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لوألا مسقلا   
لوألا لصفلا 

ةیحان ترادتسا  اھمون ، نم  اھظقیأف  يلوھ  يرام  يبھذلا  قرشملا  لیربأ  رھش  حابص  زھ  امدنع 
.عدفضلا مفب  ھبشأ  اًمف  ةریغصلا  ھعباصأب  اھل  بذجی  ھتأرف  اھجوز ،

«. ةرخاسلا كتیرقبع  كتكلمت  دقف  ناثیإ ، ای  قمحأ ، تنأ  : » تلاق

؟ اًجوز يننیلبقت  لھ  ةریغصلا ، يترأف  ای  يل  يلوق  هوأ ، - 

؟ قمحلا اذھب  تظقیتسا  لھ  - 

.حابص نم  مویلاو  موی ، نم  نیبت  ةنسلا  نإ  - 

؟ ةنیزحلا ةعمجلا  موی  وھ  مویلا  نأ  ركذتأ  .فخسلا  اذھب  تظقیتسا  كنأ  دقتعأ  - 

«. ةثجلجلا دوعصل  اًدادعتسا  نوفطصی  راذقألا  نامورلا  نإ  : » فوجأ توصب  تلاقف 

؟ ةرشع ةیداحلا  يف  لحملا  قلغت  وللورام  كعدیس  لھ  .تاسدقملا  كھتنت  ال  - 

لحملا لفقأس  .قالطإلا  ىلع  نیبی  دقو ال  .رذق  رجاھمو  يكیلوثاك  وللورام  نإ  ةزیزعلا ، يترھز  ای  - 
.مادعإلا مكح  ذیفنت  يھتنی  ىتح  رھظلا  نم 

.ًابذھم اًمالك  سیل  وھو  نیبرتغملا ، ءابآلا  مالك  كلذ  - 

.نیفرعت امك  مادعإ  مكح  ذیفنت  ًالعف  ناك  دقل  .ةنصارق  مالك  وھف  يمأ ، لھأ  نع  ھتذخأ  مالك  كلذف  ءارھ  - 

مھیدل تناك  ھنإ  تلق  كسفن  تنأو  ناتیح ، يدایص  اوناك  مھنإ  تلق  كسفن  تنأ  .ةنصارق  اونوكی  مل  - 
.يبوروألا رمتؤملا  هوعدت - امم   – تاباطخ

، حیسملا بلَص  نامورلا  دونج  ربتعا  املثم  ةنصارق ، رانلا  اھیلع  اوقلطأ  يتلا  نفسلا  مھتربتعا  دقل  - 
.مادعإ مكحل  اًذیفنت 

.ًاقمحأ نوكت  نأ  رثوأ  ينكلو  كترئاث ، ترثأ  دق  اھ  - 

.كلذ نوملعی  عیمجلاو  قمحأ ، يننإ  - 

نم ةنبابرلاو  نوبرتغملا  ءابآلا  عمتجی  كفالسأ  يفف  رخفت – نأ  يف  قحلا  لك  كلو   - ينریحت اًمئاد  تنأ  - 
.ةدحاو ةلئاع  يف  ناتیحلا  يدایص 



؟ قحلا اذھ  مھل  لھو  - 

؟ ينعت اذام  - 

نوعلم ةلاقب  لحم  يف  ًانیعل  ًافظوم  اوبجنأ  مھنأ  نوفرعی  نیح  اورخفی ، نأ  ماظعلا  يفالسأل  قحی  لھ  - 
؟ ةداع اھنوكلتمی  اوناك  ةدلب  يف  رذق ، يبوروأ  رجاھم  ھكلتمی 

بلطتو فرصملا ، يف  دوقنلا  عدوتو  تاباسحلا ، كسمت  ریدملا ، ىلإ  برقأ  تنأ  لب  كلذك ، تسل  - 
.عئاضبلا

ولو .وللورام  لجأ  نم  بارتلا  يف  يتھبج  غرمأو  ةمامقلا ، لمحأو  لحملا ، سنكأ  ينأ  امك  .دیكأتلاب  - 
.وللورام ناریف  دیصب  اًضیأ  تمقل  ةنوعلم ، ةطق  تنك 

ةنیزحلا ةعمجلا  موی  يف  ةیبان  تاملكب  ھفت  كوجرأو ال  انتقامح ، ىلع  لظنل  : » تلاقو .اھیعارذب  ھتقوطف 
«. كبحأ انأف 

كل حمسی  لوقلا  اذھ  نأ  يتمامح ، ای  ينظت  ال  نكلو  .ًاعیمج  ھنلقی  ام  كلذ  بیط ! : » لاق ةھرب  دعبو 
«. جوزتم لجر  عم  مونلاب 

.دالوألا نع  كثدحأ  نأ  كشوأ  تنك  - 

؟ نجسلا اولخد  لھ  - 

.امھ كاربخی  نأ  لضفألا  نم  نوكی  دق  .ىرخأ  ةرم  كتقامحل  تدع  دق  تنأ  اھ  - 

؟ تنأ نیلوقت  ملو ال  - 

.ىرخأ ةرم  مویلا  يعلاط  تنھ  جنای  يجرام  أرقتس  - 

؟ ....ًاعیمج قاشعلا  عفدنی  ىتح  يھ  نم  تنھ ؟ جنای  يجرام  نوكت  نم  باتك ؟ يف  أرقت  امك  - 

ةاتفب ثرتكی  ھنأب ال  لجر  رھاظتی  امدنع  ...نولوقی  مھنأ  دصقأ  ةرویغ ، تنك  ول  يننأ  فرعت  كنإ  - 
.ةلیمج

.نیلجر تجوزت  دقل  ةاتف ؟ هذھ  لھ  هوأ ، - 

.يناثلا تام  دقل  - 

؟ ءارھلا كلذ  نیقدصتأ  .يراطفإ  دیرأ  - 

.بیرقو زیزع  صخش  كانھ  تلاقو : .قرولا  يف  يخأ  يجرام  تأر  دقل  ًانسح ، - 

.اھسفن ىلع  لماحتت  مل  اذإ  ةسفر ، ىلع  زیزعو  بیرق  صخش  لصحیس  - 



؟ اًضیب دیرتأ  .ةبھاذ  انأ  اھ  - 

؟ اھیف نزحلا  ھجو  ام  ةنیزحلا ؟ ةعمجلا  اھنومسی  اذامل  .كلذ  نظأ  - 

«. اًمئاد رخست  تنأ  كنم ! ّفأ ، : » تلاقف

* * *

نیح تسوتلا ،)  ) صمحملا زبخلا  هراوج  ىلإو  قبط  يف  عضو  دق  ضیبلاو  تدعأ ، دق  ةوھقلا  تناك 
: لاقو ةذفانلا ، برق  ماعطلل  صصخملا  نكرلا  ىلإ  يلوھ  نالآ  ناثیإ  للست 

؟ ةنیزحلا ةعمجلا  اھنومسی  مل  .ةبیط  ةلاح  يف  يننأ  رعشأ  - 

«. عیبرلا ھنإ  : » دقوملا دنع  نم  تباجأف 

؟ عیبرلا ةعمج  - 

؟ يولعلا قباطلاب  دالوألا  مھ  كئلوأ  لھ  .عیبرلا  ىمح  لب  - 

.امھدلجنو امھظقونلف  .ىلاسكلا  راغصلا  داغوألا  كئلوأل  ةمیظع  ةصرف  نم  اھل  ای  - 

؟ ةثلاثلاو ةرشع  ةیناثلا  نیب  ةرتفلا  يف  تیبلا  ىلإ  يتأتس  لھ  .كتقامح  يف  نوكت  نیح  كمالك  عظفأ  ام  - 

.الك - 

.»؟ ملو ال - »

.يجرام ىلع  رودلا  نوكی  دقو  .لحملا  ىلع  نددرتی  يئاللا  ءاسنلا  ببسب  - 

.كل ھبھتل  اھندب  نع  اھصیمق  عزنت  دقو  ةصلخم ، ةقیدص  يجرامف  .اذھك  اًمالك  لقت  .ناثیإ ال  ای  نآلاو  - 

؟ صیمقلاب تءاج  نیأ  نمو  اذكھ ؟ - 

.ىرخأ ةرم  نیرتغملا  ءابآلا  مالك  وھ  اھ  - 

.ةنصارقلا مد  يرجی  اھقورع  يفف  .نابیرق  اننإ  ءيش  يأ  ىلع  كنھارأ  - 

.انتءاج امك  ةمئاقلا  كاھ  .ىرخأ  ةرم  كقمحل  تدع  دقل  هوأ ، - 

.ردصلا بیج  يف  اھتسدو 

نیتتسد راضحإ  كلذك  سنت  الو  حصفلا ، دیع  ةلطع  اھنأ  سنت  نكلو ال  .ةریثك  تابلط  اھب  نأ  ودبی  دق  - 
.رخأتتس كنأل  .ضیبلا  نم 

؟ نیتتسد اذامل  .وللورامل  ًاتنس  نیرشعو  ةسمخب  ةقفص  ينتوفت  دقو  .فرعأ  - 



.بھذت نأ  لضفألا  .تاذلاب  نیلیإ  يرامو  نالآ  امھبلط  دقف  .نیولتلل  - 

؟ ًابرض نیلیإ  يرامو  نالآ  عبشأو  دعصأ  نأ  يعسوب  سیلأ  نكلو  .يترھز  ای  بیط  - 

.لعفت كنأ  فرعت  تنأو  .ناثیإ  ای  كلیلدتب  امھدسفت  تنأ  - 

.ةیالولا بكرم  ای  اًعادو  - 

.يبھذلا رضخألا  حابصلا  ىلإ  جرخو  هءارو ، يجاجزلا  بابلا  قفصو  اھلاق ،

كلتو ةیزاوتملا ، ھناكرأو  ضیبألا  ھئالطب  میظعلا  هدجو  ھیبأ  تیب  عیدبلا ، قیتعلا  تیبلا  ىلإ  هءارو  علطت 
قیضلا رمملا  كلذ  مث  مدآ ،»  » زارط نم  ةیرامعملا  موسرلاو  يمامألا ، ھباب  ولعت  يتلا  ةیحورملا  ةقاطلا 

ةئاملا اھرمع  غلب  يتلا  قلایللا ، راجشأ  نیب  ةنایر  ةقیدح  طسو  تیبلا  رقتسا  دقل  .ھفقس  ءاذحب  ریسی  يذلا 
رادردلا تارجش  سوؤر  تلصتا  دقل  .معاربلا  نم  اھلمحب  حنرتتو  لجر ، ةرصاخ  اھناقیس  كمسو  ماع ،

تحنت دق  سمشلا  تناك  .ةدیدجلا  اھقاروأ  روھظب  رشبم  اھنول  رفصاو  ملإ ،»  » عراش يف  ةسورغملا 
حلملاو  (

1) قفلغلا ةحئار  ریثت  يھو  يضفلا  زاغلا  جرب  ىلع  عمتلت  تذخأو  فرصملا ، ىنبم  نع  اھوتل 
.میدقلا ءانیملا  نم  ةیتآلا 

ركیب رتسملا  بلك  وھ  دحاو  صخش  ىوس  ملإ »  » عراش يف  دجوی  نكی  مل  ةركبملا ، ةعاسلا  كلت  يف 
نیب ًافقوتم  ةانأو ، ةمظع  يف  ىشمتی  ناك  يذلاو  ركیب ، در  ىمسملا  فرصملا – ریدم  بلك   - رمحألا

.ةراملا نم  ھقبس  نم  ةحئار  راجشألا  عوذج  ىلع  ممشتیل  نیحلاو ؛ نیحلا 

.لوبتلا ءانثأ  يف  انیقتلا  دقل  .يلوھ  نالآ  ناثیإ  يمسا  .يدیس  ای  ریخلا  حابص  - 

.رعشلا لیوطلا  ھلیذ  نم  ةئیطب  ةزھب  ةیحتلا  ىلع  قداصو  ركیب ، در  فقوت 

«. مایألا كلت  يف  ءانبلا  نف  نونقتی  اوناك  .يتیب  ىلإ  طقف  رظنأ  تنك  : » ناثیإ لاق 

.ضراع لكشب  ھعولض  كحیل  نیتیفلخلا  ھیتمئاق  ىدحإ  دمو  ھسأر ، در  عفر 

؟ سطیقلا وھ  ام  ...سطیقلا  نمو  ةعبسلا ، راحبلا  نم  ناتیحلا  تیز  .لاملا  نوكلتمی  اوناك  ملو ال ؟ - 

.ةلولعم ةرفز  در  قلطأف 

سأر فیوجت  نم  جرختسی  درولا ، ةحئارك  ةولح  ةحئار  وذ  فیفخ ، تیز  ھنإ  .فرعت  كنأ ال  ىرأ  - 
.كیلإ يتحیصن  كلت  بلكلا ، اھیأ  كید ) يبوم   ) أرقا .مخضلا  تولاشاكلا  توح 

.ةانقلا برق  رھزلا  دیدح  نم  عونصملا  دایجلا  طبرم  ىلع  ھتمئاق  بلكلا  عفر 

.ينبا ملعت  كلعلف  باتكلا ؛ نع  اًریرقت  بتكا  مث  : » لاقو هءارو  تفتلا  هریس ، عباتیل  ناثیإ  رادتسا  امدنعو 
«. ىرخأ ةملك  يأ  ...وأ  سطیق ،)  ) ةملك يجھت  درجم  عیطتسی  وھف ال 



يفو .قیتعلا  يلوھ  نالآ  ناثیإ  تیب  نم  نیترامع  دعب  ةیوازب ، ياھ »  » عراش ملإ »  » عراش قرتخی 
ىلع لتاقتت  ةقیقشلا  ةیزیلجنإلا  ریفاصعلا  نم  ةعامج  تذخأ  ىلوألا  ةرامعلا  ىلإ  قیرطلا  فصتنم 

ضعبلا اھضعب  نویع  لحستو  رقنتو  جرحدتت  لب  بعلت ، نكت  مل  راجلا ، ةقیدح  يف  دیدجلا  بشعلا 
.ةكرعملا بقری  فقوف  برتقی ؛ وھو  ناثیإ  ھعم  رت  مل  اًدیدش ، ًابخص  بخصتو  ةوارضو ، ةیشحوب 

نم ةنفح  مكاھ  قفاوتن ؟ نأ  كلذك  نحن  عیطتسن  ملف ال  ةریغصلا ، اھشاشعأ  يف  قفاوتت  رویطلا  : » لاق
نیذلا داغوألا  اھیأ  متنأو  .اذھك  لیمج  حابص  يف  ىتح  قافتالا  مكنكمی  يراغص ال  ای  متنأ  .لیخلا  ریعش 

ریفاصعلا تبھو  ھیمدقب ، ضرألا  اقاد  مھیلإ  ضكرو  شھ »! سیسنرف ! سیدقلا  فطعب  نوعتمتت 
: اھرثإ يف  ناثیإ  لاقو  .باوبألا  ریرصك  توص  يف  ةرارمب  وكشت  يھو  اًسماھ ، اًریئز  ثعبت  اھتحنجأو 
مث رعذلا .» مككلمتیو  ةملظ ، ضرألا  رمغتسو  ةریھظلا ، يف  سمشلا  ملُظتس  اذھ ! مكل  لوقأ  ينوعد  »

.هریس عباتو  فیصرلا ، ىلإ  داع 

يوج يمامألا  ھباب  نم  جرخ  دقو  ًالزن ، ةیناثلا  ةرامعلا  يف  عقاولا  قیتعلا  بیلف  لآ  تیب  راص  دقل 
لاق مث  لوسرتاتلا ،)  ) ھتیریدص لدعو  ھنانسأ ، للخ  لانویشان .» تسریف   » فرصم فارص  يفروم ،

«. يلوھ رتسم  ای  كترایز ، كشو  ىلع  تنك  .ياھ  : » ناثیإل

؟ ةنیزحلا ةعمجلا  اھنومسی  مل  - 

.ةرذق هانعمو  مودوج ، سویلیدوج ، .سودوج  ةینیتاللا  نم  ةقتشم  ةملك  اھنإ  - 

.ةعبرم ةریبك  ًانانسأ  رھظیل  ةلیوطلا  ایلعلا  ھتفش  ًاعفار  ناصحلاك ، مستبیو  ناصحلا ، ھبشی  يوج  ناك 
ھنأ مغر  نوتیابوین  يف  ًالعف  ًافورعم  ناكو  فروم - ىمسیو   – ریوج ىتفلا  وأ  يفروم ، كیرتاب  فیزوج 
ءيش نع  هانیع  حصفت  نأ  نود  اھیقلیل  ھمف  حتفی  ةتكنلا ، مئاد  ناك  .ةدودعم  تاونس  ذنم  الإ  اھیلإ  دفی  مل 

اذھ ناك  .ال  مأ  اھعمس  نأ  ھل  قبس  ءاوس  هریغ ، تاكنل  اًكحاض  لھصی  ھنكلو  ركوبلا ، بعال  لثم 
هذھب حوبی  ناك  ھنأ  الإ  نتابتنوم ، ىلإ  ایفاملا  نم  صخش  لكو  ءيش - لك  ایابخ  فرعی   – اًمیكح فروملا 

نم لعجتو  ءاعدا ، يأ  نم  ھتربن  ئربت  ةجھللا  كلت  تناكو  .لءاستی  ھنأكو  دارطاب ، ولعی  توصب  ایابخلا 
، اًرماقم اًرحاس ، اًدرق  يوج  ناك  .ھتایدنع  نم  اھنأ  ىلع  اھدیعی  نأ  ھعسوب  حبصیف  ھل ، اًكیرش  ھعماس 
، ركیب رتسم  قثو  دقو  .اًشھدم  ًافارصو  رتافدلا ، كسم  يف  اًعراب  ناكو  نھاری ، اًموی  دحأ  هری  مل  نكلو 

ناك .فرصملا  لامعأ  مظعم  فیرصت  ھل  كرتف  ةمات ، ةقث  يوجب  لانویشان ،» تسریف   » فرصم ریدم 
.يصخشلا ھمساب  طق  دحأ  دانی  ملو  ةقیثو ، ةفرعم  عیمجلا  فرعی  فروملا  اذھ 

سمھلا نم  مغرلاب  يوجل ، ةبسنلاب  تنھ  جنای  زسم  يھ  تنھ  جنای  يجرامو  يلوھ ، رتسم  وھ  ناثیإف 
يف صاخ  مامحب  نیتفرغ  يف  هدحو  نكسیو  تاقالع ، البو  ةلئاع ، الب  ناك  .اھب  ھتقالع  نع  راد  يذلا 

لامعألا يف  ھیضام  ناك  دقو  .رتسامروف  رابو  معطم  يف  ھتابجو  مظعم  لوانتیو  قیتعلا ، بیلف  لآ  لزنم 
ھنأ الإ  ةبئاش ، ھبوشت  ضام ال  وھو  فرصملا ، ىلع  ةفرشملا  ةكرشلاو  ركیب  رتسمل  ًافورعم  ةیفرصملا 

يوجل تعقو  دق  اھنأ  يف  كشت  كلعجی  لكشب  هریغل ، تعقو  ثادحأ  درس  يف  ةقیرط  يوج  ىتفلل  تناك 
ھنأ ھل ، سانلا  ةبحم  نم  داز  لب  .ًالعف  ثادحألا  هذھ  رضح  ھنأ  دبالف  َيِوُر ، امك  رمألا  ناك  اذإو  ھسفن ،
اًمئاد سبلی  وھف  ةمخفلا ، ةقینألا  سبالملا  ءادتراو  هرفاظأ ، ةفاظنب  ةیانعلا  ىلع  ظفاح  دقو  .نیدتسی  ال 



.ًاعملم ءاذحو  ًافیظن  اًصیمق 

«. ياھ  » عراش ىلإ  نیھجتم  ملإ »  » عراش يف  ءطبب  نالجرلا  ىضم 

؟ يلوھ لاریمألاب  ةبارق  ةلص  كل  لھ  ..كلأسأ  نأ  تیون  املاط  »

طق عمسأ  مل  ينكلو  ةلئاعلا  يف  نیریثك  ةنطابق  نع  انعمس  دقل  سلوھ ؟ لاریمألا  دصقت  الأ  : » ناثیإ لئسو 
«. لاریمأ نع 

.لاریمألاب ينھذ  يف  طلتخا  رمألا  نظأو  .ناتیحلا  دیصل  ةنیفس  ناطبق  ناك  كدج  نأ  تعمس  - 

يف ةنصرقلا  لامعأ  ضعبب  اوماق  يدلاو  لھأ  نإ  مھلوق  لثم  ریطاسأ ، دجوت  هذھك  ةدلب  يف  : » ناثیإ لاق 
«. رولف ياملا  يرجاھم  عم  تءاج  يمأ  ةلئاع  نإو  انھ ، ىلإ  مھتدوع  قیرط 

.»؟ ةبارق ةلص  اًضیأ  ھب  كل  لھ  اب ! .نالآ  ناثیإو  : » يوج لاقف 

ببس يأل  طق ؟ ھنم  عدبأ  تیأر  لھ  راھن ! نم  ھل  ای  .كلذك  رمألا  نوكی  نأ  دبال  لب  امبر ، : » ناثیإ درف 
.»؟ يتیؤر تدرأ 

رشع ةیداحلا  يلاوح  نیتریطش  يل  ّدعت  لھف  ةثلاثلا ، ىلإ  رشع  ةیناثلا  نم  لحملا  قلغت  كنظأ  .معن  هآ ، - 
..نبل ةجاجز  عم  .امھذخأل  يتآس  فصنلاو ؟

؟ فرصملا قلغی  نلأ  - 

ةلطع يفف  رتافدلا ، ىلإ  اًدودشم  كانھ ، ریغصلا  يوج  لظیس  .الف  انأ  امأ  .فرصملا  قلغیس  ىلب ، - 
.تاكیش فرصب  اًضیأ  ھبلكو  درف  لك  موقی  هذھك ، ةمخض  عوبسأ  ةیاھن 

«. اًدبأ كلذ  يف  ركفأ  مل  : » ناثیإ لاقف 

، لمعلا دیعو  ویلوی ، نم  عبارلا  دیعو  ءادھشلا ، مویو  حصفلا ، دیع  يف  لاحلا  وھ  اذھف  .دیكأتلاب  هوأ ، - 
ةلطع لبق  اًمامت  كلذ  تلعفل  فرصم  ىلع  وطسلا  يف  تبغر  ولو  .ةلیوط  عوبسأ  ةیاھن  ةلطع  ةیأو 

.راظتنالا يف  كانھ ، ةدوجوم  دوقنلا  نوكت  كاذنیح  .ةلیوط  عوبسأ  ةیاھن 

؟ يوج ای  وطس ، ثداحل  ضرعتت  ملأ  - 

.نیترم وطسلل  ضرعت  قیدص  يل  نكلو  .الك  - 

؟ كلذ نع  لاق  اذامو  - 

دوقنلا نإ  لاقو  اھنوذخأی ، مھكرتو  اًضرأ  حطبنا  دقل  .بسحف  رماوألا  ىقلتی  ناكو  .ًافئاخ  ناك  ھنإ  لاق  - 
.ھیلع نَّمؤم  وھ  امم  لضفأب  اھیلع  نَّمؤم 

؟ دیرت رئاطشلا  نم  عون  يأ  .يفلخلا  بابلا  قرطأسو  لحملا ، قلغأ  امدعب  نیتریطشلا  كل  رضحأس  - 



يف ًانبج  ةیناثلاو  ریزنخ  محل  امھادحإ  نكتل   – ةراحلا ربع  فلدأس  يلوھ ، رتسم  ای  كسفن  جعزت  ال  - 
.دعب امیف  امھبرشأ  الوكاكوك  ةجاجزو  نبل ، ةجاجز  ىلإ  جاتحا  دقو  زینویامو ، سخ  عم  ریعشلا ، زبخ 

.وللورام ءاقتنا  يھو  دیج ، يمالس )  ) اندنع - 

؟ دیحولا ایفاملا  وضع  لاح  فیك  .كركشأ  ال ، - 

.ریخب ھنظأ  - 

لك دی  ةبرع  نم  ينبی  نأ  عیطتسی  لجرب  باجعإلا  نم  ءابرغلا – بحت  مل  ول  ىتح   - كل دب  ال  ًانسح ، - 
يغبنی امبر ال  .زنتكی  ام  رادقم  نع  ًائیش  نوفرعی  سانلاف ال  ادج ، يكذ  ھنإ  .تاكلتمم  نم  نآلا  ينتقی  ام 

.ارس يشفی  الأ  فرصملا  فظوم  يف  ضورفملاف  كلذ ، لوق  َّيلع 

.ارس شفت  مل  كنكلو  - 

ةكرحب افقوتو  ياھ »  » عراش عم  ةیوازب  ملإ »  » عراش اھیف  يقتلی  يتلا  ةیصانلا  ىلإ  الصو  دق  اناك 
« ياب  » قدنف يضاملا  يف  ناك  يذلا  رذقلا ، طالملاو  يدرولا  دیمرقلا  ىلإ  اعلطتیل  ارادتساو  ةیلآ ،

يلآلا فوراجلا  ناك  .دیدجلا  ثرو  لوو  قدنفل  ًالاجم  حسفیل  ًایلاح ؛ ھنومدھی  اوذخأ  يذلاو  قیتعلا ،
ةعاسلا كلت  يف  ناصبرتی  ناسرتفم  ناناویح  امنأكو  نینكاس ، مدھلا  ةركب  حوطت  يتلا  ةعفارلاو  رفصألا ،

.حابصلا نم  ةركبملا 

ةركلا كلتب  حیطی  نیح  ةذللاب ، روعش  ءرملا  كلمتی  نأ  دبال  .اذھ  لعفأ  نأ  اًمئاد  تبغر  دقل  : » يوج لاقو 
«. ىواھتی اًرادج  ىری  مث  ةیذالوفلا ،

«. ةیواھتملا ناردجلا  نم  يفكی  ام  اسنرف  يف  تیأر  دقل  : » ناثیإ لاق 

.ءانیملا برق  ماقملا  بصنلا  ىلع  شوقنم  كمساف  لجأ ! - 

؟ كقیدص اومجاھ  نیذلا  صوصللا  ىلع  ضبقلا  نم  اونكمت  لھ  - 

كلذ نم  قثول  رخآ  صخش  يأ  ھعمس  ولو  .ھسفن  يوج  ىوس  نكی  مل  قیدصلا  اذھ  نأ  ًاقثاو  ناثیإ  ناك 
.اًضیأ

ھباتك يوج  ىتفلا  فلأ  ولو  ءایكذأ ، اوسیل  صوصللا  نأ  ظحلا  نسح  نم  .ناریفلاك  مھوداطصا  دقل  - 
.دحأب كاسمإلا  نم  اًدبأ  ةطرشلا  تنكمت  امل  فرصم ، ىلع  وطسلا  ةیفیك  نع 

.»؟ عوضوملا لوانتتس  فیكو  : » لوقی وھو  ناثیإ  كحضو 

ةقیثو ةفرعم  يل  تناك  ھنإ  مث  بسحف ، فحصلا  أرقأ  يننإو  .يلوھ  رتسم  ای  ةصاخلا ، يتامولعم  َّيدل  - 
؟ نیرالود اھنمث  يتلا  ةرضاحملا  عامس  دیرتأ  .ایطرش  لمعی  ناك  ىتفب 

.لحملا حتف  نم  يل  دبال  .ًاتنس  نیعبسو  ةسمخ  نم  برقی  ام  يواست  يتلاو  - 



؟ فراصملا صوصل  نوكسمی  فیك  اوھبتنا ! .حابصلا ال ، اذھ  انھ  يننإ  يتداس ! يتادیس  : » يوج لاق 
لتاقتلاب نینثا : مقر  .لبق  نم  ھیلع  ضبق  دق  ءرملا  ناك  اذإ  قباوسلا ، ةفیحص  قیرط  نع  دحاو » مقر 

اذھو ءاسنلا ، نع  داعتبالا  نوعیطتسی  مھف ال  .ءاسنلا  ةثالث : مقر  .رسلل  مھدحأ  ءاشفإ  مث  مئانغلا ، ىلع 
ىلع مكیدیأ  اوعضت  قافنإلا ، يثدْحُم  اوبقار  .دوقنلا  كلت  قافنإ  مھیلع  نوكی  ذإ  ةعبرأ : مقر  ىلإ  انب  يدؤی 

«. صوصللا

؟ ذاتسألا يدیس  ای  كتقیرط ، يھ  ام  نذإ  - 

قالطإلا ىلع  ًافرصم  قرست  ال  ایسكع : قبس  ام  لك  لعجا  .كبراوج  كئادترا  ةطاسب  ةطیسب  ةقیرط  - 
مق ءاكرش ، ال  .بابسألا  نم  ببس  يأل  ةقباس  كدض  تدیق  وأ  كیلع ، ضبقلا  ءاقلإ  قبس  دق  ناك  اذإ 
ولو اًدیعب ، اھظفحا  لب  دوقنلا ، قفنت  ال  .ءاسنلا  سنا  .صخش  يأ  ًاقولخم ، ربخت  الو  كدحو  ةیلمعلاب 
ةرم لك  يف  اھنم  لیلقلا  جرخأف  دوقنلا ، ضعب  كالتمال  رربم  كیدل  رفاوتی  نیحو  .تاونس  كلذ  رمتسا 

.هددبت .هرمثتساو ال 

؟ صللا ىلع  اوفرعت  ول  اذامو  - 

دوھش فاصوأ  تأرق  نأ  كل  قبس  لھ  ھیلع ؟ فرعتی  يذلا  اذ  نمف  ملكتی ، ملو  ھھجو  بجح  اذإ  - 
امدنع ةرملا  ولت  ةرملا  ھیلع  نوفرعتی  اوناك  مھنإ  يطرشلا ، يقیدص  لوقیو  .ءایبغأ  مھنإ  ةیؤرلا ؟

كلت لعاف  وھ  نكی  مل  ول  مھنیعأ  علتقت  نأ  نومسقی  سانلا  ناكو  .نیھوبشملا  فص  يف  ًانایحأ  ھنوعضی 
.حمست ًاتنس ، نیعبسو  ةسمخ  كفلكت  ةرضاحملا  كلت  .ةلعفلا 

«. اھب كل  ًانیدم  نوكأس  : » لاقو ھبیج ، يف  ھیدی  ناثیإ  لخدأ 

«. اھلباقم يف  رئاطش  ذخآس  : » يوج لاقف 

يوج لخدو  .رخآلا  بناجلا  عم  ةمئاق  ةیواز  لكشت  يتلا  ةراحلا  الخدو  ياھ ،»  » عراش نانثالا  ربع 
لفق ناثیإ  حتف  امنیب  ةراحلا ، نم  ھبناج  ىلع  ناك  يذلا  لانویشان » تسریف   » فرصمل يفلخلا  بابلا  نم 
محل : » حاصو ھبناج ، ىلإ  ناك  يذلاو  ةراحلا ، ىلع  لطملا  ةلاقبلاو » ھكاوفلل  وللورام  لحم   » باب

.زینویاملاو سخلا  عم  ریعشلا ، زبخ  يف  نبجو »؟ ریزنخ 

.ةیدیدحلا نابضقلا  تاذ  ةبرتملا  ةذفانلا  ھتمتعأ  لیئض  ءوض  ةقیضلا  ةراحلا  نم  نزخملا  لالخ  برست 
قیدانص ھیف  سدكتتو  فقسلا ، ىلإ  ھففرأ  عفترتو  حابصلا  ریشابت  ھئیضت  يذلا  ناكملا  يف  ناثیإ  فقوتو 

ّمُشتو .نبجلاو  موحللاو ، كامسألاو ، تاوارضخلاو ، ةھكافلا ، بلع  ةیوتحم  بشخلاو  ىوقملا  قرولا 
لالخو ایلوصافلاو ، ففجملا  لوفلاو  قیقدلا  نم  ةثعبنملا  لوقبلا  حئاور  لالخ  ناریفلا  تالضف  ةحئار 
ةثعبنملا ةعذاللا  ةدئازلا  ةضومحلا  ةحئار  لالخو  ةدیصعلا ، قیدانص  نم  ةثعبنملا  ربحلاو  قرولا  ةحئار 
رمختلا لالخ  مث  ذخفلا ، محلو  حلمملا  ریزنخلا  محل  نم  ةثعبنملا  ةرخبألا  لالخو  قجسلاو ، نبجلا ، نم 
ةیضفلا ةمامقلا  حئافص  نم  ةلطملا  رجنبلا  يشاوشو  سخلاو ، فلاتلا  عطقملا  بنركلا  قرو  نم  ثعبنملا 
لطملا بابلا  حتف  رأف ، ةحئارل  ةئدص  ةخانز  يأ  دوجو  مدع  نم  دكأت  امدنعو  .يفلخلا  بابلا  برق  نوللا 

هدرط ھنكلو  لخدیل ، يدامر  طق  عفدناو  .ةراحلا  ىلإ  ةقلغملا  ةمامقلا  حئافص  جرحدو  ةیناثلا  ةراحلا  ىلع 



.اًدیعب

، ةریغصلاو ةریبكلا  ناریفلا  يھ  ططقلل ، اھمدقن  يتلا  باعتالا  نإ  لخدت ، ال  ال ، : » لاقو طقلا ، ىلإ  راشأ 
.»؟ كلذك سیلأ  ينعمست ! تنأ  كلذك ! تسلأ  .قجس  ضراقف  تنأ  امأ 

ھلیذ عفر  ةیناثلا  كلذك » سیلأ   » ةرابع عامس  دنع  ھنكلو  ًافوقعم ، ایدرو  ًابلخم  قلعی  سلاجلا  طقلا  ناك 
دبال : » عفترم توصب  ناثیإ  لاقف  .فرصملا  فلخ  ضیرعلا  روسلا  قلست  مث  اًدعتبم ، راسو  ىلعأ  ىلإ 

.ھفلخ بابلا  قلغأو  نزخملا ، ىلإ  داع  مث  ةیرحس » ةملك  كلت  نوكت  نأ 

ىلإ لصو  امدنعو  لحملا ، ىلإ  يضفی  يذلا  بَّالقلا  بابلا  ىلإ  اًھجتم  ةبرتملا  ةفرغلا  نالآ  قرتخا 
، ةیكلسلا ةكبشلا  تاذ  ةیجاجزلا  ھتَّوَك »  » ضیرعلا ب بابلا  حتف  .باسنملا  ءاملا  حیحف  عمس  ضاحرملا 

.اھناكم يف  رقتستل  ھئاذح  ةمدقمب  بشخلا  ةلتك  عفد  مزع  يفو  اًحوتفم ، ىقبیل  نیفسإلا  جز  مث 

انھو .ةمخضلا  ةیمامألا  ذفاونلا  ىلع  ةلدسملا  رئاتسلا  ببسب  ةرضخلا ؛ ىلإ  ًابراض  لحملا  نول  ناك 
ناوأو بلع  يف  ةظوفحم  ةمعطأب  ةیانع - يف   - تألتما دقو  فقسلا ، ىتح  ففرألا  تعفترا  اًضیأ 

، قرولا سایكأو  دوقنلا ، دع  ةلآ  كانھ  تناك  بناوجلا ، دحأ  يفو  .ةدعملل  ةبتكم  اھنإ  ةقاَّرب ، ةیجاجز 
ھنإ قلأتملا ، ضیبألا  ھئالطب  أدصلل  لباق  ریغ  بلص  نم  عونصملا  عئارلا  ءيشلا  كلذ  مث  ةرابودلاو ،

ةقرزلا ىلإ  لئاملا  درابلا  نوینلا  جھو  رمغف  اًحاتفم ، ناثیإ  رادأ  .ھسفنل  سمھی  اھسبكم  ناك  دقو  ةجالثلا ،
لحملا ألمو  .كامسألاو  يرقبلا ، محللا  حئارشو  ةتیلتسوكلا ، عطقو  قجسلاو ، نبجلاو ، ةدرابلا ، حئارشلا 
دھشملا لمأتی  ناثیإ  فقوتو  .رتراشت  ةیئاردتاك  لثم  ةیئاردتاكلا ، يف  ةداع  سكعنی  يذلاك  رسكتم  ءوض 

ربق ةئام  مث  نوتیزلاو ، ةدرطسملا  نم  ةریغص  دباعمو  مطامطلا ، بلع  نم  نغرأ  بیبانأ  باجعإب :
.لكشلا يواضیب  نیدرس 

قیلعت عمسی  نأ  ھعسوب  ناك  نیمآ »!  » ةملكب اھمتخو  اھل ، ىنعم  ال  ةالص  يف  يلیترت  نحلب  منرتو 
نأ كرودقمب  سیلو  صخش ، رعاشم  يذؤت  دق  كنأ  نع  ًالضف  كنم ، فخس  كلذ  : » ھتالص ىلع  ھتجوز 

«. سانلا روعش  يذؤت  تنأو  كانھو ، انھ  لوجتت 

عیطتسی ىتم  ھسفنب ؟ درفنی  ىتمف  .نازیزع  نالفطو  ةجوز  ھل  وللورام - ةلاقب   – ةلاقب لحم  يف  فظوم 
وھ كلذ  ..مامحلا  يف   » .ءاسملا يف  نالفطلاو  ةجوزلا  مث  راھنلا ، ءانثأ  يف  نئابزلا  ھسفنب ؟ درفنی  نأ 
نم هآ  .ناضیفلا  قفدتل  ةباوبلا  حتفأ  نأ  لبق  تاذلاب  نآلا  مث  ، » لاع توصب  ناثیإ  اھلاق  دیحولا .» تقولا 

بلاق ای  نآلاو  : » ًالئاق ھتجوز  بطاخو  ةبیبحلا » ةرذقلا  ةمھلدملا ، ةملظملا ، ةمتعملا ، ةظحللا  كلت 
انأ ياوس  انھ  سیل  .رعاشم  وأ  ناسنإ  ةمث  انھ  دجوی  ال  اھءاذیإ ؟ عیطتسأ  يتلا  كلت  نم  رعاشم  ركسلا ،

«. نیعللا يمامألا  بابلا  كلذ  حتفأ  ىتح  ...ىتح  يلیتارتو 

ةطبرألا بذج  مث  هدرفو ، دوقنلا ، دع  ةلآل  ةرواجملا  ةلواطلا  فلخ  جرد  نم  ًافیظن  اًرزئم  لوانت 
ھیدی دمو  .ةیناث  فلخلا  ىلإ  امھداعأ  مث  هدسج  لوح  نیطابرلا  فلو  لیحنلا ، هرصخ  لوح  اھعضوو 

.ةقلزنم ةدقع  دقعو  هرھظ  فلخ 

، ٍخارت يف  ةمومضم  يھو  ىنمیلا ، هدی  عفر  .ھیقاس  فصتنم  تحت  ام  ىلإ  لصی  ًالیوط  رزئملا  ناك 



، تاللخملا اھتیأ  تنأو  ةظوفحملا  ىرثمكلا  اھتیأ  ِتنأ  َّيلإ ، يعمتسا  : » حاص مث  ىلعأ ، ىلإ  اھتحارو 
، ةبتكلاو ةنھكلا  ءاسؤرو  بعشلا  ةخیشم  تعمتجا  راھنلا  ناك  املو  ةلبتملا - : تاوارضخلا  اھتیأ  تنأو 

اوعیضی مل  كلذك ؟ سیلأ  نیركبم ، مھلمع  ةلفسلا  أدب  دقل  .راھنلا  ناك  املو  مھعمجم – ىلإ  هودعصأو 
ةعاسلا يف  كلذ  ناك  امبر  ةسداسلا – ةعاسلا  وحن  ناكو   - نآلا رنلو  .لاوحألا  نم  لاحب  ةدحاو  ةظحل 

فیك نآلاو  .سمشلا  تملظأو  .ةعساتلا  ةعاسلا  ىلإ  اھلك  ضرألا  ىلع  ةملظ  تناكف  ةرشع - ةیناثلا 
يف رظنو  هدی  طقسأ  ًابعرم ،» ًالیوط  ًاتقو  تومیل ، ًالیوط  ًاتقو  قرغتسا  دقل  بیطلا ، يھلإ  ای  كلذ  ركذتأ 
لھف يتولح ! ای  يرام ، ای  نآلا  ينیملكت  تنأ ال   » .ھیلع درت  دق  اھنأكو  ةمحدزملا  فوفرلا  ىلإ  لؤاست 
اوناك اذإ  ھنأل  نكدالوأ ؛ ىلعو  نكسفنأ  ىلع  لب  َّيلع  نیكبت  ال  : » لاق دقل  میلشروأ ؟ تانب  ىدحإ  تنأ 
ریثأت ناك  دقل  ينوجش  ریثت  تاملكلا  كلت  لازت  ال  سبایلاب »؟ نوكی  اذامف  اذھ  نولعفی  بطرلا  دوعلاب 

«. دعب سیل  دعب ، ةسداسلا  ةعاسلا  نحت  مل  .تدقتعا  امم  لضفأ  اروبید  ةمعلا 

باوبألا لافقأ  حتف  ذئدعبو  راھنلا » اھیأ  لخدا ، : » لوقی وھو  ةریبكلا  ذفاونلا  ىلع  ءارضخلا  رئاتسلا  عفر 
«. ایندلا اھتیأ  يلخدا ، : » لاقو ةیمامألا ،

ةدقار حابصلا  سمش  تناك  .ةحوتفم  لظتل  اھكبش  مث  اھحتفف ، ةیدیدحلا  نابضقلا  تاوذ  باوبألا  حوط 
يتلا ةطقنلا  سفن  نم  سمشلا  قرشت  لیربأ  رھش  يفف  نوكت ، نأ  يغبنی  امك  فیصرلا  ىلع  ةموعن  يف 

.فیصرلا اھب  سنكی  ةشقم  بلجیل  ضاحرملا  ىلإ  ناثیإ  داع  .جیلخلا  ىلإ  ياھ »  » عراش اھیف  عفدنی 

ىلإ ھجتی  وھو  ءوضلا  دیازت  يف  ریغتی  ھنإ ال  .ةدع  ءایشأ  ھنكلو  اًدحاو  ًائیش  سیل  ھلمكأب ، اًموی  اًموی ، نإ 
ھتمغن يف  ریغتی  ةیجازملا ، ھتلاحو  ھتانوكم  يف  ریغتی  لب  بسحف ، ةیناث  ضیغی  وھو  مث  ءامسلا  تمس 
حایرلا وأ  نوكسلاو  ةدوربلا ، وأ  ةرارحلاو  لوصفلا ، رصانع  نم  رصنع  فلأ  ھفلغیو  ھیناعمو ،

ةیراع عوذج  وأ  ةقرو  وأ  معرب  نم  بشع ، وأ  جلث  نم  ةجسنأو  تاقاذملاو ، حئاورلا  ھفنتكتو  ةددعتملا ،
شارفو بالكو ، ططقو ، رویطو ، تارشح  نم  ھتانئاك ، ریغتت  مویلا  ریغتی  املثمو  .داوسلاب  ةموسرم 

.سانأو

حابصلا يف  فیصرلا  سنك  يذلا  لجرلاف  .يلخادلا  متعملا  ئداھلا  يلوھ  نالآ  ناثیإ  موی  ىھتنا  دقل 
، بلعلا يف  ةظوفحملا  عئاضبلا  يف  بطخی  نأ  عیطتسی  يذلا  لجرلا  سفن  نكی  مل  ةیقیسوم ، تابرضب 

رئاجسلا باقعأ  ھتشقم  ةسانك  يف  عمج  .مھلدملا  تقولا  لجر  ىتح  نكی  مل  لب  لیتارتلا ، لجر  نكی  ملو 
عفد مث  طیسبلا ، يداعلا  بارتلاو  بصخملا ، رجشلا  نم  ةطقاستملا  معاربلا  سایكأو  نداللا  ةفلغأو 

.ةیضفلا مھترایسب  ةیدلبلا  لامع  رظتنتل  بازیملا ، هاجت  حیرلا  اھتنوك  يتلا  تافلخملا  فوفص 

فرصم ىنبم  ىلإ  اًھجتم  لبام »  » عراش يف  ھلزنم  نم  موسرملا  میلسلا  ھقیرط  ركیب  رتسملا  ذختا 
ةیواستم ھتاوطخ  نكت  مل  ولو  .رمحألا  دیمرقلا  نم  ماقملاو  زارطلا  ينامورلا  لانویشان » تسریف  »

؟ مدقلا ذنم  اھبستكا  ةداع  قیرط  نع  ھمأ  رھظ  مصق  بنجت  ھنأ  فرعیس  ناك  نمف  لوطلا ،

.ركیب رتسم  ریخلا ، حابص  - 

.بارتلا نم  قینألا  يفوصلا  فرصملا  ریدم  لاورس  ذقنیل  ھتشقم  ةفھ  فقوأو  ناثیإ ، اھلاق 



.عیدب حابص  .ناثیإ  ای  ریخلا ، حابص  - 

«. ىرخأ ةرم  ًابیصم  يربلا  رأفلا  ناكو  .ركیب  رتسم  ای  عیبرلا ، َّلھ  دقف  ًالعف ، عیدب  ھنإ  : » ناثیإ لاق 

دوقنلا كلت  .ناثیإ  ای  كیلإ ، ثدحتلا  تددو  املاطل   » .ةھرب ركیب  رتسم  تمصو  ًابیصم .» ناك  معن ، - »
.»؟ كلذك سیلأ  فالآ ، ةسمخ  ىلع  دیزت  اھنإ  اھیخأ –  ةیصو  نم  كتجوز  اھیلع  تلصح  يتلا 

«. بئارضلا دعب  ةئامسمخو ، فالآ  ةتس  لب  : » ناثیإ لاق 

نأ يغبنی  اھنأشب ، كعم  ثدحتأ  نأ  دوأ  .رمثتست  نأ  يغبنی  فرصملا  يف  ةاقلم  دوقن  درجم  اھنإ  ًانسح ، - 
.كدوقن ّلغشت 

اھب ظافتحالا  وھ  نكمی  ام  لكو  يدیس ، ای  ریبك  لمعب  مایقلل  حلصت  ال  رالود ، ةئامسمخو  فالآ  ةتس  نإ  - 
.ئراوطلا ةھجاومل 

.ناثیإ ای  ةلطاعلا ، دوقنلاب  نونمؤی  نمم  تسل  - 

.رظتنأو فقأ  نأ  بسحف  َّيلع  دیفی –  اًضیأ  اذھ  ًانسح ، - 

مھفی ھنإ  لوقت  تناك  ھتجھل  نأ  الإ  اذھ .» مھفأ  ال  : » لوقی وھو  ایدیلج  فرصملا  ریدم  توص  راصو 
.ةبذك نع  ةرارملا  تضخمتو  ناثیإ ، سفن  يف  ةرارم  ھتوص  ةمغن  تراثتساو  ءابغ ، هدجیو  ًالعف 

يرامل تقؤم  نیمأت  دوقنلا  هذھ  يدیس ، ای  اذكھ ، رمألا   » فیصرلا عم  ةقیقر  ةءانحنا  يف  ةشقملا  ترادو 
«. ءيش ةمث  يل  ثدح  اذإ 

.كتایح نمؤتل  اھنم  اًءزج  لمعتست  نأ  نذإ  اھیلع  يغبنی  - 

ىلع اھمأ  لازت  الو  .يرام  قیقش  ةعیض  نمث  تناك  دوقنلا  كلت  .يدیس  ای  بسحف ، تقؤم  لام  ھنكلو  - 
.تاونس ةدع  ةیح  ىقبت  دقو  .ةایحلا  دیق 

.ًائبع زئاجعلا  نوكی  نأ  نكمملا  نمو  .اذھ  مھفأ  - 

.مھلاومأ ىلع  اًضیأ  سولجلا  نوعیطتسی  مھو  - 

ریدم ةقای  ىلعأ  دعاصتی  رمحألا  نوللا  ىأرو  ھتبذك ، يقلی  وھو  ركیب  رتسم  ھجو  ىلإ  ناثیإ  علطت 
ترسخ امك  اھرسخأ ، دقف  يرام  لاومأ  ترمثتسا  ول  يننإ  يدیس ، ای  .ىرت  تنأ  اھ  : » لاقف فرصملا ،

«. ھتورث يبأ  رسخ  امكو  يلاومأ ،

، سالفإلاب تیوتكا  كنأ  فرعأ  .ةرطنقلا  تحت  دوجوم  ءاملا  ناثیإ ! ای  ةرطنقلا ، تحت  دوجوم  ءاملا  - 
.حتفتت ةدیدج  صرفو  ریغتی ، تقولا  نكلو 

لحملا اذھ  تكلتما  يننأ  سنت  .لقع ال  نم  كلمأ  امم  ربكأ  ةصرف  ركیب ، رتسم  ای  يتصرف ، ينتتاو  دقل  - 
ام رخآ  عئاضبلاب ، هألمأل  ةدیجلا ؛ كالمألا  نم  ةرامع  فصن  عیبل  تررطضاو  ةرشابم ، برحلا  بقع 



.ةراجتلا لئاسو  نم  كلمن  انك 

.كضبن نع  كبیبط  فرعی  املثم  كلامعأ  نع  فرعأو  .كفرصم  ریدم  انأف  .ناثیإ  ای  فرعأ  - 

نأ َّيلع  ناك  .نیعللا  سالفإلا  افش  ىلع  حبصأل  نیتنس  نم  لقأ  رمألا  قرغتسا  دقل  .فرعت  دیكأتلاب  - 
.ينوید ددسأ  يكل  يلزنم ، ادع  ءيش  لك  عیبأ 

ھل ةربخ  الو  شیجلا ، نم  دیدج  حَّرسم  صخش  .كلذ  لجأ  نم  موللا  لك  كسفن  ىلع  يقلت  نأ  كعسی  ال  - 
هانیمس دق  نحن  انك  نإو  ةیداصتقا ، داسك  ةلحرمب  اًسأر  تمدطصا  كنأ  سنت  الو  يراجتلا ، لمعلاب 

.ةریبكلا ةربخلا  يوذ  لامعألا  لاجر  رابك  نم  ددع  ھیف  عاض  دقل  .ًاتقؤم  اًشامكنا 

لآ نم  دحاو  لمعی  نأ  قالطإلا  ىلع  اھیف  ثدحی  خیراتلا  يف  ةرم  لوأ  اھنإ  لعفلاب ، ھیف  تعض  دقل  - 
.نیرجاھملا دحأ  ةلاقب  يف  ًافظوم  يلوھ 

يذلا ال نكلو  صخش ، يأب  سالفإلا  لحی  نأ  نكمملا  نم  .ناثیإ  ای  ھمھف  عیطتسأ  ام ال  وھ  اذھ  نآلاو ، - 
نأ ضورفملا  سیل  .كمیلعتو  كیضامو  كتلئاع  لثم  ھل  لجر  تنأو  اًسلفم ؟ ىقبت  اذامل  وھ : ھمھفأ 
اذكھ كیقبی  يذلا  ام  ناثیإ ؟ ای  كعرص ، يذلا  ام  .ھتیمح  دقف  دق  كمد  ناك  اذإ  الإ  سالفإلا ، اذھ  كمزالی 

؟ ًاعیرص

نم اًدبأ  كلذل  ضرعتت  ملف  مھفت ، الأ  يعیبطلا  نم  : » اھیف لوقی  ةبضاغ  ةعیرس  ةباجإ  بیجی  نأب  ناثیإ  مھ 
هاجت ھعفد  اًمرھ  اھنم  نّوكو  رئاجسلا  باقعأو  نداللا  ةفلغأ  نم  ةریغص  ةقلح  سنك  ذئدنعو  لبق ،»

.بازیملا

مھلتقی امنإ  .ةمخض  ءایشأ  عم  عارصلا  يف  يضملا  نوعیطتسی  مھنأ  دصقأ  نوعرُصی ، ال  لاجرلا  - 
جنول ةكرش  انع  عطقت  دقف  .فئاخ  انأو  .ءطبب  فوخلا  مھیلع  رطیسیو  .لشفلا  ىلإ  نوقاسیف  تتفتلا ،

مھنأ ال ضرتفا  مث  .وھلو  ةیذحأ  ىلإ  يلافطأ  جاتحیو  .سبالم  ىلإ  جاتحت  يتجوزو  ةءاضإلا ، دنالیإ 
، زَوللا لاصئتساو  نانسألاو  بیبطلاو  ةیرھشلا  ریتاوفلا  كانھ  مث  مھمیلعت ؟ ىلع  لوصحلا  نوعیطتسی 
الأ يعیبطلا  نم  نیعللا ؟ فیصرلا  اذھ  سنك  ىلع  اًرداق  دعأ  ملو  تضرم  يننأ  كلذل - ًافالخ   - ضرتفأو
نم دعبأ  وھ  امیف  ركفأ  نأ  عیطتسأ  انأ ال  .كتبالص  يف  نفعلا  ثعبت  ةیلمع  ةئیطب ، ةیلمع  يھف  مھفت ؛

؟ كلذ مھفت  نأ  عیطتست  فیكف  .اھنادقف  ىشخأو  يتفیظو  هركأ  انأ  .ةجالثلل  يلاتلا  رھشلا  طسق 

؟ يرام ةدلاو  عم  لاحلا  فیكو  - 

.اھیلع ةسلاج  يھو  تومتسو  دوقنلا ، قوف  سلجت  اھنإ  كل ، تلق  - 

ىلإ جاتحت  ضرمت  نیح  كنأ  فرعأ  ينكلو  .ةریقف  ةرسأ  نم  ردحنت  يرام  نأ  تننظ  .فرعأ  نكأ  مل  - 
ملف .اذھ  فرعت  تنأو  ًاناعجش ، انموق  ناك  دقل  .ةیبرھك  ةمدص  ىلإ  وأ  ةیحارج  ةیلمع  ىلإ  امبرو  ءاود ،
هذھو انفالسأ ، اھب  ملحی  مل  صرف  كانھو  .نمزلا  لدبت  دق  اھو  .توملل  نوملستسی  مھسفنأ  اوكرتی 

.ناثیإ ای  ظقیتساف ، .انیلع  نوبلغتی  بارغألا  بارغألا ، اھطقتلی  صرفلا 



؟ ةجالثلا نأشب  اذامو  - 

.كلذل تررطضا  اذإ  اھكرتأ  - 

.لافطألاو يرام  نأشب  اذامو  - 

.مھیلع كقلقب  مھدعاست  تنأ ال  .اھنم  تجرخو  ةرفحلا ، تقلست  اذإ  رثكأ  كل  مھبح  نوكیس  .ةرتف  مھسنا  - 

؟ يرام دوقنو  - 

ةروشملاو ةیانعلا  كل  ترفاوت  اذإ  اھرسخت  نلو  .اھب  رماغ  نكلو  كلذل ، تررطضا  اذإ  اھرسخا  - 
مل كلذ  عمو  نیفزاجملا ، دادع  يف  اًمئاد  انموق  عضُو  دقل  .ةراسخلا  يھ  ةرماغملا  تسیل  .ةقداصلا 

تنأو .زوجعلا  يلوھ  نتباكلا  ىركذ  نع  ىضاغتت  تنأ  .ناثیإ  ای  ةمدصب ، كبیصأس  .ًائیش  اورسخی 
نفس نم  َيُِنب  ام  رخاوأ  ىدحإ  ةكراشم ، ریدالبلا »  » ةنیفس يبأو  وھ  كلتما  دقل  .ام  ءيشب  هاركذل  نیدم 

ھعفدت مل  ءيشب  ریدالبلل  نیدم  تنأ  .ناثیإ  ای  كلساكت  كنع  ضفنا  .ًاعیمج  اھعورأ  نمو  ناتیحلا ، دیص 
.ةیلاملا ةكرشلاب  میحجلا  ىلإو  .مادقإو  ةعاجشب 

دقل : » ةقر يف  لاقو  ھتشقم ، فرطب  بازیملا  ةفاح  ىلإ  نافیلوسلا  قرو  نم  ةعنمتم  ةعطق  ناثیإ  عفد 
«. يدیس ای  ءاملا ، بوسنم  طخ  ىتح  ریدالبلا  تقرتحا 

.انفقوی مل  ھنإ  كلذ ؟ انفقوأ  لھ  نكلو  ثدح ، اذھ  نأ  فرعأ  - 

.اھیلع ًانَّمؤم  ناك  - 

.كلذك تناك  ًاعبط ، - 

.هاوس ءيش  الو  يتیب  تذقنأف  .ّيلع  ًانمؤم  نكی  ملف  انأ  امأ  ًانسح ، - 

، ةعاجش نم  ًائیش  عمجتست  نأ  كیلع  .ىضم  ءيش  يف  ركفلا  نعمت  كنإف  .رومألا  كلت  ىسنت  نأ  بجی  - 
.ناثیإ ای  كتدعاسم ، لواحأ  يننإ  .يرام  لاومأ  رمثتست  نأ  كیلع  يغبنی  ھنإ  كل  تلق  اذھل  .ةأرج  نم  ًائیش 

.يدیس ای  كركشأ  - 

.كآر اذإ  ھینیع  قدصی  نل  ھنإ  .زوجعلا  يلوھ  نتباكل  اذھب  نیدم  تنأو  ةعدیملا  هذھ  كنع  علخنس  - 

.قدصی نل  ھبسحأ  معن  - 

.ةعدیملا هذھ  علخنس  .مالكلا  نوكی  اذكھ  - 

....لافطألاو يرامب  ًاقلعتم  رمألا  نكی  مل  ول  - 

رومألا ضعب  نوتیابوین  يف  انھ  ثدحتس  .مھ  مھتحلصم  لجأ  نم  مھسنا  كل : لوقأ  لافطألاو ! يرام  - 
.اھیف اًكیرش  نوكت  نأ  كنكمیو  .ةمھملا 



.يدیس ای  كركشأ  - 

.رمألا ربدتأ  طقف  ينعد  - 

يندیرت لھف  .رئاطشلا  ضعب  ھل  دعأسو  .ةریھظلا  يف  نوقلغت  امدنع  لمعیس  ھنأ  يفروم  رتسم  لوقی  - 
؟ اھنم اًضعب  كل  َّدعأ  نأ 

يف دصقأ  هرمأ ، ثحبأ  نأ  دیرأ  راقع  كلانھو  .بیط  لجر  ھنإ  .لمعلاب  موقی  يوج  عدأس  .اًركش  الك  - 
كانھ نوكی  دق  ةثلاثلا ، ىتح  ةرشع  ةیناثلا  نم  ًایلاخو  ًافیطل  نوكی  كانھ  ناكملاف  .ةعطاقملا  قثوم  بتكم 

.ءاقللا ىلإ  .ًالجاع  ھنع  ملكتنس  كلجأ  نم  ءيش 

فرصمل يمامألا  بابلا  ىلإ  اًھجتم  ةراحلا  لخدم  ربع  مث  اقش ، بنجتیل  ةلیوط  ىلوأ  ةوطخ  اطخو 
.عجارتملا هرھظل  ناثیإ  مستباو  لانویشان ،» تسریف  »

ةھكافلا لماوح  بصن  .تاعامجو  ىدارف  مھلامعأ  ىلإ  باھذلا  سانلا  أدب  دقف  ةعرسب ، ھسنك  ىھنأ 
، بالكلا ماعط  نم  بلع  ثالث  حازأ  دحأ ، رورم  مدع  نم  دكأت  امدنعو  .لحملا  لخدم  دنع  ةجزاطلا 

قد مث  اھناكم ، ىلإ  بالكلا  ماعط  بلع  داعأو  ةحلاكلا ، ةریغصلا  دوقنلا  ةبیقح  جرخأ  مث  اھفلخ ، هدی  دمو 
رالودلاو ةسمخلاو  ةرشعلاو ، نیرشعلا ، تاذ  قاروألا  عضو  مث  دوقنلا ، دع  ةلآ  ىلع  عیب » ال   » ةملك

، رالود عبرلاو  رالود  فصنلا  تاذ  عطقلا  زرف  .ةریغصلا  ةكساملا  تالجعلا  تحت  اھنكامأ  يف  دحاولا 
مث دوقنلا ، دع  ةلآ  جرد  ةمدقم  يف  يتلا  ةریغصلا  ةیطولبلا  جاردألا  يف  دحاولا  تنسلاو  تاتنس ، ةرشعلاو 
ةبلع وأ  زبخ ، فیغر  بلجل  اولسُرأ  لافطأ  ةلقلا ، ىوس  نئابزلا  نم  رھظی  ملو  .ھقلغأف  ةدشب  جردلا  عفد 

.مونلا رثأ  نم  ًاثعشم  لازال  ٍرعَشب  تاریغص  تانبو  ةلیقثلا ، ةوھقلا  نم  لطر  وأ  نبل ،

اھتلنوج تقصتلاو  .ةرمحب  برشم  رفصأ  ھنول  رتیوس  يف  اھردص  رفن  دقو  تنھ ، جنای  يجرام  تلخد 
عطتست مل  ام  نیتسعانلا  نیتیلسعلا  اھینیع  يف  ناثیإ  ىأرو  ءارغإ ، يف  اھیذخفب  دیوتلا  نم  ةعونصملا 

، ةدایص ةباَّھن ، اھنإ  .تاجوزلا  روضح  يف  ةداع  يفتخت  تناك  يتلا  ةرظنلا  اًدبأ ، هارت  نأ  ھتجوز 
اذھ ناكو  ةغئازلا .» نیعلا   » عونلا اذھ  يمسی  زوجعلا  يلوھ  ناطبقلا  ناك  .لاجرلا  ةصانق  سیمیترآ 
يف ةقثلا  ثعبت  ةمعان  ةقیقر  ةاجانم  ىلإ  لوحتی  يلمخملا  هریدھ  ناك  اًضیأ ، اھتوص  يف  ثدحی 

.تاجوزلا

!«. ةھزنب مایقلل  موی  نم  ای أ  ناثیإ ، اًحابص ، تدعس  : » يجرام تلاق 

؟ تدفن دق  كتوھق  نأ  يناھر  نیدیرتأ  .اًحابص  تدعس  - 

.كتبنجتل دفن ، يذلا  وھ  رزتلساكلألا  نأ  تنمخ  ول  - 

؟ ةلفاح ةلیل  ِتیضق  - 

نمم دحاو  ھنإ  .ةقلطم  ةأرمال  ةبسنلاب  اًزنك  نوربتعی  ھلاثمأ  نإ  .لوجتم  لیكو  عم  ةیاكح  .ام  اًعون  - 
وأ رجیب  ھمسا  ھفرعت ، كلعل  .ًالوجتم  ًاعئاب  ھیمست  كبسحأ  .ةیناجملا  تانیعلا  نم  ةریغص  ةبیقح  نولمحی 



.كترایزل تآ  ھنإ  ھلوق  وھ  عوضوملا  ركذ  يف  ببسلاو  .د.و.د.ب.ب  ةكرش  باسحل  لوجتیو  رجوب ،

.دنالیو نم  انتایجاح  مظعم  يرتشن  نحن  - 

اذھ ينم  ًالاح  نسحأ  ھنأب  رعشی  ناك  اذإ  اذھ  ھتاجتنم ، قیوست  يف  أدب  دق  رجب  رتسملا  لعل  ًانسح ، - 
.ةراوفلا صارقألا  نم  اًجوز  نآلا  لوانتأس  ءاملا ؟ نم  ًابوك  ينیطعت  نأ  عیطتستأ  يل ، لق  .حابصلا 

صارقأ ةثالث  ھیف  تطقسأو  .روبنصلا  نم  ءام  هألم  قرولا  نم  بوكب  داع  مث  نزخملا  ىلإ  ناثیإ  بھذ 
يأدبأ : » تلاقو ةدحاو  ةعفد  اھتعرتجا  مث  كنیع .» يف  ةوصح  : » تلاق ذئدعبو  .زئت  اھتكرتو  ةحطسم 

«. نیطایشلا اھتیأ  لمعلا ،

؟ مویلا يرام  علاط  نیأرقتس  كنأ  تعمس  - 

.ةورث اھنم  عمجأ  نأ  عیطتسأ  دقف  ةنھملا ، سرامأ  نأ  يغبنی  .ىسنأ  تدك  يھلإ ! ای  هوأ  - 

؟ ھیف ةعراب  تنأ  لھف  .اذھ  بحت  يرام  - 

ذئدعبو نھسفنأ ، نع  نثدحتی  حصأ - ىنعمب  ءاسنلا  وأ   – سانلا كرتأ  .ھیف  ءرملا  عربی  ام  كانھ  سیل  - 
.ةیناثلا ایؤرلا  كیدل  نأ  ندقتعیف  نھل ، مالكلا  درس  دعأ 

؟ لاوطلا رمسلا  ءابرغلاو  - 

يوذ نم  نینثا  يسفنل  تبذتجا  امل  لاجرلا ، علاوط  ةءارق  تعطتسا  ول  .دیكأتلاب  نودوجوم  مھنإ  - 
؟ نیتیصخش علاط  ةءارق  ئطُخأ  تنك  لھ  يخأ ! .شوركلا 

؟ لوألا كجوز  فوتی  ملأ  - 

.ھقافرب مالسلا  لحیلف  كلذ  نم  انعد  الك ، ...لا  نبا  ھقافرب ، مالسلا  لحیلف  يناثلا ، لب  الك ، - 

لطر عبر  اھتلوانم  يف  أكلتو  لابلا ، لوغشم  وھو  اھلوخد  ءانثأ  يف  زوجعلا  يكسنیزیزیإ  زسم  ناثیإ  ایح 
صحفتت تذخأ  تنھ ، جنای  يجرام  نكلو  سقطلا ، ىلع  ًاینثم  نیتملك  وأ  ةملكب  قلع  ھنإ  ىتح  دبزلا ، نم 
ةلواطلا فلخ  ةعوضوملا   - رایفاكلا بلعو  ةیبھذلا ، ماتخألا  تاذ  هارجاوفلا )  ) بلع ماستباو  خارت  يف 

.رغصلا ةیھانتم  رھاوج  بلعب  ةھیبشلاو  دوقنلا - دع  ةلآ  بناجب 

.ةیدنلوبلاب اھسفنل  مغمغت  يھو  لقاثت ، يف  جراخلا  ىلإ  زوجعلا  تطخ  نیح  يجرام  اھتلاق  نآلاو » »

؟ اذام نآلاو - - 

اذامل ال .يباب  ةتفال  تعفرل  ءاسنلا ، نع  فرعأ  املثم  لاجرلا  نع  تفرع  ول  يننإ  ركفأ -  يوتل  تنك  - 
؟ ناثیإ ای  لاجرلا ، نع  ينملعت 

.ریثكب ةیافكلا  نم  رثكأ  امبر  لب  ةیافكلا ، ھیف  ام  نیفرعت  تنأ  - 



؟ ءاقمح ةدحاو  ةمظع  كدسج  يوتحی  الأ  ایھ ! هوأ  - 

؟ نآلا أدبن  نأ  نیدیرتأ  - 

.ام ءاسم  يف  امبر  - 

مھؤابغو مھفعض  لاجرلا –  عوضوملا : .نالفطلاو  تنأو  يرام  .ةعومجم  نوكنو  .بیط  : » لاق - 
«. مھلامعتسا ةیفیكو 

اذھ نم  ًائیش  وأ  رھشلا  لوأ  تاباسح  ةرخأتم ؟ ةعاس  ىلإ  اًدبأ  لمعت  الأ  : » ھتجھل يجرام  تلھاجت 
.»؟ لیبقلا

.لزنملا ىلإ  لغشلا  ذخآ  ينكلو  .دیكأتلاب  - 

.»؟ اذامل : » تلأسو اھرعش  اھعباصأ  تللختو  اھسأر  قوف  اھیعارذ  تعفر 

.يتاطیطقل لیوارس  عنصأل  كتباجأل ، ةطق  تلأس  ول  - 

؟ تدرأ ول  ينملعت  نأ  كنكمی  ام  كردتأ  - 

مھ امیفو  .بلصلل  اوضمو  ھبایث  هوسبلأو  ءادرلا  ھنع  اوعزن  ھب ، اوأزھتسا  ام  دعبو  : » ناثیإ لاقو 
ھل لاقی  عضوم  ىلإ  اوتأ  املو  ھبیلص ، لمحیل  هورخسف  .ناعمس  ھمسا  اینواریق ، ًاناسنإ  اودجو  نوجراخ 

«. ةمجمجلا عضوم  ىمسملا  وھو  ةثجلج 

!. قحب هللا هوأ ، - 

....حیحص كلذ  لجأ - لجأ –  - 

؟ تنأ نوعلم  يأ  ملعتأ  - 

.میلشروأ تنب  ای  لجأ ، - 

تفرع لھ  .حابصلا  اذھ  ةزاتمملا  علاوطلا  دحأ  أرقأس  لعفأ ؟ نأ  يونأ  اذام  يردتأ  : » تمستبا ةأجفو 
«. لاجرلل اًمیعز  ودغتسو  بھذ –  ىلإ  ھسملت  ءيش  لك  لوحتیسو  اًمیظع ؟ ًائیش  نوكتس  كنأ 

اذھ لمتحت  نأ  كادحتأو  : » تلاقو مستبت ، يھو  فلخلا  ىلإ  ترادتسا  مث  بابلا ، ىلإ  ةعرسم  تراسو 
!«. صلخملا اھیأ  ءاقللا ، ىلإ  .لعفت  الأ  اًضیأ  كادحتأو  هایحتو ،

.بضغ يف  ھقدی  وھو  فیصرلا ، ىلع  ءاذح  بعك  تاقد  توص  بیرغ  وھ  مك 

ھیف صاغو  .ةحوتفملا  ةریبكلا  ةیجاجزلا  فرصملا  باوبأ  تعفدنا  .ءيش  لك  ریغت  ةرشاعلا  ةعاسلا  يف 
دیع اھبلطتی  يتلا  ةمعطألا  اوذخأو  وللورام  لحم  ىلإ  دوقنلاب  اوءاج  مث  اًدوقن ، اوبلجیل  رشبلا  نم  رھن 

.ةسداسلا ةعاسلا  تقد  ىتح  ءاملا  حطس  ىلع  قلزنملاك  ًالوغشم  ناثیإ  لظو  .حصفلا 



قاسناو .ةسداسلا  ةعاسلا  ًانلعم  ةیدلبلا  ةعاق  ولعی  يذلا  ھجرب  نم  بضاغلا  قیرحلا  سرج  قلطنا 
.محللا رئاطف  يوتحت  يتلا  مھسایكأ  مھعمو  نیدعتبم  نئابزلا 

ملاعلا تفنتكا  ةملظ  نأ  ىوس  ببس  امنودو  ةیمامألا ، باوبألا  قلغأ  مث  ةھكافلا ، لماوح  ناثیإ  لخدأ 
لخاد هدحو  نوینلا  قلأتو  .اًضیأ  لحملا  ةملظلا  تفنتكاف  ةفیثكلا  رضخلا  رئاتسلا  بذج  ھعم ، ھتفنتكاو 

.يلایخ قرزأ  نول  يف  ةجالثلا 

قلزو دبزلاب ، ةرفوب  اھنھد  مث  ةلواطلا ، فلخ  وھو  ریعشلا  زبخ  نم  ةكیمس  حئارش  عبرأ  ناثیإ  عطق 
ذخف محل  نم  حئارش  ثالثو  خوبطملا  يرسیوسلا  نبجلا  نم  نیتحیرش  طقتلاو  اھحتفف ، ةدرابلا  باوبألا 

زبخلا حئارش  الط  نبج .» يف  شیعی  لجرلا  جوزتی  نیح  .نبجو  سخ  نبجو ، سخ   » لاقو .ریزنخلا 
محللا نھدو  سخلا  ءازجأ  عطقو  رئاطشلا  نم  ایلعلا  ةقبطلا  ىلع  طغض  مث  نامطرب ، نم  زینویامب  ایلعلا 

.فللا ةیلمعل  عمشملا  قرولا  نم  ةعبرم  ةعطقو  نبل  ةبلعب  َّيلع  نآلاو  .فارطألا  دنع  نم 

وللورام لخدو  يمامألا ، بابلا  يف  حاتفم  لیلص  ثعبنا  امدنع  ةیانعب ، ةقرولا  فارطأ  قبطی  ناك 
ىلع ھتعبق  تناك  .هدسج  نم  نیعفدنمو  نیریصق  هاعارذ  ادب  ىتح  ةبیكزك  ردصلا  خفتنم  بدك ، اًضیرع 
تناك .ةیقاط  اھنأكو  دیدحلا  نولب  يدامرلا  نشخلا  رعشلا  تاذ  ھتیصان  ترھظأ  ثیحب  ھسأر  ةرخؤم 
تناك ةیمامألا  ھنانسأ  يطغت  يتلا  ةیبھذلا  ةیطغألا  نكلو  نیتسعانو ، نیتركام  نیتعماد  وللورام  انیع 
نانیبیو نیحوتفم ، ھلاورس  رارزأ  نم  نایولع  نارز  ناكو  ةجالثلا ، نم  ثعبنملا  ءوضلا  يف  عملت 

تحت ھلاورس  يتاورع  يف  نینیمس  نیریصق  نیماھبإ  كبشی  ناك  .ةیدامرلا  ةلیقثلا  ةیلخادلا  ھسبالم 
.ةفیفخلا ةملظلا  يف  فرطیو  ھتدعم ،

.ًالیصأ راص  دق  تقولا  نظأ  .وللورام  رتسم  كحابص ، باط  - 

.ةعرسبو ةعاربب  تقلغأ  دقل  .ىتف  ای  ياھ ، - 

.سادقلا يف  كتننظ  .تقلغأ  اھلك  ةدلبلا  - 

.سادق ھیف  ماقی  يذلا ال  ةنسلا  لاوط  دیحولا  مویلا  ھنإ  .مویلا  سادق  ال  - 

؟ كلجأ نم  ھلمع  عیطتسأ  ءيش  يأ  اذھ ! فرعأ  نكأ  مل  اذكھ ؟ - »

ياعارذ  » نیقفرملا دنع  نم  مامألا  ىلإو  فلخلا  ىلإ  اتحجرأتو  ناتنیمسلا  ناتریصقلا  ناعارذلا  تدتما 
«. اًءوس دادزی  ھنإ  .سرقنلا  .ىتف  ای  يناملؤت ،

؟ ھل ءيش  يأ  لمع  عیطتست  الأ  - 

انھ ناكملا  .ينملؤت  تلاز  امو  صارقألا - شرقلا ، كمس  تیز  ةنخاس ، تادامك   - ءيش لك  تلعف  دقل  - 
.ھنانسأ تقلأتو  ىتف »؟ ای  ھیإ ! ًاثیدح ، لدابتن  نأ  عیطتسن  امبرو  .ئداھو  فیطل 

؟ ماری ام  ىلع  سیل  ءيش  كانھأ  - 



.»؟ ماری ام  ىلع  سیل  يذلا  وھ  ام  ماری ؟ ام  ىلع  سیل  - »

رتسم اھبلط  دقف  بسحف ، فرصملا  ىلإ  رئاطشلا  هذھ  ذخآسف  ةقیقد ، ترظتنا  ول  كلاب  ام  ًانسح ، - 
.يفروم

.بیط اذھ  .تابلطلا  لیصوتب  موقت  تنأ  .يكذ  ىتف  تنأ  - 

.رئاطشلاو نبللا  يوج  لوان  مث  يفلخلا ، فرصملا  باب  قرطو  ةراحلا ، ربعو  نزخملا ، ناثیإ  قرتخا 

.لعفت نأ  كل  نكی  مل  .اًركش  - 

.وللورام يل  لاق  امك  تابلطلا ، لیصوت  ھنإ  - 

.ةفاج رافصأ  فقوتت  يمف  يفف  .نیتدراب  الوكاكوك  يتجاجزب  يل  ظفتحت  نأ  وجرأ  - 

.ةمامقلا ةحیفص  لخاد  رظنلا  سلتخی  وللورام  دجو  ناثیإ ، داع  امنیح 

؟ وللورام رتسم  ای  مالكلا ، دیرت  نیأ  - 

«. ىتف ای  انھ ، أدبنلف  - 

«. ادج اًریثك  عطتقت  كنإ  : » لاقو طیبنرق ، قاروأ  ةحیفصلا  نم  طقتلاو 

.بسحف ھبیذشتل  يفكی  ام  - 

كلتمی ایكذ  اینانوی  ًاقیدص  فرعأ  .ةمامقلا  ةحیفص  يف  دوقنلاب  يقلت  كنأكف  نزولاب ، عابی  طیبنرقلا  - 
اھیف ھیقلت  امف  .ةمامقلا  حئافص  ةبقارم  وھ  ھحاجن  يف  ریبكلا  رسلا  نإ  لوقی  وھو  .اًمعطم  نیرشع  يلاوح 

.يكذ قیدص  ھنإ  .ھعیبت  ال 

.وللورام رتسم  ای  لجأ  - 

.مامألا ىلإو  فلخلا  ىلإ  ھیقفرم  ينثی  هءارو  وللورامو  نزخملا ، ةمدقم  هاجت  ًاقلق  ناثیإ  كرحتو 

؟ كل تلق  امك  اًدیج ، تاوارضخلا  شرتأ  - 

.دیكأتلاب - 

«. فاج اھسملم  : » ًالئاق ةسخ  سأر  ملعملا  عفرو 

.ءام اھنزو  ثلث  نإ  ءاملاب ! اھلقثأ  نأ  دیرأ  انأ ال  وللورام ، ای  میحجلل ، ای  - 

درجم ةدحاو –  دی  ةبرعب  تأدب  دقل  فرعأ ؟ يننظتأ ال  .ةجزاط  ةعیدب  ةنایر  ودبت  اھلعجی  ءاملا  نإ  - 
اًریثك ھیف  عفدت  تنأ  محللاو ! .سلفنس  الإو  ىتفلا ، اھیأ  عدخلا  ملعتت  نأ  كیلع  .فرعأ  يننإ  .ةدحاو  ةبرع 

.ادج



.ىلوألا ةجردلا  نم  محل  لوقی  اننالعإ  نإ  ًانسح ، - 

فوس نآلاو  كلذك ؟ سیلأ  ةقاطبلا ، ىلع  بوتكم  اذھ  يردی ؟ نم  ةثلاثلا ، وأ  ةیناثلا ، وأ  ىلوألا ، - »
رشع سماخلا  ىتح  عفدی  درف ال  يأو  مھنوید ، نوعفدی  نم ال  دوجو  تبثت  انریتاوف  .ایدو  ًاثیدح  لدابتن 

.انرتافد نم  ھمسا  عفری  رھشلا  نم 

.اًماع نیرشع  ةدم  انعم  نولماعتی  اولظ  سانلا  ءالؤھ  ضعب  .اذھ  لمع  عیطتسن  ال  - 

ةسمخ دیقی  نأب  رلفكور  .د  نوجل  ىتح  حمست  نل  عرفألا  تاذ  ةیراجتلا  تالحملا  نإ  .ىتف  ای  عمسا ، - 
.باسحلا ىلع  تاتنس 

.مھتیبلاغب ينعأ  مھب ، قوثوم  سانلا  ءالؤھ  نكلو  لجأ ، - 

ةلومح يرتشت  عرفألا  تاذ  ةیراجتلا  تالحملا  .دوقنلا  دیمجت  ينعت  اھنإ  مھب ؟ قوثوم  ىنعم  امو  - 
نكلو ءافرظ ! سانأ  مھنأ  دكؤملا  نم  .ىتف  ای  ملعتت  نأ  بجی  .كلذ  عیطتسن  الف  نحن  امأ  لقن ، تابرع 

! قودنصلا اذھ  يف  محللا  تالضف  نم  ادج  ریثكلا  تیقلأ  دقل  .ةفیرظ  اًضیأ  دوقنلا 

.ةفاجلا عطقلاو  نھدلا  ھنإ  - 

مقرلا عارت  مل  اذإ  .دحاو  مقرلا  يعارت  نأ  كیلع  .اھعطقت  نأ  لبق  محللا  عم  اھنزت  تمد  ام  سأب  ال  - 
.ىتف ای  ملعتت  نأ  بجی  لعفیس ؟ نمف  دحاو ،

.ًاقبطم اًریغص  اخف  ناتفشلا  تراص  دقف  نآلا ، ةیبھذلا  نانسألا  قلأتت  ملو 

ای اًشاشغ ، تسل  انأ  : » لاقف ةشھدلا  ھتباصأو  يردی ، نأ  لبق  ناثیإ  سأر  ىلإ  بضغلا  ذاذر  عفدناو 
«. وللورام

لظی يذلا  ةراجتلا  نم  دیحولا  عونلا  يھ  ةدیجلا ، ةراجتلا  .ةدیجلا  ةراجتلا  يھ  كلت  شاشغلا ؟ وھ  نمو  - 
؟ ىتفلا اھیأ  ةیناجم ، تانیع  ھفرصم  يف  عزوی  ركیب  رتسم  نظتأ  .ةراجتلا  میمص  نم 

فلأ ماع  فصتنم  ذنم  يلوھ  لآ  انھ  شاع  دقل  َّيلإ ، غصأ  : » حاصو ایود ، ةثدحم  ناثیإ  سأر  تمطحت 
مھعم نیبذھم  انكو  انناریج  عم  شیعن  انللظ  دقل  .اذھ  نع  ًائیش  فرعت  نلو  بیرغف ، تنأ  امأ  .ةئامعبسو 

مث ةیلقص ، نم  تآ  تنأو  ةحاقوب  اننیب  كسفن  رشحت  نأ  كعسوب  نأ  تدقتعا  اذإ  .تقولا  كلذ  لك  لاوط 
الو .نآلاو  انھ ، اھذخأ ، عیطتستف  يتفیظو ، يف  ًابغار  تنك  اذإو  .ئطخم  تنأف  تاقالعلا ، هذھ  ریغت 

«. ...كفنأ كل  تعدج  الإو  ىتف  يندانت 

نأ بسحف  لواحأ  يننإ  .قنحلا  ككلمتی  .بیط ال  بیط ، : » لاقو اھعیمج ، وللورام  نانسأ  نآلا  تعمتلا 
«. ًالیمج كیلإ  يدسأ 

.ةنس يتئام  ذنم  انھ  شیعت  يتلئاع  تلاز  امف  .ىتف  يندانت  ال  - 

.ىشالتی ھبضغ  ذخأف  ةینایبص ، ھینذأ  يف  ةلمجلا  تنرو 



رجاھم مسا  رذق ، يبوروأ  مسا  يلقص ، مسا  وللورام  نأ  دقتعت  تنأ  .ةیزیلجنإلاب  مالكلا  نسحأ  انأ ال  - 
نم ًالصأ  سوللورام  نإ  .ةنس  فالآ  ةثالث  امبر  وأ  نیفلأ  ىلإ  ناعجری  يمساو  يئابآ  نإ  .ریقح  يلاطیا 

؟ ةنس يتئام  ةمیق  امف  .سومیسكام  سویریلاف  هركذی  ام  اذھو  امور ،

.انھ نم  عبنت  مل  كنكلو  - 

.اًضیأ تنأ  انھ  نم  عبنت  مل  ةنس  يتئام  ذنمو  - 

.ھسفن جراخ  قئاقحلا  ماود  يف  كشی  ءرملا  لعجی  ًائیش  ىأر  ناثیإ ، بضغ  لك  ىشالت  نأ  دعب  نآلاو ،
يوقلا فنألاو  ةھبجلا ، ةجاعبنا  ىأر  ھینیع ، مامأ  لوحتی  لوجتملا  ھكاوفلا  عئاب  يلقصلا ، رجاھملا ، يأر 

ىأر ًائیش ، نایشخت  ال  نیتللاو  فیوجتلا  يتقیمعلا  نیتیشحولا  نینیعلاو  راقنملا ، ھبشی  يذلا  فوقعملا 
اذھ ناك  .ةعضلاب  أزھت  عیطتست  ثیحب  ةقثلاو  قمعلا  نم  ءایربك  ىأر  ةیدومع ، تالضع  اھمعدت  سأرلا 

يذلا امف  اذھ ، كاردإ  تأطخأ  دق  تنك  اذإ  بجعی ! ءرملا  لعجی  ءرملا  لعجی  يذلا  لھذملا  فشكلا  وھ 
؟ ھكاردإ يف  اًضیأ  تلشف 

«. يلاطیإ رجاھم  كنأكو  ملكتت  نأ  كیلع  سیل  : » ةقر يف  لاقو 

انأ سرقنلا ! مث  .تیفوت  ةجوزلا  .اًماع  نوتسو  ةینامث  يرمع  .لغشلا  كملعأ  يننإ  .ةدیجلا  ةراجتلا  - 
.نوسلفیو .نوملعتی  سانلا ال  مظعمف  ملعتت ، دقو ال  .لغشلا  كیرأ  نأ  لواحأ  يننإ  كملؤأ .!

.تسلفأ يننأل  ينقیاضت  نأ  كیلع  سیل  - 

ةرم سالفإلل  ضرعتت  ىتح ال  ةدیجلا ؛ ةراجتلا  لبس  كملعأ  نأ  لواحأ  يننإ  .أطخ  تمھف  دقل  .الك  - 
.ىرخأ

.ةراجت َّيدل  سیلف  ةمیظعلا ، ةصرفلل  ای  - 

.ىتف لازت  تنأ ال  - 

دوقنلا عدوأو  تاباسحلا  كسمأ  .لحملا  اذھ  كل  ریدأ  ایلمع  يننإ  .وللورام  ای  َّيلإ ، عمتسا  : » ناثیإ لاقو 
.»؟ ةدیج ةراجت  هذھ  تسیلأ  .انھ  ىلإ  نودوعیف  كنئابز ، ىلع  يقُبأو  عئاضبلا ، بلطأو  فرصملا ، يف 

مسا يأب  نكلو  .ىتف  كوعدأ  نیح  كباتنی  نونجلا  نإ  .دعب  ىتف  دعت  ملو  ًائیش ، تملعت  دقل  .دیكأتلاب  - 
.ىتف صخش  لك  يمُسأ  يننإ  كیدانأس ؟

.يمسا لمعتست  نأ  لواح  - 

.ةدوم اھیف  ىتف  ةملك  .ةدوم  ھعقو  يف  سیل  - 

.سفن ةزع  اھیف  سیل  نكلو  - 

.ةدوملا يھ  تسیل  سفنلا  ةزع  - 



لجأ نم  سفن –  ةزع  كل  نوكت  نأ  بجول  يلقص ، رجاھم  ةلاقب  يف  ًافظوم  تنك  ول  : » ناثیإ كحضو 
.»؟ مھفتأ .كلافطأ  لجأ  نمو  كتجوز ،

.ةبوذكأ هذھ  - 

يبأ ھلاق  ًائیش  ىسنأ  تدك  .اھیف  تركف  امل  ةیقیقح ، سفن  ةزع  يأ  يل  تناك  ولف  .ًاعبط  كلذك  يھ  - 
لاقو ةنینأمطلاو ، ءاكذلاب  ةرشابم  ةقالع  اھطبرت  ةناھإلا  نإ  لاق : دقل  ریصق ، تقوب  ھتافو  لبق  زوجعلا 
نیھت نأ  كنكمی  فیك  نكلو  ةقلطم ، ةقث  ھمأ  يف  قثی  لجرل ال  ةبسنلاب  الإ  ةناھإ  نوكی  مألا ال  بس  نإ 

.كلذ تدرأ  اذإ  ىتفب  يتادانم  يف  يضمت  نأ  كل  اذكھو  .كاذنآ  ایح  لازی  ناك ال  نیتشنیأ ؟ تربلأ 

.رثكأ ةیدو  اھنإ  ىتف ؟ ای  اذھ  ىرتأ  - 

؟ ھیدؤأ يذلا ال  لغشلا  نع  يل  لوقت  نأ  دیرت  تنك  اذام  نذإ ، ًانسح  - 

تسیلف دوقنلا  امأ  ادج ، فیطلو  ادج ، دودو  ىتف  ای  كلعلو  ایدو ، اًظفل  تسیل  دوقنلاو  دوقنلا ، وھ  لغشلا  - 
.دوقنلا نم  دیزملا  ىوس  ءاقدصأ  نم  دوقنلل  سیل  ةفیطل ،

.ءافرشو نودودو ، فاطل ، مھو  لامعألا ، لاجر  نم  نیریثك  فرعأ  ينإف  .وللورام  ای  ءارھ ، كلذ  - 

.ادج رخأت  دق  تقولا  نوكیس  ھفشتكت  نیحو  .اذھ  فشتكتسو  لمعلا ، نوسرامی  امدنع ال  ىتف ، ای  لجأ ، - 
ایقیقح اًسرد  كنقلأ  يننإ  دولا ، ببسب  سلفت  امبرف  كلحم  ناك  ول  ھنكلو  ىتف ، ای  اًدیج ، لحملا  ریدت  كنإ 

.ىتف ای  .ءاقللا  ىلإ  .ةسردملا  يف  كنأكو 

ةملظلاب ناثیإ  سحأو  فنعب ، هءارو  ھقلغأو  يمامألا ، بابلا  نم  اًعرسم  جرخو  ھیعارذ ، وللورام  ىنث 
.ملاعلا حاتجت 

ىتح قلغن  اننإ  : » حاصو ًابناج  ةراتسلا  عفدف  يمامألا ، بابلا  ىلع  داح  يندعم  قرط  ناثیإ  ىلإ  ىھانت 
«. ةثلاثلا

ىلع ًافیفخ  هرعش  قلأتی  سبلملا ، قینأ  اباش ، طق  نكی  مل  ھنكلو  بابشلا  مئاد  فیحن ، لجر  بیرغلا : لخد 
.ناتقلق ناتحرم  نانیعلاو  ھسأر ، ةدلج 

فرصنی نل  زوجعلا  نأ  تروصتو  كدرفمب ، كارأ  نأ  تدرأ  .ةدلبلا  بوجأ  نأ  ّيلع  .كجاعزإل  فسآ  - 
.اًدبأ

؟ وللورام - 

.عراشلا ربع  فقأ  تنك  .لجأ  - 

ىلإ ةتبثم  ةریبك  ةطق  نیع  ىرسیلا  دیلا  نم  ثلاثلا  عبصإلا  يف  ىأرو  .نیتفیظنلا  نیدیلا  ىلإ  ناثیإ  علطت 
.يبھذ متاخ 



«. ةیضاملا ةلیللا  كل  ةقیدصب  تیقتلا  دقل  ًاقورسم ، سیل  : » لاقف ھترظن ، بیرغلا  ىأر 

؟ معن - 

.تنھ جنای  يجرام  .تنھ  جنای  زسم  - 

؟ هوأ - 

اھیلع ينبی  ةطبار  وأ  لخدم ، نع  ثحبی  وھو  قلقلا ، ھممشت  يف  بیرغلا  نھذب  سحی  نأ  ناثیإ  عاطتسا 
.ھثیدح

هذھ يطغأو  زرجیب ، يمسا  .كیلإ  ءيجملا  يف  تركف  اذل  اًمیظع ، ءانث  كیلع  تنثأ  .ةفیطل  ةاتف  - 
..د.و.د.ب.ب ةكرش  باسحل  ةعطاقملا 

.زدنالیو نم  انتایجاح  يرتشن  نحن  - 

يف ددج  نحن  .ًالیلق  مكقاطن  اوعسوت  نأ  نودوت  مكنأ  تننظ  انھ ، انأ  ببسلا  اذھلو  نولعفت ، مكنأ  فرعأ  - 
.ناكملا اذھ  يف  انمدق  خسرت  ىتح  تازایتمالا ؛ ضعب  مدقن  نأ  انیلع  .ةعرسب  عستت  انلامعأو  .يحلا  اذھ 

.ةصرفلا هذھ  لغتست  نأ  كدیفیسو 

.زدنالیو عم  اًمئاد  لماعتی  ھنإ  نأشلا ، اذھ  يف  وللورام  رتسم  لباقت  نأ  كیلع  نوكیس  - 

.»؟ تایبلطلا دعت  يذلا  تنأ  لھ  : » لأسی وھو  ةیرس ، رثكأ  تراص  ھتمغن  نكلو  توصلا  تفخی  مل 

.ىرخأ ماھم  ھیدل  كلذ  بناج  ىلإو  سرقنلاب ، باصم  وللورام  نأ  ىرت  تنأف  .معن  ًانسح ، - 

.نامثألا يف  ًالیلق  ضفخن  نأ  اننكمی  - 

.ھلباقت نأ  كب  ردجأ  .نكمم  ضیفخت  ربكأ  اھضفخ  وللورام  نأ  دقتعأ  - 

.تنأ وھ  لجرلا  اذھو  تایبلطلا ، دعی  يذلا  لجرلا  دیرأ  يننإ  ھیف ، بغرأ  ام ال  اذھو  - 

.فظوم درجم  يننإ  - 

.ةلومعك ةئاملا  يف  ةسمخ  كل  مصخأ  نأ  يننكمی  .يلوھ  رتسم  ای  تایبلطلا ، دعت  تنأ  - 

.اًدحاو فنصلا  ناك  اذإ  مصخلا  اذھ  لثم  ىلع  وللورام  قفاوی  دق  - 

الو تاكیش ، اًدقن ال  نوكتس  ةئاملا  يف  ةسمخلا  هذھ  .وللورام  لخدت  دیرأ  انأ ال  .رمألا  كردت  تنأ ال  - 
نمو كدی ، ىلإ  يدی  نم  فیطل  فیظن  رضخأ  قرو  درجم  بئارضلا ، لاجر  عم  لكاشم  الو  تالجس ،

.كبیج ىلإ  كدی 

؟ مصخلا اذھ  ىلع  لوصحلا  وللورام  عیطتسی  اذاملو ال  - 



.نامثألا تایقافتا  - 

؟ وللورامل اھتیطعأو  ةئاملا  يف  ةسمخلا  تذخأ  يننأ  ضرتفا  .ًانسح  - 

اذھو .ھل  ھطعت  مل  يذلا  ربكألا  غلبملا  نع  لءاستیس  ھل ، اھیطعت  نیحف  مھفرعأ ، املثم  مھفرعت  كنظأ ال  - 
.اًمامت يعیبط  رمأ 

.»؟ هدنع لمعأ  يذلا  لجرلا  عدخأ  نأ  ينم  دیرتأ  : » ھتوص ناثیإ  ضفخو 

.اًرالود بسكی  نأ  درف  لك  قح  نم  .اًرالود  تنأ  بسكت  نیح  يف  ًائیش  رسخی  ھنأ ال  عدخی ؟ يذلا  نم  - 
.يكذو فیطل  كنإ  يجرام  تلاق  دقل 

.ملظم موی  ھنإ  ناثیإ : لاقو 

.رطخلا ةحئار  متشا  دقف  ممشتملا  نھذلا  امأ  .رئاتسلا  تلدسأ  كنكلو  .كلذك  سیل  ھنإ  َّالك ، - 

.نبجلا ةعطق  نیبو  ةیكلسلا  ةدیصملا  ةحئار  نیب  رئاح  رأف  - 

انیلإ لسرت  نأ  كتعاطتسا  يف  ناك  اذإ  ىرتسو  .رمألا  يف  ركفت  نأ  كیلع  كل ، لوقأ  اذام  : » زرجیب لاقو 
«. يتقاطب كیلإ  نیعوبسأ  لك  اذھ  لعفأ  ينإ  .ةقطنملا  يف  نوكأ  امنیح  كترایزل  يتآسو  تابلطلا ، ضعب 

.ةدرابلا ةجالثلا  قوف  ةقاطبلا  زرجیب  عضوو  .ھبناج  ىلإ  ناثیإ  دی  تیقب 

.ددجلا انؤاقدصأل  ھیدھن  اًریغص  اًراكذت  كانھو  - 

راوج ىلإ  اھعضوو  ببحملا - ةمقفلا  دلج  نم   - عنصلا ةعیدب  ةنیمث  ةظفاح  يبناجلا  ھبیج  نم  جرخأو 
«. كیدان ةقاطب  وأ  كتدایق ، ةصخر  ھیف  عضت  .ریغص  فیطل  ئیش   » .ضیبألا نیلسروبلا  قوف  ةقاطبلا 

.ناثیإ بجی  مل 

دعوم َّيدلف  اًمتح ، كیلع  رمأس  .رمألا  يف  ركفت  نأ  كیلع  .نیعوبسأ  لالخ  كیلع  رمأس  : » زرجیب لاقو 
«. ةعئار ةاتف  اھنإ  .يجرام  عم 

: لاقو ناثیإ  نم  ةأجف  برتقا  مث  ًابیرق .» كارأسو  جورخلاب ، يسفنل  حمسأس  : » لاق ادر ، ىقلتی  نأ  نودو 
!«. صخش لك  .اھلعفی  صخش  لكف  ایبغ ، نكت  «ال 

.ءودھب ھفلخ  ھقلغأ  مث  بابلا ، نم  اًعرسم  جرخو 

يف نوینلا  رون  لوحم  نم  ثعبنملا  ضفخنملا  زیزألا  ملظملا  نوكسلا  يف  عمسی  نأ  ناثیإ  عاطتسا 
.ففرألا ىلع  نیصوصرملاو  نیموكملا  نیجرفتملا  ىلإ  ءطب  يف  رادتساو  .ةجالثلا 

وجلا تاللخم  ایو  يفاصلا  وجلا  راحم  ای  .يلجأ  نم  اًدی  اوكرحت  مل  مكنكلو  يئاقدصأ ! مكتبسح  - 
.مكلجأ نم  نآلا  دعب  لیتارت  .يفاصلا ال  وجلا  كعك  ةطلخ  ایو  يفاصلا ،



اًركش : » لوقی ناكأ  ھیلع ؟ زربی  اًرئاط  وأ  ھضع ، ًابلك  نأ  ول  سیسنرف  سیدقلا  لوقی  ناك  اذام  يبجع !
باب ىلع  قدو  طبخو  ةعقرق  توص  هاجت  ھسأر  رادأو  رئاط »؟ روینس  ای  ادج  ركشتم  بلك ، رتسم 

«. اًحوتفم لحملا  ناك  ول  امم  رثكأ  نئابزلا  : » مغمغی وھو  نزخملا  لالخ  اًعرسم  بھذو  ةراحلا ،

وأ الوك  اكوك  .ةدجنلا  .هللا  يف  ابح  : » نینأ يف  لاقو  ھتبقرب  كسمی  وھو  اًرثعتم ، يفروم  يوج  لخد 
.»؟ اًضیأ اتیشغ  دق  ينیع  نأ  مأ  انھ ؟ مالظلا  اذھ  لك  ِمِل  .شطعلا  نم  تیم  ينإف  لقألا ، ىلع  الوك  يسبیب 

.ىشطعلا نیفارصلا  ةمھ  طیبثت  ًالواحم  راتسلا  تلدسأ  دقل  - 

: لاقو ىرخأ  نع  ًاثحب  هدی  دمو  اھحتفو ، جلثلاب ، ةوسكم  ةجاجز  نع  شبنو  ةجالثلا ، ىلإ  ھقیرط  ذختا 
«. رخآلا انأ  ةدحاو  لوانتأس  ينأ  دقتعأ  »

مث اھفصن  عرتجا  دق  ناك  ھمف  نع  ةجاجزلا  لزنی  نأ  لبقو  ءيضملا ، جاجزلا  ىلإ  يوج  ىتفلا  دنتسا 
.ةظفاحلا طقتلاو  ةنیمثلا » ھتظفاح  ام  صخش  َيَِسن  دقل  ياھ ! : » لاق

.انل ھعئاضب  ضعب  قیوست  لواحی  ھنإ  د.ب.ب ، ةكرشل  لوجتملا  لیكولا  نم  ةریغص  ةیدھ  كلت  - 

نم ىلوألا  فرحألا  اھیلعو  زاتمم ، فنص  نم  يھف  ينب ، ای  هذھ ، امأ  .لوفلا  قوسی  ھنإ ال  ًانسح ، - 
.بھذلا نمو  اًضیأ ، كمسا 

! اقح - 

؟ يردت كنأ ال  ينعتأ  - 

.بسحف ةقیقد  ذنم  فرصنا  دقل  - 

تاقاطبلا اھیف  عضوت  يتلا  ةفافشلا  كیتسالبلا  فرظألاب  شخشخ  مث  يوطملا ، دلجلا  ھیعبصإب  يوج  حتف 
ام اذھ  نآلاو ،  » ةظفحملا رھظ  حتفو  ام .» ٍدان  ىلإ  مامضنالا  يف  أدبت  نأ  كب  ردجی  : » لاقو ةیصخشلا ،

.اًرالود نیرشعلا  تاذ  نم  ةدیدج  ةقرو  يناثلاو  لوألا  ھیعبصإ  نیب  جرخأو  دیجلا .» ریكفتلا  ھیمسأ 
قحتسی راكذت  كلذ  .تابابد  مھعم  نأ  يملع  يف  نكی  مل  نكلو  وزغلاب ، نوموقی  مھنأ  ملعأ  تنك  »

«. ركذتلا

؟ اھلخادب كلت  تناك  لھ  - 

؟ اھتعرز ينبسحتأ  - 

اھبلطأ ةیلمع  يأ  نع  ةلومع  ةئاملا  يف  ةسمخ  لجرلا  َّيلع  ضرع  دقل  .كعم  ثدحتأ  نأ  دیرأ  يوج ، - 
.مھنم

.كموی اذھف  الوكاكوكلا ؛ انل  مِّدق  صوكن ؟ ھیف  اًدعو  نكی  ملو  .اًریخأ  قیفوتلا  عئار ! عئار ، ًانسح ، - 

!«. ....لبقأ نأ  َّيلع  ھنأ  ينعت  تنأ ال  - 



؟ رسخیس يذلا  نم  نمثلا ؟ ىلإ  اھنوفیضی  اوماد ال  ام  ِمِلو ال ، - »

.كلذ نم  رثكأ  ذخآ  يننأ  نظ  الإو  وللورام ، ربخأ  الأ  َّيلع  يغبنی  ھنإ  لاق  دقل  - 

ودبت كنإ  .ءوضلا  كلذ  رثأ  نم  اذھ  نظأ  يبغ ؟ تنأ  لھ  يلوھ ؟ ای  كاھد ، اذام  .كلذ  نظیس  لجأ  - 
؟ ضرعلا نع  ّلختلا  يِ يف  ركفت  نكت  مل  كلعل  رضخأ ؟ انأ  ودبأ  لھف  رضخأ ،

.ھترخؤم يف  ھلكرأ  الیكل  يفكی  ام  بعاتملا  نم  َّيدل  ناك  - 

.روص ایندلاو  تنأ  كعم  كلذك –  رمألا  نإ  هوأ ! - 

.اھلعفی صخش  لك  نإ  لاق  دقل  - 

.بسحف نیظوظحملا  دحأ  كنإ  .اھیلع  لوصحلا  صخش  لك  عسوب  سیل  نكلو  - »

.ًانیمأ ًالمع  سیل  ھنكلو  - 

؟ نوناقلا دض  لمع  وھأ  راضی ؟ يذلا  نمو  فیكو ال ؟ - 

؟ اھلبقت تنك  كنأ  ينعتأ  - 

ھلمع عیطتست  ام  لكو  .يلمع  يف  ذفانملا  لك  َّيلع  اوقلغأ  دقل  .اھلجأ  نم  يدجتسأو  عكرأ  تنك  اھلبقأ ! - 
كلعجی يذلا  ام  كمھفأ ! انأ ال  .اًریدم  تنك  اذإ  الإ  ةیلمعلا ، ةیحانلا  نم  نوناقلا  دض  ربتعی  فرصم  يف 

، ةماقتسالا يف  ةیاغ  سیل  لمع  اذھ  نإ  كل  تلقل  ویفلأ ، يبصلا  نم  ھعطقتست  تنك  ول  ریكفتلا ؟ يف  ددرتت 
.كلذ لعفت  كنكلو ال 

نكت .رضخأ ال  شھ  فیطل  يلام  قرو  نم  ًالیمج  ًالیمج ، كیلإ  نودسی  مھو  ًالیمج ، مھیلإ  يدست  تنأ 
.ضیفخت يأ  اھتاقفن  ضفخت  نل  لافطألا  ةیبرتو  مھیف ، ركفت  نأ  كیلع  لافطأو  ةجوز  كدنع  ًاقمحأ !

.نآلا فرصنت  نأ  دوأ  - 

رتسم : » دورب يف  لاقو  ةجالثلا ، رھظ  قوف  فنعب  دعب  غرفت  مل  يتلا  ھتجاجز  يفروم  يوج  عضو 
، كیلع ھحرتقأ  وأ  نیمأ  ریغ  ءيش  يأ  لعفأ  دق  يننأ  دقتعت  نیح  يلوھ ، نالآ  ناثیإ  رتسم  الك ، يلوھ !

