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دالوأ
سانلا

: كیلامملا
ةياكحلا
ىلوألا



ةياورلا شماھ  ىلع 
دجسم دَّیشو  مَّمص  يذلا  سدنھملا  مسا  رمتسا 

ماع ىتح  ًالوھجم  ةرھاقلا  يف  نسح  ناطلسلا 
ىلع باھولا  دبع  نسح  يرثألا  رثع  امدنع  1944م ،
لخاد ةیفنحلا  ةسردملاب  يصج  زارط  يف  صن 
مسا بناجب  نسح  ناطلسلا  مسا  ركذي  دجسملا 
همسا ناكو  دجسملا ، دیش  يذلا  رئامعلا  ِدّیشُم 

.سانلا دالوأ  نم  ينسحملا ، كیلیب  نب  دمحم 



دالوأل ثدحي  اذام  اًمئاد : لءاستأ  »
لھ ةنيدملا ؟ هذھ  يف  سانلا 
نیب نورھصنيو  اھتقورأ  نیب  نوھوتي 

.ةبيرغ ةنيدملا  هذھ  سانلا ؟ ةیقب 
ةركاذلا كدقفتو  رھنلاك ، كعلتبت 

!«. بيذاجم اھیف  انلك  .فدھلاو 
ةمطاف



2005م
نس ذنم  اھقتاع ، ىلع  ًالمح  اًمئاد  تناك  رصم  يف  اھدلاو  ةرايز 
نم طقف  سیل  ةيرورض ، ةرايزلاف  رضتحي ، مویلا  هنكلو  ةقھارملا ،

لُّمحت .ةریخألا  حئاصنلا  عامسو  عادولا  لجأ  نم  لب  ثرإلا ، لجأ 
عم تلحر  ذنم  .تالاحلا  هذھ  يف  نكمم  تاعاس  ةرھاقلا  رابغ 

.ةلیلق تارم  َّالإ  رصم  رزت  مل  ایلاطيإ  ىلإ  تاَّیِنیسمخلا  يف  اھمأ 
، حرش الو  عادو  الب  رابغلا  دالب  يف  يقبو  اھتلوفط ، نم  بألا  رخبت 

كانھ اھتایح  نآلاو  اھنیح ، ذنم  بضغلا  أدھي  ملو  ةبضاغ  اھكرت 
نم َّقبتي  مل  ةدیعب  ىركذ  ىوس  رصم  دعت  مل  .كانھ  اھدالوأو 
طق اھدلاو  نكي  ملو  ةدمعألاو ، روخصلا  ضعب  ىوس  اھحمالم 

لضفي لجر  اھمأ ، نم  ةسئابلا  صصقلا  هنع  عمست  لجر  ىوس 
تدَّدر املاطلو  اھلوحو ، اھعم  ءاقبلا  ىلع  روخصلاو  ةدمعألا 

يفو هملح ، نع  اًثحاب  هتایح  عاضأ  لجر  هنأ  سؤب  يف  اھتدلاو 
، ءایشألا ةمیق  طق  كردي  ملو  نیمثلا ، هلقع  يف  طلتخا  ءانثألا 
، هتحص لماكب  وھو  هحماست  ملف  يھ ، امأ  اھتدلاو ، تددر  اذكھ 

لب بونذلا ، رفغي  ال  توملاف  رضتحُي ؛ هنأ  درجمل  هحماست  نلو 
.باسحلاب لجعي 

ضعب أرقي  هريرس  ىلع  اًسلاج  ناك  ىفشتسملا  تلخد  امدنع 
ةروراقلا هتطعأو  هلاح ، نع  تلأس  مث  روتف ، يف  هتلبق  قاروألا ،

، يضاملا فیصلا  اًرالود  نیسمخب  هل  اھترتشا  يتلا  ةیجاجزلا 
؟ اھب تیتأ  نيأ  نم  ةیجاجزلا : ةروراقلا  ىلإ  رظني  وھو  لاق 
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يل تلق  ایسینیف ، نم  هل : دعتستو  هدقن  عقوتت  يھو  تلاقف 
.جاجزلا بحت  كنإ  لبق  نم 

جاجز قشعأو  جاجزلا ، قشعأ  سامحلا : نم  ءيش  يف  لاق 
.كلوح ءيش  لك  لثم  ةصیخر  اھنكلو  ایسینیف ،

؟ انھ يلوح  بضغ : يف  تلاق 
.كانھ كلوح  - 

.يبأ اي  ریخب  كنأ  دب  ال  كتداعك ، رمأتو  دقتنت  - 
: داتعملا لاؤسلا  لأس  مث  اھعمسي ، ال  هنأكو  تاظحل ، تمص 

؟ رصم ىلإ  نيدوعت  ىتم 
تشع .هفرعأ  ناكمل ال  يل  ةدوع  ال  ةداتعملا : ةباجإلا  تباجأو 

.ةلیلق نینس  هیف 
.نیفرعتسو نیمدنتس ، ةداتعملا : ةباجإلا  سفن  باجأو 

سیلو ةفرعملا  لبق  مدنلا  يتأي  اذامل  الو  طق ، هتاملك  مھفت  مل 
.اھدعب

.يبأ اي  ریخب  نوكتس  هدي : ىلع  تبرت  يھو  تلاق 
لوصولاو اضرلا ، يغبن  اًمود  لاق : مث  ةھرب ، امھنیعأ  تقتلا 

ىلإ قيرطلا  ةلمكتو  يتمھم  ءاھتناب  يننأ  تننظ  لیحتسم ،
اًمايأ ولو  ةحارلاب  رعشأس  ةصقلا  ةياھن  ةباتكو  ةقیقحلا 
غارف يتأي  فدھلا  لوح  فاوطلا  ءاھتناو  لوصولا  دنعو  تادودعم ،

، لوصولا نم  نوھأ  ةفھللا  ءاھتنالا ، ىلع  اھترسحو  سفنلا 
اھنم غرفي  الو  اًفغش  سفنلا  ألمي  لیحتسملا  ىلإ  قوتلاو 

.يتنبا اي  كلثم  ئلتمي ، مل  غارفلاو  ةياھنلا  ىلإ  تلصو  .شیعلا 
يف ةدیعس  انأ  ةعرسم : تلاق  اھنكلو  هتاملك ، مھفت  مل 

.يتایح
.حرفلل اًمعط  يقوذت  مل  لب  - 
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كبتك اھؤلمت  كتایحو  فرعت ، نأ  كل  فیكو  ةرارم : يف  تلاق 
؟ طقف كثاحبأو  ةیملعلا 

.كبضغو كدقح  نمو  يتنبا ، اي  كتاملك  نم  بكسنت  كترارم  - 
لب طقف  ثاحبألا  بتكأ  انأ ال  ٍّلك  ىلع  كلذك ؟ سیلأ  كجوز ، ِتكرت 

اًثحبو اًملح  تناك  مايأ ، ةعضب  ذنم  اھنم  تیھتنا  اًضيأ ، صصقلا 
نل ٌّينج ، الو  ٌّيسنإ  اھؤلمي  سفنلا ال  يف  ةوھب  ينتكرت  ةایحو ،

.اھیكردت نلو  اھیمھفت 
، بذكلاب ولو  متھت ، كتننظ  ديدج ، نم  كسفن  نع  ملكتت  - 

.كدافحأ لاحو  يلاحب 
ينادان نیعبرأو  ةعبرأ  ماع  يف  دورش : يف  لاق  اھعمسي ، مل 

، فاشتكالا هكراشأو  دجو ، ام  ىرأل  نسح  روتكدلا  يذاتسأ 
نأ ينديري  ناك  مویلا ، ةذتاسأ  نع  نوفلتخم  يضاملا  ةذتاسأ 

ریثكلا ثحبلا ، يف  تقولا  تیضق  تمھفو ، تثحب  مھفأو ، ثحبأ 
.تقولا نم 

رسب حوبي  مأ  رضتحي ؟ لھ  يذھي ، لھ  مھفت ، ملو  هیلإ  ترظن 
، ةياورلا تلمتكا  اھيرشناو ، قاروألا  هذھ  يذخ  .نیمساي  ریطخ ؟

لئالدلا لك  َّيدل  .ةیقیقح  ةصق  يھ  ةياور ، تسیل  يھ 
بلق يف  نسح  ناطلسلا  دجسم  ىلإ  ًالوأ  يبھذا  لیصافتلاو ،
لاوط نیخرؤملا  نم  دحأ  هفرعي  مل  مسالا ، نع  يثحباو  ةنيدملا ،
ناكرأ دحأ  يف  نسح  روتكد  هفشتكا  ىتح  ةیضاملا  ماوعألا 

ىنب يذلا  سدنھملا  ناك  ينسحملا  كیلیب  نب  دمحم  دجسملا ،
لھ .سانلا  دالوأ  نم  ناك  كیلامملا ، نم  نكي  ملو  دجسملا 

تبھذ .ثحبأ  يرمع  تیضق  فاشتكالا ؟ اذھ  ةیمھأ  نیمھفت 
ىلع ءامسألاو  دجسملا  اياقب  تيأر  كیلامملا ، ةفارق  ىلإ 

، كانھ لزت  مل  بتكلا ، راد  يف  فحصملا  ةطوطخم  تيأر  رباقملا ،
.ءيش لك  تدجو 
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؛ تقو يدل  سیل  .يبأ  ديدج ، نم  كثاحبأ  نع  ملكتت  تنأ  اھ  - 
.اًدغ دوعأس  اذھل 

ىلإ يبھذاو  ةياورلا ، يرشنا  .ةریخألا  يتیصو  هذھ  - 
لزي مل  دوجوم ، هناكرأ ، يف  مسالا  نع  يثحباو  دجسملا ،

.موي لك  ثَعبُتو  عدبتو  رھصتو  علتبت  يتلا  ةنيدملاك  اًدوجوم 
.بجت ملو  هیلإ ، ترظن 

اي نذإ  كعم  كتيدھ  يذخ  فرعأ ، يبھذت ، نل  ىسأ : يف  لاق 
.نیفرعت يتدیفح ، ةيؤر  نم  ينتمرح  .نیمساي 

.تضفرو ایلاطيإ  يف  انترايز  كنم  ُتبلط  دورب : يف  تلاق 
.عادخلاو سؤبلا  ةدھاشم  بحأ  ال  - 

!؟ عادخ يأو  سؤب  يأ  - 
.سأب .كلوح ال  نم  رصبلا  عادخو  تنأ  كسؤب  - 

تیبلا كلوخد  دنع  حوحبم : توصو  سامح  يف  لمكأ  مث 
وناروملا جاجز  نم  ةعونصم  ایسینیف ، نم  ةاكشم  نيدجتس 

انم اھخيراتو  ملاعلاو ، ثحابلا  ىوس  اھمھفي  اھتلاصأ ال  لیصألا ،
.ةيدھ نیفزوج  يتدیفحل  اھطعأ  ریثكب ، كتروراق  نم  ىلغأ  انبو ،

.قاروألا يرشناو 
اھنكلو هتیصو ، ذفنت  ملو  .طق  اھرشنت  مل  .قاروألا  اھاطعأ 

رشع ىنثا  دعب  اھتوم  لبق  اھتنبال  قاروألاو  ةاكشملا  تطعأ 
.يھ اھو  .ةرشابم  كلذ  دعب  اھتنبا  اھترشن  اًماع ،
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لوألا بابلا 
تاوزغ

توم دراملا  جورخ  يفو  ءانف ، عادبإلا  يف  » 
غولب يفو  .سفنلل  ةوجفو  بلقلل  ءيطب 

«. قيرطلا ءاھتناو  لوصولا  ةرارم  دارملا 
رئامعلا داش 
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لوألا لصفلا 
1309 م

.ةفولأم ریغو  ةریطخ  ةقباس  لثمي  ناك  للجلا  ثدحلا  اذھ 
رمألا ةروطخو  .هیف  تبلاو  رمألا  ةشقانمل  ءاملعلاو  راجتلا  عمتجا 

يف قوثوملا  نم  ةرجحلا  لخدي  نم  لكو  اًقلغم  عامتجالا  تلعج 
كیلامملل عامتجالا  ربخ  لصو  ولف  .مھنيدتو  مھصالخإو  مھئالو 

فورعم ركب  ابأ  رجاتلا  نأ  عمو  هابقع ، دمحت  ال  ام  ثدحیسف 
ناك نيریثكلا ، هئاقدصأو  يخسلا  هئاطعو  ةحمسلا  هتریسب 
لھس مھدنع  لتقلاف  نیلتاقملا ، شطب  فاخي  هلخادب 

امو ةحفاصملاو ! مالسلا  نم  لھسأ  سأرلا  عطقو  غاستسمو ،
زعأ توم  نم  نكلو  وھ ، هتوم  نم  فوخلا  سیل  رجاتلا  نادجو  زھي 

.هبلق ىلإ  ءيش 
.هملعت ملو  كنبا  ِّبرت  مل  ركب : يبأل  مول  يف  راجتلا  ریبك  لاق 

.ءايربكلاو ةسرطغلا  ءازج  اذھ 
هؤاوھأ ریغصلا  باشلل  قفر : يف  ميركلا  دبع  خیشلا  لاق  مث 

، لح يف  ركفن  .میحر  روفغ  هللاو  .ناكمو  دعوم  سفنلا  بيذھتلو 
.صالخلل ةقيرط  يف 

، ءابولا دعب  يل  ىقبت  ام  لك  دیحولا ، ينبا  ركب : وبأ  رجاتلا  لاق 
ىلع نم  ىفتخا  .هتخأو  وھ  الإ  َّقبتي  ملو  ةعستلا  يدالوأ  تام 

؟ ملظلا وھ  امف  اًملظ  اذھ  نكي  مل  ول  .ضرألا  هجو 
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الو قلخلاب  نظلا  ئست  ال  اًعرسم : ميركلا  دبع  خیشلا  لاق 
، نآلا اھبقاوع  اھل  ملظ  ةملك  سلجملا ، اذھ  نمأت  الو  عرستت ،
؟ كتجوزو كتنبال  ىقبتي  نمف  كنبا  عم  اًضيأ  تنأ  تیفتخا  اذإو 

ریمألاو .هللا  ءاش  نإ  دوجوم  لحلا  .نآرقلا  نم  رَّسیت  ام  أرقاو  أدھا 
.اھدیجيو ةیبرعلا  ملكتي  لقألا  ىلع  .ءارمألا  ةیقبك  سیل  دمحم 

يف قرتحیلف  .قالطإلا  ىلع  مھؤوسأ  وھ  اًعرسم : بألا  لاق 
! منھج ران 

، فارصنالل اًعیمج  اوماق  مث  فوخ ، يف  تارظنلا  روضحلا  لدابت 
اي ينع  َّلختت  ال  ميركلا : دبع  خیشلل  ٍّجرت  يف  ركب  وبأ  لاقف 

.خیش
تفاخأ كتاملك  ءودھ : يف  لاقو  هدي ، ىلع  ميركلا  دبع  َتَّبَر 

.اذكھ كدھعأ  مل  يخأ ، اي  رذحلا  َّخَوَت  .روضحلا 
! خیش اي  ينبا  وھ  - 

.دعب هتوم  ربخ  عمست  مل  ةمحر هللا ؛ نم  سئیت  ال  - 
.موئشملا مویلا  سفن  حابص  يف  ركب  يبأ  ةاسأم  تأدب 

دھش نأ  دعب  بنيزو ، دمحأ  تنبو : دلو  ركب  يبأل  ىقبت  ءابولا  دعب 
ىلإ هیلفطب  برھو  رخآلا ، ولت  دحاولا  هدالوأ ، عیمج  توم 

ناخلاو هتعاضب  اًكراتو  اًفئاخو  ًابقرتم  اًروھش  اھب  ثكمو  ءارحصلا ،
.ةرھاقلا لكو 

داعو ناخلا ، حتفو  ديدج ، نم  هتایح  أدب  ةرھاقلا  ىلإ  داع  امدنع 
رھتشت هتشمقأو  رھدزت  ريرحلا  ةراجت  تأدبو  هباوص ، ىلإ  رمعلا 

ناك .مھانغأو  ةرھاقلا ، راجت  رھشأ  نم  ناك  امك  داعو  ىرخأ ، ةرم 
باحصأو ةطلسلا  لك  دواھيو  بئارضلا ، عفديو  ءارمألا ، لماجي 

ایندلا يف  ديري  ام  لك  امھ  هالفط  حبصأو  هملاع ، رقتساو  .ذوفنلا 
.هتداعس لكو 

، ةایحلا يف  سرمتي  مل  ةجاذسلاو ، ةبیطلا  ديدش  ناك  دمحأ 
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ملعلا هیقسي  نأ  عطتسي  ملو  بألا  لواح  .هدلاو  ةراجت  ملعتي  ملو 
.دلولا يھ  نوكت  نأ  اھب  ردجي  ناكف  بنيز  هتنبا  امأ  .ةونعو  ًابصغ 
بتكلا تصتماو  تملعت  .عیمجلا  امھیف  تقاف  اھتحاصفو  اھؤاكذ 
اھلوضف اھانیع ، هیلع  عقت  ام  لكو  ربجلاو  هقفلا  بتك  اًصاصتما ،
درمتلا اذھ  اھمأ  مھفت  ملو  اھدلاو ، نیع  ةرق  اھالعج  اھتيویحو 
عجارت تناك  اھنقتت ، يتلا  لاجرلا  تافرصت  الو  اھتیصخش  يف 
هتقيدص تناكو  ةلكشم ، يف  عقو  ول  هحصنتو  بألا  تاباسح 

دعب ناك  اھفافزو  ةرشع ، ةنماثلا  نود  لزت  مل  يھو  ةبرقملا 
فسویف ىرخأ ، ةاسأم  هذھو  فسوي ، اھمع  نبا  ىلع  عوبسأ 

.دمحأ عم  ىفتخا  اًضيأ 
ىلإ هتخأ  بحطصي  لضفألا  نأ  هنبا  نم  بألا  بلط  امدنع 
لجأ نم  ضارغألا  ضعب  يرتشتو  ريرحلا ، ضعب  راتختل  ناخلا ؛

تاباسح عجارت  نأ  ءافخلا  يف  هتنبا  نم  بألا  بلط  اھزاھج ،
كرماوأ ةوق : يف  تلاقو  اھسأر  تَّزھ  .دمحأ  ظحالي  نأ  نود  ناخلا 

.يبأ اي 
فسوي اھمع  نباو  اھبیطخ  ىلإ  لصو  ناخلل  مویلا  اھجورخ  ربخ 

، ةلوفطلا ذنم  اھبیبح  وھ  فسوي  تططخ ، امكو  تدارأ  امك 
هنأو اھبیصن  نم  هنأ  فرعت  تناك  هعم  بعللا  نع  تفقوت  امدنعو 

تانبلا لك  ملحو  هقالخأو  هلكش  يف  اًكالم  ناك  .لیمجلا  اھردق 
ةلوفطلا نس  دعب  امھتاملكو  ةریصق  تناك  امھتاءاقل  اھلوح ، نم 

.بحلاو قوشلا  لك  لمحت  اھنكلو  ةبضتقم ، تناك 
، دیعب نم  هبقارتو  اھتذفان ، نم  هظحالتو  همودق  رظتنت  تناك 

ىقلأو هدي  لبق  ةَّرمو  نانح ، يف  اھل  مستباف  اھب  رعش  ام  اًریثكو 
.اھتلیل منت  ملو  بلقلا  باذف  اھتذفان  ىلع  ةلبقلا 

ارصاح نيذللا  توملاو  ءابولا  ببسب  نیتنس  امھجاوز  لجأت 
.اھتلئاعو هتلئاع 
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يف ایحت  هتجوز ، طقف ، وھ  هل  نوكتو  لیلقلا ، الإ  قبتي  مل  نآلاو 
لب .يضاملا  يف  نالعفي  اناك  امك  وھلتو  هعم ، كحضتو  هراد 

.رثكأو هقانعو  هسمل  عیطتستس 
تلصو نإ  امو  .ناخلا  ىلإ  ریصقلا  قيرطلا  لاوط  اًحرف  ناك  اھبلق 
ةعجارم يف  تأدبو  اھھجو ، لوح  اھرامِخ  تمكحأ  ىتح 

عم ملكتي  اھوخأ  ناك  .فسوي  لوصو  بقرتت  يھو  تاباسحلا 
قرشملا هلبقتسمب  ةقثو  وھز  يف  ناخلا  جراخ  فقيو  راجتلا 

.ةرقتسملا هتایحو 
ناثحبت هانیعو  دمحأ  حفاص  نأ  دعب  ناخلا  لخدو  فسوي ، ءاجو 

اھبلقو مستباف  امھنیعأ ، تقتلا  .هب  ملحي  ام  لكو  هسورع  نع 
مل .بنيز  ناخلا : جراخ  ىلإ  رظني  وھو  لاقو  ةحرفلا ، نم  جلتخي 

.عوبسأ الإ  قبتي 
.فرعأ تفاخ : توص  يف  تلاق 

؟ كبحأ مك  نیفرعت  .يمع  ةنب  اي  كبحأ  - 
هیلإ رظنت  يھو  ءيشلا  ضعب  رامِخلا  تحازأو  اھسأر  تأطأط 

؟ ينبحت مك  تلاقو :
ثرتكي الو  سامح  يف  لجر  عم  ملكتي  دمحأ  ناك  هلوح ، تفتلا 

ام لك  تنأ  لاقو : ةوقو ، ةعاجش  يف  اھدیب  كسمأف  امھب ،
.يتایح يف  هتینمت 

.ربصلا نم  دب  ال  تلاق : مث  كابترا  يف  اھدي  تدعبأ 
كلامج ليوط ، نمز  ذنم  كیلع ، يانیع  تعقو  ذنم  دفن  يربص  - 

يف الو  ماشلا  دالب  يف  ال  هلثم  رأ  مل  .راعشألا  يف  بتكي 
.ةسكارشلا

؟ تيأر اًتنب  مكو  لالد : يف  تلاق 
.ةدحاو ةرم  يدیب  يكسمأ  .كریغ  نايرت  يانیع ال  - 

عمس هنكلو  اھب ، كسمي  نأ  مھف  اھدي ، تَّدم  مث  ًالیلق  تددرت 

15



ةدح يف  ملكتي  ناكو  دمحأ  ىلإ  فتلاف  ناخلا ، جراخ  ًایلاع  ًاتوص 
.يكولمم يدنج  عم 

، اھھجو لوح  رامِخلا  يھ  تمكحأو  اًعرسم ، فسوي  هیلإ  هجتا 
.جراخلا يف  ثدحي  ام  عباتت  يھو  ناخلا  لخاد  ترقھقتو 

يعم مالكلا  كنكمي  ال  ركب ، يبأ  نبا  انأ  وھز : يف  دمحأ  لاق 
.لحرت نأ  امإو  ريرحلا  يرتشت  نأ  اَّمإ  .اذكھ 

فسويو هلیمز  ىلإ  تفتلاو  عزفو ، لوھذ  يف  يدنجلا  هیلإ  رظن 
ةعطقب يكولمملا  يدنجلا  كسمأ  مث  فوخ ، يف  همف  حتفي 

يف دمحأ  ىلإ  رظنو  نیفصن ، اھرطشو  هفیس  جرخأو  ريرحلا 
يدنجلاب عفدو  بابشلا ، ةروف  دمحأ  رافو  امھنیعأ  تقتلا  .ٍّدحت 

.لحري نأ  هرمأو  هیف  خرص  مث  ضرألا ، ىلع  عقوف 
ملاعلا دمجتو  ةكرحلا ، نع  قوسلا  فقوت  ةظحللا  هذھ  يف 
قھشت بنيزو  ناخلا  لوح  اوفتلا  ةرشع ، يدنجلا  حبصأو  .هلك 

! تلعف اذام  ناخلا : نم  جرخت  يھو  اھیخأل  تمتمتو  عزف ، يف 
.يفسأ لبقا  يدنجلل : اًعرسم  فسوي  لاق 

: ءاجر يف  ًالئاق  هل  اھاطعأو  همامأ ، ريرح  ةعطقب  كسمأ  مث 
.لحراو لباقم  الب  اھذخ 

.لغبلا اذھو  تنأ  كتوم  لبق  سیل  موقي : وھو  يدنجلا  لاق 
لقعلا لك  ىلع  تغط  دق  بابشلا  ةروفو  هفنعیل  همف  دمحأ  حتف 
ةياھن عقوتتو  زجعو  سأي  يف  اھلوح  رظنت  بنيزو  قطنملاو ،
هقوفو ةراحلا  باب  جراخ  ناصحلا  تظحال  .ةظحل  يأ  يف  اھرمع 

ترج .ناكم  لك  يف  هلوح  دونجلاف  ریمألا ؛ هنأ  اھل  ادب  لجر 
هنبا ىلع  اھدلاو  ةرسحب  الإ  رعشي  ال  اھبلقو  ةعرس  ىصقأب 

.يكولمملا يدنجلا  فیسب  ةظحللاو  وتلا  يف  لتقیس  يذلا 
.ریمألا يالوم  .ریمألا  يالوم  خرصت : يھو  ةراحلا  نم  تجرخ 

يھو اھیلإ  رظنو  هئارو ، نم  مداقلا  خارصلا  ىلإ  ریمألا  تفتلا 
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! ينثغأ ثھلت : يھو  تلاق  ىتح  تلصو  نإ  امو  هتیحان ، يرجت 
! ينثیغت نأ  كیلإ  لسوتأ 

قرعلاو اھقيرط  يف  يرجت  يھو  اھنم  عَقو  دق  ِرامِخلا  ناك 
.عزف يف  هیلإ  نارظنت  ناتعساولا  اھانیعو  اھتھبج  نم  ببصتي 

؟ نيديرت اذام  هداوج : يطتمي  لزي  مل  وھو  لاق 
مل .كیلامملا  هلتقیس  ..يخأ  ةعيرس : جرخت  اھتاملكو  تلاق 

! ينثغأ هنولتقیس  .اًئیش  لعفي 
.ةماعلا نولتقي  كیلامملا ال  سوبع : يف  لاق 

.هذقنت نأ  كیلإ  لسوتأ  ةعرسم : تلاق 
يطغي داكي  يذلا  ليوطلا  اھرعشو  اھھجو  ىلإ  هرظن  لاطأ 

نم قوسلا  يف  نیلعفت  اذامو  كرامِخ ؟ نيأ  لاق : مث  اھدسج ،
ىلإ يدوع  .توملاو  ءابولا  ىلإ  ىدأ  ءاسنلا  جورخ  ساسألا ؟
ةربع ينوكتل  ةراحلا ؛ طسو  يف  نآلا  كدلج  ررقأ  نأ  لبق  كتیب 

.ءاسنلا لكل 
.اھیلع رطیسي  سأیلاو  اھرامِخ  نع  ثحبت  يھو  اھلوح  ترظن 

.نآلا لتق  هنأ  دب  .ودبي ال  ام  ىلع  ققحم  اھیخأ  توم 
، اًضيأ فسويو  سكتنم ، هسأرو  ًاطوبرم  اھمامأ  اھاخأ  تأر 

لاجر ىلإ  ریمألا  رظن  .ریمألا  هاجتا  يف  امھب  نوریسي  كیلامملاو 
؟ العف اذام  مزح : يف  لاقو  هتیشادشخ 

ىلع ىَّدعت  باشلا  اذھ  هسأر : ئطأطي  وھو  يدنجلا  لاق 
.ةماعلا مامأو  قوسلا  طسو  يالوم  اي  دونجلا 

اي كل  مسقأ  لعفي ، مل  تلاقو : ةعرسم  اھمف  بنيز  تحتف 
 ... يدنجلا .لعفي  مل  ریمألا  يالوم 

ةراحلا يف  نيریستو  لاجرلا  عم  نیملكتت  ةوق : يف  اھعطاق 
؟ بيذاجملا دحأ  تنأ ؟ نم  رفاس ، هجوب 
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ةلئاع نم  نحن  .دیحولا  يخأ  وھ  ينرذعا  لسوت : يف  تلاق 
ُفْعا يالوم ! اي  ينثغأ  .اًدحأ  ِذؤي  ملو  ةرطع ، هتریس  ركب ، يبأ 

.يمع نباو  يخأ  نع 
؟ كمسا ام  ةوق : يف  لاق 

.بنيز - 
؟ بنيز اي  دالبلل  ثدحي  اذام  دونجلا  ىلع  ةماعلا  يدتعي  امدنع  - 

البو ةيرح  يف  اًداسف  نودسافلا  ثیعيو  بارخلا  معي  نیفرعت ؟
.ةعاجش كنأل  كعم  روبص  انأ  .عدار 

يف تبأل  نجسلا ؛ ىلإ  امھوذخ  هدونجل : مسح  يف  لاق  مث 
! كتیب ىلإ  يدوع  ایھ  .امھرمأ 

.اھاتفاخأ هینیع  نكلو  قطنتل ، اھمف  تحتف  امھنیعأ ، تقتلا 
تأطأطف ةدحاو ، ةملكب  تقطن  ول  اھناسل  عطقیس  هنأ  ترعشو 

.كتامس نم  لدعلا  .يالوم  كل  وعدأو  كركشأ  تلاقو : اھسأر ،
.بجي مل 

دعي مل  اھفرعت  يتلا  اھایندو  ىھتنا  دق  اھملاعو  اھتیب ، ىلإ  ترج 
ثدحلا وھ  نكي  مل  دمحأو  فسوي  ىلع  ضبقلا  نكلو  دوجو ، اھل 

! للجلا
* * *

، مویلا لاوط  خارصلل  اًصیصخ  ةبدان  ترجأتساو  مألا  تخرص 
جوزلا عطتسي  ملو  ةرم ، لكك  تسیل  ةرارم  هل  ةرملا  هذھ  دقفلاف 

.اھنتكسي نأ  ةراحلا  ءاسن  لك  عطتست  ملو  اھتكسي ، نأ 
بسو ليوعلا  طسو  ًالیحتسم  تیبلا  يف  ركب  يبأ  دوجو  حبصأف 

.خویشلا لكو  تیبلا  لھأ  لكب  ةثاغتسالاو  ملاعلا 
وعدي مویلا  لاوط  دجسملا  يف  يقبو  ناخلا ، ركب  وبأ  قلغأو 

.ةطاسولا مھیلإ  بلطيو  ءاملعلاو ، خویشلا  عم  ملكتيو  هللا ،
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نم مھفطخو  فسويو  دمحأ  ءافتخا  ةثداح  نم  عوبسأ  دعب 
ركب يبأ  رجاتلا  نم  ميركلا  دبع  خیشلا  برتقا  كیلامملا  دونج 

.ال مأ  ةدیج  تناك  اذإ  فرعأ  رابخأ ال  يدل  موجو : يف  لاقو 
بَّذعت ءاصفرقلا : سلجيو  فحصملاب  كسمي  وھو  ركب  وبأ  لاق 

؟ يخأ نبا  اوبَّذعو  هوبذع  بيذعتلا ؟ نم  تامو 
.يخأ اي  ةميرج  هلعف  ام  نأ  دقتعأ  .فرعأ  ال  ميركلا : دبع  لاق 
يحضي نمل  همارتحا  رھظي  ملو  دالبلا ، يمحي  نم  ىلع  ىَّدعت 

هربخ ينءاج  .ایح  لزي  مل  هنكلو  هوبذع ، امبر  .انلجأ  نم  هرمعب 
.مویلا

؟ وھ نيأ  ةفھل : يف  بألا  لاق 
ریغو يخأ  اي  بعص  عوضوملا  ءطب : يف  ميركلا  دبع  لاقف 

.قوبسم
.كلمأ ام  لك  مھیطعأ  - 

.بئارضلا ضرف  بحي  الو  لاملا  ىلإ  جاتحي  دمحم ال  ریمألا  - 
ىلع هدلجأو  يسفنب  ينبا  ُبقاعأ  .هل  ُلسوتأو  هعم  ُملكتأ  - 

.همع نباو  وھ  هنع  جرفيو  ألملا ،
اوبھذ .ریمألا  عم  اوملكتو  كل  اوطسوت  ءاملعلا  ميركلا : دبع  لاق 

اي ةقدص  ةبیطلا  ةملكلاف  ةعافشلا ، بلطل  ةضورلل  اًصیصخ 
.ریغت انلاح  ناكل  نيدلا  میلاعتب  ةماعلا  كسمت  ول  .يخأ 

؟ هنع جرفي  نأ  ىلع  ریمألا  قفاو  - 
ءابولا دعب  .كل  تلق  ميركلا : دبع  لاق  مث  ةھرب  تمصلا  داس 

.ضرألا فوج  نم  جرخت  تامدصلا  لكو  ًابيرغ ، ءيش  لك  حبصأ 
.مھئاوھأ عبت  نوفرصتي  اوحبصأ  كیلامملا  ىتح 

؟ امھنع جرفیس  - 
فارتعالا .انلجأ  نم  نییبیلصلاو  لوغملا  براح  ریمألا  نأ  فرعت  - 
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.ةلیضف قحلاب 
؟ امھنع جرفیس  هنأب  دعو  لھ  - 

.رمألا يف  ركفیس  لاق : مث  تاظحل  ميركلا  دبع  تكس 
.هحفص بلطأو  هعم  ملكتأ  هیلإ ، ينذخ  - 

.ةلوھسلا هذھب  سیل  - 
.ينبا حارس  قلطیل  ءيش  يأ  لعفأ  ديري ؟ اذام  - 

دعب ریغت  ءيش  لك  كل  تلق  .هبلط  ينمدص  ميركلا : دبع  لاق 
.نووالق نب  دمحم  رصانلا  ناطلسلا  لیحرو  ءابولا 

.هبرھ دصقت  ركب : وبأ  لاق 
تنأ كتایحب  يدوتس  كتاملكو  كتافرصت  لاق : مث  هلوح  تفتلا 

.كتنبا نم  جاوزلا  ديري  ریمألا  .يخأ  اي  ينعمسا  .اًضيأ 
ىلع مطقملا  لبج  نم  روخص  طوقس  عقوك  بلطلا  عقو  ناك 

.فولأم ریغ  اًضيأ  ناك  هنكلو  اًعزفم ، طقف  نكي  مل  .ركب  يبأ  سأر 
.بيرغ بلط  اذھ  انتانب ، نم  نوجوزتي  كیلامملا ال  ركب : وبأ  لاق 

.فولأم ریغ  بلط  فرعأ ، خیشلا : لاقف 
يف اندحأ  لخدتي  ال  مھتایح ، نوشیعيو  انتایحل  اننوكرتي  اوناك  - 
نع نوعفاديو  رارقتسا  يف  ایحنو  بئارضلا  عفدن  .رخآلا  ةایح 

؟ ثدح اذام  .ةرھاقلا  جراخ  مھعالقو  مھروصق  يف  نویحيو  دالبلا 
؟ اذامل

.بلطلا اذھ  عقوتأ  ملو  .فرعأ  ال  ةيدج : يف  خیشلا  لاق 
ينبا ذخأي  نأ  ديري  لذلا ؟ اذھ  ام  .اھمع  نبال  ةبوطخم  يتنبا  - 

! ریمألا اذھ  يدیب  هلتقأ  .يتنباو 
نم دب  ال  كدعاسأ ، نل  تاملكلا  هذھ  نع  فقوتت  مل  ول  - 

.ىنسحلاب لادجلاو  فقاوملا ، هذھ  يف  ةمكحلا 
نوكیس ناك  اھفافز  لفحو  اھمع ، نبا  ىلإ  ةبوطخم  يتنبا  - 
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.يكولمملا ىلإ  اھب  يمرأ  .قفاوأ  نلو  .قفاوت  نل  .مویلا 
فلأ مدقتيو  ديزي ، وأ  يكولمم  ةئم  هدي  تحت  نیئم  ریمأ  وھ  -

؟ كباوص تدقف  لھ  .بورحلا  يف  يدنج 
، اًریمأ حبصأ  مث  اًدبع  ناك  هدیب ، سیل  هرارق  كولمم ، هنكلو  - 
وھ الو  انم  وھ  ال  انضرأ ، ىلع  بيرغ  .فرعأ  اًدبع ال  لازي  امبرو ال 
نم كلتما  امھم  .هتیب  لھأ  نَم  الو  ىتأ  نيأ  نم  فرعن  ال  انفرعي ،

.امھرمأ ال يف  كوكشم  هنيدو  هؤالوو  بيرغو  كولمم  وھف  دونج 
! ةميدقلا هدالب  يف  هنيد  ناك  اذام  ىتح  فرعن 

كلم انلكو  .نيدتمو  ملسم  وھو  هنيد ، ىوس  لجرلا  بیعي  ال  - 
؟ هریصم كلمي  انم  نم  ، 

رتبت مھتوسق  .اھلتقیس  كیلامملا ، نم  جوزتت  نل  يتنبا  - 
مل رارحأ ، رصم  لھأ  خیش  اي  .اًعیمج  اھفرعن  .يخأ  اي  بلقلا 

؟ دیبعلا نم  اوجوزتي  نأ  مھل  فیك  ةفیلخ ، الو  ناطلس  مھدبعتسي 
، كتوق نوردقيو  يخأ ، اي  اًدیبع  مھیلع  قلطت  نم  كنومكحي  - 

نم بارتقالا  مھتداع  نم  نكي  مل  .ًأطخ  تبكترا  ول  كنوبقاعيو 
.مھدالب نم  ءاسنلا  نولضفي  ةماعلا ،

، يتنبا نم  نوبرتقي  الو  نوءاشي  امفیك  دالبلا  يف  نودبرعي  - 
ال .اَّنم  نوحبصيو  اننورھاصي  ال  نكلو  سأب ، ال  دیبعلا  انمكحي 

.زوجي الو  نكمي 
نوقلطي رصم  لھأ  نأ  نوفرعي  ءارمألا  يخأ ، اي  خیشلا : لاق 

اذھ مھيذؤي  الو  اًرارحأ ، اوسیل  لصألا  يف  مھنأل  كیلامم ؛ مھیلع 
انلكو دحأل ، سیلو  هدحو  كلملا   نإ  نولوقي : مھنأل  مسالا ؛

. كلملا  كل  تلق  باوص ، ىلع  مھنأ  دقتعأو  كلم  
اذ وھ  اھ  مھاوقتو ! مھعرو  مظعأ  ام  مكھت : يف  ركب  وبأ  لاق 
نأ يعديو  هملظو ، هوطسب  يرمع  ةیقب  ىلع  يضقي  كولمم 

. كلملا 
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َرأ مل  حلاص ، لجر  دمحم  ریمألا  لاق : مث  ةھرب  خیشلا  تمص 
.ریخ لك  ىوس  هنم 

.ثدحي نل  - 
دمحأ ذاقنإو  قزأملا  نم  جورخلل  ةقيرط  يف  ركفن  كل : تلق  - 

.ناطلسلا نم  نذإب  الإ  اھنم  جاوزلا  عیطتسي  نل  .اًضيأ  فسويو 
؟ بصتغملا مأ  براھلا  ناطلس ؟ يأ  - 

.ءالبلا تاقوأ  يف  بجاو  ربصلاو  ةنحم  هذھ  كل ؟ ثدح  اذام  - 
؟ ةماعلا نم  جاوزلاب  ناطلسلا  هل  حمسیس  فیك 

؟ كیلامملا نم  ةجوز  هيدل  لھ  - 
.ةجوز هيدل  سیل  - 

؟ ةنبا يل  نأ  فرع  فیك  يتنبا ؟ ىأر  لھ  يتنبا ؟ ىأر  فیك  - 
.اھنع عمس  امبر  اھري ، مل  امبر  .ءيش  لك  نوفرعي  كیلامملا  - 
جوزت نإ  دمحأو  فسوي  نع  جارفإلل  دعتسم  هنإ  لاق : ریمألا  يخأ ،

.كتنبا
ىقلت اھلعجأ  الو  رھنلا  يف  اھقرغأ  ءالب ، هدعب  سیل  ءالبلا  اذھ  - 

.ریصملا اذھ 
ال كتنبا ، جوزتي  الو  امھنع  جرفي  نأب  هعنقنل  ةقيرط  يف  ركفن  - 

اذھ انحتف  ول  انئاسن ، يف  ریكفتلا  يف  كیلامملا  أدبي  نأ  ديرن 
.ةلاحم انرمأ ال  يھتنیسف  سيوھلا 

* * *
اھمأو تمص  يف  اھدلاو  تاملك  ىلإ  عمتست  بنيز  تسلج 

رت مل  نیتددرتمو ، نیترسكنم  نینیعب  بألا  ادب  .فقوت  الب  يكبت 
ءارو دلو  نفد  نأ  دعب  ىتح  طق ، لبق  نم  لاحلا  هذھ  يف  اھدلاو 

.نوعاطلا ببسب  دلو 
، ثدحي نل  .كاخأ  ذقنأل  يتنب  اي  كب  يحضأ  نل  فعض : يف  لاق 
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.هنم ىلغأ  يدنع  تنأ 
نیب ریبك  قرف  .اھجوزتس  اھب ، يحضت  نل  ءافج : يف  مألا  تلاق 

! كاذو اذھ 
يئدھا تلاقو : اھتلاخ  فتك  ىلع  بنيز  ةلاخ  ةنبا  ةمطاف  تتبر 

.ةدكأتم انأ  ریخب ، دمحأ  يتلاخ ؛ اي 
برضي بألاو  .قطنت  مل  بنيزو  ءاكبلا ، نع  فقوتت  مل  مألا  نكلو 

ةوشرلا نوبلطي  كیلامملا  تدھع  بيرغ ، بلط  لوقيو : ٍّفكب ، افك 
يتورث لك  بلط  هتیل  .بيرغ  بلطلا  اذھ  نكلو  تاواتإلاو ، ًانایحأ 

مھیف ركفي  نم  لكل  باقرلا  نوبرضي  اوناك  اذإ  .اذھ  بلطي  ملو 
عم كلیختأ  ال  مھتاجوز ، يف  نولعفي  اذامف  مھبجعت  ال  ةقيرطب 

؟ هنیفرعتأ هتيأر ؟ نيأ  كآر ؟ نيأ  .يكولمم 
تاظحل يف  لعفت  امك  اھسفن  لخاد  تشمكنا  بنيز ، قطنت  مل 

نكي ملو  سأیلاو ، توملاو  اًرخؤم  زجعلا  نم  ریثكلا  ترصاع  .زجعلا 
تزھج .عوبسأ  ىوس  اھرمع  بیبحب  اھعامتجا  ىلع  ىقبت  دق 
.ءانحلا تعضوو  ثاثألاو  سبالملا  لك  ترتشا  .ءيش  لك 

امو ةيرذعلا ، دقفو  جوزلاب  لوخدلا  ةلیل  ىلع  اھتدلاو  عم  تملكتو 
تناك .هلوقو  هلعف  اھیلع  بجي  امو  نوكیس  امو  ثدحیس 

.اھحورو اھلقعب  .اھبیبحل 
؟ اھقحالي نزح  يأو  بارخ  يأو  دلبلا  اذھل  ثدحي  رامد  يأ 

لك مطحتي  نآلاو  بلقلا ، لكأت  ةرسح  مث  رمعلا ، ناكرأ  زھي  ءابو 
مل ول  موئشملا  مویلا  اذھ  يف  جرخت  مل  ول  .ءيش  لك  ءيش ،
ریغ ةداع  مدنلا  ولو ، ول  اھئاقلل ، اھبیطخ  بھذي  مل  ول  ریمألا ، اھري 

.ملقأتلاو مھفلا  عيرسو  ربدم  لقع  ىلإ  جاتحت  نحملاو  .ٍدْجُم 
كانھ َّنأ  دب  ال  .تبثا  يبأ ، تلاق : مث  اھدلاو  دي  ىلع  تتبر 

.اًجرخم
.لعفي ام  لعفیلو  ریمألا ، كجوزأ  نل  مسح : يف  لاق 
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لتقي .هجوزتت  نأ  دب  ال  هجوزتتس .  ةیبصع : يف  مألا  تحاص 
.دحاو نبا  انيدل  يحضت ، يھو  تنبلا ، يھ  هجوزتت ، مل  ول  ينبا 

.ةدحاو ةنباو  بألا : لاق 
.تومت نل  - 

.تومت اھتیل  .تارملا  فالآ  موي  لك  اھلتقیس  - 
مھ اًحیحص ، سیل  كیلامملا  نع  هعمسن  ام  اذھ ؟ فرعت  فیك  - 

ماظنلا نوعیشي  .نییبیلصلاو  راتتلا  لاوھأ  نم  انوذقنأ  انلثم ، رشب 
يذلا ال شئاطلا  بابشلا  مالك  فسويو  دمحأك  ملكتت  .نامألاو ال 

! ریمأ نم  جاوزلاب  ملحت  نم  حالسلا ، لمح  ىلع  ىوقي 
.هجوزتت نل  مسح : يف  لاق 

...يملكت...بنيز اھتنبال : مألا  تلاق 
.ةتماص تیقب  بنيز  نكلو 

نيدلا نأ  دب  ال  هعم ، ملكتیس  ميركلا  دبع  خیشلا  بألا : لاقف 
.هعدري

* * *
نیثالثلا متي  مل  هنأ  عم  ایكذو  اًحیصف  ناك  ميركلا  دبع  خیشلا 

ملعتو رابك ، ءاملع  عم  سردو  فيرلا ، نم  ةرھاقلا  ىلإ  ءاج  دعب ،
تاریسفت لكب  عنتقي  مل  هنأ  عم  بھاذملا  لك  مھيديأ  ىلع 

دماخلا هرورغ  هتلكشم  تناك  .مھتاملسم  لكب  الو  هخویش 
ةنیمثلا يلحلاك  هلخادب  ىقبي  .هنع  ىلختي  الو  هرھظي  ال  هلخاد ،

ال ریسفت  ىلإ  عمتسي  امدنعو  .نيدساحلا  نیعأ  نم  ةأبخملا 
ىري امدنعو  قطني ، الو  مكھت  يف  هسفنل  مستبي  هبجعي 

فرطلا ضغتو  مھتازاجنإ  نع  ملكتتو  كیلامملا  دجمت  هخویش 
ذفلا هؤاكذو  ةریقفلا  هتأشن  .قطني  الو  مستبي  مھتافارحنا  نع 
ىريو لاملا ، نم  مھأ  ةفرعملا  ىري  ناكف  .هتاناعم  لكل  ًاببس  اناك 

خیشلا دقفي  ءارطإلاو  فیسلا ، يف  سیلو  مھفلا  يف  ةوقلا 
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.نیطالسلاو ءارعشلا  عم  ىواستي  هلعجيو  هتمیق ،
وأ ءاملعلا  دحأ  دقن  يف  عرستي  اًمیكح ال  ناك  هتسارف  لك  عمو 

ربسیف نویعلا ، زجاوح  قرتخيو  ربص ، يف  عمتسي  نا  .ءارمألا كـ
.مھلبرغيو مھدنفيو  سانلا  راوغأ 

، ةياد ـ بلا ـذ  نم ـه  نم ةر  ـ يغلاب هتذتاسأ  دحأ  رعش  عقوت ، امكو 
ءاضقلا لغاشلا  هلغش  حبصأو  هتلداجم ، الو  هؤارآ  ـه  بجعت ملو 
دجسم ىلإ  ميركلا  دبع  خیشلا  لقتناف  هلبقتسم ، ىلعو  هیلع 

ةرھدزمو ملاعلا ، عست  ةعساو  ةرھاقلاف  هملعم ؛ نع  دیعب  رخآ 
، نیيالم ةثالث  ىلإ  اھدادعت  لصو  .اًدبأ  يقابلا  رصتنملا  راھدزا 

يذلا هملعم  نع  اًدیعب  هیف  بطخي  اًدجسم  دجي  نأ  هل  دبالو 
ىلع ءاضقلا  وھو  دحاو  فدھب  هفراعم  لكو  هیعارذو  هبلقب  هعباتي 

، ميركلا دبع  ىلع  تقاض  دق  ةرھاقلا  نأ  ودبي  نكلو  .هلبقتسم 
املكف ةرھاقلا ، باوبأ  لكب  طیحتل  دتمت  اًعارذ  كلمي  ملعملا  نأو 

رجو ةرھاقلا  قطانم  ىدحإ  يف  رارقتسالا  ميركلادبع  لواح 
ةداح سانلا  ةنسلأو  اًقلغم  قزرلا  باب  دجو  هدالوأو ، همأو  هتجوز 

ةقطنملا هذھ  يف  اًریخأ  رقتسا  امدنعو  .ماكحلا  فویسك  ةملاظو 
اوناك يحلا  اذھ  لھأو  هتلئاعو ، ركب  يبأ  رجاتلا  نم  بیحرتلا  دجو 

لغاشلا هلغش  حبصأ  يذلا  هملعم  نأ  هل  ادبو  ًابدأو ، اًملع  رثكأ 
.هل اھباوبأ  تحتفو  تلدتعا  دق  ةایحلا  نأو  هیسن ، دق  هیلع  ءاضقلا 
ذنم ًابوبحم  هتلعج  هناسل  ةحاصفو  ميركلا  دبع  خیشلا  ءودھو 

نورعشي انس  رباكألا  ءاملعلا  تلعجو  .ماع  نم  لقأ  نم  ءاج 
أدبو ربصب ، اھءاوتحا  لواح  ميركلا  دبع  نكلو  ةریغلا ، نم  ءيشب 

ةميدقلا هئاطخأ  راركت  مدع  ررقو  ةديدجلا ، هتایح  عم  ملقأتلا 
يف ةبغرلاب  رھاظتو  هتفرعمو ، هرورغ  أبخ  .دماخلا  هرورغ  راھظإو 
لھأ لكو  نیطالسلاو  كیلامملا  ةنداھمبو  رابكلا  نم  ملعتلا 

.ةرھاقلا
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* * *
ثیغتسي ركب  وبأ  مھنیبو  ءاملعلا  عم  ميركلا  دبع  خیشلا  سلج 

اذھ نم  رجاتلا  ةنبا  ذقني  امبر  ينيدلا  عزاولا  نأ  اوررقو  زجع ، يف 
بردت مھضعب  مھنورِّدقيو ، ءاملعلا  نومرتحي  كیلامملا  .ریصملا 

مھل ىنبو  مھعجشو  مھسلاجم  رضح  مھضعبو  مھيديأ ، ىلع 
ریمألا عانقإ  نوعیطتسي  نم  طقف  مھ  ءاملعلا  .سرادملاو  فاقوألا 
.ةماعلا نم  جاوزلا  رمأ  ىسنيو  نیباشلا  حارس  قلطي  نأب 
مھيراوج مھلو  مھدالبو  مھلصأ  سفن  نم  مھؤاسن  كیلامملل 

َمِلف نیناوقلا ؛ لك  نومرتحيو  بئارضلا  ةماعلا  عفدي  .اًضيأ 
؟ مھتانبب ساسملا 

هروضحو دجسملا  ىلإ  دمحم  ریمألا  ةوعد  ىلع  ءاملعلا  قفتا 
لدعو ملظلا  نع  ةبطخلا  نوكت  نأ  ىلع  اوقفتاو  ةعمجلا ، ةبطخ 

، رمألا يلوأو  ضرألا ، يف  نيدسفملاو  ریخلا ، راصتناو  ءایبنألا ،
.ىوھلا عابتاو 

اھب حرف  .نيرخآلل  اھأرقو  ةبطخلا  مھدحأ  بتك  نینثإلا  موي  يف 
.هملظب هركذتو  هعدرت  ةبطخلا  هذھ  سامح : يف  لاقو  ركب  وبأ 

يدؤت امبر  ةریطخ  ةبطخ  اھنأب  رعش  ميركلا  دبع  خیشلا  نكلو 
بلط .كیلامملا  اھعمس  ول  ةرھاقلا  لكو  ةراحلا  هذھ  كالھ  ىلإ 

اھیھنو سفنلا ، داھج  نع  نوكت  نأ  حرتقاو  ةبطخلا ، رییغت  خیشلا 
ىلع خویشلا  قفتاو  .میتیلاو  فیعضلا  ةمحرو  ىوھلا ، نع 

، سا ـ مح يف  ـم  يركلا دبع  خیشلا  اھأرق  ءاعبرألا  مويو  ةبطخلا ،
.دیكأتلاب هعنقتس  ةدح ، لقأو  لضفأ  هذھ  حرف : يف  ركب  وبأ  لاقف 

ةنیغض ظقوتس  اھنإ  اولاقو : خویشلا ، ضعب  اھیلع  ضرتعا  نكلو 
بضغ ولو  ریمألا ، ىلع  نیسلتلا  ضعب  اھب  نأو  ماكحلا ، لك 

ميدقتو .ءاملعلا  لك  نجسيو  هتمرب ، عماجلا  قلغیسف  ریمألا 
تقولا اذھ  يف  ةصاخو  لھسلا ، رمألاب  سیل  ناطلسلل  ملاظملا 
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وھ نم  طبضلاب  ةماعلا  يردي  الو  ضومغلا  هبوشي  يذلا 
! ناطلسلا

دیشيو كیلامملا  ءارمأل  اھیف  وعدي  ةثلاث  ةبطخ  ميركلا  دبع  بتك 
يف رمعلاو  حورلاب  ةیحضتلاو  مھداجمأو ، دالبلا ، جراخ  مھداھجب 

اھعقوتي ناك  يتلا  لاوھألا  فصوو  لوغملاو ، نییبیلصلا  در  لیبس 
، لافطألا مھحبذو  مھلتقو  تویبلا  مھقرحو  نییبیلصلا  نم  ةماعلا 

نیملسملا رادب  دارأ  نم  لك  ىلع  اعدو  ءابولا ، نع  اًعطقم  فاضأو 
.بارخلا

؟ ةبطخلا هذھ  نم  يتلكشم  نيأو  ةریح : يف  ركب  وبأ  لاق 
ملكتن مث  ریمألا ، عجشن  ًالوأ  .ركب  ابأ  اي  ربصا  ميركلا : دبع  لاق 

ديرن .اندعاست ال  امبر  ةبیط  تاملك  .لضفأ  اذھ  ةالصلا ، دعب  هعم 
.هباضغإ

هیلإ هجتا  عماجلا  لخاد  هدونج  هلوحو  دمحم  ریمألا  سولج  دنع 
.كمركو كوفع  يف  عمطأ  لاقو : سأرلا ، سكان  ركب  وبأ 

دبع خیشلا  لاح  نع  لأسو  هھجو ، رادأ  مث  ریمألا ، هیلإ  رظن 
سردي نأ  هیلإ  بلطو  ءيش ، يأ  جاتحي  ناك  اذإ  هلأسو  ميركلا ،

كیلامملا نإ  لاقو : ملعلا ، يف  دھتجي  نأو  دلبلا ، لكل  نيدلا 
.اذھ لیبس  يف  لاملاو  دھجلا  لك  نولذبیس 

.يالوم اي  كلدع  يف  عمطن  ميركلا : دبع  لاق 
يلو مویلا ، ةبطخ  يقلأس  قفر : يف  لاقو  هنم  برتقا  مث 

.هیف ينذخاؤت  طیسب ال  لاؤس 
.خیش اي  لأسا  - 

وعدأ مأ  ریكنشاجلا  سربیبل  وعدأ  ناطلسلل  وعدأ  امدنع  - 
؟ نووالق نب  دمحم  رصانلل 

؟ ةداع لعفت  اذام  - 
ریمألا لمكأف  ميركلا  دبع  خیشلا  بجي  ملو  لاؤسلا ، هأجاف 
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؟ ةعمجلا ةبطخ  يف  ناطلسلل  وعدت  ال  ةداع  كنإ  مأ  دمحم :
؟ ميركلا دبع  خیش  اي  مأ ال  ناطلسلل  وعدتأ 

.مايألا هذھ  رمألا  انیلع  طلتخا  نكلو  هل ، وعدأ  ميركلا : دبع  لاق 
وھ مأ  ناطلسلا  دمحم  رصانلا  لزي  ملأ  ناطلسلا ؟ نم  ينرذعا 

؟ ریكنشاجلا سربیب  نآلا 
الو نیملسملا  دالب  ناطلس  ىلإ  عدا  لاق : مث  ریمألا  تمص 
ول ةماعلا  عم  قرفت  لھ  مسالا ؟ يف  كمھي  اذام  .مسالا  ددحت 

كیلامملل نأشلا  اذھ  كرتا  سربیب ؟ وأ  دمحم  ناطلسلا  ناك 
تقرتحاو تیبلا  عاض  خیش  اي  اننمز  يف  .مالس  يف  متنأ  اویحاو 

ام ىوس  نیملسملا  دالب  نم  َّقبتي  ملو  عماجلا ، مدھو  ةبتكملا 
، مدعلاو رامدلا  طسو  ةخماش  رصم  نوقبي  .كیلامملا  هذقنأ 

ىلع ءانفلا  مث  لالحمضالا  مھنود  دجاسملاو ، ةبعكلا  نومحيو 
.اًمئاد اذھ  ركذت  .رصم  لھأ 

يالوم اًمود  اًمیكح  كتدھع  .كقح  كعم  اًعرسم : خیشلا  لاق 
.ریمألا

يف ریمألا  اھل  عمتساو  سامح ، يف  ةبطخلا  ميركلا  دبع  ىقلأ 
بلط ةالصلا  دعبو  مامإلا ، ءارو  اولصو  هلاجرو ، وھ  تمصو  مارتحا 

ةمعنلا معتل  هتیب  يف  ركب  ابأ  روزي  نأ  ریمألا  نم  ميركلا  دبع 
.هتنبو هنبا  نأش  يف  املكتيو  ةكربلاو 

* * *
قباطلا يف  ةیبرشم  نم  بنيزو  بنيز  ةلاخ  ةنبا  ةمطاف  ترظن 

ةمطاف تلاق  .رادلا  ةحاس  ىلإ  لصي  توصب  قدي  اھبلقو  يولعلا 
ةمدنھملا هتیحلو  دوسألا  هرعش  ریمألا ، اذھ  میسو  لوضف : يف 

ةجوزتم نكأ  مل  ول  لقأ ، وأ  نیثالثلا  يف  هنأكو  .اًقنور  هیطعت 
.هتببحأ تنكل 

كجوز مالكلا !؟ اذھ  لوقت  ةأرما  ُّيأ  ةلئاق : اھءاكب  بنيز  تمتك 
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.كیلامملا نم  سیلو  انلثم 
دالبلا مھيديأ  يف  ـك ؟ يلا ـ مملا بیعي  اذامو  ةمطاف : تلاقف 

.ةأرما دعسي  ةطلس ال  الب  ـل  جرلا .دا  ـ بعلاو
ىوس يتایح  يف  لجر  ال  جرشحتم : توص  يف  بنيز  تسمھ 

.يرمع لكو  يجوز  وھ  فسوي ،
يف لاق  نآرقلا  نم  تايآ  أرقو  ميركلا  دبع  خیشلا  ملكت  نأ  دعب 

؟ ةيرحب ملكتأ  نأ  ..يالوم  اي  يل  حمستأ  قفر :
.انملاع اي  ملكت  ریمألا : لاق 

.هیخأ ةبْطِخ  ىلع  مكدحأ  ْبطخي  ال  يبنلا ملسو هيلع هللا ىلص : لاق  - 
: اًعيرس ميركلا  دبع  خیشلا  لاقف  ءایتسا ، يف  ریمألا  هیلإ  رظن 

انلك مالسإلا  يف  يالوم ، اي  ينرذعا  انأ ، تسلو  اذھ  لوقي  يبنلا 
.اًعبط ةظوفحم  تاماقملاو  ةوخإ ،

.كتاملك ينبجعت  ال  ديرت ؟ اذام  دفني : أدب  هربصو  ریمألا  لاق 
كبسنو كدنع ، ةمداخ  يتنبا  يالوم ، اًعرسم : ركب  وبأ  لاقف 
ناجوزتیس اناك  اھمع ، نبال  ةبوطخم  اھنكلو  هقحتسن ، فرش ال 

صلخأل كربخأ  نأ  ديرأ  قوسلا ، ةثداح  لبق  يضاملا  عوبسألا 
.يریمض

؟ اھمع نبا  نم  ةالابم : يف ال  لاق 
.فسوي همسا  دمحأ ، عم  اًضيأ  نیجس  وھ  - 

ناك هنأ  دصقت  .اھبیطخ  ناك  لاق : مث  باجيإلاب ، هسأر  َّزھ 
.دوجو هل  دعي  مل  اھبیطخ ،

يف اھتخرص  تمتكو  بنيز ، تقھشو  هبلقب ، بألا  كسمأ 
.اھقلح

يغلت يالوم ، اي  حفصلا  كنم  بلطن  قفر : يف  خیشلا  لاقف 
انل تحمس  ولو  نكمأ ، ول  فسوي  ةایح  ىلع  يقبتو  ةبطِخلا 
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.همأ دیحو  وھ  هلتقل ؛ ةجاح  ال  كلدعو ، كمركب 
.ركب ابأ  اي  ةمولعملا  هذھ  يلع  دعأ  لاق : مث  تاظحل  تكس 

؟ ةبوطخم كتنبا  تناك 
كرمأ تحت  يھ  .ةبوطخم  نكت  مل  ةمارص : يف  ركب  وبأ  لاق 

.تقو يأ  يف  اھجوزتت 
خیشلاو عوبسأ  دعب  فافزلا  میقن  لاق : مث  باجيإلاب ، هسأر  َّزھ 

.مویلا دقعلا  دقعي  ميركلا  دبع 
كشو ىلع  اھتایحو  اھقنخت  عومدلاو  اھتبقرب  بنيز  تكسمأ 

: تلاقو اھتلاخ  ةنبا  دي  ىلع  تطغضو  اھینیع ، تضمغأو  ءاھتنالا ،
.نآلا توملا  ىنمتأ 

سیل ردقو  ءاضق  وھ  بنيز ، اي  يربصا  قفر : يف  ةمطاف  تلاقف 
.هیف دي  كل 

انأو كولمم  وھ  كولمملا ، اذھ  ينكلمي  نل  ٍّدحت : يف  بنيز  تلاق 
جوز يل  سیلو  فسوي  يجوز  ينكلمي ، نل  هنإ  كل  مسقأ  .ةرح 

.ملظلاب ىضري  هللا ال  هریغ ،
لتقل تضفر  ول  نیلعفتس ؟ اذام  فوخ : يف  ةمطاف  تلاق 

.مویلا دمحأو  فسوي 
.يجوز نوكي  نل  يجوز ، سیل  وھ  دیكأت : يف  تلاق 

؟ خیشلا كلأسي  امدنع  اذھ  نیلوقتس  - 
.امبر تلاق : مث  تاظحل ، تتمص 

هنیجوزتتس كمع ؟ نباو  كاخأ  نیلتقتو  مسح : يف  اھمأ  تلاق 
.يدیب كتلتق  َّالإو 

تشاعل اھسفنب  تحض  ولو  اوھتنال ، اوتام  ول  ةنكاس ، تیقب 
.اًدبأ ةبذعم 

يف بألا  لخد  .اھظح  ىعنتو  اھدخ  ىلع  برضت  مألا  تأدب 
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.ميركلا دبع  خیشلا  هعمو  ةتباث  ىطخ 
.اھسأر ىلع  اھرامِخ  تعضو 

لوقي اذكھ  .يتخأ  اي  ةعاجش  تنأ  قفر : يف  خیشلا  لاق 
.كدلاو

.خیش اي  يلامتحا  قوف  اذھ  تفاخ : توصب  تلاق 
هللا كلامتحا ، قوف  سیل  اھدلاو : ىلإ  رظني  وھو  ربص  يف  لاقف 

.كلامتحا قوف  سیل  هنكلو  ءالتبا ، وھ  اھتقاط ، َّالإ  سفنلا  فلكي  ال 
.كلمن ام  لك  هیطعن  ول  ریمألا ؟ عانقإ  نكمي  لھ  ٍّجرت : يف  تلاق 

.امھنع جرفأ  مث  امبر  اًرھش  امھنجس  ول...ءيش  يأ 
مأ ال؟ جاوزلا  ىلع  نیقفاوتأ  كلأسأ : تئج  لاقو : خیشلا  مستبا 

.كعنقأل ِتآ  ملو 
فسوي نع  جرفي  ىتح  هیجوزت  بنيز ، قفر : يف  بألا  لاق 

.كقلطیس كدعأ  ّلطيو ، كقِ ناطلسلل  ىوكش  مدقن  مث  دمحأو ،
.ةتماص تیقبو  خیشلا  ىلإ  مث  اھیبأ ، ىلإ  ترظن 

امھنع جرفي  امدنع  يتنبا ، اي  كدعأ  ءاجر : يف  بألا  لاقف 
.ثدحي نل  اذھ  يكولمم ، ریمأ  عم  نیشیعت  ككرتأ  نل  ّلطیس  .كقِ

انل سیلو  انبساحي هللا  فیكو  خیشلا : ىلإ  رظنت  يھو  تلاق 
؟ رایتخا

نوكي نأ  ریمألا  رتخي  مل  .امبر  رایتخا  انل  سیل  ءطب : يف  لاق 
، نجسلا فسوي  رتخي  ملو  رخآ ، اًئیش  نوكي  نأ  دارأ  امبر  ًابراحم ،

كتایح رایتخال  ةصرفلا  كيدل  نكلو  .ریمألا  نم  جاوزلا  يراتخت  ملو 
.اذھ دعب 

.اذھ دعب  يل  ةایح  ال  مسح : يف  تلاق 
ءارمأ مستي  .ریمألا ال  نع  رخأتلا  عیطتسأ  ال  لاقو : خیشلا  ماق 

.يقفاوت الأ  قحلا  كل  هل ؟ لوقأ  اذام  ربصلاب ، كیلامملا 
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.رایتخالا يل  كرتي  مل  رایتخالا ، يل  سیل  مسح : يف  تلاق 
اًفطعنم ذخأت  ءالتبالا ؟ نيأف  طبضلاب  ديرن  امك  انتایح  تراس  اذإ  - 

، اًجرخم كانھ  نأ  دبال  يدھتجاو ، يربصا  نكلو  ًانایحأ ، اًفلتخم 
يغبي َّيلإ  أجلي  نم  لك  هاتخأ ، اي  كلخادب  ةنیكسلا  نع  يثحباو 

كل اھلوقأ  تاملكب  تسیل  ةنیكسلا  .يدنع  اھدجي  الو  ةنیكسلا 
ةئراق كنأب  ينربخأ  كدلاو  خویشلا ، ضعب  نم  مئامتو  نآلا 

الو .داھجو  نم هللا  ةبھ  ةاجنلاو ، زوفلا  يھ  ةنیكسلا  ةدھتجمو ،
«. بولقلا نئمطت  ركذب هللا  الأ   » يددرت نأ  يسنت 

ال خیش ؟ اي  نم  عم  ملكتن  اھتلماعم  ءاسأ  ول  اًعرسم : بألا  لاق 
بلطأ نأ  نكمي  لھ  فیك ؟ ناطلسلا ؟ عم  ملكتن  دالب ، الو  هل  لھأ 

؟ لقألا ىلع  اھتلماعم  ءيسي  الأ  هنم 
.اھتلماعم نِسْحُي  امبر  يخأ !؟ اي  رشلا  هنم  عقوتت  َمِلو  - 

، انخیش اي  تفاخ : توص  يف  تلاقو  تنحناو  اھدسج ، تنضتحا 
كلذ ىلع  دھشأ  دونجلا ، ىلع  دتعي  ملو  اًئیش  لعفي  مل  فسوي 

، نآلا هلتق  كشو  ىلع  ناكو  اًردغ ، ریمألا  هیلع  ضبق  يسفنب ،
ىلع لصحیل  اًئيرب  ًالجر  لتقي  لجر  اذھ  مكنیب ، راد  ام  تعمس 
هتیب فقس  تحت  ایحأ  نأ  يل  فیك  انتيامح ، يعديو  هتبیطخ ،

؟ اذھ فرعأ  انأو 
لك يدل  سیل  لاق : مث  ًالیلق  قرطأ  ميركلا ، دبع  بجي  مل 

لواحأ سانلا ، حصنأ  فیك  اًمود  فرعأ  الو  هاتخأ ، اي  تاباجإلا 
اًمود ناسنإلا  ىقبیسو  اھتاوھشو ، اھفعض  سوفنلل  دھتجأو ،

.اھعراصيو سفنلا  لیم  براحي 
نع فرعت  اذام  ...خیش  اي  تنأ  ينربخأ  سأي : يف  بألا  لاق 

اوصنتقا .ال  ریمأ ؟ وأ  ناطلس  بأ  نع  ةرامإلا  اوثرو  كیلامملا ؟ ءارمأ 
دبعلا .ىلتقلاو  باقرلا  ىلع  اھل  اولصوو  برحلاو ، لاتقلاب  ةرامإلا 

ُّيأو اذھ  قطنم  ُّيأ  .ناوھلا  نوعرجتي  دلبلا  لھأ  امنیب  اًریمأ  حبصي 
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مھملظو مھعمط  .مھل  لھأ  الو  لتقلاو  لاتقلا  ىلع  اوبرت  نمز ؟
؟ ىتح دعو  الب  مھل  يتنبا  يطعأ  نأ  ينديرت  .ریطاسأ  هیف  تبتك 

لوح نارودت  هانیعو  سأيو  ةریح  يف  ادب  .اھیبأ  ىلإ  بنيز  ترظن 
يف تلاقو  تماق  .ةميدقلا  ناردجلا  نیب  لح  نع  ناثحبت  ةرجحلا 

خیشلا لاق  امك  ءالتبا  وھ  .يلع  قلقت  ال...يبأ  .قفاوأ  مسح :
.يھتني فوسو 

نم هیناعي  هرت  مل  فعض  نم  هتذقنأ  دقو  ةثاغتسا  يف  اھیلإ  رظن 
.لبق

.ةرجحلا نم  نالجرلا  جرخ 
؟ نيونت اذام  تلاقو : ةمطاف  اھنم  تبرتقا 

جوزتأ نأ  ىلإ  تررطضا  ول  يبأ ، عم  تملكت  مسح : يف  تلاق 
يبأ عفریس  مث  يبیطخو ، يخأ  نع  جرفي  ىتح  ربصأسف  هنم 

ناطلسلا اھیف  تبي  نأ  بلطیسو  ملاظملا ، ةمكحم  ىلإ  هاوكش 
يضر ول  فسوي ، نم  جوزتأ  مث  قالطلا ، ىلع  لصحأسو  هسفن ،

.يب
كنأكو بنيز ، اي  ةدیج  كراكفأ  اًمئاد  .ةدیج  ةركف  ةمطاف : تلاق 

، كتيرذع هنیطعتو  ریمألا  نیجوزتتس  كنكلو  .رخآ  ملاع  نم 
؟ ءيش لك  كل  تحرش  كمأ  كلذك ؟ سیلأ  اذھ  نیمھفت 

تمد ام   - دحأ اھسمي  نل  يبلق ، يف  يتيرذع  ىسأ : يف  تلاق 
.فسوي ىوس  ایحأ -

؟ ریمألا نم  ِتلمح  ولو  - 
اذھ ثدحي  ىتح ال  ءاود  يف  كتدعاسم  ديرأ  ثدحي ، نل  اذھ  - 

.اًدبأ
؟ كقالط ناطلسلا  ضفر  ولو  - 

رصتني نل  دالبلا ، جراخ  برھأ  وأ  ةلاحلا ، هذھ  يف  يسفن  لتقأ  - 
وھ لجرلا  اذھو  ریخلا ، لك  وھ  فسوي  ریخلا ، ىلع  بصتغملا 
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؟ فسوي يب  ىضریس  لھ  نكلو  روصعلا ، لك  ملظ 
، كتیحضت مھفيو  نونجب  كبحي  نیقي : يف  ةمطاف  تلاق 

.عبطلاب ىضریس 
، هل ثدح  امیف  ببسلا  انأ  بنذلاب ! رعشأ  مك  ةرارم : يف  تلاق 

تنكو هئیجم ، يف  ببسلا  انأ  ودبي  ام  ىلع  هیلع ، تیضق 
.هلتق يف  ببسلا  نوكأس 

* * *
تحبصأو ملاظملا ، ةمكحمل  هاوكش  ةباتك  يف  ركب  وبأ  أدب 

.بسانملا تقولا  يف  اھميدقتل  ةزھاج 
ةنحمللو فدھ  شیعلل  حبصأو  هبلق ، حاترا  اًرطس  بتك  املكو 

مث ءطب ، يف  اھأرقف  اھأرقیل  ميركلا  دبع  خیشلل  اھاطعأ  .ةياھن 
هسفنب رضحي  ال  ریكنشاجلا  سربیب  ناطلسلا...يخأ  لاق :

اذھ رومألا  مامزب  كسمأ  ذنم  ةداعلا  هذھ  تضرقنا  ةمكحملا ،
.تاداعلا نم  ریثكلا  ضرقنا  لب  .ماعلا 

حتفو رمخلا ، عنم  هنكلو  تاعئاشلا ، عمسأ  ةعرسب : ركب  وبأ  لاق 
.لداع ناطلس  هنأ  دبال  ءارقفلا ، معطیل  ةریبك  ةيواز 

ءارمأ كنم  بلط  لھ  لاق : مث  ميركلا  دبع  خیشلا  قرطأ 
مأ ال؟ تاواتإ  كیلامملا 

دحاو ریمأ  وھ  .يتنباو  ينبا  اوذخأ  يتنبا ، اوبلط  ةرارم : يف  لاق 
كیلامملاب متھأ  يرمع ال  لاوط  .نیعمتجم  ءارمألا  رورش  لك  هب 

دحاوو لتقي ، رخآو  يتأي  ناطلس  .مالس  يف  ایحأو  مھئارمأب ، الو 
ناطلسلا برھ  نيأ  .يلابأ  انأو ال  ملظيو ، شطبي  يناثلاو  برھي ،

.لافطألاك سربیبل  مكحلا  كرت  دمحم ؟ رصانلا  جرعألا 
قلطي نأ  دعب  رظتنأس  ركب : وبأ  لاقف  ميركلا ، دبع  بجي  مل 

، هرصق ىلإ  يتنبا  ذخأيو  مايأ  .ىوكشلا  مدقأ  مث  ينبا ، حارس 
تسل .كانھ  اھل  ثدحیس  ام  يردأ  .بحأ ال  ام  لكو  ينیع  ةرق 
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.ةنحملا هذھ  نم  ناوجنیس  يتنباو  ينبا  نأ  نم  اًدكأتم 
اًریثك نیيرصملا  ينعي  ناك ال  ریكنشاجلا  سربیب  ناطلسلا  ُرْمَأ 

رصانلا ناطلسلا  ءاقب  ببس  اوفرعي  مل  مھنكلو  ةيادبلا ، يف 
اوحبصأو ةیناثلا ، ةرملل  رصم  جراخ  ًابراھ  نووالق  نب  دمحم 

ليزھلا جرعألا  ناطلسلا  دمحم  رصانلا  نع  مھتاكن  يف  نوعدبي 
.كیلامملا ءارمأ  هیلع  طغض  املك  رخآلاو  نیحلا  نیب  برھي  يذلا 

ةماعلا قفص  ةيوازلا  ىنبو  رمخلا  ریكنشاجلا  سربیب  عنم  امدنعو 
مھنم بلطو  فالآلاب ، ةيوازلا  ىلإ  ءارقفلا  هجتاو  سامح ، يف 
ءاعدلا حبصأو  سربیب ، ديدجلا  ناطلسلل  ءاعدلا  كیلامملا  دونج 

امك روجف  هسفن  يف  ناك  سربیب  نأ  َّالإ  .يراوحلا  ناكرأ  زھي  هل 
ءافخلا يف  خویشلا  سمھ  امكو  ودبي ، ام  ىلع  ىوقتلا  اھیف  ناك 

كرتو اًعمطو ، ةوسق  مھرثكأو  نیطالسلا  لك  نم  فنعأ  ادبف 
.راجتلا نم  تاواتإلا  نوبلطيو  تاناخلا  ىلع  نوریِغُي  هئارمأل  نانعلا 

مھلحسو قوزاخلا  يف  ةماعلا  قیلعت  دھشم  نويرصملا  داتعاو 
مل نمو  يراوحلا ، يف  موي  لك  رركتي  ناك  توملا ، ىتح  مھبرضو 

ریمضب هب  نوصبرتي  نوبرقملا  هؤارمأو  سربیب  ناك  ءابولا  هلتقي 
ىوكشلا لمأب  قلعتو  اذھ ، لك  لھاجت  ركب  ابأ  نكلو  .ناقتإو 

.هتنبا ذاقنإ  يف  ناطلسلل 
أرقت نأ  اھنم  بلطو  هتنبا ، ىدان  ًالیل  تیبلل  ركب  وبأ  داع  امدنع 

نأ دقتعأ  ةلئاق : هفتك  ىلع  تتبرو  ءودھ  يف  اھتأرق  .ىوكشلا 
فرعت تنأ  .ریخب  نوكأس  .َّيلع  قلقت  ال  .انفصنیس  ناطلسلا 

.كتنبا
مھملظل اًدودح  فرعن  ال  لقعو ، رذحب  يفرصت  فوخ : يف  لاق 

.مھرش الو 
ىلإ اھانیع  تھجتاو  اھترجح ، ىلإ  تھجتاو  اھسأر ، تَّزھ 
يف روھش  ذنم  ةيانع  يف  ةبترملا  اھزاھجو  اھسبالم  قيدانص 
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ضعب تجرخأو  قودنصلا  تحتف  .فسوي  نم  اھفافز  مویل  ةفرغلا 
ىنمتت يھو  اھريرس  ىلع  تسلج  مث  اھیلإ ، ترظنو  سبالملا ،
يھتنيو ناطیشلا ، نم  ًالمع  وأ  اًرحس  وأ  اًملح  اذھ  نوكي  نأ 

ىلإ بھذت  نلو  ریمألا  جوزتت  مل  اھنأ  دجتل  اًحابص  ظقیتستو 
.تایناغلاك اھدسج  عیبت  نلو  اھسفنب ، يحضت  نلو  اًدغ  هرصق 

، ةینطقلا اھسئارع  نع  ثحبت  قيدانصلا  دحأ  لخاد  اھدي  تسد 
مث اھیلإ  ترظن  .اھعم  ملكتتو  ةلفط  يھو  اھنئمطت  اًمود  تناك 

مھدعت تناك  ءابولا  تقو  تخأ  وأ  خأ  اھل  تام  املك  ةینامث ، اھتَّدع ،
اھتخأ تتام  امدنع  .مھيأر  نع  مھلأستو  مھل  وكشتو  مھمولتو 

، ةيریتسھ يف  سئارعلا  صحفتت  تذخأ  ماعب  اھرغصت  يتلا 
نمو اھنم  ًابيرق  توملاب  رعشتو  ءادوسلا ، عقبلا  نع  ثحبتو 
يف لوغلاك  ناسنإلاو  دامجلا  نیب  قرفي  ال  ءابولاف  اھسئارع ،
سم دقف  رخآ ، عقو  بلقلا  نم  ةبرقملا  اھتخأ  تومل  ناكو  هتروث ،

مل هتیلو  لیحرلا ، رثآ  مث  اھدسج ، سجو  اھسفن  نم  اًءزج  توملا 
اھیقبت نأ  تررق  مث  اھسئارع ، اھعم  ذخأت  نأ  يف  تركف  لحري !

.اھدلاو تیب  يف  نامأ  يف 
سئارعلاو قيدانصلا  ىلإ  ترظنو  اھمأ  اھیلع  تلخد  امدنع 

نيديرت لھ  .سئارعلا  رمأ  يسنا  ةلفط ، يدوعت  مل...بنيز  تلاق :
؟ كعم قيدانصلا  يذخأت  نأ 

.ال ةمارص : يف  تلاق 
يرذحا...بنيز ءا : ـ جر يف  تلا  قـ مث  ددرتلا  مألا  ىلع  ادب 

.هبقاوع فرعن  ال  ریمألا ، با  ـ ضغإ
نأ كايإ...كايإو  هرماوأ  لك  يعیطأ  مألا : تلمكأف  ةنكاس ، تیقب 

.كمع نباو  كاخأ  لتقيو  كتبقر  عطقي  تلعف  ول  .هنع  يعنمتت 
؟ كلذك سیلأ  اذھ ، نیفرعت 

.باجيإلاب اھسأر  تَّزھو  ةھرب ، اھدي  تفجتراو  اھدسج  رعشقا 
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نأ كايإف  كعم  اًفینع  ناك  ول  تلاق : مث  رثأتلا  مألا  ىلع  ادب 
.باذعلا لمحتتل  ةأرملا  تدلو  نیمھفت ؟ هیمواقت ، وأ  يخرصت 

اذھ اھدعب  وأ  ةدالولا  ءانثأ  يف  نیبذعتتس  تنك  .يتنبا  اي  اھردق 
ديرأ .ةنحملا  لوزت  ىتح  ربص ؛ يف  يلمحت  .ءاسنلا  لكل  بوتكم 
نیح نم  كروزن  نأ  يف  هینذأتست  نأ  يلواح  .كیلع  نانئمطالا 

ال هنأ  نم  يدكأتت  ىتح  اًئیش ؛ هنم  يبلطت  ال  ..ال...نیح  ىلإ 
.كيذؤي

* * *
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يناثلا لصفلا 
ةثالث نم  ًانَّوكمو  ًالیمج  ناك  ةضورلا  يف  دمحم  ریمألا  رصق 
اھدلاو تیب  نكلو  تاروفانلا ، نم  ریثكلاو  ةعساو  ةقيدحو  قباوط 

ربك اھیف  رثؤي  ملو  قباوط ، ةثالثو  هایم  ةروفان  هبو  اًریبك  ناك  اًضيأ 
؛ اھتطخ تبترو  اھرمأ  تمسح  دق  تناك  .اھلوح  رظنت  ملو  رصقلا ،

اھكرتيو اھلمي  اھروفنب  رعشي  امدنع  امبرو  ریمألا ، اذھ  اھكلمي  نل 
بحلا تقو  ةدمجتم  نوكت  نأ  ةمطاف  اھتحصن  هسفن ، نم  وھ 

.هيراوج ىلإ  دوعيو  اھلمي  ىتح  امھنیب 
هیف يطعت  يذلا  دوسألا  مویلا  اذھ  لیجأت  تعاطتسا  ول 
اذھ لیجأتل  ةلیح  يف  ركفتس  لضفألا ، نم  نوكي  ریمألل  اھسفن 
نمل اھسفن  يطعت  ةیناغ  حبصت  مويو  اھعیب  موي  وھف  مویلا ؛
ىلع دیبعلا  يلوي  يذلا  نمزلا  اذھ  عشبأ  ام  .هركتو  رقتحت 

.وفعلاو شطبلا  ىلع  ةردقلا  ملاظلا  يطعيو  .رارحألا 
اھتیب يف  مویلا  نوكتس  تناك  ةرسح ، يف  اھترجح  ىلإ  ترظن 
اھبیبح يعارذ  نیب  نوكتسو  زاھجلا ، عاونأ  رخفأب  هتزھج  يذلا 

ىلع تسلج  .توملاو  ةایحلا  نیب  نجسلا  يف  نآلا  دقري  يذلا 
ةوقلا اھیطعي  نأو  اھذقني  نأ  هللا  وعدت  يھو  تدجسو  ضرألا 

.رئبلا هذھو  ةوھلا  هذھ  نم  جرختل 
ةرم لوأل  امبر  هتأرو ، ةعرسم  تتفتلاف  اھءارو ، ىطخب  ترعش 
يف اھیلإ  رظني  لب  اًسرف ، ىطتمي  الو  هبایث  لماك  يف  اذكھ  ًابيرق ،

.هینیع لوح  رودت  ةرشح  اھنأكو  زیكرت 

38



هتوص يف  لاقف  اھسأر ، تأطأطو  ضرألا  ىلع  نم  تماق 
؟ نیعدت تنك  اذامب  يوقلا :

اي نیبو هللا  ينیب  اذھ  ريرسلا : ةفاح  ىلع  سلجت  يھو  تلاق 
كیلامملا ىتح  دحأ  هفرعي  ال  هبرو  دبعلا  نیب  ام  يالوم ،

.نوصاصبلاو
تسرد .ریثكلا  نیفرعت  كنأكو  نیملكتت  لاق : مث  اھبناجب  سلج 

؟ كیبأ تیب  يف 
.معن هنع : دعتبت  يھو  تلاق 

 . هقفلاو نآرقلا  ریسفت  تسرد  - 
؟ اًضيأ اذامو 

.ةفسلفلاو بطلاو  ربجلا  - 
؟ تسرد اذامل  .ءاسنلا  نع  فولأم  ریغ  ءيش  - 

ةءارقلا بحأ  ريرسلا : ةفاحل  تلصو  ىتح  رثكأ  دعتبت  يھو  تلاق 
.يبأ تیب  يف  هتملعت  لزغلاو ،

.لزغلا ملعت  نیجاتحت  ال  ينغو ، رجات  كدلاو  اًضيأ ؟ نیلزغت  - 
.طقف هبحأ  - 

اذھ نم  رثكأ  ًابناج  تكرحت  اذإ  لاق : مث  زیكرت ، يف  اھیلإ  رظن 
.ريرسلا ىلع  نم  نیعقتسف 

، ةعرسب ءيش  لك  ثدح  يالوم ، اي  ينرذعا  ةعرسم : تلاق 
.رمألا يف  ریكفتلل  يفاكلا  تقولا  كلمأ  ملو 

؟ رمأ يأ  يف  ریكفتلا  ةشھد : يف  لاق 
كیلامملا عم  يتایحو  ةنيدملا ، جراخل  يلاقتناو  يجاوز  رمأ  - 

.ءيش لك  ..و  كرصق  يفو 
.اقح لھذم  ءيش  اًضيأ ؟ نيركفت  - 

ضعب كرعش  يحيزأ  لاقو : هتعاضب ، اھنأكو  اھیلإ  رظن  مث 
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ككرت كعم ، اًديدش  نكي  مل  كدلاو  .كینیع  ىرأ  نأ  ديرأ  ءيشلا ،
لھ ةماعلا ، رمأ  بيرغ  .لاجرلا  عم  نیملكتتو  قوسلل  نیبھذت 

؟ كدلاو لثم  مھلك 
.طقف ال يخأ  عم  تنك  لاجرلا ، عم  ملكتأ  مل  ةعرسم : تلاق 

يب ءيست  َّالأ  وجرأ  .يھجو  نع  رامِخلا  راطو  هعم ، َّالإ  جرخأ 
.نظلا

؟ باسحلاو ربجلاب  نیلعفت  اذام  - 
.هتاباسح يف  يبأ  دعاسأ  - 

مل فلتخم ، كلامج  لاق : مث  هيدیب ، اھھجو  طاحأو  اھنم  برتقا 
.ةماعلا دنع  هدوجوب  فرعأ  نكأ 

، ریثكب ينم  لمجأ  َّنُھ  نم  كانھ  تلاقو : اھبلق  تاقد  تعفترا 
تسل انأ  .كلثم  ةریمأ  يالوم ، اي  ىنم  لضفأ  يھ  نم  قحتست 

.ةریمأ
: تلاق مث  ةيدارإ ، ةكرحب ال  هدي  تحازأو  ءيشلا ، ضعب  تدعتبا 

عیطتسأ ال  ديدش ، ضرمو  نایثغب  رعشأ  يل ، تحمس  ول 
نوكأ نأ  كل  مسقأو  كوجرأ  طقف ، مویلا  ينتكرت  اذإ  سفنتلا ،

.اًدغ لضفأ 
، اھیلإ هرظن  لاطأف  ًابحاش ، اھھجو  ادبو  اھبلق ، ىلع  اھدي  تعضو 

؟ نيدصقت ام  مھفأ  مل  لاق : مث 
ةیبرعلا مھفي  ال  هنأ  عقوتت  يھو  ءطب  يفو  روفلا  ىلع  تلاق 

عمطأو ةضيرمو ، مویلا  ادج  ةبعتم  يننإ  لوقأ  تنك  امبر : اًدیج 
.مویلا ينع  كوفع  يف 

؟ نيدصقت اذام  فرعأ  يننكلو ال  بنيز ، اي  كتاملك  مھفأ  - 
ول دوھعم : ریغ  رتوت  يف  تلاقو  ريرسلا ، ىلع  نم  تماق 

.ایحأ تمد  ام  كل  ةنتمم  نوكأ  طقف ، مویلا  ينتكرت 
.هعقوتي مل  مأ  اھمالك  هبضغأ  لھ  فرعت  ملو  ةھرب ، اھیلإ  رظن 
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، حایترا يف  تسفنتو  بابلا ، ىلإ  هجتاو  ريرسلا ، ىلع  نم  ماق 
يتجوز كرتأ  فیك  ًالئاق : هیلإ  اھَّدشو  حاتفملاب  بابلا  قلغأ  هنكلو 

ریثكلا نیبلطت  ةلیحتسم ، ءایشأ  ينم  يبلطت  ال  انجاوز ؟ موي 
.كتلئاعو تنأ 

اذام الو  عقوتت  اذام  فرعت  الو  هدسجب  رعشت  يھو  اھقير  تعلب 
ةمحرب ينلماعت  نأ  طقف  وجرأ  ٍّجرت : يف  تسمھو  اھب ، لعفیس 

.ربصو
.بجي مل 

هنأكو اھدسج  دمجتو  اھینیع ، تضمغأو  ريرسلا ، ىلإ  اھب  عفد 
.ضرتعت الو  رعشت  ةثج ال  حبصأو  امات ، ًالاصفنا  اھحور  نع  لصفنا 

تحالو اھینیع ، ىلع  تطغض  هقارتخا  ملأب  ترعش  امدنعو 
الب تاعاس  اھيرجو  لافطألا  تاكحضو  ةلوفطلا  نینس  اھتركاذب 

سئارعلا عم  اھمالكو  ةینطقلا  اھسئارع  تركذتو  فوخ ، الو  دویق 
اھب يمرتو  ًانایحأ  اھنم  بضغت  تناك  فیكو  ةلفط ، يھو  تاعاس 
لھ ىرت  .اھتیبصع  ببس  اھل  حرشتو  اھحلاصت  مث  ضرألا  ىلع 
تیب يف  تلازام  اھنأ  دبال  قيدانصلا ؟ نم  سئارعلا  اھمأ  تجرخأ 

اھضعب ىلإ  جاتحت  تناك  امبر  ةیبشخلا ، قيدانصلا  يف  اھدلاو 
.انھ اھعم 

ةبيرلا نم  ءيش  يف  اھیلإ  رظن  ًالیلق  اھنع  دعتباو  ىھتنا  نأ  دعب 
لھ اھدسج : ىلع  ءاطغلا  عضت  يھو  تلاقف  اھتكبرأو ، اھتفاخأ 

؟ ریمألا اھيأ  كتبضغأ 
اذامل .ال  اھنع : اًدیعب  ريرسلا  ةفاح  ىلع  هرھظ  درفي  وھو  لاق 

؟ يننیبضغت
نكي مل  هبضغ ، بقاوع  فرعت  الو  اھفیخت  هینیع  يف  ةبيرلا  هذھ 

ول اھنأ  اھل  ادبو  تعقوت ، امك  ةونع  اھبصتغي  ملو  اھعم  اًفینع 
لمحتلا عیطتست  مویلا  تلعف  امك  حورلا  نع  دسجلا  تلصف 
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متيو ناطلسلا  ىلإ  ىوكش  اھدلاو  مدقي  نأ  ىلإ  تقولا  ضعب 
.اھقالط

تضمغأ .هجو  لمكأ  ىلع  ریست  ةطخلاو  بولطم ، ربصلا  ضعب 
نادقفف ةحارلا ، نم  ءيشب  رعشتو  مونلا  لواحت  يھو  اھینیع 

بلطت ملو  خرصت  ملو  تعقوت ، امك  ةحربم  همالآ  نكت  مل  ةيرذعلا 
، ىوھلا ةعئاب  رعشت  اذكھ  ءاغبلا ، ةایح  نذإ  هذھ  .تنظ  امك  وفعلا 

نع حورلا  لصف  ًابعص  سیل  .دسجلاو  سفنلا  لخاد  ءيش  الب 
.مویلا تمھف  امك  دسجلا 

* * *
هذھ ىسنت  نأ  مسقت  يھو  ىسأ  يف  رصقلا  يف  تلوجت 
ىلإ ةایحلا  ةدوعو  اھحاشكنا ، دنع  اھتركاذ  نم  اھوحمتو  ةنحملا 

، مھبورد ىلإ  رصم  لھأو  مھعالق ، ىلإ  كیلامملا  ةدوعو  اھتعیبط ،
.اھبیبحو اھيدلاو  ىلإ  ةدوعلاو  ةنیكسو ، مالس  يف  شیعلاو 

دونجلا ىوس  َرت  ملو  اًموي ، مھفرعت  مل  كیلامملا ؛ رمأ  اھلغشي 
نودقفتي دیعب  نم  مھلویخ  ىلع  ءارمألاو  تاقرطلا ، يف  ًانایحأ 

تالافتحالا يف  جرخت  تناك  ناطلسلا  يلوت  موي  .ةرھاقلا  يراوح 
ملو ةماعلا ، عم  حرفتو  ىقیسوملاو  يناغألا  ىلإ  عمتستو 

الو نوشیعي ، فیك  الو  كیلامملا ، ئبتخي  نيأ  اًموي  اھسفن  لأست 
مھ كیلامملا  نإ  لیق : تاعئاشلا ، ضعب  تعمس  .نولكأي  اذام 
مھل اوكرتو  ةماعلا ، قاوسأ  يف  جاجدلاو  زوإلا  عیب  اوعنم  نم 
عاونأ لضفأ  نولكأي  كیلامملا  نإو  تاوارضخلاو ، صیخرلا  محللا 
لضفأ نوكیس  ةماعلا ، لاح  نإو  بھذلاو ، ريرحلا  نودتريو  هكاوفلا 

تاسمھ .لاومألاو  قوقحلا  مھنوطب  يف  كیلامملا  لكأي  مل  ول 
ىتح عزعزتت  مل  كیلامملا  ةبیھو  ةرذحو ، ةردان  تناك  اھتیب  لھأ 

رعس ىلإ  هرعس  لوصوو  قاوسألا ، نم  جاجدلا  ءافتخا  عم 
.بھذلا
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مث نیترم  وأ  ةرم  همسا  عمست  تناك  ناطلس  ریغت  املك 
اھدالب يف  ناطلسلا  نأ  اھل  ادبو  رخآ ، ناطلس  ریغتيو  هاسنت ،

ىلع اًریثك  نارثؤي  ال  هدو  ـ جو وأ  هؤا  ـ فتخا طبضلاب ، جا  ـ جدلاك
.زئاج هبایغ  ىلع  دوعتلاو  نكمم ، هدوجو  ریغب  شیعلاو  ةایحلا ،
اذاملو لتق ، اذاملو  ءاج ، اذامل  فرعت  الو  ناطلسلا ، مسا  ىسنت 
يلایل لك  يف  نودوجوم  كیلامملا  ءارمأف  تام ، اذاملو  ىفتخا ،
رورمب نوفتخي  الو  نوبیغي  ال  .اھبوردو  ةرھاقلاك  ةیقابلا  رمعلا 
ةرماع مھعالق  كیلامملا  مھ  اذكھو  مايألا ، ةوسقو  تقولا 

نم مھب  نوتأي  ماع  لك  .ناقتإ  يف  نوحبذي  مھلاجرو  ةحلسألاب ،
عافدلا نأو  بجاو ، لتقلا  نأ  مھنوملعيو  مھنوبرديو  كارتألا  دالب 

نم ةماعلا  هلكأي  جاجدلا ال  نأو  ضرف ، نیملسملا  رادو  نيدلا  نع 
.رصم لھأ 

بردتي فیكو  .يمویلا  ریمألا  اھجوز  ماظن  تظحال  مايأ  ةثالث  دعب 
دعب تاعاس  ثالث  ةعراصملاو  يرجلاو  حمرلاو  فیسلا  ىلع  ایموي 

ضعب هتءارقو  موي  لك  رجفلل  هتالصب  اھشھدأ  .ةرشابم  رجفلا 
.ءاسملا ىتح  رصقلا  نم  اًمامت  ءافتخالا  مث  بيردتلا ، لبق  نآرقلا 

ةیمھأ تمھف  اھتنطفب  اھنكلو  هيراوج ، الو  هرصق  اھیف  رثؤي  مل 
اھل هاطعأ  يذلا  لاملا  ضعب  تجرخأف  .يلاوملاو  ءاقدصألا  قلخ 

، نیعبسلا يف  ةدیس  تناكو  يراوجلا ، ةریبكل  هتطعأو  اھدلاو ،
.ریمألا رصق  يف  شیعت  اذامل  الو  تتأ  نيأ  نم  طق  بنيز  فرعت  مل 

ةديدش ءارقش  ةيراج  دوجو  لوألا ، مویلا  ذنم  اھرظن  تفل 
اھنأو ةفلتخم ، ریمألاب  اھتقالع  نأ  تمھفو  ةراس ، اھمسا  لامجلا 
اھنأكو ةیكرتلاب ، الإ  اھعم  ملكتي  ال  رصقلا ، يف  هل  ةدحاو  برقأ 

.يھ اھمھفت  الو  ةماعلا ، اھمھفي  ةيرسلا ال  امھتغل 
ةراسب اًقلعتم  ناك  ول  .اھل  لمأ  ةقراب  لوأ  يھ  ةراس  تناك 
سامح يف  ةراسل  تمستبا  .ًابيرق  يھ  اھكرتي  فوسف 
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يوغت نأ  اھوجرتو  اھدي  لبقت  ول  ىنمتت  يھو  ةرارحب  اھتحفاصو 
لوألا مویلا  ذنم  تركف  .امات  ًانایسن  اھاسنيو  اھنع  دعتبیف  ریمألا 
تفاخ .بلطلا  اذھ  اھنم  بلطت  فیكو  اذھب ، اھربخت  فیك 

.بيرقلا جرفلا  رظتنتو  وعدت هللا  يھو  تتكسو 
، هقئادحو رصقلا  اھيري  نأ  ریمألا  اھیلع  ضرع  مايأ  ةعضب  دعب 

فیكو رصقلا ، لخاد  اھنم  هديري  امو  اھتابجاو ، نع  اھعم  ملكتيو 
.دونجلاو يراوجلا  عم  لماعتت 

تدتراو اھھجو ، ىلع  رامِخلا  تمكحأ  .روفلا  ىلع  تقفاو 
وعدت يھو  سأرلا  ةئطأطم  هبناجب  تراسو  ةضافضفلا ، اھسبالم 
بعص ةدمجتملا  ةیناغلا  رودو  دفني ، اھربصف  ًابيرق ، اھجرفي  نأ  هللا 

.هديرت الو  هبحت  ال  اھیلع ،
؟ ًالاؤس كلأسأ  نأ  يل  لھ  ریمألا ، يالوم  لجخ : يف  تلاق 

.عبطلاب راھزألا : ىلإ  رظنيو  ریسي  وھو  لاق 
؟ يمع نباو  يخأ  نع  تجرفأ  لھ  - 

.دعب سیل  لاق : مث  اھیلإ  رظن 
كنأ تدقتعاو  كمرك ، يف  عمطأ  تنك  تلاق : مث  ًالیلق ، تركف 

.انجاوز موي  امھنع  جرفتس 
.اذھ ديرأ  امدنع  امھنع  جرفأ  مسح : يف  لاق 

..فاخأ ریمألا ؟ يالوم  امھتيأر  لھ  - 
؟ نیفاخت َّمم  لأسف : تتمص 

، بيذعتلا نم  اتومي  نأ  فاخأ  فئاخ : توص  يف  تسمھ 
يننكلو هناقحتسي ، امھنأ  فرعأو  كیلامملا ، باقع  نع  تعمس 

.فاخأ
سیلأ كیلامملا ، يف  نیقثت  ال  لاق : مث  ءایتسا ، يف  اھیلإ  رظن 

؟ كلذك
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فوخلا نكلو  دالبلا ، معي  مھریخ  عبطلاب ؛ مھب  قثأ  - 
.ناذئتسا الب  سفنلا  لخدي  ساوسولاك 

نم كدلاو  كعنمي  مل  اذامل  ديدج ، نم  ةحاصفب  نیملكتت  - 
! ًانایحأ ةفآ  تانبلا  میلعت  اذھب ، اوحصن  ءاملعلا  ضعب  ةءارقلا ؟

، داھجو نیع  ضرف  وھف  ملعلاب ؛ حصن  مھضعبو  تابث : يف  تلاق 
.ةفرعملاو نيدلا  حاتفم  يھ  ةءارقلاو 

مولع انسرد  .ًاباسحو  ابط  سردأ  مل  لاق : مث  اھیلإ  هرظن  لاطأ 
؟ بتكلا ضعب  كل  يرتشأ  نأ  نيديرت  .طقف  نيدلا 

يخأ ىلع  نئمطت  نأ  كوجرأو  اذھ ، ىنمتأ  سامح : يف  تلاق 
...يف عمطأو  يمع ، نباو 

ًالجر اھمامأ  تأرو  وھ ، رظني  ثیح  ىلإ  اھھجو  ترادأو  تتمص ،
.هتیحان هُّرجي  ریمألا  دعاسمو  نیيدنج  نیب  ًالبكم 

، ةماعلا نم  سیل  هنأ  اھل  ادبو  لجرلا ، حمالم  نم  تققحت 
اذھ دھاشت  يھو  ءادعصلا  تسفنت  .فسوي  الو  دمحأ  سیلو 

.ةعمتجم اھتأرق  يتلا  بتكلا  لك  نم  رثكأ  اھملع  يذلا  دھشملا 
سمش اي  هنع  ثحبن  نم  وھ  ةوق : يف  دمحم  ریمألا  لأس 

؟ نيدلا
نم وھ  سكتنملا : لجرلا  سأر  عفري  وھو  نيدلا  سمش  لاق 

.يالوم اي  رصقلا  ىلإ  للست 
ناوث يف  لجرلا  سأر  عطقو  ةعرس  يف  هفیس  ریمألا  جرخأ 

ةعفدنملا ءامدلا  هنم  ترافو  دسجلا ، جلتخاو  ضرألا ، ىلع  عقوف 
.اھنطوم نيأ  الو  نكست  نيأ  فرعت  يھو ال 

، ناقتإ يف  هحسمف  نيدلا  سمش  ىلإ  هفیس  ریمألا  ىطعأ 
قودنص يف  هسأر  عض  لاق : مث  هدمغ ، يف  هلخدأف  هیلإ  هداعأو 

.هفرعت .هرجأتسا  نمل  هب  ثعباو 
.يذاتسأ كرماوأ  نيدلا : سمش  لاق 
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لتخاو بنيز ، دسج  لك  نم  برھ  دق  مدلا  ناك  كلذ  ءانثأ 
ال اھتوصو  اھب  ثیغتست  ةرجشلا  ىلع  اھدي  تدنسأف  اھنزاوت ،

.اھقلح نم  جورخلا  ىلع  ؤرجي 
عم سأرلاو  دسجلاب  راسف  نيدلا ، سمش  ىلإ  هسأر  ریمألا  َّزھ 

.اًدیعب دونجلا 
اذام ينيركذ ، اًئیش ؟ نیبلطت  تنك  لاقو : بنيز  ىلإ  تفتلا  مث 

؟ نیلوقت تنك 
يف لاق  ىتح  ةنكاس  تیقب  عطتست ، ملو  قطنت  نأ  يف  تركف 

؟ بنيز ةوق :
؛ يالوم اي  ينرذعا  ةرجشلا : ىلإ  دنتست  لزت  مل  يھو  تلاق 

.ءایعإلاب ينرعشت  ءامدلا 
يف ءایعإ  ال  هب ، نیشیعت  ام  يھ  ءامدلا  ًالئاق : اھل  هدي  دم 

؟ يدي نيذخأتس  لھ  .ةایحو  قئاقح  يھ  ءامدلاو ، توملا 
مث لتقلا ، دھشم  ركذتت  يھو  فوخ  يف  هدي  ىلإ  ترظن 

؟ لجرلا لعف  اذام  تلاقو : ةعرسم ، هدیب  تكسمأ 
.لتقلا اھباقع  ةنایخلا  .ناخ  - 

؟ هسفن نع  عفادي  مل  ملكتي ، مل  هنكلو  .لتقلا  اھباقع  تددر :
؟ هتملظ يننأ  نيدقتعت  ءایتسا : يف  اھیلإ  رظن 

نأ لبق  يناسل  عطقي  هدي : ىلع  طغضت  يھو  ةعرسم  تلاق 
ناك لھ  هرجأتسا ؟ نم  .اًدبأ  ملظت  تنأ ال  يالوم ، اي  اذھ  لوقأ 

؟ سأرلاب ثعبتس  نم  ىلإو  كلتق ؟ ديري  نم  كلتق ؟ ديري 
هذھ لكو  لكاشملا ، نم  ریثكلاب  يتأي  ءاسنلا  میلعت  كل  تلق  - 
ىلإ فرعتلاو  ناطلسلا  ةرايز  نم  دبال  .يل  قورت  ال  ةلئسألا 

.ةیكرتلا ملعت  كنكمي  امبر  .ةیبرعلا  نملكتي  ال  نھضعب  .هتاجوز 
؟ اذھ نیعیطتست  لھ 
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نع ـه  مالك اھقلقأ  .دبألا  ىلإ  انھ  ایحتس  اھنأكو  ملكتي  ناك 
.عاطي هب  رمأت  ام  .عبطلاب  ریكفت : الب  تلاق  .ل  ـ بقتسملا

ناك كیلامملا ، ىلع  بيرغ  جاوزلا  اذھ  نأ  يمھفت  نأ  كديرأ  - 
نم بیحرتلا  يعقوتت  الف  ناطلسلا ، نم  صاخ  نذإ  نم  دبال 

.ةماعلا نفرعي  ال  هتاجوز ،
؟ اذامل ةیئاقلت : يف  تسمھ 

؟ اذام اذامل  - 
يظح ينعأ  اذكھ ؟ ًابعص  جاوزلا  اذھ  ناك  ول  ينتجوزت  اذامل  - 

ببسب تیقش  دق  نوكت  الأ  ىنمتأ  يننكلو  ينتجوزت ، كنأ  لیمج 
.جاوزلا اذھ 

؟ كجوزتأ ملو ال  كنم ، هعقوتأ  مل  بيرغ  لاؤس  - 
ةأرما يأ  ىلإ  جاتحت  تنأو ال  ًالثم ، ةراس  لامجب  تسل  ينعأ  - 

.ءيش يأ  ىلع  لوصحلا  عیطتستو  ریمأ ، تنأ  رصم ، لھأ  نم 
.كتجوزت اذلو  معن ؛ مسح : يف  لاق 

؟ ءيش لك  ىلع  لوصحلا  ديرت  كنأل  - 
شیعلا نیبحت  .ثيدحلا  ذھ  ينيوھتسي  ال  فرعأ ، ال  امبر ، - 

؟ انھ
ِيّنأب رعشأو  كردقأو  ادج ، انھ  شیعلا  بحأ  ادج ، ددرت : الب  تلاق 

.كعم يدوجوب  ةظوظحم 
؟ بتكلا عم  نیجاتحت  اذام  لاق : مث  ديدج  نم  ةبير  يف  اھیلإ  رظن 

.يالوم اي  ينلجخي  كمرك  هب ، لزغأل  طیخلا  ضعب  - 
* * *

، اھتلیل منت  مل  .اھیلع  ديدج  سوءرلا  رتبو  دراب  مدب  لتقلا  اذھ 
، اھدسج رعشقاو  ةدروألا ، نم  قثبني  مدلاو  شعتري  دسجلا  تأر 

.اھسفن لك  بعرلا  باصأو 
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لمأ اھل  برقي  ناك  رصقلا  لخاد  بنيز  ىلع  رمي  موي  لك 
نأ تداتعا  .ال  مأ  اھَّلم  ریمألا  ناك  اذإ  ام  فرعت  مل  .صالخلا 

، حورلا نع  دسجلا  لصفتو  اھینیع ، ضمغتو  رونلا ، ئفطت 
ةراس ةرجح  روزي  لزي  مل  ناك  اذإ  فرعت  ملو  .ربص  يف  لمحتتو 
دوعي نأ  اھھركي ، نأ  اھَّلمي ، نأ  موي  لك  وعدت هللا  تناك  .ال  مأ  اًضيأ 

يف رمثتست  تأدب  ملقأتلاو  مھفلا  ةعيرس  اھنألو  هتيراج ، ىلإ 
يف ةدئاقلا  ودبت  يتلا  لیلخ  مأ  ةصاخو  رصقلا ، ءاسنب  اھتقالع 
.اھعم تملكتو  صاخلا ، اھغاصم  نم  ایبھذ  اًقوط  اھتطعأف  رصقلا ،

ةیبرعلا َّنقتي  يتاللا  رصقلا  يف  تالیلقلا  نم  لیلخ  مأ  تناكو 
.ةقالطب

.بنيز اھتشاحتو  اًحضاو ، اذھ  ادب  اھبحت ، ةراس  نكت  مل 
ةایح ةباثمب  تناك  ميركلا  دبع  خیشلاو  اھتلئاعو  اھدلاو  ةرايز 

.ریمألا رصق  يف  اھتوم  دعب  ةديدج 
اھمأو ةمطاف  اھبناجبو  سلجملا  ىلإ  اھتیبرشم  نم  ترظن 

.دمحأو فسوي  نع  ربخ  يأ  عامس  ىنمتت  يھو 
دمحأ نع  جرفتس  ىتم  ..ریمألا  يالوم  قفر : يف  اھدلاو  لاق 

.فسويو
.قلقت .ًابيرق ال  لاق :

: قفر يف  خیشلا  لاقف  ميركلا ، دبع  خیشلا  ىلإ  ركب  وبأ  رظن 
.نآلا ةرشعو  بسن  اننیب  .يالوم  اي  اَّنم  دحاو  كنأكو  كب  رعشن 

تاماقملاو اًعرسم : خیشلا  لاقف  ةشھد ، يف  ریمألا  هیلإ  رظن 
انأو هلجأ  نم  كل  تئج  رخآ  رمأ  ينقلقي  نكلو  .عبطلاب  ةظوفحم 

هریغیلف اًركنم  مكنم  ىأر  نم   » نكلو يفك ، ىلع  يحور  لمحأ 
كلذو هبلقبف ، عطتسي  مل  نإف  هناسلبف ، عطتسي  مل  نإف  هدیب ،

مأ يناسلب  هِرّیغأ  نأ  لواحأ  لھ  فرعأ  الو  ناميإلا ،» فعضأ 
يف يرمع  ةیقب  يضقأ  نأ  ديرأ  الو  كل ، رایتخالا  كرتأ  .يبلقب 
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.َّيِمّلعُمك نجسلا 
.نامألاب كدعأو  ملكت ، ریمألا : لاق 

.دعب ثدحي  ملو  امھنع ، جارفإلاب  انتدعو  .كلدعبو  كرارقب  قثأ  - 
؟ اذھ لجأ  نم  تئج  لھ  - 

: ميركلا دبع  لاق  مث  ميركلا ، دبع  خیشلاو  ركب  يبأ  نیعأ  تقتلا 
.هیف ملكتلاب  رطاخأسو  للج ، رمأ  كانھ  طقف ، سیل 

.ملكت نامألاب ، كتدعو  - 
نب دمحم  رصانلا  ناطلسلا  لیحر  ذنم  ةيرزم  ةلاح  يف  دالبلا  - 

.نووالق
يف اًریثك  تركف  لمكأ : مث  هلوح  ميركلا  دبع  خیشلا  تفتلا 

عفشت امبر  قحلا ، ةملك  لوق  نم  دبال  نكلو  تمصلا ، وأ  مالكلا 
يف ثیعت  هلاجر  .اذھ  ىنمتأ  سربیب ، ناطلسلا  دنع  انل 

، بئارضلا ضرفتو  ماعطلا ، قرستو  قوقحلا ، بصتغت  يضارألا ،
، بحر ردصب  ةیبوسحملاو  ةوشرلا  لبقتو  نيدسافلا ، يباحتو 

نأل انتراح ؛ يف  لزانم  ةرشع  اوقرح  سمألاب  .ًانایحأ  اھضرفتو 
راجتلا سوءر  اوقلعو  نوديري ، ام  مھءاطعإ  اوضفر  اھباحصأ 

ال”  “ لوقيو هسفن  هل  لوست  نمل  ةربع  باوبألا  ىلع  ءافرشلا 
ىلع ىتح  ةیساق  تحبصأ  راعسألا  .داسفلاو  ملظلا  هجو  يف 

ملظلا نم  نئت  تحبصأو  ریخلاب ، جعت  تناك  دالبلا  هذھ  .ءاینغألا 
!؟ ملظلا نم  نئت  نأ  نییبیلصلاو  راتتلا  تمزھ  دالبل  فیك  .رقفلاو 

ةماعلا سمھي  امدنع  نكلو  رمألا ، يلو  ةعاط  الإ  ةماعلل  سیل 
نم دبال  ىرخأ  دالب  ىلإ  لیحرلاو  ءانفلا  يف  ةبغرلاب  بابشلا  نم 

.مالكو ةفقو 
.هعطاقي ملو  ربص  يف  دمحم  هل  عمتسا 

نمو يعرشلا ؟ ناطلسلا  نم  ميركلا : دبع  خیشلا  لمكأف 
رارسألا هذھ  ىقبت  .ةماعلا  نحن  فرعن  ال  بصتغملا ؟ ناطلسلا 
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هبجاو نع  ىَّلختيو  دمحم  رصانلا  يفتخي  امنیحو  كیلامملا ، نیب 
اي نامألا  ينتیطعأ  نحن ؟ لعفن  اذام  .كركلا  ىلإ  لحريو  هتطلسو 
، اًریثك تركف  .يلابأ  نلف  يبيذعت  وأ  يلتق  َتدرأ  ولو  يالوم ،

رصتقي ملظلا  ناك  ولو  .ةفزاجملا  قحتسي  قحلا  لوق  نأ  تدجوو 
، نیللا ىلإ  وعدأو  ةعافشلا ، بلطأ  تنك  امبر  لیلق  ددع  ىلع 

نئازخ يف  لاملا  نم  مك  .اھیلع  مَّیَخو  دالبلا  َّلك  َيِشَغ  هنكلو 
نيذلا ةماعلا  نئازخ  يف  لاملا  نم  مكو  هیلاومو ؟ ناطلسلا  ءارمأ 

يف نولخدتي  ال  مالس ، يف  شیعلا  لجأ  نم  راھن  لیل  نولمعي 
يننكلو ال موي ، لك  هل  وعدن  ناطلسلا  .اًئیش  نوبلطي  الو  ءيش ،

ملسم يأ  .لافطألا  لتقيو  تویبلا  قرحي  وھو  هل  ءاعدلا  عیطتسأ 
؛ خویشلا يئالمز  هیلع  ينثي  اذكھ ؟ ركفي  لقع  ُّيأو  اذھ ؟ لعفي 

ملظلاو داسفلا  ترشنو  رمخلا  تعنم  اذإو  رمخلا ؟ عنم  هنأل 
، لقعلا بھذت  اھنأل  مارح  رمخلا  نیملسملا ؟ رايد  يمحت  فیكف 

هَّنإ .ریمأ  اي  رصم  لھأ  لوقع  بھذت  هئارمأو  ناطلسلا  لاعفأو 
نم ةونع  لاملا  اوذخأ  ول  ءارمألا  ةبیھ  نيأ  تاواتإلا ، ضرفي 

.مھنامزو مھحير  بھذي  اذھ  راجتلا ؟
دبع اي  اذھ  عامسب  يفتكأ  مسح : يف  دمحم  ریمألا  لاق 

.يروضح يف  كیلامملا  يف  بعت  ال  ميركلا ،
.كتيامح تبلطو  نيدسافلا ، يف  بیعأ  انأ  انماكحو ، اندانجأ  - 

.ثدحتت اَّمع  فرعأو  مھفأ ، - 
؟ لعفتس اذامو  لاق : مث  حایترا  يف  ميركلا  دبع  سفنت 

كیلامملا مارتحاو  بجاو ، ناطلسلل  ءاعدلا  حوضو : يف  لاق 
؟ اذھ فرعت  نأ  يفكي  الأ  .كنع  ىلختأ  نل  يننكلو  ضرف ،

نم جرخأ  امدنع  لاق : مث  ریمألا ، ينیعب  ميركلا  دبع  انیع  تقتلا 
؟ يبيذعتو َّيلع  ضبقلا  متیس  لھ  كرصق 

متیس نكلو  كیلع ، ضبقلا  متي  نل  يرصق  نم  جرخت  امدنع  - 
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؟ كلذك سیلأ  اذھ  فرعت  .ةھرب  دعب  كیلع  ضبقلا 
لھ لاق : مث  ىرخأ ، ةرم  ةظحل  ميركلا  دبع  خیشلا  هیلإ  رظن 

؟ اننیب ثدح  اَّمع  نیصاصبلا  غلبتس 
، نیصاصبلا غلبأ  نل  انأ  لاق : مث  هفتك ، ىلع  دمحم  ریمألا  تبر 

دبال كتاملكو  يریغ ، عم  ملكتت  كنكلو  يرصق ، يف  نیصاصب  الو 
فرعت خیش  اي  كیلع  ضبقیس  .ءارمألاو  ناطلسلا  تلصو  اھنأ 

؟ كلذك سیلأ  اذھ ،
تمصأ امك  تمصلا  يف  ُتركف  لاقو : ديدج  نم  هیلإ  هرظن  لاطأ 
توملا يف  .فرعأ  ال  ةقامح  وأ  ةعاجش  عطتسأ ، ملو  اًمئاد 

نم محرأ  هللاو  هللا ، ةیصعم  ملظلا  مامأ  يزخلا  يفو  ةاجنلا 
.هتمحرو همرك  لالغتسا  مدع  نم  دبال  نكلو  نیطالسلا ،

؟ ينمھفت
رثكأ موي ال  فصن  كمامأ  نآلا  يرصق  نم  تجرخ  ول  .كمھفأ  - 

اذھ دعب  .لحرتو  كتیب  يف  نیمثلاو  كءانبأ  ذخأتو  كءایشأ  زھجتل 
عفشت نلو  ةماعلا ، مامأ  ةراحلا  يف  كرجو  كیلع  ضبقلا  متیس 

اھتاباسحو ةصاخلا  اھنیناوق  ةطلسلل  .كملع  الو  كتمامع  كل 
.ًالثم دیعصلا  ىلإ  بھذت  .كتدعاسل  برھلا  َتررق  ول  .ةفلتخملا 
َّيلع زعي  .تاقرطلا  يف  كنوُّرجي  دونجلاو  يزخلاب  رعشت  ىتح ال 

.اذھ ىرأ  نأ 
يتبیھ ُترسخل  تبرھ  ول  .برھأ  نل  ةوق : يف  ميركلا  دبع  لاق 

.دابعلا نیب 
.دابعلا نیب  كتبیھ  َترسخل  َتیقب  ولو  - 

نأ فرعتو  يعتو ، مھفت  ةماعلا  يتبیھ ، رسخأ  ُتیقب ال  ولو  - 
تنكو ينتعمس  .مزھني  مث  حطسلا  ىلع  اھیف  وفطي  اًمايأ  ملظلل 

؟ اذامل فرعأ  ال  كب ، قثأ  .ریمألا  اھيأ  يعم  اًروبص 
، انخیش اي  جذاس  تنأ  لاق : مث  ةرم  لوأل  دمحم  ریمألا  مستبا 
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كل يتحیصن  .ةطلسلا  فرعت  ملو  ةسایسلا  سرامت  مل  .ينرذعا 
لحرت الأ  تررق  اذإ  .دحأ  يف  قثت  ال  نسلا : سفن  يف  نحنو 

.نجسلا يف  كتلماعم  نونسحیس  مھنأ  نم  دكأتأ  نأ  عیطتسأف 
عم ملكتأس  .كیلامملا  اھفرعي  بقاوع  خویشلا  ةناھإل  .اذھب  كدعأ 

.ناطلسلا
؟ ناطلس يأ  - 

.سمشلا بورغ  دعب  كسبحیس  نم  - 
؟ يالوم اي  ينباو  ركب : وبأ  لاق 

.يب قثو  ربصا  كتدعو ، - 
.ةجاذس ةقثلا  نإ  وتلل  َتلق  ركب : وبأ  لاق 

اذامف يب  قثت  مل  ولف  يب ، ةقثلا  ىوس  كلمت  ال  كنكلو  - 
.رخآ رایخ  كل  سیلف  يب  ةقثلاب  فزاج  لعفتس ؟

* * *
اھلھأل تببسو  ةصاخ ، ةلاح  تناك  بنيز  ةلاخ  ةنبا  ..ةمطاف 
اھنفدو اھلتق  يف  ايدج  اھدلاو  ركف  ىتح  لكاشملا ، نم  ریثكلا 
ملعتت ملو  ةباتكلا ، الو  ةءارقلا  بحت  مل  رغصلا  ذنم  .ضرألا  تحت 
ءيشب سوھ  اھيدل  ناك  لب  نآرقلا ، نم  تايآ  نم  ايأ  ظفحت  ملو 

دوعو فد  ءارش  اھمأ  نم  تبلط  .ءانغلاو  ىقیسوملا  وھو  دحاو ،
عامسل دایعألا  رظتنت  يھو  نیحلا  كلذ  ذنمو  ةلفط ، يھو 
ةيادبلا يف  .مھیناغأ  ديدرتو  نیبرطملا  دیلقتو  ءانغلاو  ىقیسوملا 

رت ملو  لافطأ ، ةرشع  نم  ةنبا  تناك  دقف  اذھب ، اھادلاو  هبأي  مل 
تیب يف  اھموي  يضقت  تناك  بلاغلا  يفو  ًالیلق ، الإ  اھيدلاو 

عستي اھبلقو  نسلا  سفن  يف  تناك  يتلا  بنيز  عم  اھتلاخ 
تاياكحلو سامح ، يف  ةمطاف  ءانغل  عمتست  تناك  بنيز  .عیمجلل 

اھتقيدص تناكو  ةمطاف ، تاطابحإو  ةمطاف ، تاحومطو  ةمطاف ،
ةيوق ةقادصلا  ترمتسا  نیتیصخشلا  فالتخا  عمو  .ةدیحولا 
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اًریكفت رثكأو  اًءودھ  رثكأ  تناك  بنيزف  تامزألاو ؛ ةئبوألا  لمحتت 
.ةمطاف نم  ًاطابحإو  اًدرمت  َّلقأو  رومألا ، لك  يف 

، اھلھأ نم  لھاجت  ردصم  نانوكیس  اناك  اھطابحإو  ةمطاف  درمتو 
تضق دقف  ةرشع ، ةسماخلا  يف  يھو  ةنیشملا  اھتلعف  الول 
يذلا ءابولا  الول  امات  ًءاضق  اھتاوخأ  لبقتسمو  اھلھأ  ىلع  ةمطاف 

.ةیح اھنفد  نع  بألا  ىھلأو  توملاب  ةوخإلا  ضعب  ذقنأ 
تیبلا نم  تجرخو  اھبھذو ، اھسبالم  ضعب  ةمطاف  تململ  دقف 

دحأ اذھب  اھعنقأ  نأ  دعب  لظلا  لایخ  يف  ةبرطم  لمعتل  اًرجف 
الدابتو اًموي ، دلوملا  يف  مھتلباق  نيذلا  لاجرلا  نیبرطملا 

، قرشملا اھھجو  ىأرو  هناونع ، اھل  كرتو  تاملكلاو ، تاسمھلا 
.لیمجلا اھتوص  عمسو 

أدبو تلولوو ، تخرص  اھتنبا  دجت  ملو  مألا  تظقیتسا  امدنع 
تیقب .ءيش  لك  فرعت  بنيز  تناكو  اھنع ، ثحبي  عیمجلا 

اھتقيدصف ال ، مأ  ةقیقحلاب  مھربخت  لھ  فرعت  ال  ةتماص ؛
يف تشاعو  نینغملا  عم  تلمع  ول  نیتلاحلا  يف  تومتس 
ىلإ تداع  ول  كلذكو  ةراعدلاو ، نوجملا  طسو  لینلا  ىلع  قالوب 
ىلإ اھب  حمجي  اھلایخو  ًالماك  اًموي  ركفت  بنيز  تیقب  .اھدلاو  تیب 
لوخد نعو  ينغملا ، لبق  نم  ةمطاف  باصتغا  نع  ةفیخم  راكفأ 
ًءاھتنا ىھتنا  يذلا  ةمطاف  لبقتسم  نعو  ةراعدلا ، يف  ةمطاف 

يف تناكو  لجخ ، يف  اھدلاو  ىلإ  تبھذ  نیموي  دعب  .امات 
برھلا ديرت  تناك  ةمطاف  نأو  ثدح ، امب  هتربخأو  ةرشع ، ةعبارلا 

.قالوب ىلإ  تبھذ  اھنأ  دقتعت  اھنأو  نمز ، ذنم 
ةلئاعلا لاجر  بھذو  اھدلاو ، ربخأو  موجو ، يف  هسأر  بألا  َّزھ 

ينغت اھودجو  لماك  موي  دعب  .نایصعلاو  فویسلاب  اھنع  ثحبلل 
يف تقھش  ىتح  اھدلاو  تأر  نإ  ام  .لاجرلا  طسو  سامح  يف 
فنع يف  اھودشو  اھورصاح  لاجرلا  نكلو  يرجلاب ، تمھو  عزف ،
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.اھتیب ىلإ  مث  ةبرعلا ، ىلإ 
ًابرض اھبرض  اوأدبو  اھتوخإو ، وھ  اھیلع  ةرجحلا  بألا  قلغأو 

تذقنأ لھ  يردت  الو  ملأ  يف  عمست  بنيز  تناكو  اًحربم ،
الأ مھنم  بلطا  يبأ ، ءاجر : يف  اھدلاول  تلاق  اھتلتق ، مأ  اھتقيدص 

.اھولتقي
.يتنبا اي  لتقلا  قحتست  مسح : يف  بألا  لاق 

، ةطرشلا مھیلع  ضبقتس  مھعفني ، نل  لتقلا  ةعرسم : تلاق 
ىرخأ ةقطنم  نم  اًجوز  اھل  اودجو  ول  امبر  رثكأ ، اھنوحضفیسو 

.لضفأ كلذ  ناكل 
بجي نكلو  بنيز ، اي  اًمود  ةیكذ  تنأ  لاق : مث  يناوث ، هتنبال  رظن 

.ًالوأ اھبيدأت 
.دحأ اھجوزتي  نلف  اھدسج  اوھوش  ول  ءاجر : يف  تلاق 

.قح كعم  معن  بألا : لاق 
نم جھني  مھضعبو  ةرجحلا  نم  اوجرخ  ًابرض ، اھوحرط  نأ  دعب 

لواحو هتنبا ، حارتقا  ركب  وبأ  مھیلع  حرتقاو  برضلا ، دوھجم 
.مھتئدھت

جوزتت ملو  ةوخإلاو ، تیبلا  سرتفي  ءابولا  أدب  مویلا  سفن  يف 
ينغت ادج  ةدیعس  تناكو  ةثداحلا ، هذھ  نم  ماع  دعب  الإ  ةمطاف 

ملح امات  ًانایسن  تیسن  اھنأ  عیمجلل  ادبو  اھجاوز ، موي  حرف  يف 
ءابغ لغاشلا  اھلغش  حبصأو  قالوب ، يف  ءانغلاو  لظلا  لایخ 
ملو ءانغلا ، نع  فقوتت  مل  اھنكلو  اھدالوأ ، ةینانأو  هتلئاعو ، اھجوز 

.اھلخادب درمتلا  حور  دمخت 
، فدلا ىلع  برضلاو  ءانغلا  يف  تأدب  بنيز  عم  تلباقت  املك 

نكلو .حرفو  سامح  يف  عمتست  بنيزو  دوعلا ، ىلع  فزعلاو 
بلقلا لعجي  مویلا  ةمطاف  ءانغو  .دبألا  ىلإ  بنيز  كرت  حرفلا 

.درشي لقعلاو  رصتعي 
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* * *
؟ بنيز اي  ریخب  تنأ  تلاق : مث  اھتنبا ، هجو  مألا  تصحفت 

.باجيإلاب اھسأر  بنيز  تَّزھ 
؟ كذؤي مل  مألا : تلاقف 

ةيذأ سیل  يرمع  لك  میطحت  نأ  نيرت  تنك  اذإ  روتف : يف  تلاق 
.ينذؤي مل  الف ،

هذھ بتكلا ، يف  اھنیئرقت  يتلا  ةریبكلا  تاملكلا  بحأ  ال  - 
نكي مل  كبرضي ؟ مل  كذؤي ؟ مل  ينعأ  كلقع ، تدسفأ  ةءارقلا 

؟ كعم اًفینع 
.يعم اًفینع  نكي  مل  ال  - 

؟ نوفلتخم مأ  انلاجر  لثم  كیلامملا  ةعرسم : ةمطاف  تلاق 
؟ فرعأ نأ  يل  فیكو  - 

؟ هنیھركت .عبطلاب  معن  - 
اًدحأ هركأ  مل  .دح  ىصقأ  ىلإ  هھركأ  تلاق : مث  اھلوح  تتفتلا 

.طق اذكھ 
لھ .لوقأ  اذام  فرعأ  ال  مألا : تلاق  مث  ةھرب ، تمصلا  داس 
َّالأ ىشخأ  ققحتیس ؟ قالطلا  يف  كدلاو  لمأ  نأ  نيدقتعت 

لاوط هنیھركت  نم  عم  نیشیعت  ةلاحلا  هذھ  يفو  ققحتي ،
؟ ءيشلا ضعب  هیبحت  نأ  نكمي  لھ  يتنبا ، اي  فرعأ  .كرمع ال 

، ءيشلا ضعب  هبحأ  همسا  ءيش  دجوي  ال  مسح : يف  تلاق 
ام اذھ  ریغتي  نلو  هقح ، كولمملا  قرس  يذلا  لجرلا  عم  يبلق 

.ایحأ تمد 
.ةرجحلا تكرتو  فكب  افك  مألا  تبرض 

نل ةرملا  هذھ  برھلا ، تررق  ..يتخأ  بنيزل : ةمطاف  تسمھ 
صغني نلو  دحأ ، ينفرعي  نلو  ماشلا ، ىلإ  لحرأس  .دحأ  يندجي 
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يل يتأتل  كل  لسرأ  ةروھشم  ةینغم  تحبصأ  ول  .دحأ  يتایح 
.كولمملا يكرتتو 

!؟ كؤانبأو كجوزو  تلاقو : عزف  يف  بنيز  تقھش 
، تقولا لاوط  ءانغلا  يف  ركفأ  .مھبحأ  ال  بنيز ، اي  اذكھ  نجأس  - 

نوعمتسي يئانغ ال  ىتح  اذھ ؟ نیقدصت  لھ  .َّيلإ  نوعمتسي  الو 
.لعفأ اذام  .هل 

يلھأ لك  لتقیس  ریمألا  نأ  ةدكأتم  انأ  اذھ ، تلعف  ول  كايإ ! - 
انأ .اذھ  يلعفت  ال  كوجرأ  نیعمست ؟ لھ  .انتویب  لك  قرحيو 

.يِّنغ ایھ  .كئانغ  ىلإ  عمتسأ 
؟ ةقیقحلا يلوق  لیمج ؟ يتوص  نأ  نيدقتعت  - 

.عئار نم  رثكأو  عئار ، هنأ  دقتعأ  - 
.ةقر الو  حور  الب  ریمحلا ، توصك  يتوص  نإ  لوقي : يجوز  - 

كايإ نكلو  .يِّنغ  اَّیھ  كعمسأ  انأ  كیلع ، راغيو  كنم  راغي  - 
! برھلاو

ديري يلخادب  دراملا  اذھ  نیمھفت ! ال  ىسأ : يف  ةمطاف  تلاق 
.هنم صلختأل  يسفن ؛ قرح  يف  ركفأ  ًانایحأ  جورخلا ،

؟ درام ُّيأ  - 
ٌّنج مأ  ةمطاف  اي  كلقع  تدقفأ  ةعرسم : بنيز  مأ  تلاق 

..راز ىلإ  جاتحن  كسبل !؟
عمتسا ول  هھركأ ، مك  دادحلا ، يجوز  يف  ةلكشملا  ...يتلاخ  - 
.لمحتأ تنك  يتوصب  باجعإ  َّيأ  ىدبأ  ول  امبر ، ةَّرم  يئانغ  ىلإ 

.نونجلاب بیصأ  وأ  تومأ  اذكھ 
نم لضفأ  كلاحف  ةمطاف ؛ اي  يربصا  ىسأ : يف  بنيز  تلاق 

.يلاح
دوجو ىنعم  ام  نیمھفت  ال  يتلاخ ، ةنبا  اي  نيدقتعت  ام  اذھ  - 

56



بھذيو سفنلا  تتفي  عیطتسي ، الو  جرخي  ال  كلخاد  بـ ءي  شـ
.لقعلا

.كجوز يسناو  كلافطأ  عم  يزكر  اھتلاخ : تلاق 
عمتسا ول  هقیطأس  تنك  هقیطأ ، ال  وھ ، يناسني  نأ  ىنمتأ  - 

! يئانغل طقف 
امك ةمطاف ، اي  يربصا  ىسأ : يف  تلاقو  بنيز ، اھیلإ  ترظن 

.انأ ربصأ 
* * *

موي دعب  اھرمع  يف  بنيز  مايأ  أوسأ  نم  تناك  ناطلسلا  ةرايز 
.عبطلاب اھجاوز 

ریكنشاجلا سربیب  ناطلسلا  رصق  ىلإ  بنيز  تلصو  امدنع 
ىولحلا ىلإ  رظني  وھو  لاقو  دمحم ، ریمألا  اھجوز  اھفقوتسا 
تاجوزل ىولحلا  هذھب  تئج  اھفلخ : يراوجلا  اھلمحت  يتلا 

؟ ناطلسلا
يف انتاداع  نم  يالوم ، اي  معن  فوخلا : نم  ءيش  يف  تلاق 

.ماعطلاو ىولحلا  ذخأ  تارايزلا 
، نھل اھیطعت  نأ  كنكمي  بنيز ، لاقو : اھنم  برتقا  مث  هلوح  رظن 

دنع يبرشت  وأ  يلكأت  ال  تنأو  اھنم ، نلكأي  نل  نھنكلو 
كماعط نیطعت  فیك  كملعأس  لبقتسملا  يف  .ناطلسلا 
.لقألا ىلع  ةعاس  رورم  دعب  نیلكأت  مث  هوقوذتیل ، ًالوأ  يراوجلل 

يبرشت وأ  يلكأت  الأ  كرمآ  مویلا  .رخآ  تقو  يف  اذھ  نع  ملكتنس 
.هیلإ نیبھذت  رصق  يأ  وأ  ناطلسلا  رصق  يف 

مأ تايولحلا  عنصب  أطخ  تبكترا  لھ  تفرع  الو  هدصق ، مھفت  مل 
.مھفأ ال  يالوم ؛ اي  ينرذعا  تفاخ : توص  يف  تلاق  .ال 

ءارمأو ةماعلا ، نع  ةفلتخم  نیناوق  ءارمألل  ةالابمال : يف  لاق 
تاوعدلاو ماعطلا  تاوعد ؛ الو  ماعط  يف  نوقثي  ال  كیلامملا 
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.لتقلل ةیفخو  ةلھس  لئاسو 
.هدنع لكأت  نأ  لبقت  مل  اذإ  ناطلسلا  بضغي  نلأ  يالوم ، - 

وھ نوفرعي ، ءارمألا  لكو  فرعي  وھ  بضغي ؛ نل  نیقي : يف  لاق 
نیب ةقثلا  مدع  ينعي  ال  اذھ  .يدنع  برشي  الو  لكأي  ال  اًضيأ 

هفرعن جاھنمو  دعاوق  لتقلل  .نیلتاقملا  صرح  هنكلو  ءارمألا ،
.هعقوتنو اًعیمج 

ناطلسلا رصق  يف  اندوجو  سیلأ  نكلو  تلاق : مث  ةھرب  تتمص 
؟ انیلع ءاضقلا  ديري  ناك  ول  ٍفاك 

ديرأ ينرذعا ، ةعرسم : تلاقف  هلداجت ، نأ  عقوتي  ملو  اھیلإ ، رظن 
.يالوم اي  دعاوقلا  عبتأل  طقف  مھفأ  نأ 

اذإ نكلو  ةفزاجم ، نوكت  تارايزلا  ًانایحأ  هلوح : رظني  وھو  لاق 
بعص اًرشابم  ًالتق  هُلتقف  هتیشادشخ  دونجب  ًاطاحم  ریمألا  بھذ 

ماعطلا يف  مسلا  امأ  .لعافلا  ىلع  بارخو  برح  ىلإ  ّدؤيو  يِ
.نآلا يبھذا  .رخآ  ءيشف 

ددرتت هتاملكو  كلمرحلا  باب  ىلإ  تھجتاو  اھسأر ، تَّزھ 
نم نیب  ةنایخلاو  رذحلا  نم  مكلا  اذھ  قدصت  الو  اھلخادب ،

.اھدالب نومكحي 
نبحري ملو  ةيراج ، اھنأكو  اھعم  نلماعت  اًعیمج  ناطلسلا  تاجوز 

ریغص ال راصرص  اھنأكو  اھنع  نھھوجو  نردأو  اھنحفاصي ، ملو  اھب 
اھنأ عمو  نیتعاس ، ةدمل  ةنكاس  تیقب  .هلتقب  ىتح  نثرتكي 
ىلع تفرشأ  اھنأ  عمو  تايولحلاو ، ماعطلاو  ايادھلاب  تءاج 

مل اھدیب ، تابرشلا  تعنصو  اھسفنب ، ةفانكلاو  فياطقلا 
طالب دمحم  ریمألا  هب  حسم  يذلا  بنيز  ءايربك  .دحأ  اھركشي 

! لمتحي دعي  مل  اھیلع  هرظن  عقو  ذنم  هرصق 
ءارو نم  نولوقي  امل  مھفلا  الو  مالكلا  لواحت  ال  ةمجاو  تیقب 
نم اھسفن  ذقنت  ىتح  ةیكرتلا  ملعتت  الأ  تمسقأو  اھرھظ ،
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يف نھعیمج  َّنُك  يئاللا  تارورغملا  ةوسنلا  ءالؤھ  عم  مالكلا 
ناطلسلا تاجوز  رمأ  نم  بجعتت  تناك  كیلاممو ، يراوج  لصألا 

سمھلا اذھ  لك  َمِلف  اھمیلعتو ، اھئاكذب  َّنُھ  الو  رئارح  َّنُھ  ال 
كلذ سیعت ، نمز  ْنِم  َُهل  اي  ءالعتسالا ؟ تارظنو  ةریغلاو  زمللاو 
يف ْتَرَفَز  .لینلا  دالب  مكح  تایناغلا  ءالؤھ  يلوي  يذلا  نمزلا 
نیب هذوفنو  اھدلاو  ىنغب  اھسفن  ركذت  يھو  اھھجو  ترادأو  ظیغ ،
اھنأ عم  اھل ، اھلوح  نم  لك  ريدقتو  هتیب ، يف  اھلیلدتو  راجتلا ،

.اًدلو تسیلو  تنب 
ناطلسلا هاعدو  ةمھم ، ناطلسلل  هترايز  تناك  دمحم  ریمألا 

لاق .هدونجب  ًاطاحم  ریمألا  ءاجو  رمأ ، يف  ةرواشملل  ةصاخ  ةوعد 
قثأ هھجو : صحفتي  وھو  ریكنشاجلا ، سربیب  ناطلسلا  هل 

.كئالوب
كیلامملا لتاقت  اذإ  سربیب : لمكأف  باجيإلاب ، هسأر  دمحم  َّزھ 
نوحبصيو مھتبیھ ، عیضت  ءاملعلاو  ةماعلا  مامأ  ضعب  عم  مھضعب 

عم ملسلا  ىلإ  حَنَْجأ  نأ  تلضف  اذل  .راتھتسالاو  ةيرخسلل  ةضرع 
.دمحم رصانلا 

.كعم قفتأ  دمحم : ریمألا  لاق 
رصانلا دوجو  .رصم  لھأ  اھیف  لخدتي  الو  اننیب ، اھلحن  انلكاشم  - 

كوكشم مھؤالو  ماشلا  كیلاممو  ينقلقي ، كركلا  يف  دمحم 
رصم ال شرعو  .شرعلل  يعرشلا  ثيرولا  وھ  هنأ  نودقتعيو  هیف ،

نل امبرو  مھلبق ، نم  دحأ  همھفي  ملو  اذھ  كیلامملا  مھف  .ثروي 
دئاق رومألا  مامزب  كسمي  نأ  دب  ال  اذل  .مھدعب  دحأ  همھفي 

فرعت تنأو  قرف ، كانھف  دمحم ، اي  انلباقت  ةلكشم  هذھ  .يدنجو 
؟ كلذك سیلأ  ينمھفت ، .دمحم  رصانلاو  تنأو  انأ  ينیب  ام 

.كیلامم تنأو  انأ  لاق : مث  ةھرب  دمحم  هیلإ  رظن 
، رفصلا جرم  يف  اًعم  انبراح  دونجو  نولتاقم  سربیب : لمكأ 
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انك تنأو  انأو  .لبق  نم  كیلامملا  لعف  امك  لوغملا  ىلع  انرصتناو 
رصانلاو .دمحم  اي  فرعت  .نووالق  ناطلسلا  ةیشادشخ  نم 

مل انلثم ، ايدنج  الو  ًابراحم  سیلو  ناطلس  نبا  ناك  امھم  دمحم 
يلثم هذاتسأل  هءالو  مسقي  ملو  رغصلا ، ذنم  لاتقلا  ىلع  بردتي 

.اًكولمم سیلو  سان  نبا  كیلامملا ، ةلالس  نم  وھ  كلثمو ،
.دمحم رصانلل  كءالو  تمسقأ  ریكفت : دعب  دمحم  لاق 

نبا وھ  سان ، نبال  سیلو  يلثم ، كولممل  يئالو  مسقأ  - 
نیب قرفلا  فرعتو  يدصق ، فرعت  .اًكولمم  سیل  هنكلو  ناطلس ،

.ناطلسلا نبا  اھرسكي  نأو  هقاس  كولمملا  رسكي  نأ 
يف ارمتسا  امدنع  .دیعب  نمز  ذنم  ةثداحلا  نالجرلا  ركذت 

سربیب هل  سمھف  ضرألا ، ىلع  دمحم  عقوو  تاعاس ، بيردتلا 
؟ ركذت .اًمداخ  كولعجل  كقاس  ْتَرِسُك  ول  ریكنشاجلا :

يف مكحتي  نأ  لفطل  فیك  ةظحللا  كلت  يف  مھفي  نكي  مل 
الو فصوي ، ال  اًملأ  هملؤت  هقاس  تناكو  .اھرسكي  الو  هقاس 

، بيردتلا يف  رمتساو  هتاخرص  متك  .ةنماثلا  يف  ناكو  لمتحي ،
هدعب سیل  ماظعلا  مالآ  قرحو  هعدخم  ىلع  سلج  ءاھتنالا ، دعبو 

هتطبرأ نأو  رسكت ، مل  هقاس  نأ  هماظعلو  هسفنل  دَّدرو  .قرح 
لتقلا نأو  .لجرك  هتياھن  هانعم  هفارطأ  يف  هوشت  يأ  نأو  ریخب ،

.ءانبو دھع  ةمارصلاو  نفو ، ةفرح 
ملو ةعلقلا ، جراخ  سمشلا  ىلإ  هجورخ  دعوم  ناك  حابصلا  يف 

ةرھاقلا ناكرأ  نیب  هھزنت  دعوم  ناكو  اًریثك ، اذھ  ثدحي  نكي 
لافطأ ىرج  امدنعو  .ةددحمو  ةلیلق  تاقوأ  يف  الإ  اھاري  يتلا ال 

اًروھش ةعلقلا  لخاد  مھنجس  كف  دعب  ةوشن  يف  كیلامملا 
يفخي عراوشلا  دحأ  يف  اًسلاج  دمحم  ناك  نوملعتيو ، نوبردتي 

.كرحتي الو  هقاس  ملأ 
مھتربخأ ول  ماوعأب : هربكي  ناكو  مویلا  كاذ  يف  سربیب  هل  لاق 
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.ثدحیس ام  فرعت  كقاس  ترسك  كنأ 
.رسكت مل  دمحم : باجأف 

؟ كملؤت - 
؟ ينملؤت اھنإ  لاق : نم  .ينملؤت  ال  - 

؟ يرجت َمِلو ال  - 
ةكرعملا ةحاس  يف  الإ  يرجي  براحملا ال  .لافطألاك  يرجأ  نل  - 

.ودعلا ىلع  موجھلل 
ًءافخإ هئافخإ  نم  دب  ال  ناكو  اًروھش ، هقاس  يف  ملألا  يقب 
ةزجعم يھ  لھ  كلذ ، دعب  ثدح  اَّمم  اًدكأتم  نكي  ملو  امات ،
فوخلا نأ  مأ  ملألا ؟ ىشالتف  يردي  ال  ثیح  نم  تتأ  ذاقنإو 

امبر اًمداخ ، هیف  حبصي  ئیس  ریصم  نم  هذقنأو  هافش  هلخادب 
عنقأ .ةقیقحلا  الو  ةوقلا  نمكت  نيأ  فرعي  ال  ءاسنلا ؟ تامامح  يف 

تارجح .فاخي  براحملا ال  .اًنیقي  ناك  اًفوخ ، نكي  مل  هنأ  هسفن 
ةمارصلا نم  دب  ال  اًریمأ  حبصیلو  نیبراحملاب ، جعت  ةعلقلا 

الب رتبلاو  .ةطرفملا  ةوقلاو  ملألا  نم  دب  الو  سفنلا ، عم  ةوسقلاو 
فوخلاو .ءارقفلا  ةمیش  ةمحرلاو  ةماعلا ، ةمیش  ددرتلا  .ددرت  يأ 

.هیمحتل كیلامملا  ىلإ  جاتحي  نمل 
يذلا دبعلا  كانھ  تايوتسم ، دیبعلاو  اًدبعو ، اًكولمم  ناكو 

يف ىوس  ةعلقلا  رادج  نیب  نم  رونلل  جرخي  الو  ناطلسلا ، هكلمي 
ةياغلا فرعيو  عوجرلا ، دعوم  فرعي  جرخي  امدنعو  تادودعم ، مايأ 
ملقأتو رثكأ  مھف  ربك ، امدنعو  .ءاقشلاو  بيردتلا  ببسو  فدھلاو 

لكو روصقلاو ، لاجرلا  كالتماو  ءارمألا ، ةطلس  يف  ةياوغلا  ىأرو 
نم دب  ال  ذاتسألا  فلتخا  ول  ىتحو  ضرألا ، ناكرأ  نم  ءاسنلا 

ناطلس لجأ  نم  لاتقلا  وھ  لاتقلا  عاونأ  لضفأو  .ءاقبلل  لاتقلا 
غدغدت هتياوغ  سفنلا  ناطلسف  دالبلا ؛ ناطلس  سیلو  سفنلا ،

نوكي نأ  راتخا  هنكلو  اًكولمم ، نوكي  نأ  رتخي  مل  .اھعبشتو  حورلا 
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، بورحلا ضاخو  سوءرلا ، نم  ریثكلا  رتب  اًریمأ  حبصیلو  .اًریمأ 
نوعیطي اًدونج  اولازي  مل  هنارقأ  ضعب  .اھسرامو  دئاكملا  مھفو 

ناك ذنم  اھانمتي  ناك  قوشلاو ، لوصولا  رحس  ةرامإلل  وھ ، هرماوأ 
رتبو نیبراحملا ، عم  براحو  موزللا  دنع  دئاكملا  كاح  ةنماثلا ، يف 

ةطلسللو برتقي ، يذلا  فدھلل  الإ  ثرتكي  ملو  ریكفت ، الو  ددرت  الب 
مش دق  سربیب  ناك  دمحم  ریمألا  حومط  اھلجأ ، نم  شاع  يتلا 

، امھنیب اًكرتشم  اًئیش  هیف  دجوو  هاوھتساو ، نمز  ذنم  هتحئار 
فوطيو سمشلا  ىلإ  جرخیس  هنأ  نظي  ناك  اًریمأ  حبصأ  امدنعو 

يوغت يتلا  ةوطسلا  جاتحا  سمشلا ، ىلإ  جتحي  ملو  دالبلا ،
هلاومأ لكب  هیتبكر  ىلع  ملاعلا  ىقلتساو  ...سفنلا  يدانتو 
لاجرلاو ةرامإلاب ، عتمتسي  اھاضق  يلایل  .هايافخ  لكو  هئاسنو 

هل نھراتخي  ال  هيدي  نیب  ناولأ  ءاسنلاو  هتراشإ ، نھر  هلوح 
، ىوھو دارأ  املك  نھكلتميو  َّنھراتخي  لب  ملعم ، الو  ذاتسأ 

اھؤاوھأو اھتياوغ  ةيرحلل  ضرألا ، ءاحنأ  لك  نم  َّنھراتخيو 
، طبضلاب اذامل  يردي  اًكولمم ال  لزي  مل  هنأب  رعشي  هنكلو  ةصاخلا ،

نع سفنلا  ثحبل  مأ  ةرطیسلاو  ةوطسلا  يف  سفنلا  ةبغرل 
؟ لوصولا

رصانلا ناطلسلا  نبا  بيردت  نوسردملا  لواح  تاونس  دعب 
رصانلا رسكو  اھنونفو ، برحلا  ىلع  نووالق  روصنملا  نب  دمحم 
هیبردمل ادبو  اًمداخ ، حبصي  مل  هنكلو  ىكبو ، خرصو  همدق ، دمحم 
عطتسي ملو  .دمحمو  سربیب  ةوق  الو  كیلامملا ، ةینب  كلمي  هنأ ال 

لب هرمع ، ةیقب  جرعألاب  فصوي  حبصأف  همدق ، ةاوادم  ءابطألا 
.سان نبا  ناكو  جرعألا  ناطلسلا  ناك  كیلامملل  ةبسنلاب 

سیلو كیلامملا ، دالوأ  ىلع  اًروصقم  سانلا  دالوأ  بقل  ناكو 
مھنكلو رصم ، يف  اودلو  سانلا  دالوأف  .كیلامملل  سیلو  ةماعلل ،

، ةدیعب دالب  نم  نوتأي  اًمئادف  كیلامملا  امأ  .ةماعلا  نم  اوسیل 
الو رصم  يف  نودلوُي  ال  كیلامملا  .رغصلا  ذنم  مھبيردت  متيو 
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، ةملسم ریغ  دالب  نم  دونجلا  مھفطخي  كیلامملا  .اًدبأ  ماشلا 
، طقف نيدلاو  ذاتسألل  مھؤالوو  مھذاتسأ ، دي  ىلع  مھبيردت  متيو 

اھنوبسكي مھلاومأ  ءابآلا ، نم  اھنوثري  لاومأ  الو  ةلئاع ، الو  دلبل  ال 
ناكو .ذاتسألا  ةیشادشخ  يف  مھو  شویجلل  مھمامضنا  دعب 

، سانلا دالوأ  سیلو  كیلامملا  بيردت  اًمئاد  نولضفي  نیطالسلا 
لاومأ لويذ ، هيدل  نوكي  نأ  نكمي  براحملاو ال  براحم ، كولمملاف 
يقبو .هئالوب  مسقيو  رغصلا  نم  يتأي  اھیلع ، فاخي  ءایشأو 
نيدلا نوسرديو  لافطأ ، مھو  نوفَطخُي  كیلامملا  اذكھ ، لاحلا 

نم مھیفو  ریمأ ، ىلإ  ىقتري  نم  مھیف  لاتقلا ، نونف  لكو  هقفلاو 
.ًاناطلس حبصيو  مكحلا  بصتغي  نم  مھیفو  ايدنج ، ىقبي 

نأ ىلع  كعم  قفتأو  كقطنم ، مھفأ  ءطب : يف  دمحم  لاق 
؟ يونت اذام  .سانلا  دالوأ  نع  نوفلتخي  كیلامملا 

نأو هكیلامم ، لكو  هلاومأ  لك  يل  لسري  نأ  هديرأ  سربیب : لاق 
يف ءاقبلا  ررق  نم  وھ  .دالبلل  ناطلسك  انأ  يل  مھئالوب  اومسقي 

.نیملسملا دالب  ذقنأ  نأ  يبجاو  ىفنملا ، راتخا  نم  وھو  كركلا ،
نوقفتي نویبیلصلاو  لوغملا  حوضو : يف  لاقو  دمحم  ىلإ  رظن 

ريرحت نوديري  ال  مھ  دمحم ، .نورمآتي  اًمئاد  .انبرح  ىلع  اًعم 
فرعت .رصم  مھتياغو  مھلمأ  طقف ، ةسدقملا  مھنكامأو  مھتسینك 

.داحتالاو ةمارصلا  انبجاو  .فرعأو 
نویع ألمي  نل  .جرعأ  دمحم  رصانلا  هنذأ : يف  لاقو  هنم ، برتقا 
ألمي رصم ال  لھأ  .هقاس  يف  هوشتلاو  ليزھلا  هدسجب  رصم  لھأ 

دسجب هسبالمو  هتنيز  يف  مھل  جرخي  براحملا ، ىوس  مھنویع 
.اًمئاد اذكھ  مھ  هفارطأ ، نم  قثبنت  ةوقلاو  لماك 

قرفلا مسح : يف  لاقو  دمحم ، نم  برتقاو  سربیب ، ماق  مث 
نوصلختي جرعأ  تحبصأ  ول  كنأ  وھ  دمحم  رصانلا  نیبو  كنیب 

حبصأ ولف  رصانلا  امأ  .كیلامملا  نم  كنأل  برجأ ، بلك  كنأك  كنم ،
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ُّيأ .ناطلس  نباو  سان  نبا  هنأل  انسافنأ  متكيو  انمكحي  جرعأ 
كدعأ كنیبو  ينیب  ثدح  ام  .يضاملا  ىسنن  قطنم ؟ ُّيأو  لدع 

.رركتي نل  هنأ 
نأ كديرأ  سربیب : لاق  ىتح  تمصلا  داس  .دمحم  بجي  مل 

.اننیب ملسلا  نم  دكأت  ـ لا جاتحن  .لوغملا  دئاق  ىلإ  ةلاسرب  بھذت 
؟ ىتم عبطلاب ، دمحم : لاق 

لكو هلاومأ  لك  داعأ  دق  دمحم  رصانلا  نأ  نم  دكأتأ  نأ  دعب  - 
.هكیلامم

نأ نولضفي  ءارمألا  دمحم ، سربیب : لاقف  نیلجرلا ، نیعأ  تقتلا 
براھلا نووالق  نبال  مھءالو  اومسقي  نأ  نع  يل  مھءالو  اومسقي 
ينحنن دادغبك ، نآلا  انكل  هبرح  يف  هعم  نكن  مل  ول  .جرعألا 

كءالو مسقت  نأ  اًضيأ  تنأ  كديرأو  .ایحنل  مھاضر  بلطنو  لوغملل 
هجو يف  داحتالا  نم  دب  .كلاجر ال  نمضأ  ىتح  عیمجلا  مامأ  يل 

؟ يل مسقتس  .اھیلع  هللا  ةمعن  يھ  رصم  كیلامم  ودعلا ،
..ّركذت سانلا ؟ نبال  مأ  كیلامملل  مسقت  .ديدج  نم  أدبنسو 

ناك يلبق ، نم  نووالق  ناطلسلا  مكح  لثم  هلثم  رصمل  يمكح 
ترھدزاو سربیب ، رھاظلا  ءانبأ  نم  مكحلا  صنتقاو  كیلامملا  نم 

ناك امك  لماك ” لجر  ، “ اھیلع ظفاحي  ٍبراحم  ٍلجرب  تمعنو  دالبلا ،
اذإ دمحم ؟ رصانلا  هنبا  مكحلا  ثري  َمل  هسفن ، نع  لوقي  اًمود 
هنبال يصوي  َملف  سانلا ، نبا  نم  مكحلا  صنتقا  ايدنج  بألا  ناك 

ناطلسلا جاتحت  ةیھافرلا  باحصأ  ىلع  يصعتست  دالب  مكحب 
؟ لداعلا يوقلا 

.لداعلا يوقلا  ناطلسلا  ىلإ  جاتحت  دمحم : دَّدر 
؟ يل مسقت  - 

.كل مسقأس  .لعفأس  ریكفت : الب  لاق 
كجوزأ يتياغ ، كذوفنو  ينمھي ، كؤالو  ةھرب : دعب  سربیب  لاق 

64



.يب قثتو  يتین  فرعتل  رصقلا  يف  انھ  نآلا  يتنبا 
اًعم انملعت  لاق : مث  سربیب ، تاملك  عقوت  هنأكو  دمحم  مستبا 

.اًعم انبردتو 
.اذھ نم  رثكأ  كل  ققحت  يتنباو  لاملاو ، ةطلسلا  ديرت  كتدھع  - 

؟ جاوز الب  يئالو  نمضت  الأ  - 
.هنمضأ - 

؟ كبلق نئمطي  نأ  ديرت  نكلو  - 
؟ كیلامملا دالوأ  نم  ةریمأ  ىلع  ةماعلا  نم  ةاتف  لضفت  - 
يتعتمب يحضأ  نأ  رطضأ  الو  ةيانعب ، يئاسن  راتخأ  نأ  لضفأ  - 

لجأ نم  هب  ترماقو  يرمعب ، تنھار  دقف  ةطلسلا ، لجأ  نم 
نم اًدیقم  شیعلا  جاتحأ  الو  اھلجأ ، نم  تومأ  نأ  يفكيو  ةوقلا ،

.اھلجأ
جاوزلا .يتنبا  رت  مل  اذھ ؟ قطنم  يأ  لاق : مث  سربیب  كحض 

.فرعت تنأو  انتایح  اذكھ  ذوفنلا  لجأ  نم  اًمئاد 
راتخأ ينكرتاف  ءاسنلا  امأ  ..تالیمجلا  لمجأ  نم  اھنأ  دب  ال  - 
يتلا عاونألا  ىوس  لكآ  انأو ال  ةھكافلاك ، مھ  .ديرأ  نم  يقتنأو 

.لاوحألا لك  يف  كل  يئالو  نكلو  .اھیھتشأ 
* * *

، هنم برتقاو  يدنج ، هعبتت  رصقلا  نم  دمحم  ریمألا  جورخ  دنع 
.اھذخأو هسأر  دمحم  َّزھف  .ةقرو  هاطعأو  ىنحناو 

رصقلا ىلإ  لوصولا  دنعو  قيرطلا ، لاوط  ةتماص  بنيز  تیقب 
.موجو يف  اھترجح  ىلإ  تھجتا 

.اھءارو ناكو 
عم يعتمتست  مل  لاقو : اھیلإ  رظني  وھو  ريرسلا  ىلع  سلج 

؟ ناطلسلا تاجوز 
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.نھمھفأ ال  - 
.فرعأ تنك  - 

.كنظ نسح  دنع  نكأ  مل  .يالوم  اي  ينرذعا  - 
.قطني ملو  باجيإلاب  هسأر  َّزھ 

ىلإ بھذي  نأ  تعدو هللا  حایترا ، يف  تدھنتف  ةرجحلا  نم  جرخ 
اھكرت ول  .تمص  يف  لمحتلاو  خوضرلا  ناوھ  نم  اھقتعيو  هتيراج ،
ترعش .ءيشلا  ضعب  هعم  ةایحلا  نوھت  اھنم  برتقي  ملو  اھدحو 

يف اھل  لمأ  الو  مئاد ، مالظ  يف  ایحت  ةعلقلا ، ءانجس  نم  اھنأب 
عم اھب  لماعتي  يتلا  ةالابماللا  وھ  اقح  هھركت  اھلعج  ام  .ةاجنلا 

رشبلا نأكو  بلق ، وأ  ریمض  الب  هنأكو  اھیف ، ببست  يتلا  ةاسأملا 
الو فسوي  نع  َجرفأ  .اھنم ال  صلختي  مث  اھلمعتسي  همامأ  تاودأ 
نم تعقوت  اذامو  .هدعوب  ِفي  ملو  اھسفنب  تحض  .دمحأ  نع 
يف خرصتس  اًموي  اھنأ  تمسقأ  رارحألاك ؟ اوفرصتي  نأ  دیبعلا ؟

هدسج رتبتس  مث  ةضافتسا ، يف  هیف  اھيأرب  هربختسو  هھجو ،
، اھینیع تضمغأ  .ًالمأ  رثكأ  اھتلعج  ةركفلا  .هفیسب  ةعطق  ةعطق 

.اھمامأ اًتیمو  اًروتبم  هروصتت  يھو  ةرم  لوأل  اھسفنل  تمستباو 
.قیمع مون  يف  تحارو 

اھدحو مانت  اھكرت  هرصق ، يف  اھیلع  َّرَم  موي  لمجأ  سمأ  ناك 
، اھنع اًمغر  اھدسج  لك  ىري  نأ  البو  لذو ، خوضر  البو  ةماركب ،

ىلإ داع  امبر  حرف ، يف  اھینیع  تحتف  .ءاشي  امفیك  هب  ثبعيو 
.ةنكمم فسویل  اھتدوع  امبرو  بيرق ، جرفلا  امبرو  اھَّلمو ، هتيراج 
تلمحت دقف  ءالتبالا ، اذھ  يف  حجنتسو  نذإ ، ةمزألا  فشكنتس 

.نيرخآلا ذاقنإل  عیطتست  ام  لك  تلعفو  تحضو ، ربص  يف 
لاوط هرت  ملو  حابصلا ، يف  هرت  مل  يھف  مویلا ! اذھ  لمجأ  ام 

نم اھتعمس  يناغأ  ددرتو  ةحار ، يف  لكأت  ةرم  لوأل  .مویلا 
ول .ةیھازلا  راھزألا  نع  ثحبت  ةقيدحلا  يف  ریستو  ةمطاف ،
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ول مھیلع ! ءابولا  ىضق  ول  ةرھاقلا ! نم  كیلامملا  لك  ىفتخا 
فویسلاب ةرھاقلا  ناكس  مھیلع  راث  ول  توملا ! ىتح  اولتاقت 

نم هتأر  ام  .ةنكمم  تحبصأ  ينامألا  لك  .ًابرإ  مھوعطقو 
باتك يف  هبتكت  نأ  ىلإ  جاتحي  ةیضاملا  مايألا  يف  كیلامملا 

ةالابماللاو رشلا  اذھ  لك  .نآلا  نم  رصع  دعب  هرشنتو  صاخ 
.ةماعلا دنع  لیثم  اھل  سیل  ةینانألاو ! ةسرطغلاو 

؟ يتالوم اي  مویلا  ةدیعس  نيدبت  لیلخ : مأ  تلاق 
.ادج ةدیعس  سامح : يف  تلاق 

.اھتكرتو ةشھد  يف  لیلخ  مأ  اھیلإ  ترظن 
.ةنحملا ةياھنبو  دغلاب  ملحتو  أرقتو  لزغت  اھترجح  يف  تسلج 

.هتيراج ىلإ  داعو  اھلم  هنأ  دب  الف  اًضيأ  ةلیللا  ِتأي  مل  ول 
ِ.تأي ملو  ةلماك  ةعاس  ةدجاس  تیقبو  يلصتو  وعدت هللا  تأدب 

.هیلع تقلتساو  اھريرس  ىلإ  تھجتاو  ءادعصلا ، تسفنت 
.ءاج هنكلو  .لمأو  بقرت  يف  مونلاب  تَّمھو 

.لعفیس ام  عقوتتو  فرعت  تناك  .اھیلإ  رظنو  اھبناجب  سلج 
يف حورلا  تأبتخاو  اھنم ، برتقي  نأ  لبق  ىتح  دسجلا  دمجت 
هنأل اھوخأو ، هنجس  يف  ءيربلا  فسوي  نمكي  ثیح  دیعب  ناكم 

.ملظلاب َضري  ملو  لاق ال 
تیقب .ديدجلا  موجھلل  دعتسيو  هنوصح  ىنبي  اھدسجب  ترعش 

.هیلإ ترظنو  اھتبقر  ىلإ  لصي  ءاطغلاو  اھناكم 
قشي كدلاول ، ىقبت  ام  لك  وھ  كوخأ ، ئداھ : توص  يف  لاق 

.نیفصن رطشي  نأ  يلع 
..فسويو لمكأف : ةعاجش ، ودبت  نأ  لواحت  يھو  اھقير  تعلب 

؟ هنيركذتت .كمع  نبا 
نزحلا ىري  نأ  رظتني  وھو  اھینیع  يف  زَّكرو  ةأجف  اھیلإ  رظن 

.ةتماص تیقب  اھنكلو  ةيادبلا ، ذنم  هاري  يذلا  قوتلاو 
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اذھ كدعسیس  .اًعم  امھنع  وفعلاب  مویلا  اًرارق  تردصأ  لمكأف :
.رارقلا

، اھینیع ةرق  قرتخت  لزت  مل  هانیعو  اھريرس  ىلع  تسلج 
مرك ىلع  كركشأ  .ادج  حرفیس  يدلاو  تلاقو : اھردص ، حرشناو 

.انعم كقالخأ 
عطقأ نأ  دعب  اًدغ  امھنع  جرفأس  .بنيز  مساح : توص  يف  لاق 

.مھریغل ةربع  كلھأو  عاطي ، نأ  دب  نوناقلاف ال  امھناذآو ، امھیفنأ 
.اًمود اًنمآ  هیلع  ءاقبإلا  ديرأو  دلبلا  اذھ  نأش  ينمھي 
.دمحأ ریغ  يبأل  سیل  .كیلإ  لسوتأ  جرت : يف  تلاق 

؟ فسوي لتقأو  دمحأ  ذقنأ  هفیس : ىلإ  رظني  وھو  لاق 
.كلدع يف  قثأ  تلاق : مث  اھینیع  تضمغأ 

؟ نیعقوتت اذام  - 
تدعو .كمرك  عقوتأ  ...ریمألا  يالوم  هدیب : كسمت  يھو  تلاق 

.اًعم نینثالا  امھحارس  قلطتس  كنأ  يبأ 
هدعأ ملو  امھحارس ، قلطأس  يننأ  هتدعو  اھیلإ : رظني  وھو  لاق 

.امھبقاعأ نل  يننأ 
اذھ لك  اذامل  الو  ديري ، اذام  فرعت  ال  ةریح  يف  هیلإ  ترظن 

.هسفن لخاد  دقحلا 
تلاق .سفنلا  لخاد  هكلمت  اھنأ  دقتعت  مل  اًھرك  هھركت  تناك 
بلطا .اًعم  امھذقنتو  ءيش  َّيأ  .ءيش  َّيأ  لعفأس  ةمارص : يف 

.ءيش َّيأ  ينم 
هعبصأب هفرط  سملو  ديدج ، نم  هفیس  ىلإ  رظنو  مستبا ،

مث خارص ، الو  ملأ  الب  عيرسلا  رتبلا  ىلع  هتردقو  هتَّدِح  نم  دكأتیل 
؟ كیف ينبجعأ  اذام  نیفرعت  .بنيز  لاق :

، اھمامأ اًروتبم  فسوي  تلیختو  هفیس ، ىلإ  اھرظن  تلاطأ 
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.مالكلا ىلع  َوقت  ملو  سفنتلا ، نع  فقوتت  تداكو 
؟ يننیعمست ال  لاق :

اذام .سأیلاو  ملألا  ىري  ىتح ال  هنع  اھینیع  ريدت  يھو  تلاق 
لَّصنتو هدھع  ضقن  ةغوارملاو ، ةنایخلا  ىوس  كولمم  نم  عقوتت 

.يالوم اي  كعمسأ  تلاق : .نطو  الو  لصأ  الب  دبع  .هدعو  نم 
، ةعاجشلاو ةایحلاب  جعت  تناك  ينتبجعأ ، ام  يھ  كانیع ، لاق :

كذخآ نأ  دب  ناك ال  يرمع ، لاوط  نیتاھك  نینیع  تاذ  ةأرما  َرأ  مل 
.يسفنل

اھنإو ىرتشتو ، عابت  ةعاضب  تسیل  اھنإ  تلاقو : تقطن  ول  تَّدو 
عیشت الو  شیعلا ، لجأ  نم  لتقت  الو  ةكولمم ، هلثم  تسیل 

.ديدح نم  دیب  مكحتل  ىضوفلا 
ةعطق اھمامأ  اًروتبم  هروصتت  يھو  هفیس  ىلإ  اھرظن  تلاطأ 

.ةعطق
؟ فیسلا كبجعي  ءطب : يف  لاق 

كنأ دب  ال  يالوم ، تلاقو : ديدج ، نم  فیسلل  مث  هیلإ  ترظن 
.ةَّدح اھرثكأو  فویسلا  لمجأ  راتخت 

؟ هیلمحت نأ  نيديرت  لاقو : فیسلاب ، هدي  َّدم 
، اھدي نم  عقوف  هب ، تكسمأ  مث  فیسلا ، ىلإ  اھرظن  تلاطأ 

.نذإ صالخلا  يف  اھل  لمأ  .ترَّوصت ال  امم  اًریثك  لقثأ  ناكو 
نع ملكتن  انك  لاق : مث  هیف  ركفت  ام  مھفي  هنأكو  اھنم  برتقا 

.نیتيوقلا كینیع 
.يعارذ نیب  ناتئفطنم  نانیعلا  ناتاھ  لمكأف : ةنكاس ، تیقب 
؟ اننیب بحلا  تقو  ةایحلاو  ةعاجشلا  لك  نیئبخت  نيأ  اذامل ؟

َّيدل سیل  يالوم ، اي  ينرذعا  ةعرسم : تلاقو  ةأجف ، تفجترا 
يأ كلمأ  امبر ال  كانیع ، كتعدخ  امبر  ءارمألا ، الو  لاجرلاب  ةربخ 
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.يریغك ةفیعض  اًتنب  تنك  امبرو  ةوق ،
ول اًدبأ ، ينناعدخت  ال  َّينیع  نكلو  امبر ، لاق : مث  هسأر  َّزھ 

يننیعدخت تنأ  امبر  .بنيز  اي  ىھتنال  هانیع  َبراحملا  تعدخ 
.ينیع سیلو 

.يالوم اي  ؤرجأ  ال  ةعرسم : تلاق 
؟ كمع نبا  رمأ  كمھي  لاق : مث  اھدیب  كسمأف  امھنیعأ ، تقتلا 
قثأو طقف ، يمع  نبا  هنأل  هرمأ  ينمھي  طقف  ةعرسم : تلاق 

.يبأل كدعوو  كلدع ، يف 
، رمألا يف  ركفأس  هیلإ : رظنيو  اھفك  حتفي  وھو  دیكأت  يف  لاق 

.باقع يأ  الب  امھنع  تجرفأ  ول  ةریطخ  ةقباس  نوكتس 
.كسفنب امھتيأر  .ءيش  يأ  العفي  مل  امھنكلو  ءاجر : يف  تلاق 

ايدتعي مل  اًئیش ؟ العفي  مل  نيدقتعت ؟ ام  اذھأ  لوھذ : يف  لاق 
لك يھتني  كیلامملا  ىلع  ةماعلا  يدتعي  امدنع  يلاجر ، ىلع 

.دالبلا بارخلا  معيو  ءيش ،
.قح كعم  ةعرسم : تلاق 

.يرماوأ لك  نیعیطت  لاقو : همف  ىلإ  اھفك  بَّرق 
.كرماوأ لك  عیطأس  - 
.كینیع يف  ةوقلا  - 

؟ ينم ديرت  اذام  - 
ول .نینیعلا  نیتاھ  ةوقب  يننیبحت  كرعاشمل ، مامزلا  نیكرتت  - 

! نینثالا ذقنأ  تلعف 
.لعفأس اھنم : ديري  ام  مھفت  يھو ال  ریكفت  نود  تلاق 

.مویلا هب  رعشأ  نأ  ديرأ  ...درابلا ال  كدسج  لاقو : اھَّفك  لَّبق 
سیل ينرذعا ، .امبر  يتعیبط  يھ  لعفأ ؟ اذام  ةریح : يف  تلاق 

.ءيش يدیب 
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يمواقت ال  اذھ ، فاشتكا  يل  يكرتا  مكھت : يف  مستبا 
ول .موي  لك  نیلعفت  امك  كدسج  ىلع  يرطیست  الو  كرعاشم 

.شاقن الب  نینثالا  ةياھن  اًدغف  مویلا  اًدراب  هب  ترعش 
.هديرت ءيش  َّيأ  ُلعفأ  تلاقو : سامح  يف  اھسأر  تَّزھ 

.تنأ نيديرت  ام  نیلعفت  لب  اھنم : برتقي  وھو  سمھ 
تنضتحا سیياقملا ، لكب  ةاسأمو  للج ، ثدح  بنيزل  ثدح  ام 

يف عومدلا  تطقاستو  ناكمإلا ، ردق  ىلع  هنع  تدعتباو  اھدسج 
كولمملا اذھ  .عابشإلاو  ةایحلاب  جعي  لزي  مل  دسجلاو  تمص ،

حور يھ  .اھلخادب  ریخلا  لك  أفطأ  مث  اھحورو ، اھدسج  بصتغا 
جلتخي هتلعجو  ةھرب ، ذنم  اھدسج  ىلع  ترطیس  ةريرش 

تزرغ .فلتخم  عون  نم  ةحارو  ةمداق ، ةوشنب  ثبشتيو  خرصيو ،
صاخ عون  نم  تاھوأت  متكتل  لب  هب ، عفدتل  هرھظ ال  يف  اھرفاظأ 
نكمي الو  حورلا ، ىلإ  لصت  تاجالتخاو  ديدج ، عون  نم  ملأو 
حورلا رطش  لتقلا  اذھ  .ةركاذلا  ةیقب  نع  اھلزع  وأ  اھلھاجت 

.رثكأ وأ  نیفصن 
رورم دعبو  ءاوھلا ، يف  لامر  تارذ  ىلإ  بنيز  ترثانت  نأ  دعب 

رصنلا نم  وھزلا  لك  لمحت  ةطیسب  ةماستبا  مستبا  .ةفصاعلا 
ضمغأو هھجو ، رادأو  اھنع ، دعتبا  مث  امھنیعأ ، تقتلاو  ققحملا ،

.هینیع
، ًابابلج تدتراو  فجترت ، لزت  مل  يھو  اھريرس  ىلع  نم  تماق 

اذھ ..فسوي  .طقاستت  لزت  مل  عومدلاو  تجرخو  بابلا ، تحتفو 
مویلا هتناخ  .هیلع  ظفاحت  مل  اھقحتسي ، يذلا ال  يبألا  رھاطلا 
ةرطیس ةريرشلا  حورلا  هذھ  اھیلع  ترطیسو  رفتغت ، ال  ةنایخ 

ىلع ثعبي  لیللا  نوكسو  ةدیعبو ، ةملظم  ةرھاقلا  تدب  .ةمات 
.ءاغبلا ىلع  ثحيو  ةیصعملا ،

ول ..نآلا  تتام  ول  .اھيدیب  اھھجو  تطغو  ءاكبلا ، يف  تشھج 
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ةوسق .ةيدبأ  ةحار  حاترتسف  اھیلع  ىضقو  يكولمملا  اھقرح 
دتعم لك  عدري  بورحلا  يف  مھؤاھدو  اھنع ، تعمس  كیلامملا 

.فصوت مویلا ال  اھتميزھو  لغتسمو ، عماطو  مثآو 
هذھ لك  ةظقيو  اھیلع ، بيرغ  لقعلا  دعاوق  نع  دسجلا  جورخ 
عون نم  رھقو  ةديدج ، ةنعل  قبسم  نذإ  ریغب  اھفرصتو  فارطألا 

.فلتخم
، اھدتعت مل  ةميزھو  راعو  يزخ  ىركذلا  يفف  ركذتت ؛ الأ  تلواح 

لبق اھفسني  مل  اذاملو  اھیخأ ؟ ىلعو  اھیلع  ءابولا  ىقبأ  اذاملو 
؟ راعلا اذھ 

لزت مل  يھو  اھرھظ  ىلع  تقلتساو  ريرسلا ، ىلإ  تداع 
هعارذ دنسيو  هبنج  ىلع  ئكتي  ناك  هنأ  ظحالت  ملو  قھشت ،

ةفرشلا يف  ِتنك  بنيز ، هتوص : تعمس  ىتح  ريرسلا  ىلع 
؟ اذامل نیكبت ؟ لیللا  لاوط 

.بجت مل 
؟ نیكبت اذامل  ةمارص : يف  لاقف 

ذنم مھرأ  مل  يتلئاع ، دقتفأ  تنك  رتوت : يف  تلاقو  اھقير  تعلب 
.نمز

معن ًالئاق : ةوق  يف  اھقناعو  هیلإ  اھَّدشو  باجيإلاب  هسأر  َّزھ 
.ملعأ

هنأ نیقي  ىلع  تناكو  فرعت ، تناك  ديدج  نم  اھلبقي  أدب  امدنع 
تیب لك  فسني  نأو  امات ، اًماكحإ  اھیلع  هترطیس  مكحي  نأ  لواحي 
ُمعطو ٍّجرت ، يف  تلاق  .نایصعلاو  درمتلا  نلعأ  يذلا  دلبلا  يف 

! يب اذھ  لعفت  كوجرأ ال  مزھنملا : دسجلا  غبصي  لزي  مل  ةميزھلا 
؟ كنزحیل لعفأ  اذام  - 

.ينعزفي هلعفت  ام  - 
.اًئیش لعفأ  مل  .كتوقو  كسفنو  كیلإ  ىلجتت  كتعیبط  يھ  - 
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لجؤن ةلتاقو : ةعزفم  ةبغرب  ديدج  نم  جلتخت  اھسفنب  ترعش 
...و تیبلا  يف  قرشأ  رونلاف  ءاسملل ؛ اذھ 

.كب رعشأو  كارأ  نأ  لضفأ  اھعطاق :
.ةضيرم يننأ  دقتعأ  - 

.اذھ دقتعأ  ال  - 
اھدسجو هفتك ، ىلع  اھعباصأب  تطغضو  اھیتفش ، ىلع  تَّضع 

معطب ةميزھلاو  دالبلا ، لك  معي  رامدلاو  هيدي ، نیب  جلتخي 
.راضتحالا

: ديدھت يف  لاقف  اھتميزھ ، ةأطو  نم  دحت  ىتح  اھینیع  تضمغأ 
! كینیع يحتفا  كايإ !

! ةنایخ اھدعب  سیل  دسجلا  ةنایخو  ضضم ، ىلع  اھتحتف 
، ةقحاسلا ةميزھلا  ةظحل  يف  اھینیع  ىلإ  رظني  نأ  دمعتي  ناكو 

هلو وھ ، هل  رايدلا  نأو  ينف ، دق  اھشیج  نأ  اھل  حضوي  نأ  دمعتيو 
.مئانغلا لكو  ةریخذلا  لك 

يتلا بنيز  يھ  هذھ  .ریثكب  لضفأ  اذھ  لاقو : هردص ، ىلإ  اھَّمض 
.اھفرعأ

.ينفرعت ال  موزھم : توص  يف  تلاق 
.كسفن نم  رثكأ  امبر  .كفرعأ  ةوق : يف  لاق 

.امھنع جرفتس  برحلا : هذھ  ببسب  اھسفن  ركذت  يھو  تلاق 
امك تللظ  ول  امھنع  جارفإلا  يف  ايدج  ركفأس  موقي : وھو  لاق 

.ةایحلاب ةئلتممو  ةيوق  نآلا  تنأ 
؟ امھنع جرفتس  ىتم  ىتم ؟ ىلإ  قیض : نم  ءيش  يف  تلاق 

.يبأ َتدعو 
.كیلإ ةایحلا  ةدوع  نم  دكأتأ  امدنع  ًابيرق ، يدوعو ، لكب  يفوُأ  - 

؟ دكأتتس ىتم  - 
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اذھ يف  يعم  يملكتت  ال  .حاحلإلا  بحأ  ال  ةمارص : يف  لاق 
.روفلا ىلع  امھیتبقر  عطقأسف  َّالإو  دعب ، امیف  عوضوملا 

.اًدیعس اًموي  كل  ىنمتأ  يالوم ، اي  ينرذعا  ةعرسم : تلاق 
* * *
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ثلاثلا لصفلا 
حاولأك ةقئاف  ةيانعب  اًزھجمو  اینبم  ناك  ةعلقلا  بج  نجس 
ةمظع رھظي  هناكرأ  نم  نكر  لك  يف  نییفرحلا ، شوقنو  نینانفلا 

ناك هزھج  نم  َّنأكو  رشلا ، ىلع  رشبلا  ةردقو  عدبملا ، نانفلا 
، ةطلسلل بحم  وأ  دولخلا  ءارو  ثھال  سامح  يف  دیشيو  مسري 
الو تاثاغتسا  اھفقوت  يتلا ال  شطبلا  ىلع  ةردقلا  ءارو  ثھالو 

.راكفأ اھب  مدطصت 
، هدجميو خيراتلا  هنع  بتكیسو  زوفو ، ةزئاج  اذھ  رئامعلا  ِدّیشُِمل 
دب الو  رتبلاو ، بيذعتلا  عادبإو  مسر  يف  نمزلا  رمتسا  امل  هالولف 

همف نم  جِرخُي  نأ  عاطتسا  نمل  دب  الو  عدار ، باقع  نم  تاملكلل 
ءاوھلا ىنعم  فرعي  نأ  ناطلسلاو  ةطلسلل  دقنب  اًجزتمم  ًءاوھ 

فادھألا ىنعمو  هناسل ، عطقنیف  مالكلا  ىنعمو  هنم ، مرحیف 
اورمتساو ةبوسحم ، ریغ  تاملكب  ةماعلا  قطن  اذإ  .هانیع  عقفتف 

.بحتسمو بجاو  سردلا  مھنیقلتف  مھتوفغو ، مھراتھتسا  يف 
نیجسلا نأ  ها  ـ نعم ضرألا  ىو  ـ تسم ىلع  نجسلا  دوجو 

نأو اًعدار ، اًديدش  ًاباقع  قحتست  ال  ةيدا  عـ ةميرجب  ما  قـ
، دابعلا حلاصمب  رارضإلا  وأ  مكحلا ، ماظن  رییغت  لواحي  مل  نیجسلا 

نوكي نأ  نم  دب  ناك ال  اذل  .دالبلا  يلاھأ  سوفن  يف  رعذلا  ثبو 
، ةقشم دعب  هیلإ  لوصولاو  ةعلقلا ، بج  لخاد  نجسلا  اذھ 

ةكھنم يھف  ترھظ  نإو  مالظلا ، طسو  رھظت  ال  هتاجردو 
ال امبر  اھلزني  نمو  طبضلاب ، اھلزني  نم  ردقك  اھردق  ةمطحمو ،
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اَّمع يكحي  الو  ملكتي  امبرو ال  ديدج ، نم  اھیلع  دعصي  الو  جرخي 
بجلا مالظ  يفف  عمسي ، نلو  ىري  نل  امبرو  عمس ، اَّمعو  ىأر 
طسوو رونلا ، فاختو  مالظلا  ىوھت  يتلا  شیفافخلل  نكس 

ةبوسحملا ریغ  ةحنجألا  ةفرفر  ىلع  نیجسلا  داتعي  شیفافخلا 
داتعي .نجسلا  قيزاوخو  ناجَّسلا ، تاعفصك  ةأجافم  يتأت  يتلا 
ءيجم نیح  دعب  عقوتيو  ةأجافملا ، اھتاكرحب  شیفافخلا  نیجسلا 

ةحلسألا لكو  فیسلاو ، نیكسلاو  قوزاخلا  توصو  ناَّجسلا 
تاخرص .ةيدبأ  ةحار  اھحيرت  الو  سفنلا ، كھنت  يتلا  ةئیطبلا 

باوبأ جراخ  حوفت  مھتحئارو  بجلا ، يف  ًءابھ  عیضت  نیجاسملا 
.ةعلقلا

، هتميرج ردق  ىلعو  هل  اًصیصخ  ةلصفم  ةنازنز  نیجس  لكل 
طاقن مھف  يف  عادبإلاو  انھ ، فدھلا  وھ  صوخشلاب  مامتھالاو 
دتمي ًابيذعت  بذعت  اھنكلو  لتقت ، يتلا ال  ماليإلا  نكامأو  فعضلا 

.مھنیعأب نیناَّجس  ىوس  اھكلمي  ةبھوم ال  ةضورلا ، جراخ  ىلإ 
نمو للج ، ثداحلا  نأل  ةعلقلا ؛ نجس  يف  اًنيزح  اًموي  ادب  مویلا 

، ءاملعلا نم  نكلو  ةماعلا ، نم  سیل  نجسلا  يف  هب  يقلأ 
.ميركلا دبع  خیشلا 

داكو جردلا ، لزنیل  هعفدت  ديو  هفنأ ، ىلع  هدي  خیشلا  عضو 
طقسي ىتح ال  نشخ  طئاحب  كسمأ  هنكلو  هھجو ، ىلع  ئفكني 

جراخ اًمايأ  يقبو  .هیلع  بابلا  اوقلغأو  لخد  .نیناجسلا  مامأ 
نیب قرفلا  فرعي  الو  راھنلا ، نم  لیللا  فرعي  ال  خيراتلا ، قاطن 

.ءانجسلا لوخد  توصو  شیفافخلا  ةفرفر 
مویلا ركذتي  نأ  لواحيو  تقولا ، لاوط  تايآو  اًراكذأ  ّدري  دِ ناك 
يفو ًالھس ، رمألا  ادب  لوألا  عوبسألا  يف  .رھشلاو  ماعلاو 

.ةبوعص رثكأ  ناك  رمألا  يناثلا  عوبسألا 
ال ءودھلا : عنصتي  وھو  لاق  حتفي  بابلا  توص  عمس  امدنعو 
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.ءابولا بلجي  ملظلاو  ةبیخلا ، بلجت  بونذلا  بيذعتلل ؛ يعاد 
دي يف  ليدنقلا  ىأر  .ءاج  ناجس  توص  الو  ثدح  بيذعت  نكلو ال 

؟ دمحم ریمألا  ةشھد : يف  لاق  هفرعي ، ناكو  لجر 
خیش اي  كل  تلق  لاق : مث  ضرألا ، ىلع  ليدنقلا  ریمألا  عضو 

؟ ركذتت .دیعصلا  ىلإ  برھت  نأ  ميركلا  دبع 
.رَّكذتأ نیقي : يف  لاق 

برھلا نایحألا  ضعب  يف  نآلا ؟ برھلا  غیستست  مكھت : يف  لاق 
.بجاو

؟ برھأ نأ  لضفت  َتنك  - 
؟ كرمع ةیقب  ضرألا  تحت  ءاقبلا  تنأ  لضفت  َتنك  - 

؛ ءانفلا ىلإ  َّالإ  يدؤي  نل  ءاملعلل  ثدحي  ام  ریمألا ، يالوم  - 
.فرعت تنأو  ءاملعلا ، نوجاتحي  كیلامملاف 

ءاملعلا ترز  ام  اًریثك  تنأ ؟ لجر  ُّيأ  كحور ! ةعلقلا  رسكت  مل  - 
نوثھليو نونمتيو  نوجري  اوناكو  ةعلقلا ، يف  عیباسأ  ةعضب  دعب 

مل ىرت  .همأ  محر  يف  لزي  مل  وأ  دلو  كولمم  لك  ىلع  نونثيو 
؟ اھلصت نل  كنأ  مأ  دعب  ةجردلا  هذھل  لصت 

العجي نل  امھنكلو  يتاملك ، نامتكیس  سبحلاو  مالظلا  - 
.ىولحلا ةحئارو  هكاوفلا  ناولأب  ملظلا  اِنّيزي  نلو  اقح ، لطابلا 

اذام لاقو : نجسلا ، ضرأ  ىلع  همامأ  دمحم  ریمألا  سلج 
؟ كتاملك نم  يغبت 

ادبو ليدنقلل ، تفاخلا  ءوضلا  طسو  نیلجرلا  نیعأ  تقتلا 
مث طوطخ ، الو  حمالم  الب  نیشوشمو  نيدیعب  نيرمحأ ، امھاھجو 

؟ هسفن لاؤسلا  كلأسأ  نأ  يل  لھ  ميركلادبع : لاق 
نیب هوتتو  ملاعلاك ، بطختو  هیقفلاك  ملكتت  خیش ، اي  ينبجعت  - 

كحور ينبجعتو  كراكفأو ، كتاملك  ينبجعت  يفوصلاك ، نوكلا 
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ىوس َّيف  رثؤي  ملو  ءاملعلاو  ةماعلا  نم  ریثكلا  تيأر  .ةيوقلا 
لبق ودعلا  نم  اھمارتحاو  .صاخلا  اھقنور  ةيوقلا  حورلل  .لیلقلا 
ىلإ لوصولا  يف  ةبغرو  رمعلا ، نم  ةيرخس  كینیع  يف  .قيدصلا 

، ءاملعلا نم  نيریثكلا  دنع  تارظنلا  هذھ  دجوت  ال  ءانفلا ، دعب  ام 
.رصم لھأ  لك  الو  كیلامملا ، الو 

تومأ امدنع  لاق : مث  ىًسأ  يف  ميركلا  دبع  خیشلا  مستبا 
.يئاطخأ رفغي هللا  نأو  ریخلاب ، ينركذت  نأ  وجرأ  بجلا  لخاد 

اذامبف ةرفغملاب  تنأ  توعد  اذإ  خیش ؟ اي  تبكترا  ءاطخأ  ّيأ  - 
؟ ءارمألا لكو  انأ  وعدأ 

؟ انھ ىقبأس  مك  فرعت  لھ  - 
سربیب ناطلسلا  نم  كیلع  ضبقلا  رارق  فرعأ ؟ نأ  يل  فیكو  - 

.ريزو الو  ریمأ  نم  سیلو  هسفن ،
.دبألا ىلإ  ىقبأس  نذإ  - 

.يفتخي وأ  ناطلسلا ، كنع  وفعي  نأ  ىلإ  وأ  - 
ةرجحلا يف  حضوأ  امھحمالم  تدبف  ليدنقلا ، ءوض  اداتعا 

مث نیتبقاثلا ، هینیعو  مراصلا  ریمألا  هجو  خیشلا  ىأرو  ةمتعلا ،
ينیطعت ملظلا ، هرك  كسفن  يف  ىرأو  ًانایحأ ، سوفنلا  ىرأ  لاق :

؟ يالوم اي  نامألا 
.شیعتس تقولا  نم  مك  يردي  دحأ  الف  .اًمود  نامألا  كل  - 

فرعأ ال  لضفأ ، اذھو  روفلا ، ىلع  تنأ  ينلتقت  تملكت  ولو  - 
مأ ال؟ بيذعتلا  لمحتأس  لھ 

.اذھب كدعأ  بذعتت ، نل  ةمارص : يف  ریمألا  لاق 
ال هفعضأ ! ام  ناسنإلا  ىًسأ : يف  لاقو  هنم  خیشلا  برتقا 

.ریثكلا لمحتي 
؟ كسفن ىلع  مأ  َّيلع  ملكتت  - 
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.ةقیقحلاب كربخأ  نأ  ديرأو  امبر ، ةبيرق  ةياھنلا  .اًعم  انیلع  - 
.هدجمتو لدعلا  يغبت  كنأ  عم  كاوھ  تعبتا  ریمألا ، يالوم 

نمو لاقو : ىرخأ ، ةرم  امھنیعأ  تقتلاو  رثكأ  ریمألا  هنم  برتقا 
رورغ نع  ثحباو  خیشلا  اھيأ  كلخادب  رظنا  هاوھ !؟ عبتي  ال  اَّنم 

، رورغلاو فعضلا  دوجوب  فرعأ  يننأ  اننیب  قرفلا  .اھفعضو  كسفن 
ءيش لك  فرعت  بلقلا ، بج  يف  هئبختف  تنأ  اَّمأ  .هعم  شياعتأو 

؟ سانلا لك  مھفتو 
؟ يتاملك كتبضغأ  - 

ةالص يف  ـا  نیقتلا ـذ  نم كینیع  يف  ـا  هتيأر .اھعقوتأ  تنك  - 
كركشأ .ىھتنا  َّالإو  هانیع  هعدخت  َّالأ  دب  ال  براحملا  ةعمجلا ،

اھقدص مأ  كسفن  رورغ  ةجیتن  يھأ  فرعأ  الو  كتعاجش ، ىلع 
مل اذإ  ناسنإلا  نأ  ریغص  انأو  خیش  اي  تملعت  اًعم ، نینثالا  مأ 

سفنلل حرش  الو  ریكفت  الو  ددرت  الب  ةوقلاب  ديري  ام  عزتني 
ةوقلل كیلامملاو ، ةماعلا  نیب  قرفلا  وھ  اذھ  .هدقفي  ریمضلاو ،

، لوقت اذكھ  ىوھلا ، وھ  ةیسدقو ، ةبیھ  ديرت  ام  عازتنالو  اھقنور ،
.طق كاوھ  عبتت  مل  ةفزاجملاو ، لوصولا  انتغل  يف  هیمسن  اننكلو 

.يریمض حيرأ  طقف  يالوم ، اي  كیلع  مكحأ  ال  - 
جرخي نم  ةعلقلا ، بج  مالظ  لمحتیس  يذلا  اذھ  ریمض  ُّىأ  - 

، كلذك تسل  تنأو  ةوقلا ، قراخ  نوكي  نأ  دب  ا ال  ـًّ يح ـا  نھ نم 
.كرمأب متھأ  يننإ  كل : تلق  خیش  اي  ركذتت  ...نكلو 

؟ اذامل - 
بـال نوحبصي  ءاملع  بـال  كیلامملا  نأل  امبر  .فرعأ  ال  - 

كنجس ناكم  يف  مكحتأ  نأ  عیطتسأ  .ق ال  ـ ير الو طـ ـة  يعرش
لخدي يذلا  ءوضلا  يف  مكحتلا  عیطتسأ  يننكلو  هتدم ، الو 

ةنازنزلا يف  ءوضلا  ءاوھلا ، ضعب  امبرو  ماعطلاو  ةفاظنلاو  كتنازنز ،
.نونجلا ىلع  بلغتلا  ىلع  دعاسي 
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.كل وعدأو  كركشأ  - 
يف رورغلا  اذھ  لكو  كنم  لبقتیس هللا  لھو  ًالئاق : ریمألا  مستبا 
نع يفخ  ام  كل  رھظي  ءوضلا  لعل  قئاقحلا ؟ لكب  ملاع  اي  كبلق 

.لضفأ وھ  ام  قحتست  .كسفن 
.يالوم اي  ىرخأ  ةرم  كل  اًركش  - 

ىتح تبثا  لوطي ، نل  انھ  كءاقب  نأ  رعشأ  لاقو : ریمألا  ماق 
؟ خیش اي  كبطخ  يف  اذھ  لقت  ملأ  ةنحملا ، ةياھن 

داھتجالل .لوقأس  ام  لكو  تلق  ام  لك  مھفأ  نأ  لواحأو  هلوقأ ، - 
.صاخلا هءوض  مھفللو  معط ،

* * *
اھنأو ىرخأ ، ةرم  ملستست  نل  اھنأ  ىلع  اھرمأ  بنيز  تمَزَح 
نیب جلتخت  نلف  لضفأ ، اذھف  اھبرض ، ولو  اھتوق  لكب  همواقتس 

قحتسي اذھ !؟ دسج  ُّيأ  هھركت !؟ ًالجر  يھتشت  اذامل  .هیعارذ 
اھسملب هل  حمست  نل  اھنأ  تررقو  دسجلا ! اذھ  مجرلاو  قرحلا 

.مویلا اذھ  دعب 
امھقرحي ال وأ  امھلتقي  میحجلا ، ىلإ  اھوخأو  فسوي  بھذیلو 

نأ دب  يتلا ال  اھحورو  اھلجأ ، نم  براحت  يتلا  اھسفن  اھنإ  يلابت ،
، ةنابج اھلعج  هلعف  در  نم  اھفوخ  عطتست ، مل  اھنكلو  اھذقنت ،

بج يف  تومي  نم  كانھ  .اھسفن  رقتحت  اھتلعج  ةجرد  ىلإ 
اذھ نم  يھ  فاخت  اذاملف  كیلامملا ، دض  تاملك  لجأ  نم  ةعلقلا 

.يردت ال  ةعلقلا ؟ بج  نم  فاخت  اھنأ  مأ  ریمألا ،
، ةلمم ةءارقلاو  ًابعص ، زیكرتلا  تلعج  ةقحاسلا  بنيز  ةميزھ 

اھدحو اھترجح  يف  سلجت  تحبصأو  اقاش ، ًالمع  لْزَغلاو 
ام مھف  لواحتو  دسجلا ، خبوتو  سفنلا ، مولت  ةدراش  تاعاس 

اذاملو اھترطیس ، اھیف  دقفت  يتلا  تاظحللا  هذھ  يف  اھل  ثدحي 
لزت مل  راصتنالا ؟ ىلع  الو  دمجتلا  ىلع  اًرداق  دسجلا  دعي  مل 
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، عیطتست الو  ةلوفطلا  ركذتتو  اًدیعب  اھحورب  درشت  نأ  لواحت 
، امھنیب بحلا  تقو  امات  ًانایسن  مھاسنت  تحبصأ  اھسئارع  ىتح 

ریمألا تاسملب  الإ  لغشني  حبصأف ال  هرخسو ، ناج  لقعلا  سم 
نم تفاخو  قیمعلا ، ریكفتلاو  لیلحتلا  اھتعیبط  تناك  .هتالبقو 

ام .دیكأتلاب  اھیلع  ينجیس  مھفلاف  لولحلا ؛ نمو  ةلكشملا 
اھدسجو ةناطیشو  ةیغاب  بنيز  َّنأ  اَّمإ  طقف ، ناینعم  هل  ثدح 

ظقيأ نم  وھو  ناطیشلا ، وھ  ریمألا  َّنأ  اَّمإو  لاجرلا ، لك  عم  ضبني 
جرخأو اھل ، رحس  .ضرألا  فوج  نم  كالھلا  جرخأو  دسجلا 

؛ يناثلا لامتحالا  نم  ةدكأتم  تناكو  راحبلاو ، ضرألا  نیطایش 
سفنلا مول  .ءاغبلا  رقتحتو  نآرقلا ، ظفحت  اھعبطب ، ةنيدتم  يھف 

نأب اھدَّدھ  .اھدَّدھ  هنكلو  اھحور ، لك  ُّزھي  ناك  ةميزھلا  ىلع 
دعب همسا  قطن  عیطتست  نل  فسوي ، .فسويو  اھاخأ  لتقي 
هذھب هل  ملستستل  نكت  مل  اھْفِخُي  مل  ول  اھدِّدھي ، مل  ول  مویلا ،

.امھلجأ نم  تَّحض  .دمحأو  فسوي  لجأ  نم  اذھ  تلعف  .ةقيرطلا 
يف هیعارذ ؟ نیب  ضبنلاو  جالتخالا  نع  دسجلا  فقوتي  اذاملف ال 

.ىنمتي اًمئادو  دسجلا ، جلتخي  اًمئاد  هتاسمل  لك  دعبو  ةَّرم  لك 
.فرعت ال  توم ، وأ  ریكفت  ىلإ  جاتحي  ریحم ، رمأ 

ىلع هبناجب  ةسلاج  يھو  لاقو  سباعلا ، اھھجو  ىلإ  رظن 
؟ كقلقي يذلا  ام  راطفإلا :

رومأ يف  ركفأ  تنك  تلاق : مث  هینیع ، تشاحتو  ًالیلق  تدَّدرت 
يف رحسلا  لامعتسا  نكمي  لھ  ىرت  تاوزغلاو ، بورحلا 

؟ بورحلا
؟ رْحِّسلا ىلإ  براحملا  جاتحي  َمِلو  ...رحسلا  لمأت : يف  لاق 

.ةلیحتسم ًابرح  ضاخ  ول  امبر  لكألاب : رھاظتت  يھو  تلاق 
اھتأجاف اھرصخ ، ىتح  اھسأر  نم  اھرعش  ىلع  هدیب  َّرم 

، اھیلع رطیسي  لجخلاو  امھلوح  مدخلا  ىلإ  تتفتلاو  هتاسمل ،
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، اھیف فرصتلا  يف  هتيرحو  هتأرج  نم  بضغلا  ضعبب  ترعشو 
ضعبب اًضيأ  ترعشو  هكلتمي ، داوج  وأ  هفویس  نم  فیس  اھنأكو 
مدخلا ىلإ  ترظن  اھنادجو ، كرتي  ال  يذلا  رْحِّسلا  لوعفم 

.ضرألاب ةطوبرملا  مھنیعأو 
، ةریطخ تاوزغ  كانھ  .ةلیحتسم  برح  دجوت  ال  بنيز ، لاق : مث 

ىلإ جاتحي  تاوزغلا  ضعبو  ةفزاجمو ، طیطخت  ىلإ  جاتحت  تاوزغو 
تقولاو لاتقلا ، يف  ةربخو  ةسرامم  ىلإ  اھضعبو  عادبإو ، ةراسج 

؟ كبتك يف  بورحلا  نع  يئرقت  مل  لماوعلا ، مھأ  نم  ناكملاو 
مل تلاقو : كابترا ، يف  هنع  تدعتباف  اھرصخ ، ىلع  هدي  ىقبأ 

.ينيوھتست ال  يالوم ، اي  بورحلا  نع  أرقأ 
يف اھدیب  هدي  تحازأو  هنع ، تدعتباف  ديدج  نم  اھرصخ  طاحأ 

.ةمارص
هرصتعاو اھرصخ ، ىلإ  هدي  داعأ  مث  يناوث ، امھنیعأ  تقتلا 

! اذكھ ينع  يدعتبت  نأ  كايإ  لاقو : اھملآ ، ىتح 
مد ـ خلا لجخأ مـن  ـت : فا توصب خـ تلا  ـ قو ـا ، هطخس ـت  علتبا

..رخآ تقو  ىلإ  اذھ  انلجأ  ..ول  رثكأ .، يالوم ال  اي 
اذھ ءاشأ ، امتقو  ءاشأ  ام  لعفأ  لاقو : ةوق  يف  هیلإ  اھَّدش 

.مدخلا رصق  سیلو  يرصق ،
هعضوو هرتب  اًسأر  اھسأر  تلیختو  اھدسج ، جراخ  اھسفن  تأر 

امك هكلم  يھو  لاق ، اذكھ  هرصق ، اذھ  اھب ، رختفیل  هتدئام  ىلع 
.ودبي ام  ىلع  اھسفن  تعاب  داتعلاو ، مدخلا  كلمي 

رثاكتت ةروثلاو  اھلخادب ، بضغلا  ىلع  رطیستل  اھیتفش  تقبطأ 
ءادف تومللو  اھمف ، يف  لسعلا  معط  ةروثلل  ةسالس ، يف 
يف حیصتو  ماعطلا  اذھب  عفدتس  لمتكملا ، ردبلا  ءوض  ةماركلل 

خرصتس هرصق ، نع  لحرتو  ءايربك  يف  موقت  مث  ةعاجشب ، هھجو 
ّلعُت مِ نلو  همدق ، اھأطت  نل  اھضرأ  نأو  ةرح ، اھنأب  لیحرلا  لبق 
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اھرمأي نل  هنأو  طق ، ىرخأ  ةرم  اھسملي  نل  هنأو  هفویس ، اھیلع 
يھ اھعضتس  ةفورعم  ةياھن  كیلامملل  نأو  اھفیخي ، نلو 

.اھسفنب
هظحاليو هفرعي  اھینیع ، يف  ةروثلا  ءوض  ىريو  اھیلإ  رظني  ناك 
تاخرصلا مامأ  ىشالتي  اَم  ًابلاغ  ءوض  هنأ  فرعيو  دعُب ، نع  ىتح 

يبیجت مل  اھرصخ : رصتعي  لزي  مل  وھو  لاقف  ةداحلا ، فویسلاو 
! بنيز اي 

.يالوم اي  لأست  مل  ٍّدحت : يف  تلاق 
: طقف نیتملك  عقوتأو  رومألا ، كل  حضوأ  انأ  بنيز ، اي  لأسأ  انأ ال  - 

«. عاطم كرمأ  »
.عاطم كرمأ  ءافج : يف  تلاق  مث  تاظحل ، ةنكاس  تیقب 

كرمأ اھرھظ : ىلع  اھِرّرميو  ءيشلا ، ضعب  هدي  يخري  وھو  لاق 
.ریمألا يالوم  عاطم 

اي تاملك  عبرأ  هذھ  تلاق : مث  يناوث ، اھقلح  يف  ةَّصغب  ترعش 
.طقف نیتملك  قطنأ  نأ  ينم  تبلط  يالوم ،

الو رطخلا ، ِزّیمي  ال  لفط  ةءاربب  نیلداجت  لاق : مث  هبجاح  عفر 
ال ةأرجلا ؟ هذھب  تیتأ  نيأ  نم  رانلاو ، ءاملا  نیب  قرفلا  فرعي 

.ةدحاو ةلمج  يف  عبرألا  تاملكلا  كنم  عمسأ  نأ  ديرأ  سأب ،
ىنبيو هترطیس  ضرفي  لزي  ملو  اھرصخ ، طیحت  هدي  لزت  مل 

: ءطب يف  تلاق  .هتاوزغ  يف  اھب  زاف  يتلا  قطانملا  ىلع  هنابضق 
.ریمألا يالوم  عاطم  كرمأ 

ملكتن انك  اًنسح ، لاق : مث  هتسلج ، يف  لدتعاو  اھرصخ ، كرت 
اھیف نيركفت  اذاملف  َّالإو  نآلا ، كيوھتست  اھنأ  دب  .بورحلا ال  نع 

.اھفادھأو اھقرطو  اھجئاتن  سباع  هجوب  نیلمأتتو  تقولا  لاوط 
.رْحِّسلا رمأ  يف  ركفأ  طقف  تنك  - 

؟ رْحِّسلا لعفي  اذام  معن ، .رْحِّسلا  اھیلإ : رظني  وھو  دَّدر 
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؟ هنیسرامت
هنإ يبأل  لاق  ميركلا  دبع  خیشلا  .لعفأ  اًدبأ ال  مسح : يف  تلاق 

دقفيو ةدارإلا  رسكي  فیك  مھفأ  نأ  لواحأ  طقف  يننكلو  مارح ،
.قيرطلا لقعلا 

اذكھو لاقو : اھسأر ، تأطأطف  اًمئاد ، لعفي  امك  اھیلإ  هرظن  لاطأ 
ال ةدارإلا ، رسكي  ال  هنكلو  رمخلاك ، لقعلا  بھذُي  راصتنالا ، وھ 

رْحِّسلا لك  نمكي  ودعلا  نم  نكمتلا  ةظحل  يف  ةدارإ ، الب  راصتنا 
رمأب نیمتھت  اذامل  .رْحِس  الو  طیسو  الو  ناج  الب  ىوشنلاو 

؟ رْحِّسلا
يلھأ دقتفأ  يننأل  امبر  يالوم ، اي  نیعم  ببس  دجوي  ال  - 

.رْحِّسلا ينسمي  نأ  فاخأ  امبرو  يتراحو ،
؟ نیلعفت اذامف  رْحِّسلا  كَّسَم  اذإو  - 

.يردأ ال  - 
، تاوزغلا ةساردو  بورحلا  نع  ةءارقلا  يف  يركف  ةوق : يف  لاق 

؟ كلھأ نيدقتفت  .هفادھأو  رْحِّسلا  قرط  نم  رثكأ  ةدیفم 
ول .اھعم  ثيدحلا  ىنمتأ  نم  يتلاخ  ةنباو  يتقيدص  يھ  - 

.اھوعدأ نأ  يالوم  اي  يل  تحمس 
.ماقو باجيإلاب ، هسأر  َّزھ 

بنيز ينیعل  ترظنو  رصقلا ، لوح  ترادو  ةمطاف  تءاج  امدنعو 
؟ بنيز اي  ثدح  اذام  لوضف : يف  تلاق  نیتئفطنملا ،

! هھركأ مك  يكرتلا ، دبعلا  اذھ  ٍهرك : يف  تلاق 
.نمز ذنم  دمحأو  فسوي  نع  جرفأ  تلاق : مث  ةمطاف  اھتصحفت 

! لفاسلا تلاقو : ةشھد  يف  اھینیع  تحتف 
؟ تلق اذام  - 

؟ اذھ لعف  ىتم  - 
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.دقتعأ ام  ىلع  عوبسأ  ذنم  - 
ـل عفأ ـي ، سفن نم  ـل  جخأ ينلعجو  ـة ، مطا اي فـ َّيلع  بذك  - 

.نآلا فسویل  حلصأ  انأ ال  هھركأ ! مك  ةمطاف ، اي  ءا  ـ عنش ءایشأ 
! كولمملا دبعلا  اذھ  يل  َرَحَس  .سمب  ناطیشلا  ينباصأ 

ضعب كعم ؟ اًفینع  ناك  ثدح ؟ اذام  ديدج : نم  ةمطاف  تلاق 
لوزت ىتح  يلمحتتو  يربصت  نأ  دب  ال  فنعلا ، نولضفي  لاجرلا 

اھسأریسو ملاظملا ، ةمكحم  ىلإ  باھذلل  ططخي  كدلاو  .ةمغلا 
.انتلئاع لك  نع  هاذأ  فكيو  كقلطي ، فوسو  هسفن ، ناطلسلا 

هقلطأ نأ  ينیفكي  نل  .اًئیش  نیمھفت  ال  ربص : دافن  يف  تلاق 
! هھركأ مك  نیفرعت  ال  يدي ، نیب  ًابرإ  ًابرإ  هقِّزمأ  نأ  ديرأ  نآلا ،

يأر ءاملعللو  ریبك ، رجات  ةنبا  تنأ  دحلا ؟ اذھل  كتلماعم  ءاسأ  - 
ءاملعلا ةعافش  جاتحن  يتلاخ ، عم  ملكتأ  نأ  يننيديرت  اذھ ، يف 

.قالطلل
نع هتلصفو  يبلق  تقلغأ  كتحیصن ، تذفن  ىسأ : يف  تلاق 

هدارأ نم  وھف  يلخادب ؛ فسویل  يفاصلا  يبح  تیقبأو  يدسج ،
انمكحي .دیبرعلا  نمزلا  اذھ  يف  مزھني  نأ  بلقلل  اذاملو  .يبلق 

ول .مھل  ةلذأ  نيدبآلا  دبأ  ىقبنو  انلوح ، حالسلا  نولمحيو  دیبعلا 
هرورش نم  سانلا  حيرأو  هعدخم ، يف  هلتقأ  ةدحاو  ةصرف  يدنع 
بھذي ملو  ينع ، فرصني  ملو  كتحیصن ، تذفن  .مھئارمأ  لكو  وھ 

.ءارقشلا هتيراجل 
؟ كبقاع لعف ؟ اذام  - 

َّلك جرخأو  يحور ، فلتأ  تنك ، امك  ةیقن  دعأ  مل  .نیمھفت  ال  - 
ةھجاوم عیطتسأ  نل  نكلو  هنم ، مقتنأس  اًموي  .يلخادب  رشلا 

.نآلا يراعب  توملا  ىنمتأ  .يكولمملا  َّيلع  ىضق  فسوي ،
.بنيز اي  كمھفأ  ال  - 

.ودبي ام  ىلع  ينمزھ  يل ، َرَحَس  ينم ، سیل  يدسج  نأكو  - 
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؟ هل تبجتسا  يدمجتت ؟ مل  - 
.لجخ يف  اھسأر  تَّزھ 

؟ هل ِتبجتسا  كنأ  كیلع  ادب  لھ  ِتلعف ؟ اذام  - 
، يل ثدح  اذام  فرعأ  ال  يدیب ، سیل  ةیبصع : يف  تلاق 
وھ .هتاسملو  همفو  يدسج  ىلع  هدي  مث  ةيادبلا ، يف  يندَّدھ 

.فسویل حلصأ  دعأ  مل  فسویل ، حلصأ  .ةريرش ال  هحور  ريرش ،
ةرم لك  نیمھفت ؟ .ةرم  لك  رصتني  ناك  عطتسأ ، ملو  تلواح 
ىلع طغضأ  َّالأو  خرصأ ، َّالأو  فجترأ ، َّالأو  هیلإ ، قاتشأ  َّالأ  ُمسقأ 

هنأ نيدقتعت  .َّيلع  ديدج  فعضلا  اذھ  .عیطتسأ  الو  هدسج ،
.اذھ مھنع  فورعم  يل ؟ َرَحَس 

.نآلا كجوز  وھ  ةلكشملا ؟ امو  تلاقو : اھیفتك  ةمطاف  تَّزھ 
يكولمملا اذھ  يجوز  نوكي  نلو  يجوز ، سیل  دیكأت : يف  تلاق 

ًابصغ ينفطخو  ُّبحُأ  نم  نیبو  ينیب  َقَّرَف  نیفرعت ، ِتنأو  .اًدبأ 
.اًموي يجوز  نوكي  نل  .اًزازتباو 

؟ هنیبحت .كتلكشم  ام  فرعأ  ال  بنيز ، - 
.نیفرعت تنأ  فسوي ، ىوس  بحأ  مل  هھركأ ، ةعرسم : تلاق 

.فسوي كجوزتيو  كقالط  متي  ًابيرقو  - 
فسوي ةھجاوم  عیطتسأ  .ةفلتخم ال  ةأرما  يننأك  نیمھفت ، ال  - 

.اذھ دعب 
، تقولا لاوط  رحست  كیلامملا  ًانایحأ ، اذھ  ثدحي  كمھفأ ، - 

امدنع .كبنذ  سیل  ةرثؤملا ، مھمئامت  مھيدلو  رْحِّسلا ، نونقتي 
امدنع فسويو  رمألل ، يثرتكت  ال  رحسلا ، يفتخي  هنع  نيدعتبت 
نیبو كنیب  ثدح  ام  وأ  كرعاشم  نع  اًئیش  فرعي  نل  كجوزتي 
هجتيو كَّلمي  ىتح  هیضراعت  الو  رمألا  يف  يرمتسا  .يكولمملا 

.كریغل
عابي مھل  ةبسنلاب  ءيش  لك  نأكو  اھعمست : ال  اھنأكو  تلاق 
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ءالؤھ مھمھفأ  ال  لوتقم ، وأ  لتاق  رشبلا  لك  نأكو  ىرتشيو ،
.مھناونع ةوسقلاو  مھمیش ، نم  ملظلا  ماكحلا ،

لھ هنم ، يلمحت  ىتح ال  ءاودلا  ذخأ  وھ  ءيش  لك  نم  مھأ  - 
؟ ءاودلا نيذخأت 

هجتيو ًابيرق  كُّلمیس  ةمطاف : تلمكأف  باجيإلاب ، اھسأر  تَّزھ 
.يربصا .ةلیمجلا  هتيراج  ىلإ  وأ  كریغ ، ىلإ 

نيدصقت اذام  .ينَّلمي  ىتح  رظتنأ  نل  قیض : يف  تلاق 
؟ ةيراجلا نیبو  ينیب  نینراقت  فیكو  ينُّلمیب ؟

.مویلا اھتيأر  بنيز ، اي  ةلیمج  هلثم ، ءارمألاك  تَّبرت  يھ  - 
ةيراجلا هذھ  ةمطاف ؟ اي  نیلوقت  اذام  تلاقو : ةیبصع  يف  تماق 

.رادلا هذھ  كرتت  نأ  دب  ال 
؟ بنيز اي  كب  لح  اذام  - 

.اھب قثأ  ال  يلتق ، ديرتو  ينھركت  - 
انقفتا ال امكو  يتخأ ، اي  كسفن  نم  كلاب  يلخ  ةبعتم ، تنأ  - 

امدنع رْحِّسلا  لوزیس  كریغ ، هفرعي  نلف  كل ؛ ثدحي  امب  يثرتكت 
.ًابيرق ديدج  نم  نیئدبتو  ءيش ، لك  نیسنتسو  هنع ، نيدعتبت 

.يلءافتف يھتنتس ، اھنكلو  ةریبك ، ةمزأ  يھ 
.يھتنتس تددر :

نأ ىلع  كبر  يركشا  اھدي : ىلع  ُّدشت  يھو  ةمطاف  تلاق  مث 
نم ُتجوزت  ول  .يقابلا  كرمع  كیلع  صغنت  ةلئاع  الب  كجوز 
جوز تخأ  ملاعلا ، يف  ةأرما  دعسأ  نوكأسف  يكولمم  يدنج 

، تقولا لاوط  كنابقاريو  كبارشو ، كماعط  يف  نالخدتت  ةامحو 
.هل لھأ  الو  ریمأ ، نآلا  كجوزف  تنأ  امأ  .مھعسلتس  برقع  كنأكو 

؟ هلھأ نيأ  نیفرعت 
، كیلامملا ىوس  هل  لھأ  ال  .نیمھفت  ال  تلاقو : اھیفتك  تَّزھ 
، هتاقوأ لك  مھعم  يضقي  هتلئاع ، هدونج  لك  كیلامملا ، لك 
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، يراوج الب  اًجوز  كل  َّنأ  كبر  يدمحا  مث  .تاعاس  مھعم  ملكتيو 
تايرخأ ءاسن  دوجو  يروصت  نكلو  مھعم ، لماعتلا  كنكمي  هلھأ 

؟ ةاسأملا يھ  هذھ  .هتقو  نھعم  يضقي 
نم كمحري  يراوجلا  دوجو  نأ  نظأ  تنك  بنيز !؟ اي  كب  اذام  - 

.ریمألا لمحت 
.نآلا اذھ  نع  ثيدحلا  ديرأ  ال  ةھرب : دعب  تلاق  مث  تتمص 

! برھلا يررقت  نأ  كايإو  .كئانغ  نع  يعم  يملكت 
* * *

ضعب ُّلقي  بنيز  دنع  ریمضلا  بینأت  أدب  ةمطافل  ةضفضفلا  دعب 
ثدحي ام  فرعي  نل  فسوي  نأ  ىلع  اھسفن  عم  تقفتاو  ءيشلا ،

يذلا ناطیشلاو  رْحِّسلا  الو  هب ، رعشت  ام  الو  ریمألا ، نیبو  اھنیب 
كرتت امدنعو  فسوي ، نم  أبتخم  رشلا  يقبتس  .اھدسج  نكسي 

.اھلخادب رشلا  يھتنيو  ثدح  ام  لك  ىسنتس  ناطیشلا  اذھ 
حورب ةميزھلا  لبقتت  اھلعجو  اًحيرم ، ناك  سفنلا  عم  قافتالا  اذھ 

؛ رطخلا وأ  بنذلاب  روعش  وأ  دویق  الب  هتاسمل  رظتنتو  ةحرم ،
صلختت امدنعو  ريرشو ، يوق  ناج  نم  رْحِس  جاتن  اھرعاشمف 

ىلع اھتایح  نم  ةرتف  هنأكو  رعاشملا ، هذھ  يھتنت  ناجلا  نم 
.ةلئازلا روصعلا  نم  رصع  وأ  ءاھتنالا  كشو 

ًانایحأ هعم  ملكتتو  نیحلا ، ىلإ  نیحلا  نم  هل  مستبت  تناك 
اھنإ تلاقو : اًداوج ، يطتمت  نأ  ديرت  تناك  اذإ  اًموي  اھلأسو  .ةلیلق 

خرصت يھو  ترجو  هناصح ، ىلع  همامأ  اھذخأف  فیك ، فرعت  ال 
تاظحل هذھ  تناكو  دح ، دعبأ  ىلإ  قفخي  اھبلقو  فوخلا ، نم 

ىرخأ ةرمو  .اھوحمت  فیك  فرعت  الو  ةركاذلا ، ىلع  يصعتست 
ریبكلا ضوحلا  ىلإ  اھَّدشف  مامحتسالا ، ىلع  هدعاست  تناك 
اھنكلو .دویق  الب  هتلبق  هتلدابو  تكحضو ، تخرصو  اھسبالمب ،

دوعت ىتمو  ةمغلا ؟ هذھ  يھتنت  ىتم  موي  لك  ًالیل  لءاستت  تناك 

88



؟ اھفرعت يتلا  اھتایح  ىلإ 
، مھفتو فقتل  اًریثك  اھلھمي  ملو  اھكرتي ، مل  ةميزھلا  ىسأ 

لوضفب هبقارت  تحبصأو  مايألا ، هذھ  ًابعص  حبصأ  حورلا  ُبْجَحو 
يتأي دحاو  ناجس  ىوس  هب  سیل  ملظم  نجس  يف  نیجسلا 

.ًانایحأ
تناك مھعم  هتاملكو  ةحضاوو ، ةمظنم  تناك  هلاجرب  هتقالع 

يف هرماوأ  رظتنتو  لیجبت ، يف  هیلإ  رظنت  نویعلاو  ةیكرتلاب ، اھلك 
داتعاو هرمع ، لاوط  رماوألا  ءاطعإ  داتعا  هنأ  اھل  ادبو  .عوشخ 
اھتفاخأ .ءاسنلاو  لاجرلا  ىدل  درمتلا  ضيورتو  سوفنلا ، بيذھت 

يف اھارت  يتلا  ةفجرلاو  اھریغلو ، اھل  ةليوطلا  ةنكاسلا  هتارظن 
هتقالعو ةلیلق  تناك  هتاملك  .هعم  وأ  هدنع  لمعي  نم  دي 
نومھفي بیتاتكلا ، يف  سردت  نأ  قحتست  تناك  هتیشادشخب 

.راسفتسا وأ  لاؤس  الب  مھلمع  ىلع  نوبكنيو  ةرظن ، نم  ديري  ام 
اھَّلمیس لھو  ديري ، اذامو  اھنم ، عقوتي  اذام  تلءاست : ام  اًریثك 

؟ ًابيرق
، اھتذفان نم  اھعمست  يتلا  هتاملك  مھفت  نأ  لواحت  تأدب 

نیح دعب  تجتنتساو  دونجلا ، فوخ  ببس  فشتست  نأ  لواحتو 
فویسلاو ةفلتخملا  ةنصحألا  هكالتماو  لیخلاب ، ریمألا  فغش 
سسجتي امبر  هنأ  ىلإ  تنطف  اھنكلو  دعب ، دكأتت  ملو  ةنونسملا ،

هنأ نم  دكأتيو  مھتایعاطقإو ، مھتنصحأ  دعيو  ءارمألا ، ةیقب  ىلع 
نوضقي ءارمألا  نأكو  مھنم ، ىوقأ  اًمئاد  هنأو  مھنم ، رثكأ  كلمي 

راذنإ يأل  صرح  يف  بقرتلاو  ْمھنارقأ  تاورث  ِّدع  يف  مھتاقوأ 
ملو هسابل ، ةحلسألاو  هقيرط ، تناك  ةوقلا  .ةروثلا  وأ  ةنایخلاب 

.ماعطلل مھوعدي  وأ  ءارمألا  عم  لكأي  طق  هرت 
فرعي نلو  اھتاناعم ، مھفي  نل  دومجلا  اذھو  ةوسقلا  هذھب  لجر 
ىنعم مھفي  وھ  الو  رعاشم ، كلمي  وھ  الف  اھرمع ، لك  رَّمد  فیك 
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تناك اھموي  يف  تلعف  اذام  اھلأسي  ناك  امدنعو  .رعاشم  ةملك 
اھتابجاو يھ  ام  وأ  طبضلاب ، لوقت  اذام  فرعت  الو  رتوتتو ، ددرتت 

.قاشلا نجسلا  اذھ  يف 
هكردي مل  دورش  بنيز  ةیبصعل  نكلو  همھفت ، ملو  هنم  تفاخ 

نم ًانایحأ  اھل  ثدحي  ام  دھشي  اھدعتي  نم  دودح ، اھئودھلو  دحأ ،
! اھمھفو سفنلا  بيذھت  ىلع  ةردقلا  مدع 

يردت ال  تناك  ةیكرتلاب  اھل  هتاملكو  اھل  هتارظنو  ةراس  دوجو 
، رادلا ةدیس  يھ  ةراس  نأ  رعشت  اھنأل  امبر  اھزفتست ، اذامل 

اَّمع الو  امھنیب  ثدحي  ام  مھفت  اھنأل ال  امبر  وأ  ةيراجلا ، يھ  اھنأو 
.ناملكتي

اھل تناح  وأ  تعاطتسا  املك  ةراس  هجو  يف  حیصت  تأدب 
.ةصرفلا

ةيراجلا تقوطف  اھترجح ، مامأ  ةراس  عم  ملكتي  هتأر  موي  يفو 
قوف اذھ  ناكو  مایھ ، يف  هیعارذ  نیب  اھسأر  تنفدو  هقنع ،
طیحت هدي  تأرو  اھل ، هتاملك  تعمس  تاظحل ، ترظتنا  .اھلامتحا 

.اھرصخ
فلتخت تناك  ءاسنلل  كیلامملا  ةلماعم  نأ  اھنیح  بنيز  تنقيأو 

، مھئاسنل ةماعلا  ةلماعم  نع  فالتخالا  لك  بنيز  رظن  ةھجو  نم 
شامق ةعطق  ةعاضب ، اھنأكو  اھعم  فرصتي  ناك  اھجوز  نأ  ودبیف 

.ًانایحأ نطقلاو  ناتكلاو  ةرم ، ريرحلاب  نيزتيو  اھبرجي ،
ىلإ هجتاو  ریمألا ، اھكرت  ىتح  امھیلع  نیتطلسم  اھانیع  تلظ 
اتناك اھتیبصعو  بنيز  ةروف  نألو  .بنيز  دوجو  ظحالي  ملو  هترجح ،
وحن ةتباث  ىطخب  تھجتا  رغصلا ، ذنم  اھل  ةبحاصملا  تامسلا  نم 

اذھ يف  هب  نیموقت  لمع  كيدل  .ةراس  ةیبرعلاب : تلاقو  ةراس 
.لمعلا نم  ریثكلاو  خبطو  فیظنت  نیمھفت ؟ رصقلا ،

.يتالوم يلامعأ  لكب  موقأ  تلاق : مث  ءایتسا  يف  اھل  تمستبا 
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نم .طقف  كصخت  يتلا ال  لامعألا  طقف ، اھضعب  اھلك ، سیل  - 
ىلإ نیجاتحت  كنإ  لوقأ : انأو  .كتدیس  انأ  انأ ، رصقلا ؟ اذھ  بحاص 
ىلإ يعم  نیبھذتس  دغلا  نم  .بيردتلا  نم  ریثكلا  بيردت ،

.كبردأل خبطملا 
لكل خبطملا ، يف  لمعأ  ال  يتالوم ، اي  ةرذعم  روتف : يف  تلاق 

.رصقلا اذھ  يف  هتاصاصتخا  اَّنم 
.يرمأ تحت  انھ  تنأ  ناتيواستم ؟ ًالثم ؟ تنأو  انأ  انم ؟ لك  - 

.يتيراج
.يتالوم اي  ریمألا  ةيراج  ءودھ : يف  تلاق 

ىلع نیئرجت  يننيدحتت ؟ تلاقو : عزف  يف  اھمف  بنيز  تحتف 
! رصقلا اذھ  يف  ءيش  تنأ ال  ينيدحتت ؟ نأ 

.ءاوس يراوجلا  لك  سیل  يتالوم  - 
.ءاوس نھلك  ةوق : يف  بنيز  تلاق 

ىلع هلعفأ  ءيش  يأب  ریمألا  ينرمأ  ول  ةلئاق : ةراس  تمستبا 
.روفلا

الأ تلواحو  وتلاو ، ةظحللا  يف  اھعفص  يف  ايدج  بنيز  تركف 
.اھقلح قرحت  رانلاو  ریمألاو  يھ  اھترجح  ىلإ  تھجتاو  لعفت ،

.اًمئاد لعفي  امك  هسأر  ءارو  هعارذو  ريرسلا  ىلع  ًایقلتسم  ناك 
يف انترجح  ىلإ  يتأتو  ةيراجلا  نضتحت  َمِل  ظیغ : يف  تلاق 

؟ ةظحللا سفن 
.هل اھتبطاخم  ةقيرط  الو  لوقت  ام  قدصي  وھو ال  هینیع  حتف 

، ریمألا يالوم  اھسفن : ىلع  ةرطیسلا  لواحت  يھو  تلاقف 
؟ اذھ لعفت  اذامل  مھفأ  الو  ةيراجلا ، قناعت  كتيأر  نكلو  ينرذعا 

؟ يمھفتل تنأ  نم  نیمھفت ؟ َمِلو  نیمھفت ؟ ال  لوھذ : يف  لاق 
مأ ِتننج  .يل  ولحي  ام  لعفأو  ءاشأ ، نم  قناعأ  يرصق ، اذھ 
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؟ اذام
، ریمألا يالوم  ريرسلا : ىلع  سلجت  يھو  ةیبصع  يف  تلاق 

.ةيراجلا هذھ  عم  ٍدحاو  ٍتیب  يف  ىقبأ  نل 
، اھطورش ضرف  يف  اھتأرجل  ةشھدلا  نم  ءيش  يف  اھیلإ  رظن 

.اھتیب اذھ  ىقبتس ، ةراس  لاقو :
.نذإ انأ  ُلحرأ  اھلخادب : بضغلا  تلعشأ  هتاملكو  تلاق 

؟ يننيددھت - 
.ينلتقتس اھنأ  فرعأ  ينلتقتس ، اھرصب : ىمعأ  بضغلاو  تلاق 

؟ ينلتقت نأ  اھديرت 
.ينئمطا رادلا ، هذھ  يف  يتجوز  سم  ىلع  ؤرجي  دحأ  ال  - 

.نذإ ينقلطف  اھديرت  تنك  ْنإ  ٍّدحت : يف  تلاق 
ِتدقف لھ  دیكأت : يف  لاق  مث  دادزت ، هتشھدو  هینیع  حتف 

؟ كلقع
.دحاو تیب  يف  اھعم  ىقبأ  نل  ةمارص : يف  تلاق 

كدلاو تیب  سیل  اذھ  بنيز ، اي  انھ  اًئیش  نيررقت  ال  تنأ  - 
.ریمأ تیب  اذھ  رجاتلا ،

اذامل يلالذإ ؟ دمعتت  اذاملو  ينتجوزت ؟ اذاملف  اھبحت  تنك  ْنإ  - 
؟ اذھ لك  لعفت 

يف ةملك  ديرأ  الو  كتوص ، عمسأ  نأ  ديرأ  ال  ةمارص : يف  لاق 
.عوضوملا اذھ 

تیب يف  اھعم  ىقبأ  نل  هعمست : ال  يھو  ىرخأ  ةرم  تلاق 
.دحاو

كملعي ملو  كتیبرت ، نسحي  مل  كدلاو  ًالئاق : بابلا  ىلإ  هجتا 
.كریمأو كجوز  عم  نیملكتت  فیك 

: حطسلا ىلع  وفطي  ةیضاملا  مايألا  لذ  لكو  موقت  يھو  تلاق 
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بصتغي الو  هتنبا ، يبري  فیك  فرعي  رح  يدلاو  .يریمأ  تسل 
.سأرلا قشيو  لتقيو  قوقحلا 

اذھ دبألا ، ىلإ  انھ  ىقبتس  ةراس  اھیلإ : هرظن  لیطي  وھو  لاق 
.تیبلا اذھ  يف  ةأرما  مھأ  يھو  .اھتیب 

.مھفأ عبطلاب ، هیلإ : رظنت  يھو  ةوق  يف  تلاق 
؟ نیمھفت اذام  - 

؛ رارحألا ىلع  دیبعلا  يلوت  يتلا  ةسئابلا  مايألا  هذھ  مھفأ  - 
.نيرخآ اًدیبع  مھیلع  اولضفيو  مھرئاصم  يف  اومكحتیل 

باعیتسا لواحي  هنأكو  ةھرب  اھھجو  ىلإ  رظنو  اھعارذب ، كسمأ 
تقطن فیك  فرعت  ال  اھسفن ، لوح  موحي  تلاق  ام  ُعْقوو  لوقت ، ام 

.نیح دعب  مأ  وتلا  يف  اھلتقیس  لھ  فرعت  الو  تاملكلا ، هذھ 
اھاتنجو ترمحاو  تاملكلا ، هذھب  اھقطن  نم  ٍناوث  دعب  تمدن 

اھدخ ىلع  اھب  ىوھو  هدي ، عفر  .اھروھتو  اھتیبصع  نم  لجخ  يف 
.هوأتت يھو  تعقوف  هلك ، دسجلا  تَّزھ  ةعفص  اھعفص  ةوق ، يف 

نم كلھأ  نومحيو  كنومحي  دیبعلا  ءالؤھ  تابث : يف  لاق  مث 
قرحيو ضرألاب  كدالب  يِّوسي  يلوغمو  كقرحيو ، كبصتغي  ٍّيبیلص 

هجو ىلع  نم  مكرثأ  يفتخي  دیبعلا  نودب  راد ، لكو  ةرجش  لك 
.رارحألا ةنبا  اي  خيراتلا  هجوو  ضرألا 

نأ تعقوتو  بلقلا ، قامعأ  قرحت  هتعفص  رانو  اھدخب  تكسمأ 
.اذھ تنمتو  ةظحللاو  وتلا  يف  اھلتقي 

قیقر كدلج  لاق : مث  هیلإ  رظنو  اھعارذب  كسمأو  ىنحنا 
، طوسلا لامعتسا  دنع  رذحلا  يخوت  نم  دب  ال  اًعيرس ، حرجیس 

بجاو نم  دلجلل ، عطق  الب  هنولمعتسي  فیك  كیلامملا  فرعي 
.يمامأ انھ  يفق  بنيز ، .ةماعلا  میلعتو  ماظنلا  ضرف  كیلامملا 

نأ دعب  هیلإ  رظنت  ملو  اھرعش ، حيزت  يھو  ءطب  يف  تماق 
.ىرخأ ةرم  اھرسك 
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انھ .اھنمث  عفد  مث  كتئیطخ ، مجح  مھفل  تقو  ىلإ  نیجاتحت  - 
يتلا ال ةنفعلا  تارجحلا  ضعب  هب  يب ، صاخ  نجس  ةضورلا  يف 

ءافرشلا ءانجسلل  ةقرشملا  تارجحلا  ضعبو  سمشلا ، ىرت 
تبأ مث  تقولا  ضعب  هیف  ككرتأس  كتلئاع ، لثمو  كلثم  نیمھملا 

.كتاملك ىلع  نیقحتست  ةدلج  مك  ررقأو  كرمأ ، يف 
؟ نجسلا ىلإ  كتجوزب  يقلتس  حوحبم : توص  يف  تسمھ 

؟ اذھ ىوس  كولمملا  نم  نیعقوتت  اذام  ةالابمال : يف  لاق 
! اذھ لعفت  كوجرأ ال  ٍجرت : يف  تمتمت 

.رثكأ كھركأ  ينلعجت  ال  اھسفنل : تلمكأ  مث 
: هءارو بابلا  قلغي  وھو  لاقو  ةفرغلا  نم  جرخ  .اھعمسي  مل 

اھعم يضقتل  طویخلاو  بتكلا  ضعب  كعم  يذخ  .كءایشأ  يزھج 
، ةلیقثلا ناردجلا  طسو  نمزلا  ددمتي  نوجسلا  يف  .كغارف  تقو 

.ةیلستلا ضعب  ىلإ  نیجاتحت 
ناوھلاو ةتماص ، تناك  نجسلا  ىلإ  لیلخ  مأ  اھترج  امدنع 

هلبق اھتایح  .اھانیع  هتأر  ذنم  دوجوم  هنكلو  مویلا ، فلتخم  همعط 
: لیلخ مأ  تمتمت  ةھرب  دعب  .رخآ  ءيش  يھ  هدعبو  اًئیش  تناك 

يف هتجوز  لجرلا  يقلي  ال  بضغلا ؟ اذھ  لك  هیبضغتل  تلعف  اذام 
.ةشحاف تلعف  ول  الإ  نجسلا 

، ناطیش لاجرلا ، لكك  سیل  وھ  اھسفنل : تفاخ  توصب  تلاق 
.اًرشب سیلو 

: رصقلا ءارو  اًریغص  ًاباب  حتفت  يھو  تفاخ  توصب  لیلخ  مأ  تلاق 
روبص وھ  كعمس ، ول  كتبقر  عطقي  .كتاملك  يف  رذحلا  يخوت 

.كعم
.ينبرض تلاقو : اھدیب  اھدخ  تسسحت 

؟ طوسلاب - 
ىلإ بھذيو  اذھ  يبأ  فرعي  نأ  ديرأ  يھجو ، ىلع  ينبرض  - 

94



.ناطلسلا
؟ كدلاو ربخي  نمو  - 

.نیبلطت ام  لك  كیطعأ  لیلخ ، مأ  تنأ  - 
.عیطتسأ نل  فرع ، ول  انأ  يتبقر  عطقي  - 

ال تلاقو : ضرألا  ىلع  ةءالملاو  ةعضاوتملا  ةرجحلا  ىلإ  ترظن 
.انھ ءاقبلا  عیطتسأ 

يتآس تلاق : مث  اھفیخي ، بنيز  عم  مالكلاو  ةدیسلا  ترقھقت 
.موي لك  ماعطلاب  كل 

.ریبكلا حاتفملا  توص  بنيز  تعمسو  بابلا ، تقلغأ  مث 
، هیف تدلو  يذلا  مویلا  نعلت  يھو  اھيدي  نیب  اھسأر  تنفد 

مویلاو ةلئاعلا ، يف  لاجرلا  لك  ذقنتل  اھسفنب  هیف  تحض  يذلاو 
فسوي قدص  .كولمملا  اذھ  ةمحر  تحت  هیف  تحبصأ  يذلا 

، ضورفم بجاو  مھنم  صلختلا  نإو  راجفو ، ةلتق  مھنإ  لاق : امدنع 
.ًالوأ يھ  تراث  ول  ...ءاملعلا  راث  ول  ةماعلا ، راث  ول 

يتلا مئاتشلا  لكب  تخرصو  سأي ، يف  بابلا  ىلع  تقد 
تأدھ امدنعو  دالبلا ، لكو  كیلامملا  تَّبسو  هتَّبس  اھفرعت ،

اھباصعأ تدقف  اھنأل  سیل  .اھسفن  تمال  ضرألا  ىلع  تقلتساو 
يف هبستو  ةيادبلا  ذنم  اھباصعأ  دقفت  مل  اھنأل  لب  هتَّبسو ،

.هلذتو اھتصق  يھتنتو  روفلا ، ىلع  اھلتقیف  هلاجر ، مامأ  ةراحلا 
.هلذت نأ  دب  ناك ال 

ديدج نم  بابلا  ىلع  تقد  .هدي  ةأطو  نم  اًنخاس  اھدخ  لزي  مل 
نأ ردقلا  وجرت  .ریغتي  نأ  نمزلا  وجرت  ..يتأي  نأ  اھدلاو  وجرت  يھو 

.اھتاوخأ تتام  امك  تومت 
لك اذامل  رخآ ، ببسل  اھسفن  مولت  تأدبو  ديدج ، نم  تواھت 

لضفأ اذھف  اھديري  ناك  اذإو  ةيراج ، يھ  ةراس ؟ ىلع  دقحلا  اذھ 
، بلقلا قامعأ  نم  هھركت  يھف  اھل ؟ لضفأ  اذھ  سیلأ  اھل ،
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دتعت مل  امبر  بضغلا ؟ اذھ  لك  اذامل  .اھنع  دعتبي  نأ  ىنمتتو 
يراوجلاب حمست  اھتدلاو ال  .ةجوزلا  تیب  يف  ىرخأ  ةأرما  دوجو 

.مدخلاب الإ  حمست  الو  تاوانسحلا 
تیب يف  ةیناث  ةأرما  لُّمحت  ةجوزلل  نكمي  فیك  روصتت  مل 

تسیل يھو  ةجوزلا ! .اھینیع  مامأ  ...هقشعتو  هرشاعت  ..اھجوز 
ًابيرق هنم  يھتنتسو  جاوزلا ، اذھ  لبقت  ىلع  ةبوصغم  يھ  .ةجوز 

.تشاع ول 
راغت لھ  ةفلتخم ، يھو  دسجلا  درمت  ذنم  سفنلل ؟ ثدح  اذام 

.نكمي الو  زوجي  ال  ىرخأ ؟ ةأرما  نم 
.ةدحوو ةرسح  اھلكو  عقوت ، امك  ةئیطب  نجسلا  يف  اھمايأ  تَّرم 

ىلع اھرسك  مداقلا ، باقعلا  ام  الو  جرختس ، ىتم  فرعت  يھ  ال 
لك اھنم  فرعتل  لیلخ  مأ  رظتنت  تناك  ىلوألا  مايألا  يف  .ودبي  ام 

بیجت لیلخ  مأ  نكت  ملو  اھدلاو ، ربخت  نأ  اھنم  بلطتو  رابخألا ،
وجرت تناك  عوبسأ  رورم  دعب  .اھب  قثت  وأ ال  ةفئاخ ، اھنأكو  اًریثك ،
بھذي نجسلا  اذھف  اھحماسیل ، ریمألا  ىدل  طسوتت  نأ  لیلخ  مأ 

، طویخلا نم  ریثكلا  تلزغو  بتكلا ، لك  نم  تھتنا  يھ  .لقعلا 
نم ءيش  يف  لیلخ  مأ  تلاق  .اھدحو  ءاقبلا  لمتحت  دعت  ملو 

.هربخأسف ةصرفلا  يل  تحنس  ول  فطاعتلا :
.ةصرفلا اھل  حنست  ملو  هربخت ، مل  اھنكلو 

؟ يناریل يتأي  نلأ  يناریل ؟ يتأیس  لھ  ديدج : نم  اھل  تلاق 
؟ هبلق يف  ةمحر  يأ  كلمي  الأ  .انھ  تومأس 

، كناسل عطقي  مل  طقف ، كنجسي  وھ  فطع : يف  لیلخ  مأ  تلاق 
.اذھ ىلع  كبر  يدمحت  نأ  دب  ال  كدي ، عطقي  ملو 

؟ لبق نم  اذھ  لعف  فجترت : يھو  تلاق 
نولعفي ءارمألا  لك  درمتملاو ، نئاخلا  عم  اذھ  لعفي  عبطلاب  - 

.هتبیھ ریمأللو  ریمأ ، هنكلو  يداقتعا ، يف  مھلضفأ  وھ  .اذھ 
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: اھملقب هل  تاملك  تبتكو  ةقرو ، هنم  تعطقو  ًاباتك  تحتف 
ءاقمح ُتنك  كوفع ، يف  عمطأ  ينحماس ، .ریمألا  يالوم 

.تومأس انھ ، ءاقبلا  عیطتسأ  ال  تملعت ، تملعتو ،
نأ ينيدع  ةقرولا ، هذھ  هیطعأ  كوجرأ  ٍّجرت : يف  لیلخ  مأل  تلاق 

.طقف هل  اھیطعت 
.كل وھ  ةلئاق : اھل  هتطعأو  يبھذلا ، اھطرق  تعلخ  مث 

.لواحأس تلاقو : اھطرق ، تذخأو  لیلخ ، مأ  اھیلإ  ترظن 
.هريرس ىلع  هل  اھیكرتا  - 

.روفلا ىلع  تنأ  كلتقيو  دحأب ، نیلصتت  كنأ  َّنظل  تلعف  ول  - 
.عبطلاب ةراس  عم  هیلایل  يضقي  دقح : يف  تلاق 

.فرعأ ال  تلاقو : اھسأر  لیلخ  مأ  تضفخ 
نم لك  بولق  يف  فوخلا  اذھ  لك  ينتربخأ ، ام  تفرع  ولو  - 
ديري ناك  ِْنإ  فوخلا !؟ اذھ  لك  طسو  شیعلا  نم  فدھلا  ام  هلوح ،

.يلھأ ىلإ  دوعأ  ينكرتي  اھلضفيو  ةيراجلا 
تومأس يمأ ، لثم  تنأ  تلاقو : لیلخ  مأ  فتك  ىلع  تتبر  مث 

ال ةميرج ، بكترأ  مل  اذھ ، لك  قحتست  اھُتقطن ال  تاملك  انھ ،
.تلتق الو  تقرس 

ام يھ  تاملكلا  ..يتنبا  تلاقو : اھفتكب  لیلخ  مأ  تكسمأ 
تاملكلا اَّمأ  جرخمو ، لح  اھل  ىرخألا  ءایشألا  لك  ءارمألا ، فیخت 

.لبقتسملا يف  كتاملك  نم  يسرتحا  رخآ ، عقو  اھلف 
.لبقتسم يل  ناك  ول  - 

كیلامملا تنعلو  اھلخادب ، يذلا  دقحلاو  ظیغلا  لك  جرخ  ًالیل 
تحت ةلیمجلا  ةدغرلا  اھتایح  تروصتو  مھب ، ىتأ  نمو  دیبعلا 
ةمحر رثكأ  نونوكیس  فیكو  نیعمتجم ، نییبیلصلاو  لوغملا  مكح 

صلختي قدصأ ، ال  عومسم : توصب  اھسفنل  تلاقو  .ةیناسنإو 
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لجر يأ  نینئاخلا ، هدونج  نم  اھنأكو  ةظحل ، يف  هتجوز  نم 
دونج دلب ، الو  لصأ  مھل  سیل  لاق : نیح  يبأ  قدص  اذھ ؟ لعفي 

!؟ هل يسفن  تیطعأ  فیك  .لتقلل  نورجأتسم 
ةیحضتلا ىلع  لقعلاو  هل ، ةباجتسالا  ىلع  دسجلا  ِتَمال 

نكمي يذلا  رشلا  لك  لعفي  وھف  دیكأ ؛ اذھ  اھل ، َرَحَس  .اھسفنب 
يف ةبقرلا  عطقي  هرت  ملأ  .نوكلا  اذھ  يف  اًدوجوم  نوكي  نأ 

ـه كر ـ حي ال  نم  هتأر ! مالكلاو ، يكحلا  يف  رمتسي  مث  دومج ،
، لوغلا فھك  يف  اھسفنب  تقلأ  .ءيش  يأ  هكرحي  ال  تو  ـ ملا

همف نم  رانلا  لوغلا  جرخأ  .اھل  ةاجن  ال  ةاجن ، كانھ  نأ  تنظو 
.تھتناو اھقرحو 

.ةقرولا هتطعأ  اھنإ  تلاقو : لیلخ ، مأ  تءاج  يلاتلا  مویلا  يف 
؟ لعف اذامو  بنيز : تلاقف 

.ملكتي ملو  اھب ، ىقلأ  مث  اھأرق  - 
؟ َّيلع نیبذكت  َمِل  .َّيلع  نیبذكت  - 

.هل اھتیطعأ  يننإ  كل  مسقأ  - 
كدوزأ نأ  ينم  بلط  تلاقو : طیخلاو ، بتكلا  ضعب  تَّرج  مث 

.ديدج طیخو  ةديدج  بتكب 
.طئاحلا برضت  يھو  اھمصعم  مطحت  ال  ىتح  اھدي ؛ تضبق 

! يلقع يندقفیس  تلاقو :
صاخ نجس  اذھ  يتنبا ، اي  يربصا  قفر : يف  لیلخ  مأ  تلاق 

.مھبقاعیل دونجلا  اھیف  عضي  يتلا  نوجسلا  نیفرعت  ال  لیمجو ،
؟ دونجلا بقاعي  - 

يدنجلا ىدعت  ول  سأرلا  عطقي  ًانایحأ  ةمارصب ، عبطلاب ، - 
.دودحلا

ءيش يأ  ءيش ، يأب  يتیحان  رعشي  ًابلق ، كلمي  هنظأ  تنك  - 
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.ةقفش ولو 
اًديدج سیل  ریمألل  لسوتلا  يتنبا ، مزح : يف  لیلخ  مأ  تلاق 

مھكرحي ال  ءارمألا  كداقتعا ؟ يف  لسوتي  اًنیجس  مك  هیلع ،
ىتمو نیلسوتتس ، ىتم  طبضلاب  فرعي  هنأ  ينظ  لب  لسوتلا ،
كسفن يذقنتل  طوسلا  تابرض  لبقتل  دادعتسا  ىلع  نینوكتس 
؟ نیمھفت مھاھلمو ، مھتبعل  يھ  نوجسلا  انھ ، ثكملا  نم 

؟ هوفع بلطأو  لسوتأس ؟ يننأ  فرعي  - 
.هعقوتيو - 

.يل لمأ  ال  سأي : يف  تلاق 
لیلخ مأ  رظتنت  تحبصأ  هتقشاعو ، سأیلا  ةقیفر  يھ  ةدحولا 

لاح نع  اھلأستو  ةریصق ، تاملك  ولو  اھعم ، ملكتتل  موي  لك 
ةیقب اھیقبیس  ریمألا  نأ  ول  سأي  يف  اھلأست  تناك  ًانایحأو  ایندلا ،
نونج نیب  اھتایح  يھنیس  هنأ  ولو  سمشلا ، ىرت  نأ  نود  اھرمع 

مأ تناك  .بضغلا  تاظحل  يف  اھتلاق  تاملك  درجمل  نوجسلا 
جرفیس دب  ال  هنأ  اھنئمطتو  رثأت ، يف  اھدي  ىلع  ِتّبرت  لیلخ 

نأو اھنع ، جارفإلل  هنھذ  يف  اًدعوم  هيدل  نأ  دب  ال  هنأو  اھنع ،
.طوسلا مالآ  نم  اھمحرو  اھدلج ، ررقي  مل  هنأل  حرفت  نأ  اھیلع 

؟ ينع جرفیس  اًموي  هنأ  نيدقتعت  لمأ : يف  لوقت  تناك 
نم ةدكأتم  انأو  مراص ، وھ  عبطلاب ، دیكأت : يف  لیلخ  مأ  لوقتف 

جرفیس هنكلو  هيأر ، ریغي  نلو  ةددحم ، ةدم  يقبت  نأ  ررق  هنأ 
.يربصا .كنع 

؟ تنأ كيأر  ام  ىتم ؟ ربص : مدع  يف  لوقتف 
ماع رھشأ ، ةثالث  نيرھش ، دعب  تلاق : مث  ًالیلق  لیلخ  مأ  تركف 

.رثكألا ىلع 
كدلج ول  ةعرسم : لیلخ  مأ  تلاقف  عزف ، يف  بنيز  تقھش 
ىتح يربصا  .لعفي  مل  هنكلو  اذھ ، لبق  كنع  جرفیس  ناكل 
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.هتلق ام  ىسني 
؟ انھ تومأ  َسني  مل  ولو  - 

اي يردأ  ال  تلاق : مث  مالستسا ، يف  اھيدي  لیلخ  مأ  تحتف 
كمامأ سیلف  يربصا ؛ بیغلا ، ملعأ  يننأكو  يننیلأست  يتنبا ،

.ربصلا ىوس 
نع هیلأست  نأ  كديرأ  اًدحاو ، ًابلط  كنم  بلطأس  ٍّجرت : يف  تلاق 

.يحارس قلطي  نأ  يوني  ىتم  هیلأسا  طقف  ينع ، جارفإلا  دعوم 
.هیلأسا طقف  يل ، يعفشت  ال 

نیمھفت ال  يتنبا ، اي  تسمھو : اھنم ، لیلخ  مأ  تبرتقا 
.كلقعب يركف  .ءارمألا  الو  كیلامملا 

؟ نيدصقت اذام  - 
الب نجسلا  نكلو  باقعلا ، عاونأ  نم  عون  ةدملا  ددحم  نجسلا  - 

، كیلامملا يوھتسي  باقعلا ، نم  رخآ  عون  ةاجنلا  يف  لمأ 
، مھقرطو مھتداع  يھ  اًضيأ ، مھ  مھل  ثدحي  ًانایحأو  هوداتعا ،

.نیح دعب  اھنیمھفتس 
؟ هتفرتقا بنذ  ُّيأو  ةوسق  ُّيأ  يھلإ ، اي  - 

اذام لبق  نم  كتربخأ  تلاق : مث  ىسأ  يف  لیلخ  مأ  تمستبا 
.يربصا تاملكلا ، لعفت 

 . سأي يف  ىرخأ  ةرم  ضرألا  ىلإ  توھ 
داعیم يف  لیلخ  مأ  اھیلع  تلخد  رھش  نم  برقي  ام  رورم  دعب 

ال سعت  وأ  لیمج  كظح  تلاقو : دونجلا ، ضعب  اھءاروو  فلتخم 
.يردأ

؟ ثدح اذام  - 
مث هيروزت  نأ  ریمألا  كل  حمس  كاري ، نأ  ديريو  ضيرم ، كدلاو  - 

ال دونجلا ، كبحاصیس  كھجو ، ّطغ  يِ .نجسلا  ىلإ  يدوعت 
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.بقاوعلا نیفرعت  ِتنأف  َّالإو  .لاق  اذكھ  برھلا ، يلواحت 
؟ يح يبأ  - 

.ادج ضيرم  هنكلو  يح ، وھ  - 
* * *

تقشنتسا ديدج ، نم  سمشلا  ىرت  يھو  اھینیع  قدصت  مل 
ةضورلا نع  دعتبتو  ةرھاقلا  ىلإ  هجتت  يھو  بلقلا  فرفرو  ءاوھلا ،

.كیلامملا عالقو  روصق  لكو 
يھو ةعرسب  هیلإ  تھجتا  ىتح  اھدلاو  تیب  تلصو  نإ  ام 

.اھعومد مواقت 
: ىسأ يف  تلاقو  اھتلبقو ، هدیب  تكسمأو  شارفلا ، حيرط  ناك 

.يبأ
.فرعأ جاوزلا ، اذھب  كیلع  تیضق  هلوح : رظني  وھو  لاق 

.بجت مل 
عم تملكت  هتجوز : ىلإ  رظني  وھو  حوحبم  توص  يف  لاقف 

.يتنبا اي  هعم  ككرتأ  نل  ءاملعلا ، عمو  ملاظملا ، ةمكحم  يضاق 
.ينقدص ریخب ، انأ  تھاب : توص  يف  تلاق 

موقلا دایسأ  ىرأ  نأ  لبق  ءابولا  يف  تم  ينتیل  اذھ ! نمز  ُّيأ  - 
الب سانأ  ءاطقللاك ، مھسفنأل  ءامسألا  نوقتني  مھو  اندالب  يف 
دبع دبع هللا ! نب  دمحم  ریمألا  مھنم ؟ نیعقوتت  اذام  دلب ، الو  لصأ 

برقتلا ديريو  اًمسا ، كلمي  هنأل ال  دمحمو  ًابأ ، كلمي  هنأل ال  هللا 
امو يقیقحلا  همسا  ام  .نيدلا  ةيامحب  رھاظتلاو  نیملسملا  نم 

.مھلصأ فرعنو  مھرقتحن  اننأ  نوفرعي  هوبأ !؟ نمو  هبسن 
انلك يبأ  تفاخ : توص  يف  تلاقو  فوخ ، يف  اھلوح  ترظن 

.هللا دابع 
دیبع انلك ، انورتشا  مھنأكو  كنجسي ، نأ  ؤرجي  كنجسي ، - 
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.رارحألا نورتشيو 
اِھّلُذ نم  لجخب  ترعش  اھنكلو  اھدلاو ، فرع  فیك  فرعت  مل 

.اھیبأ مامأ 
لخدت ال  طقف ، انرجاشت  يتلماعم ، ئسي  مل  دیكأت : يف  تلاق 

نع عافدلا  عیطتسأ  ثدح ، ام  يفكي  راجش ، يف  كیلامملا  عم 
.يسفن

هسفن نع  عافدلا  عیطتسي  كوخأ ال  ناك  اذإ  مكھت : يف  مستبا 
؟ ةریغصلا تنبلا  تنأو  كلذ  تنأ  نیعیطتستأ 

.موجو يف  اھل  هسأر  َّزھف  اھیخأ ، ىلإ  ترظن 
بحسا .ریمألا  كرتأ  نأ  ديرأ  ال  انأ  يبأ ، ةعرسم : تلاق 

.ىوكشلا
؟ هنم نیفاخت  بنيز ؟ اي  كب  لح  اذام  - 

متھا يب ، كلاب  لغشت  ال  هكرت ، ديرأ  الو  يجوز  وھ  ينقدص  - 
نع دعتبن  نأ  لضفألا  نم  ریمألا ، اذھ  نع  دمحأ  دعبأو  كتحصب ،

.لبق نم  انك  امك  ایحن  كیلامملا ، لك 
.ریثكلا لمحتي  ریبكلا  كبلق  لاق : مث  نانح  يف  بألا  اھیلإ  رظن 

، لصألا سفن  نم  وھ  ناطلسلا ، انفصني  نل  سأي : يف  تلاق 
.يخأ ىلع  فاخأ  اًعیمج ، اَّنم  مقتنیسو  ریمألا ، بضغنس 

مث ةرجحلا ، رخآ  يف  نوفقي  نيذلا  ریمألا  لاجرل  اھلوح  ترظن 
.هعم ةدیعس  انأ  ىوكش ، ديرأ  ال  ةو : يف قـ تلاق 

ةرجح ىلإ  ةرجحلا  نم  تجرخو  اھدلاو ، بناج  نم  تماق  مث 
اھمأ يدي  نیب  اھسأر  تعضوو  ةمطافو ، اھمأ  تقناع  ءاسنلا ،

.لجخو ةرسح  يف  ثدح  ام  يكحت  يھو 
، عزف يف  اھمف  ةمطاف  تحتفو  اھبلق ، ىلع  اھدي  مألا  تعضو 
، ينبرضو يننجس  تیساق ، ام  اوقدصت  ال  فرعأ ، بنيز : تلاقف 
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.ةریغص ةفرغ  يف  يدحو  نآلا ، ةنیجس  انأ 
فیك .بنيز  اي  كلقع  ِتدقف  تلاق : مث  يفنلاب  اھسأر  مألا  تَّزھ 

؟ تاملكلا كلتب  ِتقطن 
.ةقیقحلا يھ  ٍّدحت : يف  تلاق 

هنأ دب  ال  كبحي ، ریمألا  اذھ  يتنبا ، اي  يقیفأ  ةقیقح ؟ ُّيأ  - 
لوقت ةجوز  ُّيأ  روفلا ، ىلع  كسأر  عطق  ناك  الإو  كقشعي ،

!؟ تاملكلا هذھ  اھجوزل 
ةيراجلا لضفي  يمأ ، اي  نیفرعت  ال  تنأ  ربص : مدع  يف  تلاق 

يرمع ىلع  ىضق  نم  وھ  ةقیقحلا ، تلق  يھ ، اھبحيو  َّيلع ،
.جاوزلا اذھب  هلك 

كسأر عطقیس  .بنيز  اي  رذحلا  يخوت  قفر : يف  ةمطاف  تلاق 
، ةيراجلا رمأ  يسنا  هیلمحتت ، نل  اًدلج  كدلجي  وأ  ةقيرطلا ، هذھب 

.يلواح مویلا ، حفصلا  هنم  يبلطاو 
ىتح .ينبرض  نأ  دعب  اذھ  لعفأ  نأ  لبق  تومأ  ةوق : يف  تلاق 

.طق ينبرضي  مل  يبأ 
.كرمع ةياھنل  نجسلا  يف  كیقبیس  قفر : يف  ةمطاف  تلاق 
نیبلطت .تیبأ  مأ  تئش  كجوزو ، كریمأ  وھ  ءايربكلاو ، تنعتلا  َمِل 

قطنم ُّيأ  هيدحتت ؟ نأ  نيديرتو  هاوكش  نع  لزانتي  نأ  كدلاو  نم 
؟ اذھ

؟ نیمھفت الأ  .َّيلع  ةيراجلا  لضفي  ةعرسم : تلاق 
؟ بيرغلا مالكلا  اذھ  ام  ءاشي ، ام  لعفي  ةمارص : يف  مألا  تلاق 

نیتنثاو ةدحاو  نم  جوزتيو  ًاثالثو ، نیتنثاو  ةيراج  يرتشي  ریمأ  وھ 
.عبرأو ثالثو 

لجر نم  جاوزلا  ديرأ  تنك  اھینیع : يف  قرقرتت  عومدلاو  تلاق 
، ءارمألا نم  الو  كیلامملا  نم  ال  يدحو ، ينديريو  يدحو ، ينبحي 

.يرمع لك  رمد  اذھ ، نم  ينمرح 
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نیبحت تلز  ام  فسوي ؟ نیبحت  اھینذأ : يف  ةمطاف  تسمھ 
؟ فسوي

.فرعأ ال  اھعومد : حسمت  يھو  تلاق 
.كتلباقم ديري  انھ ، وھ  ديدج : نم  تسمھف 

.نكمي ال  تلاق : مث  عزف  يف  تقھش 
ةرجح يف  هعم  تلباقت  ول  نكلو  كنوقلقي ، ریمألا  لاجر  مھفأ ، - 
.كاري نأ  ديري  .دحأ  كشي  نلف  هیلع  نئمطي  نأ  ديري  هنأكو  كدلاو ،

.كاري نأ  بلط 
!؟ ةلیلذو ةموزھم  انأو  تلاقو : اھعومد  حسم  يف  ترمتسا 

بورغ ىلع  ریثكلا  َّقبتي  مل  هل ، يجرخا  ایھ  ةمطاف : تلاق 
.ةدوعلا كنم  لاجرلا  بلطیسو  سمشلا ،

ةرجح ىلإ  تبھذو  ةلقاثتم ، ىطخ  يف  تماقو  اھسأر ، تَّزھ 
.اًمئان ناك  اھیبأ ،

نیتئيربلا هینیعو  يكئالملا  هھجوب  فسوي  تأرو  اھینیع ، ترادأ 
.تمص يف  مستبا  ىتح  اھآر  نإ  ام  .هلوح  نم  ةبیطلا  لكو 
.ينحماسي نأ  دب  ال  ریخب ، يمع  لاقو : ةمطاف ، ىلإ  رظن  مث 

.ىذألا اذھ  لك  يف  هل  تببست 
عبطلاب كحماسي ، هینیع : ىشاحتت  يھو  بنيز  تلاق 

.كحماسي
؟ ءارمألا نم  هقح  هل  دیعأ  نأ  يل  لھ  ىرت  - 

ةمكحملل مدقت  ول  هلوح : رظني  وھو  لاؤسلا  داعأف  بجت ، مل 
.ءارمألا نم  لضفأ  قحتسي  وھف  هقح ، هل  دیعأ  يضاقلا  مكحو 

