  تناك  اهنل  ةيكذ ، ةسرف  تناك 
اهتسرف لع  دمتعت  تناك  لب  ةقباسلا  اهكراعم  ف  اريثك  اهيلع  لوعت  ءارمسلا  ةلملا 

نم لمجأ  لع  دمتعت  ةطخلا  تناك  ةرملا  كلت  نل  لضفأ ، ريطت  تناك  تلا  ىرخألا 
ف حزق  سوق  مسرتل  ريطت  ءارمسلا  ةسرفلا  تناك  دقف  ريطي ، نم  لضفأ  سيلو  ريطي 

ىرخألا قدايبلا  اهشمرب  بيصتو  اهاوه ، ف  قدايبلا  فصن  عقوي  ناك  امم  ءاوهلا ؛
.طقف تمسبت  ام  اذإ  اهباوبأ  حتفتو  نيلت  تلا  ةعلقلاك  ىرخأ  تازيممل  ةفاضإلاب 

رخآلاو رمسألا  شيجلل  ضيبأ  امهدحأ  ناريبك  ناقيرطب  ءاجو  ًاديج ، نافرطلا  دعتسا 
تأدبف اتجعزناف  ..توووووووت  نيتلملا : نذأ  ف  اسمهو  ضيبألا  شيجلل  رمسأ 

.برحلا
رخسف رجح  ف  رثعت  هنل  مامألا ، لإ  نيتوطخ  كرحتي  نأ  ضيبألا  قديبلا  لع  ناك 

.ءارمسلا ةسرفلا  هنم  ترخسو  ناشيجلا  هنم 
اهدراطي لظف  ءاوهلا ، ف  ةشارف  هتلغش  ليفلا  نل  هيلع ، ضقني  نأ  رمسأ  ليف  داك 

.ةعقرلا نم  جرخ  تح 
لإ لوحتيل  ةكرعملا  ف  ًانسح  ءالب  لبي  نأ  لإ  حمطي  ناك  يذلا  ضيبألا  قديبلا  امأ 

ةسرفب هتمح  ةلملا  نل  قباسلا ، هرثعت  نم  لجخلا  ف  قرغف  هتبيبحب  قيلي  ريزو 
.ءاضيب

.ةشارف ءارو  ايعس  ةعقرلا  نم  جرخ  يذلا  رمسألا  ليفلا  قيقشو  رمسألا  ريزولا  هدده 
رطخلا رعشتسي  مل  يذلا  قديبلل  ءاضيبلا  ةسرفلا  ةيامح  نم  رطخأ  ديدهتلا  ناك 

ةحنجأ لع  تاكنلاو  دئاصقلا  اهل  لسري  رمتساف  ءارمسلا  هتسرفب  هلاغشنال  هب  قدحملا 
.ةعقرلا نم  درطلاب  ددهم  وه  امنيب  مامحلا 
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اهقديبل اهتدراطمب  امامت  ءاقمح  ءارمسلا  ةلملا  نإ  اهريزول  ءاضيبلا  ةلملا  تلاق 
.ءارمس ةسرف  ىوس  هلغشت  الو  ةمهم ، ضرأ  نع  عفادي  وهف ال  ضيبألا 

دئاصقلا لاسرإ  ف  كمهنملا  قديبلا  لع  زهجيل  هحالس  رهشي  نأ  رمسألا  ليفلا  داك 
ليفلا لوح  رثاكتو  قديبلا  نع  ةدشب  مامحلا  عفاد  مامحلا ، ةحنجأ  لع  تاكنلاو 

.ةعقرلا نم  جرخ  تح  هدراطيو  هينيع  رقني  لظو  رمسألا 
لظو تاديدهتلا  شخي  مل  وهف  هتعاجشو  قديبلا  ظحل  ءاضيبلا  ةلملا  تمستبا 

ةلملل نميلا  ةعلقلا  محتقي  نأو  زوفي  نأ  ضيبألا  شيجلا  داك  ءارمسلا ، هتسرفب  وغشم 
.ءارمسلا

تراط امدنع  ضيبألا ، شيجلا  قدايب  فصن  لع  تزهجأ  ءارمسلا  ةسرفلا  نل 
نع اهظفحي  وهف  ناولألاب  لغشني  مل  هنأل  هبصت ؛ مل  اهنل  ءاوهلا  ف  حزق  سوق  مسرتل 

.ابايإو اباهذ  هيلع  قلحزتي  لظو  حزق  سوق  فرط  وحن  مدقت  لب  بلق  رهظ 
نيلت نأ  اهتعلق  تداكو  اهقدايب  فصن  لع  ءاضقلا  دعب  امامت  ءاضيبلا  ةلملا  ترعت 

سامح بهلأ  حزق  سوق  قوف  ضيبألا  قديبلا  صقر  نل  رمسأ ، موجهل  اهباوبأ  حتفتو 
.ةصقار ًاناحلأ  فزعتل  اهورادأف ، الونايب  مهدحأ  جرخأف  نيقبتملا  ةثالثلا  قدايبلا 

تلا ماهسلا  نم  ريثلا  نإ  تح  اهلك ، ةعقرلا  ف  صقرلا  مح  ترشتنا  ام  ناعرس 
.ىرخألا ه  صقرتل  ءاوهلا  ف  اهقالطنا  ءانثأ  تفقوت  ناشيجلا  اهقلطأ 

سارجأ تعرق  اهتعلق ، فاشكنا  ةجيتن  رطخلا  ترعشتسا  تلا  ءاضيبلا  ةلملا  نل 
لشب لاعتشالل  ةكرعملا  تداع  لعفلاب  ةصقارلا ، قدايبلاو  ماهسلا  قيفت  ل  ةعلقلا 

ةسرفلا مامأ  ةرشابم  هسفن  دجوو  ًافيس  هدي  ف  ضيبألا  قديبلا  دجو  ةأجف  ..سقأ 
.ةكرعم ف  ءارمسلا 

دئاصقلا اهل  قبتت  نأ  طقف  بحأ  ةكرعم ، اهديري  ني  مل  ةعقرلا ، نم  بحسنا 
.تاكنلاو

جورخ دعبو  ةعقرلا ، نم  نيجراخلل  هتاكنو ، هدئاصق  قليل  ةعقرلا  جراخ  سلج 
.الونايبلا مهعم  تمضنا  ةثالثلا  قدايبلا 

تناك اهتزرابم ، لع  ءاضيبلا  ةلملا  تربجأو  ليح  ةدع  ءارمسلا  ةلملا  تدعأ 
ءايعإلا نم  ناتنثالا  تعقو  تح  ةعاسلا ، فصن  تقرغتسا  فنعلا ، ةديدش  ةهجاوم 
.ةصقارلا ضيبألا  قديبلا  ةلفحل  اتمضناف  امهادحإ ، زوفت  نأ  نود  ةعقرلا  نم  اتجرخف 

هسفن ضيبألا  ريزولا  نلعأ  امنيب  ةجوتم ، ةلم  ءارمسلا  ةسرفلا  رمسألا  شيجلا  جوت 
.دحأ ةراشتسا  نود  الم 

صح ترثنو  ديدج ، نم  اهتعلق  تنصحف  ةمحو ، ةعاجش  ءارمسلا  ةسرفلا  تدبأ 
ف ةسرش  ةمجهل  ططخت  ه  امنيب  صحلاب  بعللاب  ةلوغشم  اهنأ  تعداو  قيرطلا ، ف 

.احساك اهموجه  ناك  ريزولا ، ةعلق  بلق 
.ةديدع رامعأ  ذنم  لوألا  ةرملل  رمسألا  شيجلا  راصتنا  نلعأو  ضيبألا  ريزولا  مزه 

ةقيدح عنص  دق  ضيبألا  قديبلا  ناكو  ةبخاصلا  ةلفحلل  ضيبألا  ريزولا  مضنا 
.اريزو هتيقرتب  تماق  ةلملا  نإ  تح  ةروفانو 
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، ىرخأ شويج  عم  ىرخأ  كراعم  ف  اهتاراصتنا  تلصاوف  ءارمسلا  ةسرفلا  امأ 
ناملا لعج  لع  هتردق  نم  ًةبجعتم  رخآل  ٍنآ  نم  ضيبألا  قديبلا  لإ  رظنت  تناكو 

.ةايحلاو ةجهبلاب  اىيلم  ةعقرلا  جراخ 
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ـم لاعلا حا  ـ تفم ةدا  ــ عتسا

ريمألا نم  حيرلا  طاسبو  قرزألا  ليفلا  ةنيدمو  ةررهلا »  » ةنيدم لع  حتافلا  دمحأ  لصح 
ًاشرع عنص  دوقفملا ، ملاعلا  فاشتكا  ف  هتلحر  ءانثأ  ةلاقتربو  ناميإ  هتسردمو  حودمم 

.حافتلا ريصع  نم  ةلمم  ..هتلمم  ةعقر  عيسوت  ف  ركفي  هيلع  سلجو  نارزيخلا ، نم 
ةبعصلا ناميإ  سم  ةلئسأ  نع  بيجي  نأ  دمحأ  عطتسي  مل  تاساردلا  ةصح  ف  نل 
ةباجإلا نكت  مل  ول  تح  ةحيحص  امئاد  هتاباجإ  لعجت  ةشهد  هتداعك ، ةشهدم  تاباجإب 

.اهرظتنت تناك  تلا 
هتيب ةداجس  ف  ئبتخملا  دوقفملا  ملاعلا  حاتفم  هنم  تذخأو  ناميإ  سم  هتبقاع  اذل 

.ةديعب ىرخأ  ةسردم  لإ  تلحرو 
.جذاس ناهر  ف  حيرلا  طاسبو  قرزألا  ليفلا  ةنيدمو  ةررهلا  ةنيدم  دمحأ  دقف 

نل حاتفملا ، لإ  ديعت  اهلعجيس  بحلا  نأ  ةلمملا  لع  كنهارأس  هليمزل : دمحأ  لاق 
ىوس هعم  قبتي  ملو  دمحأ ، ةلمم  لع  هليمز  لصحف  هحاتفم  هيلإ  دعت  مل  ناميإ  سم 

.ةلاقترب
.كسفنب هدعتسا  ةلاسر : ناميإ  سم  هل  تكرت 

املاع ملاعلا  حاتفم  ف  هقح  نع  عافدلل  عبار  ةتلات  ةليبق  ضهنتسي  نأ  دمحأ  لواح 
ةروصلا لع  لوأ  ةعبار  ةليبق  عم  ىرخأ  كراعمب  ةلوغشم  تناك  ةليبقلا  نل  ادوقفم ،

.اجنينلا فحالس  موبلأ  ف  ةيبهذلا 
هيمدقل الإ  اهيف  جاتحي  الو  هتكرعم ، ه  دوقفملا  ملاعلا  ةداعتسا  ةكرعم  نأ  اهتقو  كردأ 

.ناميإ سم  زاكع  دقف  نأ  دعب 
املاع كانه  نأب  نمؤت  نكت  مل  اهنل  ةديدجلا ، تاساردلا  ةسردم  قداصي  نأ  لواح 

لع اريمأ  هتبصن  تلا  فحاوزلاب  ءلم  فيزم  ملاعل  ًافيزم  احاتفم  هتطعأو  ..ادوقفم 
.كاوشألا نم  ةقيدح 

لإ الإ  جاتحأ  الو  ..تكرعم  كلت  : » لاقو دوقفملا  هملاع  لثامي  ءش  نأ ال  كردأف 
«. مدق

نل امهب  ريطي  نأ  برج  نيزاكع ، هسفنل  عزتناف  هيمدق ، دجي  مل  حتافلا  دمحأ  نل 
.حلفي مل  رمألا 

قرزألا ليفلا  هقيدص  نإ  تح  ريمأك  بيرغك ال  دوقفملا  هملاع  ف  هسفن  دمحأ  دجو 
.هفرعي مل 

ذاقنإل طقف  طبهت  ةكئالملا  كالملا : هل  لاقف  ةدعاسملا ، هنم  بلطف  اكالم  دهاش 
.ةردقلا كلت  تدقف  تنأو  ..ةشهدملا  تاباجإلا 

اهيلعو هحور  ةطيرخ  دجوف  ملاعلا ، فاشتكا  ديعيل  ايفارغجلا ؛ باتك  دمحأ  جرخأ 
ةداعتسال هليبس  اهنأ  فرع  ءاضيب  ةديحو  ةطقن  الإ  اهلمكأب  ةطيرخلا  تسمط  نب  ةعقب 
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.ءاضيب ةديعب  ةطقن  هتياهن  ف  ملظم ، قفن  لخاد  هسفن  دجو  هنل  دوقفملا ، هملاع 
سمو اجنينلا  فحالسو  عبار  ةتلات  ةليبقو  ةبحألا  نم  ايواخو  ًافيخم  قفنلا  ناك 

.ناميإ
برست نم  كلذ  فرع  قفنلا ، نم  جورخلا  عاطتسا  تح  رفحيو  رفحي  دمحأ  لظ 

.نحم رهظب  جرخ  هنل  هيمدق  هيلإ  داعأ  يذلا  نيمسايلا  هحور ؛ لإ  راهنلا  نيمساي 
نإو ملاعلا  دعتست  ..كرهظ  بلصا  ناميإ : سم  نم  ةلاسر  هل  تثعب  مامحلا  ةحنجأ  نل 

.كيمدق لع  تنأو  هدقفا  هتدقف 
ًهس رمألا  ني  مل  هيمدق ، لع  ديدج  نم  فقوو  هرهظ  بلص  مث  هسأر  دمحأ  عفر 

.تاراسخلاو ملألا  نم  ريثلا  هنم  جاتحا 
.نانحلا رئب  فاشتكا  ه  لوألا  هتمهم  نأ  فرعو  .ديدج  نم  بحلاو  ةزرابملا  ملعت 

رئب ناك  .اهوطخي  ةوطخ  لك  عم  ديدج  نم  اهمسري  ناك  هحور ، ةطيرخ  دمحأ  عبتت 
حيطتو براقعلاب  لتمت  ةريثك  تاعاس  كلميو  رفاظألا  لكأي  تاعاس  دي  ف  نانحلا 

.ةمحر نود  باقرلاب 
اهيلع لصح  تلا  باقرلا  ددعو  هشورق  دعيل  ءاسملا  ف  سلجي  تاعاسلا  ناك 

.ةعوطقملا باقرلا  قوس  ف  حابصلا  ف  اهعيبيل 
تناك دمحأ  ةبقر  نل  اهعيبي ، ةديدج  ةبقرب  حرف  يذلا  تاعاسلا  لإ  هتبقر  دمحأ  ملس 

اهبحأ اذل  ةشهدم ؛ تاباجإب  ةرباعلا  ةلئسألا  لع  امود  قطنت  تناك  دقف  ةفلتخم ؛
بعوتسا تلا  تاعاسلا  ةعانص  دمحأ  ملعو  باقرلا  قوس  ف  اهعبي  ملو  تاعاسلا 

.ًاديج اهرارسأ  دمحأ 
تفقوت نأ  دعب  نانحلا  رئبو  تاعاسلا  شيجو  هلحمب  هل  صوأو  تاعاسلا  هبحأ 

.ءامسلا لإ  لحرف  ةصاخلا  هتعاس 
امدنع كلذ  ثدح  فافجلا ، لع  براق  دق  ناك  يذلا  نانحلا  رئب  ليغشت  دمحأ  داعأ 

ءش يأ  يوحت  ةقرولا  نكت  مل  ..مامحلا  ةحنجأ  عم  ءاضيب  ةقرو  ناميإ  سم  هل  تلسرأ 
ملاعلا حاتفم  قحتسأ  دمحأ : بتكف  ..ةشهدم  ةباجإ  ف  بغرت  اهنأ  فرع  دمحأ  نل 

.اموي كب  ناميإ  دقفأ  ملو  ..دوقفملا 
ةيار تعضو  مث  اهتوقو ، اهتروف  نانحلا  رئب  تداعتسا  ةباجإلا  كلت  دمحأ  باجأ  املف 

.اهقوف حتافلا  دمحأ 
اهقراطمب مهمطحتو  اهيعناصو  تاعاسلا  هركت  ةليبق  تناكو  قراطملا ..»  » ةليبق نل 

.ةليح امئاد  حتافلا  دمحأ  ةبعج  ف  نل  ةمحر ، الب 
ةليبق تءاج  املف  .نوميللا  نم  ءاطغ  تحت  ءابتخالاو  مونلاب  رهاظتلاب  هتاعاس  رمأ 

ف ًئاق : هناسل  مهل  جرخأ  دمحأ  نل  .ليحرلاب  تمه  تاعاس  دجت  ملو  قراطملا » »
.ةقرطم فلأب  الو  مطحتت  ةصاخ ال  ةعاس  يدي 

ملعت نأ  دعب  ناريطلا  لع  ةقئافلا  هتردق  داعتسا  دق  ناك  دمحأ  نل  هيلع  اومجه 
تعطقو نوميللا  ءاطغ  تحت  نم  تاعاسلا  تجرخ  مث  ديدج ، نم  بحلاو  ةزرابملا 

.مهداسجأ لع  اهبيكرت  داعأ  مث  قراطملا ، ةليبق  ضرأ  لإ  دمحأ  اهب  ضم  مهباقر 
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عفرو مهنع  افعف  ديدج  نم  هتاعاس  ميطحت  اودواعي  الأب  هودعوو  ءاضيبلا  ةيارلا  اوعفرف 
«. قراطملا  » ضرأ لع  حتافلا  دمحأ  ةيار 

دمحأ هنإ  ..داع  دقل  فته : تح  ..هرود  رظتني  ناك  ..نانحلا  رئب  لع  قرزألا  ليفلا  رم 
تح ..رئبلا  نم  هاقسو  ..ديدج  نم  دمحأ  هاطتماو  فوفصلا  قرتخا  مث  ..حتافلا 

.ىوترا
ةايحلا نأ  نظ  هنأل  رمألا ؛ لم  دق  دوقفملا  هملاع  دمحأ  نم  بسك  يذلا  دلولا  ناك 
عيب ف  هيبأ  عم  لمعو  نوشناللا  تاشتودناس  همأ  همعطتل  داعو  لضفأ ، ةبيترلا 

هيلإ تداعف  رئبلا ، نم  سانلا  ةياقسو  قيدصتلا  ف  حتافلا  دمحأ  رمتسا  امنيب  ..صحلا 
ةعقر عيسوت  نل  ..نارزيخلا  شرعو  حيرلا  طاسبو  قرزألا  ليفلا  ةنيدمو  ةررهلا  ةنيدم 

.ناميإ سمو  دوقفملا  ملاعلا  حاتفم  لإ  جاتحت  تناك  هلم 
لاوط هبيج  بلق  ف  ناك  حاتفملا  نأ  حتافلا  دمحأ  فشتكا  مث  دعت ، مل  ناميإ  سم 

.تقولا
ف هنم  تهات  تلا  هحور  ةداعتسال  ..ةيقيقح  ةكرعم  ..ىرخأ  ةكرعمل  هشويجب  دعتسا 

دمحأ دقفي  ملو  .حافتلا  ريصع  نم  ةلمم  لع  ةلم  هراوجب  اهجوتيل  دوقفملا ، ملاعلا 
.لعفيس هنأ  طق  هناميإ 
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ا ـًـ جرهم راص  يذلا  كل  ـ ملا

«: ك ــــــ ـح ضلا »
ربكأب ىوس  همدق  ملأ  نم  فشي  نل  هنأ  همانم  ف  ىأر  ام  دعب  كلملا  ةينمأ  كلت  تناك 

.كحضلا نم  ةعرج 
دحاو صخش  قبتي  مل  هنإ  تح  بضغ ، املك  هبحي  اصخش  لتقي  هلعجي  هضرم  ناك 

.هبحي ةنيدملا  ف 
عطتسي مل  مهب  ءاج  املف  .ةدلبلا  ف  نيحضملا  لب  هل  تأي  نأب  هريزو  كلملا  رمأف 
ف كحضلا  مهعم  لتقف  اعيمج  مهلتقو  مهنم  كلملا  بضغف  هكاحضإ ، مهنم  دحأ 

.ةنيدملا
ف اولشف  مهنل  مهب  تأف  ملاعلا  ف  نيحضملا  لب  هل  تأي  نأب  هريزو  كلملا  رمأف 

.ملاعلا ف  كحضلا  مهعم  لتقف  اعيمج  مهلتقف  هكاحضإ ،
.كحض الب  ملاعلا  امنيب  ةبحأ  الب  هدحو  ملأتي  كلملا  لظ 

هضرم نم  فشي  نل  هنأ  هايؤر  كلملا  هيلع  صقف  نسم  فارع  هيلع  لخد  موي  تاذو 
.كحضلا نم  ةعرج  ربكأب  ىوس 

نأ كنم  بولطملا  سيل  ايؤرلا ، ريسفت  تأطخأ  دقل  كلملا ، اهيأ  فارعلا : هل  لاق 
.سانلا كحضت  نأ  كيلع  امامت  سكعلا  لب  كحضت ،

.فارعلا مالك  برجي  نأ  لإ  هعفد  سأيلا  نل  هلتقي ، نأ  داك 
هب لدبتساو  ريزولل  هناجلوص  طعأ  مث  ًانولم  اروطرط  ىدتراو  هجات  كلملا  علخ 

.ةيجسفنب ةقرخ  اهنام  ىدتراو  هنبال  اهاطعأو  ةيلملا  ةءابعلا  علخ  مث  ًةديرج 
مطامط تابح  ىوس  ءش  لع  لصحي  مل  هنل  هحضيل ، ملاعلا  لإ  كلملا  لزن 

: هل تلاق  ةلمنلا  نل  همدق  ملأ  هيلع  دتشا  ةلمن ، ىوس  دحأ  كاحضإ  عطتسي  مل  ةدساف ،
.ادج كحضم  تنأ  .كلم  اي 

ةيجسفنب ةقرخو  اروطرط  يدترأ  ننأ  مغر  كلم  نأ  ِتفرع  فيك  كلملا : اهلأسف 
؟ ةديرجب يدي  ف  كسمأو 

يدتري لجر  ادج ؛ كحضم  كلذ  نإ  ..كلملا  ءاذح  علخت  نأ  تيسن  كنأل  ةلمنلا : تلاق 
.كلم ءاذح  قوف  ةيجسفنب  ةقرخ 

.همدق ملأ  لوزي  ك  ملاعلا ؛ كاحضإ  ف  هتدعاسم  تررقو  هتياح  ةلمنلا  تفرع 
ةحضم ةلمن  لمنلا  ةلمم  ف  ناك  دقف  سوردلا ، ضعب  كميلعت  عيطتسأ  : » هل تلاق 

«. نيحضملا لتق  لع  ًانزح  تتام  اهنل 
«. ةلمن لتقت  ال   » سوردلا لوأ  هتملعو  لمنلا  ةلمم  لإ  ةلمنلا  هتذخأف 

ملاعلا عسيسف  ةلمنل  كبلق  عستا  اذإ  ةلمنلا : تلاقف  بعص ،» كلذ  نل  : » كلملا لاق 
«. هكاحضإ عيطتستس  اهنيحو  ملاعلا  بحأ  ..هلك 
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مهحضي ناك  لمنلا ، بحي  نأ  ملعت  تح  ةليوط  ةرتف  لمنلا  ةلمم  ف  كلملا  لظ 
.كلذ مغر  لزي  مل  همدق  ملأ  نل  كلم ، ءاذح  لع  ةيجسفنب  ةقرخ  هئادترال  ادج 

عطتسي مل  هنأل  ًافئاخ  ناك  ىرخأ  ةرم  ملاعلا  لإ  ةلمنلا  هب  تجرخ  موي  تأ  تح 
.لمنلا ىوس  لبق  نم  دحأ  كاحضإ 

.ءابلا ىوس  سانلا  فرعي  ثيح ال  ًانزح ، نكامألا  رثكأ  لإ  هب  تبهذ 
.لمنلا بحتو  ادج  كحضم  كنأ  ركذت  ةلئاق : كلملا  ةلمنلا  تعجش 

«. لمنلا اولتقت  ال  : » حاص مث  هتعاجش  عمجتسا 
كلملا لإ  اوهبتناف  لمنلا ، لتقي  الأ  عيطتسي  دحأ  الف  ادج ؛ نازحلا  سانلا  كحض 

.كحضلا نم  مهافق  لع  اوبلقنا  تح  لعفلاب  ةحضم  تاكن  ءاقلإ  ف  أدب  يذلا 
ديدش عوج  ف  ملاعلا  ناك  دقف  ةعبرألا ، ملاعلا  ناكرأ  لإ  كحضلا  تاجوم  تلقتنا 

.رثكأ كلملا  لع  داز  ملألا  نل  هحضي ، نم  لإ 
، هناجلوصب ريزولا  كسمأو  هتءابع  ىدترا  دق  هنبا  دجوف  اهحضيل  هتنيدم  لإ  داع 

.لبق نم  مهلك  مهلتق  هنأل  مهدجي ؛ ملف  هئابحأ  نع  ثحبو 
هتقرخب مهلم  هنأ  فرعي  مل  ًادحأ  نأ  مغر  ادج ، هوبحأف  سانلا  كاحضإب  أدب  هنل 

نباو ريزولا  اودرطو  رصقلا  لإ  مهفاتكأ  قوف  هوعفرف  نولملا  هروطرطو  ةيجسفنبلا 
.شرعلا قوف  مهجرهم  اوسلجأو  كلملا 

ايدترم لظ  يذلا  كلملا  ناويد  لع  ةلمنلا  تلخد  تح  هملؤت ، تلظ  كلملا  مدق  نل 
هتبلق هعلخ  املف  كءاذح » علخا  : » هل تلاقو  نولملا  هروطرطو  ةيجسفنبلا  هتقرخ 

.كلملا مدق  ف  ملألا  ببس  ه  تناك  ةريبك  ةاصح  هنم  تجرخأو  ةلمنلا 
لع ارداق  نكت  مل  كنأل  ةلمنلا : تلاقف  لبق ؟ نم  كلذ  ظحالأ  م  لـ م  ِلـ كلملا : لاقف 

عستا دقل  ملؤت ، وأ  ملأتت  نأ  نود  ةبحملاب  معنت  نأ  قحتست  تنأف  نآلا  امأ  ةلمن ، بح 
.ةلمنل عستا  امدنع  ملاعلل  كبلق 

.مهحضي راص  لب  هتبحأ  نم  ًادحأ  ذؤي  مل  اجرهم  راص  يذلا  كلملاو  اهموي  نمو 
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درو س  ــ ئارع

ناك ُّطق ، اهب  ظفتحي  ني  مل  زبخلا ، مقل  نم  سئارعلا  ةعانص  ىوهي  هنل  نارف ،»  » دعس
اذإ هسئارع  لتقي  ناك  نرفلا  بحاص  نأل  ءاوهلا ؛ ف  حبست  اهكرتيو  سورعلا  عنصي 