«. كسفن نفدتو  بھذت  نأ  عیطتستف 

.نزخملا هاجت  ءایربك  يف  يوج  راسو 

فضأ مویلا ، نیتمدص  يوتل  تیقلت  دقل  .يوج  ای  هدصقأ ، مل  مامأ هللا ، ًاقداص  هدصقأ  مل  .كلذ  دصقأ  مل  - 
.ةبعرم ةبعرم - ةزاجإ  هذھ  نأ  كلذ ، ىلإ 

؟ فرعأ ينأ  دقتعتأ  .فرعأ  ًالعف  ينإ  لجأ ، .فرعأ  لجأ ، هوأ ! ينعت ؟ اذام  : » يفروم فقوت 

نأل امبر   – نأل بسحف ؛ اًءوس  دادزی  ھنكلو  ایبص ، تنك  نأ  ذنم  ماع ، لك  ينمزالی  روعشلا  اذھ  نإ  - 



.)؟ ينتكرت اذامل  يھلإ   ) ةشحوملا تاملكلا  كلت  عمسأ  انأو  دیازتی - هانعمل  يكاردإ 

لھ كیلإ ، يتءاسإ  سانت  .ناثیإ  ای  نآلا ، ءاھتنالا  كشو  ىلع  ةمزألا  نإ  .فرعأ  ناثیإ ، ای  فرعأ ، - 
؟ لعفتس

.ةدرفم ةدحاو  ةقد  يدیدحلا –  ءافطإلا  سرج  قدو 

«. ماع ةدملو  اھلك  تلاز  .نآلا  ةمزألا  تھتنا  دقل  : » يوج لاقف 

.نوكس يف  ةراحلا  باب  قلغأ  مث  نزخملا ، ربع  اًجراخ  ءودھ  يف  ىداھتو 

نوبلطی اوءاج  راغص  عضب  .ةریبك  نكت  مل  عیبلا  ةكرح  نأ  الإ  ةیناث ، لحملا  حتفو  رئاتسلا ، ناثیإ  عفر 
سم  » ل ءایلوصاف  ةبلعو  ریزنخلا  محل  نم  ةریغص  ةحیرشو  زبخلا ، نم  ًافیغر  وأ  نبل  ةجاجز 

لالخو .عراشلا  يف  مھریس  دعب  اوأدب  دق  سانلا  نكی  ملو  .ةنخاسلا  اھئاشع  ةبجو  اھنم  دعتل  رشتروب »
لحملا لخدی  مل  قالغإلل ، ةدعلا  دعی  ناثیإ  ناك  امنیبو  ةسداسلا ، ةعاسلا  قبسی  يذلا  ةعاس  فصنلا 

.ھتیبل ةبولطملا  ةلاقبلا  تایجاح  ركذتی  نأ  لبق  اًدعتبم  راسو  حاتفملاب  قلغأو  .دحاو  صخش 

ریسی نأ  يف  ةبغر  ھتكلمت  دقل  .ةیناث  لحملا  قلغ  دیعی  مث  نیریبك ، نیسیك  يف  اھبتریو  دوعی  نأ  ھیلع  ناك 
ملكتیو رحبلا ، ءام  ةحئار  مشیو  نفسلا ، ضوح  ةدمعأ  نیب  ةیدامرلا  جاومألا  بقریو  جیلخلا ، ئطاش  ىلإ 

دیعب نمز  ذنم  اھتبتك  ةدیسل ، ةدیصق  ركذتو  .حیرلا  يف  هراقنمو  مئاع  ىسرم  ىلع  فقی  سرون  ىلإ 
.ھناریط يف  سرونلا  ھعنصی  يذلا  ينوزلحلا  قالزنالا  رظنمل  نجت  تداك  ام ، ةناسنإ 

فشتكت ملو  ةوشنلا »؟ هذھ  لك  كیف  ثعبی  يذلا  ام  دیعسلا –  ریطلا  اھیأ  هوأ ! : » أدبت ةدیصقلا  تناك 
.فرعت نأ  درت  مل  اھلعلو  اًدبأ ، ببسلا  ةرعاشلا 

عراش ربع  كلاھت  يف  ناثیإ  كرحتو  .يشملل  ھتمیزع  ةلطعلل  اھذخأ  يتلا  ةلیقثلا  ةلاقبلا  سایكأ  تنھوأ 
.قیتعلا يلوھ  تیب  ىلإ  اًھجتم  ملإ »  » عراش يف  ءطبب  ھقیرط  ذختا  مث  ياھ ،» »



اثلا لصفلا 
.نیریبكلا ةلاقبلا  يسیك  دحأ  ھنم  تلوانتو  دقوملا ، دنع  نم  يرام  ھیلإ  تءاج 

.راظتنالا عیطتسأ  .ھب ال  كربخأل  ادج  ریثكلا  َّيدل  - 

: ھتلأسو ھیتفش ، دلج  تسملو  اھلَّبق 

؟ كب اذام  - 

.ًالیلق َبعتُم  - 

.تاعاس ثالث  لحملا  تقلغأ  كنكلو  - 

.ھلمعأل ریثكلا  يمامأ  ناك  - 

.ًابئتكم نوكت  الأ  لمآ  - 

.بیئك موی  ھنإ  - 

.عمست ىتح  رظتنا  .ًاعئار  اًموی  ناك  دقل  لب  - 

؟ دالوألا نیأ  - 

.ًائیش كل  اولوقی  نأ  نودوی  اًضیأ  مھو  ویدارلا ، راوج  ىلإ  يولعلا  قباطلا  يف  - 

؟ ةلكشم - 

؟ كلذ لوقت  مل  نآلاو ، - 

.يردأ ال  - 

.لاح ریخ  يف  كنأب  رعشت  تنأ  - 

.اًضیأ اذھب  رعشأ  يننأ  ةنعللا ، - 

؟ كلذ كشھدیس  لھ  .انرود  لحی  ىتح  ءاشعلا  دعب  ام  ىلإ  رظتنأس  ةعیدبلا ! ءایشألا  كلت  لك  عم  - 

«. تیبلا يف  ھنإ  : » نالوقی اناك  .خبطملا  الخد  مث  ةبلج ، يف  ملسلا  نْیلزان  نیلیإ  يرامو  نالآ  عفدنا 

؟ لحملا يف   Peeks سكیب مكیدل  لھ  اباب ، - 

.نالآ ای  دیكأتلاب  كاذ ؟ ةدیصعلا  قوحسم  دصقتأ  - 



.ھصقت نأ  كنكمی  رأف  لكش  ىلع  عانق  ھتبلع  ىلع  يذلا  كلذ  ھنإ  .ھنم  اًضعب  رضحت  نأ  دوأ  - 

؟ رأف لكش  ىلع  اًعانق  لمعتستل  ًالیلق  ربكأ  تسلأ  - 

كنطب نم  ملكتت  كلعجت  ةبعل  ىلع  لصحت  كنإف  تاتنس ، ةرشعو  ةبلعلا  ءاطغ  تلسرأ  ول  : » نیلیإ تلاقو 
.ویدارلا يف  انوتل  كلذ  انعمس  دقل  .اھلامعتساب  تامیلعت  عم 

«. ھلمع نایونت  امب  امكدلاو  اربخأ  : » يرام تلاقو 

ىلإ باھذلا  يھ  ىلوألا  ةزئاجلاو  اكیرمأ .» بحأ   » ةینطولا ةقباسملا  يف  كارتشالا  يونن  نحن  ًانسح ، - 
«. ىرخألا زئاوجلا  نم  ریثكو  نیدلاولا - عم   - سیئرلا ةلباقمو  نوطنشاو ،

.»؟ العفت نأ  امكیلع  يغبنی  اذام  ةقباسملا ؟ هذھ  يھ  ام  نكلو  عئار ! : » ناثیإ لاق 

ًالاقم بتكت  نأ  بسحف  كیلع  اھضرعو ؟ دالبلا  لوط  يف  فحصلا ، نم  عمست  ملأ  : » نیلیإ تحاصف 
«. نویزفیلتلا يف  نیزئافلا  عیمج  رھظیسو  .اكیرمأ  بحت  اذامل  ھعوضوم 

، سیئرلا ةلباقمو  حراسملاو ، قدانفلاو ، نوطنشاو ، ىلإ  باھذلا  يف  كیأر  ام  .ةرھشلا  اھنإ  : » نالآ لاقو 
.»؟ ةرھشلل ةبسنلاب  كلذ  نوكی  فیك  .عناصملاو 

؟ يسردملا كلمع  لاح  فیكو  - 

.ویلوی نم  عبارلا  يف  نیزئافلا  ءامسأ  نونلعیسو  .فیصلا  اذھ  يف  ةقباسملا  نوكتس  - 

؟ زئاوجلا نابحت  امكنأ  مأ  ةقیقح  اكیرمأ  نابحت  لھو  .كلذ  نم  سأب  كانھ  نوكی  امبر ال  ًانسح ، - 

«. امھتجھب امھیلع  دسفت  ال  بألا ، اھیأ  نآلاو ، : » يرام تلاقو 

ھلك رمألا  طلتخا  دقف  .رأف  لكش  ىلع  يذلا  عانقلا  نع  ةدیصعلا  قوحسم  لصفأ  نأ  بسحف  دیرأ  تنك  - 
؟ ّيلع

؟ لاقملل رداصم  نع  ثحبن  نیأ  انل  لوقت  نأ  نكمیأ  اباب ، - 

؟ رداصم نع  اثحبت  - 

.نیرخآلا ةیتفلا  ضعب  لاق  املثم  دیكأتلاب ، - 

.ةردنسلا يف  اھنإ  .ادج  ةعئار  بتك  ةعضب  میظعلا  مكدج  ىدل  ناك  دقل  - 

؟ اذام لثم  - 

وأ وروث  بتك  ىلع  ةرظن  يقلت  نأ  كناكمإبو  يالك ، يرنھو  رتسبیو  لاینادو  نلوكنیل  بطخ  لثم  هوأ ، - 
.ةردنسلا يف  ىلعأب  كانھ  ًاعیمج  اھنإ  .اًضیأ  نیوت  كرامو  نوسرمإ ، وأ  نامتیو  تلاو 



.اباب ای  اھتأرق ، لھو  - 

.نایحألا ضعب  يف  يل  اھأرقی  نأ  داتعا  يذلا  وھ  يدج  ناك  - 

.تالاقملا يف  انتدعاسم  عیطتست  امبر  - 

.امكعنص نم  نوكت  ذئدنعو ال  - 

داوملاو دیدحلاب  ءيلم  ھنإ  سكیبلا ؟ نم  اًضعب  تیبلا  ىلإ  رضحت  نأ  ركذتس  لھ  ًانسح ، : » نالآ لاقف 
.ةیئاذغلا

.لواحأس - 

؟ امنیسلا ىلإ  باھذلا  اننكمیأ  - 

هذخأ ناعیطتست  نآلا ، ھقلسأ  يننإ  .حصفلا  دیع  ضیب  نیولتب  ناموقتس  امكنا  نظأ  تنك  : » يرام تلاق 
«. ءاشعلا دعب  ةفیقسلا  تحت  ھنیولتل  جراخلا  ىلإ 

.بتكلا ىلع  عالطالاو  ةردنسلا  ىلإ  دوعصلا  اننكمیأ  - 

ای ءاضم ، تنأ  ھتكرت  دقل  .ةرم  تاذ  عوبسأ  ةلیط  ءاضم  لظ  دقف  .مكئاھتنا  دعب  رونلا  امتأفطأ  اذإ  - 
.ناثیإ

: يرام تلاق  نالفطلا ، فرصنا  نیحو 

؟ ةقباسملا امھلوخدل  اًرورسم  تسلأ  - 

.حیحصلا ھجولا  ىلع  اھایدأ  اذإ  دیكأتلاب ، - 

 – اھنأل تارم ، ثالث  مویلا ، قرولا  يف  يعلاط  يجرام  تأرق  دقل  .كرابخإل  راظتنالا  عیطتسأ  يننإ ال  - 
.لكشتی وھو  يسفنب  قرولا  تیأر  دقل  تارم ! ثالث  .اذھك  ءيش  يأ  اًدبأ  رت  مل  تلاق - امك 

! يھلإ ای  هوأ ! - 

رمس صاخشأب  قلعتی  امیف  ةھاكفلا  رشحت  اًمئاد  تنك  دقل  .عمست  امدنع  كشلا  اذھ  لك  كیدل  نوكی  نل  - 
.علاطلا راد  ءيش  يأ  نع  نمخت  نأ  عیطتست  تنأو ال  .ءابرغ 

؟ رزحت نأ  دیرتأ  ًانسح ،

.كرذحأ نأ  دوأ  يرام ، لاقو :

.تنأ وھ  يعلاط  نإ  .دعب  فرعت  مل  ىتح  تنأو  اذامل ، ينرذحت ؟ - 

.ضفخنم توصب  ةعذال  ةنشخ  ةملك  لاقو 



؟ تلق اذام  - 

.ةھفات تالضف  تلق ، - 

.تارم ثالث  ھتدرف  دقل  .قرولا  هدقتعی  ام  اذھ  سیل  نكلو  هدقتعت ، ام  اذھ  - 

؟ دقتعی قرولا  - 

مھأ نم  اًدحاو  حبصتس  تنأ  .كلوح  رودی  ھلك  ناكو  انھ ، يقرو  تأرق  دقل  .فرعی  ھنإ  : » يرام تلاق 
ثدحیس ھنإ  .ًالیوط  ًاتقو  قرغتسی  نل  اذھ  نأ  امك  .اھلاجر  مھأ  نم  ھتلق ، ام  اذھ  ةدلبلا ، هذھ  لاجر 

«. اینغ ریصتس  كنإ  .دوقنلا  نم  اًدیزمو  اًدوقن  نیبت  اھبلقت  ةقرو  لك  تناك  .ادج  ًاعیرس 

!«. كوجرأ كرذحأ ، ينیعد  كوجرأ  يتزیزع ، ای  : » لاقو

.رامثتسا ةیلمعب  موقتسو  - 

؟ ءيش يأب  - 

.يخأ دوقن  يف  ركفأ  تنك  ًانسح ، - 

......لھ مأ  كسفن  ءاقلت  نم  كلذ  يف  تركف  لھ  .ككلم  لظتسو  .كصخت  اھنإ  .اھسملأ  نل  الك  : » حاصف

نیحلا كلذ  ذنمو  ویلوی ، رھش  يف  ًالام  رمثتستس  تنأ  .قرولا  اھركذی  مل  كلذكو  .اًدبأ  اھركذت  مل  يھ  - 
كلتب اھتلاق  دقل  ًاعیدب ؟ اذھ  عقو  ودبی  الأ  نكلو  .رخآ  ءارو  قح  رخآلا ، ءارو  ءيش  ىلاوتیس  اًدعاصف ،

.ةدلبلا هذھ  يف  لجر  مھأ  امبرو  ءارثلا ، عساو  ًالجر  نوكیس  ھنإ  .ناثیإ  وھ  كعلاط  نإ  ةقیرطلا ،

.مالكلا اذھ  يف  قح  يأ  اھل  سیل  ةنعل هللا ! اھیلع  لحتلف  - 

! ناثیإ - 

؟ نیلعفت اذام  نیفرعتأ  لعفت ؟ اذام  نیفرعتأ  - 

نإ .انم  عمسم  ىلع  لافطألاو  اًراجش  دیرأ  انأو ال  .ةبیط  ةقیدص  اھنأو  ةحلاص  ةجوز  ينأ  فرعأ  - 
نم راغت  كنأ  وھف  هدقتعأ  ام  امأ  .اھیلإ  لیمت  ال  كنأ  ملعأ  .يتاقیدص  لضفأ  يھ  تنھ  جنای  يجرام 

.كنم ًافیطل  سیل  اذھ  .هدسفت  نأ  دیرت  تنأو  دیعس  لیصأب  تعتمت  دقل  .هدقتعأ  ام  كلذ  يتاقیدص ،

ةبقعلا هذھ  هاجت  يماقتنا  ریبعت  هارتعاو  بضغلاو ، لمألا  ةبیخ  ببسب  ناولأ  ةدعب  يرام  ھجو  نولتو 
.اھتظقی ملح  قیرط  تضرتعا  يتلا 

تبتر يجرام  نأ  بسحت  كنإ  سانلا ، تاورف  قزمتو  قینألا ، دیسلا  اھیأ  بسحف ، كانھ  سلجت  تنأ  - 
تناك اذاملف  تلعف ، اھنأ  انضرف  ول  ىتح  لب  .تارم  ثالث  قرولا  تعطق  ينأل  لعفت ؛ مل  اھنإ  .ھلك  رمألا 

اھیأ كلذب  ينربخت  نأ  كیلع  ةدعاسملا ؟ نم  ًالیلق  مدقت  نأ  دیرتو  ةفوطع  ةدودو  اھنأ  الول  كلذ  لعفتس 
.كلذل اًھیرك  ًاببس  دجت  نأ  كیلع  قینألا ! دیسلا 



امبر .لمع  وأ  جوز  نم  اھل  سیلف  .ىذألا  قاحلإ  يف  ةبغرلا  درجمل  نوكی  امبر  .فرعأ  ول  دوأ  : » لاق
«. ىذألا قاحلإ  يف  ةبغرلا  درجمل  نوكی 

نل كنإ  .ىذألا  قاحلإ  يف  ةبغرلا  نع  ملكتت  تنأ  : » ءاردزا يف  تملكتو  اھتوص  نم  يرام  تضفخ 
ضرعتت ام  فرعت  تنأ ال  .كھجو  ىلع  ةبغرلا  هذھ  كتعفص  ولو  ىتح  ىذألا  قاحلإ  يف  ةبغرلا  فرعت 

لاجر نومھم ، لاجر  .تقولا  لوط  اھرثإ  يف  نوعسی  ةدلبلا  هذھ  يف  لاجر  كانھ  .يجرام  ھل 
.راذقأ .نوحلیو  نوسماھتی  نوجوزتم ،

نع ءایشأ –  يل  تكح  دقل  هوأ ، .ةقیدصك  ينجاتحت ، ببسلا  اذھل  .اھھجو  يلوت  نیأ  يردت  ًانایحأو ال 
نوللستی ٍذئدعبو  سانلا ، مامأ  اھتیھاركب  نورھاظتی  مھضعب  نإ  لب  .مھ  مھنأ  قدصت  نأ  نكمی  لاجر ال 

اًمئادو ىوقتلاب ، نورھاظتی  لاجر  .دعوم  ىلع  لوصحلا  نولواحیو  نوفیلتلا  يف  اھنوبلطی  وأ  اھتیب  ىلإ 
«. ىذألا قاحلإ  يف  ةبغرلا  نع  ملكتت  تنأ  .هذھك  اًرومأ  نوتأی  ٍذئدعب  مث  قالخألاب ، نوظعی 

؟ نونوكی نم  تلاق  لھو  - 

كانھ نإ  تلاق  اھنكلو  .اھوذأ  ولو  ىتح  دحأ  ءاذیإ  دیرت  يجرامف ال  .رخآ  ناھرب  اذھو  لعفت ، مل  الك  - 
.ًابیشأ يرعش  كلذ  لاحأل  تفرع  ول  يننإ  تلاقو  وھ ، ھنأ  قدصأ  نأ  يننكمی  اًدحاو ال 

بجعأل ينإ  : » يرام تلاقو  .ةلئاھ  ةدیھنت  لكش  ىلع  جرخی  ھكرتو  هاقبتسا ، مث  ًاقیمع ، اًسفن  ناثیإ  ذخأ 
نأ نكمی  الو  اًدیج ، ھفرعت  ام  صخش  ھنأكو  ودبی  ھتلعج  اھب  تملكت  يتلا  ةقیرطلاف  نوكی !؟ نأ  نكمی  نم 

«. كلذ ھنع  قدصن 

.ةنیعم فورظ  طغض  تحت  لوقتس  اھنكلو  - 

.ةقرب ناثیإ  اھلاق 

ئیس ءيشل  تضرعت  اذإ  بسحف ، ترطضا  اذإ  .اھسفنب  اذھ  تلاق  دقل  .بسحف  كلذ  ىلع  تمغرأ  اذإ  - 
؟ نوكی نأ  نكمی  ھنظت  نم  .فرعت  تنأ  ةبیطلا ، اھتعمس  وأ  اھفرش ، لثم :

.فرعأ ينأ  نظأ  - 

؟ نم فرعت ؟ تنأ  - 

.انأ - 

: تلاق مث  .اھاف  ترغفو 

.ةبآكلا نم  لضفأ  اذھ  ًانسح ، ةرم  لك  يف  ينتعدخل  كیلإ ، ةھبتنم  نكأ  مل  ول  قمحألا ! اھیأ  هوأ ! - 

ھنم كحضتف  ھتجوز ، تاقیدص  لضفأ  عم  اھبكترا  يتلا  دسجلا  ایاطخب  فرتعی  لجر  ةریحم  ةلأسم  - 
.ةرخاس



.ًابذھم اًمالك  كلذ  سیل  - 

فرش ھیلع  غبستس  ھتجوز  تناك  لقألا  ىلع  ٍذئنیحف  .رمألا  ركنی  نأ  لجرلا  ىلع  يغبنی  ناك  امبر  - 
نم برقتلا  لعفلا  وأ  لوقلاب  ءاوس  اًدبأ  لواحأ  مل  ينإ  سدقم ، وھ  ام  لكب  كل  مسقأ  ينإ  يتزیزع ، .ةبیرلا 

؟ بنذم ينأ  نیقدصتس  لھ  نآلاو  .تنھ  جنای  يجرام 

! تنأ - 

ھنأ نینظت  الأ  رخآ  لوق  يف  ةیافكلا ، ھیف  امب  بوغرمو  ةیافكلا ، ھیف  امب  حلاص  يننأ  نیدقتعت  ِتنأ ال  - 
؟ ىوتسملا ىلإ  لصأ  نأ  يناكمإب 

دق لافطألا  نوكی  الأ  ىنمتأ  .ھب  ردنتلل  ًائیش  كلذ  سیل  نكلو  اذھ ، فرعت  تنأو  .تاكنلا  بحأ  ينإ  - 
.اًدبأ ھناكم  ىلإ  ًائیش  نودیعی  مھف ال  ىلعأب ، كانھ  يتلا  قیدانصلا  تایوتحم  اورثعب 

، خاخفلاب ينتطاحأ  دقو  ه.ى.م  اھمسا  راصتخا  ام ، ةأرما  .ةلیمجلا  يتجوز  ای  ىرخأ  ةرم  لواحأس  - 
.اھنم رثكأ  وأ  دحاو  يف  يدرتلا  نم  میظع  رطخ  يف  انأو  .اھدحو  اھل  ةفورعم  بابسأل 

ىلع لصحتس  .ھتیأر  انأو  تارم ، ثالث  اھلاقو  ویلوی ، رھش  قرولا ، لاق  دقل  كعلاط ؟ يف  ركفت  مل ال  - 
.كلذ يف  ركف  .دوقنلا  نم  ةرفاو  تایمك  دوقن ،

؟ ریغصلا بنرألا  اھیأ  اًریثك ، دوقنلا  نیبحتأ  - 

؟ ينعت اذام  دوقنلا ؟ بحأ  - 

برغ لئابق  رحس  مادختسا  وأ  ةذوعشلا ، وأ  حاورألا ، ریضحت  رربت  يتلا  ةجردلل  دوقنلا  يف  نیبغرتأ  - 
؟ ىرخأ ةیرحس  تایلمع  يأو  ایقیرفأ ،

، دوقنلا بحأ  ال  انأ  الك ، دوقنلا ؟ بحأ  لھ  .كتاملك  ءارو  يفتخت  كعدأ  نلو  .اھتأدب  دقل  اھتلق ! دقل  - 
رعشی نأ  بحأ  .ةدلبلا ال  هذھ  يف  يسأر  عفر  ىلع  ةرداق  نوكأ  نأ  بحأ  .قلقلا  بحأ  اًضیأ ال  ينكلو 

لافطألا ضعب  ةیھافر ، لثم  يفو  ةقانأ ، لثم  يف  اوسبلی  نأ  نوعیطتسی  ال  مھنأل  لجخلاب  لافطألا 
.يسأر عفرأ  نأ  بحأ  .نیرخآلا 

؟ كسأر معدتس  يتلا  يھ  دوقنلا  لھو  - 

.ةسدقملا كتدلب  لھأ  هوجو  نم  ةیرخسلا  تاماستبا  لیزتس  اھنإ  - 

.يلوھ لآ  نم  رخسی  دحأ  ال  - 

.بسحف مھتیرخس  ىرت  كنإ ال  هدقتعت ! ام  اذھأ  - »

.اھنع ثحبأ  يننأل ال  امبر  - 

؟ نیسدقملا يلوھ  لآ  تاظع  َّيلع  يقلتس  لھ  - 



.ةمیق اذ  اًحالس  دعب  دعت  مل  اھنإ  .يتزیزع  ای  َّالك ، - 

ةدلب يأ  يف  وأ  ةدلبلا  هذھ  يف  يلوھ  لآ  نم  ةلاقب  فظوم  دوجوف  كلذ ، تفشتكا  كنأل  ةدیعس  ينإ  ًانسح ، - 
.ةلاقب لحم  يف  فظوم  درجم  نم  رثكأ  ھلعجی  ال  ىرخأ ،

؟ يلشف ىلع  ينیمولتأ  - 

ول ھنم ، جورخلا  كناكمإب  ناك  .لشفلا  يف  غرمتت  سلاج  كنأل  كمولأ  ينكلو  .عبطلاب  كمولأ  انأ ال  .َّالك  - 
دوقن البو  اًمیظع  ًابذھم  اًدیس  نأل  كلذف  كنم ، كحضی  درف  ناك  نإ  .ةیلایخلا  ةقیتعلا  كراكفأ  نكت  مل 

.اًكولعص نوكی 

.لجخلاو تمصلا  اھكلمتو  اھسأر ، يف  ةملكلا  تود 

ءایشأ ال ةثالث  .ءاقمحلا  يتبنرأ  ای  ءایشأ ، ةثالث  امبرو  ام –  ًائیش  ينتملع  دقل  فسآ  يننإ  : » ناثیإ لاقو 
دوقنلا ىلع  لصحأ  نیأ  نم  نآلا  فرعأ  يننإ  يقطنملاو - لمتحملاو ، يقیقحلا ، اًدبأ –  قدصت  نأ  نكمی 

«. يعلاط قیقحت  أدبأل 

؟ نیأ نم  - 

.فرصم ىلع  وطسأس  - 

.ةیتاقیملا ةلحلا  يف  يذلا  ریغصلا  سرجلا  نم  عطقنم  ءيطب  ریفص  دعاصتو 

«. رونلا اوئفطی  نأ  مھل  لق  .لكألا  جضن  دقل  .لافطألا  دانو  بھذا  : » يرام تلاق 

.ھمادقأ عقول  تصنت  تذخأ  مث 

 



ثلاثلا لصفلا 
تارم نم  مكو  .ةرجح  باب  اھب  قلغت  يتلا  ةقیرطلا  سفنب  مونلا  يف  عرشت  يرام ، يتزیزع  يتجوز ،
.ةقنرش يف  لوخدلل  اھسفن  ئیھت  اھنأكو  ةظحل ، لیمجلا  اھدسج  ىولتی  .دسح  يف  اھبقرأ  تنك  ةدیدع 

ةماستبالا كلت  ىلإ  اھاتفش  ىواھتت  جاعزإ ، امنودو  اھینیع ، ضمغت  ةدیھنتلا  ةیاھن  دنعو  ةرم  دھنتتو 
يف اھَسَفن  رھیو  لیللا ، لوط  اھمون  يف  ةمستبم  لظتو  .ءامدقلا  قیرغإلا  ةھلآل  يتلا  ةفیفطلا  ةمیكحلا 
يف حبصی  ىتح  اھترارح  ةجرد  دعاصتت  ةظحللو  .ةطق  ریرھ  ھنكلو  اًریخش ، سیل  وھو  اھترجنح ،

تحار دق  يھ  نوكتو  ةرارحلا  ةجرد  طبھت  ٍذئدعبو  شارفلا ، ىلع  يراوج  ىلإ  اھجھوب  سحأ  نأ  يناكمإ 
ىرت نأ  نم  ًاعبط  دبال  نكلو  .اًمالحأ  ىرت  اھنإ ال  لوقت  يھف  .حورت  نیأ  ىلإ  يردأ  انأو ال  .تابس  يف 

لبق اھاسنت  ثیحب  ادج  ةریبك  ةجرد  ىلإ  اھلغشت  اھنأ  وأ  اھلغشت ، اھمالحأ ال  نأ  ةطاسبب ، هانعم  اذھو 
، مونلا براحأ  يننإ  .يعم  كلذك  رمألا  ناك  ول  دوأ  .اھب  بحری  مونلاو  مانت ، نأ  بحت  يھو  .اھظاقیتسا 

.ھیلإ قوتأ  تقولا  سفن  يفو 

وطختس اھنأو  دبألا ، ىلإ  شیعتس  اھنأ  فرعت  يرام  يتزیزع  نإ  اننیب ، قرفلا  ناك  امبر  ھنأ  تننظ  دقلو 
لماكب اذھ  فرعت  يھو  .ةظقیلا  ىلإ  مونلا  نم  اھب  قلزنت  يتلا  ةلوھسلا  لثمب  ىرخأ  ةایح  ىلإ  ةایحلا  نم 

، مانتل تقو  اھیدل  اذكھو  سفنتلا ، يف  اھریكفت  نم  رثكأ  ھیف  ركفت  اھنإ ال  ىتح  اًمامت ، ھفرعت  اھدسج ،
.ةریصق ةھربل  اھدوجو  ھیف  يفنت  تقوو  حیرتستل ، تقوو 

نع فقوتأس  ًالجأ  وأ  ًالجاع  ءاوس  ام  اًموی  ھنأ  يمسج ، ةجسنأو  يماظعب  انأ  فرعأ  ىرخأ ، ةیحان  نمو 
ھیوشت يھ  يمون  ةظحلو  .ءيجیل  ھعدخأ  نأ  ىتح  لواحأ  لب  ھیلإ ، لسوتأو  مونلا ، مواقأ  اذكھو  ةایحلا ،

.ةقحاسلا ةبرضلاب  سحأ  تلز  الو  ةظحللا  هذھ  يف  تظقیتسا  يننأل  اذھ  فرعأ  انأو  .دیدش  ملأو  ریبك ،
ىلإ تجرخ  دقو  يموی ، لكاشم  يھ  يمالحأو  لغاشملاب ، ةلفاح  ةرتف  يضقأ  يننإف  تمنو ، ثدح  اذإو 

.تاناویحل ةعنقأو  ًانورق  نوسبلی  مھو  نوصقری  ًالاجر  لیلق  دح  ىلإ  ھبشت  ثبع ، ةلحرم 

، مونلا نم  ةریبك  ةیمك  ىلإ  جاتحت  اھنإ  لوقت  يھو  .ریثكب  يرام  نم  لقأ  ةدحاولا  ةرملا  يف  مانأ  يننإ 
بسحف كانھف  .اذھب  نامیإلا  نع  نوكأ  ام  دعبأ  يننكلو  لقأ ، ةیمك  ىلإ  جاتحأ  ينأ  ىلع  انأ  اھقفاوأو 
ھكلھتسی نأ  ناسنإلا  عیطتسیو  .ءاذغلا  عم  ًاعبط  دادزی  وھو  مسجلا  يف  نزتخم  ةقاطلا  نم  رادقم 

ةاتفلا دجوت  اًمئادو  .ءطبب  اھنع  قرولا  نوضفی  وأ  مھاولح ، لافطألا  ضعب  مھتلی  املثم  ةعرسب ،
تقو ذنم  اھنم  اوغرف  دق  نومھتلملا  نوكی  امنیب  اھیدل ، ىقبتیل  اھاولح  نم  ءزجب  ظفتحت  يتلا  ةریغصلا 

امل اھتایح  ضعب  ترخدا  دق  نوكتس  .ریثكب  ينم  لوطأ  شیعت  فوس  يرام  يتزیزع  نأ  نظأ  .لیوط 
.لاجرلا نم  لوطأ  ةدم  نشعی  ءاسنلا  ةیبلاغ  دجنس  اذھ ، يف  ریكفتلل  انلصو  اذإو  .دعب 

ھثعبم سیل  قیمع  ىسأ  ينباتنی  ناك  يتلوفط  يف  ىتح  لب  .ردكلا  ةنیزحلا  ةعمجلا  موی  يف  ثعب  ام  اًمئاد 
َّيف ھسرغ  يذلا  ىسألا ، ًاقلطم  دقفأ  ملو  .ةرمدملا  بولصملا  ةدحوب  يساسحإ  لب  بلصلا ، باذع 

صئاصخ نم  يذلا  رسكتملا  رتوتملا  اھئاقلإب  ھلیجنإ  أرقت  ةروبید »  » ةمیظعلا يتمع  تناك  نیح  ىتم » »



.دنالجنإ وین  لھأ 

تملعت مویلاف  .اھدسجتن  مث  ةصقلا  عوضوم  انسفنأ  نم  لعجن  نحنف  .ماعلا  اذھ  أوسأ  رمألا  ناك  امبرو 
تمدق ةرشابم  كلذ  دعبو  .ةراجتلا  رظن  ةھجو  لالخ  نم  ةرم  لوأل  اھتمھف  اذكھو  ةایحلا ، وللورام  نم 
.اھریغ ةوشر  يأ  ركذأ  ينكلو ال  كلذ ، لوقی  نأ  ينس  لثم  يف  وھ  نم  ىلع  بیرغو  .ةوشر  لوأ  يل 
ءيشب ينتدعو  اھنأ  فرعأ  اھضرغ ؟ ام  ریرش ؟ ءيش  يھ  لھ  .تنھ  جنای  يجرام  يف  ركفأ  نأ  يغبنی 

؟ بسحف اھعباتی  نأ  ھیلع  يغبنی  مأ  ھتایح ؟ قاطن  جراخ  ركفی  نأ  ءرملا  عیطتسیأ  .ھلبقأ  مل  اذإ  ينتددھو 

مالظلا يف  تقَّدح  اذإو  يراوج ، ىلإ  تفاخلا  يرام  ریرھ  عمسأ  اًرھاس ، اھتدقر  ةدیدع  يلایل  نم  مك 
.تقولا لوطیو  كینیع ، مامأ  ةحابسلا  يف  ءارمح  طقن  أدبتسف 

يبرھكلا اھدسج  رایت  عسلی  امدنع  ىتح  ھئانثأ  يف  اھیمحأ  نأ  لواحأ  اذل  ادج ؛ اھمون  بحت  يرام 
نأل ریخب ؛ تسل  يننأ  دقتعتو  قلقلا ، اھیف  اذھ  ثعبی  ذإ  شارفلا ؛ ترداغ  ول  ظقیتست  يھو  .يترشب 

.اھضرم ءانثأ  يف  تناك  قرألا  نع  ةدیحولا  اھتبرجت 

ةماستبالا ةیؤر  عیطتسأ  تنكو  ةقرب ، رھی  اھسفنت  ناكو  .جرخأو  ضھنأ  نأ  ةلیللا  هذھ  يف  َّيلع  ناك 
ھیتت نأ  دیرت  يرامو  .اھیلع  لصحأس  يتلا  دوقنلاب  علاطلا ، نسحب  ملحت  تناك  امبرو  .اھمف  ىلع  ةیرثألا 

.ءایربك

لثم َّيدلو  .صاخ  ناكم  يف  لضفأ  ةقیرطب  ریكفتلا  عیطتسی  ھنأ  دقتعی  ءرملا  نأ  فیك  بیرغ ! رمأل  ھنإ 
ساسحإلا لب  ریكفتلا ، سیل  كانھ  ھب  موقأ  ام  نأ  فرعأ  يننكلو  اًمئاد ، يل  ناك  دقلو  ناكملا ، كلذ 

ًأرما ًاقلطم  عمسأ  مل  يننأ  مغر  ھناكم ، صخش  لكل  نأ  دبالو  نامأ –  ناكم  ھنإ  .ركذتلاو  ةبرجتلاو 
انأو .يداع  دمعتم  ثدح  كلذ  لعفی  ال  امنیب  اًمئان ، ةیفخو  ةئداھ  ةكرح  ظقوت  ام  ًابلاغ  .ھنع  ثدحتی 
ىلإ جاتحأ  يننأب  يسفن  عنقأ  تذخأو  نیرخآلا ، سانلا  راكفأ  يف  لوجتت  ةمئانلا  ناھذألا  نأ  اًضیأ  عنتقم 
انأو ءودھ ، يف  جردلا  تلزن  كلذ  دعب  .تبھذو  تضھن  كلذك ، رمألا  راص  نیحو  مامحلا ، ىلإ  باھذلا 

.خبطملا يف  اھتیدترا  مث  يسبالم ، لمحأ 

تیأر ينكلو  كلذك ، رمألا  نوكی  امبر  .دوجو  اھل  سیل  بعاتم  نیرخآلا  كراشأ  يننإ  لوقت  يرام 
بقنت يھو  ةظقیتسم  يرام  متعملا – ءوضلا  يذ  خبطملا  يف  يمامأ  لثمتی   - ھثودح لمتحی  املق  اًدھشم 
يننإ يتزیزع ، : » لوقت ةلاقبلا  ةركفم  ىلع  ةظوحلم  تبتكف  .اھھجو  ىلع  جاعزنالاو  ينع ، ًاثحب  لزنملا 
ىتح اًمامت  خبطملا  ةدضنم  فصتنم  يف  اھتكرت  ينأ  نظأو  ًاعیرس .» دوعأسو  ىشمتأل ، تجرخ  .قلق 

.ةیئرملا ءایشألا  لوأ  يھ  نوكت  طئاحلا ، حاتفم  نم  رونلا  ءيُضأ  ام  اذإ 

ءاشغ ةحئار  ھنم  ثعبنتو  دربلا ، سراق  ناك  .ءاوھلا  تربتخاو  ءودھ ، يف  يفلخلا  بابلا  تحتف  ٍذئدعب 
فوصلا نم  ةراحب  ةیقاط  ينذأ  قوف  تبذجو  لیقث ، فطعم  يف  ترثدتو  .ضیبألا  دیلجلا  نم  بلص 

بقرأ اًدقار  تللظ  دق  تنك  .عبرلا  الإ  ةثلاثلا  نلعت  تناك  ةیئابرھكلا ، خبطملا  ةعاس  تمدمدو  .كوبحملا 
.ةرشع ةیداحلا  ذنم  مالظلا  يف  ءارمحلا  طقنلا 

اكیرمأ يف  ملاعملا  ةددحملا  ةحضاولا  نادلبلا  لوأ  نم  ةدحاو  ةقیتع ، ةدلب  ةقینأ ، ةدلب  نوتیابوین  انتدلب  نإ 



، رارقتسالا يمیدعلا  ةراحبلا  كئلوأ  ءانبأ  اوناك  دقف  دقتعأ ، امیف  يفالسأ ، كلذكو  لَُّوألا  اھناكس  امأ  اھلك ،
مكح تحت  ابوروأل  اًعادص  نوببسی  اوناك  نیذلا  لاملا ، دشحب  نیعلوملا  راجشلل ، نیبحملا  نیعداخملا ،

ةیاھنلا يف  اوءاج  مث  لیومورك ، مكح  تحت  مھسفنأل  ةیبرغلا  دنھلا  رزج  ىلع  اولوتسا  نیذلاو  ثیبازیلإ ،
، شرعلا ىلإ  دئاعلا  تراویتس  زلراشت  نم  مھصیخارت  نولمحی  مھو  يلامشلا ، ئطاشلا  ىلع  اورقتسیل 

نیح ھباشتلا  نم  ةجرد  ىصقأ  ىلع  نائیش  امھو  ينیدلا ، تمزتلاو  ةنصرقلا  نیب  حاجنب  اوِقفُو  دقلو 
ةبسنلاب ةغئاز  نیع  امھالكلو  ةضراعملل ، ةدیدش  ةیھارك  ھیف  رفاوتت  امھالكف  .عوضوملا  يف  قمعتت 
ةدارإلا يبلصلا  راغصلا  نم  ةنفح  نوجتنی  اوناك  يلاھألاب ، نوجزتمی  اوناك  امنیحو  .نیرخآلا  تاكلتممل 
ماظعلا ةاوھلا  نم  اًطمن  ناك  ھنأ  فرعأ  ينلعج  يدلاو  نأل  مھرمأ ؛ فرعأ  انأو  .ةایحلا  ىلع  نیرصتنملا 
نودقتفی ام  ًابلاغ  مھفالسأب ، نومتھی  نیذلا  سانلا  نأ  تظحال  ام  اًمئادو  مھفالسأب ، نومتھی  نیذلا 

ناكو ھحصن ، ءيُسأو  ھفیقثت ، نسحأ  ًابذھم ، اًدیس  يبأ  ناك  .مھنولجی  نیذلا  صاخشألل  يتلا  تافصلا 
.ًاعئار قمحأ  ًانایحأ 

ام لك  ًابیرقت  عاضأ  ھنأ  عقاولاو  لبقتسملاو ، ةبیھلاو ، دوقنلا ، كلذكو  نیعم  نود  ضرألا  عاضأ  دقف 
يھو  – ءامسألا ادعام  ءيش  لك  عاضأ  نینسلا ، نم  تائم  عضب  ىلع  دیزی  امیف  يلوھو  نالآ  لآ  ھعمج 

يف سورد   » ھیمسی ناك  امیف  اًسورد  ينیطعی  نأ  يبأ  داتعا  دقلو  لاح - يأ  ىلع  يبأ  مھی  ناك  ام  لك 
ببسلا وھ  اًضیأ  كلذ  ناك  امبرو  ىمادقلا ، ةیتفلا  نع  ریثكلا  فرعأ  يننأ  يف  ببسلا  وھ  كلذو  ثارتلا .»

نم ضعتمأ  مل  ينتیل  .اھوكلتمی  نأ  يلوھ  لآ  داتعا  ةرامع  يف  يلقص  ةلاقب  يف  ًافظوم  لمعأ  يننأ  يف 
.انب تحاطأ  يتلا  يھ  ةبیصعلا  ةنمزألا  وأ  سالفإلا  نكی  ملف  .دحلا  اذھ  ىلإ  يلمع 

ًالدب ملإ »  » عراش يف  ًانیمی  تردتسا  ةعیدب ، ةدلب  نوتیابوین  نإ  لوقأ  تأدب  امدنع  كلذ  لك  ينرضح  دقل 
نوكیس ياھ .»  » عراشل ًایذاحم  ریدتسی  يذلا  كولروب ،»  » عراش ىلإ  اًعرسم  ترسو  اًراسی ، نم 

نأ دیرأ  انأو ال  ياھ ،»  » عراش يف  سیلوبلا  ةرایس  يف  ًانانسو  نیمسلا ، ةدلبلا  لباتسنوك  يلیو ،» يو  »
ةطرو يف  تنأ  لھ  ثیإ ؟ رخأتملا ، تقولا  اذھ  لثم  يف  جراخلاب  لعفت  اذام   » .ينلأسیل ھعم  لیللا  يضقأ 

.ھنع ملكتی  نأ  داتعا  امع  اًرخؤم  ملكتی  وھ  مث  مالكلا ، بحیو  ةشحولا  ھبیصت  يلیو  يو  ةریغص .»؟

يف لمعی  يذلا  لباتسنوكلا  امأ  .ةھیرك  اھنكلو  ةریغص  حئاضف  عضب  تمن  ةشحولاب  يلیو  روعش  نمو 
دقو نوسكاج ،  (

2) لونوتس يمس  دقف  ةیاعد ، مسا  سیل  كلذو  ثیمس ، نوسكاج  لونوتس  وھف  راھنلا  ءانثأ 
ةدلبلا ةطرش  لاجر  ىلع  نیعتی  مل  يردأ  انأ ال  .ثیمس  مسا  نولمحی  نیذلا  نیرخآلا  لك  نع  اذھ  هزیم 
مویلا مساب  حوبی  ال  نشخ ، لجر  ثیمس  ينوتسو  .كلذك  نونوكی  ام  ًابلاغ  مھنكلو  نیضقانتم ، اونوكی  نأ 

.مسقلا ىدأ  نأ  دعب  دوھشلا  ةصنم  ىلع  ًافقاو  ناك  اذإ  الإ  نئاكلا ،

دقو قرطلا ، ثدحأ  ریدیو  ھسفن ، ھل  سرك  دقو  ةدلبلا ، يف  سیلوبلا  مسق  ریدی  ثیمس  سیلوبلا  سردمو 
املثم دیج  سیلوب  لجر  ھنأ  دقتعأو  .نوطنشاو  يف  يداحتالا  ةیئانجلا  ثاحبألا  بتكم  بیردت  ىقلت 

، ةمیرج باكترال  ربدت  تنك  اذإو  ندعملا ، ضیمو  امھل  نینیع  وذ  ئداھ  ةماقلا  لیوط  دجت ، نأ  لمتحی 
.ھبنجتت نأ  كیلع  يذلا  لجرلا  وھ  سیلوبلا  ریدم  نوكیسف 

يفو .يلیو  يو  عم  ثیدحلا  بنجتأ  يكل  كولروب »  » عراش ىلإ  يباھذ  ءانثأ  ھلك  كلذ  ينرضح  دقل 



نم ةركبم  ةرتف  يف  كلتمن  انك  اننإ  ىرت  تنأ  .نوتیابوین  ةدلب  يف  ةلیمجلا  لزانملا  دجوت  كولروب » »
ةنس ةلحر  نم  دوعت  نفسلا  تناك  امدنعو  .ناتیحلا  دیصل  ةنیفس  ةئام  ىلع  دیزی  ام  رشع  عساتلا  نرقلا 

تیزلاب ةلمحم  نوكت  اھنإف  نیصلا ، رحب  وأ  يبونجلا  بطقلا  لثم  دیعب  ناكم  نم  جراخلاب  نیتنس  وأ 
وھ كلذو  اًراكفأ ، طقتلت  املثم  ءایشأ  اھنم  طقتلت  ةبیرغ  ئناومب  لاصتا  ىلع  تناك  اھنكلو  .ریثكلا  ىنغلاو 

ةنبابرلا كئلوأ  ضعبل  ناك  دقلو  كولروب .»  » عراش لزانم  يف  ةدیدع  ةینیص  ءایشأ  ىرت  كنأ  يف  ببسلا 
نیسدنھم دوقن ، نم  مھل  ام  لكب  اورضحأ ، دقف  .اًضیأ  بیط  قوذ  نفسلا - باحصأ  نم   - ىمادقلا

نف ءایحإو  مدآ  نف  ریثأت  نم  ریثكلا  ىرت  كنأ  يف  ببسلا  وھ  كلذو  .مھلزانم  اونبی  يكل  زیلجنإ  نییرامعم 
لك مغر  نكلو  .ارتلجنإ  يف  رصعلا  كلذ  ةضوم  تناك  دقل  كولروب .»  » عراش يف  ةیقیرغإلا  ةرامعلا 

ساوقألاو ةلیطتسملا  فیواجتلا  تاوذ  ةدمعألا  مغرو  باوبألا ، قوف  لكشلا  ةیحورملا  ذفاونلا 
يف حبصی  نأ  يھ  ھنم  ةركفلا  تناكو  .فقسلا  ىلع  رمملا  كلذ  عضو  اًدبأ  اولمھی  مل  مھناف  ةیقیرغإلا ،
ناك امبرو  ةدئاعلا ، نفسلا  نبقریل  كانھ  ىلإ  دوعصلا  لزنملا  تاسیبح  تاصلخملا  تاجوزلا  ةعاطتسا 
ناكس نم  مدقأ  ركیبو  رجلیإ  لآو  سبیلیف ، لآ  كلذكو  يلوھ  لآ  يتلئاع ، تناك  دقو  .كلذ  لعفی  نھضعب 
تاذ اھتاماعدو  ةببدملا  اھفوقسب  مھلزانم  تناكو  ملإ ،»  » عراش نونكسی  اولظ  دقف  كولروب ؛»  » عراش

، يلزنم ناك  زارطلا  اذھ  ىلعو  ىلوألا .» ةیكیرمألا  تویبلا   » ىمسملا زارطلا  نم  سبلُملا  بشخلا 
.لزانملا رمع  لثم  يف  عراشلا  كلذ  يف  قالمعلا  رادردلا  رجش  ناكو  .قیتعلا  يلوھ  لزنم 

تابملب نآلا  ءاضت  تراص  نإو  زاغلاب ، ءاضت  تناك  يتلا  ھحیباصم  كولروب »  » عراش ىقبأ  دقو 
يف يذلا  میدقلا » ملاعلا  رحس   » ھنومسی امو  ةرامعلا ، نف  اوریل  فیصلا  يف  حایسلا  يتأیو  .ةیئابرھك 

؟ میدقلا ملاعلا  يف  رحسلا  نوكی  نأ  يغبنی  اذامل  .انتدلب 

يتعاطتسابو ةرشابم ، ةروثلا  بقع  كلذ  ثدح  .يلوھ  لآب  نآلا  تنومریف  لآ  جزتما  فیك  ركذأ  يننإ ال 
تمئس دق  يرام  تناك  يدلاو ، َيفُوت  امدنع  ةردنسلاب  ام  ناكم  يف  لجس  كانھ  نوكیسف  .فرعأ  نأ  ًاعبط 
ةعیبط مھفأ  تنك  ةردنسلا ، يف  ءيش  لك  نیزخت  تحرتقا  امنیحف  اذھلو  يلوھ ، ةلئاع  خیرات  اًمامت 
دیلاوم نم  ىتح  تسیل  يرام  نإ  لب  .نیرخآ  سانأ  ةرسأ  خیرات  اًمامت  مأست  نأ  نكمملا  نمف  .اھروعش 

ىلإ ریشت  ام  اًمئادو  .ةیكیلوثاك  تسیل  اھنكلو  يدنلریإ  لصأ  تاذ  ةرسأ  نم  تردحنا  دقف  .نوتیابوین 
.نطسوب نم  يھو  .اھوعدت  امك  رتسلأ ، ةلئاع  .كلذ 

رثكأ امبر  انیلك ، ىرأ  نأ  نآلا  عیطتسأو  .كانھ  اھب  تیقتلا  دقل  .نطسوب  نم  كلذك  تسیل  اھنإ  لب  َّالك ،
ةزاجإب حیرصت  ھعمو  يلوھ  مزالملا  وھو  فئاخو ، يبصع  ناث  مزالم  لبق ، يذ  نع  نآلا  اًحوضو 

ناك لب  ةزیزع ، ةاتف  نم  ثعبنت  يتلا  ةولحلا  ةحئارلاو  رھزلا ، قروك  نادخو  ةقرلا ، مث  عوبسألا ، ةیاھن 
تنك .ةریبك  ةجرد  ىلإ  نیداج  انك  نیداج ، انك  مك  .ةساردلا  بتكو  برحلا  ببسب  ًافعاضم  ھلك  اذھ  ریثأت 

ملح نویلم  نم  اًدحاو  ناك  .يتلوطب  ىركذل  اھتایح  بھت  نأ  دادعتسا  ىلع  يھ  تناكو  لتقلل ، اًضرعم 
ىھتنا دق  ناك  امبرو  .عوبطملا  نطقلا  نم  بوث  نویلمو  ينوتیز ، يمسر  يز  نویلم  ھب  ملحی  ھباشتم 

امأ .اھبراحمل  اھتایح  تبھو  دق  اھنأ  ادع  امیف  نوج » يزیزع   » ةرابعب أدبی  يذلا  يدیلقتلا  باطخلاب 
قرزأ ربح  يف  حضاو  نحنم  طخب  ناكم ، لك  يف  ينتعبت  دقف  ةناصر ، نم  اھیف  امل  ةولحلا  اھتاباطخ ،
.يلجأ نم  ةبیرغ  ةداعس  يف  درف  لك  ناكو  اھتاباطخ ، اھلك  يتقرف  تفرع  ىتح  حتاف ، قرزأ  قرو  ىلع 

يف ملاعلا  ملح  دیلخت  يف  يتبغر  اھؤافو ، ھیلع  ينمغرأل  يرام ، نم  جاوزلا  يف  ًابغار  نكأ  مل  ول  ىتحو 



.تاصلخملا تالیمجلا  ءاسنلا 

قیتعلا يلوھ  لآ  تیب  ىلإ  نطسوب  يف  يدنلریإلا  زارطلا  يذ  اھنكسم  نم  اھلاقتنا  مامأ  واھتت ، مل  يھو 
وأ انلافطأ ، باجنإ  مامأ  الو  لمعلا ، يف  يلشفل  يساقلا  يسأی  مامأ  ًاقلطم  واھتت  مل  امك  ملإ .»  » عراش يف 
كلذ ىرأ  نأ  عیطتسأ  .نورظتنی  نمم  اھنإ  .ًالیوط  ًانمز  لحم  يف  فظومك  يلمع  داس  يذلا  للشلا  مامأ 
ةبالص نع  لبق  نم  اًدبأ  نبت  ملف  راظتنالا  نم  مأسلا  اھكلمت  ةیاھنلل ، راظتنا  لوط  دعب  اھنأ  دقتعأو  نآلا ،

ةقرغتسم تناك  دقل  .اھتحلسأ  نم  ءاردزالا  نكی  ملو  نرخسی ، نمم  نكت  مل  يرام  يتزیزعف  اھتابغر ،
، ام نھذ  ىلإ  برست  مسلا  نأ  اًحضاو  ادب  طقف  .ةروص  نسحأ  يف  ودبت  ةدع  فقاوم  لعج  يف  اھتیلكب 

عقو عم  اھب  لكشتت  ةروصلا  تناك  يتلا  كلت  ةعرس  نم  اھل  ای  .ھیلإ  برست  نأ  لبق  نم  ھل  قبسی  مل  ھنأل 
قرتسأ ينأب  ساسحإلل  ببس  ةمث  كانھ  سیل  .ملظملا  عراشلا  ضرأ  ىلع  دیلجلا  قحست  يتلا  تاوطخلا 

ةیبلاغ نكلو  ةفیخس ، ةیرخس  اذھ  نم  رخسی  يلیو » يوف  ، » نوتیابوین يف  ركبملا  حابصلا  يف  ریسلا 
، كمسلا دیصل  بھاذ  يننأ  نوضرتفیس  اًحابص ، ةثلاثلا  يف  جیلخلا  هاجتا  يف  ریسأ  يننوری  نیذلا  سانلا 

يرس اھضعبو  كمسلا ، دیص  تایرظن  لك  نوفرعی  انموقو  .ىرخأ  ةركف  يأ  مھنھذ  ىلإ  ردابتت  نلو 
.مارتحالاب ةریدج  يھو  مرتحت  ءایشألا  هذھ  لاثمأو  ةیلئاعلا ، خبطلا  تافصو  ةیرس 

ھنأكو قلأتی  ةفصرألاو  قئادحلا  بشع  يطغی  يذلا  بلصلا  ضیبألا  دیلجلا  لعجت  عراشلا  راونأ  تناك 
.كلذل رثأ  يأ  يمامأ  دجوی  نكی  ملو  مدقلا ، رثأ  ھیلع  عبطنی  اذھ  لثم  دیلجو  .ةقیقدلا  تاساملا  نم  نییالم 

نإ .مدق  رثأ  ھیلع  سیل  دیلج  وأ  جلث  قوف  ریسلا  نم  ةبیرغ  ةراثتساب  يتلوفط  ذنمو  اًمئاد  رعشأ  تنك  دقلو 
ام ءيش  فاشتكاب  اًحیرم  ًاقیمع  اًساسحإ  كیف  ثعبیو  اًدیدج ، اًملاع  أطی  نم  لوأ  نوكت  نأ  ھبشی  اذھ 

قوف يشملا  نوبحی  مھف ال  ططقلا ، نویداعلا ، لیللا  لھأ  امأ  .خستی  ملو  لمعتسی ، مل  دیدجو ، فیظن ،
نأك ترعشف  دیلجلاب ، ىطغم  ىشمم  ىلع  ًایفاح  توطخ  نأ  ةعاجش ، ةظحل  يفو  ةرم ، ركذأو  .دیلجلا 
عضأ يننإف  ةلیقثلا ، براوجلاو  رطملا  نم  ةیقاولا  ةیذحألا  سبلأ  انأو  نآلا  نكلو  .ناقرتحت  يمدق 

.ةقلأتملا ةّدجلا  ىلع  ىلوألا  تابدنلا 

ىلعو تاجاردلا ، عنصم  عقی  ثیح  ينعأ  يكروت ،»  » عراش عم  كولروب »  » عراش عطاقتی  ثیحو 
حبش رولیت ، يناد  ھنإ  مادقأ –  رجل  ةلیوط  راثآب  اًھوشم  فیظنلا  دیلجلا  ناك  سكیھ ،»  » عراش نم  ةدعبم 
ناكم يف  نوكی  نأ  دوی  ٍذئدعبو  كانھ ، ىلإ  ھسفن  رجیو  رخآ  ناكم  يف  نوكی  نأ  يف  بغری  حنرتم  قلق 

.ةدلبلا ریكس  وھ  يناد  رخآ ؛

بناج نم  ءطبب  مھسوؤر  ةدلبلا  لھأ  نم  ادج  نوریثكلا  زھیو   – رولیت ينادو  .اًریكس  ةدلب  لكل  نأ  دقتعأو 
ضعب قلی  ملأ  .میلعتلا  نم  بیط  طسق  ىلعو  اھتلالس ، رخآ  ةقیرع ، ةلئاع  ةبیط ، ةلئاع  نم  بناج - ىلإ 

دیس يناد  نأل  بیع  اذھو  بارشلاب ، ھسفن  لتقی  ھنإ  ھسفن ؟ تاتش  ملی  اذامل ال  ةیمیداكألا ؟ يف  بعاتملا 
دیق ىلع  اسیل  ھیدلاو  نأ  ءازعلا  ثعبی  اممو  .بارشلا  لجأ  نم  دوقنلا  ذحشی  نأ  لجخم ، رمأ  ھنإ  .بذھم 

.نوتیابوین يف  ثیدحلا  رادم  ناك  كلذ  نكلو  .نآلا  ایفوت  دق  امھنكلو  امھلتقیس ، اذھ  ناك  .هادھاشیل  ةایحلا 

اًرداق نوكأ  نأ  يغبنی  ناك  .بنذلاب  ساسحإ  كلذ  ىلع  بترتیو  اًدراب ، ىسأ  يقامعأ  يف  ثعبی  ينادو 
ًاقلطم يل  ناك  ول  خألا  ةبارق  َّيلإ  بیرق  ينادو  .لعفأ  ينعدی  نكی  مل  ھنكلو  تلواح ، دقلو  .ھتنواعم  ىلع 
يخأ ىلع  نیمألا  يننأ  بنذلاب ، يساسحإ  أشنم  نوكی  دقو  ةوقلاو ، نزولا  سفن  ةأشنلاو ، نسلا  سفن  خأ ،



.هذقنأ مل  كلذ  عمو 

، ةحارلاب ساسحإ  يأ  مدقت  ال  اھنم - يوقلا  ىتح  تارربملا –  نإف  لصأتملا ، قمعلا  كلذ  ھل  يساسحإبو 
يف ركذتأ  نأ  عیطتسأ  .ىرخأ ال  ةقیرع  تالئاع  يأ  وأ  ركیب  وأ  يلوھ  لثم  ةقیرع  ةلئاع  رولیت ، لآف 

ًاقیصلو يراوج  ىلإ  يناد  نوكی  نأ  نود  دالیم  دیع  يأ  وأ  ةارابم ، يأ  كریس ، يأ  ةلحر ، يأ  يتلوفط 
ىلإ تبھذ  دقف  .ثدح  دق  اذھ  ناك  امل  ًاعم ، ةیلكلا  ىلإ  انبھذ  دق  انك  ول  امبرو  .نمیألا  يدعاس  ھنأك  يب ،

، ضماغلاو لیمجلاو ، میدقلا ، يف  تمقأو  ةیناسنإلا ، مولعلاب  تلستغاو  تاغللاب  تمعنتو  درافراھ ،
دوأ تنكو  .تجضن  نیح  ةلاقب ، لحم  ةرادإ  يف  قالطإلا  ىلع  يندفت  مل  ةفرعم  يف  يتیلكب  تسمغناو 
لجأ نم  أشن  دق  ناك  يناد  نكلو  .ةریثملا  ةجیھبلا  ةلحرلا  كلت  يف  يعم  نوكی  نأ  يناد  عاطتسا  ول  اًمئاد 

انك نأ  ذنم  ىتح  اًدكؤم  ناكو  ھصیحمتو ، ھطیطخت  مت  دق  ةیرحبلا  ةیمیداكألاب  ھقاحتلا  ناك  .رحبلا 
.سرجنوكلل دیدج  حشرم  اھیف  انیدل  نوكی  ةرم  لك  يف  قاحتلالا  اذھ  معدی  هوبأ  ناكو  .ةیبص 

.يناد يف  ام  مظعم  لتق  امك  ھیدلاو  لتق  اذھ  نإ  نولوقیو  .درط  ٍذئدعبو  تاونس  ثالث  فرشلاب  ىظحو 
لوستیل لیللا  ءانثأ  يف  لوجتملا  ىسألا  اذھ  ھیمدق -  رجرجی  يذلا  ىسألا  وھ  ھنم  ىقبت  ام  لكو 

ھنإ : » مھلوقب اذھ  نع  نوربعی  زیلجنإلا  نظأو  مجامجلا .) رمدم   ) نم رتل  فصن  اھب  يرتشی  تامھیرد 
حرجی امم  رثكأ  ءایربكلا ، ھسفن  نع  طقسی  نم  اًمئاد  حرجی  اذھو  ءایربكلا ،» ھسفن  نع  طقسأ  دق 

امنیح وھو  .ھیمدق  رجرجی  دیحو  ءيش  روكبلا ، يف  ظقیتسی  لجر  يلیل ، لوجتم  نآلا  ينادو  .ءایربكلا 
.ھسفنل رفغی  نأ  عیطتسی  ھنأل ال  ھل  رفغت  نأ  هانیع  كوجرت  مجامجلا ،) رمدم   ) يرتشیل رالود  عبر  بلطی 

دنع تفقوتو  .نفس  ةانب  اونوكی  نأ  رولیت  لآ  داتعا  ثیحو  قراوزلا  عناصم  فلخ  خوك  يف  مانی  وھو 
دیلجلا ىلع  نیمدقلا  رج  نمو  .ھنع  اًدیعب  مأ  تیبلا  ةیحان  اتھجتا  دق  هامدق  تناك  اذإ  ام  ىرأل  ھمادقأ  راثآ 

ذإ ھیلع ، ضبقیل  يلیو » يیو   » نكی ملو  .ناكم  يأ  يف  ھب  يقتلأ  دق  يننأو  جراخلا ، ىلإ  بھذ  ھنأ  تفرع 
؟ كلذ ىودج  ام 

نأ لبق  ھتحئار  تممشو  ھب  تسسحأو  ھتیأر  دقف  .ھیلإ  بھذأ  يذلا  ناكملا  نأشب  لؤاست  ةمث  نكی  مل 
دیدجلا جاومألا  زجاح  دادتما  دعبف  .دیعب  دمأ  ذنم  نآلا  ىلو  دق  میدقلا  ءانیملا  ناك  .شارفلا  رداغأ 

تاذ ناك  يذلا  ناكملا  كلذ  .ًالحض  هالعجو  لخادلا  ىلإ  افحز  دق  نیطلاو  لمرلا  ناك  ةیدلبلا ، فیصرو 
تناك ثیح  ناكملا  كلذ  .ةرشرشملا  نانسألا  تاذ  نصتیو »  » باعش ھیمحت  نفسلل  اًمیظع  ىسرم  موی 
يعناص نم  اھلمكأب  تالئاعو  ةیراجتلا  نزاخملاو  لابحلا  عناصمو  نفسلا  ضاوحأ  موی  تاذ  دجوت 

تامدقملا تناك  يتلا  ةفصرألا  اًضیأ  دجوت  تناك  ثیحو  توحلا ، تیز  لیمارب  نوعنصی  نیذلا  لیماربلا 
توحنملا لاثمتلا  ىتحو  لب  اھیراوص ، لسالس  ىتح  اھقوف  عفدنت  نأ  عیطتست  توحلا  دیص  نفسل  ةببدملا 
اھتعرشأ عفدنت  ةیسیئر ، ةعرشأ  ةثالث  تاوذ  ًانفس  ًابلاغ  تناك  .اھیف  ةروفحملا  شوقنلا  وأ  اھیلع 

لیوطلا يراصلا  لمحی  املثم  ةعبرم  ةعرشأ  يفلخلا  يراصلا  لمحیو  اھیراوص ، ىلع  ایقفأ  ةیساسألا 
ناك .وج  يأ  يف  رحبلا  يف  تاونس  لمتحتل  تینب  قیمع  سطاغ  تاوذ  نفس  .ةرخؤملاو  ةمدقملا  ةعرشأ 

يراص تحت  يذلا  جودزملا  يدومعلا  يراصلاو  ًالصفنم  ًایراص  يناثلا  يمامألا  عارشلا  يراص 
.ةرخؤملاو ةمدقملا  يعارش  ةمدقم  عفری  يذلا  يراصلا  ةمھم  رخآلا  وھ  يدؤی  ةمدقملا 

ةلئاحلا ةیفارغوتوفلا  روصلا  ضعبو  نفسلاب ، جعی  وھو  میدقلا  ءانیملل  بلصلا  ىلع  روفحم  مسر  َّيدل 



دیعی يدج  ناك  .نفسلا  فرعأو  ءانیملا  فرعأ  انأف  اھجاتحأ ، عقاولا ال  يف  ينكلو  حیفص ، ىلع  ةعوبطم 
خرصیو تایمسملا ؛ ةفرعم  ىلع  ينمغری  وھو  توحلا ، بان  نم  ةعونصملا  هاصعب  يل  اھؤانب 

لآ فیصر  موی  تاذ  تناكو  رزجلاو ، دملا  نم  تلكآت  ةیبشخ  ةزیكر  عذج  طبخت  هاصعو  تاحلطصملاب 
اذھ نأ  ةجردل  ادج  اًریثك  ھبحأ  تنكو  ءاضیب ، اھفارطأ  فلاوس  اذ  ًایساق  اًزوجع  ًالجر  ناك  يلوھ ،

.ينعجوی ناك  بحلا 

عفترم توصب  دشنأ  ، » ةرطنقلا دنع  وھو  توص  ربكم  ىلإ  جاتحی  توصب ال  اھلوقی ، ناك  ًانسح ،» »
«. سمھلا هركأ  انأف  .لاع  توصب  اھدشنأ  يراوصلاو ، ةعرشألاو  عولقلا  ءامسأ 

لك عم  توحلا  بان  نم  يتلا  هاصعب  ةیبشخلا  ةزیكرلا  طبخی  وھ  ناكو  عفترم ، توصب  دشنأ  تنكو 
(، ةطبخ  ) يجراخلا يمامألا  عارشلا  ةطبخ ،)  ) ضرعتسملا يمامألا  عارشلا  : » دشنأ تنك  .عاقیإ 

!(«. ةطبخ ةطبخ !  ) يناثلا ضرعتسملا  يمامألا  عارشلا  يلخادلا ، يمامألا  عارشلا 

.سمھت تنأ  اًدشنم ! كتوص  عفرا  - 

يمامألا عارشلا  يناثلا ، ضرعتسملا  يمامألا  عارشلا  لوألا ، ضرعتسملا  يمامألا  عارشلا  - 
، سماخلا ضرعتسملا  يمامألا  عارشلا  عبارلا ، ضرعتسملا  يمامألا  عارشلا  ثلاثلا ، ضرعتسملا 

.ةضرعتسملا ةیمامألا  ةعرشألا 

! ةطبخ عارش  لك  عمو 

.اًدشنم كتوص  عفرا  ةیسیئرلا ! ةعرشألا  - 

.ةطبخ يولعلا ،» يسیئرلا  عارشلا  - »

لقتنا .ةیسیئرلا  ةعرشألا  وطأ  : » حیصیف بعتلا  ھبیصی  ناك  رمعلا ، مدقت  ھب  داز  نیحو  ًانایحأ ، ھنكلو 
«. اًدشنم كتوص  عفرا  نآلاو  .ةرخؤملا  ةعرشأ  ىلإ 

، ثلاثلا ةرخؤملا  عارش  يناثلا ، ةرخؤملا  عارش  لوألا ، يولعلا  ةرخؤملا  عارش  .يدیس  ای  رضاح ، - 
.ىطسولا ةعرشألا  ةضراع  سماخلا ، ةرخؤملا  عارش  عبارلا ، ةرخؤملا  عارش 

؟ كلذ دعبو  - 

.يفلخلا عارشلا  - 

؟ هدادعإ ةیفیك  - 

.يدیس ای  بصتنم  يراصو  ةدعاقلا  دنع  يراص  - 

.ءاملا يف  ةرقتسملا  ةیبشخلا  ةزیكرلا  ىلع  توحلا  بان  نم  يتلا  اصعلاب  ةطبخ –  ةطبخ –  ةطبخ – 

ناك ول  : » حیصی ناك  سمھلاب ، سانلا  نم  اًدیزمو  اًدیزم  مھتی  ناك  ھعمس ، يف  شیوشتلا  دیازت  املكو 



«. ھب حصف  ھینعت ، تنأو  حیحص  ریغ  ىتح  وأ  اًحیحص ، ءيش 

ناك .ھتركاذ  بصی  مل  ھنكلو  ھتایح ، ةیاھن  برق  زوجعلا  ناطبقلا  ينذأ  باصا  دق  فعضلا  نوكی  امبرو 
ترحبأ ةنیفس  لك  فرعی  ھنأكو  هدرس ، نم  ودبی  ناكو  ةنیفس ، لك  ةریسو  ةلومح  كل  درسی  نأ  عیطتسی 
ناتیحلا دیص  مایأ  نأ  بیرغلا  ءيشلا  ناكو  .اذھ  مسق  فیكو  اھتدوع ، دنع  ترضحأ  اذامو  جیلخلا ، نم 
حیباصمو نابرظلا  تیز  نیسوریكلا  يمسی  ناك  .ًاناطبق  ریصی  نأ  لبق  ًابیرقت  تھتنا  دق  تناك  ةعئارلا 

متھی نكی  مل  ةیئابرھكلا ، حیباصملا  ھیف  تلصو  يذلا  تقولا  ىتأ  امدنعو  نتنلا ، ةیعوأ  نیسوریكلا 
لخدأ دق  زوجعلا  ناك  .يل  ةمدص  ھتافو  نكت  ملو  .ىركذلا  درجمب  اًرورسم  ناك  امبر  وأ  اًریثك ، رمألاب 

.اھجراخو يسفن  لخاد  فرصتأ ، فیك  فرعأ  تنك  .نفسلا  ةركف  ھیلإ  لخدأ  املثم  ھتوم  ةركف  ينھذ  ىلإ 

يلوھ لآ  فیصر  ھیف  ناك  يذلا  ناكملا  سفن  يفو  لمرلاو ، نیطلا  هاطغ  يذلا  میدقلا  ءانیملا  ةفاح  ىلعو 
، ضفخنملا رزجلا  ىوتسم  ىلإو  ةرشابم  لفسأ  ىلإ  ھنإ  .كانھ  لازی  يرجحلا ال  ساسألا  ناك  طبضلاب ،

ھضرع ریغص  رمم  دجوی  ھتیاھن  نم  مادقأ  رشع  دعبو  .عبرملا  يرجحلا  هءانب  ةیلاعلا  جاومألا  مدصتو 
، ام موی  يف  ًافرصم  ناك  امبر  .وبقم  ھفقس  .مادقأ  سمخ  ھقمعو  مادقأ  عبرأ  ھعافتراو  مادقأ  عبرأ  يلاوح 

ناكملا يناكم ، وھ  كلذ  .روخصلا  ماطحو  لمرلاب  لخادلا  نم  ةدودسم  ةسبایلا  ةیحان  يتلا  ھتیاھن  نكلو 
دجوی میدقلا ال  ءانیملاو  .رحبلا  ةیحان  ادع  ام  راظنألا  نع  ًایفتخم  نوكت  ھلخادبف  .دحاو  لك  ھجاتحی  يذلا 

ام ًابلاغو  ریرص ، اھنع  ردصی  ةشھ  ششع  يھو  راحملا ، يدئاصل  ششع  عضب  ىوس  نآلا  ءيش  ھیف 
اًردان مھف  ریبك ، دح  ىلإ  نوئداھ  موق  راحملا  ودایصف  لاح  يأ  ىلعو  .ءاتشلا  لصف  يف  ةروجھم  نوكت 

.ةینحم فاتكألاو  سوؤرلا  يضفاخ  نوریسی  مھو  ھتیاھن ؛ ىلإ  مویلا  ةیادب  نم  نوملكتی  ام 

ةمدخلا ىلإ  مضنأ  نأ  لبق  يلیللا  رزجلا  ةرتف  كانھ  تیضمأ  دقل  .ھیلإ  اًھجوتم  تنك  يذلا  ناكملا  وھ  كلذ 
دقو نیلیإ ، اھیف  تدلو  يتلا  ةلیللا  نم  اًءزجو  يرام ، جوزتأ  نأ  لبق  يلیللا  رزجلا  ةرتفو  ةیركسعلا ،

جاومألا عامسو  لخادلاب  كانھ  سولجلاو  باھذلا  ىلع  اًمغرم  تنك  .ةیساق  ةجرد  ىلإ  اذھ  اھملآ 
يناكم تیأر  .راشنملا  نانسأك  يتلا  نصتیو »  » روخص ىلإ  علطتأ  انأو  راجحألا  قفصت  يھو  ةریغصلا 

نإ .كانھ  سلجأ  نأ  َّيلع  يغبنی  ھنأ  تفرعو  ءارمحلا ، طقنلا  ةصقر  بقرأ  يشارف  يف  دقار  انأو  اذھ ،
.ةریبكلا تاریغتلا  ...كانھ  ىلإ  ينذخأت  يتلا  يھ  ةریبكلا  تاریغتلا 

سانأ اھعضو  ئطاشلا  ىلع  ةطلسم  ءاوضأ  دجوتو  لحاسلا ، دادتما  ىلع  نوفید » ثوس   » عراش يرجی 
.يقالتلل رخآ  ناكم  ىلإ  اوبھذی  نأ  مھیلع  نوكیس  ذإ  .قزآملا  يف  عوقولا  قاشعلا  اوبنجی  يكل  نوبیط 

ةمث دجوی  مل  .ةعاس  لك  ةرم  ةیروادب  موقی  نأ  يلیو » يیو   » ىلع نأ  ررقی  ةیدلبلا  نم  عیرشت  كانھو 
كشو ىلع  صخش  ةمث  دجوی  ناك  ام  اًمئاد  ھنأل  اذاش ؛ كلذ  ناكو  قولخم ، الو  ئطاشلا –  ىلع  قولخم 

ىلع زرابلا  رجحلا  تدجوو  ةفاحلا  قوف  نم  يدسج  تیلدأ  .ئطاشلا  ىلإ  يتأی  وأ  داطصی ، وأ  دیصلا ،
ةرایس تعمس  ىتح  يناكم  يف  رقتسأ  دكأ  ملو  .ریغصلا  فھكلا  يف  ًالخاد  يدسج  تینث  مث  حطسلا ،

.نیترم ھعم  لیللا  ءاضق  تبنجت  دق  نوكأ  كلذب  .رمت  يلیو » يیو  »

رجحلا نكلو  نافرطت ، نینیعب  اذوب  كنأكو  ةوك  يف  نیعطاقتم  نیقاسب  سلجت  نأ  ًافیخسو ، ًابیرغ  ودبی  دق 
يزجع لكشت  ىتح  ةلیوط  ةرتف  ذنم  كانھ  ددرتأ  تنك  امبرو  .ھبسانأ  يذلا  انأ  وأ  ام ، لكشب  ينبسانی 

، ةمیظع ةھاكف  ةفاخسلا  نوكت  ًانایحأف  .كلذب  متھأ  انأف ال  لمعلا ، ةفاخسل  ةبسنلاب  امأ  .راجحألا  لكشب 



ھنإف فخسلا  ككلمتی  امدنع  ًانایحأو  .كحضلا  يف  نوقرغتسی  مث  لیثامتلا  نولثمی  نیذلا  لافطألا  لثم 
فیخسلا رود  لثمأ  يننإف  اًمومھم ، نوكأ  امنیحو  .ةدیدج  ةیادب  أدبت  كلعجیو  مظتنملا  كتایح  عاقیإ  مطحی 

نلف تلعف ، دق  تناك  ذإو  دعب ، يتبعل  فشتكت  مل  يھو  .يتزیزع  ىلإ  ينم  مھلا  ىودع  لقتنت  ىتح ال 
اھنظأ ال  .ينع  ھفرعت  ام  رادقم  اھنیب ، نمو  يرام ، نع  اھفرعأ  ال  ةدیدع  ءایشأ  كانھ  .اًدبأ  فرعأ 

ىوس ينھذ  يف  مسا  يأ  ھل  سیلف  .ھنع  اًدحأ  ربخأ  مل  انأ  عیطتست ؟ تناك  فیكو  .ناكملا  نع  ًائیش  فرعت 
فرعی ناسنإ  دجوی  .ءایشأ ال  يف  ركفت  اھیف  ةعقب  ھنإ  .ءيش  يأ  وأ  ایسقط  وأ  اًسیدق  سیل  ھنإ  ناكملا – 

انأو نآلاو ، .ھنوھبشی  مھنأ  ضرتفی  نأ  وھ  ھلمع  عیطتسی  ام  نسحأو  .نیرخآلا  رشبلاب  قلعتی  ام  اقح 
نولب دوسأ  لخادلا ، ىلإ  فحزی  دملا  ةسارحلا  ءاوضأ  تحت  ىرأ  حیرلا ، نع  ًابجتحم  ناكملا ، يف  سلاج 

.ةملظملا ءامسلا 

ناكم ىلإ  جاتحت  اھنأكو  نونجم  ناویح  ةرظن  نینیع ، يف  ةرظن  لجر  لكل  ناك  ام  اذإ  بجعأ  تنك 
بساحی نأ  عیطتسیو  هدرفمب  ناسنإلا  نوكی  ثیح  أدھت ، نأ  سفنلا  تادعر  عیطتست  ثیح  يفخ  ئداھ 

عم ةقداص  هذھ  نوكت  امبرو  توملا ، يف  ةبغرلاو  محرلا  ىلإ  عوجرلا  تایرظن  ًاعبط  فرعأ  انأ  .ھسفن 
يمُسأ انأو  .دقعم  ءيش  لوقل  ةلھس  لئاسو  تناك  اذإ  الإ  ّيلع ، قدصت  اھبسحأ  ينكلو ال  لاجرلا ، ضعب 

سفن انوكی  دقو  ةالص ، رخآلا  ضعبلا  ھیمسی  دقو  سفنلا .» باسح   » ناكملا يف  ثدحی  ءيش  يأ 
يف قفطصتو  رودت  ةیدن  ةءالم  ةروص  نوكتف  ثدحی ، امع  يسفنل  ةروص  مسر  يف  تبغر  ولو  .ءيشلا 

.ال مأ  اًریخ  ناكأ  ءاوس  قح ، يل  ثدحی  امو  .لامجلا  اھضایب  بستكیو  فجت  مث  ةولح ، ةمسن 

يف ةیبص  لثم  هابتنالا  يعرتستل  اھیدیأب  حولتو  زفقت  تناكو  لمأتلا ، بجوتست  ةدع  لئاسم  دجوت  تناك 
.دیص بكرم  دحاو ، كرحم  يذ  براق  براق ، ةلآ  نم  ةثعبنملا  ةئیطبلا  ةمدمدلا  تعمس  ٍذئدنعو  .ةسردم 

نأ َّيلع  ناك  نصتیو .»  » روخص فلخ  بونجلا  ىلإ  كرحتی  اھیراص  ةمق  ىلع  يذلا  ءوضلا  ناك 
، ةانقلا ىلإ  ةملاس  اھلوصو  ىلع  ةلالد  ءارضخلاو  ءارمحلا  اھءاوضأ  تافطأ  ىتح  ًابناج  ءيش  لك  كرتأ 

ءاج مث  ةلحضلا ، هایملا  يف  ةاسرملا  تقلأو  ةلوھسلا  ىھتنمب  لخدملا  ىلع  ترثع  اھنأل  يلحم  بكرم 
رویط تقرغتساو  ئطاشلا ، ةریغصلا  جاومألا  تحسمو  .ئطاشلا  هاجتا  يف  اھقروز  يف  نالجر 

.ةیفاطلا نفسلا  يسارم  قوف  رقتستل  دوعت  نأ  لبق  ًاتقو ، ةجعزنملا  سرونلا 

تینمتو .اھیتفش  ىلع  ةضماغلا  اھتماستباو  ةمئان  يھو  اھیف ، ركفأل  يتزیزع ، يرام ، كانھ  تناك  دنب :
نأ دقتعأو  .كلذ  يف  كشأ  قالطإلا ؟ ىلع  ينربختس  لھف  تلعف ، ول  نكلو  .ينع  ثحبتو  ظقیتست  الأ 

علاطلا كانھ  ناك  .ادج  لیلقلاب  ينربخت  ءيش ، لكب  ينربخت  اھنأ  نم  اھیلع  ودبی  ام  لك  عم  يرام ،
ھتربد ًافئاز ، ًاعلاط  ھنأ  ةقیقحو  يلجأ ؟ نم  هدیرت  تناك  مأ  علاط  يف  بغرت  يرام  تناك  لھ  .ھیف  ریكفتلل 

ناك دقلو  .قالطإلا  ىلع  قرف  يأ  يل  ةبسنلاب  ينعت  نكت  ملو  اھملعأ ، بابسأل ال  تنھ  جنای  يجرام 
يأف .فیزلا  نم  ًالیلق  علاوطلا  عیمج  يوتحت  نأ  لمتحیو  رخآ ، علاط  يأ  ةدئاف  اًدیفم  فئازلا  علاطلا 

ام ًابلاغ  ھنكلو  .هدیری  ام  وھ  كلذ  ناك  اذإ  ةورث  عمجی  نأ  ھنكمی  ءاكذلا  نم  لوقعم  ىوتسم  ىلع  لجر 
ماظعلا لاملا  ونانفو  .ھضرغ  نع  ھب  دیحی  ام  اذھو  باجعإلا ، وأ  بایثلا  وأ  ءاسنلا  يف  ةقیقح  بغری 

لام درجم  ھیلع ، اولصحو  لاملا  اودارأ  دقل  .مھضرغ  نم  ءيش  مھب  دحی  مل  رلفكورو  ناجروم  لاثمأ 
نم مھیف  بد  فوخلا  نأ  اًمئاد  رعشأ  تنك  دقلو  .رخآ  ءيش  اذھف  كلذ  دعب  ھب  اولعف  اذام  امأ  .طیسب 

.ھنم اوصلختیل  هوشری  نأ  اولواح  مھنأو  هوراثأ ، يذلا  دراملا 



ىلإ اھسأر  عفرت  نأو  دالوألل ، ًانومضم  اًمیلعتو  ةدیدج ، رئاتس  يرامل  ةبسنلاب  ينعت  تناكو  دوقنلا ، دنب :
.ًالیئض ًالجخ  ولو  ينم  لجخت  نأ  نم  اًریخ  يب  ةروخف  نكت  نإ  لوقنو ، رمألا  ھجاونلف  ًالیلق و – ىلعأ 

.ایقیقح ناك  ھنكلو  بضغ ، ةعاس  يف  اذھ  تلاق  دقل 

.ةلاقب لحم  يف  ًافظوم  نوكأ  نأ  يل  هركی  يقامعأ  يف  ام  ءيش  ناك  .َّالك  ًانسح ، اًدوقن ؟ انأ  دیرأ  لھ  دنب :
ركسعم ىلإ  نیدنجملا  نیب  نم  ينلقن  يذلا  ام  فرعأ  ينكلو  نتباك ، ةبتر  ىلإ  تلصو  شیجلا  يفف 

اًطباض يسفن  نم  تلعج  ينكلو  ينیع ، داوسل  يرایتخا  متی  مل  .تالصلاو  ةلئاعلا  تناك  .طابضلا  بیردت 
نوبثی مھو  مھتیؤرو  نیرخآلا ، ىلع  يتدارإ  ضرفو  يھنلاو ، رمألا  بحأ  اقح  تنك  ول  ينكلو  .اًدیج 
بغرأ تنك  لعفأ ، مل  ينكلو  .نآلا  ًالینولوك  ترصو  شیجلاب ، تیقب  تنك  امبرف  يرماوأ ، عامس  دنع 

.نییندملل كورتم  كلذف  اًدبأ ، ًابرح  سیلو  ةكرعم ، لتاقی  دیجلا  يدنجلا  نإ  نولوقی  مھو  .ھنم  صلختلا  يف 

يوج ناكو  .لاملا  ىلع  لوصحلا  ةیلمع  يھ  ةراجتلاف  ةراجتلا ، نع  ةقیقحلا  يل  لوقی  وللورام  ناك  دنب :
اذاملف .ةحارصب  ًاعیمج  اھولاق  دقل  .لوجتملا  لیكولاو  ركیب  رتسم  كلذكو  حیرص ، لكشب  اھلوقی  يفروم 

؟ لدعلا وأ  فطعلا  وأ  ةبیطلا  ةیاغ  يف  انأ  نوكأأ  دسافلا ؟ ضیبلاك  اًمعط  يمف  يف  كرتو  يترئاث  اذھ  راثأ 
ةیاغ يف  لوسك ، انأأ  .اھنم  ءيش  يدنع  ًانسح ، ءایربكلا ؟ ةیاغ  يف  نوكأ  لھ  .كلذك  رمألا  نأ  دقتعأ  ال 

، لسكلا ىوس  ًائیش  تسیل  يتلا  ةلماخلا  ةقفشلا  نم  لئاھ  رادقم  َّيدل  رمألا ؟ يف  طروتأ  ثیحب ال  لسكلا 
.دوھجم وأ  بارطضا ، وأ  بعاتم ، يأ  يف  ةبغرلا  مدعو 

، نآلا ءاوھلا  يف  اذھ  ناك  دقلو  ةلیوط ، ةرتفب  ءوضلا  روھظ  لبق  رجفلاب  ساسحإو  ةحئار  ةمث  دلوتت 
فرعأ نأ  َّيلع  يغبنی  ناك  .قرشلا  ةیحان  اًھجتم  قفألا  بكوك  وأ  دیدج  مجن  ءاضأو  حیرلا ، ةدح  تفخ 

كلذ لعفت  اھنإ  .نكست  وأ  حیرلا  طشنت  بذاكلا  رجفلا  عمو  .فرعأ  ينكلو ال  اذھ ، بكوك  وأ  مجن  يأ 
ریثكلا رھظیل  اًریثك  تقولا  ھب  رخأت  دق  دعاصلا  مجنلا  اذھو  .ًالاح  ةدوعلل  بھأتأ  نأ  َّيلع  نوكیسو  .ًالعف 

دقفت اھتاراسم ، نع  موجنلا  فرحنت  نیح  : » لثملا وھ  ام  .راھنلا  ھیلع  علطی  نأ  لبق  ھتقارشإ  نم 
ًابلط نیمجنملا  ىلإ  نوبھذی  نیداجلا  لاملا  لاجر  نم  ادج  اًریبك  اًددع  نأ  تعمس  دقل  ًانسح ، اھترطیس ؟»
رثأتت لھ  ناریثلل ؟ قوس  هاجتا  يف  موجنلا  فرحنت  لھف  .اھنورتشی  يتلا  عئاضبلاب  قلعتی  امیف  مھتروشمل 

ةعومجم .مجن  لثم  دیعبو  ولح  يعلاط  يف  ءيش  ال  موجنلاب ؟ تابابدلاو  تابابدلل  ةداضملا  عفادملا 
تبعالت اھنإ  مث  ةثیبخ ، ةلوسك  ةأرما  دی  يف  علاطلاب  ؤبنتلا  يف  مدختست  يتلا  بعللا  قاروأ  نم  ةطولخم 

ناكملا ىلإ  قرولا  يب  فرحنا  دقل  ًانسح ، ھترطیس ؟ دقفی  مث ال  هراسم  نع  قرولا  فرحنی  لھ  .قرولاب 
ءزج كاذو  .ھنم  زئمشأ  عوضوم  يف  تدرأ  امم  رثكأ  ركفأ  ينلعجیل  يب  فرحناو  لیللا ، فصتنم  يف 
بح ىلإو  اًدبأ ، يل  رفاوتی  مل  لغشلا  يف  ءاكذ  ىلإ  يب  فرحنی  نأ  قرولا  عیطتسی  لھف  .فارحنالا  نم 

.لوكأملاو لكآلا  دجوی  انملاع  يف  دیرأ ؟ نكأ  مل  ام  دیرأ  ثیحب  فرحنأ  نأ  نكمیأ  ّيلع ؟ بیرغ  كلمت 
 - عیمجلا لكؤی  ةیاھنلا  يف  مث  لوكأملا ؟ نم  ةیقالخأ  رثكأ ال  لكآلا  نوكی  لھ  .اھب  أدبن  ةدیج  ةدعاق  كلتو 

.ءاھد مھدشأو  ةیشحو  مھرثكأ  ىتح  ضرألا ، مھمھتلت  عیمجلا -

ول تددو  .اھعمسأ  ملو  اھتعمس  دق  تنكو  مالك ،»  » لت قوف  حایصلا  يف  ةذخآ  ةكیدلاو  لیوط  تقو  ذنم 
.ناكملا جراخ  نم  ةرشابم  قرشت  يھو  سمشلا  ىرأل  ءاقبلا ؛ تعطتسا 

لك نم  ةنیعم  ةرتف  يفف  اًمامت ، اًحیحص  سیل  كلذ  نكلو  ناكملا ، فنتكت  ةیسدق  دجوت  ھنإ ال  تلق  دقل 



يراوصلا تاباغ  ءانیملا ، نزاخم  ةفصرألا ، ةینھذلا –  يتعتم  لجأ  نم  میدقلا  ءانیملا  ءانب  دیعأ  ةرایز 
، ةنیفسلا حطس  ىلع  مھنایتفو  يمد – يفالسأ ، ىرأ  مث  عولقلا ، شامقو  ةنیفسلا  عولق  تاریجشو 

كاذنیح راثی  نكی  مل  .نابرلا  رقم  ىلإ  يضفملا  رسجلا  ىلع  نوجضانلاو  اھتمق ، دنع  ًابابش  نوئلتمملاو 
كاذنیح ناسنإلل  ناك  طیبنرقلا  نم  ادج  ةریثك  قاروأ  میلقت  نع  وأ  نوسیام »  » عراش نع  ءارھ  يأ 

.سفنتی نأ  ناسنإلا  ةعاطتساب  ناك  .ةیمھأ  نم  ءيش  ةمظع ، نم  ءيش 

نم موقت  يتلا  كراعملا  ركذی  ناكف  زوجعلا  ناطبقلا  امأ  قمحألا ، يبأ ، ثیدح  ھلوح  رودی  ام  كلذ  ناك 
نم لھ  لؤافتلا ، مث  لجأ  .ایاضقلاو  لاورسو ، ةءالم  لك  يف  كشلاو  نؤملاب  بعالتلاو  ةبصنألا ، لجأ 
يتلا كلت  ةردان  ةكرش  اھنإ  لوقی  ناك  .لاملا  لجأ  نم  لب  ًاتاتب ، َّالك  ةرطاخملاو  دجملاو ، ءاسنلا ، لجأ 

.َيُِسن دق  ھببس  نوكی  نأ  دعب  اًمئاق  لظی  مكحتسم ، ءادع  اھولتی  مث  ةدحاو ، ةلحر  نم  رثكأ  رمتست  تناك 

نأ دبالو  .اھرفتغی  نأ  عیطتسی  ةمیرج ال  زوجعلا ، يلوھ  ناطبقلا  اھسنی  مل  ةدحاو  ةنیغض  كانھ  تناك 
يضمن انك  .میدقلا  ءانیملا  ةفاح  ىلع  سلاج  وأ  فقاو  وھو  ةدیدع ، تارم  اھرمأ  َّيلع  صق  دق  نوكی 

: لوقی ناك  توحلا ، بان  نم  ةعونصملا  هاصعب  ریشی  وھو  هركذأو  .هایإو  انأ  ًابیط ، ًاتقو 

يسأر عم  طخب  اھطبرا  نآلاو ، اھتیأر ؟ لھ  نصتیو »  » باعش نم  ةثلاثلا  ةرخصلا  كلت  ىلإ  رظنا  - 
اذھ ىلع  رحبلا  ةیحان  مدق  ةدعبم 304  ىلع  نآلاو  كانھ ؟ اھارتأ  .دملا  عافترا  ةعاس  تنیوب  يتروب 

.اھتدعاق لقألا  ىلع  وأ  ھیف  دقرت  يذلا  ناكملا  دجوی  طخلا ،

؟ ریدآ لیبلا  - 

.ریدآ لیبلا  معن ، - 

.انتنیفس - 

قدصأ ملو  .ءاملا  بوسنم  طخ  ىتح  تقرتحا  ةیسار –  يھو  تقرتحا  .ةكرش  تناك  انل ، ناك  اھفصن  - 
.ةفداصم اذھ  نوكی  نأ  اًدبأ 

؟ .اًدمع اھیف  تلعشأ  رانلا  نأ  يدیس ، ای  دقتعتأ ، - 

.لجأ - 

؟ كلذ لعفت  نأ  نكمی  كنكلو ال  نكلو –  - 

.عیطتسأ نكأ  مل  - 

؟ اھلعف نمو  - 

؟ فرعأ ال  - 

؟ اذاملو - 



.نیمأتلا لجأ  نم  - 

.نآلا ھنع  ًافلتخم  سیل  رمألاف  - 

.ًافلتخم سیل  َّالك ، - 

.ام فالتخا  دجوی  نأ  دبال  نكلو  - 

لجر ةدیحولا –  ةوقلا  يھ  كلت  .بسحف  هدرفمب  دحاو  لجر  يف  بسحف –  هدرفمب  دحاو  لجر  يف  - 
.رخآ ءيش  يأ  ىلع  دامتعالا  عیطتسأ  .هدرفمب ال  دحاو 

رتسم هدلو ، هاجت  روعشلا  سفن  لمحی  مل  ھنكلو  اًدبأ ، كلذ  دعب  ركیب  نتباكلا  ملكی  مل  ھنأ  يدلاو  ينربخأ 
.ةنیفس يف  رانلا  لعشی  نأ  ھیلع  نوھأ  ناك  دقف  ةیناث ، كلذ  لعفیل  نكی  مل  .ركیب  ركناب 

« ياھ  » عراش ىلإ  تبھذو  ًابیرقت ، يرجأ  تنك  .تضھنو  تیبلا ، ىلإ  بھذا  نأ  َّيلع  میحرلا ، يھلإ  ای 
رحبلا ةفاح  ىلع  دقری  ناك  ءوضلا  نم  اًراطإ  نكلو  ةدئاس ؛ اھتملظ  لازت  ایندلا ال  تناك  .ریكفت  امنود 
بتكم تزواجتو  يراكذتلا  برحلا  بصن  لوح  تردو  .دیدحلا  نولك  يدامر  نولب  جاومألا  لعجیو 
ةقایو ھبویج ، يف  هادی  نوكی ، نأ  دبال  ھنأ  تعقوت  امك  فقی  رولیت  يناد  ناك  باب ، لخدم  يفو  .دیربلا 

.لفسأ ىلإ  اھینذأ  اءاطغ  درف  دق  ةببدملا  ةقیتعلا  هدیص  ةیقاطو  ىلعأ ، ىلإ  ةعوفرم  لھلھملا  ھفطعم 

.ضرملاو دربلا  نم  ایدامر  قرزأ  ھھجو  ناك 

فرعت تنأ  مجامجلا .) رمدم   ) نم ءيش  ىلع  لصحأ  نأ  يغبنی  .فسآ  كجاعزإل –  فسآ  ثیإ ، : » لاق
«. اھیلإ يرارطضا  الول  كلذ ، بلطأل  نكأ  مل  يننأ 

.رالودلا ةئف  نم  ةقرو  ھتیطعأو  كقدصأ .» يننكلو  فرعأ ، يننإ ال  دصقأ  .فرعأ  - »

؟ ضرغلاب كلت  يفتس  لھ  - 

: لاقو ءاكبلا ، كشو  ىلع  نوكی  نیح  لفط  اتفش  اھب  دعترت  يتلا  ةقیرطلا  سفنب  ناشعترت  هاتفش  تناك 

ادبو لیللا .» لوط  امبرو  راھنلا  لوط  يیعو  نع  بیغأ  كلت  ينلعجتسف  لجأ ، .ثیإ  ای  كل ، اًركش  - »
.رمألا يف  ریكفتلا  درجم  نم  ھیلع  ودبی  نسحتلا 

يأ لعفأسو  .كلذك  تلز  الو  .يناد  ای  يل ، اًخأ  تنك  دقل  تیسن ؟ يننظتأ  .اذھ  نع  علقت  نأ  كیلع  يناد ، - 
.كتدعاسمل ملاعلا  يف  ءيش 

لوانت دق  ناك  ول  امك  ادبو  هدی ، يف  دوقنلا  ىلإ  علطت  .نیتلحانلا  ھتنجو  ىلإ  نوللا  نم  لیلق  برستو 
.نیتدراب نیتیساق  نینیعب  َّيلإ  علطت  مث  مجامجلا ) رمدم   ) نم ىلوألا  ھتعرج 

، يلثم ىمعأ  تنأ  .ناثیإ  ای  خم ، كل  سیل  كنإ  ًایناثو ، .نیعل  ناسنإ  يأ  صاصتخا  نم  اذھ  سیل  ًالوأ ، - 
.بسحف ىمعلا  نم  فلتخم  عون  ھنكلو 



.يناد ای  َّيلإ ، غصأ  - 

؟ فیرلا يف  انتعیض  ركذتأ  .يدی  يف  ةحبار  ةقرو  َّيدلف  ًالاح ، كنم  لضفأ  يننإ  اذامل ؟ - 

؟ موردبلا ةوجف  يف  بعلن  نأ  اندتعا  ثیحو  ضوقتو ؟ لزنملا  قرتحا  ثیح  - 

.يكلم اھنإ  .اًدیج  اھركذت  تلز  ام  - 

.ةدیدج ةیادب  أدبتو  اھعیبت  نأ  كنكمی  يناد ، - 

ةریبكلا ال ةجرملا  نكلو  .بئارضلا  ریظن  اھنم  ةریغص  ةعطق  ىلع  ةنس  لك  يلوتست  ةلودلا  .اھعیبأ  نل  - 
.يكلم لازت 

؟ اھعیبت ملو ال  - 

نلو لعفأ ، ام  اوددحی  نأ  بالكلا  دالوأ  ردقی  نل  اھكلتمأ  املاطف  .رولیت  لیناد  اھنإ  .ينم  ةعطق  اھنأل  - 
؟ تمھف لھ  ةصاخلا  يتحلصم  لجأ  نم  نجسلا  ىلإ  يلاسرإ  داغوألا  عیطتسی 

.يناد ای  عمسا  - 

.ةیناث هذخ  .كاھف  ينظعت –  نأ  يف  قحلا  كیطعی  رالودلا  اذھ  نأ  دقتعت  تنك  اذإ  .عمسأ  نل  - 

.ھب ظفتحا  - 

محل فلت  فیك  كل  لوقأ  ينإ ال  .اًریكس  اًدبأ  نكت  مل  كنإ  .ثدحتت  ءيش  يأ  نع  يردت  تنأف ال  .لعفأس  - 
رمدم  ) نم ءيش  ىلع  لصحأو  ًالحم  قرطأسف  كقیرط ، يف  ترس  ول  نآلاو  لعفأ ! لھ  ریزنخلا ،

.ًافظوم تسل  انأف  ًالاح ؛ كنم  لضفأ  يننأ  سنت - الو  مجامجلا – )

يقب مث  ھنع ، اًدیعب  علطتلاب  ملاعلا  دوجو  يفنی  لفط  لثم  قلغملا  بابلا  ةیواز  يف  ھسأر  عضوو  رادتسا 
.يقیرط يف  ترسو  تسئی  ىتح  كانھ 

ىلإ ھیلورفیشلا  ھترایس  جاجز  رادأو  ھتوفغ ، نم  قافأ  .قدنفلا  مامأ  ھترایس  فقوأ  دق  يیو »  » ناك
: لاقو .لفسأ 

.جراخلاب ترخأت  مأ  اًركبم  تظقیتسا  لھ  .ناثیإ  ای  كحابص ، باط  - 

.ًاعم نارمألا  - 

.ةعئار ةأرما  كسفنل  تدجو  دق  نوكت  نأ  دبال  - 

.رحب ةیروح  يلیو ، ای  دیكأتلاب  - 

.قیرطلا يف  اھاقلت  ةأرما  يأ  قداصت  كنأ  يل  لقت  ال  ناثیإ ، ای  نآلاو ، - 



.لعفأس يننأ  مسقأ  - 

؟ ةدیسلا لاح  فیك  .كمسلا  داطصت  تنك  كنأ  نھارأ  .كلذ  دعب  ًائیش  قدصأ  نأ  عیطتسأ  ال  - 

.ةمئان - 

.يلمع ةبون  يھتنت  نأ  دعب  ھنوكأس ، ام  اذھو  - 

.ھلعفی ناك  ام  وھ  اذھ  نأب  هركذأ  نأ  نود  ھترداغو 

ىلإ ةدضنملا  ىلع  ةقرولا  تناك  .خبطملا  رون  تأضأ  مث  ءودھب ، يلزنمل  ةیفلخلا  تاجردلا  تدعص 
.اًمامت ةدضنملا  طسو  يف  اھتكرت  يننأ  مسقأل  ينإو  .طسولا  نم  ًالیلق  راسیلا 

تلزن نیح  نایلغلا  يف  اھوتل  تأدب  دق  تناكو  يلغت ، نأ  رظتنأ  تسلجو  رانلا  ىلع  ةوھقلا  تعضو 
مأ اھنأ  روصتت  نأ  عیطتست  الو  .مونلا  نم  ظقیتست  نیح  ةریغص  ةاتف  لثم  ودبت  ةزیزعلا  يتجوزو  .يرام 

حئاورلا رثكأ  يھو  ًاثیدح ، بذشملا  بشعلا  لثم  ةببحم ، ةحئار  اھترشب  نم  ثعبنتو  .نیریبك  نیلفطل 
.ةئدھتو ًائفد  اھفرعأ  يتلا 

؟ ركبملا تقولا  اذھ  لثم  يف  ھلعفت  يذلا  ام  - 

يئاذح ىلإ  يرظنا  لیللا ، مظعم  اًرھاس  تللظ  يننأ  يملعت  نأ  كرسی  دق  يلأست ، نأ  كناكمإ  يف  ًانسح ، - 
.للبم ھنأ  يفرعتل  ھیسسحتو  بابلا ، راوج  ىلإ  كانھ  رطملا  نم  يقاولا 

؟ تبھذ نیأو  - 

.لیللا تلمأتو  ھیلإ  ًالخاد  تفحز  دقل  يتطب ، ای  ریغص ، فھك  دجوی  رحبلا  راوج  ىلإ  كانھ  - 

.كافك نآلاو  - 

ھتسنأتسا دقو  اًمجن ، نوكیل  ھتذخأ  دقف  بحاص ، ھل  نكی  مل  ھنإ  ثیح  رحبلا ، نم  جرخی  انمجن  تیأرو  - 
.نمسیل ھتدعأ  مث 

.ينظقیأ ام  كلذو  كوتل ، تظقیتسا  دق  كنإ  دقتعأ  فخسلا ، تأدب  دقل  - 

ھتیطعأ دقل  رولیت ، يناد  يلس  وأ  ھعم  تثداحت  دقل  يلیو ،» يیو   » يلسف يننیقدصت ، ال  تنك  نإ  - 
.اًرالود

.بسحف ھب  ركسیس  وھف  لعفت ، الأ  يغبنی  ناك  - 

.»؟ ةولحلا يترھز  ای  مونلا  انتمجن  عیطتست  نیأ  ھتبغر ، تناك  كلتو  فرعأ ، - 

يلوتست نیح  اًجعزم  نوكی  رمألا  نإف  كتفاخسل ، تدع  كنأل  ةدیعس  ينإ  ةبیط ، ةوھقلا  ةحئار  دجت  الأ  - 
.ةدیعس تسل  ينأ  نظت  نأ  كدیرأ  انأ ال  كاذ ، علاطلا  عوضوم  لجأ  نم  ةفسآل  ينإو  ةبآكلا ، كیلع 



.قرولا ھنابأ  رمأ  وھف  نأشلا ، اذھب  كلاب  يقلقت  ال  - 

؟ اذام - 

.انعلاط ققحأس  حزمأ ، انأ ال  - 

.ركفت ءيش  يأ  يف  ًاقلطم  ملعأ  انأ ال  - 

دیعل قباسلا  مویلاب  ًالافتحا  ًالیلق  لافطألا  برضأ  نأ  عیطتسأ  لھ  ةقیقحلا ، لوق  وھ  رومألا  بعصأ  نإ  - 
.اًماظع مھل  رسكأ  نل  ينأ  كدعأو  ةمایقلا ،

« خبطملا يف  ثبعی  ناك  يذلا  نم  روصتأ  نأ  عیطتسأ  نكأ  ملف  دعب ، يھجو  لسغأ  مل  يننإ  : » تلاق
ال تلز  ام  تنكو  يبیج ، يف  اھل  اھتبتك  دق  تنك  يتلا  ةقرولا  تعضو  مامحلا ، ىلإ  تدعص  امدنع 

يف نیھبشت  اذام  رخآ ، صخشل  يجراخلا  ءاشغلا  ولو  ىتح  فرعی  نأ  طق  ؤرما  عاطتسا  لھ  فرعأ ،
؟ كتلیخد يف  نینوكت  نم  نیعمست ؟ لھ  يرام ! كقامعأ ؟



عبارلا لصفلا 
ناك اھطامنأ ، مایألا  لكل  ناك  ام  اذإ  بجعأل  ينإو  اصاخ ، اًطمن  ھل  نأكو  كاذ  تبسلا  موی  حابص  أدب 
اذھو تیم  حیسملا  ًاعبط ، ، » تفاخلا بیئكلا  اروبید  ةمعلا  سمھ  يف  ءاجو  يضاملا ، ىلع  بحسنی  اًموی 

، اًدغ نكلو  نوتومی ، اًضیأ  ءاسنلاو  لاجرلا  لك  ًاتیم ، ھیف  نوكی  يذلا  ملاعلا  مایأ  نم  دیحولا  مویلا  وھ 
«. ام ًائیش  ىرتس  ذئنیحو  بسحف ، دغلا  ىلإ  رظتنا 

ثیحب ال كب  ادج  ةلصلا  قیثو  نوكی  صخش  لكش  ركذتت  املثم ال  مات ، حوضوب  اھلكش  ركذتأ  انأ ال 
كلت نأ  بسحأو  ةیموی ، ةدیرج  ھنأكو  سدقملا  باتكلا  يف  يل  أرقت  تناك  اھنكلو  ھیلإ ، علطتلا  لواحت 
دیع لك  يفف  دیدجو ، ریثم  اًمئاد  ھنكلو  دلاخ ، لكشب  ثودحلا  مئاد  ًائیش  ناك  ول  امك  ھنع ، اھتركف  تناك 

، لاوحألا نم  لاحب  ھتدج  دقفی  ھنكلو ال  عقوتم ، رجفت  ثدحیو  تاومألا  نیب  نم  اقح  عوسی  موقی  ةمایق ،
ًائیش َّيف  تسرغ  دقلو  نآلا ، ثدحی  ھنأكو  ناك  لب  ماع ، يفلأ  ھیلع  ىضقنا  دق  رمألا  نكی  مل  اھل  ةبسنلابف 

.كلذ نم 

قلعتی ام  لك  هركأ  تنك  يننأ  نظأ  لحملا ، حتف  يف  لبق  نم  ةبغرلا  َّيدل  تناك  ھنأ  ركذتأ  نأ  عیطتسأ  ال 
يتزیزع بحأ  انأو  باھذلا ؛ دیرأ  تنك  مویلا  اذھ  يف  ينكلو  مادنھلا ، يف  شیوشتو  لسك  نم  حابصلاب 
يغصأ يننأ ال  اًضیأ  ةقیقحلا  نكلو  ریثكب ؛ يسفن  نم  رثكأ  نایحألا  ضعب  يفو  يبلق ؛ لك  نم  يرام 

؛ اھنع يرستو  اھعتمت  يتلا  اھتاثداحمو  ةحصلاو  سبالملا  رابخأ  يكحت  امنیحو  مات ؛ هابتناب  اًمئاد  اھیلإ 
دقل فرعت ! كنأ  دب  نكلو ال  : » ةشھد يف  ًانایحأ  حیصت  اھنأ  ةجردل  قالطإلا ؛ ىلع  اھل  تصنأ  يننإف ال 
يف قالطإلا  ىلع  كش  ةمث  سیلو  سیمخلا ؛» موی  حابص  اذھ  تلق  يننأ  ادج  اًدیج  ركذأ  ينإ  كتربخأ ؛

.ةنیعم عیضاوم  نمض  ءيش  لك  يل  لوقت  يھف  يل ، تلاق  دقل  اذھ ،

امبرو .اھنع  داعتبالا  دیرأ  تنك  يننإ  لب  بسحف ، اھیلإ  غصأ  مل  يننإ  حابصلا  اذھ  يف  رمألا  نكی  ملو 
ال اھقحل - ءافیإ  كلذ  لوقأ   – اھنأل ھلوقأ ؛ ءيش  يأ  َّيدل  نكی  ملو  ثیدحلا  يف  بغرأ  يسفن  انأ  تنك 

عمجت امھنمو  ھعقوو ، مالكلا  ةمغنل  تصنت  يھف  اًدیج ، ًائیش  ًانایحأ  اذھ  نوكیو  اًضیأ ، يھ  َّيلإ  تصنت 
.ىرخأ ةقیرط  يأك  ةدیج  ةقیرط  كلتو  .حرم  مأ  بعتم  انأ  لھو  ةیجازملا ، يتلاحو  يتحص  نع  اھقئاقح 

ام عمتسم  ىلإ  ثدحتأ  امنإو  اھیلإ ، ثدحتأ  يننأل  َّيلإ  يغصت  اھنإف ال  رمألا ، يف  ركفأ  امنیحو  نآلاو 
رمألا قلعتی  امنیح  ھلك ، كلذ  ریغتی  ًاعبطو  .اًضیأ  يھ  َّيلإ  ملكتت  عقاولا ال  يف  اھنأ  امك  .يلخاد  عبقی  يفخ 

.ةریطخلا تامزألا  ضعبب  وأ  لافطألاب 

بطاخأ يثیدح  مظعمف  .عمتسملا  ةعیبط  ریغتب  ریغتی  ثیدحلا  نأ  فیكو  نایحألا ، بلغأ  يف  ركفأ  تنك 
.زوجعلا ناطبقلا  وأ  كور ، ثومیالب  يف  تناك  يتلا  اروبید  مجحلا  ةلیئضلا  يتمع  لثم  اوفوت ، اًسانأ  ھب 

، زوجعلا ناطبقلا  ىلع  تیدان  بیئك ، جعزم  عازن  ءانثأ  يف  يننأ  ةرم  تاذ  ركذأو  .مھلداجأ  يسفن  دجأو 
الو .كیلع  يغبنی  ًاعبط ، : » حوضولا يف  ةیاغ  توصب  باجأف  رمتسأ ،»؟ نأ  َّيلع  يغبنی  لھ  : » تلقو
يف سیلو  .تلعفو  لعفأ ، نأ  َّيلع  يغبنی  ھنإ  بسحف  لاق  اًدبأ ، كلذ  لعفی  مل  وھف  لداجی ، ملو  سمھت .»



تحبصأو اھلیكشت  مت  يتلا  كتلیخد  نم  رربملا  وأ  ةروشملا  بلط  ھنإ  .مھبم  وأ  ضماغ  ءيش  اذھ 
.ةدكؤم

ةتماصلا يعئاضب  نإف  لاؤسلا ، يئاقلإل  ىرخأ  ةقیرط  وھ  يذلا  صلاخلا ، ثدحتلاب  قلعتی  امیف  امأ 
يأ لعفی  املثم  .ھجو  ریخ  ىلع  ضرغلا  يدؤت  لحملا ، يف  اھتاجاجزو  ةظوفحملا  اھبلع  يف  ةغیلبلا 

.عمست ام  رركت  الو  لداجت  يھف ال  .ریط  وأ  رباع  ناویح 

اًركبم ظاقیتسالا  نم  ھینجت  ام  اذھ  .ةعاس  فصن  كمامأ  تلاز  ام  نآلا ؟ ًابھاذ  تسل  كنإ  : » يرام تلاق 
«. اذكھ

حتفأ نأ  لبق  ففرألا  ىلع  ءایشألا  عضأ  نأو  ةھكافلا ، قیدانص  نم  ھلمكأب  اًدشح  حتفأ  نأ  َّيلع  : » تلقف
لھ فرلا ؟ سفن  ىلع  مطامطلاو  تاللخملا  عضو  قفاوتی  لھ  .ةریطخ  تارارق  ذختأ  نأ  َّيلع  مث  .لحملا 

ةبسنلاب ناولألا  تاقالع  ةیمھأ  رادقم  نیفرعت  كنإ  خوخلا ؟ عم  بلعلا  يف  ظوفحملا  شمشملا  رجاشتی 
«. ناتسفل

نإ .عبطلا  ةدح  نم  لضفأ  اذھف  ةرورسم ، ينكلو  .ةھاكف  ءيش  لك  نم  لعجتل  كنإ  : » يرام تلاقو 
«. ةَّداح عابط  مھل  لاجرلا  نم  ادج  اًریثك 

اذھ ىلع  كتعاس  طبضت  نأ  كتعاطتسا  يف  .دعب  جرخ  دق  ركیب » در   » نكی ملو  اًركبم ، يجورخ  ناك 
يوج رھظی  نل  كلذك  .طبضلاب  ةعاس  فصن  لالخ  يف  ةررقملا  ھتلوج  أدبیس  وھف  .بلك  يأ  وأ  بلكلا ،
نوكی نل  يوج  نأ  كلذ  ىنعم  سیل  نكلو  ھباوبأ ، حتفی  نل  فرصملاف  .دعب  رھظی  مل  دصقأ  يفروم ،

ةیضمتل اھورداغ  سانلا  نم  اًریثك  نأل  ًاعبط  اذھو  ةیاغلل ، ةئداھ  ةدلبلا  تناك  .رتافدلا  ىلع  ابكنم  كانھ 
سانلاف .تالطعلا  مخضأ  يھ  لمعلا  دیعو  ویلوی ، نم  عبارلا  مویو  دیعلا ، كلذ  ناك  .ةمایقلا  دیع  ةلطع 

دق تناك  ملإ »  » عراش ریفاصع  ىتح  ھنأ  دقتعأ  ينإ  لب  .كلذ  يف  اوبغری  مل  ولو  ىتح  ةدلبلا  نورداغی 
.ةدلبلا ترداغ 

لحم يف  ةوھقلا  نم  ناجنف  لوانت  دعب  هوتل  ًایتآ  ناك  .ةمدخلاب  موقی  ثیمس  نوسكاج  لونوتس  تیأر 
.اھمجح نم  ربكأ  ةیدیدحلا  هدویقو  ھتاسدسم  تدب  ىتح  اشھو  ةیاغلل  ًافیحن  ناك  .ةوھقلل  رتسام » روف  »

.ةنونسم ةزوإ  ةشیرب  ھنانسأ  للخیو  حرم ، ةیوازب ، طباضلا  ةعبق  سبلی  وھو 

.دوقنلا بسكل  قاش  لیوط  موی  يمامأ  .ينوتس  ای  مخض ، لمع  - 

.لحر دق  اًضیأ  وھ  ناك  ول  ىنمتی  ھنأ  دصقی  ناك  ةدلبلا » يف  دحأ  ال  ھھ ؟ : » لاق

؟ ةعینش ىرخأ  ثادحأ  يأ  وأ  ينوتس ، ای  لتق  مئارج  يأ  دجوت  لھ  - 

تناك میحجلل ، ای  نكلو ، .رسجلا  دنع  ةرایس  نایتفلا  ضعب  مطح  ریبك ، دح  ىلإ  ةئداھ  ةلاحلا  نإ  : » لاق
دولف يف  فرصملا  ةثداح  نع  تعمس  لھ  .رسجلا  حالصإ  نمث  نوعفدی  يضاقلا  مھلعجیس  .مھ  مھترایس 

.»؟ نوتبماھ



.َّالك - 

؟ نویزفیلتلا يف  ىتح  الو  - 

؟ ریثك ىلع  اولوتسا  لھ  .نآلا  ىتح  زاھج  انیدل  سیل  - 

راذنإلا غلبأو  نایتف ، ةثالث  .ةرشابم  قالغإلا  دعوم  لبق  سمألاب  كلذ  ناك  .لاق  امیف  ًافلأ ، ةرشع  ةثالث  - 
.رجفنتس ھسأر  نأ  نم  وكشی  وھو  يمومعلا ، قیرطلا  ىلإ  نآلا  يلیو  بھذ  دقل  تایالو ، عبرأ  ىلإ 

.مونلا نم  اًرفاو  اظح  لانی  ھنإ  - 

.لیللا لوط  جراخلاب  تللظ  دقل  .الف  انأ  امأ  فرعأ ، - 

؟ مھب نوكسمیس  مھنظتأ  - 

.ًاقلطم سأیت  الو  حلت  لظت  نیمأتلا  تاكرشف  مھب ، نوكسمیس  ًابلاغف  اًدوقن  تناك  اذإ  .كلذ  نظأ  هوأ ! - 

.اھیف كوكرشی  مل  اذإ  ةفیطل  ةیلمع  نوكت  نأ  نكمی  - 

«. كلذك نوكت  دیكأتلاب  : » لاق

.ضرملا ةیاغ  يف  ودبی  وھف  .رولیت  يناد  نع  ثحبت  ول  دوأ  ينوتس ، - 

فیطل باش  .لجخم  رمأل  ھنإ  .ھنع  ثحبلل  بھذأس  ينكلو  .بسحف  تقو  ةلأسم  اھنإ  : » ينوتس لاقو 
.ةبیط ةلئاع  نمو 

.ھبحأ انأف  ينبذعی ، اذھ  نإ  - 

.رطملا ھللبی  نأ  هركی  يلیوو  .ناثیإ  ای  رطمتس ، ایندلا  .ھلجأ  نم  ًائیش  لعفت  نأ  عیطتست  كنإ ال  ًانسح ، - 

ناك .ةوشن  يف  انأو  يفلخلا  بابلا  تحتفو  دیعس  انأو  ةراحلا  ىلإ  تبھذ  يتركاذ ، يعت  امیف  ةرم  لوأل 
لواحیل ردتقملا  لیحنلا  طقلا  كلذ  ھیف  رظتنی  مل  حابص  ركذت  يننكمی  الو  .رظتنی  بابلا ، راوجب  طقلا 

قثوأ بسحو  .اًدیعب  هدرط  وأ  اصعب  ھفذق  يف  ًاقالطإ  انأ  لشفأ  ملو  يفلخلا ، بابلا  نم  لوخدلا 
لھ .كارعلا  نم  ناتقزمم  ھینذأ  نأل  وھ »  » طقلا وعدأ  انأو  .لوخدلا  نم  اًدبأ  نكمتی  مل  يتامولعم ،
هاجت سحن  املثم  ةبیجع  ةبیرغ  اھدجن  اننأ  ةجردل  انب ، ھبشلا  ةبیرق  اھنأ  مأ  انع  ةبیرغ  تاناویح  ططقلا 

.اًدبأ كلذ  ىلإ  لصوتی  ملو  لخدی  نأ  ةرم  ةئامنامث  وأ  ةئامتس  امبر  طقلا  كلذ  لواح  دقلف  ةدرقلا ؟

نیب ددرتت  لیذلا  ةیاھنو  ھلیذ ، نم  ةرئاد  طسو  اًسلاج  ناك  ةلھذم .» ةأجافم  قحتست  تنأ  : » طقلل تلق 
اھیلع تطغضو  نبل ، ةبلع  فرلا  قوف  نم  تلوانتو  ملظملا ، نزخملا  ىلإ  تلخد  .نیتیمامألا  ھیمدق 

لخادلا يف  ھتعضوو  نزخملا  ىلإ  ناجنفلا  تلمح  ذئدعبو  ناجنف ، يف  عفدنی  نبللا  تكرت  مث  اھتحتفف ،
.اًحوتفم بابلا  تكرتو  ًابیرقت 

.فرصملا فلخ  يذلا  روسلا  قوف  قلزناو  اًدعتبم  راس  ٍذئدعبو  نبللا ، ىلإ  علطتو  مامتھاب ، ينبقار 



فرصملا باب  حاتفم  هدی  يف  دعأ  دقو  ةراحلا  يفروم  يوج  لخد  نیح  فرصنی  وھو  ھبقارأ  تنك 
.ھشارف ىلإ  وأی  مل  ھنأك  .ًانضغم  التعم ، ودبی  ناك  .يفلخلا 

.يلوھ رتسم  ياھ ، - 

.مویلا نوقلغت  مكتبسح  - 

ىتح لمعأ  تللظ  دقل  .رتافدلا  يف  اًرالود  نیثالثو  ةتس  يف  ةطلغ  دجوت  .اًدبأ  قلغأ  نل  يننأ  ودبی  - 
.سمألا ةلیل  لیللا  فصتنم 

؟ زجع - 

.ةدایز َّالك ، - 

.دیج كلذ  نأ  دبال  - 

.أطخلا فشتكا  نأ  َّيلع  .كلذك  سیل  ھنإ  ًانسح ، - 

؟ ةنامألا هذھب  فراصملا  لھ  - 

دجأ نأ  يغبنیف  ةلطع  يأ  ىلع  لوصحلا  يونأ  تنك  ولو  .كلذك  اوسیل  نیذلا  مھ  طقف  سانلا  .كلذك  اھنإ  - 
.أطخلا

.ةیلمعلا ةیلاملا  رومألا  نع  ًائیش  فرعأ  تنك  ينتیل  - 

.دوقنلا بلجت  دوقنلا  ةدحاو ، ةلمج  يف  فرعأ  ام  لكب  كربخأ  نأ  عیطتسأ  - 

.اًریثك يندیفی  كلذ  - 

.ةحیصن مدقأ  نأ  دیكأتلاب  عیطتسأ  ينكلو  .انأ  كلذكو  - 

؟ اذام لثم  - 

نإ لثمو : ًاببس ، ھیدل  نأ  دبالف  عیبی  نأ  ام  صخش  دارأ  ول  لثمو : لوألا ، ضرعلا  اًدبأ  لبقت  ال  لثم : - 
.ھیف بغارلل  ةبسنلاب  نوكت  ءيشلا  ةمیق 

؟ عیرسلا ةساردلا  جھنم  وھ  اذھ  لھ  - 

.ىلوألا ةرقفلا  نود  ةرملاب  ًائیش  ينعی  ھنكلو ال  كلذكل ، ھنإ  - 

؟ دوقنلا بلجت  دوقنلا  - 

.انم نیریثكلا  دعبتسی  ام  اذھو  - 



؟ سانلا ضعب  ضرتقی  الأ  - 

.دوقنلا عاونأ  دحأ  اذھو  نھر ، كیدل  نوكی  نأ  يغبنی  نكلو  لجأ ، - 

.ةلاقبلا مزتلأ  نأ  يل  لضفألا  نم  ھنأ  دقتعأ  - 

؟ نوتبماھدولف فرصم  يف  ثدح  امب  تعمسأ  .كلذك  رمألا  نأ  ودبی  - 

؟ ركذتأ بسحف ؟ سمألاب  اذھ  نع  ثدحتن  انك  دقف  كحضم ، رمأل  ھنإ  .ينوتس  ينربخأ  دقل  - 

مھنوكسمیس .نایتف  ةثالث  .جرعأ  دحاوو  ةنكلب ، ملكتی  مھدحأ  نایتف ، ةثالث  مھنإ  لاق  .انھ  قیدص  يل  - 
.نیعوبسأ لالخ  امبرو  عوبسأ ، لالخ  امبر  .دیكأتلاب 

! ةعاربلل ای  - 

.ءایبغألا دض  نوناق  كانھ  .ءایبغأ  مھنإ  .يردأ  انأ ال  هوأ  - 

.سمألاب ثدح  ام  ىلع  فسآ  انأ  - 

ودبت كنإ  يل ، لق  .ةدعاقلا  كلت  اًدبأ  ملعتأ  نل  .ملكتت  ال  ىرخأ ، ةدعاق  كلتو  اًریثك ، ملكتأ  يننإ  .كلذ  سنا  - 
.ةدیج ةحص  يف 

.مونلا نم  ریثك  يل  رسیتی  ملف  نوكأ ، نأ  يغبنی  ناك  ام  - 

؟ ضیرم صخش  كیدلأ  - 

.يلایللا كلت  نم  ةلیل  درجم  .الك  - 

....يملع يف  نكی  ملأ  - 

دعاوق تناك  .ھتیھارك  سرامأ  مأ  لمعلاب  موقأ  تنك  لھ  يردأ  نكأ  ملو  رئاتسلا ، تعفرو  لحملا  تسنك 
كلذ مت  امبرو  ففرألا ، ىلع  يئاقدصأ  عم  رومألا  تشقانو  .يسأر  يف  ةعرسب  رودتو  رودت  يوج 

.يردأ انأف ال  .ال  امبرو  عفترم ، توصب 

نم ربكأ  ددع  ھب  موقی  ال  َمِلف  ةلوھسلا ، كلت  لثمب  رمألا  ناك  ول  ءازعألا ، يتریشع  دارفأ  ای  : » تلق
؟ ىَسُنیل ءيش  ةمث  اًمئاد  دجوی  لھ  تارمو ؟ تارم  ءاطخألا  سفن  يف  ًابیرقت  درف  لك  عقی  اذامل  سانلا ؟

.اھل بلق  دوقنلا ال  نإ  وللورام  لاق  دقل  .ةقفشلا  لاكشأ  نم  ًالكش  يساسألا  يقیقحلا  فعضلا  ناك  امبر 
نأ كل  ىتأتی  فیك  فعضلا ؟ نم  عون  يھ  لاملا  لجر  باتنت  ةقفش  يأ  نأ  نذإ  قدصلا  نم  نوكی  الأ 
ودبی ودعلا  نأ  كلذ  ىلع  دعاسی  دق  ًانسح ، برح ؟ يف  سانلا  نوحبذی  نییداعلا  ءاطسبلا  دارفألا  لعجت 
ناك نذإ ؟ ةیلھأ  برح  يف  لاحلا  نوكی  فیك  نكلو  .ىرخأ  ةغلب  ملكتی  ھنأ  وأ  لكشلا ، يف  ًافلتخم 
كیلإ ریدتسأس  .اھمایق  ىلع  دعاسی  ام  كلذ  .اًعوج  مھارسأ  نوتیُمی  راوثلاو  لافطألا ، نولكأی  نویداحتالا 
ينم نودیرت  مكنأ  فرعأ  .بلعلا  يف  ظوفحملا  يطورخملا  بارغلا  شیع  ایو  رجنبلا  تابح  ای  ةظحل  يف 



تناك ول  .اھب  دھشتسأ  ةطقن  ىلإ  لوصولا  كشو  ىلع  ينكلو  .كلذ  دیری  دحاو  لك  .مكنع  ثدحتأ  نأ 
، ةلیذرلاو ةلیضفلا  كلذكو  اًضیأ ، ةیبسن  تایقالخألا  نوكتس  نذإ  ءایشألا ، نیناوق  يھ  ریكفتلا  نیناوق 

«. اھب دھشتسأ  ةطقن  هذھ  اھنم ، برھم  .كلذك ال  نوكت  نأ  يغبنیو  .ةیبسن  ایند  يف  يبسن  اًضیأ  كلذ 

ةادأ وھ  يذلا  طیرشلاو  سوام  يكیم  عانق  ھیلع  يذلا  قودنصلا  اذ  فاجلا ، ةدیصعلا  قوحسم  ای  تنأ  »
يغبنی نكلو  تیبلا ؛ ىلإ  كذخآ  نأ  َّيلع  نوكیس  تاتنس ، ةرشع  وھ  يذلا  نمثلاو  نطبلا ، نم  مالكلل 

نأ دكؤملا  نم  ةقیقحلا ، وھ  ةھاكف ، ھنأ  ىلع  ةزیزعلا  يرامل  ھتلق  ام  نإ  .تصنتو  سلجت  نأ  نآلا  كیلع 
، ةروثلا لالخ  ةراجتلا  ىلع  ةراغإلاب  نیفلكم  اوناك  ادج ؛ نیلجبملا  نفسلا  كالمو  ةنبابرلا  كئلوأ  يفالسأ 

اوناك نییناطیربلل  ةبسنلاب  مھنكلو  ةلیضفلاو ، ةینطولا  ةیاغ  يف  اوناك  ماع 1812 . لالخ  اًضیأو 
يتلا ةورثلا  كلت  ةلئاعلا ، ةورث  نیوكت  أدب  ةقیرطلا  كلتبو  .نوذخأی  ام  ىلع  نولوتسی  اوناكو  ةنصارق ،

«. كلذب رخفن  نأ  عیطتسنو  .دوقنلا  تتأ  كانھ  نمو  .يبأ  اھددب 

ةقینألا ةریغصلا  بلعلا  تصصر  مث  ھتحتفف ، ھتقزمو  مطامطلا ، ةصلص  بلع  يوتحی  قودنصب  تیتأ 
لب بسحف  بلقلا  دقتفت  دوقنلاف ال  .ءابرغلا  نم  طمن  متنأف  نوملعت  امبر ال   » .غرافلا اھفر  ىلع  ةعیدبلا 

.تقولا ال نم  ةرتف  اھیلع  تیقبأ  ول  ایئاقلت  مارتحالاب  ةریدج  نوكت  دوقنلا  نإ  .اًضیأ  ةركاذ  يأو  فرشلا 
يننكمی لھ  ةداسلا ، اھیأ  .باجعإلا  دشأ  اھب  بجعأ  يننإف  .دوقنلا  ةمیق  نم  طحأ  يننأ  اوبسحت  نأ  يغبنی 
مطامطلا ریصع  بلع  ای  مكراوجب  انھ  مھعضأس  رنلف ، .ددجلا  نیدفاولا  ضعب  انتعومجمل  مدقأ  نأ 

ىلإ تعطقو  تدلو  كرویوین ، نم  اھنإ  .دیدجلا  اھتیب  يف  هذھ  دبزلا  رئاطش  تاللخمب  فتحنلف  .زكرملا 
...مكتالئاع ىقرأ  نم  ةلئاع  نإ  .انھ  يئاقدصأ  عم  دوقنلا  عوضوم  شقانأ  تنك  .كانھ  تئبعو  حئارش 

نم ةمخضلا  اھتیادب  تأدب  دقل  ًانسح ، .ھفرعی  ملاعلا  يف  درف  يأ  نأ  نظأو  اھمسا ! نوفرعت  مكنأ  دبال  هوأ ،
ىظحت ةلئاعلا  هذھ  ةورثو  نییناطیربلا ، عم  برح  يف  اندلب  تناك  امنیح  نییناطیربلل  يرقبلا  محللا  عیب 
مظعأ نم  نوكتت  تناك  امبرو  ىرخأ ، ةرسأ  كانھ  .اھترسأ  دارفأ  كلذكو  .ةورث  يأ  لثم  باجعإلاب 

اھب نأل  اھذبن  دق  شیجلا  ناك  .شیجلا  نم  ةیقدنب  ةئامثالث  اھسسؤم  ىرتشا  دقل  .ًاعیمج  فراصملا  لاجر 
ناك ادج  ةریصق  ةرتف  دعبو  .ةعطقلل  ًاتنس  نیسمخب  امبر  سخب ، نمثب  وھ  اھارتشا  اذكھو  اًریطخ ، ًافلت 

، ةنیاعم نود  قدانبلا ، ىرتشاو  برغلا ، ىلإ  ةیلوطبلا  ھترجھ  أدبیل  دعتسا  دق  تنومیرف »  » لارنجلا
تناك كلتو  .ھتاوق  يدیأ  يف  ترجفنا  دق  تناك  ام  اذإ  ًاقلطم  دحأ  عمسی  ملو  .ةعطقلل  اًرالود  نیرشعب 

لوصحلل اھلغتستو  اھیلع  لصحت  كنأ  املاط  اھیلع  لوصحلا  ةیفیك  مھت  ال  .دوقنلا  بلجت  يتلا  دوقنلا 
.قحلا لك  قحم  میدقلا ، ينامورلا  مسالا  وذ  وللورام ، اندیسو  يتمعن  يلوف  .مكھتأ  يننإ ال  .دیزملا  ىلع 

امبر ةلاقبلا ؟ فانصأ  ىلإ  ثدحتأ  َمِل  .ةزاجإب  ةیداعلا  كولسلا  دعاوق  موقت  دوقنلاب ، رمألا  قلعتی  نیحف 
ریغو جمس  عوضوم  دوقنلا  .تاعاشإلا  نولقنت  الو  يتاملك ، نوددرت  ال  متنأف  .رسلا  نومتكت  مكنأل 

اذإ ھنأ  ىلع  يننوقفاوت  الأ  نكلو  .ةرحاس  اھدجیف  ریقفلا  امأ  .بسحف  كیدل  ةرفاوتم  نوكت  امنیح  دومحم 
نأ ىشخأ  اھلویمو ؟ اھتیصخشو  اھتعیبط  نع  ًائیش  فرعی  نأ  ھیلع  يغبنیف  دوقنلاب ، ًالعف  ءرملا  متھا 

كتعاطتسابو .لاجرلا  نم  ةردان  ةلق  نیرتقملاو  ءامظعلا  نینانفلا  ءانثتساب  اھتاذل  دوقنلاب  نومتھملا  نوكی 
«. مھتافرصت فوخلا  دیقی  نیذلا  نیرتقملا  كئلوأ  اًدیعب  لكرت  نأ 

يكل نزخملا  ىلإ  اھتلمح  ةغرافلا ، ىوقملا  قرولا  قیدانص  نم  ةمخض  ةموك  نآلا  ضرألا  ىلع  تناك 



: وللورام لوقی  دق  امك  يھو  تیبلا ، ىلإ  مھنؤم  اھیف  نولمحی  سانلا  نم  ریثكف  .ظفحتو  اھتافاح  ىوست 
«. ىتف ای  سایكأ ، رفوت  اھنإ  »

نأ ىتح  لب  ىتف »  » ينوعدی نأ  هدیرأ  يننإ  .كلذ  نم  رثكأ  اھل  ھبآ  نل  .ةیناث  دوعت  ىتف »  » ةملك يھ  اھو 
، يمامألا بابلا  ىلع  قرط  َّيلإ  ىھانت  قیدانصلا ، صرأ  تنك  امنیب  ىتف .»  » يننأ ىلع  َّيف  ركفی 

لوأل ينأ  ملعت  لھ  دیدحلا ، ةكسلا  تاعاس  زارط  نم  يتلا  ةقیتعلا  ةیضفلا  ةمخضلا  يتعاس  ىلإ  تعلطتو 
ةعساتلا اھنأ  يمامأ  اًحضاو  أدب  دق  اھو  .ةعساتلا  ةعاسلا  تراص  املاح  تحتف  دق  نكأ  مل  يتایح  يف  ةرم 

يذلا يجاجزلا  بابلا  راتس  نم  عیطتسأ  تنك  .ةلاقبلا  فانصأ  عم  ةشقانملا  كلت  ينتقرغتسا  دقل  .عبرلاو 
ملو لبق ، نم  اھیلإ  تعلطت  دق  ةقیقحلا  يف  نكأ  مل  .تنھ  جنای  يجرام  تناك  اھنأ  ىرأ  نأ  دیدحلا  ھعطقی 

يساسحإ نم  دكأتت  نأ  درجمل  علاطلا ، ةءارقب  اھمایق  ببس  وھ  كلذ  ناك  امبرو  .اھتصحفت  دق  نكأ 
.ةریبك ةعرسب  ریغتأ  نأ  يغبنی  .اھدوجوب ال 

.اھتحتفف باوبألا  تعفد 

.كجاعزإ دصقأ  نكأ  مل  - 

.حتفلا يف  ترخأت  ينكلو  - 

؟ حیحص - 

.ةعساتلا تزواجت  اھنإ  .دیكأتلاب  - 

مل اذلو  نیرفان ، اھایدث  نأك  نیریدتسم  نیعیدب  جراخلا ، ىلإ  اھافدر  زربو  ؤكلت ، يف  ریست  يھو  تلخد 
امبرو ةبجو ،»  » مسا يوج  ىتفلا  ھیلع  قلطی  ام  يھ  يجرامو  .امھدوجو  دیكأت  ىلإ  ةجاح  يف  نكت 
لیوط اھفنأو  ةقسانتم ، اھعیطاقت  تناك  .ىلوألا  ةرملل  اھارأ  تنك  امبر  .اًضیأ  نالآ  ينبا  كلذك  اھامس 
اھرعش ناك  .صخألا  ىلع  ىلفسلاو  ھیلع ، امھ  امع  ءالتما  رثكأ  لكشب  اتددح  دق  ناتفشلاو  ًالیلق ،

ًاقیقر اھنقذ  ناك  .ًاعیدب  ناك  ھنكلو  ةعیبطلا ، يف  ثدحی  ال  امم  قماغ  يئانتسك  ينب  نولب  اًغوبصم 
انیع تیقل  دقو  .ادج  ةعستم  نیتنجولا  ماظعو  تالضعلا ، نم  ریثك  نیتنجولاب  ناك  نكلو  اًددحمو ،
يذلا بلصلا  نول  ىلإو  ةقرزلا ، ىلإ  براضلا  قدنبلا  نولك  يذلا  نوللا  كلذب  تناكو  .ةیانع  لك  يجرام 
.مكللا ىتحو  فنعلا ، ىتح  لمحتی  نأ  عاطتساو  لمحت  اًھجو  َدلَج ، ھیف  اًھجو  ناك  .ءوضلا  يف  ریغتی 

تاذ اھنأ  تلیختو  .ّيلإ  نادوعت  مث  ةلاقبلا ، فانصأ  ةیحانو  يتیحان ، اھلوح ، امیف  نابرضت  اھانیع  تناك 
.اًضیأ ةیوق  ةركاذ  تاذو  ادج  ةقیقد  ةظحالم 

؟ سمألا ةلكشم  سفن  كیدل  نوكت  الأ  مشعتأ  - 

«. ًالعف يدل  يتلا  ةوھقلا  تدفن  ةرملا  هذھ  موی  لك  لوجتم  لیكوب  يقتلأ  انأ ال  .الك  الك ، : » تكحضو

.كلذك سانلا  مظعم  - 

؟ دصقت اذام  - 



.مھتوھق تدفن  نمم  نونوكی  حابص  لك  يف  لوألا  ةرشعلا  دارفألا  نإ  ًانسح ، - 

؟ حیحص - 

.يل لوجتملا  كلیكو  كلاسرإ  ىلع  كركشأ  نأ  دیرأ  ةركف ، ىلع  .دیكأتلاب  - 

.ھتركف تناك  كلت  - 

؟ ةوھقلا نم  عون  يأ  .اھتحرتقا  كنكلو  - 

.ھب يتآ  يذلا  عونلا  ناك  امھم  ةئیدر  ةوھق  عنصأ  ينإ  مھی ، ال  - 

؟ لایكملا نیلمعتست  لھ  - 

«. ياشلا نم  يناجنف   » لثم تسیل  لوقأ  تدك  ...يھ  سیل  ةوھقلا  نإ  .ةئیدر  لظت  اھنكلو  دیكأتلاب ، - 

.ةطلخلا هذھ  يبرج  .ًالعف  اھتلق  دقل  - 

كرحت بسحف - ةریغصلا  ةكرحلا  كلت  عمو   – ينم اھذخأتل  اھدی  تدم  امدنعو  فرلا  نم  ةبلع  ُتطقتلاو 
لك ناك  .ينم  لضفأ  وھ  ام  كانھ  سیل  انھ ، ينإ  ءودھ : يف  ھسفن  نع  نلعأو  اھدسج ، يف  ءزج  لك 

وأ ال تاراشاب  ثعبت  نأ  عیطتست  ةأرملا  نإ  لوقت  يرام  .يسافنأ  تسبحو  .دیدج  نم  هارأ  اًدیدج ، ءيش 
.ءاشت امبسح  ثعبت ،

عماللا دلجلا  يذ  ببدملا  اھئاذح  فرط  نم  دتمی  لاسرإ  ماظن  كلمت  يجرام  نإف  كلذك ، رمألا  ناك  اذإو 
.معانلا يئانتسكلا  جومتملا  اھرعش  ىتح 

.كئاعمأ مالآ  نم  تصلخت  كنإ  ودبی  - 

.يتأت نیأ  نم  فرعأ  الو  سمألاب ، ّيلع  ةدیدش  اھمالآ  تناك  - 

.داتعملا ببسلا  سفنل  نوكت  يل ال  ثدحت  امنیح  يھف  فرعأ ! نأ  يل  ّىنأ  - 

.علاطلا كلذ  ةءارقب  ًابیط  ًالمع  ِتیدأ  دقل  - 

؟ اذھ كجعزأ  لھو  - 

.كلذب تمق  فیك  بسحف  فرعأ  نأ  تدرأ  .َّالك  - 

.رومألا هذھ  يف  دقتعت  تنأ ال  - 

تنك ءایشأو  .اھیف  ركفأ  تنك  ءایشأ  .میمصلا  يف  ءایشألا  ضعب  تبصأ  دقل  .اًداقتعا  سیل  رمألا  نإ  - 
.اھب موقأ 

؟ اذام لثم  - 



.ام رییغت  ثودحل  ناح  دق  تقولا  نأ  لثم  - 

؟ كلذك سیلأ  قرولا ، تبتر  دق  ينبسحت  تنأ  - 

؟ كلذ يف  تركف  لھ  نیلعفت ؟ كلعج  يذلا  امف  كلذب ، تمق  دق  تنك  ول  .مھی  اذھ ال  - 

ولف .ھیف  اًدبأ  ركفأ  مل  كلذ ، دصقأ  مل  لجأ ! : » ةقر يف  تلاقو  .لؤاستو  كش  يف  ينیع ، يف  رظنلا  تنعمأ 
«. تباث ماظنل  میطحت  ھنأكو  ودبی  كلذ  ناك  كلذ ؟ لعفأ  ينلعج  يذلا  امف  ھتبتر ، دق  تنك 

يف ریكفت  يأ  تركف  لھ  ناثیإ ، .يجرام  ای  كحابص ، باط  : » لاقو بابلا ، نم  ھسأرب  ركیب  رتسم  لطأ 
.»؟ يحارتقا

.كیلإ ثدحتأ  نأ  دوأو  .دیكأتلاب  لجأ  - 

.ناثیإ ای  ءاشت ، تقو  يأ  يف  - 

لھ .ًاقالطإ  انھ  ىلإ  يتأی  داكی  وللورام ال  نأ  ملعت  تنأ  .عوبسألا  لالخ  جورخلا  عیطتسأ  انأ ال  ًانسح ، - 
؟ اًدغ تیبلاب  نوكتس 

رثرثت امنیبو  .ةعبارلا  ةعاسلا  يلاوح  يرامب  تأتلف  .ةركف  كلت  .ةسینكلا  نم  ةدوعلا  دعب  دیكأتلاب ، - 
....و نحن  للستن  ةمایقلا ، دیع  تاعبق  لوح  تادیسلا 

.اھبتكأ نأ  لضفألا  نم  ھنأ  دقتعأ  .اھنع  لاؤسلا  دوأ  ءيش  ةئام  َّيدل  - 

.يجرام ای  كحابص ، باط  .نذإ  ءاقللا  ىلإ  .ھفرعأ  ءيش  يأب  قلعتی  لاؤس  يأب  ًابحرم  - 

«. ةعرسب أدبت  كنإ  : » يجرام تلاق  فرصنا ، نیحو 

تبلق اذإ  لاحلا  نوكیس  فیك  ًاعتمم ؟ نوكیس  يذلا  ام  نیفرعتأ  ...ةركف  ىلع  .عایصنا  درجم  ناك  امبر  - 
.سمألل ھتقباطم  ىدم  تیأرو  لیبقلا ، اذھ  نم  ءيش  وأ  بیضوت  نود  قرولا ،

.»؟ اقح كلذ  ينعت  تنأ  مأ  ينم ، رخستأ  عفنی –  نل  كلذ  الك ! : » تلاق

الو دئازلا ، يسحلا  كاردإلاب  نمؤأ  انأف ال  .يداقتعاب  متھت  ال  رمألا ، ىلإ  اھب  رظنأ  يتلا  ةیفیكلا  نإ  - 
فرعأ ينكلو  كامسألا ، ةیبرت  سرادم  وأ  جسفنبلا  راھزأب  ىتح  الو  ةینیجوردیھلا ، ةلبنقلا  وأ  قربلاب 

.اھتیأر ينكلو  حابشألاب  نمؤأ  انأ ال  .ةدوجوم  اھنأ 

.نآلا رخست  كنإ  - 

.رخسأ انأ ال  الك  - 

.لجرلا سفن  ودبت  تنأ  - 

.ةلیوط ةدمل  دحأ ، نوكی  نل  امبرو  .كلذك  تسل  انأو  - 



؟ ناثیإ ای  ریغتلا ، اذھ  ببس  يذلا  ام  - 

.ةلاقب لحم  يف  ًافظوم  يئاقب  تللم  امبر  يردأ  ال  - 

.ناوألا نآ  دقل  - 

؟ اقح يرام  نیبحت  لھ  - 

؟ لاؤسلا كلذ  لأست  اذامل  دیكأتلاب ، اھبحأ  - 

.فالتخالا دشأ  اھنع  ةفلتخم  كنإ  ًانسح ، عونلا –  سفن  نم  كنأ  كیلع  ودبی  ھنأل ال  - 

.اھبحأ ًالعف ، اھیلإ  لیمأ  ينكلو  .ينعت  اذام  كردأ  - 

.انأ كلذكو  - 

.ظوظحم - 

.كلذك ينأ  فرعأ  - 

.كاذ قرولا  قافتا  يف  ركفأسو  .ةئیدرلا  يتوھق  عنصأل  بھذأس  ًانسح ، .يھ  اھدصقأ  تنك  - 

.سامحلا ةروف  طبھت  نأ  لبق  لضفأ ، ناك  تعرسأ  املك  - 

مھرأ مل  ينكلو  يتایح  ةلیط  مھیلإ  رظنأ  تنك  سانلا  نم  مك  تبجعو  اھمادقأ ، عقو  اھبحاصی  تجرخ 
، سانلا نم  نانثا  يقتلی  نیح  .ىرخأ  ةرم  داھشتسا  ةطقن  يھ  اھ  .فیخم  رمأ  كلذ  يف  ریكفتلا  نإ  .طق 
ای ....كلذ  ينعی  امبرو  .نادیدج  ناصخش  كیدل  نوكی  اذكھو  رخآلا ، ریثأتب  امھنم  دحاو  لك  ریغتی 

.ةدقعم ةلأسم  اھنإ  میحجلل !