كرت عیطتسي  ال  مئانلا : اھدلاو  دي  ىلع  تبرت  يھو  تلاق 
.ءارمألا

، انئانفو انترسح  ببس  وھ  رمعلا ، اذھ  يف  عفني  ال  فوخلا  - 
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.ءارمألا عوط  تحت  انئاقبو 
يمع نبا  اي  كرمأب  متھا  .ىَّلوو  تاف  اًتقو  ةعاجشلل  نأ  دب  ال  - 
قشو نوجسلا  مالآب  نھتست  الو  قحتست ، امب  كقزریسو هللا 
هاوكش ىسني  ءيش ، لك  عاجشلا  يسنت  قوزاخلاو ، دسجلا 

مھدعاوق .ءارمألا  عم  رماغت  ال  تومت ، َّالأ  لواح  .ْتَُمت  .هملظو ال 
.اننیناوق ریغ  مھنیناوقو  اندعاوق  ریغ 

؟ فوخلا هئاقب  ببس  لھ  لوقي : نأ  دب  الف  اًفئاخ  يمع  ناك  ْنإ  - 
؟ ءاقبلا ديري  هنأ  مأ  نجسلا ؟

: تلاقو ىنمیلا ، اھنیع  نم  ةعمد  تطقسو  اھینیع ، ترادأ 
، ةلیحتسم ةدوعلا  نأ  فرعي  رعاشملا ، نم  ریثكلاب  فوخلا  جزتما 

.رشب وھ  كمع ، رذعا  تھتنا ، ةصقلا  نأو 
؟ هرظتنأو هرذعأ  ةقر : يف  لاق 

.دوعي نلف  هرظتنت ؛ ال  دیكأت : يف  تلاق 
.لوھذ يف  ةمطاف  اھیلإ  ترظن 

، اھعدوتل اھمأ  ةرجح  ىلإ  ةھجتم  ةرجحلا  نم  بنيز  تجرخف 
.برھلا ىلع  كتدعاسم  يننكمي  بنيز ، ةمطاف : تسمھف 

: اھلوح تفتلت  يھو  ةمطاف  تلمكأف  عزف ، يف  بنيز  تقھش 
، كجوز سیل  هنإ  لبق  نم  تلق  .يبرھا  ديدج ، نم  كنجسیس 

نم جاوزلا  نیعیطتست  امبرو  رخآ ، دلب  يأ  وأ  ماشلا  ىلإ  يبرھا 
نل هفرعأ ، يرس  بادرس  كانھ  .قالطلا  ىلع  لوصحلاو  فسوي 

...نآلا هیلإ  بھذن  .دونجلا  هیلإ  لصي 
.ةیناغ تسل  انأ  نینظت ؟ اذام  بضغ : يف  ةلئاق  بنيز  اھتعطاق 

؟ اذكھ يعم  نیملكتت  فیك  برھلا ؟ َمِل 
ةئم كدلجي  امبر  كب ، لعفیس  اذام  فرعأ  ال  طقف ، كیلع  فاخأ  - 
نل كرمع ، ةیقب  نجسلا  يف  كیقبي  وأ  كتاملك ، ىلع  ةدلج 

.نآلا ضيرم  كدلاو  اذھ ؟ نیفرعت  .دحأ  كدعاسي 
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حاشولا تعضوو  بابلا ، ىلإ  اھانیع  تھجتا  بنيز ، بجت  مل 
.نآلا ةدوعلا  اننكمي  دونجلل : تلاقو  تجرخو ، اھھجو  ىلع 

* * *
دعب همع  ةرجح  يف  سلاج  وھو  هيدي  نیب  هسأر  فسوي  نفد 
الب يضقني  نأ  هرمعل  فیك  تلحر ، مث  يناوث  بنيز  ىأر  نأ 

اھبتر يتلا  هتایحل  فیك  يكولمم ؟ ریمأ  دي  نم  ةراشإب  ناذئتسا 
قاطن جراخ  ىقبي  نأ  ةلوفطلا  ذنم  هرظتني  ناك  يذلا  مویلاو 
رسكنت نأ  بنيزل  فیكو  ةظحل !؟ يف  اذھ  ررق  ریمألا  نأل  نكمملا 

.ءيش يأ  لعفي  نأ  عیطتسي  اًزجاع ال  فقي  وھو  نجسُتو  رھقُتو 
ناك ام  اًریثك  اھجوزت ؟ ول  حبصیس  ناك  جوز  ُّيأو  وھ !؟ لجر  ُّيأ 

مھتارارقو مھسبالمو  مھتغل  نم  رخسيو  كیلامملا ، ىلع  كحضي 
ِّدع يف  دمحأ  عم  اھاضق  تاعاس  ركذتي  .لوھجملا  مھلصأو 

ملسلا لضفي  دمحأ  اذ  وھ  اھو  مھتوربجو ، مھتاوفھو  مھئاطخأ 
.يقابلا هرمع  لاوط  نجسلا  يف  قبي  مل  هنأل  نانتمالاب ؛ رعشيو 

ُّيأ طقف ! مطحو  رسك  لب  رتبي ، مل  ملاظلا  نأل  اذھ  نانتما  ُّيأ 
لكو هتایح  ىلع  يضقيو  امھنع  جرفي  نأ  ررق  ریمألا  نأل  نانتما 
ُّيأو لذ  ُّيأو  قافن  ُّيأ  هب ، ملحي  ام  لك  تناك  بنيز  .هلامآ 
ىتح ىقبتي ؟ اذامف  كیلامملل  مالستسالا  رمتسا  اذإو  خوضر ؟

نيدبآلا دبأ  ىلإ  نوقبیس  ىقبت ؟ اذام  ریمألا ، هنم  اھذخأ  هسورع 
ُّيأ دیبعلا ؟ مھ  مھنأكو  مھریصم  ررقي  يكولمم  ریمأ  ةمحر  تحت 

.قیمعو زجاع  هلخادب  دقحلا  نمأ ؟ ُّيأو  ةيامح 
؟ اھب لعفي  اذامو  اھبرضيو  اھسبحي  ریمألا ؟ اھبذعي  فیك  ىرت 

كیلامملا ةمحر  تحت  بنيز  روصتي  وھو  هدسج  رعشقا  .اھبصتغي 
.هیف ناك  يذلا  نجسلا  يف 

امدنع دمحأو ، وھ  دمحم  ریمألا  نجس  يف  هل  ةلیل  رخآ  ركذتو 
لاق مث  امھمامأ ، اھوعضوو  ةركتبملا  بيذعتلا  تاودأب  دونجلا  لخد 
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ىلع ىَّدعتي  كمع  نبا  تيأر  لھ  فسویل : ةوق  يف  يدنجلا 
؟ دونجلا

رظني وھو  هدسج  لك  لزلزي  فوخلاو  اًنكاس  فسوي  يقب 
.كیمسلا فیسلاو  ةرصعملاو  داحلا  نیكسلل 

يقبو دونجلا ، ىلع  ىَّدعت  ول  هلأسو  دمحأ  ىلإ  يدنجلا  رظن 
.اًتماص اًضيأ  دمحأ 

اذھ اقطنت ، ال  مسح : يف  لاق  مث  نیكسلاب ، يدنجلا  كسمأ 
امكجورخ لبق  ءيش  نم  دكأتأ  نأ  ریمألا  ينم  بلط  .لضفأ 

ةدحاوو امكیلع ، ةلھس  ةدحاو  دكأتلل ، ناتقيرط  يدلو  مویلا ،
.انأ َّيلع  ةلھس 

رتبلاو امھتھبج  نم  ببصتي  قرعلاو  ضرألا  ىلإ  نانثالا  ىوھ 
.دیكأتلاب يدنجلا  ىلع  لھسأ 

ول عيرسلا : عطقلاب  مھي  هنأكو  هنیكسب  حولي  وھو  يدنجلا  لاق 
يذھت نلو  يكحت  نل  كنأ  ُتدكأتل  فسوي  اي  كناسل  تعطق 

نم ُتدكأتل  دمحأ  اي  كناسل  تعطق  ولو  كیلامملا ، سمت  تاملكب 
نم يدنج  ىلع  تيدعت  كنأ  تروصت  ةظحل  تیسن  كنأ 

.كیلامملا
.ریمألا هب  رمأي  ام  لعفن  ءاجر : يف  الاق 

دونجلا ىلع  يدعتلا  نأ  نم  دكأتي  نأ  ديري  ریمألا  يدنجلا : لاقف 
ٌيأ هنع  ملكتي  نلو  ثدحي ، مل  ناطیشلا ، لمع  نم  ًايذھ  ناك 

وأ لعف  نم  ىكح  ول  اًئیش ، امكدحأ  ىكحو  ثدح  ولو  امكنم ،
همأل ىكح  ول  ىتح  لاحلا ، يف  هناسل  عطقي  دھاش  نم  ىكح 

.فرعیس ریمألا  هتجوز ، وأ 
.اًئیش ََرن  ملو  ءيش ، ثدحي  مل  سامح : يف  اھنیح  فسوي  لاق 

وھف هتمحرو ؛ همرك  ىلع  نونثتو  ریمألل  نوعدت  يدنجلا : لاقف 
.مویلا امكنع  جارفإلا  رَّرق  دق 
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ةاجنلا لمأو  فیسلاو ، نیكسلا  ىلع  امھنیعأو  اًعم  هل  اوعد 
يأ ىرت  ..نآلا  .نادجولاو  لقعلا  لخاد  ايالخلا  لك  ىلع  رطیسي 

؟ اھنجسیل ریمألل  تلاق  اذامو  اھنانحو ؟ اھتقرب  بنيز  هقوذت  باذع 
نم اھزازئمشاب  رعش  هنأ  دب  ال  هھركت ، اھنأ  فرع  ریمألا  نأ  دب  ال 

حشكني نأ  زجعلل  دب  الو  اھباقع ، ررقف  هتمواق  اھنأ  دب  ال  هباصتغا ،
.ءابولا نم  عشبأ  هزجع  ..ءابولاو  رقفلاك 

ىلع قوزاخلا  ىلع  عضویف  ریمألا  لتقي  لعفي !؟ نأ  هدیب  اذامو 
، هینیعو هینذأ  نم  ءامدلا  قثبنت  لب  اًمايأ ، تومي  الو  ةراحلا ، باب 

قثي َمِلو  ناطلسلل ؟ أجلي  فارتعالاو ؟ حاصفإلا  نع  ناسللا  زجعيو 
فیك كیلامملا ؟ هفصنأ  ىتمو  كیلامملا ؟ نم  بيرغ  ناطلس  يف 

ةياھنلا يھ  هذھ  نإ  بنيز : تلاق  ملظلا ؟ هنع  دریل  ملاظلل  أجلي 
تملستسا مأ  هلجأ  نم  يحضتأ  ىرت  .تھتنا  مھتصق  نإو 

.نونجلل يدوي  ریفص  زجعللو  نوكلا ، قرحت  ران  ةرارملل  اھردقل ؟
نكي مل  اھیخأ ؟ لجأ  نمو  هلجأ  نم  ِّحَضُت  مل  ولو  ..بنيز 

عاطتسا ام  تحض  ولو  نجسلا ، يف  اًرمع  شیعلا  عیطتسي 
ىلع طغض  ىسنيو ، شیعي  نأ  هنم  تبلط  اھریغب ، اًرمع  شیعلا 

.هيدیب هتھبج 
* * *
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عبارلا لصفلا 
لولحلاو ًالھس  ریكفتلا  ناك  مالظلا  طسو  ليوطلا  قيرطلا  ءانثأ 

ریمألا مامأ  اھتميزھو  ةلیئض ، قالطلا  يف  اھتصرف  ةحضاو ،
دسجلا رسك  لب  طقف ، اھسفنو  اھءايربك  رسكي  مل  .ةقحاس 

نأ وھ  ةاجنلا  يف  دیحولا  اھلمأ  .ءاھتشالاو  نونجلا  جرخأو 
فسوي لثم  ةدرمتم  نكت  مل  .تناك  امك  امھتایح  دوعتو  اھحماسي 
شیعلا ديرت  تناك  .مھبحت  وأ  كیلامملا  هركت  نكت  ملو  دمحأو ،

امو ةایحلا  دیق  ىلع  ریمألا  ماد  ام  فسویل  ةدوعلا  .مالس  يف 
وھ هذختي  رارق  قالطلاو  ةلیحتسم ، دالبلا  نومكحي  كیلامملا  ماد 

صتمي نأ  دعب  ةمامقلا  يف  اھب  يقلي  نأ  ةركفو  اھُّلمي ، امدنع 
فرعت الو  .قالطإلا  ىلع  اھيوھتست  لب ال  اھيوھتست ، اھرمع ال 

نأو اًدبأ ، اھَّلمي  َّالأ  ىنمتت  اھلعجت  ةأرماك  اھؤايربك  لھ  ببسلا ،
ال رخآ  ءيش  مأ  هبلق  ىلع  رطیست  يتلا  ةدیحولا  يھ  نوكت 
، اذھ فرعتو  هحماست ، نلو  هھركت ، لزت  مل  هھركت ، هفرعت ،
الو ةدحولا ، لمحتت  الو  نجسلا ، ىلإ  ةدوعلا  لمحتت  ال  اھنكلو 

عبشأ ةيراجلا  دسج  نأ  الو  اھیلع ، ةيراجلا  راصتنا  ةركف  لمحتت 
.هیلإ ةبسنلاب  اًئیش  ينعت  يھ ال  امنیب  هتابغر  لك 

.اھلقع ةقورأ  لكو  ةرھاقلا  ةقورأ  لك  ىلع  رطیست  ةركفلا  هذھ 
ناك ول  رصقلا  يف  اھؤاقب  نكمي  الو  رصتنت ، نأ  نكمي  ال  ةراس 
ذنم هب  رعشت  ...ام  ءيش  كانھ  .ملقأتتو  رمتست  نأ  بنيزل 
اذھ تلاق  اھھاجت ، رعاشملا  ضعب  كلمي  ریمألا  اذھ  ...ةيادبلا 
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ضعب كلمي  هنكلو  بحلا ، فرعي  الو  اھبحي  ال  امبر  مویلا ، مألا 
تعاطتسال ةحیحصلا  ةقيرطلاب  اذھ  تلغتسا  ول  .رعاشملا 

.هلخادب سیلو  نجسلا  جراخ  رارمتسالا  نم  دبالو  رارمتسالا ،
مدخلا نم  ةعاطم  اھتاملك  ةریمأك ، اھدلاو  تیب  يف  تبرت 

اھمرتحي بألا ، نم  ةللدم  تناك  دحأ ، نم  سمت  ال  اھؤايربكو 
ریمألا رثعب  نآلاو  باجعإب  اھئاكذ  ىلإ  رظنيو  اھتمكح ، ردقيو 
تدارأ ول  اھنأ  اًضيأ  اًحضاو  ادب  .فصوي  ال  الذ  اھلذأو  اھتمارك 
طسو شیعت  ةمارك  الف  ًابناج ، اھتمارك  يحنت  نأ  دبالف  رارمتسالا 

، روصقلا يراوج  طسو  ضھنت  ءايربك  الو  ةقیضلا ، نوجسلا  طئاوح 
ذاقنإ نم  دبالو  اًتیمم ، ودبيو  اًریطخ  اًفطعنم  تذخأ  ..اھتایح  يھ 
دبالف هب  زوفتو  قابسلا  اذھ  لمكت  نأ  تدارأ  ولو  هذاقنإ ، نكمي  ام 

، ءاودلا نم  صلختتس  .هيراوج  ىلإ  هجتیسف  َّالإو  ءانبألا  نم  اًضيأ 
لعفت مل  ولف  دالوألا ، نم  ریثكلا  هل  بجنت  نأ  موي  لك  وعدتو هللا 

.فرعت اھرمأ ، يھتنیس 
.ةیباجيإ جئاتن  ىلإ  اًمئاد  يدؤي  میلسلا  بترملا  ریكفتلا 

ودبت ٍنامأ  ریمألا  عم  اھتایح  ةدوعو  ةراس  نم  صلختلا  نكلو 
اھتجاذسب بنيز  ىوس  اھلمح  ىلع  ىوقي  الو  ةدیعبو ، ةجذاس 

ينعت ةميزھلا  بورحلا  ضعب  يف  .ةقراخلا  اھتاردق  يف  اھتقثو 
اھنأك اھسأر  تَّزھ  .لامتحالا  اذھ  يف  ریكفتلا  نكمي  الو  توملا ،

.لقعلا نم  كشلا  درطت 
، يضاملل ةدوع  .لمأو ال  ةلوفطو  ریخو  ملح  .فسوي  ...فسويو 

بلقب يھ  رمتستسو  شیعيو ، جوزتيو  ىسنیسو  ریخب ، وھ 
نم دبال  .هغیستستو  اھردق  عم  ملقأتتو  ةرسكنم  حورو  فیعض 

.اًرارم ریمألا  اھیلع  رصتنا  .ةقيرط  يأب  مویلا  اھتكرعم  يف  راصتنالا 
نأ اَّمإ  ةوزغلا  هذھ  يف  .نفسلا  برضو  تاعفصلا  در  تقو  ءاجو 

.امات ًءاضق  اھیلع  يضقي  نأ  امإو  ودعلا  مزھت 
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ةعرس ىصقأب  دونجلا  نم  ْتَرَج  ىتح  رصقلا  نم  تبرتقا  نإ  ام 
يالوم ..دمحم  ریمألا  يالوم  .ریمألا  لباقأ  نأ  ديرأ  حیصت : يھو 

.ریمألا
.اھسمل ىلع  اوءرجي  نل  دونجلا  نأو  دوجوم ، هنأ  فرعت  تناك 
ىصقأب ترجف  يراوجلا ، ىدحإ  تحتف  رصقلا ، باب  ىلع  تقد 

.هترجح هاجتا  يف  ةعرس 
يف نوثھلي  اھءارو  دونجلا  ىلإ  رظن  قيرطلا ، فصتنم  يف  هتلباق 

.فارصنالاب مھل  راشأ  مث  هنذأ ، يف  مھدحأ  سمھ  فوخ ،
.كعم ملكتأو  كارأل  تيرج  ثھال : توص  يف  تلاق 

.رثكأ قئاقد ال  .كعم  ملكتأ  نأ  يل  حمسا  ٍّجرت : يف  تلمكأ  مث 
ىلإ نيدوعتو  قئاقد  ةرجحلا : باب  حتفي  وھو  مسح  يف  لاق 

.كنجس
هیلإ ترظنو  بابلا  تقلغأو  ةرجحلا  لخاد  ىلإ  ةعرسم  ترج 

همزھت نأ  اھل  فیك  .ءيش  لك  ىلع  اًرطیسم  اھمامأ  فقي  وھو 
نيديرت نيديرت ؟ اذام  لاق : مث  ريرسلا  ىلع  هعارذ  َّدم  مویلا ؟

.مویلا كلتقأ  تلعف  ول  ديدج ، نم  فسویل  طسوتلا 
تاملكلا لك  ركذتت  نأ  لواحت  يھو  ءيشلا  ضعب  ثھلت  تناك 

ديرأ مثعلت : يف  تلاق  .قيرطلا  لاوط  اھترضحو  اھیف  تركف  يتلا 
...ـ كردص ل عستي  نأ  .كوفع  بلطأ  نأ  كل ، حرشأ  نأ 

؟ تیھتنا لھ  .يردص  عستي  نل  اھعطاق :
ال ءيشلا : ضعب  فجترتو  ريرسلا  ىلإ  يوھت  يھو  تلاق 

.تومأس ىرخأ ، ةرم  ينجست 
ىتحو ماعطو ، ةأفدم  كيدل  اذامل ؟ ةذفانلا : ىلإ  رظني  وھو  لاق 

.كعم اھتكرت  بتكلاو  طویخلا 
ال .كنع  تدعتبا  ول  تومأس  هدیب : كسمت  يھو  تسمھ 

.عیطتسأ
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.ءاسنلا بیعالأ  بحأ  .انھ ال  نم  يبھذا  بنيز ، ءافج : يف  لاق 
مل ةبذاك ؟ ينتدھع  لھ  موقتو : هدي  دشت  يھو  ةوق  يف  تلاق 
تنك .تلق  ام  دصقأ  مل  ينحماس ، .لبق  نم  كیلع  بذكأ 

ال يریغ ، عم  كارأ  انأو  ينبذعت  نأ  ..مطحتأ  نأ  فاخأ  تنك...فاخأ 
.عیطتسأ لمحتأ ال 

.يأر كل  سیلو  كيأر ، نع  كلأسأ  مل  لاق :
نعو باذعلا  نعو  رعاشملا  نع  مالكلا  بحي  ال  هنأ  اھل  ادب 

.ةكرعملا هذھ  رسختس  اھنأ  اًضيأ  ادبو  لیصافتلا ،
، كبحأ تلاقو : هفتكب  تثبشتو  هردص ، ىلع  اھسفنب  تقلأ 

نیب ينقبأ  يرمع ، ةیقب  ينسبحا  مث  طقف  مویلا  كعم  ينقبأ 
.طقف مویلا  كیعارذ 

هتلبقو اھيدیب ، هھجو  تطاحأف  اًدیعب ، اھب  عفدیل  اھیعارذب  كسمأ 
ةرم لوأ  تناكو  .اھلخادب  سأیلاو  فوخلا  لك  لمحت  ةيوق  ةلبق 

هتالبق لمحتت  تناك  ةيادبلا  يف  .هلیبقتب  اھیف  ردابت  امھجاوز  ذنم 
، هيدي نیب  تجلتخاو  هتالبقل  تباجتسا  مث  اھحور  نع  اھلصفتو 

تناك اذإو  امھجاوز ، ذنم  هسمل  وأ  هلیبقتب  أدبت  مل  اًدبأ  اھنكلو 
بكست نأ  دبالف  ةاجنلا ، يف  اھيدل  لمألا  لك  يھ  ةلبقلا  هذھ 

.اھفوخو اھسأي  لك  اھیف 
هنأ مأ  هتأجاف  لھ  يردت  نكت  ملو  اھنضتحي ، ملو  اھب  عفدي  مل 
يف ةلبقلا  اھلدابي  ءطب  يف  هب  ترعش  اھنكلو  اھديري ، دعي  مل 

ثھلت يھو  همف  تكرت  ةھرب ، دعب  هيدیب ، اھھجو  طیحيو  ةوق ،
، كدعأ ىرخأ ، ةرم  كبضغأ  نل  مویلا ، كعم  ينقبأ  كبحأ ، تلاقو :

.ينحماست نأ  طقف  ىنمتأ  ينحماس ،
ينَّمُض تلاقو : حایترا  يف  تمستباف  اھطیحت ، هعارذب  ترعش 

.ىرج امھم  ىرخأ  ةرم  ينكرتت  الو  كیلإ 
؟ دحلا اذھ  ىلإ  نجسلا  نیفاخت  اھرصخ : ىلع  طغضي  وھو  لاق 
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كبرت نجسلا  يف  ثوكملا  ةركفو  هدسج  سسحتت  يھو  تلاق 
.كنع داعتبالا  فاخأ  اھسفن : لك 

يذلا اھبلقب  رعشو  اھینیع  ىلإ  رظنو  ءيشلا ، ضعب  هنع  اھدعبأ 
تناك توملا ، كشو  ىلع  وأ  وتلل  تدلو  اھنأكو  ةوق  يف  قفخي 
رظنت هحبذیل ، هینذأب  كسمي  نأ  يرتشملا  مھي  يذلا  بنرألاك 
يھو اھانیع  تعستا  ةموتحملا ، ةياھنلا  فاختو  رذح  يف  هیلإ 

مل ةوقلا  ىأر  هنكلو  ناوجرتو ، ناثیغتست  نینیع  اتناك  هیلإ ، رظنت 
يف ثوكملا  دعب  ىتح  ِفتخت  ملو  قامعألا ، يف  ةنماك  لزت 

.نجسلا
: فقوت الب  هیف  قدحت  يھو  اھینیع  لوح  هعباصأب  رمي  وھو  لاق 

؟ نيديرت اذام  ىرت...بنيز 
: تلاقو اھینیع  تضمغأو  هفتك  تقوطو  هردصب  اھسأر  تقصلأ 

.يالوم اي  كلجأ  نم  ءيش  يأ  لعفأس 
.كفوخو كسأي  تقو  اًمئاد  اذھ  نیلوقت  - 

يھو ةیعدأب  اھسفنل  تمتمت  لوقت ، اذام  فرعت  مل  بجت ، مل 
.ةاجنلا ىنمتت 

رمي وھو  اھمف  نم  برتقي  همفو  ئداھ  توص  يف  سمھ 
مث بحلا  كلدابأو  مویلا  كلبقأ  نأ  يننكمي  اھیتفش : لوح  هعبصأب 

؟ كلذك سیلأ  نیفرعت ، اًدغ ، نجسلا  ىلإ  كدیعأ 
نلف يالوم  اي  نجسلا  ىلإ  ينتدعأ  ول  تلاق : مث  ةنكاس  تیقب 

ينكرتت نأ  اَّمأ  .كیلإ  ينمضتو  موي  لك  ينروزتس  املاط  يلابأ 
.اذھب احمسي  نل  كتمحرو  كلدعف  كنع ، ةدیعب  ةدیحو 

.كتفرع ذنم  اًریثك  اھیلع  نيدمتعت  يتمحر ، معن  يتمحر ؟ - 
اذھ اھتكرعم ، يف  ترصتنا  .يردت  ال  ال ، مأ  هیلع  تبذك  لھ 

.داتعلا ىلع  تضقو  شیجلا ، تقھرأ  اھنكلو  دكؤم ،
تقتلا مویلا ، هل  تحبصأو  اھیلع  هترطیس  ضرف  ةظحلو 
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ةوقو اًعم ، اھیلع  نایغطي  قوشلاو  فعضلا  ناكو  امھنیعأ ،
يف رھظت  نجسلا  نم  اھفوخو  اھسأيو  ةسبتلملا  اھرعاشم 

وھ وأ  رحسلا  لوعفم  دادزا  لھ  ِردت  مل  هترطیسو ، دسجلا  ةبغر 
هلدابت تناك  اھنكلو  نجسلا ؟ يف  ةدیحو  ءاقبلا  نم  فوخلا 
اھرخس اھلخادب  ناج  هنأكو  هتياھنل ، لصو  اھرمع  نأكو  قشعلا ،
هترظن يف  ةشھدلا  نم  اًئیش  تأر  .اھلقع  ىلع  ىضقو  هل 

.لاتقلا نم  َّرفم  الف  وزغتو  براحت  ِلابت ، ملو  رذحلا ، نم  اًئیشو 
هعارذب تثبشتف  اًمئاد ، لعفي  امك  اھنع  دعتبا  ىھتنا  نأ  دعب 
كیعارذ نیب  مانأ  ينلعجا  هردص : ىلع  اھسأر  عضت  يھو  تلاقو 

.يل حمسا  طقف ، مویلا 
.اذھ دتعأ  مل  لاق : مث  امبر ، ةرم  لوأل  ةریح  يف  اھیلإ  رظن 

كل تقتشا  ةلئاق : هعارذب  تكسمأف  كرحتي ، نأ  لواح 
يبلط اذھ  كیعارذ ، نیب  مانأ  طقف  مویلا  ينكرتا  كتدقتفاو ،

.دیحولا
كل تلق  هتاراھم : لك  ىلع  ىغطت  تأدب  ةریحلاو  قفر  يف  لاق 

ال بنيز ، اي  مونلا  كنكمي  نجسلل ، كدیعأ  نل  اذھ ، دتعأ  مل 
.يعارذ نیجاتحت 

اھسفنل تمستباو  هب ، ثبشتت  لزت  مل  يھو  اھینیع  تضمغأ 
هب ترعش  اًنكاس ، يقب  قیمعلا ، مونلا  تعنصتو  حایترا  يف 
اھنأ ول  دعب  فرعت  ملو  مالكلا ، ىلع  ؤرجت  مل  اًنكاسو ، ًاظقیتسم 

ىقبت نأو  اًدیعب  اھب  عفدي  نأ  تفاخ  ةكرعم ، مأ  ةوزغ  يف  ترصتنا 
لاق اذكھ  ءاھدو ، ططخ  كراعملا  هذھ  يف  راصتنالل  .هسفن  جراخ 
دبال تاوزغلا  هذھ  يف  اًعيرس ، ملعتت  يھو  اھملع ، اذكھو  ریمألا ،

.طقف عالقلا  سیلو  تاراحلاو ، ةقزألا  وزغ  نم 
؛ اھرمع ينس  نیب  هسبحت  اھنأكو  اھقاسب  هقاس  تطاحأ 
، بحلا اذھب  ينبذعت  نأ  تررقو  يب ، جاوزلا  تررق  تنأ  تسمھو :
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؟ ملظلا اذھ  لك  لجأ  نم  بنذلاب  رعشت  الأ  ينسبحت ، نأ  تررقو 
.ةمئان كتننظ  لیلق : دعب  لاق 

اھيأ يعم  لدعت  مل  كیعارذ ، نیب  يدوجوب  عتمتسأ  نأ  ديرأ  - 
.ریمألا

؟ فسوي ذاقنإ  نيديرت ؟ اذام  سوبع : يف  لاق 
رمأب متھأ  .كعم ال  ىقبأ  نأ  هعارذ : ىلع  اھدیب  ُّرمت  يھو  تلاق 

.ينكرتت ال  هریغ ، الو  فسوي 
.اھمعط فرعيو  هتميزھب  رعشي  هنأكو  اًسباعو ، اًتماص  يقب 

ةقیضلا فوطعلاو  تاراحلا  ىلع  ةرطیسلا  مكحت  يھو  تلاق 
اھفرعت قشعلا ، يف  يتعاجش  ىرت  نأ  ديرت  تنك  هسفن : لخاد 

.بحلا اذھب  يباذع  فرعتو  نآلا ،
؟ نیبذعتت َمِلو  قفألا : ىلإ  رظني  وھو  لاق 

ةلھم يطعت  مأ  نآلا ، فیسلاب  برضتأ  يردت  ال  ةتماص  تیقب 
.اھعم ملقأتلاو  ةميزھلا  ةغاستسال 

هعارذ تلبق  .برضلا  نم  دبال  ودعلا  رقھقت  تقو  نكلو 
ءيش يأ  لمحتأس  كریغ ، بحأ  ملو  كریغ  فرعأ  مل  تسمھو :
كلجأ نم  تقحسو  يحور  تباذ  ول  ىتح  .ءيش  يأ  كدعسأل ،

.ينمزھي كریغ  براحم  الف  لعفأسف ،
.مھفأ ال  - 

ریست تومأ ، مك  فرعت  ال  ُّتِمل ، يریغ  عم  كب  ترعش  ول  - 
يننكلو ناطیشلا ، نم  سمو  نونج  يف  تاقرطلا  نیب  يسفن 

، تئش ام  يب  لعفا  .كاوس  يل  سیلف  كلجأ ؛ نم  لمحتأس 
.ينكرتت نكلو ال  تدرأ ، ول  ينلتقا 

!؟ نیبعلت ةبعل  يأ  .بنيز  ةيدج : يف  لاق 
ةيواز يف  اھسأر  سدت  يھو  ةعرسم  تلاقف  مایقلا ، لواح 
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.يب قثو  كیعارذ ، نیب  ينكرتا  هعارذ :
؟ فسوي نیبو  كنیب  ثدح  اذام  - 

ىریل ءاج  ةرجحلا ، يف  كلاجر  ناك  فرعت ، تنأ  ةعرسم : تلاق 
.نآلا ينقیطي  وھ ال  ..يبأ 

؟ كلذك سیلأ  نیفرعت ، .هلتقأس  يننكلو  مسح : يف  لاق 
هار ام تـ لعفا  هفتك : ىلع  اھدیب  رمتو  هتبقر  لبقت  يھو  تلاق 
مل مالكب  أطخ  َّيأ  يل  رفغاو  تنأ ، َّالإ  ينمھي  ال  يالو ، اي مـ ًالدع 

، ةعرسب ملعتأ  ءارمألاب ، الو  جاوزلاب  ةربخ  يل  سیلف  هدصقأ ،
.يقالخأ نم  نِّسحأ  نأب  كدعأو 

ال كيراوج ؟ مامأ  انأ  نوكأ  اذام  ىسألاب : رھاظتت  يھو  تلاق  مث 
ينُّلمتس .ةماعلا  نم  تنب  نھئاھد ، يف  الو  نھلامج  يف  انأ 

الف ينَّلمت ، ىتح  كعم  ىقبأ  .يلابأ  الو  .فرعأ  .اھدعب  تومأو 
ال لوقأ ؟ اذام  .يریغ  عم  تنأو  يل  ةایح  الو  كنودب ، يل  رمع 

كلوح ءاسنلا  لك  يریغ ، ...يعارذ  نیب  تنأو  يباذع  فرعت 
!؟ اذھ لدع  ُّيأ  .تنأ  كریغ  يل  سیلو 

رعشأ تنك  اذامب  فرعت  يالوم ، ءاكبلاب : رھاظتت  يھو  تسمھ 
؟ ًالیل .موي  لك  .ينجس  يف 

؟ اذامب موجو : يف  لاق 
..يعارذ نیب  كروصتأ  انأو  توملا  ديرأ  تنك  - 

اھبیصي طقف  اھمسا  ةراس ؛ مسا  قطنت  نأ  ديرت  نكت  مل 
نآلاو لبق ، نم  دحأ  هتبترم  ىلإ  لصي  مل  اھل  اھھرك  زازئمشالاب ،

، ةأرما يأ  يعارذ  نیب  رثأت : يف  تلاق  .لبق  نم  ریثكب  رثكأ  اھھركت 
مل كنأ  فرعأو  كیلإ  قاتشأ  انأو  ةلیل  لك  تومأو  توملا  ديرأ  تنك 

ملكتأ نأ  ديرأ  طقف  ةلمملا ، يتاملك  رركأ  ةفسآ  انأ  .ينديرت  دعت 
.كعم

، يكبت تناك  اھنأكو  دھنتت ، يھو  رثكأ  هیعارذ  ىلع  تطغض 
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ال هب  ترعشو  ديدج ، نم  مونلا  عنصتت  يھو  اھینیع  تضمغأو 
.هتلیل مني  ملو  اھتلیل  منت  مل  اًسوبعو ، ًاظقیتسم  كرحتي 

اھل كرت  قيرطلا ، لاوط  هتبتر  ام  لك  تلاق  دقو  مونلاب  ترھاظت 
اًنكاس وھ  يقبو  اھحارأ ، هتاذ  دح  يف  اذھ  ملكتتل ، ةصرفلا 

.ةذفانلا ىلإ  نارظنت  هانیعو 
، مونلاب رھاظتت  لزت  مل  يھو  هناكم ، نم  ماق  حابصلا  يف 

.ةرجحلا نم  جرخو  هسبالم ، ىدتراو 
مل .ال  مأ  ًالماك  سمأ  اھراصتنا  ناك  لھ  يردت  ال  اھناكم ، تیقب 

ىلع اھدي  تعضو  نآلا ؟ فسوي  لتقب  رمأیس  لھ  اًئیش ، لقي 
تَّرم دق  ةیبرحلا  ةرماغملا  هذھ  نوكت  نأ  ىنمتت  يھو  اھمف 

.داتعو تايولوأ  بورحلل  .اھمھفت  ملو  اھرعاشم  للحت  مل  حاجنب ،
هتعمس رادلا ، نحص  ىلإ  ةئیطب  ىطخب  تجرخو  اھبایث ، تدترا 

مأ اھبلق  ىلع  اًفوخأ  يردت  ال  اھبلقب ، تكسمأ  ةراس ، عم  ملكتي 
تأر ءيش ، يأ  عمست  نأ  عطتست  مل  .عمستو  ىرتس  ام  ىلع 
دوعت مأ  هنم  برتقتأ  ِردت  مل  .فرصنتو  نانتما  يف  هدي  لبقت  ةراس 

.ةرجحلا ىلإ 
تجرخ فیك  لیلخ : مأ  تلاقف  لیلخ ، مأ  ينیعب  اھانیع  تقتلا 

! كیلامملا دونج  قوفت  ةردق  كيدل  يتالوم ، نجسلا ؟ نم 
ىتم دعب  فرعأ  ال  َّيلع ، ينثت  ال  كوجرأ  ةعرسم : تلاق 

.نجسلا ىلإ  يندیعي 
؟ كب لعف  امل  هنم  ةبضاغ  تنأ  لھ  لیلخ : مأ  تمستبا 

عبتت سفنلا  نأ  نم  دكأتت  نأ  ديرت  اھنأكو  اھسفنل ، تمتمت 
.هحماسأ نل  لقعلا :

.لیلخ مأ  اھعمست  مل 
عم هیلایل  يضقي  ناك  لھ  ينيربخأ ، نآلاو  رارصإ : يف  تلاق 

؟ ةراس
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نأ يل  سیل  يتالوم ، تلاق : مث  ةھرب  لیلخ  مأ  اھیلإ  ترظن 
؟ اذھ كینعي  َمِل  مھفأ  ال  يل ، يحمساو  ينینعي ، ام ال  يف  ملكتأ 

كنكلو نیمھفت ، لب  قیض : يف  بنيز  تلاقف  امھنیعأ ، تقتلا 
نیلعفت امك  قامعألا  يف  تبني  يظیغ  نیكرتتس  يملكتت ، نل 

.لاح لك  ىلع  يِتقيدص  تنأ  سأب  .اًمئاد ال 
.بجت ملو  اھسأر  لیلخ  مأ  تأطأط 

: ةراس ةرجح  باب  ىلإ  ناھجتت  اھانیعو  ریكفت  الب  بنيز  تلاقف 
؟ هدي لبقت  اذامل  ةراسو ؟ ریمألا  نیب  ثدحي  اذام 

.يتالوم اي  اھقتعأ  لیلخ : مأ  تلاق 
تنأ لھ  هب : رعشتس  اھنأ  فرعت  نكت  مل  حرف  يف  تسمھ 

؟ اذھ نم  نیقي  ىلع 
لك هل  وعدأ  .اھقتعأو  هیف  شیعت  ًاناكمو  لاملا  ضعب  اھاطعأ  - 

.ریمألا يالوم  موي 
اھبلقب تكسمأ  ةظحللا ، هذھ  يف  ايوق  اًقانع  هقناعت  ول  تَّنمت 

اذھ رمأ  بيرغ  .ريرسلا  ىلإ  توھو  امھتفرغ  ىلإ  تھَّجوتو 
.بيرغو كبرم  بلقلا ،

راصتنا وھ  اذكھ  مالستسالاو ، ةميزھلا  معط  راصتنالا  يف  نأكو 
نل اھنأب  اھسفنل  ديدج  نم  تدَّدر  يدنج ، رخآ  توم  دعب 

.هحماست نل  هحماست ،
مأ لاق  امك  فسوي  لتقیس  لھ  فرعت  ملو  مویلا ، ةیقب  هرت  مل 

.ةنداھملا هذھ  دعب  هبضغت  نأ  الو  لأست ، نأ  ىلع  ؤرجت  ملو  ال ،
ىلع هدعاست  يھو  تلاق  .اًمجاو  اًتماص  ناك  ًالیل  داع  امدنع 

كل خبطأ  نأ  بحأ  .يسفنب  ءاشعلا  كل  رضحأ  هتءابع : علخ 
.يسفنب

...بنيز لاقو : سلج 
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.معن تلاقو : هدیب  تكسمأو  اذامل  يردت  ال  تفجترا ،
...فسوي اھینیع : ىلإ  هرظن  طلسي  وھو  لاق 

.هرمأ ينمھي  ال  هدي : لبقت  يھو  تابث  يف  تلاق 
.هلتقأ مل  - 

كل رضحأ  .اًمئاد  لداع  تنأ  ءطب : يف  تلاقو  اھحایترا ، تراد 
.ءاشعلا

؟ هلتقأ مل  اذامل  يلأست  نل  اھینیع : صحفتي  وھو  لاق 
.لأسأ نل  تابث : يف  تلاق 

نآلا فسوي  لتق  بنيز ، ةبعص : ةكرعم  يف  غواري  هنأكو  لاق 
.هاركذ ِدّلخي  نم  انأ  نوكأ  نلو  اًدیھش ، هنم  لعجیس 

اًدیھش نوكیس  فسوي  نأ  دصقي  ناك  لھ  هلأست  نأ  دوت  تناك 
نم فسوي  وحمي  نأ  ریمألا  دارأ  لھ  يھ ؟ اھدنع  مأ  ةماعلا  دنع 

ؤرجت ملو  مھفت  مل  اًعیمج ؟ رصم  لھأ  ةركاذ  نم  مأ  يھ  اھتركاذ 
نع يورتلا  نع  الو  لدعلا ، نع  ملكتي  مل  هنكلو  لاؤسلا ، ىلع 

.هتفرتقا بنذ  نود  سفنلا  لتق 
...ناكم يأ  يف  ىرخأ  ةرم  هتلباق  ول  نكلو  مسح : يف  لاق  مث 

روفلا ىلع  هتلتقل  قوسلا  يف  ةفدص  ىتح  وأ  كدلاو  دنع 
.هعم ِكُتلتقلو 

.يالوم اي  كُّقح  تلاقو : باجيإلاب ، اھسأر  تَّزھ 
؟ نیمھفت اھیلع ، نيریست  رادلا  هذھل  نیناوق  كانھ  ةوق : يف  لاق 

تاجوزب يفرعتت  نأ  كديرأو  لمكأف : .باجيإلاب  اھسأر  تَّزھ 
لكو ناطلسلا ، تاجوزو  َّنھب ، كتقالع  ينِّسحت  نأو  كیلامملا ،

.ةضورلا يف  نم 
.عاطم كرمأ  - 

.نآلا نم  ةجوزك  يفرصتت  نأ  كديرأ  - 
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.كیضري ام  لك  لعفأس  - 
ىلإ نیحلا  نم  اھلبقتو  هدیب  كسمت  لزت  مل  يھو  اھیلإ  رظن 

، اًدبأ َّيلع  نيرصتنتس  كنأ  ينظت  نأ  كاَّيإ  كاَّيإ ، لاق : مث  رخآلا ،
.يعادخ يلواحت  نأ  كاَّيإ 

.بذكلا دتعأ  ملو  عیطتسأ  يننإ ال  كل  مسقأ  - 
.مویلا ةراس  تقتعأ  ءافج : يف  لاق 

اي كل  رارقلا  هفك : لبقتو  اھتماستبا  ىلع  رطیست  يھو  تلاق 
.يالوم

.كعم يساقت  نأ  اھديرأ  ال  اھل ، ةبسنلاب  لضفأ  اذھ  - 
.قطنت ملو  تمستبا 

.نآلا لكأن  اًمجاو : لزي  مل  هھجوو  ًالئاق  ماقف 
؟ اًدحاو ًابلط  كنم  بلطأ  نأ  يل  لھ  ةعرسم : تلاق 

نیب مانأ  نأ  ديرأ  لجخ : يف  تسمھف  ةبير ، يف  اھیلإ  رظن 
نجسلا ةدحو  يل ، حمسا  طقف ، مویلا  اًضيأ ، مویلا  كیعارذ 

.ًالیل يعم  كديرأ  ينتلعج 
.اذھ دتعأ  مل  كل  تلق  هسفن : عم  ملكتي  هنأكو  لاق 

.يلجأ نم  اذھ  لعفا  هدیب : كسمت  يھو  تلاق 
.ملكتي مل 

لزي مل  .تاعاس  هعم  تملكتو  تكحضو  هیعارذ  نیب  تمان 
ةأجف تلاق  .نوكس  يف  اھلبقتيو  هتميزھ  فرعي  هنأكو  اًمجاو 

؟ َتیتأ نيأ  نم  .يالوم  هیلإ : رظنت  يھو 
نيأ نم  ىرخأ : ةرم  تلاقف  ينعت ، ام  مھفي  وھو ال  اھیلإ  رظن 

؟ رصم ىلإ  تئج  ىتم  تئج ؟
.ركذتأ ال  اھیلإ : رظني  وھو ال  لاق 

!؟ كدالب نيأ  ركذتت  ال  - 
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.رصم يھ  يدالب  - 
؟ تدلو نيأ  نكلو  اھب ، كنأ  رصمل  فرش  عبطلاب ، - 

لكو مكحلاو  شیعلا  ناكم  ناك  اذإ  دلوملا  ناكم  ةیمھأ  امو  - 
.رصم وھ  ءيش 

؟ ًانایحأ كلھأ  روزت  - 
! ينرذعا ةعرسم : تلاقف  اھتلئسأ ، نم  قیضلا  هیلع  ادب 

ىلإ تئج  مھروزأ ، فیك  يلھأ ، فرعأ  ال  مسح : يف  لاق 
.كیلامملا مھ  يلھأ  ةنماثلا ، يف  ةضورلا 

اذھ رمأو  كیلامملا  رمأ  يف  ركفت  يھو  باجيإلاب  اھسأر  تَّزھ 
ةنماثلا يف  يھو  اھتراح  نم  اھوعزتنا  ول  تلیخت  .اًديدحت  ریمألا 

!؟ هذھ ةایح  يأ  .اھابأ  الو  اھمأ  الو  اھاخأ  رت  ملو  طق  اھرت  ملو 
مھفطخ ةميرج  .اھیلع  بعصي  مھمھفو  ةصاخ  ةلاح  كیلامملا 
لفطلا فطخ  نكمي  فیك  نكلو  رفتغت ، ال  مھتاھمأ  ناضحأ  نم 

، لافطألل فطخ  كانھ  ةماعلا  نیب  دحاو ؟ نآ  يف  اًریمأ  هلعجو 
لوقت امك  تاعاجملا  تقو  مھلكأ  وأ  مھلتق ، متي  ةداعو 

نم ةذاحشلا  يف  مھفیظوت  متي  بلاغلا  يف  نكلو  تاعاشإلا ،
فطخ متي  فیك  مھفت  ال  اھنكلو  نيذاحشلاو ، بيذاجملا  لبق 
ریكفت ىلإ  جاتحي  رمأ  رصمك ، دالب  ىلع  اًریمأ  حبصیل  لفطلا 

.قیمع
يف كدلوم ؟ ناكم  ىلإ  ةدوعلا  يف  تركف  لھ  يالوم ، تلاق :

؟ تركف لھ  كتدلاو ؟ نع  ثحبلا 
اي كب  ُّرضي  ریثكلا  ریكفتلا  اذھ  اھمف : ىلع  هدي  عضي  وھو  اھعطاق 

.ىرخأ ةرجح  ىلإ  بھذأو  ككرتأ  ىتح ال  يمان  بنيز ،
.روفلا ىلع  لعفأس  تلاقو : هب  تثبشتو  اھینیع  تضمغأ 

* * *
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غولبل نكلو  اھردق ، لبقتت  تأدبو  اھتایح ، عم  بنيز  تملقأت 
.نایحألا ضعب  يف  لاوھأو  تابوعص  نوصحلا 

، ةندھلا مث  لوصولل  اًعيرسو  اًسلس  اًقيرط  رفحت  نأ  ديرت  تناك 
اھتبسك يتلا  اھتلوجو  طیطختو ، داتعو  ةوق  ىلإ  جاتحي  قيرطلاو 

، تاقوألا هذھ  يف  دیفت  ةءارقلا  .كراعملا  ةياھن  نوكت  نل  اًرخؤم 
ناك اھل  ءارمألا  تاجوز  لُّبقت  .ةفسلفلاو  قطنملا  ةءارق  ةصاخو 

ریمألا جورخ  ببسو  سربیب ، ناطلسلا  تاجوز  ةصاخو  ًالیحتسم ،
وھ هفرعي  امبر ال  وأ  هلقع ، نطاب  يف  نكسي  فولأملا  نع  دمحم 
وأ كیلامملا  تاركسعم  ىلإ  لوصولا  يف  اھل  لمأ  الف  اًضيأ ،

مھتغلب نوملكتي  مھیلع ، ةقلغم  مھتایحف  مھتایح ؛
مھتبرغو مھتذتاسأو  مھتابيردت  نوركذتيو  مھتاحلطصمو ،
هدایسأ طقف  اوسیل  مھ  ديدج ، ملاع  طسو  مھب  جزلاو  مھفطخو ،

ریمألا ناكو  ةصاخلا ، مھتایح  مھل  تناك  .هداتعو  هدونجو  لب 
نم ریثكلا  يف  ةیكرتلاب  نوملكتي  تاعاس  ءارمألا  عم  سلجي 

نيواودلا نوئشنيو  نوبتكيو  نوذفنيو  نوططخيو  نایحألا ،
ىلجتيو لامعألاو ، بتارملا  ناقتإ  يف  نومظنيو  بصانملاو ،

، ةرظنو ةتفل  لك  يفو  اھب  نوموقي  ةكرح  لك  يف  قیقدلا  ماظنلا 
، ًانایحأ لاوھألا  لمحتو  سفنلا  بيذھت  ىلع  ةردقلا  ىلجتتو 

شحاوفلا لك  ءارمألا  تویب  يف  ىرت  تناك  ىرخأ  ًانایحأو 
لھ ةدكأتم  نكت  مل  .نوجملاو  صقرلاو  رمخلا  برشو  قسفلاو 

هجوو يدنجلا  هجو  نیھجو : مھنم  لكل  َّنأ  مأ  نوفلتخم ؟ ءارمألا 
مھرورم نم  مھنع  هفرعت  امو  اھلغشي ، أدب  كیلامملا  رمأ  مكاحلا ؟

رمأ امأ  .ادج  لیلق  ةیھازلا  سبالملاو  ةنصحألاب  قاوسألا  يف 
همھف يف  عفني  ملو  امات ، ًاطالتخا  اھیلع  طلتخاف  دمحم ؛ ریمألا 

.قطنملا بتك  لك 
نیب ةدیحوو  ةضورلا ، يف  ةدیحوو  رصقلا ، يف  ةدیحو  تناك 
امدنع اًریثك  ُّلقت  تناك  ةدحولا  َّنأ  بيرغلاو  .ةيرحبلا  كیلامملا 
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بيرغلا رمألا  اذھ  .هردص  ىلإ  اھمضي  وأ  اھعم  ملكتيو  ریمألا  دوعي 
هنأب بنيز  هترسفو  ام ، دح  ىلإ  نكمي  لب  اًضيأ ، هریسفت  نكمي  ال 

نم اھعم  ملكتي  يذلا  دیحولاو  ةیبرعلاب ، اھعم  ملكتي  يذلا  دیحولا 
رصم لھأو  ةماعلا  نم  اھاري  ال  امبر  يذلا  دیحولاو  ساسألا ،

راطخألاب نورعشي  الو  نامألا ، ءاخرو  نمألا  ةلفغ  مھبیصت  نيذلا 
ال ةماعلا  دالبلا ، يف  ءيش  لك  مھتلتل  صبرت ، يف  ةرظتنملا 

تاكنلاو لظلا  لایخ  عم  مھتاقوأ  نوضقي  نومھفي ، الو  نوفرعي 
الو كیلامملا  تایحضت  مجح  نومھفي  الو  كیلامملا ، دقتنت  يتلا 

.ةیھافرلا طسو  ةسئابلا  مھتایح  الو  مھتاعارص ،
هلوح رعشت  يذلا ال  دیحولا  لوھجم  ببسل  ناك  دمحم  ریمألا 

نیناوقو اًسوقط  ءارمألل  نكلو  ةبرغلا ، هذھو  داھطضالا  اذھ  لكب 
اھزوف نم  ةدكأتم  نكت  مل  تاذلاب  مویلاو  .اھبحت  ملو  اھدتعت  مل 
دمحم ریمألل  سربیب  ناطلسلا  ىدھأ  مویلاف  اھملقأت ، الو 

نأ ةعانق  اھلخادب  تناكو  اھانیع ، تأر  ام  لمجأ  نم  نیتيراج 
نم هجاوز  ىلع  ریمألا  خبوي  نأ  هتيدھب  ديري  سربیب  ناطلسلا 

.مھفت مل  هیلإ ، برقتي  نأ  ديري  امبر  وأ  ةماعلا ،
ناك ةراس  نم  صلختلاو  اھلامتحا ، نم  ربكأ  ناك  نیتيراجلا  رمأ 

اھشیج شویجلا ، لك  كاھنإ  ىلإ  اھب  ىَّدأو  دح ، دعبأ  ىلإ  اقاش 
.ریمألا عم  ةایح  الف  اھقرؤي ؛ يراوجلا  رمأ  رمتسا  ولو  هشیجو ،

وأ اھیخأ  وأ  فسوي  ریصمب  يلابت  دعت  ملو  .ریخألا  اھرارق  ناك  اذكھ 
.بوتكملا ملظلاو  مئادلا  باذعلا  وھ  اھریصمف  رصم ؛ لھأ  لك 
.ةرملا هذھ  موجھلا  يف  ءدبلا  لبق  رذحلا  يخوت  اھیلعو 

اھینیع ىلإ  رظنو  داع  امدنعو  دوعي ، ىتح  هرظتنت  ةمجاو  تیقب 
.هلھاجتو نزحلا  ىأر 

؟ مویلا كعم  ملكتأ  نأ  نكمي  لھ  يالوم  سوبع : يف  تلاقف 
.موي يأ  يعم  يملكتت  نأ  كنكمي  - 
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حمست تلاقو : هعارذ ، ىلع  اھدي  تعضو  مث  اھلوح ، تتفتلا 
؟ رصقلا ةقيدح  يف  كعم  ریسأ  نأ  يل 

.عبطلاب لاق : مث  اھیلإ  رظن 
يتاللا يراوجلا  تيأرأ  يھ : تلاق  ىتح  تمص  يف  اًعم  اراس 

؟ كل ةيدھ  ناطلسلا  نھب  ىتأ 
؟ نيديرت اذام  ..بنيز  - 

يف الو  رعاشملا  يف  مالكلا  بحي  هنأ ال  تمھفو  يناوث  تركف 
يل تيرتشا  ةوق : يف  تلاق  .اھدتعي  مل  يتلا  ءایشألا  الو  اھمالآ ،

.ينلجخي كمرك  جاوزلا ، تقو  بھذلا  نم  ریثكلا 
؟ يراوجلاب بھذلا  ةقالع  ام  - 

.كنم نھيرتشأ  - 
؟ فیك نھيرتشت ؟ لاق : مث  ةأجف  كحض 

.يل هتیطعأ  يذلا  بھذلاب  يخأل ، نھيدھأو  نھيرتشأ  - 
.يراوجلا كاخأ  يدھتل  كبھذب  نیحضت  َمِلو  - 

، ءيش يأ  لمحتأ  نأ  يننكمي  .َمِل  فرعت  تنأ  نیقي : يف  تلاق 
.كتایح يف  يریغ  ةأرما  يأ  دوجو  لمحتأ  نكلو ال 

نم سیل  فرعأ ، تلاقف : بضغ ، يف  اھیلإ  رظنو  ةأجف ، فقوت 
ام نھيرتشأس ؟ يننكلو  هبلطأ ، ام  فولأم  ریغ  رمأ  وھ  يقح ،

.نھنمث عفدأس  ةلكشملا ؟
؟ نھریغ ناطلسلا  وأ  ءارمألا  ينيدھي  امدنعو  - 

.كيراوج لك  يرتشأس  .اًضيأ  نھيرتشأس  - 
؟ اذامل لاق : مث  اھیلإ ، رظنلا  نعمأ 

كبحأ نأ  ديرأ  اننیب ، اًزجاح  ديرأ  ال  تلاقو : ةوق  يف  هدیب  تكسمأ 
اي ينمھفت  .ءارمألا  لك  نم  رثكأ  قحتست  تنأو  قحتست ، امك 

؟ يالوم
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.يلمكأ لواحأ ، - 
اًءزج اھیطعي  لجرل  هلك  اھبلق  يطعت  ملاعلا  يف  ةأرما  دجوي  ال  - 
ىلع نوكي  نأ  دبال  دویق  الو  زجاوح  الب  ةأرملا  لجرلا  كلتمیل  هنم ،

قحتسي امك  كقشعأ  نأ  ديرأ  اھدحو ، اھل  نوكي  نأل  دادعتسا 
ينغ وأ  يوق  كنأل  وأ  ةفئاخ  يننأل  كعم  شیعأ  الو  كلثم ، لتاقم 

.يل دیحولا  لجرلا  دمحم ، كنأل  لب  ریمأ ، وأ 
اي كرمأ  بيرغ  نییفوصلاو ، ءارعشلاك  نیملكتتو  ریثكلا ، نیئرقت  - 

.بنيز
لعفأس مدنت ، نل  كدعأ  مدنت ، نل  ةصرفلا ، ينطعأ  كوجرأ ، - 

نأ دحاو : بلط  ىوس  كنم  بلطأ  الو  كدعسأل ، عیطتسأ  ام  لك 
.كتایح يف  طقف  انأ  نوكأ 

ریمأ يأ  فرعأ  يننأ  دقتعأ  ال  فولأم ، ریغو  بيرغ  بلط  اذھ  - 
نأ كنكمي  اذھ !؟ بلط  يأ  يراوج ، كلمي  الو  طقف  ةجوز  هيدل 

.اًمئاد يراوجلا  لك  نع  ةفلتخم  ةبترم  يف  يتجوز  ينوكت 
كسفن لكب  بحت  نأ  امإ  يالوم ، اي  بتارم  دجوي  بحلا ال  يف  - 

.بحت الأ  امإو 
الأ امإو  كسفن  لكب  بحت  نأ  امإ  راجشألا : ىلإ  رظني  وھو  دَّدر 

.بحت
؟ تاداقتعالا هذھب  تئج  نيأ  نم  لاقو : اھیلإ  رظن  مث 

، نیتأرما يجاني  اًرعاش  دجأ  ملو  يالوم ، اي  بحلا  نع  تأرق  - 
الو ةلبع ، ىوس  رتنع  َقشع  الو  ىلیل ، ىوس  سیق  َقشع  الف 

.ةنیثب ىوس  لیمج  َقشع 
، بنيز اي  مھفرعأ  ال  مھل ، عمتسيو  ءارعشلا  قّدصي  نم  َّلض  - 

.نایحألا مظعم  يف  بذكلا  ىوس  سكعت  تاملكلا  نأ  قدصأ  الو 
ثاغضأو ماھوأ  يھف  اذل  مھقزر ؛ ردصم  يھ  ءارعشلا  تاملكو 

.زوعلاو جایتحالا  تقو  الإ  مھتاجانم  جرخت  .اًمود ال  مالحأ 
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.يالوم اي  اًمود  قدصي  بلقلا  - 
.اھیلإ رظني  نأ  نود  ریسلا  يف  رمتسا  بجي ، مل 

ذفنيو بلقلا  ناسنإلا  عبتي  يتلیخم  يف  ةھرب : دعب  تلاق 
ىلإ يدؤي  ىوھلا  عابتاف  هل ، ءافو  الف  لعفي  مل  ولو  هرماوأ ،

.ةنجلا لوخد  ىلإ  ىَّدأ  لوضف  الو  هبحاص  عفن  عمط  الف  میحجلا ،
نم ىوھلا ، لك  وھ  بلقلا  ةوق : يف  لاق  مث  ةھرب  اھیلإ  رظن 

.ىوھلا عبتي  بلقلا  عبتي 
عبنم وھ  اًمود ، قدصي  بلقلا  لب  سأیلا : نم  ءيش  يف  تلاق 

بلقلاو بارسلاك ، راصبألاب  بعلیف  ىوھلا  امأ  نیقیلاو ، ناميإلا 
.اًمود اًدحاو  قشعي 

هتجوز قشعي  ریمأ  مكف  بنيز ، اي  ةرملا  هذھ  تأطخأ  امبر  - 
نیتنثاو ةيراج  كلمي  يذلا  اھجوز  بحت  ةجوز  مكو  اھریغ ، جوزتيو 

.اًعبرأو ةجوزو 
ال ىرخأ : ةجح  يف  ریكفتلا  عیطتست  ال  يھو  ٍّجرت  يف  تلاق 

انأو ريرحلاو ، يلحلا  نبلطي  ءارمألا  تاجوز  لك  ءيش ، َّيأ  ديرأ 
.فولأم ریغ  رمأ  اًضيأ  اذھ  طقف ، تنأ  كديرأ 

.فولأم ریغ  رمأ  اًضيأ  اذھ  دَّدر :
.فولأم ریغ  رمأ  ةماعلا  نم  كجاوزو  - 

.اًضيأ اذھ  معن  - 
؟ يراوجلا ىلإ  جاتحت  لھ  - 

.طبضلاب هیلإ  نيدصقت  ام  ّضو  يحِ لاق : مث  اھیلإ ، هرظن  لاطأ 
.يسفنو يبلقب  كدحو  كل  انأ  نوكأ  امك  يدحو  يل  تنأ  - 

.يلایخلا كملاع  يف  ةأرملا  لثم  لجرلا  نأكو  ًالئاق : مستبا 
ریغ ةفزاجملاو  ةمداقلا  ةوطخلا  ذخأ  يف  ركفت  يھو  تتمص 

.تافزاجملا هذھ  ًانایحأ  بورحلا  بلطتت  ةبوسحملا ،
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، ينغ رجات  هنأ  عم  يمأ  ىوس  فرعي  يبأ ال  تيأر  يالوم ، - 
عم كدوجو  لمحت  عیطتسأ  ال  طقف ، يھ  اھل  َّنك  ٍراوج  انيدلو 

.ثدح ول  كعم  ةایحلا  يف  رارمتسالا  نكمي  الو  يریغ ،
يف اھب  يقلي  وأ  اھعفصي  نأ  تفاخو  بضغ ، يف  اھیلإ  رظن 

لعفت تنك  امك  عبطلاب  ينكلمت  نأ  كنكمي  تلمكأف : نجسلا ،
عضتس .نآلا  لعفت  امك  يبلق  كلمت  نل  كنكلو  انجاوز ، ةيادب  يف 

.فرعأ كبضغت ، يتحارص  ينرذعا ، .دبألا  ىلإ  اننیب  اًزجاح 
!؟ يديدھت ىلع  نیئُرجت  - 

لجرل يلخادب  اَّمع  ربعأ  طقف  انأ  ديرت ، ام  لعفتس  ؤرجأ ، ال  - 
ينظفلي يذلا  ملاعلا  اذھ  لك  نیب  يب  رعشي  هنأ  فرعأ 

.ينھركيو
؟ كھركي نم  لاق : مث  امبر ، ركفي  ةھرب  تمص 

.كیلامملا لك  فرعت ، - 
، ءاوس كیلامملا  لك  سیل  يممعت  ال  كیلامملا ، لك  سیل  - 

..بنيز
.يالوم اي  معن  اھدیب : هعارذ  طیحت  يھو  تلاق 

.تاديدھتلا هذھ  لك  دعب  كل  ثدحي  نأ  نكمي  اَّمم  يفاخت  ال  - 
سملت نأ  نم  َّيلع  ُنَوَْھأ  كل ، تلق  ينلتقا  وأ  ينسبحا  - 

.نیفصن رطشنأ  عیطتسأ ، ينقدص ال  يریغ ،
!؟ اذھ جاوز  ُّيأ  - 

، هیلع مدقتل  ةعاجشلا  كيدل  تناكو  فولأم ، ریغ  هنإ  تلق : - 
نأب مركلا  كيدل  نوكي  نأ  ىنمتأ  .ًابعص  ناك  اذھ  نأ  فرعأ  انأو 

يرمع لك  ألمتس  كنأب  كدعأو  طقف ، ةمعنلا  هذھب  يلع  َّنمت 
يرمع لاوط  ءيش  يأ  كنم  بلطأ  نل  يننإ  كل  مسقأو  يقابلا ،
تقولا عم  يدؤي  يذلا  حورلا  رھق  نم  فاخأ  يالوم  .يقابلا 

.اھدلبتو اھئافجل 
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.رمألا يف  ركفأس  ةھرب : دعب  لاق 
تقتلاو فقوتلاب ، اھیلإ  ریشیل  هدي  عفرف  لمكتل ، اھمف  تحتف 

رثكأ مالك  يأ  ديري  هنأو ال  دفني ، أدب  هربص  نأ  تفرعو  امھنیعأ ،
، ةبوعصب اھلخادب  ةریثكلا  تاملكلا  ىلع  ترطیس  رمألا ، اذھ  يف 

نوكت نأ  دب  ال  ةفزاجملاو  رعاشملا ، لك  ىلع  ىغطت  ةریغلاو 
.قيرطلا ةیقب  تتمص  ةبوسحم ،

رظني لكلاو  رصقلا ، يف  لوجتت  تناك  مویلا ، لاوط  ةرتوتم  تیقب 
تاملكلا وأ  مئاتشلا  ضعبب  متمتتو  ةیبصع  يف  خفنت  يھو  اھیلإ 

ضعب عم  بردتي  ناك  اھتذفان ، نم  ترظن  .دحأ  اھمھفي  مل  يتلا 
هرارق فشتست  نأ  لواحت  يھو  هتصحفت  ةزرابملا ، ىلع  هدونج 

، تابيردتلل همامتھا  لك  يطعي  ناك  هنكلو  هتاكرح ، وأ  هینیع  نم 
.ةریخألا هتكرعم  براحي  هنأكو 

تََّبطق .ةءارقلا  عطتست  ملو  ربص ، مدع  يف  اھطویخ  لزغت  تذخأ 
مل ينتیل  انھ !؟ ىلإ  يب  ىتأ  اذام  اھسفنل : لوقت  يھو  اھیبجاح 

! هرأ
برجي امبر  هنأ  يف  كشلا  اھرواسي  أدبو  تاذلاب ، مویلا  رخأت 

اھلتق رَّرق  ولو  روفلا  ىلع  تلحرل  لعف  ول  هنأ  تررقو  هيراوج ، ضعب 
.لضفأ اذھف  اھسبح ، وأ 

ال بضغو  ةیتاع ، جاومأب  ةریغ  نیب  ام  اھرعاشم  تحجرأت 
نیب اھكرتيو  اھُّلمیس  امبرو  اھنجس  هلاعفأ ، لك  نم  فصوي 

رومألا لك  تطلتخا  .ةديدج  ةرماغم  نع  ثحبيو  هرصق ، تارجح 
سفنلا تعنقأو  هحماست ، نل  اھنإ  يضاملا  يف  تمسقأ  اھیلع ،

، اھنادجو لك  ىلع  لایخلا  رطیس  نآلاو  ملقأتت ، نأ  دب  ال  اھنأب 
.اھراثدناو اھكالھب  رذني  ایناطیش  ًالایخ  ناكو 

ةفلتخم اًھوجو  ىرت  يھو  ةآرملا  يف  اھسفن  ىلإ  ترظن 
!؟ يردي نم  .لبقتسملا  يف  يتأتس  اھوجوو  ةراسلو ، تايراجلل 
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ةریغلاو اھینیع ، ىلع  تطغض  هتفرتقا !؟ بنذ  َّيأو  اذھ  میحج  ُّيأ 
اذام يراوجلا ، ىلع  يقبي  نأ  ررق  ولو  اھبلق ، ايانح  ىلع  ىغطت 
هنأ فرعت  يھو  اھترجح  يف  ىقبتس  رایتخا ! اھل  سیل  لعفتس ؟
ىلإ عمتسيو  يھ  اھلبق  امك  اھلبقي  ىرخأ ، ةأرما  يعارذ  نیب 
يف رمتست  امبرو  يھ  ملستستسو ، .ةعطقتملا  اھسافنأ 

! روفلا ىلع  تومت  نأ  دبال  هیلإ  قوشلا  رمتسا  ول  هیلإ ؟ قوشلا 
سفنلا تیتفت  ىلع  ةريرشلا  ةردقلا  هذھ  كلمي  رْحِّسلا ال  ىتح 

أدب يذلا  زجعلاب  روعشلا  اذھ  .نونجلا  تاراغم  يف  اھب  جزلاو 
نم دب  ال  .قالطإلا  ىلع  أوسألا  ناك  اھنیيارش  نیب  نم  قثبني 

توربجلا لك  مھ  ةالص ، لك  يف  مھیلع  ءاعدلاو  كیلامملا  ِّبَس 
.ةعمتجم دالبلا  لك  يف  ملظلاو 

امبر هنأب  ةزجاعلا  سفنلا  وزغي  يذلا  فیفطلا  لمألا  كانھ  ناكو 
يردت ال  اھرسكو ، اھربج  اًضيأ ، اھمزھ  لبق ! نم  اھفصنأ  .اھفصني 
اھتمس وھ  زجعلاف  ةوقلاب ؛ ترھاظت  ول  ىتحو  اھب ، لعفیس  اذام 

برستي سأیلا  نكلو  قيرغلاك ، مواقتو  لواحت  .ریمألا  تیب  يف 
.ةرماغملا سفنلا  ىلإ 

ىلع ةسلاج  تناكو  ةرجحلا ، لخد  لیللا  فصتنم  دعب 
اي رمألا  يف  تركف  لھ  اھبناجب : ىقلتسي  وھو  تلاقو  امھعدخم ،

؟ يالوم
! ىتح مالسلا  َّيلع  يقلت  مل  ةشھد : يف  لاق 

؟ كموي ناك  فیك  يالوم ، اي  ينرذعا  ربص : مدع  يف  تلاق 
؟ تنأ كموي  ناك  فیك  لاق : مث  اًریثك ، مستبي  نكي  ملو  مستبا ،

.اًسوبعو ةتماص  تیقب 
؟ ًالیمج اًموي  نكي  مل  لاقف :

مايأ سعتأ  نم  ًالیمج ، اًموي  نكي  مل  ضیفخ : توص  يف  تلاق 
.يتایح
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؟ اذامل كتایح ؟ مايأ  لك  سعتأ  نم  ةشھدلاب : رھاظتي  وھو  دَّدر 
.بجت ملو  اھسأر  تأطأط 

اًمئاد كرعاشم  اًدیج ، كرعاشم  نیفخت  تنأ ال  نیفرعت ! لاقف :
اذھ ِرّیحم ، ءيش  يانیع ، كتأر  ذنم  اھمھفأ  كینیع ، يف  ةحضاو 

؟ عیمجلل مأ  طقف  انأ  يل  ةحضاو  يھ  ىرت  حوضولا ،
اھب َّجز  يذلا  بضغلا  ىلع  ةرطیسلا  لواحتو  اھيدي  كرفت  تناك 

.ةیضاملا ةرملا  يف  نجسلا  ىلإ 
؟ يالوم اي  رمألا  يف  تركف  لھ  اھلخادب : لعتشي  اھبضغو  تلاقو 

.عوضوملا اذھ  ينقلقي  ينرذعا ،
.ءيشلا ضعب  ةالابمال : يف  لاق 

؟ ترَّرق اذامو  - 
.رتوتلاو قیضلا  لك  ىأرو  اھیلإ ، رظن 

، لضفأ جئاتن  ىلإ  ّدؤت  يِ اًمئاد ، ةفولأملا  ریغ  لاعفألا  لِّضفأ  - 
، ءانعلاو تقولا  نم  ریثكلا  ىلإ  جاتحت  كلثم  ةجوز  ققحم ، رصنو 

.نيرمعل لجرلا  يفكتو 
ىغط حرف  يف  سمھتو  هردص ، قِّوطت  يھو  اھسفنب  ِردت  مل 

! دمحم ىرخألا : رعاشملا  لك  ىلع 
.لبق نم  اذكھ  يمسا  يقطنت  مل  - 

.دالبلا لك  يف  جوز  لضفأ  تنأ  - 
؟ كیلامملا نم  يننأ  عم  - 

.كیلامملا نم  كنأ  عم  - 
؟ نآلا بھذلا  ديرت  ةھرب : دعب  تلاق 

.كبھذ ديرأ  ال  ال ، باضتقا : يف  لاق 
لعفتس اذام  نیتيراجلا : ریصم  نم  دكأتلا  لواحت  يھو  تلاقف 

؟ نیتيراجلاب
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نأل يعاد  ال  يدونج ، نم  نینثال  امھتيدھأ  ءودھ : يف  لاق 
.بنيز اي  امھيرتشت 

.حایترا يف  تمستبا 
اذام لوقلا ، ينیقدصا  بنيز ، لاقو : اھینیع  ىلإ  هرظن  طَّلسف 

.يبذكت نأ  كايإو  كیلامملا ؟ نع  ةماعلا  لوقي 
نومحي عوضخ : يف  تلاق  مث  ًالیلق ، تددرت  هلاؤسب ، اھأجاف 

.مھتایحو مھسفنأب  نوحضيو  دالبلا 
نوفرعي اذھ ؟ نومھفي  رصم  لھأو  لاق : مث  مكھت  يف  مستبا 

؟ راطخألا
را ـ طخأ ىوس  نو  ـ كرد يـ امبر ال  تلا : قـ ثـم  ـا  هسأر تأطأط 

.دیكأتلاب نوكردي  ءاملعلا  نكلو  يالوم ، اي  رقفلاو  ءا  ـ بو ـ لا
؟ تنأو دیكأتلاب ، نوكردي  ءاملعلا  اھیلإ : رظني  وھو  دَّدر 

، داعیمو ٌموي  كاردإلل  نآلا ، رثكأ  مھفرعأ  هیلإ : رظنت  يھو ال  تلاق 
.دالیملاو توملا  لثم  هلثم 

ينلصت بنيز  اي  ًانایحأ  اھھجو : نع  اھرعش  حيزي  وھو  لاق 
ةبيرغ ال تاملك  نوصاصبلا ، يل  اھلقني  رصم ، لھأ  اھددري  تاملك 

؟ يل اھنیحرشتأ  .اھمھفأ 
.ينم لضفأ  ةیبرعلا  ملكتت  يالوم ، ديري : امم  فاخت  يھو  تلاق 

رصم لھأ  ةفرعملاب ، سیلو  بنيز  اي  نیقیلاب  يتأي  مھفلا  - 
، ةلیبق الو  لصأ  الب  مجعلا ،  نم  دیبع  كیلامملا  نإ  نولوقي :

رجأب نوبراحي  روصقلا ، طسو  نوجملا  يف  مھمايأ  نوضقي 
؟ كيأر ام  .ءافلخ  مھ  الو  برع  مھ  ال  تاواتإب ، نومحيو 

.طق مالكلا  اذھ  عمسأ  مل  ةعرسم : تلاق 
كلثم هِتدَّدرو  هِتعمس  يدجي ، بذكلا ال  بنيز ، اي  ةیكذ  كتدھع  - 

.كریغ لثم 
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.دالبلا لك  يف  جوز  لضفأ  كنإ  نآلا  كل  مسقأ  دیكأت : يف  تلاق 
نیملسملا رايد  يمحأ  يننأل  مأ  يراوجلا  ديرأ  ال  يننأل  - 

؟ بارخلا طسو  ةنمآ  كدالب  ىلع  يقبأو 
هءاضرإ ديرت  تناك  ةظحللا  هذھ  يف  ةباجإلا ، فرعت  نكت  مل 

.ةتماص تیقب  اھنكلو  اھرصن ، امك  هترصنو 
!؟ بنيز اي  كتحاصف  نيأ  لاقف :

اي كمامأ  يلقع  راتحيو  يناسل  زجعي  ام  اًریثك  تسمھ :
لھأ فرع  ول  امبر  نئاغضلا ، جرخيو  ةریصبلا  يمعي  لھجلا  يالوم ،

.فوخلا ىشالتل  رثكأ  كیلامملا  رصم 
؟ رثكأ يننیفرعت  تنأو  لاقو : اھنم  برتقا 

اي ىشالتي  نل  كیلعو  كنم  يفوخ  قدصو : ةیئاقلت  يف  تلاق 
.يالوم

كتحاصف يذ  يھ  اھ  تفاخ : توصب  لاقو  اھینیع ، ةرق  ىلإ  رظن 
.ديدج نم  كذقنت 

؟ يالوم اي  يباقع  ديرت  تنك  - 
.كمھف ديرأ  تنك  - 

؟ َّينیع أرقت  كتننظ  - 
مل ةميزھلا ، ىلإ  ّدؤت  يِ ةقثلاو  راطخألا ، طسو  هتمیق  داھتجالل  - 

! رصم لھأب  كیلامملا  نظي  اذام  ينیلأست 
يل تدب  ول  ءایشأ  نع  لأسأ  نأ  ديرأ  ال  تلاقو : تمستبا 

.ينلذختو ينؤست 
* * *
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سماخلا لصفلا 
اھسفن مھفت  دعت  مل  لب  اھتایح ، هركت  دعت  ملو  بنيز  تملقأت 

، كیلامملاو ریمألا  مامأ  اھفعض  رقتحت  ًانایحأف  قالطإلا ، ىلع 
هداعسإ اھبجاو  نم  نأبو  اھجوز ، هنأب  اھسفن  عنقت  ًانایحأو 

اًحرف ال تحرفو  لماح ، اھنأ  تفرع  ةریحلاو  كابترالا  نیبو  .هتعاطو 
.ةئنھتلا اھیلع  تلاھناو  امھتربخأو ، اھیبأو  اھمأل  تثعبو  فصوي ،

يھو تلاق  ةریخألا  ةرملل  هتنبا  ىأر  امدنعو  رضتحي ، بألا  ناك 
نسحي كل ، مسقأ  ریمألا ، عم  ةدیعس  انأ  هدي : ىلع  تبرت 

.ًابيرق كدیفح  ىرتس  ينبحي ، هنأ  فرعأ  ينبحيو ، يتلماعم 
ًابصغ هتنبا  جاوز  ةاسأم  ىوس  ىري  نكي  ملو  بألا  عنتقي  مل 

ةیحضتلا نع  اھضوعیل  اًریبك  ًاثرإ  اھل  كرت  دق  ناكو  .يكولمم  ریمأل 
ملو اًدودحم ، هحومط  ناكف  دمحأ  اَّمأ  .اھیخأ  ذاقنإ  لجأ  نم  اھب 

، هدلاو ناخ  يف  عیبلاو  هتراح ، يف  ثوكملا  ىوس  ىنمتي  نكي 
.نكمأ ول  يراوجلا  ضعب  امبرو  ةجوزلاو ،

اھفتك ىلع  دمحم  تبر  تمص ، يف  تكب  بألا  تام  امدنعو 
.ةنمؤمو ةيوق  كتدھع  لاقو :

ةَّلمم يننأ  دبال  ریمألا ، اھيأ  ينرذعا  تلاقو : اھعومد  تحسم 
.ينھركت َّالأ  ىنمتأ  ةبیئكو ، مايألا  هذھ 

يلمھت َّالأ  طقف  كديرأ  ءارھلا !؟ اذھ  ام  كھركأ ؟ فیك  لاق :
.ءاوھلل يجرختو  يلكأتو  كتحص 

اھدلاوف نزحلا ؛ ىلع  بلغتلا  تلواحو  .باجيإلاب  اھسأر  تَّزھ 
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.اھفرعيو اھمھفي  يذلا  دیحولاو  دیحولا ، اھدنس  ناك 
اھضرغ ناكو  بنيز ، اھتأدب  يتلا  ةبيرغلا  ةداعلا  هذھ  تحبصأ 

.موي لك  بنيز  اھرظتنت  ةداع  ریمألا ، فاعضإ 
مونلا ديرأ  ةلئاق : هب  ثبشتت  ًالیل  اھنع  دعتبي  نأ  ریمألا  لواح  اذإو 

.كیعارذ نیب 
رعشت ملو  ةيادبلا ، ذنم  هیعارذ  نیب  مونلا  هركت  مل  اھنأ  بيرغلا 
اھبضغ لك  عم  .ةيادبلا  يف  ىتح  هیعارذ  ملظ  نم  زازئمشالاب 

، نجسلا ةثداح  دعب  هیعارذ  نیب  مونلا  هركت  نكت  مل  هیلع  اھقنحو 
نآلا اھنكلو  يردت ، .ًابلاغ ال  اھتدحو  سنؤي  نم  ىلإ  جاتحت  تناك 
َايََّدأ اًعم  بألا  نادقفو  لمحلا  هنأ  دبال  ًالیل ، هیعارذ  ىلإ  جاتحت 

.رعاشملا يف  سبللا  اذھ  ىلإ 
رصقو كیلامملا  ءارمألا  روصقل  ةبضتقملا  اھترايز  يف  ترمتسا 
ةریصق تاملك  نقطن  اھلمحب  تاریمألا  تفرع  امدنعو  ناطلسلا ،

ةرايز مویلا  .نھتارظن  يف  حضاو  ءالعتسالاو  اھتئنھتل  ةیبرعلاب 
سمھلا نم  ریثكلا  كانھ  ناك  ةفلتخم ، تناك  ناطلسلا  ءاسن 

دعبو اھنع ، امھم  اًئیش  نفرعي  نھنأكو  تاریمألاو ، يراوجلا  نیب 
ديرت اھنأل  يتأت  نأ  ةیسكرشلا  ةجوزلا  اھنم  تبلط  تاظحل 

.ةیبرعلا َّنقتي  يئاللا  تالیلقلا  نم  تناكو  اھعم ، ثيدحلا 
يف كجوز  لتقیس  كرذحأ ، نأ  ديرأ  اھلوح : تفتلت  يھو  تلاق 

.هتلحر
؟ ةلحر يأ  - 
؟ نیفرعت ال  - 
.تلحرو اھتكرت  مث 

، سفنلا قمع  ىلإ  لصت  تناك  ةیسكرشلا  ةجوزلا  تاملكو 
.رصقلا ىلإ  قيرطلا  لاوط  اھلخادب  ددرتتو 

ةئلتمملا قيدانصلا  زھجت  لیلخ  مأ  تدجو  رصقلا  تلخد  امدنعو 
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.ریمألا ةلحرل  سبالملاو  ماعطلاب 
ءاسنو ةبيرغ  تاملك  اھیلع ، ىغطي  ناك  قیضلاب  روعشلا 

؟ اھربخي َمِلو  .ناكم  يأ  ىلإ  لحریس  هنأ  اھربخي  مل  تابيرغ ،
اذھ سیلأ  لتق ؟ ولو  ودبي ، ام  ىلع  رصقلا  اذھ  يف  ةعاضب  يھ 
تیب ىلإو  فسوي  ىلإو  اھتایح  ىلإ  دوعت  لتق  ول  ىنمتت ؟ ام 
ملأ .ثبعلاو  لالضلا  اذھ  لك  دعب  هباوص  ىلإ  رمعلا  دوعيو  اھیبأ ،

روعشلا َمِلو  قیضلا ، َمِلف  لكاشملا ، لك  لحي  هتوم  نإ  اًموي  لقت 
!؟ تومتس يتلا  يھ  اھنأكو  قانتخالاب 

رظتنت تناكو  ةریحلا ، نم  يذھت  داكت  يھو  اھريرس  ىلإ  توھ 
.ربص مدع  يف  همودق 

، ديدج نم  جرخ  مث  ةھرب ، اھینیع  ىلإ  رظن  ىتح  لخد  نإ  ام 
عضتو ةھكافلا ، زھجتو  زوإلاو ، جاجدلا  حبذت  نأ  لیلخ  مأ  نم  بلطو 

.ماكحإب ةقلغمو  ةریبك  قيدانص  يف  اذھ  لك 
ناتئلتمم اھانیعو  اھناكم  يف  اھدجوو  ةفرغلا ، ىلإ  داع  مث 

.زجعلاو ةریحلاب 
؟ بنيز اي  كب  لح  اذام  اھبناجب : سلجي  وھو  لاق 

تعضو مث  ةرم ، رخآل  وأ  ةرم  لوأل  هارت  اھنأكو  ةھرب  هیلإ  ترظن 
! رفاست ال  ةوق : يف  تلاقو  هدي ، ىلع  اھدي 

مھنأ ْملعأ  .كنولتقیس  تلمكأف : ةشھد ، يف  هینیع  حتف 
.كنولتقیس

تنأ لھ  .كیلع  رَّثأ  كلمح  نايذھلا ؟ اذھ  َمِل  ينلتقیس ؟ نم  - 
؟ ریخب

ةجوز .فرعأ  انأ  .ينعمسا  هدي : كسمت  يھو  ةوق  يف  تلاق 
تبھذ كنولتقیس ، مھنأ  مویلا  ينتربخأ  سربیب  ناطلسلا 

.اھروزأل
؟ ةجوز ُّيأ  - 
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.ةیسكرشلا - 
.اھیقدصت ال  ةالابم : يف ال  لاقف  امھنیعأ  تقتلا 

؟ بذكت َمِلو  - 
مھ كنوربخیس ؟ لھف  يلتق  نووني  اوناك  اذإو  بذكت ؟ َمِلو ال  - 

نم ال كانھ  اًمئاد  لوغملا ، عم  مالسلا  الو  يرفس  نوديري  طقف ال 
.مالسلا ديري 

ول .لضفأ  نوكي  كلاجر  دحأ  َتلسرأ  ول  ةأجف : ٍّجرت  يف  تلاق 
؟ لعفأ اذام  كولتق 

ىلإ نيدوعت  يننیلأست ؟ نیلعفت ؟ اذام  مكھت : يف  اھیلإ  رظن 
...نم نیجوزتت  امبرو  كدلاو ، تیبو  كتایح 

نل هنأ  فرعت  تنأو  اذھ  لوقت  اذامل  ءایتسا : يف  تلاقو  هتعطاق 
مايألا لاوط  يب  تلعف  ام  كیفكي  الأ  يبيذعت ؟ ديرت  اذامل  ثدحي ؟

يتاملك لجأ  نم  يالوم  اي  نجسلا  يف  يب  ِقلأ  ةیضاملا ؟
كنأكو رفاست ، نكلو ال  رظتنت ! ایھ ال  .اًضيأ  ةرملا  هذھ  ةحراجلا 

دعي ملف  كلذ ، نم  رثكأ  يردقب  ثبعت  ال  .دلو  البو  ةلئاع  الب 
.لمحتلا ىلع  ةردقلا  سفنلل 

اذام .برھأ  ال  انأ  بنيز ، لاق : مث  اھمھفي ، ال  هنأكو  اھیلإ  رظن 
نكلو كیلامملا ، لك  ردقو  يردق  .فرعأ  اًموي ، لتقأس  نیلوقت ؟
فرعأ الو  هلجأ ، نم  تقلخ  هب ، موقأ  نأ  دبال  لمعو  بجاو  يدنع 

.انتایح لاوط  هیلبقتتو  اذھ  يفرعت  نأ  دبال  هریغ ،
.ودبي ام  ىلع  اًعم  انتایح  ةریصق  - 

.قیض يف  اھھجو  ترادأو  هدي ، نم  اھدي  تعزن 
اذام رفاسأ ؟ َّالأ  نیعقوتت  تنك  لاق : مث  اھیلإ ، رظني  اًنكاس  يقب 

، ةياھنلل لتاقي  يدنجلاو  يدنج ، انأ  ةیكذ ، كنظأ  ُتنك  ِتعقوت ؟
.رخآ اًئیش  فرعأ  الو  رغصلا ، ذنم  اذھ  ىلع  تبردت 

يل حمسا  بابلا : حتفت  يھو  تلاق  مث  باجيإلاب ، اھسأر  تَّزھ 
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.رفسلا ءایشأ  ةیقب  كل  زھجأ  نأ  ديرأ  يالوم ، اي 
.يبھذا دورب : يف  وھ  لاقو  هینیع ، تشاحت 

* * *
اذإ ةمطافل : تمتمتو  ءاصفرقلا ، تسلجو  اھدسج  تنضتحا 

لوقت اذامل  .اقح  هنولتقیسف  .هنولتقیس  مھنإ  ةیسكرشلا  تلاق 
، ةمطاف هلتق ؟ ديري  نم  ىرت  هلتق ؟ ديري  نم  بذكت ؟ اذامل  اذھ ؟

؟ يننیعمست
لیمج كظح  بنيز ، كعمسأ ، ةأجف : سامح  يف  ةمطاف  تلاق 

هنم ذاقنإ  هَّنإ ال  تلق  اذھ ، تلق  .نذإ  هنم هللا  كذقنأ  .يتخأ  اي 
ام نیمھفت ؟ .فسوي  نیجوزتتو  هلام  نیثرت  تام  ول  هتوم ، ىوس 

؟ كقلقي يذلا 
يلوقت ال  تلاق : مث  عزف ، يف  اھینیع  تحتفو  اھبلقب ، تكسمأ 

!؟ تومیس هنإ  لاق : نم  تومي ! نل  اذھ ! يلوقت  نأ  كايإ  اذھ ،
؟ تومي نأ  هنيديرت  تلاق : مث  ةریح  يف  ةمطاف  اھتصحفت 

نم كمرح  نمو  كلبقتسم ، ىلع  ىضق  نم  وھ  نيركذتت ؟
بنيز ..و  كَّلذأو  كسبحو  كاخأ ، سبحو  ةونع ، كجوزتو  كبیبح ،

؟ يننیعمست
؟ تلق اذام  تلاق : مث  رثكأ  اھسفن  تنضتحا 

مايألا هذھ  لك  .فسوي  نع  يلأست  مل  ةریح : يف  ةمطاف  تلاق 
!؟ ثدح اذام  بنيز ، اي  تریغت  ةرم ، ولو  هنع  يلأست  مل 

؟ فسوي عمست : اھنأكو ال  تدَّدر 
؟ وھ نيأ  يفرعت  نأ  نيديرت  - 

؟ هلتق ديري  نم  دورش : يف  تلاق 
؟ فسوي نم ؟ - 

.ریمألا - 
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فیك ديدج ؟ نم  كل  َرَحَس  .ریمألا  اذھ  اًمامت  كیلع  رطیس  - 
!؟ كیلع رطیس 

تومي نأ  فاخأ  لعفأ ؟ اذام  لماح  انأو  تام  ول  ةریح : يف  تلاق 
.بأ الب  لفطب  ةلمرأ  ينكرتيو 

نع نیملكتت  تنأ ال  .يتخأو  يتقيدص  تنأ  بنيز ، ةمطاف : تلاق 
ةدراش تنأو  انھ  ىلإ  تئج  ذنم  هریغ ، يف  نيركفت  الو  هریغ ،
يبريو كجوزتي  فسوي  اذھ ؟ يف  كرضي  اذام  تام  ولو  ةقلقو ،

.كدلو
نأ دبال  اذھ ! يلوقت  نأ  كايإ  اذھ ! يلوقت  ال  ةوق : يف  تلاق 

ثعبي نأ  ناطلسلا  وجرأ  لعفأ ؟ نأ  يننكمي  اذام  .اًئیش  لعفأ 
ةدعاسم بلطأ  ناطلسلا ؟ ىلإ  لصأ  فیك  دونجلا ؟ هءارو 

.تومي نأ  نكمي  ال  لعفأ ؟ اذام  هتاجوز ؟
دعأ مل  ...نیبذكت  اذامل  هنیبحت  تنك  ول  َّيلع ؟ نیبذكت  اذامل  - 

تببحأ لھ  ةيادبلا ؟ ذنم  هنیبحت  تنك  لھ  بنيز ، اي  كب  قثأ 
!؟ مأ ال هنیبحت  تنأ !؟ ةأرما  ُّيأ  اقح ؟ فسوي 

.هبحأ ال ال  موقت : يھو  ةعرسم  تلاق 
؟ فسوي نیبحت  - 

اذھو ةیقابلا ، مايألا  لكو  لاجرلا ، لك  هركأ  فسوي ، بحأ  ال  - 
.هیف نم  لكو  دلبلا 

* * *
، ةيدارإ ةكرحب ال  هناكم  تسسحت  اھريرس  ىلع  تمان  امدنع 

تضمغأو ريرسلا ، ىلع  اھدسج  تقبطو  اھنطبب ، تكسمأ  مث 
ةبعصو ةدیعب  هاركذ  تحبصأ  فسوي ، يف  ركفت  مل  اھینیع ،

ریغص لفط  هنأكو  فلتخم  روظنم  نم  هارت  تحبصأو  سارملا ،
ناك اھعم ، يرجيو  اھبتاعيو  كحضيو  تاعاس  وھليو  اھعم  بعلي 

ريرشلا اھبلق  نكلو  هبیطأ ! امو  لجرلا  اذھ  لمجأ  ام  اھقيدص ،
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اھلھأو اھتلئاع  تناخ  .ودبي  ام  ىلع  براحملاو  بصتغملا  لضفي 
ءادعألل تحابو  ترقھقتو  تمزھنا  .اھسفن  ناكرأ  نم  نكر  لكو 
ةدمعأ َّزھ  فصوي ، اًھرك ال  هتھرك  اًموي  .رارسألا  لكو  نكامألا  لكب 
قوتلا نع  فقوتف  هیلع ، يضق  هتیلو  اكد ، اھَّكد  هنأ  ودبيو  بلقلا ،
ططخلا لك  ریغو  بلقلا ، فوج  يف  هدي  َّسد  هنكلو  ةریحلاو ،

.تايوتحملاو
نوصصختم سانأ  ءارتفالاو  ملظلل  همون ، ناكم  ىلع  اھدیب  ترم 

لتقيو عزاو ، الب  رتبي  مھلوأ ، وھ  مھفرعت ، ةوسقلاو ، بعللا  اونقتأ 
ىلإ قوتتو  اھسبح  غیستست  نأ  لذ  ُّيأو  ةنایخ  ُّيأ  ددرت ! الب 

!؟ اذھ تلعف  فیك  ناوھلاو ! مالظلا  ىلإ  اھرج  يذلا  ناجسلا 
تامالع اھیلع  ملعيو  حورلا  طوطخ  ىلع  هدیب  رمي  هتكرت  فیك 

!؟ شیفافخلاب ةئلتمملا  ةعلقلا  بج  نوجس  قمعب 
اھسفن رقتحت  ًالیحتسم ، هنع  دعبلا  حبصأ  ریمألا ، تام  ولو 

قشع هقشعت  هقشعت ، اھنكلو  كیلامملا ، لكو  ردقلا  هركتو 
مث هتتفو ، اھبلقب  ثبعو  تاظحل ، يف  ةأرما  ىلإ  اھلَّوح  ةقھارم ،
الو فسوي  ال  لبق ، نم  دحأ  رقتسي  مل  امك  سفنلا  يف  رقتسا 

قارف لمحت  ىلع  اھنیعت  يتلا  اھسئارع  ىتح  الو  ناسنإ ، يأ 
رشتني قشعلا  نكلو  ديدج ، معط  هل  فعضلا  نم  يزخلا  .ةوخإلا 

.هریصم يف  كشلا  اھرواس  املكو  باغ  املك  نیيارشلا  نیب 
* * *

لھ ءاجر : يف  لیلخ  مأل  تلاقو  اھسبالم ، تدترا  حابصلا  يف 
؟ ناطلسلا ةرايزل  يعم  نیتأت 

كل حمسي  نل  يالوم  تلاق : مث  عزف  يف  لیلخ  مأ  اھیلإ  ترظن 
يأ يف  تسیل  ناطلسلا  ةرايزو  يتالوم ، اي  رفاسم  وھو  جورخلاب 

.انتابغرل اًعبت  تسیلو  تقو ،
، هیلع فاخأ  ریمألا ، ذاقنإل  ينيدعاس  لواحن ، سأي : يف  تلاق 
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سیلأ اًدیج ، ناطلسلا  تاجوز  نیفرعت  يتدعاسم ، كنكمي 
؟ كلذك

، ریمألا نم  عمسنل  يربصا  يتالوم ، ددرت : يف  لیلخ  مأ  تلاق 
.كئاشحأ يف  كنباو  تنأ  رطخلل  كضرعيو  هبضغیس  اذھك  فرصت 

نأ فاخأ  تومیس ، دعقملا : ىلإ  يوھت  يھو  سأي  يف  تلاق 
.ةلواحملا نم  دبال  لعفأ ؟ نأ  يدیب  اذام  تومي ،

فرعأ يننكلو  يتالوم ، اي  ينيرذعا  ةمارص : يف  لیلخ  مأ  تلاق 
فرعأو ریمألا ، نم  نذإ  نود  جورخلاب  كل  اوحمسي  نل  دونجلا  نأ 

.كلفط لجأ  نم  يئدھا  انلبقتسي ، نل  ناطلسلا  نأ 
.بجت ملو  اھيدیب  اھھجو  تطغو  اھسأر  تَّزھ 

، ةرواجملا ةرجحلا  يف  تاسمھ  تعمس  تاعاس  ةدع  دعب 
.اھیلإ تھجتاف 

دحأو ةمطاف  ىلإ  رظنت  اھمأ  تدجوو  ةرجحلا  تلخد  امدنع 
.ثدح دق  اًئیش  َّنأ  تفرع  سأرلا  ئطأطم  فقي  دونجلا 

؟ ریخب ریمألا  اھنطبب : كسمت  يھو  عزف  يف  تلاق 
اولتقو هتلفاق ، صوصللا  مجاھ  يتالوم ، فرعن  ال  يدنجلا : لاقف 

..نكلو فرعن ، ال  نورخآلا ، َّرفو  ةلفاقلا ، دارفأ  ضعب 
.لمكأ تلاقو : اھتوص  سبتحا 

وھ هلتق  نوديري  اوناك  صوصللا  نإ  ربخلاب : ىتأ  يذلا  لاق  - 
.دعب دكأتن  مل  هولتقو ، تاذلاب ،

ترعشو اھمأ ، اھب  تكسمأف  ضرألا ، ىلإ  توھو  تقھش 
اي يربصا  بنيز ، اي  تمي  مل  قفر : يف  تلاقو  درابلا ، اھدسجب 

.يتنبا
تضمغأ اًفلتخمو ، اًمھبم  ودبي  نوكلاو  نآلا ، اھلذخي  رصبلا  ناك 

.قطنت ملو  اھینیع 
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.يفاخت ال  بنيز ، اي  يفاخت  ال  ةمطاف : تلاق 
ملو ريرسلا ، ىلع  تقلتساو  ةرجحلل ، اھمأ  اھتدنسأ  بجت ، مل 

لءاستت تناكو  ناتحوتفم ، اھانیعو  اھبناج  ىلع  تمان  .قطنت 
اذاملو يتایح ؟ لخد  اذامل  دكأتت : مل  ال ، وأ  عومسم  توصب 

الب اذھ  لك  لعف  ناذئتسا ؟ الب  اھنم  جرخ  اذاملو  يننجس ؟
يھ ةوقلا  نأو  رایتخالا ، يطعت  ال  ةایحلا  نأ  دوعت  .ناذئتسا 
تام ول  ينمطح ، هحماسأ ! نل  هحماسأ ! نل  اًمئاد ، رصتنملا 

.شیعلا ديرأ  ال  تام ؟ ول  لعفأ  اذام  .يھتنأ 
اي تام  ول  ىتح  اذكھ ، كلفط  نيدقفتس  ةلئاق : ةمطاف  اھتَّزھ 

.ينیقدص رْحِّسلا  وھ  كب ؟ اذام  تومت ، سانلا  لك  بنيز 
عیطتسأ تام ال  ول  تمتمتو : ةبیتر  تاكرح  يف  اھدسج  تكرح 

.هدعب شیعلا 
اي كتربخأ  اھل ، َرَحَس  مألل : تسمھو  فكب ، افك  ةمطاف  تبرض 

! نیتغئازلا اھینیعل  يرظنا  يتلاخ ،
، كیف رَّثأ  كلمح  وھ  ...يئدھا  تلاقو : اھفتك  ىلع  مألا  تتبر 

؟ اذامل دحلا ؟ اذھ  ىلإ  هنیبحت  اذامل ؟ .يتنبا  اي  يئدھا 
...و كَّلذأو  كسبح  نم  وھ  يركذت ، ةعرسم : ةمطاف  تلاق 

.مالكلا ديرأ  ال  امكوجرأ ، .مالكلا  ديرأ  ال  اھتعطاق :
، اًئیش يِلُك  .يتالوم  قفر : يف  تلاقو  لیلخ  مأ  اھیلع  تلخد 

.ءيش ثدحي  مل  امبر  اًئیش ، يدنجلا  دكؤي  مل  ریخب ؟ تنأ  لھ 
ةیقلتسم تیقبو  اھھجو ، تطغو  اھینیع  تضمغأ  بجت ، مل 

.ىودج الب  اھعم  مالكلا  لواحي  لكلاو  ريرسلا ، ىلع 
تلخد اًدحأ ، بطاخت  ملو  هیف  لكأت  مل  لماك  موي  رورم  دعب 

ءاودب اھل  تئج  .اھعم  ينوكرتا  مسح : يف  تلاقو  لیلخ  مأ  اھیلع 
.اندحو اھعم  قئاقد  ينوكرتا  اھیفشیس ،

نم لیلخ  مأ  تدكأت  امدنعو  بنيز ، مأ  اھءاروو  ةمطاف  تجرخ 
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ىلع بنيز  بناجب  تسلجو  ماكحإب ، بابلا  تقلغأ  امھجورخ 
، تا ـ يآلا ضعب  تأر  ـ قو ـا ، هسأر ىلع  اھدي  تعضوو  ريرسلا ،

.يتنبا اي  مالآلاب  معفم  اًمئاد  قشا  ـ علا ـب  لق تلا : قـ ثـم 
؟ يننیعمست .كیلع  قفشأ 

ریمألا اھینذأ : يف  لیلخ  مأ  تسمھ  .قطنت  ملو  اھسأر  تَّزھ 
.هوركم هل  ثدحي  مل  ریخب ، دمحم 

.ال امبر  ..امبر  ملأ : يف  تلاق 
ول ةملكب ، يقطنت  نأ  كايإو  يل ، يعمتسا  دیكأت : يف  تلاق 

.روفلا ىلع  تومیس  كلھأل  ةملكب  تقطن 
: ةأرملا تلمكأف  لیلخ ، مأ  ىلإ  ترظنو  اھتسلج ، يف  تلدتعا 

.ًالصأ ةلفاقلا  عم  نكي  مل 
! ةلفاقلا عم  نكي  مل  فوخ : يف  تدَّدر 
.هدعوم يف  دوعیسو  ریخبو ، ایح  لزي  ملو  - 

؟ اذاملو ةلفاقلا ، عم  رفاسي  مل  ةلفاقلا ، عم  نكي  مل  دوعیس ، - 
تكسمأ ةمكارتملا ، بئارضلاك  اھسأر  قوف  ةقیقحلا  تطقس 

، ينربخي مل  بضغ : يف  تلاقو  اھتوق  لكب  اھتبرضو  ةداسولاب ،
!؟ نوكأ نم  ينربخي !؟ َمِلو  .ينربخي  ملو  هدونج  ربخأو  كربخأ 
ناك اذام  بذاكلا ! نوكأ !؟ نم  ةماعلا ؟ نم  اھارتشا  ةيراج 

..هنبا لمحأ  مویلا ، تومأس  تنك  عقوتي !؟
تقولا يف  كربخأ  نأ  ينم  بلط  قفر : يف  لیلخ  مأ  تلاق 
فاخي ناك  امبر  هیمولت ، ال  هفدھ ، ىلإ  هلوصو  دعبو  بسانملا ،

.كیلع
اذھ هھركأ ! مك  يب ، هبأي  ناك ال  امبرو  يب ، قثي  ناك ال  امبرو  - 
هل يثعبا  هھركأ ، يننأ  هيربخأ  .يانیع  هتأر  لجر  أوسأ  لجرلا 

عابت ةعاضب  تسل  يننأو  ينلتق ، ول  ىتح  هكرتأس  يننأو  اذھب ،
.ىرتشتو
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ىلع اھب  يقلتو  هئایشأ  ضعب  نع  ثحبت  اھناكم  نم  تضفتنا 
ةسیبح عومدلاو  اًرارمحا ، دادزي  اھھجوو  ةوقو ، ظیغ  يف  ضرألا 

.نینیعلا
بح بحلا !؟ اذھ  لك  هنیبحت  تلاق : مث  ةنكاس ، لیلخ  مأ  تَّلظ 

.كیلعو هیلع  قفشأ  لاجرلا ، ىلع  ریطخ  كتوقب  ةأرما 
، يبلق لك  نم  هھركأ  لب  ريرسلا : ىلإ  يوھتو  جھنت  يھو  تلاق 

تینمت .توملا  ديرأ  تنك  سمأ  يل ؟ ثدح  ام  نیمھفت  لھ 
.يئاشحأ يف  هلفط  ىلع  الو  َّيلع  فخي  مل  توملا ،
.بسانملا تقولا  يف  كربخأ  نأ  ينم  بلط  هنكلو  - 

ُّيأ تنأ ؟ بسانملا ؟ تقولا  ددحي  نم  بسانملا ؟ تقولا  - 
.مرجملا تقو ؟

.يتالوم اي  يئدھا  - 
لیكلا حفط  .اًدبأ  هحماسأ  نلو  أدھأس  تلاقو : اھسأر  تَّزھ 

.سفنلا تفتكاو 
* * *

ءارمأ نم  ریثكلا  تاياكح  هبشت  اھتيادب  يف  هتياكح  دمحم  ریمألا 
ركذتي ام  ىلع  ةوخإ  ةسمخ  نیب  كرتلا  دالب  يف  أشن  كیلامملا ،
ترمو ةعارزلا ، يف  اًعم  نالمعي  اناك  هيدلاو ، نیب  ةریغص  ةيرق  يف 

ىلإ نیترم  وأ  ةَّرم  همأ  هب  تبھذ  .مھفو  عقوت  يف  ىلوألا  همايأ 
ضعبو ةیبشخلا  دعاقملاو  ءاوضألا  ركذتي  مھتدابع ، نكامأ 

ىأر نماثلا  هماع  متأ  امدنعو  .اھنیح  هتنايدل  ةمھبملا  سوقطلا 
ال وھو  هلوح  رظنو  ةقاط ، نم  مھيدل  ام  لكب  نورجي  لافطألا 

ِرجا ربكألا : هوخأ  حاص  ىتح  برھلا ، الو  يرجلا  ببس  مھفي 
.كوفطخ َّالإو  ةعرس  ىصقأب 

فرعي نكي  ملو  هلخادب ، اھنأ  نظي  نكي  مل  ةوقو  فوخ  يف  ىرج 
نوغبيو دونجلا  هديري  نم  وھ  عرسأ  يرجي  نم  نأ  تقولا  اذھ  يف 
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ىلع هبلقو  ضرألا ، تزتھاو  همامأ ، نم  هوخأ  ىشالت  .هفطخ 
ماس نابعث  ةسيرف  عقو  يرب  شحو  هنأكو  ضبني ، هنم  عمسم 
ىلع تطغض  ةيوق ، دي  هب  تكسمأ  .عئاضلا  هرمعو  هتياھن  فرعيو 

ناك .ةدئاف  الو  ىكبو  خرص  .عطتسي  ملو  اھحيزي  نأ  لواحف  هنطب ،
مھفلا ىلع  هتردقو  هنزاوت  هدقفي  يرجلاو  همامأ  نم  برھي  ءوضلا 
ةركاذلا يف  ةلمتكم  ریغ  ةظحللا  كلت  تَّلظ  امبر  وأ  ةيؤرلاو ،

.همأو هتركاذو  هتيرقو  هتلوفطك  ةروتبم 
، ةفلتخم هوجوو  ةبيرغ ، دالبل  ةليوطلا  ةلحرلا  ىوس  ركذتي  مل 

ىلع نوتبريو  هتغل  نوملكتي  هرمع  يف  دالوأو  ةنیصح ، ةعلقو 
مل لمألا  نأو  أدبتس ، ةایحلا  نأ  هنونئمطي  انس  ربكأ  دالوأو  هفتك ،

.اًدوجوم لزي 
؟ يتأتس يمأ ؟ هعومد : نیب  لاق 

ةداع ديدج ، نم  اھارت  نل  اھسنا ، ةیكرتلاب : هربكي  نم  لاقف 
بسحتف كیلامملا  اَّمأ  هرمع ، بسحي  مث  ناسنإلا  دلوي 

، لیمج كظحو  ذاتسألا ، ىلإ  لوصولا  ةظحل  نم  مھرامعأ 
.ةضورلا يف  انھ  كناكمو  هسفن ، نووالق  ناطلسلا  وھ  كذاتسأف 

، عيرسلا برھلل  ططخيو  مھفي ، الو  لبقتي  اًنكاس ال  لفطلا  يقب 
جرخم نع  ثحبي  هلوح  رظن  .اھیغتبيو  اھفرعي  ٍضارأ  ىلإ  ةدوعلاو 

، ةميدق سبالمب  ةركاذلا  يف  حولت  همأو  ریبكلا ، نجسلا  اذھ  نم 
.قاشلا لمعلا  نم  قورعلاب  ةئلتمم  ةيوق  ديو  ةئفاد ، ةحئارو 

، دجي ملو  نجسلا  نم  حوتفم  جرخم  نع  ثحبلا  يف  رمتسا 
ىتح ةعرس  ىصقأب  بابلا  ىلإ  ىرجو  سأي ، يف  لواح  هنكلو 

، ىرخأ ةرم  اذھ  لعفت  حیصيو : ةوق  يف  هتبقر  كسمي  نمب  رعش 
.عیمجلا مامأ  كتبقر  عطقأ 

لاق مث  ىسأ ، يف  هیلإ  نورظني  لافطألا  لكو  ملأ  يف  ثاغتسا 
ُتعطقل ينتفلاخ  ولو  اًریمأ ، َتحبصأل  يرماوأ  تعطأ  ول  لجرلا :
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ول نیئم ، َریمأ  كلعجت  ةعاطلا  انھ  عیمجلا ، مامأ  نآلا  انھ  كسأر 
نھر رصم  لھأ  لكو  رثكأ ، وأ  لجر  ةئم  كدي  تحت  ناكل  تدرأ 

.كتراشإ
.يمأ لفطلا : متمت 

كنأل كانرتخا  ءاسنلاك ! ملكتت  ال  هرھظ : برضي  وھو  لجرلا  لاق 
سیلو اًمداخ  حبصت  نأ  ررقنو  رایتخالا  ىلع  مدنن  انلعجت  الف  يوق ،

، هیصخن مداخلا  مأ ال ؟ ًالجر  نوكت  نأ  ديرت  قرفلا ؟ مھفت  اًكولمم ،
، راتخت اذام  تالیمجلا ، ءاسنلا  لك  هلوحو  اًریمأ ، حبصي  كولمملاو 

مأ ال؟ ًالجر  نوكت  نأ 
؟ ًالجر نوكأ  نأ  فوخ : يف  لاق 

؟ اًریمأو - 
.اًریمأو - 

.سوردلا لك  مھفتو  رماوألا ، لك  عیطت  - 
ُمھفأ اًدبأ : اًددجم  برھلا  لواحي  َّالأ  مسقأ  دقو  فوخ  يف  لاق 

.سوردلا لك 
؟ كتلئاع نيأ  - 

يف لاق  مث  هتلوجر ، عطقت  اًنیكس  لیختي  وھو  ًالیلق  لفطلا  ركف 
.انھ ىوس  يل  لھأ  ال  انھ ، يلھأ  مسح :

.ناطلسلا كتياغو  كلھأ  - 
.ناطلسلا دیكأت : يف  ددر 
.كذاتسأو .كتمعن  ُّيلو  - 

ةئلتمم اھنكلو  ةمراص ، تناك  لافطألل  نیملعملا  ةلماعم 
تقو مالكلا  مدع  ينعي  ناك  مراصلا  ماظنلا  مارتحالاو ، ريدقتلاب 

.راجشلا مدعو  ءاكبلا ، مدعو  رعاشملا ، نع  ریبعتلا  مدعو  لمعلا ،
لھسأ لمحتلا  لعج  هتغل  سفن  نوملكتي  نيرَخآ  لافطأ  دوجوو 
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لوصأو هقفلاو  نيدلا  مولع  میلعتب  میلعتلا  أدب  .دمحمل  ةبسنلاب 
لك لافطألا  لك  ةالص  نم  دكأتي  ملعملا  ناكو  ءوضولاو ، ةالصلا 

.ةیبرعلا ةغلل  مھملعت  نمو  نآرقلل  مھظفح  نمو  موي 
، ةزرابملاو لیخلاو  لاتقلا  نونف  ىلع  بيردتلا  أدب  ةھرب  دعب 
، تابيردتلا دحأ  يف  هقاس  دقفي  دمحم  داكو  اقاش ، ًابيردت  ناكو 

يتلا تامسلا  مھأ  نم  تناك  ةرباثملاو  لمحتلا  ىلع  ةردقلاو 
نم اًءزج  هنوكو  بصانملا ، يف  ىقرتي  كولمملا  لعجت 

ةملك تددرت  .ظوظحم  وھف  هسفن ، ناطلسلا  ةیشادشخ 
يف ملعملا  لاقو  لافطألاو ، نیملعملا  نیب  تقولا  لاوط  ظوظحم 
مل ةریغص  ةيرق  يف  كیبأك  اًحالف  حبصتس ؟ تنك  اذام  ةوق :
دئاق ىھنتو ، رمأتو  مكحت  براحم  تنأ  نآلاو  دحأ ، اھنع  عمسي 

، جاجدلاو محللا  لكأتو  ةرخافلا ، فویسلاب  نيزتتو  ريرحلا ، سبلت 
!؟ ديرت تنك  نيریصملا  َّيأ 

مث اًدونج  نوكن  نأ  رخفو : ةوق  يف  اًمئاد  لافطألا  ةباجإ  تناكو 
.ءارمأ

ملو نمز ، ذنم  هتركاذ  نم  تیحمو  ةلیلق ، تناك  فعضلا  تاظحل 
نع ثحبلاو  هتیقرتو ، هتاحاجنو  هتوقو  هبورح  ىوس  ركذتي  دعي 

هعفدي امف  كیلامملا ، نأش  ةیلعتو  ناطلسلاو ، ةوطسلا 
عافدلا لجأ  نم  دلبلاو  لھألاو  ةلوفطلاب  ةیحضت  نم  يكولمملا 

الو نمثب ، ردقي  الو  ءيش ، يأ  نم  ىلغأ  نیملسملا  رايد  نع 
هنع اًفورعم  ناك  دمحم  ریمألا  .بئارض  نم  ةماعلا  هعفدي  ام  لكب 

ةعرسب ىَّقرتو  لماعتلا ، يف  ةمارصلاو  برحلا ، يف  ءاھدلا 
.هباھتو هدسحت  كیلامملا  تلعج 

ناكم اوركذتو  هنم ، ٍاّنس  ربكأ  مھو  مھفطخ  مت  هدونج  ضعب 
ةلئاعلا نع  اًثحب  قحال  تقو  يف  اوداعو  مھلھأ ، ءامسأو  مھتيرق 
مھوراز وأ  رصم ، ىلإ  مھعم  مھوذخأو  مھودجوو  مألاو ،
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ناك هنكلو  ءيشلا ، سفن  لعفي  نأ  ركفي  ناك  ًانایحأ  .رارمتساب 
، ميدقو مھبم  ءيش  نع  ثحبلا  سوھ  نمو  هسفن ، نم  فاخي 

زجاحلا كانھ  ناكو  ریبك ، ملاع  يف  لیئض  لمأب  قلعتلا  نمو 
فعض لمألاب  قلعتلا  نأ  نم  نینس  هوملعم  هانب  يذلا  يسفنلا 
حازأ .هرمع  ةیقبو  هتلوجر  عیضیس  يضاملا  نع  ثحبلاو  ناوھو ،

.عقاولا عم  ملقأتو  قامعألا ، يف  سوھلا 
مھف مھنیب ؛ امیف  مھتاقالعب  كسمتلا  كیلامملا  ةداع  نم  ناك 

مھتایح لك  نع  يلختلا  عمو  ةماعلا ، اھمھفي  مھتغلو ال  ءابرغ ،
امیف مھتالص  تناكو  قرعلاو ، ةغللاب  كسمتلا  ناك  ةیضاملا 

، هب ىذتحي  ًالاثم  ضعب  نع  مھضعب  عافدو  دونج  وأ  ءارمأك  مھنیب 
دق دمحم  ریمألا  نوك  .ةطلسلاو  حلاصملا  ىلع  عارصلا  ناك  اذإ  َّالإ 
الو قيدص  ال  دحأ ، همھفي  ِرّیحم ال  ءيش  ةماعلا  نم  جاوزلا  ررق 

هلعج ىتح  رجاتلا  ةنبا  يف  هدجو  ام  ءارمألا  فرعي  ملو  ودع ،
مھفي ملو  ءارمألا ، عرش  نع  جرخيو  اھنود  ءاسنلا  لك  يف  دھزي 

.طق هسفن  دمحم 
* * *

ىلإ هسرفب  ىرجو  كركلا ، دودح  ىلع  هدونج  دمحم  ریمألا  كرت 
رصانلا لوزعملا  ناطلسلا  رصق  ىلإ  هدحو  لخدو  دلبلا ، لخاد 
ریمألا لوخد  دنعو  لاجرلا ، ضعب  هل  حتفو  رصقلا ، باب  قد  .دمحم 

وھو ةعرسب  هیلإ  هجتاو  رصانلا ، هجو  قرشأ  رصانلا  ىلع  دمحم 
، روھش ذنم  هرظتني  وھو  هفتك  ىلع  تبرو  ةوق ، يف  هقناعو  جرعي 

كنكلو ةلاحلا ، هذھ  يف  اذكھ  ينارت  َّالأ  ىنمتأ  تنك  رصانلا : لاق 
.سأب ال  يقيدص ،

ةحضاو همدق  يف  ةباصإلاو  ًاليزھ ، هدسج  ناك  دمحم  رصانلا 
نینیعو ايوق  اًھجو  كلمي  ناك  هنكلو  هسلاجم ، رضحي  نم  لكل 

.رفاو میلعتو  قيرع  لصأ  نع  منت  ةليوط  تارظنو  نیتبقاث ،
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ضرألا يف  ثیعي  سربیب  ةھرب : دعب  رصانلا  لاقف  اًعم ، اسلج 
؟ كلذك سیلأ  اًداسف ،

.باجيإلاب هسأر  دمحم  َّزھ 
؟ اذھ قدصتأ  .يلاومأ  لكو  يلاجر  ينم  بلطي  ثعب  - 

.تبرھو مكحلا  تكرت  كنأ  عیشي  - 
يأ يف  ينلتقیس  ناك  فرعت ، تنأو  رایتخالا  يدل  نكي  مل  - 
كانھ نآلا  لقألا  ىلع  دبألل ، مكحيو  يتثج  نم  صلختيو  ةظحل 

.لمأ
.مكحلا كرتت  يالوم  اي  ةرم  يناث  هذھ  - 

اي ينعمسا  رصم ، لھأ  نم  نمز  ذنم  اھعمسأ  مل  يالوم ! - 
ةطلسلا كیلامملا ، مظعم  امبرو  سربیبل ، نامأ  ال  دمحم ،

لاتقلا ةفلتخم ، ةقيرطب  اوبرت  دھع ، َّيأ  نونوخي  اھمامأو  مھفدھ ،
.ىرتشيو عابي  ءالولاو  ةلیسوو ، فدھ 

لصت نلف  ةقيرطلا  هذھب  تركف  اذإ  لاق : مث  ًالیلق  دمحم  تمص 
.اًدبأ ىرخأ  ةرم  مكحلا  ىلإ 

؟ ينعت اذام  - 
نوكلمي .كیلامملا  ىوس  كدعاسي  نل  مسح : يف  دمحم  لاق 

.لاتقلا ىلع  اوبردتو  ةریخذلاو  حالسلا 
.يكولمملا ينم  صَّلخت  - 

سیلف يقيدص ، اي  مھرسخت  ال  كیلامملا ، ءارمأ  كدیعیسو  - 
.سربیب عمط  نوھركيو  كعم ، نوفطاعتي  مھاوس ، كل 

؟ يندعاستس لاقو : دمحم  دي  ىلع  تبر 
.كلیحر ذنم  كدعاسأ  يننأ  فرعت  - 

قدصت .ماعطلا  ينع  عنمي  ةرسح : يف  لاق  مث  تاظحل  تمص 
زوإلا ينع  عنم  هنأ  فرعت  طقف ، تاوارضخلا  رویطلا ، لكآ  ال  اذھ !؟
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، برح ةلاح  يف  دالبلا  نإو  نمثلا ، ةظھاب  اھنإ  لاق : جاجدلاو ؟
؟ عقوتت اذام  ناطلسلا  لذت  امدنع  .مھرد  لك  ىلإ  ةجاح  يفو 
اي فرعت  تنأ  .لبق  نم  اذھ  ثدح  ربصأو ، مھفأ  يرسك ، ديري 

ءارمألا نم  أبتخأ  ریغصلا  ناطلسلا  نأ  فرعت  اھلك  رصم  دمحم ،
، هتایح ىلع  اوقبي  نأ  مھوجرتو  مھعم ، ضوافتتل  همأ  تجرخو 

نلو مل  انأ  .نآلا  اًتیم  تنكل  اھلخدت  الول  تلعف ، هلیحرب ، مھتدعوو 
نأ كیلامملا  ءارمأل  فیكو  اوسني ؟ نأ  رصم  لھأل  فیكو  ىسنأ ؟

؟ همأ ءارو  يمتحي  نم  اذھ  ناطلس  يأ  اوسني ؟
.رایتخالا كل  دعي  ملو  اًریغص  دعت  مل  تنأو  ناك  اذھ  - 

.يمف يف  لذلا  معط  قوذتأ  تحبصأ  - 
ءارمأ ءالو  تبسك  ول  .مھأ  طیطختلاو  مھم  ربصلا  دمحم : لاق 

كل تیتأ  مكحلا ، يف  ءاقبلا  سربیب  عاطتسا  ام  ماشلاو  رصم 
.قلقت جاجدلاو ال  زوإلاب 

؟ رصم لھأ  لاح  فیك  لاق : مث  ىسأ  يف  رصانلا  مستبا 
.لكألا عیطتست  ىتح  مھنع ؛ لأست  ال  - 

؟ عبطلاب نيرمألا  نوساقي  - 
كنأ نونظي  روھش ، نم  رثكأ  يقب  ول  دالبلا  ىلع  ىضقیس  - 

باحصأو راجتلاو  ءاملعلا  ىلع  ضبق  هل ، مكحلا  تكرتو  تبرھ 
.هرسك َّالإ  ةنيدملا  يف  ًالجر  كرتي  مل  فرحلا ،

.لضفألا نوقحتسي  رصم  لھأ  اذھ ، لك  ریغأس  تدع  ول  - 
؟ َتلعف لھ  ةماعلا ؟ نم  َتجوزت  لاق : مث  هیلإ  هرظن  رصانلا  لاطأ 

؟ سربیب كل  حمسو 
لواحي يعم ، رذحلا  ىخوتي  ينعنمي ؟ نأ  هل  فیكو  مستبا :

.هسفن تقولا  يف  ىنم  صلختلا  لواحيو  يئاضرإ ،
بضغأ لھ  كءاوھأ ، عبتت  كتدھع ال  ةماعلا ؟ نم  تجوزت  َمِل  - 

؟ كیلامملا اذھ 
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؟ يتجوزب كیلامملا  نأش  امو  - 
؟ دمحم اي  يندعاستس  فیك  - 

كرتاو مھءالو ، نمضاو  ماشلا  ءارمأ  عم  ملكت  مسح : يف  لاق 
.كتدوعل ةصرفلا  رظتننو  مھعم  ملكتأ  رصم  ءارمأ  يل 

فرعي لاجرلا ، لك  ديري  ناك  اذھ ، هضري  ملو  يلاجر  فصن  ذخأ  - 
.انتطخب رعشيو 

.زاجنإلاو ةيرسلا  نمضي  عيرسلا  فرصتلا  - 
؟ كیلامملا ءارمأ  يندعاسي  َمِلو  - 

قوفي امدنعو  نومھفيو ، نوفرعي  مھءانف ، دالبلا  كالھ  يف  َّنأل  - 
بقاوعلا ىلجتتو  عیمجلل  ةقیقحلا  رھظت  لوقعملا  دودح  ملظلا 

.ةصرفلا يل  كرتا  .دسافلاو  عماطلل  ىتح 
! كركشأ فیك  فرعأ  ال  هفتك : ىلع  تبر 

، كل اًخأو  كدلاو  كولمم  ُتنك  .ناطلسلا  يالوم  اي  اًعم  انیبرت  - 
.اورمتسیل كیلامملا  ةمس  ىقبي  نأ  دبال  صالخإلا 

* * *
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سداسلا لصفلا 
ردقب هنم  برھت  تناكو  سامح ، يف  اھنع  ثحبي  ناك 

دقف ةئیطخلا ، هذھ  َّالإ  هل  اھترفغ  هاياطخ  لكف  عاطتسملا ،
.اًدبأ اھرفغت  نل  اھنأ  اھرمأ  تمسح 

.دبألا ىلإ  هاشاحتت  نأ  عیطتست  نكت  مل  اھنكلو 
ال ىتح  اھسأر ؛ تطغو  مونلا ، تعَّنصتو  اھینیع  بنيز  تقلغأ 

ببست يذلا  لتقلاو  سفنلا  ةفھلو  بلقلا  فطعب  رعشيو  اھاري ،
.اھنایك لك  يف  هب 

هسافنأو اھدخ ، نم  برتقي  همفو  ءاطغلا  حيزت  هدیب  ترعش 
اھتقبأ يتلا  ةعمدلا  تطقاست  اھدخ  لَّبق  امدنع  .حورلا  لخاد 

شمكنا .اھتبقر  لبقف  اھینیع ، حتفت  ملو  نيرھش  اھلخادب 
.برھلا لواحو  اھدسج 

.كتدقتفا هیف : اھدھعت  مل  ةقر  يف  سمھ 
؟ كب اذام  قفر : يف  لاقف  بجت ، ملو  رثكأ  اھینیع  ىلع  تطغض 

؟ ينم ةبضاغ  ثدح ؟ اذام 
زھي بحو  فوخ  ءاكب  يف  تشھجأل  اھمف  تحتف  ولف  بجت ، مل 

.سفنلا لك 
؟ يعم يملكت  كب ؟ اذام  لاقو : اھسأر  تحت  هدي  عضو 

ينكرتت نأ  ىنمتأ  هدي : حيزت  يھو  تلاقو  اھدي  ىلع  تضبق 
.نجسلا فاخأ  دعأ  مل  طقف ، مویلا  سیلو  دبألل  ریمألا ، اھيأ 
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ثدح اذام  ءارھلا ؟ اذھ  ام  ةيدج : يف  لاقو  هتسلج  يف  لدتعا 
؟ نيرھش دعب  اھجوز  ةجوزلا  لبقتست  اذكھأ  يبایغ ؟ تقو 
يندلجت الو  ينعفصت  الو  نامألا  ينطعأ  تلاقو : اھینیع  تحتف 

.ملكتأل
.يملكت ءافج : يف  لاق 

، هبحت نأو  هقناعت ، نأ  ىنمتتو  هیلإ  رظنت  يھو  قفخي  اھبلق  ناك 
ظیغلاو حوحبم  توص  يف  تلاق  .هبذعت  نأو  هلتقت ، نأو  هلبقت ، نأو 
ةعاضب ءيش ، يننأكو ال  َّيلع ، تبذك  .َّيلع  تبذك  اھبلق : ألمي 

يننأ تدقتعاو  َّيلع  تبذك  .حور  البو  بلق  الب  كرصق  يف 
ىلع لوغملا  موجھ  نأو  اًمتح ، تومتس  كنأو  دبألا  ىلإ  كترسخ 
بلق كيدل  لھ  رعشت ؟ لھ  .كیلع  اًموجھ  ناك  نيرفاسملا  ةلفاق 

، ًالصأ لوغملا  ىلإ  رفاست  مل  يب ؟ هتلعف  ام  يعت  لھ  رعشتل ؟
ةَّرم يلع  تیضق  .ءيش  ال  انأ  ينربخت ؟ َمِلو  ينربخت ، ملو 
ىلع قلقت  ملأ  يرعاشمبو ؟ يب  ثرتكت  اذامل  .ًاثالثو  نیتنثاو 

، كمھي ال  هیلع ؟ رثؤیس  يذلا  ينزح  ىلعو  يئاشحأ  يف  كدلو 
نم اھفطخ  امبر  وأ  لضفأو ، لمجأ  يریغ  ةيراج  ءارش  كنكمیف 

تسل كنكلو  تئش  ام  يب  لعفا  اھتفاخإو ، اھديدھتو  اھتلئاع 
.نآلا نم  يجوز 

ضعب مھفأ  ءطب : يف  لاق  مث  اھعطاقي ، ملو  تمص  يف  اھعمس 
.اذھ نیفرعتو  يتجوز  تنأ  ءارھ ، همظعم  نكلو  كمالك ،

، ينلتقا وأ  ينجسا  ءافج : يف  تلاقو  ريرسلا  نم  تضفتنا 
يننكلو ثدح ، ام  َّلك  ءيش ، َّلك  ترفغ  كل ، رفغأ  نل  يننكلو 

، بأ الب  دلویس  ينبا  نأو  تلتق  كنأ  تننظ  ةظحل ، كل  رفغأ  نل 
ةدحاو ةملكب  يتنأمط  كنكمي  ناكو  فرعت  تنك  .اذھ  كل  رفغأ  نل 

.لعفت ملو 
نیفرعت عیطتسأ ، ال  ةوق : يف  لاقو  هيدیب  اھھجو  طاحأو  ماق 
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.اذھ
لخاد ناوھلا  اذھ  لك  ىلجتو  اھنم ، ةبيرق  هسافنأب  ترعش 

مث اھمف  نم  همفب  برتقي  وھو  اھینیع  تضمغأ  قوتلاو ، سفنلا 
نم ترجو  بابلا  ىلإ  تھجتاو  هيدي ، تحازأو  ةعرسب ، تدعتبا 

.ةرجحلا
رعش اھیلإ  رظن  املكو  سماخلا ، اھرھش  يف  ًالماح  بنيز  تناك 

ةایحلاو اتدَّروت ، اھاتنجو  هعم ، يھو  هداتعي  أدب  يذلا  ونحلا  اذھب 
يف ىنمت  امك  اھلالذإ  ىلع  اًرداق  نكي  مل  .اھفارطأ  نم  عشت 

، اھباب مطحي  نأ  عیطتسي  هتیل  اھدانع ، نم  ظیغلا  تاظحل 
هكلم تسیلأ  ال ؟ ملو  حفصلا ، بلطو  لسوتلا  ىلع  اھمغريو 
ىلع رطیسي  يذلا  اھھاجت  نیللا  اذھ  َمِلف  هترطیس ؟ تحتو 

؟ ةلیحتسم ةوسقلا  لعجيو  هلقع ،
كیلامم نم  هریغ  لثم  ثحبو  اھلبق ، ءاسنلا  نم  ریثكلا  رشاع 

ةحئار ركذتتو  هتيرقو  هدلب  نم  تءاج  نَّمع  ناطلسلا  ةیشادشخ 
رعشي ملو  ىرخألا ، ولت  ةدحاولا  دجو  هیضام ، ءاوھو  هراجشأ 

مل دسجلا  عابشإو  هلقع ، الو  هیضام  رقتسي  ملو  ةنیكسلاب ،
.ءانغتسالاو لوصولا  ىلع  اھدعاسي  ملو  حورلا ، معطي 

مل اھھاجت  هرعاشمو  هحور ، نم  بكسني  اھل  هقوشف  بنيز  امأ 
لكو ةدیحولا  هتوفھ  اھنأكو  ةيادبلا ، ذنم  اھمھفي  نأ  عطتسي 
يتلا هتیئاقلتو  هترطف  لكو  هتلوفط ، لاوط  اھمتك  يتلا  رعاشملا 
جایتحا .لاتقلا  ملعتيو  حالسلا  كسمي  لفط  وھو  ةیح  اھنفد 
هداتعيو هغیستسي  أدب  مث  ةيادبلا ، يف  هفاخأ  هیلع ، بيرغ  حورلا 

اھھجو نكلو  هتغل ، ملكتت  الو  هلصأ  نم  يھ  ال  طقف ، ةدحاو  عم 
! بنيز .لزألا  ذنم  اھنم  مرح  يتلا  ةیئاقلتلاو  ةوقلاو  ةایحلاب  عشي 

تناك اھنم  برتقا  املكو  ًالماك ، اًعوبسأ  هعم  مالكلا  تشاحت 
امك همامأ  رایھنالا  سفنلا  يقت  ىتح  ةعرس ؛ ىصقأب  دعتبت 
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ةفرش وأ  باب  ءارو  اًریثك  ئبتخت  تناك  اھنكلو  اًمئاد ، ثدحي 
، اھلوح هحير  ىلإ  قوتلاو  بلقلا  حاحلإ  دمختو  هتوص  عمستل 

رعشي هنأكو  ةفرشلا  ىلإ  رظنيو  ثيدحلا  نع  فقوتي  ناك  ًانایحأ 
ىصقأب ةفرشلا  لوح  نم  يفتختف  هبقارت ، اھفلخ  اھدوجوب 

يف ىقبتو  ًالیل  اھترجح  قلغت  اًمود  تناك  اھنكلو  ةعرس ،
بضغلاو هل ، قفخي  اھبلقو  اھقرحي ، اھقوشو  ةنكاس  اھريرس 

رورمبو هیلع ، تفاخو  هتقشعو  هتدقتفا  .ءيش  لك  ىلع  رطیسي 
، غدغدتت سفنلا  تناك  اھترجح  يف  ةدیحو  اھئاقب  عمو  مايألا 
وأ ةيوق ، اًمود  اھنكلو  ءايربكلاو ، بضغلا  لك  ىلع  ىغطي  بحلاو 

.ىنمتت اذكھ 
، ريرسلا ىلع  سلجو  اھقلغت ، نأ  لبق  اھترجح  حتف  عوبسأ  دعب 

يب اذھ  نیلعفت  اذامل  ةینایبصلا ، هذھ  نع  يِّفك  ةوق : يف  لاقو 
!؟ ينيدقتفت ملأ  كسفنبو ؟

: لاقو ءاطغلا  حازأف  .قطنت  ملو  اھھجو  تطغو  اھینیع  تضمغأ 
! َّيلإ يرظنا 

اھبلقو اھینیع  تحتف  هتیحان ، اھھجو  حازأو  اھنقذب ، كسمأ 
نل ىرخأ ، ةرم  اذھ  ثدحي  نل  كدعأ ، مسح : يف  لاقف  ىواھتي ،

؟ َّيلإ نیقاتشت  الأ  .اًئیش  كنع  يفخأ  نلو  َّيلع ، يقلقت 
ةوق يف  اھمضف  اھسأر  تأطأط  هب ، ثاغتساو  اھدسج  اھناخ 

؟ كلذك سیلأ  َّيلإ ، نیقاتشت  لاقو : اھدخب ، هدخ  كحي  وھو 
، ةميزھلاو سفنلا  نم  لجخ  يف  باجيإلاب  اھسأر  تَّزھ 
ال تسمھو : ءاكبلا ، يف  ترمھناو  اھيدیب ، هرھظ  ىلع  تطغضو 

.ىرخأ ةرم  يب  اذھ  لعفت  كوجرأ ال  يب ، اذھ  لعفت 
هقوشو عراستت  هسافنأو  اھتبقرو ، اھینیعو  اھیتفش  لبقي  أدب 

.طقف يھ  اھعم  هتوق  لكو  هفعضو 
.ثدحي نل  كتدعو ، هتالبق : نیب  لاق 
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ذفنت ال  تلاقو : ًابعص ، سفنتلا  لعجت  ةفھللاو  تالبقلا  هتلداب 
.كدوعو

ٌّنج كنأكو  كریغ ، ىرأ  دعأ  مل  كتدقتفا ! مك  اھلك ، اھذفنأ  لب  - 
دوجو ملاعلا ال  ءاسن  لك  نأكو  اذھ !؟ تلعف  فیك  َّيلع ، رطیسي 

.نھل
.َّيلع بذكت  - 

.بذكأ ال  - 
؟ ديدج نم  يندعتس  لھ  - 

.كحاحلإ تدقتفا  - 
.تومت َّالأ  يندع  تومت ، نل  - 

.هب كدعأ  نأ  عیطتسأ  الف  اذھ  اَّمأ  - 
، فقوت الب  اھعومد  تطقاست  اھلخادب  هب  تسحأ  امدنع  مویلا 

اذام ةقر : يف  اھینذأ  يف  سمھ  ملألا ، لك  ىَّلجتو  هقنع  تقوطو 
؟ ءاكبلا َمِل  ثدح ؟

...امبر هتدقف  اھنأ  تنظ  تاظحل  ...ءاكبلا  َمِل  فرعت  نكت  مل 
ةریح لبق  نم  هعم  اھتایح  تناك  نادجولا ، مشھتو  همامأ  تواھت 

، توملاو دقفلا  لامتحا  نم  اًراثدناو  اًقشع  تحبصأ  مث  اًفوخو 
نم ةدكأتم  نكت  مل  اھدلاو ، مث  اھتاوخأ  نم  اھمرح  يذلا  توملا 

لخادب اھنم  ةعطق  هب  روعشلاو  هتوم ، دعب  شیعلا  ىلع  ةردقلا 
، ةرارملاب بضخملا  قوتلا  لك  جرخأو  نمزلا  زجاح  مطح  اھحور ،

؟ كب اذام  بنيز ، ديدج : نم  لاق 
نأ الو  اذكھ ، سفنلا  قشي  نأ  نكمي  بحلا  نأ  فرعت  نكت  مل 

.بلقلا يف  تانعللا  سرغيو  لوقعلا ، بھذي  فوخلا 
.كبحأ هردص : لبقت  يھو  نزح  يف  تلاق 

.كعم انأ  ءاكبلا ؟ َمِلو  - 

155



مل اھنأ  نمو  اھعم ، هنأ  نم  دكأتت  يك  اھيدیب  هسأر  تطاحأ 
.يندعت نأ  دبال  تلاق : مث  هتیحل ، ىلع  اھدیب  ترمو  هدقفت ،

، نیشیجلا ءانف  ةوزغ  تناك  ةوزغلا  هذھ  .قطني  ملو  مستبا 
الف ةمات ، ةرطیس  رخآلا  ىلع  امھنم  لك  رطیسو  .اًعم  اھارسخ 

، هریغ ديرت  الو  هریغ ، قشعت  الو  هریغ ، فرعت  الو  هریغ ، ىرت  يھ 
.هعمو هلوح  اھدوجو  ىوس  ملاعلا  نم  يغبي  وھ  الو 
! ءاكبلا نع  يِّفُك  اھمضي : وھو  ةھرب  دعب  لاق 

.ًالوأ اذھب  ينْدِع  كسفنب ، رماغت  ال  جرشحتم : توص  يف  تلاق 
.ِكُدِعأ ریكفت : الب  لاق 

الو موقت  الو  كرحتت  الو  قطنت  ال  تاعاس  هیعارذ  نیب  تیقب 
اھتفھلو اھعم ، هدوجو  نم  اھبلق  يقستو  اھیعارذب  هطیحت  مانت ،

.نافجي هیلع ال  اھفوخو 
يقبو شویجلا ، فسنو  زوفلا  ىلع  رخآلا  ةردق  امھنم  لك  مھفو 

.ىذأ يأ  نم  سفنلاو  بلقلا  ىلع  رذحلا 
، ةریثك تاقوأ  يف  لبق  نم  تكب  هیلع ، ًابيرغ  ناك  ءاكبلا  اذھ 

وھو سیلو  ناوھلا ، اذھو  ىسألا  اذھو  قدصلا  اذھب  سیل  نكلو 
مل .فجترتو  هب  ثبشتت  يھو  سیلو  اھعلضأ ، نیبو  اھلخادب 
انیع ىتح  .اھفرع  ةأرما  يأ  الو  بنيز  نم  لبق ال  نم  اذھ  ثدحي 

، ىسألا اذھ  لخاد  صوغلا  الو  مھفلا  عطتست  مل  براحملا 
!؟ اذكھ بذعي  فوخ  ُّيأو  بح  ُّيأ  هحور ، لك  تَّزھ  اھنكلو 

ريرسلا ىلع  وھ  يقبو  ءطب ، يف  هبناج  نم  تماق  حابصلا  يف 
هتحتف جرد  ىلإ  تھجتا  اھیلإ ، رظنيو  هسأر  ءارو  هیعارذ  قبطي 

ىلإ قودنصلا  تلمح  اًریبك ، اًفرخزم  اًقودنص  هنم  تجرخأو 
.دمحم تلاقو : هتحتف  مث  ةشھد ، يف  اھیلإ  رظني  وھو  ريرسلا 

.اذھ لك  ذخ 
؟ اذھ ام  - 
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اًضيأ يل  هكرت  ةراحلا  يف  ریبك  عبرو  يبأ ، يل  هكرت  فقو  - 
.اھلك اھذخ  .يبھذ  لكو  هرجؤأل ،

.كلاومأ ىلإ  جاتحأ  ال  لاق : مث  لوھذ  يف  اھیلإ  رظن 
نم لحرن  ينم ، ةيدھ  كل ، يھ  اھلك  اھذخ  سامح : يف  تلاق 

ناطلسلاو تارماؤملاو  كیلامملا  نع  دعتبنو  ةضورلا ، كرتنو  انھ ،
.مالس يف  اًعم  ایحن  .لتقلاو  تالایتغالاو 

؟ بنيز اي  نیحزمت  لھ  لاق : مث  يفنلاب  هسأر  َّزھ 
هذخ كل ، ءيش  لك  كلمأ ، ام  لك  كیطعأ  اذامل ؟ حزمأ ، - 

، زاجحلا وأ  ماشلا ، ىلإ  باھذلا  اننكمي  تدرأ  ول  انھ ، نم  لحرنلو 
.مكحلاو ةطلسلاو  كیلامملا  نع  دعتبن  هديرت ، ناكم  يأ  وأ 

.بنيز اي  كیلامملا  نم  انأ  - 
نم َلواح  كلتقیس ، سربیب  ناطلسلا  نأ  فرعت  كنولتقیس ، - 
نم لواحیسو  كلتقیل ، لجرلاب  ثعب  نم  وھ  كلذك ؟ سیلأ  لبق ،

.ديدج
عیشي هتكرت  ولو  ينلتقي ؟ نلف  ةماعلا  نم  تحبصأ  ولو  - 
برھلا برھأ ، الو  لاتقلل  تقلخ  يل ؟ هللا  رفغیسف  داسفلا 

؟ ًانابج اًجوز  نيديرت  ءانبجلل ،
.ایح اًجوز  ديرأ  - 

، كیلامملا ىلإ  جایتحالا  يف  ببسلا  وھ  نبجلا  اذھ  - 
.نیفرعت فدھو ، بجاو  يدل  عیمجلا ، يمحت  مھتعاجشف 

نأ كديرأ  ةقر : يف  لاقو  اھمف  ىلع  هدي  عضوف  اھمف  تحتف 
، ينزحت الف  ًالتاقم  تم  ولو  لجألا  يتأي  امدنعو  انأ ، امك  ينیبحت 

...بنيز .ناوھلاو  لذلاو  ضرملا  ىلع  عيرس  مھسب  توملا  لضفأ 
.َّيلع رمألا  يبعصت  الو  ينيدعاس 

كرتت مل  رایتخا !؟ يل  لھو  تلاق : مث  امھنیعأ  تقتلا  .تتمص 
.طق رایتخالا  يل 
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.كبحأ .ينيدناست  نأو  يعم  يفقت  نأ  كديرأ  مویلا  - 
ال لقألا  ىلع  َّيلع ، بذكت  نل  تلاقو : باجيإلاب  اھسأر  تَّزھ 

حوبأ نأ  لبق  تومأس  اننیب  ٍّرس  َّيأ  نإ  كل  مسقأ  َّيلع ، بذكت 
؟ يب قثت  يب ؟ رعشت  اذھ ، فرعت  تنأ  هب ،

.كب قثأ  نیقي : يف  لاق 
* * *

، يقطنم بیترت  يف  قئاقحلا  عضت  بنيزو  مویلا  اذھ  لاوط 
ناك .رصقلا  لخاد  تشاع  ـذ  نم هنع  تلفغ  ام  مھف  لواحتو 

، سربیب ناطلسلا  بحي  ال  ـا  هجوز اًدمحم  ـر  يمألا نأ  ا  ـًـ حضاو
هلاجرب هسفن  طیحي  ناك  هترايز  دنع  ىتح  ظحالت !؟ مل  فیك 

ىلإ بھذ  هنأ  دب  الف  دادغب  ىلإ  بھذي  مل  اذإو  تقولا ، لاوط 
امو ءارمألا ؟ نیب  رودي  اذام  اذامل ؟ .اًدمحم  رصانلا  لباقیل  كركلا 

؟ اھجوز رود 
يف تلاقو  هبناجب  تسلج  مث  داع ، ىتح  هترظتنا  ءاسملا  يف 

؟ ينتدعو امك  مویلا  ءيش  لكب  ينربختس  نیقي :
؟ كتدعو ةشھد : يف  لاق 

.ءيش لك  - 
؟ دمحم رصانلا  ىلإ  تبھذ  مِل  تلاق : مث  اھلوح  تتفتلا 

.بنيز - 
.ءيش لكب  ينربختس  ينتدعو ، ةوق : يف  تلاق 

: لاقو هیعارذ  اھل  دمو  ريرسلا ، ىلع  ىقلتسا  مث  ًالیلق ، ددرت 
.انھ يلاعت 

: تلاقو هفتك  تطاحأو  هیلع  اھسأر  تحارأو  هردص  ىلإ  تھجتا 
ال لعفأ ؟ اذامف  كلتق  ول  كلتقل ، سربیب  فرع  ول  كیلع ، فاخأ 

.كدعب شیعلا  عیطتسأ 
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كیلامملل اھعمسي : ال  هنأكو  لاقو  اھرعش  ىلع  هنقذ  دنسأ 
.نیفرعت ذاتسأو ، لصأو  دعاوقو ، نیناوق 

.فرعأ - 
؟ نیملسملا دالبل  هولعف  امو  مھتوق  ردق  نیمھفت  - 

.نییبیلصلاو فرعأ ، راتتلا ، اومزھ  - 
ماظن طق ، مھلبق  نم  دحأ  هلعفي  مل  كیلامملا  هلعف  ام  - 
مالك يعبتت  الو  هیمھفت  نأ  كديرأ  يكذو ، ركتبم  ماظن  كیلامملا 
ركفي فیكو  سربیب  ركفي  فیك  ِتفرعل  هدصقأ  ام  ِتمھف  ول  ةماعلا ،

.دمحم رصانلا 
.كیلإ ُعمتسأ  سامح : يف  تلاق 

ابوروأ دالب  كولمو  نییبیلصلا  شویج  يبراحت  نأ  لجأ  نم  - 
؟ نیجاتحت اذام  نیلصفنم ، وأ  نیعمتجم 

؟ ةطخو ًالاجر ؟ - 
نیع يف  راتتلا  مزھ  زطق  نأ  نم  مغرلا  ىلعو  ریثكب ، رثكأ  - 
اذامف دالبلاب ، نوشرحتيو  نومجھي  راتتلا  لازامف  تولاج ،

؟ نیجاتحت
.ًاططخو ًالاجر  ءيشلا  سفن  - 

نییحیسملل ةسدقملا  نكامألا  لك  نع  ةلوئسم  تنك  ولو  - 
؟ نیجاتحت اذامف  نیملسملاو 

.كمھفأ ال  - 
ددج كیلاممب  ریمأ  لكو  ناطلس  لك  يتأي  اذامل  نیفرعت  لھ  - 

؟ كیلامملا دالوأ  ىلع  نودمتعي  الو 
.مھفأ ال  - 

ىنعم مھتایحلو  فدھو ، ةیسدق  دونجلل  كیلامملا  ماظن  يف  - 
ىلإ نووالق  ناطلسلا  يب  ءاج  ًالثم  ةنماثلا  يف  انأو  .ةیصوصخو 
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طقف دالبلا  ىلع  ظفاحأل  يبيردت  قاشلا ، يبيردت  أدبو  ةعلقلا ،
يف قاشلا  بيردتلا  اذھ  .ذاتسأللو  نيدلل  يئالو  نوكیلو 
مھل رارحأ  مھف  كیلامملا ، دالوأ  هیلع  ىوقي  ةعلقلا ال  تاركسعم 

هل سیلف  كولمملا  امأ  .دالبلا  كلت  يف  خيراتو  مأو  بأو  تیب 
اھلضفيو اھبحي  ةلئاع  الو  هخبوت ، مأ  ال  ذاتسألاو ، حالسلا  ىوس 
.هیف اًكوكشم  ذاتسألل  هءالو  لعجت  تاءامتنا  الو  برحلا ، ىلع 

.كیلامملا نم  نوكي  نل  اننباف  - 
وھ كیلامملا ، نم  سیلو  ةماعلا  نم  سیل  اننبا  نیقي : يف  لاق 

هنكلو هذوفنو ، هحاجن  نم  دكأتأ  نأ  يننكمي  سانلا ، دالوأ  نم 
يف هتایح  ينفي  نأ  عیطتسي  نلف  ايدنج ، نوكي  نلو  ايدنج ، سیل 

، اھیف ریسي  ةراحو  هفرعي ، دلبو  ةلئاعو  ةوخإ  هيدل  لاتقلا ،
يدنجلا ةردق  ىلع  دمتعي  كیلامملا  حاجن  .تاءامتناو  سوقطو 

هلصفو هئالوو  هتیبرت  ىلع  دمتعت  يدنجلا  ةردقو  لاتقلا ، ىلع 
ةوسقلاو لاتقلا ، نونفو  هقفلا  همیلعتو  هطیحمو ، هتئیب  نع 

يف شیعلاو  بورحلا  ىنعم  فرعیل  هیلع  طغضلاو  ًانایحأ  هیلع 
؟ نیعیطتست لھ  .اننبا  عم  اذھ  لعف  نیعیطتست  ال  رسألا ،

.ال ةعرسم : تلاق 
مكحلا حاجن  كیلامملا ، نم  سیلو  سانلا  دالوأ  نم  هنأل  - 

، سانلا دالوأ  ببسب  سیلو  كیلامملا  ببسب  ناك  بورحلاو 
كسمي نمف  هنبال  مكحلا  يكولمملا  ناطلسلا  ثروي  امدنعو 

نم سیلو  سانلا ، دالوأ  نم  ناطلسلا  نبا  رومألا ؟ مامزب 
نیب اھیف  ىبرتو  رصم ، يف  دلو  ًالثم  رصانلا  ناطلسلاف  كیلامملا ،

عقوتي اذلو  ةعلقلا ؛ ركسعم  يف  هزیھجت  الو  هفطخ  متي  مل  هيوبأ ،
مامزلا يطعي  نأو  ايروص ، همكح  نوكي  نأ  ناطلسلا  نم  كیلامملا 

.ةفزاجملاو ةداھشلاو  رصنلا  ىنعم  فرعي  يذلا  يدنجلل 
تازاجنإ نم  دالبلا  هذھ  يف  كیلامملا  هب  ماق  ام  نیمھفت ؟
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يف ةماعلا  اًدبأ ، مھدعب  دحأ  هب  موقي  نلو  مل  ةیبرح  تاراصتناو 
.داتعو حور  نم  لباقملا  يف  كیلامملا  هرسخي  اَّمع  ةوفغ 

اذل كیلامملل ؛ مكحلا  مامز  يطعي  نأ  ديري  دمحم ال  رصانلاو  - 
؟ هنم اوصلخت 

رصانلا ةلاح  يف  اذھ  نم  بعصأ  رمألا  لاق : مث  ًالیلق  تمص 
كیلامملا ءارمأ  هیلع  رطیسو  اًریغص ، مكحلا  ىلإ  ءاج  دمحم ،

نم هنوحيزي  اوناك  مھنم  صلختلا  لواح  املكو  ةمات ، ةرطیس 
مھل ةبسنلاب  دمحم  رصانلا  .لحريو  مھفاخي  وأ  هنودِّدھي  وأ  مكحلا 
ءارمأ ضعبو  لداعو ، يوقو  میكح  هنكلو  سانلا ، دالوأ  نم 
طقف ركفت  تحبصأو  لاتقلاو ، ةياغلاو  فدھلا  تیسن  كیلامملا 

رصانلا .ةقرسلاو  بھنلاو  لتقلاو  تایعاطقإلاو  لاومألا  عمج  يف 
.عطتسي ملو  هفقوي  نأ  لواحو  اذھ ، فرعي 

عم تنأ  .مھفأ  ال  ...دمحم  تلاق : مث  هیلإ  اھرظن  تلاطأ 
سانلا دالوأ  عم  مأ  مكحلا  مامز  نوكسمي  نيذلا  دونجلا  كیلامملا 

؟ نیطالسلا ءانبأ  نم 
يطعي ثروي ، الأ  بجي  ناك  كیلامملا  نمز  يف  مكحلا  - 

حبصأ ةيادبلا  ذنم  نكلو  طقف ، براحملا  كولمملاو  يوقلا  يدنجلل 
تقو ىوس  ناطلس  مكحلا  يف  ىقبي  نل  اذل  ثيروت ، ماظن 

يدنجلا قوفتب  نمؤت  ثيروتلا ، اذھب  نمؤت  كیلامملا ال  نأل  ریصق ؛
فرعو رادلاو  لھألا  كرت  يذلا  كولمملاو  حورلاب ، يحضي  يذلا 

ئلتمملا صاخلا  اھقيرط  ةطلسلل  نكلو  اھیلع ، بردتو  تامزألا 
رمدیس سربیب  بنيز ، سیفنلاو ، يلاغلا  اھیف  نوھي  تایحضتلاب ،

، يعرشلا ناطلسلا  طقف  سیل  رصانلاو  ًاناطلس ، يقب  ول  دالبلا 
.كیلامملا نم  نكي  مل  ولو  ىتح  حلصألا  هنكلو 

ذخأ ول  نوحلصي ، نم  مھ  طقف  كیلامملا  نإ  تلق : كنكلو  - 
؟ لعفتس اذامف  ءارمألا  نم  ةطلسلا 
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ركفي نأ  دب  ال  نایحألا  ضعب  يف  لاقو : هتسلج  يف  لدتعا 
نم ةدئاف  الف  رادلا ، ءاقب  يفو  بورحلا ، رئاسخ  يف  يدنجلا 

نایضقیس هعمطو  سربیب  داسف  .ةمدھمو  ةقورحم  راد  ةيامح 
ىلع سانلا  دالوأ  نم  ًاناطلس  ُلِّضفأ  ةماعلا ، لبق  كیلامملا  ىلع 

، هتیشاح ىلع  هقرفيو  بھذلاو  لاملا  عمجي  يكولمم  ناطلس 
ذاختا يف  نيدلاو  ریمضلا  ةراشتسا  نم  دبال  نایحألا  ضعب  يف 

.رارقلا
؟ يونت اذامو  تلاقو : ةيدج  يف  هیلإ  ترظن 

ام فرعي  الو  هرس ، يشفت  نأ  فاخي  نكي  مل  امھنیعأ ، تقتلا 
يف هسفن  ىلإ  تبرست  هسفن ، يف  ام  لكب  اھل  حوبي  هلعج 

.ناقتإو ةسالس 
.دمحم رصانلا  ةدوعو  سربیبب  ةحاطإلا  نم  دب  ال  ةيدج : يف  لاق 

نأ لواحيو  فرعي  هنأ  دب  لب ال  فرع ، ول  كلتقي  عزف : يف  تلاق 
؟ دمحم اي  اذھ  لعفت  اذامل  لعفلاب ، كلتقي 

عم قافتالا  نم  دب  ال  يدحو ، ءيش  يأ  لعفأ  نأ  عیطتسأ  نل  - 
.كیلامملا ءارمألا 

مھنأ دقتعت  فیك  نوقفاوي ؟ َمِلو  فوخو : ءایتسا  يف  تلاق 
ديري يذلا  ناطلسلا  ةدوعو  مھتاطلس  لیلقت  ىلع  نوقفاویس 

.اوحمسي نل  مھمجحي ؟ نأ 
، مھسفنأ نم  مھتيامح  ديري  كیلامملاب ، رارضإلا  ديري  رصانلا ال  - 

ةایح ىلإ  ةیھافرلا  برستت  امدنعف  ةبيرق ، مھتياھن  تناك  َّالإو 
يف مھكرتیس  مھسمي ، نأ  ديري  ال  بورحلا ، ىسني  يدنجلا 
هرارق نوكي  نأ  ديري  طقف  هنكلو  مھریغ ، يلوي  نلو  مھبصانم ،

، ءيش يف  ءدبلا  لبق  ریمأ  لك  ناذئتسا  ىلإ  رطضي  َّالأو  هدي ، يف 
، هلبق مھل  ةتیمم  اھنكلو  ةتیمم ، تناك  هیلع  كیلامملا  ةرطیس 

.ققحم نییبیلصلا  لوخدف  اذكھ  لاحلا  رمتسا  ول 
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اولخدتي مل  اذإ  كیلامملاب  ساسملا  ديري  وھ ال  دیكأت : يف  تلاق 
.مكحلا نوئش  يف 

.يداقتعا اذھ  نكلو  هدلخب ، رودي  ام  فرعأ  ال  - 
؟ هدعاست َمِلو  - 

هرادو يدنجلا  هلعفي  نأ  بجي  ام  ُلعفأ  لاق : مث  ةھرب  اھیلإ  رظن 
.يتیلوئسمو يبجاو  قرتحت ،

.كتعاجش يف  اًدحأ  رأ  مل  .دمحم  هدیب : كسمت  يھو  تسمھ 
؟ مھملظو كیلامملا  نم  نیفاخت  الأ  اًحزام : لاق 

لجر ملظو  مھملظ ، نم  فاخأ  تلزام  مستبت : يھو  تلاق 
.يتایح لك  رَّیغ  هنیعب 

* * *
ةماعلل ةجعزمو  ةبيرغ  دمحمو  بنيز  جاوز  ةصق  لزت  مل 

ریمألا نإ  مكھت : يف  لوقت  ةماعلا  ءاوس ، دح  ىلع  كیلامملاو 
دِّدعي ناكو  فورعملا ، اھلامجب  رجاتلا  ةنبا  هتبجعأ  يكولمملا 
مھنع فورعم  كیلامملاف  فانصألاو ، ناولألا  لك  برجيو  هءاسن 

وأ ًابيرق  اھیمريو  اھلمیس  هنأ  دكؤملا  نمو  ةھارشلاو ، عمطلا 
جوزتيو يراوجلا  ىلإ  هجتيو  هرصق  يف  ةملظم  ةرجح  ىلإ  اھیفني 

، اھدلاو لاومأ  مظعم  تثرو  اھنأل  اذھف  اھلمي  مل  اذإو  هسنج ، نم 
هلوط لصيو  ءارحصلا ، لابج  ىلإ  هقمع  لصي  مھعمط  كیلامملاو 

يھ بنيز  لاومأو  اینغ  ریمألا  ناك  امھم  راتتلا ، شویج  لوط  ىلإ 
َمِلف الإو  اھلك ، اھلاومأ  ذخأي  ىتح  اھیلع ؛ يقبیس  هتياغو ، هفدھ 

نوضرفي َمِلو  ءاینغأ ؟ مھو  تاواتإلا  كیلامملا  ءارمأ  بلطي 
، زونكلا نم  يفتكي  صللاو ال  صل  وھ  راجتلا ؟ نوبھنيو  بئارضلا 

.لقألا ىلع  روحب  ةثالث  هایم  ىوس  هفوج  ألمي  الو 
هتوق رھظیل  اذھ  لعف  اًدمحم  نأ  اورعش  دقف  كیلامملا  امأ 
ءيش يأ  لعفي  نأ  عیطتسي  هنأ  ناطلسلل  تبثيو  هذوفنو ،
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ةنبا مارغ  يف  عقو  دق  دمحم  ریمألا  نوكي  نأ  نكمي  الف  هديري ،
، نیبراحملاو ءارمألا  ىوس  اھمھفي  ال  ةوق  ةبعل  يھ  رجاتلا ،
، هرصقب ةرجح  يف  اھنفدي  وأ  اھسبحي  وأ  اھلتقيو  ًابيرق  اھلمیس 

بح هنع  فورعم  دمحمف  اھلاومأ ، ىلإ  جاتحي  هنأ  دكؤملا  نم  لب 
يوقي نأ  ديري  يضارألاو ، لاجرلا  عمجو  ةحلسألاو  لویخلا 

اھرصتعیس هدونج ، نم  يدنج  ىوس  يھ  امو  صاخلا ، هشیج 
تومتل لبجلاو ؛ ءارحصلا  ىلإ  اھب  يقلیس  اھنم  غرفي  امدنعو 

نع اًئیش  فرعت  الو  مھنم  تسیل  اھنأ  مھفتو  اًشطعو ، اًعوج 
.مھتاداع الو  مھتاردق 

* * *
ىلعو اھیلع  نئمطتل  ریمألا  ةدوع  دعب  ةمطاف  اھتراز  امدنع 

مل اًراجش  اترجاشت  بعتمو ، بعص  اًمئاد  لوألا  لمحلاف  اھتحص ؛
ماھسلاك ةمطاف  اھیف  ترجفنا  لب  لبق ، نم  هلثم  ثدحي 

اھنكلو ةمطاف ، ةیبصع  فرعت  تناك  ریكفت ، الو  فقوت  الب  ةیلاتتملا 
.تاذلاب مویلا  كلذ  يف  اھببس  فرعت  ملو  لبق ، نم  اھبرجت  مل 

نم دراملا  جرخأ  اًئیش  ثدجو  اھینیع  ىلإ  ةمطاف  ترظن  امدنع 
يف تدجو  هببسب ، راجفنالا  نم  دبالو  اًديدج  اًئیش  علضألا ، نیب 

، لوصولا يف  ةقثلاو  رمعلا ، لك  نع  اضرلا  اذھ  بنيز  ينیع 
ةریثمو بنيز  ىلع  ةفلتخم  تارظن  .نمزلا  اھاطعأ  امب  ءافتكالاو 

اًثحاب اًھئات  هرمع  ىضق  نم  ىوس  اھفرعي  ال  ةیھاركلاو ، قلقلل 
.اًثھالو

لخادب دراملا  يقبت  نأ  لواحت  يھو  ةمطاف  تلاق  ةيادبلا  يف 
؟ ریخب تنأ  علضألا :

.ریخب ىولحلاو : ریصعلا  اھمامأ  عضت  يھو  بنيز  تلاق 
، هب ملحي  ام  لك  دجو  لفط  سامح  يف  كرحتت  بنيز  تناك 

رابخأ ام  ةمطاف : تلاقف  ةدوھعم ، ریغ  ةيویحو  تابثو  ةقثبو 
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؟ بنيز اي  هنیبحت  ءيش ! يأ  يل  يكحت  يدوعت  مل  كجوز ؟
اھنأل امبر  ةباجإلا ، نم  جرحلاب  ةھربل  تسحأو  لاؤسلا  اھأجاف 

هدوجوب اھتداعس  نأل  امبرو  اھجوز ، بحت  ال  ةمطاف  نأ  فرعت 
.هلباقت نأ  لبق  اھانعم  فرعت  ملو  اھقحتست ، ال  ةبھ  اھلوح 

يف حایترالا  اذھو  اًِدّیج  اھفرعت  تناكو  بنيز ، عم  ْتَّبََرت  ةمطاف 
بحت اھنأ  عمو  ىدم ، دعبأ  ىلإ  اھناجعزي  نانئمطالاو  بنيز  ينیع 
اھقنور لماكب  بنيز  رت  مل  طق  اھنكلو  ةلوفطلا ، ذنم  بنيز  فرعتو 

.مویلا اھتأر  امك 
.ءيش لك  يف  نیبذكت  َّيلع ، تبذك  هنیبحت ، ةمطاف : تلاق 

ًابعص اًجاوز  ناك  نیفرعت ، تنأ  ةمطاف ، جارحإ : يف  بنيز  تلاق 
.يلفط وبأو  يجوز  وھ  ةيادبلا ، يف 

؟ هنیبحت كنأب ال  نيرھاظتت  نذإ  اذامل  ءافج : يف  ةمطاف  تلاق 
؟ ينیع نم  نیفاخت  بنيز ؟ اي  دسحلا  نم  نیفاخت 

، نیفرعت يتقيدصو ، يتخأ  تنأ  عبطلاب ال ، ةعرسم : بنيز  تلاق 
...ةيادبلا يف  لكاشم  كانھ  تناك 

هنم جاوزلا  ىلع  تقفتا  لھ  ىرت  ءافج : يف  ةمطاف  تمستبا 
يف نیبذكت  تنك  تقولا ؟ لاوط  هنیبحت  تنك  لھ  ةيادبلا ؟ نم 

؟ كلذك سیلأ  ءيش ، لك 
نیملكتت َمِل  كب !؟ لح  اذام  ةمطاف  بضغ : يف  بنيز  تلاق 

!؟ اذكھ يعم 
اھدوجول ملاعلا  لك  نم  نایفكتست  ناتللا  اھانیعو  ةأرملا  اضر 

اھجوزل اھھركو  امھفرعت ، ملو  ةمطاف  امھمھفت  مل  هنیعب  لجر  عم 
لك هنم  مقتنت  تناك  اھئانغل ، هھرك  وھ  يساسألا  هببس  ناك 

ًانایحأ لب  دراملا ، تناھأو  علضألا  تقرتخا  يتلا  هتاملك  ىلع  موي 
ناكرأ نیب  يتأي  اضرلا ال  نأو  اھتياغ ، سیل  بحلا  نأ  دقتعت  تناك 

ديرت نكت  مل  .بلقلا  نم  دراملا  جورخب  يتأي  لب  لجر ، علضأو  تیب 
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ملو صالخلا ، ديرت  تناك  ىولح ، َّيأ  الو  ٍّيلح ، َّيأ  الو  لجر ، َّيأ 
.لوصولا عطتست 

ُّيأو تنأ !؟ ةقيدص  ُّيأ  ریصعلا : حيزت  يھو  ةأجف  تحاص 
!؟ ةنئاخ

: ةمطاف تلمكأف  قطنت ، ملو  لوھذ  يف  اھمف  بنيز  تحتف 
ْنَم تنأ  يرمع ، ىلع  ِتیضق  نم  تنأ  فرعأ ؟ ينأ ال  نيدقتعت 

اذامل ایحأ ، تمد  ام  كحماسأ  نل  تبرھ ، نيأ  ىلإ  مِھتربخأ 
دسح مأ  كلخادب  ٌّرش  وھأ  ةنایخلا ؟ اذامل  بنيز ؟ اي  اذھ  تلعف 

؟ اذام مأ  يتوص ؟ نم 
.قطنت ملو  ةنكاس  بنيز  تیقب 

مث تعقوف ، ىولحلاو ، ریصعلا  ةینیصب  تعفدو  ةمطاف  تماق 
نیقحتست ال  تنأ  بنيز ! اي  كیلع  وعدأس  ديدج : نم  تحاص 

؟ يرمع نیمطحتو  كتقيدص !؟ نینوخت  رشلا ! ىوس 
.بستو حیصت  لزت  مل  يھو  تجرخ  مث 

مھسألا ببس  الو  راجفنالا ، ببس  طبضلاب  بنيز  مھفت  مل 
تمھف ریكفتلا  نم  نیموي  دعبو  .ةيادبلا  يف  اھتیحان  ةبوصملا 
اھنیناوق ةریغلل  نأ  فرعتو  مھفلاو ، لمأتلا  بحت  تناك  تنقيأو ،
ةداعسلا نأو  ةلیحتسملا ، هبش  ةياغلا  وھ  اضرلا  نأو  ةصاخلا ،

اًسانأ نامزلا  اھب  صتخي  ةبھ  بحلا  نأو  عیمجلل ، ةبوتكم  تسیل 
مايأ ةثالث  دعبو  .اھنم  بضغت  ملو  ةمطاف  ىلع  دقحت  مل  مھنیعأب ،

اھعمو سأرلا  ةئطأطم  اھینیع ، يف  عومدلاو  ةمطاف  اھل  تءاج 
اي ينیحماس  ةوق : يف  اھمضت  يھو  تلاقو  ماعطلا ، نم  ریثكلا 

يندقفأ هعم ، شیعأ  يذلا  سئابلا  لجرلا  اذھ  وھ  يتلاخ ، ةنبا 
.يلقع

اھرواسي بنذلاب  فیفط  روعشو  تلاقو  اھفتك ، ىلع  بنيز  تتبر 
ال تبرھ : امدنع  اھناكم  نع  مھتربخأ  اھنأل  نیح ؛ ىلإ  نیح  نم 
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.كتوص ُّبحأ  .ةمطاف  اي  يل  يِّنغ  .مھي 
؟ لیمج توص  هنأ  نيدقتعت  ةمطاف : تلاقف  امھنیعأ ، تقتلا 

.ادج لیمج  - 
ول باوصلا ، وھ  هتلعف  ام  نأ  نم  دُّكأتلا  َّلك  ةدكأتم  بنيز  نكت  مل 

يغبت ام  ىلإ  لصت  امبرو ال  ةیناغ ، لمعتس  تناك  ةمطاف  تبرھ 
.نيدبآلا دبأ  ىلإ  ةسیعت  ىقبتس  تناك  برھت  مل  ولو  اًدبأ ،

* * *
قلقلاو اھجوز  رصق  يف  ءارمألا  ءاقل  ىلع  اھتیبرشم  نم  ترظن 

ىلإ رظنت  يھو  اھدیب  اھبلق  تكسمأ  اھیلع ، رطیسي  لزي  مل 
.ةیكرتلا مھتاملك  مھفت  الو  مھھوجو 

هفرعي مكضعب  ریطخ ! ءيش  ثدح  سمأ  ةَّدج : يف  دمحم  لاق 
انبجاو رمتسا ، ول  انرصع  ءاھتناب  رذني  ثدح  ام  هفرعي ، مكضعبو ال 

يف لوجتي  هدونج  هعمو  ءارمألا  دحأ  جرخ  سمأ  .اًعيرس  لخدتلا 
ریكنشاجلا سربیب  هنأ  نیناظ  ةماعلا  هیلع  جرخو  ةرھاقلا ، فارطأ 

مل اذھ !؟ ىنعم  نوفرعت  هومجاھو ، ةراجحلاو  نیكاكسلا  مھعمو 
الو اذكھ ، كیلامملا  ىلع  رصم  لھأ  أرجت  نأ  يرمع  لاوط  ثدحي 

.ناطلسلا هنأ  نونظي  لجر  ىلع 
لوح كیلامملا  نأل  اوءرجت ؟ اذامل  نوفرعت  لمكأف : تمصلا ، داس 

ملظلا .هلجأ  نم  شیعلا  نوديري  ام  رصم  لھأل  اوكرتي  مل  سربیب 
فرطلا ضغأ  .هبحاص  رمدي  مشاغلا  ملظلا  نكلو  رمتسي ، رِذَحلا 
اھلمحتي دعي  مل  سربیب  ةظلغ  نكلو  ًانایحأ ، كیلامملا  ءاوھأ  نع 

ةوقو سئایلا ، ةوق  هب  ناك  سمأ  ریمألا  ىلع  مھموجھ  رصم ، لھأ 
بھنيو لتقي  وھف  اھاحضو ؛ ةلیل  يف  كیلامملا  يھنت  سئایلا 
نوعفدي ةماعلا  ناك  ول  .مھتيامحل  راجتلا  ىلع  تاواتإلا  ضرفيو 
اوسیلو قرط  عاطق  كیلامملا  نأكو  تاواتإلا ؟ ضرف  َمِل  بئارضلا 

ىلع رتبيو  لتقي  فنعلا !؟ يف  غلابي  لقاع  ناطلس  ُّيأ  ءارمأ ؟
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َّالإ اًرجتم  كرتي  ملو  هدارفأ ، دحأ  لتقو  َّالإ  اًتیب  كرتي  مل  ألملا ،
وأ ءارقفلا  وأ  صوصللا  وأ  ةماعلا ، جرخ  امدنع  .هؤارمأ  هبھنو 

توملا ناك  ناطلسلا  هنأ  نیناظ  سمأ  ریمألا  ىلع  بيذاجملا 
.ةماعلا دنع  تأدب  ةناھتسا  تومللو  ةأرج ، سأیلل  مھرصاحي ،

ىقبي يكلو  دالبلا ، مكح  يف  كیلامملا  ىقبي  نأ  يبجاو 
ناك...اوملكتت نأ  لبق  .سربیب  نم  صلختلا  نم  دبال  كیلامملا 

تقو نكلو  ةیشادشخلا ، سفن  نم  انئجو  اًعم ، انیبرت  يقيدص ،
ىلع نوجرخي  رصم  لھأ  انسفنأ ، ذقننو  لقعلا  ریشتسن  بورحلا 

.نیكاكسلاب مھنومجاھيو  كیلامملا 
مامأ هفارطأ  عطقتو  اذھ  لعف  نم  لتقي  اًعرسم : ءارمألا  دحأ  لاق 

.نونجم هنأ  يعدنو  ةماعلا ،
نوباھيو بورحلا ، نوھركي  مھب ، فختست  ال  دمحم : لاقف 

ولو مھتایح ، نومظنيو  مھنع  نوعفادي  كیلامملا  نأل  كیلامملا ؛
نأ رادلا  يماحل  فیك  مھل ؟ ىقبتي  اذامف  مھتدابإ  كیلامملا  أدب 

نكمي ال  ثدحلا  نكلو  نیمجاھملا ، ریمألا  لاجر  َلَتَق  هقرحي ؟
، دغ دعب  وأ  اًدغ  هریغ  ثدحیسو  رصم ، لھأ  ةركاذ  نم  هوحم 
الو انسفنأ  ذقنن  ءارمألا ، باقر  نوغبي  نیعفدنم  مھبابش  جرخیس 
رصم لھأ  ىلع  محرأ  جرعألا  ناطلسلا  .بارتلا  يف  انسأر  سدن 

!؟ هقرحي نأ  رادلا  يماحل  فیك  ىرخأ : ةرم  مكل  لوقأ  سربیب ، نم 
يف اوركف  ةماعلا ! لك  متلتقل  كیلامملا  نومجاھي  ةماعلا  جرخ  ول 

.رمألا
هحرتقت ام  نيدلا : ردب  لاق  مث  ءارمألا ، عیمج  ىلع  موجولا  ادب 

اي فرعت  روفلا ، ىلع  لتقتس  رسلا  اذھ  اندحأ  ىشفأ  ول  ریطخ ،
؟ دمحم

نل اًدحأ  نأ  نم  دكأتم  انأو  فرعأ ، دیكأت : يف  دمحم  لاقف 
.رصانلا ةدوع  يف  ءارمألا  ةحلصمف  رسلا ؛ اذھ  يشفي 
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.كیلامملا مرتحي  رصانلا ال  نيدلا : ردب  لاق 
، لبق نم  مھسمي  ملو  هل ، دوجو  ال  مھنودبف  مھسمي ؛ نل  - 
، راھنت دالبلا  انيدل ، رایخ  نكلو ال  مھتوقو ، مھذوفن  ىلع  يقبُیس 

سربیبب ةحاطإلا  ىلع  مویلا  انمسقأو  انقفتا  ول  .نوفرعت  متنأ 
الو لدع ، الب  ةبیھ  الف  انتبیھ ؛ تداعو  انذوفن  داعل  رصانلا  ةدوعو 

.تاومألا ىلع  ذوفن 
يننكلو دمحم ، اي  ينرذعا  مايألا ، هذھ  ءاملعلاك  ملكتت  - 

؟ ةماعلل مأ  كیلامملل  نمل ؟ كؤالو  كئالو ، نم  ىشخأ 
ردب اي  اذھ  مھفت  كیلامم ، دجوي  ال  ةماعلا  ریغب  ةوق : يف  لاق 

؟ كلذك سیلأ  نيدلا ،
مھرمأ كمھيو  تقولا  لاوط  مھنع  ملكتت  كدھعأ  مل  - 

.مھتاناعمو
لك نایسنو  لیحرلا  كنكمي  ..نيدلا  ردب  دیكأت : يف  دمحم  لاق 

لوطیس بارخلا  نكلو  ناطلسك ، سربیب  ىلع  ءاقبإلاو  ءيش ،
.كل حرشأ  نأ  تلواح  .ًالوأ  كیلامملا 

اذھ رمأ  مكمھيأ  ةوق : يف  لأسو  كیلامملا  ىلإ  دمحم  رظن  مث 
؟ دلبلا

.معن دُّدرت : الب  اولاق 
.دلبلا اذھ  لھأ  رمأ  مكمھيو  - 

.مھرمأ انمھي  مھلك : اودكأ 
؟ سربیب عم  مأ  يعم  متنأ  مسح : يف  دمحم  لاقف 

اي كعم  نحن  اولاق : مث  اوسماھتو  ضعبل  مھضعب  روضحلا  رظن 
.دمحم

، ةدوعلا ىلع  رصانلا  دعاسن  نأ  مسقن  ةوق : يف  دمحم  لاق 
لئاسرلاب ثعبن  رمألا ، مزل  نإ  سربیب  ةلتاقم  ىلع  مسقنو 
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.هللا ىلع  لكوتنو  ماشلا ، ءارمأ  لاجر  طسو  ةدوعلاب  رصانلل 
* * *

هعم مالكلاو  هتلباقم  ديري  هنأب  دمحمل  ًالاسرم  سربیب  لسرأ 
فرعي ناكو  بھذي ، ملو  ةلباقملا  دمحم  أجرأو  مھم ، عوضوم  يف 
طیحي ناك  .هتياھن  وھ  هباھذ  نأو  سربیب ، ذقني  هلتق  نأ  اًدیج 

.رذحب كرحتيو  فرصتيو  تقولا  لاوط  هلاجرب  هسفن 
نقيأو ناطلسلا ، نم  هیلع  ضبقلا  رارق  أبن  نیموي  دعب  هلصو 
هلاجر عانقإب  ًالوأ  موقیس  هنم ، صلختلل  سربیب  ةطخ  هتسارفب 
فنكل دونجلا  مامضنا  بوجوو  سربیب ، ناطلسلل  دمحم  ةنایخب 

؛ سربیبل ةبسنلاب  هلتق  نم  لضفأ  دمحم  ىلع  ضبقلا  .ناطلسلا 
ىلإ ّدؤي  يِ امبر  بيذعتلاو  اذكھ ، لھسأ  هلاجر  ىلع  ةرطیسلاف 

ماقتنالا ىودج  مدعب  ةیشادشخلا  عانقإو  ةنایخلاب  حضاو  فارتعا 
هتفرغ يف  هعضوو  هنجسب  رمألا  أرق  يردي ؟ نم  .مھریمأل 
اًدكأتم نكي  مل  لب  اھلمحت ، مدع  نقيأو  هتجوز ، ربخي  ملو  ةصاخلا 

كیلامملا مرتحي  ةداعلا  يف  .سربیب  هنم  نكمت  ول  اھریصم  نم 
مھب لیكنتلاو  مھدالبو ، مھسنج  نم  مھف  دونجلاو  ءارمألا  تاجوز 
بنيز نكلو  نيدلا ، ةامحو  ماكحلا  ةبیھ  عیضيو  ءاملعلا ، بضغي 

اھب هلعفیس  ام  .اًموي  مھنم  نوكت  نلو  مھسنج ، نم  تسیل 
ضعب روصتت  نأ  نكمي  براحملا  نیع  لب  هعقوت ، نكمي  سربیب ال 
تومتف اھلمح  يف  رھش  رخآ  يف  يھو  امبر  اھنجسي  تاياھنلا ،
اھلتقي امبرو  دبألا ، ىلإ  هتریسو  ریمألا  ةلالس  يھنتو  اھلفط  عم 
دونجلا دحأ  نم  ثدح  أطخ  لتق  هنأكو  هیلع  ضبقلا  روف 

ایح اًدمحم  لذیل  هدونج  دحأل  ةبھ  اھیطعي  امبرو  نیمشاغلا ،
لجأ نم  براحي  وھف  رصم ؛ لھأ  بضغب  سربیب  هبأي  نل  .اًتیمو 
يتأي نأ  دبال  ضرألا  هجو  نم  هتلازإ  ديري  نمم  هماقتناو  ءاقبلا ،
ىوس هءاقب  نمضي  نل  سربیب  نأ  وھ  دمحم  نیقيو  اًفینع ،
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سربیب ررقي  امبر  يردي  نم  .اًعم  هتلالسو  دمحم  ىلع  ءاضقلاب 
نوكیل عساتلا ، اھرھش  يف  يھو  اھنطب  نم  اھدسج  قشي  نأ 

، نكمم ةيرصملاب  لیكنتلاو  ةماعلاو ، ءارمألا  لكل  ةربع  اھریصم 
ةقلطملا ةوسقلا  موي ، لك  رصم  لھأب  ریكنشاجلا  سربیب  هلعفي 

كبري فوخلا  اذھ  .اًعم  كیلامملاو  ةماعلا  ملعتو  اًسرد  يطعت 
.اًعم اھتتفيو  ةرماغملا  سفنلا 

دادعتسا ىلع  مھو  فویسلا  هلاجر  رھشأو  هرصق  نَّصح 
رشنو رذحلا  ىخوت  ولو  ةظحل ، يأ  يف  ناطلسلا  لاجر  ةبراحمل 

ًالیل وأ  اًحابص  ریمألا  رصق  ةمجاھمف  سربیب ؛ هلوطي  نل  نیصاصبلا 
سربیب هیلع  مدقي  نل  ریطخ  رمأ  هعم  برح  يف  لوخدلاو 
.هفطخ لواحي  وأ  رصقلا  نم  ریمألا  جرخي  ىتح  رظتنیس  .ةلوھسب 

، ةیضاملا روھشلا  لاوط  اھیف  ركف  ةمكحم ، دمحم  ةطخ  تناكو 
تقولا نم  دبال  نكلو  ةنكمم ، رصانلا  ةدوعو  برتقي  فدھلاو 

.تاطایتحالا لك  ذاختاو  بسانملا 
اھنع هلقعو  هبلق  قلغي  دمحم  ناك  ةقیقدلا  تاظحللا  هذھ  يف 
لیللا لاوط  ركفيو  هدحو  ةرجح  يف  مانيو  اھاشاحتيو ، امات  اًقالغإ 

سربیب نیب  برح  يف  كیلامملا  ءاقلف  اھبقاوعو ؛ ةبرضلل  ططخيو 
ةيرورض اھنكلو  اھبحي ، ال  ةرھاظو  هغیستسي  ال  رمأ  رصانلاو 

.رفم اھنم  سیلو 
.رئاسخلاو بقاوعلا  يف  ركفي  هدحو  ىقبي  نأ  ىلإ  جاتحي  ناك 

: قفر يف  تلاقف  لوخدلاب ، اھل  نذأف  نیموي ، دعب  هباب  ىلع  تقد 
؟ ریخب تنأ  لھ  .دمحم 

.يقلقت ال  معن ، اھیلإ : رظني  وھو ال  لاق 
هنأ ال فرعت  تناك  مأ ال ، هب  رعشت  امب  هربختأ  يردت  تددرت ال 

نأ فرعت  تناكو  فوخلاو ، رعاشملا  نع  ریثكلا  مالكلا  مھفي 
.اھعم ىتح  اھیلإ  جاتحيو  اھفرعيو  اھردقي  هل ، ةيرورض  هتدحو 

171



لكو هراكفأ  هكراشت  نأ  ديرتو  نیموي ، دعب  ىتح  هدقتفت  تناكو 
وھ الو  ءارمألا ، نیبو  هنیب  ثدح  امع  اھل  ىكح  وھ  الف  هتاعارص ،

.نیموي ذنم  ًالیل  هیلإ  اھَّمض 
.كجعزأ نأ  ديرأ  ال  ينرذعا ، تلاقو : ريرسلا ، ىلع  تسلج 

؟ ءيش ىلإ  نیجاتحت  لھ  يننیجعزت ، تنأ ال  روتف : يف  لاق 
! تنأ كیلإ  جاتحأ  تسمھ :

لوغشم يننأ  نیفرعت  اھیلإ : رظني  وھو ال  هتجھل  سفن  يف  لاق 
.مايألا هذھ 

كانھ َراھن ؟ َلیل  مھفویس  لاجرلا  رھشي  َمِل  قفر : يف  تلاق 
.همھفأ ءيش ال 

امبر ةرظن ، وأ  هنم  ةملك  يدجتست  تناكو  اھیلإ ، تفتلا 
يلغشت ال  ءودھ : يف  لاق  مث  هسفن ، ىلإ  قيرطلا  ىلإ  اھدشرت 

.بنيز اي  كترجح  ىلإ  يبھذا  اذھب ، كلاب 
.ًانایحأ اھفاخت  لزت  ملو  اًمود ، ةئداھلا  ةرمآلا  هتربن  فرعت  تناك 

.كلمع نم  يھتنت  امدنع  كرظتنأ  ينحماس ، تلاق :
.اًنسح اھیلإ : رظني  وھو ال  لاق 

تناكو اھدیب ، اھرھظ  تدنسأو  تفقوتو  بابلا  ىلإ  تھجتا 
اھلعج ةیضاملا  مايألا  يف  هیلع  اھدامتعاو  اھيداني ، نأ  ىنمتت 

.ىسأ يف  تجرخو  بابلا  تحتف  اھنع ، بيرغ  فعضب  رعشت 
هلفطب رعشتو  اھدسج  نضتحتو  اھبنج  ىلع  مانت  يھو  ًالیلو 

، اھءارو ىقلتسا  تمص  يف  .ءاج  دق  هتدجو  اھئاشحأ  يف  كرحتي 
تمستباو اھنطب  ىلع  هدیب  تكسمأف  هیعارذب ، اھرھظ  طاحأو 

.ةحار يف 
اھانیع تذفنو  اھبناج ، نم  موقي  وھو  هیلإ  ترظن  حابصلا  يف 
ءامدلاو لاتقلل  ةبھأتملاو  ةدودشملا  هردصو  هیعارذ  تالضع  ىلإ 
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تددرت ةكرعملل ، بھأتت  اھنأكو  هدسج  نم  قثبنت  داكت  يتلا 
...دمحم ءاجر : يف  تسمھ  مث  ًالیلق 

لك اھیعارذ  ىلإ  يتأي  نأ  تراتخاو  تمھفو ، تمصلاب  اھیلإ  راشأ 
هباضغإب ةفزاجملا  دوت  ملو  ثدحي ، امب  اھربخي  مل  ول  ىتح  ةلیل 

.مویلا
، هثودح نم  فاخ  يذلا  أبنلا  هءاجو  هرصق ، باوبأ  ىلإ  هجتا 

عامتجا اورضح  نمم  ءارمألا  ضعب  ىلع  ضبقلا  سربیب  عاطتسا 
مویلا هتءاجو  مھتیشادشخ ، نم  نكمتي  نأ  عاطتساو  دمحم 

، دمحم رصانلا  لوصو  رظتني  ناك  اھریغ ، ىنمتي  ناكو  ةلاسر  اًضيأ 
فقو ریكنشاجلا ، سربیب  نم  تناك  هتلصو  يتلا  ةلاسرلا  نكلو 
عقوتي وھو  ددرتلا  نم  ءيشب  ةلاسرلا  أرقو  همامأ  سربیب  يدنج 
دمحم نم  سربیب  بلط  ةلاسرلا ، ةءارق  دعب  دمحم  هحبذي  نأ 
مامأو وتلاو  ةظحللا  يف  ناطلسلل  هئالوب  مسقلاو  مالستسالا 
دمحم رصق  ىلإ  هسفن  سربیب  ناطلسلا  يتأیسف  َّالإو  هدونج ،
دمحمل لبق  الو  هیف ، نم  لكب  رصقلا  قرحيو  هرصاحيو ، هبراحيو 

.دالبلا ناطلس  ةبراحمب 
سیل سربیب  لاق : مث  ربص ، يف  ةلاسرلا  ىلإ  دمحم  عمتسا 

.ناخ نمل  دھع  الو  دالبلل ، ًاناطلس 
ينمجاھ ول  دمحم : لمكأف  باجيإلاب ، مھسوءر  دمحم  دونج  َّزھ 
يتمجاھم يف  نأب  هربخأ  اذھ ، فرعي  هتياھن ، يھف  سربیب 

ىوس همامأ  سیل  رصم ، لكل  ءانف  كیلامملا  برح  يفو  هكالھ 
.مالستسالا

لخادو هسفن  عم  هبرح  براحي  دمحم  كرتو  يدنجلا  جرخ 
نكلو بردت ، امكو  داتعا  امك  ءيش  لكب  فزاجيو  هرصق ،

ال كالھلا ، معط  ةراسخللو  ةرملا ، هذھ  ةفلتخم  ةرارم  ةفزاجملل 
هيزخ وأ  هتميزھ  عم  ةایح  الو  راسكنالاب ، بوحصم  راصتنا  يف  لمأ 
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، توملا ينمت  اًموزھم  هتایح  يفو  راثدنا ، هتوم  يفف  اًتیم ، وأ  ایح 
ام لك  ةدیحولا  هتلئاع  نكست  ةضورلا  يف  هرصق  راوسأ  نیبو 

.هتبرغو هتدحو  نم  ىقبت 
يف هرصق  راوسأ  ىلع  هانیعو  ماني  ال  وھو  نارخآ  ناموي  َّرم 

سفنلا حارأ  ربخ  هءاج  مث  هل ، دعتسيو  موجھلا  رظتني  ةضورلا 
اونلعأو ریكنشاجلا  سربیب  ىلإ  ماشلا  ءارمأ  ثعب  ةمومھملا ،
هئاقلل نودعتسم  مھنأب  هوددھو  رصانلا ، ناطلسلا  ىلإ  مھءالو 

لصو اھرظتني ، يتلا  ةلاسرلا  هتءاج  يلاتلا  مویلا  يف  .هتبراحمو 
.هدونج عم  ةرھاقلا  ىلإ  ةقيرط  يف  وھو  رصم  رصانلا 

هتكرت نیموي ، ذنم  ةرم  لوأل  هینیع  ضمغأو  اھبناجب  ىقلتسا 
.ةملك الب  هرھظ  يھ  تطاحأو  قمع ، يف  ماني 

ىلع ٍقلتسم  وھو  ًالیل  هظحالت  يھو  نییضاملا  نیمویلا  لاوط 
ؤرجت مل  تمص ، يف  ةذفانلا  ىلإ  رظني  ناتحوتفم  هانیعو  هرھظ 

رھاظتت تناك  .اھل  حمسي  نأ  نود  هسمل  ىتح  الو  هلاؤس  ىلع 
نأ ىلع  ؤرجت  الو  ناكمإلا ، ردق  هنم  برتقت  نأ  لواحتو  مونلاب ،

امدنعو ضرتعي ، مل  هرھظ  تطاحأ  امدنع  مویلا  .هدسج  قوطت 
لكني امدنع  بحلا  تاباذع  ىنعم  تنقيأ  هلخاد  اھدسج  تنكسأ 

.سفنلاب
ىلإ برستت  ةنینأمطلا  تأرو  حابصلا ، يف  هینیع  ىلإ  ترظن 

.هسفن
مھفأو مكتغل ، ملعتأ  نأ  ىنمتأ  تنك  ةیضاملا  مايألا  يف  تلاقف :

.كلخادبو يلوح  رودي  ام  لك 
رودي ام  مھف  نیعیطتست  امبر  انتغل  ِتملعت  ول  لمأت : يف  لاق 

.يلخادب رودي  ام  ةرورضلاب  سیل  نكلو  كلوح ،
ُّيأ اھیلإ  لصي  ال  كسفن  نوصح  امھنیعأ : تقتلا  دقو  تلاق 
يف حمطأ  يننأكو  ةنسلأ ، وأ  تاملك  اھقرتخت  الو  براحم ،
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.عیطتسأ الو  اھراوسأ  ضعب  ىلإ  برستلا 
.اًمئاد نامأ  يف  تنأ  اھعمسي : هنأكو ال  لاقو  اھدي  ىلع  تبر 

.دصقي ام  مھفت  مل 
؟ كقلقي اذام  تلاقو : هفتك  ىلع  اھدي  تعضو 

برتقي يذلا  رطخلاب  اھربخي  نل  هنأ  هسفن  دھاع  دقو  تمص 
.هنمو اھنم 

، لوقلا ينقدصا  كلتق ؟ سربیب  لواح  لھ  ديدج : نم  تلاق 
؟ كلذك سیلأ  موي ، لك  لواحي  لوقلا ، ينقدصت  نأ  ينتدعو 
عیطتسي نل  سربیب ، ينقلقي  ال  عیطتسي ، نل  مسح : يف  لاق 

.لیلقلا ىوس  َّقبتي  مل  رصقلا ، نم  بارتقالا  دحأ 
؟ كنونوخیس مھنأ  دقتعت  ءارمألا ؟ ءالو  نم  فاخت  - 

نوكأو كیلامملا ، نیب  ةیلھأ  برح  نم  فاخأ  اذھ ، دقتعأ  ال  لاق :
.اھیف ببسلا  انأ 

براحيو سربیب  مواقي  نأ  ىشخت  تلاق : مث  تاظحل  تركف 
؟ ةرھاقلا يف  رصانلا 

رمأ يھتنيو  نیملسملا ، دالب  رمأ  ىھتنال  كیلامملا  عراصت  ول  - 
.رصم لوخدو  داحتالا  مھلمأ  لوغملاو  نویبیلصلا  .تاذلاب  رصم 

نل سربیب  نكلو  هفتك : ىلع  اھدي  عضت  يھو  دیكأت  يف  تلاق 
.براحي

هلوقت امم  ينقدص ، براحي ، نل  تلمكأف : لوھذ  يف  اھیلإ  رظن 
ًابرح اًصوصخو  براحي  ال  هنكلو  فلخلا ، نم  نعطي  وھ  هنع 

هلتقي مل  وھف  رصانلا ، وفع  عقوتيو  طقف  ملستسیس  ةرساخ ،
.هنع وفعي  نأو  هبساحي  الأ  رصانلا  نم  عقوتیس  عیطتسي ، ناكو 

؟ نیقیلا اذھ  لك  َمِل  لاق : مث  اھیلإ  هرظن  لاطأ 
.هعدخت براحملا ال  نیع  نإ  تلاق : - 
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؟ بنيز اي  ةبراحم  تنأو  - 
؟ كعم شیعت  نَّمم  عقوتت  اذام  - 

* * *
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عباسلا لصفلا 
هدونجب ًاطاحم  ةرھاقلا  ىلإ  نووالق  نب  دمحم  رصانلا  لصو 

، ةتیمم ةكرعم  يف  سربیب  ةلباقم  عقوتو  كیلامملا ، ءارمأو 
سأر ىلع  هدونجو  دمحم  ریمألا  ناكو  كیلامملا ، اھیف  لتاقتي 

ةرھاقلا ىلإ  رصانلا  ناطلسلا  لوصو  راظتنا  يف  رصم  يف  ءارمألا 
.هل نیلاوملا  كیلامملاو  سربیب  ةبراحمو 

ىلع تبر  ةمئان ، هتجوز  تناك  ءودھ ، يف  حابصلا  يف  ظقیتسا 
توص يف  لاقو  اھنم  برتقا  اھینیع ، تحتفف  قفر  يف  اھدخ 

.اًدیج ينیعمسا  بنيز ، تفاخ :
ءيش نع  هیتلقم  نیب  ثحبت  يھو  اھتسلج  يف  تلدتعا 

: لاقو اھھجو  ىلإ  مث  اھنطب  ىلإ  رظن  دجت ، الو  اھبلق  نئمطي 
عم برحلا  امبرو  دمحم ، رصانلا  ةلباقمل  يدونجب  بھذأس 

.سربیب
.رصقلا لوح  يدونج  فصن  تكرت  لمكأف : ةنكاس  تَّلظ 

.رطخ يأ  نم  كنومحیس  اھعطاقف : اھمف ، تحتف 
ام امھ  كتعاجشو  كتوق  بنيز  اي  يركذت  ةوق : يف  لاق  مث 

.كیف ينابجعأ 
نم تجرخ  ةفجر  يرادت  يھو  فیعض  توص  يف  تسمھ 

.مھجاتحت...دونجلا كرتت  ال...دمحم  اھبلق :
نيديرت تنأ  اھنطب : ىلع  هدي  عضيو  اھینیع  ىلإ  رظني  وھو  لاق 
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حيریس اذھ  ثدح ، امھم  شیعلا  هلو  كل  ديرأ  انأو  شیعلا ، انلفطل 
؟ اذھ نیمھفت  .يسفن 

هذھ تناك  ول  يردت  الو  هقشعت  تناكو  رشع ، ةنماثلا  يف  تناك 
نوجس تاملظ  نیب  مئاھلا  ةریح  ةرئاح  تناكو  ةياھنلا ، يھ 
مايألا باذع  لمحتي  الو  برھلا  ىلإ  قيرطلا  فرعي  ال  عالقلا 
ءاكبلا ديرتو  .نآلا  اھسئارع  ىلإ  جاتحت  تناكو  امأ  تناكو  ةمداقلا ،

.اًریثك
دونج رصاح  ول  فرعأ ، كیلع ، لیقث  لمحلا  اھمھفي : هنأكو  لاق 

نم رمأ  اذھ  اھلك ، رصم  جراخ  يبرھت  نأ  دبال  رصقلا  سربیب 
ىلإ كذخأیس  عیطتسي ، نلو  يننوخي  نل  نيدلا  سمش  .كجوز 
دودح ىلإ  دونجلاو  وھ  كسرحیسو  هنم  نیجرخت  يرس  باب 
ينیب قافتا  كانھ  كل ، تلق  امك  اًمود  نامأ  يف  نینوكتس  .كركلا 

نلو ِكونوخي  نل  نوفرعي ، .اًتیم  وأ  تنك  ایح  يدونج  نیبو 
.ينونوخي

ال كركلا  ىلإ  كقيرط  يف  ةوق : يف  اھعطاقف  اھمف  تحتف 
، اًدبأ ينع  يلأست  الو  نيدلا ، سمش  عم  الو  دونجلا  عم  يملكتت 

لاق ول  كركلا  ىلإ  كلوصو  دنع  ىتحو  يریصم ، نع  يلأست  ال 
اولاق ولو  رصم ، ىلإ  يدوعت  كارأ ال  نأ  ديرأو  يح  يننإ  دحأ : كل 

الو كینذأ  يقلغأ  بذعتي  اولاق  ولو  يتيؤر ، يلواحت  ال  نیجس 
الو يلأست  ال  .اًدیعب  انلفط  ِيّبر  لتق ، اولاق  ولو  مھیقدصت ،

ٍتیب ىلإ  دونجلاو  نيدلا  سمش  كذخأیس  كركلا  يف  .يعمست 
يف كثرإ  نع  يلأست  ال  كانھ ، يلاومأ  يھ  ًالاومأ  كنوطعيو 

.مكحي سربیب  مادام  اًدبأ  انھ  دحأل  يثعبت  الو  رصم ،
لكو ءاكبلا  يف  شھجت  ال  ىتح  اھمف ؛ قبطت  يھو  تلاق 

...دمحم ةركاذلا : نم  سمطت  تاملكلا 
تنك ول  اذھ ، تلق  يننیبحت ، كنإ  نیلوقت : ةمارص : يف  لاق 
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ةمكحب نیفرصتتس  كنم ، هبلطأ  ام  لك  نیلعفتسف  يننیبحت 
تومأس تم  ولو  كدجأس ، ایح  تنكو  ثدح  ول  ةعاجشو ،

.انئمطم
؟ بھذت مل  ولو  تفاخ : توص  يف  تلاق 

نأ فرعأ  يننكلو  بھذأ ، مل  ول  اًعم  تومنس  مسح : يف  لاق 
.تالامتحالا لك  يف  ریكفتلا  نم  دبال  نكلو  ثدحي ، نل  اًئیش 

؟ يرماوأ نيذفنتس  .اًمئاد  ةعاجش  تنأ  لاقو : اھدیب  كسمأ 
ال ةمعن  مالظلاو  اھلوح ، نم  لزلزتي  اھملاعو  ةتماص ، تلظ 

نأو ةریغص ، كنأ  فرعأ...بنيز  لاقف : نآلا ، اھیلإ  لوصولا  عیطتست 
، ةایحلا هذھ  يداتعت  مل  كنأو  كیلع ، ةديدج  تاعارصلا  هذھ 

تبلط ةعاجشب ، نیفرصتتو  اھلك ؟ يرماوأ  نيذفنتس  .فرعأ 
.لمحلا كلذل  ًالھأ  ينوكت  نأ  دبال  ءيش ، لكب  كحراصأ  نأ  ينم 

نأ الو  كنع ، لأسأ  الأ  عیطتسأ  ال  عیطتسأ ، ال  ملأ : يف  تلاق 
.لحرأو ككرتأ 

لك اھمامأ  بكسیس  هنأ  تاظحلل  تنظو  بضغ ، يف  اھیلإ  رظن 
مث ءادعصلا  سفنت  هنكلو  هقلقو ، هظیغ  لكو  ةیضاملا  مايألا  قنح 
نم ىودج  ال  يضرتعت ، الو  يملكتت  .يرماوأ ال  نيذفنتس  لاق :
نأ ديرأ  ال  اًعم ، امكیلع  نانئمطالا  ديرأو  كتعاجش ، ديرأ  اذھ ،

.كریصم فرعأ  انأو ال  مویلا  جرخأ 
! كریصم فرعأ  انأ ال  يننكلو  ةرارملا : سفن  يف  تلاق 

ْنإ براحي ؟ نل  سربیب  نإ  يلوقت : ملأ  بورغلا ، دعب  دوعأس  - 
.دعأ مل  ْنإ  دوعأو ، رصتنأسف  براح  ْنإو  دوعأسف ، كمالك  حص 

.هیلع انقفتا  ام  لك  يذفنت 
...فزاجت نم  تنأو  تررق  تنأ  قفتن ، مل  - 

.يرماوأ نيذفنتس  .نآلا  تقولا  يدل  سیل...بنيز  اھعطاق :
.ةھرب دعب  باجيإلاب  اھسأر  تزھف  امھنیعأ  تقتلا 
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.يمامأ نآلا  يمسقأ  ةمارص : يف  لاق 
.سكتنم سأرو  موتكم  توصب  تمسقأ 

نأ نود  بابلا  حتفو  همضتل ، اھدي  دمت  نأ  لبق  اھبناج  نم  ماقف 
.بورغلا دعب  كارأس  لاقو : اھیلإ  رظني 

! كايإ ِكبت ، الو  يبرتقت ، ال  لاقف : اھريرس  نم  تضفتنا 
هب ناثیغتست  نیتدودمملا  اھیعارذ  ىلإو  يناوث  اھیلإ  رظن 

.بابلا قلغأو  جرخ  مث  هناوجرتو ،
الو ضوھنلا  عطتست  ملو  ًاليوط ، اًتقو  نیتدودمم  اھیعارذ  تقبأ 

تناك روھش  نوضغ  يف  .ةكرعملاو  ةفزاجملا  بقاوع  يف  ریكفتلا 
روھش نوضغ  يفو  هتلمرأ ، امبرو  هتقیشعو  هتجوزو  هتریسأ 

، فوخلاو ديدھتلاب  ةرات  اھبلق  لك  تتفو  اھتایحو  اھریصمب  فصع 
ةیعدأ ددرت  يھو  اھيدیب  اھسأر  تطاحأ  دقفلاو ، قشعلاب  ةراتو 

َمِلف َّالإو  دوعي ، نأ  دبال  دوعیس ، هب ، َّالإ  ةاجن  الو  ةاجنلا ، ىنمتتو 
هداوسب يطغيو  اھءاشحأ  قزمي  مل  َمِلو  ءابولا  اھیلع  ىقبأ 

يفت نلو  مل  يھف  نم هللا ، حفصلا  تبلطو  تدجس  اھدسج ؟
، تفزاج امھم  هعمو  هلوح  ءاقبلا  ىوس  عیطتست  الو  اھمسقب ،

دوعي نأ  تنمتو  هل ، اھمسق  نم  لصنتت  نأ  ىلإ  جاتحت  َّالأ  تنمتو 
ةظحللا هذھ  يف  ءایعإلاب  رعشت  يھف  هلجأ ؛ نم  براحت  نأ  نود 

.دوعي نأ  دبال  هاوس ، عم  ناك  ول  يقابلا  رمعلا  لك  هركتو  نایثغلاو ،
* * *

رثآو هرصق ، يف  يقب  رصانلا ، ءاقلل  بھذي  مل  سربیب  نكلو 
ملو اھجوز ، نذأ  يف  بنيز  تاملك  تود  لاتقلا ، ىلع  ملسلا 

نیطالسلا لك  مھفت  ةریغصلا  ةيرصملا  ةاتفلا  هذھ  نأ  قدصي 
نيذلا لاجرلا  لك  لوقع  نم  ریثكب  ربكأ  ادب  اھلقع  ءارمألاو ،

ناك اھل  مارتحالا  نكلو  طقف  اھیھتشيو  اھبحي  نكي  مل  مھفرع ،
.موي دعب  اًموي  هلخادب  دادزي 
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هتبلاطمو سربیب  رصق  ىلإ  باھذلاب  رصانلا  هیلإ  دھعو 
رصق كیلامملا  ءارمأ  عم  دمحم  لخد  امدنعو  مالستسالاب ،
رظني وھو  ةوق  يف  لاق  لاتقلا  وأ  مالستسالا  هنم  بلطو  سربیب 

، يدھع يف  مھلاتق  دھشأ  نل  كیلامملا ، لتاقأ  نل  دمحم : ىلإ 
ذقنأ نأ  تلواح  ول  ينمولت  الف  ةطلسلا  كرتو  برھ  كناطلس 

.دالبلا
.ناطلسلا ىلإ  يعم  بھذت  - 

.كعم بھذأ  - 
هركلاب ةئلتممو  ةریصق  تناك  دمحم  رصانلاو  سربیب  ةلباقم 

نم انأف  يالوم ؛ اي  ينع  وفعتس  ءاجر : يف  سربیب  لاق  .دقحلاو 
؟ كدلاو كیلامم 

تنك كنع ؟ وفعأ  نأ  يل  فیك  كنع !؟ وفعأ  ةوق : يف  رصانلا  لاق 
ينتمرح ولو  يلاومأ  لكو  يكیلامم  لك  تذخأ  ول  كنع  وفعأس 

رھنلا نإ  يل : لوقت  تنك  سربیب ؟ اي  ركذتت  .ماعطلا  نم  ىتح 
ركذتت رویط  وأ  محل  دجوي  الو  تاعاجملا ، يناعت  دالبلاو  ضفخنم 

!؟ يبأ كولمم  اي 
.ءارمألا لك  مامأ  وفعلا  بلطأ  سربیب : لاق 

اذھ لك  َمِل  .اذھ  تلق  دالبلا ، نم  ىفتخا  زوإلا  نإ  لوقت : تنك  - 
ةوقو رحس  زوإلا  يف  كبراحأس ؟ زوإلا  تلكأ  ول  دقتعت  دقحلا !؟

.ودبي ام  ىلع  سربیبل  ةبسنلاب 
: سربیب ىلإ  رظني  وھو  رصانلا  لمكأف  قطني ، ملو  دمحم  مستبا 

ةایحلا اھنإ  هنم ، ينامرح  ديرت  تنك  يذلا  زوإلا  سیل  هنكلو 
ایح كیقبأ  نأ  يل  فیك  .اًئیش  قحتسأ  يننأ ال  دقتعت  .اھلمكأب 
صل يننأك  ينلماعت  تنأو  اًئیش ؟ قحتسأ  يننأ ال  دقتعت  تنأو 

ول .نیملسملا  ىلع  رطخ  هدي  يف  لاومألاو  ریثكلا  بلطي  ذاحشو 
؟ لعفتس اذام  يناكم  تنك 
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ءارمأ تلتق  ول  كیلامملا ؟ ءارمأ  لتقتأ  دیكأت : يف  سربیب  لاق 
!؟ كیمحیس نمف  كیلامملا 

! سربیب اي  كرش  نم  اب  ذوعأ  اًعرسم : دمحم  رصانلا  لاق 
مھرِّدقأ ينومعدو ، انھ  ىلإ  يب  اوتأ  نم  كیلامملا  ءارمأ 

.كنع وفعأ  نل  نئاخلا ، لتقأ  .ةلودلا  دامع  مھ  مھمرتحأو ،
دلوتس دقح  َّيأ  كیلامملا ؟ ءارمأ  نم  اًریمأ  لتقتس  سربیب : ددر 

!؟ مھنیب
.يمكح تحت  دالب  يدرمتم  نم  اًدرمتم  لتقأ  - 

.هلتقب رمأ  مث 
.دمحم لاقو : دمحم  ریمألا  ىلإ  نووالق  نب  دمحم  رصانلا  هجتا 

؟ كيأر ام  ناطلسلل ، ًابئان  كديرأ 
نیجاسملا نع  ُفعا  ..ناطلسلا  يالوم  تابث : يف  دمحم  لاق 

نع ُفعا  ررقن ، مث  ةعرس  ىصقأب  ملعلا  لھأو  ةماعلاو  ءارمألا  نم 
.لودلا لك  مدھي  نجسلا  يف  مھؤاقب  .ءاملعلا 

قثأ كذاتسأ ، ناك  يدلاو  يبئان ؟ نوكت  نأ  ىلع  قفاوتسو  - 
.كقالخأو كئالو  يف 

.رمألا يف  ركفأ  ينعد  - 
* * *

ریمألل ةبسنلاب  امھم  ًاثدح  ناك  ميركلا  دبع  خیشلا  نع  جارفإلا 
هتوقو هتنازرل  مارتحا ؛ نم  عبني  ناك  خیشلاب  هقلعتو  دمحم ،

نم هجاوز  دعب  هسفن  لخاد  نمكي  ةماعلا  عم  هفطاعتو  هریمضو 
، ةراحلا يف  هتیب  ىلإ  هلیصوتو  هراظتناب  هدونج  ضعب  رمأ  بنيز ،

.ًابيرق هترايزب  دعوو 
ملظلا نأ  رصم  لھأ  رعشو  رصانلا ، ةدوعب  ةرھاقلا  تلفتحا 
ةوخنو ةیناسنإ  مھب  لزي  مل  كیلامملا  ءارمأ  نأو  حشكنیس ،
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مھیف نیقفانمو ، اًصوصل  اًعیمج  اوسیل  مھنأو  دالبلل ، بحو 
.صالخإب دلبلا  اذھ  ىلع  فاخي  نم  مھیفو  ئدابملا  باحصأ 

ءاسنلا تجرخو  ةنولملا ، قاروألاو  ليدانقلاب  عراوشلا  تنيز 
ىلإ دئاعلا  جرعألا  ناطلسلا  رورم  نورظتني  لافطألاو  لاجرلاو 

.رصم لك  ةحرفلا  تَّمع  لینلا ، فافض  ىلع  هتیبھذ  يف  دالبلا 
اھدلاو مسا  ىلع  هتمس  ركب ، ابأ  هتَّمس  ًالفط  بنيز  تبجنأو 
.اًدبأ هنایسن  عیطتست  يذلاو ال  ةقثلاو  بحلا  لك  اھاطعأ  يذلا 

جراخ میلاظملا  هجو ، لمكأ  ىلع  ریست  ةایحلا  نأ  ادبو 
، مھنم ًالدب  نوجسلا  يف  نوبصتغملا  كیلامملا  ءارمأو  نوجسلا ،
، بئارضلا نم  دحيو  داسفلا ، براحي  نأب  دعو  ناطلسلاو 

نوضغ يفو  .هسفنب  نینثا  موي  لك  ةماعلا  ىوكش  ىلإ  عمتسيو 
هروزي ًاناكمو  اھلھأل ، ةبسنلاب  ةنج  لینلا  دالب  تحبصأ  طقف  رھش 

.رخآ رایخ  مھل  سیلف  نويرصملا ؛ لءافتو  ملاع ، لكو  ةلاحر  لك 
رظني سلج  ناطلسلا ، هنم  هبلط  ام  يف  ركفي  دمحم  لزي  مل 

نأ ينم  بلط  ناطلسلا  لاق : مث  امھنبا ، عضرت  يھو  هتجوز  ىلإ 
؟ كيأر ام  هبئان ، حبصأ 

هیلإ ترظن  لبق ، نم  اذھ  لعفي  مل  ةرشابم ، اھيأر  هبلط  اھلھذأ 
؟ تنأ كيأر  ام  تلاقو :

.فرعأ ال  - 
.فرعت لب  دیكأت : يف  تلاق 
؟ بنيز اي  نیغبت  اذام  - 

.ضفرا ةوق : يف  تلاق 
؟ اذامل - 

نم هوناخ  كیلامملا ، يف  اًدبأ  قثي  نل  رصان  ناطلسلا  دمحم ، - 
نأ دبال  هنأل  مھلمحتي  هرمع ، لاوط  مھب  قثي  نل  تارمو ، ةرم  لبق 
وھ هتیص ، عيذي  وأ  هیف  كشي  لجر  يأب  كتفیس  هنكلو  مھلمحتي ،
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ال ءاھدلاب ، مستيو  هل  ثدح  ام  لك  دعب  نآلا  سرمتم  لجر 
رخآلا ولت  ریمأ  نم  صلختیل  ةصرفلا ؛ رظتني  هنكلو  اًعيرس ، فرصتي 
سانلا نیب  بھذي  نم  وأ  هدض  نوفقي  نم  ةصاخو  عاطتسا ، ول 

؟ ينمھفت مھتیص ،
، كیلع فاخأ  باوص ، ىلع  يننأ  فرعت  تلمكأف : ةھرب  تمص 

دجو ول  .لدعلا  كنع  روھشم  ریخ ، لكب  كنع  ملكتتو  كبحت  ةماعلا 
هل عفشت  نلو  هیلع ، يضقیس  بوبحم  هبئان  نأ  ناطلسلا 

عادخلاو بجاو  ةنایخلا  مكحلا  يف  .ةلوفط  تايركذ  الو  ةقادص 
! دمحم اي  لعفت  .ةضيرف ال 

.قطني ملو  اًنكاس  لظ 
لھ فرعت  نكت  ملو  اھقطنم ، نم  ةدكأتم  نكت  ملو  هیلإ  ترظن 
مأ ناطلسلا  نم  هیلع  اھفوخ  ةجیتن  ءاج  ضفرلا  ىلع  اھدیكأت 

جوزتي نأ  دبال  ناطلسلل  ًابئان  اھجوز  حبصأ  ولف  ةطلسلا ؛ نم 
ىتح وأ  هعنمت  نأ  عیطتست  نلو  ًاثالثو ، نیتنثاو  ةدحاو  اھریغ 

هئاطعإ ببس  نم  ةدكأتم  دعت  ملف  اھیلع ، رومألا  تطلتخا  .هارت 
مأ اھسفن  ىلع  فوخو  ةینانأ  نم  ةعبان  ةحیصنلا  لھو  ةحیصنلا ،

؟ اًعم نینثالا  ىلع  مأ  هیلع 
.ملكتي ملو  مانیل  امھلفط  زھت  يھو  ديدج  نم  اھیلإ  رظن 

هنإ ناطلسلل : لاقو  قفر ، يف  بصنملا  ضفر  حابصلا  يفو 
.بصانملا نع  اًدیعب  لمعي  نأ  لضفي 

* * *
هلبقتساف هتیب ، يف  ميركلا  دبع  ةرايزل  بھذ  هسفن  مویلا  يفو 

ديرأ لاقو : همامأ  دمحم  سلج  .مارتحالاو  باحرتلاب  ميركلا  دبع 
ملعت كدالوأ ، كدعب  نمو  تنأ  كل  هنم  اًءزج  عطتقأو  اًفقو ، ينبأ  نأ 

؟ كلذك سیلأ  ءاملعلا ، نم  حبصیل  كنبا 
.ریمألا يالوم  ينلجخي  كمرك  ميركلا : دبع  لاق 
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ةيدھ بھذلاب  هعصرتو  اًفحصم  يل  طخت  نأ  كديرأ  دمحم : لاق 
.رصم يف  فحاصملا  لك  ریغ  هديرأ  يتجوزل ،

.تقو ىلإ  جاتحي  اذھ  - 
.ُربصأ تقولا ، ينمھي  ال  - 

.ةینف ةفحت  جرخیل  امبر  نینس  - 
.رظتنأو كتردقبو ، كب  قثأ  - 

نوبحي ال  .بارعألا  رمأ  ينقلقي  لاق : مث  ةھرب  دمحم  تكس 
؟ مھیف كيأر  ام  ناطلسلا ، نورِّدقي  الو  ةمظنألا 

! يلثم لوھجم  لجر  ةحیصن  بلطت  تئج  - 
نم فخي  ملو  ملظلا  هجو  يف  فقو  لجر  ةحیصن  بلطأ  تئج  - 

.نجسلا شیفافخ  الو  ةعلقلا  بج  تاملظ 
.اذكھ رورغلاب  ُباصأ  امبرو  يالوم ، اي  َّيلع  ينثت  - 

، كرمع لاوط  رورغم  تنأ  ميركلا ، دبع  خیش  لاقو : هنم  برتقا 
لك هیف  فاخ  تقو  يف  تقطن  ذنمو  كتذتاسأ ، َتيَّدحت  ذنم 

نماك رورغ  نع  ةعبان  كتعاجش  نأ  دقتعأ  لزأ  مل  خویشلا ،
.ًالعف كلذك  كنكلو  رومألا ، ايابخب  ملاعلاو  لضفألا  كنأب  داقتعاو 

لءاستت الو  خیش  اي  كسفن  يف  قثت  اھلحم ، يف  كتقث  امبر 
حصنأل ينحصنا  هبحاصتو ، هفرعت  لدعلا ، ناكم  نع  نيریثكلاك 

.ناطلسلا
اوداتعا .رصم  لھأ  رمأ  بيرغ  لاق : مث  تاظحل ، اًتماص  يقب 
لودلاب نونمؤي  الف  بارعألا  امأ  مھتعاط ، ىلع  اوبرتو  ماكحلا 

الو مھفیخت ، راطخألا  ال  ةلاحرو ، ودب  ةایح  مھتایح  نیطالسلاو ،
امبر هلوحو ، رطخلاب  نوشیعي  ودبلا  مھبھرت ، دونجلا  فویس 

ال مھنكلو  لیخلا ، بوكر  نم  ةماعلا  عنم  كیلامملا  عیطتسي 
.مھلیخ لیخلاف  بارعألا ، عنم  نوعیطتسي 

يف الو  دیعصلا  يف  ال  بارعألا ، لتاقي  نأ  ناطلسلل  ديرأ  ال  - 
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.ًالوأ كيأر  ديرأو  هحصنأ ، نأ  ديرأ  يننكلو  اتلدلا ،
مھنم نورتشت  ىنسحلاب ، لواحو  مھخویش  عم  ملكت  - 

.مھعم مھافتلل  ةقيرط  كانھ  نأ  دبال  مكلویخ ،
يذلا امو  لوقحلا ، نوقرحيو  قرطلا  نوعطقي  اذامل  فرعأ  ال  - 

.ًالوأ رصم  لھأ  نورضي  اذھ ؟ يف  كیلامملا  رضي 
ةيامح نم  مھتیعرشب  نوتأي  كیلامملاف  يالوم ؛ اي  كیلامملاو  - 

رصم لھأ  دقف  امبرف  مھتيامح  يف  اولشف  ولو  رصم ، لھأ 
.كیلامملل مھمارتحا 

.نذإ ضوافتلا  نم  دبال  لاق : مث  اًنكاس  دمحم  يقب 
.مھعم لحلا  حاتفم  مھخویش ، - 

دیعسلا كظح  نكلو  كیلع ، فاخأ  لزأ  مل  ميركلا  دبع  خیش  - 
يف ىقبي  نأ  ىنمتأ  میكحو ، لداع  دمحم  رصانلا  ناطلسلا  نأ 

.تنأ كلجأ  نمو  رصم  لجأ  نم  مكحلا 
ملظ فاخي  ال  اًخیش  هفصوب  ميركلا  دبع  خیشلا  تیص  عاذ 

ىدحتيو ةماعلل  حرشي  يطسو  ملاعكو  هشطب ، الو  مكاح 
يف راغصلا  هیلإ  رظنو  رابكلا ، هدسح  ناھربو ، قطنمب  ءاملعلا 
مامأ هسأر  ئطأطيو  عضاوت  يف  يشمي  ناك  امنیبو  باجعإ ،

هنأ رعشي  ناكو  ةعضاوتم ، هسفن  نكت  مل  ءاینغألا  لبق  ءارقفلا 
.بلاغلا يف  باوص  ىلع  ناكو  نيریثكلا ، نم  مكحأو  ملعأ 

* * *
ءابرغلا ثيدح  تناك  هنم  بنيز  عایض  دعب  فسوي  ةاسأم 

، هل حبصتو  هیعارذ  نیب  مانت  مویب  ملحي  ناك  دقف  براقألاو ؛
لیلق ناك  .اھریغ  ديري  الو  بنيز  هتطعأ  يتلا  هایندو  هظح  ركشيو 
دقتنت يتلا  رصم  لھأ  تاكن  ىلع  كحضي  هعبطب ، ًالوجخ  حومطلا 

، اھب عتمتسيو  هتاحیملت  مھفيو  لظلا ، لایخ  دھاشيو  كیلامملا ،
عم ریغص  تیبب  ىوس  ملحي  نكي  ملو  اًرئاث ، هعبطب  نكي  مل  هنكلو 
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عمو ةراحلا  يف  لمعلا  يف  رمتسيو  هیبأ  ناخ  ثري  نأو  بنيز ،
اھیف أشن  يتلا  ةراحلا  ناكرأ  نیبو  اًدیج ، مھفرعي  نيذلا  هئاقدصأ 

لك ةفزاجملا  يفو  ریخلا ، نامألا  يف  نأ  دقتعي  ناكو  .هرمع  لاوط 
هنجسو هلك  هرمع  ملح  كولمملا  فطخ  امدنع  نكلو  رورشلا ،

نأ هرمأ  مزع  دق  ناك  ةيادبلا  يف  .اًریثك  هلاح  ریغت  اًملظ  هلذأو 
، هفصنیس ناطلسلا  نأو  هل ، دوعتس  بنيز  نأو  لوزتس ، ةدشلا 

اھنأ نم  اًدكأتم  ناك  نیترسكنملا  اھینیعو  بنيز  ىأر  امدنعو 
ناك .هقح  ةداعإ  وأ  ةھجاوملا  نع  هزجع  هملآو  .ریمألا  عم  بذعتت 

اھنكلو هاسنت ، نل  اھنأ  هل  دكؤت  نأ  هتدعاسم ، بلطت  نأ  ىنمتي 
نوجس نیب  ةسیعتلا  اھتایح  هل  روص  بصخلا  هلایخ  .لعفت  مل 
ؤرجي نكي  ملو  .يمویلا  باصتغالاو  طوسلاب  برضلاو  كیلامملا 

يف ءافتخالا  وھ  اذھ  ةجیتن  نأ  فرعي  ناكو  اًنلع ، هقح  بلط  ىلع 
همايأ نم  ىقبت  ام  ىلع  نارطیسي  طابحإلاو  ربصلا  .ةعلقلا  بج 

.ققحملا توملا  نود  كیلامملا  ةبراحمل  ةقيرط  يف  ركفي  وھو 
ناك نكلو  ةنمآلا ، اھناكرأ  كرتو  ةراحلا  نع  لیحرلا  ماع  دعب  ررقو 
عاب يذلا  ميركلا  دبع  خیشلا  ىلع  رمي  نأ  ءيش  لك  لبق  دوي 

.قحلا ةملك  لقي  ملو  يكولمملل  هسفن 
الو ریمألا  ىلع  هبكس  عیطتسي  نكي  مل  هلخاد  بضغلا 

اوحمس نم  مھف  ءاملعلا ؛ ىلع  هبكسي  نأ  دبال  هنكلو  كیلامملا ،
اذكھ نوقفانملا ! ةنوخلا  .ىواتفلا  مھوطعأ  نمو  ملظلاب  مھل 

.مھاري ناك 
خیشلا ناك  دجسملا ، يف  ميركلا  دبع  خیشلا  ىلع  لخد 

لاق مالسلا ، هل  دري  مل  خیشلا ، هیلع  ملسف  ءاصفرقلا ، سلجي 
.كنم لبقتي  نلف  كبر ؛ عم  ملكتت  ال  بضغ : يف 

؟ اًضيأ كبر  وھ  سیلأ  يبر ؟ ةشھد : يف  خیشلا  هیلإ  رظن 
لعفت ملو  قحلا  لقت  مل  كنم ، لبقتي  نل  هنكلو  فرعأ ، ال  - 
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يف كاطعأ  اذام  اذامل ؟ .يكولمملل  كسفنب  اھتجوز  .اًئیش 
! انخیش اي  كریمض  تعب  هریخ ؟ نم  شیعت  اًفقو  لباقملا ؟

مكحل ربصا  نوئش ، ةقلخ  يف  هل  ربص : يف  ميركلا  دبع  لاق 
.فسوي اي  كبر 

.ریمألا مكح  اذھ  يبر ، مكح  سیل  اذھ  بضغ : يف  فسوي  لاق 
؟ اھجوز عم  ةدیعس  تسیل  اھنأ  فرعت  نأ  كل  فیكو  ءاضق هللا ، - 

.اًملع هب  طحت  مل  ام  ىلع  ربصا  .قحتست  نمب  كقزري هللا  امبر 
! ءيش لك  نوفرعي  مھو  ءيش ، يأب  اًملع  طحأ  مل  انأ  - 

! نوقفانم اي  مھومتدبعو  ةھلآ  مھومتلعج 
، كیلع رطیسي  هلعجت  ال  كملأ ، مھفأ  ربص : يف  ميركلا  دبع  لاق 

.كباصأ ام  ىلع  ربصا  رشب ، انلك  اذكھ ، رومألا  ذخأت  ال 
َّيأو قافن  َّيأ  ربصلا ، رامث  ينج  كیلاممللو  ربصلا  ةماعلل  - 

ضرتعت مل  هل ، اھتجوزو  هديرت  اھنأ ال  فرعت  تنك  اھلوقت !؟ مومس 
.هربخت ملو 

ككراعم راتخت  نأ  دبال  اھجوزتيو ، كلتقیس  ناك  هتربخأ  اذإو  - 
.ءوسلا اذھب  سیل  دمحم  ریمألا  .هيدھت  نأ  لواحتو  كودع  فرعتو 

.مھتیقبك دبع  هدیسك ، ناطیش  وھ  - 
.راتتلاو نییبیلصلا  لذ  نم  كذقنأ  هنكلو  - 

.هلتقأس اًموي  ءاشي ، امفیك  وھ  ينلذیل  راتتلا  لذ  نم  ينذقنأ  - 
! اذھب كدعأ 

ریغب اًسفن  لتقتس  .هللا  بضغي  هلتق  كئاوھأل ، اًدبع  نكت  ال  - 
؟ سفن

.بنيزو انأ  .نیسفنب  لب  - 
بجنتسو دلولا ، هل  تبجنأ  اھارأ  تلتق ، اھنأ  دقتعأ  ال  فسوي ، - 

.نظت امك  ةنيزح  ةأرما  تسیل  يھ  يناثلا ،
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.يلجأ نم  اھسفنب  تحض  اھبصتغاو ، هترشاعم  ىلع  اھمغرأ  - 
.رمتساو اھسنا  اھرایتخابو ، اھتبغرب  هعم  شیعت  امبرو  - 

.ةكلھتلا ىلإ  كسفنب  ِقلُت  ال  دعاوق ، بورحلل 
..كاوتف بلطأو  خیش  اي  كلأسأ  نأ  ديرأ  مكھت : يف  فسوي  لاق 

يقنع ىلع  فیسلا  عضي  يدنجلاو  ریمألل  ُتوعد  نجسلا  يف 
اذھل كبر  بیجتسیس  لھ  يناسل ، فرط  ىلع  نیكسلاو 

؟ ءاعدلا
ول بلقلا ، نم  جرخي  نأ  دبال  ءاعدلا  تابث : يف  ميركلا  دبع  لاق 

.كبلق نم  جرخ  دق  ناك  اذإ  ينم  رثكأ  فرعت  تنأو  كبلق ، نم  جرخ 
.شیعلا ديرأ  يننأل  خیش  اي  يبلق  نم  جرخ  - 

، يتردقم قوف  ةلئسأ  ينلأست  بولقلاو ، اياونلاب  ملعأ  كبر  - 
.كبیجأ نأ  يل  سیل 

طلسي هنأل  اذامل ؟ كلذك ؟ سیلأ  موي ، لك  هل  وعدت  كنكلو  - 
، عرولاب داسفلا  طلتخا  اياطعلاب ؟ كقرغي  مأ  كتبقر  ىلع  اًفیس 

.بذكلاو قافنلا  لاجر  نيدلا  لاجر  حبصأو 
لماكلا كبرب  جزت  ال  نيدلا ، رضي  الو  ئطخيو  ناسنإلا  بذكي  - 
ناسنإلا يف  كبر  ملع  ول  رشبلا ، ناصقن  ةجیتن  اھلك  لاعفأ  يف 

هتكئالم رشن  وأ  ةنجلا  يف  هاقبأل  ءوسلا  هبوشي  ًالماك ال  اًریخ 
.لعفي مل  هنكلو  نینئمطم ، نوشمي  مھو  ضرألا  يف 

نوقفانم مھ  مھیباحي  نمو  ءوسلا ، لك  مھ  كیلامملا  - 
ةبراحم عیطتسي  نم  كانھ  رصم  لھأ  لك  نیب  نم  نوبذاكو ،

.مھیلع راصتنالاو  كیلامملا 
دالبلا يف  ثبعي  انودعو  نیملسملا  ىلع  راصتنالا  َمِلو  - 

!؟ ةرواجملا
.بارعألا ىوس  كیلامملا  ةبراحم  عیطتسي  ال  - 

نوقرحي نومرجمو ؛ قرط  وعطاق  لاق : مث  ميركلا  دبع  هلمأت 
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ىضوفلا عیشت  امدنع  ركفت ؟ فیك  .ةیشاملا  نوقرسيو  عرزلا 
الو ءالو  مھل  سیل  كیلع ، يضقيو  كملظي  نم  لوأ  نونوكیس 

.مھدنع حابم  ءيش  لك  ماظن ،
! كیلامملا نع  ملكتت  كنأكيو  - 

، كیلع رمألا  طلتخي  ىتح ال  باتك هللا ؛ أرقا  بارعألا ، نع  لب  - 
.دجملا دیشت  ىضوفلاو ال  ينبي  بارخلا ال 

ریسألا ءاعدل  كیلامملا  جاتحي  اذامل  خیش  اي  كسفن  لأسا  - 
ةوقلا لك  تناك  ول  دجاسملا ، ربانمو  نوجسلا  طئاوح  نیب  زجاعلا 

خویشلل اوئجل  املو  مھملظو ؟ مھنایغط  اوللح  امل  مھيديأ  نیب 
قبا .سأب  ال  اًموي ؟ كسفن  تلأس  لھ  میلس ، ریمضب  ًالیل  اومانیل 

.بارعألل انأ  مضنأسو  كیلامملا ، دجم  لوح  ایحت  خیش  اي  تنأ 
* * *

لفطلا ململي  امك  اھیتحار  نیب  اھململتو  تاظحل  ةركاذلا  يقتنت 
ناطلسلا تاجوز  ةرايز  مويو  هیتحار ، نم  اھبرشیل  راھنألا  هایم 

لاوط بنيز  هاسنت  نل  اًموي  ناك  ىلوألا  ةرملل  دمحم  رصانلا 
.اھرمع

.اھجوزو يھ  امھنیب  حوبلاو  مالستسالا  تاظحل  عمج  دقف 
تاجوزل ىولحلا  عنصت  نأ  اھنكمي  ول  ةقث  مدع  يف  هتلأس 

سیل وھف  دمحم  رصانلا  دنع  لكأت  نأ  اھنكمي  ولو  ناطلسلا ،
يف ماعط  لوانتي  بنيز ال  مسح : يف  لاق  ریكنشاجلا ، سربیب 

ءادعألا ىلع  قبطنت  ال  ةدعاق  هذھ  نیطالسلاو ، ءارمألا  تویب 
.ًالوأ ءاقدصألا  ىلع  لب  طقف 

.اًنسح اھیلع : ودبي  رتوتلاو  تلاق 
مدع عقوتت  تناك  رصانلا  تاجوز  ةلباقمل  تبھذ  امدنعو 

فالتخاو تاریمألا  لامج  تأرو  ةبرغلاب ، روعشلا  عقوتتو  بیحرتلا 
برستي ةقثلا  مدعب  روعشو  ةتماص ، تسلجو  مھقرعو  مھتنسلأ 
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يف تنب  ىكذأو  لمجأ  اھنأب  ةعنتقم  يضاملا  يف  تناك  .اھیلإ 
ناك اذإ  ءيش ، لك  ریغت  نآلاو  اھتاراج ، لك  امبرو  اھتلئاع 
يف رمتسي  نأ  اھجوزل  فیكف  دلب  لك  نم  ةریمأ  هيدل  ناطلسلا 
نمو لعفیس ؟ ىتم  ىلإو  اھلجأ ، نم  ملاعلا  ءاسن  نع  ءانغتسالا 

ماعطلا نم  عونلا  اذھ  لكأي  ُّلظيو  ةمعطألا  لكب  يحضیل  نوكت 
ةیھشلا حتفت  ةمعطألاك  ءارمألل  ةبسنلاب  ءاسنلا  تسیلأ  طقف ،

؟ لقأ الو  رثكأ  ةایحلا ال  ىلع 
نع ثحبلا  مدع  يف  ریمألا  ةقامحب  تاجوزلا  اھل  تحَّم  لـ لب 

انئمطم مانيو  ءاقدصألا ، صالخإ  نمضیل  كیلامملا ؛ نم  ریمأ  ةنبا 
.دبألل هل  نیلاوم  ءارمأ  كانھ  نأ 

تبجنأ اھنأ  عمو  ناطلسلا ، رصق  طسو  ةیغاط  ةبرغ  اھتحاتجاو 
، امھجاوز نم  تاونس  ثالث  نوضغ  يف  رخآلا  ولت  دحاولا  نيدلولا 

دیطوتو روكذلا ، اھباجنإ  نم  وھزلاو  نانئمطالاب  ترعش  اھنأ  عمو 
هتلئاع نم  علتقا  نأ  دعب  هلوحو  هل  ةلئاع  قلخو  ریمألا ، ةلالس 

.لبق نم  زتھت  مل  امك  مویلا  تزتھا  اھتقث  نأ  الإ  هتئیبو ،
نیحل ءایشألا  نم  ریثكلاب  اھسفن  لغشت  تأدب  ةرايزلا  ءاھتنا  دعب 

نیترسكنم نینیعب  هتلبقتسا  ىتح  داع  نإ  امو  اھجوز ، ةدوع 
.موزھم هجوو 

هیلإ رظنت  تناك  ريرسلا  ىلع  سلجو  امھترجح  الخد  امدنعو 
ىلع اھدي  تحارأو  ضرألا ، ىلع  تسلج  مث  نیتدراش ، نینیعب 

.رمعلا لاوط  يریمأ  تنأ  ریمألا ، يالوم  تسمھو : هقاس ،
طق لبق  نم  راسكنالا  اذھب  اھري  ملو  ةشھد  يف  اھیلإ  رظن 

مھفي ملو  نجسلا ، يف  ثوكملا  دعب  هوفع  بلطت  يھو  ىتح 
.اھرطاخب لوجي  ام  ةيادبلا  يف 

، كنم جاوزلاب  ملحأ  نكأ  مل  اھلبقتو : هدیب  كسمت  يھو  تلمكأف 
.انأ يریمأ  كنأل  نكلو  كیلامملا ، نم  ریمأ  كنأل  سیل 
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رحاس هنأكو  اھملاع ، ریغ  ملاع  نم  هنأكو  راھبنا  يف  هل  ترظن 
.اھخوضرو اھمالستساب  هتلھذأو  زونكلا ، لك  كلمي 

؟ ناطلسلا تاجوز  ةرايز  يف  ثدح  اذام  ءودھ : يف  لاق 
فیك تمھفو  تفرع  هدي : لبقت  يھو  تلاقو  هیلإ ، رظنت  مل 

.ينلذت ىتح ال  يلجأ ، نم  يحضت 
ولو راسكنالا  تاظحلب  عتمتسي  وھو  تمصو  اھدصق  مھف 

! راجحألا ىتح  يوغت  ةلتاقملا  هذھ  راسكنا  ةیبذاجف  ةھربل ؛
، كقحتسأ يننأ ال  مویلا  تنقيأ  ریمألا ، يالوم  ىرخأ : ةرم  تلاق 

يضقأ نأ  ديرأ  هب ، ملحأ  ام  لك  تنأ  كیلإ !؟ ةبسنلاب  انأ  نم 
.كدوجو نم  يبلق  ألمأو  كیلإ ، رظنأ  يتایح 

هتیحان اھسأر  حازأو  هقاس ، ىلع  رشتنملا  اھرعش  ىلإ  رظن 
دونجلا نم  ریمألا » يالوم   » عمسأ انأ  نیفرعت ، لاقو : هیلإ ، رظنتل 

بحأ فلتخم ، عقو  اھلف  تنأ  اھنیقطنت  امدنع  نكلو  تقولا ، لاوط 
صاخ قنور  كلثم  سرمتملا  براحملا  خوضرل  كنم ، اھعمسأ  نأ 

! ةوشن اھیھاضت  ةوشنو ال 
كنكلو رخآلا : ولت  دحاولا  هعباصأ  لبقت  يھو  تابث  يف  تلاق 

نم ءيش  يأ  لعفأس  دالبلا ، هذھ  يف  لجر  لضفأو  يریمأ ،
.يالوم اي  كلجأ 

، ةلمجلا هذھ  عامس  بحأ  اھلو : هسفنل  لوقي  وھو  مستبا 
؟ بنيز اي  مویلا  نیفاخت  َّمِم  .نیحلاو  نیحلا  نیب  اھرظتنأو 

.كلجأ نم  ءيش  يأ  لعفأس  يننإ  كل  مسقأ  دیكأت : يف  تلاق 
كریغ ْدِرُأ  ملو  كریغ ، ديرأ  ال  يفاخت ، الو  كقدصأ ، يمسقت ، -ال 
هنكلو دیكأتلاب ، رحسلا  لوعفم  كریغ ، ىرأ  ال  لب  كتيأر ، ذنم 

.نینسلا رورمو  مئامتلاب  لوزي  رحس ال 
همدق تلبقو  رثكأ ، تنحناو  همدقب ، تكسمأو  اھینیع  تضمغأ 
هیتبكر تلبقو  هیتبكر ، ىتح  همدق  نم  اھدیب  ترم  مث  ءطب ، يف 
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يف تلاقو  هنادجو ، ايانح  لخاد  اھتالبقب  رعش  ةریثك ، تالبق 
ذنم تنأ  هتمزھ  دق  براحملا  اذھف  ًابراحم  انأ  تنك  اذإ  ىسأ :

.نمز
ال بنيز ، اھینیع : ىلإ  رظني  وھو  ةيدج  يف  لاقو  هیلإ  اھَّدش 

.يانیع هتأر  كتوق  يف  براحم 
.هدصق مھفت  مل 

اي كرمأ  بيرغ  موي ، لك  ينمزھي  براحملا  اذھ  لب  لمكأف :
يتميزھ تنقيأ  يمامأ  ةميزھلاو  راسكنالا  كیلع  ادب  املك  بنيز ،

.يمف يف  اھتقوذتو  انأ 
: اھدیب كسمي  وھو  لاقف  مھجتم ، اھھجوو  اھسأر  تأطأط 

كبح تيأرو  نیتاھ  كینیع  ىلإ  ترظن  موي  كانھ  ناك  نیفرعت ،
ملو ىنمتأ ، تنكو  فرعأ  تنكو  لبق ، نم  هتيأر  دق  نكأ  ملو  يل ،

قوتلاب يلقع  ةھجاوم  الو  يسفنل  فارتعالا  ىلع  ؤرجأ 
يننأ تننظ  اھتيأر  امدنعو  كقامعأ ، يف  بحلا  تارظنل  ينایبصلا 
يننأ يعأ  ملو  اھثرحب ، يل  ضرألا  نأو  تلصوو ، تزفو  ترصتنا 

.اًمود كینیع  أرقأ  يتحلسأ ، لك  ملسأو  رقھقتأ 
تنكو ينیبحت ، الأ  نكمي  ناك  لمكأف : امھنیعأ  تقتلا 
فرعأ الو  يرماوأ ، لك  نیعیطتو  يل  نیصلختو  يعم  نیشیعتس 

، طق ءاسنلا  رعاشم  يلاب  لغشت  مل  كرعاشم ، ينینعت  اذامل 
.اھب أبعأ  ملو 

نأ تنمت  ةأرما  مكو  كيدي !؟ تلبق  ةأرما  مكو  ىسأ : يف  تلاق 
بلطأو يسفن  عمطو  يتینانأ  فرعأ  كعم !؟ ةدحاو  ةلیل  يضقت 

، كبلقب ثبشتأ  تحبصأف  حورلا ، لك  ىلع  ترطیس  دقف  كحفص ؛
الو ينیمحي  حالس  الب  دوعأ  هریغبو  ةدیحولا ، يتمینغ  هنأكو 

يبلقل رفغاو  يالوم  اي  ينرذعا  .ةھئاتلا  يفارطأ  وسكي  ءاطغ 
.هتینانأ
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ةدح يف  لاق  مث  اھب ، عتمتسيو  اھتاملك  بعوتسي  اًنكاس  ثكم 
.كینیع يف  فوخلا  ىرأ  نأ  ديرأ  ال  بنيز ، اھدي : ىلع  طغضي  وھو 

لوصف نینسللو  مساوم ، مايألل  ءطب : يف  تلاقو  اھمف  تحتف 
يتلا مساوملا  نم  فاخأ  يننكلو  رصم ، لھأ  دنع  اھیلع  فراعتم 

ولو لوقعلاب ، يدوتو  لیصاحملا  ىلع  يضقتف  ةتغب ، يتأت 
نل كبح  نأ  فرعأو  مساوملاو ، نینسلا  نمضأ  نأ  عیطتسأ 

..نأو تامدقم ! الب  تومیف  ءابولا  مايأك  مايأ  هبیصت  نلو  ریغتي ،
كل ال تلق  .رمأ  اذھ  يفاخت ، نأ  كديرأ  ال  مسح : يف  اھعطاقف 

.كریغ ديرأ  نلو  كریغ  ةأرما  ديرأ 
يالوم تلاقو : ديدج ، نم  هیتبكر  تلبقو  تنحنا 

.يبیبحو...يجوزو
.تمص يف  تثكمو  امھیلع  تمانو  هیقاس  تنضتحا  مث 

رادت كراعملا  نأ  ریغص  انأو  تملعت  هسفن : عم  ملكتي  هنأكو  لاقف 
ال رتبلاو ، بيذعتلا  مامأ  دمصت  ةدارإلا ال  نكلو  ةسارفلاو ، ةدارإلاب 
الو اًدباعو ، اًنھاك  ناك  ولو  ىتح  بيذعتلا  مامأ  دبألل  دمصي  دحأ 
رمأ بيرغ  رتبلا ، تاظحل  ءاجرلا  نم  هسفن  عنمي  نأ  عیطتسي  دحأ 
يأ ىلع  هماغرإو  نكممو ، لھس  هرسكو  فیعض  ناسنإلا ،

فارتعالاو ءاجرلاو  توملا  ىلع  هماغرإ  زئاج ، ءيش 
.بحلا ىلع  هماغرإ  لیحتسملا  نم  نكلو  مالستسالاو ،
.دصقي ام  مھفت  يھو ال  اھیعارذب  هیقاس  ةطیحم  تیقب 

ال اذامل  نیفرعتأ  اھرعش : ىلع  هعباصأب  رمي  وھو  لمكأف 
لك نیجاتحت  كنأل  بحلا ؟ ىلع  سفنلا  ماغرإ  نیعیطتست 

اي نيركذتت  يتجوز ، تلاق  اذكھ  ایقیقح ، ابح  يبحتل  كسفن 
لكب بحت  نأ  اَّمإ  بتارم ، دجوي  ال  بحلا : يف  نیلوقت  تنك  بنيز ؟

.بحت امإو ال  كسفن 
نأ اَّمإ  رثكأ : هیقاس  نضتحتو  هیتبكرو  هيذخف  لبقت  يھو  تدَّدر 
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.بحت امإو ال  كسفن  لكب  بحت 
، نینحلا ظقوي  رخآلا  اھضعبو  قوشلا ، لعشت  تناك  اھتالبق  ضعب 

ىلع فوخلاو  ماتلا  مالستسالاب  ةجزتمملا  تالبقلا  هذھ  نكلو 
هدوجو نیيارش  ىلإ  ةسالس  يف  تبرست  نأ  تثبل  ام  مئانغلا 

هفغش ىدمو  هداؤف  جرحدت  ىدم  كردت  الأ  ىنمتو  هتدارإ ، تتفو 
.هدودح طیحي  نأ  الو  هبابسأ  كردي  نأ  اًموي  عطتسي  مل  يذلا 

نكمملا نم  هيدي : نیب  اھرعش  نم  ةلصخ  ىلإ  رظني  وھو  لمكأ 
، بعص سفنلا  لك  ىلع  ةرطیسلا  نكلو  هلتقو ، دسجلا  بيذعت 

ولو .لیحتسم  اھیلع  بحلا  ضرف  نكلو  زئاج ، سفنلا  ةدارإ  رسك 
؟ ينیبحت الأ  نكمي  ناك  ينیبحت ؟ مل 

الأ ةأرما  يأل  نكمي  ال  دمحم ، نزحلا : نم  ءيش  يف  تسمھ 
.كبحت

اھسأر ئبخت  لزت  مل  يھو  اھدیب  كسمي  وھو  تابث  يف  لاق 
ىلإ ةميزھلا  ينعي  بنيز  اي  كسفن  لكب  يبحت  نأ  هیقاس : ىلع 

؟ نیمھفت اھنم ، رفم  الو  نيدبآلا  دبأ 
اھدي ىلإ  رظني  وھو  لمكأف  ىسأ ، يف  باجيإلاب  اھسأر  تَّزھ 

؟ طقف تنأ  كتميزھ  نیمھفت  مأ  نآلا ؟ يتميزھ  نیفرعت  هدي : يف 
تناكو ةظحللا ، كلت  يف  هینیع  ىلإ  رظنت  نأ  عیطتست  نكت  مل 
امھنأو دبألا ، ىلإ  ةركاذلا  يف  ىقبتس  تاظحللا  هذھ  نأ  فرعت 

لكب رخآلا  امھنم  ٌّيأ  هجاوي  نلو  اًدبأ ، ىرخأ  ةرم  اھنع  املكتي  نل 
.ناوھلاو حوبلا  نم  نالصنتي  فوسو  نآلا ، مالستسالاو  فعضلا 

ىقبت فیك  فرعت  يھو ال  ةملك ، الب  هیقاس  ىلع  اھسأر  تقبأ 
.اھتوم موي  ىلإ  اھلخادب  ةَّیحو  ةقیقح  تايركذلا  هذھ  ىلع 

للحي الو  اًریثك ، بحلا  نع  ملكتي  ال  اھجوز  نأ  فرعت  تناك 
امھطبري ناك  هبحو  هتميزھ  نع  ملكت  امدنع  هنأو  هرعاشم ،

، هداوق مامأ  يدنج  هنأكو  ةقیقح  رقي  ناكو  بيذعتلاو ، بورحلاب 
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.هتاراصتنا مجحو  هتراسخ  مجح  فرعي 
نم تقھشو  هردص ، قوف  ترقتساف  اھلمح ، مث  اھرصخ ، طاحأ 
مث مول ، يف  همسا  تسمھو  هقنع ، تقوطو  ةأجافملا ، لھو 

ىتم دبألا : ىلإ  اھیقبتو  تاظحللا  يوطت  نأ  لواحت  يھو  تلاق 
؟ ينیع يف  بحلا  تيأر 

يف رارسأ  دونجلل  لاقو : اھتنجو ، ىلع  هفكب  َّرمو  مستبا 
.نیفرعت امك  مھتاوزغ 

؟ ينربختس ىتم  - 
.اًدبأ كربخأ  امبر ال  - 

! دمحم دعوت : يف  تلاقو  ةقر  يف  اھعباصأب  هفتك  تبرض 
ديرأ تنك  اًعيرس ؟ ایفتخا  َمِلو  ةميزھلاو ؟ راسكنالا  نيأ  - 

.اذھ نم  رثكأ  تاظحللا  هذھب  عاتمتسالا 
* * *

تنفدو اھتلھاجتف ، قفر  يف  اھظقوت  لیلخ  مأ  دیب  بنيز  ترعش 
اھیلع ءادنلا  يف  ترمتسا  لیلخ  مأ  نكلو  ةداسولا ، يف  اھسأر 

ام نینیعلا : ةضمغم  يھو  تلاقو  اھھجو ، ترادأف  رارصإ ، يف 
؟ رمألا

.نآلا كديري  ریمألا  يالوم  ةمارص : يف  لیلخ  مأ  تلاق 
؟ اذامل رمذت : يف  اھینیع  كعدتو  ءطب  يف  موقت  يھو  تلاق 

تنأو نآلا ، هیلإ  يبھذت  نأو  كظقوأ  نأ  ينم  بلط  يردأ ، ال  - 
.كسبالم لماكو  كرامِخ  نيدترت 

يدترت نأ  كديري  تلاقو : ةتھابلا  سبالملا  ضعبب  اھدي  تَّدم  مث 
.سبالملا هذھ 

، اھنم هبلط  ام  تلعفو  فوخلا  نم  ءيشو  ةریح  يف  تماق 
اھعم ملكتي  مل  َمِل  فرعت  يھو ال  هئاقلل  لیلخ  مأ  بناجب  تراسو 
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ملو هباھت  لزت  مل  .اھسبالم  لماكب  اھل  هثعب  ببس  الو  ةرشابم ،
.تاونس ثالث  دعب  ىتح  هملاع  فشكتست  لزت 

يتالوم اي  يلخدا  تلاقو : ةرجح  باب  ىدل  لیلخ  مأ  تفقوت 
.انھ لوخدلاب  يل  اًحومسم  سیلف 

نم ریثكلا  هلوحو  اسلاج  ناكو  ةددرتم ، ىطخب  هیلع  تلخد 
فارصنالاب نیيدنجلا  ىلإ  راشأ  .همامأ  نافقاو  نايدنجو  قاروألا 

اي يسلجا  ةمارص : يف  لاق  مث  بنيز  ىلإ  رظن  .بابلا  قلغأو 
.بنيز

ام تلعف  لھ  ءيش ؟ ثدح  لھ  تلاق : مث  ءطب  يف  تسلج 
؟ كبضغي

اھنم مقتني  نأ  تفاخو  هفعضو ، هحوبو  سمأ  امھمالك  تركذت 
تلاقف يدنجلل  ةيزخملا  رعاشملا  هذھ  لك  تجرخأ  اھنأ  ىلع 

؟ كتبضغأ لھ  يالوم ، ةعرسم :
.ينیبضغت مل  ال ، اھیلإ : رظني  وھو ال  لاق 

يقبأ اًعرسم : لاقف  ءيشلا  ضعب  اھھجو  نع  رامِخلا  تحازأ 
اھب نكي  مل  ول  ىتح  ةرجحلا  هذھ  تلخد  املك  ..اًمئاد  ..رامِخلا 

؟ نیمھفت اناوس ،
تنك بنيز  لاق : مث  امھنیعأ  تقتلاو  باجيإلاب  اھسأر  تَّزھ 

؟ كلذك سیلأ  هتاباسح ، يف  كدلاو  نيدعاست 
جاتحت معن ، ءادعصلا : سفنتت  يھو  سامح  يف  تلاق 

؟ يالوم اي  يتدعاسم 
كتقو حمسي  لھ  نآلا ، نالفط  كيدل  نكلو  امبر ، لاقو : مستبا 

؟ يعم لمعلاب 
.تنأ ككلم  هلك  يتقو  مسح : يف  تلاق 

انھ كيدل  لاق : مث  ةاودو ، اًملقو  قاروألا  ضعب  اھاطعأو  ماق 
مك دونجلا ، بتاور  لكو  يتایعاطقإ  لكو  يلویخو  يلاجر  دادعأ 
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؟ ماقرألا هذھ  ةعجارمل  نیجاتحت  تقولا  نم 
هتلماعمو اھب  هتقث  قفخي ، اھبلقو  نعمت  يف  قاروألا  ىلإ  ترظن 
هئاقدصأ دحأ  نكلو  هتایح ، يف  ةأرما  طقف  تسیل  اھنأكو  اھل 

.ىنمتت ام  لك  تناك  امبر ، هيراشتسم ، دحأو  نیبرقملا ،
نم لقأ  وأ  اھلك  اھنم  يھتنأ  ءاش هللا  نإ  رھظلا  ةالص  لبق  تلاق :

.اذھ
.نذإ يئدبا  - 

الب اھیلإ  رظني  وھو  تاباسحلا  ةعجارم  تأدبو  قاروألاب ، تكسمأ 
تنك ول  يعم  اھذخآ  نأ  يننكمي  يالوم  تلاق : ةھرب  دعب  .ةملك 

.انھ كدحو  ىقبت  نأ  ديرت 
قاروألا ال هذھو  نیلعفت ، ام  ىرأ  نأ  ديرأ  يدحو ، ءاقبلا  ديرأ  ال  - 

.اًدبأ ةرجحلا  هذھ  كرتت 
: تلاق مث  رتوتلا ، نم  ءيشب  رعشت  يھو  باجيإلاب  اھسأر  تَّزھ 

؟ ءيشلا ضعب  رامِخلا  حيزأ  نأ  نكمي  لھ 
يحيزت ال  ةرجحلا  هذھ  يف  تنأ  ِتمد  ام  ةمارص : يف  لاق 

؟ نیمھفت اًدبأ ، رامِخلا 
.عاطم كرمأ  تلاق : 

ماقرألا يف  تصاغ  ةملك ، الب  ترمتساو  ماقرألا  ِّدع  يف  تأدب 
رثكأ اًماقرأ  تناك  ةرملا  هذھ  نكلو  يضاملا ، يف  لعفت  تناك  امك 

مث قاروألاب ، اھدي  تَّدم  تھتنا  نأ  دعب  .ةبوعص  رثكأو  اًدیقعت 
.يالوم اي  كنظ  نسح  دنع  نوكأ  نأ  ىنمتأ  تلاق :

اھینیع ىلإ  مث  ةھرب  اھتاباسح  ىلإ  رظنو  قاروألا ، اھنم  ذخأ 
رھاظت هنكلو  هینیع ، لوح  ةفیفط  ةماستبا  تظحالو  ديدج ، نم 

!؟ تنأ ةأرما  ُّيأ  اذھ ؟ تلعف  فیك  لاقو : ةيدجلاب ،
.كنظ نسح  دنع  نوكأ  نأ  ىنمتأ  اھرخف : يرادت  يھو  تلاق 
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يسلجا انھ ، يلاعت  ةكيرألا : ىلإ  ریشي  وھو  لاقو  اھل  هدي  َّدم 
.يبناجب

ًالجر ِتنك  ول  مسح : يف  لاقف  اھسأر  تأطأطو  هبناجب  تسلج 
.ناطلسلا بئان  تنأ  ينوكت  نأ  دبال  ناكل 

ىلع تبردت  .اذھ  لك  قحتسأ  ال  يالوم ، اي  ّيلع  ِنثُت  ال  - 
.طقف باسحلا 

..بنيز - 
رصم تاباسح  ُّلك  ةرجحلا  هذھ  يف  لاقو : قاروأب  هدي  َّدم  مث 

؟ نیمھفت اًعم ، انتُمل  دحأ  اھیلع  علَّطا  ول  ماشلاو ،
.يالوم اي  مھفأ  - 

لك لب  طقف ، يلاجر  صخت  ال  ةریثك  ماقرأ  قاروألا  يف  - 
لك ةفرعم  نم  دبال  انأ  يرارمتسا  نمضأل  ةماعلاو ، كیلامملا 
نأ كديرأ  تاداع  كیلامملل  رصم ، تاباسح  لكو  ءارمألا  تاباسح 

.ينيدعاست نأ  كديرأو  اھیفرعت ،
.كرماوأ لك  عیطأو  كدعاسأ  - 

نكلو كیلع ، بعص  اذھ  يرماوأ ؟ نیعیطت  لاقو : مستبا 
.فرعأ يننيدعاست ،

ينطعأ تلاقو : ديري  ام  تمھفو  ديدج  نم  امھنیعأ  تقتلا 
.اھیغبت يتلا  ماقرألا  لك  كیطعأو  اًعوبسأ 

.اذھ ىلع  كئفاكأ  فیكو  - 
اھمالآ لكو  يسفن  فوخ  نكست  كتقث  تلاقو : تمستبا 

.اھقلقو
ٍّيسنإ يف  قثأ  مل  امك  كب  قثأ  ًالئاق : ماقو  باجيإلاب  هسأر  َّزھ 

.انقفتا لبق ، نم 
لوقأ نأ  ىلإ  جاتحأ  ال  كحاتفم ، لاقو : ةفرغلا  حاتفمب  هدي  َّدم  مث 
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.قرس وأ  عاض  ول  كلو  يل  ثدحیس  اذام  كل 
، ءيشلا ضعب  تنحناو  هدي  نم  حاتفملا  تكسمأو  اھسأر  تَّزھ 

؟ كبحأ مك  فرعت  لھ  تسمھو : هدي  تلبقو 
كبحأ مك  فرعأ  لب  اھینذأ : يف  سمھو  ىنحنا  مث  هلوح  تفتلا 

.انأ
يننیفرعت تنأ ال  ةرجحلا  هذھ  يف  ةمارص : يف  لاقو  اھَّدش  مث 

.اًدبأ نینوكت  نم  فرعي  دحأ  ال  انھ  كفرعأ ، ال  انأو  بنيز  اي 
، كشیس مھضعبو  نینوكت ، نم  فرعي  مھضعب  لب  اًعم ، انتمالسل 

دنع كشلا  ىقبي  نأ  اذھ ، لضفأ  انأو  اًدبأ ، فرعي  نل  مھضعبو 
.نيرخآلا دنع  لھجلاو  مھضعب 

سیل بابلا : ىلإ  هجتي  وھو  لاقف  سامح ، يف  اھسأر  تَّزھ 
، كتفرعمو كؤاكذو  كلقع  لب  ةفرغلا ، هذھ  كل  حتف  ام  طقف  بحلا 

يف ناك  ول  ينلغشي  الو  هنم ، ةدافتسالا  نم  دبال  اذھك  لقع 
.لجر وأ  ةأرما  سأر 

.يالوم اي  كؤارطإ  ينلجخي  - 
الو بورحلاو  لاتقلا  يف  دیفي  ءارطإ  ال  طقف ، ةقیقحلا  لوقأ  انأ  - 

! رتافدلاو تاباسحلا  يف 
نم رثكأ  ماشلاو  رصم  نع  فرعت  بنيزو  مویلا  كلذ  ذنم 

، نیملسملا دالب  ةینازیم  لك  اھتركاذب  ئبختو  هسفن ، ناطلسلا 
رس رمتساو  اھجوز ، عم  لمعت  ایموي  تاعاس  ثالث  يضقتو 

.اھدالوأ ىتح  هفرعي  طقف ال  امھ  امھنیب  هعم  اھلمع 
* * *

بصنم ءاغلإ  لب  بئان ، نییعت  مدع  ررق  دمحم  رصانلا  نأ  بيرغلا 
الو كیلامملا ، شویجب  وھ  عمتجي  نأ  اًضيأ  ررقو  ناطلسلا ، بئان 
يف دمحم  سفنت  .يضاملا  يف  امك  ناطلسلا  بئان  اھب  عمتجي 
هيدل تناك  بصنملا ، لبقي  ملو  هتجوز  ىلإ  عمتسا  هنأل  حایترا ؛
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ىخوتي أدبو  بنيز ، هب  تسجوت  ام  سفن  سجوتي  ناكو  هكوكش ،
، اھدودح ةقادصللف  دمحم ، رصانلا  عم  هتالماعم  يف  رذحلا 

رطخلا تقو  يفو  تایحضت ، ةریغللو  نمث ، حلاصملا  براضتلو 
ىفو رصانلا  .دوھعلا  لك  ضقنيو  ةوسقلا  ناطلسلا  غیستسي 
اًسیئر يريزولا  نبا  ریمألا  نَّیعو  داسفلا ، ةبراحم  يف  هدوعوب 

نم ُّنئت  دالبلا  تأدب  .داسفلل  هھرك  هنع  اًفورعم  ناكو  لدعلا ، رادل 
يواشرلا عنم  نمو  ةماعلا ، هدتعي  مل  يذلا  ئجافملا  لدعلا  ةأطو 

ىلع نوعدي  اوءدب  كیلامملاو  راجتلا  نإ  ىتح  تایبوسحملاو ،
دالبلا ىلإ  هیف  داع  يذلا  مویلا  نونعليو  مھتالص ، يف  ناطلسلا 

، ديدج نم  لحري  نأ  نونمتيو  هنع ، تاكنلاو  تاعاشإلا  نوعیشيو 
عم ديدح  نم  دیب  برضلا  .هكالھ  اھیف  ةثلاثلا  هتيالو  نوكت  نأو 

نكلو لاحلا ، ةعیبطب  كیلامملا  لاط  نیعامطلاو  نيدسافلا 
ءاضقلا نود  الاح  دمحم  رصانلل  ءارقفلا  بحو  ةرھاقلا  راھدزا 

صلختلل رَّبد  مھضعبو  هتدناسم ، ىلع  مدن  ءارمألا  ضعب  .هیلع 
، يدنجلا هیغبي  يذلا  لداعلا  مكاحلا  هیف  ىأر  مھضعبو  هنم ،

دبأ شیعیس  هنأ  فرعي  هنمأب ، اًسووھم  ناك  اًدمحم  رصانلا  نكلو 
، طقف دالبلا  مكح  نوكي  الأ  دبال  هفدھ  نأو  اًدراطمو ، اًرصاحم  رمعلا 

.هسفن نع  ىذألا  ءرد  لب 
ترمو اھلوح ، دالبلا  لكل  ماھلإ  ردصم  تحبصأو  رصم  ترقتسا 

ةعبس اھجوزل  بنيز  تبجنأو  رسیلاو ، رسعلا  نیب  نونسلا 
ةیلعو ةسیفنو  نيدلا  ءالعو  ركب  وبأ  ةسمخ : مھنم  شاع  لافطأ ،