.هعم اهدجو 
مل تام  امدنع  اذل  زبخلا ؛ مقل  نم  سئارع  طقف  لمحي  ًادبأ ، تايركذ  لمحي  دعس ال 

.هتايركذ عيرص  نرفلا  بحاص  تام  امنيب  ملأتي ،
لإ اعيرس  هشعن  راطف  ةكئالملا  عم  سئارعلا  هتلمح  نارفلا  دعس  ةزانج  موي  فو 

.كانه هعم  ءاقبلا  نهبلغأ  لضف  ءامسلا ،
ةاتف دروو  .درو  لإ  نبهذي  نأ  نهحصن  دق  دعس  ناك  ..ندع  ..نهنم  ًاثالث  نل 

..لباذ درو  ةبحألا : هذبنو  نيرخآلا  ةجاح  نع  ضاف  ام  لك  عمجت  نأ  ىوهت  ةريغص 
.زغنللو بعلل  حلصت  رينانزو  شرافم  اهنم  عنصت  تناك  ..ةهئات  تالبق  ..تاباطخ 

دحأ هنأ ال  مغر  ..هبراش  هل  حلصي  نم  نمضيل  ةريثك ؛ تاجيزب  وغشم  اهوبأ  ناك 
.درو نم  رثكأ  كلذ  ديجي 

ءايشألا نم  ةليمجلا  ءايشألا  عنص  ف  ةبيجعلا  اهتياوهل  ةينجلاب ؛ الإ  اهيداني  ني  مل 
ةيسنإ اهنأ  امامت  تيسن  اهنإ  تح  ةينج ، اهرابتعاب  اهسفن  عم  درو  تلماعتف  ..ةلمهملا 

.ةيداع
تناكو مأك ، نهتلماع  ادج ، نهب  تحرف  درو ، لزنم  ف  ثالثلا  سئارعلا  تطبه 

.هسفن ءاطغلا  نهعم  مساقتتو  اهيديب ، نهمعطت 
ف رمتسي  ك ال  درو  دلاو  براش  صق  ف  ةديدجلا  اهيبأ  ةجوز  تبغر  موي  ف  نل 

براشلاب تقلأو  هتصق  مث  ماني ، تح  ترظتناف  هبراش ، حالصإ  ف  هبلطب  اهجاعزإ 
نم ه  درو  نأب  هتجوز  هتربخأ  هبراش ، دجي  ملو  همون  نم  احص  املف  درو ، ةدخم  تحت 

.همون ءانثأ  هتصق 
..درو تب  ..ثالثلا  اهسئارع  قارغإب  اهباقع  ررقف  درو ، ةدخم  تحت  هبراش  دجو 

.ةينج اهنوك  مغر  ..اهسئارع  لإ  ةايحلا  دعي  مل  اهءاب  نل 
نع ةضئافلا  مهئايشأو  ةشوشملا  سانلا  راكفأ  ليوحت  ف  ترمتساو  درو  تربك 

.اهلثم اينج  ترظتنا  لب  اريمأ  رظتنت  ملو  ..دوعت  اهسئارع  لع  ةليمج  ءايشأ  لإ  ةجاحلا 
نأل هتزنع ؛ بلح  ف  هدعاست  نأ  اهنم  بلط  ءاضيب ، ةزنع  لع  دلو  اهءاج  موي  فو 

، همسا نم  رثكأ  تشهدناف  صلبح ،»  » عدي دلولا  ناك  درو ،  تشهدنا  عئاج ! رمقلا 
نم ابوك  صلبح  ألم  ةزنعلا ، بلح  لع  درو  هتدعاس  اهلثم ، اينج  هنوب  كلذ  ترسفو 

.رمقلل هاقسو  بيلحلا 
.رمقلا ماعطإب  وغشم  ناك  صلبح  نل  لوألا ، ةرملل  درو  بلق  قد 

ناك ..هتايح  ف  هقاذ  نبل  يأ  نم  رثكأ  درو  دي  لع  بولحملا  نبللا  رمقلا  بحأ 
قوذتي نأ  موي  ف  ركف  هنل  ..متهي  مل  صلبح »  » نل ةزنعلا ، اهبلق ال  بلحت  اهنإ  لوقي :
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اذل بيلحلا ؛ بح  ف  عوقولا  نم  صلبح  شخ  ةذللا ، ديدش  هدجوف  درو ، بيلح  نم 
.اوهس هنم  طقس  هنأ  ايعدم  ةرم  لك  ف  هبسي  ناك 

، نج هنأ  صلبح »  » قدص تح  كلذ  لعفت  تلظ  نج ، اي  هيدانت : امئاد  درو  تناك 
.اهسئارع اهيلإ  ديعي  نأ  هيلع  تطرتشا  اهنل  درو » « » صلبح  » بحأ

هنأ صلبح »  » قدصي مل  امنيب  ..اينج  سيل  هنأ  تفشتكا  اهنأل  هتكرتف ؛ عطتسي  مل 
.كلذك سيل 

عناص دعس  هب  لمعي  ناك  يذلا  نرفلا  ف  ًانارف  لمع  تح  اهئات ، صلبح »  » لظ
.نرفلا ف  درو  عم  هتصق  ف  ةذوبنملاو  ةهئاتلا  هتايركذ  معطي  نأ  ررق  ..سئارعلا 

مايألا ركذتي  نأ  لواحو  نرفلا  بحاص  سلفأف  ازبخ ، نرفلا  كلذ  جتني  مل  اهتقو  نمو 
هنأل اهقحتسي ؛ ناك  ةملؤم  ةتيم  هتايركذ ، عيرص  تامف  ازبخ  اهيف  جتني  نرفلا  ناك  تلا 

.دعس اهعنصي  ناك  تلا  سئارعلا  لتقي  ناك 
.عيمجلا هيف  دهز  نأ  دعب  صلبح ..»  » لإ ذوبنملا  نرفلا  لقتنا 

جتني دعي  مل  يذلا  نرفلا  نل  ..ةريمخلاو  قيقدلاب  تأف  ىرخأ  ةرم  صلبح »  » برج
طقف سئارع  ثالث  ..اهباحصأ  لإ  ريطتو  ..ءاوهلا  ف  حبست  سئارع  ..سئارع  جتنأ  ازبخ 

.اهيلإ ندعو  ادرو  نصصخي  نك 
سرامت تلظف  درو  امأ  ..سئارعلا  عنصي  ذوبنم  نرف  نم  اينغ  صلبح »  » راص

سانلا ءايشأو  ةهوشملا  راكفألا  نم  كيحتو  اهسئارع  معطت  تلظو  ..ةينجك  اهرود 
.ةليمج ءايشأ  ةذوبنملا 

مث ضيبألا ، ردقلا  بلق  لإ  ءسي  نأ  هل  نمي  دحأ  هنأل ال  امهنأشل ؛ رمقلا  امهكرت 
.دعب تأت  مل  تلا  هتيروحل  هقشعب  امهنع  لغشنا 
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سم ـ شلا مو  ـ بلأ ـع  مج يذ  ـ لا ـد  لولا

سأر تعفر  تلا  ه  ةميظعلا  هتالوطب  لبلاو ، حافتلا  بحي  قش  دلو  ريمحلا ، ريمأ 
بصقلا ريصع  سايكأو  شارلا »  » برشن انرصو  هعم  ةليللا  انلفتحا  ايلاع ، انعراش 

رركتي ناك  لافتحا  وهو  رواجملا ، عراشلا  لع  انراصتنال  نيسمخلا  ىركذلاب  اجاهتبا 
.عوبسأ لك  ةرم 

نأ دعب  حابصلا  تح  مانو  ةيلاع  شق  ةبت  لع  هانب  يذلا  هشرع  ريمحلا » ريمأ   » لتعا
دوسأ دلو  هل  اهادهأ  تلا  ةبيجعلا  هتيلب  لبق  نأ  دعبو  لبلا ، نم  هتورث  دايدزا  لإ  نأمطا 

.لمجأ دوعيل  سمشلا  صرق  لإ  هرامحب  دعصي  نأ  جبرع  نامإب  نأ  قدص  امدنع 
اهيبش اىيش  تيح  نأ  ركذأ  ًافده ، طخت  نأ  نود  اهدحو  كرحتت  ةيلبلا  كلت  تناك 

.ةقباس ةايح  ف 
دعصو سمشلا  تعلط  امدنعف  لبلا ، عم  نكت  مل  ةرملا  كلت  ريمحلا  ريمأ  ةتودح  نل 

.سمشلا نم  هيلع  لصح  ةصقانلا  روصلا  نم  موبلأ  هعمو  داع  هرامحب ، جبرعلا  اهيلإ 
نع ةرابع  ةصقانلا  روصلا  تناك  عراشلا ، دالوأ  نحن  انل  موبلألا  جبرعلا  جرف 

يأ لإ  اهبحاصب  ريطت  ةيقرو  ةرئاط  لوألا  ثالث : نم  ةزئاجب  زوفي  اهعمجي  نم  ةياح 
ه تناك  دقف  ةأجافم ؛ تلظف  ةثلاثلا  امأ  ةلماك ، موجن  ةبلع  ةيناثلاو  هديري ، نام 

.ىربلا ةزئاجلا 
قوف نم  هتداعك  ٍلاعتب  رمألا  لإ  رظن  ريمحلا  ريمأ  نل  موبلألا  ةتودحب  اعيمج  انلغشنا 

.ةيلاعلا شقلا  ةبت 
نأ اندحأ  لع  ناك  امئاد ، انراوجب  ةدوجوم  ةصقانلا  روصلا  نإ  جبرعلا  انل  لاق 

.ةياحلا هنم  أدبت  يذلا  طيخلا  فرط  دجي 
.موبلألا ف  تلا  روصلا  عم  اهنم  يأ  بسانتت  مل  نل  اروص  عمجن  نأ  لواحن  انللظ 

هتبعل نع  انلغش  يذلا  موبلألا  نمو  انم  رخسي  ريمحلا  ريمأو  عيباسأ  ةدع  رمألا  رمتسا 
.لبلا ةلضفملا ؛

تلا شقلا  ةبت  ف  جبرعلا  هأبخ  يذلا  موبلألا  ةياح  انيسنو  انللم  ام  ناعرس 
نيب ةهزن  ف  ماع  ءاضقل  هتعد  سمشلا  نأل  هملع -  نود  ريمحلا -  ريمأ  اهنسي 

.بكاولا
ريمأ دجن  مل  موي ، تاذ  انمون  نم  انوحص  تح  لبلاب ، انعم  بعليل  ريمحلا  ريمأ  داع 

.هنام موبلألا  اندجوو  هتبت ، قوف  ريمحلا 
مث موبلألا ، احتفو  ةبتلا  لعأ  لإ  قدنب » ةيز   » و يجلبلا » مالسإ   » نادلولا دعص 

زوفلاو موبلألا  لامكتسا  لإ  اندوقيس  يذلا  طيخلا  فرط  اندجو  دقل  افته : ام  ناعرس 
.سمشلا زئاوجب 

ريمأ مسا  هيلع  انبتك  دق  انك  يذلا  انعراش  روس  وحن  يجلبلا » مالسإ   » ىرج
عراشلا ريبك  نعطي  وهو  ريمحلا  ريمأ  ةروص  هيلع  روسلا  ناك  هتالوطبل ، ًاديلخت  ريمحلا 
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ف انه  ريمحلا  ريمأ  ..انه  هنإ  قدنب :» ةيز   » دلولا خرصف  ..بصق  زوب  رواجملا 
.موبلألا

.لوألا ةروصلا  ف  لعفلاب  ريمحلا  ريمأ  اندجوف  رظننل  انعمجت 
ديجن نكن  مل  اننأل  ةروصلا ؛ تحت  ابوتم  ناك  يذلا  ماللا  موبلألا  ةينج  انل  تأرق 

«. هئاتلا هتبيبح  شمر  نع  ثحبي  ريمحلا  ريمأ  : » ةءارقلا
، لبلاب بحلا  ةوسق  نع  لغشنا  ريمحلا  ريمأ  نأل  ةينجلا ؛ مالك  نم  اعيمج  انرخس 
اهنم داع  تلا  ةايحلا  ةقباس ؛ ةايح  ف  اهئاذح  لعنب  هتلكر  ةاتف  بحي  ريمحلا  ريمأ  ناك 
شمر نع  ريمحلا  ريمأ  ثحبي  نأ  ابيرغ  ناك  اذل  لبلل ؛ هبح  سري  نأ  وه  ديحو  رارقب 

.هئاتلا هتبيبح 
ف ةدلب  لمجأ  لإ  ريمحلا  ريمأ  لحر   » ةروصلا تحت  ماللا  ةينجلا  تلمكتسا 

وعناصو هئاتلا ، هتبيبح  شمر  لجأ  نم  هتلحر  نأ  فرعي  ني  مل  الرودنام ، ملاعلا ،
ناريطلا ةزيم  كلتمت  ةليمج  ةيلب  دجيل  بهاذ  هنأب  هوعنقأو  كلذ  هنع  اوئبخ  ةياحلا 

.موبلألا لإ  زفقو  ةيلاعلا  شقلا  ةبت  ريمحلا  ريمأ  كرت  اذل  لبلا ؛ نم  هتورث  لإ  اهمضيل 
املك تالبق  رطمت  تلا  ةباحسلا  ىأرو  ثالثلا  هتانبو  دعجأ  حالفلا  ريمحلا  ريمأ  لباق 

ةيلب عفدي  نأل  رطضا  ريمحلا  ريمأ  نل  ءاضيبلا ، ايلوصافلا  ةروفان  تحت  سلجو  ترم 
عيبت ةرحاسلا  تناكو  ءاسحلا ، هل  دعتو  تيبملاب  هل  حمست  ك  زوجع ؛ ةرحاسل  موي  لك 
، ذافنلا لع  ريمحلا  ريمأ  لب  براق  تح  ةمخض  لاومأ  لباقم  ةنيدملا ، لهأل  لبلا 

ةبه وه  لبلا  نأ  نوفرعي  اونوي  ملو  ظح  مئامتك  لبلا  نومدختسي  ةنيدملا  لهأ  ناكو 
جرخأو ةيلاعلا  ةرجشلا  لإ  قدنب » ةيز   » زفقف ةءارقلا  نع  موبلألا  ةينج  تفقوت  .بعلل 

: حلل موبلألا  ةينج  تداعف  موبلألا  ف  اهعضوو  ةحافت 
لبلا ناكو  زوجعلا  ةرحاسلا  نم  ءاسحلا  بلطف  عوجلاب ، ريمحلا  ريمأ  رعش  موي  ف  »
ام دجي  ملف  ريمحلا  ريمأ  جرخ  ..اىيش  هطعت  ملو  تيبلا  نم  هتدرطف  دفن ، دق  هعم  يذلا 
هبيج ف  هدي  عضو  هنل  ..سانلا  دي  ف  راص  يذلا  هيلب  لإ  ةرسحب  رظني  ناكو  هلكأي 

ةحافت لإ  لوحت  يذلا  ملألا  ملألاب ؛ رعش  ةقباس ، ةايح  ف  هترجه  تلا  هتبيبح  ف  ركفو 
ف هنل  رمألا ، هعم  رركتف  عوجلا  هيلع  دتشا  لاتلا  مويلا  ف  .اهلكأف  هبيج  ف  اهدجو 

.هبيج ف  ةحافتلا  دجي  مل  ثلاثلا  مويلا 
دق ريمحلا  ريمأ  ناك  ةيلب  يجلبلا » مالسإ   » جرخأف حلا  نع  ةينجلا  تفقوت 

: اهيح ةينجلا  تلصاوف  موبلألا  ف  اهعضوو  هل ، اهادهأ 
، ةليمج نكت  مل  اهناولأ  نإ  تح  ةيداع  ةيلب  ةيلب ؛ ىوس  هبيج  ف  ريمحلا  ريمأ  دجي  مل  »

عدي دينع  دلو  اهلمي  ناك  ةيلب  عم  تمداصتف  قيرطلا  ف  ريمحلا  ريمأ  اهفذق 
؟ بعلت ريمحلا : ريمأ  هلأس  مهدأ .» »

.بعللا آدبو  بعللا  ةيفيك  هل  حرش  ريمحلا  ريمأ  نل  رمألا ، ام  مهدأ  مهفي  مل 
لبلا لك  عمج  تح  ةنيدملا ، لهأ  عم  بعليو  بعلي  لظو  هلك  لبلاب  ريمحلا  ريمأ  زاف 
هنأب ةياحلا  وعناص  هعنقأ  ام  دعب  دجي  مل  هنل  ةدلبلا ، ف  دلو  نغأ  راصو  هدقف ، يذلا 

.ناريطلا ةزيم  كلتمت  ةليمج  ةيلب  هنع : ثحبلل  ءاج 
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ةنيدم لمجأ  الرودنام  تناك  املو  لامجلا ، هري  رساك  شحو  ةنيدملا  لع  تأ  تح 
.اهنم لضفأ  ةيهش  ةبجو  دجي  مل  ملاعلا ، ف 

اذل ةليمج ، تناك  اهنأل  اهبحي  تنب ال  هل  تناكو  ةنيدملل ، امكاح  هسفن  شحولا  نلعأ 
.حافت ةرجش  ف  اهقلع 

نل هلعف ، غبني  يذلا  ام  ةرملا  هذه  فرعن  مل  حلا ، نع  ىرخأ  ةرم  ةينجلا  تفقوت 
ًاقيرح اعنصيل  هموبلأ  لخاد  نم  يجلبلا  مالسإو  قدنب  ةيز  لع  ىدان  ريمحلا  ريمأ 

ةقباسلا ريمحلا  ريمأ  ةايح  راثآ  نم  ضعب  هعم  قرتحاف  ةيلاعلا ، شقلا  ةبت  ف  اريبك 
.قرتحت تناك  تالبق ، روص ، تاباطخ ، روجهم ، قشاعك 

ةروصلا ف  هتخفن  مث  ريمحلا ، ريمأل  ةقرتحملا  تايركذلا  ناخدب  ةينجلا  ردص  ألتما 
لب مر  يذلا  ريمحلا  ريمأ  دراطف  شحولا ، نيع  ناخدلا  قرتخا  موبلألاب ، ةصقانلا 

ةنيدملا لهأ  كحضب  هتبيه  فصن  دقفو  هيف  شحولا  رثعتف  ضرألا  ف  بيجعلا  هيلب 
.مهتروفان نم  جرخت  تلا  ءاضيبلا  ايلوصافلاب  هوفذقف  هيلع 

جرخت تلا  ءاضيبلا  ايلوصافلا  هلمحت  يذلا  رسلا  ةنيدملا  لهأ  فشتكا  مويلا  كلذ  ف 
امامت ريطي  لب  لإ  اهلك  تلوحت  اذل  تاينمألا ؛ ققحت  ايلوصافلا  تناك  ةروفانلا ، نم 

.ملاعلا ف  ةنيدم  لمجأ  هكالتما  ًانلعم  ةيلاع  شق  ةبت  لتعا  يذلا  ريمحلا  ريمأ  نمت  امك 
تلا ةباحسلا  ترمو  امامت ، ملستسا  يذلا  شحولا  رصاحو  هفويس  رئاطلا  لبلا  زربأ 

ءايشألا هري  هنأل  شحولا  باذ  دقف  ةليمج  تالبقلا  نألو  ترطمأو ، تالبق  رطمت 
.ةليمجلا

ف ةنيدم  لمجأ  لع  ايدبأ  امكاح  ةنيدملا  لهأ  هنلعأو  ارصتنم  ريمحلا  ريمأ  جرخ 
.ملاعلا

يجلبلا مالسإ  زوفيل  طقف  ةدحاو  ةروص  تقبت  نأ  دعب  حلا  نع  ةينجلا  تفقوت 
ءش يأ  دجن  ملو  اربش  اربش  انعراش  ءاجرأ  انشتف  سمشلا ، زئاوجب  قدنب  ةيزو 
.ديدج نم  هشرع  ايلتعم  ريمحلا  ريمأب  انئجوف  مايأ  ةثالث  دعب  نل  نيسئاي ، انقرفتف 
يذلا موبلألا  ف  هعضوو  ةاتف  شمر  جرخأ  مث  سمشلا  موبلأ  ريمحلا  ريمأ  كسمأ 

: ثدح ام  هسفنب  انل  حو  لمتكا 
ف لمحت  ةبيبح ال  تناك  حافت ، ةرجش  ف  ةقلعم  هتنبا  اندجو  شحولا  باذ  نأ  دعب 

تلا نع  هضوعت  ىرخأ  تاباطخو  تالبقو  اروص  هل  لمحت  قارفلا ، روذب  اهبلق 
.تقرتحا

تناكو ملاعلا ، ف  ةنيدم  لمجأ  الرودنام  مكاح  لظ  هنل  هتبيبحب  ريمحلا  ريمأ  داع 
لمجأ ف  نسيل  ني  مل  ريمحلا  ريمأ  نأل  رخآل ؛ تقو  نم  انعراش  ف  انروزت  ةنيدملا 

قدنب ةيزو  يجلبلا  مالسإ  امأ  انعراش ، ف  هداجمأ  نع  لختيو  ملاعلا  ف  ةنيدم 
.تأت مل  اهنل  موبلألا ، امهلامكتسا  دعب  سمشلا  زئاوج  ارظتناف 

، هعم تاوزغلا  لامكتساو  ريمحلا  ريمأ  عم  لبلا  بعلل  اداعو  ايسن  مث  اريثك  انزح 
هعمو بكاولا ، نيب  ةهزن  ءاضقل  سمشلا  لإ  دعص  يذلا  جبرعلا  داع  موي  تاذ  نل 

.سمشلا زئاوج 
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ةيز طعأو  ملاعلا ، ف  نام  يأ  لإ  اهب  ريطي  ةيقرو  ةرئاط  يجلبلا  مالسإ  طعأ 
تناك تلا  ةثلاثلا  ةزئاجلا  طعي  نأ  اعيمج  انرظتناو  موجنلا  نم  ةلماك  ةعومجم  قدنب 

لايع نحن  اعيمج  انيلع  عزو  كلذ  لبق  هنل  ريمحلا ، ريمأل  ىربلا  سمشلا  ةأجافم 
، سمشلا ءانبأ  مه  انعراش  لايع  راصف  سمشلا ، نم  ةيدهك  ةيبهذ  تاراش  عراشلا 

.ًانايحأ انعم  بعلتل  لزنت  تحبصأو 
مل اننل  اهتفرعم ، انرظتنا  تلا  ةزئاجلا  هاطعأو  ريمحلا ، ريمأ  نم  جبرعلا  مدقت 

.تفلا كلذ  بلق  ف  سمشلا  هتأبخ  يذلا  ام  ُّطق  فرعن 
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ة ــ ـي نغأ مو  ــ لا كل  ــ مأ

هيلإ تبهذ  اذل  صخشلا ؛ قيدص  اهبرطم  ةينغأ ، كلمأ  نل  ةياح ، مويلا  كلمأ  ال 
.ةياح نع  هلأسأل 

ديس .ةتودحب  انأو  ةينغأب  وه  ملاعلا ، فاشتكا  لع  رداق  هنل  لثم  اريرض  ناك 
ةيئاهناللا تثراكو  كاعم ،» ولحتب  تاقوأ   » ىربلا تاسأم  بحاص  يوام 

«. نرهسم اي  »
.كتاينغأك هل : تلق  ..ةعدخ  توملا  ل : لاق 

.ةتودح ديرأ  تخرصف : ..نفلا  اوبحت  لل  اي  ل : نغف  قهرم  نأ  فرع 
كلذ ف  ماعلا ، ف  دحاو  موي  ف  ملاعلا  ىرأ  تنك  ىرتو ، لضفأ  فرعت  ًادغ  لاقف :

.ىرخأ تاوامس  لإ  ريطأ  قلحأ ، تنك  نأل  نغأ  نكأ  مل  مويلا 
.تاينغأ الب  ةتودح  ديرأ  تخرصف :

.ةيروح تلباق  مويلا  كلذ  فو  عباتف :
.تايروح الب  ةتودح  ديرأ  تخرصف :

.ىرتو لضفأ  فرعت  ًادغ  لاقف :
، لاصلص نم  ندم  ف  مازقأ  اهنسي  ةنيدم  لإ  تايروحلا  نع  ًاديعب  انرطو  هتذخأ 
، نوبعلي طقف  اوناك  نعم ، تاذ  ءايشأ  نوعنصي  مهنأل ال  ةلضفملا ؛ تنيدم  كلت  تناك 

، درنلا بعلت  بجانس  زعاملا ، نم  اعيطق  براحت  ةلمن  ةيدرو ، ايفأ  ..ةبيط  ءايشأ 
.ةتالويشلا رمثت  اراجشأ 

نوعتمتسي اوناكف  ريرض  لثم  هنأل  نلو  هيناغأل  سيل  ديس ، مع  نوبحي  اوناكو 
.ىري نأ  نودب  تفارلا  طبر  لع  هتردقب  مهرهبي  ناكو  هتبعادمب 

هدك سب  : » خرصي ديس  مع  امنيب  تايروحلا  نع  اوئبخف  مويلا  جازم  مازقألا  فرع 
.تالبق ريصع  لضفملا : انبورشم  انل  اومدقو  ةفشان ..» ةدعاقلا 

ةعبسلا قيلامعلا  ةنيدملا  لإ  ءاج  دقل  جعزم ، أبن  انتغاب  تح  برطو ، حرف  ف  انسلج 
.اهيف ام  لمجأ  اولكأيل 

، ديس مع  نم  لمجأ  قيلامعلا  دجي  مل  تايروحلا  نع  اوئبخ  دق  مازقألا  ناك  املو 
فرعت ًادغ  ..ةعدخ  توملا  ًانئمطم : ل  لاق  ديس  مع  نل  خرصأ ، تدك  هوذخأف ،
هلتقيس الإو  ديس  مع  ذاقنإل  طقف  اعوبسأ  انمامأ  نإ  مازقألا  ل  لاق  ..ىرتو  لضفأ 

.قيلامعلا
بوثلا ءادترال  ادعتسم  نكأ  مل  ردنسإلا ، فيسو  حتافلا  دمحأ  بوث  مازقألا  نسبلأ 

.ديس مع  هنل  ادج ، ًاقهرم  تنك  فيسلاب ، كاسمإلا  وأ 
نم ارابج  ًاشيج  ل  اوعنصف  لاصلصلا ، نم  ًاشيج  ل  اوعنصي  نأ  مهنم  تبلط 

.كرحتت مل  اهنل  ةلتاقملا ، فحالسلا 
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.اهكرح ..كرود  ءاج  مازقألا : ل  لاق 
تدقف دقل  مهل : تلقف  تسئي  تح  ..لواحأ  انأو  مايأ  ةسمخ  ..ةدشب  تلواح 