كتیؤر ىدل  كتانیوع  وأ  كلیدنم  طاقسإ  ھبشی  كلذ  .ددحملا  دعوملا  يف  لحملا  حتف  مدع  ينعزفأ  دقل 
يأو ةمیرج ؟ يأ  كلذ ؟ ىنعم  ام  .وغاكیش  يف  ...اذام  مھنومسی  نیذلا  كئلوأ  لثم  لتق ، ةمیرجل  اًدھشم 

؟ لتق

محل نبجو ، ریزنخ  محل   » .زینویاملاو سخلاب  ریزنخلا  محلو  نبجلا  نم  رئاطش  عبرأ  ُتددعأ  رھظلا  دنع 
الوكاكوك ةجاجزو  رئاطشلا  نم  نینثا  تذخأو  نبج » يف  شیعی  لجرلا ، جوزتی  نیح  نبجو –  ریزنخ 

«. ةطلغلا تدجو  لھ   » يوج ىتفلل  اھتلوانو  يفلخلا  فرصملا  باب  ىلإ 

.ىمعأ ينكلو  اھنم ، ادج  بیرق  يننإ  فرعتأ  .دعب  سیل  - 

؟ نینثإلا موی  ىتح  حیرتست  مل ال  - 

.لكشلا ةبیرغ  ةیلمع  فراصملا  يف  لمعلاف  عیطتسأ ، ال  - 

.كنھذ ىلإ  ردابتی  ھنإف  ءيش  يف  ركفت  مل  اذإ  ًانایحأ  - 



.رئاطشلا لجأ  نم  اًركش  .كلذ  فرعأ  - 

.زینویاملاو سخلا  دوجو  نم  قثوتسیل  امھلخاد  علطتو 

ينبا ھیلع  قلطی  نأ  نكمی  ام  وھ  ةمایقلا  دیعل  قباسلا  تبسلا  موی  لیصأ  يف  ةلاقبلا  لحم  يف  لمعلا  نإ 
يرجی ناك  ھنأ  لقألا  ىلع  يل  اتبثأ  نائیش  ًالعف  ثدح  نكلو  ناطیشلل .» بھذی  لمع   » لجبملا لھاجلا 
.تلعف ام  لعفأل  نكأ  مل  سمأ ، يأ  يف  وأ  سمألاب ، ھنأ  دصقأ  .نماكلا  قیمعلا  ریغتلا  ضعب  يقامعأ  يف 

.اًدیدج اًجذومن  تضضف  يننأ  نظأو  .طئاحلا  قرول  تانیع  ىلإ  رظنلا  ھبشی  رمألا  ناك 

ناكو ادج ، عیظف  لكشب  ھملؤی  ھب  باصملا  سرقنلا  ءاد  ناك  .وللورام  لوخد  وھ  ثدح  ام  لوأ  ناك 
.لاقثألا يلماح  لثم  ھیعارذ  ينث  يلاوی 

؟ رومألا ریست  فیك  - 

.اًدبأ لبق  نم  لوألا  ھمساب  ھتیدان  دق  نكأ  مل  ویفلأ » ای  ءطبب ، - »

.ةدلبلاب دحأ  ال  - 

.ىتف ایب  ينیدانت  نأ  لضفأ  يننإ  - 

.اذھ بحت  كنأ ال  تننظ  - 

.ویفلأ ای  ھبحأ ، يننأ  تفشتكا  دقل  - 

.ھلصافم يف  يرجی  ناك  ًانخاس  ًالمر  نأكو  ناقرتحی  اناك  ھیفتك  نأ  دبال  ةدلبلا .» اورداغ  عیمجلا  - »

؟ ةیلقص نم  تیتأ  ىتم  ذنم  - 

.لیوط نمز  .ةنس  نیعبرأو  عبس  ذنم  - 

؟ كانھ ىلإ  ًاقلطم  تدع  لھو  - 

.َّالك - 

؟ ةرایز يف  بھذت  َمِل ال  - 

.ءيش لك  لدبت  دقل  اذامل ؟ - 

؟ كانھ ىلإ  باھذلل  لوضفلا  كباتنی  الأ  - 

.اًریثك سیل  - 

؟ ءایحأ براقأ  يأ  كلأ  - 



.اًدالوأ هدالوأ  بجنأ  دقو  هدالوأو ؛ يخأ  كانھ  دیكأتلاب ، - 

؟ مھتیؤر دیرت  كنظأ  - 

.ةرم لوأل  ينآرو  يجرام ، ىلإ  تعلطت  املثم  يلإ : علطت  ھنأ  دقتعأو 

؟ ىتف ای  كنھذ ، يف  تربد  اذام  - 

اذھ كصلخ  امبرو  ةیلقص  يف  ًائفاد  وجلا  نوكی  فیك  تركف  دقو  .سرقنلاب  اًضیرم  كارأ  نأ  ينملؤی  - 
.مالآلا نم 

؟ ينعت اذام  كل - »؟ ىرج  اذام  : » كش يف  َّيلإ  رظنو 

.اًریغتم ودبت  تنأ  - 

.ةبیطلا ءابنألا  ضعب  َّيلإ  ترتاوت  دقل  هوأ ! - 

؟ لمعلا كرت  يونت  تنأ ال  - 

.انھ ىقبأس  يننأب  كدعأ  نأ  يننكمیف  ایلاطیإ ، ىلإ  ةلحرب  مایقلا  دوت  تنك  اذإو  نآلا ، سیل  - 

؟ ةبیطلا ءابنألا  يھ  ام  - 

...يتآلا ھبشت  اھنإ  .كربخأ  نأ  دعب  عیطتسأ  ال  - 

.فلخلا ىلإو  مامألا  ىلإ  يتحار  تددمو 

؟ دوقن - 

ىرثلا ودبی  فیك  مھیرتو  ةیلقص  ىلإ  عجرت  ال  اذامل  ةیافكلا ؛ ھیف  امب  ينغ  كنإ  عمسا ، .لمتحم  - 
.اذھ ملعت  تنأو  لحملاب ، ينعأ  نأ  يننكمی  .سمشلا  ةرارح  ضعبب  كدسج  رمغتو  يكیرمألا ؟

.»؟ لحملا كرتت  نلو  - »

؟ برھأو ككرتأ  نل  ينأ  ملعتل  يفكی  امب  ينفرعت  تنأ  میحجلل ! ای  الك ، - 

؟ اذامل .ىتف  ای  تریغت  كنإ  - 

.لافطألا بعادو  بھذا  كل  تلق  دقل  - 

«. كانھ ىلإ  يمتنأ  يننإ ال  : » لاق

.لعفلاب ام  ًائیش  ام –  ًائیش  ھسفن  يف  تسرغ  يننأ  ملعأ  تنك  ينكلو 

.كاكش دغو  ھنإ  .رتافدلا  صحفتیو  ةلیللا  كلت  ةرخأتم  ةعاس  يف  لحملا  ىلإ  يتأیس  ھنأ  ملعأ  تنكو 



.د.ب.ب ةكرشل  لوجتملا  لیكولا  لخد  سمألاب - ثدح  املثم  ًانسح ، ...نیح  هوتل  فرصنا  دق  ناك 

«. انھ ىلإ  ءيجملا  يف  تركفو  كوتنوم ، يف  عوبسألا  ةیاھن  ةلطع  يضقأ  يننإ  لمع ، يف  تسل  : » لاق

«. هذھ كئاطعإ  دوأ  ينإف  تلعف ، كنأ  دیعس  ينإ  : » تلقو

.اًرالود نیرشعلا  تاذ  ةقرولا  اھنم  تزرب  دقو  ةظفحملا  تددمو 

.لمع يف  تسل  ينأ  كتربخأ  دقل  .ةنسح  ةین  كلت  میحجلل ! ای  - 

! اھذخ - 

؟ ھیلإ يمرت  يذلا  ام  - 

.اًدقع لثمت  انفرع  يف  اھنإ  - 

؟ قیاضتم تنأ  لھ  رمألا ، ام  - 

.دیكأتلاب الك  - 

! اذامل نذإ  - 

.تادایزلا لك  يوتحت  اھنإ ال  اھذخ ! - 

؟ لضفأ اًضرع  دنالیاو  ةكرش  كیلع  تضرع  حیسملل ! ای  - 

.الك - 

؟ ةنیعللا لیزنتلا  تاسسؤم  نذإ ، نم  - 

: تلقو ببدملا ، ھلیدنم  فلخ  يمامألا  ھبیج  يف  رالود  نیرشعلا  تاذ  ةقرولا  تعفدو 

.ةفیطل اھنإ  ةظفحملاب ، ظفتحأس  - 

موی ىتح  اننیب  بابلا  قلغت  .يسیئرلا ال  بتكملا  ىلإ  ثدحتلا  نود  اًضرع  مدقأ  نأ  عیطتسأ  ال  عمسا ، - 
.نوكی نم  فرعتسف  ملكتی ، يذلا  ویھ  ينإ  تلق  اذإو  .اینوفیلت  كب  لصتأسو  .ءاثالثلا 

.ةینوفیلتلا ةملاكملا  رجأ  عفدتس  يذلا  تنأ  - 

؟ لعفتس لھ  اننیب ، اًحوتفم  بابلا  قبأ  نذإ  ًانسح ، - 

.»؟ كمسلا دیصب  موقتس  لھ  .حوتفم  ھنإ  : » تلق

درت مل  اھنكلو  كانھ ، ىلإ  يجرام  ةیھشلا  ةأرملا  كلت  ذخآ  نأ  تلواح  دقل  .بسحف  تادیسلا  لجأ  نم  - 
«. تادیسلا مھفأ  انأ ال  .ًابیرقت  ةحاقوب  َّيلع  تدر  دقل  .باھذلا 



.ةبارغ ىلع  ةبارغ  نددزی  نھنإ  - 

أدبو .اًماع  رشع  ةسمخ  لالخ  ریبعتلا  كلذ  تعمس  دق  نكأ  ملو  ةیناث .» كلذ  لوقت  نأ  عیطتست  : » لاق
: لاقف قلقلا ، ھیلع 

ىتف عدخأ  نأ  عیطتسأ  يننأ  بسحأ  تنكو  حیسملل ! ای  .ينم  أبن  عمست  نأ  لبق  فرصت  يأ  فرصتت  ال  - 
.ایفیر

.سخب نمثب  يملعم  عیبأ  نل  - 

.بسحف ةبسنلا  تعفر  تنأ  .ءارھ  - 

.عوضوملا نع  مالكلل  عفادب  سحت  تنك  اذإ  بسحف ، ةوشر  تضفر  لب  - 

كلذ ىلإ  تحتراو  مارتحا ، يف  َّيلإ  علطتی  باشلا  أدبو  .نیرخآلا  نع  ًافلتخم  تنك  يننأ  تبثی  كلذ  نظأو 
.بسحف ةراجتلا  يف  ھنم  رھمأ  يننأو  ھلثم ، ينأ  دقتعی  يبغلا  ناك  .ھتببحأ  لب 

: تلاق .نوفیلتلا  يف  يرام  ينتبلط  لحملا ، قلغل  ةرشابم  دعتسأ  نأ  لبق 

! نونجلا كبكری  نآلاو ال  ناثیإ ، - 

؟ ةرھزلا قاس  ای  ءيش ، يأ  نم  - 

.ءاذغلل يجرام  توعد  دقل  ًانسح ، ...تننظو  ةشحولا  ةیاغ  يف  اھنأ  رعشت  يھ  ًانسح ، - 

ملو ال؟ - 

؟ ًاقناح تسلأ  - 

.الك میحجلل ! ای  - 

.ةمایقلا دیع  اًدغف  بست ، نأ  كایإ  - 

.ةعبارلا ةعاسلا  يف  ركیب  لزنم  ىلإ  بھذنسف  كبایث ، لمجأ  وكا  ءيشب ، ينركذی  اذھ  - 

؟ مھلزنم ىلإ  - 

.ياشلا لوانتل  لجأ ، - 

.ةمایقلا دیع  يف  ةسینكلا  ىلإ  باھذلل  ھتددعأ  يذلا  يبوث  يدترأ  نأ  َّيلع  نوكیس  - »

.سخرسلا تابن  سأر  ای  بیط ، يأر  - 

؟ يجرام ةوعد  ببسب  ًاقناح  تسلأ  - 



لوحتی نأ  ناسنإلل  نكمی  فیك  يف  يریكفت  تركذت  انھ  .اقح  اھبحأ  .اھبحأ  انأو  كبحأ » ينإ  : » اھتبجأو
.طمن ىلإ  طمن  نم 

 



سماخلا لصفلا 
تفقوت راجحألاو ، ىصحلاب  فوصرملا  ىشمملا  يف  تردتساو  ملإ »  » عراش ةیاھن  نم  تبرتقا  امدنع 

وأ يبأل ، الو  يرامل ، اًكلم  نكی  مل  .يكلم  ھنأ  ودبی  ًافلتخم ، ودبی  ناك  .قیتعلا  تیبلا  ىلإ  تعلطتو 
.ھب ظفتحأ  وأ  ھقرحأ  وأ  ھعیبأ  نأ  عیطتسأ  تنك  .يكلم  ناك  ھنكلو  زوجعلا ، ناطبقلل 

، ةجض ًاثدحم  يجاجزلا  بابلا  حتفنا  امدنع  يفلخلا ، ملسلا  تاجرد  نم  بسحف  نیتجرد  تدعص  دق  تنك 
: حیصی وھو  اًجراخ  نالآ  عفدناو 

؟ سكیبلا يل  رضحت  ملأ  سكیبلا ؟ نیأ  - 

ىلإ عرضی  ملو  .ھتراسخو  ھملأ  نع  اًربعم  خرصی  مل  ھنأل  ةشھد ؛ ىلع  ةشھد  تدزو  الك .» : » تلق
.تدعو دق  يننأ  ىلع  ھقفاوت  يك  ھتدلاو 

.ءودھ يف  فرصناو  هوأ »! : » لاق

دق ةبیرغ  ةملك  لوقی  ھنأكو  كؤاسم .» باط  : » لاقو فقوتف  رقھقتملا ، هرھظل  اھتلق  كؤاسم » باط  - »
.هوتل اھملعت 

امإ ھنأ  ىلع  َّيف  لدبت  يأ  صخشت  يھو  كرعش » تصصق  دقل  : » تلاقو خبطملا ، ىلإ  يرام  تءاج 
.رعش صق  وأ  ىمح 

.لعفأ مل  رعشلا ، سوبد  ای  الك ، - 

.تیبلا ئیھأل  خیسلاك  رودأ  تنك  ًانسح ، - 

؟ تیبلا ئیھتل  - 

.ءادغلا لوانتل  ةمداق  يجرام  نإ  تلق  دقل  - 

؟ كلت دایعألا  ةجض  لك  مل  نكلو  فرعأ  - 

.روھد ذنم  ءادغلا  لوانتل  اندنع  فیض  دوجو  رفوتی  مل  - 

.ًالعف حیحص  كلذ  .حیحص  كلذ  - 

؟ ةقماغلا كتلح  يدترت  نأ  يونت  لھ  - 

.ةفیطللا ةیدامرلا  يتلح  نییود ، دلوألا  لب  الك ، - 

؟ ةقماغلا يدترت  ملو ال  - 



.اًدغ ةسینكلا  ىلإ  اھب  بھذأل  اھَّیك ؛ دسفأ  نأ  دیرأ  ال  - 

.اًحابص اًدغ  اھیوكأ  نأ  يننكمی  - 

.ةعطاقملا يف  ةقانأ  للحلا  رثكأ  نییود ، دلوألا  يدترأس  - 

.»؟ ةقماغلا ةلحلا  ءادترا  دیرت  الأ  .فحصلا  تجرخأ  دقل  ءيش ! يأ  اوسملت  ال  دالوأ ، ای  : » تحاصو

.الك - 

.مادنھ ىلحأو  ةقانأ  متأ  يف  يجرام  نوكتس  - 

.نییود دلوألا  بحت  يجرام  - 

؟ تفرع فیكو  - 

.ينتربخأ دقل  - 

.كربخت مل  اھنإ  - 

.نأشلا اذھب  ةفیحصلا  ىلإ  ًاباطخ  تبتك  - 

؟ ًالعف اھعم  ًافیطل  نوكتس  لھ  .اداج  نك  - 

.ىوھلا اھحراطأ  نأ  يونأ  يننإ  - 

.اھروضح ةبسانمب  ةقماغلا –  ءادترا  لضفت  كنأ  بسحأ  تنك  - 

يفو .ءيش  يأب  وأ  ھیدترأ  امب  مامتھا  ىندأ  متھأ  نكأ  مل  انھ ، ىلإ  تئج  نیح  يترھز ، ای  يعمسا ، - 
.نییود دلوألا  ىوس  ءيش  يأ  يدترأ  نأ  َّيلع  لیحتسملا  نم  تلعج  نیتریصق  نیتظحل 

؟ اًجعزم نوكت  نأ  درجمل  - 

.دیكأتلاب - 

.نالآ اھلمعتسا  يتلا  ةمغنلا  سفنب  اھتلاق  هوأ »! - »

.محللا عم  بسانتت  قنع  ةطبر  يدترأ  نأ  دیرأ  ءادغلل ؟ تددعأ  اذام  - 

.ھتحئار مش  عیطتست  الأ  .رمحم  جاجد  - 

مواقت نأ  عیطتست  ال  تنأ  اھمتأ ؟ اذاملو  .يترابع  متأ  ينكلو – يرام »- عیطتسأ -  مل  ينأ  نظأ  - »
صخرأ كانھ  عابی  ھنأل  جاجدلا ؛ قوس  موی  تیار » فیس   » لحم ىلإ  يرام  تبھذ  دقل  .ةیموق  ةزیرغ 

تامواسملا يرامل  تحرش  نأ  قبس  دقو  ةلمجلا ، رعسب  ھیلع  لصحأ  ًاعبط  ينكلو  .وللورام  دنع  ھنم 



نم اًدیدع  يرتشت  كلعجتو  كبذتجت  ةقفصلاف  .ةدحاولا  ةرادإلا  تاذ  تالحملا  يف  ثدحت  يتلا  ةقبللا 
فرعی دحاو  لكو  .كدی  لوانتم  يف  اھدجت  كنأ  درجم  ةقفص ، اھؤارش  نوكی  يتلا ال  ىرخألا  ءایشألا 

.ھلعفی دحاو  لكو  اذھ 

ةیموقلا تاقامحلا  عم  ىشامتی  دیدجلا  يلوھ  نالآ  ناثیإ  .دلوت  نأ  لبق  اًروف  ينم  يرامل  يترضاحم  تتام 
.عیطتسی امدنع  اھنم  دیفتسیو 

«. ةنئاخ ينربتعت  الأ  لمآ  : » يرام تلاق 

؟ ةجاجدب قلعتی  امیف  اًمثآو  ًالضاف  نوكی  نأ  نكمی  اذامو  يتزیزع ، - 

.صخرلا يف  ةیاغ  تناك  - 

.ةجوزب قیلی  ام  تلعف  باوصلا –  تلعف  كنأ  دقتعأ  - 

.لزھت كنإ  - 

يذلا نابھرلا  ناسرفلا  فیس  ىلع  جرفتأ  نأ  عیطتسأ  لھ  : » لاق يمون ، ةفرغ  يف  ينرظتنی  نالآ  ناك 
.»؟ كیدل

.بالودلا نكر  يف  ھنإ  .دیكأتلاب  - 

، هدمغ نم  مث  يدلجلا  ھبارج  نم  ھجرخأ  يسبالم ، علخأ  تنك  امنیبو  .دجوی  نیأ  ادج  اًدیج  فرعی  ناك 
.ةآرملا يف  ةلیبنلا  ھتفقو  ىلإ  علطت  مث  ءوضلا ، يف  قلأتملا  لطملا  حالسلا  عرشو 

؟ لاقملا ةباتك  يف  ریست  فیك  - 

؟ ھھ - 

؟ يدیس ای  اًوفع  وھ : هدصقت  ام  سیلأ  - 

.يدیس ای  لجأ ، - 

؟ لاقملا يف  لمعلا  ریسی  فیك  تلق ، - 

.عئار هوأ ! - 

؟ ھمتت نأ  يونت  لھ  - 

.دیكأتلاب - 

؟ دیكأتلاب - 

.يدیس ای  دیكأتلاب ، - 



ترفصا دقل  .فرلا  ىلع  ریبكلا  يدلجلا  قودنصلا  كلذ  يف  اھنإ  .اًضیأ  ةعبقلا  ىلع  جرفتلا  عیطتست  - 
.ام اًعون  اھتشیر 

اوناك .دسأ  مادقأ  لكش  ىلع  يتلا  لجرألا  يذ  عاقلا  عستملا  قیتعلا  مخضلا  مامحتسالا  ضوح  تلخد 
.ھماّمحب اھیف  ءرملا  معنیل  مایألا  كلت  يف  ةمخض  اھنوعنصی 

نود مامحتسالا  ضوح  يف  انأو  ينقذ  تقلحو  ھلك ، مویلاو  وللورام  راثآ  ةاشرفب  يدلج  نع  تكرفو 
لمع كلذ  نأ  ىلع  لكلا  عمجی  دقو  يفلاس ، نع  ًاثحب  يلمانأ  فارطأب  سسحتأ  تذخأو  .ةآرم  يف  رظنلا 

يھجو تیأر  دق  نكأ  مل  .ةآرملا  يف  ترظن  يرعش ، تطشم  امدنعو  .ھطاطحناو  ھتینامور  يف  نعمم 
اذإ ةصاخ  اًدبأ ، كھجو  ىرت  ًالعف ال  كنكلو  موی ، لك  كنقذ  قلحت  نأ  ادج  لمتحملا  نم  .ةلیوط  ةرتف  ذنم 
عبنی نأ  اًضیأ  بجی  ھنكلو  بسحف ، ةرشبلا  كمسب  نوكی  نأ  ودعی  لامجلا ال  نإ  .اًریثك  ھب  متھت  تنك ال 

يل نأ  اذھ  ىنعم  سیل  .ام  ةناكم  ىلع  لصحأ  نأ  َّيلع  ناك  اذإ  يناثلا  نوكأ  نأ  يل  لضفأو  .لخادلا  نم 
مث تاریبعت  ضعب  يھجوب  تمسرو  .مامتھالا  ریثی  يل ال  ةبسنلاب  ھنأ  رمألا ، يف  ام  لك  اًحیبق ، اًھجو 

نیعللا يھجو  سفن  وھ  ھجولا  ناك  لب  ةلزاھ ، وأ  ةربكتم  وأ  ةدعوتم  وأ  ةلیبن  تاریبعت  نكت  ملف  .تعلقأ 
.تاریبعتلا كلت  عنصتی 

ودبأ ينلعجی  اھؤادترا  ناك  اذإو  ةشیرلا ، تاذ  ناسرفلا  ةعبق  يدتری  نالآ  ناك  يعدخم ، ىلإ  تدع  نیح 
تناكو ضرألا ، قوف  اًحوتفم  يدلجلا  ةعبقلا  قودنص  ناك  .اھنع  لزانتأ  نأ  يغبنیف  دحلا ، كلذ  ىلإ  اًھلبأ 

.ةبولقم ءاسح  ةیناطلس  ھبشت  ةفیطقلاب  وسكملا  ىوقملا  قرولا  نم  ةدناس  ھل 

؟ ةدیدج ةدحاوب  يتآ  نأ  َّيلع  يغبنی  مأ  كلت ؟ ماعنلا  ةشیر  ضیبت  نوعیطتسی  لھ  ىرت  - 

؟ هذھ ذخآ  نأ  عیطتسأ  لھف  ةدیدج ، ةدحاوب  تیتأ  ول  - 

.قعازلا يتفلا  اھتوص  عمسأ  مل  ينإ  نیلیإ ؟ نیأ  ملو ال ؟ - 

.اكیرمأ بحأ  انأ  اھتلاقم ، يف  بتكت  اھنإ  - 

؟ تنأو - 

؟ تیبلا ىلإ  سكیبلا  ضعبب  يتأتس  لھ  .اھیف  ركفأ  يننإ  - 

؟ هذخأتو اًموی  لحملا  ىلإ  تأت  مل ال  .هاسنأ  امبر  - 

؟ يدیس ای  ام –  ءيش  نع  كلأسأ  نأ  يل  حمستأ  .ًانسح  - 

.قلمتلاب سحأس  - 

؟ نیترامع ادع  ام  ھلمكأب  ياھ  عراش  كلتمن  انك  لھ  - 

.لجأ - 



؟ ناتیحلا دیصل  نفس  انیدل  تناك  لھو  - 

.لجأ - 

؟ نآلا اھكلتمن  اذاملو ال  .ًانسح  - 

.اھاندقف دقل  - 

؟ كلذ ثدح  فیكو  - 

.اھاندقف دق  انك  انمون ، نم  انقفأ  نیح  - 

!! ةتكن كلت  - 

.اھتحرش ول  ةداجو ، ادج  ةقیمع  ةتكن  اھنإ  - 

.ةسردملا يف  ةعدفض  حرشن  انك  - 

؟ سبلأ ةلیمجلا  تاطبرلا  هذھ  نم  ةطبر  يأ  .ةعدفضلا  حلاص  يف  سیل  ھنكلو  كحلاص ، يف  اذھ  - 

كتقو حمسی  لھ  كسبالم - يدترت  نأ  دعب   – عیطتست لھ  يل  لق   » .مامتھا امنود  اھلاق  ءاقرزلا ،» - »
.»؟ ةردنسلا ىلإ  دوعصلاب 

.امھم عوضوملا  ناك  اذإ  تقولا  رمأ  ربدأس  - 

؟ يتأتس لھو  - 

.معن - 

.رونلا ءيضأو  نآلا  دعصأس  .ًانسح  - 

.قنعلا طابر  طبر  اھقرغتسی  يتلا  تاظحللا  نم  نیتظحل  لالخ  كب  قحلأس  - 

دقع ةیلمع  يف  تركف  اذإ  .ةداجس  ھیطغت  يذلا ال  ةردنسلا  ملس  قوف  فوجأ  ًاتوص  ثعبی  ھیمدق  عقو  ناك 
اھقیرط عباتت  يعباصأ  تكرت  اذإ  امأ  ریدتسم ، لكش  ذخأ  ىلإ  لیمت  ةدقعلا  نإف  اھئادأ ، ءانثأ  يف  يتطبر 

يلوھ لآ  لزنم  ةردنس  يف  ركفأ  تذخأو  .يعباصأ  ىلإ  رمألا  تلكوو  .ناقتإب  ةیلمعلا  متت  اھنإف  اھدحو ،
يف نحن  امو  ماطحلا  ھیف  يقلیو  توبكنعلا ، هؤلمی  اًملظم  ًانجس  تسیل  اھنإ  .يتردنسو  يلزنم ، قیتعلا ،

ودبیو ایجسفنب ، اھنم  ءوضلا  برستی  ثیحب  مدقلا  نم  ةریغص  ةیجاجز  فلض  تاذ  ذفاون  اھلف  .ھنع  ىنغ 
رظتنت ًابتك  تسیل  كانھ  ةنوزخملا  بتكلاو  .ءاملا  لالخ  يئرم  ملاع  لثم  ًالیامتم  يجراخلا  رظنملا 
فشتكی نم  رظتنت  اھففرأ  ىلع  ةحیرتسم  سلجت  اھنإ  لب  .ةیرحبلا  دھعم  ىلإ  اھئاطعإ  وأ  اًدیعب  اھئاقلإ 

، ھتدعقم تخارت  اھضعبو  تقولا ، ضعب  ذنم  ھتضوم  تضقنا  دق  اھضعب  يساركلاو  .دیدج  نم  اھتمیق 
ةردنسلا فیظنت  لمشی  لزنملا  فیظنتف  .ًابرتم  ًاناكم  تسیل  اًضیأ  يھو  .ةنیل  ةمخض  لازت  اھنكلو ال 

نیب وبحأ  ًالفط  تنك  نیح  ركذأو  .اھلخدی  رابغلا ال  نإف  تقولا ، مظعم  ةقلغم  لظت  اھنإ  ثیحو  اًضیأ ،



ضبنت ةیلایخ ال  ةلحرم  ىلإ  لصأ  تنك  امدنع  وأ  َّيلع ، لقثت  بوركلا  تناك  نیح  وأ  بتكلا ، عئاور 
ذختأو مخض  يسرك  يف  اًموكم  دقرأل  ةردنسلا ، يف  فكتعأ  تنك  يننأ  ةدحولا ، بلطتتو  ةایحلاب  اًمامت 

تاماعدلا لمأتأ  نأ  كانھ  عیطتسأ  تنك  ةذفانلا ، نم  ثعبنملا  يجسفنبلا  ردنفاللا  ءوض  يف  مسجلا ، بلاق 
تتبث فیكو  ىرخألا ، يف  ةدحاو  تقشع  فیك  ىرأو  فقسلا ، دنست  يتلا  ھجوأ  ةعبرألا  تاذ  ةمخضلا 

نم فقسلا  ىلع  ھعقو  جردتی  اًرطم  ایندلا  رطمت  امنیح  ىتحو  .طولبلا  بشخ  نم  ریباوخب  اھناكم 
اھیلع غبسی  يتلا  بتكلا  بتكلا ، كانھ  مث  .ًانمآ  ًافیطل  ًاناكم  ةردنسلا  لظت  ریئزلا ، ىلإ  ذاذرلا  ةشخشخ 
بتك اوضم ، مث  مھتیرذ ، اوكرتو  اومن ، لافطأ  كلم  تناك  يتلا  ةروصملا  بتكلا  ًائداھ ، ًانول  ءوضلا 

، دملا جاومأو  نافوطلاو ، رانلا ،  – برلا لامعأ  نم  باتك  فلأو  ولور »  » ةلسلسو نیراثرثلا » »
يتناد دئاصق  اھعمو  ةروصملا » ھیرود  فاتسوج  میحج   » مث روصلاب ، ةلفاح  اھلكو  لزالزلاو -

يف زحت  يتلا  نسردنأ » نایتسیرك  زناھ   » صصق مث  روصلا ، نیب  بوط  بلاوق  اھنأكو  ةیعابرلا 
« رثرآ ةافو   » باتك مث  میرج ، ةوخإلا  بتك  يف  قورعلا  يف  مدلا  نادمجی  ناذللا  ةوسقلاو  فنعلاو  بلقلا ،

هرایتخا ناك  فیكو  لیلعلا ، يوتلملا  قولخملا  كلذ  يلسوریب » يربوأ   » اھمسر يتلا  ھتاحولو  ھلالجب 
.ةلوجر ئلتمملا  میظعلا  يرولام »  » روص نیح  ًابیرغ 

قامعأ ىلإ  هرارسأب  كلملا  حاب  دقل  نسردنأ » .ك.ه   » لثم لجر  ةمكح  ىدم  يف  ركفأ  تنك  فیك  ركذأ 
نمیف ركفی  نأ  ھیلع  يغبنی  اًصصق  يكحی  وأ  رارسأب  حوبی  يذلا  لجرلاو  .نمأم  يف  هرارسأ  تیقبف  رئب ،

ام اھنم  ذخأی  ئرما  لكف  .ءارق  نم  اھل  ام  ددع  لثمب  تالیوأتلا  نم  اًددع  ةصقلل  نأل  هؤرقی ؛ وأ  ھعمسی 
ضعبلاو يقابلا ، ذبنیو  ءازجأ  يقتنی  ضعبلا  .ھعم  بسانتی  امب  اھریغی  اذكھو  ھیلع ، ردقی  وأ  هدیری 

عضب ةصقلا  يف  نوكی  نأ  يغبنیو  .مھجاھتبا  اھیلع  نوفضی  ضعبلاو  هزیحت ، ةكبش  لالخ  ةصقلا  يفصی 
ةیاكحلاف .اھبئارغ  لبقت  ھنكمی  بسحف  ذئنیحف  ةفلألاب ، اھعم  سحی  ھلعجت  يكل  ئراقلا ؛ عم  لاصتا  طاقن 
اھرودب كلتو  يرامل ، ىكُحت  نیح  ةیاكحلا  سفن  ءانب  نع  اھؤانب  فلتخی  نأ  يغبنی  نالآل  اھیكحأ  دق  يتلا 

رئب نوكی  امبر  نكلو  .اھعامس  يف  كرتشیس  وللورام  ناك  اذإ  وللورام ، عم  بسانتی  لكشب  لكشت 
.لوزی ام  ناعرسو  ضفخنم  هددری  يذلا  ىدصلاو  بسحف ، ىقلتی  وھف  .لضفألا  وھ  نوسردنأ  ياسوھ 

يذلا ملعلا  كلذ  رشع ، عساتلا  نرقلا  ملع  ىلع  اًساَّرُح  انسفنأ  نم  میقن  انتیبلاغ ، نأ  وأ  ًاعیمج ، اننأ  بسحأ 
.هریسفت وأ  ھسایق  نم  نكمتی  مل  ءيش  يأ  دوجو  ركنأ 

.انتاكربب اھدیؤن  نأ  نود  ترمتسا  اھنأ  دكؤملا  نكلو  ترمتسا ، اھریسفت ، عطتسن  مل  يتلا  ءایشألاف 
نیناجملاو لافطألل  ملاعلا  نم  ریبك  ءزج  كرت  كلذ  لالخو  هریسفت ، عطتسن  مل  ام  كردن  مل  نحنو 

.هدوجو ببسب  مھمامتھا  نم  رثكأ  نئاك  وھ  امب  مھمامتھا  ناك  نیذلا  كئلوأل  نیفوصتملاو ، ءایبغألاو 
الو انلوح  نم  اھدیرن  ال  اننأل  ملاعلا ، ةردنس  يف  ةنوزخملا  ةولحلا  ةمیدقلا  ءایشألا  يھ  ادج  ةریثكو 

.اًدیعب اھئاقلإ  ىلع  رسجن 

نم حاولأ  اھوسكتف  ةردنسلا  ةیضرأ  امأ  .للظم  ریغ  دیحو  حابصم  فقسلا  تاماعد  ىدحإ  نم  ىلدت 
ةزیكر يھو  ناتصوب ، ھكمسو  ةصوب  نورشع  اھنم  دحاولا  ضرع  دیلاب ، روفحملا  ربونصلا  بشخ 

يف ةفوفلملا  تازافلاو  حیباصملاو  قیدانصلاو ، ةریبكلا  بئاقحلا  نم  ةبترملا  سادكألل  ةحیسف  ةنیتم 
يف ةعوضوم  بتكلا  نم  لایجأ  ىلع  ةقر  يف  ءوضلا  قلأتیو  .يلحلا  عاونأ  نم  دعبتسا  ام  لكو  قرولا ،



ةمزاح ال بارت  ةبقعتم  يرام  يتزیزعو  .بارتلا  اھولعی  ال  ةفیظن  اھلكو  ةفوشكم –  بتك  تانازخ 
.اھنولو اھمجح  بسح  بتكلا  بترت  اذل  شیواجشاب ؛ لثم  مادنھلا  ةقینأ  يھو  نیلت ،

دقو بتكلا ، ثیح  لفسأ  ىلإ  ھیرظانب  قلمحیو  بتك ، ةنازخل  ىلعألا  ءزجلا  ىلإ  ھتھبج  دنسی  نالآ  ناك 
.اصع ھنأكو  لفسأ  ىلإ  ببدملا  ھفرط  لعجو  نیسدقملا  ناسرفلا  فیس  ةریعش  ىلع  ىنمیلا  هدی  عضو 

(. لیصحتو برحو ، بابش ،  ) اھمسنلف .ينب  ای  ةیزمر ، ةروص  لكشت  تنأ  - 

.ةداملا ىلع  لوصحلل  اھیلإ  عجرأ  بتك  دجوت  ھنإ  تلق  دقل  كلأسأ : نأ  دیرأ  - 

؟ ةداملا نم  عون  يأ  - 

.ةلاقملا يف  اھبتكأل  زاجلا ، رصع  ةینطو  - 

نمث راص  ثیحب  ملسلا ، الحو  ةایحلا  تزع  لھ  ( ؟ اذھ يف  كیأر  ام  .زاجلا  رصع  ةینطو  .مھفأ  - 
! میظعلا يھلإ  ای  اذھ ، انع  عنمتلف  الأ  ةیدوبعلاو ؟ لالغألا  وھ  امھئارش 

!(. توملا ينبھ  وأ  ةیرحلا  ينحنما  يب  قلعتی  امیف  نكلو  .نورخآلا  كلسیس  قیرط  يأ  فرعأ  انأ ال 

.روذبلا يھ  كلت  میظع  - 

«. ةقلامعلاب ةلوھأم  ضرألا  تناك  مایألا  كلت  يف  .دیكأتلاب  كلذك  يھ  - 

بھذ نم  ةینآ  مكفویس ! اوملس  جناب ! جناب  يبص ! نم  يل  ایو  .ةنصارقلا  نفس  يف  كاذنیح ، تشع  ينتیل  - 
، ةرتفلا كلت  انلھأ  ضعب  شاع  دقل  .كاذنیح  ًالعف  تشع  ينتیل  .رھاوجو  ةیریرح  ًابایث  نیدتری  تادیسو 

.كسفن تنأ  اذھ  تلق  دقل  .ًالعف  اھوشاع 

نأ نظأو  .يبرحلا  لوطسألل  ةعبات  ةیراجت  ًانفس  اھنومسی  اوناك  ةبذھملا ، ةنصرقلا  نم  اًطمن  ناك  - 
ناك اًضیأ  مایألا  كلت  يفف  .تیوكسبو  حلمم  محل  .دعب  نم  اھب  ودبت  يتلا  ةبوذعلا  لثمب  نكت  مل  ةایحلا 

.ضرألا حطس  ىلع  اًدوجوم  طوبرقسألا  ضرم 

اذھ لعفت  كوعدی  نل  مھنظأ  .تیبلا  ىلإ  ھب  دوعأو  بھذلا  ىلع  لصحأس  تنك  .ينمھیل  كلذ  نكی  مل  - 
.نآلا

.ةیسامولبد اھنومسی  مھنإ  .اًمیظنتو  ةماخض  رثكأ  نآلا  ةنصرقلا  تراص  دقل  َّالك ، - 

؟ كلذ ثدح  فیكف  .رالود  يتئام  مث  اًرالود  نیسمخ  نویزفلت –  يتزئاج  بسك  انتسردم  يف  دلو  كانھ  - 

.يكذ ھنأ  دبال  - 

.ةنھملا رسب  املم  ریصت  ذئنیحو  ةلیحلا  ملعتت  نأ  كیلع  .لوقی  امك  ةلیح  اھنإ  .ال  ًاعبط  وھ ؟ - 

؟ ةنھملا رس  - 



مامتھا كبسكی  كلذو  .عدافضلا  ةیبرتب  زوجعلا  كمأ  لوعت  كنإ  وأ  دعقم  كنإ  كلوق  لثم  دیكأتلاب ، - 
عیطتسأ لھ  .ھلك  رطقلا  يف  يرجت  ةقباسم  يأ  اھیف  رشنت  ةلجم  ھیدلو  .كنوراتخی  اذكھو  روھمجلا 

؟ اباب ای  تالجملا ، كلت  نم  ةدحاو  ىلع  لوصحلا 

.ایح لازی  اھعفاد ال  نأ  دقتعأ  ينكلو  ةنصرقلا ، تھتنا  دقل  ًانسح ، - 

؟ دصقت اذام  - 

.دھج ام  نود  ةورث  .ءيش  نم ال  ءيش  ىلع  لوصحلا  - 

؟ ةلجملا كلت  ىلع  لوصحلا  عیطتسأ  لھ  - 

.الویابلا حئاضف  ذنم  راعلا  اھخطل  دق  ءایشألا  كلت  لاثمأ  نأ  نظأ  تنك  - 

يبیصن عطتقأ  نأ  ًالعف  بحأ  يننإ  .اھلكش  يف  ًالیلق  اولدب  مھنإ  .يدیس  ای  الك ، دصقأ  .الك  میحجلل ! ای  - 
.بالسألا كلت  ضعب  نم 

؟ كلذك سیلأ  بالسأ ، يھ  - 

.اھیلع لوصحلا  ةیفیك  مھت  الو  دوقن ، اھلك  - 

يذلا صخشلا  ریضی  ھنكلو  اھریضی ، ةقیرطلا ال  كلتب  دوقنلا  ىلع  لوصحلا  نإف  .كلذب  نموأ  ينإ ال  - 
.اھیلع لصحی 

...دلبلا اذھ  يف  سانلا  مظاعأ  ضعب  نأ  امك  .نوناقلل  ًایفانم  ًالمع  سیل  ھنإ  .فیك  كردأ  ال  - 

.يدلو ای  يدلو ، ای  زلراشت ، - 

؟ زلراشت كلوقب ، دصقت  اذام  - 

؟ نوكت نأ  يغبنی  لھ  نالآ ؟ ای  اینغ ، نوكت  نأ  يغبنی  لھ  - 

مث .تالكیسوتوم  مھیدل  ىتف  نورشع  كانھ  نوكی  نأ  يغبنی  لكیسوتوم ؟ نود  شیعأ  نأ  بحأ  يننظتأ  - 
؟ نویزفیلتلا ًابناج  عدنلو  ةرایس ، ولو  كترسأ  ىدل  نكت  مل  اذإ  لاحلا  نوكی  فیك 

.اقح لوھذم  يننإ  - 

، میظعلا يدج  نع  اًعوضوم  لصفلا  يف  تبتك  مایألا  دحأ  يف  .اباب  ای  لاحلا ، نوكی  فیك  يردت  كنإ ال  - 
.ناتیحلا دیصل  ةنیفس  ناطبق  ناك  فیكو 

.ًالعف كلذك  ناك  دقل  لجأ ، - 

؟ كلذ كبجعی  لھف  .يناتیحلا  َّيلع ؟ نوقلطی  اذام  يردتأ  .اًكحاض  ھلك  لصفلا  رجفنا  مث  - 



!! ةعانشلل ای  - 

.لیبقلا اذھ  نم  ًائیش  وأ  فرصم  يف  ًافظوم  وأ  ًایماحم  تنك  ول  ةعانشلا ، هذھب  ریصیل  رمألا  نكی  مل  - 
؟ بالسألا نم  ھبسكأ  ءزج  لوأب  لعفأ  نأ  يونأ  اذام  يردتأ 

؟ لعفت نأ  يونت  اذام  الك ، - 

.تارایس نوكلتمی  ًاعیمج  نیرخآلا  ىرت  تنأو  ىسألاب  رعشت  الیكل  ةرایس ، كل  يرتشأس  - 

.يقلح فافجلا  باصأو  نالآ » ای  كل ، اًركش  : » تلقو

.نآلا ةصخر  ىلع  لوصحلا  عیطتسأ  انأ ال  لك  ىلع  .ًانسح  هوأ  - 

.اھضعب أرقت  نأ  مشعتأو  .نالآ  ای  قودنصلا  كلذ  يف  ةمیظعلا  انتمأ  بطخ  لك  دجتس  - 

.اھیلإ جاتحأ  ينإف  اًمتح ، لعفأس  - 

.بیط دیص  .دیكأتلاب  اھیلإ  جاتحت  كنإ  - 

.ىسألاب رعشأ  تنك  دقف  قح ، ىلع  نالآ  ناك  .يلوزن  ءانثأ  يف  يتفش  للبأ  تنكو  ءودھب ، ملسلا  تلزن 
.ةدیرجلا يرام  يل  ترضحأو  ةءارقلا ، حابصم  لفسأ  ریبكلا  يسرك  يف  تسلج  امدنع 

.يبیبح ای  ةحئار ، ثعبم  تنأ  مك  - 

.اقح ًافیطل  ودبت  ةلذبلا  كلت  - 

.اًدیج نیخبطتو  اًدیج  نیرسخت  تنأ  - 

.كینیع نول  بسانت  قنعلا  ةطبرو  - 

.رسب ارس  كلدابأس  .سدحأ  نأ  عیطتسأ  .ام  ًائیش  نیربدت  تنأ  - 

«. رس يدل  سیل  نكلو  : » تلاق

! اًدحاو يعنصا  - 

.ينربخأ ناثیإ ، ای  ایھ ، عیطتسأ ، ال  - 

؟ عمسلا نوقرتسی  نوعمستم  لافطأ  ةمث  لھ  - 

.الك - 

ىلع ينثحتست  اھنأ  دقتعأ  ينكلو  ھتلاق ، ام  اذھ  اھتوھق ، تدفن  .تنھ  جنای  يجرام  مویلا  ينتراز  ًانسح ، - 
.ام ءيش 



.ملكت ایھ ، - 

دق اذام  ىرنل  ىرخأ  ةرم  ھتءارق  دیعن  نأ  عتمملا  نم  نوكیس  ھنإ  تلقو  علاطلا  نع  ملكتن  انك  ًانسح ، - 
.رییغت الب  يقب 

!. لوقعم ریغ  - 

.ًاعتمم اًرمأ  نوكیس  ھنإ  تلق  دقو  ھتلعف  ام  اذھ  لب  - 

.رومألا كلت  لثم  بحت  كنكلو ال  - 

.ةدیفم نوكت  امنیح  اھبحأ  ينإ  - 

؟ ةلیللا كلذ  لعفتس  اھنأ  دقتعتو  - 

.اھمودق ببس  وھ  كلذ  نأ  نظأ  يننإف  يراكفأ ، ریظن  اًسنب  ينیطعت  نأب  تممتھا  ول  - 

.اھتوعد يتلا  انأ  لب  الك ! هوأ ، - 

.كلذل كنھذ  تأیھ  نأ  دعب  - 

.اھیلإ لیمت  كنإ ال  - 

.اھمرتحأو ادج ، اھیلإ  لیمأ  تأدب  دقل  سكعلاب ، - 

.لزھت ىتم  ةفرعم  عیطتسأ  ول  دوأ  - 

تنك نإو  مأ ال ، عمسلا  قرتست  تناك  اذإ  ام  فرعت  نأ  كعسی  ثیحب ال  ءودھ  يف  نیلیإ  تلخد  ذئنیح 
ةثلاثلا ةاتف  ةثونأ  اھیلع  ودبتو  ناعم ، نم  ةملكلا  يف  ام  لكب  ةاتف  نیلیإو  .انیلع  عمستت  تناك  اھنأ  يف  كشأ 

كلت يف  يھو  .ةجاحلا  وعدت  نیح  ةضرامتم  لب  ةقیقرو ، ةحرم  ةنیزحو ، ةولح  حوضو ، لكب  ةرشع 
بحت يھو  .ودغت  ال  امبرو  ةلیمج ، ودغت  امبرو  .رمختلا  يف  أدب  يذلا  نیجعلا  ھبشت  يتلا  ةلحرملا 
سمللا بحت  اھنأ  امك  .ةرقب  سفنتك  ولح  اھسفن  نكلو  اًضیأ ، يھجو  يف  سفنتتو  َّيلإ ، دنتستو  دانتسالا ،

..اًضیأ

عم ةردحنم  يزمرق  عبصإب  ترجو  يفتك  قیقرلا  ریغصلا  اھفتك  سملو  .يسرك  دنسم  ىلإ  نیلیإ  تدنتسا 
يذلا رقشألا  رعشلا  ناك  .ةغدغد  ھیف  ترسف  يمصعم  ىلع  يتلا  تارعشلا  ىلإ  تلصو  مث  يئادر ، مك 

لك نأ  دقتعأ  ينكلو  كلذك ، اھنإ  ةفرحنم ، ةاتف  .حابصملا  ءوض  تحت  ربتلا  لثم  عملی ، اھعارذ  ىلع 
.اًضیأ تافرحنم  ةثونأ ، تائلتمملا  تایتفلا 

.»؟ رفاظأ ءالط  نیلمعتستأ  : » تلق

.ةبوذشم ریغ  كرفاظأ  .بسحف  ایزمرق  ناك  اذإ  ھلامعتساب  يل  حمست  امام  - 



؟ كلذك يھ  لھ  - 

.ةفیظن اھنكلو  - 

.اھتكعد دقل  - 

.نالآ رفاظأك  يتلا  ةرذقلا  رفاظألا  هركأ  ينإ  - 

.ًالیصفتو ةلمج  ھلك ، نالآ  نیھركت  كلعل  - 

.لجأ - 

؟ ھنیلتقت اذاملو ال  .كل  ریخ  اذھ  - 

.ينذأ فلخ  اھعباصأ  تللستو  قمحأ .» تنأ  - »

.ةیبصلا ضعب  ةراثإ  ةلحرم  ىلإ  لعفلاب  تلصو  دق  نوكت  امبر 

.كلاقم يف  نیلمعت  كنأ  تعمس  - 

.نالآ كربخأ  - 

؟ ةدیج ةلاقم  يھ  لھ  - 

.متت نیح  اھؤرقت  كعدأس  .ادج  لجأ  هوأ ، - 

.ةبسانملل اًدادعتسا  كبایث  تیدترا  كنأ  ىرأ  .فرشلا  يل  - 

.دغلل دیدجلا  يبوث  رخدأ  يننا  میدقلا ؟ بوثلا  اذھ  - 

.نایتف كانھ  نوكیسف  ةبیط ، ةركف  - 

.ًالعف نایتفلا  هركأ  انأ  .نایتفلا  هركأ  انأ  - 

، ةقیقد ّيلإ  دانتسالا  يعد  نآلاو  .اًریثك  مھیلإ  لیمأ  يسفن ال  انأ  .كؤدبم  ةوادعلاف  .مھنیھركت  ِكنأ  ملعأ  - 
.ةفیحصلا ةءارق  دیرأ 

: تلأس نیح  لاحلا  يف  اھسفنل  تمقتناو  ماع 1920 ، يف  امنیسلا  بكاوك  لثم  تضفتناو 

؟ اینغ حبصتس  ىتم  - 

اذھ نكلو  اھعفصأ ، مث  َّيلإ  اھبذجأ  نأ  ىلإ  ينعفدت  يتزیرغ  تناك  .ًائیس  ًاتقو  ام  ًالجر  بھتس  اھنإ  لجأ ،
.اھنیع للظت  تناك  اھنأ  قثاو  ينإو  .ھیف  ةبغار  تناك  ام  طبضلاب 

.طق وأ  رمن  ينیع  يف  اھدجت  يتلا  كلت  لثم  ةقفشلا  نم  لیلق  اھنم  ثعبنا  دقف 



.مداقلا ةعمجلا  موی  تلق :

.رقفلا تمئس  دقف  عرست ، نأ  دوأ  ًانسح ، - 

اھنأل بیرغ  كلذو  ًالعف ، اھبحأ  يننإ  .باوبألا  ءارو  نم  ةعمستم  اًضیأ  يھو  ةعرسب ، ةجراخ  تلسناو 
.اھدبعأ ينكلو  رخآ ، صخش  يأ  يف  يزازئمشا  ریثی  ام  لك  لثمت 

 – مادنھلا ةقینأ  تناك  يتدیرج ، ضفأ  نأ  لبق  ىتح  تنھ  جنای  يجرام  تلصو  دقف  يل ، دئارجلا  تسیل 
، ةقانألا كلت  ءافضإ  مت  فیك  فرعت  تناك  يرام  نأ  نظأو  تادیسلا - قالح  اھفیضی  يتلا  مادنھلا  ةقانأ 

.فرعأ ملف  انأ  امأ 

سفن ءاسم  يفو  .ةببدلا  دیصل  خف  لثم  يلجأ  نم  تأیھت  دق  اھتوھق  تدفن  يتلا  يجرام  تناك  حابصلا  يف 
، ةفعسم ىرخأ - ةأرمال  ةبسنلابو   – ةلماك ةفیض  تناك  يرام ، ىلإ  اھتیمر  بوصت  تناك  مویلا ،

ذنم ةنس  نیعبرأ  تیضمأ  دق  تنك  ول  امك  ينلماعت  تناك  ةعضاوتمو ، ةفیصحو ، ةلماجمو ، ةرحاسو ،
.ھنلعفی اذامل  مھفأ  تنك ال  نإو  نلعفی ، امب  بجُعأ  نأ  عیطتسأ  .ةأرملا  شھدم ، ءيش  يھ  مك  حابصلا ،

كلذ «... » ينبجعی ھنإ  « ،»؟ كرعشب تلعف  اذام  ، » ةحرملا اھترثرث  يف  يرامو  يجرام  تكمھنا  امنیب 
ركفأ تنك  ءاسنلا - نیب  يذؤملا  ریغ  فرعتلا  تاراش  « – اًمئاد ھیدترت  نأ  يغبنی  .كمئالی  يذلا  كنول  وھ 

ھنإ كرعشب ؟ تلعف  اذام  : » نھادحإ حیصتو  ناتأرما  يقتلت  ةیوثنأ ، اھتعمس  يتلا  صصقلا  رثكأ  نأ  يف 
«. اًدبأ ھیفرعتل  ينوكت  مل  كنإ  ًانسح ، «، » راعتسم رعش  ھنإ  «، » راعتسملا رعشلا  ھبشی 

.ھتفرعم يف  قح  يأ  انل  امم  وأ  ھفرعن  امم  قمعأ  تاباجتسا  كلت  تناك  امبر 

، لكألل حلصی  ھنأ ال  راكنإ  تایلمعو  رمحملا ، جاجدلا  ةعورب  باجعإلا  تاحیص  نم  ةلسلس  ءادغلا  ناك 
.اھھجو ةنیزو  اھرعش  فیفصت  لیصافت  لك  ىرت ، ام  لجست  اھنیعو  انتفیض  سردت  نیلیإ  تناكو 

، نھتھیدب ةعرسب  ىمسی  ام  ھیلع  نینبی  امل  قیقدلا  نھصحف  اًراغص  ناأدبی  دح  يأ  ىلإ  ذئنیح  تفرعو 
ای ادج ، ًانسح  ماقتنالا ، عقوتت  تناكو  يِدُریل ، اھمھس  تقلطأ  دق  اھنأ  ملعت  تناك  ينیع ، نیلیإ  تبنجتو 

.رمألا ىسنأس  اھروصت ، كنكمی  ةقیرط  ىسقأب  يسفن  نم  صتقأس  .ةشحوتملا  يتنبا 

نم ًالبج  انلمعتساو  ةمیلو ، ھیلع  نوكت  نأ  يغبنی  املثم  ةریبك ، تایمكبو  اًرخاف  ًابیط ، ءادغ  ناك 
.ةداع اھلوانتن  اًضیأ ال  كلتو  ءاشعلا ، ةوھقلا  تلتو  .ةداع  لمعتسی  امم ال  فاحصلا 

؟ ةرھاس كیقبت  الأ  - 

.ةرھاس ينیقبی  ءيش  ال  - 

؟ انأ الو  - 

! ناثیإ - 

«. كدعاسأ ينیعد  : » فاحصلا عم  ةتیمملا  ةنكاسلا  برحلا  كلذ  التو 



.ةفیضلا تنأف  نكمی ، ال  - 

.كنع اھلمحأ  ينیعد  ًانسح ، - 

امھنكلو تآ ، وھ  ام  نافرعی  اناك  .عرشم  يكنوسب  اھتمھ  امھتثحتساو  نیلفطلا  نع  يرام  انیع  تثحبو 
.نیزجاع اناك 

ىلع اھنایدؤی  امھنأ  امك  اھب ، مایقلا  نابحی  امھنإ  لب  ةیلمعلا ، هذھب  نالفطلا  موقی  ام  اًمئاد  : » يرام تلاقو 
«. امھب ةروخفل  ينإ  .ھجو  ریخ 

.نآلا اًریثك  كلذ  يرت  يدوعت  مل  ًافیطل ؟ كلذ  سیلأ  - 

.ةنواعملا يف  نابغری  امھنأل  ناظوظحم  اننأب  رعشن  نحنو  .فرعأ  - 

ناركفیو برھم ، نع  ناثحبی  امھو  نیدیصتملا ، نیریغصلا  امھینھذ  يف  رودی  ام  ةءارق  عیطتسأ  تنك 
.ةقیتعلا ةلیمجلا  فاحصلا  طاقسإ  وأ  ضرامتلا ، وأ  جاجتحالا ، يف 

.نیریرشلا امھینھذ  يف  رودی  ام  تأرق  اًضیأ  يرام  نوكت  نأ  دبالو 

«. بوك امھنم  خرُشی  مل  ىتح  لب  ءيش ، يأ  اًدبأ  نارسكی  امھنأ ال  ةظحالملاب  ریدجلاو  : » تلاقف

.»؟ كلذ امھتملع  فیكو  كل ! ىبوط  : » يجرام تلاقو 

نالآ نكلو  ةقیلسلاب ، ءایبغأ  سانلا  ضعب  نأ  نیفرعت  تنأ  .امھیف  يرطف  ءيش  ھنإ  .امھملعأ  مل  انأ  - 
.ةیودیلا امھتراھمب  قلعتی  امیف  ءاكذلا  ىلع  ناروطفم  نیلیإو 

الءاست امھنظأو  .امھرمأ  ىلع  ابلغ  دق  امھنأ  نافرعی  اناك  .رمألا  البقت  فیك  ىرأل  نیلفطلا  ىلإ  ترظن 
امھیلع لمحلا  تطقسأو  .برھم  نع  ناثحبی  نالازی  اناك ال  .اذھ  كردت  تنھ  جنای  يجرام  تناك  ام  اذإ 

.ھلقث لماكب 

امھكرتن مل  اذإ  امنیسلا  امھتوفتس  .امھلطعن  نحن  نكلو  حیدملا ، عامس  ًاعبط  نادوی  امھنإ  : » تلق
«. اھناقحلی

مل .ةریحتم  ةعیرس  باجعإ  ةرظنب  يرام  ىلع  تَّنمو  كحضت ، مل  ثیحب  ةسایكلا  نم  يجرام  تناك 
.امنیسلا ىلإ  باھذلا  ىتح  ابلط  دق  انوكی 

، مھفارصنا دعب  اًءودھ  رثكأ  ریصی  وجلا  نأ  الإ  ام ، ًاتوص  اوثدحی  مل  اذإ  ىتح  ةقھارملا  نس  يف  لافطألا 
حایترا ةرفز  لسری  ھلك  تیبلا  نأكو  ادب  افرصنا ، امنیحف  .نایلغلا  نم  اوج  مھلوح  ءاوھلا  يف  نوثبی  مھف 

.نوقھارم لافطأ  اھب  يتلا  لزانملا  الإ  ةضماغلا  ءاضوضلا  حابشأ  وزغت  الأ  يف  نذإ  بجع  .نكتسیو ال 

بالودلا ىلإ  تبھذ  .بیر  الو  تآ  ھنأ  انم  لك  كردأ  يذلا  عوضوملا  لوح  صرح  يف  رودن  انتثالث  انك 
ةفافتلا اھیفو  قبنزلا ، ةرھز  لكش  ىلع  قنعلا ، ةلیوط  سوؤك  ثالث  تجرخأو  ةیجاجزلا ، ةھجاولا  يذ 



هاطغم نولاج  ةعس  ةنینق  نم  تببصو  ىتم ، ذنم  ملعی هللا  ارتلجنإ ، نم  ترضُحأ  دقو  نطقلا ، ةرھز 
.ًانكاد ھلعجو  اھنول  نمزلا  لاحأ  شقلاب ،

«. رحب لاجر  يلوھ  لآ  ناك  دقل  .اكیاماج  مور  : » تلقو

«. ادج ةقتعم  اھنأ  دبال  : » تنھ جنای  يجرام  تدرف 

.يبأ نمو  ينمو  كنم  انس  ربكأ  - 

يف الإ  اھب  يتأی  ناثیإف ال  .يقیقح  لفح  اذھ  نأ  دبال  ًانسح ، نكلو ، .يعولا  كدقفتس  اھنإ  : » يرام تلاقو 
؟ يتزیزع ای  باوص  اذھ  برش  نأ  نظتأ  .بسحف  متآملاو  حارفألا 

.»؟ ةرشابم ةمایقلا  دیع  لبق  ينعأ ،

.يتبیبح ای  الوكاكوك ، ينابرلا  ءاشعلا  نكی  مل  - 

.روبحلا اذھ  لثمب  اًدبأ  كجوز  رأ  مل  انأ  يرام ، - 

«. ةلیل يف  ھلدب  دقل  ھیتأرق ، يذلا  علاطلا  ھنإ  : » يرام تلاقو 

نأ عیطتسن  نحنو ال  تالجملاو ، ماقرألاو  سییاقملا  نم  دشح  يرشبلا ، نئاكلا  كلذ  بعرم  ءيش  وھ  مك 
يمادلا حفاللا  ملألا  نم  جھو  .ةنقتم  لیلقلا  كلذل  انتءارق  نوكت  امبرو ال  بسحف ، لیلقلا  الإ  اھنم  أرقن 
.ھقزمو ةرشابم  يعولض  تحت  يذلا  ناكملا  يف  رشتنا  ىتح  ىلعأ  ىلإ  كرحتو  يئاشحأ  يف  نوكت 

لازنإ نم  نكمتن  نأ  لبق  اھیراوص  تمطحت  ةزجاع ، ةنیفس  لثم  ينتعفد  ةلئاھ  حیر  ينذأ  يف  ترأزو 
خرصت ریذحت  ةراشإ  لك  تناك  .ثھلتو  ضبنت  ةفرغ  تیأرو  رملا ، حلملا  قاذم  يمفل  حبصأو  .اھعولق 

يف يسفن  ىلع  ينتنثو  تادیسلا  يسارك  فلخ  رمأ  تنك  امنیب  ينتصنتقاو  ةمدصلاب ، خرصت  رامدلاب ،
.ةأجف تفتخا  ةأجف  تثدح  املثمو  لزلزم ، راضتحا  ملأ 

تاذ سانلا  دقتعا  فیك  نآلا  كردأ  .ثدح  ًائیش  نأ  ىتح  اكردت  ملو  يتكرح  تلصاوو  يدسج  تددش 
دالیملا ءالیتسالا ! ...كلذب  نمؤأ  يننأ ال  قثاو  ریغ  انأو  .مھیلع  يلوتسی  نأ  عیطتسی  ناطیشلا  نأ  موی 

عم حلصلا  دقعیل  اًموزھم  رقتسی  مث  ةكرعملا  دقفیو  مواقی  بصع  لك  امنیب  بیرغ ، ءيشل  مرطضملا 
كلذك قرزأ  بیھل  اھدحی  ةملك  عقو  يف  ریكفتلا  كنكمأ  اذإ  ةملكلا ، يھ  كلت  باصتغالا –  .ھیزاغ 

.ماحل روباو  نم  عفدنملا 

«. ةفیطل ءایشأ  ءرملا  عمسی  نأ  اقح  يذؤملا  نم  سیل  : » لوقت تناك  يتبیبح ، توص  يف  ءاجو 

ىلع اًدحأ  يذؤی  ال  ھیف ، لمأ  يذلا ال  لمألا  ىتح  لب  لمألا ، نم  لیلق  ، » ًاتباث ایوق  ناك  يتوص ، تبرجو 
«. قالطإلا

يذ قیتعلا  مورلا  سأك  فصن  تبرشو  يسرك ، ىلإ  تدع  مث  بالودلا ، يف  ةنینقلا  تعضوو  اھتلق 
.يرجح يف  يعباصأ  تكبشو  قاس  ىلع  ًاقاس  تعضوو  تسلج  مث  ةحایفلا ، ةحئارلا 



«. مھفأ ًالعف ال  يننإ  .تاكنلاب  اھنم  رخسیو  علاطلا ، ةءارق  تقمی  اًمئاد  ناك  .ھمھفأ  انأ ال  : » يرام تلاق 

يعباصأ تضیبا  دقو  حایرلا ، ھكرحت  نیح  فاجلا  ءاتشلا  بشع  لثم  شخشخت  يعباصأ  فارطأ  تناك 
.اھیلع طغضلا  نم  ةكباشتملا 

ةیدنلریإ ةلئاع  نم  ردحنت  يرام  نإ  .يجرامل  دصقأ ، تنھ –  جنای  زسمل  رمألا  حرش  لواحأس  : » تلق
«. ةریقف اھنكلو  ةلیبن 

.دحلا كلذ  ىلإ  ءارقف  نكن  مل  - 

؟ اھثیدح يف  رقفلا  عامس  نیعیطتست  الأ  - 

.اذھ ركذت  تمد  ام  نآلاو  ًانسح ، - 

ای كلذك  نكت  ملأ  ةبیط ، ةیحیسم  اھتدج  تناك  دقف  نوكت ، نأ  يغبنی  ناك  وأ  ةسیدق ، يرام  نإ  ًانسح ، - 
؟ يرام

: تدرطتساو يتزیزع ، قامعأ  يف  ومنی  أدب  ةوادعلا  نم  ًالیلق  يل  ادب 

رظن ةھجو  نم  نایقتلی  نینثالا ال  نأ  مغرو  ناجلا ، لھأ  يف  داقتعالا  يف  ةلكشم  فداصت  مل  اھنكلو  »
«. ھیف ءاوتلا  يذلا ال  صلاخلا  يحیسملا  توھاللا  ملع 

.فلتخم رمألا  نكلو  - 

ھنع نیفرعت  ءيشب ال  يرفكت  نأ  نیعیطتست  لھ  .فلتخم  ًابیرقت  ءيش  لك  .يتبیبح  ای  كلذك ، ھنإ  ًاعبط  - 
.ًائیش

«. تاملكلا نم  خف  يف  كعقویسف  ھیلإ  يھبتنا  : » يرام تلاقو 

اھنأل اھدوجوب  نمؤأ  ينإ  اھراكنإ ؟ عیطتسأ  فیكف  .علاوطلا  ةءارقو  علاوطلا  يف  مھفأ  انأف ال  لعفأ ، نل  - 
.ثدحتت

.اھتحصب نمؤت  كنكلو ال  - 

فرعی نأ  يفكیو  .اھلجأ  نم  دوقنلا  نوعفدیو  مھنم ، نییالملا  اھنوسرامی ، سانلا  نأ  وھ  حیحصلا  - 
؟ كلذك سیلأ  اھب ، متھیل  كلذ  ءرملا 

......ال كنكلو  - 

فرعأ انأو ال  .ءيشلا  سفن  اسیل  امھو  .فرعأ  يننإ ال  لب  نمؤأ  ينإ ال  وھ  سیل  رمألا  نإ  يرظتنا ! - 
.علاطلا ةءارق  مأ  علاطلا  ًالوأ : يتأی  امھیأ 

.ينعی اذام  فرعأ  ينبسحأ  - 



.ةرورسم يرام  نكت  مل  حیحص »؟ - »

؟ نیدصقت ام  اذھأ  .لاحلا  ناك  امھم  عقتس  ءایشأ  هاجت  ةیساسح  اذ  ناك  علاطلا  ئراق  نأ  ضرتفنف  - 

؟ فرعی نأ  قرولا  عیطتسی  فیك  نكلو  .فلتخم  ءيش  كلذ  - 

«. ھبلقیل صخش  ةمث  كانھ  نوكی  نأ  نود  ةكرحلا  درجم  عیطتسی  قرولا ال  : » تلق

.تاھیجوت دیرت  تناكو  يرام ، قلق  دیازتب  تسحأ  اھنأ  تكردأ  ينكلو  َّيلإ  يجرام  رظنت  مل 

.»؟ رابتخاب موقن  نأ  عیطتسن  الأ  : » تلأسو

نم ررض  ال  نكلو  برھتو ، رابتخالا  مواقت  ءایشألا  هذھ  نأ  ودبی  ذإ  .كحضم  رمأ  كلذ  ًانسح ، - »
.»؟ رابتخا يف  ركفت  نأ  عیطتستأ  .ةلواحملا 

!«. امكبارش اسسمت  مل  امتنأ  - »

.ةجاجزلا ترضحأ  مث  يسأك  تغرفأو  .امھاتعضو  مث  اتفشتراو  ًاعم  امھیسأك  اتعفر 

.»؟ برشت نأ  دبال  ھنأ  نظتأ  ناثیإ ، - »

.»؟ نینیعلا ةضمغم  تنأو  قرولا  يبلقت  نأ  نیعیطتست  مل ال   » .يسأك تألمو  يتزیزع .» ای  لجأ ، - »

«. أرُقی نأ  يغبنی  ھنأل  - »

.»؟ تنأ ھتأرق  مث  انأ ، وأ  يرام  ھتبلق  ول  لاحلا  نوكی  فیكو  - »

نأ عیطتسن  فرعأ –  ينكلو ال  قرولاو ، ئراقلا  نیب  قیثو  لاصتا  كانھ  نوكی  نأ  ضورفملا  نم  - »
«. برجن

ىلع اھب  موقن  نأ  يغبنیف  لاوحألا ، نم  لاح  يأب  ةءارقلاب  موقنس  انك  اذإ  اننأ  دقتعأ  : » يرام تلاقو 
ةمخضلا تارییغتلا  امأ  .فیفطلا  رییغتلا  دصقأ ، رییغتلا –  بحت  .كلذك ال  اًمئاد  اھنإ  حیحصلا .» ھجولا 

نوكت اھنكلو  عبصإ ، اھل  حرج  اذإ  ةرئاث  رجفنت  يھف  رخآ ، صخش  يأ  نم  لضفأ  اھتجلاعم  عیطتستف 
انشقان اننأ  يرام  تربخأ  نأ  قبس  يننأل  قلق ؛ ةجالتخاب  سحأ  تنك  .اھتبقر  تعطق  اذإ  ةكسامتم  ةئداھ 

.ىلوألا ةرملل  ھیف  ركفن  اننأ  انیلع  ودبی  ءالوأ  نحن  اھ  مث  عوضوملا ، اذھ 

«. حابصلا يف  عوضوملا  نع  انملكت  دقل  - »

نإ قرولا .» ترضحأو  .مویلا  لاوط  رمألا  يف  ركفا  تنك  دقل  .ةوھقلاب  نایتإلل  تبھذ  نیح  لجأ ، - »
نم بعترت  اھنكلو  فنعلاب ، بضغلا  ىلعو  بضغلاب ، میمصتلا  ىلع  شوشت  نأ  دادعتسا  ىلع  يرام 
نأ عیطتسأ  تنك  .راع  اذھو  رمخلا ، نونمدی  نمم  اھمامعأ  ضعب  اھیف  بعرلا  كلذ  سرغ  دقو  .فنعلا 

.دیازتی اھفوخب  سحأ 



، كیتكتلا يجرام  تكردأو  كلذ .» نم  ًالدب   (
3) اكیشتابلا ةبعل  بعلنلو  علاوطلاب ، ثبعلا  كرتنلف  : » تلق

.ھتلمعتسا نأ  اھل  قبس  امبرو  ھتفرع ،

.ينمئالی اذھ  - 

.هاجتالا كلذ  يف  ریسی  رمألا  وعدف  .اینغ  حبصأس  .ررقت  يعلاط  نإ  - 

.كنع ىلختی  ٍذئدعبو  اًمامت  عوضوملا  لوح  كب  رودی  ھنإ  .ھب  نمؤی  ھنأ ال  كتربخأ  دقل  نیرت ، تنأ  اھ  - 
.ًانایحأ نونجلا  ىلإ  ينعفدی  ھنإ 

.ةزیزعلا يتجوز  اًمئاد  تنأ  .اًدبأ  كلذ  يرھظت  مل  تنأ  حیحص ؟ - 

ًانایحأ لب  اًمئاد ، سیل  اھل –  ةداضم  تارایتب  ساسحإلا  ىلع  كتردق  نم  ًانایحأ  ثدحی  ام  ًابیرغ  سیلأ 
.تاریثأتلل ةباجتسا  رثكأ  كلذ  اھلعجی  امبرو  مظنملا ، ریكفتلا  يف  اھلقع  مدختست  يرام ال  نإ  .بسحف 

تاقیدص نسحأ  نم  حبصت  ال  دق  اھنأ  ةركف  ينھذ  تربعو  .ةفرغلا  يف  ومنی  ذخأ  دق  رتوت  ةمث  ناك 
.كلذ دعب  اًدبأ  اھیلإ  حاترت  دق ال  اھنإ  نآلا – دعب  يجرام 

رجغلا نأ  اًمئاد  تعمس  .رمألا  اذھب  لھاج  ينإف  .قرولاب  قلعتی  ام  مھفأ  نأ  عقاولا  يف  بحأ  يننإ  : » تلق
«. اًدبأ نھنم  ةدحاوب  تیقتلا  يننأ  نظأ  ال  ةیرجغ ؟ تنأ  لھف  قرولا ، ةءارق  نوسرامی 

«. اكسالآ نم  اھنكلو  ایسور ، جاوزلا  لبق  لوألا  اھمسا  ناك  دقل  : » يرام تلاقو 

.نیتضیرعلا ةنجولا  يتمظع  رسفی  ام  كلذف  نذإ 

ىلإ انئج  نأ  ثدح  فیك  وھو  يرام ، ای  لبق  نم  اًدبأ  ھب  كل  حبأ  مل  مثآ  رس  َّيدل  : » يجرام تلاق 
.»؟ اكسالأ

«. مھنم اھانیرتشا  مث  سورلا ، كلم  تناك  : » تلق

؟ مئارجلا عشبأل  ًانجس  ایریبیس ، لثم  ًانجس ، تناك  اھنأ  تفرع  لھ  نكلو  لجأ ، - 

؟ مئارجلا نم  عون  يأ  - 

.رحسلا نونف  اھتسراممل  اكسالأ  ىلإ  يفنلاب  يمأل  يتدج  ىلع  مكح  دقل  .اھعشبأ  - 

؟ تلعف اذامو  - 

.فصاوعلا ریثت  تناك  - 

«. ةیعیبط ةقیرطب  اذھ  ىلإ  تلصوت  كنأ  ىرأ  : » تكحضو

؟ فصاوعلا ةراثإ  ىلإ  - 



.ًابیرقت ءيشلا  سفن  يھف  بعللا –  قرو  ةءارق  ىلإ  لب  - 

«. ایقیقح كلذ  سیل  نیحزمت ، كنإ  : » يرام تلاقو 

– اھقاروأب ظفتحأ  تلزالو   - لتقلا نم  عشبأ  يھ  كلت  تناك  .يقیقح  ھنكلو  يرام ، ای  حزمأ ، تنك  امبر  - 
.بسحف ةیسورلا  ةغللاب  اھنأ  الإ 

؟ ةیسورلاب مالكلا  نیعیطتستأ  - 

.نآلا بسحف ، اھنم  لیلقلا  - 

.»؟ مئارجلا عشبأ  يھ  رحسلا  نونف  ةسرامم  لازت  امبر ال  : » تلقو

يأ يف  اًدبأ  نیفرعت  الو  .بناجلا  كاذو  بناجلا  اذھ  ىلإ  زفقی  ھنإ  ينعأ ؟ اذام  تمھفأ  : » يرام تلاق 
«. ىشمتیل بھذو  حابصلا ، اذھ  سمشلا  قورش  لبق  ضھن   - ظقیتسا سمألا  ةلیلو  ..ركفی  ءيش 

«. ضوعی الو  ھل  عدار  لذن ال  دغو ! يننإ  : » تلقو

، ملكتن انیقب  اذإو  .كلخدت  نودو  ةصاخلا  اھتقیرطب  نكلو  قرولا ، بلقت  يجرام  ىرأ  نأ  بحأ  ًانسح ، - 
.ةبرجتلا ةسرامم  عیطتسن  نل  ذئنیحو  تیبلا  ىلإ  لافطألا  يتأیسف 

اًحوتفم ةعبقلا  قودنصو  شارفلا  قوف  فیسلل  ناك  .انعدخم  ىلإ  جردلا  تدعص  ةظحلل .» ةرذعم  : » تلق
تللب ھلك ، تیبلا  يف  ًاعفدنم  ءاملا  عمست  نأ  عیطتست  .نوفیسلا  تددشو  مامحلا  تبھذ  .ضرألا  ىلع 

ناظحجت امھنأك  ناودبت  اتناك  .ينیع  ىلع  تاذلابو  يتھبج  ىلع  اھتطغضو  درابلا  ءاملا  يف  شامق  ةعطق 
يھجو تضفخو  ضاحرملا  ةدعق  ىلع  تسلجف  اًولح ، درابلا  ءاملا  سملم  ناكو  يلخاد ، طغض  لعفب 

ةعبق تطقتلا  عدخملا ، لالخ  يتدوع  ءانثأ  يفو  .ةیناث  اھتللب  ةئفاد  تراص  نیحو  ةللبملا  ةفشنملا  ىلإ 
.اھیدترأ انأو  ةیركسع  ةوطخ  يف  جردلا  تلزنو  اھقودنص ، نم  ةشیرلا  تاذ  ناسرفلا 

«. قمحألا اھیأ  هوأ ، : » يرام تلاق 

.وجلا نم  بركلا  ىضم  دقل  .ةحارلاو  رورسلا  اھیلع  ادبو 

«. ءارفص اھتشیر  تلاحتسا  دقل  ماعنلا ؟ شیر  نول  رصق  نوعیطتسی  لھ  : » تلأسو

.زتلوش رتسم  لس  .كلذ  نظأ  - 

.نینثإلا موی  يعم  اھذخآس  - 

«. كلذل ادج  ةقاَّوت  يننإ  .قرولا  بیلقتب  يجرام  موقت  نأ  ىنمتأ  : » يرام تلاقو 

دجوی ناك  ول  رومخم  لاریمأ  لثم  اھرظنم  ادبو  نیزباردلا ، يف  ریخألا  دومعلا  ىلع  ةعبقلا  تعضو 
.كلذك ءيش 



.حیسف ناكم  ىلإ  جاتحت  ةیلمعلاف  .ناثیإ  ای  قرولا ، ةدضنم  رضحأ  - 

.اھتحتفف اھلجرأ  تبذجو  ةلاصلا ، بالود  نم  اھترضحأ 

.رھظلا میقتسم  ایسرك  بحت  يجرام  - 

.»؟ ًائیش لعفن  نأ  انیلع  يغبنیأ  : » ماعطلا ةدئام  يسارك  دحأ  تعضوو 

«. كریكفت زكر  : » يجرام تباجأف 

.ءيش يأ  يف  - 

.ةكیرألا ىلع  كانھ  يدی  ةبیقح  يف  قرولا  .ءيش  نم ال  ناكمإلا  ردقب  ًابیرق  - 

قرولا اذھ  نكلو  ينثمو ، كیمسو  رذق  ھنأ  علاطلا  ةءارق  يف  لمعتسملا  قرولا  نع  اًمئاد  يتركف  تناك 
، بعللا قرو  نم  اًضرع  لقأو  لوطأ  ًاقرو  ناك  .كیتسالبلا  نم  ةقبطب  ىطغم  ھنأكو  ًاعمال ، ًافیظن  ناك 

لكش ىلع  قرولا  تدرفو  ةدضنملا  ىلإ  ةبصتنم  يجرام  تسلج  .ةقرو  نیسمخو  نینثا  نم  ریثكب  رثكأو 
، روطاربمإلا ةیسنرفلاب : ةبوتكم  ءامسألا  تناك  .ةدقعم  تاعومجمو  ناولألا  ةیھاز  اًروص  ةحورم –
نم تاعومجمو  موجنو ، رمقو ، سمشو ، ضرأ ، ناطیشلا – يراصلا ، ةلادعلا ، ةبكرملا ، كسانلا ،

راعش نكلو  دوقنلا ، ينعت  مھرد  ةملك  تناك  ول  دقتعأ ، امیف  دوقنلاو ، تاوارھلاو ، نیجانفلاو ، فویسلا ،
، اھسرافو اھتكلمو ، اھكلم ، ةعومجم  لكل  ناكو  عوردلا ، ھب  نیزت  امم  ةدرو  لكش  ىلع  ناك  قرولا 

ھیقاس نم  قلعم  لجر  ظح ، ةلجع  ةقعاصلا ، ھتخرش  جرب  اًجعزم - ًاقرو   – ًابیرغ ًاقرو  تیأر  ذئدعبو 
ضعب ةبیئك  : » تلقو .لجنم  ھعم  يمظع  لكیھ  ، la mort توملا –  مث  قونشملا  ىمسی  ةقنشم ، يف 

.»؟ ھیلع ودبت  امو  روصلا  ينعت  لھ  .ءيشلا 

سكع ينعت  اھنإف  بولقملاب ، روصلا  عضو  ءاج  ولف  .اھضعبب  اھتقالع  ثودح  ةیفیكب  قلعتم  رمألا  - 
.اھانعم

؟ ىنعملا يف  فالتخا  دجوی  لھو  - 

.علاطلا ریسفت  وھ  كلذو  .معن  - 

ام اھادی  ترھظأ  ءاوضألا  تحتو  .رھظملا  ةدماج  تراص  قرولا ، اھیف  يجرام  تذخأ  يتلا  ةظحللا 
.ودبت امم  انس  ربكأ  اھنأ  وھو  لبق ، نم  ھتیأر  دق  تنك 

.»؟ قرولا ةءارق  تملعت  نیأ  : » اھتلأس

.هابتنالا بذجل  ةلیسوك  دقتعأ  تالفحلا ، يف  ةعدخك  اًرخؤم  اھتسرامو  يتدج ، بقرأ  نأ  تدتعا  - 

؟ اھب نینمؤت  لھو  - 

.يردأ .ةظوحلم ال  ءایشأ  اھنع  جتنی  ًانایحأف  يردأ ، ال  - 



؟ يسفنلا نیرمتلا  ينیدلا – زیكرتلا  نم  اًعون  قرولا  نوكی  نأ  نكمیأ  - 

ًابلاغ ذئنیح  لبق ، نم  اھل  نكت  مل  ةمیق  ةقرو  ىلع  غبسأ  يننأ  دجأ  امنیح  .حیحص  اذھ  نأ  دقتعأ  ًانایحأ  - 
.اًحیحص علاطلا  نوكی  ام 

مث ةیناث ، ناعطقتو  ناطلخت  مث  ناعطقتو  قرولا  ناطلخت  امھو  ةایحلاب  ناضبنی  نیئیشك  اھادی  تناك 
.عطقأل َّيلإ  امھدمت 

؟ هأرقأس يذلا  نم  علاط  - 

«. سمألا علاط  عم  قفتیس  ناك  ام  اذإ  ىرنل  ناثیإ ، علاط  يئرقا  : » يرام تحاصو 

.»؟ نیعبرألا نم  لقأ  تنأ  لھ  .ناواقرز  نانیعو  رقشأ ، رعش  : » تلاقو َّيلإ ، يرام  ترظنو 

.طبضلاب - 

سابل سبلی  جَّوتم  كلم  ةروص  « – تنأ وھ  اذھ   » .ةدشلا يف  ةقرولا  ىلع  ترثعو  تاوارھلا » كلم  - »
(. ةوارھلا كلم   ) ةیسنرفلاب ةروصلا  تحت  عوبطمو  قرزأو  رمحأ  ھنول  اًمخض  ًاناجلوص  كسمیو  كلملا 

يھو ةعرسب ، قرولا  تبلق  ذئدعبو  .ةدشلا  طلخ  تداعأ  مث  ىلعأ  ىلإ  اھھجوو  ةقرولا  يجرام  تعضو 
عم ةعطاقتم  ةقروو  كیطغت .» هذھ   – » يتقرو قوف  ةقرو  .كلذب  اھمایق  ءانثأ  يئانغ  توصب  ملكتت 
هذھ  – » لفسأ ىلإ  ةدحاوو  كجوتت .» هذھ   – » اھالعأ ةدحاوو  كضرتعت .» هذھ   – » ةیولعلا ةقرولا 

ةعرسبو ذئدعبو  .ةدضنملا  قوف  قرولا  نم  ًابیلص  تنوك  دق  تناك  كفلخ .» هذھو  كمامأ ، هذھو  .كساسأ 
، كلامآو كتیبو ، كسفن ، : » لوقت يھو  بیلصلا ، راسی  ىلإ  طخ  يف  مھتلعجو  تاقرو  عبرأ  تبلق 

ةیسنرفلاب اھتحت  بتك  دقو  بولقملاب ، قونشملا  لجرلا  يھ  ةریخألا  ةقرولا  تناك  كلبقتسمو .»
.ىلعأ ىلإ  ًالدتعم  ھعضو  ناك  ةدئاملا  ربع  سلجأ  تنك  ثیح  نم  نكلو  قونشملا ) )

.يلبقتسم ىلع  ادج  ریثك  اذھ  - 

.يلفسلا اھتفش  طخ  عباتت  اھتبابس  تناك  ةاجنلا .» اذھ  ينعی  دق  : » تلاق

.»؟ كانھ ةدوجوم  دوقنلا  لھ  : » يرام تلءاستو 

ھتدرف مث  تارمو ، تارم  ھتطلخو  قرولا ، تعمج  ةأجفو  .دراش  نھذب  اھتلاق  كانھ » اھنإ  لجأ – - »
رظنت تناك  لب  اھنیعب ، ًاقاروأ  سردت  اھنأ  اھیلع  ودبی  نكی  مل  .سماھ  توصب  اھلیترت  مغمغت  يھو  ةیناث ،

.ناتھئات ناتمئاغ  اھانیع  تناك  ةدحاو ، ةرم  اھلك  ةعومجملا  ىلإ 

ةفارعلا نأ  دبال  .رخآ  ناكم  يأ  يف  وأ  ةیئاسنلا – ةیدنألا  يف  فغشلا  لثم  ةدیج ، ةعدخ  اھنإ  تركفو ،
نوذخأی نیرتوتم ، سانلا  يقبت  نأ  تعاطتسا  ولف  .ةبكرمو  ةدقعمو  ةدراب  لكشلا ، اذھب  تناك  ةمیدقلا 

وھ ام  ردقب  لیثمتلا ، سیل  ھنإ  ءيش – يأ  نوقدصیس  مھف  ًالیوط ، ًاتقو  نورظتنیو  ةبوعصب ، مھسافنأ 
يذلا ام  نكلو  .نیلوجتملا  نییراجتلا  ءالكولا  عم  عیضت  تناك  ةأرملا  هذھ  .دیجلا  تیقوتلاو  كیتكتلا ،

ھتعضو مث  عبرم ، لكش  يف  ھتیوستل  ھیلع  تتبرو  قرولا ، تعمج  ةأجفو  ينم ، ىرحألاب  وأ  انم  ھتدارأ 



.بعل قاروأ  عنصم  .يسورللوم  .دحاو  مقر  ةیسنرفلاب : ھیلع  بتك  يذلا  رمحألا  قودنصلا  يف 

«. ًانایحأ اذھ  ثدحی  .ةءارقلا  عیطتسأ  ال  : » تلاق

.»؟ ھلوق نیدیرت  ًائیش ال  تیأر  لھ  : » سافنألاب ةروھبم  يرام  تلاق 

نم ةیح  اھدلج ، ریغت  ةیح  تیأر  ةریغص ، ةیبص  تنك  امدنع  موی  تاذ  .ءيش  لك  لوقأس  لب  هوأ ، - »
يعلطت ءانثأ  يف  نآلاو ، ًانسح  .ھلك  رمألا  بقرأ  تذخأو  .يكور  لبج  يف  دجوی  امم  سارجألا  تاوذ 
.دیدجو فیظن  ءزجو  قزممو  ریغم  ھنم  ءزج  اھدلج ، ریغت  ةیحلا  تیأرو  قرولا  ىفتخا  قرولا ، ىلإ 

«. رمألا يروصتت  تنأ  كیلعو 

.»؟ لبق نم  ًاقلطم  كل  تثدح  لھ  .ةبوبیغ  ةلاح  اھنأ  ودبی  : » تلق

.هذھ لبق  تارم  ثالث  - 

؟ ىرخألا تارملا  يف  ةلالد  يأ  اھل  ناك  لھو  - 

! ملعأ ام  ىلع  ال ، - 

! ةیحلا ودبت  اًمئادو  - 

.فخسلا سفنب  اھنكلو  ىرخأ ، ءایشأ  الك ؟ هوأ  - 

«. ناثیإل ثدحیس  يذلا  ظحلا  ریغتل  اًزمر  تناك  امبر  : » سامحب يرام  تلاقو 

؟ سارجأ تاذ  ةیح  ناثیإ  لھ  - 

.نیدصقت ام  كردأ  .هوأ  - 

نیح ينكلو  تایحلا ، بحأ  تنك  ىضم  امیفف  .فوخلاو  رتوتلاب  سحأ  ينلعجی  اذھ  : » يجرام تلاق 
«. بھذأ نأ  يب  نسحی  .بعرلا  يل  ببست  اھنإ  .اھھركأ  ترص  تربك 

.تیبلا ىلإ  كلصوی  نأ  ناثیإ  عیطتسی  - 

.كلذ يف  ركفأل  نكأ  مل  - 

.لعفأ نأ  يندعسیس  - 

نیح لاحلا  نوكی  فیك  نیفرعت  كنأل ال  كعم ؛ انھ  ھیقبت  كیلع  نإ  : » تلاقو يرامل ، يجرام  تمستباو 
«. لجر نودب  نینوكت 

«. كعبصإ نم  ةراشإب  جوز  ىلع  لوصحلا  نیعیطتست  تنك  ءارھ ، : » يرام تدرف 

ءانع نوقحتسی  ال  ةلوھسلا ، هذھب  اوءاج  اذإ  مھف  ھنم ، ةدئاف  اذھ ال  نكلو  .لبق  نم  ھتلعف  ام  كلذو  - »



– ملكتت تناك  امنیب  اھفطعمب  تتأو  كنم .» صخش  ھفطتخی  دقف  كتیب ، يف  ھب  يظفتحا  .مھیلع  لوصحلا 
ةءارق لجأ  نم  ةفسآ  .ىرخأ  ةرم  يناوعدت  نأ  مشعتأ  .عتمم  ءادغ   » .باحسنالا ةعیرس  ةأرما  نم  اھل  ای 

«. ناثیإ ای  علاطلا ،

؟ ةسینكلا يف  اًدغ  كارنس  لھ  - 

.ةلیللا كوتنوم  ىلإ  ةبھاذ  يننإ  .الك  - 

.بطرو ادج  دراب  وجلا  نكلو  - 

.امكتلیل تباط  .كانھ  رحبلا  قوف  حابصلا  تاقارشإ  ىرأ  نأ  بحأ  ينإ  - 

.اھدراطی ناك  ام  ًائیش  نأكو  تجرخ  اھل ، بابلا  حتف  نم  ىتح  نكمتأ  نأ  لبق  تجرخ  دق  تناك 

.»؟ كانھ ىلإ  ةلیللا  ةبھاذ  اھنأ  ملعأ  نكأ  مل  : » يرام تلاق 

«. ملعت نكت  مل  يھ  كلذكو  : » اھل لوقأ  نأ  عطتسأ  ملو 

؟ ةلیللا علاطلا  ةءارق  نم  جتنتست  اذام  ناثیإ –  - 

.ًاعلاط أرقت  مل  اھنإ  - 

مل ام  ًائیش  تأر  اھنأ  نظأ  اذھ ؟ نم  جتنتست  اذام  نكلو  .دوقن  كانھ  نوكتس  ھنإ  تلاق  دقل  ىسنت ، كنإ  - 
.بعرلا اھیف  ثب  ًائیش  ھلوق ، درت 

.اھنھذ يف  ةیقاب  اھاركذ  تلاز  الو  ةرم ، تاذ  ةیحلا  تأر  دق  نوكت  امبر  - 

؟ ىنعم اھل  نأ  دقتعت  الأ  - 

؟ فرعأ نأ  انأ  عیطتسأ  فیكف  علاوطلا ، يف  ةریبخلا  تنأ  كنإ  لسعلا ، صرق  ای  - 

.اھھركت كنظأ  تنكو  .اھھركت  تب ال  كنأل  لاح  يأ  ىلع  ةدیعس  يننإ  ًانسح ، - 

«. يراكفأ يفخأ  انأف  عاَّدخ ، يننإ  : » تلق

.يناثلا ضرعلا  ىلإ  نوقبیس  لافطألا  نإ  .لعفت  نأ  عیطتست  كنإ ال  ينع ، سیل  - 

؟ ةیناث نودوعیس  لھو  - 

.قابطألا ةصق  يف  اًشھدم  تنك  كنأ  يداقتعا  يف  .كلذ  نالعفی  اًمئاد  امھنإ  .لافطألا  دصقأ  - 

«. كمیركتل ططخ  يدل  ةبسانملابو ، .وتلم  يننإ  : » تلق



سداسلا لصفلا 
ةعطق جسنأ  تنك  موی ، تاذو  .ًالبقتسم  ھیف  ركفأ  نأ  ىلإ  رارق ، ذاختا  ًابناج  عضأ  نأ  يتربخ  ينتدوع  دقل 
ثدحی اذھ  نأ  دبالو  .رارق  اھیف  ذخُتاو  تلُحو  ًالعف ، تلمتكا  دق  اھتدجوف  ةلكشملا ، اھب  ھجاوأل  نمزلا  نم 

هوجو الب  نیفلحم  ةئیھ  نأ  ول  امك  ودبی  رمألا  نإ  .كلذ  ةفرعمل  ةلیسو  يأ  كلمأ  ينكلو ال  صخش ، لكل 
هذھ لیختأ  نأ  اًمئاد  تدتعا  دقلو  .اھرارق  تذختاو  ةلزعنملا ، ةملظملا  لقعلا  فوھك  يف  تقتلا  دق 

غزبی خیرفت ال  ةقطنم  جاومأ ، الب  ًاقیمع ، دوسأ ، ءام  ھبشت  اھنأ  ىلع  ينم ، ةقرألا  ةضماغلا  ةقطنملا 
لكل ًالیجست  يوتحت  ةمیظع  ةبتكم  لثم  تناك  امبر  وأ  .بسحف  طامنأ  ةعضب  ىوس  حطسلا  ىلإ  اھنم 

.ةایحلا اھیف  أدب  يتلا  ىلوألا  ةظحللا  ذنم  يحلا  نئاكلل  قالطإلا  ھجو  ىلع  ثدح  ءيش 

امنیح ةرم ، تاذو  ًالثم - ءارعشلاك   - نیرخآلا نم  ناكملا  اذھ  ىلإ  اوند  رثكأ  سانلا  ضعب  نأ  نظأو 
ءانثأ يفف  .اھیلع  درلا  ىقلتأ  مث  ةراشإ  اھب  لسرأ  ةلیسو  تمدختسا  ھبنم ، يدل  سیلو  اًركبم  لمعأ  تنك 
ضیبأ اًرجح  روصتأ  تنكو  دوسألا ، ءاملا  ةفاح  ىلع  ًافقاو  يسفن  ىرأ  تنك  ًالیل ، شارفلا  ىلع  يداقر 

«، ةعبارلا ةعاسلا   » داوسلا ةكلاح  فورحب  ھھجو  ىلع  بتكأ  تنك  اًریدتسم ، اًرجح  يدی ، يف  ھب  كسمأ 
.يعم ةقیرطلا  هذھ  تحلفأو  .يفتخی  ىتح  رودیو ، رودی  مث  قرغی ، وھو  ھبقرأو  رجحلاب  يقلأ  ذئدعبو 
رشع الإ  ةعبارلا  يف  يظاقیإل  اھلمعتسأ  نأ  دعب  امیف  تعطتساو  .ظقیتسأ  تنك  ةیناثلاب ، ةعبارلا  يفف 

.اًدبأ ةقیرطلا  هذھ  يعم  بخت  ملو  .عبرلاو  ةعبارلا  يف  وأ  قئاقد 

دق ایرحب  اًشحو  وأ  رحب  نابعث  نأكو  بعرم  ءيش  ًانایحأو  بیرغ ، ءيش  ذئنیح  حطسلا  ىلإ  عفدنی  ناكو 
.ةلئاھلا قامعألا  زرب 

ةدغلا باصأ  ضرم  ببسب  ءاعنش  ةتیم  تام  انتیب ، يف  يرام  قیقش  سیند  يفُوت  بسحف ، ىضم  ماع  ذنم 
.اًسرشو ًابوعرمو ، ًافینع ، راص  ھنأ  ةجردل  هدسج ، لخاد  ءاقبلا  ىلع  فوخلا  تازارفإ  مغرأو  ةیقردلا 

، ھب كاسمإلا  يف  تدعاس  دقو  .ایشحو  اًھجو  ناصح ، ھجو  ھبشی  يذلا  فوطعلا  يدنلریإلا  ھھجو  راصو 
ءالتمالا يف  هاتئر  أدبت  نأ  لبق  اًعوبسأ  لاحلا  رمتساو  .توملاب  ھمالحأ  لالخ  ھتنأمطو  ھتئدھتو ،

اذھ نأ  ملعأ  تنكو  توملا ، رظنم  اًدبأ  تأر  دق  نكت  مل  .تومی  وھو  يرام  هارت  نأ  أشأ  ملو  .تازارفإلاب 
اًرظتنم يسولج  ءانثأو  ذئدعبو ، .اھاخأ  ناك  فوطع  لجر  نع  ةولحلا  اھاركذ  لیزی  دق  يلاحلا ، رظنملا 

.ينانسأب ھتبقر  مضقأ  نأ  ھلتقأ ، نأ  تددو  .ھتھركو  دوسألا ، يئام  نم  ًایفاط  خسم  حبس  ھشارف ، راوجب 
.لتقلا كشو  ىلع  بئذ  لثم  فلخلا  ىلإ  اتعجارت  يتفش  نأ  دقتعأو  يكف ، تالضع  تضبقناو 

يذلا لیب ، زوجعلا  بیبطلل  ھسحأ  تنك  امب  تفرتعا  بنذلاب ، عیرم  ساسحإ  يفو  رمألا ، ىھتنا  نیحو 
.ةافولا ةداھش  عقو 

نوحرصی مھنم  نیلیلق  نكلو  سانلا ، هوجو  ىلع  ھتیأر  دقل  .يداع  ریغ  رمأ  اذھ  نأ  دقتعأ  ال  : » لاق
«. ھب



.»؟ ھببسی يذلا  ام   » ھتلأسو

ربتعی باصملا  وأ  ضیرملا  درفلا  ناك  نیح  ةلیبقلا  نمز  ىلإ  دوع  اھلعل  ةمیدق ، ىركذ  اھلعل  : » باجأ
«. ھلكأتو فیعضلا  اھاخأ  قزمت  كامسألا  مظعمو  تاناویحلا  ضعبو  .اًرطخ 

!«. ةكمس الو  ًاناویح ، تسل  ينكلو  - »

ھنإ .دوجوم  ھنكلو  .ًابیرغ  رمألا  دجت  كنأ  يف  ببسلا  وھ  كلذ  ناك  امبرو  .كلذك  تسل  كنإ  الك ، - »
«. كانھ دوجوم  ھعیمج 

ةلیط انتاومأ  نفدو  انتلئاع ، ءاسن  ّدلو  دقل  .كھنم  زوجع  لجر  لیب ، بیبطلا  زوجع ، بیط  لجر  ھنإ 
.اًماع نوسمخ 

ًانایحأ .ھل  ددحملا  تقولا  ءاھتنا  دعب  لمعی  ناك  ھنأ  دبال  مالظلا –  يف  دقعنملا  رمتؤملا  كلذ  ىلإ  دعنلف 
«. ھتیصخشل فانم  اذھ  نإ  .كلذ  لعفی  نأ  نكمی  ال  : » لوقت نأ  ةجردل  ھسفن  ضقانی  ھنأ  ئرما  ىلع  ودبی 

ھتحتو ھقوف  طغضلا  نوكی  امبر  وأ  ىرخأ ، ةیواز  نم  ھتروص  تدب  امبر  .كلذك  رمألا  نوكی  امبرو ال 
أرقت وأ  .ًاقرف  دعتری  عاجش  ًالطب ، بلقنی  نابج  برحلا ، يف  اًریثك  اذھ  ىرت  تنأو  .ھتروص  نم  ریغ  دق 
دقتعأ ةطلبب ، ھلافطأو  ھتجوز  ةبقر  عطقی  فوطع ، ةلئاع  برو  فیطل ، لجر  نع  ةیحابص  ةفیحص  يف 

ولو .اًظوحلم  اھیف  ریغتلا  ریصی  اھنیعب  تاظحل  كانھ  نكلو  .تقولا  لاوط  ریغتی  ءرملا  نأب  نمؤأ  يننأ 
لب يتدالو  ذنم  يریغت  روذج  ةرشابم  يضاملا  يف  بقعتأ  نأ  تعطتسال  يفاكلا  قمعلاب  بقنأ  نأ  تدرأ 

ثادحألا نأكو  .ربكأ  ءایشأل  اًطمن  لكشی  ةریغصلا  ءایشألا  نم  ریثك  أدب  ةریخألا  ةرتفلا  يفف  .اھلبقو 
تلصوت ىذلا  هاجتالل  وأ  يداعلا ، يھاجتال  داضم  هاجتا  يف  بكانملاب  ينعفدتو  ينزكلت  تناك  تاربخلاو 

ءلم تایلوؤسمب  دیقملا  لجرلا  هاجتا  ھلشفو ، ةلاقب ، لحم  يف  فظوملا  هاجتا   - ىداع ھنأ  يف  ریكفتلا  ىلإ 
ىتلا تافرصتلاو  تاداعلا  نم  صفق  لخاد  سبح  ىذلا  لجرلا  مھداسجأ ، ءاسكو  ھترسأ  دارفأ  نوطب 

.ةلضافو ھیقالخأ  اھنأ  ىف  ركفأ  تنك 

«. ًابیط ًالجر   » ھیلع قلطأ  ام  تحبصأ  ىنوكل  سفنلا ؛ نع  اضرلا  نم  عون  ىنباتنا  امبرو 

شیعلا كنكمی  تنأف ال  .ينربخی  نأل  ةجاح  يف  وللورام  نكی  مل  .يلوح  رودی  اذام  دیكأتلاب  فرعأ  تنكو 
رود  » يضاقلا تبث  دقل  .رمألا  يف  اًریثك  ركفأ  مل  .ءيش  لك  فرعت  نأ  نود  نوتیابوین  مجحب  ةدلب  يف 

بلطتت تالماجملاو  .ارس  نكی  مل  اذھ  ىتحو  .تالماجم  ءاقل  تالصاوملا  ركاذت  نمث  ساك »
تادعملا عیبی  ناك  ءانبلا ، داومل  دب »  » ةكرش يف  ءانبلا  لامعأل  لواقم  اًضیأ  وھو  ةدمعلاو ، .تالماجملا 

، دمیس ناك  اًدیدج  ًافوصرم  اًعراش  نأ  ولف  .اھضعب  ىلإ  ةجاح  كانھ  نكت  ملو  عفترم ، رعسب  ةیدلبلل 
اورتشا دق  نیرخآلا  لامعألا  لاجر  ةداق  نم  ةتسد  فصنو  وللورامو  ركیب  رتسملا  نأ  نیبتی  ام  ًابلاغف 

اًمئاد نموأ  ينكلو  ةعیبطلا ، نع  قئاقح  درجم  هذھ  تناك  .عراشلا  طیطخت  نلعی  نأ  لبق  يضارألا  عیمج 
يوجو تنھ  جنای  يجرامو  لوجتملا  لیكولاو  ركیب  رتسمو  وللورام  ناك  .يتعیبط  قئاقح  تسیل  اھنأ 
زجتحأ نأ  يغبنی  : » لوقأ ينتلعج  ةیوق ، ةعفد  ىلإ  مھعفد  لوحت  ةأجفو  محازت ، يف  يننوعفدی  يفروم 

«. رمألا ربدتأ  يكل  تقولا  ضعب 



نم ثعبنملا  دئازلا  قلأتلا  اھیلع  ادب  دقو  اھیتفش ، ىلع  ةیرثألا  اھتماستباب  اھمون ، يف  رھت  يتزیزع  تناك 
.ىولسلاو ةحارلا 

يننأ تظحال  دقو  .كلذك  نكأ  مل  ينكلو  ةقباسلا ، ةلیللا  يف  يلاوجت  دعب  ساعنلا  ينباتنی  نأ  دبال  ناك 
مامأ حبست  ءارمحلا  عقبلا  تناك  .حابصلا  يف  ًالیوط  مونلا  يتعاطتساب  نأ  تملع  اذإ  سعنأ  ام  اًردان 

اًداھمأ تلكشف  فقسلا ، ىلع  ءادرجلا  رادردلا  تارجش  ناصغأ  لالظ  يقلی  عراشلا  ءوضو  ينیع ،
ءاضیبلا رئاتسلاو  ةحوتفم ، فصن  ةذفانلا  تناك  .بھت  تناك  عیبرلا  حیر  نأل  ةرقتسمو ، ةكرحلا  ةئیطب 

اھرئاتس نوكت  نأ  ىلع  رصت  يرام  تناك  .ھیسارم  ىقلأ  بكرم  حطس  قوف  ةعرشأك  ئلتمتو  خفتنت 
بضغلا نم  ءيشب  رھاظتت  يھو  .ةنینأمطلاو  ةقرلاب  اًساسحإ  اھیف  ثعبت  تناكو  اًمئاد ، ةفیظن  ءاضیب 

.لیتنادلا رئاتسب  ةاشوملا  ةیدنلریإلا  اھحور  وھ  كلذ  ببس  نإ  اھل  لوقأ  نیح 

ةبغرلا َّيدل  يفتنت  مونلا ، ةجل  يف  يرام  صوغت  نیح  نكلو  اًضیأ ، عبشم  يننأو  ریخب  يننأ  سحأ  تنك 
ةقباسم يف  ركفأ  نأ  دیرأ  تنك  .بیطلا  يساسحإل  لماكلا  قوذتلا  يف  رمتسأ  نأ  دیرأ  تنك  .مونلا  يف 

ركفأ نأ  دیرأ  تنك  اھریغو ، ءایشألا  كلت  فالخ  .اھنولخدیس  يدالوأ  ناك  يتلا  اكیرمأ » بحأ   » لاقم
.ةمدقملا يف  ھعضأل  ءيش  رخآ  جرختسأ  نأ  ایعیبط  ناك  اذلو  ھیف ، لعفأس  اذامو  يل  ثدحی  ناك  امیف 

ناك .اًدكؤمو  اًروشنم  كانھ ، ناك  .ينأشب  ًالعف  مھرارق  اوذختا  دق  دوسلا  مالظلا  يفلحم  نأ  تدجوو 
.دادعتسالا ال ةبھأ  ىلع  تنأو  ءدبلا  ةطقن  دنع  اًریخأ  كسفن  دجت  مث  دادعتسا  مث  قابسل  بیردت  ھنأك  رمألا 
، دادعتسالا ةبھأ  ىلعو  ادعتسم  ينتدجوو  .سدسملا  قلُطی  نیح  كرحتت  نأ  كیلع  .نذإ  رمألا  يف  رایخ 

مھب تیقتلا  نیذلا  سانلا  عیمج  ناك  .ملعی  نم  رخآ  تنك  يننأ  حضاولا  نمو  .بسحف  ةقلطلا  راظتنا  يفو 
ةقث رثكأ  ًافلتخم ، ودبأ  يننأ  نودصقی  اذھب  اوناكو  لاح ، ریخ  يف  ودبأ  يننأ  اوظحال  دق  يموی  يف 

ينصحفت دقلو  .مویلا  رصع  ةمدصلا  رثأ  لوجتملا  لیكولا  كلذ  ىلع  ودبی  ناك  دقل  .اًریغتمو  سفنلاب ،
تنھ جنای  يجرام  كلذ  دعبو  .ھلعف  ءيش  نع  راذتعالل  ھتجاحب  يوج  ىتفلا  سحأو  .قلق  يف  وللورام 

، ام ةقیرطب  يقامعأ  ىلإ  تذفن  دقلف  سارجألا ، تاذ  ةیحلا  نع  اھملح  يف  ةریصب  مھّدحأ  تناك  اھلعل 
مستبأ يسفن  تدجوو  سارجأ ، تاذ  ةیح  زمرلا  ناكو  ھنم ، انأ  دكأتأ  نأ  لبق  اًدكؤم  ًائیش  ّيف  تفشتكاو 

دم يف  ىقلی  معط  ةیجوزلا ، ةنایخلاب  دیدھتلا   – ةلیح مدقأ  ىلإ  تأجل  بارطضا ، يفو  ٍذئدعبو ، .مالظلا  يف 
.كانھ تاتقی  كمسلا  عاونأ  يأ  ةفرعمل  باسنم 

نسلا نانیبت  نیتللا  نیتیبلخملا  اھیدی  ةروص  ةروصلا  تناك  الك ، رتتسملا – اھدسجل  يفخلا  ءادنلا  ركذأ  مل 
.ام فقوم  ىلع  ةرطیسلا  دقفی  نیح  ءرملل  ىتأتت  يتلا  ةوسقلا  ةروصو  ةیبصعلاو ،

، اھھیجوت عیطتسأ  ةراتف  .مالحألاب  ةلصلا  ةقیثو  اھنأل  ةیلیللا ؛ راكفألا  ةعیبط  ةفرعم  يف  بغرأ  ًانایحأ 
.اھیف مكحتلا  نكمی  ةیوق ال  لیخ  لثم  ةعفدنم  يتأتو  حمجت  ىرخأ  ةراتو 

ةروصلا ىلإ  ءاج  ھنكلو  ھیلع ، نزحلاب  روعشلاو  ھیف  ریكفتلا  يف  بغرأ  مل  .ةروصلا  رولیت  يناد  لخدو 
، سارملا بلص  زوجع  شیواش  نم  ةرم  تاذ  اھتملعت  ةعدخ  لمعتسأ  نأ  َّيلع  ناك  .لاح  يأ  ىلع 

ةدحاو ةدحو  .ةدحاو  ةعطق  لكشت  اھلكو  راھن  مث  لیل  مث  راھن  لحی  ناك  برحلا  ءانثأ  يف  .حلفت  تناكو 
كلذ ءانثأ  يفو  .ةززقملا  ةیلمعلا  كلت  يف  ثدحت  دق  يتلا  ةرذقلا  تاعاظفلا  رئاس  لوح  اھئازجأ  لك  رودت 

ينتدواع اًرخؤم  نكلو  فصوت ، ةجردب ال  ًابعتمو  ًالوغشم  تنك  يننأل  اھمالآ  فرعأ  يننأ  ًانقوم  نكأ  مل 



ةبسنلاب تراص  ىتح  ةیلیللا ، يراكفأ  يف  ةیناث  يندواعت  تذخأ  مث  راھن ، مث  لیل  مث  راھن  نم  ةدحولا  كلت 
ةمدص  » ةرم تاذ  هومس  يذلاو  كراعملا » نم  بعتلا   » مسا ھیلع  نوقلطی  يذلا  سوھلا  كلذ  لثم  يل 
ةدئاع فحزت  تناك  اھنكلو  ةدحولا ، كلت  يف  ركفأ  الیك  يتقاط  اھعست  ةلیح  لك  تمدختساو  لبانقلا .»