وھ ركب  وبأ  مھربكأو  ةنماثلا ، يف  نآلا  وھ  اھلافطأ  رغصأ  .دمحمو 
نم ریمأ  تانب  ىدحإ  ركب  وبأ  جوزت  .نيرشعلاو  ةدحاولا  يف 
رجات تنب  رصم  لھأ  نم  نيدلا  ءالع  جوزتو  هدلاول ، ٍلاوُم  كیلامملا 

، ةماعلا نم  رجات  نم  ةسیفن  تجوزتو  بنيز ، يبأل  قيدص 
اھجوزو بنيز  نیب  بحلاو  كیلامملا ، ءارمأ  دحأ  نم  ةیلع  تجوزتو 

هذھ نع  اھدالوأل  يكحت  ةمطاف  تحبصأ  لب  لقي ، الو  دمخي  ال 

201



جاوزلا ىلع  ةاتفلا  بصغ  يذلا  يكولمملا  اذھو  ةبيرغلا ، ةصقلا 
لكب اھلجأ  نم  ىَّحضو  اھقشعو  فصوي ، ابح ال  هتبحأ  مث  هنم ،
يھ امبر  وأ  عقاولا ، قاطن  جراخ  ةصق  .ملاعلا  ءاسن  لكبو  ءيش 

.هتبارغو هعادبإب  عقاولا  لك 
وھو اھیلع  موي  رم  ولو  موي  لك  هیعارذ  نیب  مانت  بنيز  لزت  مل 

.ةفھلو قلق  يف  هرظتنت  مانت ، بئاغ ال  وأ  رفاسم 
ةقرلا هنطابو  ةفاخملاو ، ةوقلا  هرھاظ  جوز  ىوس  ىرت  نكت  مل 

اھیعارذ نیب  ىوس  ىلجتي  الو  اھاوس ، هاري  ال  هنطابو  ونحلاو ،
، هسفن لك  رمغیل  هشرتفي  هلوح  ًءاطغ  اھبح  تلزغ  طقف ، يھ 

بضاغ وأ  قلق  هنأل  اًموي  اھنع  هسفن  قلغي  هب  ترعش  املكو 
اھیلع درمت  ءزج  لك  بقاعتو  رثكأ ، هلوح  هفلتل  ءاطغلا  تَّدم 

اھلخادب فوخلا  أدھ  نینسلا  رورم  عمو  اھداعبإ ، لواح  وأ  هلخادب 
نم ریمأ  ةنبا  نع  ثحبي  نأ  وأ  كیلامملا ، ریغتي  امك  ریغتي  نأ  نم 

وأ همھف  بعص  امھطبري  امف  لعفي ؛ نل  هنأ  تنقيأو  هسنج ،
مل يذلا  قشعلا  مالآ  أدھت  ملو  اھلخادب ، فوخلا  أدھ  .هحرش 

هسافنأ عمست  نأ  ىلإ  جاتحت  تناكو  هیلع ، ةرداق  اھنأ  فرعت  نكت 
اھئودھو هسفن  نوكس  نم  دكأتتو  هبلق ، تاقدب  رعشتو  موي ، لك 

قوتيو اھلبق ، هتایح  فرعي  مل  هنأكو  اھجاتحي  حبصأو  مونلا ، لبق 
هفعض طاقن  مايألا  عم  تنقيأو  .ءيش  يأ  لبق  ريزغلا  نانحلا  ىلإ 
ديدھت يأ  وھ  ءيش  يأ  نم  رثكأ  هقلقي  ام  نأ  تفرعو  هتوقو ،
فرعتو اھيأر ، هیطعتو  تاعاس  عمتست  تناكو  هثرحو ، هتوق  ىلع 

ةحلسألا نم  مكو  نوكلمي ، لیخلا  نم  مكو  ءارمألا ، لك  ءامسأ 
املك هل  هددرت  تناكو  بلق ، رھظ  نع  اذھ  لك  تظفح  .لاجرلاو 
دعت تناك  ىوقألا ، هنأ  نم  دكأتلا  دارأ  املكو  تامولعملا ، جاتحا 
متھت تناك  ال ، .اًمود  ءارمألا  ىوقأ  نم  هنأ  نم  دكأتتو  داتعلا ،

نأ نم  ًالدبو  هلجأ ، نم  تملعت  ءارمألا ، ةایح  فرعت  الو  ةوقلاب ،
بسحتو ریمأ  لك  لاجر  دِّدعت  تحبصأ  اھدلاو  ةراجت  بسحت 
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ىلع قلقلا  نم  مايألا  ُفصت  ملو  اھجوز ، اھیف  شقانتو  هكالمأ ،
ًالاومأ ململي  رخآو  دئاكملا ، هل  دیكي  ریمأ  نم  هیلع  فوخلاو  اھجوز 

اًمايأ ةظقیتسم  ىقبتو  سوھلا ، اھبیصي  ناك  ًانایحأ  ةلئاط ،
اھنأك اھب  رعشيو  فرعي ، ناكو  ًابذعم ، وأ  اًنیجس  وأ  ًالیتق  هروصتت 

طق كردت  نكت  ملو  ةشحوتملا ، دوسألا  هطیحت  ریغص  يبظل  مأ 
لبق همساب  حیصت  ءادلا  اذھ  اھبیصي  امدنعو  مھفرعيو ، مھنم  هنأ 
جرخ اذإو  جرخي ، الأ  هنم  بلطتو  هيدي ، لبقتو  اًحابص  جرخي  نأ 
نم بلقتت  لیللا  لاوط  ىقبتو  هلاجرب ، هسفن  طیحي  نأ  بلطت 

روصتت يھو  اھبذعي  سفنلا  ساوسوو  لامشلا ، ىلإ  نیمیلا 
ىرخأ نایحأ  يفو  اھئِّدھي ، ناك  نایحألا  ضعب  يف  .هنود  اھتایح 

؛ اھمالآ متكتف  ةوقو ، ةمارص  يف  قلقلا  نع  فقوتلاب  اھرمأي  ناك 
.تقولا عم  ىشالتت  ىتح 

خیشلل اًثلاثو  هئانبأل ، رخآو  اًصیصخ ، اھل  اًفقو  دمحم  اھل  أشنأو 
نفدیل كیلامملا  ةفارق  يف  دجسم  ءانب  يف  عرشو  ميركلا ، دبع 
بنيزل طخي  لزي  مل  ميركلا  دبع  خیشلاو  هدالوأو ، هتجوز  عم  هیف 

.ةيدھ اھل  هیطعیل  اھجوز  هبلط  يذلا  بھذلا  طوطخب  فحصملا 
دالب دوسي  لدعلاو  رصم ، ىلع  ًابيرغ  حبصي  داسفلا  أدبو 

دمحم رصانلا  مكحأو  بارخلاو ، بورحلا  تفقوتو  نیملسملا ،
براحي نأ  رَّرق  نأ  ىلإ  اًماع  نيرشع  نم  رثكأ  لاوط  هترطیس 

.ىرخأ ةصق  هذھو  كیلامملا ، ءارمأ  ضعب  داسف 
* * *

نم دحي  نأ  ناك  كیلامملا  داسف  ةبراحم  نم  رصانلا  فدھ 
دحلا نع  دادزت  تأدب  يتلا  مھتاعاطقإ  ةصاخو  ةلئاطلا ، مھتاورث 

ىدعتت يتلا  مھبتاورو  هريدقت ، وأ  هباعیتسا  لقعلا  عیطتسي  يذلا 
مكحُي ىتح  رصانلا ؛ ربص  .ةعمتجم  نییفرحلاو  راجتلا  حابرأ  لك 

هنأ نظ  مھضعب  .ءارمألا  قتاع  ىلع  ةأجافملا  ىقلأ  مث  ةرطیسلا 
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، روفلا ىلع  همادعإ  بلط  مھضعبو  نونجلا ، نم  سمب  بیصأ 
نكلو رارقلاب ، ِلابُي  مل  وأ  دالبلا ، ةحلصم  رارقلا  يف  ىأر  مھضعبو 
هتلعف يف  ىأر  ةدوعلا  ىلع  رصانلا  دعاس  يذلا  نيدلا  ردب  ریمألا 

مھتمدخ مجحل  ريدقت  مدعو  كیلامملا ، ةلود  لكل  ةنایخ  هذھ 
نأ نيدلا  ردب  ىأرو  .شرعلا  ىلإ  هوداعأ  مھنأو  هل ، اھومدق  يتلا 
عمو مھفاخيو ، كیلامملا  رقتحي  اًمود  ناك  هنأو  هلقع ، دقف  رصانلا 
ةياھن ىتح  كركلا  يف  ایفنم  ىقبیس  ناكل  كیلامملا  الولف  كلذ 
ينعيو ةیلوئسملا ، ريدقت  مدعو  دوحجلا  ينعي  هرارق  نأو  هرمع ،

ءانع ىنعم  مھفي  الو  نیطالسلا ، ةیھافر  يف  ىبرت  هنأ 
ردب ررق  .أزجتي  ال  يذلا  هئالو  الو  قاشلا  هبيردت  الو  يكولمملا 
يأ وأ  هیخأ ، ةیلوتو  تقو ، برقأ  يف  رصانلا  نم  صلختلا  نيدلا 

ءارمأ مھ  رصم  مكحي  نأ  قحتسي  نم  نأ  مھفي  ناطلس 
مھ دالبلا  هذھ  بصع  نأو  لاتقلا ، ىلع  نوبردملا  كیلامملا 
الو هتطلس ، مھیلع  ضرفي  الو  كیلامملا  ىدحتي  الأو  كیلامملا ،
نم صلختلل  ةمكحم  ةطخ  نم  دبال  ناكو  .مھلاومأ  يف  عمطي 

رقھقتي أدب  داسفلا  نأو  هبحت ، ةماعلا  نأ  ةصاخو  ءودھ  يف  رصانلا 
ىلع نيدسافلا  ءاعد  دعب  ىتح  هتكوش ، رسكتو  ىھتنيو 

.ناطلسلا
داسفلا ةیمھأ  ىلع  ءارمألا  ضعبو  ةماعلا  ضعب  عمتجا 

ةبراحم نأ  ىلع  اوقفتاو  ةلودلا ، يف  امھلصأتو  ةطاسولاو 
، ءارقفلاو ءافعضلا  ىوس  عفنت  الو  نيریثكلا ، رضت  داسفلا 
، ةایحلا راد  يف  ناطلسلا  اوعفني  نل  ءارقفلاو  ءافعضلاو 

ىوس ناطلسلا  عفني  نلو  ةوق ، الو  توص  الب  اًمود  نولظیسف 
مھبرح .ودبي  ام  ىلع  مھب  هبأي  ناطلسلاو ال  ءايوقألاو ، ءاینغألا 

يف ةفيزم  تالمع  ثبو  ةلمعلا  برضب  تأدب  دمحم  رصانلا  ىلع 
ناطلسلاب نیيرصملا  ةقث  تعاضو  ةراجتلا  تفقوتف  قوسلا ؛

تدادزاو خيراتلا ، ریغ  خيراتو  نمزلا  ریغ  نمز  نم  لدعلاب  دئاعلا 

204



نأ لبق  اھونزيو  تالمعلا ، يف  نوقثي  اوحبصأو ال  راجتلا ، لك  ةبير 
ةصرف دساف  لك  دجوو  نازیملا ، يف  راجتلا  فَّفطو  اھب ، اولماعتي 

، ناطلسلا مولتو  ناطلسلا  بست  يتلا  تاملكلا  تلعو  رأثلل ،
.مكحلا ماظن  بلقل  ةدعتسم  رصم  تحبصأو 

ةرملل رصانلاب  حیطتس  يتلا  ةديدجلا  ةكرحلا  نيدلا  ردب  معزت 
.ةریخألاو ةیلاتلا 

* * *
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نماثلا لصفلا 
ةيادب يف  .ماع  ىوس  رمتست  مل  بارعألا  عم  فسوي  ةلحر 
ءارمأ لك  ةردق  قوفت  ةردقب  ةرم  لوأل  فسوي  رعش  ةلحرلا 
ىلع اًروصقم  ناك  يذلا  داوجلا  ىطتما  ةعمتجم ، كیلامملا 
ةلیل نیب  اًسراف  حبصأو  ةنونسملا ، فویسلا  لمحو  كیلامملا ،

ةرح حورلاو  رصم  ءارحص  نیب  هسرفب  تاعاس  ىرجو  اھاحضو ،
تسیلو طقف ، مھل  تسیل  لویخلاو  لءاضتت ، كیلامملا  ةردقو 

مئاد ماصخ  يف  فسويو  ماعلا  لاوط  نكلو  دونجلا ، ىلع  اًركح 
هفدھ نأب  ةلحرلا  ةيادب  يف  هعانتقا  عمو  هتادقتعمو ، هسفن  عم 

نأ كردي  أدب  دالبلا  يف  مھتكوش  رسكو  كیلامملا  ةحازإ  وھ 
لوقح مھقرحو  ةرفاسملا  لفاوقلا  ىلع  بارعألا  تاراغ 

هقح ذخأ  ىلع  هدعاست  نلو  ناطلسلا ، شرع  َّزھت  نل  نییحالفلا 
نیبو هنیب  حضاو  قرف  كانھ  دعي  مل  لب  دمحم ، ریمألا  نم 

نأ عمو  .ملاظلاو  قراسلاو  بصتغملا  وھ  حبصأ  .بصتغملا 
لالذإ ةیمھأ  ىلع  دكؤت  تناكو  ركفو ، قطنم  مھل  ناك  بارعألا 
ةماعلل حیضوتلاب  ىوس  نوكي  نل  كیلامملا  لالذإ  نأو  كیلامملا ،

لك عم  مھتاكلتمم ، ةيامحو  مھتيامح  نع  اًمود  نوزجعیس  مھنأ 
عنتقي ملف  سفنلا ، لخاد  شحوتو  ةریبك  ةبرغب  فسوي  رعش  كلذ 

عمو .مھئاقشو  ةماعلا  رسكب  نوكي  نأ  بجي  كیلامملا  لالذإ  نأب 
ةماعلا نأو  بارسو ، فيز  كیلامملا  ةيامح  نأب  ماتلا  هعانتقا 

مھفي هلخادب  ناك  بارعألا ، دي  ىلعو  كیلامملا  دي  ىلع  رھقتس 
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رھق فسویل ، ةبسنلابف  رثكأ ، هغیستسيو  كیلامملا  رھق 
، رقفلا تقو  اًمئاد  يتأي  هعقوت ، نكميو  بوسحم  كیلامملا 

يأ لوطت  تناكف  بارعألا  ةوسق  امأ  .ملكتي  وأ  ضرتعي  نم  لوطيو 
ماظنب ملظلا  نأكو  ماظن ، يأ  عبتت  الو  لفط  وأ  ةأرما  وأ  لجر 

.هعم ملقأتلا  نكميو  موھفم 
َّقش نیحالفلا  لوقح  ىلع  ةراغ  ءانثأو  ماعلا ، لالخ  اًموي 

، ةوشن يف  هلیمز  خرصف  هلتقو ، كیلامملا  دونج  دحأ  هفیسب 
يف مھلك  ةماعلا  تیل  يخأ ، اي  كرأثب  َتذخأ  وھز : يف  لاقو 

.كتعاجش
.ماظتناب هسرامي  الو  لتقلا  غیستسي  نكي  مل  فسوي  نكلو 

تغطو مني ، مل  هتمیخ  يف  هعدخم  ىلع  ىقلتسا  امدنع 
سیل وھ  هقیفرل : لاقو  هئامد ، يف  قراغلا  يدنجلا  ىلع  هتقفش 

؟ يسفنل ترأث  فیك  دمحم ، ریمألا 
اذاملف مھتللذأو ، مھترسك  ءاوس ، مھلك  دیكأت : يف  قیفرلا  لاق 

؟ قلقلاب رعشت 
! هیخأ لتقم  دعب  لیباق  هنأكو  هسفن ، ىلع  ةقفشلا  تغط 

سیل ركفأ ، وأ  فقوتأ  نأ  ُتزجعأ  ىتليو  ایب  سفنلا  تخرصو 
قبأ يبر  ينع  فعي  مل  ْنإو  ةبیھ ، سفنلل  دعي  ملو  ةعجر ، لتقلل 

كلتمیس لتقلا  ةظحل  نأ  نظي  ناك  .نيدلا  موي  ىلإ  لالض  يف 
ىلع ًاناطلس  هسفنب  رعشیسو  رشبلا ، لك  ةردق  قوفت  ةردق 

هدسج عابشإلا  بصي  ملو  هتميزھو ، هفعضب  رعش  هنكلو  ملاعلا ،
.كارح الب  اًحيرط  يدنجلا  ةيؤر  نم  هقیفر  هدعو  امك 

ال مھءارمأ ، ركذت  امبر ، ًالجر ، تسل  بضغ : يف  هقیفر  لاق 
لتقم يف  ركفت  تنأ !؟ لتاقم  ُّيأ  رحنلاو ، لتقلا  يف  نوددرتي 

يدنجلا ناك  ول  توملا ؟ نوقحتسي  مھلك  كیلامملا ؟ نم  يدنج 
كل نورضحیس  اوناكو  كیلامملل ، كملسیس  ناكل  ككسمأ 
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، ملألا نم  كانیع  عقفت  ىتح  كدسج ؛ نورصعيو  ریصاعملا ،
.كینذأ نم  ءامدلا  قثبنتو 

، ديري ام  لعفي هللا  بارعألا : عم  هتلحر  ةياھن  نقيأ  دقو  متمت 
قحتسي نمو  توملا  قحتسي  نم  فرعأ  كتردقو  كرورغب  ينتیل 

.يخأ اي  ينرذعا  مكتعاجشل ، امبر  لِصأ  مل  ةایحلا ،
ریمألا كنم  بصتغي  نأ  قحتست  راقتحا : يف  قیفرلا  لاقف 

نأ دعب  اًریصم  دبعلا  راتخا  ولف  دیبعلا ، نم  كریغك  تنأ  كتأرما ،
.ةياغ هدیس  ةمدخو  اًنكس ، هدیس  تیب  راتخال  هدیس  هقتعي 

.فسوي بجي  مل 
كرت بارعألا  نع  لحر  امدنعو  .رفغي  مل  هبلقو  ِهتني ، مل  هؤالبو 

، ةلیلقلا هئایشأ  ىوس  ذخأي  ملو  اھقرس ، يتلا  ةلئاطلا  لاومألا 
ثعبيو ةراجتلا ، يف  كانھ  لمعي  أدبو  ماشلا ، ىلإ  رصم  لك  كرتو 

.ةلاسر وأ  ةملك  الب  اًماع  مھنع  بیغت  نأ  دعب  مھنئمطي  هلھأل 
يراوجلا ىرتشا  رقتسي ، مل  هبلقو  فسوي  رقتسا  ماشلا  يف 

دلولا بجنأو  قباوط ، ةثالث  نم  تیب  يف  شاعو  تالیمجلا ،
الو هیلع ، عقاولا  ملظلا  نایسن  عطتسي  ملو  جوزتي ، ملو  تنبلاو ،

.رصم كیلامم  ةھجاومل  ةدوعلا  عاطتسا 
* * *

ریمألا نبا  ریغصلا  اًدمحم  بعادي  وھو  دمحم  رصانلا  مستبا 
يف انھ  ىبرتي  هكرتا  دمحم ، اي  كھبشي  لاقو : بنيزو ، دمحم 

.يدالوأ عم  يرصق 
.قفاوت نل  هتدلاو  يالوم ، اي  عیطتسأ  ال  دمحم : لاق 

يأرب ذخأت  كارأ  لاق : مث  ةشھد  يف  هینیع  دمحم  رصانلا  حتف 
ىلع نورطیسي  ةماعلا  لاب  ام  .ألملا  ىلع  اھنع  ملكتتو  كتجوز 
اًمدان تسل  يننكلو  مھفرعأ ، الو  مھنم  جوزتأ  مل  كیلامملا !؟
ىدحإ كجوزأس  تنك  دمحم ، .كلاح  تيأر  نأ  دعب  اذھ  ىلع 
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نل كنأ  فرعأو  كفرعأ  يننكلو  ءارمألا ، ةیقب  عم  تلعف  امك  يتانب 
دحأل ديرت  ال  كفادھأ ، فرعأو  يقيدص ، اي  كمھفأو  قفاوت ،

لك قحو  كقح  اذھو  كذوفن ، ديدھت  الو  كيدل  امب  ساسملا 
تاورثلا ىقبت  نأ  ديرأ  طقف  مھب ، ساسملا  ديرأ  ال  انأو  ءارمألا ،

؟ ينمھفت لوقعملا ، دودح  يف 
.ينفرعت يالوم ، اي  يعانقإ  جاتحت  ال  دمحم : لاق 

كنأل ةجوز ؛ يتانب  نم  تنبب  لبقت  نل  كنأ  فرعأو  كفرعأ ، - 
دجملاو ةوقلا  يف  دھزت  كنكلو ال  اھاوس ، ءاسنلا  لك  يف  تدھز 

.ةوقلا كتياغ  لزت  مل 
.يالوم اي  نیبراحم  انیبرت  يریغ  لثم  يلثم  - 

؟ يرارقب قثت  - 
.كیفو هب  قثأ  - 

تابنج لوح  هینیعب  رودي  يذلا  لفطلا  ىلإ  رصانلا  رظن  مث 
؟ ریغصلا دمحمو  تنأ  مویلا ؟ يعم  لكأتس  لھ  لاقو : رصقلا ،

تيأر لھ  رصانلا : لاقف  بجي ، ملو  ةھرب  دمحم  ریمألا  هیلإ  رظن 
رصق حبصي  نأ  ىنمتأ  ةیضاملا ؟ ماوعألا  لاوط  ةنایخ  ينم 

اذھ لھ  ردغ ، الو  ةنایخ  الب  كیلامملا  ءارمأل  اًنمآ  ًاناكم  ناطلسلا 
؟ كيأر يف  نكمم 

.ناطلس َّيأ  تسل  كنكلو  تنأ ، كعم  نكمم ، - 
؟ يعم لكأتس  - 

.كعم لكآس  لاق :
تقاض تقو  يف  لمألا  ينیطعت  كتقث  كنبا ؟ ىلع  فخت  ال  - 

.دمحم اي  ایندلا  َّيلع 
؟ رصم ناطلسب  ایندلا  قیضت  َمِلو  - 

ربدي هنأ  ينلصو  اًرمأ ، يل  ربدي  نيدلا ، ردب  نأش  يف  ملكتنل  - 
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.ةماعلاو ءارمألا  ضعب  عم  اًرمأ  يل 
.اذھ ينشھدي  ال  - 

مھنكلو لدعلاب ، اومعني  نأ  مھديرأ  رصم ، لھأ  ينلھذي  - 
.لقألا ىلع  مھضعب  وأ  ءارمألا ! عم  فلاحتلا  نوراتخي 

لاملاو ةوقلا  مامأ  ةماعلاو ، كیلامملا  نیب  قرفت  حلاصملا ال  - 
.فاعضو ةیساوس  سانلا 

، لاوحألا لك  ىلع  ًابعص  كیلامملا  ءاضرإ  نوكي  َمِل  فرعأ  ال  - 
مھیضارأ نم  ُتعطق  بضغلا ؟ اذھ  لك  اوبضغیل  ُتلعف  اذام 

ىلع ءيش  لكو  مھلكأو  مھتابترم  كلذ ؟ يف  اذام  ةعساشلا ؟
، ءارمألا نم  ةاضقلا  يضاق  اًئیش ، مھقح  نم  ذخآ  مل  ناطلسلا ،
ذھ لك  َمِل  مھفأ  .كیلامملا ال  نم  ةالولاو  نيواودلا  ءاسؤر  لكو 

!؟ مھسوفن يف  دقحلا 
.مھنم لیلقلا  يالوم ، اي  مھلك  سیل  - 

.مھنع عفادت  عبطلاب  - 
، مھفرعأ يننأل  مھنع  عفادأ  مھنم ، يننأل  مھنع  عفادأ  ال  - 

روثي نأ  عقوتملا  نم  ناك  كبناجب ، فقيو  كردقيو  كعم  مھمظعمو 
.لیلقلا

مھف مھسبحو ؛ مھلتق  َّيلع  ُّزعي  لاق : مث  باجيإلاب ، هسأر  َّزھ 
مامأ مھتبیھ  رسكأ  نأ  ديرأ  الو  هتیشادشخ ، كیلاممو  يبأ  لاجر 

!؟ لعفأ اذام  .ةماعلا 
.ملظلل ةبیھ  الو  رخآ ، ءيش  يأ  نم  رثكأ  كلدع  ردقت  ةماعلا  - 

ةقث دقفتف  اًردغ  نجست  الو  يدتعملا ، بساح  مث  كناھرب ، تاھ 
.كدوجوو كنمأ  نمضتل  كیلامملا  ةقث  نم  دبال  كیلامملا ، لك 

تنك كنأ  مأ  دمحم  اي  َتریغت  لاق : مث  ناعمإب ، رصانلا  هیلإ  رظن 
ملظلاب هبأت  كبابش ال  يف  كتدھع  فرعأ ، ال  ةيادبلا ؟ نم  اذكھ 

، موي لك  كلاجرو  كتورث  نم  ديزت  تنك  .ةوقلا  نع  الإ  ملكتت  الو 
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؛ كتوق ترھظأو  كداتع  تململ  ءارمألا  دحأ  ةریغب  ترعش  املكو 
.كتياغ تناك  ةوقلا  كيدحتب ، هسفن  هل  تلوس  نم  خضري  ىتح 

دحلا نكلو  يتياغ ، ةوقلا  لزت  مل  امبر ، يبابش  يف  دعأ  مل  - 
كیلامملا ىلع  ةظفاحملل  بولطمو  عورشم  تایعاطقإلا  نم 

.بارخ ءارثلا  يشفت  يفو  بارخلا ، رصمل  ديرأ  .اًعم ال  ناطلسلاو 
جوأ يف  لزت  مل  اًماع ، نيرشع  نم  رثكأ  لاوط  ریغتت  مل  لب  - 

ردقتو ةماعلا  عم  فطاعتت  كنأكو  تریغت ، كفادھأ  نكلو  كتوق ،
ال ةأرملا ؟ مأ  نسلا  رییغتلا ؟ اذھ  يف  لضفلا  هل  نم  ىرت  لدعلا ؟

.ديدج نم  كتدعاسم  ىلإ  جاتحأ  سأب ،
ةنیغض ریثأ  نأ  ديرأ  ال  رصانلا : لمكأف  باجيإلاب ، هسأر  دمحم  َّزھ 

ام فرعأو  ةماعلل ، ةبسنلاب  اًملاظ  ودبأ  نأ  الو  كیلامملا ، ءارمأ 
، مھعم ملكت  ءارمألا ، ىلعو  كلاجر  ىلع  ناطلس  كل  .يل  ربدي 

نم تعطق  اذاملو  اذھ ، تلعف  اذامل  مھل  حضوو  مھل  حرشاو 
دونج نأو  مھتازایتما ، سمأ  نل  يننأ  مھنئمطو  مھیضارأ ،

.ماشلا ىلإ  نمیلا  نم  اھلك  نیملسملا  راد  يمحت  كیلامملا 
.لعفأس - 

كيدل ناك  يضاملا  يف  لاق : مث  ةھرب ، رصانلا  هیلإ  رظن 
، هتایعاطقإو هلیخو  هتحلسأ  ددع  فرعت  ریمأ ، لك  دنع  سوساج 

كصرح ىلع  دمتعي  اًمود  ناك  دمحم  اي  كؤاقب  .مھفأو  فرعأ  تنك 
.كئاكذو

ىلع سسجتأ  نأ  ينم  عقوتت  ال  مستبي : وھو  دمحم  لاق 
.لعفأ نل  يننأ  فرعت  ناطلسلا ، ةحلصمل  ءارمألا 

.تنأ كتحلصمل  كرمع  لاوط  مھیلع  سسجتت  - 
ىرخأ قرط  كانھ  فرعت ، تنأو  تاباسحو  تايولوأ  ءارمألل  - 

.سسجتلا نمضتت  اھنكلو ال  ناطلسلا ، ةدعاسمل 
.ديدج نم  يب  ةحاطإلا  ديريو  يدض  ءارمألا  ضرحي  نيدلا  ردب  - 

211



.ثدحي نل  نیقي : يف  دمحم  لاق 
* * *

عالق يف  فاطملا  هب  ىھتنا  ذنم  ايدنج  ناك  دمحم  ریمألا 
رارقتسالاو ماظنلاو  ةوقلا  ىوس  يغبي  نكي  ملو  كیلامملا ،

ذنم .ةيركسعلا  تازاجنإلاو  تاحوتفلا  ىلإ  فدھيو  نامألاو ،
ىلع هدعاست  تناكو  هفادھأ ، تنقيأو  بنيز  تمھف  ةيادبلا 

اھسفنو هعمو ، هلوح  اھرمع  لك  تبتر  .تعاطتسا  ول  اھقیقحت 
، تاذلاب يھ  اھل  هلخادب  نماكلا  فعضلا  اذھ  نع  اًمود  ثحبت 

اھاوس اھاري  ال  ةقر  نم  نیقي  ىلع  اھالعج  اھتءارقو  اھتنطف 
لكب هتبحأ  .يدنجلا  سیلو  ءيش  لك  دقف  يذلا  لفطلا  لخادب 

امھجاوز ةيادب  يف  ناك  يدنج  هنألو  اھؤلمت ، يتلا  ةایحلاو  ةوقلا 
رِّدقي ناك  يدنج  هنألو  هب ، زاف  ام  ةمیق  مھفيو  هبورح  مئانغ  ددعي 

ولو ریخلاو ، يمطلاب  ةئلتمم  ةبصخ  ضرأ  يھف  بنيز ؛ ةمیق 
ينجي نأ  لواح  ولو  اھفرعي ، ىرخأ ال  ٍضارأ  لجأ  نم  اھب  ىحض 
فرعي ناكو  .هتمینغ  رسخیسف  ءارفق  ٍضارأ  يف  لقأ  اًرامث 

سرغنا اھبح  نأو  اھرسخي ، نأ  عیطتسي  ال  هنأ  فرعيو  هتاردق ،
هلعجو هحور  لك  بصتغاو  يردي ، نأ  نود  هنادجو  قامعأ  يف 

هلعج هلخادب  براحملا  لقعو  .ةمواقملا  ىلع  ةردق  الب  خضري 
جتحي ملو  اھریغ ، يف  اًموي  ركفي  ملف  اھبحو ؛ اھتردقب  نیقي  ىلع 

، اًریثك بنيز  لبق  هقاذ  اھؤاطعو  هفرعي ، ةأرملا  بح  .اھاوس  ىلإ 
ىلع ةردقلاو  ءاطعلاو  قشعلا  يف  ةوقلا  نم  ناضیفلا  اذھ  نكلو 

اھل كرتي  مل  يضاملا  يف  .ةأرما  يأ  يف  هدھعي  مل  ةروثلاو  ضفرلا 
ىلع رصت  تناك  رایتخالا ، هل  كرتت  مل  يضاملا  يفو  رایتخالا ،
يتلا ماظنلاو ، رارقتسالاو  نمألا  لك  اھاعارذو  هیعارذ ، نیب  مونلا 

هغستسي ملو  هفرعي  مل  يذلا  نانحلا  لكو  هبورح ، يف  اھیغبي 
، اھیعارذ ىلإ  ءوجللا  رظتني  حبصأ  .لجر  مث  قھارم  مث  لفط  وھو 
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يف هل  ةملستسمو  ةقیقر  اھب  هروعش  ةظحل  ىلإ  قاتشيو 
هیعارذ نیب  ةمئان  يھو  تاعاس  اھدھاشي  ناك  ًانایحأ  اھمون ،
ةرازغلا هذھ  لكو  هیف  ةقثلا  هذھ  لك  َمِل  مھفي  الو  ةنیكس ، يف 
تسحأ وأ  همون ، ءانثأ  ًالیلق  دعتبا  ول  ًانایحأ  تناك  قشعلا !؟ يف 

ديرت اھنأكو  رثكأ  هنم  اھدسج  برقت  ةمئان  يھو  اھیلإ  رظني  هب 
لك ىلع  ضبقتو  هرھظ ، وأ  هقنع  قوطتو  هقامعأ  يف  لوخدلا 

لفطلا فعض  ىلع  ترطیس  دبألا ، ىلإ  هلخادب  ةرئاثلا  ءازجألا 
دعي مل  ًایضام  تناك  .دئاقلا  ةوسقو  براحملا  رورغو  هلخادب 
مل يذلا  بحلا  لك  تناك  .يھتني  نأ  هديري  ال  اًرضاحو  هركذتي 

هریحي ناك  ًانایحأ  اھینیع  ءافطنا  درجمو  عطتسي ، ملو  دحأل  هطعي 
نیتيوقلا اھینیعب  ةاتف  لمجأ  اھاري  لزي  مل  .قيرطلا  لض  هنأكو 

، ءيشلا ضعب  اھدسج  ألتما  .اھرھظ  ىلع  يلدتملا  اھرعشو 
ىري نكي  مل  هنكلو  اھتبقرو ، اھینیع  لوح  ةلیلق  دیعاجت  ترھظو 
اًماع نيرشعو  نینثا  ذنم  هتیحان  ترج  يتلا  ةاتفلا  هذھ  ىوس 

حبصأ ىتح  اھیعارذب  هترمغ  .ددرت  الو  لجخ  الب  هب  ثیغتست 
يئاقلتلا اھئاطعب  هتقھرأو  لمع ، يأب  مایقلا  لبق  امھجاتحي 

رئاثلا تحبصأف  اھتروثو ، اھتوقبو  اھرعاشم ، يف  رذحلا  بایغبو 
ریمألا ال مامأ  دھازلا  تحبصأو  هتحلسأ ، اھبھرت  يدنجلا ال  مامأ 

يھ ةوقلا  تناك  هتياغ ، اًمود  نكي  مل  اضرلا  هتبیھ ، اھفیخت 
ةمیق تقولا  رورمب  مھفو  فرع  هنكلو  هماھلإ ، ردصمو  هذاتسأ 

امھ ناتمستبملا  اھانیع  تناكو  بحلا ، ةنیكسو  لوصولا  رحسو 
ال ةنیكسلاو  اضرلا  نأ  ةيادبلا  ذنم  نقيأ  .اضرلاو  لوصولا 

هنأل هحور  ىلع  تبكسنا  اھنأو  وھ ، ةصاخبو  دحأ ، امھقحتسي 
.رشبلا ةیقب  نع  فلتخمو  ظوظحم 

عم اھمركب  رصقلا  ىلع  ترطیس  اھلوح ، نم  لك  رمغت  اھتوق 
مداخلل ربص  يف  عمتست  تناك  تامزألا ، تقو  اھمزحو  مدخلا 

يف رومألا  مامز  اھل  كرت  ملاظلا ، بقاعتو  اياطعلا  بھتو  يدنجلاو ،
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نرظني كیلامملا  ءاسن  لزت  ملو  ماوعأ ، ةدع  دعب  امات  اًكرت  رصقلا 
يف اھقيرط  يف  ریست  بنيز  لزت  ملو  ءالعتساو ، رذح  يف  اھیلإ 

.مھيأر يف  ریكفت  ىندأ  الب  ةقث 
اھیتنباو نيدلا  ءالعو  ركب  يبأ  يتجوز  تعمج  ءانبألا  جاوز  دعب 

ریمأ ةنبا  ةیناثلاو  رصم ، لھأ  نم  امھادحإ  تناكو  ةیلعو ، ةسیفن 
اًماظنو اًعیمج ، مھنیب  ةلماعملل  دعاوق  تعضوو  كیلامملا ، نم 

نل اھنإ  مزح : يف  تلاقو  ءيش ، لكو  فيراصملاو  برشلاو  لكألل 
كیلامملا ةنبا  لضفت ال  نلو  اھتانب ، الو  اھینبا  يتجوز  نیب  قرفت 

ماظنلا فلاخي  نم  ةبقاعم  نع  ىناوتت  نل  اھنإو  ةماعلا ، ةنبا  الو 
رصقلا نم  اھثرإ  ريدت  تناك  .اھیتنب  ىدحإ  كلذ  تلعف  ول  ىتح 

نيرفاسملل نیتيواز  اھجوز  ىنبو  ةيواز ، تنبو  ءارقفلل ، عربتتو 
ةبسنلاب نكلو  .ایموي  نیتبجو  امھیف  نولكأي  ءارقفلاو  نییفوصلاو 

ةایحلا لیصافتو  دالوألاو  ةراجتلا  لك  نم  مھأ  دمحم  ناك  بنيزل ،
هاضوفب ملاعلا  تكرت  اھيدانت  هینیع  نأ  تظحال  ول  ةیمویلا ،

.هیلإ تھجتاو 
يھو اھیبجاح  بطقتو  مامتھا ، يف  هیلإ  عمتست  اًمود  تناك 
.هتریح هركت  اھنأكو  لحلا ، ىلإ  لوصولا  لواحت  اھنأكو  هیلإ  رظنت 

نكي مل  اھب  هتقث  ءيش ، لك  يف  اھكرشيو  اًمئاد  اھل  يكحي  ناكو 
، رذحلا ىخوتي  اًمود  ناك  .لجر  وأ  ةأرما  يأ  يف  اھقثي  نأ  ملحي 

فعضلا كرتي  ناك  اھعمو  ةحلسألاو ، شیجلاو  رطاخملا  يف  ركفيو 
لكب يقليو  بلقلا ، ىلإ  برستت  ةقرلاو  حطسلا ، ىلع  وفطي 

.ربصو بح  يف  لمحتت  تناكو  اھقتاع ، ىلع  هتریح 
ءودھ يف  رصت  تناكو  اھینیع ، نم  بكسنت  ةوقلا  تناك  ًانایحأ 
فاخت الو  ام  اًئیش  لافطألا  لعفي  نأ  وأ  ام ، لمعب  موقت  نأ  ىلع 

تابث يف  ممصت  اھتابغر ، نع  لزانتلا  يف  ةبغر  يدبت  الو  هنم ،
.رصنلا ىلع  لتاقملا 
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، ةلاحم اھتراسخ ال  هتھجاوم  يفف  هھجاوت ؛ َّالأ  اًعيرس  تملعتو 
ةجزتمملا سفنلا  بيذھت  ةلحر  تأدبو  همولت ، وأ  هادحتت  َّالأو 

يف ركفت  اھل  قوري  ءيش ال  يأ  لعف  ولو  ةسارفلاو ، ةبرجتلاب 
ةسوبع يقتت  ًانایحأ  .ةأجافمو  ةتماص  ةوزغل  ططختو  ءودھ ،

، باسحلاو قطنملاب  ءودھ  يف  هعانقإ  لواحت  ًانایحأو  هاشاحتتو ،
.ديرت ام  ىلإ  لصت  ىتح  تبثتو  ربصت  ام  اًریثكو 

، اھلفط هنأكو  ـه  ِلّلدتو اھیعارذ  نیب  هذخأت  تناك  ام  اًریثكو 
ىلع هسأر  عضت  اھلخاد ، هنأ  يردت  نكت  مل  ًانانح  بكستو 

هل سمھتو  اھبلق ، لخاد  هبيذت  نأ  ديرت  اھنأكو  همضتو ، اھردص 
قوتلا اذھ  لكب  رعشت  نأ  عیطتست  ال  اھنأ  فیكو  هبحت ، مكب 

.اھدیلو هنأكو  اھردص  ىلع  هسأرو  َّالإ  نانحلاو 
ةقیقرلا ناولألا  ناولألا ، لكب  جزتمملا  اھقشعب  هروعش 
كشوي ًابراحم  اًمود  هلعجي  ام  ناك  ةفینعلاو ، ةئداھلا  ةخراصلاو ،

ضعب يف  بحر ، ردصب  اھلابقتسال  بھذيو  ةميزھلا ، ىلع  ًانایحأ 
.قاربلا اھلامجو  صاخلا  اھراصتنا  ةميزھلل  تاوزغلا 

وبأف اھيدلو ؛ صخي  ًابلط  هنم  تبلط  نینس  عضب  ذنم  موي  تاذ 
ةردقلا الو  لیخلا  بوكر  ةبھوم  امھيدل  نكي  مل  نيدلا  ءالعو  ركب 

امھنأ فوخ  يف  امھتدلاو  اربخأو  ةقاشلا ، لاتقلا  تابيردت  ىلع 
نس يف  ركب  وبأ  ناكو  تابيردتلا ، هذھ  نع  افقوتي  نأ  ناديري 
عقو فرعت  تناك  .ةرشع  ةثلاثلا  يف  نيدلا  ءالعو  ةرشع  ةعبارلا 

امدنعو هحتافت ، فیك  اًمايأ  ركفت  ّتلظو  بألا ، ىلع  ربخلا  اذھ 
نلو نیيدنج ، اسیل  امھنأ  قفر  يف  هل  تحرشو  هبناجب  تسلج 

ةئلتممو ةبعص  هتایح  نأل  امھل ؛ لضفأ  امبر  اذھ  نأو  هلثم ، انوكي 
وھو ةنكاس  تلظو  هقورع ، نم  قثبني  هبضغب  ترعش  رطاخملاب ،
يف نارمتسیس  امھنإو  زئاج ، ریغ  اذھ  نإ  مسح : يف  لوقي 

! ایبأ مأ  اءاش  تابيردتلا 

215



، ديدج نم  ضفرف  ديدج ، نم  هتحتاف  مايأ  ةدع  دعبو  تتمص ،
ديرأ ال  مسح : يف  لاق  .مھعمو  اھعم  هربص  دقفیس  هنأ  اھل  ادبو 

.ىرخأ ةرم  اذھ  يف  اًمالك 
ملو مویلا ، لاوط  سوبعلا  اھیلع  ادبو  باجيإلاب ، اھسأر  تَّزھ 

زجاحب رعش  هنكلو  هحتف ، وأ  عوضوملا  اذھ  يف  مالكلا  لواحت 
اذھ لدست  امدنع  فرعيو  اھب ، رعشي  ناكو  هنیبو ، اھنیب  قیقر 
نكي ملو  افاج ، ًانایحأو  اًفافش  اًقیقر  نوكي  ًانایحأ  زجاحلا ،

.اًریثك اھباضغإ  عیطتسي 
هذھب هب  رعشي  اذامل  فرعي  الو  زجاحلا ، اذھ  لمحتي  نكي  مل 

.ةیساسحلا
.فقوتلا امھنكمي  ضضم : ىلع  لاقو  اھبناجب  سلج 

لك سیل  امھنم ، بضغت  ال  تلاقو : هدي ، ىلع  تتبرو  تمستبا 
.دمحم اي  كلثم  دحأ  ال  كلثم ، كئانبأ 

بھنو قرس  نم  بقاعيو  بارعألا ، تاروث  دمخیل  بھذ  امدنعو 
اھجوز نأ  فرعتو  هفادھأ ، مھفتو  بقرت  يف  هرظتنت  تناك  مھنم ،

اذإو .نمألاو  رارقتسالاو  ماظنلا  هلمع : يف  فادھأ  ةثالث  هيدل 
نأ فرعيو  حاجنلاو ، اضرلاب  رعشي  ةثالثلا  فادھألا  هذھ  ققح 

، رصم لھأ  ىلع  ناَّمُعیس  لدعلاو  ریخلا  نأو  رمتستس ، دالبلا 
يتلا اھسفن  ةیمھألا  ةثالثلا  فادھألا  يف  ىرت  نكت  مل  اھنأ  عمو 

الب هبورح  لك  يف  هعم  براحتو  هسفن ، لخاد  بوذت  تناك  اھاري 
ىضوفلا نم  هفواخمل  ناقتإ  يف  عمتستو  ددرت ، الو  ریكفت 

.بارخلاو
، ةرھاقلا تَّزھ  ةیفئاط  ةمزأب  دالبلا  تَّرم  امھجاوز  نم  ماوعأ  دعب 

مايأ بعصأ  نم  مویلا  كلذ  ناكو  سئانكلاو ، عماوجلا  تقرُحو 
هنع دعتبي  لكلاو  ةطبحم ، هسفنو  اًسباع  هھجو  ناكو  اھجوز ،
ملو دعتبت  مل  هتجوز ، َّالإ  ةمیخو  بقاوعلا  نأب  ةفرعمو  ةبھر  يف 
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اھجوز ىلع  مألا  تلخد  مألا  ةأرج  نم  دالوألا  لوھذ  طسو  فخت ،
رظنت تمص  يف  همامأ  ةسلاج  تلظ  لب  قطنتل ، اھمف  حتفت  ملو 
؟ نيديرت اذام  بنيز ، ةھرب : دعب  لاق  .نیح  ىلإ  نیح  نم  هیلإ 

.منت ملو  لكأت  مل  قفر : يف  تلاق 
ةرم ينیلأست  ال  لكألا ، ديرأ  الو  فرعأ ، ربص : مدع  يف  لاق 

.ىرخأ
.ةتماص تلظو  اھسأر  تَّزھ 

نیقبتس اًمئاد : لعفي  امك  ةذفانلا  نم  رظني  وھو  لاق  ةھرب  دعب 
؟ ىتم ىلإ  اذكھ 

؟ جرخأ نأ  ينديرت  ءودھ : يف  تلاقف 
.يجرخت ال  ال ، اھیلإ : رظني  وھو ال  لاق 

نم اھلثم  ثدح  ةمزأ  تفاخ : توص  يف  تلاقو  اھسأر  تأطأط 
.تامزأ ثودح  عقوتملا  نمو  ریبك ، دلب  اذھ  قلقت ، ال  لبق ،

ام تلعف  كنكلو  ىضوفلا ، هركت  كنأ  فرعأ  تلمكأف : بجي ، مل 
.نیضِّرحُملا ىلع  ضبقلاب  رمأ  ناطلسلاو  عیطتست ،

نم رطخأ  تامزألا  نم  عونلا  اذھ  هسفن : عم  ملكتي  هنأكو  لاق 
يف نییبیلصلاو ، لوغملا  تاراغ  قوفت  هتایعادتو  بورحلا ، لك 

يوقلا قحسي  ودعلاو  دالبلاب  قدحي  رطخلاو  اننامزك  نمز 
يبیلصلا نیب  نوقِّرفي  الف  ةماعلا  ىلع  رومألا  طلتخت  فیعضلاو ،

لكو انرصع  لوزي  رصم  لھأ  ىلع  رومألا  طلتخت  امدنعو  يطبقلاو ،
رومخلاو نویفألا  نم  رثكأ  لقعلا  بيذي  بنيز  اي  فوخلا  .روصعلا 

نأ دبال  كیلامملا  .فیعضلاو  يوقلا  سھدي  كالھلا  تقوو  ریثكب ،
لوخدلل ةعيرذلا  نییبیلصلا  يطعي  اذھك  ثدح  رطخلا ، يعت 

.ًانورق ءاقبللو 
.اھتقاط قوف  كسفن  لِّمحُت  ال  - 

مل هنأ  عمو  نانحو ، قوت  يف  هیلإ  رظنت  ةسلاج  تلظ  بجي ، مل 
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هفرعي مل  يذلا  نانحلا  لك  اھنأكو  اھب  رعشي  ناك  اھیلإ  رظني  نكي 
نیقبتس ىتم  ىلإ  ةھرب : دعب  لاق  .اباش  همھفي  ملو  ًالفط 

؟ اذكھ
.ينديرت نكت  مل  ول  يندرطت ، نأ  ىلإ  مكھت : يف  تلاق 

، نیفرعت كديرأ ، َّالأ  نكمي  ال  قفألا : ىلإ  رظني  لزي  مل  وھو  لاق 
.اًمود كديرأ 

رظتنت ةلفط  اھنأكو  هیلإ  رظنت  تثكمو  اھدخ ، ىلع  اھدي  تعضو 
لمجأ كارأ  لزأ  مل  تلاقو : تمستبا  مث  هلمع ، نم  اھدلاو  ءاھتنا 

؟ فرعت يانیع ، هتأر  لجر 
نیملكتت تلزام  تنأو  َِّدجلا : عَّنصتي  وھو  لاقو  هتماستبا  متك 

؟ مايألا هذھ  نیئرقتأ  نییفوصلاو ، ءارعشلاك 
.لواحأ - 

ىلع نیقوفتت  كنأكو  لاقو : ةرھاقلا  ءامس  يف  موجنلا  ىلإ  رظن 
نيرواحتو ةاضقلاك ، نیملكتت  كتفرعمو ، كئاكذ  يف  لاجرلا  لك 

.اذكھ تحبصأ  فیك  مھفأ  مل  تنأ !؟ ةأرما  ُّيأ  .راجتلاك 
يف دعأ  مل  .ةأرما  لمجأ  دعأ  مل  يننكلو  ةقر : يف  تلاق 

.ةرشع ةنماثلا 
َرأ مل  كلامج  تنك ، امم  لمجأ  تنأ  لاق : مث  اھتیحان  هھجو  رادأ 

كریغ ىرأ  نأ  ىتح  عطتسأ  ملو  لبق ، نم  اذھ  كل  تلق  هلثم ،
.كیلع يانیع  تعقو  ذنم 

ببستملا تبساح  ول  ..دمحم  ةوق : يف  تلاقف  امھنیعأ  تقتلا 
ناك امھم  تایعادت ، الف  عیمجلا  مامأو  لدعو  مزح  يف  ةنتفلا  يف 

.هتورث تناك  امھمو  هبصنم 
؟ اذامل لوضف : يف  لاق 

يف ددرتت  ال  نتفلا ، قرغيو  ىضوفلا  حيزي  نافوطلاك  لدعلا  نأل  - 
ببستملا بصنم  لجأ  نم  تددرت  ول  سقلا ، وأ  خیشلا  ةبساحم 
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.ةمیخو بقاوعلاف  هباقع  تایعادت  وأ 
تنأ كقحتسأل !؟ تلعف  اذام  لاقو : اھنقذب  كسمأو  اھنم  برتقا 

.ةعمتجم بورحلا  مئانغ  لك 
هذھ لوقأ  يننأ  فرعأو  دمحم ، اي  كبحأ  تلاقو : هدیب  تكسمأ 
تأدھ اھتلق  املك  ينرذعا ، ةریثك ، ماوعأ  ذنم  موي  لك  ةملكلا 

! تناكتساو يسفن 
اذھ لاقو : نانح  يف  اھَّمض  مث  اضرلاب ، ةمعفم  ةماستبا  مستبا 

.هقحتسأ اذامل  فرعأ  اًضيأ ال 
اذھ لعفي  ملو  اھبحي ، مكب  اھربخي  ملو  تاملكلا  اھلدابي  مل 
ىلإ جتحت  ملو  ةیضاملا ، تاونسلا  لاوط  تارم  ثالث  ىوس 

تاقوأ يف  حوبلا  تاظحل  يعدتست  تناك  اھنكلو  طق ، هتاملك 
.اھلوح نم  ةنیكسلاب  ملاعلا  حوفيو  اھنیعب 

.اًعضاوتم كدھعأ  مل  اًمئاد ، ينشھدت  ةھرب : دعب  تلاق 
اھیف نوكأ  كیعارذ  نیب  ةلیلق  تاظحل  اھنإ  اًعضاوتم ، تسل  ال  - 

.يسفن ايافخب  اًملاعو  اًضيأ  اًرعاش  رخآ ، ًاناسنإ 
* * *

تامو اھدالوأ  تجَّوز  اًماع ، نيرشعلا  لاوط  ریغتت  مل  ةمطاف 
ایندلا نم  ىرتو  سامح ، يف  ينغتو  كحضت  لزت  ملو  اھجوز 

الو كیلامملاب  هبأت  الو  عساولا ، اھءاضفو  اھروھزو  اھجاومأ 
ىلإ دوعتو  اًموي  برھت  نأ  يف  لمألا  اھدنع  لزي  مل  نیطالسلاب ،

، اھرمع لاوط  تملح  امك  دلاوملاو  لظلا  لایخ  يف  ينغتل  قالوب ؛
يف ينغتو  فدلاب  برضتو  ءاقدصألاو  ةلئاعلا  دارفأ  ملت  لزت  ملو 

.رمعلا لاوط  ِفتخت  مل  ةلوفط  سامح 
ةیلعو ةسیفن  بنيز : يتنبب  ةطاحم  ةرئادلا  طسو  تسلج 
امدنعو تاعاس ، ءانغلا  يف  تأدبو  ءاقدصألا ، لكو  بنيزو  اھتانبو 

دلبلا اذھ  يف  رایتخالا  كلمن  ال  ةرسح : يف  تلاقو  تدھنت  تھتنا 
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! نيزحلا
يف ةمطاف  تلاقف  .بجت  ملو  تمستباو  اھبناجب  بنيز  تسلج 

.ًابصغ ریمألا  نم  تجوزت  هذھ  مكتلاخ  ًالثم  سامح :
هذھ نعقوتي  ملو  ةشھد  يف  نھنیعأ  بنيز  تانب  تحتف 

ریمألا صاخ ، عباط  مھيدل  دمحم  ریمألا  تیب  لھأف  اًدبأ ؛ تاملكلا 
سباعو ال داج  اًمئاد  هھجوو  ةبضتقم ، هتاملكو  اًریخأو  ًالوأ  يدنج 
، ًالیلق َّالإ  ملكتي  هدالوأ ال  عم  سلاج  وھو  ىتح  ًالیلق ، َّالإ  مستبي 

نأ نوفرعي  تیبلا  لھأ  لك  نكلو  .هتانب  لبق  هدالوأ  عیمجلا  هباھيو 
، بنيز هتجوز  ىوس  ریمألا  روغ  ىلإ  لوصولا  عیطتسي  ال  اًدحأ 

نیب طسوتت  ناطلسلل  ةبسنلاب  بجاحلاك  تناك  تاونسلا  لاوط 
ءيش يأ  بلط  ىلع  هدالوأ  ؤرجي  ملف  ریمألاو ، يجراخلا  ملاعلا 
ىلع اوءرجي  ملو  طیسولا ، اًمئاد  مألا  تناك  ةرشابم ، هنم 
فیك .طیسولا  اًضيأ  يھ  مألا  تناك  رارق ، يأ  ىلع  ضارتعالا 

ةردقلا هذھ  اھيدل  ناك  َمِلو  هدالوأ ، مھفي  مل  بنيز ؟ هعم  لماعتت 
لصت مل  ةردق  اھنكلو  دحأ ، فرعي  ال  هسفن ؟ ىلإ  لوصولا  ىلع 

هذھ ةعیبط  دالوألا  مھفي  مل  .امھیجوز  عم  هیلع  الو  ةسیفن  اھل 
يف اًفعض  لمحي  مھدلاو  نأ  ةيادبلا  نم  اومھف  مھنكلو  ةقالعلا ،

فعضلا سفن  لمحي  الو  مھمأ ، وھو  دحاو ، صخش  هاجت  هسفن 
ناتنبلا تلواح  .رخآ  ءيش  يأ  وأ  صخش  يأ  ةیحان  وأ  مھتیحان 

ام امھجاوز : لبق  امھمأ  اتلأس  .اعیطتست  ملو  فعضلا  اذھ  مھف 
الب ایطعأ  دیكأت : يف  تلاقو  اھجوز ؟ ىلع  ریثأتلا  ىلع  اھتردق  رس 

.امكسفنأ لكب  اَّبحأو  لباقم ،
.اھدصق امھفي  مل 

عمطو درمت  لجرلل  ةأرملا  تطعأ  اذإ  ةرارم : يف  ةسیفن  تلاق 
.اھریغ يف 

عون فویسلاك ، يتنبا  اي  عاونأ  لاجرلا  تلاق : مث  مألا  تمستبا 
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كرھبي عونو  دراب ، عونو  كعدخي ، عونو  كيدي ، نیب  مطحتي 
عونلا اذھ  هلامج ، يبعوتستل  يقابلا ؛ كرمع  هیف  نیقلمحتف 

.كءاطع ردقیس 
اذھ نم  ًالجر  يل  يدجت  مل  َمِل  باتع : يف  ةسیفن  تلاق 

!؟ عونلا
، هيدجت نأ  نكمي  لاجرلا ال  نم  عونلا  اذھ  يتنبا ، اي  نولیلق  - 

.وھ كدجي  نأ  دبال 
تارظنلا نالدابتي  امھوأر  مھمامأ ، ناسمالتي  مھيدلاو  اوري  ملو 

نأ مھل  ادبو  تاملكلا ، لك  صِّخلتو  حورلا  ىلإ  لصت  يتلا  ةقیمعلا 
نم يأ  يف  رركتت  مل  لب  .اًریثك  ملاعلا  يف  رركتت  ةقالعلا ال  هذھ 

ةقادصلا وھ  لھذملاو  .مھجاوزأو  مھتاجوز  عم  مھدالوأ  تاقالع 
عم امھتقادص  نم  رثكأ  اًعم  نیجوزلا  نیب  طبري  ناك  يذلا  براقتلاو 

تبجنأ امدنعو  .ًابيرغ  ناك  اًضيأ  اذھ  .مھمد  نم  نيذلا  مھدالوأ 
نم ریثكب  رثكأ  اھدلو  قشعت  تناك  اھدلو ، بنيز  ةنبا  ةسیفن 
اھمأ نأ  رعشت  تناك  اًمود  اھنكلو  اھبلق ، نم  ةعطق  هارتو  اھجوز ،
سفن لعفي  ریمألا  ناكو  دالوألا ، نم  ايأ  مث  ًالوأ  بألا  ریمألا  بحت 

، ناديري امم  ادكأتیل  ضعبلا ؛ امھضعب  نیعأ  نع  ناثحبي  ءيشلا ،
، ءانبألا ىلع  ةبعصو  ةدقعم  ةقالع  امھریغ ، دحأ  يأرب  ناھبأي  الو 

ءانبألا نیب  قیقرلا  زجاحلا  ناك  بألا  ءاطعو  مألا  نانح  عمف 
.نیجوزلا يحور  نیب  ءانفلا  ناكو  نیجوزلاو ،

ةسیفن تحتف  تاملكلا  هذھ  ةمطاف  امھتلاخ  تلاق  امدنعو 
امھدلاو تجوزت  امھتدلاو  نأ  ناقدصي  ال  لوھذ ، يف  امھمف  ةیلعو 

.اھتایح لك  وھف  ًابصغ ؛
مث باتع  يف  ةمطافل  ترظنف  اھتاملك ، راظتنا  يف  مألل  اترظن 

!؟ دمحم ریمألا  نم  جاوزلاب  ملحت  نم  حزمت ، امكتلاخ  تلاق :
ةيادبلا نم  كل  تلق  .كعم  قفتأ  ةیئاقلت : يف  ةمطاف  تلاق 
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، ينیقدصت مل  مھبح ، يف  عوقولل  يفكت  كیلامملا  دونج  سبالم 
، كیلامملاب اھفغش  ينع  يفخت  تناك  ةياكح ، ةسیفن  اي  كمأ 

.تفرعو تمھف  يننكلو 
.ةمطاف اي  ءانغلا  يلمكأ  عوضوملا : ریغت  يھو  بنيز  تلاق 

ءاطعلا ىلع  اھتردق  ناتتفي  اناك  اھتبھوم  تبكو  ةمطاف  طابحإ 
نم بضغت  ًانایحأو  ًانایحأ ، اھلوح  نم  لك  هركت  تحبصأف  بحلاو ،
ىلع ابصنم  يضاملا  يف  امك  ناك  ملاعلل  هركلا  لكو  ملاعلا  لك 

.اًتیم وأ  ایح  اھجوز 
ناكو ریغصلا ، دمحم  ىلإ  ترظن  مویلا  ءانغلا  نم  تھتنا  نأ  دعب 
حبصي نل  مسرلا ؟ بحي  بنيزل : تلاق  مث  زیكرت ، يف  مسري 

؟ هدلاوك ًابراحم 
بضغي مالكلا  اذھف  اذھ ، يلوقت  ال  اھلوح : تفتلت  يھو  تلاق 

نوعیطتسي ال  هلثم ، دالوألا  نم  يأ  حبصي  مل  اًدمحم ، ریمألا 
.اًمايأ لیقثلا  حالسلا  لمح  الو  تاعاس  بيردتلا 

؟ اذھ نیلضفت  تلاقو : ثبخ  يف  ةمطاف  اھیلإ  ترظن 
.ينیفكي تیبلا  يف  دحاو  براحم  بنيز : تمستبا 

هدلاو هبشي  تلاق : مث  ریغصلا  دمحم  ىلإ  اھرظن  ةمطاف  تلاطأ 
.عبطلاب هتوخإ  نم  رثكأ  ـه  ِّللَدُي .طبضلاب 

َّىلإ رظني  يبأ  رأ  مل  هنیع ، ةرق  وھ  ةعرسم : ةسیفن  تلاق 
هل ضفري  الو  تاعاس  هبقاري  يتوخإ ، نم  ٍّيأل  الو  اًموي ، اذكھ 

.ًابلط
دبال هئانبأ  رخآو  طبضلاب ، هھبشي  يتنبا  اي  عبطلاب  ةمطاف : تلاق 

.بحلاب هصتخي  نأ 
يذلا ىنبملا  ىلإ  ترظنو  دمحم ، نم  ةقرولا  ةمطاف  تكسمأ 

.يرظنا نیفرتحملاك ، مسري  تلاق : مث  ناقتإب ، همسر 
كتلاخ ىلإ  عمتسا  ...ينب  اي  قفر : يف  دمحمل  تلاق  مث 
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.كلایخ لتقي  وأ  كطبحي  اًدحأ  لعجت  ال  ةمطاف ،
.ةلاخ اي  كمھفأ  ال  - 

؟ كرمع لاوط  مسرلا  ديرت  - 
.يرمع لاوط  مسرلا  ديرأ  نیقي : يف  لفطلا  لاق 

! میحجلا ىلإ  عیمجلا  بھذیلو  كرمع ، لاوط  مسرا  - 
: هديدرتو لفطلا  تاكحض  طسو  لوھذ  يف  اھمف  بنيز  تحتف 

! كرمع لاوط  مسرا  كرمع ....  لاوط  مسرا 
دمحم لفطلل : ءطب  يف  تلاقو  هعلضأ ، ىلإ  ةمطاف  تراشأ  مث 
ًانایحأو اًمزق ، ودبي  ًانایحأ  دراملا ، نمكي  كعلضأ  يف  ..انھ...ينب  اي 

، كتلاخ لثم  تحبصأو  كقرحل ، هتلھاجت  ول  .اًقالمع  اًدرام  ىلجتي 
انھ درام  ...مھفت  .ةداعسلاو  اضرلا  تقَّقحل  هرماوأ  لك  تذفن  ول 

...كعلضأ يف 
.يتلاخ اي  ةدیعس  تنأ  كنكلو  ةیئاقلت : يف  لفطلا  لاق 

مايأ ةدع  يف  َّالإ  ةداعسلا  معط  قذأ  مل  مسح : يف  تلاق 
مھفا هنیعب ، میحجلا  يتایح  اذھ  ریغ  قالوب ، ىلإ  اھیف  تبرھ 

.هسنت الو  كتلاخ  مالك 
* * *

لاوط اھرظتني  تاظحل  هیبأ  عم  ریغصلا  دمحم  تاظحل  تناك 
الو اًھئات  اًمجاو  ىقبي  هدلاو  هیلع  ونحي  نأ  نود  موي  َّرَم  ولو  هموي ،

.باعلأ الو  لافطأ  هیھلت 
رصقلا تارجح  يف  هدلاو  نع  ثحبي  ناك  ةمطاف  ةرايز  دعب  مویلا 

يف هیلإ  رظنو  هتیحان ، ىرجف  هلویخ ، صحفتي  هدجوو  ةقيدحلاو ،
، ديدجلا سرفلا  نانسأ  صحفت  يف  بألا  رمتسا  ةملك ، الب  راھبنا 

يتلا ةریغصلا  هتاوطخ  داتعا  دقو  هنبا  ىلإ  رظني  نأ  نود  لاقو 
؟ مویلا كلاح  فیك  ...دمحم  هدراطت :
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حوتفملا سرفلا  مف  نم  هفوخ  متكو  بألاب  هرظن  لفطلا  طبر 
.ریخب لاقو : ةریبكلا  هنانسأو 

؟ يعم اًداوج  يطتمت  نأ  ديرت  - 
الو لیخلا  نم  هفوخب  حوبي  نأ  ىلع  ؤرجي  وھو ال  نبالا  تمص 

.تاذلاب سرفلا  اذھ  نم 
؟ يعم داوجلا  يطتمت  نأ  ديرت  بجت ، مل  لاق : مث  بألا  هیلإ  رظن 

.نكمأ ول  .كعم  ىقبأ  نأ  ديرأ  ةیئاقلت : يف  لفطلا  لاق 
فاخت لاقو : هینیع ، ىلإ  رظنیل  هیتبكر  ىلع  ىنحناو  مستبا 

؟ لیخلا نم 
.فاخأ يننإ ال  كل  مسقأ  فاخأ ، ال  اًعرسم : لفطلا  لاق 

نأ طبضلاب ، لیخلاك  هضيورت  نكمي  روعش  فوخلا  دمحم ، - 
، ربكأ وأ  ىوقأ  وھ  اَّمم  فاخت  نأ  ةصاخو  زئاج ، ءيش  اذھف  فاخت 

.هديرأ ام ال  اذھف  كفوخ ؛ عیطت  نأ  نكلو 
: هینیع نم  عومدلا  جرخت  ىتح ال  همف ؛ قبطي  وھو  لفطلا  لاق 

.فاخأ انأ ال 
عیطتسي نلف  يعم  هتیطتما  ول  لاقو : هغدص  ىلع  بألا  تبر 

.كيذؤي نأ 
؟ يعم يتأتس  ًالئاق : هدي  َّدم  مث 

ىلع لفطلا  لمحو  ٍناوث ، يف  بألا  اھذخأف  لفطلا ، دي  تفجترا 
هتاخرص متكي  دمحمو  سرفلاب  ىرجو  هءارو ، سلجو  سرفلا  رھظ 

، هینیع ضمغأ  باسح ، الب  هعومد  طقاستتو  عاطتسملا  ردق 
، سرفلا مف  ٍناوثل  يسنو  قلطنتو ، عرعرتت  سفنلا  ةأرج  كرتو 

.بألا يعارذ  نیب  رقتساو 
دمحم لاق  هیلإ  رظنو  سرفلا  ىلع  نم  هلزنأو  بألا  فقوت  امدنع 

انأ دالبلا ، لك  يف  لجر  عجشأ  تنأ  يبأ ، باجعإ : يف  رفصي  وھو 
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؟ يدحو هیطتمأ  انأو  وتلل  ينتيأر  لھ  سرفلا ، نم  فاخأ  ال 
هیطتمتس دالبلا ، لك  يف  دلو  عجشأ  تنأ  دَّدرو : بألا  كحض 

؟ اًضيأ اًدغ 
، اًدغ سورد  يدل  فرعأ ، ال  امبر ، لاق : مث  ًالیلق  لفطلا  رَّكف 

.كل مسقأ  فاخأ ، يننكلو ال 
!؟ فاخي نأ  ينبال  فیك  كقدصأ ، - 

.قفألا نم  ىشالتو  اًدیعب ، سرفلاب  بألا  ىرج  مث 
يتلا هتخأ  ةسیفن  ىدان  رصقلا  ىلإ  اًضكار  دمحم  داع  امدنع 

هیبأ مامأ  هدحو  اًداوج  ىطتما  هنأ  رخف  يف  اھربخأو  همأك ، هالوتت 
يف لاقف  ةيرخس  يف  ةسیفن  تكحض  .ِكبي  ملو  فخي  ملو 

.هسفنب يتعاجش  ىلع  يبأ  ىنثأ  يننیقدصت ؟ ال  بضغ :
اَّنم يأ  عم  اھلعفي  مل  كیلع !؟ ىنثأ  يبأ  كحضت : يھو  تدَّدر 
كنم ترغ  ولو  دمحم ، اي  كنم  راغأس  تاذلاب ؟ تنأ  َمِلو  .طق 

.هلمكأب اًموي  ةریظحلا  سفن  يف  سرفلا  عم  كُتعضول 
يمأ ربخأس  انأو  لاق : مث  بضغو ، فوخ  يف  لفطلا  اھیلإ  رظن 

.يبأو
.يخأ اي  كعم  ُحزمأ  - 

؟ يننیقدصت كحازم ، بحأ  ال  - 
كینیعو كتاملكب  انیبأ  ىلع  رطیست  فیك  فرعأو  كقدصأ ، - 

!؟ ركملا اذھب  تیتأ  نيأ  نم  نیتئيربلا !
! كاَّيإ ةسیفن ، - 

.ةرات كحضيو  ةرات  خرصي  وھو  هغدغدت  تذخأ 
* * *

لخد امدنع  رتافدلاو  تاباسحلا  عجارت  ةسلاج  بنيز  تناك 
ةقيدص اًمود  اتناك  اھانیعو  اھینیع ، ىوس  اھنم  دبي  ملو  اھیلع 

225



رمأ يف  تثحب  لاقو : سلج  امھنیعأ ، تقتلا  همايأ ، ةقیفرو  هبرد 
؟ ءارمألا ىلعو  انیلع  رثؤیس  فیك  ناطلسلا ؟ رارق 

يالوم دالبلا  ةحلصمل  رارق  قاروألاب : اھدي  دمت  يھو  تلاق 
نوزنكيو اًداسف ، نوثیعي  ءارمألا  ضعب  تنأ ، تعقوت  امك  ریمألا 

ةياھن ناكل  اذھ  رمتسا  ول  ةقورسملا ، يضارألاو  بصتغملا  لاملا 
اذھ كقرؤي  ناك  فرعت ، تنأ  هل ، نیلاوملا  ءارمألا  ضعبو  ناطلسلا 

.نمز ذنم 
نیبو ةرجحلا  هذھ  يف  امھو  ریمألا ، يالومب  هيدانت  اًمود  تناكو 

اھرارقتساو اًمود ، رصم  رمأ  كمھي  دیكأت : يف  تلاق  .قاروألا  هذھ 
لھأ عم  ملظلا  اذھ  سرامت  كنأ ال  امك  .كیلامملا  دوجو  ينعي 
لاملا زنكو  يواشرلا  ذخأب  كریمض  كل  حمسي  الو  رصم ،
ىنغأ ءارمألا  ءالؤھ  ىقبیسف  يضارألا ، باصتغاو  قورسملا 

نم دحي  ىتح  مھتاورث ؛ نم  ناطلسلا  عطتقي  مل  ول  كنم 
.مھداسفو مھعامطأ 

يف ركفأ  تنك  تاملك : نم  هیفخت  ام  فرعي  وھو  لاقو  ماق 
.هسفن ءيشلا 

، مھفتیس مھضعب  نكلو  يالوم ، اي  كلثم  ءارمألا  لك  سیل  - 
.ناطلسلا رماوأب  بحریسو  دالبلا ، ةحلصم  نيأ  فرعيو 

مھف مھضعب  .مھعم  مالكلاو  ءارمألاب  عامتجالا  دمحم  أدب 
اًعدارو دالبلل  اًرارقتسا  دمحم  رصانلا  لدع  يف  دجوو  بعوتساو 
ابوروأ كولم  ىلإ  تلصو  يتلا  رصم  ةعمس  يف  دجوو  ءادعألل ،

، مھ مھل  اًراصتنا  رصم  ةرايز  ررق  يذلا  ناكیتافلا  اباب  ىتحو 
.كیلامملا ةلالس  نم  هنكلو  سانلا ، دالوأ  نم  ناطلسلاف 

دمحم رصانلا  نم  ةردابملاو  ةوطخلا  هذھ  نأب  رعش  رخآلا  مھضعبو 
ضرألا وأ  لاملا  عاطتقاف  اھتبراحمو ؛ اھِّدص  نم  دبال  ةعدبو  ةریطخ 

، اھسفن ةرامإلا  مھنم  ذخأي  امبرو  ةيادبلا ، طقف  وھ  كیلامملا  نم 
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ام يردي  دحأ  ال  بصانملا ، مھیلوي  امبرو ال  هلك ، ماظنلا  ریغي  امبرو 
كیلامملا ماسقنا  .ةعقوتم  ریغ  هلاعفأ  لكو  رصانلا ، دلخ  يف  رودي 

يف بعصأو  ام ، دح  ىلإ  لھسأ  دمحم  ةمھم  لعج  نيأزج  ىلإ 
الف كالھلاو ، رطاخملاب  ةفوفحم  ءارمألا  تالباقمو  .نایحألا  ضعب 

.بارشلا وأ  ماعطلا  يف  مس  وأ  هئات  مھس  نم  نمأم 
* * *

.اھعم الو  هئانبأ  عم  ملكتي  ملو  ءاشعلا ، لاوط  اًمجاو  دمحم  ناك 
يقلتسملا اھجوز  ىلإ  تھجتاو  ةفرغلا ، باب  بنيز  تقلغأ 

!؟ كب اذام  قلق : يف  تلاقو  ريرسلا ، ىلع 
.قطني ملو  اھھجو  ىلإ  هرظن  لاطأ 

، هفرعتو همھفت  تناكو  هسأر ، تطاحأو  هبناج  ىلإ  تللستف 
دیعب ٍضام  ىلإ  دوعيو  اھنع ، ىتح  هسفن  قلغي  ًانایحأ  هنأ  فرعتو 
ةغلب ملكتت  دالب  يف  ًابيرغ  دوعي  هحمالم ، فرعي  الو  هركذتي  ال 
لفط وھو  ةشحوم  ةدحو  اًدیحو  .ةفلتخم  تاداع  اھلو  ةفلتخم 
زھجت همأ  تناكو  ىرخأ ، ةرم  اھري  ملو  همأ  يعارذ  نم  هوعزتنا 
.فعض املكو  ىكب  املك  اھردص  ىلإ  همضتو  سامح ، يف  ماعطلا 

الب اًھجو  اھاري  اھحمالم ، ركذتي  دعي  مل  اھتحئار ، مشي  ًانایحأ 
لصبلا نم  جيزم  ةئفادلا ، اھتحئار  ركذتي  هنكلو  رعش ، الو  حمالم 

دوعي َّالأ  لواحو  ةحئارلا ، نفد  .بشخلاو  محفلاو  نانحلاو  موثلاو 
نأ دبال  ناك  .مداخ  ىلإ  لوحتيو  فعضي  ال  ىتح  اھركذت ؛ ىلإ 

ةمدخ يف  بھارلاك  هسفن  ينفي  لھأ  الب  ریمألاو  اًریمأ ، حبصي 
كیلامملل .هلضفي  نطو  الو  هرظتنت  مأ  يف  ركفي  نيدلاو ال  دالبلا 

الو مھدعب  دحأ ال  اھیلإ  لصي  مل  يتلا  مھتوقو  ةيرحسلا  مھتردق 
.مھلبق

اھئاقنب ةركاذلاو  ةدحولا  تقرتخا  يتلا  ةاتفلا  هذھ  ...بنيز 
بيرغ .براحملا  كبتراو  نازیملا ، لتخاف  ريزغلا ، اھبحو  اھتيویحو 

227



، هدونجو هموق  كرتيو  ةماعلا ، نیب  ةركاذلا  نع  ثحبي  بلقلا  رمأ 
اھذخأ اھقحتسي ، نكي  مل  .اھیعارذ  نیب  ىوس  صالخلا  دجي  الو 

! اھقحتسي نكي  ملو  اھیلإ  جاتحي  ناك  ضرألا ، ايانح  نیب  نم  ةونع 
لك ىلإ  دتمي  نانح  يف  هتمضو  اھردص ، ىلع  هسأر  تعضو 

اي كب  اذام  تسمھو : هرعش  تالصخ  تبعادو  نیملسملا ، رايد 
؟ يبیبح

مل اًنكاس ، يقبو  اھفتك  قوط  اھلفط ، هنأكو  هسأر  تلبق 
تناك ةیضاملا ، ماوعألا  لاوط  تاملكلا  نم  ریثكلا  ىلإ  اجاتحي 

.لبق نم  اًدحأ  فرعت  مل  امك  هفرعتو  هتارظن  نم  همھفت 
اھتنیكسو يغاطلا  اھنانح  ىلإ  جاتحي  ناك  تاذلاب  مویلاو 

نایسنو اھیعارذ  نیب  ءاقبلا  ديري  ناك  رمع ، ذنم  هلوح  ةرشتنملا 
.اًریثك برتقيو  ًانایحأ  دعتبي  همأ  هجوو  ليوطلا  رمعلا 

هسأر لبقتو  هزھتو  ةریثك ، تاملكب  هنذأ  يف  سمھت  بنيز  تناك 
؛ ةوقب هرھظ  ىلع  اھدي  ِرّرمتو  هفتك  ىلع  تبرتو  تارمو ، تارم 

بورحلا نأو  ىھتناو ، ناك  يضاملا  نأ  فرعيو  نیكتسيو ، مانیل 
اھاعارذ يھ  ةدیعبلا  هدالب  نأو  يقابلا ، هرمع  لك  يھ  نوكت  نل 

هكرتت نلو  اھعمو ، اھیف  ریكفتلاب  ىوس  هل  حمست  نلف  طقف ،
.اًدیعب درشي 

ِّيأ نم  قلقت  ال  قیقر : توصب  لوقتو  اھینیع  ضمغت  تناك 
، كسوبع قحتسي  ءيش  ال  كقلق ، قحتسي  ءيش  ال  ءيش ،

.يبیبح نوكلا ، لك  نم  مھأ  تنأ 
ناولأ فشتري  اًنكاس  ناكو  هیعارذب ، اھفتك  طاحأو  هینیع ، ضمغأ 

عیطتسي الو  نینس  هداتعا  يذلا  نانحلا  نم  برشيو  ةنیكسلا ،
.هنودب شیعلا 

..بنيز لاقو : هتسلج ، يف  لدتعا  مث  ةھرب ، اھردص  ىلع  يقب 
نأ كديرأ  .ءارمألا  ضعب  بضغیس  ریطخ  لمعب  مایقلا  َّيلع 
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.يفرعت نأ  دبال  يفرعت ،
؟ اذامل ءاجر : يف  تلاقو  تفجتراو ، اھقير  تعلب 

َمَكَح نم  لضفأ  دمحم  رصانلا  دالبلا ، ةحلصم  يف  هارأ  ام  ُلعفأ  - 
دادغب يف  ىتح  ددرتي  همسا  مالسإلا ، لطب  حبصأ  ماشلاو ، رصم 
كولم ىتح  نیصلاو ، دنھلاو  زاجحلاو  نمیلاو  راتتلل  عضخت  يتلا 

الو نیمسایلا  ةحئارك  حوفت  ةحئار  لدعلل  .ریخلاب  هنوركذي  ایقيرفإ 
كرتأ نأ  نكمي  ال  ملاعلا ، ءيضیل  سمشلاك  يتأي  اھبجح ، نكمي 

.حجنت هیلع  ةرماؤملا 
، لخدتي َّالأ  هنم  بلطت  نأ  هوجرت ، نأ  ديرت  تناك  ةتماص ، تَّلظ 

.اھبو هرمعب  فزاجي  َّالأ  هسفن ، نع  عفادي  ناطلسلا  كرتي  نأ 
.يدجت نل  اھتاملك  نأ  فرعتو  هفرعت  ةتماص ، تَّلظ  اھنكلو 

، كریغ نم  شیعلا  عیطتسأ  ال  تسمھو : اھتلبقو  هدیب  تكسمأ 
نیب تجضن  كریغ ، يل  سیل  كسفنب ، فزاجت  ال  ...دمحم 

.كتجوزت ذنم  يرمع  يِنِس  تددعو  كیعارذ ،
.يقلقت ال  ءيش ، ثدحي  نل  دیكأت : يف  لاق 

فرعت كنولتقیس ، تلاقو : ةوق  يف  اھردص  ىلإ  هسأر  تَّمض 
؟ اذھ

لفط انأو  ةقیثو  ىلع  تعَّقو  يننأكو  ..نیفرعت  امبر ال ، امبر ، - 
، دئاكملاو تارماؤملاب  ءيلمو  ریصق  يرمع  نأو  اًریمأ ، شیعأ  نأ 

نم يل  لضفأ  فیس  وأ  مھسب  تم  ول  كیلامملا ، لك  اھعقوي 
، نمز ذنم  اذھ  كل  تلق  لاضع ، ضرم  نم  ريرس  ىلع  توملا 

؟ نيركذتت
!؟ يف ركفت  مل  انأو ؟ بضغ : يف  تلاق 

مث رثكأ ، اھِّمضو  بلقلا ، قامعأ  ِلّبقي  نأ  ديري  ناكو  اھردص  َّلبق 
.ءيش لك  تنأ  مسح : يف  لاق 

* * *

229



اًمئاد نالعفي  امك  تارظنلا  الدابت  اًحابص  اھجوز  جرخ  امدنع 
ترج بلقلا ، يف  زخوب  ترعش  ىتح  جرخ  نإ  امو  هل ، تمستباو 

كسمت يھو  تخرص  اھعمسي ، مل  هتدانو ، اھتوق ، لكب  هءارو 
! دمحم اھبلقب :

جرخت ال  كدونج ؟ كعم  بعر : يف  تلاقف  ةشھد  يف  اھیلإ  رظن 
.لعفت كوجرأ ال  مویلا ؟

يف هدي  تلبقف  اھدیب  كسمأو  اًریثك ، مستبي  نكي  ملو  مستبا 
.رذحلا َّخوت  .يتاملكب  هبأت  نلو  جرختس  تلاقو : ءطب ،

.لعفأس لاقو : هيدیب  اھدي  طاحأ 
، دیعب ناكم  يف  دسجلا ، جراخ  اھحورب  رعشت  مویلا  لاوط  تَّلظ 
، نیملكتت ال  كب !؟ اذام  .يمأ  تلاقو : لأستو  ملكتت  اھتنبا  تناك 

...يمأ ریخب ؟ تنأ 
نع كل  يكحأ  تنك  ةسیفن : تلمكأف  ملكتت ، ملو  اھسأر  تَّزھ 

دقعلا اذھ  ينبجعي  ال  سمأ ، يل  اھارتشا  يتلا  يلحلاو  يجوز 
...لو

؟ كب اذام  ديدج : نم  تلاقف  اھقلقأ  مألا  دورش 
باھذلا ديرأ  تلاق : مث  مالكلا ، نع  اھفقوت  اھنأكو  اھدي  تعفر 

.ينملؤي يسأر  يترجح ، ىلإ 
ضعب ددرت  يھو  اھینفج  ىلع  تطغضو  اھینیع ، تضمغأ 

.تايآلا
، اًعيرس اھتلباقم  بلطو  رصقلا ، باوبأ  ميركلا  دبع  خیشلا  َّقد 

.حابصلا ذنم  .رعشت  تناكو  فرعت  تناكو 
! ریمألا لاقو : مجاو  هجوب  اھمامأ  سلج 

.زیكرت يف  هیلإ  نورظني  مھو  ریمألا  دالوأ  ىلإ  هینیعب  راد  مث 
؟ لتُق يوق : توص  يف  بنيز  تلاقف  ًالیلق  دَّدرت 
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مھسلا ءاج  .اًنكمم  ذاقنإلا  نكي  مل  لاق : مث  باجيإلاب ، هسأر  َّزھ 
لتاقلا تیل  رداغ ، مھس  لاحلا ، يف  تام  ةرشابم ، بلقلا  يف 
ًابراحم مرتحیس  ناكو  براحم ، ریمألاف  هبراحو ، هھجاو  نابجلا 

هلتق ةلتقلا ، لكك  ًانابج  ناك  اًردغ ، كلذ  لعف  لتاقلا  نكلو  هلثم ،
فحصملا دقفتي  وھو  ةالصلا  نم  ىھتنا  نأ  دعب  دجسملا  يف 

.هترجح ىلإ  دونجلا  عم  نآلا  هتلقن  يتالوم ، اي  كل  هبتك  يذلا 
اًدیھش تام  ریمألا...نأ  فسآ  انأ  .ردق  اذھو  ةنمؤم  ةدیس  تنأ 

.اًردغ تامو 
هیتنب نم  تاخرصلا  لك  تلعو  ةوق ، يف  ةسیفن  تخرص 

توص يف  تلاق  .بنيز  خرصت  ملو  ریغصلا  هنباو  هینبا  تاجوزو 
.ًابراحم تامو  ًابراحم  تومي  نأ  ديري  ناك  تباث :

هريرس ىلع  ًایقلتسم  ناك  .بألا  ةرجح  ىلإ  دالوألا  ىرج 
.نكاس هجولاو  بلقلاب  طیحت  ءامدلاو  ناتضمغم  هانیعو 

مكو هنوبحي  مك  حایصلاو  هدي  لیبقتو  ءاكبلا  هؤانبأ  أدب 
! هنودقتفیس

سفنتلاو .فصولا  ةبعص  قلحلا  ةرارمو  هیلإ  رظنت  ةنكاس  تَّلظ 
.ةمیق الب 

! هعم ينوكرتا  ثھال : توص  يف  تلاق 
! هعم ينوكرتا  ةوق : يف  تلاقف  اھتاملكب ، دحأ  هبأي  مل 

ىلع اھدیب  ترم  .هیلإ  تھجتاو  بابلا  تقلغأ  نزح ، يف  اجرخ 
مل هدعب ، اھديرت  الو  اھفرعت  الو  هلبق  اھتایح  ركذتت  يذلا ال  هھجو 

ىلع اھدیب  تَّرم  نآلا ، اًدراب  ودبي  هنكلو  ًالیمج ، ايوق  هھجو  لزي 
مل يتلا  ءادوسلا  هتیحلب  ةطلتخملا  ءاضیبلا  تاریعشلاو  هتیحل 

.اًقنور الإ  هدزت 
.رمعلا بیبح  دمحم ، تسمھ :

ديرت اھنأكو  هردص  ىلع  اھسأر  تعضوو  ةوق  يف  همف  تلبق  مث 
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هذھ هبلق  تاقدب  رعشت  ملو  اھلك ، ةمداقلا  اھمايأ  غبصي  نأ  همدل 
.يضاملا يف  لعفت  تناك  امك  ةرملا 

: تلاق مث  بابلا  تحتفو  ةتغب ، اتلاس  نیتعمد  تحسمو  تماق 
ناك مكدلاو  ًاليوعو ، اًخارص  الو  تاحئان  ديرأ  الو  مكدلاو ، ّدو  اوعِ

.اًدیھش تامو  ًالتاقم 
ىلع يصعتسي  هقمع  ناك  اھنزحف  كلذ ، دعب  اًعمد  فرذت  ملو 

وأ اھنع  ریبعتلا  بعصلا  نم  ناك  اھسفن  يف  ةوجفلاو  عومدلا ،
.اھحور تَنفُدو  اھانیع  تأفطنا  اھفصو ،

* * *
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عساتلا لصفلا 
؛ دح دعبأ  ىلإ  دمحم  رصانلا  نزحأ  دمحم  ریمألا  لتقم  ربخ 

ناك لب  مھب ، قثو  نيذلا  لئالقلا  هناوعأ  دحأ  طقف  نكي  مل  ریمألاف 
هعم بعلو  نووالق ، رصق  يف  هعم  ىبرت  رمعلا ، قيدص  اًضيأ 

يقبو ربخلا ، اذھ  دعب  دمحم  رصانلا  لاح  رَّیغت  .هرمع  لاوط  هفرعو 
، هيراوج الو  هتاجوز  روزي  هدحو ال  هترجح  يف  ًاليوط  اًتقو  اًدراش 

ردب حنم  مدعو  نیطروتملا ، ءارمألا  ىلع  ضبقلا  روفلا  ىلع  رَّرقو 
، ةعيرس ةمكاحم  أدب  مھیلع  ضبقلا  دعب  .ةصرف  َّيأ  نيدلا 

َشخي ملو  اًقنش ، مھلتقو  مكحلا ، ماظن  بلق  ةلواحمب  مھمھتاو 
، حفط دق  لیكلا  ناكو  مھتبیھ ، عایض  الو  كیلامملا  يقاب  بضغ 

ةقیقح حضوأ  دق  ماوعأ  ةدعب  الإ  هربكي  يذلا ال  قيدصلا  لتقمو 
.اًعيرس رمعلا  ءاھتناو  ءانفلا 

هسفن عم  ةولخ  يف  موي  لك  تقولا  ضعب  يضقي  نأ  رصانلا  ررق 
، يلحلاو ريرحلا  سبل  نع  عنتماو  ةرخآلاو ، ایندلا  يف  ركفي 

نوبتكي نوخرؤملا  أدبو  دالبلا ، ءاحنأ  يف  ءارقفلا  ىلع  قدغأو 
نیطالس مظعأ  هنأ  اوبتكو  ايادھلا ، مھیطعي  نأ  نود  هنع 

لدعلا نأو  رارقتسالاو ، نامألا  دھع  وھ  هدھع  نأو  نیملسملا ،
رشلا باینأ  نم  ریخلا  عازتنا  نأو  لضف ، ملظلا  ةبراحمو  نكمم ،

، دمحم ریمألاك  كیلامملا  ضعب  نأو  ًالیحتسم ، سیل  هنكلو  بعص 
مأ اھلعج  رصانلا ، قحتست  رصم  نأو  نيدلا ، ردب  ریمألاك  مھضعبو 

ناتسروملا ىنب  .رشبلاو  سمشلاو  ریخلاب  جعت  ةرھدزم  دالبلا 
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نأو دوجوم  ءانفلا  نأ  هدعب  مكاح  هفرعي  مل  ام  فرعو  سرادملاو ،
.لوزي كلملا 

هیلإ اوبھذ  .هئانبأو  هقيدص  ةلمرأ  ةلباقم  ناطلسلا  بلط 
.عیمجلا ىلع  موجولا  داسو  اًعیمج ،

امھقيرب اتدقف  دق  اھانیعو  ریغصلا  اھنبا  دیب  كسمت  بنيز  تناك 
.رمعلا ةیقب  ىلإ 

ردقأ قيدصلا ، معن  ناك  كجوز  قفر : يف  ناطلسلا  لاق 
.هتیحضت

.يالوم اي  انل  فرش  تلاقو : اھقلح ، يف  ةعمدلا  تسبح 
لضفأ هنأ  عیمجلل  حضوأ  نأو  هئفاكأ ، نأ  ديرأ  قفر : يف  لاق 

.ءارمألا
.ءاعدلا ىوس  هعفني  دعي  ملف  يالوم ، اي  هل  ُعدا  - 

الولو هلتق ، نم  وھ  نيدلا  ردب  ریمألا  كجوز ؟ لتق  نم  نیفرعت  - 
.عیمجلا نع  فلتخم  وھ  نآلا ، تیملا  انأ  نوكأس  تنكل  دمحم 

قوشلا يوغيو  بلقلا  قرتخي  ناك  اھجوز  مسا  بجت ، مل 
.اھلخادب ةشحولاو 

نم كجوزل ، تمقتنا  نيدلا ، ردب  تلتق  انأ  دمحم : رصانلا  لمكأ 
.لَتقُي لتق 

.يالوم اي  دالبلا  ُّمعي  كلدع  - 
؟ نآلا ركب  وبأ  لمعي  اذام  مسح : يف  لاق 

.رجات وھ  - 
، ًایضاق حبصیل  سردي  نيدلا ؟ ءالعو  اھقحتسا ، ول  ةيالو  ةیطعأ  - 

مھنأ اوتبثي  نأ  دب  نكلو ال  ریخ ، لك  نوقحتسي  دمحم  ریمألا  دالوأ 
انھ ربكي  نأ  ىنمتأف  ریغصلا  دمحم  امأ  .بصانملا  هذھ  ردق  ىلع 

.يئانبأ طسو  رصقلا  يف 
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؟ نیقفاوت نیملكتت ؟ ال  ناطلسلا : لاقف  ةتماص  بنيز  تیقب 
ول هیلإ  جاتحأ  يننكلو  ناطلسلل ؟ اًرمأ  ضفرأ  نأ  يل  لھ  - 
ول هب ، ينركذي  هدلاو ، هبشيو  يتدحو  سنؤي  يل ، تحمس 

.كمرك حمس 
كنع لاق  امك  ةيوق  .معن  لاق : مث  ةھرب ، اًتماص  ناطلسلا  يقب 

.سأب ال  دمحم ،
، ریمأ لضفأو  قيدص  زعأ  ةلمرأ  تنأ  اھیلإ : رظني  وھو  لاق  مث 
، ناطلسلا نم  جاوزلاو  يرصق  يف  ءاقبلا  كیلع  ضرعأ  نأ  يبجاو 

.اذھ ينم  قحتسي  دمحمف 
تلاقو اھسأر ، يھ  تأطأطو  لوھذ ، يف  امھیَھاف  اھادلو  حتف 

دمحم ال نكلو  يالوم ، اي  هقحتسأ  فرش ال  ءيطب : توص  يف 
.ًاناكم بلقلا  يف  كرتي 

!؟ ناطلسلا نم  جاوزلا  نیضفرت  ةشھدلا : نم  ءيش  يف  لاق 
دالب ناطلس  يالوم ، اي  يل  تحمس  اذإ  تابث : يف  تلاق 

سیلو میلسو ، ركب  بلقب  ةأرما  نم  جوزتي  نأ  دب  نیملسملا ال 
ةیقب اًردغ  توملا  شھن  مث  ليوط ، قشع  اھكھنأ  يلثم  ةأرما  نم 

.عبسلا هلكأ  اَّمم  دلجو  ماظع  اياقبك  حبصأف  اھبلق ،
مث ناطلسلا  قرطأ  .تمصلا  داسو  رخآلل ، اھيدلو  نم  ٌّلك  رظن 

، ءاملعلا ةحاصف  كيدل  لاق :
ةعرسب اھسأر  تأطأطو  تاظحل ، امھنیعأ  تقتلاف  اھیلإ  رظن  مث 

ترادو هقيدص ، ةلمرأك  سیلو  ةأرماك  اھیلإ  رظن  دق  هنأ  تمھف  دقو 
.اھنع اًمغر  هذختي  رارق  نم  اھفوخ 

جرخ اذامل  مھفأو  نآلا ، رثكأ  هرایتخاو  كجوز  ردقأ  ةھرب : دعب  لاق 
.رصم لھأ  نم  هتجوز  راتخاو  فولأملا  نع 

يبأ مأ  اي  كرارق  مرتحأو  لمكأف : ضرألاب ، ًاطوبرم  اھسأر  تقبأ 
مل لاتقلا ، ىلع  ةردقو  ةمارص  يف  يدنجلاك  نیفرصتت  ركب ،
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ال اًعم ، امھضفريو  دحأ  نم  نیبلط  بلطأ  نأ  نمز  ذنم  ثدحي 
، اًروف َّيلإ  نیتأت  كئانبأ  دحأ  وأ  تنأ  ءيش  َّيأ  تجتحا  اذإ  سأب ،

.اًدعوم يرظتنت  الو 
ُّمعت كتمحرو  كلدعو  يالوم ، اي  انلجخي  كمرك  قفر : يف  تلاق 

.دالبلا
ترظنو ةأجف ، تفقوت  ناطلسلا  رصق  نم  بنيز  جورخ  دنع 

ناطلسلا رصق  يف  مویلا  ثدح  ام  ةمارص : يف  تلاقو  اھيدلول 
هفرعي ال  ناطلسلل  بلط  نم  هامتعمس  امو  ثدحي ، مل  هنأك 

.نآلا نامسقت  .امكاتخأ  الو  امكتاجوز  الو  ٌّينج  وأ  ٌّيسنإ 
.يمأ اي  مسقن  الاق : مث  هلوح  امھنم  لك  رظن 

ةأرما َّيأ  نأ  ةماعلا  وأ  كیلامملل  لصو  ول  ةمارص : يف  تلاق 
.يلبق امتنأ  امكتياھن  نوكتس  ناطلسلا  نم  جاوزلا  بلط  تضفر 

.موجو يف  امسقأ 
وھو ةأجف  ةرازغب  ریغصلا  دمحم  ينیع  نم  عومدلا  تطقاست  مث 

دمحم تلاقو : هینیع  تشاحتف  اھبناجب ، ریسيو  همأ  دیب  كسمي 
رفاس امدنع  كنس  يف  ناك  كدلاو ، لاق  اذكھ  يكبي ، لجرلا ال 

، هيدیب هدجم  عنصو  عادو  الب  دبألل  هلھأ  كرتو  اھفرعي ، دالب ال  ىلإ 
، هلثم كديرأ  دمحم ، هنأل  لب  ناطلس  نبا  هنأل  سیل  اًریمأ  حبصأ 

ءاكب الف  ِكبت ، الو  اًمود  هركذت  هھبشت ، كنأل  همسا  ىلع  كتیَّمس 
.هدعب شیعلا  ةشحو  يواست  عومد  الو  هدقف ، يھاضي 

* * *
بلط يتلا  بھذلاب  ةعصرملا  نآرقلا  ةطوطخم  تسَّسحت 

ةعماللا ةزرابلا  فورحلاب  رعشت  تناك  اھل ، ةيدھ  اھخسن  اھجوز 
ذنم كل  اھیطعي  نأ  ديري  ناك  ميركلا : دبع  لاقف  ةفجترم  عباصأب 
نم رثكأ  ُترخأت  ينيرذعا ، اھخسن ، يف  ُترخأت  ...ماوعأ...نمز 

.ديري ناك  امك  نآلا  كل  اھیطعأ  يننكلو  اًماع ، نيرشع 

236



اھعمسي مل  ةیعدأو  تاملكب  تمتمتو  فحصملا  تلبقو  تنحنا 
وعدتو هللا ریمألل ، وعدت  اھنأ  نم  نیقي  ىلع  ناك  هنكلو  خیشلا ،

.اًضيأ هاقلت  نأ 
ميركلا دبع  خیشلا  هجو  ىلإو  دجسملاو ، لیبسلا  ىلإ  ترظنو 

فحصملل ديرأ  تلاق : مث  ریمألا ، ةافو  دعب  مویلا  اًمجاو  ودبي  يذلا 
، ءارقفلا لك  يقسي  نأ  لیبسلل  ديرأو  هدجسم ، يف  ىقبي  نأ 

.خیش اي  كُردِّقي  ناك 
.رصم هتأر  ریمأ  لضفأ  ناك  مسح : يف  ميركلا  دبع  خیشلا  لاق 

هترايز ديرأ  كدعب ، نم  كئانبألو  فقوب  كل  ىصوأ  ةوق : يف  تلاق 
.دجسملا اذھ  يف  هعم  نفدأ  نأ  ديرأو  ةعمج ، موي  لك 

* * *
نيركفت الأ  ماع ، ذنم  تام  كجوز  بنيز ، قفر : يف  ةمطاف  تلاق 

؟ نیجوزتت َمِل ال  نیعبرألا ، يف  تلز  ام  تنأ  جاوزلا ؟ يف 
.هدعب يل  جوز  ال  مسح : يف  تلاق 

ةرم كعم  مالكلا  ديري  فسوي ، سمأ ؟ كنع  لأس  نم  نیفرعت  - 
، ةیقب هب  لزي  مل  رمعلا  نأب  كعانقإ  عیطتسي  هنأ  نظي  ةدحاو ،

ديري لزي  مل  هنأو  دیحولا ، هبح  كنأو  كديري ، لزي  مل  هنإ  لاق :
.طق ِكسني  مل  كبحي ؟ لزي  مل  هنأ  نیفرعت  .كنم  جاوزلا 

؟ ةمطاف اي  نیحزمت  لھ  قفر : يف  تلاقو  ىسأ  يف  تمستبا 
يف ریكفتلا  عیطتسأ  الو  لتاقمو ، يدنج  دحاو ، جوز  يل  كل  تلق 

.هریغ نیبو  هنیب  ةنراقم  دجوي  .هریغ ال 
؟ ةدیحو ءاقبلا  َمِلو  - 

يلمع يل  ةدیحو ، تسل  اًعیمج ، يئانبأ  يعم  ةدیحو ، تسل  - 
.ينكرتي نلو  يعم  هنأ  اذھ  لك  نم  مھألاو  يتراجتو ،

، يتلاخ ةنبا  يوق : توص  يف  بنيز  تلاقف  اھمف ، ةمطاف  تحتف 
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هنیب ةنراقملا  وأ  هنایسن  ةأرملا  عیطتست  لاجرلا ال  نم  عون  كانھ 
ةمحر الب  لتقت  ءابولاك  ةیصعتسملا ، ضارمألاك  هریغ ، نیبو 
حلصي اًءزج  يبلق  يف  كرتي  مل  دمحم  .عدار  الب  سفنلا  بيذتو 

َّلك كنم  نكمتي  لجرلا  اذھ  هتوم ، دعب  بلقلا  لك  تام  هریغل ،
؟ كلذك سیلأ  هلثم ، يلباقت  مل  لوقأ ، اذام  .نكمتلا 

.هلثم لباقأ  مل  ال  - 
هبشي كظح ، نسح  نم  مأ  كظح  ءوس  نم  اذھ  لھ  فرعأ  ال  - 

، هلثم هدالوأ  هلكش ، يف  ریغصلا  اًدمحمو  هتیصخش  يف  ركب  ابأ 
يف ينذخأ  ينجلاك  ةمطاف  اي  دمحم  .ةيوقو  ةبعص  مھتیصخش 
لك يناطعأ  نوكلا ، ةریمأ  هبج  نم  ينجرخأو  ةلفط ، انأو  هبج 

.هنود نم  اًمشھم  بلقلا  كرتو  ءيش ،
مل هراكفأو ، همالحأ  لك  كبرأ  فسویل ، عطاقلا  بنيز  ضفر  عقو 

بذعتت تناك  بنيز  نأ  عقوت  نابسحلا ، يف  نكي  ملو  هعقوتي ،
نایغط نأو  اھسني ؛ مل  امك  طق  هسنت  مل  اھنأو  ریمألا ، عم  يھو 
ىغط يذلا  جوزلا  بح  نیبو  اھنیب  اًزجاح  فقي  نأ  دب  كیلامملا ال 

ملو بعوتسي  مل  هب ؟ اذھ  تلعف  فیك  .نجسو  دَّدھو  ملظو 
يفو لئاسرلا ، اھل  لسرأو  اھلباقي ، نأ  ديدج  نم  لواح  قدصي ،

.ةمارصلا سفنبو  ةباجإلا  سفن  بیجت  تناك  ةرم  لك 
هنوخت نأ  بنيزل  نكمي  لھ  يكولمملا ؟ ریمألا  تبحأ  هتبحأ !

وأ مھفلا  عطتسي  ملو  بارس  يف  هرمع  ىضق  هنأ  مأ  اذكھ ؟
الب عاض  عئاضلا  رمعلا  نأكو  بعوتسي ، ملو  ري  مل  هنأكو  .لمأتلا 

بلطت مل  ظحالي ؟ مل  فیك  .ءانفو  ثبعو  لالضو  دورش  نیب  فدھ 
، يكولمملا ریمألا  عم  اًماع  نيرشعو  نینثا  تشاع  طق ، قالطلا 

نذإ ةنئاخ  .هرمأب  تمتھا  الو  هنع  تلأس  ال  ترقتساو ، تبجنأ 
هنكلو مھفلا ، لواحيو  ماشلا  ىلإ  دوعیس  ةمغرم ، طقف  تسیلو 

هذھ دعب  ةياغ  الو  ىنعم  الب  رمعلا  حبصأو  راظتنالاو ، ثحبلا  داتعا 
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.ةياھنلا
ءارمأ اھانب  تاقناخو  اياوز  نیب  ةرھاقلا  تاقرط  يف  راس 

نع ثحبي  يذلاو  رئاحلاو  يفوصلا  أجلي  ةيواز  لك  يفو  كیلامملا ،
يف ماعطلا  مدقي  مداخ  اھب  ناكو  اياوزلا ، ىدحإ  لخد  .قيرطلا 

.لجر اي  كماعط  ذخ  لاقو : ماعطلا  نم  اًقبط  هاطعأ  سامح ،
؟ ةيوازلا هذھ  ىنب  يذلا  ریمألا  نم  لاق : مث  مداخلل  هرظن  لاطأ 
.هللا همحر  ينسحملا  دبع هللا  نب  دمحم  ریمألا  مداخلا : لاقف 
همف يف  اھعضي  نأ  يوني  ناك  يتلا  محللا  ةعطقل  فسوي  رظن 

هدعاست فیكو  مسح : يف  لاق  مث  وھ ، همحل  نم  ةعطق  اھنأكو 
اذھ منھج  ران  يف  قرحیس  ةرھاقلا  لك  معطأ  ول  هللاو  ةيوازلا !؟

.ملاظلا بصتغملا 
مث فسویل ، نورضاحلا  رظنو  بضغ ، يف  هینیع  مداخلا  حتف 

هلخادب بضغلاو  نعليو ، بسي  وھو  ةيوازلا  جراخ  هب  نوعفدي  اوءدب 
.أدھي ملو  ِفتخي  مل 

هتیص عويذ  دھشيو  دیعب  نم  ميركلا  دبع  خیشلا  ظحالي  ناك 
وأ ةلكشم  ُّيأ  مھھجاوت  امدنع  هیلإ  ةماعلا  ءوجلو  هترھشو ،

درمتو لالض  يف  رمعلا  عاضأ  هنأ  فسوي  فشتكا  نأ  دعبو  .ةمزأ 
نم هخبویل  يردي  ال  .ةریخأ  ةرم  خیشلا  ةرايز  ررق  ردقلا  ىلع 

.هتدعاسم بلطیل  مأ  ديدج 
لك نع  هل  ىكحو  زیكرت ، يف  هیلإ  رظني  خیشلاو  همامأ  سلج 

رشلا رصتني  َمِلو  لاق : مث  ماشلا ، دالب  يفو  بارعألا  عم  هتلحر 
؟ ةياھنلا يف 

اًديدحت فرعن  الو  َّالإ هللا ، بولقلا  ملعي  ال  لاقو : خیشلا  مستبا 
.رشلا نمكي  نيأو  رشبلا  لخاد  ریخلا  نمكي  نيأ 

ام ةيواز  ةئم  حتف  ول  هل ، رفغي هللا  نل  نیقي : يف  فسوي  لاق 
سیلأ ملظلا ، بحي  .كیلامملا هللا ال  لكل  الو  يكولمملل  رفغ هللا 
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؟ خیش اي  كلذك 
لاق .نوئش  هقلخ  يف  هل  ءودھ : يف  ـم  ير ـ كلا دبع  لا  قـ

اوُطَنْقَت َال  ْمِھِسُفَنأ  َٰىلَع  اوُفَرْسَأ  َنيِذَّلا  َيِدَابِع  َاي  ْلُق  : ﴿ ىلاعت
، تنأ رفغت  مل  امبر  اًعیِمَج .﴾ َبوُنُّذلا  ُرِفَْغي  ََّا  َِّنإ  َِّا  ِةَمْحَّر  نِم 

.ةبوتلا لباق  بنذلا ، رفاغ  نكلو هللا 
بلطي ملو  رفغأ ، مل  .رفغأ  نأ  ينم  بلطت  ال  مسح : يف  لاق 

.حماسأو رفغأ  نأ  دحأ  ينم 
تفرع نأ  دعب  نآلا  كتایح  يف  تنأ  دیعس  ميركلا : دبع  لاق 

عم ءاقبلا  ىلع  ةبوصغم  نكت  مل  بنيز  نأ  تنقيأو  ةقیقحلا ،
!؟ ریمألا

اًمعط الو  اضرلا  معط  فرعأ  ال  يننأكو  ءطب : يف  فسوي  لاق 
.شیعلل

لوصولا كدعاسأ ؟ نأ  يل  فیك  لاقو : هفتك  ىلع  خیشلا  تبر 
ةقشم جاتحيو  سفنلا ، عم  ةمارصو  اًداھج  جاتحي  اضرلا  ىلإ 

.يریغ الو  انأ  ال  دحأ ، هیف  كدعاسي  نلو  ًالمعو 
ديرأ ال  يننكلو  لاملاو ، دلولا  يدنع  .لواحأ  ىسأ : يف  لاق 

.اًئیش
؟ لواحت فیك  - 

يبونذل رفغتسأ  عیطتسأ ، ام  لك  لعفأو  موصأو  يِّكزأو  يلصأ  - 
؟ لعفأ نأ  يدیب  اذام  .اًضيأ 

يھ دارملا ، تسیل  اھنكلو  ةحيرمو ، ةلھس  سوقطلا  لك  - 
ثحبا .هجاتحت  يذلا  سفنلا  داھج  قمع  وھ  دارملل ، ةلیسولا 

الو لاملاو  دلولاب  يتأي  ال  اضرلاو  اضرلا ، نع  كسفن  لخادب 
.مھألا ىسنتو  ةصیخرلا  كمئانغ  دعت  .ةلیمجلا  ةأرملاب 

؟ مھألا وھ  امو  - 
نع ءانفلا  نیب  ثحبلا  وھ  لالضلا  هیلإ ، لوصولا  جاتحت  ام  اذھ  - 
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تافص نم  اضرلا  .ءانفلا  سیلو  دولخلا  تامس  نم  اضرلاو  اضرلا ،
ىلإ لصت  فیك  .ةینافلا  ایندلا  تافص  نم  هكلمت  ام  لكو  ةنجلا ،

!؟ ایندلا مناغم  قيرط  نع  ةنجلا  تافص  نم  روعش 
.خیش اي  كمھفأ  ال  - 

.تاملكلا هذھ  حرش  عیطتسأ  يننكلو ال  - 
.لوصولا ققحو  أرقاو  مھفاو  ثحبا 

* * *
يف ىلكلا  ءادب  بنيز  تتام  دمحم  ریمألا  توم  نم  نیماع  دعب 

ةیناثلا يف  تناكو  ايدالیم ، نيرشعو  ةعبرأو  ةئمثالثو  فلأ  ماع 
.لقأ وأ  نیعبرألاو 

ریغصلا دمحم  دلوم  دعبو  اھجوز ، ةایح  يف  ءادلا  نم  يناعت  تأدب 
امدنعو ىوكشلاو ، خارصلا  اھعبط  نم  نكي  ملو  ماوعأ ، ةدعب 

الو اھرھظب  كسمت  اھعدخم  يف  تیقب  اًموي  ملألا  اھیلع  دتشا 
نإ امو  اھجوز ، ءاج  ىتح  اھضرم ، اھئانبأ  نم  ٌّيأ  ظحالي  ملو  هوأتت ،
نبا يدوھیلا  ناطلسلا  بیبطل  لسرأ  ىتح  اھینیع  ىلإ  رظن 
يف ةملك  الب  تاعاس  اھدیب  كسمي  اھبناجب  سلجو  كجوك ،

.زیكرت يف  نیتتھابلا  اھینیع  نابقارت  هانیعو  بیبطلا ، راظتنا 
هركذتت مساح  توص  يف  هل  لاق  مث  لوخدلاب ، بیبطلل  راشأ 
.تومت نأ  الو  ملأتت  نأ  اھديرأ  ال  ءيش ، يأ  بلطت ، ام  كل  اًدیج :

ءارمألا شطب  نم  فاخي  ال  توملا  ءطب : يف  كجوك  نبا  لاق 
.يدیب سیل  ام  ينم  بلطت  ينرذعا ال  يالوم ،

! شیعتس اھنكلو  میمصت : يف  دمحم  لاق 
عم يقافتا  فرعت  نأ  ىنمتأ  نكلو  يعسوب ، ام  لك  لعفأس  - 

شطبت ال  دیب هللا ، رمعلا  اننيدو  مكنيد  يف  يالوم ، اي  ناطلسلا 
ام ال ينلمحت  الو  اھُملأ ، داز  ول  يب  شطبت  الو  شعت ، مل  ول  يب 

ناطلسلل تلق  اذكھ  يلمع  نقتأ  نأ  عیطتسأ  ىتح  قیطأ ،
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.كل لوقأ  اذكھو 
كلو كعسوب ، ام  لعفا  طقف  ءاجرلا : نم  ءيش  يف  دمحم  لاق 

.بلطت ام  لك 
.شیعت نأ  دب  نكلو ال  ةرمآلا : هتجھل  يف  لمكأ  مث 

، ةرمآلا هتربن  عقوتت  يھو  اھمالآ  نیب  نم  اھنیح  تمستبا 
.حورلاو نذألا  ألمي  هتوص  لزي  مل  اًضيأ ، هتوص  يف  ءاجرلا  اھلھذأو 

ءادلا مالآ  نم  هوأتت  تأدب  امدنع  نویفألا  ضعب  بیبطلا  اھاطعأ 
.لیللا لاوط  يذھت  تیقبو  ةلمتحملا ، ریغ 

.اھعم ىقبأ  انأ  ءایحتسا : يف  اھدلاول  ةسیفن  تلاق 
ةصاخ تاضيرملا ، مھتاجوز  عم  ءاقبلا  لاجرلا  ةداع  نم  نكي  ملو 

، لیللا لاوط  اھعم  ءاقبلا  ىلع  رصأ  اًدمحم  نكلو  ءارمأ ، اوناك  اذإ 
دعب دالوألاو  مدخلا  درط  هیتنبا ، لوھذ  طسو  هيدانتو  يذھت  يھو 

اھینذأ يف  متمتو  هیعارذ  نیب  اھذخأو  اھعم ، هدحو  يقبو  ةھرب 
تبراح يتلا  هتاسمل  ركذتت  تناك  اھنكلو  اھركذتت ، مل  تاملكب 
اھمالآ تمتكو  لضفأ ، لاح  يف  تناك  حابصلا  يف  .مالآلا  لك 

ةرم لوأل  هینیع  يف  فوخلاو  قلقلا  تأرو  ترمتساو  ةفیفطلا ،
: موقت يھو  تفاخ  توص  يف  تلاقف  اھیلإ ، رظني  وھو  اھتایح  يف 

.كل مسقأ  .ریخب  انأ 
نل كنكلو  ةداسولا : ىلإ  قفرب  اھب  عفدي  وھو  مسح  يف  لاق 

.ِكل تحمس  اذإ  َّالإ  يكرحتت  نل  يموقت ،
ذفنأ ریمألا ، يالوم  اي  ديرت  امك  مالستسا : يف  تلاقو  تمستبا 

.اًمود كرماوأ  لك 
، اًدبأ اھيذفنت  ال  لاقو : اھتھبج  لبقو  ةوق  يف  اھدیب  كسمأ 

ىتح موي  لكو  اًضيأ  مویلا  بیبطلا  رضحیس  ریخب ، نینوكتس 
.كیلع نئمطأ 

ذنم طقاستت  مل  يتلا  عومدلا  تعلتباو  تقاتشاو ، تركذت 
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اوعمجت ةياھنلا ، اھنأ  اھدالوأ  نقيأو  ةياھنلا ، اھنأ  تنقيأو  هتافو ،
، ةسردملابو ميركلا ، دبع  خیشلا  فقوب  مھتصوأف  نوكبي ، اھلوح 

مھنم تبلطو  مھدلاو ، هأشنأ  يذلا  عماجلابو  اياوزلاو ، لیبسلاو ،
نفدت نأ  تصوأو  اًمئاد ، عماجلا  لخاد  فحصملا  ىلع  اوقبي  نأ 
بناجب هفیس  تبلطو  اقفتا ، امكو  اططخ  امك  عماجلا  يف  هعم 
فورظو رخآ  ءاقلب  ءاجرو  ٍّنمت  يف  تمانو  اھنفدم ، يف  اھدسج 

.عمط الو  ردغ  الب  رمعو  لضفأ 
نم ديدج  نم  بلطو  هقيدص ، ةجوز  ءازع  هسفن  ناطلسلا  رضح 

دمحم ناكو  هدالوأ  عم  هیبري  هفنك  ىلإ  دمحم  مضني  نأ  ركب  يبأ 
ناطلسلا بلط  ىلع  روفلا  ىلع  ركب  وبأ  قفاو  .ةرشاعلا  يف 

.ناطلسلا ءانبأ  عم  دمحم  ىبرتو 
* * *

رثكأو ةریح  رثكأ  ناك  خیشلا  ةلباقم  دعب  فسوي  جرخ  امدنع 
نم ریثكلا  كلس  كلسي ، قيرط  َّيأ  فرعي  نكي  ملو  .ًاطابحإ 

.لصي ملو  قرطلا 
، شیشحلاو رمخلا  يف  ركف  ةرھاقلا ، يراوح  نیب  اًمئاھ  راس 

ناك .نآلا  يغبي  ام  انوكي  ملو  تقؤملا ، اضرلا  هنایطعت  ًانایحأ  اناك 
ملو نزحي ، ملو  بنيز  تومب  ملعو  مئاد ، اضر  ىلإ  لوصولا  ديري 

تبلطو تمدنو  اًمايأ  تبذعت  دق  نوكت  نأ  ىنمت  لب  اھحماسي ،
نوعمتسي اًسانأ  دجو  .وھ  هیلع  بصتغملا  تلضف  اھنأل  حفصلا ؛

لجرلا ىلإ  فتلاف  سامح ، يف  اياوزلا  نم  ةيواز  مامأ  لجر  ىلإ 
ىأر امو  هتالحر  نع  يكحي  لجرلا  ناكو  .عمتسي  أدبو  اًضيأ ، وھ 

ىلعو رصم ، لھأ  ىلع  ينثي  ناكو  ةبيرغ ، دالب  يف  عمسو 
ناطلسلا اذھو  خویشلا ، ةبیھو  كیلامملا ، مركو  تايانبلا ، ةمظع 

.راحبلا دعب  ام  دالبو  نیملسملا  دالب  يف  هتیص  عاذ  يذلا  لداعلا 
دقو همسا  ىلع  لجرلا  لأس  مث  سامح ، يف  فسوي  عمتسا 
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دمحم نب  دبع هللا  نب  دمحم  همسا  ناكو  لبق ، نم  هنع  عمس 
هعم فسوي  راس  .ةطوطب  نباب  رھتشاو  يجنطلا ، يتاوللا 
ىلإ عمتساو  ةيردنكسإلاو ، دیعصلاو  ةرھاقلا  لوح  هبحاصو 

؟ كتلحر ةیقب  يف  كبحاصأ  نأ  يل  لھ  لاق : مث  هتاياكح ،
ةرارقو دالبلا  مأ  يف  ایحي  نمل  لھو  ًالئاق : ةلاحرلا  مستبا 

لكو ماعطلا  اذھ  لك  َرأ  مل  اھریغ !؟ يغبي  نأ  داتوألا  يذ  نوعرف 
.رخآ دلب  يأ  يف  ءاطعلاو  دھزلا  اذھو  ناتسراملا  اذھو  اياوزلا  هذھ 

ءارقفلل ءاخسب  لاملا  نولذبيو  دالبلا  رمأب  نوُّمتھي  كیلامملا  ءارمأ 
.نییفوصلاو ءاملعلاو 

ِطعي نم  يخأ ، اي  مھبونذ  نع  نورِّفكُي  ةرارم : يف  فسوي  لاق 
وذ نوعرف  هنكلو  دالبلا ، مأ  يھ  ينقدص ، ءاخسب ، ذخأي  ءاخسب 

.هفنك تحت  شیعلا  عیطتسأ  يذلا ال  داتوألا 
ديرت لوصولا ، يغبت  كتبسح  لاق : مث  هیلإ  هرظن  ةلاحرلا  لاطأ 

؟ تقولا ضعب  ينقفارت  نأ 
.تقولا لك  كقفارأ  نأ  ديرأ  - 

اًمئاد ةلحرلاو  تاداعو ، سوقط  ةلاحرلل  هعیطتسأ ؛ ام ال  اذھ  - 
نع دعتبن  ىتح  ينقفار ؛ تقولا ، ضعب  ينقفار  .ةدحولاب  يھتنت 

.كیلامملا دالب 
.يتياغو يفدھ  اذھ  - 

، رخآل نیح  نم  هلھأل  هرابخأب  ثعبي  ناك  اًدیعب ، فسوي  رفاس 
يف رقتسا  هنإ  سانلا : ضعب  لاق  .ماوعأ  دعب  هربخ  عطقنا  مث 
ةلحر يف  وھو  تام  هنإ  رخآلا : مھضعب  لاقو  اھیف ، جوزتو  دنھلا 

.رحبلا ضرع  يف 
* * *

كولم ىتح  راھدزا ، ىلإ  راھدزا  نم  رصم  يف  لاحلا  رمتسا 
لك تداعو  ماقتسا  دق  نامزلا  نأكو  رصانلل ، اًمارتحا  اونحنا  ابوروأ 
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ضرألا هذھ  ىلع  ةكربلاو  ریخلا  معو  اھباحصأ ، ىلإ  قوقحلا 
.دمحم رصانلا  ناطلسلا  ةافو  ىتح...ادب  اذكھ  وأ  ةرھاطلا 

، هدتعت ملو  اًریثك  لدعلا  لمحتت  ال  ةكرابملا  ضرألا  هذھ  نأكو 
! تايادبلا نم  بعصأ  تاياھنلاو  دبألل ، میقتسي  ملاعلا ال  نأكو 

ىَّلو .مداقلا  عقوتو  هباب  ىلع  اقد  ميركلا  دبع  خیشلا  عمس 
حبصأ يذلا  ةعلقلا  بج  نجسو  ديدج ، رصع  ءاجو  رصانلا ، ُرصع 
هددجي نم  راظتنا  يف  اًدوجوم  لزي  مل  رصانلا  رصع  يف  اًروجھم 
عستت ربكأ  ةعسو  ةديدج ، ملس  تاجردو  عمال  فیسب  هحتتفيو 

.عیمجلل
، ریبك خیش  اھجوز  نإ  تلاقو : دونجلا  هجو  يف  هتجوز  تخرص 

ءابولا ىلإ  ّدؤتس  يِ نيدلا  لاجر  ةناھإ  نإو  ءاملعلا ، نم  هنإو 
، ةعلقلا نجس  ىلإ  خیشلا  اوُّرَج  دونجلا ، اھعمسي  مل  .فافجلاو 

ناطلس كانھ  نكي  ملو  هنع ، لأسیل  ایح  دمحم  ریمألا  نكي  ملو 
.داسفلاو ذوفنلا  نم  دحيو  حماستلاو  لدعلا  ىلإ  وعدي 

!؟ يتمھت ام  ديدج : نم  لأس  نجسلا  ىلإ  هقيرط  يف  وھو 
!؟ تلعف اذامو 

، خیش اي  ةمھت  نم  رثكأ  كيدل  ةطرشلا : لاجر  نم  لجر  باجأف 
ملظلا نع  تملكتو  ةعمجلا ، ةبطخ  يف  ناطلسلل  ُعدت  مل 
بارعألا نع  تملكتو  ةروثلا ، ىلع  ةماعلا  تضرحو  داسفلاو ،

.بيرختلا ىلع  تعجشو  باجعإب ،
ةماعلاو ال .بيرختلا  بحأ  الو  باجعإب ، بارعألا  نع  ملكتأ  مل  - 

رمأ بيرغ  نوروثي !؟ ال  ةماعلا  ماد  ام  فوخلا  َمِل  نوروثي ،
مھدیبو ةماعلا ، تاملكو  ةماعلا ! نم  نوفاخي  نیصاصبلا !

! ةحلسألاو فویسلا 
.ةرفغملا بلطت  نأ  لضفألا  نم  ناك  خیش ، اي  ملكتت  تنأ  اھ  - 

مامأ ينرَّجتل  اًریغص  تسل  انأو  هللا ، نم  اھبلطن  ةرفغملا  - 
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.سانلا
؟ دوحجلا اذھ  لك  َمِل  كیلامملا ؟ هركت  اذامل  كیلامملا ، هركت  - 

يتلئاع ىلعو  ىلع  فرصي  يذلا  فقولاو  كیلامملا  هركأ  فیك  - 
!؟ اذھ قطنم  ُّيأ  يكولمم ، ریمأ  نم 

كبطخ نع  عنتماو  كئاطخأب ، فرتعاو  ةرفغملا  بلطا  - 
.ناطلسلل ُعداو  ةضرحملا 

.هل وعدأل  ناطلسلا  نَم  فرعأ  الو  اًئیش ، لعفأ  مل  - 
تاملكلا ىلع  كعجشي  ناك  دمحم ، رصانلا  مايأ  الَّلدم  َتنك  - 

كلدجب ىفك  ثبعلا ، رصع  ىھتناو  دمحم  رصانلا  تام  ةریطخلا ،
.كیلع ءاضقلل  ًابنذ  يفكي  اذھ 

سرُغ نأ  دعب  تام  مث  ماع ، نم  لقأ  نجسلا  يف  خیشلا  َّلظ 
مل ًالجر  هفصوب  ةیقاب  هتریس  تَّلظ  .تاروذاقلا  لوحو  مالظلا  نیب 

نیطالسلا لك  هجو  يف  اًمئاد  قحلاب  كسمتو  هسفن ، عبي 
طسو ةریخألا  همايأ  نكلو  عمسي ، ملو  فرعي ، مل  هنكلو  ءارمألاو ،

هب دحأ  رعش  الو  دحأ ، اھفرعي  ملو  ةبعص ، تناك  لمأ  البو  ةمتعلا 
.ىنفت يتلا ال  ةيدبألل  ملستسيو  هتاعاسو  همايأ  ىسني  وھو 

َِسبُح امدنع  .ال  مأ  هلقع  دقف  لھ  ةياھنلا  يف  اًدكأتم  نكي  مل 
ايانح ىلإ  أجلو  هلقع ، نم  رونلا  صتمي  نأ  رطضا  مالظلا  لخاد 

، مالظلا ىوس  لقعلل  َقبي  ملو  هنم ، رونلا  لك  صتما  ىتح  لقعلا 
الو ةملك  الب  ةلیقثلا  تاعاسلا  ايابخ  لخاد  ةقیقحلا  تنفُدو 

ديدرت يف  رمتسا  .صالخلا  ىلإ  علطتو  لقعلا ، هات  باتك ،
هلمعو همسا  ديدرت  يف  رمتساو  خيراتلا ، درسو  تاملكلا 

ركذتي دعي  مل  توملا ، لبق  ىمحب  بیصأ  امبر  .هلافطأ  ءامسأو 
لوح خيراتلا  ىشالتو  ءامسألا ، لك  هیلع  تطلتخاو  همسا ،
امبر .هلوح  نم  خارصلاو  باذعلا  توصو  ةبیئكلا  تاعاسلا  ةمتع 

نأ يعيو  فرعیل  هباوص  ىلإ  داع  امبرو  ملستسا ، لقعلا  نأ  كردأ 
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.طق دكأتي  مل  ةبيرق ، ةياھنلا 
، هتثج ملستیل  دمحأ  هنبا  ءاج  ميركلا  دبع  خیشلا  توم  دعب 

ىلع دجو  هنإ  لاقُيو  ىكبي  وھو  ةاكشمب  ملظملا  نجسلا  لخدو 
، رجحب ةتوحنم  يعفاشلا  مامإلا  رعش  نم  تایبأ  ضعب  طئاحلا 

، فقوتي ءاكبلاو ال  دمحأ  اھأرق 
ءاضقلا مكح  اذإ  اًسفن  بطو  ءاشت         ام  لعفت  مايألا  عد  »

« ءا ـــ قب ایندلا  ثداوحل  ا  ــ مف يلایللا         ةثداحل  عز  ــ جت الو 
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يناثلا بابلا 
سانلا دالوأ 

نا ـ سنإلا ةلآضب  ترعش  ءابولا  دعب  رشبلا ، ءانف  لھسأ  ام  »
مل ول  ءابھ  بھذت  بورحلا  نأ  فرعت  كنأ  دب  ال  فرعت ، ھتھا ، ـ فتو

 «. اھلاتغی ردغ  الو  رئامعلا  لتقی  ءابو  ال  رئامعلاب ، اھدلخنو  اھلجسن 

رئامعلا داش 
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رشاعلا 1353م لصفلا 
نم لضفأ  ناك  دمحم  رصانلا  ناطلسلا  رصق  يف  شیعلا 

هماظن هيدل  ناكو  دمحمل ، ةبسنلاب  لظلا  لایخ  ةدھاشم 
كیلامملا نم  سیلو  سانلا  دالوأ  نم  هنوكو  .صاخلا  يعوبسألا 

توم دعبو  امات ، ًالھاجت  هدوجو  نولھاجتي  كیلامملا  لعج 
رامعأ يف  نیطالس  ىلع  ضبقلا  رصاعو  دھاش  ناطلسلا 

ناطلسلا حتف  املك  ًانایحأ ، مھلتقو  رخآلا ، ولت  دحاولا  لافطألا 
مھل ةبسنلابف  كیلامملا ، ءارمأ  هنم  صلختي  قطنیل  همف  ریغصلا 

الو نیبردملا  الو  نیبراحملا  نم  سیلو  اًضيأ ، سان  نبا  وھ 
.كیلامملا

لیحرلا ررقو  دمحم ، هنم  عزف  ةيادبلا  يفو  رركتي ، دھشملا  ناك 
نبالا نسحلا  دھاش  امدنعو  هعقوتو ، هداتعا  مث  رصقلا ، نع 
ءاطغب ىطغم  هسأرو  لبكمو  رورجم  وھو  دمحم  رصانلل  ریغصلا 

اًریغص اًخأ  نسحلا  ُّدعي  ناك  دقف  ةصغلا ؛ نم  ءيشب  رعش  دوسأ ،
، ةوسقلا هذھ  قحتسي  نكي  ملو  ةایحلا ، قشعيو  ایئاقلتو  اًئيرب 

.هرارق بحاص  نوكي  نأ  لواح  نیطالسلا  نم  هریغك  هنكلو 
ناقتإلا بحي  هعبطب  اًدمحم  نألو  .نجسلا  ىلإ  هرمأ  ىھتناف 

ىلع ضبقلا  ةقيرط  هلاھف  اھمسريو ، روصقلا  ناكرأ  ىلإ  رظنيو 
نسح ال عم  ثدح  امو  دعاوق ، ناطلسلا  ىلع  ضبقلل  .نسحلا 

نم لجر  هنأكو  هتاجوز ، نیب  نم  كیلامملا  دونج  هَّرج  دقف  زوجي ،
.دجسم نم  ةاكشم  قرس  ةماعلا 
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، ًابیترو المم  رصقلا  يف  ءاقبلا  حبصأ  نسحلا  ىلع  ضبقلا  دعب 
، ةعمجلا موي  هتوخإ  روزي  ناك  للملا ، هركي  هعبطب  دمحمو 
، بألا دجسم  يف  نولصيو  امھيدلاو ، حيرض  ىلإ  اًعیمج  نوبھذيو 
، هتیب ىلإ  ٌّلك  نودوعي  مث  ءارقفلا ، ىلع  نینملاو  زبخلا  نوعزويو 

دمحمل ناك  دقف  ةعمجلا ؛ ةرايز  ىلإ  هیتجوز  بحطصي  اًمئاد  ناكو 
هبحت ةدحاوو  نونجب ، اھبحي  ةدحاو  همأك ، رصم  لھأ  نم  ناتجوز 

دجي نأ  عطتسي  ملو  ماعلا ، سفن  يف  اًعم  امھجوزت  .نونجب 
هلبقتت نونجب  اھبحي  نمف  نیتنثالا ، ماھمب  موقت  طقف  ةدحاو 
رجاتلا اھدلاو  ةوطس  لجأ  نم  اھلمحتي  نونجب  هبحت  نمو  دوربب ،

.ةثالثلا هدالوأو 
، همأ بنيزل  بيرغلا  هبحو  هدلاو  نع  هتوخإ  نم  عمس  ام  اًریثك 

لاوط طقف  يھ  اھعم  شاع  فیكو  يراوجلا ، كلمي  مل  هنأ  فیكو 
ام اًریثكو  هدجسم ، يف  لتُق  ىتح  رثكأ  وأ  اًماع  نيرشعو  نینثا 

اذاملف رومألل ، هريدقت  مدعو  هدلاو  ةجاذس  نم  ةریحلاب  رعش 
!؟ تافلتخم ملاعلا  ءاسن  لكو  ةدحاو  ةأرما  عم  لجرلا  ىقبي 

جتحي ملو  كیلامملا ، روصق  ضعب  ىنبو  رئامعلا ، ءانب  ىلع  بَّردت 
ةرھاقلا يف  ٍعْبَر  نم  رثكأ  هيدلاو  نم  ثرو  دقف  اًریثك ؛ لمعلا  ىلإ 

هدالوأ ماعطإب  ًالیفك  ناك  لاملا  اذھو  هتدلاو ، نم  اًفقوو  اھرجؤي ،
ةرھاقلا طسو  میھي  ناك  ام  اًریثك  .هتاجایتحا  لك  ةیبلتو  هتاجوزو 

.مسرلا يف  هموي  يضقيو  نییفرحلاو  ةعابلا  ىلإ  ثدحتي 
رصانلا ناك  هیلإ ، نحيو  اًدمحم  رصانلا  َناطلسلا  ركذتي  لزي  مل 

هل يكحي  هبناجب  سلجيو  عوبسأ ، لك  هحانج  يف  هروزي  دمحم 
يتلا روصلا  ىلإ  رظني  مث  كیلامملا ، نعو  هدلاو  نعو  رصم  نع 
دمحت نأ  دب  ال  ًالتاقم ، تسلو  رئامع  ِدّیَشُم  تنأ  لوقيو : اھمسر 

يف هھبشي  يذلا  اًدمحم  هنبا  ىري  نأ  لبق  تام  كدلاو  نأ  هللا 
الو ةرامع ، ِدّیَشُم  لمعي  اًضيأ  مسالا  يفو  هبشلا  مامت  لكشلا 

ناك ال كدلاو  .ةظحللا  هذھ  يف  تومیس  ناك  .لاتقلا  نونف  دیجي 
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لاتقلا ىوس  هیلع  رطیسي  الو  برحلا ، ىوس  هتایح  يف  فرعي 
تسیل اھنكلو  ةدحاو  ةرم  اھتيأر  عبطلاب ، كمأو  بورحلا  ءاھدو 
.فرعأ ال  كیلامملا ؟ دحأ  ىلع  ةرطیسلا  تعاطتسا  فیك  ةلھس ،

تنأ دمحم ، نآلا ، تیملا  انأ  تنك  هالول  .نینثالا  هللا  محریلف 
، كمسا دلختل  ةراجحلا ؛ لمعتسا  ينبت  امدنعو  ةرامع ، ِدّیَشُم 

.كحرص ءاقب  نمضتو 
يف ةباصإلا  ةيادبلا  يف  هرظن  تفل  ناطلسلا ، لمأتي  دمحم  ناك 
هنأب نورعشي  ةماعلا  لعجت  يتلا  هتیشمو  ليزھلا  هدسجو  هقاس 

رمتساو اصع ، ىلع  ئكتي  نأ  ضفر  .ةظحل  ِّيأ  يف  ىواھتیس 
ةماعلا نم  تاكنلا  عمسيو  فرعي  ناكو  جرعأ ، يشملا  يف 
رصانلا نأ  دمحم  رعش  ةھرب  دعب  .ًانایحأ  اھیلع  كحضيو  كیلامملاو 

لكب كیلامملا  عم  لماعتيو  ًائداھ  ناك  دالبلا ، مكح  لجر  ىكذأ 
ةصرفلا دجي  امدنعو  فصوي ، ال  اًھرك  مھھركيو  رذحو ، مارتحا 

وأ ریمألا  اذھ  نم  صلختلا  بجي  اذامل  ءارمألل  حرشي  ةبسانملا 
، نيدلا لاجرب  هسفن  طیحيو  مھتوقل ، أجليو  مھریشتسيو  كاذ ،
الإ عمطي  يذلا ال  لداعلا  يفوصلاك  ودبيو  نیتنثاو ، ىوتفب  يتأيو 

، كیلامملا ءارمأ  عم  تاعاس  سلجي  ناك  ًانایحأ  .ًالوأ  اضر هللا  يف 
: قفر يف  دمحمل  لوقيو  هنیمي  نع  قصبي  ىتح  نولحري  نإ  امو 

.فویسلا اولمح  ول  ىتح  اًدیبع  نوقبي  دیبعلا 
نم اًریثك  رثكأ  هكیلامم  لَّلدو  كیلامملا ، ءارش  يف  رمتسا  هنكلو 
لك مھیلع  رمي  ناكو  هدي ، ىلع  مھابرو  هكیلاممل ، هدلاو  لیلدت 

ءارمأ سامح : يف  دمحمل  لوقي  ناك  ىرخأ  نایحأ  يف  .مايأ  ةدع 
ةيامحلا مھ  مھنع ، ءانغتسالا  ناطلسلل  نكمي  ال  كیلامملا 

ضعب رصم ، ىلإ  ينوداعأو  ينوذقنأ  مھنم ، ناك  كدلاو  شیجلاو ،
خيرات يف  ةعاجشلاو  عرولا  يف  مھلثم  ِتأي  مل  كیلامملا 
اًریثك ركفت  نأ  دب  الو  ءارمألا ، نیب  نم  يقتنت  نأ  دب  ال  نیملسملا ،

كیلامملا مارتحا  فعضلا ، طاقنو  عامطألا  مھفتو  يقتنت  تنأو 
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، كیلامم انادلاو  تنأو  انأ  ينب ، اي  دمحم  .ناطلس  لك  ىلع  بجاو 
ىقبن هدصقأ ، ام  فرعت  .ریحم  ءيش  كیلامم ، انسل  اننكلو 
ىوقأ انأ  ال  فنص ، يأ  ىلإ  يمتنن  ال  رشبلا ، فانصأ  نیب  حجرأتن 

ءيش كلذ  عمو  لاتقلا ، ىوھت  تنأ  الو  رمتسملا ، لاتقلا  ىلع 
.دمحم اي  يل  اًنبا  كربتعأ  انعمجي ،

اًریثك نمزلا  هلھمي  مل  يذلا  هیبأ  لثم  هربتعي  دمحم  ناكو 
ىلإ قوتي  ناك  .اًموي  هَبلق  هُّبح  كرتي  مل  يذلاو  هیلع ، فرعتلل 
هذھ َسني  ملو  ةحيرملا ، هتحئارو  يوقلا  هتوصو  هدلاو  تارظن 

ناقتإ يف  اھمسري  امھنیب  تاظحل  ركذتي  لزي  ملو  اًموي ، ءایشألا 
رھظ ىلع  هدلاول  ةروص  تقو  دعب  مسر  رھاملا ، ةرامعلا  ِدّیَشُم 

هدلاوو هدحو  داوجلا  يطتمي  وھو  وھ  هل  ىرخأ  ةروصو  سرفلا ،
اًموي اداز  دقف  هب  هباجعإو  رصانلاب  هقلعت  امأ  .رخف  يف  هیلإ  رظني 

ناك ًانایحأ  لب  طبضلاب ، هئانبأك  هلماعي  رصانلا  ناكو  موي ، دعب 
هعم مالكلاب  عتمتسيو  هئانبأ  ضعب  ىلع  هلِّضفي  هنأب  رعشي 

نأ فیكو  رصانلا ، مدقل  رظني  ریغص  لفط  وھو  ركذت  .تاعاس 
: لاقو هبناجب  رصانلا  سلج  اًمويو  هتیشم ، يف  میقتسي  رصانلا ال 

؟ ةباصإلا هذھ  ببس  فرعت  ةھوشملا ؟ يمدق  يف  كيأر  ام 
عم بردتأ  تنك  رصانلا : لاقف  كابترا ، يف  يفنلاب  هسأر  َّزھ 

؟ ةمیلس مدق  ىلإ  دئاقلا  جاتحي  َمِل  نكلو  اذكھ ، تبصأو  يملعم 
ىلع ئكتأ  نأ  لواحأ  .دئاقلا ال  هجاتحي  يذلا  میلسلا  لقعلا  وھ 

، فرعأ جرعألا ، ناطلسلا  بقل  َّيلع  قلطت  ةماعلا  نأل  اصع ؛
كسفن بحت  نأ  ملعتت  نأ  ينب  اي  ءيش  لمجأ  مسالا ، ينبجعيو 

.اًدحأ يضرتل  اھریغت  نأ  لواحت  الو  يھ ، امك 
يف نانحلاب  رعش  هنكلو  طبضلاب ، هتاملك  دمحم  مھفي  مل 
امأ .هل  اھمستبا  يتلا  ةیفاصلا  ةماستبالا  هلخادب  علتباو  هتربن ،
لك رَّیغ  يذلا  مویلا  كلذ  وھف  هتایح  لاوط  هاسني  نل  يذلا  مویلا 

ناطلسلا سلجم  يف  اًسلاج  ناك  امدنع  دمحم ، رمع  ىرجم 
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لكش هل  حرشي  هترامع  ِدّیَشُم  أدبو  مھلك ، ناطلسلا  دالوأ  هعمو 
يف همامأ  ةریبكلا  ةقرولا  عضيو  هل ، هینبیس  يذلا  دجسملا 

هسأر َّزھ  ىھتنا  امدنعو  دمحم ، رصانلا  هل  عمتسا  .سامح 
.ةقرولا بلقا  لاق : مث  باجيإلاب ،

كسمأف ناطلسلا ، رماوأ  ذَّفن  مث  لجرلا ، ىلع  ةشھدلا  تدب 
ءطب يف  ةقرولا  ىلع  مسرلا  يف  أدبو  هملقو ، هتاودب  ناطلسلا 

كرحتي دمحم  أدب  مث  لوضف ، يف  هناكم  نم  رظني  دمحمو  ناقتإو ،
رعش ىتح  ناطلسلا ، مسر  ىلإ  رظنیل  للستيو  ةقرولا ، هاجتاب 
مل وھو  لوقي  ناطلسلا  عمسو  ناطلسلا ، نع  اًدیعب  هدشت  دیب 

.مسرلا بحي  هنإ  يبناجب ؛ اًدمحم  كرتا  مسري : لزي 
نأ نود  ةقرولا  يف  اًقلمحم  يقبو  ضرألا  ىلع  دمحم  سلج 

ام هترامع : ِدّیَشُمل  لاق  ناطلسلا  ىھتنا  امدنع  .هانیع  شمرت 
؟ دجسملا اذھ  ءانب  عیطتسن  كيأر ؟

اي ةعاطم  اھلك  كرماوأ  لاق : مث  مسرلل  ةرامعلا  ِدّیَشُم  رظن 
يتلا ةداملاو  نكرلا  اذھ  نأشب  قلق  طقف  يننكلو  يالوم ،

.هیف اھمدختسنس 
.ركتبا مث  ِرّكف  لب  .ِرّكفو  ركتبا  سامح : يف  رصانلا  لاق 

ءامدقلا ركتبا  دقف  هركتبنل ؛ ءيش  دجوي  ال  يالوم ، لجرلا : لاق 
.ءيش لك 

؟ دمحم اي  تنأ  كيأر  ام  ًالئاق : دمحم  ىلإ  رظنو  مستبا 
.لاؤسلا ناطلسلا  داعأف  اًتماص ، لفطلا  يقب 

.ادج ينبجعي  يالوم ، اي  كمسر  ينبجعي  دمحم : لاقف 
، ينبجعأو اًدمحم  بجعأ  مسرلا  نیقي : يف  ناطلسلا  لاق 

يف ةعاجشلاو  ةأرجلا  ىلإ  جاتحت  ةعاجشو ، ةأرجب  نذإ  هذفن 
.حورصلا ءانبو  تارارقلا  ذخأ 

دعب اًموي  ریغصلا  اًدمحم  لغشي  ناك  دمحم  رصانلا  دجسم  رمأ 
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ثدح اذام  ناطلسلا : لأسي  ناك  ةصرفلا  تحنس  املكو  موي ،
، رئامعلا ِدّیَشُم  هلعفي  ام  هل  حرشي  ناطلسلا  ناكو  دجسملل ؟

يف لاقو  هتيؤرل  ناطلسلا  عم  بھذ  دجسملا  ىھتنا  امدنعو 
.رئامعلا ِدّیَشُم  میمصت  نم  لضفأ  كمیمصت  .يالوم  سامح :

كانھ راكتبالا ، يف  ةأرجلا  ركذت  لاق : مث  هفتك  ىلع  رصانلا  تبر 
لطي اًعیمج ، مھنیب  دحاو  عدبمو  رئامعلا ، يِدّیَشُم  نم  فالآلا 

.رثكأ وأ  ةنس  ةئم  لك  نجلاك  هسأرب 
ىھتنا دقل  ةقرولاب ؟ ظفتحأ  نأ  يننكمي  لھ  ةأرجلا ، دمحم : دَّدر 

.ءانبلا
.اھب ظفتحت  نأ  كنكمي  معن  رصانلا : لاق 

نم هتدوع  دعب  اًماع  نیثالث  نم  برقي  ام  دمحم  رصانلا  مكح 
، تاونس ينامث  وأ  عبس  نم  برقي  ام  دمحم  هعم  شاعو  كركلا ،

ةبعكلا لسغو  رصانلا  جح  نأ  دعب  امھنیب  ءاقل  رخآ  ركذتيو 
دمحم اھركذتي  يتلا  ةدیعبلا  توملا  تارظن  هیلع  تدبو  هسفنب ،

، رومألا لكب  اًملاعو  ًاظقي  ناك  هنكلو  ةریخألا ، همأ  تارظن  يف 
هنبا نضتحاو  هفتك ، ىلع  تبرف  دمحم ، ينیعب  هانیع  تقتلاو 

اذھ لاقو : نسحلا ، كلذ  دعب  هسفن  ىَّمس  يذلا  يرامق  ریغصلا 
كیلع يضقي  اًمئادو  بسانم ، ریغ  تقو  يف  يتأي  اًمئاد  توملا 

، رمعلا قامعأ  يف  صئاغ  وھو  ناسنإلل  يتأي  اًمئادو  ةونع ،
.ةبحألاو لبقتسملا  جاومأ  نیب  نم  هلشتنيو 

ىتحو ةنعللاو ، ثرإلا  ءانبألل  كرتن  ةریح : يف  رصانلا  متمت  مث 
ىلع دولخلا  يف  اھتبغرو  سفنلا  عمط  وفطي  توملا  تاظحل  يف 

.ءامسلا يف  سیلو  ضرألا 
.كسفن قھرت  ال  يبأ ، ءانبألا : سمھ 

ينبال تیصوأ  ول  مكتایح ؟ نمضأ  نأ  عیطتسأ  لھو  لمكأف :
دحأل مكحلاب  تیصوأ  ولو  ةلاحم ، كلاھ ال  وھف  يدعب  نم  مكحلاب 
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ةایحلا يھ  نوكلھیس ، يئانبأ  لكف  يتیشادشخ  كیلامم 
دالبلا مكحب  يصوأ  كالھلل ، يدؤي  رخفلاو  اًمود ، ةيدبألا  سمطت 

.ركب يبأ  نيدلا  فیس  يدلول 
هدلاو نیبو  هنیب  ةلص  تناك  امبرف  دمحم ؛ هیلع  نزح  تام  امدنع 

امبر .فیك  فرعي  ةیفخ ال  ةلص  هتوصو ، هھجو  ركذتي  لزي  مل  يذلا 
، هتوخإ نم  عمسي  امم  رثكأ  هدلاو  نع  رصانلا  نم  عمسي  ناك 

فرعي مل  امبرو  ةضافتساو ، ةحارصب  اًریثك  هعم  اوملكتي  ملف 
، تاعاس مھابأو  مھمأ  نوحدمي  اوناك  مھدلاو ، نع  ریثكلا  هتوخإ 

.اًعيرس هلقع  نم  ریطتف  ءاوھلا ، يف  ناخدلاك  تاملكلا  نوثفنيو 
نع ملكتت  اًمئاد  تناك  همأ  نع  ةسیفن  هتخأ  لأسي  امدنعو 

اھینیع ىرت  ءاسنلا ، لك  ریغ  بنيز  انمأ  لوقتو : هیبأب  همأ  ةقالع 
يف ةثھال  اھنأكو  اھینیعب ، هدراطتو  اندلاو ، لخدي  امدنع  عملت 

تاعاس ناملكتي  امھنیعأ  يقتلت  امدنعو  ءاملا ، تدجو  ءارحصلا 
.ةدحاو ةملكب  اسبني  نأ  نود 

يمأ نع  يعم  يملكت  لوقیف : قیضلاب  رعشي  ًانایحأ  ناك 
؟ ينبحت تناكأ  ينعو ؟

لك يف  اھعم  كدیب  كسمت  ادج ، كبحت  ةعرسم : ةسیفن  لوقت 
، ریغص تنأو  تومتس  اھنأب  ترعش  امبر  كیلع ، فاختو  ناكم 

امك دعت  مل  لخادلا ، نم  تتام  اندلاو  توم  دعب  اھنكلو  كب ، انتصوأ 
انارت ال  ينمھفت ؟ .انعو  ملاعلا  نع  ةلصفنم  تناكو  هعم ، تناك 
ىتح اھب ، رعشأ  تنك  فلتخم ، ناكم  ىلإ  تلحر  انفرعت ، الو 
امبر وأ  هریغ ، ىرت  اھنأكو ال  قفألا  ىلإ  رظنت  تناك  كُّمضت  يھو 
ةياكح هذھ  انمأ  ًاليوط ، شیعت  نل  اھنأ  تعقوت  هنع ، ثحبت 
؟ ناطلسلا دنع  دیعس  دمحم ؟ اي  ریخب  تنأ  ةليوط ، ةدیصقو 

نع ناطلسلا  تاملك  ىوس  هبجعت  ملو  هتخأ ، تاملك  ِهِورت  مل 
صالخإب ةرامعلا  ىلع  بردتو  .هلمحتو  هتراھمو  هتعاجشو  هدلاو 
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.ناقتإو
تناكو ةمطاف ، هتدلاو  ةلاخ  ةنبا  هتوخإ  عم  روزي  ناك  ًانایحأ 

سولجلا بحيو  اھبحي  ناكو  همأ ، ةلئاع  نم  تیقب  يتلا  ةدیحولا 
مل خيرات  نع  يكحتو  مھفرعي ، سانأ ال  نع  تاعاس  ملكتت  اھعم ،

ىتح مھحضفت  اھنأل  اھؤانبأ ؛ اھموليو  ينغتو ، كحضتو  هرصاعي ،
، اھنانحو اھتمكحو  همأ  نع  هل  يكحت  تناكو  .سانلا  دالوأ  مامأ 

فیكو ناطلسلا ، تیب  يف  شیعیل  وھ  بھذي  نأ  تضفر  فیكو 
نیب وھو  تتامو  ةرشاعلا ، يف  وھو  تتام  ىتح  هعم  تیقب 

لك فلتخت  ةصقلا  سفن  نأ  ةمطاف  يف  بيرغلا  .يكبي  اھیعارذ 
تناك ًانایحأ  .اھدالوأ  نع  اھاضرو  ةیسفنلا  اھتلاح  فالتخاب  موي 

، عمتجملا تاقبط  لكو  ءاملعلاو  سانلا  دالوأو  كیلامملا  بست 
: لوقتو مھماظنو ، مھمزحو  كیلامملا  ىلع  ينثُت  تناك  ًانایحأو 

ودعلل نوفقي  بارخلا ، معو  بعشلا  ينفل  كیلامملا  الول  هَّنإ 
يف أدبت  مث  برخمو ، ٍزاغ  لك  نودصي  صوصرملا ، ناینبلاك 

ركذتأ اًميرك ، ناك  كدلاو  دمحمل : لوقتو  دمحم  ریمألا  نع  ثيدحلا 
هل نكي  مل  رصم ، لھأ  بحي  ناك  ناضمر ، يف  اًعیمج  انل  همئالو 

.دلبلا اذھ  ىوس  نطو 
يف ناكو  رغصلا  ذنم  كیلامملل  اًھراك  ناك  رغصألا  ةمطاف  نبا 
يف هیلإ  رظني  ناك  ةمطاف  هتلاخ  دمحم  راز  املكو  دمحم ، نس 

، رصم لھأ  ىلع  مھئارتفاو  كیلامملا  ملظ  نع  ملكتيو  روفن ،
: دورب يف  لاق  تاذلاب ، كیلامملا  دالوأ  ملظ  نع  ملكتي  ناك  مویلاو 

سانلا دالوأ  ةرطیسو  اًدودح ، داسفلل  نكلو  دمحم  اي  ينذخاؤت  ال 
ةراجتلا لبقتسملا ، يف  بئاصم  ىلإ  يدؤتس  دالبلا  ىلع 

، مھل بصانملاو  راعسألا ، سخبأب  اھنورتشي  يضارألا  اھنوركتحي ،
نل ملظلا  اذھ  ناطیشلا ، لمع  نم  سجر  دلبلا  ءانبأ  نحن  اننأكو 

! رمتسي
هیفكي ناكو  ةسایسلا ، يف  مالكلا  بحي  دمحم  نكي  مل 
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قفتأ ةالابم : ال  يف  لاق  .كیلامملا  تارماؤمو  رصقلا  تاسایس 
.يلع اي  كعم 

! مھنم كنكلو  لاق : مث  ةشھد  يف  يلع  هیلإ  رظن 
.ةماعلا نم  يمأ  اًضرأ ، يرتشأ  الو  ةراجت  ركتحأ  انأ  ال  - 

نم شیعت  اذھ ؟ لك  ىلإ  جاتحت  َمِلو  ةنماك : ةنیغض  يف  لاق 
.كيدلاو ثاریم 

وھ ام  كانھ  ثرإلاو ، لاومألا  تاھافتلا ، هذھب  يلاب  لغشني  ال  - 
.مھأ

.رصم لھأ  لاومأ  لك  كدنع  تناك  ول  كلاب  لغشت  َمِلو  - 
هقرسي ملو  هقرسأ ، ملو  لاملا  تثرو  قیض : يف  دمحم  لاق 

.يدالبو كدالب  لجأ  نم  براح  يبأ ،
.اھتاریخ لك  ىلع  يلوتسي  نأ  براحملل  سیل  - 

.اھل تاریخ  براحملا ال  دالبو  - 
: اھيوھتسي ال  اھنبا  ثيدحو  تلاقو  دمحمل  ةمطاف  ترادتسا 

نوجوزتي ال  طق ، دكأتأ  مل  كلذك ؟ سیلأ  رصم ، لھأ  نم  كیلامملا 
، ةماعلا نم  نوجوزتي  كیلامملا  دالوأ  نكلو  ةداع ، ةماعلا  نم 

دلبلا مھعلتبت  سان ، دالوأ  سیلو  اًسان  تقولا  رورمب  نوحبصيو 
دھص نم  نوجرخيو  نورھصنيو  نوبوذیف  مھبلقتو ، مھرھصتو 

كقرحت دالب  هذھ  .رصم  لھأ  نم  اوراص  دقو  نخاسلا  نرفلا 
دمحم تنأ  ينب ، اي  ينرذعا  .كتیمتو  كلكشتو  دادحلاك  كرھصتو 

؟ كلذك سیلأ  يكولمملا ، ریمألاو  بنيز  نبا 
.معن اًمئاد : لوقي  امك  لوقيو  دمحم  مستبي 

ئست نكلو ال  ًالاؤس ، كلأسأ  لجخ : يف  لوقتو  هنم  برتقت 
؟ يمھف

؟ يتلاخ اي  يلأسا  - 
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؟ مویلا ناطلسلا  نَم  - 
؟ كیلامملا َنِم  لوقت : مث  اھسأر  زھتف  اھبیجي  ناك 

.معن - 
نوبراحم مھ  دالبلا ، هذھ  يف  نودلوي  ال  كیلامملا  نكلو  - 

؟ كلثم سانلا  دالوأ  نِم  نیطالس ؟ اوسیلو 
.سانلا دالوأ  نم  قح ، كعم  معن ، امبر  - 

َمِلف مكحلا ، ثيروت  كیلامملا  بحي  ال  ةھرب ؟ لك  نوریغتي  َمِلو  - 
؟ ةیشادشخلا ذاتسأو  شویجلا  ریمأ  مكحلا  كسمي  ال 

يف نملكتي  ال  يتاجوز  يتلاخ ؟ اي  ةسایسلا  يف  نیمھفت  - 
.ةسایسلا

؟ امھعم دیعس  ناتجوز ؟ كيدل  - 
.ىرخألا لمكت  امھادحإ  اًعم  معن ، - 

مث نوكي ، نم  تیسن  اھنأ  نظ  ىتح  ًاليوط ، هینیع  يف  تقَّدح 
مسرت ...مسرت  كركذتأ ، يلثم ، كلخادب  درام  كيدل  تلاق :

؟ دراملاب تلعف  اذام  .رحاسلا  ةقدب  ينابملا 
ءاسن الو  كایفكت ، نل  كاتجوز  تلمكأف : بجي ، ملو  اھیلإ  رظن 

كتباصأ دقف  ءيش ؛ كحيري  نل  يلفسلا ، نجلا  لام  الو  ملاعلا ،
هلعجا كتلاخك ! نیملاعلا  يف  هوتت  نأ  كايإ  دراملا ، اذھ  ةنعل 
عمسا ءاسن ، هنع  َكِھْلُت  ال  جرخي ، هلعجاو  مھقلط  جرخي ،

! يتاملك
؟ يتلاخ اي  اًئیش  نیجاتحت  لاق : مث  مستبا 
؟ بنيز نبا  تنأ  لوقت : مث  ةداع  هیلإ  رظنت 

.بنيز نبا  انأ  - 
؟ مویلا ناطلسلا  نَم  - 

* * *
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الب اًتیب  كرتي  ملف  دادغبب ؛ لوغملا  ثبع  امك  ةرھاقلاب  ثبع  ءابولا 
عم دمحم  برھ  ثثج ، الب  ةرفح  الو  شوعن ، الب  اًعراش  الو  نزح ،

.ةيردنكسإلا ىلإ  هیتجوز 
يتلا ةرسحلا  تاخرص  باھيو  هسفنو ، هدالوأ  توم  فاخي  ناكو 

ناتجوزلا ترمذت  .ءاسنلا  لبق  لاجرلا  نم  جرخت  ةھرب  لك  اھداتعا 
امھیلھأ عم  توملا  نالِّضفت  امھنإو  هنم ، برھ  توملا ال  نإ  اتلاقو :

نأ اًعنتقم  ناك  اًدمحم  نكلو  ةيردنكسإلا ، يف  ءابرغك  سیلو 
رھاط هنأو  ءابطألا ، همھفي  ام ال  مھفيو  ةئبوألا ، َّلك  رِّھطي  رحبلا 
ىقلي ام  لكو  ثثج ، نم  هب  بصني  ام  لك  عم  ةنجلا  ةراھط 

، ءابولا نم  يفشي  ريزغو  يوق  رحبلا  تاروذاق ، نم  هلخادب 
لمحتي ال  هنكلو  ليوطو ، بذعف  رھنلا  امأ  .هلوح  نَم  يفشيو 

ىلإ لوصولا  ةظحل  .ءایعإو  ززقت  يف  اھظفلي  تاروذاقلا ،
ریھطتل رحبلا ؛ هایم  يف  مامحتسالاب  اًعیمج  مھرمأ  ةيردنكسإلا 

رظنا اھبحي : يتلا  هتجوز  تخرصو  نونجلاب ، هومھتاف  دسجلا ،
ىلإ رظنا  ةرھاقلا ، نم  رثكأ  سانلا  تومي  ةيردنكسإلا  يف  كلوح 

! رحبلا ءارو  ةنفكألا 
عمس امدنعو  اھعمسي ، ملو  هایملا  يف  صاغ  اًدمحم  نكلو 
يف سیل  بیعلا  نأ  نقيأو  هدسج ، ىلإ  رظنلا  رثكأو  حاونلا  سفن 

نأ لبق  ىنفي  يذلا  نھاولا  لیئضلا  دسجلا  يف  هنكلو  رحبلا ،
نم ءيرب  رحبلا  ةديرشلا ، ططقلا  ءانف  لبقو  ةلمنلا ، ىنفت 

ةفاجلا تاتابنلاك  ضارمألا  صتمي  ناسنإلاو  ءابولاو ، تاروذاقلا 
، هنم ززقتيو  هرقتحي  يذلا  دسجلا  وھ  راطمألا ، صتمت  يتلا 

رئامعلاك دلخي  ءيش  ال  بوذيو ، نفعتي  مث  توميو  ىنفي 
ةددبم داسجأ  نیب  ةبعل  بورحلا  ءانفلا ؛ اھریغو  راجحألاو ،
محللا عطقك  ًالھرتمو  اًنھاو  اًدسج  بیصي  لزھ  ءابولاو  ةقزممو ،

، لزي ملو  دسجلا  عتم  نع  ثحبي  ناك  .ءاطمش  ةرقب  ةرخؤم  نم 
ناك هنكلو  دسجلا ، ىسني  نأ  عیطتسي  الو  دولخلا ، يسنو 
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.دولخلا يغبي 
.هیتجوز ظیغیل  نكلو  ءابولا  نم  برھیل  ال  ةيردنكسإلا ، يف  يقب 

، لھألاو مألا  بناجب  ءاقبلاو  ةرھاقلل  ةدوعلا  ناتجوزلا  تررق 
دیكأتلاب ال هنأ  امھربخأو  ةيردنكسإلا ، يف  ءاقبلا  ىلع  وھ  ممصو 

بناجب توملا  لضفي  هنأو  هیتامح ، نم  برقلاب  توملا  دوي 
.وھ يقبو  امھدالوأ  عم  اتلحر  .رحبلا  ئطاش 

نم ةاتف  مارغ  يف  عقو  كانھو  .كانھ  كیلامملا  روصق  دیشي  أدبو 
ريراوقلا يرتشتو  رغثلا ، يف  اھتعاضب  عیبتل  تءاج  ةیلقص 

ملكتت نكت  ملو  اھدالب ، يف  اھعیبتل  تاواكشملاو  ةیجاجزلا 
.ةیبرعلا

ىلع ةردق  نع  منت  ةداحلا  اھحمالمو  ةایحلاب  ةئلتمم  تناك 
مسرلا ناقتإب  يشت  ةليوطلا  اھعباصأو  توملل ، يدصتلا 
ةیبرعلاب اھعم  ملكتي  أدب  ىلوألا  ةظحللا  ذنم  .موي  لك  هتسراممو 

تناك ىلوألا  ةظحللا  ذنمو  اھل ، حرشیل  تاحوللا ؛ اھل  مسريو 
ةكرتشملا امھتغل  مسرلا  حبصأو  .اھتغل  ملكتتو  اًضيأ  يھ  مسرت 

دي يف  ةنیللا  ناولألاك  اًسلس  رارسألاب  حوبلا  حبصأو  ةيرسلاو ،
ةنولملا تاروراقلاو  ةیجاجزلا  ريراوقلا  هل  مسرت  تناكو  نانفلا ،

ول ىنمتتو  اھدالب ، يف  اھب  ةرجاتملا  ديرتو  اھنع  ثحبت  يتلا 
.اھلوحو ةیلقص  يف  اھعنصت  فیك  ملعتت 

ًالماك اًرھش  هب  ىضقو  اھتیب ، ىلإ  بھذو  هءانبأو ، هیتجوز  يسن 
ىوس الدابتي  مل  .دحأ  عم  ملكتي  وأ  دحأ  نع  لأسي  نأ  نود 
يھو ةیبرعلاب  اھثدحي  وھ  .هتغل  امھنم  لك  ملكتيو  تاراشإلا ،

.قشعلا نالدابتيو  نامستبيو  ةیلقص ، لھأ  ةغلب  هثدحت 
يف هیلإ  ریشت  تناكو  اھرحبو ، اھدالبو  اھلھأ  نع  اھلأسي  ناك 

هل مسرتو  ىرخأ ، ًانایحأ  ربصلا  نم  ریثكلا  يفو  ًانایحأ ، ربص  دافن 
، مامتھا يف  عمتسيو  تاعاس  ملكتتو  هنع ، ربعت  نأ  ديرت  ام 
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كحضيو نعليو  بسيو  صرح ، البو  دویق  الب  ریثكلا  اھل  يكحيو 
.ركذتيو

عمطو اًرجات  ناك  اھریغ ، بجني  مل  يذلا  اھدلاو  نع  هل  تكح 
ىلإ يھ  تبرھو  لاومألا ، ذخأو  هلتقف  ءاینغألا ، دحأ  هلاومأ  يف 

.اھیبأ ةراجت  يف  ترمتساو  ةيردنكسإلا ،
يبأ ركذتأ...نیفرعت  اھبناجب : يقلتسيو  اھعارذ  بعادي  وھو  لاق 

، ایح يدلاوب  تسسحأو  تببحأو  تيأر  ةرم  طقف ، نیفقوم  يف 
.رخآ ءيش  َّيأ  هنع  ركذتأ  الو  هئامد ، يف  اًقراغ  هتيأر  اًمويو 

موي كلذ  ناك  سامح : يف  لمكأف  همھفت ، اھنأكو  هیلإ  ترظن 
.دمحم رصانلا  ناطلسلل  انترايز 

نأ دعب  يبأل  تلقو  يدي  تددم  لاقو : هيدي  ىلإ  راشأ  مث 
؟ كعم يتآ  نأ  نكمي  لھ  يبأ ، اًمايأ ، يتعاجش  تعمجتسا 
هتارظنو هموجو  نم  ىشخأو  هباھأ  تنكو  ةھرب ، َّيلإ  رظن 

اًنكاس تللظو  تاملكلا ، ىلع  تمدنو  هنع ، يتوخإ  مالكو  ةبقاثلا 
يتأت نأ  كنكمي  يدیب : كسمي  وھو  يبأ  لاق  ضرألا ، ىلإ  رظنأ 

.يعم
، هعم ترسو  وھز ، يف  يتوخإ  ىلإ  ُترظنو  هدي ، ىلع  ُتطغض 

امو قيرطلا ، لاوط  اًتماص  َّلظ  ةيوق ، تاوطخب  ریسيو  ًاليوط  ناك 
الو لاجرلاك ، يبناجب  لخدا  لاقو : يدي  كرت  ىتح  انلصو  نإ 

ةدعاسم ىلإ  جاتحي  ال  لجرلا  ناطلسلا ، مامأ  يدیب  كسمت 
َتبلطو مویلا  َتفزاج  فزاجيو ، لمحتي  دمحم  اي  لجرلا  دحأ ،

ًابراحم تحبصأل  اذكھ  تررمتسا  ول  اذھ ، ينبجعأ  يعم ، باھذلا 
.يلثم

لك قاطن  جراخ  يل  ةبسنلاب  يبأ  ناكو  ءايربك ، يلكو  ُتمستبا 
لاجرلا تيأرو  هتاوزغ ، نع  تعمس  ةقراخ ، ةوقب  اًقالمع  نوكلا ،

.ينیع يف  يتلاك  ةبھر  يف  هیلإ  نورظني  هلوح 
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رصق لمكأ : مث  هلایخ ، نم  هدلاول  ةروص  اھل  مسرو  تمص ،
باوبألا ىوس  هلخادب  ينلغشي  ملو  اًعئار ، ناك  ناطلسلا 

.اھلاكشأو تاواكشملاو  اھتفرخزو 
، يبأ بناجب  يشمأل  تيرج  ناطلسلا  ةرايز  نم  انغرف  امدنع 

يف تلق  يننكلو  ديدج ، نم  هدیب  كسمأ  نأ  تییحتساو 
.ناطلسلا رصق  ادج  ينبجعأ  سامح :

لھ سامحلا : سفن  يف  تلمكأف  ملكتي ، ملو  هسأر  يبأ  َّزھ 
؟ يبأ اي  كبجعأ 

نأ لواح  يتلا  ةماستبالا  تيأرو  ةشھد ، يف  يبأ  َّيلإ  رظن 
ةأرج كيدل  ينم ؟ فاخت  الو  يعم  ثيدحلا  ديرت  لاق : مث  اھمتكي ،

كلملا فویس  وھ  اًمئاد  ينبجعي  امو  رصقلا ، ينبجعأ  معن  كمأ ،
؟ تنأ كبجعأ  اذامو  رادجلا ، ىلع  ةقلعملا 

نل فرخزمو ، كیمس  رصقلا ، باب  ينبجعأ  ةیئاقلت : يف  تلق 
ًاباب عنصن  نأ  نكمي  لھ  هلمجأ ! ام  لجر ، ةئم  همیطحت  عیطتسي 

؟ انرصق يف  هلثم 
رصقلا يف  هتيأر  ام  لك  بابلا ؟ كبجعأ  ةشھد : يف  يبأ  لاق 

؟ بابلا وھ 
، فویسلا ىلإ  رظنأ  مل  لجخ : يف  تلقف  َّينیع  ىلإ  رظن  مث 

ىرأس ةمداقلا  ةرملا  يف  فویسلا ، ىرأ  نأ  دب  ال  ناك  امبر 
.فویسلا

؟ دمحم اي  فویسلا  بحت  - 
هنأل هبحأ  ةظحللا ، هذھ  يف  يبأ  بحأ  تنكو  تاظحل ، تمص 
يوق رخآ  ملاع  نم  ناك  هنألو  يعم ، ملكتو  هبلق  حتف  ةھربل 
هنأكو ينیع  ىلإ  رظنو  ةھرب ، ولو  يدیب  كسمأ  هنألو  براحمو ،

نأ عیطتسي  دحأ  ال  هلثم ، نوكأ  نأ  عیطتسأ  ال  يب ، متھيو  يناري 
! هلثم نوكي 
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.ادج اھبحأ  ةعرس : يف  تلق 
لثم ًابراحم  نوكتس  ةيوقلا : هدیب  يفتك  ىلع  تبري  وھو  لاقف 

.اًعاجشو اًئيرج  تنك  مویلا ، ينتبجعأ  .كیبأ 
، هعم يثيدح  لمكأ  نأ  لبق  دعتبي  هھجوو  ءطب  يف  اًدیعب  راس  مث 

هتيأر .يتایح  لك  نم  ىفتخاو  ىرخأ ، ةرم  هدیب  كسمأ  نأ  لبقو 
، يمأ تمصو  يتوخإ  حاون  طسو  كرحتي  ال  هئامد ، يف  اًقراغ 

نوكأ نأ  تینمتو  هدیب ، تكسمأو  ركذتأ ، نیترم ال  وأ  ةرم  هتلبق 
؟ نیمھفت .عطتسأ  ملو  ًابراحم 

تارظنو ةجزاطلا  ءامدلا  ةحئار  مویلا ، هنأكو  هدلاو  توم  موي  ركذت 
لك طسو  مئانلا  نكاسلا  بألا  هجوو  ةایحلا ، نم  ةغرافلا  مألا 

بألا عباصأب  ةكباشتملا  هعباصأب  رعشي  لزي  ملو  .بخصلا  اذھ 
ةرايز موي  اًعم  العف  امك  اھنیح  هیبأ  عباصأب  هعباصأ  كبش  .لیتقلا 
.همايأ لك  قيدصو  هرمع  قیفر  هدلاو  حبصأ  مويو  ناطلسلا ،

، تمص يف  طقاستت  هعومدو  لیتقلا  هدلاو  عباصأب  هعباصأ  كبش 
، يكبت يھو  ةسیفن  هتدش  فرعي ، ال  امبر  ةعاس  ةھرب ، دعبو 
اي مالس  يف  مني  هكرتا  قفر : يف  تلاقف  كرحتي ، نأ  ىبأف 

.يعم َلاعت  .هدقتفنس  انلك  دمحم !
، طقاستت لزت  مل  عومدلاو  موجوو  تمص  يف  اھعم  راس 

هیلع طلتخاو  اًمئاد ، لعفت  امك  بألا  ةروص  تلحمضاو  تشالتو 
نكلو .ةرات  هئامد  لوح  اًمئان  هآرو  ةرات ، هسرفب  يرجي  هآرف  رمألا ،
ةلیل لكو  موي  لك  اًدوجوم  اًمئاد  ناك  دبع هللا  نب  دمحم  ریمألا 

.ةریثكلا هدورش  تاظحل  يفو  دمحم  مالحأ  يف 
دمحم ينیع  ىلإ  رظنت  يھو  باجيإلاب  اھسأر  ايرام  تَّزھ 

ةدیس تمسر  مث  اھینیع ، يف  عومدلا  تقرقرتو  نیتنيزحلا ،
؟ كمأو اھتغلب : تلاقو 

ىوس اھنع  اًئیش  ركذتأ  الو  يدلاو ، توم  لبق  اًضيأ  اھركذتأ  - 
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، رثكأ ملكتت  اھنكلو  اًضيأ ، ةمراص  تناك  كلذ ، دعب  اھتوم  موي 
يدي ىلع  تتبرو  يكبأ  تسلج  اھتافو  مويو  .ًانایحأ  ينمضتو 

تسمھو امھیلإ ، لصت  الو  َّينیع  ناقرتخت  نینیعو  مستبم  هجوب 
.دمحم ينارت : الو  اھینیعب  َّينیع  قرتخت  يھو 

ديرت تناك  لھ  مھفأ ، ملو  َّيلإ ، اھعارذ  تَّدمو  اھَّفك  تحتف  مث 
نكت مل  اھنأ  مأ  متُیلا ، نم  َّيلع  فاخت  تناك  اھنأ  مأ  ينمضت ، نأ 

؟ نیمھفت .ًالصأ  انأ  يندصقت 
اھمسا تخأ  يل  لمكأو : ايرام ، ينیعو  هینیع  ىلإ  دمحم  راشأ 
نیفرعت ينظیغت ، اًمئاد  اھنكلو  يتدلاو ، نآلا  اھنأ  نظت  ةسیفن ،

يدانت تناك  ينيدانت ، نكت  مل  يمأ  نإ  تلاق : يل ؟ تلاق  اذام 
دادزا املك  يمأ  نإ  لوقت : ةسیفن  .دمحم  اًضيأ  وھ  همسا  .يبأ 
ركتحي امك  اھبلق  ركتحا  هنأكو  طقف ، يبأ  يدانت  ملألا  اھیلع 

؟ ايرام اي  يتبیبح  اي  تنأ  كيأر  ام  .تایعاطقإلا  كیلامملا 
ریشي وھو  ءطب  يف  لاقف  هتمھف ، اھنأ  دبي  مل  ايرام ، هیلإ  ترظن 

؟ يبأ يدانت  تناك  مأ  رضتحت  يھو  ينيدانت  يمأ  تناكأ  هدیب :
؟ كيأر ام  دمحم ، يمسا  انأو  دمحم ، همسا  يبأ  دمحم ، همسا 

.يبأ يدانت  تناك  اھنإ  لوقت : ةسیفن 
ةوق يف  اھلبقو  مستباف  نیعبصإ  تعفر  مث  يناوث ، ايرام  تركف 

؟ هيدانتو ينيدانت  تناك  اھنأ  نینظت  كل ، تلق  يتبیبح  تنأ  ًالئاق :
.كلمجأ ام 

، يتلیخم يف  اًكالم  اھارأ  نمز ، ذنم  انملاع  تكرت  لمكأ : مث 
لقعلا لخادب  ىقبيو  موي ، لك  يعم  رضحي  يذلا  يبأ  هنكلو 

يبأ نإ  لوقت : ةسیفن  لتق ؟ هنألأ  .اذامل  فرعأ  .يمايأ ال  لاوط 
ىلع ينبجنأ  هنأل  مھنم ؛ رثكأ  ينللديو  تاذلاب  انأ  ينبحي  ناك 
امبر كیلامملا ، طسو  اًمیتي  شیعأس  يننأب  رعش  امبرو  ربك ،

نم انأ  الف  ةماعلا ، نم  َّىلع  فاخ  مأ  كیلامملا ، نم  َّيلع  فاخ 
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نع ملكتنلف  سأب  ال  تنأ ، كلو  تنأ  كنم  انأ  ءالؤھ ، نم  الو  ءالؤھ 
.كل مسرأس  .رخآ  ءيش 

؟ كيأر ام  ايرام ، ةیبرعلاب : لاقو  ىنبم  اھل  مسر  مث 
يف اھسأر  تزھ  زیكرتو ، ةقدب  همسر  اًریغص  اًدجسم  ناك 

اھتدلب نم  ًاتویب  هل  مسرت  تأدبو  ةقرولا ، تكسمأو  سامح 
نأ ديرأ  يننكلو  كتدلب ، ينبجعت  دیكأت : يف  لاقف  هيأر ، رظتنتو 

، اًمیتي تأشن  ..نیفرعت  ايرام ، .لجر  يدعب  هینبي  ال  ءانب  ينبأ 
يف اًمھبم  حبصي  ًانایحأ  يبأ  هجوو  ءيشلا ، ضعب  يمأ  ركذتأ 
لاوط نيریثكلا ، لثم  ًالفط  تنك  دمحم  رصانلا  رصق  يف  .يتركاذ 
ةصاخ ةغلو  يب ، صاخ  بح  يب ، صاخ  ءيش  نع  ثحبأ  يرمع 
اًديرف اًضيأ  انأ  ينلعجي  هعون  نم  ديرف  حْرَصو  ةفلتخم ، ةأرماو  يب ،
لھأ نم  جوزتو  فولأملا  نع  جرخ  يدلاو  نإ  نولوقي : .اًفلتخمو 

نم يدالب  يفف  لتقُأ ، نأ  نود  فولأملا  نع  جرخأ  نأ  ديرأ  رصم ،
هلقع دقفي  كیلامملا  نم  سیل  وھو  فولأملا  نع  جرخيو  ركتبي 
؟ نیمھفت كیلامملا ، نم  تسلو  سانلا  دالوأ  نم  انأ  هرمعو ،

...نمزلا ةيادب  ذنم  نالتاقتي  ناكلم  اندالب  يف  اھتغلب : تلاق 
.ثدحیس اذام  فرعأ  ال  ناوھ ، يف  تابرضلا  ىقلتن  امھنیب  نحنو 

.ناكلم ددرت : يھو  اھیعبصإب  هیلإ  تراشأ  مث 
ةرشع انيدل  .ايرام  اي  لیمج  كظح  ًالئاق : مستباو  اھمھف 

...نوسمخو نورشعو 
كلملاو ال نوریثك ، ءارمألاو  دحاو  كلملا  لمكأو : اھل  هَّفك  حتف  مث 

نوجاتحي ءارمألاو  ءارمألا ، نود  ءيش  الو  ءارمألل ، ةبسنلاب  ءيش 
؟ نیمھفت .اھیف  اھلھأ  لخدتي  ةبیجع ال  دالب  كلملا ، ةیعرش  ىلإ 

نیملسملا عم  نيرجاتت  ةأرما  كعجشأ ! ام  لاقف : اھسأر  تَّزھ 
ةعاجش َرأ  مل  رفكلاو ، ةنایخلاب  كدالب  يف  كومھتي  نأ  نیفاخت  الو 
ةراجتلا نأش  امو  ناتنابج ، ناتنثالا  ياتجوز  كتعاجشك ،
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.دالبلاو ةنمزألا  ىطختت  نفلاك  ةراجتلا  ةسایسلاب ؟
.ةعئار تنأ  متمتو : اھمضف  تمستباو ، هیلإ  ترظن 

كل تیكح  يتلا  ةسیفن  لاقو : ءيشلا  ضعب  هنع  اھدعبأ  مث 
ال ابح  يبأ  بحت  تناك  يمأ  نإ  لوقت : تناك  يتخأ ، اھنع ،

تشع بحلا ، نم  عونلا  اذھ  بيرغ  اھسفن ، لكب  هبحت  فصوي ،
ةیلوغملاو ةیمورلا  نم  هجاوز  ترصاعو  ناطلسلا ، رصق  يف 

يدلاو رأ  ملو  تاونس ، ينامث  يدلاو  عم  تشعو  ةیسكرشلاو ،
! يدلاوك لاجرلا  لك  نأ  تننظو  يمأ ، ىوس  ةأرما  يأل  رظني 

ىلع انم  لك  ةردق  نأ  دب  .يدلاو ال  تببحأو  دمحم  رصانلا  تببحأو 
عونتت اًضيأ  بحلا  ةياغ  نأ  دب  الو  فلتخت ، هسفن  لكب  بحي  نأ 

نم كانھو  هسفن ، لكب  ةطلسلا  بحي  نم  كانھف  رشبلا ، عونتب 
...كانھو ةأرما ، بحي  نم  كانھو  لاملا ، بحي 

لزي مل  وھو  لمكأو  لوقي ، ام  اھل  حرشیل  اھیلإ  ریشي  أدب  مث 
نم عونلا  اذھ  همھفت : ىتح  تاحوللا  مسريو  هعباصأب  ریشي 
رثكأ يتلئاع  كرتأ  نأ  عیطتسأ  .دوجوم ال  هنكلو  ادج ، ردان  بحلا 

ىنمتأ لب  ءابولا !؟ تقو  هیتجوزو  هدالوأ  ىسني  لجر  ُّيأ  اذھ ، نم 
، ةایحلا لك  تنأ  ايرام  هتابجاوو ، هدعاوق  توملل  نكلو  امھنایسن ،
ال ةعاجش  كنأل  هل ؛ دوجو  ال  نوعاطلا  نأ  رعشأ  كیعارذ  نیب 
اي ينیبجعت  كتسینكو ، كلھأ  بضغ  الو  ءابولا  لاوھأ  نیفاخت 

؟ نیمھفت كعم ، يرمع  ءاضق  ىنمتأو  يتبیبح ،
لكب بحأ  اًضيأ  انأ  ءطب : يف  لمكأف  هتلبقو  هل  تمستبا 
بحأ يسفن ، لكب  اًصخش  بحأ  نأ  عیطتسأ  يننكلو ال  يسفن ،

بلطيو َّىلع  ُّحلي  يلخادب  اًئیش  اًقھرمو ، ًابعص  ...رخآ  اًئیش 
يدجم ال نكلو  ينیحماس ، .كیلإ  همسرأ  فیك  فرعأ  ال  جورخلا ،

لك وھ  ءانبلاب ، يتأي  يدنع  عابشإلا  ءاسنلا ، قشعب  يتأي 
.يتایح
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نیتحول هعم  ذخأ  اھتیب ، ىلإ  دعي  ملو  ةمئان  ايرامو  ًالیل  لحر 
كسمت يھو  يھ  اھل  ىرخأو  هيدلاول ، ةدحاو  اًعم ، اھامسر 

يف هیتجوز  دجو  ةرھاقلا  يف  .مستبتو  ةاكشمو  ةیجاجز  ةروراقب 
مسري أدبو  بابلا  قلغأو  هترجح ، لخدف  بضغ ، يف  هراظتنا 

الو دجسملا  اذھ  يھ  ةایحلا  نأكو  اًدغ ، فقوتیس  رمعلا  نأكو 
.هدعسي وأ  هیضري  رخآ  ءيش 

هسأر ىلع  رقن  كانھف  ملؤمو ، جعزم  روعش  ركتبملا  روعش 
جرخ نإو  هقامعأ ، نم  جورخلا  ديري  مزق  كانھو  هعلضأ ، نیبو 
اذھ .هرمع  ةیقب  هوتیل  هنعليو  هعلتبیف  قالمع  ينج  ىلإ  لوحتي 
الو هدمخت ، ةأرما  الو  نونجلاب ، هبیصي  داك  هعولض  لخاد  رقنلا 

مئان وھو  ةیبصع  يف  كرحتي  َّلظ  هحيري ، توم  الو  هتكسي ، لمع 
نع َّفك  ةھرب : دعب  تلاقف  هبحت ، يتلا  هتجوز  يعارذ  نیب 

.مونلا عیطتسأ  ال  ةكرحلا !
ذخأو همالآ ، ركذتي  ریكس  هنأكو  ةفرغلا  لوح  رودي  ذخأو  ماق 

نيأ يقاروأ ! دجأ  ال  خرص : مث  مالظلا ، يف  هقاروأ  نع  ثحبي 
.نآلا ّلطأ  ِكقِ يقاروأ ؟ ِتأَّبَخ 

! لجر اي  كلقع  تدقف  تلاق : مث  اھريرس  نم  ةجوزلا  تضفتنا 
؟ قاروأ ُّيأ 

؟ وھ نيأ  قاروألا ، ىلع  مسرلا  - 
يف ينظقوت  كلقع ؟ تدقف  مأ  لجر  اي  رمخلا  يستحت  - 

.قاروأ نع  لأستل  لیللا  فصتنم 
، ةثلاثلا جوزتأ  ينلعجتس  هذھ  كتلماعم  ديدھت : يف  لاق 

! يرذحا
.كنونج لمحتت  نَّمع  نذإ  ثحبا  تلاقو : اھیتفش  تصمصم 

، اھدجي ملو  قاروألا ، نع  ثحبي  أدبو  اھلھاجتو  ةعمش  ءاضأ 
كسمأو اھفرعي ، يتلا  مئاتشلا  لكب  متمتو  هسبالم ، ىدتراف 
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ةرھاقلا يراوح  يف  اًمئاھ  تیبلا  نم  جرخو  ةديدج ، قاروأب 
.اھتامیمصتو هلوح  نذآملا  ىلإ  رظنيو  رجفلا  ناذأل  عمتسي 

نكي ملو  نیموي ، دعب  الإ  هتیب  ىلإ  دعي  مل  .ديدج  نم  مسريو 
لك نذآم ، عبرأ  نكست  هعلضأ  نیب  اھتامیمصتو ، نذآملاب  الإ  متھي 

نذآم لك  نع  ةفلتخم  اھنم  لكو  ىرخألا ، نع  ةفلتخم  ةدحاو 
.نیملسملا دالب 

امھفي مل  اًعم  امھنأل  ًابضاغ ؛ لحرو  لاملا ، ضعب  هیتجوزل  كرت 
.دراملا عم  افطاعتي  ملو 

يذلا ءابولا  نم  تكتشاو  هلاح ، نع  هتلأسو  ةسیفن  هتخأ  راز 
ىدم اھل  حرشي  نأ  عطتسي  ملو  اھلوح ، نم  دسج  يف  شھني 

هیتجوز نم  ىوكشلا  يف  أدب  لب  هسرتفي ، يذلا  قرألاو  دھسلا 
، يخأ اي  دمحم  اي  بیط  تنأ  تلاقو : هفتك  ىلع  تتبرف  هتایحو ،

نوكي نأ  دب  لجرلا ال  كب ، نامكحتتو  كنایطتمتف  مامزلا  امھل  كرتت 
يف الإ  انیبأ  ىلإ  رظنت  اًموي  اھرأ  مل  انمأ ، ركذتأ  ةجوزلا ، عم  اًمزاح 

.ةملكلاب ةملكلا  هلدابت  الو  هرھنت  ال  راھبناو ، مارتحا 
دجوي ال  انمامأ ، سیل  نكلو  تلعف ، امبر  مكھت : يف  دمحم  لاق 

نیفرعت ال  ةملكلاب ، ةملكلا  اھجوز  لدابت  مل  ملاعلا  يف  ةأرما 
.انأ نھفرعأ  امك  ةسیفن  اي  ءاسنلا 

مل مث  اًریغص ، تمتیت  يخأ ، اي  لیلق  كظح  ضاعتما : يف  تلاق 
تناك ول  يخأ ، اي  نیكسم  كیلع ، ونحت  ةجوزب  نمزلا  كضوعي 

انمأ ةيوق  ةأرما  تناك  كیتجوز ، عم  فرصتتس  تناكل  ةیح  انمأ 
ءالعو ركب  يبأ  تاجوزلو  انیبأ  رصقل  اًمراص  اًماظن  تعضو  .هذھ 
كمايأ صیغنت  ىلع  كاتجوز  تؤرج  امل  نآلا  ةیح  تناك  ول  نيدلا ،

! يخأ اي  نیكسم  اذكھ ،
.ًابرإ هقزمي  داكي  يذلا  دجولاو  داھسلا  دربت  مل  اھتاملكو  لحر 

رھظي اًمود  ناكو  قیضلا ، تقو  يف  لعفي  امك  هتركاذب  هدلاو  حال 
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، ناخدلا تارذ  نیب  ءطب  يف  ىفتخي  مث  حابصملا ، نم  دراملاك 
ىصعتستو ءارحصلا  عم  دحوتیف  اًدیعب ، ضكريو  هداوج  يطتمي 

ةوق يف  هیلع  ينثيو  مستبيو  قیضلا ، تقو  ىلجتي  هدلاو  هتيؤر ،
.يفتخي اًمئاد  يفتخي ، مث  لبق  نم  لعف  امك 

تتفي عادبإلاو  هعلضأ ، نیب  نم  جرخي  ينجلاو  هباذع  رمتسا 
ملكتي ملو  هسبالم ، مدنھي  ملو  اًریثك ، لكأي  ملو  لقعلاو ، دسجلا 

مجح سیقيو  عراوشلا  يف  میھي  نیناجملاك  ناك  دحأ ، عم 
ملأتي لاضع  ءادب  باصملاك  ناكو  عماوجلا ، تامیمصتو  نذآملا 
عادبإلا ةنعل  .توملاب  الإ  فقوتت  نل  همالآ  نأ  فرعيو  رارمتساب ،

.ةمقن مأ  ةمعن  يھأ  يردي  الو  نیلیلقلا  بیصت 
* * *

ناطلسلاو ةلوفطلا  قيدص  وھف  هنجس ؛ يف  نسحلا  ةرايز  ررق 
: نولوقي .مھدجمت  الو  نیطالسلا  مرتحت  يتلا ال  دالبلل  يعرشلا 

ناك اذإ  نوروثي  َمِلو  ماكحلا ، ىلع  نوروثي  ال  رصم  لھأ  َّنإ 
باذعلاو تارماؤملاو  نوجسلا  نیب  مھتایح  نوضقي  نیطالسلا 

لایخ نودھاشي  امك  نولتاقتي  كیلامملا  نودھاشي  مئادلا ؟
ءانفلاو مھل  دوجولاف  نورمتسيو ، نورخسيو  نوكحضيو  لظلا ،

.اًدبأو اًمود  ءارمألل 
ناطلسلا ةرايزب  دمحمل  حمسي  نأ  ىلع  اغبلي  ریمألا  قفاو 

، ةوق يف  هقناع  ىتح  دمحم  هیلع  لخد  نإ  امو  سیبحلا ، باشلا 
؟ يخأ اي  كلاح  فیك  لاقو :

مھنكلو بتكلا ، ينع  نوعنمي  ال  أرقأ ، ىسأ : يف  نسحلا  لاق 
لھ .بحأ  نم  لكو  يدالوأ  لكو  يئاسن  لك  ينع  نوعنمي 

! يبأ لذ  اولواح  امك  دمحم  اي  ينلذت  كیلامملا  ءارمأ  قدصت ؟
لك نأ  دلبلا  اذھ  يف  ام  لمجأ  لاق : مث  هفتك  ىلع  دمحم  تبر 
نم دب  الو  ءارمألا ، دنع  كل  عفشأس  ةعرسب ، ریغتي  ءيش 
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ءيشلا ضعب  مھل  تخضر  ول  .كشرع  ىلإ  دوعت  نأ  دب  الو  جرخم ،
.كشرع ىلع  كوكرتل 

فیك مھذاتسأ ، يبأو  كیلامم  يبأ ، دیبع  مھ  مھل ، خضرأ  نل  - 
.يجاح رفظملا  يخأ  اولتق  امك  ينولتق  ول  ىتح  مھل !؟ خضرأ 

ناك كدج  نأ  َسنت  الو  دالبلا ، نومحيو  كنومحي  نم  مھ  - 
.مھنم

وأ دئاق  يل  دجوي  الو  اًدبع ، تسلو  مھنم ، تسل  يننكلو  ناك ، - 
اي قدصت  لھ  يتلباقم ، نم  يتاجوز  ىتح  نوعنمي  .ذاتسأ 

ةثالث يننوطعي  ءارمألا  ناك  مھتياصو  تحت  تنك  امدنع  دمحم ؟
ديزي هبترم  مھنم  لكو  مھارد  ةثالثب  شیعي  ناطلسلا  .مھارد 

دلب يُّأو  نونج ؟ ُّيأو  اذھ ؟ لدع  ُّيأ  رانيد ، فلأ  نیثالث  ىلع 
، ءارمألا لك  ىلع  اوراثل  توص  رصم  لھأل  ناك  ول  اذھب !؟ ىضري 

.ناطلسلا اوراتخاو 
؟ أرقت اذام  يل  ِكْحاو  أدھا ، - 

، ةعبرألا بھاذملاو  ةیفوصلاو  هقفلاو  ریسفتلاو  نيدلا  يف  أرقأ  - 
هذھل تجتحا  امبر  ةیضاملا ، تاونسلا  لاوط  ریثكلا  تملعت 

؟ ةماعلا لاح  فیك  .ملعتأل  ةولخلا 
ةروجھم تویبلا  دلبلا ، عبر  نم  رثكأ  ىلع  ىضق  ءابولا  فرعت ، - 

.نزح الب  تیب  دجوي  الو 
؟ ریخب كتاجوزو  - 

.معن فسألل  - 
؟ نآلا ممصت  اذام  لاق : مث  نسحلا  مستبا 
.رئامعلا لك  قوفي  دجسمل  نمز  ذنم  ةركف  يدل  - 

.رئامعلا لك  قوفي  دجسم ، نسحلا : دَّدر 
يف دتميو  روصقلا ، لكو  دجاسملا  لك  هتعور  يف  قوفي  - 
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نمز ذنم  ملح  ةسردمو ، دجسم  فالآلل ، عستیل  همجح 
.ينيوھتسي

؟ موسرلا ىرأ  نأ  يل  لھ  نسحلا : لاق 
؟ كسبحم يف  انھ  - 

توملاب ينركذتو  ينع ، ءاسنلا  لك  دعُبو  ينزح  نع  ينیھلت  - 
هربق دوجو  نم  دب  الف  ناطلسلل  اًدجسم  اذھ  ناك  ول  .ةياھنلاو 

.هب هحيرضو 
.هلخادب ناطلسلا  نفد  نم  دب  معن ال  - 

حورلا ضباقب  مھركذيو  دقفلا ، نع  ةماعلا  ضوعي  اذھك  حرص  - 
! ةنجلا هل  نمضيو  ناطلسلا  ىركذ  دلخيو  ةایحلا ، حنامو 

! ةنجلا نمضي  ال  دمحم : مستبا 
اھدجسي ةدجس  لك  مامأ  رفتغت  بونذلا  لكف  اھنمضي ؛ لب  - 

لكو ملعلا ، بلاط  هملعتي  سرد  لكو  اذھك ، دجسم  يف  ملسم 
.ءابھ عضي  مل  رمعلا  نأكو  ..دمحم  .هللا  مسا  اھیف  ركذي  ةنذئم 

.دجسملا لكش  ةقرو  ىلع  يل  مسرا  ..باتكلا  اذھ  ينطعأ 
* * *

دقف ام  اًریثكو  هلقع ، هدقفت  تداك  دمحم  ىلع  ملحلا  ةرطیس 
دجاسملا ةقورأ  لخاد  ءاقبلا  ررق  ام  اًریثكو  ًالیل ، هتیب  ىلإ  قيرطلا 

هقاروأ لمحي  اًمئاد  ناكو  نيدھازلاو ، نییفوصلا  نیب  هلیل  ءاضقو 
.مسريو هملقو  هتاباسحو 

ًاتوص عمسو  رمأب هللا  مكاحلا  دجسم  يف  هتلیل  ىضق  امدنعو 
همسر ىلإ  رظني  نيذاحشلا  دحأ  ناكو  همامأ ، رظن  هنم ، برتقي 

ام لوضف : يف  ذاحشلا  لاق  .ةھيرك  ةحئار  هنم  حوفتو  نعمت  يف 
؟ ماعطلا ضعب  ينیطعت  لھ  اذھ ؟

مكاحلا دجسم  يف  كيأر  ام  لاق : مث  هیلإ ، هرظن  دمحم  لاطأ 
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؟ همیمصت كبجعي  رمأب هللا ؟
.نجلا نم  سوسمم  هنأ  عنتقم  وھو  همامأ  نم  ذاحشلا  ضفتنا 

اذھ ةمواقمو  هتایحو  هتیب  ىلإ  ةدوعلا  ررق  مث  هلوح ، دمحم  رظن 
هیتجوز ىلإ  داع  .جورخلا  لواحيو  علضألا ، نكسي  يذلا  دراملا 

ربقو هتوخإ  راز  مث  مھءامسأ ، يسن  دق  ناكو  هئانبأ ، نع  لأسو 
.ىودج الب  مونلا  لواحو  هيدلاو ،

نب اي  سانلا  ةایح  ىلإ  دع  كلقع ، دقفتس  هسفنل : متمت 
، كقيرطو كلقع  دقفت  َتأدب  عادبإلاو ، لایخلا  ةایح  َسناو  سانلا ،

دقفتس ملحلا ، اذھ  َسناو  ءارمألا ، دجاسمو  روصقلا  مِّمص 
بلقلل ءيطب  توم  دراملا  جورخ  يفو  ءانف ، عادبإلا  يف  ...كلقع 

.قيرطلا ءاھتناو  لوصولا  ةرارم  دارملا  غولب  يفو  سفنلل ، ةوجفو 
ىلإ دعو  تنأ  نم  ركذت  دمحم ، ریمألا  نب  اي  كتایح  ىلإ  دع 

! كتایح
ملو هنع ، هدلاو  عم  مَّلكت  يذلا  رصقلا  بابب  موي  لك  ملحي  أدبو 

، رخآل موي  نم  باوبألاب  هملح  يف  داز  لب  .اًموي  هتلیخم  كرتي 
سمش ىلع  حتفني  يبھذ  ریبك  باب  موي ، لك  بابب  ملحي  حبصأف 
مستبي اًقالمع  اًخماش  هسرفب ، هدلاو  اھنم  ىلجتيو  ةیساحن ،
يساحن بابب  ملحي  ةراتو  هتداعك ، يفتخيو  لءاضتي  مث  هیلإ 
ةاجانملا تاوصأ  هنم  جرختف  حتفي  مث  دصوي ، ةقیقد  موسرب 

، رشلا هنطابو  ریخلا  هرھاظ  بابب  ملحي  ةراتو  دھازلا ، قشعلاو 
، بخصلاو عادبإلاو  ةایحلا  لك  هنطابو  لممو  مھبم  هرھاظ  رخآو 

عدبملا ةءارب  اھنم  ىلجتت  هینیع  ىلع  رطیست  تاثلثمو  طوطخ 
رارمتساو مايألا  ىسأ  لجستو  هقلغتو ، رمعلا  حتفت  هتوربجو ،

.دولخلا نع  مئادلا  ثحبلا  يف  ناسنإلا 
الو اھسنأتسي  الو  اھفرعي  الو  هتایح ، رِّدقي  نكي  مل  هنكلو 
نم دب  ال  هسفن ، هوشتو  هدسج  شھنت  ةنعللا  هذھو  اھديري ،

272



ءارمأ ةلباقم  بلط  .ءاودلا  وھ  ءادلاو  ضرملا ، نم  صلختلا 
ةعاطلا ضورف  مَّدقو  نسحلل ، عفشو  اغبلي  لباقو  كیلامملا ،
ًالوغشم نوكیس  نسحلا  نإ  ریمألل : لاقو  نسحلا ، نع  ةباین 

نلو مكحلاب ، متھي  نلو  دالبلا ، نوئش  ريدي  نلو  دجسم ، ءانب  يف 
.كیلامملا ءارمأ  جعزي 

سردلا مھف  طقف ، هعم  ملكت  ٍّجرت : يف  اغبلي  ریمألل  دمحم  لاق 
.نآلا جضنو  اًریغص  ناك  هبعوتساو ،

صلختلا لواح  نيرشعلا ، متي  نأ  لبق  لبق ، نم  اھلعف  اغبلي : لاق 
مل ءارمألا ، نم  صلختلا  ديري  ةیمورلا  نبا  كیلامملا ، ءارمأ  نم 

ىلع ضبق  نيرشعلا  متي  نأ  لبق  نسحلا  اذھ ! ىلع  هدلاو  ؤرجي 
ثالث دعب  نآلا !؟ مھب  لعفیس  اذام  مھكالمأ ، رداصو  ءارمألا ،

.هب قثأ  ال  نجسلا ؟ يف  تاونس 
عفنت نأ  ىنمتأ  مكحلل ، ماظن  ىلع  قفتاو  هعم  ملكت  - 

.يبأ فرعت  َتنك  يتعافش ،
ناك ينسحملا  دبع هللا  نب  دمحم  ریمألا  مسح : يف  اغبلي  لاق 

، طق كیلامملا  ةبیھ  ةلق  ىلع  قفاو  امل  ایح  ناك  ول  يذاتسأ ،
.مھنم ناكو  نیبراحملا  ةیمھأ  ردقيو  فرعي  ناك 

حبصأ نسحلا  نسحلا ، ةلباقمل  بھذا  قفر : يف  دمحم  لاقف 
ءانب يف  ًالوغشم  نوكیس  دالبلا ، ريدي  نل  اًدھازو ، ایفوص 

.دجسملا
عم مالكلل  كیلامملا  ءارمأ  ضعب  هعمو  اغبلي  بھذ  امدنع 
يف اغبلي  لاقف  .ناترسكنم  هانیعو  ًائداھ ، نسحلا  ناك  نسحلا 
نَم .لعفأ  نلو  عیطتسأ ، دحأ ، ينمال  ام  نآلا  كتلتق  ول  ةوق :

ریمألا مأ  قھارملا  ناطلسلا  كيأر ؟ يف  دالبلا  هذھ  مكحب  قحألا 
نم جرخ  نم  مأ  اًماوعأ  اھسرامو  ةسایسلا  فرعي  نم  لتاقملا ؟
رثكأ كلمرحلا  يف  هتاعاس  ىضقو  اھناردج  نیب  ملعتو  روصقلا 
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؟ عالقلا نم 
دعبأ ىلإ  هظیغت  اغبلي  تاملكو  نسحلا ، ىلع  يناوث  قیضلا  ادب 
يف بارعألا  يدرمتم  نم  هنأب  رعشي  هلعجت  هیلع  ةياصولاو  دح ،
ءارمأ هباصعأ : ىلع  ةرطیسلا  لواحي  وھو  لاق  مث  ةظحللا ، هذھ 

.مھنع ءانغتسالا  عیطتسأ  الو  ةمكحلاب ، نومستي  كیلامملا 
؟ نسحلا ىلإ  يرامق  نم  نذإ  كمسا  َتریغ  اذامل  - 

.ةماعلا نم  ينبرقي  ایبرع  اًمسا  ديرأ  تنك  - 
؟ ةماعلا نم  برقتلا  َمِلو  رذح : يف  اغبلي  لاق 

ضارتعا ال  ملسو ، هیلع  هللا  ىلص  يبنلا  دیفح  مسا  وھ  - 
! لعفأ لوألا  يمسا  دیعأ  نأ  ينديرت  ول  هیلع ،

ءامسأ نوذختي  ءارمألا  ضعب  سأب ، ال  لاق : مث  ًالیلق ،  اغبلي  ركف 
نم كتجرخأ  ول  ..كسفن  ىلع  قلطت  امك  نسح ، .اًضيأ  ةیبرع 
ىلإ كدیعأ  نلف  كیلامملاب  رارضإلا  يف  ةرم  ولو  تركفو  نجسلا 

! روفلا ىلع  كتبقر  عطقأس  .نجسلا 
يعم َتملكت  ول  ریمأ ، اي  ينرذعا  هلوح : رظني  وھو  نسحلا  لاق 

نأ طقف  ىنمتأ  يل ، ةمیق  الف  ءاملعلاو  ءارمألاو  ةاضقلا  مامأ  اذكھ 
.دیحولا يبلط  وھ  اذھ  دالبلا ، ناطلسك  مھمامأ  ينمرتحت 

تسل كنكلو  معن ، دالبلا  ناطلس  لاق : مث  اغبلي  هنم  برتقا 
.مكحلا نوئش  يف  لخدتت  الو  كیلامملا ، ىلع  ًاناطلس 

ينجرخأ نكلو  هب ، ينرمأت  ام  لعفأ  مسح : يف  نسحلا  لاق 
.انھ نم 

يف دمحم  رمتساو  نسحلا ، عم  مالكلا  دعب  ریمألا  قفاوو 
ناكم ىوس  ركذتي  دعي  ملو  نمآ ، ناكم  يف  هقاروأ  أبخو  مسرلا ،

.قاروألا
* * *
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ةيرحلا ال ةوشنو  فصوت ، ةوشنب ال  هنجس  كف  دعب  رعش  نسح 
مسقأ دق  ناكو  هرمع ، لاوط  اًنیجس  شاع  نم  ىوس  اھب  رعشي 

، هتاجوز ناضحأ  ىلإ  الوأ  بھذیس  نجسلا  نم  جرخي  امدنع  هنأ 
جرخیس مث  تاونس ، ثالث  هیف  شاع  يذلا  نامرحلا  لك  عبشيو 

ىلع ریسيو  ىولحلاو ، هكاوفلا  يرتشيو  اًركنتم ،  قاوسألا  ىلإ 
ةيواز يف  رجفلا  يلصیل  بھذي  مث  سارح ، الب  ًالیل  لینلا  ئطاش 

.مھفلاو ةفرعملا  بلطيو  ةيرحلا ، میعن  ىلع  ركشيو هللا  ةریغص ،
رماوألا لك  عیطیس  هنأ  ءارمألا  دعو  دق  ناك  نیجس  وھ  امنیبو 

مھتایحضت ردقي  هنإ  مسقأو  رومألا ، لك  يف  مھرواشیسو 
.دالبلل هنولعفي  ام  لكو  مھماظنو 

ابحم هتعیبطب  ناكو  تاینيرشعلا ، ةيادب  يف  نسحلا  ناكو 
دعبأ ىلإ  اھب  عتمتسيو  هتایح  شیعي  اًعم ، نيدلل  ابحمو  ةایحلل 
يف ملعت  دق  ناكو  ىدم ، ىصقأ  ىلإ  بح هللا  يف  بوذيو  ىدم ،

ةفرعملا نأو  ةریصق ، ةایحلا  نأ  فرعو  ریثكلا ، مھفو  ریثكلا  هنجس 
.ةيدبأ

: لاقو قاروألا  ىلإ  رظنف  میمصتلاب ، دمحم  هراز  ىتح  جرخ  نإ  ام 
عراوش نیب  ریسأ  نأ  ديرأ  مویلا  نكلو  ةركفلا ، بحأ  ينبجعت ،

يذاحش رقفأك  يتلوفطو  اًنیجس  يرمع  تشع  .ةرھاقلا 
فرعأو كتلئاع ، روزنو  اھعراوش  يف  كعم  ریسأ  نأ  ديرأ  .ةرھاقلا 

لك كیلامملا  مھیلع  رجاشتي  نم  مھ  نمو  رصم ، لھأ  مھ  نم 
! نورابج موق  مھنأ  دب  ال  نولتاقتيو ، نورحانتيو  رجاشتلا  اذھ 

نورجاشتي كیلامملا  نأ  نم  اًدكأتم  تسل  لاقو : دمحم  مستبا 
سیلو اھسفن  رصم  ىلع  نولتاقتي  مھنأ  دقتعأ  رصم ، لھأ  ىلع 

! اھلھأ
؟ اھلھأ الب  رصم  امو  - 

، اھتاورث لكو  اھینابمو  امبر  اھلین  اذھ ، يف  ركفأ  مل  يردأ ، ال  - 
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كتبھو ولو  كیلع ، يصعتست  ةأرماك  اھنم  تنكمت  ول  رصم  ةلیمج 
.اھیعارذ نیب  بوذت  اھسفن 

؟ دمحم اي  اھنم  نكمتأ  لھو  - 
يذلا دجسملاب  ملحأ  دعب ، دحأ  اھنم  نكمتي  مل  دمحم : مستبا 

ىتح َّيلایلو ، يمايأ  لك  ىلع  رطیسي  أدب  موي ، لك  هءانب  ديرت 
أدبأ نأ  طقف  ديرأ  ءيش ، لكو  ءاقدصألاو  لاملاو  نھتدھز  ءاسنلا 

ال تومأو  هلمكأ  كلذ ، دعب  ءيش  يأ  ديرأ  الو  حرصلا ، اذھ  يف 
.يلابأ

يف أدبن  ةلحرلا  ينتبجعأ  ولو  ةرھاقلا ، بلق  ىلإ  ًالوأ  ينذخ  - 
رصم قحتست  ملاعلا ، يف  دجسم  ربكأو  لمجأ  ينبأس  لمعلا ،

.ينم اذھ 
بلطو هھجو ، ىلع  ءاطغ  عضوو  ةميدق ، سبالم  نسحلا  ىدترا 

، رصقلا جراخ  للستو  رصقلا ، لخاد  هورظتني  نأ  سارحلا  نم 
عفنت كیلامملا  عم  يتندھ  فرعت ، سمھو : دمحم  بناجب  راسو 

، ةظحللاو وتلا  يف  يننولتقیس  اوناك  َّالإو  فورظلا  هذھ  يف 
لك عیطأس  يننأ  مھتدعو  .َّيلإ  نونئمطي  مھنكلو  مھفرعأ ،

.رماوألا
، قجسو ةدبك  ةبرع  مامأ  افقوتو  لینلا ، فافض  ىلع  اًعم  اراس 

هانیع ثحبتو  ىلوألا ، ةرملل  ملاعلا  ىري  ریغص  لفطك  نسحو 
ىلإ رظنا  سامح : يف  لاق  باجعإ ، يف  رفصيو  ناكم  لك  يف 

اذھ يف  ةایحلا  معط  قوذت  رھنلا ، نوكس  ىلإو  ًالیل  ألألتت  هایملا 
تايولح يرتشأ  نأ  ديرأ  تاراھبلاب ، ئلتمملا  مسدلا  ماعطلا 

.نیيرصملا عم  ملكتأ  نأو  اًضيأ ،
دجاسمو هدادجأ  دجاسم  ىلإ  رظني  يراوحلا  نیب  راس 

نوكیس هونب  ام  لك  مھلك ، سامح : يف  لاقو  ةرباغلا ، نیطالسلا 
، يدج نووالق  دجسمل  رظنا  .دمحم  اي  كدعأ  يحرص ، مامأ  اًریغص 
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.ةعضاوتمو ةلیئض  دجاسملا  هذھ  لك  يبأ ، دجسم  ىتح 
يف قالمعلا ؟ حرصلا  اذھ  ينبتس  نيأو  لاق : مث  دمحم  مستبا 

؟ اذھل اھفوطعو  ةرھاقلا  يراوح  يف  ناكم  ال  ءامسلا ؟
ينيوھتسي كیلامملا ، ضعب  ىلع  صغنن  لاق : مث  ًالیلق  ركف 

.يكولمم ریمأل  رصق  هب  هنیعب  ناكم 
.نسح اي  مھشطب  فاخأ  - 

دجوت الف  انیلع  اوضقي  نأ  لبق  مھیلع  انیضق  ول  فخت ، ال  - 
.موي لك  اًدحاو  مھنم  لتقأ  نأ  تعطتسا  ول  هآ  ةلكشم ،

.مھداعت الو  روھتت  ال  نسح ، - 
، دجسملل حلصي  لیخلا  قوس  يف  يوایحیلا  اغبلي  ریمألا  رصق  - 

.ةنيدملا نكامأ  عسوأو  لضفأ  نم 
ریمألل كدلاو  هانب  كیلع ، اًران  حتفتس  عزف : يف  دمحم  لاق 

.اًصیصخ
رصم لھأ  مركلا ، نوقحتسي  مھو ال  مھعم  اًميرك  ناك  يدلاو  - 

، ىسألا اذھ  لك  عم  مستبت  مھھوجول  رظنا  مركلا ، نوقحتسي 
ةحرف نوعاطلا  مھل  كرتي  ملو  مھرايد ، تبرخو  مھدالوأ ، تام 
لھأ دحأ  تیب  ىلإ  ينذخ  ةیضار ، مھھوجو  لزت  ملو  ةدحاو ،

.رصم
ملف ةمطاف ، هتلاخ  تیب  ىلإ  هذخأي  نأ  ررقو  ًالیلق ، دمحم  ركف 

، ناطلسلا نوفرعي  هتوخإو  ثدحي ، امب  هتوخإ  ةحراصم  ديري  نكي 
هتلاخ امأ  .ناطلسلا  ىلعو  هیلع  رطخ  اذھو  هلكش ، نوفرعيو 
ریثكلا لأست  نلو  اًعيرس  ىسنتو  ةئيرجو ، ةرتھتسمف  ةمطاف 

.ةلئسألا نم 
، مدخلا ضعب  عم  نآلا  اھدحو  نكست  تناكو  اھتیب ، باب  َّقد 
، ةرھاقلا جراخ  لحر  رخآلا  مھضعبو  ءابولا  يف  اھئانبأ  ضعب  تام 

تارايزب دعستو  دافحألا ، يتأي  ًانایحأو  ًانایحأ ، اھترايزل  نوتأي 
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ضرملاو زجعلاب  جزتمت  امدنع  ةبیئكو  ةشحوم  ةدحولاف  براقألا ،
! ليوطلا رمعلاو 

فیك ةیلاغلا ، نبا  بنيز ، نبا  دمحم  ةلئاق : هتقناعو  بابلا  تحتف 
؟ كعم نم  يبیبح ؟ اي  كلاح 

نأ انل  لھ  َّيلع ، ٍلاغ  قيدص  نسحلا : ىلإ  ریشي  وھو  لاق 
نأ ديريو  ةنيدملا ، نع  بيرغ  يقيدص  تقولا ؟ ضعب  كعم  سلجن 

.كیلع فرعتي 
اذھ ْحِزأ  كھجو ، ىرأ  نأ  ديرأ  تلاق : مث  نسحلل  اھرظن  تلاطأ 

.ءاطغلا
تلاطأو هھجو  ىلإ  ترظنف  ءاطغلا ، حازأ  مث  ًالیلق ، نسحلا  دَّدرت 

ناك لھ  لبق ، نم  هتيأر  يننأك  دمحمل : تلاق  مث  هیلإ  اھرظن 
.تقولا لاوط  كانھ  بھذأ  قالوب ؟ يف  لظلا  لایخ  يف  لمعي 

كنع هل  تیكح  يننكلو  يتلاخ ، اي  ال  لاقو : هتاكحض  دمحم  متك 
.بذعلا كتوص  نعو 

نسحلاو ىولحلا ، مھل  تمدقو  هتسلجأو ، نسحلا  دي  تَّدش 
؟ بيرغ اي  كمسا  ام  تلاق : مث  راھبنا ، يف  اھیلإ  رظني 

.نسح لاقو : مستبا 
َّنإ نولوقي : اًمسا ! هلمجأ  ام  ناطلسلا ، مساك  ةعرسم : تلاق 

.ةماعلا نم  برقتیل  اًنسح ؛ هسفن  ىَّمس  ناطلسلا 
.لعف هنأ  دقتعأ  معن ، ةيدج : يف  نسح  لاق 

نم برقتي  نأ  لضفألا  نم  ناك  ناطلسلا ، اذھ  میشغ  - 
!؟ نوكلمي اذامو  ةماعلا  مھ  نم  كیلامملا ،

.دلبلا اذھ  لھأ  - 
، بيرغ كنأ  دب  ال  ينب ، اي  تنأ  بيرغ  تلاقو : اھمف  ىلع  تبرض 
؟ يئانغ عمست  نأ  ديرت  .رصم  نع  الو  ماكحلا  نع  ریثكلا  فرعت  ال 
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.اذھ ىنمتأ  سامح : يف  لاق 
، ءانغلا يف  تصاغو  اھتنجول  اھفك  برقت  يھو  ينغت  تأدب 

؟ بنيز بحأ  يذلا  ریمألا  ةصق  َتعمس  تلاق : تھتنا  امدنعو 
.اھعمسأ مل  - 

يف فولأم  ریغ  اذھ  يكولمم ، ریمأ  نم  تجوزت  اذھ  دمحم  مأ  - 
تناك مھرغصأ ، دمحم  دالوأ ، ةسمخ  هنم  تبجنأو  اندالب ،

لمحتت ملو  اھلجأ  نم  ءاسنلا  لك  يف  دھز  اھقشعيو ، هقشعت 
نكلو سان ، دالوأ  لب  كیلامم ، اوسیل  مھدالوأ  اًریثك ، هدعب  شیعلا 

؟ نونوكي اذام  مھدافحأ  ىرت 
.رصم لھأ  نم  اًعرسم : لاق 

؟ ةنيدملا هذھ  يف  سانلا  دالوأل  ثدحي  اذام  اًمئاد : لءاستأ  - 
ةنيدملا هذھ  سانلا ، ةیقب  نیب  نورھصنيو  اھتقورأ ، نیب  نوھوتي 

اھیف انلك  فدھلاو ، ةركاذلا  كدقفتو  رھنلاك ، كعلتبت  ةبيرغ ،
ركفيو ةماعلا  ىسني  نأ  ناطلسلل  لضفألا  نم  ناك  اذل  بيذاجم ؛

! كیلامملا يف 
.نسح ناطلسلا  انأ  .يتلاخ  اذامل : فرعي  اًعرسم ال  لاق 

لیمجو ريدتسم  كھجو  تلاق : مث  هل ، اھرظن  تلاطأ  هیلإ ، ترظن 
! كلمجأ ام  ناوارضخ ، كانیعو 

تربك هل : سمھ  مث  دمحم  مستبا  ةشھد ، يأ  اھیلع  دبي  مل 
.زیكرتلا دقفت  ًانایحأو  نسلا  يف 

ديرأ مویلا ،  يعم  َقبا  ينب ، اي  كل  خبطأس  موقت : يھو  تلاق 
عمسو يتیب ، يف  هتلیل  ىضق  ناطلسلا  نأ  يدافحأل  يكحأ  نأ 

، ةیھاد نیتس  يف  راغ  يئانغ ، عامس  هركي  يجوز  ناك  يتوص ،
؟ يئانغ كبجعي  .سأب  ال  ةعشب ، لاجر 

.يتلاخ اي  لیمج  مستبا :
يطعت نأ  ديرت  ةيدج : يف  تلاقو  هدیب  تكسمأو  هنم  تبرتقا 
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؟ ةماعلا رمأب  متھت  ةماعلل ؟ ةطلسلاو  ةوقلا 
.مھردقأو مھب  متھأ  - 

نوكردي امبر ال  ..ركذت  تلاقو : هینیع ، ىلإ  ترظنو  رثكأ  تبرتقا 
بضغُت امبرو  دالبلا ، ناكرأ  نیب  لالضلا  رمتسي  امبرو  نومھفي ، الو 
اھجوز لتُق  بنيز ؟ ركذتت  .رذحلا  َّخوتو  سرتحا  هب ، كل  لبق  نم ال 

قوف شیعلا  نوبحي  مھنكلو  ةریصق ، مھرامعأ  كیلامملا  .اًردغ 
! ةلكشم ...ةماعلا  بحت  تنأو  دابعلا ،

يتلا اھجوز  ةءالمب  اًريرس  هل  تزھجو  اًعم ، اكحضو  اًعم  الكأ 
اھدي ىلع  تبر  حابصلا  يفو  اًدبأ ، اھلمعتست  الو  اھب  ظفتحت 

؟ ءيش ىلإ  نیجاتحت  ءيش ، لك  ىلع  كركشأ  .يتلاخ  لاقو :
؟ لام ديدج ؟ تیب  ءيش ؟ ِّيأ 

اًديدج اًرمع  جاتحأ  هدي : ىلع  دنست  يھو  تلاقو  تمستبا 
.قالوب يف  ينغأل  ةصرفو 

اي ّبقأ  كلِ نأ  ديرأ  اھتیحان : هدشت  يھو  تلاقف  بجي ، ملو  كحض 
.ناطلسلا دخ  تلَّبق  يننإ  لوقأل  كدخ ؛ يف  ةلبق  نسح 

! ةماعلا بحت  تلاقو : هفتك  ىلع  تتبرو  هتلبقف ، هدخ  اھاطعأ 
.مالسب بھذا  كنزحأ ! ام 

* * *
متتس يذلا  عوضوملاو  اًفلتخم  ناك  مویلا  ناطلسلا  سلجم 

.اًعم نییبیلصلاو  راتتلا  وزغ  نم  رطخأ  ناك  هتشقانم 
دجسملا نع  سامح  يف  ملكتي  ناطلسلاو  اًنكاس  دمحم  يقب 

دبأ ىلإ  كیلامملا  خيرات  يقبیس  يذلا  حرصلا  نعو  ةسردملاو ،
.هینبیس يذلا  حرصلا  فصي  نأ  دمحم  نم  بلط  مث  .نيدبآلا 

أدبو ةلواطلا ، ىلع  موسرلا  عضوو  دمحم ، بلق  تاقد  تلع 
دجسملا اذھ  موسرلا : ىلإ  ریشي  وھو  سامح  يف  حرشي 
كیلامملا ىركذ  دلخیس  دجاسملا ، لك  هتحاسم  يف  قوفیس 
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نیعبسو عبسو  نیتئم  نم  رثكأ  نوكي  نأ  هديرأ  رھدلا ، دبأ  ىلإ 
يف اًعارذ  نيرشعو  سمخو  ةئم  نم  رثكأو  هلوط ، يف  اًعارذ 

عالقلا لك  ةبقلا  لوطت  نأو  نذآم ، عبرأ  ينبأ  نأ  ديرأو  هضرع ،
سرادم عبرأ  ءانب  ىلع  ناطلسلا  عم  تقفتا  ببقلا ، لك  قوفتو 

.ةعبرألا بھاذملل  دجسملا  عم 
، انھ ةیعفاشلا  ةسردملا  ةسردم : لكل  هعبصإب  راشأ  مث 

سیل حرصلا  اذھ  ةیلبنحلاو ، ةیكلاملاو  ةیفنحلا  ةسردملاو 
نأ هديرأ  توم ، حيرض  سیلو  ةایحلل  حرص  ملعلل ، لب  طقف  ةالصلل 

ءابطأو نیبقارمو  نیسردمو  بلاط  ةئمسمخ  نم  رثكأل  عستي 
.ءاملعو

میلعتل نیملعمو  نیبتكم  ديرأ  سامح : يف  نسحلا  لاق 
ىلإ لیبسو  ةياغ  ملعلا  نآرقلا ، ظفحو  ةباتكلاو  ةءارقلا  لافطألا 

نآرقلا ظفحيو  ملعتي  لفط  لكل  يتنازخ  نم  عفدأسو  لوصولا ،
.همَّلع ملعم  لكلو 

نم ىنفت ، هذھ ال  كتنازخو  لاق : مث  مكھت  يف  اغبلي  هیلإ  رظن 
، ماع لك  اھديزیل  ناضیفلا  يتأي  لینلا  ءام  اھنأكو  دوقنلاب ؟ اھدوزي 

؟ ناطلس اي  كل  يتأي  ناضیف  ُّيأ 
، اًضيأ ماعطلاو  ةوسكلا  نمث  مھل  عفدأس  لب  نسحلا : لمكأف 
، دمحم لاق  امك  ةایحلاو  هقفلاو  ملعلل  ًاناكم  حبصیس  يدجسم 

.دمحم اي  لمكأ 
اھلثم ينبي  نل  ةيانب  هذھ  ةدشب : قفخي  هبلقو  دمحم  لاقف 
ربكأ نوكیس  نسح  ناطلسلا  دجسم  ناويإو  .ناطلس  الو  كلم 
يف ببقلا  لك  اھعافترا  يف  قوفتس  هتبقو  ىرسك ، ناويإ  نم 

ولعتس هتنذئمو  نیملسملاو ، نییحیسملا  لك  دنعو  دالبلا  لك 
.نیعمجأ ملاعلا  تايانب  ىلع 

! ناطلس الو  كلم  اھلثم  ينبي  نل  نسح : ناطلسلا  دَّدر 
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لاق مث  ةسامح ، يأ  اودبُي  ملو  تمص ، يف  ءارمألا  هل  عمتسا 
ءاشنإل يفكي  يذلا  لاملا  دجتس  نيأو  ءافج : يف  اغبلي  ریمألا 

؟ يفارخلا قالمعلا  دجسملا  اذھ 
، ریمأ اي  كناطلس  ردقت  كارأ ال  لاق : مث  ةھرب  نسحلا  هیلإ  رظن 

ةروجھملا تویبلاو  فاقوألا  لك  رمألا ، يف  تركف  هتاردق ، فرعت  الو 
نمو اھیف ، فرصتن  ةلودلل  كلم  ءابولا  يف  اھباحصأ  تام  يتلا 

.دجسملا ينبن  اھلاومأ 
دجسم لثم  اًدجسم  نبا  ريذبتلا ؟ ملو  قیض : يف  ریمألا  لاق 

؟ اًتیمو ایح  وھزلا  ديرت  اذامل  كیبأ ،
.ناطلسلا عم  ملكتت  كنأ  ركذت  - 

، اًضيأ اذھ  ركذت  ًاناطلس ، كتلعج  نم  انأ  مسح : يف  اغبلي  لاق 
ةلودلا ةنازخ  رمدتس  يفكت ، نل  فاقوألاو  تویبلا  لاومأ  يالوم ،

، نآلا هنع  ثيدحلا  نم  دب  ریطخ ال  رخآ  رمأو  لكشلا ، اذھب  ىنبمب 
نیبرقملا كلاجر  نع  كعم  ثدحتلا  ديرأ  ءارمألا  لك  نع  ةباینلاب 

.دالبلا يف  بصانم  هتیطعأ  نم  لكو 
.مَّلكت ةوق : يف  نسحلا  لاق 

هل نم  لك  ناطلس ، اي  نیبرقملا  كلاجر  نیب  كیلامم  دجوي  ال  - 
لكو مكحي ، نم  لكو  ناطلسلا ، عم  سلجي  نم  لكو  ةيالولا ،

ةرامعلا ِدّیشُم  ىتح  سانلا ، دالوأ  نم  ةطرشلاو  ءاضقلا  لاجر 
.سانلا دالوأ  نم  هب  تنعتسا  يذلا 

.هیلإ ریشي  اغبليو  اًنكاس  دمحم  يقب 
اوغَّرفتي نأ  كیلامملل  ديرأ  .فرعأ  سامح : يف  ناطلسلا  لاقف 

رطخأ رمأ  برحلاف  سانلا ؛ دالوأل  مكحلا  كرتتو  راطخألاو ، بورحلل 
نم رثكأ  ةماعلا  عم  نولماعتي  سانلا  دالوأو  مكحلا ، نم  مھأو 
نمو مھنم  مھ  مھعم ، نولمعيو  مھنم  نوجوزتي  كیلامملا ،

نم لضفأ  دجوي  ال  كیلامملاو ، ةماعلا  نیب  لصو  ةقلح  كیلامملا ،
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تازایتما لكو  اغبلي ؟ اي  ينمھفت  يتدعاسمل ، سانلا  دالوأ 
.سمت كیلامملا ال 

مھ نم  مھيدل ؟ ةربخ  ُّيأ  اذھ ؟ يف  َتركف  فیك  ركفت ؟ فیك  - 
ماظن ال  ودعلا ، ءاھد  عم  اولماعت  الو  بورحلا  ىلع  اوبردت  ال  ًالصأ ؟

اھل سیل  ءاینغألاو  نیھفرملا  نم  ةمزح  مھف ، الو  ةمارص  الو 
ماشلاو رصم  رمدتس  عیطتست ، نلو  ىوقت  نل  اذھك ، دلب  مكحب 
نوردقي سانلا ال  دالوأ  يردي ؟ نم  نمیلاو ، دادغب  امبرو  زاجحلاو 

.رصم مكحل  نوقري  الو 
، كیلامملا نم  رثكأ  اھنوفرعي  لاق : مث  هیلإ  هرظن  نسحلا  لاطأ 
، اغبلي اي  ةماعلاب  نھتست  ال  مھتابلطو ، ةماعلا  لكاشم  نوفرعيو 

.داسفلاو بارخلا  َّمعل  بارعألا  عم  اودحتاو  اودارأ  ول 
نوصبرتي دونجلا  املاط  نوءرجي ، بارعألا  الو  نوءرجي  ةماعلا  ال  - 

بھذت فوسف  سانلا  دالوأ  دالبلا  مكح  اذإ  امأ  برخم ، يأب 
تھتناو مھتلود ، تحشكناو  كیلامملا ، رسكنالو  مكتبیھ ،

نمل سیل  ينرذعا  يالوم ، اي  نمث  ةیھافرلل  اھلبق ، لودلاك 
يف راھزألا  نیب  ریسلاو  كلمرحلاو  ةءارقلا  يف  هتقو  يضقي 

.ءایشألا هذھ  ىلع  مكحلا  ةقاربلا  هقئادح 
عطقأ نأ  لبق  اغبلي  اي  انھ  نم  جرخا  ةوق : يف  لاقو  نسحلا  ماق 
يلتق تدرأ  ول  ءيش ، ينفیخي  دعي  ملو  ءارمألا ، مامأ  كتبقر 

ينتلتق ول  .دجسملابو  دلبلا  اذھب  متھأ  يننكلو  ينلتقاف ،
كیلامملا ةداع  نم  سیل  دجسم  مدھف  دجسملا ، لمتكیسف 

.دقتعأ اذكھ  وأ  ةيرحبلا 
كیلامملا مرتحا  هنأل  نینس  كدلاو  َمَكَح  مسح : يف  اغبلي  لاق 

يمعت بابشلا  ةقامح  َّنأ  مأ  بعوتساو ، مھفا  مھب ، ردغي  ملو 
!؟ كتریصب

* * *
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لك نع  فكتعاو  هتاجوز  رجھو  دجسملا  میمصت  دمحم  أدب 
سم هباصأ  هنأكو  مھلكش ، الو  هدالوأ  نس  ركذتي  دعي  ملو  ملاعلا ،
وھو َّالإ  برشي  الو  ماني  الو  عماجلاب ، اًسووھم  حبصأ  .نجلا  نم 
يذلا همجحو  هسرادمو  هتقورأ  لیختيو  ًالیل  هب  ملحي  هیف ، ركفي 
رورمب ملحي  ناكو  هب ، ملت  نأ  ةدرجملا  نیعلا  ىلع  يصعتسیس 

.هتيرقبع ىلع  اًدھاش  دجسملا  ءاقبو  همسا  دولخو  روصعلا 
الو بح  يف  اضرلا  دجي  ملو  مھفلا ، لواحيو  ثحبي  هتایح  شاع 

ناكرأ نیب  الإ  اضرلا  دجي  مل  نكسو ، دلب  ىتح  الو  ذوفن  الو  لام 
نمكي عادبإلا  يفف  هیلع ؛ راصتنالاو  نمزلا  ةبراحمو  همالحأ 
نمكت مسرلا  يفو  ةوقلا ، نمكت  دییشتلا  يفو  دولخلا ،

ديري دعي  مل  .رارقتسالاو  اضرلا  ءانبلا  نم  ءاھتنالا  يفو  ةزجعملا ،
، حرصلا روزیس  نمیف  ركفي  وھو  لمعلا  أدب  .اًرجأ  بلطي  ملو  اًئیش ،

نم مك  هب ، دیشيو  همسریس  نمو  هب ، هباجعإ  يدبیس  نمو 
مكو نیلصملاو ، رئامعلا  يِدّیَشُم  نم  مكو  نیطالسلاو ، ةداقلا 

نوقھشيو هیلع  نورمیس  سانلا  نم  مكو  كیلامملاو ، ةماعلا  نم 
! هتمظع نم  لوھذ  يف 

نب دمحم  نب  دمحم  مسا  نوءرقيو  نوثحبیس  سانلا  نم  مك 
لكو رمعلا  نوھي  هدعب  ملح  ةرامعلل ، دیشمك  ينسحملا  كیلیب 
مكو قوشلاو ، ثحبلا  يف  هتایح  عاضأ  قشاع  نم  مكو  هتاذلم ،

! نونجملاو مئاھلا  وھو  لالضلا  ايابخ  نیب  هتایح  عاضأ  ثحاب  نم 
ولت ةرملا  هروزي  ناك  دجسملا  نم  ءزج  نم  دمحم  ىھتنا  املك 

هيدعاسم لوح  هینیعب  رودي  مث  تاعاس ، هیف  قدحيو  ىرخألا ،
اضرلاب معفملا  عادبإلا  ءاوھ  قشنتسيو  نییفرحلاو ، نیطاطخلاو 

.رمتسي مث  نجشلاو ،
حبصأو رونتلاو ، دجسملل  يساحنلا  بابلا  میمصت  يف  أدبو 

بلط ةَّرم  نم  مكو  هنونجو ، هناقتإو  هتقدب ، نییفرحلا  نیب  اًفورعم 
هبجعت مل  ةَّرم  نم  مكو  تاَّرمو ، ةَّرم  لمعلا  اودیعي  نأ  مھنم 
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.مھلمع لك  عجارو  تافاسملا  ساق  ةَّرم  نم  مكو  فراخزلا ،
، لمعلا كرت  يف  نوركفيو  مئاتشلاب  نومتمتي  لامعلا  حبصأ 

ةرامعلا ِدّیشم  اولمحتو  دالبلا ، يف  لمعلا  ةلقل  اورمتسا  مھنكلو 
دب هحرص ال  نأكو  يھتنت ، يتلا ال  هتابلط  يف  ءارمألا  بلغ  يذلا 

ضرألا باوبأ  حتفیس  عماجلا  باب  نأكو  رھدلا ، لاوط  ىقبي  نأ 
بابلا نم  ىھتنا  امدنعو  .هخضريو  نمزلا  ىلع  رصتنيو  اھزونكب ،
حرصلا دقفتیل  هسفنب  يتأي  نأ  ناطلسلا  نم  بلط  هتفرخزو 

ةيرح هئاطعإو  علضألا  نم  دراملا  جورخ  ىلع  دھشيو  عادبإلاو ،
.قالطنالا

مث بابلا ، ىلإ  رظني  وھو  ةوشنلاو  ةشھدلا  نسحلا  ىلع  ادب 
اذھ نم  يھتنأس  يننأ  يف  كشلا  ينرواسي  ..دمحم  لاق :

ءارمأو ایموي ، مھرد  فلأ  نيرشع  فلكتي  هیف ، نفدأو  دجسملا 
.اھنوبقاريو يلاومأ  لك  نوبسحي  كیلامملا 

كلاومأ فرصت  الو  اًدجسم  ينبت  كنكلو  دیكأت : يف  دمحم  لاق 
.تاذلم ىلع 

ءانب نع  فقوتأ  نل  قح ، كعم  معن ، نیقي : يف  نسحلا  لاق 
دھشيو اًرھد  شیعي  نأ  هديرأ  اذھ !؟ لعفي  ناطلس  ُّيأ  دجسم ،

.دالبلا ةمظع  ىلع 
لك دئاكملا  يل  نوربدي  يقيدص ، لاقو : دمحم  نم  برتقا  مث 

يخأ عم  اولعف  امك  ينولتقل  اًعيرس  مھنم  صلختأ  مل  ول  موي ،
.اًمئاد نولعفي  امكو 

ال رذحلا ، نم  دب  ال  بابلا : ىلإ  رظني  لزي  مل  وھو  دمحم  لاق 
، كدلاو نم  ْمَّلعت  ةدحاو ، ةَّرم  مھیلع  ضبقت  الو  اًعیمج ، مھبضغت 

نم كل  دب  نكلو ال  رخآلا ، ولت  اًدحاو  مھیقتني  مث  مھیلع  ربصي  ناك 
كدلاو ناك  ركذت  كدلاو ، لعفي  ناك  امك  كل  نیلاوملا  ءارمألا  ضعب 
.ةیعرش الو  ةوزع  كلمي  ال  كیلامم  دونج  الب  ناطلسلا  لوقي :
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؟ كل نولاوم  ءارمأ  كيدلأ 
ریثأت تحت  ناك  اًدمحم  نأ  الولو  ةریحلا ، نسحلا  ىلع  ادب 
رثكأ ادب  دقف  باشلا ؛ هقيدص  ىلع  قفشیس  ناكل  عادبإلا  ةركس 

.اھیف هآر  ةرم  ِّيأ  نم  اًشحوتو  ةدحو 
، لاجرلا ضعبو  يتاجوزو  يئانبأ  يلوح  دمحم ، نسحلا : لاق 
الو نوركفي  فیك  فرعأ  ال  يكولمم ، ریمأ  يأ  يف  قثأ  يننكلو ال 
نأ لبق  كرحتأ  مل  اذإو  يلتق  دعوم  ينغلب  .نوططخي  اذام 

تنأو فرعت ، تنأ  .مھنم  صلختلا  نم  دب  ال  عیضأ ، اوكرحتي 
سیلأ سانلا ، دالوأب  قثأ  اذامل  فرعت  تنأ  .يخأو  دیحولا  يقيدص 

مھنأ كلذ  لك  نم  مھألاو  اًدیبع ، اوسیلو  اًرارحأ  اودلو  كلذك ؟
، اھتغل نوملكتيو  اھلھأ  نم  نوجوزتي  رصم  نمو  رصم ، يف  اودلو 

لھأ ينمھي  .كیلامملا  ءانبأ  مھنأ  عم  اھنم ، نوحبصي  تاونس  دعب 
كیلامملا ىلوتي  َّالأ  مھل  لضفألاو  مھل ، لضفألا  فرعأ  رصم ،

.مھرمأ
ركف يخأ ، اي  رصم  لھأل  لضفألا  نع  ملكتي  لكلا  دمحم : لاق 
دالب دحأ ، هملعي  ال  رصم  لھأل  لضفألاف  .ًالوأ  تنأ  كرمأ  يف 

.اھتآجافمب كلھذتو  ةموھفمو  ةلھس  ىلوألا  ةلھولل  ودبت  ةبیجع 
تبر هنكلو  بابلا ، نم  هینیع  لشتني  نأ  دمحم  عطتسي  مل 
تام .اذھ  فرعت  ریغصلا ، يخأ  تنأ  لاقو : نسحلا ، فتك  ىلع 
تنأو اًضيأ  دمحم  رصانلا  ناطلسلا  تامو  ةنماثلا ، يف  انأو  يدلاو 

ةبیھلا عایض  وھ  بألا  توم  اننامز  يف  .ةسداسلا  يلاوح  يف 
لاوط كیف  ركفأو  .كعم  فطاعتأو  نسح  اي  كب  رعشأ  ةوقلاو ،

.دجسملل يئانب 
.هلامج يف  َرأ  مل  لاقو : دجسملا  لوح  هینیعب  نسحلا  راد 

.هخومشو هعافترا  يف  دجاسملا  لك  قوفي 
نأ اًدحاو ، ًابلط  ناطلسلا  نم  بلطو  دجسملا ، ءانب  يف  رمتسا 
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مسا دعب  دجسملا  اذھل  ةرامعلا  ِدّیشم  هفصوب  همسا  بتكي 
مل نسحلا  ىتح  ناطلسلا ، رابخأ  عمسي  نكي  ملو  ناطلسلا ،
ملو ةثلاثلاو  ةیناثلاو  ىلوألا  ةنذئملا  ىنب  هنع ، لأسي  وأ  هاري  دعي 
ثدح ٌثدح  نكلو  ماوعأو ، ماوعأ  ىلإ  جاتحي  حرصلا ، نم  ِهتني 

.ططخلا لك  رَّیغ  َللَج 
* * *

نم نولصملا  ءاجو  نیلصملل ، عماجلا  نم  اًءزج  ناطلسلا  حتتفا 
ءانثأ يف  ةثلاثلا  ةنذئملا  مھیلع  تراھنا  ةأجفو  قیمع ، جف  لك 

.ةلوفطلا نم  ئیس  ظح  وذ  اقح  نسحلا  نأ  ادبو  ةالصلا ،
ةبسنلاب عشبأ  ةثراك  ناك  نیلصملا  ىلع  ةنذئملا  طوقس 
ىشاحتو ٍّلَصُم ، ةئمثالث  تام  هسفن ، نوعاطلا  ةثراك  نم  ةماعلل 

حبصأ لب  امات ، ًایشاحت  دجسملا  ىلإ  باھذلا  نويرصملا 
كیلامملا عاشأو  .ماشلاو  رصم  ىلع  بارخو  مؤش  َلأف  ناطلسلا 

، سانلا لكو  دلبلاو  دسجلا  بیصي  يذلا  ناطلسلا  سحن  ربخ 
نع ىلخت  يذلا  ناطلسلا  سحن  نم  ملست  دجاسملا ال  ىتح 

نیھفرملا سانلا  دالوأ  ىلإ  دالبلا  مامزب  دھعو  كیلامملا ،
بارخلا معیس  .اًماظن  الو  ةربخ  نوكلمي  ال  نيذلا  نيدسافلا 

، دجسملا بضغ  امك  لینلا  بضغیسو  فافجلا ، يتأیسو 
ىلإ ددوتیل  نسح  ناطلسلا  لعف  اذام  .دالبلا  لاح  يھتنیسو 

بیصي يذلا  سحنلا  رمأ  ىشفت  ةماعلا ؟ هبحي  اذامل  نیيرصملا ؟
هنوباھي عیمجلا  حبصأو  هدجسم ، وأ  ناطلسلا  نم  برتقي  نم  لك 

نیلصملا تومب  ناطلسلا  ِفتكي  مل  .هنع  ثيدحلا  نوشاحتيو 
.لاومألا ىلع  ىضقو  ةنازخلا  بَّرخ  لب  أطخ 

ووذ دعتباو  توملا ، عرعرتو  رقفلا  َّمعو  ءابولا  ىشفت  هدھع  يف 
دجسم ُّيأو  اذھ !؟ ناطلس  ُّيأ  لھجلا ، رشتناو  ةفرعملاو  ةربخلا 

!؟ ةلود ُّيأو 
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سانلا دالوأ  ىتحو  كیلامملاو ، نیيرصملا  تاسمھ  تلع 
لافطألا نم  ةماعلا  تومو  ةنذئملا  مطحت  دعب  جرحلاب  اورعش 

ةنذئم ينبي  نأ  ناطلسلا  عطتسي  مل  نإ  .نولصي  مھو  رابكلاو 
؟ يمحیس نمو  نیملسملا !؟ دالب  مكحي  نأ  هل  فیكف  ةدحاو 
، ملظلا يف  ببسلا  نسحلا ، وھ  ربخلا ، ىشفت  عدریس !؟ نمو 

وھزلا ديري  نم  نسحلا  وھ  داسفلا ، يف  ببسلا  نسحلا  وھ 
يضقي تانيرشعلا  يف  باش  هدونجو ، هبعش  ءانفو  هدجسمب 

؟ تمصي نمو  اذھب !؟ ىضري  نم  نینسلا ، فالآ  شاع  دلب  ىلع 
!؟ روثي نمو ال 

!؟ روثي نم 
َّقبتي مل  نوعاطلا ، دعب  ءيش  ىلع  نووقي  .نوروثي ال  ةماعلا ال 

، ةماعلا يلابي  نلف  كیلامملا  راث  اذإ  نكلو  هودقفیل ، ریثكلا 
.سأب ال  دئاع ، ناطلسو  ىَّلو  ناطلس 

لھ فرعي  الو  ةاسأملا ، هذھ  قدصي  اًمئاھ ال  يقبف  دمحم  امأ 
ربق رازو  ریغصلا  لفطلاك  ىكب  هودعاسم ؟ مأ  اھیف  ببسلا  وھ 
نیب دراملا  نكلو  فرعي ، ملو  لصي  مل  هنأل  ةرفغملا ؛ بلطو  هيدلاو 

الو فقوتلا  عیطتسي  ال  هیلع ، ىضق  َّالإو  جرخي ، نأ  دب  علضألا ال 
الو نسحلا  الو  دجسملا  ةلكشم  تسیل  يھ  مالستسالا ،

هبلق يف  رفحتو  هقرؤتو  هثحتو  اًزخو  ُهُزِخَت  يتلا  هحور  يھ  ءانبلا ،
ال راحتنالا ، ىلع  مِدقُي  امإو  حرصلا  لمكي  نأ  اَّمإ  دراب ، فیسب 

.رخآ قيرط  دجوي 
.نسحلا لتق  دعوم  ءاجو  ..ءانبلا  فقوت 

* * *
ِّيأب َظحي  ملو  ًالوھجم  ًاثدح  ناك  نسحلا  ناطلسلا  لتقم 

، فدھو ةياغ  رصم  يف  ةرسأ  لكلو  ةبیصم ، تیب  لكلف  مامتھا ؛
، تایتفلا زاھج  ءارش  ديري  مھضعبو  زبخلا ، نع  ثحبي  سانلا  ضعب 
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نأ ديري  مھضعبو  بستحملا ، ىلع  لياحتي  نأ  ديري  مھضعبو 
، لمألا دقف  مھضعبو  ةراح ، يف  ةیناغ  عم  رمخ  ةجاجز  بِّرھي 

.رمتسيو ربص  يف  لمحتي  مھضعبو  سأي ، يف  دھنتي  مھضعبو 
هتياھن نكلو  اًملظمو ، اًمھبم  اًموي  ناك  نسحلا  حبذ  موي 
ةقيدح لخاد  هلتقل  دونجلا  هَّرج  امدنع  .ةفورعمو  ةغاستسم 

لاق هئارمأ  مامأ  فقو  امدنعو  ةمواقملا ، وأ  رارفلا  لواحي  مل  هرصق 
رصم دلبلا ، اذھ  ىلع  بارخ  كنأل  كلتقن  ةوق : يف  ءارمألا  دحأ 

، حورصلا ينبتو  لاومألا  رذبت  كنم ، لضفأ  وھ  نم  ىلإ  جاتحت 
نع اھتثرو  ةقيدح  اھنأكو  دالبلاب  ثبعتو  سانلا ، دالوأ  ِيّلوتو 

.رصم مكح  ثيروت  ةياھن  هذھ  كدج !
، نوقدصيو اذھ  نوفرعي  اھلھأو  رصم ، ُّبحأ  نیقي : يف  لاق 

.رصم لجأ  نم  اذھ  تلعف  يننكلو  ينولتقا ،
مھفي لفط ال  كنأ  كتاسأمو  كتلكشم  مكھت : يف  ریمألا  لاق 

الو نوفرعي  الو  كنوبحي ، الو  كنومھفي  ال  رصم  لھأ  يعي ، الو 
! ةیماسلا كفادھأب  نورعشي 

؟ كیلامملا لك  نجس  يونت  تنك  لاق : مث  فیسلاب  هسأر  برض 
قھارم مویلا ، مھلك  مھنم  يھتنتس  تنك  فرعن ؟ مل  اننأ  دقتعت 

الو حيرض  الب  تومتس  كیلامملا ، فرعت  الو  دالبلا  مھفت  لفطو ال 
ًالوھجم كتافو  دعب  ُّلظتسو  نسح ، اي  امھقحتست  ال  توبات ،

اي خيراتلا  كاسنیس  دحأ ، كب  هبأي  الو  دحأ  كفرعي  ال  ًالشافو ،
.ضرألا ىلع  دوجو  كل  دعي  ملف  نونجم ،

هسأر لوح  رجحلا  اوعضو  مث  هرصق ، ةقيدح  طسو  ءارمألا  هحبذ 
ىفتخا لینلا ، قامعأ  يف  اًعم  امھب  اوقلأو  هدسج ، لوح  مث  ًالوأ ،

.هتریس تبھذو  هرثأ ،
ةلودلا ةینازیم  بَّرخ  يذلا  دجسملا  ءانب  نع  فقوتلا  ءارمألا  رَّرقو 

.رامدلا اذھ  لكب  ىتأو 
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رودي حبصأ  دمحم ، ةرامعلا  ِدّیشم  نونج  َّنُجو  ءانبلا ، فقوتو 
ىلإ بھذ  نیطالسلاو ، ءارمألا  نع  ثحبيو  هسفن  لوح 

لامتكا نم  دب  ال  لاقو : ءارمألا  بطاخو  ديدجلا  ناطلسلا 
ناك نسحلا ، توم  مھي  ال  نسحلا ، تام  ولو  ىتح  دجسملا 

لامتكا نم  دب  ال  نكلو  هیف ، نفدي  ملو  هیف  نفدي  نأ  ديري 
نم دب  تیب هللا ال  اذھ  ضرملاو ، رقفلا  ءانبلا  فقو  يف  دجسملا ،

، اًرجأ ديرأ  الو  هلمكأ  انأ  ديدج ، ءابوب  دالبلا  باصت  ىتح ال  هلامتكا ؛
.هلمكأ ينوكرتا 

؟ اذھ لأف  ُّيأ  لمتكملا ، ریغ  دجسملا  كرت  ءارمألا  عطتسي  ملو 
ناطلسلا لتقم  دعب  ءانبلا  لمتكا  مھبیصیس ؟ سحن  ُّيأو 

عم همسا  بتكو  حایترا ، يف  ةرامعلا  ِدّیَشُم  سفنتو  نیماعب ،
.ناطلسلا

نفدیسو هدحو ، هيدلاو  ربق  ةرايزب  موقیس  هنأ  رذن  دق  ناك 
زبخلا امھیحور  ىلع  عزویسو  امھدجسم ، يف  میمصتلا 

نأ ةدحاو  ةرم  دارأ  دقف  هتوخإ ، نم  اَّيأ  بحطصي  نلو  ركسلاو ،
نم ركذتي  يضاملل ، رسفم  نودو  زجاح  نود  هيدلاو  عم  لباقتي 

نوكي نأ  جاتحيو  هفرعي ، ام  هيدلاو  نع  فرعيو  هركذتي ، ام  يضاملا 
.هدحو امھعم 

، میمصتلا وھ  جرخأو  هعباصأ ، نیب  نم  ىولحلا  لافطألا  فطخ 
توص يف  لاقو  قاروألا  عفرو  همامأ  سلج  هیبأ ، ربق  ىلإ  هجتاو 

.ركذتت كنأ  دب  ال  ناطلسلا ؟ رصق  يف  بابلا  ركذتت  يبأ ، رثأتم :
، عاجش يننأل  يب  اًروخف  تنك  ناطلسلل ، انترايز  يف  هنع  انملكت 

مل يننأل  ينم ؛ بضغت  ال  .تارملا  فالآ  هنم  لضفأ  ًاباب  تینب 
، رشبلا ءانف  دعب  ىقبيو  كاركذ  دلخي  هتینب  ام  كلثم ، ًابراحم  حبصأ 
، هتھافتو ناسنإلا  ةلآضب  ترعش  ءابولا  دعب  رشبلا ، ءانف  لھسأ  ام 
، دجسملا كل  تمسر  اًمود ، كسأر  بناجب  ىقبت  نأ  قاروألل  ديرأ 
، ديدج نم  كروزأل  يتآس  ىتم  يردأ  ال  .بابلا  كل  تمسرو 
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ًاباھم ًاليوط  يتلیخم  يف  كارأ  كبحأ ، مك  كربخأ  نأ  ديرأ  يننكلو 
، اًفلتخم ًالجر  تنك  ریخ ، لك  كنع  عمسأو  ًالداع ، ًابراحمو 
، ركذتت ام ، ةقيرطب  كلثم  نوكأ  نأ  ىنمتأ  تركتباو ، تفزاجو 
ال فرعت ، بھذلاب ، عصرملا  فحصملا  يمأ  يدھتل  اًماوعأ  ترظتنا 

اھدلخنو اھلجسن  مل  ول  ءابھ  بھذت  بورحلا  نأ  فرعت  كنأ  دب 
كنأ فرعأ  .اھلاتغي  ردغ  الو  رئامعلا  لتقي  ءابو  ال  رئامعلاب ،

ددرتیس كمسا  نأب  كدعأ  يحرصب ، روخف  كنأ  فرعأو  ينعمست ،
، يداع ریغ  ًالجر  تنك  دقف  اذھ ؛ قحتست  نيدبآلا ، دبأ  ىلإ 

تسل يننأكو  يرعاشم  نع  ربعأ  ُتنك  نإ  ينرذعا  كبحأ ،
.رركتت امبر ال  تاظحل  اھنكلو  ًابراحم ،

يف لاقو  همأ ، ربق  ىلإ  هجتا  مث  ةھرب ، ربقلا  مامأ  اًنكاس  َّلظ 
نیفاخت تنكأ  ىرت  كتافو ، موي  يب  كثبشت  ركذتأ  ُتلز  ام  قفر :

، يمأ اًمود ، نانحلاب  نیتئلتمم  تناك  كانیع  يبأ ، نيدانت  مأ  َّيلع 
نم تیھتناو  .حرصلا  اذھ  تببحأو  يسفن ، لكب  بحأ  نأ  تدرأ 

نیبلاطلا تادجس  لعل  رظتنتو ، ىنمتت  لزت  مل  سفنلاو  ءانبلا 
دقفلا ضوعتو  بونذلا  رفغت  هتدیش  يذلا  دجسملا  لخاد 

دب ال  تنأ  نیمھفت ، ودبي ، ام  ىلع  نزحلا  يلع  بِتُك  نزحلاو ،
هیلإ لصي  مل  ام  ىلإ  نالصتو  راوغألا  ناربست  كانیع  نیفرعت ،

! يمأ كریغ ،
.لحرو قفر  يف  اھربق  لَّبق 

ةایح الو  امھتایح  يف  ًاناكم  دجي  ملف  هیتجوز  ىلإ  داع  مث 
لحرف تألتما ، دق  اھكرت  يتلا  ةوجفلاو  َّرم  دق  رمعلا  ناكو  هدالوأ ،
اھتیب ناك  اھدجي ، ملو  ةیلقص  ةرجات  نع  اًثحاب  ةيردنكسإلا  ىلإ 
همايأ ةیقب  ىضقو  رحبلا ، ئطاش  ىلع  اًتیب  ىرتشاو  اًروجھم ،

روزي ناك  .رحبلا  لامر  طسو  اًدیحو  اضرو  ةحار  يف  رختفيو  لمأتي 
ىلإ عمتسي  هناكرأ  نیب  سلجيو  رخآلاو ، نیحلا  نیب  دجسملا 
عون نم  ٌءانف  دارملا  غولبل  .تمص  يف  رختفيو  نيرضاحلا  تاقھش 
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نیح نم  هُزِخَتو  هبذعت  دراملا  جورخ  دعب  علضألا  ةوجفو  صاخ ،
، رخآ عادبإب  موقي  نأ  عیطتسي  نل  هنأ  نقويو  فرعي  ناكو  رخآ ، ىلإ 

لزي مل  هلخاد ، نم  دراملا  باكسنا  يھ  عدبملا  ةاسأم  نأو 
.اًریثك لوصولا  اًرظتنمو  تقولا ، ضعب  ًایضارو  ًانایحأ  ًابذعم 

* * *
دحأ هلثم  ِنبي  مل  حرص  ىوس  باشلا  ناطلسلا  نم  َّقبتي  ملو 

مل هنكلو  ...هلامجو  هتياھن  ىأر  الو  هیف  نفد  ال  نیطالسلا ، نم 
، ةریثك تاملكب  قطنيو  اًدھاز  اًقارب  ًانول  ةنيدملل  يطعي  لزي 

دلوت نزحلا  محر  يفو  عادبإلا ، يتأي  تارماؤملا  طسو  نأب  دھشيو 
دھاش .عرعرتتو  تاراضحلا  رشتنت  لتقلا  ايانح  نیبو  ةمظعلا ،
فیك الو  نسح  ناطلسلا  فرعي  دحأ  ال  .رمعلا  ىلع  دجسملا 

.ليوط رمع  دعب  الإ  سدنھملا  مسا  ةماعلا  فرعي  ملو  تام ،
يف ًایقاب  اًضيأ  هتجوز  عم  نفد  ثیح  دمحم  ریمألا  عماج  لزي  ملو 

ریثكلاو ریثكلا  دعب  الإ  رثانتت  مل  هاياقبو  اًماوعأ ، كیلامملا  ةفارق 
دالوأ اوناكو  ناكملا ، سفن  يف  دافحألاو  دالوألا  نفد  .ماوعألا  نم 
ىوس مھتریس  ةماعلا  ىسانت  مث  .كیلامم  اوسیلو  سان ،

مل اھتلاخ ، هنبا  ةمطاف  ىوس  بنيز  ةلئاع  نم  رمعي  ملو  لیلقلا ،
، كارحلا ىلع  ىوقت  ال  .نینامثلا  تزواجت  دق  يھو  ةیح  لزت 

.ناطلس دعب  ًاناطلسو  ءابو  دعب  ءابو  ترصاع 
، اھفارطأ اھتناخ  امك  ءيشلا  ضعب  اھنوخت  اھتركاذ  تأدبو 
الإ اھنع  نولأسي  اودوعي  ملو  ديدجلا ، لیجلا  نم  ءانبألا  اھیسنو 

، رطفلا دیع  يف  تاذلاب  مویلا  اذھ  يفو  مساوملاو ، دایعألا  يف 
اھنایسن نع  ریفكتلا  ناديريو  وفعلاو ، حامسلا  نابلطي  نادیفحلا 

.هلمكأب ًالوح 
اھاذخأ ول  امھحماستس  اھنإ  روھقملا  حوحبملا  اھتوصب  تلاق 

لك رظن  .نیماع  ذنم  جرخت  مل  يھف  لزنملا ، جراخ  ةلوج  يف 
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ول نیتومتس  يتدج ، اي  كیلع  فاخن  الاق : مث  رخآلا  ىلإ  امھنم 
.ِتجرخ

مث نانسألا  نم  اًمامت  تدَّرجت  يتلا  اھتثل  تنیبو  تمستبا 
مسقأ نِفَع  لیج  متنأ ؟ لیج  ُّيأ  تم ؟ ول  ثدحي  اذامو  تلاق :

.لبق نم  هرأ  مل  ديدجلا ، دجسملا  ىلإ  يناذُخ  امكل ،
نكلو لیحرلاو ، اھكرت  يف  ايدج  اركفو  رخآلا ، ىلإ  امھنم  لك  رظن 

راھنتسف زوجعلا  ةدیسلا  امھیلع  تعد  اذإو  ةكرب ، موي  دیعلا  موي 
.دالبلاب رمت  يتلا  تارایھنالا  لك  نم  رثكأ  امھتایح 

؟ نسح ناطلسلا  دجسمل  باھذلا  نيديرت  ربص : مدع  يف  الاق 
؟ نآلا مكحي  وھ  ناطلسلا ؟ اذھ  نم  هیلإ ، باھذلا  ديرأ  - 

.ال الاق : مث  رخآلا  ىلإ  امھنم  لك  تفتلا 
؟ نآلا ناطلسلا  مسا  ام  - 
.رصان نب  نسح  نب  فرشألا  - 

؟ روصنملا همسا  َّنأ  نظأ  تنك  - 
.يتدج اي  قباسلا  ناطلسلا  ناك  اذھ  - 

؟ رَّیغت ىتم  - 
.يضاملا ماعلا  - 

؟ نسحلا نيأو  - 
.تام - 

؟ هدجسم ىلإ  بھذنس  - 
.يتدج اي  بھذن  - 

، يكولمملا تقشع  يتلا  يتلاخ  هنبا  نع  امكل  يكحأسو  - 
؟ اھنوفرعت

.يتدج اي  لبق  نم  اھتصق  ِتیكح  - 
امكارأ ال  ءافجلا ! اذھ  لك  مرصلا ! دالوأ  اي  ديدج  نم  اھناعمست  - 
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، ملاظلا بستحملاك  يعم  نالماعتت  مث  نینثا ، وأ  ماع  لك  ىوس 
نم يل  ناعمتست  امكلاومأ ، سلتخأ  يننأكو  ينم  نابرھتو 

؟ لیمج ديدجلا ؟ دجسملا  نيأ  ديدج ،
، عاعر اي  نافرعت  تلاقو : اھلوح  تتفتلاف  دجسملا  ىلإ  اھالمح 

.ماوعأ ةعضب  ذنم  يتیب  يف  ناطلسلا  ينراز 
نأ رخآلل  امھنم  لك  راشأ  مث  كحضلا ، يف  نادیفحلا  رجفنا 

.امات ًانادقف  اھلقع  تدقفو  تفرخ  مھتدج 
؟ يتدج اي  ناطلس  يأ  دافحألا : دحأ  لاق 

باش ناوارضخ ، هانیعو  ضیبأ  ردبلاك  هھجو  نسح ، ناطلسلا  - 
هتببحأ ّبقأ ، اھلِ ينلعجو  هتنجو ، ِلّبقأ  نأ  ُتبلط  روھزلا ، رمع  يف 

.فیك فرعأ  ال 
ال تلاق : مث  بضغ ، يف  امھیلإ  ترظنف  ديدج ، نم  اكحض 

ةرامعلا ِدّیَشُم  اًئیش ، امكل  لوقأ  بذكأ ؟ َمِلو  ءایبغأ ! اي  ناقِّدصت 
بنيز يتقيدصو  يتلاخ  ةنبا  نبا  وھ  دجسملا  اذھ  ىنب  يذلا 
...هبح يف  تعقو  مث  ًابصغ ، يكولمملا  ریمألا  نم  تجوزت  يتلا 

..بنيز...لامجلا ةعراب  تناك 
.لبق نم  اِنتربخأ  .يتدج  اي  فرعن  اھتدیفح : اھتعطاق 

نمزلا اذھ  يف  مارتحا  ال  بلكلا !؟ تنب  اي  كتربخأ  ىتم  - 
؟ نآلا دمحم  نيأ  موئشملا !