.لاصلصلا نم  ًاشيج  كرحأ  فيك  فرعأ  نلعجت  تناك  ..تيروح 
.ةينغأ مويلا  كلمأ  نل  ..هديعتسن  نأ  كلمن  ال  مهنم : دحاو  لاق 

.ةئيس ةينغأ  نغف 
ف يرسلاو  صاخلا  يبرطم  وهف  نغيل  ادوجوم  ديس  ناك  ول  تينمت  هبرضأ ، تدك 

.لاصلص لإ  هتلوحو  مزقلا  تسأ  .ةدحولاو  بعتلا  تاظحل 
تنك نإ  نأل  نلو  لاصلص  نم  ةعطق  لإ  مهبحاص  تلوح  نأل  سيل  مازقألا  لله 

.لاصلصلا نم  لماك  شيج  كيرحت  لع  رداق  ديكأتلاب  انأف  كلذ  لعف  لع  ارداق 
نعبتت اهب  ترطو  ةلتاقملا  فحالسلا  نم  ةافحلس  تيطتما  تحجن ، نأ  لهذملا 
.لاصلص نم  ةنيدم  كلذ  مهفلك  ولو  ديس  مع  ذاقنإ  اوررق  نيذلا  مازقألاو  فحالسلا 

مع هيف  نولكأيس  يذلا  مويلا  عباسلا ؛ مويلا  وه  كلذ  ناك  لاعلا ، روسلا  لإ  انلصو 
.ادج مهبعتأ  هنأ  دعب  اميف  انل  حضتا  يذلا  ديس 

دقف هلكأ ، لبق  رهنلا  ف  اهيمرل  وأ  هبلق  ةرذب  اوجرخي  نأ  ةعبسلا  قيلامعلا  لع  ناك 
لك ف  ًاقساب  ارجش  حرطت  هبلق  ةرذب  تناكف  نغي  مث  ..ةينغأ  مويلا  كلمأ  مهل : لوقي  ناك 

.بولقلا فالآ  هبلق  ةرذب  حبصت  نأ  دعب  نل  اهنوعطتقي  اوناك  بولق ، نم  ارجش  ةرم ؛
لع ترط  امنيب  هروبع ، اوعاطتسا  تح  روسلا  مازقألا  فذق  مودلا  قلطت  ساوقأب 

.ةنيدملا لإ  ةافحلسلا 
قيلامعلا رمأب  رمتأي  ناك  يذلا  براحملا  لمنلا  نم  فالآلا  ةوارضب  فحالسلا  تلتاق 

.ةعبسلا
ديس مع  نوبعادي  مازقألا  سلج  امنيب  ردنسإلا ، فيسب  مهريبك  تزرابف  انأ  امأ 

نأ نود  تفارلا  طبر  لع  هتردقب  مهراهبإ  لواحي  لظف  وه  امأ  ريرضك  هتئيه  نيلغتسم 
.ىري

ريبك تلأسو  ةزرابملا  نع  ةظحل  تفقوت  ةيراض ، مهريبك  نيبو  نيب  ةكرعملا  تناك 
.كتيروح دقفت  كلعجي  ببس  نع  ةعبسلا  قيلامعلا 

: ةدوقفملا هتيروح  نع  ل  حو  اعم  انسلج  مث  يرودب  هتكرتف  هفيس  قالمعلا  كرت 
لكآ ًاقالمع  نوكأ  نأ  تينمت  نأل  نترجه ؛ مث  ةعبرألا  لوصفلا  قاذم  اهل  ةيروح  تناك 

.ادودو طقف  ..ادودو  نوكأ  نأ  ه  تنمت  امنيب  مازقألا 
اندع مث  .سنن  طقف  اننإ  نزحت ، ال  ادودو ، نوكت  نأ  ًادبأ  بعصلا  نم  سيل  هل : تلق 

ف همدق  عباصأ  نم  هل  قيلعتو  يزوفب  اعطق -  تهتنا -  تلاو  ىرخأ  ةرم  ةزرابملل 
ةلتاقم نع  فقوتلاب  فحالس  ترمأو  قيلامعلا  ملستساف  بولقلا ، راجشأ  نم  ةرجش 

.براحملا لمنلا 
ةعبسلا قيلامعلا  ةنيدم  لع  حتافلا  دمحأ  ملع  تعفر  نأ  دعب  ديس  خيشلاب  اندع 

ديس خيشلا  ل  نغ  .هنم  صلختلل  ةليسوك  ئيس  لشب  نغي  يذلا  مدقلا  اهيلع  تيلوو 
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.ىرتو فرعت  ًادغ  ..ةعدخ  توملا  كل ؟ لقأ  ملأ  ل : لاق  اندع  املو  ًيوط ،
امامت ..ةعدخ  معن  هل : تلق  مث  مالس  ف  توملا  لواحت  ةعمش  لمأتأ  تسلج 

كلمأ موي : لك  اهل  لوقأ  تنكف  ..ةيروح  اموي  نترجه  ًئاق : ديس  كحض  .كتاينغأك 
نم ديزملا  تبنت  ةئفاد  ةيح  اهتكرت  لب  رهنلا  ف  يبلق  ةرذب  مرأ  مل  ةينغأ ، مويلا 

.قيلامعلا لع  ترصتنا  اذه  ..راجشألا 
ًادغ ..ةعدخ  ةياهنلا  ف  توملاف  قرافلا ؟ امو  ًئاق : مستباف  كيلإ ؟ تداع  لهو  هتلأس :

.ىرتو فرعت 
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س ـــ نولا ـع  ئا بـ

.درولا عيبل  هتلهأ  ةزيمم  ةحئار  لمحي  يداع  صخش  هنأ  هسفن  نع  حلاص  هنظي  ام  لك 
هرثعتل كلذو  قدصي ، وأ  فرعي  ني  مل  طقف  هنل  قالطإلا ، لع  ةراهم  رثكألا  ناك 
رثكأك فرصتي  وهو  هسفنب  مايألا  هتأجاف  فيطل  صخش  هنأب  اموي  عنتقا  نإف  مئادلا ،

اهلماعي وهو  هسفنب  سمشلا  هتأجاف  ازيمم ، هنوك  قدص  نإو  ةظاظف ، صاخشألا 
جاجز فذقي  وهو  هسفن  فداص  درو  عئابك  هتروص  ةآرملا  ف  ىأر  نإو  ريسك ،

.بوطلاب لاحملا 
.قالطإلا لع  ةراهم  رثكألا  هنأ  قدصي  نم ال  ةراهمب  درولا  عيبي  حلاص  لظ  اذل 

رثكأ ضمو  اعم  امهتايركذ  ف  رانلا  لعشأ  كلت ، هتظاظف  ببسب  ةبيبح  حلاص  دقف 
.لبق يذ  نم  ةحار 

حلاص لع  لحملا  قلغي  نأ  درولا  لحم  بحاص  ررق  اذل  ةظفلا ؛ هتافرصت  ترركت 
ريسك سمشلا  لماعو  ةظاظف  صاخشألا  رثكأك  فرصت  هنأل  باقعك  ماع  ةدمل 

.بوطلاب لاحملا  جاجز  فذقو 
تعطتسا ول  ملاعلا ، ف  ةنيدم  لمجأ  الرودنام  لإ  رفاسأس  لحملا : بحاص  هل  لاق 

.درولا لحم  كبهأسف  ماع  ةليط  ايح  درولا  ءاقبإ 
فيك حلاص  فرعي  مل  هدرو ، عم  ًاديحو  حلاص »  » كرتو لحملا  بحاص  رفاس 

لاحملا جاجز  فذقيو  ريسو  ظف  هنأ  ةظحللا  كلت  ف  هسفن  نع  هفرعي  ام  لك  فرصتي ،
.بوطلاب

كلذ ناكو  جاجز ، نم  ناك  لحملا  نأل  حلاص ؛ لابب  تدرو  تلا  لوألا  ةركفلا  هو 
.ماع ةدمل  درولا  عم  هئاقب  قزأم  نم  ةلوهسب  جورخلا  هل  حيتي  لحلا 

هدي نم  هتذخأ  ةياح ، هل  حت  نأ  تررق  نيمساي  ةدرو  نأ  الول  لعفي  حلاص  داك 
.قرتحم بارغ  اهسرحي  تلا  ةميدقلا  اهتدلب  لإ  هب  تراطو 

ليثامت ىوس  اهلهأ  نم  قبتي  ملف  ةلوهسب ، تقرتحا  اذل  شقلا  نم  ةلماك  ةدلب  تناك 
.محفلا نم  ةليمج 

لمجأ نوك  مغر  ةنيدملا  كلت  تقرحأ  نم  انأ  : » ةنيدملا ةياح  حلاصل  ةدرولا  تح 
لوقأ تنكو  ةنيدملا  كلم  نبا  نبطخ  اموي ، كلذ  قدصأ  مل  نل  قالطإلا ، لع  اهدورو 

كرت .باطح  نم  جاوزلا  ف  امئاد  بغرأ  تنك  نأل  .كبحأس  اباطح  تلمع  ول  هل :
، شقلا نم  ٍلاع  جرب  ف  هنبا  سبحو  كلملا ، بضغف  لجأ  نم  اباطح  لمعو  ةلمملا 

ايلاع ناك  جربلا  نل  ..يبيبحل  فزعأ  تللظف  يان ، لإ  نلوحي  نأ  هطالب  رحاس  رمأو 
.ُّطق هيلإ  لصي  مل  اذل  هيلإ ؛ لصي  نأ  لبق  يانلا  توص  لكأي  بارغلا  ناكو  ادج  ادج 

ترص يبيبح ، ذاقنإل  باقث  دوع  نم  لعجت  نأ  اهنم  تبلطو  زوجع  ةفارع  لإ  تبهذ 
لإ تلوحتو  اهلمكأب  ةنيدملا  تقرتحاف  شقلا ، جرب  ف  رانلا  تلعشأو  باقث  دوع 
يذلا يبيبح  لجأ  نم  ةنيدملا  قارحإ  لع  مدنب  ايحأ  تلز  امو  محفلا ، نم  ليثامت 
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«. محفلا نم  لاثمت  لإ  لوحت 
اهئاهب لإ  ةنيدملاو  محفلا  ليثامت  ةداعإ  ف  اهدعاسي  نأ  حلاص  نم  ةدرولا  تبلط 

.لواح هنإف  قالطإلا ، لع  ةراهم  رثكألا  هنأ  قدصي  ال  حلاص »  » نأ مغرو  لوألا ،
لع ايندلا  ف  ةدرو  لمجأ  اهنأ  قدصت  اهلعج  اهسفن ، نيمسايلا  ةدرو  نم  أدب 

نيمسايلا ةدرو  تخفن  لفلا ، نم  شرع  لع  اهسلجأو  ةلمب  قيلي  نانحب  اهلبق  قالطإلا ،
شقلا ةنيدم  تداعو  لوألا ، اهئاهبو  ةايحلا  لإ  تداعف  محفلا  ليثامت  ف  حلاص  ةلبق 

.اهلجأ نم  اباطح  لمع  يذلا  كلملا  نبا  نم  ةدرولا  تجوزتو  تناك  امك  ةليمج 
نأ الول  قدصي  حلاص  داك  .قالطإلا  لع  ةراهم  رثكألا  تنأ  حلاصل : ةدرولا  تلاق 

ركف درولا ، لحم  ف  ديدج  نم  هسفن  دجيل  ابضاغ  ةلملا  ناتسف  قزمف  رجح ، ف  رثعت 
.بوطلاب لاحملا  جاجز  فذقيو  ريسك  سمشلا  لماعي  ظف  صخشك  هسفن  ف 

ررقف هكاله  نعي  دق  قلغم  درو  لحم  ف  ماع  ةدمل  ءاقبلا  نأ  ف  ركفو  عوجلا  هصرق 
لإ هب  تراطو  هدي  نم  هتذخأف  ةياح  هل  حت  نأ  تررق  ةدرو  نأ  الول  درولا ، لكأي  نأ 

.بيلح نم  ةنيدم 
تح بيلحلا  ضايب  نوسدقي  اهلهأ  ناكو  تنيدم ، ف  راقبألا  بلحأ  تنك  : » هل تلاق 

نل لصألا ، ءامسلا  نول  اوسن  تح  ضيبألاب ، اهلك  ةنيدملا  ءامس  ءالط  اوررق  مهنإ 
لإ قاتشأ  سفن  تدجو  مون  نم  توحص  املف  قرزألا  ءامسلا  نول  تيأر  موي  تاذ 

تح تأدب  نإ  امو  .هب  ءامسلا  ءالط  تررقف  .ءامسلل  قيقحلا  نوللا  قرزألا ؛ نوللا 
كلذ اولعف  املف  نم ، ةحئارلا  عزنب  تبقاعم  اوررقو  ةقدنزلاب ، ةنيدملا  لهأ  نمهتا 

ئاذح راثآ  تكرتف  .ةشاشه  ناولألا  رثكأ  وه  ضيبألا  نوللا  نأ  ةنيدملا  ملعأ  نأ  تررق 
عازتناب ةنيدملا  بقاعف  ءاذحلا  راثآ  ضيبألا  نوللا  لمحتي  ملو  ةنيدملا ، ف  ربش  لك  ف 

.اهتحئار
نأ مغرو  .ةحئارلاو  ضايبلا  ةنيدملا  لإو  اهيلإ  ديعي  نأ  حلاص  نم  ةدرولا  تبلط 

ف ترشتنا  تلا  اهتحئار  اهيلإ  داعأف  ةدرولا  لبق  هنإف  عيطتسي  هنأ  قدصي  مل  حلاص » »
تبلطو ..ضيبألا  نوللا  نع  اهئاذح  راثآ  ةدرولا  تحسمو  ةحئارلا ، اهيلإ  ديعتل  ةنيدملا 

داك قالطإلا ، لع  رهمألا  تنأ  هل : تلاقو  قرزألا  نوللاب  ءامسلا  اهل  لطي  نأ  حلاص  نم 
ءالطلا ولد  بسف  هعبصإ ، سمشلا  تقرحأ  ءامسلا  لإ  هدوعص  ءانثأ  هنأ  الول  قدصي 

.درولا لحم  ف  ىرخأ  ةرم  هسفن  دجيل  ابضاغ  اههجو  ف  قرزألا 
نأ الول  لحملا  بحاص  ناهر  رسخيس  هنأ  نعي  امم  لوبذلا ؛ لع  درولا  براق 

.ةياح مهل  حي  نأ  ررق  حلاص » »
امئاد لفطلا  ناك  ديحو ، لفط  ىوسب  اقزري  مل  ةلمو  كلم  كانه  ناك  : » حلاص لاق 
، خارصلا مئاد  هلعج  ديدش  ملأب  هتبقر  كلذ  باصأف  سمشلا ؛ رطش  ههجو  لوي  ام 

هبقاريل اسراح  انيعو  هترجح  ف  هاسبحو  سمشلا  رون  هنع  ابجحي  نأب  هجالع  اررقف 
هسنو عنصيل  امئاد  ليللا  رظتني  ناك  دلولا  نل  هيلإ ، سمشلا  ءوض  لوخد  عنميلو 

.ةمتعلا ةدش  مغر  سمشلا  فاشتكا  لع  هناعأ  يذلا  سنولا  صاخلا ؛
درو عئاب  لمعو  سمشلا  وحن  ههجو  ايلوم  برهو  هيوبأ  ةرجح  لع  درمتو  دلولا  ربك 

.درولاب سنولا  وه  هتبقر  ملأ  جالع  نأ  كردأو 
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قرحأف هتبقر ، ملأ  هيلإ  دوعيل  سنولا  نم  هنامرح  تررق  هتبيبح  نل  دلولا  بحأ 
.اهعم هتايركذ 

امئاد رداق  وهف  لعفي  مل  هنل  ةقورحملا ، هتايركذ  عيرص  طقسيس  هنأ  عيمجلا  نظ 
.ةمتعلا ةدش  تناك  امهم  صاخلا  هسنو  ةعانصو  سمشلا  فاشتكا  لع 

اهيلإ عمتسي  درولا  لظ  تاياحو ، تاياح  اهنم  تجرخ  لب  حلاص ، ةياح  هتنت  مل 
بهوف ارضنو ، ايح  لاز  ام  هدرو  دجيل  لحملا  بحاص  داع  تح  لبذي ، ملف  ماع  ةليط 

.ملاعلا ف  ةنيدم  لمجأ  الرودنام  لإ  داعو  درولا ، لحم  حلاص 
مل نل  قالطإلا ، لع  رهمألا  هنأ  فرعي  نم ال  ةراهمب  درولا  عيب  ف  حلاص  رمتسا 

ريسك اهلماعي  فيطل  دلوب  سمشلا  جافت  ملو  ةظاظفب  اهلماعي  وهو  مايألا  هدطصت 
رتشا : » هلحم لع  ةتفال  قلعو  ..بوطلاب  جاجزلا  لاحم  فذقي  بضغلا  هلعجي  ملو 

«. ملألا ىوس  كل  بلجت  مل  نإ  كتايركذ  قرحاو  درولا 
قاشعلا لعجي  ناك  امك  تايتفلا ، لامج  فشتي  ناك  هدرو  نأل  حلاص  لحم  رهتشا 

.نهتابيبح نيعأ  ف  ةيبذاج  رثكأ 
ف تح  الو  اهلثم  حلاص  دهاشي  مل  لامجلا ، ةعئار  ةاتف  لحملا  تلخد  موي  فو 
قتناف سمشلل ، ةيدهك  حلصت  درو  ةقاب  اهل  قتني  نأ  هنم  تبلطو  ةقرتحملا ، هتايركذ 

.هتايح ف  اهاقتنا  درو  ةقاب  لمجأ  حلاص  اهل 
ف قالطإلا  لع  رهمألا  هلعجت  ةزيمم  ةحئار  لمحي  يداع  صخش  هنأ  ةاتفلا  تملع 

ًاناتسب حلاص »  » تدهأو اهسفنب  سمشلا  امهتجوزو  اهبحأو ، هتبحأ  درولا ، عيب 
.ةمتعلا ةدش  تناك  امهم  اهفاشتكا  لع  ارداق  امئاد  ناك  هنأل  ةريحبو ؛
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ـع نصلا ةئي  ةو سـ ـ هق

نأل ةصاخلا  هتوهق  لع  ُّطق  رثعي  مل  جوحملا ، همأ  نب  ريغ  رخآ  نب  نبلا ، بحي  نسح » »
.هلجأل عنص  نب  ال 

نأ هديرت  تناك  اهنأل  همأ ؛ تبف  ..ةصاخلا  توهق  دجأل  لحرأس  همأل : نسح »  » لاق
.جوحملا اهنب  نم  برشي 

لباق تح  ىده  الب  شمي  لظ  موي ، داز  ىوس  هعم  ذخأي  نأ  نود  نسح »  » لحر
.نبلا فاشتكال  حلصي  ًيمج  احابص  ديرأ  اهل : لاقف  سجرن  ةدرو 

.ةدرولا هبجت  مل 
.نبلا فاشتكال  حلصي  ًيمج  احابص  اهلأسف  نيمساي  ةدرو  لباقف 

.اضيأ ةدرولا  هبجت  ملف 
.هبجت ملف  لاؤسلا  سفن  اهلأسف  جسفنب  ةدرو  لباقف 

لأسأ نأ  نود  نبلا  فاشتكال  حلصي  ًيمج  احابص  سفنل  عنصأس  نسح :»  » لاق
.ًادحأ

ةأرما نل  ةلتاق ، عوج  ةظحلل  اهب  ظفتحي  نأ  ف  ركف  زبخ ، ةرسك  ىوس  هعم  قبتي  مل 
.هتخب هل  أرقت  نأ  لباقم  ةرسلا  اهيطعي  نأ  هتلأس  ًازوجع 

تسيل هسفنل : لاق  هنل  اريثك  همعطتساو  هبرش  نبلا  نم  ًاناجنف  ةأرملا  هل  تعنص 
.ةصاخلا توهق  كلت 

فاشتكال ليمج  حابص  نع  ثحبت  هل : تلاق  مث  ناجنفلا ، زوجعلا  تبلق  هتنا  امل 
هحنمي ليمج ال  حابص  نع  ثحبلا  تلاقو : ..ناجنفلا  جيراعت  لإ  هل  تراشأ  مث  ..نبلا 

.زوجعلا تفتخا  مث  ..درولا  لاؤس 
ةرسك رخآ  لع  هنم  تلصحو  هتعدخ  زوجعلا  ةأرملا  نأ  رعش  هنأل  نسح ؛»  » بضغ

.قيرطلا هل  ءضت  ةباجإ  هحنمت  نأ  نود  زبخ 
.ةلهس ةسيرف  هنأل  هلتقي ؛ نأ  ررقو  رفالا  عوجلا  هءاج  مث  نسح »  » لع رطملا  دتشا 

ءايشأ عقوي  عوجلا  ناك  ةنعط  لك  عمو  تانعط  ةدع  نسح »  » رفالا عوجلا  نعط 
.نبلا نم  اسيكو  ابنعو  احافت  يردي : نأ  نود 

بنعلاو حافتلا  هرجح  ف  دجو  قافأ  املف  ًاتيم ، هنظ  امدعب  نسح »  » عوجلا كرت 
.نبلا سيكو 

اضيأ ه  نكت  مل  ..ةوهق  بوك  قابلاب  عنصو  نبلاب ، هحارج  متكو  عبش  تح  لكأ 
.ةصاخلا هتوهق 

.هدي نم  ةوهقلا  بوب  تحاطأ  ةفشر ، ثلاث  دعب  ةيوق ؛ حير  تبه 
نم اراجشأ  تعنص  مث  نبلا ، نم  ارهن  تعنص  تح  بولا  نم  ليست  ةوهقلا  تلظ 
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.نبلا نم  ةلماك  ةنيدم  هل ؛ اعماجو  سانلل  ًاقوسو  اراهنأو  ابجو  نبلا 
تاجرعت نم  ةنيدم  زوجعلا  ةأرملا  هتأرق  امك  نسح »  » ناجنف هبشت  ةنيدملا  تناك 

.نوللا ةينب  تناك  اهسمش  نإ  تح  ةريثك ،
اهب عنصاف  ..نبلا  ف  قراغ  راهن  ..كتنيدم  كلت  نبلا : ةنيدم  قوف  قعني  بارغ  هل  لاق 

.ًيمج اراهن 
هتوهق ناجنف  تاجرعت  نم  نسح »  » مهذقني نأ  نولمأي  مهعيمج  ةنيدملا  لهأ  ناك 

.ةصاخلا
!! لجترأس هسفنل : لاقف  فيك  فرعي  مل 

نم تناك  اهلمكأب  ةنيدملا  نأل  هاوس ؛ دحأ  اهبرشي  مل  نل  ةوهقلا  عيبل  ًاناكد  حتف 
.نبلا

رثعت تح  اهمسالط ، كفي  نأ  لواحيو  ريسي  لظف  هتوهق ، تاجرعت  فشتي  نأ  لواح 
.ةليمج ةاتف  مامأ  هسفن  دجو  طبه  املف  ٍلاع  لت  قوف  نم  جرحدتف  رجح  ف 

لب اعتمتسم  اهبرش  هنل  قاذملا ، ةئيس  ةوهق  هل  تعنصف  ًانادربو  ًافئاخ  هب  ترعش 
.ةوهقلا ةعانص  ديجت  تلا ال  كلت  مارغ  ف  عقو  دقف  اهب ، ةرطق 

لاقف ..كبحأ  نل  ..جيراعتلاب  ةئيلم  كتنيدم  هل : تلاقو  لفطك  هدي  نم  هتذخأ 
.كبحأ نل  ةئيس  كتوهق  نسح :» »

ءانثأ اهجيراعت  نم  صلختت  ةنيدملا  تناك  ايَّنغو ، ابعل  نبلا ، ةنيدم  ف  اعم  احرم 
عنص ديجت  تلا ال  هتاتف  ليبقت  نع  نسح »  » فك اذإ  اهلاح  لإ  دوعت  تناكو  امهتالبق 

.ةوهقلا
.ةليوط ةلبق  ف  اهعم  ايحي  نأ  ىوس  لح  كانه  ني  مل 

اهنبا نع  ًاثحب  نبلا  ةنيدم  لإ  همأ  تتأ  تح  ليمج  حابص  ف  ةنيدملا  لهأ  شاع 
تالبقلا لدابتي  هتدجوو  ًيمج  احابص  تراص  دق  هتنيدم  تدجوف  اهنع ، باغ  يذلا 

.ًيمج احابص  اعم  اعنصيل  اهيدي  نم  ةوهقلا  ستحيو  رخآ  لإ  تقو  نم 
.هتاتف لإ  راشأ  مث  ..ةصاخلا  توهق  تدجو  مأ ، اي  همأل : نسح  لاق 

اهتوهق نإ  نسحل : ةلئاق  جوحملا  اهنب  تجرخأو  اهبجعت ، ملف  ةاتفلا  ةوهق  مألا  تقاذ 
.ةنيدملا كلت  نم  لمجأ  انتدلبو  ةئيس 

لإ تاجرعتلا  اهنزح  داعأف  تامللا  كلت  نم  ةوهقلا  عنص  ديجت  تلا ال  ةاتفلا  تنزح 
!؟ كل لقأ  ملأ  نسحل : مألا  تلاقف  ديدج ، نم  نوللا  ةينب  سمشلا  تداعو  ةنيدملا 

.ةصاخلا توهق  ه  ةئيسلا  اهتوهق  اهل : لاق  نسح  نل 
بضاغ لحن  عم  لئاسرلا  لاسرإ  ف  ترمتسا  اهنل  ةبضاغ ، اهتدلب  لإ  مألا  تداع 

.هتاتف لإ  ةءاسإلل  هعفدي  ناك  امم  نسح ،»  » صرقي ناك 
.ءافتخالل ليمجلا  حابصلا  داعو  ةنيدملا  تاجرعت  تداز 

مث ..ليبقت  ديجت  دعت  ملو  ..لحنلا  تاصرق  نم  كبلقو  كهجو  هوشت  هل : هتاتف  تلاق 
.هتكرت
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همأ نبل  ملستسيو  هتدلب  لإ  دوعي  نأ  ررق  نسح ،»  » ةنيدم ف  تاجرعتلا  تدادزا 
.تاجرعت الب  ةنيدم  ف  جوحملا 

ناك لبق ، نم  هناجنف  هل  تأرق  تلا  زوجعلا  ةأرملا  ىأر  هتدلب  لإ  قيرطلا  ف  وهو 
هل تدعأو  ةرسك  زوجعلا  ةأرملا  هتطعأف  زبخ ، ةرسك  تح  كلتمي  الو  ًافئاخو  اعئاج 

.ئيسلا هتاتف  ةوهق  معط  بحي  ناك  مك  ركذتو  نسح »  » اهبرش ..ةوهقلا  نم  ًاناجنف 
ةئيلم تناك  ول  تح  ..كتنيدم  تعنص  كنأ  كيفي  زوجعلا : ةأرملا  هل  تلاق 