يكسیولا نم  ةدعملا  بولقم  انأو  ةرم  تاذو  .لیللاب  ينمجاھت  يكل  راھنلا  رظتنت  تناك  .ينم  مغرلا  ىلع 
انیسن بورح  يف  كرتشا  زوجع  لجر  وھو  يترمإ ، تحت  لمعی  يذلا  شیواشاب »  » لل رمألا  تیكح 
كیام  – هرارزأل ناكم  ىقبت  امل  ھتمسوأ ، ىدترا  ولو  .قالطإلا  ىلع  تثدح  دق  تناك  ام  اذإ  نحن 

اًرومخم ناك  ھنأ  نظلا ، نسح  نمو  .مسالا  اذھب  يذلا  لطبلاب  ھل  ةقالع  الو  وغاكیش ، يدنلوب  يكسالوب ،
.طباض عم  يخآتلا  يھو  ةدكؤم  ةمھت  نم  ًافوخ  ھمف  قلغأ  دق  ناك  امبرف  الإو  ةفیفخ ، ةجردب 

ةلكشملاو .ةلاحلا  هذھ  فرعأ  لجأ ! : » لاقو .ينیع  نیب  ةطقن  يف  قدحی  وھو  ًالھاذ ، َّيلإ  كیام  عمتسا 
.كلذ يدجی  مث ال  ھنھذ  نع  اًدیعب  اھعفد  لواحی  ءرملا  نأ  يھ ،

«. اھب بیحرتلا  وھ  ھلمع  كیلع  يغبنی  يذلاو 

.»؟ اھب كیام  ای  دصقت ، اذام  - »

ةرشابم لصت  ىتح  عیطتست ، ام  لك  ركذتتلو  ةیادبلا  نم  أدبتل  لیوطتلا – نم  ءيشب  رمألا  لوانتنلف  - »
نم بعتتس  ام  ناعرسو  .ةرشابم  ةیاھنلا  ىتح  ةیادبلا  نم  اًدبأ  كلذ  لعفا  كتدواع  املكو  .ةیاھنلا  ىلإ 

«. اھلك لوزت  نأ  لبق  تقولا  نم  ریثك  يضمی  نلو  اھنم ، ءازجأ  لوزتف  كتدواعم 

نأ مھیلع  يغبنی  نكلو  اذھ ، نوفرعی  سوؤرلا  وصلقم  ناك  ام  اذإ  يردأ  الو  .اھرامث  تتآو  اھتبرجو 
.هوفرعی

.كیام شیواشلا  ةقیرطب  ھتجلاع  يتیؤر  لاجم  ىلإ  رولیت  يناد  ءاج  نیحو 

نزخم ىلإ  بھذن  نأ  انتداع  تناك  نزولا ، سفنو  مجحلا ، سفنو  نسلا ، سفنب  ًاعم ، نییبص  انك  امنیح 
يفو لطرب ، يناد  نم  لقثأ  نوكأ  اًعوبسأ  تنك  .نازیملا  يلتعنو  ياھ »  » عراش يف  فلعلاو  بوبحلا 
ًاعم حبسنو  رویطلاو  كمسلا  داطصن  نأ  انتداع  تناكو  .ينزو  ىلإ  لصی  يناد  ناك  يلاتلا  عوبسألا 

مظعم لثم  رارقتسالا  نم  ةبیط  ةلاح  يف  يناد  ةلئاع  تناكو  .تایتفلا  سفن  عم  تاھزن  يف  جرخنو 
ةططخملا ةلیوطلا  ةدمعألا  وذ  ضیبألا  تیبلا  كلذ  وھ  رولیت  لآ  تیبو  .نوتیابوین  يف  ةمیدقلا  تالئاعلا 

لایمأ ةثالث  يلاوح  ةدعبم  ىلع  اًضیأ – يفیر  تیب  رولیت  لآل  ناك  موی  تاذو  .كولروب  عراشب  مئاقلاو 
.ةنیدملا نم 

اھضعبو يشحولا ، ربونصلا  نم  اھضعب  راجشألاب ، ةاطغم  ةجرحدتم  لالت  ھلك  انلوح  يذلا  فیرلا 
، موی تاذو  .نیبرشلا  رجش  ضعبو  يكیرمألا  زوجلا  رجشو  طولبلا ، راجشأل  يناثلا  ومنلا  نم  رخآلا 

اھنم عطقت  تناك  ثیحب  ةماخضلا  نم  تناك  ةقالمع ، طولبلا  راجشأ  تناك  لیوط ، نمزب  يدلوم  لبقو 
ىتح ةناسرتلا  نم  ةریصق  ةفاسم  ىلع  نم  ةیبشخلا  اھحاولأو  اھتاماعدو  ایلحم  ةعونصملا  نفسلا  دعاوق 
تیب موی  تاذ  رولیت  لآل  ناك  ةفیثكلا  ةریغصلا  ةحاسملا  يذ  فیرلا  اذھ  يفو  .راجشألا  كلت  لك  تفتخا 
عاق موی  تاذ  ناك  ھنأ  دبالو  .انلوح  لایمأ  ةدع  يف  طسبنملا  دیحولا  ناكملا  يھ  ةریبك ، ةجرم  طسو  ماقم 



نیتس ذنم  رولیت  لآ  تیب  قرتحا  امبرو  .ةئطاو  لالتب  اًطاحمو  ةدضنم  لثم  اًطسبنم  ناك  ھنأل  ةریحب ؛
.كانھ ىلإ  تاجاردلا  بكرن  نأ  ينادو  انأ  تدتعا  ًالافطأ  انك  نیحو  .ةیناث  هؤانب  دعی  ملو  تضم ، اًماع 
تناك قئادحلا  نأ  دبالو  .میدقلا  ساسألا  بوط  نم  دیص  خوك  انینبو  يرجحلا ، موردبلا  يف  بعلن  انك 

موسرم يتابن  جایس  ىلإ  ریشی  امو  راجشألا ، اھیبناج  ىلع  تاقرط  ىرن  نأ  انتعاطتساب  ناك  دقف  ةعئار ،
دقو يرجح ، روسل  دادتما  كانھ  وأ  انھ  دجوی  دقو  .ةعجارتملا  ةیاغلل  ةشوشملا  راثآلا  نیب  زجاوحو ،

ھھجو ىلع  طقس  دق  ناك  لكشلا ، يطورخم  لماح  ىلع  ناب »  » ھلإلل ًافیظن  ًالاثمت  ةرم  تاذ  اندجو 
هرشلا نكلو  تقولا ، ضعبل  ھب  انلفتحاو  هانفظنو  هانمقأف  .ةبطرلا  ةیلمرلا  ضرألا  يف  ھنقذو  ھینرق  نفدو 
تایداع رجات  ىلإ  هانعبو  نوتبماھ  دولف  ىلإ  ةبرع  ىلع  هانلقن  ةیاھنلا  يفو  .انیلع  اذوحتسا  تایتفلاو 

.ةمیدق ةیرثأ  ةعطق  ناك  امبر  لب  ةدیج ، ةعطق  ناك  ھنأ  دبالو  .تارالود  ةسمخب 

ةیمیداكألاب ھقاحتلا  مت  ذئدعبو  .ءاقدصأ  ةیبصلا  لكل  نوكی  نأ  يغبنی  املثم  نیقیدص  ينادو  انأ  تنك 
لازت الو  نوتیابوین  تناك  دقلو  .تاونس  ةلیط  ةیناث  هرأ  ملو  يمسرلا  يزلاب  ةدحاو  ةرم  ھتیأرو  .ةیرحبلا 
.رمألا دحأ  شقانی  ملو  درُط  دق  يناد  نأ  ملعی  ئرما  لك  ناك  .ةقیثو  مھضعبب  اھلھأ  تالص  ةقیض ، ةدلب 

ًاعبط كلذكو  مھنم ، ىقبت  يذلا  دیحولا  يننإف  .يلوھ  لآ  ضرقنا  املثم  اًمامت  ًانسح ، رولیت ، لآ  ضرقنا 
ھتدعاسم رمألا  لوأ  يف  تلواحو  .اًریكس  داعو  ًاعیمج  اوتام  نأ  دعب  الإ  يناد  دعی  ملو  .يدلو  نالآ ،

ةلصلا يقیثو  ةلصلا ، يقیثو  انك  كلذ  نم  مغرلاب  نكلو  صخش ، يأ  دیری  نكی  مل  .يندیری  نكی  مل  ھنكلو 
.ادج

نأ ھل  ىنستیل  اًرالود  ھتیطعأ  نیح  حابصلا  كلذ  ىلإ  تلصو  نأ  ىلإ  هركذت ، عیطتسأ  ام  لك  يف  تبقن 
.يعضوملا ھنكسم  دجی 

قنحو نالآ ، تابغرو  يرام  ةبغر  نم  ةیجراخ ، طوغضب  ساسحإ  نع  اًمجان  يلوحت  بیكرت  ناك 
ركفلا يسری  ادعمو ، ًائیھم  لمعلا  حبصی  امنیحو  بسحف  ةیاھنلا  يفو  .ركیب  رتسملا  ةنوعمو  نیلیإ ،
يھتنت يتلا ال  ةعضاوتملا  يتفیظو  نأ  ضرتفنلف  .ریربتلاو  حرشلل  تاملكلاب  يتأیو  ءانبلا ، ىلع  فقسلا 
ىشخأ نابج ، درجم  تنك  امبرو  .ةأرج  بلطتی  حاجن ، يأف  ایقالخأ !؟ ًالسك  تناك  امنإو  ةلیضف  نكت  مل 

سیل ھنأ  امك  اًضماغ ، وأ  اًدقعم  سیل  انتدلب  يف  يلمعلا  حاجنلاو  .ًالوسك  ةدحاو : ةملك  يفو  جئاتنلا ،
ةریغص مھمئارجف  .مھتاطاشنل  ةعنطصم  اًدودح  اوعضو  دق  ھنوسرامی  نم  نأل  ىدملا ؛ عساو  اًحاجن 

، نوتیابوین يف  لمعلا  دیقعتو  ةیلحملا  ةموكحلا  قمعتب  تصحف  نأ  كل  ثدح  ولف  .ریغص  مھحاجن  كلذكو 
– ةطیسب تاكاھتنا  اھنكلو  ترسُك ، دق  ةیقالخأ  ةدعاق  فلأو  يعیرشت  نوناق  ةئام  نأ  كل  حضتیسف 

.ةفیفط تاسالتخا 

نیحجانلا انلاجر  دحأ  لصحی  امنیحو  .يقابلاب  اوظفتحاو  رشعلا  ایاصولا  نم  اًءزج  مھتایح  نم  اوغلأ  دقل 
دق امكو  ھصیمق ، اھب  ریغی  يتلا  ةطاسبلا  لثمب  ھتلیضف  لاحتنا  دواعی  هدیری ، وأ  ھیلإ  جاتحی  ام  ىلع 
يأ ركف  لھ  .اًسبلتم  كسُمی  الأ  ھقتاع  ىلع  ذخأی  مادام  هریصقت ، ىلع  ىذؤی  وھف ال  ناسنإ ، لكل  حضتی 

، ةفینع ةفطاخ ، ةمیرج  عمال  ملف  ةریغصلا ، مئارجلا  نع  زواجتلا  نكمأ  اذإو  .يردأ  ال  اذھ ، يف  مھنم 
عیرس لتق  نع  لاكشألا - نم  لكش  يأب   - ةأطو فخأ  تباثلا ، ئطبلا  طغضلا  ةطاسوب  لتقلا  لھو  ةئیرج ؟
يننأ ضرتفنلو  .ناملألا  نم  مھیلع  تیضق  نم  ةایح  لجأ  نم  مثإلاب  رعشأ  يننإ ال  نیكس ؛ ةنعطب  میحر 



متأ املاح  ًاعیمج ، اھتداعتسا  ًانكمم  ریصی  الأ  .اھضعب  درجم  سیلو  نیناوقلا ، لك  تیغلأ  ددحم  تقول 
ةلماش ًابرح  اھلعجن  ال  نذإ ، اذامل ، .برحلا  نم  عون  ةراجتلا  نأ  ھیف  كش  امم ال  يدصقم !؟ ىلإ  لصوتلا 
امنیحو هوحصن  مھنكلو  صاصرلا ، يبأ  ىلع  اوقلطی  مل  هءاقدصأو  ركیب  رتسم  نإ  مالسلا ، ءارو  ًایعس 

، ھب بجعن  امم  ةمخض  ةدحاو  ةورث  يأ  كانھ  لھ  لتقلا ، نم  اًعون  كلذ  سیلأ  .هوثرو  ھنایك ، راھنا 
.ةدحاو يأ  ىلإ  ينیدھی  نأ  ریكفتلا  عیطتسی  ال  بلق ؟ ةوسق  نود  تعمج 

.تابدنلا ضعب  ينبیصتس  ھنأ  ملعأ  انأف  تقولا ، ضعب  ًابناج  نیناوقلا  عضأ  نأ  َّيلع  يغبنی  ناك  اذإو 
هانعم لاكشألا  نم  لكش  يأب  ایح  ءرملا  نوك  ينتباصأ ؟ يتلا  لشفلا  تابدن  نم  أوسأ  نوكتس  لھ  نكلو 

.تابدنلاب باصی  نأ 

ثدحی نأ  نكمملا  نم  ناك  رجضلاو  قلقلا  نم  ءانب  فقس  ىلع  ءاوھلا  ةراود  وھ  ھلك  ریكفتلا  اذھ  ناك 
مل لاوحألا ؟ نم  لاح  يأب  ةیناث  ھقلغأ  نأ  بابلا ، كلذ  تحتف  اذإ  عیطتسأ  لھ  نكلو  .ًالعف  ثدح  دق  ھنأل 

رتسم ھیف  ركف  نأ  ثدح  لھو  فرعی ؟ ركیب  رتسم  ناك  لھ  ....ھحتفأ  نأ  ىلإ  فرعأ  نأ  عیطتسأ  نكأ 
نكمی لھف  .نیمأتلا  لجأ  نم  ریدالیبلا »  » اوقرحأ ركیب  لآ  نأ  دقتعی  زوجعلا  ناطبقلا  ناك  طق ...؟ ركیب 

؟ يتدعاسم يف  ركیب  رتسم  ةبغر  يف  ببسلا  امھ  يبأ - ظح  ءوس  عم  ًافلاحتم   - كلذ نوكی  نأ 

؟ ھتابدن كلت  تناك  لھ 

تارطاق اھبحستو  اھعفدتو  اھطبختو  اھبذجت  ةمخض  ةنیفس  لثم  ھنأب  ثدحی  ام  فصو  نكمملا  نم  ناك 
يف أدبت  مث  اًدیدج  ًاقیرط  ذختت  نأ  اھیلع  يغبنی  تارطاقلاو ، دملا  لعفب  ریدتست  املاحو  .ةدیدع  ةریغص 

فرعأ يننإ  ًانسح ، : » لاؤسلا حرطی  نأ  يغبنیف  طیطختلا ، زكرم  يھ  يتلا  ةرطنقلا  ىلعو  .اھتالآ  ةرادإ 
لاح نوكیس  فیكو  ةنماكلا ؟ روخصلا  دجوت  نیأو  كانھ ؟ ىلإ  بھذأ  فیكف  .باھذلا  دیرأ  نیأ  ىلإ  نآلا 

.»؟ سقطلا

، مھب ىشُوی  نأ  لبق  مھسفنأب  نوشوی  ادج  نوریثكف  .ةكلھملا  باعشلا  ىدحإ  وھ  مالكلا  نأ  فرعأ  تنكو 
لحم يھ  نسردنأ  رئب  نإ  .باقعلا  ةمظع  ىتح  ولو  ةمظعلا ، ىلإ  قاَّوتلا  عوجلا  نم  عون  كلذل  مھعفدیو 

.نسردنأ رئب  ھب –  قثوی  يذلا  دیحولا  ةقثلا 

ىلإ ينلصویس  لھ  دیج ؟ قیرط  وھ  لھ  يدیس ؟ ای  يقیرط  ذختأ  لھ  : » زوجعلا ناطبقلا  ىلع  تیدان 
.»؟ كانھ

نوكی صخشل  ةبسنلاب  ریخ  وھ  امو  .كسفنب  اھذفنت  نأ  كیلع  نوكیس  : » ھتدایق َّيلع  ركنأ  ةرم  لوألو 
«. دعب امیف  الإ  كلذ  فرعت  نلو  رخآل ، ةبسنلاب  ارش 

دحأ نم  ام  .فالتخا  يأ  ىلإ  ھتدعاسم  دؤت  مل  امبر  نكلو  كاذنیح ، يندعاس  دق  زوجعلا  دغولا  ناك  امبر 
.بسحف دییأتلا  امنإو  ةحیصنلا ، دیری 

 



عباسلا لصفلا 
محلو ةوھقلا  دادعإ  ناكو  اھشارف ، ترداغو  تظقیتسا  دق  موؤنلا  زوجعلا  يرام  تناك  تظقیتسا ، امدنع 

.اھتحئار مش  عیطتسأ  تنك  قاسو ، مدق  ىلع  يرجی  ریزنخلا 

ةذفان نمو  .قرزألاو  رضخألا  نوللا  ھیف  طلتخا  موی  ةمایقلل ، لضفأ  موی  نع  ثحبت  نأ  كیلع  ناك  امو 
: ثعبی أدب  دق  ءيش  لك  نأ  ىرأ  نأ  عیطتسأ  تنك  مونلا  ةرجح 

ھیدترأ يذلا  ربماش ) يد  بورلا   ) تیدتراو .ًابسانم  ًالصف  دیعلا  كلذل  اوراتخا  دقل  .راجشألاو  بشعلا ،
، نالآ ھلمعتسی  يذلا  رعشلا  ناھد  نم  اًضعب  مامحلا  يف  تدجوو  .يدالیم  دیع  ّيفُخو  دالیملا  دیع  يف 

.ةعبق لثم  ّيلع  تقاض  دق  ةاشرفلاب  اھتیوس  يتلا  ةطشمملا  يسأر  ةورف  نأ  تسسحأ  ىتح  ھنم  تنھدف 

فتلی يذلا  ریزنخلا  محلو  يلقملا ، ریطفلاو  ضیبلا  نم  طیلخ  وھ  ةمایقلا  دیعل  قفاوملا  دحألا  موی  راطفإو 
.اھیلع تبرو  يرام  ىلإ  تللستو  .ءيش  لك  لوح 

: تلاق مث  شوقنملا ، ربماش ) يد  بورلا   ) ىلإ ترظنو  مداق .» تنأو  كعمسأ  مل  يننإ  .هوأ  : » تلاقو
«. اًریثك ھسبلت  تنأ ال  لیمج ، »

«. تقولا َّيدل  نكی  مل  َّيدل ، تقو  ال  - »

«. لیمج ھنإ  ًانسح ، : » تلاق

.»؟ ةعئارلا حئاورلا  كلت  مغر  لافطألا  مانی  لھ  .تنأ  ھترتخا  دقف  كلذك ، نوكی  نأ  يغبنی  - »

«. ركیب رتسم  هدیری  يذلا  ام  بجعأل  ينإ  .ضیبلا  نونولی  تیبلا ، فلخ  جراخلاب  مھنإ  .الك  هوأ ، - »
نأ دیری  امبر  هوأ ، .ركیب  رتسم  ركیب ، رتسم  : » يتكبر ةراثإ  يف  اًدبأ  لشفت  مالكلا ال  يف  عیرسلا  ةزفقلاو 

«. يعلاط قیقحت  يف  ءدبلا  ىلع  يندعاسی 

.»؟ قرولا عوضوم  نع  ھتربخأ ؟ لھ  - »

ةریطف ای  يعمسا ، : » ةداج ةجھلب  تلق  مث  نمخ .» دق  نوكی  امبر  نكلو  .يتزیزع  ای  عبطلاب  الك ، - »
.»؟ كلذك سیلأ  ةمیظع ، لامعأ  لجر  ةیلقعب  عتمتأ  يننأ  نیدقتعت  تنأ  نبجلا ،

.ةعوفرم ةریطفلا  تلظو  اھبلقت ، يكل  ةریطف  اھعم  تناك  ينعت »؟ اذام  - »

«. كوخأ ھب  كل  يصوأ  ام  رمثتسأ  نأ  َّيلع  يغبنی  ھنأ  ركیب  رتسملا  دقتعی  - »

«. .....ركیب رتسم  ناك  اذإ  ًانسح ، - »

«. نمألا كل  لفكت  يتلا  كدوقن  كلتف  كلذ ، لعف  دیرأ  انأ ال  .يرظتنا  نآلاو  - »



.»؟ يزیزع ای  فرعت  امم  رثكأ  رومألا  كلت  نع  ركیب  رتسملا  فرعی  الأ  - »

ىدل لمعأ  يننأ  يف  ببسلا  وھ  كلذو  .فرعی  ھنأ  دقتعی  ناك  يبأ  نأ  ھفرعأ  ام  لك  .اًدكأتم  تسل  - »
«. وللورام

«. ...ركیب رتسم  نأ  دقتعأ  تلز  ال  - »

.»؟ يتبیبح ای  يیأرب ، نیدتھتس  لھ  - »

«. ...ًاعبط ًانسح ، - »

.»؟ ءيش لك  يف  - »

«. كفخس تأدب  لھ  - »

«. ادج ادج ، داج  يننإ  - »

«. ...ھنإ ...ھنإ  اذامل ، .ركیب  رتسم  يف  كشلا  يف  رمتست  نأ  عیطتست  كنكلو ال  .كلذك  كنأ  دقتعأ  - »

كلت ءاقبإ  يف  بغرأ  تلز  ام  يننإ  ...ذئدعب  مث  ھلوقی  نأ  ھیلع  ام  ىلإ  عمتسنس  .ركیب  رتسملا  ھنإ  - »
«. يھ ثیح  فرصملا  يف  دوقنلا 

.جراخلاب وللورام  رتسملا  .وللورام  : » لاقو .ةلبنب  فُذق  دق  ناك  ول  امك  يفلخلا  بابلا  ربع  نالآ  عفدنا 
«. كتیؤر دیری  ھنإ 

.»؟ رمألا ام  نآلاو  : » يرام تلءاستو 

«. لوخدلل ھعدا  ًانسح ، - »

«. جراخلاب كتیؤر  دیری  ھنكلو  تلعف  دقل  - »

«. ةمایقلا دیع  دحأ  ھنإ  .كبورب  جورخلا  عیطتست  تنأ ال  رمألا ؟ ام  ناثیإ ، - »

امیف ةدوعلا  عیطتسی  ھنإ  ھل  لق  .يسبالم  ًایدترم  تسل  يننأ  وللورام  رتسم  ربخت  نأ  كیلع  نالآ ، : » تلقو
يناری نأ  دیری  ناك  اذإ  يمامألا  بابلا  نم  لخدی  نأ  ھنكمیف  هرمأ ، نم  ةلجع  يف  ناك  اذإ  ھنكلو  .دعب 

.اًعرسم قلطناو  يدرفمب .»

«. قرس دق  لحملا  نوكی  امبر  .دیری  اذام  فرعأ  ال  - »

«. تیبلا ةھجاو  ىلإ  ریدتسی  ھنإ   » .اًدئاع نالآ  عفدناو 

.»؟ ينعمستأ كراطفإ ، كیلع  دسفی  ھعدت  ال  يزیزع ، ای  نآلاو ، - »

نسحأ يدتری  وھو  ةفیقسلا ، تحت  ًافقاو  وللورام  ناك  يمامألا ، بابلا  تحتفو  تیبلا  لالخ  تررم 



هدیب ءادوسلا  ھتعبق  كسمی  ناك  .ةمخض  ةیبھذ  ةعاس  ةلسلسو  معانلا  دوسألا  خوجلا  نم  ةلح  ھسبالم ،
.ھتیب قاطن  نع  جرخ  بلك  لثم  ةیبصع  يف  يل  مستباو 

«. لضفت - »

«. ةوشر ىتفلا  كلذ  كل  مدق  فیك  تعمس  دقل  اھلوقأ ، بسحف  ةدحاو  ةملك  َّيدل  الك ، : » لاق

.»؟ لجأ - »

«. ھتدرط فیك  تعمسو  - »

.»؟ كربخأ نم  - »

.ىرخأ ةرم  مستباو  لوقأ .» نأ  عیطتسأ  ال  - »

.»؟ اھذخأ نأ  َّيلع  يغبنی  ناك  ھنإ  لوقت  نأ  لواحتأ  كلذ ؟ نأشب  اذامو  ًانسح ، - »

«. بیط ىتف  كنإ  : » لاقو .ةیمسر  ةقیرطب  نیترم  اھضفخو  اھعفر  يدی ، زھو  مامألا  ىلإ  اطخ 

«. ًایفاك اًضرع  مدقی  مل  امبر  - »

«. بیط ىتف  كنإ  رمألا  يف  ام  لك  اذھ  .بیط  ىتف  تنأ  حزمتأ ؟ - »

ةأمح يف  رادتسا  ذئدعبو  يفتك ، ىلع  تبر  اذھ .» ذخ   » .اًسیك جرخأو  خفتنملا  يبناجلا  ھبیج  ىلإ  هدی  دم 
قوف زربت  ثیح  ةبھتلم  ةنیمسلا  ھتبقرو  اًدیعب  ھناعفدت  ناتریصقلا  هاقاس  تناك  ًابراھ ، فرصناو  ھكابترا 

.ءاضیبلا ةبلصلا  ھتقای 

.»؟ كاذ ام  - »

عبرم يجاجز  نامطرب  ءلم  ھنم  انیدل  ناك  .ةمایقلا  دیعل  ىولحلا  نم  نولم  ضیب  سیكلا – لخاد  ترظن 
«. لافطألل ةیدھب  ىتأ  دقل  : » تلقو لحملا  يف  ریبك 

«. كلذ قیدصت  عیطتسأ  .ةیدھب ال  ىتأ  وللورام ؟ - »

«. لعف ھنكلو  ًانسح ، - »

«. اًدبأ لبق  نم  كلذ  لثم  ًائیش  لعفی  مل  ھنإ  اذامل ؟ - »

«. ينبحی ةحارصب ، ھنأ  دقتعأ  - »

.»؟ ھفرعأ ءيش ال  ةمث  دجوی  لھ  - »

«. انم دحاو  اھفرعی  ءيش ال  نییالم  ةینامث  دجوی  ةفیلألا ، يترھز  ای  - »



اأدبت .بجعم ال  نم  ةیدھ  : » امھیلإ سیكلا  تددمو  .حوتفملا  يفلخلا  بابلا  نم  لخادلا  ىلإ  نالفطلا  ناك 
«. راطفإلا دعب  الإ  اھماھتلا  يف 

* * *

لك ناك  اذامل  فرعأ ، نأ  دوأ  : » يرام تلاق  ةسینكلل ، باھذلل  اًدادعتسا  انسبالم  يدترن  انك  امنیب 
.»؟ كلذ

لك ناك  اذامل  اًضیأ  انأ  فرعأ  نأ  دوأ  يننأب  يتزیزع ، ای  فرتعأ  نأ  ّيلع  وللورام ؟ نیدصقت  - »
.»؟ كلذ

!!«. ةصیخرلا ىولحلا  نم  اًسیك  نكلو  - »

.»؟ ةطاسبلا يف  ًاناعمإ  تناك  امبر  اھنأ  نیدقتعتأ  - »

!«. مھفأ ال  - »

سحی امبر  ًانسح ، ...امبر  .ھب  مدقتی  نسلا  ذخأ  دقو  .دلو  الو  خرف  ھل  سیلو  ةافوتم ، ھتجوز  - »
«. ةشحولاب

.كبترم عفر  ھنم  بلطت  نأ  كیلع  يغبنیف  ةشحولاب  رعشی  ھنأ  امبو  .اًدبأ  لبق  نم  انھ  ىلإ  تأی  مل  ھنإ  - »
«. ةیبصع اذھ  ينلعجیسف  ركیب ، رتسملا  ةرایزل  يتأی  الأ  ىسع 

صیمقلاو ءادوسلا ، زانجلا  ةلح  ةقینألا ، ةقماغلا  يتلح  تیدتراف  لقحلا ، روھز  لثم  يتقانأ  تیعار  دقل 
ةطبرلاو اھھجو ، يف  ةیناث  سمشلا  ءوضب  نایقلی  امھلعج  ادح  ضایبلا  نم  اغلب  نیذللا  نییشنملا  ةقایلاو 

.ةقمنملا ةیریرحلا  طقنلا  تاذ  ةیوامسلا  ءاقرزلا 

نكمی ال  ھتامولعمب ؟ وللورام  ىتأ  نیأ  نم  دادجألا ؟ فصاوع  ریثت  تنھ  جنای  يجرام  زسملا  تناك  لھ 
قثأ يننإ ال  .وللورام  رتسملا  ىلإ  يھ  تكح  مث  تنھ ، جنای  زسملا  ىلإ  ىكح  دق  رجب  رتسملا  نوكی  نأ 
قثأ يننإ ال  .اًمامت  ھفرعأ  ام  ھفرعأ ، ام  اذھ  نكلو  .ھب  هوفتلا  يننكمی  ببسلاو ال  جنای ، يجرام  ای  كب 

اھعضأ ءاضیب  ةرھز  نع  ةقیدحلا  يف  بقنأ  تذخأ  يسأر ، يف  ددرتملا  ءانغلا  اذھبو  .جنای  زسم  ای  كب 
ردحنملا موردبلا  باب  عم  تیبلا  ساسأ  ءاقتلا  اھعنص  يتلا  ةیوازلا  يف  .ةمایقلا  دیع  يف  يتورع  يف 

ومنی كانھو  ءاتشلا ، سمش  نم  ریغص  عاعش  لكل  ضرعتتو  نرفلا  اھئفدی  ةبرتلاو  ناصم ، ناكم  دجوی 
ثالث يتورعل  تفطق  .يفالسأ  روبق  قوف  ایرب  ومنی  ثیح  ةنابجلا  نم  بلُج  يذلا  ضیبألا ، جسفنبلا 
اھلوح تبترو  يتزیزعل ، ةریدتسملا  روھزلا  نم  ةتسد  تعمج  مث  دسألا ، ھجوك  اھلكش  ةریغص  تارھز 

.خبطملا نم  موینوملألا  كلس  نم  ةعطقب  اًدیج  اھتطبر  مث  ةقاب ، ریصتل  ةبحاشلا  اھقاروأ 

«. اھب نیزتأ  فوس  سوبدب ، يتآ  ىتح  رظتنا  .ةباذج  اھنإ  ای أ ،! : » يرام تلاق 

ریخلا ّمعو  ماق ، حیسملا  .كدبع  يننإ  ةولحلا ، يتجاجد  ای  ىلوألا ، ریشابتلا  اھنإ  تارھزلا ، ىلوأ  اھنإ  - »
«. ملاعلا



«. يزیزع ای  ةسدقملا  ءایشألا  نم  رخست  ال  كوجرأ ، - »

.»؟ كرعشب تلعف  اذام  ای أ ! - »

.»؟ اذكھ كبجعیأ  - »

«. ةقیرطلا كلتب  اًمئاد  ھیففص  .اذكھ  ھبحأ  يننإ  - »

كنأ اھربخأ  ىتح  رظتنا  .ًاقلطم  ھظحالت  نل  كنإ  يجرام  تلاق  دقل  .كبجعیس  ھنأ  ةقثاو  نكأ  مل  - »
.»؟ كبجعیأ  » .ةمایقلا دیع  ىلإ  ةیونسلا  عیبرلا  ةیدھ  روھزلا ، نم  اًجات  اھسأر  ىلع  تعضو  تلعف .»

«. ھبحأ ينإ  - »

قئاقد لكو  امھیئاذح ، قلأتو  امھیفنأو ، امھناذآ ، صحف  صحفلا ، ةلحرمب  نآلا  نارمی  ناریغصلا  ناك 
ھیلع بعص  دح  ىلإ  ناھدلا  ریثك  نالآ  رعش  ناك  .ةلحرملا  هذھ  نم  ةظحل  لك  نامواقی  اناكو  امھمادنھ ،

نم ةلصخ  ىوس  دق  ناك  ةقئاف - ةیانعبو   - ھنكلو نیعملم ، ریغ  ھیئاذح  ابعك  ناكو  .ھینیعب  فرطی  نأ  ھعم 
.فیص ةجوم  لثم  يلالھلا  ھبجاح  قوف  حجرأتت  يكل  رعشلا 

دقل نیلیإ ، : » تلقو ىرخأ  ةرم  يظح  تبرج  .ًاقسنم  اھنم  ودبی  ام  لك  ناكو  تایتفلا ، ةاتف  نیلیإ  تناك 
.»؟ يرام يتزیزع  ای  كبجعت  الأ  .كبسانت  اھنكلو  كرعش ، فیفصت  ةقیرط  تریغ 

«. اھكلمتی وھزلا  أدب  دقل  .هوأ  : » يرام تلاقو 

، ةسینكلا دجوت  ثیح  كولروب ، ىلإ  اًراسی  ھجتا  ٍذئدعبو  ملإ »  » عراش ىلإ  انرمم  نم  راس  ًابكوم  انلكشو 
انك .نرورفوتسیرك  تامیمصت  نم  ھلماكب  اھمیمصت  قرس  يتلاو  ءاضیبلا ، جاربألا  تاذ  ةقیتعلا  انتسینك 

.تایرخألا ءاسنلا  تاعبقب  اھتجھب  يدبت  اھرورم  ءانثأ  يف  ةأرما  لك  تناكو  دیازتم ، ىرجم  نم  اًءزج 

عم بھذلا ، نم  عونصملا  كوشلا  نم  ھجولا  ىلعأ  طیسب  جات  .ةمایقلا  دیعل  ةعبق  تممص  دق  : » تلق
«. ةھبجلا ىلع  يقیقحلا  قیقعلا  نم  ةریغص  تارطق 

«. كعمس اًصخش  نأ  ضرتفا   » .مزحب يرام  اھتلاق  ناثیإ .» - »

«. عیشت نأ  نكمی  اھنظأ  ال  الك ، - »

فیك بجعأ  تنك  ينكلو  .عینش  نم  أوسأ  ھتنك ، ام  اذھو  يرام ، اھتلاق  عینش .» كنأ  دقتعأ  - »
.هرعش ىلع  قیلعتلل  ركیب  رتسم  بیجتسیس 

ةسینك يف  بصی  اًرھن  لایسلا  راص  مث  ةمخف ، تایحت  انلدابتو  ىرخألا  تالایسلا  ىلإ  انتلئاع  ریھن  مضنا 
.طسولا نم  ًالیلق  ىلعأ  امبر  عافترالا ، ةطسوتم  ةسینك  يھو  ةیفقسألا ، ساموت  تناس 

، اھفرعی ھنأ  يف  كش  يتلاو ال  ةایحلا ، رارسأب  ينبا  فرعأ  نأ  ھیف  َّيلع  يغبنی  يذلا  تقولا  يتأی  نیح 
ھبلق ھیف  بغری  ام  دعبأ  ىلإ  لصوتیسف  رعشلا ، نع  تامولعم  ھل  مدقأ  نأ  ركذتأ  نأ  َيلع  يغبنیف 



ھعسوبف هرذحأ ، نأ  َّيلع  يغبنی  لاح ، يأ  ىلعو  .رعشلا  نع  ةقیقر  ةملكب  حلست  اذإ  ریغصلا ، يناوھشلا 
اًدبأ لمھی  الأ  ھیلع  يغبنی  ھنكلو  .ضرألاب  نھبرضی  وأ  نھشوشوی ، نھطقسی ، نھبرضی ، نھسفری ، نأ 

.نھیلع اًكلم  نوكی  نأ  عیطتسی  ةفرعملا  هذھبو  نھرعش ، اًدبأ - -

: ةقمنم تایحت  انلدابتو  ةرشابم ، انمامأ  تاجردلا  نودعصی  ركیب  لآ  ناك 

«. ياشلا لوانت  ىلع  مكارنس  اننأ  دقتعأ  - »

«. مكل دیعس  ةمایق  دیع  .اقح  لجأ ، - »

امھو امھیلع  فرعتلا  يناكمإب  دعی  مل  ًانسح ، .نیلیإ  يرامو  ربك ! مك  نالآ ! كلذ  نوكی  نأ  نكمیأ  - »
«. ةعرسلا هذھب  ناومنی 

يرس باب  لكو  يفخ ، نكر  لك  فرعأ  انأف  .اھیف  تعرعرت  ةسینكل  ةبسنلاب  ادج  لاغ  ام  ءيش  كانھ 
كلذ ىلعو  يدیمعت ، قثو  نیزباردلا  كلذ  دنعو  تدمع ، ضوحلا  اذھ  يفف  ساموت ، تناس  ةسینك  يف 

يسفن يف  تكرت  ةسادقلا  نأ  دبالف  .مالك  درجم  كلذ  سیلو  اھادم ، ملعی هللا  ةدم  يلوھ  لآ  سلج  دعقملا 
لك نیبأ  نأ  عیطتسأ  يننظأو  ریثكلا ، ھنم  دجوی  ناك  دقو  سیندت ، لك  ركذتأ  يننأل  كلذو  ًاقیمع ، اًرثأ 
ةملك فرحأ  رولیات  ينادو  انأ  تبقث  امدنعو  رامسمب ، يمسا  نم  ىلوألا  فورحلا  ھیف  ترفح  ناكم 

اورطضا مھنكلو  انبقوعو ، رلیوھ  رتسم  انب  كسمأ  ةماعلا ، تاولصلا  باتك  يف  سوبدب  ةحیبق  ةدرفم 
.دیزملا دجوی  ھنأ ال  اودكأتیل  لیتارتلاو  تاولصلا  بتك  لك  صحفل 

يدترأ تنك  .عیظف  ءيش  ثدح  سدقملا ، باتكلا  ةءارق  ربنم  لفسأ  كاذ  نیلترملا  ناكم  يف  ةرم ، تاذو 
موقی سقلا  ناك  نأ  ثدحو  .وناربوسلا  ةقبط  نم  روثلاك  توصب  ىنغأو  بیلصلا  لمحأو  لیتنادلا 

ةبسنلاب ناك  ھنكلو  ةقولسم ، ةلصب  لثم  ھسأرو  رعش ، الب  فیطل ، زوجع  لجر  وھو  ةینیدلا ، سوقطلاب 
دنع ھبارج  يف  بیلصلا  تعضو  نیح  ماھلإلاب ، ذوخأم  انأو  كلذك ، لاحلا  ناك  .ةیسدقلا  ةعشأب  قلأتی  يل 

.لخادلاب ھتبثی  يذلا  يساحنلا  جالزملا  طقسأ  نأ  تیسنو  لافتحالا ، ةیاھن 

كلت مدصی  مث  حجرأتی ، لیقثلا  يساحنلا  بیلصلا  بوعرم - انأو   – تیأر يناثلا  سردلا  ةءارق  دنعو 
لیتنادلا تدقفو  .ةطلبب  تبرض  ةرقب  لثم  لفسأ  ىلإ  سقلا  ىواھتو  .رعشلا  نم  ةیلاخلا  ةسدقملا  سأرلا 

يف ملاع  نآلا  وھو  لیھ ،» توف  كنكس   » ھمسا ناك  يبص  يتدوج ، لثمب  ءانغلا  عیطتسی  نكی  مل  يبصل 
تناك ءاوس  ایاونلا ، نأ  يل  نھربت  اھنأكو  ةثداحلا  تدبو  .برغلاب  ام  ناكم  يف  ةیرشبلا ، سانجألا  خیرات 

.ثداوحلا عوقو  متی  رخآ ، ام  ءيش  وأ  ردق  وأ  ظح  كانھف  .ةیفاك  تسیل  ةریرش ، وأ  ةریخ 

ةدعرلا كلذ  لعج  ةداعلاكو  .ًالعف  ماق  دق  حیسملا  نأ  نلعت  ءابنألا  انعمسو  سوقطلا ، ءادأ  ةلیط  انسلج 
دق نیلیإ  يرامو  نالآ  دیمعت  نكی  مل  .صلاخ  بلقب  ينابرلا  ءاشعلا  تذخأو  .يرقفلا  يدومع  يف  يرست 

.امھتكرح نع  افقوتی  يكل  ةبلصلا  ةرظنلا  ایری  نأ  نم  دبال  ناكو  قلقلا ، ةیاغ  يف  اراصو  دعب ، تبث 
.ةقھارملا عرد  ىتح  قرتخت  نأ  عیطتست  اھنإف  ةیئادع ، يرام  تارظن  نوكت  نیحو 

فیفلل انینمتو  يدیألا  ىلع  انددش  مث  انییحو ، يدیألا  ىلع  انددش  رماغلا ، سمشلا  ءوض  يفو  ذئدعبو 
مھو مھتیحت  اندعأ  نولخدی ، مھو  مھیلإ  انثدحت  نیذلا  كئلوأ  لكو  .عیبرلا  لولحب  تاینمتلا  بیطأ  انناریج 



ئداھ لسوتو  ةقمنم ، ةبیط  ةیكولس  تاداع  لكش  ذخأی  رمتسم  لیترتل  لیترتلل ، رارمتسا  نوجرخی – 
.ھمارتحاو ھتظحالم  ضرفی 

.»؟ عیدبلا مویلا  اذھ  يف  كلاح  فیكو  .ریخلا  حابص  - »

.»؟ كتدلاو لاح  فیك  .كل  اًركش  اًمامت ، ریخب  - »

«. اھنع تلأس  كنأ  اھربخأس  .نسلا  مدقت  بعاتمو  مالآ  اھنإ  اھب - مدقتی   – اھب مدقتی  رمعلا  - »

وھ ساسحإلا  نأ  مأ  ریكفتلل ؟ ةجیتن  درف  يأ  فرصتی  لھف  .ساسحإلا  لاجم  يف  الإ  تاملكلل  ىنعم  ال 
انضارعتسا ةمدقم  يفو  .ھب  مایقلا  ىلع  ریكفتلا  ثحتسی  ام  ًانایحأو  لعفلاب ، مایقلا  ىلع  ثحتسی  يذلا 

ةروص ينھذ  ىلإ  داعأف  رفحلا ، قوف  وطخلا  بنجتی  وھو  ركیب ، رتسم  راس  سمشلا  تحت  ریغصلا 
اھمساو ركیب ، زسملا  وأ  .اھرھظ  رسك  نم  نمأم  يف  تلظ  يتلاو  اًماع ، نیرشع  ذنم  تیفوت  يتلا  ھتدلاو 

تناك نیتددرتملا ، اھیمدقب  مظتنملا  ریغ  هوطخ  عم  قفاوتت  نأ  ةلواحم  هراوج ، ىلإ  رثعتت  تناكف  ایلیمإ ،
.بوبحلا ىلع  ىذغتی  رئاط  ھنكلو  نینیعلا ، قلأتم  اًرئاط  ھبشت  ةلیئض  ةأرما 

.اًمامت رخآلا  نع  بیرغ  ھنأب  عابطنالا  يطعی  نأ  امھالك  لواح  دقلو  ھتخأ ، راوجب  نالآ  ينبا ، راس 
يف هءافخإ  ناملعتی  دق  امھنكلو  امھتایح ، ةلیط  اذھ  رمتسی  دقو  .اھنم  زئمشی  ھنأو  هرقتحت  اھنأ  دقتعأ 
اًدیج قولسملا  اھضیب  يتجوز ، ای  يتقیقش ، ای  امھءادغ ، امھیحنما  .بحلا  تاملك  نم  ةیدرو  ةباحس 

ةحئار ھنم  ثعبنت  لازت  يذلا ال  رمحألا  امھحافت  دبزلاو ، لوقبلاو  ةوشحملا  امھرئاطشو  تاللخملاو ،
.ابجنیل ایندلا  يف  اًرارحأ  امھیقلطأ  مث  لیماربلا ،

امھنم دحاو  لكو  قرولا ، نم  نیعونصملا  امھیسیك  نالمحی  امھو  .نیدعتبم  اراسو  .ھتلعف  ام  كلذ  ناكو 
.لضفملا صاخلا  ھملاع  ىلإ 

.»؟ يتزیزع ای  ةینیدلا  ةمدخلاب  تعتمتسا  لھ  - »

ام ينعأ  ينإ  الك ، ًانمؤم - تنك  اذإ  بجعتأ  ام  ًانایحأ   – تنأ نكلو  .اًمئاد  اھب  عتمتسأ  ينإ  .لجأ  هوأ ، - »
-«. ام ًانایحأ  كتاكن –  نإ  ًانسح ، .لوقأ 

«. ةولحلا يتزیزع  ای  كدعقم ، يعفرا  - »

«. ھیلع يئاذغ  لوانتأ  نأ  يغبنی  - »

«. راذقألا ءاذغ  - »

«. كتاكن .ھینعأ  ام  كلذ  - »

قلطنألو نیفادجمب ، براق  ىلإ  كلمحأ  نأ  تعطتسال  ًائفد ؛ رثكأ  ناك  ولو  .اًسدقم  ًائیش  ءاذغلا  سیل  - »
«. يجروبلا كمس  داطصنو  جاومألا  زجاح  نع  اًدیعب 

َّيلع قلطت  اذامل  ناثیإ ؟ ای  مأ ال ، ةسینكلاب  نمؤت  تنك  ام  اذإ  فرعت  لھ  .ركیب  لآ  ىلإ  نوبھاذ  اننإ  - »



«. يمسا لمعتست  اًدبأ  داكت  كنإ ال  ةفیخس ؟ ءامسأ 

نم ھل  ای  نمؤأ ؟ لھ  .سرج  لثم  يبلق  يف  نری  كمسا  نكلو  الممو ، اًرركتم  نوكأ  نأ  ىفالتأل  - »
ةعیرس ةیقدنب  ةصاصر  لثم  ةنوحشملا  ةقاربلا ، ھلمج  لك  ةیقین » عمجم   » نم صلختسأ  لھ  لاؤس !
يحورو يلقع  فج  ولف  .يرام  ای  دیرف  ءيش  ھنإ  .ایرورض  اذھ  سیل  .الك  اھصحفتأ ؟ مث  تاقلطلا ،

عارم يف  ءيش  ينزوعی  الف  يعار  برلا  ، » تاملكلا نإف  لوقب ، ةبح  فافج  نامیإلا  نم  يدسجو 
«. يلقع يف  اًرانو  يردص  يف  ةقفخ  ثدحتو  بقع  ىلع  اًسأر  يتدعم  بلقت  تلازال  ينضبری » رضخ 

«. مھفأ ال  - »

يف تعضو  ةوخر ، ةنیل  يماظع  لكو  اًریغص ، ًالفط  تنك  امدنع  ھنإ  لقنلف  .انأ  الو  .ةبیط  ةاتف  - »
.يلكش تذختا  اذكھو  بیلصلا ، لكش  ىلع  ریغص  يفقسأ  قودنص 

لھ ةضیبلا ، نم  جورفلا  اھب  برھی  يتلا  ةقیرطلا  سفنب  ھنم ، تجرخو  قودنصلا  ترسك  نیح  ذئدعبو ،
ھجوب ةضیبلا  لكشب  نوكت  جیرارفلا  نأ  ًاقالطإ  يظحالت  ملأ  بیلصلا ؟ لكشب  نوكأ  يننأ  ًابیرغ  نوكی 

.»؟ ماع

«. لافطألل ىتح  ةبعرملا ، ءایشألا  هذھ  لثم  لوقت  كنإ  - »

.»؟ ءاینغأ حبصنس  ىتم  اباب ، بسحف ، ةیضاملا  ةلیللا  نیلیإ ، ينتلأس  دقلف  .يل  اھنولوقی  مھو  - »

، ئیس لكشب  رقفلا  عم  تلماعت  نم  ای  تنأو  ًاعیرس ، ءاینغأ  ریصنس  : » وھو ھفرعأ ، ام  اھل  لقأ  مل  ينكلو 
.حیحص كلذو  «. » ئیس لكشب  اًضیأ  ينغلا  عم  نیلماعتتس 

ضارعألا لب  ءادلا ، ریغت  دوقنلاف ال  .ةمظاعتم  ةعیضو  حبصت  دق  ىنغلا  يفو  .ةدوسح  رقفلا  يف  يھف 
«. بسحف

.»؟ ينع ھلوقت  نأ  كیلع  نوكیس  يذلا  امف  كلافطأ ، نع  لكشلا  اذھب  ملكتت  كنإ  - »

«. بابضلاب ةئیلم  ةایح  يف  ةقارشإلا  كنإ  ةیلاغ ، كنإ  ةمعن ، كنإ  لوقأ  - »

«. ًالمث تسل  لاح  يأ  ىلع  اًرومخم –  ودبت  كنإ  - »

«. كلذك ينإ  - »

.كتحئار مشأ  نأ  تعطتسال  الإو  .كلذك  تسل  - 

«. يتبیبح ای  اھنیمشت ، تنأ  - »

.»؟ كارتعا يذلا  ام  - »

جاومألاب نیسحت  تنأو  لوحتلا ، نم  ةنیعل  ةمخض  ةفصاع  لوحت –  كلذك ؟ سیلأ  نیفرعت ، تنأ  .هآ  - »
«. بسحف ةیصقلا 



«. ةیشحو كیفف  اقح ، ينقلقت  كنإ  .ناثیإ  ای  ينقلقت ، كنإ  - »

.»؟ يتمسوأ نیركذتأ  - »

.»؟ برحلا يف  اھتلن  يتلا  كتایلادیم  - »

ھبلق يف  لمحی  طق  ضرألا  رھظ  ىلع  لجر  كانھ  نكی  مل  .عایضلل  ...ةیشحولل  ةزئاج  تحنم  دقل  - »
نأ بلطتت  ةظحللا ، ةرتفلا ، تناك  .ھیف  ينورشحو  رخآ  ًاقودنص  اوعنص  مھنكلو  .ينم  لقأ  لتقلا  نم  اًردق 

«. تلعفو ةیرشب  تاقولخم  حبذأ 

«. كدلب لجأ  نم  تلعف  ام  تلعفو  برحلا ، نمز  كلذ  ناك  - »

اًعراب ایدنج  تنك  .صاخلا  ينمز  ھیف  تبنجت  لیوط  تقو  نم  مك  .نمزلا  نم  ام  عون  اًمئاد  ھنإ  - »
.برحلا نمز  يف  ةیلاعف ، تاذ  ةدحو  تنك  ةمحرلا ، نم  درجمو  عیرسو  يكذ  ئیس : فنص  نمو  ًانیعل ،

«. نمزلا اذھ  يف  ةردقملا  سفنب  ةدحو  نوكأ  نأ  عیطتسأ  دقو 

«. ام ءيشب  ينربخت  نأ  لواحت  تنأ  - »

الأ مشعتأو  .راذتعا  ھنأك  ينذأ  يف  نری  مالكلا  عقوو  .لواحأ  يننإ  ةیافكلا  ھیف  امب  نزحملا  نم  - »
«. نوكی

«. ءادغلا دادعإل  ةبھاذ  انأ  - »

«. كاذ ةمایقلا  دیع  راطفإ  دعب  ًاعئاج  تسل  - »

نم اھب  تتأ  دق  نوكت  نأ  دبال  ركیب ؟ زسم  ةعبق  تیأر  لھ  .ام  ًائیش  لكأت  نأ  كتعاطتساب  ًانسح ، - »
«. كرویوین

«. اھرعشب ھتلعف  يذلا  ام  - »

«. ًابیرقت كیلشلا  نولب  ھنإ  كلذ ؟ تظحال  لھ  - »

(«. ممألل نالعإ  رون  ، ) نوكی ىتح  - »

.»؟ ماعلا نم  تقولا  اذھ  يف  كوتنوم  ىلإ  باھذلا  يجرام  درت  َمِلو  - »

«. ركبملا حابصلا  بحت  اھنإ  - »

راضحإ نأ  نظت  الأ  نكلو  .كلذ  نأشب  اھعم  حزمأ  انأو  .ظاقیتسالا  يف  نوركبی  نمم  تسیل  اھنإ  - »
.»؟ بیرغ رمأ  ضیبلا  ىولحل  وللورام 

«. ضیبلل وللورام  راضحإو  ركبملا  يجرام  ظاقیتسا  نیثداحلا ، نیب  نیطبرتأ  - »

«. ًافیخس نكت  ال  - »



.»؟ ھب حوبلا  مدعب  نیدعت  لھف  رسب ، كل  تحب  اذإ  .كلذك  تسل  ةدحاو  ةرملو  كلذك ، تسل  - »

«. ةتكن اھنإ  - »

«. الك - »

«. كدعأ ًانسح ، - »

«. ایلاطیإ ىلإ  ةلحرب  مایقلا  يونی  وللورام  نأ  دقتعأ  - »

.»؟ كربخأ لھ  فرعت ؟ فیكو  - »

«. اھضعبب اھطبرأ  اھضعب ، عم  ءایشألا  بترأ  يننإ  .اًمامت  سیل  - »

«. كدعاسیل ام  اًصخش  دجت  نأ  كیلع  نوكیس  .لحملا  يف  كدحو  ككرتیس  ھنأ  ينعی  كلذ  نكلو  - »

«. رمألا ةجلاعم  عیطتسأ  - »

«. كدعاسیل ام  اًصخش  دجت  نأ  كیلع  نوكیس  .ةیحانلا  نم  ءيش  لكب  نآلا  موقت  كنإ  - »

«. رس ھنأو  اًدكؤم  سیل  رمألا  نإ  يركذت –  - »

«. ًاقلطم اًدعو  ىسنأ  يننإ ال  هوأ ، - »

«. ھیلإ نیحملت  دق  كنكلو  - »

«. ناثیإ ای  لعفأ ، نل  - »

«. روھزلاب ھسأر  جوت  زیزع  ریغص  بنرأ  نینوكت ؟ نم  نیملعتأ  - »

«. لستغأل ةبھاذ  يننإ  .خبطملا  يف  ماعط  نم  ءاشت  ام  لوانتتلف  - »

كلوق بسح  يدیس  ای  كدبع  قلطت  نآلا  : » نیتیفخلا ينذأ  يف  تعمسو  يدعقم  يف  تددمت  تبھذ ، امنیح 
كانھ مالظلا ، فوج  ىلإ  ةیلاع  ةرخص  ىلع  تطقس  .مونلا  يف  قرغتسأ  مل  اذإ  انأ  نوعلمو  مالسب .»
ينادب تملح  دقف  رولیت  يناد  يف  ركفأ  تنك  يننألو  .ةداع  كلذ  لعفأ  انأو ال  سولجلا ، ةفرغ  يف  ةرشابم 
انعمو فاجلا ، حطسملا  ةریحبلا  عاق  يف  انكو  ومنلا ، يلمتكم  لب  نیمیظع  الو  نیریغص  نكن  مل  رولیت ،
ءالتما نأشب  ةظحالم  تیدبأ  يننأل  فیصلا ؛ ةیادب  تقولا  ناك  .موردبلا  ةحتفو  قیتعلا  لزنملا  ساسأ 

يذلا مایألا  نم  عونلا  كلذ  ھنإ  ھلقص ، تحت  ينثنی  ناك  ثیحب  لقثلا  نم  بشعلا  ناكو  رجشلا ، قاروأ 
ھنأك ًاقیشرو  ًابصتنم  ایتف  نارفد »  » ةرجش فلخ  يناد  ىضمو  .اًضیأ  ةقامحلاو  ةنمسلاب  رعشت  كلعجی 

وھ ناكو  ھعم  توص  ٍذئدعبو  ءام ، تحت  اھب  قطنی  تاملك  لثم  اًظیلغو  اًھوشم  ھتوص ، تعمسو  .دومع 
ةرم ھناكم  ىلإ  ىلعأ ، ىلإ  ةقرب  ھملأ  نأ  يتحارب  تلواحو  .هدسج  راطإ  قوف  اًردحنم  لیسیو  بوذی 
ناك .عطتسأ  مل  ينكلو  بلاقلا ، نم  باسنی  نیح  اًجزل  ًاتنمسإ  ملت  نأ  اھب  لواحت  يتلا  ةقیرطلاب  ىرخأ ،
املكو رمتسیو  رمتسی  ذخأ  ملحلا  اذھ  نكلو  .ةظحل  ملحلا  نإ  نولوقی  مھو  .يعباصأ  نیب  باسنی  هرھوج 



.ھنابوذ داز  يتلواحم  تداز 

.دوھجملا نم  ثھلأ  تنك  يرام  ينتظقیأ  نیح 

ىتح ادج ، اًریثك  مانأ  تنك  ومنلا  روط  يف  ةاتف  تنك  نیح  .اھرداوب  ىلوأ  كلت  عیبرلا ، ىمح  اھنإ  : » تلاق
يننأ رمألا  يف  ام  لك  مونلا ، ضرمب  ةضیرم  ينظت  تناك  يدارج .»  » روتكدلا بلط  يف  يمأ  تلسرأ 

«. عیبرلا لصف  يف  ومنأ  تنك 

«. كلذ لثم  اًملح  ىری  نأ  دحأل  ىنمتأ  .يراھن ال  سوباك  ينارتعا  دقل  - »

ای ًابعتم ، ودبت  كنإ  .كھجو  لسغاو  كرعش  طشمو  دعصا  .بارطضا  نم  كب  طیحی  ام  لك  اذھ  ببس  - »
ينتیل اھجاتحت : تنك  كنأ  دبال  نیتعاس : تمن  دقل  .انباھذ  تقو  ًابیرقت  ناح  دقل  ریخب ؟ تنأ  لھ  .يزیزع 

«. ركیب رتسم  دلخب  رودی  يذلا  ام  فرعأ 

«. ةملك لكل  نیتصنتس  كنأ  ينیدع  .يتزیزع  ای  نیفرعتس ، - »

«. تادیسلا مھیلإ  تصنت  نأ  نوبحی  لامعألا ال  لاجرف  .دارفنا  ىلع  كعم  مالكلا  دوی  دق  ھنكلو  - »

«. يعم كدیرأ  انأف  .اذكھ  رمألا  لوانتی  نأ  عیطتسی  ھنإ ال  ًانسح ، - »

«. لامعألاب يل  ةربخ  ھنأ ال  نیفرعت  تنأ  - »

«. ھنع ثدحتی  فوس  ام  يھ  كدوقن  نكلو  فرعأ –  - »

ءيش ةقادصلا ، ىتح  لب  ةقالعلاف ، .مھفرعت  تنأو  تدلو  اذإ  الإ  ركیب  لآ  لثم  اًسانأ  فرعت  نأ  عیطتست  ال 
، ةبرجتلاو لصألا ، تبنمو  مدلا ، يف  نیھباشتم  اوناك  ركیب  لآو  يلوھ  لآ  نأل  مھفرعأ  انأو  .فلتخم 
، هدوقن يدلاو  دقف  نیحو  .ءالخدلا  دض  قدنخ  اھلوح  ةروفحمو  ةروسم  ةاون  دجوی  اذھو  .يضاملا  ةورثو 

يننأب نوسحی  مھنأل  يتایح  ةلیط  امبر  يلوھ  لآ  نم  درفك  يننولبقتی  ركیب  لآ  لازالو  .اًمامت  ذبنأ  مل 
فرعی نل  دوقن ، نودو  .ةلابن  لظت  نلو  ایجیردت  لقت  لام  نود  ةلابنلاو  .ریقف  بیرق  يننكلو  .مھل  بیرق 

باحصأ انرص  دقل  .ھفالسأ  وأ  ھمسا  مھی  نأ  نود  مھیلع ، ًابیرغ  ھنبا  نوكیسو  ركیب  لآ  يدلو  نالآ 
ناك امبرو  ءایحأ ، ىقبن  نأ  عیطتسن  الو  .مادقألا  ىلع  ریسن  ةلایخو  قلایف ، الب  ةداقو  ضرأ ، الب  عایض 
نم اًدبأ ، اھدرأ  ملو  دوقنلا ، دیرأ  يننإ ال  يسفن ، يف  ھناكم  لتحی  ذخأ  يذلا  لوحتلا  يف  بابسألا  دحأ  كلذ 
ھلك اذھ  نأ  دبالو  اھیلإ ، تحرتساو  اھتدتعا  ةبترم  يف  يناكمب  ظفتحأل  ةرورض  دوقنلا  نكلو  اھتاذ ، لجأ 

.داقتعاك لب  ةركفك  زربی  مل  وھو  يریكفت ، ىوتسم  لفسأ  نئاكلا  ملظملا  ناكملا  يف  لمعی  ناك 

ای انومتلمھأ  دقل  روضحلا ، نم  متنكمت  مكنأل  ةداعسلا  ىھتنم  يف  ينإ  مكلیصأ ، باط  : » ركیب زسم  تلاق 
عتمم لجر  ھنأ  دقتعأ  يننإف  سقلاب ، قلعتی  امیف  امأ  سادقلاب ؟ تعتمتسا  لھ  ًاعئار ؛ اًموی  نكی  ملأ  يرام ،

«. ادج

كاذ سفن  يف  سلاج  وھو  كدج  ركذتأل  يننإو  ةیافكلا ، ھیف  امب  مكارن  داكن  نحن ال  : » ركیب رتسملا  لاقو 
نكی مل  ھنكلو  ياشلا ، ھنم  بكسناو  نیم ،»  » ةنیفسلا اوقرغأ  دق  نیرذقلا  نیینابسإلا  نأ  يكحی  دعقملا ،



، ًافینع ًالجر  ناك  .ياشلا  نم  لیلقب  مورلا  طلخی  نأ  اًداتعم  زوجعلا  يلوھ  ناطبقلا  ناك  بسحف ، ًایاش 
«. سكاشم لجر  ھنأ  نودقتعی  ضعبلا  ناكو 

تناك ال .ءاقللا  ةرارح  نم  ذئدعب  رورسلا  اھكلمت  مث  رمألا ، لوأ  تتھب  يرام  نأ  ىرأ  نأ  عیطتسأ  تنك 
دوقنلاك ثیدح  راثم  نوكی  ام  ًابلاغ  دوقنلا  كالتما  تیصو  .ةثراو  اھلعجب  اھتیقر  دق  ينأ  ًاعبط  يردت 

.اھسفن

نیجانف يف  ياشلا  بصت  تناكف  يبصعلا ، بارطضالا  نم  ءيش  يف  زتھت  اھسأرو  ركیب ، زسملا  امأ 
.اھمسج يف  تباثلا  دیحولا  ءزجلا  اھدی  تناكو  ایلوناملا ، ةرھز  معارب  لثم  ةشھو  ةقیقر 

بحاصملا لافتحالا  مأ  ياشلا  بحأ  تنك  اذإ  ام  يردأ  ال  : » لاقو ھلمأتم ، ةقعلمب  بلقی  ركیب  رتسملا  ناك 
«. اھنم ءاقمحلا  ىتح  تالافتحالا ، لك  بحأ  يننإ  .ھل 

اھب نكت  مل  ھنأل  سوقطلا  ءادأ  ءانثأ  يف  ةحارلاب  حابصلا  اذھ  تسسحأ  يننأل  مھفأ ؛ ينبسحأ  : » تلقو
«. اھب قطنی  نأ  لبق  تاملكلا  فرعأ  تنك  .تآجافم 

يأ ركذت  نعیطتست  نتنك  ام  اذإ  نیرتل  تادیسلا ، اھتیأ  اذھ  ىلإ  نعمتسا   - ناثیإ ای  برحلا ، ءانثأ  يف  - »
يف تقولا  ضعب  تیضمأو  برحلا ، ریزول  راشتسمك  لمعأ  تنك  برحلا  ءانثأ  ھھبشی - ءيش 

«. نوطنشاو

.ركیب زسم  اھتلاق  اھتقمأ » تنك  - »

تناك فیض ، ةئامسمخ  نم  برقی  ام  ھیف  يقیقح ، لفح  مخض ، يبرح  ياش  لفح  ةمث  ناك  ًانسح ، - »
تبلطو .لارنج  تنانتفل  ةجوز  ةیمھألا  يف  اھل  ةیلاتلاو  موجن ، سمخب  لارنج  ةجوز  ىلوألا  لفحلا  ةدیس 

نمو ياشلا ، بصت  نأ  سمخلا  موجنلا  يذ  لارنجلا  ةجوز  ةدیسلا  نم  ةفیضملا ، يھو  ریزولا ، ةجوز 
انأو نآلا ، يلاعلا  زكرملا  تاذ  ةدیسلا  تضفر  ًانسح ، .ةوھقلا  بصت  نأ  ثالثلا  موجنلا  يذ  ةجوز 
كلذ لثم  متعمس  لھ  نآلاو ، ياشلا .» نم  ةبترم  ىلعأ  ةوھقلا  نأ  ملعی  دحاو  لك  : » اھتاملك مدختسأ 

«. صخش يأ  نم  ةبترم  ىلعأ  يكسیولا  ناك  لفحلا ، ىھتنا  امدنعو   » .كحضو طق »؟

اوملیل تقولا  مھیدل  رفاوتی  نأ  لبق  نولحری  سانلا  ناكو  .ھیف  رارقتسا  ًاناكم ال  ناك  : » ركیب زسم  تلاقو 
«. قالخألا وأ  تاداعلا  نم  ةعومجمب 

ةریدتسم ةیعوأ  يف  ءاملا  يف  ھیلغب  لمعی  ناك  نطسوب ، يف  يدنلریإ  ياش  نع  اھتیاكح  يرام  تصقو 
لثمو .ھنولغی  لب  ياشلا ، نوعقنی  اوناكو ال  : » تلاقو .حیفص  نم  فراغم  نم  مدقیو  ةفوشكم ، ران  قوف 

«. ةدضنم ءالط  لیزی  دق  ياشلا  كلذ 

دیزی نأ  ىغبنا  عوضوملا ، ةدح  تداز  املكو  لمع ، وأ  ةداج  ةشقانم  يف  ةیرئاعش  رداوب  دجوت  ھنأ  دبال 
.ةنولم ةعطق  وأ  شیر  نم  ةعطق  ةحوللا  ىلإ  فیضی  نأ  صخش  لك  ىلع  بجی  ذإ  .اًحرمو  ًالوط  ءانغلا 
امھطمن ةلیوط  ةدم  ذنم  اتددح  دق  اتناكل  داجلا ، عوضوملا  نم  اًءزج  ركیب  زسمو  يرام  نكت  مل  ولف 

.ثیدحلا لدابتل  صاخلا 



ةجھتبم تناك  دقو  يرام ، يتزیزع  تلعف  كلذكو  ةثداحلا ، ةبرت  قوف  هذیبنب  بص  دق  ركیب  رتسم  ناك 
بسحف ةسایكلا  نأ  ترعشو  انبیصنب ، يلدن  نأ  َّيلعو  ركیب  زسم  ىلع  يقبو  .امھھابتنا  ةراثإل  ةلعفنمو 

.ریخألا نوكأ  نأ  يضقت 

تناك يذلا  تقولا  ركذأ  : » نورخآلا لعف  املثم  ياشلا  ءانإ  نم  اھثیدح  عبنم  تقتشاو  اھرود  تذخأ 
: ةجھتبم اھثیدحل  تدھمو  ياشلا .» نم  عاونألا  تارشع  ھیف  دجوت 

وأ رجش  ةقرو  وأ  بشع  كانھ  نكی  مل  ھنأ  دقتعأو  .ًابیرقت  ءيش  لكل  تافصو  ئرما  لكل  ناك  لجأ  »
دجوی الو  ينیصلاو ، يدنھلا  بسحف ، ناعون  دجویف  نآلا  امأ  .ياشلا  نم  ام  عون  اھنم  عنصی  مل  ةرھز 
بارش مث  هراھزأو –  لاقتربلا  قاروأو  جنوبابلاو  دودلا  ةشیشح  نوركذتأ  .ينیصلا  نم  ریثكلا 

.»؟ كربماكلا وھ  ام  : » يرام تلأسو  كربماكلا »؟

«. نبللاو ءاملا  معط  ھل  سیلو  .لافطألا  ھبحیو  نخاسلا ، نبللاو  نخاسلا  ءاملا  نم  ةیواستم  ریداقم  - »
.ركیب زسم  ةصق  كلت  تناك 

، نطسوب ياش  لفح  نأشب  اھل  ىنعم  ال  ةصیرح  تاظحالم  عضب  يدبأ  نأ  تدصقو  يرود ، ءاجو 
.نذإ نود  تلفت  تآجافملاف  هدصقت ، ام  لعفت  نأ  اًمئاد  عیطتست  كنكلو ال 

نوركذت متنأ  .ًاعیظف  اًملح  رولیت  ينادب  تملحو  سادقلا ، دعب  مونلل  تبھذ  دقل  : » لوقأ يسفن  تعمس 
!«. يناد

«. نیكسم باش  نم  ھل  ای  : » ركیب رتسم  لاقو 

يننإ .روصلا  نم  ةروصب  نیخأ  انك  اننظأو  .خأ  يل  نكی  ملو  .ةوخألا  نم  برقأ  موی  تاذ  انك  دقل  - »
ينم يرام  تجعزنا  ًاعبط .» كلذ  ذفنأ  يننأ ال  مغر  يناد ، يخأل  اًسراح  نوكأ  نأ  َّيلع  يغبنی  ھنأ  سحأ 

اذھ نأ  دقتعأ  الو  .اًدوقن  ھیطعی  ناثیإ  نإ  : » اًریغص اًصاصق  تصتقاو  .ةثداحملا  ىرجم  يرسكل 
«. بارشلا يف  الإ  اھلغتسی  وھف ال  .باوص 

!«. ًانسح : » ركیب رتسم  لاقو 

نیب اًرالود  ادج – لیلقلا  ھیطعأ  يننإ  .ةریھظ  سوباك  ملحلا  ناك  دقل  لاح  يأ  ىلع   – بجعأل ينإ  - »
نسحی نأ  مرتحم  غلبمب  عیطتسی  امبر  ركسی ؟ نأ  ىوس  رالودب  لعفی  نأ  عیطتسی  اذامو  .رخآلاو  نیحلا 

«. ھلاح

رتسم ای  كلذك  رمألا  سیلأ  .ھلتق  ةباثمب  كلذ  نوكیس  .كلذ  لعف  ىلع  دحأ  ؤرجی  ال  : » يرام تحاصو 
.»؟ ركیب

هارأ نأ  ينملؤی  اممو  .ةمرتحم  ةلئاع  رولیت  ةلئاع  تناك  دقل  .نیكسملا  باشلل  ای  : » ركیب رتسم  لاقو 
«. توملا ىتح  برشی  دق  ھنأ  لمتحیف  باوص ، ىلع  يرام  نكلو  .ةلاحلا  هذھ  ىلع 

«. ھل ھیطعأل  مرتحملا  غلبملا  َّيدل  سیلف  ينم ، نمأم  يف  ھنكلو  .لاح  يأ  ىلع  كلذ  لعفی  ھنإ  - »



«. أدبم رمأ  رمألا  نإ  : » ركیب رتسم  لاقو 

قیاضتو هوعری » نأ  مھنكمی  ثیح  ةیحالصإ  يف  نوكی  نأ  يغبنی  : » ةیئاسن ةیشحوب  ركیب  زسم  تمھاس 
لقعلا نأ  فیك  بیرغ  .نطسوب  ياش  لفح  عوضوم  يف  لظأ  نأ  يغبنی  ناك  ذإ  ينم ، ًاعیمج  مھتثالث 

لك مدختسی  نأ  ھیلع  نوكی  امنیح  رامحلا ،» لیذ  زغن   » وأ اكیكلا »  » ةبعل بعلو  حرملا ، يف  ذخأی 
لزنم مھفأ  تنك  .تابقعو  ةیرس  ططخ  نم  نوكتی  يذلا  ماغلألا  لقح  لالخ  ًاقیرط  دجی  يكل  ةظحالم ،
نیبو اھنیب  ةقالع  يتلا ال  ةیطاطملا  زانجلا  تاتابنو  رئاتسلاو ، ةمتعملا  ناردجلا  يلوھ ، لزنمو  ركیب 
نمو راحمو ، راخف  نم  ةعونصم  ىرخأ  ةنمزأ  تایركذو  ةعوبطملاو ، ةیفصنلا  روصلا  سمشلا ،
نكلو ةحارلاو ، ةضوملا  تایضتقم  عم  ریغتت  دعاقملا  .ةمومیدلابو  عقاولاب  اھطبرت  بشخو  ةشمقأ 
ينعی يلوھ  مسا  ناك  دقل  .دماج  ضام  ىلإ  يھتنت  ةباتكلا  دضانمو  بتكلا  ففرأو  دضانملاو  قیدانصلا 

، اھنودبف رولیت ؛ ةجرمب  نیكسملا  يناد  قلعت  يف  ببسلا  وھ  كلذ  ناكو  ًاتیب ، ناك  ةلئاع ، نم  رثكأ 
ىغل ةبغر ، نعو  ھعاقیإو  ثیدحلا  ةمغن  نمف  .اًضیأ  مسا  الب  نوكیس  ام  ناعرسو  ةلئاع ، الب  نوكیس 

اونئمطیل اًخیراتو  ًاتیب  نوبلطتی  لاجرلا  ضعب  نأ  رمألا  ناك  امبرو  .رولیت  مسا  كانھ  نوسلاجلا  ةثالثلا 
.تالاحلا بلغأ  يف  ةیھاو ، ةلص  اھنإ  نودوجوم - مھنأ  مھسفنأ 

رخآلا انأ  نوكأ  نأ  دبال  اذكھو  يلوھ ، يمسا  تنك  يتیب  يفو  فظوملاو ، لشفلا  لثمأ  تنك  لحملا  يفف 
تیغُلأ دق  تنكل  يتیب ، الولو  .يلوھل  ةنوعملا  دی  دمی  نأ  عیطتسی  ركیب  ناك  .يمسا  دوجو  نم  قثاو  ریغ 

، عقاولا نم  رولیت  يناد  ةحازإ  تمواق  دقل  .تیبل  تیب  لب  لجرل ، لجر  رمأ  رمألا  نكی  مل  .رخآلا  انأ 
لواحیس ركیب  ناك  .ھتموقو  ينھذ  ةركفلا  هذھ  تذحش  دقو  .رمألا  فقوأ  نأ  عیطتسأ  نكأ  مل  ينكلو 

لقح ةفاح  ىلع  نآلا  تنك  .موھوملا  يرام  ثاریم  يف  كراشی  يكل  يلوھ ، لآب  ھتقالع  لقص  ةداعإ 
نم ھیجوتبو  .ھتروطخو  هررض  دیازتیو  وسقی  ھب  تسسحأو  .میركلا  ينسحم  ىلع  يبلق  ىسقو  .ماغلألا 
طخ عد  وھ : لوألا  نوناقلاو  اھیف ، ةمكحتملا  ةیشحولا  نیناوقبو  ةكرعملاب ، ساسحالا  ينءاج  يلقع 

.موجھلا رھظم  ذخأی  كعافد 

ةئیطبلا ةلیسولا  ينم  اًریخ  فرعت  تنأف  .يضاملا  ضارعتسا  ىلإ  جاتحن  نحن ال  ركیب ، رتسم  : » تلق
.برحلا يف  ًابیغتم  تنك  دقل  .يلوھ  لآ  ةورث  يبأ  اھب  دقف  يتلا  ةنقتملا 

.»؟ رمألا ثدح  فیكف 

«. ...ھمكح نكلو  هدصقم ، اذھ  نكی  مل  - »

.»؟ رمألا ثدح  فیك  نكلو  ایند ، لجر  نكی  مل  ھنأ  فرعأ  - »

«. روھتب ھلام  رمثتسا  دقو  .ةروھتملا  تارامثتسالا  ةرتف  يھ  ةرتفلا  تناك  .ًانسح  - »

.»؟ ةحیصن يأ  ھیلإ  تمدق  لھ  - »

«. رسخ دوقعلا ، تیغلأ  امنیح  ذئدعبو  .ًالعف  لطب  دق  اھلامعتسا  ناك  ةحلسأ  يف  ھتورث  عضو  دقل  - »

.»؟ دوقعلا رمأب  ملعت  تنك  لھف  .نطنشاو  يف  تنك  تنأ  - »



«. بسحف ماع  لكشب  - »

«. كلاوما رمثتست  الیكل  ًایفاك  ناك  ھنكلو  - »

«. اھرمثتسأ مل  الك ، - »

.»؟ تارامثتسالا ناشب  يدلاو  تحصن  لھ  - »

«. نوطنشاو يف  تنك  - »

.»؟ اھرمثتسیس يتلا  دوقنلا  يلوھ ، لآ  تاكلتمم  نامضب  دوقنلا  نادتسا  ھنأ  ملعت  تنك  كنكلو  - »

«. كلذ ملعأ  تنك  لجأ ، - »

.»؟ كلذ سكعب  ھتحصن  لھ  - »

«. نطنشاو يف  تنك  - »

«. زجحلاب ماق  كفرصم  نكلو  - »

«. كلذ فرعت  تنأ  .ناثیإ  ای  رایخ ، يأ  فرصملل  سیل  - »

«. ھحصن عطتست  مل  كنإ  وھ  طقف  لجخملا  نإ  .فرعأ  لجأ ، - »

«. ناثیإ ای  ھمولت ، الأ  يغبنی  - »

ثدح ام  اًدبأ  فرعأ  نكأ  مل  ينكلو  ھمول ، دصقأ  مل  انأو  ھمولأ ، يننإف ال  رمألا ، مھفأ  يننأ  امب  نآلا  - »
«. طبضلاب

ھیلاوح سملتی  نأ  ھیلع  ناك  دقف  ھتصرف ، دقف  ھنأ  امبو  .ةیحاتتفا  دعأ  دق  ناك  ركیب  رتسم  نأ  نظأ 
ھینیع حسمو  ةططبم ، بیج  ةمزر  نم  قرولا  نم  لیدنمب  ھفنأ  حسم  مث  طخمتو  لعس ، .ةیلاتلا  ةكرحلل 
ًالجر فرعأو  تقولا ، بسكل  ةصاخلا  ھتقیرط  صخش  لكلو  ةثلاثب ، ھتراظن  عملو  ةیناث ، ةقروب 

.ھلعشیو ھنویلغ  ئبعیل  قئاقد  سمخ  قرغتسی 

كنكلو .ةدعاسملا  كلأسأ  نأ  يف  يسفن  نیبو  ينیب  قح  يأ  يل  سیل  ھنأ  ملعأ  : » تلق ةیناث ، دعتسا  نیح 
«. ةلیوطلا انیتلئاع  ةكرش  تعجرتسا  كسفن  تنأ 

«. نیظفاحمو زاتمم  ریدقت  يوذ  ًالاجر  اوناك  ام  ًابلاغو  .نوبیط  سانأ  : » لاق

اوناك مھنإف  ام ، قیرط  ىلع  مھیأر  رقتسا  اذإ  اوناك  مھنأ  دقتعأ  اًضیأ ، نیئاوشع  اونوكی  مل  مھنكلو  - »
«. ھیف نوریسی 

«. نولعفی اوناك  ام  اذھ  - »



.»؟ ةنیفس قارحإ  وأ  ودع ، قارغإ  ىلإ  ىدأ  ولو  ىتح  - »

«. ًاعبط كلذ  لعفل  نیضوفم  اوناك  - »

«. مھل ةبسنلاب  اودع  لكشی  امع  نولأسی  اوناك  ماع 1801 ، يف  ھنأ  يدیس ، ای  دقتعأ  - »

«. برح بقع  تاحالطصالا  ضعب  لیدعت  داعی  ام  اًمئاد  - »

دیرأ يننإ  ركیب ، رتسم  ای  ةحارصب  .ةمیدقلا  تاعوضوملل  يثیدح  يف  ضرعتأ  نل  ينكلو  .دیكأتلاب  - »
«. يلاملا يزكرم  درتسأ  نأ 

«. زوجعلا يلوھ  ةسمل  تدقف  كنأ  تقولا  ضعبل  تدقتعا  دقل  .ناثیإ  ای  ةیونعملا  حورلا  يھ  كلت  - »

.»؟ أدبأ نیأ  نمف  ةدعاسملا ، تضرع  دقل  .اھمنأ  مل  امبر  وأ  اھتدقف  دقل  - »

«. ھب أدبت  لام  سأر  جاتحت  كنأ  يھ  ةلكشملا  - »

.»؟ أدبأس نیأ  نمف  لاملا ، سأر  ضعب  َّيدل  ناك  ول  نكلو  .كلذ  فرعأ  - »

.ةبتكملا ىلإ  بھذن  نأ  انیلع  ناك  امبر  تادیسلل ، ةبسنلاب  المم  ثیدحلا  اذھ  نوكی  نأ  دبال  : » لاقو
«. تادیسلل ةبسنلاب  بیئك  ءيش  لمعلاف 

طئاحلا قرو  ضعب  ءاقتنا  يف  يتدعاسم  يرام  لأسأ  نأ  كشو  ىلع  تنك  دقل  : » ركیب زسم  تضھن 
«. يرام ای  يولعلا ، قباطلا  يف  تانیعلا  .ریبكلا  عدخملل 

«. ...يرام عمست  نأ  دوأ  - »

.لعفتس اھنأ  تفرع  املثم  امھتقفاو ، اھنكلو 

«. طئاحلا قرو  يف  فرعأ  ينكلو  لامعألا ، يف  ًائیش  فرعأ  انأ ال  : » تلاق

«. يتزیزع ای  كصخی ، رمألا  نكلو  - »

«. كلذك ينأ  ملعت  تنأ  .ناثیإ  ای  َّيلع  طلتخی  رمألا  نإ  - »

«. يتزیزع ای  كنود ، نم  رثكأ  ّيلع  رمألا  طلتخی  امبر  - »

.قرولا راتخت  ھتجوز ال  نأ  دقتعأو  .طئاحلا  قرو  ةیاكح  حرتقا  يذلا  وھ  ركیب  رتسم  نوكی  نأ  لمتحی 
.اھیف سلجن  انك  يتلا  ةرجحلل  ةیسدنھلا ، لاكشألا  اذ  متعملا  قرولا  تراتخا  ةأرما  نم  ام  ھنأ  دكؤملا  نمف 

.تانوھرلا نم  لاخ  كلزنم  نإ  ناثیإ ، ای  لاملا  سأر  يھ  كتلكشم  نذإ  : » لاق اتفرصنا ، نأ  دعبو 
«. ھنھرت نأ  عیطتست 

«. كلذ لعفأ  نل  - »



.يرام دوقن  اًضیأ  كانھ  .ھكلمت  يذلا  دیحولا  نھرلا  وھ  اذھ  نكلو  كلذ ، مرتحأ  نأ  عیطتسأ  ًانسح ، - »
«. دوقنلا نم  دیزم  ىلع  لصحت  نأ  عیطتست  دوقنلا  ضعبب  كنكلو  ةریثك ، تسیل  اھنإ 

«. اھنامض يھ  كلتف  .اھدوقن  سملأ  نأ  دیرأ  ال  - »

«. ًائیش حبرت  يھو ال  دماجلا  باسحلا  يف  ةعدوم  اھنإ  - »

.»؟ كنھذ يف  رودی  يذلا  امف  يتریح ، ىلع  تبلغت  يننإ  لقتلف  - »

.»؟ اھمأ ثاریم  ةمیق  نع  ةركف  يأ  كیدل  لھ  - »

«. اًرفاو ودبی  ھنكلو  الك ، - »

«. ارس لظی  نأب  طبترم  ھلوقأس  ام  : » ةقئاف ةیانعب  ھتراظن  فظن 

«. ًاعبط - »

ءانثتساب امبر  يلوھ ، لآ  نم  درف  يأ  نكی  مل  كلذكو  .اًراثرث  تسل  كنأ  ملعأ  يننأ  ظحلا  نسح  نم  - »
: ومنلا تاموقم  لك  اھیفف  .ومنت  نأ  كشوت  نوتیابوین  نأ  لامعأ  لجرك  فرعأ  يننإ  نآلاو ، .كدلاو 

نإو .اھفقوی  نأ  ءيش  عیطتسی  نلف  اھومن ، تأدب  نأ  ثدح  اذإو  .ةیفوج  هایم  مامحتسا ، ئطاوش  ءانیم ،
«. روطتلا ىلع  اھتدعاسمب  ةدلبلا  هذھل  ًانیدم  نوكیل  بیط  لامعأ  لجر 

«. بسكم ىلع  لوصحلاو  - »

«. ًاعبط - »

.»؟ نآلا ىتح  منت  مل  اذاملو ؟ - »

مھو يضاملا ، يف  نوشیعی  مھنإ  سلجملا ، يف  نیذلا  نویعجرلا  كلذ ! ببس  فرعت  كنأ  دقتعأ  - »
«. مدقتلا نوقوعی 

اندرج ولف  .ةیرشبلا  بحب  حبر  ىلع  لوصحلا  طبتری  نأ  نكمی  فیك  عمسأ  نأ  يفغش  ریثی  ناك  ام  اًمئاد 
نأ داتعا  ام  طبضلاب  ناك  ھنإف  عومجملا ، ریخل  لمعلا  بوثو  مامألا  ىلإ  علطتلا  ةرظن  نم  ركیب  رتسملا 

اورتشی ىتح  ةیلاحلا  ةیدلبلا  تارادإ  نودناسی  فوس  ادج ، ةریغص  ةیلقأ  ىرخأ ، ةیلقأو  وھف ، .نوكی 
مدقتلا نوكرتیو  ةدمعلاو  سلجملا  نوبلقی  فوس  ذئدعبو  .لبقتسملا  يف  تالیھستلا  لك  ىلع  اورطیسیو 

نمو .ھقیرط  نع  يتأی  نأ  مدقتلل  نكمی  ذفنم  لك  نوكلتمی  اوناك  مھنأ  فشتكیس  بسحف  كاذنآو  رطیسی ،
دصق دق  ناك  اذإ  ام  يردأ  الو  .لیئض  بیصن  ریظن  مھعم  يكارتشا  يف  بغر  ةضحملا ، ةفطاعلا  باب 

.تامیمعتلا قیرط  نع  ءاج  رمألا  نكلو  ھیلع ، بلغت  ھسامح  نأ  وأ  لامعألا ، لودج  فرعأ  ينعدی  نأ 
ةعلطتملا ةعامجلا  ىلع  يغبنی  تقولا ، كلذ  نیحی  امدنعو  ویلوی ، نم  عباسلا  يف  يرجت  ةدلبلا  تاباختناف 

.اھترطیس تحت  مدقتلا  ةلجعب  تكسمأ  دق  نوكت  نأ  لبقتسملا  ىلإ 

ضعب ءادبإ  ىلع  تررصأ  املكو  .ةحیصنلا  مدقی  نأ  بحی  ملاعلا ال  يف  لجر  ةمث  دجوی  ھنأ ال  دقتعأ 



.رومألل هدیدحتو  يذاتسأ  ةیمح  تداز  .للملا 

ضماغ ءيش  وھ  كل  ةبسنلاب  ًالھس  ودبی  ام  نإ  .يدیس  ای  عوضوملا  يف  ركفأ  نأ  َّيلع  نوكیس  : » تلق
«. يرام عم  رمألا  شقانأ  نأ  ًاعبط  َّيلع  نوكیسو  .يل  ةبسنلاب 

«. مایألا هذھ  لامعألا  يف  ادج  اًریثك  ءاسنلا  لخدت  دیازت  دقلف  كئطخ ، نمكم  كلذو  : » لاقف

«. اھثاریم ھنكلو  - »

«. اذكھ ھنلضفی  نھف  .ةأجافمك  دوقنلا  ضعب  اھل  عمجت  نأ  وھ  اھلجأ  نم  ھلعفت  نأ  عیطتست  ام  لضفأ  - »

يف ریكفتلا  نعمأسو  ءطبب ، ركفأ  يننإف  .ركیب  رتسم  ای  لیمجلل ، اًركان  كرظن  يف  ودبأ  الأ  مشعتأ  - »
.»؟ ایلاطیإ ىلإ  بھاذ  وللورام  نأ  تعمس  لھ  .بسحف  عوضوملا 

.»؟ اًریخ : » ةداح ھتارظن  تراصو 

«. ةرایز درجم  الك ، - »

لھ .اباش  دعی  مل  ھنإ  ام ، ءيش  ھل  ثدح  ام  اذإ  ةلاح  يف  كتیامحل  ام  اًریبدت  ئیھی  نأ  ىنمتأ  ًانسح ، - »
.»؟ ھتیصو بتك 

«. يردأ ال  - »

«. ةفیظو نودب  كسفن  دجت  امبرف  نیرجاھملا ، ھبراقأ  نم  ةمذرش  تءاج  ول  - »

ناك ام  اذإ  لءاستأ  ينكلو  .اھیف  ركفأل  ةریثك  ءایشأ  يل  تمدق  دقل  : » تلقو يئاقو ، ضومغ  ىلإ  تنكسو 
«. ةیلمعلا ءدب  دعوم  نع  ةطسبم  ةركف  يل  مدقت  نأ  كتعاطتسا  يف 

«. تالصاوملا ىلع  ادج  ریبك  دح  ىلإ  دمتعی  ومنلا  .اذھ  كل  لوقأ  نأ  عیطتسأ  - »

«. ةدلبلا جراخ  ىلإ  دتمت  تذخأ  ةریبكلا  تالصاوملا  قرط  نكلو  ًانسح ، - »

نأ دیرن  يتلا  دوقنلا  طمن  مھعم  نیذلا  لاجرلا  عونو  .ًالیوط  لازی  انھ ال  ىلإ  ءيجملا  قیرط  نكلو  - »
«. وجلا قیرطب  ءيجملا  نودویس  اھبذتجن 

.»؟ اًراطم كلمن  نحنو ال  - »

«. حیحص اذھ  - »

«. ةطیحملا لالتلا  ةحازإ  نود  راطم  ءاشنإل  ناكم  انیدل  سیل  ھنأ  كلذ ، نم  رثكألاو  - »

«. ًاقئاع لمعلا  فیلاكت  نوكتسو  .فیلاكتلا  ةظھاب  ةیلمع  - »

.»؟ كتطخ يھ  ام  نذإ  - »



كدعأ يننكلو  .رضاحلا  تقولا  يف  كلذب  كربخأ  نأ  عیطتسأ  .ينحماستو ال  يب  قثت  نأ  كیلع  ناثیإ ، - »
.رارسألا قدأ  ىلإ  لصت  كلعجأ  نأ  ىلع  لمعأسف  لاملا ، سأر  نم  اًضعب  عمجت  نأ  تعطتسا  ول  كنأ 

«. لحی نأ  يغبنی  نكلو  ادج ، جرحم  فقوم  دجوی  ھنأ  كربخأ  نأ  عیطتسأو 

«. قحتسأ امم  لضفأ  تامولعملا  هذھ  نظأ  ًانسح ، - »

«. ًاعم دناستت  نأ  ةمیدقلا  تالئاعلا  ىلع  يغبنی  - »

.»؟ ةعومجملا نم  ءزج  وللورام  لھو  - »

«. ھب ةصاخلا  ھتعامج  عم  صاخلا  ھقیرط  ذختی  ھنإ  .دیكأتلاب  الك  - »

.»؟ كلذك سیلأ  ریبك ، قیفوت  يف  نوریسی  مھنإ  - »

«. انطسو نوفحزی  بارغألا  كئلوأ  ىرأ  نأ  بحأ  انأ ال  .مھحلاص  يف  ھنإ  دقتعأ  امم  ربكأ  قیفوت  - »

«. ةقالطنالا دعوم  وھ  ویلوی  نم  عباسلاو  - »

.»؟ كلذ تلق  لھ  - »

«. بسحف ھتنمخ  يننظأ  الك ، - »

«. دب ال  - »

هاجت ءطب  يف  انرسو  ءافتحالا ، تابجاو  انمدقو  طئاحلا ، قرو  ةمھم  نم  يرام  تداع  ةلمجلا  كلت  عمو 
.لزنملا

.»؟ كل لاق  اذام  .كلذ  نم  فطلأ  انوكی  نأ  امھرودقم  يف  ناك  ام  - »

«. كلذ لعفأ  نل  انأو  ةیادبلا ، يدل  نوكتل  كدوقن  مدختسأ  نأ  يغبنی  ھنإ  .میدقلا  ءيشلا  سفن  - »

«. ایبغ نوكت  كنإف  ھتحیصنب  لمعت  مل  اذإ  كنأ  ىرأ  ينكلو  .يزیزع  ای  َّيف  ركفت  كنأ  ملعأ  - »

«. ةیامح الب  نینوكتس  .ئطخم  ھنأ  يضرتفا  .يرام  ای  كلذ  ىلإ  لیمأ  انأ ال  - »

«. لعفأس يننأ  كدعأ  .ھیلإ  اھلسرأو  دوقنلا  ذخآسف  لعفت ، مل  اذإ  كنإ  ناثیإ ، ای  كل  لوقأ  يننإ  - »

«. لمعلا يف  كطیروت  دیرأ  يننإ ال  .رمألا  يف  ركفأ  ينیعد  - »

«. علاطلا ھب  أبنت  ام  فرعت  تنأو  دماجلا ، باسحلا  يف  ةعدوم  دوقنلا  كلت  .لعفت  نأ  كیلع  سیل  - »

«. ىرخأ ةرم  علاطلا  يھلإ !! ای  هوأ  - »

«. ھیف دقتعأ  يننإ  ًانسح ، - »



«. يننیھركتسف .كدوقن  تدقف  ول  - »

«. يجرام ھتلاق  ام  كلذ  يبیصن ، تنأف  .لعفأ  نل  - »

«. توملا ينذخأی  ىتح  ءارمح  فرحأب  يغامد ، يف  روفحم  يجرام  ھتلاق  ام  - »

«. ةتكن رمألا  لعجت  ال  - »

«. انلشف ةوالح  دسفی  علاطلا  يعدت  نكلو ال  .لعفأ  ينلعل ال  - »

«. بسحف يفكی  ام  لب  لاملا ، نم  ریثكلا  سیل  .ءيش  يأ  دسفی  نأ  لاملا  نم  لیلقل  نكمی  فیك  مھفأ  ال  - »
.»؟ تنأ مھفت  لھ  ..ًانسح  : » تلأسف درأ ، ملو 

: بسحف نارایعم  كانھ  .بسحف  دوقنلا  نم  يفكی  ام  ىمسی ، ءيش  ةمث  دجوی  ال  ریمألا ، ةنبا  ای  : » تلقو
«. ةیافكلا نود  دوقن  وأ  دوقن ، ال 

«. اًحیحص سیل  كلذ  - »

كلتمی الو  قدنفب  ةفرغ  يف  شیعی  ناك  ًاثیدح ؟ تام  يذلا  ساسكت  رینویلم  نیركذتأ  .حیحص  لب  - »
ام داز  املكو  .دوقنلا  نم  يفاكلا  ردقلا  كلمی  مل  ھنكلو  ةثرو ، الو  ةیصو ، كرتی  مل  .ھسبالم  ةبیقح  ىوس 

«. ھتیافك تلق  ھیكلمت ؛

، سولجلا ةرجحل  ةدیدج  رئاتس  يف  بغرأ  نأ  يل  ةبسنلاب  ةئیطخ  اھدجت  كنأ  دقتعأ  : » ةرخاس تلاق 
عیطتسأ يكلو  مویلا ، سفن  يف  اومحتسی  نأ  صاخشأ  ةعبرأ  عیطتسی  يكل  يفكی  ثیحب  ربكلا  نم  ناخسو 

«. اًضیأ فاحصلا  لسغ 

«. ةعیبطلا نیناوق  نم  ًانوناق  ةقیقح ، ررقأ  تنك  لب  ةناجسلا ، اھتیأ  ةئیطخلل ، ضرعتأ  مل  يننإ  - »

«. ةیرشبلا ةعیبطلل  مارتحا  يأ  ّنكت  كنأ ال  ودبی  - »

ةرشع نزتخت  بجانسلا  .ةقلطملا  ةعیبطلا  لب  يرام ، يتزیزع  ای  ةیرشبلا  ةعیبطلا  تسیل  اھنإ  - »
دح ىلإ  ةئلتمملا  ھتدعمب  عساولا ، مفلا  وذ  باجنسلاو  .زوجلا  تابح  نم  ھلمعتست  نأ  اھنكمی  ام  فاعضأ 

ةلحنلا ھلكأت  ةیكذلا ، ةلحنلا  ھعمجت  يذلا  لسعلا  نم  مكو  .بئاقحلاك  اریصیل  ھیقدش  وشحی  لظی  راجفنالا ،
.»؟ ةیكذلا

طوبطخألا اھب  ثفنی  يتلا  ةقیرطلا  سفنب  اھبضغ  ثفنت  اھنإف  كبترت ، وأ  يرام  ىلع  رمألا  طلتخی  امنیح 
.ةملظملا ھتباحس  يف  يفتخت  مث  ربحلا ،

«. ةداعسلا نم  لیلقب  عتمتی  ناسنإ  يأ  عدت  نأ  عیطتست  تنأ ال  .ينقیاضت  كنإ  : » تلاق

، دوقنلا ھبلجت  يذلا  بعرلا  ةسئایلا ، ةساعتلا  وھ  هاشخأ  ام  نإ  .كلذك  سیل  رمألا  يتزیزع ، ای  - »
«. دسحلاو جاعزنالاو 



، اًملؤم ًاناكم  تسسحت  اھتبرض ، يلإ  تددسو  .يردت  نأ  نود  ءيشلا  سفن  ىشخت  تناك  اھنأ  دبالو 
ھباصأ ریقن ، ىورش  كلمی  ةلاقب ال  لحم  يف  فظوم  اذ  وھ  اھ  : » ةنونسملا اھتاملك  ھیف  ترادأو  ھتدجوو 

ةورث طقتلت  نأ  عیطتست  تنك  ول  امك  فرصتت  تنأ  .اینغ  ریصی  نیح  ھلاح  ھیلع  نوكیس  امم  جاعزنالا 
«. ءاشت تقو  يأ  يف 

«. كلذ عیطتسأ  ينبسحأ  - »

.»؟ فیك - »

«. قلقلا راثم  وھ  كلذ  - »

«. عداخت اًمئاد  تنأو  بسحف  عداخت  كنإ  .لبق  نم  تلعفل  الإو  فیك ، فرعت  كنإ ال  - »

، ةحیبقلا تاملكلا  تناك  .يلخادب  ومنت  ىمحلاب  ساسحإلا  عیطتسأ  تنكو  .بضغلا  ریثی  حیرجتلا  دُّمعت 
.ةریرم ةیھاركب  تسسحأو  مسلاك ، ىلعأ  ىلإ  كرحتت  ةقناحلا 

.»؟ اھتیأر لھ  .كانھ  ىلإ  بھذت  يذ  يھ  اھ  .رظنا  : » يرام تلاق 

.»؟ اذام نیأ ؟ - »

«. انئانف تلخد  مث  ةرشابم  ةرجشلا  فلخ  كانھ  تبھذ  - »

.»؟ تیأر اذام  .ينیربخأ  يرام ، ای  تناك ، اذام  - »

اھنكلو ةمكح ، اھنومسی  مھنإ  .قدصت  ال  يتلا  ةیئاسنلا  ةماستبالا  كلت  قسغلا ، يف  اھتماستبا  تیأرو 
.ةرورض الب  ةمكحلا  لعجی  كاردإ  ىلإ  برقأ  يھ  لب  كلذك ، تسیل 

«. يرام ای  ءيش ، يأ  رت  مل  كنإ  - »

«. اًدیعب تبھذ  اھنكلو  ةرجاشم ، تیأر  - »

«. لخدن نأ  لبق  ةیانبلا  لوح  بھذنلف  : » يتیحان اھتردأو  اھلوح  يعارذ  تعضو 

.مالكلل ةجاح  انب  نكت  ملف  ةیناث ، ملكتن  ملو  لیللا ، فوج  يف  انیوھلا  ریسن  انذخأ 



نماثلا لصفلا 
بنارألا تناك  .حرمو  طاشن  يف  اھلتقأو  ةریغصلا  تاقولخملا  داطصأ  تنك  ًالفط  تنك  امدنع 

ماطح يھو  ضرألاب ، ةمدطصم  يوھت  يربلا  زوإلاو  طبلا  اًرخؤم  مث  ةریغصلا ، رویطلاو  بجانسلاو ،
ھیف سیل  يشحو  عادبإ  ةمث  رمألا  طیحی  ناك  .اذھ  يف  ھسامغنا  داز  لفط  لثم  تنك  امبرو  نضغتم ،

.بنذلاب روعش  وأ  دقح  وأ  ةیھارك 

دعی ملو  .ىولحلا  ىلع  بابكنالا  يف  غلاب  لفط  لثم  تنك  امبرو  ریمدتلل ، يتیھش  نم  برحلا  تَّدحو 
.ةیشحو ةداعس  ةخرص  تاقلطلا  ةعیرس  ھتیقدنب  قالطنا  توص 

رثكأ  - بحی ناكو  .انتقیدحل  ةیموی  تارایزب  موقی  ةنیمسلا  بنارألا  نم  جوز  ذخأ  عیبرلا ، اذھ  ةیادب  عمو 
.ةضغلا اھتاجیوت  ىتح  اھلكأی  ناكو  ةزیزعلا ، يرامل  يتلا  لفنرقلا  روھز  بحی - ام 

«. اھنم صلختت  نأ  كیلع  : » يرام تلاقو 

ةمیدقلا تاصاصرلا  ضعب  تدجو  مث  محشلا ، نم  ةجزل  تناكو  (، 12  ) رایع نم  يتیقدنب  ترضحأو 
راص نیحو  ةیفلخلا ، تاجردلا  ىلع  تسلج  ءاسملا  دنعو  (. 5  ) ةرمن تاقلط  ىلع  ةبكرم  ةكیمسلا 

قلیللا ةرجش  تحت  ءارفلا  اذ  ماطحلا  تنفد  ٍذئدعبو  .ةدحاو  ةقلطب  امھیلك  امھتفسن  دحاو  طخ  يف  نابنرألا 
.يتدعم يف  ةساعتلاب  رعشأ  انأو  ةمخضلا ،

حبذلا .ءيش  يأ  داتعی  نأ  ءرملل  نكمیو  .ءایشألا  لتق  ىلع  داتعم  ریغ  ترص  يننأ  ةطاسبب  رمألا  ناك 
نیح ةفیظو  درجم  ریصت  فارطألا ، بذجب  بیذعتلا  ةیلمع  نأ  بیر  الو  مادعإلا ، ىتح  وأ  نفدلا  وأ 

.ءرملا اھداتعی 

«. تقولا ضعب  جراخ  يننإ  : » تلق مھشارف  ىلإ  لافطألا  بھذ  نیحو 

.تضم مایأ  ةعضب  ذنم  لعفت  تناك  املثم  اذامل ، وأ  نیأ  يرام  لأست  مل 

؟ رخأتتس لھ  - 

.رخأتأ نل  الك ، - 

ھیف تعطق  دق  تناك  ام ، اًھاجتا  تلبق  نیح  اھنأ  ادبو  اھتلاق ، ةناسعن .» ينإف  ةظقیتسم ، ىقبأ  نل  : » تلاق
ةبسنلاب يعیبطلا  عضولا  نوكی  امبرو  .بنارألا  لجأ  نم  ىسألاب  رعشأ  لازأ  تنك ال  .ينم  دعبأ  اًطوش 

وھ كلذ  ناك  لھ  نكلو  .ام  ءيش  قلخب  ھنازتا  ةداعتسا  لواحی  نأ  ام ، ًائیش  رمد  دق  نوكی  يذلا  لجرلل 
؟ يعفاد

ةعمش كانھ  تناك  .رولیت  يناد  ھیف  شیعی  يذلا  ةنتنلا  ةحئارلا  يذ  خوكلا  لخاد  ىلإ  يقیرط  تسملت 
.يركسعلا ھشارف  راوج  ىلإ  قبط  يف  قرتحت 



بعصلا نم  ناك  .كنزلا  ناعمل  ھترشبل  ناكو  اًضیرمو ، ًالیزھ  نوللا ، قرزأ  ةئیس ، ةلاح  يف  يناد  ناك 
.رذقلا ھئاطغ  تحت  وھو  رذقلا ، لجرلاو  رذقلا  ناكملا  نم  ثعبنت  يتلا  ةحئارلا  نم  ءرملا  ززقتی  الأ 

حوضوب ملكت  نیح  تمدص  ينكلو  ةبوبیغ ، يف  يذھی  نأ  ھنم  تعقوتو  ناجھوتتو  ناتحوتفم  هانیع  تناك 
.رولیت يناد  ةقیرطو  ةمغنبو 

؟ ثیإ ای  انھ ، هدیرت  يذلا  ام  - 

.كدعاسأ نأ  دیرأ  - 

.كلذ نم  اًریخ  كانھ  نأ  ملعت  تنأ  - 

.ضیرم كنإ  - 

ةجاجزب يتأو  ھشارف  فلخ  سسحتو  رخآ .» صخش  يأ  نم  اًریخ  ھفرعأ  ينإ  فرعأ ؟ يننظتأ ال  - »
.»؟ ةعرج دیرتأ  : » اھثلث ىلإ  ةءولمم  رتسروف » دلوأ  »

«. نمثلا يلاغ  يكسیو  كلذ  .يناد  ای  الك ، - »

«. ءاقدصأ يل  - »

.»؟ كل اھاطعأ  نم  - »

.ةظحل ةرقتسم  ریغ  تلظ  اھنكلو  لفسأ ، ىلإ  اھعضوو  ةعرج  ذخأ  ثیإ .» ای  كنأش ، نم  كاذ  سیل  - »
نأ لبق  تغز  .ھتعدخ  يننكلو  لامعألا  يف  مالكلا  دیری  يقیدص  ناك  : » كحضو .ھیلإ  ھنول  دترا  ذئدعبو 

مالكلا دیرتأ  .ناغوزلا  ھقرغتسی  يذلا  ریصقلا  تقولا  رادقم  ملعی  نكی  مل  .عوضوملا  يف  مالكلا  عیطتسی 
«. ةیناث ةرم  ةعرسب  ناغوزلا  عیطتسأ  يننإ  ثیإ ؟ ای  لامعألا ، يف 

.»؟ روعش ًانسح ، ...يأ  ةقث ؟ يأ  يناد ؟ ای  روعش ، يأب  يتیحان  رعشت  لھ  - »

اًھجتم هروعش  ىوقأ  نوكی  ریكسلاو  اًریكس ، نوكأ  دحلا  كلذ  ىلإ  رمألا  لصی  نیح  نكلو  دیكأتلاب ، - »
«. بارشلل

.»؟ جالع نع  كل  ثحبت  لھف  دوقنلا ، ئیھأ  نأ  تعطتسا  ول  - »

يننإ لوقأ  دق  : » ھسفن لثم  ...و  اًطیسبو  ایداع  اھب  بلقنا  يتلا  ةعرسلا  ىدم  وھ  فیخملا  ءيشلا  ناك 
«. اھب برشأو  دوقنلا  ذخآس  .رمخلا  ينمدم  فرعت  كنكلو ال  ثیإ ، ای  لعفأس 

«. رخآ ناكم  يأل  وأ  ةرشابم ، ىفشتسملل  اھتعفد  يننأ  ضرتفا  ًانسح ، - »

كنإ ال .اھنم  برھتأس  مایأ  ةعضب  لالخ  يفو  دصاقملا ، لبنأ  عم  ىشمتأس  كل ، لوقأ  نأ  لواحأ  يننإ  - »
.ھمھف عیطتست  ام ال  وھ  كلذ  ثیإ ، ای  ریكسب  قثت  نأ  عیطتست 

«. برھتأ لظأس  .تلق  وأ  تلعف  امب  مامتھا  ام  نود 



.»؟ يناد ای  عضولا ، اذھ  نم  صلختت  نأ  دیرت  لھ  - »

در ةعرسل  ىرخأ  ةرم  تبجعو  ةیناث ، ةجاجزلا  عفرو  دیرأ .» ام  فرعت  كنظأو  .دیرأ  ينبسحأ ال  - »
ةیفافشلا نم  ناك  نیَّداح ، اراص  ھكاردإو  ھساوح  نكلو  بسحف ، ھتفرع  يذلا  میدقلا  يناد  دعی  مل  .لعفلا 
لوحكلاف بسحف ، تقولا  نم  لیلقلا  قرغتست  اھنإ  ةظقیلا ، هذھب  قثت  ال  : » لاقو .يراكفأ  أرق  ثیحب  ًالعف 

قدصأ ال  تاذلاب ، ةظحللا  هذھ  يفف  .كلذ  ىرتل  انھ  ىقبت  الأ  ىنمتأو  .ةبآكلاب  بیصی  كلذ  دعب  مث  شعنی 
ءوض يف  نیتعمال  نیتیدن  ھینیع ، ىلإ  تعلطت  مث  اًھبتنم .» نوكأ  نیح  اًدبأ  قدصأ  الو  .ثدحیس  ھنأ 

«. ناثیإ ای  كیدل ، دوقن  تنأو ال  يئافشل ، عفدت  نأ  تضرع  دقل  ناثیإ ، : » لاقو ةعمشلا ،

«. اھیخأ نع  لاملا  ضعب  يرام  تثرو  دقف  اھیلع ، لوصحلا  عیطتسأ  - »

.»؟ دوقنلا كلت  ينیطعتس  تنأو  - »

«. لجأ - »

«. كبلق مطحأ  مث  كدوقن  ذخآس  يننأ  كل  دكؤأ  نیح  ىتح  ریكس ؟ يف  اًدبأ  قثت  الأ  كل  يلوق  مغر  ىتح  - »

«. هركذتأ ...میدقلا  ناكملا  يف  كانھ  انك  .كب  قلعتی  اًملح  تیأر  دقل  .يناد  ای  يبلق  مطحت  نآلا  تنأ  - »

قثت اًدبأ ال  اًدبأ -  - ثیإ .دعب  سیل   – دعب سیل  الك ، : » لوقی وھو  ضرألا  ىلع  اھعضو  مث  ةجاجزلا  عفر 
، لمعی يفخ  يكذ  لقع  دجوی  لازی  الف  ...ًاتیم  ًائیش  ...عیظف  ...نوكأ  امنیح  ...نوكی  امنیحف  .ریكس  يف 

كیلع تبذك  دقل  .كقیدص  ناك  لجر  انأ  تاذلاب ، ةظحللا  هذھ  يفو  اًمامت ، نآلاف  .ًاقیدص  ًالقع  سیل  وھو 
«. ةجاجزلا ءارو  ام  فرعأ  ينكلو  ًالعف ، تغز  دقل  هوأ ، .تغز  يننأ  نأشب 

نونظلا كباتنت  امبر  ًانسح ، ...رمألا  ودبیسف  الإو  كلذ ، نم  دعبأ  ىلإ  ىدامتت  نأ  لبق  رظتنا ، : » تلقو
.»؟ كلذك سیلأ  ةجاجزلا ، رضحأ  يذلا  وھ  ركیب  ناك  دقل  يب ،

«. لجأ - »

«. ام ءيش  ىلع  عقوت  نأ  كنم  دارأو  - »

، ىرخأ ةرم  ھیتفش  ىلإ  ةجاجزلا  عفر  مث  ةحوحبم  ةكحض  ھسفنل  كحضو  تغز .» ينكلو  لجأ ، - »
.بسحف ةطقن  لوانت  دقل  .ةعاقف  رغصأ  تیأر  ةعمشلا  ءوض  يف  ينكلو 

.»؟ میدقلا ناكملا  هدارأ  ام  ناك  لھ  .يناد  ای  اھب  كربخأ  نأ  دیرأ  يتلا  ءایشألا  دحأ  كلذ  - »

«. لجأ - »

.»؟ ھعبت مل  كنأ  ثدح  فیكو  - »

«. بسحف دیسلا  كولس  دقتفی  ناك  نإو  اًدیس ، ينلعجی  ھنإ  .كتربخأ  يننأ  دقتعأ  - »

«. ھب كسمت  .يناد  ای  ھعبت ، ال  - »



.»؟ ھعیبأ ملو ال  رمألا ؟ يف  كینعی  اذامو  - »

«. كئایربك لجأ  نم  - »

«. بسحف عضو  ھنإ  ءایربك ، يأ  يل  ًایقبتم  دعی  مل  - »

«. ءایربكلا ينعی  كلذو  .ًالجخ  تنك  اًدوقن ، ينم  تبلط  نیحف  .ءایربك  كیدل  ىلب ، - »

ينتیطعأو تكبترا ، دقل  .ءایكذأ  رمخلا  ينمدم  نإ  كل  لوقأ  ينإ  .ةعدخ  تناك  كلت  .كتربخأ  دقل  الك ، - »
«. بسحف ًابارش  دیرأ  تنك  .ًالجخ  ينتبسح  كنأل  اًرالود 

«. ةمیق ھل  نوكت  ءيش ال  يأ  يرتشی  ھنإ ال  .اذھ  ملعی  ركیبو  .میق  ناكم  ھنإ  .يناد  ای  ھعبت ، ال  - »

.»؟ ھیف ِمّیقلا  امو  - »

«. راطم ءاشنإل  يفكی  امب  حطسملاو  انھ ، نم  بیرقلا  دیحولا  ناكملا  ھنإ  - »

«. مھفأ - »

أدبت نأ  كتعاطتساب  .ھب  كسمت  .يناد  ای  كل  ةبسنلاب  ةلماك  ةیادب  نوكی  نأ  نكمیف  ھب ، تظفتحا  ول  - »
«. ضیبلاب ئلم  شع  كیدل  نوكیس  جرخت  نیحو  جالعلا 

نصغلا رسكنی  نیح  ...مث  ھنمثب  برشأو  ھعیبأ  نأ  لضفألا  نم  ھلعل  .ةحارلا  يل  رفاوتت  نل  نكلو  - »
: كحضیو داح  توصب  ينغی  ناك  ءيش .» لكو  دھملاو  لفطلا  يوھیس  لفسأ  ىلإو  دھملا ، طقسیس 

.»؟ انھ ىلإ  تئج  ببسلا  اذھلأ  ثیإ ؟ ای  ناكملا  يف  بغرتأ  »

«. ریخب نوكت  نأ  وھ  ھیف  بغرأ  ام  - »

«. ریخب يننإ  - »

.ءاشت ام  لعف  يف  ارح  نوكت  نأ  تعطتسال  كولعص ، كنأ  ول  .يناد  ای  رمألا  كل  حرشأ  نأ  دیرأ  - »
«. لبقتسملا ىلإ  نیعلطتملا  نینطاوملا  نم  ةعومجم  ھجاتحتو  ھبغرت  ًائیش  كلتمت  كنكلو 

«. لبقتسملا ىلإ  علطتم  رخآلا  يننإ  .اھب  كسمتلا  يونأ  انأو  .رولیت  ةجرم  - »

.ةجاجزلا ىلإ  َھلَو  يف  علطتو 

نأ مھیلع  .يساسأ  ناكم  اھنإ  .راطم  ةماقإل  حلاصلا  دیحولا  ناكملا  اھنإ  .كتربخأ  دقل  يناد ، - »
«. كلذ فیلاكت  لمحت  نوعیطتسی  مھو ال  لالتلا ، اووسی  نأ  امإو  كلذ  امإ  اھوكلتمی -

«. ...يولأ نأ  يونأ  ينإو  مھقانخ ، نم  مھكسمأ  انأف  نذإ  - »

، كیلع مھفطع  رثكأ  نأ  يوتل  تعمس  دقل  .نیمث  ءاعو  تاكلتمم ، اذ  ًالجر  نإ  .يناد  ای  تیسن  دقل  - »
«. اھجاتحت يتلا  ةیانعلا  ىقلتس  ثیح  ةیحالصإ  يف  كعضو  نوكیس 



«. اورسجی نل  مھنإ  - »

تنأو يضاقلاف ، .ةیلمعلا  فرعت  كنإ  .كلذ  لجأ  نم  مھربب  نوسحیسو  نورسجیس  مھنإ  ىلب  هوأ ، - »
نم نمخأ  نأ  يتعاطتسابو  ایصو ، نیعیسو  .تاكلتمم  ةرادإل  لھأ  ریغ  كنأب  كیلع  مكحیس  ھفرعت ،

اًضیأ نمضأو  تاقفنلا ، عفدل  ًاعبط  كتاكلتمم  عابتس  اذكھو  فیلاكتلا ، ظھاب  نوكیس  ھلك  اذھو  .نوكیس 
«. اھئارشل اًدوجوم  نوكیس  نم 

.اًدیعب علطتی  نآلا  ناك  هاف ، رغف  دقو  تصنی  ناكو  ناقلأتت ، هانیع  تناك 

نوكأ نیح  حابصلا  يف  يندیصت  .بسانم  ریغ  ًاتقو  ترتخا  دقل  .ثیإ  ای  ينفیخت  نأ  لواحت  تنأ  - »
نأل ةرشع  ةوق  لداعت  يتوق  نإف  تاذلاب ، ةظحللا  هذھ  يف  امأ  .رضخأ  ءيق  يمامأ  ملاعلاو  ًانادرب 

«. انھ ةجاجزلا 

.ةعمشلا ءوض  يف  ناقلأتت  نیتوكك  هانیع  تراصو  فیسلاك  اھب  حولو 

«. ریرشلا ءاكذلا  نم  اصاخ  اًعون  ریكسلل  نإ  تلعف -  يننظأ  ثیإ ؟، ای  كل  تلق  لھ  »

«. ثدحی فوس  امب  كتربخأ  يننكلو  - »

نإ .يناطیش  َّيف  تظقیأ  ينفیخت ، نأ  نم  ًالدب  كنكلو  .كفدھ  تددح  دقل  .باوص  ھنأ  ملعأو  كقفاوأ ، - »
نأ عیطتسأ  .ةصاخلا  اھتاردق  اھلو  ادج  ةصاخ  ةبرع  ریكسلا  نإ  .قمحأ  وھل  زجاع  ریكسلا  نأ  نظی  نم 

«. كلذ دیرأ  تاذلاب  نآلا  يننأ  ودبیو  لاتقلا ، لدابأ 

«. عمسأ نأ  دوأ  ام  وھ  كلذ  .عئارلا  ىتفلل  ای  - »

.ةیقدنبلا ةیادب  يف  نوكت  يتلا  بیوصتلا  ةبح  اھناكو  يكسیولا  ةجاجز  قنع  ىلإ  بوص 

.»؟ يرام دوقن  ينضرقتس  تنأ  - »

«. لجأ - »

«. نامض يأ  ام  نود  - »

«. لجأ - »

.»؟ فلألا يف  دحاو  اھدادرتسا  ةصرف  نأ  كملع  عم  - »

«. لجأ - »

.نیتفاجلا ھیتفش  قعلو  كقدصأ » يننأ ال  وھو  ثیإ ، ای  ریكسلاب  طبتری  ءيمق  ءيش  ةمث  - »

.»؟ يدی نیب  دوقنلا  عضتس  لھ  - »

«. لوقت امتقو  - »



«. لعفت الأ  كل  تلق  دقل  - »

«. لعفأس ينكلو  - »

نع فقوت  نیحو  ةجاجزلا ، لخاد  ةریبكلا  ةعاقفلا  تعفتراو  فلخلل ، ةجاجزلا  لامأ  ةرملا  هذھ  يف 
عیطتستأ : » ةیح ينیع  لثم  نیتمھبمو  نیتدراب  اتناك  امھنكلو  ًاناعمل ، اتدادزا  دق  هانیع ، تناك  برشلا ،

.»؟ ثیإ ای  عوبسألا ، اذھ  دوقنلا  ىلع  لوصحلا 

«. لجأ - »

.»؟ نارالود نآلا  كعم  لھ  - »

ةعطقو تاتنس  ةئف  نم  ناتعطقو  عبرو  فصنو ، رالودلا ، ةئف  نم  ةقرو  طبضلاب : يعم  ام  كلذ  تناك 
.تنسلا ةئف  نم  عطق  ثالث  مث  تاتنس ، ةسمخلا  ةئف  نم 

.ةدودمملا هدی  يف  اھتببصو 

نأ ملعت  لھ  .ثیإ  ای  ءایكذألا  دادع  يف  اًدبأ  كعضأ  مل  يننإ  : » ضرألا ىلع  اھطقسأو  ةجاجزلا  غرفأ 
.»؟ رالود فلأ  يلاوح  فلكتیس  يساسألا  جالعلا  درجم 

«. ًانسح - »

ركوبلا يف  ادج  اًعراب  نوكأ  نأ  تدتعا  دقو  .ركوب  بعل  ھنإ  جنرطش ، بعل  سیل  .ثیإ  ای  ةلزھم  هذھ  - »
نم رالود  فلأ  ھتمیق  ام  نأ  مشعتت  كنأ  امك  .ًانھر  يتجرم  نم  لعجأ  نأ  مشعتت  كنإ  ادج - اًعراب  –