.وھ نيأ  فرعن  الو  هفرعن ، ال  - 
؟ ءابولا يف  تام  نم  - 

.ریثكلا - 
؟ ناطلسلا نمو  - 

فرشألا - 
؟ يوقو لداع  ناطلس  وھ  لھ  - 
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.ماع لك  نوریغتي  يتدج ، اي  فرعن  ال  - 
؟ كیلامملا نم  وھأ  ءيش  مھأ  - 

، كتحصب يمتھا  اذھب ؟ نیِّمتھت  اذامل  معن ، مھتلالس  نم  - 
.عيدبلا دجسملا  ىلإ  يرظناو 

؟ مكحي لزي  مل  نسحلا  - 
.نمز ذنم  لتُق  يتدج  اي  ال  - 

؟ كلذك سیلأ  ّیط  ًابِ ناك  نزحلا ! اذھ  ام  لتُق ، رثأت : يف  تلاق 
.ءاوس نیطالسلا  لك  يتدج ، اي  كلاب  يلغشت  ال  - 

ام ديدج  نم  ينيركذ  نآلا ؟ رصم  مكحي  نم  سأب ، ال  معن ، -
؟ ناطلسلا مسا 

* * *
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: خيراتلا شماھ  ىلع 
ھتجوز عم  ھیف  نفد  يذلا  ينسحملا  دبع هللا  نب  دمحم  ریمألا  دجسم 
نرقلا ةیادب  يف  ةرھاقلا  لازلز  يف  مدُھ  هدافحأو  ھئانبأ  ضعبو 

مسا ثیح  نفدملا  طئاح  يقبو  ھناكرأ ، ضعب  تیقب  نكلو  نیرشعلا ،
.ٍراوَج َّيأ  كلمی  ملو  ةدحاو ، ةجوز  ھل  ناك  .بنیز  ھتجوزو  ریمألا 

، كیلامملا ةفارق  يف  دجسملا  ایاقب  يسونسلا  حالص  روتكدلا  دجو 
.ةربقملا رادج  ىلع  ءامسألا  أرقو 

يف اًضیأ  دجو  يسونسلا  حالص  روتكدلل  ةثھاللا  ثحبلا  ةلحر  يفو 
اھخسن يتلا  نآرقلا  ةخسن  تاینیسمخلا  فصتنم  يف  بتكلا  راد 

دعب .بھذلا  ءامب  يعشقملا  ركب  يبأ  تنب  بنیز  ھتجوزل  دمحم  ریمألا 
دبع هللا نب  دمحم  ریمألا  نم  اًحضاو  ءادھإلا  ناك  فحصملا  ءاعد 

فحصملا لزی  مل  يعشقملا ، ركب  يبأ  تنب  بنیز  ىلإ  ينسحملا 
.ةرھاقلا يف  ًادوجوم 

كیلیب نب  دمحم  نبالا  ھمَّمصو  هدَّیش  يذلا  نسح  ناطلسلا  دجسم  امأ 
نآلا ىتح  لزی  ملف  نیدعاسملا  نم  ریثكلا  ھفارشإ  تحتو  ينسحملا 

، ةرھاقلا يف  رخآ  دجسم  ھیھاضی  ال  ءانبلاو ، ةرامعلا  يف  ةینف  ةفحت 
دالب يف  فرُعی  الف  : » يزیرقملا ھنع  لاق  .نیملسملا  دالب  لك  يف  الو 

مل يتلا  ھتبقو  عماجلا  اذھ  يكاحی  نیملسملا  دباعم  نم  دبعم  مالسإلا 
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ھتنت مل  اھلثم .» نمیلاو  برغملاو  قارعلاو  ماشلاو  رصم  رایدب  َنُبی 
لالخ مایألاو ، ثادحألا  نم  ریثكلا  رصاع  دجسملا ، تایاكح 

.اھدعب امو  كیلامملا  روصع 
، هدجسم ءانب  يف  خیش  دیؤملا  ناطلسلا  عرش  امدنع  ماع 1416م  يف 

دجاسم لك  يف  باب  لضفأ  نع  ثحب  ةیجربلا ، كیلامملا  نم  ناكو 
عصرملا يساحنلا  بابلا  ھنأ  فرعو  دجسملا ، ىلإ  ھمضیل  ةرھاقلا 

سفن يف  هدجسم  ىلإ  ھلقنف  نسح ، ناطلسلا  دجسمل  ةقدب  فرخزملاو 
.كانھ لزی  ملو  ماعلا 

تبسلا موی  يضقت  لزت  مل  ةیاورلا ، حالص  روتكدلا  ةدیفح  تأرق 
دحأ يف  يلصتو  تالاھتبالا  ىلإ  عمتست  نسح  ناطلسلا  دجسم  لخاد 

لمحت لزت  مل  .مھفلا  وأ  اضرلا  ىلإ  لوصولا  لواحتو  ھناكرأ ،
تاینیسمخلا يف  اسینیف  يف  تعنص  اھدج  نع  اھتثرو  ةاكشم  ةدیفحلا 

راجت ءامسأ  نع  شتفتو  كیلامملا ، ایاوزو  دجاسم  طسو  اھب  رودت 
.اًریثك عطاسلا  اًنایحأ ، تفاخلا  ءوضلا  نعو  ةیلقص 

نأو ھتنی ، مل  يكحلا  نأ  تنقیأ  حالص  روتكدلا  ةدیفح  نیفزوج 
...يھ تبتكف  .ةیاھنلا  تسیلو  ةیادبلا  يھ  حالص  روتكدلا  ةیاور 

لزی ملو  سان ، دالوأ  اوناك  امھدافحأو  بنیزو  دمحم  ریمألا  ءانبأ 
ال سان ، دالوأ  امبرو  طقف ، سان  رصم ، ءاجرأ  نیب  نورثانتی  هدافحأ 

.يردی دحأ 
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يضاق
صوق

: كیلامملا
ةياكحلا

ةیناثلا
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نیعلا هارت  ام  نأ  ينب  اي  فرعأو  »
امنیب اًمود ، هارت  نأ  ديرت  ام  وھ 

لبق لالھلاك  يفتخت  ةقیقحلا 
! هحضوأ ام  ..لالضلا  .روھظلا 

ریسن انلك  حبصلا ، ضایبك  عطسي 
سمطف ةقیقحلا  امأ  هبكوم ، ءارو 

«. مالظو
حلملا ةعئاب 
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ةرھاقلاب نسح  ناطلسلا  دجسم 
2017م

، لالقتساو ةسامح  حورلا  ماھملو  لالجو ، ةبھر  سفنلا  غارفل 
ذنم تاحالصإلل  قلغملا  ربنملا  بناجب  نكرلا  اذھ  يف  سولجللو 

خيراتلا انھ  .رخآ  ناكم  يأ  يف  هب  رعشأ  ال  نامألاب ، روعش  ماوعأ 
.زجعلا كاردإو  ثحبلا  ماھوأ  يف  عئاضلا  رمعلاو 

اذھ تیقتناو  دلولاو ، تیبلا  تكرت  تاعاس ، كانھ  سلجأ  تنك 
ةصقو لوصو  ةلحر  لك  يف  .مھفأ  وأ  لصأ  يلعل  اًدیعب ؛ نكرلا 

يفو ةھئاتلا ، سفنلل  ةحارو  زوف  ةلمتكم  ةصق  لك  يفو  ةلمتكم ،
.كاردإو ةرارم  لیحتسملا  قوشللو  صالخلاو ، لالضلا  لك  بحلا 

بضغو حالص ، روتكد  يدج  سامح  ركذتأ  دجسملا  اذھ  يف 
مویلا سلجأ  .ةدیعب  دالب  يف  ةدیحو  اھتومو  اھطخسو ، يمأ 

، خيراتلا ریغ  خيراتو  صصقلا ، ریغ  ةصق  نع  نیماع  ذنم  ثحبأو 
.ةنیكسلا ىلإ  لوصولا  ىلع  يندعاسي  ٍضامو 

يتساعتل .يسفن  لك  وأ  امبر  يسفن ، نم  ةعطق  ةصق  لك  يف 
ةدحولا يھ  .مھبم  اھرثكأو  حضاو ، اھضعب  ةریثك ، بابسأ 

، ةسفانملا هركت  لزألا ، ذنم  ترقتسا  حورلا ، ناكرأ  نیب  ةرشتنملا 
.اًدبأ اھریغل  ًاناكم  كرتت  ال 

....صوق يضاق  ةصقلا ، هذھو  خيراتلا  اذھ  نع  اًریثك  تثحب 
دبع نب  دمحأ  نب  ورمع  تاطوطخملاو ، بتكلا  يف  دوجوم  همسا 
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.يطانملا ميركلا 
؟ ءيش ىلإ  نیجاتحتأ  قفر : يف  لوقي  خیشلا  توص  تعمس 

..نیلصت نیسلجت ، نیتأت ، روھش ، ذنم  انھ  كارأ 
مالستسا  ةدحولا  يف  يدحو ، ةالصلا  بحأ  ءودھ : يف  تلق 

.عومجلا طسو  هدجأ  ال 
؟ ءيش نع  نیثحبت  - 

ذنم تام  يضاملا ، يف  اًریثك  انھ  يتأي  ناك  يدج ، فرعت  امبر  - 
.ماوعأ

.يدج فرعي  هنأ ال  دب  .نیعبرألا ال  يف  ادب  خیشلا ، ىلإ  ترظن 
يدج هعم : مالكلا  ديرأ  يننأ  نم  دعب  ةدكأتم  تسل  انأو  تلق 
ىنب يذلا  سدنھملا  مسا  فشتكا  يذلا  نسح  روتكدلا  عم  ناك 

.ينسحملا كیلیب  نب  دمحم  دجسملا ، اذھ 
؟ راثآ ةملاع  تنأ  لاقو : متھم  ریغ  هنأ  ادب 

..نمز ذنم  ثحبأ  دیكأت : يف  تلق 
؟ عماجلا ىنب  يذلا  سدنھملا  نع  - 

.صوق يضاق  نع  ..ال  - 
، ةطوطخملا يف  درو  همسا  تلمكأف : مھف ، مدع  يف  َّيلإ  رظن 

.نسح ناطلسلا  دجسم  مسا  عم 
!؟ صوق يف  ٍضاقب  ةرھاقلا  يف  دجسم  نأش  امو  - 

ءالتما صصقلا  لامتكا  يفو  لوصولاو ، ءدبلا  يكحلا  يف  - 
، نكامألاو ةنمزألا  ربع  سفنألا  كباشتت  حورلل ، ةحارو  سفنلل 

.ثحبأ تلز  ام  .انلواح  امھم  لصفلا  لیحتسيو 
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لوألا بابلا 
صوق

لامتكا يفو  لوصولاو ، ءدبلا  يكحلا  يف  »
كباشتت .حورلل  ةحارو  سفنلل  ءالتما  صصقلا 

لیحتسيو نكامألاو ، ةنمزألا  ربع  سفنألا 
«. ثحبأ تلز  ام  .انلواح  امھم  لصفلا 

نیفزوج

302



لوألا لصفلا 

303



1388م
.ةبيرو وحم  بورغلا  اذھ  يفو  نایسنو ، سمط  بورغلا  اذھ  يف 
ممصيو اب ، ءاملعلا  ثیغتسيو  ءاملعلاب ، ةماعلا  ثیغتسي 

، ةقلطملا ةقیقحلا  ةفرعم  ىلعو  لالھلا ، روھظ  ىلع  كیلامملا 
لالھلا نأ  رصم  لھأ  ررق  فوخلا  نیقيو  ددرتلا  ةمتع  طسوو 

رارق نأو  ءاملعلاو ، كیلامملا  لثم  هلثم  مھلوقعب  بعالتو  مھناخ 
مھتایح تارارق  لكو  ةماعلا  امَھ ، مھل  حبصأ  راطفإلاو  مایصلا 

؛ رثكأ وأ  نیفصن  ةماعلا  رطشنا  اذل  ءاملعلاو ؛ كیلامملا  دیب  ىرخألا 
دغلا نأ  ىري  رَخآلا  فصنلاو  دیعلا ، مايأ  لوأ  وھ  دغلا  نأ  ىري  فصن 

.مایصلا رھشل  مِّمتملا  وھ 
، تایبیغلا فشكنتو  اًمود  قئاقحلا  مھل  ىلجتت  كیلامملا  ءارمأ 

ءاملعلا رطخأو  رصم  ءامس  يف  لالھلا  ديزي  ام  وأ  مھدحأ  ىأر 
مجن توفخو  لجخ  يف  ءارمألا  عم  ءاملعلا  فلتخاو  دالبلا ، لھأو 

نإ ءاملعلا : ضعب  لاقو  بكاوكلا ، مالظ  طسو  دنس  الب  يوھي 
لالھلا نأ  ءارمألا  دكأو  مایص ، موي  اًدغ  نإو  مھل ، رھظي  لالھلا ال 

عدخي رصبلا ال  نكلو  ءاملعلا ، ددرتو  راطفإلل ، يفكت  هتيؤرو  رھظ 
اھجاتحي ةبیھ  ملاعلل  يطعي  میمصتلاو  نیلاضلا ، ىوس  ةداع 

، ءایحتسا ىلع  سانلل  مھضعب  جرخف  ةبیصعلا ، مايألا  هذھ  يف 
ءارمأ نأو  ناضمر ، رھشل  ممتمو  مایص  موي  اًدغ  نأ  اودكأو 

ثھاللا ًانایحأ  عدخي  رصبلا  نكلو  اوبذكي ، ملو  اوُّلضي  مل  كیلامملا 
يذلا ءارمألا  عرو  هنإ  .ءارمألا  رثكأك  ملعلل  بلاطلا  ةفرعملا  ءارو 
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ظفاحو ةقیقحلا  نع  ثحابلا  داھتجا  هنإ  لالھلا ، ةيؤر  ءارو  نطقي 
.رومألا نطاوب  فرعيو  قح ، ىلع  اًمود  ملاعلا  نكلو  بیغلا ،

نكلو تالافتحالا ، جورخو  ناطلسلا  رارق  رصم  لھأ  رظتنا 
ةریحلا هذھ  .هرارق  ردصي  امبرو ال  دعب ، هرارق  ردصي  مل  ناطلسلا 
راطفإلاو مایصلا  نأ  ديدجلا  نكلو  ةماعلا ، ىلع  ةديدج  تسیل 

تارارق ذاختاو  .ءاملعلا  الو  كیلامملا  دیب  سیلو  اًدغ ، مھدیب  حبصأ 
فرعو مایصلا  رصم  لھأ  ررق  ولو  ریطخو ، فیخم  ةبوعصلا  هذھب 

! ةلاحم نوبلصُيو ال  فالخ  نم  مھلجرأو  مھيديأ  عطقتسف  ءارمألا 
يف نوقرحُیسف  بضغي هللا  اذھ  ناكو  راطفإلا  رصم  لھأ  ررق  ولو 

.منھج ران 
ةقفشلا نیعب  نیملسملل  دوھیلاو  طابقألا  رظني  ىلوألا  ةرمللو 

! كش الب  دوسأ  مھریصمف  فسألاو ؛
، ميركلا دبع  نب  دمحأ  نب  ورمع  يضاقلا  ءارو  صوق  لھأ  عرھ 

ناكو كعكلاو ، دیعلاو  موصلاو  لالھلا  ریصم  نع  ةریح  يف  نولأسي 
اًدغ ءاملعلا ، اوعبتا  هتیب : ىلإ  عرسي  وھو  ًابضتقم  يضاقلا  باوج 

.مایص موي 
ولو يضاقلل : فعض  يف  مھدحأ  سمھ  ةماعلا ، قلق  أدھي  مل 

؟ ءارمألا فرع 
، هوشخت نأ  ُّقحأ  ُبضغ هللا  هتیب : لخدي  وھو  ةقث  يف  باجأف 

.مایصلاب رھجلا  مدع  نم  ررض  الو 
.يھتنت ال  تاعارصو  ٍّقاش  موي  دعب  حيرتسیل  هباب ؛ قلغأ  مث 

اًسأر بلقنت  نأ  تثبل  ام  هتایحو  أدبي ، نأ  ثبل  ام  هموي  نكلو 
قشني نأ  ثبل  ام  رمعلاو  روثي ، نأ  ثبل  ام  نمزلاو  بقع ، ىلع 

.دعب فرعي  مل  ودبي ، اذكھ  وأ  هیتحار ، نیب  نم 
نیقیلاو كشلا  نلعج  موئشملا  مویلا  اذھ  يف  ءاسن  ثالث  َّنُھ 

ًاثداح حبصت  لالھلا  ةيؤرو  هلقع ، ايانح  نیب  قشع  يف  نامحتلي 
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ادب امبر  نكممو ، زئاج  ءيش  لك  لب  قلقي ، الو  بھري  ايداع ال 
امبرو ءاملعلا ، نع  دعتباو  ىفتخاو  طقف ، ءارمألل  لالھلا  َرََھظو 
لھأ بولق  يف  باذعلا  رفحيو  ىضوفلا ، عیشیل  لالھلا ؛ غوار 

ةرم هتایح  نریغ  ...ءاسن  ثالث  َّنُھ  .ءارمأو  ءاملعو  ةماع  نم  رصم 
.دعب دكأتي  مل  رثكأ ، امبر  نیترم  وأ 

حتف لاؤسلا ، عقوتو  قراطلا  عقوتو  هباب ، ىلع  اًقرط  عمس 
ناتاھ نیتتیملا ؛ اھینیعو  دوسألا  اھئادرب  ةأرملا  تلخدف  همداخ ،
حورلا نأكو  ٍقاب ، دسجلاو  تلحر  حورلا  نأكو  ناتجعزم ، نانیعلا 
لتقلا ةخرص  مامأ  ىشالتي  نوكلا  نأكو  دلاخ ، دسجلاو  ىنفت 

! اھیتلقم يف 
يف قلمحتو  يضاقلا  ىلإ  رظنت  قطنت ، ال  ةنكاس  تیقب 
نع يننیلأست  تئج  ءودھ : يف  لاقف  ةملك ، الب  هتمامع 

!؟ لالھلا
نود ضرألا  ىلع  سلجت  يھو  ئداھ  توص  يف  تلاق 

.مویلا دعب  رصم  ءامس  يف  رھظي  لالھ  ال  ءارمألا ؛ بذك  ناذئتسا :
.دغ دعب  الو  اًدغ  لالھلا  رھظي  نلف  ءاملعلا ؛ بذك 

ناودبت نیتللا  اھینیع  ناقرافت  هانیعو ال  ءطب ، يف  اھمامأ  سلج 
وأ نج  رخآ ، ملاع  نم  نوكت  نأ  فاخو  عمال ، جاجز  نم  امھنأك 

! ام عون  نم  سم  وأ  ناطیش 
سلجتو لجخ ، الب  هل  اھھجو  فشكت  رمعلا ، فصتنم  يف  تدب 

دعي ملو  ءيش ، لك  رسخ  نم  ىوس  اھفرعي  ةقثو ال  ةأرج  يف 
.ةایح وأ  توم  نم  فاخي 

ةاضق رغصأ  نم  ...يضاقلا  يالوم  سماھ : توص  يف  تلاق 
مھرثكأ كنأل  مأ  اًعرو ، مھرثكأو  مھرھمأ  كنأل  اذھ  ىرت  دالبلا ،

؟ اًقافنو ًابذك 
!؟ ةأرما اي  اھب  نیملكتت  ةأرج  ُّيأ  - 
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ينعمستسف اًدبع   تنك  اذإو  هللا ، نم  بلطأو  ..ملكتأ  - 
لدعلا ىلإ  ةلیسولا  كنأل  لب  رداقلا ، كنأل  سیل  يندعاستو ،

.صاصقلاو
!؟ نيديرت اذام  ةدح : يف  لاق 

.هنأش يف  ثحبت  هيوبأ ، دیحو  نسح  لفطلا  - 
-: ةقیقحلا تفشكناو  نانئمطالا  نم  ءيشب  رعش  دقو   - لاق

؟ همأ تنأ 
؟ هلتق نم  تلمكأو : هتلھاجت 

ءادوسلا مايألا  هذھ  هلتقب ، بألا  فرتعا  نیقي : يف  لاقف 
ُّيأ هلكأیل ، ةسداسلا  يف  هنبا  لتقي  ضرملاو ، فرقلاب  ينرعشت 

!؟ مھدالوأ نومھتلي  رصم  دیعص  ءابآ  لعجي  فافج  ُّيأو  عوج 
!؟ ةياورلا قدصت  نيدلول ، ًابأ  كتدھع  تلاقو : روتف ، يف  تمستبا 

.بألا اھب  فرتعا  - 
فلخلاو مامألا  ىلإ  اھسأر  كرحت  تأدبو  اھيدیب ، اھسأر  تطاحأ 

.ةملك الب 
.ينيربخأ اًئیش  نیفرعت  ول  تفاخ : توص  يف  لاقف 

لالھلا ةيؤر  نم  فاخت  مأ  يل ؟ عامتسالا  ديرت  .ریثكلا  ُتنقيأ  - 
؟ قحلا غوزبو 

يف طروتم  هسفن  ناطلسلا  نأ  ول  كل  مسقأ  میمصت : يف  لاق 
.هتبقاعل ةميرجلا  هذھ 

يھ رومألا ؟ نطاوبب  ملاعلا  يفوصلا  عرو  مأ  بابشلا  سامح  - 
؟ اھرورغو سفنلا  وھز  ةرارش  مأ  ءانغتسالا  ةأرج 

؟ لتاقلا نم  ثيدحلا ، نم  يرثكت  ال  - 
.هتعمسو هتيأر  - 

؟ نم - 
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.صوق يلاو  نيدلا  رخف  ریمألا  نبا  قمج  - 
؟ لتقلاب هنیمھتت  - 

ةثاغتسا َّينذأ  يف  تَّنرو  تاخرصلا ، تعمس  تابث : يف  تلاق 
تعرھ امدنعو  يمأب ، ينادان  سداسلا ، هماع  لمكي  مل  ریغصلا 

نم غرف  دق  قمج  تدجو  قیتعلا ، روسلا  ءارو  هنع  ثحبأ  هیلإ 
.تاقرطلا طسو  ىرج  هئامد ، يف  اًقراغ  دلولاو  هتشحاف 

كیلامملا نم  ریمأ  نبال  ریطخ  ماھتا  لاق : مث  ةھرب ، اًتماص  يقب 
؟ دلولا ةثج  نيأ  نیفرعتو ؟ نیمھفت  صوق ، يلاوو 

دونجلا اھقَّزم  ءيشلا : ضعب  ثھال  توصو  تابث  يف  تلاق 
ریمألا نبا  وھو  هثغأ ، ملو  هتخرص  تعمس  ينبا  وھ  .اھورثنو 
يالوم اي  لتقلا  الإ  لتقلا  ءازج  امو  هلتقو ، همغرأ  نم  يكولمملا 

حالسلا ةلمحل  سیلو  لَّزُعلل  لتقلا  نأ  مأ  كلذك ؟ سیلأ  يضاقلا ،
!؟ ةالولاو

، لتقي لتق  نم  نأ  كل  تدكأ  تلق ، ام  رركأ  نل  دیكأت : يف  لاق 
دب ال  امبر ، نیبذكت  كنكلو  ناك ، امھم  يناجلا  بقاعأس  يننأو 

.رمألا نم  ققحتأ  نأ  نم 
نم هلوھذ  طسو  تلاقو  هعارذب ، تكسمأو  ةتھابلا ، اھدي  تَّدم 
انأو هریغ  بجنأ  نأ  يل  سیلو  هاوس ، يل  نكي  مل  يدلو  اھتأرج :

يسفن تأدھل  عوجلا  وأ  ءابولا  نم  تام  ول  نسلا ، هذھ  يف 
.دسجلا الإ  َقبي  ملو  حورلا ، تقَّزم  هتثاغتسا  نكلو  ترقتساو ،

! فارتعالا اذھ  ىلع  هومغرأو  بألا  اوبَّذع 
!؟ اذھ لوقي  بأ  ُّيأ  لاق : مث  اھيدي ، نیب  نم  هعارذ  عزن 

يننأ فرعت  ديدج : نم  هعارذب  كسمت  يھو  ءطب  يف  تلاق 
تذفن ول  .رصتنیل  الإ  دبعلا  يَّلوُي  امف  عاجش ؛ كنأ  فرعأو  ةقداص ،

موي ىلإ  كتمداخو  كتيراج  ىقبأ  نأ  كيدي  مامأ  مسقأ  عرش هللا 
يضقأسو ءاسم ، لكو  حابص  لك  كتیب  مامأ  فظنأس  يتوم ،
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.هب رمأت  ام  لك  لعفأسو  كینبا ، ىعرأ  يمايأ 
قح لدعلا  لاق : مث  هعارذ ، نع  اًدیعب  اھب  عفدیل  اھدیب ، كسمأ 

، دحلا هیلع  ماقي  نأ  دب  الف  ریمألا  نبا  قمج  اھلعف  ول  .ةَّنِم  سیلو 
.اًمیظع اًمثإو  ًاناتھب  هِتمھَّتا  دقف  اھلعفي  مل  ولو 

نبا وھو  دحلا  هیلع  میقتسف  َتدكأت  نإو  تلاقو : اھسأر  تزھ 
!؟ ریمألا

.روفلا ىلع  ددرت : الب  لاق 
ام ىلع  كنیعي  نأ  نم هللا  بلطأو  كقدصأ ، موقت : يھو  تلاق 

.كالتبا
.هلجأ نم  كل  وعدأ  يذلا  كؤالتبا  وھ  ونحلا : نم  ءيش  يف  لاق 

تجزتما املاطلف  ...كؤالتبا  وھ  يئالتبا  بابلا : حتفت  يھو  تلاق 
كتیطعأ يالوم ، ايو  يدیس  ايو  ينب ، اي  اذھ  انملاع  يف  رئاصملا 

.رشبلا لك  اھلمح  نم  قفشيو  دابعلا ، لك  اھب  ءوني  ةنامأ 
.اھل لھأ  انأو  ةقث : يف  لاق 

* * *
يصعتست ةياغل  امبر  وأ  يضقني ، نأ  ديري  ال  لیللا  اذھ  نألو 

ةرم يضاقلا  باب  قد  اًمود ، نيزجاعلا  رشبلا  نم  مھفلا  ىلع 
.ىرخأ

ناك انخیش ، اي  هنأش  ىلإ  لئاسلا  ثعبن  قفر ، يف  مداخلا  لاق 
نم لخدأ  ْرَھَْنت ،” َالَف  َِلئاَّسلا  اَّمَأَو  : “ يضاقلا درف  ًاليوط ، اًموي 

.يتياغو يبجاو  اذھ  ةدعاسملا ، بلطي 
دسجلا لك  يطغي  دوسأ  ًءادر  امھنم  ٌّلك  سبلت  ناتأرما  تلخد 

ىتح لخد  نإ  امو  يضاقلا ، لوخد  راظتنا  يف  اتسلجو  سأرلاو ،
.اًمارتحا هل  اتنحنا 

.ءاسنلل ىكذأو  لضفأ  اذھ  اًدغ ، يسلجم  ىلإ  نایتأت  لاقف :
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: اھدسج ءالتماو  اھئانحنا  نم  انس  ربكأ  تدبو  امھادحإ  تلاقف 
ام ءاود  هل  سیل  ءاد  وھ  ةأرماو ؟ لجر  نیب  ضرملا  قرفي  لھو 

.هنأش يف  انئج 
بعصأ وھ  ٍّلجت  ةظحل  يف  هاطعأ  دعو  يف  دراش  هلقعو  لاق 
كتجاح ام  هاتخأ ، اي  يبلطا  ةربإلا : بقث  يف  لمجلا  لوخد  نم 

؟ كتلع امو 
عفرت نأ  اھتنبا  ترمأ  مث  اھھجو ، نع  دوسألا  اھرامخ  تعفر 

.يضاقلا كاري  نأ  دب  ال  كرامخ ، يعفرا  ةفیض ، ةلئاق : رامخلا 
َمِلو لاق : مث  امھنع  هھجو  رادأ  .ددرت  يف  رامخلا  اھتنبا  تعفر 

.كمھفأو كعمسأ  هاتخأ ؟ اي  رامخلا  ُعفر 
.يالوم اي  كسأر  عفرا  اھارت ، نأ  كديرأ  ةلعلا  يھ  - 

وأ كاوكش  يلوق  ءابرغ ، ءاسن  ىرأ  نأ  يل  سیل  دیكأت : يف  لاق 
.يفرصنا

عبرأ ذنم  تجوزت  ةرشع ، ةعباسلا  يف  يتنبا ، ةفیض  تلاق :
ملو اھري  ملو  اھیبأ  تیب  نم  لجر  اھیلع  دقع  تاونس ،

نسلا هذھ  تغلب  ىتح  .ماوعأ  ةعبرأ  ةقلعم  اھكرت  اھسسمي ،
ينبي الو  هریغ  جوزتت  اھكرتي  ال  تنبلاو ، دلولا  نآلا  نھيدل  اھبارتأو 

.هنیع اھرت  ملو  اھب ،
! يضاقلل يتأت  الو  ًالوأ  كجوز  عم  يملكت  ةالابم : يف ال  لاق 

ينرجھ خیش ، اي  عئاض  رمعو  ...رخآ  نأش  اذھ  ةعرسم : تلاق 
قدي الو  طقف  ةیمورلا  هتيراج  رشاعي  ةفیض ، تبجنأ  ذنم  يجوز 
ضیب ٍراوج  برغلا ، نم  ءاج  ةمادنلا  بلج  .ينع  لأسي  الو  يباب 

.رارحألا مھئاسن  ىلع  لاجرلا  َّنھلضفي  مورلاو  ةسكارجلا  نم 
تنك ةرمُّسلا ، ةنكاد  ءارمس  يتنباو  بونجلا ، لھأك  رمسأ  ينول 
ىتح اھري  مل  هنكلو  اذھ ، لجأ  نم  اھديري  اھجوز ال  نإ  لوقأس :

! مویلا
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!؟ ينم نيديرت  اذامو  للم : يف  لاق 
.جوزلا اھقلطيو  يتنبا  رسأ  اكفي  نأ  بألاو  جوزلا  عنقت  - 

.اھل اًجوز  حلصي  امبر  ًالوأ ، حالصإلا  لواحن  دیكأت : يف  لاق 
تيأر اھیلإ : رظنلا  ىشاحتي  وھو  لاقو  ةفیض ، ىلإ  تفتلا  مث 

؟ لبق نم  اذھ  كجوز 
.هرأ مل  هیلإ : رظنتو  اھسأر  عفرت  يھو  حوحبم  توص  يف  تلاق 

.هفرعأ الو 
.هللا ءاش  نإ  كیلإ  دوعي  قفر : يف  لاق 

ءادوس رادقأ  يھ  دوعیل ، لحريو  ِتأي  مل  توفخ : يف  تلاقف 
! يمأ نولو  ينولو  يمطلا  نول  لثم  رصم  لھأ  اھلمحتي 

، هلاح حلصنیس  هنأ  دب  ال  هاتخأ ، اي  مؤاشتلا  اذھ  َمِل  لاق :
.هعم لواحنس 

.ينقلقي رخآ  ءيش  يضاقلا ، يالوم  ةعرسم : اھمأ  تلاق 
.داك وأ  لیللا  فصتنا  اًعيرس ، ينيربخأ  - 

سیل ةمعنو ، ةمقن  تنبلا  هذھ  اھتنبا :- ىلإ  ریشت  يھو   - تلاق
اھنكلو اًفدھ ، ىرمعل  يطعتو  يتدحو ، سنؤت  اھاوس ، يل 

نولبقتسي صوق  يف  راجت  يدلاوو  اھدلاو  اھبارتأك ، تسیل 
ةقادص اھطبرت  ةفیض  .نوعیبيو  نورتشيو  مھقيرط ، يف  جاجحلا 

ناسرامتو ةراجتلاب ، نالمعت  صوق  يف  انھ  ةینميو  ةیشبح  عم 
ىرت اھنأكو  ةبيرغ  تاملكب  يتنبا  هوفتت  دقتعأ ، ام  ىلع  رحسلا 

نأك طبضلاب ، ثدحیس  امب  ينربخت  ًانایحأ  هفرعت ، وأ  لبقتسملا 
عمس امبر  اھنع ، جوزلا  داعتبا  ببس  وھ  اذھ  امبرو  اھباصأ ، انج 

! اھنم فاخ  امبرو  تاعاشإلا ،
تاذ ةنكاد ، تناك  اھیلإ ، رظنو  ةرم  لوأل  ةفیض  ىلإ  تفتلا 
نم راجحألا  رحست  حمالمو  ةفیثك  شومرو  نیتعساو  نینیع 

يبلطا لاق : مث  ذیعتسيو  هسفنل  متمتي  وھو  هینیع  رادأ  .اھتعور 
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.ریخلاو رھطلا  طسو  ایحي  نج  ال  ةالصلاو ؛ ركذلا  نم  رثكت  نأ  اھنم 
يف رھط  الو  تارم ، ثالث  جح  يجوز  يوق : توص  يف  مألا  تلاق 

.ریخ الو  هبلق 
هنیباتغت كنإ  ينیع ، مامأ  كجوز  يبست  ال  بضغ : يف  لاق 

.اًریبك ًابنذ  نیبكترتو 
اذكھ تلاقو : ةحضاو  طوسلا  تامالع  تدبف  اھعارذ ، تعفر 
لاومأ لجأ  نم  ينجوزت  قحلاب ، يضقت  نم  اي  موي  لك  ينحبصي 

.طوسلاب هتنباو  انأ  ينبرضي  نأ  نود  اًموي  كرتي  الو  يبأ ،
.كبنذ ام  فرعأ  الو  هنم ، عمسأ  مل  - 

َّنأ صوق  يضاق  اي  فرعاو  نذإ ، هنم  عمسا  ٍّدحت : يف  تلاق 
اھنفدل يفكي  هتأرمال  لجرلا  هركو  اھناغضأ ، جرخي  سفنلا  ىوھ 

؟ خیش اي  سفنلا  ىوھ  فرعت  اھتفلخو ، يھ 
تنك ام  هفرعأ  تنك  ول  اھینیع : ىلإ  رظني  وھو  ةوق  يف  لاق 

.ًایضاق
؛ مھئاسن يف  لدعلاب  صوق  لاجر  ْحصنا  .نذإ  هیلع  تبلغت  - 

.نامزلا اذھ  يف  عیمجلا  لوطي  ملظلاف 
.ديري ام  لعفیْلو هللا  كتنبا ، جوزو  كجوز  عم  لباقتأس  لاقو : ماق 
يتأرج رذعا  انلمح ، لمحتت  نأ  تلبق  تلاق : مث  اھسأر  تأطأط 

، اًماع رشع  ةعبس  ذنم  أدھت  مل  يتلا  رانلا  فرعت  ال  يبنذ ، رفغاو 
.هنم برقتلا  نع  يزجعو  هل  يبح  اھلعشي 

.هللا مالسب  كتنبا  عم  يبھذا  ربص : مدع  يف  لاق 
.اتلحرو امھیھجو  ناتأرملا  تطغ 

* * *
رھشأ نم  تازاجإ  ةدع  ىلع  لصح  اًخیش  ناك  صوق  يضاق 

هنأ هدج  نع  فرُعو  ىوقتو ، ملع  تیب  يف  أشن  ءاملعلا ، أفكأو 
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ىناعو تارم ، ملظلا  هجو  يف  فقو  الإ هللا ، باھي  ًالجر ال  ناك 
داع امدنع  يكولمم  ریمأ  هجرخأ  مث  نجسلا  لخد  ةرم  نيَّرمألا ،
توم دعب  ةرمو  مكحلل ، نووالق  نب  دمحم  رصان  ناطلسلا 

ناك ةیناثلا  ةرملا  يف  نجس  امدنعو  دمحم ، رصانلا  ناطلسلا 
هنإ لاقيو : ةعلقلا ، بج  تاملظ  نیب  تام  اًضيرمو ، اًریبك  اًخیش 
تايآ ىتح  يسنو  هءانبأ ، يسنو  يذھي ، ناك  مايأب  هتوم  لبق 
هلقع خیشلا  دقف  لھ  دحأ  دكأتي  مل  اھددري ، ناك  يتلا  نآرقلا 

لزي مل  اھدعب ، تامو  ىمحب  بیصأ  مأ  متعلا ، ءاوھلا  ةفاثك  نم 
مھضعب ةریخألا ، همايأ  يف  هتاناعم  نع  نوملكتي  نجسلا  سارح 

فلاخ دقف  ةقدنزلاو ؛ رفكلاب  همھتي  مھضعبو  ةقفشب ، هنع  ملكتي 
.هرصع ءاملع  ىداعو  نیطالسلا 

يذلا فقولا  نأ  فرعو  هري ، ملو  هیبأ  نم  هنع  ورمع  عمس 
ریمأ هصصخ  فقو  وھ  هتوخإ  ىلعو  هیلع  هنم  هوبأ  فرصي 

دبع خیشلل  ينسحملا  هللا  دبع  نب  دمحم  ىعدي  يكولمم 
هذھ نع  هدلاو  هربخأ  املاطلو  .هدافحأو  هؤانبأ  هدعب  نمو  ميركلا 

، هتایح لاوط  خیشلاب  ریمألا  عمجت  تناك  يتلا  ةيوقلا  ةقادصلا 
وھ نفد  ثیح  هدجسم  نوروزي  هدافحأو  ریمألا  ةلئاع  لزت  ملو 

ةلئاعل هكرت  يذلا  فقولا  ىلع  نونئمطيو  هدالوأ ، ضعبو  هتجوزو 
.ميركلا دبع  خیشلا 

مكحلا نع  هدلاو  دعتبا  ىوقتو ، ملع  تیب  يف  ورمع  ىبرت 
میلعتل غرفتو  ءارمألا ، نم  برقتلاو  ىواتفلا  رادصإ  نعو  ماكحلاو 

لجر سیلو  نيد  لجر  هلثم  حبصیل  هنبا  ىبرو  هقفلاو ، نآرقلا 
دض قطني  الو  اھقیبطت ، نم  دكأتي  الو  ماكحألا  سردي  ةسایس 

ریصم ىقلي  ىتح ال  اًدبأ ؛ ملاظ  ىلع  وعدي  الو  ریمأ ، الو  مكاح 
.دجلا

، دجلاو بألا  حومط  ىَّدعت  هحومطو  اًفلتخم ، ناك  اًرمع  نكلو 
، سردو ظفحو  بردت  ديزتو ، ةرھاقلا  راوسأب  طیحت  تداك  هینامأو 
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يضاق سلاجي  ناك  نيرشعلا ، نس  يف  وھو  هخویش  نم  برقتو 
نس يفو  .هملع  ىلع  ينثيو  هلجبيو  هیلع  ينثيو  ةاضقلا 

قفاوو لجخ ، يف  هتنبا  جوزتي  نأ  بلط  نيرشعلاو  ةدحاولا 
لك نم  مھألاو  هءاكذو ، ورمع  َعرو  دحأ  يف  دجي  ملف  يضاقلا ،

، ءارطإلاو باجعإلا  اذھ  هيديرمو  هبالط  نم  دحأ  يف  دجي  مل  اذھ 
جاوز ىلع  تابلط  الب  قفاوو  حيدملاو ، ءانثلا  لسع  نم  فشترا 
امدنع هبئان  حبصیل  هزھجيو  هیقري  أدبو  لب  ورمع ، نم  هتنبا 

.هتئیھو هنس  حمست 
، هاسني نل  اًموي  ناكو  ةاضقلا ، يضاق  ةنبا  نم  ورمع  جوزت 

اضر اھلك  ةليوط  اًمايأ  اھعم  شاع  ةئداھو ، ةعرو  ةلیمج  تناكو 
رعشي ملو  اھینیع ، يف  اھدلاو  ىري  ناك  .دوربو  للمو  نوكسو 

نم مغرلا  ىلعو  هخیشو ، هسردم  لب  هتجوز  بطاخي  هنأ  اًموي 
وھللا تقو  اھدلاو  زجاح  يقب  هعیطتو  هتلماعم  نسحت  تناك  اھنأ 
اھیلع نزحو  هيدي ، نیب  تتامو  ماوعأ  ةرشع  دعب  تضرمو  دجلاو ،
ىلإ ءاج  ذنم  صوق  يف  هعم  نيدلو  هل  تبجنأ  .اھریغ  جوزتي  ملو 

.صوق يضاق  حبصأو  ماوعأ  ةثالث  ذنم  انھ 
امل هسأر  عفري  لزي  ملو  اًنیقي ، همالحأو  ةقیقح  هحومط  حبصأ 

، كیلامملا قرع  نم  نكي  ملو  ايدنج ، دلوي  مل  هنأ  فرعيو  رثكأ ، وھ 
ةاضقلا يضاق  نكلو  اًدبأ ، ًاناطلس  نوكي  نل  اذلو  يرصم ؛ وھ  لب 
ءاطخألا نم  نصحم  نوفرعي ، ال  ام  فرعيو  نیطالسلا ، حطاني 

لكل دیعوو  ديدھت  هتراشإلو  لعفو ، مكح  هتملكل  بونذلا ، نمو 
رصم مكح  ىلع  ةردقلاب  ضرألا  دیبع  يتأي  نيأ  نمف  .نیطالسلا 

الب خویشلاو ؟ ءاملعلا  مھل  اھِطْعُي  مل  ول  لتقلاو  سبحلا  ةیعرشبو 
ةسكارجلل ةیعرش  ال  نيدلا  البو  كیلامم ، دجوي  ال  خویشلا 

.فرعيو نوفرعي  نیملسملا ، دالب  مكح  يف  كارتألاو 
كلاھ وھف  صوق  يلاو  نبا  دي  ىلع  لفطلا  لتقم  ناكو  َّحص  نإو 
.تیم وھ  نیتلاحلا  يف  دعب ، فرعي  ال  دیھشو ، لطب  وأ  ةلاحم ، ال 
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، نونجلاب امبرو  ةقدنزلاب ، سانلا  ضعب  همھتي  تقولا  عم  امبرو 
، هسفن يف  ةریغل  لطابلاب  ریمألا  نبا  ىمر  هنأ  نوعدي  امبرو 

.ریمألا نبا  اھلعفي  مل  امبرو 
.ةيرسو رذحب  فرصتلا  نم  دب  دكأتیل ال 

لوصولاو ةسلسو  ةحضاو  ةطخلا  تناك  هتلیل  ماني  نأ  لبق 
.اًنكمم

* * *
، هكرتت ال  هیبأو  هدج  ىركذو  ماكحإب ، هتطخ  عضوو  هرمأ  مزع 

هترياسمو هیبأ  مالستسا  مھفتو  هتراسجو ، هِّدَج  ءاكذ  ىنمت 
تاجلخ نیب  نم  جرخي  هحومطو  فطاعتي ، مل  هنكلو  ماكحلا ،
ةرھاقلا ىلإ  دتميو  اھلك ، صوق  ىلع  رطیسيو  هسفن ،

ملعلل ال هبلطو  ديازتت ، هل  سانلا  بحو  هتفرعمو  ةيردنكسإلاو ،
نم دكأتي  فیك  الإو  ةردقلاو ، ةوقلا  نم  ملاعلل  دب  ال  .فقوتي 

باتك هللا؟ حرشي  فیكو  صاصقلا ،
لخدو ءاملعلا ، لكك  اًمئاص  ناك  يلاتلا  مویلا  حابص  يف 

رمأ يف  اوثحبي  نأ  نیبتاكلاو  نيدعاسملا  نم  بلطو  هسلجم ،
لخدي ملو  تاونس  عبرأ  جوزلا  باغو  هتنبا ، جوز  يذلا  صوق  رجات 

، ةلئاعلا ةریس  ةفرعمو  رجاتلاو  جوزلا  نع  ثحبلا  مھنم  بلط  اھب ،
هذھ نأ  مھعنقأو  ةنبالا ، سم  يذلا  نجلاو  رحسلا  ةقیقحو 

الإ ركفي  هنأو ال  هسوبعو ، هتریح  ببس  يھ  ةریبكلا  ةلكشملا 
ءيسیف ةدلبلا ، كلت  نع  بیغت  ىوقت هللا  نأو  ةیضقلا ، هذھ  يف 

نع جوزلا  بَّیغتيو  ةقَّلعُملاك ، اھرذيو  هتاجوز ، ةلماعم  لجرلا 
نع يھنلا  ةاضقلاو  ءاملعلا  بجاو  نمو  هتایلوئسم ، كرتيو  هتجوز 
وھ يقبو  ثحبلل ، مھلك  اوفرصنا  .سانلا  نع  ىذألا  فكو  ركنملا 

ةزاجإلا ىلع  لصحي  نل  هنأ  فرعيو  هبرديو ، هب  قثي  ملع  بلاطو 
ةلأسم يف  ثحبلا  ملعلا  بلاط  نم  بلط  .يضاقلا  اضر  دنع  الإ 
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، ارس يضاقلل  بألا  راضحإو  يضاملا ، عوبسألا  تام  يذلا  لفطلا 
، قولخم ةفرعم  نودو  لیللا ، تاملظ  يف  دوھشلا  لك  راضحإو 

.امبر ةَّرم  رمعلا  لدتعيو  ةقیقحلا  فشكنتل 
رمألا اھیلع  طلتخاو  ةریقفو ، ةلھاج  ةبذاك ، مألا  نوكت  نأ  ىنمت 
ملظلا اھنع  عفدي  مل  يذلا  يلاولا  ىلع  اھدقح  وھ  وأ  امبر ،

اًمثإو ًاناتھب  اًئيرب  يمرت  اھالعج  دسحلاو  دقحلا  هنأ  دب  ال  عوجلاو ،
.مھمارتحا يعديو  خویشلا ، عم  راطفإلا  لوانتي  صوق  يلاو  .اًنیبم 

رخف هبشي  اًرخفو  ًالایتخا  هیف  ىري  ناك  اًموي ، ورمع  هبحي  مل 
َالَو : “ متمتي ناك  بھذلاب  ةزَّرطملا  هسبالمب  هآر  املكو  ةیلھاجلا ،

”. اًحَرَم ِضَْرْألا  ِيف  ِشَْمت 
.لدعلاب مكحيو  هبلق  نئمطیل  اھركذتيو  اًمود ، تايآلا  رضحتسي 
ىشالتت هینامأو  الإ  مویلا  رمي  ملو  ناقتإو ، ةيدج  يف  ثحبلا  أدب 

ام قدصي  مل  .يردي  رمعلل ال  ةياھن  وأ  دیع ، دغلاو  حضتي ، لالھلاو 
ةماعلل نامألا  ىطعأو  ةلئسألا ، داعأو  لأس  ىأر ، ام  الو  عمس 
ضبقلا ضرغب  سیل  ةقیقحلا  نع  ثحب  اذھ  نإ  لاقو : بأللو ،

فوخ الف  اذل  يضاقلا ؛ سفن  يف  ام  ٍضرغل  لب  يلاولا ، نبا  ىلع 
، يضاقلا ىوس  عمتسي  دحأ  الو  بتكي ، بتاك  الو  مالكلا ، ىلع 

ةنیكسلا مھل  ديريو  مھلو ، مھنم  وھ  نامألا ، يطعي  يضاقلاو 
.اًدبأ مھتداھش  بلطي  نلو  اًئیش  عمس  ال  شیعلاو ،

مھءامسأ نأ  ملعلا  لجر  َمَسَق  ًالوأ  مھل  مسْقُي  نأ  ىلإ  رطضا 
الأو رابغلاك ، ءاوھلا  يف  رثانتتس  مھتياور  نأو  رونلاك ، تسمط 

بلكلاك ضعي  وأ  يذؤي  قحلا ال  نأ  ول  ًانایحأ  قحلا  لوق  نم  ررض 
! روعسملا

فوخلا نم  هھجو  سبعو  عمس ، امم  هھجو  سبعو  عمس 
.ةلاحم هیلع ال  مدقیس  يذلا  راحتنالا  نمو  هب ، طیحملا 

لفط نع  اًثحاب  قوسلا  ىلإ  جرخي  اًمود ، اذھ  لعفي  قمج 
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ئبخت تاھمألا  لكو  فرعت ، ةدلبلا  لك  نایبصلا ، ىوھي  لیمج ،
.صوق يلاو  نيدلا  رخف  نب  قمج  نم  اًفوخ  بورغلا  لبق  اھدالوأ 
لقألا ىلع  ةعبرأ  دھش  .زئاج  لتقلا  عوقوو  رركتت  ةصق  هذھ 

وھو َّالإ  هكرتي  ملو  لفطلا ، ىلع  ضقني  وھو  قمجل  مھتيؤرب 
، نيریثك لافطأ  ىلع  ضقني  قمجل  مھتيؤرب  ریثكلا  دھشو  ةثج ،

.مھلھأل الو  مھل  ةمیق  الو  بلاغلا  يف  ءارقف 
.مویلا ىوس  فرعي  مل  يضاقلاو  فرعت ، اھلك  صوق  لھأ  نأ  ادب 

دنعو ءارمألا  دنعو  ةماعلا  دنع  اًفلتخم  اًءوض  قئاقحلل  نأ  ادب 
.هلالضو هتلفغ  ىلع  هبر  رفغتسا  .ءاملعلا 

؛ ءایحتسا ىلع  دیعلاب  لافتحالا  أدبو  مالظلا ، حشكنا 
.مویب اھلبق  مھدحو  اولفتحا  ءارمألاو  رمأي ، مل  ناطلسلاف 

، رشبلا لْمِح  قوفي  هفتك  ىلع  لْمِحلاو  ِتأي ، مل  وھ  هدیعو 
يھ هسبالم ، نيزي  بھذ  الو  هعم  فیس  الف  ةلیئض ؛ ودبت  هتردقو 

! مايألا هذھ  يف  ریثكلا  يواسي  ملعلا ال  ضعبو  تايآو ، تاملك 
.هنع عجري  نلو  ًالیل ، ةأرمال  هدعو  دعو  هنكلو 

زِّھج مداخلل : لاقو  قفر ، يف  امھظقيأو  هيدلو ، ةفرغ  اًرجف  حتف 
.ةرھاقلا ىلإ  نآلا  نولحریس  مھءایشأ ،

دمحأ سمھو : هینیع ، كعدي  وھو  ریبكلا  هنبا  فتكب  كسمأ 
.اًدیج ينعمسا 

.يبأ اي  كعمسأ  لومخ : يف  دلولا  لاق 
ذخأت ثدح ، امھم  هنم  جرخت  نلو  كدج ، تیب  ىلإ  بھذتس  - 

، كیخأ عم  ةدوعلاب  كل  نذآ  ىتح  هدنع ؛ ىقبتو  هدنع ، كسورد 
.هعباتتو كاخأ  يمحت  ربكألا ، خألاو  لجرلا  تنأ 

؟ ءيش ةمث  لھ  قلقلا : نم  ءيش  يف  لاق 
ةلاسرو انھ ، ىلإ  مكدیعأل  يتآو  اھلحأس ، ةریغص  ةلكشم  - 
اھرھظت نأ  كايإو  هدحو ، هايإ  اھطعأ  ةاضقلا ، يضاق  كدج  ىلإ 
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.روفلا ىلع  كدلاو  تومي  اھأرقو  هریغ  اھآر  ول  ينعمست ؟ .هریغل 
.فوخ يف  هسأر  لفطلا  زھ 

.كتاودو كبتك  ذخ  مزح : يف  لاقو  بألا  ماق 
هاطعأو مھلوصو ، نم  دكأتلاو  هئانبأ ، ةقفارم  هبلاط  نم  بلط 

لمأ رِخآ  وھ  رخآ  لجرل  لب  ةاضقلا ، يضاقل  تسیل  ىرخأ  ةلاسر 
.امبر

* * *
يواضرلا ةلئاع  نع  سامح  يف  رابخألا  نوفزي  هونواعم  ءاج 

جرخت ال  رابغ ، اھیلع  سیل  تنبلا  نإ  اولاق : .هتجوزو  ةفیض  هتنباو 
نيزوجع نیتأرما  قداصُت  ءوسب ، دحأ  اھنع  ملكتي  ملو  اھدحو ،

، نمیلا نم  ىرخألاو  ةشبحلا ، نم  ةدحاو  ةراجتلاب ، نالمعت 
امھنع لأست  .امھل  لھأ  ال  نمز ، ذنم  صوق  يف  اترقتسا 

تاقيدص اھل  سیل  ةفیض  .ءيش  لك  يف  امھدعاستو  امھدواعتو 
، راوطألا ةبيرغ  اھنإ  نولوقي : نیتنسُملا ، نیتأرملا  كلت  ىوس 

متھي بأ  الو  ةینمیلاو ، ةیشبحلاو  ةيرصملا  تاھمأ : ثالث  اھتَّبر 
ةرشاعلا يف  تناك  ذنم  اھمأ ، الو  هتنبا  ديري  ال  يواضرلا  اھب ،

، اھسفن يھ  ةبيرغ  تحبصأ  ىتح  ءابرغلا ، نم  ملعتت  يھو 
سمھي مالكلا ، تقو  تمصتو  مالكلاب ، حمسي  ال  امدنع  ملكتت 

نكلو صوق ، لھأ  نم  رثكأ  ىتح  اھمأك  ءادوس  اھنع : سانلا  ضعب 
تلاق اذكھ  رمأتو ، يوغت  ةینج  هجو  اھيدل  رشب ، هري  مل  اھلامج 

.تايادلاو تابطاخلا 
الو يضاقلا  ةلباقمل  َيِعْدُتْسا  جوزلا ، يتأي  اذامل ال  ملعي  دحأ  ال 

.لثتمیس هنأ  دب 
ةیمورلا هتيراج  الإ  هلوح  نم  لك  عم  ظیلغو  ظفف  اھدلاو  امأ 

هیلع ترطیسو  دالوألا ، هل  تبجنأ  نایبصلاك ، اھقشعي  يتلا 
اھظح صوق ، يف  ةریبك  ةلئاع  نم  ةفیض  مأ  هتجوز  .ةَّمات  ةرطیس 
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تحبصأف ةفیض ، ىوس  اھل  شعي  ملو  فقوتي ، اھنزحو ال  سعت 
.اھتایح لك 

، اھلامو اھمأ  ضرأ  يف  عمطي  رجاتلا  اھدلاو  يواضرلا  لزي  مل 
، ءابولا يف  مألا  لھأ  لك  تام  اًئیش ، اھلام  نم  هیطعت  اھنكلو ال 

ملظ لحفتسا  لھألا  توم  دنعو  هتثرو ، ام  ىوس  اھل  دعي  ملف 
نس يف  .هزنكيو  لاملا  عمجي  هنأ  عم  هتوسقو ، يواضرلا 

ًالفلف تقشنتسا  مث  قاوسألا ، يف  بعلت  هتنبا  تناك  ةعساتلا 
: اًعم اتلاقو  ناتدیس  تكحضو  ضرألا ، ىلإ  توھو  تسطعف  اراح ،

؟ نینوكت نم  .موي  لك  انھ  كارن 
ریغ ةقادص  ىلإ  راحلا  لفلفلاب  اھاتجردتسا  امھنإ  لاقيو :

ةینمیلا اھتملعو  بدألاو ، ةءارقلاو  رعشلا  اھاتملعف  ةيداع ،
تحبصأف اًعم ، امھتنبا  اھنأ  ىلع  اھعم  اتلماعتو  هقفلاو ، ثيدحلا 

.موي لك  ًاليوط  اًتقو  امھعم  يضقتو  ناكم ، لك  يف  امھبحاصت 
اھاتملع امھنإ  لوقي : سانلا  ضعب  .لھألا  لك  يھو  امھیعارتو 
نورخآو ناجلا ، لمع  نم  اھلامجو  راوطألا ، ةبيرغ  اھنإو  رحسلا ،

سیلو ءابرغلا ، نم  الإ  نانحلا  دجت  مل  ةفیعض ، ةاتف  اھنإ  نولوقي :
.ةبيرغ ةصق  .فرصتلا  نع  ةزجاع  مأو  ٍساق  بأ  نم 

اھعمو ةفیض  تلخد  ىتح  ثيدحلا  نم  لجرلا  ىھتنا  نإ  ام 
تلاق اھھجو ، نع  ءاطغلا  عفرت  مل  نیتنسُملا ، نیتأرملا  ىدحإ 

.يضاقلا يالوم  اي  ينثغأ  تفاخ : توص  يف 
؟ ثدح اذام  ةوق : يف  لاق  مث  هلوح ، ورمع  رظن 

ىلع ضقناو  كتدعاسم ، انبلطب  يبأ  فرع  ةعرسم : تلاق 
.شارفلا ةحيرط  اھُتكرت  اھعارذ ، رسك  ىتح  ًابرض ، يمأ 

ىلإ يدوع  .نذإ  اھدلاوب  ينتئا  هینواعم : دحأل  ةمارص  يف  لاق 
.كتیب

.ينلتقیس ةعرسم : تلاق 
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امع يتأیسو  كجوز ، بلطب  تثعب  لعفي ، نل  رارصإ : يف  لاق 
.نآلا يدوع  .كتیب  ىلإ  نیبھذتو  بيرق 

دقو هینیع ، نم  رياطتي  ررشلاو  ضضم ، ىلع  ءاجف  بألل ، ثعب 
دنع هاتحضف  نأ  دعب  ةدوعلا  دنع  هتجوزو  هتنبا  لتقي  نأ  مسقأ 

.نایبصلاو لافطألا  ءازھتسا  ردصم  هاتلعجو  يضاقلا ،
، ضرألا ىلع  هینیع  طلسيو  هيدي ، كرفي  يضاقلا  مامأ  سلج 

كتراجت نعو  ریثكلا ، كنع  تعمس  ءودھ : يف  يضاقلا  لاقف 
.اذھ لك  نع  اًریخ  كيزجیس هللا  تیب هللا ، جاجحل  كماركإو 

مل لب  يضاقلا : لمكأف  اًنكاس  يقب  .ءارطإلا  اذھ  عقوتي  مل 
لك كدسحي  تارم ، ثالث  هللا  تیب  ىلإ  تبھذ  كنأ  قدصأ 

.نيرضاحلا
اھیلع تمزع  ةقاش ، ةلحر  تناك  وھزلا : نم  ءيش  يف  لاق 

.ءابولاو ةعاجملا  تقو  ىتح  شاعو  دلوب  تقزر  املك  اھترذنو 
؟ ناطیشلا ىلع  تارمجلا  تیمرأ  فرعأ ، دنسو ، رھظ  كدالوأ  - 
!؟ كلذ نود  حصي  نأ  جحل  لھو  اھتیمر ! عبطلاب  ةشھد : يف  لاق 

تیمر دقف  نذإ ، ىوھلاو  سفنلا  ناطیش  ىلع  ترصتنا  - 
سفنلا ناطیش  ىلع  ترصتنا  كنإ  مأ  ناطیشلا ، ىلع  تارمجلا 

ىلإ تارمجلا  ناطیشلا  داعأ  صوق  ىلإ  ةدوعلا  دنعو  ةكم  يف 
!؟ دقحو ةوارضب  كھجو 

!؟ اًدحأ ملظأ  يننإ  لاق  نم  لاعفنا : يف  لاق 
ناطیشو اًمود ، ينفیخي  ام  ىوھلا  وھ  ملظلا ، نع  ملكتأ  مل  - 

، هنم رفم  الو  قامعألا  يف  لغلغتي  رحاسو ، تفاخ  سفنلا 
.هللا انرمأ  اذكھ  ناسحإب ، حيرست  وأ  فورعمب  كاسمإ 

.ةنونجملا زوجعلا  هذھ  اھلتقأس  دیكأت : يف  لاق 
.لاحلا يف  كسأر  عطقأ  تلعف  ولو  مزح : يف  يضاقلا  لاقف 
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.اھجوز ىلع  ةجوزلا  نوضِّرحُي  ةاضقلا  لاب  ام  - 
.اھقلطو رخؤملا ، اھرھم  اھطعأ  - 

.لاملا نم  اھیطعأ  ام  يدل  سیل  - 
.ةقلعملاك اھرذت  الو  فورعملاب ، اھرشاع  وأ  اھقلط  - 

يف يضاقلا  لاقف  رجاتلا ، قطني  ملو  تاظحل ، امھنیعأ  تقتلا 
عفدت اًعارذ  وأ  اًعلض  اھل  ترسك  ولو  ةيدف ، عفدت  اھتبرض  ول  مزح :

.اھكرتاو اھقح  اھطعأ  اھتھرك  ولو  ةيدف ،
، رثكأ وأ  اًماع  نيرشع  ذنم  يتجوز  يھ  مالستسا : يف  لاق 

؟ يالوم اي  دوھشلا  مامأ  اھقلطأ  نأ  ينرمأت 
ىلع كمغرأسو  اھكرتت ، وأ  اھعم  لدعتو  اھترشاعم  نسحت  - 

.عیطتسأ يننأ  فرعتو  رھملا ، عفد 
مل هنكلو  فوخلاب ، جزتمم  ظیغ  يف  رجاتلا  لحرو  يضاقلا ، ماق 

ىلع هتجوز  ىلإ  بھذ  لب  اتعقوت ، امك  هتنباو  هتجوز  برضي 
.اھسمي نأ  نود  اھترجح  نم  جرخو  اھحفص ، بلطو  ضضم 

* * *
يضاق هیمحل  ةلاسرلا  لوصوو  هيدلو ، لوصو  رابخأ  رظتني  ناك 
ةرھاقلا نم  هبلاط  دعي  ملو  دعب ، ربخلا  هتأي  ملو  ةاضقلا ،

هریصم يفو  نوكیس ، امیف  اًدراش  هلقع  ناك  امنیبو  .ىرشبلاب 
تلاقو زوجع ، عم  ةأرما  هیلع  تلخد  هدعب ، نم  رصم  ءاملع  ریصمو 

ال صاخ ، نأش  يف  كعم  مالكلا  ديرأ  يضاقلا ، يالوم  مزح : يف 
! دوھشلا مامأ  ثدحتلا  عیطتسأ 

اھتقيدص زوجعلاو  يھ  تیقبو  دوھشلا ، فرصو  توصلا ، فرع 
.سلجملا يف  طقف 

؟ ىرخأ ةرم  كدلاو  كاذآ  لھ  ءودھ : يف  لاق 
، يالوم اي  يتوص  تفرع  اھرامخ : تحت  نم  مستبت  يھو  تلاق 
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.ًالوأ كركشأ  نأ  ديرأ  هقحتسأ ! فیك  فرعأ  فرش ال 
.باجيإلاب هسأر  َّزھ 

بلطأ تئجو  تلاقو : ةأرج  يف  هیلإ  ترظنو  اھرامخ ، تعفرف 
.كتوقو كلدع  فرعأو  ًابلط ، كنم 

.تجرخو بابلا  تحتفو  تماقف  زوجعلا ، اھتقيدص  ىلإ  ترظن 
ءالتخالا زئاجلا  نم  سیل  كتبحاص ، يبلطا  ةوق : يف  يضاقلا  لاق 

.اننیب
دب الو  يدحو ، ينینعي  رمأ  وھ  لوجخ : توص  يف  ةعرسم  تلاق 

.هفرعي نأ  هبجاو  هفرعي ، نأ  يضاقلل 
انھ ىلإ  يتأت  الو  ةعرسم ، كرمأ  يلوق  حایترا : مدع  يف  لاق 

.ىرخأ ةرم 
ول كنأ  دب  الف  تاونس  عبرأ  ينكرت  ول  يجوز ، ديرأ  ال  تلاق :

يبأ لعف  امك  ينرجھيو  ينكرتیسف  يب  جاوزلا  ىلع  هتمغرأ 
لمحتأ الو  جاوزلا  ديرأ  ال  هنم ، ينقلطت  نأ  كیلإ  لسوتأ  .يمأب 

.لاجرلا
كتطعأ كرمع  نینس  نأ  تننظ  ًالئاق : ءایتسا  يف  اھیلإ  رظن 

.لافطألاك نیملكتت  كنكلو  اًجضن ،
يالوم سمأ  كب  تملح  زیكرت : يف  هیلإ  رظنت  يھو  ةأجف  تلاق 

.يضاقلا
ام تلق  هاتخأ ، اي  يجرخا  لاقو : اھنع ، هافخأ  عزف  يف  ماق 

.نيديرت
ةبعكلا لوح  فوطت  تنك  .ًالیمج  اًملح  ناك  يمھف ، ئست  ال  - 

...لورھتو
عدر نع  اھتاملك  هتھلأو  ناعمإ ، يف  اھیلإ  رظنو  ديدج  نم  سلج 
ةءارب يف  مستبت  يھو  اھیتفش  ىلإ  هینیعب  هجتاف  سفنلا ،

.هرمع لاوط  امھلثم  ري  مل  ةياوغو 

322



فوطت لزت  مل  تنأو  تشالت  ةبعكلا  نكلو  تلمكأف : هھجو ، رادأ 
ةراس ىرشب  تناك  ول  فرعأ  ...رظتنتو ال  لورھتو  ام  ءيش  لوح 

نوفاخي صوق  لھأ  لك  يضاقلا ، يالوم  كیلع  فاخأ  ال ، مأ 
رانك اًمالسو  اًدرب  نوكت  نل  اًران  كسفن  ىلع  تحتف  كیلع ،

.میھاربإ
!؟ نیملكتت َّمعو  نيدصقت !؟ اذام  - 

: تلاقف اھنقذو ، اھینیع  ىلإ  يردي ، نأ  نود  ديدج  نم  اھیلإ  رظن 
نوعديو نوسانتيو  اًمود ، نوخضري  رصم  لھأ  نأ  فرعت  نأ  دب  ال 
ةفرعملا نیب  قرف  كانھ  نوفرعي ، اًمود  مھنكلو  ةلفغلاو ، نونجلا 
نورعشي صوق  لھأ  لعجت  كتعاجش  .ةفرعملا  دعب  فرصتلا  نیبو 

ىلع لفطلا  لتقم  رمأ  يف  نوثحبي  .اھئاسن  لبق  اھلاجر  ..زجعلاب 
.فیكو هلتق  نم  فرعنو  فرعن ، انلك  .يلاولاو  ریمألا  نبا  دي 

: تلاق مث  ةھرب ، امھنیعأ  تقتلاو  هیلإ ، ترظنف  اًنكاس ، يقب 
نطاوبب فراعلا  وھو  ةیسنإ ، ىلإ  بذجني  صوق  يضاق  نأكو 

يمعي تاذلا  بحف  اًمود ؛ مھعدخت  ءاسنلا  نویع  نأ  دب  ال  رومألا ،
نطاوبب ملاعلا  ةصاخو  اًدحأ ، بذجي  ام  َّيف  سیلو  ةریصبلا ،

.ءوس لك  نم  نصحملا  رومألا ،
ةلفاغ وأ  ةنونجم  اھنأكو  هعزفت ، دعت  مل  اھتاملكو   - لاق مث  قرطأ 

.اننیب مالك  ال  ةفیض ، اي  يلحرا  يردي :- ال 
لئاسلا نع  كباب  قلغت  تلاق : مث  رثأتلا ، نم  ءيش  يف  تماق 

؟ يالوم اي 
.تاھبشلاو تائیسلا  أردأ  لب  - 

.يناثلا يملحب  كربخأ  نأ  تدرأ  - 
.هفرعأ نأ  ديرأ  ال  - 

اًمود تاملكلا  ينرذعا ، ىسأ : يف  تلاق  مث  اھسأر  تَّزھ  - 
نم نسحأ  نأ  لواحأس  عبتتو ، ریكفت  نود  يقلح  نم  جرخت 
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.هنم ينقلط  جوزلا ، اذھ  ديرأ  يننكلو ال  يسفن ،
.رمألا ثحبأ  مث  ًالوأ  هلباقأس  ریكفت : نود  لاق 

.ييأر ریغیس  ءيش  ال  ظیغلا : نم  ءيش  يف  تلاق 
.ةفیض اي  انؤاقل  ىھتنا  مزح : يف  لاق 

يف نم  لكو  بتاكلاو  دوھشلا  ىلع  ىدانو  بابلا ، حتف  مث 
.سلجملا

* * *
، يفرح رئامع  ِدّیَشُم  اھانب  ةیلاع ، ٍنابم  تاذ  ةنيدم  صوق 
، ةقھاش ٍنابمب  قلأتت  ىتح  لاومألا ؛ نیطالسلا  اھیلع  فرصو 
، لحنلا ةعرسب  رشبلا  اھیف  كرحتي  ةرھاقلا ، ينابم  سفانتو 

تقو وھ  بوتكم ، داعیملاو  لیلق ، دعب  يھتنیس  رمعلا  نأكو 
ودبت راھدزالاو ، ةراجتلل  مسومو  ماع ، لك  جحلل  مولعم  داعیمو 
تیبك صوق  امنیب  ةئیطبو ، ةبیتر  رشبلا  ةایحو  ةرقتسم ، ةرھاقلا 
عمجو فورعم ، فدھو  مولعم  ناكمل  كرحتيو  لمعي  لكلا  لمنلا ،
ةحئارو لاكشأو ، ناولأ  سانلاو  نآ ، يف  ةلیسوو  ةياغ  لاملا 

نولیلقلا امنیب  يدنھ ، رخآو  ينمي  رجات  نم  ناكملا  قبعت  روخبلا 
، ةردانلا تاراھبلاو  نمثلا  ظھابلا  لفنرقلا  نوعیبي  راجتلا  نم 

لكل ىولحلاو  زبخلا  ةعانص  يف  نوننفتي  نیيرصملا  نم  ریثكلاو 
.لیبس نباو  ٍّرام 

، تالمعلاو ةنسلألا  اھیف  فلتخت  ایندو ، ةایح  يھ  ..صوق 
اًریغص ملاعلا  حبصيو  ةتھابلاو ، ةخراصلا  اھلك  ناولألا  جزتمتو 
نوتأي مھتغل ، نومھفيو  بارغألا ، اھلھأ  فرعي  .نآ  يف  اًریبكو 

.ًانایحأ رَخآ  داعیمل  نولحريو  ًانایحأ ، نورقتسيو 
لاملا بح  جزتمي  ملظملا ، بكوكلاو  ءيضملا  بكوكلاك 

نم هعابشإو  دسجلا  بح  جزتميو  حورلا ، ةلحرل  دادعتسالاب 
.باسحلا مويو  ةرخآلا  يف  ریكفتلاب  ءاسنو  ماعط 
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، راحبلا قامعأ  يفو  ءارحصلا  يف  نجلا  نع  اھلھأ  ملكتي 
، ةميزھلاو دسحلاو  ةرحسلاو  رحسلا  نع  مھبراجت  نولدابتيو 

نمو نییفوصلاو ، ءارعشلاو  نیبراحملاو  لاطبألا  نع  نوكحيو 
رھظي ملو  ضرألا  ايانح  نیب  نم  ىفتخا  نمو  لبقتسملا  فرع 

صصقلا نولدابتي  .ناخ  نمو  َّبحأ  نمو  لتق ، نمو  ثعُب  نمو  دعب ،
تالحرلاو اًدیعب ، نكمملاو  اًنكمم  لیحتسملا  ودبيو  رافسألاو ،

صلقتت اھنكلو  اھتداعك ، ردغتو  نوخت  مايألاو  يھتنتل ، أدبت 
تاوصألاو اھلك ، ناولألاو  انھ  ایندلاف  صوق ؛ مامأ  ملستستو 
.بارشلا عاونأ  لكو  ماعطلا ، عاونأ  لكو  لامجلاو  لفاوقلاو  مكحلاو 

بلقلاو تایناغلا ، يغبي  نم  كانھو  ارس ، رمخلا  عیبي  نم  كانھ 
! دولخلا يغبت  سفنلاو  ةرماغمو ، لالض  يف 

رش نع  ریثكلا  فرعيو  مھفي  صوق  يضاق  ىلع  رمي  موي  لك 
قرسو هشغ  نمب  ثیغتسملا  هیتأي  بلقلا ، ةینانأو  سفنلا 

نأ نود  لحر  نمو  هلَمَج ، لتق  نمو  هتیب ، بصتغا  نمو  هلام ،
مھفو رشلا  داتعا  .حبقألاو  أوسألا  رشبلا  نم  ىري  .هدعوب  يفي 

.نمز ذنم  ىوھلاو  يصاعملا  نع  عفرتو  .دسجلاو  لاملا  ةياوغ 
* * *

بابشلا قمح  ناك  حفصلا ، بلطيو  ثھلي  بئاغلا  جوزلا  هءاج 
ةعئاب قشع  ةیضاملا ، ماوعألا  لاوط  هتجوز  نم  همرح  يذلا 
ٍضام هنأل  هبنذب ؛ فرتعي  هلاح ، حلصناو  باتو  ةرھاقلا ، يف  ىوھ 

هنأ ىلع  يضاقلاو  ردقلا  ركشيو  ةریخأ ، ةصرف  بلطيو  ىَّلوو ،
ىلع ؤرجي  ملو  تاونس ، هبرھو  هراع  نم  لجخ  دقف  هاعدتسا ؛

ايادھلاب اھضوعيو  رثكأ ، عوبسأ ال  دعب  هتجوزب  لخدیس  .ةھجاوملا 
ىنحنا .نوكلا  ةكلمك  اھلماعيو  مدخلاو ، تیبلاب  يتأيو  بھذلاو ،

.هتمكحو هلدعب  اًدیشُم  هل ، ًایعاد  يضاقلا  دي  لَّبقو 
نع عیمجلا  ملكتي  سورعو  ةديدج ، ةایحل  اًسمحتم  اًحرف  لحرو 
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ةیبرتلاب سأب  ال  نكلو  ةنكاد ، ءارمسو  راوطألا  ةبيرغ  اھلامج ،
.هعابط مھفتو  هرماوأ  عیطت  ةنسحلا ،

فرعي ال  يضاقلا ، طیحي  قیضلاو  هفادرأ ، نم  قثبني  حرفلاو  لحر 
هحازأ .هبلق  ىلإ  للستي  ظیغلاو  قیضلا ؟ اذھ  أدب  ىتم  الو  اذامل 

ال ةاتفلا  جاوز  ةلأسمو  هیف ، ركفي  يذلا  ریثكلا  هيدلف  ًابناج ؛
ديرت تناكو  هتدعاسم  تبلط  اھنأل  قیضب ؛ رعش  امبر  هینعت ،

الو اھتحلصم ، فرعت  ال  رثكأ ، بنذلاب ال  فیفط  روعش  وھ  قالطلا ،
.رارقتسالا ةمیق  يردت 

.اھل هیغبي  يذلا  رارقتسالا  وھ 
ال داؤفلا ، تابنج  يف  كشلا  زرغيو  بلقلا ، لقثي  قیضلا  نكلو 

ةبحاص ةحماجلا  هذھ  رمأ  ىھتنيو  اھجوز  اھب  لخدیس  سأب ،
نم اھل  دب  ال  ریكفت ، الو  رذح  الب  جرخت  يتلا  ةیئاقلتلا  تاملكلا 

.يقابلا اھرمع  ألميو  اھعدري  جوز 
.ةاضقلا يضاق  نم  ةلاسر  راظتنا  يف  مویلا  لاوط  اًسباع  َيِقَب 

.بلاطلا عم  اًریخأ  ةلاسرلا  تءاج 
ءالب اذھف  هلاحل ؛ ىثري  ةاضقلا  يضاقو  امھِّدَج ، عم  ریخب  هادلو 

ةطرشلا .دیفي  نل  ةكلھتلا  يف  سفنلا  ءاقلإو  ءالب ، هدعب  سیل 
عیطتسي يلاولاو  يضاقلا ، رماوأل  عاصنت  نلو  يلاولا ، عم  فقتس 

يف لمأ  الو  هتلئاعبو ، هب  لیكنتلاو  لب  كش ، الب  يضاقلا  لزع 
، نمز الو  دلب  يأ  يف  ثدحي  ال  اذھ  يلاولا ، نبا  ىلع  ضبقلا 

.ریطاسألاو صصقلا  يف  طقف  ثدحي 
يف رقتسا  ام  اذإ  هنأ  حرتقا  اذل  اًمود ، لداع  ةاضقلا  يضاق  نكلو 

نیشملا لعفلا  اذھ  ءارج  تام  دق  لفطلا  نأ  ورمع  سفن 
نود لفط  نع  اًمغر  يلاولا  نبا  اھب  ماق  يتلا  ةنیبملا  ةشحافلاو 

تحبصأ الإو  عدار ، نم  دبالف  لجخ ، وأ  ءایحتسا  البو  ةسداسلا ،
ةاضقلاو ءاملعلا  ََعلَخو  ملظو ، قسف  رايد  نیملسملا  رايد 
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نيزجاع اھیف  اوفكتعاو  اياوزلاو ، هاقناخلا  ىلإ  اوھجتاو  مھمئامع ،
.مھحلاصم ةياعرو  سانلا  ةيامح  نع 

.ةيدفلا ال لب  دحلا ، هیلع  زوجي  الو  اًدمع ، ًالتق  سیل  لتقلا  اذھ 
دلولا نع  يضاقلا  اھررقيو  لفطلا ، لھأل  ةيدفلا  عفد  نم  دب 

، ةبعصلا مايألا  هذھ  يف  نینیكسملا  نيوبألا  عفنت  ةيدفلا  ركذلا ،
رذح ىلإ  جاتحي  اذھ  لكو  .ءيربلا  بألا  نع  جارفإلا  نم  دب  الو 
نم ٍّيأ  الو  يلاولا  باضغإ  مدع  وھ  اذھ  لك  نم  مھألاو  نیلو ،

يلاولا عم  قفرب  ثدحتلاو  يرورضو ، بولطم  ثيرتلا  .كیلامملا 
نوفرعي مھنأ  دب  ال  نوفرعي ، رصم  لھأ  مزال ، هل  فقوملا  حرشو 

اھیلع ةظفاحملاو  هتبیھو ، يلاولا  ةعمس  اھنكلو  نولفاغتيو ،
، يلاولا عم  ثيدحلاب  ةاضقلا  يضاق  هرمأ  .ءاملعلا  بجاوو  هبجاو 

سانلا ىلع  يضاقلا  جرخي  نأو  ةيدفلا ، عفدب  نیللاب  هعانقإو 
سیل يلاولا ، نبا  سرف  هسھد  امدنع  تام  لفطلا  نإ  لوقيو :
ىلع ةظفاحملاو  قدصلا ، نم  قدصأ  نتفلا  ءرد  .لقأ  الو  رثكأ 
هذھب ةلاسرلا  ةاضقلا  يضاق  متتخاو  .يضاقلا  بجاو  حاورألا 

نیب ءاضقلا  ةعمسو  كتعمسو  كتایح  نأ  ورمع  اي  ملعا  لمجلا :
مامأ امھسرجو  اًملاعو ، ًایضاق  لذأ  ٍلاو  نم  مكلو  يلاولا ، يدي 
فرعت .هسأر  عطق  مث  اًملاع  نجس  ٍلاو  نم  مكلو  عیمجلا ،
كتياغ نكتلو  ةمكحلا ، نم  دب  الف  هیلع  مدقُت  ام  ةروطخ 
رثؤيو ةاضقلا ، لك  رضیس  كل  ثدحي  ام  َّنأ  ركذتو  اًمود ، ةمالسلا 

.خویشلا لك  ىلع 
لیل اذھ  .اًتماص  يقبو  ةنازخ  يف  اھعضوو  اھقبطو ، ةلاسرلا  أرق 

.روبقلاك هبلق  فاغش  ىلع  قبطنت  مايأو  يلجني ، ال 
نم فرعو  بابلا ، ىلع  اقد  عمس  همون  ىلإ  دلخي  نأ  لبق 

.مداقلا
نم ءيش  يف  تلاقو  ةریبك ، ةسنكم  اھعمو  تءاج  لفطلا  مأ 
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كباب مامأ  سنكأ  .نآلا  نم  كتیب  فیظنتب  أدبأس  ةيریتسھلا :
.ينبا يف  ةيدف  لبقأ  الو  كیمدق ، نیب  ةيراج  ایحأو 

، دوسألا اھسابل  ألمي  رابغلاو  تسلجف  ةشھد ، يف  هینیع  حتف 
، تاونسل هطشمت  مل  هنأكو  رثانتي  ةحرطلا  نم  حضاو  اھرعشو 

لتقُي لتق  ْنَم  .اھلبقأ  انأو ال  ةيدف ، كانھ  نوكت  نأ  دب  ال  تلاقو :
.نیح دعب  ولو 

كدلو لتق  هنأ  كاردأ  ام  لتقي ، اًدمعتم  لتق  نم  قفر : يف  لاق 
.اًدمعتم

، انلذأو هلذأ  هنكلو  ةيدفلا ، تلبق  تنكل  اًدمعتم  هلتق  ول  - 
لوقلا ينقدصا  نكلو  لاح ، لك  ىلع  مجرلا  قحتست  هتشحافو 

ول ةیساق ، يتاملك  تناك  ول  ينرذعاو  ًالثم ، ول  يضاقلا  يالوم 
كاطعأو كفارطأ ، لك  عطق  مث  كینذأ ، مرخو  كینیع  دحأ  أقف 

لھ اھب ، عتمتست  نأ  كنم  بلطو  ديزي ، ام  وأ  رانيد  فلأ  ةئامسْمَخ 
مف وھ  يفارطأ ، نیب  نم  رعشي  ام  كانھ  دعي  مل  عیطتستس ؟
ملاع اي  ينع  ىلختتس  لھ  رثكأ ، صاصقلا ال  مویل  شیعیل  لكأي 

!؟ ضرألا ىلع  لدعلا  ققحم  اي  رومألا ، ايابخب 
.يدعو فلخُأ  الو  كنع ، ىلختأ  نل  انأ ، تسلو  هققحي هللا  - 

ةرم تیبلا  سنكأسو  يلاولا ، شطب  نم  كتیبب  يمتحأس  - 
.رقتستو يسفن  أدھت  ىتح  تارمو ؛

.اھبجي مل 
ىلع دلولا  مأ  تسلج  ناعوبسأ ، هیلع  َّرم  يذلا  فقوملا  رركتو 

يِمّلسو ّلصو  يِ يبھذا  قفر : يف  لاقف  اھسأرب ، كسمت  ضرألا 
.يلصو يئضوت  .ربصلا  نم  دب  نكلو ال  ءالتبا  وھ  كبر ؛ ىلإ  كرمأ 

فرعي هسفن ، يف  ام  ملعأ  الو  يسفن ، يف  ام  ملعي  تمتمت :
.يب قفريو  محري  رذعيو ،

، اھمأو ...ةفیض  ...هیلع  لخدت  اھدجوو  بابلا ، ىلع  اًقرط  عمس 
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.يھتني سوباك ال  لب  نیح ، لك  رركتي  ملح  هنأكو 
يف تلاقو  اھینیع ، يف  عملت  عومدلاو  اھھجو ، نع  ءاطغلا  تعفر 
دعب يب  لخدیسو  اًجوز ، هديرأ  كل ال  تلق  ينع ، َتیلخت  ةرسح :

؟ لدع اذھ  لھ  .مايأ  ةعبس 
: لاق مث  ةليوط ، ةبشخب  ةطوبرملا  اھعارذو  اھمأ  ىلإ  رظن 

قالطلاو جاوزلل  نأو  ىوھلا ، عبتي  صوق ال  يضاق  نأ  كتنبا  يربخأ 
.ًالوصأو دعاوق 

هركلا لھو  ضرألا : ىلإ  يوھت  يھو  ثھال  توص  يف  تلاق 
، يجوز بحأ  تنك ال  اذإ  .قالطلل  ًاببس  سیلأ  قالطلل !؟ ببس 

!؟ هیلع ينمغرت  اذاملف 
اياغبلاك يملكتت  ال  كدلاو ، اضرو  كاضرب  هتجوزت  روتف : يف  لاق 

! يمامأ قشعلا  نع 
نأ كوجرأ  تسمھو : اھیلع ، اھتھبج  تعضوو  هدیب  تكسمأ 

لجر نم  جاوزلاب  يسفنل  ةقاط  ال  كیلإ ، لسوتأ  هنم ، ينقلطت 
.رخآ عم  يبلقو 

ملكتأس لاق : مث  اھیلإ  رظنلا  ىشاحتي  وھو  اھدي  نم  هدي  عزن 
.كدلاو عم 

نل يدلاو  كب ، ثیغتسأ  اھینیع : نم  طقاستت  عومدلاو  تسمھ 
ينمغرأ ول  يسفن ، ايابخب  هل  حوبلا  ىلع  ؤرجأ  الو  ينفصني ،

.نكمي نآلاو ال  زوجي ، يضاملا  يف  امبر  تومأسف ،
اھنع هھجو  رادأ  مث  ةھرب ، اھھجو  ىلإ  رظنو  هینیع ، ضفخ 
امھم اًدبأ ، ىرخأ  ةرم  انھ  َّىلإ  يتأت  ال  لاقو : تاوطخ ، دعتباو 

؟ نیعمست كايإ ، ثدح ،
: تلاق مث  اھعومد ، حسمت  يھو  باجيإلاب ، اھسأر  تَّزھ 

؟ هنم ينقلطتس 
! دیك هدعب  سیل  ءاسنلا  دیك  متمت :

329



؟ كتنبا لوق  كبجعي  ًالئاق : اھمأ  ىلإ  تفتلا  مث 
اھیلع ردقي  ال  يالوم ، اي  اھیلع  ردقأ  ال  مالستسا : يف  تلاق 

نم يفتختو  درشي  اھلقعو  اھرمع ، لاوط  ةبيرغ  كل : تلق  دحأ ،
! نج اھَّسم  .انملاع 

اھجاوز نأب  اھعانقإ  نیعیطتست  الو  ةَّدحلا : عَّنصتي  وھو  لاق 
.اھل ةرتس 

ىلوألا ةرملا  يف  كانرز  ذنم  اھنكلو  تلواح ، مألا : تلاق 
.تاعاس انملاع  نع  هوتتو  بيذاجملا ، درمت  درمتت  ةفلتخم ،

، امبر ةظحل  امھنیعأ  تقتلاو  اھیلإ  هانیع  تھجتاو  اًتماص ، يقب 
.كجوز عم  ملكتأس  .الحرا  ایھ  لاق : مث 

ةيوقلا اھتضبقو  هدي  ىلإ  رظن  اًدراش ، وھ  يقبو  ءطب ، يف  اتجرخ 
ايانح تسمل  دق  اھتھبجو  امبر ، هحور  ىلع  طغضت  لزت  مل 
فعض ىلعو  رفتغي ، بنذ ال  ىلع  اھمال  هتلیل ، مني  ملو  نادجولا ،
بلطو جوزلا  ىعدتسا  حابصلا  يفو  .طق  هفرعي  ملو  هدھعي ، مل 

لك هل  دیعتس  اھنأو  اذھ ، يف  بغرت  اھنأ  هل  دكأو  اھقلطي ، نأ  هنم 
.بھذ وأ  رھم  نم  تذخأ  ام 

اھعم أدبي  نأ  ررق  دق  هنإو  لعفي ، نل  هنإ  رارصإ : يف  جوزلا  لاق 
، اذھ اھقح  نمو  هنم ، ةبضاغ  نوكت  نأ  دب  اھنأو ال  ةديدج ، ةيادب 

اھلماحتو اھبضغ  ىسنتسو  هنانحو ، همركب  اھضوعیس  هنكلو 
.هدض

ىلإ بألا  ىعدتسا  .ضفري  جوزلاو  اھقالط ، ىلع  يضاقلا  َّرصأ 
اذھ ديرت  هتنبا ال  نإ  میمصت : يف  بألل  يضاقلا  لاقو  سلجملا ،

هتنبا نإو  يصولا ، وھو  وھ ، هل  رارقلا  نإ  بألا : لاقف  اًجوز ، لجرلا 
، ءارحصلا نم  رضخألا  الو  رشلا ، نم  ریخلا  فرعت  ال  اًمود  ةھئات 

! نأشلا اذھ  يف  يأر  اھل  سیلو 
، ربصلا لیلق  مویلا  ایبصع  ادبو  هيدعاسم ، عم  يضاقلا  رواشت 
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تناك اذإ  سلجملا  اذھ  يف  انھ  انأ  اھقلطأس  ةوق : يف  لاق  مث 
نم لھ  .اھل  هللا  هاطعأ  قح  ةنتفلا ، اھنع  َّفكنل  اھتبغر  هذھ 

!؟ ضارتعا
، اًتماص جوزلا  يقبو  اقطني ، ملو  لوھذ  يف  هادعاسم  هیلإ  رظن 

.يتنبال ةرتسلا  ديرأ  يضاقلا ، يالوم  قفر : يف  بألا  لاقو 
.رخآ جوز  نع  اھل  ثحبا  - 

.لجرلا اذھ  ىلع  رابغ  نكلو ال  - 
، دارأ ول  ديدج  نم  اھل  مدقتي  مث  اذھب ، انأ  مكحأ  وأ  نآلا  اھقلطي  - 

.طقف تنأ  سیلو  يھ ، هیلع  قفاوت  نأ  دب  الو 
!؟ مكح ُّيأو  اذھ  قطنم  ُّيأ  - 

حایترالاو سلجملا  ضفو  بتاكلا ، هبتكو  رارقلا ، ردصأ  بجي ، مل 
ناكرتت ال  اھانیعو  هفارطأ ، ىلإ  برستت  ةحارلاو  هحاتجي ،

.هتلیخم
* * *
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يناثلا لصفلا 
اذام فرعي  نكي  ملو  زوجعلا ، ةیشبحلا  ةرايز  يضاقلا  عقوتي  مل 

، نھو يف  ينحنت  اھاصع ، ىلع  ئكتت  يھو  هباب  تقرط  .ديرت 
نم تبلط  اھدي ، ىلع  موسرم  بیلصلاو  فوشكم ، اھھجو 
نع هتفخأ  رس  يف  هاوتف  ديرت  اھنأل  اھبحطصي ؛ نأ  يضاقلا 

راوشملا نإ  تلاقو : ترصأ ، اھنكلو  لوغشم ، هنإ  لاق : .عیمجلا 
ریسلا عیطتست  نلو  طقف ، مویلا  لغبلا  ترجأتسا  اھنإو  ليوط ،

: لوھذ يف  لاقف  هعم ، مالكلاو  هتيؤرل  ىرخأ  ةرم  اھیمدق  ىلع 
!؟ اذامل ملسم ؟ ٍضاق  نم  ىوتف  نیبلطت 

يحیسملا نیب  هیف  قرف  نأش ال  وھ  فیعض : توص  يف  تلاق 
.ملسملاو

!؟ اذھ نأش  ُّيأ  - 
.رھظلا ةالص  لبق  دوعنو  يعم  يتأت 

اًدیعب صوق  ءارحص  يف  تاعاس  لغبلا  ةبرعب  اراسو  اھعم ، جرخ 
.ءارحصلا يف  خوك  ىلإ  الصو  ىتح  سانلاو ، رھنلا  نع 

.سامح يف  خوكلا  ىلإ  هجتتو  ةبرعلا  نم  لزنت  يھو  اھدنسأ 
...يِّرِس نمكي  انھ  تلاق : ةعیفرلا  اھدیب  خوكلا  تحتف  امدنعو 

اھل رضحأو  اھیعارأ  يعم ، ةشبحلا  نم  اھب  تیتأ  ةلئاع  يھ 
؟ ىرتس امم  فاختأ  ماعطلا ،

.ينفیخي ءيش  ال  - 
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رطخ اھنكلو  ملعت ، ول  صوق  لھأ  لمشت  كتعاجش  فرعأ ، - 
نیب قرفلا  مھبتو  نوءَّرجتي ، ةماعلا  لعجت  ةالولا ، ىلع 

؟ يدصق مھفتأ  يدیعصلاو ، يسكرجلا 
.كدصق نم  اًدكأتم  تسل  اًعرسم : لاق 

.نوللا دوسأ  ناك  مكلوسر  نذؤم  نإ  نولوقي : - 
.اننيد يف  دوسأو  ضیبأ  نیب  قرف  ال  - 

هتجوز ىلع  ءاضیبلا  هتيراج  ةفیض  وبأ  لَّضف  كلذ  عمو  - 
.ءاینغألا نیبیطلا  سانلا  ةنبا  ءارمسلا ،

.نوللاب اھل  نأش  ال  لاجرلا ، ءاوھأ  يھ  - 
مھبولقو ضیبألا  نوللا  نولِّضفي  دالبلا  هذھ  يف  لاجرلا  - 

.ءادوس
؟ اذامل لاجرلا ؟ نیھركت  - 

، لجرلا معن  ناكف  همحر هللا  يجوز  امأ  ةفیض ، ابأ  هركأ  لب  - 
.ًاليوط نوشیعي  ءامظعلا ال  لاجرلاف  عبطلاب ؛ تام 

؟ ةفیض نأش  يف  نیملكتت  تئج  - 
اھتنبال رحسأ  ةرحاس  يننأ  دقتعت  ينبحت  ال  اھتدلاو  معن ، - 

.اھجوز هركتل 
؟ نيديرت اذام  - 

، ماظعلاب ةئلتمم  ةریبك  ةفُق  تجرخأو  خوكلا ، باب  تحتف 
مث حایترا ، مدع  يف  اھیلإ  رظني  وھو  ءارحصلا  يف  ماظعلا  ترثعبو 
مفو اھدلج  ىلع  طاقنو  ٍنَحْنُم  رھظب  عابضلا  نم  ةعومجم  ترھظ 
يھو ناعمإب  ةیشبحلا  ىلإ  رظني  هناكم  يقب  .حیبق  سرتفم 

، خوكلا ىلإ  تھجتاو  ترقھقت  مث  مھعم ، وھلتو  عابضلا  معطت 
اًنیمي لیمتو  سلجت  يھو   - تلاقو لخدف ، لوخدلاب  هل  تراشأو 
يالوم سولجلا :- يف  هیلإ  حاترت  اًعضو  دجت  نأ  لبق  ًالامشو 
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! يدنسو يتلئاع  عابضلا  ءالؤھ  يضاقلا ،
! ناویحلا اذھ  هرقحأو  هحبقأ  امو  ةلئاع ، اھعشبأ  ام  - 

، ةشبحلا يف  رخآ  اًئیش  نظن  اننكلو  رصم ، لھأ  نظي  اذكھ  - 
سیل ينیمحتل ، ءارحصلا ؛ اھتنكسأو  يدالب ، نم  عابضلاب  تیتأ 
حاورألا نم  نكلو  اب ، الإ  مھملظ  نم  ةيامح  الف  رشبلا ، نم 

، اھیلع ردقي  عابضلا  ىوس  سیلو  انلوح ، موحت  يتلا  ةريرشلا 
ام نأ  يضاقلا  اھيأ  ملعت  ریخ ، هلك  اھبلق  نكلو  عابضلا ، ةحیبق 

.اھنطاب يف  امع  فلتخم  ءایشألا  نم  رھظي 
؟ ينم نيديرت  اذام  .تفَّرَخ  كنأكو  - 

.ةلاسرب كل  تئجو  طقف  يرس  كفرعأ  - 
لمع الب  ةدلبلا  هذھ  ءاسن  نأكو  اذھ !؟ وھل  ُّيأ  بضغ : يف  لاق 

.ةدابع الو 
ىلع خوكلا  جراخ  حيرتست  ةلاسرلا ، كیطعأو  يناوث  رظتنت 

.نیبیطلا يذؤت  يعابض ال  رادجلا ؛
.ٍّفكب افك  برضي  وھو  جرخ 

، ةضيرع طوطخو  فیحن  هجو  تاذ  ةینمي  ىرخأ  زوجعب  مدطصاو 
.انتراحو انَّیَح  كرتت  كتریس ال  كارأل ؛ تئج  يالوم  ةقث : يف  تلاق 

ةدیبز انأ  تلاقف : ةریحلا ، نم  ءيشو  ةشھد  يف  اھیلإ  رظن 
.موي لك  انترايزل  يتأتو  ميرمو ، انأ  يناعرت  ةفیض ، ةقيدص 

، هقيرط ضرتعت  همامأ  تفقوف  ریسي ، نأب  َّمَھو  هسأر ، َّزھ 
.اًمود نامأ  يف  كدالوأ  نمیلا  يف  تلاقو :

.نامأ يف  يدالوأ  ةریح : يف  لاق 
يف .دكؤم  كب  لیكنتلاو  نوملكتي ، سانلاو  دادزي  سمھلا  - 
يف قثت  كلم  نمیلا  يفو  رصم ، بونج  يف  عمطي  كلم  ةشبحلا 

.هئالو
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.رمأ ينیكرتا  قفر : يف  لاق 
...ةفیض - 

؟ اھب ينأش  ام  ةشھد : يف  لاق 
يھ ىنعم ، انرمعل  تطعأ  اھفارطأ ، نیب  نم  ةایحلا  عشت  - 

.دنسلاو تنبلا 
بھذا اًنیمي : ریشت  يھو  تلاقو  هقيرط ، تضرتعاف  َّرمي  نأب  َّمَھ 

.برقأو حضوأ  قيرطلا  اذھف  يالوم ، اي  انھ  نم 
.هءارو اھب  رعشو  ءطب ، يف  راس 

.هفلخ رظنو  فقوت 
، ةیشبحلا خوكب  طیحي  يذلا  رادجلا  فرط  ىلإ  ةفیض  تللست 

توص يف  تلاق  اھئیضي ، مث  راصبألا ، يمعي  قربلاك  ترھظو 
.يضاقلا يالوم  كيأر  بلطأ  تئج  قیقر :

.ةأجافملا ةمدص  نم  اًنكاس  يقبو  اھیلإ ، تفتلا 
.ملع بلاط  ىلع  كملعب  لخبت  نل  هلوح : نارودت  اھانیعو  تلاق 
سورد يطعأ  الو  تقوو ، ناكم  ملعلل  داتعملا : هئودھ  يف  لاق 

! ءارحصلا يف  ملعلا 
نأ ملاعلل  دب  ال  بعص : هب  حاصفإلاو  مھم  عوضوملا  نأكو  تلاق 

لاؤسلا نم  بلاطلا  ىحتسا  ولو  تقو ، يأ  يف  بلاطلا  بیجي 
.رخآ تقو  يف  لاؤسلاب  هل  حمسیف  يضاقلا  سلجم  يف 

نیتلفاح اتناك  هینیع  نكلو  ءایتسالا ، عَّنصتي  وھو  لاق 
.ةعرسب يلأسا ، تاكحضلاب :

ِطعي ملأ  اھنم : عمسم  ىلع  اھبلقو  هیلإ  ناعلطتت  اھانیعو  تلاق 
؟ ةدیقعلا ةيرح  ءرملل  هللا 

.قحلا اذھ  هل  ظفح  عبطلاب  ىلب  - 
ةأرملا يبنلا  قلط  كلذك ؟ سیلأ  رارقلا ؟ ةيرح  ةأرملل  ىطعأو  - 
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.اھنيد يف  نتفت  نأ  تفاخ  يتلا 
.لعف - 

؟ ديري نم  ىوھي  نأ  بلقلل  سیلأو  - 
ةأرج كيدل  لاق : مث  ةھرب ، اًتماص  يقبو  هینیع ، ضفخ 

!؟ ةأرجلا هذھب  ِتیتأ  نيأ  نم  اذامل ؟ تارحاسلا ،
تحت بلقلا  سھدي  اندالب  يف  ..رطخلا  تقو  رھظت  يتأرج  - 

نم سیلأ  اذامل ؟ مومذملاو  درمتملا  سھدي  امك  لویخلا  مادقأ 
؟ هلیجبتو بحلا  مارتحا  ضورفملا 

.بحلا عون  ىلع  دمتعي  - 
اھعباصأب تبرتقاو  رادجلا ، ىلإ  اھب  دنتسي  يتلا  هدي  ىلإ  ترظن 

ملو هعباصأ  نم  برقلاب  تفقوت  مث  لجخو ، عرضت  يف  ًالیلق 
.كرحتت

ّدؤت يِ بحلا  نم  اًعاونأ  كانھ  نأ  ةفیض  اي  يركذت  زیكرت : يف  لاق 
الف اًمود ، كسفن  ىلع  يظفاح  سفنلا ، ةراسخو  كالھلا  ىلإ 

، ىوھلا نم  بحلا  اھیملظت ، ال  ةدحاو ، سفن  ىوس  كل  دجوي 
.ىوھلا ىلع  رصتنت  نأ  دب  اًمود ال  سفنلاو 

يطعي ام  وھ  نیقیلاو ، تابثلا  وھ  بحلا  لب  ةوق : يف  تلاق 
: يعفاشلا مامإلا  لقي  ملأ  ًانولو ، ةياغ  رمعلل 

ءالبلا دھج  ءاسنلا  بح  نإ  اولاقو  ءاسنلا ، يف  سانلا  رثكأ 
ءالبلا دھج  بحت  نم ال  برُق  نكلو  اًدھج  ءاسنلا  بح  سیل 

يالوم ينتذقنأو  ءالب ، يف  يرمع  يضقأ  نأ  يل  ديري  يبأ  ناك 
الف ءالبلا ، نم  عونلا  اذھ  بنجتأ  نأ  ىنمتأو  يقیلطتب ، يضاقلا 

.هلمحت عیطتسأ 
ةریصبو ةمكح  كيدل  لھ  فرعأ  ال  هسفن : عم  ملكتي  هنأكو  لاق 

؟ كلاؤس نم  تیھتنا  .ةجاذسو  ةلفغ  مأ 
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رظنتو همامأ  سلجتل  اھناكم  نم  لقتنت  يھو  ةعرسم  تلاق 
؟ اًدبأ مستبي  يضاقلا ال  يالوم  اھفكب : اھنقذ  دنستو  هیلإ 

.ةرذعم - 
لدعلا ةنامأو  ةفرعملا  ءانع  وھ  لھ  يلاؤس ، وھ  اذھ  ناك  - 

؟ دحأ هفرعي  نزح ال  مأ  اذكھ ، اًسوبع  كھجو  لعجت  يتلا 
.ديدج نم  كتأرج  ىلإ  تدع  - 

، دعب يتلئسأ  نم  ِهتنأ  مل  لسوت : يف  تلاقف  مایقلاب ، َّمھ 
رھظت الف  ةمكحلا  امأ  نذإ ، ةجاذسو  ةلفغ  يھ  يالوم ، ينرذعا 

.ودبي ام  ىلع  اًریثك 
مأ صوق  كبجعت  قیقر : توص  يف  تلاقف  امھنیعأ ، تقتلا 

؟ ةرھاقلا لضفت 
.ملعلا يف  ًالاؤس  عقوتأ  تنك  - 

نم صنتقت  نأ  ملعلا  بلطت  ٍةََمأل  فیكو  اھتقر : سفن  يف  تلاقف 
زجعي اًعیمج ؟ صوق  لھأ  ةیلوئسم  لمحتي  وھو  اًتقو  يضاقلا 

ينعدخيو ..كتقو  ةیمھأو  كتایلوئسم  فرعأ  انأو  نآلا  يناسل 
ينتیطعأ ول  يالوم ، اي  كتبھر  نم  هتیسن  ...ينغواريو  لاؤسلا 

اھلاؤس ركذت  لواحت  يھو  اھيدي  كرفت  تذخأ  مث  هركذتأ ، ةھرب 
ىتح كرظتنأ  ةيدج : يف  لاقو  هتاكحض ، متكو  مستباف  رتوت ، يف 

.يركذتت
كنكلو دحأ ، اھقحتسي  ةردانلا ال  كتماستبا  سامح : يف  تلاق 

.كركشأ فیك  فرعأ  الو  اھب ، َّيلع  تننم 
: اًقیقر جرخ  اذامل  فرعي  الو  ايوق  نوكي  نأ  هدارأ  توص  يف  لاق 

؟ ةفیض اي  لاؤسلا  تركذت 
: ثھال توص  يف  تلاق  مث  هیلإ ، رظنت  يھو  اھبلق  تاقد  تلع 

نأ يل  حمست  لھ  امھم ، ًالاؤس  ناك  هنكلو  يالوم ، اي  هركذتأ  مل 
؟ كعم ملكتأ 
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.لبق نم  يلأست  مل  - 
.نھتایحو يتاقيدص  نع  كل  يكحأ  نأ  ديرأ  - 

ةدیبز نع  يكحت  يھ  تأدبف  بجي ، ملو  هنع  اًمغر  اھیلإ  رظن 
يف ةاتف  جوزتو  نیتسلا  يف  يھو  اھجوز  اھقلط  يتلا  ةینمیلا 

عیبتل رصم  ىلإ  تلحرف  قزر ، دروم  الب  اھكرتو  ةرشع ، ةسماخلا 
.صوق يف  رجاتت  يھو  نیحلا  كلذ  ذنمو  لباوتلاو ، روخبلا 
اھتالحر لالخو  نیملاع ، نیب  ءاقتلا  ةطقن  اھنطوم  صوق  تحبصأ 

لھأو لامشلا  يف  ماشلا  لھأ  نع  عمست  تناك  ةليوطلا 
نع ریطاسألا  رثانتت  تناكو  .طق  ةرھاقلا  َرت  ملو  ةرھاقلا ،

ةنمزألا ىطختت  يتلا  ةيوقلا  بحلا  صصقو  بورحلاو  نیطالسلا 
، موي لك  ةصق  ةفیضل  يكحتو  يكحلا ، بحت  ةدیبز  .نكامألاو 

عابضلا ةبحاص  ميرم  امأ  .لافطألاك  مامتھا  يف  عمتست  ةفیضو 
رصم ىلإ  ةشبحلا  نم  اھعابض  بِّرھُتل  ةاناعملا  لك  تناع  دقف 
اھنأ مھفي  الو  اھتیمھأ  يعي  نم ال  وأ  لیبس ، رباع  مھلتقي  نأ  نود 

عابضلا نأو  بحت ، نم  لوحو  اھلوح  نم  رشلا  درطتل  اھب  تءاج 
.اھمأ اھنأكو  ميرم  فرعتو  ةقیقحلا ، يف  رضت  ةعشبلا ال 

لفط سامح  يف  اھیلإ  عمتسا  .اذامل  يردي  ال  اھیلإ  عمتسا 
هتحاتجا ةحار  .ةرم  لوأل  عطاسلا  ءوضلا  ىري  نم  ةداعسو  امبر ،
.أدبي نأ  لبق  تقولا  َّرم  .هفرعي  ءيش ال  ىلإ  قوتلاب  ةجوزمم 

كحضت مث  تاظحل ، سبعتو  ةرات ، كحضتو  ةرات  مستبت  تناك 
.اھانیع

يھو ءارحصلا  يف  بقرتت  ةیلحسل  ناعمإب  رظنت  يھو  تنحنا 
هانیعو اھفتك  ىلع  اھتریفض  تلام  رذح ، يف  اھرحُج  ىلإ  هجَّتت 
ضغلا قسانتملا  اھدسجب  اھب  هینیع  طبر  .ددرت  الب  اھناعبتت 

ةمزح ىلع  ةرطیسلا  عطتسي  ملو  ةیئاقلتلا ، اھتكحضو  اھتيوفعو 
مث مھفو  أرق  ملاعلاو ، يضاقلا  ناك  .هلخادب  ةبراضتملا  رعاشملا 
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اھلامج ىوس  َري  ملو  ةظحللا  يف  ءيش  لك  هتركاذ  نم  احم 
ةبغرب جلتخي  هلعجتو  بلقلا ، بيذت  يتلا  اھتكحضو  خراصلا 
ةءاربلا هذھو  لامجلا  اذھب  نوكت  نأ  نكمي  فیك  .ةرم  لوأل  فغشو 

ًابلقو اًران  لعشي  اًدسج  كلمت  يتلا  هذھ  تنب  ُّيأ  دحاو ؟ نآ  يف 
هیلإ تھجتاو  امھحتف ، مث  ةھرب  هینیع  ضمغأ  .لافطألا  ةیئاقلتب 

رعشت الو  فرعت  اھنأ ال  دمحي هللا  وھو  عاطقنا ، نود  ملكتت  يھو 
نع هجو  ريدي  نأ  يضاقلا  عطتسي  ملو  .هدلخ  يف  رودي  امب 

.بورغلا كشو  ىلع  تناكو  سمشلا  ىلإ  رظن  .ٍناوثل  ولو  اھھجو 
قیفي نأ  دب  .اًدغو ال  مویلا  هفقوي  نأ  عیطتسي  هتیلو  رمعلا  َّرم 

.سمشلا بورغ  لبق 
انباجعإ متكن  نأ  يالوم  اي  انملعت  سامحو : ةءارب  يف  تلاق 

ال يل  ام  هئافصو ، هقنور  لماكب  ءامسلا  يف  رھاظلا  لالھلاب 
لالھلا ةعور  مامأ  قحلا  لوق  نع  يناسل  حبكأ  نأ  عیطتسأ 

.يلاعلا هناكم  يف  اًعیمج  رشبلا  قوف  هتابثو 
؟ نیثدحتت لالھ  ِّيأ  نع  اذامل : يردي  نانح ال  يف  لاق 

.تنأ كنع  ریكفت : نود  تلاقف 
، اھقنع لوح  هعضت  تناك  ضیبأ  اًحاشو  تَّدشف  ءطب  يف  ماق 

.يل حمسا  يالوم  تلاقو :
مث ةعرسب ، هدي  ىلع  حاشولاب  ترمف  ةشھد ، يف  اھیلإ  رظن 
ءطب يف  هتحئار  تقشنتساو  اھدي ، ةضبقب  حاشولا  تكسمأ 

.ةفھل يف  هتنضتحاو  اھبلق  نم  هتبرقو 
يناوث اًتماص  يقب  فرصتي ، فیك  فرع  الو  تلعف ، ام  عقوتي  مل 

، اذامل الو  ىتم  يردي  ال  ءارحصلا ، يف  ةرثعبملا  هسفن  عمجتسي 
.ةملك الب  ءطب  يف  راس  مث 

.عیطتسي نكي  ملو  اھیلإ  تفتلي  مل 
، هنع اًمغر  هتيؤر  تلواحو  هتعدخ  ولو  اھتيؤر  نع  فقوتیس 
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اذام .ةيادبلا  نم  لعفي  نأ  دب  ناك ال  امك  اھھجو  يف  خرصیسف 
يھو اضرلاو  لوصولا  َمِلو  هلوح ؟ يھو  حایترالا  اذھ  َمِل  هب ؟ لح 

...اھیتفشو نیتعماللا  اھینیعل  هرظن  طلسي  َمِلو  هیلإ ؟ رظنت 
دالب كلت  لعف ؟ لھ  اھلبقي ؟ نأ  يضاقلا  ىنمت  لھ  ...اھیتفش 

داھجو رصتنت ، نأ  دب  هتمكح ال  .ةنطفلاو  لقعلا  بھذت  نونج  اھلك 
.بجاو سفنلا 

اھكلميو اھجوزتي  .اًدغ  هل  نوكت  نأ  اھنكمي  هسفن ؟ دھاجي  َمِلو 
.ىنمتي امكو  ديري  امك  هل  حبصتو 

اھديري ناك  وھ ، اھجوزتیل  ةاتفلا  قَّلط  صوق  يضاق  نولوقيو :
.هسفن يف  ضرغل  اھجوز  نم  اھقَّلطف  ةيادبلا ، ذنم 

ملو نایبصلاك ، يواضر  تنب  قشع  صوق  يضاق  نأ  نوعدیس 
لثم هلثم  ةیغاطو  قفانم  هنأب  نوسماھتیس  هاوھ ، عبتا  لب  لدعي 
صوق يضاقو  هفویسو ، هدونجب  يمتحي  يلاولا  نكلو  يلاولا ،

!؟ لطاب ُّيأو  ملظ  ُّيأ  .هنيدو  هملعب  يمتحي 
هقوشو هتلیخم ، ناكرتت  ال  اھانیعو  هعدخم  ىلع  ىقلتسا 

.اھل رصح  ةوقب ال  عفدني 
هلایخ حمجو  ةرم ، لوأل  هبلق  قفخو  هسفنل ، اھمساب  سمھ 

، اھینیع يف  قوشلا  اذھ  لكب  هیعارذ  نیب  ةفیض  روصتو  عدار ، الب 
يف عافدنالا  اذھو  ةءاربلا  هذھو  اھفارطأ  يف  ةایحلا  هذھ  لكبو 

، بقاوعلا نمضي  هنأل ال  لحر ؟ َمِل  .ىقبي  نأ  دب  ناك ال  .قشعلا 
.اھلوح هسفن  فرعي  هنأل ال 

نكي ملو  هرمأ  مزع  .هتجوز  يھو  الإ  ىرخأ  ةرم  اھاري  نل  لب 
، نوعَّديو نوسماھتي  اًمود  سانلا  هل ، ةفیض  .ةدارإلا  فیعض 

لك بھذیل  هاشخي ، نأ  قحأ  هللاو  بضغي هللا ، ال  اھنم  هجاوزو 
موللا ضعب  قحتست  ةداعسلاو  ةحارلا  هذھ  میحجلا ، ىلإ  رشبلا 

اذھ ةرم ، لوأل  قفخ  يذلا  بلقلا  اذھو  موللا ، نم  ریثكلا  لب 
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يوري نأ  دب  تراث ال  وأ  تملكت  وأ  تكحض  املك  زتھي  يذلا  بلقلا 
كرتي ال  اھدسجو  هنادجو ، ألمي  اھتوصو  هینیع  ضمغأ  .هقوش 

اھب ملحيو  يبصلاك  اھديري  طق ، ةأرما  دري  مل  امك  اھديري  هتلیخم ،
.ةدیعب يھو  اضر  الو  اھیعارذ  الب  مون  الف  اًمئان ، سیل  وھو  ًالیل 

نیب اھشاع  يتلا  بابشلا  ينِس  ةنعل  اھنأ  مأ  امبر ، هترحس 
؟ دلولاو ةجوزلا  عم  ةفرعملاو  بتكلا 

ققحو ءودھ ، يف  هتجوز ، عم  اھاضق  تاونس  رشع  هتركاذب  حال 
ناك امدنعو  مألاو ، ةجوزلا  معن  تناك  .هب  ملحي  ام  لك  اھیف 
ىلع مارتحاب  اھیلإ  رظني  ناك  ءاسملا  يف  هیعارذ  نیب  اھذخأي 

قتشي مل  طق  هنكلو  هدناست ، يتلا  هتجوزو  هئانبأ  مأ  اھنأ 
تجرخ الو  اھتيؤرل ، هبلق  قفخي  ملو  نآلا ، قاتشا  امك  اھیتفشل 

امأ هلقع ، عبتي  اًمئاد  ناك  .نوكلا  لك  نع  اضر  يف  هتماستبا 
هیلع رطیست  ةرحاسل  سیلو  ةجوزو ، ةأرمال  وھف  دسجلا  جایتحا 
لمع نم  رعاشملا  هذھ  .نیيارشلا  يف  قوشلا  قفدتب  هرعشتو 

.اھتماستبا ركذت  املك  قفخي  بلقلاو  ةلذم ، قوشلاو  ناطیشلا ،
ول .قنتخي  قوشلاو  وحصي  لقعلا  لعل  ةداسولا ؛ يف  هسأر  نفد 

متكي نأ  دب  الو  هتدارإ ، عوطو  هیعارذ  نیب  هل ، تحبصأل  اھجوزت 
! هل حبصت  ىتح  هعراصيو  قوشلا  اذھ 

هرسكو همزھ  يذلا  صوق  يضاق  دناع  ول  اھدلاو ؟ ضفر  ولو 
امك ةقفاوملا  ىلع  همغریس  لھ  ةمارغلاو ؟ نجسلاب  هدَّدھو 
هیلع طلسیس  لھ  بئارضلا ؟ عفد  ىلع  ةماعلا  يلاولا  مغري 

!؟ لبقیل هددھيو  ةطرشلا  فیس 
، ىرخأب وأ  ةقيرطب  بألا  لبقیسو  اھجوزتیس ، هرمأ ، مزع  دق  ناك 

.امبر ةَّرم  نوكلا  لدتعیسو 
دسجلا رھطتو  ةمكحلا  ظقوت  اھلعل  ةوق ؛ يف  ءاملاب  هھجو  برض 

.هتلیخم كرتت  يھو ال 
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لفطلا مأب  مدطصاف  هترجح  نم  جرخو  نآرقلا ، أرقو  رجفلا  ىَّلص 
يالوم تلاق : هیلإ  ترظن  امدنع  ةیبصع ، يف  سنكت  يھو 

؟ نآلا فرعتأ  يضاقلا ،
.انھ يقبت  نأ  كديرأ  ال  يمانتل ، يبھذا  اذام ؟ فرعأ  - 

، كتیبب ِمتحأ  مل  ول  يلاولا  ينلتقیس  انھ ، ىوس  يل  ناكم  ال  - 
نمزلا وھ  ناوألا ؟ تاوفو  لیحتسملا  ىلإ  قوشلا  ىنعم  فرعت 

سفنلاو رمعلا  ئفطيو  لحر ، امل  قوشلا  ظقویف  انب ، بعالتي 
، ينب اي  نیتفلتخم ، نیتعمال  مویلا  كینیع  ىرأ  ينمھفتأ ؟ ةیح ،

.كیلع قفشأ  مكو 
؟ َّيلع نیقفشت  َمِلو  ضبقني : هبلقو  لاق 

.لیحرلا دنع  قوشلا  ظقوي  نمزلا  كل : تلق  - 
؟ نم لیحر  - 
.ديرنو بحن  نم  - 

.يمانتل يبھذا  لاق : مث  ةھرب  قرط 
.فرعت يلفطل ، رأثأ  ىتح  يل  مون  -ال 

* * *
رثكأ ناك  يلاتلا  مویلا  يف  هسلجم  يف  ورمع  سلج  امدنع 
يف هیلإ  نیبرقملا  دحأ  نم  بلط  دق  ناكو  اًحایتراو ، ةجھب 

يتلا نكامألاو  هناكم ، فرعيو  يلاولا  نبا  نع  ثحبي  نأ  ةطرشلا 
.راظنألا تفل  البو  رذح  يف  هئاقدصأ  لكو  اھیلع  ددرتي 

.بَّرقملا هبلاطل  ىتح  الو  لفطلا ، مأل  اًحضاو  نكي  مل  هيوني  ام 
يف ةناح  داتري  هنأو  يلاولا ، نبا  رابخأب  لجرلا  هیلع  لخد  امدنعو 

نیموي لك  اھروزي  ةیناغ  هيدل  نأو  سیمخ ، لك  صوق  طسو 
لجرل لاق  ٍّفاج ، هجوو  ریصق  رعشب  ناملغلا  سبالم  يدترت 

ديري هنإو  هسلجم ، يف  اًدغ  يلاولا  نبا  ءاقل  ديري  هنإ  ةطرشلا :
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اذھل ةقالع  الو  هدلاوو ، وھ  هل  ةبیھلاو  مارتحالاب  اًئلتمم  ايدو  ًءاقل 
.ريوطتو ءانب  عورشمب  لب  خیش ، وأ  لفط  لتقب  ءاقللا 

سیل لایخلا ، نم  ًابرض  نوكتس  يلاولا  نبا  ىلع  دحلا  ةماقإ 
نل هنأل  نكلو  اذھل ، ادعتسم  اًدحاو  ایطرش  دجي  نل  هنأل  طقف 
ولو .يلاولا  نبا  ىلع  ضبقلل  دادعتسا  ىلع  اًدحاو  ایطرش  دجي 

كیلاممب يمتحي  وأ  يلاولا  نبا  برھیسف  يئادفلا  اذھ  دجو 
رخف كیلامم  اھیف  لتقَي  صوق  يف  ةریغص  برحب  سأب  الو  هدلاو ،
صوق لاجر  لكو  ةطرشلا ، لاجر  لكو  ةطرشلا ، بحاص  نيدلا 

لمأ الف  نمآ  ناكم  يف  قمج  سبحي  نأ  عطتسي  مل  ول  .نیغلابلا 
الو حالسلا  كلمي  ال  دعب ؟ اذام  قمج  سبح  ولو  صاصقلا ، يف  هل 

ىلع ةجرد  ءاملعللو  خیش ، هنأل  هبكري ؛ دحاو  سرف  وھ  لیخلا ،
میقي نأ  نكمي  نيأو  قمج ؟ سبحي  نأ  نكمي  نيأ  .رصم  لھأ 

، اًمود لمأ  كانھ  .ركسعلاو  ةحلسألا  لك  كلمي  هدلاوو  دحلا  هیلع 
.زئاج ءيش  لك  میلسلا  طیطختلابو 

رعشتساو يضاقلا ، ةوعد  َِّبلُي  ملو  ىفتخاو ، غوار  نبالا  نكلو 
سانلا مالكو  ةرطعلا  هتریسو  ةمعانلا  يضاقلا  ةلاسر  يف  ردغلا 

غلبأو فوخلا ، نم  ریثكلاب  رعش  لب  .ملاظلا  عم  هتدحو  هلدع  نع 
ناك .هنبا  سیلو  يضاقلا ، سلجم  وھ  روزي  نأ  يلاولا  ررقو  هابأ ،

عیمجلا ماقف  يضاقلا ، سلجم  ىلع  لخدو  لاتخي ، هتنيز  لماكب 
: يلاولا لاقف  .اًسلاج  يقب  دقف  هسفن ؛ يضاقلا  ادع  ام  ًالالجإ 

ةرضح يف  موقت  نلأ  بدألا ، الو  ملعلا  نوفرعي  ءاملعلا ال  لاب  ام 
!؟ يلاولا

يف موقي  يلاولا  تننظ  ءودھ : يف  لاقو  يضاقلا ، مستبا 
ناطلس اذھ  نیطالسلا ، نم  اذھ  انعمس  ملاعلاو ، خیشلا  ةرضح 

دي لبقي  ناطلس  اذھو  ةاضقلا ، يضاق  يدي  نیب  ًالجبم  فقي 
..خیشلا

343



نأ دونجلا  نم  بلطأ  ىتح ال  يمامأ ؛ فق  كباصأ !؟ رورغ  ُّيأ  - 
.يتیب ىلإ  ًالبكم  كب  اوتأي 

، كتیعرش دقفت  اھتلعف  ول  لاق : مث  هناكم  يف  ورمع  يقب 
.كل مسقأ  اذھب ، ىتفأو 

مأ ضرأب  نذإ ؟ يئاقبب  يتفت  مكب  ىوھت ، امب  يتأت  كاوتف  - 
؟ بھذ

.كئاقب حاتفم  كلدع  - 
كتطلس كیلامملا ، ىلع  سیلو  خیش  اي  ةیعرلا  ىلع  مكحت  - 

.مھئانبأو كیلامملا  عالق  دودح  دنع  فقت 
، مھئانبأل سیل  نكلو  ركسعلا ، ةاضق  كیلامملل  ءودھ : يف  لاق 

.يتيامحو يترطیس  تحت  مھؤانبأ 
نوطیحي مھو  دونجلل  هلوح  رظنو  تابث ، يف  ورمع  ماق 

.يلاولا مامأ  ةئطأطملا  سوءرلاو  هسلجمب ،
ال كرورغ ! كامعأو  كلقع  تدقف  كنأكو  ءطب : يف  يلاولا  لاقف 

.كتربخ ةلقو  كنس  رغص  هنأ  دب 
نع ریثكلا  تعمس  موق ، اي  نوفرعت  لاقو : روضحلا  ىلإ  رظن  مث 

تقفاو كلذ  عمو  ميركلا ، دبع  نب  دمحأ  نب  ورمع  خیشلا  ةلئاع 
يتأي ىتح  هنییعت ؛ ىلع  تقفاو  انأ  .صوقل  ًایضاق  هنییعت  ىلع 

يف ةبيرغ  قرط  رصم  لھأل  ينجعزيو ، ينبا  قياضي  يذلا  مویلا 
! لیمجلا در 

ُمَُھَبطاَخ اَِذإَو  : ﴿ بلق رھظ  نع  اھظفحي  تايآب  ورمع  متمت 
﴾. اًمَالَس اوُلاَق  َنوُلِھاَجْلا 

؟ تلق اذام  - 
.هللا تايآ  ددرأ  تنك  - 

دقف هنإ  نولوقي : فرخلا ، نونجملا  كدج  نع  يكحأ  تنك  انأو  - 
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نم فرعي  الو  اًمايأ ، يذھي  َّلظو  نوجسلا ، تاملظ  طسو  هلقع 
؟ نجس اذامل  الو  نوكي 

مث مارتحا ، يف  هءارو  اوكحضف  هدونج ، ىلإ  رظني  وھو  كحض 
.هنونج تثرو  كنكلو  كدج ، لباقت  مل  لاق :

يأ عبتت  ال  كماكحأ  ءطب : يف  يلاولا  لاقف  امھنیعأ ، تقتلا 
؟ اذامل .اھدلاو  نع  اًمغر  سمأ  ةماعلا  دحأ  ةنبا  تقلط  عرش ،
يلاولا لاب  امو  اًجوز ، هديرت  ال  عرشلا ، وھ  اذھ  دیكأت : يف  لاق 

؟ ةیبرعلا ةءارق  تملعت  لھ  عرشلا ؟ ماكحأب  هلاب  لغشي 
.كیمحت نل  كتمامع  لاق : مث  هیتفش  قبطأ 

دونجلا متكو  ضرألا ، ىلع  تعقوف  يضاقلا  ةمامع  هدیب  عفد  مث 
ىتح تعقو  نإ  امو  .عزفلا  تاھآ  تلاعتو  مھسافنأ ، روضحلاو 

الو كتیب  ىلإ  دوعت  يوق : توص  يف  لاقو  همدقب ، يلاولا  اھسھد 
وأ لزعلاو  نجسلاب  اَّمإ  كرمأ ، يف  ُّتبأ  امدنع  َّالإ  هنم  جرخت 
نم فرخو  شئاط  صوق ، لھأ  ةیقب  لثم  شئاط  .طقف  لزعلاب 
دقف ملعلا ؛ لھأ  ةناھإ  ىلع  دحأ  ينمولي  ال  هدیب ، هتیب  برخي 

! مھبدأ ةلقو  مھشیطب  مھسفنأ  اوناھأ 
يوتسي الف  يلاولا ، اھيأ  دحأ  كمولي  ال  ءافج : يف  ورمع  لاق 

الو ةنسحلا  يوتست  الو  نوملعي ، ال  نيذلاو  نوملعي  نيذلا 
.ةئیسلا

! ًالبكم يسرف  ءارو  كرجأ  نأ  ينديرت  كنأكو  - 
هفیس يلاولا  جرخأف  هھجو ، رادأو  هسأر  عفر  ورمع ، بجي  مل 

.روبقلا تمصك  ةفرغلا  تتمصو 
تلز ام  ةھرب : دعب  لاقف  يلاولا ، نذأ  يف  يلاولا  بئان  سمھ 
ناك يذلا  لجرلا  اذھ  .مھنم  نیناجملا  سیل  نكلو  ءاملعلا ، مرتحأ 
هیلع رذحيو  همادقأ ، ىلع  مویلا  هتیب  ىلإ  دوعي  صوق  يضاق 

.انأ ينم  رمأب  الإ  دحأ  هروزي  الو  نآلا ، نم  لیخلا  بوكر 
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ملو زتھي  مل  اًتباث  همامأ  فقي  ورمعو  ديدج ، نم  ةمامعلا  سھد 
.رثأت يأ  دبي 

يف رشتني  دقحلاو  هجولا ، ىلع  وفطي  ضغبلاو  امھنیعأ  تقتلا 
نب دمحأ  نب  ورمع  اي  ..تنأ  عومسم : توصب  يلاولا  لاقف  ءاوھلا ،
يف كْيَدلو  نع  ثحبأسف  ينبا  ِّسم  يف  تركف  ول  ميركلا ، دبع 

لوغملا ضرأ  يف  اناك  ولو  امھب  يتآسو  اھلك ، ضرألاو  رصم  ءاحنأ 
امھقلعأو امھفارطأ ، عطقأو  امھدلج ، خلسأسو  نییبیلصلا ، وأ 

نلو امھلتقأو ، امھحيرأ  نأ  ينوجرت  ىتح  ةنيدملا ؛ باب  ىلع 
عطقأو نیتيدحتملا ، كینیع  أقفأ  نأ  دعب  الإ  كئاجرل  عمتسأ 

؟ يمالك مھفتو  ينعمستأ  ءيذبلا ، كناسل 
.قطني ملو  يلاولا  ينیع  نم  هینیع  ورمع  كرحي  مل 

، يضاقلا سرف  مھعم  اوذخأ  دونجلا  عم  يلاولا  لحر  امدنعو 
.هتیب ىلإ  هبحطصي  هسلجم  مامأ  اًسراح  اوكرتو 

يضاقلا دي  ىلع  روضحلا  ىنحنا  ىتح  يلاولا  ىفتخا  نإ  امو 
يذلا يساقلا  نمزلا  نم  حفصلا  نوبلطيو  نوفسأتيو ، اھنولبقي 

.كیلامملا لكل  ةیعرشلا  نوطعي  نيذلا  ءاملعلا  لذي 
جرخت تاملكب  اوھبأت  ال  جرح ، مھیلع  سیل  تابث : يف  ورمع  لاق 
يردص يف  ماد  ام  .دحلا  هیلع  ماقیس  يلاولا  نبا  ىقمحلا ، نم 
همیقأس تنك  مكمامأ ، دعو  اذھو  اذھ ، نم  دكأتأس  ضبني  بلق 

نأ لبقو  يلاولا ، يتأ  نأ يـ لبق  لاح ، لك  ىلع  دغ  دعب  وأ  اًدغ 
.هشطبو هلھج  ةقیقح  رھظي 

اوكرت دق  صوق  لھأ  لكو  سراحلا  بناجب  راسو  جرخ  مث 
، ةریخأ ةرظن  يضاقلا  ىلإ  اورظنیل  اوجرخو  تویبلاو  نیكاكدلا 
، هل نوعدي  رخآلا  نھضعبو  َنْحَُنيو ، نیكبي  َّنُك  ءاسنلا  ضعب 

هتعاجش ىلع  دسحلاو  باجعإلا  تارظن  هیلإ  نورظني  لاجرلاو 
! ریمألا قمح  مامأ  اًخماش  هفوقوو 
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نم هتمامع  دتري  ملو  عوفرم ، هسأرو  ءطب ، يف  ریسي  ناك 
لك نأ  اورَّرقو  ةمدنھملا ، ءادوسلا  هتیحل  ىلإ  لاجرلا  رظن  ديدج ،

، مھرعشو ةقيرطلا  سفنب  مھاحل  نومدنھیس  صوق  لھأ 
، دكؤم هتومف  هلیحر ، دعب  يضاقلا  ةعاجش  اًمود  نوركذتیسو 

.مویلا دعب  ةلھس  نوكت  نل  هتيؤرو 
اھعمس ام  تامتمت  يھ  هعم ، ثيدحلا  ىلع  دحأ  ؤرجي  مل 

.ءاسنلا نم  حاونلا  ضعبو 
اھھجوو ةسنكم ، اھدي  يفو  دلولا  مأ  تجرخ  هتیب  نم  برقلابو 
ىنحناو فقوتف  امھلبقت ، هیمدق  مامأ  تمتراو  اًمامت ، ىطغم 

َّمَھف كرحتت ، همدقب ال  ةكسمم  تیقب  اھنكلو  ضرألا ، نع  اھعفریل 
: قفر يف  اھل  لاقو  هدیب ، يضاقلا  كسمأف  اھبرضي ، نأ  سراحلا 

.صاصقلا يرت  نأ  لبق  كولتقيو  كیلع  اوضبقي  ىتح ال  يضھنا ؛
ضعب ىلإ  اھانیع  تھجتاو  اھلوح ، ترظنو  ءطب ، يف  تضھن 

الو يكبت  نھادحإ ال  تیبلا  نم  دعب  ىلع  نفقي  يئاللا  ءاسنلا 
وھ تفتلا  ةایحلاب ، نیتلعتشم  نیتمستبم  نینیعب  ودبت  لب  حونت ،

، تمستبا مث  هركشت  اھنأكو  اھینفج  تخرأ  .اھفرعو  اھتیحان  اًضيأ 
ىأر ءطب ، يف  اھرامخ  ىلع  نم  هتلبقو  حاشولاب  تكسمأو 

، اھینیع فرعي  ناكو  ةقیقرلا  اھینیع  طوطخ  يف  اھتماستبا 
.اھیف مكحتلا  عطتسي  مل  هبلق  نم  ةفجر  تجرخ  اًدیج ، امھفرعي 

.بابلا قلغأو  هتیب  لخدو  هھجو  رادأ 
* * *

ةرجح ىلإ  لخد  هتیب  سیبح  وھو  هل  ىلوألا  ةلیللا  يف 
لولح دنع  .أرقي  أدبو  هبتك  نیب  ضرألا  ىلع  عبرتو  هتبتكم ،
ديري ناك  ول  هلأسیل  مداخلا ؛ هءاج  هتالص  ىلص  نأ  دعب  بورغلا 

ریمألا هددحي  يضاقلا  ماعط  نإ  لاقو : سراحلا  لخدتف  ماعطلا ،
، ءام ةبرشو  مویلا  يف  فیغر  ىوس  هل  ددحي  مل  وھو  نيدلا ، رخف 

347



! هیلع ةعونممف  لفنرقلاو  رئاصعلاو  ةھكافلا  امأ 
ةصرفلا ينیطعت  كنأل  كركشأ ؛ ةوق : يف  لاقو  ورمع  مستبا 

نكي مل  بجاو  فاكتعالا  .ایندلا  عاتم  كرتو  يسفن  لخاد  صوغلل 
.مویلا نم  مایصلا  أدبأس  هل ، تقولا  َّيدل 

اًمامتھا دبي  ملو  هترجح ، يف  هفاكتعاو  هتالصو  همایص  أدبو 
نأ ررقو  هنونج ، نجف  ثدح  امب  ریمألا  ملع  نیموي  دعبو  .ماعطلاب 

، رفاك رجاف  وھو  عرولا  بایث  يدتريو  ىرخأ ، ةرم  هادحتي  يضاقلا 
وفعلا بلطي  ىتح  صوق ؛ يضاق  لالذإل  ىرخأ  ةقيرط  نم  دب  الو 

.لیلذ بلقو  نیترسكنم  نینیعب  يتأيو 
هربخأف هتقو ، صوق  يضاق  يضقي  فیك  سراحلا : ریمألا  لأس 

دحأ عم  ملكتي  الو  مویلا  لاوط  أرقيو  يلصيو  موصي  هنأ  سراحلا 
ولت دحاولا  هبتك  قرحأ  ةوشن : يف  ریمألا  لاقف  ًالئاس ، بیجي  الو 

.هینیع مامأ  رخآلا 
! نيد بتك  يھ  يالوم ، ددرت : يف  سراحلا  لاق 

اھبتك يتلا  بتكلا  عیمج  قرحأ  نكلو  هللا ، باتك  قرحت  ال  - 
بلطي ىتح  نیباتك  قرحأ  موي  لكو  هتبتكم ، لك  قرحأ  رشب ،

.وفعلا
، موي لك  بتكلا  قرح  يف  أدبو  باجيإلاب ، هسأر  سراحلا  َّزھ 

نیع يف  ملألا  ضعب  ادب  هقرحیل  لوألا  باتكلاب  كسمأ  امدنعو 
يف ةملك  لوأو  ءاملعلاو  ملعلا  قرحت  لاق : مث  صوق ، يضاق 

.أرقا يھ  باتك هللا 
ِْرّكفو ْنَّیبت  ظیغلا : نم  ءيش  يف  ورمع  لاقف  سراحلا  هبجي  مل 

! اًرافسأ لمحي  يذلا  رامحلاك  رماوألا  عطت  الو 
رمأي مل  ریمألا  نأ  الول  لاق : مث  بضغ  يف  سراحلا  هیلإ  رظن 

.كتاملك ىلع  نآلا  كتعفص  دق  تنكل  اذھب 
قطن اذإ  لوقي : يعفاشلا  مامإلا  لاق : مث  هسأر  ورمع  َّزھ 
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سراحلا لواطت  ول  توكسلا ، هتباجإ  نم  ریخف  هبجت  الف  هیفسلا 
.تئش ام  لعفا  دالبلا ، كلت  يف  لمأ  الف  يضاقلا  ىلع 

، يناثلا مویلا  يف  ةعبرأ  مث  لوألا ، مویلا  يف  نیباتك  قرحأ 
يضاقلا ةرسك  رظتنت  ةفوغش  ریمألا  سفن  نأل  رمألاب  لجعیلو 

يف بتكلا  لك  قرح  ریمألا  رماوأ  ىلع  ءانب  سراحلا  ررق  دقف 
.ثلاثلا مویلا 

، طقف هترجح  يف  يضاقلا  ةماقإ  ديدحت  ررق  عبارلا  مویلا  يفو 
ام نیقي : يف  يضاقلا  لاقف  هیلع ، دحأ  جورخ  وأ  لوخد  مدعو 
ال بتك  الب  يننظت  هللا ؟ باتك  ظفحأ  ال  يننظت  كریمأ ! لفغأ 

ىو ـ قي ـد  حأ فـال  يبلق  يف  نا  ـ ميإلا ماد  ام  مھفأ ؟ الو  فرعأ 
.يلع

نیكسلاو قيزاوخلا  مالآ  دعب  فرعت  مل  ةوق : يف  سراحلا  لاق 
.دلجلا عطقت  يھو 

.موصيو يلصيو  نآرقلا  لتري  ذخأ  .بجي  مل 
اھرعشب نسح  مأ  هترجح  ىلإ  تللست  عوبسأ  رورم  دعب 
تجرخأو هبناجب ، تسلجو  ةميدقلا ، اھسبالمو  ثرلا  كبشملا 

يناري نأ  لبق  ایھ  لكأت ، نأ  دب  ال  تلاقو : محل  عطق  اھئادر  نم 
.سراحلا

اھنأك ناتيوقو  ناترجحتم  اھانیعو  بورحلا ، رتوت  ةرتوتم  تدب 
.ةميزھلا وأ  راصتنالا  كشو  ىلع 

.محللا ىلإ  جاتحأ  ال  تنأ ، اھیلك  ةباتر : يف  لاق 
ىدم يأ  ىلإ  دعب  ملعن  ال  هیلإ ، جاتحت  لب  دیكأت : يف  تلاق 

..فرعت ریمألا ، ملظ  رمتسیس 
، كیلإ ءوجللا  ىلإ  جاتحأ  نكأ  مل  تسمھ : مث  اھلوح  ترظن  مث 
، لواحأ نأ  دب  ناك ال  امبر  يدیب ، ریقحلا  اذھ  لتقأ  نأ  يننكمي  ناك 

سانلا نبا  ایحيو  يتبقر ، اوعطقيو  حجنأ  الأ  تفخ  تفخ ، يننكلو 
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ٍقاب  ملظلا  نأ  فرعأ  انأو  تومأو  مالس ، يف 
؟ يضاقلا اھيأ  ينمھفتأ  .ةلاحم  ال 

.كمھفأ ةمارص : يف  لاق 
؟ رصتني ملظلا  - 

.امبر نیح  ىلإ  - 
.يلجأ نم  محللا  لك  .اًرھد  ایحیف  ةوقلاو ، لاملاب  ثبشتي  - 

هتعضو نأ  دعب  اھلكأي  نأ  فاعت  هسفن  تناكو  محللاب  كسمأ 
همامأ هعضو  .اذھ  لوقي  نأ  عیطتسي  نكي  مل  ثرلا ، اھئادر  لخاد 

.لیلق دعب  امبر  لاقو :
يل ةبسنلاب  ىقبتس  كنكلو  فرعأ ، كلذيو ، كرسكیس  ریمألا  - 

.رصم يف  لجر  عجشأو  تيأر ، نم  ىقنأ 
.دعب نمو  لبق  نم  رمألا  لاق :  مث  اھل  مستبا 

.هنبا رمأ  ىسنتو  هحفص  بلطت  نأ  عقوتي  قلق : يف  تلاق 
.فرعأ - 

.دكؤم كتومو  راحتنا  میمصتلا  يف  - 
.امبر - 

؟ كلتق ولو  - 
.باتك لجأ  لكل  - 

؟ ةطخ كيدل  لھ  ةطخ ، كيدل  نأكو  توملا  ىلع  مِدقُت  - 
.اًتماص يقب 

؟ كلذك سیلأ  صاصقلا ، نع  رظنلا  فرصتس  ةعرسم : تلاقف 
؟ كدعو نم  برھتتس 

، اذھ لك  دعب  ةمدعنم  يب  كتقث  بضغلا : نم  ءيش  يف  لاق 
!؟ تنأ ةأرما  ُّيأ 

مث يلبي  يل ، ةيدھ هللا  كنأكو  كدانعو  كتوقب  يل  لبق  لب ال  - 
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؟ لسن ِّيأ  نمو  تئج  ضرأ  ِِّيّأ  نم  .اًفدھ  شیعلل  لعجت  ربدي ،
.قمج توم  يدھشت  نلو  سراحلا  كلتقیسف  يجرخت  مل  ول  - 
يذھت يلاولا ؟ نبا  توم  دھشأ  فیك  نونجلا ، نم  برض  اذھ  - 

.ماعط الب  مايأ  دعب 
يلإ ِتأت  ملأ  ةعرسب ، يب  ةقثلا  ِتدقف  ديدج : نم  مستبا 

؟ صاصقلا ةبلاط 
.ينحماس ةمولكم ، مأ  نم  نونج  ةظحل  - 

؟ ةيدفلا نیلبقت  كنبا ؟ رمأ  ىسنأ  نأ  يننيديرت  كمھفأ ، ال  - 
اًعادو .يل  كدعوب  كركذأ  يننألو  لتقتس  كنأل  ينحماس  لب  - 

.ينب اي 
ةيؤرلا تأدب  نایحألا  ضعب  يفو  عوبسأ ، دعب  ًاليزھ  هدسج  ادب 

مزع نم  ربصلاو  .هب  رودت  ضرألا  تناك  ًانایحأو  هیلع ، يصعتست 
ءيرجلا يضاقلا  .صوق  لھأ  لك  هنع  ملكتي  هریصمو  رومألا ،

عقوتم وھ  امك  توملا  كشو  ىلع  يلاولا  ىدحتي  يذلا  نونجملا 
نیعوبسأ رورم  دعبف  دفن ؛ يلاولا  ربص  نكلو  .بوتكم  وھ  امكو 

.تناح ةياھنلا  نأ  ررق 
* * *

دق يلاولا  ناكو  ضرألا ، ىلع  اًسلاج  وھ  ناك  لیللا  َّنج  امدنع 
، داسفلا لك  حلصي  هلتق  نأو  مویلا ، ورمع  ةياھن  نأ  هرمأ  مزع 

ةعلقو ةراضحلا  دھم  صوق  ةدوعلو  ماتلا ، رارقتسالل  يدؤيو 
ول .تاملظ  الو  هیف  مئارج  نامألاو ال  لدعلاب  مسَّتي  اًدلب  جاجحلا 

، هذھ موئشملا  لفطلا  ةصق  تھتنا  هعدخم  يف  يضاقلا  تام 
، اھلك سوفنلا  تأدھو  مھلاغشأو ، مھلامعأ  ىلإ  سانلا  لك  داعو 

مامأ هفوقوو  هدانعو  هحومط  حيري  توملا  يضاقلا ! سفن  مھلوأو 
باذع نم  ةيدبأ  ةحار  .حالس  الو  دنس  الب  اًدیحو  نافوطلاو  رانلا 

الإ يلاولا  هكرتي  نلف  هرظتنت ، يتلا  نونجلا  تابایغو  نوجسلا 
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نمو حار  نم  ىلع  يداني  ءایحألاو  تاراحلا  يف  ریسي  ًابوذجم 
نونجب ىوس  يلاولا  لاب  أدھي  نل  عاض ، نمو  َبِّذُع  نمو  لتق 

.هرورغو هسفن  رسكو  يضاقلا 
ركنأ ول  لذ ، يف  سلجملا  مامأ  هوجري  حار  ول  هوفع ، بلط  ول 

يضاقلا ءاقب  نكلو  رخآ ، ٍّلح  يف  َرَّكفَل  هططخ  ةسخو  هتین  داوس 
.طقف وھ  هیلع  سیلو  كیلامملا  لك  ىلع  ةثراك  ةایحلا  دیق  ىلع 

، لعف اذام  مھل  حرشل  يضاقلا  لتق  اذامل  دحأ  هلأس  ول 
يذلا يلاولا  ىلع  أَّرجت  موي  هتیعرش  دقف  امل  مھل  حرشیسو 
يلاو ىلع  أرجتیس  صوق ، يلاو  ىلع  يضاقلا  أرجتي  موي  هنیع ،
أرجتي مث  ركسعلا ، كباتأ  ىلع  أرجتیس  اًئیشف  اًئیشو  ةرھاقلا ،
يضاق رطخ  .نیملسملا  دالب  مكح  يھتنيو  ناطلسلا  ىلع 

؛ هب اًقفرو  هل  ةمحر  ةمكاحم  الب  هلتقو  هحرش  نم  دب  ال  صوق 
.ءاملعلاو نيدلا  لاجر  بيذعتب  كیلامملا  ةماعلا  مھتي  ىتح ال 

اذھ رایتخا  ىلع  هتبساحمو  همول  نم  دب  الف  ةاضقلا  يضاق  امأ 
دالبو رصم  ةاضق  لك  نیب  نم  هل  ًابئان  قمحألا  يضاقلا 
مویلا امأ  .باقعو  باتعو  ةلیلو  موي  هل  رخآ  نأش  اذھ  .نیملسملا 
هكرتيو بلقلا  يف  تانعط  ثالث  هعدخم  يف  هنعطي  سراحلاف 

؟ هتوم نع  لوئسملا  نمو  برھيو ،
امدنع موي ، لك  همامأ  مانتو  هتیب  سنكت  ةفرخ  زوجع  يھ 

هلتق يذلا  اھنبال  رأثلا  ىلع  ىوقي  نل  هنأو  اھیلع  بذك  هنأ  تفرع 
تأي ملو  بألا  حارس  قلطأ  هنأل  هلتقتس  ةقیقحلا ، يف  بألا 
دعب اھلقع  تدقف  يحلا  ءارقف  نم  اھریغك  اھنأل  هلتقتس  .لعافلاب 

رضخألاو رشلاو  ریخلا  نیب  جزمت  تحبصأو  فافجلاو ، ءابولا 
صوق لھأ  ملعتيو  اًضيأ ، يھ  لتقتسو  مألا  هتلتق  .سبایلاو 
هلمعل يلاولا  دوعيو  طحقلا ، ماوعأ  دعب  ءاخرلا  دوعيو  سردلا ،

.حیحصلا هقيرطل  رمعلاو  هنوجمل  هنباو 
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، مومسم فیس  هعمو  هترجح  ىلإ  تمص  يف  سراحلا  للست 
تانعطلا لعل 

.ضرغلا ّدؤت  يِ ال 
امدنعو .لعفلاب  هتباتك  تمت  خيراتلاو  ادج ، ةمكحم  ةطخلا 

ةزانج هل  ماقتسو  تقولا ، ضعب  ةماعلا  نزحیس  ورمع  تومي 
طسو قیتع  دجسم  يف  نفدیسو  اوُءدھيو ، ةماعلا  رقیل  ةبیھم 

دعب يلاولا  قفتیس  مث  هب ، كربتيو  سانلا  ضعب  هروزیسو  صوق ،
هراكفأ نع  ملكتيو  ورمع ، رْفُك  يعَّديو  خویشلا ، دحأ  عم  ماع 

ردصأ فیكو  اھدلاو ، نع  اًمغر  ةاتفلا  قلط  فیكو  ةبيرغلا ،
يذلا خیشلا  فرعي  .قيدنز  نع  لب  ملسم  نع  ردصت  تاعيرشت ال 

توم لبق  ىتح  مویلا  يلاولا  هعم  ملكتیسو  نآلا ، نم  اذھ  ُّرقیس 
نوجرخیس دترم  رفاك  ورمع  نأب  خویشلا  ررقي  امدنعو  .ورمع 

يف نفدي  رفاك  الف  ةلاضلا ، بالكلل  اھب  نوقليو  هماظعو  هتافر 
.هقرحو هئانف  كص  نومتخیسو  دجسم ، وأ  حيرض 

هتریس سمط  نم  يلاولا  دكأتیسو  اًتیمو ، ایح  ورمع  رمأ  ىھتنا 
نكلو يردي !؟ نم  ةنجلا ، لخدي  امبر  .ةرخآلاو  ایندلا  يف  هباذعو 

دعب هل  ثدحي  ام  امأ  .رانلا  هلوخد  نم  اودكأتي  نأ  رصم  لھأل  دب  ال 
تام ول  رطخ  توملاو  هتباتك  تمت  هخيرات  .دحأ  هفرعي  نلف  توملا 

فرعي يذلا ال  يضاقلا  لفغأ  ام  .اًقيدنز  تام  ول  لیلذو  اًدیھش ،
مل هتریسو  هتضبق ، يف  اًتیمو  ایح  هرمعو  ریمألا ، دیب  هریصم  نأ 

تافر جرخي  مویب  ریمألا  ملحو  .میحجلا  حبصأ  هریصمو  ةرطع ، دعت 
.قيدنز رفاك  هنأب  خرصيو  صوق  ءاحنأ  يف  اھرثعبيو  هيدیب  ورمع 

دب ورمع ال  تومي  امدنعو  ورمع ، توم  ربخ  هیتأي  ریصق  تقو  دعب 
يضاقلا ؤُّرجت  ًةصاخو  صوق ، لھأ  ةركاذ  نم  ثدح  ام  وحم  نم 

نيدلا رخف  ةطخ  تناك  .هنبال  بذاكلا  هماھتاو  ریمألا ، ىلع 
اھماھتاو تاقرطلا  يف  دلولا  مأ  رج  نم  دب  ال  ةيانعب ، ةعوضوم 

اھنكلو هنبا ، لتق  هنأل  تومیس  بألاو  نیفصن ، اھقشو  ءاغبلاب ،
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مث ًالوأ  دلجتس  صوق ، لھأل  اھریصم  حیضوت  نم  دب  يتلا ال  مألا 
فرتعت ىتح  اھھجو ؛ قرحيو  اھرعش  عطقي  مث  رانلاب ، قرحت 

يتلا ةریقفلا  دوقحلا  هذھ  .اھسفنو  اھدسج  ةراذقو  اھئاغبب 
ُّيأ نامألاو ، شیعلا  ةبھب  اھیلع  معني  نم  نبا  ىلع  ءوسلا  يعَّدت 

غرفتلاب ریمألا  أدبي  نسح  مأ  نم  ءاھتنالا  دعبو  .دوحج  ُّيأو  ءارتفا 
مث ةنيدملا ، باوبأ  ىلع  مھقلعيو  هسارحو  يضاقلا  سلجمل 

فافجلا اورسفي  نأ  خویشلا  نم  بلطيو  ةديدج ، بئارض  ضرفي 
لكو .اھناكرأ  كلتمي  يذلا  رحسلابو  ةنيدملاب ، َّلح  يذلا  رْفُكلاب 

ىرجمو ةعیبطلا  ناولأ  ریغي  نأ  دارأ  يذلا  ورمع  دترملا  ببسب  اذھ 
يذلا نفعلا  كمسلا  ةحولم  اًحلام  بذعلا  رحبلا  لعجيو  لینلا ،

ًالوأ ءارقفلا  ىلع  بئارضلا  ضرف  مھدایعأ ، يف  نويرصملا  هلكأي 
مزقلا لبق  نم  فوخلل  ضَّرعت  يذلا  هنبا  قمج  امأ  .راجتلا  مث 
طسو هسرفب  هجورخو  هنأش ، ءالعإ  نم  دب  الف  ورمع  فرخلا 

؛ طوسلاب ةعابلا  ضعب  برضو  تالحملا ، ضعب  رسكو  تاراحلا ،
ولف لعف ، امھمو  ثدح  امھم  نآلا  دعب  دحأ  هیلع  أرجتي  ىتح ال 

.ةیمتحلا ةجیتنلا  وھ  ءانفلاف  نازیملا  لتخا 
لایخ ىأرو  هیلع ، لخدي  وھو  سراحلا  توص  ورمع  عمس 

، طق هفیخي  توملا  نكي  ملو  تاملظلا ، يف  عمليو  قربي  فیسلا 
سیل هنأل  توملا ؛ هفیخي  ال  مویلاو  .طقف  نامرحلاو  دقفلا  لب 

هل دوعي  مث  ةھرب  يعولا  دقفي  ناك  هیعوب ، لزي  مل  هنأ  نم  اًدكأتم 
مایقلا ىلع  ىوقي  ال  ةھرب ، ظقیتسي  مث  تاظحل  ملحي  يعولا ،
هعدخم ىلع  سلاج  ورمعو  هفیس  سراحلا  عفر  .هناكم  نم 

هنأل هب ؛ ءافولا  عیطتسي  نلو  ةریقف  مأل  هاطعأ  دعو  يف  ركفي 
هسفن نع  عفادیس  ناكل  هبناجب  اًنیكس  ىقبأ  ولو  .تومیس 
سراحل ىتح  هيوھتست  تناك ال  لتقلا  ةركف  نكلو  لقألا ، ىلع 

، تقولا بسكي  نأ  ىنمتي  ناك  مولعم ، مويو  داعیم  توملل  .نئاخ 
.ودبي ام  ىلع  ةياھنلا  اھنكلو  صالخ ، كانھ  امبرف 
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مأ اھنأ  دب  ال  سراحلا ، سأر  ىلع  ةكیمسلا  اصعلا  عقو  عمس 
؛ هیلع لھسأ  توملا  ناكل  تام  ولو  اھنبال ، رأثیل  هتذقنأ  نسح 

قرغلا هجو  يف  ةحابسلا  نكلو  ًالیحتسم ، وأ  ًابعص  ودبي  رأثلاف 
نم هسفنل  ذاقنإ  لتاقلا  تومو  ضرف ، سفنلا  ذاقنإو  بجاو ،

.نونجلاو قرغلا 
لایخ ىوس  ىري  الو  ةكرعملا  ءاھتنا  رظتني  هعدخم  ىلع  يقب 

برتقي ًاليدنق  ىأر  مث  اصعلا ، توص  ىوس  عمسي  الو  فیسلا ،
يتلا نسح  مأ  نكت  ملو  همساب ، قطني  ايوق  ًاتوص  عمسو  هنم 
ةیناثلا هتلاسر  نأ  هل  ادب  لب  ةفرغلا ، جراخ  هترجو  سراحلا  تبرض 
تدجو دق  ةاضقلا  يضاق  نم  مھأ  وھ  نم  ىلإ  اھب  لسرأ  يتلا 

.اھؤرقي نم 
دبع نب  دمحأ  نب  ورمع  يضاقلا  ىلإ  ةوق : يف  رمألا  عمس 

ةرھاقلا ىلإ  كروضح  بلطي  ناطلسلا  دالبلا ، ناطلس  نم  ميركلا 
.نآلا لب  مویلا ،

، ًالومحم بلاغلا  يف  ورمع  ناك  ليوطلا  قيرطلا  ءانثأ  يف 
مايأ ةعضب  دعبو  لكألاو ، ءاملا  برش  ىلع  سارحلا  هدعاسي 
ذنم ركفي  ناك  ناطلسلل ، لوقیس  امیف  ركفي  وھو  هتوق ، داعتسا 

فزاج ةاضقلا ، يضاق  ةلاسر  عم  ناطلسلا  ىلإ  هتلاسر  ثعب 
لزي مل  قمج  نكلو  ناطلسلا ، لباقیس  فدھلا ، ققحتو  ىنمتو 

يلاولاو ارح ،
.ىغطيو مكحي  لزي  مل 

* * *
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ثلاثلا لصفلا 
نيدلا فیس  رھاظلا  ناطلسلا  يوقلا : هتوصب  بجاحلا  لاق 

.قوقرب
تقتلا ورمع ، هجو  ناكرتت  ال  هانیعو  ءطب  يف  ناطلسلا  لخد 

مخض ةماقلا  ليوط  نینیعلا  ظحاج  قوقرب  ناكو  ةھرب ، امھنیعأ 
هنأكو لاقو  سلج  ًالیلق ، لقأ  وأ  نیسمخلا  يف  ودبي  ةئیھلا ،
ریثيو كیلامملا  ىلع  ةماعلا  ریثي  نم  ...صوق  يضاق  لمأتي :

؟ تاروثلاو نتفلا 
نایغطلا ىذأ  نم  ناطلسلا  يمحي  نم  لب  اًعرسم : ورمع  لاق 

؟ ملظلا شطبو 
: لاقو بھذلاب  عصرملا  هءادر  درف  مث  ةيرخس ، يف  هل  مستبا 

كنیع فیك  فشتكنو  كرمأ ، يف  ثحبنل  يبناجب ؛ انھ  سلجا 
! نیعبرألا نود  كنأ  عم  صوق  يف  ًابئان  ةاضقلا  يضاق 

ىوس اھنود  تسل  اًعرسم : لاقو  ناطلسلا ، ءادر  ىلع  سلج 
يھ رمعلا ، اذھ  فعاضي  ملعلا  يف  هُتْیَضَق  امو  تاونس  عضبب 

رجفلا نم  اًتقو  كرتأ  ملو  يالوم ، اي  اھبسحن  يتلا  ملعلا  تاعاس 
.نيدلا بتكو  ءاھقفلا  نیب  هتیضقو  َّالإ  ءاشعلا  ىلإ 

وھ يضاقلا ، اذھ  عضاوتلاب  مسَّتي  ال  مستبي : لزي  مل  وھو  لاق 
.هنباو يلاولا  هجو  يف  فقي  هلعج  هسفن  يف  رورغ 

نكلو يریغ ، ٍضاق  هل  كیلامملا  نم  يلاولا  میمصت : يف  لاق 
.هتیلوئسم لمحتأ  نم  هنبا 
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: ورمع ىلإ  رظني  وھو  لاق  مث  باجيإلاب ، هسأر  ناطلسلا  َّزھ 
ءاملعلا نیب  لكاشم  لح  هیلع  سیلو  هب ، موقي  لمع  ناطلسلل 

كنع ينغلب  ام  .ءارمألاو  ءاملعلا  نواعتي  نأ  دب  ال  لب  ءارمألاو ،
ةلاسر تثعب  كنكلو  ةماعلا ، مامأ  كلالذإو  كلزعب  رمآ  ينلعجي 

؟ اذھ زغل  يأ  .يتلباقم  بلطتو  ثیغتست 
.اونَّیبتف أبنب  قساف  مكءاج  ْنإ  - 

!؟ قسفلاب انأ  هتنیع  يذلا  يلاولا  مھتت  - 
؟ سفنلا يف  ام  فرعيو  يلاولا  روغ  ربسي  نأ  ناطلسلل  فیكو  - 

.زيزعو يوق  لك  يوغي  ةئیطخلاك  نایغطلاو  ریغتت ، سوفنلاو 
ينبجعت ال  نیقيو  رطخ  اھلك  تاملك  ةئیطخلاك ، نایغطلا  - 

.عاجش كنكلو  اًریثك ،
يوني ناك  هنأ  فرعت  تنأو  كب ، ثیغتسأ  تئج  اًعرسم : لاق 

.يلتق
.كسلجم مامأ  لھجلاب  هتمھتا  كنأ  تعمس  هنم ؟ وكشتس  - 

.هللا باتك  نم  تاملك  ددرأ  تنك  لب  - 
.رورغلاو ةفزاجملا  ىوس  ةياوغ  الو  باتك هللا  نم  ناطلسلا : دَّدر 

.نایغطلا سیلو  ةئیطخلاك  نايوغت  يضاقلا  اھيأ  رورغلاو  ةفزاجملا 
هلثم نوشقاني  هتالو  تیل  هقفتو ، سردو  ریثكلا  فرعي  يالوم  - 

.نومھفيو نولمأتيو 
؟ ينم يغبت  اذام  - 

.لدعلا - 
، يرصق يف  انھ  كلبقتسأ  نأ  نم  رثكأ  لدع  كانھ  لھو  - 

نولمحي ءاملعلا  .يئادر  كل  طسبأ  نأ  دعب  يبناجب  كسلجأو 
فرعأو مھمرتحأ ، انأو  دابعلاو ، دالبلا  لامحأ  مھقتاوع  ىلع 

يف يعم  قفتت  .أطخلا  نم  نیموصعم  اوسیل  مھنكلو  مھتیمھأ ،
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؟ اذھ
نكلو أطخلا ، نم  موصعم  ٌّيسنإ  دجوي  ال  لاق : مث  ورمع ، قرطأ 

.اًداھتجا ءاملعلا  نم  رثكأ  دجوي  الو  هتمیقو ، هزوف  داھتجالل 
؟ ناطلسلا لتقب  ملاع  ىتفأ  ولو  لاق : مث  هلوح  ناطلسلا  رظن 

؟ اذھ يف  كيأر  ام 
.لبق نم  اذھب  عمسأ  مل  - 

كيأر ام  همھفتو ، هعمست  نأ  دب  لب ال  مویلا ، نم  هعمستس  - 
؟ قوقرب ناطلسلا  يف 

.ارش هنم  َرأ  مل  - 
بضغي هللا؟ ام  لعف  لھ  - 

.قئاقحلا لك  يل  فشكنت  الف  يالوم  اي  هفرعأ  ام ال  اذھ  - 
ناطلسلا نم  مكحلا  تذخأو  ءارمألا  بلطل  ُتبجتسا  امدنع  - 

نَمو يلتق ؟ زوجيو  ًابصتغم  تنك  لھ  يجاحلا  حلاصلا  لفطلا 
قح هجو  نود  هیبأ  نع  مكحلا  ثري  نَم  يعرشلا ؟ ناطلسلا 

يمحيو هللا  لیبس  يف  لتاقي  نم  مأ  هتلئاعو ؟ هقرع  ىوس 
اھيأ تنأ  كيأر  ام  هداھجو ؟ هلمعب  ةرامإلا  ىلإ  لصيو  دالبلا 

؟ يضاقلا
دمحم رصانلا  دالوأ  سامح : يف  ناطلسلا  لمكأف  ورمع ، تمص 
هنكلو همولأ ، يننأ  عم  اًزیمم  ناك  دمحم  رصانلا  هايإ ، اوسیل 
دالوأ نم  وھ  .ةدعاقلا  يلمي  نم  وھ  سیلو  ةدعاقلل ، ءانثتسا 
ةمیق فرعي  مل  هتازاجنإ  لك  عمو  ًالتاقم ، سیلو  لتاقم  نبا  سانلا 

رمأ لصو  املو  هتلالسل ، مكحلاب  ىصوأ  امل  َّالإو  قحب ، كیلامملا 
رصانلا ةافو  ىلع  اًماع  نیعبرأ  نم  رثكأ  هیلع ؟ وھ  ام  ىلإ  دالبلا 

الب رمتسا  ًاناطلس  مكو  شاع  ًاناطلس  مك  كلذك ؟ سیلأ  دمحم 
دالوأ هبلج  ناوھو  فعض  يأو  ةلود  يأ  ينربخأ ؟ برھ ؟ وأ  لایتغا 
لضفأ وھ  ام  قحتست  رصم  يغبأ ؟ ام  فرعت  رصم ؟ ىلإ  سانلا 
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اًمود رصم  .ءارمألا  هب  بعلي  لفط  يعرش  ثيرو  درجم  نم 
، نیملسملا دالبلو  اھل  ءادف  هسفن  لذبي  نم  لتاقملا  قحتست 

ناطلس رصم  مكحي  مل  .نوكلا  دھمو  ءاملعلا  ةلبق  اھلعجي  نمو 
مھل ةردق  الف  كیلامملا  ءانبأ  سانلا ، دالوأ  امأ  نیلتاقملا ، ةوقب 

اھمكح اوصنتقا  مھلك  نووالق  سربیب ، زطق ، رفاظلا  .اھمكح  ىلع 
نبا هنوك  درجمل  ةیعرشلا  ءاملعلا  هاطعأ  ناطلس  دي  نم  ةونع 
يف ثيروتلا ، ىلع  دمتعي  اًنيد  سیل  مالسإلا  نأ  عم  ناطلس ،

؟ كلذك سیلأ  بسك ، ام  ئرما  لكل  اننيد 
.كلذك وھ  مسح : يف  يضاقلا  لاق 

ءانبأ نم  ةونع  مكحلا  صنتقا  ةلالسلا ، هذھ  ُّدَج  نووالق  - 
؟ كلذك سیلأ  سربیب ،

.كلذك وھ  - 
حاحلإل تبجتسا  لب  هیف ، عمطأ  ملو  مكحلا  بلطأ  ملف  انأ  امأ  - 

اھنم نئت  ةنامأ  تلمحو  نیملسملا ، دالب  مھ  تلمحو  ءارمألا ،
؟ هلوقأ ام  مھفت  .لابجلا 

.يالوم اي  لواحأ  - 
يفو كیلامملا ، لثم  مھلثم  يضاقلا ، اھيأ  نامأ  ءاملعلل  سیل  - 

.مھنیب حلاصملا  كباشتت  انرصع 
.ءوس ِّيأ  نع  هَّزنم  ملاعلا  - 

؟ نصحم ریغ  هنأ  ىلع  قفتن  ملأ  - 
ةزیم داھتجالل  نكلو  ئطخيو ، بیصي  رشب  هنأ  ىلع  انقفتا  لب  - 

.كئادر ىلع  ينتسلجأ  امل  َّالإو  اھفرعت ، اًمود  ةجردو 
مكحو ةاضقلا ، يضاق  ترشتسا  لفطلا ، لتقم  ىلإ  دعنلف  - 

.دمع لتق  سیل  هنأل  ةيدفلاب 
لوقأ نأ  ديرأ  ناطلسلا ، يل  حمس  اذإ  لاق : مث  هلوح  ورمع  رظن 

.روضحلا نم  لجخأو  اًئیش 
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مامأ فقو  مث  فارصنالاب ، عیمجلل  هيدیب  راشأو  ناطلسلا  ماق 
.ملكتأل نامألا  ينطعأ  رذح : يف  لاقو  يضاقلا  فقوف  يضاقلا ،

، روفلا ىلع  كسأر  ُتعطقل  مھدالوأو  ءارمألا  بستس  َتنك  ول  - 
.ءاشي ام  كب  لعفي  صوق  يلاول  ككرتأ  وأ 

نأ ىلع  وتلل  قفتن  ملأ  تفاخ : توص  يف  لاقو  ورمع  مستبا 
مھدالوأو ءيش  كیلامملا  سانلا ؟ نبا  نع  فلتخي  لتاقملا 

.رخآ ءيش 
، ثبخو ةنطفو  حومط  كبصنم ، ىلع  َتلصح  اذامل  تمھف  - 

؟ يغبت اذام  ثبخلا ، نم  ریثكلا 
.نامألا ينیطعت  - 

.اًدبأ نامألا  كیطعأ  ال  - 
كنأ ينْدِع  نكلو  نذإ ، ملكتأس  لاق : مث  ديدج  نم  ورمع  مستبا 
صوق يلاو  لعجت  نلو  لقألا ، ىلع  كرصق  يف  انھ  ينلتقتس 
صوق يلاو  دیب  لتقلاو  فرش ، ناطلسلا  دیب  لتقلا  َّيف ، مكحتي 

.هقحتسأ ٌيْزِخ ال 
؟ ًاناطلس يب  فرتعت  كنأكو  - 

.نیبراحملا لضفأ  تلز  امو  تنك  - 
كملسأ نلو  انأ  كتلتقل  كتاملكب  بجعأ  مل  ول  يننأ  كدعأ  - 

.صوق يلاول 
الو مھماكح  ىلع  ةاسق  رصم  لھأ  نوملكتي ، ةماعلا  ورمع : لاق 

نورھاظتيو نورخسيو  نوكحضي  ةراسجلا ، ىوس  مھنیعأ  ألمي 
حورلا نولصفي  ىوس هللا ، اھاري  اًمود ال  ةیبأ  مھسوفنو  خوضرلاب 

.اًمود ةرح  حورلا  ىقبتو  مكاحلل  دسجلا  خضریف  دسجلا  نع 
.يننوقرؤي نم  مھ  ءارمألا  رصم ، لھأ  ىلع  رابغ  ال  - 

ءاملعلا ضعب  مھعمو  رصم  ناطلس  ىلع  ءارمألا  ضعب  رمآت  اذإو  - 
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.ةياغ لك  نع  هزنملا  قلطملا  هلدع  تابثإ  نم  ناطلسلل  دب  الف 
.ةيدلا عفدب  َرَمَأ  ةاضقلا ، يضاق  ىوتف  يھ  - 

.يفك ىلع  يبلقو  ملكتأس  لفط ، لتقم  نم  رطخأ  رمألا  - 
؟ دصقت اذام  - 

لضفي يلاولا  نبا  يالوم ، اي  رحبلاو  ربلا  يف  داسفلا  رھظ  - 
اذھ نم  رطخألا  .فرعت  رصم  لكو  ءاسنلا ، ىلع  نایبصلاو  لافطألا 
ىتح ءيشلا ، سفن  نولعفي  مھدالوأو  كیلامملا  ضعب  نأ 
فیكو انرصع ، يف  تایناغلا  رقف  ىلع  رصم  لھأ  تاكحض  تحبصأ 
ملكتأ .نھديري  نم  ندجیل  نھسوءر  نقلحيو  نایبصلاب  نھَّبشتي 

نم ذیعتسي  يبلقو  ىرأ  امو  عمسأ  ام  لوقأو  ةيرحب  كعم 
قوقرب ناطلسلا  رصع  يف  هنإ  لاقي : نأ  ديرأ  ال  .ناطیشلا 
اولضفو هلاجر  نیب  ةئیطخلا  ترشتنا  ملسملا  عرولا  لتاقملا 

هب اوعنتقاو  اذھ  نويرصملا  عاشأو  ثدح  ول  .ءاسنلا  ىلع  نایبصلا 
نوزماھتي ةماعلا  حبصأ  لب  كتیعرش ، زتھتو  قحب  كمكح  فعضي 

الو ءارضخ ، نویعو  رمقلاك  هوجوب  مھكیلامم  نوراتخي  ءارمألا  نأب 
فرعت .لامجلا  ساسأ  ىلع  لب  ةوقلا ، ساسأ  ىلع  مھنوراتخي 

.دالبلاو ةلودلل  هديدھتو  اذھ  ةروطخ 
: لاق مث  هینیع  نم  جرخي  بضغلاو  تمص  يف  ناطلسلا  هعمس 

؟ ؤرجت فیك 
اھیغبأ يتلا  تنأ  كتحلصم  اھنكلو  تدرأ ، ول  يالوم  اي  ينلتقا  - 

اذامف يلاولا  نبا  ىلع  دحلا  انمقأ  ول  .يلاولا  نبا  لتق  سیلو 
لاق ول  .هللا  فاخيو  ةشحافلا  هركي  ناطلسلا  نإ  ةماعلا ؟ لوقیس 
لجأ يتأي  ىتح  كءاقب ؛ تنمض  فاخي هللا  ناطلسلا  نإ  ةماعلا :

.سربیب لاثمأ  رصم  اومكح  نيذلا  نیلتاقملا  نع  ملكتت  تنك  .هللا 
هنيدت ىلع  دیكأتلاو  ةليذرلا  ةبراحم  نم  هتیعرشب  ىتأ  سربیب 

.هللا میلاعتب  هكسمتو 
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!؟ يسایس مأ  تنأ  ٍضاق  ركفت ؟ فیك  - 
.اًمود يسایس  يضاقلا  - 

ديرت كینیع ، نم  جرخي  كحومطو  انأ ، ينقلقي  قلقم ، كثبخ  - 
لك هيدل  نظت  نم  لب  ناطلسلا ؟ مأ  ةاضقلا ؟ يضاق  نوكت  نأ 

؟ كتلیخم يف  ةوقلا 
ديرأو يلاولا ، نبا  ىلع  دحلا  ةماقإ  ديرأ  عرو : يف  لاقو  مستبا 
مویلا هب  يتأي  نأو  نآلا ، براھ  وھف  هب ؛ يتأي  نأ  ةطرشلا  بحاصل 

لھأ جرخيو  ةليوز ، باب  ىلع  ةرھاقلا  يف  انھ  هیلع  دحلا  میقنو 
.ناطلسلل نیللھم  رصم 

ةروث ثدحُي  اذھك  لمع  نیھلا ، رمألاب  سیل  ءارمألا  باضغإ  - 
...كیلامملا ءانبأب  تحطأ  ول  َّيلع ،

وأ درمتلا  يف  ركفي  نم  عدريو  كتوق ، رھظي  لب  قفر : يف  هعطاق 
.ودعلا نم  قيدصلا  كل  حضوي 

كلمي نم  كتلیخم ، يف  لاق : مث  ةھرب  ناطلسلا  هیلإ  رظن 
؟ ةاضقلا يضاق  مأ  ناطلسلا  ةوقلا :

ةاضقلا يضاقو  ةاضقلا ، يضاق  لزع  عیطتسي  ناطلسلا  - 
هذھ يف  نكلو  ناطلسلا ، ةیعرش  مدعب  ىوتفلا  عیطتسي 

ةماعلا ىقبیسو  لاح ، لك  ىلع  ناطلسلا  هلتقیس  تالاحلا 
، يالوم اي  ةدقعم  ةقالع  يھ  .ناطلسلا  ةیعرش  مدعب  نوزماھتي 

رمأ ول  كلثم  ناطلس  .يضاقلا  ىلعو  ناطلسلا  ىلع  دمتعتو 
يضاقف كلذك ؟ سیلأ  ةاضقلا ، يضاق  نم  اًعرو  رثكأ  ناكل  اذھب 

هناميإ ةوقو  هنيد  ةمالسل  ناطلسلا  نكلو  ةيدفلاب ، رمأ  ةاضقلا 
كیلامملا ىلع  تاءاعدالا  نأ  ةماعلا  فرعيو  .دحلا  ةماقإب  رمأ 

نولضفي الو  قحلا  لاجرلا  مھ  كیلامملا  نأو  مثإو ، ناتھب 
.ءايوقأ لب  ءالَمُج  كیلامم  مھسفنأل  نوقتني  الو  نایبصلا ،

.رمألا يف  ركفأس  لاق : مث  قوقرب  ىلع  ةریحلا  تدب 
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.ددرتي الو  ِرّرقي  ناطلسلا  ةميزعلا ، طبثي  ریكفتلا  - 
.اھب انل  َلِبق  اًران ال  كسفن  ىلعو  َّيلع  حتفتس  - 

.هذفنأ نأ  دبال  لفطلا  مأل  هتیطعأ  دعو  وھ  - 
لبق ال  كرورغ  لجر !؟ اي  رصم  ناطلسب  حیطت  كدعو  ذفنتلو  - 

.هب يل 
.كبورحو كتوقب  كركذيو  كبجعي  لب  - 

؟ يغبت اذام  - 
.كل تلق  امك  لدعلا  - 

ةدیسل كسفن  عیبتو  كدوعوب ، يفت  لاق : مث  ةھرب  هیلإ  رظن 
كلمت ةریقف ال 

؟ سيدق مأ  نونجم  كل ، هیطعت  ام 
رمأب متھي  لجر  انأ  اًریخأو  ًالوأو  امبر ، نانثالا  مسح : يف  لاق 

.هیلع فاخيو  هناطلس 
يذلا جوجأمو  جوجأي  نع  انلصفي  يذلا  بابلا  حتف  لباقم  يفو  - 

؟ ينیطعت اذام  هحتف  ديرت 
.يتایح لاوط  يئالو  ورمع : لاق 

.َّدحلا َّيلع  میقت  نل  ُتملظ ؟ ولو  - 
.اًمود كمعدأس  ملظي ، نل  يالوم  كتعاجش  كلمي  نم  - 

؟ ةاضقلا يضاق  نوكت  نأب  ملحت  مأ  يب  قثت  كنأل  - 
.باتك لجأ  لكل  - 

.ديرت ام  كل  سأب ، ال  نآلا ، عرولا  عانق  يدترت  - 
* * *

رخف نب  قمج  يلاولا  نبا  نع  ثحبلا  ىلاوتو  ایندلا ، تبلقنا 
ىقبي نأب  رمأو  .هسفن  يلاولا  ناطلسلا  ىعدتساو  لب  نيدلا ،

نأ مأ  ریسأ ؟ مأ  ةنیھر  وھأ  ورمع  فرعي  .رصقلا ال  يف  هدنع  ورمع 
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لاقو ناطلسلا  هاعدتسا  عوبسأ  دعبو  هتيامح ، ديري  ناطلسلا 
.قمج اندجو  ةوق : يف 

ةماعلا مامأو  ألملا  ىلع  دحلا  هیلع  میقن  دیكأت : يف  ورمع  لاق 
.ءاملعلاو

؟ كیلامملا ءارمأ  مامأو  - 
.ناطلسلل ةبیھو  عدارو  عزاو  عانقإ : يف  لاق 

؟ هكیلامم يمحي  يذلا ال  ناطلسلا  - 
.ملظ يأ  نم  نیملسملا  دالب  يمحي  يذلا  ناطلسلا  - 

لضفألا نم  سیلأ  نآلا  تنأ  كتلتق  ولو  اًمود ، ةرضاح  كتاملك  - 
؟ لھسألاو

نیقلتل ةصرف  اھنكلو  عبطلاب ، لھسأ  لاقو : ورمع  مستبا 
.ةصرفلا هذھ  تِّوفي  نل  رصم  ناطلسو  ةمظنألا ، عضوو  سوردلا 

يلاولا نبا  لتقم  دعب  كيأر  ام  لاقو : هیلإ  رظن  مث  قوقرب  مستبا 
؟ اًضيأ يضاقلا  نم  صَّلختأأ 

.سأب الف  يالوم  ىدل  موزل  يل  دعي  مل  ول  - 
.كیلإ جاتحأس  يننأ  فرعت  - 

.اًمود يندجتس  كنأ  فرعتو  - 
.صاخلا اھرحس  بابشلا  ةروفل  - 

يضاقلا ةرجحلا : لوح  رودي  وھو  لمأت  يف  ناطلسلا  لاق  مث 
كیلامملا دونج  ةعاجش  هيدل  ميركلا  دبع  نب  دمحأ  نب  ورمع 

يف ةرماغملا  ينبجعتو  .لجر  اي  ينبجعت  ميركلادبع ، هِّدَج  عروو 
ةایحلا نوئش  يف  ثدحتنو  كعم  سلجأ  نأ  ديرأ  اًموي  .كینیع 

نآلا نكلو  كبتك ، نع  تأرق  الو  كحئاصن  عمسأ  ملف  توملاو ،
، نيدلا رخف  نب  قمج  ىلع  رجفلا  ةالص  دعب  اًدغ  دحلا  ماقیس 

.كسفنب تنأ  همیقت 
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لاجر دحأ  همیقي  اًسأر ، عطقأ  الو  اًفیس  كسمأ  ال  ضاق  انأ  - 
يلاولل اھلمحأ  يتلا  يسفن  يف  ةنیغض  تسیل  يھ  ةطرشلا ،

.يدیب هنبا  لتقأل 
حاتجي حایترالاو  ورمع ، ةرجح  نم  جرخو  هسأر ، ناطلسلا  َّزھ 

.بيرق رصنلاو  اًرمع 
بلطو هیمدق ، ىلع  عكرو  ناطلسلا  ىلإ  يلاولا  عرھ  ًالیل 

ول هیضارأ  لكو  هلیخ  لكو  هبھذ  لك  ضرعو  ةرفغملاو ، حفصلا 
يف ركفي  هنأ  ادبو  ناطلسلا  قرطو  .ایح  هدلو  ناطلسلا  كرت  طقف 

.يضاقلا رارق  وھ  يرارق  سیل  رارقلا  مسح : يف  لاق  مث  رمألا ،
.ينبال هوركم  ثدح  ول  ًابرإ  هقزمأس  ةیئاقلت : يف  يلاولا  لاق 

سیل روفلا ، ىلع  كلتقأ  هوركم  ُّيأ  هَّسم  ولو  ناطلسلا : لاقف 
ةبیھ ترسكو  ءاملعلا  تنھأ  مویلا ، نم  صوق  مكحت  نأ  كل 

.كرمأ يف  َّتبأ  ىتح  ةرھاقلا  يف  ىقبت  ناطلسلا ،
سارحلا هَّدش  ىتح  ديدج ؛ نم  هوجري  أدبو  يلاولا ، هیلإ  رظن 

.رصقلا جراخ 
نبا ةبقر  يطرشلا  عطق  يحلا  لھأ  مامأو  رجفلا ، ةالص  دعب 

، يضاقلا نم  دھشم  ىلعو  ةليوز  باب  ىلع  اھقلعو  سانلا ،
ةیطالمو بلح  ىلإ  لصتو  رانلا  قامعأ  نم  جرخت  بألا  ةخرصو 

.لامشلا يف 
ةأرما دجتس  يتیب ، ىلإ  بھذا  هسارح : دحأل  يضاقلا  لاق 
صوق يضاق  نإ  اھل : لق  رادلا ، مامأ  سنكت  ةثر  سبالمب  اًزوجع 

صاصقلا يف  مكلو  سانلا ، نبا  ىلع  دحلا  ماقأو  هدعوب  ىفوأ 
.بابلألا يلوأ  اي  ةایح 

ول هللاو  هسرف : ىلع  وھو  مسقأو  هفیس ، صوق  يلاو  رھشأ 
ةَّرع اي  ًابرإ  كقزمأس  يننكلو  لعفأل ، هسفن  ناطلسلاب  تحطأ 

تومت الو  قوزاخلا  يف  تنأو  يمامأ  لیسي  كمد  ىرأس  ةاضقلا ،
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.توملا ىنمتت  لب 
ماشلل رفاس  هنإ  لاق : ْنَم  سانلا  َنِم  .اًدیعب  هسرفب  ىرج  مث 

، رصم ناكرأ  زھت  لزت  مل  هتاخرصو  ناطلسلا ، نم  نذإ  نود 
رركتي ال  دھشملا  اذھو  نوفجتري ، لاجرلاو  نسماھتي  ءاسنلاو 

وأ ًابارس  ناك  امبر  رذحلا ، نم  دب  الف  دالبلا ، هذھ  ضرأ  ىلع  اًریثك 
.مالحأ ثاغضأ 

* * *
ةھجاوملاو رتوتلاو  قلقلا  تارذ  هلوح  رشتنت  ءاقللا  اذھ 

بھذو هاَّدعتو  لب  ةاضقلا ، يضاق  ةحیصن  ورمع  فلاخ  بقرتلاو ،
ةبیھل حيرص  رطخو  حضاو  دُّرمت  فرصتلا  اذھ  يف  .ناطلسلا  ىلإ 

اًریثك أوسأ  ورمع  هلعف  ام  .هعضوو  هبصنمل  اًضيأو  ةاضقلا ، يضاق 
ىدحتو هیملعم  ىلع  أَّرجت  دقف  يلاولا ؛ نبا  قمج  ةميرج  نم 

امل زمر  ناطلسلا  ىلإ  باھذلا  .ةنیشملا  هتلعفب  اًعیمج  خویشلا 
مل ورمع  حومط  .لوصولاو  قلستلا  يف  ةحضاو  ةبغرو  ربكأ ، وھ 
هل هترواشمو  هتنبا  نم  هجاوز  نكلو  يضاقلا ، نع  اًموي  فخي 

ىقبیس اًرمع  نأ  رعشي  هلعج  لاوحألا  لك  يف  حصنلا  هبلطو 
نلو ءاملعلاو ، خویشلا  ردق  فرعيو  ردقي  يذلا  ملعلا  بلاط  اًمود 
دقف هریغك ؛ نتفلا  قلخ  وأ  ةعیقولا  ِّسد  يف  ركفي  نلو  لواحي ،
ناك دقو  سامح ، يف  لأسيو  ناقتإب ، أرقيو  دجب  لمعي  اًمود  ناك 

ملعلا بلطيو  ءاملعلا ، رابك  روضح  يف  ضرألاب  هرظن  طبري  اًمود 
ىلع َّبشو  بلاطلا  باشو  ءيش  لك  رَّیغت  .ىري  نم  لك  نم 

ناك لصأ ؟ يأو  ةنایخ  ُّيأ  .ضرألا  ىلإ  ءاملعلاب  عفدو  فاتكألا 
عرولا اھنع  فورعم  ةلئاع  نمو  بیط ، تیب  نم  هنأل  اًرمع ؛ رِّدقي 

ملو ملاع ، مامأ  فقي  مل  هدلاو  ةنسحلا ، قالخألاو  ناميإلاو 
الو ملاسيو  قداصيو  رذحو  تمص  يف  لمعي  ناك  ًاناطلس ، قفاني 

هعفنت ملو  ءاملعلا  ضعب  ىداع  ميركلا  دبع  هدجو  اًدبأ ، يداعي 
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نجسلا يف  توملا  هتياھن  تناكو  هتیص ، هل  عفشي  ملو  هترھش ،
تسیل ةرايزلا  كلت  .اًضيأ  هدیفح  ةياھن  يھ  هذھ  امبر  تاملظلاو ،

ىلع ةرسح  اي  .ةوقلا  ضارعتسال  لب  ةعاطلا  ضورف  ميدقتل 
نبا هنأ  ىعدا  مكو  ملعملاو ! سردملا  نونوخي  امدنع  بالطلا 
هابر ةاضقلا  يضاقو  ریغص  وھو  تام  هدلاوف  ةاضقلا ؛ يضاق 

.هتدارإو هرایتخاب  هنبا  وھ  لبق ، نم  هملعتي  مل  ام  همَّلعو 
ىنمتي لب  بلقلا ، لكأي  ظیغلاو  هیتفش  ةاضقلا  يضاق  قبطأ 
تابایغ يف  هب  جزي  نأ  ىنمتيو  هتنبا ، جوزل  اًملظم  اًریصم 

.اًرھد نوجسلا 
اي كتاملك  تدقتفا  امھلوح : مالسلا  ثب  لواحي  وھو  ورمع  لاق 

.كحئاصنو انخیش 
؟ ءازھتسا مأ  ةيرخس  تاملك  هذھ  ءافج : يف  يضاقلا  لاق 

؟ يملعمو يبأ  بضغیل  هُتلعف  يذلا  ام  ةشھد : يف  لاق 
ديرت ورمع : فتك  ىلع  تبري  وھو  لاقو  هسأر  ةاضقلا  يضاق  َّزھ 

ناطلسلل قلمتت  كلذك ؟ سیلأ  ةاضقلا ، يضاق  تنأ  حبصت  نأ 
.فرعأ اھضفخت ، مث  كتحنجأ  طسبتو 

سیلو ملاع ، مظعأو  ٍضاق  ریخ  تنأ  اب ، ذوعأ  عزف : يف  لاق 
.تلعف امھم  كفصن  ىلإ  لصأ  نأ  يل 

الو لدعلاب  هبأت  ال  لاق : مث  ءازھتسا ، يف  ةاضقلا  يضاق  مستبا 
ال بلقلا  لخاد  رورغو  كسفن  يف  ةجاح  يھ  لفطلا ، ریصم 

.هنم ءافش 
.هللا ىوس  اھل  سیل  ةأرمال  هتیطعأ  دعو  وھ  كل  مسقأ  لب  - 

؟ ضرألا ىلع  ةدارإ هللا  ذفنم  تنأو  - 
ةرامأ سفنلاو  هقیقحتل ، دھتجن  نحنو  اًمود ، هتياغ  لدعلا  - 

.ءوسلاب
كلتقیس يذلا  كحومط  ءوسلاب ، كترمأ  يتلا  كسفن  يھ  - 
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لجألا نیحي  ىتح  تقولا  ضعب  ترظتنا  ول  كلبقتسم ، مطحيو 
.ديرت ام  ىلإ  لصت  امبر  تنك 

.يملعمو يخیش  اي  كل  ًءادف  يسفن  - 
دمحأ لاح  فیك  هيدلو : نع  ناثحبت  هانیعو  لاقو  تمص  مث 

؟ نیسحو
امھتلاخ لاح  نسحأ  يف  ةأجف : سامح  يف  يضاقلا  لاق 

، يتنبا ةیقر  ریخلاب ، ئلتمم  اھبلق  رثكأ ، امبرو  امھمأك  امھاعرت 
.اھتخأ دالوأ  يبرتو  كل ، حلصت 

يف يضاقلا  لاقف  اًتماص ، يقبو  هجرحأو ، بلطلا  همدص 
؟ ةیقرب جاوزلاب  ملحت  لھو  بضغ :

ىلع يبلق  كرتي  نزحلاو ال  ةَّرم ، كبسن  فرشب  َّيلع  تمعنأ  - 
.اھناكم ألمي  دحأ  الو  ةلحارلا ، يتجوز 

.اًمامت اھلثم  اھتخأ  - 
دقفلا بعوتسأل  اًتقو  ينطعأ  رثأتلا : عَّنصتي  وھو  ورمع  لاق 

.يتجوز دعب  يل  ةأرما  الف  هعم ، شياعتأو 
مأ اًدبأ ، جوزتت  نل  هھجو : صحفتي  وھو  ظیغ  يف  يضاقلا  لاق 

؟ ةيراج يرتشتس 
فرعتو ًابيرق ، جوزتأ  نل  هیلع : ودبي  حایترالا  مدعو  ورمع  لاق 
امدنعو لمعلاو ، ملعلل  يرمع  تیطعأ  انأ  يراوجلا ، يف  ييأر 

ةایح ديرتو  ةریغص  ةیقرو  يئبِع ، لمحتت  نم  ديرأ  بیصنلا  يتأي 
لمحتتو اھتخأ  ءانع  ثرت  نأ  ًالدع  سیلو  اھردقي ، نم  عم  ةلھس 

.يلثم ًالجرو  نیلفط 
لوقلا ينقدصا  .اھمیطحت  ديرت  يتلا  اننیب  طباورلا  لك  يھ  لب  - 
؟ ةاضقلا يضاق  بصنم  ناطلسلا  كیلع  ضرع  لھ  ورمع ، اي 

.لعفي نلو  لعفي  مل  ةمارص : يف  لاق 
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؟ هبیجت اذامبف  لعف  اذإو  - 
.يبأو يملعم  تنأ  دوجوم ، كلثمو  هل  ًالھأ  تسل  - 

؟ ضفرتس - 
.ضفرأس رارصإ : يف  لاق 

رأثلاب ةمولكملا  مألا  تدعو  امك  ضفرتس  كنأ  يندعتس  - 
؟ اھنبال

بصنملا اذھب  لبقأ  نل  يننأ  كدعأ  لاق : مث  تاظحل  اًنكاس  يقب 
.هیف تنأ  َتمد  ام 

.كيدلو ىرتل  بھذا  لاق : مث  هسأر  يضاقلا  َّزھ 
امھیھجو نم  هینیع  ألمي  وھو  قوش  يف  هيدلو  ىلإ  هجتا 

هفوخو هقوشو  فقوت ، الب  امھعم  ملكتيو  امھیفتك ، ىلع  تبريو 
، امھصحفتو امھل  عمتسا  .هتاملكو  هتاكرح  نم  ناودبي  امھیلع 
، امھِّدَجو امھتلاخ  نعو  امھسورد  نعو  امھلاح  نع  امھلأسو 

نم دب  نكلو ال  صوق ، يف  هتیب  ىلإ  نآلا  هعم  الحري  نأ  ىنمتو 
يف عملت  امھعومدو  امھعَّدو  .ِهتني  مل  ءالبلاو  ریبك  ءبعلاو  رذحلا 

: نیقي يف  لاقو  امبر ، ةَّرم  لوأل  ةوق  يف  امھقناعو  امھینیع ،
.اًدبأ اذھ  دعب  ةقرف  الو  ديدج ، نم  عمتجن  مث  رثكألا  ىلع  نارھش 

يضاقلا لاق  هعدویل  ةاضقلا  يضاقو  هامح  ىلع  َّرم  امدنعو 
سرفلا ىلع  تنھار  هتفزاجمو ، هعافدنا  بابشلل  دعوت : يف 

! ورمع اي  رساخلا 
.هللا بضغي  ام  لعفأ  الو  كمھفأ ، ال  يملعم ، - 

ناطلسلا نم  شرعلا  بصتغا  دالبلل ، ًاناطلس  سیل  قوقرب  - 
ىلع مھو  مھمالسإب  اورھاظت  هدالب ، نم  هلھأب  ءاجو  يعرشلا ،
رافكك هتبصعو  هتلیبقب  دالبلا  مكحي  نأ  ديريو  ميدقلا ، مھنيد 

.شيرق
رافكب رصم  ناطلس  ّبشت  هِ لاق : مث  لوھذ  يف  ورمع  هیلإ  رظن 
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؟ شيرق
نم مكحلا  صنتقاو  ركسعلا ، كباتأ  ناك  ةنامألل ، نئاخ  قوقرب  - 

.هلتق زوجي  يعرشلا ، ناطلسلا 
يضاق سفن  يف  ةریغ  يھأ  قدصي  ال  هناكم  ورمع  يقب 

؟ هفرعي رخآ ال  ضرغ  مأ  ةاضقلا 
دعب اًنئاخ  حبصأ  َمِلو  مھفأ  ينرذعا ال  يملعم ، ٍّدحت : يف  لاق 

؟ ةيادبلا نم  سیلو  همكح  نم  تاونس  تس 
، هتلیبقو هلھأب  ىتأ  هنأل  ءاملعلا ؛ ةروشم  نود  فرصتي  هنأل  - 

فرصتي هنأل  كارتألا ، ىلع  ةسكارجلا  كیلامملا  لضفي  هنأل 
فقت ىتح ال  كرذحأ  نأ  ديرأ  اًعیش ! ضرألا  لھأ  ذختيو  نوعرفك 
نیب لضفيو  بصتغمو  نئاخ  قوقرب  خویشلاو ، ءاملعلا  هجو  يف 
ىلع مھبصانم  نم  ءاملعلا  كرحيو  قرعلا ، ساسأ  ىلع  رشبلا 

.نيدلا ةامح  مھنوكل  مارتحا  الو  ينيد  عزاو  نود  هاوھ ،
اي ينرذعا  ریخ  لك  ىوس  هنم  َرأ  مل  دیكأت : يف  ورمع  لاق 

.مكیلع مالسلاو  يملعم ،
ةحارلا نم  ریثكلاب  رعش  صوق  ىلإ  اًھجتم  ورمع  جرخ  امدنعو 
هتحلصم لیضفتو  هدقحو ، هامح  ةریغ  نم  زازئمشالا  نم  ءيشو 
ةحاطإلا دوي  ةاضقلا  يضاق  نأكو  سانلا ، حلاصم  ىلع  ةصاخلا 

، ةینانأ ُّيأو  ةھافت  ُّيأ  ورمع ، نم  هتریغ  لجأ  نم  ناطلسلاب 
.ةفیعض بولقو  ةلیئض  سوءرب  رشبلا  رھظيو  قئاقحلا  فشكنت 

* * *
، خيراتلا نيزاوم  بلقت  ةثداحو  نونجلا ، نم  برض  ثدح  ام 
الو ةزجانلا  ةلادعلا  اوداتعا  صوق  لھأ  الف  بارخلاب ، نذؤتو 

فلأو  - فیك رصم ، لھأ  نم  صوق  يضاق  .ثبعلا  اذھ  الو  ةمارصلا 
نم يكولمملا ؟ ریمألا  نبا  سانلا ، نبا  ةبقر  عطق  عاطتسا  فیك -
هذھ ىلع  يناغألا  فیلأت  عیطتسي  نمو  اذھ  حرش  عیطتسي 
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قمج .سانلا  نبا  لتقم  مھل  ّبُش  هِ مھنأ  دب  ال  ةیفارخلا ، ةصقلا 
.ام ناكم  يف  أبتخا  لب  تمي  مل 

؟ هتوم هسفن  ناطلسلا  ىعَّدا  َمِلو 
متھي لھ  رصم ؟ لھأ  رعاشم  ىلع  ناطلسلا  فاخي  َمِلو 

ماقتنالا مأ  مھنیب  لدعلا  عیشي  نأ  ديريأ  رصم ؟ لھأب  ناطلسلا 
ناطلس تاياكحو ، طمنو  سورد  خيراتلل  يكولمملا ؟ ریمألا  نم 

رخآو يمحي  ناطلس  .نولَّمحتي  رصم  لھأو  يلوي ، ناطلسو  يتأي 
ةنجلا نمضيو  دجاسملا  ينبيو  رمخلا  عنمي  مھدحأ  ِرّیغي ،
ضرفيو لتقَي  مھدحأو  لاح ، لك  ىلع  نوناعي  نويرصملاو 
نوناعي نويرصملاو  ةنسلألا ، نوعطقي  نیصاصبلا  رشنيو  بئارضلا 
نوناعي مھو  ملعلا  يعَّدي  رخآو  عرولا  يعَّدي  ٍضاق  لاح ، لك  ىلع 

لھأ ليزتل  تاعاجملا  يتأتف  لدعلا  رشن  ديري  ٍضاق  لاح ، لك  يف 
نم ىلع  يضقیل  ءابولا  يتأیف  بئارضلا  للقي  ناطلسو  رصم ،
ْنإ َلدع  الو  ضرم ، هعبتي  ناك  نإ  ءافش  يف  َلمأ  .حلصأو ال  رجات 

يضاق يتأي  مث  .قوسف  هعبتي  ناك  نإ  َعَرَو  الو  ملظ ، هعبتي  ناك 
نیيرصملا لبرغيو  ميركلا  دبع  نب  دمحأ  نب  ورمع  صوق ،

! ةددعتم تاعفص  مھعفصيو 
دب ال  اھعفدیس ؟ نمو  بقاوعلا  امو  بكترا ؟ قمح  َّيأو  لعف  اذام 

صوق لھأ  مسقناو  .مھؤانبأو  مھ  نمثلا  نوعفدیس  مھ  مھنأ 
، نونجلا ةأرج  يضاقلا  ةلعف  يف  ىأر  مسق  ماسقأ : ةثالث  ىلإ 

يف ثدح  هنأو  اھلك ، صوقب  لعفیس  ام  فرعي  ال  يضاقلا  نأو 
ام اًقمح  ام  ةدلب  يلاھأ  دحأ  بكترا  نأ  نیترم  وأ  ةرم  يضاملا 
اذھ نأو  ضرألاب ، اھتيوستو  اھلك  ةدلبلا  قرح  رمألا  ولوأ  ررقف 

صوق لھأ  ریصم 
يضاقلا تیلو  صوق ، يف  همدق  أطت  مل  يضاقلا  تیلو  .ةلاحم  ال 

ملو اھنبا  عم  تتام  دلولا  مأ  تیلو  عقت ، نيأ  الو  صوق  فرعي  مل 
ىلإ لفطلا  بھذیلف  : » اوددرو .يضاقلا  نم  نوعلا  بلطت 
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ُّيأو مھرظتني  ءانف  ُّيأ  صوق .» لھأ  لك  ءاقب  لیبس  يف  میحجلا 
لمرتسو دحاو ، لفط  لجأ  نم  ةنيدملا  لافطأ  لك  تومیس  نمث ؟

يف قوزاخلا  رقتسیسو  رأثلا ، تدارأ  لفطلا  مأ  نأل  ءاسنلا  لك 
.سانلا نبا  لتق  ًالجر  ناك  روسجلا  يضاقلا  نأل  صوق  لاجر  لك 

.لزألا نم  بوتكم  ریصملا 
، جاجحلا قيرطو  مھتراجت  ریصم  ىلع  نوقلقي  اوءدب  نورخآو 

نأ دعب  بارتلا  يف  يضاقلا  اھغَّرم  يتلا  صوق  ةعمس  ىلعو 
سانلا دالوأ  نأب  برغملا  لھأ  سماھتیس  هللا ، دالب  ریخ  تناك 
عافدلا عطتسي  مل  صوق  يلاو  نأو  لافطألا ، نوبصتغي  صوق  يف 

نأ عطتسي  مل  هتوربج  لكب  صوق  يلاو  ناك  اذإ  لب  هنبا ، نع 
ثدح ول  ناكم !؟ لك  نم  راجتلا  لاب  امف  توملا  نم  هنبا  عنمي 

ةعمسو ةميرج ، هذھ  مھریصم ؟ امف  ام  لعفب  مھئانبأ  دحأ  ماقو 
ءاینغألل لدعلا  .يضاقلل  نیشملا  لعفلا  اذھ  دعب  تلو  صوق 

ولو صوق  يضاق  نظي  نأ  امأ  ریقفلا ، عشج  نم  ينغلل  ةيامحلاو 
ببس اذھف  ریقفلل  ينغلاو  يوقلا  نم  لدعلا  صنتقي  هنأ  تاظحل 
بيرق نع  نكیلو  هتوم ، موي  ىلإ  صوق  بنجتو  هیلع  ءاضقلا  يف 

ناك اذإ  ةكربلا  هطیحت  لام  ُّيأو  عفنت !؟ ةراجت  ُّيأف  .هللا  ءاش  نإ 
لكلاو نايواستم ، ریقفلاو  ينغلا  نأكيو  دحلا !؟ هیلع  ماقي  ينغلا 

.نوكي اذھ ال  نأ  ملعي 
، مھیلع ىغطي  تمصلا  نكلو  رثك - مھو   - ریخألا فصنلا  امأ 
، ةینامثلا ىدعتي  يجوز ال  مقر  مھنأو  نولیلق ، مھنأ  ءارمألا  نظیف 

يف لمأ  ةقراب  همْكُحو  لدعلا ، لجر  صوق  يضاق  يف  اوأر  دقف 
قحتست ةایحلاف  ًانایحأ  رصتني  ریخلا  ماد  امو  تاملظلا ، نمز 

يف خارصلاو  نكمم  لُّمحتلاف  ةھرب  لدتعي  رمعلا  ماد  امو  شیعلا ،
لكل نبجلاو  نيدلخملاو ، لاطبألل  ةعاجشلاو  بجاو ، ملظلا  هجو 

.اًدبأ نیقابلا 
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* * *
سارحلاو هسرف  نوطیحي  اھلھأ  عمجت  صوق  ورمع  لوخد  دنع 

لفطلا مأ  هیلإ  تلورھ  .ةرقتسم  ریغو  ةفئاخ  مھنویعو  هلوح ،
يف تأدبو  سرفلا ، مدق  ىلإ  توھف  اھیلإ  رظنو  فقوتف  هيدانت ،

، ةمارص يف  لاقف  هتوسق ، يف  اًئیش  َري  مل  ليوعو  عومسم  ءاكب 
يركشاو نآلا  يلص  نیح ، دعب  ولو  لتقي  لتق  نم  هللا ، يقتا 

.كبر
كرحتلا عیطتسي  وھو ال  امبر ، ةعاس  يكبت  تیقب  لب  هبجت  مل 

ىتح سرفلاب 
، صوق لھأ  اي  لاع : توص  يف  تلاق  تھتنا  امدنعو  اھمدصي ، ال 

نم الو  فیس  نم  قحلا  يف  فخي  مل  هدعوب ، ىفو  لجرلا  اذھ 
.ایحأ تمد  ام  هتيراج  انأو  ریمأ ،

، يبجاوو يلمع  هنأل  َّالإ  هتلعف  ام  هللاو  اب ، ذوعأ  ةوق : يف  لاق 
.يضھنا ایھ 

، نویعلا ىلع  رطیسي  رذحلاو  سرفلا  ءارو  ترجو  تضھن 
وأ ًالجخ  سوءرلا  وُئِطَْأطُم  لاجرلاو  نھتویب  نم  َنْجَرَخ  ءاسنلاو 

لعفي امك  اھینیع  نع  هانیع  تثحب  .يردي  دحأ  اًمارتحا ال  وأ  اًفوخ 
.اھدجي ملو  اًمود 

ءانث عمسو  نكي ، مل  اًئیش  نأكو  هلمع  ىلإ  حابصلا  يف  داع 
تاظحل عرجتو  مھفوخو ، هموصخ  ةبھرو  هيدعاسمو  هبالط 

ىتح ال ریثكلا  اھنم  فشتري  َّالأ  لواحو  ةقلطملا ، ةوقلاو  راصتنالا 
.لمثي

اھنأ تعدا  الو  هراد ، مامأ  تفقو  الو  هیلع ، رمت  ملو  اھري  ملو 
.هتيؤرو هجاردتسا  اھتاقيدص  نم  تبلط  الو  لاؤسلا ، ديرت 

مل عیطتسي ، دعي  ملو  ةفیض  نع  لاؤسلا  يف  مايأ  ةثالث  دَّدرت 
دادزي هلخادب  نینحلاو  اھینیع ، ىلع  نئمطي  ملو  اھنع  عمسي 
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؟ اھدلاو اھسبح  لھ  هكوكش ، طسو  هتكرت  املكو  تباغ  املك 
ناك ولو  .اھتبعل  نم  تَّلمو  وھلت  تناك  لھ  جورخلا ؟ نم  اھعنم 
ةنبا جوزتيو  اھاسني  نأ  لضفألا  نم  سیلأ  لعفیس ؟ اذام  اذھ 

؟ تاذلاب ةیبونجلا  هذھب  ثبشتلا  َمِل  .هيدلو  ىعرتل  يضاقلا 
ملو اًموي  بحي  مل  ءاسنلا ؟ لك  ریغ  اھلعجي  اھیف  دجو  اذامو 

ثحب امدنعو  لوألا ، فدھلا  امھ  لوصولاو  ملعلا  ناكو  قتشي ،
قشعلا سیلو  هتامامتھا  لوأ  وھ  ءودھلاو  عرولا  ناك  ةجوز  نع 

هذھ يف  أدبي  نلو  طق ، هءاوھأ  عبتي  مل  .اھینیع  يف  ةایحلاو 
نأ عیطتسي  ناك  ول  هءاوھأ  عبتي  َمِلو  .لوصولا  اذھ  دعبو  نسلا 
يف هيدي  نیب  نوكتس  تماد  ام  قاتشي  َمِلو  هَكْلِم  اھلعجي 

، مھي ال  فلتخملا  اھلامجب  وأ  رحسلاب  هتبذج  ول  مايأ ؟ نوضغ 
دكأت ول  امبر  ..اًدغ  وأ  طقف  مویلا  اھآر  ول  امبر  .رمألا  ىھتناو  هتبذج 

هنع ْتثحبل  هتيؤر  ديرت  تناك  ول  ديري ؟ ام  ديرتو  ىنمتت  اھنأ  ْنِم 
حضاولا لزغلا  اذھف  عقوت ، امك  هب  وھلت  تناك  امبر  .اًمئاد  لعفت  امك 

امبرو يفتختو ، ُّلََمت  مث  بعلتو  وھلت  نَّمِم  ىوس  يتأ  يـ ال 
.هعم ترقتساو  اھجوزب  ْتیضر 

اھتقيدصب نایتإلا  هيدعاسم  دحأ  نم  بلط  اًریثك ، ددرتي  مل 
لاح نع  ةالابماللا  عَّنصتي  وھو  اھلأس  تءاج  امدنعو  ةیشبحلا ،
لاقف .لقأ  الو  رثكأ  لقت  مل  ریخب ، اھنإ  روتف  يف  تلاقف  ةفیض ،

؟ تجوزت ةیبصع : يف 
.يضاقلا يالوم  اي  ْتجوزت  ول  فرعتس  َتنك  - 

؟ جورخلا نم  اھدلاو  اھعنمي  لھ  - 
.كلذ نظأ  يننكلو ال  يردأ ، ال  - 

.ديدج نم  اھیف  ركف  ول  هقزميو  هبلق  قلغي  فوسو  نذإ ، هب  وھلت 
هذھ رمأ  يھتنيو  ةیقر  نم  جوزتیس  اًدغو  اھاسنیس ، مویلا 

اھءارو ثھل  ول  َّالإو  ةاضقلا ، تامس  نم  هلقعو  هتوق  .ةاتفلا 
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ءارحصلا يف  میھيو  اًرعاش  لمعي  نأ  لضفألا  نمف  نایبصلاك 
.بابلألا يلوأل  لدعلا  كرتيو 

، طقف اھیلع  نانئمطالا  ديرأ  تنك  اًنسح ، ةمارص : يف  لاق 
.كل اًركش  اھيذؤي ، اھدلاو ال  نأ  نم  دكأتلاو 

.تلحرو اھسأر  زوجعلا  تَّزھ 
اھنایسن ىلع  هرمأ  مزع  دقو  هعدخم ، ىلع  دَّدمتو  هترجح  لخد 

، جاوزلا ىلع  هتقفاومب  يضاقلا  ىلإ  ثعبیس  دغلا  نمو  مویلا ،
ىتحو نوكت ، نمب  هبأي  الو  هدالوأ ، ىعرت  نم  ىلإ  جاتحي  ملو ال ؟

ناتعماللا اھانیع  وأ  اھاتفش  وأ  هتركاذب  اھتكحض  تحال  ول 
سأر عطقي  امبرو  اھبقاعيو ، اھخبويو  لب  ًابناج ، ةركاذلا  حيزیسف 

.ةنئاخلا هتركاذ 
.داك وأ  هتلیل  مان 

ربص يف  ءارطإلاو  يناھتلا  لبقتو  هلمع ، ىلإ  قلطنا  اًحابصو 
لصو ولف  هبلق ، ىلإ  لصت  حيدملا  تاملك  لعجي  الأ  لواحي  وھو 
تامس نم  عضاوتلا  ءارمألا ، نیبو  هنیب  قرف  الف  هبلق  ىلإ  حيدملا 
عمسي مل  هتعاجشو  بولطم ، حيدملا  نم  لیلقلا  نكلو  ءامظعلا ،

نییبويألا ةلود  يف  الو  ةرھاقلا ، يف  الو  صوق  يف  ال  دحأ ، اھنع 
يدحتو ةردان  ةعاجش  يھ  نییمطافلا ، ىتح  الو  نییسابعلا  الو 

اًعفاد حيدملا  نوكي  نأ  ىنمتيو  مھفيو ، فرعي  .نيدھاجملا 
يف اھتبغرو  سفنلا  عمط  يعيو  هل ، اًعدار  سیلو  لدعلل ،

فیعضلا نع  عافدلا  لجأ  نم  لوصولا  نوكي  نأ  ىنمتيو  لوصولا ،
.ملعألاو ردجألا  وھ  يصخش ، دجم  لجأ  نم  سیلو  مورحملاو ،

هسرفو هتیب ، ىلإ  ةدوعلاو  مایقلاب  َّمھو  هسلجم ، نم  ىھتنا 
اَّمم ىوقأو  لمجأ  ناطلسلا  نم  ةيدھ  سرف  جراخلاب ، هرظتني 
عم اًمود  لعفت  امك  ناذئتسا  الب  هیلع  تلخدو  .ریمألا  هنم  هذخأ 

تلاق .بلاط  ىوس  هعم  نكي  ملو  ةیشبحلاو ، ةینمیلا  اھیتقيدص 
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.يالوم اي  كتحیصن  ىلإ  جاتحت  زوجع  فیعض : توص  يف 
نأ بلاطلا  نم  بلط  لھو  هبلق ، قفخ  لھو  لعف ؟ لھ  مستبا ،

؟ اذھ لك  لعف  لھ  هدحو ؟ زوجعلا  عم  ملكتیل  فرصني 
باب ىلع  اتفقوتو  نازوجعلا  تجرخ  ىتح  بلاطلا  جرخ  نإ  ام 

نع اھرامخ  تعفر  ىتح  اتجرخ  نإ  امو  ءاقللا ، ناسرحي  امھنأكو 
نعو ينع  لأس  يضاقلا  يالوم  قوش : يف  تسمھو  اھسأر 
ریخب نكأ  مل  ریخب ، وھ  ماد  ام  ریخب  يننأ  هنئمطأل  تئج  .يلاح 
ءارحص يف  ططقلاك  ةرظتنم  ةھئات  تنك  هریصم ، فرعأ  ال  انأو 

.ةفاجلا صوق 
يف اذكھ ، ءيجملا  نع  يفقوتت  نأ  دب  ال  ةمارص : يف  لاق 

.ةروطخ ةفزاجملا 
تمزع دق  تنك  همامأ : سلجت  يھو  تلاقو  اھسأر ، تأطأط 

مامأ بلقلا  اياشح  ُبْكَسف  يراد  مزتلأ  نأو  كجعزأ  َّالأ  يرمأ 
نم ةرظن  قحتست  نمب  تسلو  اھلذيو ، سفنلا  فعضي  يضاقلا 

.َّيلع حلت  يتلئسأ  نكلو  كینیع ،
.يلأسا لاقو : ناعمإ  يف  اھیلإ  رظن 

فیك نیقیلا ، نع  لأسأ  نأ  ديرأ  تنك  تلاق : مث  ةقثاو  ریغ  تدب 
؟ سفنلا ئدھيو  بلقلا  لخدي 

نع اھفكو  سفنلا  بيذھتو  داھتجالاو  ةالصلاب  ریكفت : الب  لاق 
.تاوھشلا

، اھب يل  لبق  ًالامآ ال  يناطعأف  يسفنب  ناطیشلا  ثبع  ولو  - 
؟ لعفأ اذامف 

؟ نیملكتت نیقي  ِّيأ  نع  - 
دھج ىلإ  جاتحي  نیقیلا  ىلإ  لوصولا  تلاقف : امھنیعأ  تقتلا 

؟ ءالتبا مأ  سم ؟ مأ  نونج  لیحتسم  بحب  ثبشتلاو  ةوقو ،
يف يركف  لبق ، نم  بحلا  نع  انملكت  ةمارصلا : عَّنصتي  وھو  لاق 
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.ةعفنملاب كیلع  دوعي  رخآ  ءيش 
لخدت مل  ةداعسلا  نأكو  ددرت : يف  تلاقو  هدي  نم  اھدي  تبرق 
تارذك ءاوھلا  يف  رودأ  يراد ، فرعي  مل  باذعلاو  لبق  نم  يبلق 

.مویلا لاوط  اضرو  باذع  ءاجرو ، سأي  نیب  ةفصاعلا 
يف تلاقف  اھھجو ، ىلع  هینیع  ىقبأو  هقير  علب  اھیلإ ، رظن 
رامس نع  مورلا  ضایب  نولضفي  اندالب  يف  لاجرلا  نظأ  تنك  ةقر :

؟ يالوم اي  يحمالم  يف  لامج  ُّيأ  بونجلا ، لھأ 
اھسمل ىلع  ؤرجت  هدي ال  بناجب  ترقتسا  يتلا  اھدي  ىلإ  رظن 

؟ ةفیض اي  ينم  نيديرت  اذام  ىرت  لاقو :
.ةنكاس تَّلظو  اھھجو  ىلع  لجخلا  ادب 

؟ نیقفاوتسف كنم  جاوزلا  ُتبلط  ول  ةدارإ : الب  لاقف 
ال ةتماص  تیقبو  اھدیب  هدي  نضتحت  يھو  اھسفنب  ِردت  مل 

.قطنلا ىلع  ىوقت 
نيديرت اذامل ؟ نیقفاوتس ؟ لاقو : اھعباصأ  يف  هعباصأ  كبش 

كدلاو نم  صلختلا  نیغبت ؟ اذام  صوق ؟ يضاق  نم  جاوزلا 
ًانایحأ سمشلا  يبجحتف  يلوح  نيرودت  اذامل  هتوربجو ؟

ينیقدصأ يبصنمو ؟ يلدعب  نیبجعت  اًریثك ؟ ضرألا  يئیضتو 
.لوقلا

ریثكلا فرعي  ..يالوم ال  تلاقو : هعباصأ  نیب  اھعباصأ  ىلإ  ترظن 
.بحلا نم 

ال اذھ  يننیبحت ؟ لاقو : هتوفغ  نم  هتظقيأ  اھنأكو  اھدي  كرت 
يدويو ةدارإلا  فعضي  اًمود  بحلا  لبق  نم  كل  تلق  يفكي ،

.ةكلھتلا ىلإ  سفنلاب 
اي كتوق  كلمأ  ال  موقتو : اھسأر  ئطأطت  يھو  ةرارم  يف  تلاق 
، يلخادب قوشلا  راشتنا  ىلع  رطیسأ  فیك  فرعأ  الو  يالوم ،

كحورو كسفنل  قوش  وھ  فدھو ، ةياغ  لك  نم  درجم  قوش  وھ 
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اي يسفنلو  يسفن  نم  تقلخ  .كملع  الو  كبصنمل  سیلو 
ةحارصو ةأرجب  ملكتأ  نیح  ينرذعا  .رشبلا  لك  نیب  نم  يالوم 

اذھ لعفأ  مل  يننإ  كل  مسقأو  ةرحلاك ، سیلو  ةيراجلاك  ينلعجت 
.كعم الإ 

نع اذھ  لك  تنأ  تفرع  فیكو  اًمزاح : ودبي  نأ  لواحي  وھو  لاق 
؟ ةرشع ةعباسلا  يدعتت  مل  تنأو  بحلا 

هنع تعمس  هیلإ : رظنلا  ىشاحتت  يھو  قیقر  توص  يف  تلاق 
راعشأ تأرقو  ةبذعملا ، يمأ  ينیع  يف  هتيأرو  ةدیبزو ، ميرم  نم 

: ميرم لوقت  .ریصق  نمز  ذنم  الإ  هھنك  فرعأ  مل  يننكلو  ءارعشلا ،
ىفتخا ول  سمشلا  ءوض  بجحي  يساقلا ، ناجسلاك  بحلا  نإ 

بذعي .بوبحملا  ىوس  نَّمع  بلقلا  ايانح  قلغيو  بوبحملا ،
فویس الو  همزھت ، ةوق  ال  راحبلا ، قامعأ  نم  زجعلا  جرخيو  اًمود ،

ابح ىنمتأ  تنكو  ةيادبلا ، يف  اھقدصأ  مل  .هحبك  ىلع  ىوقت 
سیلو تویبلا ، يف  ططقلاك  اًعيدو  ًائداھ  ابح  ينیضريو ، يندعسي 

.تفرعو يالوم  اي  تمھف  عابضلاك ، اًفیخمو  اًسرش 
؟ تمھف اذامو  تفرع  اذامو  لاق :

نم رونلا  يفتخي  فیك  تمھف  هیلإ : رظنت  يھو  نانح  يف  تلاق 
فیكو يلوح ، تنأو  بلقلا  جلتخي  فیكو  ينع ، دیعب  تنأو  ينیع 
ردصلا حرشني  فیكو  كیلع ، قلقلا  ينرواس  ول  سافنألا  قنتخت 

..يالوم ..َّيلإ  رظنت  امدنع 
.جوزتنس ..ةفیض  زجاوحلا : لك  قرتخت  اھتاملكو  اھعطاق 

هتایحو لمث  هلقعو  اھفقوتساف  ءطب ، يف  بابلا  ىلإ  تھجتا 
..ةفیض تفاخ : توص  يف  لاقو  ٍناوث ، يف  يھ  اھيدي  نیب 

.رھشلا اذھ  يف  .كجوزتأس 
لیحتسم تمتمتو : بابلا  حتفت  نأب  تَّمھو  ملأ  يف  هیلإ  ترظن 

ءارمأ ةردق  قوفت  ةردق  كيدل  .لامتكالا  ىلإ  لوصولاك  امبر ،
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يننكلو ال ةكئالملاو ، ناجلاك  كلعجت  میمصتو  دانعو  كیلامملا ،
.ةنجلا يف  اننأ  دقتعأ 

َمِل تلق ؟ اذام  ةصغلا : نم  ءيشو  بضغلا  نم  ءيش  يف  لاق 
؟ مؤاشتلا اذھ 

مث هھجو ، ىلإ  مث  بابلا  ىلإ  اھرظنب  تھجتاو  ًالیلق  تددرت 
.هردص ىلإ  اھسأرب  تعفدو  بابلا ، نع  تاوطخ  تدعتبا 

اھخبويأ اھب ؟ عفديأ  فرعي  ال  ةأجافملا ، لوھ  نم  اًدمجتم  يقب 
جرخت اھنأل  اھفنعيأ  بوسحملا ، ریغ  عقوتملا ، ریغ  اھفرصت  ىلع 
مكحتي نم  وھ  هلقع  نأ  نمزل  نظ  دقو  هقامعأ ، نم  قوشلا  اذھ 

تناك امبر  مظنملا ؟ هملاع  كبرت  اھنأل  اًدیعب  اھب  عفديأ  هیف ؟
همجح فرعي  امبر ال  ءالتبا  هتوق ، ربتخت  تءاج  ةرحاس  وأ  ةناطیش 

.هتراسخ مجح  الو 
قفاوي نل  تسمھو : هبلق  ىلع  اھدي  تقبأو  هردصب ، تثبشت 

.اًدبأ قفاوي  نل  يبأ ،
.رایتخالا هل  نوكي  نل  قفاویس ، ةمارص : يف  لاق 

مث اھرعش  ىلع  هدیب  رمي  مأ  اھب  عفديأ  دعب  يردي  الو  هدي  عفر 
مث ةدشب ، قفخي  هبلقو  ءاوھلا  يف  هدي  ىقبأ  ىنمت ، امك  اھفتك 

كبري قوشو  هیلع  ديدج  نانح  يف  اھرعش  ىلع  اھب  َّرم 
.قرطلا لك  سمطيو 

لدعلا رشنت  هبلق : ىلع  اھدیب  طغضت  يھو  ملأ  يف  تمتمت 
ينیطعت نأ  عیطتست  كنأ  نم  ةدكأتم  تسل  يننكلو  كلوح ، نم 

رعشأ امبر  طقف  مویلا  كیعارذ ، نیب  ةيدبألا  ةداعسلاب  ملحلا  اذھ 
.كتردقو كتوقب  ينتیل  ينرذعا ، امبر ال ، اًدغ  كبلقب ،

امك هردص  ىلإ  اھمضي  نأ  نم  هسفن  عنمي  وھو  ءطب  يف  سفنت 
بوذي اھردصب  رعشو  اھرصخ  ىلع  طغض  ول  ديري ، امكو  قحتست 

امك اھنم  ةعطق  لك  ىلع  هدیب  َّرم  ول  هدسج ، لخاد  ىشالتيو 
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فقوتلا عطتسي  مل  ..ولو  ..يغبني  امك  اھقناع  طقف  ول  نآلا ، ملحي 
.قوشلا نع 

اًدغ ىرنس ، اًدغ  لاقو : قفر  يف  اھنع  دعتبا  مث  هدي ، عفر 
، يل كنأ  نیفرعتس 

.اذھ نم  َّرفم  الو 
اي كبحأ  تلاقو : ترمھنا ، دق  اًعومد  يرادتل  اھرامخ  تعضو 

.يالوم
اًقانع اھقانع  مدع  ىلع  مدنيو  هتبیھ ، عمجتسي  اًتماص  يقب 
كلمي بلق  ُّيأو  لایخ  ُّيأ  ..اھب  ملحي  تالبقب  اھقيزمت  مدعو  ايوق 

؟ هسفنل خیبوتو  لجخ  ُّيأو  لدعلا ؟ ديري  نم 
ىلإ لصو  فیك  فرعي  هسلجم ال  يف  اًرثعبم  هتكرتو  تلحر  مث 
رصتنا ول  تأت ! مل  ول  .قوشلاو  تانعللا  هذھ  ةياھن  ام  الو  اذھ 

كرتي نأ  ناطلسلا  نم  بلط  ول  ةیقر ! نم  جوزتو  اھكرت  ول  هلقع !
هدي ىلإ  رظن  .ةریثك  مالحأ  ةاضقلا ! يضاق  حبصأ  ول  اھلك ، صوق 

طوطخ تمسر  ثیحو  تثكم ، ثیحو  تناك  ثیح  هردص  سملو 
نم دب  الو  ددحم ، تقوو  ططخ  فادھألا  هذھل  .يقابلا  هرمع 

يعدتسي اًدغ  .راصبألا  يمعي  بلقلاف  ىرخأ ، ةرم  لقعلا  لامعإ 
لھأ لك  سماھت  ولو  قفاویس ، هنع  اًمغر  قفاویسو ، اھدلاو 
ةظلغ اًمامتھا ، كلذل  راعأ  ام  هنایغطو  يضاقلا  توربجب  صوق 

لماعتي فیك  فرعيو  ورمع ، امھمھفيو  نافورعم  هدقحو  بألا 
الف تاضوافملا  امأ  ارس ، ىقبي  نأ  دب  يذلا ال  بحلا  وھ  امھعم ،

.اھب سأب 
* * *

، بألا ينیع  يف  دقحلاو  هركلا  ىأرو  يناوث ، تارظنلا  الدابت 
يف نیضرغل  مویلا  كتيؤر  ُتبلط  يواضر ، رجاتلا  ةوق : يف  لاقف 

.يتدعاسم كیلع  ضرعأل  ًایناثو  اًرمأ ، كل  حضوأل  ًالوأ  يسفن ،
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يضاقلا أدبف  ضغب ، يف  يضاقلا  ىلإ  رظني  اًتماص  بألا  يقب 
اذھ نأو  جاوزلا ، ىلع  ةاتفلا  ةقفاوم  يف  عرشلا  مكح  حرشب 
ىلع ریسع  باسح هللا  نأو  يلولا ، دوجوب  ىتح  حصأو  لضفأ 

نم سیل  هاركإلا  نأو  ةيراجلاك ، ةرحلا  ةلماعمو  تایتفلا  ماغرإ 
الف اھتحلصم  فرعت  الو  ةریغص  ةاتفلا  تناك  ولو  ءيش ، يف  نيدلا 

هلیبس ىلإ  وعدن  نأ  بلط هللا  دقف  ىنسحلاب ؛ عانقإلا  نم  دب 
نم ةمظع  لقأ  وھ  ام  لاب  امف  ةنسحلا ، ةظعوملاو  ةمكحلاب 

هتنبا عم  ملكتي  نأ  بألل  دب  ال  ناك  هللا ، لیبس  ىلإ  ةوعدلا 
.اھظعيو

هزیمتو هعروو  يضاقلا  ةمكحب  ًاباجعإ  مھسوءر  روضحلا  َّزھ 
تاداعلا نأ  هربخأو  همالك  يف  رمتسا  .عانقإلا  ىلع  هتردقو 
ثوروملا نأو  فقوتت ، نأ  دب  صوق ال  لھأ  اھب  موقي  يتلا  ةئیسلا 

لكو ، ﴾ ِطْسِقْلِاب ِيّبَر  َرَمَأ  ْلُق   ﴿ هباتك : يف  لاق  نأو هللا  نيدلا ، ریغ 
.هبنجت بجي  ملظلا  ةھبش  هبوشي  ام 

اذكھ يتنبا  ءاقبب  يضاقلا  ىضري  لھو  ربص : مدع  يف  بألا  لاق 
ةرحاس اھنأ  اھنع  عاشيو  ءابرغلا  قداصت  عدار ، الو  جوز  الب 

؟ ةسوسممو
طسو ریخلاب  اھنع  ّلكت  مِ كتنبا ، يھ  ةمارص : يف  يضاقلا  لاق 

نم يمحي  الو  ةنتفلا ، أردي  بئاغ ال  جوز  يف  ةدئافلا  ام  روضحلا ،
!؟ ةئیطخلا

اھب لوخدلا  دوي  ناكو  اًمدان ، داع  هنكلو  سامح : يف  بألا  لاق 
تنأ امھتقلطو 

.عفد ام  لك  درب  ينتمغرأو  يالوم ، اي 
يقب هنكلو  ًالدع ، سیل  اذھ  نإ  لوقي : نأ  كشو  ىلع  بألا  ناك 

.يضاقلا باضغإ  ىلع  ؤرجي  اًتماص ال 
، رخآ جوز  نع  كتنبال  ثحبن  بیتر : توص  يف  يضاقلا  لاق 
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.هجوزتت نلف  هلبقت  مل  ْنإ  ينعمستأ ؟ اھلوبق ، طرتشيو 
مالكو هیلع  انیبرت  امع  فلتخي  اذھ  يالوم ، ٍّدحت : يف  بألا  لاق 

...انتدلب يف  خویشلاو  ءاملعلا 
َانَرَمَأ َُّاَو  َانَءَابآ  اَھَْیلَع  َانْدَجَو  اوُلاَق  ًةَشِحاَف  اوُلَعَف  اَِذإَو  : ﴿ هعطاق

َنوَُملَْعت اَم َال  َِّا  َىلَع  َنوُلوُقََتأ  ِءاَشْحَفْلِاب  ُرُمَْأي  ََّا َال  َِّنإ  ْلُق  اَِھب 
.میظعلا قدص هللا  ِطْسِقْلِاب ﴾ ِيّبَر  َرَمَأ  ْلُق   (٢٨)

؟ اھجاوزو يتنبا  ةرتس  يف  ءاشحف  ُّيأ  - 
ىلع كتنبا  هاركإو  نيرَخآ ، ملظ  وأ  سفنلا  ملظ  نم  ءاشحفلا  - 

.میظع ملظ  جاوزلا 
؟ يالوم اي  ينرمأت  اذامب  لاقو : هلوح  بألا  رظن 

قطني هنأو  اننيد ، الو  اندالب  نم  سیل  يضاقلا  نأ  نظي  هنأ  ادبو 
نأو لاجرلا ، ىلع  ءاسنلا  ئِّرَجُيو  لیحتسملا  بلطيو  ىوھلا  نع 

ةاباحم نأو  ملسم ، لك  ىلع  قح  هیفن  وأ  يضاقلا  توم 
دھعلا ثيدح  ناطلسلا  نأل  َّالإ  تسیل  يضاقلل  ناطلسلا 

.ًالصأ مالسإلا  فرعت  دالب ال  نم  يتأو  مالسإلاب 
ام .سأب  ..اي ال  يتاملكب  اًعنتقم  ودبت  ال  تابث : يف  ورمع  لاق 

ىلع طرتشأو  اھنع ، اًمغر  كتنبا  ِجّوزت  نلف  صوق  يضاق  انأ  ُتمد 
.جاوزلا لبق  هتنبا  ةقفاوم  ٍّيلو  لك 

.قطني نأ  ىلع  دحأ  ؤرجي  ملو  مھھاوفأ  روضحلا  حتف 
ال ةميدق  تاداع  صوق  لھأل  يالوم ، قفر : يف  رجاتلا  لاقف 

نم رذنت  تنبلاو  رامدلاو ، مدلا  ىلإ  يدؤي  اھرییغت  اھرییغت ، نكمي 
.اھتلئاعو اھتیب  لھأ  دحأ  وأ  اھمع  نبال  دھملا 

ضراعتي امو  ينینعي ، صوق ال  لھأ  هلعفي  ام  مسح : يف  لاق 
.هئاغلإ نم  دب  فْرُعو ال  ةعدب  مالسإلا  عم 

؟ يالوم اي  ينم  ديرت  اذامو  - 
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جوز نع  يسفنب  كل  ثحبأسو  قلط ، يذلا  جوزلا  رمأ  ىسنت  - 
، بئاغلا جوزلا  نم  رثكأ  ًابھذ  كیطعيو  اھرتسيو  كتنبا  بساني 

ةاتف رتس  نونمتي  مھلك  انھ  روضحلاو  ریثك ، نیملسملا  لاجر 
.ةملسم

نم رمأ  ىسنأ  نأ  ينديرت  لاق : مث  ضغب  يف  رجاتلا  هیلإ  رظن 
يتنبال هترتخا 

دیق ىلع  اھوبأ  انأو  اًجوز  اھل  راتخي  صوق  يضاق  كرتأو  يالوم ، اي 
لك مامأ  يتنبا  هجو  فشكأ  نأ  يالوم ؟ اي  عقوتت  اذام  مث  ةایحلا ؟
يف لجر  اھنأكو  اھيأر  اھلأسأو  يراوجلا ؟ نم  اھنأكو  بلاط 

! ءامدلا هببسب  لاسي  هبلطت  ام  يسلجم ؟
؟ ءامد ُّيأ  بضغ : يف  يضاقلا  لاق 

.اھتیبرت نسحت  مل  يتلا  اھمأ  مدو  ًالوأ  اھمد  - 
كدسج ِقّلعأو  كسأر ، ُّقشأ  اھَتلتق  ول  ينابعث : توص  يف  لاق 

.ٍرتفمو ملاظ  لكل  اًعدر  ةنيدملا  باوبأ  مامأ 
طقف تنك  .دصقأ  مل  يالوم ، اي  ينرذعا  فوخ : يف  لجرلا  لاق 

...حرتقأ
، اذھل تقو  يدل  دعي  ملو  يسلجم ، َّيلع  تلطأ  ورمع : هعطاق 
هللا يقتتو  كتنباو  كتجوز  ةلماعم  نسحت  نأب  يضاقلا  كرمأي 

يف ةلكشم  الو  هیلع ، قفاوت  اًجوز  اھل  راتخت  نأ  كرمأيو  امھیف ،
، يھ قفاوت  نأ  دب  ال  نكلو  بلاطلا ، مامأ  اھھجو  فشكت  نأ 

..اي يرماوأ  عیطتو  ينمھفتأ ؟
.يالوم اي  كرماوأ  عیطأ  لاق : مث  دقح  يف  هیلإ  رظن 

ودبت ةكرعملاو  هبلق  لكأي  بضغلاو  فارصنالاب  هل  ًانذإ  هسأر  َّزھ 
.رجاتلا نیبو  هنیب  ةيراض 

* * *
، ةرات دراش  ةرات ، بضاغ  هعدخم ، ىلع  اًراسيو  اًنیمي  بلقت 
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..ةرات اھل  قاتشم 
ةراثإ نود  اھجوزتي  نأ  عیطتسي  تقو  دعب  ربصلا ، نم  دب  ال 

، ًاليوط اًتقو  سیل  .اھقالط  ىلع  َّرم  ام  َّرم  دق  نوكيو  تاھبشلا ،
مل وھو  بولطم ، ربصلا  ..ناعوبسأ  ..اًموي  نورشع  ..امبر  رھش 
نأ دبالف  ةلفطلاك  يھ  تفرصت  اذإ  .اًروھتم  الو  اًعفدنم  اًموي  نكي 
الو ةرشع ، ةعباسلا  يف  وھ  الف  .لواحي  وأ  لقاعلاك ، وھ  فرصتي 

ءادعأو ءانبأو  ةیلوئسم  هيدل  تاناویحلاو ، ءارحصلا  نیب  مئاھ  وھ 
.مھتیلوئسم لمحتي  سانأو  امبر ،

ةدیبز اعدو  هسلجم ، ىلإ  بھذو  رجفلا  ىلص  نأ  دعب  ماق  مث 
اھلاحو ةفیض  نع  اھلأس  ترضح  امدنعو  روضحلا ، ىلإ  ةینمیلا 

رمیس اذل  اھیلع ؛ نئمطي  نأ  ديري  هنإ  لاقف : ریخب ، اھنإ  تلاقف :
اھاریل هسلجم  ىلإ  باھذلا  لبق  اھتیب  مامأ  نم  موي  لك  اًحابص 

لالخ يف  نیحلا ، اذھ  رخأتي  نلو  اھجوزتيو ، نیحلا  يتأي  ىتح 
.اھجوزتیس رھش  نم  لقأ 

، تیبلا مامأ  اھرامخب  ةفقاو  تناكو  اھتیب ، ىلع  َّرم  حابصلا  يفو 
نینحلا رقتساو  امھنیعأ ، تقتلاو  هتحمل  امدنع  اھانیع  تألألت 
يقتلت موي  لك  اھیتلقم ، نیب  ردقلا  ةماستبا  ىأرو  هردص ، يف 

مل .نیح  ىلإ  سفنلا  حيرتو  دعولا  ددجتو  مستبتو  طقف  نیعألا 
َّالأ ةرملا  هذھ  عیطتسي  نلف  هتجوز ، يھو  الإ  اھلباقي  نأ  ديري  نكي 
مث مايأ  ديري ، امكو  ملحي  امك  اھلبقيو  هناضحأ  ىلإ  اھب  عفدي 

.رایتخالا بألل  كرتي  نلو  اھنم ، جاوزلا  بلطي 
* * *

نأ ةیكلاملا  ةاضق  يضاق  ررق  دقف  اًنیع ؛ هب  َّرقو  هَّرسأ  ربخ  هءاج 
.جحلا ةلحرب  موقي  نأ  لبق  هتیب  ىلع  َّرمي 

عمس ةیكلاملا  ةاضق  يضاق  نودلخ  نب  نمحرلا  دبع  نإ  نولوقي 
نبا ىلع  ِّدحلا  ةماقإ  ربخ  نعو  صوق ، يضاق  ةعاجش  نع 
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ديدھت عم  لدعلا  ىلإ  لوصولا  ىلع  ورمع  رارصإ  نعو  سانلا ،
لفاحلا ناطلسلا  لابقتسا  نع  عمسو  لب  ریمألا ، ةردقو  ریمألا 

بھاذملا ةاضق  سماھتو  هیلع ، سلجیل  هءادر  هشرفو  ورمعل ،
نأو مھأو ، رطخأ  بصنم  ىلإ  ًابيرق  ىقرتیس  اًرْمَع  نأب  ةعبرألا 

، سانلا ضعب  نظي  امك  ةَّیقنو  ةفافش  تسیل  ناطلسلاب  هتقالع 
يف هل  وعديو  لباقملا ، يف  ناطلسلا  نع  عفادیس  هنأ  دب  ال 
ةلئاع ةلالس  ىلع  ءاضقلا  دارأ  بصتغم  ناطلس  وھو  ربانملا 

، يجاحلا نيدلا  حلاص  لفطلا  نم  ایجيردت  مكحلا  ذخأو  نووالق ،
، رصم مكح  ىلع  هومغرأ  مھنأب  هل  نیلاوملا  ءارمألا  ضعب  ةياورو 

ىرخأو ةميدق  راطخأ  نم  ماشلاو  رصم  ةيامحل  اذھ  لعف  هنأو 
.اوررقو ءاملعلا  سماھت  .ةحصلا  نع  ٍراع  اذھف  ةديدج ،

مضناو ماشلا  ىلإ  لحر  دقف  قبسألا  صوق  يلاو  ..ریمألا  امأ 
ةریغلا نم  ءيش  يف  ءاملعلا  زماغت  .يرمعلا  اغبلي  بلح  بئانل 
مكحي هنأو  لیلق ، هملع  نكلو  حومط  اًرْمَع  نأب  نیقیلا  نم  ریثكلاو 

، عدبلاو نتفلا  ریثي  داھتجالا  نم  ًالدبو  ةبيرغ ، اًماكحأ  ًانایحأ 
ًایضاق نوكي  نأل  حلصي  ال  ورمع  .تاداعلاو  ثوروملا  رقتحيو 

قفانمو ال قلستم  وھ  دجسم ، يف  اًسردم  ىتح  الو  صوقل ،
...ول ناطلسلا ، ررق  ولو  .مھءارآ  عبتي  الو  ءاملعلاك  ملكتي  الف  رثكأ ،
امبرو ةلاحم ، ةروثلا ال  يھف  ةاضقلا  يضاق  هبصني  نأ  يف  ركف  وأ 

.هسفن ناطلسلا  ةياھن 
بھاذملا ءاملع  نم  اذھ  لك  نودلخ  نب  نمحرلا  دبع  عمس 

ةصرف يف  ةحماج  ةبغرو  بقرتو  لوضف  يف  عمتساو  ةعبرألا ،
يذلا رطخلا  مجحب  هتیعوت  امبر  وأ  هفادھأ ، مھفو  ورمع  ةلباقمل 

لب همامأ ، هنبا  ورمع  لتق  يذلا  ....ریمألا  نم  طقف  سیل  هب  طیحي 
ول هیلع  ةروطخ  رثكأ  ءالؤھو  نیملسملا ، دالبو  رصم  ءاملع  نم 

.ملعي
نالكأي اًعم  اسلجو  حئابذلا ، حبذو  باحرتلاب ، ورمع  هلبقتسا 
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، هینیع يف  ةحرفلا  ترھظو  ورمع ، ىلع  سامحلا  ادبو  ناملكتيو ،
امبر وأ  هكالھ ، مجحب  هبأي  ال  وأ  هتراسخ  مجح  يعي  ال  هنأكو 

.قشعلا تامالعو  بابشلا  ةوفغ  يھ 
ىلإ لصو  كتیص  ...صوق  يضاق  لاقو : نمحرلا  دبع  مستبا 

.اھدعب امو  برغملا  دالب 
ةیكلاملا ةاضق  يضاق  كنوك  .مظعأو  ربكأ  هتیص  نودلخ  نباو  - 

..رصمل فرش 
..تنك - 

؟ ةرذعم - 
دعأ مل  ..ينب  كیلع  قلطأس  ينرذعا  ينب ، اي  رابخألا  عبتت  ال  - 

، دالبلا لك  يف  اذھ  ثدحي  عقوتأو ، فرعأ  تنك  ةاضقلا ، يضاق 
.رورغلا اھؤلمي  سوفنب  رشبلاو  ةسرش  ةسفانملا 
!؟ ملع ُّيأو  ءالؤھ  خویش  ُّيأ  كیلع ؟ اورمآت  - 

ىلإ ءاملعلا  كلبقتي  رصم  يف  .ناكم  لك  يف  ةسفانملا  يھ  - 
مھ اذكھو  مھبضغي ، ام  لوقت  نأ  ىلإ  ةصرفلا  كنوطعيو  نیح 

مھيديأ يف  ملعلا  ناطلسل ، نمأت  نأ  كايإ  ورمع ، .نیطالسلا 
.هنم نوصلختي  مھمكح  ِسْرُي  مل  ول  فیسلاك ،

؟ قوقرب ناطلسلا  دصقت  - 
نمحرلا دبع  يف  كيأر  ام  تاذلاب ، وھ  هدصقأ  لوقلا ال  كقدصأل  - 

.نودلخ نب 
.اھملعب دادغب  تابتكم  غارف  ءلمل  يفكت  ًابتك  جرخي  ملاع  - 

نأل ساف  يف  نجس  ملاعلا  اذھو  لاقو : مكھت ، يف  مستبا 
ىلإ ءاجو  جورخلاو  رفسلا  نم  عنم  ملاعلا  اذھو  هھرك ، مكاحلا 
هتلئاع نم  مِرُح  ملاعلا  اذھو  ديدج ، ناكم  نع  اًثحاب  ًایجار  رصم 

رصم مكاح  هعنقأ  امدنعو  ةنیھر ، مھاقبأ  سنوت  يف  مكاحلا  نأل 
.ءيش لك  ىھتنا  ..مث  ..ةيردنكسإلا  ىلإ  مھلسري  نأب 
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تسیل ةلحرلا  هذھ  هینیع : يف  عومدلاو  لاقو  تاظحل  تمص 
رانلاب ترفح  قامعألا  يف  ةرفح  مدرل  يھ  ةيداع ، جح  ةلحر 

.دقفلاو
.هللا ءاضق  وھ  ثدح ، اَّمع  تعمس  لاق : مث  هسأر  ورمع  أطأط 

يف امھو  رحبلا  ضرع  يف  ينباو  يتجوز  قرغت  نأ  ءاضق هللا  - 
لیحرلا عیطتسأ  الأ  هللا  ءاضق  سیل  نكلو  رصم ، ىلإ  امھقيرط 

الو مھل  نامأ  ال  مكاحلا ، رمأ  وھ  رصم ، ىلإ  سنوت  نم  امھعم 
!؟ نامثع دالوأ  وأ  لوغملاو  كیلامملا  نیب  قرفلا  ام  ةیعرش ،

نراقت فیك  ةرذعم  يخیش ، لاق : مث  لوھذ  يف  همف  ورمع  حتف 
؟ لوغملاو كیلامملا  نیب 

، اًضيأ نوملسم  نامثع  دالوأو  كلذك ؟ سیلأ  ملسم  كنل  رومیت  - 
.كاذ الو  كاذ  الو  اذھ  ال  يبرع ؟ مھيأ  ملسم ؟ قوقرب  ناطلسلاو 

لك ىوس  قوقرب  ناطلسلا  نم  َرأ  مل  رارصإ : يف  ورمع  لاق 
ظفاحي مھسوفن ، يف  ضرغل  هیلع  ءاملعلا  دقح  نأ  دقتعأو  ریخ ،

نیب اًقرف  كانھ  َّنإ  لب  .ةوقلا  روصع  ىلإ  اھب  دوعيو  دالبلا  ىلع 
ال نامثع  ءانبأ  يل ، حضاو  قرفلا  رادلا ، سرحي  نمو  يزاغلا 

ىتح كنل  رومیتو  اھیلع ، مھتلود  زكرمت  الو  رصم  ةيامح  نوديري 
يھ ةیمالسإلا ، ةراضحلل  اًزكرم  رصم  لعجي  نلف  اًملسم  ناك  ولو 

كیلامملا امأ  .اھلوح  رودي  ةياغ  تسیلو  ةمینغ  هل  ةبسنلاب 
رودي يذلا  بلقلاو  مألا  يھ  هاوس ، مھل  نطو  الو  مھنطو ، رصمف 

؟ انخیش اي  نآلا  رصم  ىرت  فیك  .ملاعلا  هلوح 
اذھ ةفرعملاو ، ملعلا  ةياغو  ملاعلا  بلق  يھ  نمحرلا : دبع  لاق 

ایندلا ةرضاح  يھ  ةرھاقلاف  صوقل  يبح  عمو  هیف ، كش  ال 
لاق امك  اھئاملع ، نم  بكاوكلاو  رودبلا  ءيضت  ...ملاعلا  ناتسبو 

.مالسإلا زع  فرعي  ةرھاقلا ال  َري  مل  نم  سافب  ءاملعلا  ریبك 
دییشتو ملعلا  ةياعر  يف  اًدھج  نولأي  كیلامملا ال  نأل  اذھو  - 
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وأ تمزھ  ولو  مھل ، ةبسنلاب  راصتنالا  ةلصوب  يھ  رصم  سرادملا ،
.دبألل مھحير  بھذت  تفعض 

.امبر - 
يضاق دعت  مل  كنأل  يخیش  اي  ناطلسلا  ىلع  كقنح  لھ  - 

؟ ةاضقلا
خیشلاو ال ملاعلا  .اًدیج  ينعمسا  ينب ، ورمع  ءودھ : يف  لاق 
ام نیطالسلل ، دھع  الو  ماكحلل  نامأ  الف  طقف ، هملعب  متھي  نأ  دب 
امأ كبالطو ، كملعو  كبتك  يھ  كتوم  دعب  كتریس  نم  ىقبیس 

.فدھو ضرغل  وھف  كل  نیطالسلا  عیجشت 
ىوھلا عم  لیمن  امبر  نمحرلا : دبع  لمكأف  اًتماص  ورمع  يقب 
لیملا نكلو  هئادعأ ، ةوقو  ناطلسلا  ةوق  بسح  ىلع  انمكح  يف 
نوكي نأ  دب  ال  كفدھ  ملعلا ، ىلع  ءاقبلاو  ًالوأ  سفنلا  ذاقنإل 
سأب الف  رخآ  مذ  وأ  ناطلس  حيدمب  اذھ  ناك  ولو  اًمود ، ملعلا 

.فدھلا َسنت  نكلو ال 
هب عنتقاو  هب  مسقأ  دق  هؤالو  ناكو  عانتقالا ، ورمع  ىلع  ُدبي  مل 

.قوقرب ناطلسلل  ناكو  عاخنلا  ىتح 
، ءاملعلا ةریغب  رثأت  ول  ىتح  رصم  ناطلس  رارصإ : يف  ورمع  لاق 

دجاسملا يف  ًاناكم  كاطعأ  دقف  ةاضقلا  يضاق  بصنم  كنم  ذخأو 
ءارمأ نأ  فرعا  يخیش ، اي  كمركأو  كیلإ  نسحأو  كبالط ، ملعتل 

كیلامم لِّضفي  هنأ  نودقتعيو  هنوھركي  ةيرحبلا  كیلامملا 
.هب ةحاطإلل  ًاببس  سیل  اذھ  نكلو  مھیلع ، ةسكارشلا 

ءارمأ هب  حیطيو  همعدت  امدنعو  لاق : مث  نمحرلا  دبع  مستبا 
مھبولق تناك  ول  كنولتقي ؟ كل ؟ ثدحي  اذام  ةيرحبلا  كیلامملا 
ةیشام قراس  كنأكو  كوُّلَذأو  كب  اوسَّرجلو  .ةمحرلاب  ةئلتمم 

نع ثحبا  اذل  ةلاحم ؛ رصتنملا ال  كنم  مقتنیس  اًملاع ، تسلو 
عطق ىلع  هتقفاومو  ورمع ، اي  ىھتنا  قوقربو  همعداو  رصتنملا ،
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ابح سیلو  هتروص ، نیسحتل  ةریخأ  ةلواحم  يھ  سانلا  نبا  ةبقر 
.لدعلا يف 

نع هتفرعو  هعم  تلباقت  كعم ، قفتأ  ال  يخیش ، اي  ينرذعا  - 
عانتقا نع  هل  يمعد  اياونلا ، ىلع  مكحن  نأ  انل  سیلو  برق ،

.ةفزاجم وأ  فوخ  نع  سیلو  هلدعب 
كيأر مرتحأو  دصقت ، ام  فرعأ  لاق : مث  هسأر  نمحرلا  دبع  َّزھ 

رارق يف  نكلو  ًاناطلس ، معدأ  امبر  ايرھاظ  .ييأر  فلاخ  ولو 
يف اًمود  ءاملعلاو  نیطالسلاو  ءاملعلاو  ملعلل  يمعد  يسفن 
ربخ رصم  لھأ  لبقتسا  فیك  ورمع  اي  ينربخأ  .سأب  ال  ةوق ، عارص 

؟ لدعلا يشفت 
.نذإ مھنم  تحبصأ  رصم ، لھأب  ينركذت  كتيرخس  - 

زیمت رارقتسالاو  ماظنلا  مھبحلو  فلتخم ، معط  مھتيرخسل  - 
مھترظن نعو  ریثكلا  مھنع  بتكأس  ةلبقملا ، دالبلا  لھأ  لك  نع 

عم لدعلا  مداصت  ول  .مھدایعأو  مھتاداع  نعو  مكحلاو  ماكحلل 
؟ رصم لھأ  لضفي  اذام  ىرت  رارقتسالا 

.مھتاداع سردت  نم  تنأ  فرعأ ، ال  - 
: ءيطب توص  يف  لاقو  نمحرلا ، دبع  هجو  ىلع  ىسألا  ادب 

يف قوشلا  ئفطنیسف  تارم  عبس  ةبعكلا  لوح  تفط  ول  ىرت 
سفنلا ةوجف  ألمي  داھتجالا  لعتشي ؟ مأ  يتجوزو  يدلول  يبلق 

رودت وھلت ، ایند  كلت  .مولعم  موي  ىلإ  اھئدھت  هجول هللا  ةدابعلاو 
.ةلواحملاو ربصلا  ىوس  انل  سیلو  عستتو ، قیضتو  انب 

ىلعو هینبا  ىلع  فوخلاب  ةجزتمم  ةقفش  يف  ورمع  هیلإ  رظن 
، اھتيویحو اھقوشب  هتیب  ألمتس  هل ، اھنأ  هرمأ  مزع  .اھیلعو  هریصم 

ًالیل دوعیسو  بحي ، نم  لك  لوح  شیعیسو  هادلو ، دوعیسو 
.ملح امكو  ىنمت  امك  اھلبقيو  هیعارذ  نیب  اھذخأیل 

اي ىشخأ  هفرعأ ، قوش  قيرب  كینیع  يف  نمحرلا : دبع  لاق 
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هذھ يفو  ناطلسلا ، ةياھنو  كتياھنب  تلجع  دق  نوكت  نأ  ورمع 
! هیلع تیضق  دقف  همعدت  نأ  دب  ةلاحلا ال 

.اھنولب اندالب  كتغبص  ديدج ، نم  حزمت  لاقو : ورمع  مستبا 
لاح فیك  .قدصب  ملكتأ  ورمع ، اي  حزمأ  ال  نمحرلا : دبع  لاق 

؟ كيدلو
.ریخب - 
.كتجوزو - 

.نیماع ذنم  تتام  ةجوز  يدل  سیل  - 
لجأ نم  نائفطنت  الو  تتام ، نمل  ناقاتشت  ال  نانیعلا  كلت  - 

.ةديدج ةایحب  ناعملت  لب  دقف ،
، يتلحر لمكأ  اًدغ  لاقو : نمحرلا ، دبع  مستباف  اًنكاس  يقب 

ىلإ نینحلاو  ئفطنت  رانلا  لعل  ديدج ، نم  كیلع  ُّرمأ  ةدوعلا  دنعو 
.أدھي دوعي  ام ال 

* * *
لالھلا ةيؤر  يفو  ةديرف ، ةنورم  خيراتلا  يفو  راكتبا ، يكحلا  يف 

نیب ةياورلا  فلتخت  نأ  عقوتملا  نمف  ءارمألاو ، ءاملعلا  فلتخي 
ًالطب رحبلا  لخدي  ةيردنكسإلا  يف  .ندملا  راوسأو  تاراحلا  ناكرأ 

دھشي سأرلا  عطق  دھش  يذلا  بابلا  ةرھاقلا  يفو  ةصقلا ، يف 
، متخو بتك  اھضعب  ةریثك ، تاياھن  ةياورلل  صوق  يفو  ریثكلاب ،

.دعب اھنودجي  الو  اھنع  نوثحبي  ةاورلا  بولق  يف  رخآلا  اھضعبو 
فالتخالاو زئاج ، هتباتكو  ثدحلا  وحمو  اًديدج ، سیل  كابترالا 

ردصم كیلامملا  لاتتقاو  رسي ، ال  ةرھاقلا  لاح  نكلو  ةمحر ،
يف ةركلاك  مھيديأ  يف  فیسلاف  مھفوخو ؛ نیيرصملا  ةيرخس 
يف ریكفت  نود  تقو ، يأ  يفو  هاجتا  يأ  يف  اھلكري  لفطلا  مدق 

، ًابعرو اًرخف  سفنلا  ديزت  دیعب  نم  كراعملا  ةدھاشمو  .بقاوعلا 
دحأ .مكحلاب ال  قحأ  ناطلس  بیصنتو  ریثكلا  توم  يھ  تاياھنلاو 
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.اذھ رَّرق  نم  الو  اذامل  طبضلاب  فرعي 
، لمعلا ةلق  نم  نویفرحلا  رمذتو  مھھافش ، راجتلا  صمصم 

ةصقو دحاو ، لجر  بلق  ىلع  مھرمأ  خویشلاو  ةاضقلا  مزعو 
.سلجم لك  ىلع  رطیستو  ةياور ، لك  يف  ثعبت  نسح  لفطلا 

راجتلا لاق  اذكھ  ..ودبي  ام  ىلع  ةفلتخم  ةصقلا  ةقیقحلا  يف 
.كیلامملا ءارمألا  ضعب  عم  قافتالا  دعب  ...ةرھاقلا  يف 

سانلا نبا  لعفي  اذاملو  ءيرب ، قمج  نأ  ءاینغألا  راجتلا  سماھت 
رصم ناملغ  لك  ىلع  لصحي  نأ  هدي  يفو  عینشلا  لمعلا  اذھ 

اذھ لعفل  يكولمم  ریمأ  نبا  عفدیس  يذلا  ام  قارعلاو !؟ ماشلاو 
.نونجلا نم  برض  اذھ  صوق ؟ يف  ةریقفلا  حلملا  ةعئاب  نبا  عم 

.ءيرب قمج  نإ  لوقي : لقعلا 
، ةياورلا هذھ  يف  هقيدصت  راجتلل  نكمي  رخآ ال  ءيش  كانھ  مث 

يضاقلا نییعت  ىلع  ًالصأ  قفاو  يذلا  يلاولا  نبا  اقح  اھلعف  ول 
نبا ىلع  دحلا  ةماقإب  ملحلا  يف  ولو  ركفيو  يضاقلا  أرجتي  فیكف 
ضاق اھلعفي  مل  نونجلا ، نم  برض  اذھ  هسیئرو !؟ هتمعن  يلو 
ىتح ةیعقاو  نوكت  نأ  دب  اًصصق ال  يورن  يكل  .لبق  نم  رصم  يف 

نع صصق  فیلأت  يف  نوسفانتي  ةاورلا  .اھومھفيو  سانلا  اھقدصي 
هنأل لقعلا ؛ هقدصي  اذھ  لكو  ةرئاطلا ، تاناویحلاو  رحسلاو  نجلا 

ةرئاطلا تاناویحلا  ةيؤرب  دھش  سانلا  ضعبو  نكممو ، زئاج 
هعم لكأي  يموي ، لكشب  نجلا  عم  لماعتي  مھضعبو  ةروحسملاو ،

اھقدصي الف  صوق  يضاق  ةصق  امأ  .سنجلا  سراميو  برشيو 
.لقع

لظلا لایخ  ىتح  .ةرتھتسملا  ةرخاسلا  ةريرملا  تاكحضلا  تلع 
يھ امف  .اھءانغو  اھیكح  الو  ةياورلا  هذھ  لیثمت  عیطتسي  ال 

اوحرطو ىرخأ ، ةياور  ةباتك  كیلامملا  ءارمأ  ضعب  أدب  ةياورلا ؟
ةریقفلا حلملا  ةعئاب  هب  تثاغتسا  صوق  يضاق  ةماعلل ، ةلئسألا 
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تیب ىلإ  حلملا  ةعئاب  تلصو  فیك  .اھنبا  لتق  نم  بقاعیل 
؟ يضاقلا اھیلإ  عمتسي  َمِلو  لوخدلاب ؟ اھل  حمس  نمو  يضاقلا ؟

دالوألا .موي  لك  نوتومي  ةلكشملا ؟ ام  نانثا ؟ وأ  دلو  اھل  تام  ولو 
ناكم لك  يف  مھثثج  رشتنتو  ءابولاو  فافجلا  يف  نوتومي 

!؟ نونج ُّيأ  .داصحلا  تقو  حمقلاك 
؟ يلاولا نبا  لتقم  ىلع  ترصأو  ةيدفلا  تضفر  اذام ؟ مث 

؟ هنبا لتق  يونيو  ریمألا  ىدحتي  اھتدارإ  عوط  يضاقلاو 
ءزجلا امأ  امبر ، زئاج  ةياورلا  نم  لوألا  ءزجلاف  تاكحضلا ، تلع 

!؟ نونج ُّيأ  .ةيرخسلا  ىوس  ریثي  الف  يناثلا 
مل هنكلو  هسبحو ، يضاقلا  ىلع  يلاولا  ضبق  لاقي  اذام ؟ مث 

.ثدح امب  ناطلسلل  ثعب  دق  ناك  يضاقلا  نإ  لاقيو : هلتقي ،
ةسكارجلاب هسفن  طاحأو  اھلك  هتلئاعب  ءاج  يذلا  ناطلسلا  نأكو 

صوق يضاق  تاملكب  هبأي  ناطلسلا  اذھ  نأك  هتعلق ، نصحو 
!؟ نونج ُّيأ  .ديدج  نم  تاكحضلا  تلع  حلملا ؟ ةعئاب  نبا  تومبو 
نل دجاسملا  يف  لافطألا  ىتح  ةياورلا ؟ كلت  قدصي  نم 

.بيذاجملا الو  اھددرت  شيواردلا ال  ىتح  اھقدصت ،
عمتسا ناطلسلا  نأ  ُّرَمألاو  كلذ  نم  ىھدألا   » ءارمألا لاقو 

ریمألا نبا  لتقيو  هرارق  ذفني  نأ  ررق  مث  يرصملا ، صوق  يضاقل 
؟ هذھ هتلعفب  ناطلسلا  يضري  نمو  اذھ ؟ لقعيأ  .يكولمملا 

ةاضرم يغبي  هنأ ال  دكؤملا  نم  صوق ؟ يضاق  مأ  حلملا ؟ ةعئاب 
دیلختل دجاسملا  نونبي  هللا ، ةاضرم  يغبت  نیطالس  الف  هللا ؛
!؟ نونج ُّيأ  .ىرتشت  يتلا ال  ةنجلا  ءارشو  رثكأ ، مھاركذ ال 

، نییفرحلاو ءاملعلاو  راجتلا  نیب  قاوسألا  يف  ةاورلا  رشتنا 
نكمي ةفلتخم  ةيواز  اھل  ةياورلا  تناكو  نییفوصلاو ، ءارقفلا  نیبو 

.اھقيدصت
ناطلسلا عم  فلاحتم  صوق  يضاق  كیلامملا : ءارمأ  لاقو 

392



لعفي امك  ةيرحبلا  كیلامملا  لذي  نأ  دارأ  .قوقرب  بصتغملا 
يضاق هبصن  امبرو  ناطلسلا ، اضر  ىلع  لصحي  نأ  دارأو  قوقرب ،
نيدلا رخف  ریمألا  نبال  ةمھتلا  قفلي  نأ  ررقف  يردي ؟ نم  ةاضقلا ،

، هبلق رسكيو  هتعمس  ىلع  يضقیل  يكرتلا ، يكولمملا  ریمألا 
.ىغطيو مكحي  هناكم  يسكرشب  ناطلسلا  يتأي  مث 

، هتامس نم  لدعلا  يلاولا ، معن  ناك  نيدلا  رخف  نإ  لاقي : لب 
جرخي ناكو  بئارضلا ، لطبأ  هَّنإ  نولوقي : .عیمجلا  لمشت  هتمحرو 

.هسفنب اھعزويو  دلاوملا  يف  لافطألل  ىولحلا 
ناك ال يرصم ، ملاع  ىتح  الو  يكولمم ، ریمأ  هیھاضي  هعرو ال 

لدعلا نع  اًئیش  فرعي  الف  صوق  يضاق  امأ  .هنم  صلختلا  نم  دب 
رصم لك  زونكو  لامل  عستي  هنطبو  روجأم ، لتاق  ةمحرلا ، الو 
قفتي مویلا  .مھسوفن  يف  ضرغل  ریمألا  نبا  نولتقي  .ماشلاو 

، ةيرحبلا كیلامملا  نم  ریمأ  نبا  لتق  ىلع  بصتغملا  ناطلسلا 
ایسكرش نيدلا  رخف  ناك  ول  ةيرحبلا ، كیلامملا  لك  لتقي  اًدغو 

!؟ روجف ُّيأو  ةوسق  ُّيأ  همامأ ؟ هنبا  لتقیس  ناطلسلا  ناك  لھ 
ةثالث هتیب  موي ؟ لك  صوق  يضاق  اھیلع  لصحي  لاومألا  نم  مك 

ال هدالوأو  ةيراج ، نورشعو  سمخ  هيدلو  ةیبھذ ، ةروفانب  راودأ 
اھبذعي ناك  هتجوز ، تتام  .بھذلاب  عصرملا  ريرحلا  ىوس  نودتري 

يذلا ةاضقلا  يضاق  يقتلا  لجرلا  ةنبا  تناكو  اھتلماعم ، ءيسيو 
.قوقرب ناطلسلا  لتقب  مویلا  ىتفأ 

بحي ةیغاط  هنأل  ناطلسلا ؟ لتقب  ةاضقلا  يضاق  ىتفأ  اذامل 
.عدار الب  لتقيو  مدلا 

، ةيداع ةثداح  تسیل  حلملا  ةعئاب  نبا  نسح  لفطلا  ةثداح 
يھ نیملسملا ، دالب  لكو  ماشلاو  رصمب  تَّلح  ةبیصم  يھ 
لجأ نم  لب  ةموعزملا ، قمج  ةشحاف  لجأ  نم  سیل  ةبیصم 
ودبت ةقیقحلا ، يھ  هذھ  .رداغلا  لتقلاو  ملظلاو  ءارتفالاو  بذكلا 

393



.هللا قلخ  يف  لمأتلل  وعدتو  لاوش ، لالھك  ةحضاو 
رودلاف مئانلا ، ظقوتو  لفاغلا  ّبَنُت  هِ نأ  دب  قمج ال  لتقم  ةثداح 

ناطلسلا أرجت  ولف  ءارقفلا ، ءانبأو  يفرحلا  نباو  رجاتلا  نبا  ىلع 
لتقلل .عدار  الب  لتقیسو  لتقلا ، غیستسیس  سانلا  نبا  لتقو 

قطنملا نيأو  لقعلا  نيأ  .ةصاخ  ةبیھ  ءارمألا  دالوأ  لتقلو  ةبیھ 
نأل ریمألا  نبا  ناطلسلا  لتقي  امدنعو  میلسلا !؟ ریكفتلا  نيأو 