.تاجرعتلاب
ف هتاتف  ىأرف  مانف  بعتلا  هنم  لان  هقيرط ، ف  رمتساو  ةوهقلا  برش  نسح »  » نل
لإ تقتشا  اهل : لاق  ..تضفر  اهنل  اريثك  اهيلإ  راذتعالا  لواح  بتو ، خرصت  مانملا 

.اعم اهاعنص  تلا  ةنيدملا  نع  هليحرب  اهبضغأ  هنأل  لبقت  مل  اهنل  ..كتوهق 
.ةنيدملا لإ  ةدوعلا  ررق  همون ، نم  نسح »  » ماق

.نبلا فاشتكال  حلصي  ًيمج  احابص  كبهأس  ةينبلا : اهسمشل  لاق  لصو  امدنع 
ناك ًيوط  ًاتقو  رمألا  هنم  قرغتسا  نبلا ، جيراعت  لك  تباذف  ناولألاب  ةنيدملا  قرغأ  مث 

.مويلا ةليط  هيف  لمعي 
.ءاهب ةنيدملا  تدادزاف  نكرو  ةيواز  لك  لع  هتبيبح  مسا  شقن 

مل لمعلا  ف  رمتسا  هنل  دعت ، مل  هتاتف  نأل  حرفي  مل  نسح »  » نل ةنيدملا  لهأ  حرف 
ًيمج احابص  عنصي  نأ  هدارأ  ام  لك  لحنلا ، تاصرق  وأ  حيرلاب  وأ  بعتلاب  متهي 

هتوهق عنصلا ؛ ةئيس  ةوهق  هل  عنصت  ك  هيلإ  دوعت  امدنع  هتاتف  لابقتسال  حلصي 
.ةصاخلا
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تال ــ بقلا ة  ــ نيد ــ م

دعب اهباحصأ  تالبقلا  كلت  دقفت  .ًاديدحت  اهنم  ةئجافملا  تالبقلا ، محي  نوناق  دجوي  ال 
.تالبقلا ةنيدم  عدت  ةنيدم  لإ  بهذت  لب  لبذت ، وأ  خيشت  اهنل ال  نيح ،

ةنيزح نوللا ، ةيدرو  هافشل  لظك  ايحت  اهباحصأ ، هافش  اهعم  لمحت  سنت ، تالبقلا ال 
.توملا لضفتو  ةايحلا  قشعت  عباطلا ،

وأ ددم  الب  اهنأ  اهافرط  فرعي  ةلبق  قوش ،»  » عدت ناك  كانه  لإ  تبهذ  ةلبق  رخآ 
.ةيدبأ ةلبق  اهلعجي  ءش 

ءاقلت نم  تبهذ  اذل  ددم ؛ الب  ةلبق  اهنأ  اهدحو  تفرع  اهنإ  تح  ةيكذ ، قوش  تناك 
.ةديدج تالبق  ةعانص  ف  اهيبحاص  رارمتسا  مغر  تالبقلا ، ةنيدم  لإ  اهسفن 

فرع قوش  ىأر  امدنع  ءاثلا ، فرح  قطن  ديجي  ًجر ال  ةنيدملا  كلت  مكاح  ناك 
تايركذلاو نازحألاب  اهثولت  لبق  هتنيدم  لإ  رجاهت  تلا  لوألا  ةلبقلا  اهنأل  اهءاكذ 

.ًاديج اهريصم  فرعتو  ةسيعتلا ،
.ةءاقسك ءاثلا  فرح  قطن  ديجي  يذلا ال  مكاحلا  اهنيع 

اىيلم تابرشلا  تدجوف  هتقاذ  تابرشلا ، ةريحب  لإ  لوألا  مويلا  ف  قوش  تبهذ 
تلظو ةريحبلا ، ف  اهتغرفأ  اهبلق ، فر  نم  رس  ةبلع  تجرخأ  حلملا ، نم  ريثلاب 

.مايأ ةدعل  كلذ  لعفت 
لك ًئاق : هتلعف  ام  لع  اهبَّنأف  ءاثلا ، فرح  قطن  ديجي  يذلا ال  ةنيدملا  مكاح  ملع 
ةايحلا لإ  ديعي  وهف  رسلا ، معط  تالبقلا  سنت  تح  احلام ، نوي  نأ  بجي  انه  ءش 

.رثكأو رثكأ  تالبقلا  حرجي  امم  ةنيدملا  راوسأ  جراخ  تتام  اصصق 
، تابرشلا ةريحب  قلح  ف  ىرخأ  ةرم  رسلا  تعضوف  رمألا  اهبجعي  مل  قوش »  » نل

مقمق ف  اهسبحف  هرماوأ  تصع  اهنأ  ءاثلا  فرح  قطن  ديجي  يذلا ال  مكاحلا  فرع 
.حلملا نم  رحب  ف  اهاقلأو 

كلذ ناك  روجهم  طاش  لإ  تلصو  تح  ددع ، الب  نينس  مقمقلا  لخاد  قوش  تلظ 
هتلبق نم  ابره  هيلإ  أجلي  ناكو  موجنلا ، دع  ف  امئاد  رثعتي  دلول  يرسلا  ناملا  طاشلا 

.ةدوقفملا ةميدقلا 
حابص نم  لمجأ  قوش  هنم  تجرخف  هحتف ، قوش ،»  » لمحي يذلا  مقمقلا  دلولا  دجو 

.اهقتع مقمقلا  لخاد  اهءاقب  نأك  مويغ ، الب 
دلولا اهركذ  امنيب  ةدوقفملا ، هتلبقب  هتركذ  مقمق ، نم  جرخت  ةلبق  ةيؤر  نم  دلولا  لهذ 

.روجهملا هئطاش  ف  دلولا  ةيرش  قوش  تحبصأو  اعيرس  اقداصت  .ليبقتلا  ديجي  دلوب 
يذلا رسلا  هتملع  اهنل  موجنلا ، دع  ف  هرثعت  ه  ةمئادلا  هتلشم  نأ  هنم  تفرعو 

، ايخرتسم هرهظ  لع  طقف  قلتسي  نأ  ًاطيسب : ةايحلا  نع  تالبقلا  هفرعت  ام  ةداعك  ناك 
.ةدوقفملا هتلبق  ىوس  رخآ  ءش  يأ  ف  ركفي  الأو 
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كلذ نأ  امئاد  ملعت  تناك  امهرجح ، ف  طقست  ةمجن  ادع  املك  اناكف  كلذ ، اعم  العف 
تسيل كلت  نأ  ملعي  دلولا  ناكو  طقف ، اهب  اهركذي  امنإ  ليبقتلا ، ديجي  يذلا  اهدلو  سيل 

موجنلاو ديدج  نم  ناريطلاب  اعم  احرف  امهنل  طقف ، اهب  هركذت  امنإ  ةدوقفملا ، هتلبق 
.رخآ ءش  يأ  ف  اركفي  ملو  امهيرجح ، ف  عقت  تناك  تلا 

لإ اهنابرو  اهتراحب  رطضاف  طاشلاب ، حلملا  عيبت  ةنيفس  تمدطصا  موي  تاذو 
.امهئطاشب دلولاو  قوش  ةحرف  دسفأ  امم  لوزنلا ،

حلملا عيبل  ًاقاوسأ  اوئشنأ  لب  نابرلاو  ةراحبلا  لحري  ملو  مايألا ، ءارو  مايألا  ترم 
.نئابزلاب اهرخآ  نع  تألتما 

هفشتكا نم  لوأ  هنأل  هئطاش ، كلذ  نأب  نمؤي  ناك  دلولا  نل  اروجهم ، طاشلا  دعي  مل 
.قوش عم  ناريطلا  ةبعل  لمكتسيل  هديعتسي  نأ  ررقو 

رحسلا ديجي  ناك  نابرلا  نل  هايملا ، هتباذأ  دق  هلك  هحلم  دجيل  موي  تاذ  نابرلا  قافأ 
.حلمك لوألا  هتئيه  لإ  داع  تح  امامت  حلملا  هبضغ  ففج  اذل  ًاقراح ؛ هبضغ  ناكو 

لوألا مويلا  ف  نئابز  ةعبرأ  تفطخ  ةريثك  ةيقرو  تارئاط  قلطأف  دلولا  سئيي  مل 
نم نئابزلا  فاخ  اذل  ثلاثلا ؛ مويلا  ف  ةرشع  لإ  مث  ناثلا  مويلا  ف  ةعبس  لإ  اودادزا 

بارغلا قلطأ  اذل  بارغلا ، هبشي  يذلا  هدقح  نابرلا  لمعتساف  قوسلا ، نم  بارتقالا 
.ةيقرولا دلولا  تارئاط  لكأيل 

لإ للستف  هسفن ، نابرلا  عم  هبرح  نوكت  نأ  ةرملا  كلت  ررقو  سئيي  مل  دلولا  نل 
، مايأ ةثالث  ةدمل  سطعتو  سطعت  تلظ  تلا  سمشلا  هجو  ف  هلك  هرثن  مث  حلملا  سايكأ 

ةئامثالث هتدلجف  حلملا ، عيبي  يذلا  نابرلا  نم  اهسفنل  مقتنت  نأ  تررق  تقافأ  نأ  دعبو 
قالو سمشلا ، حلمب  هامسأ  يذلا  هحارج  حلم  عابف  ادج  ايلمع  ناك  نابرلا  نل  ةدلج ،

.هئارش لع  نئابزلا  تفاهتو  اريبك  اجاور  سمشلا  حلم 
، حلملاب ًاديج  هتطلخو  رسلا  نامطرب  تجرخأ  قوش »  » نل ملستسي ، نأ  دلولا  ررق 

هنل ليحرلا  ررق  اذل  هنم ؛ يرتشي  دحأ  دعي  ملو  دبألا ، لإ  نابرلا  ةعاضب  تدسفأف 
.هتنيفس لع  هعم  قوش »  » فطتخا

تدرط تلا  ةنيدملا  تالبقلا ؛ ةنيدم  لإ  حلم  ةنحش  ملستل  ترحبأ  دق  ةنيفسلا  تناك 
ةئيه لع  دلولا  ركنت  ءاثلا ، فرح  قطن  ديجي  مكاح ال  رماوأ  تصع  اهنأل  قوش ؛»  » اهنم

ملسي نأ  دعب  ةديعب  دالب  ف  قوش  عيب  يوني  هنأ  فرع  نابرلا ، ةنيفس  لإ  للستو  راحب 
.هتنحش

قطن ديجي  يذلا ال  مكاحلا  رصق  لإ  اولصوو  تالبقلا ، ةنيدم  لإ  ةنيفسلا  تلصو 
ديجي هنأ ال  نم  مغرلا  لعف  قوش ، ةحئار  متشا  هنل  حلملا ، نم  ةنيع  قوذتيل  ءاثلا  فرح 
هل لاقف  .هتنيفس  رهظ  لع  تناك  نإ  هلأسف  ًادبأ ، ةحئار  سني  هنإف ال  ءاثلا  فرح  قطن 

.حلملا ةراجت  لزتعأ  نلعجي  نمثب  ةديعب  دالب  ف  اهعيب  يونأ  نل  معن  نابرلا :
هتعضو يذلا  رسلا  نإ  اهل : لاق  هيدي  نيب  قوش  تءاج  املو  اهاري ، نأ  مكاحلا  بلط 

ةديدع تالبق  تتامو  ىذأت  اهبلغأ  ةايحلا ، لإ  ةريثك  اصصق  داعأ  تابرشلا ، ةريحب  ف 
ريصم لضفت  تراص  تالبقلا  نل  تجن  نم  ه  نهنم  ةدحاو  ةصق  ةنيدملا ، ف 

.ةيجانلا ةلبقلا 
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؛ هيدي نيب  نم  قوش »  » ذقنيس ءاثلا  فرح  قطن  ديجي  يذلا ال  مكاحلا  نأ  نابرلا  كردأ 
دلولا نل  قوش ،»  » فطتخيل هفيس  رهشأف  ةريثك ، لاومأ  ةراسخ  هيدل  نعي  ناك  امم 

تطاحأو اعيرص ، رخف  هسأر  ف  ةريبك  مود  ةبحب  هفذق  راحب  ةئيه  لع  ركنت  يذلا 
.مهنابرل ماقتنالا  لع  اهولضفف  ةراحبلاب ،  تالبقلا 

ةليمج ةلبق  هتلبق  مث  ءاثلا ، فرح  قطن  نم  كنمي  اجالع  فرعأ  مكاحلل : قوش  تلاق 
ةنيدم مكاح  ةايح  ف  ةلبق  لوأ  كلت  تناكو  ءاثلا ، فرح  قطن  عاطتسا  نأ  دعب  اهجوزتو 

.ءاثلا فرح  قطن  ديجي  ني  مل  هنأل  لبق  نم  ةدحاو  لع  لصحي  مل  تالبقلا ،
ليبقتلا ديجي  هنأل  اهنم ؛ ديدعلا  لع  لصح  تالبقلا ، ةنيدم  ف  اهئات  لظف  دلولا  امأ 

.ةدوقفملا هتلبق  نع  ثحبي  امئاد  لظ  هنل  ةعاربب ،
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ش ــ مشملا ـة  نيدم

ةحضاو تناك  ةيادبلا  نم  تارايتخالا  نل  .ةبحملا  تابثإل  ًاطرش  مأ  اباقع ، كلذ  ناكأ 
ادمص نإ  اهيفرط ، نم  ضرألا  المحي  نأ  طرشل  اباجتسا  اذل  داوعو ؛ ملس  مامأ 

.ةيدبألا قاشعلا  ةلبق  ف  اعم  نابيغيو  ةياهنلا ، ف  امهضعب  لع  نالصحيسف 
.شمشملا ةعارز  لواحت  هو  داوع  بلق  ف  ملس  ةرظن  ترقتسا  امدنع  رمألا  أدب 

ىوس نوصح  الب  داوع  كلذكو  رمثت ، ةقيقر ال  ةماستبا  ىوس  نوصح  الب  ملس 
.ريطت ةحنجأ ال 

هركت تناك  اهنل  نيبحملا ، هركت  داوعو  ملس  ةنيدم  شمشملا »  » ةنيدم نكت  مل 
ةشطعتملا ةنيدملا  نيعأ  نع  امهبح  ةصق  ايفخأ  كلذل  ًاديدحت ؛ داوعو  ملس  ةبحم 

.قئارحلل
ةبح نم  تجرخ  اهسفن  ةنيدملاف  ديعب ، نمز  لإ  دوعت  ةياحو  ببس  ةيهارلا  كلتلو 

.ةأرما اهبلق  ف  شمشم ،
عرزت تلظو  اهنع ، اولغشنا  سانلا  نل  ةنيدملا ، ةلبق  ه  ةأرملا  كلت  تناك 

مهتأجاف مث  ةنيدملا ، كلت  ف  ُّطق  شمشملا  تبني  ملو  ءاملا ، ةأرملا  تنعل  اذل  شمشملا ؛
.اهنع اهليحرب 

رخآ قيرفو  شمشملا  ةعارز  ف  اوحجن  ام  اذإ  اموي  دوعتس  ةأرملا  نإ  لاق  مهنم  قيرف 
.راقبألا بلح  ف  أدبو  شمشملا  دوجو  ركنأ  تقولا  عم  مث  ساسألا ، نم  اهدوجو  ركنأ 

اوناكف داوع  لهأ  امأ  بنعلا ، ىوس  مهل  جرخي  الو  شمشملا  نوعرزي  اوناك  ملس  لهأ 
لع نولصحي  عيمجلا  نأ  مغرو  بنعلا ، لع  الإ  اضيأ  نولصحي  الف  راقبألا  نوبلحي 

طالتخاو بحلا  عنمت  ةقرفلا  كلت  تلظ  قيرطلا ، فالتخا  مغر  ةياهنلا  ف  بنعلا 
.باسنألا

، نينثالا لزنم  ف  باقثلا  داوعأ  اوقلأ  ملسو  داوع  بحب  ةنيدملا  تفرع  امدنع  اذل 
ةنهم داوع  كرت  امنيب  تفتخا ، ملس  نل  شمشملا ، ةنيدم  ف  برحلا  ةمالع  هو 

ةنيشتوك تاقرو  ثالث  مهل  جرخأ  هنل  هولتقي ، نأ  ةنيدملا  لهأ  داكو  راقبألا ، بلح 
.ه نيأ  اوفرعي  نأ  مهنهارو  ةروينسلا ، امهنيبو 

ىوس ةروينسلا  نكت  ملو  هتروينس ، ءافخإ  ف  ارهام  داوع  ناكو  ةبعللا  مهتبذتجا 
.داوع ةنيشتوك  ف  باقثلا  داوعأ  نم  تأبتخا  تلا  ملس  هتبيبح 

ةروينس لع  ُّطق  مهدحأ  لصحي  ملو  شمشملا ، قئادحو  راقبألا  مهنم  داوع  حبر 
.هبلق ف  وأ  همك  ف  امئاد  تناك  داوع ،

مل هنل  ملس ، هتروينس  هنم  هترذح  يذلا  ماقتنالا  ف  ركف  ةنيدملا ، داوع  كلتما 
.اهلك ةنيدملا  ف  اهامرف  باقثلا ، داوعأ  توص  لإ  الإ  عمتسي 

هيطعتل فالا  بحلاب  نكت  مل  تلا  ةنيدملا  ف  دهز  هنل  داوعل ، ةنيدملا  تعضخ 
.ملس
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لحر تلا  ندملا  كلت  نكت  مل  ءام ، ةبرش  ىوس  هبيج  ف  لمحي  ملو  هتروينسب  لحرف 
.لوألا اهتئيه  لإ  ةنيشتولا  ف  ةروينس  نم  ملس  هيلإ  ديعتل  فالا  بحلاب  اهيلإ 

دلاوم ف  سانلا  رهبأ  دوقفملا ، بحلا  كلذ  ملاعلا  لإ  ديعي  هلعل  رحسلا  داوع  ملعت 
.هتروينس ءافخإ  لع  ةذفلا  هتردقب  ايندلا 

جرخي نأ  عاطتسا  قلخلاو ، ةقلخلا  ئيس  دلو  هيلإ  مدقت  تارملا  ىدحإ  ف  نل 
.ًاديعب لحرو  اهذخأ  داوع ، مك  نم  ةروينسلا 

.اهيلع رثعي  مل  هنل  هتروينس ، ةداعتسا  لجأ  نم  ةعبرألا  ملاعلا  ناكرأ  داوع  فل 
لب كريسلا  ف  رمنلا  مدقت  تلا  ه  داوع  ةقرف  نكت  مل  نل  اريبك ، اكريس  داوع  حتتفا 

.نئابزلا
بحلاب سيل  هنأل  ةرطفلاب ؛ جرهم  هنأ  هل  فشيو  ًانوبز  ريختي  ةرم  لك  ف  داوع  ناك 

.ملس ديعيل  فالا 
تلا مهتقيقح  ناك  هكريس  لخاد  هب  نوحوبي  اوناك  ام  نأل  داوع ؛ ةركف  نئابزلا  بحأ 

نيروقو نئابز  نم  مهتلوح  تلا  داوع  يديأل  مهسفنأ  اوكرت  اذل  جراخلا ؛ ف  اهنوركني 
.ةرخسم لإ 

كريس لإ  همك  ف  ملس  هتروينس  أبخ  يذلا  قلخلاو  ةقلخلا  ئيس  دلولا  لخد  تح 
هليوحت داوع  عاطتسا  نإ  هكريس  لباقم  ةروينسلاب  هنهارو  ىرخأ ، ةرم  هادحتو  داوع ،

.جرهم لإ 
قلخلا ئيس  دلولا  ف  هلعشي  مل  هنل  باقثلا ، داوعأ  لب  اىلتمم  اهتقو  داوع  بلق  ناك 

، اريثك فزن  ًمرو ، صح  فزني  دلولا  لظف  رحاسلا  ةاصعب  دلولا  بلق  زه  لب  ةقلخلاو 
تلظ مههاوفأ  نل  نوحضيو ، نوحضي  سانلاو  لمرلاو ، صحلا  نم  اموي  نيعست 

.اموي نيعست  ةليط  ًمرو  صح  جرخت 
طعتل فالا  بحلا  كلمت  مل  تلا  ندملا  ةعبرألا ، ملاعلا  ناكرأ  ف  ىودعلا  ترشتنا 
لك لع  طغ  تح  ملاعلا ، حستكا  لمرلاو  صحلا  نم  لئاه  نافوط  ملسل ، داوع 

.ةديدج اياطخو  اداجمأ  عنصي  نأ  هيلع  راصف  ةقباسلا  هاياطخو  هداجمأ 
شمشملا ةبح  تتبنف  لمرلاو  صحلا  غرف  تح  فزنلا  ف  سانلا  بولق  ترمتسا 

.شمشملا ةنيدم  ضرأ  فو  مهبولق  ف 
بلحي تناك  تلا  راقبألا  فو  ابنع  حرطت  تناك  تلا  ضرألا  ف  شمشملا  تبن  املف 

دعت ملف  ةنعللا ، كلت  نم  اهرسأ  كفتل  ةنيدملا  ءام  تنعل  تلا  ةأرملا  تداع  بنعلا  اهنم 
.اهدهم ف  اهئفطي  ناك  ءاملا  نأل  قئارحلل ؛ ةشطعتم  ةنيدم 

سانلا نيعأ  نع  اهئبخي  داوع  مك  ف  ةروينس  تلظو  اهتئيه  لإ  دعت  مل  ملس  نل 
.ديدج نم  ملاعلا  ءانبل  اورطضا  نيذلا 

لمح لع  رداق  امبح  امهل : تلاقو  اهتئيه ، لإ  ديدج  نم  اهتداعأ  ةأرملا  نل 
.ةيدبألا قاشعلا  ةلبق  لع  ةياهنلا  ف  نالصحتسف  كلذ ، امتبثأ  ول  ضرألا ،

هنوصح نأل  داوع  لمحت  ضرألا ، فرط  نم  ًافرط  كسمي  امهنم  دحاو  لك  تلعجف 
رمثت ةماستبا  اهل  حبصأ  اهنوصح  نأل  ملس  تلمحتو  ريطت  ةحنجأ  اهل  حبصأ 
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.شمشملا
امهنم تملعتو  اهل ، داوعو  ملس  تاغزغزل  تباجتساو  فخأ  تحبصأف  ضرألا  امأ 

هو ضرألا  اهنأ  ىوعدب  ةمجنل  ميدقلا  اهبح  نم  لجخت  دعت  مل  لب  بكاولا ، ةرايز 
تصلخت نأ  دعب  ..ةيدبألا  قاشعلا  ةلبق  امهحنمت  فالا  بحلاب  تحبصأو  ةمجن  درجم 

.لمرلاو صحلا  اذه  لك  نم 
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دو ـ قع ـر مـ كسب ءا  مـ

هري ناك  اذل  ةملؤم ؛ ةقباس  ةبرجتل  كلذو  ..ءاملا  ف  نابوذلا  شخي  ..دوقعملا  رسلا 
.عاطتسا ام  ردق  هنع  دعتبيو  ءاملا 

لإ جتحي  مل  اذهو  ءش ، لك  هب  عرزي  ناكو  ..اريبك  ابلق  كلمي  ناك  دوقعملا  رسلا 
يوري ناكو  ..نابوذلاو  قرغلا  نعي  هنأل  رطخ ؛  ءاملا  نأ  هعرزي  ام  مَّلعو  ..دحأ 

.ءاملا نم  دب  رسلاب  هتاعورزم 
.ءاملا نم  فوخلا  لع  دوقعملا  رسلا  ناتسب  ف  رزجلاو  بنعلاو  حافتلا  أشنف 

نأ رهنلا  ررق  اذل  هلا ؛ دالب  ف  يرجلا  نم  تبعت  دقل  رهنلا : لاق  مايألا  دحأ  ف  نل 
اهب رعشي  مل  ..دوقعملا  رسلا  ناتسب  ف  ترقتساو  ..ةفاوج  ةرذب  هنم  تقبتف  فجي 
نيعأ نع  اهايإ  اهؤافخإو  اهل  ةيلاع  ةلخن  ناضتحا  الول  متيلاب  رعشت  نأ  تداك  ..دحأ 

تناك ..ُّطق  ربكت  مل  اهنل  ..بنعلا  تابح  طسو  ةفاوجلا  ةرذب  تأشن  ..دوقعملا  رسلا 
مأ ةفاوج  ةرذب  ه  له  اههنك : فرعت  ملو  ةبرغلاب  ترعش  اهنإ  مث  ..رهنلا  اهيبأ  لإ  جاتحت 

؟ بنع ةبح 
يبرت تناك  تلا  ةيلاعلا  ةلخنلا  نانحب  ىوُرت  نأ  تدوعت  نأ  دعب  ةفاوجلا  ةبح  تربك 

.ءاملا لإ  قاتشت  امئاد  تلظ  اهنل  ..رمتلا  نم  دب  بنعلا 
ثعبي لامجلاو  .ةليمج  تناك  بنع ، ةبحك  فرصتلا  لإ  ترطضا  تلا  ةفاوجلا  ةبح 

.هنم ةريغلا  وأ  هئاول  تحت  مامضنالا  نيئيش : لع 
اهثرت نأبو  ريبك  تيبب  اهل  تصوأ  ةيلاعلا  ةلخنلا  نأل  ىرخأ ؛ بنع  ةبح  اهتهرك  اذل 

.ضرألا لإ  ةفاوجلا  ةبح  عفدب  بنعلا  ةبح  تماقف  ..اهتوم  دعب 
لع تدانو  ..اريثك  تراتحا  ..لعفت  اذام  ردت  مل  ..ةديحولا  ةفاوجلا  ةبح  تعقو 

امدنع ال ه : تيداوحلا  ف  لوألا  ةدعاقلا  نألو  ..اهعمست  مل  اهنل  ةيلاعلا  ةلخنلا 
قيلت ةينغأ  ةينغأ ؛ ةفاوجلا  ةبح  تلجترا  دقف  ..ءانغلاب  أدبا  وأ  لجتراف  لعفت ، اذام  يردت 

رسلا اهعرزي  تلا  تاوارضخلاو  هكاوفلا  اهيلإ  تعمتسا  ..دوقعملا  رسلا  ناتسبب 
..ةخيطب مجحب  راص  حافتلا  نإ  تح  ةقئاف  ةعرسب  تمنو  لمجأ  تحبصأف  ..دوقعملا 

ةبح ةينغأ  لإ  اضيأ  دوقعملا  رسلا  عمتسا  ..ةفاوجلا  تابح  هبشي  حبصأ  بنعلاو 
مث ءابلا ، ف  ذخأ  مث  ماجسنالاب ، سحأ  ةيادبلا  ف  .تاينغأ  تحبصأ  تلا  ةفاوجلا 