«. كنیمی كلم  راطم  كل  نوكیس  اذكھو  ينلتقی ، فوس  بارشلا 

«. يناد ای  رذق  ءيش  كلذ  - »

«. رذق يننأ  نم  كترذح  دقل  - »

.»؟ تلق ام  سفن  تدصق  يننأ  نظت  نأ  عیطتست  الأ  - »

يننظتأ ثیإ ، ای  يلاوخلا  مایألا  يف  ينركذتت  تنأ  .تلق  امك  رمألا  يقبأ  يكل  ةلیسو  َّيدل  نكلو  .الك  - »
.ةغراف ةجاجزلاو  أمظلاب ، رعشأ  تأدب  ًانسح  ھلخاد ، يف  عباقلا  يضاقلا  اذ  يبصلا  تنك  كركذتأ ؟ ال 

«. رالود فلأ  ينمث  .جراخ  يننإ 

«. ًانسح - »

«. ءاعبرألا موی  اًدقن  - »

«. اھرضحأس - »

مایألا يف  تنك  امك  ينركذتت  كنأ  ناثیإ ، ای  نظت  الو  .ءيش  يأ  نودو  عیقوت  نودو  ةظوحلم ، نود  - »



يأ ىلع  لصحت  نلو  ةماقتسا ، الو  يدنع ، صالخإ  .كلذ ال  لك  انھ  يذلا  يقیدص  ریغ  دقل  .يلاوخلا 
«. بلقلا نم  كحض  ىوس  ءيش ،

«. لواحت نأ  بسحف  كنم  بلطأس  - »

نأ بسحف  كیلع  .ریكس  دعو  ةمیقب  كتعنقأ  دق  نوكأ  نأ  لمآ  ينكلو  .ثیإ  ای  كلذب  كدعأس  دیكأتلاب ، - »
ھسفن عفر  .ثیإ » ای  ءاعبرألا  موی  كارأسو  جراخ ، يننإ  .كتیب  يتیبف  ءاشت ، املاط  قبأ  .دوقنلا  رضحت 
نكت مل  حنرتم  وطخ  يف  جراخلا  ىلإ  راسو  ھفلخ ، ءاطغلا  فذقو  قیتعلا ، ةیدنجلا  شارف  نم  اًجراخ 

.ةلوفقم ھلاورس  ةتسوس 

ام اًحیحص ، ھلاق  ام  لك  ناك  .قبطلاب  يذلا  نھدلا  يف  رطقتتو  بوذت  يھو  ةعمشلا  بقرأ  ةظحل  تسلج 
، ماطحلا نم  ام  ناكم  يفف  .ریبكلا  دحلا  كلذ  ىلإ  ریغت  دق  نكی  مل  ھیلع  تنھار  دق  تنك  اًدحاو  ًائیش  ادع 

دادعتسا ىلع  تنكو  يناد  بحأ  تنك  يناد ، لصأتسی  نأ  عیطتسی  ھنأ  قدصأ  مل  رولیت ، يناد  دجوی  ناك 
قئار توص  يف  ينغی  ھتعمس  ةدعبم  نمو  .دادعتسا  ىلع  ًالعف  تنك  .طبضلاب  ھلاق  ام  لعفأ  يكل  ...يكل 

: وتسلافلا ةقبط  نم  عفترم 

.حانجلا درف  رئاطك  قینألا ، بكرملا  اھیأ  عرسأ ،

.نوحالملا اھب  حیصی  مامألا » ىلإ  »

.ءامسلاو رحبلا  ىلع  اًكلم  نوكیل  دلو  يذلا  مالغلا  لمحاو 

* * *

دعب مان  دق  يلیو  نكی  مل  ياھ ، عراش  قیرط  نع  تیبلا  ىلإ  ترس  مث  ةعمشلا ، تخفن  ةشحوم  ةظحل  دعب 
.سیلوبلا ةرایس  يف 

«. ثیإ ای  اًریثك ، جرخت  كنأ  يل  ودبی  : » لاق

«. ببسلاب ىردأ  تنأ  - »

«. بابشلا ملح  عیبرلا ، ھنإ  .دیكأتلاب  - »

ىسألا ناك  .ةظقی  فصن  تظقیتسا  اھراوج ، ىلإ  تفلد  امنیح  ينكلو  مستبت ، يھو  ةمئان ، يرام  تناك 
ةجاحلا دشأ  يف  تنكو  اھیلإ ، ينتمضو  اھبنج  ىلع  يرام  ترادتساو  .ملؤملا  درابلا ، ىسألا  يتدعم ، يف 

دق تناك  اذإ  ام  يردأ  الو  .اھیلإ  جاتحأ  تنك  تاذلاب  نآلا  ينكلو  لقیس ، ىسألا  نأ  ملعأ  تنك  .اھیلإ 
.يدوجوب سحت  تناك  اھمون - ءانثأ  يف  ىتح   - اھنكلو ًالعف ، تظقیتسا 

«. ناعوج كنأ  دقتعأ  : » تلاقو تظقیتسا ، كلذ  دعب 

«. نیلیھ ای  لجأ  - »



.»؟ دیرت اذام  - »

«. ریعشلا زبخ  يف  لصبلاب  نیشتیودنس  دیرأ  الك ، ...لصبلاب  شتیودنس  - »

«. كیراجأل اًدحاو  ذخآ  نأ  َّيلع  نوكیس  - »

.»؟ اًدحاو نیدیرت  الأ  - »

«. ًاعبط - »

.نابوكو ىوقملا  قرولا  نم  نبل  ةبلعو  رئاطشلا  اھعمو  ةزیجو  ةرتف  يف  تداعو  ةفخ ، يف  ملسلا  تلزن 

«.. يرام : » يلوق تأدبو  ادج ، اراح  ًالصب  ناك 

«. علبت ىتح  رظتنا  - »

.»؟ لامعألا رومأ  ةفرعم  نیدیرت  كنأ ال  كلذب  نینعت  لھ  - »

«. لجأ ًاعبط ، - »

«. رالود فلأ  دیرأو  عورشم ، يدنع  ًانسح ، - »

.»؟ ركیب رتسم  كل  ھلاق  امم  ًائیش  كلذ  ناكأ  - »

«. اًضیأ يرس  ھنكلو  ام ، لكشب  - »

«. اًكیش بتكت  نأ  بسحف  كیلع  ًانسح ، - »

نیرتشت كنأ  فرصملا  يف  يعیذت  نأ  نم  سأب  الو  اًدقن ، ھیلع  لوصحلا  كنم  دیرأ  يتزیزع ، ای  الك ، - »
«. ام ًائیش  وأ  اًداجس  وأ  اًدیدج  ًاثاثأ 

«. كلذ لعفأ  ينكلو ال  - »

«. نیلعفتس - »

.»؟ رس وھ  لھ  - »

«. ةروصلا كلت  ىلع  رمألا  نیدیرت  كنإ  تلق  دقل  - »

رتسم قفاویس  لھو  .ةراح  ةلصب  هذھ  .ةروصلا  كلتب  لضفأ  ھنإ  ًالعف ، هدیرأ  يننإ  ًانسح  لجأ –  - »
.»؟ كعورشم ىلع  ركیب 

«. هذیفنتب وھ  ماق  ول  ھیلع ، قفاویس  - »

.»؟ اھدیرت ىتمو  - »



«. اًدغ - »

«. ةیافكلا ھیف  امب  نآلا  ةھیرك  تراص  دق  يتحئار  نأ  بسحأ  .ةلصبلا  هذھ  لكأ  عیطتسأ  ال  - »

«. يتبیبح كنإ  - »

«. وللورام مھف  عیطتسأ  ال  - »

.»؟ نینعت اذام  - »

«. ىولحلا هراضحإو  لزنملا ، ىلإ  ھئیجم  - »

«. ةضماغ ةقیرطب  لمعی  برلا  نإ  - »

«. دعب ضقنی  مل  ةمایقلا  دیعف  .تاسدقملا  نم  رخست  نآلاو ال  - »

«. عبرلاو ةدحاولا  نآلا  ةعاسلاف  ىضقنا ، دقل  ىلب ، - »

«. مانن نأ  انب  ردجی  .میحرلا  يھلإ  ای  - »

«. ریبسكش نع  ًالقن  ةقیاضملا ، يھ  كلت  .هآ  - »

«. ةتكن ءيش  يأ  نم  لعجت  تنأ  - »

ِمِل يسفن ، لئاسأ  تنك  ًانایحأو  ضیغی ، ذخأ  ھنكلو  ھیف ، ركفأ  نكأ  مل  ىسألا ، يقب  ةتكن ، نكت  مل  اھنكلو 
، دیعب نمز  ذنم  ةرم  تاذف  .ًاتقو  قرغتسی  رمألا  نكلو  ءيش ، يأ  اوداتعی  نأ  لاجرلا  عیطتسی  ملأتأ ؟

.ةعادخ ةداملا  نأل  ًایلاع  رجألا  ناك  .تیمانید  عنصم  يف  نیرسلجورتینلا  لمحأ  قئاس  ةفیظوب  تلغتشا 
راص كلذ ، يلاوح  وأ  عوبسأ  لالخ  يف  نكلو  اھوطخأ ، ةوطخ  لك  عم  عزجأ  تنك  رمألا  ةیادب  يفو 

بوغرم ءيش  ةمث  دجوی  .ةلاقب  لحم  يف  فظومك  لمعلا  ىتح  تدتعا  دقل  لجأ ، .ةفیظو  درجم  رمالا 
.هدتعت مل  ءيشب  ھنراقت  نیح  ھتدتعا  ءيش  يأ  يف 

ملو ریمضلا ، رومأ  هومسی  نأ  اوداتعا  امع  يسفن  تلأس  ينیع ، يف  حبست  ءارمحلا  عقبلاو  مالظلا  يف 
هاجتالا ریغأ  نأ  يقیرط ، تططخ  نأ  دعب  عیطتسأ ، تنك  اذإ  امع  تلءاستو  .حرج  يأ  دجأ  نأ  عطتسأ 

.ھیف بغرأ  مل  ينكلو  كلذ ، عیطتسأ  تنك  يننأ  يف  تركفو  ةجرد ، نیعست  ةلصوبلا  عجرأ  ىتح  وأ 

ریغ تالضعلا  نم  ةعومجم  فاشتكا  ھنأك  رمألا  ناك  .ھب  اًذوخأم  تنكو  دیدج ، دُعب  َّيدل  ناك 
لثمت ةداعإ  عیطتسأ  ام  ًابلاغو  .ققحت  دق  ناریطلا  ىلع  يتردقب  ةلوفطلا  ملح  نأك  وأ  ةلمعتسملا ،

يف ينم  تبرھ  يتلا  ةرقھقتملا  تالیصفتلا  نیب  نم  راتخأ  مث  تاثداحملاو ، رظانملاو ، ثادحألا ،
.لوألا ضرعلا 

يرام ساسحإ  يف  قثأ  انأو  ضیبلا ، ىولحب  لزنملا  ىلإ  وللورام  ءيجم  يف  ةبارغ  دجت  يرام  تناك 
يرام لاؤس  نكلو  .ھعدخأ  مل  يننأل  ركشلا  میدقت  نم  عون  ھنأ  ىلع  رمألا  يف  تركف  دق  تنكو  .ةبارغلاب 



.ينتاف ھنكلو  ھفرعأ  ءيش  نع  ًاثحب  صحفلا  دیعأ  ينلعج 

ام ردقب  الإ  يف  ًابغار  نكی  مل  وھو  .ةمداق  ءایشأل  وشری  ھنإ  تضم ، ءایشأ  ىلع  ئفاكی  وللورام ال  نإ 
دقف دقل  .ةیلقص  نع  ثیدحلاو  ةراجتلا  نأشب  ھتامیلعت  تعجرتساو  .ھل  ةبسنلاب  عفن  اذ  نوكأ  نأ  يننكمی 

ةلیسو كانھ  تناكو  ءيش ، ىلإ  جاتحی  ناك  وأ  ينم  ءيش  يف  ام  لكشب  بغری  ناك  .ام  ناكم  يف  ھتقث 
تنك يننإف  ھیلع ، ھنم  لصحأ  كلذ  دعبو  ةداعلاك ، ضفر  مث  ًائیش ، ھنم  تبلط  يننأ  ولف  .كلذ  فاشتكال 

.يجرام ىلإ  تھجتاو  ًابناج  وللورام  تكرت  .ریبك  دح  ىلإ  جعزنم  ھنأو  ھنازتا  دقف  ھنأ  ذئدنع  فرعأ 
ملاعلا بھأ  يننإ  .يجرام  ای  كب  ملحأ  اًمئاد  يننإ  يجرام ،  » .اھرمع نع  ةركف  كیطعی  كلذ  يجرام ،

ةدایز يأ  فیضأ  الأ  ًالواحم  فقسلا ، ىلع  ةحباسلا  عقبلا  قوف  يجرام  رظانم  لثمت  تدعأ  ...ریظن »
ةقیدص يھ  يتلا  تنھ  زسم  ةمث  دجوت  تناك  نیماع ، امبر  ةلیوط ، ةدم  لالخ  .اقح  دوجوم  وھ  امع 
جنای يجرام  تزرب  كلذ ، دعب  ةأجفو  .امھنیب  رئادلا  ثیدحلا  نم  ءزج  يأل  يغصأ  نكأ  ملو  يتجوزل ،

عطتسأ مل  ينكلو  ةنیزحلا ، ةعمجلا  موی  لبق  لحملا  ىلإ  تءاج  اھنأ  دبالو  .يجرام  كلذ  دعب  مث  تنھ ،
امم رثكأ  ينرت  مل  اھنأ  لمتحی  كلذ  لبقو  .اھسفن  نع  نلعت  اھنأكو  رمألا  ادب  مویلا  كلذ  يفف  .اذھ  ركذت 

ةببسمو ةكرحم  ةبسانم – لك  يف   – ةرضاح تراص  اًدعاصف  تقولا  كلذ  ذنم  اھنكلو  .اھارأ  تنك 
سیل ةأرما  نم  ةصلاخ  ةئیرب  ةسكاعم  رمألا  نوكی  نأ  نكمملا  نم  لھ  دیرت ؟ تناك  اذام  .فاجترالل 
اھسفن نع  تنلعأ  دق  اھنأ  يل  ودبی  ناك  ةطخل ؟ ًاعبت  كرحتت  تناك  اھنأ  مأ  ھلعفتل ؟ ادج  لیلقلا  ىوس  اھمامأ 
نامیإب ةیناث ، علاطلا  ةءارق  تأدب  اھنأ  يل  ادب  .اھتیحان  نم  ًاقلق  ينتقبأو  اھدوجوب  رعشأ  ينتلعج  ّيلإ – 

ءيش ام ، ءيش  ثدح  مث  .فارتحاو  لقص  نم  ھیف  امب  داتعملا ، اھضرع  ھنم  لعجت  نأ  ًةدصاق  ریخ ،
، ةقیقح تأر  لھ  انأ ، لعفأ  مل  كلذكو  رتوتلا ، اھل  ببسی  ام  يرام  اھل  لقت  ملف  .اًمامت  نامیإلا  اذھ  قزم 

ىلع ةیلخاد  ةریصب  تاذ  اقح  تناك  امبر  .اھقدصأ  امبرو  تاریسفتلا  طسبأ  اذھ  نوكیس  ةیحلا ؟ ایؤر 
، اذھ قیدصتل  ًالایم  يلوحت  قیرط  فصتنم  يف  يب  تكسمأ  اھنأ  ةقیقح  ينتلعج  دقو  .نیرخآلا  لوقع 
، باھذلا دصقت  نكت  مل  نیح  كتنوم  ىلإ  عرھت  اھلعج  يذلا  ام  نذإ  .ةفداصم  تناك  اھنأ  لمتحی  نكلو 

دمعتت مل  ءایشأب  حوبت  اھنأ  قدصأ  مل  لاح  يأ  ىلع  وللرامل ؟ رمألا  فشكتل  مأ  لوجتملا ، عئابلاب  قحلتلأ 
ھمسا ناكأ  نم ؟ ةایح  ةصق  كانھ  تناك  ةردنسلا  يف  يتلا  بتكلا  قیدانص  نم  ام  ناكم  يف  .اھب  حوبلا 
امبرو ماع 1800 . يلاوح  ام  ناكم  يف  يسورلا  مكاحلا  فوناراب ، ردنكسإ  فوناراب  الك ، جنریب ،

.ادج لامتحالا  ةدیعب  يجرام  ةصق  تناك  .تارحاسلل  ًانجس  تناك  اھنأ  ىلع  اكسالأل  ركذ  ةمث  دجوی 
.يرام ظقوأ  نأ  نود  نآلا  كانھ  ىلعأ  ىلإ  فحزلا  عیطتسأ  دق  يننأ  يف  تركفو  .اھارأ  نأ  يغبنی 

مل ھنأ  تفرع  اذكھو  ًاثلاثو ، ًایناث  اًریرص  مث  قیتعلا ، يطولبلا  ملسلا  تاجرد  ىلع  اًریرص  تعمس  ذئنیح 
.اھمون يف  ریست  نیلیإ  اھنأ  دبال  لب  وجلا ! ةرارح  ةجرد  رییغت  نع  اًمجان  تیبلل  اًرارقتسا  نكی 

ةرویغ تقولا  سفن  يفو  ةیكذ ، تدلو  اھنأكو  ودبت  اھنأل  ينفیخت ؛ ًانایحأ  اھنكلو  يتنبا ، بحأ  ًاعبط  يننإ 
وھ كلذ  لعلو  ادج ، ركبم  نس  يف  أدب  سنجلا  رومأب  اھلاغشنا  نأ  يل  ادب  .ينم  راغت  اًمئاد  تناك  .ةبحمو 

رخآلا سنجلا  نوئشب  دحی  ال  يذلا  اھفغش  ناك  ادج ، ةریغص  ةاتف  تناك  امنیحف  .اًمئاد  ءابآلا  روعش 
دجوی املثم  ةرھاط  ةیكئالم  ةاتف  ةمث  دجوت  نكت  مل  انھو  يدسجلا ، لوحتلا  رس  يف  ترس  ٍذئدعبو  .اًریحم 

تایتفلا نأ  تأرق  دقل  .قلقلا  نم  زتھت  ناردجلاو  ةیبصعلا  نم  يلغی  تیبلا  ناك  لب  .تالجملا  يف 
سیل رمألا  نأ  دكأتم  ریغ  انأو  رحسلا ، ةسراممل  ةضرع  نربتعی  نك  ىطسولا  روصعلا  يف  تاغلابلا 



نم طقست  روصلا  تناك  .بغشلل  ریثملا  حبشلا  حازملا  لیبس  ىلع  هانیمس  ام  انیدل  دجو  ام  ةرتفلف  .كلذك 
يردأ الو  موردبلا ، يف  قرطو  ةردنسلا ، يف  قد  دجوی  ناكو  .ضرألا  ىلإ  فذقت  فاحصلاو  اھتقالُع ،
ىلعو نیلیإ ، ىلع  َّينیع  يقبأ  يكل  ًایفاك  ناك  عوضوملاب  يمامتھا  نكلو  كلذ ، ببس  ناك  اذام 

طوقسلا نع  ةلوؤسم  تسیل  اھنأب  يسفن  تعنقأو  ةیلیل ، ةطق  ھبشت  تناك  .يفخلا  اھفارصناو  اھروضح 
جراخ نوكت  امنیح  اًدبأ  ثدحت  نكت  مل  ءایشألا  هذھ  نأ  اًضیأ  تدجو  ينكلو  قرطلاو ، قدلاو  میطحتلاو 
اًمئاد تناك  اھنكلو  بغشلل ، ریثملا  حبشلا  يتأی  نیح  غارفلا  يف  قدحت  يھو  سلجت  تناك  امبر  .لزنملا 

.هروضح دنع  ةدوجوم 

انفالسأ دحأ  حورب  ةلیوط  ةرتف  ذنم  نوكسم  قیتعلا  يلوھ  لآ  تیب  نأ  يتلوفط  يف  تعمس  يننأ  ركذأو 
امك نئیو  لوجتیو  ریسی  ًابذھم  اًحور  ناك  ھنإف  تایاكحلل - ًاعبت   - نكلو نییروھطلا ، ةنصارقلا  نم 
ةافو ةمث  تناك  نیح  رادجلا  ىلع  قدی  ناكو  يئرملا ، ریغ  ھنزو  تحت  رصت  تاجردلا  تناك  .يغبنی 

: اًمامت ًافلتخم  ًائیش  ناكف  بغشلا  ریثم  حبشلا  امأ  .قوذ  اھلك  ةمیلس  ھتافرصت  لك  تناك  عوقولا ، ةكیشو 
مل انأو  انرداغ ، ذئدعبو  ةمیق ، يذ  ریغ  ًائیش  اًدبأ  رسكی  مل  وھف  اًمقتنمو ، اًسكاشمو ، ًاثیبخو ، اًدوقح ،

دجوت تناك  كانھو  كانھ ، اًدوجوم  ناك  ھنأ  ادع  امیف  ةلئاعلا ، ةتكن  ناك  .هدوجو  ةقیقحب  ًاقالطإ  قدصأ 
.رثعبملا فزخلاو  ةمطحملا  روصلا 

ةئیطبلا اھتاوطخ  عمسأ  نأ  يتعاطتساب  ناك  .نآلا  لعفت  امك  اھمون ، يف  ریسلا  نیلیإ  تأدب  انرداغ ، نیح 
يھو تمغمغو  قمع  يف  يرام  يتزیزع  تدھنت  تقولا  سفن  يفو  .ملسلا  طبھت  يھو  اھسفن  نم  ةقثاولا 

.ةقروملا ناصغألا  لالظ  فقسلا  ىلع  تكرحف  ةمسن  تزفقو  يراوج ، ىلإ 

نأ نموأ  تنك  رخآ - صخش  يأ  لثم   - يننأل يمامح ؛ بوث  لخاد  تللسناو  شارفلا  نم  ءودھب  تقلزنا 
.ھظاقیإو ھجاعزإ  مدع  يغبنی  ھمون  يف  ریسی  نم 

.اھمھفأ يننأل ال  ام ؛ اًعون  اھفاخأ  ينكلو  يتنبا ، بحأ  نكأ  مل  يننأ  اذھ  نم  ودبی  دق 

تنك نیح  كلذ  تفشتكا  دقو  .رصت  اھنإف ال  طئاحلا ، ةھج  نم  اھتیاھن  برق  انتاجرد  تلمعتسا  كنأ  ول 
امدنع يتفرعم  مدختسأ  لازأ  الو  .ةدلبلل  ةیفلخلا  راوسألا  دنع  نم  تیبلا  ىلإ  تآ  انأو  للستلا  دیجأ  ایبص 

بحسأ انأو  جردلا  ىلع  ًالزان  نوكس  يف  تكرحت  ..نآلا  اھتمدختساو  .يرام  جاعزإ  يف  بغرأ  ال 
.يل دشرمك  طئاحلا  ىلع  يعباصأ 

ھبش ىلإ  ددبتی  مث  عراشلا ، حابصم  ھیف  يذلا  بناجلا  نم  ذفنی  لیتنادلاك  متعم  يلفس  ءوض  كانھ  ناك 
اھمون ءادر  ببسب  امبر  اًضیمو ، اھل  نأكو  تدبو  .نیلیإ  ةیؤر  تعطتسا  ينكلو  .ةذفانلا  نع  اًدیعب  ةملظ 

بالودلا دنع  فقت  تناك  .ءایضلا  طقتلت  تناك  اھیدیو  اھیعارذ  نكلو  لظلا ، ھبجحی  اھھجو  ناك  .ضیبألا 
جذامنو روفحملا ، جاعلا  يناوأ  اھل ، ةمیق  ال  يتلا  ةلئاعلا  زونك  ظفُحت  ثیح  ةیجاجزلا  ةھجاولا  يذ 
ناتیحلا دیص  ةبرحو  اھتراحبو ، اھدیدحو  اھفیذاجمب  ةلماك  براوقلاو  سطیقلا ، نھد  جتنت  يتلا  ناتیحلا 
جذومنو رحبلا ، لیف  باینأ  نمو  مظعلا  ھبشت  يتلا  ناتیحلا  نانسأ  نم  ةتوحنم  اھعیمجو  اھتمدقم – يف 

.نوللا ةینبلا  اھلابحو  ةلیوطلا  اھتعرشأ  بارتلا  الع  دقو  عماللا ، اھئالطب  ریدآ ،» لیب   » ةنیفسلل رغصم 
نأ دعب  قرشلا  نم  ىمادقلا  ةنطابقلا  اھب  ىتأ  يتلا  ةینیصلا  فحتلا  نم  عطق  بالودلاب  دجوت  تناكو 



ةكحاض ةھلآ  جاعلاو ، مظعلا  نم  ةریغص  فتنو  عطق  سطیقلا ، ناتیح  نم  ةینیصلا  ةقطنملا  اودرج 
اھضعبو قلطلا  رجحو  يدرولا  ورملا  رجح  ىلع  ةروفحم  روھز  ةخستمو ، ةبیھم  اذوبل  لیثامت  ةداجو ،
.ةلیمجو ةفافش  ھبش  ةقیقر  نیجانفو  مشیلا ، رجح  نم  دیج  عون  ىلع  لجأ ، رضخألا – مشیلا  رجح  ىلع 

اھیف بدت  تلاز  يتلاو ال  اھل  لكش  يتلا ال  ةریغصلا  ةنصحألا  لثم   – ةمیق ءایشألا  ضعب  نوكت  دقو 
ضحم تناك  اھنأ  دبال  لب  ةفداصم ، ضحم  نوكی  اذھ  نإف  ةمیق ، تاذ  تناك  ول  اھنكلو  ةایحلا –

مھنأ مأ  ءيدرلا –  نم  دیجلا  اوفرعی  نأ  ناتیحلا ، ةلتق  كئلوأ ، رحبلا  لاجرل  نكمی  ناك  فیكف  .ةفداصم 
؟ اوفرع مھنأ  مأ  نوفرعی ؟ اوناك 

، فلسلل تناك  يتلا  ةینامورلا  ةعنقألا  ةلئاعلا – لصأل  سدقملا  ناكملا  وھ  يل  ةبسنلاب  اًمئاد  بالودلا  ناك 
.رمقلا نم  طقس  رجح  ىلإ  درت  يتلا  تیبلا  ةھلآو  تادوبعم  وأ 

اًضیأ اندنع  ناكو  لماك ، ریغص  لجر  لكش  ىلع  نجلا – حافت  تابن  نم  رذج  اًضیأ  انیدل  ناك  لب 
ءزجلا ةكایح  قیرط  نع  ناقتإب  تعنص  اھنكلو  نآلا ، ادج  ةَّثر  تراص  دقو  ةیقیقح ، رحب  سورع 

نكلو زرغلا ، ترھظو  نونسلا  يضمب  تصلقت  دقو  .ًاعم  ةكمسل  يفلخلا  ءزجلا  عم  درقل  يمامألا 
.ةشحو ةماستبا  يف  نیبت  لازت  تناك ال  ةریغصلا  اھنانسأ 

ةحارلا اھیف  ثعبیو  اھسامح  لعشی  يذلا  وھو  اھب ، طبتری  ًائیش  ایرحس ، ًائیش  ةلئاع  لك  ىدل  نأ  دقتعأ 
؟ لوقأس اذام  ...وھ  انیدل  ام  ناكو  .لیجل  لیج  نم  ماھلإلاو 

ىتح وأ  رضخألا  مشیلا  رجح  وأ  ورملا  رجح  ناك  امبر  فافش ، ھبش  رجح  نم  ةریغص  ةلتك  نم  اًعون 
ىلعو .ةریدتسملا  اھتمق  دنع  فصنو  ةصوب  غلبتو  تاصوب  عبرأ  اھرطق  ةریدتسم ، تناك  .قلطلا  رجح 

، ایح ًالكش  تناك  .ناكم  ىلإ  لصی  ھنكلو ال  كرحتی ، ھنأكو  ادب  ھل ، ةیاھن  رفضم ال  لكش  رفح  اھحطس 
ًالیلق قصتلت  تناك  لب  سململا ، ةقلز  ةرخصلا  نكت  ملو  .ةیاھن  وأ  ةیادب  الو  بنذ ، الو  ھل  سأر  نكلو ال 

.اھلالخ سیل  عقاولا  يف  نكلو  اھیف  رظنت  نأ  كتعاطتساب  ناك  .ًائفاد  اًمئاد  اھسملم  ناكو  محللا ، لثم 
نأ لیمج  ...اًرحس  تناك  .ھتدوع  دنع  نیصلا  نم  اھرضحأ  دق  يمد  نم  رحبلا  لاجر  دحأ  نأ  دقتعأ 

شیعت ةیرحسلا  ةبیرغلا  ةلتكلا  هذھ  تناك  .كعباصأب  اھیلع  تبرت  وأ  كتنجوب  اھكرفتو  اھسملتو ، اھارت ،
ال نكلو  اھكسمأو ، اھسملأ ، نأ  يل  اًحومسم  ناك  لجرو ، يبصو  لفطكو  .يجاجزلا  بالودلا  يف 
، ردص اھنأ  ةرم  تاذ  تضرتفاف  .يتاجاح  ریغتل  ًاعبت  ریغتت  اھتدامو  اھتافلو  اھنول  ناك  .اًدبأ  اًدیعب  اھلمحأ 

ىتح وأ  خم  ىلإ  دعب  امیف  تروطت  امبرو  .ملؤیو  سامحلا  ریثی  اًمیمح ، ًاقیدص  يبصك  يل  ةبسنلابو 
ھعیمج نماكلا  لاؤسلا  كرحتملا –  ءيشلا  كلذ  ةیاھن ، الو  ھل ، سأر  ال  يذلا  ءيشلا  كلذ  ةیجحأ ،

.هدیدحتل ةیاھن  وأ  ةیادبل  وأ  هریمدتل ، ةباجإ  ىلإ  جاتحی  يذلاو ال  ھلخادب ،

يف اًمئاد  دوجوم  عبرم ، يساحن  حاتفمو  تارمعتسملا  دھع  ذنم  يساحن  لفق  ةیجاجزلا  ةنازخلل  ناك 
.لفقلا

ول امك  اھللدتو  اھعباصأب ، اھیلع  تبرت  يھو  اھیدی ، يف  ةیرحسلا  ةلتكلاب  كسمت  ةمئانلا  يتنبا  تناك 
، اھنذأ لفسأ  اھتنجو  ىلع  اھعضتو  دعب ، لكشتی  مل  يذلا  اھردص  ىلإ  اھطغضت  تناك  .ایح  ًائیش  تناك 

بح ناك  .قایتشاو  حرف  ةنأ  لثم  ةتفاخ  ةینغأب  منرتت  تناكو  عیضرلا ، ورجلا  لثم  اھفنأب  اھكحتو 



.اھلاصخ نم  ریمدتلا 

ينكلو اًدیعب ، اھئافخإ  وأ  تاتف  ىلإ  اھمیطحت  يف  بغرت  دق  اھنأ  نم  رمألا  ئداب  يف  فوخلا  ينكلمتو 
.اھیدی نیب  ًالفطو ، ًابیبحو ، امأ ، تناك  اھنأ  نآلا  تكردأ 

دق مھنأ  نم  ًافوخأ  مھمون ؟ يف  نورئاسلا  ظقوی  اذامل  نكلو  .اھجاعزإ  نود  اھظاقیإ  يننكمی  فیك  تبجع 
يلع يغبنی  ملو  .مھظاقیإ  ءانثأ  يف  مھللا  ةلاحلا ، هذھ  يف  عقو  ىذأ  نع  طق  عمسأ  مل  يننإ  مھسفنأ ؟ نوذؤی 

ىدعتت يتلا  ةكراشملاو  رورسلا  ىلإ  برقأ  ناك  لب  فوخلاو ، ملألاب  ًائیلم  اًسوباك  اذھ  نكی  مل  لخدتلا ؟
، مخضلا يدعقم  يف  تسلج  مث  اًدئاع ، نوكس  يف  تكرحتو  هداسفإ ؟ يف  يل  قح  يأف  .ةظقیلا  موھفم 

.رظتنأ

شارف نم  تاباحس  لثم  رودتو  كرحتت  يھو  عصانلا  ءوضلا  تارذب  جومت  اھناكو  ةمتعملا  ةفرغلا  تدب 
يھو كاھنإلا  تازخو  بسحف  تناك  امنإو  اقح ، كانھ  ةدوجوم  نكت  مل  تارذلا  هذھ  نأ  نظأو  لیللا ،
يتنبا نم  ثعبنی  ناك  ًاقلأت  نأ  ًالعف ، ایقیقح  ادب  دقو  .ادج  ةعنقم  تناك  اھنكلو  ينیع ، لئاس  يف  حبست 
ناكو اھھجو ، ىرأ  نأ  عیطتسأ  تنك  .كلذك  اھترشب  نمو  لب  بسحف ، اھتمانم  ضایب  نم  سیل  نیلیإ ،

، قالطإلا ىلع  ةریغص  ةاتف  ھجو  نكی  مل  ھنأ  يل  ادبو  .ةملظملا  ةفرغلا  يف  كلذ  نم  نكمتأ  الأ  ضورفملا 
مل ام  اذھو  مزحب ، نیتمومضم  اھاتفش  تناك  .حمالملا  ددحمو  ًالمتكمو  اًجضان  اًھجو  نكی  مل  كلذكو 

.ھنالعفت ةداع  انوكت 

، ةیجاجزلا ةھجاولا  تاذ  ةنازخلا  تقلغأو  ھناكم ، ىلإ  ةقدو  تابثب  مسلطلا  نیلیإ  تداعأ  ةرتف  دعب 
تدعص مث  يدعقم  ةزواجتم  تراسو  ترادتسا  ذئدعبو  .ةقلغم  اھیقبی  يذلا  يساحنلا  حاتفملا  ترادأو 

اھنأ يناثلاو ، ةلمتكم ، ةأرماك  لب  ةلفطك  ریست  نكت  مل  اھنأ  لوألا ، امھتلیخت : ينلعل  نائیش  كانھ  .جردلا 
ًاثلاث ًائیش  نكلو  ينھذ ، ةدیلو  تاعابطنا ، هذھ  نوكت  دق  .اًدیعب  فزنتسی  اھؤایض  ذخأ  اھفارصنا  ءانثأ  يف 
ًابیرق ریست  اھنأ  دبالو  .بشخلل  ریرص  ةمث  كانھ  نكی  مل  جردلا ، اھدوعص  ءانثأ  يفف  .كلذك  نوكی  ال 

.ىوكشلاب تاوطخلا  عقو  رأجی  ثیح ال  رادجلا ، نم 

ناكو اھمف ، نم  سفنتت  تناك  ةیانعب ، ةاطغمو  ةمئان  اھشارف ، يف  اھتدجوو  اھتعبت ، تاظحل  ةعضب  دعب 
.مئان لفط  ھجو  اھھجو 

نم ةئفاد  تناك  يدی ، نیب  رجحلا  ةلتك  تلوانت  .يجاجزلا  بالودلا  تحتفو  ةیناث  جردلا  تلزن  اًمغرمو ،
، يھتنی ال  يذلا  باسنملا  لكشلا  يتبابس  فرطب  تبقعت  يتلوفط ، يف  لعفأ  تنك  امكو  .نیلیإ  مسج 

.اذھ ببسب  نیلیإب  ةلصلا  قیثو  يننأب  تسسحأو  .كلذ  ىلإ  تحرتساو 

؟ يلوھ لآبو  يب ، ةلصلا  ةقیثو  ام  لكشب  ةرخصلا  اھتلعج  لھ  بجعأ ، ينإ 

 



عساتلا لصفلا 
قاروألا عطق  سراق ، فصاع  حیرو  دراب  رطمب  ءاتشلا  ىلإ  اًھجتم  لتاخملا  عیبرلا  غار  نینثإلا  موی  يف 

، جورملا يف  ةقبشلا  ةئیرجلا  ةمخضلا  ریفاصعلا  امأ  .قوثولا  مامت  ھب  ةقثاو  تناك  راجشأ  يف  ةقیقرلا 
، اھفدھ نعو  اھقیرط  نع  ةدعتبم  قرخ ، لثم  اھلمش  قزمت  دقف  بحلا ، ةسرامم  دصقت  تناك  يتلاو 

.بلقنملا وجلا  دض  بضغ  يف  قزقزت  تذخأو 

فراعملا دحأ  ناك  .ةیبرح  ةكرعم  ةیار  لثم  نیبناجلل  عفدی  ھلیذو  ھتلوج ، يف  ركیب » در   » دیسلا تییح 
تنأو انأ  نوكن  نأ  نكمی  اًدعاصف  نآلا  نم  : » تلقو .رطملا  ىلإ  اًرذش  ھنیعب  رظنی  ذخأ  دقو  ىمادقلا ،

، ایشحو اًسفانت  نایفخت  انیتماستبا  نأ  كربخأ  نأ  وھ  باوصلا  نأ  رعشأ  ينكلو  رھاظلا ، يف  نیقیدص 
«. ءاطغلا تحت  ءافتخالا  مث  لمعلا  ءاھنإل  اًعارص 

ناك امنیب  عیظف .» موی  نم  ھل  ای  : » لاقو امبر ، ينرظتنی -  ناك  امبرو  .هدعوم  يف  اًدوجوم  يفروم  ناك 
تعمس  » .ھیقاس لوح  خفتنیو  قفخی  رطملل  لزاعلا  ریرحلا  نم  عونصملاو  رطملا  نم  يقاولا  ھفطعم 

«. يسیئرل ةیعامتجا  ةرایزب  تمق  كنأ 

«. اًضیأ ياشلا  َّيلإ  مدق  دقو  .حصنلا  ضعب  ىلإ  ةجاح  يف  تنك  - »

«. كلذ لعفی  نم  ریخ  ھنإ  - »

يأب ھلعفت  نأ  تدرأ  ام  عم  تقفتا  اذإ  بسحف ، اھیف  بغرت  تنأ  ةحیصنلا ، نوكت  فیك  فرعت  تنأ  - »
«. لاوحألا نم  لاح 

«. اًرامثتسا كانھ  نأكو  ودبی  - »

يف ًالوأ  رمألا  فلغت  اھنإف  ام ، ًائیش  ةأرما  دیرت  نیحو  .دیدجلا  ثاثألا  ضعب  دیرت  يرام  يتزیزع  - »
«. بیط رامثتسا  ھنأكو  ھعم  ودبی  بوث 

«. يسفن انأ  كلذ  لعفأ  يننإ  بسحف ، ءاسنلا  سیل  : » يفروم لاقو 

«. ةمواسملاو قوستلل  بھذت  نأ  دیرت  يھو  .اھدوقن  اھنإ  ًانسح ، - »

مث بعلل ، بار »  » لحم نم  ةكوكفم  عزتنت  حیفصلا  نم  ةتفال  انبقار  ياھ »  » عراش ةیصان  دنعو 
.مداصت ةثداح  نم  ثعبنم  توصك  ًاتوص  ةثعاب  رصتو  ةقلزنم  بھذت 

«. ایلاطیإ ھنطو  ىلإ  ةلحرب  مایقلا  يونی  كسیئر  نأ  تعمس  يل ، لق  - »

ىلإ اھضعبب  ةلصلا  ةقیثو  تالئاعلا  كلتف  ًاقلطم ، كلذ  لبق  بھذی  مل  ھنأ  برغتسأ  تنك  نإو  .يردأ  ال  - »
«. عیظف دح 



.»؟ ةوھقلا نم  ناجنف  لوانتل  تقو  كیدلأ  - »

«. ةلطعلا دعب  لغشلاب  ًالفاح  اًموی  نوكیس  ھنأ  دكؤملا  نم  .سنكلاب  موقأ  نأ  يغبنی  - »

ناجنف لوانتل  تقولا  ربدی  نأ  ھنكمی  ركیب  رتسمل  يصخشلا  قیدصلا  نإ  .فرت  يف  شع  .لاعت  هوأ ، - »
.ةعوبطم يھو  اھب  ودبت  يتلا  ةعاضولا  لثمب  اھلقی  مل  ةوھقلا .» نم 

.دصقملا نسح  ًائیرب  ودبی  ءيش  يأ  لعجی  نأ  عیطتسی  ناك 

تنك امبرو  حابصلا ، يف  ةوھق  ناجنف  لوانتل  رتسامروف  ىھقم  ىلإ  بھذأ  مل  تاونسلا  كلت  لك  ةلیط 
ةعفترملا دعاقملا  ىلإ  اندعص  .ىدتنمو  ةداعو ، ًافرع ، ناك  .كلذ  لعفی  مل  يذلا  ةدلبلا  يف  دیحولا  لجرلا 

ایأ بكست  نأ  نود  ةوھقلا  ةسردملا – يف  يتلیمز  تناك  يتلا   – شنیل سم  انل  تبص  مث  ةلواطلا ، راوجب 
نم نیبكم  تجرحد  اھنكلو  ةدشقلا ، نم  ةریغص  ةجاجز  ناجنفلا  ىلإ  دنتست  تناك  .قبطلا  يف  اھنم 

«. ةیحلا انیع  ای   » يفروم حاص  نأ  ةجردل  درنلا ، رھز  جرحدت  املثم  قرولاب  نیفوفلم  ركسلا 

دقتعأو .اھسفن  يھ  اھنم  اًءزج  لب  نآلا ، اھمسا  نم  اًءزج  سم »  » ةملك تناك  .شنیل  سم  شنیل -  سم 
ال ةیفنألا ، بویجلا  ببسب  نكلو  ماع ، لك  اًرارمحا  دادزی  اھفنأو  .اھلصأتست  نأ  اًدبأ  عیطتست  نل  اھنأ 

.بارشلا

.»؟ ام ءيشب  لفتحتأ  .ناثیإ  ای  كحابص  باط  : » تلاق

«. ينآ : » تلق ةقفشلا ، يف  ةبرجتك  ذئدعبو ، اھتلق ، انھ .» ىلإ  ينرج  دقل  - »

، اھنھذ ىلإ  ةركفلا  تذفن  امدنع  ذئدعبو ، سدسم ، ةقلط  تعمس  دق  تناك  ول  امك  ةأجف  اھسأر  ترادتسا 
.ءيش لكو  رمحألا  اھفنأب  سماخلا ، لصفلا  يف  تناك  املثم  اًمامت  تدب  يردتأ -  - مث تمستبا 

.قرولا نم  لیدنم  يف  اھفنأ  تضفن  مث  اھتلاق  ناثیإ .» ای  كارن ، نأ  لیمجل  ھنإ  - »

.ركسلا بعكم  ىلع  تناك  يتلا  ةقرولا  طقتلاو  ةشھدلا .» ينتكلمت  رمألاب ، تعمس  نیح  : » يفروم لاق 
كبیصت مث  .ةیقیقح  اھنأ  دقتعت  مث  ةتباث  حبصت  ذئدعبو  ةركف ، كیلع  أرطت   » .ةلوقصم هرفاظأ  تناك 

«. كلذك اھدجت  نیح ال  ةشھدلا 

«. ملكتت نمع  يردأ  ال  - »

قبط يف  ًابئاس  هوعضی  نأ  مھنكمی  ال  َمِل  .هذھ  فللا  قاروأ  ةنوعلم  .يردأ  ال  رخآلا  انأ  يننظأو  - »
.»؟ بسحف

«. ربكأ ةیمك  ھنم  نولمعتسی  دق  سانلا  نأل  امبر  - »

، ىھقملا ىلإ  بھذی  ناك  .تقولا  نم  ةرتف  ركسلا  ىلع  موی  تاذ  شاع  ىتف  فرعأ  .كلذك  رمألا  نظأ  - »
مل لقألا  ىلع  .ركسلاب  هألم  دق  نوكی  يذلا  ھفصن ، برشی  ةوھقلا ، نم  ناجنفل  ًانمث  تاتنس  ةرشع  عفدیو 

«. اًعوج تمی 



ھیلع ودبی  لجر ال  يوق ، بیرغ ، صخش  يفروم -  وھ  ىتفلا  كلذ  نكی  مل  اذإ  بجعأ  تنك  داتعملاكو ،
ھثعبم ناك  كلذ  نكلو  اھب ، سأب  ةجردب ال  اًملعتم  ًالجر  ناك  ھنأ  دقتعأو  .رفاظأ  ءالط  عضیو  نسلا 

لھاجلا ةغل  يھ  ةیویند ، فصن  ةجھل  يف  ًایفتخم  ھملع  ناك  .ریكفتلا  يف  ھبولسأو  ھتایلمع  بسحف 
.ةلوقصملا ةبلصلا  ةعماللا 

: تلأسو

.»؟ ةدحاو ركس  ةعطق  لمعتست  ببسلا  اذھلأ  - »

ةیرظن ھل  نوكتسف  ىتفلاب ، كاھنإلا  غلبی  ىدم  يأ  ىلإ  متھأ  انأ ال  ھتیرظن ، صخش  لكل  : » لاقو مستباو 
.قیرطلا تامالع  مغر  اھعبتتس  كنأل  قیرطلا ؛ لضت  كلعجت  نأ  عیطتست  ةیرظن  نإ  .ھكاھنإ  ببس  نع 

«. كسیئر نأشب  ينعدخ  ام  وھ  كلذ  نأ  نظأو 

ةوھقلا قاذم  اھل  نكی  مل  .ادج  ةبیط  ةوھقلا  نكت  ملو  ةلیوط ، ةدم  ذنم  تیبلا  جراخ  ةوھق  تلوانت  دق  نكأ  مل 
.اًضیأ نوللا  ةینب  اھنأ  تفرعف  يصیمق ، ىلع  اھضعب  تبكسو  ةنخاس  تناك  اھنكلو  ًاقالطإ ،

«. كدصق فرعأ  يننظأ ال  - »

ةسمخ اھلعل  .اًماع  نیعبرأ  ھنإ  لاق  ھنأل  نظأ  .ةركفلا  َّيدل  تدلوت  نیأ  نم  عجرتسأ  نأ  لواحأ  تنك  - »
«. اًماع نوعبرأ  تسیل  اھنكلو  ًانسح ، اًماع ، نوثالثو  ةعبس  وأ  نوثالثو 

«. ادج ایكذ  تسل  ينبسحأ  - »

نیعتی فرصم  يف  نوكت  نیح  ًانسح ، دعب ؟ مھفت  مل  تلز  الأ  ماع 1920 . يف  ھمودق  لعجی  اذھو  - »
كیدل رفاوتت  ام  ناعرسو  .ملعت  امك  نیمحازتملا ، نع  ىرحتت  نأو  ةعرسب ، سانلل  فرصت  نأ  كیلع 
نوكت نأ  نكمیو  رطخلا - نطوم  دنع  ثدحت  اھنإ  .اھیف  ركفت  ىتح ال  كنإ  .ماكحألا  نم  ةینبم  ةعومجم 

«. ًائطخم نوكأ  نأ  لمتحیو  ماع 1920 ، يف  ءاج  ھلعلف  .ًائطخم 

«. فارصنالل تقولا  ناح  : » تلقو يتوھق ، نم  تغرف 

كنكلو .كیلع  لانملا  بعص  تحبصأل  ةلئسأ ، تلأس  دق  تنك  ول  ينلفغتست  اًضیأ  تنأو  : » يفروم لاقو 
«. ةرجھلل ئراط  نوناق  لوأ  ردص  ماع 1921  يفف  .كرابخإل  ارطضم  يندجأ  اذكھو  لعفت ، ال 

.»؟ مث - »

«. عیطتسی نكی  مل  ھنأ  لمتحی  ماع 1921  يفو  .لوخدلا  ھتعاطتساب  ناك  ماع 1920  يف  - »

.»؟ دعبو - »

.يفلخلا بابلا  قیرط  نع  ماع 1921  دعب  ءاج  ھنإ  لوقی : يكذلا  ينھذ  نإ  لاح  يأ  ىلع  اذكھو -  - »
«. ةدوعلل رفس  زاوج  ىلع  لوصحلا  عیطتسی  ھنأل ال  هدلب  ىلإ  باھذلا  عیطتسی  وھف ال  اذھلو 



«. ایفرصم تسل  يننأل  دیعس  يننإ  .يھلإ  ای  - »

نوكأ يننإف  هدلب ، ىلإ  دوعیس  ناك  ول  .ادج  اًریثك  ملكتأ  يننإف  .ينم  لضفأ  نوكت  تنك  كنأ  لمتحی  - »
«. يباسح ىلع  ةوھقلا  .تآ  يننإ  ...رظتنا  .اقح  ًائطخم 

«. ينآ ای  ءاقللا ، ىلإ  : » تلقو

«. اًدبأ يتأت  كنإ ال  .ناثیإ  ای  ىرخأ ، ةرم  لاعت  - »

«. لعفأس - »

ھنوك يف  ھقرو ، تفشك  يننأ  يلاطیإلا  رجاھملا  ةدایسل  حبت  ال  : » يفروم لاق  عراشلا  ربعن  انك  امنیب 
.»؟ لعفتس لھ  داعبإلل ، اًضرعم  ًاعمط 

.»؟ كلذب حوبأ  اذاملو  - »

.»؟ كلت رھاوجلا  ةبیقح  يف  دجوی  اذام  ھب ؟ انأ  تحب  ملو  - »

«. ضیبألا اھنول  ةداعإ  نكمأ  ام  اذإ  ىرأس  .اھتشیر  ترفصا  دقو  .میلشروأ  ناسرف  ةعبق  - »

.»؟ ةئفلا كلت  ىلإ  يمتنت  لھ  - »

«. ربكألا بألا  نوطنشاو  جروج  حبصی  نأ  لبق  نیینوسام  انك  دقل  .ةلئاعلا  يف  دیلقت  ھنإ  - »

.»؟ ركیب رتسم  مھیلإ  يمتنیأ  كلذك ؟ ناك  لھو  - »

«. اًضیأ ھتلئاع  يف  دیلقت  ھنإ  - »

امبر  » .يفلخلا فرصملا  باب  حاتفم  نع  ًاثحب  ھبیج  يفروم  سسحتو  .نآلا  ةراحلا  يف  انرص  دق  انك 
نأ اًضیأ  انب  ردجی  ناك  امبرو  لفحملا ، عامتجا  يف  اننأكو  ةنازخلا  حتفن  اننأ  يف  ببسلا  وھ  كلذ  ناك 

«. ةسدقملا ءایشألا  نم  عون  ھنإ  .عورشملاب  كسمن 

«. ةرملاب كسفن  رھطی  مل  ةمایقلا  دیعو  .حابصلا  اذھ  فیدجتلاب  نآلم  كنإ  يفروم ، : » تلقو

فقن اًمامت  ةعساتلا  ةعاسلا  ریصت  نیحف  لوقأ ، ام  ينعأ  يننإ  الك ، .مایأ  ةینامث  رحب  يف  فرعأس  : » لاق
ىنمیلا ھتبكر  ينثیو  ركیب  بألا  ينحنیو  يتاقیملا  لفقلا  حتفنی  ذئدعبو  سادقألا ، سدق  مامأ  نیدرجم 

«. میظعلا ةلمعلا  ھلإل  ةیحت  ضرألا  ىلإ  ًاعیمج  نحن  ينحننو  ةنازخلا ، حتفی  مث  اًمارتحا 

«. يفروم ای  قمحأ  كنإ  - »

ال نكلو  جلث ، طقلمب  ھحتفت  نأ  كناكمإب  .قیتعلا  لفقلا  اذھ  ىلع  ةنعللا  .كلذك  رمألا  نوكی  امبر  - »
«. حاتفملاب عیطتست 

.اًحوتفم ةیاھنلا  يف  عفدنا  ىتح  بابلا  سفرو  حاتفملا  زھ 



ىلع انأو  يسفن  تكسمأو  .لفقلا  كربنز  زكرم  يف  اھسبكو  سكنیلكلا  قرو  نم  ةعطق  ھبیج  نم  جرخأ 
؟ اًرطخ كلذ  سیلأ  لاؤسلا ، كشو 

ىریل ةنازخلا ؛ حتف  دعب  ھصحفتی  ركیب  ًاعبط  حاتفملل -  حتفنی  نیعللا ال  ءيشلا  ، » لاؤس ام  نود  باجأو 
«. رادتقالا میظع  ھنإ  تلعف ؟ الھ  وللورامل ، ةرذقلا  يكوكش  لقنت  .ًالوفقم ال  ناك  اذإ  ام 

، ةراحلا نم  ينصخی  يذلا  بناجلا  ىلع  صاخلا  يباب  ىلإ  تردتساو  اھتلق  .يفروم » ای  ًانسح ، - »
.كانھ نكی  مل  ھنكلو  اًمئاد ، لوخدلا  لواحی  ناك  يذلا  طقلا  نع  ًاثحب  يلاوح  تعلطتو 

ءایشأ رأ  ملو  لبق ، نم  اًدبأ  اھتیأر  دق  نكأ  مل  ءایشأ  تیأر  .اًدیدجو  اًریغتم  لحملا  يل  ادب  لخادلا ، يف 
نیتسدع ىتح  وأ  ام ، اًملاع  امھب  ىرتل  نیتدیدج  نینیع  رضحأ  ال ؟ ملو  .ينجعزتو  ينقلقت  تناك 

.اًدیدج اًملاع  ىرت  ام  ناعرسو  نیتدیدج ،

نكی ملو  معان ، حیحف  ھنم  ثعبنی  قیتعلا  ضاحرملا  نوفیس )  ) يف ءاملا  ھنم  زنی  يذلا  مامصلا  ناك 
ةمدقم ىلإ  تبھذ  .رمألا  ھمھی  ناك  نمف  انباسح ، ىلع  نكی  مل  ءاملا  نأل  دیدج  مامصب  يتأیل  وللورام 

يذ نازیملا  يف  لمعتسی  ناك  يذلا  زارطلا  میدقلا  عونلا  نم  نیلطر  نزت  ةققشم  ةجنص  تعفرو  لحملا ،
ءاملا عفدنا  .ةشكرزملا  ةیطولبلا  ةیالدلا  ىلعأ  ةلسلسلا  ىلع  ةجنصلا  تقلع  ضاحرملا  يفو  .نیتفكلا 
عمسأ نأ  تعطتساو  تصنأل ، لحملا  ةمدقم  ىلإ  ةیناث  تدعو  .عافدنالا  لصاوو  ضاحرملا  يف  فنعب 

كلذ دعب  .رخآ  توص  يأب  كیلع  طلتخی  نأ  نكمی  توص ال  ھنإ  ضاحرملا ، نحص  يف  روفی  وھو  ءاملا 
بعش ناك  .ةلواطلا  فلخ  يتصنم  ىلع  يناكم  تذختاو  نازیملا  ىلع  اھبیضق  ىلإ  ةجنصلا  تدعأ 

.اھنكامأ نع  داعتبالا  عیطتست  نكت  مل  اھنإ  ةنیكسملا ! نیطایشلل  ای  .رظتنی  ًافقاو  فوفرلا  ىلع  يتسینك 
نم يسنكلا  هدعقم  يف  ىلعأب  ھقودنص  نم  يل  مستبی  وھو  سوام ، يكیم  عانق  تاذلاب  تظحال  دقو 

نایتإلا يف  لمعتست  يتلا  ةلوانملا  اصع  تدجو  .نالآل  يدعوب  كلذ  ينركذو  راطفإلا ، تالوكأم 
ىلإ تدع  نیحو  .نزخملا  يف  يفطعم  تحت  ھتمقأو  ًاقودنص  تلزنأو  ایلعلا ، ففرألا  نم  ءایشألاب 

.فصلا يف  سوام  يكیم  يناث  ىلعأ  نم  يل  مستبا  يتصنم ،

دوقنلا عطق  اھب  ظفحت  يتلا  ةیدامرلا ، ةیناتكلا  ةبیقحلا  تجرخأو  ةظوفحملا  ةمعطألا  فلخ  يدی  تددم 
ترثع ىتح  دعبأ ، ىلإ  يدی  تددم  ام ، ًائیش  تركذت  نیحو  ٍذئدعبو ، دوقنلا ، دع  ةلآ  يف  عضوتل  ةریغصلا 
اًسدسم ناك  .ركذتأ  نأ  عیطتسأ  ام  دعبأ  ذنم  كانھ  ناك  يذلا  كلذ  رایع 38  نم  قیتعلا  سدسملا  ىلع 
تیأرو سدسملا  ترسك  .ةضفلا  مظعم  ھنع  ترشقت  دقو  ةضفلاب ، ایلطم  نوسنوجرفیإ  ةكرام  نم 
ةجردل میدقلا ، محشلا  ببسب  ادج  ةكرحلا  ةئیطب  ھتیقاس  تناك  .ساحنلا  أدص  لعفب  ءارضخ  تاصاصرلا 
جردلا يف  ةرطخ  نوكت  نأ  لمتحی  يتلاو  ةنیشملا  حالسلا  ةعطق  تعضو  .ةبوعصب  رودت  تناك  اھنأ 
ىلعأ ىلإ  يولعلا  اھفرط  ينثأ  انأو  يترصاخ ، لوح  اھتففلو  ةفیظن ، ةعدیم  تبذجو  دوقنلا ، دع  ةلآ  لفسأ 

.تاطایخلا يفخأ  يكل  ناقتإب 

؟ ضرألا هذھ  يف  شطبلاو  ةردقلا  يوذ  تاوزغو  لاعفأو  تارارق  يف  ركفی  مل  صخش  ةمث  دجوی  لھ 
، ةظقیلا مالحأ  جاتن  ثداوحلا ، جاتن  اھضعب  نوكی  نأ  نكمی  مأ  ةلیضفلا ؟ اھھجوتو  لقعلا  اھدلوی  لھو 
؛ لیختلا ةبعل  بعلأ  تللظ  ىتم  ىتح  فرعأ  يننإ  انسفنأل ؟ اھیكحن  يتلا  صصقلا  جاتنو  لیختلا ، جاتن 



ھتاملك يف  تعتمت  دق  تنك  .فرصم  ىلع  حجان  وطسب  مایقلل  يفروم  دعاوقب  تأدب  فیك  فرعأ  ينأل 
، لحملا يف  ةایحلا  عم  ةیزاوتم  يرجت  ةكحضم  ةبعل  تناك  .ةداع  نوغلابلا  ھب  فرتعی  نل  يلوفط ، حرمب 

يذلا سوام  يكیم  عانق  ءاملا ، زنی  يذلا  ضاحرملا  .ةبعللا  نم  ھناكم  يف  عقی  ثدحی  ءيش  لك  ناكو 
لیدنملا ةقرو  ةبعللا ، نم  اھناكم  يف  ایاوزو  ةدیدج  تاینحنم  تطقسو  .ةنازخلا  حتف  ةیاكح  نآلا ، هارأ 

يف ةموسرم  اھلك  تناك  اھنكلو  ةبعللا ، تمت  ًالیلق  ًالیلقو  .ةراحلا  ىف  يذلا  بابلا  لفق  يف  سدت  يتلا 
ةكراشم لوأ  وھ  ضاحرملا  ةلسلس  قوف  نازیملا  ةجنص  عضوم  ناكو  .حابصلا  اذھ  ىتح  ينھذ 

ةكراشملا وھ  قیتعلا  سدسملا  جارخإ  ناكو  .نھذلا  يف  دوجوملا  ھیلابلا  لجأ  نم  اھب  تمق  ةینامسج 
.میلسلا اھلكش  يف  ومنت  ةبعللا  تناك  .تیقوتلا  نع  لءاستأ  نآلا  تأدب  دق  تنكو  ةیناثلا ،

نیكیمسلا اھیبرقعب  ةیدیدحلا » ةكسلا  نوتلیماھ   » زارط نم  ةیضفلا  يدلاو  ةعاس  لمحأ  لازأ  يننإ ال 
ثیح نم  نكی  مل  نإ  تقولا ، نع  رابخإلا  ثیح  نم  ةشھدم  ةعاس  يھو  ةمخضلا ، ءادوسلا  اھماقرأو 
ثیحب تقولا ، عجارأ  تنكو  .لحملا  سنكأ  نأ  لبق  يصیمق  بیج  يف  حابصلا  يف  اھتعضو  دقو  .لامجلا 
ةشقملا تابرض  ىلوأ  يوتل  تأدبو  ةیمامألا  باوبألا  تحتف  دق  تنك  قئاقد  سمخ  الإ  ةعساتلا  يف  يننإ 

ةلطع دعب  عمجتت  يتلا  ةمامقلا  ةرثك  ىدم  شھدملا  نمل  ھنإو  .عراشلا  فیصرل  ةیعاوط  اھب  موقأ  يتلا 
.ًاقیقر ًانیط  ةمامقلا  تراص  رطملا ، عم  ثدح  اذام  مث  عوبسألا ، ةیاھن 

سمخ الإ  ةعساتلا  يفف  ةیدیدحلا - ةكسلا  زارط  يدلاو  ةعاس  لثم   – ةشھدم ةقیقد  ةلآ  نم  انفرصمل  ای 
؛ ھنابقاری اناك  ندلآ  ثیدأو  تیبور ، يراھ  نأ  دبالو  ملإ ،»  » عراش نم  حیرلا  عم  ركیب  رتسم  ءاج  قئاقد 

.عراشلا فصتنم  يف  ھیلإ  امضناو  رتسامروف ، ىھقمل  يفلخلا  بابلا  نم  اجرخ  دقف 

«. يراھ ای  كحابص  باط  .ثیدإ  كحابص  باط  .ركیب  رتسم  ای  كحابص  باط  : » تیدان

.فرصملا اولخدو  كلذ .» ةلازإل  ءام  موطرخ  ىلإ  جاتحتس  كنإ  .ناثیإ  ای  كحابص  باط  - »

تحتف دوقنلا ، ةلآ  فلخ  تبھذو  نازیملا ، نم  ةجنصلا  تذخأو  لحملا ، لخدم  ىلإ  يتشقم  تدنسأ 
ىلع ةجنصلا  تقلعو  نزخملا ، ىلإ  ترس  .نیزر  ھنكلو  عیرس ، تماص  لیثمت  ذیفنتب  تمق  مث  جردلا ،

يفطعم تیدتراو  نطبلا ، ىلع  نوكی  يذلا  اھطامق  ىلعأب  يتعدیم  فرط  تكبشو  ضاحرملا ، ةلسلس 
دوسألا قئاقدلا  برقع  ربع  امدنعو  .ًابراوم  ھتحتفو  يفلخلا  بابلا  ىلإ  توطخ  مث  رطملا ، نم  يقاولا 

، ةراحلا ربع  تاوطخ  نامث  تددع  ھتلصلص ، ءافطإلا  راد  ةعاس  سرج  أدب  مقر 12 ، يتعاس  يف 
تكرح مث  يضقنت ، ناوث  رشع  تكرتو  يتفش  سیلو  يدی  تكرح  .ينھذ  يف  ةوطخ  نیرشع  ذئدعبو 
نیرشع ةنیعم –  تاكرحب  يدی  موقت  امنیب  دعأ  تنك   – ينھذ يف  ھلك  اذھ  تیأر  .ىرخأ  ةرم  يدی 

، يفطعم تعلخ  ةراحلا ، باب  تقلغأ  .ىرخأ  تاوطخ  نامث  ذئدعبو  ةنیزر ، اھنكلو  ةعیرس  ةوطخ ،
، ءاملا ریرخ  تفقوأو  ةلسلسلا  قوف  نم  ةجنصلا  تلوانت  ضاحرملا ، ىلإ  تبھذو  يتعدیم ، تدرفو 

ىلإ تدعو  ھتقصلو ، ھتقلغأ  مث  يتعبق  قودنص  تحتف  جردلا ، تحتف  ةلواطلا ، فلخ  ىلإ  تكرحتو 
نیتقیقدب ةعساتلا  تزواجت  دق  تناك  .ةعاسلا  ىلإ  تعلطت  مث  يتشقم ، تلوانتو  ىرخأ ، ةرم  لخادلا 

.نیتقیقد نم  لقأ  ىلإ  تقولا  راصتخا  نكمی  نارملا  نم  لیلقب  نكلو  ادج ، عئار  .ةیناث  نیرشعو 

نم عراشلا  ربع  سیلوبلا ، ریدم  ينوتس ، ءاج  نیح  طقف ، فیصرلا  فصن  سنك  نم  تغرف  دق  تنك 



.رتسامروف ىھقم 

، نبل ةجاجزو  ریزنخلا ، محل  نم  ًالطرو  دبزلا ، نم  لطر  ةعرسب  ينلوان  .ناثیإ  ای  كحابص  باط  - »
«. يتجوز ىدل  ناك  ام  لك  دفن  دقل  ضیبلا  نم  ةتسدو 

توصب اًسیك  تدرفو  ًاعم ، ءایشألا  ترضحأ  ءيش »؟ لك  لاح  فیك  .ریدملا  ةرضح  ای  دیكأتلاب ، - »
«. ضاحرملا يف  كتعمس  ينكلو  تضم ، ةقیقد  نم  تئج  دقل  .ریخب  : » لاق .لاع 

«. قولسملا ضیبلا  كلذ  راثآ  نم  صلختأ  ىتح  اًعوبسأ  ينم  رمألا  قرغتسیس  - »

«. يضمی نأ  ھیلع  يضمی ، نأ  ءرملا  ىلع  .قح  كلذ  : » ينوتس لاقو 

.ماری ام  ىلع  رمألا  ناك  نذإ 

.»؟ رولیت يناد  كقیدص ، رمأ  ام  : » لاق لیحرلا ، كشو  ىلع  ناك  امنیبو 

.»؟ ھتابون ىدحإ  يف  وھ  لھ  ...يردأ  ال  - »

ينم لعج  دقو  ةرایسلا ، يف  اًسلاج  تنك  .اھب  سأب  ةجردب ال  ًافیظنو  اًمامت ، ریخب  ودبی  ناك  الك ، - »
«. ھعیقوت ىلع  اًدھاش 

.»؟ ءيش يأ  ىلع  - »

«. ىرأ نأ  عطتسأ  مل  اذلو  فلخلا  ىلإ  نیتیوطم  اتناك  امھنكلو  ناتقرو  ھعم  ناك  .يردأ  ال  - »

.»؟ ناتقرو - »

«. نیترم دھشو  نیترم  عقو  .ناتنثا  لجأ ، - »

.»؟ ھیعو يف  ناك  لھ  - »

«. قنع ةطبر  يدتریو  اًصوصقم  هرعش  ناكو  .كلذك  ادب  - »

«. ریدملا ةرضح  ای  كلذ ، قیدصت  عیطتسأ  ينتیل  - »

بخو .تیبلل » بھذأ  نأ  َّيلع  .ةلواحملا  نع  اًدبأ  نوفكی  مھبسحأ ال  .نیكسملا  ىتفلل  ای  .كلذك  انأو  - »
نع ةریبكلا  ةمامقلا  عطق  ةاشرفلاب  تلزأو  تدع  .اًماع  نیرشعب  هرغصت  ينوتس  ةجوز  نإ  .اًدعتبم 

.ةیساق اًمئاد  ىلوألا  ةرملا  نوكت  امبر  .ةراقحلاب  ترعش  .فیصرلا 

نإ ثیحو  .ءيش  لك  هدنع  نم  دفن  دق  ةدلبلاب  صخش  لك  نأ  يل  ادب  .ةحلملا  ةداعلا  نأشب  ًابیصم  تنك 
عم ىتح  نكلو  .ادج  ةلیئض  تاعیبملا  تناك  دقف  رھظلا ، برق  الإ  يتأت  رضخلاو ال  ھكاوفلا  نم  انتایبلط 

.كانھو انھ  زفقأ  ينوقبأ  نئابزلا  نإف  انیدل ، دوجوملا  ةلق 

برضو فللاو  نزولاب  ھمایقب  نوعلا ، دی  يل  دم  يتشھدلو  ةرشاعلا ، ةعاسلا  يلاوح  وللورام  لخد 



بسحف ھیف  لوجتی  ام  ًابلاغ  ناك  .ةلیوط  ةدم  ذنم  لحملا  يف  يننواع  دق  نكی  مل  .دوقنلا  دع  ةلآ  يف  دوقنلا 
نواع حابصلا  اذھ  يف  ھنكلو  ھكالمأ ، نع  اًدیعب  شیعی  ضرأ  كلام  ھنأكو  فرصنیو  ھیلاوح  علطتی  مث 

تنك ال امنیح  ينسردی  ناك  ھنأو  قلق ، ھنأ  يل  ادبو  .تتأ  نیح  ةدیدجلا  داوملا  قیدانصو  بلع  حتف  يف 
.َّيلع نیترقتسم  ھینیعب  سحأ  نأ  تعطتسا  مالكلل ، تقولا  انیدل  نكی  مل  .ھیلإ  علطتأ 

نم نیعم  عون  كانھف  .ًابیصم  يفروم  ناك  امبر  .ةوشر  تضفر  يننأب  عمس  دق  دبال  ھنأ  يل  رطخو 
اذام ، » ةركف نإ  .ةنامألا  ىلإ  تعفد  يتلا  ةنایخلا  نع  ًاثحب  سسحتی  ًانیمأ  تنك  كنأ  عمسی  نیح  لاجرلا ،

نوبعلی اوناك  ول  امك  اھسفن  مھتایحب  نوبعلی  لاجر  يف  تاذلاب  ةیوق  نوكت  نأ  دبال  اذھ »؟ نم  دیفتسی 
.ركوبلا

.حطسلا ىلإ  ةعاقفب  ولو  ىتح  عفدت  مل  ثیحب  ةقیمع ، اھنكلو  ةریغص  ةرخاس  ةكحض  ةركفلا  َّيف  تثعب 

ناك .عوبطملا  نطقلا  نم  دیدج  بوث  يف  ةقلأتم  يرام ، يتزیزع  تلخد  رشع ، ةیداحلا  ةعاسلا  يلاوح 
تلعف دق  تناكو  ریطخ –  ھنكلو  اًجھبم  ًائیش  تلعف  دق  اھنأكو  ًالیلق ، سافنألا  ةثھالو  ةدیعسو  ةلیمج  ودبت 

.نیتملا الینام  قرو  نم  اینب  ًافورظم  ينتلوان  .ًالعف 

ةماستبا ھبشت  يتلا  ةقرشملا  اھتماستبا  وللورامل  تمستباو  اذھ .» ىلإ  جاتحت  دق  كنأ  تننظ  : » تلاق
ناكو  - وللورامب قثت  وأ  لیمت  نكت  مل  يھو  .ام  صخشل  ًالعف  ةلایم  نوكت  نیح ال  اھمستبت  يتلاو  رئاط ،

.ھتریتركس وأ  اھجوز  سیئر  ىلإ  ًاقلطم  لیمت  ةجوزلا ال  نأ  ةقیقح  ىلإ  اذھ  عجرأ  ام  اًمئادو  اھبأد - اذھ 

يف ةھزن  ىلإ  كذخآ  نأ  عیطتسأ  ال  يننأل  فسآو  ادج ، ةفیصح  كنإ  .يتزیزع  ای  كركشأ ، : » تلق
«. اوت رھنلا  يف  قروز 

«. لوغشم تنأ  : » تلاق

.»؟ نؤم نم  كیدل  ام  لك  دفنی  ملأ  ًانسح ، - »

نم كنكُمی  ككامھنا ال  نأ  ملعأ  يننإ  ةلیللا ؟ لزنملا  ىلإ  ءایشألاب  يتأتس  لھ  .ةمئاق  يعمو  دیكأتلاب ، - »
«. نآلا اھدادعإ 

«. ...قولسم ضیب  نكلو ال  - »

«. اھلمكأب ةنسل  الك  ىزیزع ، ای  الك ، - »

«. ةلوغشم دج  تناك  ةمایقلا  دیع  بنارأ  نأ  دكؤملا  نم  - »

نم اًدبأ  نكمتت  اھنإ ال  لوقت  يھو  .ةلیللا  رتسامروف  ىھقم  يف  ءاشعلا  لوانتل  انذخأت  نأ  دیرت  يجرام  - »
«. انمیركت

«. عئار : » تلق

«. ادج ریغص  اھتیب  نإ  لوقتو  - »



.»؟ كلذك وھأ  - »

«. كلمع نع  كلطعأ  يننإ  : » تلاق

.يبیج يف  ھتوشحو  يتعدیم  تحت  ھتعضوف  .يدی  يف  يذلا  ينبلا  فورظملا  ىلع  وللورام  انیع  تناك 
بقعتی دیص  بلك  لثم  دیصتی  ھنھذب  رعشأ  نأ  عیطتسأ  تنكو  .فرصم  نم  فورظم  ھنأ  فرعی  ناك 

.ةنیدم ةمامق  بلقم  يف  ناریفلا 

«. لافطألا اھبحأ  دقل  وللورام  رتسم  ای  ىولحلا ، لجأ  نم  كركشأل  ةصرف  يل  حتت  مل  : » يرام تلاق 

«. عیبرلا ھبشی  كبوث  نإ  .ةمایقلا  دیع  ةبسانمب  ةبیط  تاینمأ  درجم  اھنإ  : » لاق

«. ةیناث داع  ھنكلو  ىلو ، رطملا  نأ  تبسح  ذإ  اًضیأ ، تللتبا  يننإ  .اًركش  - »

«. يرام ای  يقاولا ، يفطعم  يذخ  - »

«. كنئابز ىلإ  تنأ  دعتلف  .ذاذر  درجم  نآلا  ھنإ  .اذھ  يف  ركفأ  نل  - »

: حاصو .فرصنا  مث  نیرظتنملا  سانلا  فص  ىأرو  لخادلا  ىلإ  ركیب  رتسم  لطأ  .اًءوس  ةكرحلا  تداز 
«. دعب امیف  دوعأس  »

ناك .اھلك  ةكرحلا  تفقوت  ةداع ، ثدحی  املثمو  ذئدنعو ، رھظلا ، ىتح  نودیازتی  مھو  نوئیجی ، اولظو 
.عراشلا يف  تالصاوملا  توص  تفخو  مھءادغ ، نولوانتی  سانلا 

ىوقملا قرولا  ةبلع  نم  نبللا  نم  اًدیزم  تبرش  .ًائیش  دیری  نم  كانھ  نكی  مل  حابصلا  ذنم  ةرم  لوألو 
ينعدی وللورامو  يبتار ، نم  بسحف  ھمصخأ  مث  لحملا ، نم  هذخآ  ءيش  يأ  دیقأ  يننإو  اھتحتف ، يتلا 

مل ول  يبتارب  شیعن  نأ  عیطتسن  انك  اننأ  دقتعأ  الو  .اًریبك  ًاقرف  نوكی  اذھو  ةلمجلا ، رعسب  ءایشألا  ذخأ 
.كلذ وللورام  لعفی 

.اًضیأ كلذ  ھملآ  نأ  ىلإ  ھبویج  يف  ھیدی  عفد  اذلو  كلذ ، ھملآو  ھیعارذ  دقعو  ةلواطلا  ىلإ  هرھظ  دنسأ 

مھبسحأ لك  ىلع  لبق ، نم  اذھك  اًمحازت  اًدبأ  رأ  مل  .نوعلا  دی  يل  تددم  كنأل  ادج  رورسم  يننإ  : » تلق
«. سطاطبلا ةطلس  نم  ىقبت  ام  ىلع  ةایحلا  ةلصاوم  نوعیطتسی 

«. ىتف ای  عئار ، لكشب  لمعلا  يدؤت  كنإ  - »

«. يتفیظو يدؤأ  يننإ  - »

«. كیلإ نولیمی  مھنأل  نودوعی ، مھنإ  الك ، - »

: هروغ ربسل  ةقیقد  ةطیسب  ةلواحم  تلواح  ذئدنعو  لزألا .» ذنم  انھ  يننإ  ذإ  بسحف ، َّيلع  اوداتعا  - »
نابإ كانھ  تنك  دقف  ةیلقص ، يف  ةیماح  اھنإ  ةیلقص ، يف  ةیماحلا  سمشلا  كلت  ىلإ  علطتت  كنأ  نھارأ  »

«. برحلا



«. دعب رقتسی  مل  يمزع  نإ  : » اًدیعب وللورام  علطتو 

.»؟ َمِلو ال - »

«. كانھ اًدحأ  فرعأ  انأو ال  .اًماع  نیعبرأ  ادج ، ةلیوط  ةرتف  اھنع  تدعتبا  دقل  ًانسح ، - »

«. براقأ كل  نكلو  - »

«. يننوفرعی اًضیأ ال  مھو  - »

نع اًمغرو  نادیم - ةمزحو  ةیقدنب  نود   – ایلاطیإ يف  ةلطع  يضقأ  نأ  عیطتسأ  ول  دیكأتلاب  دوأ  يننإ  - »
.»؟ انھ ىلإ  تئج  ةنس  يأ  يف  .ةلیوط  ةرتف  اًماع  نیعبرأ  نإف  كلذ ،

«. دیعب دمأ  ذنم  ، 1920» -

كرامجلا لاجرو  ةطرشلا  لاجرو  فراصملا  لاجر  ىدل  نوكی  امبر  .فدھلا  باصأ  دق  يفروم  نأ  ادب 
جردلا تحتف  .ًالیلق  قمعأ  امبرو  ىرخأ ، روغ  ربس  ةلواحم  ينھذ  ىلإ  تردابت  ذئنیحو ، .ام  ةزیرغ 

.ةلواطلا قوف  ھتفذقو  قیتعلا  سدسملا  تجرخأو 

.»؟ ىتفلا اھیأ  كانھ ، كیدل  اذام  : » هرھظ فلخ  ھیدی  وللورام  عضو 

.صیخرت كیدل  نكی  مل  اذإ  ھل ، صیخرت  ىلع  لوصحلا  كیلع  يغبنی  ھنأ  يف  بسحف  ركفأ  تنك  - »
«. يساق نوناق  نافیلوس  نوناقف 

.»؟ ىتأ نیأ  نمو  - »

.»؟ تقولا كلذ  ةلیط  انھ  اًدوجوم  ناك  دقل  - »

«. ككلم ھنإ  ينصخی  ھنإ ال  .ًاقلطم  هرأ  مل  - »

دوجوم وھ  املاطو  .ام  صخشل  اًكلم  نوكی  نأ  يغبنیو  .اًدبأ  كلذ  لبق  هرأ  مل  اًضیأ  انأ  .يكلم  سیل  - »
! صیخرت ىلع  لوصحلل  ًابلط  مدقت  نأ  كب  ردجی  ھنأ  دقتعت  نأ  انھ ،

.»؟ كصخی ھنأ ال  تنأ  دكأتمأ 

«. ةیرانلا ةحلسألا  بحأ  انأو ال  .اًدبأ  هرأ  مل  يننإ  كل  لوقأ  يننإ  - »

«. اھنوبحی رابكلا  ایفاملا  لاجر  عیمج  نأ  دقتعأ  تنك  .كحضم  كلذ  - »

.»؟ ایفاملا نم  يننإ  لوقت  نأ  لواحتأ  ایفامب ؟ ينعت  اذام  - »

«. ایفاملل نومتنی  نییلقصلا  عیمج  نإف  تعمس ، امبسح  : » ةئیرب ةریبك  ةتكن  رمألا  نم  تلعجو 

نم نوكی  امبر  .ھیف  بغرأ  ال  دیكأتلاب  انأ  ًانسح  ملعتو ! شع  : » تلقو جردلا ، يف  سدسملاب  تیقلأ 



«. ثدح ام  وھ  كلذ  نأل  ام ؛ ءيش  فلخ  ھیلع  ترثع  يننإ  ھل  لوقأو  ينوتسل ، ھیطعأ  نأ  لضفألا 

«. يكلم سیل  ھنإ  هدیرأ ، انأو ال  يتایح ، ةلیط  هرأ  مل  انأف  كلذ  لعفتلف  : » وللورام لاقو 

«. عوضوملا كلذ  ھتنیلف  ًانسح ، : » تلق

مزاللا ددعلا  سفنب  ًابلاغو  تادنتسم  عضب  درجم  بلطتی  نافیلوس  نوناقل  ًاعبت  صیخرت  جارختسا  نإ 
.رفس زاوج  جارختسال 

ىلإ اھضعب  نم  ادج  براقتم  لكشب  تعقو  دق  ةریثك  ةریغص  ءایشأ  لعلو  .يسیئر  لقعب  راكفألا  تبعل 
.ضعب

يھو ةزھاج ، ةلنوج  يدترت  يھو  ةبراقتم ، تاوطخ  يف  اھسفن  رجرجت  زوجعلا  راجلأ  سم  تلخد 
لباقلا ریغ  جاجزلا  نم  ناحول  دجوی  ناك  ملاعلاو  راجلأ  سم  نیبو  .نوتیابوین  يف  ةیكلملا  ةریمألا 

ایبص تنك  ذنم  ينفرعت  تناك  اھنإ  ثیحو  .ضیبلا  نم  ةتسد  ىلع  تمواسو  .غارف  امھنیبو  رسكلل ،
يننأل اھرورسو  اھتشھد  ىرأ  نأ  تعطتساو  .رخآ  ًائیش  نوكأ  نأ  نكمی  يننأ  اًدبأ  دقتعت  مل  يھف  اًریغص ،

.دوقنلا يقاب  باسح  نم  تنكمت 

اًمامتھا تدبأو  وللورام  ىلعو  نبلا  نوحاط  ىلع  اھتارظن  تقلزناو  ناثیإ .» ای  كل  اًركش  : » تلاق
.»؟ ناثیإ ای  كیبأ  لاح  فیك   » .امھیلكب ًایواستم 

«. راجلأ سم  ای  ریخب ، : » تلق

«. رطاشلا دلولا  اھیأ  يتایحت ، ھغلب  - »

..نمزلاب اھساسحإ  حیحصت  دیعأ  نأ  يونأ  نكأ  ملو  يتدیس .» ای  دیكأتلاب ، لعفأس  .يتدیس  ای  رضاح  - »
نوكی نل  .تاونس  ذنم  اھتبرھك  تمت  ھنأ  مغر  دحأ ، لك  ةلیل  اھدج  ةعاس  ألمت  لازت  اھنإ ال  نولوقی  مھو 
ةظحللا هذھ  نم  جتنی  نأ  ةرملاب ، ًائیس  نوكی  نل   – نمزلا اھب  فقوتی  نأ  ةلاحلا ، كلت  يف  ًائیس  رمألا 

.فرصنت نأ  لبق  نبلا  نوحاط  ةییحم  ةیدج  يف  اھسأرب  تأموأو  .ھل  ةیاھن  لیصأ ال 

.ھغدص يف  ھتبابس  رادأو  وللورام  اھلاق  اھلقع .» يف  ةلولخم  - »

«. اًصخش ىذألاب  بیصی  الو  صخش ، نم  كلذ  ریغی  ال  - »

.»؟ يفوتم كابأ  نإ  اھربخت  مل  اذامل  .يفوتم  كابأ  نإ  - »

تلطبأ ذنم  لیوط  تقو  ضقنی  ملو  .ھنع  لأست  ام  اًمئاد  يھو  .ىسنتس  اھنإف  ينتقدص ، اھنأ  ول  - »
«. زوجعلا ةزنعلا  كلت  ھتقیدص ، تناك  اھنإ  نولوقی ، مھو  .يدج  نع  لاؤسلا 

سم ساسحإب  طبترم  ام ، ببسل  ھسفن  كلامت  ھنكلو  اھلقع .» يف  ةلولخم  : » ھتظحالم وللورام  ىدبأ 
نیحو .اًدقعم  وأ  اًطیسب  لجرلا  نوكی  ىدم  يأ  ىلإ  فرعت  نأ  بعصلا  نم  .نمزلاب  يداعلا  ریغ  راجلأ 

وللورام نأ  ةسرامملاو ، ةداعلا  قیرط  نع  دقتعأ ، يننإو  .ًائطخم  ةداعلا  يف  نوكت  دكأتلا ، ةیاغ  يف  نوكن 



دق ثالثلا  تاقالعلا  نأ  دبالو  .ءارشلاو  قلمتلاو ، رمألا ، تاقالع : ثالث  ىلع  سانلاب  ھتالص  رصق  دق 
ةقالعلا دقف  يعم  ھلماعت  نم  ام  ةطقن  دنعو  .اھیلع  دامتعالاب  ھل  حمسی  امب  لاوحألا  بلغأ  يف  تحجن 

.ىلوألا

«. اًضیأ بیط  قیدص  كنأ  امك  بیط ، ىتف  كنإ  : » لاق

هربتخت الف  قیدصب  ظافتحالا  تدرأ  ول  : » لوقی نأ  داتعا  يدج ، ناك  يذلا  زوجعلا ، ناطبقلا  نإ  - »
«. اًدبأ

«. ءاكذ كلذ  - »

«. ایكذ ناك  دقل  - »

«. ركفأ تنك  ةسینكلا  يف  ىتحو  ىتف – ای  ركفأ ، دحألا  موی  ةلیط  تللظ  - »

رفوأ يكل  ةیضقلا  ترثأ  اذكھو  لقألا ، ىلع  كلذ  تدقتعا  وأ  ةوشرلا ، ةیلمع  نأشب  قلق  ھنأ  تفرعو 
.تقولا ھیلع 

.»؟ ھھ ةفیطللا ، ةیدھلا  كلت  يف  ركفت  تنك  - »

«. اًضیأ يكذ  كنإ  : » باجعإ يف  َّيلإ  علطتو  لجأ .» - »

«. يحلاصل لمعأ  ينلعجت  يتلا  ةجردلاب  ایكذ  تسل  - »

.»؟ ةنس ةرشع  يتنثا  ةلیوط –  ةدم  انھ  تیقب  دقل  - »

.»؟ كلذ دقتعت  الأ  رییغتلل ، تقولا  ناح  دقو  .ادج  ةلیوط  ةدم  كلذك ، ھنإ  - »

«. هدیقت نأ  نود  ءيش  يأ  تیبلا  ىلإ  اًدبأ  ذخأت  ملو  تایرثنلا ، نم  ءيش  يأ  اًدبأ  ذخأت  ملو  - »

«. يذخآم ىدحإ  ةنامألا  نإ  - »

«. فرعأو كیلع ، عجارأ  انأف  حیحص ، يلوق  نإ  .ةتكن  رمألا  نم  لعجت  ال  - »

«. ىرسیلا يترتس  ةبلق  ىلع  ةیلادیملا  كبشت  نأ  كناكمإب  - »

«. فرعأ انأ  قرست ، تنأ ال  كنكلو  لقأ – ضعبلاو  رثكأ ، ضعبلا   – قرسی دحاو  لك  - »

«. ھلمكأب لحملا  قرسأل  رظتنأ  تنك  امبر  - »

«. حیحص ھلوقأ  ام  نإ  حزمت  ال  - »

«. لخادلاب ام  عیملتلا  نوجعم  رھظأ  الإو  ادج ، اًریثك  ينعملت  الف  ةرھوج ، كلمت  تنأ  ویفلأ ، - »



.»؟ يكیرش نوكت  اذامل ال  - »

.»؟ يبترمب ءيش ؟ يأب  - »

«. ام ةقیرطب  كلذ  ىلع  لیاحتنس  - »

«. يسفن قرسأ  نأ  نود  كقرسأ  نأ  عیطتسأ  ذئنیحو ال  - »

«. قرست كنكلو ال  ىتف ، ای  يكذ  كنإ   » .زازعإ يف  كحضو 

«. ھلماكب لحملا  ذخأ  ربدأ  امبر  َّيلإ ، تصنت  مل  كنإ  - »

«. ىتف ای  نیمأ ، كنإ  - »

يفخت نأ  ویفلأ  ای  كل  لوقأ  يننإ  .دحأ  ينقدصی  ال  ةنامأ ، سانلا  رثكأ  نوكأ  امنیح  كل ، ھلوقأ  ام  كلذ  - »
«. ةقیقحلا لوقتو  كثعاوب ،

.»؟ ھلوقت يذلا  مالكلا  اذھ  ام  - »

«. نفلا الإ  هرسفی  نفلا ال  . Ars est celare artem» -

! وھ وھ ! وھ ! حاصو : .اًكحاض  رجفنا  ذئدعبو  ةلمجلا  كلتب  ھیتفش  كرحو 
«. بولطملا وھ  اذھو   Hic erat demonstrandum

.»؟ ةدراب الوكاكوك  ةجاجز  دیرتأ  - »

.ھتدعم ىلع  نیعطاقتم  ھیعارذ  حوطو  انھ »! ىلإ  ءيست  اھنإ  - »

«. نیسمخلا دعتت  مل  تنأف  ةئیدر ، كتدعم  لعجی  ام  نسلا  ربك  نم  غلبت  مل  تنأ  - »

«. ةئیدر ةدعمب  باصمو  نیسمخلاو ، ةیناثلا  يف  لب  - »

دقتعأ ماع 1920 . يف  كمودق  ناك  اذإ  رشع ، ةیناثلا  يف  تنأو  انھ  ىلإ  تئج  دقف  نذإ  ًانسح ، : » تلقو
«. ةیلقص يف  ركبم  نس  يف  ةینیتاللا  ةغللا  میلعت  نوأدبی  مھنأ 

«. نیلترملا ةقوج  يف  ایبص  تنك  : » لاق

: تلقف

يل طبنتستلف  .ویفلأ  .الوك  اكوك  ةجاجز  برشأس  .ةقوجلا  يف  بیلصلا  لمحأ  نأ  تدوعت  يسفن  انأو  - »
«. اًدوقن كلتمأ  يننأب ال  كرذحأ ، ينكلو  .اھیف  ركفأسو  ناكملا  اذھ  اھب  يرتشأل  ةلیسو 

«. اھطبنتسنس - »



«. دوقن ىلع  لصحأس  ينكلو  - »

: ةقر يف  ةینیتاللاب  وللورام  لاقو  .امھیسفن  الوحت  نأ  ناعیطتست  امھنأ ال  ادبو  يھجو ، ىلع  هانیع  تناك 
«. كب قثأ  يننإ  »

تعلطت فلخلا  ىلإ  اھتبلق  امنیحو  الوكاكوك ، ةجاجز  تحتف  .اھثعبم  ةمظعلا  نكت  مل  ةوق  يلخادب  تشاج 
.وللورام ينیع  ىلإ  ةینبلا  اھتایوتحم  لفسأ 

فیك : » ھیلع تیدان  ام ، عفادبو  .لحملا  جراخ  اًدعتبم ، رادتساو  يدی ، زھو  اھلاق  بیط .» ىتف  كنإ  - »
ھسفنل رركی  وھو  هریس  عباتو  دعب .» ينملؤی  دعی  مل  : » لاقو ةشھد ، ةرظنب  رادتساو  كعارذب »؟ رعشت 

«. دعب ينملؤی  دعی  مل   » تاملكلا

«. ةلومعلا كلت  ذخأت  نأ  كیلع  ناك  : » ًابرطضم داع 

.»؟ ةلومع يأ  - »

«. ةئاملا يف  ةسمخلا  - »

.»؟ اذامل - »

«. ةئاملا يف  ةتسب  كسمتت  نأ  بسحف  كیلع  ایجیردت ، ينكراشت  نأ  كنكمی  .اھذخأت  نأ  كیلع  ناك  - »

«. الك - »

.»؟ معن لوقأ  انأ  تنك  اذإ  الكب ، دصقت  اذام  - »

«. اھجاتحأ ينكلو ال  اھتذخأل ، اھتجتحا  ولو  .ویفلأ  ای  اھجاتحأ ، نل  - »

.ةقیمع ةدیھنت  دھنت 

ةثلاثلا نیب  داسك  ةرتف  دجوت  اًمئادو  .كلذك  ًافیفخ  نكی  مل  ھنكلو  حابصلا ؟ ماحدزا  سفنب  لیصألا  نكی  مل 
، ةیناث ةكرحلا  دوعت  ذئدعبو  اھببس ، ملعأ  الو  ةعاس - فصن  ىلإ  ثلث  نم  نوكت  ام  ًابلاغو   – ةعبارلاو

ءاشعلا ماعط  نورّضحی  تاجوزو  لمعلا ، نم  مھتویب  ىلإ  نیدئاع  اًسانأ  ةرملا  هذھ  يف  نئابزلا  نوكیو 
.ةظحل رخآ  يف 

الخ ىتح  ةجالثلا ، يف  ةصلصلاو  نبجلا  ىلإ  علطتی  وھو  رظتناو ، .ركیب  رتسم  لخد  داسكلا  ةرتف  يف 
يذلا عونلا  دیری ، ام  فرعت  يذلا ال  عونلا  نم  نیعیمتملا ، نیرتشملا  نم  امھالكو  نینوبز ، نم  لحملا 

.هورتشی نأ  مھنم  بلطیو  مھتعرذأ  نیب  ام  ءيش  زفقی  نأ  ًالمآ  اھعضی ، مث  ءایشألا  طقتلی 

.افرصناو نانوبزلا  ىھتنا  اًریخأو 

.»؟ رالود فلا  تبحس  يرام  نأ  تملع  لھ  ناثیإ ، : » لاق



«. كلذ لعف  يونت  اھنأ  ينتربخأ  دقل  .يدیس  ای  لجأ ، - »

.»؟ ھلجأ نم  اھدیرت  يذلا  ببسلا  ملعتأ  - »

لیلقب ثاثألا  باصی  .ءاسنلا  لاح  فرعت  كنإ  .روھش  ةلیط  ھنع  ملكتت  تناك  دقل  .يدیس  ای  دیكأتلاب ، - »
میدقلا ثاثألا  ربصی  دیدج ، ثاثأ  ىلع  لوصحلا  اھیف  نررقی  يتلا  ةظحللا  سفن  يف  نھنكلو  ىلبلا ، نم 

«. حلاص ریغ 

سمألاب كتربخأ  دقل  ءایشألا ؟ نم  عونلا  كلذ  لثم  ىلع  نآلا  دوقنلا  كلت  فرصت  نأ  ةقامح  اھنظت  الأ  - »
«. ام ةصرف  كانھ  نوكتس  ھنأ 

«. يدیس ای  اھدوقن ، اھنإ  - »

اھنأ قثاو  يننإو  .ةجیتنلا  دكؤم  رامثتسا  نع  ثدحتأ  تنك  .ناثیإ  ای  ةرماقم ، نع  ثدحتأ  نكأ  مل  يننإ  - »
«. ىرخأ فلأ  اھیدل  ًایقاب  لظی  مث  ةنس ، لالخ  يف  اھثاثأ  يرتشت  نأ  فلألا ، كلتب  عیطتست  تناك 

«. اھدوقن قافنإ  نم  اھعنمأ  نأ  قح  ھجوب  عیطتسأ  ال  ركیب ، رتسم  - »

.»؟ اھعانقإ عطتست  ملأ  اھءارغإ ، عطتست  ملأ  - »

«. اًدبأ ينم  اذھ  ثدحی  مل  - »

فقت يكل  كتدعاسم  يونأ  تنك  اذإو  .ةواخر  ودبی  كلذ  .ناثیإ  ای  كدلاو  كنأكو  ودبت  كلذ  يف  تنأ  - »
«. وخر تنأو  كعم  لماعتلا  عیطتسأ  الف  كیمدق ، ىلع 

«. يدیس ای  ًانسح ، - »

.اًدقن عفدت  مث  ةلمجلا  تالحم  ىلع  فللا  يونت  اھنإ  الك ، .ایلحم  اھقافنإ  يونت  اھنأكو  رمألا  ودبی  الو  - »
اھل رھظ  اذإ  اًدوجوم  نوكیس  ھنكلو  ربكأ ، اًرعس  يلحملا  عئابلا  بلطی  دق  .ھیقتنتس  ام  دحأ  فرعی  الو 

لاملا عضت  نأ  اھل  لق  وأ  ھعادیإ ! دیعت  اھلعجت  نأ  لواح  .ناثیإ  ای  لخدتت ، نأ  يغبنی  .ترتشا  امیف  بیع 
«. اًدبأ اذھ  ىلع  فسأت  نلو  .يدی  نیب 

«. يدیس ای  اھوخأ ، اھل  اھكرت  دوقن  اھنإ  - »

، ضماغ لكشب  نیواقرزلا  اھینیع  ترادأ  اھنكلو  .اھتبحس  نیح  اھعانقإ  تلواح  دقو  كلذ  فرعأ  - »
انھ نوكی  نأ  نود  كانھو  انھ  ةرظن  يقلت  نأ  عیطتست  الأ  كانھو ، انھ  ةرظن  يقلت  نأ  دیرت  اھنإ  تلاقو 

«. ملعت يھ ال  تناك  اذإ  اًدیج ، اذھ  ملعت  نأ  كیلع  رالود ؟ فلأ  اھبیج  يف 

«. انجوزت نأ  ذنم  دوقن  يأ  كلتمن  ملف  .ركیب  رتسم  ای  اذھب  ةربخ  يأ  َّيدل  تسیل  ھنأ  بسحأ  - »

ةداع نإ  .ةلیوط  ةدم  ءيش  اھنم  مكیدل  ىقبی  نلف  الإو  ًاعیرس ، ملعتتو  ملعتت  نأ  كب  ردجی  ًانسح ، - »
«. ءاسنلا ضعب  عم  تاردخملا  لثم  قافنإلا 



«. يدیس ای  ةداعلا  هذھ  ةیمنتل  ةصرفلا  يرامل  حتت  مل  - »

«. ةلتاق ىلإ  لوحتتسو  ءامدلا  قوذتت  بسحف  اھعد  اھیمنتس ، اھنإ  ًانسح  - »

«. كلذ ينعت  كنظأ  ال  ركیب ، رتسم  - »

«. اًضیأ ھینعأ  يننإ  - »

«. كلذل ةرطضم  تناك  دقو  دوقنلا ، ىلع  اًصرح  اھنم  رثكأ  طق  ةجوز  دجوت  مل  - »

ىلع لوصحلا  يونت  تنك  اذإ  .ناثیإ  ای  يلمأ  كیف  باخ  يذلا  تنأ  ھنإ  : » لاقو ةعبوز ، راثأ  ام  ببسلو 
ةریصق ةرتفل  دیدجلا  ثاثألا  لجؤت  نأ  كتعاطتساب  ناك  .كتیب  دیس  نوكت  نأ  كیلع  يغبنیف  ةناكم  يأ 

«. ىرخأ

نأ اوعاطتسا  امبر  فراصملا  لاجر  نأب  ةركفلا  يل  ترطخو  عیطتست » اھنكلو ال  عیطتسأ ، تنك  - »
لالخ فورظملا  ىری  نأ  ھعسو  يف  نأبو  دوقنلا ، رھظتو  سكإ  ةعشأ  لثم  حبصتل  مھنویع  اوبردی 

«. ركیب رتسم  ای  اھعانقإ ، لواحأس   » .يبایث

.»؟ نآلا لزنملاب  يھ  لھ  .ًالعف  اھتفرص  دق  نكت  مل  اذإ  اذھ  - »

«. نوتبماھ جدیر  ىلإ  سیبوتوألا  لقتستس  اھنإ  تلاق  - »

!«. عیضت رالود  فلأ  يھ  اھ  میحرلا ! يھلإ  ای  - »

«. لاملا سأر  ضعب  اھیدل  لاز  ام  نكلو  ًانسح ، - »

«. دوقنلا يھ  ةدیحولا  كلوخد  ةلیسو  نإ  .ةطقنلا  يھ  كلت  تسیل  - »

«. دوقنلا بلجت  دوقنلاو  : » ةموعن يف  تلقو 

ةیقبلا ةلیط  ةلاقب  يف  ًافظوم  لظتس  ةعئاض ، ةزوإ  نوكتسو  كیرظان  نع  كلذ  دعبا  .باوص  كلذ  - »
«. كتایح نم  ةیقابلا 

«. ثدح اذھ  نأل  فسآ  يننإ  - »

«. نوناقلا قبطت  نأ  لضفألا  نم  ًانسح ، - »

نأب ةركفلا ، دوقنلا  بسك  نع  سمألاب  كثیدح  اھاطعأ  امبر  .يدیس  ای  تاكحضم ، ءاسنلا  نإ  - »
«. لھس اھیلع  لوصحلا 

«. ءيش يأ  ىلع  لوصحلا  عیطتست  نل  اذھ  نودب  ھنأل  ةقیقحلا ، اھل  حضوأ  ًانسح ، - »

.»؟ يدیس ای  ةدراب  الوكاكوك  ةجاجز  لوانتتأ  - »



«. لجأ -«

نم ةعونصملا  تالحرلا  باوكأ  نم  اًسیك  حتفأ  نأ  َّيلع  ناكو  .ةجاجزلا  نم  اھبرش  عیطتسی  نكی  مل 
.عجارتملا دعرلاك  توصب  مغمغ  دقف  ًالیلق ؛ ھتدح  نم  الوكاكوكلا  تأدھ  دقو  قرولا ،

نأ كیلع  : » ھبضغو ھتالوكاكوك  علتبی  نأ  ھیلع  ناكو  عطاقتلا ، دنع  نكسی  نمم  ناتیجنز  ناتدیس  تلخد 
دق قنحلا  ناك  ام  اذإ  تبجعو  .ھتیب  ىلإ  بھذیل  عراشلا  ربعو  اًجراخ  اطخو  ةیشحو  يف  اھلاق  اھملكت »

ھتداع دقف  دق  ھنأب  سحأ  ھنأل  ًاقناح  ناك  ھنظأ  الك ، .كلذك  رمألا  نظأ  يننكلو ال  ًاباترم ، ناك  ھنأل  ھكلمت 
.رماوألا رادصإ  يف 

.كتحیصنب ذخأی  امدنع ال  ام ، صخش  ىلع  قنحلا  ككلمتی  نأ  نكمیو 

ءافرظ سانأ  مھو  نینولملا  نم  ةعامج  نطقت  عطاقتلا ، دنع  كانھو  .نیتحرم  ناتیجنزلا  ناتدیسلا  تناك 
نیح نم  ةنراقملل  ءایشأ  ءارشب  نوموقی  مھو  صاخلا ، مھلحم  مھل  نأل  اًریثك  انم  نورتشی  مھو ال  .ادج 

راعسألا يف  نمواسی  نھو  .ادج  ریثكلا  مھفلكی  يرصنعلا ال  مھءالو  ناك  اذإ  ام  اوریل  بسحف ، رخآل 
ةمیقتسملا ةلیوطلا  ناقیسلا  كلت  نھل  تالیمج ، ءاسن  اًضیأ  نھو  ببسلا ، مھفأ  انأو  نیرتشی ، امم  رثكأ 

ھحورو يرشبلا  نئاكلا  مسجب  ةلوفطلا  ةرتف  يف  ةیذغتلا  ءوس  ھلعفی  نأ  نكمی  ام  بیجعل  ھنإ  .ةقیشرلا 
.لامجلاب قلعتی  امیف 

«. تقولا ضعب  رخأتأس  يتمامح ، ای   » .يرامب اینوفیلت  تلصتا  ةرشابم  قلغلا  لبق 

«. رتسامروفلا يف  يجرام  عم  ءاشعلا  لوانتنس  اننأ  ىسنت  ال  - »

«. ركذأ يننإ  - »

.»؟ رخأتت نأ  يونت  ىتم  ىتح  - »

«. ءانیملا يف  ةكاركلا  ىلإ  علطتأو  ىشمتأ  نأ  دیرأ  .ةقیقد  رشع  سمخ  وأ  رشع  - »

.»؟ اذامل - »

«. اھئارش يف  ركفأ  - »

!«. هوأ - »

.»؟ كمسلا ضعب  كل  رضحأ  نأ  ينم  نیدیرتأ  - »

«. عابی ام  لك  وھ  ًابیرقت  كلذف  جزاطلا ، حطلفملا  ردنولفلا  كمس  ضعب  تدجو  اذإ  ًانسح ، - »

«. ھیلإ عرھأس  ًانسح ، - »

«. رتسامروفلا فرعت  تنأف  .كسبالم  ریغتو  محتست  نأ  كیلع  نوكیس  .أكلتت  نآلاو ال  - »



فلأ نیقفنت  كتكرت  يننأل  ھبضغ  ماج  ركیب  رتسم  َّيلع  بص  دقل  .يتبیبح  ای  يتولح ، ای  رخأتأ ، نل  - »
«. رالود

!«. زوجعلا ةزنعلا  كلذ  - »

«. ًاناذآ ناردجلل  نإ  يرام ! - »

«. عیطتسی ام  لعفی  نأ  ھل  لق  - »

«. ةیبغ كنأ  دقتعی  ھنإف  ةفاضإلابو ، .عیطتسی  ھنكلو ال  - »

.»؟ اذام - »

«. نوكأ فیك  نیفرعت  تنأو  ...وخر  وخر ، يننأو  - »

.رورسلا نم  ردق  ربكأ  يحور  يف  ثعبت  تناك  يتلا  كلت  ةولحلا ، ةشعترملا  اھتكحض  كحضت  تناك 

تقلع نیح  لجر ! ىلع  اذھ  عقو  نوكی  فیك  تیبلا » ىلإ  عرسأ  .يزیزع  ای  تیبلا ، ىلإ  عرسأ  : » تلاق
ةلاح دجوت  تناك  اذإ  دحاو ، تقو  يف  دیعسو  كلاھتمو  فیعض  انأو  هراوج  ىلإ  تفقو  نوفیلتلا ، ةعامس 
نوكی نأ  نكمی  فیك  وأ  ركذتلا ، عطتسأ  مل  نكلو  يرام ، لبق  لاحلا  ناك  فیك  ركذتأ  نأ  تلواح  .كلتك 

ةرتف يف  دحاو  لك  نأ  نظأو  .داوسلا  اھطوحی  ةایح  نوكیس  ھنأب  الإ  هروصت ، عطتسأ  ملو  اھنودب ، لاحلا 
«. يلراش ای  اًعادو ، ، » يدھاش نوكی  نأ  نكمیو  .هربق  دھاش  بتكی  ىرخأ  وأ 

اھءوض فرتغت  تناك  ةمخض  ةربغم  ةباحس  نكلو  ةیبرغلا ، لالتلا  لفسأ  تردحنا  دق  سمشلا  تناك 
دبزلا تاذ  تاجوملا  تراص  نأ  ةجردل  ھفلخ ، رحبلا  ىلعو  جاومألا ، زجاحو  ءانیملا  ىلع  ھیقلتو 

لتك ثالث  نم  نوكتت  ةنیدملا ، فیصر  راوجب  ءاملا  يف  يتلا  ةیبشخلا  زئاكرلا  تناك  .دورولاك  ءارمح 
ىلعو .ءاتشلا  جلث  قزمتل  راطم  جاربأ  اھناك  ردحنتو  دیدحلا ، نم  ریس  ةمقلا  دنع  اھطبری  بشخلا  نم 
ةبئاش ھبوشت  ال  ضیبأ  رادص  وذ  ركذ ، ًابلاغ  وھو  كارح ، الب  سرون  رئاط  فقو  اھنم  لك  ةمق 
بسح هریجأتو  ھعیب  عیطتسیو  ھناكم ، كلمی  اھنم  لك  لھ  لءاستأل : ينإو  .نیفیظن  نییدامر  نیحانجو 

ةلیط مھتفرع  دقو  نیدایصلا ، لك  فرعأ  انأو  .ءانیملا  لخادب  دیص  براوق  ةعضب  كانھ  تناك  ھتئیشم ؟
ةجزاط تاكمس  عبرأ  تعتباو  .ردنولفلا  كمس  ىوس  مھیدل  نكی  مل  .باوص  ىلع  يرام  تناك  يتایح ،
ةیرقفلا ةلسلسلا  لوط  ىلع  قلزنی  ھنیكسو  حئارش ، يل  اھعطقی  ناك  امنیب  تفقوو  ناجولوج »  » نم
: دیكأ دیحو  ثیدح  عوضوم  دجوی  عیبرلا  يفو  .ءاملا  يف  نوكت  نیح  اھب  قلزنت  يتلا  ةلوھسلا  سفنب 

كمس لصیس  قلایللا  رھزت  امدنع  : » لوقن نأ  انتداع  تناكو  ةیقرشلا ؟ ئطاوشلا  كمس  لصیس  ىتم 
ةیقرشلا ئطاوشلا  كمس  نأ  يل  ودبی  .لوقلا  اذھ  ىلع  دمتعت  نأ  عیطتست  كنكلو ال  ةیقرشلا .» ئطاوشلا 

ةدحاو ىلع  لصحت  نیح  لیمج  كمس  نم  ھل  ایو  .هوتل  فرصنا  دق  ناك  ھنأ  وأ  يتایح ، ةلیط  لصی  مل 
يف يرجی  نكی  مل  ًانسح ، .ةبیط  ھتحئارو  ةضفلا ، لثم  يضفو  فیظنو ، طقرملا ، نوملسلاك  قیشر  ھنم 

.ھنم ةدحاو  ولو  ناجولوج »  » كسمی ملف  انھایم ،



ھبرقی خافنلا ال  كمسلا  هوعدت  امنیح  كحضملا ، ءيشلاو  .خافنلا  كمسلا  بحأ  يننإف  انأ ، امأ  : » وج لاقو 
«. ھلجأ نم  نئابزلا  لتاقتیسو  رحبلا ، چیرارف  ھمس  نكلو  دحأ ،

.»؟ وج ای  كتنبا ، لاح  فیك  - »

«. ينلتقی اذھ  نإ  ةیناث ، لوبذلا  يف  ذخأت  مث  نسحتلا ، اھیلع  ودبی  هوأ ، - »

«. كلجأ نم  فسآ  يننإ  .ادج  ئیس  اذھ  - »

«. ھلمع نكمی  ام  ةمث  كانھ  ناك  ول  - »

«. وج ای  يبح  اھغلب  ..تاكمسلا  ھیف  طقسأ  اًسیك ، كیلإ  ةنیكسملا ! ةلفطلا  ...فرعأ  - »

ای كلذ  لعفأس  : » لاقو ام ، ءاود  ام ، ًائیش  ينم  صلختسی  نأ  يف  لمأی  ناك  ول  امك  ينیع  يف  ًالیوط  رظن 
«. اھغلبأس .ثیإ 

فادصألاو نیطلا  رفحت  ةقالمعلا  اھتمیرب » و« لمعت ، ةدلبلا  ةكارك »  » تناك جاومألا  زجاح  فلخ 
فلخ ئطاشلا  ىلع  اھفذقتو  تاماوع ، ىلع  ةروسام  لالخ  ةراذقلا  تاخضملا  عفدت  امنیب  ةیرحبلا ،
تقلع امك  اھریس ، حیباصم  كلذكو  ةءاضم  اھلیغشت  راونأ  تناك  .راقلا  نم  تدوسا  يتلا  زجاوحلا 

ھیعارذ دنسیو  ةعدیمو ، ءاضیب  ةعبق  يدتری  بحاش  خابط  كانھ  ناك  .لمعت  اھنأ  انیبتل  ناوارمح  ناترك 
تناك .ةجئاھلا  ةجوملا  يف  قصبی  ام  ًانایحأو  ركعلا ، ءاملا  لفسأ  ىلإ  علطتیو  بیضقلا  ىلإ  نیتیراعلا 

ذنم تتام  يتلا  تاراحملاو  ةنتنلا ، نیطلا  ةحئار  ةكاركلا »  » دنع نم  بلجتو  ئطاشلا ، ىلإ  بھت  حیرلا 
ترادتساو .حافت  ةریطف  يف  ةفرق  زبخ  نم  ةثعبنملا  ةولحلا  ةحئارلا  عم  ةثولملا  باشعألاو  دیعب ، دمأ 

.ةانقلا يف  رفحت  يھو  لالج ، يف  ةمخضلا  ةكاركلا » »

.ءوضلا تدقفو  تبرتقا  مث  قفشلا ، ءوض  ریغص  تخی  ةعرشأ  تطقتلا  ةیدرو ، ةضمو  يفو  ذئنیحو 
ةقرفلا ةعاقو  میدقلا ، تخیلا  يدانو  ةدیدجلا ، ةیرحبلا  راد  ًافلخم  فلخلا  ىلإ  تردتسا  مث  اًدئاع ، تلوجتو 

.اھتاجرد راوجب  ةطبارلاو  ءالطلا  ةینبلا  اھعفادمب  ةیكیرمألا 

، ةنوزخملا براوقلا  ءالط  نولواحی  مھو  براوقلا ، ةحاس  يف  ةرخأتم  ةعاس  ىلإ  نولمعی  اوناك 
ءالطلل ةیناث  مھداعأ  دق  ركبملا  عیبرلا  يف  يداعلا  ریغ  دربلا  ناك  .مداقلا  فیصلا  ةھجاومل  اھدادعإو 

.عیملتلاو

ةیمانلا باشعألا  تاذ  ضرألا  ةعقب  لالخ  اًردحنم  ٍذئدعبو  براوقلا ، عناصم  اًزواجتم  اًعرسم  ترس 
اًمیدق ًانحل  ترفصو  عضاوتملا ، يناد  خوك  ىلإ  اًھجتم  ءطب  يف  تدع  ٍذئدعبو  ءانیملا ، ةفاح  ىلإ  اًھجتم 

.ھتبغر سكع  ىلع 

نأ هارأ ، تنك  ول  امك  نیقیلا  ملع  ملعأ  تنك  ينكلو  ًایواخ ، ھخوك  ناك  دقف  كلذ ، يف  بغری  مل  ھنأ  ادبو 
.ناكملا لوح  ترثعبت  يتلا  ةمخضلا  ةعبرملا  عوذجلا  نیب  امبرو  باشعألا ، نیب  ًایفتخم  دقری  ناك  يناد 

قوف ھتدنسأو  يبیج  نم  ينبلا  فورظملا  تلوانت  دقف  فرصنأ ، املاح  دوعیس  ھنأ  ملعأ  تنك  يننإ  ثیحو 



: قیقر توصب  تیدان  نیح  ةدحاو ، ةظحلل  ادع  ام  رفصأ ، لازأ  انأو ال  اًدعتبم ، تفرصناو  رذقلا  ھشارف 
، كولروب هاجتا  يف  مث  عراشلا  ىلإ  اًدئاع  رفصأ  يقیرط  يف  ترسو  اًدیعس .» اظحو  يناد ، ای  اًعادو  »

.يلوھ لآ  تیب  يلزنم : ىلإ  لاحلا  سفنبو  ملإ ،»  » عراشلا ىلإ  ةمخفلا  تویبلا  تزواجتو 

ةمخض حایرو  ضاقنألا ، طسو  ءطبو  ءودھ  يف  رودت  تناك  ةفصاع ، بلق  يف  يرام  يتزیزع  تدجو 
ضیبألا نولیانلا  نم  عونصملا  يلخادلا  اھئادر  سبلت  يھو  ریمدتلا  ةیلمع  ریدت  تناك  .اھلوح  نم  بھت 

مخض عیطق  ھنأكو  اھسأر  قوف  رعشلا  كباشم  لوح  فتلا  دق  ًاثیدح  لوسغملا  اھرعش  ناك  اھفخ ، يدترتو 
عیطتسن نكن  ملف  معطم ؛ يف  ءاشعلا  لوانتل  انجرخ  ىتم  ركذتأ  نأ  عیطتسأ  .ةعیضرلا ال  ریزانخلا  نم 

ةفاح ىلإ  مھلصوأو  لافطألا ، يشحولا  يرام  لاعفنا  جاھأ  دقو  .ةداعلا  اندقف  مث  نمو  ھفیلاكت  عفد 
ةحول تناكو  .رماوألا  تغلأ  مث  رماوألا ، مھل  تردصأو  مھتلسغو ، مھتمعطأ ، دقل  .يصخشلا  اھراصعإ 
يرام تناك  .يساركلا  روھظ  ىلع  ةقلعمو  ةیوكم  ةمیقلا  ةزیزعلا  يسبالمو  خبطملا ، يف  ةبصتنم  يكلا 

دح رورسلا  امھب  غلب  دق  نالفطلا  ناك  .ھیوكت  تناك  بوث  ىلع  ةاوكملاب  رمتل  اھضكر  ءانثأ  يف  فقوتت 
.رماوألا ایقلت  دق  اناك  امھنكلو  الكأی ، الأ 

اھتسسحتو ةلاقب - لحم  يف  فظومل  ةبسنلاب  بیط  ددع  اذھو  « – نسحألا للحلا   » ىمست للح  عبرأ  َّيدل 
نایرودو ةولحلا ، ناورب  جروجو  ةقیتعلا ، ءاقرزلا  اھؤامسأ : تناك  .يساركلا  روھظ  ىلع  يعباصأب 

.نكاسلا ناصحلا  وأ  ءادوسلا  زانجلا  ةلحو  يارج ،

.»؟ يتنضاح ای  يدترأس ، ةدحاو  يأ  - »

نوكت نأ  نكمی  اھنإ  لوقأ  نأ  يدوب  .نینثإلا  ةلیل  اھنأ  امك  ةیمسر ، تسیل  اھنإ  ًانسح ، هوأ ! يتنضاح ؟ - »
«. ةیمسر ودبت  نأ  نود  يفكی ، ام  ةیمسرلا  نم  اھیفف  نایرود ، لجأ  نایرود ، وأ  ةولحلا ، ناورب  جروج 

.»؟ ةطقنملا ةیریرحلا  نویبابلا  يتطبر  عم  - »

«. ًاعبط - »

«. كلذ ىلع  ادج  نسلا  ریبك  تنأف  نویبابلا ! يدترت  نل  تنأ  اباب !  » .ةلخاد نیلیإ  تعفدنا 

«. شئاطو حرمو  باش  يننإ  .كلذك  تسل  يننإ  - »

«. مكعم بھذأ  نل  يننأل  ةدیعس  يننإ  .كحضم  زنع  رئاط  نوكتس  - »

.»؟ زوجع زنع  يننأ  ةركف  كل  ترطخ  نیأ  نم  .اًضیأ  انأو  - »

«. نویباب ءادترا  ىلع  ادج  نسلا  ریبك  كنكلو  اًزوجع ، تسل  كنإ  ًانسح ، - »

«. ةئیدر ةریغص  ةیعجر  تنأ  - »

«. اًكحضم اًزنع  نوكت  نأ  يف  بغرت  تمد  ام  ًانسح ، - »

«. شارفلا ىلع  اًصیمق  كل  تجرخأ  دقل  .محتسی  نأ  ھیلعف  ھنأشو ، كدلاو  يعد  - »



«. اكیرمأ بحأ  انأ   » يتلاقم فصتنم  ىلإ  تلصو  دقل  : » نالآ لاقو 

«. مداقلا فیصلا  يف  لمعب  كقاحلإ  يونأ  يننأل  نسح ، اذھ  - »

.»؟ لمع - »

«. لحملا يف  - »

«. ادج اًسمحتم  دبی  مل  هوأ ! - »

نینامثلاو ةسمخلا  ءایشألا  يرام  ترركو  .ًائیش  لقت  ملو  انھابتنا  تعرتسا  اھنكلو  اھمف ، نیلیإ  تحتف 
ذخآل جردلا  انأ  تدعصو  انجورخ ، ءانثأ  يف  اھولعفی  ال  وأ  اھولعفی ، نأ  لافطألا  ىلع  يغبنی  يتلا 

.يمامح

، ةطقنملا ءاقرزلا  ةدحولا  ةیریرحلا  يتطبر  ةطقنملا ، ةیریرحلا  ءاقرزلا  ةزیزعلا  يتطبر  دقعأ  تنك 
: ةفیخم ةثونأ  يف  تلاقو  لخادلا ، نم  بابلا  ىلإ  نیلیإ  تدنتسا  نیح 

«. نسلا يف  رغصأ  تنك  ول  ةءادرلا ، اذھ  لثمب  نوكت  نل  »

«. يتزیزع ای  اًسیعت ، ًاتقو  اًدیعس  اًجوز  نیحنمتس  كنإ  - »

«. اھنودتری ایلعلا ال  ةسردملا  يف  ةمدقتملا  لوصفلا  ةبلط  ىتح  لب  - »

«. اھیدتری نالیمكام  ءارزولا  سیئر  نكلو  - »

.»؟ باتك نم  ام  ءيش  لقنی  نأ  اشغ  ربتعی  لھ  اباب  .فلتخم  كلذ  - »

.»؟ يحضوأ - »

.»؟ كلذ نوكی  اذامف  باتك ، نم  ةدام  تلقنو  يلاقم  بتكأ  تنك  ول  اًصخش ، نأ  ول  ًانسح ، - »

«. كلذ لعف  ةیفیك  ىلع  رمألا  دمتعیس  - »

«. حضوأ .تلق  امك  لوقأ  - »

.»؟«  انأ تلق  املثم  نینعت » الأ  - »

«. معن - »

فیضت نأ  نكمیف  اھبتك ، يذلا  نم  ھیف  نیلوقت  ًالییذتو  اھلوح  نیریغص  نیسوق  تعضو  ول  ًانسح ، - »
نآلاو .تاراتخم  نكی  مل  نإ  تاسابتقا  اكیرمأ  يف  بتكی  ام  فصن  نأ  دقتعأو  .اًذوفنو  ةباھم  عوضوملل 