يتلا ةلاسرلا  يھ  امف  أطخ  هتمھتا  صوق  يف  حلملا  ةعئاب 
لتق بقاوعب  هبأي  هنإ ال  ءاینغألا ؟ لتق  بحي  هنإ  ناطلسلا ؟ اھلوقي 

هسفن وھ  رعشي  نمو  هیلع  روثي  نم  لتقیس  هنإ  كیلامملا ، ءانبأ 
؟ هنم ةریغلاب 

لاوط صوق  يلاو  هركي  ناك  ناطلسلا  َّنإ  كیلامملا : لوقي 
فاعِض ال ءانبأب  قزر  ناطلسلاف  هتوقو ، هنبا  لامج  نم  راغي  هرمع ،

عابو عاصنا  يضاقلاو  نیلجر  نیب  ةریغ  يھ  لاتقلل ، نوحلصي 
ركفي الأ  اًموي ؟ هبر  لباقیس  هنأب  ركذتي  الأ  يقتي هللا !؟ الأ  .هسفن 

؟ رصمل يتأیس  رش  يأو  ةنتف  يأ  كرديو 
وھو عومدلاب  ناتئلتمم  هانیعو  تاقرطلا  نیب  اًمئاھ  يوارلا  راس 

ایندلا ماقتس  .لتقلا  تایعادتبو  ةياورلا  ةقیقحب  رصم  لھأ  ربخي 
ماھسلا بیصتسو  كراعملاب ، ةرھاقلا  ضرأ  لعتشتسو  دعقت ، الو 
بارخلا يتأیسو  ةأرما ، وأ  لجر  نم  هللا  باب  ىلع  رئاس  لك 

ملظلا ضرأ  يف  ةعرز  تبنت  نلو  عابضلاو ، لمقلاو  رقفلاو 
.ةرھاقلا يف  دوجوم  ناطلسلاو 

رمعلا اذھ  يف  باش  لتقل  بارخلا ، لك  يھ  قمج  لتقم  ةثداح 
نبا امأ  .صاخ  عون  نم  فوخو  فلتخم ، عقو  ةیشحولا  هذھبو 
لكلا هوبأ ، وھ  هلتق ؟ نم  .هآر  دحأ  الو  هفرعي  دحأ  الف  حلملا  ةعئاب 
تحت همغرأ  يضاقلا  نكلو  هتميرجب ، فرتعا  دق  بألا  ناك  فرعي ،

.ةقیقحلا يھ  ریمألا ، نبا  ماھتاب  بيذعتلا 
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؟ ثدحي اذامو 
ىلع اوعدو  ةعمجلا ، ةالص  يف  ةثداحلا  نع  ءاملعلا  ملكت 

ملو .اًنیبم  ًاناتھبو  اًمثإ  ءيربلا  يمري  نمو  يرتفملاو ، ملاظلا 
ةبطخلا رخآ  يف  ناطلسلا  ىلع  ءاعدلا  خویشلا  نم  ٌّيأ  سني 

ضعبو ةاضقلاو ، خویشلا  ءاربك  اذھب  مھرمأ  نأ  دعبو  ةعاجش ، يف 
.عبطلاب ءارمألا 

اھب لَّجع  نكلو  ًالجآ ، وأ  ًالجاع  يتأتس  تناك  ناطلسلا  ةياھن 
، مؤش ريذنب  رذني  قاوسألا  يف  لوبطلا  قرطو  .صوق  يضاق 

يضاق ببسلاو  مایقلا ، كشو  ىلع  ةرھاقلا  بلق  يف  برحلاو 
أزھت تاماستبالاو  ةباجإ ، الب  لاؤسلاو  .ریمألا  نبا  لتقمو  صوق ،

نم نيدلا  رخف  ریمألا  ناك  ول  لوقت : هاوفألاو  يضاقلا ، نم 
؟ هنبا لتقیس  ناطلسلا  ناك  لھ  ةسكارشلا  ةعلقلا  كیلامم 

* * *
ةالص دعبو  مویلا ، ذنم  ديربلا ، يف  ةاضقلا  يضاق  نم  رمألا  هءاج 

ءاملعلا يتفي  نأ  دب  ال  سلجم ، لك  يفو  ةعمجلا ، مويو  برغملا 
نإ اولاقو : ءارمألا ، ةياورلا  بتكو  .بصتغملا  ناطلسلا  لتقب 

ناطلسلا نم  شرعلا  بصتغاو  ركسع  كباتأ  ناك  قوقرب 
دالبو رصمل  رصنلاب  اوتأ  نم  نووالق  ةلئاع  ولیلس  يجاحلا ،
نكي مل  يذلا  سانلا  نبا  دمحم  رصانلا  دجلا  رصعو  نیملسملا ،

لتقمو نووالق ، ةرسأ  قوفتب  دھشي  دونجلا  نم  ناك  الو  ًالتاقم 
أرجتي مل  نكلو  هیف ، مالكلا  نكمي  الو  اًردقو  ءاضق  هدافحأو  هدالوأ 

.ًاناطلس هسفن  بصني  نأب  كیلامملا  ءارمأ  نم  ٌّيأ 
..امبر ..اوناك  امبرو  مھنیب ، امیف  نولتاقتیس  كیلامملا  ناك  امبر 

نیح نم  ًالفط  ًاناطلس  نولتقي  اوناك  امبر  ..طبضلاب  فرعي  دحأ  ال 
رصم مكح  اوذخأي  نأ  ىلع  طق  اوءَّرجتي  مل  مھنكلو  رخآ ، ىلإ 

.مھسفنأل
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دقف ةنطلسلا  يعدي  نم  وأ  قوقرب ، ناطلسلا  امأ  ءارمألا : لاق 
باب ىلعو  ألملا  ىلع  مايأ  ذنم  سانلا  نبا  لتقي  ملأ  ملظو ، رجف 
نكلو نيدلا ، رخف  عاجشلا  ریمألا  هیبأ  نم  اًماقتنا  ناك  ةليوز ؟

.بصتغملا ناطلسلا  حيزيو  اًرصتنم  دوعیس  نيدلا  رخف 
يف تجرخ  تاسمھلا  ضعب  مكحت ؟ نأ  قحتست  نووالق  ةرسأ 
دالوأ نم  مكحلا  بصتغي  مل  هسفن  ریبكلا  نووالق  نأكو  ةرارم :

، نیطالسلاو ماكحلا  لك  ىلع  رودت  سأك  يھ  سربیب ؟ رھاظلا 
كباتأ قوقرب  نكي  ملأ  .ركسعلا  كباتأ  عم  عفشي  ثيروت  الو 

ملو هتایح  ىلع  ىقبأو  ناطلسلا ، يف  اًمكحتم  ناكو  ركسع ،
مكاحلا ناكو  نووالق ، دیفح  عم  اًمیحر  ناك  اوركذت ، هریغك ؟ هلتقي 

...اوركذت .دالبلا  ذاقنإل  مكحلا  ذخأب  ءارمألا  هعنقأو  يلعفلا ،
نم نسحلا ؟ ناطلسلا  لتق  نم  اوركذت  لب  ةوق : يف  لئاق  لاق 

ذاتسأ سیلأ  ةرھاقلا ؟ يف  دجسم  مظعأو  ربكأ  بحاص  لتق 
؟ يرمعلا اغبلي  سیلأ  قوقرب ؟

يف قرغ  امبرو  اًدیھش ، ناك  نسحلا ، لتق  نم  دحأ  فرعي  ال  - 
؟ دیص ةلحر 

تومي ضرألا ، هذھ  يف  الإ  لاتق  ةحاس  تسیل  دیصلا  تالحر  - 
بلج نم  وھ  يرمعلا  اغبلي  نأ  فرعي  لكلا  .اًمود  ناطلسلا  اھیف 

وھ يرمعلا  اغبلي  نأو  هذاتسأ ، وھو  رصم ، ىلإ  ماشلا  نم  قوقرب 
.نیطالسلا مد  حابتساو  ةنایخلا  ملعت  قوقرب  .نسحلا  لتق  نم 

دي وھ  صوق  يضاقو  ریغصلا ، ناطلسلا  لتقیس  دغ  دعب  وأ  اًدغ 
، مھءانبأ لتقيو  ةيرحبلا  كیلامملاب  شطبي  بصتغملا ، ناطلسلا 

لتق نيدلا ! رخف  ریمألا  ىلع  ةرسح  اي  .مھءاسن  يیحتسي  اًدغو 
نأ دب  الو  اًرصتنم ، دوعي  نأ  دب  ال  اًملظو ، اًردغ  ـه  ينیع ما  ـ مأ ـه  نبا

.عاطتسا ول  ةسكارجلا  لكو  قوقربو  صوق  يضاق  لتقي 
ملو قوقرب ، بصتغملا  ناطلسلا  ىلع  صوق  يضاق  ُعدي  مل 
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سفنلا طبضو  نتفلا  ءردل  اعد  ةعمجلا  ةبطخ  يفو  هلتقب ، ِتْفُي 
لھس لتقلا  نإ  لاقو : ناطیشلا ، عبتت  ال  ىتح  اھداھجو ؛

نإو اًعیمج ، سانلا  ایحأ  امنأكف  اًسفن  ایحأ  نم  نإو  غاستسمو ،
نآلا رصم  مكحي  نم  نإو  رقفلاو ، ءابولا  ىلإ  يدؤت  بورحلا 
يف لخدتلا  رصم  لھأل  سیلو  اًءوس ، هنم  َرن  مل  لداع  ناطلس 

..يضاق اي  روضحلا : دحأ  هیف  حاص  .مھئاوھأ  عابتاو  ءارمألا  رومأ 
؟ ریمألا ىلع  كرصن  هنأل  ًابصتغم  اًرفاك  ًاناطلس  ركشت  .هللا  ِقتا 

!؟ نيد َّيأو  عبتت  ىوھ  َّيأ 
ِرّوني نأو  ةيادھلاب ، كل  وعدأ  ءودھ : يف  لاقو  ورمع ، هل  مستبا 

.كتریصب هللا 
فرعن انلك  رون ، ىلإ  جاتحت  يتلا  تنأ  كتریصب  لب  لجرلا : حاصف 

.نيدلا رخف  ریمألا  ىلع  ناطلسلا  عم  كترماؤم 
هعنمف هیلع ، موجھلاب  مھف  يضاقلا ، هبجي  ملو  امھنیعأ ، تقتلا 

نل هنأ  هرمأ  مزع  دقو  ءودھ ، يف  يضاقلا  لحر  .روضحلاو  بالطلا 
.ةاضقلا يضاق  رماوأ  ذفني  نلو  هرصن ، ًاناطلس  بسي 

، كیلامملا سبالمب  يدنج  هباب ، ىلع  قراط  هءاج  ءاسملا  يفو 
كیطعأ تئج  خیش ، اي  قفر : يف  لاقو  همامأ ، سلجو  لخد 

.ءاربغلا مايألا  هذھ  يف  عفنت  اھلعل  ةحیصنلا 
؟ كذاتسأ نم  هصحفتي : وھو  لاق 

؟ فرعت نأ  ديرت  - 
.ةحیصنلا ينیطعت  َمِلو  تئج  َمِل  مھفأل  اذھ  ىنمتأ  - 

.شاطنم ریمألا  - 
ةیمھأ ام  اذامل ؟ يل ؟ كثعب  شاطنم  ریمألا  ددرو : هسأر  َّزھ 

؟ صوق يضاق 
ةاضق يضاق  بئان  وھ  صوق  يضاق  مسح : يف  يدنجلا  لاق 
مسا عم  ددرتي  اًمود  رصم ، لك  يف  ددرتي  همساو  ةیعفاشلا ،
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.قوقرب بصتغملا 
!؟ كناطلس دعي  ملأ  قوقرب ؟ بصتغملا  ةشھد : يف  دَّدر 

نيذلا هلھأو  ةسكارشلا ، ءارمأ  ىوس  دحأ  ناطلس  نكي  مل  - 
.ةملسم ریغ  دالب  نم  مھب  ىتأ 

ينحصنت نأ  ديرت  اذھ ؟ لك  فرعت  تنك  ول  ينم ؟ ديرت  اذامو  - 
؟ هلتقب يتفأ  نأب 

.هلتقب اوتفأ  ةاضقلاو  خویشلا  لك  دیكأت : يف  لاق 
؟ نذإ ياوتف  جاتحت  َمِل  - 

.ریثكلا ينعت  هقيدص  تنأو  كاوتف  - 
.يتایح يف  ةرم  ىوس  هرأ  ملو  هقيدصب ، تسل  يننكلو  - 

.ةاضقلا يضاقو  خویشلا  عبتت  نأل  ربكأ  ببس  اذھ  - 
؟ لعفأ مل  ولو  - 

، ًالوأ كئانبأ  لتق  ديري  تنأ ، كلتق  يغبي  نيدلا ال  رخف  ریمألا  - 
.هفیلحو نيدلا  رخف  قيدص  اغبلي  ریمألاو 

مل ولو  اغبلي ، ریمألا  فیلح  اًضيأ  شاطنم  ریمألاو  ورمع : لاق 
؟ هسفن شاطنم  ریمألا  مھلتقیسف  لعفأ 

وأ مھتيامح  عیطتسي  هنكلو  لافطألا ، لتقي  شاطنم ال  ریمألا  - 
بھذیسو مھناكم  نيدلا  رخف  فرعي  اغبليو ، نيدلا  رخفل  مھكرت 

.مھیلإ
اذام برحلا  كلت  يف  قوقرب  زاف  ولو  لاق : مث  ةھرب  ورمع  تمص 

؟ هلتقب ىتفأ  نم  لك  ریصمو  كریصم  نوكیس 
ةميزھ رش  مزھنیس  قوقربل ، زوف  ال  ةقث : يف  يدنجلا  لاق 

.اًموزھم ةرھاقلا  نم  جرخيو 
حلي لاؤس  كانھ  لوقلا ، ينقدصا  نكلو  ينفیخت ، كتقث  - 

.َّيلع
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.لأسا - 
ول هضفر  وأ  رصم  لھأ  لوبقو  ءاملعلا  ىوتف  ىودج  ام  ورمع : لاق 

بسكت ةكرعم  هذھ  اًمود ؟ كیلامملا  دي  يف  فیسلا  ناك 
هنع ىضري  نمل  الو  اًعرو  رثكألل  سیلو  ىوقألل ، ةبلغلاو  فیسلاب 

.ءاملعلا
فیس ال  خیش ، اي  مسح : يف  لاق  مث  هنم  يدنجلا  برتقا 
رصم لھأو  كیلامملل ، نامألا  يطعي  فیس  الو  خیشلا ، نع  ينغي 

، ةماعلا اضر  نم  دب  رصم ال  كیلامملا  كلمیل  .نوضفارو  نورِّمذتم 
كعدخي .ةسواسقلاو  خویشلاب  نكلو  فیسلاب  سیل  ةماعلا  اضرو 
.ةماعلا اضر  الب  نكمم  اھضيورتو  لھس  رصم  مكح  نإ  لوقي : نم 
ينددھت ام  فیسلا  دح  هنكلو  لاق : مث  ةرارم ، يف  ورمع  مستبا 

.كاوھ ىلع  ىوتفب  يتآل  يدنجلا  اھيأ  هب 
.ةاجنلل ةصرف  كیطعأ  خیش ، اي  كرایتخا  وھ  - 

.رمألا يف  ركفأ  ينكرتا  مسح : يف  ورمع  لاق 
.ریكفتلل تقو  ال  - 

.رمألا يف  ركفأ  نأ  دب  ال  - 
ةرھاقلا ىلإ  رفسلل  هسفن  زیھجت  ورمع  أدب  يدنجلا  جورخ  دعب 

ناك لب  قوقرب ، لتقب  ىوتفلا  يوني  نكي  ملو  نآلا ، لب  مویلا 
.هيدلو ذاقنإ  يوني 

* * *
، زبخلاو نبللا  اوبلجو  مھذفاونو  مھتویب  ةرھاقلا  ناكس  قلغأ 

ىلإ اوجرخیل  كیلامملا  نیب  بورحلا  ةياھن  راظتنا  يف  اوسلجو 
ىتم فرعي  دحأ  .لینلا ال  فافض  ىلع  ىولحلا  اولكأيو  عراوشلا ،

مكاحو بلح  بئان  نإ  نولوقي : أدبت ، ىتم  الو  بورحلا  يھتنت 
ماشلا ةروثو  رصم  حاتفم  ماشلا  .ناطلسلا  ىلع  اراث  ةیطالم 

ناك قوقرب  نأب  ضعبلا  سماھت  .ناطلسلل  ةياھنو  رصمل  بارخ 
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ىتح وأ  نامثع  ءانبأ  وأ  هؤادعأ  مھ  بارعألا  نأ  نظ  امدنع  اًجذاس 
نم لامشلا ، ىصقأ  نم  لامشلا ، نم  ءاج  رطخلا  امنیب  لوغملا ،

.ةیطالم
هنع فورعم  ةیطالم  مكاح  شاطنم  ریمألا  خویشلا : لاق 
ىلع يرصانلا  اغبلي  بلح  بئان  عم  دحتا  ةرماغملاو ، ةعاجشلا 
لدعلا رشن  نوديري  يعرشلا ، ناطلسلا  ةدوعو  قوقربب  ةحاطإلا 

.مكحلل ةیعرشلا  ةدوعو  رصم ، ءاجرأ  يف 
اھھركي ةملك  ...لدعلا  نإ  كیلامملاو : سانلا  دالوأ  ضعب  لاقو 
ةملكلا هذھ  وحم  نم  دب  ال  بارخلاب ، ىوس  يتأت  الو  رصم ، لھأ 

؟ ریمألا نبا  لتق  لبق  صوق  يضاق  اھلقي  ملأ  .ةركاذلا  نم 
ىتح .ءابولاو  بورحلاب  يتأي  هنأل  میحجلا ؛ ىلإ  لدعلا  بھذیلف 

؟ حلملا ةعئاب  رعشت  لھ  مث  .قاوسألا  نم  تفتخا  ىولحلا 
سیلأ غاستسم ، مھيدل  توملاو  ةدلبتم ، مھرعاشم  ءارقفلا 
ةعئاب امأ  اھئاكبب ، رعشن  نأ  بجيو  يكبتس  قمج  مأ  كلذك ؟

هیف بلقنت  اذھ  نمز  ُّيأ  .ًالصأ  اھنع  عمس  دحأ  الف  حلملا 
ةرھاقلا يف  قوقرب  ىلع  نایضقيو  ناریمألا  يتأیس  قئاقحلا ،

مايأ ىولحلا ، لكأنو  لینلا  فافض  ىلإ  جرخن  مث  رمألا ، يھتنيو 
.رمألا يھتنيو 

* * *
جرخ دق  ورمع  ناكو  .ةرھاقلا  ءاجرأ  يف  بورحلا  تلعتشا 

.هيدلو يف  الإ  ركفي  وھو ال  ةرھاقلا  ىلإ  اًھجتم  هسرفب 
سرفلا بلق  تاقد  توص  عمس  ىتح  ةعرس ، ىصقأب  قلطنا 

امھ هيدلول ! هوركم  ثدحي  نل  وھ ، هبلق  تابنج  زازتھاب  رعشو 
نل ةاَّفوتملا ، هتنبا  ادلو  امھیلع ، ظفاحیس  ةاضقلا ، يضاق  ادیفح 

.امھلتقي وأ  امھفطخي  اًدحأ  كرتي 
امھفطخیس دب  ال  ىضوفلاو ، رامدلا  معي  بورحلا  تاقوأ  يف 

400



؟ هنم مقتنیل  اغبلي  شویجل  مضني  ملأ  هنم ، مقتنیل  نيدلا  رخف 
دعتبت اذاملو  اذكھ ؟ ةیساقو  ةیصعتسم  ةدیعب  ةرھاقلا  ودبت  اذامل 

هنادقتفي .هینبا  تاوصأ  عمس  رھنلا ؟ نم  برتقا  املك  تافاسملا 
.ةظحللا هذھ  يف  امھاوس  ديري  ال  ناثیغتسي ؟ ناخرصيو ؟

.يلابي رمعلا ال  يھتني  مث  ریخب  امھديري 
نیكاكدلا ةروجھم ، ةغراف  تدب  ةنيدملا  باوبأ  لخد  امدنع 

نینثا وأ  نونجم ، ىوس  يراوحلا  يف  لوجي  دحأ  الو  ةقلغم ،
اياقب نع  لب  ماعط  نع  سیل  تايافنلا  نیب  لوضف  يف  ناثحبي 

ىصقأب هامح  تیب  ىلإ  هجتا  .مویلا  كراعملا  يف  اوتام  رشب 
، قرطلا ىلع  رطیست  تاملظلاو  نج  دق  لیللا  ناكو  ةعرس ،

قد .نمز  ذنم  هورجھ  هلھأ  نأكو  دحاو ، ليدنق  الب  ملظم  تیبلاو 
اًسراح دجي  مل  ثیغتسي ، هلوح  رظن  فوخو ، ةوق  يف  بابلا 
رعشب بابلا  لوح  رودي  نونجم  ىوس  هلأسیل  دحأ  الو  اًدحاو ،

عرعرتتو فحاوزلا  لك  اھلخادب  شیعت  ةیحلو  ليوط  كباشتم 
.ربكتو

..دمحأ ...نیسح  ناردجلا : قدي  هتوص  ىدصو  هحایص  عمس 
باعیتسالا لواحي  كرحتي ، بابلا ال  مامأ  سلج  .دحأ  بجي  مل 

ولو ةرھاقلا ؟ ىلإ  ءارمألا  لصو  ىتمو  ناطلسلا ؟ نيأو  ریكفتلاو ،
هیلع نورصتنیس  ناطلسلل ، لمأ  الف  ةرھاقلا  ىلإ  اولصو 

؟ هینبا ریصم  امو  .رمألا  ىھتناو  اورصتنا  مھنأ  دبال  لب  دیكأتلاب ،
يضاقلا عم  ابرھ  امبر  رارقتسالا ؟ ةدوع  نیحل  يضاقلا  عم  ابرھ 

اًموي رظتني  امبرو  نيدلا ، رخف  امھدجو  امبرو  لضفأ ، اذھو  نیحل 
عطقتو نابذعي  امبرو  نادبعو ، ناریسأ  امھ  امبرو  هديدھت ، ذفنیل 

.امھدولج
.يتأ اًدحأ ال يـ نكلو  رجفلا ، ةالصل  نذؤي  نذؤملا  لزي  مل 

: هل لاق  ىھتنا  نأ  دعبو  خیشلا ، ءارو  يلصي  عماجلا  ىلإ  عرھ 
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؟ ناطلسلا برھ  لھ 
.فرعي دحأ  ال  هیلإ : رظني  نأ  نود  خیشلا  لاقف 

؟ شاطنمو اغبلي  مامأ  مزھنا  - 
.نیقي اذھ  مزھنا ، - 

فرعتأ .ةاضقلا  يضاق  نع  لاؤسلا  ديرأ  نوكي ؟ نأ  نكمي  نيأ  - 
؟ هناكم

دجسم يف  مھضعب  يمتحي  نولوقي : اًئیش ، فرعأ  ال  - 
لاتق ةحاس  دجسملا  نإ  لوقي : مھضعبو  نسح ، ناطلسلا 

ةعلقلا ىلع  ماھسلا  نومريو  مھل ، نصحك  كیلامملا  هلمعتسي 
فاشتكا الو  كانھ  باھذلا  ىلع  ؤرجي  دحأ  ال  .هالعأ  نم 

.ةقیقحلا
ةاضقلا يضاق  يمتحي  امبر  هل : رھظت  لمأ  ةقرابو  لاق 

؟ دجسملاب
، مدو لاتق  تاحاس  يھ  يخأ ، اي  مویلا  دجاسمب  ءامتحا  ال  - 

.هئاقلل لب  ركذل هللا  تسیل 
ركذل تسیل  دجسملا : ىلإ  عرھي  وھو  هردص  يف  تاملكلا  تَّود 

لب ركذل هللا  تسیل  ..هئاقلل  لب  ركذل هللا  تسیل  ..هئاقلل  لب  هللا 
.ریخب انوكي  نأ  دب  .ریخب ال  يادلو  .هئاقلل 

اًخماش ادب  هناكرأ ، يف  سمشلا  تعطس  دجسملا ، ىلإ  رظن 
ءاضیب ةقارب  هراجحأ  .هیلع  رصتنيو  لبجلاب  طیحي  اًمود ، ًالمحتم 
بعصي ةيانعب  ةتوحنملا  ةیساحنلا  هباوبأو  ةرصتنم ، ةكیمس 
لامجو عدبملا  ةعور  اھنم  ىلجتیل  حتفت  اھلھاجت  وأ  اھدیلقت 
بحلا فراخزو  ةجھبملا  ةایحلا  ناولأ  اھناكرأ  نم  ىلجتت  دولخلا ،

امو اذھ  رئامعلا  ِدّیشُم  هدعبأ  ام  .قامعألا  يف  خسارلا  نقتملا 
! دابعلا ىلع  مویلا  هترسح  ايو  توملاو ! ءانفلاب  اًنیقي  هرثكأ 

مھؤامد طقاستتو  لامجلا  طسو  نونفيو  رونلا ، طسو  نولتاقتي 
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لعل هانب  رئامعلا ! ِدّیشُم  هترسح  اي  .ةفلتخملا  بحلا  ناولأ  طسو 
ملو ایندلا ، عامطأ  كراتل  تاذ هللا  قشاعل  هانب  محريو ، رفغي  هللا 

ناطیشلا نأو  اًنكسم ، هذختتس  عامطألا  ىلع  بورحلا  نأ  عقوتي 
اي .هلذيو  هحبقي  لامجلا  ناكرأ  نیب  رقتسيو  راجحألا  قرتخیس 

! يضاقلا ةرسحو  هترسح 
وعدي دجس  مث  هيدیب ، هھجو  ىطغو  دجسملا ، ضرأ  ىلع  عكر 
امبرو هبلق ، رورغلا  لخد  امبر  ..يردي  نمف  ةرفغملا ، بلطيو  هللا 

، سفنلا وھزو  حومطلا  اھرخن  امبرو  هسفن ، ىلإ  عمطلا  برست 
.هنازتا دقفف  بلقلا ، قامعأ  قشعلا  زھ  امبرو 

فرعيو هینبا ، ةمالس  يف  عمطيو  ديدج  نم  بلطي  اذ  وھ  اھو 
هتبیبحو هینبا  نم  رفیس  هنأو  اھتلحر ، يف  ةدیحو  سفنلا  نأ 
ةميزھو اًفوخو  ًالوصوو  ءافكتسا  ةياھنلا  يف  نأو  هوھزو ، هعمطو 

.ءاطخألا ةھجاوم  نم  رفم  الو  بئاغ ، نع  اھیف  لاؤس  اًراصتناو ال 
ىلع نانئمطالا  ىوس  بلطي  الو  يدي هللا ، نیب  دجسي  نآلاو 
ىلع طبر هللا  ول  ةایحلا ، دیق  ىلع  ناقزري  امھنأ  فرع  ول  هینبا ،

ول هنع ، ٍضار  هنأ  فرعیسف  ىسوم  مأ  بلق  ىلع  طبر  امك  هبلق 
اًموي وأ  ةعاس  لاوزلا  يف  رقتسا  ولو  طقف ، مویلا  ولو  نیقیلا  هءاج 

.نازیملاك نمزلا  لدتعا  ولو  ..موي  ضعب  وأ 
مث هعبصإب  امھحسم  .دجسملا  ضرأ  ىلع  ناتعمد  تطقاست 

.ديدج نم  ثحبي  ماق 
حایص هینذأ ، مصي  فویسلا  توصو  اًعرسم  ملسلا  قلست 
يف نوعرھي  ةقیضلا  ملالسلا  يف  نورشحي  دونجو  ماھسو 

يضاق ریصم  نع  ةوق  يف  لءاستي  ناك  .اولَتقيو  اولُتقیل  سامح 
.لیبسلا يفو  دجسملا  سرادم  يف  ئبتخي  نَّمعو  ةاضقلا ،

، خویش الو  ةاضق  ال  دونجلا ، ىوس  انھ  دجوي  ال  دونجلا : دحأ  لاق 
.رخآ ناكم  يف  ثحبا 
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لك ىرت  انھ  سامح : يف  يدنجلا  لاقف  ةمقلا ، ىلإ  لصو 
ىلع رھظي  ودعلا  قئاقحلا ، لك  كیلإ  فشكنتو  حوضوب ، ءيش 

ئبتخي اھب  ودعلاو  ةعلقلا  ىلإ  رظنا  .كدناسي  قيدصلاو  هتقیقح 
.ةرھاقلا ناكس  ئبتخي  لبجلا  حفس  تحتو  هماھس ، يقليو 

.قئاقحلا لك  فشكنت  ةمقلا  ىلع  ددر :
: قفر يف  لاقو  يوق ، توصبو  ةیئاقلت  يف  رھظلا  ناذأ  عفَر  مث 

.لاتقلا يف  رارمتسالا  لبق  امكب  يلصأ  رھظلا ، ةالص  تناح 
ذاتسألا نعمأ  .ذاتسألا  يأر  نارظتني  رخآلا  ىلإ  امھنم  لك  رظن 

؟ تیتأ نيأ  نم  لاق : مث  ورمع  ىلإ  رظنلا 
تیب وھ  لاتقلا ، نولصاوت  مث  ًالوأ  امكب  يلصأ  ضرأ هللا ، نم  - 

نم نيراف  هوكرتي  مل  ول  هتكئالم  ىلع  اوملسو  اوركذت  هللا 
.ناطیشلا رارقتسا 

!؟ نونجم مأ  يفوص  تنأ  - 
.امبر خیش  - 

ِلّجع .اًعيرس  يلصن  سأب  ال  ریمألا : لاق  مث  ةھرب ، تمصلا  داس 
.ةالصلاب

، قدصلاو نجشلاب  ءيلم  توصب  نآرقلا  أرقو  ةالصلا  ورمع  أدب 
، فویسلا تاوصأ  تايآلا  تقرتخاو  ةھرب  لاتقلا  دونجلا  يسنو 

ةالصلا نم  ىھتنا  نإ  امو  .مھضعب  نویع  يف  عومدلا  ترھظ  ىتح 
عم لاقو : مھحفاصو  هتكربو ، هتحفاصم  نوديري  دونجلا  هءاج  ىتح 

؟ هدض مأ  ناطلسلا  عم  نوبراحت ؟ نم 
ناطلس وھ  يجاحلا  عم  عبطلاب ، ناطلسلا  عم  ةوق : يف  اولاق 

.مویلا هلتقف  بصتغملا  قوقرب  امأ  .دالبلا 
ال لاقو : ءيش  لك  نمو  مھنمو  هسفن  نم  ةيرخس  يف  مستبا 

لك ىلع  ةيادھلا  مكل  ىنمتأ  .ال  مأ  رصنلا  مكل  ىنمتأ  لھ  فرعأ 
.لاح
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نع لیلد  وأ  امبر ، هلأسي  دحأ  نم  ثحبي  هلوح  رظنو  ماق  مث 
.هيدلو ناكم 

ةروسكم هسفن  هلمح ، لقثي  هبلقو  ءطب  يف  ملالسلا  لزن 
ال لبق ، نم  هآر  هفرعي ، هنأ  نظ  لجرب  مدطصا  .عزعزتي  مل  هناميإو 

.نيأ ركذتي 
! صوق يضاق  عزف : يف  لجرلا  حاص 

هعم يقب  سراحو  يدنج  ركذتي ، أدبو  هیلإ  هرظن  ورمع  لاطأ 
.نيدلا رخف  سراحو  يدنج  نیعوبسأ ،

اي كاضقل  تئج  ةوق : يف  لاقو  فیسلا  رھظب  سراحلا  كسمأ 
.قفانم اي  ملاظ 

هنم تقثبناف  هتوق  لكب  فیسلا  رھظب  ورمع  سأر  برض  مث 
.ءامدلا

* * *
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يناثلا بابلا 
ایندلا ثداوح 

اًسفن بطو  ُءا         ـــــ شت ام  ل  ــ عفت مايألا  عد 
ُءاضقلا مكح  اذإ 

ثداوحل امف  ـي         لایللا ة  ــ ثدا ــ حل عز  ــ جت الو 
ُءاقب ایندلا 

كتمیشو اًدْلَج          لاوھألا  ىلع  ًالجر  نكو 
ُءافولاو ةحامسلا 

ديزي سیلو  ينأ         ــ تلا ه  ــ صقنُي سیل  كقزرو 
ُءانعلا قزرلا  يف 

ينغُي امف  ٍن         ــ يح ُرد كـل  ـ َْغت ما  ـ يألا عد 
ُءاودلا توملا  نع 

يعفاشلا مامإلا 
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عبارلا لصفلا 
! ًاناميإو اًعرو  هرثكأو  لجرلا  اذھ  قدصأ  ام  يرصانلا ، اغبلي  اولاق :

قدصو يزخلاو ، ملظلا  نم  رصم  لھأ  لاشتنال  بلح  نم  ءاج 
الو شرع  يف  عمط  ال  بھار ، وأ  سيدق  هنأكو  مكحلا  كرتو  هدعو 

نووالق ةرسأل  مكحلا  داعأ  همكح ، دطویل  ةصرفلا  صنتقا 
باشلا ناطلسلل  شرعلا  داعأو  میكحلا ، مھمكحو  ةمیظعلا 

.مھلدعو ءارمألا  ةردقب  اًروصنم  مویلا  حبصأ  يذلا  يجاحلا 
فوسو ناطلسلا  داع  دایعأو ، تالافتحا  يف  ةرھاقلا  تجرخ 

دھع ىھتناو  سوكملا ، لطبيو  ةماعلا  ىلع  اياطعلا  عزوي 
نویبیلصلا مھنم  فاخي  كولم  ءاجو  دبألا ، ىلإ  ةسكارجلا 

نم ءاج  نیصلا ، كلم  ىتحو  ةشبحلا  كلم  مھاشخيو  لوغملاو ،
.قحتست ام  رصمل  يطعيو  دالبلا  نوصي 

ىلع اونھار  مھنأل  اًحرف ؛ نوللھي  مھئباخم  نم  ءاملعلا  جرخ 
.ةرھاقلا يف  مزھني  نأ  دبال  ناك  قوقرب  نألو  حبارلا ، سرفلا 

اياوزلا يف  ءارقفلا  ماعطإب  رمأو  حئابذلا ، حبذو  ناطلسلا  داعو 
نكت مل  ولو  يلاوتلا ، ىلع  مايأ  ةعضب  ليدانقلاب  ةرھاقلا  ةءاضإو 
اغبلیل اًحيرض  سانلا  ىنبل  نیملسملا  ىلع  ةمرحم  راجحألا 
نكلو اًديدحت ، نويرصملا  هفرعي  ام ال  ءيش  نم  رصم  ذقنأ  يذلا 

.مكحلا يف  عمطي  ملو  ناطلسلا  داعأو  رصم  ذقنأ  هنأ  دب  ال 
قوقرب ىلع  هراصتنا  دعب  هسفنل  رصم  مكح  ذخأي  مل  اغبلي  نوك 

امأ .ةعدبو  رخفك  ةرھاقلا  باوبأ  فلخ  هل  حيرض  ءانبل  يفكي 
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ذخأیل هیلع  ضبقلا  متو  اًدمح  ، برھلا  يف  حجني  ملف  قوقرب ،
.مدعیف هءازج 

نوجرخي نويرصملاو  ءاشعلا ، دعب  رھنلا  رحسو  ةظحللا  ةعورل  اي 
! نیلفتحم

ىلع مھضعب  وأ  اًفعاضم ، مھلافتحا  ناكف  صوق  يلاھأ  امأ 
نأ دعب  اھلك  هرمع  مايأ  لمجأ  يضقي  ناك  يواضرلا  رجاتلا  لقألا ،

هلالذإ دَّمعت  يذلاو  راعلاو  مؤشلا  بلج  يذلا  صوق  يضاق  لحر 
ىلإ رمعلا  داعو  همعدي  يذلا  ناطلسلاو  وھ  َلَحَر  نیترم ، وأ  ةرم 

.هباوص
هنم مرحو  طقف  راجتلا  نم  صوق  يلاھأ  ىلع  هعزوو  ًالجع  حبذ 

بھذو ءاش هللا ، نإ  تیملا  يضاقلا  عم  اًموي  اوفقو  دقف  ءارقفلا ؛
هیلع عقو  يذلا  ملظلا  نع  نزح  يف  هل  يكحي  خویشلا  دحأ  ىلإ 
فیكو هنع ، اًمغر  هتنبا  يضاقلا  قلط  فیكو  هتنباو ، هتجوزو  وھ 
فیكو لوبقلاو ، ضفرلا  يف  ةاتفلا  قح  نع  ةبيرغ  تاملكب  هوفت 
اًزشان تحبصأو  يضاقلا ، ىلإ  اھباھذ  دعب  هتجوز  هیلع  تدرمت 

الو هعیطت  الو  اھرمأي ، نأ  ىلع  ىوقي  ال  ةملكلا  ىنعم  لكب 
صوق يضاق  نأب  ىتفأو  فطاعت ، يف  خیشلا  هل  عمتسا  .هیضرت 
يضاق هب  ىتفأ  ام  لك  نأو  نآلا ، دوجو  هل  سیل  هنأو  هلزع ، مت  دق 
رھملا دیعي  اھب ، قحأ  اھجوز  نأو  قلطت ، مل  هتنبا  نأو  مارح ، صوق 

.هللا ءاش  نإ  اھب  لخديو  ايادھلاو 
ةدالو ذنم  هتجوز  رجھو  هسفنب ، هتنبا  بري  مل  يواضر  رجاتلا 

رجاشتي اھمظعم  يف  ناك  ةلیلق ، تارم  ىوس  اھري  ملو  هتنبا ،
عبني ناك  اھیلع  هقنحو  هتجوزل  هھرك  .اًعم  امھبرضي  وأ  اھمأ  عم 
نمو اھجوزت ، هنأ  ىوس  هتفرتقا  بنذ  نود  هل  ديدشلا  اھبح  نم 

؛ اھقیلطت نم  هفوخو  هتلئاعو  هلھأ  نم  هیلع  ضورفملا  اھدوجو 
يف اھئاقبإ  ىلع  اًھَركُم  ناك  .هبراحتو  اھتلئاع  بضغت  ال  ىتح 
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يف ًاليوط  اًتقو  يضقت  تحبصأو  عاطتسا ، املك  اھاشاحتو  هتیب ،
ریسي ءيش  لك  ناكو  اھلاوخأ ، نیب  اھتنبا  تَّبَرو  اھتلئاع ، تیب 
رشنو نازیملا  بلقو  صوق  يضاق  ءاج  ىتح  حضاو ، ماظن  ىلع 

.ةجوزلاو تنبلا  تأرجتف  ىضوفلا ،
هتيراج ةرجح  ىلإ  لخدي  ملو  اًحرف ، ناك  مویلا  هتیب  لخد  امدنع 
يھو اھأجاف  .هتجوز  ةرجح  ىلإ  بھذ  لب  موي ، لك  لعفي  امك 

، ةيوق ةعفص  اھعفص  ىتح  تماق  نإ  امو  تماقف ، لكأت ، ةسلاج 
يف لاقو  اھیف ، اھمكلو  لبق ، نم  اھرسك  يتلا  اھعارذل  رظن  مث 

.مویلا كلتقأ  وأ  يرماوأ  لك  نیعیطت  نیفد : هرك 
دعب ىتح  لضفأ  ةایح  عقوتت  ملو  هتامكل ، تداتعا  قطنت ، مل 
دعب اھجوزب  لوخدلل  اھتنبا  زھجت  نأ  اھرمأ  .صوق  يضاق  ءيجم 

هتفقوتساف هتنبا  ةرجح  ىلإ  هجتاو  طوسلاب  كسمأو  عوبسأ ،
تامالعو اھجوز  اھب  ىضري  نل  نآلا  اھتبرض  ول  ةلئاق : ءاجر  يف 

.اھدسج هوشت  طوسلا 
ملكتتو ضفرتو  يضاقلل ، اھدلاو  يكتشت  تناك  دانع : يف  لاق 

ىلإ بھذت  نأ  لبق  اھبيدأت  نم  دب  لب ال  معنو ، ال  لوقتو : درمتتو ،
.اھجوز تیب 

ام سیل  برضلاو  ةسیبح ، اھعومدو  تادلج  رشع  هتنبا  برض 
تبرھ ولف  ران ، نم  تاقلح  يف  قلعم  رمعلاو  نآلا ، اھبلق  قرحي 

توملاف تیقب ، ولو  اھلتق ، يف  ببستت  امبرو  اھمأ ، يذؤت 
! حورلا توم  عشبأ  امو  اھریصم ،

رمو هتوقبو ، هسفنب  اًروخف  هتنيز ، لماكب  قوسلا  ىلإ  جرخ  مث 
نسح مأ  حلملا  ةعئاب  تناكو  .نآلا  روجھملا  يضاقلا  تیب  ىلع 

رميو نآلا  يتأیس  يضاقلا  نأكو  سامح  يف  رادلا  مامأ  سنكت 
نم كلھو  تام  ةفرخ ، اي  زوجع  اي  ءافج : يف  اھل  لاقف  اھمامأ ،

، هملظ نمو  هنم  انحارأو  كلھ  هلجأ ، نم  نیسنكتو  هدنع  نیلمعت 
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.نیفرعت ول  هكالھ  يف  ببسلا  تنأو 
دوسأ ًابوث  يدترت  تناكو  هیلإ ، ترظنو  سنكلا  نع  تفقوت 

، هھجو يف  تقصب  مث  اھمف  يف  ءاملا  تعمجو  ةرملا ، هذھ  اًفیظن 
! لجر اي  روغ  تلاقو :

يف هتوق  لكب  اھلكر  مث  تلعف ، ام  كردي  ال  وھو  هینیع  حتف 
تكسمأو تماق  مث  تھوأتو ، ضرألا  ىلع  تعقوف  اھنطب 

، ءاسنلا برضا  حیصت : يھو  هسأر  ىلع  هتبرضو  ةسنكملاب 
! لاجرلا ةرع  اي  ًالجر  حبصت  كلعل 

لوأل تمستباو  بابلا ، تقلغأو  تیبلا ، تلخد  قیفي  نأ  لبقو 
.تكب مث  اھلفط  ةافو  ذنم  ةرم 

* * *
هسرح هعمو  ديدجلا ، صوق  يضاق  ءاج  يلاتلا  مویلا  يف 
هسفن طیحيو  ةیلاغلا ، سبالملا  يدتري  ناكو  هوبتاكو ، هدوھشو 

يلاھألاب شطبلا  أدب  لوألا  هموي  ذنمو  يلاعتلاو ، رورغلا  نم  ةلاھب 
يف سانلا  ضعب  سماھتو  ةیساقلا ، ةعيرسلا  ماكحألا  رادصإو 
برش لعجتو  دلجلا  عنمتو  ةایحلا  ذقنت  رانيد  فلأ  نأب  مھتویب 
اوءدب نولیلق  نورَخآو  يضاقلا ، اذھ  دنع  ًالالح  شیشحلا 
لكنيو ةظھاب ، بئارض  ضرفي  شاطنم  ریمألا  نأب  نوسماھتي 
نكمي لیللا ال  نأب  اوعنتقا  مھنأو  عفدلا ، نع  عنتمي  نمو  ءارقفلاب 

ةحص مدع  تبثأ  شاطنم  نكلو  هیلع ، وھ  امم  دوسأ  نوكي  نأ 
لاوش لالھ  غوزب  ارصاع  دق  اغبليو  شاطنم  ناك  ول  لب  اذھ ،

داوسلا كرتو  هراد  مزتل  الو  روھظلا ، لالھلا  ىشخي  نأ  متحتل 
لبقتو راجتلا  يضاقلا  لبقتسا  لوألا  مویلا  يف  .رطیسيو  رشتني 

جاوز ربخ  فزي  ءاج  يذلا  يواضر  مھلوأ  ناكو  ايادھلاو ، ءارطإلا 
اًدیعس جرخو  ةظھاب ، ةيدھب  ءاجو  فافزلل ، يضاقلا  وعديو  هتنبا ،

نع تفقوتف  حلملا  ةعئاب  امأ  .اًریخأ  نوكلا  لادتعا  نع  ًایضار 
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تبرتقا ول  اھنأب  اھددھو  ءاردزا ، يف  يضاقلا  اھدرطو  رادلا ، سنك 
محري ىتح  اھرمع  ةياھنل  اھنجسیسف  ىرخأ  ةرم  تیبلا  اذھ  نم 

.حلملا ةعئاب  تفتخا  .بیئكلا  اھرظنم  نم  رشبلا 
نإ هتجوزل : لاقو  هتجوزو ، يھ  تیبلا  يف  هتنبا  يواضر  سبحو 

تلواحو اھتوم ، دنع  الإ  جورخلاب  اھل  حمسي  الأب  هوحصن  ءاملعلا 
نأ اھل  ادب  نكلو  ىرخأ ، ةرم  ةبشخلا  لوح  اھعارذ  طبرت  نأ  اھتنبا 

نكمي ةرملا ال  هذھ  رسكلا  نأو  عارذلا ، كيرحت  عیطتست  اھمأ ال 
ىلع تتبرو  ةتماص  تلظ  لب  مألا  ِكبت  ملو  اھتنضتحا ، .هحالصإ 

.اھتنبا رھظ 
* * *

ىلع ٌّرِصُم  لیقث  فیض  هنأكو  هلقع  باب  قدي  هسأر  يف  حرجلا 
.ملكتي نم  الو  وھ  نيأ  فرعي  الو  عمسي  الو  ىري  اًمايأ ال  لوخدلا ،

ایح ىقبي  نأ  دبال  ایح ، هديرأ  حیصي : ناك  هفرعي  توص  ىدص 
.دعب باذعلا  أدبي  مل  هنم ، َّصتقأ  ىتح 

عمسو لقعلا  ايابخ  لخاد  لیقثلا  فیضلا  عم  ددرتت  تاملكلا  هذھ 
.ددرت ةھيرك  تاوصأ 

، .. هنع اوعفاد  هدونج  الو  هتفصنأ  رصم  ال  قوقرب ، رقھقت  - »
..سانلا دالوأ  هناخ  ..اًسرد  هونقل  ماشلا  يفو  ماشلا ، ىلإ  برھ 

الب اًدبع  ناك  ايدنج  ال  مھلثمو ، مھنم  ًاناطلس  ديرت  سانلا  دالوأ  .. 
ةماعلا نم  نیيرصملا  كلم  هنأ  نظي  ناك  رورغملا  .مأو  بأ  الو  لصأ 

«. ..سانلا دالوأو  ءاملعلاو 
مث ًالوأ ، قوزاخلا  ىلع  هدالوأ  ىري  نأ  دبال  ..صوق  يضاق  - »
يف هحفاصتل  همامأ  هءاشحأ  جرخي  مث  هدلج ، لك  نيدلا  رخف  عزني 

، هھجو ىلع  قصبي  نأ  دعب  ءطب  يف  تومي  هكرتي  مث  ةرارح ،
«. اًریثك سیلو  تقولا  ضعب  شیعي  نأ  دب  صوق ال  يضاق 

لك فرعي  نيدلا  رخف  امھناكم ، فرعي  امھ ؟ نيأ  ..هادلو  - »
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«. ءيش
اھدعب سیل  سأرلا  مالآو  اھلخادب  وھو  ..اًمايأ  ةبرعلا  تكرحت 
ناولأ اياظش  روصلاو  ةمحالتم  تاوصألاو  شوشم  لقعلاو  مالآ ،

لھ هتركاذ ؟ دقف  لھ  دبألل ؟ هلقع  دقف  لھ  .هلوح  صوخشو 
نم بساحيو  نفدو  تام  لھ  نونجلا ؟ نم  سمب  بیصأ 

همحري ال  َمِلو  هرظتني ، باقع  ُّيأو  هفرتقا  بنذ  َّيأ  نیكلملا ؟
ىنمت مكو  ىشالتيو ، يھتنیف  ىوقأ  ةبرضب  هیلع  يضقیف  ردقلا 

يف هیضقیس  يذلا  يقابلا  رمعلا  وحميو  بارتلا  تارذب  جزتمي  نأ 
ملأ حلملا ؟ ةعئاب  نيأ  .باذع  هدعب  سیل  باذعو  يزخو  لذو  نونج 

قشنتسي سنكلا ؟ نع  تفقوت  لھ  ىرت  تیبلا ؟ سنكت  لزت 
ىلع نم  اھحيزي  نم  ىلإ  جاتحيو  ناكم ، لك  يف  بارتلا  تارذ 

، نآلا تفتخا  حلملا  ةعئابو  هلوح  بارتلا  هدسجو ، هسأرو  هینیع 
؟ اھیلإ جاتحي  وھو  تفتخا  َمِل  .توملاب  أبنتت  الو  رابغلا  حيزت  ال 

كراعملاو ..دعابت  وأ  ..ىفتخا  .هینذأ  مصي  ناك  نيدلا  رخف  توص 
ناكم ىلإ  هلمحي  لمجلا  اذھ  ..ليوط  قيرطلاو  ..هلوح  فویسلاو 

.فیس الو  ةبیبح  الو  دلو  الب  هدحو  ..لوھجم 
تارجحو ةفیظن ، ةئیضم  تارجح  كركلا  يف  ةعلقلا  نجس  يف 

.نارئفلاب ةئلتمم  ةنفع 
ءاج هعم ، انھ  هنأ  قدصي  الو  اًدیج  هفرعي  توص  تاكحض  تلع 

.زیمملا توصلا  ىوس  قبي  ملو  ليدنقلا ، أفطناو  لیللا 
بارخلا اذھ  لك  يف  تببست  نم  اي  صوق ؟ يضاق  اي  تئج  - 

؟ كلدعب
نونسلاو سوباكلاك  رمعلا  ادبو  .مايألا  هذھ  ءایشألا  هیلع  طلتخت 

.رصبلا حملك  فلتخت  نكامألاو  مايألاك 
؟ نآلا لدعلا  يف  كيأر  ام  بیجت ؟ َمِل ال  - 

ماعط نم  ةیضاملا  مايألا  يف  تءاس  هتحصو  ضرألا  ىلإ  ىوھ 
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هببس فرعي  ليوط ال  رفسو  ةخستم  هایمو  ةملظم  نكامأو  نفع 
يف ةبيرقو  ةدیعب  ودبت  تافاسملاو  نكامألا  لعج  امو  .هتياھن  الو 

ال ىتح  هینیع ؛ ىلع  طابرلا  اذھ  وھ  ةلیحتسمو  هدي  لوانتم 
حمالمب رشبلاو  دحاو  نولب  نوكلا  ىقبي  ىتح  مھفي ، الو  فرعي 

! لایخلا لمع  نم  لاكشأو  ةدحوم 
وأ نیتروصب  ملاعلاو  هسأر  ىلع  فیسلا  ضبقم  رقتسا  ذنم 

، ریخب سیل  وھ  تاسمھ : عمسو  امھحتف  مث  هینیع  ضمغأ  .رثكأ 
رخف هنم  مقتنیل  شیعلا  هل  نوديري  لب  عبطلاب ، هتوم  نوديري 

يضاق لب  نيدلا ؟ رخف  ..شیعي  نأ  دب  ال  ..نيدلا  رخف  نيدلا ،
.صوق

نم هتقافأ  هیعارذو  هھجوب  تمدطصاو  ةوقب  هایملا  تعفدنا 
نم دب  ال  ةوقو : ةوحص  يف  لاقف  رجفلا  رھظو  .ليوط  سوباك 

.ةالصلا
.اًعم يلصن  مث  .ًالوأ  لكأت  - 

ةھج يف  هلقعو  هلوح  رظنف  هینیع  ىلع  نم  طابرلا  مھدحأ  كف 
نم رثكأ  هملؤي  ناك  ةیضاملا  مايألا  يف  هتالص  مدعو  ةلبقلا ،

.هینیع لوح  طابرلا 
* * *

مأ يدیب  كلتقأأ  يردأ  ..ورمع ال  لجرلا : لاقو  توصلا  هنم  برتقا 
رخف كلتقي  امدنع  يمامأ  قزمملا  كدسج  ىرأ  ىتح  رظتنأ 

؟ نيدلا
ناك اذإ  امو  اًحزام ، مأ  اداج  توصلا  ناك  اذإ  ام  اًدكأتم  نكي  مل 

.اًدیج هركذتي  هنكلو  .اًھراك  مأ  اًدودو 
؟ تنأ اذھ  قوقرب ؟ ناطلسلا  يالوم  ددرت : يف  لاق 

الو كالوم  انأ  الف  .انأ  تسل  ال  ءاصفرقلا : سلجي  وھو  قوقرب  لاق 
رظتنأ رثكأ ، ال  ماشلا  يف  ةعلق  يف  نیجس  لب  ناطلسلا ، انأ 
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.يلتقب رماوأ  ورمع  اي  كلثم 
رقنس ریمألا  هلوح : نینوجسملا  ىلإ  ریشي  وھو  قوقرب  لاق  مث 

يئاقدصأ اي  اذھو  .دیمحلا  دبع  ریمألاو  نيدلا  باھش  ریمألاو 
! صوق يضاق 

اي كفرعي  لكلا  سامح : يف  قوقرب  لاق  مث  تاسمھلا ، اولدابت 
.يلاحلا ناطلسلا  نم  رثكأ  ىتح  ورمع ،

مھنأ فرعت  تفاخ : توص  يف  لاقو  قوقرب  هنم  برتقا  مث 
؟ كلذك سیلأ  كنولتقیس ،

.فرعأ - 
؟ ریمألا نبا  ىلع  دحلا  ةماقإ  ىلع  نآلا  مدنتو  - 

.ىرخأ ةرم  هنمیقأل  نمزلا  يب  داع  ول  هللاو  ةوق : يف  ورمع  لاق 
.سأب ال  رصم ، لھأ  ىلع  بيرغ  كدانع  - 

يف ددرتتس  تنك  لھ  يالوم ، اي  تنأو  ریكفت : الب  ورمع  لاق  مث 
؟ سانلا نبا  ىلع  دحلا  ةماقإ 

اغبلي عم  اوفقو  سانلا ! دالوأ  لك  ىلع  همیقأ  لب  ریكفت : الب  لاق 
.كیلامملا دالوأ  مھیف ، لمأ  ال  دھعلا ، اوناخو  شاطنمو 

ةياھنلاو امبر  ریصق  تقولاف  انھ ، يالومل  يعاد  نكلو ال  لاق : مث 
نیب يبأ  مسا  عمسا  نأ  بحأ  سنأ ، نب  قوقرب  لق  .ةموتحم 
نإو مھيوبأ ، نوفرعي  ال  كیلامملا  مظعم  فرعت  .رخآلاو  نیحلا 

ينغت زونكلا ال  .الف  انأ  امأ  رسألا ، ناكم  ىلإ  نودوعي  الف  مھوفرع 
؟ ورمع اي  ةلئاع  كيدلأ  .ةلئاعلا  نع 

اناك نإ  الو  امھناكم  فرعأ  ال  نادلو ، يدل  لاق : مث  اًتماص  يقب 
.ةایحلا دیق  ىلع 

يف نفدأ  نأ  ديرأ  تومأ ال  امدنع  هعمسي : هنأكو ال  قوقرب  لاق 
.يبأ طقف  يبأ ، عم  نفدأ  نأ  ديرأ  اذھل  ًالھأ  تسلف  يدجسم ،
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؟ تنأو
يف كشأو  رایتخالا ، انل  نوكرتیس  اوناك  ول  يالوم  اي  فرعأ  ال  - 

.ساسألا نم  انل  نفد  لب ال  كلذ ،
؟ ًالوأ يلصن  ًالئاق : ماقو  هلوح  رظن  مث 

مل اذامل  فرعت  لاقو : هبناجب  قوقرب  سلج  ةالصلا  دعبو 
؟ يتميزھ دعب  ينولتقي 

.ال - 
؛ قلقت نأ  دب  كیلامملا ال  ءارمأ  كلتقي  امدنع ال  ينولذي ، ىتح  - 

.اًمود ةمحر  لتقلاف 
امدنع ورمع ، اي  لوقلا  ينقدصا  لوضف : يف  قوقرب  لاق  مث 

؟ ةنجلا لخدأو  اًدیھش  نوكأس  ءارمألا  ينلتقي 
.كلذ ىنمتأ  لاقو : ىسأ  يف  ورمع  مستبا 

؟ اذھ سردت  ملأ  فرعت ، كنأ  دب  ال  فرعت ، لب  - 
.اھیلع بساحتس  يتلا  كتین  يھ  - 

زكرمو ملاعلا  بلق  اھءاقبو  رصم  ىلع  ةظفاحملا  اًمود  تناك  - 
.نوكلا

ةسكارشلا تلضف  بجاو ، مالكلاف  ریصق  رمعلا  نأ  امب  - 
يف نوقثي  ال  ةماعلاو  كتلئاع ، تبلجو  بصانملا  مھتیطعأو 

.مھمالسإ
كلتق ول  نيدلا ، رخفو  اغبلیك  ملكتت  تنأ  اھ  لاقو : كحض 

، مھل نامأ  ءارمألا ال  نأل  اذھ  تلعف  .يلابأ  نلف  يمامأ  نيدلارخف 
، ءاقبلا ماشلاو  رصمل  ديرأ  اھرارقتساو ، دالبلا  نمأ  يتياغو 

ىوس رصم  يمحي  ال  ورمع ، .لودلا  يھني  كیلامملا  لاتتقاو 
نتفلا ىلع  يضقيو  رومألا ، مامزب  كسمي  يوق  ركسع  كباتأ 

ءانبأ امأ  مھفرعيو ، مھنم  هنأل  كیلامملا ؛ فیخيو  لاتقلاو ،
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مھل ةقاط  الو  ةوق  الو  لاتقب ، مھل  لبق  ال  سان ، دالوأف  نیطالسلا 
عافدلاو لاتقلل  شاع  نم  لتاقملا ، .ءارمألا  ةكوش  رسك  ىلع 

.سانلا نبا  هفرملاك  سیل  مالسإلا  نع 
كدعب نم  مكحلاب  يصوتس  َتنكل  ًاناطلس  لازت  تنك ال  ولو  - 

؟ كنبال مأ  هب  قثت  يكولمم  ریمأل 
تارماؤمب ينبال  لبق  الف  يكولمم ، ریمأل  عبطلاب  ریكفت : الب  لاق 

.جراخلاو لخادلا  نم  ءادعأ  ةھجاوم  الو  كیلامملا 
نأ يبجاو  نمو  ةنجلا ، نیيرصملل  نمضت  نأ  كبجاو  نم  ورمع 

.ایندلل لمعأ  انأو  ةرخآلل  لمعت  تنأ  ةميرك ، ةایح  مھل  نمضأ 
لذ نم  مھیمحأ  انأو  رانلا ، نم  مھیمحت  تنأ  اًضعب ، انضعب  لمكي 

يفادھأ قیقحت  نكلو  هفادھأ ، انم  لكل  .يدتعملا  ةوسقو  ةازغلا 
، كفادھأ اھب  تنأ  ققحت  يتلا  ةقيرطلا  سفنب  نوكي  نأ  نكمي  ال 
ول امبر  لتاقملا ؟ تنأو  ملاعلا  انأ  تحبصأو  نكامألا  انلدابت  الإو 

؟ لوقأ ام  مھفت  اًدحاو ، اًموي  اذھ  انلعف 
دقتفت قوقرب : لاقف  اًتماص ، يقبو  باجيإلاب ، هسأر  ورمع  َّزھ 

؟ كيدلو
.ُأَدَْھأ هُتفرع  ول  امھریصم ؛ ىلع  فاخأ  - 

؟ خیش اي  فعض  اھیف  امو  ایندلا  ىلع  فوخلا  يف  سیلأ  - 
.ةدارإلا مطحي  دلولاو  فعضلا ، لك  يھ  ایندلا  - 

.هذھ كتلعف  لعفت  نأ  لبق  امھریصم  يف  ركفت  نأ  دبال  ناك  - 
.فعض لك  نم  درجتلل  ةلواحم  تناك  - 

؟ ددرتت ملأ  - 
.ددرتأ مل  - 

؟ نآلاو - 
رمأ تیلوت  امك  امھرمأ  ىلوتیس  نأ هللا  يف  قثأ  لقألا  ىلع  - 

416



.حلملا ةعئاب 
لستغي نأ  ديري  قوش ، يف  ةریبكلا  ءاملا  ةرارج  ىلإ  رظن 

.هاوس هل  سیلو  هتياغ  لك  وھ  نآلا  ءاملاو  برشيو ،
امھنیب ةقادصلاو  هيوھتسي  قوقرب  عم  ثيدحلاو  هتلیل ، مان 

.موي دعب  اًموي  سمخلا  تاولصلا  ءارمألاو  ناطلسلاب  ىلصو  ومنت ،
يف الغوت  دق  شاطنمو  اغبلي  نأو  لیحتسم ، ذاقنإلا  نأ  ادبو 
ربخ الب  رخآ  رھش  مث  رھش  رم  .نیح  ىلإ  امھرمأ  ایسنو  مكحلا ،

.دحأ ریصم  ىلع  هنئمطت  ةملك  الو 
، ناكملا ءيضي  ليدنقلاو  ةرفاو ، هایملاو  اًفیظن  ناك  ماعطلا  نكلو 

.ةریبكلا نجسلا  ةرجح  يف  ثالث  ذفاونلاو 
.التُق دق  هادلو  ناك  ول  هنجس  يف  تومي  نأ  ورمع  ىنمتو 

ناتللا امھاتماستبا  امھ  .مالآلا  ليزيو  سفنلا  ئِّدھي  توملا 
فقاوملا ضعبو  رغصأ  نس  يف  امھو  امھتاملكو  امھركذتي ،

.ثادحألاو
امھو اًعم  اكحض  امدنعو  لینلا ، فافض  ىلع  اًعم  اراس  امدنع 

نأ نم  اھیلع  فاخي  يتلا  امھتداعس  يھ  ىولحلا ، نالكأي 
امھل لبق  باذعو ال  ملظم  ریصم  نم  امھیلع  ىشخيو  ىشالتت ،
يتلا امھتءارب  يھو  ءوضلاك  اھركذتي  يتلا  امھتءارب  يھ  .هب 

.تقولا ضعب  ىقبت  نأ  ىنمتي 
هتظلغ ًالجر ، هرقحأ  ام  .اھدلاو  اھب  لعفیس  اذام  ىرت  ..ةفیضو 
اھجوز لھ  صوق ! ىلع  رطیسي  هعمطو  مئاھبلاو ، ریمحلا  رفنت 
اھدلاو نیبو  هنیب  نماكلا  هركلاف  لعفیس ؛ هنأ  فرعي  اھنع ؟ اًمغر 

ىلع ةروثلاو  اھرسك  يف  اھدلاو  ةبغر  مھفيو  هاوس ، هفرعي  ال 
هنأ يف  كش  لھ  .هيذؤيو  هظیغي  ام  لك  قیقحتو  صوق  يضاق 
اھب قلعیس  لعف  ولف  لعف ، دق  نوكي  الأ  ىنمتي  هسفنل ؟ اھديري 

ةداعسلل سیل  باوص ، ىلع  تناك  فرعي ، ةفیض ، تجوزت  .رثكأ 
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ىلع رشبلل  ققحتي  نأ  اضرلل  سیلو  ملاعلا ، اذھ  يف  رصتنت  نأ 
.اھنس رغص  نم  مغرلا  ىلع  هنم  رثكأ  فرعت  تناك  .ضرألا 

، امبر ةرم  اھمضي  نأ  دبال  ناك  هردص  ىلع  اھسأر  تعضو  امدنعو 
ترشنو هلقع ، يف  ةنمزألا  تریغ  اھنأب  اھربخيو  ةوقب  اھمضي 

امك هنایك  لزلزت  تناك  ةئيربلا  اھتكحض  نأو  هسفن ، لوح  ءوضلا 
.ةياھنلا اھنأ  فرعي  نكي  ملو  ملكتي  مل  .لبق  نم  اًئیش  لعفي  مل 

مدلا معط  لیحتسملا  قوشلل  حلملا ، ةعئاب  باوص  ىلع  تناك 
توملا عقو  هدقف ، ام  لب  هدقفیس ، ام  ىلع  فوخللو  همف ، يف 

.حورلل توم  الب  سفنلل 
ىقبيو هیعارذ ، نیب  اھذخأيو  اھلبقي  نم  وھ  نوكي  نأ  دبال  ناك 

ملو .قوتلا  نع  هبلق  فكيو  هقوش  أدھي  ىتح  اًمايأ ؛ اھیعارذ  نیب 
، مھفت تناكو  فرعت  تناك  اھعومد ، معط  قوذتيو  ركذتي  ثدحي ،
، ءيش لك  ىلع  رداق  هنأ  نظ  .ةفرعملاو  مھفلا  نع  وھ  زجعو 

ىقبتسو ةفیضو ، هيدلو  بحي ، نم  َّلك  مضیس  ریبكلا  هتیب  نأو 
هنأ امبر  يسن  .هتردقو  هتوقب  هركذت  هتيامح  تحت  حلملا  ةعئاب 
ةروص يف  يتأي  ءالبلا  نأو  هتدارإ ، قیقحت  نع  رشبلاك  زجعي 

.اًمود دقفلا 
قمعلا اذھ  اھركذتي ، يتلا  نودلخ  نب  نمحرلا  دبع  انیع  يھ 

ردقلل مالستسالا  اذھ  سأیلا ، يف  صوغلاو  راسكنالا  يف 
ملو ایجيردت ، تشالتو  تلءاضت  دق  اھلك  قرطلا  نأل  رارمتسالاو 
الب ليوط  قيرط  .سفن  لكو  حور  لك  نم  غراف  قيرط  ىوس  َقبي 
الو ةسامح ، يف  ریطي  رئاط  الو  ةيویح ، يف  زفقي  ناویح  الو  عرز 

.تھاب تابثو  ةباتر  لب  ةایح  الو  ةسامح 
اھنضتحيو اھسملي  رخآ  لجر  نم  هبلق  ايانح  نیب  رشتنت  ةریغو 

؟ يردي نم  هبحتو ، تقولا  عم  هل  بیجتست  امبرو  هل ، اھلعجيو 
نمزلا رورم  عم  ریغتت  نأ  نكمي  ةيوقلا  اھرعاشمو  ةریغص  اھنس 
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، امات ًانایسن  صوق  يضاق  ىسنتس  رخآلا ، ولت  دلولا  باجنإو 
نم اھب  رعشت  امبر  لب  اھتركاذ ، نم  اضرلاو  ةحارلا  تاظحل  وحمتو 

.نباو جوز  عم  ديدج 
نم رثكأ  موي  لك  هانمتو  توملل  دعتسا  ًابيرق ، هرمأ  يھتنیسو 

.رخآلا مویلا 
، رفغتساو اعد  هینذأ  يف  امھتوص  ىودو  هيدلو  ركذت  املكو 

زتھي مل  .رفغتسيو  أدھي  مث  روثيو ، رمذتي  ناك  ةلیلق  ًانایحأو 
جزتميو بلقلا ، ىلإ  اًمئاد  ًالخدم  دجي  ناك  سأیلا  نكلو  هناميإ ،

.ةميزھلا ةرارمب 
وھ اذھ  ناك  امبرو  لعف ، سانلا ، نبا  ىلع  دحلا  ماقأ  هنكلو 

.دیحولا هراصتنا 
هتیصخش فرعي  أدب  قوقرب  عم  ةقادصلا  ومنو  تقولا  رورم  عم 

، هسفن نم  ىتح  رخسيو  كحضلا  بحي  هنأ  عقوتي  ملو  همھفيو ،
ناك ةلیقثلا  تاعاسلا  هذھ  يف  لب  ةایحلل ، ٌّبِحُم  عضاوتم  هنأو 

.دیحولا هقيدص 
؟ ينع اذام  كيدلو ؟ لجأ  نم  نزحلا ؟ اذھ  لك  َمِل  اًموي : هل  لاق 

اذام يسفنل ، لب  يتاجوزو  يدالوأ  لكل  ثدحیس  ام  فرعأ  انأ ال 
لك انأ  ترسخ  يضاقلا ؟ بصنم  صوق ؟ يضاق  اي  رسختس 
يھ كناميإ ؟ نم  ىوقأ  يناميإ  َّنأ  َْمأ  كنزحب ، نكأ  ملو  ءيش 

َْمأ هیلع ؟ فاخت  دلو  درجم  مأ  خیش ؟ اي  اھدقتفتو  اھبحت  ةأرما 
؟ اًعم نانثالا 

.بجي ملو  ىسأ  يف  ورمع  مستبا 
انل ةاجن  نأ ال  فرعت  كنأ  دبال  فرعت ، اًعم ، نانثالا  قوقرب : لاقف 

تسیل اھب  لماعتن  يتلا  ةمحرلا  هذھ  نأو  نجسلا ، اذھ  نم 
نوقفشي نيذلا  كركلا  ءارمأ  ضعب  لب  اغبلي ، الو  شاطنم  ةمحر 

ىتم كینیع ، علتقیل  نيدلا  رخف  ءيجم  مدع  ينشھدي  انیلع ،
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؟ كيأر يف  يتأي 
؟ هذھ كترارم  هللا  بضغت  الأ  قوقرب : لاقف  ورمع ، بجي  مل 

؟ میلس بلقب  هتدارإ  لبقتت  نأ  ضورفملا  نم  سیلأ 
فلكي هللاو ال  نزحي ؟ نأ  ناسنإلل  سیلأ  نكلو  هتدارإ ، لبقتأ  - 

.اھعسو الإ  اًسفن 
قوشو بح  هنأ  مأ  كبلق ، نئمطي  كيدلو  ىلع  تننأمطا  ولو  - 

ةأرما ىلإ 
؟ خیش اي 

.ریخب امھنأ  تفرع  ول  يبلق ، نئمطي  ةوق : يف  لاق 
؟ ةأرملاو - 

؟ ةأرما ُّيأ  - 
.موي لك  مونلا  كبلست  نم  كانھ  نأ  دبال  - 

.هینیع يف  قوشلا  حوضو  نم  يزخلاب  رعشي  اًنكاس  يقب 
نیب ناقرفي  توملاو ال  قشعلا  وھ  ريرم : مكھت  يف  قوقرب  لاق 

، رایتخا نم  كیلامملل  سیل  ریقفو ، ينغو  ناطلسو  خیش 
ام سیل  يمحي  ام  راتخن  انتایح ، يف  كراعملاك  ورمع  اي  ءاسنلاو 

.بلقلا هیف  بغري 
امك توملاك  ةبوتكم  رادقأ  يھ  سانلا ، مظعم  دنع  رایتخا  ال  - 

.تلق
، يدنج بلقب  لب  قشاع  بلقب  نھنم  ايأ  رتخأ  مل  يتاجوز  - 

اھیفو بیطلاو ، ثیبخلا  اھیفف  اھزرف ؛ بجي  ايادھ  يراوجلاو 
هذھ يف  دحأل  ءالو  ال  عماطلاو ، سوسدملاو  لسعلا  يف  مسلا 
رتخت مل  راتخيو ، قشعي  نأ  عیطتسي  يضاقلا  ظوظحم  .مايألا 

مأ كلقع  كتدقفأ  ةيراج  يھأ  دقتعأ ، ام  ىلع  ىلوألا  كتجوز 
؟ هنودب ایحت  نأ  َتزجعو  ًابذع  ءام  كتقس  ءارحصلا  نم  ةینج 
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.نایبصلاك ركفي  نأ  يضاقلل  سیل  ةمارص : يف  ورمع  لاق 
يضاقلا نیب  قرف  قشعلا ال  تاظحل  يف  لاقو : قوقرب  كحض 
.ةدارإلاب وھليو  لوقعلاب  ثبعي  ءاد  وھ  نایبص ، مھلك  ناطلسلاو ،

ریغ ریصم  ىلإ  هبحاصب  يدوي  قشع  كانھ  لھ  خیش ، اي  انتفأ 
؟ رانلا

ءرملا قح  نم  نكلو  ةياوغ ، ایندلا  قشع  يف  لاق : مث  ًالیلق  ركف 
نع دعتبا  دق  ماد  ام  ضرألا  ىلع  هللا  ةنيزب  معنيو  قشعي  نأ 

.يصاعملا
لقع بھذت  يتلا  ةأرملا  نع  ءيش  ةفرعم  نم  قوقرب  َِسَئي 
نجس دق  اًضيأ  دمحم  رصانلا  نأ  ورمع  اي  فرعت  لاقف : يضاقلا 

.طقف كیلامملا  ءامظع  نجسل  ةعلقلا  هذھ  كركلا ؟ يف 
ًالتاقم كلثم  سیلو  سانلا ، دالوأ  نم  ناك  دمحم  رصانلا  نكلو  - 

.اًكولممو
فلتخي دحأ  ال  ةدعاقلا ، تبثي  يذلا  ءانثتسالا  ناك  كل  تلق  - 

يھف رصم ؛ مكح  قحتسي  نم  وھ  لتاقملا  نكلو  هتمظع ، ىلع 
، سانلا نبا  نم  اھیلع  ةرطیسلا  يصعتسي  دالبلا ، ةاكشم 
اي كیلامملا  .جراخلاو  لخادلا  يف  ىذألا  اھنع  فكي  نم  قحتستو 

كلم مث  ذاتسأل  كلم  ءدبلا  يف  مھتارارق ، يف  اًرارحأ  اوسیل  ورمع 
نمؤم الو  كولمملاك ، لتاقم  دجوي  الف  كلذ  عمو  دلبو ، مكحل 

، مھسرادمك ةرھاقلا  رینت  سرادمو  دجاسم  الو  كولمملاك ،
نوتأي لب  خأ ، نباو  نبال  مھتاورث  نوثروي  ال  مھنأل  اذامل ؟ فرعتأ 

نم كل  اھلوقأ  .طقف  نيدلاو  دالبلا  نع  عافدلا  فدھب  انملاعل 
امأ لتاقملا ، ىوس  تاونس  رصم  شرع  ىلع  ىقبي  نل  ديدج ،

يوقلا ىلإ  جاتحت  ضرأ  يھ  اھمھفي ، الو  اھفرعي  الف  سانلا  نبا 
كلملا انیطعت  يتلا  رادقألا  يھأ  ورمع ، اي  لوقلا  ينقدصا  .اھثرحل 

؟ انلاعفأ مأ  لفطلا  دي  يف  ةركلاك  ىرخأ  ةرم  هذخأت  مث 
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.كیلامملا ءارمأ  لب  - 
اذامف ةدحاو  ةحیصن  مویلا  انتیطعأ  ول  سامح : يف  قوقرب  لاق 

.ةدحاو ةلمج  يف  نوكت  نأ  دبال  نوكت ؟
.هللا اھمَّرك  يتلا  سفنلا  نع  ىذألا  فك  - 

؟ هلعف تلواح  ام  اذھ  سیلأ  اذھ ؟ فیكو  - 
اي سفنلا  نع  ىذألا  فك  نم  لھسأ  نيَرخآلا  نع  ىذألا  فك  - 

.يالوم
؟ يسفن دصقت  - 
.انسفنأ لكو  يسفنو  - 

.يل حرشا  - 
كفیسب يمرت  كنأكو  اھقيربو ، اھتعور  قئاقحلا  دقفي  حرشلا  - 

.هنول ریغتیف  قبئزلا  يف  يبھذلا 
؟ نیطالسلا بویع  ام  لوقلا ، انقدصا  .ينبجعت  ةحاصف  كل  - 

.لاملا بح  - 
؟ ءاملعلا بویعو  - 

.لاملا بح  - 
؟ ةماعلا بویعو  - 

.لاملا بح  - 
؟ ملظلاو عمطلاو  رورغلا  نع  اذامو  - 

«. امَج ابُح  َلاَملا  َنوُّبِحُتَو   » ىلاعت لاق  لاملا ، بحب  يتأت  - 
؟ ةیعرلا كبحتل  لعفتس  اذام  رصمل  ًاناطلس  َتنك  ولو  - 

قلاخ لعجي  ام  لعفأس  ةیعرلا ، ينبحتل  اًئیش  لعفأ  نل  - 
؟ ينبحي ةیعرلا 

؟ لعفتس اذام  - 
، ةرورضلاب كبحت  ةیعرلا  لعجي  نل  يالوم  اي  لدعلا  لدعلا ، - 
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.اًئیش ىشخي  ًالداع  َناطلس  الف  سأبلاو ، ةوقلا  نمضي  هنكلو 
! َِحبُذو َِلتُق  لداع  ناطلس  نم  مكو  - 

.يل تلق  اذكھ  يالوم ، اي  كیلامملا  فیخي  لتقلا ال  - 
.لأستل كرود  ءاج  نآلاو  قح ، كعم  باجعإ : يف  قوقرب  لاق 

..ناطلسلا يالوم  لاق : مث  ةھرب  قرطأ 
.يبلق يف  ىسألا  لخدت  ىتح ال  قوقرب  لق  - 

، كارتألا نم  سیلو  ةسكارشلا  نم  نيدلا  رخف  ناك  ول  ..قوقرب  - 
؟ هنبا ىلع  دحلا  ةماقإ  ىلع  قفاوتس  تنكأ 

ناطیشلا لمع  نم  ول » : » لاقو مستبا  مث  اًنكاس  قوقرب  يقب 
.اًمود انب  فؤرت  رادقألا  ورمع ، اي 

! اًمود انب  فؤرت  دَّدرو : ورمع  مستبا 
قاتشت ْنَم  .انأ  كلأسأ  نأ  يل  حمسا  نآلاو  قوقرب : لاق  مث 

؟ كتجوز يھأ  اھیلإ ؟
.نیماع ذنم  يتجوز  تتام  حایترا : مدع  يف  لاق 

؟ دعب جوزتت  ملو  - 
.ملعلا بلطو  سانلا  رومأ  ينتھلأ  - 

بلط يف  نقتي  نم  قشاعلا ، هعفدي  نمث  لمعلا  يف  ناقتإلل  - 
.قشعلا يف  نقتي  ملعلا 

.ةقوبسم ریغ  ةمكح  ناطلسللو  - 
دیحولا ملاعلا  تسل  تنأ  ورمع ، اي  ءاھقفلا  دي  ىلع  انملعت  - 

رثكأ ملعلا  ةایح  تسیلأ  لوقلا ، ينقدصا  نآلاو  .ةرجحلا  هذھ  يف 
لاتقلاو ةریصق ، مھرامعأ  كیلامملا  كیلامملا ؟ ةایح  نم  اًنْمَأ 

.ةلاحم مھیلع ال  بوتكم 
.ةلاحم هیلع ال  بوتكم  لاتقلاو  ریصق ، هرمع  مِلاعلا  لب  - 

؟ اذھ فیك  - 
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نووھي كیلامملا  ناك  اذإو  كیلامملا ؟ ىلع  هدامتعا  سیلأ  - 
نم مك  .كش  الب  هریصم  لاتقلاف  مھلوح ، ایحي  مِلاعلاو  لاتقلا 

.هتیب مزتلا  مھنم  ملاسملاو  نجس  رخآو  لتق  ٍضاق 
؟ صوق يضاق  نوكت  نأ  ىلع  تقفاو  َمِلف  اذھ ، فرعت  تنك  اذإ  - 

ِضَْرْألاَو ِتاَواَمَّسلا  َىلَع  ََةناََمْألا  اَنْضَرَع  اَِّنإ  : ﴿ ىلاعت لاق  - 
ُهَِّنإ ُناَسنِْإلا  اََھلَمَحَو  اَھْنِم  َنْقَفْشَأَو  اَھَنْلِمْحَي  َنأ  َنَْیبَأَف  ِلَابِجْلاَو 

﴾. ًالوُھَج اًموَُلظ  َناَك 
.اًضيأ مكحلا  ةنامأ  دصقت  الأ  ىنمتأ  - 

.ةنامأ ءاضقلا  ةنامأ ، مكحلا  - 
، نجسلا اذھ  ىلإ  كب  اوُّجَز  مھنأل  كركلا ؛ ءارمأ  ركشأ  نأ  دبال  - 

لكأت كنأكو  هفرعأ ، مھمالكو  لمم ، كیلامملا  ءارمأ  عم  سولجلا 
؟ ورمع اي  ديرأ  اذام  فرعتأ  موي ، لك  ماعطلا  سفن 

؟ يالوم اي  ديرت  اذام  - 
.ركسلاو تيزلاب  نامر  ةحئار  يفنأ  يف  قشنتسأ  - 

.انھ لیحتسم  اذھ  ًالئاق : ورمع  مستبا 
روصتت قوقرب ، عم  ًانوجسم  تنأ  تمد  ام  لیحتسم  دجوي  ال  - 

دبال نامر ! قبط  ىلع  لوصحلا  عیطتسي  نآلا ال  رصم  ناطلس  نأ 
.ةطخ يف  ركفيو  لياحتي  نأ  نم  هل 

لك ليدنقلا  تيز  نم  ذخأن  ءارمألل : لاقو  ليدنقلا  ىلإ  رظن  مث 
.تارطق موي 

قوقرب ىدان  مث  ليدنقلا ، نم  تيزلا  نوعمجي  مھو  مايألا  تلاوت 
دالب لاح  فیك  ينربخأ  قفر : يف  لاقو  سراحلا  ىلع 

؟ نیملسملا
ناطلسلا ماد  ام  ریخب  لاق : مث  ةشھد  يف  سراحلا  هیلإ  رظن 

.مكحي يعرشلا 
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.مكحي هنكلو ال  - 
يل اًحومسم  سیل  لاقو : هھجو ، رادأ  مث  سراحلا  هیلإ  رظن 

.امكعم مالكلاب 
؟ انھ ىقبنس  مك  ربص : مدع  يف  ورمع  لاقف 

.ءارمألا امكرمأ  يف  تبي  ىتح  وأ  امبر ، دبألا  ىلإ  - 
، ركسلا ضعبو  ةدحاو  ةنامرب  انل  تیتأ  ول  قفر : يف  قوقرب  لاقف 

.دالبلل ًاناطلس  ُتدع  ول  ةرھاقلا  ةيالو  كلف 
.دوعت نل  كنكلو  لاق : مث  سراحلا  كحض 

ملاع وھ  خیشلا ، اذھ  كل  وعدیسف  ًاناطلس  دعأ  مل  اذإو  - 
.نآرقلا ةءارق  يف  لیمجلا  هتوص  عمستل  مویلا  انعم  ِّلَص  .لیلج 

.امبر لاق : مث  ًالیلق  سراحلا  ددرت 
؟ نامرلاب يتأت  امبر  مأ  يلصت  امبر  - 

.امكعم يلصأ  امبر  - 
نم اًدرام  ىري  نم  سامح  يف  سراحلا  ىلع  ءارمألا  ضقنا 

يواشرلا هیلع  نوضرعيو  هنوجريو  هنولأسي  اوءدب  رخآ ، ملاع 
.ةرات وھزلابو  ةرات  قیضلاب  رعشي  وھو  يضارألاو 

؟ كمسا ام  ةھرب : دعب  ناطلسلا  هل  لاق 
.اغطنط - 

.يسكرش لیمج  مسا  - 
، ءيشلا ضعب  ةریبك  ةرھاقلا  ةيالو  امبر  لاق : مث  امھنیعأ  تقتلا 

؟ ةدحاو ةنامرب  انل  تیتأ  ول  رانيد  فالآ  ةسمخ  يف  كيأر  ام 
؟ لاومألا هذھ  ىلع  لصحأس  فیكو  - 

.كل اھیطعي  نم  ىلع  كلدأس  -
ةنامر هعمو  موي  دعب  داعو  بھذ ، مث  ةھرب  سراحلا  قرطأ 

، سامح يف  اھطرفي  أدبو  هنم  قوقرب  اھذخأ  ركسلا ، ضعبو 
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مايألا هذھ  يف  قافرلا ، اھيأ  لاقو : هب ، اھجزمو  تيز  ىلع  اھعضوو 
اًریثك ثدحي  نلف  ءطببو ، اھدحو  ةبح  لك  اولكأت  نأ  دبال  ءادوسلا 
بحي اذامل  نآلا  فرعت  رعسلا ، اذھب  ةدحاو  ةنامر  امكل  يرتشأ  نأ 
يطعت ةدحاو  نامر  ةبح  هب  اورتشي  ىتح  ورمع ؟ اي  لاملا  كولملا 

.مھتایحل اًمعط 
ورمع ىلإ  قوقرب  رظنو  سامح ، يف  نامرلا  لكأ  يف  اوءدب 

اھیضقن مايأ  اھنأ  عم  كيدلوب ، لوغشم  كنأل  هب  عتمتست  ال  لاقو :
اوتام ول  هقيرط ، ىلإ  لك  بھذيو  اًعيرس ، يھتنت  تارماغم  يف 

.مھل ليوف  اوشاع  ولو  ًابيرق ، مھلباقتس 
.بيذعتلا ةأطو  تحت  مھتایح  نم  فاخأ  ةعرس : يف  لاق 

.نآلا اوتام  مھنأ  دب  الف  اوبذعت  ول  - 
..ورمع قفر : يف  قوقرب  لاقف  لكألا ، نع  فقوتو  اًتماص  يقب 

.هللا ىلع  كلمِح  كرتت  كتننظ 
.هب يل  ةقاط  ءالتبا ال  وھ  - 
.لدعلا ترتخاو  فرعت ، تنك  - 

.فرعأ تنك  - 
امھف مھتيامح ؛ عاطتسا  هنأ  دب  الف  ةاضقلا  يضاق  عم  اوناك  ول  - 
ةیقبل امبر  لوطیس  يذلا  انھ  كنجس  رمأ  يف  ركف  هادیفح ،

.كرمع
.يرمع ةیقبل  امبر  ددر :

* * *
شطبو سوكملا  ةاناعم  تأدبو  تأدھ ، تالافتحالا  ةوشن 
حبصأو ةرھاقلا ، بورح  فقوتت  مل  ةرملا  هذھ  يفو  ءارمألا ،

نيرماغملا ةياغو  نیبراحملا  ةلبق  نسح  ناطلسلا  دجسم 
ال تاومأل  هناكرأ  نیب  قفدتت  ءامدلا  تحبصأو  نيروجأملاو ،

.قيدصلاو ودعلا  بیصت  مھسأو  نيروتبم ، ءایحأو  اًددع ، نوصحي 
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مھنأب سانلا  ضعب  متمت  .يمویلا  مھلمع  يف  نويرصملا  رمتسا 
قمج ناك  امبرو  صوق ! يضاق  ىلع  مكحلا  يف  اوعرست  امبر 
ىلإ لصتل  ددمتتو  قئاقحلا  طلتخت  يردي ؟ نم  توملا ، قحتسي 
نیعي نأ  ىلع  رابغلا  امو  .اھمھف  بعصیف  ضرألا ، قامعأ 

ام ةسكارشلا  لكب  ىتأ  ول  هتلیبقو ؟ هلھأ  قوقرب  ناطلسلا 
نع فكیل  اذھ  لعفي  ناك  نیجسلا  ناطلسلا  نأكو  ةلكشملا ؟
قثي نم  نیعي  ءارمألا ، نیب  تاعارصلاو  لاتقلا  ىذأ  نیيرصملا 
ملظي ءارمألا  ضعب  كلذ ؟ يف  اذامو  قرسي ، مھضعب  مھب ،

رصم لھأ  لاب  امو  اًرشب ؟ اوسیلأ  لدعي ، رخآلا  مھضعبو 
وأ ةضورلا  يف  اونكس  ول  كیلامم ، مھلك  كارتألاو ؟ ةسكارشلاب 
نأ ةرھاقلا  بورحل  دب  ال  نكلو  كیلامم ، نوقبیسف  جربلا  يف 

عیمجلل ادب  شاطنمو  اغبلي  ىتح  .رمعلا  يھتني  نأ  لبق  فقوتت 
ربلا ىلع  سیلو  ناودعلاو  مثإلا  ىلع  طقف  نانواعتي  امھنأ 
ّالوَمو اًعم ، امھبرح  تأدب  ىتح  قوقرب  نم  ایھتنا  نإ  امف  ىوقتلاو ،

.ماشلاو رصم  لھأ  لاومأب  امھبورح 
، بھذلاو ةضفلاو  داتعلاب  مھدعوو  سرحلا ، عم  قوقرب  قداصت 

يف لمأ  هلكو  اًدیعس  ادبو  بورحلاو ، ءارمألا  رابخأ  مھنم  بلطو 
ءارمألا دحأ  هءاج  .مايأ  ةعضب  دعب  لب  ةیضاملا ، ةلیلقلا  مايألا 

توص يف  ةرھاقلا  ةداعتسال  ةطخ  عضو  يف  آدبو  هل ، نیلاوملا 
.مھلك مھباقرب  حیطي  ردغ  نم  فوخ  يفو  سئايو ، تفاخ 

بتكلا ضعب  سرحلا  نم  بلط  اذھ ، لكب  يلابي  ورمع  نكي  مل 
يف همايأ  ترمو  ناطلسلاو ، ءارمألل  تايآلا  حرشو  ةءارقلا  أدبو 

.سأي الو  لمأ  الب  روتف 
جرخي نأ  قوقرب  نم  بلطو  ًالیل ، ءارمألا  دحأ  بابلا  قرط  ىتح 

؟ ورمعو ریمألل : سمھو  ورمعل  قوقرب  تفتلاف  ءارمألاو ، وھ 
ةقفص يھ  هجارخإب ، نذإ  يل  سیلو  كیلامملا  نم  سیل  - 
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، يالوم ينرذعا  .طقف  كیلامملا  جارخإ  يف  سارحلا  عم  اھتدقع 
.هذاقنإ تنأ  عیطتست  تقو  دعب  امبر 

: هدي ىلع  تبري  وھو  لاق  مث  ورمع ، ينیعب  قوقرب  انیع  تقتلا 
! قلقت ال  كذاقنإل ، يتآس 

طقف ىنمتي  ناك  اذھب ، اًریثك  متھي  نكي  ملو  هسأر  ورمع  َّزھ 
ال هفارطأ ، عطقت  وأ  اھدعب  تومي  مث  هيدلو  ىلع  نانئمطالا 

.يلابي
اًحابص سرحلا  ءاج  نجسلا  جراخ  ءارمألاو  قوقرب  للست  دعب 
اًنجس ناك  اذھ  اولاق : مث  اوسماھت  ورمع ، ىوس  اودجي  ملو 

نأ دب  الف  انھ  اوسیل  ءارمألا  نأ  امبو  مھخیش ، تنكو  ءارمألل 
.ةماعلا نجس  ىلإ  بھذت 

ملظملا نجسلا  تابایغ  لخاد  ىلإ  ءاردزا  يف  سارحلا  هب  عفد 
يف هب  اوقلأو  هیلع ، ىشغي  داكیف  هقنخت ، ةنفعلا  ةحئارلاو 
.هل ّبُش  هِ وأ  تام  هنأ  نظف  ضرألا ، قامعأ  لخاد  ةملظملا  ةفرغلا 

* * *
تايآ هللا هنھذ  يف  ددري  أدبو  ةفلتخم ، تناك  ةدحولا  ةشحو 

نأ فاخو  هتبیبحو ، هيدلوو  هابصو  هتلوفط  ركذتيو  تقولا  لاوط 
الب ةيادبلا  يف  اًملظم  نجسلا  ناك  .نینثا  وأ  ماع  دعب  هلقع  دقفي 
امبر هئايربك  میطحت  ناَّجسلا  فدھ  ناكو  ماعط ، الو  فیظن  ءام 

لیصافت ركذتو  هيدلو  توص  يف  اًدراش  هلقع  ناكو  .هوھز  رسكو 
يف هھبشي  مالكلا ، لیلق  ناك  دمحأ  .امھنم  لك  نع  ةریغص 

ةركلا قشعي  ةئيرب ، هحور  تناك  نیسحو  لمعلل ، هبحو  هتيدج 
مل امھتدلاو  توم  مويو  تقولا ، لاوط  ملكتيو  كحضيو  بعللاو 
امو .دلولا  ءاكب  نم  روضحلا  ةيرخس  ةیشخ  نیتماص  ایقب  .ایكبي 

.تمص يف  اًعم  ایكبو  ضرألا  ىلع  اسلج  ىتح  نوزعملا  جرخ  نإ 
ىبرت امك  امھیبري  نأ  ديري  ناكو  امھنضتحي ، نأ  هتداع  نم  نكي  مل 
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امھبناجب سلج  مویلا  كلذ  يف  نكلو  ةوقو ، ةمارص  يف 
ةمارص الو  دقفلا ، للقي  مالك  الف  تمص ، يف  هیعارذب  امھنضتحاو 

، حضتاو امھؤاكب  دادزاف  هیعارذب  امھطاحأ  .راسكنالا  ةأطو  ففخت 
امھمض ركذتي ، .امھیبلق  زھي  فوخلاو  ٍلاع  توصب  نایكبي  اءدبو 

ىلع سأب  ال  انزحا ، ةمارص : يف  لاقو  امھیفتك ، ىلع  تبرو  رثكأ 
نأ ديرأ  الو  اًدبأ ، امكتوص  يف  فوخلا  ديرأ  ال  يننكلو  اذھ ،

.ایح تمد  ام  امكترظن  يف  راسكنا  ال  ءيش ، يأ  يف  هرعشتسأ 
امھالك امان  .ءاكبلا  نع  افقوت  ليوط  تقو  دعبو  امھیسأر ، اَّزھ 

ایضقو ةلیللا ، كلت  يف  ضرألا  ىلع  اًعم  ریبكلا  وھبلا  يف 
؟ مویلا وأ  سمأ  ایكب  لھ  ىرت  ركذتي ، .امھدلاو  لوح  هلك  عوبسألا 

؟ حورلا راسكنا  ىلع  مأ  بألا  دقف  ىلع  ایكبأ 
اھنكلو مأ ال ، ةعرسب  هلقعب  بھذتس  امھاركذ  تناك  ول  يردي  ال 

.لاح لك  ىلع  سفنلا  بيذت 
وھزلا وھأ  هأطخو ، همجح  فرعیل  تاملظلا  يف  نونسلا  رمتس 
لدعلاف هنم ، رفم  الو  .اًمود  ذقني  لدعلا  هلذیس ؟ يذلا  لدعلا  مأ 

.هللا هجو  ىلإو  تافص هللا  نم 
لبق سفنلا  لالض  نم  هذقنت  نأ  ىنمتيو  اھنیعب ، تايآ  ددري  ناك 
كندل نم  انل  بھو  انتيدھ  ذإ  دعب  انبولق  غزت  انبر ال  ، » لالض يأ 

«. باھولا تنأ  كنإ  ةمحر 
.ةديدع تارم  موي  لك  عومسم  توصب  اھددري  ناك 

عمتسي رانلا ، نم  ةاجنلا  راظتناك  اًفدھ  ناجسلا  راظتنا  حبصأ 
الو عبشي  فیعض ال  ليدنقب  برتقيو  موي ، لك  ةرم  هتاوطخ  ىلإ 

ةھارش يف  تفاخلا  ءوضلا  صتمي  هلقع  نكلو  أمظ ، نم  يقسي 
.ءوضلا صیصبو  ماعطلاو  ءاملاب  يتأي  موي  لك  ةرم  تابثلا ، لواحيو 

: يعفاشلا راعشأ  ددر 
ُءاودلا توملا  نع  ينغي  امف  نیح  لك  ردغت  مايألا  عد 
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صتمي نأ  لواحو  لالضلا ، نم  هعنمتو  لقعلا  ظقوت  تاملكلا 
ناك ًانایحأ  ضرألاو ، ءامسلا  ناولأو  تویبلا  لاكشأ  لك  هلقعب 
ناك اذھو  ىرخألا ، ناولألا  لك  ىلع  ضیبألاو  دوسألا  ىغطي 

يكحلاو ركذتلاو  ةلواحملا  دواعیف  رامدلاو ، توملاك  هنزحي 
يف هتلباق  ناولألا ، لك  كلمت  يتلا  ةفیض  يھ  .نآرقلاو  رعشلاو 

، قربتسإلا رضخألاو  قرزألاب  شكرزم  ءادرب  ءارفصلا  ءارحصلا 
، عابضلا تبھرأ  نیعمتجم ، ناجلاو  رانلاك  اھدسجب  تليامت 

اھركذت املك  ةیھاز ، اھناولأ  ءارحصلا ، نیباعث  عامطأ  ىلع  تضقو 
ةایحلا تعطسو  توملا ، ضایبو  نجسلا  داوس  ىشالت 

ىوس يغبي  دعي  مل  هنكلو  ایندلا ، يھ  هفارطأ ، تشعتناو 
.ءاودلا توملا  نع  ينغي  امف  ةرخآلا ،

..نیح ىلإ  ردغت  مايألا  عد 
هسردم قمرو  نآرقلا ، ظفح  لمكأ  امدنع  ةعساتلا  يف  ناك 

امدنع .هللا  باتكل  ظفاح  نآلا  هنأب  هیبأل  سمھي  وھو  ةقثاو  نیعب 
يف بألا  لاقف  وھز ، يف  دمحأ  مامأ  ورمع  سلج  سردملا  جرخ 

.ورمع اي  اًعنص  تنسحأ  ةمارص :
؟ يبأ اي  ينئفاكتس  فیكو  سامح : يف  ورمع  لاق 

؟ كئفاكأ َمِلو  لاق : مث  ةشھد  يف  بألا  هیلإ  رظن 
لك يف  هلك  َباتكلا  ظفح  ْنَم  رغصأ  يننأل  ریكفت : الب  ورمع  لاق 

.يتلئاع
يف وھو  هظفح  يعفاشلا  مامإلا  لاق : مث  ةھرب  بألا  تمص 
وھز لجأ  نم  هَتظفحأ  .هللا  نم  الإ  اًرجأ  بلطي  ملو  ةعباسلا ،

كدجك اًخیش  حبصت  نأ  ديرت  هللا ؟ لجأ  نم  مأ  ورمع  اي  ایندلا 
؟ ةرھشلا نع  اًثحابو  ًالاجد  مأ  كیبأو 

.اًخیش حبصأ  نأ  ديرأ  اًعرسم : ورمع  لاق 
تنأ ينتبضغأو ، مویلا ، ينتلذخ  ةیساق : ةربن  يف  بألا  لاق 
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ملو مھفت  مل  كنكلو  فرعتو ، مھفت  نأ  ىنمتأو  يئانبأ ، ربكأ 
.فرعت

جرخو بألا  ماق  قطني  نأ  لبقو  ورمع ، نیع  يف  عومدلا  تقرقرت 
ِرطي ملو  اًموي ، هعجشي  ملو  اًمراص  ناك  .بضغ  يف  ةرجحلا  نم 

هتاملكف مویلا  كلذ  يف  امأ  اًماوق ، ًالداع  ناك  هنكلو  طق ، هیلع 
.مايأل لفطلا  تحبذ 

ىلإ هللا عرضت  مث  دجس ، مث  عكر  مث  دجسو  اھموي  ورمع  ىلص 
، يبأ نم  محرأ  تنأ  رجأ ، لجأ  نم  اذھ  لعفأ  مل  فرعت ، تنأ  ًالئاق :

...ينملظي ًانایحأ  تنأ ، كبحأ  يننأ  فرعت  مویلا ، يبأ  ينملظ 
؟ ينعمست فرعت ؟ لھ 

هتطعأو همأ ، هیلع  تلخد  حابصلا  يفو  اًمولكم ، اھموي  مان  مث 
تنأ سمأ ؟ لكأت  ملأ  ورمع ؟ اي  كب  ام  تلاقو : ىولحلا  ضعب 

؟ ریخب
اھل ىكحو  ًالیلق ، ددرت  مث  ىولحلا ، ديري  هنإ ال  لاقو : هسأر  َّزھ 

.سمأ عم هللا  تملكتو  تلاق : مث  فطاعت  يف  تعمتسا  .ناك  ام 
.فرعي وھ  تلعف ، دیكأت : يف  لاق 

تنأ مراص ، ماظنو  بادآ  خویشلل  تلاقو : هرھظ  ىلع  تتبر 
ىلإ رْبِكلا  للستي  نأ  فاخي  كدلاوو  مھلضفأو ، دالوألا  ىكذأ 

.كبلق
«. فرعي وھ  ، » ةعاسلا يھ  ةعاسلاو  مویلا  وھ  مویلا  نأكو  ددر 

تايآلا ددري  لزي  ملو  ةھرب ، دعب  مايألا  ددع  دقفو  روھشلا  تھات 
رفم نأب ال  نیقيو  دھزو  مالستساب  لب  نآلا ، ةرارم  الو  عومد  الب 
نم ىقبت  ام  دقفي  الأو  اًعيرس ، يتأت  نأ  لسوتو  ةياھنلا ، نم 

.ءانثألا كلت  يف  لقعلا 
، هلایخ يف  هروصتي  هنكلو  طق ، هلباقي  مل  يذلا  هِّدَج  يف  ركف 

حرشنم ردصب  ضیبأ ، بابلجو  ةفیثك  ءاضیب  ةیحلب  ًاباھم  ًاليوط 
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فرعي ناك  ميركلا  دبع  هُّدَج  دھزو ، ءاطع  اھلك  ةءابعو  بیط  بلقو 
ىلإ قوشلاو  ةریصبلا  يمعت  ةفھللاو  ةلاحم ، بھاذ ال  رمعلا  نأ 

ناك دولخلاو ، ةنجلا  تامس  نم  اضرلاو  رشبلا ، ةمس  نم  ءانفلا 
؟ دولخلاب اًقثاو  ًائداھ  اًدیعس  تام  مأ  هلقع  دقف  لھ  ىرت  .فرعي 
، ىنفیس ام  طسو  ىقبیس  اَّمع  ثحب  ةرخآلا ، رثآو  ایندلا  كرت 
الو اًریخ  ایندلا  قوش  يف  دجي  ملو  اھلك ، اھلبرغو  ءایشألا  دَّنف 

؟ هدج نم  وھ  نيأ  .ةفرعملا  ىلإ  لصیل  دھتجاو  دولخلا  رثآ  .ًالوصو 
هيدلو ىلع  فاخي  لزي  ملو  اھب ، ملحيو  ةأرما  ىلإ  قوتي  لزي  مل 

، ةدوعلا ديريو  هبصنم  ديري  لزي  ملو  هدحو ، رداقلا  دیب  ءاضقلاو 
ةيادب وھ  ًایفاك ، سیل  لدعلا  َّنأك  يو  راصتنالا ، ديريو  ةوقلا  ديريو 

.هاھتنم سیلو  قيرطلا 
ملو هعجرتسي  نأ  لواح  دھشتلا ، يسنو  ..مویلا  ىَّلص 

بیصأ ول  ىرت  .ىھتنال  ةركاذلا  هتناخ  ول  راثو ، عزف  .عطتسي 
قبي ملو  هلقع ، مالظلا  لتق  دقف  اًدیھش ؟ ةنجلا  لخديأ  نونجلاب 

مأ اًتیم  ناك  ول  فرعیل  هلقع ؛ دقفي  الأ  دبال  ليزھ ؟ دسج  ىوس 
.ال

.ُءاودلا توملا  نع  ينغي  امف  ...نیح  لك  ردغت  مايألا  عد 
هسفن عم  ملكتيو  موي ، لك  هعجرتسيو  هظفح  ام  ىسني  أدب 
..هلوح نم  لكك  هنع  تَّلخت  ةركاذلا  نكلو  هتوص ، ىدص  عمسیل 

الو نیناوق  عبتت  ال  ةركاذلا ، رمأ  بيرغ  .هنع  ىلختت  تأدب  ءطب  يف 
نكلو ةركاذلا ، يف  ةروفحم  ءایشألا  روص  تحبصأ  .راصبألا  اھكردت 

لكشو نآرقلا  تاحفص  ىلع  شقنلا  ركذتي  .ىشالتت  تاملكلا 
، ةأجف اھلك  قفدتت  ًانایحأ  تايآلا ، لك  ركذت  لواحيو  فورحلا ،
، هيدلوو صوق  قوسو  تویبلا  ركذتي  .ئبتختو  عجارتت  ًانایحأو 

سیلو ةميزھلا  لكش  ركذتي  تاملكلا ، سیلو  تارظنلاو  هوجولا 
ملو ةميدقو ، ةدیعبو  ةمھبم  تحبصأ  روصلا  نكلو  اھخارص ، يود 

.ناولأ الب  لزت 
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هینیع ضمغي  اًموي  اھاحضو ، ةلیل  ماني  اًمويو  نوكلا  كردي  اًموي 
يف هركذتي  ام  تايآلا ، ضعب  ّدري  دِ لزي  مل  هنكلو  ..امھحتفي  اًمويو 

..موي ضعب  وأ  موي 
أدب هنكلو  هعم ، اًقافر  كانھ  نأب  هرعشي  ٍلاع  توصب  مالكلا 

تمصلا يف  هتوص  ىدص  عمسي  أدبو  رھشأ ، ةعضب  دعب  هفیخي 
نأ فاخ  .راھنو  لیل  نیب  اھیف  قرفي  ال  يتلا  تاعاسلا  طسوو 

.عومسم توصب  مالكلا  وأ  يكحلا  نم  هسفن  عنمف  هلقع ، دقفي 
.مھفرعي ال  مھضعبو  مھفرعي ، سانأل  تالایخ  هلوح  ىري  أدبو 
لایخلاو نوعلاو ، ةرفغملا  بلطو  هنیقي ، ركذتو  هینیع  ضمغأف 
همالحأ ىلع  رطیسي  نأ  لواح  .دوعي  مث  رخأتي  رھظيو ، بیغي 
ةریحلا ديزت  ىتوملا  روص  اھرضحتسي ، يتلا  روصلا  ىلعو 

روصو نونجلا ، ریثت  مھدعب  لاط  نيذلا  ءایحألا  روصو  ثبعلاو ،
.ًابجاو شیعلا  لعجت  نیملاظلا 

، يھتني نيأو  لیللا  أدبي  نيأ  ررق  ول  ديدج ، نم  هموي  مَّسق  ول 
هیلع لخد  املكو  ديدج ، نم  أدبي  موي  لك  .نیح  ىلإ  لمحتیس 

ثبشتيو فیعضلا  ءوضلا  صاصتما  لواحي  ماعطلاب  سراحلا 
.هءانف وأ  اھرورم  ىنمتيو  تاعاسلاب ،

هینیع ضمغأف  ليدنقب  سراحلا  هیلع  لخد  امبر ، ماع  دعب 
ليدنقلا رون  ىأر  ةھرب  دعب  هرصب ، دقفي  ىتح ال  ءطب  يف  امھحتفو 

.يعم َلاعت  قفر : يف  سراحلا  لاق  مث  ىلوألا ، ةرملل  حوضوب 
: تابث يف  لاق  .هرظتني  ناكو  دعوملاو  ةياھنلا ، اھنأ  فرعي  ناك 

.يسأر عطقتس  ىتم 
اًءوض رثكأ  ةرجح  ىلإ  بھذتس  مویلا  امبر ، اًدغ  مویلا ، سیل  - 

.ةلاحم كتياھن ال  اًدغو  مانتو ، لكأتو  محتستو 
ةأرملاك حبصأ  سمشلا  ءوضو  ةرجحلا  ىلإ  هجتاو  هسأر  َّزھ 

لامج هدوجو  .اھیلإ  لوصولا  عیطتسي  الو  اھیلإ  قاتشي  يتلا 
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لیللا ءاجو  فیظنلا ، شارفلا  ىلع  سلجو  لكأو  محتساو  ةحرفو ،
.هینیع ضمغأو  ةياھنلاو ، ةيرحلل  قوش  يف  دغلا  رظتناو 

* * *
ریكفتلا نع  فقوت  ةفیض ، اذامل  يردي  ال  هملُح ، يف  هعم  تناك 

مشيو اھركذتي  مویلاو  هادلو ، هیلع  رطیسو  مايأ ، ةعضب  اھیف 
.هعم تناكو  هینیع ، حتف  هعم ؟ يھ  لھ  .هعم  اھنأكو  اھتحئار 

هنأكو ًالایخ  ىري  .نذإ  هلقع  دقف  ديدج ، نم  امھحتفو  امھضمغأ 
؛ هعدخم هدیب  برض  نیقي ، اھنأكو  مالحألا  يف  صوغيو  ةقیقح ،

.اًتماص يقبو  ظقیتسم ، هنأ  نم  دكأتیل 
! يبیبح ْتسمھ :

؟ كلذك سیلأ  ملح ، تنأ  ةوق : يف  لاقف 
! ةقیقحلا لك  لب  تلاقو : اھیلع  تطغضو  هدیب  تكسمأ 

مث ىري  امم  دكأتي  ىتح  ديدج ؛ نم  امھحتفو  هینیع  ضمغأ 
؟ فیك لاق :

ال تومت ، نل  قوشلاب : ئلتمم  ثھال  توص  يف  ْتسمھ 
.تومت نأ  نكمي 

اھھجو لوح  فیثكلا  اھرعش  ىلإ  رظنو  هتسلج ، يف  لدتعا 
؟ انھ ىلإ  تیتأ  فیك  لاق : مث  ةضافضفلا ، اھتءابعو 

نم برھاو  سراحلا  لتقا  تلاقو : فیسو  نیكسب  اھدي  تَّدم 
! انھ

؟ انھ ىلإ  ِتلخد  فیك  رارصإ : يف  لاق 
ةرم كارأ  نأ  ديرأو  كتجوز ، يننأب  هتربخأ  سارحلا ، دحأل  ُتعفد  - 

برھت نأ  دبال  برھت ، مل  ول  اًدغ  كنولتقیس  كلتق ، لبق  ةریخأ 
.مویلا

كتایح يھ  كل ، ضرعتي  نم  لتقا  تلاقو : همامأ  فیسلاب  تعفد 
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.هنع عفادت  ام  يتایحو 
! يادلو ریكفت : الب  لاق 

.ریخب ةعرسم : تلاق 
؟ ِتفرع فیك  - 

اھعم حاتفمب  ماكحتساب  بابلا  تقلغأو  تماق  مث  اھلوح  ترظن 
؟ ينقدصت تلاقو : ديدج  نم  تسلجو 

.ينع ىَّلخت  يلقع  نأ  مأ  ةقیقح  تنك  ول  يردأ  ال  - 
: تلاقو اھیلع  تطغضو  اھبلق  ىلع  اھتعضوو  هدیب  تكسمأ 

؟ نآلا ينقدصت 
اھبلق تاقدب  رعشي  اًتماص  يقب 

؟ ِتئج اذامل  سوبع : يف  لاق 
.فرعتو يب  رعشت  اذامل ؟ فرعت  تلاقو : هدي  تلبق 

نايذھ هلعل  هینیع ، ضمغأف  اھیلإ ، اًقوش  ضفتني  هدسجب  رعش 
.ديدج نم  امھحتف  توملا ،

نم ءطب  يف  هدي  عزنف  ىرخأ ، ةرم  اھردص  ىلإ  هدیب  تھجتا 
؟ ةئیطخ ُّيأو  اذھ  نونج  ُّيأ  لاقو : اھردص  ىلع 

، ضرألا هذھ  ىلع  كل  ةلیل  رخآ  تناك  ول  رارصإ : يف  تلاق 
ءيش الف  كذاقنإ  يناكمإب  ناك  ولو  يعارذ ، نیب  تومت  نأ  كديرأف 

.معن ..نونج  وھ  كرمع ، يواسي 
؟ نيديرت اذامو  نیعقوتت  اذام  لاق : مث  اھیتفش  ىلإ  رظن 

يلكو لحرأو  امبر ، ةرم  كمضأو  اذھب ، يندعت  كسفن ، ذقنت  - 
.يردص يف  رخني  يقوشو  بيرق ، ءاقل  يف  لمأ 

فوخ الف  ىوھلاو ، ةياوغلا  لك  كنأكو  ضفتني : وھو  ةوق  يف  لاق 
ضبقیل ىتأ  ناطیش  ..تنأ  كنكلو  ينيرتشي ، لام  الو  َّيلع  ردقي 

.يردأ ال  ينذقنیل ؟ كالم  مأ  يحور 
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لتقتس يردأ ، انأ  الو  تلاقو : هفتك ، ىلع  اھتعضوو  اھدي  تعفر 
.يلجأ نم  شیعتو  كقيرط  ضرتعي  نم 

كلیبس لاح  ىلإ  يبھذا  اھدي : ىلع  هدي  عضي  وھو  مستبا 
مالحأو ايابصلا  قوش  يلعجت  الو  لافطألا ، يبجنأو  يجوزتو 

.كیلع رثؤت  تایتفلا 
! كبحأ ملأ : يف  تلاقو  هردص  ىلإ  اھسأرب  تعفد 

ةبوتكم رادقأ  يھ  لاق : مث  اھرعشب  هدخ  كحو  اھفتك  قوط 
، تلاط امھم  ةریصق  ةایحلاف  يرمتساو ؛ يدوع  .انيديأب  تسیل 

.ءاملاو بارتلاب  هدامخإ  انلواح  امھم  انیلع  بوتكم  قوشلاو 
: سمھف هدخ  لبقت  اھیتفشب  رعشو  اھفتك  ىلع  هتضبق  تدادزا 

.يلحرا اقح  يننیبحت  تنك  ول  ةفیض ، اي  يلحرا 
.كریغ يل  جوز  ال  تلاق : مث  ءيشلا  ضعب  هنع  تدعتبا 

لك يعیبت  ال  ينفیخت ، ام  سمطلاو  بارسلا  تاظحل  يھ  - 
.تاظحل لجأ  نم  كرمع 

نآلا يسفن  كتیطعأ  ولو  هیلإ : رظنت  يھو  رارصإ  يف  تلاق 
شیعت نأ  دبال  تلعف ، ول  ينمجریس  يبأ  ينع ؟ ىلختتس 

.ينذقنتو
رطیس ناطیش  ُّيأ  هعدخم : نم  ضفتني  وھو  بضغ  يف  لاق 

يجرخاو كھجو  يطغ  ایھ  ةیناغ ، ىوس  اذھ  لوقت  ال  كیلع !؟
.انھ نم 

اھنكلو هعضت ، نأب  تَّمھو  اھرامخب  تكسمأ  مث  اھقير  تعلب 
رمحأ ًابوث  هتحت  يدترت  تناكو  ةفجترم ، دیب  اھءادر  تعفرو  هتعفر 
يفخي الو  اھيذخفو  اھردص  مظعمو  اھیعارذ  رھظي  ةضفلاب  اًزرطم 

لاط .ةققشتملا  روخصلاو  ءارفقلا  ضرألا  يوغي  لیلقلا ، ىوس 
لك يھ  تدب  لب  ةحضاو ، طوطخ  قرطلل  دعي  ملو  هلوح ، مالظلا 

.يقابلا رمعلا 
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يذھي حبصأو  يعولا  دقف  دق  نوكي  نأ  دبال  هنأب  ديدج  نم  رعشو 
ةریخألا هتاظحل  يف  هیلع  ةرطیسلا  ديري  ًاناطیش  نأ  روصتيو 

ىلع وھو  رمعلا  اذھ  دعب  ينزي  نأ  هل  فیك  .ضرألا  هذھ  ىلع 
لھ ىنمت ؟ لھ  ينزي ؟ نأ  ىنمتي  نأ  هل  فیكو  توملا ؟ افش 

؟ لبق نم  رثي  مل  امك  راثو  هدسج  لعتشا 
هنیلعفت ام  ًالئاق : اھردص  ىلع  هعضوو  اھئادرب  كسمأو  ىنحنا 

.ًالوأ تنأ  كيذؤي 
يسفن كتیطعأ  ولو  كعم ، ينلتقت  تومت  امدنع  يدیب ، سیل  - 

نع عفادتس  ينمجري ، يبأ  كرتت  نل  ينذقنتل ، يتأتس  دبال 
.ایح جرختو  كسفن 

ةطخ تسیلو  كسفن  يف  ةبغر  يھ  نونجو ، نوجم  قطنم  - 
كشو ىلع  انأو  يسفن  ىوھ  عبتأ  نأ  يننيديرت  دحأ ، ذاقنإل 

!؟ توملا
.اھدعب تومأو  ةدحاو  ةرم  كبحأ  نأ  ديرأ  لب  - 

بوثلا اذھ  تلاقو : اھردص  ىلع  هعضو  يذلا  ءادرلاب  تكسمأ 
ملحأ تنكو  يفافز ، موي  هيدترأ  ىتح  يل  يمأ  هتعنص  يضفلا 

نلف مویلا  تم  ول  .تنأ  كھجو  ىوس  لیختأ  ملو  مویلاب ،
.كریغ ينسسمي 

تلبذو اًدغ  وأ  مویلا  تم  ولو  ايوق : نوكي  نأ  هدارأ  توص  يف  لاق 
؟ كرمع ونس  تراوتو  تنأ 

.همیطحت نكمي  اننیب ال  ام  - 
فیك كیعارذ ؟ نیب  هیھنأس  لھ  يمايأ ، رخآ  مویلا  ناك  ول  - 

! يلحراو كبابلج  يدترا  نيركفت !؟
.نذإ لحرأس  رسكنم : توص  يف  تلاق 

ةدحاو ةرم  كیعارذ  نیب  ينذخ  تسمھو : اھدي  تدم  مث 
.يلإ قاتشت  ينديرت ، كنأب  ينربخأو 
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ءطب يف  هنم  برتقت  يھو  هدسج  جلتخاو  هبلق  تاقد  تلع 
ول ينبحت ؟ ٍّجَرت : يف  لوقتو  هقنع  قوطتو  هردصب  اھردص  قصلتو 

.كیلإ لسوتأ  نآلا ، ينربخأ  ينبحت  مل 
كیلإ قاتشأو  كبحأ  لاقو : اھرعش  لبقو  اھرھظ  ىلع  هدیب  رم 

.يلحرا .كديرأو 
، هتنجو تلبقو  هدسج  لخاد  اھب  رعش  ىتح  رثكأ  هنم  تبرتقا 

ىلإ اھب  كسمت  نأ  ديرتو  هتحئار ، قشنتست  اھیلع  اھمف  تقبأو 
؟ امبر ةرم  ينلبقتس  تلاقو : رمعلا  رخآ 

الو هقوش  عنمي  نأ  الو  اھب  عفدي  نأ  ىلع  ىوقي  اًتماص ال  يقب 
ةدحاو ةرم  هیتفش : نم  اھیتفش  برقت  يھو  تلاقف  هيوري ، نأ 

.لحرأسو
تنك ول  يتميزھ  يف  راصتنالا  امو  ...ةفیض  اھلو : هسفنل  متمت 

؟ نیفرعت
.ةھئاتلا يسفن  ةحار  لب  كتميزھ  ديرأ  ال  - 

.سفنلا ةحار  ىلإ  نیلصت  اذھب  سیل  - 
.كاوس يل  سیلو  يجوز  تنأ  - 

نمز ذنم  اھانمت  ةثھال  ةلبق  اھلبقو  هیتحار  نیب  اھھجوب  كسمأ 
ىتم ركذتي  ال  عیطتسي ، دعي  ملو  ةیضاملا  روھشلا  لاوط  اھمواقو 
يتلا ةایحلا  اھنأكو  اھدسجب  ثبشت  فیك  الو  ةلبقلا  تھتنا 
نانعلا كرت  الو  طق  اذكھ  اًئیش  دارأ  ام  .هیعارذ  نیب  نم  برستت 

نأ ديري  هنأكو  هیعارذ  نیب  اھرصتعا  اھعم ، لعف  امك  هقوشل 
.تامملا ىلإ  هردصب  ةقصتلم  ىقبتو  رھصنتف  هلخادب  اھینفي 

لخاد باذو  ينفو  قرغ  هنأ  نظو  ةعطقتم  اھسافنأ  تجرخ 
.قیمعلا طیحملا 

ةوق يف  اھینیع  ىلع  تطغض  اھلخادب  هب  ترعش  امدنعو 
مھفتو فرعت  يھو  اھیتفش  ىلع  تضعو  اھملأ ، ىلع  رطیستل 
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تقتلاو كاردإلا  لھو  نم  تقھش  تبھو ، امو  تطعأ  ام  مجح 
: ىسأ يف  سمھي  وھو  هیتلقمب  اًخسار  باذعلا  تأرو  امھنیعأ 

! ةفیض
: تلاقو اھینیع  يف  قرقرتت  اھعومدو  هرھظ  ىلع  تطغض 

.كاوس يل  سیلو  يبیبح ،
* * *

اھدسج تمضو  اھھجو  ترادأ  مث  ءيشلا ، ضعب  هنع  تدعتبا 
اھتياوغل وتلل  اھلتقیس  لھ  يردت  ال  اھنأكو  اھسفن ، تنضتحاو 

.اھتیحضتو اھفادھأ  فرعيو  اھیلع  قفشیس  لھ  ..اھراصتناو 
مث لعف ، امو  ثدح  ام  باعیتسا  لواحي  هناكم  اًدمجتم  يقب 

.هردص ىلإ  اھب  عفدو  اھعارذب  كسمأ 
يف ةيراعلا  هفتك  تقوطو  ةملك  الب  هردص  ىلع  اھسأر  تقبأ 

، نآلا ارقتسم  باذعلا  تأرو  ةھرب ، هینیع  ىلإ  ترظن  ةوق ،
لجأ نم  براحأ  تنك  ينحماس ، ٍكاب : توص  يف  تسمھف 
نكأ مل  يننإ  كل  مسقأ  يندع ، برھتو ، سرحلا  لتقتس  كتایح ،

.كتایح لجأ  نم  براحأ  نكأ  مل  ول  اذھ  لعفأل 
ناك هديرأ ، الو  كباذع  لمحتأ  ال  تلاقو : هتبقر  تلبق  .بجي  مل 
نل تم  ولف  يلوحو ، يلخادب  ينم  ةعطق  كب  رعشأ  نأ  دبال 

.ىرخأ ةرم  كسملأ 
.بجي مل 

نأ كوجرأ  ينحماس ، كبحأ ، هیتفش : لبقت  يھو  تلاق 
.ينحماست

نأ عیطتسأ  ال  يتلا  يسفن  يھ  لاقو : اھھجوب  كسمأ 
ناك ول  ةایحلا ، تنأ  تيأر ، ام  لمجأ  تنأ  تنأ ، سیلو  حماسأ ،

ِكْنَُصأ ملف  تنأ  ينیحماس  شیعلا ، لجأ  نم  براحي  نأ  ناسنإلل 
.يسفن رش  ِكقأ  ملو 
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دبال يننولتقي ، مھكرتت  ال  تلاق : مث  ةءالملا  ىلع  اھمدل  ترظن 
نأ يندع  يننولتقيو ، يننوبذعيو  نوفرعیس  ينذقنتل ، شیعت  نأ 

.ةعرسب ایح  دوعت 
.كدعأ اھمضي : وھو  ریكفت  الب  لاق 

ام كاردإ  لواحت  يھو  اھلوح  تتفتلا  اھھجو ، ىلع  ةریحلا  تدب 
.اھئانفو اھتیحضت  مجح  مھفو  هب  تماق 

ئست ال  لجخ : يف  تلاقو  اھدیب  اھدسج  يطغت  يھو  تماق 
يفوخ وھ  طق ، اذھ  لعفأ  نأ  تروصت  ام  كل  مسقأ  .يب  نظلا 
فرعت دسجلا ، خضرأو  لقعلا  َّلش  فیك  فرعأ  قشعو ال  كیلع 

.فرعت نأ  كوجرأ  ةیناغب ، تسل  يننأ 
برتقت رجفلا  ةالصو  اًدیعب ، دراش  هلقعو  باجيإلاب ، هسأر  َّزھ 

َّرمي ىتح  ةھجاوملا ؛ لجؤي  مأ  يلصيو  لستغيأ  يردي  ال  وھو 
! يردي ال  اھریغ ، بكتري  امبر  وأ  هتئیطخ  ىلع  نمز 

هقوشو هتاسملب  ضبني  اھدسجو  ةفجترم  دیب  اھسبالم  تدترا 
ملحلا لعل  يناوث  اھیلإ  رظني  هناكم  وھ  يقبو  اھیلع ، هتفھلو 
تلخد فیكو  تیتأ  فیك  موقي : وھو  لاق  ىنفي ، رمعلاو  ىشالتي 

؟ رصم ىلإ  نيدوعتس  فیكو 
.يلع قلقت  ال  نآلا ، اذھ  لكل  تقو  ال  دیكأت : يف  تلاق 

، ةرشابم يلیحر  دعب  نآلا ، مویلا ، برھا  تلاقو : هدي  تكسمأ 
يضقأ نأ  ديرأو  كتجوز  يننأ  نظي  كیلع  ينلخدأ  يذلا  سرحلا 

ال راوسألل ، ربعت  ككرتیس  هنكلو  كتوم ، لبق  تاعاس  كعم 
.اذھ نم  رثكأ  لعفي  نأ  عیطتسي 

يننوجوزیس ٍّجرت : يف  تسمھو  نیكسلاو  فیسلا  ىلإ  ترظن 
ِ.تأت مل  ول  ينلتقي  وأ  برھأ  وأ  تومأسو  ينع ، اًمغر 

.يتآس ةمارص : يف  لاق 
بضغیس هللا اذھ  ينسنت ! الو  تمت ! ال  تلاقو : ةوق  يف  هتمض 
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؟ يننوخت نأ  ملظ  ُّيأ  نآلا ، تلعف  امم  رثكأ 
.كنوخأ نل  لاقو : اھرصخ  ىلع  طغض 

ذخ فوخ : يف  تلاق  مث  ءاضیبلا  ةءالملا  ىلع  اھئامد  ىلإ  ترظن 
.انھ اھكرتت  ال  ةءالملا ، كعم 

.تفتخاو بابلا  تحتف  مث 
يفو لبق ، نم  اھب  رعشي  مل  ةریح  يف  هتكرتو  ناوث  يف  تلحر 
.امبر هعم ، اھتضمأ  امبر  ةعاس  يھ  طق ، همعط  قذي  مل  مازھنا 

، هلخادبو هلوح  اھدسجب  رعشي  لزي  مل  وھو  ةءالملا  ىلإ  رظن 
.لوقعلا بھذي  قیقر  ضغ  دسج 

طسو امھأبخ  فیسلاو  نیكسلاب  كسمأ  هلوح ، تفتلا 
.هسبالم لخاد  اھأَّبخو  ةءالملا  ململ  مث  هسبالم ،

ةعلقلا نم  تجرخ  ول  لاقو : سراحلا  هیلإ  راشأف  بابلا ، حتفو 
سیل ...تجرخ  ول  .نميألا  روسلا  مامأ  كراظتنا  يف  اًسرف  دجت 

.اذھ نم  رثكأ  يدیب 
ظقيأو يرجي  ناك  .اًعيرس  َّرم  كلذ  دعب  ثدحي  مل  وأ  ثدح  ام 

، نیكسلاب ورمع  هنعطف  فیسلاب  هءارو  ىرج  يذلا  سراحلا 
سرفلا دجوو  ةعلقلا ، باب  نم  جرخ  ىتح  يرجلا  يف  رمتساو 

.راظنألا نع  ىفتخاو  هاطتماف ،
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ثلاثلا بابلا 
ثحبلا

نمث ةقیقحلا  نع  ثحبلا  يف  داھتجالل  »
ملعلا بلط  يف  نقتي  نم  .قشاعلا  هعفدي 
لدعلا نع  اًثحاب  نفي  نمو  .قشعلا  يف  نقتي 

الو ضرألا ، هذھل  يمتنت  ةأرما ال  نع  اًثحاب  نفي 
«. دعاوق يأ  عبتت 

قوقرب ناطلسلا 
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سماخلا لصفلا 
دنع ءاملا  ضعب  برشیل  فقوت  موي  فصن  هسرفب  ىرج  نأ  دعب 

: بعتم توص  يف  لاق  .مانغأ  مھلوح  لاجر  اھلوح  عمجتي  ةمیخ 
؟ ءاملا ضعب  يل  لھ 

، اًفیفخ هئادرب  رعشو  نبللا ، يستحي  سلجو  ءاملا ، هوطعأ 
ءانثأ هنم  تطقسأ  قيرطلا ، ءانثأ  هنم  تطقس  دق  ةءالملا  تناكو 

؟ دوجو اھل  نكي  مل  مأ  قيرطلا 
تناك ةفلتخم ، تناك  اھتياوغو ، اھتقرب  هلوح  اھب  رعشي  لزي  مل 

.نیلتاقملا فویسو  رانلاو  ناجلاك 
.دكأتي مل  اجن ؟ مأ  قيرطلا  لض  هل ، ّبُش  هِ وأ  هعم  تناك 

ةكئالملا ىبأت  ناز  مأ  هلقع  ىلع  نجلا  سفانتت  نونجم  وھأ 
.فرعي ال  هیلإ ؟ رظنلا 

.يردي ال  ةقیقحلا ؟ هبش  مأ  ةقیقحلا  يھأ 
.دعب رمألا  ثحبي  مل  فخأ ؟ نيریصملا  ُّيأ 

نم دوقنلا ، ضعب  دجوف  هبابلج ، سسحتي  ذخأ  هسأرب ، كسمأ 
ناك امبر ، نیماع ؟ هنجس ؟ يف  ثبل  مك  .ركذتي  ال  تءاج ؟ نيأ 
هماع ةماعلا ، نجس  يف  اًماعو  ءارمألا  نجس  يف  اًماع  اًمّعنم 

رظتنيو اًریثك ، ركفیل  تقولا  هاطعأو  امبر ، اًمیحجو  اًربق  ناك  ریخألا 
دقفي مل  .ةلیلق  ًانایحأ  قتعو  تاعاس  توم  ةئیھ  ىلع  جرفلا 
هلایخ نكلو  .نیع  ةفرط  ولو  لدعلا  ىلع  مدني  ملو  ةظحل ، هناميإ 
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ملو .لدتعیس  رمعلا  نأ  يف  ًالمأ  هیطعيو  هریصمب  ثبعي  بصخلا 
اھجوزتي نأ  دب  .هتبیبح ال  جوزتي  مث  هيدلو  دجيو  رصم  ىلإ  دوعي  ال ؟

ةيؤرك ناك  .اھب  َّرَم  يتلا  لالظلا  وأ  ةئیطخلا  ىسني  ىتح  اًعيرس ؛
سمطلاك ناك  نيرَخآل ، ىفتخاو  سانلا  ضعبل  رھظ  لالھلا 

جزاطلا رمحألا  نامرلاو  ةایحلا  ةعورو  ةتھاب  ناولأب  نوجملاو ،
.فاجلا زبخلا  لكأ  نم  ماع  دعب  نیجسلا  هلكأي 

نم مالظلا  ىلع  رطیستو  نیح ، لك  هبلق  نم  لطت  ةفیض ،
.اھدجیس هلوح ،

لاقف ناطلسلا ، نعو  رصم  ىلإ  قيرطلا  نع  لجرلا  لأس  مث 
ةركلا دواع  ىرخأ ، ةرم  شاطنمو  اغبلي  هجاو  ناطلسلا  نإ  لجرلا :

شاطنم دي  ىلع  نيرمألا  ماشلاو  رصم  لھأ  عرجت  نأ  دعب  رصتناو 
، مھذفاون ةرھاقلا  ناكس  قلغأ  اًضيأ  ةرملا  هذھ  يفو  اغبليو ،

فرعت رصم  لكو  ةيراض ، ًابرح  تناك  ةرھاقلا ، برح  ةياھن  اورظتناو 
وھ راصتنالا  عاطتسا  قوقرب  نكلو  اغبلي ، دانعو  شاطنم  ةوسق 

ریغصلا ناطلسلاب  اًمیحر  ناكو  رصم ، يف  رقتساو  هناوعأو 
ًاناطلس قوقرب  داعو  طقف ، هتماقإ  ددح  لب  هلتقي ، ملف  يجاحلا ،

.ديدج نم  نیملسملا  دالبل 
ىلإ بھذیس  لھ  هتھج ؟ يھ  امو  بھذیس  نيأ  ىلإ  ِردي  مل 

جاوزلاو هيدلو  نع  ثحبلا  يف  هنوع  بلطي  ةرشابم  ناطلسلا 
؟ ئجال نآلا ؟ وھ  نمو  ناطلسلا ؟ هلبقتسیس  لھ  هتبیبحب ؟

ناطلسلل دب  نوجسلا ال  ناردج  لخاد  ثدحي  ام  براھ ؟ نیجس 
لوخدلاب بجاحلا  هل  حمسیس  اذامل  مث  .امات  ًانایسن  هاسني  نأ 

ةلباقم زئاجلا  نم  ناك  صوقل  ًایضاق  ناك  امدنع  ناطلسلا ؟ ىلع 
.لمع الو  بصنم  الب  نآلا  هنكلو  ةبوعصب ، ناطلسلا 

، لیحتسم اذھ  هناكم ؟ تفرع  فیكو  ةفیض ؟ هیلإ  تءاج  فیك 
؟ هلقع ةحص  تبثي  ءيش  ُّيأ  هلقع ؟ ةحص  تبثتل  ةءالملا  نيأو 
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بحلا اھلدابي  مل  ولو  .طقف  يھ  هلقع ، ةحص  تبثتس  نم  يھ 
هباب سراحلا  حتف  امبر  جرخ ؟ فیكو  سراحلا ، لتقي  مل  هنأ  دب  الف 
لتقي مل  هذقنیس ؟ هنأب  ناطلسلا  هدعي  ملأ  .ناطلسلا  نم  رماوأب 

الو يھ  اھمدل  راثآ  الو  سراحلا  مدل  راثآ  ال  .بحلا  اھلدابي  ملو 
.هلوح ءامد 

مأ نآلا  اھنع  ثحبلل  هعفدي  ام  وھ  طقف  اھیلإ  هقوشأ  يردي  ال 
؟ هیلع رطیسيو  بلقلا  رخني  مل  نونجلا  نأ  نم  دكأتلا  يف  ةبغرلا 

ىلص .رجفلا  يف  هرفس  أدب  مث  ودبلا  ةمیخ  يف  هتلیل  ىضق 
بعالت نجسلا  مالظ  نأ  نم  نیقي  ىلإ  لوحتي  كشلاو  رجفلا 

امبر .هدحو  نجسلا  نم  برھ  وھ  لب  ِتأت ، مل  ةفیض  نأو  هلقعب ،
لكلو فعض ، نم  ءيش  ةوق  لكل  .رثكأ  ال  ةھرب  هلقعب  بعالت 

میقتسیس نونجلا ، نم  ةحفن  لقاع  لكلو  ءدبلا ، يف  كش  نیقي 
.اًنیجس امھاضق  نیماع  ىسنيو  نآلا  رمعلا 

ثحبي ةاضقلا  يضاق  تیب  ىلإ  ةعرسب  هجتا  ةرھاقلا  باوبأ  دنع 
.هيدلو نع  ديدج  نم 

، رخآ تیب  يف  نآلا  نكسي  هامح  نأو  رَّیغت ، يضاقلا  نأ  فرعو 
.رمعلا ةیقب  سمطي  كشو  ةقاش  ةلحر  نم  ءایعإ  يف  هیلإ  هجتاف 
هفارطأ بساحت  نجسلا  ةقشمو  عراستت ، هسافنأ  تناك 
يضاقلا تیب  ىلإ  هلوصو  دنعو  اھیلع ، ضاضقنالا  ديرتو  ةبعتملا 

.مداخلا هل  حتفف  ةوق  يف  بابلا  قرطو  هیلع ، ىشغي  داك 
.قاھرإ يف  ناكملا  لوح  رودي  هسأرو  سلجو  لخد 

، اًنیجس تنك  لاق : مث  رتوتو  دورب  يف  هحفاص  هامح ، هیلع  لخد 
.قوقرب معد  نم  عم  تنجس  انلك ، ربخلا  انعمس  كلذك ؟ سیلأ 

دمحأ لاحو  يخیش  اي  كلاح  فیك  قفر : يف  ورمع  لاق 
؟ نیسحو

تسل يننكلو  ریخب ، نادلولا  لاق : مث  بیجي ، ةھرب ال  هیلإ  رظن 
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.ریخب
؟ امھارأ نأ  نكمي  لھ  لاقو : هتاملك  عمجتساو  ءادعصلا ، سفنت 

؟ امھ نيأ 
.ورمع اي  ریخب  تسل  ينإ  كل  تلق  لاق : مث  امھیلع ، ىدان 

.خیش اي  مھفأ  اًشَّوشُم : لزي  مل  هلقعو  لاق 
.همامأ فقو  نم  لك  نم  ماقتنالا  ديري  دوسأ ، بلق  ناطلسلل  - 

.عبطلاب - 
.زوجي اذھ ال  يبصنم ، نم  اًملظ  ينلزع  - 
.زوجي ال  هيدلو : مودق  نابقرتت  هانیعو  دَّدر 

.كلجأ نم  هتلعف  ام  لك  دعب  يندعاست ، نأ  دبال  - 
مانأ مث  َّيدلو ، ىرأ  نأ  ديرأ  عبطلاب ، كدعاسأ  ديدج : نم  دَّدر 

.رمألا يف  ثحبن  مث  تقولا ، ضعب 
تبرھ ول  كنع ؟ اوجرفأ  مأ  تبرھ  لاق : مث  هیلإ  هرظن  هامح  لاطأ 

..يتیبو ديدج ، نم  كیلع  نوضبقي  امبر 
.عبطلاب ينع  اوجرفأ  اًعرسم : لاق 

.يندعاستس كلذك ؟ سیلأ  ناطلسلا ، فرعتو  هامح : لاقف 
، كاوس اھقحتسي  ال  كدعاسأس ، عبطلاب  ریكفت : الب  لاق 

.ًالیلق مانأو  َّيدلو  ىرأ  نأ  ىلإ  جاتحأ  يننكلو 
تعقو نإ  امو  ةریحلا ، نم  ءيشو  ددرت  يف  اًعم  نادلولا  لخد 

مل اًنكاس  يقب  .رمعلا  رقتساو  سفنلا  تأدھ  ىتح  امھیلع  هانیع 
.امھدقتفا ىًدم  يأ  ىلإ  امھربخي  ملو  ىنمت ، امك  امھنضتحي 

توص يف  لاق  ةریحلاو ، سمطلا  تاقوأ  ىتح  دعاوق  ءيش  لكل 
؟ ریخب امتنأ  ًائداھ : نوكي  نأ  هدارأ 

.يبأ اي  ریخب  اًعم : الاق 
؟ نییضاملا نیماعلا  لاوط  امكدج  عم  امتنك  - 
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.ال الاق : مث  رخآلا  ىلإ  امھنم  لك  رظن 
يف ملكتن  لاق : مث  راكفألا ، لك  ىلع  رطیسي  مونلاو  هسأر ، َّزھ 

.حابصلا
* * *

تناك نیموي ؟ وأ  امبر  اًموي  مان ؟ ىتمو  مان ؟ تقولا  نم  مك 
ثبشتتو ةرات  توملا  لزاغت  سانلاو ، ةنمزألا  نیب  ةھئات  همالحأ 

ةمیلو ىلع  اًعم  اوناك  هتوخإو  هتدلاوو  هدلاو  .تقولا  ضعب  ةایحلاب 
قيرطلا يف  هلباق  يذلا  يودبلا  مانغأ  اھلجأ  نم  اوحبذو  ةریبك ،

مھلك ةوخإ  ةسمخ  هتمیخ ، يف  اوناك  ةرھاقلا ، ىلإ  كركلا  نم 
نامر قبطب  ةفیض  مھیلع  تلخد  مث  نولكأيو ، نوكحضي  دالوأ 
.ءيش هل  َّقبتي  ملو  نامرلا  قبط  ىلع  عیمجلا  ضقناف  ریبك ،
هجوب كحضت  تناك  ةليوط ، ةلبق  اھلبقو  كحض  مث  مھنم ، بضغ 
نیلفط هادلو  ناكو  ةرم ، لوأ  اھآر  امك  نیتحرف  نینیعو  ءيرب 

يف سلجي  نآرقلا ، هظفحي  خیش  كانھ  ناكو  هلوح ، ناوبحي 
﴾. ِنوُدُبَْعِیل َِّالإ  َسنِْإلاَو  َّنِجْلا  ُتْقَلَخ  اَمَو  : ﴿ ة ــ يآ ددري  تیبلا  ةيواز 

ةسداسلا يف  ناك  .هءارو  اھددري  وھ  ناكو  تارم ، ثالث  اھددر 
اذامل حلملا ، ةعئاب  .حلملا  ةعئاب  نبا  نس  سفن  يف  امبر ،

يف كبشملا  اھرعشو  ةثرلا  اھبایثب  لیمجلا  هملح  تقرتخا 
ورمع فتك  ىلع  تبر  نیتداحلا ؟ اھینیعو  ةمكحتسم  تاقلح 

.ملعتتو أرقت  نأ  دب  ال  ملعتتو ، أرقت  لاقو : لفطلا 
!؟ انھ تلخد  اذاملو  تنأ !؟ نم  ءایتسا : يف  لاقف 

.ملعتتو أرقتل  ىصیصخ ؛ كل  تئج  انھ ، يتیب  انھ ، يناكم  - 
.هلوح رظنو  هینیع  حتف 

ركذتي وھ ، الإ  َّقبتي  ملو  ماوعأ ، ذنم  ءابولا  يف  اھلك  هتلئاع  تتام 
، اًریثك ثحب  اًعیمج ، مھنفدل  ناكم  كانھ  نكي  مل  مھنفد ، ةلكشم 
، طقف مھنفد  وھ  هفدھ  حبصأو  .اھنیح  ةرشع  ةعباسلا  يف  ناكو 
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.ةحار اھدعب  سیل  ةحارب  رعش  ىتح  لعف  نإ  امو 
امھیفتك ىلع  تبرو  ماق  ضرألا ، ىلع  هبناجب  ناماني  هادلو  ناك 

يف امكدج  عم  امتنكأ  ىرخأ : ةرم  لأسو  قفر ، يف  امھظقيأ  مث 
، ترخأت يننأ  يناحماس  امكل ؟ ثدح  اذام  نییضاملا ؟ نیماعلا 

.نافرعت
يف ناكو  ریبكلا  لاق  .اًجضنو  ًانازتا  رثكأو  انس  ربكأ  اودب 

.يبأ اي  فرعن  ةرشع : ةسماخلا 
؟ امتنك نيأو  بألا : لاق 

رفسلا يدج  رَّرق  ةرھاقلا  يف  برحلا  تعقو  نأ  دعب  دمحأ : لاق 
، ًانایحأ ثدحي  امك  ةاضقلا  يضاقب  ءارمألا  شطب  نم  اًفوخ  اًدیعب ؛

...تءاج نیمویب  رفسلا  لبقو  اتلدلا ، ىلإ  رفسلا  يوني  ناك 
؟ تءاج نم  - 

.انیلإ اھب  تثعب  يتلا  ةدیسلا  - 
؟ تلعف اذامو  لاق : مث  امھیلإ  هرظن  لاطأ 

يف عنتقي  مل  بورحلا ، ءاھتنا  ىتح  انذخأت  نأب  يدج  تعنقأ 
تءاج اھنأو  انلتق ، ديري  اًریمأ  كانھ  نأ  هل  تحرش  اھنكلو  ةيادبلا ،
نعو كنع  ءایشأ  هل  تكحو  اھنم ، اذھ  تبلط  كنأل  ىصیصخ 
يدج قفاوف  كنم ، ادج  بيرق  وھ  نم  ىوس  اھفرعي  ال  كتایح 

.مدخلا ضعب  انعم  ثعبو 
؟ امكتذخأ نيأ  ىلإو  لاق : مث  قرطأ 
.نیموي ةنیفس  انبكر  .ةبونلا  دالب  ىلإ  - 

؟ امكب تلعف  اذامو  - 
مھفن مل  اھتغلب ، تاعاس  انعم  ملكتتو  مألاك ، اناعارت  تناك  - 

ًالجر نإ  تلاق : .اًریثك  جورخلاب  انل  حمست  ملو  اھمالك ، نم  اًریثك 
ةدوع دعب  اندع  مث  اًماع ، كانھ  انیقب  .رذحلا  نم  دبالو  انلتق ، ديري 
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كلذ ذنم  اھرن  مل  تلحرو ، اندج  ىلإ  انتداعأ  قوقرب ، ناطلسلا 
.نیحلا

؟ نوكت نم  افرعت  ملأ  هذھ ؟ ةصق  ُّيأ  - 
.ديدج نم  كتيؤر  ىنمتنو  ءيشلا ، ضعب  نیقلق  انك  دمحأ : لاق 

ول اًضيأ  انأ  فاخأس  تنك  .عبطلاب  لاق : مث  باجيإلاب  هسأر  َّزھ 
دعجم اھرعشو  ةفیحن  ةدیسلا ؟ هذھ  لكش  ام  .امكناكم  تنك 

؟ ةداح اھحمالمو 
.ال اًعم : الاق  مث  رخآلا  ىلإ  امھنم  لك  رظن 

؟ اھرمع مك  - 
.رمعلا فصتنم  يف  ودبت  - 

؟ ةشبحلا وأ  نمیلا  نم  تناك  امبر  - 
ولو اھفرعن ، ةغل ال  ملكتت  تناك  كانھ ، نم  نكت  مل  ال ، اًعم : الاق 

.فرعنس انك  كانھ  ىلإ  انتذخأ 
مث مونلا  دعب  لضفأ  ةقيرطب  لمعي  هلقعو  ىرخأ  ةرم  هسأر  َّزھ 

؟ امكتكرت اذامل  نامھفتأ  .اًعم  اندعو  يضاملا  ىھتنا  .سأب  ال  لاق :
.ءيش لك  فرعن  الاق : مث  رخآلا  ىلإ  امھنم  لك  رظن 

ىلإ نادوعتو  .هللا  نذأ  نإ  صوق  ىلإ  دوعنس  مسح : يف  لاق 
.دبألل نیماعلا  نيذھ  ىسننو  امكسورد ،

اذكھ .اًعاجش  تنك  يبأ ، لاق : مث  ریغصلا  دمحأ  هنم  برتقا 
.ءاملعلا تافص  نم  ةعاجشلا  نإ  تلاقو  زوجعلا ، تلاق 

.ةیبرعلا ةغللاب  اذھ  تلاق  هل : لاقو  مستبا 
.ةیبرعلاب اھتلاق  يتلا  ةلیلقلا  تاملكلا  نم  تناك  تاملكلا  هذھ  - 

* * *
بلط ىتح  لصو  نإ  امو  ةرھاقلا ، يف  هتیبل  هيدلو  عم  لحر 
لاحو دالبلا  لاح  نع  مھلأسي  أدبو  هيدعاسمو ، هبالط  ةلباقم 
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هدانعو هرورغب  اًفورعم  اًديدج  ًایضاق  كانھ  نأ  فرعو  صوق ، لھأ 
يف اًكيرش  هیف  دجي  مھضعبو  هنوھركي ، صوق  لھأ  نأو  هتظلغو ،
.ةوق لكب  همعدي  لب  هھركي ، الف  لاملا ، عمج  يف  اًمعادو  ةراجتلا 
ىتح ةزمح  بلاطلا  ىھتنا  نإ  امو  .ركفي  وھو  ربص  يف  عمتسا 
؟ هركذتتأ يواضر ، همسا  ظیلغ  رجات  كانھ  ناك  ةوق : يف  هلأس 

ملكتيو خیش  اي  كھركي  ناك  هفرعن ، عبطلاب  معن  ةزمح : لاقف 
لطبت نأ  خویشلا  نم  بلطو  تلحر ، نأ  دعب  ءوس  لكب  كنع 

ةرم نيدبع  نم  اھجَّوَزو  اذھ  لعف  لھاجلا  هتنبا ، قالط  يف  كاوتف 
.ىرخأ

؟ فیك اھجَّوز  لاق : مث  ناوثل  هبلق  فقوت 
ًالصأ عقي  مل  قالطلا  نإ  لاق : لاق ، امك  اھجوز  ىلإ  اھداعأ  لب  - 

.اھجوز ىلإ  اھداعأو 
؟ ىتم - 

.اذھ لعف  كیلع  ضبق  موي  نیماع ، ذنم  - 
؟ نیماع ذنم  ةجوزتم  يھ  - 
.اذھ دقتعأ  معن ، بلاطلا : لاق 

اذام ..خیش  بلاطلا : لاق  ىتح  ةھرب  ضرألا  ىلإ  هرصبب  قرطأ 
؟ ةرھاقلا يف  ىقبتس  نآلا ؟ لعفتس 

ةوحص امبر ، اًملح  ناكو  هیعارذ ، نیب  تباذ  امدنع  اًركب  تناك 
ىھتنا قشاعلا ! هئاتلا  هلقع  ىلع  قفشي  مك  .دیكأتلاب  توملا 

.داك وأ  رمألا 
مل صوق ؟ يضاق  انأو  ةرھاقلا  يف  ىقبأ  َمِلو  مسح : يف  لاق 

.ينلزع هنأب  ناطلسلا  نم  ربخ  ينلصي 
ٍضاق كانھ  ..خیش  اي  لاق : مث  لوھذ  يف  همف  بلاطلا  حتف 

.صوقل
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؟ نآلا ةاضقلا  يضاق  نم  ًالئاق : ماق 
* * *

ریصملا ىلع  ةقفشلل  الو  مھفلاو  لمأتلل  اًتقو  هسفن  طعي  مل 
نیب يضاملا  ماعلا  لاوط  اًریثك  لمأت  دقف  نازحألا ، يف  صوغلاو 
هلقع ايانح  نیب  ایحي  نأ  عیطتسي  دعي  ملو  قیضلاو ، تاملظلا 
اًرھد يشمي  نأ  ديري  ناك  نئاخلا ، لقعلا  اذھب  قثي  نأ  الو  اًریثك ،
معط قوذتيو  سمشلا  ةحئار  قشنتسيو  راجشألا  طسو 

.ناولألا
بھذو ةاضقلا ، يضاق  عم  هداعیم  بَّتر  دق  ناك  نیموي  دعب 

امك اًرصتنم  هتدوع  ىلع  فقوتي  هرمعو  رارصإب ، هتلباقمل 
هل مدقو  هتلباقم  ىلع  يضاقلا  قفاو  .بجي  امكو  قحتسي 

قوقرب ناطلسلا  نعو  دالبلا  لاح  نع  املكتو  اًعم ، الكأو  ماعطلا 
لبق هبصنم  يف  نیعت  دق  هنأ  فیكو  ديدجلا ، صوق  يضاق  نعو 
اًتماص ورمع  يقب  .ةلوھسب  هلصف  نكمي  الو  قوقرب  ةدوع 

نأ ذنم  ریثكلا  هنع  فرعيو  ديدجلا ، ةاضقلا  يضاق  ىلإ  عمتسي 
.ًابلاط ناك 

عیطتسي هنكلو ال  ورمعل ، همھفتو  همارتحا  ةاضقلا  يضاق  دكأ 
رشنيو لدعلاب  مكحي  ةشحافب ، ِتأي  مل  وھف  صوق ؛ يضاق  لزع 

.مالسلا
ًابلاط تنك  ذنم  ينفرعت  يالوم ، لاق : مث  ربص  يف  ورمع  عمتسا 

.ریثكلا كنم  تملعتو  كنم ، ةزاجإ  ىلع  تلصحو 
دق يملع  نوكي  نأ  ىنمتأ  رورغلا : نم  ءيش  يف  يضاقلا  لاق 

ثالث رورغمو ، حومطو  ورمع  اي  كعبطب  درمتم  كنكلو  كدافأ ،
كرتو عرولا  نم  دبال  هیلع ، يضقتو  يضاقلا  نیشت  تافص 

.رھش لك  مايأ  ةرشع  فاكتعالاو  تاذلملا 
، يالوم اي  ًالماك  اًماع  تفكتعا  لاق : مث  ةرارم  يف  ورمع  مستبا 
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! يردت ول  ناك  فاكتعا  يأو 
.ءيش لك  كل  تحرش  كتدعاسم ، يننكمي  ال  - 

؟ فاقوألا لاومأ  لاح  فیك  ورمع : لاق  ىتح  ةھرب ، تمصلا  داس 
يف ناطلسلا  ةبغر  نم  ىشخأ  يننكلو  ریخب ، نآلا  ىتح  - 

.ءيش لك  ىلع  ةرطیسلا 
، يبأ نع  هتثرو  ةرھاقلا  يف  تیب  يدل  ةالابم : يف ال  ورمع  لاق 

.يالوم اي  كفرصت  تحت  هكرتأ  نأ  ديرأ  تنك 
.ورمع اي  كدصق  مھفأ  ال  يضاقلا : لاقف  امھنیعأ  تقتلا 

ءاملعلا جاتحا  ول  كفرصت  تحت  هكرتأ  نأ  ديرأ  دیكأت : يف  لاقف 
؟ يردي نم  خویشلاب ، لاحلا  رسعت  ول  وأ  امبر ، ديدج  فقو  ىلإ 

نم دبال  ملعلا ، ردق  نوفرعي  نیطالسو ال  اھل  دھع  مايأ ال  يھ 
لك فقي  نأ  نم  دبالف  لاحلا  رَّسعت  ولو  رذح ، يف  شیعلاو  نامألا 
كلو كمساب  تیبلا  ةجح  لقنا  .ملظلا  هجو  يف  اًعم  ءاملعلا 
كب قثأ  يخیشو ، يسردمو  ةاضقلا  يضاق  تنأو  .هیف  فرصتلا 

.يبأ كنأكو 
..هاوس كل  سیلو  كتیب  ناك  ول  ورمع  اي  نكلو  سوبع : يف  لاق 

نأ تدرأ  صوق ، ىلإ  ةدوعلا  تدرأ  اذل  سامح : يف  ورمع  لاق 
توق بسكأل  ديدج  نم  لمعأ  مث  ملعلا ، لیبس  يف  يتیبب  عربتأ 
تیب يدل  نوكیس  صوق  ىلإ  تدع  ول  .يدالوأ  ملعأو  يموي 
تیب وھ  ةرھاقلا ، تیب  ىلإ  جاتحأ  نلو  ىرخأ ، ةرم  يضاقلا 

.ةرھاقلا بلق  يف  نیقباط  نم  لیمج 
.رمألا يف  ركفأ  ينكرتا  لاق : مث  يضاقلا  تمص 

تنأو لزي ، ملو  ناك  يبصنمو ، يقح  وھ  قفر : يف  ورمع  لاقف 
.لدعلاو دھزلا  كنع  فورعم 

؟ كلذك سیلأ  كلزع ، متي  مل  - 
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، كدھع يف  ديدجلا  يضاقلا  ةیلوت  متت  ملو  يلزع ، متي  مل  - 
ىلإ يندعأ  ملظلا ، يھتنيو  لدعلا  أدبي  يالوم  اي  كدھع  يف 

.هتفرتقا بنذ  الب  نیماع  يبرك  دتشا  دقف  يبصنم 
.رمألا يف  ركفأس  - 

، ةجحلا تاءارجإ  يف  أدبأس  لاق : مث  ةرارح  يف  هحفاصو  ماق 
.يملعمو يخیش  اي  اننیب  ریخلا  لك  ىنمتأو 

.لحري اًرْمَع  كرتو  باجيإلاب  هسأر  َّزھ 
نمزلا نم  زازئمشا  يف  خفن  ىتح  تیبلا  نع  دعتبا  نإ  امو 

اذامو لصو  فیك  فرعيو  اًدیج ، هركذتي  يذلا  سردملاو  رصعلاو 
ىَّشفتي يكلو  ةیماس  ةياغ  هنكلو  امبر ، نمث ، لوصولل  .ديري 

يف قرغلا  دھزلا  خوزبلو  ًالوأ ، ملظلا  ىشفتي  نأ  دبال  لدعلا 
.ءدبلا يف  فرتلا 

الو ددرت  الب  ةاضقلا  يضاق  ىلإ  هعیب  يف  أدبو  هتیب ، ىلإ  داع 
صوق ىلإ  رفسلاف  ءيش ؛ لك  دادعإ  هدالوأ  نم  بلطو  ریكفت ،

.ادج بيرق 
اًرْمَع نأب  يضقي  لدعلا  نأ  رَّرق  دق  يضاقلا  ناك  عوبسأ  رورم  دعب 
ًابصنم دجیس  دبال  هنأو  صوقل ، ًایضاق  هبصنم  ىلإ  دوعي  نأ  دبال 
لمعيو اًمود  هریمضو  هلقع  مكحي  هنأو  لوزعملا ، يضاقلل  اًديدج 

بیج يف  تیبلا  عیب  ةجح  تناكو  .تاھبشلا  ءردو  ىوقت هللا  ىلع 
الف .اًمود  قحلا  رون  ءيضتو  ةنینأمطلا ، يطعت  ةاضقلا  يضاق 
اًدغ هب  لیكنتلا  ناطلسلا  ررق  ولو  كیلامملا ، دھع  يف  ملاعل  نامأ 

خویشلا الو  ملعلل  ةبھر  ال  ةبھر ، الو  ددرت  الب  لعفیسف  دغ  دعب  وأ 
ةرخآلل سیلو  ایندلل  لمعلا  نم  دبال  دیبرعلا ، نمزلا  اذھ  يف 

هنكلو ایندلا ، ضارغأ  لك  نع  سفنلا  هيزنت  نم  دبالو  طقف ،
نم هسفن  ةياقول  ناسنإلا  رطضي  يذلا  ملاعلا  اذھ  يف  شیعلا 

يضقي ملاعلل  ىتأ  ولو  ءابولاو ، توملاك  ةأجف  يتأي  رقفلاف  رقفلا ،
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مل كیلامملا ، نوجس  نم  رثكأ  لذيو  رضخأو ، سباي  لك  ىلع 
مھفي ورمع  نامزلا ، اذھ  يف  ةبجاو  ةياقولا  رایتخا ، كانھ  نكي 

ّبُش هِ اذكھ  وأ  ةعضاوتملا  هتيدھ  ةاضقلا  يضاق  لبق  اذامل  عبطلاب 
.هل

* * *
حولت ةفیضو  اًغرافو ، ًاليوط  ناك  مویلا  صوق  ىلإ  قيرطلا 

، ثدحي مل  ثدح  ام  لك  ناك  ول  ىرخأ ، ةرات  دعتبتو  ًانایحأ  هتلیخمب 
تبحأو اھریصم  تلبقت  دق  تناك  ولو  امأو ، ةجوز  نآلا  تناك  ولو 

زئاج لب  امبر ، لعفي ؟ نأ  هدیب  اذام  هعم  اھتایح  تداتعا  وأ  اھجوز 
ماد ام  ثدحي  نل  اذھف  هاوتف  يواضر  رجاتلا  لطبي  نأ  نكلو  دیكأو ،
اذھف ةمھت  الب  نیماع  وأ  اًماع  نجسي  نأ  .ضبني  بلق  هردص  يف 
ىلإ دوعيو  هتمامع ، سھدتو  صوق  يلاو  نم  لذي  نأو  نكمم ،

ولو عیضولا  رجاتلا  ركفي  نأ  نكلو  نكمم ، اذھف  هیمدق  ىلع  هتیب 
ردصت مویلا  ةماعلا  نأو  ةئطاخ ، ورمعل  ىوتف  كانھ  نأ  يف  ٍناوثل 

.اًدبأ هلمحتي  نل  ام  وھ  اھئاوھأ ، بسح  ىلع  ىواتفلا 
وأ امبر ، هراظتنا  يف  نیعمتجم  يلاھألا  ىأرو  هتیب ، مامأ  فقوت 

مویلا لحریس  يذلا  يضاقلا  نیبو  هنیب  ةھجاوملا  ةيؤر  نوديري 
ورمع ىلإ  رظنو  تابرعلا ، ىلع  هءایشأ  عضي  يضاقلا  ناك  .امبر 

عم ورمع  رظتناو  مالسلا ، هلدابي  ملو  راقتحالا ، نم  ءيشو  دقحب 
نإ امو  تاریثكلا ، هيراوجو  هتلئاعو  يضاقلا  لیحر  همدخو  هدالوأ ،

رابغب ألتما  دقف  هفیظنت ، ةداعإب  مدخلا  رمأو  هتیب  لخد  ىتح  لحر 
.هبایغ يف  داسفلاو  ملظلا 

نرسي ءاسنلا  تناك  ..صوق  ىلإ  رظنو  هتیب ، ةفرش  ىلإ  هجتاو 
نوعیبيو نورجاتي  لاجرلاو  دوسلا ، نھَتيِدْرأب  قاوسألا  يف 

، نورظتني جاجحلا  ةنيدملا ، كلت  راوسأ  نیب  ملاعو  نورتشيو ،
وأ امبر ، اًموي  ثوكملا  فتاھ  ىلإ  عمسلا  نوقرتسي  نورجاھملاو 
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ةیلاعلا تویبلاو  میظع ، جف  لك  نم  نوتأي  سانألاو  اًرھد ، وأ  اًماع 
.تاخرصلاو تاكحضلا  اھنم  جرختو  ليدانقلا ، اھرینت 

نم امھفلأي  مل  ناروعش  ةریغلاو  هركلاو  وھ ، مني  ملو  هادلو  مان 
ربجلاو ال ةیباسحلا  مولعلاك  هیلع  ةديدج  ةرارملاو  ةنیغضلاو  لبق ،

.ودبي ام  ىلع  ةيرورض  اھنكلو  اًدیج ، اھمھفي 
ىلإ عمتساو  رخف ، يف  هسلجم  ىلإ  بھذ  حابصلا  يف 

يلاھأ نم  هل  ىصیصخ  بتك  يذلا  رعشلاو  لب  ءارطإلاو ، يناھتلا 
ىلإ يواضر  رجاتلا  روضح  بلطو  ةرتف ، دعب  مھعطاق  صوق ،

ةطرشلل دبال  لب  اًضيأ ، ةطرشلا  روضحبو  تقو  عرسأب  هسلجم 
.مویلا يضاقلا  ىلإ  ًالبكم  يتأيو  هیلع  ضبقت  نأ  نم 

امھنیعأ تقتلا  .دقحلاب  ناتئلتمم  هانیعو  ثھلي  رجاتلا  هءاج 
، كتنبا جاوز  نالطبب  ُتمكح  ةوق : يف  يضاقلا  لاق  مث  ةھرب ،

؟ ركذتت
..يالوم اي  ددرت : يف  لاق 

؟ كلذك سیلأ  اھَتجوز ، ُتلحر  امدنعو  هعطاق :
.ةصرف ينتیطعأ  ول  انتداع  كل  حرشأس  - 

؟ اھیلع دقعلا  داعأ  لھ  - 
.ال لجخ : يف  لاق 
؟ اھیلع دقعي  مل  - 

.انأ مكحأ  ملو  لطاب  قالطلا  نأب  خیشلا  مكح  - 
!؟ لجر اي  يذھتأ  يضاقلا ؟ مكح  دض  مكحي  خیش  ُّيأ  - 

.مكح دق  خیشلا  نإ  كل  مسقأ  - 
كناكم تنأو  ديدج ، نم  اھیلع  دقعي  مل  ام  ثدحي  مل  جاوز  اذھ  - 

.ةظحللا هذھ  يفو  نآلا  نم  نجسلا 
ىلع ضبقت  نأ  ةطرشلا  رمأو  نيدبع ، جوزلا  لباقي  نأ  بلط  مث 
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.صوق لھأ  عیمج  مامأ  نجسلا  ىلإ  هب  ریستو  يواضر 
.هبلق همحري  ملو  هبضغ  أدھي  ملو 

اوثحبي ىتح  دغلل  راظتنالا  نم  دبال  ناكو  اًدوجوم ، جوزلا  نكي  مل 
.جوزلا نع 

ديرأو بضغلاب : اًئلتمم  جرخف  ًائداھ  نوكي  نأ  هدارأ  توص  يف  لاق 
.اًدغ هتجوزو  يواضر  ةنبا  ةيؤر 

* * *
يفف هركلا ؛ نع  عفرتي  ناك  ناطیشلا ، لمع  نم  رعاشملا  هذھ 

مل نيدلا  رخف  ریمألا  ىتح  .زجعلاب  فارتعاو  رفتغت  ةميزھ ال  هركلا 
هنأ فرعيو  هتلفغ ، ىلع  قفشي  ناك  لب  هھركي ، ملو  هتوم  َّنمتي 
يف .دیكأتلاب  ةرخآلا  يفو  امبر  ایندلا ، يف  اًملظم  اًریصم  ىقلیس 

.نآلا اھفرعي  اھغیستسي ، الو  اھفرعي  ةميزھ ال  هركلا 
، نافوطلاك يتأي  هركلا  نأكو  يواضرلا ، هرك  امك  اًدحأ  هركي  ملو 

فقت يتلا  ةیتاعلا  سفنلا  لابج  ىتح  هلوح ، ام  لك  حيزیف 
.هركلا نم  ةاجن  ال  ةيواھلا ، يف  طوقسلا  نم  سفنلا  يمحتل 

يردي يذلا ال  ملحلا  رمأ  يف  ركفيو  اًراسيو ، اًنیمي  بلقتي  ناك 
عادخو ماھوأ  هنأ  موي  لك  هل  ىلجتي  يذلاو  ال ، مأ  ةقیقح  وھأ 

ریغ ًاثادحأو  مايألا  ریغ  اًمايأ  تجسنف  مالظلا ، تداتعا  يتلا  نیعلا 
وأ اًماع  ةلفغلا  يف  اھءاقب  هیلع  تمال  يتلا  نیعلا  يھ  ثادحألا ،

.سراحلا لتق  الو  ةفیض  ىأر  ال  هنم ، ماقتنالا  تدارأف  ماع ، ضعب 
؟ سراحلا لتق  لھ 

میقي نمل  ةميزھ  ُّيأ  لتقلاب ؟ هلقع  يف  هركلا  طلتخي  َمِلو 
؟ ضرألا يف  لدعلا 

، اًعم هركلاو  لدعلا  قطنم  نم  هقحتسي  لتقلا ، يواضر  قحتسي 
.اھجوز سیل  لجرلا  اذھ  ةليذرلا ؟ ىلع  هتنبا  مغري  ملأ 

تلاعتو مدخلا  حتف  عقوتيو ، فرعي  ناكو  بابلا  ىلع  اًقرط  عمس 
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لخدت نأ  دبال  اھنأب  خرصت  حلملا  ةعئاب  نسح  مأو  تاوصألا 
.ةنونجم اھنأ  نونظي  مدخلاو  رادلا ، سنكتل 

ًابحرم مالستسا : يف  لاقو  اھیلإ  رظنو  ملسلا ، ىلع  نم  لزن 
.تیتأ ذنم  كرظتنأ  تنك  كب ،

بجي ام  كانھ  ناك  ينحماس ، لخدتو : مدخلا  حيزت  يھو  تلاق 
ًابحرمو كتمالس ، ىلع  اًدمح   .يدیسو  يالوم  ًالوأ ، هزاجنإ 

.اندالب يف  انھ  تنأ  كب 
الو عقوتأ  ال  يننأ  نیفرعت  لاق : مث  فارصنالاب ، مدخلل  راشأ 

.كتامدخ جاتحأ 
.فرعأ ةالابمال : يف  تلاق 

؟ نذإ اھب  نیموقت  َمِل  - 
.يدعوب ءافولا  نم  يل  دبالو  كدعوب ، َتیفوأ  كل ، هُتدعو  اًدْعَو  - 

ركذتأ
، اًدغ هديرت  امبر  مویلا  ديرت  ام ال  ًالوجع ، ناسنإلا  َِقلُخ  يالوم ؟ اي 

.اًدغ همھفت  امبر  نآلا  همھفت  امو ال 
. اًدمح  ریخب ، كدالوأ  تلاقف : بجي ، ملو  امھنیعأ  تقتلا 

؟ مِھتأَّبخ نم  ِتنأ  - 
.لعفأ مل  هللاو  - 

؟ نیفرعتأ مھدعاس ؟ نم  - 
.فرعأ كل ال  مسقأ  - 

؟ برحلا يف  تام  وھ ؟ نيأ  نيدلا  رخف  ریمألا  - 
.ءالبو ءالب  دعب  ىوس  ءالؤھل  توم  ال  - 

ىلع تقولا  ضعب  يمان  مانأل ، بھذأس  لاق : مث  هسأر  َّزھ 
.اھب كءایشأ  يعضو  ةرجح ، يراتخا  لقألا ،

لوصولا دعب  ةميزھلاب  ناتئلتمم  كانیع  يالوم ، ءطب : يف  تلاق 
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؟ اذامل راصتنالاو ،
.يمانتل يبھذا  قیض : يف  لاق 

.اھمزھيو سفنلاب  قوشلا  بعالتي  فیك  لبق  نم  كل  تلق  - 
!؟ قوش ُّيأ  - 

دیس وھ  يھتني ، نأ  هديرن  امدنع  يھتني  اًمود ال  رمعلا  نكلو  - 
ثحبي نمل  جاتحي  هنكلو  دوجوم ، اًمود  لدعلا  اذھ ، انرمع  هسفن 

؟ لبق نم  اذھ  لقت  ملأ  دھتجيو ،
.هُتلق دیكأت : يف  لاق 

؟ هَتمھفو - 
.هُتمھف عبطلاب  - 

.ةنیكسلاو اًمود  نامألا  كل  نامأب هللا ، مونلل  بھذا  - 
.نامألا مث  ًالوأ  ةنیكسلا  ٍلاع : توصب  ترَّرك 

هبلق ُرانو  ةفرغلا  لوح  راد  .مني  مل  هترجح ، ىلإ  بھذو  اھكرت 
، هنم اھقلطیس  نيدبع  اھجوزت  ول  ىتح  صوق ، لك  طیحتل  دتمت 

تبحأ دق  نآلا  نوكت  نأ  نكمي  ال  تبأ ، مأ  تءاش  هنم  اھقلطیس 
يف تام  هنأكو  رخآ  عم  وھلت  مث  تاونس  هبلقب  ثبعت  نل  .اھجوز 
يھ اھنع  امغرو  اھدلاو  نع  اًمغر  اھجوزتیس  ملظملا ، هنجس 
يف نوناق  قیبطتب  يفتكیس  ءيش ، َّيأ  لعفي  نأ  عیطتسي  .اًضيأ 
نم براحي  ام  هبلقو  هنوناق  وھ  فیعضلا ، لذيو  يوقلا  رصني  دلب 

ةميرج ىلع  ةدلج  نینامث  بألاو  جوزلا  دلجي  امدنع  .هلجأ 
، اھيأر اھلأسي  وھ ، اھجوزتیس  اھقلط ، نأ  دعب  نيدبعل  اھترشاعم 

.ىأر اھل  سیل 
مث ةریثك  تاعفص  اھعفصي  هيدي ، نیب  اھقزمي  نأ  ديري  ًانایحأ 

تناكأ ِتأت  مل  مأ  هل  تءاجأ  .اًدبأ  ىرخأ  ةرم  اھكرتي  الو  اھمضي 
تدب نم  يھ  هینِس ، ىلع  ترطیس  نم  يھ  ةقیقح ؟ مأ  اًملح 

.اھیف نفد  يتلا  روبقلا  ةمتع  طسو  ةخراص  ناولأب  اًمود 
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لك هدقفأ  نیماع  اھجاوز  نكلو  هلقع ، هدقفي  نأ  مالظلا  داك 
يف ةقداص  تناك  هنع ، ثحبيو  هرمع  لاوط  قدصلا  فرعي  ءيش ،
دعب هبحت  تلازام  لھ  نكلو  دیكأ ، اذھ  هتبحأ ، اھعافدناو ، اھبح 
دعب مايألا  هتلذخ  سانلا ، نیب  لوادتت  مايأ  يھ  هبایغ ؟ نم  نیماع 

نايرت هانیع  لزت  مل  اھھاجت ، هرعاشم  ریغت  مل  اھنكلو  هترصن ،
لكو همالظو  هلایخ  يف  هسفن  لوح  اھتحئار  لزت  ملو  اھتكحض ،

.هرمع
لاوط ًاظقیتسم  يقب  هعدخم ، ىلع  يقلتسي  نأ  عطتسي  مل 

، هرارقو هقطنم  يف  كشلا  هرواسي  أدب  رجفلا  ىلص  نأ  دعب  .لیللا 
هترارمو هھرك  ءيشلا ، ضعب  حزحزت  امبر  وأ  حزحزتي ، مل  هنكلو 

لدعلا راھنا  ولو  ةاضقلا ! لمع  نم  سیل  اھماغرإ  نكلو  َّالقي ، مل 
وأ ًالداع ، رشبلا  لك  نود  نم  وھ  ىقبي  نأ  دب  الف  هلوح  نم 

.يذخو ةميزھ  اھماغرإ  .لواحي 
نأو دعب ، جوزلا  دجي  مل  هنأب  هربخي  حابصلا  يف  هدعاسم  هءاج 

ةضيرم هتجوزف  روضحلا ؛ ناعیطتست  ال  هتنباو  يواضرلا  ةجوز 
.ودبي ام  ىلع 

هنع ثحبلاو  جوزلا  روضح  ىرخأ  ةرم  بلطو  تمص ، يف  عمتسا 
، يواضر نع  جارفإلا  يوني  ناك  ول  هدعاسم  هلأس  .ناكم  لك  يف 

.اًدغ الو  مویلا  ال  ثدحي ، نل  اذھ  نأ  مسح  يف  باجأف 
قباسلا يضاقلا  هدسفأ  ام  لك  حلصي  أدبو  هلمع ، يف  رمتسا 

ثعبو اھباحصأ ، ىلإ  قوقحلا  دیعيو  ربص  يف  ىوكشلل  عمتسيو 
، امبر بلطلا  لصي  نآلا  هتلباقم ، بلطي  ناطلسلا  ىلإ  ًالاسرم 

.ناطلسلا ةلباقم  نكمي  نآلاو 
هتداعك هيدلول  سردلا  ءاطعإ  يف  أدب  ًالیل  هتیب  ىلإ  داع  امدنع 
ملكتي ملو  أرقي ، هترجح  ىلإ  هجتا  مث  عیطتسي ، ام  امھظیفحتو 

.دحأ عم  اًریثك 

459



وأ مویلا  هتلباقمل  يتأیس  جوزلا  نأ  ربخلا  هءاج  يلاتلا  مویلا  يف 
يف هیلع  لخدي  نم  دجو  رھظلا  ةالص  دعبو  .ةطرشلا  هتدجو  اًدغ ،

.نوكت نم  فرع  ىتح  اھینیع  ىلإ  رظن  نإ  امو  ةددرتم ، ًىطُخ 
وأ ةقیقحلاك  ملح  يف  الإ  امھیف  اھري  مل  امبر  ناتنس  تَّرم 

.نیتئفطنم اتدبو  امھقيرب  اتدقف  اھانیع  .نونجلا  معطب  ةقیقح 
اھترظن نم  فشتسي  ملو  اھدنست ، تناك  اھمأ ، عم  هیلع  تلخد 

رظني اًنكاس  يقب  .هب  اًحرف  الو  هل  اًقوش  ىأر  ال  نزحلا ، ىوس 
يف لاق  مث  ةھرب  رظتناف  هانیع ، وأ  هتوص  هنوخي  نأ  فاخو  اھیلإ 

.اسلجا .كتنباو  تنأ  كب  ًالھأ  ةفیض  َّمأ  ايوق : نوكي  نأ  هدارأ  توص 
يف لاق  .هرماوأ  نورظتني  دوھشلاو  هبناجب  سلجي  بتاكلا  ناك 
؟ كلذك سیلأ  انھ ، ىلإ  امكب  تئج  اذامل  نیفرعت  توصلا : سفن 

ًابحرم يالوم ، اي  َتدع  كنأ  انعمس  فیعض : توص  يف  مألا  تلاق 
، يجوز نع  جرفت  نأ  ىنمتأو  كتمالس ، ىلع  اًدمحو   كب ،

.هاوس انل  سیلف 
، اھكرحت ال  يتلا  اھعارذ  ىلإ  رظنو  ةشھد ، يف  هینیع  حتف 

؟ كعارذل ثدح  يذلا  ام  لاقو :
.ةتماص تیقب 

ول اًجوز ؟ نيدبع  نيديرت  تامدقم : الب  لاقو  ةفیض  ىلإ  رظنف 
.ديدج دقع  نم  دبالف  نيديرت  ام  اذھ  ناك 

ملو ةرملا  كلت  اھینیع  يف  فلتخم  ءيش  ادبو  هیلإ ، ترظن 
.بجت

مامأ نيديرت  ام  يلوقت  نأ  دب  ال  قیضلا : نم  ءيش  يف  لاق 
.نآلا دوھشلا ،

.بجت مل 
؟ يجوز نع  جرفتس  لھ  يالوم ، فیعض : توص  يف  مألا  تلاقف 

.ال ةدح : يف  لاق 
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..نكلو -
!؟ كتنبا بیجت  َمِل ال  لاق : مث  اھعطاق 

الب ملكتن  نأ  نكمي  لھ  تلاقو : اھلوح  ترظن  مث  اھتنبال  ترظن 
.بتاك وأ  دوھش 

هذھ يف  هعیضأ  تقو  يدل  سیل  ال ، هتدح : سفن  يف  لاق 
.ديدج دقع  غْوَص  نكمي  اًجوز  نيدبع  نيديرت  تنك  اذإ  ةلأسملا ،

! اًجوز هديرأ  ال  ةَّرم : لوأل  تسمھ 
نم اذھ  يلوقت  مل  اذامل  لاق : مث  هحایتراو  هتماستبا  متك 

؟ ءدبلا
يالوم اي  فرعت  كنظأ  تنك  هاوس : هعمسي  مل  توصب  تمتمت 

.لبق نم  كتربخأ  لأست ، نأ  ىلإ  جاتحت  الو 
فلتخم دغلاو  هینیع ، نم  زفقت  داكت  ةحرفلاو  ءادعصلا ، سفنت 

.شعنملا ءاوھلاب  طاحُمو 
، كيأر ِترَّیغ  كنأ  تننظو  نیماع ، ذنم  اذھ  ناك  ةمارص : يف  لاق 

؟ جاوزألا ةرشاعم  نيدبع  كرشاع  لھ 
.ال ةرملا : هذھ  ةوق  يف  تلاق 

فاخو هینیع ، يف  ةداعسلا  الو  هتماستبا  متكي  نأ  عطتسي  مل 
نأ دب  ال  َِّدجلا : عَّنصتي  وھو  لاقف  دوھشلاو ، بتاكلا  اھاري  نأ  نم 

مكیلع يدانأسو  جورخلا ، مكنكمي  يدحو ، ةفیض  مأ  عم  ملكتأ 
.مكیلإ جاتحأ  امدنع 

ىریل رامخلا  حيزت  نأ  عقوتو  اھیلإ  رظن  اًعیمج  اوجرخ  امدنع 
يف مألا  تلاق  .لعفت  مل  اھنكلو  ةقیقحلا ، نم  دكأتيو  اھھجو ،

.انیلع ًابارخ  اناك  ناماعلا  ناذھ  ..يالوم  ىسأ :
؟ ثدح اذام  - 

.ریثكلا - 
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؟ كلذك سیلأ  كعارذ ، رسك  كجوز  - 
.هحماسأو يجوز  وھ  - 

؟ اذامل ةرارم : يف  لاق 
نكلو ال ةفیض ، نمو  ينم  بضغي  نأ  هقحو  يالوم ، اي  رادقأ  - 

.انل بنذ 
تنك ول  ءيش  َّلك  ءيش ، َّلك  فرعأ  نأ  ديرأ  ربص : مدع  يف  لاق 

.هنع جرفأ  نأو  كجوز  يرت  نأ  نيديرت 
؟ يالوم اي  فرعت  نأ  ديرت  اذام  تلاق : مث  اھتنبال  ترظن 

؟ كتنباب نيدبع  لخدي  مل  فیك  - 
يھ امبرو  ةدینعو ، ةنونجم  تلاق : مث  باتع  يف  اھیلإ  ترظن 
ٌّسم اھباصأ  اھنأب  اھسفن  نع  ةبيرغلا  ةعاشإلا  هذھ  تعاشأ  نم 

نيدبع فاخف  رحسلا ، فرعتو  َّناجلا  قداصت  اھنأو  نجلا ، نم 
.نآلا ىتح  اھري  مل  لب  جاوزلا ، ممتي  نأ  لواحي  ملو  اھنم 

!؟ نجلا نم  سم  اھباصأ  ةفیض : ينیع  ناكرتت  هانیعو ال  دَّدر 
، اھدلاو اھیف  هلعفي  امیف  ببسلا  يھ  ىسأ : يف  مألا  تلاق 

.يالوم اي  كل  مسقأ  ةدلج ، لك  قحتست 
؟ اھدلاو اھیف  لعفي  اذام  - 

وھو اھدسج ، نم  ُّناجلا  جرخي  ىتح  اھبرضي  نأب  هوحصن  - 
نكسي ناج  نأو ال  طقف ، هحضف  ديرت  اھنأل  اذھ  لعفت  اھنأب  عنتقم 

..اھدسج
؟ بألا اھبرضي  فیكو  مألا : ىلإ  رظني  وھو  لاق 

.موي لك  طوسلاب  اھبرضي  - 
: لاق مث  امبر ، اِھّلُذ  نم  ًالجخ  اھسأر  تأطأطف  اھینیع  ىلإ  رظن 

.هلتق نم  دبال  امبر  اقح ، لتقلا  قحتسي 
هتسرجو هتحضف  ةفیض  يالوم ، اھجوز : نع  اًعافد  تلاق 
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دحأ اھب  ىضري  نل  نآلاو  رحسلا ، ةسراممو  بارغألا  ةقداصمب 
ول میحر  بأ  وھ  لعفي ، ملو  اھلتقي  نأ  نكمي  ناك  اًدبأ ، هل  ةجوز 

.فرعت
انيرظتنا رحسلا ، نع  كتنبا  لأسأ  نأ  ديرأ  ربص : مدع  يف  لاق 

.ةھرب جراخلاب 
.ةفرغلا نم  تجرخو  روفلا  ىلع  تقفاو  اھنكلو  هبلطب ، اھأجاف 

هنینح ىلع  ظفاحي  وھو  قفر ، يف  لاق  ىتح  تجرخ  نإ  ام 
.كھجو ىرأ  نأ  ديرأ  ةفیض ، هلخادب :

طوبرم اھسأرو  اھھجو ، نع  رامخلا  تعفر  مث  ًالیلق  تددرت 
دقف هجوب  ةفاحن  رثكأ  تدب  اھیلإ ، رظنلا  نم  هحور  جلثأ  .ضرألاب 

لمجأ لزت  مل  اھنكلو  ءيشلا ، ضعب  ةزراب  هماظع  ترھظو  هقنور ،
دسجلا ىلع  رطیستو  رئاصملاب  بعالتت  امبر  ةرحاس  .ىأر  نم 

.حورلاو
؟ ریخب تنأ  ءطب : يف  لاق  مث  ةھرب  اھھجو  نم  هینیع  ألم 

.يالوم اي  ریخب  تنأ  تمد  ام  ریخب  حوحبم : توص  يف  تلاق 
هنأ تنظ  ول  ماشلا ! يف  هل  اھئیجم  نم  دكأت  ول  نآلا ، اھلأس  ول 

.لعفي مل  ولو  دقتعي  امك  اھرشاع  دق  ناك  ول  نونجم !
.اًنیجس ُتنك  يفرعت ؟ ءطب : يف  لاق 

.فرعأ تفاخ : توص  يف  تلاقف 
؟ ينجس ناكم  ِتفرع  لھ  ِتفرع ؟ فیك  - 

؟ نجس ُّيأ  تلاق : مث  ةھرب ، بجت  ملو  امھنیعأ  تقتلا 
لھ تفرع ؟ فیك  تنجس ؟ نيأ  نیفرعت  تنك  ديدج : نم  لاق 

؟ ِتفرع
.فرعأ مل  مسح : يف  تلاق 

، تاملظلا ماھوأ  يھ  نذإ ، اھب  نزي  مل  ةحارو ، ظیغ  يف  خفن 

463



اذام همجاھ  ولو  ىرخأ !؟ ةرم  همجاھیس  لھو  اذھ !؟ نونج  ُّيأو 
؟ هنونج هیلع  ضقنیس  ىتم  لعفي ؟

.كجوزتأس مسح : يف  لاق 
.ةنكاس تَّلظ 

؟ نیقفاوتس لھ  .ناماع  َّرمو  نمزلا  رَّیغت  نیقفاوتس ؟ لھ  لاقف :
مأ يالوم ؟ اي  رحسلا  فاخت  الأ  ةرارملا : نم  ءيش  يف  تلاق 

.رومألا نطاوبب  ملاعلا  تنأف  هیلع ؟ رطیست  فیك  فرعت 
تاملظك هقوشو  اھیتنجو ، اھینیع ، اھیتفش ، ىلإ  رظن 

رطیس امك  هیلع  رطیسأ  فیك  فرعأ  امبر  لاق : مث  نوجسلا ،
؟ نیقفاوتأ .َّيلع 

.ةتماص تلظ 
؟ ينم جاوزلا  نيديرت  ال  قیض : يف  لاقف 

أرقت كنأكو  يالوم ، اي  اًمود  كتلئسأ  ينشھدت  ةرارم : يف  تلاق 
.نیقیلاب زفت  ملو  كبلق ، مھفلا  لخدي  ملو  اًریثك 

، ءایشألا نم  ریثكلا  يف  مايألا  هذھ  َّيدل  نیقي  ال  دیكأت : يف  لاق 
.ءيش لك  يف  سیل  نكلو 

.اًمود كبلق  ِتْفَتْسا  - 
.يریغ نيديرت  الو  يریغ  يديرت  مل  كنإ  لوقي : يبلق  - 

ىلع اًمود  كبلقو  تلاق : مث  اھھجو  تطغو  ءطب  يف  تماق 
.باوص

ملاعلا نأكو  لیحرلا ، وأ  ءاقبلا  اھنم  بلطي  مل  هناكم  يقب 
ضمغأ .راصتنالا  هل  ديري  نمزلاو  اًریخأ  حیحص  عضوم  يف  رقتسي 

يالوم لوقت : يھو  مألا  توص  ىلع  امھحتف  مث  يناوث  هینیع 
؟ رخآ ءيش  يف  َّىلإ  جاتحتأ 

.كتنبا عم  لیحرلا  كنكمي  ال ، مسح : يف  لاق 
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* * *
قطنلاب تمھو  اًمئاد ، لعفت  امك  حلملا  ةعئاب  نسح  مأ  هتصحفت 

، ينِتيأر املك  كيأرب  ينيربخت  الأ  ىنمتأ  مسح : يف  لاقف 
.َّيلع دھشيو  يروغ  ربسي  توملا  كَلَم  مامأ  يننأكو 

اًدیعس كارأ  تلاق : مث  مستبت ، اھاري  ةرم  لوأل  امبر  تمستبا ،
.اضرلا قحتست  يالوم ، اي 

كبلق اضرلا  لخدي  نأ  ىنمتأو  كل ، اًركش  اھاشاحتي : وھو  لاق 
.صاصقلا دعب  نآلا 

دبع هللا لضفبو  لضفب هللا  رقتساو  لخد  مالستسا : يف  تلاق 
.تنأ

يتلا تالوكأملا  لك  نم  لكأو  هترجح ، ىلإ  هجتاو  هسأر  َّزھ 
ضعب ةفرعمو  قوشب  دغلا  رظتناو  نجسلا ، يف  اھنم  َمِرُح 
فرعیس نیقیلا ، يتأیس  اھب  لخدي  امدنعو  اًریثك ، سیلو  ءيشلا 

اقح اھنأ  مأ  هیلع  ترطیس  يتلا  توملا  ةركس  تناك  اذإ 
.نوكلا قامعأ  ىلإ  لصتو  لیحتسملا  لعفت  ةسوسمم 

؛ اًعيرس فرصتي  نأ  دب  ةرملا ال  هذھو  هل ، نوكتس  دغ  دعب  وأ  اًدغ 
.غوارتو عدخت  تلاط  ول  مايألاف 

حابصلا رظتناو  نيدبع ، نع  ثحبلا  ةعرس  ةطرشلا  ىلع  داعأ 
..هديرت لزت  مل  اھمغري ، نأ  ىلإ  جتحي  مل  لمأو ، بقرت  يف 
اھمغریس ناك  هديرت ؟ نكت  مل  ولو  قامعألا : نم  فتاھ  هرواس 
.نونجلا كشو  ناطیشلا  راكفأ  درطیل  هسأر  َّزھ  ىون ؟ امك 

.راصتنالاو ةداعسلا  قحتسي 
، ثدحي مل  جاوزلا  اذھ  نأب  هربخأو  نيدبع  عم  لباقت  حابصلا  يفو 

ىكتشاو حایترالا ، نيدبع  ىلع  ادبو  هتجوز ، تسیل  اھنأ  هل  دكأو 
نیتبيرغلا نیتأرملاب  اھتقالع  نع  هعمس  ام  لك  نم  يضاقلل 

سنإلا نرحسي  ثالثلا  نھَّنأ  فیكو  ةینمیلاو ، زوجعلا  ةیشبحلا 
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نأ فاخ  هنأو  مھعم ، نملكتيو  بالكلا  لثم  تاناویحل  مھنلوحيو 
اًداعتبا اھنع  داعتبالا  لضفي  هنأو  زعام ، وأ  بلك  ىلإ  يھ  هطخست 

.هعفد يذلا  رھملا  ىلع  يواضر  نم  لصحي  نأ  ديريو  امات ،
، يواضر ىلع  ىدان  مث  مھفتو ، ربص  يف  يضاقلا  هیلإ  عمتسا 

دعب روفلا  ىلع  يواضر  قفاو  .ىرخأ  ةرم  رھملا  در  هنم  بلطو 
لیحر دنعو  .جرخي  ىتم  ملعي  ال  وھو  نجسلا  يف  ثوكملا 

ثدحیس ام  هل  حرشيو  يواضر  عم  ملكتي  يضاقلا  أدب  نيدبع 
نإو ناطیشلا ، لمع  نم  رحسلا  نإ  لاق : مسحو ، ةوق  يف 

ةملسم تنب  ىلع  اذھ  ةعاشإ  نإو  رحسلا ، ىشخي  نمؤملا ال 
نإو لاحلا ، هذھ  ىلع  هتنبا  ىري  نأ  هركي  هنإو  ثدح ، امھم  مارح 
دقف اذلو  اھل ؛ ةدعاسملا  دي  مدقي  نأ  دلبلا  اذھل  ٍضاقك  هبجاو  نم 

نأ ال بألا  لاقف  دغلا ، لبق  مویلا  جوزتت  نأ  دبال  اھنأ  يضاقلا  ررق 
ةعساتلا يف  يھو  اھنم  جاوزلا  ىلع  قفاویس  صوق  يف  دحأ 

.ناجلا قداصت  اھنأ  اھنع  عاشيو  نآلا ، ةرشع 
يطعي نأ  ديري  هنإو  تاعئاشلا ، كلت  بحي  هنإ ال  يضاقلا  لاقف 

وھ اھجوزتي  نأ  رَّرق  دقف  اذلو  ومسلاو ، ةیحضتلاب  صوق  لھأل  ًالاثم 
.نآلاو مویلا  اھیلع  دقعيو 

امبر ةرم  لوأل  مھفو  عزفو  لوھذ  يف  همف  يواضر  حتف  ذئدنع 
ضفریس ناك  ىرخأ  فورظ  يفو  هتنبا ، رمأب  يضاقلا  متھي  اذامل 
يضاق لالذإ  يف  ةبغرو  قامعألا  يف  نماك  هركل  يضاقلا  بلط 

.رارفلا عیطتسي  الو  هتمحر  تحت  نآلا  هنكلو  فرجعتملا ، صوق 
! ةلیحتسم ةجيزلا  هذھ  يالوم  ةأجف : يواضر  لاق 

..ةیناث ينادحتت  ال  ًائداھ : نوكي  نأ  هدارأ  توص  يف  ورمع  لاق 
..ىقبأسو صوقل  ُتدع 

نَّمم جوزتي  نأ  صوق  يضاقل  سیل  لاق : مث  هلوح  يواضر  رظن 
يدالب ىلع  فاخأ  يننكلو  يتنبا ، يھ  ناجلاب ، لصتتو  رحست 
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.يسانو ينيدو  رثكأ 
جوزتي صوق  يضاق  لاقو : رجاتلا  ينیعب  هینیع  ورمع  قصلأ 

ال نمو  ناجلاب  لصتي  نم  هل  ددحت  نأ  كل  سیلو  ديري ، نَّمم 
.ناجلاب لصتي 

يضاقلل لوقأ  ..لاجر  اي  ينوثیغأ  لاق : مث  هلوح  يواضر  رظن 
.اھنم جاوزلا  ىلع  ممصيو  هل ، حلصت  يتنبا ال 

مث يواضر ، ىلع  ضبقلاب  مھرمأو  ةطرشلا  لاجرل  ورمع  رظن 
ةئیسلا كاياون  فرعأ  يننألو  كب ، قثأ  يننأل ال  مسح : يف  لاق 

.كتیب ىلإ  دوعت  مث  دقعلا  دقعن  ىتح  انھ  ىقبتس 
.مالكلا ىلع  سولجلا  ؤرجي  ملو 

ككرتأ مث  دوھشلا ، دوجوبو  نآلا ، دقعلا  دقعنس  يضاقلا : لاقف 
نكت مل  كتميرج ، مجح  فرعت  نكت  مل  كنأ  ىلع  كتیب  ىلإ  لحرت 

؟ كلذك سیلأ  فرعت ،
.يالوم اي  نآلا  ءيش  لك  تمھف  دیكأت : يف  يواضر  لاق 

ىلع نآلا  قفاوت  نأ  نم  دبالو  كتنباب ، لخدأ  اًدغو  يضاقلا : لاق 
كب قثأ  يننأل ال  اھَّدر ؛ عمسأل  يمامأ  نآلا  اھیعدتسأس  جاوزلا ،
دعب كتیب  ىلإ  دوعت  ككرتأس  مویلاو  اھب ، هلعفتو  هلوقتس  امب  الو 

اھتيذآ وأ  اھتبرض  ول  دغل  مویلا  نم  ءانثألا ، هذھ  يف  .نارقلا  دقع 
.ایح ُتمد  ام  هنم  جرخت  نلو  نجسلا ، لخدتس 

ةیبصع رثكأو  اًفلتخم  يضاقلا  ادبو  ضعبل ، مھضعب  روضحلا  رظن 
تنب ةفیض  نأكيو  ةاتفلا ، هذھب  متھي  هنأكو  هتداع ، ریغ  ىلع 

! هل ترحس  يواضر 
.يالوم اي  يتنبا  يھ  رمذت : يف  يواضر  لاق 

سیلو انأ  يرماوأ  عیطتو  يتجوز  نوكتس  لقأ  وأ  ةعاس  دعب  - 
.ناطلس اھیلع  كل  سیل  .تنأ  كرماوأ 

عبتي الو  اًمود ، لدعلاب  مكحي  يضاقلا  يالوم  دقح : يف  لاق 
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.ىوھلا
، ينقدص ىوھلا  عبتي  ال  هینیع : ىلإ  رظني  وھو  يضاقلا  لاقف 

.ةظحللاو وتلا  يف  كتلتق  تنك  َّالإو 

* * *
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سداسلا لصفلا 
نم ادكأتيو  تیبلا ، مامأ  افقیل  يواضر ؛ ءارو  نیسراح  ورمع  ثعب 

هَقَنَح َّنأ  فرعي  يواضر  ناكو  مویلا ، هتنبا  برضي  نل  يواضر  نأ 
، هنمث عفدي  نأ  دبالو  حضاو ، هل  هلالذإو  يھتني ، يضاقلا ال  ىلع 

ةجوز هتنبا  تحبصأو  نارقلا  دقع  مت  دقف  مویلا ، هل  ةلیح  نكلو ال 
تءاج دقف  ةحار  اھلیحر  يف  .هتیب  ىلإ  بھذت  اًدغو  يضاقلا ،
لذلاب يتأت  يذ  يھ  اھو  اھتدالو ، ذنم  ةحیضفلاو  نزحلاو  رقفلاب 

، ةحارو راصتنا  اذھ  يف  تیبلا ، نم  لحرتس  هینب ، ىلعو  هیلع 
.دمخي نلو  مل  يضاقلل  هھرك  نكلو 

نظ ةایحو ، سامح  يف  هتیب  يف  كرحتي  ناكف  يضاقلا  اَّمأ 
زھجيو مدخلا  رمأي  ناكو  هفارطأ ، نیب  نم  تبرست  اھنأ  نوریثكلا 
مالظلاو اًملح  حبصأ  سوباكلا  نأكو  هتجوز ، لابقتسال  تیبلا 

يتأي اًدغو  اھتایحو ، هتایح  ةياھنل  هل  نوكتس  اًدغو  اًریخأ ، عشقنا 
.هتئیطخ وأ  هنونج  نم  نیقیلا 

لعف ناك  ول  ىنمتي  ًانایحأو  ًانونجم ، ناك  ول  ىنمتي  ًانایحأ 
ءاشعلا دعب  هيدلو  عم  ملكت  .نیحل  ولو  هلقع  دقفي  ملو  ةشحاف ،

.اذھ هحارأ  دقو  نزحلا ، امھیلع  ُدبي  ملو  اضرتعي  ملو  امھل  حرشو 
سامح يف  تیبلا  سنكت  تناكو  اھینیعب ، نسح  مأ  هتعبتت 
ادعتسم نكي  ملو  ملكتتل ، ةصرف  اھل  كرتي  ملو  مویلا ، دشأ 

.اًمود هقلقي  اھسأيو  هنزحي ، وأ  هفیخي  ام  عامسل 
ىلع سلجو  ةھكافلاو ، ماعطلا  لضفأ  دادعإ  مدخلا  نم  بلط 
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فاخو قوشلا ، حيريو  كشلا  ليزي  دغل  بذع  بقرت  يف  هعدخم 
أرق رجفلا  ةالص  دعبو  هل ، طَّطخ  ام  ریغي  ءيش  يأ  ثودح  نم 

همعدي نأو  أطخأ ، ول  هحماسي  نأ  اعد هللا  و  نآرقلا  تايآ  ضعب 
مویلا هؤاعد  ناك  .ایندلا  هذھ  يف  هیلع  لوصحلل  ىعسي  امیف 

.ةظحللا هذھ  يف  ایندلا  عتم  هیلع  تذوحتساو  طقف ، ایندلل 
نانئمطالا هنم  بلطو  هسراح ، ىلع  ىدان  سمشلا  روھظ  دنع 

اھیف ّركفي  دراش  هلقعو  هلمع  ىلإ  بھذو  اھمأو ، ةفیض  ىلع 
ام لك  هادلوو  يھ  تناكو  سأيو ، لمأ  نیب  امھاضق  نیتنس  يفو 

حتفو اقفتا ، امك  اھدلاو  عم  يتأت  نأ  رظتنا  ءاسملا  يف  .ديري 
ىلإ نسح  مأ  تلورھو  برتقت ، دیعب  نم  ةبرعلا  ىأرو  بابلا 

اھدلاو ءارو  ةفیض  تراسو  لوزنلا ، ىلع  سورعلا  دعاست  ةبرعلا 
.تیبلا ىلإ  اتلصو  ىتح  اھتدلاوو ، يھ  ةملك  البو  سكتنم  سأرب 

.انقفتا امك  كتجوز  ..يالوم  بألا : لاق 
ىتح تلخد  نإ  امو  لوخدلاب ، اھل  راشأ  مث  هسأر  يضاقلا  َّزھ 

، مايألا ضعب  امكعم  ىقبأ  نأ  يل  تحمس  ول  مألا : هل  تسمھ 
.لاحلا هذھ  ىلع  وھو  نآلا  يجوز  عم  ءاقبلا  نم  فاخأ 

.تقو يأ  يف  كب  ًابحرم  لاقو : هسأر  َّزھ 
: ديدج نم  هل  مألا  تسمھ  ةرجحلا ، ىلإ  ةفیض  تلخد  امدنع 

.يتنباب لخدت  نأ  لبق  ءيشب  كربخأ  نأ  ديرأ  يالوم ،
.يملكت ديدج : نم  رطیسي  كشلاو  لاقو ، اھیلإ  رظنو  فقوت 

.بنذ اذھل  سیلف  اھحماستو ؛ ينحماست  نأ  كديرأ  - 
؟ اذام يف  بنذ  - 

اھرھظ ىلع  طوسلا  تامالع  اھدسج ، ىلع  تامالعلا  يف  - 
مل هنكلو  موي ، لك  امبر  اًریثك ، اھبرضي  ناك  ةجزاطو ، ةضغ  لزت  مل 

يلابي دعي  ملو  لقألا ، ىلع  تادلج  رشع  موي  لك  .سمأ  اھبرضي 
.دسجلا هوشتب 
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.هرورش نم  ملاعلا  حيري  ناك  تام  ول  لاق : مث  هھجو  سبع 
اھلتق ناك  رخآ  لجر  ينقدص ، میحر ، وھ  ةرسح : يف  تسمھ 

.لادج الب 
.نآلا فرعأ  يقلقت ، ال  بابلا : حتفي  وھو  لاق 

موجن لكو  هنونجو  هملح  ةفیض ، تناكو  همامأ ، رظنو  هقلغأ  مث 
.ةعمتجم ءامسلا 

اھرعشو فوشكم  اھھجوو  ليوطلا  اھناتسفب  ةسلاج  تناك 
لك يطغي  ريرحلا  نم  ًاناتسف  ناك  اھیعارذ ، يطغي  فیثكلا 

.اھدسج
، ةفئاخ وأ  ةددرتم  تدب  ةوق ، يف  اھدیب  كسمأو  اھبناجب  سلج 

تناك هینیع ، تشاحتو  هدي  ىلع  تطغض  اھنكلو  فرعي ، ال 
.ةموزھمو ةرسكنم  تناك  نكمتو ، ةأرج  يف  هتوغأ  نمع  ةفلتخم 

دب ال  ةرحاسلا ، هذھل  هوجو  ةثالث  كانھ  نأ  هقامعأ  يف  رقتساو 
، اھھجوب ةایحلا  ألمت  يتلا  ةئيربلا  ةفیض  كانھ  ةرحاس ، اھنأ 

اھنأكو ةیئاقلت  يف  ءارحصلا  ناكرأ  يف  يرجتو  فوخ  الب  ملكتت 
يتلا ةفیض  كانھ  مث  اھبحأ ، نم  يھ  هذھ  تناك  نوكلا ، كلمت 

، اھلخادب ءانفلل  ناوعدت  اھانیعو  اھدسج  نم  ةثونألا  جعت  هتوغأ ،
كانھ مث  رحسلاو ، ةياوغلا  فرتحت  ةفلتخم ، تناك  هذھ  ةفیض 

، امبر اھمزھ  .دیكأ  اذھ  اھدلاو ، اھرسك  نآلا ، اھاري  يتلا  ةفیض 
ةدارإ ُّيأ  بيذعتلا ، اذھ  لك  دعب  ىتح  نيدبع  جوزتت  ملف  امبرو ال ،

!؟ نونج ُّيأو  بح !؟ ُّيأو 
مك نیفرعت  لاقو : هردص  ىلإ  اھمضو  نانح  يف  هعارذ  َّدم 

! كديرأ مكو  كیلإ ؟ قاتشأ 
.ًاليوط ال اًتقو  اذكھ  يقبو  .تمص  يف  هفتك  تطاحأ  .بجت  مل 

هذھ يف  ملحي  ال  هنأ  نم  دكأتي  نأ  ديري  اھیعارذ ، ىوس  ديري 
تدعتباف اھلبقي  أدب  مث  اھھجو ، طاحأ  .لدتعیس  نوكلا  نأو  ةرملا 
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هنأ دب  .قوشلا ال  تالبق  نع  اًئیش  فرعت  اھنأكو ال  قفر ، يف  هنع 
يف اھلبقو  هنم  اھبَّرق  مویلا ، لبق  اھرشاعي  مل  نذإ ، ًانونج  ناك 
نیب نم  سمھو  ةیغاطلا ، هتبغر  حبكي  وھو  ةرملا  هذھ  ةقر 

.فرعأ يننیبحت ، تلز  ام  هتالبق :
هنأكو ..اھاتفش  .قطنت  ملو  اھبلق  تاقد  تلعو  امبر  تفجترا 
ةعطق لكو  اھدسج  لك  فرعي  امھفرعي ، هنأكو  لبق ، نم  امھقوذت 

اھنع حيزي  وھو  لجخ  يف  تلاق  .بلق  رھظ  نع  اھظفحي  اھنم ،
؟ ليدنقلا ئفطن  نأ  نكمي  لھ  اھسبالم :

.ينيرذعا مالظلا ، قیطأ  .مویلا ال  دعب  مالظ  ال  مسح : يف  لاقف 
.ينھركت امبر  يزخ : يف  تسمھ 

!؟ كلقع نيأ  كھركأ !؟ فیك  - 
..يدسج ىلع  تامالعلا  - 

.ِتنأ َّالإ  ينینَْعي  .ينینَْعت ال  ال  اھعطاق :
اھضعبو ءارمح ، حورج  اھضعب  طوسلل ، ةجزاطلا  تامالعلل  رظن 

امبر لوزتس  ءارمح  تامالع  اھضعبو  ءادوس  ةرشقب  ةميدق  حورج 
مل .هتوسقو  هلھجو  بألا  اذھ  نم  هسفن  ألمي  ززقتلاو  .بيرق  نع 

ظحالي مل  هتلیخم ، يف  اھدسج  ىلع  تامالع  كانھ  نكي 
يھو تامالع ، الب  دسجلا  سفن  وھ  هتلیخم ، يف  تامالعلا 

.ودبي اذكھ  وأ  ةأرملا  سفن 
هنأ نم  دكأت  نذإ ، اًملح  ناك  ..ةءالملا  ىلع  ءامدلا  سفن  يھو 

.رھش ءارو  اًرھش  مالظلا  يف  ءاقبلا  نم  نايذھ 
، هردص ىلع  اھسأر  رقتساو  هیعارذ  نیب  اھذخأ  ىھتنا  نأ  دعب 

.هل ّبُش  هِ وأ  لبق  نم  اذھ  لعف 
، داع مث  لحر  اًدیعب ، هلقع  رفاسو  رونلاب  جزتمملا  مالظلا  داس 

مل اھاحضو ، ةلیل  ةركاذ  هیلع  حولت  ةراتو  هل ، اھنأ  قدصي  ةرات ال 
نأ لواحي  ةراتو  هلقع ، ردص  يفو  هقامعأ  يف  الإ  امبر  ثدحت 
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.هلو هعم  اھنأ  نم  دكأتي 
لزت مل  سمھت : يھو  اھتوص  عمس  مث  امھحتفو ، هینیع  ضمغأ 

؟ ينديرت
.اًمود كديرأ  دیكأت : يف  لاق 

.قطنت مل  اھنكلو  رخآ  اًئیش  لوقت  نأ  ديرت  اھنأ  ادب 
نع ءيش  لك  فرعأ  نأ  ديرأ  لاقو : اھرعش  لبقو  مستبا 

.نیتیضاملا نیتنسلا 
.يتركاذ نم  امھوحمأ  نأ  ىنمتأ  ملأتم : توص  يف  تلاق 

، ةفلتخمو ةجزاط  ودبت  اھفتك  ىلع  تامالع  هعباصأب  سمل 
هینیع طبر  داوسلا ، ىلإ  لیمي  هضعبو  رشقم ، دلجلا  ضعب 

: لاقف امبر  ملألا ، يرادتل  اھیتفش  ىلع  طغضت  اھآرو  اھھجوب 
؟ كملؤت

.ينملؤت ال  ةعرسم : تلاق 
لاقف راعو ، يزخ  باذع  يفخت  اھنأكو  هردص  يف  اھسأر  تنفد 

؟ كقرحي ناك  كدلاو  َقَنَح : يف 
.بجت مل 

ناك زوفلا : ةحرفو  سفنلا  اضر  ىلع  ىغطي  هبضغو  لاقف 
؟ ةفیض اي  كقرحي 

.ةتماص تَّلظو  هعارذ  تطاحأ 
ءارحصلا ةیشحو  نم  ءابتخالاو  نایسنلا  لضفت  اھنأ  مھفو 

تناك ةھرب  ذنم  ديدج ، نم  اھل  اًقوش  هدسج  ضفتناو  امھلوح ،
نیبو تاونس  اھنم  نامرحو  ةفراج  ةبغر  نیب  اًھئات  ناك  هنكلو  هل ،

ةرم نآلا  اھكلم  ول  .هیعارذ  نیب  اھنأ  نیقيو  هلقع  حومج  يف  كش 
اھملؤي مك  همالحأ  ةرمغ  يف  يسن  هقوش ، ران  أفطأل  ىرخأ 

مل فیك  .تاونس  امبرو  روھشو  مايأ  قرحو  تابرض  نم  اھدسج 
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؟ لابي
؟ مونلا نيديرت  اھدسج : ىلع  رمت  هديو  اھلبقي  وھو  سمھ 

.كدعسي ءيش  يأ  ديرأ  موتكم : توص  يف  تلاق 
يف ةرملا  هذھ  اھنم  هدسج  يوري  نأ  يوني  وھو  لاقو  مستبا 

ام لك  دعب  كقھرأ  نأ  ديرأ  ال  تنأ ، كتداعس  ديرأ  لب  ةظقيو : ءطب 
.تیناع

.كاوس يل  سیلو  ورمع ، اي  ككلم  انأ  تلاق :
هذھو ىرخأ ، ةرم  هل  تحبصأ  ملحي ، ناك  امك  اھكلم  بجي ، مل 

قاتشت هعلضأ  نیب  اھب  رعشيو  ءيش ، لك  ركذتي  ناك  ةرملا 
اھسافنأ تمتك  اھتوشن ، ىلإ  ًالوصوو  هیف  ةبغر  جلتختو  ىنمتتو 

ءافخإ ديرت  اھنأكو  هیعارذ  نیب  اھسأر  تنفدو  اھینیع  تضمغأو 
.اضرلاو لوصولا  تامالع 

.يل نیحبصتس  كل  ُتلق  ققحم : رصن  نم  ةقث  يف  لاق 
؟ نيركذتت

.كبحأ تسمھ : مث  باجيإلاب  اھسأر  تَّزھ 
ءيش انقرفي  نل  ةرملا  هذھو  اھمضي : وھو  مزحو  ةوق  يف  لاق 

.اًدبأ
.ءيش انقرفي  نل  فوخلاو : ةرارملا  نم  ءيش  يف  تددر 

!؟ فوخلا َمِل  ةشھد : يف  لاق 
نظأ تنك  ًانایحأ  ..تومأس  يننأ  تننظ  ةأجف : ىسأ  يف  تلاق 

.يتأت نأ  لبق  تومأس  يننأ 
! كاَّيإ اذھ ، يلوقت  ال  ةوق : يف  لاق 

كتاملك ىلع  كبقاعأس  هتالبق : نیب  نم  لاقو  اھلبقي  أدب  مث 
كل يقوش  ران  ئفطأس  ..كنع  اًدیعب  اھتیضق  نینسو  كفوخو 

نیماع قوش  ئفطأ  نأ  دعب  َّالإ  كنفج  ضمغي  نلو  اًدغو ، مویلا 
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.لقألا ىلع 
يف هتالبق  نیب  نم  لاق  .ةملكب  سبنت  ملو  اھینفج  تضفخ 

؟ يننیعمست ةقرلاب : جوزمم  دعوت 
.يبیبح اي  كعمسأ  كعمسأ ، لجخ : يف  تلاق 

.مویلا ملاعلا  نع  اضر  يف  مستباو  هینیع  ضمغأف 
* * *

، ًالماك اًعوبسأ  هلمع  ىلإ  بھذي  نل  هنأ  ررق  دق  ناك  حابصلا  يف 
، نمز ذنم  لعتشملا  قوشلا  دمخيو  هعم  اھدوجوب  عتمتسیس 

لك دادعإب  مدخلا  رمأ  .ىوصقلا  ةرورضلل  َّالإ  دحأ  عم  لباقتي  نلو 
نأ مدخلا  نم  بلط  مث  لكأت ، نأ  اھیلإ  بلطو  ماعطلا ، عاونأ 

لاوط هیعارذ  نیب  اھذخأیس  هنإ  مسقأ  دق  ناكو  باوبألا ، اوقلغي 
مل هلھذأ ، اھلجخ  نكلو  ضرتعت  ملو  ةمداقلا ، مايألا  لكو  مویلا 

نیتئلتمملا اھینیع  يف  اھتأرج  تناك  ةيادبلا ، يف  ًالوجخ  نكت 
ملو اھجوز !؟ وھو  نآلا  َمِلو  لجخلا ، اذھ  اھباصأ  فیك  تاملكلاب ،
مث وھ  أدبي  نأ  رظتنت  تناك  همض ، وأ  هلیبقتب  وأ  هسملب  أدبت 

هیلایل ىضقو  .دسجلا  جالتخاو  بلقلا  تاضبن  يف  اھقوشب  رعشي 
بحلا اھلداب  املك  عیطتسي ، الو  ماوعأ  قوش  ئفطي  نأ  لواحي 

يف يدابلا  سفنلا  باذعو  اھقوشب  رعش  املكو  رثكأ ، اھدارأ 
.اًشطع دادزا  اھینیع 

ملحلا نیب  حجرأتي  اًعوبسأ  ناكو  هیعارذ ، نیب  اھیلایل  منت  مل 
قوشلا نكلو  ةملستسمو ، امبر  ةتماص  هل ، تناك  ةقیقحلاو ،

كباذع دعب  كتقھرأ  عوبسأ : دعب  سمھ  .اھدسج  نم  قثبني 
..ةحار الو  يتیب  يف  مون  ..كدلاو ال  تیب  يف  اًماوعأ 

تفرع كتیب  ىلإ  تلصو  امدنع  هینیع : ىشاحتت  يھو  تلاق 
.ةحارلا معط 

ةدوعلا نأ  فرعي  وھو  اھنع  هھجو  رادأو  رجفلا ، دعب  هینیع  ضمغأ 

475



، هبناجب تللست  همون  نم  تدكأت  امدنع  .اھنم  دبال  ةایحلل 
اھب رعشو  .تمانو  ةفطاخ  ةلبق  هفتك  تلبق  مث  هرھظ ، تطاحأو 

، ةفلتخمو ةئداھو  ةددرتم  تناك  مونلا ، عَّنصتي  وھو  مستباو 
ىأر نم  لمجأ  هلقع ، هتدقفأو  اھب  ملح  نم  ةفیض ، تناك  اھنكلو 

.هرمع لاوط 
عم تاملكلا  لدابتتو  برق  نع  اھتنبا  عباتت  اًعوبسأ  مألا  تثكمو 

اھجوزو اھتنبا  نیب  قوشلا  تارظن  ظحالت  تناكو  حلملا ، ةعئاب 
فیك تظحال  رش ، لك  نم  اھتيامح  نالواحت  نیتللا  هینیعو 
ریغتي فیكو  لكأت ، نأ  اھنم  بلطيو  ماعطلا  ىلع  هعم  اھسلجي 
هینیعب اھعباتي  فیكو  ةدومو ، ةقر  رثكأ  حبصیف  هعم ، يھو  هتوص 

ةلاح اھتباتنا  مث  تشھدناو  تظحال  .اھیلع  فاخي  ةلفط  اھنأكو 
ناك فیك  ةرارم  يف  تركذتو  ةيادبلا ، يف  اھمھفت  مل  نزحلا  نم 
دعب اھبرضيو  اھخبوي  ناك  فیكو  امھجاوز  ةيادب  يف  اھجوز  اھلماعي 

جاوزألا لك  نأ  نظت  تناكو  ..فیكو  فیكو  جاوزلا ، نم  نیموي 
نأ فرعت  نكت  ملو  ریثكب ، اھجوز  نم  أوسأ  مھضعب  لب  اھجوز ،

! رعاشملا هذھو  نانحلا  اذھ  يطعي  نأ  عیطتسي  نم  كانھ 
.نامرحلا ىنعم  فرعأو  كمھفأ ، حلملا : ةعئاب  اھل  تسمھ 

.جوز يل  ةعرسم : تلاقف 
ال ةأرما ، اي  ًانانح  يطعي  لعف ال  ولو  ماوعأ ، ذنم  كسسمي  مل  - 

لثم لاجرلا  لك  سیل  ءيش ، لك  فرعت  حلملا  ةعئاب  يبذكت ،
ءيش لك  لعفي  قشعلا ، نقتيو  هلمع  نقتي  وھ  يضاقلا ،

.ءاوس اوسیلو  عابط  لاجرلا  هحور ، لكبو  ریمضب 
؟ كجوز نيأ  تنأو  ةفیض : مأ  تلاق 

.تیبلا ال اذھ  ىوس  يل  دعي  ملو  رمعلاو ، لاجرلا  يف  تدھز  - 
.ةأرما اي  يل  ةایح 

.ةبوتكم رادقأ  يھ  .فرعأ  - 
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ملو اھسفن  ترسكنا  اھینیع ، يف  ىرأ  .ریثكلا  تلمحت  كتنبا  - 
.ضوھنلا ىلع  ةرداق  دعت 

.يجوز عابط  يھ  - 
!؟ اذكھ اھبذعي  هيدي  نیب  اھیكرتتل  تنأ  مأ  ُّيأ  - 

يلھأو تیبلا ، اذھ  ىوس  يل  تیب  ال  لعفأ !؟ نأ  يدیب  اذامو  - 
اھلتقي نأ  نكمي  ناك  اھلتقي ، مل  يجوز ، تكرت  ول  ينولبقتي  نل 

.هتحضفو هتدحت  نأ  دعب 
!؟ كمامأ ةیح  يننيرت  لھ  .يردت  نأ  نود  اھلتق  امبر  - 

قشعت ریخب ، يھ  ریخب ، يتنبا  ةأجف : ضبقنا  دق  اھبلقو  تلاق 
.نيرت امك  اھجوز 

اھسفن هركت  اھنكلو  رثكأو ، هقشعت  اھسأر : زھت  يھو  تلاق 
نمثلاو نمثلا ، عفد  نم  دبال  ناك  دارملا  ىلإ  لصتل  ةمزھنملا ،

، هذھ كتنبا  اھیلع  قفشأ  .اھل  ةبسنلاب  سفنلا  میطحت  ناك 
.اھسفن تبحأ  امم  رثكأ  هتبحأ 

؟ اھدیب ناك  اذامو  - 
، اھحور سھدتس  تناكل  كجوز  ةبغرل  تخضر  ول  ءيش ، ال  - 

اًملاس بلقلا  ىقبيو  اھسفن  رسكتس  تناكل  خضرت  مل  ولو 
.ةفیض مأ  اي  حور  الب  ثاعبنا  الف  حورلاو ، بلقلا  ءاقب  تراتخا  يھو 

؟ كجوزل نيدوعتس  تنأو ؟
تیبلا سنكأ  انھ  ىقبأ  نأ  نیعقوتت  مأ  عبطلاب ، ةرارم : يف  تلاق 

؟ كعم
ول ةدوعلل  يعاد  ال  تقولا ، ضعب  يقبا  حلملا : ةعئاب  تلاق 

.ءاقبلا تعطتسا 
* * *

يف هيدلو  عم  وأ  اھمأ  عم  ملكتت  يھو  اھدھاشي  ناك  ام  اًریثك 
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لواح املاطلو  اھنابحي ، هيدلو  نأ  ادبو  مالستساو ، تفاخ  توص 
لكب ةفیض  بجني  نأ  بلقلا  ظیلغ  ظفلا  اذھل  فیك  مھفي  نأ 

ریثكلا يضقت  تناك  ةفیض  نأ  مألا  نم  فرعو  اھتمكحو ، اھئاكذ 
اھنأو ةیشبحلا ، زوجعلاو  ةینمیلا  زوجعلا  نیتبيرغلا  عم  تقولا  نم 

ثيدحلاو ةباتكلاو  ةءارقلا  اھمیلعت  ىلع  تصرح  دق  مألا  يھ 
امبر رھش  دعبو  .نابتكي  الو  نآرقي  بألاو ال  يھ  اھنأ  عم  نآرقلاو 

: قفر يف  تلاق  ةھكافلا  نالكأي  امھترجح  يف  اًعم  ناسلاج  امھو 
؟ ًابلط كنم  بلطأ  نأ  يل  لھ  ورمع ،

.ءيش يأ  يبلطت  نأ  ىنمتأ  عبطلاب ، لاقف :
، يتقيدص روزأ  نأ  عیطتسأ  ول  ىنمتأ  تنك  مثعلت : يف  تلاق 

ىلإ ناجاتحتو  امھتنبا ، يننادعت  امھ  يریغ ، امھل  سیلف 
.ةدعاسملا

.تدرأ ول  ماعطلاو  مدخلاب  امھل  ثعبأس  لاق : مث  ةھرب  تمص 
تحمس ول  ..ول  ىنمتأ  تنك  تلاق : مث  باجيإلاب  اھسأر  تَّزھ 

.امھترايزب يل 
نكلو امھبحأ ، يننأل ال  سیل  نكمي ، ال  اھتنجو : بعادي  وھو  لاق 

َّالإو ةماعلا ، مامأ  ٍضاقك  يمارتحا  ىلع  ظفاحأ  نأ  دبال  يننأل 
نع تاعاشإلا  يف  سانلا  أدب  ولو  دلبلا ، يف  مئارجلا  َّشفتت 

.طقف انأ  ُتسلو  صوق ، لھأ  اذھ  َّرضأل  اھیتقيدصو  يتجوز 
؟ نیمھفت

.مھفأ تلاقو : اھینفج  تضفخ 
ناك ول  امھارأ  نل  كباضغإ ، دصقأ  مل  ةعرسم : تلاقف  همف  حتف 

.كبضغي اذھ 
، يھتنت ةقفشب ال  رعش  ةھربلو  لماكلا ، اھمالستسا  هشھدأ 

رھظأ اھھجو  سوبع  نكلو  .اھنم  اًءزج  وأ  ةدارإلا  رسك  بألا  نأ  ادبو 
.تلاق ام  ریغ 
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ضعب ثعبأ  نأ  نكمي  لھ  ورمع ، مثعلت : يف  تلاق  نیموي  دعب 
؟ عابضلا امعطتل  ةدیبزو  ميرمل  سراح  عم  محللا  اياقبو  ماظعلا 

، تاعاشإلا بُّنجتو  رذحلا  نم  دبال  كل  تلق  ال ، مسح : يف  لاق 
يف عابضلا  معطت  يتلا  يضاقلا  ةجوز  نع  سراحلا  لوقیس  اذام 

!؟ ءارحصلا
.قح كعم  معن ، ةھرب : دعب  تلاق 

ةسرتفم تاناویح  هذھ  بابلا : ىلإ  هجتي  وھو  دیكأت  يف  لاق 
الو اھب  كلاب  يلغشت  ال  اھسفنب ، ماعطلا  دجت  نأ  عیطتست 

.رشلاو حاورألا  نع  تافارخ  يقدصت 
، ملكتت ملو  مازھنا  يف  اھینیع  ترادأف  ةھرب ، امھنیعأ  تقتلا 

ءارحصلا يف  نيزوجعلا  نیتأرملا  رمأ  الو  عابضلا  رمأ  هلغشي  ملو 
.ةلاسرلا رظتني  ناك  رطخأو ، مھأ  وھ  امب  ًالوغشم  ناك  لب 

نأ ادبو  اھرظتني ، يتلا  ةلاسرلاب  لاسرملا  هءاج  رھشأ  دعب 
هتیب ىلإ  هجتا  .لذلاو  رھقلا  نم  نیماع  دعب  اًریخأ  هفصني  نوكلا 

.ةرھاقلا ىلإ  رفسلل  هئایشأ  زیھجت  يف  أدبو 
يف هتربخأو  اھلمح ، نم  تدكأت  دق  ءانثألا  يف  ةفیض  تناكو 

ةعضب رفاسیس  هنأ  اھربخأ  مویلاو  دوھعملا ، ریغ  اھلجخ  سفن 
.اًدیعس اًسمحتم  ودبي  ناكو  رثكأ ، مايأ ال 

؟ اذامل اھترجح : لخدت  يھو  تلاقو  ةأجف  تفجترا 
.ناطلسلا عم  دعوم  يدنع  رفاسأ ؟ اذامل  لاقو : اھءارو  لخد 

، ينع ىلختتس  دبألل ، ينكرتتس  هلھذأ : دیكأت  يف  تلاقف 
.فرعأ

ةدش نم  ايوق  جرخ  هنكلو  ًائداھ  نوكي  نأ  هدارأ  توص  يف  لاق 
.مايأ ةعضب  دعب  دوعأو  رفاسأس  نیلوقت !؟ اذام  ةفیض ، هلوھذ :

سلجت يھو  ةعرسم  تلاقف  ادب ، اذكھ  وأ  اھتفاخأ  ةداحلا  هتربن 
.ریخب انأ  سأب ، ال  ضرألا : ىلع 
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، امبر ةرم  لوأل  هسأر  ىلع  طبھت  ةقیقحلاو  اھبناجب  سلج 
ىلع اًرداق  دعي  مل  هل  اھبحو  نماك ، فوخ  نع  عبان  اھمالستسا 
ىلإ اھعلضأ  نیب  نم  نامألا  بألا  بلس  ةحارلا ، وأ  نامألا  اھئاطعإ 

، كحضلاو ةیئاقلت  يف  ءارحصلا  يف  يرجلا  ىلع  اھتردقو  دبألا 
.تشالتو تلوت  ةایحلاو 

؟ كقلقي يذلا  ام  كب ؟ اذام  ٍّدِج : يف  لاق 
.بجت ملو  همھفي  فوخلاب ال  ساسحإ  يف  اھسفن  تنضتحا 

كشو ىلع  هنأكو  عزف  يف  تضفتناف  اھتنجو  ىلإ  هدي  َّدم 
.اھعفص

ةدوعلا نأو  لدتعي ، رمعلا ال  نأ  فرعيو  هزجعب  رعشي  اًنكاس  يقب 
.ةملاس تسیل 

يلاعت يتبیبح  هبلق : ىلإ  اًقيرط  دجت  ةرارملاو  قفر  يف  لاق 
..يلاعت انھ ،

يف هنم  تبرتقاو  امھتحتفو ، اھینیع  تضمغأ  مث  هیلإ  ترظن 
يكرت ديرت  تنك  ْنإ  هردص : ىلع  اھسأر  عضت  يھو  تلاقو  رذح ،

.كبحأ ىقبأس  كنم ، بضغأ  نلف 
!؟ ككرتأ فیك  نانح : يف  لاق 

نيديرت ةفیض ، ةھرب : دعب  لاقو  اھفتك  مث  اھرعش  ىلع  هدیب  َّرم 
؟ ةرھاقلا ىلإ  يعم  باھذلا 

.كل رمألا  هقنع : قوطتو  هردص  يف  اھسأر  نفدت  يھو  تلاق 
؟ نیلضفت اذام  - 

..ول نكلو  كعم ، نوكأ  نأ  لضفأ  تلاق : مث  تددرت 
نینظت كدلاو ؟ نم  نیفاخت  اھرعش : تالصخ  بعادي  وھو  لاق 

؟ كيذؤیس انھ  كتكرت  ول  يننأ 
.يل ةلیح  ال  تلاق : مث  ةدارإ ، الب  هفتك  ىلع  تطغض 
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، ایح تمد  ام  كيذؤي  نل  نیملعت ، ول  ةوق  اھیھاضت  كتوق ال  لب  - 
، رومألا مزع  نم  ربصلاو  لوزت  نأ  نحملل  دبال  يركذت ، ةفیض ،

.تلازو ةنحم  تناك 
نم ةدكأتم  نكأ  مل  تمتمت : مث  سامح  يف  اھسأر  تَّزھ 

! ُجَْنت مل  ول  يلقع ، دقفأ  تدك  .كتاجن 
، كتداعس وھ  ينمھي  امو  اًعم ، اننكلو  اًضيأ ، انأ  اًدكأتم  نكأ  مل  - 

؟ نآلا ةدیعس  تنأ 
.ادج ةدیعس  ةعرسم : تلاق 

.اھتوصو اھینیع  نم  جرخت  ةرارملاو  اھقدصي  مل  هنكلو 
وأ يضاملا  رییغت  نع  زجعو  هیلع ، ديدج  طابحإب  رعش  ةھربل 

.ضرألا هذھ  ىلع  لمتكي  نوكلا ال  نأكو  رضاحلا ، ىلع  ریثأتلا 
هبلس ام  ًاظقیتسم ، ناكو  هردص  ىلع  ةمئان  تناك  ءاسملا  يف 

ناطیحي ةرارملاو  ملألا  اذھ  لكو  هل  ةداعس  الو  رفتغي ، هنم ال  بألا 
درشت تلعف  ولو  ًالیلق ، ملكتت  هفرعي ، رخآ ال  صخش  اھنأكو  اھب ،

، اًمود سكتنم  اھسأرو  تاملكلا  نم  فوخ  يف  اھینیعب 
اذكھ مأ  ةفیض  يھ  هذھأ  ودبي ، ام  ىلع  تفتخا  اھتماستباو 

!؟ هل ّبُش  هِ
ةلباقم رمأ  يف  ركفي  نأ  لواحو  ظیغ ، يف  خفنو  ءادعصلا  سفنت 
.اھبلق بقرتلاو  قلقلا  شھني  ىتح ال  هعم  اھذخأیس  ناطلسلا ،

* * *
نأ رَّرقو  براقألا ، ضعب  دنع  الزن  ةرھاقلا  ىلإ  الصو  امدنع 

تراس طق ، لبق  نم  اھرت  ملف  ةرھاقلا ، ربع  ةلحر  يف  اھذخأي 
توص يف  تباجأ  سامحب  اھعم  ملكت  املكو  ةملك ، الب  هعم 

.ءيش يأل  ةحرف  ضفتنت  الو  ىرت  اھنأكو ال  بیترو ، تفاخ 
ةرايز يوني  هنأ  اھربخأ  مث  نیسحلا ، دجسم  ىلإ  اًعم  الصو 
فقوب ىصوأ  يذلا  يكولمملا  ریمألا  ينسحملا  دمحم  دجسم 
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ىكح دجسملا  ىلإ  لوصولا  دنع  .هدعب  نم  هلو  هیبأ  مث  هدجل 
عصرملا فحصملاو  هدجب ، هتقالعو  ریمألا  نع  سامح  يف  اھل 

ةصقو يعشقملا ، بنيز  ةيرصملا  هتجوزل  هكرت  يذلا  بھذلاب 
نب دمحم  اھنبا  نآلا ، ىتح  سانلا  اھنع  يكحي  يتلا  امھبح 

ناطلسلا دجسم  دَّیشو  ممص  نم  وھ  ينسحملا  دمحم 
.نسح

اھل لاقو  بھذلاب  ةعصرملا  فحصملا  فورح  ىلع  هعبصأب  َّرم 
ناك ماوعألا ، نم  ریثكلا  يف  هل  هطخ  نم  وھ  يِّدَج  سامح : يف 
لتق دق  ریمألا  ناك  يدج  اھل  هاطعأ  امدنعو  هتجوز ، قشعي  ریمألا 
ةبيرغ ةعورو  ومسو  دھز  امھبح  يف  نیماعب ، هدعب  يھ  تتامو 

؟ كيأر ام  .رشبلا  ىلع 
يف طقاستت  عومدلاو  اھعباصأب  فحصملا  سسحتت  تناك 

؟ اھیلع قفشيأ  اھنم ؟ بضغيأ  فرعي ، ال  اًتماص  يقب  .تمص 
تومل مأ  دبألل  اھبلق  نم  تبرست  يتلا  ةداعسلل  ءاثر  يكبتأ 

يف لاقو  ریخألا  لامتحالا  هجعزأ  يھ ؟ اھتساعتل  مأ  ًالیتق ؟ ریمألا 
؟ ءاكبلا َمِل  كب ؟ اذام  قیض :

.ةرھاقلا رابغ  هنأ  دبال  تلاقو : ةعرسب  اھعومد  تحسم 
.كقنخیف كسفن ، لوح  هنیكرتت  يذلا  رابغلا  لب  ریكفت : الب  لاق 

: دجسملا ضرأ  ىلع  سلجي  وھو  لاقف  ةریح ، يف  هیلإ  ترظن 
نآلا ةدیعسأ 
؟ ةفیض اي 

.ادج ةدیعس  عبطلاب ، ةعرسم : تلاق 
َرأ مل  ةبذاك ، كدھعأ  مل  نیبذكت ؟ َمِل  نیبذكت ، ةدح : يف  لاق 

دعب انل  ىلجت  لالھلا  نظأ  تنك  انجاوز ، ذنم  كینیع  يف  ةداعسلا 
.طق رھظي  مل  رھظي ، مل  هنكلو  بایغ ،

يذلا ام  ينيربخأ  نيديرت ؟ اذام  اھعطاقف : اھمف ، تحتف 
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؟ كدعسي
، ينم بضغت  ال  ديدج : نم  طقاستت  عومدلاو  ٍّجرت  يف  تلاق 

.ينم بضغت  َّالأ  كوجرأ  كبحأ ، ينإ  كل  مسقأ 
يف يركفت  ال  موقي : وھو  لاقف  رثكأ  هباصعأ  هتدقفأ  اھتاملك 

كتيؤرو اھیلإ ، لوصولا  لیحتسي  يتلا  كتداعس  يھ  يبضغ ،
.اھلمحت عیطتسأ  ةميزھ ال  اذكھ 

لاق .اھبرضي  نأ  فاخت  اھنأكو  اھيدیب  اھسأر  تطغف  هھجو ، رادأ 
نيركفت فیك  كبرضأس ؟ يننأ  نینظتأ  كب ؟ اذام  بضغ : يف 

؟ يتجوز برضأس  يننأ 
لصن مل  اننأل  تیكب ؟ َمِل  ةفیض  ٍّدِج : يف  لاقو  اھمامأ  سلج  مث 

انأو نیغبتو  نيديرت  ام  كانھ  نأل  انجاوز ؟ يف  ةداعسلا  هذھ  ىلإ 
سیلأ امھترايز ، نيديرت  تنك  كیتقيدص ؟ يف  نيركفتأ  هفرعأ ؟ ال 

؟ كلذك
.كل مسقأ  ال ، دیكأت : يف  تلاق 

صوق ىلإ  ةدوعلا  دنع  يدجي ، ال  بذكلا  اذھ  يبذكت ، ال  - 
؟ كدعسي لھ  اذھ ؟ كیضري  لھ  اًعم ، امھترايزب  موقنس 

.بجت مل 
؟ ءارحصلا يف  عابضلا  كقلقي ؟ يذلا  ام  ةیبصع : يف  لاق  مث 

؟ نيركفت لھ  نيركفت ؟ فیك 
.ضرألاب ناتطوبرم  اھانیعو  ةتماص  تیقب 

لك نیكردت  كنكلو ال  ریكفتلاو ، رذحلا  نم  دبال  كل  تلق  لمكأف :
اًنسح كلذك ؟ سیلأ  ءارحصلا ؟ ىلإ  باھذلا  وھأ  نیغبت ، ام 

؟ اذھ كحيري  ءارحصلا ، ىلإ  بھذنس 
ىلع ؤرجت  الو  ءيشلا  ضعب  فجترتو  اھدسج  نضتحت  تناك 

.قطنلا
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تنك ول  ينتجوزت  َمِل  ينم ؟ نیفاخت  لعتشي : هبضغو  لاقف 
وھ كدلاو ؟ نم  صلختلا  نيديرت  تنكأ  فوخلا ؟ اذھ  لك  نیفاخت 

هتلق ام  لك  كلذك ؟ سیلأ  يضاقلا ، ةجوز  ينوكت  نأب  كحومط 
.فوخلا اذھ  لك  طسو  ایحي  بح  ال  بذك ،

نم صلختلا  نيديرت  تنك  اھیلإ : رظني  ال  وھو  مسح  يف  لاق 
يف َّبُح  ال  رثكأ ، ذقنملا ال  انأ  تنكو  ةيادبلا ، ذنم  بألا  توربج 

.ةعاجشو ةفزاجم  بحلاو  نابج ، بلقلا  اذھ  ةفیض ، اي  كبلق 
اھنكلو اًعزف ، ضفتنت  نأ  هبحت ، مكب  خرصت  نأ  هضراعت ، نأ  ىنمت 

.لعفت مل 
نئمطي ىتح  ءارحصلا ؛ ىلإ  بھذن  لاقو : طابحإو  ظیغ  يف  َرَفَز 

.كسفن أدھتو  كردص 
.ایھ ًالئاق : اھل  هدي  دمو  ماق  مث 

، كسملأ نل  يموق ، ایھ  لاقو : هدي  ىخرأف  ةدارإ ، الب  تدعتباف 
.يدل اًریثك  تقو  ال 
.رذح يف  تماق 

.هتميزھب خرصت  امھنیب  ةوھلاو  ةملك ، الب  هبناجب  تراس 
* * *

، هعدخم ىلع  مان  لیللا  يفو  مویلا ، لاوط  املكتي  مل 
.هجعزت ال  ىتح  اھسافنأ  متكت  داكت  يھو  هبناجب  تقلتساو 

يف ثدح  ام  اًملح ، ناك  .هیلع  درمتي  هلایخو  هینیع  ضمغأ 
وھ نآلا  ثدحي  امو  ةئیطخلا ، ةرارم  ضعب  هب  اًملح  ناك  كركلا ،

، اھملأل ملأتيو  اھیلإ ، قاتشيو  اھديري  لزي  مل  .ةقیقحلا  ةرارم 
بحلا ىلع  ىغطت  هترارم  نكلو  بألا ، مامأ  اھتابث  نم  لھذيو 
ةديدج ةميزھب  هركذيو  هباصعأ  ریثي  اھنم  هبرق  حبصأ  .قوشلاو 

.هیلع
.دعب نمو  لبق  نم  رمألا  ةھرب :  دعب  لاق 
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ال ىتح  لوقأ ؛ نأ  بجي  ام  فرعأ  ال  ريرم : توص  يف  تلاق 
.كبضغأ

.طقف ةقیقحلا  يلوق  - 
يننأ تننظ  مايأو  توملا ، اھیف  تینمت  مايأ  كانھ  تناك  تلاقف :

نل يننأ  تننظ  مايأو  مئاھبلاك ، ينع  اًمغر  جوزلا  ىلإ  قاسأس 
انایحأ تناكو  طوسلا ، تابرض  ترظتنا  مايأو  ىرخأ ، ةرم  كارأ 

نأ يبأ  ررق  ول  .قمعأو  ىسقأ  نوكت  ترخأت  ولو  يتأت ، مث  رخأتت 
، ةوقو سامحب  ينبذعيو  لوطأ  اًتقو  يضقي  ينبرضي  مث  لكأي 

نكي ملو  همدق  لبقأو  لسوتأو  ينع  اًمغر  ًانایحأ  خرصأ  تنك 
.كریغ ًالجر  لبقتأ  نأب  ةظحلل  ولو  ركفأ  مل  يننكلو  يلابي ،

.اًمود لوصو  داھتجالل  هبلق : اھتاملك  ترخن  دقو  لاق 
يف اھدي  اھیف  تعضوف  هرھظ ، ىلع  ٍقلتسُم  وھو  هدي  َّدم  مث 

.ددرت
ربصلا مساح : توص  يف  لاقو  اھلبقو ، ةوق  يف  اھدیب  كسمأ 

.باعصلا ليزت  ةلواحملاو  رومألا ، مزع  نم 
.كبحأ لمكأ : مث  همف  ىلع  اھدي  ىقبأ 

نأ لواحي  مل  ةداوھ ، الب  مویلا  طقاستت  اھعومدو  ةنكاس  تلظ 
هرھظ رادأو  ءطب  يف  اھدي  كرت  بحلا ، اھلدابي  نأ  الو  اھمضي 

هب رعش  هنكلو  تماصلا ، اھءاكب  عمسي  ملو  هینیع ، ضمغأو 
.يضاملا وحم  نع  هزجع  فرعو 

.ناطلسلا عم  هدعوم  ناك  حابصلا  يف 
* * *

اًرمع ىأر  نإ  امو  هتيرخسو ، هسامحو  هتئیھ  سفنب  قوقرب  ادب 
، ديدج نم  دوعي  صوق  يضاق  لاقو : ةوق  يف  هنضتحا  ىتح 

.نجسلا بحاص  اي  كتدقتفا 
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كبصنم ىلإ  َتدع  لاقو : ورمع  مامأ  سلجو  روضحلا ، فرص  مث 
مأ ناميإلا  نم  ةعبانلا  ةوقلا  يھأ  ةبرجتلا ، كرسكت  ملو  ةعرسب 

؟ رورغلا نم  عبانلا  دانعلا 
.امبر نانثالا  لاق : مستبا و 

بحي يالوم  اي  ةاضقلا  يضاق  لاقو : قوقرب  نم  ورمع  برتقا  مث 
.فرعت امك  امج  ابح  لاملا 

.فرعأ ركم : يف  قوقرب  لاق 
نم كیلإ  تثعب  هدئاوف ، هل  لاملا  بح  نإ  كل  لقأ  ملأ  لمكأ : مث 

.بابلا كل  حتفيو  كدعاسي 
سراحلاب ثعب  نم  وھ  ناطلسلا  نأب  هسفن  يف  نیقیلا  رقتسا 

.سرفلاب ءاج  نم  وھ  ناطلسلا  َّنأبو  بابلا ، حتف  يذلا 
.فلتخم عقو  نآلا  ناطلسلا  ةيؤرل  ورمع : لاق 

.نیجسلا ناطلسلا  لضفت  َتنك  لاقو : هفتك  ىلع  تبر 
براحملا ىلإ  جاتحت  نیملسملا  دالب  لكو  ماشلاو  رصم  لب  - 

.كلثم يوقلا 
اًمود نامألا  وھ  هقحتست  ءيش  مھأو  ریثكلا ، قحتست  رصم  - 

مازھنا كیلامملا  بورح  يف  ةمزھنم ، ال  ةفقاو  اھیلع  ءاقبلاو 
.رصمل

يضاق ىدل  لاملا  ةرثك  يفو  ئداھ : توص  يف  ورمع  لاق 
.يالوم اي  فرعت  كالھ ، هعبتي  داسف  ةاضقلا 

ديرت تئج  ةرھاقلا ؟ يف  كتیب  هَتیطعأ  ةھرب : دعب  قوقرب  لاق 
؟ هدادرتسا

ناك قحتسأ ، ام  ىلع  لصحأل  قحتسي  ال  نمل  تیطعأ  - 
.هفرعأو يسردم 

.ملعلا لھأك  سیلو  ةساسلاك  فرصتت  قوقرب : لاق 
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.ةعيدخ برحلاو  ةساسلا ، عم  ةلماعملا  نم  ملعلا  لھأل  دبال  - 
.مارح اذھ  نأ  ملعت  تنأو  قحتسي  ام ال  هتیطعأ  - 

.سانلا نع  ىذألا  فكأل  قحتسي  ام ال  هتیطعأ  - 
لاملا نم  ریثكلا  فلكي  ىذألا  فك  ًانایحأ  اًضيأ ، يقطنم  اذھ  - 
رورغو يفوصلا  رحس  كلف  هترظتناو ؛ كئیجمب  تدعس  سفنلاو ،

ديرت اذام  .لتاقملا 
؟ كنم هذخأ  يذلا  كتیب  مأ  ةاضقلا ؟ يضاق  ةبقاعم  ورمع ؟ اي 

.دالبلل ریخلا  ديرأ  قوقرب : ىلإ  رظني  وھو  لاق 
: لاقو ةشھد  يف  همف  ناطلسلا  حتف  مث  امھنیعأ  تقتلا 

نم تئج  ام  اذھ  ةاضقلا ؟ يضاق  تنأ  حبصت  نأ  ديرت  ..ورمع 
؟ كلذك سیلأ  هلجأ ،

ولو اًرورغم ، ودبأ  ناطلسلا  باصأ  معن  تلق  ول  لاقو : مستبا 
.يسأر عطقت  ناطلسلا  أطخأ  تلق ال 

بلطت ينروزت  تئج  املك  كنكلو  فرعت ، امك  ينمھي  كسأر  - 
.ركذتت امك  بورحلا  بلجتو  ریثكلا 

يھ اًریثك ، اًریخ  هیف  هللا  لعجيو  اًئیش  اوھركت  نأ  ىسعو  - 
دالوأو كباھت ، لوغملا  كولمو  دتمي  كذوفن  تلعجو  كتوق ، ةنحم 
اغبلي نم  صلختلا  يفو  ةوق  ةنحملا  يف  كاضر ، نوبلطي  نامثع 

.لمتكم رصن  شاطنمو 
؟ اذھ يف  عمطي  لجر  ُّيأ  - 

نع لوئسملا  هلعجي  نأ  نوعرف  نم  يبنلا  فسوي  بلطي  ملأ  - 
؟ اھل لھأ  هنأ  فرعي  ناكو  ضرألا ، نئازخ 

ُّيأ ورمع ! اي  يبنلا  فسویب  كسفن  هبشت  ةشھد : يف  لاق 
؟ اذھ رورغ 

.هل لھأ  هنأ  فرعي  ام  بلطي  نمب  طقف  ًالثم  برضأ  لب  - 
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دصت لھ  ةياوغلا ، َّدَصو  ىوھلا  نع  سفنلا  ىھن  فسوي  - 
؟ اًضيأ تنأ  ةياوغلا 

.لوصولل دھتجأ  يننكلو  ایبن ، تسل  - 
..ةاضقلا يضاق  لاق : مث  رصقلا  ةرجح  لوح  هینیعب  قوقرب  راد 

.فرعت امك  ناطلسلا  لتقب  لبق  نم  ىتفأ  رمأيو ، يتفي 
نكي مل  ول  ءارمألا ، دي  يف  فیسلاو  ضاق  ىوتف  ىودج  امو  - 

.اذھ ریغب  يتفیس  يضاقلا  ناكل  ءارمألا  دي  يف  فیسلا 
؟ لبقتس يدي ، يف  فیسلاو  ةاضقلا  يضاق  كتلعج  ولو  - 

لدعلاو قدصلاو ، لدعلا  يغبت  تنأف  ةاضقلا  يضاق  ينتلعج  ول  - 
.يضاقلا ةبقر  ىلع  فیس  عم  ناعمتجي  قدصلاو ال 

اًخأ َكُّدَُعأو  رعاشملا  كل  نكأ  يننأ  فرعت  طرتشتو ، بلطت  - 
.اًریغص

.اننیب ام  فرعأ  مل  ول  بلطأل  نكأ  ملو  - 
؟ ديرت ام  اذھ  نأب  فرتعت  - 

.يالوم اي  هفرعت  اھرحس ، ةوقلل  - 
ةوقلا بح  هنأ  نآلا  فرعتو  كولملا ، ةفآ  لاملا  بح  لوقت  تنك  - 

؟ مھمطحي يذلا 
.لاملا ىلإ  يل  ةجاح  ال  - 

؟ ةرخآلا يرتشت  مأ  ایندلا  يغبتأ  - 
هب يل  ةقاط  ام ال  فرعأ  يننكلو  ديرأ ، ام  نینثالا  نم  جيزم  وھ  - 

.قیطأ امو 
.ديرت ام  كل  ورمع ، اي  ديرت  ام  كل  - 

* * *

488



عباسلا لصفلا 
ىتحو ءاملعلاو  ةماعلا  نم  رصم  لھأ  اھلقانتي  ءابنأ  كانھ 

؛ ءالؤھ لك  اھلقانتي  ءابنأ  كانھو  ةبيرغ ، وأ  ةمداص  اھنأل  كیلامملا 
، بابلألاب بھذتو  رومخلاك  لقعلا  بيذت  لایخلا  نم  برض  اھنأل 

ءاردزالا مھیلع  ادبو  ءاملعلا  ملكت  اذھ ، نم  رثكأ  لعف  ربخلا  اذھو 
مھیلع ادبو  ءارمألا  ملكتو  ناطلسلل ، ىوكشلا  اوررقو  رُّمذتلاو ،

رصم لھأ  سماھتو  ناطلسلل ، ىوكشلا  اوررقو  قلقلاو ، لوھذلا 
دلوملا ىلإ  باھذلا  اوررقو  ةیلستلاو ، حرملا  مھیلع  ادبو 

دبع نب  دمحأ  نب  ورمع  نوفرعي  ءاملعلا  .لظلا  لایخب  عاتمتسالاو 
نیعبرألا هَماع  متي  مل  مھلك ، وأ  مھمظعم  هل  اوسَّرد  ميركلا ،

منت نيدلارخف  ریمألا  عم  هتصق  عیمجلا ، ناجعزي  هحومطو  هرورغو 
رجاتلا عم  هتصقو  ماكحألاب ، ةيارد  مدعو  بابش  شیط  نع 

، وھ اھجوزتیل  نیترم  هتنبا  جاوز  لطبأ  ریثكب ؛ رطخأ  يصوقلا 
شطبي دوسألا ، بلقلاو  ةفرعملا  ةلقو  ىوھلا  عابتا  هنع  فورعم 
مرتحي وأ  لیمجلا  لمحي  هتیلو  هدض ، فقي  نم  ددھيو  هئادعأب ،
بذكو ةاضقلا  يضاق  بصنم  ديري  هنأ ال  هامَح  دھاع  ال ، دھعلا ،

هیلع قفشأ  نأ  دعب  قلستمو ، دحاجو  دیكأتلاب ، قفانم  فلخأو ،
قوقرب ىلإ  بھذ  صوق  يف  هبصنمل  هداعأو  ةاضقلا  يضاق 

ىلع لصحیل  هدعاس  نم  دض  نتفلا  ریثيو  يرتفيو  ثیغتسي 
!؟ ملاظلا اذھ  بجني  بصع  ُّيأو  لجر  ُّيأ  هبصنم ،

نيد ال  عیمجلا ، هروجف  يف  قاف  هنكلو  اًضيأ ، اًرورغم  ناك  هدج 
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اذھ توملاو  مجرلا  قحتسي  اھلجأ ، نم  لمعي  ةرخآ  الو  هینعي 
، هریغل امیف  عماطلا  هتذتاسأ  ىلع  دقاحلا  لیمجلا  ركان  ملاظلا 

.هنم صلختلا  نم  دبال 
نم اًعرستم  ادب  رارق  نم  فصوي  ال  قلق  مھباتنا  ءارمألاو 
دض هبرح  يف  هعم  هفوقو  ىلع  اًرْمَع  ئفاكي  هنأكو  ناطلسلا ،

؛ هئاقدصأ ىلإ  هجتيو  ملعلا ، لھأب  هبأي  الو  شاطنمو ، اغبلي 
هؤَطَخو .قوقرب  أطخأ  .دالبلا  يف  بصانملا  رطخأ  مھیطعیل 
يضاق راتخي  ماوشلاو  ةبراغملاو  نیيرصملا  لك  نیب  نم  ةميرج ،

ُّيأ ةاضقلا !؟ يضاق  حبصیل  ریمأ  نبا  مدعأو  أرجت  يذلا  صوق 
مھیف مكحتي  لذ ؟ ُّيأو  ناطلسلا  اذھ  هئارمأل  اھیطعي  ةلاسر 
لضو قوقرب  أطخأ  رادلا ؟ ةامح  مھو  مھباقر  ىلع  سوديو  خیشلا 

.هاوھ عبتاو 
مھضعبو ءارمألا ، عبتا  مھضعب  رمألا ، مھیلع  طلتخاف  ةماعلا  امأ 

بصنم صوق  يضاق  ةیلوت  يف  نإ  لاق : لیلقلاو  ءاملعلا ، عبتا 
ىتح نكلو  لدعلاو ، قحلل  ةدوعو  ملاظ  لكل  اًراذنإ  ةاضقلا  يضاق 

يضاق مھفصنأ  ىتمف  اًریثك  مھینعي  وھف ال  رمألا  وھ  اذھ  ناك  اذإ 
مل ناطلسلا ؟ مھفصنأ  ىتمو  ءارمألا  مھفصنأ  ىتمو  ةاضقلا ؟

ةایحلا لعج  لینلا ، فافض  ىلع  ىولحلا  عئاب  ىوس  مھفصنُي 
.اًزئاج لمحتلاو  ةنكمم 

، اھتيادب يف  برحلا  نأ  فرعي  ناك  صوق  ىلإ  ورمع  داع  امدنع 
ةظفاحملل داھجلا  نم  دبال  ءانع  دعب  هب  زاف  يذلا  بصنملا  نأو 

ءاقبلاو لوصولا  ءانع  وھ  دبك ؟ يف  ناسنإلا  قلخي  ملأ  هیلع ،
.هلذبیس يذلا 

نم يناھتلا  هیلع  تلاھنا  ىتح  صوق  يف  هتیب  ىلإ  لصو  نإ  ام 
هتجوز ىلع  ىدان  ىتح  لخد  نإ  امو  هیمح ، نم  ىتح  راد  لك 

؟ نيركذتت كیتقيدص ، روزنس  اننأ  كتدعو  مسح : يف  لاقو 
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الف يالوم  اي  كبصنم  رضي  اذھ  ناك  ول  تفاخ : توص  يف  تلاق 
.بھذن َّالأ  دب 

!؟ يالوم مستبي : وھو  ددر 
.عیمجلا ىلومو  يالوم  ةاضقلا  يضاق  ةعرسم : تلاق 

اھتعضوو هدیب  تكسمأو  همدق  دنع  هبوث  تسملو  تنحنا  مث 
دبال ..اھلك  رصم  ةاضق  يضاق  عوشخ : يف  تلاقو  اھتھبج  ىلع 

.انأ ةصاخبو  انلك  هل  ينحنن  نأ 
قطني ملو  هیلإ  فدھت  ام  مھف  لواحي  وھو  اھیلإ  هرظن  لاطأ 

ةيدیعصلا هتجوز  نع  خویشلا  لوقیس  اذام  ىرت  تلمكأف :
؟ ءارحصلا يف  ةرحسلا  قداصت  يتلا  ءارمسلا 

ىوس هللا ىشخأ  يننأ ال  نیفرعتو  يننیفرعت  مسح : يف  لاق 
.دحأ مالك  ينمھي  الو 

هذھ تلاقو : هفك  يف  اھھجو  تفخأو  اھتھبج  ىلع  هدي  تقبأ 
دحأ ةنبا  تجوزت  تنأ  ال  .اھلك  رصم  يضاقب  قیلت  ال  ةجيزلا 
يف راجتلا  ریبك  ةنبا  ىتح  الو  ءارمألا ، دحأ  ةنبا  تجوزت  الو  ءاملعلا 

.يالوم اي  بنذلاب  رعشأ  ةرھاقلا ،
: اھھجوب كسميو  ءيشلا  ضعب  ينحني  وھو  ةشھد  يف  لاق 

!؟ بنذلاب نيرعشت 
.كبصنم نم  ةبھرلاو  ءيشلا ، ضعب  - 

كنأ دبال  ..نیفرعت  كتریصب !؟ سمطي  مالظ  ُّيأ  ةمارص : يف  لاق 
..نیفرعت

مايأ رمعلاو  بلقلا  ریغ  لقعلا  هنع : اھسأر  يفخت  يھو  تلاق 
.ةبلقتم

؟ كمالك نم  نیغبت  اذام  بضغلا : نم  ءيش  يف  لاق 
نلف صوق  ةنبا  عم  شیعلا  َتمئس  ول  سأيو : فوخ  يف  تلاق 
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.يالوم اي  كقح  بضغأ ،
كعم شیعلا  تمئس  ول  يوق : توص  يف  لاقو  هینیع  ضمغأ 

.كحئاصن ىلإ  جاتحأ  الو  ةفیض ، اي  كربخأسف 
.كبضغأ اًئیش  تلق  املك  يتداعك ، كتبضغأ  موقت : يھو  تلاق 

لوغملاك كبلق  فوخلا  َقَرَح  نیفرعت ، الو  نیمھفت ، ال  كنأل  - 
.مھف الو  ةریصب  كيدل  دعي  مل  ..دادغب  اوقرحأ  امدنع 

؟ كديرأ مك  نیفرعت  نيرعشت ؟ مسح : يف  لاقو  هیلإ  اھَّدش  مث 
؟ ءيش يأ  نیفرعت  اًماوعأ ؟ هتیساق  ام  كیلإ ؟ قاتشأ  مك 
قحتسأ ال  تسمھ : مث  ءيشلا ، ضعب  فجترت  ةتماص  تیقب 

.كءانع
مأ ال، يئانع  نیقحتست  تنك  ول  ررقأ  نم  انأ  مسح : يف  لاق 

.ةفیض اي  كسفنل  كئارآب  يظفتحا 
.ةنكاس تَّلظ 

يلاعت .مايأ  ةعضب  دعب  لیحرلا  نم  انل  دبال  ایھ ، مسح : يف  لاق 
.بورغلا دنع  امھرزن 

.امبر ةرم  لوأل  اھانیع  تعملو  باجيإلاب  اھسأر  تزھ 
يف ةیشبحلا  زوجعلا  هیف  نطقت  يذلا  خوكلا  ىلإ  اھجتا 
اتأر نإ  ام  .امھراظتنا  يف  اًضيأ  ةینمیلا  زوجعلا  تناكو  ءارحصلا ،

رظني اًسلاج  وھ  يقبو  ءاكبو ، تالبق  اھیلع  اتلاھنا  ىتح  ةفیض 
.لخدتي الو  دیعب  نم  نھیلإ 

ينیع يف  قرقرتت  عومدلا  ىأر  هنكلو  نھثيدح ، عمسي  مل 
، ىرخأ ةرات  اھیتفش  ىلإ  قيرطلا  دجت  ةماستبالاو  ةرات ، هتجوز 

.عابضلل اھعضتل  محللاو  ماظعلاب  كسمت  يھو  هتجوز  ىأر  مث 
يف .ةرم  لوأل  اھاري  هنأكو  اھدھاشي  أدبو  هفكب  هنقذ  دنسأ 

تقتلا امدنعو  هنع ، ثحبتو  اھلوح  رظنت  ةقثاو ، ریغ  تناك  ةيادبلا 
ترظتناف .لعفت  امع  ٍضار  هنإ  لوقي : هنأكو  اھل  مستبا  امھنیعأ 

492



روھظلا يف  عابضلا  تأدب  امدنعو  لفط ، بقرت  يف  عابضلا  روھظ 
اھانیعو ةدشب  قفخي  اھبلقو  ةعرسب  ماعطلا  مھیلإ  تقلأ  اھمامأ 

كبحت عابضلا  تلاقو : اھفتك  ىلع  ةیشبحلا  تتبر  .ًاناعمل  نادادزت 
هذھ يف  ریخلا  لك  تنأ  ةريرشلا ، حاورألا  درطي  كدوجو  ةفیض ، اي 

.ةدلبلا
كرحتت ملو  مھن  يف  لكأت  عابضلا  تناكو  عابضلاب  اھینیع  تطبر 

اھعم رمتسملا  مالكلا  نازوجعلا  ناتأرملا  تأدب  .اھفیخت  ىتح ال 
امدنع اھدیب  ةینمیلا  ةفیض  تدنسأ  ربص ، يف  عمتست  يھو 

يصیصخ اھل  اھترضحأ  روخب  سایكأ  اھنم  تكسمأو  عقت ، تداك 
، اھجوزل ديدج  نم  ترظن  مث  اھتحئار  تقشنتساو  نمیلا ، نم 

تھجتاو امھتكرت  ةھرب  دعب  .اھیلإ  رظني  نكي  مل  هنأكو  هھجو  رادأف 
.تیبلا ىلإ  ادوعیل  هیلإ 

دنع اھینیع ، كرتت  مل  ةعمللا  نكلو  قيرطلا  لاوط  ملكتت  مل 
فرعأو كل ، اًركش  تلاقو : روخبلا  هتطعأ  امھترجح  ىلإ  لوصولا 

.امھفرعأ نأ  ينديرت  كنأ ال 
ركفأ تنك  امبر  اًمود ، امھیقداصت  نأ  كديرأ  لب  ریكفت : الب  لاق 

.ينيرذعا هاشخن ، نأ  قحأ  هللاو  سانلا  يأر  يف 
تنك امدنع  ةفیض ، ةأجف : لاقف  بجت ، ملو  اھسأر  تأطأط 

، كینیع يف  ةيرخس  تيأر  نیحزمت ؟ تنكأ  يالومب  يننيدانت 
.دوعت نل  اھنظأ  تنك 

يالوم تنأف  يبلق  تكلم  ول  تلاقو : ودبي  ام  ىلع  تمستبا 
؟ ةيالولاب دیعسأ  لاح ، لك  ىلع 

راغأو دیعس ، انأف  نیحزمتو  نیمستبت  تمد  ام  نانح : يف  لاق 
ةعمللا ادیعت  نأ  اتعاطتسا  فیك  كیتقيدص ، نم  ءيشلا  ضعب 

.اذھ يف  انأ  تلشفو  كینیع  ىلإ 
تسل تنأو  نايرت  يانیع  نكت  مل  لب  هدي : كسمت  يھو  تلاق 
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.كیلإ يقوش  لیختت  نأ  نكمي  ال  فرعت ، ال  يعم ،
؟ كیتقيدصو انھ  كمأ  كرتو  ةرھاقلا  ىلإ  لیحرلا  كقلقي  - 
.رخآ ءيش  ينقلقي  تلاق : مث  .ةوق  يف  يفنلاب  اھسأر  تزھ 

؟ وھ ام  - 
ىلإ كلوصوو  ةريرشلا ، حاورألا  درطت  عابض  اھب  سیل  ةرھاقلا  - 

دساحلا نم  كیلع  فاخأ  كلوح ، نم  نارینلا  لعشي  ةمقلا 
.ملاظلاو عماطلاو 

..نیفرعتو ءيش  لك  نيرت  تنك  سلجي : وھو  لاق 
.صاخلا هلالض  بحلل  - 

نوكیس امب  اھربخیل  ةفیض  مأ  ىلع  ىدان  حابصلا  يف 
تضفرو امھعم  لیحرلا  اھیلع  ضرع  ةرھاقلا ، ىلإ  امھرفسبو 

.اھجوزل ةدوعلا  ىلع  تممصو  صوق ، يف  ءاقبلا  تررقو 
، كعم يتآس  تلاقو : هیلإ  اھرظن  تلاطأف  حلملا  ةعئاب  امأ 

.يتوم مویل  كمدخأس  يننأ  كتدھاعو  تمسقأ 
.كلھأ نیب  انھ  يقبا  قفر : يف  لاق 

.كاوس يل  لھأ  ال  مسح : يف  تلاق 
.هعم لیحرلا  ررقتس  اھنأ  ةيادبلا  ذنم  فرعي  ناك 