.اهعم نغو  لدتعا  ام  ناعرس 
ةديرجب ةيمتحم  تلظ  ةفاوجلا  ةبح  نأل  ُّطق ؛ ءانغلا  ردصم  دوقعملا  رسلا  فرعي  مل 

ةلخنلا تناك  امنيب  ..ةديدجلا  اهمأ  ةفاوجلا  ةبح  اهتربتعا  تلا  ةيلاعلا  ةلخنلا  نم  ةطقاس 
.اهتنبا بهاومب  ةبجعم  عمتست  ةيلاعلا 

هلامج نع  ثدحتت  تناك  ..ءاملا  بح  ف  ةينغأ  ةفاوجلا  ةبح  هيف  تنغ  موي  تأ  تح 
نغت تلا  ةفاوجلا  ةبح  نع  شتفو  ..دوقعملا  رسلا  بضغف  ..نابوذلا  لامج  نعو 
شخي ناك  دقف  ةضقانتم ، رعاشمب  سحأو  بعرلا  تامالع  ههجو  لع  تدب  ..ءاملل 

66



.دحاو ٍنآ  ف  ةايحلاو  توملا 
مل هنأل  شهدناف  ..ةلخنلا  ةديرج  تحت  ةئبتخم  ةفاوجلا  ةبح  دوقعملا  رسلا  دجو 

ه ةيلاعلا  ةلخنلا  نأ  لإ  نطفو  ..بنع  ةبحك  فرصتت  اهدجو  هنل  ..ُّطق  ةفاوجلا  عرزي 
..ةيلاعلا ةلخنلا  نم  صتقي  نأ  ررقف  ..ءاملا  رطخب  هددهت  تلا  ةفاوجلا  ةبح  تأبخ  نم 

.هناتسب نم  ةفاوجلا  ةبح  درطو 
، لعفت اذام  ةفاوجلا  ةبح  فرعت  مل  املو  ..دوقعملا  رسلا  ناتسب  نم  ةفاوجلا  تجرخ 

تح برشتو  برشت  ةفاوجلا  ةبح  تلظ  ..ايخس  ارطم  تيداوحلا  عناص  اهل  لجترا 
لإ قاتشت  تراص  اهنل  ..ءاملا  بح  ف  لمجأو  لمجأ  ناغأ  نغت  تلظف  ..توترا 

ةفاوجلا ةبح  تاينغأ  تايروحلا  تلمح  ..ةيلاعلا  ةلخنلا  اهتيبو  دوقعملا  رسلا  ناتسب 
حافتلا نإ  تح  بذعأو  قرأ  ةرملا  هذه  اهتاينغأ  تناكو  ..دوقعملا  رسلا  ناتسب  لإ 

ف اوءدبو  ..ةفاوجلا  ةبح  هل  نغت  يذلا  ءاملا  لإ  قايتشالاب  اوسحأ  رزجلاو  بنعلاو 
داك ..ءاملا  لإ  قايتشالا  تاينغأ  ديدرت  ف  اوذخأو  ..دوقعملا  رسلا  لع  درمتلا 

نم رزجلاو  بنعلاو  حافتلا  درط  مث  ..هتربام  ف  رمتسا  هنل  ..نجي  نأ  دوقعملا  رسلا 
ةيلاعلا ةلخنلا  نام  نب  مث  ..اوبوذتو  اوقرغتلف  ..مكئام  لإ  اوبهذا  : مهل لاق  ..هبلق 

تابنج ف  ددرتت  ناغألا  تلظ  ..اروجهم  امئاد  لظ  رصقلا  نل  ..بهذ  نم  ارصق 
.رزجلاو بنعلاو  حافتلا  اهءاروو  ةفاوجلا  ةبح  اهدوقت  تاينغأ  ..روجهملا  ناتسبلا 

هسفن عنقأو  تاينغألا ، كلت  لإ  عمتسي  تح ال  هرصق ؛ لخاد  دوقعملا  رسلا  أبتخا 
.هسفن ىوس  دحأ  لإ  جاتحي  الو  ديعس  هنأب 

ررق يذلا  رهنلا  تاذ  ..ارهن  تراص  ناغألا  نل  ..هيلإ  لصت  لعفلاب  ناغألا  نكت  مل 
ناتسبلا ىأر  هدوجول ، لوألا  ةشهدلا  سمتليل  رهنلا  كلذ  احص  امل  ..فجي  نأ  لبق  نم 

حافتلا هعم  ًماح  دوقعملا  رسلا  ناتسب  لإ  لوألا  هتراب  ةوقب  عفدناف  ..روجهملا 
رعش ..هوحن  رهنلا  ءام  عافدناب  دوقعملا  رسلا  جوف  ..ةفاوجلا  ةبحو  رزجلاو  بنعلاو 

رسلا ىوتحاف  ىوقأ  ناك  ءاملا  عافدنا  نل  ..هتومو  هتايح  نع  عفادي  نأ  ررقو  رطخلاب 
رسلا نإ  تح  ..ًاشهدم  رمألا  ناك  ..نابوذلا  ةذلل  امامت  ملستسا  يذلا  دوقعملا 

هنإ ال لبق : نم  ساسحإلا  اذه  برجي  مل  ..صقريو  ءاملل  رخآلا  وه  نغي  راص  دوقعملا 
.ةايحلا الو  توملا  شخي 

نم اوقس  مهنأل  ذلأ  رزجلاو  بنعلاو  حافتلا  معط  ناكو  لوألا ، هئاهب  لإ  ناتسبلا  داع 
نأب ةيلاعلا  ةلخنلا  ةيصو  دوقعملا  رسلا  اهملسف  ةفاوجلا ، ةبح  امأ  ..دوقعم  رسب  ءام 
الم رصقلا  حبصأ  دقف  بهذ ، نم  ارصق  تراص  ةيلاعلا  ةلخنلا  نألو  ..اهتوم  دعب  اهثرت 

.نابوذلا ةذل  دوقعملا  رسلا  تملع  تلا  ةفاوجلا  ةبحل 
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ر ــ جا ـ هو نا  ـ سح

هيف عمتجي  يذلا  مويلا  هنإف  رجهلا  همسا  نأ  مغرو  ..رجهلا  موي  همسا  موي  انعراش  ف 
رابتخال نومدقتي  ..مهتبحم  مايأ  نم  موي  ةداعتسال  اضعب  مهضعب  اورجه  نيذلا  قاشعلا 

.ضيبأ ديحو  لظ  اهيرجي  ةيساق  تارابتخاب  اورمي  نأ  دعب  ةدوعلا  نم  مهنمي  دق 
، امهب لفتحنو  ًاقتسفو ، احلب  امهيدهن  ..ماع  لك  نينثا  الإ  رابتخالا  ف  مهلك  نولشفيو 
نم نيجانلا  ىوس  اهفرعي  ىرخأ ال  ةنج  لإ  تاينجلا  امهب  دعصتو  ةينمأ ، امهل  يبلُتو 

.ضيبألا لظلا  رابتخا  ةوسق 
انك ..ديعب  تقو  ذنم  هتكرت  دق  رجاه »  » تناك ..مويلا  اذهل  ًاديج  ناسح »  » دعتسا

.كلت قاشعلا  ةنج  لإ  تاينجلا  عم  رجاهب  دعصيو  زوفي  نأ  نمتن  اعيمج 
كاحضإ لع  ةرداقو  مدلا  ةفيفخ  تناكو  هتجهبو ، انعراش  ةنتف  رجاه »  » تناك

اهمد ةفخ  لع  اريثك  اهبنؤي  ناك  يذلا  ناسح »  » مارغ ف  تعقو  تح  ..ضرألا  بوط 
.ةفيفخ ةاتف  ف  بغرأ  ال  ًئاق :

هبحت تاينجلا  تناكو  اهلك ، تاينجلا  تاياح  فرعي  ادودو  ًادلو  ناك  كلذ  مغر  هنل 
« ناسح  » ناكو .ليصافتلا  سدكت  اهسمط  تلا  نهتريس  ييحيو  نهركذي  لاز  ام  هنأل 
مغر اموي  رجاه  بحصي  مل  هنل  تاياحلاب ، انيلإ  دوعيل  ةديعب  ٍضارأ  لإ  ايموي  بهذي 

.هعم بهذت  نأ  هيلإ  اهلسوت 
الب اهبحي  هفلص ، مغر  ناسح »  » ناك دقف  اعم ، ناسح » رجاه و« ىرن  نأ  بحن  انك 

امالك اهيلإ  فيضي  ناكو  كبحأ ،»  » ةملب فتي  نأ  امئاد  سني  ناك  هنل  ..دودح 
.انكاحضإ نع  رجاه  فكت  نأ  ف  هتبغر  نع  ًافيخس 

موي تأ  تح  ..ىرخأ  ضرأ  ف  رخآ  عراش  لإ  اهلهأ  عم  ترفاسو  ةياهنلا ، ف  هتكرت 
فطصاو ناسح »  » راوجب تسلجو  ماع ، ذنم  لوألا  ةرملل  رجاه  تداعف  رجهلا » »

.ضيبأ ديحو  لظ  ءجم  راظتنا  ف  اضعب  مهضعب  اورجه  نيذلا  قاشعلا  لك  امهراوجب 
أفطأف ةديدع ، لالظو  تاينج  هتبحصبو  ةديرج  هدي  فو  ةباحس  ايطتمم  لظلا  ءاج 

، قاشعلا سوفن  لع  هسكعو  رمقلا  لإ  هدي  دم  مث  اهشرع  لع  سلجو  هيديب ، سمشلا 
لإ لصو  تح  نيقشاع  لك  لع  رمقلاب  رم  مث  فيعض ..» مكءوض  : » لاق مث 

ف رمقلا  تبثو  هدي  لظلا  دمف  ..سمشلا  هنأك  رمقلا  ءاضأف  رجاه » و« ناسح » »
رابتخاب فتكنس  اذل  ةقهرم ؛ انه  لإ  ملاعلا  ةفاح  نم  ةلحرلا  تناك  لاق : مث  هنام ،

.اهب زوفيسف  هتبيبح  كاحضإ  عطتسي  نم  ..دحاو 
سمخ لوأ  دعب  مهضعب  عم  اورجاشتف  بيرغلا ، لظلا  بلط  نم  قاشعلا  رجض 

اوبهذي نأ  لالظلاو  تاينجلا  ضيبألا  لظلا  رمأف  رجاهو .» ناسح   » الإ ..قئاقد 
نم ًةصلاخ  ارئب  رئبلا  كلت  تناك  ةسيعتلا ، تايركذلا  رئب  لإ  نيقابلا  قاشعلاب 

عم رجاشتت  م  ِلـ ناسح : لأس  مث  رجاهو ،» ناسح   » اهيلإ مدقتي  نأ  رمأو  خارصلا ،
موي ف  كلذ  ثدح  ..ةليمج  ىركذب  اعم  انثبشت  اننأل  ناسح :»  » درف نيرخآلاك ؟ رجاه 

عمجأ ةديعب  ٍضارأ  ف  اهتقو  تنكو  ..روفصعك  ةلتبمو  ةفئاخ  رجاه  تناك  ..رطمم 
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« رجاه  » تظفل نإ  ام  نل  ..يديس  اي  ادج  اهنع  ًاديعب  تنك  ..تاينجلا  نع  تاياح 
نيلتبم رطملا  تحت  اعم  انرس  ..تاظحل  ف  تاينجلا  اهيلإ  نتلمح  تح  مساب 
تناك رجاه »  » نل ..هب  اهتنضتحاو  حانج  ل  تبن  اهتقو  هنإ  تح  نيروفصعك 

ةعبرأ اهل  ةبرع  تاينجلا  ل  ترضحأف  اهتيب ، لإ  اهتدوع  دعوم  لع  ادج  ترخأت 
اي لمجألا  نل  ..اهلزنم  تح  انرطو  قيسوملا ، نافزعي  نانثاو  ناريطي  نانثا  لويخ ،
.ُّطق مف  ةلبقلا  كلت  قرافت  مل  ..نبلملا  معط  اهل  ةلبق  .ةلبق  لوأب  اعم  انيظح  اننأ  يديس 

لع رجاه »  » ةردق نم  عراشلا  تمرح  دقل  ..رابتخالا  أدبيلف  نذإ  لظلا : لاق 
«. رجاه  » كحضت نأ  كيلع  اذل  كاحضإلا ؛ 

ديجي هنأل  ةتودح ؛ حي  نأ  ف  بغري  ناك  ةيادبلا ، ف  ضرتعي  نأ  ناسح »  » داك
؟ اىيش رجاه  لعفت  ملو ال  لاقف : كاحضإلا ، ديجي  الو  حلا 

رجاه لظلا  عفر  مث  ةليمج ، اهنألو  ..اهتبضغأ  نم  كنأل  امستبم : ضيبألا  لظلا  لاقف 
لظلا برضي  نأ  ناسح »  » داك ..أدبي  نأ  ناسح »  » ارمآ سمشلا  شرع  لع  هراوجب 

ةردق رثكأو  فصأ  راص  هبلق  ءوض  نأل  لثتما  هنأ  الإ  هراوجب ، رجاه  سولج  نم  هتريغل 
.سمشلا هبشي  رونب  رمقلا  ةءاضإ  لع 

ةيادبلا ف  رعشو  نيعمتجملا ، عراشلا  لايعو  ضرألا  بوط  لإ  ناسح »  » رظن
لاقف ةمسلا ؟ مب  عئابلا : لأسف  كمس  قوس  لع  ءالخبلا  دحأ  رم  لاق : مث  جرحلاب ،

ريعتسأس عئابلل : لاقو  ةئدص  ةفيرعت  هدي  نم  ليخبلا  جرخأف  ..ةضف  لايرب  عئابلا :
.كيلإ اهديعأو  ءاسح  اهيلع  عنصأل  ةمسلا 

، رجاه تضعتماو  ًاناجهتسا ، ضرألا  بوط  نم  اداح  اريفص  ةفيخسلا  هتتكن  تقال 
.ةسيعتلا تايركذلا  رئب  لإ  كب  فذقأس  ننأ  ل  ودبي  ضيبألا : لظلا  لاقو 

درو ةقاب  هتبيبح  ىدهأ  املك  دلو  نع  ًافخس  رثكأ  ةتكن  ءاقلإب  عراس  ناسح »  » نل
.بوط بلاق  لإ  هيدي  لع  تلوحت 

.ةسيعتلا تايركذلا  رئب  ف  ناسح »  » فذقي ك  ضيبألا  لظلا  دي  تدتما 
..هدراطيل سمشلا  شرع  نع  لزن  يذلا  ضيبألا  لظلا  نم  ىرج  ناسح »  » نل

تاوللا تاينجلل  رظن  ناسح »  » نل ..هءارو  لظلا  دعصف  ةرجش  ناسح »  » قلستف
تاينجلا هتطعأف  ليصافتلا ..  سدكت  اهسمطي  نأ  نم  نهتريس  مح  هنأل  هنببحي  نك 

لظلا لزنف  ةرجشلا ، نم  ناسح »  » لزن مث  ضيبألا ، لظلل  ابراش  اهب  مسر  ناولأ  ةبلع 
ضيبألا لظلا  رثعتف  ًبح ، ناسح »  » مسرف اهضعب ، ءارو  نايرجي  الظو  هءارو  ضيبألا 

فيتكتب موقت  نأب  هل  ةعباتلا  لالظلا  رمأ  مث  بضغلا  تامالع  ههجو  لعو  ماق  يذلا 
ستكا يذلا  رمقلل  رَّفص  ناسح »  » نل ةسيعتلا ، تايركذلا  رئب  ف  هئاقلإو  ناسح » »
ةأرما دي  ف  ضيب  ةلس  رمقلا  ذخأف  ناسح ،»  » بلق لع  سكعنا  امل  سمشلاك  رونب 
سمشلا شرع  لإ  دعص  مث  ناسح »  » مهنم تلفأف  لالظلا ، هوجو  لع  اهفذقو  زوجع 

ف ةقراغ  لعفلاب  رجاه  تناك  ..ترصتنا  ..رجاه  تحض  دقل  ًئاق : رجاه  راوجب 
.كحضلا

رظن مث  نولملا ، براشلا  لازأو  ههجو ، لع  نم  ضيبلا  رافص  ضيبألا  لظلا  حسم 
هنل ..ابرإ  ناسح »  » عيطقتب موقيس  هنأ  انروصت  اننإ  تح  ةبضاغ  ةرظن  ناسح »  » لإ
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.كحضلا ف  رخآلا  وه  قرغو  ناسح » « ـ زمغ ل ةأجف 
تاينجلا تدعتساو  ًاقتسفو ، احلب  امهانيدهأو  رجاهو » ناسح  « ـ اعيمج ل انلله 

بحطصي تلا  لوألا  ةرملا  اهنل  ًاديحو ، لبق  نم  ناسح »  » اهراز ةنج  لإ  امهلمحل 
.هعم رجاه  اهيف 

نأ الاقف : ..ةينمأ  اينمتت  نأ  نآلا  امكقح  نم  رجاهو :» ناسح  « ـ ضيبألا ل لظلا  لاق 
لظلا رمأف  ةئيسلا ، تايركذلا  رئب  نم  اضعب  مهضعب  اورجه  نيذلا  قاشعلا  جرُخت 

 .. رابتخالل مداقلا  ماعلا  اودوعي  نأ  لع  مهجارخإب  ضيبألا 
لظلا عم  بعلنو  كحضن  انللظ  دقف  ضرألا - بوطو  عراشلا  لايع   - نحن امأ 

« ناسح «ـ ليدانملاب ل انحولو  حابصلا ، تح  لالظلاو  رمقلاو  تاينجلاو  ضيبألا 
.نبلم نم  ةلبق  اديعتسيل  ةنجلا  لإ  اعم  نادعصي  امهو  رجاهو 
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ةرو ـ جهملا ـة  عبطملا

نأ لبق  ةروجهملا  ةعبطملا  بحاص  ديسلا  ديسلا  لاق  ..حئاورلا  عناص  وه  بحلا 
اكرات هلا  ةنج  لإ  ديسلا  ديسلا  بهذ  مث  ..ةعبطملا  هذه  ظفحتس  ام  ه  ةحئارلا  تومي :

.بحلا لإ  جاتحت  تناك  ةحئار  هتعبطم ؛ ةحئار 
، ةرخاف ةعبطم  تناك  اهنل  ..ديسلا  ديسلا  دهع  ف  كلذك  ةروجهملا  ةعبطملا  نكت  مل 

مالحألا اضيأ  عبطت  تناك  ..بتلا  ةعابطب  فتكت  نكت  ملو  ..ةنيدملا  ف  ةعبطم  مهأ 
.ايادهلاو تالبقلاو 

عبطي نأ  ربكألا  هملح  ناكو  ..لباقم  الب  ةعوبطملا  مالحألا  يدهي  ديسلا  ديسلا  ناك 
دجي مل  هنل  ..ةعبرألا  ملاعلا  ناكرأ  ف  سانلل  اهيدهيو  ناريطلا  ملح  نم  خسنلا  نييالم 

.هتعابطل فالا  لاملا  هعم  ني  ملو  ملحلا  كلذل  ًاديج  ًافلؤم 
حجني مل  روحسم  نزخم  ف  اهعبط  ةلبقو  ملحو  باتك  لك  نم  ةخسنب  ظفتحي  ناكو 

اولضف مهنأل  ةعبطملا ؛ ةرادإ  ف  مهعيمج  اولشفو  ..هفاشتكا  ف  هدافحأ  الو  هدالوأ 
.ةحئارلا فاشتكال  بحلاب  اوسمتي  نأ  كلذ  لبق  مهيلع  ناكو  ةلاقبلا  اهيلع 

لوح روديو  رودي  كلملا  لظف  ..هئاذح  ف  رثعت  علصأ  كلم  نم  ةيده  ةعبطملا  تناك 
جالع نع  ًاثحب  ديسلا  ديسلا  ةنيدم  لإ  كلملا  لحر  اذل  ..كحضي  هؤاذح  امنيب  هسفن 

هتنهم ف  ًشاف  ديسلا  ناكو  ..فاسإل  ايبص  لمعي  ديسلا  ديسلا  ناكو  ..هءاذح  بدؤي 
حيلصت ف  ةميظعلا  هتبيخل  ةوسقب  هبرضي  فاسإلا  كلذ  ناك  ام  اريثكو  هنم  لمأ  الو 

ةنيدم لإ  لصو  تح  ..هئاذح  حيلصت  لجأ  نم  ملاعلا  فل  دق  كلملا  ناكو  ..ةيذحألا 
ةنيدملا ف  نم  لك  مدقت  ..ءاذحلا  حلصي  نمل  ةميظع  ةأفام  نع  نلعأو  ديسلا  ديسلا 

لشف ..ةدعلا  هعم  لمحي  ك  ديسلا  ديسلا  فاسإلا  بحطصاو  ةأفاملا  لع  لوصحلل 
كلمي ني  مل  يذلا  ديسلا  ديسلا  نل  ..فاسإلا  تح  كلملا  ءاذح  حالصإ  ف  عيمجلا 

ةيرخسب أبعي  ملو  هظح  برجي  نأ  بلط  ..اعاجش  ناك  ام  ردق  ةيذحألا  حيلصت  ةبهوم 
ءاذحلا نم  ديسلا  ديسلا  برتقا  ..هظح  فاشتكا  ىوس ) ( ـ أبعي ب مل  ..فاسإلا 

لظ ديسلا  ديسلا  نل  ..سانلا  ةيرخس  طسو  ءاذحلل  ثدحت  مث  هالوم  لع  درمتملا 
لوح روديو  رودي  كلملا  اكرات  ءاذحلا  عم  ثيداحألاو  تاكنلا  لدابتي  ةعاسلا  ةبارق 

وه ءاذحلا  اذهو  ..بولقم  عضولا  نإ  يديس ، اي  كلملل : ًئاق  هسأر  عفر  مث  ..هسفن 
ف هتحاقول  ىرخأ  ةرم  ديسلا  ديسلا  برضي  نأ  فاسإلا  داك  ..ءاذحلا  تنأو  كلملا 
كلملا لإ  بلطف  ..رسلاب  ديسلا  ديسلا  ربخأ  دق  ناك  ءاذحلا  نل  ..كولملا  عم  ثيدحلا 

، تركذت نآلا  لاق : مث  ربكأ  ةحارب  رعش  كلملا  لعف  املف  ..هسأر  قوف  ءاذحلا  عضي  نأ 
نأل نم  ضيرحتب  سانلا  ةيذحأ  هقيزمت  ببسب  ةنعل  هتباصأ  كلمل  ءاذح  لصألا  ف  انأ 

ءاذح راص  نأب  كلملا  بقوعف  ةنيدملا  ف  ءاذح  لمجأ  حبصأ  نأ  ف  بغرأ  تنك 
ءاذحلا داع  لعفلابو  ..تركذت  ام  اذإ  لوزت  ةنعللا  نل  ..الم  ترص  نأب  انأ  تبقوعو 

علصألا كلملا  رش  ..ءاذحك  هتئيه  لإ  دا  كلملا عـ امنيب  ع  ــ لصأ الم  ه  ــ تئيه لإ 
دقف ..ديسلا  ديسلا  الإ  لمأ  ةبيخب  عيمجلا  تباصأ  تلا  هتأفام  هل  جرخأو  ديسلا  ديسلا 

ةأفام اهنأل  ديسلا ؛ ديسلا  اهب  حرف  ..ةريغص  ةيبشخ  ةبلع  نع  ةرابع  ةأفاملا  تناك 
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تلا تارملا  لك  يواست  ةعفص  ةرملا  كلت  هعفص  لب  فاسإلا  ةيرخسب  أبعي  ملو  هظح 
.فاسإلا اهيف  هبرض 

..اكربمز فشتكا  مث  ةيبشخلا  ةبلعلاب  هلعف  هيلع  غبني  يذلا  ام  ديسلا  ديسلا  كردي  مل 
اهصقني ةحئار  ةزيمم ، ةحئار  اهل  ةعبطم  تراص  ..ةيبشخلا  ةبلعلا  تمخضت  ..هفل  امل 

.اهفاشتكال بحلا 
تئام رظتنت  نأ  اهيلع  ناكو  ةروجهم  ةعبطملا  تحبصأ  ..ديسلا  ديسلا  تام  املو 

اهنإ ديسلا  ديسلا  اهنع  لاق  تلا  ةحئارلا  بحلا ؛ ةحئار  فرعتل  ةتوت  تأت  نأ  لبق  ماع 
.اهءاهب ةعبطملا  لإ  ديعتس 

بابلا نم  تفلد  نإ  امو  ..ةايحلا  لإ  ةعبطملاب  دوعي  يذلا  كربمزلا  لإ  ةتوت  تدتها 
امنيب ..ةعبطملا  تالآ  نع  رجهلا  سني  لظو  ةسنم  لإ  لوحت  دق  بارتلا  تدجو  تح 

تانئاك لع  ةجهبلا  تمع  حافتلا  ةتوت  يدهي  امنيب  ربحلاب  تالآلا  ألمو  ربحلا  نج  جرخ 
مايأ ةرشع  دعبو  ..ةعبطملا  نيولتب  باتك  ف  شيعي  دلو  ماقو  ..ةريغصلا  ةعبطملا 

«. ةتوت ةعبطم   » ةتفال تقلعو  ةتوت  تجرخ 
ديدجلا اهلاح  نإف  ُّطق  هرظن  تفلت  مل  ةعبطملا  نأ  مغرو  اعامط ، ناك  اهمع  نل 
.دوسأ بارغ  هلكأ  اباتك  تعبط  املك  تناكف  ..اريثك  اهبراح  اذل  اهكالتماب ؛ هارغأ 

ةينج اهيلإ  تجرخ  نل  ..ةتوت  ةمواقم  نم  ىوقأ  ناك  بارغلا  نل  اريثك  ةتوت  تمواق 
.بارغلا رش  اهيقي  رحس  ملعت  لع  اهتدعاسو  باتك  نم 

فقوتتسف بحلا  ةحئار  تفتخا  اذإ  هل : تلاقف  هنم  ءاهد  رثكأ  ةرحاس  لإ  معلا  أجل 
.ةتوت نم  اهيرتشتف  لمعلا  نع  ةعبطملا 

مشت ةتوت  دعت  مل  اذإ  حئاورلا -  داسفإ  لع  ةرداق  ةدرو  ةتوت ؛ لإ  ةدرو  معلا  لسرأف 
اهنل اهتعبطم  لإ  ةايحلا  ةداعإ  تلواح  ..لمعلا  نع  ةعبطملا  تفقوتف  بحلا  ةحئار 
نزخملا نامب  اهربخأ  يذلا  ديسلا  ديسلا  ريبلا  اهدجب  تملحف  ةبعتم  تمان  ..تلشف 