.»؟ يتطبر كبجعت  لھ 

«. تامالعلا كلت  عضت  مل  كنأ  ضرتفا  - »



.»؟ كلذك سیلأ  كلذ ، يلعفت  مل  تنأ  .ةقرسلا  نم  رخآ  عون  يأ  لثم  ةقرس  ریصت  ذئنیح  - »

«. الك - »

.»؟ كتلكشم يھ  امف  نذإ  - »

.»؟ نجسلا يف  كوعضی  نأ  مھنكمی  لھو  - »

.»؟ يتطبر يف  كیأر  ام  نآلاو  .يتنبا  ای  اذھ ، يلعفت  .اھلباقم ال  يف  دوقن  ىلع  تلصح  اذإ  نكمم –  - »

«. ًاقالطإ كمئالت  اھنأ ال  دقتعأ  : » تلاق

عانقب ھل  تیتأ  يننأ  نیتفراطلا  نینیعلا  اذ  كاخأ  يربخت  نأ  كنكمیف  نیرخآلاب ، قاحللا  نیونت  تنك  اذإ  - »
«. ھیلع راعلا  لحیلو  يمادلا ، سوام  يكیم 

«. ایقیقح ءاغصإ  يغصت  ال  اًدبأ ، َّيلإ  يغصت  كنإ ال  - »

«. ًالعف يغصأ  يننإ  لب  - »

«. كلذ ىلع  فسأتسو  .لعفت  تنأ ال  الك ، - »

«. ةزوإلل يمالس  يغلب  .ادیل  ای  اًعادو  - »

.تانب ىلإ  نلحتسی  نیح  يننلتقی ، تانبلاو  .ةبغرلا  اھتنمسا  ةلفط  اھنإ  لساكت ، يف  تدعتبا 

.اھماسم نم  قثبنی  ءایض  عشی  ناك  اھلخاد  نمو  .ةقلأتمو  ًالعف  ةلیمج  ًالعف ، ةلیمج  يرام  يتجوز  تناك 
، انقوف صقارتت  عراشلا  راونأو  ةقناعتملا  راجشألا  تحت  ملإ »  » عراش يف  ریست  يھو  يعارذ  تلوانتو 

ىلإ لصت  نیح  ةلیصألا  لیخلا  تاوطخك  ةقیقر  ةلاتخم  تاوطخ  يف  كرحتت  تناك  انیقاس  نأ  مسقأو 
.قابسلا زجاح 

«. كیدانی میظعلا  ملاعلا  نإ  امور ! ىلإ  يتأت  نأ  يغبنی  - »

.انتنبا ىلع  فرشلا  غبسی  لكشب  تكحض  اھنأ  مسقأو  .تكحضف 

«. يتزیزع ای  ةددعتم ، تارم  جرخنس  - »

.»؟ ىتم - »

«. ءاینغأ ریصن  نیح  - »

.»؟ كلذ متی  ىتمو  - »

«. ءاذحلا ءادترا  ةیفیك  كملعأسو  .ًالاح  - »



.»؟ تارالود ةرشعلا  ةئف  نم  قروب  كتراجیس  لعشتس  لھو  - »

«. نیرشعلا ةئف  نم  لب  - »

«. كبحأ يننإ  - »

«. اًمامت يننیجرحت  تنأف  كلذ ، يلوقت  نأ  يغبنی  الو  .يتدیس  ای  روشق ، اھنإ  - »

حاولأ ذفاون  يھو  عراشلا ، ىلع  لطت  ةسوقم  ذفاون  رتسامروفلا  باحصأ  بكر  ةلیوطلاب  تسیل  ةرتف  ذنم 
– كلذك ادب  دقو   – ًالیصأو ًاقیتع  ودبی  ناكملا  لعجتل  تممص  دقو  تانینقلا ، جاجز  نم  ةریغص  ةعبرم 

دحأف .فتلملا  جاجزلا  ببسب  ریغتت  مھھوجو  لاكشأ  تناك  لخادلاب ، دضانملا  ىلإ  نیسلاجلا  سانلا  نكلو 
رمع نم  دیزی  ناك  ھلك  اذھ  نكلو  ةغراف ، ةریبك  نیع  ھنأكو  رخآ  ھجوو  كف ، ھنأكو  ھلك  ودبی  هوجولا 

ایلیبوللا باشعأو  قونرغلا  راقنم  تاتابن  ھیلع  ھیفضت  تنك  ام  اًضیأ  كلذو  .قیتعلا  رتسامروفلا  ةلاصأو 
.ذفاونلا لفسأب  يتلا  ضاوحألا  يف  ةعورزملا 

رتسم ىعدی  صخش  اھقیفر ، انل  تمدقو  .اھلمانأ  فارطأ  ىلإ  ةفیضم  انراظتنا ، يف  يجرام  تناك 
رتسم ىلع  ادب  دقو  .فیرلا  نم  دیس  نذأ  اھنأك  نانسأ  ھل  تأیھتو  سمشلا  ھتحول  كرویوین ، نم  جوتراھ 

ھتكراشم يھ  تناك  ناسحتسا ، ةكحضب  ةلمج  لك  ىلع  بیجی  ناك  ھنكلو  لجخلاو ، ءاوطنالا  جوتراھ 
.ةئیدر ةكراشم  نكت  ملو  ثیدحلا ، يف 

.»؟ كلاح فیك  : » يرام تلاق 

.جوتراھ رتسم  كحضو 

«. ةرحاس كتقیفر  نأ  ملعت  نأ  مشعتأ  : » تلقو

.لاح ریخ  يف  اننأب  رعشن  ًاعیمج  انكو  .جوتراھ  رتسم  كحضو 

«. كانھ يتلا  كلت  ةذفانلل ، ةرواجم  ةدضنم  تبلط  دقل  : » يجرام تلاق 

«. يجرام ای  ةصاخ ، اًروھز  نوعضی  اًضیأ  مھتلعج  دقو  - »

«. كفطع لك  درأل  ام  ًائیش  لعفأ  نأ  يلع  ناك  يرام ، - »

لك يف  كحضی  جوتراھ  رتسم  ناكو  يجرام ، انتسلجأ  نأ  دعبو  ءانثأ  يف  لاونملا  اذھ  ىلع  اترمتساو 
.دعب امیف  نكلو  ھنم  ةملك  اھب  صلختسا  ةطخ  تمسرو  .يكذ  لجر  ھنأ  حضاولا  نم  ةظحل ،

ةضضفم ودبت  ةضفلا  نم  تسیل  يتلا  تایضفلا  تناكو  ادج ، ءاضیبو  ةعئار  ودبت  ةدعملا  ةدئاملا  تناك 
.دئاز لكشب 

«، مأ ال هومتدرأ  ءاوس  ينیترام  لوقأ  انأو  ةسیئرلا ، يننأ  ينعی  كاذو  ةفیضملا  يننإ  : » يجرام تلاق 
.جوتراھ رتسم  كحضو 



رشق نم  ةیوتلم  حئارش  اھعمو  رویطلا ، تامامحك  ةریغص  ًاباوكأ  نكت  مل  ينیتراملا ، سوؤك  تءاجو 
كلذ دعبو  طیسبلا ، هردخ  ثعبو  ءامدلا ، صاصم  شافخلا  ةضع  لثم  اًعذال  لوألا  ھقاذم  ناك  .نومیللا 

.بیط ءيش  ىلإ  ھبرش  لاحتسا  سأكلا  ةیاھن  برقو  بارشلا ، معط  قر 

«. بارشلا ةدوج  لثمب  سیل  ھنكلو  انھ ، دیج  ماعطلا  .نیسأك  لوانتنس  : » يجرام تلاقو 

نیتراملا نم  يناثلا  كسأك  لوانتت  نأ  ھیف  كنكمی  راب ، حتفل  اًمئاد  ططخأ  تنك  فیك  تصصق  ذئدعبو 
.ةورث عمجأس  تنك  اًمتحو  .بسحف 

غضمأ لازأ  تنك ال  نیح  ىرخأ ، رویط  تامامح  ةعبرأ  انتدئام  قوف  ترھظو  جوتراھ ، رتسم  كحضو 
.ىلوألا نومیللا  ةحیرش 

اًضفخنم ھتوص  ناك  يناثلا ، ھبارش  نم  ةفشر  لوأ  عم  مالكلا  ىلع  ةردقلا  جوتراھ  رتسم  ىدل  تمن 
ھبغری ال  تاجتنملا  نم  عونل  وعدی  لوجتم  لیكو  وأ  نغم  وأ  لثممل  نوكی  يذلا  كلذ  لثم  ًابذبذتم ،

.ساعنلل وعدی  ًاتوص  ھیمست  نأ  ىتح  كناكمإبو  .سانلا 

«. دعب فلتت  مل  ةرحاس  ةدلب  اھنإ  .انھ  لامعألا  لاجر  نم  كنإ  لوقت  تنھ  جنای  زسم  : » لاق

نإ : » تلاقو ثیدحلا ، ةفد  يجرام  تلوانت  نیح  طبضلاب ، يلمع  ةعیبط  ھل  لوقأ  نأ  كشو  ىلع  تنكو 
«. دلبلا اذھ  يف  لبقتسملا  ةوق  وھ  يلوھ  رتسم 

.»؟ يلوھ رتسم  ای  لمعت ، لقح  يأ  يفو  اذكھ ؟ - »

يف ناك  ملعت .» امك  ةفوشكم  ةقیرطب  سیل  نكلو  قالطإلا ، ىلع  ءيش  لك  ..ءيش  لك  : » يجرام تلاقف 
دق نیرخآلا  نأ  تمكح  اذكھو  اھوسكی ، أدب  دق  قلأتلا  ناك  يرام  ينیع  ىلإ  تعلطتو  .بارشلا  قلأ  اھنیع 

.يجرام لقألا  ىلع  وأ  يتأت ، نأ  لبق  بارشلا  سوؤك  نم  اًجوز  الوانت 

«. هراكنإ ةمھم  نم  ينذقنی  كلذ  ًانسح ، : » تلق

«. ةكرعملا فصن  كلذو  ةعیدب ، ةجوز  كل  نإ   » .ھتكحض ىلإ  جوتراھ  رتسم  داعو 

«. ةكرعملا لك  كلذ  لب  - »

«. رجاشتن اننأ  دقتعی  ھلعجتس  ناثیإ ، - »

.ينیع فلخ  ىلعأ  ىلإ  زفقی  ءفدلاب  تسسحأو  سأكلا  فصن  تعرتجاو  لعفن »! ًالعف  اننإ  هوأ ، - »
.ةریغصلا ةذفانلا  تاعیبرت  ىدحإ  يف  ةجاجزلا  عاق  ىلإ  علطتأ  تنكو 

يننأل ایتاذ ؛ ایسیطانغم  اًمیونت  كلذ ، ناك  امبرو  .ءطب  يف  رودت  اھنأ  ادبو  ةعمشلا  ءوض  طقتلت  تناك 
.يسفن جراخ  نم  يسفن  ىلإ  يغصأ  تنكو  عباتتی ، يتوص  تعمس 

تاذ ةجاجزلا  تناك  ءاود .» ةعرج  ھنإ  ًابارش ، سیل  ينیتراملاو  .قرشلا  ةرحاس  يھ  يجرام  زسم  نإ  »



.ينبذتجت لازت  ضیمولا ال 

.»؟ ةریرش ةرحاس  قرشلا  ةرحاس  نكت  ملأ  .امزوأ  لثم  يننأ  دقتعأ  اًمئاد  تنك  يھلإ ! ای  هوأ ، - »

«. ًالعف كلذك  تناك  - »

.»؟ ىشالتت ملأ  - »

هوشت دق  ھلك  ھلكش  ناك  .فیصرلا  ىلع  ارام  يشمی  لجر  ةروص  تیأر  قوقعملا  جاجزلا  لالخو 
ىلع ةبیجع  ةقیرطب  ریسیو  راسیلا ، ةیحان  ًالیلق  ھسأرب  لیمی  ناك  ھنكلو  جاجزلا ، فیرحت  ةطساوب 
تیأر .ھفلخ  عرھأو  ىلعأ  ىلإ  زفقأ  يسفن  تیأرو  .كلذ  لعفی  يناد  ناك  .ھیمدق  نم  يجراخلا  ءزجلا 

لزنملل ةیفلخلا  ةقیدحلا  يف  امبر  ًالعف ، ىفتخا  دق  ناك  ھنكلو  ملإ ،»  » عراش ةیصان  ىلإ  يرجأ  يسفن 
دوقن اھنإ  اھذخأت  ال  .يلإ  اھدعأ  يناد ، ای  كوجرأ ، .دوقنلا  َّيلإ  دعأ  يناد ! يناد ! تحصو ، يناثلا 

.ةمومسم

!«. اھتممس يننإ 

«. امزوأ نوكأ  نأ  لضفأ  تنك  ًانسح  : » يجرام تلاقو  .جوتراھ  رتسم  ةكحض  تناك  ةكحض  تعمس 

ينیع يمحأ  نأ  ال  بارشلا ، برشأ  نأ  ، يغبنی ناك  : » اًحراش تلقو  ةطوفب ، ينیع  نم  عومدلا  تحسم 
«. قرحی ھنإ  .ھیف 

«. اًمامت ناترمحم  كینیع  نإ  : » يرام تلاقو 

يرام يتجوز  تعمسو  تایاكح ، يكحأو  ملكتأ  يسفن  تعمس  ينكلو  لفحلا ، ىلإ  ةدوعلا  عطتسأ  مل 
عطتسأ مل  ينكلو  ًاباذج ، ىتحو  لب  اًحرم ، تنك  يننأ  تنمخ  اذكھو  بھذملا ، دجملاك  ةكحض  كحضت 

لاؤس اھنیع  يفو  َّيلإ  رظنت  تلظ  دقف  رمألا ؛ تفرع  يجرام  نأ  نظأو  .ةدضنملا  ىلإ  دوعأ  نأ  اًدبأ 
.ةرحاس تناك  دقل  .ةنعللا  اھیلع  فتخم ،

رودت ةقلأتملا  ةجاجزلا  تناك  .اًكمس  ناك  كلذ  لعلو  ضیبأ ، اًذیبن  ركذأ  .لكألل  انمامأ  ناك  اذام  يردأ  ال 
.رمألا ىھتنا  ٍذئدعبو  ةوھق –  تلوانت  دق  نوكأ  نأ  دبالف  اذلو  يدنارب ، دجوی  ناك  كلذكو  .ةحورم  اھنأكو 

: يجرام تلءاست  جوتراھ ، رتسمو  يرام  انتمدقت  امنیحو  انجورخ ، ءانثأ  يفو 

.»؟ تبھذ نیأ  ىلإ  - »

«. نیدصقت اذام  فرعأ  ال  - »

«. بسحف ایئزج  انھ  تنك  .اًدیعب  تبھذ  كنإ  - »

!«. ةرحاس تسلأ ، - »

«. ریغصلا معربلا  اھیأ  ًانسح ، : » تلاق



اھتاوطخو يعارذب ، ةقلعتم  يرام  تناك  .قئادحلا  لالظ  يف  شتفأ  تنك  تیبلا ، ىلإ  انتدوع  قیرط  يف 
: تلاقو .ًالیلق  ةزتھم 

«. اذھ نم  عتمأ  ًاتقو  اًدبأ  لبق  نم  ضمأ  مل  عتمم ، تقو  نم  ھل  ای  - »

«. ًافیطل ًاتقو  ناك  - »

.»؟ ءاشعلا كلذ  لثم  اھل  درأس  فیك  يردأ  الو  ةلماك ، ةفیضم  يجرام  نإ  - »

«. دیكأتلاب كلذك  اھنإ  - »

رتسم لاق  دقل  تقولا ، ةلیط  انتكحضأ  كنكلو  اًحرم ، نوكت  نأ  عیطتست  كنأ  ملعأ  تنك  ناثیإ  ای  تنأو  - »
«. ركیب در  رتسملا  ىلع  كحضلا  ةرثك  نم  بعت  ھنإ  جوتراھ 

! كوجرأ دوقنلا ! دعأ  يناد  هوأ  .تلعف  دق  نوكأ  نأ  دبال  ةیاكح ؟ يأ  نع  كلذ ؟ نع  تملكت  لھ 

، ةدیدش ةوقب  َّيلإ  اھتبذج  انتیب  لخدم  يفو  يحرسم .» ضرع  نم  لضفأ  تنأ  : » يرام يتجوز  تلاقو 
.يزیزع ای  جازملا ، بلقنم  كنإ  : » لوقت يھو  تقھش  اھنأ  ةجردل 

«. لافطألا ظقون  انعدت  كوجرأ ال  .ملؤت  كنإ 

ىتحو لب  ھنع ، ثحبأل  ھخوك  ىلإ  بھذأل  جراخلا ، ىلإ  لسنأ  ذئدعبو  مانت ، ىتح  رظتنأ  نأ  يدصق  ناك 
.ىفتخا دق  يناد  نأ  ملعأ  تنك  .يناد  ىفتخا  دقل  .اًدیج  ملعأ  تنك  ينكلو  .هرثأ  يفتقی  سیلوبلا  لعجأل 

، تلعف ام  ملعأ  تنك  .ينیع  عومد  يف  حبست  يھو  ءارفصلاو  ءارمحلا  طقنلا  بقرأ  مالظلا  يف  تدقرو 
ينكلمتی بسحف  ةرم  لوأ  هذھ  نوكت  امبر  .ریغصلا  بنرألل  يلتق  يف  تركف  .اًضیأ  ھملعی  يناد  ناكو 

ھقیرط دھمیو  رفحی  نأ  ةسایسلا  يفو  لامعألا  يف  ءرملا  ىلع  يغبنی  .ھتھجاوم  يغبنیو  .سؤبلا  اھیف 
 – ًافوطعو اًمیظع  نوكی  نأ  عیطتسی  كانھ ، ىلإ  لصی  املاحو  ةمقلا ، ىلإ  لصوتی  يكل  لاجر ؛ لالخ 

.كانھ ىلإ  لصی  نأ  ًالوأ  ھیلع  متحتی  نكلو 



اعلا لصفلا 
ناریط قئاقد  سمخ  براقی  كلذو  بسحف ، ًالیم  نیعبرأ  يلاوح  نوتیابوین  نع  نوتلبمت  راطم  دعبی 

تعطتسا ول  ىنمتأو  .تیمملا  ضوعبلا  نم  بارسأك  دیازتم ، ماظتناب  انقوف  قلحت  يھو  .تاثافنلل  ةبسنلاب 
رثكأ تارئاطلا  هذھل  ناك  ول  اھبح  تعطتسا  امبرو  .نالآ  ينبا  اھبحی  املثم  اھبح  ىتح  وأ  اھب ، باجعإلا 

لثم ملعتأ ، مل  يننإ  .ھنم  يتدعم  تألتما  دق  انأو  لتقلا  يھ  ةدیحولا  اھتمھم  نكلو  دحاو ، ضرغ  نم 
ةثدحم يتوصلا  زجاحلا  قرتخت  اھنإ  .اھنم  ثعبنی  يذلا  توصلا  مامأ  علطتلاب  اھعقاوم  ددحأ  نأ  نالآ ،

يمالحأ يف  لخادتت  لیللا ، ءانثأ  يف  انقوف  ّقلحت  نیحو  .رجفنا  دق  نرفلا  نأ  دقتعأ  ينلعجت  ةعقرف 
.ةحرقب تبیصأ  دق  يحور  نأكو  ضرملاب ، ئیس  ساسحإ  يبو  ظقیتسأف 

اھنأ دبالو  .ًالیلق  دعترأ  انأو  اًظقیتسم ، تزفقف  ھتاعقرف  اھنم  برس  ثدحأ  حابصلا  نم  ةركبم  ةعاس  يف 
يتلاو ضارغألا ، ةفاك  يف  مدختست  يتلا  رتمیللم  رایع 88  نم  ةیناملألا  قدانبلا  كلتب  ملحأ  ينتلعج 

.ادج اًریثك  اھاشخنو  اھب  بجعن  نأ  اندتعا 

لزاغم ىلإ  يغصأ  عمجتملا ، حابصلا  ءوض  يف  دقار  انأو  فوخلا ، قرع  نم  ينزخی  يدسج  ناك 
يف ناسنإ  لك  دلج  تحت  ةدعرلا  كلت  تناك  فیك  تركفو  .دعبلا  ىلع  ضیغی  اھریئزو  ةقیقرلا  ةسخلا 

.اھنم ضرغلا  وھ  ام  ردقب  تاثافنلا  رمأ  سیل  رمألا  نإ  .دلجلا  تحت  ةقیمع  لب  ھنھذ ، يف  نكت  مل  ملاعلا ،

قمعتت اھنكلو  .اھیف  ریكفتلا  مدعب  اھنوقتی  سانلا  نإف  ادج ، اًریبك  اًمخضت  ةلكشم  وأ  ةلاح  مخضتت  نیح 
، قلقلاو نزحلا  اذھ  نع  جتنیو  ًالعف ، كانھ  ةدوجوملا  ىرخألا  ءایشألا  نم  دیدعب  طلتختو  لخادلا  ىلإ 
ال امبرو  .ھعیمج  عیضی  نأ  لبق  ءيش – يأ   – ءيش ىلع  لوصحلل  رارطضالاو  مثإلاب  ساسحإلاو 

سوؤرلا كلت  نولوانتی  لب  ةرملاب ، اًدقع  عیمجت ، طوطخ  ىلع  نوریسی  نیذلا  سفنلا  ءاملع  لوانتی 
نم لك  نأ  ةقیقحلاو  .بارغلا  شیع  تابن  لكش  ىلع  ًابحس  ریصت  نأ  ام  اًموی  ثدحی  دق  يتلا  ةیبرحلا 
ةلیل يف  نوركسی  سانأ  لثم  حرم  يف  قمحأو  ًالیلق ، توصلا  عفترمو  ًاقلقو  ایبصع  يل  ودبی  ًابیرقت ، هارأ 

.كراج ةجوز  لیبقتو  ىمادقلا  فراعملا  يسانت  يغبنی  لئاقلا : لثملا  قبطی  ھنأكو  ةنسلا ، سأر 

اھینیعب تطاحأ  دقو  لفسأ ، ىلإ  ًایلدتم  اھمف  ناك  .اھمون  يف  مستبت  نكت  مل  يتجوز ، ةیحان  يسأر  تردأ 
يھو .ةضیرم  نوكت  نیح  اذكھ  ودبت  اھنأل  ةضیرم ؛ يھف  نذإو  ءایعإلا ، تالاھ  اًمامت  نیتلفقملا  ریغ 
اًضرم تاجوزلا  دشأ  ذئنیحو  اًمئاد –  سیل  اذھو  ضرمت –  نأ  ىلإ  ملاعلا  يف  ةحص  تاجوزلا  نسحأ 

.ملاعلا يف 

فصن انیضمأ  دق  نوكن  امبر  .توصلا  زجاح  قرتخی  وھو  ةعقرف  تاثافنلا  نم  رخآ  برس  ثدحأ 
يتلا ةوقلا  هذھ  يف  ریكفتلا  دجون  يكل  اًماع  رشع  ةسمخ  نم  لقأو  رانلا ، مدختسا  داتعن  يكل  ماع  نویلم 

نیناوق تناك  اذإو  ةعیط ؟ ةادأ  اھنم  لعجنل  طق  ةصرفلا  انل  تحیتأ  لھ  .ریثكب  رانلا  نم  ةیشحو  رثكأ  يھ 
، نآلا يل  ثدحی  ام  اذھ  لھو  حورلا ؟ يف  يتاذ  ماسقنا  ثدحی  نأ  نكمی  لھف  ءایشألا ، نیناوق  يھ  ریكفتلا 

؟ انل ثدحیو 



دارفأ ضعب  ناك  يضاملا  نرقلا  نم  ةركبم  ةرتف  يف  .دیعب  دمأ  ذنم  اروبید  ةمعلا  يل  اھتكح  ةصق  ركذأ 
ركذت تناك  اھنكلو  كاذنآ ، ةلفط  اروبید  ةمعلا  تناك  . (4)« حیسملا يیراوح   » ةفئاط ىلإ  نومتنی  يتلئاع 

تاءالم ادع  ام  ھناكلتمی  ءيش  لك  امھءارو  اھادلاو  كرتو  .ددحم  تقو  يف  ةیتآ  ملاعلا  ةیاھن  نأ  فیك 
.اھب افتلا  كلتو  .شارفلا 

مھو نونغیو ، نولصی  سانلا ، نم  تائم  ناك  .ملاعلا  ةیاھن  ایقالیل  لالتلا  ىلإ  ابھذ  ھب  أبنتملا  تقولا  يفو 
 – باھش طقس  ددحملا ، دعوملا  برتقا  نیحو  اوصقرو ، مھؤانغ  العف  لیللا  لحو  تاءالملا ، نودتری 

– اھلوق بسح   – بائذلاك اوناك  .خارصلا  ركذت  عیطتست  لازت  تناك ال  .درف  لك  خرصو  اھلوق – بسح 
نورثدتی لافطأو  ءاسنو  لاجر  كسمأو  ةظحللا ، تلح  ذئنیحو  .طق  اًدھف  رت  مل  اھنأ  مغر  دوھفلاكو ،
تضقنا ٍذئدعبو  هوجولا ، يف  ةقرز  لافطألا  تباصأو  ترمتساو ، ةظحللا  ترمتساو  .مھسافنأ  ضایبلاب 
اولواحو لتلا  لفسأ  ىلإ  اوفحز  رجفلا  عمو  .مھرامد  ىلإ  ىدأ  امم  اھب  ررغو  رمألا  مت  دقل  .ةظحللا 

نم ةجرد  يأ  ىلإ  ركذأ  اناو  .مھریمحو  مھناریثو  مھرودقو  مھتینآ  عم  اھوفلخ ، يتلا  سبالملا  دادرتسا 
.مھسیساحأ تناك  ءوسلا 

يكل لاملاو  تقولاو  لئاھلا  دھجلا  كلذ  لك  تاثافنلا ، وھ  يتركاذ  ىلإ  ةصقلا  كلت  داعأ  ام  نأ  دقتعأ 
يف خیراوص  قلطن  نأ  انعسوب  اًدبأ ؟ اھلمعتسن  مل  ول  ةعیدخلاب  سحنس  انك  لھ  .توملا  كلذ  لك  نزتخن 

.ًانزح وأ  ًابضغ  يفشن  نأ  عیطتسن  اننكلو ال  ءاضفلا ،

نكلو ءيش ، يأ  نع  يردأ  الو  .كسفن  عم  ملكتت  تنأ  ناثیإ ، : » تلاقو اھینیع ، يرام  يتجوز  تحتف 
«. ناثیإ ای  ریكفتلا ، لطبأ  .لاع  كتوص 

يغبنی ىتم  فرعأ  اًمئاد ال  انأو  .ادج  ةسئاب  تدب  اھنكلو  بارشلا ، نع  فكت  نأ  حارتقا  كشو  ىلع  تنك 
: تلق ةرملا  هذھ  ينكلو  حزمأ ، الأ  َّيلع 

.»؟ كسأر يھأ  - »

«. لجأ - »

.»؟ كتدعمو - »

«. لجأ - »

.»؟ كمسج لكو  - »

«. يمسج لك  - »

.»؟ ًائیش كل  رضحأ  لھ  - »

«. اًربق يل  رضحأ  - »

«. ةدقار يِقْبأ  - »



«. ةسردملل لافطألا  ئیھأ  نأ  َّيلع  .عیطتسأ  ال  - »

«. اذھب موقأس  - »

«. كلمعل بھذت  نأ  كیلع  - »

«. كل لوقأ  اذھب ، موقأس  - »

«. ادج ةضیرم  يننأ  رعشأ  يننإ  ضوھنلا ، عیطتسأ  يننأ ال  دقتعأ  ناثیإ ، : » تلاق ةظحل ، دعبو 

.»؟ بیبطب يتآ  لھ  - »

«. الك - »

.»؟ كعم نیلیإ  ىقبت  نأ  نكمیأ  .كدرفمب  ككرتأ  نأ  عیطتسأ  ال  - »

«. تاناحتما اھیدلف  الك ، - »

.»؟ انھ ىلإ  يتأتل  تنھ  جنای  يجرامب  اینوفیلت  لصتأ  لھ  - »

«. دیدج زاھج  ىلع  لصحتسو  .اھنوفیلت  اوعفر  دقل  - »

«. ءىجملا اھلاؤسو  اھیلع  رورملا  يننكمی  - »

«. ةركبملا ةعاسلا  هذھ  يف  اھظقوی  ناسنإ  يأ  لتقتس  - »

«. اھباب تحت  ةقرو  سدأ  نأ  يتعاطتساب  - »

«. لعفت نأ  كدیرأ  ال  الك ، - »

«. ءيش اھیف  سیل  - »

«. لعفت نأ  كدیرأ  .لعفت ال  نأ  كدیرأ  ال  الك ، الك ، - »

«. كدرفمب ككرتأ  نأ  عیطتسأ  ينكلو ال  - »

اذھ ًانسح ، .كلذ  لعف  يذلا  وھ  كیف  حایصلا  نأ  نظأ  .نسحتب  رعشأ  يننإ  .كحضم  رمأل  ھنإ  - »
«. حیحص

اھیلع ًایداب  نسحتلا  ناك  ربماش ، يد  بورلا  تدتراو  تضھن  اھلوق ، ةحص  ىلع  نھربت  يكل  مث  اھتلاق ،
.لعفلاب

«. يتزیزع ای  ةعئار ، تنأ  - »

تیلاوتلا قرو  نم  ءارمح  ةریغص  ةعطقو  راطفإلا  لوانتل  تلزنو  ةقالحلا ، ءانثأ  يف  يسفن  تحرج 



.يھجوب ةقصتلم 

.ھتیؤر يف  ًابغار  نكأ  ملف  اًدیعس  تنك  .اھب  تررم  نیح  ھنانسأ  للخی  ةفیقسلا  تحت  ًافقاو  يفروم  نكی  مل 
.يب قاحللا  لواحی  دق  ھنأ  درجمل  تعرسأو 

، ًاقوصلم ناك  .ھلفسأب  عفد  يذلا  ينبلا  فرصملا  فورظم  تیأر  ةراحلا  ىلإ  يضفملا  بابلا  تحتف  نیح 
.ھحتفأو ھقشأل  يبیج  نم  يتوطم  جرخأ  نأ  يلع  ناك  اذل  .ةنیتم  نوكت  فراصملا  فیراظمو 

صاصر ملقب  تبتك  دقو  تاتنس  ةسمخ  اھنمث  يتلا  نم  ةرطسم  ةیسردم  ةسارك  ةقرو  نم  تاقرو  ثالث 
قفاوأ : » دیلا طخب  ةظوحلمو  ...يننأ » لباقم  يفو  «، » ةیلقعلا ياوق  لماكب  انأو  انأ ، : » ةیصو .معان 

اذھ ثیإ : يزیزع   » مث ةنقتم ، ةقینأ  ةباتكلاو  نیتعقوم ، نیتقرولا  الك  تناكو  ام .» نھرأو  درأ  نأ  ىلع 
«. هدیرت ام  وھ 

قلغت كنأ  ول  امك  ءطبب  ةراحلا  باب  تقلغأو  .رحبلا  ناطرس  رھظ  اھنأكو  بلصتت  يھجو  ةرشبب  ترعش 
اھتروك دقف  ىرخألا  امأ  يتظفاح ، يف  امھتعضوو  ةیانعب  نییلوألا  نیتقرولا  تدرف  .نفدم  باب 

ةفاح تاذ  ةیناطلس ) و( عفترم ، نوفیس )  ) وذ ضاحرم  وھو  .ةلسلسلا  تبذجو  ضاحرملا  يف  اھتعضوو 
.اھتربع ةیاھنلا  يف  اھنكلو  ةفاحلا ، روبع  ةروكملا  ةقرولا  تمواقو  .ام 

ءانثأ يفو  .ھتقلغأ  دق  تنك  يننأ  نظأو  .ضاحرملا  نم  تجرخ  نیح  ًالیلق  اًحوتفم  ةراحلا  باب  ناك 
دحأ ىلع  ةنیعللا  ةطقلا  كلت  تیأر  ىلعأ ، ىلإ  تعلطت  نیحو  ًاتفاخ ، ًاتوص  تعمس  ھیلإ ، اًھجتم  يباھذ 

يف تكلھتسا  دقو  .ریزنخ  ذخف  نم  قلعملا  بناجلا  يف  اھبلخم  سرغ  لواحت  ایلعلا ، نزخملا  فوفر 
اھتطبخ يایإ ، ةزواجتم  يرجت  تناك  امنیبف  ةلماك ، ةدراطمو  ةلیوط ، دی  تاذ  ةشقم  ةراحلا  ىلإ  اھدرط 

.بابلا ةمئاق  ىلع  ةشقملا  دی  ترسكو  اھتأطخأ  ينكلو  ةفینع ، ةطبخ 

.صن عاجرتسا  عطتسا  ملف  .حابصلا  كلذ  بلعلا  يف  ةظوفحملا  ةمعطألا  لجأ  نم  لافتحا  ةمث  نكی  مل 
نزخملا تفظن  كلذ  دعبو  .اًضیأ  ءاملا  ةعولابو  يمامألا  فیصرلا  لسغأل  اًموطرخ  تجرخأ  ينكلو 

: ينغأ اًضیأ  تنكو  .بارتلا  نم  تقنتخاو  اھلامھإ  لاط  يتلا  ناكرألا  ىتح  ھلك 

«. ةعطاسلا كروی  سمش  تلاحأ  نآلا  »

«. عئار فیص  ىلإ  انطخس  ءاتش  »

.اھتینغ ينكلو  ةینغأ ، تسیل  هذھ  نأ  فرعأ 

 



اثلا مسقلا   
يداحلا ع لصفلا 

ةلوعملا يقرشلا  لامشلا  حایر  نم  ھیمحت  موی ، تاذ  اًمیظع  ناك  يذلا  اھؤانیمو ، لیمج  ناكم  نوتیابوین 
يتلاو ضرألا  يف  ةلغوتملا  هایملا  نم  ةكباشتم  ةعومجم  لوح  ةرثعبم  ةیرقلا  ةینبأو  .ةدیعب  ةریزج 

نمو ءانیملا  نم  باسنت  تاونق  لالخ  ةفینع  تارایت  ثعبت  رذجلاو ، دملا  ةلاح  يف  يھو  دملا ، اھیذغی 
ناتیحلا يدایصل  تناك  يتلا  ةمیظعلا  لزانملا  ادع  امیفو  .ةیرضح  وأ  ةمحدزم  ةدلب  تسیل  اھنإ  .رحبلا 

نم طولب  ةعیدب : ةقیتع  راجشأ  نیب  ةعزوم  ةقینأ ، ةریغص  نكاسملاف  دیعب ، دمأ  ذنم  اوضرقنا  نیذلا 
وھ يلحملا  رجشلا  نكلو  ورسلا ، راجشأ  نم  ضعبو  زوج ، رجشو  رادردو ، نادنفسأو  ةددعتم ، عاونأ 

تاذو ةیسیئرلا ، عراوشلا  يف  مدقلا  ذنم  ةسورغملا  رادردلا  راجشأ  ادع  امیف  لاوحألا ، مظعم  يف  طولبلا 
نم ذخأت  تناك  نفسلا  عناصم  نم  اًدیدع  نإ  ثیحب  ةماخضلاو  ةرثكلا  نم  ركبلا  طولبلا  راجشأ  تناك  موی 

.اھلكایھو اھدعاوقو  اھایاوزو ، نفسلا  حاولأ  نم  اھتجاح  ةرواجملا  ةقطنملا 

لمأو ةلوھكو ، بابش  تارتف  ىتح  لب  ضرم ، تارتفو  ةحص  تارتف  اھل  سانلا ، لثم  تاعمتجملا ،
تناك دقف  .يبرغلا  ملاعلا  ءاضأ  يذلا  توحلا  تیز  جتنت  نوتیاب  وین  ھیف  تناك  دھع  ىضم  دقف  .سأیو 
رجفت ذئدعبو  .يكیرمألا  زكرملا  اذھ  نم  اھدوقو  ذخأت  جدربمكو  دروفسكأ  يف  بالطلا  حیباصم 
لحم محفلا ، تیزب  ىمسملا  صیخرلا ، نیسوریكلا  لحو  اینافلسنب ، يف  يرخصلا ، تیزلا  وأ  لورتبلا ،
يھو نوتیاب ، وینب  سأیلا  وأ  ضرملا  لحو  .مھلمع  نولزتعی  رحبلا  يدایص  ةیبلاغ  لعجف  ناتیحلا ؛ تیز 
ھجوأو تاجتنم  قیرط  نع  ترھدزاو  ادج ، ةدیعب  تسیل  ىرخأ  نادلب  كانھو  .اھنم  فشت  مل  امبر  ةلاح 

، ةعبرملا عالقلا  تاوذ  نفسلا  يف  زكرتت  اھتایح  ةعفد  لك  تناك  يتلا  نوتیابوین ، نكلو  ىرخأ ، طاشن 
ةكرات نوتیابوین ، كرویوین ، نم  ةفحازلا  ناكسلا  دیازت  ةیح  تزواجتو  .لسكلا  يف  تقرغ  ناتیحلاو ،
ترفو دقف  .اذكھ  اھنوبحی  مھنأب  مھسفنأ  نوتیابوین  سانأ  عنقأ  بلاغلا ، يف  ثدحی  امكو  .اھتایركذل  اھایإ 

.مھتبلجو حایسلا  دوقن  قافنإو  يھازلا ، نوینلا  تاتفال  جھوو  نیفاطصملا ، ىضوفو  ءاضوض  مھیلع 
اھیولت تلصاو  ناكسلا  دیزت  ةیح  نكلو  .بسحف  ةدیدج  لزانم  ةعضب  تینب  ةعیدبلا  ةیلخادلا  هایملا  لوحو 

، كلذل ةدلبلا  لھأ  قاتشاو  .نوتیابوین  ھتیرق  علتبتس  ًالجاع  وأ  ًالجآ  نإ  ھنأ  ملعی  درف  لك  ناكو  فحازلا ،
، دسافملا نم  تخفتناو  حایسلا ، مئانغ  اھتقرغأ  ةینغ ، ةرواجملا  دالبلا  تناك  .دحاو  نآ  يف  ھتركف  اوتقمو 

راخفلا ةعانصو  نفلا  نضتحت  ةمیدقلا  نوتیاب  تناك  .ىنغلا  يثدحمل  ةمیظعلا  لزانملاب  تقلأتو 
نجسنی سوبزل  ةلالس  نم  ةطرفملا  مادقألا  تاوذ  تانوعلملا  ءاسنلا  تناكو  لاجرلا ، نم  نیثنخملاو 

.ةریغصلا ةیلزنملا  سئاسدلا  نجسنی  امك  دیلاب  ةعونصم  ةشمقأ 

ئطاوشلا كمس  أدبیس  ىتمو  حطلفملا  ردنوالفلا  كمس  نعو  ةرباغلا  مایألا  نع  ملكتت  تناكف  نوتیابوین  امأ 
.نایرسلا يف  ةیقرشلا 

لوطسأ عم  حبسی  جرخو  ھشاشعأ ، يربلا  طبلا  ماقأ  صوبلاب ، ةئیلملا  ةیلخادلا  هایملا  فارطأ  ىلع 



تناك .ركبملا  حابصلا  يف  ةقیشر  حبست  تذخأو  اھروحج  كسملا  ناریف  ترفحو  هراغص ، نم  ریغص 
يفدصلا قیزللا  لمحت  سرونلا  رویطو  كمسلا ، ىلع  ضقنت  مث  بوصتو ، قلحتت ، ةكامسلا  روسنلا 

بالك ضعب  تناكو  .اھلكأتل  حتفنتف  رسكنت  يكل  اھطقست  مث  ءاوھلا ، يف  ًایلاع  لكشلا  يحورملا  راحملاو 
، قئادحلا ةقرسل  لسنت  بنارألا  تناك  ءارفلاب ، ةاطغم  ةیفخ  تاسمھ  اھنأكو  ءاملا  قشت  لازت  رحبلا ال 

قفصت ةیربلا  كویدلا  تناك  .ةیرقلا  عراوش  يف  ةریغص  جاومأ  لثم  كرحتت  ةیدامرلا  بجانسلاو 
فویس اھنأكو  اھسفن ، ءاقرزلا  نوشلبلا  رویط  تنزاو  لحضلا  ءاملا  يفو  .لاعس  يف  حیصتو  اھتحنجأ 

.ةشحولاب رعشت  حابشأ  اھنأكو  جاّجعلا ، رویط  تخرص  لیللا  لح  امدنعو  لجرأ ، تاذ  ةلیوط 

، معان صاخ  توص  ھل  نوكی  لحی  امدنع  نكلو  فیصلا ، كلذكو  نوتیابوین  يف  اًرخأتم  لحی  عیبرلا 
ھلاصنو رجشلا  قاروأ  ملاع  رجفتی  وینوی  نم  ةركبم  ةرتف  يفف  .ساسحإو  ةحئار  كلذكو  يشحوو ،
اھئامسأ نع  جاردلا  رویط  نلعت  ءاسملا  يف  ٍذئدعبو  .رخآلا  نع  ًافلتخم  بورغ  لك  ریصیو  هراھزأو ،

طولبلا راجشأ  ودغتو  .يكیرمألا  لیللا  رقص  هردصم  يتوص  رادج  نوكتی  مالظلا  لولح  دعبو  ةریصقلا ،
نم بالك  يقتلت  ٍذئدعبو  .بشعلا  نیب  ةلیوطلا  تابارشلا »  » تاذ اھراھزأب  فذقتو  قاروألاب ، ةلمحم 

ةدلبلا ىلإ  دوعت  ًانایحأو ال  تاباغلا ، يف  ةدیعس  ةلھاذ  لوجتت  يھو  تالحر ، يف  بھذتو  ةفلتخم  تویب 
.مایأ ةلیط 

دلخلا عم  ةكرعمل  غرفتیو  روذبلا ، رذبیو  بشعلا  لجرلا  زجی  ةزیرغلاب ، اًعوفدمو  وینوی ، رھش  يفو 
.ھتقیدح ھنم  بلستل  عمجتت  يتلا  ىرخألا  تاناویحلا  لكو  ریطلاو ، ءاسفنخلاو ، ةلمنلاو  بنرألاو ،

ةلتب اھترشب  حبصتو  دھنتت ، مث  ًالیلق ، يشتنتو  ام  ةدرول  ةیوتلملا  تالتبلا  ةیاھن  ىلإ  ةأرملا  علطتتو 
.نیتادس اھانیعو 

.برخملاو ينابلاو  يذؤملاو ، ولحلا  جاتنإ  ةداعإب  ومنلاب  حاَّیصو  بطر  ئفادو ، دراب  جیھب ، رھش  وینوی 
، ةكباشتم نھیدیأو  نھداسجأ ، لكش  زربت  ةعساو  لیوارس  يف  ياھ »  » عراش يف  تایتفلا  لوجتت  ھیف 

امأ .بحلا  تاینغأب  نھناذآ  يف  ودشت  ةریغص  روتسزنارت  ویدار  ةزھجأ  نھفاتكأ  ىلع  عبرتت  امنیب 
مھو رجنات ، لحم  يف  ةیلاعلا  دعاقملا  ىلع  نوسلجیف  ةجاذس ، نورجفتی  نیذلا  نوعفایلا ، ةیبصلا 

، ةدماج ةیزیعم  نیعأب  تایتفلا  نوبقریو  شقلا ، نم  تاصاصم  لالخ  لبقتسملا  عیقاقف  نوستحی 
.ةعوللا نم  مھقامعأ  جشنت  امنیب  رخآلل ، دحاو  نم  ریقحت  تارابع  نولقانتیو 

نم ًابوك  اولوانتیل  رتسامروفلا »  » وأ وسو » لآ   » لحم ىلع  لامعألا  لاجر  طبھی  وینوی  رھش  يفو 
يصقلا لزنملا  ةباوب  ىلإ  ةبرتملا  تارایسلا  فحزت  لیصألا  يفو  .يكسیولا  لوانتل  اوقبی  وأ  ةعجلا ،

، سیلأ ىقلتت  ثیح  لیم ،»  » عراش ةیاھن  دنع  كانھ  هرئاتس ، لك  تبذج  دقو  ءالط  الب  يذلا  ةلزعنملا ،
دنع نم  فیدجتلا  براوق  علقت  ھلك  مویلا  ةلیطو  .ھبانب  وینوی  رھش  مھضرق  لاجرل  لیصألا  لكاشم 

.مھئاشع لجأ  نم  رحبلا  نوقلمتی  ءادعس  ءاسنو  لاجر  اھبو  جاومألا  زجاح 

ھتیب ىلإ  رضحی  يذلا ال  كلذ  ردان  لجرل  ھنإو  .عیراشمو  ططخ  رھش  بیذشتو ، ءالط  رھش  وینویو 
.فیراظم رھظ  ىلع  ةموسرم  لحم  جاتل  ةیطیطخت  اًموسرو  ةریغصلا ، بشخلا  عطقو  تنمسألا  طالب 

ءالطلاب قلأتت  اھناعیقو  ىلعأ ، ىلإ  اھعاقو  لفسأ  ىلإ  اھنطب  ةریغص  براق  ةئام  دقرت  ئطاشلا  ىلعو 
لازت الو  .كرحتی  ال  يذلا  ءىطبلا  جوملا  فصل  نومستبیو  مھتاماق  نودشی  اھباحصأو  يساحنلا ،



دبز ولعی  ناحتمالا ، تقو  نیحی  امدنعو  رھشلا ، ةیاھن  برق  ىتح  نیدینعلا  لافطألاب  كسمتت  ةسردملا 
.ةسردملا قالغإ  موی  يفتخی  نوعاط ، ءابو ، ىلإ  يداعلا  ماكزلا  لوحتیو  ةروثلا 

دقل عئارلا ؟ ویلوی  نم  عبارلا  موی  يف  بھذنس  نیأ  ىلإ   » .ةدیعسلا فیصلا  ةرذب  تبنت  وینوی  رھش  يفو 
«. انتزاجإل ططخن  نأ  ھیف  انیلع  يغبنی  يذلا  تقولا  ناح 

يفتخملا ةفاطخلا  فحالسلا  كف  ىلإ  امبر  ةعاجش  يف  ریغصلا  طبلا  حبسی  ھیفف  نیرداقلا ، مأ  وھ  وینویو 
نادیدلا ةیحان  ةدینعلا  ةیفلخلا  مطامطلا  عوذجو  قیراحتلا ، ضرأ  هاجت  سخلا  عفدنیو  ءاملا ، تحت 

توص اھیف  ولعی  لابج  قوف  ةدكن  لایلب  سمشلا  قرحو  لمرلا  جھابم  تالئاعلا  مواقتو  ةضراقلا ،
حمسأ نل  ماعلا  اذھو  .اًریثك  يسفن  دھجأ  نلو  .يتحار  ىلع  ماعلا  اذھ  لصحأس   » ضوعب تاینوفمیس 

طیطختلا رصتنیو  ماعلا » لوط  لمعأ  يننإ  .قاطی  اًمیحج ال  يتیرح  يعوبسأ  نم  اولعجی  نأ  لافطألل 
.ماری ام  ىلع  ملاعلا  يف  ام  لك  ریصیو  ةركاذلا ، ىلع  ةزاجإلل 

، ایداصتقاو ایقالخأو ، ایسایس  اھنومكحی ، نیذلا  لاجرلاو  .ًالیوط  ًاتقو  تابس  يف  نوتیابوین  تلظ  دقل 
ةطرشلاو ةاضقلاو ، سلجملاو ، ةدمعلاف ، ةررقم ، مھلئاسو  تراص  ىتح  مھمكح  يف  ًالیوط  اورمتسا 

تالصاوملا ركاذت  نمث  اوددح  دق  ةاضقلاو  يدلبلا ، سلجملل  ةزھجألا  عیبی  ةدمعلا  ناك  .نییدبأ  اوناك 
ينوناق لمع  ةسرامم  ھنأ  ىلع  اذھ  نوركذی  اوحبصأ ال  مھنأ  ةجردل  دیعب ، دمأ  ذنم  نولعفی  اوناك  املثم 

اذھ اوربتعی  مل  دیكأتلاب  مھف  نییداع ، ًالاجر  اوناك  مھنإ  ثیحو  نوناقلا - بتك  ھتلاق  ام  اذھ  لقألا  ىلع  –
.كلذك اوسیل  نیذلا  مھ  بسحف  مھناریجو  نویقالخأ ، ًاعیمج  لاجرلا  نإ  .قالخألل  ًایفانم 

نیركبم نوفتحی  نیذلا  سانلا  ضعب  عراوشلا  يف  كرحتیو  .ةئفادلا  فیصلا  ةمسن  رفصألا  لیصألا  مھد 
تءاجو .ءابرغ  اوناك  ةسردملا ، لطبت  ىتح  مھتویب  يف  مھوطبری  لافطأ  مھیدل  سیل  كئلوأ  لوصفلاب ،

ناكو .تاروطقم  قوف  يجراخ  روتومب  ةریبك  براوقو  ةریغص  براوق  رطقت  يھو  تارایسلا ، ضعب 
نبجو ةدراب  موحل  ءایشأ : نم  اورتشا  ام  ببسب  نوفاطصم ، مھنأ  ناتضمغم  هانیعو  فرعی  ناثیإ 

.بلعلا نیدرسو  شھ  تیوكسبو  خوبطم ،

نیح نآلا  ایموی  لعفی  نأ  داتعا  املثم  لیصألا ، ةعاس  يف  بطرملا  ھبارش  لوانتیل  يفروم  يوج  لخدو 
: لاقو ةجالثلا ، ىلإ  اًریشم  ةجاجزلاب  حول  .ًائفاد  ریصی  سقطلا  ذخأ 

«. ادوصلل ةروفان  انھ  اوعضت  نأ  يغبنی  »

راجلا اھیأ  تیسن ، كلعل  ودنویبلا ؟ ةبح  لثم  نیفظوم  ىلإ  قشنأ  وأ  ةدیدج ، عرذأ  ةعبرأ  يل  تبنت  مث  - »
«. لحملا اذھ  كلتمأ  يننأ ال  يوج ،

«. ھكلتمت نأ  يغبنی  - »

.»؟ كولملا ةافو  نع  ةنزحملا  يتصق  كیلع  صقأ  نأ  َّيلع  متحتی  لھ  - »

رتافدلا كسم  يف  أطخ  نیبو  سوجرابسا ، نم  عیبت  ام  نیب  قرفلا  فرعت  نكت  مل  تنأف  .كتصق  فرعأ  »
«. تملعت كنكل  ...عمسا  نآلاو  .ةقشم  لكب  ملعتت  نأ  كیلع  ناكو  ةجودزملا ، ةقیرطلاب 



«. ریخلا نم  لیلقب  َّيلع  داع  ام  تملعت  - »

«. ةورث تعمج  دق  تنكل  كلحم ، نآلا  ھنأ  ول  - »

«. كلذك سیل  ھنكلو  - »

«. نئابزلا لك  كعم  تذخأل  اًرواجم ، ًالحم  تحتف  كنأ  ول  - »

.»؟ اذھ دقتعت  كلعج  يذلا  ام  - »

«. لوعفم وذ  رمأ  وھو  تیصلا  عویذب  ىعُدی  ام  اذھو  .نوفرعی  نمم  نورتشی  سانلا  نأل  - »

«. تسلفأ كلذ  عمو  ينفرعی ، ناك  ةدلبلا  يف  نم  لكف  لبق ، نم  دجی  مل  ھنكلو  - »

«. يرتشت فیك  فرعت  نكت  ملف  اینف ، ًائیش  ناك  كلذ  - »

«. كلذك تلز  ام  يلعل  - »

اھذبنا .ةراھنم  ةینھذ  ةلاح  يف  لازت  تنأو ال  .تملعت  دق  كنإ  ىتح  فرعت  كنكلو ال  فرعت ، كنإ  لب  - »
«. ناثیإ ای  اھذبنا  يلوھ ، رتسم  ای 

«. اًركش - »

.»؟ ایلاطیإ ىلإ  وللورام  بھذیس  ىتم  .كیلإ  لیمأ  يننإ  - »

نع ملكتت  الأ  كیف  ضورفملا  نأ  فرعأ  .لعفت  الك ال  هانغ ؟ رادقم  ام  يوج ، ای  يل ، لق  .لقی  مل  - »
«. ءالمعلا

ناك ول  نكلو  ھتایلمع ، لك  فرعأ  ال  يننإ  .ناثیإ  ای  قیدص ، لجأ  نم  ةدعاق  رسكأ  نأ  عیطتسأ  - »
ةعطق لامعألا : عاونأ  عیمج  يف  ھعباصأ  سدی  وھف  .ينغ  ھنإ  لوقلا  عیطتسأف  ىنعم ، يأ  انیدل  ھباسحل 

ةزاتمملا تانوھرلا  نم  ةمزحو  ئطاشلا ، ىلع  تویبلا  ضعبو  كانھ ، ةیلاخ  ضرأ  ةعطقو  انھ ، راقع 
«. كرصخ فلت  ثیحب  ةماخضلا  نم 

.»؟ تفرع فیكو  -«

.رخآلا يدلو  حاتفم  ھیدلف  ھحتفی ، نیحو  .ةمخضلا  انقیدانص  دحأ  رجأتسی  وھف  عئادولا ، قودنص  نم  - »
«. رظنلا سالتخال  ًالیم  يقامعأ  يف  نأ  بسحأو  .رظنلا  تسلتخا  يننأ  فرتعأ  يننإو 

، ًانسح ...نع  أرقت  تقولا  لاوط  كنإ  ًانسح ، ..ينعأ  كلذك ؟ سیلأ  رھظملا  ةمیلس  اھلك  ھلامعأ  نكلو  - »
«. كلذ ىلإ  امو  لایتحالا  تایلمعو  تاردخملا 

عادیإ دیعی  مث  دوقنلا ، ضعب  بحسی  ھنإ  .ھتایلمع  نع  ملكتی  وھف ال  كلذ ، لثم  ًائیش  ھنع  فرعأ  تسل  - »
.ھلاومأ عدوی  رخآ  ناكم  يأ  يف  ملعأ  الو  رخآلا ، ضعبلا 



«. هدیصر نع  كربخأ  مل  يننأ  ظحال 

«. لأسأ مل  يننإ  - »

.»؟ ةعج ةبلع  لوانتب  يل  حامسلا  كنكمیأ  - »

«. قرولا نم  بوك  يف  اھبصأ  نأ  عیطتسأو  جراخلا ، يف  اھبرشت  نأ  طرشب  - »

«. نوناقلا قرخ  كنم  بلطأ  مل  - »

«. صخش يأ  لخد  اذإ  كبناجب  اھیفخت  نأ  بسحف  كیلع   » ةبلعلا يف  ًابوقث  ناثیإ  بقثو  .ءارھ » - »

«. ناثیإ ای  ًالیوط ، كیف  تركف  دقل  .اًركش  - »

.»؟ اذامل - »

اھرفحی يتلا  ةیلمرلا  خاخفلا  كلت  نم  دحاو  لثم  ھنإ  .ةینھذ  ةلاح  لشفلا  نإ  .يلوضف  يننأل  امبر  - »
نأ كیلع  متحتی  .ھنم  جرختل  ةنوعلم  ةدحاو  ةزفقب  مق  .فلخلا  ىلإ  قالزنالا  لصاوت  تنأ  .لمنلا  دئاص 
«. ةینھذ ةلاح  اًضیأ  حاجنلا  نأ  دجتسف  خفلا ، نم  تجرخ  نأ  ةرم  ثدح  اذإو  .ناثیإ  ای  ةزفقلا  كلتب  موقت 

«. اًضیأ خف  وھ  لھ  - »

«. لضفأ عون  نم  خف  ھنإف  كلذك ، ھنأ  ول  - »

«. خفلا يف  ىدرت  رخآ  اًصخش  نأو  ةزفقلاب ، ماق  ًالجر  نأ  ضرتفا  - »

«. هریصمل ھكرتی  ھنكلو  طقسی ، وھو  روفصعلا  ىری  هدحو  نإ هللا  - »

«. ھلمع ينم  بلطت  نأ  لواحت  ام  تفرع  ول  ىنمتأ  - »

ىلإ نولصی  ال  فراصملا  يفارص  نإ  .يسفنب  ھتلعف  امبرف  ھتفرع ، ولو  .كلذ  ىنمتأ  اًضیأ  انأو  - »
رمی ءيش  يأ  دیصت  لوقأ ، نأ  لواحأ  ينبسحأ  .لصی  لاملا  نم  ةنفح  ھیدل  ًالجر  نكلو  .ةسائرلا  بصنم 

«. ىرخأ ةرم  كنم  برتقی  امبرف ال  .كب 

«. يلام فوسلیف  يوج ، ای  فوسلیف ، كنإ  - »

ركفی هدرفمب  ءرملا  نوكی  نیحف  ھیف ، ركفف  كیدل ، ءيشلا  اذھ  نكی  مل  اذإو  .اًحازم  رمألا  نم  لعجت  ال  - »
، رضاحلا يف  و٪7  يضاملا ، يف  مھتایح  نم  نوشیعی ٪90  سانلا  مظعم  نأ  فرعت  تنأو  .ءایشأ  يف 

.نأشلا اذھب  يتایح  يف  ھتعمس  ام  مكحأ  زوجعلا  جیب  لیشتاس  لاق  دقلو  بسحف ، لبقتسملل ٪3  كرتی  اذھو 
ركیب رتسم  نإ  .دوعأ  نأ  يغبنی  كقبسیس .» ام  ءيش  كانھ  نوكی  امبرف  ءارولا ، ىلإ  رظنت  ال   » لاق

«. ةرشحك لوغشم  ھنإ  .مایأ  ةعضبل  كرویوین  ىلإ  اًدغ  بھاذ 

.»؟ ءيش يأب  - »



«. ينابلأ نم  ةریثك  تاباطخ  ىقلتی  لظ  دقل  .دیربلا  زرفأ  ينكلو  فرعأ ؟ نأ  يل  ىَّنأو  - »

.»؟ ةیسایس ءایشأ  - »

.»؟ اذكھ اًمئاد  دكار  لمعلا  لھ  .اھؤرقأ  الو  طقف ، اھزرفأ  يننإ  - »

«. برقی ام  وأ  قئاقد  رشع  لالخ  طاشنلا  أدبیس  .ةعبارلا  ةعاسلا  لوح  امیف  لجأ ، - »

نم ةیبھذلا  ةقلحلا  دیصت  .كارأس  .كسالفإ  لبق  اذھ  فرعت  نكت  مل  كنأ  نھارأ  .تملعت  دقل  ىرتأ ؟ - »
«. عیرس لوصو  لجأ 

يتلا سمشلا ، امأ  .ددحملا  اھدعوم  يف  ةسداسلاو  ةسماخلا  نیب  امیف  ةریغصلا  ةیئارشلا  ةعفدلا  تءاج 
تقولا ناك  ول  امك  ةءاضم  عراوشلاو  ةیلاع  لازت  تناكف ال  راھنلا ، ءوض  ریفوتل  تقولا  میدقت  اھاقبأ 
رئاتسلا بذج  مث  ةیمامألا  باوبألا  قلغأو  ةھكافلا  قیدانص  ناثیإ  لخدأ  نیح  لیصألا ، فصتنم 

عضو مث  ةمئاق ، نم  ھفانصأ  أرقی  وھو  تویبلا ، ىلإ  ھلمحیس  يذلا  نیومتلا  عمج  ذئدعبو ، ءارضخلا ،
اھقوف سلجو  ةجالثلا  ىلإ  دعص  مث  ھتعبقو  ھفطعم  ىدتراو  هرزئم  علخو  .ریبك  دحاو  سیك  يف  ھعیمج 
.جیب لیشتاس  تاملك  بسحف  اوركذت  مكل ، لئاسر  ال  : » لاقو نیلصملا ، ةعامج  ففرأ  يف  رظنلا  معنأو 

«. ءارولا ىلإ  رظنأ  الأ  َّيلع  يغبنی  ھنأ  نظأ 

، ذئدعبو .عمشملا  قرولا  نم  اًریغص  ًافرظ  اھل  عنصو  ةیوطملا ، ةرطسملا  تاحفصلا  ھتظفاح  نم  جرخأ 
مث طغضلا ، ةلآ  فلخ  نكر  يف  عمشملا  فورظملا  سدو  ةجالثلا ، ةدع  ىلإ  يدؤملا  يلطملا  بابلا  حتف 

.يندعملا بابلا  اھیلع  قلغأ 

يقب يذلاو  ةینثنملا ، ایاوزلا  وذ  برتملا  نتاھنام  نوفیلت  لیلد  فر ، ىلع  دجو  دوقنلا  دع  ةلآ  تحتو 
تحت ةدحتملا ، تایالولا  تحت  واولا ، فرح  تحتو  .تادادمإلا  نزخمل  ةلجاعلا  تابلطلا  غیلبتل  كانھ 
ىنبمب مھب  قوثوملا  مدع  مسق  اًزواجتمو  ءامسألا  دومع  عم  اًطباھ  ھعبصإ  كرحتو  ...لا ، مسقو  لدع ،

تایرحتلل يداحتالا  بتكملا  تالاقتعالل  يرادإلا  زكرملا  كرامجلا ، مسق  ةدحتملا  تایالولا  ةمكحم 
دحألاو تبسلا  يلایل  يف  ب 03001  ،- ياودوربو ،  20 سنجتلاو ، ةرجھلا  بتكم  ھلفسأو » »

لو 5888 – 6». تالطعلاو 

ثدحت ذئدعبو  رخأتم .» تقولا  نأل  لو 5888 – 6  لو 5888 – 6 ، نذإ  : » عفترم توصب  لاقو 
راضی نلف  تاھبشلا ، ىوتسم  قوفو  میلس  ءيش  لك  ناك  اذإ  : » اھیلإ علطتی  نأ  نود  ةبلعملا  ھعئاضب  ىلإ 

«. ناسنإ

قدنف ىلإ  عراشلا  ربع  ةلاقبلاب  ءيلملا  ھسیك  لمحو  .حاتفملاب  ھقلغأو  ةراحلا  باب  نم  ناثیإ  جرخ 
ثیح ریغصلا  زیلھدلا  نكلو  لیتكوكلا ، نولوانتی  نمم  ءاضوض  عیشی  ىھقملا  ناك  .رتسامروفلا  ىھقمو 

، يجاجزلا بابلا  قلغأ  .لوئسملا  بتاكلا  نم  ىتح  اًروجھم  ناك  يمومعلا ، نوفیلتلا  ةنیباك  بصتنت 
تاذ نم  ةعطق  ةلآلا  يف  لخدأو  فرلا ، ىلع  ةكف )  ) نم ھعم  ام  رثنو  ضرألا  ىلع  ةلاقبلا  ءایشأ  عضوو 

.رفصلا برض  مث  تاتنس  ةرشعلا 



«. كنرت - »

«. كرویوین ملكأ  نأ  دیرأ  كنرت –  .هوأ  - »

.»؟ كلضف نم  مقرلا  برضت  نأ  حمست  لھ  - »

.كلذ لعفو 

* * *

.ةلیوطلا لیصألا  تاعاس  ةبیط  يھ  مك  .ةلاقبلا  ءایشأ  ھب  يذلا  ھسیك  لمحی  وھو  ھلمع ، نم  ناثیإ  داعو 
.روتف يف  يرام  لبقو  .ھیمدق  ئطاوم  عبطی  ناك  ھنأ  ةجردل  ًانایرو  ًالیوط  ةقیدحلا  يف  بشعلا  ناك 

ىلع نالآ  لمحأ  نأ  عیطتسأ  يننأ  نیدقتعت  لھف  .ایرب  راصو  بشعلا  لاط  دقل  عدفضلا ، خرف  ای  : » لاق
.»؟ ھصق

«. كلذ ىلإ  امو  ةساردلا  ءاھنإ  ةرتف  اھنأ  امك  نوكت ، فیك  ملعت  تنأو  .تاناحتمالا  ةرتف  اھنإ  ًانسح ، - »

«. يسفنب بشعلا  صق  ىلإ  رطضأس  ينبسحأ  ًانسح ، - »

«. مھ ةلاح  يأ  يف  ملعت  كنكلو  .يزیزع  ای  ةفسآ  يننإ  - »

«. مھ ةلاح  يأ  يف  ملعتأ  تأدب  لجأ ، - »

.»؟ ...اًموی تیقال  لھ  جازملا ؟ لدتعم  ریغ  تنأ  لھ  - »

بشعلا ال صق  ةلآ  عفد  ةركف  نإو  .مویلا  ةلیط  يمدق  ىلع  ًافقاو  تللظ  دقل  .كلذ  دقتعأ  ال  الك ، .رنلف  - »
«. اًحرف زفقأ  ينلعجت 

يف اھبكرت  نأ  عیطتست  ةدحاو  نوسنوج  لآ  ىدلو  .ةیكیناكیم  بشع  صق  ةلآ  انیدل  نوكی  نأ  يغبنی  - »
«. لمعلا ءانثأ 

نأ نالآ  عیطتسی  ذئنیحو  لمعلا ؟ ءانثأ  يف  اھبكرأ  .يدج  ىدل  كلذ  ناك  .يناتسب  انیدل  نوكی  نأ  يغبنی  - »
«. ًابكار نوكیس  ماد  ام  بشعلا  صقی 

«. اذكھ ًاعیمج  .بسحف  ةرشع  ةعبارلا  يف  ھنإ  .ھیلع  ًایساق  نكت  ال  - »

.»؟ ءاطشن لافطألا  نأ  ةفارخ  رشن  كداقتعا – يف   – نم - »

«. جازملا بولقم  ًالعف  تنأ  - »

«. نونجلا ىلإ  يندوقی  خارصلا  كلذو  .كلذك  ينبسحأ  لجأ ، .رنلف  - »

«. نرمتی ھنإ  - »



«. ھتلق ام  اذھ  - »

«. ھیلع بولقملا  كجازم  طقست  نآلاو ال  - »

ناك ثیح  سولجلا ، ةرجح  لالخ  ناثیإ  عفدناو  لعفأ .» نأ  تعطتسا  ول  يندعاسی  ناك  ھنكلو  ًانسح ، - »
قحب كاذ  ام  : » لاقو ھناسل  ىلع  اھقلعی  بذبذتت  ةبصق  نم  ملاعملا  ةحضاو  ریغ  تاملكب  خرصی  نالآ 

.»؟ میحجلا

«. نطبلا نم  مالكلل  ةلآ  اھنإ  .سكیبلا  قودنص  يف  تناك  دقل   » .هدی ةحار  يف  ةبصقلا  نالآ  قصبو 

.»؟ قودنصلا تایوتحم  تلكأ  لھ  - »

«. اباب ای  بردتأ ، نأ  َّيلع  .اھبحأ  يننإف ال  الك ، - »

.»؟ كتایحل ھمسرت  يذلا  ططخملا  ام   » لاقو ناثیإ ، سلجو  ةظحل .» فقوت  - »

«. ھھ - »

«. كیدی نیب  لبقتسملا  نإ  ةسردملا ؟ يف  اذھب  كوربخی  ملأ  .لبقتسملا  - »

ةكحض اھمف  نم  تقرقرتو  .ةیعقم  ةطقك  ةكیرألا  ىلع  اھدسج  تنثو  ةرجحلا ، لخاد  ىلإ  نیلیإ  تقلزنا 
.بلصلا عطقت 

«. نویزفیلتلا يف  رھظی  نأ  دیری  ھنإ  : » تلاق

«. زاغلأ جمانرب  يف  رالود  فلأ  نیثالثو  ةئام  بسك  بسحف  ةنس  ةرشع  ثالث  هرمع  يبص  كانھ  - »

«. ًابترم ناك  رمألا  نأ  حضتا  مث  : » نیلیإ تلاقف 

«. ًافلأ نیثالثو  ةئام  كلتمی  لازی  ھنكلو ال  ًانسح ، - »

.»؟ ةیقالخألا يحاونلا  كلغشت  الأ  : » ةقر يف  ناثیإ  لاقو 

«. لاملا نم  ریبك  غلبم  ھنكلو  ًانسح ، - »

.»؟ ھیف ةنامأ  ًالمع ال  هدجت  الأ  - »

«. ھلعفی دحاو  لك  ءارھ ، - »

نوكلتمی مھو ال  مھذخأی ؟ نم  دجوی  كلذ ال  عمو  ةضفلا ، نم  قبط  يف  مھسفنأ  نومدقی  نمیف  كیأرو  - »
«. لاملا الو  ةنامألا 

اھب مطحت  يتلا  ةقیرطلا  سفنب  ءرملا  میطحت  ىلإ  يدؤت  دقو  اھمنتغت ، يتلا  ةصرفلا  يھ  كلت  - »
«. ةكعكلا



لھ ًالدتعم  سلجا  كقالخأ ، نأش  اذكھو  : » ناثیإ درطتساو  كلذك »؟ سیلأ  مطحتت ، اھنإ  لجأ ، - »
.»؟ كتغل تادرفم  نم  يدیس »  » ةملك تطقسأ 

يف ھتسلج  يف  بصتنا  ذئدعبو  اًدوصقم ، لوقلا  اذھ  ناك  اذإ  ام  ىریل  ًاققحتم  رظنو  اًذوخأم ، يبصلا  ادب 
«. يدیس ای  الك ، : » لاقو .اًضاعتما  ئلتمم  وھو  لساكت ،

.»؟ ةسردملا يف  ریست  فیك  - »

«. دقتعأ امیف  ًانسح ، - »

.»؟ عورشملا كلذ  اھریمدت  ىلع  كمیمصت  فقوأ  لھ  .اكیرمأ  بحت  فیك  نع  ًالاقم  بتكت  تنك  - »

.»؟ يدیس ای  ریمدت  ةملكب ، دصقت  اذام  - »

.»؟ نیمأ ریغ  ًائیش  ةنامأب  بحت  نأ  عیطتست  لھ  - »

«. كلذ لعفی  صخش  لك  نإ  اباب ، ای  میحجلل ، ای  - »

.»؟ ریخلاب اھیلع  كلذ  دوعی  لھو  - »

«. ةلاقملا نم  تغرف  دقل  .ةغرافلا  سوؤرلا  يوذ  نم  ةعضب  ىوس  دحأ  اھدقتنی  ال  ًانسح ، - »

«. اھارأ نأ  دوأ  بیط ، - »

«. اھتلسرأ دقل  - »

«. اھنم ةخسن  كیدل  نأ  دبال  - »

«. يدیس ای  الك ، - »

.»؟ تدقف اھنأ  ضرتفا  - »

«. نیرخآلا نایتفلا  لك  لعفی  املثم  ركسعملا  ىلإ  باھذلا  تعطتسا  ول  دوأ  اباب ، .كلذ  يف  ركفأ  مل  - »

«. بسحف مھنم  ةلق  نوبھذی ، نیرخآلا  ةیتفلا  لك  سیلو  .ھتاقفن  لمحت  عیطتسن  ال  - »

.ھیتفش قعل  مث  ھیدی  يف  قلمحو  لاملا .» ضعب  اندنع  ناك  ول  ىنمتأ  - »

.اھتارظن تزكرتو  نیلیإ  انیع  تقاض 

«. ًانكمم اذھ  لعجأس  : » لاقو ھنبا ، سردی  ناثیإ  ناك 

.»؟ يدیس - »

«. فیصلا اذھ  لحملا  يف  اھیدؤت  ةفیظو  ىلع  كل  لصحأ  نأ  يننكمی  - »



.»؟ اھیدؤت ةملكب ، دصقت  اذام  - »

تاوارضخلا بذشتو  ففرألا  ىلإ  عئاضبلا  لمحتس  اھیدؤت ؟ ةملكب ، دصقت  اذام  كلاؤس ، سیلأ  - »
«. نئابزلا مدخت  نأ  ةرادج - تبثأ  اذإ   - كنكمی امبرو  سنكتو ،

«. ركسعملا ىلإ  بھذأ  نأ  دیرأ  - »

«. رالود فلأ  ةئام  حبرت  نأ  كلذك  دیرتو  - »

ةنس دعب  ةلطعلا  نم  ام  عون  .نوطنشاو  ىلإ  ةلحر  لقألا  ىلع  اھنإ  .لاقملا  ةقباسم  بسكأ  امبر  - »
«. ةسردملا يف  اھلماكب 

صتخی امیف  ىتحو  لب  لجأ ، ةنامألاو  ةبعادملاو  كولسلاب ، صتخی  امیف  ریغتت  دعاوق ال  كانھ  .نالآ  - »
«. لمعتس لقألا  ىلع  .ایلعف  دعاوقلا  هذھ  سرامت  نأ  ھیف  كملعأ  يذلا  تقولا  ناح  دقل  .طاشنلاب 

«. عیطتست تنأ ال   » .ىلعأ ىلإ  ھیرصاب  يبصلا  عفر 

.»؟ اًوفع - »

غلبأ نأ  لبق  صیخرت  ىلع  لصحأ  نأ  ىتح  عیطتسأ  ال  يننإ  .لافطألاب  ةصاخلا  لمعلا  نیناوق  - »
.»؟ نوناقلا قرخأ  نأ  ينم  دیرتأ  .رشع  ةسداسلا 

»؟ نیمرجم فاصنأو  دیبع  فاصنأ  مھ  مھیدلاو  نودعاسی  نیذلا  تایتفلاو  ةیبصلا  عیمج  نأ  دقتعتأ  - »
.اًدیعب نالآ  رظنو  .ھبح  لثم  اًمامت  نیبی  يذلا  عونلا  نم  ناثیإ  بضغ  ناك 

«. يدیس ای  كلذ ، نعأ  مل  يننإ  - »

لآو يلوھ  لآ  نم  ًالیج  نیرشع  ىلع  كفنأ  تعدج  دقل  .ةیناث  كلذ  لعفت  نلو  .ھنعت  مل  كنأ  قثاو  انأ  - »
«. مھنم اًدحاو  نوكت  نأ  ام  اًموی  قحتست  امبرو  .ءافرش  ًالاجر  اوناك  .نالآ 

.»؟ يدیس ای  يترجح ، ىلإ  باھذلا  عیطتسأ  لھ  .يدیس  ای  لجأ ، - »

«. عیطتست - »

.ءطب يف  جردلا  نالآ  دعص 

ىلإ اھتلنوج )  ) تبذجو اھتسلج  يف  تبصتنا  .نیكرحم  امھنأكو  اھیقاس  فلت  نیلیإ  تلعج  ىفتخا ، نیحو 
.ةباش ةدیس  اھنأكو  لفسأ 

«. اًدیجم ناك  ھنأ  دكؤملا  نم  .يالك  يرنھ  بطخ  علاطأ  تنك  - »

«. كلذك ناك  لجأ ، - »

.»؟ اھركذت لھ  - »



«. اھتأرق ذنم  لیوط  نمز  ىضقنا  دقف  .دقتعأ  ام  ىلع  ةقیقحلا ال ، يف  - »

«. میظع ھنإ  - »

«. ةسردم يف  ةذیملت  تاءارق  يل  ودبت  ھتءارق ال  نإ  - »

«. ًالعف میظع  ھنإ  - »

نینیعلا ةرمحم  خبطملا  يف  يرام  دجوو  .سولجلل  قھرم  لیوط  موی  ھعفدی  هدعقم ، نم  ناثیإ  ضھن 
.ةبضاغ

«. اًریغص ایبص  الإ  سیل  ھنإ  .لعفت  تنك  كنأ  نظت  اذام  يردأ  تسل  .كتعمس  دقل  : » تلاق

«. يتزیزع ای  ءدبلا ، تقو  وھ  كلذ  - »

«. ةیغاط قیطأ  يننإ ال  .يتزیزعب  يندانت  ال  - »

!«. يھلإ ای  هوأ  ةیغاط ؟ - »

«. ھیلع توسق  دقو  اًریغص ، ایبص  الإ  سیل  ھنإ  - »

«. ًالاح نسحأ  ھنأب  نآلا  رعشی  ھنأ  دقتعأ  - »

«. ةرشح ھنأكو  ھتقحس  دقل  .دصقت  اذام  فرعأ  ال  - »

«. ةفئاز ةرظن  ينبی  ناك  دقل  .ملاعلا  نع  ةفطاخ  ةرظن  ھتیطعأ  دقل  .يتزیزع  ای  الك ، - »

.»؟ ملاعلا نوكی  اذام  ملعتل  تنأ  نمو  - »

.يفلخلا بابلا  نم  اًجراخو  اھایإ  اًزواجتم  ناثیإ  راسو 

.»؟ بھاذ تنأ  نیأ  ىلإ  - »

«. بشعلا صقأل  - »

«. بعتم كنأ  دقتعأ  تنك  - »

بابلا راطإ  لخاد  ةفقاو  يھو  اھیلإ ، هرصب  ًاعفار  ھفتك  قوف  نم  علطتو  كلذك » تنك  كلذك –  يننإ  - »
.بشعلا صق  ةلآ  جرخی  نأ  لبق  ةظحل ، اھیلإ  مستباو  دیحو » قولخم  لجرلا  نإ  : » لاقو يجاجزلا ،

ةبتع راوجب  توصلا  فقوتو  .صخرلا  معانلا  بشعلا  يف  عطقت  يھو  نیكاكسلا  زیزأ  يرام  تعمس 
اھبضغ ماج  ةراودلا  نیكاكسلا  تبصو  كبحأ .» انأ  يتزیزع  ای  يرام ، يرام ، : » ناثیإ حاصو  بابلا ،

.ومنلا دئازلا  بشعلا  ىلع 



اثلا ع لصفلا 
فیكو ىتم  فرعت  تناك  اھنإ  ثیحب  ءاكذلا  نم  ةیكذو ، ةعلطم ، ةباذج ، ةأرما  تنھ  جنای  يجرام  تناك 

ناك ھنأل  لوألا  اھنم ، اوجوزت  نیذلا  لاجرلا  لشف  يأ  اھتاجیز ، تلشف  دقو  .عانق  ءارو  اھئاكذ  يفخت 
راوسأ حلصت  تناك  اھقلخت ، يھف  اھیلإ ، ىعست  دیعاوملاو ال  .تام  دقف  فعضأ –  ناك  يناثلاو  ًافیعض ،
بترتو ءافشلاب ، نمت  تاقاطبو  تاباطخ ، قیرط  نعو  ةفلتخم ، ةینوفیلت  تاملاكم  قیرط  نع  اھتعلق 

.دالیملا دایعأ  ركذتتو  اھیدیب ، ھتعنص  ءاسح  ىضرملا  ىلإ  لمحت  تناك  .ةضراع  تاءاقل 

.اھدوجوب نیرعاش  سانلا  تقبأ  لئاسولا  هذھبو 

، ةقلأتم ةفیظن  اھترشبو  ةجعبنم ، ریغ  اھنطب  يقبت  نأ  ىلع  ةدلبلا ، يف  ةأرما  يأ  نم  رثكأ  تظفاح ، دقلو 
.ةیخترم ریغ  اھنقذ  لفسأب  يتلا  طوطخلاو  ةعصان ، اھنانسأو 

ءاسن تلاقو  نوھدلاو  میركلاو ، كیلدتلاو ، رفاظألاو ، رعشلا ، ىلع  قفنی  اھلخد  نم  بیط  ءزج  ناك 
«. ودبت امم  انس  ربكأ  نوكت  نأ  دبال  : » تایرخأ

نیتلامح تمدختسا  تانیرمتلا ، وأ  كیلدتلا  وأ  میركلا ، ىلإ  بیجتست  اھردص ، تالضع  دعت  مل  نیحو 
اھرعشل ناكو  .اًدیازتم  ًاتقو  قرغتسی  اھھجو  قیحاسم  عضو  ناكو  اًحرم ، اًرفان  اھردص  تلعج  نیتقینأ 

دعوم يف  نوكت  امنیحو  .نویزفیلتلا  اھنع  نلعی  يتلا  تاجتنملا  ھب  دعت  يذلا  جوملاو  قلأتلاو ، ءاھبلا ، لك 
عطق نم  ةكبشب  اھتلزاغم  بذتجت  وأ  حرمت ، وأ  كحضت ، وأ  صقرت ، وأ  ءاشعلا ، لوانتت  وأ  يمارغ ،
قافنإو ةفیطل ، ةرتف  ءاضق  دعبف  راركتلاب ؟ درابلا  اھساسحإب  ملعی  يذلا  اذ  نمف  ةریغصلا ، سیطانغملا 

ىلإ كلذ  دعب  دوعت  مث  .ةفاصحب  كلذ  لعفت  نأ  تعاطتسا  اذإ  اھنكسم ، ىلإ  ًابلاغ  ھعم  بھذت  لاملا ، ضعب 
اھنمأ دایطصال  اخف  طرتشملا  شارفلا  ریصی  نأ  ًالجاع ، وأ  ًالجآ  نإ  يغبنیف  .اھعالق  راوسأ  میمرت 
.ایاشح نم  نیعونصملا  نیكفلا  نم  ةجراخ  تللست  ةوجرملا  ةبعللا  نكلو  .لبقتسملا  يف  اھتحارو 
تناكو .نیصیرحلا  وأ  نیددرتملاو ، نیجوزتملا ، عم  ًائیشف  ًائیش  دیازتت  ةیمارغلا  اھدیعاوم  تراصو 

امنیح علاطلا  قاروأ  اھل  بجتست  ملو  .اھنع  ربدی  ناك  اھنمز  نأ  صخش ، يأ  نم  لضفأ  فرعت  يجرام 
.اھسفنل نوعلا  نع  اھیف  تثحب 

نأ ةجردل  نیسئاب ، وأ  ءایربكلا ، يحورجمو  نیبنذم ، مھتیبلاغو  لاجرلا ، نم  دیدعلا  يجرام  تفرع  دقل 
نأ لھسلا  نم  ناك  فرتحملا - ماوھلا  دایص  ىدل  ومنی  يذلا  كلذ  لثم   - اھدیص هاجت  راقتحا  نم  اھیدل  امب 
دعت مل  اھنأ  ةجردل  ةعیدخلل  ًابلط  نوملأتی  اوناك  .مھئایربكو  مھفواخم  لالخ  لاجرلا  ءالؤھ  لاثمأ  ریثت 
تناك اھتریشعو ، اھؤاقدصأ  مھ  كئلوأ  ناك  .بسحف  ةیردزملا  ةقفشلا  نم  عونب  لب  اھراصتناب ، رعشت 

اھنم اوبلطی  مل  مھنأل  كلتمت ؛ ام  لضفأ  مھل  مدقتو  اھؤاقدصأ ، مھنأ  فاشتكا  درجم  نم  ىتح  مھیمحت 
، ءالؤھ نم  اًدحاو  رولیت  يناد  ناك  اھسفنب ، ةبجعم  نكت  مل  اھسفن  رارق  يف  اھنأل  مھرمأ  تمتك  دقل  .ًائیش 

كانھ ناكو  ًاثلاث ، اًصخش  ثیمس  نوسكاج  لوو  نوتس  سیلوبلا  ریدمو  رخآ ، اًدحاو  وللورام  ویفلأو 
ئفادلا دیحولا  نیمألا  ءيشلا  وھ  يفخلا  مھدوجو  ناكو  مھب ، يھ  قثت  املثم  اھب  نوقثی  اوناك  .نورخآ 



ام نودو  ةیرحب  اھیلإ  نوثدحتی  ءاقدصألا  كئلوأ  ناك  اھسفن ، درتستل  ھیلإ  أجلت  نأ  تعاطتسا  يذلا 
نأ امكو  ةتومصو ، اًماكحأ ، ردصت  الو  لبقتت  نوسردنأ ، رئب  نم  اًعون  مھیلإ  ةبسنلاب  تناك  اھنأل  فوخ ؛

ةتماصلا ةلیضفلا  هذھ  نأ  لمتحیو  ةیفخ ، ةلیضف  يفخت  تنھ  يجرام  تناك  ةیفخ ، لئاذر  سانلا  لكل 
، صخش يأ  نم  رثكأ  سكسیو ، ةعطاقم  نع  ىتحو  لب  نوتیابوین ، نع  فرعت  اھنأ  يف  ببسلا  تناك 
، ةصاخلا اھتحلصمل  اھلغتست  نأ  عطتست – مل  وأ   – نكت مل  اھنأل  ضرغلا ؛ نع  ةدیعب  اھتفرعم  تناكو 

.هدئاوف ھل  اھیدی  نیب  عقی  ام  لك  ناك  ىرخأ ، حاون  يف  نكلو 

نیح ام ، لكشب  ًابیصم  ناك  دقو  .اھتقو  غارفل  ةجیتنو  اًضرع  يلوھ  نالآ  ناثیإ  نأشب  اھعورشم  أدب  دقلو 
اھیلإ نوتأی  اوناك  نیذلا  نینیزحلا  لاجرلا  نم  نوریثكف  .اھتوطسل  رابتخا  ھنأو  اھضرغ ، ثبخب  دقتعا 

ىلإ اھاودع  تلقن  يدسجلا ، زجعلا  نم  ناولأ  مھنھوتو  مھقثوتو  تناك  نانئمطالاو ، ةحارلا  نع  ًاثحب 
ةطیسب تاءارطإ  قیرط  نع  اھیلع  لھسلا  نم  يجرام  تدجوو  .مھتایح  يف  ىرخألا  يحاونلا  عیمج 

.طایسلاب تاحلسملا  مھتاجوز  دض  ىرخأ  ةرم  كراعملا  اضوخیل  اھنم  مھحارس  قلطت  نأ  تانیمطتو ،
لجرلا ناثیإب ، يجیردتلا  اھمامتھا  ادب  يرام  قیرط  نعو  يلوھ ، يرامب  ًاعئار  ًاباجعإ  بجعت  تناكو 

اھیدل نكی  مل  ثیحو  .ھتقثو  ھتوق ، ھنم  بلتسا  يداصتقا  يعامتجا  قاثوب  بودنلا ، نم  رخآ  عونب  قثوملا 
ھھجوتو دعقملا ، لجرلا  اذھ  راسإ  كفت  نأ  عیطتست  تناك  اذإ  امع  تلءاست  دقف  لافطأ ، وأ  بح ، وأ  لمع ،

اًجاتن اذھ  نكی  ملو  اًرابتخا ، زاغلألا ، نم  اًعون  ةبعل ، اھل  ةبسنلاب  رمألا  ناك  .ام  ةدیدج  ةیاغ  ةیحان 
.اًزاتمم ًالجر  اذھ  ناك  .غارفلاو  لوضفلل  اًجاتن  ةطاسبب  ناك  لب  ةقفشلل ،

.ناھربلا اذھل  ةدیازتم  ةجاح  يف  تناك  دقلو  اھقوفت ، ىلع  ھل  اھھیجوت  نھربیسو 

اھنأل اذھ ؛ اھفاخأ  دقو  ناثیإ  يف  لوحتلا  قمع  فرع  يذلا  دیحولا  صخشلا  تناك  اھنأ  لمتحملا  نم 
ومنت بلقلا  ةوسقب  تسحأو  ھسبالم ، تحت  تالضعلا  تأر  دسأ  ةدبل  يمنی  رأفلا  ناك  .اھعنص  نم  ھتبسح 
ةعیبط نع  ھب  ملحی  ناك  يذلا  ھكردم  ضمو  امنیح  قیقرلا ، نیتشنیأ  ھسحأ  ام  اذھ  نأ  دبالو  .ھینیع  فلخ 

.امیشوریھ قوف  ةداملا 

ىلع ةمحر  الو  ةقفشلا ، نم  لیلقلا  اھل  ّنكت  تناكو  ادج ، اًریثك  يلوھ  يرام  بحت  يجرام  تناك 
نم نھریغب  لحی  نیح  ةصاخو  ءاسنلا ، امھلبقتت  ةعیبطلا  قئاقح  نم  ةقیقح  علاطلا  ءوس  نإ  .قالطإلا 

.ءاسنلا

تلام میدقلا ، ءانیملا  نم  ادج  ًابیرق  ومنلا ، ةغلاب  ةعساو  ةقیدح  طسو  ماقملا  عصانلا  ریغصلا  اھتیب  يف 
ةعرشملا شومرلاو  نویعلا ، لالظو  ةردوبلاو ، میركلا ، لالخ  نمو  اھتاودأ ، ربتختل  ةنیزلا  ةآرم  ةیحان 

دملا لثم  اھیلع  فحزت  نونسلاب  تسحأو  اھترشب ، فافجو  ةیفتخملا ، تادیعجتلا  اھانیع  تأر  داوس ، يف 
هذھ نكلو  رمعلا ، فصتنملو  جوضنلا ، نسل  ةحلسأ  كانھ  .ئداھ  رحب  يف  ةرخص  لوح  دعاصلا 

اھتراثإو اھبابش  نایك  راھنی  نأ  لبق  امھملعتت  نأ  يغبنی  .دعب  امھبستكتل  ةیفرحو  ًانارم  بلطتت  ةحلسألا 
.ةدیحو يھو  الو  ىتح  اًدبأ ، واھتت  مل  اھنأ  يف  اھحاجن  ناك  دقل  .ةیرخس  راثمو  ةنفع ، ةیراع ، اھكرتیو 

.ةءاخترا فصن  نایختری  اھینفجو  ءاشی  امبسح  ىلدتی  اھمف  تكرت  ةبرجتلا ، نم  عونكو  نآلاو ،
اھمامأ ةآرملا  يف  تأرو  لدھتم ، لبح  دوجولا  ىلإ  رھظ  ذئنیحو  ًایلاع ، ةعوفرملا  اھنقذ  نم  تضفخو 

دقل .اھراظتنا  يف  دقری  امب  جولثملا  سمھلا  اھربخأ  نیح  تدعتراو  اھیلع ، ةفحاز  قلستت  اًماع  نیرشع 



زھجم نسلا ، ھیف  ربكی  يجاجز ، ضرع  قودنص  ةأرملا  ىدل  نوكی  نأ  يغبنی  .ادج  اًریثك  رخأت 
موتكملا كحضلاب  ةنمسلاو ، بیشلاو  لافطألاو ، ءادوسلا ، ةفیطقلاو  تاماعدلاو ، ءاوضألاب ،
ھتیصوب ىرحألاب  وأ  عونق ، ئداھ  جوزو  ةریغصلا ، دوقنلا  عطقو  ةیامحلاو ، بحلاب ، سالتخالاو ،

، نسلا اھب  مدقتی  نیح  ةدیحو  ةأرملا  نإ  .اھیلع  فوقوم  لاملا  نم  غلبمو  ةعانق ، لقأو  اًءودھ  رثكألا 
لوح اومغمغیو  اوقنیل  نولجحی  عابتأ  الب  دیعاجتلا ، اھتباص  ةءاذب  ىودج ، الب  ةاقلم  ةیافن  حبصت 

.اھمالآ اوكلدیو  اھعاجوأ 

ناعرسو ًافیعض  ناك  .لوألا  اھجوز  عم  ظحلا  ةدیعس  تناك  دقل  .ةراح  فوخ  ةطقن  اھتدعم  يف  تلكشتو 
مل قالطلا  تجاتحا  نیح  اھنأ  ةجردل  ًاغلاب  ابح  ءاجر ، الب  اھبحی  ناك  .ھفعض  مامص  ىلع  ترثع  ام 

.ةقفنلا رارق  يف  جاوزلا  مدع  ىلع  صنلا  بلطی 

، ریثكلا اھل  كرتی  مل  تام  امدنع  .كلذك  تناك  دق  ةصاخلا ، اھتورث  اھل  نأ  دقتعی  يناثلا  اھجوز  ناكو 
ءادتراو قئال ، لكشب  شیعلا  تعاطتسا  لوألا ، اھجوز  نم  اھذخأت  تناك  يتلا  ةقفنلا  قیرط  نع  اھنكلو 

نمكت تناك  انھ  .تام  لوألا  اھجوز  نأ  ضرفنلف  .اھغارف  تقو  ءاضق  يف  ریكفتلاو  ةدیجلا ، بایثلا 
.يرھشلا فرصلا  نذإ  سوباك  راھنلا ، وأ  لیللا  سوباك  دجوی  ناك  انھ  فوخلا ، ةطقن 

عباسلا عراشلاو  نوسیدام  عراش  نیب  عساولا  مخضلا  عطاقتلا  كلذ  دنع  ریانی ، رھش  يف  ھتأر  دقل 
.دوقنلا لاسرإ  فقوتل  دغولا ، ىفوت  ولف  .اھیلع  حلی  هؤانف  ناك  .ًابحاش  اًزوجع  ودبی  ناك  .نیسمخلاو 
.ھتحص ماود  لجأ  نم  ھبلق  عامجب  يلصی  يذلا  ملاعلا  يف  دیحولا  صخشلا  نوكت  امبر  اھنأ  يف  تركفو 

كلت ترجفو  نیتتیملا ، ھینیعو  تماصلا ، لیحنلا  ھھجو  ةروص  اھتركاذ  ةشاش  ىلإ  تءاج  نآلاو 
...تام ھنأ  ول  .اھتدعم  يف  ةراحلا  ةطقنلا  ةروصلا 

.ةلبن ءرملا  بذجی  املثم  اھتدارإ  تبذج  مث  ةآرملا ، هاجت  لیمت  يھو  ریكفتلا ، نع  يجرام  تفقوت 
عبرتو اھتمجمجب ، ةقیصل  اھترشب  تناكتساو  اھانیع ، تقلأتو  طوطخلا ، تفتخاو  اھنقذ ، تعفتراو 
اھامدق تناك  .ةریثولا  ءارمحلا  ةداجسلا  ىلع  ةقذاح  ةرود  يف  تصقر  مث  ةبصتنم ، تفقو  .اھافتك 

تاوف لبق  عرست  نأ  اھیلع  متح  عفدنت ، نأ  اھیلع  متح  .يدرو  رمحأ  ءالطب  عملت  امھرفاظأو  نیتیراع ،
.ناوألا

عبارلا ةلطعل  هرخدت  تناك  يذلا  يرغملا  ولحلا  بوثلا  ىلع  اھیدی  تعضوو  ھتحتفف ، بالودلا  باب  تعفد 
يأ نم  ةجھب  رثكأ  يھ  يتلا  براوجلاو  صاصرلا ، ملقلاك  ببدملا  بعكلا  يذ  ءاذحلاو  ویلوی ، نم 

نیذللا ناقتإلاو  ةعرسلا  لثمب  اھبایث  تدتراو  .ءاخرتسا  ةمث  نآلا  اھب  دعی  مل  .قالطإلا  ىلع  براوج 
دح رازجلا  سفن  اھب  ربتخی  يتلا  ةقیرطلاب  اھلوطب  ةآرم  مامأ  اھلكش  تربتخاو  ھنیكس ، رازج  امھب  ذحشی 

، ذئدعب مث  .رظتنی  نل  يذلا  لجرلا  لجأ  نم  ةعرسلا  عافدنا ، نود  نكلو  ةعرسلا  ھماھبإ ، ىلع  ھنیكس 
نیتعئارلا نیقاسلا  تاذ  ةدیسلا  اھسفن ، نم  ةقثاولا  ةقینألا  ةیكذلا ، ةمیلعلا ، لھمت  يضرعلا ، لھمتلا 

لمعی يذلا  يروللا  قئاس  رفصو  اھفلخ ، رظنلا  نع  ھب  ترم  لجر  ناوتی  ملو  .عصانلا  ضیبألا  زافقلاو 
ةقوقشم ًانیعأ  ةسردملا  ةیتف  نم  نایبص  عفرو  باشخألا ، نم  ةنحشب  ًالمحم  رمی  وھو  رللیم  ةوخإلا  دنع 

.نیحوتفملا فصن  امھیمف  رمغ  يذلا  باعللا  ملأ  يف  اعلتباو  اھتیحان ، ونیتنلاف  ينیعك 



.»؟ كلت يف  كیأر  ام  : » امھدحأ لاقو 

«. لجأ : » رخآلا باجأو 

«. ...ول كیأر  ام  - »

«. لجأ - »

امھم ام ، لمع  اھیدل  وأ  ام ، ناكم  ىلإ  ةبھاذ  نوكت  نأ  يغبنیف  نوتیاب - يف  ةصاخو   - عكستت ةدیس ال  نإ 
ثّدحتو يیحت  تناك  ةطوقنم ، تاوطخب  ياھ »  » عراش يف  اھریس  ءانثأ  يفو  .ىنعم  البو  ًالیئض  ناك 

.ةیلآ ةقیرطب  مھضرعتستو  ةراملا 

.تقولا ضعب  كلذ  ىلع  بأد  ةنادتسالا ، ىلع  شیعی  ناك  لوھ – رتسم 

؟ يطرش شاعم  وأ  بترمب  شیعلا  عیطتست  يتلا  كلت  ةأرما  يأ  نكلو  لحفو ، نشخ ، لجر  ينوتس –
.اھقیدص ناك  كلذ ، ىلإ  ةفاضإلابو 

وھ ناك  امبرو  .ةطبلاك  راوطألا  بیرغ  ناك  دلوراھ  نكلو  ةریبكو ، ةیقیقح  ةعیض  وذ  كیب ، دلوراھ 
.كلذب ملعی  مل  يذلا  ملاعلا  يف  دیحولا  صخشلا  ھسفن 

، لیخب يدنلتكسأ ، لمتحی –  ال  ھنإ  يللیم ؟ لاح  فیك  يدیس ؟ ای  كارأ ، نأ  ادج  فیطل  لیود – كام 
.كلتمی ناك  اذام  دحأ  فرعی  ملو  اًزغل ، ناك  .دبألا  ىلإ  شیعی  يذلا  عونلا  نم  دعقم ، ھتجوزب –  طبترمو 

يف بذھم  دیس  رابلا ، يف  رواجملا  دعقملا  ىلع  سلجی  نیح  عئار  نیتیدنلا – نینیعلا  وذ  فلودنار  دلانود 
دعقم ىلع  ًاتیب  میقت  نأ  تدرأ  اذإ  الإ  ھنم ، ىجرت  ةدئاف  نكلو ال  هركس ، لالخ  ةقیمع  هدیلاقت  لغلغتت  رابلا 

.راب

لجر ھسفن ؟ وھ  لاق ، يذلا  نم  نكلو  میات ،)  ) ةلجم رشانب  ةبارق  ةلص  ىلع  ناك  ھنإ  لیق  سول - دلوراھ 
.ریبعتلا يف  ھتوق  صقن  ىلع  اینبم  اذھ  ناكو  میكح ، ھنأ  ةرھشب  عتمتی  ناك  رخص ، نم  دق 

نكلو ھتجوز ، راضتحا  ءانثأ  يف  رمخلا  يستحی  ناك  ھنأ  ضورفملا  .صلو  لتاخم  باذك ، رنوتناو –  دإ 
.يوعی اًطوبرم  هاقبأو  ھنم ، برھی  نل  ھبلك  نأ  يف  ىتح  قثی  نكی  مل  .دحأب  قثی  نكی  مل  دإ 

يالفرتب .ةباعد  مسا  سیل  يالفرتب – ىمست  ھتجوز  تناك  يروھمجلا  بزحلا  يف  ةوق  تیارتس – لوب 
كرویوین ةیالو  مكاح  راص  اذإ  دیفتسی  لوب  ناك  .ةقیقحلا  يھ  كلت  يالفرتب ، مساب  تدمعو  تیارتس ،

.رالود عبر  كانھ  ةمامقلا  نم  لمح  ءاقلإ  فلكتی  ثیح  ةنیدملا ، ةمامق  بلقم  كلتمی  ناك  .ایروھمج 
ناك لوب  نأ  اًرطخ ، لكشت  تحبصأ  ثیحب  ةماخضلاو  ءوسلا  نم  ناریفلا  تراص  امدنع  ھنأ  ىكُحیو 

مھدمیو قدانبلاو –  ةفشاكلا  ءاوضألا  رجؤیو  صاصرلاب ، اھدیص  يف  قحلا  حیبت  ركاذت  عیبی 
نأ ةجردل  ةیروھمجلل  سیئرب  ادج  ھبشلا  بیرق  ودبی  ناك  .اھیلع  اھوقلطیل  رایع 22  نم  تاصاصرب 
ھنأ ىلع  هركذ  ةئداھ  برش  ةعاس  يف  وھو  رولیت  يناد  نكلو  كیآ .)  ) ھنوعدی اوناك  سانلا  نم  نیریثك 

.لوب لیبنلا  اًدوجوم ، نوكی  نیح ال  ھمسا  راصو  .ةیمستلا  كلت  ھب  تقصتلاو  لكلا » لبنأ  لوب  »



يف بیصأ  لجر  ينیع  وللورام  انیع  تناك  .بئتكم  ضیرم  ھنإ  .ناك  امع  اًضرم  دادزا  ھنإ  وللورام – 
، لحملا يجرام  تلخدو  .ھلخدی  نأ  نود  ھلحم  لخدم  اًزواجتم  راس  دقل  رایع 45 . نم  صاصرب  ھتدعم 

.نیعیدبلا اھیفدر  زھت  يھو 

يفیإ زارط  نم  ًالاورس  يدتری  بابشلا ، ىلإ  برقأ  رعشلا  دوسأ  ًالجر  ًابیرغ ، اًصخش  ملكی  ناثیإ  ناك 
.لعفی ناك  امیف  ًاقرغتسم  ًانشخ ، ًابلص ، نیعبرألا ، يلاوح  يف  ناك  .ةقیض  ةفاح  تاذ  ةعبقو  جیل 

، لوغشم تنأ  ياھ ، : » يجرام تلاق  ناتیإ  يتزول  صحفیس  ھنأكو  ادبو  ةجالثلا  قوف  ًاینحنم  ناك 
«. دعب امیف  دوعأس 

تربع .فرصم  يف  اھیدؤت  نأ  ةعكستم  ةأرمال  نكمی  ةعورشم ، اھنكلو  ةھفات  اھل ، ةیاھن  ءایشأ ال  كانھ 
.لوقصملا ذالوفلا  يذ  يماخرلا  دبعملا  ىلإ  تلخدو  ةراحلا  لخدم  يجرام 

.فارصلا ةذفان  ھنم  نوكتت  يذلا  نابضقلا ، يذ  عبرملا  يف  ھھجو  رِشبلا  ءاضأ  يفروم  يوج  اھآر  نیح 
يرزلا هرظنمل  ای  نكلو  بیط ، ةباعد  قیفر  نم  ھل  ایو  ةیصخش ، نم  اھل  ایو  ةماستبا ، نم  اھل  ای 

لیبس يف  توملا  ىتح  لتاقی  دق  صخش  ًابزعأ ، لظیل  دلو  صخشك  هردق  قح  يجرام  ھتردق  دقل  .جوزك 
.جودزم ربق  يوجل  نكی  نل  .اًدیحو  ھئاقب 

.»؟ ةحلمم ریغ  ةدیدج  دوقن  يأ  كیدل  لھ  يدیس ، ای  كوجرأ  : » تلاقو

مك .ام  ناكم  يف  اھنم  اًضعب  تیأر  يننأ  ًاقثاو  نوكأ  داكأ  يننإ  .ىرأس  يتدیس ، ای  كوفع ، - »
.»؟ نیدیرت

اًكیش تبتك  مث  ءاضیبلا ، ةیدلجلا  اھتبیقح  نم  ایوطم  اًرتفد  تلوانتو  ویسم .» ای  تایقوأ ، تس  يلاوح  - »
«. اًرالود نیرشعب 

اھعم جرخی  ناك  ادج ، اًریثك  سیل  نكلو  ةرتف ، لك  يف  ةرمف  .يجرام  ىلإ  ًالایم  ناك  دقف  .يوج  كحضو 
.ةحرملا اھحورو  اھتبحص  بحی  اًضیأ  ناك  ھنكلو  اھلزنم  ىلإ  اھبحطصی  مث ، ءاشعلا  لوانتل 

.اللیفوكناب عم  وكیسكم  يف  شیعی  ناك  يل  قیدصب  ينركذی  كلذ  تنھ ، جنای  زسم  : » يوج لاقو 
.»؟ ھنیركذتأ

!«. ًاقالطإ ھفرعأ  مل  - »

ىلع لمعی  ناك  لامشلا ، يف  وكناب  ناك  امدنع  ھنإ  لاق  .ىتفلا  يل  اھاور  ةصق  اھنإ  .ةھاكف  هذھ  تسیل  - »
نع اوعلقأ  ھلاجر  نأ  ةجردل  ریثكلا  ھنم  عبطو  وسیب ، نیرشعلا  ةئف  نم  تونكنبلا  عبطت  يتلا  ةعابطلا  ةلآ 

«. نیتفك يذ  نازیم  يف  دوقنلا  اونزی  نأ  مھیلع  ناكو  لاح – يأ  ىلع  دعلا  يف  اوعربی  مل  دعلا – 

«. كتایح خیرات  درس  ءارغإ  مواقت  نأ  عیطتست  تنأ ال  يوج ، : » يجرام تلاق 

درجم اھنإ  كاذنیح ، يرمع  نم  ةسماخلا  يلاوح  يف  تنك  دقل  .تنھ  جنای  زسم  ای  الك ، میحجلل ، ای  - »



.ةنیمس نكل  ةیدنھ  ةنیمس ، ةولح  ةدیس  تلخد  مث  .ةصق 

لھف لافطأ ، ةسمخ  اھعمو  ةریقف  ةلمرأ  ينتكرتو  يجوز  تمدعأ  دقل  لارنجلا ، يدیس  : » تلاق مث  تلخد 
.»؟ ةیبعش ةروث  ةرادإل  ةلیسولا  يھ  كلت 

.نآلا انأ  لعفأ  املثم  لام  نم  ھقحتست  ام  عجاری  وكناب  ذخأو 

«. يوج ای  كیلع ، تانوھر  ال  - »

تامارج ولیك  ةسمخ  اھل  نز  : » نییركسعلا ھیدعاسم  دحأ  ىلإ  وكناب  لاقو  ةصق .» درجم  اھنإ  ملعأ  - »
رجرجت يھو  ةأرملا ، تجرخو  كلس  ةعطقب  اھوطبرو  ةمخض ، ةمزح  كلت  تناك  ًانسح ، دوقنلا .» نم 

يم اھنوقطنی  مھو   ) لارنجلا يدیس  : » لاق مث  ایحو  مامألا  ىلإ  مزالم  اطخ  ذئدعبو  .ءارضخلا  ةمزحلا 
دنع يذلا  نجسلا  يف  هانعضوف  اًرومخم ، ناك  .اھجوز  ىلع  صاصرلا  قلطن  مل  نحن  لارج ،)

.دوقنلا ةمزح  اھعمو  ةدعتبم  ریست  يتلا  ةدیسلا  نع  ًاقالطإ  ھینیع  عفر  دق  وكناب  نكی  مل  ةیصانلا .» »
«. ةنیكسملا ةلمرألا  كلت  لمأ  بیخن  نأ  عیطتسن  نحن ال  .صاصرلا  ھیلع  قلطأو  جرخا  : » لاقو

«. قاطت كنإ ال  يوج ، - »

كیشلا اذھ  يفرصت  نأ  نیدیرتأ  : » لاقو ًابناج ، اھكیش  رادأو  اھقدصأ .» انأو  .ةیعقاو  ةصق  اھنإ  - »
.»؟ تائم مأ  تانیسمخ ، مأ  تانیرشع ،

«. ًاتنس نیرشعلاو  ةسمخلا  ةئف  نم  ًاقرو  هایإ  ينطعأ  - »

.رخآلاب عتمتسی  امھنم  لك  ناك 

.شبغألا ھبتكم  جاجز  نم  ركیب  رتسم  علطتو 

اھنكلو ةیوغللا  ةیحانلا  نم  ةحیحص  ةرایز  ركیب  اھراز  نأ  ةرم  ثدح  دقل  .ناھر  كانھ  ناك  نآلاو 
لآ فرعت  تناك  يجرام  نكلو  ةجوز ، ھل  نأ  دكؤملا  نم  .لام  دیسلا  وھ  ركیب  رتسملا  ناك  .ةضماغ 

ةدیعس تناكو  .نودیری  ام  لمعل  ةیقالخأ  ًابابسأ  اودجوی  نأ  اًمئاد  اوعاطتسا  دقف  .ایندلا  هذھ  يف  ركیب 
.اھلجس يف  اًدماج  اذھ  هاقبأ  دقف  .ھتلذخ  اھنأل 

ریدم ىلإ  ةھجتم  تكرحتو  يوج ، اھل  اھاطعأ  يتلا  تارالود  ةسمخلا  ةئف  نم  ةعبرألا  قاروألا  تعمج 
، ءودھ يف  ناثیإ  ثداحی  ھتأر  دق  تناك  يذلا  لجرلا  لخد  ةظحللا  كلت  يف  نكلو  .بیشألا  فرصملا 

.بابلا قلُغأو  ركیب  رتسم  بتكم  ىلإ  لخُدأف  ةقاطب ، مدقو  اھمامأ ، نم  رمو 

«. يمدق لبق  ًانسح ، : » يوجل تلاق 

نم ءيش  لكو  لكأنو ، صقرن ، ةلیللا ؟ جورخلا  نیدیرتأ  .سكسیو  ةعطاقم  يف  مدق  عدبأ  : » يوج لاقف 
.»؟ لیبقلا اذھ 

.»؟ كاذ نم  .عیطتسأ  ال  : » تلاق



اًدیعس نوكأ  هذھك  ةظحل  يف  يننإ  .فراصملا  يشتفم  تامس  ھیلع  ودبت  .اًدبأ  لبق  نم  هرأ  مل  - »
«. حرطلاو عمجلا  يتعاطتسال  ةداعس  رثكأو  لب  يتنامأب ،

«. ةبراھ ةنیعل  ةأرما  ةصلخم ، ةجوز  نم  لعجتس  ام  اًموی  وج ، ای  .ملعتأ  - »

«. يتدیس ای  يلصأ ، ھلجأ  نم  يذلا  يلمأ  وھ  كلذ  - »

«. دعب امیف  كارأ  - »

.ىرخأ ةرم  وللورام  ةلاقب  لحم  تلخدو  ةراحلا ، ربع  تجرخ ،

«. ثیإ ياھ ، - »

«. يجرام وللاھ ، - »

.»؟ قینألا بیرغلا  كلذ  ناك  نم  - »

.»؟ ةیروللبلا كترك  كعم  نیلمحت  الأ  - »

.»؟ يرس ربخم  - »

لعفأ مل  ولو  ىتح  ةطرشلا ، ىشخأ  يننإ  ةطرشلا ؟ نم  سانلا  لك  فاخی  لھ  يجرام ، .كلذ  نم  أوسأ  - »
«. ًائیش

.»؟ ایطرش دعجألا  رعشلا  وذ  نیدتملا  ىتفلا  كلذ  ناكأ  - »

«. داحتالا ةموكح  نم  ھنإ  لاق  .اًمامت  سیل  - »

.»؟ ناثیإ ای  ربدت ، تنك  اذام  - »

.»؟» ربدأ  » ةملك اذاملو  انأ ؟ ربدأ ؟ - »

.»؟ دیری ناك  اذام  - »

«. دیری ناك  اذام  فرعأ  يننكلو ال  لأسی  ناك  اذام  بسحف  فرعأ  يننإ  - »

.»؟ لأسی ناك  اذامو  - »

.»؟ نوتیابوین ىلإ  ءاج  ىتم  ھفرعی ؟ يریغ  نم  يسیئر ؟ فرعأ  انأو  ىتم  ذنم  - »

.»؟ ھل تلق  اذامو  - »

تسلفأ نیحو  .انھ  اًدوجوم  ناك  تدع  نیحو  .ھفرعأ  نكأ  مل  ءادعألا ، لاتقل  شیجلل  تممضنا  نیح  - »
«. ةفیظو ينحنمو  لحملا  ىرتشا 



.»؟ ةلئسألا هذھ  رودت  كداقتعا – يف   – ءيش يأ  لوحو  - »

«. ملعی هللا - »

دارأ اذام  بجعأل  ينإ  .ةجاذسلاب  رھاظتی  ھنإ  تركفو ، .ھینیع  ءارو  امیف  رظنت  نأ  لواحت  يجرام  تناك 
.اقح ىتفلا 

قدصی اًدحأ ال  نإ  يجرام ، ای  نیفرعت ، تنأو  .يننیقدصت  تنأ ال  : » اھفواخم راثأ  غلاب  ءودھ  يف  لاقو 
«. اًدبأ ةقیقحلا 

ضعبلاو قماغ  ھمحل  ضعبلا  نكلو  اًجاجد ، ھلك  هدجت  ثیإ ، ای  اًجاجد  عطقت  نیح  ةقلطملا ؟ ةقیقحلا  - »
«. ضیبأ ھمحل 

يأ ویفلأل  ثدح  اذإو  .ةفیظولا  هذھ  ىلإ  جاتحأ  يننإ  .قلق  يننإ  يجرام ، ای  ةحارصب ، .كلذ  دقتعأ  - »
«. عراوشلا عرذ  ىلإ  دوعأسف  ءيش 

.»؟ اینغ حبصتس  كنأ  تیسن  كارتأ  - »

«. اینغ تسل  انأو  بعص ، رمأ  ركذتلا  نإ  - »

ای ينتیدانف  تلخد ، .ةرشابم  ةمایقلا  دیع  برق  عیبرلا  كلذ  ناك  .ركذت  تنك  ام  اذإ  بجعأ  يننإ  ناثیإ ، - »
«. میلشروأ ةنبا 

«. ةنیزحلا ةعمجلا  موی  يف  كلذ  ناك  - »

ادج عئار  وھو  ىتم ،)  ) لیجنإ يف  ھنإ  .مسالا  اذھ  تدجو  دقل  ًانسح ، .ًالعف  ركذت  اذ  تنأ  اھ  - »
«. فیخمو

«. لجأ - »

«. كنھذ ىلإ  ھب  ىتأ  يذلا  ام  - »

«. اًرمتسم بلصلا  كلذ  لازی  الو  .ماع  لك  يف  ةرم  ينبلصت  تناك  .اروبید  ةمیظعلا  يتمع  - »

«. كاذنیح لزھت  نكت  مل  كنكلو  .لزھت  كنإ  - »

«. نآلا لزھأ  انأو ال  .لزھأ  نكأ  مل  الك ، - »

«. ققحتی ذخأ  كل  ھتأرق  يذلا  علاطلا  نإ  ملعتأ ، : » حرف يف  تلاقف 

«. كلذ ملعأ  -«

.»؟ ام ءيشب  يل  نیدم  كنأ  دقتعت  الأ  - »



«. دیكأتلاب - »

«. عفدلا يونت  ىتمو  - »

.»؟ ةیفلخلا ةفرغلا  ىلإ  يلخدت  نأ  كریضی  لھ  - »

«. اذھ لعفت  نأ  عیطتست  كنأ  دقتعأ  ال  - »

.»؟ نیدقتعت ال  - »

«. ةئجافم ةقامح  يأ  اًدبأ  كتایح  يف  بكترت  مل  تنأ  .كلذ  دقتعت  تنأ  الو  ناثیإ ، ای  الك ، - »

«. امبر ملعتأ ، نأ  عیطتسأ  - »

«. تدرأ ول  ىتح  ةقامحلا  باكترا  عیطتست  تنأ ال  - »

«. لواحأ امبر  - »

«. ةمیظعو ةئیطب  تاءارجإ  بلطتی  امھالكو  ةیھارك ، وأ  ابح  كتراثإ  بلطتتس  - »

.»؟ تفرع فیكو  .باوص  ىلع  نینوكت  امبر  - »

«. تفرع فیك  ًاقلطم  ردأ  مل  - »

، اھحتفو جلثلا  نم  ةقبط  لاحلا  يف  اھیلع  تمن  الوكاكوك ، ةجاجز  جرخأو  ھحتفف ، ةجالثلا  باب  قلز 
.ةیناث ةجاجز  حتفی  ذخأ  امنیب  ةجاجزلا  اھلوانو 

.»؟ ينم نیدیرت  اذام  »

ةیھارك وأ  بح  عم  ناسنإلا  نوكی  فیك  ىرأ  نأ  دیرأ  يلعل  .كلثم  ًالجر  طق  يتایح  يف  فرعأ  مل  انأ  -«
«. دحلا اذھ  ىلإ  ةدیدش 

.»؟ اًحیر يریثتل  نیرفصت  اذامل ال  .ةرحاس  كنإ  - »

نم ةكرحب  لاجرلا  مظعم  يف  ةھفات  ةریغص  ةعبوز  ریثأ  نأ  عیطتسأ  يننإ  .رفصأ  نأ  عیطتسأ  ال  - »
.»؟ رانلا كیف  مرضأل  فرصتلا  عیطتسأ  فیكف  .يبجاح 

«. ًالعف تمرُضأ  دق  نوكت  امبر  - »

، رمحألا بوطلا  نم  راد  قحلم  لثم  ةینبم  : » لاقو ھصحفت ، ءافخإ  لواحی  نأ  نود  ةقدب  اھسردی  ناك 
«. ةبیطو ةیوقو  ةندل 

«. طق ينسمت  مل  كنإ  فرعت ؟ فیكو  -«



«. میحجلا نم  كبرھ  ينم  يبرھت  نأ  كب  ایرح  ناكل  تلعف ، يننأ  ول  - »

«. يبیبح ای  - »

ھنیدیرت يذلا  ام  .يتیبذاج  راثم  فرعأل  يفكی  امب  رورغلا  نم  يننإ  .ام  أطخ  كانھ  .كلذ  نم  كعد  - »
.»؟ نیدیرت اذامف  .ةیكذ  اًضیأ  كنكلو  ةیھش  ةولح  ةأرما  كنإ 

«. ققحتی وھ  اھو  كعلاطب  كتربخأ  دقل  - »

«. كبیصن ذخأ  نیدیرتو  - »

«. لجأ - »

، كبیبح كجوز  يعرا  يبلق ، نیلتحت  نم  ای  يرام  : » لاقو ھینیع ، عفرو  كقدصأ .» نأ  عیطتسأ  نآلا  - »
يننإ يجراخ ، نم  يتأی  يذلا  ىذألا  نمو  يلخاد ، نم  عبنی  يذلا  رشلا  نم  ينیسرحا  .يلاغلا  كقیدص 
هراذب رثنی  يك  ھیلع  طغضی  لایجألا  ملأو  ةراود ، ةبیرغ  ةجاح  لجرللف  .يرام  يتجوز  ای  كنوع ، وجرأ 

«. يلجأ نم  يلصف  .ناكم  لك  يف 

«. ناثیإ ای  فئاز ، تنأ  - »

.»؟ ًاعضاوتم ًافئاز  نوكأ  نأ  عیطتسأ  الأ  نكلو  .كلذ  ملعأ  - »

«. لبق نم  كلذك  نكأ  ملو  نآلا ، كاشخأ  يننإ  - »

«. ببسلا كردأ  نأ  عیطتسأ  ال  - »

.وھ اھآرو  كلت ، رحسلا  ةسرامم  ةرظن  اھینیع  يف  تناك 

«. وللورام - »

«. ھل ىرج  اذام  - »

«. لأسأ يننإ  - »

.»؟ كعم ةوھقلا  لاح  فیكو  ًانسح  دبز ، بلاق  ضیبلا ، نم  ةتسد  فصن  .ةظحل  دعب  كعم  نوكأس  - »

ظوفحملا مورفملا  محللا  كلذ  يف  كیأر  ام  .فرلا  ىلع  اھب  ظافتحالا  بحأ  .ةوھق  ةبلع  ينطعأ  لجأ ، - »
.»؟ بلعلا يف 

ًائیش ركیب  زسملا  ذخأت  ملأ  ركیب ، رتسم  ای  ةظحل ، دعب  كعم  نوكأس  .ادج  بیط  ھنإ  نولوقی  .ھبرجأ  مل  - »
.»؟ بلعلا يف  ظوفحملا  مورفملا  محللا  كلذ  نم 

«. موی دعب  اًموی  ًالامج  نیدادزت  تنأ  تنھ  جنای  زسم  .يمامأ  عضوی  ام  لكآل  يننإ  .ناثیإ  ای  ملعأ ، ال  - »



«. يدیس ای  كنم ، فطع  اذھ  - »

«. ادج ةعیدب  ًابایث  نیدترت  .ةقیقحلا و – يھ  كلت  - »

«. شھدم طایخ  كل  نكلو  ًالیمج ، نآلا  دعت  مل  تنأ  .كل  ةبسنلاب  رمألا  سفن  يف  ركفأ  تنك  - »

«. ًایفاك اًرجأ  ىضاقتی  ھنإ  .كلذك  ھبسحأ  - »

نوطایخلاف .نآلا  كلذ  ریغت  دق  ًانسح  لاجرلا »؟ عنصت  قالخألا  : » لاق يذلا  زوجعلا  ىتفلا  ركذتأ  - »
«. نوءاشی ةروص  يأ  يف  لاجرلا  نوعنصی 