يالوم تلاقو : هتفقوتساف  بابلا  ىلإ  هجتاو  هسأر  َّزھ 
..يضاقلا

نم ریثكلاب  تررم  تلاقف : هقلقت ، امبر  تاملك  رظتني  اھیلإ  رظن 
كتجوز تلمحتو  ربص ، يف  تلمحتو  يل ، كدھع  ببسب  نحملا 

؟ ةلیمج يھ  مك  فرعت  ةلیمجلا ، ةیكئالملا 
.فرعأ دیكأت : يف  لاق 

، اھحور لتقي  ملو  اھسفن  بألا  رسك  تلاقو : هدي  ىلع  تتبر 
.يفتختو كعولض  نیب  نم  للستت  ىتح ال  اھحور  ىلع  صرحا 
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.اًمود اھیلع  صرحأ  اًعرسم : لاق 
امنیب اًمود ، هارت  نأ  ديرت  ام  وھ  نیعلا  هارت  ام  نأ  ينب  اي  فرعاو  - 

! هحضوأ ام  ..لالضلا  .روھظلا  لبق  لالھلاك  يفتخت  ةقیقحلا 
ةقیقحلا امأ  هبكوم ، ءارو  ریسن  انلك  حبصلا ، ضایبك  عطسي 

.مالظو سمطف 
.اھتاملك مھف  لواحي  اًنكاس  يقب 

ءالتبا نكي  مل  كیلع  عقو  يذلا  ملظلا  لكو  كمالآ  لك  تلمكأف :
ةردقلاو ةوقلا  يف  ةاضقلا ، يضاق  اي  مویلا  نم  كؤالتبا  أدبي  قحب ،
.كدعوم نع  رخأتت  ىتح ال  ایھ  ةسارش ، اھرثكأو  تاءالتبالا  ربكأ 

* * *
، كیلامملاو ءاملعلاو  ةماعلا  هآرو  ماعلا  اذھ  حوضوب  لالھلا  رھظ 

ءابو الو  فافج  الب  ماع  يف  لمأبو  دیعلا ، مودقب  اًعیمج  اولفتحاو 
همايأ نأ  هل  ادبو  .رھق  الو  سوكم  الو  لتق  الو  شطب  الو 

ىتح راسكنالا ؛ اذھ  نم  ىفشت  نأ  هتجوزل  دبالو  نسحتتس ،
، ام دح  ىلإ  ةدیعس  تدب  ةرھاقلا  امھلوصو  دنعو  هتميزھ ، حيزي 

ضعب ناتئفطنم  اھانیع  ماستبالاو ، مالكلا  ةلیلق  لزت  مل  اھنكلو 
ةفیض ةروصب  رھظت  تناك  ةلیلق  نایحأ  يف  نكلو  هرثكأ ، وأ  تقولا 
اھانیع عملتو  ةرم ، لوأ  اھآر  ذنم  اھقشع  يتلا  ةئيربلا  ةعفدنملا 
رظتني ناكو  اھیبجاحو ، اھشومر  ىلع  سامحلا  ودبيو  لافطألاك 
تقولا رورم  عم  اھديازت  يف  لمأيو  ربص  يف  تاظحللا  هذھ 

.طوسلا تامالع  ءافتخاو 
ةحرط ورمع  ىدتراو  هبیصنت ، مسارم  هسفن  ناطلسلا  رضح 

قرطلا باحصأو  بالطلاو  ءاملعلا  لبقتساو  ةاضقلا ، يضاق 
ىلإ داع  امدنعو  ندملا ، ةالوو  كیلامملا  ءارمأو  ءافرشلاو  ةیفوصلا 

رورغلا هنع  دعبي  نأ  ًاینمتم  هبر  ىلإ  دجس  ةلیللا  كلت  يف  هتیب 
همايأ يف  .تمص  يف  هدھاشت  هتجوزو  سفنلا ، عمطو  ىوھلاو 
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، لیللا فصتنم  يف  الإ  هارت  نكت  مل  ةاضقلا  يضاق  هفصوب  ىلوألا 
لبقتسي ناك  اھعم ، ثيدحلا  لدابتل  ریثك  تقو  هيدل  نكي  ملو 

، ةفرعمو ثحب  دعب  هباون  رایتخا  يف  عرشو  ءارمألاو ، ءاملعلا 
لك يف  ةاضقلا  لضفأ  راتخي  ىتح  بتكيو  ركفي  تاعاس  ىضقو 

.فاقوألا رظان  نییعت  رمأ  يف  ركف  مث  رصم ، يف  ناكم 
* * *

ًانویعو ةسكتنم  اًسوءر  ىأرو  ریبكلا ، وھبلا  لوح  هانیع  تراد 
نوكلا ىأر  هنكلو  هسلجم ، عافترا  نم  اًدكأتم  نكي  ملو  ةعرضتم ،

نكلو تأبتخاو ، اياونلا  تفشكت  .ةیماسلا  هتناكمو  هتیلع  نم 
ناكم يف  كانھ  وھو  هوجولاو ، تامسلا  ىلع  حضاو  عوشخلا 

ام عمستو  أبتخا  ام  ىرتو  سولجلا ، لوح  موحت  هسفن  دیعب ،
سوفنلا تارماغم  نیب  قئاقحلا  نع  ثحبتو  ردصلا ، همتكي 

اًئلتممو اًعستم  نوكلا  ىري  ام  ناكم  يف  كانھ  ناك  .ةيواھلا 
اھؤاوتحا نكمي  الو  قربلاك ، عملت  زونك ال  اھنكلو  زونكلاو ، ئلآللاب 

بلاطو اًقفانم  مكو  اًدساح ؟ مكو  اًعماط ؟ مك  .وھب  الو  ناكم  يف 
؟ لدع وأ  ملع  لجأ  نم  ءاج  ًالجر  مكو  ةعفنمو ؟ ةمدخ 

، سولجلا نم  ٍّيأ  حورب  محتلت  ملو  ناكملا ، لوح  هحور  تراط 
باحصأو نیقفانملاو  نيديرملا  ىلع  ةرسحو  ةفرعم  يف  تراط 

.ةثیبخلا اياونلا 
ديري اذھو  اًمارتحا ، ينحني  اذھ  رخآلا ، ولت  دحاولا  هنم  برتقا 

هتفرعمو هملع  يف  حدمي  كلذو  هیمدق ، نیب  ثوكملاو  هيدي  لیبقت 
فرعي اًسلاج  ناك  رعش ، هیف  رثؤي  الو  ءارطإ  هقرتخي  تماص ال  وھو 

.تابثلاو ةقثلا  يف  ةوقلا  نأو  ءافعضلا ، سوفن  لخدي  ربكلا  نأ 
لاقو ةرھاقلا  خویش  دحأ  هب  ثاغتسا  ىتح  ربص  يف  عمتسا 

! كیلامملا نم  انوثیغأ  ةاضقلا  يضاق  ةوق : يف 
ریغ رخآ  ببسل  سوءرلا  تسكتناو  تمصلا  داس  ةظحللا  يف 
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.ةبھرلاو عوشخلا 
؟ رمألا ام  ورمع : لاق 

.يالوم اي  انیلع  ٍساق  نمزلاو  لحفتسا  لاحلا  - 
مھعالق اوكرت  كیلامملا  دونج  لاقو : هدي  لبقو  همامأ  بثو  مث 

عم نوسلجيو  قالوب ، تاناح  يف  مھیلایل  نوضقي  اوحبصأو 
.ىوكشلا عمسي  ناطلسلا ال  نورھاصيو ، نورجاتي  ةماعلا 
.يضاقلا سلجم  يف  ریخلاب  هركذ  نم  دب  ناطلسلا ال  - 

دونجلا لاب  ام  .اھلوقأ  قح  ةملك  يھ  مسح : يف  خیشلا  لاق 
ىتم ذنم  فوطعلاو ؟ يراوحلا  نونطقيو  رصم  تانب  نم  نوجوزتي 

؟ نیيرصملاب كارتألاو  ةسكارشلا  طلتخي 
ال ىتح  كتيامح  بلطأ  خیشلا : لاق  ىتح  تاسمھلا  تلع 

.نجسلا يف  يرمع  يضقأ 
، يالوم اي  قحلا  لوقي  وھ  سمھو : ورمع  نم  ةزمح  برتقا 

.مھتانب نم  جاوزلاو  نیيرصملا  ةرھاصمب  دونجلل  حمس  ناطلسلا 
اذھ .هدجسم  ىنب  يذلا  ةرامعلا  داش  تخأب  هسفن  وھ  جوزت  لب 

.انیلع بيرغ  رمأ 
دونجلل ریخو  ةرتس  جاوزلا  اذھ ؟ يف  بیعلا  امو  ورمع : لاق 

هنيد لب  هتریشعو ، هسنج  الو  هبسن  هبیعي  لجرلا ال  تايرصملاو ،
.هاوقتو

مھل لھأ  الو  دونجلا ، بولق  يف  ىوقت  ال  ةوق : يف  خیشلا  لاق 
.مھنم انسلو  انم  اوسیلو  نوبراحمو  دیبع  لصأ ، الو 

مھیلع يرسي  ام  انلثم ، رشب  مھ  مسح : يف  ورمع  لاق 
ةرھاصمب سأب  نكلو ال  همِّوقن ، مھدحأ  أطخأ  ولو  انیلع ، يرسي 

ىلإ بھذي  ناك  اذإ  امأ  .هقلخو  هنيد  ىلع  رابغ  ماد ال  ام  يدنجلا 
هلثم باقعلا  هیلع  قبطي  رخآ  ءيش  اذھف  رمخلا  برشيو  تاناحلا 

.يرصملا لثم 
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نأب تاسمھلا  تلعو  رخآلا ، ىلإ  مھنم  لك  خویشلا  تفتلا 
ناطلسلا نأل  كیلامملا ؛ بحيو  دونجلا  يباحي  ةاضقلا  يضاق 

اذھ يف  لدعلاب  مكحي  نل  هنأو  هقحتسي ، ال  ًابصنم  هاطعأ 
.نأشلا

دونجلاو يلاھألا  نیب  برح  نم  فاخأ  ديدج : نم  خیشلا  لاق 
.ةماعلا اھیف  دابي 

.برحلا سیلو  جاوزلا  نوديري  دونجلا  - 
اذھ يف  هل  يتفأ  نأ  ينلأسي  بأ  نم  رثكأ  ينءاج  يالوم  اي  - 

ةكراشملا ىلع  مئاق  جاوزلا  نأل  اًمود ؛ ضفرأ  تنكو  جاوزلا ،
.هل نامأ  يدنجلاو ال  ةماوقلاو 

ةنبا يل  تناك  ْنإ  لَّلح هللا ، ام  مِّرحُت  ال  مسح : يف  ورمع  لاق 
ينمھي الو  هايإ ، اھجوزأ  هنيد  ىلع  رابغ  الو  جاوزلل  بلاط  اھءاجو 

جاوز نأ  ةاضقلا  يضاق  نلعي  مویلا  نم  هلمع ، ام  الو  ءاج  نيأ  نم 
.يعرشو زئاج  وھف  هیلع  رابغ  ةماعلا ال  نم  دونجلا 

يف هبلاط  هلأسف  هترجح  ىلإ  هجتاو  ماق  سلجملا  ءاھتنا  دعب 
.نآلا ةرھاقلا  خویش  ءامسأب  رتفدلا  ديرت  ..يالوم  قفر :

، مھلمعو خویشلا  ءامسأ  عجاري  سلجو  باجيإلاب ، هسأر  َّزھ 
يطامقلا ءوس ، اھلك  امھتریس  نأ  هل  ادب  ناخیش  هفقوتساو 

.رمألا مزل  اذإ  امھیلع  ضبقلاو  امھرمأ  يف  ثحبلا  بلط  يبابطلاو 
جاوزلا ندري  تاھمأ  ردص  تحارأو  يضاقلا  ىوتف  ترشتناو 

، ریخ يأ  دونجلا  يف  نوري  ال  خویش  ردص  تلعشأو  نھتانبل ،
بورحلا نكلو  اًراعو ، ًابارخ  تايرصملا  نم  مھجاوز  يف  نوريو 

حبصأ ةعلقلا  يف  دونجلا  ءاقبو  ترقتسا ، دالبلاو  تشالت 
نوطلتخيو قاوسألا  يف  نوشمي  قوقرب  مھكرتف  ًالیحتسم ،

طسو نورھصنيو  نورجاشتيو  نورجاتيو  نوجوزتي  نیيرصملاب ،
.عومجلا
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* * *
هعمو ةرھاقلا  يلاو  نودالس  ریمألا  هراز  لوألا  هرھش  يف 

يلاولا مدخ  لخدأ  باحرتلاب ، ورمع  هلبقتسا  .يراوجلاو  ايادھلا 
: سامح يف  يلاولا  لاق  مث  لفنرقلاو ، ريرحلاو  ةھكافلاو  ماعطلا 

بلطو نیعلا ، تأر  ام  لمجأ  نم  ةیمور  ةيراجب  يضاقلل  ىتأ  هنإ 
ال قفر : يف  ورمع  لاقف  اھھجو ، نع  رامخلا  حيزت  نأ  ةيراجلا  نم 

.ةيراجب يل  ةجاح  الو  همھفأو ، هردقأ  حضاو  كمرك  يعاد ،
!؟ يلاولا ايادھ  ضفرت  لاقو : بضغ  يف  يلاولا  هیلإ  رظن 

نم فرعأ  يننأل  ةھكافو  ماعط  نم  كايادھ  تلبق  قفر : يف  لاق 
.يراوجلاب يل  ةجاح  الو  اھیلإ  جاتحي 

يف هتعب  يذلا  كتیب  نع  تعمس  لاق : مث  ةھرب  يلاولا  تمص 
.ةرھاقلا

ىلإ جاتحت  لاقو : ورمع  هیف  نطقي  يذلا  تیبلا  ىلإ  رظن  مث 
ةماعلا لابقتساو  سلاجملا  دقعل  يفكي  عسوأو  ربكأ  تیب 

.ءارمألاو
هنأ فرعأو  همركب ، ينقدغي  ةرھاقلا  يلاو  لاقو : ورمع  مستبا 

يتلا ةنيدملا  كلت  دوسي  لدعلا  ةيؤرل  سمحتم  هنأل  اذھ  لعفي 
.ملاعلا تاواكشم  اًمود  تءاضأ 

.ينصخي رمأ  يف  ًالوأ  كاوتف  ديرأ  عبطلاب ، ةعرسب : يلاولا  لاق 
يل ةقاط  ال  يلاولا : لمكأف  لوقیس ، ام  رظتني  وھو  هیلإ  رظن 
تلأس .ضرمو  راود  ينبیصي  عطتسأ ، ملو  تلواح  ناضمر ، موصب 

.يراطفإب ىتفأ  دق  بیبطلا  ناك  نإ  ينلأسف  خویشلا  دحأ 
؟ كراطفإب بیبطلا  ىتفأ  لھو  ورمع : لاق 

لضفأ نإ  خیشلا : يل  لاق  ذإ  .لعفي  مل  ال  لمأ : ةبیخ  يف  لاق 
امو ناضمر ، لاوط  ةرھاقلا  جراخ  رفاسأ  نأ  وھ  قزأملا  اذھل  لح 
خیش اي  كيأر  ام  راطفإلل ، ةصخر  يدلف  رفس  ىلع  تنك  ُتمد 
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؟ رفسلاب بضغأ هللا  لھ 
كاياون فرعي  هللا  يلامتحا ، قوف  ةلئسأ  ينلأست  ورمع : لاق 

.ریمأ اي  كتاردقو 
.ةصخرلا يناطعأ  خیشلا  نكلو  دیكأت : يف  لاق 

رمألاو دھتجي  ًاباوثو ، ًاباقع  نمضي  الو  ةصخرلا  خیشلا  يطعي  - 
.دعب نمو  لبق  نم   

.تاقدصلا نم  يصاعملا  حضوي  الو  حيري  كمالك ال  - 
لب لوصولاو  ةحارلا  هضرغ  سیلو  ریمأ ، اي  حضاو  يمالك  - 

.ةفرعملاو داھتجالا 
، خیش اي  ریخ  لك  كنع  تعمس  يلاولا : لاقف  امھنیعأ  تقتلا 

.كرایتخا يف  لدعت  مث  مھم ، رمأ  يف  ركفت  نأ  كنم  ديرأو 
.صوق يضاق  ریمألا : لمكأف  ملكتي ، ملو  ورمع  رظتنا 

؟ صوق يضاق  ددر :
.نآلا صوق  ىلع  ًایضاق  ّیعتس  هنِ نم  دصقأ  تنأ ، كدصقأ  ال  - 

؟ اھقحتسي نم  مسح : يف  لاقف 
.يزرتلا يطامقلا  خیشلا  اھقحتسي  - 

لك مھيدل  ةالولا  نأ  ملعأ  نكأ  مل  لاق : مث  هیبجاح  ورمع  عفر 
.خویشلا لاح  ةفرعمل  تقولا 

؟ صوقل ًایضاق  هیف  تركفأ  هفرعتأ ؟ لاق : مث  هلھاجت 
.هنع لأسأس  دجو ، امنيأ  هعبتت  خیشلا  ةریس  نكلو  هفرعأ ، ال  - 

.لجرلا معن  هنأ  يلاولا  كربخأ  ول  لاؤسلل  يعاد  ال  - 
ةنامأ يھ  ریمأ ، اي  يصقتلاو  يرحتلا  يضاقلا  لمع  وھ  لب  - 

.هللا اھیلع  ينبساحي 
هنكلو نذإ ، ثحبا  لاقو : بضغلا  نم  ءيش  يف  يلاولا  ماق 

.حلصألا
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.يتیبل فرش  كترايز  لاقو : هسأر  ورمع  َّزھ 
نأ فرعت  نأ  ىنمتأ  ءارمألاو ، ةالولل  كتلماعم  نع  تعمس  - 

.مھیلع دمتعي  كدوجو 
نم مھیلع  دمتعأ  ملو  قازرألا  عزوم  هللا  وھ  ءودھ : يف  لاق 

.لبق
.ورمع اي  ءانفلا  رورغلل  تفاخ : توصب  يلاولا  لاق 

ام وھ  ءانفلا  دعب  ثدحي  ام  نكلو  ریمأ ، اي  ءانفلا  اًعیمج  انل  - 
.ملعت امك  هاشخأ  نأ  قحأ  هللا  هلجأ ، نم  لمعأ 

هتيراج ذخأو  لیحرلاب  مدخلا  رمأ  مث  بضغ ، يف  يلاولا  هیلإ  رظن 
.هعم

دحأ ىلإ  رظن  مث  هبضغ ، متكیل  يناوث  هناكم  ورمع  يقب 
دق ُتنك  خیشلا ، اذھ  نأش  يف  يل  ثحبا  لاقو : هيدعاسم 

.دكأتلا ديرأ  يننكلو  ةریثك ، تازواجت  تدجو 
.لحرو هسأر  لجرلا  َّزھ 

لاقو همامأ ، مھسلجأو  هتجوزو  هيدلو  ىعدتسا  ءاسملا  يف 
يل ءالبلاو  .ةياوغو  ءالب  بصنملا  اذھ  يف  مساح : توص  يف 

.مكلو
يلاولا عم  هثيدح  تعمس  دق  تناكو  اھسأر ، ةفیض  تأطأط 
مارتحا يف  اعمتساف  هادلو  امأ  ةفئاخو ، ةقثاو  ریغ  اھتداعك  تدبو 

ءاش نإ  امكجوزأ  ماوعأ  ةدع  دعب  امھیلإ : رظني  وھو  لاق  .ةملك  البو 
نأ املعاو  نيدلا ، يف  ناھقفتتو  نامھفتو  ناملعتت  نآلاو  هللا ،

؛ سفنلا لخاد  نم  عبنيو  روصلا ، لمجأ  يف  يتأي  ناطیشلا 
نأو نيریثكلا ، ةياغ  ةاضقلا  يضاق  ءانبأ  فارحنا  نأو  اھدسفیل ،
رصم يف  هنم  فالآ  كانھو  ماقتنالا ، ديري  ایح  لزي  مل  نيدلا  رخف 
يف بوتكم  رمعلاف  امكتوم ؛ ىشخأ  ال  يننأ  املعاو  اھجراخو ،

يتلا سفنلا  ةراسخ  ىشخأ  يننكلو  هیف ، ةلیح  ال  باتك 
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.ةرخآلاو ایندلا  امكدقفت 
رایتخالا نس  امتغلب  نسحو  دمحأ  لمكأو : امھنم ، لكل  رظن  مث 

وأ رمخلا  برش  امكنم  ايأ  نأ  تفرعو  ثدح  ول  ةفرعملاو ،
هیلع تمقأل  ةیناغ  نع  ثحبي  قالوب  ىلإ  بھذ  وأ  شیشحلا 

.ریكفت البو  يتیب  يف  انھ  َّدحلا 
ال داح : توص  يف  لمكأف  نیتماص ، ایقبو  امھقير  نادلولا  علب 

نم هیمحي  سراح  امكنم  لك  ىدل  اًئیش ، لدعلا  يف  ىشخأ 
نیطایش نم  امكتيامح  عیطتسأ  ال  يننكلو  ضرألا ، نیطایش 

مكف امكب ، يفاعضإ  يف  ركفیس  نم  ءادعألا  نم  يلو  سفنلا ،
هسفن هب  رسخيو  همزع  طبثيو  هفعضي  هیبأل  اودع  ناك  دلو  نم 

َّالأ ديرأو  نینبلا ، ریخ  امتنأو  نیلفاسلا ، لفسأ  ىلإ  اھب  طبھيو 
وھ مھنم ، لضفأ  وأ  رشبلا  قوف  امكنأ  انظت  الو  يبصنمب  اَّرتغت 
الب دحلا  میقأس  امكل ، رركأ  طقف ، امكلامعأ  يقابلاو  ٍناف ، بصنم 

.بيرغلا لبق  يدلو  ىلع  ریكفت 
.مھفنو يالوم ، اي  فرعن  لجو : يف  الاق 

ال امكدلاو ، لزأ  مل  امھیفتك : ىلع  تبري  وھو  لاقو  مستبا 
.يالومب ينايدانت  نأل  يعاد 

.يبأ اي  فرعن  نیعرسم : الاق 
عمتست لزت  مل  ةفیضو  جورخلاب ، امھل  راشأو  ةمارص  يف  ماق 

؟ ةفیض لوضف : يف  لاق  سأرلا ، ةئطأطم  يھو 
؟ يالوم اي  معن  ءطب : يف  هیلإ  رظنت  يھو  تلاق 

ریمألا ةرايز  .هفرعتو  هینیع  يف  بضغلا  ىرت  تناكو  قطني ، مل 
.همھفت تناك  اھءايربكو ، هسفن  دانع  تجرخأ 

.ًاليوط اًموي  ناك  مونلا ، ديرأ  امھترجح : ىلإ  هجتي  وھو  لاق 
نأ ديرت  ٍناح : توص  يف  تلاق  مث  هعم  تلخدو  هءارو  تراس 

؟ اًئیش لكأت 
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.ال قیض : يف  لاق 
.يلاولاو ةيراجلا  تيأر  هتءابع : علخ  ىلع  هدعاست  يھو  تلاقف 

، فرعأ ال  ةالولا !؟ ءالؤھ  ناطلسلا  راتخي  فیك  تفاخ : توصب  لاق 
امك تیبلا  لوح  ءارقفلا  ىلع  هب  ىتأ  يذلا  ماعطلا  ِتعَّزو  لھ 

؟ ترمأ
.معن ةعرسم : تلاق 

هبناجب تسلجف  هعدخم ، ىلع  دَّدمت  هءادر  علخ  نأ  دعب 
.ًابعتم ودبت  كیفتك ؟ ىلع  كل  طغضا  تلاقو : هفتك  تسملو 

..ورمع تلاقو : هیفتك  ىلع  اھفكب  تطغضف  بجي ، مل 
.معن اھیلإ : رظني  وھو ال  لاق 

وأ رمخلا  ابرش  ول  كيدلو  ىلع  دحلا  میقتس  اقح  تنك  لھ  - 
.يناوغلا ىلإ  ابھذ 

.عبطلاب ریكفت : الب  لاق 
هیفتك كرفتو  كلدت  لزت  مل  يھو  تلاقو  اھبلق  تاقد  تلع 

.كؤانبأ ..و  راغص  مھنكلو  اھیفكب : هتبقرو 
؟ دودحلا نیفاخت  مأ  مھنع  اًئیش  نیفرعتأ  - 

َرأ مل  .ءانبألا  معن  امھنإ  ال  فجترت : هتبقر  ىلع  اھعباصأو  تلاق 
ًانایحأ ال طقف  ریخ ، لك  ىوس  امھنم  َرأ  مل  كل ، مسقأ  امھلثم ،

..مھفأ
؟ اذام نیمھفت  ال  - 

عدر ىلع  ةریبك  ةردق  كيدل  كلمعو ؟ كسفن  نیب  لصفت  فیك  - 
.كبصنم قحتست  سفنلا ،

بضغلا نكلو  مویلا ، مالآ  ئِّدھُت  هفتك  ىلع  اھاديو  اًتماص  يقب 
اھیتفشب تبرتقا  هتبقر ، نم  برتقت  اھسافنأب  رعش  دمخي ، ال 

، هلبقت نأ  يونت  اھنأكو  ىنمتتو  قاتشت  يھو  اھینیع  تضمغأو 
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يأ يف  كجوز  يلبقت  نأ  كنكمي  لاقف : ددرت  يف  تفقوت  اھنكلو 
؟ لجخلا ََمل  مھفأ  .تقو ال 

يتلا ةيراجلا  رت  مل  اھعباصأب : هماظع  كعدتو  دعتبت  يھو  تلاق 
.اھب كل  ىتأ 

.يلاولا ايادھ  الو  يراوجلا  ينینعت  ال  ةمارص : يف  لاق 
؟ ةفیض اي  لجخلا  َمِل  هیلع : رطیسي  لزي  مل  بضغلاو  لاق  مث 

.ديرت ام  فرعأ  ال  ينرذعا ، هنم : برتقت  يھو  تلاق 
!؟ اًضيأ اذھ  نیفرعت  الأ  .تنأ  نيديرت  ام  يلعفا  - 

.كبضغ حيزأ  نأ  دصقأ  تنكو  نآلا  كتبضغأ  مثعلت : يف  تلاق 
لیقثلا لمحلا  وھ  ينیبضغت ، مل  اھیلإ : هھجو  ريدي  وھو  لاق 

.ينقلقي ام  يقتاع  ىلع  يذلا 
لدعلا يف  نأو  لمعلا  اذھ  لمعیل  قلخ  هنأب  نیقي  هيدل  ناكو 

.ملعألاو حلصألا  هنأو  ةایحلاو ، ةياغلا 
امھتقالع تمن  .هعم  مالكلا  ةلیلق  تناكو  رخآ ، اًئیش  لقت  مل 

هیلإ قاتشت  اًمئادو  اًمود ، اھديري  ناك  هعقوتي ، مل  اًفطعنم  تذخأو 
قایتشا هبحت ، مكب  هربختو  هیعارذ  نیب  جلتختو  هلوح  نم  رثدنتو 

سفنلا قایتشا  هنكلو  ةيادبلا ، ذنم  يھ  اھل  اًمود  ناك  دسجلا 
ذنم ءارحصلا  يف  اھعم  اھاضق  تاعاس  يھ  هنم ، هتمرح  يذلا 

اھتاملك نأو  رھظ ، بورغلا  نأو  ةظحل  ةعاسلا  نأ  نظو  ماوعأ ،
.ةداعسلاب تلعتشاو  تبعلو  تكحض  هلوح ، نم  نوكلا  ءيضت 

بعصي ناكم  يف  نآلا  اھسفن  تأبتخا  .ىھتناو  ًایضام  اذھ  ناكو 
ىفتكاو لوصولا  ةلواحم  نم  سئي  تقو  دعبو  هیلإ ، لوصولا 
تامالع الب  رمي  رمعلا ال  نأ  فرعي  نأ  دب  ناك ال  دسجلا ، عابشإب 

يھ .ًابیعم  ًالئام  هلعجتو  نوكلا  ىرجم  ریغت  مالآ  تامالعو  طوس 
اھبحأ نم  ةفیض  اھنكلو  ءانفلاب ، ىوس  لدتعت  ال  يتلا  انتایح 

.رشبلا لمحت  قوفي  ام  هلجأ  نم  تلمحت  نم  ةفیض  اھدارأو ،
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لامتكا الف  هیفكي ، اذھو  دمخت  هتبغرو ال  يھتني  اھل ال  هقوش 
.لیحتسملل لوصو  الو  هبكوك  يف  رمقلل 

ءابنأب هءاجو  هسلجم ، يف  هدعاسم  لبقتسا  حابصلا  يف 
بلط .ماتيألا  فقو  نع  لوئسم  هنأب  هربخأو  يطامقلا ، خیشلا 

ماتيألا فقو  تاباسح  لكب  يتأي  نأ  بَّرقملا  هدعاسم  نم  ورمع 
.ةيرس يف  خیشللو  فقولل  ةرايز  زھجيو 

ماتيألاو فقولا  ةرايزب  ماق  لیصفتلاب  تاباسحلا  ةعجارم  دعب 
رمأ فقولا ، لام  نم  قرسي  خیشلا  نأ  نم  دكأتو  خیشلاو ،

.لاحلا يف  هیلع  ضبقلاب 
يلاو باضغإو  لضفأ ، ثيرتلا  ..يالوم  قفر : يف  هدعاسم  لاق 

..ةرھاقلا
ناك ءاوس  بقاعي  قرسي  نم  ریمأ ، نم  َّيلع  ةيالو  ال  هعطاق :

.اًریمأ وأ  اًخیش 
سیل وھ  بالطلاو ، نوديرملا  هل  خیش  وھ  قفر : يف  لجرلا  لاق 

عماوجلا يف  بطخي  خیش  لب  هنوفرعي ، الو  ةماعلا  هباھي  اًریمأ 
.ىواتفلا ردصيو 

، شطبي وأ  ملظي  ریمأ  نم  رطخأ  رمألا  اذھو  ةمارص : يف  لاق 
.نوطبلا يف  رانلاك  ماتيألا  لام  لكأو  لتقلا ، نم  دُّشأ  ةنتفلا 

.يالوم اي  رمألا  كل  مالستسا : يف  هدعاسم  لاق 
* * *

رضحت نأ  اھمأ  نم  بلطي  نأ  ءایحتسا  ىلع  ةفیض  هنم  تبلط 
مألا تءاجو  روفلا ، ىلع  قفاوف  عاطتسا ، ول  اھدعاستل  اھتدالو 

حلملا ةعئاب  تأر  نإ  ام  لضفأ ، لاح  يف  تدبو  مايأ  ةعضب  دعب 
عم تسلج  مث  اھلاح ، نع  تلأسو  ةرارح  يف  اھتنضتحا  ىتح 
ادبو .اھتدالو  دعوم  ءاجو  نانح ، يف  اھمضتو  ملكتت  تاعاس  اھتنبا 

ْضِفَي مل  لینلا  رصم ، يلاھأل  فافجو  رقف  ماع  ماعلا  اذھ 
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بلطو محل ، وأ  دبز  الب  زبخلا  تداتعا  ةماعلاو  تلبذ  لیصاحملاو 
مث اًتنب ، ةفیض  تدلوو  مھم ، رمأل  ءاملعلا  لك  ةلباقم  ناطلسلا 

.اھارتل شیعت  نل  اھنأ  ادب 
اًجالع اودجي  نأ  نع  ءابطألا  زجعو  ىمحلا ، اھیلع  تدادزا 
اھانیع تناكو  اھجوز  وأ  اھمأ  فرعت  تناك ال  نیموي  دعب  .اًعيرس 

.هتنوخس نم  ضفتني  اھدسجو  نیتغئاز 
، ةرھاقلا روس  زھي  اھخارصو  فقوت  الب  حاونلا  يف  اھمأ  تأدب 

ضرألا اھعلتبت  نأ  وأ  اھتنبا  توم  لبق  تومت  نأ  وعدت هللا  تناكو 
.ةیح

لواحت ملو  مھجتم ، اھھجوو  ةباتر  يف  سنكت  حلملا  ةعئاب  تناك 
يف ارمتسي  نأ  نالواحیف  نادلولا  امأ  .اھعم  مالكلا  الو  مألا  ةئدھت 

امھمأ تومب  امھِرّكذتو  امھجعزت  ةفیض  توم  ةركفو  امھسورد ،
.لبق نم 

يھتني ال داك  وأ  ودبي ، ام  ىلع  وتلل  أدب  هؤالبف  ةاضقلا  يضاق  امأ 
ىوس ماعطلاو  مالكلا  كرتيو  تقولا  مظعم  يلصي  ناك  يردي ،

.ةیعدألاو نآرقلا  اھل  أرقي  اھبناجب  سلجيو  هنم ، يرورضلا 
ناك اھضرم  هتياغ ، لكو  هحور  توم  اھتوم  يف  نأ  فرعيو 

ةریحلاب هتباصأو  هتقافأ  توملا  لبق  هھجو  ىلع  رجحلاب  ةبرضلاك 
.بضغلاو

، مویلا كلذ  يف  ناطلسلا  ةلباقم  الو  اھكرت  عیطتسي  نكي  مل 
.دحأ عم  اًریثك  مالكلا  عیطتسي  نكي  ملو 

.اھدلاو فرعي  نأ  دب  ال  يكبت : يھو  ملأ  يف  مألا  تلاق 
كسمأو تھابلا ، اھھجوو  نیتغئازلا  اھینیع  ىلإ  ةفیض ، ىلإ  رظن 

.اھدلاو ينینعي  ال  لاق : مث  اھدیب 
يف اھنفديو  فرعي ، نأ  دب  ال  اھدلاو ، وھ  يكبت : يھو  مألا  تلاق 

.صوق
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اھمضو اھعدخم  ىلع  اھسلجأ  مث  ةفیض  فتك  لوح  هدي  عضو 
؟ يننیعمست كیلإ ، جاتحت  كتنبا  يننیعمست ؟ ..ةفیض  لاقو : هیلإ 

أدبو دراب ، ءامب  اھتھبج  حسمو  اھھجو ، ىلع  نم  اھرعش  حازأ 
.فقوت الب  اھعم  ملكتي 

.كتلباقم ديري  نم  كانھ  يبأ ، لاقو : هباب  ىلع  هنبا  قد 
.ينع بوني  ًابئان  تكرت  ةمارص : يف  لاق 

مايأ ال ةرشع  ایحت ، الو  تومت  يھو ال  بیبط  ءارو  بیبط  لخد 
.اھحور ملست  الو  اًدحأ  فرعت 

هبلقو ورمع  هعم  لخد  اھاري ، نأ  بلطو  مھجتم  هجوب  بألا  ءاج 
مث ةھرب  بألا  اھیلإ  رظن  تقولا ، رورم  عم  لقي  هھركو ال  رفغي ، ال 

.ةرجحلا نم  جرخ 
.ةملك الب  سأرلا  ئطأطم  سلج 

امبرو اھتدعاسم ، ناعیطتست  امبر  اھیتقيدص  ورمع  ىعدتسا 
يف اتیقبو  نایكبتو  نالورھت  اتءاج  ءابطألا ، هنع  زجعي  ءاود  امھيدل 

.تقولا لاوط  اھلوحو  اھترجح 
.رضتحت اھنأ  يل  ودبي  ةھرب : دعب  ورمعل  بألا  لاق 

نمو لبق  نم  رمألا  اًتباث :  نوكي  نأ  هدارأ  توصب  ورمع  لاقف 
.دعب

يذلا بھذلا  اھتیطعأ  لھ  قنح : يف  لاقو  هتجوز  ىلإ  بألا  رظن 
؟ كمأ نع  هتثرو 

!؟ ةدیحولا يتنبا  ضوعي  بھذ  ُّيأ  مألا : تخرص 
.اًدراش اًنكاس  ورمع  يقب 

دب الف  تلق  امك  بھذلا  اھتیطعأ  تنك  اذإ  رارصإ : يف  بألا  لاقف 
، يتجوز بھذ  وھ  يضاقلا  يالوم  اي  ينرذعا  تنأ ، وأ  انأ  هذخآ  نأ 

.انیلإ دوعي  نأ  دب  الف  يتنبا  تتام  اذإو 
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نم اھترجح  ىلإ  هجتاو  ماق  هنكلو  وتلا ، يف  بألا  سأر  كدي  داك 
اھضرم ال نم  امبر  وأ  اھنم  بضاغ  توص  يف  ةأجف  لاقو  ديدج ،

دعب سیلو  نآلا ، سیل  اذھ ، يلعفت  نأ  نكمي  ال  ةفیض ! يردي :
.يقیفأ ةجوز !؟ ُّيأو  تنأ  ةأرما  ُّيأ  ثدح ، ام  لك 

حاصف لوھذ ، يف  ةینمیلا  زوجعلاو  ةیشبحلا  زوجعلا  اھیلإ  ترظن 
!؟ ثدح ام  لك  دعب  نآلا ؟ نیتومت  َمِل  يقیفأ ! ایھ  اھزھي : وھو 

.ًالدع سیل  ًالدع ، سیل  اذھ  انیناع ! ام  لك  دعبو 
.خیش اي  ةدارإ هللا  يھ  مالستسا : يف  ةینمیلا  تلاق 

.قیطن ام ال  انلمحي  ال  هبضغ : سفن  يف  لاق 
، فرعتو خیش  تنأ  ةفیض : ةھبج  نع  قرعلا  حيزت  يھو  تلاقف 

.هدیب رامعألا 
كشو لمأو  ءاجرو  امبر  مولو  ةیعدأب  متمتو  هینیع  ضمغأ 
تدجوأ هءارو : ریسي  وھو  بألا  لاقف  ةرجحلا ، نم  جرخ  مث  نیقيو ،

؟ يالوم اي  بھذلا 
ىھتناو كتنبا  تيأر  نآلا ، يتیب  نم  جرخا  دراب : توص  يف  لاق 

.ایح ُتمد  ام  كھجو  ىرأ  نأ  ديرأ  ال  رمألا ،
!؟ نذإ كریغ  لام  ذخأت  لاق : مث  عزفو  هرك  يف  يواضر  هیلإ  رظن 

.ةیح لزت  مل  كتنباو  كتجوز ، بھذ  وھ  رارصإ : يف  لاق 
لاجر ُتيدانل  جرخت  مل  ول  ةمارص : يف  ورمع  لاقف  همف  حتف 

.نآلا انھ  نم  كوذخأیل  ةطرشلا 
: رارصإ يف  هتجوزل  لاق  جرخي  نأ  لبقو  نعليو ، بسي  وھو  جرخ 

.ءيش يأب  هبآ  نلو  كتلتقل ، يلعفت  مل  ول  نآلا ، بھذلا  نيدجت 
لك جرخيو  نآلا  رطیسي  ناك  هسفن  يف  امن  يذلا  بضغلا 

هھجو ىطغو  ضرألا  ىلع  دجسو  هترجح  ىلإ  هجتا  نیطایشلا ،
.هللا عم  اًریثك  ملكتو  هيدیب 
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ملأ مھفأو ، فرعأ ، تلاق : مث  ءطب  يف  حلملا  ةعئاب  هیلع  تلخد 
.سأب ال  لقعلا ، بھذيو  بلقلا  قزمي  بئاغلل  قوشلا  نأب  كربخأ 

.نآلا يجرخا  يوق : توص  يف  لاق 
، كسفن ىذآو  كيدي  حرج  لبحلاب  تكسمت  املك  تسمھ :

هنكلو ةيوقلا ، سوفنلا  ىدل  نیقیلا  زتھي  نیقيو ، ةعاجشب  هكرتا 
.نیمحارلا محرأ  وھ  ..ينب  اي  دتولاك ، اًتباث  دوعي 

دب ال  سمھي : اًعكار  لزي  مل  وھو  هتكرتو  تجرخ  اًتماص ، يقب 
رمأل ديدج  نم  كل  هجتأ  اذ  انأ  اھ  مھفأ ، ملو  دعب  لصأ  مل  يننأ 

، ةدئاف الب  هدعب  ملاعلا  ودبيو  اھلك ، يسفن  كلمي  ایندلا  رومأ  نم 
، باسحلا موي  مھكرتأس  نم  لك  يتجوز ، مث  يئانبأ  ديرأ  ُتنك 

عطتسأ ملو  ایندلا ، رومأ  لك  نم  تینمت  امك  درجتأ  نأ  عطتسأ  مل 
نم كتوجر  ةفیعضلا ، يسفن  يھ  كیلإ ، ىوس  قوشلا  كرتأ  نأ 

.ينترصنو لبق 
، بوتكم رمعو  كتئیشم  يھف  تتام  ول  مالستسا : يف  لاق  مث 

رورغ رسكي  يزجع  ءاجرلل ، ًالھأ  ُتسل  يننكلو  وجرأو ، فرعأ ،
، تدھتجاو تلواح  يننأ  فرعت  تنأو  كل  مسقأ  اھبذھيو ، سفنلا 

اھفعض فرعتو  سفنلا  َتعنص  دقف  يطخسو ، يبضغ  يل  رفغا 
.اھفارحناو

ملستسا وأ  هسفن  كلامت  دق  هنأ  ادبو  ءيشلا ، ضعب  أدھ 
لاق يذلا  هدلوب  مدطصاف  ةرجحلا  نم  جرخو  مزعب ، ردقلا  لبقتو 

ةعمجلا انب  يلصتل  كنورظتني  خویشلا  ..يبأ  فوخو : قفر  يف 
؟ مھل لوقأ  اذام  كتداعك ،

.مھب يلصأس  اًئیش  لقت  ال  مالستسا : يف  لاقو  هسأر  َّزھ 
يتلا ةموتكملا  مألا  تاخرص  عمسو  اھترجح  ىلإ  هجتا  مث 

.خارصلا نع  يِّفُك  ةیناودع : يف  لاقف  مھسلاك  هنذأ  قرتخت 
! ةدیحولا يتنبا  يھ  حونت : يھو  تلاق 
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، تمت مل  يھ  ةفیض : ىلإ  رظنلا  ىشاحتي  وھو  مزح  يف  لاق 
؟ نیخرصت اذامل 

.هفرعأو نيواقرزلا ، اھیتفش  يف  توملا  ىرأ  .تومتس  - 
اھیتفش ىلع  هعباصأب  َّرمو  ىنحنا  مث  ةدارإ ، الب  ةفیض  ىلإ  رظن 

.هللا ةمحر  نم  يطنقت  ال  سفنتت ، لزت  مل  لاقو :
اھمتخو ةالصلا ، مؤي  بھذو  نآرقلا  نم  تاملك  هسفنل  دَّدر 

ىلإ هُسأي  لصي  وأ  َهتوص  هُنزح  ِنّولي  نأ  ىشخو  ليوط ، ءاعدب 
.روضحلا

يالوم اي  كتجوز  ضرم  نع  ُتعمس  هبالط : دحأ  سمھ 
.يخیشو

.هئاضقل درم  ال  ءاضق هللا ، وھ  رومألا ، مزع  نم  ربصلا  دَّدر :
: اھترجح ىلإ  هقيرط  يف  وھو  لوسرلا  لوق  هسفنل  دَّدر  مث 

كب نكي  مل  نإ  ..يتلیح  ةلقو  يتوق ، فعض  وكشأ  كیلإ  مھللا 
.يل عسوأ  كتیفاع  نكلو  يلابأ ، الف  بضغ  َّيلع 

َّنج امدنعو  هدحو ، ةالص  يف  رمتساو  اھقلغأو  هترجح  لخد 
نكمم دقفلاو  رقتسا  دق  نزحلاو  تأدھ  دق  هسفن  تناك  لیللا 

.اًمود دوجومو 
نأب ةفرعمو  مزعب  هل  دعتسيو  أوسألا  عقوتي  اھترجح  يلا  هجتاو 
ریغ اھلجأ  نم  هباذعو  بح ، لك  ریغ  اھبحو  دقف ، لك  ریغ  اھدقف 
لمع نم  ةعدخ  اھیف  نمو  ایندلاب  كسمتلا  نأو  باذع ، لك 
ةيادب ةوقلا  ىلإ  لوصولاو  ةبلقتم ، مايألاو  لحار  لكلاف  تاملظلا ؛
تناك اھجوزت  يتلا  ةفیضو  اھتياھن ، يف  ةوشنلا  ةورذو  فعضلا 

اھسفن يف  دعي  ملو  تارمو ، ةرم  بألا  اھلتق  هتميزھو ، هراصتنا 
همايأ لك  ..يواضر  ءيش  لك  هبلس  امبر ، شیعلا  يف  ةبغرلا 
سیل اھتيؤر ، رظتني  ناك  اھینیع  يف  ةعمل  لكو  همالحأ  لكو  اھعم 

نأ ىبأيو  هبلق  دقحي  َمِلف  نینمؤملا ، بولق  يف  ناكم  دقحلل 
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.حلملا ةعئاب  هنأكو  اًججأتم  اًجزاط  حرجلا  ءاقب  دمعتي  لب  رفغي ؟
لكأت يتلا  رانلاب  هركذت  هلو ، هنم  اھنأل  حلملا ؛ ةعئاب  بحأ  امبر 
يتلا بورحلاو  دانعلاو  هسفن ، ىلع  رطیسي  يذلا  رارصإلاو  هبلق ،

نم ةدئافلا  امو  نآلا ، رمعلا  نوھأ  امو  هلھجأ ! ام  .اھضوخي  نأ  ديري 
!؟ هركلاو دقحلا 

تاملك ...يلابأ  الف  بضغ  يلع  كب  نكي  مل  نإ  ..ىرخأ  ةرم  دَّدر 
، يھتني يواضرل ال  هھركو  عوزجلا ، لوجعلا  سفنلا  حيرت  يبنلا 
ول ..هرمع  ةیقب  هنجس  ولو  تام ! ىتح  ةدلج  نینامث  هدلج  ول 

؟ ماقتنالا نم  ىودج  ُّيأو  لعفي ؟ مل  َمِل  ...اھلك  صوق  يف  هسرج 
.زوفلا لك  ةمحر هللا  يفو  ًانایحأ ، ةحارو  صاصق  ماقتنالا  يف 

بناجب سلجي  بیبطلاو  ديدج  نم  ليوعلاب  تأدب  دق  مألا  تناك 
لاقو اھھجو ، ىلإ  هانیع  تھجتاف  ملأ ، يف  تھوأت  ةفیض ،

؟ شیعتس لھ  بیبطلل :
ةھرب اھتھبج  ىلع  هدي  عضو  ةيادبلا ، يف  بیبطلا  بجي  مل 

ودبي مساح : توص  يف  بیبطلا  لاق  مث  ءاودلا ، ضعب  اھاطعأو 
.ىمحلا تلازو  ةرارحلا  تضفخنا  .شیعتس  اھنأ  يل 

ىتح اھنم  جرخي  ملو  يلصي ، هترجح  لخدو  حایترا  يف  سفنت 
هدي عضو  ةمئان ، تناكو  هتجوز  ةرجح  لخد  رجفلا  دعب  .رجفلا 
مث ءطب ، يف  اھتھبج  لبقف  لضفأ ، لاح  يف  تدب  اھتھبج ، ىلع 

يتلا مألل  لاقو  اھمأ ، اھل  هترضحأ  يذلا  ریبكلا  قودنصلا  ىلإ  رظن 
؟ قودنصلا اذھ  ام  لكأت : الو  مانت  تمص ال  يف  اھبناجب  سلجت 

اھب ظفتحت  .اھبحت  يتلا  اھؤایشأ  يھ  حوحبم : توص  يف  تلاق 
.ةلوفطلا ذنم  قودنصلا  اذھ  يف 

، هتايوتحم ىلإ  رظني  أدبو  قودنصلا ، حتف  مث  مألا ، يلإ  رظن 
؟ بألا ملكتي  ناك  بھذ  ِّيأ  نع  لاقو :

اًریثك لواح  يمأ ، نع  هُتثرو  بھذ  وھ  توصلا : سفن  يف  تلاق 
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اھل هتیطعأ  مث  يبأ ، تیب  يف  هُتكرت  يننكلو  هیلع ، لصحي  نأ 
ىوس اھل  هتیطعأ  يننأ  هربخأ  مل  هیلإ ، لصي  ناكم ال  يف  هتأبخو 

.هناكمب فرتعت  ىتح  اھبرضیس  ناكل  هتربخأ  ولف  اھجاوز ، دعب 
؟ كعم مأ  اھعم  وھو  قودنصلا : لخاد  ءایشألا  ىلإ  رظني  وھو  لاق 

ضعبو اھب  تظفتحا  ةینطق  سورع  ىلإ  رظن  ةتماص ، تیقب 
.اًدیج هركذتي  ضیبأ ، حاشوو  روخبلا 

، اًموي هتنضتحاو  هدي  ىلع  هتررم  يذلا  ضیبألا  اھحاشوب  كسمأ 
ةیقب ىلإ  رظني  هدي  َّسدو  صرح ، يف  هناكم  يف  هعضو  مث 

.وتلل فقوت  دق  رمعلاو  هینیع  حتف  مث  اھئایشأ ،
دق نوكي  الأ  ءاجر  يف  هلقع  ىجانو  ءادرلا ، ىلع  هعباصأب  طغض 
ءادر هل ، ّبُش  هِ وأ  ءادرلا  سفن  ناك  نیطایشلا ، هتكلمتو  اًقح ، َّنُج 
توص يف  لاق  مث  هعباصأب ، ةضفلا  سسحت  ةضفلاب ، نَّيزم  رمحأ 

؟ ءادرلا اذھ  ام  ءيشلا : ضعب  زتھم 
ىصیصخ اھل  هُتعنص  ءادر  وھ  نيزحلا : اھتوص  سفن  يف  تلاق 

؟ اھعم هذخأت  ملأ  فافزلا ، ةلیلل 
.اھعم هذخأت  مل  هيدي : نیب  هقبطي  وھ  ددر و 

؟ ریخب تنأ  يالوم ، - 
اھفاجتراو هعولض  نیب  اھردصب  رعش  قوش ، يف  هلبقت  تناك 

تسمط لایخلاو  ةقیقحلا  نیب  ام  ةفیض ، هئاشحأ ، لخاد  يف 
.هل ّبُش  هِ اذكھ  وأ  تنفدو  هتئیطخ  تشالتو  هرمع ، ملاعم 

نع اًعافد  مأ  دمع  نع  ًالتق  ناك  هلتقي ؟ مل  مأ  سراحلا  لتق 
هب اھدلاو  اھمھتا  يذلا  رحسلا  وھ  لعفي ؟ مل  مأ  اھب  انز  سفنلا ؟

ال نكي ، مل  امب  رعشيو  ثدحي ، مل  ام  ىري  هلعجیف  هلقعب ، بعلي 
ركفي مل  فیك  ةرحاس ؟ اھنأ  يف  كشي  مل  فیك  رحسلا ، هنأ  دب 

قداصت اھنأ  قدصي  لقع  ُّيأ  تارحاسلاو ؟ عابضلاب  اھتقالع  يف 
كانھ ناك  ول  ةقیقحلا !؟ ةيؤر  نع  هبح  هامع  فیك  عابضلا ؟
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! ةقیقح
.امبر ةرحاس  يھ 

ملو ترسكناو ، تمطحت  مث  هترحسو ، هتبحأ  هترحس ؟ َمِلو 
تناك ول  اھسفن  نع  بألا  ىذأ  فكت  مل  َمِل  ءالشأ ؟ الإ  اھنم  قبتي 
!؟ لجخلا نم  ریثكلا  ..لجخلا  ..و  ددرتلاو  فوخلا  َمِلو  ةرحاس ؟
هؤانف مھفلا  يف  ناك  ولو  فرعيو ، مھفیل  ةدیحولا  هتصرف  يھ 
لقعلا اھفرع ، ول  هءوست  ءایشأ  يھ  قئاقحلا ، سمط  نم  دب  الف 
هنانحو اھمون ، يف  هوأتت  يھو  ةفیض  ىلإ  رظن  نآلا ، مھبم 

ةفیض ترفاس  لھ  مألل : لاق  مث  .نآلا  قئاقحلا  لك  ىلع  رطیسي 
؟ ثالث وأ  نيرھشب  انجاوز  لبق 

.جورخلاب اھدلاو  اھل  حمسي  نكي  مل  لعفت ، مل  دیكأت : يف  تلاق 
اھبرضي هلعج  يذلا  ام  اذكھ ؟ اھبذعي  ناك  اذامل  ةوق : يف  لاقف 

؟ برضلا اذھ  لك 
يف هفرعن  ال  يذلا  اھدانعو  يالوم : اي  هتعیبط  يھ  تمتمت :

.اندالب
ىوس اھري  مل  يتلا  هتنبا  ةرجح  ىلإ  هجتاو  ةرجحلا ، نم  جرخ 

ثبشتي فكو  ةلیمج  حمالمب  اھمأك  ءارمس  تناك  لبق ، نم  ناوث 
.جرخ مث  ةھرب  اھیلإ  رظنو  ریغصلا ، اھفكب  كسمأ  .شیعلاب 

هكشو هساوسو  ىلع  ةرطیسلا  لواحو  هسلجم ، ىلإ  هجتا 
.نونجلا نم  هفوخو 

* * *
، رتوتلاب ةئلتممو  ةریصق  تناك  ءاملعلاو  ناطلسلا  نیب  ةلباقملا 

ىتح فاقوألا ؛ لاومأ  ضعب  ىلع  لصحي  نأ  خویشلا  نم  بلط 
خویشلا ضفرو  فافجلا ، دعب  رصم  لھأ  ماعطإ  هل  ىنستي 
فاقوألا لاومأ  لمعتست  خویشلا  نأب  ناطلسلا  َحَّملف  نیعمتجم ،
بضغو خویشلا ، بضغو  نایحألا ، مظعم  يف  اھاوھ  قفو 
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ىلع لصحیس  ناطلسلا  نأ  ىلع  رمألا  رقتسا  مث  ناطلسلا ،
.طقف ماعلا  اذھ  فاقوألا  لاومأ  ضعب 

، يالوم لجو : يف  سمھو  صلخملا ، هُبلاط  ورمع  ىلإ  هجتا 
.لضفأ لاح  يف  نوكت  نأ  ىنمتأو  كتجوز  ضرم  نع  تعمس 

.لضفأ لاح  يف  يھ  باضتقا : يف  لاق 
الأ ىنمتأو  ءيشب  كربخأ  نأ  ديرأ  لجخ : يف  بلاطلا  لاقف 

.بضغت
.ملكت - 

.يطامقلا خیشلا  نع  جرفأ  ناطلسلا  - 
؟ فیكو ىتم  لاق : مث  ٍّدحتو  ةشھد  يف  هیبجاح  عفر 

اذھ لك  ثدح  هل ، باجتساو  ناطلسلل  ىوكش  خیشلا  عفر  - 
يالوم اي  فرعت  كمومھ ، ديزأ  نأ  تیشخو  كتجوز ، ضرم  لالخ 

..كیلع فاخأ  خویشلا ، كیلع  دقحي  مك  يخیشو 
ملاع الو  شطبو ، ةوطس  نیطالسلل  لاقو : هلوح  رظن  مث 

ديدھتب نورعشي  امدنع  مھتاوزن  نع  مھدصي  ملع  الو  مھبھري ،
.مھترطیس ىلع 

؟ كدصق ام  - 
الأ كوجرأ  يننكلو  تمصت ، نل  كنأ  فرعأو  يالوم ، اي  كفرعأ  - 

ىلع هدعب  كل  عیفش  الف  ناطلسلا ، عم  ةھجاوم  يف  لخدت 
.ضرألا

.انلك انل  عفشي  هللا  - 
ناطلسلا كلزع  ول  ةكلھتلا ، ىلإ  انسفنأب  يقلن  الأ  انم  بلطو  - 

لقأ راتخت  نأ  دب  ال  يطامقلا ، دوجو  نم  رثكأ  نويرصملا  رسخي 
.نيررضلا

.ودبي ام  ىلع  ریبك  ذوفن  ةرھاقلا  يلاول  لاق : مث  اًنكاس  يقب 
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سفن نمو  يسكرش  لاق : مث  ديدج  نم  هلوح  بلاطلا  رظن 
.هیلع راصتنا  ال  ناطلسلا ، ةریشع 

؟ هل عفدي  يطامقلاو  - 
.هاوھ ىلع  ىواتفلا  ردصيو  ايادھلاب  هقدغي  - 
.هتلباقم ديرأ  يننأب  ناطلسلل  ًالاسرم  ْلسرأ  - 

نكلو فرعأ ، يالوم  اي  داھجو  ةرماغم  داسفلا  ةبراحم  يف  - 
.هنم ةدئاف  ءانف ال  ةكلھتلا  يف 

.كمھفأ - 
* * *

تبر مث  اھنضتحتو ، اھل  ينغتو  اھتنبا  زھت  يھو  هتجوز  ىلإ  رظن 
.ریخب كنأ  اًدمح   لاقو : اھفتك  ىلع 

ةشحاف تبكترا  اھنأكو  يزخلا  نم  ءيش  يف  هیلإ  ترظن 
.ثدح ام  ىلع  ينحماستس  فیك  فرعأ  ال  تلاقو :

؟ ثدح اذامو  لاقو : هینیع  حتف 
ول ..ناطلسلا  دعوم  كروضح  مدعو  مايأو  مايأ  لالخ  يضرم  - 

! يتیلوئسم ءانع  نم  حاترتس  تنكف  تم 
يأ نم  رثكأ  نآلا  هتبضغأ  ةعقوتملا  ریغ  اًمود  ةبيرغلا  اھتاملك 
لزت مل  يھو  اھھجو  يف  حیصي  ىتح ال  تمص ؛ هنكلو  رخآ ، تقو 

.ةضيرم
اًتنب كل  تبجنأ  تنك  ذإ  ينحماس  اھتنبا : نضتحت  يھو  تلاق 

.اًدلو سیلو 
الأ كل ؟ ثدح  اذام  ةیكذ ، كنأ  دقتعأ  تنك  ءایتسا : يف  لاق 
نم ةمعن  تنبلاو  ةفیض ، اي  كدلاو  تسل  انأ  لاجرلا ؟ نیب  نيزیمت 

.هللا
ریمألا ةيدھب  تلبق  دق  تنك  ول  ىرتأ  تلاقو : ةرارم  يف  تمستبا 
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.تم ول  دحأ  كيدل  نوكیس  لقألا  ىلع  ناك 
تنك هيرادي : نأ  لواح  عزف  يف  لاق  لوقت ، ام  قدصي  همف ال  حتف 

!؟ اذھ نیلمحتتس  تنك  ةيراجلا ؟ لبقأ  نأ  نيديرت 
.قطنت ةتماص ال  تیقب 

كنكلو بذعتأس ، تنك  امبر  امبر ال ، تفاخ : توص  يف  تلاق  مث 
.بذعتت الأ  قحتست 

؟ كمأ لثم  يحبصت  نأ  نيديرت  لاق : مث  اًتماص  يقب 
.ال ددرت : الب  تلاق 

ِتركف ِكُتْرَجَھو ، ةيراجلا  ُتببحأ  ولو  اھدیب : كسمي  وھو  لاقف 
!؟ ةدارإ هللا ىلع  نیفَّسأتت  َمِلو  ریكفت ؟ الب  نیملكتت  َمِل  اذھ ؟ يف 

.قطنت ملو  هدي  ىلع  تطغضو  اھسأر  تأطأط 
؟ ةيراج يرتشأ  نأ  يننيديرت  ..ةفیض  لاقف :

.لعفت الأ  كیلإ  لسوتأ  ٍّجرت : يف  تلاق 
سنؤي نم  دجأ  ىتح  اذھ  لعفأ  نأ  َّيلع  نأ  نیلوقت  تنك  - 

؟ تیسن تضرم ، ول  يتدحو 
جوزتت نأ  ىنمتأ  ُّتم  ول  َّيلع ، رَّثأ  يضرم  وھ  ةعرسم : تلاق 

..تمأ مل  يننكلو  يریغ ، عم  دعستو 
.كراز كدلاو  يتومت ، مل  بضغلا : لك  ىلع  ىغطي  اھل  ونحو  لاق 

انھ يتأي  نل  ةالابمال : يف  لاقف  اھدي  تفجتراو  اھناكم  تدمجت 
نل هنكلو  هتيؤرل ، اًسراح  كعم  ثعبأ  هتيؤر  ِتدرأ  ْنإ  ديدج ، نم 

.يتیب لخدي 
لأسي ناك  اھدي : ىلع  هعباصأب  رمي  وھو  لاقف  .ةتماص  تیقب 
يدترت مل  .ةفیض  اي  ًابھذ  كيدل  نأ  فرعأ  نكأ  مل  كبھذ ، نع 

.طق ًابھذ 
.يمأ بھذ  وھ  امَّنإ  بھذ ، يدل  سیل  تلاقو : اھقير  تعلب 
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؟ هب ظفتحت  كمأو  - 
.هب ظفتحت  يھ  دیكأت : يف  تلاق 

كدلاوف نمآ ؛ ناكم  يف  هب  ظفتحت  نأ  ىنمتأ  موقي : وھو  لاق 
.هل دودح  هعمطو ال  ٌهِرَش 

.تقولا ضعب  يعم  َقبا  نكمأ  ول  ٍّجرت : يف  تلاقو  هدي  تَّدش 
َمِب لاق : مث  اھبناجب  سلج  حوضوب ، اًئیش  بلطت  ةرم  لوأ  تناكو 

؟ نآلا نيرعشت 
.ریخب تنأ  َتمد  ام  ریخب  انأ  - 

؟ يعارذ نیب  كذخآ  نأ  يننيديرت  لاق : مث  ًالیلق  ددرت 
.اذھ كقياضي  ول ال  ..نكمأ  ول  تلاق : مث  اھسأر  تأطأط 

.ينقياضي ال  لاقو : هیلإ  اھَّدشو  مستبا 
.ةملك الب  هفتك  ىلع  اھسأر  تحارأو  هتبقر  تطاحأ 

.لقعلا اياشح  يف  رخني  هساوسوو 
.هجاوز موي  اًركب  مث  هملح ، يف  اًركب  تناك 

..ءادرلا هملح ، ةحص  تبثي  ءيش  الو  اھدجو ، مد  اھب  ةءالم  ال 
امب رعشيو  ىرت  ام  ىري  هلعج  بحلا  وأ  رحسلا  لوعفم  امبر 

؟ اھسفن نم  ةعطق  هنإ  لقت  ملأ  رعشت ،
.يئاقدصأ ةوعد  ىلع  كركشأ  ةھرب : دعب  تلاق 

لك ..اھتسملو  اھتحئار  ..اھرھظ  ىلع  هدیب  رم  بجي ، مل 
!؟ نونج ُّيأو  رحس  ُّيأ  ..ءيش 

.لضفأ لاح  يف  تنك  ول  انترجح  ىلإ  دوعأس  ةھرب : دعب  سمھ 
كقياضي نل  ول  دصقأ  اذھ ، ىنمتأ  اھسامح : يرادت  يھو  تلاق 

..يعم كدوجو 
.ينقياضي لبق ال  نم  كل  تلق  - 

.كقلقت نأ  فاخأو  ًالیل ، وحصتو  اھعضرأ  انعم  انتنبا  ينعأ  - 
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.فوخلل وعدي  ءيش  ال  يفاخت ، ال  - 
* * *

، هيدعاسمو هباون  عم  فاقوألاو  سرادملا  تاباسح  عجاري  سلج 
.هنیعب دجسم  هفقوتسا  .فاقوألل  اًرظان  هب  قثي  نم  نیع  دقو 

؟ نسح ناطلسلا  دجسم  تاباسح  لك  هذھ  لأسف :
لب يالوم ، اي  اًدجسم  هفصوب  لمعي  دعي  مل  هدعاسم : لاق 
ودبت هتمق  نم  مھدونجو ، كیلامملا  ءارمأل  لاتق  ةحاس  حبصأ 
ىلإ لوصولاو  ةلوھسب  ماھسلا  يمر  نكميو  ةحضاو ، ةعلقلا 
جردلا میطحتب  ناطلسلا  رمأ  .ةبراحتملا  كیلامملا  دصقأ  ودعلا ،

هلمعتسي ال  ىتح  دجسملاو  ةسردملا  ىلإ  لصوي  يذلا 
.مھبورح يف  كیلامملا 

؟ نآلا كیلامملا  لعفي  اذامو  - 
لك نكلو  يالوم ، اي  هنولمعتسيو  نوقلستيو  نوزفقي  - 

.هناكرأ نیب  لاتقلا  نع  مھفقوت  يف  لمأ  ال  ةقلغم ، هسرادم 
هیف عمتجت  ةبھرو  ةمرح  هل  تویب هللا  نم  تیب  يف  نولتاقي  - 

.حالصلا ىلإ  مھھجوي  نم  نوجاتحي  امبر  ةكئالملا !
هسرادمو ضرغلاب ، موقي  قوقرب  ناطلسلا  دجسم  لجرلا : لاق 

.نيریثكلا معطتو  ّلعت  مِ هلیبسو 
، هلثم نع  تأرق  الو  هلثم  َرأ  مل  عرو  كیلامملل  ورمع : لاق 

ىتم دجسملا ، رمأ  يف  ركفن  لودلا ، لك  قوفي  توربج  مھيدلو 
؟ ناطلسلا عم  دعوملا 

.ٍدغ دعب  وأ  اًدغ  - 
* * *

دعاوق اھل  ةفزاجملاو  بجاو  رذحلاو  اًفلتخم ، ناك  مویلا  ءاقللا 
.ةصاخ
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هسلجأ مث  ةاضقلا ، يضاقب  بحریل  مارتحا  يف  ناطلسلا  ماق 
لكأت ةعساو  اھنوطب  خویشلا  سوبع : يف  لاقو  هتءابع  ىلع 

.عبش الب  لاومألا 
.بجي ملو  ورمع  هیلإ  رظن 

؟ ورمع اي  تنأ  كيأر  ام  قوقرب : لاقف 
ال يھف  يالوم ؛ اي  كتاملك  ينشھدت  ءودھ : يف  ورمع  لاق 

ذخأي ناك  دعب ، فرعت  مل  امبر  وأ  يطامقلا ، نع  جارفإلا  عم  قفتت 
.ماتيألا لاومأ  نم 

مأ لھجلاب  ناطلسلا  مھتتأ  امھنیعأ : تقتلا  دقو  قوقرب  لاق 
!؟ ةلفغلاب

! يالوم اي  ءاكذلاو  لدعلا  ناطلسلا  نع  فرعأ  لب  اًعرسم : لاق 
ولو ریثكلا ، نولوقي  خویشلا  رسي ، ورمع ال  اي  كنع  ينلصي  ام  - 

..كبصنم نم  كتحزأل  مھیلإ  تعمتسا 
عبتیف لوقلا  ىلإ  عمتسي  نم  مكریخ  لاق : مث  اًتماص  ورمع  يقب 

.ةقیقح ةياشو  لك  تسیلو  ءاوس ، لوقلا  لك  سیل  هنسحأ ،
ةفقو ىلإ  نوجاتحي  خویشلاو  ءاملعلا  بضغ : يف  ناطلسلا  لاق 
رطخب نوردي  الو  نوضفريو ، نوبلطيو  نوءَّرجتي  ناطلسلا ، نم 

تقو رصم  لھأ  ةیلوئسمو  مكحلا  ءابعأب  الو  اَّنم ، بيرقلا  لوغملا 
يھ فاقوألا ؟ لاومأ  ضعبل  ناطلسلا  بلط  يف  اذام  .فافجلا 

فرصت تحت  رصم  لاومأ  لك  لب  اھیف ، اومكحتیل  مھلاومأ  تسیل 
، ناطلسلا هتایحب ؟ رماغ  نم  نوفرعي ، ول  رطخلا  تقو  ناطلسلا 

نأ عیطتسي  ملاع  ُّيأ  مھلجأ ، نم  لتاقي  نم  وھو  نجُس  نم  وھ 
اًروبص تنك  يننكلو  نيدلا ؟ لجأ  نم  توميو  حالسلاب  كسمي 

ايأ نجسأ  مل  مھعم ، اًروبص  تنكو  لبق  نم  يلتقب  اوتفأ  مھعم ،
لاومأ يف  نومكحتي  مھب ، ردغأ  ملو  نووالق  دالوأ  لعف  امك  مھنم 

.مھئابآ نع  اھوثرو  مھنأكو  ساردملاو  ءارقفلا 
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؟ مویلا َتئج  اذامل  ةھرب : دعب  ناطلسلا  لاقف  .اًتماص  ورمع  يقب 
يتجوز تناك  ينرذعا ، يالوم ، اي  كئاقلل  ءيجملا  عطتسأ  مل  - 

.ةضيرم
ریخب يھو  لاق : مث  هیلع  رطیسي  لزي  مل  رتوتلاو  هسأر  َّزھ 

؟ نآلا
؟ لضفأ لاح  يف  يھ  - 

؟ ةرھاقلا يلاوو  يطامقلا  خیشلا  نع  مالكلا ؟ ديرت  نَّمَع  - 
اذھ ال ورمع !؟ اي  يلاولا  عم  ترجاشت  ةنيدم  ىلإ  تبھذ  املكأ 

.زوجي
ةمذ يطامقلاو ال  ينوشري ، نأ  لواح  يلاولا  ةمارص : يف  لاق 

اھیطعأ نأ  ديرأ  ةنامأ  يھ  هسبح ، نم  دب  ناك ال  ریمض ، الو  هل 
.اھبحاصل

؟ ورمع اي  اھبحاص  نمو  قیض : يف  قوقرب  لاق 
.يل اھاطعأ  نم  - 

؟ ورمع اي  كل  اھاطعأ  نمو  - 
.ليزيو يطعي  وھ هللا  لاق : مث  ًالیلق  ركف 

ىلع كتنمأتسا  نم  انأ  يننكلو  معنلا ، يطعي  وھ هللا  عبطلاب  - 
نمو ال نجسلا  لخدي  نم  ررقي  نم  انأو  ةاضقلا ، يضاق  اي  رصم 

.رارقلا ناطلسللو  داھتجالا  خویشلل  .لخدي 
.هقلح يف  فقت  تاملك  ىلع  رطیسي  اًنكاس  ورمع  يقب 

رمأ َسناو  كرابخأ  نع  يل  ِكحا  ةھرب : دعب  ناطلسلا  لاقف 
.خویشلا دحأ  رمأ  يف  ركفي  نأ  نم  ربكأ  ةاضقلا  يضاق  يطامقلا ،

* * *
دنع امھنوقفاري  اًسارح  نيزوجعلا  نیتأرملا  عم  ورمع  ثعب 

، نیقیلا ربخلاب  هوتأي  نأ  سارحلا  نم  بلطو  صوق ، امھلوصو 
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ال؟ مأ  ماشلا  ىلإ  نییضاملا  نیماعلا  لالخ  نازوجعلا  ترفاسأ 
ةفیض نوك  نكلو  ةمھبملا ، ءایشألا  نم  ریثكلا  هل  حضویس  اذھ 

نم برض  هیلإ  لصتو  ةعلق  قرتخت  مث  هنجس  ناكم  فرعت 
ةعلق يف  نیجس  ىلإ  لصي  نأ  دحأل  نكمي  ال  لیحتسملا ،

ساوسوو ىرخأ ، ةرم  هب  وھلي  هلایخ  وھ  ةلیل ، هعم  يضقيو 
هات ول  هلقع ، دقف  ول  راصتنالا ، ديريو  ملستسي  نأ  ىبأي  هلقع 
ىلع رطیسو  ءوضلا  همامأ  نم  ىفتخا  ول  مھولاو ، ةقیقحلا  نیب 

..ولو ول  ..مالظلا  ةمداقلا  همايأ 
، امبر مدنل  مھفو  ققح  ولو  رثكأ ، َقرغل  نیقي  الب  هسفن  كرت  ولو 

هسفن ايابخ  فرعي  نكي  مل  ول  لدعلل  ققحم  يأو  وھ  ضاق  يأ 
.ًالوأ هتاذ  عم  ققحيو 

ةدع دعب  .نيزوجعلا  ربخو  سارحلا  مودق  قلق  يف  رظتني  ناك 
مأ هعامس  ديري  ناك  ول  فرعي  يذلا ال  ربخلا  هیلإ  اوفزو  اوءاج  مايأ 

اترفاس نادلبلا ، لك  ىلإ  نارفاست  ناترجات  ةینمیلاو  ةیشبحلا  .ال 
.نییضاملا نیماعلا  يف  نیترم  وأ  ةرم  ماشلا  ىلإ 

.هل هبش  اذكھ  وأ  راصبألا  يمعت  ةاكشمب  ءيضت  قئاقحلا  تأدب 
امك هتنباو  هتجوز  نع  لأسیل  لخدي  مل  هتیب  ىلإ  داع  امدنع 
يفو تءاج  .هسلجم  يف  مألا  ةلباقم  بلط  لب  موي ، لك  لعفي 

اي كبضغي  ام  ةفیض  تلعف  لھ  ةعرسم : تلاقو  عزف  اھینیع 
؟ خیش

َّمأ ئداھ : توص  يف  لاق  مث  بابلا ، قلغأو  سولجلاب  اھل  راشأ 
؟ كتنبا نیبحت  ةفیض ،

.يتایح لك  يھ  - 
نیبذكت َمِل  اھیتقيدص ، عم  ماشلا  ىلإ  ترفاس  مسح : يف  لاق 

؟ يلع
اھدلاو اھل  حمسي  ملو  رفاست ، مل  كل  مسقأ  ةوق : يف  تلاق 
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.جورخلاب
؟ مویلا اھدلاو  ىلإ  اھدیعأ  نأ  يننيديرت  ةوق : يف  لاق  مث  قرطأ 

.ءيش لكب  ينيربخت  مل  ول  اھكرتأس  توملا ؟ اھل  نيديرت 
.نآلا مویلا ، اھكرتأس 

.اھل ثدح  ام  يفكي  لعفت ، الأ  كیلإ  لسوتأ  يزخ : يف  تلاق 
الصت ىتح  اًسارح  امكعم  ثعبأس  سأب ، ال  ًالئاق : مایقلاب  َّمھ 

.مویلا صوق  ىلإ 
.ترفاس ةعرسم : تلاق 

َّيلع ِتبذكو  َّيلع ، ِتبذك  لاقو : سلجو  ضرألا ، ىلإ  ىوھ 
؟ اذامل

، ةبوتكم رادقأ  يھ  تلاقو : ةباتر  يف  كرحتت  تذخأو  هتلھاجت 
ديرت تنك  اذإ  هلثم ، َرأ  مل  اًقشع  كقشعت  تناك  اھكرتت ، نأ  تفاخ 

.سأب الف  اھكرت 
.نیفرعت ام  لك  ثدح ، ام  لك  يل  نیكحت  اًعرسم : لاق 

مأ يالوم  اي  هتلعف  ام  كل  يكحأ  ءافجلا : نم  ءيش  يف  تلاق 
كتلباق امدنع  فرعأ ؟ ام ال  مأ  فرعأ  اَّمع  كل  يكحأ  هلعفت ؟ مل  ام 

مأ هتیسن ؟ مأ  .تنأ  هفرعت  .هفرعأ  ال  امكنیب  ثدح  ام  ةفیض ،
؟ هنایسن تینمت 

يناوث اًنكاس  يقب  .ةریصبلا  ىمعأو  حابصملا  ءاضأ  هنأ  هل  ودبي 
؟ يناكم تفرع  فیكو  اھدلاو ؟ اھكرت  فیك  لاق : مث 

تبرھ اھكرتي ، مل  خیش ، اي  اھكرتي  مل  ءافجلا : سفن  يف  تلاق 
.اھیتقيدص عم 

؟ فیك تبرھ  ددر :
هنأل هركشت  نأ  دب  اذاملو ال  اھعم  اًمیحر  ناك  اذامل  نآلا  فرعت  - 
نم جوزتت  نأ  دب  ال  اھنأب  اھربخأ  نأ  دعب  تبرھ ، اھلتقي ؟ مل 
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عیطتسأ ال  تومأسف ، اذھ  ثدح  نإ  يل : تلاق  تبرھ ، نيدبع ،
ول تومتس  اھنكلو  يریصم ، ىلع  قلقت  اھنإ  تلاق : هنم ، جاوزلا 

تشاع برھت ، اھتكرتو  يبھذ  لك  اھتیطعأ  .نيدبع  نم  تجوزت 
، اًروھش دحأ  اھدجي  ملو  عابضلا  نیب  ةیشبحلا  عم  ءارحصلا  يف 
، ناجلا قداصت  اھنأ  عاشأ  مث  هسأر ، سكتناو  اھنع  اھوبأ  ثحب 

اھنع فرصني  وأ  ىفشت  ىتح  رادلا  كرتت  نلو  ریخب  تسیل  اھنأو 
.اھلتقي نأ  مسقأو  ينبذعو  ينبرضو  ناجلا ،

دجسي مأ  هرورغ  رقتحي  مأ  هسفن  هركيأ  يردي  اًنكاس ال  يقب 
.ةرفغملا ًابلاط 

، رارسألا لك  مھيديأ  نیبو  ةصاخلا ، مھقرط  راجتلل  تلمكأ :
.ءيش لك  نوفرعيو  ءاملعلاو  ةماعلاو  كیلامملا  عم  نولماعتي 

ناطلسلا نأ  تفرع  ءاینغألل ، لفنرقلا  عیبت  ةینمیلا  اھتقيدص 
ْتعمس كركلا ، ةعلق  يف  نونوجسم  هدَّيأ  نم  لكو  قوقرب 

.تمت ملو  اًضيأ  كانھ  نوجسم  كنأ  نم  ْتدكأتو 
؟ ْتلخد فیك  ْترفاس ؟ فیك  لاق : مث  ضرألاب  هرظن  طبر 

.فرعت كنأ  دب  ال  فرعت ، - 
؟ اھبھذ لك  تعاب  - 

سراحلل ةوشر  هتطعأو  اھبھذ  لك  تعاب  تلاقو : اھسأر  تَّزھ 
.كیلع نئمطتو  كارتل 

.ينذقني نم  ثعب  قوقرب  ناطلسلا  - 
، لكأتو رونلا  تنأ  ىرتل  سراحلل  تعفد  اھنكلو  فرعأ ، ال  امبر ، - 

رماوأ راظتنا  يف  اوناك  .كولتقي  نأ  لبق  ةلیل  وأ  اًموي  كعم  يضقتلو 
.رثكأ ال  لتاقيو  براحي  ناك  هنأل  رخأتو  كولتقیل ، نيدلا  رخف 
ظھاب ًالفنرق  مھاتطعأو  سارحلا  عم  اتملكت  نم  امھ  اھاتقيدص 

.ءيش لك  نم  اتدكأتو  نمثلا 
.ةفیض متمت :
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َمِل فرعأ  ال  تنأ ، الو  اذھ ، ةأرما  نم  قحتسي  لجر  ال  مألا : تلاق 
لخاد ىوھو  لالض  تحض ، امب  تحض  َمِلو  تلعف  ام  تلعف 

.اھسفن
، ربخلا عمس  دق  اھدلاو  ناك  اھتدوع  دنع  تلمكأف : اًتماص  يقب 

اھذخأ ىتح  تلصو  نإ  امو  نیترجاتلا ، عم  ئبتخت  اھنأ  فرعو 
لبق يبأ  نع  اھتثرو  اًضرأ  كلمأ  تنكو  اھنفدو ، اھحبذ  يوني  ناكو 
اًمايأ اھقرحو  اھبذع  .ةیح  اھیقبیل  اھايإ  هتیطعأ  دالوأ ، الب  هتوم 

اي َتدع  امدنعو  ..تنأ  َتدع  مث  ةرھاقلا ، ىلإ  لصت  اھتاخرصو 
لك تیسن  كنأ  ادبو  ..تنك  نيأ  فرعت  تناك  ول  اھتلأس  خیش 

.كلالضو كتنحم  يف  ءيش 
.اًركب تناك  سمھ :

ىلع مألا  رارصإو  امھجاوز  ةلیلل  هتركاذب  راد  ..مألا  بجت  مل 
، اھمأ عم  هتعدخ  هلبق ، ةرجحلا  ىلإ  ةفیض  لوخدو  امھعم ، ءاقبلا 

ةلیل امأ  ةقیقحلا ، لك  هتئیطخ  يف  اھتراكب ، ءامد  نكت  مل 
.عادخلاو مھولا  يھف  امھجاوز 

اي كریغ  اھسسمي  ملو  اًركب  تناك  معن  ةوق : يف  مألا  تلاق 
.خیش

.فرعأ معن ، دیكأت : يف  لاق 
* * *

لخاد قفدتت  تايآلاو  فاكتعالا ، ةرجح  يف  ضرألاب  هرظن  طبر 
دلجب رمأ  ةرم  مك  .اھلایتخاو  سفنلا  َرُّبكت  حبكت  ةقیقحلاو  هلقع ،

مكو ىوتف  مكو  دمع ؟ نع  لتق  نم  لتقب  رمأ  ةرم  مكو  ينازلا ؟
هنكلو معن ، .رذعيو  مھفي  نأ  لواحو  اًمیحر ، نوكي  نأ  لواح  مكح !؟

عیطتسي ال  هلقعف  نآلا ؛ ةكئالملاو  بلقلا  نم  ىوتف  جاتحي 
.ةفرعملا الو  كاردإلا 

يف ةقیقحلل  قرطلا  رصقأ  وھ  برھلاو  يدجي  نل  سفنلا  دلج 
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ناك سراحلا ؟ همجاھي  مل  ولو  هسفن ، ذقنیل  لتق  بلاغلا ،
يوني نكي  مل  امبرو  هیلع ، موجھلاب  مھي  ناك  دیكأتلاب ، همجاھیس 

هب جزلاو  هیلع  ضبقلا  لواحیس  ناكل  سراحلا  لتقي  مل  ولو  هلتق ،
دب ال  ءانبأو ، ةجوزو  امأ  سراحلل  نأ  دب  .ديدج ال  نم  تاملظلا  يف 

، نیعمجأ رشبلا  مامأ  هموليو  هبنؤي  ةنجلا  نم  هیلع  لطیس  هنأ 
هتوغأ ةایحلاب ؟ ثبشت  مأ  تاملظلا  ىلإ  هب  جز  ةأرمال  قشع  وھأ 

؟ هفرعتو همھفت  تناكأ  اھفرعتو ، اھلخاد  نم  هتبغر  ظفلت  تناك  مأ 
ةرطیسلاو اًمود  هیھلت  يتلا  ایندلا  يھ  دھز ؟ ُّيأو  فاكتعا  ُّيأ 

يضقي مث  عوبسأ ، لك  اًمايأو  ناضمر  يف  اًمايأ  فكتعي  عماطملاو ،
ءانغتسالا عطتسي  ملو  هتابغرو ، هحومطل  اًدبع  هرمع  ةیقب 

، ايدبأ ةایحلاب  كسمتلاو  اًتقؤم ، دھزلا  حبصأ  ایندلا ، نع  عفرتلاو 
!؟ ضاق ُّيأو  خیش  ُّيأ 

اھكرتي َمِلو  ةرطیسلا ؟ يف  دھزلاو  بصانملا  كرت  عیطتسي  لھو 
!؟ اھل لھأ  وھو 

.أطخأ دق  ناك  ول  اھل  ًالھأ  سیل  هنكلو 
ناسنإلا عبتت  بونذلا  نأ  ملعي  هللاو  ًالوھج ، ناسنإلا  قلُخ 

دوي ىذألا ، فكو  لدعلا  قیقحت  ديري  ةرفغملاب ، دعو  هللاو  هقفارتو ،
مل ثدح  ام  فورعملاب ، رمأيو  ركنملا  نع  ىھني  نأ  عاطتسا  ول 

.يردي ..امبر ال  هتیناسنإ  ىلع  ًالیلد  ناك  ..دمع  نع  نكي 
وأ لعفي ، ام  فرعي  اًجضانو  اًملاع  ناكو  نيرشعلا ، نود  تناك 

نیب تناك  ول  اھل  مول  ُّيأ  هلاعفأ ، لك  ىلع  رطیسي  هنأ  هل  ّبُش  هِ
وطسي يذلا  اھقشع  ىوس  فرعت  ال  ةفرعم ، الو  ةربخ  الب  هيدي 

!؟ بنذ ُّيأ  ساوحلا ! لك  ىلع 
؛ ةيواھلا ىلإ  هب  تعفدو  قشعلاو ، لتقلا  ىلع  هتثح  ..ةفیض 

ركذت ٍناطیشو ! ٍكَلَم  ُّيأو  بنذ  ُّيأو  ةأرما  ُّيأ  ایح ، هديرت  اھنأل 
ءارمح تامالع  كرت  ام  وھ  طوسلا  نكي  مل  طوسلا ، تامالع 
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ایندلا تدبو  هینیع  ضمغأ  .قرحلاو  رانلا  لب  اھعارذ ، يف  ةقیمع 
.ًالیحتسم ماودلاو  اًریصق  رمعلاو  ةعساش 

* * *
ةزجعم اھنأكو  ناعمإب  اھیلإ  رظنتو  اھمضتو  مانتل  اھتنبا  زھت  تناك 

هرظن لاطأ  اھفرعي ، تامغن ال  ينغتو  اھتنجو ، لبقتو  ضرألا ، ىلع 
يف اھتعضو  ةلفطلا  تمان  امدنعو  اھءارو ، فقاو  وھو  ةھرب  اھیلإ 

تقھش تمص ، يف  اھیلإ  رظني  اًفقاو  هتدجوف  تتفتلا  مث  اھشارف 
.لخدت كرأ  مل  تلاق : مث  ةظحل  عزف  يف 
.انھ يلاعت  ةفیض ، ةمارص : يف  لاق 

، ضرألاب طوبرم  اھرظنو  رذح  يف  هیلإ  تھجتاف  امھنیعأ  تقتلا 
نم ماع  دعب  ينم ، نیلجخت  يلازت  مل  يوق : توص  يف  لاقف 

؟ اذامل جاوزلا ،
اھلبقتو هدیب  كسمتو  ينحنت  يھو  تفاخ  توص  يف  تلاق 

.ةاضقلا يضاق  يالوم  اھتھبج : ىلع  اھعضتو 
؟ نیحزمت مأ  نيرخست  - 

يھو امھنیب  راد  امب  اھتربخأ  اھتدلاو  نأ  نم  اًدكأتم  ناكو  تلاق 
اي دحلا  َّيلع  میقتس  اھتھبج : ىلع  هديو  سأرلا  ةئطأطم 

.اوئطخأ ول  سانلا  برقأ  ىلع  دحلا  میقت  نأ  تدعو  يالوم ؟
هتمقأ ول  اًضيأ  يسفن  ىلع  همیقأ  نأ  دب  ال  ةرارم : يف  لاق 
ِتسلو انأ  هتلعف  مرج ، ربكأ  لتقلاف  ةلاحلا  هذھ  يفو  كیلع ،

! تنأ
.ءوس لك  نم  ةنصحم  كسفن  ضفخنم : توص  يف  تلاق 

عادخ ىوھي  هلھجأ ! ام  ناسنإلا ، لاقو : اھدي  نم  هدي  عزن 
، ةميزھ بذكلا  يفو  راصتناو  ةوق  قحلا  يف  هداتعيو ، سفنلا 
هللا ةمحرف  كلذ  عم  .اھل  لیثم  ال  ةراسخ  سفنلا  عادخ  يفو 

.ءيش لك  تعسو 
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.كبضغأ الأ  ىنمتأ  كبضغي ، ام  تلعف  تنك  ول  يردأ  ال  - 
يذلا زجاحلا  اذھ  قزمأ  نأ  ىنمتأ  انأو  ربص : مدع  يف  لاق 

! اننیب هنیعضت 
.ءيش لك  تنأ  ورمع ، اي  اًدبأ  اننیب  زجاح  ال  دیكأت : يف  تلاق 

.لوقیس اذام  الو  ركفي  امیف  فرعت  يھو ال  قئاقد  قرطأ 
مث نمز ، ذنم  مویلا  كلذ  يف  هتأر  امك  هینیع  يف  باذعلا  تأر 

لِّضفت سفنلا  نأل  كعادخ ؛ ُتكرابو  ينِتعدخ  ةوق : يف  همالك  أدب 
.قحلا ىلع  ىوھلا 

.كعادخ دصقأ  مل  ةوقب : قدي  اھبلقو  تلاق 
.نیفرعت يعادخ ، ِتدصق  لب  ةمارص : يف  لاق 

؟ نآلا ينھركت  ةھرب : دعب  تلاق  مث  اھيدي  كرفت  تذخأ 
نم كیلع  قفشأو  يتوفغو ، يلالض  ىلع  يسفن  مولأ  لب  - 

.كدحو هِتلمح  لیقث  لمح 
عیطتسأ ال  يضاقلا ، ينفیخي  تلاقو : اھتلبقو  هدیب  تكسمأ 

نأ يالوم  اي  كنم  تبلط  ول  هسفن ، ىلإ  لوصولا  الو  ًانایحأ  همھف 
..ورمع نع  يل  ثحبت 

.يضاقلا وھ  ورمع  لاقو : اھدي  نم  هدي  عزن 
مث وتلل ، َنِجُس  يرب  ناویح  اھنأكو  سأي  يف  اھلوح  رظنت  تذخأ 

يضاقل دب  ال  يالوم ، اي  نذإ  ينبقاع  تباث : توص  يف  تلاق 
.ديدح نم  دیب  برضي  نأ  ةاضقلا 

نیئُرجت فیك  هلھذأ : ئجافملا  اھيدحتو  تفاخ  توص  يف  لاق 
!؟ اذكھ يعم  مالكلا  ىلع 

مأ ينمولت  مأ  ينخبوت  نأ  ديرتأ  طخس : يف  ةرم  لوأل  تلاق 
فرعي وھ  ينبساحي ، نم  طقف  هللاو  تلعف  ام  تلعف  يندلجت ؟

..تنأ امأ  محري ، وھو 
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اي مكحا  تلاقف : ةرجحتم  ةفاج  هترظن  تناكو  هیلإ  ترظن 
؟ ينم ديرت  اذام  كرماوأ ، عیطأس  يالوم ،

.ءيش لكب  يننيربخت  - 
ينتلأس امدنع  يلخادب  ترُثو  تبضغ  تیسن ، كنأ  عقوتأ  مل  - 

نأ ديرت  كنأ ال  يل  ىلجت  تنك ، نيأ  فرعأ  تنك  ول  كتدوع  دعب 
مامأ هباوبأ  قلغأو  اننیب  ناك  ام  ضفر  كلقع  نأو  ثدح ، ام  ركذتت 
يفف كتھجاوم ؛ الو  كتراسخ  عیطتسأ  نكأ  مل  ةقیقحلا ،
كنكلو يبلق ، ظیغلا  شھنو  معن  تبضغ  امبر ، ةياھنلا  ةھجاوملا 

.يل ةبسنلاب  ءيش  لك  َتنك 
.لالضلا يف  نمكت  ةاجنلا ال  لاق : مث  هسأر  َّزھ 

اًمئاد ةقیقحلاف  انأ  امأ  هب ، تظفتحا  يذلا  تنأ  كلالض  وھ  - 
.يل ىلجتت  تناك 

يلخادب لالضلا  تمعطأ  نم  تنأ  لب  مراص : توص  يف  لاق 
.ةعمتجم قئاقحلا  مھتلا  ىتح 

يفو يحور  توم  ةقیقحلا  يف  ناك  ول  قیضو : فوخ  يف  تلاق 
؟ لعفأ اذامف  كعم  يئاقب  كلالض 

تننظ ِتركف ؟ فیك  كیلع ، ترطیس  ماھوأ  ُّيأ  طابحإ : يف  لاق 
؟ كھركأس كنع ؟ ىلختأس  يننأ 

ماھوألا يف  شیعتل  قئاقحلا  تسمط  تنك  ول  ٍّدحت : يف  تلاق 
! ةقراخ ىوق  َّيدل  تسیلو  اًَكلَم  تسل  اھنم ؟ كظقوأل  انأ  نمف 
نكلو قوشلاو ، فوخلاو  بضغلاو  رتوتلاو  امھنیب ، تمصلا  داس 

.ددرتي الو  حزحزتي  حورلا ال  يف  نماكلا  قشعلا 
.ينكرتتس كنأ  فرعأ  فرعأ ، نآلا ، ينكرتتس  ةرارم : يف  تلاق 

هسفن لخادب  ىشالت  هنأك  اھتاملك ، عمسي  مل  هنأكو  اھیلإ  رظن 
مك ىرت  هسفن : عم  ملكتي  هنأكو  لاق  مث  اھمامأ ، نم  ىفتخاو 

لجخلاب نيرھاظتت  تنأو  َّيلع  تبذك  ةرم  مكو  ينِتعدخ ؟ ةرم 
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!؟ كیلع رطیس  ناطیش  ُّيأ  ..ككبري  ءوضلاو  ..كعزفت  يتالبقو 
، فرعت تنأ  كعدخأ ، مل  يننكلو  سئاي : توص  يف  تسمھ 
، فرعت كریغ ، ينسسمي  ملو  كلو  كنم  يننأ  فرعت  يب ، رعشت 

؟ كلذك سیلأ 
قدص نم  اًدكأتم  تسل  يننكلو  .معن  فرعأ  ربص : مدع  يف  لاق 

.ءيش ِّيأ  الو  كقوش  الو  كلجخو  كتبغر 
رعشي كبلق  فرعت ، لب  ..ورمع  يجرتلا : نم  ءيش  يف  تلاق 

ةرم اننیب  فقي  لالضلا  لعجت  ال  كیلإ ، قاتشأ  مكو  كبحأ  مك 
.ىرخأ

ةكباشتم ناولأ  اھب  ضرألا  ىلع  ةداجسل  هرظن  لاطأ  بجي ، مل 
تسیلو يتئیطخ  تناك  بذكلل ، ٍعاد  كانھ  نكي  مل  لاق : مث 

نكي مل  يضاقلا ، ملاعلا  انأو  ةیئاقلتو ، ةریغص  تنأ  كتئیطخ ،
.كبنذ بنذلا 

.يضاملا ىسنن  ةعرس : يف  تلاق 
.سفنلا يفشي  نایسن  ال  نآلا ، دعب  نایسن  -ال 

يبأ تیل  ةوسق ، اھیھاضت  ال  كتوسق  قھشت : يھو  تلاق 
الو كسفن  ىلإ  لوصولا  لواحأ  كيدي  نیب  ينكرتي  ملو  ينحبذ 

.عیطتسأ
ىلإ رظنلا  يف  رمتساو  اھنع  دعتباف  هسملتل  اھدي  تدم 

ةفرغلا جراخ  راسو  اھكرتو ، بابلا  ىلإ  هجتا  ةھرب  دعب  مث  ناولألا ،
مالظلاو لیللا  لمأتي  تیبلا  وھب  يف  ةیساسألا  ةفرشلا  ىلإ 

.ةیعدأب متمتيو 
، هب قحلت  ملو  ءيش  ال  ىلإ  رظنت  يھو  اھعدخم  ىلإ  توھ 

طوسلا تابرض  لك  مالآبو  دسجلا  نم  جرخت  اھحورب  ترعش 
قرحيو ةمحر  الب  برضي  بألا  تأر  تاظحللا ، كلت  يف  ةعمتجم 

.دمخت تاخرصلاو ال  فوخ  الب  قثبنت  ءامدلاو  ةداوھ  الب 
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تاقھشو تاھآ  لب  عومدلا ، جرخت  ملو  اھسافنأ  تقنتخا 
اھناكم نم  ضوھنلا  عیطتستأ  يردت  ال  اھناكم  تیقب  ةموتكم ،

ثدح ام  هل  حرشت  هلبقت ، هوجرت ، موقت ، نأ  دب  ال  مأ ال ، نآلا  دعب 
.هعارصو هسفنو  هبرح  يھ  يدجي ، نل  اذھ  نأ  فرعتو  ناك ، امو 

ول دقفتس  ام  مجح  فرعت  يھو  تقھشو  اھتبقرب  تكسمأ 
َمِل اھلتق ، نم  بألل  دب  ناك ال  هلجأ ، نم  اھرمع  تعاضأ  امو  اھكرت 

!؟ اھْحِرُي َْمل 
عومدلا تطَقاست  ىتح  هتأر  نإ  ام  اھیلإ ، داع  امبر  ةعاس  دعب 

.عزف الو  رذح  الب 
ملأ يف  نوكي  ًانایحأ  اھبناجب : سلجي  وھو  قفر  يف  لاق 

.ةرفغمو ةمحر  ةقیقحلا 
.هارت اھنأكو ال  يكبتو  قھشت  تذخأ 

ةقیقحلا نیب  فقو  يذلا  يرورغ  وھ  ردقأو ، مھفأ  قفر : يف  لاق 
.ينیحماس كنیبو ،

.كسفن حماست  نل  كنكلو  - 
، عادخلا الو  ةغوارملل  يعاد  ال  لاق : مث  هحتفو  اھفكب  كسمأ 

.ناطیشلل يزخ  كتءاربو  ةبیطلا  كتینو  اًعم ، انل  عفشت  كتعاجش 
؟ نآلا لعفنس  اذام  تلاق : مث  هيدي  نیب  اھِّفك  ىلإ  ترظن 

امك يننیبحت  تلز  ام  لاقو : هتیحان  اھھجو  حازأو  اھنقذب  كسمأ 
؟ مویلا كلذ  يف  ينتببحأ 

.سامح يف  اھسأر  تَّزھ 
دجوي ال  اًعم ، نآلا  اننأ  قرفلاو  اھتنجو : لبقي  وھو  نانح  يف  لاق 

.مویلا انلوح  نیقیلا  ىوس 
هتلبق ةملك ، الب  ةوق  يف  هتلبق  مث  ةیئاقلت  يف  هقنع  تقَّوط 

عومدلاو ال هتبقرو ، هینیعو  هتھبج  مث  هتنجو  مث  ًالوأ  همف  ىلع 
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.فقوتت
رذح الب  يننیلبقت  ةرم  لوأ  هذھ  هردص : ىلإ  اھمضي  وھو  سمھ 

.انجوزت ذنم  ددرت  الو 
ةریثك ًاناولأ  نايرت  اھانیع  تناك  نآلا ، قطنلا  عیطتست  نكت  مل 

! دعاوقلا لك  رسكب  هبأي  عدبم ال  ماسر  ةوسقب  ةجزتمم 
.ءاكبلا نع  يفقوت  ةفیض ، لاقو : اھفتك  ىلع  تبر 

يفقوتت مل  ول  هیتفش : للبت  اھعومدو  اھتنجو  لبقي  وھو  لاق  مث 
.ءارحصلا عابض  لك  لتقأسف 

.اھعومد نیب  نم  تمستباو  ةوق  يف  هقنع  تقوط 
؟ يضاملا ماعلا  ةوقلا  هذھ  لك  تناك  نيأ  لاق :

نأ نظت  نأ  فاخأ  تنك  قھشت : يھو  عطقتم  توص  يف  تلاق 
دعب رذحلا  نم  دب  ال  ناك  تافرحنملا ، قوش  كیلإ  يقوش 

.لوألا يعافدنا 
، كتيأر ذنم  َّىلع  ارطیس  ام  امھ  كتیئاقلتو  كعافدنا  وھ  لب  - 

ةءاربلا قوش  وھ  ..ةفیض  اي  تافرحنملا  هب  رعشت  اًقوش  سیلو 
.هب نيرعشت  ام  قدصلاو 

، ةیعیبطلا اھناولأب  ءایشألا  تدبو  مالظلا ، ىفتخا  حابصلا  يف 
.ةقاشلا هتلحر  يف  اھناكم  ذخأتو  برتقت  قئاقحلا  تأدبو 

اھینیع تحتف  امدنعو  مالس ، يف  مانت  هیعارذ  نیب  تناك 
ناعمل ىأرو  هردص ، تلبقو  نمز ، ذنم  هري  مل  حایترا  يف  تمستبا 

، ةرم لوأ  اھنأكو  بحلا  هتلداب  سمأ  .اھفارطأ  نیب  ةایحلاو  اھینیع 
ملو اھلجخ  يرادتل  اھینیع  ضمغت  مل  اھنكلو  هعلضأ  نیب  تجلتخا 
لب ةوشنلاو ، قوشلا  ىلع  سفنلا  مولتل  اھیتفش  ىلع  ضعت 

قاتشتو هتاسمل  قشعتو  هبحت  مك  هتربخأو  همسا  تددرو  هتدان 
اًموي اركذتو  ةفصاعلا ، رورم  دعب  اكحض  .اًمود  هديرتو  هتالبق  ىلإ 

.ءانفلا يف  أدب  مث  لمتكاو  رمعلا  هیف  فقوت  ءارحصلا  يف 
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يمامأ قئاقحلا  عفدنت  نیفرعت ، هیلإ : اھمضيو  سلجي  وھو  لاق 
دسلا راھنا  دقو  اًماوعأ  دودسلا  ناردج  نیب  ةسوبحملا  هایملاك 

.ركسلاك ولح  معط  سفنلا  رورغل  ةقیقحلا ، تقفدتو 
حابصلا اذھ  يعم  ىقبت  نأ  ىنمتأ  هینیع : ىلإ  رظنت  يھو  تلاق 

..كعم ملكتأو  كل  يكحأ  نأو  تقولا ، ضعب 
.كعم ىقبأ  لاقو : مستبا 

تسھد يتلا  سفنلا  نأكو  ناعملت  اھانیعو  ..تملكتو  تكحو 
، دیكأ لوصولاو  نكمم  لامتكالاو  ةحرف  حورلاو  ترصتناو  تمواق  دق 
اي كھبشت  اھیلإ ؟ رظنا  سامح : يف  تلاقو  اھتنباب  تتأو  تماق 

.يبیبح
اھینیعب فقوت  الب  هیف  قلمحت  يھو  هیعارذ  نیب  اھلمح 

.تنأ كھبشت  لب  سمھ : مث  نیتريدتسملا 
..تعدخ وأ  تبذك  ول  ينحماس  ..ورمع  تلاق : مث  اھھجو  سبع 

نأ فاخأ  تنك  يننأو  يحورو ، يسفن  كنوك  نم  عبنت  يلاعفأ  لك 
بذكلا فقي  ىتح ال  هب ؛ كربخأ  نأ  ديرأ  رخآ  ءيش  كانھ  كدقفأ ،

.اًدبأ اننیب  اًزجاح 
؟ وھ ام  ٍّدِج : يف  لاقو  اھیلإ  رظن 

.برحلا تقو  امھامحو  كینبا  ذخأ  نم  فرعأ  انأ  - 
الأ تمسقأ  يننكلو  ءطب : يف  تلاقف  ملكتت  نأ  رظتني  اھیلإ  رظن 

.صخشلا اذھ  مساب  حوبأ 
ىدحإ اذھ ؟ تلعف  يتلا  ةأرملا  يھ  نم  ربص : مدع  يف  لاق 

؟ كیتقيدص
فقي نأ  بذكلل  ديرأ  ال  قفر : يف  تلاقو  يفنلاب  اھسأر  تَّزھ 

، ةدیبز الو  ميرم  تسیل  يھ  ملكتأ ، الأ  تمسقأ  اننیب ، اًزجاح 
.اھلك انل  رھظت  قئاقحلاو ال  تھتنا  برحلاو  ریخب  كدالوأ 

.لدعلاب مكحأل  قئاقحلا  فرعأ  نأ  يبجاو  لب  مسح : يف  لاق 
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يف ثنحأ  نأ  ديرأ  ال  مسقلا ، ىنعم  فرعتو  ضاق  تنأ  - 
.يمسق

.ةھرب دعب  هسأر  َّزھ 
تلعف ام  لك  ينحماست ؟ هنقذ : ىلع  اھدیب  رمت  يھو  تلاق 

.كلجأ نم  ناك 
يتایح تذقنأ  كحماسأ ، عبطلاب  كحماسأ  ءودھ : يف  لاق 

؟ نیفرعتأ نورشع ، يھ  يمايأ ، ىلإ  ءوضلا  تدعأو 
نورشع نیقي : يف  لاقف  ةریح  يف  هیلإ  ترظنو  هنع  تدعتبا 

ىلع رشعو  ىنمیلا  كعارذ  ىلع  رشع  كدسج ، ىلع  ةقرح 
نأ ديري  ناكأ  ىرت  اذامل ؟ اًدحاو  ًابنج  راتخي  ناك  ىنمیلا ، كقاس 

؟ كحومجو كتیئاقلت  ىلع  رطیسي 
نأ مسقأ  دق  ناك  ءطب : يف  تلاق  مث  ةیبصع  يف  تكحض 

.يندجو ول  خیسلاب  تارم  رشع  ينقرحي 
.ةرم نيرشع  كقرح  هنكلو  - 

؟ تفرع فیك  - 
كسفن نم  كنم ، ةعطق  لك  فرعأ  كفرعأ ؟ ال  يننأ  نینظت  - 

؟ دلجلاب ِفتكي  ملو  كقرح  اذامل  كحورو ،
يندجي امدنع  هنإ  مسقأ  كل  تلق  ةالابم : ال  يف  تلاق 

كنأب نیقي  يدلو  لمحتلا  يونأ  تنك  تاقرح ، رشع  ينقرحیس 
ىلوألا ةقرحلا  دعب  يل  لاقو  دوعتس ، كنأب  ينتدعو  يتأتس ،

فعاضیسف قرحلا  ىدافتأل  تیبلا  يف  تيرج  وأ  تخرص  نإ  يننإ 
كجعزي ..توجرو  تيرجو  تثغتساو  عبطلاب  تخرصو  ةقرح ، لك 

؟ يقاسو يعارذ  يف  قرحلا  رظنم 
عفرتأ نأ  ىنمتأ  تنك  رعاشم  جرخُي  لب  لاقو : ديدج  نم  اھَّمض 

؟ نیفاخت تلز  ام  لتقلا ، يف  ةبغرو  ریبك  هرك  اھنع ،
..ًانایحأ تلاق : مث  ةھرب  تتمص 

533



.سمأ ينم  يفاخت  مل  - 
يتبغرو يسأيو  يبضغ  امبر  ..اذامل  فرعأ  ال  فخأ ، مل  تددر :

.هلجأ نم  تیساق  ام  لك  نع  عافدلا  يف 
ئلتمم ٍضام  انم  لكل  هاشاحتأو ، مالظلا  هركأ  لزأ  مل  - 

.ىھتنا هنكلو  ةمواقملاو ، ةميزھلاب 
* * *

كءایشأ نيزھجت  ةفیض : مأل  مسح  يف  حلملا  ةعئاب  تلاق 
؟ كلذك سیلأ  يلحرتل ،

.كلذ نم  رثكأ  يجوز  كرت  عیطتسأ  ال  نجش : يف  تلاقف 
تابرضب الإ  میقتسي  رمعلا ال  نأ  نینظت  كنأكو  يقیفأ ، ةأرما  اي  - 

.كیلإ جاتحي  الو  كديري  ال  كجوز !
يردأ الو  ناسللا ، ةطیلس  زوجع  تنأ  تلاق : مث  ةھرب  تتمص 

.يضاقلا كلمحتي  فیك 
نيروزت تئج  املك  ةفیض  مأ  اي  تلاق : مث  ةرم  لوأل  امبر  تكحض 

، ةزعو ةوق  كاردإلل  نیكردت ؟ الأ  كینیع ، يف  نجشلا  ُتيأر  كتنبا 
.ةأرما اي  كصالخ  كاردإلا  يف 

.ءانفو ءاھتنا  كاردإلا  يف  ًانایحأ  سأي : يف  تلاق 
ةثداح دعب  ىھتنا  يرمع  نأ  تكردأ  لب  مسح : يف  تلاق 

، يرارصإ الو  يتوق  كلمي  هنأو ال  ينضوعي ، نل  يجوز  نأو  نسح ،
لاوط همدخأس  نم  وھ  صوق ، يضاق  يدي  نیب  يریصم  نأو 

.يتدحو يسنؤتل  انھ  يقبا  .رمعلا 
.حلملا ةعئاب  اي  يب  كل  ةجاح  ال  - 

، ةریقف انأ  ةأرما !؟ اي  يتبحاصم  نم  راعلاب  نيرعشتو  نیلجختأ  - 
.رمعلا يِنِس  ددعب  كتوق  قوفت  يتوق  نكلو 

؟ يضاقلا ينلمحتي  َمِلو  تلاق : مث  اھسأر  تَّزھ 
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.ریبك تیبلاو  كلمحتیس  يقبا ، - 
؟ يجوز ينع  لأس  ولو  - 

نم كشھني  لاض  بلك  وھ  جوز ، كل  سیل  ةلفاغ !؟ اي  جوز  ُّيأ  - 
.ًالوأ ةلولشملا  كعارذ  ىلإ  يرظنا  نیح ، ىلإ  نیح 

؟ يئاقب ىلع  يضاقلا  قفاویس  فعض : يف  تلاقو  اھقير  تعلب 
ككرتیس هنأ  نيدقتعتأ  لدعلا  میقیل  هرمعب  رماغ  ناك  ول  - 

؟ كيذؤي نم  ىلإ  نیلحرت 
* * *

باونلاو خویشلا  لكب  رھش  لك  هتداعك  ةاضقلا  يضاق  عمتجا 
فاقوألا لاومأ  يف  مھعم  شقانتي  نأ  ديري  ناكو  فاقوألا ، رظانو 

ناطلسلا تارارق  يفو  زجعلا  دسل  ماعلا  اذھ  نوفرصتیس  فیكو 
.ةماعلا نع  بئارضلا  فیفختب 

ةداسو ىلع  وھ  سلجو  هسلجم ، لوح  اوسلجو  ةاضقلا  ءاج 
ناطلسلا رارق  .روضحلا  لبقتسي  يضاقلا  سبالمب  ةاضقلا  يضاق 

ىلع ٍقیِض  تقو  يف  ءاجو  ةماعلا ، دعسأ  بئارضلا  ضیفختب 
، فاقوألا يف  ناطلسلا  لخدت  ءاملعلا  دعسي  ملو  نیيرصملا ،

ناكو لخدتلا ، اذھ  ببس  ریبك  دح  ىلإ  مھفي  ناك  اًرْمَع  َّنكلو 
.ةماعلا نع  بئارضلا  ضیفخت  لضفي 

.فاقوألا رظان  دجي  ملف  هلوح  رظن  مث  ضاق ، ءارو  ضاق  هحفاص 
.لیلق دعب  يتأیس  هَّنأ  دب  ال  اولاقف : هيدعاسم  لأس 

يف لاقو  فاقوألا ، رظان  ةئیھب  لجر  هیلع  لخد  ةھرب  دعب 
.ةقاش ةیلوئسملاف  ریخأتلا  ىلع  ينحماس  يالوم ، سامح :

نم لمأ  الو  سلجملا  لك  يف  تلعتشا  رانلا  نأكو  تمصلا  داس 
.اھئافطإ

: لاقو لجرلا  ىلإ  رظنو  ءطب  يف  هناكم  نم  ورمع  ماق 
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؟ يسلجم ىلإ  كب  ىتأ  يذلا  ام  ..يطامقلا 
اًرظان ناطلسلا  يننَّیع  رخف : يف  يطامقلا  خیشلا  لاق 

.ةاضقلا يضاق  نم  ةئنھتلا  عقوتأ  فاقوألل ،
رظان نییعت  هل  سیل  ناطلسلا  لجر !؟ اي  كلقع  تدقفأ  - 

.نآلا رضحیس  فاقوألا  رظان  ينیبطلا  خیشلاو  فاقوألا ،
رارق وھ  رضحي ؛ َّالأ  هترمأ  رضحي ، نل  لب  ةقث : يف  يطامقلا  لاق 

.يالوم اي  ناطلسلا 
باعیتسا لواحي  اًنكاس  ورمع  يقبو  رمذتلاو ، تاسمھلا  تلع 

.ثدح ام 
رظان نییعت  هِّقح  ْنِم  ْنَم  خویش  اي  روضحلل : حوضو  يف  لاق  مث 

؟ فاقوألا
.يالوم اي  ةیعفاشلا  ةاضق  يضاق  اًعم : روضحلا  لاق 

سیل خیش ، اي  يسلجم  نم  جرخا  ةوق : يف  يطامقلل  لاق  مث 
! يدنع كل  بصنم  الو  انھ ! ناكم  كل 

!؟ ورمع اي  ناطلسلا  ىدحتت  تفاخ : توص  يف  يطامقلا  لاق 
جرخا ناطلسلا ، دھعو  يدھع  لبق  اھناكم  ماكحأو  نیناوق  يھ  - 

! نجسلا ىلإ  كَدیعأ  ىتح ال  يسلجم  نم 
يف اًنكاس  ورمع  يقبو  يطامقلا ، جرخ  مث  امھنیعأ  تقتلا 
اًرظان ماتيألا  قراس  ناطلسلا  ّیعُي  نِ َمِل  مھفلا ، لواحي  هناكم 

َمِلو اذھ !؟ لعفي  مكاح  ُّيأ  نودالس ؟ ریمألا  يضریل  فاقوألل ؟
؟ ةاضقلا يضاق  رومأ  نم  رمأ  يف  لخدتي 

ناطلسلا هنیع  هوقبس ، نم  لك  نم  انس  رغصأ  ..ةاضقلا  يضاق 
؟ اذامل هراتخاو 

هنأ نظ  اذامل ؟ هنَّیَع  امھحتف ، مث  ةظحل  هینیع  ضمغأ 
هتجاذس رثكأ  ام  ..مأ  هسفن ؟ عیبیس  هنأ  نظ  مأ  هیف ؟ مكحتیس 
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! اھفعضو سفنلا  لفغأ  امو  هلھجأ ! امو 
بھذو رخآ ، تقو  يف  عامتجالاو  فارصنالا  روضحلا  نم  بلط 

.اًدراش هتیب  ىلإ 
* * *

تناكو ملكتي ، ملو  لكأي  مل  مویلا  هتجوز  عم  سلج  امدنع 
لخدتو ةاضقلا  يضاق  لذب  ملعت  سانلا  لك  نأ  دب  ال  فرعت ،

.هلمعو هنأش  يف  ناطلسلا 
.رذحلا َّخَوَت  ..ورمع  قفر : يف  تلاق 

.قحلا يف  رذح  ال  ةوق : يف  لاق 
.ديري ام  لعفي  ناطلسلا  وھ  كسرجيو ، كلتقي  ةعرسم : تلاقف 
لوصأ مالسإللو  نینسلا ، فالآ  نم  نیناوق  دالبلا  هذھ  يف  - 

، مھفي ام ال  يف  لخدتي  مث  نيدلا  يمحي  هنأ  يعَّدي  فیك  ماظنو ،
!؟ لاومألا يف  مكحتیل  قراسب  يتأي 

اًعارص رمألا  لعجت  ال  .ورمع  اي  اًنيد  تسیلو  ةسایس  يھ  - 
.ناطلسلا نیبو  كنیب  ایصخش 

نم كسفن  لتقت  الأ  طقف  ىنمتأ  قفر : يف  تلاقف  اًتماص  يقب 
.ةھجاوملا لالخ 

اذامو نیعقوتت  اذام  امبر : ةرم  لوأل  ٍلاع  توصو  بضغ  يف  لاق 
انأو ينع  اًمغر  ناطلسلا  هنَّیَع  يذلا  رظانلا  عم  لمعأ  نأ  نيديرت 

؟ كعم ىقبأ  ىتح  ناطیشلل  يسفن  عیبأو  قراس ، هنأ  ملعأ 
!؟ نيديرت ام  اذھأ 

.اذھ دصقأ  مل  قفر : يف  تلاق 
.بجي مل 

ةاضقلا يضاق  تلاقو : هعارذب  تكسمأو  هفتك ، ىلع  تتبر 
يلاوو هل ، لھأ  كنأ  فرعت  كنأل  هديرتو  هب  ملحت  َتنك  بصنم 
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هل نكلو  اياطعلا ، لبقت  الو  قرست  ال  كنأل  كديري  ال  ةرھاقلا 
يف كب  جزي  نأ  ديري  هذھ  هتلعفبو  ناطلسلا ، ىلع  ةوطس 

تلھاجت ول  امبر  هقيرط ، نم  كحيزي  وأ  ناطلسلا  عم  ةھجاوم 
امأ رصمل ، لضفأ  كلذ  ناكل  حالصإلا  تلواحو  تررمتساو  ثدحلا 

.هعم لماعتلا  عیطتسي  نمب  يتأیسف  كحازأ  ول 
عمسأ مل  ةمكحلا ؟ هذھ  لك  مكھت : يف  لاق  مث  اھیلإ  رظن 

اي كب  لح  اذام  .كل  اًدحاو  ًايأر  عمسأ  ملو  امبر ، ماع  ذنم  كتوص 
!؟ ةفیض

.ورمع اي  ديدج  نم  حورلا  ثعبتو  قیفت  قئاقحلا  يھ  - 
كتبغرو رمخ ، الب  بلقلا  لمثي  كحومط  تسمھف : اًتماص ، يقب 

؟ كلذك سیلأ  ًابلاط ، َتنك  ذنم  تناك  بصنملا  يف 
.بجي مل 

.تنأ كرارق  وھ  تلمكأف :
نیلضفت تنأو  هعارذب : كسمت  يتلا  اھدي  ىلإ  رظني  وھو  لاق 

؟ ةاضقلا يضاق  نم  جاوزلا 
.ورمع نم  جاوزلا  لضفأ  لب  ةوق : يف  تلاق 

.كمھفأ -ال 
.يالوم اي  اھكلھي  الو  كسفن  كل  ظفحي  ام  لعفا  -

نم يل  دب  هنأ ال  نیلوقت  تنك  .عبطلاب  يالوم ! مكھت : يف  دَّدر 
.قیطأ ام ال  لامتحا 

.لعفتس ام  فرعأ  يننكلو  هارأ ، ام  كل  حضوأ  تنك  - 
؟ نیفرعت فیكو  - 

دوأ يتلا  كسفن  يھو  نمز ، ذنم  اھفرعأ  يتلا  كسفن  يھ  - 
.اھیلع ةظفاحملا 

.هتلیل مني  مل 
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، مھم رمأل  ناطلسلاب  يقتلي  نأ  هدعاسم  نم  بلط  حابصلا  يف 
، سامحو ةمھ  يف  رادلا  فظنت  يھو  حلملا  ةعئاب  عبتت  مث 

تقتلا .نیح  ىلإ  نیح  نم  مستبتو  ةفیض ، مأ  عم  ملكتتو 
تلاق لب  ملكتت ، مل  اھنكلو  نیتملك  وأ  ةملك  اھنم  عقوتو  امھنیعأ ،

.يالوم اي  مالسب  بھذا  ةوق : يف 
* * *

ناك ناطلسلا  لذو  هینیع ، يف  رھظ  هیلع  رطیسي  يذلا  بضغلا 
.غاستسم ریغو  عقوتم  ریغ 

يف يتلباقم  بلطي  ةاضقلا  يضاق  سباع : هجوب  قوقرب  لاق 
؟ مھم رمأ 

.روضحلا ناطلسلا  فرص  ول  ىنمتأ  ةمارص : يف  ورمع  لاق 
مث ورمع  همامأو  ناطلسلا  سلج  .اوجرخف  ناطلسلا  مھل  راشأ 

؟ ًابضاغ تئج  مأ  وكشت  تئجأ  لاق :
نم نأ  نظأ  تنك  فرعأ ، نكأ  مل  امبرف  مھفأ ، نأ  ىنمتأ  لب  - 
ذنم لاحلا  اذھ  ناك  فاقوألا ، رظان  نییعت  ةاضقلا  يضاق  صاصتخا 

خویشلاو ءاملعلا  ملع  نود  نآلا  ریغت  لھ  نینسلا ، تائم 
؟ ةاضقلاو

ریغ ءاملعلا  لبق  نم  كل  تلق  ةالابم : الب  ناطلسلا  لاق 
لثم مھلثم  داسفلا  يشفيو  ةوشرلا  ذخأي  مھضعبو  نیموصعم ،

.موصعم ضرألا  يف  سیل  كیلامملاو ، راجتلا 
يضاق فرعي  يالوم  نكلو  ًائداھ : نوكي  نأ  هدارأ  توص  يف  لاق 

.اًدساف سیل  هنأ  فرعيو  ةاضقلا ،
لكلو ةفآ  ٍضاق  لكل  حوضو : يف  قوقرب  لاقف  امھنیعأ  تقتلا 
دانعلاو رورغلا  امأ  همھفأو ، هعم  لماعتأ  داسفلا  فعض ، ناسنإ 

.ورمع اي  ناریطخف 
اي ةاضقلا  يضاق  يفصوب  يقح  وھ  دانع !؟ ُّيأو  رورغ  ُّيأ  - 
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.يالوم
.مویلا ذنم  انأ  يقح  وھو  ٍّدحت : يف  قوقرب  لاق 

.مھفأ ال  - 
سیلو هلزعيو  فاقوألا  رظان  نیعي  ناطلسلا  ةعاسلا  هذھ  ذنم  - 

.دسفي دحاو  لجر  دي  يف  ةوقلا  نم  ریثكلاف  ةاضقلا ، يضاق 
ةوقلا نم  ریثكلا  ناطلسلا : ينیع  ناكرتت  هانیعو ال  ورمع  ددر 

.دسفي دحاو  لجر  دي  يف 
رظان ماتيألا  قراس  يطامقلا  نیعي  ناطلسلا  يالوم  لمكأ : مث 

؟ اذامل فاقوأ ؟
.هتارارق حرش  ىلع  اًربجم  سیل  وھف  ناطلسلا ؛ لأست  ال  - 

ةیعفاشلا ةاضق  يضاق  هنیعي  فاقوألا  رظان  ةوق : يف  ورمع  لاق 
.دسفي دحاو  لجر  دي  يف  ةوقلا  نم  ریثكلاف  يالوم ، اي 

نل ..نآلا  كتبقر  تعطق  ول  لاق : مث  يناوث ، قوقرب  هیلإ  رظن 
.كتاملك عمسأ 

ال ةلاحم ، كلاھ ال  يننأ  فرعأو  يالوم ، كتاملك  ددرأ  تنك  لب  - 
يدل قراسو ، دساف  فاقوأ  رظان  عم  لمعأ  نأ  يل  سیل  سأب ،

.يعامسل كردص  عستا  ول  ..نانثا  امبرو  بلط 
.لوألا بلطلا  فرعأ  ربص : مدع  يف  قوقرب  لاق 

نم ثیبخلا  زیمي  ناطلسلاف  ةياشو  تناك  نإ  ورمع : لاق 
ءامدلا نقحن  ىتح  هءالو  نمضن  نمل  ًالیضفت  ناك  نإو  بیطلا ،
يبصنم نع  لزانتأ  ءيش ، يأ  لبق  ةنجلا  نانمضي  قحلاو  لدعلاف 

.كسرادم نم  ةسردم  ةيالو  ينیطعت  نأ  وجرأو  نآلا ،
.كلتق ديرأ  يننإ  لوقأ  تنك  لاق : مث  يناوث ، ناطلسلا  تمص 

ةدئاف الف  سِّردأ  انأو  امأ  ةاضقلا ، يضاق  تنك  ول  دیفي  يلتق  - 
.يلتق نم 
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!؟ كيدل مشع  ُّيأ  يتارارق ، دقتنتو  َّيلع  أرجتت  - 
.هللا ىلع  يرجأو  اھلوقأ ، قح  ةملك  يھ  - 
! كعرو َّدشأ  ام  اًموي ، ئطخت  مل  كنأكو  - 

يل حمسیلف  ًابعص  يبلط  ناك  ول  ةھرب : دعب  لاق  بجي ، مل 
.فارصنالاب ناطلسلا 

نبا عماج  يف  سيردتلا  ديرت ؟ اذام  لاقو : قوقرب  هجو  سبع 
؟ يتسردم يف  مأ  نولوط 

.نسح ناطلسلا  عماج  يف  سيردتلا  ةيالو  ورمع : لاق 
يدي ىلع  تام  نم  سانلا ؟ نبا  دمحم ، رصانلا  نب  نسح  - 

؟ يغبت اذامو  ورمع ؟ اي  اذھ  نم  كدصق  ام  يذاتسأ ؟
.رصم لھأ  لكو  كیلامملاو  ةلودلا  حالص  يغبأ  - 

ةعلق حبصأ  نسح  ناطلسلا  عماج  مسح : يف  ناطلسلا  لاق 
لتاقتي ىتح ال  هملس  تاجرد  انأ  تمطحو  ءارمألا ، نیب  بورحلل 

.كیلامملا
لھأ حالصإ  لواحنو  ملسلا  ءانب  دیعنل  ةصرف  ينطعأ  ورمع : لاق 

.ةماعلاو كیلامملا  نم  رصم 
ىلع مھنویع  كیلامملا  اوسردي ، نلو  نولتاقتیس  ثدحي ، نل  - 

، نآلا اًدجسم  هاري  دحأ  ال  رثكأ ، اًنصح ال  حبصأ  دجسملاو  ةعلقلا ،
هدجسم ينبیل  ةلودلا ، لام  لك  فرص  يذلا  رذبملا  باشلا  اذھو 

.ءارمألا دونج  ىوس  هحرصب  اًدحأ  ْدِفُي  مل 
.انتمم نوكأ  ةصرف  ناطلسلا  يناطعأ  ول  - 

يطعت تنأو  مھس  كبیصي  امبرو  ورمع ، اي  كل  باقع  يھ  - 
اًموي ينتمعد  كنأ  الول  هللاو  كرورغ ، نم  سانلا  حيرتف  كسورد ،

كسأر تقلعو  مویلا  كتحبذ  تنكل  نامرلا  تابح  يعم  تلدابتو 
.ةرھاقلا باوبأ  ىلع 
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نل ناطلسلا  نأ  فرعأ  تنك  ْنإ  لاق : مث  ةرارم  يف  ورمع  مستبا 
نإ اًمود : َتلق  يالوم ، .ریثكب  اذھ  نم  رثكأ  تلق  تنكل  ينلتقي 
يف سیلو  يكولمملا ، دئاقلا  دي  يف  نوكي  نأ  دب  رصم ال  مكح 

، ركسعلا كباتأ  ىلإ  جاتحت  رصم  نإ  َتلق  سانلا ، دالوأ  يديأ 
؟ ركذتت شرعلا ، ثيرو  ىلإ  سیلو 

!! ورمع اي  كسأر  عطقأس  قوقرب : لاق 
ديرأ قح  ةملك  يھ  لعفت ، الأ  وتلل  تدعو  لاقو : ورمع  مستبا 

حمست نلو  ىرخأ ، ةرم  كلباقأ  نل  يننأ  فرعأ  يننأل  اھلوقأ ؛ نأ 
رصم مكحتس  قوقرب  ةلئاع  كدعب ؟ نم  ثریس  كنبا  كلذب ، يل 

الو ةسكارشلا ، ءارمأ  ءاضرإب  همكح  دیطوت  ديرت  نووالق ؟ ةلئاعك 
.يالوم اي  كل  ریخ  ةملك  يھ  ركسعلا ، كباتأل  الإ  كیلامملل  ءالو 

لصنتأس ةيرخسلا : نم  ءيشو  بضغلا  نم  ءيش  يف  لاق 
امع ال لأست  الو  ديرت ، ام  كلو  ورمع ، اي  تمصت  مل  ول  يدعو  نم 

.كصخي
.حصنلا ديرأ  طقف  تنك  يننإ  مسقأ  - 

، اًخیش كنوك  عم  قفتي  يذلا ال  كردص  لغو  كبضغ  وھ  لب  - 
.كضراعيو كادحتي  نمم  ماقتنالا  اًمود  ديرت 

.يالوم اي  فارصنالاب  يل  حمسا  لاق : مث  ىسأ  يف  مستبا 
راجحألاك تطقسو  امھنیب  ةقادصلا  تشالتو  هسأر ، قوقرب  َّزھ 

.مطقملا لبج  نم 
مھنأبو هرارقب ، مھربخأو  هلھأ  عمج  هتیب  ىلإ  داع  امدنع 
ةرھاقلا يف  رغصأ  تیب  ىلإ  نوھجتيو  تیبلا  اذھ  نوكرتیس 
ةماستبا هتجوز  تمستباو  نسح ، ناطلسلا  دجسم  نم  بيرقو 

لخد امدنعو  هيدلو ، يھجو  ىلع  سوبعلا  ادبو  ةفیفط ،
، نآلا ةحارلاب  رعشأ  لازو ، ًالمح  ناك  ةوق : يف  لاق  امھترجح 

.سيردتلاو ملعلل  غرفتأسو 
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.اھسأر تَّزھو  ىرخأ  ةرم  تمستبا 
اي باوصلا  تلعف  ةھرب : دعب  تلاقف  قیضو ، ّیس  ئِ جازم  يف  ادب 

.ورمع
رصعلا اذھ  يف  خیشل  نامأ  ال  هرھظ : ىلع  يقلتسي  وھو  لاق 

.كلمل دھع  الو 
اھعباصأب رمت  يھو  تلاقف  دراش  هلقعو  هیعارذ  نیب  اھذخأ 

، عیطتست ام  تلعفو  باوص  ىلع  تنأ  يبیبح ، هھجو : ىلع 
اي كلثم  دحأ  ال  نسحلاو ، ّیسلا  ئِ هیف  طلتخي  نونجم  نمز  هنكلو 

.ورمع
اھنأل مأ  هبحت  اھنأل  هیلع  ءارطإلاب  ضیفت  لھ  اًدكأتم ، نكي  مل 
ناكو لعفي ، مل  هنكلو  اھلأسي  نأ  يف  ركف  ام  اًریثك  اذھب ؟ ةعنتقم 
هیلإ جاتحاو  تقولا  رورم  عم  هدوجو  داتعاو  نآلا ، ايرورض  اھؤارطإ 

.اًمود
ةنامأ ال كانھ  ةفیض ، مأ  اي  لاقو : اھمأو  ةفیض  عمج  حابصلا  يف 

.كل اھدرأ  نأ  دب 
.بجت ملو  هیلإ  ترظن 

بھذلا اذھ  ينم  يلبقت  نأو  اًمود ، انعم  يقبت  نأ  ىنمتأ  لاقف :
.هتدقف اَّمع  اًضيوعت 

ةفیض تلأس  لمكأف : ةفیض  هیلإ  ترظنو  عزف ، يف  اھمف  تحتف 
، بيرقتلاب يل  تلاق  اھنكلو  ریثكلا ، فرعت  ملو  هنزوو  كبھذ  نع 

.كیلإ اھدرأ  نأ  ديرأ  ةنامأ  اھنكلو  قح ، نازیم  اذھ  سیل 
شیعأو كتیب ، يف  میقأ  خیش ، اي  يل  بھذ  ال  ةوق : يف  تلاق 

.اًدبأ اذھب  لبقأ  نلو  كتيامح ، تحت 
ةفیض مأ  اي  ينحيریس  اذھ  نأل  نیلبقتس  دیكأت : يف  لاق 
كانھو اًديدج  اًئیش  أدبأ  نأ  بحأ  الو  يضاملا ، ةحفص  يوطيو 

.هللا دیب  رمعلاو  يتبقر ، يف  ْنيَد 
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.يمأ اي  اھیلبقا  ةمارص : يف  ةفیض  تلاق 
يرادت نأ  عیطتست  ال  يھو  بھذلا  تذخأ  مث  ًالیلق ، تددرت 

.اھتشھدو اھلوھذ 
* * *

544



عبارلا بابلا 
نسح ناطلسلا  دجسم 

توم دراملا  جورخ  يفو  ءانف ، عادبإلا  يف  » 
غولب يفو  سفنلل ، ةوجفو  بلقلل  ءيطب 

«. قيرطلا ءاھتناو  لوصولا  ةرارم  دارملا 
رئامعلا دیشم 
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نماثلا لصفلا 
ءارمألا نم  ریثكلا  دعسأ  هبصنم  ةاضقلا  يضاق  كرت  ربخ 

دق ميركلا  دبع  نب  دمحأ  نب  ورمع  نأ  مھضعب  عاشأ  لب  خویشلاو ،
ناطلسلا نألو  هددھو ، هفنع  ناطلسلا  نأو  هكولس ، ءوسل  لِزُع 

ةسردم ال ةيالو  هاطعأف  هحضفي ، نأ  ديري  نكي  مل  ءاملعلاب  میحر 
نصح الإ  وھ  ام  نسح  ناطلسلا  دجسمف  فدھ ؛ الو  اھل  ةمیق 

لیصحت الو  هیف  سرد  ةماقإ  نكمي  الو  كیلامملل ، لاتق  ةحاسو 
كیلامملا َّفكیل  دمع  نع  تمدھ  دق  هملس  تاجرد  لكو  ملع ،

صوق يضاق  اھبكترا  ةميرج  يأو  باقع  يأ  .مھلتاقت  نع 
يضاق هامح  هبصنم  ورمع  كرت  ربخب  نیحرفلا  رثكأ  ناكو  قبسألا !
فرعي ال  اًقلستم  ورمع  يف  ىري  ناك  يذلا  قبسألا  ةاضقلا 

ءيش يأ  نع  لزانتلل  دعتسمو  ةقيرط  يأب  لوصولا  ديريو  ریثكلا ،
ةیقتلا هتنبا  نم  هجيوزت  ىلع  مدن  .ةيالولاو  بصانملا  لیبس  يف 

رجات ةنبا  جوزت  ةحلاصلا  خیشلا  تنب  جوزت  نأ  دعب  لب  ةحلاصلا ،
اھنإ نولوقي : تاداعلاو ، دیلاقتلا  هجو  يف  فقتو  اھدلاو  يصعت 
عبتي اذھ ؟ لعفي  نأ  خیشل  فیك  .ناجلاب  ةقالع  اھلو  ةسوسمم 

هنأ ورمع  توربج  غلب  لب  دھع ، الو  هل  نامأ  الو  هتاوزنو  هءاوھأ 
ام وأ  اًماع  نيرشعب  هربكي  يذلا  يطامقلا  خیشلا  ىلع  لواطت 
هب جزلاو  هءاذيإ  لواحو  خویشلا ، مامأ  هسلجم  نم  هدرطو  ديزي ،

فارحنا غلبي  ىدم  ِّيأ  ىلإ  ..اًخیش  نجسي  خیش  .نجسلا  يف 
اھجوز ةظلغ  نم  اًدمك  تتام  خیشلا  ةنبا  نأ  دب  ال  هملظو !؟ ورمع 
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ناك ورمع ، ةقیقح  فرعو  هتلفغ  نم  قوقرب  قافأ  .هداسفو 
لوسعملا همالكب  يضاقلا  اذھ  ةَّمات  ةرطیس  هیلع  رطیسي 

.قحلا رصتناو  ةقیقحلا  ترھظ  ةفرعملاو ، عرولاب  رھاظتلاو 
خیشلا ناك  هلذأو  ةاضقلا  يضاق  ىلع  رصتنا  نم  نأ  بيرغلاو 

نم هیلع  رصتني  ملو  فراعلا ، خیشلاو  لیلجلا  لجرلا  يطامقلا 
خیشلا .مھفي  نمل  سرد  اذھ  يف  نيدلا ، رخف  ریمألا  لبق 

ریمألا امأ  باشلا ، ربكتملا  قلستملا  ىلع  رصتنا  زوجعلا  يرصملا 
.برھلا رثآو  هتكرعم  يف  رصتني  نأ  عطتسي  ملف  يكولمملا 

اذھ لجأ  نم  دجاسملا  لك  ىلع  تايولحلا  قيرفت  نم  دب  ال 
.دیعسلا ربخلا 

نكي ملو  ىطخلا ، قثاو  سأرلا  عوفرم  يشمي  ناكف  ورمع  امأ 
ةئلتمم تناك  هسفن  نكلو  ءارمألا ، وأ  خویشلا  تاملكب  هبأي 
هحومط ران  دمخي  نأ  لواحو  فكتعاو ، ىلص  .دوحجلاو  بضغلاب 

لاق اذكھ  .سانلا  نیب  اھلوادن  مايأو  ایند  يھ  .هحور  طابحإو 
ةدسفملا بصانملاب  كسمتلا  َمِلف  ىنفتو ، ریغتت  هسفنل ،

نم ریثكلا  يضقي  ناك  تاحلاصلا ؟ تایقابلا  كرتو  ةینافلا  ةنيزلاو 
وھ هدارم  غلبم  نأ  ىلع  هرمأ  مزع  دق  ناكو  بتكيو ، أرقي  تقولا 

دنع هللا لضفأو  ىقرأ  ءيش  الف  هبالطل ، هلیصوتو  ملعلا  لیصحت 
عم اًریثك  ملكتي  نيرھش ال  ىضق  ءدبلا  يف  .ةفرعملاو  ملعلا  نم 
هنإ لوقي : هلاح  نع  هتجوز  هتلأس  اذإو  طقف ، بتكيو  أرقي  لب  دحأ 
هرَّكذ اذإو  نسح ، ناطلسلا  ةسردم  يف  سيردتلل  هسورد  ُّدِعُي 

مھلھاجت ةكرعم  ةحاسو  نصح  نآلا  ةسردملا  نأب  هدالوأ 
.هدومصو هدانع  سفن  يف  رمتساو 

هتنعت هیلع  امالو  هبصنم ، كرتب  هرارق  ذختا  اذامل  هادلو  مھفي  مل 
املكت لب  اذھ ، يف  هعم  مالكلا  ىلع  اؤرجي  مل  امھنكلو  هرارصإو ،

فیك مھفت  تناكو  ربص ، يف  تعمتساو  اھل  ایكتشاو  ةفیض ، عم 
يفو ةوقو ، ةزع  امھدلاو  بصنم  يف  نايري  فیكو  هادلو  ركفي 
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رظني سانلا  ضعبو  رشتنت  تاعئاشلاف  اًراعو ، ًايزخ  بصنملا  هكرت 
امھنولماعي اوءدب  امھتذتاسأ  ىتح  ةفلتخم ، ةقيرطب  نآلا  امھیلإ 

عم تاعاس  املكت  .لماحتلاو  يلاعتلاب  امھل  نورظنيو  ةظلغب 
عم ملكتیل  بألا  دنع  امھل  طسوتت  نأ  اھنم  ابلطو  ةفیض 

كانھ ناكو  .هبصنم  ىلإ  دوعي  نأ  لواحي  امبر  وأ  امھیسردم ،
ايابخ نعو  هنع  ءيش  لك  نامھفت  ورمع  خیشلا  تیب  يف  ناتنثا 

اھململ مث  ةرثانتم  ءازجأ  ىلإ  ترطُش  اھنأل  تمھف  ةدحاو  هسفن ،
مھفلاو ةفرعملا  نم  ریثكلاب  نكلو  ناسنإ  هبش  تداعف  ورمع ،
ىرخألاو ملعلا ، يف  اھئانفو  سفنلا  قشب  درفلا  امھغلبي  نيذللا 

ةعئاب نسح  مأ  برق ، نع  هبلق  فرعتو  هسفن  نم  ةبيرق  اھنأل 
.ةیناثلا يھ  ةفیضو  ىلوألا ، يھ  حلملا 

هینثت نأ  الو  هعم  ملكتت  نأ  لواحت  مل  همھفتو  هفرعت  ةفیض  نألو 
أرقي وھو  هترجح  يف  هیلع  لوخدلا  اًموي  تبلط  لب  هتارارق ، نع 

، بحي امك  ةقر  يف  هیفتك  كلدت  تأدبو  هءارو ، تسلج  مث 
، اھعباصأب اھیلع  تطغضف  ةدودشملا ، ةرتوتملا  هتالضعب  ترعشو 

ناطلسلا ةراسخ  يھ  ورمع ، اي  باوصلا  تلعف  قفر : يف  تلاقو 
.كتراسخ تسیلو 

سيردتلا تلمكأف : ملكتي ، ال  ىتح  ةءارقلاب  رھاظتو  بجي  مل 
ةسردملا هذھ  ترتخا  اذامل  فرعأ  انأ  ُنَمآو ، ءاضقلا  نم  لضفأ 

.مھفأو
؟ فیك نیمھفت  ةھرب : دعب  لاق 

فرعأو دسف ، ام  حالصإو  يدحتلا  بحت  كنأ  فرعأو  كفرعأ  - 
.ًاباوثو ءازج  حالصإلا  يف  نأ  دقتعت  كنأ 

؟ نامھفي نادلولاو  ةباتر : يف  لاق 
نأ دب  ال  تاعاس ، اذكھ  سلجت  تلاق : مث  اھعباصأب  هیفتك  تكرف 

.كیفتكو كملؤي  كرھظ 
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.يبیجت مل  - 
، اًضيأ كیلإ  ناجاتحيو  ناریغص  امھنكلو  نامھفي ، ةھرب : دعب  تلاق 

..تقولا ضعب  امھتیطعأ  ول  باوث ، امھتياعر  يفو  ةنامأ  امھ 
اي يننيرمأتو  يننیحصنت  لاق : مث  بارغتسا  يف  اھیلإ  رظن 

!؟ ةفیض
نأ دب  ال  ورمع ، اي  وجرأو  ىنمتأ  لب  تلاق : مث  ةھرب  تتمص 

، امھرسي ال  ام  امھیبأ  نع  اعمسي  ال  ىتح  امھعم ؛ سلجت 
.میلس بلقب  سانلا  اھجاوي  ىتح  ةوقلا  امھطعأ 
.مايألا هذھ  تقو  يدل  سیل  ربص : مدع  يف  لاق 

هیفتك ىلع  طغضلا  يف  رمتست  يھو  میمصت  يف  تلاق 
مأ ةیلوئسملل ، لھأ  تنأو  كیلإ ، ناجاتحيو  كادلو  امھ  هتبقرو :

؟ كرارق ىلع  مدنت  كنأ 
: ةوق يف  لاق  .هل  دعُي  ملو  اھنم  هعقوتي  مل  اًحضاو  ًايدحت  ناك 

.مدنأ عبطلاب ال 
ةاضرم هللا، ىوس  يغبت  ورمع ال  اي  كنأل  ءطبو : دیكأت  يف  تلاق 

.يل تلق  اذكھ  كبر ، دنع  ریخ  تاحلاصلا  تایقابلاو  ةیناف  مايألاو 
.معن دیكأت : يف  لاق 

ىوقأ كنكلو  حمطيو ، ىنمتيو  اًضيأ ، هایند  شیعي  نأ  ناسنإلل  - 
قيرطلا ترتخاو  كسفن  فعض  ىلع  ترصتنا  رشبلا ، لك  نم 

.رعولا
؟ اذھ لك  نیلوقت  َمِل  ةیبصع : يف  لاقو  اھدي  حازأ 

نيرخست مأ  يننيدقتفتأ  ةھرب : دعب  لاقف  امھنیعأ ، تقتلا 
؟ ةاضقلا يضاق  نیلضفت  تنك  مأ  ينم ؟

؛ هارت ال  امبرو  هارأ ، ام  كل  حضوأو  كدقتفأ  مسح : يف  تلاق 
.قئاقحلا سمطي  ءوضلا  ساكعناف 
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.مالكلا اذھ  عمسأ  نأ  ديرأ  ال  ةدح : يف  لاق 
.اًنسح ةعرسم : تلاق 

.كترجح ىلإ  باھذلا  كنكمي  ةدح : يف  لاق  مث 
..ةفیض ًالئاق : اھفقوتساف  بابلا  ىلإ  تھجتاو  ءطب  يف  تماق 

.معن - 
وأ كبرضأ  نأ  نیفاخت  الأ  مايألا ، هذھ  ينم  ةفئاخ  نيدبت  ال  - 

؟ كددھأ
.لعفت نل  كنأ  تفرع  ال ، تلاقو : مكھت  يف  تمستبا 

ىلإ يدؤت  كتقث  لعفأ ! نأ  دبال  ناك  امبر  تفاخ : توصب  متمت 
.يل كالھلا 

؟ انترجح ىلإ  ةلیللا  يتأتس  تلاقو : اھتماستبا  تمتك 
.يسورد نم  غرفأ  امدنع  اذھ ، دقتعأ  لاقو : هنع  اًمغر  مستبا 

، ةقر يف  هفتك  تسملو  هءارو  تسلجو  ديدج ، نم  هنم  تبرتقا 
ةليوط ةلبق  ءطب  يف  هتبقر  تلبقو  هتبقر ، حفلت  اھسافنأب  رعش 

.كتدقتفا تسمھو :
فرعت تناكو  اھل ، هقوشو  هتبغر  ىلع  ةرطیسلا  عطتسي  مل 

.اھیف ةبغر  هلك  هدسج  جلتخاو  رعشتو ،
امھاري لزي  مل  نیتللا  اھینیع  ىلإ  رظنو  اھتیحان  هھجو  رادأ 

ينامألاو تاونس  باذع  ركذتو  هرمع ، يف  امھآر  نینیع  لمجأ 
.لیحتسم اھیلإ  لوصولا  نأب  روعشلاو  ةسئایلا 

ىلع رطیستو  ددمتت  يھتنت ، ال  يتلا  نوجسلا  تاملظ  ركذت 
يسن .ةمحر  توملاو  ةيدبأ  تاعاسلاو  رھد  مویلا  نأكو  لقعلا ،
.بسك امو  ىسآ  ام  لوصولا  يف  هسامغناو  هتاراصتنا  ةرمغ  يف 

.كتدقتفا اًضيأ  انأ  سمھو : ةوق  يف  اھقناع 
لوصو ةعرس  ةعيرسو  ةقحاس  تناك  ةديدجلا  هتميزھ  نكلو 
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نأ عقوت ؟ اذام  .نسح  ناطلسلا  دجسمل  ةعلقلا  نم  ماھسلا 
ُّيأو ةجاذس  ُّيأ  ًاناطلس ؟ خیشلاو  اًخیش  ناطلسلا  حبصي 
ةرم هامعأ  هلالض  نأل  هللا ؛ رفغتسيو  يلصي  نأ  دبال  رورغ !؟
يف ملظملا  نكرلا  لخاد  اھقلعو  هتئیطخ  لھاجت  ةرم  نیترمو ،
ریغیس هنأ  نظ  ةرمو  اھجئاتنو ، اھبابسأ  يف  ركفي  ىتح ال  لقعلا ؛
ةلفغ ُّيأ  .كیلامملا  ةوق  تدعت  نيدلا  لاجر  ةوق  نأو  ءيش ، لك 

!؟ بذك ُّيأو 
؟ هل ّبُش  هِ مأ  نذإ  هیعس  لض 

هرغصت ةریغص ، تناكو  اھھجو  ىلإ  رظنو  ًالیلق ، اھنع  دعتبا 
ربكأ ادبو  مویلا ، ةریغص  تدب  لقألا ، ىلع  اًماع  رشع  ةینامثب 

نع زجعلاو  مھفلل  .لوصولا  نع  زجعو  مھف  فرعو ، باش  .ریثكب 
مامأ هتردقب  هتياردو  ةقیقحلاب  هتفرعملو  ةفلتخم ، ةرارم  لوصولا 

تبذعتو اًضيأ  يھ  تساق  .ةفعاضم  ةميزھ  داسفلاو  كیلامملا 
ةیح تدب  مویلا  اھینیع  نكلو  فرعي ، ناك  لاجرلا ، هلمحتي  ًاباذع ال 

.ةرصتنمو ةریغص  تنب  ةرظن  اھترظنو  ةئيربو 
طسو هب  تكسمت  َمِلو  ءيش ؟ لك  هنع  فرعت  فیكو  هتبحأ ؟ َمِل 
مامأ فقي  ال  ةأرما ؟ ُّيأو  تنب  ُّيأ  اھكدو ؟ لابجلا  رایھناو  نونجلا 

هب اھكسمتو  اھقمح  ءاقمح ، ةلفط  ىوس  ةراھنملا  لابجلا 
نكلو نیجضانلا ، ةفرعم  كسمت  سیلو  لافطألا  ةءارب  كسمت 

.ءاملعلا ةفرعم  غلبم  هجضن  يف  غلب  هل  اھبح 
، ةئداھو ةلقاع  هتلیخم  يف  هتجوز  تناكو  اًجوزتم ، ناك 

وھلت هتلیخم  يف  ةفیض  نكلو  مارتحاو ، باجعإ  عضوم  اھتفرعمو 
يأ ىلع  ًالیلد  دجت  امدنع  ءارحصلا  طسو  كحضتو  عابضلا  عم 

اھقدص يف  شوحولا  ةوارض  يھ  ةفیض  توملا ، طسو  ةایح 
.ءارحصلا طسو  دماصلا  لیخنلا  ةیئاقلتو  اھئالوو 

الو امبر  اھتوق  كلمي  ال  هنأو  ریثكلاب ، اھربكي  هنأ  رعشي  مویلا 
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.ةميزھ لك  مامأ  اھسفن  تابث 
يذلا فعضلا  نكلو  هلخادب ، قشعلا  نایغطو  هتوقو  هفعض  تناك 

، هسفن ناطیش  ىلع  رصتنا  هنأ  ةھربل  نظ  هقلقي ، ام  وھ  هلھجي 
نأ يردي  نكي  ملو  قئاقحلا ، لك  فشكي  وھف  هفشكو  هفرع 

ناكم نم  هیلع  يدانت  ىتش  روص  يف  ىفختي  هسفن  ناطیش 
لياحتي ناطیشلا  نأو  نیح ، ىلإ  نیح  نم  هلقع  يف  ام 
شیعلاو لوقعلا ، بھذت  ةوقلاو  لمثت ، بصانملا  نأو  لمجتيو ،

رومألا لكب  فراعلاو  ىكذألاو  لدعألاو  ملعألا  كنأل  دابعلا  قوف 
لواحيو دھتجیس  ةياھنلا ، يف  رصتنیس  هنكلو  ةدارإلا ، غدغدت 

.رصتنيو فشتكيو  فرعيو 
: سمھو هيدي ، نیب  اًقیقر  اضغ  اھدسجب  رعشو  ديدج  نم  اھمض 

..نآلا امبر  لب  انترجح ، ىلإ  دوعأس  مویلا 
الأ يندعت  نأ  دبال  ىرخأ ؟ ةرم  اھكرتت  نلو  دعوت : يف  تلاق 

.ديدج نم  اھكرتت 
.اھكرتأ نل  امھترجح : ىلإ  اھدشي  وھو  مسح  يف  لاق 

مدعو تمص  يف  هل  اعمتساو  هيدلو  عم  ملكت  ءاسملا  يف 
ثيدحلا ةياھن  يفو  ةفیض ، روضح  يف  امھل  حرش  هنكلو  عانتقا ،

اوریغي ىتح  امھیسِّردم ؛ عم  ملكتي  نأ  ةفیض  هنم  تبلط 
رذن لماك  رھش  دعب  هفاكتعا  نع  فقوتو  قفاوو  امھل ، مھتلماعم 

.ایسنإ ملكي  الأ  هیف 
* * *

: مھدحأ لاقو  هبالط  نم  ةرشع  عم  لئاھلا  دجسملا  مامأ  فقو 
مدھ دق  ناطلسلا  ماد  ام  ةسردملا  ىلإ  لخدن  فیك  خیش  اي 

دجسملا باب  ءارو  ام  َّدسو  ةسردملا  حطس  ىلإ  لصوملا  ملسلا 
!؟ راجحألاو لامرلاب 

كابش نم  لخدن  لاق : مث  لخدم  نع  ثحبي  هلوح  رظن 
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.ةسردملا
رایتخا َمِل  خیش  اي  مھدحأ : لاق  مث  مھتماستبا  بالطلا  متك 

.ةریثك نكامألا  تماد  ام  بعصلا 
لضفألا نم  ناكل  ةلھسلا  قرطلا  لك  َترتخا  ول  مسح : يف  لاق 

ةرجح ىلإ  قيرطلا  وھ  قيرط  لھسأف  كتیب ، يف  ىقبت  نأ 
.هلخادب عقوتت  ام  فرعتو  اًدیج  هفرعت  كمون ،

هدي بلاطلا  دمف  ةسردملا ، كابش  قلستو  هبابلج  عفر  مث 
ىقبو دجسملا ، لخاد  ىلإ  لصو  لب  ورمع  اھذخأي  مل  هدعاسي ،
سأي تاظحل  ركذتيو  ناكملا ، ةعور  نم  هینیع  عبشي  تاظحل 

.هلخاد ٍَدبَكو 
ةقشم اذھك  دجسم  ءانبل  هلوح : نوفتلي  مھو  بالطلا  لاق  مث 

.ةياغو
رئامعلا ِدّیشم  مسا  أرقیل  ةیفنحلا  ةسردملا  ىلإ  هجتا 

أرقو ةزرابلا ، تاملكلا  ىلع  هعباصأب  رم  رادجلا ، ىلع  توحنملا 
ناك لاق : مث  ينسحملا ، كیلیب  نب  دمحم  رئامعلا ، ِدّیشم  مسا 

ذاقنإ يفو  ءاقب ، حالصإلا  يفو  دولخ  ءانبلا  يف  دولخلا ، يغبي 
.زوفو ةرصن  دسجلاو  سفنلا 

هلوحو سلجو  ةیعفاشلا ، ةسردملا  ىلإ  ةسردملا  نم  جرخ 
نأ فیكو  دییشتلاو ، ءانبلا  نع  ملكتي  أدبو  ةقلح ، يف  بالطلا 

يتلا سفنلا  لتق  نأو  ضرألا ، رامعإ  مھتياغ  نوكت  نأ  دبال  رشبلا 
فعض امك  كفعضت  تنأ ، كنم  ةعضب  لتق  وھ  ِّقحلاب  َّالإ  مرح هللا 

ىََتلْيَو َاي  : » لاقو هیخأ ، لتقم  دعب  زجع  يف  ثاغتساو  لیباق 
«. ِباَرُغلا اَذَھ  َلْثِم  َنوَُكأ  َْنأ  ُتْزَجََعأ 

ةرم لوأل  فرعو  هاخأ ، دقف  نأ  دعب  ءاج  لیباق  زجع  نأ  مھربخأ 
الو هعبتت  يتلا  تاوطخلا  ورمع  ظحالي  مل  .اھءانفو  هسفن  نھو 

ًاليوط ناك  هسبالم ، لماكب  هءارو  فقي  يذلا  يكولمملا  يدنجلا 
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ال راجحألاك ، اًدمجتم  فقي  رقشأ ، رعشو  نيوارضخ  نینیعب  اًفیحن 
.تاملكل تفتلي  الو  دحأل  رظني 

اًرمع نكلو  تارظنلا ، بالطلا  لدابتو  هآرو ، هھجو  رادأ  ةھرب  دعب 
نأ ديري  ناطلسلا  نأ  ودبي  ٍلاع : توصب  هبالطل  لاقو  هلھاجت ،

، سأب ال  ةسایسلا ، يف  سیلو  نيدلا  يف  ملكتن  اننأ  نم  دكأتي 
.تامولعملاو سوردلا  ضعب  نم  دیفتسي  امبر  ناطلسلا  سراح 

هديو قفألا  ىلإ  رظني  يقب  لب  لعف ، در  َّيأ  يدنجلا  دبي  مل 
.هفیسب ةكسمم 

، اوءرقو بالطلا ، لأسو  كرحتي ، يدنجلاو ال  اًنمز  سردلا  رمتسا 
ذنم هبتك  يذلا  هباتك  اھنم  بتكلا ، ضعب  ةءارق  ورمع  مھنم  بلطو 

.دغلا يف  ءاقللا  ىلع  اقفتاو  روھش ،
* * *

نم بالطلا  لوخد  حبصأو  هبالط ، ددع  دادزاو  سردلا ، رمتساو 
ورمع تاملكو  ءاملعلا ، بابش  اھشیعي  ةفزاجم  ةسردملا  كابش 

نم لضفأ  هدي  ىلع  ةزاجإلا  لعجت  اًمود  ةقیشلا  ةفلتخملا 
يتأتس هبالط  ددع  ةدايز  نأ  فرعي  ناكو  .هریغ  دي  ىلع  ةزاجإلا 

مل هنكلو  مومسلا ، ثبت  ءاملعلا  ضعب  ةریغ  نأو  لكاشملاب ،
دوجوم يدنجلاو  رھشأ ، ةعضب  دعب  هسردل  هادلو  مضنا  .ِلابي 

.اًمود
اًفقاوو اًدوجوم  يكولمملا  يدنجلا  دجي  هسرد  حرشي  وھو 

.روحسملا رجحلاك 
.اًفقاو يدنجلا  دجي  هبالط  شقاني  وھو 

.اًفقاو يدنجلا  دجي  هدعبو  سردلا  لبق  هبتك  أرقي  وھو 
دحأ عم  داح  شاقن  يف  ورمع  كامھنا  ءانثأو  رھشأ  ةدع  دعب 

ءيشب رعش  مث  ماھسلا ، وأ  فویسلا  توصك  ًاتوص  عمس  بالطلا 
كرحتي نأ  لبق  حرشي ، سلاج  وھو  قربلا  ةعرسب  هنم  برتقي 
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.ةعرسو ةیفرحب  هعردب  مھسلا  َّدصو  يدنجلا  ىنحنا 
قلقلاو مھسردمب  بالطلا  طاحأو  ةرم ، لوأل  امھنیعأ  تقتلاو 

: لاقو يدنجلا ، ناقرافت  ال  هانیعو  ورمع  ماقف  مھیلع ، رطیسي 
؟ يل ّبُش  هِ مأ  وتلل  يتایح  تذقنأأ 

دبال خیش ، اي  ةرذعم  ةدراب : حمالمو  بیتر  توصب  يدنجلا  لاق 
.قيرطلا يف  درشو  ةعلقلا  نم  ءاج  مھس  هنأ 

يتومل ططخيو  فدھلا  فرعي  مھس  امبر  وأ  لاقو : ورمع  مستبا 
.نمز ذنم 

.امبر لاقو : خیشلا  ينیع  نع  هینیع  رادأ 
؟ يتاملك ىلإ  عمتست  مأ  ينسرحت  تئجأ  لاق : مث  ورمع  قرطأ 

.ناطلسلا رماوأ  يھ  مسح : يف  يدنجلا  لاق 
مأ ينسرحت  نأ  طبضلاب ؟ ناطلسلا  رماوأ  ام  نكلو  فرعأ ، معن  - 

؟ يتاملك ىلإ  عمتست 
.خیش اي  ناطلسلا  لأست  نأ  كنكمي  ةیكیناكیم : يف  لاق 

نأ يننكمي  عبطلاب ، معن  هسرد : يف  رمتسیل  سلجي  وھو  لاق 
ام فرعت ، امك  نآلا  َّيلع  بوضغم  يننكلو  ناطلسلا ، لأسأ 

؟ كمسا
.يدومحملا دبع هللا  نب  خیش  لاق : مث  يناوث  يدنجلا  ددرت 

كیلع اوقلطأف  كابص  يف  اًعرو  تنك  كنأ  دبال  خیش ؟ كمسا  - 
.مسالا اذھ 

.خیش اي  يمسا  وھ  لب  - 
؟ نذإ اًعرو  تسل  - 

.خیش اي  فرعأ  ال  - 
يف ةأجف  هھجو  رادأ  مث  هسرد ، يف  رمتساو  هسأر  ورمع  رادأ 

هل ادبو  يدنجلا ، ينیعب  ىرخأ  ةرم  هانیع  تقتلاو  سردلا  طسو 
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هیلإ رظني  ًانایحأو  امبر ، سردلا  ىلإ  عمتسي  ًانایحأ  يدنجلا  نأ 
! ِرّیحُم رمأ  ناعمإب ،

* * *
هيدلو نكلو  ثدح ، امب  ةفیض  ربخي  مل  هتیب  ىلإ  داع  امدنع 
عقوتي ناكو  ةفیض ، مأو  حلملا  ةعئاب  امھل  تعمتساو  اھاربخأ ،

.ةباجإ اھل  فرعي  يتلا ال  ةلئسألا  نم  ریثكلا 
، باتك لجأ  لكلو  دیب هللا ، رمعلا  ءودھ : يف  باجأو  اًعیمج  اولأس 

.قلقلل يعاد  ال 
اي كلتق  لواحي  يذلا  نيدلا  رخف  وھ  لھ  نیعرسم : هادلو  لاق 

؟ يبأ
.امبر - 

.كنم صلختلا  ديري  خویشلا  دحأ  امبرو  - 
.امبر - 

.ةعلقلا نم  دراش  مھس  امبرو  - 
.امبر - 

.كنم صلختلا  ديري  ناطلسلا  امبرو  ةفیض : مأ  تلاق  مث 
! امبر - 

ملو اھب  طیحي  رتوتلاو  اھیلع  ودبي  قلقلاو  ةفیض  هیلإ  ترظن 
.ملكتت

ةرحسلاو ناجلا  قوشك  قوش  يف  بحلا  هتلداب  ءاسملا  يف 
هھجو ىلع  اھعباصأب  ترم  هيدي ، نیب  اھتایح  نأ  فرعت  يھو 

.ناقتإ يف  هنم  ةعطق  لك  تلبقو 
نأ دبال  تفاخ : توص  يف  لاق  هیعارذ  نیب  اھذخأ  امدنعو 

.موي لك  مھس  ينبیصي 
يھو تمانو  هتلبق  مث  لمكي ، ىتح ال  همف  ىلع  اھدي  تعضو 
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يف هسأر  نفدي  وھو  مستبا  .اًمتح  برھیس  هنأكو  هب  ثبشتت 
اًمايأ لالضلاو ، فوخلاو  نامرحلا  نم  اًمايأ  ركذتيو  فیثكلا ، اھرعش 

اذام الو  هقحتسي  اذامل  فرعي  يذلا ال  اھبح  يقبو  تھتناو  تلو 
.هب زوفیل  لعف 

* * *
تايآ دَّدرو  نآرقلا ، يف  اھركذو  ىوقتلا  ةملكب  مویلا  هسرد  أدب 

: ىرخألا ولت  ةدحاولا  هللا 
﴾ ٰىَوْقَّتلا ِداَّزلا  َرْیَخ  َِّنإَف  اوُدَّوََزتَو  ﴿

﴾ ٌرْیَخ َكِلَذ  ىَوْقَّتلا  ُسَاِبلَو  ﴿
﴾ ِهِیف َموُقَت  َنأ  ُّقََحأ  ٍمْوَي  ِلََّوأ  ْنِم  ٰىَوْقَّتلا  َىلَع  َسِّسُأ  ٌِدجْسَمَّل  ﴿

﴾ اًئْیَش ٍسْفَّن  نَع  ٌسْفَن  يِزْجَت  َّال  اًمْوَي  اوُقَّتاَو  ﴿
أدب اھبیكارتو  تايآلا  قایس  يف  ىوقتلا  ىنعم  يف  ثحبلا  دعب 

ةصرفلا مھل  ورمع  كرتو  ةداعلاك ، دتحاو  بالطلا  نیب  شاقنلا 
دونج ًالثم  سامح : يف  بلاط  لاق  مث  مالكلاو ، ةلئسألل 
يف ذاتسأ  لجأ  نم  نولتقيو  ریكفت  الب  رماوألا  نوعیطي  كیلامملا 

ٌسْفَن يِزْجَت  اًمْوَي َال  اوُقَّتاو  : » لوق هللا نوركذتي  الأ  نایحألا ، مظعم 
؟» اًئْیَش ٍسْفَن  ْنَع 

.فوخلا نم  ریثكلاو  لوھذ  يف  مھھاوفأ  روضحلا  حتف 
رھاظتو يدنجلل ، هھجو  رادأ  مث  ةھرب  اًتماص  ورمع  يقب 

فقي هدسجو  هھجو  رادأو  تاملكلا ، عامس  مدعب  يدنجلا 
.خیش لوضف : يف  ورمع  لاقف  هتداعك ، فیسلاك  اًمیقتسم 

خیش اي  قفر : يف  بلاط  لاق  مث  ضعبل ، مھضعب  بالطلا  رظن 
؟ خیش بقل  يدنجلا  ىلع  قلطت  فیك  ورمع ،

اذھ نأو  اًفدھ ، مسالا  اذھل  َّنأ  دبال  همسا ، وھ  لب  ورمع : لاق 
لتقت لھ  تنأ ؟ كيأر  ام  خیش ، .ةفرعملاب  ئلتمم  عرو  يدنجلا 
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؟ ریبك مثإ  سفنلا  لتق  نأ  فرعت  مأ  ریكفت  الب 
يف لاق  مث  ًالیلق  ددرت  يذلا  يدنجلا  ىلإ  نویعلا  لك  تھجتا 
يف نیملسملا ، دالب  ىلع  ظافحلاو  نتفلا  عدرل  لتقأ  لب  مسح :

.داھج اذھ 
.خویشلا ةحاصف  كيدل  ةشھدلاب : رھاظتي  وھو  ورمع  لاق 

يف سانلا  لك  نأك  خیش  اي  ملكتت  يدحتلا : نم  ءيش  يف  لاق 
نأو انكرحت ، ام  يھ  رادقألا  نأ  فرعتو  ءيش ، لك  يف  رارحأ  اندالب 

.طقف باوصلاو  أطخلا  ةيرحب  طبترم  رایتخالا 
، فرعأ ورمع : لاقف  اوملكتي ، ملو  ضعبل  مھضعب  بالطلا  رظن 

.تاعاس انھ  فوقولا  رتخت  مل  ًالثم  تنأ 
.هترتخا لب  دیكأت : يف  خیش  لاق 

لاقف ورمع ، ىلإ  لصي  بالطلا  توصو  ديزت  تاسمھلا  تأدب  انھ 
كرمأ مأ  انھ ؟ فوقولا  ترتخا  ةیقیقح : ةشھد  يف  ورمع 

ال يننأ  فرعت  تنأف  ناطلسلا ؛ لأسا  يل  لقت  ال  ناطلسلا ؟
تدرأ ولف  اًریخُم ، سیلو  رَّیسُم  ناسنإلا  نأو  اذھ  عیطتسأ 

.يل حمسي  ام  هلاؤسو  نآلا  ناطلسلا  ىلإ  باھذلا 
يدنجلا نوكأ  نأ  ناطلسلا  نم  تبلط  نم  انأ  دیكأت : يف  لاق 

.ورمع خیش  اي  كسرد  يف  دوجوملا 
؟ اذامل - 

، كسورد نم  ةدافتسالا  ديرأ  تنكو  كعباتأو ، نمز  ذنم  كفرعأ  - 
.خیش اي  كفرعت  رصم  لك 

دیفتست نأ  يل  فرش  لاق : مث  ةھرب  اًتماص  ورمع  يقب 
؟ كمساب كيدانأ  نأ  يل  لھ  خیش ، اي  يسردب 

، انخیشو يالوم  اي  انأ  يل  فرشلا  لب  مسح : يف  يدنجلا  لاق 
.مھلك دونجلا  اھنع  ملكتي  كتعاجش 
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ينع نوملكتي  كیلامملا  دونج  نأ  فرعأ  نكأ  مل  مكھت : يف  لاق 
نبا ىلع  تمكح  يننأل  يننوھركي ؛ مھنأ  نظأ  تنك  ریخلاب ،

.يضاملا يف  ریمألا 
، ءاوس مھلك  اوسیل  مھفيو ، فرعي  مھضعبو  كھركي  مھضعب  - 
، نابجلاو عاجشلا  عضاوتملاو ، ربكتملا  عرولاو ، نجاملا  كانھ 

.رصم لھأ  لك  لثم  مھلثم 
يبالط ىلع  َّنَقوفتتل  هللاو  لاق : مث  باجعإ  يف  هسأر  ورمع  َّزھ 

مأ لاتقلا  كرتت  ةزاجإلا  ىلع  لصحت  امدنعو  اذكھ ، تررمتسا  ول 
؟ ايدنج لمعي  خیش  لوأ  حبصت 

فرعأو فرعت  خیش ، اي  لاق : مث  ةفیفط ، ةماستبا  امبر  مستبا 
.يل تحمس  ول  ًابلط  ديرأ  .اًرَّیخُم  سیلو  رَّیسُم  ناسنإلا  نأ 

ملكتأ نأ  ديرأ  يدنجلا : لاقف  هبلط  رظتني  وھو  ورمع  هیلإ  رظن 
.مھم عوضوم  يف  ةسردملا  جراخ  كعم 

.تقو يأ  يف  يتیب  يف  كب  ًابحرم  دیكأت : يف  لاق 
لخد نإ  امو  ورمع ، خیشلا  تیب  باب  يدنجلا  قد  ءاسملا  يف 

مث لجو ، يف  ورمع  دي  لبقو  ىنحنا  ىتح  ةرارحب  ورمع  هحفاصو 
كتلباقم ىنمتأ  تنك  سامح : يف  لاقو  راھبنا ، يف  همامأ  سلج 

.ليوط نمز  ذنم  نمز ، ذنم 
دبال لیلقب ، رثكأ  وأ  نيرشعلا  يف  يل  ودبت  لاقو : ورمع  مستبا 

.ادج ًاليوط  اًنمز  نكي  مل  هنأ 
لاقف ىولحلاو ، زبخلاو  محللاو  ریصعلاب  حلملا  ةعئاب  تلخد  مث 

؟ كلذك سیلأ  نسح ، مأ  هذھ  اھجورخ : دعب  يدنجلا 
عم لمعتأ  اًضيأ ؟ نسح  مأ  فرعت  ةشھد : يف  ورمع  لاق 

!؟ ينأشب متھت  مأ  نیصاصبلا 
مویل كتمدخ  ىلع  تمسقأ  يتلا  حلملا  ةعئاب  ةصق  ملعن  انلك  - 

.اھتوم
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وھ ملأ : يف  لاقو  ورمع  ىلإ  رظن  لكأو  ریصعلا  برش  نأ  دعب 
.يتایح ىرجم  َرَّیَغ  يل  ثدح  ثداح 

نیب برحلا  تقو  يدنجلا : لمكأف  ةملك  الب  ورمع  عمتسا 
يف عبطلاب  تنك  اغبليو  شاطنم  نيدِّرمتملا  نيریمألاو  ناطلسلا 
نود انأو  نمز  ذنم  ينارتشا  يذاتسأ ، وھف  ناطلسلا ، سرح 

.هرِّدقأو هبحأ  ةرشع ، ةیناثلا 
وھو يدنجلا  لمكأف  عامتسالا ، يف  رمتساو  هسأر ، ورمع  َّزھ 

عم تنِجُس  كنأ  فرعأ  داجسلا : ىلع  فراخزلا  ىلإ  رظني 
فیك تاملظلا ، نیب  اًماع  كدحو  تنجس  مث  اًماع ، ناطلسلا 

؟ يخیش اي  تاملظلا  تناك 
.طبضلاب میحجلاك  ةحارص : يف  ورمع  لاق 

؟ كیف ترثأ  كترَّیغ ؟ - 
قئاقحلا تسمطو  لایخلاب ، طلتخت  ةقیقحلا  تلعج  ةھربل  - 

.هللا يف  نیقیلا  يھ  ةدحاو  ةقیقح  ىوس  يلقع ، يف 
انلك انسل  ناميإلا ، َّيوقو  ظحلا  دیعس  َتنك  يدنجلا : لاق 

.كركلا ةعلق  نجسك  سیل  لئامشلا  ةنازخ  نجسو  كلثم ،
ةنازخ يف  َتْنِجُس  يوق : توص  يف  لاق  مث  هناكم  ورمع  دَّمجت 

؟ لئامشلا
يف نجس  عشبأ  لاق : مث  يدنجلا  ىلع  رتوتلا  ضعب  ادب 

.ةرھاقلا
؟ اًرابج ًابيذعت  ناك  كبيذعتو  ءيش : لك  مھف  هنأكو  ورمع  لاق 

هتاجنو قوقرب  ةدوع  ىتح  ًالماك  اًماع  عطقتم : توص  يف  لاق 
عطقيو ةرات  قرحُأ  ةرفح ، يف  ًالَّبكم  برجألا  بلكلاك  ُتنك 

، لقأ وأ  اًماع  بيذاجملاك ، خرصأو  ةرات ، يدسج  نم  سرحلا 
.رمعلا ةیقبو  ةيدبألا  يل  ةبسنلاب  ناك  هنكلو 

يغبت تنكو  ءيش ، لك  تنعل  لھ  ورمع : لاق  مث  تمصلا  داس 
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؟ توملا صالخ 
فاخي نم  ىوس  هلخدي  ال  دعاوق ، نجسلا  اذھ  يف  بيذعتلل  - 

شاطنم جاتحا  ول  يوق  يدنج  يننأ  دبال  ایصخش ، شاطنم  هنم 
.حجنو حورلا ، رسك  يغبي  ناك  نجسلا ، اذھ  يف  ينعضي  نأ 

.خومشب كتبرجت  نع  ملكتت  يح  يمامأ  اذ  تنأھف  لشف ، لب  - 
تيأر امدنع  توملاب ، ينمحرت  الو  شیعأ  ينكرتت  يتبرجت ال  - 
اًعيرس ةمھملا  اوھني  نأ  مھوجرأو  بائذلاك  حبنأو  خرصأ  يسفن 

وھو رمتسي  يدنج  ُّيأ  اھترقتحاو ، يسفن  تھرك  ينوتیميو 
؟ طبضلاب دجسملا  يف  ةسردملا  ملالسك  مطحم 

قلخ ریثكلا ، لمحتي  دسجلا ال  لاق : مث  هفتك  ىلع  ورمع  تبر 
.دولخلا ىلع  لصحت  ىتح  رصتنت  نأ  دبال  حورلا  نكلو  اًفیعض ،

؟ نآرقلا أرقتأ 
اھفعضل اھرقتحأو ؛ يسفن  هركأ  يننأ  خیش  اي  ةلكشملا  - 

.اھمالستساو
ةفیعضلا سوفنلا  نوجم  طسو  لعفت  نأ  كسفنل  اذامو  - 

كلت .تقولا  لك  سیلو  تقولا  ضعب  تملستسا  اھتوربجو !؟
.سانلا نیب  اھلوادن  مايألا 

ام خیش  اي  فرعت  يدنجلا : لاق  مث  ةليوط ، ةرتف  تمصلا  داس 
؟ هانمتأ

؟ هانمتت يذلا  ام  - 
كسمأ َّيدیب ، نجسلا  اذھ  هیف  مدھأ  يذلا  مویلا  يتأي  نأ  - 

.ةرجح ةرجح  همدھأو  سأفلاب 
.ءانبلاب هرثأ  يفخت  نأ  دبال  همدھت  نأ  دعبو  ورمع : لاق 

هناكم ينبأس  يننأ  يسفن  تدعوو  تمسقأ  نیقي : يف  لاق 
تاخرصلا ناكم  حبصیسو  لبق ، نم  هلثم  رصم  َرت  مل  اًدجسم 

نأ هبابل  دبالو  نآرقلا ، رون  مالظلا  نم  ًالدبو  ةیعدأو ، حیباست 
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.نسح ناطلسلا  دجسم  بابك  بھذلاب  اًعَّصرُم  ایساحن  نوكي 
نوكت نأب  ملحت  كنأكو  ملحتو  ملكتت  لاق : مث  ورمع  هنم  برتقا 

.ناطلس ىوس  هینبي  هفصت ال  يذلاك  ٌءانب  لب  ايدنج ، اًریمأ ال 
مث نجسلا  مدھب  طقف  ملحأ  لب  خیش ، اي  اًدبأ  اًعرسم : لاق 

يتلا يسفن  اھنكلو  ریثكلا ، انتملع  انتملع ، امك  ءانبلاو  حالصإلا 
، تلَّسوتو تملستساو  تجر  زوفلا ، ىلع  َوقت  مل  اھحماسأ ، ال 
، ةسرتفملا تاناویحلا  دسجك  ناك  هنم  ُّزئمشأ  يذلا  يدسجو 

ةرفحلا سفن  يف  هتجاح  يضقيو  ةرفح  يف  لكأي  عبضلاك 
! نفعلا يف  شیعيو 

، تاناویحلا لضفأ  عابضلا  نأ  دقتعي  سانلا  ضعب  لاقو : مستبا 
! ةريرشلا حاورألا  ىلع  يضقت  اھنأو 
؟ اذھ دقتعي  يذلا  نونجملا  نم  - 

.يتجوز - 
متك مث  همالك ، نم  علھ  يف  همف  ىلع  هدي  يدنجلا  عضو 

.دصقأ مل  خیش ، اي  ينحماس  لاقو : هتماستبا 
لینلا ئطاش  ىلع  يعم  ریست  نأ  ديرت  ًالئاق : ورمع  ماق 

الو كیلامملا  دونجب  ةقیثو  ةلص  يل  نأ  نودقتعیف  هذھ  كسبالمب 
؟ ىرخأ ةرم  يلتق  نولواحي 

دبع نب  ورمع  خیشلا  لتق  دحأ  عیطتسي  نل  سامح : يف  لاق 
.ایح ُتمد  ام  ميركلا 

* * *
نجسلا مدھب  هملح  نع  سامحب  ملكتي  يدنجلاو  اًعم  اراس 

نم ًابيرق  نوكیس  ..ةليوز  بابو  لمكأ : مث  هناكم ، دجسم  ءانبو 
ول ينقدصت  لھ  هیلع ، سوءرلا  قلعت  َّالأ  دبال  يذلا  دجسملا 

، انیلع ةبوتكم  رادقأ  اھنكلو  نوجسلاو ، لتقلا  هركأ  يننإ  كل : تلق 
.كلثم ملع  لجر  تحبصأ  ول  لِّضفأ  تنك 

562



ملحيو اًدبأ ، هبیصنب  ىضري  ال  ناسنإلا  لاقو : ورمع  مستبا 
.كلمع نقتت  كنأ  يل  ودبي  .ةياھنلا  ىلإ  ديزملاب 

.لواحأ - 
تلباقو يتایح ، يف  ریثكلا  ثدح  لاق : مث  ةھرب  ورمع  تكس 

ملو مھفأ  مل  ًانایحأو  فرعأو ، مھفأ  تنك  ًانایحأ  رشبلا ، نم  ریثكلا 
.يدومحملا خیش  اي  رمأ  يف  كریشتسأ  نأ  ديرأ  فرعأ ،

.يذاتسأو يخیش  اي  ينرمأت  نأ  َكل  - 
.ناطلسلا كذاتسأ  لب  - 

.خیش اي  لأسا  يناسل ، اھداتعي  ةرذعم  - 
زوجع تتأ  بيرغ ، ءيش  ثدح  ُتنِجُسو  برحلا  تثدح  امدنع  - 

نأ تلواح  هنافرعي ، ال  بونجلا  يف  نمآ  ناكمل  َّيَدلو  تذخأو 
بلطأ نأ  يل  لھ  عطتسأ ، ملو  زوجعلا  كلت  نوكت  نم  فرعأ 

؟ كتدعاسم
.ينم دعو  اذھو  مايأ ، ةعبس  لبق  اھب  كل  يتآ  مسح : يف  لاق 

.كسورد ىلإ  عمتسأ  نأب  يل  حمست  لھو  لمكأ : مث 
.ةزاجإلا كیطعأو  مھفتو  عمتست  - 

.يدنج انأو  زوجي  اذھ ال  - 
، اھقحتست كنأ  فرعتسو  اھقحتست ، امدنع  كل  اھیطعأس  - 

.كسفن ىوس  دحأل  اذھب  حوبلا  وأ  سيردتلاب  كیلع  سیلو 
.ملعتلا ىلإ  قوشو  سامح  يف  يدنجلا  مستبا 

* * *
، هتحتفو بابلا  ىلع  اًقرط  نسح  مأ  تعمس  مايأ  ةدع  دعب 

حمالمو رمسأ  رفاس  هجوب  رمعلا  فصتنم  يف  ةأرما  تلخدف 
غلبت نأ  لبق  ىتح  اھدلج  لك  ىلع  رطیست  رمعلا  طوطخو  ةتھاب ،

خیشلا نإ  تلاقو : ورمع ، خیشلا  ءاقل  تبلط  نیعبرألا ،
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.هیلإ اھب  ثعب  يدومحملا 
، ةیحیسم اھنأ  اھسبلم  نم  روفلا  ىلع  مھفو  ورمع  اھیلع  لخد 

؟ ينم نیجاتحت  اذام  لاق : مث  اھب ، بحرو  اھمامأ  سلج 
.اذامل فرعأ  ال  َّيلإ ، جاتحت  نم  تنأ  ةباتر : يف  تلاق 

يف نسح  مأ  امھل  تعمتساو  مھفي ، نأ  لواحي  وھو  هلوح  رظن 
.سنكلاب رھاظتت  يھو  ناعمإ 

؟ ةلاخ اي  انضعب  فرعن  ةھرب : دعب  ورمع  لاق 
.كفرعأ يننكلو  ينفرعت  ال  - 

خیش كولمملا  كثعب ؟ نم  يل ، فرش  لاقو : اھل  مستبا 
؟ يدومحملا

.هنیعب وھ  - 
؟ اذامل َّيَدلو ؟ ِتذقنأ  نم  ِتنأ  سامح : يف  لاق 

نسح مأ  ءيطب : توص  يف  تلاق  مث  تاظحل ، ةنكاس  تَّلظ 
.ةملسمو ةفزاجمو  ةئيرج  هذھ 

ذنم موي  يف  تلمكأف : لمكت ، نأ  اھنم  رظتني  اًنكاس  يقب 
، ةرشاعلا يف  وھو  ةقيرطلا  سفنب  ينبا  قمج  لتق  ماوعأ  ةرشع 

نباك ةثداحلاو  ملألا  نم  تمي  ملو  هبصتغا  نأ  دعب  دمع  نع  هلتق 
.نسح مأ 

ؤرجأ مل  ةدیسلا : تلمكأف  نسح  مأ  ينیع  يف  عومدلا  ترھظ 
، ةیحیسم يننأل  مھألاو  ةریقف ، يننأل  صاصقلا ؛ بلط  ىلع 

لتق نم  ىلع  ماقي  ال  دحلا  نأب  يتفت  خویشلا  ضعبو 
؟ خیش اي  اذھ  فرعت  يحیسملا ،

تنك ول  ءالؤھ ، نم  تسل  يننكلو  فرعأ ، دیكأت : يف  ورمع  لاق 
مرح يتلا  سفنلا  يھف  دحلا ، هیلع  تمقأ  تنكل  اھنیح  ًایضاق 

تامیسقتو نايدألا  دودح  زاتجت  سفنلا  هاتخأ ، اي  اھلتق  هللا 
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..رشبلا
لدعو نیناجملا  ةأرج  كيدل  فرعأ ، تلاق : مث  ایلم  هیلإ  ترظن 

نیسيدقلا
ةبونلا دالب  ىلإ  امھتذخأ  كْيَدلَو ، ذقنأ  نأ  دبال  ناك  اذل  يدیس ؛ اي 

.ةرھاقلا يف  نتفلا  ءاھتنا  ىتح  بونجلا  يف 
؟ امھناكم ِتفرع  فیكو  - 

يف هءانبأ ، بألا  ئبخي  نيأ  فرعت  نأ  مألا  ىلع  لھسلا  نم  - 
ةیشبحلا ميرم  نكلو  ةدَج ، وأ  دَج  تیب  يف  نمآ  ناكم 

لك فرعت  تناك  كتجوزو  كتجوز ، فرعتو  كفرعت  ينتدعاس ،
.ءيش

فرعت اًمود  يتجوز  ةشھدلا : نم  لیلقلاو  مالستسا  يف  لاق 
َمِلو َّيلإ  يتأت  مل  َمِل  نكلو  هتياھنل ، نیلصت  رئبلاك ال  ءيش ، لك 

؟ ينيربخت مل 
، يدیس اي  برلل  ركشلا  اًركش ، رظتنأ  يننأل  اذھ  لعفأ  مل  - 

.يدلو رأث  تذخأ  نأ  دعب  َّيلع  ًابجاو  ناك  هنأل  هتلعف 
نيدلولاو ءادغلا ، يرضحأ  ایھ  نسح : مأل  لاق  مث  يناوث ، تمص 

.ققحملا توملا  نم  امھتذقنأ  نم  ىلع  اِمّلسیل 
* * *

ةديدج ةالابم  الب  رعشت  ةفیض  مأ  تناك  نیماع  نم  لقأ  دعب 
تناك الو  هیلع ، تقفشأ  الو  هتھرك  ال  اھجوز ، ةیحان  نم  اھیلع 

ملو اھنع  لأسي  ملو  ىرخأ ، ةرم  هارت  نأ  يف  ةبغر  يأ  اھيدل 
ةحتافو اًجرف  ناك  ورمع  دنع  اھءاقب  نأكو  اھعاجرتسا ، لواحي 

اھتنبا جوز  تیب  يف  ءاقبلا  نم  جرحلا  رعشتست  لزت  ملو  ریخ ،
تحبصأو مايألا ، عم  تمن  حلملا  ةعئابب  اھتقادص  نكلو  دبألا ، ىلإ 
ةديدجلا قوسلا  ىلإ  ًانایحأ  اًعم  ناجرخت  اتأدبو  ةبحاصو ، اًتخأ 

ناخب تیِّمُسو  ةرھاقلا ، يف  ىلیلخلا  رجاتلا  اھأشنأ  يتلا 
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نإ ىتح  ریثكب ، صوق  ةعاضب  نم  رثكأ  ةعاضب  اھب  ناكو  يلیلخلا ،
يف اھنوعیبي  ةعاضب  اھنم  نورتشيو  اھنودصقي  اوءدب  صوق  راجت 

نالكأتو ناكحضتو  نارماستت  ناتأرملا  تناك  قوسلا  يفو  صوق ،
دعبو ةریبكلا ، ةحاسلاو  ةلاكولا  يف  ةراملا  نادھاشتو  ىولحلا ،
ىلإ ةرجھلا  ةینمیلاو  ةیشبحلا  نازوجعلا  تررق  مايأ  ةعضب 

الو ةفیض  نادقتفت  امھنأ  اھمھأ  ةديدع ، بابسأل  ةرھاقلا 
ةافو ةنيزحلا  بابسألا  نیب  نمو  اھنع ، اًدیعب  شیعلا  ناعیطتست 
بلق يف  سأیلا  لخدأ  اذھو  صوق ، لھأ  دي  ىلع  ًالتق  عابضلا 
وزغو مداق  بارخب  اھلوح  نم  سانلا  رذنت  اھلعجو  زوجعلا ، ميرم 

، مھتقامحو صوق  لھأ  لالض  اھل  ادب  .رصم  ءاحنأ  ىلع  ئجافم 
مھدالب يحاون  يف  عرعرتي  رشلا  نوكرتيو  عابضلا  نولتقي  فیكف 
ترعشو ةینمیلاو ، يھ  يكبتو  ورمعل  وكشت  تءاج  اھناكرأو !؟

هتبغر وأ  اھجوز  فطاعت  نم  ةدكأتم  نكت  مل  يھف  جارحإلاب ؛ ةفیض 
لاقف امھئیجم ، نع  هل  ترذتعاو  نيزوجعلا ، نیتأرملا  ةيؤر  يف 

اھنأ مھفيو  اھناَّبحت ، مكو  ةفیض  امھبحت  مك  فرعي  هنإ  دیكأت : يف 
.رصم يف  امھدنسو  امھتنبا 

مأ تبلط  ةرھاقلا ، ىلإ  نيزوجعلا  نیتأرملا  ةرجھ  نم  رھش  دعب 
ناخلا نم  ةبيرق  ةيوازل  اھئارش  ىلع  قفاوي  نأ  ورمع  نم  ةفیض 

تررق دق  تناكو  اھايإ ، هاطعأ  يذلا  بھذلاب  كانھ  اًریغص  اًتیبو 
اھرظن يف  رصتقت  يتلا  ریخلا  لامعأل  تیبلا  اذھ  ُبھَتس  اھنأ 

هنأل اھجوز ؛ نم  صلختلا  ديرت  ةأرما  لكل  ىوأم  داجيإ  ىلع 
تاقلطملا ءاسنلا  ىلع  تیبلا  اذھ  رصتقیسو  اھيذؤي ، وأ  اھبرضي 
شیعتسو لمارألا ، سیلو  اھلثم  جاوز  الو  قالط  الب  تاقلعملا  وأ 

اًنمث اھل  ناعفدتو  نيزوجعلا ، نیتأرملا  عم  تیبلا  اذھ  يف 
نمم ًالیئض  اًغلبم  بلطتسو  نیترجح ، وأ  ةرجح  امھریجأتل 

تحبصأو ًاناجم ، ءاقبلا  هنكمي  عیطتسي  نمو ال  عفدلا ، عیطتسي 
.نیموي وأ  موي  لك  اھروزت  حلملا  ةعئاب 
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يف اھل  لاقو  حلملا ، ةعئاب  ورمع  ىعدتسا  نینس  عضب  دعب 
ال ةریبكلا  اھنس  نإو  مویلا ، دعب  تیبلا  سنكت  نل  اھنإ  مسح :

اھتیب هتیبو  اھرمع ، ةیقب  حاترت  نأ  اھیلع  نإ  و  اذھب ، اھل  حمست 
يف رمتست  نأ  تممصو  تضرتعا  .هتجوز  اھیعارتو  برشتو  لكأت 

، اھیلع ًابعص  كرحتلا  لعجت  تناك  اھرھظ  مالآ  نكلو  لمعلا ،
ةعئاب تبھذف  اھسفنب ، ماعطلا  اھل  زھجت  نأ  ةفیض  تممصو 

ِفأ مل  يننأ  يل  ودبي  مسح : يف  تلاقو  اًموي  ورمع  ىلإ  حلملا 
.كدعوو كدھعب  تنأ  تیفوو  يدعوب 

يأ نم  كِرّرحأ  يفكي ، اذھو  نینس  هب  تیفو  لب  ةوق : يف  لاق 
.دعو

ةجوزب كقزرو هللا  بیط ، لجر  تنأ  تلاق : مث  ةھرب  هیلإ  ترظن 
نكلو رش ، يأ  نم  كیمحأ  نأ  ديرأ  تنك  ظفاحلا ، وھ  هللاو  ةحلاص ،

.كلذ نود  ًالئاح  نافقیس  ينسو  يضرم  نأ  ودبي 
؟ يننیمحت لاقو : مستبا 

فویسلاب تسیل  ةيامحلا  ..ورمع  اي  كیمحأ  تنك  عبطلاب ، - 
يننأ نظت  ال  ءاعدلاو ، ةبیطلا  ةینلاو  بلقلاب  لب  عالقلاو  نوصحلاو 

.كِمحأ مل 
.لبق نم  اذھ  يلوقت  مل  ..ورمع  ددر :

، اًدنسو اًنبا  تحبصأو  يل  ةبسنلاب  اًخیش  تنكو  ًایضاق  َتنك  - 
ىوس اھب  رعشت  ةيامحو ال  نانح  فلتخم ، كتیحان  هب  رعشأ  ام 

.اھنبال مأ 
ديرأ ..انھ  لاعت  تلاقو : لوھذ  يف  اھیلإ  رظنف  اھیعارذ  تحتف  مث 

.لحرأ مث  امبر  ةرم  يردص  ىلإ  كمضأ  نأ 
؟ نيأ ىلإ  نیلحرت  لاقو : ةھرب  ددرت 

.يناعرتس يھو  ةقيدصو ، اًتخأ  تحبصأ  ةفیض ، مأ  تیب  ىلإ  - 
ایھ تلاقو : هتمضو  اھیلإ  هتدشف  اھبلط ، عقوتي  ملو  كرحتي  مل 
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..ينب اي 
.اًمود كظفحیلف هللا  تلاقو : هفتك  ىلع  تتبر  مث 

، ءطب يف  تماقو  اھینیع ، ىدحإ  نم  تجرخ  ةعمد  تحسم  مث 
عیضتو قئاقحلا  طلتخت  نمزلا  اذھ  يف  تلاقو : هعارذب ، اھدنسف 
دوجوو ةقثلاو ، دنسلا  ریقفلا  دقفيو  ةبيرلا ، رشتنتو  قوقحلا ،
دشري ةرھاقلا ، ءارحص  يف  لامشلا  ةمجن  روھظك  كلثم  لجر 

.هللا ةمالس  يف  ةھئاتلا ، سفنلا  يدھيو 
مث اًماع  هیف  تشاع  ةفیض ، مأ  تیب  ىلإ  نسح  مأ  تلحرو 

.هبالط ضعبو  ورمع  ىوس  اھتزانج  رضحي  ملو  تمص  يف  تتام 
تمضناو ديدجلا ، تیبلا  يف  ةدیبزو  ميرم  عم  ةفیض  مأ  تشاع 

نع تاياكحلا  درس  يف  نھمايأ  نیضقو  ىرخألا ، ولت  ةدحاولا  مھل 
تایفوصلاب ةيوازلا  تألتماو  ءاسنلا ، ربصو  لاجرلا  ةوسق 

يف نيزوجعلا  نیتأرملا  ةراجت  ترھدزاو  ثيدحلل ، تاظفاحلاو 
.ةرھاقلا

، نینس عضب  دعب  ورمع  امھجَّوزف  نیسحو  دمحأ  نادلولا  امأ 
لاقتنالا نادلولا  ررق  ىتح  امھیتجوز  عم  هتیب  يف  هعم  اشاعو 
يتجوزو ةفیض  نیب  شیعلا  ةلاحتسا  دعب  .لقتسم  نكس  ىلإ 

.نیسحو دمحأ 
راوطألا ةبيرغ  اھارتو  ةيادبلا ، ذنم  ةفیض  هركت  تناك  دمحأ  ةجوز 
لھسأ اھھرك  لعج  نكادلا  اھنولو  ةسوسمم ، وأ  امبر  ةرحاسو 

يأرب ةفیض  ةالابم  مدعو  اًغاستسم .، اھاياون  يف  كشلاو 
يلماح باقر  برض  عقو  هل  ناك  لاجر  وأ  ءاسن  نم  نيرخآلا 

: اھجوزل لوقت  تناكو  ٍّدحتب ، نذإ  برحلا  تنلعأ  .راتتلل  لئاسرلا 
امكو سانلا  ضعب  نظي  امك  لامجلا  ةعراب  تسیل  ةفیض  نإ 

ًابورشم هبرشتو  مھیبأل  رحست  اھنإو  اھسفن ، يھ  فرصتت 
الإ وھ  ام  اھل  خیشلا  بح  نإو  موي ، لك  ناجلا  رشب  اًجوزمم 
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ةروص يف  موي  لك  اھل  يتأي  يذلا  ِّينِجلا  عم  اھلماعتل  ةجیتن 
اھنكلو ةمارص ، يف  اھجوز  اھتكسأ  .شحوتم  طقو  يرب  بلك 

تأدب ملاعلا ، نود  ةفیضب  لوغشم  اھلقعو  مالكلا  يف  ترمتسا 
بالكلاب متھت  اھنأو  ةبيرغ ، تالكأ  خبطت  ةفیض  نأ  اھجوزل  وكشت 

اھتنبا عم  تیبلا  جراخ  جرختو  لب  موي ، لك  ماظعلا  اھیطعتو  ةلاضلا 
نأكو اھتلفط ، ىلع  قلق  الو  فوخ  الب  بالكلل  ماعطلا  يطعتل 

.ةبحملاو ریخلا  حرطت  لیخن  راجشأو  اًدورو  تحبصأ  ةلاضلا  بالكلا 
ؤرجي هنأ ال  اھربخي  ناك  دمحأو  هیبأل ، ىوكشلا  ىلع  هثحت  تذخأ 

، اًءوس اھنم  َري  مل  هنأو  ةفیض ، نع  هدلاو  عم  مالكلا  ىلع 
ىلع نیسح  ةجوز  تثحو  ةفیضل ، اھھرك  يف  ةجوزلا  ترمتساو 
ناجو يلفسلا  ناجلاب  تاياكحلاو  صصقلا  تَمَّعطو  اًضيأ ، اھھرك 

.امھلافطأ تومیل  مھل  رحستو  ناجلا  ةفیض  ملكت  فیكو  ، راحبلا
، طق اذھ  نع  بألا  عم  مالكلا  ىلع  اؤرجي  مل  نيدلولا  نكلو 

ءابرغلا هرك  تداتعا  نیتجوزلا ، هرك  مھفتو  فرعت  تناك  ةفیضو 
، هرُكلا كلذ  تلھاجتو  ةقیقحلا ، نع  هبلق  قلغأ  نم  هركو 
عم ةلاضلا  بالكلل  ماظعلا  مدقتل  ایموي  جورخلا  يف  ترمتساو 

، صوق يمحتو  رشلا  درطت  يتلا  عابضلا  نع  اھل  يكحتو  اھتنبا ،
.حرشنم ردصو  نیتعستم  نینیعب  عمتست  ةلفطلاو 

تیبلا نم  لیحرلا  نادلولا  ررق  بذجلاو  دشلا  نم  رھش  دعب 
، بألا ىلإ  لصت  نیتجوزلا  ىدحإ  نم  ناسل  ةلز  نم  اًفوخ 

اھنأكو هتجوز  يمحي  امھدلاو  نأ  نافرعي  اناكو  روثيو ، بضغیف 
لك اھبحي  اذامل  نامھفيو  اھيذؤت ، ةملكب  حمسي  نل  هنأو  هتلفط ،

.بحلا اذھ 
همامأ فقوف  هنبا ، بألا  ىدان  بألا  ةقفاوم  دعبو  امھلیحر  لبقو 

ىلإ لحرت  امدنع  دمحأ ، مسح : يف  ورمع  لاقف  ةبھر ، يف 
كتیب لھأب  أدبت  نأ  كديرأ  خیشك  ديدجلا  كلمع  أدبتو  كتیب ،

.كتجوز حلصتو 
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نیتئلتمم اھینیع  ىرأ  ورمع : لمكأف  عزف  يف  هینیع  دمحأ  حتف 
يھ هیلع ، ءاضقلاو  هتعراصم  نم  دبال  ضرم  دقحلاو  دقحلاب ،

.كتیب يف  ىلوألا  كتمھم 
ام ْتلعف  لھ  يبأ ، اي  لعفأس  يزخلا : نم  ءيش  يف  دمحأ  لاق 

.ةوسقب اھبقاعأسو  ينربخأ  كنزحأ ؟
حلصأ لعفت ، مل  دمحأ : فتك  ىلع  تبري  وھو  ةوق  يف  بألا  لاق 

.ةنسحلا ةظعوملاو  ةمكحلاب  اھمِّوقو  ينب ، اي  كتجوز 
، كنبا ةجوز  ْمُلت  ال  امھترجح : لخد  امدنع  قفر  يف  ةفیض  تلاق 

.اًدبأ اًدحأ  يذؤأ  يننأ ال  عم  ةفیخم ، يلاعفأ  نأ  ىرت  سانلا  لك 
تسیل اھنكلو  ةبيرغ ، لاعفأ  يھ  لاق : مث  مكھت  يف  مستبا 

.ةفیخم
ال مھنأل  ةيربلا ؟ تاناویحلا  سانلا  هركي  َمِل  ورمع  اي  فرعت  - 

ىبأت هیبأ  ةرح  اھنأل  اھعاضخإو ، اھیلع  ةرطیسلا  نوعیطتسي 
نأ فرعي  ناسنإلا  نامألاو ، ماعطلا  لجأ  نم  ولو  ىتح  ةيدوبعلا ،

هدعاوق عبتت  اھنأ ال  فرعيو  اھھركیف ، هیلع  قوفتت  تاناویحلا  هذھ 
هتدارإ ىدحتتف  اھینیع  يف  ةماركلا  ىريو  اھدسحیف ، ةیساقلا 

.همزھتو
نع نیملكتت  كنأكو  اھینیع : ىلإ  رظني  وھو  لمأت  يف  لاق 

.كسفن
..و ءارحصلا  شوحو  نع  لب  ةعرسم : تلاق 

دمحأ ةجوز  نأ  دقتعأ  عابضلا ، نم  ریثكب  لمجأ  كنكلو  اھعطاق :
.كلامج نم  راغت  تناك 

َّينیع ريدأ  نأ  عطتسأ  مل  قح ، اھعم  لاقف : اھسأر ، تأطأط 
.كتيأر ةظحل  لوأ  ذنم  رومألا  نطاوبب  ملاعلا  انأو  كنع 

تاناویحلا ءاطعإ  نع  عنتمأ  نأ  لضفت  َتنك  ول  ددرت : يف  تلاق 
.لعفأ نلف  ةمطاف  عم  ماعطلا 
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ال ةيربلا  تاناویحلا  نأ  تفرعو  ةفیض ، اي  لبق  نم  تلواح  - 
كديرأ انأو  رسألا ، يف  تومت  اھیلع ، ةرطیسلا  نكمي  الو  عضخت 

.يعم ةیح 
* * *

دعب اھضرم  نإ  بیبطلا : لاق  ةمطاف ، ىوس  ةفیض  بجنت  ملو 
؛ اھل اًریخ  ءاج  امبر  اھباجنإ  مدع  نإ  لاقو : امبر ، اھیلع  رَّثأ  ةدالولا 

ةفیض تنزح  .اًديدج  ًالمح  لمحتت  نأ  نمضي  هنأل ال  شیعت ، ىتح 
تناك اھتنبا ، يف  اھبح  لك  تبكس  مث  ةيادبلا ، يف  اذھ  ىلع 
اھدلاو ناكو  ناویح ، يأ  نم  سیلو  رشبلا  لك  نم  اھیلع  فاخت 
تظفح ةعساتلا  نس  يفو  طبضلاب ، هءانبأ  ملع  امك  اھملعي 

، بألا نم  اھدخ  ىلع  ةلبقو  ةماستبا  ىلع  تلصحو  نآرقلا ،
.لاجرلا لك  ىلع  نیقوفتتس  كب ! روخف  انأ  مك  ةقث : يف  لاقو 

فرعت ةلفط ال  يھو  اھرمع  نس  ىلع  ترسحتو  مألا  تمستبا 
.ماوعأ دعب  اھجوز  ىوس  لجر  نانح  الو  بأ  فطع 

نأ هیلإ  تراشأو  ، امھشارف ىلع  تسلج  مویلا  كلذ  يف  ًالیلو 
لوح اھعباصأب  رودت  تأدب  لعف  امدنعو  اھيذخف ، ىلع  هسأر  عضي 

؟ نآلا تنأ  دیعسأ  ورمع ، ةقر : يف  تلاقو  هنقذ ،
!؟ لاؤسلا اذھ  ام  لاق : مث  يناوث  تمص 

كحومط نأب  رعشأ  ًانایحأ  هرعش : ىلع  اھدیب  رمت  يھو  تلاق 
كلملاب ىوس  كبلق  لخدي  ال  اضرلا  نأو  ملاعلا ، طیحیل  دتمي 

.كیلامملا نم  كنأكو  ةرطیسلاو ، ةوقلاو 
ایفوص ىرأف  كیلإ  رظنأ  ًانایحأو  ةعرسم : تلمكأف  هھجو ، سبع 

ال ةدابعو هللا ، هبتكو  هملعل  هتایح  بھو  ءيش ، لك  يف  اًدھاز 
، نینب الو  لام  الو  ةوق  الو  دجمب  متھي  ال  اضر هللا ، ىوس  يغبي 

.ناعراصتي كلخادب  نینثالا  نأكو 
.يغبأ ام  ةرخآلا  يھ  ءارھلا ؟ اذھ  ام  بضغ : يف  لاق 
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؟﴾  َایْنُّدلا َنِم  َكَبیَِصن  َسَنت  َالَو  : ﴿ لقي هللا ملأ  - 
.ديرأ ام  تققحو  يبیصن  تذخأ  - 

؟ نآلا دیعسو  تنأ  ٍضارأ  - 
.ينع ٍضار  املاط هللا  دیعسو  ٍضار  مسح : يف  لاق 

الب كسفن  أرقأ  ًانایحأ  ينرذعا ، تلاقو : اھتلبقو  هدیب  تكسمأ 
.تاذلاب تنأ  كسفن  اذكھ ، ددرت  الو  لجخ 

.اًمود اذھ  نیلعفت  .فرعأ  - 
؟ ينبحت لزت  ملو  - 

؟ كل لوقت  اذام  يسفن ، نیئرقت  - 
مستي ميركلا  دبع  نب  دمحأ  نب  ورمع  خیشلا  نإ  لوقت : - 

، دانعو نایغطو  تنعت  بحلا  نإو  اًدبأ ، هيأر  نع  حزحزتي  الو  دانعلاب 
اي ةلوھسب  ریغتت  ال  هنم ، رارف  الو  نمز  ذنم  كیلع  رطیس  هنإو 

.خیش
؟ يالوم اي  يلوقت  نلأ  - 

.يضاقلا كنأب  رعشأ  امدنع  اھلوقأس  خیشلا ، نآلا  كنأب  رعشأ  - 
كنأب يِّكش  ىقبیس  طق ، كلثم  اًدحأ  لباقأ  مل  مسح : يف  لاق 

.ناج نم  ةسوسمم  وأ  ةروحسم 
، بولقلا لك  نتفي  تنأ  كرحسو  صاخلا ، هرحس  انم  لكل  - 

.تاذلاب انأ  يبلقو 
ىلع طغضتو  ناجلاك ، سفنلا  أرقت  فلتخم ، عقو  ةفیض  تاملكل 
امبرو اھلفط ، هنأك  هیلإ  عمتستو  ُهُل  ـ ِّلَدُت .ةوقلاو  فعضلا  راتوأ 
عروو فلتخم ، هنأ  هل  دكؤت  .ةفرعملل  اھمھنو  هسفن  رورغ  لمحتت 

، دحاو نآ  يف  لتاقمو  ملاعو  ٍضاقو  خیشو  بتاك  يرقبعو ،
هثحتو هتلآضب ، هرعشتف  ًانایحأ  جضنلاو  مكھتلاب  نائلتمت  اھانیع 

، باجعإلاو نانحلاب  اھتارظن  ئلتمت  ًانایحأو  ةفرعملاو ، مھفلا  ىلع 
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مھفو قئاقحلا  لكل  لصو  يذلا  رومألا  نطاوب  لكب  ملاعلا  هنأكو 
، هِرّیحتو هشھدتو  اًمود  هقلقت  نيرخآلا ، نع  باغ  ام  لك 

ناك .عابضلا  طسو  ءارحصلا  يف  اھآر  موي  اھقشع  امك  اھقشعيو 
ةفلتخم ةقيرطب  تفرصت  ول  قیضلاب  رعشيو  ًانایحأ ، اھنم  بضغي 

اًئیش لوقت  ًانایحأو  اھموليو ، اھعم  هربص  دقفي  ناكو  هتاعقوت ، نع 
اھلھاجتیف يدحتلا ، نم  ءيش  يف  بیجت  وأ  اھنیح  همھفي  ال 

، بلاغلا يف  عیطتسي  الو  نینثا ، وأ  اًموي  اھمصاخي  نأ  ررقيو 
بيذعتلا حاجن  مدعو  مول ، ِّيأ  ىلع  يضقت  سأیلا  نس  ىركذف 
ماصخلا تلعج  همالستساو  بلقلا  رییغت  يف  تاملظلاو 

.ًالیحتسم
.ةنجلا اضر  نم  ةحفن  هب  هلوح  اھدوجو  ةفیض ..،

* * *
مأ هتجوز  هتكرت  نأ  دعب  يواضر  رجاتلا  نإ  تاعئاشلا : لوقت 

ةنوشخو هتظلغ  اھیف  غرفي  هتيراج  ىوس  همامأ  دجي  مل  ةفیض 
، نیماع وأ  ماع  دعب  ةيراجلا  تبرھف  اھبسيو ، اھبرضي  أدبف  هعابط ،

لھأ حبصأو  هیلع ، اولواطتو  هتراجت  ىلع  روكذلا  هؤانبأ  رطیسو 
.هئانبأو بألا  نیب  موي  لك  خارصلا  ىلإ  نوعمتسي  صوق 

غلبي مل  ةزاجإلا  ىلع  يدومحملا  خیش  بلاطلا  لصح  نأ  دعبو 
ىلإ ورمع  نیبو  هنیب  رسلا  اذھ  ىقبأو  ناطلسلا ، ىتح  اًدحأ 
ىلإ ىقرت  نأ  دعب  ورمع  نیبو  هنیب  تالباقملا  تلقو  رمعلا ، ةياھن 

مل امھنیب  ةقادصلا  ىركذ  نكلو  رصم ، جراخ  ثعبو  ریمأ  ةجرد 
.يدومحملا خیشلاو  ورمع  خیشلا  نیخیشلا : كرتت 

ةعست ةَّدم  امات  اًعاطقنا  قوقربو  ورمع  نیب  ةلصلا  تعطقنا 
ناطلسلا نأب  ناطلسلا  نم  سراح  هءاج  ىتح  ةینامث ، وأ  ماوعأ 

.اًدغ سیلو  مویلا  مھم  ءيش  يف  هديري 
فرعي ناكو  اًقلق ، نكي  مل  هنكلو  هتجوزو ، هيدلَو  ىلع  قلقلا  ادب 
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.ناطلسلا هديري  اذامل 
* * *

سبالمب يدومحملا  خیش  هلبقتسا  رصقلا  ىلإ  لوخدلا  دنع 
، هحفاصي وھو  هسأر  أطأطو  ةبیھلاو ، مارتحالا  سفنب  نكلو  ءارمألا 

اًمود يسفن  دعسي  كب  ءاقللا  لاقو : هتھبج  ىلع  ورمع  دي  عضوو 
.فرعت امك  رصم  يف  نكأ  مل  ترَّصق  ول  ينحماس  ورمع ، خیش  اي 

كیلامملا يف  لمألا  ينیطعي  كب  يئاقل  لب  لاقو : ورمع  مستبا 
.فرعت امك  ءارمألا  نیبو  ينیب  ةقث  دجوت  تقو ال  يف 

.فلتخم ریمأ  تنأ  تنأ ، ىوس  لمكأو : هلوح  ورمع  رظن  مث 
.ملع بلاطو 

؟ ریخب سیل  ناطلسلا  لمكأ : مث 
.ریخب سیل  مھجت : يف  يدومحملا  خیش  لاق 

ام وأ  اًماع  نجسلا  تايركذو  نجشلا  نم  ءيش  يف  هسأر  َّزھ 
.بضغو ةنیغض  لك  فرجتو  دوعت  قوقرب  نیبو  هنیب  برقي 

.هلوح هتاجوزو  هدالوأ  ىأرو  ناطلسلا  ىلع  لخد 
توص يف  لاق  مث  روضحلا ، فرصیل  هيدیب  ناطلسلا  راشأ 

انسلاجم دقتفأ  مك  ..ورمع  هرھظ : ىلع  قلتسُم  وھو  فیعض 
.نجسلا يف 

نإ ریخب  نوكیس  يالوم  ًالئاق : هعارذ  ىلع  تبرو  ورمع  مستبا 
.هللا ءاش 

معت ةيوق  ةحئار  توملل  اھتحئار ، مشأ  ةياھنلا ، يھ  لب  - 
، هینبو هتبحاصو  هیبأو  هِّمُأو  هیخأ  نم  ءرملا  رفي  موي  ناكملا ،
، كینبو كبحاص  نم  اًضيأ  رفت  كلعجت  سفنلا  ىلع  ةوطس  مكحلل 

؟ نآلا يغبأ  اذام  فرعتأ 
؟ ركسلاو تيزلاب  نامر  تفاخ : توص  يف  ورمع  لاق 
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؟ تفرع فیك  - 
.بلق رھظ  نع  رخآلا  انم  لك  فرعو  اًعم  اھانیضق  مايأ  يھ  - 

؟ ينم ًابضاغ  لزت  مل  - 
.بضغلا نم  ىودج  ال  - 

؟ توملا تقو  بضغلا  نم  ىودج  دصقت ال  - 
.اًعيرس يھتنت  قوشو  بضغ  يف  اھیضقن  مايأ  يھ  - 

اذإ ام  كلأسأل  تاذلاب  مویلا  كب  تیتأ  فیعض : توص  يف  لاق 
.فرعت تنأ  رانلا ، مأ  ةنجلا  لخدأس  ُتنك 

.فرعأ ينأ ال  فرعي  يالوم  - 
لیلق دعب  اھعمسأ  نأ  لبق  ةباجإلا  ينطعأ  َتمھفو ، َتأرق  - 

.ناحتمالل ادعتسم  نوكأل 
يتأت دحأ ، هتباجإ  فرعي  الو  لبق  نم  هرن  مل  ناحتما  وھ  - 

، انتوفغ يف  اھظحلن  ملو  امبر  انیلع  ترم  ةعقوتم ، ریغ  هتلئسأ 
لئالدلا عبتن  لب  ةجیتنلاب ، انل  ملع  الو  دھتجن  بیجن  امدنعو 

.يالوم اي  هینغي  نأش  انم  لكلو  ةاجنلا ، لواحنو 
لیبسلاو ةسردملاو  دجسملا  ُتینب  فرعتو ، يتفت  لب  - 

.يتعاطتسا ردق  ُتلواحو 
؟ نذإ كشلا  َمِل  - 

.عمطيو ئطخي  ناسنإلا  - 
.عیمجلل عستت  هتمحر  انبرو  - 

ىوس دمخي  ال  فوخلاو  اًمود ، يسفن  يفشت  كتاملك  - 
.اًعم هلكأنل  نامرلاب  اوتأي  َسرحلا  رمْؤا  لوصولاب ،

* * *
مؤشلاب اھتءوبن  نأ  فرعت  ملو  ةدیبز ، ماعب  اھدعبو  ميرم  تتام 

يف ءاملعلا  نإ  و  لوغملا ، دي  يف  عقتس  ماشلا  نأو  ققحتتس ،
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.ةلاحم كالھلا ال  كنل  رومیت  دي  ىلع  اھریصم  نأ  نوفرعي  رصم 
مايألا نأو  مؤش ، ريذن  ناك  عابضلا  لتق  نأ  ةلھو  لوأل  ةفیضل  ادب 
فاخي بصنم  الب  اھجوز  نأ  تركشو هللا  اًءوس ، دادزتس  ةمداقلا 

.لوغملا دي  ىلع  نكممو  زئاج  ءاملعلا  حبذ  نكلو  هیلع ،
هنأ ودبي  الو  رمخلا ، بحي  قوقرب  نب  جرف  ديدجلا  ناطلسلا 
ِطعي مل  رھن  نم  دالبلا  اَّمع  طحقلاو  فافجلاو  اًریثك ، اھنم  قیفي 

.فوخو ةبير  اھلك  لاوحأو  اًماوعأ ،
معط الب  رمعلا  حبصأو  ةدیحولا ، اھتنبا  ىلع  ةفیض  تفاخ 

اھتعنمو تیبلا ، يف  ةرجح  اھیلع  تقلغأ  .دكؤم  توملا  راظتناو 
رابكلاو لافطألا  فطخو  ةرھاقلا ، ألمت  ضارمألاف  جورخلا ؛ نم 

، دئازلا اھفوخ  ىلع  اھجوز  اھمال  .ةیموي  ةقیقح  حبصأ  مھعیبو 
اوءدبو ماع ، دعب  اًماع  مھُلام  َّلق  هل ، عمست  ملو  ِلابت  مل  اھنكلو 

ةفیض نكلو  ىولحلا ، ءارش  وأ  محللا  لكأ  لبق  اًریثك  نوركفي 
ةمطاف ةمالس  طقف  امھلغشي  ناك  اًریثك ، اذھب  ایلابي  مل  اھجوزو 

.نيدلولاو
دبع روازتلا ، نع  ایندلا  مھتھلأو  نینس  هرظتني  ناك  رئاز  هءاجو 

.نودلخ نب  نمحرلا 
طوقس ةرسح : يف  نودلخ  نبا  لاقو  تاعاس ، اسلجو  اًعم  الكأ 

.كباشتم امھنیب  ریصملاو  لزألا ، ذنم  رصم  طوقس  ينعي  ماشلا 
، فرعت امك  بورحلا  تقو  عفشي  نيد  نكلو ال  ملسم ، كنل  رومیت 

؟ كل لقأ  ملأ 
قوقربك يوقلا  ناطلسلا  ىلإ  رصم  جاتحت  دیكأت : يف  ورمع  لاق 

ًالمحت لقأو  اًعرو  رثكأ  ناطلس  يتأي  نأ  ىنمتأ  نكلو  امبر ،
.داسفلل

كْلُملا ةوطس  مامأ  فقي  عرو  ال  لاق : مث  نودلخ  نبا  مستبا 
َّيلإ لصي  كتیص  ورمع ؟ اي  بتكتأ  كبتك ؟ لاح  فیك  .ةوقلا  رحسو 
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نأ دبال  ءاملعلا ، يف  حورلا  ثبت  رصمو  ریثكلا ، نوفرعي  كبالطو 
.بتكت

.لواحأ ورمع : لاق 
دعب .مزالو  بجاو  هیف  داھتجالاو  فوخو ، قلق  هلك  رصع  وھ  - 

بتكأ نآلا  رشبلا ، نع  بتكأ  تحبصأ  اھتميزھو  يسفن  ةدحو 
كولملا امأ  اًمود ، نوقابلا  مُھَف  مھمھفأو ؛ سانلا  لاوحأ  نع 

.رمعلا لاوزو  كْلُملا  لاوزب  نولوزیف 
كناديزي كدقفو ال  كنزح  نأكو  كبتك ، تأرق  دیكأت : يف  ورمع  لاق 

.ةفرعمو اًراكتبا  الإ 
ُتلواح اًماع  نیعبس  لاوط  هتملعت  ام  اًمود ، دقفلا  وھ  اذكھ  - 

تاياكحو اًصصق  سیل  خيراتلا  ورمع ، اي  يبتك ، يف  هنع  ِرّبعأ  نأ 
، دالبلا ةمدخ  يف  هرمع  ىنفأو  صلخأ  رخآو  ىغط  مكاح  نع 

نع يكحيو  سانلاب  مِلاعلا  متھي  امدنع  سانلا ، نع  خيراتلا 
ةقيرط خيراتلا  حبصي  نْيَرََشب  امھفصوب  ناطلسلاو  مكاحلا 

.مھفلل
لیلحتلل ةقيرط  نارمع  لكلو  دعاوقو ، طامنأ  رشبلا  لكل 

، هسفن رركي  خيراتلا  نأ  انمھفل  يملعلا  قيرطلا  انعبتا  ول  مھفلاو ،
نم دبال  لبقتسملاب  أبنتنل  .لبقتسملا  يف  ثدحیس  ام  انفرعو 

ذختي فیكو  ، نارمعلاو رشبلا  طامنأ  مھف  لالخ  نم  رضاحلا  مھف 
وأ هفعضي  يذلا  امو  ةوقلا ، هیطعي  يذلا  امو  هتارارق ، مكاحلا 

.هفیخي
نارمعلاو ضرألاو  فارعألا  نیب  طبرلاو  مھم ، يملعلا  لمأتلا 

نيدلا بتكب  طقف  متھي  الأ  دبال  نيدلا  لجر  يرورض ، سانلاو 
، لدعلاب سانلا  نیب  مكحي  نأ  عیطتسیل  رشبلاب ؛ لب  هقفلاو ،

.امھجئاتنو داسفلاو  ملظلا  بابسأ  فرعيو 
جرخو اھدعب ، تام  نودلخ ، نبا  اھیف  ىري  ةرم  رخآ  تناكو 
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يف تقو  دعب  قوقرب  نب  جرف  ناطلسلا  لتُقو  ماشلا  نم  لوغملا 
نل قوقرب  ةلئاع  نأ  حضتا  ام  نكلو  هلتق ، نم  حضتي  مل  ماشلا ،
ةوق نأو  كیلامملا ، هلبقتي  نل  مداقلا  سانلا  نبا  نأو  مكحت ،
دالب لكو  ماشلاو  رصم  ىلع  ءاقبإلا  عیطتست  يتلا  يھ  لتاقملا 

، ذقنملا كولمملاو  مداقلا  لتاقملا  نويرصملا  رظتناف  نیملسملا ،
مأ ةیجربلا  كیلامملا  نم  مأ  ایكرت ؟ مأ  ایسكرش  نوكیسأ 

عزویس مأ  ىولحلا  عزوي  مث  سوكملا  ضرفیسأ  ةيرحبلا ؟
؟ جرف دعب  هنولمحتیس  نونج  َّيأ  سوكملا ؟ ضرفي  مث  ىولحلا 

هنكلو جرف ، ببسب  ةرھاقلا  قاوسأ  نم  ىفتخا  بیبزلا  نأ  عیشأ 
.رصم لھأو  ءاملعلا  ذقنأو  ، ةياھنلا يف  لوغملا  ىلع  رصتنا 

لتاقم كیلامملا ، نم  ذقنملا  ءاجو  اًحضاو ، لالھلا  رھظو 
، دالبلاو لیبس هللا  يف  توملاو  ةیحضتلا  ىنعم  فرعي  براحمو 

.لوغملا ىلع  هدونجب  رصتنا  نم 
لتق نأ  رصم  لھأ  سماھتو  يدومحملا ، خیش  رصنلا  وبأ  ديؤملا 
دالب لك  نارمدي  اداك  همؤشو  هنایغط  نأو  اًجرف ، ناك  جرف 
امبر لعف ، ام  معنف  يدومحملا  خیش  هلتق  ناك  نإ  نیملسملا ،

نم ریثكلا  لتقي  كیلامملا ؟ ةداع  تسیلأ  يردي ؟ نم  هلتق ،
مكحي نأ  نم  دبال  ناك  طقف ، مھنم  يوقلا  رمتسيو  نیطالسلا 

تجوزتو سوفنلا ، تأدھو  طحقلا  ىفتخا  اھقحتسي ، نم  رصم 
.اھدلاو بالط  دحأ  نم  ةفیض  ةنبا 

* * *
ءابولا نم  عزفلا  اھبیصي  ةرات  هتجوز ، رُّیغت  ظحالي  ناك 
اھتنبا جاوز  دعبو  ةئجافم ، نزح  تالاح  اھباتنت  ةراتو  تاعاجملاو ،

مضت اھدحو  تسلجو  اھترجح ، تقلغأ  ثالثلا  اھتاھمأ  تومو 
تبلط بابحألا ، لك  لحرو  ةدیحو  تحبصأ  اھنأب  متمتتو  اھدسج 
هنكلو ةمطاف ، ىوس  اھل  سیلف  اھعم  ایقبي  نأ  ةنبالا  جوز  نم 
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تأفطنا .امبر  ةرم  عوبسأ  لك  اھروزت  ةمطاف  تحبصأو  ضفر ،
، ةلوفطلا ذنم  اھفرعت  ةدحو  تقناعو  ىرخأ ، ةرم  اھانیع 

موي دعب  اًموي  اھآر  .نماكلا  اھنزحو  سفنلا  ةشحول  تملستساو 
ناك هنكلو  هعم ، سلجتو  مستبتو  همامأ  ةیعیبط  ودبت  نأ  تلواحو 

.بلق رھظ  نع  اھفرعي 
ىلإ ال رظنت  اھشارف  ىلع  ةسلاج  يھو  اھیلع  لخد  موي  يف 
ام نیسانتتف  هدقف  نكمي  امو  ایندلا  رمأ  كلغشي  لاق : مث  ءيش ،

.ةفیض اي  يقیفأ  نیكلمت ،
..ينرذعا نزح : يف  تلاق 

..كعم انأ  - 
اذام ينتكرت  ولو  .اًعیمج  ينوكرت  امك  َتنأ  ينكرتت  نأ  فاخأ  - 

؟ لعفأ
كش فوخلا  يف  اھيدي : ىلع  تبري  وھو  مسح  يف  لاق 

مسري هللا  يف  نیقیلا  يعََدت  نأ  دبال  ةنمؤم ، تنأو  لالضو ،
نأ يھ  ىوقتلا  قیطن ، ال  ام  انلمحي  ال  وھف  ةمداقلا ؛ كمايأ 

؟ نیمھفتأ اھعناصب ، كتقثب  مايألا  ردغ  ينمأت 
.ةتماص تَّلظ 

َِّالإ ْمُكِسُفَنأ  ِيف  َالَو  ِضَْرْألا  ِيف  ٍةَبیِصُّم  نِم  َباََصأ  اَم  : ﴿ لمكأف
َالْیَِكّل ( ٢٢  ) ٌریَِسي َِّا  َىلَع  َكِلَٰذ  َِّنإ  اََھأَرْبَّن  َنأ  ِلْبَق  نِّم  ٍباَتِك  ِيف 

َّلُك ُّبِحُي  َال  َُّاَو  ْمُكَاتآ  اَِمب  اوُحَرْفَت  َالَو  ْمَُكتاَف  اَم  َٰىلَع  اْوَسَْأت 
﴾. ٍروُخَف ٍلاَتْخُم 

.قلعت ملو  هیلإ  ترظن 
.ةركف َّيدل  ةھرب : دعب  سامح  يف  لاقف 

؟ تقولا ضعب  ينِتقفار  ول  كيأر  ام  لاقف : هیلإ  ترظن 
، ملعلل ًةبلاط  يننیقفارت  لمكأف : ةشھد  يف  هیلإ  ترظن 
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.يننیملعتو نیملعتت 
?!! ءيش لكب  فراعلا  تنأو  كملعأ  اذامو  تلاق : مث  تمستبا 

كملعأو ةشحوتملا ، تاناویحلا  نع  يننیملعت  نانح : يف  لاق 
.ثيدحلاو هقفلا  نع 

.يعم كتقو  عیضتس  سأي : يف  تلاق 
، اًعوزج قلخ  ناسنإلا  ملعلا ، عم  تقولل  عایض  ال  لاقو : هدي  َّدم 

ينس رفحي  ضرم  وھ  ماذجلاك ، كمايأ  لكأي  فوخلا  يلعجت  ال 
.اھھوشيو كرمع 

.ًاناسنإ تسلو  كَلَم  كنأ  نظأ  ًانایحأ  تسمھو : هدیب  تكسمأ 
نم ریمأ  يننأ  نینظت  ىرخألا  نایحألا  يفو  لاقو : اھنم  برتقا 

؟ كیلامملا
ملعتأ نأ  ىنمتأو  قفاوأ  ..ورمع  حایترالا : نم  ءيش  يف  تلاق 

.فرعت ول  كقشعأو  كنم ،
؟ يننیقشعت تلز  ام  ةقر : يف  لاق 

نِّكسُي ملعلا  لعل  ينملع ، خیش ، اي  ةبوتكم  رادقأ  يھ  - 
.لیحتسملا ىلإ  قوشلا  ران  دِمخُيو  ةھئاتلا ، سفنلا 

اھملعي ایموي  نیتعاس  اھعم  يضقي  وھو  مویلا  كلذ  ذنمو 
نإ اھب  قفري  الو  ًانایحأ  اھیلع  ظلغيو  هبالط  دحأ  اھنأكو  اھشقانيو 

شقانتو تابثو ، ةوقب  يدحتلا  لباقت  تناكو  ظفحت ، وأ  مھفت  مل 
، يغبي ناك  امكو  دارأ  امك  اھمايأ  ألمو  أدھتو ، لعفنتو  ةبراحملاك ،
، شاقنلا يف  ًانایحأ  رصتنت  نأ  لواحتو  مھن ، يف  أرقت  تحبصأف 

نم توترا  ىرخأ ، نایحأ  يف  اھحطانيو  نایحألا  ضعب  يف  اھكرتيو 
.ركتبم ٍّيَِّرب  لقعب  هتمھفو  عابضلا  ةوقب  ملعلا 

* * *
نانیعلا تأدبو  لالھلا ، روھظ  عم  ورمع  سأر  ىلع  بیشلا  رھظ 
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وذ باتكلا  ودبيو  ةمھبم ، وأ  ةدیعب  ءایشألا  ودبتف  ًانایحأ  ناعدخت 
لواحو سردو ، بتكو  باش  ةءارقلا ، بعص  ةریغصلا  فورحلا 

وأ نمزلا  ترحس  اھیلع ، رمي  مل  نمزلا  نأكف  ةفیض  امأ  .داھتجالا 
لزت مل  هناعدخت ، هانیع  امبر  وأ  يردي ، اھسفن ال  ءاقنب  ترصتنا 
َُّيأ ُدبت  ملو  ربكت  مل  فیك  اًموي  اھلأس  .اھلامجو  اھتنتف  لماكب 

تمستباف ديزي ، ام  وأ  اًماع  نيرشع  لاوط  اھھجو  ىلع  طوطخ 
.طوطخلا ىلع  رصتنيو  ةنمزألا  ىدحتي  نكادلا  ينول  وھ  تلاقو :

اھنكلو هیف ، كشي  لزي  مل  يذلا  اھرحس  مأ  اھنول  وھأ  يردي  ال 
اھسفن ىرتو  نآلا  اًزوجع  هارت  نأ  فوخب  رعش  ىتح  ریغتت ، مل 

رودي ام  تفرع  اھنأ  دبال  .ةرم  لوأل  اھآر  امك  ةرشع  ةعباسلا  يف 
حاورألا ضعب  ماعطلا : هل  زھجت  يھو  اًموي  تلاقف  هدلخ ، يف 

هتأر لجر  لمجأ  اي  ةكباشتم ، يھو  ءاقبلاب  دعوم  ىلع  ىقالتت 
.يبرد قیفرو  يملعم  اي  يانیع ،

.ةفیض اي  ًابیش  سأرلا  لعتشا  لاقو : مستبا 
لب يملعمو ، يخیش  اي  كبلق  سملي  بیش  ال  نانح : يف  تلاق 

.مايألا ءيضتو  سفنلا  لسغت  ناولأ 
.ماوعأ ذنم  اھدارأ  امك  اھديريو  اھیلإ  قاتشي  لزي  مل  وھو  اھَّمض 

* * *
تءاضأف راطمألا ، تطقاستو  يلیلخلا ، ناخ  يف  اًعم  اراس 

نویفوصلا فتلاو  ةيوازو ، هاقناخو  ةسردمو  دجسم  ءارو  اًدجسم 
نولسغيو بذعلا  ءاملا  نوبرشي  قوقرب  ناطلسلا  ةسردم  لوح 

َّرم .ةنجلا  نم  ةحفنو  برقلا  يلجتل  نوقاتشيو  ةميدق ، ًابونذ 
ةئیضملا ليدانقلا  ىلإ  رظنو  دجسملا ، رادج  ىلع  هدیب 

ركذتو ديدج ، نولب  موي  لك  يتأي  يذلا  عدبملا  بورغلاب  ةجزتمملا 
ةنيزلاو ماعطلا  ءانفو  كْلُملا  لاوزو  نامرلا  معطو  ليدنقلا  تيز 

ملظ ىلع  ةدھاش  ةخماش ، ةرھاقلا  بلق  يف  دجاسملا  ءاقبو 
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ربانمو ءانفو ، ةلذمو  ةوسقو  قایتشاو  باذعو  ءاقبو  عارصو  ةرصنو 
نوجسلا نيأ  ناَّجسو ، بنذم  لك  نع  دعتبت  نأ  ديرت  ةعفترم 

.ءاقبلا دجاسمللو  اًمود  ءانفلا  مھل  نیجسلاو ؟ ناَّجسلاو 
هینیع مامأ  رمت  تايركذلا  تأرو  هتجوز ، ينیعب  هانیع  تقتلا 

يرتشت نأ  ديرت  اذام  تلاقف : ةشعنمو ، ةئیضمو  ةعيرس  قربلاك 
؟ ورمع اي  مویلا  ناخلا  نم 

.نیفرعت نیقي : يف  لاق 
؟ ًاليدنق تلاقو : اھرامخ  تحت  نم  تمستباف 

روھش انیسنت  ليدانقلا  ةرثك  لعل  قفألا : ىلإ  هجتي  هرظنو  لاق 
.نونجلاو مالظلا 

.اًمود ًالقاع  كارأ  هدیب : كسمت  يھو  تلاق 
هقیفتف لقعلا  عفصت  ةلحرلا  يف  ةمھم  نونج  تاظحل  انم  لكل  - 

ىرأل رمأب هللا  مكاحلا  دجسم  ىلع  َّرمأ  نأ  ديرأ  رورغلا ، سھدتو 
دنع ةھرب  دعب  لباقتن  مث  ليدنقلا  يرتشتل  يبھذا  اًميدق ، اًقيدص 

.دجسملا
ىلصو لخد  رمأب هللا ، مكاحلا  دجسم  ىلإ  وھ  هجتاو  تبھذ ،

يقت انھ ، فاكتعالا  ىوھي  هنأ  فرعي  ناكو  قيدصلا ، نع  ثحبو 
.يزيرقملا يلع  نب  دمحأ  نيدلا 

..ملعلا بلاطو  خیشلا  ىلع  مالسلا  لاقو : هفتك  سمل 
هحفاصو ورمع  ىلإ  رظن  ةباتكلا ، يف  اًكمھنم  يزيرقملا  ناك 

دبع نب  دمحأ  نب  ورمع  همامأ : سولجلل  هوعدي  وھو  لاقو  ةرارحب 
.اھلوح امو  ةرھاقلا  ءيضت  كبتك  يطانملا ، ميركلا 

.كترايزب نودلخ  نب  نمحرلا  دبع  يناصوأ  قفر : يف  لاق 
الو ُتأدب  ام  هالول  يخیشو  يملعم  نینح : يف  يزيرقملا  لاق 

.ُتعرش
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؟ تیھتنا لھو  - 
مايألا ىلع  رصتنت  اھلعل  اھحرشأو ؛ اھبتكأ  تاملك  يھ  لب  - 

، هتسمطو هتریغو  الإ  اًدوجوم  كرتت  الو  نافوطلاك  وحمت  يتلا 
لك ِرّیغت  مايألا  نإ  كل : لقأ  ملأ  ..اًماوعأ  َكََرأ  مل  ..ورمع  اي  َتْبِش 

!؟ ءيش
.نیح ىلإ  ولو  اھخيرات  ىلع  ىقبتو  كرتافد  يف  اھلجست  - 

، اًدبأ مھفلل  لصأ  الو  بتكأل  يرمع ؛ يف  دم  نأكو هللا  لواحأ  - 
.يقلح قرحي  أمظلاو  ءام  نم  يفكتسأ  الو  ملعتأ 

اي ءانفلاب  الإ  لوصو  ال  ةفھللاو ، شطعلا  ديزت  ..مايألا  اذكھ  - 
.يخأ

، ةقیقحلا نع  مھولا  زرفت  نأ  لواحت  يطانم  خیش  اي  كبتك  - 
.بیطلا نم  ثیبخلا  نیبتو 

.اًضيأ انأ  لواحأ  - 
نأ نم هللا  بلطأأ  يردأ  الو  نزح ، الو  دقف  الب  اًرمع  كل  ىنمتأ  - 

مايألا نأ  فرعت  ةجوزلاو ، دلولا  تومي  امدنعف  مأ ال ؛ كرمع  لیطي 
.يعفاشلا لاق  امك  ءاقب  ایندلا  ثداوحل  امو  ءاشت ، ام  لعفت 

كلثم بیصأ  نم  نأ  يل  ودبي  لاق : مث  هفتك  ىلع  ورمع  تبر 
ةفرعملاو ملعلا  يطعي  ءاخسب ، يطعي  نم  وھ  ةجوزلاو  دلولا  يف 

اذكھ يھتني ، ال  ًانزح  هئاطعب  سكعي  هنأكو  ءاطعلا ، يف  عدبيو 
.نودلخ نبا  ناك  اذكھو  تنأ 

ال رثكأو ، هلثم  نزحأس  يننأ  ِردأ  ملو  رشبلا ، نع  هنم  تملعت  - 
.اًمود نولعفي  امك  كیلامملا  عراصتو  ماكحلا  ریغت  ..سأب 

اھلمح ىلع  ىوقي  الو  يوقلا ، اھمكحي  نیقي : يف  ورمع  لاق 
.ةنامألا يدؤي  نأ  عیطتسي  خیش  ديؤملا  فزاجملا ، يقتلا  ىوس 

.برق نع  هفرعت  كنأكو  ورمع  اي  هیف  قثت  - 
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رصم نأ  فرعأو  اًقوقرب ، فرعأو  هفرعأ  ةقث : يف  ورمع  لاق 
لذبيو اھمارغ  يف  عقي  نأ  َّالإ  مكاحل  سیل  ةنتافلا  ةرحاسلاك 

يل ُعْدا  اًدبأ ، ملستست  نأ  ىبأت  اھنكلو  اھیلإ ، لصیل  دلولاو  لاملا 
ربانملاب ةجزتمملا  راجحألا  نیب  ًابيرق  يقتلن  انلعل  دمحأ ، اي 

.مايألاو قوشلاو  بحلاو 
* * *

تبرتقاف اًفلتخم ، َمویلا  ادبو  هتداعك  هشارف  ىلع  ورمع  سلج 
الب اًمود  بحي  امكو  نینس  ذنم  داتعا  امك  هفتك  كلدت  تأدبو  هنم 

ُتسَّرد ًالداعو ، اًعرو  ودبي  خیش  ديؤملا  سامح : يف  لاق  .ةملك 
.نیفرعت امك  يسفنب  هل 

.فرعأ هتبقر : ىلع  اھعباصأب  طغضت  يھو  تلاق 
.ةمحرلاو لدعلا  نم  اًديدج  اًدھع  أدبي  نأ  ديري  - 

.اذھ ىنمتن  انلك  اذھ ، ىنمتأ  تلاق :
؛ ينقلقي ام  سیل  لوغملا  رطخو  انلوح ، نم  رثاكتت  راطخألا  - 

ينقلقي ام  مھتاردق ، تفشكناو  تلاط  مھعم  كیلامملا  برحف 
.رصم ىلع  رطخ  نوینامثعلا  نامثع ، ءانبأ  وھ 

؟ اذاملو لوضف : يف  تلاق 
نآلا اًمود  لوقأ  نیملعت ، ول  ریبك  كیلامملا  نیبو  مھنیب  قرفلا  - 

نم نودلخ  نبال  اذھ  تلق  ملاعلا ، ةرانمو  ةراضحلا  بلق  يھ  رصم 
، رثكأ ضرأ ال  ةعطق  حبصتسف  ةيروطاربمإل  تمضنا  اذإ  امأ  لبق ،

ةلودلا يف  امك  ةيروطاربمإلا  بلق  ىلإ  نوكلا  زكرم  لقتنیسو 
.لزت ملو  ریثكلا  رصم  اوطعأ  كیلامملا  اھریغو ، ةيومألاو  ةیسابعلا 

.باجيإلاب اھسأر  تَّزھ 
َضَرَع لاقو : اھیلإ  رظني  وھو  هريرس  ىلع  ددمتو  اھدیب  كسمأ 

.ةاضقلا يضاق  بصنم  خیش  ديؤملا  مویلا  َّيلع 
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؟ كيأر امو  تلاق : مث  هیلإ  اھرظن  تلاطأ 
الو سيردتلاو  ةفرعملاو  ملعلل  يتقو  تبھو  مالستسا : يف  لاق 

.كیلامملل نامأ 
.ةفیفخ ةماستبا  تمستباو  اھسأر  تَّزھ 

.كراعملاو تاعارصلا  نم  تبعتو  تربك  يننأ  امك  لمكأف :
؟ نیمستبت َمِل  لاقف : اھیتفش  ىلع  ةماستبالا  ىأرو  اھیلإ ، رظن 

.مستبأ ال  هبناجب : رقتست  يھو  ةعرسم  تلاق 
تیلوت يننأ  يتلكشمو  فلتخم ، خیش  ديؤملا  ةھرب : دعب  لاق 
ىدحتأ يننأكو  ودبأ  ينلعج  امم  ةریغص ، نس  يف  بصنملا 

نآلا اوئطخأ ، نإ  مھباقع  يلع  ًابعص  ناكو  خویشلاو ، ءاملعلا 
اذھو ةليوط ، يتربخو  لیلقب  نیتسلا  تيدعت  دقف  بسنأ ؛ ينس 
تلق ينكلو  مھم ، هتاذ  دح  يف  اذھو  يبالط ، دحأ  ناك  كلملا 

.ال هل :
!؟ َتلق ال اھبجاح : عفرت  يھو  تلاق 

حومط نم  تیفتكا  بصانمل ، َّيدل  حومط  .معن ال  ةوق : يف  لاق 
.ایندلا

ةمحر اھیفو  ةمھمو ، ةیلوئسم  اھنكلو  لمكأف : امھنیعأ  تقتلا 
ءاشفإو ملظ  لك  رییغت  هنكمي  ةاضقلا  يضاقف  كیلامملاو ؛ ةماعلاب 

نل هنأ  يندعوو  لب  يعانقإ ، لواحو  خیش  ديؤملا  ممص  لدعلا ،
مامأ قالطلاب  مسقي  نأل  دعتسم  هنأو  اًدبأ ، يتارارق  يف  لخدتي 

تممص يننكلو  قوقرب ، نع  فلتخم  وھ  تقفاو ، ْنإ  اذھب  سانلا 
.ال تلقو  ييأر  ىلع 

نآلا َّيدل  حومط  ال  لمكأف : هیلإ  رظنت  لزت  مل  يھو  اھسأر  تَّزھ 
تلق نأ  دعب  ىتح  خیش  ديؤملا  ممص  سيردتلاو ، ملعلل  ىوس 

ناطلسلاو ..ریثكلا  ریغأسف  ةاضقلا  يضاق  تحبصأ  ْنإ  عبطلاب  ال ،
نم دبال  ناطلس  وھ  ءارمألاو  ءالولا  لبق  هللا  ىوقت  عضي  يذلا 
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.نآلا بصانم  يف  عمطأ  يننكلو ال  همعد ،
؟ نیكحضت بضغ : يف  لاقف  اھدیب  اھتمتكف  اھنم  ةكحض  تردص 

؟ نیكحضت َمِل 
.كحضأ ال  ةعرسم : تلاق 

!؟ نیكحضت َمِل  .نیكحضت  لب  - 
* * *
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: خيراتلا شماھ  ىلع 
وبأ ديؤملا  هسفن  ىَّمسو  رصم ، شرع  يدومحملا  خیش  ىَّلوت 

دھاع امك   - هدجسم أشنأو  .م ، 1412 ماع ؛ يدومحملا  خیش  رصنلا 
« لئامشلا ةنازخ  « ـ ب ریھشلا  ةرھاقلا  نجس  ناكم  هسفن -
، ةليوز باب  ىلع  باقرلا  قیلعت  عنمو  لبق ، نم  هیف  بذعت  يذلا 

دجسم نم  هب  بجعأ  يذلا  يساحنلا  بابلا  ذخأي  نأ  ررقو 
تھتنا شرعلا  هغولببو  هدجسم ، يف  هعضيو  نسح  ناطلسلا 

نم سیلو  ةیجربلا  كیلامملا  نم  ديؤملا  ناكو  قوقرب ، ةلالس 
.سانلا دالوأ 

ةسردملا ىلإ  ّدؤملا  يِ مَّلُّسلا  خیش  ديؤملا  حلصأ  هتافو  لبق 
هذخأ يذلا  ریغ  اًديدج  ًاباب  بكرو  نسح ، ناطلسلا  دجسم  يف 

دعب نكلو  دجسملا ، يترانم  يف  ناذألا  توص  عفتراو  هدجسمل ،
.لاتق ةحاسو  اًنصح  دجسملا  لامعتسال  كیلامملا  داع  هتافو 

رصم نوینامثعلا  لخد  .م  ماع 1517 ماع ، ةئم  يلاوح  دعبو 
.ةیجربلا كیلامملا  ةلود  تھتناو 

، لافتحالا يف  سانلا  أدبو  لالھلا ، رھظ  مویلا ، ةرھاقلا  يف 
.دجسملا ةحاس  نم  لالھلا  ىلإ  رظنأ  انأ  ُتسلجو 

ةفارق يف  بوجأو  تاواكشملاو  ليدانقلا  يرتشأ  لزأ  مل 
مھنیب الإ  رادقألا  يوتست  ال  ةرات ، مھدجاسم  يفو  ةرات  كیلامملا 
ٌّينبم تاذلاب  دجسملا  اذھو  مھراجحأو ، مھربانم  لوح  مھعمو ،
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مل .نسح  ناطلسلا  دجسم  هئاقل ، ىلإ  قوشو  عومدو  قشعب 
.ةياكحلا ةیقب  امو  تاواكشملا  قرس  نمع  ثحبأ  لزأ 

راجحألاو ةشحوم  ةدحولاو  ةبيرق  ةياھنلا  نأ  فرعأ  انأو  ُتسلج 
.ءفد اھلك 

؟ نیثحبت تلز  امأ  يلاتلا : مویلا  يف  خیشلا  يل  لاق 
يف نآلا ، لضفأ  لاح  يف  انأ  سفنلا : ألمي  نجشلاو  تبجأف 

ةياكحلا تسیل  اھنكلو  نیح ، ىلإ  جرفو  ةرصن  ةصقلا  هذھ  لامتكا 
، ايدبأ سیل  لوصولا  .ةریخألا  ةياكحلا  نع  ثحبأ  تلز  ام  .ةریخألا 

.رمعلاك اًعيرس  لحرت  ةقیقحلاو 
.ءاودلا توملا  نع  ينغي  امف  ٍنیح  لك  ردغت  مايألا  عد 

؟ يعفاشلل نیئرقت  - 
.ودبي ام  ىلع  ينم  رثكأ  مايألا  فرعي  - 
* * *
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ةثداح
يلایللا

: كیلامملا
ةياكحلا
ةریخألا
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، راصتناو داھج  قحلا  ةباتك  يف  »
ىلإ لوصو  عئاقولا  نيودت  يفو 

بعالتي رھدلا  سفنلل ، تابثو  نیقیلا 
فقت مدقلا  نكلو  انرئاصمبو ، انب 
انبتك ول  ةقیتعلا  ضرألا  ىلع  ةتباث 

، ةوق الو  اًفعض  ِفْخُن  ملو  ةقیقحلا 
خيراتلاف ةریشع ، الو  خأل  باحن  ملو 

، ءانفلا نود  لوحي  تاكربلا  ابأ  اي 
يمحيو ةدرابلا ، حورصلا  ئفديو 

ةنیمأ دیب  َبِتُك  اذإ  عماطلا ، ردغ  نم 
بتكا .ةفرعملاو  ملعلا  لاجر  َُهنَّوَدو 
ةماعلا ينیعب  تيأر  يننأ  كباتك  يف 
قيرببو دھزو  ةعاجشب  نوبراحي 
كسانلا ناقتإو  ةءافكبو  نویعلا ، يف 

« .رئاثلاو قشاعلا  سامحو  دباعلاو ،
يكولمملا رالس  ةداھش  نم 
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نسح ناطلسلا  دجسم  ةرھاقلا :
2017م

ال ددرت ، الو  فوخ  الب  عطسي  اھُءْوَض  تاواكشملا ، لجبت  اًمود 
نم ةياغلاو  فدھلا  يف  كشلا  اھرواس  .ديدھت  الو  مولب  هبأي 

، سفنلا راوغأ  يف  ةوجفلا  ءلم  لجأ  نم  اًمود  ثحبلاف  ثحبلا ؛
ءوضك ةتباثلا  ةحضاولا  قئاقحلا  نم  برھ  ثھاللا  ثحبلاو 
متھي َمِلو  تاواكشملا ؟ صوصللا  قرسي  اذامل  ىرت  .ةاكشملا 

؟ يفوصلاو ةلاحرلا  اھنع  بتكي  َمِلو  ةازغلا ؟ اھب 
ةباتك يھ  اھیلعو  ىلوألا ، ةياورلا  حالص  روتكد  اھدج  بتك 

.ةریخألا ةياورلا 
نع ثحبت  هللا ، دبع  حالص  يرثألاو  ثحابلا  ةدیفح  نیفزوج ،

سیلو ردصملا  نع  بتكتو  دجسملا ، ناكرأ  يف  ءوضلا  اياقب 
تام يرصملا  دجلاو  اھترسحب ، تتام  ةیلاطيإلا  ةدجلا  .خيراتلا 
يھو .قيرطلاو  ردصملا  هتلحر  لالخ  ىسنو  ةفرعملا ، ءارو  اًثھال 

لكل ثالث ، نع  ةياور  اھءارو  كرتت  نأ  دبال  اھنكلو  اًمتح ، تومتس 
خرؤملل اوكح  ةصقو ، ةداھش  مھنم  لكلو  دوجوو ، خيرات  مھنم 
لصألا مھو  ردصملا  مھ  وھ ، بتكو  سايإ  نبا  وأ  تاكربلا  يبأ 
رالسو ةيرصملا ، دنھ  اًمود : ةئیضملا  ةمزھنملا  تاواكشملا  مھو 

اوأر ام  اْوَوَر  .ينامثعلا  اشاب  ىفطصمو  يكولمملا  ریمألا 
طسو مھحور  نم  قئاقحلا  تقثبنا  اورصاعو ، اوساق  ام  اوعمسو ،
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مالظلا معي  نأ  لبق  ةرھاقلا  اورصاع  ةدحولاو ، ةميزھلاو  كشلا 
طسو راصتنا  خيراتلا  .حورلا  ملستستو  تاواكشملا  قرستو 

.رامدلا طسو  ةوق  هتباتكو  ةیلاتتملا ، مئازھلا 
ناطلسلا دجسم  يف  ربنملا  بناجب  اھتداعك  نیفزوج  تسلج 

بلق رھظ  نع  خیشلا  اھفرعي  .سايإ  نبا  باتك  يف  أرقت  نسح 
ةھارشلا هذھب  ثحبلا  ةیغاطلا ، اھتدحو  نم  اھیلع  قفشيو 

امبر لھأ ، الو  قيدص  الو  جوز  الو  دلو  ال  بلقلا ، لخاد  غارفب  ىشي 
نم اھاحضو ، ةلیل  يف  اوفتخا  امبرو  غارفلا ، اوئلمي  ملو  اودجو 

؟ يردي
نع ثحبلا  نم  ِتیھتنا  سايإ ؟ نبا  نیئرقتأ  لوضف : يف  لاق 

؟ صوق يضاق 
نم ِهتنأ  ملو  ثحبلا  نم  تیھتنا  سامح : يف  نیفزوج  تلاق 

.صوق يضاق  لاق  اذكھ  داھتجالا ، ىلإ  جاتحي  لوصولا  مھفلا ،
يفرعت نأ  نيديرت  لھ  ودبي ، ام  ىلع  تقولا  نم  عستم  كيدل  - 

؟ سوردو ةیملع  تاقلح  نم  دجسملا  جمارب  ضعب 
ىلإ لوصولاك  يل  ةبسنلاب  ملعلاف  يدحو ؛ مَّلعتأ  نأ  لِّضفأ  - 

مل ْنإو  ةریشع ، الو  لھأ  الب  هدحو  درفلا  اھب  موقي  ةلحر  هللا ،
.اًدبأ لصي  نلف  لعفي 

.ودبي ام  ىلع  ةدحولا  نیبحت  - 
.يل ةبسنلاب  فدھو  ةیسدق  اھل  - 

.اًديدج ًاباتك  نیبتكت  - 
مھف نم  دبال  ًالوأ ، ةميدقلا  يتاباتك  نم  ءاھتنالا  لواحأ  لب  - 
يف شیعلل  يضاملا  لُّبقت  نم  دبالو  ديدجلا ، نع  ثحبلل  ميدقلا 
ىلع دمتعا  رھتشا ) امك  تاكربلا  وبأ  وأ   ) سايإ نبا  .رضاحلا 

، قدصب بتكي  خرؤملاو ، ملاعلا  اذھ  ينبجعي  نيریثكلا ، تاداھش 
.ينینعت ام  تاداھش  ثالث  يھ 
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؟ نذإ تنأ  خيرات  ةذاتسأ  اھتحص ؟ نم  ققحتلا  نيديرتأ  - 
ءيضت يتلا  ةریخألا  ةصقلا  اھباحصأ ، ةصق  ةفرعم  ديرأ  لب  - 

.عزفلاو كشلا  بھذُتو  قيرطلا 
؟ راصتنا مأ  ةميزھ  ةصق  - 

، ةحضاو قئاقحلا  ودبت  ىتح  مھرئاصم  رشبلا  مِّسقي  اذكھ  - 
جزتمت ةقرفتم  مايأ  يھ  راصتنا ، الو  ةميزھ  هب ال  سیل  رمعلا  امنیب 

لكب اًفراع  الو  اًدلاخ  الو  طق ، اًرصتنم  اھیف  فرعن  مل  ناولألا ، اھیف 
فرعن مل  عبطلابو  ءوس ، لك  نم  اًنصحم  الو  اًموصعم  الو  ءيش ،

ال هراسكنا ، هب  ِوَْھي  مل  اًمزھنم  الو  هرورغ ، هب  كتفي  مل  ايوق  اھیف 
ينغ الو  ریخ  الو  رش  الو  يناینعي ، راصتنا  الو  ةميزھ  ال  خیش ، اي 
يفو ةنیكسلا  تباثلا  ءوضلا  يفف  فیعض ؛ الو  يوق  الو  ریقف  الو 

.لوصولا ةفرعملا 
؟ نذإ ةياور  رخآ  - 
.ةریخألا ةياكحلا  يھ  - 
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لوألا بابلا 
ةكرعملا

تَّمَع ثداح  نم  ىرج  دق  رمأل  رصم  ىلع  اوُحوُن  »
ىرولا هتبیصم 

نویعلا ةضمغ  كارتألا فـي  نم  اھركاسع  تلاز 
ىركلا ةنس  اھنأك 

ام رصمب  تعقو  ة  ــ بیصمل ا  ـــــ هنإ ر  ــــــ بكأ هللا 
ىري لثم  اھل 

دیب مھقانعأ  تعطقت  فیك  ناسرفلا  ىلع  يفھل 
ىرتفا ذإ  ودعلا 

ملحلاك همايأ  ـت  لخ دق  رصمب  شیع  ىلع  يفھل 
« اربْدُم ىلو 

سايإ نبا 
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تاداھش 1517-1522م
(1  ) دنھ ةداھش 

، ىرج دق  رمأ  نع  كل  يكحأس  يتمع ،
ةنایخ خارصلا  اذھ  تارذ  يفو  ةميزھ ، حبصلا  اذھ  ءوض  يف 
لوقلا كقدصأس  .ماوعأ  ذنم  ثدح  ام  ثدح  ثبعو ، ةدیكمو 

ةتس ذنم  ثدح  ثدح  ام  امبر ، ينئیسيو  ينلجخي  ام  يكحأو 
.طبضلاب ماوعأ 

هفنع يف  لایخلا  قوفي  ناك  ثدح  ام  نأ  يتمع  اي  كل  مسقأ 
نكي مل  مالستسالاو  نوكلا ، ةمس  وھ  لذلا  نأو  هتسارشو ،

لیصافت ضعب  نأب  يتمع  اي  ينيدعت  نأ  كديرأ  .يتامس  نم  اًموي 
كنأو هللا ، ءاضق  يتأي  ىتح  كبلق  يف  ىقبتس  ةداھشلا  كلت 

مل يل  ثدح  ام  اھلك ، سیلو  ثادحألا  ضعب  يبأ  ىلع  ّصُقتس  نیِ
ثيدحلا أرقأ  انتیب  يف  يموي  يضقأ  تنك  نابسحلا ، يف  نكي 

؛ اًدبأ جاوزلا  ىنمتأ  الو  ةفرعملاب ، يسفن  لغشأو  هیف ، هقفتأو 
بالقنا نم  فاخأ  تنكو  دالوألاو ، تیبلا  ةركف  بحأ  نكأ  ملف 
تایكابلا تاجوزلاو  ىلاكثلا  تاھمألا  تيأرو  معنلا ، لاوزو  لاوحألا 

نأ تررق  .ةیكرت  وأ  ةیمور  ةيراج  لضف  وأ  لتق  وأ  تام  جوز  ىلع 
ينمغري ملو  فرعي  ناك  يبأو  ةفرعملاو ، ملعلا  ىلإ  يرمع  بھأ 

يتابثو يتعاجشب  بجعم  هنأ  رعشأ  تنك  ًانایحأ  لب  جاوزلا ، ىلع 
تممتأ ىتح  همیلعتو  ثيدحلا  ظفح  يف  يتبغرو  سانلا  مامأ 
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دجسم ىلإ  بھذأ  نأ  تضفرو  جوز ، الب  رشع  عساتلا  يماع 
امك اًجوز  دجأ  يلعل  نیلصملا  مامأ  َّرمأل  ةرھاقلا  يف  تانبلا 
ىلع ةعِزَف  يھو  ماعب  اھلبق  يمأ  تتامو  .ىتلاخ  ةنبا  تلعف 

شوحو ةدحو  ةدیحو  يئاقبو  تانبلا ، طسو  ملظملا  ىریصم 
وھو متیت  يذلا  ریغصلا  يخأ  ةیبرتب  يسفن  تلغشو  ءارحصلا ،

، عطاس ءوض  البو  حضاو  نول  الب  يمايأ  ترمتساو  ةسماخلا ، نود 
.تینمت امك  ةرقتسمو  ةنمآ  اھنكلو 

ریغصلا يخأ  سمشو  ریبكلا  يخأ  عم  ترفاس  موي  نيركذتت 
هیف ىشفت  يذلا  موئشملا  مویلا  نيركذتت  كروزأل ، سیبلب  ىلإ 

.ةفشاك نود هللا  نم  اھل  نكي  ملو  ةعقاولا  تعقوو  مالظلا 
طسو عراشلا  ىلإ  بابلا  نم  برست  لب  يخأ ، سمش  جرخ 

نوقرسيو ناملغلا  نوفطخي  نوینامثعلا  ركاسعلا  ناكو  ةدلبلا ،
توصك ققحملا  توملاب  رذني  ةرھاقلا  نم  مھبارتقا  ناكو  لالغلا ،

موي نم  هعزفأ  ام  .ةنفعتملا  ثثجلا  ةحئار  مشت  نأ  دعب  نابرغلا 
همساب حیصأو  عزف  يف  هنع  ثحبأ  تجرخ  ماع ! نم  هنزحأ  امو 

، نآلا دعب  هارأ  امبر ال  يننأب  نماك  روعش  يدلو  قوسلا ، طسو 
مدع يف  يتجح  نوكتس  امو  يبأل ، هلوقأس  امیف  ركفأ  تأدبو 

نم فوخلا  ىلع  بنذلاب  روعشلا  رطیس  هتبقارمو ، هتيامح 
نع ثحبأ  مھتاركسعمو  دونجلا  هاجتا  يف  تيرجف  ةفزاجملا ،

.يخأ
هنم لجخأ  ام  ضعبو  ةناھملا  ضعب  هب  كلذ  دعب  ثدح  ام 

يتمع اي  ينیحماس  ةریحلا ، نم  ریثكلاو  ةعاجشلا  نم  لیلقلاو 
.ثدحیس امو  ثدح  ام  ىلع 

نع تعمس  دنجلا ، لك  ریغ  دونجلا  ءالؤھو  مھل ، نامأ  دونجلا ال 
مل يننكلو  راجتلاو ، تاناخلا  ىلع  مھتوطسو  كیلامملا  شطب 

براوشلاو ةبیھر  ةئیھلا  طق ، ناوھلا  اذھ  لثم  َرأ  ملو  فرعأ 
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هوجولاو عمطلاو  هرشلا  يفخت  ءادوس  سناكم  اھنأكو  ةكیمس 
، ىوقتلا وأ  راقولاب  يشتل  دونجلا  ءالؤھ  ىدل  ةیحل  ال  ةخستم ،

نكلو يئارو ، ارج  هرجأو  يخأب  كسمأ  انأو  ةعرس  ىصقأب  تيرج 
تشطبو يديألا  ينتَّرجو  يرعشب  تكسمأ  ًاثالث  وأ  نیتنثا  وأ  ادي 
.ينذقنیل رخآ  ملاع  نم  ناج  وأ  لطب  وأ  خیش  مودق  تینمتو  يب ،

دعب قيرغلا  ذقني  يذلا  قراخلا  رحبلا  ناج  نع  يكحت  يمأ  تناك 
، ةلاحم قرغي ال  ةباجإلا  يف  قفخأ  ْنإو  ةلئسأ ، ةثالث  هلأسي  نأ 

ناجلا تیل  .عطتسأ  ملو  تاباجإلاو  ةلئسألا  ركذت  لواحأ  تنك 
ىلإ دنجلا  لوخد  لبق  مھذقني  هتیل..نآلا  رصم  لھأ  لأسي 

دبال..يتمع .خیش  الو  عفني  َّيِّنِج  ةرھاقلا ال  اولخد  ولف..ةرھاقلا 
بالجألاو كیلامملا  مھ  مأ..ةباجإلا  يف  اودَّدرت  رصم  لھأ  نأ 

ِّيِّنِجلا مودق  تینمت  ةظحللا  كلت  يف  .يردأ  .اومزھناو ال  اوقفخأ 
يف ةایحلا  ثعبيو  ةقزألا ، فظنيو  يديألا  حيزیل  رحبلا  نم 

لتقيو مئانلا  ظقویل  يتأي  هتیل  .ةنایخلاو  عمطلا  وحميو  كیلامملا ،
رابغ حيزیف  عساولا  همفب  خفني  هتیل  .بالجألا  تویب  قرحيو 

انل يكحي  امكو  ناك  امك  نوكلا  دیعيو  ملظلاو ، ةنایخلا 
مھ..اھنوفرعي ال..كیلامملل  ةميزھ  ال  لوقي  يدج  ناك...دادجألا 

اوررح مھریغ ، هلعفي  مل  ام  اولعف..مھرخفو  نیملسملا  دانجأ 
الو كیلامملا  لثم  سنج  ال  زاغ ، لكل  اْوَّدصتو  ةسدقملا ، يضارألا 

.يدج لاق  اذكھ  ناجلا ، ىتح 
.يردأ ًالوأ ال  ىھتني  امھيأ  رمعلا ، وأ  سوباكلا  ءاھتنا  تینمت 

.لذلاو ةساكتنالا  لبق  يھتني  نأ  دبال  رمعلا  نكلو 
، ةقلعملا سوءرلا  ىلع  دایتعالاو  ثثجلا  ةحئار  يشفت  لبقو 
، يتفش نم  ةقثبنملا  ءامدلا  تمعطتساو  يھجو  ىلع  تیفكنا 

دونج لوح  ةرشتنم  يتءارب  ءامدب  رعشأ  نأ  لبق  تومأ  نأ  تینمتو 
ىلإ رمعلا  علتبت  يتلا  رانلا  وھ  دونجلا  يب  هلعفیس  ام  .ةینامثع 

تايآلا تبرھ  باتك هللا ، ظفحأو  موصأو  يلصأ  تنك  نيدبآلا ، دبأ 
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مھلعل ..ثیغتسأ  كب..ثیغتسأ  كب  تددرو : يسأر ، نم 
.نيد مھل  ناك  ول  مھنيد  نوركذتيو  نوعمسي 