هملحب اهربخأو  مهعبطب  ماق  ةلبقو  ملحو  باتك  لك  نم  ةخسنب  هيف  ظفتحا  يذلا  يرسلا 
اهمون نم  تماق  ..هقيقحتب  اهاصوأو  ناريطلا  ملح  نم  خسنلا  نييالم  عبطب  ريبلا 

ىرتل تالبقلاو  مالحألاو  بتلا  فالآ  تراط  ..هتحتف  نزخملا  نام  لإ  تهجوتو 
..لهم لع  جوسنم  ليوط  ملح  ..ملح  ف  اهلخدأو  اهفطتخا  ًادحاو  اباتك  نل  ..ةتوت 
اهلعج اريبك  اراصعإ  ةتوت  تهجاو  ..ةباغ  نع  ثدحتي  باتك  لخاد  اهسفن  تدجو 

دعت مل  ةتوت  نل  ..بحلا  ةحئار  لمحيو  ءاجرعلا  هترامح  بكري  دلو  نضح  ف  ئبتخت 
ترخس ..ءاجرعلا  هترامح  قوف  دلولا  عم  تبكر  راصعإلا  هتنا  امل  ..ةحئارلا  كلت  مشت 

..سمشلا صرق  لإ  ناريطلا  لع  ةرداق  ةرامحلا  كلت  نل  اهل : لاق  هنل  ..هترامح  نم 
ملعت لواحت  ةرجش  قوف  بجانس  عم  اهكرت  مث  اهب  راط  هنل  ..رثكأو  رثكأ  ترخس 

اهعمجيو تاشارفلا  ةحنجأ  داطصي  ناكو  ءاجرعلا  هترامحب  دلولا  راط  مث  ..ناريطلا 
.هبلق ف 

لحلا عضو  مهتملع  بجانسلا ، عم  ناريطلا  ملعت  لواحتو  هدهاشت  ةتوت  تلظ  امنيب 
هترامحب دلولا  ريطي  امك  ناريطلا  ف  بغرت  تناك  بجانسلا  نل  ..ديج  لشب 

ىوس كلمي  ني  ملو  ..بجانسلاو  ةتوت  لكأ  لواحو  بلعث  ءاج  موي  فو  ..ءاجرعلا 
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ةحئار قدصت  دعت  مل  ةتوت  نألو  ..ةرجشلا  قوف  نم  الزنيل  ناريطلا  ملح  كرتب  مهعانقإ 
ني مل  ..بجانسلا  عم  ةرجشلا  نم  تلزن  اذل  ناريطلا ؛ ملح  قدصت  نكت  ملف  بحلا 

ريدي فيك  فرعي  مل  هنأل  باتلا  نم  اهجرخي  نأ  دارأ  يذلا  ةتوت  مع  ىوس  بلعثلا 
ةداعإ عطتست  مل  اهنل  ..بجانسلا  عم  باتلا  نم  ةتوت  تجرخ  ..ةعبطملا  كربمز 

.ةعبطملا رمأ  سنو  اهمع  اهكرتف  ..كلبمزلا 
يذلا دلولا  تدجو  موي  تاذ  نل  اهدج  ملح  قيقحت  عطتست  مل  اهنأل  ةتوت ؛ تنزح 

ءوض نم  برشي  ناك  ..تاشارفلا  ةحنجأب  ةنيدملا  ف  قلحي  ءاجرع  ةرامح  لع  ريطي 
عمجيل باتلا  لإ  داع  مث  ..بحلا  ةحئار  اهيلإ  ديعيل  اهلبقو  اهيلإ  طبه  مث  ..سمشلا 

دق ناك  هنل  ..ءاجرعلا  دلولا  ةرامح  ف  ةتوت  تقدص  ..تاشارفلا  ةحنجأ  نم  ديزملا 
ةخسن لوأ  تماقف  هعبطب  ةتوت  تماقف  ناريطلا  ملح  نع  ثدحتي  باتك  ف  لحر 

ناكرأ ف  ريطي  باتك  نم  نييالملا  تغلب  ًاخسن  عبطتو  عبطت  ةتوت  تلظف  ..ناريطلاب 
.ديدج نم  اهؤلمت  بحلا  ةحئار  تناك  ..ةعبطملا  ربح  دفن  املكو  ةعبرألا  ملاعلا 
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ض ــ ـي بأ د  ــ حو ظـل 

تاميمدلا تانبلا  جيوزتو  لدعلا  ةماقإو  ةجهبلا  ةعانص  ف  اهرودب  ةمئاد  ةعانق  لالظلل 
.ةيقيقح ةايح  ريصتل  مالحألا  قاطنتساو 

لافطألاو بيذاجملاو  قمحلاو  نيذوبنملا  لع  امئاد  نهارأ  ضيبأ  ديحو  لظك  انأو 
ضيبأ ال لظك  انأو  ىؤرلاب ، ًاقلعت  سانلا  رثكأ  مهف  ونيمودلا ، ةبعل  ف  نيرساخلاو 

مهف ونيمودلا  ةبعل  ف  نورساخلا  امأ  .لفط  وأ  بوذجم  وأ  قمحأ  وأ  ذوبنم  ىوس  ناري 
رمألا لحفتسا  اذإ  الإ  مهل  رهظأ  الو  كلذ ، لإ  مهريغ  نم  برقأ  مهنلو  ًادبأ  ننوري  ال 

.امئاد زوفي  عطنتم  لع  ام  بسم  نم  دبال  ناكو 
لدعلا ميقأو  ةجهبلا  عنصأ  ..ةملظلاو  رونلاو  لطابلاو  قحلا  ليلس  ضيبألا  لظلا  انأ 

باقلأب ريدج  نأ  امك  ةيقيقح  ةايح  ريصتل  مالحألا  قطنتسأو  تاميمدلا  تانبلا  جوزأو 
.ىرخأ

ه ماوعأ  لضفأ  حمقلا ، داصح  مسومل  لالس  ةيبهذ ، لالسل  ديج  عناص  نأ  اهمهأ 
حمق هنأ ال  مغر  قرأ ، لايخو  لمجأ  جازمب  ماوعألا  كلت  ف  لالس  عنصأ  بدجلا ، ماوعأ 

.داصحلل كلانه 
ةرهاظلا اهتيدوبع  لع  مئادلا ، اهعوضخو  اهتليح  ةلق  لع  اهتعمس  لالظلا  نبت 

.دولخلا اهحنمف  ةلفغلاو  ظحلا  اهفلاح  اذه  ندبلل ،
، مالحألاو ىؤرلا  ف  ناكرألاو ، اياوزلا  ف  اهباحصأ  توم  دعب  ميقت  لالظلا  اهدحو 

ةريس نم  يرورضلا  ريغو  شئاهلا  داعبتسا  دعب  اهتياور  ديعتو  تاياحلا  صمقتت 
.اهباحصأ

..ةنمزألاو راطقألا  فلتخم  نم  هيف  عمجتت  ديحو  ديع  لالظللو 
 .. رمقلا فوسخ  وأ  سمشلا  فوسك  دنع  ..نالدبتي  نيدعوم ال  ف 

هعم تأدبو  ضيبأ ، ديحو  لظك  ةيقيقحلا  تريس  هعم  تأدب  ةياح ، ديعلا  اذهلو 
.ديعب دمأ  ذنم  كلذ  ناك  لالظلل ، ةيقيقحلا  ةريسلا 

، قمحلا ةمحو  بيذاجملا  تامارب  فرتعت  حورو ال  كيمس  ندب  يبحاصل  ناك 
.نارمع عدي  لايخلا  ريقف  لالس  عناص  ناك 

.هبيج رقفل  ايقيقح  اببس  هلايخ  رقف  ناكو  ةشكرز ، هل  ًاناكد  هيبأ  نع  نارمع  ثرو 
لب يذلا  يبحاص  ندب  لع  هيلمي  ام  عبتا  رمسأ ، يداع  لظ  ىوس  اهنيح  نكأ  مل 

عمجل ةلس  يرتشيس  دحأ  الف  ةيلزأ ، ةقيقحك  عطاس  بدجب  هنمز  لبو  ريقف  لايخب  هلقع 
..بدجلا ىوس  قفألا  ف  حولي  ءش  كانه  ني  ملو  ..كلانه  حمق  الو  حمقلا 

تناك جعزم ، هجوو  ةبرخ  نانسأ  اهل  زوجع  ةأرما  ىوس  نارمع  ناكد  لع  ددرتي  مل 
ىدل قزرلا  بابسأ  رخآ  ه  تناك  ةليلق  ًاشورق  هل  كرتتو  ةلس ، يرتشتل  موي  لك  هئيجت 

.نارمع
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مويلا اهئيجم  رس  نع  اضيأ -  هبيج  ف  رقفلو  هلايخ  ف  رقفل  لأسي -  ني  مل 
رمت مل  موي  ءاج  تح  .بدجلا  ىوس  قفألا  ف  حولي  ءش  هنأ ال  مغر  حمق ، ةلس  ءارشل 

ناك اىيش ، يرتشي  ني  ملو  عوجلا ، ىوس  دحأ  رمي  مل  نارمع ، ناكد  لع  زوجعلا  هيف 
عوجلا زازفتسا  لع  دري  ني  مل  نارمع  نل  هنطب ، صرقيو  نارمعل  هناسل  جرخي  طقف 

.ةزفتسملا هتاهرتل  ءرملا  بيجتسي  الأ  بجي  رفاك  صخش  هيأر  ف  وهف  هل ،
اشأ ذختا  يذلا  هزازفتساو  نارمعب  هشطب  دادزي  عوجلاو  ةعبرأو  ةثالثو  ناموي  رم 
احارفأ ميقيو  ًادحأ ، وعدي  الو  نارمع  ناكد  مامأ  ةيهش  مئالو  ميقي  عوجلا  ناكف  ةبيجع ،
، نارمع هلمحتي  امم  رثكأ  كلذ  ناك  لويخلا ، صقرو  رمزلاو  لبطلا  اهيف  هتني  ال 

ف ىوقأ  ناك  عوجلا  نل  ديحولا ، هصيمق  هيف  قزمت  ًاديدش  اكارع  عوجلا  عم  كراعتف 
لظو نارمع  ردص  قوف  رمألا  هل  بتتساو  اضرأ  هحطبو  هقوف  بثوف  نارمع ، نم  هتينب 

.تامللا هل  ليي 
عوجلا هجو  ف  نارمع  خرص  تح  هبرضي ، عوجلاو  نارمع  نودهاشي  قلخلا  عمتجا 

.امامت قوسلا  نس  رفاك ،» تنأ  »
، رفالا ةملك  عوجلاب  قصلأ  يذلا  نارمعب  اوحرفف  سانلا  امأ  ًجخ ،  عوجلا  بحسنا 

.عوجلا اهيف  دحأ  فرعي  مل  ةليوط  ةرتفل  ةنيدملا  رزي  مل  هنإ  تح 
لجرلا نارمع  ةدهاشمل  بدح  لك  نم  نوتأي  سانلا  ناك  دقف  نارمع ؛ ناكد  رهتشا 

ناك امك  لعف  هنل  نارمع ، بيج  نتغاف  كربتلل ، هلالس  نورتشيو  عوجلا  مزه  يذلا 
.ًادحأ وعدي  نأ  نود  هناكد  مامأ  ةيهش  مئالو  ماقأ  هعم ، عوجلا  لعفي 

تحبصأ سانلا  نأ  الإ  نارمع  ظحالي  مل  ءارقفلا ، طعأو  همئالو  نم  قرسأ  تنك 
.هلظل عدتو  هنعلت 

ةليل تيبأ  الأ  لع  مسقأف  رمألا  نارمع »  » فشتكا تح  لاونملا  اذه  لع  رمألا  لظ 
.هل ظ  نوكأ  الأو  ةدحاو 

ملو لظ  الب  حبصأف  نارمع  امأ  ايح ، تيقب  نل  دسج  الب  دالبلا  ف  تيشم  اذهو 
نع ثحبأ  تلق  .ضيبأ  ديحو  لظك  تشع  اذهو  تامو ، ًيوط  كلذ  هدسج  لمحتي 

الم ناكو  ردبلا » قرشأ   » عدي كلم  اهمحي  ةنيدم  ف  سفن  تدجو  نل  دسج ،
هيلع عضي  نازيم  هعم  ناكو  لدعلاب ، سانلا  لع  حمقلا  تابح  هسفنب  عزوي  داع 

اهاطعأ رشلاب  ةئلتمم  تناك  نإو  اريثك ، احمق  اهاطعأ  ريخلاب  ةئلتمم  تناك  نإف  بولقلا 
.ليلقلا

فارطأ الب   اهنل  ةليمج  سدنس  تناكو  سدنس ،»  » عدت ةنبا  ردبلا  قرشأل  ناكو 
.قطنلا نع  ةزجاع  تناكو 

بجعتف ةنيدملا  ف  اهب  ترسو  اهتلمحف  بيط  لجر  اهابأ  نأل  اهل  ظ  نوكأ  تلقف 
.ضيبأ ديحو  لظ  اهلمحي  تلا  ةليمجلا  نم  سانلا 

مقتنيل ءاج  لبق  نم  عوجلا  فرعت  مل  تلا  ةنيدملا  لإ  ءاجف  يربخ  فرع  عوجلا  نل 
.هنم قبت  ام  رخآ  نارمع »  » لظ نم 

لظلا دي  لع  ءاج  هنلو  ..ةليوط  تاونس  عوجلا  انفرعام  : » اولاقو رمألا  سانلا  لقانت 
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.ةنيدملا نم  لحرأ  نأ  وأ  سأرب  ضعبلا  بلاطو  ضيبألا »
.سدنس هتنبا  لإ  ةمسبلا  تبلج  نأ  دعب  ضفر  ردبلا » قرشأ   » نل لحرأ ، تلق 

ليحيو حمقلا  تابح  قرحيس  هل  نملسي  مل  نإ  هددهو  هسلجم  ف  عوجلا  هأجاف  تح 
.نولتاقتي رارشأ  لإ  عوجلا  ةأطو  نم  سانلا  بولق 

دقف كمزه  اذإو  كل  وهف  هتمزه  اذإو  ةحاسلا  ف  ازرابتتلف  ردبلا :» قرشأ   » هل لاقف 
.كرش نم  انصلخ 

سدنس تكرتو  ردبلا » قرشأ   » كلملا فيس  تلمحو  ةيبشخلا  برحلا  عرد  تسبل 
« ةمسبلا ل  تدعأ  ذنم  قطنلا  عيطتسأ   » لوقت اهتدجو  اهكرتأ  نأ  لبق  نل  ةفرشلا ، ف 

.عوجلا زرابأ  امدنع  اهددرأ  نأ  نم  تبلطو  تاملب  نذأ  ف  تسمه  مث 
..رمقلا فسخناو  سمشلا  تفسكناف  تامللاب  تسمه  هتزرابمل ، تلزن  امدنعو 

.ةنيدملا تملظأو 
، تمستبا سدنس »  » نأ الإ  قهرأ ، تح  ءاوهلا  زرابي  لظ  يذلا  عوجلا  ندجي  ملف 

تكرحت تحض  املف  ديدج ، نم  ظ  دوعأل  نيفي  ءايض  ءايض ، اهتماستبال  ناكو 
هانذأ تمص  تح  رفاك » تنأ  ..رفاك  تنأ  : » عوجلل ددرت  تلظ  تلا  سانلا  لالظ 
«. سدنس  » هتنبا نم  جوزتأ  نأ  رمأو  سانلا ، للهف  اهتقو ، نم  دعي  ملو  برهو 

دوعت سدنسل : نسم  لجر  لاق  فارطأ ، الب  سورع  لع  ضيبأ  لظ  فافز  موي  فو 
.ةلمالا اهتئيه  لإ  تداع  اهتلبق  املف  ضيبأ ، ديحو  لظ  كلبق  اذإ  كفارطأ  كيلإ 

؛ ةيبهذ لالس  ةعانصل  ًاناكد  اهب  تحتف  لاملا  نم  ٌةرص  ردبلا » قرشأ   » ناطعأف
اهعنصأ تنك  بدجلا  ماوعأ  ماوعأ ، لضفأ  تلظ  نل  حمقلا ، داصح  مسومل  لالس 

.داصحلل كلانه  حمق  هنأ ال  مغر  ..قرأ  لايخو  لمجأ  جازمب  ماوعألا  كلت  ف 
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ما ـ طا ــ ما ط ـ طلا ـة  صقر

ةصقر انعراش  ف  اهانيمسأ  تلا  ةصقرلا  ةصاخ  صقرلا  ديجي  ًادلو  دنهم  ناك 
لإ ةجهبلا  نم  زفقي  ناك  بنعلا  نإ  تح  لهذم  لشب  اهديجي  ناك  ماطاط .» ماطلا  »

ملاعلا نأ  رعش  موي  تاذ  دنهم »  » نل ..ةرانإلا  ةدمعأ  صقارت  ططقلا  تناكو  انهاوفأ 
«. ماطاط ماطلا   » ةصقر هل  صقري  نأ  قحتسي  دعي  ملو  هيرك 

راغي ناك  هنبا  نأل  لمعلا  نم  رازجلا  هدرط  دقف  ةغيلب ، دنهم  بابسأ  تناك  عقاولا  ف 
رخآلا ملاعلا  لإ  تبره  همأ  نأ  امك  ماطاط ..» ماطلا   » صقر لع  دنهم  ةردق  نم 

ملاعلا اذه  ف  هدحو  هتكرت  اهنأل  اهنم  ةينانأ  دنهم  هربتعا  يذلا  رمألا  وهو  ةكئالم  ةبحصب 
.ملاعلا ف  ءافعضلل  ريخألا  ذالملا  ةنجلا ؛ نع  هل  هيحت  تناك  امب  معنتل  ساقلا 

«. اهعم نذخأت  نأ  لوألا  ناك  »
لأس ماطاط ،» ماطلا   » ةصقر نم  همرحي  نأو  ملاعلا  نم  برهي  نأ  دنهم  ررق  اذل 

ابراه اهنم  زفقيل  ملاعلا  ةفاح  نع  انعراش  ةيصان  لع  ةرذلا  يوشي  يذلا  لجرلا  دنهم 
.ةرذ عئاب  ةئيه  لع  َّفختو  هعابتأ  نم  ابراه  اميح  لجرلا  ناكو  ئيسلا ، ملاعلا  نم 
ةيبهذ الس  عنصي  ضيبأ  ديحو  لظ  اهنسي  ةنيدم  دنع  كانه  ةرذلا : عئاب  هل  لاقف 

ةثالث هاطعأو  .تقولا  كلكأيسف  ةظحل  تفقوت  اذإ  رذحا ! نل  ..حمقلا  داصح  مسومل 
.اهنم مضقا  تبعت  املك  هل : ًئاق  ةرذلا  نم  زاوكأ 

ةيؤر نل  اريثك  بعتلا  هنم  لان  فقوت  الب  يرجي  لظو  ةثالثلا  زاوكألا  دنهم  ذخأ 
ةليفك تناك  ملاعلا  ةفاح  لإ  اهتلحر  ءانثأ  تفقوت  اهنأل  تقولا ؛ اهلكأ  سانأل  مجامج 

لإ دوعي  ناكف  ةثالثلا  ةرذلا  زاوكأ  نم  ةمضق  لكأ  بعت  املك  ناكو  يرجي  هلعجت  نأب 
.هوتل يرجي  ني  مل  هنأك  هطاشن 

حمقلا داصح  مسومل  ةيبهذلا  لالسلا  عيبي  ضيبأ  ديحو  لظ  لإ  دنهم »  » لصو امل 
.ملاعلا ةفاح  لإ  لصو  هنأ  دكأت 

امو ملاعلا  ةياهن  اهنأ  فرع  ءادوس  ةقطنم  لإ  لصو  تح  ةنيدملا  ف  دنهم  شمف 
.ساقلا ملاعلا  اذه  نم  برهيل  زفقي  نأ  الإ  هيلع 

دنهم هل  لاقف  صقري  فيك  فرعي  الو  رأزي  فيك  فرعي  اريبك  اعبس  دجو  هنل 
.»؟ ربعأ نكرتتو  ماطاط  ماطلا  اهمسا  ةصقر  كملعأ  :»

.كلكآس اذل  هديجأ ؛ نأل ال  صقرلا  بحأ  ال  عبسلا : هل  لاقف 
ماطلا صقر  ف  لعفلاب  أدب  دق  دنهم  ناك  هلكأيل  هباينأ  نع  عبسلا  رمشي  نأ  لبقو 

تح اهايإ  دنهم  هملعف  ةصقرلا  هملعي  نأ  هنم  بلط  يذلا  عبسلا  تلهذأ  تلا  ماطاط 
.ربعي دنهم  كرتو  ماطاط  ماطلا  ةصقرل  ارهام  اصقار  عبسلا  راص 

لاقف صقرلا  ديجي  الو  رانلا  ثفن  ديجي  امخض  ًانينت  دجو  عبسلا  نم  دنهم  ربع  املف 
.»؟ ربعأ نكرتتو  ماطاط  ماطلا  اهمسا  ةصقر  كملعأ  : » دنهم هل 

.صقرلا نم  لمجأ  رانلا  ثفن  نينتلا : هل  لاقف 
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نينتلا دجوف  ماطاط  ماطلا  صقري  دنهم  ناك  ههجو  ف  رانلا  نينتلا  ثفني  نأ  لبقو 
.ربعي دنهم  كرتف  اهبحأو  اهداجأ  تح  ةصقرلا  عاقيإ  لع  كرحتت  همادقأ 

نع دنهم  مهلأس  املف  نوكراعتي ، مازقأ  ةثالث  دجو  نينتلا  ران  نم  دنهم  تلفأ  املف 
ىوس ءش  يأ  ديجي  رغصألا ال  انقيقش  نأل  كراعتن  مهربكأ : هل  لاق  مهكارع  ببس 

.ملاعلا ةفاح  ةسارح  ف  هرود  نم  برهيو  ريخشلا 
هيلإ تلقتناف  مدلا  تارطق  قعل  يذلا  رغصألا  مهقيقش  نم  هبرق  مث  هعبصإ  دنهم  حرجف 

.ماطاط ماطلا  ةصقر  ةصاخ  صقرلا  ف  دنهم  ةبهوم 
ةفاح نم  زفق  يذلا  دنهم  اظحلي  ملو  امهقيقشل  لهذملا  صقرلاب  نامزقلا  لغشناف 
اعومش نلمحيو  ةليمج  تارونت  نيدتري  تاينج  ثالث  دجوف  هتوسق  نم  ابراه  ملاعلا 

.ةليوط
هتدهأ مث  صقري ..» فيك  عبسلا  تملع  امدنع  ةنيدم  تعنص  دقل  : » لوألا هل  تلاق 

.ةدرو
صقرلا نأ  نينتلا  تمَّلع  امدنع  رشبلاب  ةنيدملا  كلت  تألتما  دقل  : » ةيناثلا هل  تلاق 

.ةلبق هتدهأ  مث  رانلا » ثفن  نم  لمجأ 
دقل ..صقرلا  ف  كتبهوم  مزقلا  تيطعأ  امدنع  املاع  تعنص  دقل  : » ةثلاثلا هل  تلاقو 

.ًانيس هتدهأ  مث  اريثك » ملاعلا  ةفاح  تدعتبا 
نأ دنهم »  » ركف ..رشبلاو  ناولألاب  ةئيلم  ملاعلا  ةفاح  دجوف  هلوح  دنهم »  » رظن

ام فرع  نأ  دعب  ةدوعلا  ررق  هنل  ..ةديدجلا  ملاعلا  ةفاح  لإ  لصيل  يرجلا  لصاوي 
ميحلا لإ  بهذ  ام  لوأ  بهذف  هتنيدم  لإ  ثالثلا  تاينجلا  هتلمح  ..هلعف  هيلع  بجوتي 

..ماطاط ماطلا  ةصقر  هملعو  انعراش  ةيصان  لع  ةرذ  عئاب  ةئيه  لع  فختي  يذلا 
.حافتلا راجشأب  ءلم  لمجأ  نام  لإ  عراشلا  لوحتف 

نم ةعطق  هنع  تلاز  ماطاط  ماطلا  ةصقر  انعراش  لهأ  نم  دحاو  ملعت  املك  اذهو 
مدقت تناك  ةرانإلا  ةدمعأ  نإ  تح  ..لامجلا  نم  ةعطق  اهلحم  لحتل  ةوسقلاو  حبقلا 

.تاجنملا لع  ططقلا  تفزعو  نيرئازلل ، ضاقلا  ةمقل  قابطأ 
دنهم اهيلع  لصح  تلا  نيسلا  نم  فاخ  هنأل  هتقياضمل ؛ دعي  ملف  رازجلا  نبا  امأ 

.ةثلاثلا ةينجلا  نم 
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مو ــ جنلا ة  ــ ها ـ تم

.رئاطفلا ةنيدم  تأدب  اذهو  تاياحلا ، أدبت  ةياهنلا  ف 
عنصل نيكاكد  اهلهأل  حتفو  ..لكنش  عدي  لجر  اهعنص  ..ىولحلا  نم  ةلماك  ةنيدم 

هرئاطف تلظ  اذل  اهلهأل ؛ الو  دحأل  هتعنص  رس  فشي  مل  هنل  ..ىولحلاو  رئاطفلا 
.نيمسايلا ةنيحط  ةطلخ  رسب  هسفنل  ظفتحا  هنأل  ..لضفألا  ه  هاولحو 

..رز الب  امئاد  نولملا  هروطرط  ناك  اذل  دالوأب ؛ لكنش  هلا  قزري  مل 
مل موجنلا ، داطصيو  اسوق  لمحي  دلو  لش  لع  ةديدج  ىولح  لش  عنص  موي  فو 

.هئارش ف  دحأ  بغري 
لبقي ملو  ةعبق ، نم  بنرألا  جرخي  رخآ  دلو  لش  لع  ىرخأ  ةريطف  لكنش  عنصف 

.هئارش لع  دحأ  اضيأ 
.هئارش ف  اضيأ  دحأ  بغري  مل  هنل  ..هبلق  ف  رمقلا  ئبخي  رخآ  ًادلو  لكنش  عنصف 
ىولح ءانثتساب  ..اهلك  هاولحو  هرئاطف  عيبي  لكنش  لظو  ..مايألا  ءارو  مايألا  ترم 

«. حابصلا ف  ططقلا  لإ  مهيقلي  نأ  ررق  ..ةثالثلا  دالوألا 
نم رمقلا  ناثلا  دلولا  جرخأ  مث  ..هسوقب  ةمجن  ربكألا  دلولا  داطصا  همون  ءانثأ  نل 

رمقلا اوعضو  مث  ..ةمجنلاب  رمقلا  طبري  ًانولم  ًاطيخ  عنصف  ثلاثلا  امأ  ..هئاذح  تحت 
.لكنش روطرط  ف  ةمجنلاو 