«. تاونس رشع  اھرمع  هذھف  ادج ، ًالیوط  رمعت  اھنأ  يھ  عنصلا ، ةنقتم  ةلحب  قلعتی  امیف  ةلكشملا  نإ  - »

«. ركیب زسم  لاح  فیك  .ركیب  رتسم  ای  اذھ ، قدصأ  نأ  عیطتسأ  ال  - »

الو .ةشحولاب  رعشت  اھنإ  تنھ ؟ جنای  زسم  ای  اھنیروزت ، اذامل ال  .ىوكشلل  ًالاجم  عدی  ال  لاح ، ریخب  - »
وھ لوقلا  اذھو  .كلذ  لاق  ماھكیو  .نیملعتم  ةشقانم  ةعباتم  نوعیطتسی  لیجلا  اذھ  يف  نوریثك  دجوی 

«. رتشنیو ةیلك  راعش 

«. كلذ فرعی  رخآ  يكیرمأ  فرصم  ریدم  ينرأ  : » ناثیإ ىلإ  ترادتساو 

ةئراقل اھنإو  ةمیظع ، بتك  ةلسلس  يف  ةكرتشم  يتجوز  نإ  ، » ركیب رتسم  ھجو  يف  ةرمحلا  ترسو 
«. اھیروزت نأ  وجرأ  .ةمیظع 

«. تیبلا ىلإ  يقیرط  يف  انأو  اھذخآس  .يلوھ  رتسم  ای  سیك ؟ يف  يتایجاح  عض  .كلذ  يندعسیس  - »

«. يتدیس ای  ًانسح ، - »

«. اقح ةعئار  ةباش  اھنإ  : » ركیب رتسم  لاق 

«. اذھ يف  ناقفتت  يرامو  يھ  - »

.»؟ انھ ىلإ  كاذ  ةموكحلا  لجر  ءاج  لھ  ناثیإ ، - »

«. لجأ - »

.»؟ دیری اذامو  - »

«. اھنع ةباجإلا  فرعأ  ملو  .وللورام  رتسم  نأشب  ةلئسأ  عضب  لأس  دقف  .يردأ  ال  - »

جراخلا ىلإ  فذقتو  رحبلا ، قئاقش  ھب  حتفنت  يذلا  ءطبلا  سفنب  يجرام ، ةروص  نم  ركیب  رتسم  ينللحو 
.محل نم  ھب  ام  لك  صتما  يرحب  ناطرس  ةراحم 

.»؟ رولیت يناد  تیأر  لھ  ناثیإ ، - »



«. هرأ مل  الك ، - »

.»؟ دجوی نیأ  ملعت  لھ  - »

«. ملعأ ال  الك ، - »

.»؟ نوكی نأ  نكمی  نیأ  ركفت  نأ  عیطتست  الأ  .ھب  لصتأ  نأ  يغبنی  - »

«. ىرخأ ةرم  جالعلا  ةلواحم  يوتنی  ناك  .ویام  رھش  ذنم  ًانسح ، ...ذنم  هرأ  مل  يننإ  - »

.»؟ نیأ ملعت  الأ  - »

«. ةلواحملا يف  ًابغار  ناك  ھنكلو  .لقی  مل  - »

.»؟ ةماع ةحصم  تناكأ  - »

«. دوقنلا ضعب  ينم  ضرتقا  دقف  .يدیس  ای  كلذ ، نظأ  ال  - »

!«. اذام - »

«. لاملا نم  ًالیلق  ھتضرقأ  - »

.»؟ مك - »

.»؟ اًرذع كیحمتسأ  - »

.»؟ ىرخأ دوقن  ھیدل  تناك  لھ  .فسآ  .نامیدق  ناتقیدص  امتنأ  .ناثیإ  ای  فسآ ، - »

«. كلذ دقتعأ  - »

.»؟ اھرادقم ملعت  الو  - »

«. دیزملا اھنم  ھیدل  نأ  بسحف  ساسحإ  َّيدل  ناك  .يدیس  ای  الك ، - »

«. ينربخت نأ  كوجرأف  وھ ، نیأ  ملعت  تنك  اذإ  - »

مث جالعلا ، نكامأ  ءامسأب  ةمئاق  ةباتك  تعطتسا  امبر  .ركیب  رتسم  ای  كتربخأل ، فرعأ  تنك  ول  - »
«. اینوفیلت اھب  لصتت 

.»؟ اًدقن غلبملا  ضرتقا  لھ  - »

«. معن - »

«. ھمسا ریغیس  ھنأل  .ةدئاف  الف  نذإ ، - »



.»؟ اذامل - »

.»؟ يرام نم  دوقنلا  تذخأ  لھ  ناثیإ ، .ةبیطلا  تالئاعلا  ءانبأك  نوفرصتی  اًمئاد  مھنإ  - »

«. لجأ - »

.»؟ كلذل متھت  ملو  - »

«. ملعت نكت  مل  - »

«. ایكذ ریصت  تأدب  دق  اھ  - »

«. يدیس ای  كنم ، تملعت  دقل  - »

«. اذھ ىسنت  ال  ًانسح ، - »

«. اھلھجأ تنك  يتلا  ءایشألا  ةرثك  وھ  ھملعتأ  ام  بلغأ  نكلو  ایجیردت ، ملعتأ  تنك  امبر  - »

.»؟ ریخب يرام  لھ  ًانسح ، - »

نع جرخن  مل  نحنف  ةریصق ، ةزاجإ  يف  اھباحطصا  عیطتسأ  ول  ىنمتأ  مك  .ةیفاعو  ریخب  اھنإ  هوأ ، - 
«. تاونس ةلیط  ةدلبلا  قاطن 

لمتحأ دعأ  ملف  ویلوی ؛ نم  عبارلا  يف  نیم  ىلإ  بھذأس  يننظأ  .ناثیإ  ای  هدعوم  يف  كلذ  نیحیس  - »
«. كلذ نم  رثكأ  ءاضوضلا 

.»؟ اًرخؤم ينابلأ  يف  نكت  ملأ  .فراصملا  لاجر  ای  نوظوظحم ، مكنأ  دقتعأ  - »

.»؟ ةركفلا كلتب  كیلإ  ىحوأ  يذلا  ام  - »

«. يرام تربخأ  دق  ركیب  زسملا  نوكت  امبر  ام ، ناكم  يف  اھتعمس  ...يردأ  ال  - »

«. اھتعمس نیأ  ركذتت  نأ  لواح  .فرعت  نكت  ملف  نكمی  ال  - »

«. بسحف اذھ  تلیخت  دق  نوكأ  امبر  - »

«. اھتعمس نیأ  اًدھاج  ركذت  .ناثیإ  ای  ينقلقی ، اذھ  - »

.»؟ ةحیحص تسیل  تماد  ام  مھی  اذامو  .يدیس  ای  عیطتسأ  ال  - »

يناعد دقل  .حیحص  لوقلا  اذھ  نأ  وھ  ببسلا  .اننیب  رمألا  ىقبی  نأ  ىلع  يقلق ، ببس  ىلع  كعلطأس  - »
«. ربخلا برست  نیأ  نم  بجعأل  يننأ  ریطخ ، رمأ  ھنإ  .مكاحلا 

«. عمسأ نأ  دیرأ  الف  نذإ  - »



ةعطاقملا نوئش  صحفتت  ةلودلا  نإ  ينابلأ ، عوضوم  فرعت  تمد  ام  رمألا  يف  نآلا  كل  رایخ  ال  - »
«. ةدلبلاو

.»؟ اذامل - »

«. ينابلأ ىتح  تلصو  دق  ةحئارلا  نأل  - »

.»؟ ةیسایس اًرومأ  تسیل  - »

«. ةیسایس ًانوؤش  ىمسی  نأ  نكمی  مكاحلا ، هالوتی  ءيش  يأ  نأ  نظأ  - »

.»؟ فوشكملا ىلع  عوضوملا  نوكی  نأ  نكمی  اذامل ال  ركیب ، رتسم  - »

نوسرامی نوققحملا  أدب  امنیحو  ةیالولا ، نم  ایلعلا  ةقطنملا  يف  ربخلا  عاش  دقل  .اذامل  كل  لوقأس  - »
«. تالجسلا مظعم  تفتخا  مھلمع ،

«. فرعأ مل  يننأ  ول  ىنمتأ  ينكلو  اًراثرث ، تسل  يننإ  .ينربخت  مل  كنأ  ول  ىنمتأ  مك  .مھفأ  - »

«. ناثیإ ای  ءيشلا ، سفن  ىنمتأ  عوضوملا ، كلذب  قلعتی  امیف  - »

.»؟ كلذ لبق  عوضوملا  راثیس  لھف  .ویلوی  نم  عباسلا  يف  تاباختنالا  نإ  - »

«. ةیالولا ةموكحل  كورتم  رمألا  نإ  يردأ ، ال  - »

«. يتفیظو نادقف  لامتحا  عیطتسأ  يننإ ال  عوضوملا ؟ اذھ  يف  كرتشم  وللورام  نأ  دقتعت  لھ  - »

قاروأ نع  ھلأست  ملأ  .لدعلا  ةرازو  نم  .داحتالا  ةموكح  نم  ناكف  لجرلا  كلذ  امأ  .كلذ  نظأ  ال  - »
.»؟ ھتیصخش قیقحت 

«. اھیف رظنأ  مل  ينكلو  ةفطاخ  ةعرسب  اھرھظأ  دقل  اذھ ، يف  ركفأ  مل  - »

«. لعفت نأ  اًمئاد  يغبنی  .لعفت  نأ  يغبنی  ناك  ًانسح ، - »

«. ةدلبلا نع  داعتبالا  يف  بغار  كنأ  نظأ  ال  - »

روبراھ لریب  نوینابایلا  مجاھ  دقف  .ویلوی  نم  عبارلا  ةلطع  لبق  ثدحی  ًائیش ال  نإ  .مھی  كلذ ال  هوأ ، - »
«. ًابیغتم نوكیس  صخش  لك  نأ  نوملعی  اوناك  عوبسأ ، ةیاھن  ةلطع  يف 

«. ام ناكم  ىلإ  يرام  ذخآ  نأ  تعطتسا  ول  ىنمتأ  مك  - »

«. رولیت دجوی  نیأ  فرعت  نأ  لواحتو  كنھذ  حدقت  نأ  كنم  بلطأ  ينإ  .دعب  امیف  كلذ  عیطتست  امبر  - »

.»؟ ةیمھألا هذھب  رمألا  لھ  اذامل ؟ - »



«. تاذلاب ةظحلا  هذھ  يف  ببسلا  كل  لوقأ  نأ  عیطتسأ  الو  .كلذك  ھنإ  - »

«. هدجأ نأ  تعطتسا  ول  ًالعف  دوأ  يننإف  نذإ ، - »

«. ةفیظولا هذھ  ىلإ  جاتحت  دقف ال  ھیلع ، روثعلا  تعطتسا  ول  ًانسح ، - »

«. يدیس ای  لواحأس ، يننأ  دكؤملا  نمف  .كلذك  رمألا  ناك  اذإ  - »

ينبلطت نأ  كیلعف  ًالعف ، ھناكم  تددح  اذإو  .لواحتس  كنأ  دكأتم  يننإ  .ناثیإ  ای  لاجرلا ، نوكی  اذكھ  - »
«. ًالیل وأ  اًراھن  تقو ، يأ  يف  – 

 



ثلاثلا ع لصفلا 
.ریكفتلا فعاضأ  نأ  عیطتسأ  يسفنب ، قلعتی  امیفف  .ریكفتلل  مھیدل  تقو  نولوقی ال  سانأل  بجعأل  يننإ 

عم حافكلاو  يرام ، ةلزاغم  وأ  راجشو  نئابزلا ، عم  راھنلا  ةرتف  ءاضقو  رضخلا ، نزو  نأ  دجأ  يننإ 
.نیمختلاو لمأتلاو ، ریكفتلا ، نم  رمتسم  ناث  عاطق  دوجو  عنمی  ءایشألا  هذھ  نم  ءيش  ...لافطألا ال 

وھ ریكفتلل ، تقولا  دوجو  مدع  ناك  امبرو  .دحاو  لكل  ةبسنلاب  اًحیحص  اذھ  نوكی  نأ  متحتی  دیكأتلابو 
.ریكفتلا يف  ةبغرلا  دوجو  مدع 

تناك .يل  ةموسرم  نوكت  نأ  نود  اھتلخد ، يتلا  ةبیرغلا  دالبلا  كلت  لوخد  يف  رایخ  يأ  يل  نكی  مل  ھلعل 
لعل رومأ  يف  ترتحا  يننإ  ىتح  يل  ةبسنلاب  اًدیدج  اًملاع  ناك  دقلو  .اھیلإ  هابتنالا  ةبلاط  يلغت ، ةلئسألا 

.ًالافطأ اوناك  نیح  ًابناج  اھوقلأو  اھولح  دق  ىمادقلا  نینطوتسملا 

لب .اھتارود  نم  ةرود  لك  يف  اھیلع  رطیسأ  مث  ةیلمع  يف  ةكرحلا  ثعبأ  نأ  عیطتسأ  يننأ  تننظ  دقل 
يف ًائیش  ریصت  دق  ةیلمعلا  هذھ  لثم  نأب  فیخملا  داقتعالا  يلخادب  امن  نآلاو  .تدرأ  اذإ  اھفقوأ  نأ  ىتح 
ىلإ تدروو  .ھقلاخ  نع  اًمامت  لقتسمو  ھلئاسوو  ةصاخلا  ھتایاغ  ھل  بلاغلا ، يف  اًصخش  وأ  اھتاذ ، دح 

.ةجعزم ىرخأ  ةركف  ينھذ 

اًضیأ انأ  نكأ  ملأ  كرحملا ، انأ  نوكأ  امبر  اھمواقأ ؟ مل  يننأ  رمألا  يف  ام  لك  مأ  اقح ، انأ  اھتأدب  لھ 
.رایتخا وأ  ةبعشتم ، تارمم  وأ  تاعطاقت ، لیوطلا  عراشلا  يف  دجوت  ھنأ ال  يل  ادب  ةرم  تاذو  اًكرحم ؟

نأ مھفرشی  امم  ناك  لھ  تاملك ؟ درجم  يھ  لھ  تایقالخألا ؟ يھ  ام  .لوألا  مییقتلا  يف  رایتخالا  ناك 
يف ھنواسی  نیرخآلا  لاجرلا  نأب  لصألا  ئطاخ  ملحو  میرك  نھذ  ھببس  يذلا  يدلاو ، فعض  اوردقی 

ناكأ .دحأ  ھعفدی  مل  .ھسفن  ءاقلت  نم  ھیف  طقس  دقل  .ةوھلا  ھل  اورفحی  نأ  وھ  لمعلا  ناك  دقلف  الك ، مركلا ؟
راصح كانھ  ناك  نآلاو  .نكی  مل  ھنأ  حضاولا  نم  عاقلا ؟ يف  ناك  نیح  ھیلع  امم  هدرجن  نأ  ایقالخأ  ال 

مھنأ دحأ  نظی  نلف  حجن ، اذإف  .ءافرش  سانأ  ھكیرحت  أدب  دقلو  نوتیابوین ، ىلع  فحزی  ءىطب  يرایتخا 
نأ دقتعأ  ًانیشمو ؟ ایقالخأ  راصحلا ال  كلذ  نوكی  لھف  هولفغأ ، رصنع  لخدت  اذإو  .ءایكذأ  لب  ءانمأ  ریغ 
ًائیش اًدبأ  نكی  مل  ملاعلا ، مظعمل  ةبسنلاب  حاجنلاف ، .ال  مأ  اًحجان  رصنعلا  ناك  اذإ  ام  ىلع  دمتعیس  كلذ 
لاجر نم  نوریثك  ثحب  ةمواقم ، نود  اًرصتنم  رلتھ  فحز  كلذ ، نوكی  فیك  ركذأ  يننإو  .ًائیس 
يشیفو اھدیعاوم ، يف  ریست  تاراطقلا  لعج  دقل  ينیلوسوم : كلذكو  .لئاضف  ھیف  اودجو  ءافرشلا ،

قوف امھنإ  حاجنلاو –  ةوقلا  .ایوق  ناك  دقف  نیلاتس ، رمأ  نم  نكی  امھمو  اسنرف ، حلاص  لجأ  نم  ثدحتأ 
لھ .ھیلع  قلطت  اذامو  ھلعفت  فیك  لب  ھلعفت ، ام  سیل  رمألا  نأ  نذإ ، ودبی  .دقنلا  قوفو  تایقالخألا ،

باقعلا نإ  .دوجوم  ریغ  ھنأ  ودبی  بقاعی ، وأ  فقوی  مھقامعأ ، يف  عدار  لاجرلا ، يف  عدار  ةمث  دجوی 
ةكرحلا لالخ   – متحملا نم  ناك  .مرجملا  ىلع  ضبق  اذإ  ًالعف  متت  ةمیرجلاو ال  .لشفلا  ءازج  وھ  دیحولا 

مل اذھ  نكلو  مھضعب ، رمدیو  لب  مھنع ، اًمغر  سانلا  ضعب  ىذؤی  نأ  نوتیابوین - لجأ  نم  ةموسرملا 
.لاوحألا نم  لاح  يأب  ةكرحلا  قعی 



قیرطلا ناك  دقف  ھتلبقو ، طمنلا  تكردأ  دق  تمد  امف  .يریمض  عم  اًعارص  هذھ  يمسأ  نأ  عطتسأ  مل 
ھنأكو ادب  رمألا  نأ  وھ  رخآ ، ءيش  يأ  نم  رثكأ  ينلھذأ  ام  نإ  .ةرھاظ  رطاخملاو  ملاعملا  حضاو 

ھتدشرأو ومنی  ھتبقارو  .ضعب  عم  قفتی  ھضعب  ءيش  لكو  رخآلا  نم  ومنی  ءيش  لك  ھسفنل ، ططخی 
.بسحف تاسمللا  قدأب 

ةرورض ةیرورض  اھنكلو  َّيلع ، ةبیرغ  تناك  ةلماك  ةفرعمب  ھلعفل  تططخو  ھتلعف  ام  ءبع  تلمحت  دقل 
مل امبرو  .باكرلل  ةجاح  ةمث  نوكت  نلف  ھتیلتعا ، دق  تمد  ام  نكلو  .لاع  ناصح  رھظ  ءالتعال  باكرلا 

ةبغر وأ  ةجاح  يب  نكت  ملف  .ىرخأ  ةدحاو  أدبأ  نأ  ىلإ  اًدبأ  جاتحأ  ينكلو ال  ةیلمعلا ، هذھ  فاقیإ  عطتسأ 
نم عباسلا  يف  ةلبقملا  ةاسأملاب  نأش  يل  نكی  مل  .ةرطخلا  ةبیئكلا  دالبلا  هذھ  يف  ًانطاوم  نوكأ  نأ  يف 

.اھمدختسأ نأو  اھیف  كراشأ  نأ  عیطتسأ  تنك  ينكلو  يتیلمع ، نكت  ملف  .ویلوی 

نیبت ءرملا  راكفأ  نأب  ةلئاقلا  يھ  ناھربلا ، ىلإ  اًراقتفا  اھرثكأ  بلاغلا  يفو  انریطاسأ  مدقأ  نم  ةدحاو  نإ 
.كلذك سیل  رمألا  نإ  .حورلا  اتذفان  امھ  نینیعلا  نأو  ھھجو ، يف 

.ضرملا عاونأ  نم  نافلتخم  ناعون  امھو  سأیلا ، وأ  ةمیزھلا  وأ  هدحو ، ضرملا  وھ  نیبی  يذلا  نإ 
نأ دقتعأ  .ةیفخ  ةراشإ  عمسیو  اًریغت  سحی  نأ  روتسملاب ، رعشی  نأ  عیطتسی  نم  سانلا  نم  ردانلاو 
 - ملعت تناك  تنھ  جنای  يجرام  نأ  دقتعأو  ھلیوأت ، تءاسأ  اھنكلو  ام ، ریغتب  تسحأ  يرام  يتجوز 

.اًجاعزإ رثكأ  كلذ  ناكو  ةرحاس – يھ  ام  ردقب  ةیكذ  يل  تدب  دقو  جعزم ، ءيش  كلذو  ةرحاس  اھنكلو 

ةلطع يف  ةعمجلا  موی  لیصأ  يف  امبر  ةزاجإ ، يف  بھذی  فوس  ركیب  رتسم  نأ  نیقیلا  روعش  رعشأ  تنك 
يفاكلا تقولا  اھیدل  نوكیل  تبسلا  وأ  ةعمجلا  موی  روثت  نأ  ةفصاعلا  ىلع  نوكیسو  .ویلوی  نم  عبارلا 

نیح اًدیعب  نوكی  نأ  يف  بغریس  ركیب  رتسم  نأ  ضارتفا  ایقطنم  ناكو  باختنالا ، لبق  اھرثأ  ءاطعإل 
اھنكلو ةكراشملا ، يف  نیرمت  ىلإ  برقأ  ةیلمعلا  تناك  .اًریثك  ينینعی  كلذ  نكی  مل  ًاعبطو ، .ةمدصلا  لحت 

عوضوم ناك  .ةلیللا  كلت  يف  رفاسی  دق  ھنأ  لامتحا  درجمل  سیمخلا ، موی  تاكرحت  ةدعب  يمایق  تمتح 
يأ َّيدل  ناك  ولو  .يمون  ءانثأ  يف  ھتلوازم  عیطتسأ  تنك  يننإ  ىتح  ةعیدب  ةجردل  ایلمع  تبسلا  موی 

.حرسملا ىلع  روھظلا  بحاصی  يذلا  طیسبلا  فوخلاب  اًھبش  برقأ  يفوخ  ناك  دقف  كلذ ، نم  فوخ 

لكشب رظنی  وھو  ناكملا ، ءاجرأ  يف  لوجت  تحتف ، املاح  وللرام  لخد  وینوی ،  27 نینثإلا ، موی  يف 
كنإو .ھصحفتو  نزخملا  ثیح  ةرخؤملا  ىلإ  راسو  ةجالثلاو ، دوقنلا ، دع  ةلآ  ىلإو  ففرألا ، ىلإ  بیرغ 

.ةرم لوأل  ناكملا  ىری  ناك  ھنأ  ھھجو ، ىلع  يذلا  عابطنالا  نم  دقتعتل 

.»؟ ویلوی نم  عبارلا  يف  ةلحرب  مایقلا  يونتأ  : » تلقو

.»؟ كلذ لوقت  مل  - »

«. كلذ لعفی  تاقفنلا  لمحت  عیطتسی  نم  لك  ًانسح ، - »

.»؟ بھذأس نیأو  هوأ ! - »

يرجی ةنوتلا  كمس  نإ  .كمسلا  دیصل  كوتنوم  ىلإ  ىتحو  لیكستاك ، ىلإ  سانلا ؟ رئاس  بھذی  نیأو  - »



«. كانھ

ھیعارذ ىلإ  بلج  دق  بثاوتت ، يھو  ًالطر  نوثالث  اھنزو  ةكمس  عم  عارصلا  يف  ریكفتلا  درجم  لعلو 
.عزفو امھانث ، ھنأ  ةجردل  سرقنلا  مالآ 

نم ًالدبو  .ھیلع  ادج  اًریثك  ادب  كلذ  نكلو  ایلاطیإ ، ىلإ  رفسلا  يوتنی  ىتم  ھلأسأ  نأ  كشو  ىلع  تنك 
: تلقو نمیألا ، ھعوك  نم  ةقرب  ھتكسمأو  ھتیحان  تكرحت  كلذ ،

كانھ نوكی  نأ  دبال  كرویوین ؟ يف  يئاصخإ  نسحأ  ىلإ  بھذت  اذامل ال  .ًاقمحأ  كبسحأل  يننإ  ویفلأ ، -«
«. ملألا كلذ  فاقیإل  ام  ءيش 

«. كلذ قدصأ  ال  - »

«. لواحو بھذا ، ایھ  هرسختس ؟ يذلا  امو  - »

.»؟ كلذ نم  كمھی  اذامو  - »

ىلإ ملأتی  ناك  ًانابج  ًابلك  نأ  ولو  يبغ ، رجاھم  لجأ  نم  ةلیوط  ةرتف  انھ  تلغتشا  ينكلو  متھأ ، انأ  - »
نأ لبق  ةعاس  فصن  يضقنیو  كیعارذ ، كرحتو  انھ  ىلإ  يتأت  كنإ  .يسفنب  ھملأ  تسسحأل  دحلا ، كلذ 

«. يسفن كلامت  عیطتسأ 

.»؟ ينبحت لھ  - »

«. يبترم عفرت  يكل  كئلامأ  يننإ  الك ! میحجلل ، ای  - »

امھؤبؤبو ناتقماغلا  ناتینبلا  امھاتیحزق  تنوك  دقو  ءارمح ، امھفارطأ  بلكلا ، ّينیعك  نینیعب  َّيلإ  علطتو 
: لاقو رمألاب  صتخی  امیف  ھیأر  ریغ  ھنكلو  ام ، ًائیش  لوقی  نأ  كشوی  ھنأ  ھیلع  ادبو  .ةدحاو  ةعطق 

«. بیط ىتف  كنإ  »

«. اذھ ىلع  دمتعت  ال  - »

راسو لحملا  نم  جرخ  ھتفطاعل ، هراھظإ  نم  مدص  ھنأكو  مث  اًرجفنم ، اھلاق  بیط »! ىتف  كنإ  لب  - »
.اًدعتبم

.ًاعفدنم وللورام  داع  امدنع  نوسدیفاد  زسملل  ءایبوللا  نم  نیلطر  نزأ  تنك 

: يب حاصو  لخدملا  يف  فقوو 

«. كایتنوبلا يترایس  ذخ  - »

.»؟ اذام - »

«. نینثإلاو دحألا  يموی  ام  ناكم  ىلإ  بھذا  - »



«. تاقفنلا لمحت  عیطتسأ  ال  - »

«. ًانآلم دوقولا  نازخ  نوكیسو  كایتنوبلا  ةرایسلا  ذخأتس  كنأ  جارجلا  تغلبأ  دقل  .كعم  دالوألا  ذخ  - »

«. ةقیقد رظتنا  - »

ءيشلا طقسو  قرولا  نم  ةرك  ھبشی  ام  ًائیش  يتیحان  فذقو  كعم .» دالوألا  ذخ  .میحجلا  ىلإ  بھذتلف  - »
ةفللا تطقتلاو  .عراشلا  ىلإ  ىرخأ  ةرم  اًجراخ  عفدنی  وھو  نوسدیفاد  زسم  ھتبقارو  .ءایبوللا  نیب 
لكش ىلع  ةیوطم  اًرالود  نیرشعلا  ةئف  نم  تاقرو  ثالث  تناك  ءایبوللا ، تابح  نیب  نم  ءارضخلا 

.يطلا مكحم  عبرم 

.»؟ ھل ىرج  اذام  - »

«. ریثم يلاطیإ  ھنإ  - »

!«. دوقنلاب يقلی  ماد  ام  كلذك ، نوكی  نأ  دبال  - »

نأ لبق  طق  لبق  نم  رفاسی  مل  ھنإ  .ماری  ام  ىلع  ریسی  رمألا  ناك  اذكھو  عوبسألا ، ةیقب  رھظی  مل 
كمامأ رمی  وھو  ھتبقارمو  فوقولا  درجم  رمی ، ضارعتسا  ةبقارم  ھبشی  يل  ةبسنلاب  رمألا  ناك  .ينربخی 

.مامتھالا سفنب  ھبقارت  كنكلو  ةیلاتلا ، ةعفدلا  نوكتس  اذام  فرعت  تنأو 

ةرتف تناك  .دحأل  ًاقالطإ  ھترایس  رعی  مل  وھف  .كایتنوبلا  ةرایسلا  ىلع  لوصحلا  تعقوت  دق  نكأ  مل 
ةقصالتم تمحازت  اھنأ  ةجردل  ثادحألا ، مامز  ىلوت  دق  اًمیمصت  وأ  ام  ةیجراخ  ةوق  نأكو  ادبو  ةبیرغ ،

ام ًانایحأف  .اًحیحص  نوكی  نأ  نكمی  سكعلا  نأ  ملعأ  تنك  .نحش  ةبرع  يف  راقبألا  نم  عیطق  اھنأكو 
وھ كلذ  نظأو  .ھقمعو  طیطختلا  يف  صرحلا  ىدم  مھی  الو  .رمدیو  قیرطلا  نع  میمصتلا  وأ  ةوقلا  دیحت 

.ظحلا ءوسو  ظحلا  نسحب  اننامیإ  يف  ببسلا 

ناكو متعملا ، يؤلؤللا  رجفلا  ءوض  يف  داتعملاك  تظقیتسا  وینوی ، نم  نیثالث  قفاوملا  سیمخلا ، موی  يف 
، نیتمتعم نیتطقن  نع  ةرابع  بتكملاو  يسركلا  ناك  .فیصلا  فصتنم  ةرتفل  ةبسنلاب  اًروكب  نآلا  كلذ 

ةجراخو ةلخاد  دھنتت  يھو  ءاضیبلا  ةذفانلا  رئاتس  تدبو  .اًحوضو  رثكأ  تاءاحیإ  درجم  روصلاو 
.ضرألا حطس  قوف  ةفیفخ  ةمسن  كرحی  يذلا ال  كلذ  ردان  رجف  ھنأل  اھسافنأ ، ذخأت  امنأكو 

ةیتقولا تاتبثملاو  تاقبطلا ، تاذ  مالحألا  ءامس  نیملاعب ، ًاعتمتم  نوكأ  مونلا ، ةلحرم  نم  جرخأ  نیح 
دق دلجلا  نأكو  ودبی  رمألا  نإ  .ردخمو  بیط  ساسحإ  معنت ، يف  تددمتو  .ظقیتسملا  لقعلا  اھب  عتمتی  يتلا 

يوتحتو تالضعلا ، خفن  قیرط  نع  راھنلا  مجح  بسانیل  هدرفی  نأ  ءرملا  ىلعو  لیللا ، ءانثأ  يف  شمكنا 
.ةردخم ةعتم  ةیلمعلا  هذھ 

ةدیرج ىلع  ةعیرس  ةرظن  يقلأ  تنك  ول  امك  مالحأ ، نم  هركذأ  تلز  ام  تعجرتسا  رمألا ، ةیادب  يف 
دق نكت  مل  ثادحأ  نع  ًاثحب  لبقملا  مویلا  يف  تبقن  مث  .مھم  وأ  دیفم  ءيش  ةمث  اھب  ناك  اذإ  ام  ىرأل 

، زدراودإ يلراشت  ىعدی  ناك  .ھعم  تلمع  طباض  نسحأ  نم  ھتملعت  ًانیرمت  تعبتا  ينأ  كلذ  التو  .تعقو 



اًكرتشم نوكی  نأ  ىلع  ءيشلا  ضعب  اًریبك  ناك  ھنأ  لمتحیو  رمعلا ، فصتنم  يفو  روجیم  ةبترب  وھو 
ىلع لافطأ  ةعبرأو  ةلیمج  ةجوز  ةمخض ، ةلئاع  ھل  تناك  .اًدیج  اًطباض  ناك  ھنكلو  ةیبرح ، كراعم  يف 

.نیرمتلا اذھب  ينربخأ  دقل  .كلذب  ھل  حمس  اذإ  مھل ، قوشلاو  بحلا  نم  ملأتلا  عیطتسی  ھبلق  ناكو  يلاوتلا ،
يفف .جھنم  ىلإ  لصوت  اذكھو  .ھقزمیو  ھمامتھا  بحلا  للضی  نأ  لمحت  عطتسی  مل  تیمملا ، ھلمع  يفف 

لك ضرعتسی  ناك  .ھتلئاعل  ھبلقو  ھنھذ  حتفی  ناك  هابتنالا ، ةحیص  رثإ  ھمون  نم  زفقی  مل  اذإ  اذھ  حابصلا ،
رمألا ادبو  .ھبح  ىلع  مھنئمطیو  مھیلع  تبریو  نوھبشی ، اذامو  مھرظنم ، ودبی  فیك  هرودب ، دحاو 

مث ھلبقیو ، ھسسحتیو ، اھنم ، لك  ىلإ  علطتی  مث  رخآلا ، دعب  ًائیش  ةنازخ  نم  ةنیمث  ءایشأ  طقتلی  ناك  ھنأكو 
قرغتسی ھلك  رمألا  ناك  .ةنازخلا  باب  قلغی  مث  ةریصق  عادو  ةیحت  مھیلع  يقلی  ةیاھنلا  يفو  ةیناث ، هدیعی 

.راھنلا لاوط  ىرخأ  ةرم  مھیف  ركفی  نأ  ھیلع  نكی  مل  ذئدعبو  ھیلع ، لوصحلا  عاطتسا  اذإ  ةعاس  فصن 
ةفیظولل سیساحألاو - ةعراصتملا  راكفألا  اھب  فرحنت  نأ  نود   - ةلماكلا ھتقاط  بھی  نأ  عاطتسا  دقو 

يف ھتنذأتساو  .قالطإلا  ىلع  ھتفرع  طباض  لضفأ  ناك  .لاجرلا  لتق  اھیدؤی ، نأ  ھیلع  ناك  يتلا 
ةبیط ةایح  ىضق  ھنأ  وھ  ھیف  ریكفتلا  تعطتسا  ام  لك  ناك  لتق ، نیحو  .يل  ھحنمف  ھجھنم ، لامعتسا 
درجم نوعیطتسی  لاجرلا  نم  مكو  ھنوید ، ددسو  ھبحب ، عتمتساو  ھتارسم ، ىفوتسا  دقل  .رثأ  تاذو 

؟ كلذ ىلإ  لوصولا 

نأ تفرع  نیحو  اذھ ، سیمخلا  موی  لثم  موی  يف  نكلو  اًمئاد ، يلراشت  روجیملا  جھنم  لمعتسأ  نكأ  مل 
، ةریغص ةفاسم  راھنلا  باب  جرفنا  نیح  تظقیتسا  ناكمإلا ، ردقب  شیوشت  نود  لظی  نأ  يغبنی  يھابتنا 

.لعفی يلراشت  روجیملا  ناك  املثم  يتلئاع  ترزو 

دقلو يضاقلا ، اروبید  مسا  ىلع  اھمسا  ناك  .اروبید  ةمعلا  ىلإ  تینحناو  ينمزلا ، بیترتلا  بسح  مھترز 
مظنت تناك  دقف  شویجلا ؛ دوقت  نأ  عیطتست  ةمیظعلا  يتدج  تناك  دقل  .ایبرح  اًدئاق  ناك  يضاقلا  نأ  تأرق 
ةمزاح اھنوك  مغرو  .اًسوملم  ًابسك  وجرأ  نأ  نود  ملعتلاب  يتحرف  اھنم  َّيلإ  تردحنا  دقو  .ركفلا  قلایف 

، ءالولا ضورف  اھل  تمدقو  .كلذك  سیل  نمب  ًالیلق  الإ  متھت  نكت  ملو  لوضفلاب ، ةنوحشم  تناك  اھنأ  الإ 
ةرفحلا هاجت  ىتح  يبجاو  تیدأ  يننإ  لب  .يبأل  يسأر  تینحو  ایلایخ ، ًابخن  زوجعلا  ناطبقلل  تمدق  مث 

نأ لبق  تتام  دقف  اًدبأ ؛ اھفرعأ  مل  يننإ  .يمأ  اھنأ  ىلع  اھفرعأ  تنك  يتلاو  َّيضام ، يف  ةلوھأملا  ریغ 
.بسحف ةرفح  ھیف ، دجوت  نأ  يغبنی  ناك  يذلا  يضاملا  َّيف  تكرتو  كلذ  نم  نكمتأ 

تادیدحت تناك  نیحضاو ، اودبی  مل  يدلاوو  زوجعلا  ناطبقلاو  اروبید  ةمعلا  نأ  .ينقلقأ  دحاو  ءيش 
.ةیفارغوتوفلا ةروصلا  لثم  اًمامت  ةحضاو  نوكت  نأ  يغبنی  ناك  ثیح  ةجومتمو ، ةحضاو  ریغ  مھلاكشأ 

ثیح كنزلا ، حاولأ  ىلع  ةعوبطملا  ةمیدقلا  روصلا  ضیغت  امك  نھذلا  نم  تایركذلا  ضیغت  امبر  ًانسح ،
.دبألا ىلإ  مھب  ظافتحالا  عیطتسأ  نكأ  مل  .اھتاعوضوم  رمغتل  ةروصلا  ةیفلخ  دتمت 

.دعب ام  ىلإ  ًابناج  اھتیحن  ينكلو  ةیلاتلا ، يرام  نوكت  نأ  يغبنی  ناك 

، لاعفنالاو ةحرفلا  نیبی  يذلا  ھجولا  يتفلا ، ھھجو  ىلع  روثعلا  عطتسأ  مل  نالآ ، ةروص  تعجرتساو 
ًایئان ًاقناح ، اًرورغم ، ًابئتكم ، اھیلإ – راص  يتلا  ةروصلاب  ادب  دقل  .لجرك  ھلامك  نم  قثأ  ينالعج  نیذللا 

نأ اھیف  ھیلع  يغبنی  يتلا  كلت  ةرمدم  ةبعرم  ةرتف  اھنإ  ھغولب ، اھثعبی  يتلا  ةریحلاو  ملألا  رارسأب  ًافلغمو 
يتلا ةروصلا  يف  ىتحو  خف  يف  عقو  بلك  لثم  ھسفن ، رقعی  نأ  ىتح  لب  ھنم ، بیرق  صخش  لك  رقعی 



يننإ : » بسحف ھل  لوقأ  انأو  ًابناج ، ھتیحنو  سأبلا ، هرجض  نم  جورخلا  عطتسی  مل  ينھذ ، ھل  اھمسر 
عیطتسأ .دحأ  اھعیطتسی  امك ال  ةدعاسملا ، عیطتسأ  يننأ ال  فیكو  ةرتفلا ، كلت  ءوس  ىدم  ركذأو  .ملعأ 
كبحصی بھذا  مالس ، يف  بھذاف  كلذ ، قدصت  نأ  عیطتست  كنكلو ال  يھتنتس ، اھنإ  كل  لوقأ  نأ  طقف 

«. ةرتفلا كلت  ءانثأ  يف  رخآلا  لمحت  عیطتسی  انم ال  اًدحأ  نأ  مغر  يبح ،

اھھجو ذخأی  نیحف  اھمأ ، نم  لمجأ  ىتح  لب  ةلیمج ، نوكتس  .رورسلا  نم  ةجوم  اھبحصت  نیلیإ  تتأ 
، ةیجازملا اھتالاح  نإ  .اروبید  ةمعلل  تناك  يتلا  ةبیرغلا  ةوطسلا  اھل  نوكتس  يئاھنلا  ھلكش  ریغصلا 

فرعأ يننإ  .ةَّزعملاو  لامجلا  يف  ةیاغ  قولخم  نیوكتل  ةیساسألا  رصانعلا  يھ  اھتیبصعو  اھتواسقو ،
.ةلمتكم ةأرماك  ودبتو  اھردص  ىلإ  ھمضت  مسلطلاب  ةكسمم  اھمون  ءانثأ  يف  فقت  اھتیأر  يننأل  اذھ ؛

يتلا يھ  نیلیإ  نوكت  امبر  .نیلیإل  ةبسنلاب  كلذك  وھف  لازی ، الو  يل ، ةبسنلاب  امھم  مسلطلا  ناك  ام  ردقبو 
تماق امنیب  اھیلاوح ، يعارذ  تعضو  اھل  يتیحت  ءانثأ  يفو  .ّيف  دلاخ  وھ  ام  تآ  لیج  ىلإ  لقنتو  لمحتس 

.يتنبا ای  نیلیإ ، يتزیزع  ای  .تكحض  مث  ينذأ  ةغدغدب  اھسنج - تانبل  ةقباطم  ةروص  يف   - يھ

ةجھتبم نوكت  امنیحف  اھناكم ، وھ  كاذو  ينیمی ، ىلإ  مستبت  ةمئان  تناك  يتلا  يرام ، ةیحان  يسأر  تردأ 
.اھتبعادمل ةقیلط  ىرسیلا  يدی  ةكرات  ىنمیلا ، يعارذ  يف  اھسأر  نفدت  نأ  عیطتست  ردصلا ، ةحرشنم 

، لحملا يف  زوملا  عطق  يف  لمعتسی  امم  نحنم  نیكسب  ةبابسلا  يعبصإ  تحرج  تضم ، مایأ  ةعضب  ذنم 
ةقر يف  نكلو  يناثلا ، يعبصإب  اھنذأ  ىلع  حسمأ  تنك  اذكھو  .يعبصإ  فرط  ىلع  ةبلص  ةرشق  تسبیو 

، ةنزتخم ةقیمع  ةدیھنت  تدھنت  اًمئاد ، لعفت  امكو  .اھغدغدأ  الیكل  فاك  تابث  يفو  اھجعزت ، الیكل  ةیفاك 
.ةتفاخ ّةنأ  اھنم  تقلطناو 

نوكیس ھنأ  ةعقوتم  مویلا  ىلع  لبقت  يھف  مھنم ، تسیل  يرام  نكلو  ظاقیتسالا ، نومواقی  سانلا  ضعب 
نأ لواحأو  اھداقتعا ، ققحأل  ةریغص  ةیدھ  اھل  مدقأ  نأ  لواحأ  يننإف  اذھ ، ملعأ  يننإ  ثیحو  .ًابیط  اًموی 

.ينھذ ةظفاح  نم  نآلا  اھتجرخأ  يتلا  كلت  لثم  تابسانملل ، ایادھلا  ىلع  يقبأ 

ةذفانلا ىلإ  تعلطت  مث  راھنلا ،»؟ علط  لھ  : » تلأسو مونلا ، رثأ  نم  نیتیبابض  اتلاز  امو  اھینیع ، تحتف 
ةریغص ةرقبو  ةریحبو  راجشأ  اھیف  ةروص  ىلدتت  بتكملا  قوفو  .ًابیرق  راھنلا  حبصأ  ىدم  يأ  ىلإ  ىرتل 

.ةریحبلا ءام  يف  فقت 

.علط دق  راھنلا  نأ  تملع  يشارف ، يف  انأو  ةرقبلا  لیذ  تزیم  نیحو 

«. رئاطلا يباجنس  ای  رماغلا ، حرفلا  نم  تاناضیف  يعم  كل  ترضحأ  دقل  - »

«. نونجم تنأ  - »

.»؟ ًاقلطم كیلع  تبذك  لھ  - »

«. امبر - »

.»؟ رماغلا حرفلا  تاناضیف  ىلإ  يعمتست  يكل  ةیافكلا ، ھیف  امب  ةظقیتسم  تنأ  لھ  - »



«. الك - »

«. اھزجتحأس نذإ  - »

تنك اذإف  .حازملا  ریثك  تنأ   » .يرطلا اھمحل  يف  ةقیمع  ةینث  تنوكتف  رسیألا ، اھفتك  ىلع  ترادتسا 
«. ...تنمسألاب بشعلا  يطغتس  كنإ  لوقت  نأ  يونت 

«. الك - »

«. تیكیركلل بعلم  دییشت  يف  أدبتس  كنأ  وأ  - »

«. ةیغلملا ةمیدقلا  ططخلا  ًالعف  نیركذت  كنكلو  الك ، - »

.»؟ ةتكن رمألا  لھ  - »

«. كنامیإ يمعدت  نأ  كنم  يضتقت  ةجردل  رحسلاو ، ةبارغلا  غلاب  ءيش  ھنإ  ًانسح ، - »

يھو اھیتفش  لوح  ةطیسبلا  تاشاعترالا  ىرأ  نأ  تعطتساو  نیتظقیتم ، نیتیفاص  نآلا  اھانیع  تراصو 
«. ينربخأ : » كحضلل دعتست 

.»؟ وللورام ىعدی  يلاطیإ  لصأ  نم  ًالجر  نیفرعت  لھ  - »

«. ًافیخس ریصت  تأدب  دقل  كتقامحل !! ای  - »

«. تقولا ضعبل  انھ  نم  وللورام » دیسلا   » لحر دقل  .كلذك  رمألا  نیدجتس  - »

.»؟ نیأ ىلإ  - »

«. لقی مل  - »

.»؟ دوعیس ىتمو  - »

نإ تضراع – امدنع   – ھب رمأ  امو  ًالعف ، ھلاق  ام  امأ  .اًضیأ  كلذ  لقی  ملف  َّيلع ، شیوشتلا  يلطبأ  - »
«. ةلطعلا اھب  يضقن  ةدیعس  ةلحر  يف  بھذنو  ھترایس  ذخأن  نأ  انیلع 

«. يب رخست  كنإ  - »

.»؟ كنزح ریثت  ةبذك  بذكأ  لھ  - »

.»؟ اذامل نكلو  - »

مسقلا ىتح  ةفاشكلا  ةیتف  مسق  نم  ءادتبا  ھیلع  مسقأ  نأ  عیطتسأ  ام  امأ  .ھلوق  عیطتسأ  ال  ام  كلذ  - »
رظتنت يرذعلا  دوقولاب  ًائلتمم  اھنازخب  يكسملا ، سدنقلاك  ةططخملا  كایتنوبلا  ةرایسلا  نأ  وھف  يوبابلا ،

«. كتداعس عاتمإ 



.»؟ بھذنس نیأ  نكلو  - »

يعضتل تبسلا  مویو  اًدغو ، ھلك ، مویلا  يلغتستو  هرمأ ، يررقتس  ام  وھ  ةولحلا ، يتجوز  ای  كلذ ، - »
«. ھتطخ

«. نیلماك نیموی  يضقنس  اننأ  كلذ  ىنعمو  ةلطع  نینثإلا  نكلو  - »

«. حیحص كلذ  - »

«. لیبقلا اذھ  نم  ًائیش  وأ  قیرطلا  ىلع  قدنفب  لوزنلا  رمألا  بلطتی  دقف  تاقفنلا ؟ لمحت  عیطتستأ  - »

«. ةیرس ةظفاح  َّيدلف  مأ ال ، انعطتسا  ءاوس  - »

«. ھترایس ریعی  ھنأ  روصت  عیطتسأل  يننإ  .كتظفاحب  ىردأ  انأف  فخس ، - »

«. لعف ھنكلو  انأ ، عیطتسأ  كلذكو ال  - »

«. ةمایقلا دیع  يف  ىولح  رضحأ  ھنإ  ىسنت  ال  - »

«. ةخوخیشلا فرخ  ناك  امبر  - »

.»؟ دیری اذام  بجعأل  ينإ  - »

«. ھبحن نأ  انم  دیری  امبر  .يتجوزب  اًریدج  لوقلا  كلذ  سیل  - »

«. ءيش فلأ  يدؤأ  نأ  يلع  نوكیس  - »

- يلآلا رافحلا  لعفی  املثم   - تالامتحالا بلقی  اھنھذ  ىرأ  نأ  تعطتساو  نیلعفتس .» كنأ  ملعأ  - »
.ًابیط كلذ  ناكو  ةیناث ، هدادرتسا  عیطتسأ  دقو ال  اھھابتنا ، تدقف  يننأ  تفرعو 

لامتحالا نم  تطقسأ  مث  تراتخا ، دق  تناك  ةوھقلا ، نم  يناثلا  يناجنف  لوانتأ  نأ  لبقو  راطفإلا  ءانثأ  يف 
كلت لالخ  حرملا  نم  ریثك  ةنیكسملا  يتزیزعل  رفوت  دق  نكی  مل  .اكیرمأ  يقرش  يف  وھللا  نكامأ  فصن 

.ةلیلقلا ةریخألا  تاونسلا 

مھم رامثتسا  َّيلع  ضرع  دقل  نكلو  .كھابتنا  باذتجا  يف  ءانع  ىقلأس  يننأ  ملعأ  ، (5) يولك ای  : » تلق
«. ماری ام  ىلع  ریسی  اھرمأف  ىلوألا  دوقنلا  امأ  .كدوقن  نم  اًدیزم  دیرأو  ادج ،

.»؟ رمألاب ركیب  رتسم  ملعی  لھو  - »

«. ھتركف اھنإ  - »

«. كیشلا تنأ  عقو  اھذخ ، نذإ  - »

.»؟ اھرادقم ةفرعم  نیدیرت  الأ  - »



«. كلذ بسحأ  - »

، يریمألا لاملاو  عقوتملا ، دئاعلاو  تاطیطختلاو ، لیومتلاو ، ماقرألا ، رامثتسالا ؟ ةفرعم  نیدیرت  الأ  - »
.»؟ كلذ لكو 

«. ھمھفأ نل  - »

«. ھنیمھفتس لب  هوأ ، - »

«. ھمھف يف  بغرأ  نل  ًانسح ، - »

ھتدح عطقت  يذلا  .جلثلاك  درابلا  يلمعلا  نھذلا  كلذ  .تیرتس  لوو  ةبلعث  كنوعدی  مھنأ  يف  بجع  ال  - »
«. فیخم ھنإ  ساملا ،

«. نیموی ةدم  ةلحرب  موقنس  .ةلحرب  موقنس  اننإ  : » تلاق

اذامو يرام ، يھ  نم   » ينغأ تذخأو  اھدبعی ؟ الأو  اھبحی ، الأ  میحجلا  قحب  ءرملا  عیطتسی  فیكو ال 
.يلمعل تبھذو  ةغرافلا  نبللا  تاجاجز  تعمج  مث  نوكت »؟

ةظحل ترخأت  يننأ  دبال  نكلو  هدوجوب ، ساسحإلا  ىلإ  لصوتلا  درجم  يوجب ، قاحلل  يتجاحب  تسسحأ 
تذخأو لخادلا  ىلإ  ھتعبتو  ياھ ،»  » عراش يف  تردتسا  نیح  ىھقملا  لخدی  ناك  دقف  ةظحل ؛ ركب  ھنأ  وأ 

«. يوج ای  ةداعلا ، هذھ  َّيف  تسرغ  دقل   » ھل رواجملا  دعقملا 

«. ادج ةبیط  ةوھق  اھنإ  .يلوھ  رتسم  ياھ ، - »

«. ينآ ای  كحابص ، باط  : » زوجعلا يتسارد  ةقیدص  تییحو 

.»؟ ثیإ ای  اًمظتنم ، ًانوبز  حبصتس  لھ  - »

«. ءادوسلا ةوھقلا  نم  ًاناجنف  ينطعأ  .كلذك  ودبی  - »

«. ءادوس ةوھق  كاھ  - »

«. سأیلا نیع  نول  يف  ءادوس  - »

.»؟ اذام - »

«. ءادوس - »

«. رخآ ًاناجنف  كیطعأس  .ثیإ  ای  ناجنفلا ، كلذ  يف  ضایب  يأ  تیأر  اذإ  - »

.»؟ يفروم ای  لاوحألا ، فیك  - »

«. بسحف أوسأ  لب  يھ ، امك  - »



«. فئاظولا لدابتن  نأ  دیرتأ  - »

«. ةلیوطلا عوبسألا  ةیاھن  ةلطع  لبق  كلذ  نوكی  نأ  ىلع  لبقأ ، - »

«. اًضیأ ماعطلا  نونزتخی  يدنع  سانلاف  .لكاشم  ھیدل  يذلا  دیحولا  صخشلا  تسل  - »

«. كلذ يف  تركف  دق  نكأ  مل  .نولعفی  مھبسحأ  - »

اذھ سیلأ  .ةیمطخلا  تابن  كلذك  نوذخأی  مھف  اندعاسیلو هللا –  – قجسو تاللخم ، تالحرلا ، تادعم  - »
«. كل ةبسنلاب  اقاش  ًالمع 

نأ أوسأ  رمألا  لعجی  امو  رخستأ ؟ عیدبلا ، سقطلا  اذھ  لثمبو  نینثإ  موی  يف  ویلوی  نم  عبارلا  لولحب  - »
«. لابجلا يف  مامجتسالاو  ةحارلا  ىلإ  ھتجاحب  سحی  میظعلا  برلا 

.»؟ ركیب رتسملا  ينعت  - »

«. نیلب .ج  سمیج  ينعأو  - »

«. ھتیؤر ىلإ  ةجاح  يف  لب  ھتیؤر ، دیرأ  يننإ  - »

«. فد يف  دوقن  ةعطقك  كانھو  انھ  زفقی  ھنإف  تعطتسا ، نإ  ھب  قاحللا  لواح  ًانسح ، - »

«. يوج ای  ةھبجلا ،)  ) ىلإ رئاطشلا  كل  رضحأ  نأ  يعسوب  -«

«. كنم اذھ  تبلط  امبر  - »

«. ةرملا هذھ  عفدأس  : » تلقو

«. يكوأ - »

.ةراحلا انلخدو  ًاعم  عراشلا  انربع 

، عوبسألا ةیاھن  ءاضقل  لفاح  دعوم  َّيدل  .نیرخآلا  دوقن  ریبك  دح  ىلإ  تمئس  دقل  .كلذكل  يننإو  - »
لوقی وھو  لخدو  لفقلا ، يف  ندال  فالغ  عفدو  ھل .» ًائیھم  نوكأ  ثیحب ال  ادج  اًمطحم  نوكأ  دق  ينكلو 

: ھتحتفف يفلخلا  بابلا  تعفدو  .بابلا  قلغأ  مث  ءاقللا » ىلإ  »

.»؟ مویلا ةریطش  دیرتأ  يوج ! - »

.ةیضرألا شینرو  ةحئارك  يتلا  ةحئارلا  يذ  متعملا  لخادلا  نم  لوقلا  اذھب  حاص  اًركش .» الك ، - »
«. اھیلإ جاتحأس  يننأ  دكؤمف  تبسلا  موی  امأ  ةعمجلا ، موی  اھیلإ  جاتحأ  امبر  »

.»؟ ةریھظلا ةعاس  قلغت  الأ  - »

«. الف يوج  امأ  قلغی  فرصملا  نإ  كل ، تلق  دقل  - »



«. ّيلع يدانت  نأ  طقف  كیلع  - »

«. يلوھ رتسم  ای  اًركش ، اًركش ، - »

اوذخ ةداس ، ای  ریخلا ، حابص  : » ىوس حابصلا  كلذ  ففرألا  ىلع  يتاوقل  ھلوقأ  ام  َّيدل  نكی  مل 
«. مكتحار

اًكسممو يتعدیم  ًایدترم  فیصرلا  سنكأ  ةیجراخلا ، ةھجاولا  مامأ  تنك  تاظحل ، عضبب  ةعساتلا  لبق 
.يتشقمب

هردص لخاد  دجوی  ھنأ  قثاو  ينإو  ةعاسلاك ، قدی  ھعمست  نأ  كنكمی  ثیحب  ماظتنالا  نم  ركیب  رتسم  نإ 
«، ملإ  » عراش نم  مداق  كانھ  وھ  اھ  نوسمخو ، عبسو  نوسمخو ، تسو  ةنماثلا  .ىرعش  ةعاس  كربمز 

ثیح ةیجاجزلا ، باوبألا  مامأ  راص  نوسمخو ، عستو  ةنماثلا  عراشلا ، ربع  نوسمخو ، نامثو  ةنماثلا 
«. كیلإ ثدحتلا  دوأ  ركیب ، رتسم  : » حالس اھنأك  يتشقم  لمحأ  انأو  ھقیرط  تضرتعا 

«. لخدا لاعت  ةقیقد ؟ راظتنالا  كنكمی  لھ  .ناثیإ  ای  ریخلا ، حابص  - »

ًافقاو ةعساتلا  ةعاسلا  برقع  زاتجا  نیح  .ينید  لافتحا  لثم  اًمامت ، يوج  لاق  امك  لاحلا  ناكو  ھتعبت ،
يوج رادأ  ذئدعبو  .مخضلا  يذالوفلا  ةنازخلا  باب  نم  زیزأو  ةكت  تثعبنا  ذئنیحو  .ًالعف  هابتنا  ةلاح  يف 

، لالج يف  اًحوتفم  سادقألا  سدق  باب  رادتساو  .جیلازملا  بحست  يتلا  ةلجعلا  رادأو  ةیرسلا  ماقرألا 
كرتشمك يدیدحلا  زجاحلا  جراخ  انأ  تفقوو  .ةعمجتملا  دوقنلا  ىلإ  ةیحتلاب  هدی  ركیب  رتسم  عفرو 

.ءاشعلا لوانت  رظتنی  ينابرلا ، ءاشعلا  يف  عضاوتم 

.»؟ كلجأ نم  ھلعفأ  نأ  عیطتسأ  يذلا  ام  .ناثیإ  ای  نآلاو ، : » ركیب رتسم  رادتساو 

«. لحملا كرت  عیطتسأ  الو  دارفنا ، ىلع  كعم  ثدحتلا  دیرأ  : » تفاخ توص  يف  تلق 

.»؟ راظتنالا نكمی  الأ  - »

«. ًانكمم نوكی  الأ  ىشخأ  - »

«. لحملا يف  دعاسی  نم  كدنع  نوكی  نأ  يغبنی  - »

«. كلذ ملعأ  - »

.»؟ رولیت نع  ربخ  ةمث  لھ  .كیلإ  يتآسف  نمز  ةظحل  يل  تحیتأ  ول  - »

«. طوطخلا ضعب  تضرعتسا  ينكلو  .دعب  سیل  - »

«. رمألا ربدت  لواحأس  - »

.يتأیس ھنأ  ملعأ  تنك  ينكلو  يدیس .» ای  اًركش ، - »



.نودوجوملا نئابزلا  فرصنا  ىتح  ًابناج  فقوو  ةعاس ، نم  لقأ  يف  ىتأ ، دقو 

.»؟ ناثیإ ای  كانھ ، اذام  نآلاو ! – »

اذھ لثم  دجوی  لھف  ةیرسلا ، نم  ةدعاق  دجوت  نھاكلا  وأ  يماحملا  وأ  بیبطلل  ةبسنلاب  ركیب ، رتسم  - »
.»؟ فرصم ریدمل  ةبسنلاب  ءيشلا 

.»؟ ناثیإ ای  لیمع ، حلاصم  شقانی  فرصم  ریدم  نع  طق  تعمس  لھ  : » مستبا

«. الك - »

ای كقیدص ، يننإف  دیلقتلا ، كلذ  ىلإ  ةفاضإلابو  .ھیلع  لصحتس  ام  رادقم  ىرتل  ةرم  لس  ًانسح ، - »
«. ناثیإ

«. ةصرف يل  تحیتأ  ذنم  لیوط  تقو  ىضقنا  دقل  .ًالیلق  ًاقلق  ينبسحأ  .اذھ  فرعأ  - »

.»؟ ةصرف - »

«. قزأم يف  وللورام  نإ  .ركیب  رتسم  ای  يقاروأ ، فشكأس  - »

.»؟ قزآملا نم  عون  يأ  : » ينم ًابرتقم  كرحتو 

«. دالبلا ىلإ  عورشم  ریغ  ًالوخد  نوكی  دق  رمألا  نأ  نظأ  .يدیس  ای  طبضلاب ، فرعأ  ال  - »

.»؟ تفرع فیكو  - »

«. ھلاوحأ فرعت  تنأف  لیصفتلاب  سیل  ينربخأ ، دقل  - »

نم داعبإلا  هانعم  كلذف  رمتسا  : » لاقو ًاعم ، اھبتریو  ًاعطق  طقتلی  كانھو ، انھ  زفقی  ھنھذ  ىرأ  تدك 
«. دالبلا

«. ھیذؤی ءيش  يأ  لعفأ  نلو  .ركیب  رتسم  ای  يعم ، ًابیط  ناك  دقل  .كلذك  رمألا  نوكی  نأ  ىشخأ  - »

.»؟ كیلع حرتقا  اذامو  .ناثیإ  ای  ام ، ءيشب  كسفنل  نیدم  تنأ  - »

يوتلملا مالكلا  نم  ةریبك  ةیمك  نم  يأرلا  اذھ  عمجأ  نأ  َّيلع  ناك  دقل  .حارتقا  درجم  رمألا  سیل  - »
«. لحملا كالتما  عیطتسأ  يننإف  اًدقن ، رالود  فالآ  ةسمخ  يدل  ناك  ول  ھنأ  تجتنتسا  ينكلو  .ریثملا 

«. كلذ نع  ًائیش  ملعت  كنكلو ال  برھلا ، يونی  ھنأكو  ودبی  كلذ  - »

«. ةقیقحلا ھجو  ىلع  ءيش  يأ  ملعأ  ال  - »

«. ددحم ءيش  يأب  كربخی  مل  وھف  ؤطاوتلاب ، كماھتال  ةصرف  كانھ  نوكت  نل  اذھبو  - »



«. يدیس ای  الك ، - »

.»؟ مقرلا كلذ  ىلإ  تلصوت  فیك  نذإ  - »

«. انیدل ام  لك  وھ  غلبملا  كاذف  .يدیس  ای  لھس ، رمألا  - »

.»؟ لقأ غلبمب  ھیلع  لصحن  نأ  لمتحی  ناك  لھ  نكلو  -«

«. امبر - »

يف نوكت  كنإف  كضارتفا ، يف  بیصم  كنأ  ول  : » لاقو ھتمیق  تردقو  لحملا  ةعیرسلا  ھترظن  تصحفتو 
«. بیط ةمواسم  زكرم 

«. كلذ يف  ادج  اًعراب  تسل  يننإ  - »

«. ھعم ثدحتلا  تعطتسا  امبر  .ءافخلا  يف  دقعت  يتلا  تاقفصلا  ذبحأ  يننأ ال  فرعت  كنإ  - »

«. ةدلبلا جراخ  ھنا  - »

.»؟ دوعیس ىتم  - »

دقف اًدقن ، غلبملا  َّيدل  ناك  اذإو  لبقی ، دق  ھنأب  يدنع  ساسحإ  درجم  ھنأ  ركذتو ، .يدیس  ای  ملعأ  ال  - »
«. ملعت امك  ينبحی  ھنإ  .ةقفصلا  دقعی 

«. كبحی ھنأ  ملعأ  - »

«. ةصرفلا تزھتنا  يننأ  يف  ریكفتلا  هركأ  يننإ  - »

ىلع ةلوھسب  لوصحلا  عیطتسی  ناك  .رخآ  صخش  نم  غلبملا  ىلع  لصحی  نأ  اًمئاد  عیطتسی  ھنإ  - »
«. صخش يأ  نم  رالود  فالآ  ةرشع 

«. لمألا يف  ًاغلابم  نوكأ  امبرف  نذإ  - »

«. لاملا دحاو ، مقر  نع  ثحبت  نأ  ًالوأ  كیلع  .دودحم  قفأب  ركفت  ال  نآلاو ، - »

«. يرام دوقن  اھنإ  .نینثا  مقر  - »

.»؟ كدلخب راد  يذلا  ام  ًانسح ، .نكیلف  - »

.ضایب ىلع  غلبملاو  خیراتلا  كرتت  نأ  ىلع  قاروألا  ضعب  ریضحت  عیطتست  دق  كنأ  تبسح  ًانسح ، - »
«. ةعمجلا موی  دوقنلا  بحسأ  نأ  يف  تركف  كلذ  دعبو 

.»؟ ةعمجلا موی  اذاملو  - »



نع نوبیغتی  ًاعیمج  سانلا  نأ  فیك  صوصخب  ًائیش  لاق  ھنكلو  نیمخت ، درجم  اًضیأ  رمألا  نإ  ًانسح ، - »
.ذئنیح يتأی  دق  ھنأ  ام  لكشب  تروصتو  .ةلطعلا  يف  ةدلبلا 

.»؟ كیدل هدیصر  سیلأ 

لعف دق  ھنأل  اذھ ؛ نم  ءيش  يأ  يف  ركفأ  ملو  .لاق  امك  نؤم ، ءارشل  .ًاثیدح  ھبحس  دقل  هللاو ! الك ، - »
ىعُدت غابصألا  يف  ةقراغ  ةاتف  ينیع  يف  ةرشابم  رظنو  بحس .» امم  رثكأ  دیعی  اًمئاد  ناكو  ًالبق ، كلذ 
ىقلتت دق  كنأ  ملعتأ   » ةكحاضلا اھتوعدل  بجتسی  مل  ھنكلو  ةجالثلا ، راوج  ىلإ  فقت  تناك  دلوجنیا  سم 

.»؟ ةقفصلا هذھ  يف  ةبعرم  ةبرض 

.»؟ ينعت اذام  - »

نوكی دق  لحملا  نأ  ًایناثو ، .نیفلتخملا  سانلا  نم  ةتسد  فصنل  لحملا  عیبی  نأ  عیطتسی  ًالوأ ، ھنأل ، - »
«. اھنع ثحبلل  كیلمت  ةجح  ھل  دجوت  الو  .نھرلا  يف  ھینذأ  ىلإ  ًاقراغ 

رتسم ای  لوغشم ، تنأ  مك  ملعأ  يننإو  ةعطاقملا ، قثوم  بتكم  يف  رمألا  نیبتأ  نأ  تعطتسا  امبر  - »
كلت لثم  فرعی  يذلا  قیدصلا  تنأف  اذھ ، ىلإ  ةفاضإلابو  .يتلئاعل  كتقادص  لغتسأ  ينكلو  ركیب ،

«. ءایشألا

ةلحرب مایقلا  دیرأ  يننإف  ةئیس ، ةرتف  اھنإ  ناثیإ ، ای  ةنعللا ، .كیلمتلا  دقع  نأشب  نوسطاو  موت  روزأس  - »
«. قیقدلا قیقحتلل  ىعدتست  نأ  نكمملا  نمف  ًالاتحم ، ناكو  اًحیحص  رمألا  ناك  اذإو  .اًدغ  ةریغص 

ًافظوم يئاقب  تمئس  يننإ  ركیب ، رتسم  ای  يھلإ ، ای  نكلو ، .عوضوملا  كرتأ  نأ  نذإ  يب  ردجی  امبر  - »
«. ةلاقب لحم  يف 

«. ةصرف منتغت  كنإ  تلق  لب  عوضوملا ، كرتت  نأ  لقأ  مل  - »

ةرماقملا مدع  يغبنی  باوص ، ىلع  كنظأ  ينكلو  .لحملا  تكلتما  اذإ  ةداعسلا  ةیاغ  يف  يرام  نوكتس  - »
«. داحتالا ةموكح  لاجر  يعدتسأ  نأ  وھ  ھلعف ، َّيلع  يغبنی  ام  نأ  دقتعأ  .اھدوقنب 

«. كل نوكی  زایتما  يأ  كلذ  كدقفیسو  - »

.»؟ فیك - »

امم رثكأ  لاملا  نم  ًاغلبم  لحملا  اذھ  بلجیسو  لیكو ، ةطساوب  ھتاكلتمم  عیبی  نأ  ھنكمیف  هودعبأ ، اذإ  - »
تنك ال اذإ  لعفیس ، ھنأب  مھرابخإ  عیطتست  فیكف  برھلا ، يونی  ھنأ  ًالعف  ملعت  تنأو ال  .عفدت  نأ  عیطتست 

«. ھیلع ضبق  ھنأ  ىتح  يردت  تنأ ال  ملعت ؟

«. باوص كلذ  - »

ریغ كوكش  وھ  ھب  ينتربخأ  ام  لكو  ةینیقی - ةفرعم   – ھنع ءيش  يأ  فرعت  ال  كنأ  عقاولاو ، - »
.»؟ كلذك رمألا  سیلأ  ةحضاو ،



«. لجأ - »

«. كوكشلا كلت  ىسنت  نأ  لضفألا  نم  - »

.»؟ لیجست يأ  نود  اًدقن  عفدلا  ةلاح  يف  ًابیرم ، رمألا  ودبی  نلأ  - »

« وللورام .أ  عم  ةلاقبلا  لامعأ  يف  لالغتسالل  : » لثم ًائیش  هوأ  ...كیشلا  ىلع  بتكت  نأ  كنكمی  - »
«. كدصقب يفی  ًالیجست  كلذ  نوكیسو 

«. حلفی مل  اذھ  نم  ًائیش  نأ  ضرتفا  - »

«. دوقنلا عادیإ  دیعت  ذئنیح  - »

.»؟ ةرطاخملا يواسی  رمألا  نأ  دقتعتأ  - »

انھ ةریثكلا  دوقنلا  كلت  لك  لمحت  نأ  ةرطاخمل  اھنإو  .ناثیإ  ای  ةرطاخم  ءيش  لك  نإ  ًانسح –  - »
«. كانھو

«. كلذب صتخی  امیف  اًصیرح  نوكأس  - »

«. ةدلبلا نع  دعبلل  ارطضم  نكأ  مل  ول  ىنمتأ  - »

نآلا امأ  دحا ، لحملا  لخدی  مل  ةرتفلا  كلت  لاوطف  .لوعفملا  يراس  لازی  تیقوتلا ال  نع  ھتلق  ام  ناك 
يف ملكتو  ينم  ًابرتقم  ركیب  رتسم  كرحتو  .نایبصو  زوجع ، لجرو  ءاسن ، ثالث  ةتسد : فصن  لخدف 
ھیلع اوضبق  اذإ  ىتح  اھماقرأ ، ذخآسو  رالود  ةئاملا  ةئف  نم  قرو  يف  كل  اھدعأس  : » تفاخ توص 
باط  » زوجعلا لجرلل  لاقو  ثالثلا ، ةوسنلا  ىلإ  مھجت  يف  ھسأر  ينحأو  دوقنلا .» دادرتسا  عیطتست 
يكذ لجر  ركیب  رتسم  نإ  .نشخلا  ةیبصلا  رعش  يف  ةنوشخ  يف  ھعباصأ  لخدأو  جروج .» ای  كحابص ،

.ادج



عبارلا ع لصفلا 
زیمم دحك  ھتیأر  نأ  قبس  دقل  .سأرلا  رعش  قرفلا  مسقی  املثم  ماعلا  مسقی  موی  ویلوی ، نم  موی  لوأ  نإ 

ال ثیحب  يریبدتب  تمق  دقل  .فلتخم  طمن  دجویس  اًدغو  ينم ، طمن  دجوی  ناك  سمألابف  .يل  ةبسنلاب 
.يلمع يف  ينلمازت  اھنأ  ادبو  طخلا ، لوط  ىلع  اھرود  تبعل  دق  ثادحألاو  نمزلا  ناك  .ھتداعتسا  نكمی 

يذلا قیرطلا  طتخأل  صخش  يأ  ينعفدی  ملف  .لعفأ  تنك  ام  يسفن  نع  ھب  يفخأ  اًدبأ  اًراتس  لدسأ  ملو 
لجأ نمو  ءایربكلاو ، ةحارلا  لجأ  نم  فرصتلاو  كولسلا  يف  ةداع  نیح - ىلإ   - تلدبتساو .ھترتخا 
لجأ نم  اذھ  تلعف  يننأ  ىلع  قفتأ  نأ  ادج ، ریسیلا  نم  نوكیس  ھلعلو  .نانئمطالل  أكتم  ىلع  لوصحلا 

، اًددحم ناك  يضرغ  نكلو  .يئایربك  دجأس  مھتنینأمطو  مھتحار  قیرط  نع  ھنأ  ملعأ  تنك  ينأل  يترسأ ؛
لعجت ملف  .عیطتسأ  يننأ  فرعأ  تنك  .ةیناث  كولسلا  يف  يتداع  درتسأ  نأ  عیطتسأ  يننإف  ققحتی ، املاحو 
ضعب نأ  يملع  عم   – قلایفلا لاسرإ  نكی  ملو  .لاجرلا  لتقأ  ةرتف  تللظ  يننأ  مغر  ًالتاق ، ينم  برحلا 

نأ اًدبأ  عطتسأ  ملو  ضعبلل ، ثدحی  ناك  املثم  ةیحضتلاب  ةحرف  يأ  يسفن  يف  ریثی  نوتومیس - لاجرلا 
فرعت نأ  وھ  يسیئرلا  ءيشلا  ناك  .ھنع  حفصلا  وأ  رذعلا  سمتلأ  وأ  تلعف ، ام  هاجت  ةجھبلاب  رعشأ 

ًانكمم نوكی  كلذ  نكلو  .اھریس  طخ  ةیلمعلا  فقوت  ققحتی ، املاحو  نئاك ، وھ  امل  ددحملا  ضرغلا 
طخ يف  ةیلمعلا  فقوأ  ذئدعب  مث  ءایربكلاو ، ةنینأمطلاب  يسفن  عدخأ  ملو  لعفأ  ام  تفرع  اذإ  بسحف ،
وأ بضغلا  ایاحض  اوسیلو  ام ، ةیلمع  ایاحض  مھ  ىحرجلاو  ىلتقلا  نأ  كراعملا  نم  تفرع  دقل  .اھریس 

، رساخلاو زئافلا  نیب  ریصملا ، لبقت  ةظحل  ءانثأ  يفو  بحلا ، دوجوب  نموأ  يننإو  .ةوسقلا  وأ  ةیھاركلا 
.لوتقملاو لتاقلا  نیبو 

تدقر دق  نكأ  مل  .نیتنتمملا  وللورام  ينیع  كلذكو  ىسألاك ، ينملؤت  تناك  ةدعجملا  يناد  قاروأ  نكلو 
قلطأو امات ، ًاقیمع ، ًاعیرس ، مونلا  ءاج  لب  .ةكرعملا  ةلیل  نولعفی  لاجرلا  نإ  لاقی  املثم  اًظقیتسم ،

ناكو داتعملاك ، مالظلا  يف  دقرأ  مل  .اًشعتنم  تنكو  اھب  ىتأ  يتلا  ةیرحلا  سفنب  رجفلا ، لبق  يحارس 
يف يسبالم  تیدتراو  ءودھ ، يف  شارفلا  نم  تقلزناو  .اھتشع  امك  يتایح  ضرعتسأ  نأ  كلذ  ىلإ  يعفاد 

، بالودلا ىلإ  تبھذ  يننأ  يتشھد  رثی  ملو  .طئاحلا  نم  ًابیرق  يشمأ  انأو  جردلا ، تلزنو  مامحلا ،
مل .حاتفملاب  ھتلفق  مث  بالودلا  تقلغأو  يبیج  يف  ھتعضوو  .سمللاب  يدرولا  رجحلا  تفرعو  .ھتحتفو 

ينتدشرأو .كلذ  لعفأس  ينأ  حابصلا  اذھ  فرعأ  نكأ  ملو  اھلك ، يتایح  ةلیط  اًدبأ  اًدیعب  ھتلمح  دق  نكأ 
ةقناعتملا رادردلا  تارجش  تناك  .متعملا  ءانفلا  ىلإ  يفلخلا  بابلا  جراخو  ملظملا  خبطملا  لالخ  ةركاذلا 

جراخ اھتقسل  كایتنوبلا  وللورام  ةرایس  ذئنیح  َّيدل  تناك  ول  .ملظم  يقیقح  فھك  اھقاروأب ، ةمختم 
يھتنی يذلا ال  جرعتملا  مسرلا  يعبصإ  بقعتو  .ظقیتسی  ذخأ  يذلا  ىلوألا  يتركاذ  ملاع  ىلإ  نوتیابوین 

؟ مسلط يبیج –  يف  ةرشبلا  ءفد  ئفادلا  مسلطلا  ىلع 

نكت مل  يھف  .تاملكلاب  قلعتی  امیف  ةقیقد  ةلآ  تناك  ةثجلجلا ، ىلإ  ًالفط  ينتلسرأ  يتلا  اروبیدلا  كلت  نإ 
كلت اھب ، تعتمت  ةطلس  يأ  .كلذ  يف  نواھت  يأب  يل  حمست  نكت  ملو  ءارھ ، اھنأ  ىلع  تاملكلا  ىلإ  رظنت 
عبتتأ ينتأر  نیحو  .دولخلا  ينھذ  يف  اھل  ناك  دقف  دولخلا ، يف  بغرت  تناك  ولو  زوجعلا ! ةأرملا 

: تلاق يعبصإب ، ةبجحألا 



«. كمسلط بیرغلا  ءيشلا  كلذ  نوكی  دق  ناثیإ ، »

.»؟ مسلطلا وھ  امو  - »

«. اھانعم نع  ثحبا  .بسحف  يئزج  لكشب  الإ  تتشملا  كھابتنا  اھیعی  نلف  كتربخأ ، يننأ  ول  - »

، رمألا لوأ  اھنأشب  يلوضف  تراثأ  اروبید  ةمعلا  نأل  يسفنب ؛ تاملكلا  نم  ادج  ریثكلا  ىنعم  تفرع  دقل 
نمو : » اھبیجأ نأ  يعیبطلا  نم  ناكو  .صاخلا  يدوھجمب  لوضفلا  اذھ  عبشأ  نأ  ىلع  ذئدعب  ينتمغرأ  مث 

نم يننكمتل  ةملكلا  تجھتف  اھنع ، ًاثحب  يدحو  للستأس  يننا  ملعت  تناك  اھنكلو  رمألا .»؟ ھینعی  يذلا 
اھلامعتسا ةءاسإ  هركت  تناكو  ًاقیمع ، تاملكلاب  اھمامتھا  ناك  .م  س –  ل –  .سوماقلا ط –  يف  اھعبتت 

عیطتسأ ةحفصلا ، ىرأ  نأ  عیطتسأ  لایجأ ، ةدع  دعبو  نآلاو ، .لامھإب  عیدب  ءيش  يأ  لوانت  هركت  املثم 
ھب جرعتم  طخ  درجم  ةیبرعلا  ةغللاب  اھتباتك  تناك  مسلط .»  » ةملك يجھت  يف  ئطخأ  يسفن  ىرأ  نأ 

ةأرملا كلت  ناسل  ةدح  ببسب  مسالا  قطنأ  نأ  يتعاطتساب  ناكف  ةینانویلا  ةغلاب  امأ  ھتیاھن ، دنع  زورب 
نم ةجتان  ةیفخ  ىوق  اھیلإ  بسنت  صوخش  وأ  لاكشأ  ھیلع  ترفح  رخآ  ءيش  وأ  رجح  يھ  : » زوجعلا
أردت ةذیوعتك  ًابلاغ  سبلی  وھو  اھل ، ًاعبت  ءيشلا  عنصی  يتلا  ةیكلفلا  تانیوكتلاو  ةرایسلا ، بكاوكلا  ریثأت 

«، ةیفخ : » تاملك ىنعم  نع  ثحبأ  نأ  ذئنیح  َّيلع  ناكو  ریخلا .» ھل  بلجت  وأ  اھلماح  نع  رشلا 
فذقت ةدحاو  ةملك  اذكھ ، اًمئاد  لاحلا  ناك  ةذیوعت ،»  » مث ةیكلفلا ،» تانیوكتلا  «، » ةرایسلا بكاوكلا  »

امو : » تباجأ مسالطلا .»؟ يف  نیدقتعت  لھ  : » دعب امیف  اھتلأس  نیحو  .ةلبنلا  رتو  لثم  ىرخأ  تاملكب 
.»؟ عوضوملا يف  يداقتعا  لخد 

.»؟ صخشلا وأ  لكشلا  اذھ  ينعی  اذام  : » اھیدی يف  رجحلا  تعضو 

يف ىقبیسو  بالودلا ، ىلإ  ةیناث  هدعأ  .ينعی  نأ  ھل  دیرت  ام  ينعی  ھنإ  .يمسلط  سیلو  كمسلط  ھنإ  - »
«. كراظتنا

تناك املثم  ةیح  يل  ودبت  ةمعلا  تناك  رادردلا ، تارجش  ھنوكت  يذلا  فھكلا  يف  ریسأ  تنك  امنیبو  نآلا ،
نابعث ھلفسأو ، هالعأو  ھلوحو  ریسی ، جیرعتلا  ناك  ھلفسأو  رجحلا  ىلعأو  .قحلا  دولخلا  وھ  كلذو  اًمئاد ،

؟ رشلا أردأ  يكل  لھ  ةرم ، لوأل  اًدیعب  يعم  ھتلمح  دق  تنكو  .ءاھتنا  وأ  ءادتبا  الو  بنذ  الو  ھل  سأر  ال 
؟ ریخلا بلجأل  مأ 

.علاطلا ةءارق  يف  كلذك  دقتعأ  يننإ ال 

.لیللا لیحرب  لحر  دق  ناك  وینوی  نأل  ویلوی ، رھش  وھ  ناك  قرشلا  نم  ثعبنملا  جرعتملا  ءوضلا  دح  نإ 
قاروأ نإ  .صاصر  نم  ویلوی  نإف  ةضف  نم  ناك  اذإو  ساحن ، نم  ویلوی  نإف  بھذ  نم  وینوی  ناك  اذإو 

ال اًغراف  ًاعیجرت  نوكی  ویلوی  يف  رویطلا  ودشو  .ةمحازتمو  ةنیمسو  ةلیقث  نوكت  ویلوی  يف  رجشلا 
، الك .ناقتإ  ریغ  يف  ةحنرتم  ریطت  ةنیمسلا  ةریغصلا  خرفألاو  نآلا ، ةیواخ  شاشعألا  نأل  ھیف ؛ ةفطاع 

ةمزح حمقلاو  اھل ، نول  الو  معطلا  ةولح  تسیل  اھنكلو  ومنت  ةھكافلاف  .ءافو  وأ  دعو  رھش  سیل  ویلوی  نإ 
نم لكشلا  ةیرس  ًاناجیت  يدترت  تلازال  عرقلا  رامثو  .ومنلا  ةلمتكم  ریغ  ءارفص  اھلبانس  ةوخر  ءارضخ 

.سبایلا راونلا 



درولا تاریجش  عمجتملا  يساحنلا  رجفلا  ءوض  رھظأو  .عبشملا  محدزملا  كولروب »  » عراش ىلإ  ترس 
امھم ةنمسلا ، ةدیازتملا  نھنوطب  يفخت  نھتادشم  دعت  مل  ةوسن  اھنأكو  رمعلا ، فصتنم  يف  راھزأب  ةلقثم 

.اھلامجب ةظفتحم  نھناقیس  تیقب 

.اًعادو ةملك  نكت  مل  ءاقللا ، ىلإ  ةملكب  سحأ  لب  لوقأ ، ال  يسفن  تدجو  ءيطبلا  يریس  ءانثأ  يفو 
ریصت ةملك  ةمساح ، ةریصق  ةملك  يھف  ءاقللا » ىلإ   » ةملك امأ  .ددرتلا  نم  ولح  عقو  اًعادو »  » ةملكلو

.لبقتسملاب يضاملا  طبری  يذلا  طیخلا  مضقتل  ةداح  نانسألا  اھعم 

تنك يننأ  دقتعأ  ركذتأ ، نأ  عطتسأ  ملو  .يردأ  ال  اذامل ؟ ةبسنلاب  ءاقللا  ىلإ  .میدقلا  ءانیملا  ىلإ  تلصو 
ءام تحت  دقری  ناكملا  نأو  رماغ ، دملا  نأ  ملعی  ناك  رحبلا  لماز  ًأرما  نكلو  ناكملا ، ىلإ  باھذلا  دیرأ 

، ةكیمس ةینحنم  حارج  ةربإ  ھبشی  بسحف ، مایأ  ةعبرأ  هرمع  يذلا  رمقلا  تیأر  ةحرابلا  ةلیلو  .متعم 
.ناكملا فھك  ةحتف  ىلإ  دملا  بذجل  يفكی  امب  ایوق  ناك  ھنكلو 

فقت شئاشحلا  ىرأل  ًایفاك  ءوضلا  راص  دقف  هارأ ، نأ  لمأ  ىلع  يناد  خوك  ةرایزل  ةجاح  كانھ  نكت  مل 
.ضرألاب اھتوسف  اھتساد  دق  يناد  مادقأ  تناك  ثیح  رمملا ، يف  ةبصتنم 

شامق نم  راثدب  ةوسكم  اھیراوص  ةقیشر  براوق  فیصلا ، بكارمب  اًصوصرم  میدقلا  ءانیملا  ناك 
يوطیو ضرعتسملا  يراصلا  حیزی  ھبراق ، دعیل  رَّكب  لجر  كانھو  انھو  ةیساحن ، ىرع  ھب  عولقلا 

.دعجم ضیبأ  مخض  شع  ھنأكو  مخضلا  ھعارش  رشنی  وأ  ةیسیئر ، ةعرشأو  ایبناج  اًعارش 

اھیلتعی نم  راظتنا  يف  فیصرلا ، قصل  ةطوبرم  راجیإلا  براوقف  اًماحز ، رثكأ  دیدجلا  ءانیملا  ناكو 
، كمسلاب ضاوحألا  نوسدكیو  ًانمث ، نوعفدی  نیذلا  نوسووھملا  فیصلا  ودایصو  باكرلا ، نم 

كمس نم  لابجو  لالسو  سایكأ  ھب ، ھنولعفی  امع  مھیلع - رمألا  سبتلا  دقو   – لیصألا ةعاس  نولءاستیو 
، ةھارش يف  داصی  اذھ  لك  قیقرلا ، ءاملا  بلكو  نجلا ، وبأ  كمسو  دوسألا ، كمسلاو  رمحألا ، يجروبلا 
نأ ملعت  يھو  رظتنت ، مث  عمجتت  سرونلا  رویط  نإ  .ةرظتنملا  سرونلا  رویط  ىلإ  ةیناث  ىقلی  مث  تومیل ،
ءلم رشقیو  فظنی  نأ  دیری  يذلا  اذ  نمف  .مھیدل  يتلا  ةریفولا  ةیمكلا  نم  نومأسیس  فیصلا  يدایص 

.هدیص نم  سفنلا  ىلع  قشأ  كمسلا  نع  ءانغتسالا  نإ  كمسلا ؟ نم  سیك 

يرحبلا طبلا  فقوو  .ھقوف  بكسنی  يساحنلا  ءوضلاو  تیزلا ، ةموعن  اًمعان  نآلا  جیلخلا  ءام  ناك 
.ءاملا يف  لفسأ  ىلإ  ىلعأ  نم  ھتحت  ةبولقم  مأوتلا  ھتآرم  ھنم  لك  عمو  ةانقلا  ةفاح  ىلع  ًالیامتم  مامحلاو 

دیق ىلع  نیذلا  لاطبألا  نیب  يمسا  تدجوو  يراكذتلا  برحلا  بصنو  ملعلا  يراص  ةیحان  تردتسا 
لاجر ءامسأ  بھذ  نم  فورح  يف  ھلفسأو  يلوھ - .أ.إ  نتباك  ةضف –  نم  ةزراب  فرحأبو  ةایحلا ،

موی تاذو  مھمظعم ، ءامسأ  فرعأ  تنك  .نطولا  ضرأ  ىلإ  اودوعی  مل  نیذلا  ةرشع  ينامثلا  نوتیابوین 
مھؤامسأف نوفلتخم ؛ نآلا  مھنكلو  نیقابلا ، نع  ذئنیح  نیفلتخم  اونوكی  مل  مھسفنأ ، لاجرلا  فرعأ  تنك 

.أ.إ نتباك  ىلفسلا ، فوفصلا  يف  مھعم  نوكأ  نأ  تعطتسا  ول  تینمت  ةریصق  ةھربلو  .بھذلاب  ةبوتكم 
تبتكو ًاعم ، مھلك  لاطبألاو  ءانبجلاو  ضرملا ، وعَّدمو  ءایبغألا  عمتجا  دقل  بھذلاب ، ًابوتكم  يلوھ 

لتقلا يف  ناعجشلا  ةصرف  نكلو  نولتقی ، نم  مھ  بسحف  ناعجشلا  سیل  .بھذ  نم  فرحأب  مھؤامسأ 
.ربكأ نوكت 



دعقملا ىلع  نم  ةیار  لوانتو  بصنلا  راوجب  فقوت  مث  ًابرتقم ، ھترایس  دوقی  وھو  نیمسلا ، يلیو  رھظ 
ثیح ةیراسلا ، ةمق  ىلإ  ءطبب  ةیارلا  عفر  مث  ةیساحنلا ، ىرعلا  طبرو  ناثیإ » ياھ ، : » لاق .ھل  رواجملا 
يقب اھیلإ ، رظنا  : » ًالیلق ثھلی  وھو  يلیو  اھلاق  لمحتت .» داكلاب  اھنإ  : » قونشم لجر  لثم  ةلدھتم  تلدت 

«. ةدیدجلا ةیارلا  عفترت  ذئدعبو  نارخآ ، ناموی  اھل 

.»؟ ةمجن نیسمخلا  تاذ  - »

نم رثكأ  نزت  الو  هذھ ، ةماخض  فعض  يف  اًمخض ، ًاناطیش  ھبشت  نولیانلا  نم  ةدحاو  انیدل  .نھارتأ  - »
«. اھنزو فصن 

.»؟ يلیو ای  دالوألا ، لاح  فیك  - »

.ىضوف اًمئاد  نوكی  اذھ  عئارلا  ویلوی  نم  عبارلا  موی  نإ  .ىوكش  َّيدل  لب  ال  ھنم ، وكشأ  ام  َّيدل  سیل  - »
اوسیل ىراكس  ىراكسلاو ، تاراجشلاو  ثداوحلا  نم  دیزملا  كانھ  نوكیسف  نینثإ ، موی  قفاوی  ھنإ  ثیحو 

.»؟ لحملا ىلإ  كلصوأ  نأ  دیرتأ  .ةدلبلا  لھأ  نم 

«. ةوھقلا نم  ًاناجنف  لوانتأس  يننأ  دقتعأو  دیربلا ، بتكم  دنع  فقوتأ  نأ  َّيلع  .اًركش  - »

«. ةدیدش ةریح  ریحتم  ينوتس  نكلو  ةوھقلا ، ىلإ  كوعدأ  نأ  يدوب  ناكو  .كلصوأس  .ًانسح  - »

.»؟ ھتلكشم يھ  ام  - »

«. اًكبترمو اًریحتم  داع  مث  نیموی ، ةدم  رفاس  دقل  .هللا  ملعی  - »

.»؟ بھذ نیأ  ىلإ  - »

«. كدیرب ىلع  لصحت  ىتح  كرظتنأس  .اًریحتم  داع  ھنكلو  لقی ، مل  - »

، ھترایسب بحسناو  كتحار .» ىلع  « - » نیوانعلا ضعب  بتكأ  نأ  َّيلع  ذإ  .يلیو  ای  كسفن  جعزت  ال  - »
ةنوھدم ةیضرألاو  اًمتعم ، لازی  ال  دیربلا  بتكم  ناك  ياھ .»  » عراش عم  اًدعصم  اًدعتبم  قلزنا  مث 

.ةقلز ةیضرأ  .رطخ  اھیلع : بِتُك  ةبوصنم  ةتفالو  ًاثیدح ، شینرولاب 

نم ةمزح  تذخأو  ر ، ج    مقر  تردأو  .قیتعلا  دیربلا  بتكم  َيُِنب  نأ  ذنم  مقر 7  وھ  انقودنص  ناك 
.قودنصلا بحاص  مساب  ةنونعم  ةیاعدلا  تارشنو  موسرلا 

ًاناجنف لوانتأ  نأ  يتین  يفو  ياھ ،»  » عراش يف  تیشمت  .تالمھملا  ةلسل  وشح  كلانھ ، ام  لك  كلذ  ناك 
يردأ ...وأ ال  ثیدحلا ، يف  بغرأ  مل  ينلعل  وأ  ةظحل ، رخآ  يف  كلذ  نع  تفزع  ينكلو  ةوھقلا ، نم 
لویذلا تاذ  عفاودلا  نم  طیلخ  يأ  يھلإ ! ای  .رتسامروفلا  ىھقم  ىلإ  بھذأ  نأ  بسحف  درأ  مل  اذامل ،

.دقتعأ امیف  اًضیأ ، ةأرملا  كلذكو  لجرلا ! وھ  ةكباشتملا 

مث ملإ ،»  » عراش نم  اًجراخ  ھیمدقب  ضرألا  قدی  ركیب  رتسم  رھظ  نیح  فیصرلا ، سنكب  موقأ  تنك 
يف رفصألا  خیطبلا  رامث  سامح  فصنب  بترأ  تنكو  .يتاقیملا  لفقلا  حتف  لافتحا  روضحل  لخد 



مامأ ةحلسملا  زارطلا  ةمیدقلا  ءارضخلا  ةبرعلا  تفقوت  نیح  لحملا ، لخدم  دنع  يتلا  لماوحلا 
سایكأ فرصملا  لخاد  ىلإ  المحو  زودناموكلا ، لاجرك  ناسراح  جرخ  اھترخؤم  نمو  .فرصملا 

اھاقاس مث  ةمشربملا  ریماسملا  تاذ  ةعلقلا  ابكرو  اجرخ  قئاقد  رشع  يلاوح  يفو  .ةیدامرلا  دوقنلا 
.نیدعتبم

امھیطعی مث  ركیب  رتسملا  ھیلع  عجاریو  دوقنلا ، يفروم  دعی  ىتح  ارظتنی  نأ  امھیلع  ناك  ھنأ  بسحأو 
كقامعأ يف  دجت  دق  كنإف  يفروم ، لوقی  امكو  ةبعرم ، ةمخض  ةلكشم  دوقنلا  رمأب  ةیانعلا  نإ  .ًالاصیإ 
تایلمع عقوت  دق  فرصملا  نوكی  نأ  دبال  سایكألا ، نزوو  مجح  نمو  .نیرخآلا  دوقن  نم  زازئمشا 

.ھیلع وطسلل  بسانملا  تقولا  اذ  وھ  اھف  يداع ، فراصم  صل  تنك  ول  .ةلطعلا  ةبسانمب  ةمخض  بحس 
نوكی نأ  ھتعاطتساب  ناك  دقف  يوج ، لابل  فرعأ  ام  لكب  نیدم  يننإ  .يداع  فراصم  صل  تسل  ينكلو 

.ھتیرظن قبطیل  ىتح  ولو  كلذ ، أشی  مل  اذامل  ًالعف ، بجعأ  يننإو  .ءاش  ول  اًمیظع  اصل 

ةیساق ةیماح  سمشلا  تلاحتساو  .نوكی  نأ  تردق  امم  أوسأ  رملا  ناكو  .حابصلا  كاذ  لمعلا  سدكت 
مأ اوءاش  ءاوس  مھتازاجإب  مایقلا  ىلإ  سانلا  عفدی  يذلا  سقطلا  طمن  ھنإ  ادج ، ةطیسب  ةمسن  تكرحتو 

تماق ول  ىتحف  اًدحاو ، ًائیش  تفرعو  .مھتجاح  ءاضق  نورظتنی  نئابزلا  نم  فص  يمامأ  ناك  .اوبأ 
نم هدرطأسف  نالآ ، حلفی  مل  اذإو  .ةنواعملا  ضعب  ىلع  لصحأ  نأ  يغبنی  نافوطلا ، ضاف  وأ  ةمایقلا 

.رخآ صخشب  يتآو  لمعلا 

ضعب كرتأ  نأ  َّيلع  ناك  .هرمأ  نم  ةلجع  يف  ناك  ةرشع ، ةیداحلا  يلاوح  يف  ركیب  رتسم  لخد  نیح 
.نزخملا ىلإ  ھعم  لخدأ  مث  مھدحو ، نئابزلا 

حابنلاك توصب  ملكت  ھنأ  ةجردل  ةلجعلا ، ةیاغ  يف  ناكو  اًریغص ، رخآو  اًریبك  ًافورظم  يدی  يف  عضو 
.ماری ام  ىلع  ةیلمعلا  نإ  لوقی  نوسطاو  موت  : » لازتخالا نم  عونبو 

تلعج ثیح  تاعیقوتلا  عض  .ةیكلملا  لقن  قاروأ  كیلإ  .كلذ  دقتعی  الو  ًالجسم ، لحملا  ناك  ام  اذإ  ملعی  ال 
، فسآ .ھعقوت  نأ  بسحف  كیلع  .اًمامت  اًزھاج  اًكیش  كاھ  .ةنودم  اھماقرأو  تامالع  اھیلع  دوقنلا  .ةمالع 

«. اذھ لثم  لمعب  مایقلا  هركأ  يننإ  .عرسأ  نأ  َّيلع  ناثیإ ، ای 

.»؟ اًمدق ریسأ  نأ  َّيلع  يغبنی  ھنأ  دقتعت  لھ  - »

!«. اھتدبكت يتلا  قاشملا  كلت  لك  دعبأ  ناثیإ ، ای  ةنعللا ، - »

قرولا نم  ظوفحم  نبل  قودنص  قوف  كیشلا  تعضوو  بیصم .» كنأ  ملعأ  .يدیس  ای  فسآ ، - »
.ھتباتك ىحُمت  يذلا ال  يملقب  ھتعقوو  ىوقملا ،

كضرع دزو  .ةیادبلا  يف  نیفلأ  ضرعا  : » كیشلا صحف  دنع  هرمأ  نم  ةلجع  يف  ركیب  رتسم  نكی  مل 
رالود ةئامسمخ  راص  دق  فرصملا  يف  كباسح  نأ  ًاعبط ، دكأتت ، نأ  كیلعو  .ةرم  لك  يف  رالود  يتئام 

«. كدوقن تدفن  اذإ  برلا  كدعاسیلو  .بسحف 

.»؟ ھیلع ةنادتسالا  عیطتسأ  الأ  نھرلا ، نم  لاخ  لحملا  ناك  اذإ  - »



«. دئاوفلا كمھتلت  نأ  تدرأ  اذإ  دیكأتلاب  عیطتست  - »

«. كركشأ فیك  فرعأ  ال  - »

، ھمالكب كركسی  نأ  عیطتسی  وھف  .ھناسل  ةقالذب  كعدخی  ھلعجت  الو  .ناثیإ  ای  ةكیرعلا ، نیل  نكت  ال  - »
«. ىلوألا ةدعاقلا  بسحف  ركذت  .اذكھ  نییلقصلا  لك 

«. ادج نتمم  يننإ  - »

، جرخو ةریھظلا .» تالصاوم  ماحز  لبق  يسیئرلا  قیرطلا  لصأ  نأ  دیرأ  .بھذأ  نأ  يغبنی  : » لاق
رفصأ خیطب  ةرمث  لك  صحفتت  تناك  ثیح  لحملا ، لخدم  دنع  اًضرأ  وللیو  زسم  عقوی  ًابیرقت  داكو 

.نیترم

نیزفحتم سانلا  تلعجو  عراوشلا  ترمغ  يتلا  ةرارحلا  نأ  دقتعأو  .لاح  يأب  مویلا  سوھ  ةدح  فخت  مل 
.ةلطعل اًدادعتسا  سیلو  ةثراكل ، اًدادعتسا  ءایشأ  نونزخی  مھنأ  بسحت  تنكو  .راجشلل  لیم  مھقامعأ  يفو 

.تدرأ ول  يفروم  رقم  ىلإ  تاشتیودنس  لصوأ  نأ  يرودقم  يف  نكی  ملو 

نئابزلا نم  ریبك  ءزج  ناك  .نیتحوتفم  اًضیأ  ينیع  يقبأ  نأ  لب  سانلا ، مدخأ  نأ  بسحف  َّيلع  نكی  مل 
يف سیل  اذھ  نع  عانتمالا  نأ  ودبیو  .مھبقارت  مل  اذإ  كنوقرسی  مھو  ةدلبلا ، نع  ءابرغ  نیفاطصملا ، نم 

تایلمع أوسأل  ضرعتی  يذلاو  .ھیلإ  ةجاح  يف  مھنأ  ودبی  ام  اًمئاد  نوقرسی  ال  اًضیأ  مھو  .مھعسو 
، بارغلا شیعو  رایفاكلاو ، لثم : ةیلاغلا ، ءایشألا  يوتحت  يتلا  ةریغصلا  تانامطربلا )  ) يھ ةقرسلا 

بھذی نأ  ضورفملا  نم  سیل  ثیح  ةجالثلا ، فلخ  ءایشألا  كلت  لثمب  ظفتحأ  وللورام  ينلعج  اذھلو 
نئابزلا يف  قلقلا  ثعبی  وھف  ًابئاص ، ًالمع  سیل  تالحملا  يقراس  دحأب  كاسمإلا  ينملع  دقو  .نئابزلا 
ةدیحولا ةلیسولاو  .ام  لكشب  ًابنذم  نوكی  هراكفأ - طیحم  يف  ولو   - مھنم الك  نأ  ببسلا  نوكی  دقو  ًاعیمج ،

نم ریبك  دح  ىلإ  برتقی  ام  اًدحأ  تیأر  اذإ  نكلو  .رخآ  صخش  باسح  نمض  ةراسخلا  دیقت  نأ  يھ 
ىرأ تنكو  ةحبار .» ةقفص  اذھ  لیتكوكلا  لصب  نإ  : » يلوقب ھتعفد  فقوأ  نأ  عیطتسأف  ةنیعم ، ففرأ 

ذإ ةبیرلا ؛ وھف  ةیلمعلا  هذھ  يف  ھتقمأ  ءيش  رثكأ  امأ  .هرطاخب  لوجی  ام  تأرق  دق  يننأكو  زفقی  نوبزلا 
ىلإ ءيسی  اًدحاو  اًصخش  نأك  رمألا  نوكی  ذإ  يقنح ، ریثی  اذھو  ضبقم ، ءيش  ةبیرلاب  روعشلا  نإ 

.نیریثك

، ينوتس سیلوبلا  ریدم  لخد  ةسماخلا  دعبو  .ًائیطب  تقولا  رمو  ةبآكلا ، نم  عون  يف  راھنلا  ىضقنا 
ةقیرطلاب محل  حئارش  نویزفیلتلا ، مامأ  لكؤی  امم  ءاشع  ىرتشاو  .ةحرقب  باصم  ھنأكو  اًسباع  ًالیزھ 

.موینمولألا يناوص  نم  عون  يف  ةدمجتمو  ةخوبطم  ةكومھم  سطاطبو  رزجو ، ةیفیرلا 

«. ریدملا اھیأ  سمش ، ةبرضب  تبُصأ  كنأكو  ودبت  : » تلقو

«. لاح ریخ  يف  ينأب  رعشأ  يننإ  .كلذك  تسل  يننإ  ًانسح ، - »

.ةساعتلا ھیلع  تدبو 



.»؟ اذھ نم  نیئاشع  دیرتأ  - »

«. تالطع ىلع  لصحی  سیلوبلا ال  لجر  نإ  .ةرایز  يف  يتجوزف  .طقف  اًدحاو  - »

«. ادج ئیس  رمأ  - »

«. ناكم لك  نومحزی  ءاغوغلا  ءالؤھو  اًریثك ، تیبلا  ىلع  ددرتأ  انأف ال  .كلذك  اًدیج  نوكی  دقو  - »

«. اًرفاسم تنك  كنأ  تعمس  - »

.»؟ كل لاق  نم  - »

«. يلیو - »

«. ًاقلغم عساولا  ھمف  يقُبی  نأ  ملعتی  نأ  ھل  لضفأ  - »

«. ءاذیإلا دصقی  نكی  مل  - »

«. نجسلا جراخ  ىقبیل  يفاكلا  لقعلا  الو  امبرو  ءاذیإلا ، دصقیل  يفاكلا  لقعلا  ھیدل  سیل  - »

.»؟ يفاكلا لقعلا  ھیدل  نمو  - »

.تعقوت امم  رثكأ  ةباجإ  ىلع  تلصحو  اًدمعتم ، لاؤسلا  تلق 

.»؟ ناثیإ ای  كلذب  ينعت  اذام  - »

نوناق ىلع  جرخت  نأ  نود  سفنتت  نأ  عیطتست  كنإ ال  ىتح  نیناوقلا  نم  ادج  ریثكلا  انیدل  نأ  ينعأ  - »
«. ام

«. ةقیقحلا فرعت  دوعت  كنإ ال  ثیحب  رومألا  ریست  اذكھف  .ةقیقحلا  يھ  كلت  - »

ةراذق ھلك  قیتع ، سدسم  ىلع  ترثع  فیظنتلاب ، يمایق  ءانثأ  يف  ریدملا ، اھیأ  كلأسأ  نأ  يونأ  تنك  - »
.يل سیل  ھنأ  دكؤملا  نمو  ھل ، سیل  ھنإ  وللورام  لوقیو  .أدصو 

.»؟ ھب لعفأ  اذامف 

«. ةصخرل بلط  میدقت  يف  بغرت  تنك ال  اذإ  هایإ ، ينطعأ  - »

ای ءایشألا ، كلت  لثمب  ھنولعفت  يذلا  ام  .تیز  اھب  ةبلع  يف  ھتعضو  دقف  لزنملا ، نم  اًدغ  ھب  يتآس  - »
.»؟ ينوتس

رعشی ذخأ  ھنأ  ادبو  طیحملا .» يف  اھب  يقلن  ذئدعبو  تقلطأ  دق  تناك  اذإ  ام  ىرنل  اھربتخن  هوأ ، - »
.هروعشب عتمتسی  ھعدأ  نأ  عطتسأ  ملو  .اًظئاق  ًالیوط  اًموی  ناك  ھنكلو  نسحتب ،



سیلوبلا لاجر  ناك  ةیالولا ؟ لامشب  ناكم  يف  ةیضق  كانھ  تناك  ھنأ  اتیضم ، نیتنس  ذنم  ركذتأ  - »
«. ةرداصملا ةحلسألا  نوعیبی 

: لاق ةحرملا  ةءاربلا  سفنبو  ریغص ، حاسمتل  يتلا  ةولحلا  ةماستبالا  ينوتس  مستباو 

؛ لعفت الف  ينزفتست ، نأ  يونت  تنك  اذإف  میحجلاك ، اًعوبسأ  .ثیإ  ای  میحجلاك  اًعوبسأ  تیضمأ  دقل  - »
«. میحجلاك اًعوبسأ  تیضمأ  يننأل 

ركسی نأك  كدعاسیل ، ھلعفی  نأ  دیشر  نطاوم  عیطتسی  ءيش  ةمث  دجوی  لھ  .ریدملا  اھیأ  فسآ ، - »
.»؟ كعم

«. ھیف ركفأ  نأ  عیطتسأ  ءيش  يأ  نع  ركسلا  لضفأ  يننإ  .عیطتسأ  حیسملا  قحب  - »

.»؟ لعفت اذاملو ال  - »

«. تتأ نیأ  نمو  ضرغ  يأل  بسحف  تفرع  ينأ  ول  ملعت ؟ نأ  كنكمی  فیكف  الك ، ملعت ؟ لھ  - »

.»؟ ثدحتت مع  - »

«. تاقفص يأب  نآلا  موقی  لھ  .ركیب  رتسملل  قیدص  كنإ  .هاسنت  ...الك ال  .ثیإ  ای  رمألا ، سنا  - »

«. ریدملا اھیأ  دیجلا ، ردقلا  كلذب  تسیل  ھب  يتقادص  نإ  - »

.»؟ وللورام دجوی  نیأ  وللورام ؟ نأشب  اذامو  - »

«. ھب باصملا  سرقنلا  ضرم  صحفی  نأ  دیری  ھنإ  .كرویوین  ىلإ  بھذ  - »

«. ضقنأ نیأ  تفرعل  طیخ ، درجم  دجوی  ناك  ول  .يردأ  بسحف ال  يننإ  .يردأ  ال  میظعلا ! يھلإ  ای  - »

«. ينوتس ای  ھل ، ىنعم  اًمالك ال  ملكتت  تنأ  - »

«. نآلا ىتح  ادج  اًریثك  تملكت  دقل  .لعفأ  يننإ ال  الك ، - »

«. كمومھ غرفت  نأ  دیرت  تنك  اذإ  نكلو  ءاكذلا ، يف  ةیاغ  تسل  يننإ  - »

ىسانت .مھ  نم  تفرع  ولو  ىتح  طیسب  رس  يأ  يشفأ  ينولعجی  نل  مھنإ  .دیرأ  ال  الك ، .دیرأ  ال  - »
«. ًاقلق ًالجر  الإ  تسل  يننإف  .ثیإ  ای  رمألا ،

«. ایلعلا نیفلحملا  ةئیھ  رمألا ، ناك  اذام  .ينوتس  ای  رس ، يأ  يل  يشفت  نأ  عطتست  مل  كنإ  - »

.»؟ ملعت تنأف  نذإ  - »

«. ًالیلق - »



.»؟ كلذ ءارو  اذامو  - »

«. مدقتلا - »

يف لاقو  ينتملآ ، ةدشب  يعارذ  نم  ىلعألا  ءزجلا  ىلع  ةیدیدحلا  هدی  تضبقو  ينم ، ينوتس  برتقا 
.»؟ دیج يطرش  يننأ  دقتعت  لھ  ناثیإ ، : » ةیشحو

«. مھنسحأ لب  - »

نع منی  ًالجر  لعجت  نأ  قحی  ھنأ  دقتعت  لھ  ثیإ –  .كلذك  نوكأ  نأ  دیرأ  .كلذك  نوكأ  نأ  ونرأ  يننإ  - »
.»؟ ھسفن ذقنیل  ھئاقدصأ 

«. دقتعأ ال  الك ، - »

نوكأ نل  يننإ  وھ : ناثیإ ، ای  ينفیخی ، امو  هذھك ، ةموكحب  باجعإلا  عیطتسأ  ال  يننإ  .انأ  الو  - »
«. لعفأ امب  بجعأ  نل  يننأل  دعب ؛ دیجلا  يطرشلا 

.»؟ ریدملا اھیأ  ةداھشلل ، كوداطصا  لھ  - »

نأ نود  ًاقیمع  اًسفن  ذخأت  نأ  عیطتست  كنإ ال  ىتح  نیناوقلا  نم  ادج  ریثكلا  انیدلف  تلق ، امك  رمألا  نإ  - »
«. ناثیإ ای  مھرس ، يشفتل  نكت  مل  كنإ  يئاقدصأ ! ةیتفلا  ناك  دقل  يھلإ  ای  نكلو  .اھنم  دحاو  ىلع  جرخت 

«. ریدملا اھیأ  ينویزفیلتلا ، كءاشع  تیسن  دقل  .لعفأل  نكأ  مل  الك ، - »

نورھظی نیذلا  ةطرشلا  لاجر  اھلعفی  فیك  ىرأو  يئاذح ، علخأ  مث  يتیب  ىلإ  بھذأس  يننإ  لجأ ، : » لاق
«. ثیإ ای  ءاقللا  ىلإ  .ةحارلل  ًافیطل  ًاناكم  ٍلاخ  لزنم  نوكی  ًانایحأ  يردتأ ، .نویزفیلتلا  يف 

بذجأو لحملا  قلغأ  تنك  .صشلا  عقیس  نیأ  بجعأ  يننإ  .دیج  طباض  ھنأ  دقتعأو  ينوتس ، بحأ  تنك 
.ًائكلتم يفروم  يوج  لخد  نیح  لخدملا ، نم  ةھكافلا  قیدانص  لخادلا  ىلإ 

يف ملكت  .ءارضخلا  رئاتسلا  بذجأ  مث  ةجودزملا ، ةیمامألا  باوبألا  قلغأ  انأو  اھتلق  عرسأ .»! - »
.سمھ

.»؟ كل ىرج  اذام  - »

«. ءيش ءارش  يف  ام  صخش  بغری  دق  - »

.صخش لك  يف  ام  أوسأ  رھظت  اھنإ  .ةلیوطلا  تالطعلا  هركأ  يننإ  يھلإ ! ای  .ينعت  ام  فرعأ  لجأ ! - »
«. نیسلفم نیكوھنم  نودوعی  مث  ةقامحب ، اھنوأدبی  مھنإ 

.»؟ ةزیزعلا يتعاضب  ىلع  ةیطغألا  بذجأ  امثیر  دراب  بارش  يف  بغرتأ  - »

.»؟ ةدرابلا ةعجلا  نم  ءيش  كیدلأ  .مھی  ال  - »



.»؟ بسحف كعم  اھذخأت  يكل  - »

«. بسحف ةبلعلا  حتفت  نأ  كیلع  جراخلا ، يف  اھلوانتأس  - »

، ھفوج لخاد  اھغرفأ  مث  ھترجنح ، حتفو  هالعأ ، ىلإ  اھعاق  لعجو  ةبلعلا ، يف  لكشلا  يثلثم  نیبقث  تبقثو 
.ةجالثلا قوف  ةبلعلا  عضو  مث  هآ .» : » لاقو

«. ةلحر يف  بھذنس  اننإ  - »

.»؟ نیأ ىلإ  .نیكسملا  ناطیشلا  اھیأ  تنأ  - »

«. اذھ ىلع  دعب  كراعتن  ملف  ملعأ ، ال  - »

.»؟ وھ ام  فرعت  لھ  .ثدحی  ام  ءيش  كانھ  - »

«. رون صیصب  ينطعأ  - »

ةمالع كلتو  ةكحلا ، نم  عون  ھب  يافق  يف  يذلا  رعشلا  نإ  .بسحف  ھب  سحأ  يننإ  .عیطتسأ  ال  - »
«. ھتایح ماظن  نع  ًالیلق  دحاو  لك  جرخ  دقل  .ةدكؤم 

«. بسحف اذھ  لیختت  امبر  - »

«. ةدلبلا رداغی  يكل  ةنیعل  ةلجع  يف  ناك  كلذ  عمو  .تازاجإب  ةداع  موقی  ركیب ال  رتسملا  نكلو  .امبر  - »

.»؟ رتافدلا تعجار  لھ  : » تكحضو

«. تلعف دقل  فرعتأ ؟ - »

«. حزمت كنإ  - »

، فلار ىعدی  ھلبأ ، ىتف  ھیدل  لمعی  ناكو  ةریغص ، ةدلب  يف  دیرب ، بتكم  ریدم  ةرم  تاذ  تفرع  - »
ضبقو .ةیقردلا  ددغلا  مجح  لثم  يف  ةریبك  ةیفنأ  دئاوزو  ةقیقد ، ةریغص  نقذو  ةراظنو ، رقشأ ، رعشب 

مل .رالود  ةئامنامثو  فلأ  ھتمیق  امبر  عباوطلا - نم  ةریبك  تایمك   – دیرب عباوط  ةقرس  ةمھتب  فلار  ىلع 
«. اًھلبأ ناك  دقف  اذھك ، ًائیش  لعفی  نأ  عیطتسی  نكی 

.»؟ عباوطلا ذخأی  مل  ھنأ  ينعتأ  - »

تمد ام  َّيلع ، ضبقی  نأ  ًاقلطم  حمسأ  نلو  قلق ، يننإ  .اھذخأ  ھنأكو  ءاوس  رمألاف  اھذخأ  نكی  مل  اذإ  - »
«. كلذ يفالت  عیطتسأ 

.»؟ ًاقلطم جوزتت  مل  ببسلا  اذھلأ  - »

«. بابسألا دحأ  كلذ  نأ  ىرأ  رمألا ، يف  ركفأ  ذإ  يننإ  هللاو ، - »



تقولا نم  ادج  ریثكلا  قرغتسی  رمألا  نإ  : » دوقنلا دع  ةلآ  لفسأب  جردلا  يف  ھتعضوو  يرزئم  تقبط 
«. لیوطلا تقولا  كلذ  لمحت  عطتسأ  مل  انأ  .يوج  ای  اًكاكش  نوكت  يكل  دھجلاو 

ھجاتحی ام  لكو  .بسحف  ةدحاو  ةرم  رسخت  كنإ  .فرصم  يف  لمعت  تمد  ام  كلذك  نوكت  نأ  دبال  - »
«. ةسمھ وھ  رمألا 

«. كاكش كنإ  يل  لقت  ال  - »

«. قلطنی ھیبنتلا  نإف  ھتداع ، نع  ًالیلق  ام  ءيش  جرخ  اذإ  .ةزیرغ  اھنإ  - »

«. اقح كلذ  ينعت  تنأ ال  ةایح ! ةقیرط  نم  اھل  ای  - »

رمألا ناك  ذإ  اذھ  ينربختس ؛ كنإف  ام ، ًائیش  تعمس  ول  كنأ  بسحف  تننظ  ينكلو  .ھینعأ  يننظأ ال  - »
«. لاوحألا نم  لاح  يأب  ينینعی 

ينربخی اًدحأ ال  نأ  يف  ببسلا  وھ  كلذ  ناك  امبرو  .ھفرعأ  ءيش  يأب  ناسنإ  يأ  ربخأ  يننأ ال  دقتعأ  - »
.»؟ تیبلا ىلإ  بھاذ  تنأ  لھ  .ءيشب 

«. عراشلا ربع  ماعطلا  لوانتل  بھذأس  يننأ  دقتعأ  الك ، - »

، حابصلا يف  رئاطشلا  كل  دعأس  عمسا ، ةراحلا ؟ باب  نم  جورخلا  كقیاضیأ  : » ةھجاولا ءاوضأ  تأفطأو 
عم قفاوم ؟ زینویاملاو ، سخلا  عم  نافوشلا ، زبخ  يف  نبج  ةدحاوو  ریزنخ ، محل  ةدحاو  .ماحزلا  لبق 

«. نبللا نم  ةجاجز 

«. فرصم يف  لمعت  نأ  يغبنی  ناك  : » لاق

باب دنع  ينكرت  .اًدیحو  شیعی  ناك  ھنأ  درجمل  رخآ  صخش  يأ  نم  ةدحو  رثكأ  نكی  مل  ھنأ  دقتعأ 
نم لاح  يف  نوكی  دق  تیبلا  نأ  يف  تركفو  .ھعم  باھذلا  تعطتسا  ول  تینمت  ةظحللو  رتسامروفلا ،

.ىضوفلا

نم ةلسلس  دجوت  كوتنوم  سأر  نم  برقلاب  كانھف  .ةلحرلل  تططخ  دق  يرام  تناك  .كلذك  ناك  دقو 
ةتكنلاو .برغلا  يعارم  تارماغمب  ھنومسی  امیف  اھارت  يتلا  ةیلایخلا  تابیترتلا  لك  اھب  رقبلا ، يعارم 
زلراشت كلملا  نم  ناك  ردص  اھنأشب  موسرم  لوأو  .ساسكت  فاشتكا  لبق  راقبألل  يعارم  مدقأ  اھنأ  يف 
نوراتخی ةاعرلا  ناك  امك  كانھ ، ىعرت  موحللاب  كرویوین  دمت  يتلا  ناعطقلا  تناك  لصألا  يفو  .يناثلا 

ةیضف تازامھم  اھعیمج  نآلا  اھنأ  يعیبطلا  نمو  .ةددحم  ةمدخ  ةدمل  نیفلحملا ، لثم  عارتقالا ، قیرطب 
نوكیس ھنأ  يرام  تركف  دقو  .تاعقنتسملا  يف  ىعری  لازی  رمحألا ال  رقبلا  نكلو  رقبلا ، ةاعر  تاودأو 

.كانھ يتلا  ةفایضلا ، تویب  نم  دحاو  يف  دحألا  ةلیل  يضقن  نأ  ًافیطل 

امأ .زمیات  نادیم  يف  نیموی  ءاضق  مث  قدنف ، يف  ةماقإلاو  كرویوین ، ىلإ  باھذلا  يف  بغرت  نیلیإ  تناك 
مامتھالا ىعرتسیل  ھلئاسو  ىدحإ  كلتو  قالطإلا ، ىلع  ناكم  يأ  ىلإ  باھذلا  يف  ًابغار  نكی  ملف  نالآ 

.هدوجو تبثیو 



رمحا دقو  ةكھنم  يرامو  ءطب ، يف  ةطقاستملا  ةرصتعملا  اھعومدب  نیلیإ  لاعفنالاب ، يلغی  لزنملا  ناك 
ةینغأب ھنذأ ، يف  خرصی  ریغصلا  ھعایذمو  اًدیعب  بحسنا  دقو  ًابئتكم  سلجی  نالآو  طابحإلا ، نم  اھھجو 
.اًصلخم نوكت  نأ  تدعو  دقل  : » ایریتسھلا ىلإ  ىندأ  توص  يف  نادقفلاو ، بحلا  نع  ةلوعم  ةخراص 

«. ةرشابم ضرألا  ىلع  ھتفذقو  دیحولا ، بحملا  يبلق  تذخأ  ذئدعبو 

«. میلستلا كشو  ىلع  يننإ  : » يرام تلاقو 

«. بسحف كتدعاسم  نالواحی  امھنإ  - »

«. سارملا يبعص  اریصی  يكل  امھتداع  ىلع  اجرخ  دق  امھنأكو  ودبی  - »

«. ءيش يأ  لمعل  طق  ةصرفلا  يل  تحیتأ  نأ  ثدحی  مل  : » فشرت يھو  نیلیإ  تلاقو 

ضرألا ىلع  ھتفذقو  دیحولا ، بحملا  يبلق  ویدارلا ...« : توص  نالآ  عفر  سولجلا  ةرجح  يفو 
«. ةرشابم

«. ةزیزعلا ةریغصلا  يترزج  ای  اندحو ، بھذن  مث  موردبلا  يف  مھسبحن  نأ  عیطتسن  الأ  - »