ةعفص ينعفصي  يدنج  اذھو  يردص ، يف  هدي  ُّسدي  اذھ 
يلوح نوكلا  حبصيو  يناسل  تكستو  ةھرب  عمسلا  يندقفت 
يسأر راد  .تاوصألا  لك  تكسي  بورحلا  ریفصو  دحاو ، توصب 

ةیعاو ةظقیتسم  ىقبأ  نأ  تدرأو  تمواق  يننكلو  يانیع ، تغازو 
وأ ةرشع  اوناك  قلحلا ، يف  رشتنت  ءامدلا  ءادتعالاو ، ةميرجلل 

..رثكأ
نع حورلا  تلصفناو  ينع ، لصفناو  تاخرصلا  توص  ىَّود 
ملو ةمواقملا  عطتسأ  ملو  تمثعلتو ، تلسوت  تاظحل ، دسجلا 

يئادرو مھنیعأ  ةھارش  ىوس  ركذتأ  الو  دونجلا ، ينمھفي 
.ديزملا بلطت  يتلا  يديألاو  قزمملا 

! ریغص لفط  هوكرتا ! ..يخأ  تسمھ :
ىلإ نوقاتشي  اًمود  دونجلاف  دونجلا ؛ نم  يتمع  اي  ينترَّذح 
تنك .ءارحصلا  يف  شطعلا  نم  روھش  دعب  ةأرما  ِّيأ  ةأرما ،

، بيرغ ءادب  باصي  لتقي  نأ  دعب  يدنجلا  نإ  يتمع  اي  نیلوقت 
هنأو ةأرما  يف  هسأيو  هزجعو  همدنو  هفنع  غرفي  نأ  ىلإ  جاتحيو 

.عطتسأ ملو..خارصلا  نع  فقوتأ  نأ  دبال  ناك..تاخرصلاب  ذذلتي 
..خارصلا نع  تفقوت  ول  امبر 

! ينوثیغأ هفرعأ : توص ال  يف  لوقأ  انأو  ينفج  ىلع  تطغض 
.ًالھس حبصي  سفنتلاو..رقھقتت  ساوحلاو  دعتبي  نوكلا  أدب 

الو يردص  سسحتت  يدايأ  الو  يدسج  قنخت  داسجأ  ال 
..ءيش

.فرعأ ال  تثعبو ؟ تم  لھ 
.داك وأ  نوكلا  طلتخا  ينحاتجا ، بيرغ  روعش 

يف يودي  يذلا  ریفصلا  توصب..ًابيرغ  نوكلا  ادبو  َّينیع  تحتف 
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.مھنع دعتبأ  يننكلو  نيدوجوم ، دونجلا  لزي  مل..َّينذأ 
.اًضيأ دعتبأ  يننكلو  يلوح  تاخرصلا  لزت  مل 

ةدارإ الب  يردص  ىلع  يدي  تعضو  يندشتو ، يدیب  كسمت  دي 
ناجلاب ترعش  يننأب  يتمع  اي  مسقأ  دونجلا ، هرھظأ  ام  يفخأل 
دونجلا عم  ملكتو  يردص ، هب  ىطغو  هءادر  علخ  اًدیعب ، يننولمحي 

ئداھ توصو  ءطب  يف  ملكتي  ناك  اھنقتي ، هنأ ال  يل  ادب  ةغل  يف 
، مھیلإ لام  ةَّرُص  ىقلأ  مث  ناعمإ ، يف  تاملكلا  نع  ثحبيو 

.يكرحتت ال  ةیبرعلاب : لاقو  وراك  ةبرع  ىلع  ينعضوو 
اذھ ءاجو  اًزوجع ، اًرامحو  ةثر  ةبرع  تناك  ةملك ، الب  هتعطأ 

يدتري ناك  تعقوت ، ام  ریغو  ةأجافمو  ةبيرغ  ةئیھ  يف  ُّيِّنِجلا 
.اًتھاب ًابابلجو  سمشلا  بحاصي  هجوب  حالف  ةمامع 

..مھعم وھ..كیلإ  لسوتأ  هْذقِنأ..يخأ  ءاجر : يف  تسمھ 
هنأكو يخأب  اوقلأف  دونجلا  ىلإ  اھب  ىقلأو  ىرخأ  ةَّرُص  جرخأ 
نكلو خرصو ، هسأر  مطتراف  ةبرعلا ، ىلإ  ةنفع  سطاطب  ةموك 

.ةعرسب قلطناو  ةبرعلا  ىلإ  هَّدش  حالفلا 
وھو امبر  ةعاس ، داعترالا  فقوتي  ملو..يتمع  اي  دعترأ  تنك 

.لوقحلا طسو  هتبرعب  ریسي 
ال كركشأ ، فیك  فرعأ  ال  يخأ ، اي  ثھال : توص  يف  تلق  مث 

.كلمن ام  لك  كیطعأ  نأ  ينیفكي 
رحبلا ُّيِّنِج  هنأ  دقتعأ  تأدب  يتمع ، اي  يناري  هنأكو ال  بجي ، مل 

.ةئیھلا هذھ  يف  ءاج 
.دونجلا نع  داعتبالا  هفدھو  بقرت ، يف  هلوح  رظني  ناك 

ُّيأ َّينذأ : يف  يودي  لزي  مل  ریفصلا  توصو  ةھرب  دعب  تلق 
خألا براحيو  ةملسم  ىلع  ملسملا  هیف  يدتعي  يذلا  اذھ  رصع 

نورتفيو اننولذي  اوناك  انیمحتل ؟ نآلا  كیلامملا  نيأو  هاخأ ،
؟ ةيامحلا نيأ  ةيامحلا ، لجأ  نم  لمحتن  انكو  نوقرسيو ،
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، دیبعلاك اوئبتخا  ءاسنلاك ، اوبرھ..ءانبج  هرك : يف  تلمكأ  مث 
..ٌّيِنَغ يبأ  تعفد ، ام  لك  كل  دیعأس  يخأ ،

.َّيلإ رظني  ملو  .بجي  مل 
؟ ينعمست لھ  يخأ ، تلقو : ةدارإ  الب  يقنع  ىلإ  ءادرلا  تبذج 

يف توملا  شارف  ىلع  تناك  يتمع  تعفد ، ام  كل  دیعأس 
تسیل سیبلب  نكلو  ریخب  يھ  اھتيؤر ، نم  دبال  ناكو  سیبلب 

؟ انھ تنأ  نم  ریخب ،
لك ىلع  رضخألا  نوللا  رطیسو  رصبلا ، نع  دونجلا  ىراوت 
ىلإ رمعلا  دوعیس  ةمھبملا ، نویعلا  لیخنلا  قرتخاو  ناولألا ،

نل نكمي ، ال  ةرھاقلا ، ىلإ  نوینامثعلا  لصي  نلو  دیكأتلاب ، هباوص 
.رمعلا ةياھنل  الو  اًدغ  الو  مویلا  اولخدي ال 

؟ ينعمست لھ  يخأ ، ةھرب : دعب  تلق 
.كاخأ تسل  بیتر : توص  يف  لاق 

؟ انھ تنأ  نم  تلقو : يسفن  ىلإ  برستي  فوخلاو  يقير  تعلب 
.انھ نم  - 

، ةرھاقلا يف  يبأ  يبأ ، ىلإ  اندیعت  نأ  كیلإ  لسوتأ  - 
كتیطعأل يبأ  ىلإ  ينتلصوأ  ول  ةرھاقلا ، اولخدي  نل  نوینامثعلاو 

، كتعاجش ىلع  هسفنب  يبأ  كركشیسو  تعفد ، ام  فعض 
ىتح وأ  لاجرلا ، ریخ  تنأ  يخأ ، ةایحو  يفرشو  يضرع  تذقنأ 
اھتراح ىلع  اورطیس  دونجلا  نأ  عم  يتمع ، تیب  ىلإ  ينلصوأ 

..ودبي ام  ىلع 
.قالطإلا ىلع  هیف  رَّثأ  يئارطإ  نأ  يل  دبي  مل 

تیب دنع  ينكرتت  وأ  يبأ ؟ ىلإ  يندیعتس  لھ  ٍّجرت : يف  تلق 
؟ اھب يمتحأ  يتمع 
.ال مسح : يف  لاق 
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يبأ ىلإ  ًالاسرم  ُتلسرأ  ْنإ  امبر  رطخ ، قيرطلا  نأ  فرعأ  - 
لھ..يخأ .يتمع  تیب  ىلإ  يندعأ  طقف  وأ  انذخأیل ، يتأیسف 

؟ ينعمست
! كاخأ تسل  مالكلا ، نع  يِّفُك  ربص : مدع  يف  لاق 

اًمِّوَكَتُم ناكو  يخأ  ىلإ  ترظن  مث  ةریح  يف  يلوح  ترظن 
تعفدناو بلقلا  تابرض  ترقتساو  تأدھ  فوخ ، يف  فجتري 

مأ لطب  لجرلا  اذھأ  سعتلا ، حابصلا  اذھ  يف  قئاقحلا 
..كشلا ينرواس..ناطیش 

، مھءارتفاو كیلامملا  فرعت..يلثم  يرصم  تنأ  ٍّجرت : يف  تلق 
اًریخ كازج هللا  يلاحل ، ينكرتا..نیینامثعلا  دونجلا  ةوسق  فرعتو 

..جمھلا ءالؤھ  نم  ةملسم  ذاقنإ  ىلع 
.بجي مل 

؟ تعفد مك  يردص : ىلإ  يخأ  مضأ  انأو  تلق 
.كیخأو تنأ  كئارشل  يفكي  ام  ةالابم : يف ال  لاق 

، كتعاجش رِّدقُأ  يخأ  اي  لسوت : يف  تلق  مث  اھنیح  تقھش 
ينتدعأ ول  ةرشع  لب  فاعضأ  ةسمخ  غلبملا  يبأ  فعاضیس 

نم ءارش  عیطتست  كدیفي ، نل  يدوجو  يب ؟ لعفتس  اذام  هیلإ ،
.غلبملا اذھب  تارملا  فالآ  لمجأ  يھ 

.بجي مل 
.لعفأ نأ  دبال  ناك  امبرو  ةبرعلا ، نم  زفقأ  نأب  اھنیح  تركف 

نل يقلقت ، ال..دونجلل  كُتكرتل  ِتزفق  ول  يراكفأ : أرق  هنأكو  لاق 
كیلع بوانتیس  .رثكألا  ىلع  رھش  ىوس  ةایحلا  دیق  ىلع  يقبت 

مث مئاھبلاك ، يقفنت  ىتح  موي  لك  رثكأ  وأ  نوثالث  دونجلا ،
مسقأ موي ، ىوس  شیعي  نلو  كیخأب ، ءيشلا  سفن  نولعفي 

.كلثم لمحتي  نل  كل ،
.زفقلا يونأ  نكأ  مل  تلقو : اھتظحل  يسافنأ  تقنتخا 
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، َبابلا َّقدو  يخأو ، انأ  ينَّدشو  تیب ، مامأ  فقوت  ةھرب  دعب 
؟ ءالؤھ نم  نيدلا ، ماسح  تلاقو : ةحالف ، ءادرب  ةأرما  تحتفف 
مویلا اھتيرتشا  ةيراج  لخادلا : ىلإ  يب  عفدي  وھو  ةباتر  يف  لاق 

.لبقتسملا يف  انعفنیس  ریغص  دبعو 
نیقبت يترجح ، هذھ  لاقو : هترجح  ىلإ  يب  عفدو  يدیب  كسمأ 

ىلع بجاو  انھ  لمعلا  تالدع ، رماوأ  نیعیطتو  تقولا  لاوط  اھیف 
.ءيش لك  كملعتس  ریبكلا ، يخأ  ةجوز  تالدع  عیمجلا ،

نعل ةيراج ، تسل  انأ  يخأ ، تلقو : ةرجحلا  ضرأ  ىلإ  ُتيوھ 
يف ثدحي  ال  اذھ  هتيراج ، اھلعجيو  ةملسم  فطخي  نم  هللا 

.نیيرصملا دحأ  دبعتسي  مل  رصم ،
تفزاج لب  كفطخأ ، مل  مویلا ، نم  ثدحي  رثأت : ىندأ  الب  لاق 

نم يرماوأ  لك  نیعیطت  ریثكلا ، كیف  تعفدو  يركذت ، كذاقنإل ،
طوسلا تلمعتسا  َّالإو  ةیضاملا  كتایح  لك  نیسنتو  مویلا ،

.كبيدأتل
.ىلوألا يتميزھ  طسو  ينكرتو  ةرجحلا  نم  جرخ  مث 

* * *
نكي ملو  نيدلا ، ماسح  ينسملي  مل  يتمع ، اي  لوقلا  كقدصأ 

، هترجح يف  ينیقبي  ناك  َّىلإ ، رظني  مل  لب  ةأرماك ، يب  متھي 
اًمامت يسفن  يطغأو  يخأ  عم  ًالیل  اھیف  مَّوكتأ  ةيواز  تدجوو 

اذھ نأ  يسفن  تمھوأو  يب ، رعشي  داكي  الف  ةثج ، يننأكو 
وأ بويأ  ءالتبا  نم  رثكأ  سیل  ءالتبالا  اذھ  نأو  يھتنیس ، بركلا 

.مالسلا امھیلع  سنوي 
ضعب ةيادبلا ، ذنم  اھتھرك  ةلھاج ، ةیجمھ  تناكف  تالدع  امأ 
يفتك ىلع  ينتبرض  لوألا  مویلا  ذنم  لقألا ، ىلع  ءيشلا 

..ایھ يلمعا  راقتحا : يف  تلاقو 
اھرمع تضق  نم  انأ  يراوجلا ، حاحلإ  دعب  لكأت  يتلا  ةللدملا  انأ 
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يفتك ىلع  ةحالفلا  هذھ  ينبرضت  ةینغلا  تویبلا  اياوز  نیب 
يف تلشف  وأ  ماعطلا  تقرح  ول  رمذتتو  لمعأ  نأ  ينرمأتو 

يننإ نيدلا  ماسحل  مايأ  ةدع  دعب  لوقت  اھتعمس  تیبلا ! فیظنت 
رماوألا لبقأ  ةیبرتلا ال  ةلیلقو  ةللدم  يننإو  لمع ، يأل  حلصأ  ال 

.اھغیستسأ الو 
* * *

يلوح ثدحي  ام  مھف  تلواحو  عزفلا ، أدھ  ىلوألا  ةلیللا  دعب 
ناك تالدع  جوز  .برھلا  ةیناكمإ  امو  ينفطخ  نمو  ينذقنأ  نمو 
ىلع ماوعأ  ةرشعب  نيدلا  ماسح  ربكي  هنأ  ادبو  دبع هللا ، همسا 

ملو نيدلا ، ماسح  نمو  هتجوز  نم  ةبیطو  اًفطل  رثكأ  ناكو  لقألا ،
لك طخيو  تحني  ناك  ایفَرِح ، لب  دقتعأ  ام  ىلع  اًحالف  نكي 

فیكو هل ، هلوقأس  امیف  ركفأو  دیعب  نم  هبقارأ  تنكو..موي 
ملكتي نيدلا  ماسح  تيأرو  .يبأ  ىلإ  يندیعي  نأ  هنم  بلطأس 
ماسح تيأرو  ءاسملا ، يف  اًریثك  هعم  سلجي  ناكو  هیخأ  عم 
نیحالف دَّرجم  اسیل  نینثالا  نأ  يل  ادب  اضيأ ، اًرعش  طخي  نيدلا 

ناك هللا  دبع  تحنو  اقح ، ًالیمج  ناك  امھطخو  نیطاطخ ، لب 
اًعم ءاشعلا  الوانت  نأ  دعب  .نانف  عادبإو  ةریبك  ةبھومب  يشي 

ينرھبو هاطخ ، ام  ىلإ  ترظنو  امھترجح ، ىلإ  تللست  اجرخو 
فیھرو بلقلا  قیقر  عدبملا  نإ  اًمود  لوقي  يبأ  ناكو  عادبإلا ، اذھ 

نأ تمھفو  بيرق ، نع  يتأیس  ذاقنإلا  نأ  دبالف  ساسحإلا 
ناجاتحيو قاش ، امھلمع  نأو  لقحلا ، يف  اًحابص  نالمعي  نینثالا 

.ماعطلا اًعم  نالكأي  مث  يديألا ، لسغل  نوباصلاو  هایملا  ىلإ 
رادلا تس  كتنبا  تيأر  فطل : يف  تالدعل  ةلیللا  كلت  يف  تلق 

.ةلیمج كلثم  ةلیمج ،
تنأ..ناتقيدص اننأكو  نیملكتت  تلاق : مث  راقتحا  يف  َّيلإ  ترظن 

يرماوأ نیعیطت..يعم  يملكتت  الو  ءيش  ىلع  يقلعت  ال  ةيراج ،
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..طقف
تسل انأ..يلاحب  يقفرا  يمأ ، نس  يف  تنأ  ٍّجرت : يف  تلق 

ىلاعت..ًاثالث وأ  امبر  انھ  نع  نیتعاس  دعبي  يتمع  تیبو  ةيراج 
..اًعم اھیلإ  بھذن 

تنأف نذإ  ریثكلا ؟ نيدلا  ماسح  كیف  عفدي  ملأ  ریكفت : الب  تلاق 
.ةيراج

ىلإ ينتدعأ  ول  لاملا  نم  ریثكلا  كیطعأس  سامح : يف  تلق 
.طقف يتمع 

ةرجحلاو قابطألا  يفظن..ایھ  يلمعا  تلاقو : ينتعفد  اھنیح 
.يمانت نأ  لبق 

اھنكلو ينكرتتو ، لحرت  نأ  تینمتو  فظنأ ، فیك  فرعأ  نكأ  مل 
ةسنكملاب كسمأ  نأ  تلواح..َّيلإ  رظنتو  رظتنت  ةفقاو  ترمتسا 

نل..كیف لمأ  ال  تلاقو : يفتك  تبرضو  ينترھن  اھنكلو  فظنأل ،
..يفظنت مل  ول  يلكأت 

.ينیبرضت ال  اًرارمحا : دادزي  يھجوو  بضغ  يف  تلق 
.تقو يأ  يف  كبرضأ  لب  تلاقو : ىرخأ  ةرم  يفتك  تبرضف 

ةنبا مھيدل  تناك  دبع هللا ، تیب  دارفأ  لك  تفشتكا  موي  دعبو 
لامجلا ةعراب  اھنأب  ةعنتقم  تناكو  ةرشع ، ةسماخلا  يف 

ةلھو لوأ  نم  ترعش  يننكلو  يتمع ، اي  اذھ  لوق  نم  لجخأ..و 
وأ بأل  عمست  الو  اھیلع  رطیسي  دحأ  الو  ةفرحنمو  ةللدم  اھنأب 

تخرصو ينتزكو  اًمويو  نیمركألا ، ةنبا  انأ  ينرمأت ، تناك..مأ 
نأ تعمس  .اًرمأ  كلذ  دعب  ثدحي  لعل هللا  ربص  يف  تلمحتو..َّيف 

، نییفرح نولمعي  ةرھاقلا  يف  مھلك  دالوأ  ةعبس  اھيدل  تالدع 
.مھلك مھمدخأ  نأ  َّيلع  ناك  َّالإو  انھ  اوسیل  مھنأ  هللا  دمحأو 

انكو ماعطلا ، نم  ریثكلا  يخأو  انأ  ينیطعت  تناك  لوقأ  َّقحلاو 
.نيدلا ماسح  ةرجح  ةيواز  يف  اًعم  نیمِّوكتُم  مانن 
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الو لوسكلا  تنبلا  ةسرطغ  لمتحأ  دعأ  مل  مايأ  ةثالث  دعب  نكلو 
.اھتدلاو

رظني وھو ال  لاقو  ةرجحلا  ىلإ  نيدلا  ماسح  ءاج  مویلا  كلذ  يف 
نیلمعت كنإو ال  كیف  لمأ  هنإ ال  لوقت  كنم ، يكتشت  تالدع  َّيلإ :

.كبرشمو كلكأم  نمثب  ىتح 
؟ قدصت لھ  ينبرضت ، ةعشب  ةأرما  هذھ  ةرارم : يف  تلق 

يبأ ىلإ  ينتدعأ  ول  اًرارم ، كل  ُتلق  ةيراج ، تسل  انأ..ينتبرض 
.ٍراوج رشع  كاطعأل 

؟ رشع ةشھدلا : عنصتي  وھو  لاق  مث  امبر ، ةرم  لوأل  َّيلإ  رظن 
؟ كدلاو لمعي  اذام 

.ءاینغألا نم  يبأ  تلق : مث  هرابخإ  يف  تددرت 
يجوزو ةعرسم : تلقف  ةرم ، لوأل  يناري  هنأكو  َّيلإ  هرظن  لاطأ 

.َّيلإ ناجاتحي  ينباو  اًضيأ 
!؟ كنبا ةشھدلا : عنصتي  وھو  لاق 

ُتفخ مأو ، ةجوز  انأ  معن ، وتلل : يلقع  يف  ىدبتت  ةصقلاو  تلق 
.كل عفدیس  وھ  هلھأو ، يجوز  عم  هتكرتو  ينبا  ىلع 

ىتح لاق : مث  َّيلإ  هرظن  لیطي  وھو  اھموي  ريرسلا  ىلع  سلج 
نم ءيش  ىلع  ظفاحي  نأ  عیطتسي  نلف  اینغ ، كدلاو  ناك  ْنإ 
نإ ًاظوظحم  نوكیس  لب  ةرھاقلا ، نوینامثعلا  لخد  اذإ  هلاومأ 

.ةایحلا دیق  ىلع  يقب 
وھ ياب ، ناموط  ناطلسلا  نیكسم  اولخدي ، نل  ةعرسم : تلق 
يف اولشف  امك  رصم  يف  كیلامملا  قفخأ  ول  ءانبجلا ، طسو  لجر 

! اًعیمج انتليو  ایف  ماشلا 
نیفرعت كنأكو  ةسایسلا  يف  نیملكتت  هيوھتسي : ثيدحلاو  لاق 

؟ نوقفخیس كیلامملا  نأ  نيدقتعت..ریثكلا 
.قرسي يماحلاو ال  يمحي ، قراسلا..يخأ ال  اي  ةعرسم : تلق 
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.قح كعم  معن ، لاق :
كطخ هَتططخ ، ام  تيأر  ينكرتي : هلعل  هیلإ  دَّدوتأ  انأو  تلق 

.دجاسملا طئاوح  ىلع  طخت  كنأ  دبال  عيدب ،
وأ قيدص  كنأك..نايواستم  اننأكو  يعم  نیملكتت  ةأجف : لاق 

.اذھ بحأ  ال  قیفر ،
.تمص

؟ كقھرت تالدع  َّينیع : كرتت  هانیعو ال  لاقف 
، لمعلا اذھ  ىلع  ىوقأ  انأو ال  ادج ، ينقھرت  سامح : يف  تلق 
اي نیحطلا ، نجع  الو  لالغلا  لمحل  ةوق  يدل  سیل 

ةسرطغتم ةنبا  اھيدلو  ةمأ ، يننأكو  يفتك  ىلع  ينبرضت..يخأ 
 .. يخأ..ةعشبو

: وتلل يدوجو  ظحال  هنأكو  ةأجف  لاق  مث  هريرس  ىلع  دَّدمت 
..انھ يلاعت 

تكسمأو هتنضتحاو ، يخأ  ىلإ  ترظنو  ينع ، اًمغر  تقھش 
.اھب ثیغتسأ  يننأكو  ضرألاب 

.جرخي نأ  هنم  يبلطا  لاق : مث  هظحالي  مل  هنأكو  خألا ، ىلإ  رظن 
وھو فاخي  دعب ، ةسداسلا  غلبي  مل  عیطتسأ ، ال  ةعرسم : تلق 

.ينع دیعب 
! ..ةرجحلا نم  هیجرخأ  ةرمآ : ةجھل  يف  مث  ةدح  يف  يلإ  رظن 

: فوخ يف  تلق  ىتح  لعف  نإ  امو  جرخي ، نأ  هنذأ  يف  تسمھ 
يعم اًميرك  تنك 

.يعم كمرك  يف  رمتست  نأ  ىنمتأ  ةیضاملا ، مايألا  يف  يخأ  اي 
نأ ديرأ  دعب ، كرأ  مل  كسبالم ، يعلخا  َّيلإ : رظني  وھو ال  لاق 

.كدسج ىرأ 
.نباو جوز  يل  يخأ ، اي  ةیناغ  تسل  عطقتم : توص  يف  تلق 
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.دكأتلا نم  يل  دبال  تلق ، اذكھ  نباو ، جوز  كل  ةباتر : يف  دَّدر 
.ةوق يف  فجتري  يدسجو  يمف  ىلع  يدي  تعضو 

، ينع اًمغر  تخرصف  ينَّدش  يعارذب ، كسمأو  ءودھ  يف  ماق 
نود ةمواقملا  تلواح  هشارف ، ىلإ  يب  عفدو  هدیب ، يمف  متكف 

ينانسأب َّيقاسو ، َّيمدقب  َّيعارذو ، َّيدیب  هتعراص  ىودج ،
، اًمامت َّيلع  رطیس  ةھرب  دعب  هنكلو  يقاسب ، هتلكر..يبلقو 

اھنأ تفرعو  هدسج ، تحت  تومي  داكي  اًقنتخم  يدسج  حبصأو 
يف دعتراو  راث  يدسج  نكلو..ةميزھلا  نم  رفم  ال  نأو  ةياھنلا ،

يھجو ادبو  يسافنأ ، تقنتخا..وطسلا  اذھ  اًضفار  ضفتناو  ةوق 
.ردصلا تحبذو  حورلا  تسھد  يننأكو  قرزأ 

،. هدي ينانسأ  تضعو  ثیغتسأ  َّينیع  تحتفو  اننیعأ ، تقتلا 
نكلو كمف  كرتأس  ةھرب : دعب  لاق  .اًقلطم  سفنتلا  عطتسأ  ملو 

.عیمجلا مامأ  نآلا  كدلجأ  ِتخرص  ول 
، يسافنأ جرخت  مل  عطتسأ ، ملو  سفنتلا  تلواح  هدي ، حازأ 

ةیلاغ سافنألا  تحبصأو  سفنتلا ، طقف  تلواحو  ترفزو  تقھش 
.لانملا ةبعصو 

، طقف مویلا  مویلا ، ككرتأس  قیض : يف  لاق  مث  ةھرب  َّيلإ  رظن 
نینوكتسف شارفلا  اذھ  ىلع  ةدماھ  ةثج  تحبصأ  نإ  اًدغ  نكلو 

؟ نیمھفت يل ،
.قطنلا عطتسأ  ملو  سامح  يف  يسأر  تززھ 

، بابلا قلغأو  ةرجحلا  كرت  .طقف  سفنتلا  ىنمتأو  قھشأ  تنك 
.فقوتي دسجلا ال  ضافتناو 

* * *

607



(1  ) رالس ةداھش 
، ىرج دق  رمأ  نع  كل  يكحأس  تاكربلا ، ابأ  اي 

نحن انسوءر  بلط  هاش  میلس  مویلا ، يندعسأ  ربخ  ينغلب 
، كیلامملا نم  ءارمأ  ةثالث  يلداعلا ، هوصناقو  رالسو  لانيإ  ةثالثلا :

ولو ًابھذ ، اھعطق  نم  نزو  سأر  لك  يف  عفدیسو  مھسوءر ، ديري 
ابأ اي  ةليوط  ةياكحلا  .كلذ  فعض  عفدیسف  همامأ  ایح  اندحأب  ءاج 

..نكلو رھدلاو ، رمعلا  تاعاس  رمتسي  اھیكحو  تاكربلا ،
اوسیل رارحألا  كیلامملاو  نمزلا ، اذھ  يف  باقع  ةعاجشلل 

حالس نم  ةثالث  انك  .لاملا  لجأ  نم  نوبراحي  نيذلا  بالجألاك 
نم عبنملا  سفن  نم  انئجو  ةعلقلا ، يف  اًعم  انیبرت  ناسرفلا ،

فرعي انضعب  ناكو  ةيرقلا ، سفن  نم  انوفطخ  قاجبقلا ،  دالب 
همأ دقتفا  لانيإ ، اھنیح  ءاكب  انرثكأ  ناكو  كانھ ، نم  انوعزن  اًضعب ،
انءارو ىرجف  هنطب ، يف  هانمكل  مث  هفتك ، ىلع  انتبرف  هتوخإو ،
دقفلا ةدش  دنعو  انتلئاعو ، انذالم  انتقادص  تحبصأو  مقتنیل ،
ملكتنو قباستنو  اًعم  وھلن  هل ، ةدوع  ال  ضام  ىلإ  نینحلاو 

.نایسنلا لواحن  وأ  ركذتنو  انناسلب ،
نم انملعت  اننیعأ ، بوص  اًمود  يھو  انشع  رصم ، لجأ  نم  انیبرت 

لامرلا كلت  وھ  فدھلاو  ذاتسألا ، اذھو  دئاقلا  اذھو  هیقفلا  اذھ 
اي َّينیع  بوص  اًمود  تناك  رصم  .رمعلا  اياقبو  يمطلاب  ةجزتمملا 

يف انك  ذنم  يندبو ، يسفنب  اھلجأ  نم  تبراح  تاكربلا ، ابأ 
تاكربلا ابأ  اي  رصم  يف  تدلو  تنأ  .انفدھ  يھو  ةعساتلا 
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انبستكا دقف  يلداعلاو  لانيإو  رالس  نحن  امأ  ايرصم ، تحبصأف 
ناكم رایتخا  يف  دي  كل  سیل  ينمھفتأ ؟ .اھبح  انملعتو  اھیمط 

كل وھف  دلب ، لجأ  نم  كرمعب  فزاجت  امدنع  نكلو  كدلوم ،
طوقس يف  انأ ، يلخادب  تربك  اھنكلو  اھیف ، دلوأ  مل  .دیكأتلاب 

دالب دادتماو  رصم  نايرش  يھف  ينم ؛ ةعضب  توم  ماشلا 
دي يف  ةبعكلا  حیتافم  تحبصأل  رصم ، تطقس  ولو  نیملسملا ،

.ءاسنلا حرط  ءادترا  وأ  راحتنالا  نم  كیلامملل  دبالو  هاش  میلس 
ةنایخلا نكلو  ةایحلا ، دیق  ىلع  انأو  طقست  نل  اھنأ  تمسقأ 

، رشبلا لكب  حیطي  ءابوو  ءاود  الب  ءاد  اًمتح ، لوصولا  نود  لوحت 
وأ لتقت  لب  تاكربلا ، ابأ  اي  ملؤت  حورلا  بلق  نم  يتأت  امدنعو 

.داكت
يف هاش  میلس  مامأ  ىروغلا  ناطلسلا  مازھناو  قباد  جرم  دعب 

شیجلا ةرسیم  رقھقتو  كب  رياخ  ةنایخ  فاشكنا  دعبو  ماشلا ،
ناخ رياخ  .نئاخلا  نع  ثحبلا  نم  دبال  ناك  اھدوقي ، ناك  يتلا 
مل هنكلو  رصم..اھبحيو ، اھديري  ناك..هسفن  يف  عمطل  هناطلس 

ىوھ عوط  ىلع  ریست  ةمأ  تسیل  يھ  .اھردقي  ملو  .اھنصي 
ىلع ىتحو  نئاخلا  ىلع  يصعتست  رصم  تاكربلا ، ابأ  اي  اھدیس 

دبأ ىلإ  ناطیشلل  هحور  عیبب  اھنمث  عفدو  رصم  دارأ  .صلخملا 
.ناخف رصتنا ، نإ  اھمكحب  هاش  میلس  هدعو  نيدبآلا ،

بلط ْنَم  انأ  تنك  .كیلع  لیطأ  نأ  ديرأ  ال  نمز ، ذنم  ثدح  اذھ 
نیب اذھ  رَّیغت  مث  شیجلا ، ةرسیم  ةدایق  ىروغلا  ناطلسلا  هنم 

اي تلءاست  لھ  اذامل ؟ .كب  رياخل  ةدایقلا  ىطعأو  اھاحضو ، ةلیل 
ام هيأر ؟ ناطلسلا  رَّیغ  اذامل  يلبق  دحأ  كربخأ  لھ  تاكربلا ؟ ابأ 
؛ هبتكت الو  هكحت  ال  كبلق ، يف  هیقبت  نأ  دبال  كیلع  هصقأس 

نوكي نلو  يتأیس ، دبال  يماقتناو  ةميزھ ، اھدعب  سیل  يتميزھف 
.ناخ نم  لك  لب  نئاخلا ، لتقب  الإ 

ةدایق ينم  بلط  ناطلسلا  نأ  فرع  تاكربلا  ابأ  اي  كب  رياخ 

609



ناطلسلا رياخ  عنقأو  قباد ، جرم  يف  اھتيامحو  شیجلا  ةرسیم 
دب الو  بلح ، يلاو  وھو  ةناخلبط  ریمأ  لزأ  ملف  حلصأ ، يننأب ال 

ُتنكو نئاخلا ، لاق  اذكھ  .هتيامحل  ناطلسلا  لوح  ءاقبلا  نم  يل 
يف لتُق  دقو  ُهُتْیَمَح  فیك  لءاستت  .ُهُتْیَمَحو  ناطلسلا  لوح 

.اھتباتك كنكميو  يتياور  هذھو  تاكربلا ، ابأ  اي  كربخأ  برحلا ؟
كیلامملا ضعب  نم  هناكم  فشتكا  نأ  دعب  ينامثع  دئاق  هلتق 

تماق دق  برحلا  تناكو  سَفن ، رخآل  يروغلا  براحو  بالجألا ،
، ناطلسلا نطب  ينامثعلا  فیس  َّقش  .اھُراوُأ  دتشاو  قاس  ىلع 
ابأ اي  فرعت  تنأو  هتثج ، ةقرس  نوغبي  دونجلا  هلوح  عمتجاو 
نم مھنم ، انأو  نیيرصملا ، دنع  ةیسدق  ثثجلل  نأ  تاكربلا 
َلَّثَم ول  .میلس  اھب  هلعفیس  امو  ةثجلا  ةیسدق  فرعأ  نیيرصملا ،
رخآ ىلإ  انب  طیحیس  راعلاف  كیلامملا ، ناطلس  ةثجب  ءالؤھ  ُدحأ 

، يروغلا ةثج  لجأ  نم  تبراح  يرجنخو ، يفیسب  تبراح  .نامزلا 
لَّلستي يدنجلا  اذھو  َّيدي ، نیب  نم  اھعزتني  نأ  ديري  دئاقلا  اذھو 
يمامأ نكي  ملو  ریثكلا ، تبراح  عئاجلا ، عبضلاك  يفلخ  نم 

.مھناطلسو كیلامملا  ةعمس  هب  ذقنأ  ..دحاو  ٍّلح  ىوس 
تكرتو هب ، تيرجو  يفیسب  ىروغلا  سأر  تعطق  ناوث  يف 

الب دسجل  ةدئاف  الف  نیینامثعلا ، عابضل  هناكم  اًمئاق  دسجلا 
.هسأر اودجي  مل  ول  ىروغلا  توم  دحأ  قدصي  نلو  سأر ،

ةعرس ىصقأب  تيرجو  يردص ، ىلع  سأرلاو  اًسرف  تیطتما 
تقزمو يفیسب  تكسمأو  تفقوت  .رھن  ةفاح  ىلإ  تلصو  ىتح 

يف هب  تیقلأو  ًالیحتسم ، هیلإ  فرعتلا  حبصأ  ىتح  سأرلا 
مل هنأو  دوعیس ، ىروغلا  نأ  نودقتعي  نويرصملا  لزي  ملو  هایملا ،
ولف سفنلا ، ىلإ  مازھنالا  ءابو  لصي  ىتح ال  ملحلا  تیقبأ  .تمي 

.ًالاحُم هنم  ُءافشلا  راصل  لصو 
، ةرسكنم يسفن  تناك  رصم  ىلإ  تدع  امدنع  تاكربلا ، ابأ  اي 
انأ يتميزھ  لب  بلقلا ، لتق  ام  يھ  تسیل  قباد  جرم  ةميزھو 
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تھتنا تاونس ، ترمتسا  قشع  ةصق  ءاھتناو  انأ  ييزِخو 
.ةنایخلاب

يف اھمضأل  يتجوز  نع  ثحبأ  اًمود ، لعفأ  امك  يتیب  ىلإ  تدع 
ةلیل ىوس  اھتيأر  دق  نكأ  مل  لامجلا ، ةعراب  تناك  قوشو ، ةفھل 

، ينتبحأ .قشعلا  ىنعم  تنقيأو  تفرع  اھتيأر  امدنعو  انسرع ،
لك ءيضت  تناك  يلوح  موحت  يھو  َّيلع  اھتفھل  فرعأ ، تنك 

بلقلا َمَّلأت  املكو  تاونس  عبس  لاوط  دالوأ  انل  شعي  ملو  يمايأ ،
ةرمث دجت  نأ  ىنعم..لجر  اي  فرعت..فرعت  .اننیب  قشعلا  دادزا 

ِّيأ نم  فرعت  .يھ  تناك  اذكھ  ةنفع ؟ راجشأ  ايانح  نیب  ةبیط 
! كب رياخ  ةنبا  تناك  يترھز ؟ تعبن  لسن 

َرْزِو ٌةرزاو  ُرَِزت  نكلو ال  نئاخلا ، ةنبا  تناك  يتجوز  تاداعس ، دنوخ 
تلق اذكھ  مازھنالا ، تقو  عفشي  نأ  قشعلل  دب  الو  ىرخأ ،
ىنبت رھاملا ، رئامعلا  ِدّیشُمك  ةنایخلا  .ةكرعملا  لاوط  يسفنل 

ناك دھج ، لقأبو  تقو  لقأ  يف  ةمكحُملا  ةیلاعلا  عالقلاو  زجاوحلا 
امدنع هتورذ  ىلإ  لصو  هنكلو  ةوقو ، اًكمُس  دادزيو  ربكي  زجاحلا 

.تنقيأو تمھفو  تركف 
كاذو كنم  اذھف  كدلاوو ، كقشع  نیب  راتخت  نأ  بعصلا  نم 

.نآلا اھیلع  قفشأ  ءالتبا ! نم  هل  ايو  كنم ،
عومدلاو رثكأ  ةوقب  ينتمض  مویلا  اھنكلو  اھتداعك ، ينتلبقتسا 

ال كتمالس ، ىلع  اًدمح   تسمھو : اھینیع  يف  قرقرتت 
.كاوس ينمھي 

ناك بلقلا ، لوح  ةیماخرلا  روخصلا  الو  دسجلا  دمجت  ظحالت  مل 
.زییمت الب  قفدتي  اھقوش 

: تلق مث  اھتدعبأف  يردص ، ىلع  اھسأر  تعضوو  تسلج 
لبق كتربخأ  نیفرعت..ةرسیملا ، دئاق  نوَكأ  نأب  ايِرَح  تنك..نیفرعت 

يننأب كابأ  ربخأ  نم  ىرُت  .كلذ  ریغ  رَّرق  ناطلسلا  نكلو..رفسلا 
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ِرّیغیل َّرسلا  ىشفأ  نمو  شیجلل ؟ ةرسیملا  دئاق  حبصأس  تنك 
؟ ردقلا

.كتوم ديرأ  نكأ  مل  ىسأ : يف  تلاق  مث  اھناكم  تدمجت 
.هلمكأب شیج  توم  تلضف  كنكلو  دراب : توص  يف  تلق 

ال ىتح  يبأ  دنع  تعفشت  كاوس ، يل  سیلو  يجوز  تنأ  - 
عمتسا يروغلا  ناطلسلا  ارس ، شفأ  مل  كلھتو ، شیجلا  دوقت 

سیلو ناطلسلا  رایتخا  وھ  ةرسیملا ، نع  كدعبأو  يبأ  ىلإ 
، هلمكأب دلب  مجحب  میلس  شیج  مالستسالا ، نم  رفم  ال  يبنذ ،

.برحلا يف  لمأ  ال  اًفلأ ، نیسمخو  ةئام  ىلع  ديزي 
رایتخا نع  ناطلسلا  ينثي  نأ  وھ ؟ دوقي  نأ  كیبأ  نم  تبلط  - 

.هنم ًالدب  نئاخلا  رایتخاو  صلخملا ،
ذاقنإ ديري  يبأ  اًنئاخ ، سیل  يبأ  بضغلا : نم  ءيش  يف  تلاق 

.فرعيو مھفي  بورحلا ، تاليو  نم  رصم 
نیب تنأو..كتربخأ  تفاخ : توص  يف  تلقف  اننیعأ ، تقتلا 

، اًضيأ انأ  اًنئاخ  يفصوب  يتوم  نم  دبالو  يتطلغ ، تناك..يعارذ 
، بألل جوزلا  َّرس  تیشفأ  كنكلو  يفرعتو ، كنیع  َّرقت  يك  كتربخأ 

.ِتلعف
.اھب انل  ََلِبق  برح ال  يھ  مدنأ ، الو  كتذقنأ  ءودھ : يف  تلاق 

كدلاول كدیعأس  اًعم ، انتایح  تھتنا  تلق : مث  ةھرب  تقرطأ 
.مویلا

فرعت فقوت : الب  رمھنت  عومدلاو  تلاق  مث  عزف  يف  اھینیع  تحتف 
.كبحأ يننأ 

.فرعأ - 
.كنخأ مل  يننأو  - 

.رمألا ىھتناو  ِتنخ  لب  - 
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ببس يننأكو  ينم  ماقتنالا  ديرت  ایح ، كديرأ  يننأل  ينملظت  - 
.ببسلا تسل  انأو  ةميزھلا ،

.عابو ناخ  ببسلا ، كدلاو  وھ  - 
.اورصبت مل  ام  رصبأو  مھف  لب  - 
.تاداعس اي  اننیب  قارف  اذھ  - 

ينم مقتنت  يدیب : كسمت  يھو  تلاق  مث  َّينیع  ىلإ  ترظن 
؟ ریمأ اي  كلدع  نيأ  يبأ ، هركت  كنأل 

.كیبأ تیب  ىلإ  دونجلا  كقفاریس  - 
َّيلإ دوعتس  .يح  كنأ  يتعافش..رالس  ىسأ : يف  تسمھ 

.رصبتو مھفتو  اًموي 
يف يننورجي  ًالبكم  اًدبع  تحبصأ  ول  مسح : يف  تلق 

.كیلإ ُتدع  ام  قاوسألا 
ملو ينوجرتو ، عكرت  مل  اھءايربك ، فرعأو  تاداعس ، فرعأ  تنك 

ناعرضتت اتناك  اھینیع  نكلو  مزھنملاو ، زجاعلا  ءاكب  يف  شھجت 
تبلطو دورب ، يف  اھمامأ  نم  تمق  ناینمتتو ، نابلطتو  ناثھلتو 
جزتماو عبسلا ، نونسلا  تشالتو  .لیحرلل  دادعتسالا  دونجلا  نم 
.رمألا ىھتناو  عالقلا  تدیشو  ةنایخلا  مدب  ليوطلا  قشعلا  معط 

* * *
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اشاب ىفطصم  نامجرتلا  ةداھش 
(1  ) ينامثعلا

ابأ اي  مھفت  نأ  كیلع  نكلو  ىرج ، دق  اًرمأ  كیلع  َّصقأ  نأ  ديرأ 
نل ضرألا ، هجو  ىلع  ناطلس  مظعأ  وھ  هاش  میلس  نأ  تاكربلا 
ىلع فوطع  هنأو  هعرو ، الو  هلدع  الو  هتعاجش  يف  اًدحأ  ىرت 

، ةاضقلاو ءاملعلا  عم  عضاوتم  هنأو  ملاظلا ، عم  ٌّيوق  فیعضلا ،
؟ ةقیقحلا بتكت  نأ  ديرتأ  .طقف  ودعلا  عم  ٍساقو  مساحو 
هب ثغتسي  مل  ول  ماشلا  ىلإ  يتأیل  نكي  مل  .نذإ  ينم  عمستلف 

، بضغت الو  يخأ  اي  ينعمسا  .كیلامملا  شطب  نم  ءاملعلا 
رجأب نولتقي  مھنم  بالجألاو  مھعبطب ، صوصل  كیلامملاف 
تلباق يننأو  كلذك  سیل  مھضعب  نأ  ركنأ  نل  مئانغب ، نوبراحيو 

دالوأ عرو  يھاضي  ام  عضاوتلاو  عرولا  نم  نوكلمي  مھنم  ةعضب 
نولیلق مھنكلو  نامثع ،

يدنجلا زرفي  نأ  عقوتت  بورحلا ال  تقو  يف  .مالسإلا  يف  يخأ  اي 
ىضوف تاظحل  يھ  مِرَھلا ، نم  لفطلا  الو  خیشلا  نم  لجرلا 
راصتنا لكلو  اياحض  برح  لكل  ملاعلا ، ةياھن  لثم  اھلثم  وحمو ،

اي كیلع  بذكي  كلذ  ریغ  لقي  نمو  ایندلا ، اذكھ  شطبو ، ةوسق 
نیفيرشلا نیمرحلا  مداخ  ةقفارم  فرش  يل  ناك  يننكلو  .يخأ 

میلس رفظملا  كلملا  نیشیجلا  رساكو  نيرحبلاو  نيربلا  كلامو 
تأرق يننأ  دھشأو  تيأر ، ْنَم  لدعأ  هنأ  مزجأ  نأ  يننكميو  هاش ،
ديري اًمود  ناك  هنكلو  اًضيأ ، وھ  اھأرقو  هل ، ءاملعلاو  ةاضقلا  ةلاسر 
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َّلد نإ  اذھو  ةیبرعلا ، نقتي  هنأ  نم  مغرلا  ىلع  هل  مجرتي  نم 
.ملظلا ال نم  هفوخو  هناقتإو  هتقد  ىلع  ُّلدي  وھف  ءيش  ىلع 
الو سانلا ، ضعب  يعدي  امك  هسفن  يف  عمطمل  ماشلل  ىتأ 

مالسإلا دالب  لك  ىلع  رطیسي  نأ  ديري  هنأل  رصم  دودح  ىلإ  لصو 
خویش نم  ةثاغتسا  ةخرص  يھ  لب  نوضرغملا ، يعدي  امك 

.لدعلاو ریخلل  ٍّبحم  عرو  ملسم  كلمل  ماشلا 
دقو يسفنب ، هلئاسر  تعجار  دقف  ياب  ناموط  عم  هنأش  امأ 

هب فرتعيو  بئارضلا ، عفديو  ملستسي  نأ  اًرارم  هنم  بلط 
، كیلامملا ءارمأ  ضفرو  ياب ، ناموط  ضفرو  رصم ، ىلع  ًاناطلس 

ءارمأ عم  تلماعت  كعم ، اًقداص  نوكأل  ةلاسرلا ، لماح  اولتقو 
، هوبستكا فیك  فرعأ  اًرورغ ال  مھسوفن  يف  تدجوو  كیلامملا 

مھل عفشي  الو  مھعم ، لماعتلا  بحأ  ال  سفنلا ، يف  ةدئاز  ةقثو 
.رثكأ ةیبرعلا ال  ةغللا  مھناقتإو  برحلا  يف  مھتعاجش  ىوس 

نم سیل  نیینامثعلا  دونج  ضعب  هلعف  ام  نإ  يخأ  اي  كل  لوقأ 
يھ .هاش  میلس  رفظملا  كلملا  نم  ملعب  نكي  ملو  انقالخأ ،

بعتو شطعو  عوج  نیب  ءارحصلا  تزاتجا  دونج  نم  تازواجت 
نأب ناطلسلا  عمس  دقل  رثكأ ، وھ  ام  كل  لوقأ  لب  رثكأ ، ءایعإو ال 
مامأ ةیقرشلا  يف  ةحالف  ىلع  ىدتعا  دق  نیبرقملا  هدونج  دحأ 
ىلع فویسلاف  نوعفادي ؛ الو  نودھاشي  ةماعلاو  اھب ، انزو  ةماعلا 

يدنجلا لتقب  اًروف  رمأ  ىتح  رفظملا  كلملا  ملع  نإ  امو  باقرلا ،
؟ كلذ نم  رثكأ  ًالدع  ترصاعو  تيأر  لھ  .ةماعلا  مامأ  ينامثعلا 
انأ ةقیقحلا ؟ بتكت  نأ  ديرتأ  يخأ ؟ اي  عرو  خیش  مأ  ٍزاغ  اھلعفيأ 

.كمامأ اھب  دھشأو  كل  اھلوقأ 
ةرھاقلاف ةرھاقلا ؛ دودح  ىلع  الإ  اًموي  كلملا  ىلع  ددرتلا  رأ  مل 

اذھ نم  يتأت  اھتبھر  نإ  اندالب  يف  لوقن  اھل ، لیثم  ةبھر ال  اھل 
هاش میلس  ناك  .ةثالثلا  مارھألاو  لوھلا  وبأ  روحسملا  لاثمتلا 

، ةرھاقلا يف  هنیعب  ىنبم  نع  عمس  دق  ناكو  اھتيؤرب ، ملحي 
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هَّنإ رصم ، لوخد  هل  ىَّنست  ول  هروزي  نأ  میلس  مسقأ  میظع  حرص 
ناك هنأ  فرعن  نسح ، ناطلسلا  دجسم  ىمسي  لوھم  دجسم 

ىنبم هیھاضي  ال  دجسملا  نأو  كیلامملا ، ءارمأ  هلتقو  ًاناطلس 
نأ مسقأف  هاش  میلس  هنع  عمس  .نیملسملا  دالب  لك  يف  رخآ 
ةدع نسح  ناطلسلا  دجسم  يف  تیبي  مث  اًموي  مارھألا  روزي 
ناك هنكلو  ةمیظعلا ، ينابملا  يف  هيوھتسي  ناك  ام  فرعأ  .مايأ ال 
هنإو لقأ ، الو  رثكأ  ٍنابم ال  ةعضب  يھ  تاراضحلا  نإ  لوقي  اًمود 
كلم اذھ  .راصتنا  الو  ناكم  الو  خيرات  دجوي  رئامعلا ال  ِدّیشُم  ریغب 

.نیملسملا دالب  تبجنأ  نم  لضفأو  عضاوتمو  لداعو  میكح 
* * *
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(2  ) دنھ ةداھش 
تمع رمأ ! نم  هل  ايو  ىرج  دق  رمأ  نع  كل  يكحأس  يتمع  اي 

.ىرولا هتبیصم 
يفف ةغوارملا ؛ وأ  برھلل  ةقيرط  يف  لیللا  لاوط  ركفأ  تنك 

يب بعالتي  يلقع  ناكو  يتميزھ ، ةمقو  يئانف  يلاتلا  مویلا 
ينوكو فلأ ، نم  ریخ  ًالجر  نإ  لوقیف  سفنلا ، عزف  نم  ئِّدھُيو 

، هملكأب شیج  دي  يف  ةقرخ  نوكأ  نأ  نم  ریخ  طقف  وھ  هتيراج 
هھركأ تنك  يننكلو  ءوسلا ، اذھب  سیلو  باش  نيدلا  ماسحو 

دجأ تنك  يننإف  ينذقنأ  هنأ  عمو  رھنلا ، قمعو  لیخنلا  لوطب 
ول يتمع  اي  نیفرعت  .هیلع  مِدقُي  داك  امو  ينم  هدارأ  امیف  ةَّسِخ 
رخآ اًدلج  كمحلب  يقصلتو  هلك  كدلج  يقِّزمت  نأ  دحأ  كنم  بلط 
تنك نیلعفتس ؟ اذامف  هریغ ، نم  نوھأ  وھو  كردق  اذھ  لاقو 
لھأو ةوخإ  نیب  يدلاو  تیب  يف  ةدیعسو  ةللدمو  يوبأ  ةدیحو 
تنك .ءالھجلا  هلھأو  حالفلا  اذھ  ةمحر  تحت  تحبصأ  نآلاو  مارك ،
هيرغي لاملا  نأ  دب  الف  ديدج ؛ نم  لواحأ  نأ  ىلع  مزعلا  ُتدقع  دق 
.برھلا وأ  ءاھدلاو ، ةلیحلا  لامعتسا  نم  دبال  .هسفن  عمط  ألميو 

هل يھرك  قمعو  ةلاحم ، كالھلا ال  برھلا  ةجیتن  نأ  فرعأ  تنكو 
هنأ ةھربل  تنظ  يتلا  يسفن  ةعيدخ  وأ  هتعيدخ  يف  نمكي  ناك 

.ءافو الو  ةمحر  الب  ةريرش  ةعماط  هسفن  نكلو  ناسرفلاك ، يقن 
ٌّيِّنِج هنكلو  راحبلا  قامعأ  نم  ٌّيِّنِج  وھ  اذھ  نيدلا  ماسح 
لكو نامثع  دالوأ  لك  ىلعو  هتلئاع  ىلعو  هیلع  توعد  يلفس ،
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.سیبلب لھأ 
يف هنع  تثحب  يخأ ، عم  برھلاو  ةفزاجملا  تررق  حابصلا  يف 
هنأ تننظو  قباوط ، ةثالث  نم  اًتیب  ناك  يتمع ، اي  هدجأ  ملو  تیبلا 
نإ ةالابم  يف ال  تلاقف  عزف  يف  تالدع  تلأسو  ةریظحلا ، يف 

يتكرعم نأ  اھتعاس  تنقيأو  مویلا ، هعم  هذخأ  نيدلا  ماسح 
دبال .دونج  هب  سیل  يشیج  نأو  يتمع ، اي  كراعملا  لكك  تسیل 
هعم يخأ  نأ  نم  دكأت  اذلو  برھلا ؛ يونأ  ينأ  فرعي  ناك  هنأ 

عم حاتفملاو  حاتفملاب ، اًقلغم  تیبلا  باب  تدجو  لب  مویلا ، لاوط 
يذلا رئاطلاك  يترجح  لوح  رودأ  تنك  .ودبي  ام  ىلع  هللا  دبع 
يبلق قفخو  جورخلا ، فرعي  الو  ةقیض  ةرجح  دودح  قرتخا 

ِّرش نم  بضغلا  َّيلع ، ىغط  ام  وھ  بضغلا  نكلو  تفجتراو ،
.اھروجفو سوفنلا 

يل عفشت  نأ  اھنم  تبلطو  تالدع ، عم  سامحب  مویلا  تلمع 
: عوشخ يف  تلقف  ةشھد ، يف  َّيلإ  ْترظن  اھجوز ، يخأ  ىدل 

.ينمحري نأ  هنم  يبلطا  طقف 
تعرھ هیخأ  عم  ًالیل  داع  امدنع  .اًئیش  هنم  بلطت  ملو  بجت  مل 

نأ ىنمتأ  يخأ  اي  تلقو : اھتلبقو ، هدیب  تكسمأو  دبع هللا  ىلإ 
.كتنبا يف  كل هللا  كرابیل  ينذقنت 

مث عزف ، يف  َّيلإ  دبع هللا  رظنو  ًالوھذم ، نيدلا  ماسح  فقو 
بلطأو كب  ُذولأ  ةعرسم : تلمكأف  نيدلا ، ماسح  ىلإ  رظن 

.كتيامح
؟ يتنبا اي  ْنَّمِم  يتيامح  قفر : يف  لاق 

: يلع ضقنیس  شحو  هنأك  نيدلا  ماسح  ىلإ  رظنا  انأو  تلق 
.كیخأ نم 

.اھتظحل قطني  مل  يذلا  نيدلا  ماسح  ىلإ  رظنو  مستبا 
لعفأ نأ  ضفرأ  انأو  يبر ، بِضغُأ  نأ  ينديري  ةعرسم : تلمكأف 

618



عفشت ىوقت هللا  كتنبال ، هاضرت  ام ال  يب  لعفي  هلعجت  ال  اذھ ،
.بولقلل

.يتنبا اي  هتيراج  تنأ  لاق : مث  ينعفرو  ءيشلا ، ضعب  ىنحنا 
فیك كل  ىكح  لھ  ثدح ؟ ام  كل  ىكح  لھ  رارصإ : يف  تلق 

؟ هتيراج تحبصأ 
.لعفي مل  هللاو  دبع هللا : لاق 

ماسح ىلإ  رظنلا  نودو  ةعرسب  ءيش  لك  هیلع  تصصقف 
.ةایحلاو ةوقلا  ينیطعي  لمألاو  نيدلا ،

ناك ول  كدعاسأ  فیك  فرعأ  ال  لاق : مث  تمص  يف  َّيلإ  عمتسا 
.دونجلا نم  ِكارتشا  دق 

؟ رصم لوخد  نیینامثعلا  دونجلل  قحي  لھ  رارصإ : يف  تلق 
.قحي هللاو ال  مسح : يف  دبع هللا  لاق 

عابت ىتم  ذنم  يئارشو ؟ يعیب  مھل  ُّقحي  َمِلف  تلقف :
؟ يخأ اي  دونجلل  تايرصملا 

ىتح هتمص  يف  رمتسا  يذلا  نيدلا  ماسح  ىلإ  دبع هللا  رظن 
.هب مایقلاب  ُّمھي  ناك  اَّممو  هتلعف  نم  لجخي  هنأ  ةلھو  لوأل  تننظ 

نمزلاو زع ، تیب  ةنبا  يھف  اھب ؛ قفرا  نيدلا ، ماسح  اي  لاق : مث 
..لذي

..يخأ اي  ركشلا  كل  راصتنا : يف  تلق 
يف تسلو  يتنبا ، اي  كیبأ  لثم  انأ  فطل : يف  هللا  دبع  لاق 

.كیخأ نس 
؟ اھب قفرتسأ  لاقو : هفتك  ىلع  تبرو  ماسح  ىلإ  رظن  مث 

َكدعأ..اھب قفرأس  اھمھفأ : ةرظن ال  َّيلإ  رظني  وھو  ماسح  لاقف 
.اھب قفرأس  يننأ 

لخدأ مل  يننكلو  يبلق ، نأمطاف  راظنألا  نع  ىفتخا  مث 
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انأ ریبك  ءاطغب  رَّثدتأو  يخأ  نضتحأ  تیبلا  وھب  يف  تثكم  .هترجح 
قلقلا ناك  انأ ، منأ  ملو  لیللا  فصتنا  نأ  دعب  يخأ  مان  .وھو 

! لعفي مل  مأ  هیخأ  مالكب  عنتقا  وھأ  فرعأ  نكأ  ملو  ينرواسي ،
، لوقحلا ىلإ  جورخلا  يف  تركف  ثدحیس ؟ اذامف  لعفي  مل  ولو 

.دونجلا يب  هلعف  ام  تركذت  املك  بعرلاب  رعشأ  تنك  يننكلو 
يلوح ءاطغلا  مكحأ  انأو  فلخلا  ىلإو  مامألا  ىلإ  زتھأ  تذخأ 

لعل َّينیع  تضمغأ  يھاجتا ، يف  ریست  تاوطخ  تعمس  ىتح 
.ةمئان يننأ  رئاسلا  فرعيو  يفتخت  تاوطخلا 

: ةوق يف  لاقو  ينادان  ىتح  ينآر  نإ  ام  .نيدلا  ماسح  ناكو 
.انھ كاخأ  يكرتا 

، يلاحب قفرا  جوزو ، نبا  يدل  يل ، عفش  كوخأ  ٍّجرت : يف  تلق 
..لحرأ ينكرتاو 

.ةرجحلا ىلإ  يبھذا  ينعمسي : هنأكو ال  لاق 
يف يب  قحلف  تیبلا  باب  ىلإ  يرجلاب  تممھو  يخأ  تكرت 

، هب ثبشتت  بابلا  ضبقم  ىلع  يديو  يب  كسمأو  اھتظحل ،
.يخرصت نأ  كايإ  مسح : يف  لاقو  ةرجحلا  ىلإ  ينَّرج 

ىلإ انلصو  ىتح  يمف  ىلع  هدي  عضوف  تخرص  يننكلو 
نأ تلواحف  حاتفملاب ، بابلا  قلغأو  اھلخادب  يب  عفد  ةرجحلا ،

ال ةجوزو ، مأ  انأ  .لاجرلا  میش  نم  كتماھش  ةلئاق : هوجرأ 
، حلاصلا كلمع  لمكأ  ينتذقنأو ، ينتیمح  .كیلإ  لسوتأ  ينلذت ،

..يخأ .لاجرلاریخ  تنأ  باوثلا ، كلو 
، ىرخأ ةَّرم  يخأ  يلوقت  ال  هءادرو : هیلعن  علخي  وھو  ينعطاق 

.يالوم يلوق 
يعم اًميرك  تنك  ينم : عمسم  ىلع  يبلقو  مثعلت ، يف  تلق 
َتعفد ام  كل  عفدأ  مل  ولو  تییح  ام  كمرك  ىسنأ  نل  هللاو  سمأ ،

.تعفد ام  كل  عفدأ  مل  ول  كقح ، وھ  تئش ، ام  لعفاف 
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، معن يقح ، وھ  هتعاضب : هنأكو  يدسج  ىلإ  رظني  وھو  لاق 
يعلخا موي ، لكو  اًدغو  مویلا  تئش  ام  كب  لعفأ  يكلم  تنأو 

.مالكلا نع  يِّفكو  كسبالم 
.طقف َّيلإ  عمتسا  ٍّجرت : يف  تلقو  ضرألا  ىلع  تسلج 

ول تومأس  كیلإ ، لسوتأ  لبق :  نم  هفرعأ  مل  لذ  يف  تلق  مث 
.اذھ ثدح 

نأ ديرأ  ال  ةوق : يف  لاقو  يسأرب  كسمأو  يمامأ  سلج 
نأ كديرأ  الو  قالطإلا ، ىلع  كتاملك  ينینعت  الو  كیلإ ، عمتسأ 

.مویلا ينم  نذإ  نود  يملكتت 
تممھو يدسج ، قنخو  هشارف  ىلإ  ناوث  يف  ينعفر  مث 

تخرص ول  لاقو : يرھظ  ءارو  يعارذ  سبحو  يمف  متكف  خارصلاب ،
نیینامثعلا دونجلل  هعیبأ  مث  ریغصلا ، كیخأ  مامأ  ًابرإ  كقزمأ 

لعفأس لب  مھيديأ ، نیب  قفني  مل  و  ًاظوظحم  ناك  ول  هوصخیل 
..ِتمواق ول  نآلا  اذھ 

نأ نكمي  امو  يخأ  ىلع  اًفوخ  خرصأ ، ملو  تمواق  يننكلو 
يفارطأ لكب  تبرض  ةظحللا ، كلت  يف  هاریس  ام  وأ  هل  ثدحي 
طوسلاب ينبرضي  وأ  ينعفصي  نأ  تعقوتو  ةوق ، نم  كلمأ  ام  لكبو 

.لعفي ملو  يلاحل  ينكرتي  وأ 
تجرخو يتلئاع ، لك  ُتدقف  يننأكو  ُتْحُن..لوقأ  اذام..يتمع  اي 

مك فرعت  تلقو : ةميزھلا  ةرارم  لك  اھب  ةفیعض  ةخرص  يمف  نم 
! كھركأ

لك يف  يرست  ةريرعشقو  يلخادب ، هب  رعشأ  انأو  تھَّوأت 
ىلع اًملأ  تھَّوأت  .َّينیع  ىلإ  اھقيرط  دجت  عومدلاو ال  يدسج ،

تینفو اھتعاس  ُتْحُن  تنك  يدیب  ناك  ول  حیبتسا ، امو  دقُف  ام 
.ءاوھلا يف  حاونلا  تارذ  ةَّدح  نم  يسفن 

، هتمأ يننأ  نم  دكأتیل  رانلاب  يدسج  متخ..َّيلع  هتامالع  كرت 
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مزھنا هنع ، اًمغر  ةَّرُح  يحور  تیقبو  يحور ، قامعأ  قرح 
..نئاخو ودع  مامأ  دسجلا 

يدیب نكي  مل  يْزِخ ، يف  َّيدي  نیب  يسأر  تنفد  ىھتنا  نأ  دعب 
حورلا قنخو  بجاو ، داسجألا  ُسھد  نامزلا  اذھ  يفو  ءيش ،

.دیجم لمع  اھخاضرإو  ةرحلا 
ىھتناو ثدح  باذعلا ؟ اذھ  لك  َمِل  لاق : مث  بجعت  يف  َّيلإ  رظن 

تنأ نبا ، الو  كل  جوز  ال  ُتعقوتو ، ُتفرع  امك  نیبذكت  تنكو  رمألا ،
.مویلا نم  يتيراج 

انأو عطقتم  توص  يف  تلقو  ِكبأ ، ملو  ضرألا  ىلإ  تيوھ 
 : فقوت الب  هیلع  وطسلا  نم  دعتري  يدسجو  فورحلا  نیب  قھشأ 

.حداف ملظ  هَتلعف  ام  ةالص ، لك  يف  كیلع  وعدأس 
نیینامثعلا لك  نم  رقحأ  تنأ  يسفنل : تفاخ  توصب  تلمكأ  مث 

اًھْرُك ةمأ  اھلعجتل  ةَّرُح  ةأرما  ىلع  رصتنت..تنأ  نیعمتجم ،
، هرك هدعب  سیل  كل  يھرك..كسفن  يف  ضرغل  اھذقنت  ًابْصَغو ،

كَِدبَك لكآو  يح ، تنأو  كنطب  قشأسو  اًموي ، يدیب  كحبذأس 
رظتنأ نل  يح ، تنأو  كمامأ  اھلكآس  يننكلو  دنھ ، تلعف  امك 

.تومت ىتح 
ضرألا ىلع  يمانت  ال..انھ  يلاعت  نیمتمتت ؟ َمِب  ةھرب : دعب  لاق 

.ةدرابلا
، تیبلا يف  يلمعت  نلف  يرماوأ  ِتعطأ  ْنإ  مسح : يف  لاق  مث 

يرتشأسو يراوجلا ، لك  نع  ةفلتخم  ةبترم  يف  نیحبصتس  لب 
.نیح ىلإ  كرمأب  متھأو  ريرحلا  كل 

.لجر اي  ةیناغ  نع  ثحبا  ةرارم : يف  تلق 
؟ ةيراج يلو  ةیناغ  نع  ثحبأ  َمِلو  - 

لكو موي  لك  كمواقأسف  تايواستم ، اًعطق  يدسج  َتعطق  ول  - 
.يرمع ةياھن  ىتح  ةقیقد ،
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ئِّدھي نأ  دبال  هركلا  نإو  اًدبأ ، هوجرأ  َّالأ  اھنیح  تمسقأ  دق  تنك 
.مولظملا ىوس  هفرعي  نامأ ال  هركلا  يف  يلخادب ، دعرلا 

.ىرنس ةالابم : يف ال  لاق 
* * *

يف سمش  يخأ  َّيلإ  رظن  ةموئشملا  ةلیللا  كلت  حابص  يف 
؟ سمأ نیفاخت  تنك  امم  دنھ ، لاقو : ةقفش 

.سمأ فخأ  مل  اًھرك : ضبني  يدسجو  تلق 
.نیخرصت كتعمس  يننأ  تننظ  توفخ : يف  لاق 

، ةدحاو ةخرص  لاقو : هتبابسب  راشأو  اھیلإ  رظنو  هفك  حتف  مث 
.امبر

.عیظف سوباكب  تملحو  ةمئان  تنك  تلق :
؟ انتیب ىلإ  دوعن  ىتمو  سوباكلا ؟ وھ  امو  لوضف : يف  لاق 

.سوباكلا ركذتأ  .ًابيرق ال  ىسأ : يف  تلق 
، ءارمحلا مھمالعأو  دونجلاب  تملح  كنأ  دبال  سامح : يف  لاق 

.دنھ اي  مھفاخأو  مھھركأ  انفطخ ، نوديري  اوناك 
.يفارطأ نم  قثبني  ضغبلاو  يناكم  تیقب  ..بجأ  مل 

يف تخرص  اھمويو  لمعلا ، ينم  بلطتو  ينخبوت ، تالدع  تأدب 
.كتوص عمسأ  نأ  ديرأ  ال  مالكلا ، نع  يِّفُك  اھھجو :

تینمت دقو  اھھجو ، يف  ولدلا  نم  َءاملا  تبكس  يننأ  ركذتأ  مث 
، عزف يف  رادلا  تس  َّيلإ  ترظن  .رمألا  يھتنيو  ينلتقت  نأ 

تعفصو َّيف  تخرصو  هتَّدشو  يرعشب  تالدع  تكسمأو 
يف هللا  دبع  ناكو  يتوص ، ىلعأب  تخرصو  اھتمواقف  يھجو ،

ىذألا نع  تالدع  تفقوت  ىتح  خبطملا  ىلإ  ءاج  نإ  امو  تیبلا ،
ةینحنم ال انأو  يرعشب  كسمت  لزت  مل  اھديو  اھناكم ، تدمجتو 

لاقو يرعش  ىلإ  مث  بوكسملا  ءاملا  ىلإ  رظن  .مایقلا  عیطتسأ 
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.تالدع اي  اھرعش  يكرتا  ثدحي ؟ يذلا  ام  عزف : يف 
تبكس ةناطیشلا  هذھ  ٍكاب : توص  يف  تلاقو  يرعش  ْتكرت 

.اھدلجیل نيدلا  ماسح  ربخأ  يبرضب ، تَّمھو  ءاملا 
.ةأرما اي  اھیف  يقتا..كتنبا هللا  لثم  يھ..اھیكرتا  لاق :

.كاخأ ربخأس  يدض ؟ ةيراجلا  عم  فقت  بضغ : يف  تلاق 
ةقفش مھرثكأو  تیبلا  يف  ْنَم  فعضأ  هنأ  يل  ادبو  .بجي  مل 

.اًفطلو
براحأ نأ  تررق  دقو  يخأ  يعمو  ةرجحلا  ىلإ  تبھذ  ِكبأ ، مل 

.ديدج نم 
ةَّرم ينسملت  نأ  كاَّيإ  ٍّدحت : يف  تلق  نيدلا  ماسح  داع  امدنع 

تیبلا نم  جرخأو  خرصأسو  تالدع ، ُتبرض  دقل  ىرخأ ،
كنولتقیس اوماد  ام  يلابأ  نلف  دونجلا  ينفطخ  ْنإو  ثیغتسأو ،

.َتنأ
كفطخ ول  نیلابت  ال  ةيرخسلا : نم  ءيشو  بجعت  يف  لاق 

اذام كتدلجو  نآلا  ًابرإ  كتقَّزم  ول  يننولتقیس ؟ اوماد  ام  دونجلا 
؟ ثدحي

الو ءيش ، َّيأ  لعفا  هلعفتس ، امم  لضفأ  نوكي  ةرارم : يف  تلق 
.ينسملت

تلتق يننأل  اذھأ  دنھ ، اي  كبلق  يف  فوخ  ال  نیقي : يف  لاق 
كنأل مأ  هنم ، وأ  هیلع  نیفاخت  ام  كيدل  دعي  ملو  سمأ  فوخلا 

؟ ككلمي نم  ىلع  نیئَّرجتت  كعبطب 
.هللا ىوس  ينكلمي  ال  رارصإ : يف  تلق 

كتكلم ككلمأ ، انأ  لب  ينابعث : توص  يف  لاقو  هیلإ  ينَّدش 
عمسلا ىوس  كل  سیلو  ديرأ ، تقو  يأ  يف  ككلمأسو  سمأ ،

.نیمركألا ةنبا  اي  ةعاطلاو 
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ال لاقو : يدي  سبحو  ةرجحلا ، نم  هجرخأو  يخأ  لمح  مث 
يف نآلا  هب  يقلأس  كاخأ ، يذؤأ  وأ  كيذؤأ  نأ  ىلإ  ينيرطضت 

.لوقحلا
َّيلع يدتعي  ناك  يتمع ، اي  اھنایسن  ُّدوأ  اًمايأ  لاحلا  رمتسا 

مل هنأ  دقتعأو  ينبرضي ، مل  اًمود ، رصتنيو  يتوق  لكب  همواقأو 
يلع ةرطیسلا  عیطتسي  ناك  اذھ ، ىلإ  جتحي  مل  هنأل  لعفي 
فیخأ ال  ىتح  خرصأ  نأ  نود  اًعوبسأ ، تلمحت  .هديدھتو  هتوقب 

ةیحضتلا نأو  دبألا ، ىلإ  لمحتأ  نل  يننأ  تنقيأ  يننكلو  يخأ ،
تررقف اھتثجب ، لیثمتلاو  سفنلا  لتق  قحتست  ىخأ ال  لجأ  نم 

.رارفلا
كتشت مل  اھنأ  ادبو  اًمامت ، تالدع  ينتشاحت  ءانثألا  هذھ  يف 

ةھفات ءایشأ  ينم  بلطت  رادلا  تس  تناكو  نيدلا ، ماسحل 
تنك .اًریثك  لكآ  نكأ  ملو  ًانایحأ ، اھب  موقأو  ًانایحأ  اھلھاجتأف 

.توملا ىنمتأو  يخأل  يماعط  يطعأ 
اذھف نیینامثعلل ؛ يخأ  عیبیسف  تبرھ  ْنإ  يننأ  فرعأ  تنك 

ولو .لذألا  ىلإ  سفنلاب  قصتلي  بنذلاك  ناك  حالفلا  لجرلا 
! هلتق تینمت  مكو  هتھرك  مك  نیفرعت 

ترعش اَّمع  اًریثك  مالكلا  ديرأ  ال  راحتنالا ، وأ  برھلا  تررق  .سأب  ال 
ءارو اًموي  بَّیغت  امدنع  .يدسجب  قصتلملا  ناوھلا  معط  نعو  هب 
نأ ىلإ  لوقحلا  طسو  يخأ  عم  ریسلاو  اًرجف  جورخلا  تررق  موي 
وھ نم  دلت  نأ  ةدالولا  رصمل  دبالف  مركأو ؛ بیطأ  وھ  نم  دجن 

ةیبألا نمو  ةمأ  ةرحلا  نم  لعجي  يذلا  نيدلا  ماسح  نم  لضفأ 
نیح دعب  اًموي  هدجأس  يننأ  يسفن  تدھاع  دق  تنكو  ةلیلذ ،
ىري ىتح  يح  وھو  اھلكأو  دبكلا  جورخ  نم  دبالو  هنم ، مقتنأو 

.مھفيو
ضعب ىوس  اًداز  الو  ًالام  كلمأ ال  نكأ  ملو  يخأ  دیب  تكسمأ 
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، جورخلا لبق  تالدع  خبطم  نم  امھتقرس  نيذللا  ةھكافلاو  زبخلا 
تجرخو اًحوتفم  بابلا  تدجوو  يرزأ ، نم  ُّدشي  ردقلا  ناكو 

جرخت سمشلاو  ةئداھ  لوقحلا  تدب  نوجسلا ، لذ  دعب  ةيرحلل 
ددرتلا تاظحل  يھ  ددرت ، وأ  فوخ  نود  اھقيرط  فرعتو  ةقث  يف 

.ةميزھلا ىلإ  يدؤت  يتلا 
ىتح فوخلا  رطیس  َمِلو  لبق ؟ نم  برھلل  اًدیج  ططخأ  مل  فیك 
هاجتا يف  يخأ  عم  تيرجو  حرف  يف  تسفنت  ةعقاولا ؟ تعقو 

نأكو نیعرازملا ، ضعب  ىوس  َرأ  ملو  .يل  ادب  اذكھ  وأ  ةرھاقلا 
الو انلوح  برح  ال  ةباترو ، نامأ  اھلك  دالبلا  نأكو  اوفتخا  نیینامثعلا 

.ةازغ
يرجن َمِل  دنھ ؟ اي  يننيذخأت  نيأ  ةھرب : دعب  سمش  لاق 

!؟ اذكھ
ئلتمملا تیبلا  اذھ  نم  برھن  يرجلا : نم  ثھلأ  انأو  تلق 

.رشلاب
نم ریثكلا  تسھدو  جزاطلا ، يمطلا  يف  يامدق  تسمغنا 
نم تاخرص  ةھرب  دعب  تعمس  .لابأ  ملو  ركبلا  ءارضخلا  راجشألا 

ترقھقتف انب ، تطاحأ  اھنكلو  يتأت ، نيأ  نم  فرعأ  مل  يلوح ،
وأ ينیمحي  هلعل  يخأ  مضأو  راجشألا  طسو  ئبتخأ  ضرألا  ىلإ 

دیكأتلاب تانب  تاخرص  لافطأ ، وأ  امبر  ءاسن  تاخرص  تناك  .هیمحأ 
تمھفو لبق ، نم  هلثم  عمسأ  مل  ءاكبو  تاخرص  يھ  تاھمأ ، وأ 
رامعألا لك  نم  تاحالفلا  نوعیبي  نیینامثعلا  دونجلا  نأ  ناوث  دعب 

تيأر يننإ  كل  مسقأو  نیعبرألا ، يف  مأل  ةیناثلا  يف  ةلفط  نم 
تاملسملا تايرصملا  ينیعب  تيأر  تارانيد ، ةسمخب  عابت  ةباش 

ةبقر ىلع  فیسلاو  نھیلھأ ، مامأو  نھدلب  يف  َنَْعبُي  نھو 
اي لاجرلا  تھرك  مك  لاجرلا ، ةیمح  دمخيو  سفنألا  متكي  نھلھأ 

.رخآ تقو  يف  اذھ  نع  كثدحأس  نكلو  يتمع ،

626



ام .لقأ  وأ  امبر  رانيدب  رخآ  ينارتشاو  ينوعابل  تكرحت  ول 
! ةيامحلا نع  كیلامملا  دونج  زجع  نأ  دعب  مویلا  انءاسن  سخبأ 

لھ فرعأ  ال  يناكم  تیقب  ولو  مویلا ! كیلامملا  رقتحأ  مكو 
، رخآ يدسج  حیبتسيو  رخآ  َّىلع  يدتعي  .ال  مأ  يننودجیس 

هیصخيو يخأ  فطخي  مث  ًايزاغ  ىتأ  يدنج  ةرملا ، هذھ  ينامثع 
تمتك ءانب ! الو  اھیف  ریخ  ال  اھعشبأ ، ام  بورحلا  .فرعأ  رثكأ ال  وأ 

ىلإ ةدوعلا  ةدیحولا  يتینمأو  كارح ، الب  يناكم  تیقبو  يخأ ، مف 
ىتح فرعأ ، امبر ال  تاعاس ، يناكم  تیقب  .نيدلا  ماسح  تیب 

نع دونجلا  ىفتخاو  هلاح  ىلإ  ٌّلك  بھذو  قوسلا  تضفنا 
.راظنألا

ىصقأب يرجلاب  هترمأو  يخأب  تكسمأ  مث  يناوث  يلوح  ترظن 
عیطتسن يذلا  ملظلاو  اھفرعن  يتلا  ةميزھلا  ىلإ  ةدوعلاو  ةعرس 

.هعم شیعلا 
عزف يف  تالدع  تحتف  بعر ، يف  بابلا  يدیب  ُّقدأو  ثھلأ  تنك 

سیلأ برھلا  تلواح  ماسح ، كب  هلعفیس  ام  يرظتنا  تلاق : مث 
يف نانتما  ال  كلجأ ، نم  هانلعف  ام  لك  دعب  كرقحأ ! ام  كلذك ؟

.كرمأ نم  انیھتناو  مویلا  كوعاب  مھتیل  ةقفش ، الو  كبلق 
لخاد هتیفخأو  ریبك  نیكسب  تكسمأو  خبطملا  تلخد  بجأ ، مل 

، ناوھ وأ  لذ  وأ  باقع  راظتنا  يف  يترجح  تلخد  مث  يسبالم ،
! ءايربك اھرثكأو  لولحلا  لضفأ  توملاو 

طوسلاو لخدو  ءيش ، لك  تالدع  هل  تكح  ًالیل  داع  امدنعو 
ىلع ةسلاج  انأو  َّيلإ  رظن  مث  ضرألا ، ىلع  هب  برضو  هدي  يف 

، ضرألا ىلع  فجتري  يخأو  عزف  الو  فوخ  الب  ءودھ  يف  ريرسلا 
.جورخلاب يخأ  رمأو 

دب الف  برھلا ، ةيراج  لواحت  امدنع  َّينیع : ناقرافت  هانیعو ال  لاق 
.رایتخالا يل  يكرتت  ال  دلجلا ، نم 
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يبلق ىلإ  َّبحأ  ناك  دلجلا  نإ  يتمع  اي  كل  مسقأو  بجأ ، مل 
.هیلإ ينوعدي  امم 

؟ اذامل كسفنب ، تدع  كنكلو  َّيلإ : رظني  وھو  لمكأ 
.بجأ مل 

تنأ لاق : مث  اًعم  نیكسلاو  يبلق  نضتحت  يتلا  يدي  ىلإ  رظن 
كبرح ةمجاھملا ، تقوو  مالستسالا  تقو  نیفرعت  ةبراحم ،

.نیینامثعلا دونجلا  عم  ةلاحم  ال  اھنيرسخت  كنكلو  انھ  لھسأ 
؟ انیكس نیفخت ؟ اذام 

لتقأسف ينم  تبرتقا  ول  فعضي : الو  ُّزتھي  ال  يتابثو  تلق 
.يسفن

!؟ انأ يلتق  نیلواحت  َمِلو ال  - 
.ةرح تقلخ  انأو  ةيراج  ينلعجيو  كریغ  ينرسأي  كتلتق  ول  - 

لبقتن انلك  كردق ؟ نیلبقتت  َمِل ال  لاق : مث  مھفي  هنأكو  هسأر  َّزھ 
نیح دعب  امبر  دبعتسُي ، وأ  ُّرحلا  لتقُي  مايألا  هذھ  يفو  انرادقأ ،

.كتيرح كیلإ  دوعت 
تلق .ناسنإ  يننأكو  يعم  اھیف  ملكتي  يتلا  ىلوألا  ةرملا  تناك 

ةدحاولا مویلا ، تاحالفلا  نوعیبي  نوینامثعلا  دونجلا  ناك  ةوق : يف 
؟ يلاحل ينكرتتو  اًسمخ  ِرتشت  مل  َمِل  تارانيد ، ةسمخ  نم  لقأب 

...كل تمسقأَو  تعفد ، ام  كل  دیعأ  نأ  ُتدعو 
، ةجوزو ٌّمُأ  كنإ  ِتلقو  َّيلع  تبذكو  يبناجب : سلجي  وھو  لاق 

قثأ ينلعجي ال  يذلا  ریثكلا  تلعفو  يخأ  ىلإ  ِتوكشو  تلياحتو 
.ةلئاع كل  سیل  امبر  اًقلطم ، كب 

ىلإ ينتدعأ  ول  ثدح ، ام  ىلع  كحماسأس  ٍّجرت : يف  تلق 
.ءيش لك  يھتنیسو  كئفاكأسو  يبأ ،

نم كعنمأو  برھلا ، تلواح  كنأل  مویلا  كدلجأسو  ةقر : يف  لاق 
بارتقالا نم  كعنمأو  نیكسلا  كنم  ذخآو  ةرجحلا ، نم  جورخلا 
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تقو ِّيأ  يف  يل  نیحبصتسو  فیس ، وأ  نیكس  ِّيأ  نم 
.يرماوأ لك  نیعیطتو 

! لواح ةدارإ : الب  ٍّدحت  يف  تلق 
يب كسمأ  يبلق  يف  هسدأل  نیكسلا  كرحأ  نأ  لبق 

نیكسلا اذھ  نیلمحت  كنأل  يننيدحتت  لاقو : نیكسلابو 
؟ اذھ قمح  ُّيأ  فیعضلا ؟

بارشلا نعو  ماعطلا  نع  عنتمأس  توملل ، ةقيرط  دجأس  - 
.تومأ ىتح 

لعف امك  هدسجب  ينقنخو  يدي ، نم  نیكسلا  فطخو  يب  عفد 
، اًقافتا كعم  دقعأ  نأ  ديرأ  لاق : هنكلو  خارصلاب ، تممھف  لبق ، نم 

.َّيلإ يعمتسا  كبجعیس ،
ال نكلو  ءيش ، يأ  فجتري : يبلقو  ةيریتسھ  يف  تلق 

.ينسملت
.مايأ ةثالث  - 

.ينسملت نل  هعمسأ : انأو ال  رارصإ  يف  تلق 
.مايأ ةثالث  كسملأ  نل  يمف : نم  برتقي  همفو  لاق 

.يرمع ةیقب  لب  - 
كلعجأ نل  يننكلو  تدرأ ، ول  ّبقُأ  كلِ يننیكرتتو  انھ  نیمانت  - 

.مايأ ةثالث  يتيراج 
!؟ اذھ ءارھ  ُّيأ  - 

، نیلكأتسو ىرخأ ، ةرم  رارفلا  يعیطتست  نلو  نآلا ، كدلجأس  - 
نیحبصتسو نیتومت ، ككرتأ  نلف  لكألا  نع  تعنتما  نإ  ىتحو 

نأ دعب  مايأ  ةثالث  كتكرت  ول  امأ  .موي  لكو  اًدغو  مویلا  يتيراج 
ةصرف يردي ؟ نم  ككرتأو ، ِكُّلَمَأ  امبرف  كرشاعأ  نل  يننأ  كدھاعأ 

.اھیكرتت ال 
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.مھنم كنأكو  ينبذعت  ملأتم : توص  يف  تلق 
؟ ْنَّمِم - 
.نیینامثعلا نم  - 

.كلثم يرصم  يننكلو  - 
عمسي هللاو  ةالص ، لك  يف  كیلع  وعدأس  لبق  نم  كل  تلق  - 

.ةفیفع ةرح  انأو  ةیناغ ، ينتلعجو  ينتربجأو  ينتملظ  يئاعد ،
، تارانيدلا نم  ریثكلاب  كتيرتشاو  يتيراج ، لب  ةمارص : يف  لاق 

يعم نیلماعتت  كاخأ ، تيرتشاو  تنأ  كتيرتشا  كلمأ ، ام  لكب 
يربص يمأ ، ةباثمب  يھو  يخأ ، ةجوز  ىتح  هیلع  ىوقت  ٍّدحتب ال 

.لھس كبرضو  دفني  أدب 
ينسملت نل  كنأ  ينْدِع  نكلو  ءيش ، َّيأ  ءيش ، َّيأ  لعفأس  - 

.ديدج نم 
.ثدحي نل  اذھ  - 

مئاھبلا ثور  لمحأو  خبطأو  يدحو  هلك  تیبلا  فظنأس  - 
...يدیب

ِتنك ْنإ...نوینامثعلا  انلتقي  امبر  يردي ؟ نمو  طقف ، مايأ  ةثالث  - 
ةئبعت يف  ةندھلا  ةرتفب  يدیفتست  نأ  دب  الف  ةفرتحم  ةبراحم 

.شیجلا
.اًعوبسأ تلق : مث  يدیب  يسأر  تیطغ 

.نذإ اًعوبسأ  اًضيأ ؟ نیضوافتت  لاق : مث  لوھذ  يف  َّيلإ  رظن 
.اًقلطم ينسملت  ال  حایترالا : نم  ءيش  يف  تلق 

.تقو ِّيأ  يف  ّبقُأ  كلِ نأ  يقح  نكلو  كرشاعأ ، نل  لب  - 
؟ كھركت نم  ِلّبقُت  َمِل  - 

!؟ كيدل ةجاذس  ُّيأ  دنھ ؟ اي  بحلاب  تالبقلا  نأش  امو  - 
.اننیب تالبق  ال  - 
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ّبقُأ .كلِ مل  ول  قافتا  الو  - 
نع ةیضار  ةيراج  اًموي  ينلعجتس  كنأ  لجر  اي  تننظ  اذإ  - 

تنأف اھریصم ،
فرعيو سمشلا  ري  نمف  ةيراجلاو ، ةرحلا  نیب  قرفلا  فرعت  ال 
رھاطلا لینلا  ءاوھ  قشنتسا  نمو  مالظلا ، طسو  ایحي  نلف  اھئفِد 

.نوجسلا نفع  طسو  ایحي  نلف 
.ةدحاو ةلبق  ةھرب : دعب  لاق 

لھ : هدسجب عفدأ  انأو  ءافج  يف  تلق  مث  ءایتسا  يف  هیلإ  ترظن 
نآلا ينكرتت 

؟ مالس يف  سفنتأ  ىتح  يالوم ؟  اي 
* * *

رصتني نأ  وأ  دبألل ، عوبسألا  اذھ  رمتسي  نأ  ىنمتأ  تنك 
.موئشملا تیبلا  اذھ  نم  جرخأو  نوینامثعلا ، ىفتخيو  كیلامملا 

نأ تركفو  برھلل ، قرط  يف  ركفأو  ططخأ  تنك  لوألا  مویلا  يفو 
اھتدعوو ةدعاسملا  اھنم  تبلط  .يندعاست  امبر  رادلا  تس 

ركفتو يناغألا  ددرت  ةدراش  اًمود  تناك  اھنكلو  لاملا ، نم  ریثكلاب 
عوبسألا كلذ  ادب  لوألا  مویلا  ذنمو  .دقتعأ  ام  ىلع  لاجرلا  يف 

نم دقحلا  جرخ  تیبلا ، اذھ  يف  لوألا  يعوبسأ  نع  اًفلتخم 
لامعأب مایقلا  ينم  بلطت  تأدبو  دقتعأ ، ام  ىلع  تالدع  سفن 

ثور فیظنت  ينم  بلطت  ةَّرم  لوألو  ةلیقثلا ، هایملا  لمحو  ةقاش 
اھنكلو لمعلا ، اذھ  يسفن  تفاعو  ةریظحلا ، يف  مئاھبلا 
ينرمأت ام  لعفأ  مل  نإ  يننأب  ينتددھو  طوسلاب ، تكسمأ 

تنكو .يباقع  هنم  بلطتو  نيدلا  ماسح  ربخت  مث  ينبرضتسف 
، هدھع ضقني  نأ  لمعأ  يننأب ال  نيدلا  ماسح  تربخأ  ول  فاخأ 

يتلا دنھ  انأ  يننأ  يتمع  اي  يقدصت  نلو  ربص ، يف  تلمحتف 
لمحتو سنكتو  لسغتو  رئاظحلا  فظنت  تحبصأ  اھنیفرعتو  اھتیَّبر 
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ةرجحلا ةيواز  يف  مانأ  تنك  مايأ  ةثالث  دعبو  هایملا ، اھرھظ  ىلع 
، ناتقِّقشتمو ناتمِّروتُم  ياديو  ينناملؤت ، ياتبكُر  .ةتیم  يننأك 

مانيو ًالیل  يتأي  نيدلا  ماسح  ناك  .يعباصأ  نیب  نم  جرخي  مدلاو 
.يعم ملكتي  الو 

اًمون ةمئان  انأو  ينم  برتقا  يتمع  اي  ةثالثلا  مايألا  رورم  دعبو 
مك ةقر : يف  لاقو  ةعوزفم ، تمقف  يدیب ، كسمأو  اًقیمع 

! دنھ اي  كیلع  قفشأ 
وھو لاقف  يلوح ، موحي  رتوتلاو  هنع  تدعتباو  يدسج  شمكنا 

.ءيشلا ضعب  ينم  يبرتقا  يدي : ُّدشي 
.كدعوب يفت  نأ  ىنمتأ  تلقو : هدي  نم  يدي  تبذج 

مث َّينیع  ىلإ  رظنو  هردصب  تقصتلا  ىتح  ةوق  يف  ينَّدش 
.يدعو نع  تیلخت  َّالإو  اًریثك ، شاقنلا  بحأ  ال  لاق :

؟ ينم ديرت  اذام  فوخب : جوزمم  ٍّدحت  يف  تلق 
؟ نیینامثعلا دي  نم  كتذقنأ  يننأل  نانتماب ؛ نيرعشت  الأ  - 

.َّيلع يدتعتو  كتيراج  ينلعجتل  ينتذقنأ  - 
؟ نینوكت نم  يتاملك : لھاجتي  وھو  لاق 

؟ سانلا دالوأ  نم  رخف : يف  تلق 
؟ كیلامملا ءانبأ  نم  ةشھد : يف  لاق 

ام ثدح  ام  َّيلإ ، تعمتسا  ول  ةيادبلا ، نم  كل  لوقأ  نأ  تلواح  - 
.رمألا اذھ  ىرج  امو  .ثدح 

يف ينمھي  اذام  رمألا ، اذھ  ىرجیسو  ثدح  ام  ثدحیس  ناك  - 
نوینامثعلا لخد  ول  ايابس  كیلامملا  تانب  لك  حبصتس  كبسن ؟

؟ ریمأ كدلاو ؟ نم  .ةرھاقلا 
.قوقرب ناطلسلا  ءارمأ  نم  ناك  يِّدَج  - 

وأ ماع  ةئم  ذنم  مكح  دقل  قوقرب ! ناطلسلا  ءازھتسا : يف  لاق 

632



ةثالث دعب  مھرصح  نكمي  سانلا ال  دالوأ  يلثم ، ةيرصم  تنأ  رثكأ ،
؟ ةیكرت كئامد  لك  مأ  يرصم  مد  كیفأ  لایجأ ، ةعبرأ  وأ 

جوزتو ةيرصم ، نم  جوزت  اًریمأ ، ناك  طقف  يِّدَج  ددرت : الب  تلق 
..ةيرصم نم  هُنبا 

! نذإ ةيرصم  تنأ  نیقي : يف  لاق 
.رصم ىوس  مھل  سیل  كیلامملا ، مھ  اذكھو  دیكأت : يف  تلق 

؟ نويرصم كیلامملا  نأ  نيدقتعت  ةشھد : يف  لاق 
تحتو هترجح  يف  يننأ  ينیسنيو  ينيوھتسي  ثيدحلاو  تلق 

.نويرصم مھنإ  لوقي  يبأ  هترطیس :
؟ باوص ىلع  اًمود  كدلاوو  - 

.أرقيو بتكيو  ءيش  لك  فرعي  يدلاو  - 
؟ همسا ام  - 

نأ دقتعت  تنأو  عوضوملا : ِرّیغُأ  نأ  لواحأ  انأو  تلق  مث  تددرت ،
؟ نويرصم كیلامملا 

الف رصم ، نع  عافدلا  يف  اولشف  ول  لیلق  دعب  اذھ  حضتیس  - 
.توملا نوقحتسيو  مھل  نطو 

نل ةرھاقلا ، نوینامثعلا  لخدي  نل  سامح : يف  تلق 
.اوعیطتسي

؟ ءاوھلا يف  رشتنت  ةنایخلاو  نیقیلا ، اذھ  َمِلو  - 
.ملعت ول  راصتنالا  نئاخلل  سیلو  - 

.نیملعت تنك  ول  نئاخلل  الإ  راصتنا  لب ال  - 
؟ رصم نوینامثعلا  لخد  ول  لعفتس  اذامو  - 

.دنھ اي  رصم  يف  مھ  - 
.ةرھاقلا يھ  رصم  - 

.قطني اًتماص ال  يقب 
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ىلع تبردت  لھ  كرمع ؟ لاوط  ةحالفلاب  لمعتأ  ةعرسم : تلق 
؟ فیسلا

.لاتقلا بحأ  الو  اًموي ، هب  كسمأ  مل  مسح : يف  لاق 
.كل سیل  ام  قرست  كنكلو  - 

تسیلأ زییمت ، الب  مئاھبلا  اھسھدي  نأ  ْنِم  ةرھوج  ُتذقنأ  لب  - 
؟ اذھ دعب  انأ  يِّقح  ْنِم 

.ملأتيو رعشي  رشب  لب  اًئیش ، سیل  يالوم  اي  تذقنأ  ام  - 
ملأ لالغو ، فیسو  ةریخذ  انلك  بورحلا ، تقو  ءایشأ  انلك  - 

؟ اذھ كدلاو  كملعي 
.بورحلا بحي  يدلاو ال  - 

ىلع نیئُرجتو  نيدحتتو  نیبراحت  برحلا ؟ تنأ  تملعت  فیكو  - 
.يعم لادجلا 

وھ هُترسخ  ام  ينرذعا ، لعفأ ، نل  هللاو  ءاجر : يف  اھتعاس  تلق 
.كلمأ ام  لك 

كیبأ ىلإ  ِتدع  ءاوس  رمألا ، ىھتناو  هِترسخ  ةالابمال : يف  لاق 
ولو كردق  نیلبقتت  ال  َمِل  ِتفرعو ، ِتمھفو  ِترَّیغت  انھ  ِتیقب  وأ 

عوبسألا دعب  دبألا ؟ ىلإ  كیلع  ربصأس  يننأ  نینظت  نیح ؟ ىلإ 
لمعتسأسف ينبجعي  ام ال  لوقب  ِتأَّرجت  وأ  ِتلداج  وأ  ِتمواق  ْنإ 

ُتسل يعبطب  انأو  اًروبصو ، كعم  اًمیحر  تنك  روفلا ، ىلع  طوسلا 
.اًروبص

كبلق نأ  دبال  لیمج ، طخب  طخت  كنكلو  هعانقإ : لواحأ  انأو  تلق 
.ةمحرلاب ئلتمم 

.ةمحرلاب ئلتمم  يبلق  حیحص ، اذھ  لاق : مث  مكھت  يف  مستبا 
نأ لواحأ  انأو  لاقو  يدلج  تاقُّقشت  ىلإ  رظنو  يدیب  كسمأ  مث 
انلك لمعلا ، ىلع  نيدوعتتس  عزف : يف  هيدي  نیب  نم  اھعزنأ 
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.انھ لمعن 
كنفج يضفخت  نأ  دب  ال  دنھ ، لاقو : هعفرو  ينقذب  كسمأ  مث 

، نايواستم اننأكو  تارظنلا  ينیلدابت  الو  اننیعأ ، يقتلت  امدنع 
.نیيواستم انسل 

.لواحأس يسأر : ئطأطأ  انأو  تلق 
* * *
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(2  ) رالس ةداھش 
..ىرج دق  امھم  اًرمأ  كیلع  صقأس 

رْوَغ نوِربَْسيو  فدھلا  كیلامملا  ركذتي  رطخلا  تقو  يف 
تلاز ْنإ  مھرظتني  يْزِخ  ُّيأف  راطخألا ، ىلإ  نوھبتنيو  قئاقحلا ،
هجو ىلع  نم  مھرثأ  ىفتخاو  اھلبق  نم  يتلا  لودلاك  مھتلود 

ملظلا ىشفت  يقيدصو ، يقیفر  اي  بذكأ  نلو  ركنأ  نل  ضرألا ؟
وطسلا حبصأو  كیلامملا ، يف  اھروذج  عماطملا  تسرغو 

، تاذلملا طسو  فدھلا  هاتو  اًضرفو ، ًابجاو  شطبلاو  اًغاستسم 
، لوقعلا لِمثُي  رحس  اھل..رصم  يھ  فرعأ ، انأو  فرعت  كَّنكلو 

اھحورو اھتنتفب  قْشِعلا  ىلع  ثحتو  ٍّيقَت ، لك  اھزونكب  يوغت 
الو يلابُت  اھنأ ال  يدتعملا  نظیف  اًریثك ، هوأتت  الو  خرصت  ال  ةبیطلا ،
ریغ نمزلا  نأ  اومھفو  رطخلا ، ءارمألا  نقيأ  سأب ، ال  .رسحتت 

، رثكأ وأ  نرق  ذنم  اومزھناو  اولاز  نییبیلصلاو  راتتلا  نأو  نمزلا ،
، دشأ لاجرو  رثكأ  ةوقو  ربكأ  ءاھد  مھل  نامثع  دالوأ  نكلو 

روجف يغبت  نكلو  رجانحلا ، يف  يتلا  بولقلا  برضت  مھماھس ال 
ىتمو نونوخي ، فیكو  نوُوْغُي ، فیك  نوفرعي  اھعمطو ، سفنلا 

.نورخأتي ىتمو  نومدقتي 
لتق .هوجولا  يوشي  لْھُملاك  ءامب  قرغي  تاكربلا  ابأ  اي  رطخلا 

اھوشاحت ةثراك  ىلع  ءارمألا  ظقیتساو  يروغلا ، ناطلسلا 
هنأ اونظو  نافوطلا ، حون  لھأ  لھاجتو  ىسانت  امك  اھوسانتو 

تدادزاو هوجولا  ىلع  عزفلا  مسترا  .مالحأ  ثاغضأو  ماھوأ 
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يتلاو ةسدقملا  ندملا  باوبأ  حتفت  يتلا  ةرھوجلا  ىلع  ةضبقلا 
ةفزاجملا مجح  فرعي  هاش  میلس  ىتح  .هاش  میلس  اھیغبي 

لاجر لك  حبذ  يذلا  يجمھلا  اذھ  ىتح  هب ، زوفیس  ام  ةمیقو 
هدلاو حازأ  نولوقي  .ةرطاخملا  ىنعم  مھفي  خأ  نباو  خأ  نم  هتلئاع 
هقيرط يف  كولملا  يشمي  فیكو  مكحلا  رحس  فرعأ  .هلتقو 

، ةياھنلا ةلحرو  باسحلا  قيرط  قيرطلا  اذھ  َّنأكو  نيدیحو ،
ال يذلا  لجرلا  اذھ  ىتح  .دارملاو  ةياغلا  يھ  رصم  نأ  فرعأو 
، لئاسرلاب ثعبو  رَّكفو  ددرت..رصم  هبھرت  اًحالس ، الو  اًشحو  باھي 

.حلفي ملو  بورح ، نود  كیلامملا  عاضخإ  لواحو 
ءارمأ عم  يلداعلاو  لانيإو  رالس  انأ  ةثالثلا : نحن  انعمتجا 

مل لداع  لجر  وھف  .ًاناطلس  ياب  ناموط  بیصنت  انررقو  كیلامملا ،
.قفاوي مل  هنكلو  هبلقب ، عمطلا  ثبعي 

ىنغتسا رصم ، لھأ  لك  همرتحي  خیش  ىلإ  ةثالثلا  نحن  انھجتا 
الب نینسلا  يضقي  ناك  لوصولا ، ىلإ  ىعسو  ایندلا  كرتو  عفرتو 

ةنشخلا بایثلا  سبليو  لیلقلا  لكأي  ناویح ، وأ  ٍّيسنإ  ىلإ  ةجاح 
، دسجلا ينغيو  حورلا  يجشي  اَّمع  اًثحاب  زونكلا  نع  اًدیعب  ایحيو 

داسجألا هحومجب  ىَّدعتيو  قوشلاو ، عمطلا  َةَّلُغ  يفشي  ام 
فراعلا اندصق  تاكربلا ، ابأ  اي  هفرعت  كنأ  دب  ال  هفرعت ، .تابغرلاو 

تنك هل ، حرشلا  يف  انأ  تأدبو  هانلباق  يحراجلا ، دوعسلا  ابأ  اب 
يف ءيش  لكب  ةرماقملل  ًابِّھأتم  اًعزف  اًسئاي  ًِالّجبُم  همامأ  سلجأ 

.راصتنالا لیبس 
!؟ مھتلود لوزتو  اومزھني  نأ  كیلامملل  فیك  طابحإ : يف  تلق 

تلاز تقو  يف  اورصتناو  ةازغلا  اومزھ  هتامحو ، مالسإلا  َّزِع  اوناك 
نونبيو لھجلا ، ىَّشفت  امدنع  ملعلا  نوغبي  اوناك  لودلا ، لك  هیف 

دالب لجأ  نم  يلاغلا  اولذب  نوقرحيو ، نومدھي  نورخآلا  امنیب 
دجاسم الو  مھملع ، لثم  ملع  الو  مھلثم ، ةلود  ال  نیملسملا ،

نم مھو  الإ  ةسردم  الو  لیبس  الو  هاقناخ  ال  مھترامعك ، ةرامعو 
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..خیش اي  اھونب ،
.باتك لجأ  لكل  َّيلإ : رظني  وھو ال  ءودھ  يف  لاق 

.دعب انلجأ  تأي  مل  - 
..ریمأ اي  - 

.رالس يندان  لب  - 
كتریصب لعجاو  كلوح ، رظنا  .اًمود  زوف  داھتجالا  يف  ينب ، اي  - 

؟ ىرت اذام  .ْنَّقیتو  ْلَّمأتو  ىرتل ، كینیع ؛ ىلع  ىغطت 
، نتفلاو فارحنالا  ضعب  راطقألا  لك  يف  ةھرب : دعب  تلق 

.قيرطلا لضي  ملو  فدھلا  َسني  مل  مھضعبو 
.وحميو مِزَھي  ملظلا  - 

.خیش اي  بیطلا  نم  ثیبخلا  فرعي  نكلو هللا  - 
ةاجنلا ىغبت  میلس  بلقب  َتئج  لاق : مث  َّيلإ  هرظن  لاطأ 

.ينب اي  بلطا  لدعلاو ،
قداص نآلا ، رصم  مكحيو  دوقي  نم  لضفأ  ياب  ناموط  - 

.عاجشو
.كلذك وھ  - 

.ءارمألا داسفو  مكحلا  ةنتف  نم  ىشخي..ضفري  هنكلو  - 
.ةيوق هتریصب  - 

يف .ةفزاجملا  نم  دب  الو  نداعملا ، رھظت  راطخألا  تقو  يف  - 
؟ خیش اي  ينمھفتأ  اًعیمج ، انتوم  مالستسالا 

.مھفأ ءودھ : يف  خیشلا  لاق 
ىلع ًاناطلس  هب  فارتعالا  هاش  میلس  انیلع  ضرع  رالس : لاق 

هتلودل نیعبات  انحبصأل  انلعف  ول  هدالبل ، بئارضلا  عفدو  رصم 
نمل نامألا  يطعن  فیك  هلجأ ، نم  رصم  يف  ءارقفلا  توق  رصتعنو 

مھَدَعَو هریغو ، رياخ  ةنایخ  فرعت  كلعل  ةنایخلا !؟ ىلع  دمتعي 
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.مھعمط لغتساو  ریثكلاب 
ىلع رصتنت  ةوسقلا  ًانایحأ ، ایندلا  اذكھ  ءودھ : يف  خیشلا  لاق 

.تاراضحلا لك  ناوحمي  حبذلاو  لتقلاو  ةعاجشلا ،
.لدعلا ىفتخا  ول  نذإ  انل  لمأ  ال  - 

نم هعزني  مأ  مكل  لمألا  يطعي  لدعلا  دوجوأ  ينب ، اي  يردأ  ال  - 
.بجاو رادلا  نع  عافدلا  ءاشي ، ام  لعفي هللا  مكيديأ ؟ نیب 

رايد لخاد  رصم  بوذت  انملستسا  ول  رصم ، ىوس  راد  انل  سیل  - 
ةایح الو  سمشلا ، ءفد  الب  تومتو  اھیلع ، مالظلا  ّیَخُيو  مِ میلس 

.اھنود انل 
؟ ينم ديرت  اذام  حضاو ، كفدھو  ينتئج  ينب ، اي  كبلق  ِتْفَتْسا  - 

ياب ناموطل  ءالولاب  هللا  باتك  ىلع  كمامأ  ءارمألا  مسقي  - 
.تاعارصلاو لتاقتلا  نع  ِّفكلابو 

مھضعب براحي  َّالأ  نومسقي  رالس : لمكأف  اًنكاس ، خیشلا  يقب 
.رصم مكح  ىلع  ياب  ناموط  قفاول  اولعف  ول  اونوخي ، َّالأو  اًضعب 

عروو لتاقملا  سامحو  سرافلا  ةعاجش  كبلق  يف  رالس  اي  - 
.ديرت ام  كل  صالخلا ، نع  ثحابلا 

ناطلسلا قفاوو  خیشلا ، مامأ  فحصملا  ىلع  ءارمألا  مسقأ 
قدصو هئالتبا  مجح  فرعأ  تنكو  رصم ، مكح  ىلع  ياب  ناموط 

.صاخلا هحالس  نم  تنك  دقف  هبلق ،
ىلع اًعم  انقفتاو  ةثالثلا  نحن  انعمتجا  ناطلسلا  مَسَق  دعب 

وأ انمزھنا  ول  ثدحیس  امو  ةكرعملا ، دعب  امو  ةكرعملا  ةطخ 
.يغبأ ام  كب  رياخ  سأر  وھ  مسح : يف  تلق  مث  انرصتنا ،

؟ كتجوز وبأ  لانيإ :  لاقف 
.كلذك دعت  مل  اھنأ  فرعت  - 

! ةرماغملا نم  راذح  رالس ، اي  كسفن  يف  ةجاحل  هسأر  ديرت  - 
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رياخ سأر  وھ  نئاخ ، لك  لتق  دوأ  لب  مسح : يف  رالس  لاق 
.هدوقي نم  سأرو 

يف ىلداعلا  هوصناق  لاق  مث  رخآلا ، ىلإ  امھدحأ  نالجرلا  رظن 
! میلس لجو :

.ءامدلا ةقارإ  نم  دحن  تام  ول  - 
لتق ىلع  ةثالثلا  نحن  انمسقأ  نحن ، اننیب  رخآ  مَسَق  كانھ  ناك 

.میلس
رمتسملا باذعلا  نم  رھشأ  دعب  تمنو  يسفن  تحاترا 

* * *
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(3  ) دنھ ةداھش 
يف اجَر ، َنوكلا  ُّجَُرتو  ةتغابم  يتأت  يتمع  اي  رھدلا  ثداوح 
مل نيدلا  ماسحو  انأ  انقافتا  نم  ىلوألا  ةثالثلا  مايألا 

نكلو لضفأ ، لاح  يف  تنك  عبارلا  مویلا  يفو  ينسسمي ،
، موي لك  رجفلا  عم  ظاقیتسالاو  قاشلا  لمعلا  نم  َكْھنُأ  يدسج 

دعب تیبلا ، كلذ  يف  تھرك  نمرثكأ  اھتلعج  يعم  تالدع  ةظْلِغو 
، اھتداعك تالدع  ينتظقيأ  عبارلا  مویلا  يف  .عبطلاب  نيدلا  ماسح 

ماسح ناكو  َّينیع ، كعدأ  انأو  ةرجحلا  نم  تجرخو  يخأ  تكرتو 
.اًرخأتم َّالإ  دوعي  الو  ةرشابم  رجفلا  لبق  جرخي  اًمود 

، باھذلاب تممھو  ةریظحلا ، فظنأ  نأ  ينترمأ  رجفلا  اذھ  يف 
يف تالدعل  لاقو  بابلا  دنع  ينفقوتسا  نيدلا  ماسح  نكلو 

.اھتدعاسم ىلإ  جاتحأ  مویلا ، دنھ  يكرتا  ةمارص :
يب هجتاو  يدیب  كسمأ  مث  ضاعتما ، يف  تالدع  هیلإ  ترظن 

سلجو سمشلا ، ءوض  يف  اًعم  انسلجو  رادلا ، نحص  ىلإ 
نأ لواحي  ملو  ءيشلا  ضعب  هنع  تدعتباف  يتمع ، اي  يبناجب 
فیك كِمّلعأ  نأ  ديرأ  لاقو : هتاودو ، قاروألا  ضعب  جرخأ  برتقي ،

.كتدعاسم جاتحأ  امبر..لیمج  طخب  نیطخت 
، يتمع اي  هل  يھرك  فصأ  فیك  فرعأ  الو  ةبير ، يف  هیلإ  ترظن 

ناكو نمزلا ، عم  ىفشت  يتلا  دسجلا  مالآ  كانھ  تناك  نیفرعت 
يتمع اي  .مودي  يذلا  حورلا  رھقو  ىقبت  يتلا  سفنلا  مالآ  كانھ 

لتقي ينع  اًمغر  ينرشاعي  ةَّرم  لك  يف..لوقأ  اذام  فرعأ  ال 
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سفنلا نأل  لضفأ  ةمداقلا  ةرملا  نأ  نظأ  مث  داكي ، وأ  يسفن 
امبرو غلابأ ، امبر  ينیحماس ، .تاَّرمو  ةَّرم  تومتل  ثعبتف  تتام 
سیل اذھ  نإو  تاریثكلا ، ریصم  يریصم  نإ  كسفن  يف  نیلوقت 

، امبر تانبلا ، لك  نع  ةفلتخم  دنھ ، تنك  يننكلو  ریصم ، عشبأب 
.َّيف ام  ُّمھأ  يئايربكو  يسفن  ةَّزعو 

يف بتكي  أدب  مث  يدلخب ، رودي  ام  فرعي  هنأكو  ةھرب  َّيلإ  رظن 
..يرظنا لاقو : ءطب 

ولو ىسنأ  نأ  تلواحو  زیكرت ، يف  طخت  يتلا  هعباصأ  ىلإ  ترظن 
، دھعلا ضقني  امبر  بضغ  ولف  هبضغأ ؛ ىتح ال  يب  هلعف  ام  ٍناوثل 

؟ يردي نم 
..تنأ يبتكا  ایھ  ةاودلا : ينیطعي  وھو  لاق 

يف ءيش  َّيأ  لعفأ  نأ  ديرأ  تنك  يننكلو  ّطخلاب ، ِ متھا  نكأ  مل 
.تاملكلا ضعب  ءيدر  طخب  تبتك  يلاحل ، ينكرتیل  تاظحللا  هذھ 

!؟ اذھ طخ  ُّيأ  مول : يف  لاق 
دعبأ نأ  تلواحف..ةقرولا  ىلع  اھِرّرمیل  يعباصأب  كسمأ  مث 

َّيبجاح تبطقو  يدیب ، كسمي  هتكرتف..بضغلا  هیلع  ادبو  يدي ،
..لعفأ امیف  زیكرتلا  تلواحو 

يدحتلا نینقتت !؟ اذام..دنھ  اي  كیف  لمأ  ال  ةھرب : دعب  لاق 
!؟ طقف مالكلاو 

 .. لواحأس..ةفسآ انأ  َّينفج : ضفخأ  انأو  ةعرسم  تلق 
انأو طقف  يملكت..يلواحت  ال  ينم : ةقرولا  ذخأي  وھو  لاق ،

؟ ٍراوَجو مدخ  كيدل..كتیب  نعو  ةرھاقلا  نع  يل  يكحا..لمعأ 
لھ...و مدخو  ٍراوَج  انيدل  معن  يبأ : دقتفأ  انأو  سامح  يف  تلق 

؟ يالوم اي  ةرھاقلا  َترز 
.دنھ اي  يننیمھفت  تأدب  .اًریثك  لضفأ  اذھ..يالوم  اضر : يف  لاق 
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؟ ةباتكلا نم  مأ  ةحالفلا  نم  كلام  بسكت  تنأ  تلق :
.نینثالا نم  - 

، ریثكب رثكأ  بسكت  ةرھاقلا  ىلإ  َتبھذ  ول  سامح : يف  تلق 
.لیمجلا كطخب  هبتك  هل  طختو  يبأ  عم  لمعت  نأ  نكمي 

؟ هتنبا ِدّیس  انأو  يعم  لمعيو  ينلبقتیس  كوبأو  مكھت : يف  لاق 
.ریثكلا كل  عفدیسو  ينقتعتس ، عبطلاب  - 

مل َمِل..نآلا  ةقیقحلا  يلوق  .عبطلاب  : همكھت سفن  يف  لاق 
؟ رشع ةینامث  كرمع ؟ مك..رمعلا  اذھ  لاوط  يجوزتت 

.رشع ةعست  لجخ : يف  تلق 
؟ يجوزتت مل  فیك  - 

.تقولا نحي  ملو  يمأ  تتامو  ةفرعملاو ، ملعلا  لِّضفأ  تنك  - 
.ملع اًضيأ  اذھ  قشعلا ؟ نف  نیملعتت  َمِل ال  ملعلا ، نیلضفت  - 

.ينتدعو يالوم  فوخ : يف  تلق 
ةدیحولا ةيراجلا  نأ  عقوتأ  مل  لاق : مث  ةرم  لوأل  امبر  كحض 

!؟ اذھ ظح  ُّيأ  ملعلل ، اھسفن  تبھو  دق  نوكت  اھيرتشأ  يتلا 
.يریغ يرتشت  نأ  كنم  تبلط  اذھل  سامح : يف  تلق 

..لاملا كلمأ  كل ال  تلقو  - 
..انترجح ىلإ  يعم  يلاعت  لاق : مث  هلوح  رظن 

يننأ عم  ينع  اًمغر  لسوت  يف  تسمھو  يامدق ، تلقاثت 
..ينتدعو..كیلإ لسوتأ  هوجرأ : َّالأ  تمسقأ 

امك كلبقأس  كب ؟ اذام  اًئیش ، لعفأ  نل  ارج : ينرجي  وھو  لاق 
.نیجرخت مث  ةدحاو  ةلبق  انقفتا 

َّينیع تضمغأو  تسلجف  هعدخم ، ىلع  ينسلجأو  تفجترا ،
مث ركذتأ ، ملو  مھفأ  مل  يننأل  سردملا  تابرض  رظتنأ  يننأكو 

.تئش ام  لعفا  ایھ ، يسفن : نضتحأ  انأو  تلق 
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؟ اذامل ينم ، ةبضاغ  تنأ  لاق : 
هل حرشأو  هبلق  يف  هزرغأل  اھنیح  اًنیكس  كلمأ  ُتنك  ينتیل  اي 

ىتح هب ، يل  ةقاط  ام ال  ىلع  ينھِرْكُت  ةرارم : يف  تلق  .اذامل 
كَرامح يَنتْدَدَع  ول  يردأ  ال  اھنومغري ، الو  اھنومحري  تاناویحلا 

.اذكھ وسقت  نل  امبر 
؟ نيرعشت يدي : ىلع  هعباصأب  ُّرمي  وھو  لاق 

.رعشأ - 
؟ نیملأتتو - 

.يتراسخ الو  يملأ  رادقم  فرعت  ال  ىسأ : يف  تلق 
ىسألاب رعشت  نم  نيرعشت ، ال  كنأ  يل  ودبي  ًانایحأ  نكلو  - 
؟ دنھ اي  بلق  كيدل  لھ  كل ، بلق  ِتنأو ال  قوشلاب ، رعشت 
دامجلاك لماعُأ  نأ  ىبأي  بلق  َّيدل  تلقو : هدي  نم  يدي  تعزتنا 

.يالوم اي 
ال ءاجرلا  ىتحو  اًدبأ ، نیكبت  ال  َّينیع : ىلإ  رظني  وھو  لاق 

لھ كنم ، عاض  ام  ىلع  الو  كناوھ  ىلع  تیكب  ال  .هنینقتت 
ال ءاكب ، الب  ملأتت  ْنَم  ءاسنلا  َنِم  نأ  فرعأ  مل  ءاكب ؟ الب  نیملأتت 

.كل بلق 
.بجأ مل 

هنأكو ال سمھو  يمف ، نم  برتقا  مث  يھجو ، ىلع  هعباصأب  رم 
تنأ ثدحیس ؟ اذام  ةمواقملا  نع  ِتفقوت  ول  يتاملك : مھفي 

.يمواقت مل  مأ  ِتمواق  يل ، ٌكْلِم 
تملستساو ةمواقملا  نع  ُتفقوت  ول  قنح : يف  تلق 

.مالستسالا ىلع  توملا  لِّضفأ  يتوم ، نم  دب  الف  يراوجلاك 
ينیع ىلع  تطغضو  يدسج  تممضف  يدخب ، هنقذ  َّكح 

ةقر يف  يدخ  لبق  مث  هب ، يل  َلِبق  ال  اًدلج  يندلجي  هنأكو 
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يف تلقف  يردص ، هسافنأ  تحفلو  يقنع ، ىلع  هتالبق  ترثانتو 
.ينتدعو يبلق : ىلع  يدي  عضأو  يردص  يمحأ  انأو  ةمارص 

يل مالستسالا  يف  يرعش : ىلع  هعباصأب  رمي  وھو  سمھ 
كدسجل نانِعلا  يكرتا  كسفن ؟ نیبذعت  َمِل  اھنيروصتت ، ةعتم ال 

يف كیلع ، ونحيو  كاعري  نم  ىلإ  نیجاتحت..دنھ..رعشيو  بلطي 
تنأو هعازتنا ، نم  دب  الف  نمثلا ؛ ظھابو  ردان  نانحلا  هذھك  مايأ 

ينِتكرت ول  هب ، كل  ةقاط  ال  ام  نیلمعتو  زع ، دعب  نم  نیقشت 
، دعب أدبت  مل  كتاناعم  يركذتو ، كتاناعم ، لك  يھتنتسف  كاعرأ 

نَّمع نیثحبتسو  نوینامثعلا ، لخد  ول  ریثكب  ربكأ  نوكت  امبرو 
تقو يفرعت  نأ  دب  ال  ةیكذ ، تنأ  .اًدحأ  يدجت  نلو  كب  قفري 

.عوضخلا دعومو  يدحتلا 
ًابھأتم شمكنيو  هنع  اًدیعب  ضفتني  يدسجو  ةعرسم  تلق 

.رمألا ىھتناو  ينتلبق  ديدج :  موجھل 
.دعب ِهتني  مل  يِّدخو : ينذأو  ينیع  لبقي  وھو  لاق 

ءدبلا يف  يتمع ، اي  ةبيرغ  ةلبق  ينلبقف  هضراعأل ، يمف  تحتف 
تمكحأو اھتدیقف  حورلا ، لخاد  تلغوت  مث  ةئیطبو ، ةقیقر  تناك 

تأدب امدنع  نكلو  يدعوب ، يفأ  ىتح  همواقأ  مل  ةرطیسلا ،
هبھأت دسجلا  دقفيو  قئاقحلا  َّيلع  طلتختو  راودب ، رعشأ 

ىلع طخس  مأ  هل  هْرُِكب  فرعأ  ال  بلقلا  رعشيو  ةكرعملل ،
هب تعفد  يلخادب ، رشلاو  يسفن  نم  تبضغو  تفخ  يسفن ،

.ينتدعو تلقو : ةوق ، نم  كلمأ  ام  لكب 
.يدعوب يفأ  ينمضي : وھو  لاق 

يف يمف  ىلع  نم  هتلبق  حسمأو  ىرخأ  ةَّرم  هب  عفدأ  انأو  تلق 
؟ نآلا ينكرتت  سامح : 

نم مأ  ينم  عزفلا  اذھ  عزفلا ؟ َمِل  ككرتأس ، ضھني : وھو  لاقف 
؟ كسفن
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جرخف هھجو ، يف  حیصأ  ال  ىتح  ّيتفش  تقبطأ  .بجأ  مل 
ظیغ يف  ُترفز  .هب  دحأل  َلِبق  بضغو ال  قیض  يف  انأو  ينكرتو 

رطیسي تاظحل  يھ  .هیلع  توعدو  ىرخأ  ةرم  هتلبق  تحسمو 
تناك هتاملك  يتمع ؟ اي  يدصق  نیفرعت  ناطیشلا ، اھیف 
ظھابو ردان  نانحلا  هذھك  مايأ  يف  : » يردص يف  ساوسولاك 

«. هعازتنا نم  دب  الف  نمثلا ،
سفنتأ ةرم  لوألو  وھبلا ، يف  مانو  ةرجحلا  ىلإ  دعي  مل  اھموي 

تناك رجفلا  لبق  .مالس  يف  يخأ  عم  هشارف  يف  مانأو  ءادعصلا 
.تیبلا نم  وھ  ىفتخاو  اھتداعك ، ينظقوت  تالدع 

اصع اھدیب  تكسمأف  يل ، اھباذع  ةأطو  ديزت  تالدع  تأدب 
يل ادبو  لصاوتملا ، لمعلا  طسو  تحترا  وأ  تلساكت  ول  ينبرضتل 

لحري امدنع  ریثكب  رثكأ  ةفاجو  يعم  ةفینع  نوكت  هذھ  تالدع  نأ 
.نیتلیل وأ  ةلیل  نع  لوطیس  هبایغ  نأ  فرعتو  نيدلا  ماسح 
لفسأ يف  مئاھبلا  ةریظح  فظنأ  نأ  مویلا  كلذ  يف  ينم  تبلطو 

، نيدلا ماسح  ربخأس  يننأ  اھتربخأو  ٍّدحت ، يف  تضفرو  تیبلا ،
نع ریثكلا  فرعأ  نكأ  ملو  ةنيزحو ، ةرتوتم  تدبو  ترصأ ، اھنكلو 
ثور ىلإ  يب  تعفدو  هایملاو ، سناكملا  ينتطعأ  .اھتایح 
ثور ّظنأ  فِ نأ  ىنمتأ  تنك  يننأ  يتمع  اي  تركذت  ولو  .مئاھبلا 

هتیظحم ينلعجيو  لجرلا  اذھ  ىنسملي  نأ  نع  موي  لك  مئاھبلا 
ودبي ام  ىلع  تحبصأو  تققحت ، يتینمأ  نأ  يل  ادبو  هتيراج ، وأ 
تنكو يسفن ، هفاعت  ًالمع  ناكو  موي ، لك  مئاھبلا  ثور  ّظنأ  فِ

لبق لحر  دق  ناكو  مالسب ، عوبسألا  َّرم  .هب  موقأ  انأو  يفنأ  قلغأ 
ةثداح تثدح  مايأ  ةَّدع  دعبو  .ينسسمي  نأ  لبقو  عوبسألا  ءاھتنا 
تأدب .ةياكحلا  ةیقب  كل  ىَّدبتتل  كیلع  اھصقأ  نأ  ديرأ  ةملؤم ،

.راقبألاو سیماوجلا  تالضف  فظنأ  ًالعف  اھموي 
َّىلع ىشغي  داكيو  ينقنخت  ةحئارلاو  يفنأ  ىلع  يدي  تعضو 

، َّيلع رطیسي  نایثغلاو  ةریبك  ةقرخب  تالضفلا  تحزأ  فرقلا ، نم 
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.ةرواجملا ةرجحلا  يف  ًابيرغ  ًاتوص  تعمس  مث 
، تاثاغتسا تسیلو  تاكحض  تاخرص ، تسیلو  تاھآ  تناك 

فجترم توص  نم  تاسمھو  فوخب ، سیلو  قوشب  اًجزتمم  ءاجر 
تس توص  فرعأ  تنكو  .ةدیبرع  ةریكس  سفنو  ثباع  لقعو 

يانیع تقرسو  ءودھ  يف  ةرجحلا  ىلإ  تھجتا  تالدع ، ةنبا  رادلا 
يننكلو يردأ ، اًسوباك ال  وأ  امْلُح  تيأرو  اھلخادب  ام  ىلإ  ةرظن 

، لوقأس ام  ىلع  بر  اي  ينحماس  اھتيأر ، يننأ  يتمع  اي  مسقأ 
، ةيراع وأ  ةيراع  هبشو  شقلا  ىلع  ةیقلتسم  رادلا  تس  تيأر 
، ودبي ام  ىلع  قشعلا  نالدابتي  اناكو  هفرعأ ، ال  لجر  اھقوفو 

اھانیع تھجتا  .هركتو  ثیغتستو  يلثم  خرصت  نكت  مل  اھنكلو 
ةعرس ىصقأب  بابلا  هاجتا  يف  تضكرف  ناوث ، يف  َّينیع  ىلإ 

.لخادلا ىلإ  يب  هجتتو  يرعشب  كسمت  ٌدي  اذإو 
؟ نآلا لعفنس  اذام  لوقت : يھو  رادلا ، تس  توص  تعمس 

، اھنفدنو انھ  اھلتقن  يرعشب : كسمي  وھو  ةوق  يف  لجرلا  لاق 
؟ كلذك سیلأ  ةيراج ، يھ 

تناك اًدیج ، هھجو  ىرأ  نكأ  ملو  فرعأ ، امبر ال  همساب  تسمھ 
، هارأ نأ  لبق  هتھركو  رشلاب ، نیتمعفم  هانیعو  ةظیلغ  هحمالم 

هللاو نيدلا ، ماسح  ىلإ  وكشأس  يرعش ، كرتا  ةوق : يف  تلقو 
.لعفأس

اذھ ةيراج  يھ  لاق : مث  سوبع  يف  رادلا  تس  ىلإ  رظن 
؟ لجرلا

ىلع ىوقن  نل  اھسملت ، ال  ىسأ : يف  رادلا  تس  تلاق 
.يِّمع باضغإ 

، هتوق لكب  ينقنخو  يترجنح  ىلع  طغضو  يتبقرب  كسمأ 
تننظو يلوح ، نم  يفتخي  نوكلا  تيأرو  يسافنأ ، تتكسف 

.ةرشابم منھج  ىلإ  تثعبو  تم  يننأ 
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، ضرألا ىلع  تعقوف  ةوقب ، يھجو  ىلع  اھب  ىوھو  هدي  عفر  مث 
كسمأ مث  ةریثك ، تارم  ينطبو  يرھظ  لكر  هتوق ، لكب  ينلكر 

نم ينمھي  ال  لاقو : ثورلا ، طسو  يھجو  سفدو  يرھظب 
يف ثورلا  نیلكأتسو  كینیع ، أقفأو  كناسل  عطقأس  نینوكت ،

.كمف قطني  ىتح ال  يمامأ  نآلا  كمف 
نم تومأ  تدكو  تاروذاقلا ، لخادب  تصغ  ىتح  يب  عفد 

.يمف يف  جزللا  معطلاو  ةحئارلا 
.يِّمع ينلتقي  تتام  ول  اھكرتا ، رادلا : تس  تلاق 

اھلتقأ نأ  ديرأ  لاقو : ةوق  يف  يرھظ  يف  ينمكلو  هَّفك  َّمض 
.يھ ناطیش  يتبیبح ، اي  بحلا  ةظحل  انیلع  تعاضأ  حيرتسنو ،

.لحرت اھكرتن  قطنت ، نل  هدیب : كسمت  يھو  تلاق 
طسو ةنوفدم  انأو  َّيلإ  ترظنو  يدیب  رادلا  تس  تكسمأ  مث 

، دنھ اي  يملكتت  نل  تلاقو : ءيش  يھجو  نم  ودبي  الو  تاروذاقلا 
؟ كلذك سیلأ 

يسأر تززھ  ثورلا ، عالتبا  نود  نم  قطنلا  عیطتسأ  نكأ  مل 
لخاد هب  عفدو  ثورلا ، ضعبب  ظیلغلا  لجرلا  كسمأف  سامح  يف 

.انھ كتلتق  َّالإو  يمامأ  هیعلتبا  ةوق : يف  لاقو  يمف 
: لاقو ةوقب  يفتك  برضف  ثورلا ، عالتبا  يف  يمف  ينعواطي  مل 

.هیعلتبا
؟ اذھ نیقدصت  لھ  يتمع ، اي  هتعلبو 

كسمأ ىتح  جرخأ  نأ  تممھ  نإ  امو  ةریظحلا .  جراخ  يب  عفدف 
.كناسل عطقأو  كینیع  أقفأ  لاقو : ديدج  نم  يب 

.ةعرس ىصقأب  تيرجو  ديدج  نم  يسأر  تززھ 
نأ ينم  تبلطو  بضغ  يف  تخرص  ىتح  تالدع  ينتأر  نإ  امو 

فزني يسأرو  فزني  يفنأو  خسولاب  جزتمم  مدلاو  تلعف  .لستغأ 
، ران ةموك  لخاد  يننأكو  ينقرحي  يرھظو  قرزأو ، مروتم  يھجوو 
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تھجتاو .ةریظحلا  يف  تعقوو  تقلحزتو  اتَّلز  يمدق  نأ  تیعدا 
يتأي َّالأ  تینمتو  .بابلا  تقلغأو  يخأ  تيدانو  ةرجحلا  ىلإ 

هببسب يلاح  هیلإ  لآ  امو  يتناھم  ىري  ال  ىتح  نيدلا  ماسح 
عطتسأ ملو  اًمايأ ، يمف  ثورلا  معط  كرتي  مل  .هبنذو  هتئیطخبو 

ىلإ دوعن  ىتم  ينلأسي  سمش  يخأ  ناك  .كرحتأ  الو  لكآ  نأ 
عطتسأ ملو  نونوكي ، نمو  نیحالفلا ، ءالؤھ  روزن  َمِلو  انتیب 

لقعلا عنمي  ىتح  لذلا  فعاضتي  امدنع  يتمع  اي  نیفرعت  .ةباجإلا 
موي لك  أدبي  سوباك  لخاد  كنأب  نيرعشتف  امات ، اًعنم  كرادإلا  نم 

نأ لضفأ  تنكو  رعشأ ، تنك  اذكھ  هنم ؟ َّرفم  الو  ةديدج  ةيادب 
تقطن ول  يننأب  دكؤم  روعش  ينباتناو  قطنأ ، الو  َّينیع  ضمغأ 
تملح يننأ  دقتعأ  لب  هنم ، ریثكلا  يمف ، نم  ثورلا  جرخیسف 

لالش نم  ةقثبنملا  هایملاك  يمف  نم  جرخي  جزللا  ثورلا  نأب 
الو يملح  يف  خرصأ  نأ  لواحأ  تنكو  محري ، الو  فقوتي  فینع ال 

، مونلاب رھاظتأ  ينتدجو  تالدع  َّيلع  تلخد  املك  .عیطتسأ 
يدوعت نأ  دب  ال  دبألل ، يمانت  نل  تلاقو : ينتَّزھ  موي  تاذو 

.لمعلل
، ةریظحلا يف  يعوقو  نم  ينملؤي  يدسج  ءاجر : يف  تلقف 

.تقولا ضعب  ينیمحرت  نأ  ىنمتأ 
، هل وكشأس  نيدلا  ماسح  يتأي  امدنع  تلاق : مث  ةددرتم ، تدب 

.كیف لمأ  ال 
امو عاض  امو  دقف  امو  سوباكلل  غرفتأل  ينتكرتو  تجرخ  مث 

.مویلا مظعم  يلوح  بعلي  سمش  ناك  يقب ،
برضلا رثأ  لاز  ىتح  مايأ  ةدعل  نيدلا  ماسح  ِتأي  مل  اًدمحو  ،

ىرخأ ةَّرم  تالدع  ينم  تبلط  امدنعو  رھظلا ، مالآ  تیقبو  رھاظلا 
ملو يندلجتو ، ينبرضت  نأ  عقوتأ  انأو  .ال  تلق : ةریظحلا  فظنأ  نأ 

.اھلمع يف  ترمتساو  بستو ، متشت  يھو  ينتكرت  .لعفت 
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يرھظ يف  مروتلاو  تالكرلا  تامالعو  تارمو  تارم  تممحتسا 
.فقوتت مالآلاو ال  ةحضاو ،

* * *
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(3  ) رالس ةداھش 
هتمظعو هلالج  يف  ًاناطلس  ناك  ياب  ناموط  رصنلا  وبأ  فرشألا 

ًالتاقو اًغلاب  ًالجر  ِتأي  ملو  كیلامملا ، نم  ناك  هئايربكو ، هعروو 
لانيإ لثمو  يلثم  اًكولمم  هفصوب  بردت  لب  بالجألاك ، اًرَجأتسُم 
ةرملا كلت  يفو  .يرمع  لكب  هل  ُنيدأو  يذاتسأ  ناك  يلداعلاو ،

، قفانمو ددرتم  لكو  نابج  لكو  نئاخ  لك  مسا  بتكأ  نأ  تمسقأ 
.نئاخلل كیلامملا  نیب  ناكم  الو  ةفزاجملاو ، ةعاجشلا  رصع  اذھف 
.ةنوخلا ءامسأب  ةمئاق  يعمو  ناطلسلا  يذاتسأ  ةلباقم  تبلط 

فیك..يلازغلا يدرب  داج  ریمألا  ددر : مث  لمأت  يف  ةمئاقلا  أرق 
؟ تدكأت

رھشلا يف  يتمھم  نأ  فرعي  ناكو  تدكأت ، فیك  هل  تحرش 
رياخ ءافلح  ةصاخو  كیلامملا ، ىلع  سسجتلا  تناك  يضاملا 

.هتوم يفدھ  لزي  ملو  كب  رياخ  توم  يفدھ  ناك  هناوعأو ، كب 
حوبلا عیطتسأ  يننكلو ال  كب ، قثأ  سوبع : يف  ناطلسلا  لاق 

.تلق امب  ریمألا  ةھجاوم  الو  يشیجل  اذھب 
براحي كیلامملا  ضعب  لاقو : ينعطاقف  قطنأل ، يمف  تحتف 
نوفرعي مھنأل  كلثم  نوبراحي  مھنم  نوریثكو  ةمینغلا ، لجأ  نم 

، ةمینغلا ديريو  فدھلا  فرعي  رخآلا  مھضعبو  فدھلاو  بجاولا 
كیلامملا ءارمأ  ِّمھأ  دحأ  نأ  مھُتربخأ  ول..شیعلا  ديري  هنأ  مھألاو 
يضقأسف لبق ، نم  هعم  فلاحت  دق  رخآ  نأو  هاش ، میلسل  فیلح 

ةمئاقلا هذھ  رالس ، .ةنوخلا  نمریثكلا  عنصأو  مھتايونعم  ىلع 
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.دحأل اھئامسأب  قطنت  يدحو ال  يل 
تنكو اھب ، عنتقأ  ملو  هتطخ  تمھف  ناطلسلا ، مالكب  عنتقأ  مل 
تنكو هتثجب ، لیكنتلاو  كیلامملا  مامأ  يلازغلا  ریمألا  حبذ  لضفأ 
ُّتَمَص يننكلو  اذھك ، تقو  يف  شطبلاو  ةطرفملا  ةوقلا  لضفأ 

.شیجلا ددعو  ءالتبالا  مجح  فرعأ  انأو 
برح تسیل  هذھ  ماعلا ، ریفنلا  نلعنس  ناطلسلا : لاق 

عافدلا نیيرصملا  ىلعو  رصم ، برح  يھ  لب  رالس ، اي  كیلامملا 
.مھرايد نع 

.رصم مھ  كیلامملا  - 
هتماستبا ایحأ  تمدام  ىسنأ  نلو  ناطلسلا ، مستبا 

، كیلامملا دقتعي  اذكھ  يفتك : ىلع  تبري  وھو  لاق  مث  ةرخاسلا ،
ةماعلل دب  ال  رصم ، نم  لیئض  ءزج  كیلامملا  مھتوفھ ، يھ  هذھو 
اومضني نأ  نم  نیيرصملا  لكل  دبال  نامثع ، دالوأ  ةبراحم  نم 

كیلامملا بجاوف  باوبألا  ىلع  رطخلا  ناك  اذإ  .ةقلحلا  دونجل 
ةئم میلس  دونج  .مايأل  ولو  مھیلاعت  نع  لزانتلاو  مھفقوم  حرش 

لوخد لبق  اونفي  نأ  دب  ال  ماشلا ، نوكت  نل  رصمو  اًفلأ ، نوسمخو 
.مھتبراحمل ءاسنلا  تجرخ  ول  ىتح  ةرھاقلا 

هسفنب جرخ  مث  تاكربلا ، ابأ  اي  ناطلسلا  يل  هلاق  ام  وھ  اذھ 
جرحلا رھظف  هيدیب ، رفحي  هتيأرو  ةیناديرلا ، يف  قدنخلا  رفحي 
اوءدبو ةرھاقلا ، لوح  اًقدنخ  هيدیب  رفحي  مھناطلسو  ءارمألا ، ىلع 

يف میلس  شیج  لباقي  نأ  ىنمتي  ناكو  هعم ، رفحلا  يف 
.اوقفاوي ال مل  كیلامملا  ءارمأ  نكلو  عئاجو ، كھنم  وھو  ةیقرشلا 

تاكربلا ابأ  اي  قدصت  لھ  .اًقحال  هنع  ملكتن  رخآ  ثدح  اذھ  سأب ،
ةظحل كیلامملا  شیج  يف  اوعوطت  رصم  لھأ  نم  نيریثكلا  نأ 

نم مھفصن  اًفلأ ، نیعست  ىلإ  شیجلا  لصو  ىتح  رطخلا 
يتلا ةلیلق  تاظحل  يھ  .ةماعلا  نم  رخآلا  فصنلاو  كیلامملا 
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كیلامملا الف  ةماعلاو ، كیلامملا  نیب  ماجسنالا  اذھ  اھیف  ىرت 
ةلیلق تاظحل  .نوكتشيو  نورخسيو  نورمذتي  ةماعلا  الو  نولاعتي ،

دوھیلاو طابقألا  ىتح  ةدحاو ، ةلتك  رصم  تحبصأ  خيراتلا  يف 
، رصم لھأ  لكو  نایبصلاو  ءاسنلاو  يزاغلا ، ةلتاقم  ىلإ  اوعرھ 

تاظحلو للج  ثدح  اذھف  اًقحال ؛ تيأر  امب  طبضلاب  كربخأ  فوسو 
.ةزعو رخف 

سفن نم  اوءاج  ءارمأ ، اوحبصأ  ناسرف  ةثالث  نع  كل  يكحأس 
دنوخ نم  جوزتو  اًداھتجاو ، اًعرو  انرثكأ  ناك  لانيإ  ةیشادشخلا ،

ةرشع لبق  اھجوزت  ذنمو  كیلامملا ، نم  ریمأ  ةنبا  تناكو  رتت ،
تبجنأ بورح ، الو  اھنع  هلغشت  ةيراج  ال  هتایح ، لك  يھو  ماوعأ 

هنم رخسن  انك  ىتح  هیلع ، اھترطیس  تمكحأو  ءانبأ ، ةثالث  هل 
ةحاسملا هذھ  يف  هینیع  سبحي  ًالجر  رأ  ملف  انسلاجم ، يف 

براحملا .فیك  الو  َمِل  مھفن  مل  .بحرو  عساو  قفألاو  ةقیضلا ،
ىلع ىتح  رطیسي  فیك  نكلو  ىوھلاو ، بلقلا  ىلع  رطیسي 
ناكو هتجوز ، رن  مل  .ملحيو  حمجي  َّالأو  ىري  َّالأ  هرمأیف  هرصب 

يراوجلا ىتح  لامجلا ، ةعراب  اھنإ  لاقيو  ملاعلا ، لك  نع  اھئبخي 
برطلاو ءانغلا  تاسلج  يف  انعم  يتأي  ناك  امدنعو  اھلامج ، َنْبََھي 

هنم أزھن  انكو  بقاوعلا ، يف  ركفي  اًفئاخ  ًابرطضم  سلجي  ناك 
ناولألا فالتخاو  يراوجلا  نساحم  هل  ددعنو  لیللا  لاوط 

ال براحملاو  ةرماغم ، بحلا  نأب  هعانقإ  لواحن  انكو  سانجألاو ،
َّنأو تارملا ، فالآ  رماغي  لب  اًدباعو ، اًكسان  حبصأ  الإو  ةَّرم  رماغي 
نكي ملو  قشعلاو ، بورحلا  يف  ناتبولطم  ةفزاجملاو  ةسرامملا 

ةعاجشو ةءارب  كلمي  ناكو  هنع ، فلتخن  انك  مھفي ، الو  عمسي 
قرغي ناكف  يلداعلا  هوصناق  امأ  .ءارمألا  نم  تيأر  نم  لك  قوفت 

نم تاریثكلاو  تاجوز  ثالث  هيدل  يراوجلاو ، تاجوزلا  نیب 
ناك ال  اھعیبيو ، نيرھش  وأ  رھش  لك  ةدحاو  يرتشي  يراوجلا ،

ابأ اي  انأ  امأ  .اضرلاو  ةداعسلا  ىلإ  لصي  فیك  فرعي  الو  لانيإ  مھفي 
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ضعب يسفن  نع  مالكلا  لجؤأ  نأ  لضفأو  ينفرعتف ، تاكربلا 
مل يذلا  خألا  وھف  لانيإ ؛ نع  كل  يكحأس  .تقولا  لك  وأ  تقولا 
تاذ لبجلا ، ةعلق  يف  ليوطلا  قيرطلا  لاوط  قیفرلاو  يمأ ، هدلت 

اھتوصو رحاسلا  اھلامج  اھنع  فورعم  ةيراج  يلداعلا  ىرتشا  موي 
؛ لانيإ ىلإ  اھيدھي  نأ  ررقو  داسجألا ، لعشي  يذلا  اھصقرو  بذعلا 
ابأ اي  اذھ  قدصت  لھ  .اھاري  نأ  نود  ىتح  ضفر  لانيإ  نكلو 

اھنأو يراوجلا ، ءانتقاب  هل  حمست  ال  هتجوز  نإ  لاق  تاكربلا ؟
امو ديرت  امو  هتجوز  نع  ملكت  .هب  هل  لبق  ال  ًابضغ  بضغتس 

رطیست رتت  دنوخ  تناك  اذكھ  مالغ ، وأ  يصخ  هنأكو  هب  حمست 
نإ امو  .اھارن  نأ  نود  ىتح  اھھركن  يلداعلاو  انأ  انك  مكحتتو ،

اھيرتشأسو اھديرأ  انأ  يننإ  يلداعلل : تلق  ىتح  ةيراجلا  تيأر 
قالخألا نع  مني  هیلع  ظافحلاو  بجاو ، لامجلا  اذھ  ءانتقاف  هنم ،

ملو ضرتعت  مل  كب ، رياخ  ةنبا  تاداعس  اھنیح ، يتجوزو  .لصألاو 
اھسفن نراقت  الو  اھتابجاوو ، اھدودح  فرعت  تناكو  ملكتت ،

نیبو اھنیب  ةنراقم  ال  ةروراقلاو  ةینآلاك  يراوجلاف  يراوجلاب ؛
اًمود اھل  تناك  رتت  دنوخ  نكلو  ةینآب ؟ هسفن  نراقي  نم  .ةجوزلا 
ىرج ام  مھفت  ىتح  اذھ ، فرعت  نأ  كديرأ  ةفلتخم ، راكفأو  ءارآ 

.يرجیس امو 
* * *
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(4  ) دنھ ةداھش 
ِرّیحُم ثدح  اذھ  يتمع  اي 

؛ ًانوزحم اًمومھم  ادبو  ةرجحلا  لخد  نيدلا ، ماسح  داع  امدنع 
ىلع تسلج  .مویلا  ينسملي  نل  هنأ  يف  ًالمأ  يناطعأ  امم 

انأو هسبالم  علخي  وھو  لاق  .َّيلإ  رظني  ملو  كرحتأ  ملو  ضرألا 
كنإو ةریظحلا  يف  تحرجو  تعقو  كنإ  تلاق  تالدع  َّينیع : ريدأ 

.قاشلا لمعلل  نیحلصت  ال 
.ثدح رثأت : يف  تلق 

رثأ َّيأ  َري  ملو  يھجو ، ىلع  نم  يدي  حازأ  مث  ةأجف  َّيلإ  رظن 
؟ تامدكلا نيأ  لاق : مث  يھجو  صحفت  .حورج  وأ  برضل 

.مايأ ةدع  دعب  تشالت  - 
؟ كدسج يفو  ةالابم : يف ال  لاق 

.تامدك ُّيأ  دجوي  ال  ةعرسم : تلق 
ام ىلع  ناكو  ةفرغلا ، نم  جرخو  ماق  مث  ةھرب ، اننیعأ  تقتلا 

هكاوفلا عضأ  نأ  تالدع  ينم  تبلط  .هبراقأ  عم  ءاقلل  بَّھأتي  ودبي 
.تقولا لاوط  يرامخ  يدترأ  نأو  فویضلا  مامأ  تازوبخملاو 

ام ىلإ  عمسلا  تقرتساو  تالوكأملاب ، ملسلا  ىلإ  تھجتا 
نيدلا ماسح  عم  لاجر  ةسمخ  اوناك  نيرضاحلا ، ضعب  هلوقي 

رخآو مھناطلسو ، نیینامثعلا  بسي  لجر  مھنم  ناكو  دبعو هللا ،
لتق نإ  لوقي  خیشو  ةازغلا ، ىلع  موجھلا  ىلإ  نیيرصملا  وعدي 
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رافكلا نوبراحي  اًمود  اوناك  كیلامملا  نإو  مارح ، ملسملل  ملسملا 
َّدر اًمجاھمو ؟ ًايزاغ  ملسملا  ناك  ولو  ىتح  نیملسملا ، سیلو 
نم دب  ال  هلتق ، َبَجَول  ًايزاغ  ملسملا  ناك  ول  سامح : يف  لجر 
رخآ ىتح  مھتبراحمو  ضرألا  هجو  ىلع  نم  نیینامثعلا  وحم 

.ةماعلاو كیلامملا  مد  نم  ةرطق 
بارخ نامثع  دالوأ  لوخد  نإ  سامح : يف  هسفن  لجرلا  لمكأ 

يف مھلباقيو  فیسلاب  كسمي  نأ  يوني  هنأو  رصم ، ىلع 
اوثبعي نأ  لبق  مھنم  يدنج  َّلك  لتقي  وأ  توميو ، ةیناديرلا 

.ةرھاقلاب
لجرلا كلذ  انیع  تقتلاو  تمص ، يف  هیلإ  نيدلا  ماسح  عمتسا 

ًابابلج يدتري  ناك  ظیلغلا ! لجرلا  ناك  ينفرعو ، هتفرعو  َّينیعب ،
ُّزھي هسامحو  امبر ، قشعلا  وأ  فنعلاب  نیتئلتمم  هانیع  تناكو 

.ضرألا ىلع  ماعطلا  لكب  يقلأ  تدكو  يسأر ، ُتأطأط  .ةرجحلا 
ىأر هنأكو  سمھف  هیلإ ، تھجتاف  نيدلا  ماسح  يل  راشأ 

لھ انھ ؟ ىلإ  ِكب  ىتأ  اذام  لجرلا : نیبو  ينیب  ةھراكلا  تارظنلا 
؟ يتأت نأ  ِكترمأ 

.ماعطلا مدقأ  نأ  ينترمأ  تالدع  ُتسمھ :
ىلإ يبھذا  ایھ  ىرخأ ، ةرم  انھ  ِتأت  ال  ةمارص : يف  لاق 

.كترجح
نأ يرمأ  تمزع  دقو  قحالتت ، يسافنأو  يتوق  لكب  تيرج 

شياعتأ ارش  ريرش  نيدلا  ماسح  نأ  يل  ادب  .ةقیقحلاب  هربخأ 
ينفیخي رشب  جعي  لجرلا  كلذ  نكلو  فرعأ ، ال  هتدتعا ، وأ  هعم 

ظیلغلا لجرلا  فرع  ول  نيدلا ، ماسح  ينمحي  مل  ولو  .ریثكب  رثكأ 
مل يذلا  بصتغملا  اذھ  يف  ةقثلا  َمِل  ىناسل ؟ عطقو  َّينیع  أقفو 

لجرلا نم  بعرلاب  رعشأ  تنك  يننوصي ؟ َملو  يعم  اًميرك  نكي 
تفخ هنم ، يسفن  ذقنأل  راجحألاب  ةثاغتسالل  ةدعتسمو  ظیلغلا 
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نأ تفخ  نيدلا ، ماسح  تربخأ  ينأ  يف  كشيو  نآلا  ينعبتتي  نأ 
ةدیحو تنك  ينبذعي ، وأ  يناسل  عطقيو  وتلا  يف  َّيلإ  يتأي 
.ةلیلذ ةزجاع  تنكو  ينیمحي ، خأ  الو  بأ  يل  سیل  اھتظحل ،

.مانيو ةرجحلا  ىلإ  بھذي  نأ  يخأ  نم  تبلط 
ملو رتوت ، يف  يدخ  ىلع  يديو  مھثيدح  ىلإ  عمتسأ  تسلج 

.اھرماوأب الو  تالدع  مولب  ِلابأ 
اھبیبح ىرتل  ةذفانلا  ىلإ  اھینیعب  هجتت  رادلا  تس  تيأر 

، لجخ يف  َّيلإ  ترظن  ينتأر  امدنع  .اھینیع  نم  زفقي  قوشلاو 
.اًدغ وأ  مویلا  يبأ  نم  ينبلطیس  دنھ ، اي  جوزتنس  تلاق : مث 

.بجأ مل 
تلخد لیللا  فصتنا  امدنعو  امبر ، تاعاس  سلجملا  رمتسا 

تس تبھذف  اھترجح ، ىلإ  لوخدلاب  اھتنبا  ترمأو  مانتل ، تالدع 
أدب سلجملا ، ىلع  ىلعأ  نم  رظنأ  انأ  تیقبو  رمذت ، يف  رادلا 

فرصني نأ  ظیلغلا  لجرلا  َّمھ  امدنعو  فارصنالا ، يف  روضحلا 
رظن روضحلا  لك  فارصنا  دنعو  رظتني ، نأ  نيدلا  ماسح  هنم  بلط 
ىلإ لخدو  دبع هللا  نذأتساف  دبع هللا  هیخأ  ىلإ  نيدلا  ماسح 

.هترجح
اًقيدص نوكي  نأ  تیشخو  ظیلغلا ، لجرلا  ءاقب  نم  فاخأ  تنك 

نكأ مل  هھركي ، هنأ  نم  ةدكأتم  تنك  يننأ  عم  نيدلا ، ماسحل 
لجرلا ينیعب  نيدلا  ماسح  انیع  تقصتلا  .يلوح  ثدحي  ام  مھفأ 

؟ نیینامثعلا هركتأ  نيدلا : ماسح  لاق  مث  ظیلغلا 
اولخدي ىتح ال  ءيش  َّيأ  ُلعفأ  رارصإ : يف  ظیلغلا  لجرلا  لاق 

.ةرھاقلا
؟ ءيش َّيأ  - 

.فرعأ انأو  فرعت  تنأ  - 
.فرعأ انأو  فرعت  تنأ  نيدلا : ماسح  دَّدر 
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لجرلا ةبقر  ىلع  هعضوو  ةأجف ، هدمغ  نم  اًفیس  جرخأ  مث 
؟ كب ثعب  نم  لاقو : ظیلغلا ،

؟ تننج لھ  لعفت ؟ اذام  عزف : يف  لجرلا  لاق 
؟ كب ثعب  نم  - 

؟ اذھ لعفت  َمِل  دحأ ، يب  ثعبي  مل  - 
هئادر نم  قربلا  ةعرس  يف  هفیس  جرخي  ظیلغلا  لجرلا  تيأر 

ام ىلع  ٍراض  عارص  ثدحو  نيدلا ، ماسح  نطب  ىلع  هبوصيو 
ةظحل يف  تینمتو  ةفئاخو ، ةعِزَف  تنك  .اًديدحت  ركذتأ  ال  دقتعأ ،
ماسح تومي  نأ  تفخ  ظیلغلا ، لجرلا  نيدلا  ماسح  لتقي  نأ 

ال ىتح  ينانسأ  ىلع  تطغض  .لجرلا  اذھ  يب  لكنيو  نيدلا 
يسفن يل  تسوسو  فویسلا ، لوح  نارودت  يانیعو  خرصأ 

ملظلا جزتما  دكأتأ ، مل  كلھأ  وأ  انأ  وجنأ  اًعم  اتام  ول  امھنأب 
ثدحیس ام  فرعأ  نيدلا ال  ماسح  تام  ول  شیعلاب ، ثبشتلاب 

اي كل  مسقأ  احوبذم ، ظیلغلا  لجرلا  تيأر  ةھرب  دعبو  يل ،
، ملحلا غلبي  مل  ریغص  لجع  هنأكو  نيدلا  ماسح  هحبذ  يتمع ،

جرخو هتثج  بحس  مث  هدسج ، نع  امات  ًالصف  هسأر  لصفي  داك 
، ءاوھلا يف  ناقلمحت  امھو  هینیع  ركذتأ  تلز  ام  .تیبلا  نم  اھب 

لب ماللا ، فرح  لاق  هنأكو  قطنلا ، لواحي  وھو  سوقملا  هناسلو 
.دبألا ىلإ  تیملا  هھجو  ىلع  ماللا  فرح  رقتسا 

فاخأ يننأل  سیل  وتلل ، تحبُذ  انأ  يننأكو  فجتري  يدسج  ناك 
ةعرسو ةیفرحب  ناك  حبذلا  نأل  نكلو  هداتعأ ، تأدب  دقف  توملا ،

.طق لتقي  مل  هنأ  يعَّدي  ناك  لجر  نمو 
ماسح َّيلع  لخد  ىتح  يعم  يخأو  يترجح  يف  تمَّوكت 

ىلع ءودھ  يف  سلجو  ىَّلصو ، لستغا  دقو  ةھرب  دعب  نيدلا 
.لحري نأ  كیخأ  نم  يبلطا  لاق : مث  هشارف ،

، يناكم تیقبو  ةرجحلا ، كرتي  نأ  يخأ  نم  تبلط  هشقانأ ، مل 
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.انھ يلاعت  هشارف : ىلع  دَّدمتي  وھو  لاقف 
نأ لمأ  ّلُكو  يِ هب  تعفدف  ينع ، اًمغر  هیلإ  ينَّدش  كرحتأ ، مل 
دعي مل  توملا  نإ  يتمع  اي  كل  مسقأ  .ةظحللا  هذھ  يف  ينلتقي 

نالعجي ةناھمو  باذع  نم  ينحيري  نأ  تینمت  يننإو  ينفیخي ،
.يمف كرتي  مل  يذلا  ثورلا  معط  شیعلل 

.كتيراج نوكأ  نل  كل  تلق  تلقو : يتوق ، لكب  هب  تعفد 
، يل كْلِم  كنإ  كل  تلقو   : يرھظ ءارو  يعارذ  يولي  وھو  لاق 

.كلمأ ام  لكب  كتيرتشا  يننإو 
سامح لكب  هتمواقو  هب  تعفد  هتضبق ، نم  برھأ  نأ  تلواح 

ىتح يعارذ  ىلع  طغض  هنكلو  اھنایكو ، اھفرش  نع  عفادت  ْنَم 
ربص يدل  سیل  ةمواقملا ، نع  يِّفُك  لاقو : ملألا ، نم  تھوأت 

.مویلا اذھل 
، َّينیع ىلإ  عومدلا  عفدي  ملألاو  عطقتم  توص  يف  تلق 

.رمعلا لاوط  مواقأس  كبأ : مل  يننكلو 
ال يننأ  نيدقتعتأ  كديرأ ، امك  يننيديرت  تنأ !؟ ةأرما  ُّيأ  - 

؟ فرعأ
َّيلع يدتعت  اذھ ، كل  ِرّوصي  تام  يذلا  كریمضو  كلالض  وھ  - 

.كل رفغي هللا  نل  ينملظتو ،
اھرھق ىلع  حونت  سفنلاو  يتمع ، اي  همواقأ  انأو  لعف  ام  لعف 

.يسفن تنضتحاو  هنع  تدعتبا  .لابي  ملو  تمص  يف 
.انھ ىلاعت  دنھ ، ينرمأي : هتعمس 

يسفن ُّفَُلأ  انأو  تلقو  يناكم  نم  تضفتناف  هیلإ  ينَّدش 
.يلاحل ينكرتا  ضرألا : ىلع  يدسجب  يقلأو  ةءالمب 

، هشارف ىلإ  ينع  اًمغر  ينلمح  مویلا ، ينكرتي  مل  هنكلو 
نیكحتو انھ ، نیمانت  مسح : يف  لاق  هنكلو  دعتبأ ، نأ  تلواحو 

ربص َّيدل  سیل  كل  تلق..كاَّيإ  ينیمواقت ، ال  ءيش ، لك  يل 
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ةرم يل  نیحبصتس  تمواق  ولو  كرشاعأ  نل  انھ  تیقب  ول  .مویلا 
.تنأ يراتخا  .نآلا  ىرخأ ،

تردأو ةیبصع ، يف  يعباصأ  كرفأ  تذخأو  يسأر ، تأطأط 
هدیب اذإو  يتلیخم ، كرتي  ال  حوبذملا  لجرلا  هجوو  هنع ، يھجو 

، ظیلغلا لجرلا  هیف  ينلكر  يذلا  ناكملا  سفن  يف  يرھظ  ىلع 
مل ملأ  نم  تھوأت  ءاوتحاو ، ةوق  يف  ةوسقلا  ناكم  ىلع  ُّرمت 

دعتبا يلوح : نم  مالظلا  ىلإ  رظنأ  انأو  تلقو  تضفتنا  مث  مئتلي ،
! ينع

نكمأ ام  كلثم  كیلامملا  ناك  ول  ةبراحم ، تنأ  ةقر : يف  لاق 
ىوھ نیعبَّتت  الو  نیملستست  .اًدبأ ال  ةرھاقلا  لوخد  نیینامثعلل 

الو دنھ  اي  ةيراج  تسل  كلمجأ ! ام  .اھعمطو  اھفوخ  الو  سفنلا 
.ينوكت نأ  نكمي 

كنكلو يسفن : تأدھو  ينتأجاف  هتاملكو  ةرارم  يف  تلق 
! يردأ ال  كتیناغ ، وأ  كتيراج  ينلعجت 

.نیح ىلإ  هدیب : يرھظ  لوح  رودي  لزي  مل  وھو  لاق 
؟ يلاحل ينكرتتسأ  نیح ؟ ىلإب  ينعت  اذام  - 

نیفرعتأ هیلإ : ينريديو  يفتكب  كسمي  وھو  لاق  مث  ةھرب  تمص 
هترظنو هیلإ  كترظن  تيأر  كرھظ ؟ ىلع  راثآلا  هذھ  ام  لجرلا ؟ كلذ 

.كیلإ
، طق لتقت  مل  كنإ  لوقت  تنك  ثدح ، ام  ُتيأر  عزف : يف  تلق 

.ةجاجد تحبذ  كنأكو  تلستغا  مث  هتحبذ  هحبذت ، كتيأر 
؟ هنیفرعت فیك  كب ؟ لعف  اذام  .هلتق  نم  دب  ال  ةرم ، لوأ  يھ  - 

؟ يبایغ يف  انھ  ىلإ  يتأي  ناك 
نوطب يف  دودلاك  سفنلا  رخني  لذلاو  صالخ ، ناوھلا  دعب  سیل 

، مواقأ ملو  هیلإ  ينمض  .ةتماص  تیقبو  يدسج  تممض  .ثثجلا 
كمضأ ينیكرتا  َّيلإ ، كتممض  ول  مالستسا  ال  ونح : يف  لاق 
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.فرعأ يعارذ ، ىلإ  نیجاتحت  اذھ ، نم  رثكأ  لعفأ  نل  َّيلإ ،
: سفنلا ئدھت  هدسج  ةرارحو  هفتك  ىلع  يسأر  عضأ  انأو  تلق 

؟ فرعت فیك 
، انأ يبنذ  وھ  ينھركي ، يكلم ؟ كنأ  فرعي  ناك  كب ؟ لعف  اذام  - 

ىرخأ ءایشأ  يف  تركفو  كتكرت  يتأیس ، هنأ  فرعأ  نأ  دب  ناك ال 
.فرعأ كلالذإ ، لواحو  كبرض  هنأ  دب  ال  كتيامح ، نع  تلذخو 

فیك موتكم : توص  يف  هردص  يف  يسأر  نفدأ  انأو  تلق 
؟ فرعت

.يل يكحا  - 
ملو يلوح ، نم  لك  نم  تفخ  تفخو ، لجرلا  تاملك  تركذت 

هل لوح  دبع هللا ال  ریبكلا  خألا  ىتح  صخش ، يأ  يف  قثأ  نكأ 
: تلقو يتعاجش  تعمجتسا  .نيدلا  ماسح  توربج  مامأ  ةوق  الو 

ةریغص يھ  اھعدخ ، هنأ  دقتعأ  ةریظحلا ، يف  رادلا  تس  عم  هتيأر 
.طقف هعم  ملكتت  تناك  ءيش ، ثدحي  مل  اھيذؤت ، َّالأ  ىنمتأ...و 

؟ ِتيأر اذام  يسأر : ىلع  هدیب  ُّرميو  يرعش  ِلّبقي  وھو  لاق 
...ينآر امدنعو  هعم  ملكتت  تناك  ءيش ، ال  - 

يرعشو يعارذ  ىلع  نآلا  هدیب  ُّرمي  وھو  مسح  يف  لاق 
؟ كب لعف  اذام  ةمارصلاب : جزتمم  نانح  يف  يرھظو 

تدكو تقھش  لذلا  معطو  يمف  يف  ثورلا  معط  تركذت  املك 
هديو اًتماص  يقبو  ودبي  ام  ىلع  ةتفاخلا  يتاقھش  عمس  .حونأ 

.حارجلا لك  دمضت 
تنك .هقورع  نم  قثبنت  ءامدلاب  ترعش  ىتح  رثكأ  ينَّمض  مث 

ِردأ مل  يعور ، نم  اتأدھ  هاعارذو  ةكھنمو ، ةروسكمو  ةفئاخ 
.يبأ ىلإ  يندعأ  كوجرأ ، تلقو : هفتك  طیحأ  انأو  يسفنب 

؟ لعف اذام  رارصإ : يف  لاق 
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يرھظ يف  ينلكر  ينبرض ، معن ، ایندلا : نم  طخس  يف  تلق 
يف ثورلا  عالتبا  ىلع  ينربجأو  يھجو ، يف  ينمكلو  ينطبو 

.يمف
ىلع طغضتو  يدسج  ىلع  ُّرمت  لزت  مل  هديو  اًتماص  ِىقب 
تام لاقو : يتنجو  لَّبق  مث  ءودھلا ، اھیف  ثعبتف  يرھظ  تامدك 

.رمألا ىھتناو 
رادلا تس  تفرع  ول  يبأل : سفنلا  سجاوھب  حوبأ  يننأكو  تلق 
امبر يناسل ، عطقيو  َّينیع  عقفیس  هنإ  لاق : هديدھت ، تذَّفنل 

! اذھ يھ  لعفت 
دحأ ؤرجي  نلو  دنھ  اي  تام  هديدھت ، ذفنت  نل  مسح : يف  لاق 

.كئاذيإ ىلع 
.اذھ قحتسأ  ال  تلق :
.اذھ قحتسن  انلك ال  - 

؟ اذھ يب  َتلعف  َمِل  ةدیسو ، ةلَّلدم  تنك  لذلا ، اذھ  لك  ينعأ  - 
.دیكأتلاب لضفأ  دغلا  دنھ ، اي  يمان  - 

اھلك مايألا  نأكو  بيرغ ، لذب  ةجزتمم  قاھرإلا  ةلامثب  ترعش 
.يحور يف  ةریخألا  اھسافنأ  تظفل 

تمقتنال رادلا  تس  تفرع  ول  ىرخأ : ةرم  تلقو  ينیع  تضمغأ 
.ينم

، اذھ كل  تلق  كسملي ، نأ  دحأ  عیطتسي  نل  مسح : يف  لاق 
، اًدبأ ىرخأ  ةرم  اذھ  ثدحي  نلو  تقولا ، ضعب  كنع  تلغشنا 

.كدعأ
الو نمزلا ، اذھ  يف  دحأب  قثأ  الو  كب ، قثأ  ال  قدص : يف  تلق 

.يرجیس امو  ىرج  ام  فرعأ 
.يرجیس امو  ىرج  ام  يسنا  مویلا  اھیف : سمھو  ينذأ  لَّبق 
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انأو لیللا  لاوطو  اًریثك  تمن  كلذ ، دعب  يسفنب  ِردأ  ملو  بجأ  مل 
نأ يمھفت  نأ  ىنمتأو  يتمع  اي  ةقیقحلا  كل  يكحأ  .هیعارذ  نیب 
هدي تناك  .ةنتفلا  باوبأ  حتفي  راسكنالاو  ةریصبلا ، يمعي  مازھنالا 

امدنع لب  لیللا ، لاوط  تامدكلا  ىلع  طغضتو  يرھظ  مالآ  ففخت 
كسمأ يسفن  تدجو  هيدي ، ىخرأو  قیمع  مون  يف  حارو  فقوت 

مالآلا فیفخت  يف  رمتسأف  ةمئان  انأو  يرھظ  ىلع  اھعضأو  هدیب 
.يردأ اھتفعاضم ال  وأ 

فرعأ تنكو  هعم ، يتحارص  يھ  يتمع  اي  اھتظحل  ينلھذأ  ام 
.يبأ وأ  يمأل  ثورلل  يلكأ  ةصق  يكحأ  نأ  لجخأس  تنك  ينأ 

ديرأ ام  كانھ  دعي  ملف  يدلج ، نم  ءايربكلا  عزن  هنم  ثدح  ام  امبر 
ءایشأ ثدحت  لذم ، وأ  ٍزْخُم  هنأل  يسفن ؛ لخاد  هب  ظافتحالا 

.نامزلا اذھ  يف  يتمع  اي  ةبيرغ 
سمش فوسخ  نم  تفخو  رجفلا ، غوزب  دعب  تظقیتسا 
مسقأ .طق  هل  ملستسأ  مل  يننكلو  نھولا ، رمق  غوزبو  يتمارك 

َّيلع هترطیس  اھیف  ضرفي  ناك  ةرم  لك  يف  هتمواق  يننإ 
ملو طقف  هیعارذ  نیب  تمن  همواقأ ، تنك  ةيراجلاك ، ينكلميو 

.هل ملستسأ 
تركذت هردص ، ىلع  يسأرو  يفتك  طیحت  هعارذو  اًمئان  ناك 

..يندعو ،.. ينیمحي نأ  يندعو  يناعري ، نأ  يندعو  هتاملك ،
، فرتحم لتاق  دي  نم  ماھسلاك  يسأر  نم  ةقیقحلا  تلدتو 

ينقھرت تالدع  نأ  فرعت  َتنك  تلقو : يدیب  هردص  ىلع  تطغض 
َتبلط ةریظحلا ؟ فظنأ  ينلعجت  نأ  اھنم  َتبلط  لھ  لمعلا ؟ يف 

..ماسح نیجعلاك ، نیلأل  اھتقاط  لكب  َّيلع  طغضت  نأ  اھنم 
ىتم..اًدبأ يالومب  يننيدانت  ِتنأ ال  نینیعلا : ضمغم  وھو  لاق 

؟ ..يالومب ينيدانت  نأ  نیملعتت 
..يالوم تسل  كنكلو  تلق :
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اي تلقو : يدي  ِّفكب  يتھبج  ُتبرضو  يناكم  نم  ُتضفتنا 
عیطت يھ  يتميزھو !؟ يلذ  نم  هبسكت  يذلا  ام  اذامل..يھلإ ؟
كنكلو كتعاطأل ، لمعلا  يف  ينقھرت  َّالأ  اَھتربخأ  ول  ..كرماوأ  َّلك 

لوأ ذنم  ةيادبلا  نم  ..قاشلا  لمعلا  ينیطعت  نأ  اھنم  َتبلط 
لعفت َمِل  كدالب ؟ نم  ُتسلأ  كلثم ؟ ةناسنإ  ُتسلأ  اذامل ؟ ..موي 

..ـ لا اذھب  نوكت  نأ  نكمي  فیك  بر  اي  ..فرعأ  لب  اذھ ؟
سیسخ هنإ  لوقأ : نأ  ديرأ  مئاتشلاب ، هقرغأ  نأ  يونأ  تنك 

..ملاظو ٍغاط  میئل  ريرش 
! اذھ بحأ  ال..اًریثك  نیملكتت  لاقو : هینیع  حتف 

، خضرأو رسكنأل  كل ، ملستسأل  ينقھرت  نأ  ديرت  َتنك..مھفأ  - 
.كیعارذ نیب  مونلاو  ةریظحلا  فیظنت  نیب  ينِرّیخت  نأ  ديرت  َتنك 

يلثم ال تنب  عم  لیحلا  لك  لمعتست  َمِلو  ..لبق  نم  اذھ  َتلق 
!؟ اذامل ةوق ؟ الو  اھل  لوح 

.ملكتي ملو  َّيلإ  رظنو  هتسلج  يف  لدتعا 
تنبلا هذھ  اھْتَحَرَج  دق  كؤايربك  يھ..فرعأ  ىسأ : يف  تلق 
ةأرما ُّيأ  كتيراج ؟ نوكت  نأب  ىضرت  َّالأ  اھل  فیكف  ةلوھجملا ،

تنأ ينتبقاع  ولو  باقع ، نم  دبال  كیعارذ ؟ نیب  بوذت  نأ  ضفرت 
ول يندلجت  َمِل..سأب  الف  تالدع  ينتبقاع  ول  نكلو  كھركأ ، امبر 
ول يضارتعاو  يتروث  ىلع  ينخبوت  َمِلو  اذھب ؟ موقیس  كریغ  ناك 

..يأ تالدع ؟ لمع  اذھ  ناك 
..ناطیش ُّيأ  يریغ : هعمسي  توص ال  يف  تسمھ 

َتقفشأ كتننظ  انأو  تدَّدرو : يتھبج  ىلع  تبرض  مث 
؟ روصتت لھ  َّيلع ، َتقفشأ  كتننظ..َّيلع 

ىكذأ تنأ..دنھ  ةمارص : يف  لاقو  يدي  َّدشف  مایقلاب ، تممھ 
.نوكأ نمو  نینوكت  نم  يسنت  نكلو ال  تروصت ، امم 

؟ تلق اذام  ةمارص : يف  لاقف  فیعض ، توصب  اًئیش  تلق 
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.ءيش ال  - 
؟ تلق اذام  ىرخأ : ةرم  لاق 

بر دنع  ضعب  نم  لضفأ  انضعب  نكلو  يالوم ، اي  دابع هللا  انلك  - 
؟ ءيشب ينرمأتأ  دابعلا ،

نعو ریكفتلا  نع  يفقوتت  نأ  يلواح  ال ، لاقو : قیض  يف  ماق 
! كب ُّرضي  تاذلاب  لمأتلا  لمأتلا ،

يننأ فرعت  نكت  مل  اذامل : فرعأ  ال  باذعو ، دُّدرت  يف  تلق 
ينبرضیس هنأ  فرعت  نكت  مل..ةریظحلا  يف  لجرلا  اذھ  دجأس 

؟ هعم َتقفتا  مأ  كلذك ؟ سیلأ  اذكھ ،
: توفخ يف  تلقف  هیتلقم ، يف  بضغلا  ادبو  اننیعأ ، تقتلا 

..رومألا َّيلع  طلتخت  ينرذعا ،
لذلا معط  قوذیل  هملظأ ؛ نأ  ُتدمعتو  فرعي ، مل  هنأ  فرعأ  ُتنك 

.امبر ةرم ،
يتفش ىلع  هسافنأب  ترعش  ىتح  يمصعم  َّدشو  ىنحنا 
ُتسلأ يرشو ؟ يریخب  نیمتھت  َمِل  يرمأ ؟ كینعي  َمِلو  لاقو :

لك َمِل  انھ ؟ ءاقبلا  ىلع  كربجيو  هترشاعم  ىلع  كربجي  ًالجر 
..يل يحرشا  يفادھأو ؟ ياياون  يف  ریكفتلا  اذھ 

ُتنك مأ  طقف  هنم  ةبضاغ  ُتنكأ  يردأ  الو  قفخي  يبلقو  تلق 
.ينحماس..يالوم اي  يدودح  ُتيدعت  هھركأ : 

َّيلع نیعنتمتسأ  كالوم ؟ يننأب  نیفرتعت  كحماسأ ، نل  - 
؟ اًعوط نیتأت  مأ  نیمواقتو 

ينتحبذ ول  اًعوط ، كیلإ  ُتیتأ  ام  مویلا  ُّتم  ول  مسح : يف  تلق 
ولو .اًعوط  كیلإ  ُتیتأ  ام  تايواستم  اًعطق  يدسج  تعَّطقو 

ةبسنلاب لضفأ  اذھ  ناكل  لجرلا  لعف  امك  مئاھبلا  ثور  ينتمعطأ 
.يل

رَّكف امبرو  اھتظحل  ينبرضي  نأ  يوني  هنأ  تننظو  اننیعأ ، تقتلا 
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، كشلا تاحفل  اذھ  كدیكأت  يف  ٍّدحت : يف  لاق  هنكلو  كلذ ، يف 
.هیلع كحماسأ  نل  اًضيأ  اذھ  لابقإلا ، نم  ریثكلا  كروفن  يفو 

.لحرو هناكم  نم  ماق  مث 
، زئاج اذھ  ىرج ، اَّمم  ةِرّیحتم  امبر ، ةبعتم  ريرسلا  ىلع  تیقب 

ةھرب دعب  .رثكأ  يتمع  اي  ثدحیس  مویلاو  سمأ ، ریثكلا  ثدح 
تمستبا يتمع ، اي  نیقدصت  لھ  .ةمستبم  تالدع  َّيلع  تلخد 

تلاقو يمامأ  امھتعضو  نبل  بوكو  ماعط  هینیص  اھدي  يفو  يل 
تئج..مویلا يموقت  ال  ةضيرم ، كنأ  فرعأ  نكأ  مل  سامح : يف 

اذھ هلمجأ  ام  يبیبح ، سمشل  راطفإلا  زھجأسو  ماعطلاب ، كل 
..يدالوأب ينركذي  لفطلا !

: يمف نم  نبللا  بِّرقت  يھو  تلاقف  لوھذ ، يف  يمف  تحتف 
كاعرأس..يتنبا اي  يحاتراو  يبرشا..مویلا  تقو  ال..يبرشا  ایھ 

.يسفنب
نكي مل  هنكلو  يھتني ، ملحلا  لعل  امھتحتف ، مث  َّينیع  تضمغأ 
مايألا لاوط  اھھجوي  نم  وھو  اھرمأي ، نم  وھ  هنأ  تدكأت  .اًملح 

ثیح ىلإ  ترظنو  هعدخم ، يف  مویلا  اذھ  لاوط  تیقب  .ةیضاملا 
..نآلا ثدحي  امو  سمأ  ثدح  ام  رومألا ، َّيلع  تطلتخا  دقو  ماني 

يعم لواح  دقو  داتعو ، ططخو  ةعيدخ  برحلاو  برحلا ، يھ 
! لجرلا اذھ  َّرش  حبقأ  ام..نیللاب  يعم  لواحو  ةوسقلاب ،

يتأت نأو  مویلا ، لاوط  ىريرس  يف  ىقبأ  نأ  تالدع  تمَّمص 
.اھسفنب هایملاو  ماعطلاب  يل  يھ 

؟ يعارذ نیب  مونلا  نيديرت  ةباتر : يف  لاقو  داع  ءاسملا  يف 
.ثدحي نل  ةمارص : يف  تلق 

، ءيش ىلع  كمغرأ  نل  يدي : ُّدشي  وھو  قفر  يف  لاق 
.كنطبو كرھظ  يف  حارجلا  لك  دمضي  نم  ىلإ  نیجاتحت 

.لعفت َّالأ  لِّضفأ  ةوق : يف  تلق  مث..ًالیلق  تددرت 
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؟ كسفن نم  نیفاخت  هشارف : ىلع  ينسلجي  وھو  لاقف 
.كسفنب نیقثت  كنأ ال  دبال..ينم  فوخ  الف  كتدعو ،

يمانت مث  طقف  ملكتن  نأ  كيأر  ام  لاقو : هبناجب  ينسلجأ  مث 
..ةبعتم كنأ  فرعأ  يعارذ ؟ نیب 

؟ لجرلا كلذ  تلتق  َمِل  تلق :
يفكي الأ  اذھ ؟ ةفرعم  كمھي  َمِلو  هشارف : ىلع  دَّدمتي  وھو  لاق 

؟ كب هلعف  ام 
؟ ناسنإ لتقل  يفكي  ال  ال ، - 
.نمز ذنم  لكاشم  اننیب  تناك  - 

يب هلعف  ام  تركذت  املك  يدسج  يف  يرست  ةريرعشقو  تلق 
اذام ىرت..ادج  كھركي  كھركي ، هنأ  يل  ادب  ظیلغلا : لجرلا  كلذ 

؟ امبر هتخأب ، ترَّرغ  هب ؟ َتلعف 
.انھ كسأر  يعض  هردص : ىلإ  يب  عفدي  وھو  لاقو  مستبا 

ىلع طغضي  أدبو  هيدیب ، يرھظ  سبحو  هردص  ىلإ  يسأرب  عفد 
هتكرتف ينملؤت ، تامدكلاو  يتمع  اي  ةبعتم  تنكو  تامدكلا ،

.هردص يف  يسأر  تنفدو  دسجلا ، مالآ  ئِّدھُي 
؟ كملؤت يرھظو : ينطب  تامدك  ىلع  طغضي  وھو  لاق 

.معن يزخ : يف  تلقو  اھتعاس  تھوأت 
ةَّدح فیفخت  يف  رمتساو  ظیلغلا ، لجرلا  َّبسو  مئاتشلاب  متمت 

.يمالآ
مل .رذحلاب  ةطلتخم  ةحار  ينتباتناو  ..يتمع  اي  اھموي  انملكت 

تاظحل يب  ناطیشلا  بعلو  ينرشاعي ، نأ  الو  ينلبقي  نأ  لواحي 
ينلماع ولو  هل ؟ تملستسا  ولو  ًالئاق : يل  سوسوو 

ناطیشلا فیط  تدرط..امبرو  ةھرب  دعب  ينجوزتي  امبر..تاریمألاك 
باب ىلع  ُّقدي  هتكرت  ينأل  يسفن ؛ ترقتحاو  میجرلا ،
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ينرسك .ءيش  لك  رَّیغ  يل  هبرضو  ظیلغلا  لجرلا  اذھ..يحور 
.وھ مني  ملو  .اھتلیل  منأ  مل  .داك  وأ..ودبي  ام  ىلع 

، اذامل فرعأ  ال  مونلاب  وھ  رھاظتو  .مونلاب  انم  لك  رھاظت 
ةیبلت ىلع  تمدن  .اھَّرش  يسفن  يقأ  ىتح  مونلاب  انأ  ترھاظتو 

ردص يف  يسفنب  يقلأ  فیكف  ..هیعارذ  نیب  مونلا  ىلعو  هئادن 
ام ةیفاشلا  دیلاو  يغبأ  ام  نانحلا  وھ  ةاجنلا ، بلطأ  مث  ةياوغلا 

نانثالا جزتمي  امدنعو  نانحلاو ، ملظلا  نقتي  نيدلا  ماسح  ديرأ ،
باصي ةدحاو  ةدلبو  ةدحاو  رادو  دحاو  رصعو  دحاو  لجر  ردص  يف 

ةیناحلا تاسمللاو  رحبلا ، دبزك  ةمواقملا  حبصتو  نونجلاب ، لقعلا 
يننكلو .لقعلا  بلستو  ةدارإلا  ىلع  رطیست  ةرَحَّسلا  مئامتك 

.ميدق حابصم  يف  ُّيِّنِجلا  َسبحُي  امك  سفنلا  روجف  تمتك 
.ةبِّذعمو ةئیطب  تناكو  يضقنت ، نأ  لیللا  تاعاسل  دبال  ناكو 

.جراخلا ىلإ  للستي  هب  ترعش  رجفلا  دعب 
ةحئار تقشنتسا  يتمع ، اي  بيرغ  ءيش  ثدح  حابصلا  يف 

ملو َّينذأ ، يف  ءيداھلا  بیترلا  رانلا  توص  تعمس  لب  قيرح ،
تالدع تيأر  يترجح  نم  تجرخ  امدنعو  تاخرص ، َّيأ  عمسأ 

الو ينخبوت  ال  كرحتت ، ال  ةسلاج  رادلا  تسو  سباع  هجوب 
ماسح نيأ  عزف : يف  تلق  .مالسلا  َّيلع  يقلت  الو  ينمولت 

؟ نيدلا
: ةریبك ةفق  يف  ءایشألا  نم  ریثكلا  عضت  يھو  تالدع  تلاقف 

.لاجرلا عم  لالغلا  قرحي 
لك نولمحي  لاجرلا  تيأرو  يخأب ، تكسمأو  تیبلا  باب  تحتف 

ماسح ناكو  رانلا ، اھب  نولعشي  مث  ةریبك ، نزاخم  ىلإ  لالغلا 
ضعبو لب  نیحالفلا ، نم  نوریثكلاو  دبعو هللا  مھعم  لمعي  نيدلا 

.دعب ىلع  نم  لمعلا  نوعباتي  حضاولا  مھيزب  كیلامملا 
نأو ةرھاقلا ، ىلإ  مھقيرط  يف  نیینامثعلا  نأ  نیح  دعب  تمھف 
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نیحالفلا نأو  اًعم ، مھتنصحأو  مھناسرف  ِعّوجُي  لالغلا  قرح 
.يزاغلل اھكرت  ىلع  مھلیصاحم  قرح  نولضفي 

ففقلا هیخأ  عم  عضوو  نيدلا  ماسح  لخد  تاعاس  ةَّدع  دعب 
قیقدلاو ةمعطألاب  ةئلتمم  ففق  كانھ  تناك  لامجلا ، قوف 

ىلإ ترظن  مث  يخأب  تكسمأ  ةدعاسملا ، لواحأ  مل  .حلبلاو 
مث ةملك ، الب  لمجلا  ىلع  ينعضوو  ينلمحف  نيدلا ، ماسح 

؟ بھذن نيأ  تلق : .يمامأ  هعضوو  يخأ  لمح 
.ةرھاقلا ىلإ  - 
؟ اذامل - 

.بجي مل 
* * *

، ىضرتو نكست  نأ  ىبأت  سفنلاو  يلجني ، نأ  ىبأي  رمعلا  نأكو 
لوقأ اذام 

رخآ ءيشو  يلخادب ، ُهْرُكلا  عرعرتو  ينبَّذعو  ينملظ  يتمع ، اي 
اًدیعب وأ  يلوح  هدوجو  ينلغشت ، هتاوطخ  تناك  وھ ، ام  يردأ  ال 
محازي هنم  بضغلاو  بلقلا ، ألمي  فوخ  سفنلا ، غارف  لك  ألمي 

الو .نآلا  اھركذ  نم  لجخأ  يتلا  ةفھللا  ضعب..ضعبو  فوخلا 
نأ دعب  امبر ، ينلَّبق  نأ  دعب  هیعارذ ، نیب  تمن  نأ  دعب  .اھمھفأ 

يبلق يف  كشلا  امن  نأ  دعب  ينلذي ، ظیلغلا  لجرلا  كرتو  باغ 
..تكباشتو يرعاشم  تطلتخا..اذھ  لك  دعب..هھاجت 

لوخدب يل  راشأو  اًریغص ، اًتیب  انلخد  ةرھاقلا  ىلإ  لوصولا  دعبو 
، يبأ تیب  ىلإ  برھلل  ةقيرط  يف  ركفأ  انأو  تلعفف  ةرجحلا 

ُتلءاستو .انلوح  نیینامثع  الف  اًریثك  لھسأو  نكمم  نآلا  برھلا 
لھ برھأس ؟ يننأ  فرعي  وھو  انھ  ىلإ  يب  ءاج  َمِل  اھنیح 

؟ برھأ نأ  يندارأ 
: ةأجف لاق  مث  قاروألا  ضعب  هدي  يفو  ةھرب  دعب  ةرجحلا  لخد 
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؟ لماح ِتنأ  لھ 
يف تلق  يتراسخو ، يمازھناب  ينركذو  هلاؤس ، ينأجاف 

.اذھ دقتعأ  ال  لجخلا : نم  ءيش 
سولجلاب يل  راشأو  ريرسلا ، ىلع  سلج  مث  اننیعأ ، تقتلا 

.همامأ تسلجف 
يھ نآلا ، اھیئرقت  ال  كعم ، اھیقبأ  ةقرولا : ينیطعي  وھو  لاق 

.ينم وھ  كئاشحأ  يف  دلو  َّيأ  نأ  ىلع  ةداھشو  كقْتِع ، ةداھش 
؟ ينتقتعأ تلق : مث  ىسأ  يف  يقير  تعلب 

.لجألا يتأي  نیح  ىلإ  كعم  اھِقبأ  دعب ، سیل  - 
؟ لجأ ُّيأ  - 

ىسنأ رصتنأ ، مزھنأ ، يفتخأ ، تومأ ، نیح  ىلإ  لجأ ، ُّيأ  - 
..لجأ ُّيأ..كرمأ 

؟ يرمأ ىسنت  - 
؟ تاملكلا هذھ  ىوس  نیعمست  َمِل ال  - 

.كل اًركش  تلق : مث  ةقرولاب  تكسمأ 
؟ كعم اًميرك  ُتنك  ءافج : يف  لاق 

.اذھ فرعت..يعم  اًميرك  نكت  مل  میمصت : يف  تلقف 
.دونجلا لعفي  اذكھ  هتبسك ، امو  هقحتسأ  ام  ُتذخأ  - 

؟ يدنج تنأ  لھو  ریكفت : الب  تلقو  هینیع  ىلإ  ُترظن 
؟ ةيراج ِتنأ  لھو  لاق : مث  امبر  ةرم  لوأل  مستبا 

.ال - 
انلك انسوفن ، ریغ  سوفنو  انئامسأ  ریغ  ءامسأب  شیعن  انلك  - 

ال اًصاخشأ  شیعن  انلك  انتاءاعدا ، قدصنو  يعَّدنو  رھاظتن 
دعب مونلل  تقو  الف  تقولا ، ضعب  مانأ  نأ  ديرأ..دنھ  ..مھفرعن 

.مویلا
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.قطنأ مل..رثكأ  وأ  اًموي  مني  ملو  ًاليوط ، قيرطلا  ناك  ًابعتم ، ادب 
يف صوغيو  ةداسولا  يف  هسأر  نفديو  يبناجب  يقلتسي  هتيأر 

، هھركأ تنك  ةظحللا ، كلت  يف  مئان  وھو  ًالیمج  ادب  .قیمع  مون 
هفنأو نیتقلغملا  هینیع  ىلإ  رظنلا  تنعمأ  يننكلو  نيركذتت ،

تاسمل يف  اھیلع  ُّرمت  هتیحل ، ىلإ  هجتت  يدي  تدجوو  هیتفشو ،
ةَّرم لوأل  هیلإ  ترظنو  ًالیلق ، هفتك  نع  ءاطغلا  تحزأ  مث  ةرئاط ،
دنع رقتسا  ىتح  رثكأ  ءاطغلا  تحزأ  يردأ ، ةَّرم ال  رخآل  وأ  امبر 
الو هفتك ، ىلع  يدیب  تررم  هرھظو ، هردص  لك  يل  ىَّدبتو  هنطب ،

يننكلو امبر ، ينباصأ  ناطیش  يتمع ، اي  ينباصأ  ام  فرعأ 
هیلع رمي  مل  جزاط  اھضعب..ةریثك  تانعطو  حورج  راثآ  ىلع  تررم 

كسمي مل  هنأ  ىعَّدا..امبر  ماوعأ  ذنم  ميدق  اھضعبو  رُھشأ ،
..بذكو طق  اًفیس 

..بذكو يعم  اًميرك  ناك  هنأ  ىعَّدا 
..بذكو نيدلا  ماسح  هنأ  ىعَّدا 

سوقملا هناسلو  رضتحي  وھو  ظیلغلا  لجرلا  انیع  ينقرافت  مل 
..لقأ الو  رثكأ  ال  مال..اًدحاو ، اًفرح  قطني  هنأكو 

يقتع ةداھش  تناك  بذكي ، ملو  اھتحتفو  ةقرولاب  تكسمأ 
«!! رالس » ..ودبي ام  ىلع  يقیقحلا  همساب  هنم ، ةعقوم  تناكو 

..بيرقلا هقارف..و  هعادخو  هبذك  يف  الإ  اھتظحل  ركفأ  مل 
هرأ مل  يذلا  هرھظو  ةداسولا  يف  اھنفد  يتلا  هسأر  ىلإ  ترظن 

.يتميزھو يتمواقم  ةرمغ  يف  لبق  نم 
اي لوقلا  كقدصأ  هنم ، تبرتقاو  هرھظ  ىلع  يدي  تعضو 

تأرجت مث  ةفطاخ ، ةلبق  هرھظ  ِلّبقأ  انأو  يسفنب  ِردأ  مل..يتمع 
ضعب ىلع  يتفشب  تررمو  ةليوطو ، ةئیطب  ةلبق  هرھظ  تلَّبقو 
ناكو نونجلاب ، ينبیصي  داكي  عزفلاو  تفقوت  مث  تانعطلا ، راثآ 

ناك..ودبي ام  ىلع  ناطیشلا  ينم  نَّكمت  يسفن ، نم  اًعَزَف 
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قلقي بيرقلا  قارفلاب  روعشلاو..هركلا  لك  رمغي  هیلإ  نانحلا 
.ِرّیحيو

؟ ِتفَّقوت َمِل  يعم ، ْيَقْبا  كرحتي : وھو ال  سمھي  هتعمس 
يف لدتعاو  َّيلإ  هھجو  رادأ  يناكم ، تدمجتو  يبلق  قفخ 
اًدغ وأ  مویلا  ریثكلا ، َّقبتي  مل  يدیب : كسمي  وھو  لاقو  هتسلج ،

، َّيلإ نیقاتشت  اًعوط ، َّيلإ  يتأت  نأ  كديرأ..دنھ..كیبأل  كلصوأس 
؟ كلذك سیلأ 

توص يف  تلق  مث  تاظحل ، يف  اًسأيو ، اًقوش  يبلق  ضفتنا 
.اًدبأ ةيراج  يفصوب  كیلإ  يتآ  نل  نھاو :

: سمھو همف  ىلإ  اھبَّرق  مث  هردص ، ىلع  اھعضوو  يدیب  كسمأ 
.اًدحاو اًموي  الو 

ةعاس الو  هتبقر : حفلت  يسافنأو  هدارإ  الب  هنم  برتقأ  انأو  تلق 
..لقأ الو 

لك مئتلت  ةیعاوط  َّيلإ  ِتیتأ  ول  اذامل ؟ يتنجو : لبقي  وھو  لاق 
.اًموي كبَّذع  امو  ىرج  ام  اًعم  وحمنو  كحور ، أدھتو  كحارج 

لھ هلاؤس : ىلع  ؤرجأ  ملو  َّيلع  َّحلأ  يذلا  لاؤسلا  هُتلأس 
؟ ةجوز كيدل 

انأو نآلا  كتمغرأ  ول  لاقو : يرعش  ىلع  هدیب  رم  بجي ، مل 
؟ نیلعفت اذامف  َّيلإ  نیقاتشتو  يننيديرت  كنأ  فرعأ 

، ةيراج يفصوب  اًعوط  كیلإ  يتآ  نل  .ةَّرم  َّلك  لعفأ  امك  كمواقأ  - 
.نيدلا ماسح  َتسل  تنأو  ةيراج ، ُتسل 

َّيعارذ نیب  ْيَقبا  يفتك : قِّوطيو  هردص  ىلإ  يب  عفدي  وھو  لاق 
.ًالیلق

سیلأ يكولمم ، ریمأ  تنأ  كیلامملاب ، قثأ  ال  كب ، قثأ  ال  - 
..كمسا وھ  اذھ  ..رالس  كلذك ؟
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تجزتما يتمع ، اي  يردص  لخاد  هعلضأب  ترعش  ىتح  ينَّمض 
، لبق نم  رعاشملا  هذھب  رعشأ  مل  كعم  ةقداص  نوكألو  انسافنأ ،

..اھنیب امو  ةفھلو  قوشو  ةوشنو  ةرارم 
تضمغأو يتنجوو ، يمف  لَّبقو  هشارف ، ىلإ  ءطب  يف  يب  عفد 

لعل..اھانمتأ تاملك  لوقي  هلعل  فقوتي ، ملاعلا  لعل  َّينیع 
اي ليوط  باتك  ىلإ  جاتحت  بورحلا  تقو  نانحلا  ةروطخ..لعلو 

بلقلا سأي  نع  يكحأو  يسفنب  هطخأ  نأ  يننكمي  يتمع ،
يذلا هنانح  بكسنا  .ًانایحأ  اھنیعب  تاسمل  ىلإ  هقوتو  تاظحل ،

، هقحتسأو هیلإ  جاتحأ  تنكو  اًردان ، ناكو  لبق ، نم  هفرعأ  مل 
يف اھب  تكسمأ  يردص  ىلإ  اھقيرط  دجت  هدیب  ترعش  امدنعو 

.يدسج نع  اھتحزأو  مسحو ، ةوق 
..ظیلغلا لجرلا  يعارذ  نیب  يھو  رادلا  تس  اھنیح  تركذت 

يسافنأ ال نأكو  ثھلأ  انأو  هب  تعفدو  يسفن ، ناطیش  تمواقو 
تطقاست اذامل  فرعأ  الو  هسافنأ ، نع  اًدیعب  اھقيرط  فرعت 

ُتسل..رادلا تس  ُتسل  تلقو : ةرم ، لوأل  َّينیع  نم  عومدلا 
كل ناك  ول  كتجوز  نم  لقأ  ُتسلو..ةيراج  ُتسلو  ةیناغ 

..اًمود ميركلا  لذت  مايألا  يھ..ةجوز 
؟ نآلا نیكبت  َمِل  لاقو : ماق  مث  هسفن ، عراصي  هنأكو  اًنكاس  يقب 

؟ لبق نم  يكبت  َْمل 
تنك يننأل..نیفرعت  تنأ  يكبأ ؟ تنك  َمِل  يتمع  اي  نیفرعت 

اي مھفي  نل  هبلق ، تاقد  يفو  هعلضأ  نیب  يحورو  هیلإ  قاتشأ 
ينملظو َّيلع  ىرتفا  هنأل  يكبأ ؟ تنك  َمِل  نیفرعت  يتمع ،

، هحماسأ نل  يننأل..يحور  قحس  مث  يندب ، َّلذأو  ررقو  ططخو 
نونسو ةنئاخ  مايأ  يھ  .حورلا  ايانح  نم  هعزتنأ  نأ  عیطتسأ  الو 

.قيدصلا نم  ودعلا  اھیف  فرعت  ءاقمح ال 
نوینامثعلا ًابيرق ، يھتنیس  ءيش  لك  دنھ ، لاقو : يدیب  كسمأ 
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اذھ ثدحي  امدنعو  نومزھنيو ، نورقھقتیس  ةرھاقلا ، اولخدي  نل 
.ءيش لك  ریغتیس 

، ءيش لك  ریغتیس  تلق : هدي  يف  يفكل  ترظنو  يقير  تعلب 
؟ فیك

ناك كؤايربك..ركنأ  نل  كرسك ، تلواح..نیفرعت  لاق : مث  قرطأ 
، هفنعو يدنجلا  دانع  جرخأو  يناَّدحتو ، ينجعزأ  َّيلع ، ًابيرغ 
الو انملكت ، املك  َّينیع  ىلإ  نيرظنت  ِتلزام  .نیمزھنت  كنكلو ال 

.اذھ لعفت  مل  يتجوز  ىتح  نايواستم ، اننأكو  كینفج  نیضفخت 
مل يقوشب  رعشيو  مھفي  ناك  ول  نآلا ، يتميزھ  فرعي  ناك  ول 

.اذھ لوقیل  نكي 
ناكو ةلیمجو  ةقثاو  ةجوز  يل  تناك  فرعأ ! ال  ِتنأ ؟ ةأرما  ُّيأ  - 

.نھنم تاریثكلا  ٍراوج ، َّيدل 
تسل يب ؛ كل  ةجاح  ال  يعومد : حسمأ  انأو  ةرارم  يف  تلق 

.كيراوج لالدب  الو  كتجوز  لامجب 
، يتمینغ كارأ  تنك  ةبیجع ، رادقأ  هذھ  لاق : مث  اننیعأ  تقتلا 

رطیس رحسلا  نكلو  يترطیس ، تحتو  يل  اًكْلِم  يبھذو ، يلالغ 
لالغلا ترثانتو  هبحاص  ىلع  راثو  بھذلا  ضفتناف  كدسج  ىلع 

لخاد اًحور  تدجو  يننأك  براحملا ، رماوأ  فیسلا  ضفرو 
تدرأو ىئايربك  راثأو  كضارتعا  ينبضغأ  حور ! يأو..دامجلا 

، سأب .ايدنج ال  ِتسلو  ًالجر  ِتسل  تنأف  يمھفت ، نل  ماقتنالا ،
.نامأ يف  انھ  تنأ 

بعالت كعم  ةقداص  نوكألو  يتمع ، اي  ةرجحلا  نم  جرخ 
صوغي هتكرت  ولف  ءيشلا ، ضعب  تمدنو  يسفنب ، ناطیشلا 

؟ ثدحیس اذام  يحور  لخادب  صاغ  امك  يدسج  لخادب 
سیل اًدیسو  يریصمب ، سیل  اًریصم  تلَّبقتو  تملستسا  ولو 

اذام يصخشب ، سیل  اًصخشو  يرودب ، سیل  اًرودو  يدیسب ،
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؟ اذكھ مزھني  نأ  بلقلل  َمِلو  ثدحیس ؟
، ينكرتي نأ  لحري ، نأ  تینمت..هیلع  ةفھللا  الو  ءاكبلا  فقوتي  مل 

نظلا يب  يئیسُت  ال  يتمع ، اي  يسفن  نم  فاخأ  ةرم  لوألو 
تنب ال ىوس  تسل  ينمزھ ، هنأ  دبال  ينرسك ، هنأ  ادب  نكلو 

.راھنلا لاوط  تبذعت  لوقلا  كحراصأ  يتمع ، .ةوق  الو  اھل  لوح 
ءایحتسا ىلع  يشمت  يھو  ةرجحلا  رادلا  تس  َّيلع  تلخد 

كركشأ تلاقو :
.ثدح اَّمع  كیلإ  رذتعأو  يِّرس ، يشفت  مل  كنأل  دنھ  اي 

ناك يذلا  لجرلا  نع  اًئیش  نیفرعت  لھ  تلاقف :  بجأ ، مل 
فاخ لھ  ىرت  كتيؤر ؟ وأ  كديدھت  لواح  لھ  ةأجف ، ىفتخا  يعم ؟

ىلختي نأ  فاخأو  هدقتفأ  انروزي ، ءاج  نأ  دعب  هرأ  مل  يِّمع ؟ نم 
؟ هدجأل يننيدعاست  لھ  ثدح ، ام  ثدح  نأ  دعب  ينع 

.كِّمعب سیل  وھ  يذلا  كِّمع ، نم  فاخ  امبر  تلق :
.ءيش لك  فرعأ  تلقف : عزف ، يف  اھمف  تحتف 

؟ نیفرعت اذام  - 
دھاشأ يننأكو  نوبذكت ، مكلك  مكنأو  كَّمع ، سیل  هنأ  فرعأ  - 

.قالوب يف  لظلا  لایخ 
يف تلق  يمامأ ، اتسلجو  اھمأ  ىلع  رادلا  تس  تدان  ذئدنع 

؟ رالس ریمألا  نوكي  نمو  نونوكت ؟ نم  ةوق :
اذھ مالكلا ، نع  يِّفُك  تلاق : مث  لوھذ  يف  اھمف  تالدع  تحتف 

.هب انل  ةقاط  رمأ ال 
* * *

، يخأ عم  ةرجحلا  ةيواز  يف  تمَّوكتو  لیللا  فصتنم  يف  داع 
.ةَّرملا هذھ  يسفن  نم  ينیمحیس  هدوجوف 

.جورخلا هنم  يبلطا  ةباتر : يف  لاق  ىتح  لخد  نإ  ام 
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.جرخف يخأل  تسمھ 
، هشارف ىلع  ىقلتسا  .كرحتأ  ملو  سبنأ  ملو  هسبالم  علخ 

ةباصم يننأكو  يتمع  اي  يقلح  قرتحاو  هلك ، يدسج  شعترا 
.هرشاعأ نأ  ينرمأي  ملو  هیلإ  يتآ  نأ  ينم  بلطي  مل  ىمحب ،

كمغرأ نل..انھ  يمانت  نأ  كنكمي  لاق : مث  ينع ، هھجو  رادأ 
.ءيش ىلع 

.عیطتسأ ال  ةرارم : يف  تلق 
؟ نیفاخت - 

ول هرھظ ، قِّوطت  يدي  روصتأ  انأو  هرھظ  ناكرتت  يانیعو ال  تددر 
.يالوم اي  فاخأ  ...ولو   .. ول..طقف هیعارذ  نیب  تمن 

.ينم سیلو  كسفن  نم  - 
.كنم سیلو  يسفن  نم  دیكأت : يف  تلق 

امبر دنھ ، اي  ةعاس  دعب  لحرأ  امدنع..نیفرعتسو..نیمدنتس  - 
تنأ ةرھاقلا  يف  نامأ ، يف  تنأف  ُّتم  ول  .اًدبأ  ىرخأ  ةرم  كارأ  ال 

.تم ول  كدلاو  ىلإ  دبع هللا  كلصویس..نامأ  يف 
شطبي لقعلاو  ملستست  حورلاو  دعتري  دسجلا  تلعج  هتاملك 

، مویلا ينبذعي  ناك  كرحتأ ، الو  ملكتأ  ةنكاس ال  تیقب  .ةمحر  الب 
.ودبي ام  ىلع  ةديدج  ةقيرطب  ينبذعي 

ينمغرت ال  َمِل  يالوم ؟ اي  ثدح  اذامو  ةرارم : يف  تلق 
؟ يراوجلاك

ال نآلا  .نكمي  ال  لاقو : هتسلج  يف  لدتعا  مث  َّيلإ  تفتلا 
.نكمي

نأ تینمت  لب..رَّیغت  يذلا  امو  عیطتسي  ال  اذامل  مھفأ  مل 
وأ يتثج  قزميو  ينلتقي  مث  هلخادب  يننفديو  ينقناعي 

مدعف ينكرت ؛ هنأ  تدمحو..مویلا هللا  دعب  يل  ةایح  الف..اھقرحي 
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اھلك ءارمألا  بورح  نكلو  اھدودح ، فرعي  ةمحر ال  مویلا  يماغرإ 
.تآجافم

هدي دمو  يمامأ ، ضرألا  ىلع  سلج  مث  ليدنقلا ، أفطأ  ماق ،
، يعارذ ىلإ  يلاعت  دنھ ، ٍناح : توص  يف  لاقو  يدیب ، كسمأو 

.لحرأ مث  لقأ  وأ  ةعاس  يھ  .كیلإ  قاتشأو  َّيلإ  نیقاتشت 
عطتسأ ملو  هدي ، نم  يدي  تعزنو  ةعطقتم ، يسافنأ  تجرخ 

.قطنلا
تطقاستو تفاخلا ، ءوضلا  يف  نآلألتت  هینیع  تيأر  َّيلإ ، رظن 
.ينمغرت نل  كنإ  تلق  ءاجر : يف  تلق  مث  تمص ، يف  يعومد 

.كمغرأ نأ  يونأ  نكأ  مل  ةقر : يف  لاق 
ًانایحأ لاق : مث  اھیلإ  رظنو  يِّفك  حتفو  ديدج ، نم  يدیب  كسمأ 
ماتيألا فعض  كحاتجي  نایحألا  ضعب  يفو  دونجلا ، ةوقب  كارأ 

.يكبت ال  بورحلا ، طسو 
.يردص تقرتخا  ةئیطب  ةلبق  يِّفك  َّلبق 

، هيدي نیب  نم  يِّفك  تبذجو  ةفجترم ، دیب  يعومد  تحسم 
سافنألا لعل  يبلق ، نضتحأ  انأو  ةرجحلا  ةيواز  يف  تمَّوكتو 

ىلع يغطي  يفوج ال  يف  عذاللا  معطلا  لعلو  يتدارإل ، نعذت 
، ةعدخ برحلاو  هتوسق  نم  رطخأ  هتقر  اھدسفيو ، سفنلا  لك 

.ءارمألل ءالو  الو 
لھ..هینیع ضمغأ  لھ  فرعأ  ملو  هرأ  ملو  هشارف ، ىلإ  داع 

يب عفدي  َمِلو ال  ينمغري ؟ مل  اذامل  ينديري ؟ لاز  امأ  َّيف ؟ ركفي 
..تتفتيو لقعلا  سھدیف  هردص  ىلإ 

هَّمضأ ىتح ال  يدي  تضبقو..ىسأ  يف  يعباصأ  ىلع  تضضع 
ةليوط ةلبق  ّبقأ  هلِ الو  هردصو ، هرھظ  ىلع  اھِرّرمأ  الو  ةوق  يف 

اي .بلقلا  نیيارشو  مدلا  لخاد  تصاغو  لبق  نم  ينتعزفأ  يتلاك 
ةرارم هدعب  يفو  هفرعأ ، نكأ  مل  نجش  قشعلا  يف..يتمع 
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يمامأ ناك  .ةعمتجم  ةازغلاو  بورحلاو  ءابولا  ةرارم  ىلع  بلغتت 
هیلإ لصأ  نأ  عیطتسأ  اًدیعب ال  ناكو  تاوطخ ، ىوس  اننیب  قِّرفي  ال 

.انأ تسلو  يتمع  اي  وھ..زجاحلا  دَّیش  نم  وھ  .هَّمضأ  نأ  و ال 
* * *
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(4  ) رالس ةداھش 
كیلع ُّصقأس  تاكربلا ؟ ابأ  اي  ىرولا  ةبیصم  نع  يكحت  نأ  ديرت 
نمزو ةنوخلاو ، ءانبجلا  نمزو  رھدلا  عئاقوو  ىرولا  تاياكح 
يدرب ناج  هدئاق  نأ  ناطلسلا  ُتربخأ..ناسرفلاو  ةعاجشلا 

رحب يف  طقسي  نوخي  نمو  رياخ ، لثم  هلثم  نئاخ  يلازغلا 
ُّيأ رصمب ، رياخ  دعوو  ماشلاب ، میلس  هدعو  عمطلاو ، ةوھشلا 

قدنخ ال  .ءيش  لك  هل  ُتبتكو  فرعأ  ُتنك  اذھ !؟ ضفري  ریمأ 
.فلخلا نم  نعطي  ودع  نم  يمحي  َّبُج  الو  ةنایخلا  تقو  عفني 

نامثع دالوأ  تاكرحت  عباتأ  يتقو  لك  تیضقو  اًروھش ، تعلطتسا 
لكو فیعض  لك  اوململ  ةماعو ، كیلاممو  بارعأ  نم  مھلوح  نمو 

، يحلاو تیملا  نم  ءامدلا  صتمي  شوماھلاك  مھلوح  عماط 
لیبق ىوس  يرمأ  فشكني  ملو  مھفأو ، ثحبأ  اًرھش  تیضق 
نمو ينع  ثحبي  ْنَم  رياخ  ثعب  ةثالث ، وأ  نیمویب  ةعقوملا 

نع رادلا  تس  ضوارو  ءاج  امدنعو  َّيلع ، سسجتي  نمو  ينلتقي 
ةنایخلا تارظن  تدتعا  نوكي ، نم  هینیع  ةرظن  نم  تفرع  اھسفن 

، نامثع دالوأل  هھرك  نع  سامح  يف  ملكتي  ناك  اھتمھفو ،
نیعلا اھارت  ال  ةفجر  هاتلقُم  فجترت  ملكتي  امدنع  بذاكلاو 

اھتغدلو ةنایخلا  فرعي  نم  نیع  ىوس  اھارت  الو  ةدرجملا ،
، هلتق يف  ددرتأ  ملو  ةظحل  نم  لقأ  يف  ةنایخلا  تيأر  .ةعذاللا 

تاكربلا ابأ  اي  قدصت  نلو  .ءاج  اذامل  فرعأو  هثعب ، نم  فرعأ  تنك 
يلثم..يرصم هنأب  رھاظتي  ایكولمم  ايدنج  ناك  لجرلا  اذھ  نأ 
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ناكو هتياوغ ، لب  هتياغ  تسیل  رصمو  ةریقح ، هفادھأ  نكلو  امبر 
هتفقو نم  فرعأ  تنك  .نیینامثعلا  مادقأ  نیب  اھسھدي  نأ  ديري 
هتفقوو هیتلقم  ةَّزھ  نم  رثكأ  اًئیش  جتحأ  مل  .بذاك  هنأ  هتاكرحو 
فسألل هتوم  دعب  الإ  هفرعأ  مل..دنھ  عم  هلعف  ام  .هيدي  ةكرحو 

.يح وھو  هنطب  تققش  تنك  َّالإو 
نیینامثعلا نأ  نیصاصبلا  دحأ  نم  ربخلا  ينءاج  نینثا  وأ  موي  دعب 

، لبجلا قيرط  نع  لب  ةیناديرلا ، قيرط  نع  ةرھاقلا  اولخدي  نل 
نأ تاكربلا  ابأ  اي  روصتت  لھ  ةلیحلا ، كلت  ىلإ  يلازغلا  مھدشرأو 
نم ردغلا  يتأي  نأ  قدصت  لھ  ودعلا ؟ عم  كمدو  كدسج  براحت 

.اًدبأ اذھ  مھفأ  نلو  ىسنأ  نل  كعلضأو ؟ كردص 
بابو رحبلا  بابو  رصنلا  باب  ِقلغُأف  اھباوبأ ، ةرھاقلا  تقلغأ 
لخدي امبر  ودع  نم  ِّمَغو  بقرت  يف  نويرصملا  ثكمو  ةيرعشلا ،

نع يتأیس  میلس  نأب  ناطلسلا  تربخأو  .دوعي  ال  امبر  نبا  وأ 
شیجلا دعتساو  قدنخلا ، ىلع  َّرمي  نلو  لبجلا  قيرط 
نونقتي مھنظأ ال  تنك  ةماعلا  نم  ًالاجر  َّينیعب  تيأرو  هتمجاھمل ،
ةراسج مھبولق  يفو  دونج  لضفأك  فیسلاب  نوبراحي  لاتقلا 
ىنمتأو تاكربلا  ابأ  اي  كل  مسقأ  .لمألا  يطعتو  بولقلا  يفشت 

ضعب ْتبضغأ  ولو  ةقیقحلا  بتكا  كباتك ، يف  اذھ  بتكت  نأ 
ةباتك يف  نكلو  ةلاحم ، ال  نیینامثعلا  بضغتسو  كیلامملا ،

نیقیلا ىلإ  لوصو  عئاقولا  نيودت  يفو  راصتناو ، داھج  قحلا 
فقت مدقلا  نكلو  انرئاصمبو ، انب  بعالتي  رھدلا  سفنلل ، تابثو 

الو اًفعض  ِفخُن  ملو  ةقیقحلا  انبتك  ول  ةقیتعلا  ضرألا  ىلع  ةتباث 
نود لوحي  تاكربلا  ابأ  اي  خيراتلاف  ةریشع ؛ الو  اًخأ  ِباحُن  ملو  ةوق 
َبِتُك اذإ  عماطلا ، ردغ  نم  يمحيو  ةدرابلا  حورصلا  ئفديو  ءانفلا 
كباتك يف  بتكا  .ةفرعملاو  ملعلا  لاجر  لبق  َهنَّوَدو  ةنیمأ  دیب 

يف قيرببو  دھزو  ةعاجشب  نوبراحي  ةماعلا  َّينیعب  تيأر  يننأ 
قشاعلا سامحو  دباعلاو ، كسانلا  ناقتإبو  ةءافكو  نویعلا ،
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.رئاثلاو
اھیلع رطیس  هنأ  نظي  نم  ءادعألا ، ىلع  يصعتست  ضرأ  هذھ 
لھس مھمكح  اھلھأب ، مكحتي  الو  اھحمجي  دحأ  الف  هسفن ؛ عدخي 

الو مكاح  مھنویع  ألمي  ال  سارملا  ةبعص  مھسوفنو  ًانایحأ 
.ناطلس

ودعلا بلق  ىلإ  ةثالثلا  نحن  انقلطناو  َيِنَف  ْنَم  انم  َيِنَفو  انبراح 
ولف .میلس  لتقنو  اندعوب  َيِفَن  نأ  انررق  ةرطخ ، ةروانم  يف 

سرف َتبراح  ولو  هینیع ، نیب  ام  برضت  نأ  دب  توحلا ال  َتبراح 
.هقامعأ نم  حورلا  رصتعتل  هنطب  ىلإ  ًالخدم  دجت  نأ  دب  رحبلا ال 

نأ رَّرق..وتلا  يف  هرارق  قدصت  نلو  انتطخب ، ياب  ناموط  ملع 
ةمیخ ىلإ  هناسرف  نیب  دالبلا  ناطلس  وھو  للستيو  انعم  فزاجي 

.هیلع يضقیل  هدونجو  هشیج  طسو  میلس 
نكي ملو  میلس  ةمیخ  ىلع  انمجھ..انل  ررقت  رادقألا  اھنكلو 

دنع يناثلا  لجرلا  اشاب  نانس  مظعألا  ردصلا  ِلتُقف  اھیف ،
ةسرش كراعم  دعب  رارفلا  انعطتساو  میلس ، اجنو  نیینامثعلا 

.سارحلا نیبو  اننیب 
براحي دئاق  ُّيأ  اھب ، يمتحي  ام  هقدانبو  میلس  عفادَم  يھ 

َيِنَف .سأب  ال  كراعملا ؟ فرشو  ةیسورفلا  ردقي  الو  ةنایخلاو  رانلاب 
طقاستت يلوح  لاجرلا  تيأرو  لقأ ، وأ  هشیج  ثلثو  انشیج  فصن 

ةحئار تحاف  تاعاس  دعبو  ءامسلا ، نم  ةيواھلا  موجنلاك  رانلاب 
قامعأ ىلإ  مالظلا  طسو  بَّرستو  انشیج  رقھقتو  ثثجلا ،

دَّھَمُم قيرطلاو  ةرھاقلا  فراشم  ىلع  میلس  فقوو  .ةرھاقلا 
امفیك اھب  ثبعي  هيدي  نیب  سورعلاو  اْوَشالت ، كیلامملاو 

.لخدي ملو  ددرت  هنكلو..ءاشي 
* * *
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اشاب ىفطصم  نامجرتلا  ةداھش 
(2  ) ينامثعلا

، تاكربلا ابأ  اي  موي  ضعب  وأ  موي  يف  انل  تملستسا  ةرھاقلا 
ىلإ تاملظلا  قرتخي  نأ  میلس  نم  سامح  يف  دونجلا  بلطو 

ةیھازلا ةيرجحلا  ينابملاو  مارھألا  نع  اوعمس  ةرھاقلا ، بلق 
بتك تاوامسلا ، موجن  اھلوط  غلبي  يتلا  دجاسملاو  ةیلاعلا ،
عماط لكو  دباعو  دھاز  لك  اھدصقو  ءاملعلاو ، ةلاحرلا  اھنع 
تارمو ةرم  لواح  لب  طق ، اًعماط  كولملا  كلم  نكي  ملو  .بلاطو 
قفاوي ملو  ىنسحلاب  فالخلا  يھني  نأ  كیلامملا  ناطلس  عم 

الو رئاسخلا  رِّدقي  الو  اًعفدنم  اًدینع  ياب  ناموط  ناك  .ياب  ناموط 
مل كولملا  كلم  میلس  تاكربلا ، ابأ  اي  ال  .هسفن  مجح  فرعي 

اًعفدنم نكي  ملو  ةظحل  رخآل  ملسلل  حنجي  ناك  بورحلا ، بحي 
ةرھاقلا زونك  يف  عماط  مھضعبو  لوخدلا  دونجلا  هنم  بلط  .طق 

يف عماط  مھضعبو  اھئاسنو ، اھفياطقو  اھلسعو  اھتالوكأمو 
كرحتي مل  .ثثجلاو  ءارحصلا  طسو  روھش  دعب  هدالب  ىلإ  ةدوعلا 

ثالث هركسعم  يف  ثكم  لب  ةرھاقلا ، لخدي  ملو  كولملا  كلم 
.دعب نحي  مل  تقولا  نإ  لوقي  ةداقلا  دحأ  هلأس  املكو  ٍلایل ،

مأ ناكملا  ةبھر  ببسلا  ناكأ  لجر ، اي  هددرت  ببس  فرعأ  ال 
ىتم فرعيو  ًالتاقمو ، اًدئاق  ناك  ِهتنت ، مل  ةكرعملا  نأ  هساسحإ 

تمھف يننكلو  هلاؤس ، ىلع  ؤرجأ  ملو  .اًمدُق  عفدني  ىتمو  فقي 
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ایح لازي  ياب ال  ناموطو  نانئمطالاب  رعشي  نكي  مل  هنأ  كلذ  دعب 
هیلإ نورظني  نولازي  ةماعلاو ال  كیلامملاو  ةرھاقلا  لخاد  اًئبتخم 
اولوت ولو  ىتح  ةدوجوم  مھراثآ  لزت  ملو  .اًمجاھمو  ًايزاغ  هفصوب 

.نیح ىلإ  هنع 
ردص ىلع  ضبقیل  هل  دَّھمم  قيرطلا  نأ  عنتقا  مايأ  ةثالث  دعب 

ةیقبب قلطناف  نیملسملا ، دالب  لك  ةفیلخ  حبصيو  مالسإلا 
ناك ..اًرصتنم  ةرھاقلا  لخدو  باب ، الو  نصح  هعنمي  ملو  هشیج ،
كلم لوخد  دنعو  رصنلا ، باب  هل  اوحتف  دق  ةيراشكنإلا  دونجلا 
موي يفو  هتَّبثو ، هَّزعأ هللا  نیيرصملا ، لكل  نامألا  ىطعأ  كولملا 
نم نأب  اًرارق  ردصأو  دجاسملا ، يف  خویشلا  هل  اعد  ةعمجلا 
ادبو هتلئاعو ، هلامو  هسفن  ذقنیسف  كیلامملا  نم  هل  ملستسي 

الو دوھي  الو  طابقأ  الو  سان  دالوأ  الو  كیلامم  الب  ةنيدملا  نأ  انل 
.ماورأ راجت  ىتح 

ةئامنامث كولملا  كلمل  ملستساو  ءادنلا ، كیلامملا  ضعب  ىَّبلو 
مسُقأ يدنج ، ىلإ  ریمأ  نم  نیموزھم  هيدي  نیب  اوثكمو  كولمم ،
مھخَّبو نيریثك ، اًدونجو  ةناخلبط  ءارمأو  نیئم  ریمأ  تيأر  يننإ 

، مھسبح مث  رربم ، اللا  مھناودعو  مھناطلس  دانع  ىلع  كلملا 
ىلع ترج  ثادحألا  نأ  َّالإ  دعو ، امك  مھحارس  قالطإ  يوني  ناكو 

.انعقوت ام  ریغ 
* * *
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(5  ) دنھ ةداھش 
عامسل كردص  عستي  نأ  ىنمتأو  يتمع ، اي  كل  يكحأس 

ماسح لحر  نأ  دعب  .سفنلل  ًءافش  يكحلا  يف  َّلعلو  ةقیقحلا ،
ناولأب نوكلا  ناكو  ةریح ، يف  يسفن  تدجو  رالس ، وأ  نيدلا 

تناك .ءيش  َّيأ  تالدع  ينم  بلطت  ملو  ةحضاو ، ریغ  ةمتعم 
الولو ةیناديرلا ، يف  نوبراحي  اھدالوأ  نم  ةثالثف  ةفئاخو ؛ ةرتوتم 

انأ ملكتن  ةرم  لوألو  .اًضيأ  وھ  بھذل  اًضيرم  ناك  اھجوز  نأ 
، بقرتملا اھبلقو  نیتغئازلا  اھینیع  نم  اھیلع  تقفشأ  تالدعو ،

.َّينیع يف  اھارت  تناك  ةریح  نم  امبر  َّيلع ، يھ  ْتقفشأو 
رالس نم  تنذأتسا  اھنأ  يداقتعا  يفو  ءيش ، لكب  ينتحراص 
لایخ صصق  لك  نم  ةبارغ  رثكأ  ةصق  يل  تكحو  هلیحر ، لبق 

.ناجلا صصق  لكو  لظلا 
هقفلا ملعتو  لاتقلا  ىلع  بردتو  ةعلقلا ، يف  أشن  رالس  ریمألا 

، اھنیح طخلا  سردم  ناك  هللا  دبعو  رغصلا ، ذنم  يبرعلا  طخلاو 
ةقادص امھنیب  تأشنو  ةرشاعلا ، يف  وھو  رالس  هب  طبترا 

دعب ىتح  امھنیب  ةلصلا  ترمتساف  ةباتكلاو ، طخلل  ٌّبح  امھعمجو 
دبع هللا، نم  طخلا  سورد  بلطي  رالس  رمتساو  سوردلا ، ءاھتنا 

ریمأ حبصأ  تقولا  رورم  دعب  مث  عاطتسا ، نإ  عوبسأ  لك  هروزيو 
ةیعاطقإ ناطلسلا  هاطعأو  ايدنج ، نوعبرأ  هدي  تحت  ةناخلبط ،

نم لقتنيو  وھ  اھیلع  فرشي  نأ  دبع هللا  نم  بلطف  سیبلب ، يف 
نم هللا  دبع  دالوأ  لك  ناكو  سیبلب ، ىلإ  تالدع  عم  ةرھاقلا 
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روزي رالس  نكي  ملو  ةرھاقلا ، يف  ءاقبلا  اولضفف  نییفرحلا ،
ملو نوحالفلا  هفرعي  ملو  ةرھاقلا ، يف  هلاغشنال  هتیعاطقإ 
يف اوراسو  ماشلا  نوینامثعلا  لخد  امدنعو  هعم ، اولباقتي 

ةمھمب موقي  نأ  هنم  بلط  ناطلسلا  نأ  ادب  رصم  ىلإ  مھقيرط 
سیبلبو ةیقرشلا  يف  نیینامثعلا  ىلع  سسجتيو  ةیفاشكتسا 

رَّرق .اھدودح  دنع  مھبراحي  وأ  ةرھاقلا  مھلوخد  نود  لوحي  ىتح 
دبعل هللا خأ  هنأ  يعَّديو  نیحالفلا  سبالم  سبلي  نأ  رالس  ذئنیح 

.دحأ هیف  كشي  ملو  تقولا ، ضعب  هعم  ثكمیل  ةرھاقلا  نم  ءاج 
لتقي امبرف  َّالإو  ملكتت  نل  اھنأ  تمسقأ  رادلا  تس  ىتحو 
هربتعا يذلا  رالسلو  رصمل  دبع هللا  ءالو  .اھمأو  اھابأ  نوینامثعلا 

دبع نإ  ىتح  نيدلا  ماسح  رود  رالس  نقتأ  .نمز  ذنم  اًقیفرو  اًنبا 
يف لمعيو  يبرعلا  طخلا  ُّبحي  يذلا  حالفلا  هاري  حبصأ  هسفن  هللا 

.لوقحلا
ءيش ةفرعمل  ناك  يلوضف  نكلو  تلھذو ، يتمع  اي  ُتعمتسا 

.عبطلاب ٍراوج  هيدل  تالدعل : تلق  رخآ ،
.يراوجلا نم  ریثكلا  هيدل  ةرھاقلا  يف  هتیب  يف  تلاق :

داتعا..ةَّرُحلاو ةيراجلا  نیب  قرفلا  فرعي  ال  ةرسح : يف  تلق 
عبطلاب..نھعم ةلیل  يضقیل  هل  لسوتلاو  هب  ءاسنلا  علوو  ةعاطلا 

ال ُتلق  لب  معن ، نھلك  َنْلُق  امدنع  ال  تلق  دقف  يلالذإ ، دارأ 
.نھدوجول هبتني  نأ  نْیَّنمتيو  هب  َنْمَِھي  ءاسنلا  تناك  امدنع 

.ءاسنلا نع  اًئیش  نوفرعي  يتقيدص ال  اي  ءارمألا 
؟ ةجوز هيدلو  ةباجإلا : نم  فوخ  يف  ُتلأسف  تالدع ، مھفت  مل 

.اذھ دقتعأ  ةجوز ، هيدل  ناك  تلاق : مث  ددرتلا  تالدع  ىلع  ادب 
؟ اھكرت لوضف : يف  تلق 

رخني سفنلا  ساوسو  تكرتو  .بجت  ملف  مالكلا ، ديرت  اھنأ ال  ادب 
نأ هھجو ، يف  خرصأ  نأ  ديرأ  تنك  اھتلیل ، منأ  مل  يلقع ، يف 
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كلمي ناك  ول  هھجوو ، هنطب  يف  ةيوق  ةمكل  همكلأو  يعباصأ  َّمضأ 
؟ ديرأ ام ال  ىلع  ينھِركُي  َمِل  عمطلاو ؟ نایغطلا  َمِلف  يراوجلا  لك 

اًتقو يضقيو  ىلستي  ناكأ  سیبلب ؟ يف  كانھ  ةيراج  ديري  ناكأ 
؟ يمازھناو يترسك  دھاشي  وھو  اًفلتخم 

رُّیغت ثدح  اذاملو  يھاجت ، هرعاشم  يفو  هرمأ  يف  ركفأ  تنك 
هنأ رعشأ  ملو  يدوجول ، هبتني  مل  ءدبلا  يف  يل ؟ هتلماعم  يف 
ىلع ينمغري  هلعج  ءيش  ثدح  نكلو  ًالصأ ، ةأرما  ينآر 
هلقع يف  راد  دق  نوكي  نأ  نكمي  امیف  ركفأ  نأ  تلواح  هترشاعم ،
لوألا مویلا  ذنم  لعفل  ةيادبلا  نم  يترشاعم  ديري  ناك  ول  اھنیح ،

، ةلیل يف  ریغت  مث  يدوجو ، ظحالي  هنأكو ال  ادب  هنكلو  يناثلا ، وأ 
عم اھتلق  تاملك  امبرو  ينم ، ماقتنالا  ررقف  هبضغأ  ام  ثدح  امبر 

تالدع نم  تیكتشا  موي  تاذ  .هعم  مالكلا  ىشاحتأ  تنك  يننأ 
.اھموي كیلامملا  نع  انملكت  هركذتأ ، اذھ  يدوجو ، ىلإ  هبتنا  مث 

ال قراسلا  هل : تلق  ركذتأ ، انأ  يتمع ؟ اي  تلق  اذام  نيركذتتو 
.قرسي يماحلاو ال  يمحي 

نم هنأ  اھتظحل  يعأ  نكأ  ملو  باوص ، ىلع  ينإ  لاقو 
هتحرج امبر  طق ، اذھ  يلاب  ىلع  رطخي  مل  لب  كیلامملا ،

ينم بلط  .ماقتنالا  وأ  سأیلل  وعدي  ام  اھیف  دجو  امبر  يتاملك ،
تثدح مث  ةعاضب ، يننأك  يعم  لماعتو  يسبالم ، علخأ  نأ  اھموي 

يھاجت بنذلاب  ساسحإ  وھأ  .يتمع  اي  رَّیغتو  ةریظحلا ، ةثداح 
دعب ينمغري  نأ  عیطتسي  هنإ ال  لاق  َمِلو  قفشيو ؟ نحي  هلعج 
ةراتو ينبقاعي  ةرات  .هبو  يب  بعالتت  رھدلا  ثداوح  تناك  مویلا ؟

.َّيلع قفشي 
تنكو دعو ، الو  هل  ةملك  ال  ريرش  لجر  وھ  لاوحألا  لك  ىلع 
يتمع اي  ينیلأست  الو  لحرأ ، مث  اذھ  هل  لوقأل  دوعي  ىتح  رظتنأ 

انأف يبأ ، تیب  ىلإ  لحرأو  نآلا  ةلوھسب  تیبلا  نم  جرخأ  مل  اذامل 
.ةباجإلا فرعأ  ال 
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تدجوو تلولوو ، تالدع  تخرص  ركذتأ ، ةثالث ال  وأ  نیموي  دعب 
يف اھدجأ  نأ  عقوتأ  نكأ  مل  ةقفش ، يف  اھنضتحأ  يسفن 
َّقبتي ملو  ةیناديرلا  يف  اھئانبأ  نم  ةثالث  ْتدقف  يتمع  اي  .يبلق 

، ءادھش اوتام  مھنإ  اھل  انلق  .اھجوزو  رادلا  تسو  ةثالث  ىوس  اھل 
سربیب لاثمأ  ءامظعلا  ةداقلا  ةعاجش  تقاف  مھتعاجش  نأو 

، تداك وأ  عمسلا ، تدقف  ىتح  يتمع  اي  تخرص  اھنكلو  زطقو ،
، بارتلا يف  اھدسج  ْتَغَّرَم  انعمستل ، حایصلا  نم  دب  حبصأو ال 

ءاسن لكو  اھلوح  تابحانلا  تعمتجا  .تاعاس  يعولا  تدقفو 
هدالوأ ةیقب  عم  دبع هللا  سلجو  اب ، نثغتسيو  نیكبي  ةراحلا 

، رصتعي هبلقو  هینیع  نم  رمھنت  عومدلاو  نآرقلا  ىلإ  عمتسي 
اھتظحلو

كلذ وأ  نيدلا  ماسح  وأ  رالس  تيأر  ْنإ  يننأ  تررق  يتمع  اي 
هیمدق نیب  يسفنب  يقلأسف  يحور  ىلع  رطیس  يذلا  لجرلا 

ملو كبأ  مل  .مویل  ولو  هعم  ينیقبیل  ءيش  َّيأ  لعفأو 
ىلع روثي  رمعلاو  ينیيارش ، كرتت  نأ  ىبأت  ةایحلا  تناك..فجترأ 

ةسمغملا مايألا  نیفرعت  تاباغلا ، ىلإ  جورخلا  بلطيو  يعلضأ 
.قامعألا نم  ةراسجلا  جِرخُت  توملاب 

ىتح ال يخأ  َينُذُأ  ىلع  َّيَّفَك  عضأ  انأو  يترجح  يف  تسلج 
نأو ةرھاقلا ، لخد  میلس »  » نأ تفرعو  تاخرصلا ، عمسي 
ملو سمأ  وأ  نآلا  لحرأ  نأ  نكمي  ناكو  مویلا ، هل  وعدت  دجاسملا 

.عطتسأ ملو  لعفأ 
تویبلا ىلع  نوریِغُي  امبرف  نیینامثعلا ، دونجلا  نم  فاخأ  تأدب 

عم يترجح  يف  تیقب  يردي ؟ نم  لافطألاو ، ءاسنلاب  نوكتفيو 
.كارح الب  يخأ 

نيأ نانئمطا : مدع  يف  ةرجحلا  لوح  رودت  هانیعو  يخأ  لاق 
؟ دنھ اي  اندلاو  تام  لھ  اًضيأ ؟ وھ  تام  نيدلا ؟ ماسح  بھذ 
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.اذھ لوقت  نأ  كايإ  ربص : مدع  يف  تلق 
.ينم يبضغت  دنھ ال  لاق : مث  اًددرتم  ادب 

؟ كنم بضغأ  َمِل  - 
ال يننكلو  نيدلا ، ماسح  نیھركت  يبناجب : سلجي  وھو  لاق 

.هھركأ
؟ هھركت اذامل ال  ةأجف : تلق 

فرعي هنأكو ال  ةرجحلا  يف  يلوح  رودي  ذخأو  يمامأ  نم  ماق 
نكي مل  هنكلو  يتمع  اي  اًمود  ينم  قدصأ  ناك  سمش  .ةباجإلا 

.رھدلا تابلقت  نم  بلقلل  ثدح  ام  فرعي 
..وھ ناكو  بابلا  حتُف 

نأ تینمت  هسبالم ، ألمي  مدلاو  ًابعتم  ناكو  هھجو  ىلإ  ترظن 
مل يننكلو  ةریثك ، تالبق  ّبقأو  هلِ هیعارذ  نیب  يسفنب  يقلأ 

.دعب ةكرعملا  نم  جرخي  مل  هنأ  يل  ادب  لعفأ ،
..ریخب كنأ  دمحأ هللا  ریخب ، تنأ  تلقو :

ایھ مویلا ، ریخب  دحأ  الو  ریخب ، تسل  همھفأ : توص ال  يف  لاق 
.كیبأ ىلإ  كدیعأل 

َتْدُع هنم : دكأتأ  نأ  لبق  ًالوأ  يسفن  نئمطُأ  انأو  ةعرسم  تلق 
؟ كلذك سیلأ  برحلا ، تھتناو  اًملاس ،

اَّنِم ٌّيأ  َملَْسي  نأ  نكمي  ال  دعب ، أدبت  مل  لب  مسح : يف  لاق 
..رصم يف  میلسو 

، ءالتبا وھ  ةكلھتلا ، ىلإ  كسفنب  ِقْلُت  ال  رارصإ : يف  تلق 
.نيدلا ماسح  اي  بجاو  ربص  يف  ءالتبالا  ُلُّمحتو 

، ءالتبالا لمحت  مدع  وھ  بجاولا  لب  لاقو : يخأو  انأ  ينَّدش 
! ایھ

انأ همامأ  ينلمح  مث  يوق ، سَرَف  لب  ةبرعلا  هعم  نكي  مل  مویلاو 

688



.انتیب ىلإ  سرفلاب  ىرجو  يخأو ،
ىلع وھ  يقبو  ضرألا  ىلإ  يخأبو  يب  ىقلأ..لوصولا  دنع 

مل ىھتناو ، ضام  ناك ، ثدح  ام  لاق : مث  ناوثل  َّيلإ  رظن  هسرف ،
.ءيش لك  يسنا  هیف ، رایتخا  كل  نكي 

؟ ىرخأ ةَّرم  كارأس  لھ  نزحلاب : ئلتمم  توص  يف  تسمھ 
.ةملك الب  لحر  مث  ةھرب ، اننیعأ  تقتلا 

* * *
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يناثلا بابلا 
ىرج دق  ام 

ترعش ءابولا  دعب  رشبلا ، ءانف  لھسأ  ام  »
كنأ دب  ال  فرعتأ ؟ .هتھافتو  ناسنإلا  ةلآضب 

اھلجسن مل  ول  ًءابھ  بھذت  بورحلا  نأ  فرعت 
ردغ الو  رئامعلا  لتقي  ءابو  ال  رئامعلاب ، اھدلخنو 

« .اھلاتغي
رئامعلا ِدّیَشُم 
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اشاب ىفطصم  نامجرتلا  ةداھش 
(3  ) ينامثعلا

كِلَم هكلمي  مل  ام  ةمكحلا  نم  كلمي  هاش  میلس  كولملا  كلم 
هلغشت ملو  مھریغ ، الو  نیملسملا  دالب  نم  ال  طق ، هلبق  نم 

نیعو ةبقاث  ةرظن  هل  تناك  ةفرعملاو ، قوذتلاو  لمأتلا  نع  برحلا 
اھباوبأ ةرھاقلا  انل  تحتف  نأ  دعبو  كلم ! نم  همظعأ  ام  ةذفان ،
دونجلا داك  اھدجاسمو ، اھعراوشو  اھترامعو  اھزونك  انيأرو 

نم يدنج  َّيأ  عنمو  كولملا ، كلم  فاخو  نونتفُيو ، اھب  نوذَخْؤُي 
، ةماعلا تانب  نم  الو  كیلامملا  تانب  نم  ال  ةيرصم ، نم  جاوزلا 

اھلخادب بيرغلا  رھصني  اھرحسو ، ضرألا  هذھ  ةیبذاج  نم  فاخ 
ابأ اي  .داك  وأ  يل  ثدح  اذكھ  .اھناكرأ  نیب  هفدھو  هلصأ  ىسنيو 

ناطلس دجسمل  كولملا  كلم  ةرايز  نع  كل  يكحأس  تاكربلا ،
ةرايزلا هذھ  ىلإ  قوتي  ناك..نسح  ناطلسلا  ىعدي  ةرھاقلا  يف 

تلخد..هتياغ دجسملا  ناك  ةصرفلا  تحنس  امدنعو  نمز ، ذنم 
يف ناھوتتو  هناكرأ  يف  نافوطت  هینیع  تيأرو  اھموي  هعم 

تایضرأ يف  ماخرلا  لمأتي  يمامأ  هتيأرو  هتفرخزو ، هتاموسر 
ؤرجأ ملو  سلجأ ، نأ  تدرأو  ُتْقھرُأ  ىتح  رثكأ  وأ  ةعاس  دجسملا 

برشيو ليدانقلا  صحفتيو  هسأر  عفري  هتيأر  مث  قطنلا ، ىلع 
هیعارذ دنسأو  ةنذئملا  ىلإ  دعص  يفوصلاو ، بھارلاك  اھئوض  نم 

؟ میظعلا حرصلا  اذھ  ىنب  نم  اًریخأ : قطنو  روسلا  ىلع 
رئامعلا ِدّیشُم  مسا  فرعن  نكن  ملو  رخآلا ، ىلإ  اَّنم  لك  رظن 
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كیلیب نب  دمحم  همسا  ةرامع  ِدّیشُم  دونجلا : دحأ  لاق  مث..اھتقو 
.سانلا دالوأ  نم  ينسحملا ،

.سانلا دالوأ  نم  انعمسي : هنأكو ال  دَّدر 
كلمت كنأب  رعشت  ةنذئملا  هذھ  ْنِم  لاقو : هلوح  تفتلا  مث 
كمجح يعت  ءيش ، ال  كنأب  اًضيأ  رعشتو  ملاعلا ،

؟ انھ كیلامملا  يلصي  لھ..ةنذئملا  هذھ  ةفیخم..كتلآضو 
نولمعتسي..نومرجملا ءالؤھ  مھل  َنيد  ال  فرعأ : تنكو  تلق 

.كولملا كلم  اي  لاتقلل  ًةحاس  دجسملا 
هذھ نم  اَّيأ  نوقحتسي  ال  هنوقحتسي ، ال  اًعرسم : لاقف 

..نوفرعت ول  يرورض  مھدوجو..لاتقلا  نوبحي  مھنكلو..ينابملا 
..مھدیبن نأ  انترمأ  ددرت : يف  اھنیح  يدنج  لاق 

ةنذئملا ىلعأ  يدوجو..عیطتسأ  لھ  يردأ  الو  اذھ  ىنمتأ  - 
نم دب  ال  ةمقنو ، ةمعن  حومطلاو  لمثت  ةوقلا..ءيشلا  ضعب  كبري 

.مھتدابإ
ول ىفطصم ، اي  اھنیح : يل  لاقو  ملسلا ، ىلع  نم  لزني  أدب  مث 

؟ لعفت اذام  اذھك  ًالاَمَج  تيأر 
.يسفنل هذخآ  اعرسم : تلق 

هلثم اًدجسم  ديرأ..يدالبل  لب  يل ، هذخآ  نأ  ديرأ  ال  لب  - 
تايآو ةیساحن  موسرو  نوكلا  ءيضت  تاواكشمو  ماخرو  ليدانقب 

، ليدانقلا ذخ..انھ  نم  ليدانقلا  ضعب  ذخ..قيرطلا  ىلع  لدت 
..ماخرلاو ساحنلاو 

..نییفرحلا لكو  لاقو : ًالیلق  ركف  مث 
..يالوم دصقي : ام  فرعأ  انأو ال  تلق 

.هلخادب ام  لكو..حرصلا  اذھ  عنص  نم  لك  ذخ  - 
..يالوم اي  ينذخاؤت  ال  هعنص ، نم  تام  - 
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برحلا ال ءاھتنا  دنع..نويرصملا  ءالؤھ  موي  لك  هلثم  نوعنصي  - 
..ءانبلا يف  ریكفتلا  نم  دب 

؟ رصم يف  كمساب  اًدجسم  ِدّیشت  نأ  ديرت  ًاناطلس  كمظعأ  ام  - 
اذھ نع  لقي  ال  يدالب  يف  اًدجسم  ِدّیشأ  نأ  ديرأ  لب  - 

، قوقرب دجسم  الو  خیش ، ديؤملا  دجسم  نع  لقي  الو..دجسملا 
نم مھذخ  بھذلاو ، لاجرلا  جاتحن..كیلامملا  دجاسم  لك  الو 

..انھ
؟ بھذلا مأ  لاجرلا  ُذخآ  - 

لاجرلاو رئامع ، ِدّیشي  هدحو ال  بھذلاف  بھذلاو ؛ لاجرلا  ذخ  - 
..تقولا نیحي  امدنع..نینثالا  ذخ  اًدجم ، عنصت  بھذ ال  الب 

* * *
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(5  ) رالس ةداھش 
خیش نيدلا ، باھش  خیشلا  نع  ریثكلا  ُتفرعو  لبق  نم  ُتثحب 

جاتحن انك  ةرھاقلا ، بلق  يف  يرصانلا  يرمعلا  وخیش  دجسم 
تاكربلا ابأ  اي  برحلاف  دعب ؛ أدبت  مل  يتلا  انبرح  يف  هلثم  ًالجر 

دالبو بعش  نم  ةیلاتتم  كراعم  لب  ةداق ، اھريدي  ةعقوم  تسیل 
بح غیستسي  رصم  بعش  ناكأ  يردأ  ال  ةَّقزألاو ، تاراحلا  نیبو 
اذإ كولملا  هلعفي  ام  فرعيو  وزغلا  ةركف  هركي  مأ  مھفلأيو  كیلامملا 

اومواقو مايألا ، كلت  يف  ءاملعلا  ةنطف  مھيدل  تناك..ةيرق  اولخد 
..َّينیعب مھتيأر  ىمادقلاك ، اولتاقو 

، هیلإ لوصولا  لھس  ناكم  يف  عقي  دجسم  نع  ثحبن  انك 
نیب برحلاو  ةمواقملا  َناكم  وھ  حبصيو  ةماعلاو ، دونجلل  عستيو 

، وخیش دجسم  ناطلسلا  ىلع  تحرتقاو  ةرھاقلا ، يراوحو  ةقزأ 
ابأ اي  هخیش  لجأ  نم  نكلو  هتیمھأو ، هناكم  لجأ  نم  طقف  سیل 

هتابثو بولقلا ، يجشت  هتاملكو  دجسملا  وھ  خیشلا  .تاكربلا 
باھش خیشلا  تحرتقا  .عفادملاو  فویسلا  لك  نم  رثكأ  اندعاسي 
َبطُخ تعمسو  لبق ، نم  هرمأ  يف  تثحب  دق  تنكو  نيدلا ،

رثكأ وأ  نیثالثلا  يف  ينس ، لثم  يف  ناك..اًرارم  هنم  ةعمجلا 
هتاملك مسحو  ناتيوقلا ، هانیع  لبق  نم  هیلإ  ينَّدش  امو  لیلقب ،

ناك ریبكلا  هُّدَج  ءاملع ، ةلئاع  نم  هنأ  تفرع  .ةیھانتملا  هتقثو 
يضاق ناك  كلذ  دعب  هدودج  دحأو  يطانملا ، ميركلا  دبع  خیشلا 

ءاج يطانملا ، ميركلا  دبع  نب  دمحأ  نب  ورمع  ةیعفاشلا  ةاضق 

694



لزي مل  ناكو  ملعلاو ، لدعلا  هنع  فِرُعو  ةیقتو ، ةميرك  ةلئاع  نم 
.ينسحملا دمحم  ریمألا  همسا  يكولمم  ریمأل  فقو  نم  شیعي 

هنأ فرعأ  تنكو  تاعاسب ، رجفلا  ةالص  لبق  ًالیل  هیلإ  ُتبھذ 
تلخدو ةماعلا ، بایث  يدترأ  تنكو  دجسملا ، يف  ًالیل  فكتعي 

دعب تلقف  وعديو ، نآرقلا  أرقي  هناكم  ثكم  .يب  رعشي  ملو  هیلع 
..نيدلا باھش  خیش  اي  ةھرب :

..يخأ اي  رصمل  وعدت  َتئج  لاق : مث  َّيلإ  تفتلا 
.اھلجأ نم  براحأ  ُتئج  لب  مسح : يف  تلق 

؟ اھل ابح  مأ  اھیف  اًعمط  - 
.امبر نانثالا  يردأ ، ال  - 

.بحي نأ  عماطلل  سیلو  عمطي ، نأ  ِّبِحُملل  سیل  - 
ةیعاوط لب  اًھْرَك  يتأت  يھ..خیش ال  اي  اننیعأ : تقتلا  دقو  تلق 

.اھقحتسي نم  اھب  زوفي  نأ  دب  ال  رباثملا ، عاجشلا  اھب  زوفي  اًمود ،
؟ ریمأ اي  اھقحتسي  نمو  - 
؟ ریمأ يننأ  تفرع  فیك  - 

ينلأست الو  كراعملاو  زوفلا  نع  ملكتت  كتاملكو ، كینیع  نم  - 
.ُّمَھأ وھ  اَّمع 

دقو يبجاو  لاتقلا  نكلو  ُّمَھأ ، وھ  ام  فرعأ  لب  اھتعاس : تلق 
اَھيِّرَعُي نأ  ةأرمال  ديرأ  الو  دالبلا ، هذھ  يمحأ  نأ  ديرأ  .َّيلع  بتك 

الو ةيدوبعلا  نایبصلل  ديرأ  ال  رھقتو ، لذت  الو  ينامثع ، يدنج 
صوصللا نم  فاخأو  دلبلا ، اذھ  رمأ  ينمھي  .توملا  لاجرلل 

.ةازغلاو
ریمأ اي  صوصللا  لاق : مث  ةنیكس  يف  نيدلا  باھش  مستبا 

.نامثع دالوأ  نم  طقف  سیلو  ةماعلاو ، كیلامملا ، نم  انلوح ،
ام نمضأ  يننكلو ال  مھب ، لیفك  انأف  دالبلا ؛ صوصل  يل  كرتا  - 
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؟ خیش اي  يب  قثتأ  .ءابرغلا  هلعفیس 
!؟ كفرعأ انأو ال  ریمأ  اي  كب  قثأ  فیك  - 

.نآلا ينفرعت  - 
ينتءاج ماع  ذنم  لاق : مث  َّيلإ  هرظن  نيدلا  باھش  خیشلا  لاطأ 

..ثیغتستو يكبت  ةأرما 
لتقم ةعقاو  فرعت  نيدلا ، باھش  لمكأف  ربص  يف  تعمتسا 

؟ يراكملا
هرامح ىوس  كلمي  ال  اریقف  الجر  ناك  لمكأف : بجأ ، مل 

ادبو رسجلا ، هب  زاتجي  نأ  كیلامملا  نم  يدنج  هنم  بلط  هتبرعو ،
مث رسجلا ، هب  زاتجاو  يراكملا  هعاطأو  ناركس ، ناك  يدنجلا  نأ 
بلط يف  حلأ  مث  اًئیش ، هءاطعإ  يدنجلا  ضفرف  هترجأ ، بلط 

، ةماعلا مامأ  رھنلا  يف  هب  ىقلأو  هسأر  يدنجلا  مشھف  هترجأ ،
؟ ریمأ اي  ةماعلا  لعف  اذامو 

نع نيدلا  باھش  ملكتي  اذامل  فرعأ  الو  ثدح ، ام  فرعأ  تنك 
: نيدلا باھش  لمكأف  قیض ، يف  اًتماص  تیقب  نآلا ، ةثداحلا  هذھ 
، لدعلا يف  المأ  هولتقي  ملو  هوبرضو  يدنجلا  لوح  ةماعلا  فتلا 
، يدنجلا بقاعي  نأ  اھتظحل  يلاولا  رمأو  يلاولا ، ىلإ  هب  اوبھذ 

.داس لدعلا  نأ  ادبو  ةماعلا  َحِرَفو 
، فرعت لاق : مث  َّينیع  ىلإ  رظنو  ينم  نيدلا  باھش  برتقا 

؟ كلذك سیلأ 
يلاولا ةمجاھم  اوررقو  كیلامملا  ءارمأ  عمتجا  لمكأف : بجأ  مل 

لزُعو يدنجلا ، برھو  يدنجلا ، ةبیھ  نم  لْیَّنلا  ىلع  هتبقاعمو 
تءاج .لمألا  هرواس  نم  لكو  بلط  نم  لكب  ءارمألا  لَّكنو  يلاولا ،

يف نكي  ملو..لاملا  ضعب  اھتیطعأ..ثیغتستو  يكبت  هتلمرأ 
كیلامملا لعف  ُّدَر  وھ  ریمأ  اي  ةشھدلا  ریثي  ام  لب  .ءيش  يدي 

لتق يذلا  يدنجلا  ىلع  ةماعلا  ؤُّرجت  نم  ديدشلا  مھبضغو 
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ضرعتلا نم  ةماعلا  عنمت  يتلا  نیناوقلا  اوبلط  يراكملا ،
؟ ركذتت كیلامملل ،

.ملظ هنأ  فرعأو  ثدح  ام  فرعأ  تلق :
.يدنجلا لجأ  نم  اوراث  نَّمم  نكت  مل  كنأ  فرعأ  انأو  - 
.يدنجلا لجأ  نم  اوراث  نَّمم  نكأ  مل  دیكأت : يف  تلق 

.اًضيأ ریقفلا  لجرلا  لجأ  نم  رثت  مل  كنكلو  لاقو : خیشلا  مستبا 
، اھلو اھنم  مھنكلو  ًانایحأ ، كیلامملا  فرحني  دیكأت : يف  تلق 

.همعدأ انأو  لدعلا  يغبي  ياب  ناموط 
اذھ لجأ  نم  مأ  كیلامملا  ذاقنإ  لجأ  ْنِمَأ  لدعلا  يغبت  تنأو  - 

؟ دلبلا
.ةباجإلا فرعت  تلقو : اھتعاس  اننیعأ  تقتلا 

ةبقاعم ىلع  َوقي  مل  يلثم  فیعض  خیش  ىلإ  جاتحت  َمِلو  - 
؟ كیلامملا نم  يدنج 

بورحلا تقو  يف  ٍّدِج : يف  تلقو  يتسلج  يف  تلدتعا 
ىتح هدونج  نم  هتيأر  ام  ةفیلخ ؟ مأ  ٍزاغ  میلس  بجاو ، ةفزاجملا 

ىدتعا نم  ةقرسلاو ؟ لتقلا  مأ  نیباصملا  حارج  دیمضت  وھ  نآلا 
قرفلا فرعت  اھیف ؟ ىقبي  نمو  رصم  نم  يتأي  نمو  نم ؟ ىلع 

، اھزونكب لحري  مث  رصتني  يزاغلا  خیش ؟ اي  ناطلسلاو  يزاغلا  نیب 
.اھضرأ يف  نفديو  اھیمط  نیب  تومیف  ناطلسلا  امأ 

.اًعماط َتسلو  نذإ  اھبحت  - 
.اًعماط ُتسلو  اھبحأ  ددرت : الب  تلق 

؟ ينم ديرت  اذامو  - 
ًاناكم..ناطلسلل اًعْوَط..دجسملا  ديرأو  كديرأ..عماجلا  اذھ  - 

حيرج لكل  اًذالمو  مھیلإ  مضني  نأ  ديري  نمو  نیبراحملل  اًنِمآ 
.ئجالو
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رصم لك  میكح ، لجر  ياب  ناموط  نيدلا : باھش  خیشلا  لاق 
، ةميرج صالخإلاو  اًضرم ، هیف  ةمكحلا  تراص  نمز  يف  ءاج  هبحت ،
انأ .كعم  اھلك  ریمأ ، اي  كعم  رصم  لھأ  .باقعلا  قحتسي  لدعلاو 

ينم بلطت  ال  موقأ ، يھ  يتلل  وعدأ  يننكلو  برح ، لجر  تسل 
.بذكأو يرتفأ  نأ  الو  دحأ  ىلع  وعدأ  نأ 
.لعفأ نل  ينأ  كدعأ  حایترا : يف  تلق 

يف نیترم  وأ  ةرم..لبق  نم  كتيأر  لاق : مث  َّيلإ  هرظن  لاطأ 
كقامعأ يف  ثحبا..مھفو  لمأت  يف  عمتست  تنك..ةعمجلا  ةالص 
ةكرعملا ءاھتنا  دنع  .دعب  كسفن  فرعت  مل  كنأ  دب  الف  ریمأ ، اي 

ىلع نزحي  نمو  ْلََني ، كرتي  نمو  دجي ، ثحبي  نمف  دجتل ، ثحبا 
ءاقل انل  .دلخلا  ىلإ  لصي  ایندلا  زتجي  نمو  اھیف ، ىنفي  ایندلا 

.اذھ نع  ملكتن  رخآ  دعوم  يف..بيرق 
.خیش اي  اذھ  ىنمتأ  - 

.وتلل تأدب  دق  يبرحو  هدي  ىلع  َُّتبَر 
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اشاب ىفطصم  نامجرتلا  ةداھش 
(4  ) ينامثعلا

نكلو ةماعلل ، نامألا  ىطعأو  ملسلل ، كولملا  كلم  حنج 
هاياون مھقيدصت  مدعو  ةماعلا  دوحجو  رشبلا ، ةمس  نم  دوحجلا 

ًابيرغ لضفت  ةماعلا  لاب  ام  اًعیمج ، انبضغأو  هبضغأ  ةنسحلا 
ديري ةملسم ، دالب  نم  رح ، كلم  نع  مھلذي  مث  اًدبع  يتأي  اًملاظ 

، كیلامملا نم  زاعيإب  رومألا  مھیلع  تطلتخا  .مھل  نامألاو  لدعلا 
لاوط تيأر  ام  فنعأ  تناكو  تاكربلا ، ابأ  اي  تأدب  ةرھاقلا  برحو 

لافطأو ءاسن  مھعمو  قیمع ، ٍّجف  لك  نم  كیلامملا  جرخ  يرمع ،
ًانافوط ناك  رصم ، لھأ  لك  مھعم  نأ  انل  ادبو  نوحالفو ، نویفرحو 

ةرھاقلا تاراحب  ةيارد  ىلع  نكن  ملو  مھقرغأف ، انلاجر  نیب  رشتنا 
لك يف  موجھلاب ، اوئجافت  كیلامملا  نم  انلاجر  ىتح  اھتقزأو ،
كلم ىتح  هدونجو ، دئاق  لتقُي  قيرط  لك  يفو  ةفطعو  ةراح 
يف كولملا  كلم  ىتح  حامرو ، فویسو  تامجھل  ضَّرعت  كولملا 

 . ءابطألا الول  تومي  داكو  اًموي  رداغ  مھسل  ضرعت  ةنیصحلا  هتعلق 
ىخارت مايألا !؟ كلت  يف  رصم  لھأ  ىلع  رطیس  ناطیش  ُّيأ 
لاتقلا ىلع  ةردقلا  اودقف  مھنكلو  .فرعأ  ال  اوئجافت ؟ مأ  اندونج 

كلم تيأرو  .ةئجافملا  تامجھلا  لْوَھ  نم  مھتعاجش  اودقفو 
َمَّلَس نم  لك  لتقب  اھموي  رمأو  لبق ، نم  هرأ  مل  امك  اًرئاث  كولملا 

مھنجس يف  مھحبذب  رمأ  ةئامنامث ، اوناكو  كیلامملا  نم  هسفن 
، رصنلا باب  ىلإ  ةضورلا  نم  دتمي  لبح  يف  مھسوءر  قیلعت  مث 
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اًضيأ رمأ  دقف  اذل  سأر ، ةئامنامث  نم  رثكأ  ىلإ  جاتحي  لبحلا  ناكو 
ول تاكربلا ، ابأ  اي  ُهْمَُلت  .سانلا ال  دالوأ  لكو  كیلامملا  لك  حبذب 

كیلامملا ىطعأ  معن  ءيشلا ، سفن  لعفتس  تنكل  هناكم  َتنك 
، فرعت امك  مھعبطب  ةنوخ  مھنكلو  مھسفنأ ، اوملسیل  نامألا 

.قالطإلا ىلع  ءوسلا  لھأ  مھنم  ةسكارشلاو 
دونجلا تيأرو  ةرھاقلا ، ءاحنأ  يف  دتمي  سوءرلاب  لبحلا  تيأر 
ةرھاقلا باوبأ  لك  ىلع  كیلامملا  سوءر  نوقلعي  نیینامثعلا 

تیب كانھ  دعي  مل  هنإ  ىتح  رصم ، لھأ  تویبو  تاناخلا  ىلعو 
ةماعلا دحأ  لواح  ولو  يكولممل ، سأر  همامأ  دجوي  رصم ال  يف 
هسفن وھ  لتقُي  اوعزفي ، ىتح ال  هلافطأ  مامأ  نم  سأرلا  حيزي  نأ 

اي داتع  بورحلا  يف  ةبھرلا  .يكولمملا  سأر  ناكم  هسأر  عضويو 
مل اھتأطوو  فقوتت ، مل  ةرھاقلا  يف  برحلا  نكلو  تاكربلا ، ابأ 

لواحو نوریثكلا ؛ مھنم  تام  لب  ةوق  اودادزي  مل  اندونجو  فخت ،
هذھ دوقي  نم  فرعیل  هتارابختساب  ةناعتسالا  كولملا  كلم 

..نقيأو فرع  مايأ  ةثالث  دعبو  ياب ، ناموط  عم  تالمحلا 
، يلداعلا هوصناقو  لانيإو  رالس ، ةناخلبط : ءارمأ  ةثالث  مھ 
الو هءالو ، يرتشي  لام  الو  هبھري ، فیس  ال  رالس ، مھرطخأو 
نأب دعوو  ةثالثلا ، مھلتقب  اھتعاس  رمأ  .ةيالو  وأ  ضرأب  دعو  ىتح 

هدعوب يفي  میلسو  ًابھذ ، اھنزوب  زوفیس  مھسوءرب  يتأي  نم 
دجسم يھ  نآلا  كیلامملا  ةعلق  نإ  اولاق  نیصاصبلا  نكلو  .اًمود 

، وخیش ىعدي  نووالق  دالوأ  رصاع  يكولمم  ریمأل  ةرھاقلا  يف 
لھأ نم  نيرئاثلا  ةلباقمو  ةماعلا  باطقتسال  ًاناكم  عماجلا  حبصأ 

يطانملا نيدلا  باھش  عماجلا  خیش  نأ  ادبو  .كیلامملاو  رصم 
عمجي نأ  تاكربلا  ابأ  اي  قدصت  لھ  .میلس  دض  ةماعلا  عمجي 

ةفیلخلا كلذ  هنأل  اذامل ؟ نیملسملا ؟ ةفیلخ  دض  ةماعلا  ٌخیش 
لھأ كیلامملاو ؟ میلس  نیب  قرفلا  ام  ءابرغ ؟ كیلامملاو  بيرغ ؟
اھیف نونبي  رصم ، ىوس  مھل  دلب  ال  كیلامملا  نإ  نولوقي  رصم 
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مالسإلا ردص  اھلعجي  نأ  يغبي  ةدیعب  هدالبف  میلس  امأ  نوعرزيو ،
شطب نم  مھذقنیل  میلس  ءاج  اذكھ ! ركفي  نونجم  ُّيأ  .هعردو 

میلس رمأ  .مھفلا  اولواحي  ملو  اومھفي  ملو  مھملظو  كیلامملا 
اوسیل خویشلاو  توملا ، اھباقع  ةنایخلاف  اًروف ؛ خیشلا  لتقب 