نأ فرعف  نولملا  هروطرطل  ةمجنو  رمق  نم  ارز  دجو  همون  نم  لكنش  احص  املف 
، نمحرلا دبع  ثلاثلاو  زيزعلا  دبع  ناثلاو  هلا  دبع  لوألا  مس  ..دالوأ  ةثالثب  هقزر  هلا 

بحو مدلا  ةفخب  ةثالثلا  رهتشا  ..ةيرسلا  نيمسايلا  ةطلخو  ىولحلاو  رئاطفلا  مهملعو 
.ةلضفملا اهاولحو  رئاطفلا  ةنيدم  ةنيز  اوناكو  ..تايتفلا 

موجن نل  ..هسوقب  موجنلا  دايطصا  ف  هتياوه  سرامي  هلا  دبع  ناك  موي  ف  نل 
لكنش نزح  ..موجنلا  داطصي  يذلا  دلولا  اوداطصاف  ..رمألا  مهبجعي  مل  يبطقلا  بدلا 

.زيزعلا دبعو  نمحرلا  دبعو 
نل ..ةليمج  ةريمأ  اهتياهن  ف  ..ةيلزأ  ةهاتم  ف  هلا  دبع  يبطقلا  بدلا  سبح 
ةقلامع ةعبرأو  لبج  فصن  هلوط  نابعث  كانه  ناك  دقف  ..ارطخ  ناك  اهيلإ  قيرطلا 

.ططقلا لويذ  ف  رانلا  لاعشإ  بحت  ةرفحو 
ملع يذلا  لكنش  نل  ..رئاطفلا  ةنيدم  لإ  دوعي  ك  ةهاتملا  زايتجا  هلا  دبع  لع  ناك 
ماع لك  رئاطف  ثالث  هيدهي  نأ  يبطقلا  بدلا  عم  قفتا  نأ  دعب  ةدوعلا  هيلع  ضرع  رمألاب 

.نيمسايلا ةنيحط  ةطلخ  رس  هملعي  نأو 
لآ لع  اروصقم  ارس  لظي  نأ  بجي  نيمسايلا  ةطلخ  رس  نأل  ضفر ؛ هلا  دبع  نل 

.ةهاتملا ةياهن  ف  تلا  ةاتفلا  لإ  لصي  نأ  راتخا  اذل  لكنش 
نل ..ةغزغزلاب  لتقت  تلا  كاوشألا  نم  ريثلاب  مدطصا  هنل  شملا  هلا  دبع  لواح 
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موجهلا اهلداب  لب  ..اهل  كاوشألا  ةغزغزب  أبعي  مل  اذل  اريثك ؛ كحضلا  بحي  ناك  هلا  دبع 
كاوشألا كلت  مدختسا  ..كاوشألا  نم  صلختلا  عاطتسا  تح  ..اكتف  رثكأ  ةغزغزب 

ءاضيب براقع  هتمجاه  قيرطلا  فو  ..ةدوعلا  قيرط  فرعي  ك  قيرطلا  ف  اهرثنو 
مث .رشلا  مادتحا  دنع  الإ  مدختسي  ًافيس ال  هتدهأو  ..ِهذؤت  ملف  رئاطفلا  ضعب  اهادهأ  هنل 

دبع هدعاسف  ..ةرم  لك  ف  لشفي  ناك  هنل  ..هشع  نبي  نأ  لواحي  ايزمرق  ارئاط  دجو 
مث ..بضغلا  مادتحا  دنع  الإ  اهمدختست  هل ال  لاقو  ..ةنولم  ةضيب  رئاطلا  هادهأف  ..هلا 

نم ةيبس  هلا  دبع  جرخأف  ..ضفلا  اهرعش  زوجع  ةرحاس  نم  تقرس  ةأرما  لباق 
نع هيفخي  ريرح  نم  ابوث  ةأرملا  هتدهأف  ..بهذلا  لئادج  نم  ارعش  اهل  لدجو  بهذ 

مدطصاو اريثك  قيرطلا  لضي  داك  ..هلا  دبع  دلولا  ضم  .رطخلا  مادتحا  دنع  راظنألا 
ف ةعاربب  اهلمعتست  ةنسلأ  كلمت  دسلا  طئاوحلا  تناكو  ..دس  طئاوحب  ةرم  نم  رثكأ 

براقعلا نأل  أطخ ؛ كلذ  ناكو  ..هفيسب  هلا  دبع  اهعطقف  ..اهيلإ  لصي  نم  ةظاغإ 
لع كلذ  لعفت  طئاوحلا  تناكو  رشلا  مادتحا  دنع  الإ  فيسلا  كلذ  مدختسي  الأ  هتصوأ 
أدبي نأ  هيلع  ناكو  هلا  دبع  لكرت  تلظو  ةعوطقملا  نسلألا  تعمجتف  ..ةيلستلا  ليبس 

.هامدق تحرجتف  كاوشألاب  اهرثن  تلا  قرطلا  لع  رمف  ..ديدج  نم 
ءابلا هسبالم  نع  ضفن  هنل  ..رثكأو  رثكأ  دعتبا  هتريمأ  لإ  لوصولا  نأل  بي  داك 

قيرطلا لع  هنأ  نقيأ  نابعثلا  ف  رثعت  املف  ..لوصولا  لع  ارارصإ  رثكأ  وهو  ماقو 
نأ هيلع  سأر  يأ  فرعي  مل  ..نيباعث  راص  نابعثلا  نل  ..هليذ  هلا  دبع  عطق  ..حيحصلا 

نيعب تقصتلا  ةرظن  ..ةرظن  هيلإ  تلسرأ  ةريمألا  نل  نابعثلا  لع  ضقي  ك  هلتقي 
لظ ءاغبب  لباق  قيرطلا  ف  ..هسأر  عطقف  حيحصلا  نابعثلا  فرعف  دبألا  لإ  هلا  دبع 

ةنولملا ةضيبلا  مدختسي  داكو  ..هلا  دبع  لقع  ريطي  نأ  بضغلا  داك  ..هلبأ  اي  هل : لوقي 
مادتحا دنع  الإ  اهمادختسا  مدعب  هتحيصن  ركذت  هنل  يزمرقلا  رئاطلا  هل  اهادهأ  تلا 

لضأ ك  يبطقلا  بدلا  هعضو  هفات  ءاغبب  درجم  اذه  ًئاق : هلا  دبع  ركفف  ..بضغلا 
.هقيرط ريغو  هلهاجت  اذل  تريمأ ؛ لإ  قيرطلا 

لبح لإ  تلوحت  تح  دادزتو  دادزت  هلبأ  اي  ةملك  تلظ  دقف  ..ةليوط  ةخرص  عمس 
..ءاغببلا قنش 

نونخديو ةلواطلا  ةقلامع  ةعبرأ  هيف  بعلي  اريبك  ارصق  هلا  دبع  دجو  قيرطلا  ف 
مهفويس اوجرخأ  مث  ..ىولح  ةحئار  كلت  مهربكأ : لاق  هتحئار  اومتشا  املف  ..ةليجرانلا 

اهل عنص  نأ  دعب  ةأرملا  هل  هتدهأ  يذلا  بوثلا  ىدترا  يذلا  هلا  دبع  لكأل  اودعتساو 
كاوشألا نم  هقيرط  اوفرع  مهنل  مهنيعأ  نع  هلا  دبع  فتخاف  بهذلا  لئادج  نم  ارعش 

دبع لصو  تح  هءارو  نورجي  اولظو  ..ةدوعلا  قيرط  فرعيل  اهرثني  هلا  دبع  ناك  تلا 
ةرفحلا تناكو  ..هبوث  علخف  ..ططقلا  لويذ  ف  رانلا  لاعشإ  ىوهت  تلا  ةرفحلا  لإ  هلا 
داك بعللا  بحي  هلا  دبع  نألو  ..ةليمجلا  باعلألاب  ءلم  يبلق  ةلئاق : هيرغتو  هيدانت 

هو ةيلصألا  هتطخب  ثبشت  ةريمألا  لإ  لوصولا  بحأ  هنأل  نلو  ..ةرفحلا  ف  طقسي 
عم ةرفحلل  لاق  هلا  دبع  نل  ..هنولكأي  ةقلامعلا  داكو  ..ةرفحلا  لإ  ةقلامعلا  جاردتسا 
تماق ..لعف  املف  ..ةعبرألا  ةقلامعلا  نم  نتصلخ  ول  كب  اهفذقأس  ..ةنولم  ةليمج  ةضيب 

ةرفحلا ف  اوطقس  نيذلا  ةقلامعلا  لويذ  ف  رانلا  تلعشأو  ةلضفملا  اهتبعلب  ةرفحلا 
.رخآلا ءارو  ًادحاو 
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نم رخآلا  فرطلا  لإ  ةريمألا  داعأف  ةبعللا  راسم  ريغي  نأ  ررقف  يبطقلا  بدلا  امأ 
..ىرخأ ةرم  كاوشألاب  اهرثن  تلا  ةفاسملا  عطقي  نأ  هلا  دبع  لع  ناكف  ..ةهاتملا 

..ةهاتملا هللضت  ملو  قيرطلا  فرع  دق  ناك  ةرملا  كلت  نأل  ِلابي ؛ مل  هنل  هامدق  تحرج 
نأ هنم  بلطو  ..ىرخأ  ةرم  هادحت  يبطقلا  بدلا  نل  ..ةلبقب  زاف  ..اهيلإ  لصو  املو 

هيطعي ك  بدلا  طرش  اذه  ناكو  صقنت  ملو  تدادزا  اهنم  لكأ  املك  ةريطف  هل  عنصي 
لكنش هب  حرف  ..هتريمأ  نود  نل  رئاطفلا  ةنيدم  لإ  ىرخأ  ةرم  هلا  دبع  طبه  ..هتريمأ 

..ابعص ناك  يبطقلا  بدلا  طرش  نأل  اسيعت  ناك  هنل  ..زيزعلا  دبعو  نمحرلا  دبعو 
نم بنرألا  زيزعلا  دبع  هل  جرخأ  امنيب  هبلق  نم  رمقلا  هل  جرخأ  نمحرلا  دبع  نل 
نم بنرألا  اهل  جرخي  نأو  هارتل  رمقلاب  هتبوبحمل  ءضي  نأ  هلا  دبع  ملعت  ..ةعبقلا 

لكأ املك  تلا  ةريطفلا  بدلل  عنصي  نأ  رظتنت  تناك  هتبوبحم  نل  ..كحضتل  ةعبقلا 
..امهصخي تيب  ف  هلا  دبع  عم  شيعتو  رسألا  نم  صلختت  ك  تدادزا  اهنم 

عاطتسا امنيب  هبلق  رانأ  رمقلا  نل  ..هلا  دبع  بلق  ف  ديدج  نم  بدي  سأيلا  داك 
رس امهل  فشكو  رئاطفلا  عناص  لع  جرخف  ..ريكفتلل  ًاقئار  هجازم  لعجي  نأ  بنرألا 

نأ ررقو  لكنش  بضغ  ..هشأ  لكنش  رئاطف  لعجت  تلا  ةطلخلا  ..نيمسايلا  ةطلخ 
رئاطفلا عنصي  ًاناكد ال  هسفنل  حتف  هلا  دبع  نل  ..رئاطفلا  ناكد  ف  هبيصن  نم  همرحي 
..رسلا لإ  لوصولل  اريثك  ناع  تدادزا ..  اهنم  تلكأ  املك  ةريطف  عنصي  لب  ..طقف 

ةلبق اهيف  مدختسا  ةطلخ  ..نيمسايلا  ريغ  ىرخأ  ةطلخ  مادختسا  ف  رسلا  ناك  دقف 
ةيفاصلا بنرألا  ةحضو  رمقلا  رون  مدختسا  ..دفنت  ةريمخ ال  اهنم  عنصو  هتبيبح 

.رئاطفلا لاحم  اهب  حستكا  دفنت  رئاطف ال  عنصو 
اهب دعص  ..ريغص  رز  مجح  ف  ةريطف  قالطإلا  لع  رئاطفلا  كلت  لضفأ  تناك  نل 

..اهبرج طقف  هلا : دبع  هل  لاق  ..اهمجح  نم  ةيادبلا  ف  رخس  يذلا  يبطقلا  بدلا  لإ 
.موجنلا نم  ةهاتم  مجحب  ةريطف  تراص  تح  ..تدادزا  اهنم  لكأ  املك  ناكف 

..اصيصخ هلا  دبع  اهل  اهعنص  ىرخأ  ةنيدم  انسو  اعم  اداعو  هتريمأ  هلا  دبع  ذخأ 
.ُّطق دحأل  تانبلا  لزغ  ةعانص  ف  هتطلخ  رس  فشي  ملو  ..تانبلا  لزغ  نم  ةنيدم 
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ح ــ لا ـ طلا ه  ــ للا ـي  لو

..لصولاو رجهلاو  هديب  رمألا  ..حلاطلا  هلا  لو  دي  ف  تناك  ةياهنلا  ف  ءايشألا  لك 
نأ نم  رثكأ  نمتي  ني  مل  هنأل  هلجأ ؛ نم  ضرألا  ترمثأ  عاج  اذإ  حلاطلا  هلا  لو  ناك 

هنلو ..هلا  لوب  هتيمست  تءاج  انه  نمو  ..ةالص  ةداجس  لع  هلا  يدي  نيب  تومي 
.حلاطلاب هسفن  مسأ  انه  نمو  ..هتاتف  ناضحأ  نيب  ايحي  نأ  نمت 

..منهج لإ  ضرألا  شرفت  تلا  ةنسحلا  هاياون  نم  رخست  نأ  ةطاسبب  نمي  قشاع  وه 
.هلا لو  دعي  ملو  هتاتف  هترجه  اذل 

ناك ..هبلق  نم  هقشع  ران  جرخيل  ةراطعلا  ةنهم  ملعت  ف  أدبيل  حلاطلا  هلا  لو  بهذ 
.ةنجلا قيرط  لإ  ةنسحلا  هاياون  ليحي  عارتخا  وأ  هقشع  ران  فطي  عارتخا  لإ  حمطي 
هلا ناك  ..نانثالا  هرجهي  نأ  ةديدش  ةمطل  تناكو  ..هتاتف  بحيو  هلا  بحي  ناك 

هنأل ال سيل  أطخلا  ديجي  حلاطلا ال  هلا  لو  ناكو  هبذكو ، هقدص  بقري  للا  قشاع 
حلاطلا هلا  لو  خيش  هربتعا  امم  أطخأ ؛ املك  طيشت  تناك  هفنأ  ةبنرأ  نأل  نل  طخي 

.هلا نم  بح  ةمالع 
كرون تجلوأ  نم  اي  ..قشاع  لك  لو  اي  لوقيو : هفنأ  ةبنرأ  تطاش  املك  بي  ناك 

.ني مل  اىيش  نأك  ديدج  نم  هفنأ  ةبنرأ  دوعتف  ل  رفغا  ..بلقلا  ف 
.دايدزا ف  هبلق  عول  لظو  طيشت  هفنأ  ةبنرأ  تلظف  هرجه  هلا  نل 

.هفنأ جلاعي  امهرم  عرتخاف  ..اهب  ارهام  راصو  ةراطعلا  نف  حلاطلا  هلا  لو  ملعت 
..هلا هيلإ  ديعي  ءش  الو  ..هقوش  ران  هبلق  نم  جرخي  ءش  لإ  ُّطق  لصي  مل  هنل 

مث ضرألا  شرتفا  هتراطع ، عيبيل  ىرخأ  لإ  بهذو  ةنيدملا  نم  حلاطلا  هلا  لو  لحر 
هبلق ال ف  اهب  ظفتحا  نم  ةيرب  ةدرو  ..بابحألا  فالخل  باذملا  رمقلا  هتعاضب : ضرع 
: هتأجافم ضرع  مث  ..ًادبأ  ىرعتي  اهعوقنم ال  برش  نم  توت  ةقرو  ..ًادبأ  أمظلاب  رعشي 

.نزح هقرؤي  اهعمسي ال  نم  ةنيزح  ةينغأ 
هولأسو هب  اوتأ  نيذلا  اهخويش  لإ  لصو  تح  ةنيدملا  ف  راطعلا  كلذ  ربخ  رشتناف 

اولظو ةقدنزلاب  هومهتاف  ..ةنجلا  عيبأ  حلاطلا : هلا  لو  باجأف  ةبيجعلا  ءايشألا  كلت  نع 
هلا لو  نم  ءارشلا  لع  اوبظاو  سانلا  نل  ..هنم  ىرتشا  نم  نورفيو  هنوبسي 

.حلاطلا
..ةدلج نيسمخ  هدلجو  هسبحب  رمأف  هيلع  مئاعلا  ناطلسلا  ضيرحت  لإ  خويشلا  أجلف 
سيل نم  رون  اي  ًئاق : ةدلج  لك  دنع  هلا  ركذي  طقف  ناك  دلجلا ، مامأ  ًادماص  لظ  هنل 

.يبوبحم ل  دعأ  ..رون  هل 
: ديدج نم  هتعاضب  شرفيل  جرخ  مث  اموي  نيسمخ  هتنازنز  ف  حلاطلا  هلا  لو  ضق 

رعش ..هلا  لإ  دوعصلل  املس  حلصت  قاشع  راكذأ  ..هلا  ةيؤرل  حلصي  ةاتف  لحك 
.نمحرلا بح  لع  كنيعي  ةأرما 
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ف هلا  نع  ثحبأ  حلاطلا : هلا  لو  باجأف  هتعاضب  نع  هولأسو  هب  خويشلا  تأف 
.ةبيبحلا نويع 

هلا لو  نل  ..همادعإب  رمأ  يذلا  ناطلسلا  هيلع  اوضرحو  نيبلا  رفلاب  هومهتاف 
عم ةصاخ  ةلباقم  ءانثأ  ةالص  ةداجس  قوف  هتوم  دعوم  نأب  نقوي  هنأل  مستبا ؛ حلاطلا 

.هلا
.دوعتس هتبيبح  نأب  نقوي  ني  مل  هنل 

مساو هتاطلخو  هراكفأ  اهيف  بتك  تلا  قاروألا  لكأب  حلاطلا  هلا  لو  مادعإ  موي  فو 
لاقف ..هبلق  يوي  ديدش  ملأب  رعش  هنل  ..رمألا  طعيل  مئاعلا  ناطلسلا  فقو  هتبيبح 

.رجهلاو لصولا  يدي  فو  رسلا  كلمأ  حلاطلا : هلا  لو 
نهدو ةبيكرت  حلاطلا  هلا  لو  رضح  رصقلا  فو  هقاثو ، كفب  مئاعلا  ناطلسلا  رمأف 

.فُشف مئاعلا  ناطلسلا  بلق  لع  اهب 
اياونلا ليحت  ةبيكرت  لإ  لصي  ك  مزاللا  لاملا  هبهوو  هسلجم ، لإ  ناطلسلا  هبرقف 
ناطلسلا هيلع  لخد  موي  فو  ..هتبيبح  لإ  هقوش  ران  فطت  وأ  ةنجلا  قيرط  لإ  ةنسحلا 

هبنأف ..هتبيبح  ركذي  ناك  لب  هلا  جاني  ني  مل  ..ةاجانم  ف  ًاقراغ  هدجوف  مئاعلا 
.هتبهو جانأ  انأو  ..هلا  ةبهو  تاتف  ..معأ  اي  هل : لاق  حلاطلا  هلا  لو  نل  ..ناطلسلا 

ررق مث  هرمع ، تاونس  ةليط  اهرظتنا  تلا  ةبيكرتلا  لإ  حلاطلا  هلا  لو  لصي  مل 
ةروس حلاطلا  هلا  لو  هيف  أرقيل  ًاخوك ؛ مئاعلا  ناطلسلا  هل  نبف  ةراطعلا  لازتعا 

نأ لبق  هخوك  نم  جرخي  الأ  حلاطلا  هلا  لو  ررق  ..نآرقلا  ثلث  لداعت  تلا  صالخإلا 
فالآ ةسمخو  ..اهقلاخ  نم  اهرهم  هتبيبحل  ًافلأ  اهنم  مستقا  ..ةرم  فلأ  نيسمخ  اهأرقي 

.اهقادص
ةرسك ىوس  لكأي  ني  ملو  ..ماوعأ  ةليط  ..دعلا  ف  رثعتي  لظ  حلاطلا  هلا  لو  نل 

.همف ف  اهمعط  لاز  ام  ةميدق  ةلبق  نم  مضقيو  زبخ 
تح ..ديدج  نم  دعلا  ءدب  ف  ةرم  لك  ف  رمتساف  ..ُّطق  حلاطلا  هلا  لو  طنقي  مل 
ربش ف  قرغ  دق  مئاعلا  ناطلسلا  دجيل  ..هخوك  نم  حلاطلا  هلا  لو  جرخف  ..هتنا 
ءش لك  رون  تنأ  ةلاسر : كرتيل  ..ءامسلا  لإ  دعصو  املس  جرخأ  مث  ..هابف  ..ءام 

الو ..ًادبأ  كتمحر  نم  طنقأ  الف  تاتف  امأ  ..كبح  دعب  الو  كبح  لبق  ..ءش ال  لك  قلاخو 
.ًادبأ كردق  دناعأ 

ىرخأ بيكارت  عارتخا  أدبو  ةراطعلا  لإ  داعو  ضرألا  لإ  حلاطلا  هلا  لو  لزن 
اهب جلاعي  ناك  تلا  هتبيكرت  لوعفم  لطب  نل  ..صالخإلا  ةروس  اهلك  اهيف  مدختسا 

.أطخأ اذإ  هفنأ  ةبنرأ 
هتتاو تلا  ةديدعلا  ءارثلا  صرف  مغر  راطعلا  نل  ..رثكأو  رثكأ  هيلع  سانلا  لبقأ 

هتبيبح راظتنا  ف  اينغ  شاع  اذل  فرعي ؛ نملو ال  فرع  نمل  هتداعك  كلمي  ام  لك  طعأ 
.ةالص ةداجس  لع  هلا  يدي  نيب  تومي  نأو 
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ي ـــــ ب ـــــ هذلا ر  ـــــ ئا ـــــ طلا

ةبتع لوأ  ف  انيلع  ناك  ..رئاط  نينت  قوف  تبيبح  نتذخأف  ةبعللا  ف  نيولا  تعضو 
.ماع لك  بهذلا  نم  ةدحاو  ةضيب  ضيبي  يبهذ  رئاط  لإ  لصن  نأ 

هتبذه كلذ  لعفي  فيك  تبيبح  هتملع  دقل  ةبحألا ، جعزي  الو  ابذهمو  ًافيطل  نينتلا  ناك 
نول تلوحف  اهيتفش  نيب  نم  تخفنو  ءاضيب  ةكنويفو  ريرح  نم  ًاشير  هل  تبكرو 

انل داطصي  نأ  هتملعو  ..بذهم  نينتب  ًاقئال  ًانول  ني  مل  رفصألا  نأل  اهثفني  تلا  نارينلا 
لكو ةلبق  انحبر  ةورف  وبأ  نم  ةرشع  انعمج  املك  انكو  مامحلا  لتق  نم  دب  ةورفوبأ 

.ةديدع تاويحب  ةلبق 
.طقف ةجهبملا  ناولألا  ناولألا ؛ نم  ةقيدح  تناك  اضيأ  تاتف 

اهبلق امأ  طيلس ، لجر  توص  اهترجنحبو  نذألا  ةمحش  لكأت  ةسرش  ةأرما  انلباق  انل 
هل ريطي ، ابلك  بكرت  تناكو  تعاج ، املك  هنم  لكأت  ك  ةوجع  ةعطق  هب  تلدبتسا  دقف 

.سوءر ةعبرأ 
اذل ةلوهسب ؛ نتلتقف  دهشملا  ف  ةراهم  لقألا  انأ  تنكو  قحب  ةيساق  ةأرملا  تناك 

نأب ةليفك  ةلبقلا  تناك  ..ةلبقب  ةورفوبأ  نم  هانعمج  ام  لادبتسا  تاتف  نم  تبلط 
سوءر تعطق  طوسب ، ةأرملا  تبهلأ  تدع  املف  ..ةايحلل  ىرخأ  ةصرفو  ةقاطلا  نحنمت 

ةربإ اهبلق  ف  ةريغص  تانئاك  لع  ةيساقلا  ةأرملا  تدانف  رزيل ، سدسمب  ةعبرألا  اهبالك 
.ةبحألا حرجت 

تانئاب تحاطأ  ةيلاقتربلا  نينتلا  نارين  نم  ةخفن  ..حالسلا  رييغت  لإ  رمألا  جاتحا 
لع تواره  نم  ةبرض  لإ  الإ  رمألا  جتحي  ملف  ..ىواهتت  تناك  تلا  ةيساقلا  ةأرملا 

.اهبلقب اهتلدبتسا  تلا  ةوجعلا  ةعطق 
..اهتقيدح قست  ءاضيب  ةينج  لع  جرفتنل  تبيبحب  تربع  مث 

نينتلا اهل  لاق  ..ءاضيبلا  ةينجلا  ةقيدح  راوجب  ةوهق  ةنيكام  دنع  رئاطلا  نينتلا  طبه 
اهتعيبط لع  ةوهقلا  ةنيكام  تفرصت  ..نيقشاعل  ةئداه  ران  لع  طوبظم  نانثا  رئاطلا :

لظف نينتلا  امأ  انئامسأ  نم  لوألا  فورحلا  مهيلع  بتك  نيدعقمو  ةلواط  تجرخأف 
.ءاضيبلا ةينجلا  بقري 

: انل تلاق  مث  ..ةتالويشلاو  ةوهقلا  نم  نيبوك  ةوهقلا  ةنيكام  انل  تجرخأ  قئاقد  دعب 
.مداقلا نم  اوفاخت  الو  ضاملا  نم  اورذحا 

قالمع نج  طوبه  اهفزع  عطق  نل  ..فزعت  تلظو  ًانامك  ةنيكاملا  تجرخأ  مث 
.ءاضيبلا ةينجلا  ذاقنإل  انبهذو  رئاطلا  نينتلا  انبكرف  ..راطو  ءاضيبلا  ةينجلا  فطتخا 

تح ىواهتتو  ىواهتت  انتحرف  تلظ  ..ةحرفلا  لتقت  تاسدسمب  بكانع  انتمجاه 
..كبحأ ةملك  تبيبحل  هيف  تلق  موي  لوأ  خيرات  اهيلع  تبتكو  ءاضيب  ةقرو  تجرخأ 

انقبس دق  ناك  قالمعلا  نجلا  نل  بكانعلا  تطقاستف  ..اهتوق  لإ  انتحرف  تداعف 
.ليحتسم ةملك  اوبطشاو  ..رجحلا  تحت  اوثحبا  انل  تلاق  ةوهقلا  ةنيكام  تلاق  ..ريثب 
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هيلإ اندوقي  ام  عبتن  انللظو  ..رئاطلا  نينتلا  دنع  مشلا  ةساح  ليغشتل  ارز  تطغض 
تلخد .فهك  مامأ  اننأ  انفرع  هتنا  امل  فيثك  ناخد  جرخف  هانعفرف  ارجح  اندجو  تح 
مالظلا ف  ىرأ  نأ  اهتقو  تملعو  املظم  فهلا  ناك  دقف  تبيبح  دي  ًانضتحم  فيسب 

..صفق ف  ءاضيبلا  ةينجلا  سبحي  قالمعلا  نجلا  تيأرف  ..اهيدي  تنضتحا  ام  اذإ 
.رثكأو رثكأ  اهبذعيل  اهمامأ  درولا  لتقيو 

اهنل تابح  ثالث  تفذق  ..نوميللا  تابح  فذق  لضف  هنل  ةزرابملا  هنم  تبلط 
مث .هغدغدت  اهنأك  كحضي  ناك  يذلا  قالمعلا  دسجب  اهمادطصا  مغر  راسملا  تأطخأ 

هت ـ باصأف ..تام  هينيع  فصتنم  ف  نوميللا  ةبح  تءاج  اذإف  ..هفعض  ةطقن  تفشتكا 
نينتلا انعم  تبكرو  ..صفقلا  نم  ءاضيبلا  ةينجلا  انجرخأ  تام  املف  ..هينيع  نيب 

لك قرتحا  ام  اذإ  هلادبتسا  نمي  ًماك  ارمع  انتدهأ  اهتقيدح  لإ  انلصو  املو  رئاطلا 
.تحلسأ تدادزاف  نارزيخلا  نم  ًافيس  نتطعأو  ..ءش 

نم ةضيب  ضيبي  يذلا  يبهذلا  رئاطلا  هلجأ : نم  مترط  ام  ًادبأ  اوسنت  ال  انتركذو :
ناك نإو  اروجهم  ادب  رخآ  املاع  اندجوف  ..انل  هتحتف  مث  اباب ، اهيديب  تمسر  مث  ..بهذ 

.ًيمج
.مداقلا نم  فاخن  الو  ضاملا  رذحن  نأ  انيلعف  ال ، اهل : تلقف  دوعنأ ؟ تاتف : تلاق 

ةدع انب  بلقشتف  انبعالي  ناك  ةقيقحلا  ف  ريطي  ني  مل  ..رئاطلا  نينتلا  انب  راطف 
مث ..اريثك  هنم  انجرخو  انلخد  ..ابلق  عنصيل  ةيلاقتربلا  هنارين  خفنو  ..ءاوهلا  ف  تارود 

.ىرخأ تاويح  حنمت  تالبق  تالبقب ؛ اهانلدبتسا  ةورفوبأ  داطصا 
اولظ ..ةدشب  نيحورجم  اوناك  ..نيروجهملا  قاشعلا  نم  ناعطق  انتمجاه  ةأجف  نل 

لب مهبراحن ، ملف  رخآ ، نباصأو  تبيبح  اهدحأ  باصأ  ..بضغلا  نم  ماهسب  اننوفذقي 
.تاتفو انأ  ترجاشت 

..كلهن اندكو  امامت  انينب  ام  قرتحا  تح  روخت  اناوق  تلعج  ةليوط  ةرجاشم  تناك 
ف شبني  رئاطلا  نينتلا  ناك  ..هقيرط  لإ  انم  لك  ضميل  قيفن  نأ  لواحن  نحن  امنيبو 

..ءش لك  قرتحا  ام  اذإ  همادختسا  نمي  لماك  رمع  ءاضيبلا : ةينجلا  ةيده  نع  انيبلق 
تقرحأ ..ةليوط  ةلبق  ف  بيغن  انسفنأ  اندجوف  هايإ  انسبلأو  انيلع  ىدان  مث  اهدجو  تح 

ولو نهتابيبح  لجأ  نم  اولضاني  نأ  نعم  اوفرعي  مل  نيذلا  نيروجهملا  قاشعلا  بولق 
.نهل ايموي  ةتودح  ةياحب 

انرظتنيس هنإ  لاقو  ًاديعس  اظح  انل  نمتو  رضخأ  ملس  لإ  رئاطلا  نينتلا  انذخأ 
.ءاهتنا البو  ءادتبا  الب  نيقشاع  ..امئاد 

.رخآلا دي  ف  انم  لك  دي  ..اعم  ملسلا  اندعص 
..ماع لك  بهذ  نم  ةدحاو  ةضيب  ضيبي  يذلا  يبهذلا  رئاطلا  اندجوف  اندعص 

فطخي نأ  يوني  ناك  ..ارتم  نورشع  هلوط  اريبك  ًانابعث  اندجو  تح  انبرتقا  نإ  امو 
تلوحو ءاضيبلا  ةينجلا  ل  هتدهأ  يذلا  نارزيخلا  فيس  تجرخأ  نل  بهذلا  ضيب 

.ةحنجأ الب  ةمامح  لإ  نابعثلا 
ابرس لتاقأ  نأ  لع  ناك  نل  ..بهذلا  ةضيب  لع  تبيبح  عم  لصحأل  رثكأ  تبرتقا 
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فيسب مهتلتاق  ..تائملا  قوفت  اهدادعأ  تناك  ..اباينأ  لمحت  تلا  تاشارفلا  نم  اريبك 
مل ..تدفن  دق  تحلسأ  تناك  ..لبج  لوط  هلوط  خسم  طبه  ئاهتنا  دعبو  ..نارزيخلا 

اذه تجرخأ  املف  ..انكرتي  نأ  لبق  رئاطلا  نينتلا  يبيج  ف  هسد  حالس  ىوس  دجأ 
.هنم قبت  ام  تلكأو  ًانابعث  تناك  ةحنجأ  الب  ةمامح  تتأ  تح  خسملا  باذ  ..حالسلا 

نارذحت امكنأل  اهناقحتست  ًئاق : بهذ  نم  ةضيب  انل  جرخأو  يبهذلا  رئاطلا  انل  مستبا 
ةرماغمو ىرخأ  ةبتعل  لقتنأل  ٍناوثب  اهذخآ  نأ  لبقو  ..مداقلا  نم  افاخت  ملو  ضاملا 

نأ هيلإ  تلسوت  ..قالغإلا  دعوم  اذه  لحملا : بحاص  لاق  ..ةبعللا  ف  ةراثإ  رثكأ 
تالسوت لبقي  ملو  ميج  ويديفلا  زاهج  أفطأ  هنل  ةيبهذلا ، ةضيبلا  لع  لصحأل  نكرتي 

..تاهينج نم  عم  ام  هل  تجرخأ  امدنع 
الو يدوقن  دفنت  امدنع  ةرسحلاب ؛ نبيصي  ام  رثكأ  وه  دهشملا  كلذ  ناك  تلوفط  ف 

: لحملا بحاص  ل  لوقيف  ةريثك  ادوقن  كلمأ  امدنع  وأ  ..بعللا  ةلصاوم  عيطتسأ 
نم فيسب  ةبرض  نوقحتسيو  بولقلا  ةاسق  ةياهنلا  ف  لاحملا  باحصأ  لك  ..انقلغأ 

.نارزيخ
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« ءا ـ ضيبلا ـة  نبجلا  » ـش تودنس

تلا كلت  ..ءاضيبلا  ةنبجلا  ةكرعم  ف  اوكراش  نيذلا  رجغلا  رخآ  ..علصألا  ديجملا  دبع 
.حتافلا دمحأ  اهيف  حرجو  ةاتف  اهتلعشأ 

نم ةرامع  هو  ..حتافلا  دمحأ  اهنطقي  تلا  ةرامعلا  باوب  وه  علصألا  ديجملا  دبع 
.ءامسلا بر  ةسارحل  عباسلا  كرتيو  ةتس  علصألا  ديجملا  دبع  اهنم  سرحي  راودأ  ةعبس 
ف ةوارضب  براحو  ..لسعملا  ناخد  ةيمهأو  ردقلاب  علصألا  ديجملا  دبع  نمؤي 

.يرجغ ةبتر  لإ  هاقر  حتافلا  دمحأ  نإ  تح  ءاضيبلا  ةنبجلا  ةكرعم 
نم ةلمم  هتلمم ؛ ءاشنإو  دوقفملا  ملاعلا  ريرحتل  هتلحر  لمكتسي  حتافلا  دمحأ  ناك 

.حافتلا ريصع 
لشب ءاضيبلا  ةنبجلا  هري  هنأ ال  حتافلا  دمحأ  نلعأ  امدنع  برحلا  كلت  تأدب 

الإ ءاضيبلا  ةنبجلا  برقي  هنأو ال  مورلا  ةنبجلاو  نوشناللا  اهيلع  لضفي  هنل  صخش 
لوحت تلا  ةيرحسلا  ةولا  نم  مورلا  ةنبجلاو  نوشناللا  نوزخم  دافن  ةلاح  ف 

.ةبئاذلا ةتالويشلا  عطق  لإ  ةايحلا  ديعتو  جلثم  بورشم  لإ  ةيزاغلا  هايملا  تاجاجز 
ةنبجلا تاشتودنس  نم  حتافلا  دمحأ  فقوم  ضفر  لع  علصألا  ديجملا  دبع  رصأ 

عم ءاضيبلا  ةنبجلا  تاشتودنس  مساقت  حتافلا  دمحأ  ضفر  دعب  ةصاخ  ..ءاضيبلا 
موي تاذ  دمحأ  نل  .دوقفملا  دمحأ  ملاع  لإ  ًاثيدح  تلقتنا  تلا  انعراش  ةاتف  ةموس 

اهل هدعت  تناك  ءاضيبلا  ةنبجلا  نم  لماك  شتودنس  هو  اهتيده ، لبقي  هسفن  دجو 
ام اذإ  لملمتيو  تاشتودنسلا  رظتني  حتافلا  دمحأ  راص  ام  ناعرس  مث  موي ، لك  اهسفنب 

لصألا نأب  لملا  هرارق  نلعأ  هنإ  تح  ..اموي  اهراضحإ  نع  ةموس  تباغ  وأ  ترخأت 
.ءاضيبلا ةنبجلا  شتودنس  وه  ءايشألا  ف 

أبتخاو هل  ةموس  هتدعأ  يذلا  ءاضيبلا  ةنبجلا  شتودنس  هدي  نم  دلو  فطتخا  موي  فو 
ةنيدملا تناكو  قراطملا ..»  » ةنيدم حتافلا  دمحأ  ةلمم  دودح  رخآل  ةمخاتم  ةنيدم  ف 

نأ دلولا  كلذ  عاطتساو  ةفوطخملا ..» تاشتودنسلا   » ةنيدم عدت  دلولا  اهب  أبتخا  تلا 
.ةنيدملا كلت  مكاح  حبصي 

نم ةسارحلا  ةديدش  ةنازخ  ف  ةنبجلا  شتودنس  ةيلب »  » عدي يذلا  دلولا  عضوو 
، كاوشألا نم  رصق  ف  اهعضوو  اهسفن  ةموس  فاطتخا  ف  اهدعب  حجنو  راودأ  ةعبس 

.ةليمج عطق  لإ  اهليوحتو  ةنيدملا  ف  ةيلابلا  قرخلا  زيرطت  ديعت  نأ  اهيلع  ضرفو 
ةنبجلا ةكرعم  هكراشي  نأ  علصألا  ديجملا  دبع  نم  بلطو  هشيج  حتافلا  دمحأ  زهج 
علصألا ديجملا  دبع  نم  ةدشب  فاخي  ةيساقلا  ههجو  حمالم  مغر  ةيلب »  » نأل ءاضيبلا ؛
هنأ مغر  ءاذيإلا  لع  دمتعي  ناك  دقف  ةرلل  ةيلب »  » بعل ةقيرط  بحي  ني  مل  يذلا 

.ةرلا بعل  ف  انعراش  لايع  فرحأ » »
ةيلب ريمألا  نل  ةنيدملا ، راوسأ  نم  هشيجب  برتقاو  قرزألا  هليف  حتافلا  دمحأ  بكر 

اكابش ةراهمب  جسنت  تلظ  تلا  بكانعلا  نم  ريثلا  قلطأف  رخآلا  وه  ادعتسم  ناك 
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نمؤي يذلا  علصألا  ديجملا  دبع  نل  حتافلا ، دمحأ  شيج  فصن  اهب  قصتلا  ةريثك ،
قفارت اهنأ  فرعي  ني  مل  تلاو  داعس »  » ىربلا هتنبا  عدتسا  لسعملا  ناخدو  ردقلاب 

.هرابخإ انم  دحأ  أشي  ملو  رسلا  ف  جوم » »
« داعس  » نل ..كابشلا  كلت  لك  ضفنت  نأ  ِكيلع  : » هتنبال علصألا  ديجملا  دبع  لاق 

علصألا ديجملا  دبع   اهعقرف  ..جوملا  دلولا  نم  اهجوزي  نأ  اهيبأ  لع  تطرتشا 
تاشقم رشع  اهل  بلجن  نأ  انيلع  ناكو  ةقفاوملا  لإ  اهدعب  ترطضا  توم ، ةقلع 

.بضنت ةوغر ال  هل  نوباصب  ءام  اهب  اولدو  ةيرحس 
نيباوبلا شخي  الو  قاشعلا  لكأي  قالمع  لجر  ىدل  ةدوجوم  ءايشألا  كلت  نأ  انفرعو 

.لزعنم خوك  ف  نسيو 
قالمعلا خوك  لإ  الصو  تح  راهنأ  ةثالث  علصألا  ديجملا  دبعو  حتافلا  دمحأ  ربع 

.نيباوبلا شخي  الو  قاشعلا  لكأي  يذلا 
امهلكأي قالمعلا  داك  ةرجاشم ، علصألا  ديجملا  دبعو  حتافلا  دمحأ  لعتفا  خولا  دنع 

ف كلتمي  علصألا  ديجملا  دبع  ناك  دقف  ..امهيلإ  عمتسي  هلعج  ةرجاشملا  ببس  نأ  الول 
.حتافلا دمحأ  لايخ  امئاد  اهب  ىدحتي  ناك  تايجحأ  يديعصلا  هتيبالج 

، بشخ وأ  بوط  الب  اهتيب  ةليمج  ةاتف   » علصألا ديجملا  دبع  ةيجحأ  تناكو 
تراص ..ناردجلا  تبذج  اذإف  باوبأ ، الو  هيف  ذفاون  ال  جلثلاك ، ءاضيب  هطئاوحو 

.»؟ ابايث
ةنبجلا تاشتودنس  هل  دعت  تلا  ةموس  ه  ةباجإلا  نأ  لع  حتافلا  دمحأ  رصأ 

.قالمعلاب همالك  ف  دهشتساو  زقلا  ةدود  اهنأ  لع  ديجملا  دبع  رصأ  امنيب  ..ءاضيبلا 
دبع دعأ  امنيب  ..زيرطتلا  لع  ةموس  ةردق  نع  هفرعي  ام  حي  لظ  حتافلا  دمحأ  نل 

، ادج امهبحأ  هنم  قالمعلا  برش  امل  يديعص ، ياش  باوكأ  ةثالث  علصألا  ديجملا 
فظنتل داعسل  هوطعأ  ..دفني  نوباصب ال  ءام  هب  اولدو  ةيرحس  تاشقم  رشع  امهاطعأو 

حتافلا دمحأ  اهأفاك  تلعف  املف  ..دمحأ  شيج  فصن  تصنتقا  تلا  بكانعلا  تويب 
لع علصألا  ديجملادبع  علطي  ملو  ..ةجاجز  ف  جوملا  اهبيبح  ةحئار  اهل  بلج  نأب 

.رسلا كلذ 
راكذألا نم  ريثلا  ظفحي  هنأل  ةنيدملا ؛ راوسأ  حتفي  نأ  علصألا  ديجملا  دبع  عاطتسا 

.ةدصوملا باوبألا  حتفتو  رسعلا  ليزت  تلا  ةبيطلا 
تناكو كاوشألا  رصق  نم  ةموس  ررحيل  بهذو  ةنيدملا  حتافلا  دمحأ  شيج  قرتخا 

..ريمأ بايث  لإ  ةيلب »  » قرخ ليوحتب  ةلوغشم  ةموس 
نم ةموسب  جرخو  حتافلا  دمحأ  هب  ظفتحا  ..قرخلا  نم  ًيمج  ابوث  ةيلبل  تعنص 

شتودنس لباقم  بايثلا  دمحأ : درف  ..يبايث  كلت  هل : لاقو  ..هشيجب  ةيلب  هلباقف  رصقلا 
موجهلا ناكو  ..برحلا  بلط  ةيلب »  » نل ..ةنازخلا  ف  هب  ظفتحت  يذلا  ءاضيبلا  ةنبجلا 

ديجملا دبع  نل  ..ةيلب  نيبو  هنيب  ةقباس  ةيهارل  علصألا  ديجملا  دبع  لع  زكرتي  هلك 
..ةيلبب ةصاخلا  مدقلا  ةرك  لع  لصحيو  لب  موجهلا  كلذ  دصي  نأ  عاطتسا  علصألا 

لإ لاتقلا  فقوت  ديجملا  دبع  نلعأو  راسكنالا  ف  أدب  علصألا  ديجملا  دبع  خوفان  نل 
دبعل ةملك  رسي  نأ  دحأل  ني  ملو  ..نامرخلا  هخوفان  لدعيل  لسعم  رجح  برشي  نأ 
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ةرمل ولو  ةبرجتلا  ليبس  لع  ريمألا  بايث  يدتري  نأ  ةيلب »  » بلط ..علصألا  ديجملا 
ةرظن نل  ..ءاضيبلا  ةنبجلا  شتودنس  ةداعتسا  دعب  الإ  حتافلا  دمحأ  ضري  مل  ..ةدحاو 

فرصت هنأ  ةجردل  اهب  حرفو  بايثلا  ةيلب »  » ىدترا ..هعانقإب  ةليفك  تناك  ةموس  نم 
..ءاضيبلا ةنبجلا  شتودنس  اهب  دجوي  تلا  ةنازخلا  حاتفم  حتافلا  دمحأ  طعأو  ريمأك 

.ةعبسلا راودألا  تاذ  ةنازخلا  سارح  لع  ةرطيسلا  عيطتسي  هنأب ال  هربخأ  هنلو 
رودلا لإ  لصي  نأ  لبق  ةمخض  ةنوزلحو  بهللا  نوخبي  صاربأ  ةعبرأ  دمحأ  لتاق 

.لويخك ططقلا  بكرت  تلا  نارئفلا  نم  عيطقب  هرخآ  نع  ألتما  يذلا  عباسلا 
لع ارداق  حتافلا  دمحأ  مد  ناك  ..ايداع  ني  مل  لملا  همد  نل  ..حتافلا  دمحأ  حرج 

تح نارئفلا  تلتاق  ..ءارمحلاو  ءاضيبلا  مدلا  تارك  نم  شويج  شويجلا ؛ عنص 
ةنازخلا دمحأ  حتف  ..حتافلا  دمحأ  شيج  لإ  تمضنا  تلا  ططقلا  ترسأو  اهتدابأ 

ديجملا دبعل  ريمألا  بايث  جرفي  ةيلب »  » ناك امنيب  ..ءاضيبلا  ةنبجلا  شتودنس  داعتساو 
.علصألا

نم تدقف  اهل : ًئاق  ..هل  هتدعأ  يذلا  شتودنسلا  هدي  فو  ةموس  لإ  حتافلا  دمحأ  لزن 
ءايشألا دقف  يونأ  ةرملا ال  كلت  نل  ..ةريثك  مور  ةنبجو  نوشنال  تاشتودنس  لبق 

«.. ةفوطخملا تاشتودنسلا   » ةنيدم قوف  هتيار  حتافلا  دمحأ  عفر  ..ةلوهسب  ةليمجلا 
لإ اهتداعإب  علصألا  ديجملا  دبع  فلكو  ةفوطخملا  تاشتودنسلا  عيمج  ررحو 

.اهباحصأ
ايموي اهرظتني  لظو  ..تاشتودنسلا  ةنيدمل  ةلمك  ةموس  حتافلا  دمحأ  نلعأ  امنيب 

.ترخأت ام  اذإ  لملمتيو 
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نا ــ عجلا ة  ــ ن ــ ج

..ةتالويشلا رمثت  ةريبك  راجشأ  لعو  زعاملا  نم  عيطق  لع  الم  ريصأس  ةنجلا  ف 
عئابو ةيجيهوبو  ةرحسو  نيدشنم  ..ًادحاو  ًادحاو  تيعر  ريختأف  ..ةدحولا  لمأ  تح 

..ةرونت صقارو  تايرجغو  كريس  يبعالو  ماش  صمحو  تانب  لزغ 
رهظب باوكألا  بصي  سوسقرع  عئاب  اهراعش  ..ةباحس  رهظ  لع  تلمم  نوكتس 

..سوقم
..حزق سوق  شرعو  ًانولم  اريبك  اروطرط  جات  نويس 

ةرمو ةحنجأب  ناصح  ةرمو  نينت  ةرم  ةريثك -  اشأ  ذختتس  تلا  تباحسب  لقنتأس 
تيعر عمو..ةنجلا  تاجهب  نم  ةجهب  ريصأس  ..هسيدارفو  هلا  نانج  نيب  رحب -  سرف 

..ةطيبع ءايشأب  ةجهب  ايندلا  حنمت  نأ  تلواح  تلا 
ًاناريج هل  عنصأسو  ..كاد  دلانود  عم  ريصيس  بحأ  نم  عم  رشحي  ءرملا  نألو 

..كحضلا ف  قرغنف  ..ةلسبلا  خم  اي  ةيبصعب : خرصي  ل  ..هنوظيغي  ارارشأ 
يرصقك ..ةحنجأ  الب  احاتم  ريصيس  ءش  لك  نإف  ..ىرخأ  ةحنجأ  لإ  جاتحأ  نل 

نأش عباتأل  ..ةيزمرق  عومش  هئيضت  لبج  ةمق  لع  فدص  نم  عونصملا  بيهملا 
..تيعر

..دفنت تاياحو ال  اباعلأ  اعم  عنصنس 
كفنس اهانعمج  نإ  تلا  شقلا  ماوكأ  ف  ةهئاتلا  عبسلا  ربإلا  نع  ًاثحب  اعم  رماغنس 

..تلممب قيلت  تلاو  لوصف  ةعبرأ  ةجهب  اهل  تلا  ةريمألا  رسأ 
اهلمت تناك  ةميدق  ةلمم  نع  ةبيجع  ةياح  زوجعلا  ريطارطلا  ةعئاب  ل  صقتسو 

..امعانو ًيمج  ارعش  كلمت  تناك  اهنأل  اهتنبا ؛ ةلوغلا  تفطخ  تح  ..ضرألا  ف 
زوجع ريطارط  ةعئاب  درجم  تراصف  هيضارأو  هلا  روحب  نيب  تدرشو  اهلم  تكرتف 

..نيسحلا ناديم  ف 
هلا نل  ..هلا  لإ  همدقي  ام  ُّطق  كلمي  ني  مل  هنأ  نع  نربخيسف  نيلالبلا  عئاب  امأ 
دوعتف ..اهريطيو  ةنولابلا  لع  هلا  لإ  هتجاح  بتي  ناكف  ..هيلع  ًافوطع  امئاد  ناك 

..هبلط بيجأ  دقو 
نوكأ نل  ةيدهلا  ليبس  لع  نمحرلا  شرع  لإ  اهريطن  ةنولم  ةريثك  نيلالب  ذخأنف 

..يداغلاو حئارلا  ةنتف  ريصتسف  تماستبا  امأ  ..دئاصقو  تاينجو  ةيزم  لب  ..احور 
.اسامو ءايض  رثنت 

ةجهب ايندلا  حنمن  نأ  لواحن  انك  انع : مهربخنو  نيدباعلاو  ءايلوألاو  ءايبنألا  لع  رمنس 
انه ءايشألا  كلت  نأ  قرافلا  نل  ..ةنجلا  ف  رركتي  هسفن  ءشلا  وه  اهو  ..ةطيبع  ءايشأب 

.انتنج كلت  ..مكدحأ  نم  هيفست  الب  ًعف  ةجهبلا  محنمت 
دق ةريثك  اياده  دجنف  اهحتفن  مث  ةنولملا  تارلا  نم  ةريحب  ف  موي  لك  صوغنس 

90



انأ ..نانسأ  مقط  ولو  تح  ..انجهبيس  ءش  لك  ..ايندلا  ف  هقلن  مل  ام  لك  برلا ، اهدعأ 
كلملا فزاع  رهمأ  ناهلو »  » نم رثكأ  اهيلع  فزعلا  ديجأ  دوع  ةلآ  نجهبيس  ايصخش 

..اموي اهنع  حأس  ةدلب  محي  يذلا  ردبلا » قرشأ  »
رشقتو انل  فوصلا  لزغت  تايروح  ..نوباصلا  عيقاقف  ف  ةريثك  تايروح  فشتكنس 

..انروهظ كحتو  صقرتو  تاكنلا  يورتو  ةورفوبأ  انل 
..ةجهبم تانويبب  نيدترم  هروهمج  نحن  دعقن  مث  ..زوجارألل  جلث  نم  احرسم  ميقأس 
..جلثلا تارب  اضعب  انضعب  فذقن  مث  ..عاطقنا  الب  نيحاض  ..نيصقار  قلحزتن  مث 
اعنطصم هفوج  ف  ًادحاو  ًادحاو  انمهتليف  حمقلا  تابحب  ًاطيبع  اروصانيد  قشرن  مث 
نم اهئات  ابعش  فشتكنس  هفوج  لخاد  فف  ..حرملا  انحنميل  الإ  ءشل  بضغلا ال 

نأ دعبو  ..نولملا  زرخلا  نم  هتني  ًادقع ال  هل  اوعنصيل  ريرش  رحاس  مهرخس  قمحلا 
ادج راغص  سانأ  نم  ةلماك  ةنيدمو  ةبيجع  ًازونكو  ةقيرغ  ًاندم  فشتكنس  مهذقنن 

..ةقالمعلا زقلا  ةدود  يديأ  نم  مهررحنس  ..وجنام  ةرشق  نم  ةريزج  قوف  نوشيعي 
نمب ةنجلا  لهأ  اهردق  فرعي  ةطيبع  تاجهبو  تاذل  اعم  عنصنل  انتنج  لإ  مهجرخنو 

..دحأ مهنم  اههفسي  الو  نوسيدقلاو  ءايلوألاو  ءايبنألا  مهيف 
نيرفاسم مامحلا  ةحنجأ  لع  حوطمتن  نحنو  حابص  لك  انرظنم  ةنجلا  لهأ  جهبيس 

مهيلع صقنو  دوعنل  ..روشقملا  زوللاو  قتسفلا  نم  دفنت  نؤم ال  انعمو  ةديعب  دالب  لإ 
.تاياحلا
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نارخفلا دمحأ  ذاتسألا : تاراد  ـ صإ ثدحأ 
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