باھش سأر  قلعي  نأ  ىنمتي  ناك  لب  أطخلا ، نم  نیموصعم 
.ةرھاقلا ءاحنأ  يف  اھب  فوطيو  ءارمألل  ةثالثلا  سوءرلا  نیب  نيدلا 

نكلو .يفي  مسقي  امدنعو  يوقو  رداق  میلسو  لعفي  نأ  مسقأو 
يف ءاج  كولملا  كلم  باصأ  يذلا  مھسلاو  فقوتت ، مل  برحلا 

ىفتخا هنأ  ادب  لب  راظنألا ، نع  ىفتخي  نأ  ىلإ  رطضاو  هتبقر ،
رودت مايألا  نأكو  تاكربلا ، ابأ  اي  هعقوتن  مل  ام  ثدحو  عجارتو ،

نوینامثعلا دونجلا  مزھنا..زییمت  البو  ةعرسب  ةديدجلا  يقاوسلاك 
اودتراو ةزیمملا  مھبایث  اوعلخ  كیلامملا  نأ  وھ  ِرّیحي  امو..اوداك  وأ 

، ًالیحتسم ةماعلا  نیبو  مھنیب  قيرفتلا  حبصأف  ةماعلا  بایث 
يف ناطلسلل  خویشلا  اعد  ةعمجلا  ةالص  تقو  ناح  امدنعو 

اوعدي مل  مھنكلو  ةرھاقلا ، دجاسم  لك  يف  ةرھاقلا ، دجاسم 
! رصم ىلع  ًاناطلس  هفصوب  ياب  ناموطل  لب..میلسل 

يدنج َّيأ  نإ  فیخم : توص  يف  لاق  میلس  ملع  امدنعو 
ترمتساو لاحلا ، يف  لتقیس  كیلامملا  لاتق  نع  لساكتیس 

..برحلا
* * *
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(6  ) دنھ ةداھش 
انأ يب  يبأ  ةحرفو  ةدوعلا ، دنع  يلاح  يتمع  اي  نيركذتت 

لیصافت ركذ  نم  تلجخو  ءيش ، لك  يبأل  ِكحأ  مل  يخأو ،
اھنیح يبأ  بلطو  طقف ، ءایشألا  ضعب  تیكح  يتميزھو ، يتناھم 

تددرتو ينفطخو ، يندبعتسا  مث  ينذقنأ  يذلا  لجرلا  مسا 
رالس نأو  ىھتنا ، دق  يفختلا  تقو  نأ  فرعأ  تنك  يننكلو  ًالیلق ،

اي تنأ  كتربخأو  همساب ، هتربخأ  هتقیقح ، فرعي  نمب  نآلا  هبأي  ال 
رسكناو يل ، اھاطعأ  يتلا  ةداھشلا  تأرقو  ثدح ، امب  يتمع 

اھََري مل  .يل  ىرج  امو  ثدح  ام  تمھف  دقو  كھجو ، سبعو  كبلق 
ریمألا نأب  طقف  هتربخأ  هتحراصم ، ىلع  ؤرجأ  ملو  .يبأ 

.لقأ رثكأ و ال  مدخلاك ال  هتیب  يف  لمعأ  ينلعج  يكولمملا 
، ةدیحولا يتقيدص  ِتنأ  ِتنكو  تاعاس ، يترجح  يف  تثكم 

دعب كجوز  ِتدقف  دقف  عیمجلا ، نم  رثكأ  نیمھفت  تنك  امبرو 
، هریغ يجوزتت  ملو  كتنبا ، انأ  ُتنكف  يبجنت ، ملو  ةرشابم  جاوزلا 

يف ىقبأ  تنك..نيركذتت..يتمع  .كتقیفرو  كتقيدص  تنكف 
، جراخلاب ثدحي  ام  الو  ةرھاقلا  برح  ينمھي  تاعاس ال  يترجح 

امك دعأ  مل  يننكلو  يتیب ، ىلإ  تدع..يسفن  مھف  لواحأ  تنك 
لبقتسا هبرح ، يھ  ةرھاقلا  برح  تناكف  يبأ  امأ..تنك 

لك مھدعاسن  انكو  مھدعاسن ، نأ  انم  بلطو  هتیب  يف  ىحرجلا 
انأو ماعطلا  مھیطعأل  لساكت  يف  يترجح  نم  جرخأ  تنكو..موي 
.ةرم لوأل  دايز  عم  انلباقت  اھنیحو  يھجو ، يطغأل  رامخلا  سبلأ 
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هذخأو انتراح  يف  هتكرعم  يف  حرج  ةازغلل ، نیمواقملا  دحأ  ناكو 
ءانبأ دحأ  ناكو  ریثكلا ، هنع  فرعو  هعم  ملكتو  هیلع  فطعو  يبأ 

اھتبوعص تفعاضتو  ةبعص ، اًمايأ  تناك  .هدلاو  عم  لمعيو  راجتلا 
.اًمقانو ًابضاغ  اًنيزح  اًمومھم  ناك  بلقلا  نأل  تاذلاب  انأ  َّيلع 

..كعم ملكتأ  نأ  ديرأ..دنھ  اھنیح : ِتلق 
، ءالتبا هب  ِتررم  ام  نأ  فرعأ  تلقف : .بجأ  ملو  كیلإ  ُترظنف 

رخآ ءيشل  مأ  ىرج  امل  كنزح  لھ  ةریحلا ، ضعبب  رعشأ  يننكلو 
.هفرعأ ال 

.يتمع اي  ىرج  امل  ةعرسم : تلق 
، برحلا ءاھتنا  دعب  كدلاو  نم  كنم  جاوزلا  بلط  اًدايز  نأ  نیفرعت  - 

.بیط تیب  نم  كنأ  فرع  هنكلو  طقف  كینیع  ىأر 
.اًئیش ينع  فرعي  ال  ریكفت : الب  تلق 

لكب هتربخأ  لب  لجخ : يف  ِتلقف  دصقأ  ام  يتمع  اي  ِتْمِھَف 
.ءيش

دادزأو هربخأ ، نأ  دب  ال  ناك  ِتلمكأف : عزف  يف  يمف  ُتحتف 
كلصأو كندعم  فرعيو  بورحلا ، تقو  ثدحي  ام  فرعي  كب ، اًكسمت 

مھفي كسفن ، يف  اًرثأ  كرتو  كنع  اًمغر  ناك  ثدح  ام  نأو  بیطلا ،
.فرعيو

.هديرأ يننكلو ال  تلق :
دعب لاجرلا  ِتھرك  مھفأ ، اذامل ؟ ِتلقو : اھنیح  يھجو  ِتصحفت 

.مھترشاعم ِتھركو  ثدح  ام 
زایتجا ىلع  يبر  يندعاسي  نأ  ىنمتأ  يننأكو  يسفن  تممض 
ينمَّوك ةروسكم ، جاجز  ةعطق  يننأكو  ينكرت  تلق : مث  ةنحملا ،

؟ اذھ لعفي  فیك  .لحرو  ةيواز  يف 
ِتربس لھ  ِتفرع ؟ لھ  .يتمع  اي  ةریح  يف  َّيلإ  نيرظنت  ِتنك 

.تلعف كنأ  دقتعأ  يسفنب ؟ ام  تيأرو  يروغ 

703



كرتت هتروصو ال  ينیع  ُتضمغأو  ةداسولا  يف  يسأر  ُتسسد 
.يتلیخم

لجرلا موجو : يف  لاقو  َّيلع  لخدو  يبأ  ءاج  تاعاس  عضب  دعب 
..كفطخ يذلا 

؟ هب َّلح  اذام  فئاخ : توص  يف  تلق 
؟ هنم نیفاخت  مأ  هیلع  نیفاختأ  سوبع : يف  يبأ  لاق 
.يبأ اي  ينرذعا  ٍّدِج : يف  تلق  مث  يتسلج  يف  تلدتعا 

ِتثعب كنأكو  كُتدجو  نآلاو  كیلع ، ُتنزحو  ِّتم  كنأ  ُتدقتعا  - 
اھل سیل  دنھ  اي  كتعاجش  كسفنو ، كاخأ  تذقنأ  ديدج ، نم 

.نوكي نم  نآلا  فرعأ  رالس ، ریمألا  .لیثم 
؟ لعفتس اذامو  ةعرسم : تلق 

ةياھنلا رظتنن  ءيش ، يدیب  سیل  نآلا  دنھ ، اي  برح  يھ  - 
؟ هتجوز تناك  نم  نیفرعت..انؤانف  اھیف  امبرف..ًالوأ 
؟ ْنَم تلقو : ينم  ةفجر  تجرخو  يقير  تعلب 

.كب رياخ  ةنبا  تاداعس  دنوخ  - 
؟ اھكرت تلق : مث  يردص  ىلع  يدي  تعضو 

دب الف  برحلا  ةياھن  لبق..نآلا  اھكرت  ول  ىتح  فرعأ ، ال  امبر ، - 
نآلا هنكلو  معن ، نئاخ  ةنباو  هلصأ  سفن  نم  يھ  اھدیعیس ،

ولو اھل ، دوعیس  دب  الف  اب  ذوعأ  انمزھنا  ول  رصم ، يف  لجر  مھأ 
.هاوس اھيدل  نوكي  نلف  اھل ، دوعیس  دب  الف  انرصتنا 

دعب يبأ  لاق  .ملكتأ  ملو  ينصحفتت  يبأ  انیعو  يقلح  قرتحا 
لك حبصتو  ئیسلاب ، نسحلا  طلتخي  بورحلا  تقو  يف  ةھرب :

ينبجعت ال..يرباثو  يربصا  .سفنلا  ءوض  ئفطنيو  ةمتعم  ناولألا 
.مايألا هذھ 

.كدعأ لضفأ ، لاح  يف  نوكأس  يبأ ، اي  ينرذعا  - 
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.ثدح ام  لك  ىسننو  نیبجنتو  نیجوزتتو  مسح : يف  لاق 
.ةميزھلا غیستسأل  تقولا  ضعب  ينطعأ  ملأ : يف  تلق 

* * *
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(6  ) رالس ةداھش 
اوحبصأو ةنوخلا  دعتباو  تاكربلا ، ابأ  اي  أدھو  بلقلا  رقتسا 

مادقأب اًسوھدم  تومیسو  قيرطلا  َّلض  يذلا  لیئضلا  لمنلاك 
تحفاصو دجسملا  ناكرأ  نیب  يقنلا  ءاوھلا  تسفنت  .دونجلا 

باھش خیشلا  مامأ  ةقلح  يف  اًعم  انسلجو  ةماعلاو  خیشلا 
نحن اننكلو  كیلامملا ، ملظ  نم  اوناع  مھنإ  ةماعلا  لاقو  نيدلا ،

، ياب ناموط  عم  ماشلاو  رصم  مكح  قحتسن  ءارمأ ، ةثالثلا 
بيرغلل سیل  .ةماعلا  لاق  اذكھ  لدعلا ، يغبنو  ةعاجشب  براحن 

اي كیلع  اھَّصقأ  نأ  ديرأ  ةفلتخم ، تاظحل  تناك  .اھتاریخ  ذخأي  نأ 
اھاسننسف اھنع  بتكن  مل  ْنإف  اھنع ، بتكت  ىتح  تاكربلا  ابأ 

نیب نودبرعي  فلتخم  سنج  نم  اًدیبع  كیلامملا  ىقبیسو 
لصت مل  رشبلا  نم  ةمزح  ةماعلا  ىقبیسو  رورغ ، يف  اھناكرأ 

تاظحللا هذھ  يف  .بورحلا  يف  مھتراھم  الو  كیلامملا  ةفرعمل 
نوُّصقي ةماعلا  أدب  لب  تاكنلا ، انلدابتو  كیلامملاو  ةماعلا  محتلا 

مھعم كحضن  انكو  انم ، اھیف  نورخسي  تاياكحو  تاكن  انیلع 
ةزرابملا ىلع  يسفنب  مھبردأ  تنكو  ططخنو ، لكأنو  يلصنو 

يذلا ةنجلا  فیطك  تَّرم  امبر  وأ  ملحلاك  تَّرم..اًمايأ  تناك  .حمرلاو 
.بنذملاو يصاعلا  لوح  فقوتي  الو  رمي 

نم ةظلغلا  نأ  فرعأ  تنكو  ايدنج ، تنكو  ةقلعملا ، سوءرلا  انيأر 
ناطلس نم  ةوسقلا  نأو  فوخ ، نع  لب  ةقث  نع  منت  كولملا ال 
انيدتراو كیلامملا  ءادر  انعلخ  .هتياھن  برق  ىلع  لدت  براحم  وأ 
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نیب ةقرفتلا  بعصلا  نم  حبصأف  نیحالفلاو ، ةماعلا  بیبالج 
.كیلامملاو ةماعلا 

خیشلا مامأ  تمسقأو  تابلطب ، ةمئاق  ةماعلا  ضعب  يناطعأ 
رصنلا انل  لآ  اذإ  ناطلسلاو  انأ  اھلك  اھذِّفنأ  نأ  نيدلا  باھش 

.هدونجو میلس »  » اندرطو
، دجسملا ىلإ  ًایفختم  هسفن  ناطلسلا  ءاج  ةعمجلا  موي  يفو 

مث هتبطخ ، ىلإ  عمتساو  هركشو ، نيدلا  باھش  خیشلا  لباقو 
اولاقو نوكي ، نمب  مھحراصو  نیيرصملا ، ءاربكو  ةماعلا  ةداق  حفاص 

نم سیل  قدصلاو  قداص ، وھف  مھرامعأب ؛ هنودتفي  مھنإ  اًعم 
ىلإ عمتساو  راغصلا ، فتك  ىلع  تبر  .نیطالسلا  تامس 

بئارضلا ضفخي  نأ  دعوو  ةمئاقلا ، هل  تأرقو  رابكلا ، ىواكش 
نیناوق ِرّیغيو  ةماعلا ، نیبو  مھنیب  لصفيو  كیلامملا ، ةأطو  ففخيو 

، يكولمم يدنج  عم  رجاشتي  يرصم  يأ  بقاعت  يتلاك  ةملاظ 
نإو ةیساوس  انقلخ  هللا  نإ  ةبطخلا  دعب  اھموي  ناطلسلا  لاق 
ذفني مھيدل  مداخ  الإ  وھ  امو  مھدالب ، نع  نوعفادي  رصم  لھأ 
ىتح هل  اوللھو  نويرصملا  ىنحنا  ةظحللا  كلت  يفو  مھرماوأ ،

انناطلس ذختاو  هتعلق ، يف  میلس  ىلإ  مھتوص  لصي  نأ  ُتْفِخ 
.يزاغلا ودعلا  ةمجاھمل  ةعلقو  اًذالمو  اًتیب  وخیش  دجسم  نم 

لوح اوناك  ناسرف  ةثالث  نع  كل  ُتیكح  تاكربلا ، ابأ  اي  ركذتت 
وأ نیع  ةرظن  نم  اًضعب  انضعب  مھفن  انك  برحلا ، لاوط  ياب  ناموط 

شیجلا ىلع  يضقتس  تامجھل  اًعم  انططخو  سأر ، ةءاميإ 
دب الف  ـة  عيدخلاب برا  ـ حي میلس  ناك  اذإ  ةلاحم ، ال  ينامثعلا 

لالغلاب نیینامثعلا  دونجلا  انيوغأو  ةبعللا ، ناقتإ  نم  كیلامملل 
نم اوذختا  دجاسملاو ، يراوحلا  يف  مھیلع  انیضقو  بھذلاو ،

، ةضفلاو ساحنلاو  تاواكشملا  اوقرس  ىوأم ، ديؤملا  دجسم 
نم حالف  هنأب  لانيإ  رھاظتف  لافطألاو ، ءافعضلاو  ةماعلا  اولتقو 
هل اوحمسف  دونجلل ، امھعیبیل  زبخلاو  لسعلاب  ىتأ  دیعصلا 
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ملستساو هءارو ، انكو  ریبكلا  بابلا  حتف  اولفغ ، امدنعو  لوخدلاب ،
انرصتناو نیینامثعلا  دونجلا  نم  براح  نم  براحو  ملستسا ، نم 

مث .ناخو  ازغ  نم  بھرنو  سوءرلا  عمجنل  انرود  ءاجو  مھیلع ،
انضضقناف نھوبقعتف  ءاسنلا  رودص  يف  بھذلاب  مھانيوغأ 

انعمسو نیكاكدلاو  تویبلا  يف  مھیلع  انضبقو  مھیلع ،
انك ياب ، ناموطل  مھؤالو  نوكي  نأ  ىلع  اومسقأو  تالسوتلا ،

نوینامثعلا ململي  سمشلا  غوزب  دنعو  لیللا ، فصتنم  يف  مجھن 
مھفویسب بعلي  بعرلاو  ةروسكم  مھسوفنو  مھدونج  ثثج 

.اھھجويو
، تامجھلاو تاراغلا  يف  انعم  جرخي  نأ  ىلع  ممصي  ياب  ناموطو 

يف لامجلا  نم  ریثكلا  انعمو  ناطلسلا  لوح  يلداعلاو  انأ  انجرخو 
يز انيدتراو  لالغلاب ، ةلمحم  انلامج  تناكو  میلس ، ركسعم  هاجتا 

لأسن میلس  ركسعم  مامأ  انفقوو  انھوجو ، انیطغو  نابرعلا 
، شقلاب ةلغلا  انجزمو  لالغلا ، ىلإ  نوجاتحي  اوناك  ول  سارحلا 
، انعقوت امك  اننولتقيو  لالغلاو  لامجلا  نوقرسیس  دونجلا  نأ  ادبو 

لامجلا انطایسب  انبرضو  شقلاو ، حمقلا  يف  نارینلا  انلعشأف 
انلتقو انفویسو ، انلویخب  انلخدو  هتقرحو ، ركسعملا  ىلإ  تلورھف 
اھنیح مھناطلس  برھو  نيریثكلا ، مھنم  انرسأو  انلتق  نم  مھنم 

تعمسو انلوح ، فوخلا  ةحئار  تقشنتسا  يننكلو  أبتخا ، وأ 
.ملستسا نمو  فاخ  نمو  اجن  نم  تاخرصو  ةثاغتسالا 

يف لانيإ  لاقو  انمادقأ ، تبثي  رصنلاو  وخیش  دجسم  ىلإ  اندع 
.دالوألا ىلع  نانئمطالا  نم  يل  دب  ال  تفاخ : تو  صـ

لجر اي  كتجوز ، ىلع  نانئمطالا  ديرت  لب  ركم : يف  يلداعلا  َّدرف 
.برحلا تقو  كتجوز  َسنا 

يدالوأ ىلع  نانئمطالا  ديرأ  ُتنك  بضغ : يف  لانيإ  لاقف 
.بسحف
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، رصنلا دعب  الإ  دجسملا  نم  جورخ  ال  مسح : يف  اھموي  تلق 
.نامأ يف  كدالوأ 

كتجوزل قاتشت  كنأ  مأ  يحور : حيري  رصنلاو  ًابعادم  تلق  مث 
.هئاسن لك  لجرلا  ىسني  بورحلا  تقو  يف  لانيإ ؟ لاق  امك 
.ءاسنلا نع  اًئیش  نوفرعت  الو  مكل  بولق  ال  طخس : يف  لاق 

َتنك ولو  ءاسنلا ، نع  ءيش  لك  فرعن  لب  دیكأت : يف  انأ  تلق 
ال ىتح  نھنع  ریثكلا  اًضيأ  تنأ  َتملعتل  يضاملا  يف  انتعواط 

.انھ نیینامثعلا  يديأ  نیب  اننأ  كیسنتف  ةدحاو  كیلع  رطیست 
يھ كعم ، حزمن  انك  يلداعلاو : انأ  انلقف  بضغ  ةرظنب  انقَمَر 

.كتجوزو كدالوأ  ىلإ  بھذا  يھتنت  امدنعو  برحلا ، يھتنتو  مايأ 
يانیعو ةمداقلا  ةبرضلل  طیطختلا  انأدبو  يلداعلا  ىلإ  ُّتفتلا  مث 

.هناكرتت ناطلسلا ال  لوح 
مھل فشكتو  نیینامثعلا ، ىلع  موجھلاو  ةمواقملا  ترمتساو 

مھسرشأ مھ  نیلتاقملا ، لكك  اوسیل  كیلامملا  نأ  اًریخأ 
.راطخألا نوزیميو  نوفرعيو  نوھقفي  رصم  لھأ  نأو  مھعجشأو ،

يراوح نأ  كباتك  يف  بتكا  تاكربلا ، ابأ  اي  نوینامثعلا  مزھناو 
يف ةیناديرلا  تلشف  نإو  ىتح  تاكربلا  ابأ  اي  مھتمزھ  ةرھاقلا 

.ةرھاقلا لوخد  نع  مھعدر 
* * *
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(5  ) ينامثعلا

لاح أوسأ  يف  اوناك  دونجلا  نكلو  ناطلسلا ، ةحص  تنسحت 
ابأ اي  ءاسنلا  نم  تانعطب  داع  مھضعب  لب  حيرجو ، ضيرم  نیب 

خبطلا نیكاكسب  نجرخ  رصم  ءاسن  نأ  قدصت  لھ  تاكربلا ،
الف ءاسنلا  تائم  دونجلا  ىلع  عمتجي  امدنعو  دونجلا ، نعطیل 

، اًماليإ اھرثكأو  بورحلا  سرشأ  نھبرح  ةاجنلا ، يف  مھل  لمأ 
وھ تاكربلا  ابأ  اي  رصم  لھأ  هجاتحي  ام  .فرشلاو  ةلوجرلا  نعطت 

مھتیبرت يف  كیلامملا  لشف  مراصلا ، ماظنلاو  ةدیمحلا  ةیبرتلا 
ملعت الو  ثيدحلاو  هقفلا  ملعت  تناك  مھسرادم  مھمیلعتو ،
هجو يف  حالسلا  عفر  ىلع  ؤرجت  اندالب  يف  ةأرما  ُّيأ  قالخألا ،

نأ وجرأو  لوقلا ، كقدصأو  ثدح  ام  كل  يكحأس..سأبال  لجر ؟
، ةقیقحلا تبتكل  ايرصم  َتنك  ولف  كاوھ ، عبتت  الو  ةقیقحلا  بتكت 

ظعتي ىتح  ةقیقحلا  تبتكل  سانلا  دالوأ  نم  كسفن  ُّدَُعت  تنك  ولو 
.نويرصملاو كولمملا 

، رصم لھأو  كیلامملا  فیلح  رصنلا  نأ  ادبو  لاتقلا  دتشا  امدنع 
كالھ لاتقلا  يفف  ةكرعملل ؛ مسح  وأ  ةلیح  نم  دب  ال  ناك 
اندرأ اننأل  هانلعف  هانلعف  امو  نیینامثعلاو ، رصم  لھأو  كیلامملل 

كراعملا مسحي  نأ  دئاقلل  دب  .مھكالھ ال  سیلو  نیيرصملا  ذاقنإ 
يعم اھبسحا  ءامدلا ، نم  ریثكلا  اذھ  فلكت  ولو  ىتح  ًانایحأ 
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كلذ دعب  هب  انمق  ام  ناك  ولف  باسحلا ، فرعت  تنأو  تاكربلا  ابأ  اي 
وأ كیلامملا  فصن  وأ  رثكأ  وأ  يرصم  فالآ  ةرشع  تومل  ىَّدأ  دق 

ةياھن دعب  نوتومیس  اوناك  نمل  ةبسنلاب  لیئض  ددع  اذھف  لقأ 
نم ددع  ةقیقحلا  يف  مسحلا ، نم  دب  .تاونس ال  رمتست  برح 

وأ امبر  اًفلأ  نوسمخ  اًریبك ، ناك  كیلامملاو  رصم  لھأ  نم  اوتام 
اًریبك ناك  نیینامثعلا  نم  اوتام  نم  ددع  نكلو  ركذتأ ، ال..رثكأ 
امدنع ناطلسلا  رمأ  لاح ، لك  ىلع  .امبر  ددعلا  اذھ  فصن  اًضيأ ،

عفادملا عضوب  رمأ  ةلیل ، يف  برحلا  يھتنت  نأ  هتیفاع  داعتسا 
نود اھب  برضلاو  كیلامملا  عماوج  حطسأ  ىلع  قدانبلاو  ةلیقثلا 

هسفنب باھذلا  ديري  هنإ  لاقو  ةرھاقلا ، ملستست  ىتح  فقوت 
، هدیب كانھ  نم  عفدملا  برضو  نسح  ناطلسلا  دجسم  ىلإ 

.ةرھاقلا تقرتحاو  برحلا ، تفقوتو  انلعفو ،
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(7  ) دنھ ةداھش 
ناك هیلإ  يقوش  رھدلا ، ةبیصم  نع  كل  يكحأس  يتمع  اي 
ىلع اًقَّلَعُم  اسأر  تيأر  املكو  لتق ، وأ  تام  هنأ  نیقیب  اًجزتمم 
تنك تیساق ؟ مك  نیمھفت  لھ  هارأ ، نأ  عقوتأ  انأو  هیلإ  رظنأ  لبح 
هملظ نم  َِدلُو  قشع  نع  هل  يكحأ  امبر ، ةرم  هعم  ملكتأ  نأ  ديرأ 

اي ينيرذعا..ةدحاو  ةلبق  ّبقأ  هلِ نأ  ديرأ  تنك  َّيلع ، هنایغطو 
.َّيلإ سانلا  برقأ  كنأل  كمامأ  يبلق  بكسأ  يتمع ،

رانلا ناخد  ىلإ  يلوح  ترظنو  يبأ ، ربخأ  نأ  نود  تجرخ 
ناخدلا نأكو  أدھت ، رانلا ال  نأكو  تاراحلا ، يف  ةمَّوكملا  ثثجلاو 

يدالب اوُّكد  يتمع ، اي  رانلاب  نوبراحي  اوناك  .دبألا  ىلإ  ىقبیس 
نأ ايدنج  وجرتو  يكبتو  اھجوز  ةثجب  كسمت  ةدیس  تيأر  اكَد ،

اھجوز ةثج  تناكو  طقف ، اھنفدتو  ةثجلا  لمحت  نأ  تدارأ  اھذخأت ،
اھمتاخ هیطعتو  يدنجلا  وجرت  اھتعمس  يكولمملا ، يدنجلا 

.قيرطلا يف  هكرتت  ال  طقف ، هنفد  ديرأ  لوقتو :
لك عطقب  رمأ  میلسف  ًالوأ ؛ هسأر  عطق  ىلع  َّرصأ  يدنجلا  نكلو 

تَّرَجو ةدیسلا  تقفاو  .تیملاو  مھنم  يحلا  كیلامملا  سوءر 
تیبلا ىلإ  ترقھقتو  يعزف  ُتمتك  ءانع ، يف  ةصقانلا  اھجوز  ةثج 

.ىرخأ ةَّرم  هارأ  نأ  يف  راھني  لمألاو  تتفتي  بلقلاو 
، يتمع اي  ةلعتشم  لزت  مل  ةرھاقلا  تناك  يلاتلا  مویلا  يف 

لافطألا فارطأ  وأ  ثثجلا  اياقب  نع  ثحبأ  ىرخأ  ةرم  تجرخو 
ىغطي عماللا  رمحألا  رانلا  ءوض  تيأرو  مھيوذل ، اھیطعأ  اھململأل و 
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ًاناخد  ضرألا  يف  خفنيو  ءامسلا  سمش  ىلع 
لك ىلع  ىغطيو  ينذأ  مصي  تالدع  توص  حبصأو  هب ، انل  ََلِبق  ال 

سعتأ ناك  شاع  نم  نكلو  تام  نم  تام  .دجسم  لكو  تیب 
، انتیب لوح  رودأ  انأو  يانیع  تغازو  هلك  يدسج  فجترا  .ىقشأو 
، اھل حلصأ  وأ  ةدعاسملا  عیطتسأ  يننأ  نم  ةدكأتم  نكأ  ملو 

.هیلع بلقلا  رطفنا  ةديدج  ةثج  يل  تَّلجت  املكو 
ةميزھو ىرخأ  ةنایخ  میظعلا ، ابنلا  انءاج  مايأ  ةدع  دعب 

يعرم نب  نسح  دنع  ياب  ناموط  انناطلس  أبتخا  ةفعاضم ،
ىلإ انناطلس  عابو  دھعلا  ناخ  هنكلو  برعلا ، خویش  نم  ناكو 

مل .ءابولاك  اھیف  ىشفتت  مايأو  مساوم  اھل  ةنایخلا  نأكو..میلس 
اي لب  يزاغلا ، بيرغلا  دنع  ریسأ  ناطلسلا  نأ  نويرصملا  قدصي 

دجسم اوقرحأ  مھماقتناو ، نیینامثعلا  أبن  ينلصو  يتمع 
هبارحم يف  خیشلا  ىلع  اولخدو  يرصانلا ، يرمعلاوخیش 

اھیف أبتخا  يتلا  دجاسملا  نم  ریثكلا  اوقرحأ  ةداوھ ، الب  هوحبذو 
اونجس مھنأ  يتمع  اي  تعمسو  ةازغلا ، اھنم  اومواق  وأ  ةماعلا 

، تاذلاب مھءاسنو  كیلامملا  لمارأ  اونجس  نیقدصت ؟ لھ  ءاسنلا ،
ام لك  عفدي  نأل  رطضا  نھضعبو  نجسلا ، يف  بَّذعت  نھضعبو 

اھلك مايأ  .شیعلا  لجأ  نم  نھبھذ  لك  دونجلا  يطعي  نأو  كلمي 
.يفتخيو ریني  قرب  الو  يوھت  موجن  لحاك ال  لیل 

* * *
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رصتنملا مَُلت  .داتعو ال  ةعدخ  برحلاو  يوقلا ، لداعلل  اًمود  رصنلا 
، ةكئالم اوسیل  كیلامملاف  مزُھ ؛ هنأل  طقف  موزھملا  ىلع  فطعتو 

امأ .بھذو  لام  لجأ  نم  لب  دلب ، الو  نيد  لجأ  نم  سیل  مھلاتق 
ابحأ يردأ  ال  اًدیھشو ، اًسيِّدق  هنم  اولعجف  نوجسملا  مھناطلس 

ةجاذس مأ  طابقألا  تاداع  يھ  امك  نیسيدقلاو  ءادھشلا  يف 
، ثدح ام  اذھو  هاش ، میلس  عم  هتلباقم  تدھاشو  تيأر  لھجو ،

.قدص لكب  كل  هيورأ 
كلم میلس  هیلإ  رظن  ناطلسلا ، مامأ  ًالَّبكم  ياب  ناموط  ناك 
ُتبلط ياب : ناموط  ًابطاخم  لاق  مث  نیملسملا  ةفیلخو  كولملا 

.ءامدلا ةقارإ  تدرأ  كنكلو  نیترمو  ةَّرم  مالستسالا  كنم 
نع عافدلا  تدرأ  تابث : يف  ياب  ناموط  لاقو  امھنیعأ  تقتلا 

.يدالب
.بورحلل ًالھأ  َتسل  تنأو  براحت  نأ  قمحلا  نم  - 

ال نحنو  اًحالس ، رانلا  تلمعتسا  كنكلو  اھل ، ًالھأ  ُتنك  لب  - 
.ناسرفلا فرشب  الإ  براحن 

، لجر اي  كیلامملا  ىدل  ناسرف  فرش  ال  مكھت : يف  میلس  لاق 
اذكھ ةوقو ، داتعو  ةعدخ  برحلا  بورحلا ، يف  ناسرف  فرش  الو 
.رصم ةيالو  كتیطعأ  تنكل  يل  َتملستسا  ول  متنأو ، نحن  انملعت 
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انأو ًایلاو ، نكأ  ملو  ًاناطلس  تنك  يح  انأو  اًتیمو ، ایح  يل  يھ  - 
.ًایلاو سیلو  ًاناطلس  تومأو  اًدیھش  نوكأ  تیم 

.اًكلم اھتئج  انأو  ًابيرغ  اھتئج  تنأ  اننیب ، قرف  ال  - 
اھتاریخ ذخأتل  اھتئج  تنأو  اھاوس ، يل  سیلو  اًنطو  اھتئج  انأ  - 

.نیيواستم انسل  كنطول ،
.كنع ُتْوَفَعل  َتمدن  ول  تنأو  ةملكلاب ، ةملكلا  ىلع  درت  - 

؟ میلس نم  حفصلا  بلطو  مزھنا  كیلامملا  ناطلس  نولوقيو  - 
.لعفأ نل 

تحت لضفأ  لاح  يف  رصم  هلعفت ، مل  مأ  هتلعف  اذھ  نولوقیس  - 
.يمكح

هديرت مأ  كلم  اي  اذھ  اھل  ديرتأ  ملاعلا ، بلقو  مالسإلا  َّزع  تناك  - 
؟ كدالبل

.نیملسملا دالب  لكل  هديرأ  لب  - 
تنأو ينبأو ، ِدّیشُأ  انأ  لاق : مث  مستبیل ، ياب  ناموط  رود  ناكو 
هدَّیش ام  اھمكح ؟ قحتسي  اَّنم  نم  وطستو ، مدھت  َتئج 

هِدّیشي مل  امو  ىرج ، ام  ىلع  دھشیل  ىقبیس  كیلامملا 
اذھ لك  نع  بتكیس  مھولتق  نمو  هوقرس  امو  نوینامثعلا 

.رثكأ سیل  دھشتو  ىقبت  ام  دئاق  اي  رئامعلا  يھ  ءاملعلا ،
يف ركفأ  ينلعجت  كتأرج  .ىقبت  ام  رئامعلا  اھنیح : میلس  دَّدر 
تقو دیفت  ال  رئامعلا  نأ  نقیتت  ىتح  كتومل  ةنیھم  ةقيرط 

.بورحلا
َُدبَّزلا اَّمَأَف  ضرألا ﴿ رِّمعي  نم  رصتنملا  نأ  دئاق  اي  كل  حضوأ  ُتنك  - 

لاق اذكھ  ﴾ ِضَْرْألا ِيف  ُثُكَْمیَف  َساَّنلا  ُعَفَني  اَم  اَّمَأَو  ًءاَفُج  ُبَھَْذیَف 
.دابعلا ُّبر 

.ضرألا يف  نوغبتو  نوملظت  مث  مككولم ، ِدّلخت  اًحورُص  نونبت  - 
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رصمل انترظن  يف  انقفتا  ول  مْسَح : يف  ياب  ناموط  لاق 
نأ لیحتسي  اننكلو  ةوادعلا ، تناك  امو  برحلا  تناك  امل  مكحللو 

.يبرح يلو  مكبرح  مكل  قفتن ،
يننإ مسقأو  اھتظحل ، هلتقیس  نیملسملا  ةفیلخ  نأ  ُتننظ 

براحملا مسح : يف  لاقو  میلس ، ينیع  يف  باجعإلا  تيأر 
لاتقلا ردقيو  دعُب ، ىلع  نم  ةعاجشلا  ةحئار  ُّمشي  قحلا 

قحتست امك  هقحتست ، اذھ  يريدقتو ، يباجعإ  كل  ةراسجب ،
.كتمواقمو كدانع  لجأ  نم  توملا 

.ةملك الب  هوجرخأف  سرحلل  راشأو 
تءاضأو كیلامملا  بیصن  نم  تناك  ةميزھلاو  برحلا ، تھتنا 

.تاواكشملاك ةرھاقلا  كیلامملا  سوءر 
، ةماعلاو كیلامملا  نع  افعو  دالبلا ، ءاجرأ  میلس  مرك  َّمع  مث 

تاقوأ يف  ىلجتت  كولملا  ةمظع  رصم ، لھأ  لكل  نامألا  ىطعأو 
رھزألا ىلإ  هسفنب  بھذو  خویشلا  ىطعأ  يكلمو  راصتنالا ،

.دجسملل هتاكرب  يطعيو  عمسيو  يلصیل 
دوھيو كیلامم  نم  رصم  لھأ  نأ  يل  ودبي  ناك  نایحألا  ضعب  يف 

لكشلا سفنب  ءاوس ، مھلك  نیملسمو  ماورأ  راجتو  طابقأو 
نیحالفلارايد يفو  لوقحلا  نیب  كیلامملا  أبتخا  امدنعو  ةئیھلاو ،

ةیھازلا ال مھسبالم  ریغبو  ةماعلا ، نع  مھِزّیمت  نأ  نكمي  نكي  مل 
هل نكي  مل  انشیج ، ْمَُلت  ال  اذل  رصم ؛ لھأ  نیبو  مھنیب  قرف 
ملف ةماعلا ، نم  كیلامملا  زرفي  ملو  همجاھي  نم  برض  رایتخا ،

اومتحاو رصم  لھأ  يز  يف  كیلامملا  ىَّفخت  اًنكمم ، اذھ  نكي 
.عفادملا ىوس  انل  اوكرتي  ملو  مھب ،

لك ءارتفاو ، بذك  هنأل  رمألا ؛ اذھ  نع  ملكتأ  نلف  تاقرسلا  اَّمأ 
عفدي نأ  نم  دب  بورحلا ال  ةراسخو  داتع ، ىلإ  جاتحت  شویجلا 
ةضفو ًابھذ  انقرس  اننأ  كیلامملا  يعَّدیس..موزھملا  اھنمث 
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انلمح اننأو  دجاسملا ، باوبأ  ىتحو  باشخألاو  ماخرلا  انقرسو 
ملو ةسرش ، برح  دعب  انِّقح  ىوس  لمحن  مل..رصم  نم  اًزونك 
نم تناك  امك  كیلامملا  دي  يف  اھانكرت  لب  ةرمدم  رصم  كرتن 
فیك فرعي  اِنّيدتُم  ًابیقر  اھیلع  انكرت  ةرملا  كلت  يف  نكلو  لبق ،

.كیلامملا عمط  حمجي 
* * *
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(8  ) دنھ ةداھش 
تیكبو میظعلا ، نزحلا  موي  ناك  يتمع  اي  انناطلس  لتقم  موي 
اھردص ىلع  بیلصلا  مسرت  يھو  اھتيأرو  ةیطبق ، ردص  يف 

ةسَّدقم ةعمج  تناكو  طابقألل ، ربكألا  دیعلا  ناك  رمھنت ، اھعومدو 
يف عومدلا  اھیف  رشتنتو  ملاعلا  ایحیل  لاطبألا  اھیف  تومي  ةنيزح 

لمألا ثعبي  هفیط  ًاناطلس  ناكو  .ءادھشلا  اھیف  دجميو  رصم ، لك 
َّالأ ىلع  نیعمجأ ، رشبلا  ةدحوو  رشلا  ةميزھو  سفنلا  ءاقن  يف 

اًموي اومسقأ  اولتقي ، وأ  اوعمطي  نأ  الو  اوردغي  وأ  اونوخي 
تاظحلك ُّرمت  لوصولا  تاظحلو  مودت ، مايألا ال  نكلو  مھناطلسل ،

.ایندلا كرتيو  ةياھنلا  يف  زوفي  نمل  َّالإ  اھل  دولخ  ال  اضرلا ،
نینیعب اًخماش  ًالیمج  ةَّرم ، لوأل  هتيأرو  ةليوز  باب  ىلع  هوقنش 

ناكو تارم ، ثالث  هل  ةحتافلا  أرقن  نأ  انم  بلط  نیتئداھ ، نیتتباث 
.هعقوتيو هریصم  فرعي 

هحور تيأرو  يمامأ ، قنتخي  هتيأرف  هلمعب ، موقي  نأ  لجرلا  رمأو 
ءاسنلا نإ  يتمع  اي  كل  مسقأو  .انلوح  موحتل  هدسج  نم  جرخت 

رصم كرتت  مل  هاركذ  نإو  اًمستبم ، باحسلا  قوف  میھي  ُهَنَْيأَر 
لھأ لك  هیلع  ىكبو  حاونلا  أدبو  تاخرصلا  تلع  .اذھ  انموي  ىتح 

ایح ناك  ول  ٌّيَح ، هلعل  .هنع  ناثحبت  يانیعو  كانھ ، تنكو  رصم ،
كیلامملا لك  نع  اًوفع  میلس  ردصأو  برحلا  تھتنا  .مویلا  ىتأل 
.ةریخأ ةَّرم  ةميزھلاب  فارتعالاو  حالسلا  ضفخ  بلط  ةماعلاو ،

يتیب ىلإ  ُتْدُع  .هدجأ  ملو  رصم ، لھأ  لك  نیب  هنع  ثحبأ  تنك 
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: لاق ىتح  يبأ  ينآر  نإ  امو  نیینامثعلا ، عفادمب  قرتحم  يبلقو 
..دنھ اي  نيزح  موي 

.يبأ اي  نيزح  مویلا  ةجودزم : ةرارم  يف  تلق 
تلخد يتمع ، اي  نيركذتتو  يباب ، تقلغأو  يترجح ، تلخد  مث 
ةنحم تناك  .هیسنت  نأ  دب  ال  ِتلقو : ينتأَّدَھو  اھتعاس  َّيلع 
انتعیبط يھ  هب ، تطبترا  اذل  كتایح ؛ يف  لجر  لوأ  ناكو  تھتناو ،

ىتح بلقلاو ، ندبلا  وزغيو  انحرجي  نم  لوأب  ثبشتن  يتنبا ، اي 
يتدحو ىلع  مدنأ  يئطخ ، يرركت  ال  اًرئاجو ، اًملاظ  ناك  نإو 

.ًابیبح سیلو  سینو  ىلإ  نیجاتحت  يفعضو ،
.توملا ىلإ  جاتحأ  ةرارم : يف  تلق 

ال اًمالك  نیملكتت  ءالھجلا ، مالك  اذھ  ِتلُقو : يدي  ىلع  ِّتَّبَر 
.تاكربلا يبأ  ةنباب  قیلي 

ىلإ اًدغ  يعم  نیبھذت  لھ  ديدج : نم  يندواري  لمألاو  ُتلق 
؟ ةليوز باب 

ةثالث ةقلعم  ناطلسلا  ةثج  ةيؤرب  يل  ةقاط  ال  يتمع : اي  ِتلقف 
.مايأ

.موي َّلك  بھذأس  - 
؟ ةناھملا هذھب  اًقلعم  ناطلسلا  يرتل  - 

.ناطلسلا ىرأل  - 
ثلاثلا مویلا  يفو  هرأ ، ملو  يناثلا  مویلا  يف  يتمع  اي  ُتبھذو 

، ریثكلاب تمدطصاو  ةقلعملا  هتثج  لوح  تردو  .عطقني  ءاكبلاو ال 
..هتيأر..ءالؤھ لك  طسوو..حوني  اذھو  خرصي  اذھو  يكبي  اذھ 

قلمحي ناكو  مویلا ، ءارمألا  سبالم  لماكب  اًخماش ، ًاليوط ، ناك 
ناتئلتمم امھأ  يردأ  ال  نیترجحتم ، نیتعمال  نینیعب  ةثجلا  يف 

، نیتتباث هانیع  تناك  .ظیغلاب  مأ  هركلاب  مأ  ةرارملاب  مأ  عومدلاب 
هھجو بوص  ترظن  .طقف  تیملا  ناطلسلا  ينیعب  ناقصتلت 
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، يدوجو ظحالي  يناري ، نأ  تینمت  َّينیع ، نم  زفقي  ينینحو 
ىلإ لَّوحت  هنأكو  كرحتي ، الو  هلوح ، رظني  رثكأ ال  وأ  ةعاس  يقب 

..ينآر مث..يرجح  لاثمت 
ناتعماللا ال هانیعو  هنايدانت ، يانیع  تناكو  اًریخأ ، اننیعأ  تقتلا 
ال قفأ  ىلإ  يھجو  ناقرتخت  ناتیجاجز  نانیع  امھنأك  يننايرت ،
الو يھجو ، يف  حاص  الو  مستبا ، الو  مَّلكت  ال  هكردأ ، الو  هیلإ  ُلَِصأ 

.ينفرعي هنأ  هیلع  ادب 
نأ تْفِخ  بیجي ، َّالأ  تْفِخ  ةملكب ، َِسبَْنأ  نأ  ىلع  ؤرجأ  ملو 

..يرمع نم  ىقبت  ام  ّطحي  مِ نأ  تْفِخ  لحريو ، ينكرتي 
همامأ انأو  يبضغ  الو  يترسح  فصأ  نأ  عیطتسأ  ال  يتمع ، اي 

اًمايأ ينلذي  مل  هنأكو  ينفرعي ، ال  هنأكو  ينع ، بيرغ  وھو 
بعالتي مث  ينعدخيو ، يب  بعالتيو  هترشاعم ، ىلع  ينھِرْكُيو 

ينتیل..لیحرلا ىلع  ينھِرْكُيو  مویلا ، ينلذيو  ىرخأ ، ةَّرم  يب 
.عومجلا مامأ  هتبرض  وأ  هھجو  يف  تخرص 

ىتح ددمتتو  عستت  يتميزھ  تناك  تیبلا  ىلإ  تدع  امدنع 
، هل تملستسا  ول  امبر  يسفن ، ُتْمُل  راحبلا ، دودح  ىلإ  لصت 

.لقألا ىلع  مالسلا  َّيلع  ىقلأل  دارأ  امك  بحلا  هتلداب  ول  امبر 
..ولو ول..هب  رعشأ  امب  هتربخأ  ول  امبر 

مالظ نیب  يھو  لیتقلا  ناطلسلا  ةجوز  يف  اھتظحل  تركف 
لجأ نم  اھنوبذعي  بیبحلاو ، جوزلا  تدقف  نأ  دعب  نآلا  نوجسلا 

.ریناندلا نزوب  وأ  بھذ  قيربب  لدتعي  نوكلا  تیلو  بھذلا ، ضعب 
، ةملك البو  ءاكب  الب  سلجأ  تنكو  ةرجحلا  يبأ  َّىلع  لخد  اھموي 

تنأ قفر : يف  لاق  .هلكش  الو  هنول  ىرأ  الو  طئاحلا  ىلإ  رظنأ 
نأ ديرأ  يننكلو  ةنيزح ، مايأ  يھ..نیفرعت  ةلضفملا ، يتنبا 

.ينیلذخت ال  يتوم ، لبق  كیلع  نئمطأ 
.اًدبأ كلذخأ  نل  ىسأ : يف  تلق  ديري ، ام  فرعأ  تنكو 
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.هملعو هقالخأ  لجأ  نم  كل  هُترتخا  لجر  نم  نیجوزتت  - 
.قطنلا عیطتسأ  ةتماص ال  تیقب 

؟ نیلعفتس لھ  ديدج : نم  لأس 
تام هنأ  دب  ال  يدیب ، هتلتق  تنكل  ریمألا  اذھ  ُتلباق  ول  لاق : مث 

؟ دنھ اي  تام  لھ  اوتام ، نم  عم 
.تمي مل  يبأ : لاؤس  ببس  فرعأ  انأو  تلق 

؟ ِتفرع فیكو  - 
.ناطلسلا ّدوي  عِ نم  عم  هتيأر  - 

، هتميزھو هترسحو  امات  اًوحم  يضاملا  وحمن  لاقو : هسأر  َّزھ 
..انأ يلجأ  نم  ديدج ، نم  أدبنو 

..تقولا ضعب  ىلإ  جاتحأ..ةصرف  ينطعأ  ىسأ : يف  تلق 
ال ِتمَّلعت ، لاق : مث  يدلخ  يف  رودي  ام  لك  فرعي  هنأكو  َّيلإ  رظن 

.ِتملعتو نآلا  ِتمھف  كنأ  دب 
قحتسي نم ال  ملظأ  ال  ىتح  ةصرف ، ينطعأ  ٍّجرت : يف  تلق 

.ریخ لك  ىوس  ينم 
.دنھ اي  اًنسح  ٍّدَج : يف  لاق 

* * *
يجورخ دنعو  يتمع ، اي  فرعأ  يسفن ، نم  ّيلع  نیفاخت  ِتنك 

نكلو ًاباجح  يدترأ  تنكو  يمامأ ، اًدايز  تدجو  ةقيدحلا  ىلإ 
ىلإ ةدوعلاب  تممھو  جرحلاب  ترعشف  اًفوشكم ، ناك  يھجو 
ةصرف ينتیطعأ  ْنإ  بدأ : يف  لاقو  ينفقوتسا ، هنكلو  تیبلا ،

.يرمع لاوط  نانتمالاب  رعشأسف  ةدحاو ، ةملك  كعم  ملكتأ 
.لضفت تلق : مث  يلوح  ترظن 

ُتبصُأ يننأ  ىلع  ردقلا  ركشأ  هنم ، ملعتأو  كدلاو  قفارأ  لاق :
وھ سأیلا ، تقو  يرزأ  نم  َّدشو  يناعر  كدلاو  نأو  كراعملا ، يف 
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.میكحو میظع  لجر 
.كل اًركش  هیلإ : رظنأ  انأو ال  تلق 

، تیساق امو  ىرج  ام  فرعأ..يل  يحمسا  دنھ ، دنوخ  لاق :
.انلك دحتن  نأو  بورحلا  تقو  اًعم  فقن  نأ  انبجاو 

، هلوح نم  رشتني  ریخلاو  قحب  ًالیمج  اباش  ناكو  هیلإ  ترظن 
؟ كیلامملا عم  تبراح  َمِلو  تلقو :

لِّضفأ تنك  كیلامملا ، لجأ  نم  سیلو  يدالب  لجأ  نم  تبراح  - 
يف نبصتغُيو  نيرعتي  مھؤاسنو  لاجرلا  سوءر  ةساكتنا  ىرأ  َّالأ 

يتاوخأ رصم  ءاسن  .ودبي  ام  ىلع  رادقأ  اھنكلو  تاراحلا ،
.يفرش نھفرشو  نھتمرحو 

قرس الو  بصتغا  ال  هقالخأو ، هقفر  يف  رالس  سكع  يل  ادبو 
اي بیط  تنأ  ءطب : يف  تلق  .ىغطو  ملظ  الو  يدسجو ، يبلق 

.ریخ لك  كل  ىنمتأو  يخأ ،
فرعأ كدلاو ، كیلع  هضرع  امیف  طقف  يركفت  نأ  ىنمتأ  لاقف :

.ةريرم تايركذلا  نأو  بعص  تقولا  نأ 
يعم كملظأ  نل  دابعلل ، اًملظ  يفكي  يخأ ، اي  تلق : مث  تقرطأ 

.لاجرلا ریخ  تنأو 
لكب ينتربخأ  كتلاخ  ينینعي ، ثدح ال  ام  لاق : مث  اًجرحم  ادب 

نھرثكأو رصم  يف  ْنَم  لضفأ  كنأب  اًنیقي  ينديزي  اذھ  ءيش ،
.ةراھط

فیكو اذكھ ، لقعلا  براحت  نأ  سفنلل  فیك  اھتعاس  فرعأ  ملو 
.عیطتسأ نكأ  ملو  يكالھ ! يف  ًابغار  اھعم  دحتي  نأ  بلقلل 

..نكلو يخأ ، اي  ينذخاؤت  ال  تفاخ : توص  يف  تلق 
تقولا نم  هل  دب  الف  اًمتعم  كبلق  ناك  اذإ  اًعرسم : ينعطاق 

كنزح مھفأ  ءيش ، لك  ةيؤر  ىلع  كدعاسي  نَّمم  دب  الو  ءيضیل ،
.كفوزعو
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دي يف  ءوضلا  نكلو  باوص ، ىلع  تنأ  متعم ، يبلق  تلق :
.يخأ اي  ينرذعا  يطعي ، نأ  بلقلل  سیل  ءوض  البو  دحاو ، ناسنإ 

.ریخلا قحتست  بحتو ، ردقت  نم  عم  اًمود  اًملاس  كديرأ 
.ةملك الب  تلحر  مث 

* * *
يف معط  شیعلل  دعي  مل  يلامتحا ، قوف  قشعلا  اذھ  ، يتمع اي 

فرعأ تنكو  يتوخإ ، ضعبو  يمأ  تدقف  دق  تنكو  نول ، الو  يمف 
ينملظ لجر  دقف  نأو  ةینافلا ، مايألا  هذھ  ةعاضب  وھ  دقفلا  نأ 
َبلقلا َكَلَم  هنكلو  كلذك ؟ سیلأ  ينحرفي ، نأ  دب  يندبعتساو ال 

.هركلاو ةریحلا  لك  رمغو  يتمع  اي 
ىوس يترجح  رداغأ  ملو  مویلا ، مظعم  ينقذ  دنست  يدي  تناك 

..تاظحل
باحس يننأك  ، ءيش ال  يننأكو  يدوجو  هانیع  تقرتخا  فیك 

فیك مايألا ، ىوس  هنم  ىقبي  الو  ىشالتي  وأ  حير  لوأ  عم  راھني 
؟ ىدملا اذھ  هتوسق  غلبت  نأ  نكمي 

.لزأ ملو  هلوح  موحأ  تنكو 
، ماقتنالا ديرأو  هنم  بضغأ  ةرات  ينكرتت ، لذلا ال  مايأ  تايركذو 

نم ةرايزب  اًموي  تئجوفو  .ًالیل  هیعارذ  ىنمتأ  انایحأو  هدقتفأ ، ةراتو 
اھنإ تلاقو  تھاب ، اھھجوو  ةدیحو  تناك  انتیب ، ىلإ  رادلا  تس 

، اھمأ لاح  نع  اھتلأسو  يرابخأ ، فرعت  نأو  ينع  لأست  نأ  تدارأ 
ام ىلع  ةعاس  فصن  يعم  تیقبو  اھرزأ ، مل  ينأ  نع  ترذتعاو 
نأ دقتعأ  ةرايزلا : ةياھن  لبق  ىسأ  يف  تلاق  .لقأ  وأ  رَّكذتأ 

.لاحلا هذھ  ىلع  ينكرتو  تام  دق  يبیبح 
كفرش يف  طيرفتلا  رذحلا ، نم  كل  دب  ناك ال  باتع : يف  تلق 

.ةلوھسلا هذھب  سیل 
؟ يرمأ فشكنا  ول  دنھ  اي  نآلا  لعفأ  اذامو  يكبت : يھو  تلاقف 
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يل ادبو  اھدصق ، ُتمھف  دقو  عزف  يف  يمف  ىلع  يدي  ُتعضو 
لھ ىسأ : يف  تلاق  .لقألا  ىلع  عبارلا  اھرھش  يف  لماح  اھنأ 

؟ ينيدعاست نأ  نكمي 
؟ فیك كدعاسأ ! ةشھد : يف  تلق 

نم يبأ  تومیسو  مايأ  دعب  يرمأ  فشكنیس  نكلو  يردأ ، ال  - 
.ةحیضفلا

، دونجلا اھبصتغا  ةاتف  مك  نیفرعت  تلاق : مث  يناوث  تتكس 
ءاسنلا برحلا  يفو  برح  يھ..تاریثكلا  كلذك ؟ سیلأ 

.تاحابتسم
؟ كوبصتغا نیینامثعلا  دونجلا  نأ  يعَّدتس  بضغ : يف  تلق 

عم اذھ  اولعف  ينودجو ، ول  دیكأتلاب  يننوبصتغیس  اوناك  - 
.بذكأ انأ ال  يریغ ،

.كعم سیل  نكلو  معن  كریغ ، عم  اذھ  اولعف  رارصإ : يف  تلق 
يننأل ينيدعاستل ؛ كتئج  تلاق : مث  ٍّدحت  يف  َّيلإ  ترظن 

يبأ ناك  فیك  نيركذتت  كتيامح ، لیمج  انل  نیلمحت  كنأ  ترَّوصت 
؟ كب اًفوءر 

قيدص سیلأ  رالس ؟ ریمألا  ةدعاسم  يبلطت  مل  َمِل  تلق :
؟ كتلئاع

؟ تننج لھ  .ينحبذل  فرع  ول  تلاقو : تفجترا 
ىلإ تانبلا  فرشب  يلابي  هنأ  فرعأ  نكأ  مل  ةرارم : يف  تلق 

.نھضارعأ ىلع  فاخيو..دحلا  اذھ 
؟ دنھ اي  هنم  ةبضاغ  تنأ  - 

.انطبري ءيش  ال  هنم ؟ بضغأ  َمِلو  ظیغ : يف  تلق 
نم تجرخو  لساكت  يف  رادلا  تس  تماقف  تمصلا  داس 

.يترجح

724



تسیل يتبیصمف  انأ ؛ يتبیصم  نمو  اھقمح  نم  ظیغ  يف  ُترفز 
الو بلقلا  كرتي  ال  ناطیش  يف  نكلو  ءاشحألا ، يف  لفط  يف 

رظني وھو  ينري  مل  فیك..فیك  اھنیح ، يلقع  دقفأ  تدك  همحري ،
.هبلق يف  رثأ  َّيأ  كرتأ  مل  فیك  َّيلإ ؟

، دبألا ىلإ  رظتني  نل  اًدايز  نإ  لاقو  دايز ، بلط  يف  يبأ  َّحلأ 
ال يبأ ، اي  هملظأ  نأ  ديرأ  ال  تلقو : َّينیع  يف  عومدلا  ترقرتو 

.هل حلصأ 
؟ اذامل لاق : مث  َّيلإ  هرظن  يبأ  لاطأ 

عیطتسأ ال  هئات ، يلقعو  قَّزمم  يبلق  قدص : يف  تلق 
.رئبلا هذھ  ىلإ  تيوھ  نأ  دعب  ضوھنلا 
.ریكفتلا كنم  تبلط  كتاملك ، مھفأ  ال  - 

، هل ملظ  اذھ  يف  نكي  مل  ول  هجوزتأس ، تنك  يننإ  كل  مسقأ  - 
.دحأ ملظب  يل  ةقاط  الو 

نم ٌّسم  ينباصأ ، ام  فرعأ  نكأ  ملو  اھموي ، ًابضاغ  يبأ  جرخ 
.ناطیشلا نم  وأ  امبر  ِّنِجلا 

رجفلا غوزب  عمو  اًراسيو ، اًنیمي  بَّلقتأ  تذخأ  اھتلیل ، منأ  مل 
اي جراخلاب  كرظتني  سمھيو : ينظقوي  يخأ  توص  تعمس 

..دنھ..دنھ
.يلاحل ينكرتا  تلقف..نآلا : هیلإ  جاتحأ  الو  هحازم  فرعأ  تنكو 

..يفلخلا بابلا  مامأ  كرظتني..نيدلا  ماسح  ديدج : نم  لاق 
، يئادر تيدترا  يھجو ، ىلع  ئفكنأ  تدكو  يبلقب ، تكسمأ 

..يفلخلا بابلل  ةعرس  ىصقأب  تيرجو 
اي كاَّيإ  حازملا ! اذھ  ام  تحص : اًدحأ ، دجأ  ملف  يلوح  ترظن 

! ..ىرخأ ةَّرم  يعم  حزمت  نأ  سمش 
، ىشالتو هناصح  ىلع  ينلمحو  يمف  متكو  يفلخ  نم  لَّلست 
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نل يعلضأ  نیب  وھف  يھتني ؛ َّالأ  دب  ًالیمج ال  اًملُح  ملحأ  يننأكو 
.ةملك الب  ينلزنأو  ءارحصلا  يف  فقوت  حزحزتي ،

سبالم يدتري  نكي  مل  نيدلا ، ماسح  سیلو  مویلا  رالس  ناك 
اًحضاو ناك  هفیسو  براحم ، ينیع  اتناك  هینیع  نكلو  ءارمألا ،

.يدتعي نم  بھري  هئادر ، ىلع 
؟ كلاح فیك  لاق : مث  هلوح  رظن 

ىلإ يمامأ  ىقبي  نأ  ىنمتأو  هنم ، َّينیع  ألمأ  ُتنك  بجأ ، مل 
.يعمو يلوح  هنأو  ریخب  هنأ  فرعأو  هیلإ  رظنأ  نأ  طقف  ديرأ  دبألا ،

..دنھ لاق : مث  َّيلإ  هرظن  لاطأ 
نل..ریخب ُتسل  ةرارم : يف  تلق  مث  يتفش  ىلع  تضضع 

.اًدبأ ریخب  نوكأ 
نم ةمتعلا  اھیف  دادزت  ةنمزأ  يھ  لاق : مث  ينع  هینیع  رادأ 

يھاضت ةبیصم  ال  ُّرمت ، مايألا  لك  ُّرمتس ، مايأ  يھ  انلوح ،
..ةميزھلا

يقبأ لاقو : نايدانتو  ناقاتشت  يانیعو  ديدج  نم  َّيلإ  رظن  مث 
..يرمتسا مث  ناك  ام  ركذتي  اًریغص  كبلق  نم  اًءزج 

مايأ يھ..ينتیسن  كتننظ  تئج ؟ اذامل  بضغ : يف  تلق 
..َتلق اذكھ..ُّرمتس 

..كدي ينطعأ  مویلا ؟ بضغلا  َمِل  هدي : ُّدمي  وھو  نانح  يف  لاق 
ةوق يف  هدي  ىلع  اھتقلغأو  يدي  تددم  مث  ةھرب  يلوح  ترظن 

.ينرَّیح ًالاؤس  كلأسأ  تئج  لاقف :
.ریمأ اي  لأسا  - 

يشمت نأ  نكمي  ناك  يبایغ ؟ يف  كدلاو  ىلإ  يلحرت  مل  َمِل  - 
ىتح يتیب  يف  تیقب  كنكلو  موي ، فصن  نم  لقأ  يف  كتیب  ىلإ 

؟ اذامل ةیناديرلا ، نم  ُتدع 
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دوعت ىتح  رظتنت  كلعج  يذلا  ببسلا  سفنل  ءطب : يف  تلق 
ينلصوت َْمل  َمِل  .يبأ  تیب  ىلإ  ينلصوت  نأ  لبق  ةیناديرلا  نم 

اذامو..رصنلا يف  عمطت  َتنك  ریمأ ؟ اي  برحلا  لبق  يبأ  تیب  ىلإ 
؟ ترصتنا ول  يب  لعفتس  تنك 

حرشأ اضيأ  تْئج  مویلا..ضام  اذھ  ملألا : نم  ءيش  يف  لاق 
تاجوز ریصم  نیفرعت  .كیلع  تطلتخا  اھلعل  ءایشألا ، ضعب  كل 

نجس يف  اھبِّذَعُي  ناطلسلا  ةلمرأ  ىتح  نآلا ؟ كیلامملاو  ءارمألا 
نیب قِّرفي  ال  نمز  اذھ  .اھبھذ  يف  الإ  نوعمطي  ٌجمھ ال  ملظم 
ُّيأ ..ةقرسلاو  مھنلا  نمز  ريرشلاو ، ّیطلا  بِ نیب  الو  دبعلاو  كِلَملا 

..لیحتسم..مویلا ملظم  اھریصم  يكولمم  ریمأل  ةجوز 
؟ ينجوزتت نأ  لیحتسملا ؟ ام  ةرسح : يف  تلق 

.كجوزتأ نأ  يدي : ىلع  هتضبق  ديزي  وھو  ةمارص  يف  لاق 
؟ يتميزھ يف  راصتنالا  ام  هتاملك : مھف  لواحأ  ال  انأو  تلق 

بلق نم  ىقبت  ام  لتقت  مأ  سئاب  قوش  يف  ةایحلا  ثعبت  تئجأ 
؟ مولكم

..كارأ تئج  ةقر : يف  سمھو  ينم  برتقا 
؟ اذامل - 

ىلع يِقبُي  نأ  ىلإ  يدنجلا  جاتحي  ةفزاجملا  تاظحل  يف  - 
.يتنینأمطو ينكس  وھ  كھجوو  هتنیكس ،

اي نئاخلا  نع  ثحبت  تنك  ٍكاب : توص  يف  اھتعاس  تسمھ 
سیلأ فرعت ، .اياونلا  نم  دكأتتل  بولقلا ؛ يف  صوغت  تنك  ریمأ ،

؟ كلذك
.فرعأ ةھرب : دعب  لاقف 

نم لمحتأس  هب ؟ ُّرمي  امو  يبلق  اياشح  فرعت  - 
..لمألا ضعب  ينیطعأ..ول..دوعت  نأ  ينتدعو  ول..ربصأس..كلجأ 

كتملظ هیتفش : ىلع  اھیقبيو  همف  نم  يدي  بِّرقُي  وھو  لاق 
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اھل يتینانأ  ىتح..ىرخأ  ةَّرم  كملظأ  نأ  عیطتسأ  ال..امبر  ةَّرم 
...نیملعت ول  دودح ،

ىوس ثدحي  حدافلا ال  ملظلا  ةوق : يف  هدیب  كسمأ  انأو  تلق 
تقرح ریمأ  اي  عفدم  ةبرض  يھ  هدعب ، نوك  میقتسي  الو  ةَّرم ،

.هریمدت نكمي  ام  الو  هذاقنإ  نكمي  ام  َّقبتي  ملف  تسھدو 
تعضوو هردص ، ىلإ  يسأرب  تھجتا  يننضتحاو ، هیلإ  ينبذج 

مايأ يھ  تلقو : هنع ، ثحبأ  ام  دجأ  يلعل  هبلق  ىلع  ينذأ 
، ةدحاو ةخرص  الب  رانلا  تابرض  ىقلتت  رصم  نایسنلاو ، ةميزھلا 

.باتعالو عفني  مول  ال  ةدحاو ، ةخرص  الب  موي ، لك  تومأ  انأو 
ىتح اھب ، يل  لبق  ةوق ال  يف  رثكأ  ينَّمضف  هبلق ، عضوم  تلَّبق 

ُتطحأ .لابأ  ملو  اًضيأ  يھ  تقرتحاو  تقِّزُم  يعلضأ  نأ  تننظ 
تلق ةرمو  ماسح ، تلق  ةَّرم  نیترم ، همساب  تسمھو  هرھظ 

ام ديدج ، نم  لأسأس  ریمأ ، اي  بجت  مل  تلق : مث  رالس ،
لك رمغتل  تئج  يتميزھ ؟ يف  راصتنالا  امو  يباذع  يف  ةداعسلا 

؟ لحرت مث  يسفن  نم  ىقبت  ام  قرغتو  يمايأ 
وأ مویلا  كنم  يجاوز  اًموي ، نیمھفت  كلعل  كل  حرشأل  تئج  لب  - 
اي ةبراحم  تنأ  .محري  الو  مھفي  نم ال  دیب  كبذعیس  ناك  سمأ 

.كبھرت فویس  الو  كرمدت  ران  ال  اًمود ، ةرصتنمو  دنھ 
ام عفادملاو  فویسلا  تناك  ول  هردص : لبقأ  انأو  ةرارم  يف  تلق 

.يل راصتنا  الف  حورلا  ىلع  تضبق  كنكلو  ُتلَّمحتل ، براحأ 
.كیلإ تقتشا  اھیف : سمھو  ينذأو  يتنجو  لَّبق 

جوزمم ریمأ  اي  يقوش  ةالولا ؟ تانبو  تاریمألا  مامأ  نوكأ  نمو  - 
.تقولا لك  حورلا  يف  رخني  قوش  اذھ  سأیلاو ، ِّكشلاب 

هنیقي الب  نكلو  ُّرُّضلا ، هَّسم  نأ  دعب  بويأ  زجع  زجعت  حور  كانھ  - 
اھتميزھ ال حورلا  نیلوقت  تنك  ایبن ، سیل  اھبحاصف  ةاجنلا ، يف 

.وتلل اذھ  تلق  اھیف ، ةعجر 
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..ديدج نم  اًعم  أدبن  تھتنا ، برحلا  - 
اذل يئانف ، اھتياھن  يف  يل ، ةبسنلاب  ِهتنت  مل  ةرارم : يف  لاق 

.كیلإ تئج 
ریثكلا كانھ  تلقو : بلقلا ، ىلع  مالظلا  َّمعو  يسفن  تضبقنا 

.كل هلوقأ  نأ  ديرأ  يذلا 
.ءيش لك  فرعأ  لاقو : يرعشب  هتیحل  َّكَح 

..ةدحاو ةَّرم  رایتخالا  يل  كرتا  - 
ىھتنا يرمأ ، يف  يثحبت  الو  ينع  يلأست  ال  مسح : يف  لاق 

...رمعلا لك  تقولا ، لك  كعم  ُتیقبل  نامزلا  لدتعا  ول  ءيش ، لك 
يعزناو يسناو  يجَّوزت  لاقو : ينكرتو  ةوق  يف  يدي  لَّبق  مث 
.دنھ اي  اھعازتنا  نم  دب  الف  اھب ، كیلع  لخبت  ةداعس  مايألا  نم 

نم ىفتخاو  يتیب ، ىلإ  ينداعأو  هسرف  ىلع  ينلمح  مث 
.حورلاو سفنلاو  رمعلاك  يمامأ 
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(7  ) رالس ةداھش 
لتقم دعب  تاكربلا ، ابأ  اي  هنع  بتكت  نأ  دب  كلذ ال  دعب  ثدح  ام 

هخومش يف  كلم  الو  هدعب ، ناطلس  الف  ریخألا  رصم  ناطلس 
ةثالث هلاجر  نحن  انمامأ  هتثج  ّلُعو  تقِ ِلتُق  نأ  دعب  اًموي ، يتأیس 
لجرلل ةبسنلاب  يْزِخلاف  توملا ؛ وأ  ماقتنالا  نم  دب  ناك ال  مايأ 

اماع اًوفع  ردصأ  هاش  میلس  مركأو ، هنم  محرأ  توملا  ءاصخإلاك ،
ٍّفََشت امنإو  اًفطعو ، ةمحر  سیل  ةماعلا ، نعو  كیلامملا  نع 
تھتنا اھزجعو ، ةراسخلا  ىنعم  فرعيو  يدنج  وھف  نایغطو ،

سوقطو كسانم  برحلاو  ةوقلاب ، سیلو  رانلاب  هحلاصل  برحلا 
هانیطعأ نم  اھیف  لتقُي  ال  فارعأو  قالخأ  اھلو  انل ، ةبسنلاب 

اوفرع..رصم لھأ  فرع  تویبو ، عماوج  اھیف  قرحُي  الو  نامألا ،
.مھنم نمو  مھل  نم  اونقيأو 

نحن انَمَسَق  َسَْنن  ملو  ةميزھلاب ، لبقن  مل  تاكربلا ، ابأ  اي  ال 
نحن انطَّطخو  نئاخلا ، مث  هاش  میلس  لتقن  نأ  انمسقأ  ةثالثلا ،

نأ ةطخلا  تناكو  ءایحأ ، اھنم  جرخن  نل  اننأ  فرعن  ةیلمع  ةثالثلا 
ةئیھ يفو  حالس  الب  میلس  ركسعم  ىلإ  هقيرط  لانيإ  دجي 
ىتح رظتنن  نأ  انرود  ناكف  يلداعلاو  انأ  امأ  هب ، قوثوم  ٍقاس 

يف حبسن  مث  هركسعم  عم  لینلا  سایقم  ىلإ  میلس  لقتني 
لانيإ امنیبو  میلس ، ناكم  ىلإ  سایقملا  لفسأ  نم  لخدنو  رھنلا 
لتقنو لخدنو  مھضعب  نحن  حبذن  دونجلا ، ىلإ  رمخلاو  ءاملا  مِّدقي 

نم نأ  وھ  مَسَقلا  ناكو..ةثالث  انك  اندحأ ، هلتقي  وأ  هاش ، میلس 
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ناك امھم  اًدبأ  هقافر  هنع  ىلختي  نلف  نیینامثعلا  دي  يف  اَّنم  عقي 
بذعي نلف  نیینامثعلا  دي  يف  عقي  نم  نأ  وھ  قافتالا  ناك  .نمثلا 
لتقُیس لب  نیفصن ، هنطب  قشت  نلو  هفارطأ  عطقت  نلو  نینس ،
تماد ةقادصل  اًصالخإو  ةمحر  اندحأ  هلتقیسو  لاحلا ، يف 

.اننیب رمع  ةرشعو  تاونس 
طبترت نأ  دنھل  ديرأ  نكأ  ملو  اًمتح ، تومأس  يننأ  فرعأ  تنك 

ىلع ةطخلا  تراسو  .اًدبأ  رالس  مساب  اھمسا  نرتقي  نأ  الو  يب ،
انعمو يلداعلاو  انأ  تحبسو  سارحلا ، لانيإ  ىَھَْلأو  هجو ، لمكأ 

تھجتا مث  هتلتقو ، سراحلا  تعراصو  ًالوأ  انأ  تلخدو  انتحلسأ ،
انأ انيرجف  ًاطیسبو ، ًالھس  فدھلا  ادبو..ثلاثلاو  يناثلا  سراحلل 

، عوزفملا هھجو  انيأرو  هتخرص ، انعمسو  میلس  ىلإ  يلداعلاو 
تظقيأ مث  هب ، كسمأو  هعارذ  يف  لانيإ  نعط  سارحلا  دحأ  نكلو 

: ةوق يف  يلداعلا  يل  لاقف..اًثلاثو  ًایناث  اًسراح  تاخرصلا 
..ةعرسب ءاملا  يف  ْصُغ..برھا 

دق يمھس  ناك  هءارو  سطغأ  نأ  لبقو  ءاملا ، يف  سطغ  مث 
باصأ هنكلو  میلس ، ىلإ  هجتا  رخآ  مھسو  لانيإ ، بلق  ىلإ  هجتا 

قدانبلا تاقلط  توص  تعمسو  تسطغ  هيدتفي ، ناك  اًسراح 
، هایملا يف  رانلا  سرحلا  انیلع  برضي  نأب  رمأي  وھو  میلس  توصو 

انصغو ةحابسلا ، يف  انررمتساو  يمدق ، يف  ةیقدنبلا  ينتباصأ 
.تقولا ضعب  لینلا  درو  نیب  انأبتخاو  ةھرب 

همف نم  طقاستت  هایملاو  ثھلي  وھو  يلداعلا  هجو  ىلإ  ترظن 
.ناطلسلا مھسلا  بصي  مل  تلق : مث  هینیعو 

؟ لانيإ تلتق  لھ  هبصي ، مل  ثھلي : وھو  دَّدر 
.معن تلق :

، انوجن ول  راظنألا  نع  يفتخن  نأ  دب  ال  لاق : مث  حایترالا  هیلع  ادب 
.انئانف وأ  ةَّمُغلا  ءاھتنا  ىتح  اًدبأ  ىقتلن  الو 
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يف تيأرو  میلس ، ةمیخ  ىلإ  ةدوعلا  يف  اھتظحل  تركف 
نأ دعب  سارحلا  ينلتقي  مث  هقنخأو ، هیلع  ضقنأ  يننأ  يتلیخم 

.فیسلاب هلتقأ  الو  هقنخأ  تنك  .تومي 
، ةميزھلل لامتكا  اذھ  اًدیعب : حبسیل  هدي  عفري  وھو  يلداعلا  لاق 

.تعطتسا ول..شیعت  نأ  لواح 
ترعشو ىشالتتو ، أدھت  مث  رھنلا  جاومأ  مطلت  نارینلا  تيأر 

مالظلا َّصتماو  يلوح ، نم  هایملا  ضافتناو  صاصرلا ، ةَّجرب 
.ىرج دق  امو  ناك  ام  لك  احمو  قدانبلا ، تاحیصو  نارینلا 

سمطو َّينیع  لایخلا  ىَشغو  َّينذأ  يف  تاملكلا  تَّود 
قفألا يف  تيأر  میلس ، قنع  لوح  َّيدي  ىرأ  تنكو  قيرطلا ،

ىلإ تدعو  تحبس  ول  رھنلا ، ىلإ  لانيإ  ةثجب  يقلت  دونجلا 
ةحارو ةمعن  ندبلا  تومو  توملا ، نم  ةاجن  الو  برھلا  َمِل..میلس 

لتق نأو  امبر ، تاظحل  يلقع  تدقف  يننأ  فرعأ  تنكو  ذاقنإو ؟
تاظحل ةداعتسا  نأو  رصنلا ، ةلاحتسا  لیحتسم  نآلا  میلس 
ىدتراو كیلامملاو  ةماعلا  محتلا  امدنع  ةلیحتسم ، لوصولا 

، كیلامملا فویسب  ةماعلا  كسمأو  نیحالفلا ، ةيدرأ  كیلامملا 
.نیح ىلإ  ولو  اھتظحل  انرصتناو  رورغلاو ، بضغلاو  ملظلا  ىشالتو 

لایفألا نزوبو  ىسقأ  عقوب  نوكت  اذھك  راصتنا  دعب  ةميزھلا 
.رھنلا سارفأو 

.يلداعلاو انأ  انبرھ  مث 
حارأ اذھو  يدیب ، يقيدص  تلتقو  اھموي  ىرسیلا  يمدق  تبیصأ 

لك تحبصأو  فعاضتو ، نزحلا  دادزاو  اھعور ، نم  أَّدھو  سفنلا 
تلمتكاو لمألا  ىشالت  مویلا ، كلذ  ذنم  ةنيزح  يتاعمُج 

.ةميزھلا
يحراجلا دوعسلا  ابأ  اب  فراعلا  تدصقو  لبجلا ، ىلإ  تبرھ 

هكراشأ ينكرت  ةيادبلا ، يف  يعم  ملكتي  ملو  هدنع  تثكم  ..
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يدوجو ناك  ول  موي  دعب  هتلأس  امدنعو  ةملك ، الب  هتیبم  ناكم 
رَجَْضأ نأ  يل  فیك  نكامأ هللا ، اھلك  يھ  هئودھ : يف  لاق  هقياضي 
تومن مث  انل  اھنأ  عنتقن  ءایشأو  نكامأ  يھو  يكلم ؟ سیل  اذھو 
ایندلا عاتمو  مودي ، زوفب ال  حِرَف  قمحأ  ودع  اھفطخي  وأ  اھكرتنو ،

اي َقْبا..هیلع  ةرطیسلا  الو  ضبقلا  نكمي  ال  دیعب ، وھو  ًابيرق  ودبي 
.هللا نم  ضرتقن  تنأو  انأف..ناكم  ِّيأ  يف  ينب 

، ٌّمَغ هلك  هجوب  همامأ  تسلج  مث  خیشلا ، ءارو  تیلص 
روعش الو  لجخ  الب  ةرم ، لوأل  امبر  تیكب  لوقلا ، كقدصأسو 

هسفن ترھطت  رشبلا ، لكك  سیل  يحراجلا  خیشلا  .ةناھملاب 
يورت الو  عوج  نم  معطت  يتلا ال  ةینافلا  ةایحلا  لیصافت  تزاتجاو 

.شطع نم 
، يلخادب ریثكلا  كانھ  ناك  ملكتي ، ملو  يفتك  ىلع  تبر 
، اھب زاف  نئاخلاو  تنقيأ ، اذكھ  وأ  طقف  انأ  يل  تناك  ةميزھلا 

اوعاطتسا ول  اھوبھن ، رئامعلا  ىتح  اًرصتنم ، داع  عماطلا  دئاقلاو 
.اولعفل مارھألا  روخص  لمح 

امل وھلو  بعل  ایندلا  نأ  تنقيأ  ول  ةھرب : دعب  قفر  يف  لاق 
ىقرأ وھ  امل  كَّمغ  َتزتجال  رورغلا  عاتم  اھنأ  َتفرع  ولو  َتیكب ،
مزھنا نمو  رصتنا  نم  لاجرلا ، دیب  ةبعل  بورحلا  ينب ، اي  .مھأو 

الو عفني  راصتنا  الو  نیح ، دعب  بعللا  ُّضفنيو  هناكم ، ىلإ  دعي 
دعب َّيلإ  َلاعت  نوتیم ؟ مھنأو  تیم  كنأ  ملعت  ملأ  .عفشت  مئانغ 

عماطلاو نئاخلا  لتق  دوت  َتنك  ديدج ، نم  ملكتن  نمزلا  نم  نیح 
طاطخلا سیلو  كلخادب  يدنجلا  كیلع  رطیس  عطتست ؟ ملو 

ربلا ىلإ  رُبعاو  نِقَيأ  مث  مھفاو  رَّكذت  .هللا  تاملك  لمأتي  يذلا 
عماطلا لتقت  مل  ْنإو  تومیسف ، نئاخلا  لتقت  مل  نإ  .رخآلا 

يھ لامو ، ضرأو  رصن  عفني  نل  مویلا  يتأي  امدنعو  تومیسف ،
.نولئاز نحن  اننكلو  ةیقابو ، اھنع  عفادت  يتلا  ضرألا  هذھ  ةعئار 

733



اھنأك هوشي ، مل  ًاناكم  اھیف  كرتت  الو  سفنلا  لكأت  يتميزھ  - 
.فارطألا كرتي  ماذُج ال 

نم أدباو  فقوت  میلس ، بلقب  َتلعف  ام  َتلعف  خیشلا : لاقف 
فقوت هتیب ، ىلإ  ٌّلك  نوبعاللا  ضفناو  تھتنا ، ةبعللا  هذھف  ديدج ،
ربصو مزعب  ةميزھلا  زایتجا  يفو  راصتنا ، ءدبلا  يف  ديدج ، نم  أدباو 

.يدتعملاو ودعلل  يزخ 
يتلا ءدبلا  ةطقن  يھ  ءاكبلا : نع  تفقوت  دقو  ءودھ  يف  تلق 

نأ عیطتسأ  ال  نامثع ، دالوأ  عم  لمعلا  عیطتسأ  الف  ينِرّیحت ،
لثم توملا  عیطتسأ  الو  مھدئاوم ، ىلع  لكآو  مھناطلسل  وعدأ 
اًئیش نوكأ  نأ  عیطتسأ  ينتیلو  يلوح ، نم  ىضوفلا  كرتو  لانيإ 

يلغت ةزرابملاو  لیخلا  بوكر  نع  تفقوت  ول  يدنج ، ىوس  رخآ 
ةماعلا نم  تسلو  نیینامثعلا ، دنع  اروجأم  تسل  روثتو ، يقورع 

.ءاملعلا الو  نییفرحلا  الو 
كسفن يف  ِرّكفت  دعب ، رھنلا  زتجت  مل  لاق : مث  خیشلا  مستبا 

ءافتكا ىلإ  سفنلا  رھن  ْزتجا  ایندلا ، َّدعتت  ملو  بلقلا  غارف  ءلمو 
.لصت حورلا 

.ایندلا لك  نع  يحنتلل  كتَّوُق  كلمأ  ال  - 
نم كیلع  يلمت  نأ  كسفنل  سیل  اھِلّلدت ، الو  كسفن  دھاج  - 
لبق روجفلا  اھب  ةفیعض ، يھف  ىوقألا ؛ يھ  اھلعجت  ال  نوكت ،

.ىوقتلا
؟ اذھ لعفأ  نأ  يل  فیكو  - 

الو هب ، يل  ةقاط  اَّمع ال  ينلأست  ال  لاق : مث  ديدج  نم  مستبا 
، تقولا ىلإ  جاتحت  ةقیضلا ، هدودحو  لقعلا  زجعب  ينِرّكذت 

ةقاش ةلحرف  سفنلا  داھج  امأ  عيرسو ، لھس  فیسلاب  داھجلاف 
.ةیحضتو زایتجاو 

* * *
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، أرقيو لمأتي  ةملك ، الب  اًمايأ  ينكرتي  يحراجلا  اب  فراعلا  ناك 
موي دعب  الإ  دوعي  الو  ءالخلا  يف  جرخي  انایحأو  لیلقلا ، َّالإ  لكأي  الو 

، َّيعارذ نیب  ایندلا  تناك  تلخ ، دق  اًمايأ  ركذتأ  تنكو  نینثا ، وأ 
اًعم كحضن  ةثالث ، انك  باحسلا ، ىلإ  الصتل  نادتمت  ياقاسو 

تاعاسلا تناك  ءانف ، وأ  توم  يف  اھنیح  ركفن  الو  اًریثك ، وھلنو 
انك حالسلا ، ةياوغو  ةوقلا  ةلفغو  انتقثو  انثبع  ىلع  اًدھاش 

ملكتنو ةشحولا  قداصن  دیص ، تالحر  يف  ةثالثلا  نحن  اًعم  جرخن 
براحنو تاناویحلا ، ىلع  ضقننو  صرفلا  صنتقن  تآ ، وھ  اَّمع 

.هیلع رصتننو  باحسلا 
هيرتشن حمقو  ةعاضب  هیف  ام  لكو  انتابغر ، عوط  هلك  ملاعلا  ناك 

دیصلا تالحر  نم  دوعن  انك  ءاقدصألا ، ىلع  هعزونو  هعیبنو 
يناغألا ىلإ  عمتسنو  رھسلا  سلاجم  ىلإ  بھذن  مث  ةمینغلاب ،

وأ اًموي  يھتشن  ْنَم  ءاسنلا  نیب  نم  راتخنو  تاصقرلاب ، عتمتسنو 
يدانت ةباذج  ةجزاط  ةعاضب  يرتشنو  نھلدبتسن  مث  ةثالث 

بحت اھنأ ال  كردن  ملو  ایندلا  انینتقا  ةلفغلا  تاظحل  يف  .ةراملا 
مث ىرن ، الو  عمسن  ال  نحنو  انيديأ  نیب  نم  تبَّرست  رسألا ،

.ةردقلاو ةقثلا  تتتفو  اكد  سأرلا  تَّكدو  تمقتنا 
اھلمھت لاق : مث  يِمدق  ىلإ  رظنو  خیشلا  برتقا  مايأ  ةدع  دعب 

.رتبلا نم  دب  ال  اھيوادت ، الو 
ماظع مَّطح  حرجلا  تلق : مث  ينشھدت ، هتاملكو ال  هیلإ  ترظن 

.لغوتتو رِّمدت  رانلا ، حورج  يف  لمأ  ال  لاحلا ، يف  مدقلا 
، رتبلا نم  دب  الف  لغوتتو  رمدت  امدنع  ينب ، اي  لمأت : يف  لاق 

.هلك مسجلا  مِّمسُي  حرجلا  ثُّولت  تومتس ، َّالإو 
.فرعأ مسح : يف  تلق 

لتقي رتبلا  نأ  نظتأ  ىرت  اًئیش ؟ لعفت  مل  َمِلف  فرعت  تنك  اذإو  - 
يف سیلو  كمدق  يف  رتب  هنإ  ةميزھلا ،؟ يسنيو  سفنلا  باذع 
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؟ اذھ فرعت  كبلقو ، كلقع 
.اذھ فرعأ  - 

.ةميزھلا لبقتت  كؤايربك ال  - 
.تلواح يدیب ، نكت  مل  - 

الو اھزجع  َِعت  ملو  رداق  كنأ  كل  ترَّوصو  كسفن  كتعدخ  - 
رسخ نم  الإ  اًموزھم  اھنم  جرخي  ال  كل ، تلق  رادقأ  يھ  اھفعض ،

.هسفن
يمدق رتبو  رانلا  ىلع  هعضوو  ٍّنأت  يف  اھنیح  نیكسلاب  كسمأ 
يننكلو خرصأ ، مل  .حرجلا  قلغأو  قورعلا  ىوك  مث  لحاكلا ، نم 
سافنألا لعل  تقھشف  يقنع ، قنخي  دَسَم  نم  لبحب  ترعش 

حرشي اًديدج  ًءاوھ  لعل  َّيتئر  نم  ءاوھلا  لك  تخفنو  مظتنت ،
صاغ نیح  تخفنو  يردص ، ىلع  قبطي  يكلاو  تقھش  يردص ،

اھنیحف ملألا ، تلَّمحت  فیك  ركذتأ  الو  يمحل ، يف  نیكسلا 
ىلع تیقلتسا  .مومسملا  رمخلاك  يلقع  ةميزھلا  ينتدقفأ 
يذلا خیشلا  اذھ  يف  ركفأو  قفألا ، يف  قلمحأ  انأو  يرھظ 

ناطلسلا ةبقر  عطق  يوني  هنأكو  ةبھر  يف  نیكسلاب  كسمأ 
، حبذي ملو  لتقي  ملو  طق  رتبي  مل  هنأ  دب  ال  ـه ، سار حـ ما  ـ مأ

ينم بلطيو  تايآلا  أرقي  ناك  فرتحت ، ملو  نقتت  ملو  هدي  تفجترا 
ال..يمأ..ةتباثلا يمأ  تارظن  ركذتي  اًدیعب  يلقع  ناكو  ربصلا ،

.اًریثك اھركذتأ 
تكرتأ ينب ؟ اي  توملا  ديرت  تنك  لھ  لاق : مث  َّينیع  ىلإ  رظن 

؟ كسفن يف  ضرغ  لجأ  نم  ثولتي  حرجلا 
نقتت الو  خیش  اي  اًریثك  لمأتت  قفألا : ىلإ  رظنأ  لزأ  مل  انأو  تلق 
ىتلا يسفن  ايابخ  نع  يتمالس  نم  تدكأت  نأ  دعب  لأست  رتبلا ،

.اھیلإ لصأ  مل 
، ةدحاو ةخرص  الب  مالآلا  لك  تلَّمحت  لاقو : يفتك  ىلع  تبر 
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ایندلا لذ  نم  يناعت  يتلا  ةیبألا  سوفنلا  يھ  بستحاو ، ربصا 
كردت ةكرعملا  ءاھتنا  دعب  ىتح  ملستست ، اھنكلو ال  عماطلا  زوفو 

.هللا ةاضرم  ءاغتبا  سفنلا  ءارشو  مظعألا  زوفلا  ىنعم 
؟ تلتق اًسفن  مك  تلق : مث  ةرارم  يف  تمستبا 

اًسفن تلتق  ول  ّیَھ !؟ نِ ءيش  سفنلا  لتق  لھو  عزف : يف  لاق 
سفن نم  ُّقحلا  انقلخ  دقف  ينم ، ةعضبو  يسفن  لتقأ  انأف 

.ةدحاو
ول رتبت ، ملو  طق  لتقت  مل  ةبوتكم ، رادقأ  يھ  اھنیح : تلق 

.هنقتت كنكلو ال  مالآلا ، لك  نع  ينتینغأل  خیش  اي  رتبلا  َتملعت 
.كءاذيإ دصقأ  مل  ينب ، اي  ينرذعا  - 

ام فرعت  رشبلا ، كاردإ  قوفي  كاردإ  كل  خیش ، اي  كمولأ  ال  - 
.دصقأ

يف ائطخم  نوكأ  نأ  ىنمتأ  نزح : يف  لاقف  اننیعأ ، تقتلا 
.يمھف

كعفنت امبر..هوعداو..ِّلص  لكأت  نأ  دعب  لاق : مث  ماعطلا  يل  زَّھج 
..ىركذلا

؟ ةالصلا يب  مؤتس  تلق : مث  هیلإ  ترظن 
كانھو نانئمطالا ، ثعبل  ةالص  كانھ  لاقو : اھتعاس  مستبا 

نأ دب  ال  ةریخألاك  ةالص  يف  سفنلا ، يف  ةایحلا  ثعبل  ةالص 
محريو يفشي  نم  وھ  هنیبو ، كنیب  مائتلالا  ةلحرف  كدحو ؛ يلصت 
هتنمیھ جاتحت  كدعاست ، ةعامج  الو  عفشي  مامإ  ال  نمیھيو ،

.ةسئایلا حورلا  ىلع  هتمحر  لالظو  ةحماجلا  سفنلا  ىلع 
انأو ةروتبملا  يمدق  اياقب  ىلإ  ترظنو  باجيإلاب  يسأر  تززھ 

.میلس باوبأ  ىلع  ةَّقلعملا  كیلامملا  سوءر  اھارأ 
اھتظحل تركف  ول  لانيإ ! لتقأ  نأ  لبق  هاش  میلس  تلتق  تنك  ول 

وجنیس ناك  امبرو  سرافلاب ؟ تیحضو  هلجأ  نم  تئج  امیف 
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يسأر تیقبأو  اھموي  ُتیَّلص  يردي ؟ نم  لانيإ ، بذعتيو  میلس 
.رضتحملا لقعلا  يف  ةایحلا  ثعبت  بارتلا  ةحئارو  ضرألا  ىلع 

يدانيو فقوت  الب  يكبي  ناك  مھدحأ  لافطأ ، ةثالث..اھموي  تركذت 
، لانيإ ناك  اذھو  هریصم ، َرَّیَغ  نمو  هعاب  نم  ُّبسيو  همأ  ىلع 
ابأ اي  فرعت  نأ  ديرت  .انأ  ُتنكو  عیبلا  ةظحل  هناكم  رَّمست  مھدحأو 

هوعزتني مل  لفط  نع  كل  يكحأس  كباتك ؟ يف  بتكتل  تاكربلا 
لفط نع  كل  يكحأس  قیقرلا ، راجت  نم  ِرجي  ملو  همأ  ردص  نم 

لضفأ ءادترا  ىلع  هتدعاسو  حابصلا  يف  همأ  تظقیتسا 
؟ ىرت اذام  اھلوح : رظنت  يھو  تلاقو  هرعش ، تففصو  سبالملا 

.انتیب ةدارإ : الب  تلق 
.هب ایحي  نأ  رأفلا  فاعي  رْحُج  لب  تباث : توص  يف  تلاق 

ملو يبأ  َرأ  ملو  اًدیعبو ، ًایلاعو  اَّثر  فقسلا  ىرأ  تنك  مھفأ ، مل 
، تاوخأو ةوخإ  تيأر  يتدالو ، لبق  ودبي  ام  ىلع  ىفتخا  هلباقأ ،
توصب ال سامح  يف  تلاقو  يدیب  يمأ  ْتكسمأ  .مھنم  ریثكلا 
، رصم ءارمأك  اًریمأ  حبصتو  ريرحلا  ىلع  مانتس  تنأ  َّينذأ : كرتي 

.دعستو وجنتس  تنأ 
.رصم نيأ  فرعأ  نكأ  ملو  ينعت  ام  مھفأ  مل 

اھدي حيزأ  نأ  ُتلواح  املكو  قيرطلا ، لاوط  يدي  كرتت  مل 
اھدي تحتف  قوسلا  انلوصو  دنع  .ةوق  يف  يب  تكسمأ 

نیطلاب ةئلتمم  رفاظأو  ةيوق  عباصأب  ةریبك  اًدي  تناكو  ىرسیلا ،
يف لاومألا  نم  ةَّرُص  لجرلا  عضو  .موي  لك  هعم  لماعتت  يذلا 

الو اَّنع  ثحبت  ال  هعم ، بھذا  تلاقو : َّيلإ  تتفتلاو  اھتذخأ  اھدي ،
.فرعت تنأف ال  ينم ؛ بضغت 

تَّجُرو يسأر  قوف  يلاعلا  فقسلا  راھنا  اھتظحل ، كبأ  مل 
! يمأ يمامأ : نم  ىشالتت  يھو  تلقو  اجر ، ضرألا 

.ِكبت الو  َّيلإ  رظنت  ال  اھینیع : ترادأو  يھجو  يف  تحاص 
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، يندقتفتو مدنتو  يكبت  اھتلیخت  املاطلو  يمامأ  نم  ترج  مث 
راجت ينفطخي  مل  يننأ  طق  يلداعلا  هوصناق  الو  لانيإ  ربخأ  ملو 

ىوقألا يننأل  ينتراتخا  اھنأ  دب  ال  يمأ ، ينتعاب  لب  مھلثم  دیبعلا 
يلبقتسم يفو  َّيف  تركف  اھنأ  دب  ال  اًریمأ ، نوكأ  نأب  ردجألاو 

ملو اھنیع ، ةَّرُق  نم  اھسفن  تمرحو  يلجأ  نم  تَّحض  يتایحو ،
نكت مل  اھنأب  كشلا  ينرواسي  ناك  انایحأ  .ًايواخ  اھداؤف  لزي 
نكلو اًمیظع ، ًابضغ  اھبضغأ  ام  تلعف  يننأو  تاذلاب ، انأ  ينديرت 
امدنع هذھك ، تاظحل  يف  الإ  رطیسي  الو  بلقلا  كرتي  ناك  كشلا 

.زجعلا ءوض  عطسيو  ةميزھلا  دسجتت 
ىلع تبري  ناك  ةثالث ، وأ  نینثا  وأ  موي  دعب  نیح ، دعب  هب  ترعش 

.ىَّمُحلا تلاز  لوقيو : يسأر 
؟ َّرَم مك  يتھبج : نم  بَّبصتي  قرعلاو  تلقو  يسأر  تردأ 

؟ اھنقتتأ ةیكرتلاب ، ملكتت  َتنك  ناموي ، لاق :
.اھنقتن انلك  .اھنقتأ  - 

ينب اي  ىمحلا  تاظحل  يف  هنیعب ، صخش  ىلع  يدانت  تنك  - 
امھالك اًقشع ، انقرغأ  وأ  اًملظ  انقرغأ  نم  ركذتنو  قدصلا  ىَّلجتي 
قشع لكو  قاب  وھ  هقشع  نأ  َتنقيأ  ول  .ةركاذلا  يف  ىقبي 

.ةنیكسلا ىلإ  لصت  ناف ، هنود 
.يدانأ ُتنك  نم  ىلع  ركذتأ  ملو  .بجأ  مل 

توصب يعفاشلا  مامإلا  راعشأ  ددري  يحراجلا  خیشلا  ناك 
ًانایحأ مھفلل  ةلواحمبو  ًانایحأ  مھف  الب  هعم  ددرأ  تنكو  میخر ،

..اًریثك هب  يل  ََلِبق  باعیتسابو ال  ىرخأ ،
اذإ اًسفن  ْبِطو  ُءا  ــ شت ا  ــ م ُلعفت  َما  ـ يألا ِعد  »

ُءا ـ ضقلا َمكَح 
ِثداو ــ حل ا  ــ مف يلا  ـــ يللا ِة  ـــ ثداحل ْعز  ـ جت الو 
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« ُءاقَب اینُّدلا 
* * *
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اشاب ىفطصم  نامجرتلا  ةداھش 
(7  ) ينامثعلا

ابأ اي  فرعت  .اًمود  میظع  وھو  هتامس ، نم  كولملا  كلم  ةمحر 
موزھملا مھناطلس  لتقم  دعب  نیبضاغلا  ءارمألا  ضعب  نأ  تاكربلا 

ثدحلا اذھ  نع  تعمس  كنأ  دب  ال  كولملا ، كلم  لتق  اولواح 
كلم رأ  مل  لب  هلتق ، نم  ىندأ  وأ  نیسوق  باق  اوناكو  میظعلا ،
لكو ةنایخلا  نعل هللا  .مویلا  كلذ  يف  هتيأر  امك  اًعوزفم  كولملا 
لقع الو  ءالو  الو  كیلامملا  ءالؤھ  نطو  الو  مھل  نيد  ال  اھنقتي ، نم 
دقف ةيدعملا ، ةیشفتملا  ضارمألا  نم  ةلفغلا  نأ  دب  الو  ملعت ، ول 
دعب مھملعيو ، مھرصبي  نم  ىلإ  اوجاتحاف  رصم  لھأ  لك  تباصأ 
مل .بیطلا  نم  ثیبخلا  نوزیمي  الو  نوھقفي  ال  اًنمز  اوراص  نأ 
نأ لبق  كیلامملا  دحأ  تام  مرجلا ، اذھ  ىلع  أَّرجت  نم  طق  فرعن 

يتأي ناك  هنكلو  يناجلا ، ةفرعم  نم  كب  رياخ  نكمتي  ملو  ملكتي ،
، مھءالو اونلعيو  كولملا  كلم  يدي  نیب  اوفقیل  كیلامملا  ءارمأب 

ریمأ مھنم  ناكو  ریثكلا ، نع  افع  .مھنع  وفعي  كولملا  كلم  ناكو 
، ةفیلخلا يدي  نیب  كب  رياخ  هب  ىتأ  يلداعلا ، هوصناق  ىعدي 
، بارعألا ضعب  دنع  ركذتأ  ام  ىلع  دیعصلا  يف  أبتخا  دق  ناكو 
ابأ اي  لوقلا  كقدصألو  كولملا ، كلم  دنع  كب  رياخ  هل  عَّفشت 

ينركذي ناك  كب ، رياخل  مارتحالا  نم  ریثكلا  ُّنِكُأ  ْنُكأ  مل  تاكربلا 
هتقيرطو رصم ، ىلإ  انقيرط  يف  اھانيأر  يتلا  ءارحصلا  نیباعثب 

؛ ملسلاو برحلا  يف  انأ  يتقيرط  نع  ةفلتخم  تناك  ةيوتلملا 
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فرعأ ال  قيدصلاو ، ودعلا  عم  ةحراصملاو  قدصلا  بحأ  تنك  دقف 
ينكلو تاذلاب ، ریمألا  اذھ  رمأب  متھي  كب  رياخ  لعج  يذلا  ام 

.ًابصنم وأ  ةيالو  هل  ِبّترُي  هنأ  تمھف 
ًابلاط همامأ  يلداعلا  هوصناق  يتأي  نأ  كولملا  كلم  بلط 
هَّقش الإو  ةرھاقلا ، برحو  ةمواقملا  تقو  هلعف  اَّمع  ةرفغملا 

تاقرط يف  هب  موحي  نأ  لبق  همامأ  هتلئاع  لك  لتق  مث  هقزوخو 
وأ اًموي  يلداعلا  هوصناق  عم  ملكت  كب  رياخ  نأ  تعمسو  .ةرھاقلا 
هاش میلس  ِرّكذت  هیحللا  نأل  هتیحل ؛ قلحب  هرمأ  مث  موي ، فصن 

اًدوجوم تنكو  .هاش  میلسل  هءالو  مسقي  نأ  هرمأو  كیلامملاب ،
عم لخد  دقتعأ ، ام  ىلع  ايوق  اًریمأ  ناكو  يلداعلا ، هوصناق  تيأرو 

لالض ىلع  ُتنك  يلداعلا : هوصناق  لاق  مالسلا  دعبو  كب ، رياخ 
.وفعلاو ةرفغملا  بلطأ  تئجو 

ًابذع اًمعط  رصنلل  نكلو  عدري ، كلتق  لاق : مث  میلس  ركف  اھنیح 
كءالو تمسقأ  ول  راصتنا  كتایح  يفو  هركعأ ، نأ  ديرأ  يمف ال  يف 

.كدونجو تنأ  يعم  تلمعو 
.روفلا ىلع  ُلعفأ  يلداعلا : لاق 

؟ ةناتسآلا ىلإ  يعم  لحرت  - 
، يالوم اي  اندعاسيو  انھ  ىقبي  لب  كب : رياخ  لاقف  تمصلا  داس 

كوفع يفو  هفرعأ ، انأ  همجح ، فرعت  ال  كل  راصتنا  هدوجو  يف 
ةفیلخ اي  نولوقیس  نيدحاجلا ، كیلامملا  ءارمأل  لاثم  هنع 

هيدي نیب  ثكمو  ةفیلخلا  وفع  بلط  رئاثلا  يلداعلا  نإ  نیملسملا 
.مویلا اذھ  دعب  ةمواقم  ال  امھلَّبقو ،

؟ كلذك سیلأ..دونجو  ةیعاطقإ  كل  ةھرب : دعب  میلس  لاق 
.يالوم اي  كرمأ  عوط  يھ  - 

دونجلا ىلإ  بھذي  اھداريإ  فصنو  يرمأ ، عوط  ىقبت  - 
.كلذ ىلع  مسقت  تاونس ، رشع  ةدمل  ةيراشكنإلا 
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.مسقأ - 
هینیع تيأرو  میلس ، دي  لَّبقو  يلداعلا  ىنحنا  اھنیحو 

ءافو ال  قامعألا ، يف  نماكلا  هركلاو  سباعلا  هھجوو  نیتدحاجلا 
، رصقلا باب  ىلإ  كب  رياخو  وھ  هعم  ترسو  .ءارمألا  ءالؤھ  مھل 

.مویلا كتایح  ُتذقنأ  هل : لوقي  وھو  كب  رياخ  تعمسو 
.فرعأ نانتما : يف  يلداعلا  لاقف 

اھنع فرعت  لھ  كولملا ، كلم  لتقل  ةلواحم  كانھ  تناك  - 
؟ اًئیش

.ءيش َّيأ  اھنع  فرعأ  كل ال  مسقأ  - 
انناطلس دنع  نم  جرخي  وھو  يلداعلا  ينیع  يف  دقحلا  تيأر 

ابأ اي  كباتك  يف  اذھ  بتكا  .هبلق  يف  نانتما  الو  هتایح  ذقنأ  دقو 
.مھعم تلعف  امھم  دیبعلا  بولق  يف  نانتما  ال  تاكربلا ،

* * *
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(8  ) رالس ةداھش 
يلداعلا نع  ثحبأ  ةرھاقلا  ىلإ  تدع  تقولا  ضعب  دعب 

يف هنع  جرفأ  مث  هیلع  ضبق  رياخ  نأ  تفرعو  هرابخأ ، ىَّصقتأو 
ثحبي رياخ  نأ  تفرعو  ریخو ، ةيالوب  هدعو  هنأو  مویلا ، سفن 

هتین فرعأ  ّدو  ُتنكو.ِ.ّيِ ءاقلل  اًروسج  ينبي  نأ  ديريو  ينع ،
دب ةرايز ال  اھنكلو  هترقتحا ، امك  اًدحأ  رقتحأ  ملو  هفادھأ ، فرعأو 

.مھفرعن سانأل ال  ةنفعلا  روبقلا  ةرايزك  اھنم 
ناكرتت ال  هانیعو  لاقو  يلاح ، نع  لأسو  ةرارحب  ينحفاص 

مأ ةكرعم  يف  هَمدق ؟ َدَقَف  كیلامملا ؟ ریمأل  ثدح  اذام  َّينیع :
؟ ءيش نم  برھي  ناك 

يھ فارطألا ، دقف  مھل  فرش  ةداقلا  دراب : توص  يف  تلق 
.اًمود مالستسالا  نم  لضفأ 

اي نینثالا  َتلعف  كمدق ، َتدقفو  َتملستسا  لب  لاقو : مستبا 
.كتلباقم ديرأ  تنكو..اًریثك  كنع  ُتثحب  رالس ،

يلاو ينم  هجاتحي  ام  فرعأ  ال  يننكلو  تئج ، اذلو  فرعأ  - 
..رصم

ُتنكو كیلامملا ، ذاقنإل  ُتلعف  ام  ُتلعف  لاق : مث  تمصلا  داس 
.ملستسن مل  ول  نوكلھیس  مھنأ  فرعأ 

.كیلامملا ملستسي  مل  - 
نأ دعب  مھنع  افع  هاش  میلس  نكلو  لمكأو : ّدر  يِ لھاجت 
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كیلامملا نع  ُتعفاد  كیلامم ، الب  رصم  دجوت  ال  مھل ، ُتطسوت 
.رصم لجأ  نم 

.كیلامم دجوي  رصم ال  ریغبو  مسح : يف  تلق 
، تلعف ام  ةقیقح  خيراتلا  ركذیسو  ةليوط ، نورقل  نومكحیس  - 

يعم مكحتسو  راطخألا ، تقو  حیحصلا  رارقلا  تذختا  يننأو 
..كرظتنت تاداعس..فرعأ  يضاملا ، يف  انقفتا  امك  اًعم  لمعنو 

يف ةبعكلا  حیتافم  تناك  نأ  دعب  رصم ، يلاو  اي  لمأت : يف  تلق 
يف رخفلا  ام  ةناتسآلا ، نم  رماوأ  ىقلتت  تنأ  تحبصأ  اننئازخ ،

، مالظلاو ةیعبتلا  باوبأ  تحتفو  دجملا  باوبأ  تقلغأ  اذھ ؟
دعب كیلامملا  سفن  اوسیل  وزغلا  لبق  كیلامملا  مالظ ، ةیعبتلاف 

.وزغلا
.لتاقملاب قیلي  ءارعشلا ال  مالك  - 

نمو كعم  نواعتیس  نم  نیب  قرفلا  فرعي  لتاقملا  لب  - 
.كعم نواعتلا  ضفریس 

مویلا كیلامملل  دوعیس  رصم  مكح  نأ  نمضي  يعم  نواعتي  نم  - 
.ةلاحم ال  موزھم  هنأ  فرعي  يعم  لماعتلا  ضفري  نمو..اًدغ  وأ 

، اًماع نیسمخ  ماع ، دعب  امبرو  فرعتو  مھفتس  اًموي 
.رصم مھ  كیلامملاو  كیلامملا ، يھ  رصم  نأ  فرعتس..ةئام 

نأو رقھقتي ، نل  مھذوفن  نأ  مھفأو  فرعأ  رارصإ : يف  تلق 
عم نولماعتيو  ةیبرعلا  نونقتي  مھنأو  َّسمت ، نل  مھكالمأ 

كیلامملا نكلو  نییلعفلا ، ماكحلا  نونوكیس  مھنأو  نیيرصملا ،
ينیب نواعت  ال  ةنایخلا ، اوداتعاو  ةميزھلا  اوبحاص  نم  مھ  نآلا 

.يشیع يلو  كمكح  كلو  مالس  يف  لحرأ  ينكرتا  مھنیبو . 
اًریمأ نوكت  نأ  امإ  شیعلا ، سفن  نوكي  نل  رالس  اي  كشیع  - 

.ةحلسأ الو  دونج  الب  اًموزھم  ايدنج  وأ  دالبلا  يمحت  دونجب 
يف ًاناطلس  يمحت  دونجب  اًریمأ  ينديرت  تلق : مث  ةھرب  تقرطأ 
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لمتكت ىتح  يفیسب  يغبلل  اًتیب  يمحأ  يننأكيو  ةناتسآلا ؟
.ةعقاولا

!؟ ؤرجت فیك  - 
، هنم وأ  هیلع  فاخي  ءيش  الو  دونج  هل  سیل  نم  كب  اي  ؤرجي  - 

يتایح يف  موي  رخآل  كتبراح  َّالإو  يلام  سسمت  الو  دونجلا  كل 
وطسي رياخ  نولوقیس  كدض ، كیلامملا  ءارمأ  لك  بلق  تبلقو 

.ةناتسآلا يف  هناطلسل  اھعمجيو  ءارمألا  لاومأ  ىلع 
.زوفلا قحتسي  نم  وھ  رصتني  نم  رثكأو ، كب  َّلح  ام  قحتست  - 
.هعمط تبعادو  نیح  ىلإ  مايألا  هتوغأ  نم  وھ  رصتني  نم  تلق :

ام َّلك  ذخأي  ناك  يذلا  رالس  نيأ  مايألا ، هذھ  ایفوُص  تحبصأ  - 
!؟ هانیع هیلع  عقت 

.ءانتقالا الو  ةفزاجملا  قحتسي  ام  كانھ  دعي  مل  - 
..كلباقت نأ  ديرت  تاداعس  لاق : مث  يناوث  تمص 

، نیترمو ةَّرم  كتلتقل  اھالول  ينابعث : توص  يف  لاقف  بجأ ، مل 
.اھنوخبطي كدونجل  اھاياشح  ُتجرخأو  كسأر  ُتققشل  اھالول 

..تیملا يحلا  نم  جرخيو  يحلا  تیملا  نم  جرخي  تلق :
؟ كدصق ام  - 

.هللا نم  ةمعن  كتنبا  - 
؟ اھديرت لزت  ملأ  - 

نیینامثعلا دحأل  اھِْجّوَز  رصم ، يلاو  ةنبا  مكحب  يل  َلِبق  ال  - 
.مھعم َتنواعت  نيذلا 

ًالماك نوكي  نمو  ةَّرم  فلأ  كنم  لضفأ  وھ  نم  اھجوزأ  لب  - 
.اًصوقنم سیلو 

نمل اھجوزأس  رالس  اي  اھِجّوزأ  امدنع  رياخ : لمكأف  اننیعأ  تقتلا 
.ناك امب  كركذيو  كتميزھ  لمكي 
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.لجرلا اذھ  دجوي  ال  نیقي : يف  تلق 
نیتبذعم نینیعب  ةفقاو  تناك..اھتيأرو  بابلا  ىلإ  تھجتا  مث 

.سباع هجوو 
.ریخ لك  كل  ىنمتأ  ٍناح : توص  يف  تلق  مث  مالسلا  انلدابت 

..كنع اًدیعب  يل  َریخ  ال  تفاخ : توصو  ملأ  يف  تلاق 
اًصوقنم سیلو  ًالماك  ًالجر  كل  ديري  كدلاو  ةمارص : يف  تلق 

.يلثم
لعجت ال  رالس ، اي  يل  ریخلا  تنأو  ریخلا ، يل  ديري  يدلاو  - 

.ىھتناو ثدح  ام  ثدح  انبولق ، ریغي  دقحلا 
مدعو يتینانأ  يل  يرفغا  تلق : ام  ينعأ  ُتنكو  اھتظحل  تلق 
ریخب تنأ  هب ، يل  ََلِبق  الو  بنذو  ةفآ  يھ  حفصلا ، ىلع  يتردق 

..ةریمأ اي  يل  يحمسا  روصقلا ، ناردج  نیب  نامأو 
.مھدجأ ملو..ةثالثلا  ناسرفلا  نع  ثحبأ  انأو  .اھموي  تلحر  مث 

* * *
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ثلاثلا بابلا 
َْتلَخ دق  مايأ 

جرخو اًعم ، رسجلا  زاتجن  ناسرف  ةثالث  انك  »
، راجحألا يف  رانلا  خفنو  قامعألا  نم  شحولا 

«. داك وأ  رسجلا  راھناف 
يكولمملا رالس 
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(9  ) دنھ ةداھش 
تننظو رْحِّسلا ، اھباصأ  نمك  ُتْدُع  يتمع  اي  هعم  يتلباقم  دعب 

لتقي امبر  هنأو  ءيش ، هعنمي  نلو  ةفزاجمب  موقیس  هنأ  تنقيأو 
لمتكا يذلا  ثداحلابو  ىرج ، دق  امو  يب  لعف  امب  هربخأ  نأ  لبق 
هراصتنا يف  ٍساق  ریمألا ، اذھ  هاسقأ  ام  .يبلقو  يسفن  لخاد 

امدنع .هھركو  هقشع  يفو  هملسو  هبرح  يف  ٍساقو  هتميزھو ،
دھاجأ نأو  ةصرف  اًدايز  يطعأ  نأ  ىرخأ  ةَّرم  ينم  يبأ  بلط 

ام ىلع  يبأ  مھفو  عیطتسأ ، ينأب ال  مسح  يف  تبجأ  يسفن 
فرعيو خيراتلا  بتكي  خیشو  ملاع  وھف  َّيلع ؛ طغضي  ملف  ودبي ،

.اھنایغطو بولقلا  ماكحأ 
.لعف ينلباقي ، نأ  دارأ  رالس 

.اًضيأ اذھ  لعف  هردص ، لخاد  ىشالتتل  يعلضأ  ىلع  طغضو 
.اًضيأ اذھ  لعف  هاسنأ ، نأ  ينرمأو  ءاج 

.عیطتسأ ينأ ال  فرعي  ناكو 
اًموي ساوحلا  دقف  هنأكو  ينري ، ملو  ناطلسلا  توم  موي  ينآر 

.طق دكأتأ  نأ  عطتسأ  مل  امبر ،
.سفنلا نئمطي  ام  تدجو  هبلق ، ضبن  نع  تثحب  امدنعو 

، تقولا لاوط  يلوح  هب  روعش  يدل  ناك  ينَسَْني ، مل  هنأ  دب  ال 
؟ يتمع اي  كعدخي  َمِلف  كبلق  ناك  ْنإو  عدخي ؟ نأ  بلقلل  لھ 

؟ نیمھفت
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ةَّرم نیملعت ، ول  ىسقأ  تناك  ةیناثلا  ةرملاو  نیترم ، ينملظ 
.اًضيأ ينع  اًمغر  بلقلا  عضخأ  ةَّرمو  ينع ، اًمغر  َدسجلا  َعضخأ 

اًریبك اًرقص  نأ  ُترعش  ةيادبلا  ذنم  اننیب  ىرج  ام  تركذت  املك 
قوف راطو  ينلمح  مث  هراقنمب ، يسأر  ىلع  ضبقو  ينعزفأ ،

، تقرغو رھنلا  ىلإ  تيوھف  همف ، نم  ينكرت  مث  خرصأ ، انأو  نوكلا 
ملو ةياھنلا ، لبق  ىنجرخأو  ثحبو  صاغ  قرغأ ، ينكرت  هتیل  ايو 

.تومأ ينكرت  الو  اًنكس  تدجو  ال  نوكلا ، لوح  يب  موحي  لزي 
، هتایح يف  ءاسنلا  لكك  ةيادبلا ، يف  هل  ةبسنلاب  ةعاضب  ُتنك 

تكردأ رَّیغت ، مث  هفَرَع ، الو  يباذع  يف  رَّكف  ال  رثكأ ، اًئیش ال  ُتنك 
الو دوجلا  فرعي  وھو ال  دوجلاب  هيدي  حتفو  هتضبق  ىخرأ  رَّیغت ، هنأ 

ىلعو عاض  ام  ىلع  حونأ  ينلعج  يتمع ؟ اي  لوقأ  اذام  .ةمحرلا 
.ىقب ام 

ةياكحلا اياقب  ململأ  نأ  تلواحو  نیقيو ، ٍّكش  نیب  لقعلا  قلحو 
اًركنتم ناك  جاوزألا ، ثثج  اياقب  ململت  كیلامملا  تاجوز  تيأر  امك 

امبر يراوجلا ، نم  ریثكلا  كلمي  ناك  اذامل ؟ ينفطخ  مث  ينذقنأو 
نم ةرھاقلا ، يف  هيراوجف  سیبلب  يف  وھو  ىَّلستي  نأ  دارأ 

ضعب يباذع  يف  ىأر  امبرو  لاجرلا  ِرّكفي  فیك  مھفأ  ال  يردي ،
لك همامأو  ينمغري  َمِلو  .ةقلقلا  هسفن  نع  حيورتلاو  رَمَسلا 

ةلحر يف  هنأكو  تقولا  ضعب  وھلي  ناكأ  همامتھا ؟ نیَّنمتي  ءاسنلا 
طنحيو تاناویحلاو  رویطلاب  ًالَّمحم  يتأي  ءاقدصألا ؟ عم  دیص 

.طق مھفأ  نل  امبر  رخآلا ؟ اھضعب  لكأيو  اھضعب 
نع يبأ  مالك  قدصأ  ينلعجو  مايأ  ةَّدع  دعب  ينلھذأ  أبن  ينءاج 
ةرم ينروزت  رادلا  تس  تءاج  تازجعملا ، تاحفنو  ردقلا  عادبإ 
الو انعمجت  ةقادص  الو  اھتلباقو  ببس ، الو  رربم  ِّيأ  الب  ىرخأ 

تفرع مث  موي ، دعب  اًموي  يل  اھترايز  يف  ترمتسا  اھنكلو  تاملك ،
؟ يتمع اي  اذھ  نیقدصت  لھ  .اھنم  جاوزلاب  اًدايز  تعنقأ  اھنأ  اھدعب 
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لك يبأ  عم  سلجي  ناك  اًدايز  نأ  براقألا  دحأ  نم  ربخلا  ينءاج 
ناكو يبأ ، ىلع  مالسلا  تقلأ  يل  ىلوألا  اھترايز  دنعو  موي ،
اھلعل يترايزل  ىرخأ  ةَّرم  تءاجو  اھتياغ ، هیف  تدجوف  دايز ، هعم 

دونجلا نم  اھباصأ  اَّمع  هل  تكحو  هعم ، تملكتو  هتأرو  هارت ،
ناكو اھلاحل  َّقر  اًدايز  نإ  تلاقو  يتبيرق ، تلاق  اذكھ..نیینامثعلا 
تنب ةیحان  هبجاوب  رعشو  هنم ، جاوزلا  انأ  تضفر  نأ  دعب  اًمومھم 

يتبيرق .اھجوزتي  نأ  رَّرقو  اھیف ، اھل  بنذ  ال  ةنحم  يف  ةيرصم 
نم تبضغو  ترث  .مايأ  ةعضب  ذنم  لعفلاب  اھجوزت  هنإ  تلاق 

تلقو هلعف ، َّيلع  بجي  امو  اھنم  ىرج  ام  يبأل  تیكحو  اھعادخ ،
ثدح لاق : مث  يبأ  عمتسا  .نیكسملا  لجرلا  اذھ  عدخت  اھنإ  هل 

هلمحت نم  نأ  فرعي  وھ  نآلا ، ءيش  يدیب  سیل  دنھ ، اي  جاوزلا 
يف ملكتأ  الو  حضفأ ، نأ  يبجاو  نم  سیلف  قفاوو ، هنبا  سیل 

.ءاسنلا ضارعأ 
، رھدلا عئادب  نم  مكھت  يف  تمستبا  .باوص  ىلع  يبأ  ناكو 

تینمتو هبلق ، ةبیطو  هتجاذسب  نیكسملا  دايز  ىلع  تقفشأو 
اھنأو اھتئیطخو ، اھمرُج  مجح  تكردأ  دق  رادلا  تس  نوكت  نأ 

نوكتس اھنأب  ةعنتقم  نكأ  ملو  ةحلاص ، ةجوز  نوكت  نأ  ىونت 
وھ دايزل  يضفر  نوكي  نأ  تیشخو  اًدغ ، الو  مویلا  اًدبأ ال  ةحلاص 

يننكلو تبنذأ ، تنك  ول  ترفغتساو هللا  عيرسلا ، هجاوز  ببس 
.جاوزلا عیطتسأ  نكأ  مل 

* * *
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(9  ) رالس ةداھش 
، اھجضُنو ةميزھلل  رارمتسا  وھ  تاكربلا  ابأ  اي  كلذ  دعب  ثدح  ام 
الو هب  موقن  امدنع  لتقلا  عقو  فرعن  دونجلا ال  نحن  خیش  اي  فرعت 
ردق وھ  توملا ، يف  ةراسخ  نأ ال  انملعت  ةراسخلا ، مجح  كردن 
يف راس  مث  دراب ، مدب  لتَق..امبر  ايدنج  میلس  ناك  بوتكم ،

نويرصملا هیلع  كحض  امدنعو  اًرصتنم ، ًالفتحم  ةرھاقلا  تاقرط 
رصم نم  لظلا  لایخ  عنمي  نأ  رَّرقو  مھتاكحض ، متك  ىسأ  يف 

ال .طقف  نفدلاو  فوسخلا  مايأ  يھ  لادج ، الو  حازم  ال  اھلك ،
ءيش اھدعب  ثدحي  امو  ءيش  ةكرعملا..تاكربلا  ابأ  اي  ينذخاؤت 

نم ةلمحم  نفسب  لحرو  ةضفلاو  بھذلا  يزاغلا  قرس..رخآ 
هكفب رمأ  ةعلقلا  ماخر  ىتح  دجاسملا ، ماخر  قرس  انزونك ،

باوبألا ىتحو  ةءاضإلا ، ليدانق  قرسو  هنفس  ىلع  هلمحو 
ٍّيفَرِح يفلأ  مغرأو  لب  اھقرس ، ساحنلاب  ةعَّصرملا  ةیبشخلا 

هل نكي  مل..يملعم..هللا  دبع  مھنیب  ناكو  هعم ، رفسلا  ىلع 
اوبلطو ارج  نوینامثعلا  هَّرج  نییفرحلا ، هئانبأ  ةیقبو  وھ  رایتخا 

، هءانبأ وھ  نمض  مث  هنباب ، ىتأو  هنمضي ، نمب  يتأي  نأ  هنم 
اًمئاق ال رفسلا  حبصأو  مھلوح ، نیینامثعلا  تاقلح  تمكحتساو 

اھیلع ضرعي  هتيأرو  اھتیب ، يف  ةتیم  نویعب  هتجوز  تيأر  ةلاحم ،
رفاسي مل  نإف  رایتخالا ، هل  كرتي  ال  ناطلسلاف  هعم ؛ رفسلا 

اھموي هعم  تنك  هنبا ، وھو  هنمض ، نم  لتقي  وأ  هلتقیسف 
اھيدل دعي  ملف  هعم  تالدع  رفاست  نأ  تعقوتو  ّدوأل ، هعِ
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نل مسح : يف  تلاقو  اًراسيو  اًنیمي  اھسأر  تكَّرح  اھنكلو..هاوس 
.يدالب كرتأ 

.يلع مأ  اي  رایتخا  انل  دعي  مل  ةرارم : يف  لاق 
.تام ٌّيلع  - 

كدالوأ لكو  راظتنالا  يف  ةنیفسلاف..يعم  يلاعت  - 
..جوز الو  نبا  الب  كدحو  انھ  يقبت  ال..نوبھذیس 

تراشأ هتعمس  امدنعو  اھینذأ  يف  حاص..لاق  ام  عمست  مل 
بھذأ نل  انھ ، ينكرتاو  ترمأ ، ثیح  ىلإ  بھذا  تلاقو : اھدیب 

.يل لضفأ  انھ  ُتوملا  يدالوأ ، لتق  نم  دنع  لمعأل 
اھاعرأس يننأ  هُتدعوو  نیلتاقملا ، میمصت  تالدع  تمَّمص 
تثحبف يقیفر  امأ  هؤانبأو ، دبع هللا  لحرو  .اھكرتأ  نلو  يسفنب 

مسر رمعو  ىَّلو  نمز  نم  ىقبت  نم  ناك  يلداعلا  هوصناق  هنع ،
.رھام طاطخ  دیب  ةياھنلا  طخ 

دعب يلداعلا ، هوصناق  نع  جارفإلا  لیصافت  رھشأ  ةَّدع  دعب  تفرع 
ةبراحم ىودج  مدعب  هعنقأ  يذلا  كب  رياخ  عم  مَّلكت  هیلع ، ضبقلا 

نأ دعب  میلس  هنع  افعو  ناطلسلا ، وفع  بلطو  ديدجلا  ناطلسلا 
اًضيأ وھ  رایتخا  هيدل  نكي  مل  هب ، فرتعيو  هعم  لمعي  نأ  هدعو 

.ودبي ام  ىلع 
* * *

ناك هتجوزو ، ةثالثلا  لانيإ  لافطأ  ىلع  نئمطأ  نأ  بجي  ناك 
، هتجوز ریصم  فرعأ  تنكو  ریخب ، مھنأ  نم  دكأتأ  نأ  بجي 

مھریصمف لافطألا  امأ  لیكنتلاو ، بيذعتلاو  ُّلذلاو  نجسلا 
ةَّدع نجسلا  ىلإ  تبھذ  .عالقلا  نوجس  وأ  تاقرطلا  يف  تیبملا 
يل حمسو  اھتلباقم ، تبلطو  رتت  دنوخ  تنجُس  ثیح  تارم 
اھارأ ةَّرم  لوأ  تناكو  اھیلع  تلخد  .ىواشرلا  عفد  دعب  دونجلا 
اھھجو ادب  اھسأر ، لوح  رامِخو  فوشكم  هجوب  تجرخ  اھیف ،
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قيدص..رالس ریمألا  تنأ  نزح : يف  تلاق  ناتھئات ، اھانیعو  ًابعتم 
.لانيإ

، اًدغ وأ  مویلا  كدعأ  يقلقت ، ال  نیجرختس ، مسح : يف  تلق 
؟ رصقلا يف  مھدجأ  مل  كلافطأ ؟ نيأ 

؟ تومي نأ  لبق  هتيأر  تلاق : مث  اھلوح  ترظن 
ناك كب ، يناصوأو  كنع  لأس  هتيأر ، تلق : مث  اننیعأ  تقتلا 

.دنوخ اي  كرِّدقيو  كبحي 
؟ تام فیك  تلاق : مث  اھینیع  نم  عومدلا  تطقاست 

مھنم لتقو  مھبراحو ، دونجلاب  ًاطاحم  ناك  تلق : مث  ةھرب  ُّتَمَص 
ىلإ ىوھو  هرھظ  يف  رخآو  هبلق  يف  يدنج  هنعط  مث  نيریثكلا ،

، ةعاجش يف  نيریثكلا  لتقو  ًالطب ، تام  .لاحلا  يف  تامو  ضرألا 
.ءيش لك  تيأرو  هعم  تنك 

؟ هتثج نيأ  تلاق :
.دونجلا اھب  كتفي  ىتح ال  اھُتقرغأ  - 

؟ اھَتقرغأ نيأ  - 
.نیجرختس تلقف : اھتلئسأ  نم  ىربص  دقفأ  تأدب 

؟ يجارخإ عیطتست  - 
؟ لافطألا نيأ  دغلا ، لبق  لعفأس  - 

.میلس ةلباقم  ُتبلط..اھمسا  كیطعأس  اھب ، قثأ  ةيراج  عم  - 
؟ نم میلس  اھلقع : تدقف  اھنأ  ةظحلل  تننظ  دقو  تلق 

.هتلباقم ُتبلط..هاش  میلس  - 
؟ ْنَّمِم هتلباقم  ِتبلط  - 

لجأ نم  مھبذعيو  ءاسنلا  نجسي  كلم  ُّيأ  سارحلا ، نم  - 
!؟ ةضفلاو بھذلا 

نیجس ةبغر  ّبلي  يِ كلم  ُّيأ  ثدحي ، نل  اذھ  مسح : يف  تلق 
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.ِكدعأ ِكجرخُأ ، دغلا  يف  طقف ، اًموي  ىربصا  هئاقل !؟ يف 
.يعم ملكتیل  مویلا  يتأیس  هلاجر  دحأ  مسح : يف  تلاق 

يف تقو  َّيأ  ّیضأ  عِ نأ  ديرأ  نكأ  ملو  يذھت ، اھنأ  يل  ادب 
اھبيرھت ىلع  سارحلا  عم  تقفتاو  اھدنع  نم  تجرخ  .تاملكلا 

مل هنإ  لاقو  اًعوزفم  َّىلإ  ءاج  سراحلا  نكلو  رجفلا ، غوزب  دعب 
.اھنجس يف  اھدجي 

نم ثدح  اَّمع  تعمس  يكبأ ؟ مأ  كحضأأ  تاكربلا  ابأ  اي  يردأ  ال 
بتكتو ثدح  ام  فرعت  نأ  ديرت  امبر  نیصاصبلاو ، سارحلا  ضعب 
؟ يردي نم  هلباقت  وأ  اھلباقت  نأ  ديرت  امبر  وأ  كباتك ، يف  هنع 

..ىرج اَّمع  كل  يكحأس 
ضعب هب  تدعو  يذلا  لاملاب  اًجوزمم  ناك  رتت  دنوخ  ءاكب  نأ  ودبي 

ناطلسلاو كلملا  لاجر  نم  لجرب  اوتأي  نأ  مھنم  تبلطو  سارحلا 
ىفطصمل ربخلا  لصوو  ملظ ، نم  اھب  َّلح  ام  هل  يكحت  ديدجلا 

نأ ررقف  ناكم ، لك  يف  نامیلس  قفاري  يذلا  نامجرتلا  اشاب 
رمأيو اھبقاعیس  هنأ  رَّرقو  بلطلاو ، حاحلإلا  نع  فكت  ىتح  اھلباقي 
بھذ .ناطلسلا  لاجرو  ناطلسلا  مايأ  وفص  ركعت  اھنأل  اھدلجب 

نع يفقوت  ءافج : يف  لاقو  سباع  هجوب  اشاب  ىفطصم  اھیلإ 
يف نیلوتقملا  كیلامملا  تاجوز  لك  كریغ ، لثم  كلثم  ىوكشلا ،

؟ ناطلسلا لاجر  ةلباقم  نيديرت  َمِل  نجسلا ،
اھھجو ىأرو  هینیع  اشاب  ىفطصم  عفرف  رتت ، دنوخ  بجت  ملو 
اھینیع يف  عملت  يتلا  عومدلاو  ليوطلا  يئانتسكلا  اھرعشو 

؟ نيديرت اذام  قفر : يف  لاقف  نیتعساولا 
لاجرلا ریخب  اوءاج  فعضو : نجش  هلك  قیقر  توص  يف  تلاق 

؟ ةدحولا لمتكت  امدنع  يباذع  نم  اوديزیل  اذھأ  ينلباقیل ،
انأو ةوسقو ، ةظلغ  نیینامثعلا  دونج  يف  َّنإ  يل  اولاقو  ينوعدخ 

.نيذقنملا ةیبذاجو  نیلتاقملا  ةمارص  ىوس  ىرأ  ال 
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نیملكتت ةأرُج  ّيأ  ةأرما ؟ اي  ءارھلا  اذھ  ام  ةدح : يف  اھنیح  لاق 
؟ اھب

نم َّينیع  ألمأ  نأ  ديرأ  ةقر : يف  تلاقو  هدي  تلبقو  تنحناف 
نمو ٍّزع  دعب  َّلذ  نَّمع  كل  يكحأو  يالوم ، اي  بیطلا  كھجو 

.كنجس يف  اًدیحو  اًمولظم  همايأ  يضقي 
ةیكرتلا ملكتت  تناكو  عزف ، يف  اشاب  ىفطصم  اھیلإ  رظن 

: ةرمآ ةجھل  يف  تسمھو  سانلا ، دالوأ  نم  نيریثكلاك  ةقالطب 
..يلاح كل  وكشأل  دونجلا  فرصا 

نم جورخلا  نيديرت  لاقو : اھینیعب  هانیع  تقصتلا  مث  هلوح  رظن 
؟ نجسلا

امبر تجرخ  ولف  يردأ  نآلاو ال  نجسلا ، نم  جورخلا  ديرأ  تنك  - 
كربخأسف يالوم  اي  بھذلا  َتدرأ  ول..ىرخأ  ةَّرم  كھجو  ىرأ  ال 

.دونجلا فرصا  نكلو  هقحتست ، تنأف  هناكمب 
َتدرأ ول   » نوزماغتي مھو  اودَّدرو  رتت  دنوخ  تاملك  دونجلا  لقانت 

ةریح نع  اوملكت  هقحتست .» تنأف  هناكمب  كربخأسف  بھذلا 
ىلع لوقعلا  بِھْذُي  اھلامج  ناكو  اھلوح ، هرتوتو  اشاب  ىفطصم 

، رتت دنوخ  جوزت  دق  اشاب  ىفطصم  نأ  مايأ  دعب  ُتفرعو  ودبي ، ام 
نكي مل  هاش  میلس  هناطلس  نأو  هرصق ، ىلإ  اھدالوأ  مضو 

دونجلا جاوز  ةركف  هيوھتسي  نكي  ملو  ةجيزلا ، هذھب  اًدیعس 
ةبيرغ تناك  ةرھاظلا  هذھ  نكلو  كیلامملا ، لمارأ  نم  نیینامثعلا 

ابأ اي  كیلع  يفخُأ  .ةقيرطلا ال  هذھب  نيریثكلا  جاوز  خویشلا  دقعو 
نآلا يننكلو  ةراقحلاو ، ةنایخلاب  اھتمھتاو  تبضغ  يننأ  تاكربلا 

عم اھتنایخب ، مزجأ  نأ  عیطتسأ  الو  ةفلتخم ، نیعب  ءيش  لك  ىرأ 
ةأرما ال تناك  .نامثع  دالوأ  نم  جاوزلا  ىلع  اھحماسأ  نل  يننأ 

لافطأ ةثالثل  امُأ  تناكو  ودبي ، ام  ىلع  اھلامج  ىوس  كلمت 
اھل نمضأ  نأ  ُتعطتسا  ام  اھتجرخأ  ول  ىتحو  اھنود ، نودَّرشُي 
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رصتنملا شیجلاب  ْتقحتلا  تقولا ، لاوط  ةنمآ  الو  ةميرك  ةایح 
ال هب ، هبأت  اھنأل ال  وأ  لانيإ  بحت  اھنأل  اھدالوأ  رمتسیل  وأ  رمتستل 

اھنكلو ةعقوتم ، ریغ  نھتافُّرصت  لك  طق ، ءاسنلا  مھفأ  مل  .فرعأ 
تومأ مث  اھحبذأل  يربق  نم  ثعبأس  ُتنكل  يتجوز  تناك  ول 

ءارش ىتح  هضفرو  اھل  لانيإ  ءالو  تركذت  املكو  اًحيرتسم ، ادَّدجم 
اھلخادب ىرج  ام  نكلو  ةرارم ، يف  يسفنل  مستبأ  ةدحاو  ةيراج 

.هريدقت وأ  همھف  بعص 
* * *
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(10  ) دنھ ةداھش 
عامس رظتنأو  دراش  يلقعو  يتداعك  يريرس  ىلع  مانأ  تنك 
اًقشع ينقشعي  هنأب  نیقي  ىلع  ُتنك  يتمع  اي  انایحأ  هنع ، ربخ 

الو يلاحب  هبأي  هنأ ال  دقتعأ  تنك  انایحأو  يقشع ، دودح  قوفي 
.ءاجو هسفنو ، هتميزھ  يف  ىوس  ركفي 

سايإ نبا  يبأ ، نع  اًثحاب  بابلا  قرط..راذنإ  الو  تامدقم  الب  ءاج 
عباصأب ةیبشخلا  ةذفانلا  تكسمأ  .اًحرفو  اًفوخ  زفقي  يبلقو 

نم ءاج  امیف  يبلق  قدصي  نأ  ىنمتأو  تايآلا ، أرقأ  انأو  ةفجترم 
ىشغي ال  ىتح  ةقیمع  اًسافنأ  ُتذخأ  ..يبأ  حفصي  نأو  هلجأ 

.امھثيدح ىلإ  عمتسأ  نأ  تلواحو  َّيلع ،
.جاوزلل كتنبا  ًابلاط  تئج  لاق :

.رمألا مسحو  لجر  اھنع  ملكت  - 
؟ تقفاو يھو  لاق : مث  اًتماص  ىقب 

؟ ریمأ اي  كتلئسأ  بیجأ  نأ  َّىلع  لھو  - 
ىلع رطیسأ  نأ  لواحأ  انأو  عزف  يف  يمف  ىلع  يدي  تعضو 

.يتفھل
.هنم اھب  ُّقحأ  انأ  رالس : لاق 

.اھدنع وأ  يدنع  كل  َّقح  ال  مسح : يف  يبأ  لاق 
، ةيادبلا نم  اھديرأ  ُتنك  اھديرأ ، َّيلإ ، عمتسا  تاكربلا ، ابأ  اي  - 

يفو اھیف  تركف  يب ، تنرتقا  ول  اھب  لیكنتلا  نم  اھیلع  ُتیشخو 

758



.اھتمالس
يفو اھیف  َتركف  لبق : نم  هرأ  مل  بضغ  يف  يبأ  لاق 
مامأو يتیب  يف  نآلا  كتلتقل  هفرعأ  ثدح  الول  هللاو  اھتمالس !

.يدالوأ
..تاكربلا ابأ  اي  - 

فرعت ملو  اھفصنت ، ملو  اھعم  اًميرك  نكت  مل  لاقو : يبأ  هعطاق 
.ةيراجلاو ةَّرُحلا  نیب  قرفلا 

، طق رومألا  َّيلع  طلتخت  مل  .فرعأ  لب  ةمارص : يف  رالس  لاق 
.سأیلاو ةریحلا  ديزت  ةميزھلا  مايأ  طقف  يھ 

؟ ةریحلا مايأ  تھتنا  لھو  - 
.نآلا رثكأ  فرعأ  يننكلو  تاكربلا ، ابأ  اي  تأدب  لب  - 

؟ فرعت اذامو  - 
نوكتس ةميزھلاو  ةریحلا  مايأ  نأ  فرعأ  لاق : مث  ةھرب  قرطأ 

تنأ خیش ، اي  .يعم  يھو  لضفأ  مايألا  تناك  يعم ، يھو  لھسأ 
اھنوصأ نأ  كل  مسقأ  بذكلاو ، قدصلا  نیب  قِّرفت  میكح  لجر 

.تاریمألاك اھلماعأو 
؟ كتجوزو - 

.نمز ذنم  ةجوز  يل  دعي  مل  - 
؟ اھتقلط َمِل  - 

قِّرفت امك  بألا  اننیب  قَّرف  كشلا ، ىوس  اننیب  طبري  دعي  مل  - 
.مھضرأو دونجلا  نیب  بورحلا 

.اھیلإ ةدوعلا  يف  ركفتس  دب  ال  رصم ؟ يلاو  ةنبا  كرتت  - 
نأ رصمل  سیلو  رصم ، يلاو  حبصأ  فیك  انأ  فرعأو  تنأ  فرعت  - 

.نئاخل ىلدتت 
؟ هتنبا بنذ  امو  - 
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مول ال  ًالیحتسم ، اننیب  شیعلا  حبصأ  ةبوتكم ، رادقأ  يھ  - 
.عالقلا ىنب  يذلا  بألا  وھ  اھیلع ،

؟ كلمت يراوجلا  نم  مكو  ةھرب : دعب  يبأ  لاق 
.يراوج كلمأ  نأ  يونأ  الو  يراوج ، كلمأ  دعأ  مل  - 

ال ببسل  مأ  كریمض  لجأ  نم  تئجأ  يتنبا ؟ ديرت  اذاملو  - 
؟ هفرعأ

.فجتري يدسجو  يناوث  سفنتلا  نع  تفقوت 
، اًمود يتميزھب  ينركذتس  ةیبأ ، سفنو  ٍّرُح  بلقب  كتنبا  لاق :

ةركاذلا جاتحأ  مزھنت ، ال  ةرحلا  حورلا  نأ  يف  لمألا  ينیطعتو 
.لمألاو

.قفاوت نل  لاق : هنكلو  هتاملكب ، رَّثأت  يبأ  نأ  ادب 
.يسفنب اھلأسأ  - 

.ةيراشكنإلا دونج  هلعفي  اَّمم  أوسأ  اھب  هَتلعف  ام  يب ؟ قثت  ال  - 
سأیلا تقو  يف  بورحلا ، تقو  ریثكلا  ثدحيو  ثدح  ام  ثدح  - 

.ىوھلاو نونجلا  ىلجتي 
؟ مدنت - 

يبأل لوقي  نأ  ىنمتأو  يمف  ىلع  يِّفكب  ُّقدأ  تذخأ  بجي ، مل 
.لعفي مل  هنكلو  معن ،

بیجأ نأ  ديرأ  ًالاؤس ال  ينلأست  رالس : لاقف  لاؤسلا ، يبأ  داعأ 
نأ تمسقأ  دقو  بذكأسف ، لاؤسلا  اذھ  نع  تبجأ  ْنإو  هنع ،

.كمامأ قحلا  لوقأ 
؟ نذإ اًمدان  تسل  - 

يخأ نكلو  هیلع ، مجھیل  مایقلاب  ُّمھي  يبأ  تيأر  بجي ، مل 
.هیلإ عمتسنل  يبأ ، اي  أدھا  ًالئاق : هَّدش  ریبكلا 

مل تلعفل ، لبق  نم  اھنم  جاوزلا  عیطتسأ  ُتنك  ول  رالس : لاق 
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نأو ءاقش ، يعم  اھتایح  نأ  فرعأ  نآلا  ىتحو  اھءاذيإ ، ديرأ  نكأ 
ايانح نیب  شیعي  نل  وھف  ينم ؛ لضفأ  نوكي  امبر  اھل  َهترتخا  نم 

ةزيرغو اًمود ، ىغطت  ةینانألا  اھنكلو  سأیلا ، قورحو  ةميزھلا 
.ءانفلا يف  ةبغرلا  ىلع  رصتنت  شیعلا 
.لھم ىلع  اھبذعتل  اھتذقنأ  كنأكو  - 

.اھلأسأو رمألا  يف  ركفأس  يبأ : لاق  مث  تمصلا ، داس 
.نآلا اھلأسن  ةوق : يف  رالس  لاقف 

ّدرب .اھِ كربخأو  اھلأسأس  لاق : مث  ٍّدحت  ةرظنب  يبأ  هقمر 
نم عاض..تاكربلا  ابأ  اي  يل  َتحمس  ول  هتوق : سفن  يف  لاق 

.اًرظتنم يتایح  يھنأ  نأ  ديرأ  الو  ریثكلا ، رمعلا 
كدونج دحأ  ُتسل  تفاخ : توص  يف  لاقو  هنم  برتقاو  يبأ  ماق 

دعب ةباجإلا  كیطعأو  رمألا  يف  ركفأس  كل  تلق  ينرمأتل ، ریمأ  اي 
.مايأ

ران ئفطُأ  نأو  َّيلإ ، هَّمضأ  نأو  هعم  ملكتأ  نأ  ىنمتأ  ُتنكو 
ملكتیس يبأ  نأ  فرعأ  انأو  يسأر  تأطأط  يتفھلو ، يفوخ 

.يعم
كلأسأ تئج  سأي : يف  لاقو  يترجح  يبأ  لخدو  رالس  لحر 

.لقعلا ىلع  اًمود  رصتني  سفنلا  ىوھ  ةباجإلا ، فرعأ  انأو 
لھ سوفنلا ، زرفتو  رشبلا  فرعت  تنأ  يبأ ، جرت : يف  تلق 

؟ اًقداص َهتدھع 
ناك وأ  ينانأو ، رورغم  هنكلو  بذكي ، ال  لاق : مث  ةھرب  تمص 

تاذلا كرت  ىلع  ثحتو  رورغلا  رسكت  ةميزھلا  ةميزھلا ، لبق  اذكھ 
؟ همدق يف  رتبلا  كینعي  الأ..دنھ  .لاوحألا  مظعم  يف 

.ينینعي ال  ملأ : يف  تلق 
میحجلا نوكت  نأ  نكمي  مزھنم  يدنج  عم  ةایحلا  ةھرب : دعب  لاق 
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نم جرخت  مل  تاملكلاو  ِهتنت ، مل  هیلإ  ةبسنلاب  ةكرعملاف  هتاذ ؛
.هعم كبذعیس  لدتعي ، مل  رمعلاو  همف 

.لواحو براح  هبنذ ، سیل  تلق : 
يف يشیعت  نأ  ِترتخا  يربصت ، نأو  يفرعت  نأ  كديرأ  فرعأ ، - 

؟ هضيورت نیعیطتست  لھ  سوبحملا ، دسألا  نيرع 
.لواحأس سامح : يف  تلق 

، هتوارضو هسأي  نم  كذقنت  امبر  كھاجت  هتفطاع  ةھرب : دعب  لاق 
اھب رعشي  يتلا  رعاشملا  ةمزح  ىوس  كل  عفشیس  ءيش  ال 

.ثدح امھم  اھیلع  يقبت  نأ  دبال  تمھفأ ؟ كھاجت ،
.انلجأ نم  براح  يبأ ، اي  كدصق  مھفأ  تلق :

.انلجأ نم  براح  نیقي : يف  لاق 
.رصم لجأ  نمو  انلجأ  نم  همدق  دقفو  - 

.هل عفشي  اذھو  لعف  - 
، هسفنب ّدر  يِ عامسو  روضحلا  هنم  يبأ  بلط  مايأ  ةَّدع  دعب 

نأ ضفر  يبأ  نكلو  يرارق ، نع  ربص  مدع  يف  رالس  هلأسف 
، هبناجب ينسلجأو  سلج  مث  يتأي ، نأ  هنم  بلطو  هب ، هربخي 

بولقلاو نیعألا  تقتلاو  تاملكلا  لك  تبرھ  .رالس  انیلع  لخدو 
تئج..ریمأ اي  ةِّدح : يف  يبأ  لاق  ىتح  قطنن  مل  قئاقد  طقف ،

؟ ركذتت اھيأر ، نع  يتنبا  لأست 
نإ لوقي  كدلاو  عبطلاب ، معن ، ربص : مدع  يف  ةأجف  رالس  لاق 

..جاوزلا ًابلاط  كیلإ  مدقت  نم  كانھ 
لمكأو انیلإ ، رظني  الو  ًاباتك  أرقي  هنأ  ادب  يذلا  يبأ  ىلإ  رظن  مث 

: ودبي ام  ىلع  هربص  دفن  دقو  هینیع  نم  جرخي  بضغلاو  ةَّدح  يف 
، نيرظتنتس كنأ  روصتأ  تنك  يرمتست  نأ  كنم  ُتبلط  امدنع 

صِّغني ام  لك  وحمتو  اًعيرس  ىسنت  ءاسنلا  نأ  يل  ودبي  نكلو 
.اھتایح
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..ریمأ اي  موللا  عقوتأ  مل  مسح : يف  ُتلق 
هنأكو ًابناج  هیحرطت  نأ  نكمي  اننیب ال  ناك  ام  بضغ : يف  لاق 

..نیجوزتت مث  ةنفع ، محل  ةعطق 
ولو ام : ةوق  كلمأ  يننأب  ةرم  لوأل  رعشأ  انأو  تلق 
مث ينفرعت  ال  كنأب  ترھاظتو  ينتيأر..لعفأ  نأ  يننكمي..تلعف 

.ديرأ ام  لعفأس  لمأ ، الو  دعو  الب  ينتكرت 
سیلو مویلا  سیل  كنكمي ، ال  مسح : يف  لاق  مث  هلوح  رظن 

.اًدغ
ولو..تلعف ولو  نمز : ذنم  هب  رعشأ  مل  حرفو  ٍّدحت  يف  ُتلق 

نأ ينم  تبلط  مث  ةملك  الب  ينتكرت  نأ  دعب  كریغ  ًالجر  ترتخا 
..اذھ تبلط..رمتسأو  ىسنأ 

نل اذھ  نأ  نیفرعتو  يننیفرعت  ثدحي ، نل  بضغ : يف  لاق 
.ُتدع اذاملو  ُتدعتبا  اذامل  نیفرعتو  ثدحي ،

اي لعفتس  تنك  اذام  هلوح : موحي  يبلقو  تلق  مث  هیلإ  ترظن 
..ریمأ

.دنھ اي  لبق  نم  هتلعف  ام  ةَّدِح : يف  لاق 
ينفطخت - 
معن - 

..ينبذعتو ينلذتو  - 
..امبر اضيأ  اذھو  - 

نانحلا يغطو  اًحضاو ، رتبلا  تيأرو  همدق  ىلإ  يرظنب  تھجتا 
.يطخسو يتحرف  لك  ىلع 

ُتنك نإ  فرعتس  تنك  فیكو  تلقو : هیلإ  مث  يبأ  ىلإ  ترظن 
.اًئیش ينع  فرعت  تنأو ال  ينكرتت  مأ ال ، تجوزت 

كرابخأو ءيش ، لك  فرعأ  انأو  كتكرت  لب  لاق : مث  اننیعأ  تقتلا 
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.موي لوأ  ذنم  ينلصت 
امدنع اھدیعتست  مث  كتعاضب  كرتت  تمھف ، باتع : يف  تلق 

.بسانملا تقولا  دجت 
، باتعلا بحأ  ال  كباتع ؟ ىودج  ام  ربص : مدع  يف  لاق 

.رمألا ىھتناو  يننیجوزتتس 
.ينتتكسأ ةداح  ةرظنب  ينقمرف  يمف  تحتف 

نكأ مل..تلواح  ول  ىتح  عیطتسأ ، نكأ  مل  ةدارإ : الب  تلق 
.ماع فلأ  دعب  الو  نآلا  ال  كریغ ، لجر  نم  جاوزلا  عیطتسأ 

.تنأ َتقفاو  ول  يبأ  اي  قفاوأ  لجخ : يف  تلقو  يبأ  ىلإ  ُترظن 
تاملكب ِتمتمتو  يتمع  اي  اھنیح  ةيرخس  يف  ِكیتفش  ِتكَّرح 

ىلع يبأ  قفاوو  لیبقلا ، اذھ  نم  ءایشأو  تانبلا  ةجاذس  نع 
هعم خسني  نأ  هنم  بلط  ریثكلا ، رالس  نم  بلط  هنكلو  ضضم ،
موي لك  ىرج  ام  هل  يكحي  نأو  لیمجلا ، حضاولا  هطخب  باتكلا 

.خيراتلا ةباتك  نم  يھتني  ىتح  نیتعاس  وأ  ةعاس 
* * *
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اشاب ىفطصم  نامجرتلا  ةداھش 
(8  ) ينامثعلا

دجسم حطس  ىلإ  دعصي  نأ  بلط  كولملا  كلم  لحري  نأ  لبق 
ةرم رصم  روزي  نل  هنأ  فرعي  هنأكو  ةریخأ ، ةَّرم  نسح  ناطلسلا 
حطس ىلإ  هدوعص  دنعو  .اًریثك  هلھمي  نل  رمعلا  نأو  ةیناث 

حیتافمو ةبعكلا  حیتافم  يدي  يف  لاقو : هلوح  رظن  دجسملا 
.مالسإلا

: مول يف  لاقو  اشاب  سنوي  اھنیح  مظعألا  ردصلا  ىلإ  رظن  مث 
ال برح  هذھ  نإو  لیحتسم  رصم  حتف  نأ  تلق  اشاب ؟ اي  ركذتت 

يدالب ىلإ  دوعأس  تنأ ؟ مأ  انأ  باوص  ىلع  ناك  نم  اھب ، انل  َلِبق 
.يدي نیب  ةسدقملا  يضارألاو  ةبعكلا  حیتافمب 

ىرأ لزأ  مل..كولملا  كلم  اي  ریكفت : الب  اشاب  سنوي  لاق  اھنیح 
نأ دعب  كلاجر  فصنب  ةناتسآلا  ىلإ  دوعتس  اًكالھ ، رصم  حتف  يف 

َتیَّلو نأ  دعبو  ءاسنلا ، تلمرتو  ءانبألا  متیتو  رخآلا  فصنلا  كلھ 
ناطلسب كلاب  امف  هناطلسل ، صلخي  مل  اًنئاخ  رصم  ىلع 

؟ نیینامثعلا
اشاب سنوي  دقفأ  يردأ  الو  لوھذ ، يف  يمف  تحتف  اھتظحل 

كلم تيأر  تامدقم  نود  نكلو  نیلجرلا ؟ نیب  ةبعل  اھنأ  مأ  هباوص 
مظعألا ردصلا  بلق  يف  هزرغيو  هفیس  جرخُي  هاش  میلس  كولملا 

، كولملا لوح  موحي  نأ  قمحألل  سیل  لوقي : وھو  اشاب  سنوي 
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، اًدیعب هتثج  اولمحا  مھتاراصتنا ، يف  كَّكشو  مھتميزع  رسك  َّالإو 
دونجلا بھرتل  يمامأ  دجسملا  حطس  نم  اھومرا  لب 

.نیيرصملاو
كیلامملا لاقو : ةدیلولا  ةطقلاك  فجترأ  تنكو  َّيلإ  تفتلا  مث 

الو ةبھر  الو  ًالامج  هیف  اوأر  ال  حرصلا ، اذھ  لخاد  نولتاقتي  اوناك 
نم لضفأ  مھنكلو  لبق ، نم  اذھ  كل  تلق  هنوقحتسي ، ال  اًعرو ،

؟ ىفطصم اي  مھفتأ  نولتاقتيو ، اھنوفرعي  رصم ، مكحي 
.نیملسملا ةفیلخ  اي  مھفأ  ریكفت : الب  تلق 

فرعن الو  مھتغل  ملكتن  ال  نحن  نولتاقتيو ، اھنوفرعي  دَّدر :
يف نانتما  ال  رصم  لھأ  نأ  يل  ودبي  رصم ، لھأ  عم  لماعتلا 

بسكو مھؤاضرإ  ٌبعصو  مھتامس ، نم  دوحجلا  مھبولق ،
مكِحُیل بلق  رھظ  نع  مھفرعي  نم  ىلإ  نوجاتحي  مھئالو ،
اوداتعا مھتغل ، نوملكتيو  مھنوفرعي  كیلامملا  ءارمأ  ةرطیسلا ،

كیلامملاو ءاقبلا ، اھل  ديرأ  رصم ، رامد  ديرأ  انأ ال  .مھعم  لماعتلا 
ىقبتس رصم  نأ  نمضیسف  مھلاتق  امأ  .داكلاب  اھیلع  نوقبیس 

ةناتسآلل ةوق  مھلاتق  يف  هلدعو ، ةفیلخلا  مسح  ىلإ  ةجاحب 
اي مھفتأ  ةخضار ، ىقبت  نأو  ىقبت  نأ  دبال  رصمو  رصمل ، خوضرو 

؟ ىفطصم
.مالسإلا ةفیلخ  اي  ٌمَكِح  هُّلك  كمالك  تلق :

اًدجسم ينبأس  ةناتسآلا  ىلإ  دوعأ  امدنع  لاقو : هلوح  رظن 
هیف لتاقتي  نلو  اذھب ، كدعأ  ربكأو ، دجسملا  اذھ  لثم 

.اًدبأ اولتاقتي  نل  نوینامثعلا ،
.ءاملعلا ةمكح  مھتمكحو  مالسإلا  ةامح  مھ  ریكفت : الب  تلق 

ملو رصم ، يف  ءاقبلا  ديرأ  تنك  تاكربلا ، ابأ  اي  لوقلا  كقدصأ 
يتبقر عطقي  نأ  تفخو  كولملا ، كلمل  اذھ  لوق  ىلع  ؤرجأ 

، كیلامملا لمارأ  نم  جوزتي  يدنج  لك  بقاعي  ناكو  اھتظحل ،
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يف ناك  يبلقو  كیلامملا ، لمارأ  نم  دونجلا  نم  نوریثكلا  جوزتو 
، ةناتسآلا يف  يتجوز  نع  ةفلتخم  تناك  رتت ، دنوخ  عم  رصم 

بھذأ اھنانحو  بولقلا ، بيذت  اھتقرو  هب ، يسنإل  ََلِبق  اھلامج ال 
لقعلا َّلك  قرغأ  هب ، يل  ََلِبق  ال  ابح  ينبحت  تناك  يلقع ،
ىوقأ نكأ  ملو  رھشب ، انجاوز  دعب  اننبا  يف  تلمحو  ةركاذلاو ،
تنكو ءاقبلا ، ينم  تبلطو  يعارذ  نیب  يھو  تكب  .اھقارف  ىلع 

، َّيلع نرطیسي  ءاسن  الو  َّيف  رثؤي  ءاكب  ال  يرمع  لاوط  ايدنج 
نیب شطعيو  عوجيو  اھضرأ  يف  يدنجلا  هوتي  نم  رتت ، اھنكلو 
تلاق اھنكلو  رمعلا ، لاوط  اھئانبألو  اھل  ةيامحلاب  اھتدعو  .اھیعارذ 
نكأ ملو  تاكربلا ، ابأ  اي  ينقشعت  تناك  اھعم ، َّيلإ  جاتحت  اھنإ 

اھتابجاو لكب  موقت  تناك  يتجوز  .ءاسنلا  قشع  نع  اًئیش  فرعأ 
دقتعت تناك  مایُھ ، الو  بح  تاملك  البو  سباع  هجوو  ناقتإ  يف 
للقي قشعلا  نأو  ةرحلل ، سیلو  يراوجلل  بحلا  نأ  نظأ  ام  ىلع 

.يتجوز ىلإ  الو  ةناتسآلا  ىلإ  ةدوعلا  ديرأ  نكأ  مل  اھنأش ، نم 
* * *
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(11  ) دنھ ةداھش 
، نیفرعت ةميزھلا ، طسو  اًراصتنا  ناكو  يتمع  اي  انجاوز  موي  ركذتأ 
ال هتلئاع ، لك  تقرغو  َذِقنُأ  ریغص  طب  خرف  يننأب  اھموي  ترعش 

يبلق يف  بحلا  نكلو  .لحر  نم  يكبي  مأ  زوفلاب  دعسيأ  يردي 
، حالف وھو  هتببحأ  باذع ، لك  ریغ  باذعلاو  بح  لك  ریغ  ناك 

حازأف هقشع  يبلق  قرغأو  نْیَّبُح  هتببحأ  يكولمم ، وھو  هتببحأو 
اًودع يتركاذ  تناك  ءدبلا  يف  ..بونذلا  لك  رفغو  ضام  لك 

نأ تیشخ  ملظ ، هلك  ضام  نم  دسجلا  يف  اًفوخ  ثعبت  ًايزاغو ،
ایلم َّيلإ  رظن  قوشلا ، ىلع  ىركذلا  ىغطتو  همامأ  يقلق  رھظي 

؟ يننيديرت يتايركذ : زرابي  هنأكو  لاقو  يھجو  طاحأ  مث 
موحي يذلا  رتوتلا  يفخأ  نأ  لواحأ  انأو  تلقو  يسأر  تأطأط 

.كديرأ يلوح :
؟ اًقوش مأ  اًفوخ  نیفجترت  لاقو : ةفجترملا  يدیب  كسمأ 

.بجأ ملو  هدي  ىلع  تطغض 
تقوذتو ينونج  نیفرعت  يئدھا ، لاقو : يھجو  ىلع  هفكب  َّرم 
ةنایخلل اًعدر  ةوسقلا  يف  نأ  اًموي  تننظ  امبر  .يتوسق  عقو 

.دنھ اي  نآلا  كلوح  ةنایخ  نكلو ال  .ةميزھلل  ةمواقمو 
هتاملك مھفأ  انأو ال  ينیع  تضمغأف  يتنجو  نم  همفب  برتقا 

.تايركذلا لك  سھدي  بحلاو  ينلبقي  هتكرتو 
ىسألا نم  بلقلا  ولخو  سفنلا  ةنینأمط  ةلیل  تناك  انفافز  ةلیل 
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لوأل هل  تحبصأو  قوشو ، اضر  يف  يسفن  هتیطعأ  كشلاو ،
اھنأكو ينُّمضي : وھو  تفاخ  توص  يف  لاق  .يل  لاق  اذكھ  ةرم ،

.ةرم لوأ 
.َّيلإ ةبسنلاب  كلذك  يھ  لجخ : يف  تلقف 

ىنعم كنم  نوملعتي  كیلامملا  تیل  لاقو : رثكأ  ينَّمض 
..راصتنالاو ةمواقملا 

.ترصتنا نم  تنأ  رصتنأ ، مل  يننكلو  - 
مك نیفرعت  ال..نیترمو  ةَّرم  ِترصتنا  لب  دیكأت : يف  لاق 

.كربخأ نلو..ترصتنا 
نآلا ينلضفت  َتنك  اذإ  ام  ينربختس  لھو  تلقو : هقنع  تقَّوط 

.ةمواقملا لضفت  تنك  مأ  ةعضاخ  انأو 
نآلا كلضفأ  دنھ ، اي  عوضخلا  فرعت  ال  كسفن  لاقو : مستبا 

.ةیضارو ةلبقم  تنأو 
اي هنكلو  ملظو ، حبق  لك  يطغيو  ةشعنملا  هایملاك  بذع  بحلا 
، اًقشاع اًملاح  ناكو  دونجلا ، لك  نع  اًفلتخم  ايدنج  ناك  يتمع 

دعب..هینیع مامأ  ترثانت  يتلا  هتيوھو  هنایكل  لب  طقف  يل  سیل 
تفرع مزھنم ، يدنج  سفن  يف  صوغلا  ىنعم  تفرع  مايأ  ةعضب 

نع ُتفقوت  الو  اًموي  يرعاشم  تفج  ال  رثكأ ، هتببحأو  هترارم 
.فرعي ناكو  نانحلا ،

كربخأ نأ  ديرأو  يننیفرعت ، تنأ  يتمع ، اي  ءاكبلا  ةریثك  نكأ  مل 
ادَّدمُم ناك  .تیكب  ةروتبملا  همدق  نم  ىَّقبت  ام  تيأر  امدنع  يننأ 

يل تدبو  همدق ، ىلإ  ترظنو  هبناجب ، تنكو  ريرسلا  ىلع 
، همالآو رتبلا  عقو  تروصتو  محللاو ، دلجلا  نم  ةيراعلا  ماظعلا 

تررم .ًابیبط  الو  الَّھؤم  نكي  مل  عطقلاب  ماق  نم  نأ  احضاو  ناكو 
: ةالابم ال  يف  لاقف  طقاستت ، يعومدو  هقاس  ىلع  يدیب 

؟ رتبلا رظنم  كجعزي 
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ةبقر رظنم  ةعاشبب  سیل  فقوتت : ال  عومدلاو  ةبعادم  تلق 
؟ ركذتت هتلتق ، نأ  دعب  ظیلغلا  لجرلا 

؟ نیكبت َمِل  - 
نوكأ نأ  ىنمتأ  تنك  كدحو ، هتلمحت  يذلا  باذعلا  ىلع  - 

.كعم
، باذعلا ةیقب  يف  يعم  نینوكتس  ةرارم : يف  مستبي  وھو  لاق 

.يقلقت ال 
.باذعلا ىھتنا  بذعتت ، نل  نانح : يف  تلق 

.فرعأ تنكو  بذعتي ، ناك  هنكلو 
لوح موحي  وأ  هناكم  سلجيو  لیللا  فصتنم  يف  ظقیتسي  ناك 
هءارو موقأ  تنكو  ةملك ، الب  موجنلا  لمأتيو  جرخي  مث  ةرجحلا ،
ماني نأ  هنم  بلطأو  ةرم ، لك  هفتك  ىلع  تبرأو  هبناجب  سلجأو 

.يناري الو  ينعمسي  هنأكو ال  بیجي ، الو 
تاعاس مالظلا  حنج  يف  هب  يرجيو  هسرف ، يطتمي  ناك  انایحأ 

هنأ تنقيأ  تقو  دعبو  يبناج ، نم  كرحتي  مل  هنأكو  مانيو  دوعي  مث 
، اًدحأ ىري  الو  دحأ ، ىلإ  جاتحي  ةملظملا ال  تاعاسلا  هذھ  يف 

ًاباذع تيأر  ام  اًریثكو  هدحو ، هسفن  لخاد  صوغلا  ىلإ  جاتحي  لب 
نأ ىلإ  جاتحت..رالس  لوقأ : تنك  حابصلا  يف  ًانایحأو  هینیع ، يف 

.ًالیل مانت  تنأ..ًالیل ال  مانت 
.بیجي الو  َّيلإ  رظني  ناك 

نم اًمدق  عضي  ناك  ةَّرم...َّينیع  لوحو  يقلح  يف  تناك  هترارمو 
تعطق ول  امبر  طابحإ : يف  حاصو  هقاس ، يف  اھقصلي  ديدح 

..لھسأ يشملا  ناكل  ةیناثلا 
ناك اًریثك ، مالكلا  بحي  نكي  ملف  ملكتأ ، ملو  هدعاسأل  تعرھ 

: لاقو يدي  نم  ةيديدحلا  مدقلا  عزنو  اھموي  ربصلا  ميدعو  ایبصع 
.ایھ ةرجحلا ، نم  يجرخا  اھعضأ ، ينیكرتا  يفرعت ، نل 
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اھعضي هتكرتو  يناكم  تدَّمجت  ينرمأ ، امك  ةرجحلا  نم  جرخأ  مل 
هسفنل متمتي  ناكو  هنیيارش ، نم  جرخیل  روثي  طابحإلا  ىرأ  انأو 

كلت يف  هبھرأ  تنكو  بضغو ، ظیغ  يف  خفنيو  مئاتشلاب 
عیطتسأ نكأ  مل  ينكلو  يتمع ، اي  كیلع  بذكأ  نل  تاظحللا ،

تدقف يننأكو  همدق  ىلع  يانیع  ترَّمست  ةرجحلا ، نم  جورخلا 
.اھموي مھفلا 

: لاقو ةشھد  يف  َّيلإ  رظنو  ماق  ةيديدحلا ، مدقلا  عضو  نأ  دعب 
؟ كلذك سیلأ  جورخلاب ، كترمأ  انھ ؟ نیلعفت  اذام 

ال لاقو : ينفقوتساف  سباع  هجوب  بابلا  ىلإ  تھجتاو  تمق 
.يقبت نأ  كنكمي  سأب ،

ىلإ جاتحت  امبر  كنأ  تننظ  ريرسلا : بیترتب  رھاظتأ  انأو  تلق 
.تیقب اذل  ءيش ،

سیل هنأ  يل  ادب  ةغئازلا ، هترظن  مھفأ  ملو  َّيلإ  هرظن  لاطأ 
ال ضام  يف  صاغو  هلقع  هیلع  راث  ةظحللا ، كلت  يف  يعم 

ِردأ ملو  اًدیعب  لحري  هب  ترعش  يتمع ، اي  بعرلا  ينباصأ  .هفرعأ 
..رالس هعارذب : كسمأ  انأو  عزف  يف  تلق  يح ، مأ  وھ  ّیمأ  تِ

يردي الو  ينعمسي  ال  هنأكو  بجي  مل  باوص ، ىلع  تنكو 
..رالس ديدج : نم  تلقو  ةوقب  هتززھ  يدوجوب ،

؟ نیفاخت َّمِم  معن ، لاق : مث  وتلل  ينظحال  هنأكو  ةأجف  َّيلإ  رظن 
؟ ركفت تنك  َمِب  ةحار : يف  سفنتأ  انأو  تلق 

.ركذتأ ال  ةالابم : يف ال  لاق 
.كدجأ الو  اًدیعب  درشت  انایحأ  هدي : ىلع  طغضأ  انأو  تلقف 

!؟ كب َّلح  اذام  كعم ، انھ  انأ  - 
.يعم نكت  مل  - 

..ًانایحأ امبر ، لاق : مث  اًِرّیحتم  ادب 

771



رعشأ ينلعج  هُقْشِعأ  يردأ  الو  يتمع ، اي  ةبیھر  تاظحل  تناك 
بُعصي باذع  مأ  هنم  يبرُق  مأ  ایندلا  نع  هلقعب  لحري  وھو  هب 

، هدي تلَّبقو  تمستبا  .دوعي  اًمود  ناك  َّيلإ ، داع  هنكلو  هؤافخإ ،
كرتي ال  لجر  يتمع  اي  رالس  .جرخ  مث  ةشھد  يف  َّيلإ  رظنف 

ىغطي يذلا  هرحس  هل  ناكو  هیلعو ، هب  نیلغشنت  ةظحل ، كلقع 
هتظلغ يف  صوغأ  تنك  هھاجت ، بضغلا  رعاشم  لك  ىلع 

.يل ىوس  ىلجتي  ًانانح ال  ةونع  عزتنأو  ةرھاظلا 
نل هنأ  فرعأ  انأو  دُّدرت  يف  هتربخأو  لوألا ، انلفط  يف  ُتلمحو 

.لاق اذكھ  هبلق ، لخدت  ةداعس  الف  امبر ؛ اًدیعس  نوكي 
ام تلقو : همامأ  تسلج..ةریثك  تاملك  ةقرو  ىلع  ُّطخي  ناك 

! ..كَّطخ لمجأ 
.بجي مل 

بتكت كارأ  امدنع..نيدلا  ماسح  مأ  رالس  مسا  لِّضفتأ  تلقف :
نود تنأ  كبحأو  اًعم ، نینثالا  ُّبحأ..نيدلا  ماسح  كنأ  رعشأ 

.نامزو ناكم  وأ  مسا 
.كل اًركش  لاق : مث  َّيلإ  هرظن  لاطأ 

.لماح يننأ  دقتعأ..فرعت  ددرت : يف  تلق 
اذھ نیفرعت  لاق : مث  .َّيلإ  رظني  ملو  ةباتكلا  نع  فَّقوت 

الو..يھتني ال  لمعب  نیموقت  كنأب  بيرغلا  ساسحإلا 
اذھ هعشبأ  امو  نمزلا ! اذھ  هنزحأ  ام..رعشأ  اذكھ..مسحي 

! لمتكملا ریغ  لمعلا 
وھ كعم  يدوجوو  اًعم ، اننكلو  هدیب : كسمأ  انأو  رارصإ  يف  تلق 

؟ كلذك سیلأ  ينم ، ًالفط  ديرت  اضرلاو ، ةداعسلا  لك 
نمز يف  ایحي  نم  ديرأ  ال  دنھ ، اي  ًالافطأ  ديرأ  ال  ةھرب : دعب  لاق 

ال كقح ، وھ  ًالفط ، نيديرت  كنأ  فرعأ  يننكلو  داسفلاو ، ةميزھلا 
.سأب
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امبر تلق : مث  يبضغ  ىلع  ةرطیسلا  تلواحو  يقير  تعلب 
.راصتنالا هعم  يتأي  امبر  يردي ؟ نم  ةميزھلا ، نع  انضوعي 

بورح يف..نمزلا  نم  نورق  دعب  الإ  راصتنا  ال  دیكأت : يف  لاق 
امو هدییشت ، بعصي  َمِدُھ  ام  رادقألا ، مكح  راظتنا  نم  دب  هذھك ال 

.هدجن نأ  نكمي  َدِقُف ال 
لوئیس رصم  مكح  نأ  ةدكأتم  انأ  نیقي : يف  اھموي  تلق 

.ىرخأ ةَّرم  كیلامملل 
مھ اوسیل  نآلا  كیلامملا  نكلو..امبر  َّيلإ : رظني  وھو ال  لاقف 

رسكت ةميزھلا  ياب ، ناموط  عم  اوبراح  نيذلا  مھسفنأ  كیلامملا 
.نئاغضلا جرخُتو  ریخلا  ءايربك 

مجح فرعیل  الو  يتحرف ، ينكراشیل  ةقيرط  َّيأ  دجأ  مل 
ةدیعس يننأ  فرعت  تلقو : هدیب  تكسمأ  هنم ، لفطب  يتداعس 

؟ كلذك سیلأ  كعم ،
.معن يننیلمحتت ، كنأ  فرعأ  لاق : مث  ةرارم  يف  مستبا 

نوھي ًالیل  كیعارذ  نیب  ينذخأت  امدنع  نكلو  دیكأت : يف  تلق 
يتفھلو دمخي ، كل ال  يقوش  ءيش ، لمحتلا ال  حبصيو  ملاعلا 

.مزھنت نل  كعم  انأو 
لوقأ تنك  يتمع ، اي  بذكأ  نكأ  ملو  .بجي  ملو  يدي  ىلع  تبر 

ةرم ولو  ينربخي  ملو  هرعاشم ، نع  ملكتي  ال  رالس  ةقیقحلا ،
نیبو يلخادب  وھو  هب  رعشأو  فرعأ  تنك  يننكلو  ينبحي ، هنأب 
يایند لك  ناك  يرعش ، ىلع  هدیب  ُّرميو  يننضتحي  وھو  يعلضأ ،

.يلفطبو هب  تیفتكاو 
* * *
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(10  ) رالس ةداھش 
ُتذقنأ ناسرف ، ةثالثل  ىرج  اَّمع  تاكربلا  ابأ  اي  ُلبق  نم  كتثدح 

يف مانف  هبلق  يف  يمھس  رقتساو  ملعت ، امك  يسفنب  مھدحأ 
سبالم سبلو  هتیحل  قلح  الو  ةميزھلا  دعب  ام  مايأ  شاع  ال  نامأ ،
يماحو موقلا  ِدّیس  ناك  نأ  دعب  مھلاجر  نم  حبصأو  نیینامثعلا 

يف هذھ  هتتیم  ىلع  هتدسح  ام  اًریثكو  اًدیھش ، تام  لانيإ  رادلا ،
، مسقلاو ةقادصلا  مرتحاف  يلداعلا  هوصناق  امأ  .میلس  ركسعم 

دونجلاك حبصأ  ىتح  هبراش  قلطأو  هتیحل  قلح  هنكلو 
اًحالف انأ  ُتنك..رَّیغت  انالك  .ءيش  يف  مھنیب  قرفت  ةيراشكنإلا ال 

يف دنھو  انأ  تررقتسا  نوكأ ، نم  فرعأ  دعأ  ملو  اًریمأو  ًاطاَّطخو 
دبع لیحر  دعب  يسفنب  ةیعاطقإلا  نوئش  ريدأ  تحبصأو  سیبلب ،
اًریغص اًتیب  اھل  تینبو   ، انب قحلت  نأ  تالدع  نم  تبلطو  هللا ،

مل ریمألا  نكلو  ًاطاَّطخو ، اًحالف  نوكأ  نأ  تینمت  .هیف  شیعتل 
مطحيو روثي  سفنلا  لخادب  اًسوبحم  ناك  رایتخالا ، يل  كرتي 

نوكأس اذامف  اھیف ، لمأ  ال  ةمداقلا  بورحلا  نأ  فرعيو  هدویق 
؟ نیحالفلا لتاقأس ؟ ْنَمو  يمحأس  ْنَم  دلب ؟ خیش  نآلا ؟

يطوس قلطأس  لھ  مھتيامح ؟ يعَّدأ  مأ  نیيرصملا  لتاقأسأ 
ُّيأ هدالب ؟ يف  میلسل  اھیطعأو  ریناندلا  مھنم  ململأل  مھیلع 
لك كلمأ  تنكو  يناكم  يف  كلملاو  دیسلا  ُتنك  اذھ !؟ لمع 

تلزتعاو اھتاداريإو ، سیبلب  يف  يتیعاطقإب  تیفتكا  نوكلا ،
ديدش نانتماب  رعشف  يلداعلا  هوصناق  امأ  .مكحلاو  ةسایسلا 
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ناك هنع ، افعف  يزاغلا  ناطلسلا  دنع  كب  رياخ  هل  طَّسوت  نأ  دعب 
میلس میحر  لعفي ، ملو  هسأر  قشيو  هحبذي  نأ  نكمي 
ةعضب دعب  انلباقت  امدنع  هوصناق  يل  لاق  اذكھ  میكحو ! !.. هاش
ةعطق وأ  رصم  مامزب  كسمي  ناكو  دلبلا ، خویش  نم  ناكو  ماوعأ 

يف مان  ءانبألا ، لبقتسم  ىلع  نأمطاو  يراوجلا  ىرتشا  .اھنم 
.ةنیكسلا الو  مالسلا  معط  يانیع  قذت  مل  امنیب..امبر  .مالس 

اي هاش  میلس  مھف  انأسأ  دیكأت : يف  لاقو  هسفنب  ينراز 
.مھلاومأ الو  كیلامملا  سمي  مل  تھتناو ، برح  يھ..رالس 

ةرھاقلا نم  ُّدتمت  لابح  يف  مھسوءر  قَّلع  لب  مكھت : يف  تلق 
.ةيردنكسإلا ىلإ 

نأ دبال  انلاحل ، انكرتو  برحلا  تھتناو  انبراحو  ًابرح  تناك  - 
.ملقأتت

هاجت ةيراشكنإلا  دونجلا  نم  ثدح  ام  فرعت  رثأت : يف  لاق  مث 
ةدايزو لاملا  اوبلطو  هوناھأو  ةعلقلا  يف  هوسبح  كب ؟ رياخ 

بئارضلا ضرفو  ءارمألاب  ةثاغتسالا  نم  ادُب  دجي  ملو  مھتابترم ،
نم ریثكب  رثكأ  نآلا  انتوق  لب  رالس  اي  انیلإ  جاتحي  هنإ  ةظھابلا ،
رمت مل  مايألا  نأكو  يضاملا  يف  انك  امك  اًعم  اندحتا  ول  لبق ،

.دالبللو انل  لضفأ  نوكي 
؟ يغبت اذام  مسح : يف  تلق 

ةدلب ِّيأ  يف  دلبلا  ةخیشمب  كسمتو  كدونج ، رياخ  كیلإ  دیعي  - 
الو نیینامثعلا  سیلو  مھلاومأو  كیلامملا  يمحتو  اھديرت ،

؟ ينمھفت مھدونج ،
؟ رياخ يمحأ  نأ  ينديرت  رمألا ، َّيلع  طلتخا  قيدص  اي  ينرذعا  - 

.شیعلا هل  ديرنو  اًریخأو  ًالوأ  كیلامملا  نم  وھ  - 
؟ دالبلا يف  ملظلا  نع  عمستأ  - 

نم كانھ  مھریغب  وأ  مھبو  نیینامثعلا ، لبق  ملظ  كانھ  ناك  - 
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.رشبلا ةعیبط  يھ  اًمود ، فرحني 
ىسقأ رشبلاب  لیكنتلل  اًقرط  اوركتباو  باذعلا  لحفتسا  لب  - 

.يرمأ َسنا  َّرمأو ،
ال تفاخ : توص  يف  لاق  مث  اننیعأ  تقتلاو  مالكلا  نع  فقوت 

.يلثم نیینامثعلا  هركي  نم  دجوي 
.ءوسلا اذھب  سیل  هاش  میلس  نإ  لوقت  تنك  - 

اًموي يسفنلو ، يتقيرطب  براحأو  يخأ ، اي  لوقأ  ام  لوقأ  - 
ىوس اھفرعي  ال  لب  ىرخأ  ةَّرم  رصمب  كیلامملا  لقتسیس 

ىقبیس هارن ، نلو  هنع  عمسن  ءاقنعلاك  ناطلسلا  اذھ  كیلامملا ،
نأ ينم  بلط  .رصم  لك  رصم ، يف  نحن  ىقبنو  ةناتسآلا  يف 

عفدأ ملو  لحر  مث  اھتعاس ، تقفاوو  ةيراشكنالا  هدونجل  عفدأ 
يف رالس  اي  ملعتن  انك  نیینامثعلل ، تسیل  يلاومأ  .اًدحاو  اًرانيد 

تاحتفلا قیضأ  نم  برھي  ًانِرَم ، نوكي  نأ  دبال  براحملا  نأ  ةعلقلا 
هتنباو ءوسلا  اذھب  سیل  كب  رياخ  غوارتو ، لمحتتل  هتالضع  عوطيو 

.ةجوزلا معن  اھنإ  لوقت  تنكو  كتجوز ، تناك 
.ىھتناو ضام  - 

.هلجأ نم  تئج  ام  اذھ  - 
؟ ءوسلا اذھب  سیل  كب  رياخ  نأب  يعانقإ  لجأ  نم  - 

.هتنبا لجأ  نم  لب  -
يقيدص تنأو  اھجوزتأ  نأ  ديرأ  لاقف : مھفأ ، انأو ال  هیلإ  ترظن 

ذنم ىھتنا  امكنیب  ناك  ام  نأ  ُفرعأ  .كنذأتسأ  نأ  دبالف  يخأو 
ىقبت ام  ققشأ  نأ  ديرأ  نكلو ال  نآلا ، ىرخأ  ةجوز  كل  نأو  نمز ،

.انتقادصو ةبلصلا  انضرأ  نم 
كجاوز تلق : مث  رياخ  تاملك  ركذتأ  انأو  ةرارم  يف  تمستبا 

كبراش وھ  قلقت ، ال  يلداع ، اي  اننیب  ةقرفلا  ثِدحُي  نل  اھنم 
.اننیب ةقرفلا  ثِدحُیس  ام  ليوطلا 
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يسفن لوح  ةعلق  تینبو  كلثم  ُتلعف  ول  لاقو : مستبا 
دعاسأ فیكو  اھلھأو ، رصم  مدخأ  فیكف  ملاعلا  تلزتعاو 

.ًالوأ كیلامملا  رمأ  ينمھي  كیلامملا ؟
ناطلس لجأ  نم  بئارضلا  عمجت  كنكلو  لمأت : يف  تلق 

كذاتسأ لتق  میلس  قيدص ، اي  ينرذعا  كدیس ، وھ  ينامثع 
.هَّلذأو

مھنم نأ  فرعتو  لانيإو ، تنأو  انأ  كیلامملا  لك  نأكو  ملكتت  - 
لعجت ال  هذاتسأ ، دالوأ  وأ  هذاتسأ  لتقي  ْنَم  مھنم  نيذلا  نيریثكلا 

نونوخيو نوبھريو  نولتقي  اوناك  نم  كتركاذ ، شِّوشت  ةميزھلا 
.كیلامملا نم  اًضيأ  اوناك 

.كیلامملا نم  اًضيأ  اوناك  تددر :
.نیح ىلإ  نیح  نم  كروزأ  نأ  ديرأ  سأب ، ال  - 

نأو راحبو  راھنأ  اھلصفت  اننیب  قرطلا  نأ  فرعا  انأو  هتحفاص 
.دوجو اھل  دعي  مل  ىركذلا 

ملو اًدیھش  تام  لانيإ ، ىوس  انم  ُجني  ملو  ناسرف ، ةثالث  انك 
.لذلا رصاعي 

* * *
، سانلا نع  ثحبأ  يرمع ، ةیقب  ةكرعملا  اياقب  نع  ثحبأ  تنك 

هنع تثحب  ام  لوأو  رِّمُد ، دق  امو  قرُس  دق  ام  ةحلسألا ، نكامألا ،
هتجوز ةرايزب  تمق  هحبذ  دعب  نيدلا ، باھش  خیشلا  ةلئاع  وھ 
هلاومأ تردوص  لب  هلتقب ، ِهتني  مل  باقعلا  نأ  تفرعو  هئانبأو ،
دمحم ریمألا  ُفْقَو  لایجألا ، ربع  هثراوت  يذلا  فقولا  ىتحو  اھلك ،

نأ تررق  دروم ، ُّيأ  هتلئاعل  دعي  ملو  كب  رياخ  هذخأ  ينسحملا 
اذھ يف  ةمواقملا  رمتست  نأ  يلمأ  ناكو  هتجوزو ، هدالوأب  لفكتأ 
رصم يل  تدبو  لبقتسملا ، فرعأ  نكأ  مل  ةلئاعلا ، هذھو  تیبلا 
دعب اھئافشب  انشھدت  اًمود  اھنكلو  ةملقأتمو ، ةنیكتسم  نآلا 
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باھش كالھ  يف  ببسلا  تنك  .ةلفغ  دعب  اھظاقیتساو  ضرم 
مویلا كلذ  ذنم  تنكو  هفقو ، عایض  يف  ببسلا  تنكو  نيدلا ،

نم رثكأ  يرھش  داريإ  مھلصي  نيذلا  هتجوزو  هدالوأ  نع  ًالوئسم 
ىرأو رھش ، لك  رھزألا  يف  هنبا  سورد  عباتأ  تنك  .فقولا  داريإ 

ءيضي اًریغص  اًراصتنا  اذھ  ناكو  هدادجأك ، ًابراحمو  اًخیش  هیف 
وخیش دجسم  اوقرح  .ًاناتھب  لقأ  ناولألا  لعجيو  مالظلا  ةمتع 
رصمو راجحألا  ىلع  راصتنالا  بعصلا  نم  اًتباث ، يقبو  يرمعلا 

راثآ ىرأو  دجسملاب  ُّرمأ  لزأ  مل  تاكربلا ، ابأ  اي  راجحألاب  ةئلتمم 
.رجحلا دومصو  قرحلا 

، دجتل ثحبا  ةكرعملا  ءاھتنا  دنع  يل : لوقي  نيدلا  باھش  ناك 
ىنفي ایندلا  ىلع  نزحي  نمو  ْلني ، كرتي  نمو  دجي ، ثحبي  نمف 
دعوم يف..بيرق  ءاقل  انل  .دلخلا  ىلإ  لصي  ایندلا  زتجي  نمو  اھیف ،

.اذھ نع  ملكتن  رخآ 
داھتجالا تلواحو  دعب ، دجأ  ملو  تثحبو  ملكتن  ملو  قتلن  ملو 

يف همف  نم  جرخت  ةطیسب  تاملك  تناك  ةفرعملاب ، زفأ  ملو 
مدھ ام  دییشتو  نآلا  زوفلا  ةلاحتسا  ةلیحتسم  اھنكلو  ةلوھس ،
ىلإ رظنأ  تنك  يل ، حرش  الو  انلباقت  ال  تام ، نمیف  ةایحلا  ثعبو 

هتميزعو نیترسكنملا  نیتيوقلا  هینیع  ىرأو  نآرقلا  ولتي  وھو  هنبا 
.لمألا ضعب  ينیطعیف  هتابثو 

* * *
، اھرصاعأ مل  ةوقو  ميدق  راصتناو  تاف  دھع  ءارو  ثھلأ  تنك 

خبوأل هدجسمو  ينسحملا  دمحم  ریمألا  نفدم  ةرايز  ىلإ  تبھذ 
طسو هب  ظافتحالا  نم  نكمتن  مل  امو  عاض ، ام  ىلع  يسفن 
ریمألا اذھ  ةفرعمل  لوضفلا  ينباتني  ناك  .ةریخذلاو  ةریحلا 
اذاملو نيدلا  باھش  ِّدَجل  فقوب  ىصوأ  فیكو  هتلئاعو  يكولمملا 
لدعلاو ةعاجشلا  صصق  هتریسب  قصتلت  اذاملو  اذھ ؟ لعف 
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هتریس نع  تلأسو  هدجسم  ىلإ  تبھذ  .ةمحرلاو  دوُجلاو 
دب الف  دارملا  غلبن  مل  نإف  بلق ؛ رھظ  نع  اھظفحأ  نأ  تمسقأو 
نم دب  الف  ءاقبلا  يف  حلفن  مل  نإو  شیعلل ، يضاملا  ءفد  نم 
ناك ينسحملا ، دمحم  ریمألا  .ىنفن  ال  ىتح  لاطبألا  تاياكح 

وھ امب  ةفرعم  البو  رایتخا  الب  ةدیعبلا  هدالب  نم  ءاج  امبر ، يلْثِم 
.هفغش ردصمو  هعمطم  تحبصأف  رصم  يف  هبلق  رقتساو  تآ ،

ءاج راصتنالا ، يل  َّنَستي  ملو  ًابراحم  تنكو  اًرصتنمو  ًابراحم  ناك 
تنك يلثمو ، ينم  ناك  نھولا ، نمز  يف  تئجو  ةوقلا  نمز  يف 

، يھجو تيأر  هھجو  ىلإ  ترظن  املكو  يتلیخم ، يف  هروصتأ 
نل هتثج ، ناكم  يتثجو  هفیس  ناكم  يفیس  عضأو  هروصتأ  تنك 

بوضغملاك اًھئات  ءارحصلا  يف  میھأسو  هلثم ، ءانبلا  يل  ىنستي 
يل ىنستیل  يلوح  اَّمع  يلقع  قلغأو  يسفن  يفنأ  وأ  هیلع ،

ملظلا رصاعأ  تنك  يقابلاو ، رضاحلا  عم  شياعت  الف  شیعلا ،
حبصأ رمعلا  نأ  نوفرعي  كیلامملا  نأكو  ىشفتي ، هارأو  يلوح 
مھنم لكل  اًریثك ، مھنع  نوفلتخي  ءارحصلا ال  كیلاعص  نأو  اًریصق 

تاروذاق ىلع  شیعلا  تاكربلا ، ابأ  اي  .اًدغ  وأ  مویلا  ةياھنو ، لجأ 
ضعب نكلو  دونجلا ، تامس  نم  سیل  اھتقرسو  رصتنملا 

.دقتعأ ام  ىلع  اذھ  اولَّضف  كیلامملا 
.تینمت وأ  هاَّيإ  ُتنكو  رثكأ ، وأ  نانرق  اننیب  لصفي  ناك 

ركب يبأ  نب  بنيز  ةيرصملا ، هتجوز  ربقو  هربق  ىلع  يدیب  تررم 
ضيورت عیطتست  نمف  دنھك ، ةبراحم  تناك  اھنأ  دب  ال  يعشقملا ،

دنھ يف  ْتدجول  ةَّیح  تناك  ول  ةبراحم ، نوكت  نأ  دب  الف  دونجلا 
ءاھتنالاو ةياھنلا  لبق  تلحر  اھنأ  اًدمح   نكلو  اًتخأو ، ةقيدص 

دجسم ءانب  عیطتسیس  لھ  اًدلو  انأ  ُتبجنأ  ول  ىرت  .ءانبلا  نم 
نباك ةرامع  ِدّیشُم  حبصیس  لھ  نسح ؟ ناطلسلا  دجسمك 

الو كانھ  هبلق  ةناتسآلا  ناطلس  نملو ؟ ينبي  َمِلو  دمحمریمألا ؟
.اھرئامعو رصم  راجحأب  هل  ملع 
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* * *
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اشاب ىفطصم  نامجرتلا  ةداھش 
(9  ) ينامثعلا

، قالطإلا ىلع  كولملا  مظعأ  وھ  تاكربلا  ابأ  اي  هاش  میلس 
انل ةعیجف  ناك  هتومو  دئاقلا ، ةراسجو  مكاحلا  ةكْنُح  هيدل  تناك 

يذلا بيرغلا  ضرملا  اذھ  امو  تام ، فیك  دعب  فرعن  ملو  اًعیمج ،
هملح وھ  اقح  يننزحأ  ام  .رصم  حتف  نم  تاونس  ثالث  دعب  هباصأ 

رمتساو دجسملا ، ءانبب  رمعلا  هل  حنسي  ملف  ققحتي ، مل  يذلا 
هیكاحي ال  اًدیحو  اًديرف  ةرھاقلا  يف  نسح  ناطلسلا  دجسم 
لاجرلا میلس  كولملا  كلم  عمج  .نیملسملا  دالب  يف  دجسم 
ترثكو ةلیل ، يف  هیلع  ْتَّضقناو  مايألا  هتعدخو  لاملاو ،

هنإ لاق  مھضعبو  اًمومسم ، تام  هنإ  لاق  مھضعب  تاعئاشلا ،
باب ةنعل  نإ  لاق : رصم  يف  مھضعبو  هل ، ءافش  ال  ءابوب  ضرم 

مھيدلو مدقلا ، ذنم  رحسلا  نونقتي  رصم  لھأف  هب  تَّلح  ةليوز 
، هینفتو دسجلاب  كتفتف  مھكلم  لتقي  نم  ىلع  اھنوُّبصي  ةنعل 
، هلتقف ةفیلخلا  باصأ  رحسلا  رش  نإ  ةناتسآلا : يف  انھ  نولوقي 

اوءرقي نأب  هتوم  لبق  نیيرصملا  رمأ  امدنع  ياب  ناموط  نإو 
ةمیمت ةءارقب  مھرمأي  ةقیقحلا  يف  ناك  تارم  ثالث  هل  ةحتافلا 

، حورلا نم  مقتنتو  دسجلاب  كتفت  رصم ، طابقأ  اھفرعي  مدقلا  نم 
اي قدصت  الو  ةمیمتلا ، ددري  ةليوز  باب  ىلع  رمي  نم  لك  حبصأو 

ىلع تارم  ثالث  ةحتافلا  أرقي  بابلا  اذھب  رمي  نم  نأ  تاكربلا  ابأ 
ابأ اي  ..ةحتافلا  أرقي  فیك  فرعي  ال  مھرثكأف  ناطلسلا ؛ حور 
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ناطلس تانعلب  تام  هملح ، ققحي  ملو  ةفیلخلا  تام..تاكربلا 
ةرحسلا تانعلف  ءامدقلا ؛ نم  نيریثكلا  لثم  هلثم  لیتقلا  رصم 

َِدلُو  .. يبلق نازحأ  رسأ  نم  ينرَّرح  هنكلو  .انل  ةفورعم  رصم  يف 
لك قوشلا  لئاسرب  يل  ثعبت  رتت  دنوخ  تناكو  هرأ ، ملو  ينبا 

ينمھتت انایحأو  دعولاو  دھعلا  ىلع  ةیقاب  اھنإ  لوقتو  رھش ،
تناكو مئاھلا ، اھبلق  تمطحو  يتجوز  ىلإ  تدعو  اھتیسن  يننأب 

ابأ اي  تاونس  ثالث  طق .  اھسنأ  ملو  اھتاملكب  يعلضأ  قزمت 
تام نأ  دعب  رصم ، ىلإ  ةدوعلا  بلط  ىلع  ؤرجأ  انأو ال  تاكربلا 
انأف رصم ؛ ىلإ  يب  ثعبي  نأ  نامیلس  هنبا  نم  تبلط  میلس 
ىلإ تدعف  لجع ، ىلع  امبر  قفاوو  .اھلھأ  فرعأو  اھتغل  ملكتأ 

اي كعم  قداص  انأ  اھلامجو ، اھدھع  ىلع  رتت  دنوخ  تدجوو  رصم ،
.ةقیقحلا نع  ثحبأ  كلثم  يننأل  تاكربلا  ابأ 
* * *
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(12  ) دنھ ةداھش 
اًقَّلعُم ناطلسلا  ىأر  موي  تفقوت  همايأ  نأكو  تقولا  عم  ریغتي  مل 
طبتري هلعل  اننبا  اًدمحم  هیطعأ  نأ  دمعتأ  تنك  ةليوز ، باب  ىلع 
ملكتي هتيأرو  هتعمسو  نیح ، دعب  هب  طبتراو  ءيشلا ، ضعب  هب 

، نوبتكیس ام  قدصت  الو  نزحت  ال  لوقيو : مئان ، وھو  اًموي  هعم 
امدنع كل  حرشأس  وھ ، هباتك  أرقا  ةقیقحلا ، فرعي  كُّدَج 

، تام ْنَمو  مزھنا  ْنَمو  براح  ْنَمو  ناخ  ْنَم  ءيش ، لك..ربكت 
.فرعتو مھفتس ،

لاق ببسلا  نع  هتلأس  امدنع  اًدمحم و  اننبا  ةیمست  ىلع  رصأ 
اًدمحم ریمألا  ىعدي  ناك  ةيرحبلا  كیلامملا  نم  اًریمأ  كانھ  نإ 

ةلالس ریمألا و  ةریسب  هركذي  نأ  هنبال  ديري  هنإ  لاقو  ينسحملا 
.صالخلا نم  سأیلا  قیضلا و  تقو  يف  عفنت  ىركذلا  نأ  ریمألا و 

.ضرتعأ مل  و 
، ناسرف ةثالث  نع  نیح  لك  ةصق  دمحم  اننبال  يكحي  حبصأ  مث 

دمحم اھیلإ  عمتسي  اھیكحي  ةرم  لك  يفو  ةصقلا ، سفن  تناك 
رسجلا زاتجن  ناسرف  ةثالث  انك  لوقي : هتعمسو  سامحلا ، سفنب 

راھناف راجحألا ، يف  رانلا  خفنو  قامعألا  نم  شحولا  جرخو  اًعم ،
سراف لاقو  رانلا ، نم  ينیقي  يعْرد  سراف : لاقف  داك ، وأ  رسجلا 
سیل شحولا  ثلاثلا : لاقو  شحولا ، نم  ينیقي  يفیس  رخآ :

قرغ نامأ ، يف  رمن  انكرتي  هل  انعمتسا  ول  امبر  ءوسلا ، اذھب 
ملاعم رانلا  تسمطو  يناثلا ، سرافلا  مزھناو  لوألا ، سرافلا 
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.دحأ هیلع  فرعتي  ملف  ثلاثلا 
نأ ديري  ناكو  عردلاو ، فیسلل  ثدح  اَّمع  لأسي  دمحم  ناكو 

هتلئسأ لھاجتي  ناك  رالس  نكلو  هدلاو ، ةثالثلا  َنِم  ْنَم  فرعي 
مث مغلا  هبیصي  ةصقلا  يكحي  نأ  دعبو  يكحلا ، يف  رمتسيو 

.ةھربل ةحارلا 
يف رودي  ناك  راھنلا ، فصتنم  اًمود  ناك  هیلعرمي  تقو  بعصأ 
لوح موحيو  قیض ، ناكم  يف  يرجي  سیبح  دسأ  هنأك  تیبلا 

، موي لك  تقولا  اذھ  يف  هاشاحتأ  نأ  تملعت  طابحإ ، يف  هسفن 
ةَّرم .أدھي  ىتح  هكرتأو  دمحم  ةرجح  وأ  يترجح  ىلإ  بھذأ  نأو 
أدبو تیبلا  لفسأ  يف  اھب  ظفتحي  ناك  يتلا  هفویس  ةنازخ  حتف 

، ةنازخلا يف  فویسلا  عضو  مث  حمرلاو ، ةزرابملا  ىلع  بردتي 
.اھیف ریخ  ال..اھیقرحأ  دنھ ، مسح : يف  لاقو 

.ةنازخلا يف  اھقْبُنلف  ةنازخلا : اھیلع  قلغأ  انأو  تلق 
.شاقن الب  هنیلعفت  ءيشب  كرمآ  امدنع  يھجو : يف  حاصف 

يف انأو  ةفرغلا  لوح  موحي  ذخأ  قطنأ ، ملو  يسأر  سكتنا 
؟ نيديرت اذام  لاق : مث  يناكم 

.ءيش ال  ءودھ : يف  تلق 
نأ نيديرت  َمِلو ال  نيديرت ؟ اذام  اًئیش ، يلوقت  نأ  نيديرت  لب  - 

براحي ریمأ  ُّيأ  جرعأ ؟ انأو  اھب  لعفأ  اذام  فویسلا ؟ نم  يصلختت 
!؟ اذام لجأ  نمو  نم !؟ براحأو  مدق !؟ الب 

.بذعلاو ُّرُملا  اھب  اھب ، ظفتحن  تايركذ  يھ  قفر : يف  تلق 
اًریثك نیشقانتت..تاشاقنلا  هذھ  بحأ  ال  ةدح : يف  لاق 

.اذھ نع  يِّفكت  نأ  دبال..يننیضراعتو 
هلوقأ و نأ  دوأ  يذلا  ریثكلا  يدل  ناك  .يبضغ و  ُتمتكو  ُّتَمَص 
، عطتسأ مل  ةبضاغ و  ةرجحلا  كرتأ  هھجو و  يف  حیصأ  نأ  تینمت 

دیب بلقلا  فارطأب  كسمأ  دق  ناك  هنأل  لب  يتمع  اي  اًفوخ  سیل 
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يف نزحلا  روھظ  درجم  .همیطحت  ىلع  دحأل  ةردق  رجح ال  نم 
.مھلاب انأ  ينبیصي  ناك  هینیع 

.يتضراعم نع  نیِّفكتس  كنأب  اًدعو  عمسأ  مل  ةَّدِح : يف  لاق 
.كتضراعم نع  ُّفكأس  تلق :

، ءاسملا يف  ىوس  دعي  ملو  لوقحلا  ىلإ  ةرجحلا  نم  جرخ  مث 
تلقف لكأي ، ملو  سباع  هجوب  همامأ  تسلجو  ماعطلا  هل  تزھج 

؟ ًابضاغ تلزام..رالس  يقنح : لك  ىلع  ىغط  بح  يف 
ًابضاغ تسل  كنم ؟ بضغأ  اذامل  لاق : مث  لوھذ  يف  َّيلإ  رظن 

.كنم
.يلجأ نم  نذإ ، لكأتلف  تلقو : هعارذ ، تلبقو  هفتك  ىلع  ُّتبر 

ملو هتنضتحا  ملكتي ، ملو  مني  ملو  ةرجحلا  لخد  مث  اًتماص  يقب 
رصتعي هیلع  يفوخو  حابصلا  ىتح  ةملكب  سبنأ  ملو  ضرتعي ،

، هتیعاطقإ دقفتي  جرخو  لضفأ  لاح  يف  ناك  حابصلا  يف  .بلقلا 
ضعب تيأرو  ةديدع ، خسنل  يدلاو  باتك  طخ  يف  أدبو  داع  مث 
تأدب .ترقتساو  يسفن  تأدھف  هینیع  ىلإ  بَّرستت  ةنیكسلا 

نم َّيلإ  دوعي  اًمود  هنأ  فرعأو  هلقع ، سوقطو  هراوطأ  داتعأ 
عساولا هكاردإو  ةقیقدلا  هتركاذ  ينتلاھ  نزحلاو ، يضاملا  تالحر 
خيراتلا نزتخي  ناك  حالسلاو ، دونجلا  دادعأو  كراعملا  لیصافت  لكل 

هبلغ نمو  ِلتُق ، نمو  ىَّلص  نم  فرعي  ناك  دجاسملا ، ناردجك 
نمو َّلض ، نمو  هحور ، ىرتشا  نمو  هسفن ، عاب  نمو  هعمط ،

.ناردجلا همسا  ِدّلخُت  نمو  ىنف ، نمو  داع ،
* * *

نم تجوزت  يتلا  رادلا  تس  اھتنباو  تالدع  يتمع ، اي  نيركذتت 
اھجاوز نم  ماع  نم  لقأ  دعبو  اًدلو ، تبجنأ  دايز ؟ بیطلا  لجرلا 

مألاو هبلص  نم  سیل  يذلا  دلولاو  جوزلا  تكرتو  يتمع ، اي  تبرھ 
تعمس يننكلو  اھناكم ، انم  ٌّيأ  فرعي  مل  .ریثكلا  تدقف  يتلا 
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، ءاسن ضارعأ  يف  ضوخت  اھنأل  نآلا  اھرركأ  نل  تاعاشإلا  ضعب 
نأ ينعي  امم  ىرخأ  ةرم  رھظت  مل  .ةعشب  ةءاسإ  اھل  ءيستو 
نل ينكلو  اًعانقإ ، رثكأ  تاعاشإلا  لعجي  اذھو  اھیفكي ، ًالام  اھيدل 
اذھب لعفي  اذام  فرعي  مل  دايز  ةاسأم  دعب  .ضارعأ  يف  ضوخأ 

تالدع روزي  ناكو  وھ ، هیبري  نأ  ررق  ءاطع  هُّلك  هبلق  نألو  لفطلا ،
.ملعللو لفطلا  اذھل  هتایح  بھوو  عوبسأ ، لك  انایحأو  رھش  لك 

، ىرج يذلا  رمألا  اذھب  كربخأ  امدنع  يتمع  اي  نیمستبتس 
، فیك ينیلأست  الو  ينم ، جاوزلا  دارأ  اًدايز  نأ  فرعي  ناك  رالس 

اًدايز ىرأ  نأ  ةیشخ  هعم  ىوس  تالدع  ةيؤر  نم  ينعنمو 
اًضيأ يبأ  ةرايز  نإ  لاقو : اًموي ، يعم  رجاشتو  لب  ةفداصم ،
اھنیح تلق  .دعوم  نود  يبأ  ىلع  ددرتي  اًدايز  نأل  هعم  نوكتس 

..و ينیمحیس  يبأ  رالس ، اي  هرارق : نع  هینثأ  نأ  لواحأ  انأو 
.ةلداجملا بحأ  كرمآ ال  امدنع  مزح : يف  لاقو  ينعطاق 

ایبصع ناك  رادلا  تس  برھربخ  هیف  فرع  يذلا  مویلا  كلذ  يفو 
يف ةنكاس  تیقبو  نھتنایخ ، نعليو  ءاسنلا  ُّبسي  ناكو  اًرئاثو ،
تنك ةبھرلاب ، ةجزتمم  ةداعس  اھموي  ةدیعس  تنكو  يناكم ،
ةدیعس تنكو  نینسلا ، هذھ  دعب  هتروث  فرعأو  هبضغ  فاخأ 

.هتقث نادقف  نم  ةفئاخو  ءيشلا  ضعب  هتریغب 
.فرعت تنأ  ءاوس ، ءاسنلا  لك  سیل  ةھرب : دعب  تلق 

: كل تلق  ةلمجلا ؟ هذھ  نم  نیغبت  اذام  لاق : مث  يھجو  صحفت 
.رمألا ىھتناو  يعم  الإ  تارايز  ال 

.كل رمألا  تلق :
يَنلَّبقو يھجو ، طاحأو  اھتظحل  ينأجافو  ةھرب ، اننیعأ  تقتلا 

لك ُّبسي  وھو  جرخ  مث  ةرطیسمو ، ةيوق  ةلبق  َّيتفش  ىلع 
.أدھت مل  هتروثو  ءاسنلا 

* * *
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ًایسانتم هسرفب  يرجي  وھو  هیتأت  ءودھلا  تاظحل  نأ  تفرعو 
عدار البو  ةفزاجملل ، دودح  الب  اًحماجو  اًرطیسمو  همدق  يف  رتبلا 
لھمت يف  ُّطخي  وھو  ءودھلا  هباتني  انایحأو  هلخادب ، ةسارشلل 

الو فنع  الب  رخآ  ملاع  يف  میھيو  رعشلا ، وأ  نآرقلا  نم  تاملك 
ال تاملكو  فورحو  ماقرأو  زومرو  دعاوقو  ءطب  هلك  ملاع  حومج ،

رظنأو َّيبجاح  بطقأو  ًانایحأ  هبناجب  سلجأ  تنك  .ةركاذلا  كرتت 
الو ةلیلقلا  ءودھلا  تاظحلب  عتمتسأو  باجعإ ، يف  هدي  ىلإ 
ناك ام  اًریثك  .هجعزأ  ال  ىتح  توفخ  يف  سفنتأ  لب  ملكتأ ،
مث ةھرب  َّيلإ  رظني  ناك  انایحأو  هظحالي ، وأ ال  يدوجو  لھاجتي 

بتكأ نأ  يننكمي  لاقو : بتكي ، وھو  مستبا  اًمويو  ةباتكلا ، لمكي 
.اًضيأ كتاياكح  كل 

؟ تاياكح يأ  تلق : مث  عزف  يف  هیلإ  ترظن 
يننيربختس لھ  كتمع ، ىلع  ّصقت  هنیِ ام  دنھ ، اي  كتاداھش  - 

؟ اھیلع ّصقت  هنیِ امب 
ءاسن ال ةرثرث  يھ  تلق : فرعي ، اذام  الو  فرع  فیك  لأسأ  مل 

.رالس اي  اھل  ةیمھأ 
مولظملا قدص  ءاسنلا  ةرثرث  يف  فورحلا : ناكرتت  هانیعو ال  لاق 

.نیفرعت تاذلاب  تنأو  روھقملا ، تاخرصو 
؟ فرعأ اذام  تلقو : هفتك ، ىلع  يدي  تدنسو  يقير  تعلب 

.اھنونجو برحلا  ةاناعم  - 
ةقیقحلا ىوس  يكحأ  ال  يننأ  كل  مسقأ  دیكأت : يف  تلق 

..يننأو
، اًریثك ينتمدص  كتحارص  اذھ ، يف  يَّدل  كش  ال  ينعطاق :

.سفنلل ءافش  خيراتلا  ةباتك  يف  نأ  نینظتو  كدلاوك ، نیلمأتت 
؟ اذامل بتكتو  يبأل  يكحت  لوضف : يف  تلق 

نُذُأو ربص  هيدل  تاياكحلا ، نم  ریثكلل  عمتسي  دنھ  اي  كدلاو  - 

787



.ىوھلا نع  ةقیقحلا  لبرغتو  قدصلاو ، بذكلا  نیب  قِّرفت 
.هربخأسف يكحلا  تمئس  دق  تنك  ْنإ  - 

صاخ راصتنا  خسنلاو  ةباتكلا  يفو  دنھ ، اي  يئاقب  يكحلا  يف  - 
.فرعي كدلاو  ملاعلا ، ىوس  همھفي  ال 

ةظھاب قاروألا  هذھ  لاقو : ملقلا ، يناطعأ  مث  َّيفتك  قَّوط 
ّطُخَت نیِ مث  طخلا  كملعأل  ایھ  ةباتكلا ، ينقتت  نأ  دبال  نمثلا ،

.كتياكح
، طخلا نقتأ  ملو  ةقرولا ، ىلع  اھب  َّرمو  اھتعاس  يدیب  كسمأ 

يعباصأب كسمت  ةيوقلا  هديو  يلوح  هسافنأب  ترعش  يننكلو 
: ىغطي قوشلاو  نھاو  توص  يف  تلقف  يتبقر ، ىلع  هتالبقو 

.رالس اي  نمثلا  ةظھاب  قاروألا 
.فرعأ ّبقي : ينلِ وھو  لاق 

لك يكحأس  دُّعوت : يف  تلقو  ةوق  يف  هتقناعو  ملقلا  تكرت 
.اذھ

اًسرد كنِّقلأ  نأ  ديرأ  كتاياكح ، ينفیخت  ال  ّبقي : ينلِ وھو  سمھ 
.بتكأ انأو  تاعاس  يمامأ  سولجلا  نع  يفقوتت  ىتح 

.فقوتأ نل  ٍّدَحَت : يف  تلق 
سردلا كنِّقلأس  يننكلو  يدحتلاو ، دْنَعلاب  ةنوجعم  كسفن  - 

.لاح لك  ىلع 
يف لیخنلا ، طسو  لفطلاك  كحضأ  تنكو  اھموي ، كحضي  ناك 
رصم تناك  يتمع ، اي  اھتباتك  بعصي  تاظحل  هذھو  بقرتو ، ةيرح 
ىلع عطسي  اھُءوض  ريدتسملا ، رمقلاك  يتلیخم  يف  اھیف 

امأ .اھوھز  الو  اھعافترا  غلبت  ال  يلایللا  ثداوحو  نوكلا ،
يلایللا ثادحأ  لك  ناك  هنع ، لوقأ  اذام  فرعأ  الف..رالس 
يسفن رمغيو  ئفادلا ، ءوضلا  يرمعل  يطعي  ناكو  ةعمتجم ،

.ءوس لك  نم  يمحي  ونحب 
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* * *
تعمس .دحاو  نآ  يف  مھفاخأو  رصم  لھأ  دعسأ  كب  رياخ  توم 

، هلبق نم  هاش  میلس  تباصأ  امك  هتباصأ  ةنعل  نأ  ءاسنلا  نم 
فِّفخي فیك  فرعي  ملو  برقي ، ام  وأ  ةنس  مَّلأتو  ًابذعم ، تام  هنأو 

ىلع هلاومأ  نم  ریثكب  قَّدصت  هنإ  يتمع  اي  نولوقي  همالآ ،
، توملاب وأ  ءافشلاب  هل  اوعدي  نأ  مھیلع  طرتشي  ناكو  ءارقفلا ،

ملاع هدحو  هدیب  يھف  ةمحرلا  ءارش  يف  حلفي  مل  هنأ  ادب  نكلو 
هنأب ملألا  ةَّدِح  تدادزا  امدنع  ءارقفلا  دَّدھو  مئالولا  مَّدق  .بویغلا 
ودبي نكلو  ٍلاع ، توصب  اولعفو  هل ، اوعدي  مل  ول  اعیمج  مھلتقیس 

اعد .ران  نم  نامحري  الو  ضرم  نم  نایفشي  دیعولاو ال  ديدھتلا  نأ 
خیش هل  اعدو  مھروھظ ، ىلع  فویسلاو  ربانملا  يف  خویشلا  هل 
دونج هل  اعدو..قوسلا  يف  لاقترب  قراس  قزوخي  وھو  دلبلا 
ملو راجتلا ، ضعب  نم  ةوْنَع  بئارضلا  نوململي  مھو  ةيراشكنإلا 

، رصم هتفرع  لجر  ىنغأ  وھو  يتمع  اي  تام  .تاوعدلا  لك  حلفت 
هكرت الو  هلامب  عتمتسا  ال  رانيد ، فلأ  ةئمتس  هتزوح  يف  اودجوو 

هصالخإ هل  عفشي  ملو  لاحلا ، يف  نوینامثعلا  هذخأ  هدالوأل ،
نم رصم  لھأ  نم  اھعمج  يتلا  بئارضلا  الو  نئاخلا ، وھو  هدیسل 

.ةناتسآلا يف  هدیس  لجأ 
ةنایخ دعب  هاش  میلسو  وھ  هتباصأ  ةنعل  نإ  يتمع : اي  نولوقي 

ىمادقلا نیيرصملا  نإ  نولوقي : يروغلا ، هلبقو  ياب  ناموط 
ةنعل ال هبیصت  نیلداعلا  مھكولم  نوخي  نم  نإو  رحسلا ، نونقتي 

رحسلا نأ  فرعأ  ينأ  عم  يتمع  اي  لوقلا  اذھ  ُقِّدَصُأ  .اھب  هل  ََلِبق 
تقو دعب  مالآلا  هذھو  ةتیملا  هذھ  نيرِّسفت  فیك  نكلو  مارح ،
ىلع ُّرمأ  لزأ  ملو  يحور  تأدھ  ياب ؟ ناموط  لتقم  نم  ریصق 

.كیلامملا نیطالس  رخآل  ةحتافلا  أرقأو  ةليوز  باب 
ةلیمج امھاتلك  ناتأرما ، هیف  ينتراز  اًدیج  هركذتأ  موي  ءاج  مث 
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باصأ مغلاو  حضاو ، امھنیب  فالتخالاو  لیبن ، لصأ  نم  امھاتلكو 
.ىلوألا ةرايزلا  نم  سیلو  ةیناثلا  ةرايزلا  نم  يبلق 

سیلو انأ  يتلباقم  تبلطو  داعیم  ریغ  ىلع  رتت  دنوخ  ينتءاج 
، اھتياكح فرعأو  رالس ، نم  اھنع  تعمس  دق  تنكو  رالس ،

نم اھجاوز  دعب  اھتيؤر  هضفرو  اھیلع  رالس  طخس  فرعأو 
ماعطلا اھیلإ  تمدقو  باحرتلاب  اھتلباق  يننكلو  اشاب ، ىفطصم 

تدمحو هللا ةریغلا  ضعبب  ترعش  ىتح  اھتقرو  اھلامج  ينلاھو 
ناك امبر  يجوز  نأب  ملح  يلایخ  يف  فاطو  ةجوزتم ، اھنأ 

راكفألا درطأ  تنك  يننكلو  اھتيامحل ، اھب  جاوزلاب  ركفیس 
.انجاوز ذنم  يریغ  يف  ركفي  ملو  يِّنُخَي  مل  رالسف  ةیناطیشلا ؛

َّيلع اذام  الو  ديرت  اذام  فرعأ  نكأ  ملو  ًابرطضم ، اًسلجم  ناك 
.ملكتت نأ  رظتنأ  مالسلا  دعب  ةتماص  تیقبو  تمستبا  .لوقأ  نأ 

.هتجوز راتخي  فیك  رالس  فرع  ةھرب : دعب  تلاق 
الو اھلامجب  تسل  يننإ  لوقأ  نأ  دوأ  تنكو  جارحإ ، يف  اھتركش 

.اھانغو اھتئیھب 
.فرعأ ينلباقي ، نأ  ديري  رالس ال  ةمارص : يف  تلاق 

..و لوغشم  طقف  وھ  اًدبأ ، ةعرسم : تلق 
.ءيجملا ينم  بلط  يجوز  نأل  تئج  سأب ، ال  ينتعطاق :

.اشاب ىفطصم  كجوز  ددرت : يف  تلقو  يقير  تعلب 
.دنھ اي  رخآ  جوز  يل  سیل  - 

؟ كجوز هیلإ  جاتحي  يذلا  ام  ينيرِذعا ، عبطلاب ، - 
بتكي كدلاو  نأ  فرع  كدلاو ، عم  ملكتي  نأ  ديري  ءودھ : يف  تلاق 

نأ دب  ال  ملاعلا  ىرج ، ام  ةقیقحب  هربخي  نأ  ديريو  رصم ، خيرات 
نأ درجمل  ىرخأ  نع  ةياكح  لِّضفي  الو  فارطألا ، لك  ىلإ  عمتسي 

.يجوز لاق  اذكھ  رخآلا ، نود  اًفرط  ىوھي  هبلق 
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اشاب ىفطصم  لابقتساب  بحریس  يبأ  دیكأت : يف  تلق 
نم ثدح  ام  هل  يكحي  نَّمع  ثحبي  ناك  لب  هتداھش ، عامسو 
ىوھ نع  سیلو  دنوخ  اي  ةقیقحلا  نع  ثحبي  وھ  فلتخم ، روظنم 

.بلقلا
.طقف رتت  يمساب ، ينيدان  دنوخ ، يل  يلوقت  ال  - 

.بحریس يبأ  نأ  فرعأ  رتت  اي  ددرت : يف  تلق 
؟ كجوز نيربختس  لھ  - 

.هباضغإ فاخأو  روثي  هیلع  تبذك  ول  تلق : مث  تمصلا  داس 
بضغي هنإ  لوقي  ناك  لانيإ..معن  تلاق : مث  نینح  يف  تمستبا 

هرَّیغ .اًديدج  ءادر  يرتشي  هنأكو  رھش  لك  هيراوج  ِرّیغيو  اًعيرس 
.دقتعأ ام  ىلع  بحلا 

.انلك انِرّیغت  فورظلا  يھ  لب  لجخ : يف  تلق 
برح هذھ  دنھ ، اي  نیفرعت  تلاق : مث  ةبقاث ، نیعب  َّيلإ  ترظن 

، ءاسنلا ىوس  اھنمث  عفدي  ملو  اھیف ، اوبراح  مھنأ  لاجرلا  مھوت 
، ءاسنلا نحن  وھ  كلھ  نمو  مواق  نمو  رسخ  نمو  براح  نم 

.لاجرلا سیلو 
تسیل اھنأكو  اھیلإ ، باذجناب  ُترعش  اذامل  يردأ  ال  اھتظحل 

توص يف  تلقف  يجوز ، اھنع  ملكتي  يتلا  ةناطیشلا  ةقلستملا 
.قح كعم  تفاخ :

.يتقيدص تناك  تاداعس ، نع  ةفلتخم  تنأ  تلاق :
؟ فیك ةفلتخم  لوضف : يف  تلق 

ـك عم ـم  لكتأ ـي ، نيذ ـ خاؤت ال  ـا  فنع رثكأو  ةسارش  رثكأ  - 
، هتزرابم ىلع  ىوقت  نَّمم  جوزتي  نأ  دب  ال  براحملا  قدصب ،

لجأ نم  هيدتري  ميدق  ءادرك  اھلماعیف  هل  ملستست  نم  سیلو 
.بجاو ءادأ  وأ  ةلیمج  ىركذ 
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!؟ ةفینع انأ  ةشھدلا : نم  ءيشو  ةریح  يف  تلق 
ةقرلا امأ  حوضوب ، هارأ  دنھ ، اي  كلخادب  ةسارشلاو  فنعلا  - 

ادب َّالإو  موي  لك  هيدترن  نأ  دب  ال  اننیعأ ، يف  لحكلاك  امھف  نانحلاو 
.اًتھاب هجولا 

، نجسلا يف  تیساق  كنأ  فرعأ  فطاعتلا : نم  ءيش  يف  تلق 
.كیلع ًابعص  ناك  لانيإ  توم  نأ  دب  ال 

فرعأ نكأ  ملو  ایحأ ، تمدام  اھاسنأ  نل  ةماستبا  تمستبا 
مث ٍّدحت ، يف  مأ  مالستسا  يف  مأ  قوش  يف  تمستبا  يھأ 

.دنھ اي  يرمع  َّلك  ألمي  .میظع  جوزب  ينضَّوع هللا  تلاق :
.يرمع َّلك  تددر : مث 

ىفطصم ةداھش  ِنّوديو  عمتسیس  يبأ  نأ  اھتدعو  دقو  تلحرو 
.ةضوبقم ال يسفنو  اًنيزح  يبلق  تكرتو  تلحر  نامجرتلا ، اشاب 

هلك اذھ  نأ  مأ  يلوح  اھلخاد  نم  نیفد  نزح  رشتنا  لھ  فرعأ 
يتلا ةرايزلا  نكلو  .طق  دكأتأ  مل  بحلل ، يتيؤرو  يلایخ  عقو  نم 

نم ةرايز  تناكو  نزحلاب ، حورلا  تألمو  رطخأ  تناك  ًالیل  تءاج 
ىلع سؤبلا  لخدو  يلداعلا  اھقَّلطو  اھدلاو  تام  نأ  دعب  تاداعس 

.مھلاومأ تردوصو  كب  رياخ  ةلئاع 
نأ ىنمتأ  تنك  اھینیع ، يف  قوَّتلا  وھ  ينبذع  ام  يتمع ، اي 

تنك .كلذك  تناك  ْنإ  يردأ  الو  ةعماط  ةھيرك  اھدلاو  لثم  نوكت 
ملو يلبق ، نم  ناك  رمعلو  اھل  هنینح  نم  فاخأو  نمز  ذنم  اھھركأ 
ديرأ ينلعجيو ال  َّيلع  رطیسي  قشع  مأ  يتینانأ  يھأ  يردأ  نكأ 

، ققحتت اًمود  نامزلا  اذھ  يف  سیباوكلا  نكلو  .ىریغ  ىري  نأ 
اھانیعو مالسلا  ينتلداب  يسفنب ، اھل  ُتحتفو  هتیب  ىلإ  تءاج 

اي هذھ  ةأرج  ُّيأ  هلباقت ، نأ  تبلط  مث  ناتملستسم ، ناتمزھنم 
!؟ ءالتبا ُّيأو  يتمع !؟

يسفن ىوھ  ىلع  بلغتأ  انأو  رئاصعلاو  تايولحلا  اھل  تمَّدق 
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مل هنأ  ىلع  همولأو  يسفن  هركأو  هھركأ  تنك  ناوثلو  ةبوعصب ،
.لبق نم  رایتخالا  يل  كرتي 

لاح فیك  ةھرب : دعب  تلاق  مث  ىسأ  يف  َّيلإ  رظنت  تناك 
؟ رالس

.ریخب عیطتسأ : الو  اھھركأ  فیك  فرعأ  انأو ال  ةریح  يف  تلق 
مأ هتداعك  ةیغاطو  اًدینع  لزي  ملأ  تلاقو : نینح  يف  تمستبا 

؟ رَّیغت
نم اًءزج  تناكو  هفرعت  تناك  امھنیب ، نینس  تيأرو  اھیلإ  ترظن 

تنقيأو اھیضام ، نمو  اھنم  ُتْرِغ  هیلإ ، لوصولا  عیطتسأ  ضام ال 
.اًملع هب  طحأ  مل  ام  كانھ  نأ 

الب تئج  دنھ ، دنوخ  اي  ينيذخاؤت  ال  تلاق : مث  اھسأر  تأطأط 
.كقلقت يترايز  نأ  فرعأ  انأو  دعوم 

.تقو ِّيأ  يف  كب  بحرأ  تاداعس  دنوخ  اي  تلق :
بح يف  عوقولا  مدع  بعصلا  نم  اھینیع : رمغي  قوتو  تلاق 
هدلج ةسرتفملا ، تاناویحلاك  دھفلاو ، رمنلاك  وھ  نیفرعت  رالس ،

يضقي نأ  نكمي  هنأ  ةھرب  يسنتف  نیعلا  بذجت  ناولأب  عملي 
سفنلا كرتيو  كقرغيو  كعدخي  .تاظحل  نم  لقأ  يف  كیلع 

.ءاوھلا يف  ةقلعم 
رھظ نع  هفرعت  تناك  نامأ ، مدعو  قیضب  ينبیصت  تأدب  اھتاملك 
اذھ يف  ىرخأ  ةأرما  دوجو  نم  ةجوزلا  ىلع  أوسأ  سیلو  بلق ،

ال ةھرب : دعب  تلاقف  بجأ ، مل  .همھفتو  اھجوز  فرعت  نوكلا 
.ينيذخاؤت

..نیفرعتو ةأرما  تنأ  تلاقو : اھلوح  ترظن  مث 
؟ فرعأ اذام  ءافج : يف  تلق 

اًموي يراوجلاب  میھي  ناك  ام  اًریثك  قفألا : ىلإ  رظنت  يھو  تلاقف 
ام هیطعت  ال  ةيراجلا  راغأ !؟ َمِلو  هیلع ، راغأ  نكأ  ملو  نینثا  وأ 
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ةيراج توص  هبجعأ  ول  طقف ، اًدیعس  هديرأ  تنك  ةرحلا ، هل  هیطعت 
ناكو دوعیس ، هنأ  نیقي  ىلع  انأو  تقولا  ضعب  هكرتأ  اھصقر  وأ 

؟ اذھ لعفي  لزي  ملأ  دوعي ،
.ال ينيوھتسي : ثيدحلاو ال  ةیبصع  يف  تلق 

؟ اذھ ديري  مأ ال  هل  نیحمست  ال  تلاق : مث  اننیعأ  تقتلا 
؟ ينلباقي نأ  هل  نیحمستس  لھ  نیح : دعب  تلاقف  بجأ ، مل 

.عبطلاب فوخلا : ضعبو  ةقفشلا  نم  ءيش  يف  اھنیح  تلق 
اننیب فقي  ملو  نمزلا  ریغ  نمز  يف  انلباقت  ول  ءودھ : يف  تلاق 

.ءاقدصأ حبصنس  انكل  كردص  ىلإ  رخآو  يردص  ىلإ  فیسب  ریمأ 
.رالس ىلع  يدانأس  تلقو : تمق 

مث ةھرب ، اًتماص  يقب  .كب  رياخ  ةنبا  تاداعس  هديرت  نمب  هتربخأ 
ثيدحلل عمتسأو  يتذفان ، نم  اھینیعو  هینیع  عباتأ  انأو  اھل  جرخ 

.ایحأ تمد  ام  هاسنأ  الو 
: تلاقو همامأ ، تسلج  ةمومھم ، ةبعتم  تدبو  اھسأر  سكتنا 
، يعم ًایساق  تنك  كنكلو  ربص ، يف  ءاضقلا  لبقتأ  اًمود  ُتنك 

.رالس اي  ينتلتق 
؟ نیشیعت فیك  لاق : مث  اھینیع  ناكرتت  هانیعو ال  اًتماص  ىقب 

ال عمسلا : قرتسأ  نأ  لواحأ  انأو  تفاخ  توصب  تاداعس  تلاق 
.شیعأ يننأ ال  فرعت  شیعأ ،

يھ لاق : مث  ةداجسلا  ىلع  شوقنلا  ىلإ  نارظنت  هینیع  تيأر 
.انیلع ةبوتكم  رادقأ 

رطیست يتلا  ةینغلا  نئاخلا  ةنبا  انأو  ينتضفر  تلاق : مث  تددرت 
يموي توق  كلمأ  انأو ال  نآلاو  ءيش ، لك  كلمتو  ضرألا  لك  ىلع 

؟ لعفتس اذام 
نلف ةایحلا  دیق  ىلع  تمدام  لاق : مث  ةھرب  اھینیع  ىلإ  رظن 
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ىلإ نیجاتحت  تنأو  ادبأ  كارأ  نأ  ديرأ  الو  سأرلا ، ةسكتنم  كارأ 
.ءيش يأ 

يننأ مسقأو  اھتظحل ، يف  ينغواري  سفنتلاو  يبلقب  تكسمأ 
، فصوي ال  اًھْرُك  هتھركو  يتمع ، اي  هینیع  يف  نینحلا  تيأر 

.ةظحللا كلت  يف  نآلا ، هھجو  يف  خرصأ  نأ  عیطتسأ  ول  تددوو 
ام فرعت  يب ؟ َتلعف  ام  فرعت  ةرارم : يف  تاداعس  تلاق 

يسفنو يبلقو  لجر  نم  ةجوزتم  انأو  هتیساق  امو  هب  ترعش 
لیحتسملل قوشلا  فرعت  مھفت ، ملو  محرت  مل  رخآل ؟ كلم 

يف ةمئاھ  حورلا  نأو  حورلا ، نع  لصفنم  ثدحي  ام  نأب  روعشلاو 
، يبأ لجأ  نم  ينجوزت  يلداعلا  هوصناق  .دسجلا  جراخ  ام  ناكم 

هتحلصم يف  الإ  ركفي  مل  ةرشابم ، يبأ  تام  نأ  دعب  ينقلطو 
، كریغ بحأ  مل  ينأ  فرعي  هنإ  يل  لاق  يبأ  توم  دعب  هبساكمو ،

.هرقتحيو يبأ  هركيو  ينھركي  هنإ  لاق 
قحتسأ ينإ  لاقو  ينبرض  ٍكاب : توص  يف  تلاق  مث  ْتتكس 

اي هل  تصلخأ  .كب  ىوس  ركفأ  ملو  هل  صلخأ  مل  ينأل  توملا 
ىلع هتبذعو  ينبذع  هل ، صلخي  مل  يبلق  نكلو  يندبب ، رالس 

.فرعت ينعنم ، يئايربك  نأل  ُلبق  نم  َكُجَْرأ  مل  .ودبي  ام 
نلو نآلا ، ينوجرت  نلو  فرعأ ، ةقر : يف  لاق  مث  هھجو  سبع 

.ریخلا نیقحتست  اًدبأ ، كینیع  يف  لذلا  ىرأ 
نإو ىتح  كعم ، الإ  يتایح  يف  ریخ  ال  نيزح : توص  يف  تلاق 

.اھلك سیلو  كتایح  نم  اًءزج  ُتنك 
..يردص يف  ضفتني  يبلقو  يدي  ىلع  ُتضبقو  اھیلإ ، رظن 

ىلع نیلصحتسو  اًتیب ، كل  رجأتسأس  ءيداھ : توص  يف  لاق 
تنك كیلع ، ًالُّضفت  سیلو  يبجاو  اذھ  رھش ، لك  كیفكي  ام 
نیتأت ءيش  يأ  ىلإ  تجتحا  ول  تادیسلا ، لضفأو  ةریمأ  تلزامو 

..َّيلإ
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جاتحأ ام  فرعت  تلاقو : ىسأ  يف  تمستبا  مث  امھنیعأ ، تقتلا 
احم ينم  كبضغ  وھأ  سأب ، ال  يل ، هیطعت  نل  كنأ  فرعأو  هیلإ ،

؟ كیلامملا ةميزھو  كؤايربك  مأ  كلخادب  رعاشملا  لك 
.ءاسنلا ةنيز  تنأ  ةقر : يف  لاق 

.كحماسأ ال  - 
.تلعف امم  ریثكلا  ىلع  يسفن  حماسأ  ال  - 

.رالس اي  كلاومأ  ىلإ  جاتحأ  ال  - 
، رْبِكلاو رورغلا  نع  يِّفُك  اھیلإ ، نیجاتحت  لب  مسح : يف  لاق 

.اًعم هانشع  رمع  كقح ، يھ 
.كل ناعفشي  فطع  الو  ةقفش  ال  - 

يننأ ال نینظت  نیتَّرمو ، ةَّرم  ينتذقنأ  تاداعس ، اي  كقح  يھ  - 
؟ فرعأ

.تقھشو يمف  ىلع  يدي  تعضو 
؟ يونت اذام  تلاقو : تماق  مث  هیلإ  ْترظن 

نم دجن  نأ  دبالو  ديدجلا ، تیبلا  ىلإ  نیلقتنت  مویلا  لاق :
.كقحتسي

ىسنت كلعل  يبأ  لعف  امك  ينجوزت  نأ  ديرت  ءافج : يف  تلاق 
؟ كءارتفاو كملظ 

عالقلاو ةنایخلا  ةوسقو..يملظ  ىسنأ  يلعل  نانح : يف  لاق 
.اننیب ةدَّیشُملا 

لاملا ينطعأو  ينِجّوز  تئش ، ام  يب  لعفا  ىسأ : يف  تلاق 
نع حزحزتت  ملو  بلقلا  قامعأ  تكلم  كنأ  فرعاو  نكسملاو ،

.اًموي كشرعو  ككلم 
ريِّرش ساسحإ  ينباتنا  نكلو  هینیع ، َرأ  ملو  امھنیعأ  تقتلا 
تلاق مث  .يدارمو  يلقع  دقفأ  تدك  هبلق ، نم  اًءزج  كلمت  اھنأب 
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لبق نم  اذھ  كل  تلق  يح ، كنأ  يئازع  تفاخ : توص  يف 
.موي َّلكو  مویلا  اھلوقأو 

، لاق اذكھ  نیترمو ، ةرم  هتذقنأ  َّينذأ ، كرتي  مل  اھتاملك  ىدص 
.تلاق اذكھ  اھنع ، اًدیعب  ولو  ایح  هتدارأ 

منأ مل  لب  دمحم ، اننبا  ةرجح  يف  تمنو  مویلا ، لاوط  هتیشاحت 
ةدحولا ىلإ  جاتحي  هنإ  فرعأ  تنكو  ينع ، ثحبي  ملو  اھتلیل ،

نمزلا باذَعل  اي  .ر  ـ قتسم ـه  لخادب ـن  ينحلا نأو  ا ، ـً نایحأ
! ةیساقلا هبیعالأو 

اًمود سیل  زوفلاو  نیقیلا  لتقي  كشلاو  اھموي  يدلو  تنضتحا 
.اًدبأ ًالمتكم  سیل  لب  ًالمتكم ،

وأ مانأ  ينكرتت  تاملكلاو ال  يناكم  ةرِّمستم  انأو  ينبا  ينَّزھ 
؟ ریخب تنأأ  ةروحسملاك ، نیسلجت  يمأ ، وحصأ :

نوكأس قلقت  ال  ودبي ، ام  ىلع  ينباصأ  ءاد  ةرارم : يف  تلق 
.ریخب

ءاج تاملكلا ، هلدابأ  ملو  انترجح  ىلإ  دعأ  مل  يلاتلا  مویلا  يف 
: مسح يف  لاق  مونلاب ، رھاظتأو  اًدمحم  نضتحأ  تنكو  الیل 

.نآلا انترجح  ىلإ  نیتأتس 
.انھ مونلا  ُلِّضفأ  نینیعلا : ةضمغم  انأو  ءودھ  يف  تلق 

.كعم مالكلا  ديرأ  نیتأتس ، ربص : مدع  يف  لاق 
يف تلقو  ةنایخلا ، عقوتأو  هتاملك  فاخأ  انأو  يتبقرب  تكسمأ 

.انھ ىقبأس  میمصت :
..دنھ اي  ایھ  لاقو : يدي  َّدشف 

.قطنأ ملو  هشارف  ىلع  تسلجو  ةرجحلا  ىلإ  تبھذ 
؟ يننیشاحتت َمِل  ةمارص : يف  لاق 

؟ اھُّبحت ةدارإ : الب  تلق 
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.بجي ملف 
؟ اھیلإ ةدوعلا  ديرت  ةرارم : يف  تلق 

، كبحت لزت  مل  كبحت ، يھ  ةعرسم : تلق  بیجي  نأ  لبق 
تءاج اھنكلو  رساك  شحو  اھنأ  عقوتأ  ُتنك  ءوسلا ، اذھب  تسیل 

.هارأو قدصلا  فرعأ  ةقشاعو ، ةموزھم 
ةباجإ نیفرعت  تنأف  قدصلا  نیفرعت  ِتنك  اذإو  ٍّدحت : يف  لاق 
ينعت الو  ةدارإلا  عوط  جرخت  تاملك  نع  اًمود  نیثحبت  كتلئسأ ،

.ریثكلا
؟ اھیلإ ةدوعلا  ديرت  حوحبم : توص  يف  تلق 

.ال مسح : يف  لاق 
..انھ ىلاعت  لاقو : هیعارذ  َّدم  مث 

ةریغو يقلح  يف  ةرارمب  رعشأ  لزأ  مل  تنكو  ًالیلق  تددرت 
.بحلا لك  ىلع  ىغطت 

.يلاعت ایھ  لاقو : هیلإ  ينبذجو  يعارذب  كسمأ 
.هردص ىلع  يسأر  تحرأو  هیعارذ  ىلإ  تھجتاف 
.ىرخأ ةرم  انترجح  يكرتت  ال  لاق : مث  يفتك  طاحأ 

امو ىرج  امیف  ركفأ  انأو  لیللا  لاوط  ریثكلا ، لوقأ  نأ  ديرأ  تنك 
ناك هنأل  ينمغرأ  لھ  اھاسنیل ؟ هتيراج  ينلعج  لھ  ىرت  تاف ،

ضرألا ىلإ  اھب  عفدي  هدي  يف  ةروراق  انأ  تنكو  ىرخأب  اًمئاھ 
غَّرفو هتميزھ  نم  اًسئاي  ناك  لھ  اھراسكنا ؟ توص  هیفشیف 

هتمینغ يناري  ناك  مأ  اًموي  مدنأ  ىرت  يندب ؟ لخادب  هسأي 
؟ هب يلثمل  ََلِبق  باذع ال  نم  َّيلع  قفشأ  ریغت ؟ َمِلو  هتعاضبو ؟

ظیلغلا لجرلا  نأكو  ظیلغلا ؟ لجرلا  روھظ  دعب  يلو  هل  ثدح  اذام 
اھجِّجؤتو يلقع  يف  رخنت  ةلئسأ  اھلك  .دبألل  انرادقأ  عمجیل  ءاج 

بوذأ نأ  تینمتو  هقشعأ  تنك  بحلا ، لك  رمغي  ًابضغ  ِدّلوت  ةریغ 
يل ادب  نكلو  كشلا ، ةعراصم  ىلع  يندعاسي  نأو  نآلا ، هلخادب 
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.لعفي نل  هنأ 
يف كبضغب  رعشأ  يفتك : قِّوطت  لزت  مل  هديو  ةھرب  دعب  لاق 

!؟ كب اذام  كدسج ، رقھقتو  كسافنأ 
تنكو يلخادب ، ام  لوق  ىلع  ؤرجأ  مل  يتمع  اي  لوقلا  كقدصأل 

.ءيش ِّيأ  نم  رثكأ  هتاملك  نم  ُتْفِخ  اھنیحو  ًانایحأ ، هفاخأ 
نع يفقوت  لاقو : رثكأ  ينمضف  قفر  يف  هب  عفدأ  نأ  تلواح 

.كلقعب داعتبالا  نعو  ریكفتلا 
يضاملا يف  اھتباجإ ، فرعأ  الو  ةلئسألا  نم  ریثكلا  َّيدل  تلق :

.نزحلا نم  ریثكلاو  نونجلا  ضعب 
يضاملا يحمت  نأ  كنم  بلطأ  نأ  يننكمي  دنھ ، لمأت : يف  لاق 

وھ قحلا  راصتنالا  نكلو  كتركاذ ، قرغأ  نأ  لواحأ  نأ  يننكميو 
وھ راصتنالا  ونحلاو ، ریخلاو  ملظلاو  حبقلا  ىركذ  ىلع  ءاقبإلا 

ةریصق ةلواحم  ایندلاف  هتميزھ ، يف  صوغلا  نود  يضاملا  لبقت 
؟ نیمھفت .انل  ىقبتي  اذام  اھفصن  انرتب  ول  رثكأ ، ال  لوصولل ،

.تلق امب  عنتقم  كنأ  ةدكأتم  تسل  تلق : مث  ةھرب  تقرطأ 
لضفأ هھاجت  ریسلا  مدعو  قيرطلا  ةفرعم  مالستسا : يف  لاق 

.ةياھنلا ىتح  هئاتلا  لالض  نم  يدل 
.َّيلع هترطیسو  هلوح  يئانف  نم  ُتْفِخو  هتبقر  تقوط 

؟ اھاسنتل ينتجوزت ؟ اذامل  تسمھ : ةھرب  دعب 
..نیفرعت ةلئسألا ، هذھ  بحأ  ال  لاق :

، كنع اًدیعب  ةایحلا  قیطأ  الو  كبحأ  يننأل  لوقي  نأ  ىنمتأ  تنك 
َّنأل ضام ، لك  ىلع  ىغط  كبح  نأل  دیحولا ، يبح  كنأل 

.لبق نم  لعفي  ملف  ملكتي ، نل  هنأ  فرعأ  ُتنكو..َّنألو 
؟ اھجوزتت نلأ  سفنلا : قيرح  دمخي  ءيش  نع  ثحبأ  انأو  تلق 

.اھجوزتأ نل  - 
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َتسل كنكلو  رخآ ، ءيش  ىلإ  جاتحأ  كیعارذ ال  نیب  انأو  تلق :
؟ اھعم تنأو  دعسأ  َتنك  لھ  ىرُت..اًدیعس 

ةرم اھنع  ينیملكت  ال  دنھ ، اي  اھَرمأ  يسنا  مسح : يف  لاق 
.ىرخأ

تیسن لھ  هیلإ : رظنأو  هنع  دعتبأ  انأو  تلق  مث  ةتماص  تیقب 
؟ اھرمأ تنأ 

: ةعرسم تلقف  امبر  هبضغ  عقوتأ  تنكو  ةداح  ةرظنب  ينقمر 
.هنم ءافش  ضرم ال  ةریغلا  ينرذعا ،

يثحبا كتلئسأ ، نع  بیجأ  نل  كل  تلق  ربص : مدع  يف  لاق 
كل ىدبتتس  ًابناج  ةریغلا  نیحرطت  امدنع  كلخادب ، ةباجإلا  نع 

.مویلا مالكلا  ىھتنا  ةقیقحلا ،
 ، ينرذعأ بلقلا : كبري  هبضغو  رثكأ  هنم  برتقأ  انأو  تلق 
نأ ىنمتأ  اًدیعس ، تسل  كنكلو  .ًابناج  ةریغلا  حرطأس  لعفأس ،

.عیطتسأ ينأ ال  فرعاو  كدعسأ ،
لعجي كدوجو  سوبع : يف  لاق  مث  يسأر  ىلع  هنقذ  دنسأ 
نیطالس رخآ  تيأر  َموي  تقنتخا  ةداعسلا  نكلو  ةلمتحم ، ةایحلا 

، ةماعلا مامأ  اًمايأ  قَّلعُيو  ریقح ، فیعض  لبحب  قنتخي  كیلامملا 
.هنیفرعت اضيأ  اذھ 

كراعملاو اًدیھش ، ًالطب  تام  ناطلسلا  هدیب : كسمأ  انأو  تلق 
ةداعسلا ىرأس  لھ  رصتني ، نم  اًمود  سیل  دھتجي  نم  ةایحلاك 

؟ اًموي كینیع  يف 
عم اھیضقن  مايأ  ةعضب  يھ  هب ، يل  ةقاط  ام ال  ىنم  يبلطت  ال  - 

.يھتنتو هكرتن  مث  بحن  نم 
قطني ةرم  لوأ  تناكو  همسا ، تقطنو  هفتك  ىلع  يسأر  تحرأ 

اھب ترعش  اھموي  يننكلو  اھب ، ينصتخي  ملو  بحلا  ةملكب 
.حورلا هیتو  بلقلا  كوكش  قرتخت 
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يل هصالخإو  هبحب  حوبي  هنأكو  اھموي  قشعلا  ينلدابي  ناك 
، هبحأ مكب  تسمھو  هتيدانو  بورحلا ، يف  يتسارشل  همارتحاو 

رشبلا لك  يفتخيو  مايألا  أدھت  نأ  ىنمتأ  انأو  هیعارذ  نیب  تمنو 
رفحت تناك  اھتماستباو  ينكرتت ، مل  رتت  دنوخ  تاملك  .انلوح  نم 
يقبو هتداعك  لیللا  فصتنم  يف  ماق  .اذامل  فرعأ  ال  يبلق ،
هسرف ىطتماو  جرخ  مث  يح ، فصنو  ٍعاو  فصن  هنأكو  اًسلاج 
سلجو هسبالم  علخ  داع  امدنع..هرظتنأ  تنك  .رجفلا  دنع  داعو 

ملظ مأ  انمزھ  ام  يھ  عفادملا  َّنأ  نيدقتعت  لاقو : انشارف  ىلع 
؟ ةنایخلا مأ  ءارمألا  لاعفأ  يف  نماك 

.ماوعأ ةسمخ  ذنم  رالس  اي  تھتنا  برحلا  قفر : يف  تلق 
ىلإ يتأي  نلو  تام  هاش  میلس  نكلو  ينعمسي : هنأكو ال  لاق 
لثم اًدجسم  ينبي  نأ  ديري  ناك  هنإ  نولوقي  ىرخأ ، ةرم  رصم 

؟ اذھ نیفرعت  عطتسي ، ملو  نسح  ناطلسلا  دجسم 
میلسو تھتنا  برحلا..رالس  هتنجو : ىلع  يدیب  ُّرمأ  انأو  تلق 

.رصم نومكحي  اولاز  ام  كیلامملاو  تام 
ةميزھلا هذھ !؟ ةعيدخ  ُّيأ..رصم  نومكحي  اولز  ام  كیلامملا  ددر :

دالب نم  ءاج  امبر  اًعمط ، رثكأو  عشبأ  مداقلا  ودعلاو  دعب  أدبت  مل 
؟ يردي نم  نییبیلصلا 

ثيدحلا اذھ  تدتعا  دق  تنكو  نیتضمغم ، فصن  يانیع  تناك 
لكو لیل  لك  هحلاصل  ةكرعملا  يھني  نأ  لواحي  هنأكو  ةلیل  لك 

.عیطتسي الو  رجف 
.من لاعت ، نانح : يف  تلق 

.اھحيري مون  الو  سفنلا ، ران  ئفطي  مون  ال  - 
.كیلع فاخأو  كیلإ  جاتحن  ملأ : يف  تلق 

ةداسولا ىلع  يسأر  عضوو  َّيلإ  تفتلاف  اھتلیل  ينیع  تضمغأ 
.فرعأ..يننیلمحتت تنأ ، يمان  سمھو :
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.ةنیكس يف  تمنو  هَّبُح  تنقيأو  تمستباف  يتھبج  لَّبق  مث 
* * *
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(11  ) رالس ةداھش 
تنك اذھ ؛ ديرأ  نكأ  ملو  لاتقلا ، ينبا  ّلعُأ  مِ نأ  اًنكمم  نكي  مل 

ءاج دقف  هیتلقم ؛ يف  َّينیع  تيأرو  هیلإ  ترظن  املك  هیلع  قفشُأ 
ىلإ جاتحأ  َّالأ  ىنمتأ  تنكو  ةميزھلل ، بحاصملا  مالظلا  نمز  يف 

ىنمتأ تنك  اھتایعادتو ، ةميزھلا  بابسأ  هل  حرشأو  هعم  ملكتأ  نأ 
ىبأ ردقلا  نكلو  مھراصتناو ، كیلامملا  دجم  نع  هل  يكحأ  نأ 

.اذھ
انبھذو ةَّرم ، لوأل  يدحو  هعم  تجرخو  ةریغصلا  هدیب  تكسمأ 

هینیع حتفو  ةنذئملا  انقلست  نسح ، ناطلسلا  دجسم  ىلإ  اًعم 
ال امبر ، ةعبارلا  يف  ناكو  ةرھاقلا  ىلإ  رظني  وھو  باجعإ  يف 

.ریثكلا َري  ملو  ریثكلا  فرعي 
هجوب َّيلإ  عمتسا  اھیف ، ثدح  امو  ةكرعملا  نع  هل  تیكح 

ناسرفلا كرتشا  ول  ينلأس  ال ، مأ  مھفأ  دكأتأ  ملو  سباع ،
: لوضف يف  لاقف  اھب  اوكرتشا  مھنإ  تلقف  ةكرعملا ، يف  ةثالثلا 

؟ رسجلا اوزاتجا  ىتمو 
.ةكرعملا دعب  تلق : مث  ًالیلق  تركف 

عومدلا ترھظف  هحبذو ، نيدلا  باھش  خیشلا  نع  هل  تیكح  مث 
هیلع قلقت  ال  هدي : ىلع  تبرأ  انأو  دیكأت  يف  تلقف  هینیع ، يف 

هقفلا نوملعتي  يدنع ، ةنامأ  هدالوأو  لضفأ ، ناكم  يف  وھ 
ماوعأ دعب  نورصتنيو  نومواقیسو  لضفأو ، بألاك  نوحبصیسو 
ربكألا هدج  اھیلع ، فخت  الف  رصم  يف  ةلئاعلا  هذھ  تمادام  .امبر 
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ناك نووالق ، نب  دمحم  رصانلا  لاثمأ  ماظعلا  نیطالسلا  رصاع 
..يطانملا ميركلا  دبع  خیشلا  ىعدي 

سبع اشاب ، ىفطصم  توص  ناكو  يئارو ، نم  ًاتوص  تعمس 
لاق .فاش  هل  سیلو  نمز  ذنم  اًنماك  اًھرُك  تمتكو  يھجو ،

؟ اذھ كنبا  اشاب : ىفطصم 
.كلذك وھ  دورب : يف  تلق 

مواق يذلا  نيدلا  باھش  خیشلا  نع  هل  يكحت  كتعمس  - 
.نیینامثعلا

فوخلا َمِل  اشاب ؟ اي  ةميزھ  تاملكلا  يف  لھو  مسح : يف  تلق 
؟ تاملكلا نم 

اونوكي مل  كیلامملا  نأكو  مكھت : يف  اشاب  ىفطصم  لاق 
دبع خیشلا  ریبكلا  هِّدَج  نع  يكحت  َتنك  !.. تاملكلا نم  نوفاخي 
تنأ فرعت..تفرعو  تثحبو  ةلئاعلا ، هذھ  رمأب  متھأ  انأ..ميركلا 

؟ هتياھن تناك  فیكو  تام  فیك  ریمأ  اي  اضيأ 
.يكحلا يف  قدصلا  نم  دبال  تلقف : اننیعأ  تقتلا 

نیینامثعلا نأ  نذإ  كنبال  ِكْحا  ٍّدحت : يف  اشاب  ىفطصم  لاقف 
هَّدَج لیلجلا  ملاعلا  اوسبح  كیلامملا  نأو  نيدلا ، باھش  اوحبذ 

مالظلا نم  تام  ىتح  ةعلقلا  نوجس  يف  ميركلا  دبع  ربكألا 
.ملستل قحلا  لق  نفعلاو ،

مث انیتلقم  نیب  فویسلاب  ةزرابم  اھنأكو  هینیع  يانیع  تقرتخا 
؟ دجسملا نم  تاواكشملا  قرس  نم  تلق :

.فرعتو براحم  تنأ  مئانغو ، زوف  برحلا  اھنیح : ىفطصم  َّدرف 
ناكرأ يف  شھني  مالظلا  كرتو  ءوضلا  ةقرس  ملظلا  نم  سیلأ  - 

؟ دجسملا
اھعضو اھلثم  تاواكشم  عنصا  تدرأ ، ول  اھلثمب  ِتْأو  اھْلدبتسا  - 

.اھناكم
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يتلا يمدق  لثم  اًمدق  عنصأ  نأ  ينم  بلطت  كنأكو  اشاب  اي  - 
.اھناكم اھعضأو  اھتدقف 

، لبق نم  كتيأر  يننأكو  لاق : مث  َّيلإ  هرظن  اشاب  ىفطصم  لاطأ 
..كترظنو كتئیھ  اًمَّثلُم ، َتنك  كینیع ، تيأر  وأ 

.اًمود ىقالتت  نیبراحملا  حاورأ  يھ  ةرارم : يف  تلق 
؟ كولملا كلم  لتق  تلواح  دق  نوكت  نأ  نكمي  لھ  - 
؟ لاوحألا لك  يف  هریصم  توملاو  هلتقأ  َمِلو  تلق :

مداخو نیملسملا  ةفیلخ  ناك  دقف  مارتحاب ؛ هنع  ْمَّلكت  - 
.نیفيرشلا نیمرحلا 

.بجأ ملو  يھجو  تردأ 
.كنبا رمع  لثم  يف  نبا  َّيدل  ةھرب : دعب  اشاب  ىفطصم  لاق 

 . لاعتفا يف  تمستبا 
؟ دجسملا نع  كنبال  يكحت  تئجأ  لاقف :

.كیلامملا نع  هل  يكحأ  ُتئج  لب  - 
: ةقث يف  دجسملا  نحص  يف  سلجي  وھو  اشاب  ىفطصم  لاق 

..كعمسأ نأ  ديرأ..ِكْحا 
..اشاب اي  يتاملك  كبجعت  نل  سلجأ : انأو  تلق 

..يدوجوب هبأت  الو  ِكْحا   .. كتأرج نع  تعمس  - 
كیلیب نب  دمحم  دجسملا ؟ اذھ  ىنب  نم  َّينب  اي  فرعت  تلق :

نم ناك  دمحم  ریمألا  هدلاو  سانلا ، دالوأ  نم  ناكو  ينسحملا ،
بجنأو كتدلاوك ، ةيرصم  نم  جوزت  مھاوقأو ، ناسرفلا  عجشأ 

يذلا رئامعلا  ِدّیشُم  دمحم  ناك  مھرغصأ  ءانبأ ، ةسمخ  اھنم 
اًدمحم كتیمس  .ناكم  ِّيأ  يف  هلثم  َنْبُي  مل  حرصلا ، اذھ  دیش 

.نبالا وأ  بألا  لثم  حبصتل 
؟ دمحم ریمألا  تام  فیكو  اھنیح : اشاب  ىفطصم  لاق 
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.َِلتُق هنأ  دقتعأ  - 
؟ كیلامملا هلتق  - 

يكولمم ریمأ  هلتق  ٍّدحت : يف  تلقو  اننیعأ  تقتلاو  هدصق  تمھف 
ناك اذھ  مئال ، ةمول  قحلا  يف  فاخي  ال  ًالداع ، اًعاجش  ناك  هنأل 

ةلاحرلا اھیلإ  يتأي  مالسإلا  َّزِع  رصم  تناك..ناسرفلا  رصع 
.قیمع ٍّجف  لك  نم  ءاملعلاو 

الو انلوح  ةماعلا  فافتلا  تاكربلا  ابأ  اي  اھتعاس  ظحالأ  مل 
اھطسو يف  انأ  تنكو  ةریبك ، ةرئاد  تناك..ةياكحلل  مھعامتسا 

ىتح ةماعلاب ، تاغارفلا  لك  تألتماو  اشاب ، ىفطصم  يمامأو 
الو حمالم  الب  اننأ  ىرتس  َتنكل  دیعب  نم  يتأت  َتنك  ول  كنإ 

ةرئادلا ترھصناو  فالتخالا ، لك  ئداھلا  ءوضلا  سمط  تامالع ،
تطلتخا يناري ، دعي  ملو  اشاب  ىفطصم  ىرأ  دعأ  ملف  تشالتو ،

ىلإ زمري  رفصأ  الو  نیینامثعلا ، ىلإ  زمري  رمحأ  الف  انیلع  ناولألا 
نع تفقوت  .رضخأ  الو  قرزأ  الو  دوسأ  الو  ضیبأ  الو  كیلامملا ،

اشاب ىفطصم  يمامأ  رھظيو  نوُّضفني  ةَّماعلا  َّلعل  يكحلا 
اًسمط تسمط  ناولألاو  تدادزا  عومجلا  نكلو..اًرصتنم  ًايِّدحتم 

نع تفقوتو  فوفصلا  توتساو  برغملا ، ةالصل  خیشلا  َنَّذأو..امات 
مل ةيرجح  ٍنابمب  ةخماش ، ةنيزح ، ةدیعب ، ةرھاقلا  تدبو  مالكلا ،

، هیلع دھشأ  نلو  هارأ  نل  قامعألا  يف  نماك  راصتناو  دعب ، لمتكت 
.هوجولا لكو  ناولألا  لك  مویلا  اھؤاوھ  صتماو 

* * *
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خيراتلا شماھ  ىلع 
عئاقو يف  روھزلا  عئادب   » هباتك تاكربلا ) وبأ   ) سايإ نبا  بتك 
هتنبا دنھو  رالس  ریمألاو  اشاب  ىفطصم  تاداھش  نم  روھدلا »

.مھریغو
دي ىلع  ةعلقلا  ةحبذم  ىتح  رصم  يف  كیلامملا  دوجو  رمتسا 

راھدزا روصع  نكلو  رشع ، عساتلا  نرقلا  يف  يلع  دمحم 
لوخد دعب  تھتناو  تَّلو  ةیجربلا  كیلامملاو  ةيرحبلا  كیلامملا 

، طق ةلماك  ةرطیسرصم  ىلع  نوینامثعلا  رطیسي  مل  .نیینامثعلا 
ىتح رصمب  لالقتسالا  تالواحم  يف  كیلامملا  ءارمأ  رمتسا  لب 

.نیح ىلإ  مھضعب  حجنو  ةیسنرفلا ، ةلمحلا 
ياب ناموط  توم  موي  ىلع  نويرصملا  قلطي  مویلا  اذھ  ىلإ 
هحور ىلع  ةحتافلا  أرقي  مھضعب  لزي  ملو  ةنيزحلا ،» ةعمجلا  »

.ةليوز بابب  َّرم  املك  تارم  ثالث 
دجسم ىرج ، دق  امو  ناك  دق  ام  ىلع  ةدھاش  رئامعلا  لزت  مل 

يف ةفیلخلا  يح  يف  اتباثو  ًامئاق  لزي  مل  يرمعلا  وخیش 
هیكحيو خيراتلا  نزتخي  نسح  ناطلسلا  دجسم  لزي  ملو  ةرھاقلا 

.موي لك 
ةریخألا ةياكحلا  يف  تدجوف  حالص  روتكدلا  ةدیفح  نیفزوج  امأ 

ُّسََمت توملا ، ال  شیعلا  ىلع  ُّثحت  ةميزھلا  تاياكحف  اھتياغ ؛
لكو اھلخادب ، ةرقتسم  ةدحولاف  ةياھنلاب ، سفنلا  ِرّكذتو  بلقلا 

ةبرجت اھنكلو  اھتبرجت  نم  ءزج  رشبلا  لكو  يھ ، صوخشلا 
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ةدحولا عم  ةلحرل  ةعضاوتم  ةبرجت  وزغ ، الو  ناسرف  اھب  ال  ةلیئض ،
رالسو هفیضو ، اًرمعو  بنيزو ، اًدمحم  ریمألا  فرعت  .ةميزھلاو 

ةنینأمطلا نوثعبيو  ةدحولا  نوسنؤي  ءاقدصأ  مھلك  اولازام  دنھو ،
فرعت تناكو  ًابيرغ ، سیل  اھَرَدَق  نأو  ةديرف ، تسیل  اھتياكح  نأب 

يطعتو نیح ، ىلإ  ولو  مائتلالا ، ىلع  دعاست  بحلا  صصق  نأ 
نأو .ةياغلا  تسیل  ةایحلا  نأو  ةياھنلا  سیل  توملا  نأ  يف  ةقثلا 

ةنیكس نیفزوج  دجت  مل  .ونحلاو  ةقفشلا  ضعب  مايألا  ثبع  يف 
حاورألا ماحتلا  تالاحف  هدجت ؛ نل  اھنأ  فرعتو  اھتلحر ، يف  بحلا 

امأ ةباتكلاو ، ریكفتلا  قحتست  ةردان ، نینسلا  تابلقت  طسو 
ءامدلا ةقارإ  عم  انملقأتك  اھعم  ملقأتنو  اھداتعنف  بلقلا  ةميزھ 
هللختت اھيدل ، سمشلا  بجحي  متاق  نول  نزحلل  .بورحلا  تقو 

تاواكشمب سفنلا  ءيضتف  ةبحألا  نیب  ماتلا  ماجسنالا  تاظحل 
.اھتقرس نكمي  ال 

راصتنا الو  هتءارق  دعب  عزفت  ةعیجف  الف  نامألا ، نمكي  خيراتلا  يف 
.تلواح وأ..ىرج  دق  ام  يھ  تكحو..ىرجو  ثدح  .رخفلل  وعدي 

دمحب هللا تمت 
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ءاد ـ هإ
ضعب ةءاضإ  لجأ  نم  تعفر ، دمحأ  يبأ  ىلإ 

.تابثلاو نیقیلا  ءوضب  سفنلا  ناكرأ 
قئاقحلا ةيؤر  لجأ  نم  ىدھلا  رون  يمأو 

.حوضوب
و اھتفرعم  لجأ  نم  ىوشن  يتقيدص  ىلإو 

.ناكرألا يف  ءوضلا  ناكمب  قداصلا  اھروعش 
ةنیكسلا ثعبت  مھتاملك  نأل  يئارق  ىلإ 

.لمألا يطعتو 



: ةفلؤملا عم  لصاوتلل 
reembassiouney@hotmail.com ىنورتكلإلا : ديربلا 
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