يكل اھتوص  عفرت  نأ  اھیلع  ناك  لعفن .» نأ  انعطتسا  ول  ةظحللا  هذھ  يف  ىنمتأ  يننأ  ملعت ، تنأ  - »
.دیحولا بحملا  يبلق  ةینغأ  نم  قفدتملا  ریئزلا  قوف  اًعومسم  ریصی 

قزم ىلإ  ينبا  قزمأل  سولجلا  ةفرغ  ةیحان  اًھجتم  توطخو  تردتساو  .ةبضغ  ينتكلمت  ریذحت ، نودو 
.يمدقب اھأطأو  ضرألا  قوف  ةبحملا  ةدیحولا  ھتثج  يقلأ  مث 

.ةصاخ ةرشن  مكل  مدقنل  جمانربلا  اذھ  عطقن  : » ىقیسوملا تفقوت  بابلا  لالخ  ىداھتأ  تنك  امنیبو 
ایلع ةئیھ  مامأ  لوثملل  سكسیو  ةعطاقمو  نوتیابوین  يف  نویمسرلا  نوفظوملا  مویلا  لیصأ  ىعدتسا 

ىواشر ذخأو  تالصاوملا  ركاذت  نمث  دیدحت  نیب  حوارتت  يتلا  مھتلا  ىلع  اودری  يكل  نیفلحملل ؛
«. ..ةعطاقملاو ةدلبلا  دوقع  ىلع  ةعورشم  ریغ  تالومعو 

انأو عمسأ ، نأ  نود  يغصأ  تنك  .عناصملا  باحصأو  ةاضقلا ، سلجملا ، ةدمعلا ، ةعقاولا ، تعقو  دقل 
مل مھنأ  ةجردل  ادج  ةلیوط  ةدم  ھنولعفی  اولظ  مھنكلو  ھب ، اومھتا  ام  نولعفی  اوناك  امبر  .مومھم  نیزح 

تاباختنالا لبق  مھتعمس  اورھطی  نأ  نوعیطتسی  مھف ال  ءایربأ ، اوناك  ول  اذإ  ىتحو  .أطخ  ھنونظی  اودوعی 
مھنأ دبال  .نیرصاحم  اوناك  .ةركاذلا  يف  لظت  ةمھتلا  نإف  لجر  ةعمس  ترھط  اذإ  ىتح  لب  ةیلحملا ،
لجأ نم  مھعاب  ھنظأ  يننإف  اذكھو  دری ، مل  ھنكلو  ينوتس ، مسا  ركذل  راظتنا  تصنأو  .اذھ  نوفرعی 

.ةدحولاو ةبآكلاب  رعشی  نأ  يف  نذإ  بجع  الف  .ھتمالس 

لھ .لیوط  تقو  ذنم  ةراثإلا  نم  ریثكلا  انیدل  رفاوتی  مل  ًانسح ! : » تلاقو بابلا ، دنع  تصنت  يرام  تناك 
.»؟ ناثیإ ای  اًحیحص ، رمألا  نظت 

«. ركیب رتسم  نظی  اذام  بجعأل  ينإ  - »



«. هروعش نوكی  اذام  بجعأل  ينإ  لجأ ، .ةزاجإ  يف  بھذ  دقل  - »

.هاقیسوم حومجلا  نالآ  كلمت 

دیزمل وأ  رارق  ذاختال  ادج  اًرخأتم  تقولا  راص  ىتح  انتلحر ، لكاشم  فاحصلاو  ءاشعلاو  ءابنألا  تلجأ 
.راجشلاو عومدلا  نم 

َّيف ثعبت  ةفطاعلا ، ىلإ  ةرقتفملا  ةدرابلا  موجھلا  ةیشحو  تناك  .ھلك  يدسج  ةدعرلا  تباتنا  شارفلا  يف 
.ئفادلا فیصلا  لیل  لالخ  ةدراب  ةدعر 

.»؟ ضرمب باصم  كنأ  دقتعتأ  .يزیزع  ای  ةدعرلاب  باصم  ھلك  كدسج  نإ  : » يرام تلاقو 

مھروعش نأ  دبال  .لاجرلا  كئلوأ  ھب  رعشی  نأ  متحتی  امب  بسحف  رعشأ  تنك  ينبسحأ  يلایخ ، ای  الك ، - »
«. بعرم

«. كیقتاع ىلع  نیرخآلا  سانلا  لكاشم  لمحت  نأ  عیطتست  كنإف ال  ناثیإ ، ای  اذھ  نع  فك  - »

«. ھلعفأ ام  اذھ  نأل  عیطتسأ ؛ يننإ  لب  - »

تسیل كلتو  ناثیإ  ای  ةیساسحلا  ةیاغ  يف  كنإ  .لامعأ  لجر  ًاقلطم  ریصتس  تنك  ام  اذإ  يبجع  - »
«. كتمیرج

«. درف لك  ةمیرجو  يتمیرج ، نوكت  دق  اھنأ  يف  ركفأ  تنك  - »

«. مھفأ ال  - »

«. يتبیبح ای  اًمھف ، كنم  رثكأ  تسل  - »

«. امھعم ىقبیل  بسحف  صخش  ةمث  دجوی  ناك  ول  - »

!«. ةبیبحلا اھتیأ  كوجرأ ، يدیعأ ، - »

«. رھد ذنم  كلذ  ثدحی  ملف  بسحف ، تنأ  كعم  ةلطع  يضقأ  نأ  بحأ  مك  - »

انتعاطتساب ناك  ول  .رمألا  يف  يركف  .ةیلوؤسملا  نم  تایلاخلا  تانسملا  تابیرقلا  يف  ءارقف  اننإ  - »
قوتأ يننإ  .رمألا  يف  يركف  يتدیس ، ای  يرام ، .ةریصق  ةرتفل  مھللخن  وأ  بلع ، يف  مھظفحن  نأ  بسحف ،
لولح دنع  نییراع  محتسنو  ىبُرلا ، ربعن  نأ  عیطتسنسو  .بیرغ  ناكم  يف  كعم  يدرفمب  نوكأ  يكل 

«. سخرسلا تابن  نم  شارف  ىلع  كرعش  ثعشأسو  لیللا ،

«. فرعأ يننظت ال  كیلع ال  اًریسع  ناك  رمألا  نأ  فرعأ  .يزیزع  ای  فرعأ ، يزیزع ، ای  - »

«. ام ةلیسو  يف  ركفن  انیعدو  كیلإ ، ينیمض  ًانسح ، - »

.»؟ دربب رعشتأ  .دعترت  تلز  كنإ ال  - »



«. بعتم ينأبو  غارفو ، ءالتماب  ظیقو ، دربب  رعشأ  - »

«. نكلو ًاعبط ، امھبحأ  يننإ  .اقح  لواحأس  .ام  ءيش  يف  ریكفتلا  لواحأس  - »

«. نویبابلا سبل  عیطتسأسو  ملعأ ، - »

.»؟ نجسلا يف  مھنوعضیس  لھ  - »

«. .....نأ انناكمإب  تیل  - »

.»؟ لاجرلا كئلوأ  - »

، يلاتلا ءاثالثلا  موی  لبق  روھظلا  درجم  نوعیطتسی  ال  مھنإ  .ایرورض  كلذ  نوكی  نل  .الك  - »
«. ثدح ام  ببس  وھ  كلذو  سیمخلا ، موی  تاباختنالاو 

تنك اذإ  انھ  نم  لحرن  نأ  انیلع  نوكیسو  .لكشلا  اذھب  نومكھتی  نمم  تسل  تنأو  مكھت ، كلذ  ناثیإ ، - »
ينعت تنك  كنإ  .كتاكن  فرعأ  يننإف  .اھب  اھتلق  يتلا  ةقیرطلاب  ةتكن ، نكت  مل  كلت  ھنأل –  اًمكھتم  ریصتس 

«. لوقت ام 

.اھقامعأ يف  امع  فشكت  يسفن  كرت  عطتسأ  ملو  .نیبی  ذخأ  دق  يقامعأ  يف  ناك  .ام  فوخ  ينمدصو 

.»؟ ينیجوزتت لھ  ىسوم ، سم  ای  يل ، يلوق  هوأ  : » تلقف

!«. هوأ هوأ ! : » يرام تلاقو 

نینیعلا نأ  يسفن  تعنقأ  دق  تنك  .ادج  اًمیظع  يلخادب  امع  نیبأ  تنك  امبر  يننأ  نم  ئجافملا  يفوخ  ناك 
نویعو هوجو  اھل  تناك  اًكتف ، ةریغصلا  ةیوثنألا  لیحلا  دشأ  نم  تیأر  ام  ضعب  نإ  .حورلا  ةآرم  اتسیل 
مھنكلو زكرملا ، ىلإ  ةرشابم  لصتل  مظعلا  لالخو  ةرشبلا  لالخ  أرقت  نأ  عیطتست  ةلالس  كانھو  .ةكئالم 

نم ةیدنك  ةاتف  ةرم  تاذ  َّيلع  تصق  دقو  .مھسفنأ  ىلع  الإ  مھمامتھا  بصنی  الف  سانلا ، ةیبلاغ  امأ  .ةردن 
امدنعو اھغولب  ةلحرم  ءانثأ  يف  اھنإ  تلاق  .اھصق  ينملآ  امك  اھتملآ  دق  تناك  ةصق  يدنلتكسأ  لصأ 
عومدلا ىلإ  لجخلا  ةرمح  نم  لقتنت  تناك  ثیحب  ناجھتسا ، يف  اھیلع  ةزكرم  عیمجلا  راظنأ  نأب  تسحأ 

لك يجعزنت  نل  كنإ  : » اھملأ ظحال  نأ  دعب  ةدح  يف  يفیرلا  اھدج  اھل  لاق  ةیناث ، لجخلا  ةرمح  ىلإ  مث 
صق يننأمطو  كلذ ، اھافش  دقو  نولعفی .» ام  اًردان  مھنأ  تفرع  اذإ  كیف  سانلا  هدقتعی  امل  جاعزنالا  اذھ 

يھ اھتتبنأ  راھزأ  نم  لزنم  يف  ةداع  شیعت  يتلا   - يرام نكلو  .ةیقیقح  ةصق  اھنأل  يرس ؛ يف  ةیاكحلا 
.ةعذال حیرب  تسحأ  وأ  ام  ةمغن  ينم  تعمس  دق  اھسفنب -

.دغلا يھتنی  ىتح  اًرطخ ، اذھ  ناك 

ال سانلاو  .ءارھ  اھنأ  ىلع  اھتذبن  دق  تنكل  ةكلھمو ، ومنلا  ةلمتكم  ينھذ  ىلإ  تفحز  يتطخ  نأ  ول 
ىلع وطسلا  نع  يوج  دعاوقب  يتبعل  تأدب  دقو  .ةیفخ  ًاباعلأ  نوبعلی  مھنكلو  ءایشألا ، كلت  لثم  نولعفی 
 – اھیلإ يھتنی  اھقیرط  يف  هاقلت  ءيش  لك  ناكو  يتفیظو ، ھثعبت  يذلا  مأسلل  ضیقنك  اھتبعلو  فرصم ،



، ةلطعلا دعوم  لولح  أدصلا ، هالع  يذلا  سدسملا  زنی ، يذلا  ضاحرملا  سوام ، يكیم  عانقو  نالآ 
، ةیلمعلا تقو  تددح  دقف  ةبعل  يف  ثدحی  املثمو  .ةراحلا  باب  لفق  يف  يوج  اھوشحی  يتلا  ةقرولا 
- ةطرشلا عم  رانلا  قالطإ  نولدابتی  نیذلا   - تاباصعلا لاجر  سیلأ  نكلو  .اھتربتخاو  اھیلع ، تقدصو 

اذلو اًدیج ، ةیلمعلا  اونقتأ  ىتح  توصلا  تاسدسم  بحس  ةعرس  ىلع  اونرمت  نیذلا  راغصلا  ةیبصلا  مھ 
؟ مھتراھم اولغتسی  نأ  مھیلع  راص 

لحملا يرتشأ  دق  يننأ  تفرع  نیح  كلذ  ناك  امبر  .ةبعل  نوكت  نأ  نع  يتبعل  تفقوت  ىتم  يردأ  ال 
اًمكحم اًطیطخت  عدی  نأ  ءرملا  ىلع  بعصی  ھنأ  وھو  رخآ ، لماع  مث  .ھترادإل  دوقن  ىلإ  جاتحأس  يننأو 
بسحف تناك  لب  لاجر ، دض  ةمیرج  رمألا  نكی  ملف  ةمیرجلاو ، ةنایخلل ، ةبسنلاب  امأ  .هربتخی  نأ  نود 

يناد دض  لاجر ، دض  تناكف  ةیقیقحلا  مئارجلا  امأ  .اھیلع  نمؤم  دوقنلاف  دحأ ، ىذؤی  نلو  لاملا  دض 
ام لكو  لاب ، اذ  ًائیش  نذإ  ةقرسلا  تسیلف  تلعف ، ام  لعفأ  نأ  تعطتسا  دق  تنك  اذإو  .وللورام  دضو 

سیل رمألا  نأ  فرعأ  نأ  لبق  يننأ  ةقیقحلاو ، .راركتلا  ىلإ  اھیف  ءيش  يأ  جاتحی  نلو  يتقو ، اھب  قلعتی 
دق يتوصلا  سدسملا  اذ  يبصلا  نإ  .لامكلا  ىلإ  نكمی  ام  برقأ  يتیقوتو  يتدعو  يتاءارجإ  تناك  ةبعل ،

.مم رایع 45 نم  اًسدسم  هدی  يف  دجو 

ریسلا وأ  عراش  روبع  ءانثأ  يف  دجوی  لامتحالا  كلذ  نكلو  ام ، ثداح  عقی  نأ  ًاعبط  لمتحملا  نم  ناك 
نم ءيش  يب  ناك  نكلو  ھنم ، صلختلا  ىلع  تسرمت  دقف  ينكلمت ؛ فوخ  يأ  نأ  دقتعأ  .ةرجش ال  تحت 

رمألا ناكو  .حاتتفالا  ةلیل  يف  سیلاوكلا  نیب  فقی  ًالثمم  يرتعت  يتلا  حرسملا  ةبھر  ھبشی  سفنلا ، راھبنا 
.دعُبأو صُحف  دق  سوملم  قیفوت  مدع  يأ  نأ  يف  ةیحرسم  ھبشی 

رثكأ تمن  لب  مالحأ ، ھبوشت  يتفرعم ال  دودح  يفو  ًاقیمع  اًمون  تمن ، مانأ ، نل  يننأب  يقلق  لالخ  نمو 
ًالدبو .ئدھملا  لمأتلا  ءاود  لامعتسال  راھنلا  قبست  يتلا  ةملظلا  لغتسأ  نأ  تططخ  دق  تنك  .مزاللا  نم 
.ةعاس فصن  نع  لقی  ام ال  ذنم  اًحضاو  ةریحبلا  يف  يتلا  ةرقبلا  لیذ  ناك  ينیع ، تحتف  نیح  كلذ ، نم 

ظاقیتسالا اذھ  لثم  قزمی  ًانایحأ  .دیدش  رجفتم  نم  عفدنملا  ءاوھلا  ةبھ  ھبشت  ةزھ  يف  تظقیتساو 
.»؟ ربخلا ام  : » لوقت يھو  تظقیتسا ، يرام  نأ  ةجردل  ریرسلا  جر  دقف  يظاقیتسا  امأ  .تالضعلا 

«. بجی امم  رثكأ  تمن  دقل  - »

«. ركبم تقولا  نإ  ءارھ ، - »

.ةلاقبلا داومب  ءادعس  مویلا  سانلا  نوكیسف  .يل  ةبسنلاب  خوسمم  موی  اذھ  نإ  .قلطملا  يلوعفم  ای  الك ، - »
«. تنأ يضھنت  ال 

«. دیج راطفإ  ىلإ  جاتحتس  - »

«. بئذلاك وللورام  فوفر  ىلع  ضقنأ  مث  رتسامروفلا  يف  ةوھق  ةبلع  ذخآس  لعفأس ؟ اذام  نیفرعتأ  - »

.»؟ كلذ لعفتس  لھ  - »

، ءازعألا انلافطأ  نم  اھب  برھن  ةلیسو  انل  يدجت  نأ  يلواحو  ةریغصلا ، ناریفلا  ةرأف  ای  يحیرتسا ، - »



«. اذھ ينعأ  يننإ  .كلذ  ىلإ  ناجاتحم  نحنف 

«. ریكفتلا لواحأسو  .ھیلإ  جاتحن  اننأ  فرعأ  - »

اھحرتقت يتلا  ةیمسوملا  ءایشألا  نم  يأ  حارتقا  نم  نكمتت  نأ  لبق  تفرصناو ، يسبالم  تیدترا  دق  تنك 
.يتحارو يتیامح  لجأ  نم 

.ھل رواجملا  دعقملا  ىلع  تبرو  ىھقملا ، يف  يوج  ناك 

نم ةبلع  يف  ةوھقلا  نم  تاروك »  » يئاطعإ كنكمی  لھ  ..ينآ  .ترخأت  دقف  يفروم  ای  عیطتسأ ، ال  - »
.»؟ ىوقملا قرولا 

«. ناثیإ ای  نیتبلع ، يف  نوكتس  - »

«. لضفأ اذھ  ىتح  لب  بیط ، - »

.سیك يف  امھتعضو  مث  امھتطغو  نیریغصلا  قرولا  يئاعو  تألمو 

.ةراحلا ربع  يعم  راسو  ھتوھق ، نم  يوج  غرفو 

«. فقسألا نود  حابصلا  اذھ  سادقلا  ةالص  ولتت  نأ  كیلع  نوكیس  - »

.»؟ ءابنألا كلت  لاح  ام  يل ، لق  .كلذ  نظأ  - »

«. اھمضھ عیطتسأ  ال  - »

«. ام ءيش  ةحئار  مشأ  ينإ  تلق  يننأ  ركذتأ  - »

«. اًشھدم ًافنأ  كل  نإ  .رمألاب  تعمس  امنیح  كلذ  يف  تركف  دقل  - »

«. لعفیس ناك  ام  اذإ  بجعأل  ينإو  نآلا ، دوعی  نأ  ركیب  ةعاطتساب  .ةراجتلا  ةنھم  نم  ءزج  كلذ  - »

.»؟ دوعی - »

.»؟ كانھ نم  ةحئار  يأ  مشت  ملأ  - »

«. ءيشلا اذھ  وھ  ام  ىتح  يردأ  الو  ام ، ًائیش  دقتفأ  يننإ  : » زجع يف  ھیلإ  تعلطتو 

!«. يھلإ ای  - »

«. ام ًائیش  ىرأ  نأ  يغبنی  ناك  ھنأ  ينعتأ  - »

«. ضقنی الو  بانلاو  رفظلا  نوناق  نإ  .ھینعأ  ام  كلذ  - »

امھیلك بحت  تنك  ام  اذإ  ركذتأ  نأ  لواحأ  تنك  .ھلھجأ  ھلمكأب  اًملاع  كانھ  نأ  دبال  يھلإ ! ای  هوأ ، - »



«. زینویاملاو سخلاب 

ىلع لصحتسو  قودنص ، ءاطغ  انیلإ  لسرأ  ياشلا  يف  صاخ  ضیفخت  اندنع  .بھذأ  نأ  بجی  : » تلقو
.»؟ ةدیس يأب  ةفرعم  كلأ  ياشلا ! نم  ةریغص  ةبلع  ةیدھ 

، نیتریطشلا راضحإب  كسفن  بعتت  ال  .زئاوجلا  نم  ھنودیری  ام  رخآ  يھ  كلتو  فرعأ ، دیكأتلاب  - »
.لفقلا نم  ةكت  يأ  كانھ  نكت  ملو  ھباب  نم  لخدو  امھذخآل .» يتآسف 

تامولعملا يل  مدقی  مل  وھف  .قالطإلا  ىلع  سردم  لضفأ  ناك  ھنأ  اًدبأ  يوج  فشتكی  الأ  لمآ  تنك 
.ًاقیرط يل  دعأ  يردی ، نأ  نودو  يل ، ةیلمعلا  حضو  لب  بسحف ،

.دوقنلا بلجت  يتلا  يھ  بسحف  دوقنلا  نأ  ىلع  اوعمجأ  ءاربخلا ، يأ  ءایشألا ، هذھ  نوفرعی  نم  لك  نإ 
ًالعف نموأ  ينكلو  .هاوق  مظعأ  يھ  ةلھذملا  رمألا  ةطاسب  تناك  دقل  .اھطسبأ  اًمئاد  يھ  لبسلا  لضفأو 
قوف ھتملظ  لالخ  ھتطلغ - نوكت  نأ  نود   – وللورام راس  ىتح  ًالصفم ، اًملح  ودعی  نكی  مل  رمألا  نأب 

لحملا ىلع  لوصحلا  عیطتسأ  تنك  يننأ  ًابیرقت  دكؤملا  نم  ھنأ  ةرم  تاذ  يل  ادب  دقلو  .ةقھاش  ةرخص 
دیج لاؤس  كانھ  ناك  امبرو  .ضرألا  ىلإ  ًایلاع  تراط  يتلا  يمالحأ  تطقس  بسحف  كاذنیحو  يسفنل ،

ھكردأ ام  كلذو  لحملا »؟ ىلع  لوصحلا  عیطتسأ  ينأ  املاط  لاملا ، جاتحأ  اذامل  : » دیدس ریغ  ھنكلو 
ىلع لحم  نم ال  أوسأ  راج  لام  سأر  نود  لحملا  نإ  .اًضیأ  وللورام  مث  يوج  كلذكو  ركیب ، رتسم 
يل راص  دقو  .ةنومأملا  ریغ  تارطاخملا  روبق  فطصت  سالفإلل  لیآلا  قیرطلا  يبناج  ىلعف  .قالطإلا 

طوطخ لخاد  ةرغث  حتف  يف  اھلك  ھتوق  يمری  نل  ءابغ  دونجلا  رثكأ  نإ  .قیرطلا  اذھ  ىلع  ربق  نآلا 
ةدیلولا لامعألا  نم  اًدیدع  نكلو  ھل ، نیلیدب  وأ  يطایتحا  وأ  راتروم  عفادم  ھعم  نوكت  نأ  نود  ءادعألا ،
وللورام نأ  الإ  ةملعم  ةیلام  قاروأ  لكش  ىلع  يفلخلا  يبیج  يف  خفتنت  يرام  دوقن  تناك  .كلذ  لعفی 

اھدی طرفت  ةلمجلا ال  رجاتمو  .رھشلا  لوأ  لحی  ذئدعبو  .ھیلع  لوصحلا  عیطتسی  ام  ىصقأ  اھنم  ذخأیس 
يف لظأسف  مث  نمو  .دعب  اھعم  اھتلماعم  نسح  ىلع  نھربت  مل  يتلا  تاسسؤملل  ةبسنلاب  لجألا  عیب  يف 

ةیلمع تربتخا  نیحو  .تاكتلا  تاذ  ةیذالوفلا  باوبألا  فلخ  ينرظتنت  دوقنلا  كلتو  دوقن ، ىلإ  ةجاح 
نوك ينجعزی  ملو  .هابتنالا  يعرتست  ةدماص  تفقو  ةظقیلا ، مالحأ  اھنأكو  تمسر  يتلا  اھیلع ، لوصحلا 

وھ نكی  مل  ولف  .ةلكشم  يأ  كانھ  نكت  مل  وللورامل  ةبسنلابو  .ادج  ًالیلق  الإ  ةینوناق  ریغ  ةیلمع  وطسلا 
عیطتسأ تنك  يننأ  مغر  يناد ، وھف  ينقلقأ  يذلا  امأ  .ھسفن  وھ  ةطخلا  هذھ  مسر  دق  ناك  امبرف  ةیحضلا ،

نأ يف  ةلشافلا  ركیب  رتسملا  ةلواحم  تناكو  .لاح  يأ  ىلع  ىھتنا  دق  ھنأ  ًاقداص  اًضارتفا  ضرتفأ  نأ 
لظ يناد  نكلو  .لاجرلا  نم  ریثك  ھیلإ  جاتحی  امم  رثكأ  اًرربم  ينتطعأ  دق  يناد ، عم  ءيشلا  سفن  لعفی 
َّيلع ناك  .ةحجان  ةكرعم  يف  اًحرج  ءرملا  لبقتی  املثم  كلذ  لبقتأ  نأ  َّيلع  ناكو  يئاشحأ ، قرحی  اًران 
نأ ثدحی  املثم  نایسنلا  نم  جایس  ھطاحأ  امبر  وأ  نمزلا ، رورمب  مأتلا  امبرف  حرجلا ، كلذب  ایحأ  نأ 

.ةفیذق نم  ةیظشب  فیراضغلا  طیحت 

ةرئاد اھب  دعت  يتلا  ةیانعلا  لثمب  اھتیقوت  متو  ةكرحلا  كلت  تدعأ  دقو  دوقنلا ، وھ  لجاعلا  رمألا  ناك 
.ةیبرھك

: لوألا نوناقلا  .اًدحاو  اھیلإ  تفضأ  ىتح  يننإ  لب  اھركذتأ ، تنكو  ةدیج  ةدماص  يفروم  نیناوق  تناك 



ىلع ءانمأ  وأ  ءاكرش  ال  نینثأ : مقر  .ةقباس  يأ  يل  نكی  مل  ًانسح ، .قباوسلا  لجس  يف  ةقباس  كل  نوكی  الأ 
صخشلا يھ  تنھ  جنای  يجرام  تناك  ًانسح ، .تادیس  ال  ةثالث : مقر  .يل  سیل  ھنأ  دكؤملا  نم  .رسلا 

: ةعبرأ مقر  .اھسأك  نم  اینابمشلا  يستحأ  نأ  يونأ  نكأ  ملو  ةدیس ، ىمسی  نأ  نكمیو  ھفرعأ  يذلا  دیحولا 
ریتاوف عفد  يف  ایجیردت  لاملا  لمعتسأس  يننأل  .لعفأ  نل  ًانسح ، .كیلع  ودبت  ءارثلا  رھاظم  لعجت  ال 

نم ةماعد  دجوت  تناك  میلشروأ ، ناسرف  ةعبق  قودنص  يفف  ھئافخإل ، ناكم  يدنع  ناكو  .ةلمجلا  راجت 
اھفارطأ تیطغو  ًالعف ، ةماعدلا  هذھ  تعفر  دقو  .يسأر  لكشو  مجحب  ةفیطقلاب ، ىطغملا  ىوقملا  قرولا 

.ةظحل يف  اھناكم  ىلإ  داعت  نأ  نكمی  ىتح  ةقصال  ةدامب 

رطملا نم  قاو  میدق  ينطق  فطعمو  .هاوس  ًائیش  صخش  يأ  ىری  نلو  .سوام  يكیم  عانق  فرعتلا –
ودبت متاقلا  رمحألا  نوللا  تاذ  رطملا  نم  ةیقاولا  ةینطقلا  فطاعملا  عیمجو   – وللورام لحم  نم 
ناك .تافللا  عم  يتأی  امم  قزمملا  نافلوسلا  قرو  نم  ةعونصملا  تازافقلا  كلت  نم  جوزو  ةھباشتم -

، ھیف ءاملا  امھعفدو  ضاحرملا  يف  قوحسملاو  قودنصلا  ءاقلإ  متو  مایأ ، ةدع  ذنم  ھصق  مت  دق  عانقلا 
دق نوسنوج  روفیإ  ةكرام  نم  قیتعلا  يضفلا  سدسملا  ناكو  .زافقلاو  عانقلل  ةبسنلاب  ثدحیس  املثم 

اًدیھمت اھیف  ھیقلأس  تارایس ، تیز  اھب  ةحیفص  دجوت  تناك  ضاحرملا  يفو  حابصم ، جانسب  يطُغ 
.ةصرف لوأ  يف  ينوتس  ریدملل  ھمیلستل 

بنجتو ادج  اًریثك  ذخأت  ال  .اًعامط  نكت  ال  يئاھنلا : صاخلا  ينوناق  نیناوقلا  كلت  ىلإ  تفضأ  دقلو 
يف رالود  فالآ  ةرشع  وأ  ةتس  يلاوح  ىلع  ام  ناكم  يف  ترثع  اذإف  .ةریبكلا  تائفلا  تاذ  ةلمعلا  قاروأ 
امأ .اھؤافخإو  اھب  لماعتلا  لھسیسو  ًایفاك ، كلذ  نوكیسف  اًرالود ، نیرشعلاو  ةرشعلا  ةئف  نم  قاروأ 

، ةجالثلا قوف  عوضوم  ىوقملا  قرولا  نم  ةكعك  قودنص  يھف  دوقنلا ، اھیف  لمحأس  يتلا  ةبیقحلا 
ةبصقلا كلتب  يتوص  رییغت  تلواح  دقلو  .ةكعك  ھلخادب  نوكتس  ةیلاتلا  ةرملا  يف  دحأ  هاری  امدنعو 
تمصلا اھنم  ًالدب  مدختسأل  اھتیحن  ينكلو  نطبلا ، نم  مالكلا  ھبشی  توصلا  لعجت  يتلا  ةبعرملا 

.اًزھاجو ھناكم  يف  ءيش  لك  ناك  .ةراشإلاو 

ثیدإو تیبور ، يراھو  يفروم ، كانھ  نوكیسف  .كانھ  نكی  مل  ركیب  رتسملا  نأل  ًافسآ  بلاغلا  يف  تنك 
يف ةسنكملا  عضأس  قئاقد  سمخ  الإ  ةعساتلا  يف  .ةیناثلا  نم  ءزج  قدأل  ًابترم  رمألا  ناك  .بسحف  ندلآ 

نازیملا ةجنص  عضأو  ىلعأ ، ىلإ  رزئملا  يوطأسو  .تارمو  تارم  كلذ  ىلع  تنرمت  دقو  .لخدملا 
لصوتی مث  ءاملا ، توص  لخدی  صخش  يأ  عمسیسو  قفدتلا ، يف  رمتسی  ھلعجأل  ضاحرملا  ةلسلس  ىلع 

تاقد عم  ةراحلا  ربعأ  مث  .تازافقلاو  سدسملا  ةكعكلا ، قودنص  عانقلا ، فطعملا ، .ةجیتنلا  ىلإ  ھسفنب 
يتاقیملا لفقلا  زئی  نأ  بقع  لخدأو  عانقلا ، يدترأ  مث  ھحتفأف ، يفلخلا  بابلا  عفدأو  ةعساتلا  ةعاسلا 

اوببسی نل  مھو  .اًضرأ  اوحطبنی  يك  ةثالثلا  ىلإ  سدسملاب  ریشأ  مث  .ھحتفیل  بابلا  يوج  بذجیو  ةرشابم 
يف اھعضأو  دوقنلا ، طقتلأ  ذئدعبو  .الف  وھ  امأ  يوج - لاق  امك   – اھیلع نمؤم  دوقنلاف  ةقیاضم ، يأ 

عضأو ءاملا ، اھیلع  بذجأو  ضاحرملا  يف  عانقلاو  تازافقلا  عضأو  ةراحلا  ربعأو  ةكعكلا ، قودنص 
قودنص يف  دوقنلا  عضاو  لفسأ ، ىلإ  يرزئم  بذجأ  مث  .فطعملا  علخأو  تیزلا ، ةحیفص  يف  سدسملا 

سرج قدی  نیح  اًرھاظو  اًدجاوتم  نوكأ  ثیحب  فیصرلا ، سنك  يف  رمتسأو  ةسنكملا ، طقتلأ  مث  ةعبقلا ،
تدیعأ مث  ھتعجارمو ، ھتیقوت ، مت  دقف  ةیناث ، نوعبرأو  ةدحاو  ةقیقد  ھلك  رمألا  قرغتسیسو  .راذنإلا 
سافنألا قحالت  نم  لیلقب  رعشأ  تلز  امف  تیقوتلاو ، ةطخلا  اھب  تعضو  يتلا  ةیانعلا  مغرو  .ھتعجارم 



.تادیعجتلا ةدح  ھیف  ودبت  الیكل  سمألا  رزئم  تیدتراو  .نییمامألا  نیبابلا  حتفأ  نأ  لبق  لحملا  سنكأ  انأو 

يف سمشلا  ربس  ھباصأ  دق  حنجملا  ھقوطب  عشوی  نأكو  نمزلا ، ریس  فقوت  دقل  قدصت ، لھ  نكلو 
.حابصلا مواقو  ھیبقع  ّتبث  دق  ةمخضلا  يبأ  ةعاس  يف  قئاقدلا  برقع  نأك  .اھرادم 

ببسب امبر  حابصلا ، اذھ  اھتبطاخ  ينكلو  لیوط ، تقو  ذنم  لاع  توصب  يتیعر  تبطاخ  دق  نكأ  مل 
.ةیبصعلا يتلاح 

اذإو .نیتماص  ءاقبلا  يف  مكیلع  دامتعالا  عیطتسأ  يننأ  ملعأو  .رس  ھنودھاشتس  ام  نإ  يئاقدصأ ، : » تلق
مكنم بلطأسو  مكادحتأ  يننإف  اھیف ، متكرتشا  يتلا  ةیقالخألا  ةلأسملا  هاجت  روعش  يأ  مكنم  ایأ  كلتمی  ناك 

شقانت ةبنرك  وأ  ةراحم  ًاقالطإ  تعمس  اذإ  ادج ، ًانسح  تاضارتعا ؟ : » ةھرب تفقوتو  ناكملا .» ةرداغم 
«. ءاشعلا ةكوشب  توملا  وھ  اھیلع  مكحلا  نوكیسف  ءابرغلا ، عم  عوضوملا  اذھ 

، مكلثم اًمداخ  تنكو  ةمركلا ، يف  نیعضاوتم  ًالامع  ًاعم ، انك  دقل  .ًاعیمج  مكركش  يف  بغرأل  يننإو  - »
اًدیس نوكأس  يننأب  دعأ  ينكلو  اًدعاصف ، نآلا  نم  انھ  دیسلا  نوكأسف  .ثدحیس  لوحت  كانھ  نآلا  نكلو 

ةیحان تكرحت  امدنعو  اًعادو ،» عفتری  راتسلاو  يئاقدصأ ، ای  برتقی ، تقولا  نإ  .اًمھافتم  ًاقوفش  ًابیط 
«. يریكفت نم  جرخا  يناد ؟ يناد ، : » حیصی وھو  يتوص  تعمس  ةسنكملا ، يعمو  ةیمامألا  باوبألا 

.باوبألا حتفأ  نأ  لبق  ةھرب  ةسنكملا  ىلإ  دنتسأ  نأ  َّيلع  ناك  ھنأ  ةجردل  ةلئاھ  ةدعر  ينتزھو 

اھقئاقد برقع  امأ  ةعساتلا  ىلإ  ریشی  يبأ  ةعاس  يف  مخضلا  ریصقلا  دوسألا  تاعاسلا  برقع  ناك 
قوف اھبلق  تاقدب  سحأ  نأ  يعسوب  ناك  ةعساتلا  نع  قئاقد  تس  ناصقن  ىلإ  ریشی  ناكف  عیفرلا  لیوطلا 

.اھیلإ علطتأ  انأو  يتحار 

 



سماخلا ع لصفلا 
روھز نع  امھالك  فلتخی  املثمو  ططقلا ، نع  بالكلا  فلتخت  املثم  ىرخألا  مایألا  نع  ًافلتخم  اًموی  ناك 

ھنأ انتیالو ، يف  دیكأتلابو  ةدیدع ، تایالو  يف  ةدعاقلاو  .ةیزمرقلا  ىمحلا  وأ  دملا  جاومأ  وأ  میتنازیركلا 
نأ ةریفغلا  ریھامجلل  نكمی  فیكف  الإو  ةلیوطلا ، عوبسألا  ةیاھن  تالطع  يف  رطمت  نأ  ایندلا  ىلع  يغبنی 

ةریغصلا بحسلا  نم  اًریبك  ًاعمج  براحت  ویلوی  سمش  تناك  ةساعتلا ؟ اھبیصتو  رطملا  ءامب  قرغت 
اھنإ ةیبرغلا ، ةفاحلا  قوف  نم  لطت  تناك  دوعرلا  عبانم  نكلو  ةبراھ ، اھعفدتو  شیرلاك  ةرثانتملا 

مغمغت ًالعف  تأدب  دقو  قربلاب ، ةحلسم  نسدھلا  رھن  يداو  نم  ةیتآلا  دعاسلا  ةیوق  رطملا  تالماح 
تاقولخملا نم  ددع  ربكأ  لصی  ىتح  اھراطمأب  تظفتحال  بجی ، امك  ةدعاقلا  ذیفنت  مت  ولو  .اھسفنل 

.ھترضخب نوعتمتیو  فیصلا  سبالم  نودتری  مھو  ئطاوشلاو ، ةیسیئرلا  قرطلا  ىلإ  ةدیعسلا  ةیرشبلا 

ةنفح فاطتخا  يھ  وللورام  ةركف  تناكو  .فصنلاو  ةعساتلا  لبق  حتفت  ىرخألا ال  تالحملا  مظعم  نإ 
يف تركف  دقو  .ىرخألا  تالحملا  نع  ةعاس  فصن  اًركبم  لحملا  حتفأ  يلعجب  ةیراجتلا ، تایلمعلا  نم 

هرربی امم  رثكأ  .ىرخألا  تالحملا  نیبو  اننیب  يئادع  روعش  قلخ  يف  تببست  دقف  .ةداعلا  كلت  ریغأ  نأ 
، اًرذق اًرجاھم  ایبنجأ ، ناك  .ھب  فرع  نأ  ًاقلطم  ثدح  ول  كلذك  ھبأی  نكی  مل  وللورام  نكلو  .انحبر 

رھظت نأ  يعیبطلا  نم  ناك  دقف  ھترمد ، يننإ  ثیحو  .اًدغو  ءارقفلا ، مدل  اًرصتعم  ةیغاطو ، اًمرجم ،
.ءابغ يف  يمامأ  ھمئارجو  هؤاطخأ 

، ةرتوتم يتالضعو  ًائیدر  اًسنك  سنكأ  ينتدجوو  يدلاو ، ةعاس  ةفاحب  رودت  زوجع  ةلیوط  دیب  تسسحأ 
عفدنت يتدعم  تناكو  يمف ، لالخ  سفنتأ  تنك  .يتمھمب  مایقلل  ةمعانلا  ةعیرسلا  ةكرحلا  ةظحل  اًرظتنم 

.موجھ راظتنا  يف  انأو  يب  تلعف  اھنأ  ركذأ  املثم  يتئر  ةیحان 

دقف .ویلوی  نم  عبارلا  تبسلا  قفاوت  يتلا  عوبسألا  ةیاھن  ةلطعل  ةبسنلاب  ًالیلق ، جراخلاب  سانلا  ددع  ناك 
.رضخألا كیتسالبلا  نم  تاودأ  قودنصو  كمسلا  دیصل  ةبصق  لمحی  وھو  زوجع -  - بیرغ لجر  رم 

كمس نم  ةلیزھ  ةحیرش  ءاملا  يف  ًایلدم  راھنلا  ةلیط  سلجیل  ةدلبلا  ءانیم  فیصر  ىلإ  ھقیرط  يف  ناك 
.هابتنالا ىلع  ھتمغرأ  ينكلو  ھسأر ، عفری  مل  ىتح  وھو  .ریبصلا 

«. ةریبك تاكمس  دیصت  نأ  مشعتأ  - »

«. اًدبأ ًائیش  داطصأ  يننإ ال  : » لاق

«. ةریغصلا تاكمسلا  ضعب  يتأت  ًانایحأ  - »

«. اذھ قدصأ  انأ ال  - »

.ھمامتھا نم  ًائیش  ترثأ  لقألا  ىلع  ينكلو  سمحتم ، لئافتم  ھنإ 

نم ًالدب  لجع  اھل  ناك  ول  امك  كرحتت  تناك  .فیصرلا  ىلع  ةجرحدتم  لجنیس  ينیج  تراس  مث 



نرف حاتفم  ةرم  تاذ  تحتف  دقف  نوتیابوین ، يف  دوھشلا  نم  مھیلع  دمتعی  نم  لقأ  تناك  امبرو  نیمدقلا ،
.باقثلا تعضو  نیأ  ركذتت  نأ  تعاطتسا  ول  فقسلا  لالخ  اھسفنب  حیطتس  تناكو  .ھلاعشإ  تیسنو  زاغلا 

«. ينیج سم  ای  ریخلا ، حابص  - »

«. يناد ای  كحابص ، باط  - »

«. ناثیإ يننإ  - »

«. ةریطف زبخأل  ةبھاذ  يننإ  .ًاعبط  تنأ  ھنأ  - »

.»؟ عون يأ  نم  ةریطف  : » اھتركاذ يف  ًابدن  رفحأ  نأ  تلواحو 

عقاولا يف  يننإف  اذھلو  ةبلعلا ، نم  تطقس  ةیراجتلا  ةمالعلا  نكلو  رمراف  يناف  عون  نم  اھنإ  ًانسح ، - »
«. اھعون فرعأ  ال 

.»؟ يناد  » تلاق اذامل  مث  .دھاش  ىلإ  تجتحا  يننأ  ول  كلت ، نوكتس  ةدھاش  يأ 

نإ .يِرْفُظب  اھعفرأو  ينحنأ  نأ  َّيلع  ناكو  ةسنكملا ، فیصرلا  ىلع  ریدصقلا  قرو  نم  ةعطق  تمواقو 
، ركیب طقلا  بیغی  نأ  ةعاس  ًالعف  ناریفلاك  نوفرصتی  ناریفلا ، نوھبشی  نیذلا  كئلوأ  فرصملا  يدعاسم 

ربع اوقباستو  ىھقملا  نم  اوعفدنا  نیح  ةقیقد ، الإ  ةعساتلا  نم  لقأ  ةعاسلا  تناك  .دیرأ  نم  مھ  اوناكو 
.عراشلا

باوبأ حتف  نوجلاعی  اوناك  امنیب  لجخ ، يف  اومستباف  اورجا .»! اورجا ، اورجا ، : » مھب تحصو 
.فرصملا

ةوطخ لكو  اھتقو ، يف  ةدحاو  ةوطخ  درجم  ھلمكأب ، رمألا  يف  ركفأ  الأ  َّيلع  يغبنی  .تقولا  لح  نآلاو 
ةمئاق ىلإ  ًالوأ  ةسنكملا  دنسألف  .اھناكم  ثیح  لفسأ  ىلإ  ةقلقلا  يتدعم  تروكو  .تبردت  املثم  اھناكم ، يف 

.ةدوصقم ةئیطب  ةعرسب  تكرحتو  اھتیؤر  نكمی  ثیحب  بابلا ،

!«. يلوھ رتسم  : » رمت اھعدأل  تفقوتو  عراشلا  يف  ةیتآ  ةرایس  تیأر  ينیع  نكربو 

ھیلورفش ةرایس  تناك  .امنیسلا  يف  نورصاحملا  تاباصعلا  لاجر  اھلعفی  يتلا  ةقیرطلا  سفنب  تردتساو 
لاورسلا وذ  ةموكحلا  لجر  ناك  میظعلا ،! يھلإ  ای  ..و  فیصرلا  راوج  ىلإ  قلزنت  ةربغم  ءارضخ 

ةحفص ىلع  ساكعنا  اھنأكو  يمامأ  ةدلصلا  ةیرجحلا  ضرألا  تفجتراو  .اھنم  جرخی  جیل » يفیالا  »
كلت لثمب  ناك  رمألا  نكلو  اًروھد ، قرغتسا  رمألا  نأك  ادبو  .فیصرلا  ربعی  لولشم ، انأو  ھتیأرو  .ءام 

تتفتت املثم  ينیع ، مامأ  بارت  ىلإ  دیعب  دمأ  ذنم  ھل  تططخ  يذلا  لمتكملا  يبیترت  لاحتسا  دقل  .ةطاسبلا 
يف رارمتسالاو  ضاحرملا  ىلإ  عافدنالا  يف  تركفو  .نفد  لوط  دعب  ءاوھلا  اھعفصی  نیح  ةینف  ةعطق 

ءوضلاو ركفلا  نأ  دبال  .يفروم  نوناق  ضقنأ  نأ  يتعاطتساب  نكی  مل  .حلفت  نل  اھنكلو  .ةطخلا  ذیفنت 
تارم َتلِثُمو  ًالیوط ، تسرد  ةطخ  ًابناج  ءرملا  ىقلی  نأ  ةمدصل  اھنإ  .ةعرسلا  سفنب  ًابیرقت  نارفاسی 

مل .اھتیھنأو  ًابناج ، اھب  تیقلأ  ينكلو  ةدحاو ، ةرم  اھراركت  درجم  ىدعتی  اھزاجنإ ال  راص  ىتح  ةدع 



تناك الإو  ةدحاو ، ةقیقد  اًرخأتم  تأی  مل  ھنأ  اًدمح   : » ةركف يل  تلاق  قربلا  ةعرسبو  .رایخ  يل  نكی 
«. ةیسیلوبلا صصقلا  يف  اھنع  نوبتكی  يتلا  ةكلھملا  ةفداصملا  يھ  كلت 

ھل ادب  دق  ام  ًائیش  نأ  دبالو  .فیصرلا  ربع  تاوطخ  عبرأ  بلصت  يف  باشلا  كرحت  نیح  ھلك  اذھ  مت 
.ينم

«. اًضیرم ودبت  تنأ  يلوھ ؟ رتسم  ای  كب ، اذام  - »

«. لاھسإلا : » تلق

«. كرظتنأسو ضاحرملا ، ىلإ  رجا  .لجر  يأ  رظتنی  رمأ ال  كلذ  - »

دق نكأ  مل  .نوفیسلا  نم  عفدنی  ءاملا  لعجأل  ةلسلسلا  تبذجو  بابلا ، تقلغأو  ضاحرملا ، ىلإ  تعفدناو 
ًالعف َّيلع  ناكو  .يقیقح  لاھسإب  باُصأ  يتدعم  داعترا  ينلعجو  .مالظلا  يف  كانھ  تسلجو  رونلا  تأضأ 
ىلإ ایفاضإ  ًانوناق  تفضأو  .ءطب  يف  يضبن  تاقد  تضاغو  تلعف ، دقو  ةظحل ، لالخ  بھذأ  نأ 

.يفروم نیناوق  ةعومجم 

.لاحلا يف  كططخ  ریغ  ةثداح ، عوقو  ةلاح  يف 

اًدیعبو عوضوملا  نم  يسفن  جرخأ  يننأ  میظعلا ، رطخلا  وأ  ةمزألا  ةلاح  يف  لبق  نم  يعم  ثدح  دقلو 
لاعفنالا دض  نصحم  انأو  ينھذو ، يتاكرح  بقرأ  رمألاب ، متھم  بیرغ  يأ  لثم  يسفن  بقرأ  مث  ھنع ،
اھعضیو ةمكحملا  ھتطخ  يوطی  رخآلا  صخشلا  ةملظلا ، يف  يسولج  ءانثأ  يف  تیأر ، دقو  .ظحالأ  امب 

ھنأ ينعأ  .ركفلا  نع  اًدیعبو  لب  بسحف ، رصبلا  نع  اًدیعب  سیل  ھب  يقلیو  ءاطغلا ، قلغی  مث  قودنص  يف 
ىلع يدی  تعضوو  يبایث  تحلصأو  يلاورس  ةتسوس )  ) تبذجو مالظلا ، يف  ھیف  تفقو  يذلا  تقولا  يف 
لمع موی  لابقتسال  دعتسم  ةلاقب  لحم  يف  فظوم  ةیصخش  ىلإ  تدع  دق  تنك  قیقرلا ، يبشخلا  بابلا 

.ةقیقح ناك  لب  رمألل ، اًمتكت  كلذ  نكی  مل  .قاش 

مجنی يذلا  كاردإلا  بوحش  وھ  طقف  ناك  بجعتلا ، كلذ  بحاص  ام  نكلو  باشلا ، هدیری  امل  تبجعو 
.ةطرشلا لاجر  نم  ریقح  فوخ  نع 

«. كلذ ببسیل  تلكأ  اذام  ركذتأ  نأ  عیطتسأ  ال  رظتنت ، كتكرت  يننأل  فسآ  : » تلقو

«. يضاملا عوبسألا  يف  يتجوز  ھب  تبیصأ  دقو  رشتنم ، سوریفلا  نم  عون  كانھ  : » لاق

نم لعفأ  نأ  عیطتسأ  اذام  .يسفن  رمأ  كلمأ  ال  تدكو  اًسدسم ، لمحی  ناك  سوریفلا  اذھ  ًانسح ، - »
.»؟ كلجأ

ناك اًزفاح  ترھقو  ةبیرغ .» ءایشأ  لعفی  ءرملا  نإ  : » لاقو .ًالجخ  نوكی  داكیو  اًرذتعمو ، اًكبترم ، ادبو 
: ةیلاتلا ھتاملك  تناك  دقف  ھترھق  يننأل  دیعس  يننإو  سانلا ، عاونأ  عیمج  لمشی  اذھ  نإ  لوقأ ، نأل  ينعفدی 

«. فانصألا عیمجب  يقتلت  يلمع  يف  »



يقفرمب تدنتسا  مث  ھتقلغأف ، يدلجلا  میلشروأ  ناسرف  ةعبق  قودنص  تسفرو  ةلواطلا ، فلخ  ترسو 
.ةلواطلا ىلع 

َّيلع ناكو  .نیرخآ  سانأ  نیعأ  لالخ  نم  يسفن  ىرأ  تنك  قئاقد  سمخ  لبق  .ادج  بیرغ  رمأ  نم  ھل  ای 
اًردق راص  دق  ناك  فیصرلا ، اًرباع  لجرلا  اذھ  ءاج  امنیحو  .امھم  ھنوری  ام  ناك  دقف  .كلذ  لعفأ  نأ 
ترص ينع ، ھتحرطو  اًدیعب  يعورشمب  تفذق  نیح  نكلو  .ًالوغو  اودع ، ھیف ، لمأ  ال  اًملظم ، اًمخض ،
براقی نظأ - امیف  ناك –  .رش  وأ  ریخ  يف  يب  اًطبترم  دعی  مل  اًصخش  ينع ، ًالصفنم  اًصخش  نآلا  هارأ 

رعشو لیحن  ھجو  اذ  .ةینید  ةیبرت  امبرو  ةیقالخأ ، ةیبرت  ىبرت  وأ  سرادملا ، يف  ىبرت  ھنكلو  ينس ،
لفسأ نم  تتبث  ةقای  يذ  جیسنلا  نشخ  فوص  نم  ضیبأ  صیمقو  ًابصتنم ، فقیو  ةیانعب  اًریصق  ُصق 

.لزنملا رداغی  ناك  امنیح  اھتموقو  اھیلع  تتبر  اھنأ  كش  الو  ھتجوز ، ھل  اھتقتنا  قنع  ةطبرو  نیرزب ،
متاخ ىرسیلا  هدی  يفو  ةدیج ، ةیانع  اھنكلو  تیبلا ، يف  اھب  ىنتعا  هرفاظأو  ةقماغ ، ةیدامر  ھتلح  تناك 

هانیعو ھمف  ناك  .هدتری  مل  يذلا  ناشنلل  زمر  قیقد ، بیضق  ھترتس  ةورع  يفو  ضیرع ، يبھذ  جاوز 
.ةمزاح نكت  مل  اھنأل  نآلا ، ةبارغ  رثكأ  ھلك  رمألا  لعج  امم  مزحلا ، ىلع  تبرد  دق  ناتنكادلا  ناواقرزلا 
ًانابضق ھبشت  يتلا  ةبضتقملا ، ةلئسألا  اذ  لجرلا  سفن  سیل  وھف  .ام  ةقیرطب  ةرغث  ةمث  ھسفن  يف  تحتف  دقل 

.ھلیمز لفسأ  اھنم  دحاو  لكو  ةقدب ، اھنیب  ةفاسملا  تددح  ةبسانتم  ةیذالوف 

.»؟ كلمع وھ  امف  ًالبق ، انھ  تنك  دقل  : » تلقو

«. لدعلا ةرازو  نم  - »

.»؟ لدعلا وھ  كلمع  لھ  - »

اًدكأتم تسل  يننإ  لب  ةیمسر ، ةمھم  يف  تسل  ينكلو  .ھیلإ  وبصأ  ام  كلذ  لقألا  ىلع  وأ  لجأ ، : » مستباو
«. يتلطع موی  وھ  مویلا  نكلو  لمعأ ، ام  ىلع  ةرازولا  ةقفاوم  نم  ىتح 

.»؟ كلجأ نم  ھلعفأ  نأ  عیطتسأ  يذلا  امو  - »

، يلوھ .نوناقلا  بتك  يف  اًدراو  سیل  ھنإ  .أدبأ  نیأ  نم  اًمامت  يردأ  الو  .ءيشلا  ضعب  دقعم  رمأ  ھنإ  - »
«. اذھك ءيش  يأ  اًدبأ  لبق  نم  ينفداصی  ملو  اًماع ، رشع  ىنثا  ةمدخلا  يف  تللظ  دقل 

«. ءيشلا اذھ  وھ  ام  ينتربخأ  ول  كتدعاسم  عیطتسأ  امبر  - »

نم تاعاس  ثالث  يترایس  دوقأ  تللظ  دقل  .ھئازجأ  عیمجت  لواحأ  نأ  بعصلا  نم  : » يل مستباو 
«. ةمحدزملا ةلطعلا  تالصاوم  لالخ  ةدوعلل  تاعاس  ثالث  اھدوقأ  نأ  يلع  مث  كرویوین ،

«. ریطخ رمألا  نأ  ودبی  - »

«. كلذكل ھنإ  - »

«. ردلاو وھ  كمسا  نأ  تركذ  كنأ  نظأ  - »



«. ردلاو دراشتیر  - »

.»؟ لكشم يف  انأ  لھف  .دعب  اوأدبی  مل  اذامل  يردأ  الو  .ردلاو  رتسم  ای  نئابزلا ، قفدتیس  لیلق  دعب  - »

، ءایبغألاو نیعفدنملاو ، نیلتاخملاو ، نیباذكلا ، ةاسقلا  .فانصألا  عیمجب  ءرملا  يقتلی  يلمع  يف  - »
لھ .مھعم  ھب  فرصتت  ام  اًكلسم  كل  ذختتف  مھنم ، قنحلا  كبیصی  تالاحلا  بلغأ  يفو  .ءایكذألاو 

.»؟ ينمھفت

دقل .اًمامت  ایبغ  تسل  يننإ  كجعزی ؟ يذلا  ام  میحجلا  قحب  ردلو ، ای  عمسأ ، .مھفأ  ينبسحأ ال  الك ، - »
«. يسیئر وللورام ، رتسم  رثأ  يف  ىعست  تنأو  .فرصملا  يف  ركیب  رتسملا  عم  تثدحت 

«. ھب تكسمأ  دقلو  : » معان توص  يف  لاقف 

.»؟ ببس يأل  - »

.ھیف رمألا  تعبتتو  فلمب  يل  اوفذق  دقف  .يعنص  نم  كلذ  سیلو  .ةعورشم  ریغ  ةقیرطب  دالبلا  لوخد  - »
«. ھمكاحأ الو  ھیلع  مكحأ  انأو ال 

.»؟ دعبیس لھ  - »

«. لجأ - »

.»؟ ھتدعاسم عیطتسأ  الأ  ھسفن ؟ نع  عافدلا  عیطتسی  الأ  - »

«. دالبلا ةرداغم  دیری  وھو  بنذم ، ھنأب  فرتعا  دقل  .كلذ  يف  بغری  ھنإ ال  .الك  - »

!«. َّيلع تللح  يتلا  ةنعلل  ای  - »

نوجاتحی ام  رایتخا  يف  مھتنواع  مث  كترذح ،» دقل  : » ھب تحصو  .نئابز  ةینامث  وأ  ةتس  لحملا  لخدو 
محل تافلو  قجسلا  نم  ًالبج  تبلط  دق  تنك  يننأل  هللا  تدمحو  .ھیلإ  نوجاتحی  مھنأ  اونظ  وأ  .ھیلإ 

.رجروبماھلا

.»؟ للخملا عیبت  مكب  : » ردلاو ينادانو 

«. ةقاطبلا ىلع  بوتكم  رعسلا  - »

.عمجیو سایكأ ، يف  عضیو  لیكی ، لغشلا ، ىلإ  فرصناو  يتدیس .» ای  ًاتنس ، نوثالثو  ةعست  : » لاقف
.دوقنلا دع  ةلآ  يف  دوقنلا  برضیل  يمامأ  نم  رمو 

، ءاعو لقنل  ھنأ  ىلع  سیكلا  ًالمعتسم  مث  جردلا ، تحتفو  ةصرلا ، نم  اًسیك  تذخأ  اًدعتبم  كرحت  نیحو 
يف تناك  يتلا  تیزلا  ةحیفص  يف  ھتطقسأ  مث  ضاحرملا ، ىلإ  ھب  تدعو  قیتعلا ، سدسملا  تطقتلا 

.هراظتنا



«. لمعلا اذھ  يف  عراب  كنإ  : » تدع نیح  ھل  تلقو 

«. ةسردملا دعب  نوینوی  دنارج  يف  لمعأ  نأ  تدتعا  دقل  - »

«. حضاو اذھ  - »

.»؟ كدعاسیل دحأ  كعم  دجوی  الأ  - »

«. انھ ىلإ  يدلوب  نایتإلا  يونأ  يننإ  - »

ةلاقبلا فظومو  .ةیواستم  تارتف  ىلع  ىدارف  اوتأی  نأ  اًدبأ  ثدحی  الو  لفاوق ، يف  اًمئاد  نوتأی  نئابزلا 
.يلاتلا جوفلا  ىقلیل  ىرخأو ، ةعومجم  نیب  ةرتفلا  يف  ھسفن  ئیھی 

ةینھذلا قراوفلا  حبصتو  ناھباشتی ، امھنإف  ًاعم  ام  ءيش  لمعب  نالجر  موقی  نیح  رخآ ، ءيش  كانھ 
امھمامأ نوكی  نیح  رخآلا  امھنم  لك  لتاقی  دوسألاو ال  ضیبألا  نأ  شیجلا  فشتكا  دقو  .اًدقعت  لقأ  امھنیب 

ناك امدنع  سیلوبلا ، لجر  نم  يدلج  تحت  يرسی  ناك  يذلا  فوخلا  ددبت  دقو  .ًاعم  هالتاقیل  رخآ  ءيش 
.اننئابز نم  ةعومجم  لوأ  تلحرو  .سیك  ىلع  ماقرألا  نم  ةمئاق  عمجبو  مطامطلا  نم  ًالطر  نزی  ردلاو 

«. دیرت امع  ةعرسب  ينربخت  نأ  كب  نسحی  : » تلقو

«. لحملا كیطعی  نأ  دیری  ھنإ  .انھ  ىلإ  يتآس  يننأ  وللورام  تدعو  دقل  - »

«. يقیدص بطاخأ  تنك  دقف  يتدیس ، ای  ةرذعملا ، وجرأ  .نونجم  تنأ  - »

.»؟ لافطأ مھنم  ةثالث  صاخشأ –  ةسمخ  نحنو  انیفكت ، قجس  ةعطق  مك  ًانسح ، .ًاعبط  .لجأ  هوأ ، - »

«. ةعطق نیرشع  حبصت  كلذبو  .كل  نیتنثاو  كجوزل ، ةثالثو  لافطألا ، نم  لكل  ةسمخ  - »

.»؟ ةسمخلا نولكأیس  مھنأ  دقتعت  لھ  - »

.»؟ ةھزنل لھ  .نولعفیس  مھنأ  نودقتعی  مھنإ  - »

«. معن .هوأ  - »

«. رانلا يف  طقسیس  امل  ةیفاضإ  عطق  سمخ  يذخ  نذإ  - »

.»؟ رفص ساقم  ضاوحألا  تادادسب  ظفتحت  نیأ  - »

«. رداشنلاو تافظنملا  دجوت  ثیح  فلخلا  ىلإ  كانھ  - »

، نئابزلا تاعطاقم  نم  هانصلختسا  ولو  .ًاعقوتم  كلذ  ناكو  وحنلا ، اذھ  ىلع  عطقتی  اننیب  ثیدحلا  ناك 
: يلاتلاك ناك  ھنإف 

اذإف .تقولا  مظعم  نیمرجملا  عم  يھو  بسحف ، يتفیظو  ماھم  يدؤأ  انأف  .ةمدصب  تبصأ  ينبسحأ  - »



كیدل ثدحی  نأب  لیفك  نیمأ  لجرب  كءاقل  نإف  نیعداخملاو ، نیباذكلاو  نیفرحنملا  ةلماعم  عم  تفیكت  ام 
«. میحجلا يف  كب  يقلت  ةمدص 

«. ظف درق  ھنإ  .ًاقالطإ  ةصرف  ھیدی  نم  تلفی  مل  يسیئر  نإ  نیمأ ؟ ةملكب  دصقت  اذام  - »

ناك انھ ، ىلإ  يتأی  نأ  لبق  .ھقدصأ  انأو  ةیاكحلا  َّيلع  صق  دقل  .اذكھ  هانلعج  نحن  .كلذك  ھنأ  فرعأ  - »
تناك .اھتجھلب  لالقتسالا  نالعإ  ةقیثو  ظفح  دق  ناك  .ةیرحلا  لاثمت  ةدعاق  ىلع  يتلا  تاملكلا  فرعی 
.لكش يأب  ءاج  اذكھو  .دالبلا  لوخد  عطتسی  مل  ذئدعبو  .ھل  ةبسنلاب  ران  نم  تاملك  ناسنإلا  قوقح  ةقیثو 

ىلإ لصی  ىتح  ءاملا  ضوخیل  جوملا  يف  هاقلأ  مث  كلتمی - ناك  ام  لك  ھنم  ذخأ   – فیطل لجر  ھنواع  دقل 
: ملعت دق  ناك  ھنكلو  يكیرمألا ، بولسألا  مھفتی  نأ  لبق  ًاتقو  قرغتساو  .ئطاشلا 

، ایبغ سیل  وھف  ملعتو ، !: » لاملا نع  دحاو ،» مقر  نع  اوثحبا  اًرالود ! بسكی  نأ  ىتفلا  ىلع  يغبنی  »
«. دحاو مقرب  متھاو 

نم ةلسلس  درجم  ناك  ةیمارد ، ةمق  ىلإ  لصوی  مل  اذلو  اًرثانتم ، ثیدحلا  اذھ  لعجی  نئابزلا  لوخد  ناكو 
.ةریصقلا لمجلا 

«. ام صخش  ھب  ىشو  نیح  ذأتی  مل  كلذلو  - »

.»؟ ھب ىشو  - »

«. ةینوفیلت ةملاكم  رمألا  ھبلطتی  ام  لكف  .دیكأتلاب  - »

.»؟ كلذ لعف  نمو  - »

يف ثدحی  املثم  اھلك ، ھتاوطخ  يف  رمألا  ریسی  مث  مقرلا  بلطت  .ةلآلاك  ةرازولا  نإ  يردی ؟ نم  - »
«. ةیكیتاموتألا ةلاسغلا 

.»؟ جرخم نع  ھل  ثحبی  مل  اذاملو  - »

ةدوعلا دیری  وھو  دوقن ، ضعب  ھیدل  نإ  .زئمشم  ھنأ  امك  .ھماظع  ىلإ  برست  بعتلا  نإ  بعتم ، ھنإ  - »
«. ةیلقص ىلإ 

«. لحملاب قلعتی  امیف  رمألا  مھفأ  تلازال ال  يننإ  - »

يف ينكبری  ھنإف  نیمألا  لجرلا  امأ  يتفیظو ، كلتف  نیشاشغلا ، رمأ  ةجلاعم  عیطتسأ  يننإ  .ينھبشی  ھنإ  - »
.ھعم ثدح  ام  كلذو  ءامسلا ، ىلعأ  ىلإ  يب  فذقیو  يلمع ،

يبغلا ملعی  نأ  لواح  دقو  .ھشغی  ملو  ًایكاش ، كابتی  ملو  ھقرسی ، ملو  ھعادخ ، لواحی  مل  دحاو  ىتف  كانھف 
لواحو .ةلیوط  ةرتف  ھتفخأ  دقل  .ملعتی  نأ  عطتسی  مل  ھلبألا  نكلو  رارحألا ، ضرأ  يف  ھحلاصم  ىعری  نأ 

«. ةنامألا ناك  كفدھ  نأ  فشتكاف  كفدھ ، روصتی  نأ 



.»؟ ًائطخم ناك  ھنأ  ضرتفا  - »

نإ .ام  اًموی  ھب  نمآ  ءيشل  راكذتلا  نم  اًعون  كنم  لعجی  نأ  دیری  وھو  .ًائطخم  ناك  ھنأ  دقتعی  ھنإ ال  - »
«. اھلجست نأ  وھ  ھلعفت  نأ  كیلع  ام  لكو  جراخلاب ، ةرایسلا  يف  يعم  ةیكلملا  لقن  قئاثو 

«. عوضوملا مھفأ  يننإ ال  - »

نع مجانلا  توصلا  ھبشی  توصب  ملكتی ، فیك  فرعت  تنأ  .ال  مأ  ھمھفأ  تنك  نإ  يردأ  ال  انأو  - »
، ًانیعم ًاقیرط  طتخی  انم  لجرلا  نأ  ودبی  .يل  ھحرشی  نأ  لواح  ام  ةمجرت  لواحأ  يننإ  .راشفلا  ریمحت 

ھبیصیو اھسورت ، دحأ  عزتنا  ةلآك  نوكی  ھنإ  رجفنی ، ام  ًائیش  نإف  كلذ ، ریغ  ام  اذإف  ًانیعم ، اًھاجتا  ذختیو 
...ھبشی عضولا  نإ  .ضرملا 

ةمیق تنأو  .ةفلاخملا  ةمیق  عفدت  نأ  كیلع  نوكیو  كسفنب ، تنأ  اھمیقت  سیلوب  ةمكحم  ھبشی  ًانسح ،
«. هرون ئفطنی  الیكل  اھنم ، عون  ھتفلاخم ،

.»؟ انھ ىلإ  كترایس  تنأ  تدق  اذاملو  - »

«. هرون ئفطنی  الیكل  امبر -  - لعفأ نأ  َّيلع  ناك  .طبضلاب  يردأ  ال  - »

!«. يھلإ ای  هوأ  - »

اھیف سیل  ةظحل  يأ  كلذ  دعب  لحت  نل  .رطملا  نھللب  ءاسنو  نوبخصی ، ةیبص  نم  ةباحسب  لحملا  جعو 
.لقألا ىلع  رھظلا  لحی  نأ  ىلإ  لغشلا  يف  كامھنا 

، ةلواطلا ىلإ  لصیل  تاسووھملا  نیفیصملا  تاجوز  نم  ھجوم  قرفو  داع  مث  ھترایس ، ىلإ  ردلاو  بھذ 
.قصال طیرشب  فل  دقو  رفصألا  ىوقملا  قرولا  نم  ةعونصملا  فورظلا  كلت  نم  ًافرظ  اھیلع  عضوو 

دقل ةقناح ، يتجوزو  .تالصاوملا  هذھ  لثم  يف  ةدایقلا  نم  تاعاس  عبرأ  يمامأ  .بھذأ  نأ  َّيلع  - »
«. ًانكمم نكی  مل  راظتنالا  نكلو  رظتنی ، نأ  رمألا  اذھ  ناكمإب  تلاق 

«. يبلاطم يل  يضقت  يكل  قئاقد  رشع  ذنم  رظتنا  يننإ  دیسلا ، اھیأ  - »

«. يتدیس ای  ًالاح ، كعم  نوكأس  - »

.»؟ ھل ةلاسر  يأ  تنأ  كیدل  لھف  اًعادو .» ھل  لق  : » لاقف ةلاسر ، يأ  ھیدل  تناك  ام  اذإ  ھتلأس  دقو  - »

«. اًعادو ھل  لق  - »

تطقسأو .يل  ةبسنلاب  لضفأ  اذھ  ناكو  اھركنت ، ءاس  يتلا  تادعملا  ةجوم  ىلع  تقبطأ  ىرخأ  ةرمو 
.يتبآك ھعم  تطقسأو  دوقنلا  دع  ةلآ  لفسأ  دوجوملا  جردلا  يف  فورظملا 



سداسلا ع لصفلا 
دعومو لحملا  قلغ  دعوم  نیب  ةلص  يأ  كانھ  نكت  ملو  .ایئاھن  ناك ال  كلذ  عمو  ًاعیرس  مویلا  ىضقنا 

.ةبوعصب هركذت  تعطتسا  يننأ  ادج  ًاقیحس  ناك  دقف  ھحتف ،

ةعج ةبلع  تبقث  ھلأسأ  نأ  نودو  يوج ، لخد  ةیمامألا ، باوبألا  قالغإ  كشو  ىلع  تنك  امنیحو 
نع ھثدحأ  نأ  تلواحو  .طق  لبق  نم  ھلعفأ  مل  ام  كلذو  ةدحاو ، يسفنل  تحتف  ذئدعبو  هایإ ، اھتلوانو 

لیدبك اھتلبق  دق  تنك  يتلا  ةصقلا  ھیلع  صقأ  نأ  ىتح  الو  عیطتسأ ، ينتدجوو ال  لحملا ، نعو  وللورام 
.ةقیقحلل

«. ًابعتم ودبت  كنإ  : » لاقو

الو اھنودیری  ال  ءایشأ  نورتشی  مھنإ  .ةیراع  اھنإ  ففرألا ، كلت  ىلإ  علطت  كلذك .» ينبسحأ  - »
يتلا دوقنلا  ھیلإ  تفضأو  يدامرلا ، شامقلا  سیك  يف  دوقنلا  دع  ةلآ  ھیوتحت  ام  تغرفأو  .اھیلإ  نوجاتحی 

.طیخلا نم  ةعطقب  سیكلا  تطبر  مث  رفصألا  فورظملا  حطسلا  ىلع  تعضوو  ركیب ، رتسملا  اھب  ىتأ 

«. انھ كلذ  كرتت  الأ  يغبنی  - »

.»؟ ةعجلا نم  ىرخأ  ةبلع  يف  بغرتأ  .اھیفخأ  يننكلو  .كلذك  رمألا  نوكی  دق  - »

«. دیكأتلاب - »

«. اًضیأ انأو  - »

«. يتایاكح قدصأ  تأدب  دقل  .عئار  عمتسم  كنإ  : » لاقف

.»؟ اذام لثم  - »

، مونلا نم  اھب  تظقیتسا  دقو  حابصلا  اذھ  ةدحاو  ينتباتنا  دقل  .حطسأ  ثالثلا  تاذ  يزئارغ  لثم  - »
تنك .ءيش  لك  يفو  يافق  رعش  يف  ھب  ترعش  دقف  ادج ، ایوق  اًروعش  ناك  ھنكلو  .رمألاب  تملح  يننظأو 
ةریغص اًداتوأ  يقبن  اننإ  .يشارف  يف  دقار  انأو  ھتفرع  اذھ - تفرع   - مویلا قرسیس  فرصملا  نأ  دقتعأ 

يننأ وھ  حابصلا  اذھ  ھتلعف  ءيش  لوأ  ناكو  .أطخ  اھأطن  الیكل  انمادقأ  تحت  يتلا  راذنإلا  سارجأ  تحت 
.»؟ كلذ رسفت  فیك  نآلاو  .ھیلإ  اًدودشمو  روعشلا ، كلذ  نم  ادج  اًدكأتم  تنك  .داتوألا  كلت  تعزن 

«. ھیأر نع  لدع  مث  هراكفأ ، تنأ  تأرقو  ةقرسلا  ربد  دق  ام  صخش  نوكی  امبر  - »

«. ھتمارك نم  كلذ  لانی  نأ  نود  أطخ ، نمخی  نأ  ءرملل  ًالھس  رمألا  لعجت  كنأ  - »

.»؟ نذإ رمألا  روصتت  فیك  - »



قدصأ نأ  َّيلع  راص  ھنأ  ةجردل  ءيش  لك  فرعی  يذلا  دیسلا  كیلإ  ةبسنلاب  تنك  ىننظأ  .هللا  ملعی  - »
«. ينزھ رمألا  اذھ  نأ  دكؤملا  نكلو  .كلذ 

«. سنكلا ىلع  ىتح  ردقأ  ثیحب ال  بعتم  يننأ  يفروم  ای  فرعتأ  - »

«. تیبلا ىلإ  اھذخ  .ةلیللا  انھ  دوقنلا  كلت  كرتت  ال  - »

«. كلذ لوقت  تمد  ام  ًانسح ، - »

«. ًابیرم ًائیش  كانھ  نأ  سحأ  تلز  ال  - »

لاقو .مازحلاب  ھتقلغأ  مث  ةشیرلا ، تاذ  يتعبق  عم  ھلخادب  دوقنلا  سیك  تعضوو  يدلجلا  قودنصلا  تحتف 
هایملا طقسم  دھاشأ  مث  قدنف ، يف  ةفرغ  رجأتسأل  كرویوین  ىلإ  بھاذ  يننإ  : » ينبقاری وھو  يوج  يل 

«. يئاذح علاخ  انأو  نیدماج  نیموی  ةلیط  زمیاتلا  نادیم  ربع 

.»؟ كدعومب لعفتس  اذامو  - »

«. ھتیغلأ دقل  - »

«. ةریصق ةلحرب  نحن  موقن  امبر  كتربخأ ، دقل  - »

.»؟ فارصنالل دعتسم  تنأ  لھ  .اھیلإ  ةجاح  يف  كنإف  .كلذ  ىنمتأ  - »

«. كئاذح علخاو  .يوج  ای  تنأ  بھذتلف  .امھب  موقأ  نائیش  يمامأ  - »

.ًالیلق رخأتلل  رطضم  يننأ  اھرابخاو  يرامب  لاصتالا  ھب  مایقلا  َّيلع  ام  لوأ  ناك 

«. رابخأو رابخأو ، رابخأ ، َّيدل  .عرسأ  عرسأ ، عرسأ ، نكلو  لجأ ، - »

.»؟ يتبیبح ای  نآلا  اھب  ينیربخت  نأ  نیعیطتست  الأ  - »

«. كھجو ریبعت  ةیؤر  دیرأ  يننأف  الك ، - »

يتلا ةریغصلا  ةذفانلا  ىطغ  ثیحب  طاطملا ، ھتقالع  نم  دوقنلا  دع  ةلآ  ىلع  سوام  يكیملا  عانق  تقلع 
ياقاسو ةلواطلا  ىلع  تسلجو  ءاوضألا ، تأفطأو  يتعبقو  يفطعم  تیدترا  ذئدعبو  .ماقرألا  اھنم  نیبت 

عم دوقنلا  ةدع  ةلآ  تمءالت  امنیب  يبنج ، دحأ  يف  ينزخی  يراع  دوسأ  زوم  ةرجش  عذج  ناك  .ناحجرأتت 
ذافنلل دھاجی  فیصلا  ةیاھن  ءوضو  ةعوفرم  رئاتسلا  تناك  .باتك  ةفاح  ىلإ  دنتسم  يننأكو  رسیألا  يفتك 

تنك ام  كلذو  ءاملا ، فیفح  ھبشی  اًءودھ  ادج ، ًائداھ  وجلا  ناكو  ةذفانلا ، ىلع  ةكباشتملا  كالسألا  لالخ 
دع ةلآ  ھعفدت  يذلا  مسجلا  كلذ  وھ  ام  ىرأل  رسیألا ، يبنج  ىلع  يذلا  بیجلا  تسسحتو  ھیلإ  جاتحأ 

، ھیلإ ةجاحب  يننأ  سمألاب  نظأ  تنك  .ھیف  تقدحو  َّيدی  نیب  ھب  تكسمأو  مسلطلا ! ھنإ  .يبنج  يف  دوقنلا 
.يردأ ال  ةفدصلا ؟ لیبق  نم  نكی  مل  ھب  يظافتحا  نأ  مأ  ھناكم ، ىلإ  هدیعأ  نأ  تیسن  لھف 

، ةدرو نولب  ایزمرق  ةریھظلا  يف  ناك  .داتعملاك  ھتوق  َّيف  َّثب  يعباصأب ، ھیلع  يذلا  مسرلا  تعبتت  نیحو 



.ھیف تبد  دق  ءامدلا  نم  ًالیلق  نأكو  ایناوجرأ  حبصأف  ةمتع ، رثكأ  ًانول  بستكا  دقف  ءاسملا  يف  امأ 

ةقیدح يف  اًدوجوم  تنك  يننأكو  ططخملا ، رییغت  بیترتلا ، ةداعإ  ىلإ  لب  ریكفتلا  ىلإ  ةجاحب  نكأ  مل 
نم نكمتأ  نأ  ىلإ  يتیامحب ، موقی  يكل  رییغتلا  نم  ام  عون  ءارجإ  يغبنی  ناك  .لیللا  ءانثأ  اھنیب  لقتنأ 
مث اًدیور ، لخدت  ةدیدجلا  ءایشألا  عدأ  نأ  يننكمی  ىتح  لحملا ، لخاد  تفكتعا  دقو  .دیدج  نم  ءانبلا  ةداعإ 

تاوجف اھیف  ودبت  مویلا ، لاوط  تمجوھ  دقو  ففرألا ، تناك  .اھمودق  ءانثأ  يف  اھیلإ  فرعتأو  اھیصحأ 
وأ ھنانسأ ، ھنم  تعلخ  مفب  يحوی  اھرظنم  ناكو  اھعافد ، عقاوم  ةعئاجلا  دوشحلا  تمجاھ  ثیح  ةدیدع 

.اھنارین ةیعفدملا  اھیف  تلمعأ  نأ  دعب  ةروسم  ةدلب 

ةصلص بلع  نم  عیفرلا  رمحألا  فصلا  لجأ  نم  ..نیلحارلا  انئاقدصأ  لجأ  نم  لصنلف  : » تلقو
نأ انعسی  ال  اننإ  .ةریغصلا  ءاعلصلا  لخلا  بلعو  تالبتملاو  ةدیجملا  تاللخملا  لجأ  نم  مطامطلا ،

ءاھتناو ظحلا  كل  وجرأ  ...ویفلأ  .الك  ءایحألا ، نحن  انل  لضفألا  نم  .الك  سدقن –  نأ  انعسی  ال  سركن ،
تنك كنأل  ةیحضت ، تمدق  دقل  ةخبل .)  ) لثم كل  ةبسنلاب  أطخلا  نوكی  دق  نكلو  ئطخم ، عبطلاب  كنإ  .ملألا 

«. ةیحض

نع ًاثحب  مویلا  ماطح  يف  تبقنو  .لحملا  لخاد  ءوضلا  نوبذبذی  عراشلا  يف  نورمی  نیذلا  سانلا  ناك 
نأ كیلع  نوكیو  .كسفنب  تنأ  اھمیقت  سیلوب  ةمكحم  اھنإ  : » اھلوقی ناك  نیح  ھھجو  ریبعتو  ردلاو  تاملك 
يف شیعی  يذلا  ردلاو  ناك  .لجرلا  ھلاق  ام  كلذ  هرون » ئفطنی  الیكل  اھنم ، عون  ةفلاخملا ، ةمیق  عفدت 

.ةنامألا نم  قلأتم  رون  صیصب  هرھب  دق  نئمطملا ، نیفرحنملا  ملاع 

نأ وھ  ًالعف ، ھفرعی  ام  نكلو  يردی ، ردلاو ال  نإ  ةقیرطلا ؟ كلتب  ویفلأ  اھلاق  لھ  .يرون  ئفطنی  الیكل 
.وللورام هدصق  ام  كلذ 

اًءوض كاذ  ناك  دقل  .ةیاھنلا  يھ  تناك  يتلا  ةیادبلا ، ىلإ  تدع  مث  مسلطلا  ىلع  تناك  يتلا  ةیحلا  تعبتتو 
بصخلا لافتحا  ىلإ  بائذلا  كلاسم  لالخ  ةنس  فالآ  ةثالث  ذنم  مھقیرط  وللورام  لآ  دجو  دقل  اًمیدق ،

يذلا يبئذلا ، ناب  ھلإلا  ىلإ  مھنابرق  اومدقیل  نیتالبلا ، لت  وھو  ةعبسلا  امور  لالت  دحأ  ةمق  ىلع  ءامنلاو 
، رذقلا رجاھملا  يصربقلا ، وللورام  نإ  .نآلا  ىتح  ءوضلا  كلذ  ئفطنی  ملو  .بائذلا  نم  ناعطقلا  يمحی 

ھتبقر جراخ  ھسأر  عفری  ىرخأ  ةرم  ھتیأرو  .ببسلا  سفن  لجأ  نم  ھلإلا  سفنل  ھنابرق  مدق  نولملا ،
.ءوضلا تیأر  مث  نیتقرابلا ، نینیعلاو  لیبنلا ، سأرلا  تیأر  نیملأتملا ، ھیفتكو  ةجرجرتملا  ةنیمسلا 

يف ھب  تیقلأو  میدقلا  ءانیملا  ىلإ  يمسلط  تذخأ  يننأ  ول  .ھقحتسأ  ىتمو  يرجأ ، نوكیس  اذام  تلءاستو 
؟ ًالوبقم اًراذتعا  كلذ  نوكی  لھف  رحبلا ،

نأ ةطرشلا  لاجر  عیطتسی  يكل  ةلیوطلا ، تالطعلا  ءانثأ  يف  ةعوفرم  اھكرتن  نحنف  .رئاتسلا  بذجأ  مل 
قیرطلا فصتنم  يف  تنك  نیحو  ةراحلا ، باب  لفق  تقلغأو  .اًملظم  نزخملا  ناك  .لحملا  لخاد  اورظنی 

.ةلواطلا فلخ  دوجوملا  ةعبقلا  قودنص  تركذت  عراشلا  ربع 

بھت يھو  كاذ ، تبسلا  موی  ءاسم  دتشت  حیرلا  تذخأ  .لؤاستلا  نم  اًعون  كلذ  ریثیف  هذخأل ، دعأ  ملو 
نوضقی نیذلا  قرغیل  رطملا  بلجت  يكل  لعفت ؛ نأ  يغبنی  امك  يقرشلا  بونجلا  نم  فغش  يف  ةخراص 
.يلحم يف  َّيلع  ًافیض  نوكیل  هوعدأ  مث  يدامرلا ، طقلل  ءاثالثلا  موی  ًانبل  عضأ  نأ  يف  تركفو  .مھتلطع 



 



عباسلا ع لصفلا 
نوھباشتی ًاعیمج  مھو  نوفلتخی  ًاعیمج  مھف  نیرخآلا ، سانلا  ةلیخد  نوكت  فیك  نیقیلا  ھجو  ىلع  يردأ  ال 

ةقیقح بنجتأل  ىولتأو  صلمتأ  فیك  فرعأ  ينكلو  .بسحف  نیمختلا  عیطتسأ  يننإ  .تقولا  سفن  يف 
بھذت فوس  اھنأ  ًالمؤم  اھنم  برھتأس  رایتخالل ، لاجم  يمامأ  نوكی  ال  نیح  ةیاھنلا ، يفو  ةملؤم ،

مث اًحیرتسم ،» نوكأ  امنیح  اًدغ  كلذ  يف  ركفأس  : » فلكتم دجب  نورخآلا  سانلا  لوقی  لھ  .اًدیعب 
ةیمتح فنعب  مواقی  لفط  لثم  فیظنلا ، يضاملا  وأ  لمآلا  لبقتسملا  نم  ءاطغ  مھسفنأ  ىلع  نوبذجی 

؟ شارفلل ھباھذ 

نم ةبصخ  روذبب  اًروذبم  لبقتسملا  ناك  .ةقیقحلل  مجنم  لالخ  تیبلا ، هاجت  ةئكلتملا  يتاوطخ  ينتداقو 
تناك بردلا ، كلذ  يف  نكلو  .يضاملا  يف  نمآ  أفرم  ىلإ  عرھأ  نأ  يعیبطلا  عضولا  ناكو  .نینت  نانسأ 
ناقلأتت اھانیعو  بیذاكألا ، نم  برس  يف  برضی  مخض  حانجك  ةعبرتم ، اروبید  ةمعلا  بصتنت 

...ماھفتسالا تامالعب 

لوطأ تاراظنلا  تاراطإو  ةدورفملا  تاعاسلا  تاراوس  ىلإ  تارھوجملا  لحم  ةذفان  لالخ  تعلطت  دقل 
.ةیدعر ةفصاع  نضتحی  حایرلاب  لفاحلا  بطرلا  ءاسملا  نأكو  .قوذلا  اھب  حمسی  ةدم 

رئازج نك  يضاملا ، نرقلا  نم  ةركبم  ةرتف  يف  اروبید  ةمیظعلا  يتمع  لاثمأ  نم  تاریثكلا  دجوت  تناك 
امبر وأ  بتكلا ، ىلإ  نھنم  عضب  عفد  ام  وھ  نھتانیرق  ملاع  نع  نھعاطقنا  ناك  امبر  .ةفرعملاو  لوضفلل 
ىلإ نفسلا  ةدوع  راظتنا  دبألا ، ىلإ  ًانایحأو  تاونس ، ثالث  ًانایحأ  لوطی  يذلا  راظتنالا  كلذ  نھعفد 

.تامیظعلا تامعلا  مظعأ  تناك  دقل  .انتردنس  ألمی  يذلا  بتكلا  عون  ىلإ  نھعفد  ام  وھ  كلذ  ناك  رایدلا ،
نیح تاملك  اھل ، ىنعم  ال  ةیرحس  تاملك  يل  لوقت  تناك  تقولا ، سفن  يف  ةرحاسو  ةفارع  تناك 

.اھئارھب سیل  نكلو  اھرحسب  تظفتحا  دق  اھدجأ  اھدیعتسأ ،

فیج ویلویس  : » لوقت مث  درورجیاف .» ثروث  مریو  هاف  كاوسیب  نم  : » ردقلا لمحت  اھتجھلو  لوقت  تناك 
«. وتدالریاھ تسیریآ  تیبا  ثجیریب  نوأ  زذیلب  ویھ 

.اھركذأ تلز  يننأل ال  ةبیجع ، تاملك  تناك  اھنأ  دبالو 

ةیحتب َّيلإ  قلی  ملو  لفسأ ، ىلإ  ھسأرو  رحبلا ، ناطرسك  ًاعفدنم  نوتیابوین  ةیدلب  سیئر  يراوج  ىلإ  رم 
.ًالبق ھیلإ  اھتمدق  يتلا  يتیحت  ىلع  ادر  الإ  ءاسملا 

ةلیللا يف  ناك  .ةرامع  فصن  ةدعبم  ىلع  نم  قیتعلا ، يلوھ  لآ  تیب  يتیبب ، ساسحإلا  تعطتسا 
نإ .دعرلا  ھفحی  يذلا  ءاسملا  اذھ  يف  ةجھب  عشی  ناك  ھنكلو  ةبآكلا ، نم  جیسن  يف  حجرأتی  ةیضاملا 

، ىشمملا ىلع  يتاوطخ  عقو  ةجرھملا  يرام  تعمسو  .مویلا  ناولأب  نولتی  رھلا ، نیع  رجح  لثم  تیبلا ،
.ةلعش اھنأكو  يجاجزلا  بابلا  نم  فرفرت  تجرخو 



.اًدرط لمحت  اھنأكو  لخادلا  ىلإ  اھاتحارو  ناتدودمم ، اھادیو  اھتلاق ، اًدبأ »! زرحت  نل  - »

ریاھ ال تسریآ  تیبآ  ثیجریب  نوأ  زدنالب  ویھ  فیجویلویس  : » ًالئاق تبجأ  اذكھو  ينھذ ، يف  اذھ  ناكو 
«. يوتید

«. اًحیحص سیل  ھنكلو  ادج ، بیط  نیمخت  كلذ  ًانسح ، - »

«. اًروصانید يفخ  بجعم  انل  مدق  دقل  - »

ًافیظن نوكت  نأ  كیلع  يغبنی  ھنأل  لستغت ؛ نأ  لبق  كربخأ  نلو  .ةعورلا  كلت  لثم  يف  ھنكلو  أطخ ، - »
«. ھعمست يكل 

ىقیسوملا تناك  .ًالعف  ھعمسأ  ام  اذھ  ناكو  .درق  اھفزعی  بح  ةینغأ  ىقیسوم  وھ  ھعمسأ  يذلا  نإ  - »
سفن يف  : » لوقی بھتلم  رئاث  توص  عم  ھحور  نالآ  رمغ  ثیح  سولجلا ، ةرجح  نم  ةثعبنم  خرصت 

نإ ينھذب ، رودی  ام  فرعأ  يننإ ال  اولاق  كسفن  يكلامتت  نأ  كنم  بلطأ  يكل  اھیف ، تبھأت  يتلا  ةظحللا 
«. ينھذب رودی  ام  ةفرعم  عطتسأ  مل  يننإ  نولوقی  مث  بحلا ، سرامن  امنیح  ينغدغدت  كترظن 

«. ةیوامسلا يتجوز  ای  ًاقرح ، ھقرحأس  يننظأ  - »

«. ينعمست نأ  لبق  لعفت  نل  .لعفت  نل  الك ، - »

.»؟ يتراذقب انأو  ينیربخت  نأ  كنكمی  الأ  - »

«. الك - »

.نداللا نم  ةعطق  نم  داح  ریبعتب  يتیحت  ىلع  ينبا  باجأو  .سولجلا  ةفرغ  لالخ  تبھذو 

«. راط دق  دیحولا  ناھلولا  كبلق  نوكی  نأ  لمآ  - »

.»؟ ھھ - »

ىلإ اھفذقو  ةناوطسألا  ام  صخش  لوانت  ةینغألا ، هذھ  اھیف  تعمس  ةرم  رخآ  يدیس ! ای  ھھ ، لقتلف  - »
«. ضرألا

«. نیعوبسأ لالخ  ةخسن  نویلم  اھنم  عیب  دقل  .اھلك  دالبلا  يف  مسوملا  ةینغأ  مسوملا ! ةینغأ  اھنإ  : » لاقف

دوعص ءانثأ  يف  يلاتلا  سروكلا  عم  تكرتشاو  كیدی »! نیب  لبقتسملاب  كسمت  كنأل  دیعس  يننإ  عئار ! - »
رودی ام  ةفرعم  عطتسأ  مل  يننإ  نولوقی  مث  بحلا ، سرامن  امنیح  ينغدغدت  كترظن  نإ  : » جردلا

«. ينھذب

.اھتقیرط فرعأ  يننإ  ھتاحفص ، نیب  اھعباصأ  دحأ  تعضو  باتك ، اھدی  يفو  يندراطت  نیلیإ  تناك 
ھنإ .ھب  يرابخإ  يرام  تدارأ  امب  قلزنی  اھناسل  عدت  ذئدعبو  ًاعتمم ، ًالاؤس  ھنظأ  ينإ  دقتعت  ام  ينلأستس 

تحولو .كلذك  اھنكلو  ةماّمن ، اھنإ  لوقأ  نلو  .ًالوأ  يھ  ينربخت  نأ  نیلیإل  ةبسنلاب  راصتنالا  نم  عون 



.نیعطاقتم نیعبصإب 

«. عمسی نل  كلملا  - »

«. يبأ ای  نكلو  - »

تقلغأو عمسی .» نل  كلملا  نأ  ينعأ  يننإو  برابور ، سواھتور  ةسنآ  ای  عمسی ، نل  كلملا  تلق  دقل  - »
نیح دالوألاب  قثأ  انأو ال  .اھتكحض  تعمسو  ھتعلق .» وھ  لجرلا  مامح  نإ  : » حیصأ انأو  فنعب  بابلا 

، ينقذ تقلحو  .يتثل  تیمدأ  ىتح  ةاشرفلاب  ينانسأو  رمحأ ، ىتح  يھجو  تكعدو  .يتاكن  نم  نوكحضی 
.ةروثلل نالعإك  يتنبا ، ھھركت  يذلا  نویبابلا  طابرو  ًافیظن  اًصیمق  تسبل  مث 

.اھتھجاو نیح  ربصلا  دافن  نم  قفخی  يرام  بلق  ناك 

!«. رمألا قدصت  نل  - »

«. يملكت .ثیجریب  نوأ  فیجویل  ویسم  - »

«. قالطإلا ىلع  يتاقیدص  فطلأ  يھ  يجرام  نإ  - »

!«. بیط ھنكلو  میدق  ربخ  اذھ  تام .» وكوكلا  عرتخا  يذلا  لجرلا  نإ  : » يلاتلاب دھشتسأس  يننإ  - »

«. انتلحرب مایقلا  نم  نكمتن  يكل  دالوألا  ىعرتس  اھنإ  اًدبأ ، رزحت  نل  كنإ  - »

.»؟ ةعدخ هذھ  لھ  - »

«. تضرع يتلا  يھ  لب  كلذ ، اھیلإ  بلطأ  مل  - »

«. ةیح اھنالكأیس  امھنإ  - »

يف لیللا  ةلیط  نوقبی  مث  دحألا ، موی  راطقلاب  كرویوین  ىلإ  امھذخأ  يونت  اھنإ  .اھب  نانونجم  امھنإ  لق  - »
قوف عفترت  يھو  ةمجن  نیسمخلا  تاذ  ةدیدجلا  ةیارلا  نودھاشی  نینثإلا  موی  يفو  اھل ، ةقیدص  ةقش 

«. ءىش لك  ...و  ضارعتسالا  نودھاشی  مث  رتنس ،) رلفكور  )

«. اذھ قیدصت  عیطتسأ  ال  - »

.»؟ ءيش لضفأ  وھ  كلذ  سیلأ  - »

.»؟ يترأف ای  كوتنوم ، شارحأ  يلإ  نحن  عرھنسو  .ادج  لضفألا  ھنإ  - »

«. لعفلاب ةفرغ  تزجحو  اینوفیلت  تلصتا  دقل  - »

«. ةحرفلاب ئلتمأ  يننأب  رعشأ  .رجفنأس  يننإ  .نایذھ  اذھ  - »

نأ ىرحألا  .اًدمجت  ثدحی  رابخألا  نم  ادج  ریثكلا  نكلو  لحملا ، عوضوم  اھغالبإ  يف  تركف  دق  تنك 



.شارحألا يف  نحنو  اھربخأو  رظتنأ 

«. ةنازخلا نم  يزمرقلا  ءىشلا  كلذ  ىفتخا  دقل  اباب ، : » خبطملا لخاد  ىلإ  ةقلزنم  نیلیإ  تءاجو 

«. ھیدیعت نأ  كناكمإب  كاھ ، .يبیج  يف  انھ  يعم  .يعم  ھنإ  - »

«. اًدبأ اًدیعب  هذخأن  الأ  انل  تلق  كنكلو  - »

«. توملا يھ  هذخأ  ةبوقعو  كلذ ، لوقأ  لازأ  الو  - »

نیتتبثم يرام  انیع  تناك  .سولجلا  ةفرغ  ىلإ  اھیدی  اتلك  يف  ھتلمح  مث  ةھارش ، نم  ءيشب  ھتفطتخاو 
.»؟ ناثیإ ای  ھتذخأ ، اذامل  : » تلاقو ةبآكو ، ضومغ  يف  َّيلع 

«. حلفأ دقو  .يتبیبح  ای  ظحلا ، بلجیل  - »



نماثلا ع لصفلا 
ًالالبإ رثكأ  ةنیمس  تارطق  .لعفت  نأ  اھل  يغبنی  املثم  ھیلوی ، نم  ثلاثلا  دحألا ، موی  يف  ءامسلا  ترطمأ 
لیلقب سحن  نحنو  اھسفن ، ىلع  ةمسقنملا  ةللبملا  رورملا  ةكرح  نادید  طسو  انقیرط  انققشو  .داتعملا  نم 
امدنعو اھحارس ، قلطأ  مث  صافقأ  يف  تبرت  رویطل  ثدحی  املثم  نوعئاض ، نوزجاع  اننأبو  ةمظعلا  نم 
ثیدحلا نطقلا  ةحئار  اھنم  حوفت  ةبصتنم ، سلجت  يرام  تناك  .فوخلا  انباصأ  اھباینأ  ةیرحلا  تزربأ 

.يكلا

.»؟ حرملاب نیرعشت  لھ  ةدیعس –  تنأ  لھ  - »

«. ينذأ يف  نری  وھو  دالوألا  توص  يلإ  تصنأ  لازأ  يننإ ال  - »

كلت امف  يرئاط ! ای  ریطلا ، يف  يعرشا  .ةدیعسلا  ةدحولا  كلذ ، يمست  اروبید  ةمعلا  تناك  .كلذ  ملعأ  - »
«. ةنیجسلا اھتیأ  ةحنجأ ، ىوس  كیفتك  ىلع  يتلا  ةلیوطلا  تابالقلا 

اذام ركفأل  ينإو  .دالوألا  توص  عمسأ  لازأ  ينكلو ال  بیط ، اذھ  : » يب ةقصتلم  تناكتسا  مث  تمستباو 
.»؟ نآلا نالعفی 

«. نحن ھلعفن  امیف  ریكفتلا  ادع  ام  ًابیرقت  ھینمخت  نأ  كنكمی  ام  لك  - »

«. اذھب اقح  نامتھی  امھف ال  .اًحیحص  كلذ  نظأ  - »

مویلا نأ  تفرع  لینلا ، نابعث  ای  تنأ  ينم ، ًابیرق  قلزنت  كتنیفس  تیأر  امنیح   ) .نذإ امھب  دتقنلف  - »
(«. قیرغإلا ةاعر  نم  دحاو  نم  ھشیع  ةمقل  ةلیللا  سویفاتكوأ  يدجتسیسو  .انموی 

ًافلاخم تالصاوملا  طسو  ًاعفدنم  وطخی  دقو  ھیمدق ، ئطاوم  ىلإ  طق  رظنی  نالآ ال  نإ  .قمحأل  كنإ  - »
«. رورم ةراشإ 

...اًھجوو ًابیط  ًابلق  اھل  نإ  ًانسح ، .ءاھوشلا  اھمدقب  نیلیإ  ةریغصلا  ةنیكسملا  كلذكو  .كلذ  فرعأ  - »
«. اھیمدق رتبیف  ام  صخش  اھبحی  دقو 

«. ًالاح لضفأ  يننأ  سحأ  لعفأ  نیح  يننإف  ًالیلق ، قلقلاب  رعشأ  ينعد  هوأ ! - »

تالامتحالا عیمج  ًاعم  بلقنس  لھ  نكلو  .كلذ  نم  لضفأ  مالكب  غاصی  ىنعملا  اذھ  عمسأ  مل  - »
.»؟ ةبعرملا

.»؟ دصقأ ام  فرعت  تنأ  - »

اھطخ يف  يرسی  ھنإ  .ةرسألا  ىلإ  ساسحإلا  اذھب  تیتأ  يتلا  ومسلا ، ةبحاص  ای  تنأ ، كنكلو  .لجأ  - »



«. ةریغصلا اھتاقلع  يف  بسحف ، يئاسنلا 

«. كنم رثكأ  ھلافطأ  بحی  دحأ  ال  - »

«. نابرظك ثیبخ  يننأل  صاخشأ ، ةرشع  بنذ  لداعی  يبنذ  - »

«. كبحأ انأو  - »

مترلا تابن  دمصی  فیك  يرظنا  بیئكلا ؟ كلذ  نیرتأ  .ھنسحتسأ  يذلا  جاعزنالا  عون  وھ  اذھ  نآلاو  - »
رطملا نإ  .ةبلص  ةریغص  جاومأ  ھنأكو  ھتحت  ھقیرط  لمرلا  قشی  فیكو  جنلخلا ، تابنو  يكوشلا 
ناكملا اذھ  نأ  اًمئاد  دقتعأ  تنك  .ةقیقر  ةبابض  لكش  ىلع  ةرشابم  ىلعأ  ىلإ  زفقی  مث  ضرألا  برضی 

نوكی نأ  دبال  ھنأ  نیردتأ  .بتكلا  تاحفص  ىلع  الإ  اًدبأ  امھتیأر  دق  نكأ  ملو  رومسكإ ، وأ  رومتراد  ھبشی 
.»؟ ةنوكسم ةعقبلا  هذھ  نأ  نیدقتعتأ  .مھنطو  يف  مھنأ  اوسحأ  دق  انھ  ىلإ  نوفید  نم  لوألا  نورجاھملا 

«. تنأ اھنكستسف  نكت ، مل  اذإ  - »

«. ھتدصق اذإ  الإ  اًظیرقت  يلوقت  الأ  بجی  - »

«. تفوركروم  » مسا لمحت  ھتحول  نإ  .يبناجلا  قیرطلا  ىلإ  علطت  .نآلا  ثیدحلا  اذھل  لاجم  ال  - »
يلزغملا عیفرلا  فرطلا  كلذب  قلعتی  امیف  فیطللا  ءيشلا  ناكو  ًالعف ، مسالا  كلذ  لمحت  ةحوللا  تناك 

انرتخاو .لحو  ةمث  كانھ  نوكی  الو  اھتبرت  يف  صوغی  رطملا  نأ  وھ  دنالیإ ، جنول  ةریزج  نم  لكشلا 
نكمی يذلا  عونلا  نمو  ةریطفك ، نایرط  ناشارف  اھبو  ةططخمو ، ةدیدج  ةیمدلا ، تیبك  ةفرغ  انسفنأل 

.اًدحاو اًشارف  ھلعج 

«. ةرسألا كلت  بحأ  يننإ ال  - »

نم ةلئاھ  تایمك   - ضیبأ ذیبن  يف  رومغملا  يوشملا  نیم  يربمج )  ) نم ءاشع  انلوانت  ةجزل ، ةمظع  يفو 
تنط ىتح  ءارغإ  يف  كاینوكلا  سوؤك  اھل  ألمأ  تذخأو  ناقلأتت ، يرام  ينیع  لعج  امم  ضیبألا - ذیبنلا 

ةجردلل اًرومخم  نكأ  مل  .حاتفملا  بقث  دجت  نأ  يھ  تعاطتساو  انتفرغ ، مقر  يھ  تركذتو  .انأ  يسأر 
.تدارأ ول  ينم  برھلا  اھتعاطتساب  ناك  ھنأ  دقتعأ  ينكلو  اھعم ، يقیرط  ذخأ  نم  ينعنمت  يتلا 

ردصت يھو  تمستباو  نمیألا  يعارذ  ىلع  ساعن  يف  اھسأر  تعضو  ةحارلا ، ىلإ  قوش  يفو  ذئدعبو ،
.ةتفاخ ةبئاثتم  ًاتاوصأ 

.»؟ كقلقی ام  كانھ  لھ  - »

«. يمانت نأ  لبق  نیملحت  تنأ  ةركف ! نم  اھل  ای  - »

تنأ لھ  .كقامعأ  يف  رودی  ام  ىلإ  لصوتلا  عیطتسأ  ال  ينكلو  يندعست ، يكل  اًدھاج  لمعت  كنإ  - »
.»؟ قلق

ىلوأ ىلع  ءرملا  اھیف  نوكی  يتلا  ةرتفلا  كلت  ایؤرلا ، ىلع  ةردقلا  اھیف  رفاوتت  ةیبرغ  ةرتف  نم  اھل  ای 



.مونلا تابتع 

تطقس دقو  ىواھتت  ءامسلا  نكلو  كلذ ، يرركت  نأ  كنم  دیرأ  ال  كلذ ؟ كنئمطی  لھ  .قلق  يننإ  لجأ ، - »
«. يلیذ ىلع  اھنم  ةعطق 

اھتحت نم  يعارذ  تبحسو  .ناب  ھلإلا  ةمسب  اھیتفش  ىلعو  بذع ، تابس  يف  تقرغتسا  دق  تناك 
ألألتو فقسلا ، نم  طقاستت  تاحس  ادع  امیف  ىضقنا  دق  رطملا  ناك  .نیتشارفلا  نیب  تفقو  مث  ھتصلخف ،
.ةیلاغلا يتبیبح  ای  ةدیعس ، اًمالحأ  : » ةریغصلا تارطقلا  نم  نویلب  يف  ھتروص  اًسكاع  ھعیبرت  يف  رمقلا 

«. انقوف ىواھتت  ءامسلا  يعدت  ال 

ةبراھلا بحسلا  لالخ  ھقیرط  قشی  داحلا  رمقلا  ةیؤر  تعطتسا  ينكلو  ةموعنلا ، غلاب  اًدراب  اًشارف  ناك 
، نیتنثالا يدی  عباصأ  تكبشو  .حبش  ةحیص  ھبشت  يتلا  قاولا  رئاط  ةخرص  تعمس  مث  .رحبلا  هاجت 

.بسحف ءایلوصاف  ةبح  ودعی  يلیذ  ىلع  طقس  ام  نكی  مل  .سكإ  كلملا  لیدب  وأ  ةھربل ، سكإ  كلملا  نكألف 

اھیف ةیبھذ ، ءارضخ  اھلك  ایندلا  تناك  تظقیتسا  نیحف  .ھتعمس  امل  دعر  يأ  ھبحصی  ءاج  رجفلا  نأ  ول 
، بطرلا لمرلا  بیثك  نم  ةرفص  اھبوشت  ةرمحو  سخرسلا  نم  بوحشو  جنلخلا ، تابن  ھثعبی  داوس 

ةرجش تماق  انلزنم  راوجبو  .ةقورطملا  ةضفلا  لثم  يسلطألا  طیحملا  قلأت  عساش  ریغ  دعب  ىلعو 
يدامر طخ  يف  جوامتت  ةداسو  اھنأك  ةمخض  رحب  ةشیشح  اھرذج  راوجب  تسرأ  ةیوتلم ، زوجع  نایدنس 

نحنم رمم  ةمث  دجوی  ناك  ةریغصلا ، ةرمعتسملا  نوكت  يتلا  ىمدلا  تویب  نیبو  .يؤلؤل  ضایب  ھبوشی 
.ءاذغلاب ًاعیمج  تویبلا  كلت  دمی  يذلا  رمحألا  دیمرقلاب  ىطغملا  ریبكلا  ىنبملا  ىلإ  يدؤی  ىصحلا  نم 

ماعطلا ةعاق  كلذك  دجوتو  دیربلا ، عباوطو  ایادھلاو ، دیربلا ، تاقاطبو  ةرادإلا ، بتكم  دجوی  ناك  انھو 
.انماعط لوانت  عیطتسن  ىمدلا  نحن  انك  ثیح  قرزألاب ، ةالحملا  اھدضانم  ةیطغأب 

رعش وذ  لجر  انیمسا ، اندیق  نیح  ھتظحال  دق  تنكو  .ام  ةمئاق  عجاری  ھتاباسح ، بتكم  يف  ریدملا  ناك 
ھیف ثعب  اذكھو  اًكتھتم ، اًصصلتم  ىلوألا  ةلھولا  نم  ودبی  ناكو  .ةقالح  ىلإ  جاتحت  املق  نقذو  شقلاك ،

ھحنمأل ھتجوزو » ثیمس  نوج   » مساب هرتفد  يف  عقوأ  تدك  ىتح  ةیفخ  انتھزن  نأب  لمألا  انحرم 
املثم ساسحلا  لیوطلا  ھفنأب  ىری  ھنأكو  ةقیقحلا ، يف  ادب  دقو  .ةئیطخلا  نع  ًاثحب  ممشتی  ناك  .رورسلا 

.دلخلا لعفی 

«. كحابص باط  : » ھل تلقو 

.»؟ اًدیج امتمن  لھ  : » ياوتسم ىلإ  ھفنأ  عفرو 

ىلإ راطفإلا  ماعط  اھیلع  ةینیص  لمحأ  نأ  عیطتسأ  تنك  ام  اذإ  لءاستأل  ينإ  .ماری  ام  ىلع  - »
«. يتجوز

«. فصنلاو ةعساتلا  ىلإ  فصنلاو  ةعباسلا  نم  بسحف  ماعطلا  ةعاق  يف  ھمدقن  اننإ  - »

«. ...يسفنب انأ  ھتلمح  ول  نكلو  - »



«. دعاوقلل فلاخم  اذھ  نإ  - »

لمأی ناك  ام  كلذ  نأل  ةلمجلا  هذھب  ھتفذق  دقو  انعضو .» ملعت  تنأ  ةرملا ؟ هذھ  اھفلاخن  نأ  عیطتسن  الأ  - »
.ھیف

سیلأ لجخلا ، نم  ءىشب  رعشت  اھنإ  : » ھفنأ دعتراو  هانیع  تدنت  دقف  .يل  ةیفاك  ةأفاكم  هرورس  ناكو 
.»؟ كلذك

«. عضولا نوكی  فیك  ملعت  تنأ  ًانسح ، - »

«. يھاطلا لوقیس  اذام  يردأ  ال  - »

يذلا لبجلا  ةمق  ىلع  هایإ  اًرظتنم  ھیمدق  فارطأ  ىلع  فقی  اًرالود  كانھ  نأ  هربخأو  ھنم ، بلطا  - »
«. بابضلا ھب  طیحی 

ةمخض ةینیص  لمحأ  تنك  راطفإلا  دعوم  يفو  .ةباذج  رالودلا  ةركف  نأ  دجوو  اینانوی ، يھاطلا  ناك 
تذخأ امنیب  يفیر ، دعقم  قوف  اھتعضو  مث  ىصحلاب ، ىطغملا  رمملا  يف  اھب  ریسأو  ةفشنمب ، ةاطغم 

.يكلملا يتبیبح  راطفإ  ىلع  ًالامج  يفضت  يكل  ةریغصلا ، ةیربلا  راھزألا  نم  ةبحص  فطتقأ 

ای هوأ ! هوأ ! ةوھق  ةحئار  مشأ  يننإ  : » تلاقو لاح  يأ  ىلع  اھینیع  تحتف  اھنكلو  ةظقیتسم ، تناك  اھلعل 
«. اًدبأ اھریبع  دقفت  يتلا ال  ةریغصلا  راھزألا  كلت  لك  راھزأو ، ...و  فیطل ، جوز  نم  ھل 

نم ةءاربو  ًابابش  رثكأ  ودبت  يھو  اھشارف ، يف  يرام  تدنتساو  ةیناث  ةوھق  انبرش  مث  انراطفإ ، انلوانت 
.اًدیج انمن  فیك  نع  مارتحا  يف  انم  لك  ملكتو  .اھتنبا 

«. ًاعم ةحرفمو  ةنزحم  ءابنأ  يدلف  كسفن ، يحیرأ  : » ةبسانملا يتظحل  تناح  دقل 

.»؟ طیحملا تیرتشا  لھ  بیط ! - »

«. لكشم يف  وللورام  نإ  - »

.»؟ اذام - »

«. لوخدلاب اًحیرصت  بلطی  نأ  نود  دیعب  دمأ  ذنم  اكیرمأ  ىلإ  ءاج  دقل  - »

.»؟ اذام مث  ًانسح –  - »

«. دالبلا ةرداغم  نآلا  ھنم  نوبلطی  مھو  - »

.»؟ اًدورطم - »

«. لجأ - »

«. عیظف كلذ  نكلو  - »



«. ًافیطل اًرمأ  سیل  ھنإ  - »

.»؟ لعفتس اذام  لعفتس ؟ اذامو  - »

لیحی نأ  بجی  .كدوقن  اھنأل  هایإ ؛ كعاب  ىرحألاب  وأ  لحملا ، ينعاب  دقف  .بعللا  تقو  ىھتنا  دقل  - »
«. رالود فلآ  ةثالث  لباقم  هایإ  ينحنم  دقف  اذلو  ينبحی ، وھو  لام  ىلإ  ھتاكلتمم 

.»؟ لحملا كلتمت  كنأ  ينعتأ  ...ينعتأ  .عیظف  كلذ  نكلو  - »

«. لجأ - »

!«. ًافظوم دعت  مل  .ًافظوم  دعت  مل  كنإ  - »

، ھلك اھردص  ألمت  تناك  ةمخض  تارفز  يف  تكب ، مث  دئاسولا ، نیب  لفسأ  ىلإ  اھھجوو  تجرحدتو 
.ھقنع نع  دیقلا  مطحتی  نیح  دبعلا  لعفی  نأ  لمتحی  املثم 

تلسغو تغرف  نیحو  .تدعتسا  ىتح  سمشلا  تحت  تسلجو  ةردحنملا ، خوكلا  ةھجاو  ىلإ  تجرخ 
، لبق يذ  نع  ةفلتخم  تناك  .َّيلع  تدانو  بابلا  تحتف  اھتمانم ، تدتراو  اھرعش  تطشمو  اھھجو 

عفرت نأ  تعاطتساو  اھقنع ، ةعافترا  ھتلاق  دقف  كلذ ، لوقت  نأ  اھیلع  ناك  امو  ةفلتخم ، اًمئاد  ىقبتسو 
.ةداسلا ةقبط  ىلإ  ىرخأ  ةرم  اندع  دقل  .ًایلاع  اھسأر 

.»؟ وللورام رتسملا  ةدعاسمل  ءيش  يأ  لعفن  نأ  عیطتسن  الأ  - »

«. عیطتسن الأ  ىشخأ  - »

.»؟ رمألا فشتكا  يذلا  نم  اذھ ؟ ثدح  فیك  - »

«. يردأ ال  - »

.»؟ عضولا لبقتی  فیك  .ھب  كلذ  اولعفی  نأ  مھیلع  يغبنی  ناك  ام  .بیط  لجر  ھنإ  - »

«. سفن ةزعو  ءایربكب  - »

، ةقلأتم ةریغص  تافدص  انطقتلاو  لامرلا ، قوف  انسلجو  لعفن ، نأ  اندتعا  املثم  ئطاشلا  ىلع  انیشمت 
نع ةیعیبطلا ، ءایشألا  نع  يدیلقت  بجعت  يف  انثدحتو  لعفن ، نأ  انل  يغبنی  امك  رخآلل ، انم  لك  اھارأو 
انیلع عمستی  ناك  قلاخلا  نأكو  اھترارح ، نم  حیرلا  بطرت  يتلا  سمشلاو  ءوضلاو ، ءاوھلاو ، رحبلا ،

.انیناھت ىقلتیل 

ةفلتخملا ةرظنلا  ىرتل  دیدجلا ، اھعضوب  اھتیب  ىلإ  ةدوعلا  تدارأ  اھنأ  دقتعأو  .اھمامتھا  يرام  تدقفو 
يلوھ يرام   » دعب دعت  مل  اھنأ  نظأو  ياھ .»  » عراش يف  ایاحتلا  ةمغن  ریغو  ةوسنلا ، نویع  يف 

َّيلع ناكو  .اًدبأ  كلذك  لظتسو  يلوھ  نالآ  ناثیإ  زسم  تحبصأ  دقل  ادج .» اًریثك  لمعت  يتلا  ةنیكسملا ،
ةیقیقحلا تافدصلا  نكلو  هرجأ ، اًعوفدمو  اًططخم  ناك  ھنأل  مویلا  تضقو  .ةناكملا  كلت  اھل  ظفحأ  نأ 



.ةقلأتملا ةمداقلا  اھمایأ  تناك  امنإ  اھصحفتتو  اھبلقت  تناك  يتلا 

اھزكرم نم  اھتقثو  يرام  كولس  بیخ  ثیح  ءاقرزلا ، تاعبرملا  تاذ  ماعطلا  ةعاق  يف  انئاذغ  انلوانت 
ریبك حرف  يف  دعتری  ناك  يذلا  اھلصفم  نم  تعلخنا  دق  ةساسحلا  ھفنأ  تناك  .لوم  رتسم  لمأ  اھتناكمو ،
كانھ نأ  ررقیل  انتصنم  ىلإ  ءىجملل  رطضا  نیح  ھمھو  مطحت  لمتكاو  .ةئیطخلا  ةحئار  مشی  نیح 

.يلوھ ةدیسلل  ةینوفیلت  ةملاكم 

.»؟ انھ اننأ  فرعی  يذلا  نم  - »

، ھیمدق ئطاوم  ىلإ  رظنی  ھنإ ال  مشعتأ  هآ ! .دالوألا  لجأ  نم  اھربخأ  نأ  َّيلع  ناك  .ًاعبط  يجرام ، - »
.»؟ ملعت امك 

«. عیطتست نل  .اًدبأ  زرحت  نل   » .ةمجنك دعترت  يھو  تداعو 

«. بیط ربخ  ھنإ  زرحأ  نأ  عیطتسأ  - »

اھنأ اھتوص  نم  فرعأ  نأ  تعطتساو  عایذملا ؟ ىلإ  تعتمتسا  لھ  رابخألا ؟ تعمس  لھ  : » تلاق دقل  - »
«. ةئیس اًرابخأ  تسیل 

.»؟ اھب كل  اھتلاق  يتلا  ةیفیكلا  ىلإ  كلذ  دعب  يدوعت  مث  اھیلوقت ، نأ  كعسی  الأ  - »

«. اھقیدصت ينعسی  ال  - »

.»؟ اھقیدصت لواحأ  ينیعدت  نأ  كنكمی  الأ  - »

«. فرشلا ةبترمب  نالآ  زاف  دقل  - »

!«. ّيلع َيُِضق  نالآ ؟ اذام ؟ - »

«. اھلك دالبلا  ىلع  لاقملا  ةقباسم  يف  فرشلا  ةبترمب  زاف  دقل  - »

!«. الك - »

عیطتست لھ  .نویزفیلتلا  يف  رھظیسو  ةزئاج ، ةعاسو  فرشلا ، ةبترمب  اوزاف  بسحف  ةسمخ  .زاف  لب  - »
«. ةرسألا يف  ریھاشملا  دحأ  اذھ ؟ قیدصت 

بحملا ھبلق  نإ  لثمم ! نم  ھل  ای  ًاعنطصم ؟ ناك  ءابغلا  كلذ  لك  نأ  نینعتأ  .قیدصتلا  عیطتسأ  ال  - »
«. ًاقالطإ ضرألا  ىلع  فذقی  مل  دیحولا 

اوزاف اھلمكأب  ةدحتملا  تایالولا  يف  ةیبص  ةسمخ  نم  دحاو  اندلو  نأ  يف  بسحف  ركف  لب  .لزھت  ال  - »
«. نویزفیلتلا يف  روھظلابو  فرشلا ، ةبترمب 

«. تقولا اھتطاسوب  ددحی  نأ  عیطتسی  لھ  بجعأل  ينإ  ةزئاج ! ةعاسو  - »



«. كنبا نم  راغت  كنأ  سانلا  دقتعیسف  رخستس ، تنك  اذإ  ناثیإ ، - »

رواھنزیإ لارنجلا  ىوتسم  ىلإ  لصی  داكی  رثنلا  يف  ھبولسأ  نأ  دقتعأ  تنك  .بسحف  لوھذم  يننإ  - »
«. ةباتكلا ىلع  هدعاسی  ناطیش  نالآل  سیلو 

يفخلا كبولسأ  ھنإ  .مھدسفت  يذلا  تنأ  كنكلو  مھردق ، نم  طحلاب  ىلستت  تنأ  .ناثیإ  ای  كفرعأ ، يننإ  - »
.»؟ ھتلاقم ةباتك  يف  ھتنواع  لھ  فرعأ ، نأ  دیرأ  ينإو  .بسحف 

«. اھارأ ىتح  ينعدی  مل  ھنإ  ھتنواع ! - »

«. ھل اھتبتك  كنأل  ككلمتی  رورغلا  ةیؤر  يف  ةبغار  نكأ  مل  .ماری  ام  ىلع  رمألاف  نذإ  ًانسح ، - »

.انبلص نم  نیذلا  انئانبأ  نع  ریثكلا  ملعن  اننأ ال  راھظإ  ىلإ  ھجتی  ھنإ  .رمألا  مھفأ  نأ  عیطتسأ  يننإ ال  - »
.»؟ رمألا نیلیإ  لبقتت  فیكو 

، ملكتت نأ  داكلاب  تعاطتسا  ثیحب  لاعفنالا  ةیاغ  يف  يجرام  تناك  دقل  .سوواطلاك  ًاعبط ، ةوھزم  - »
سیل ھنأ  كردت  الأ  نویزفیلتلا ، يف  رھظیس  ھنإ  ...نویزفیلتلاو  ھعم ، تاثداحم  ءارجإ  دیرت  فحصلا  نإ 

يف ریھاشملا  دحأ  .اھزاھج  يف  ھتیؤر  عیطتسن  اننإ  لوقت  يجرامو  ھیف ؟ هدھاشنل  زاھج  ىتح  انیدل 
«. نویزفیلت انیدل  نوكی  نأ  يغبنی  ناثیإ ، ةلئاعلا !

لاسرإب نیرمأت  ال  اذامل  وأ  دحاو  ءارش  وھ  دغلا ! حابص  لعفأ  ام  لوأ  نوكیس  .دحاو  يرتشنس  - »
.»؟ دحاو

روصتت نأ  عیطتست  لھ  .اًمامت  تیسن  لحملا ، كلتمن  اننأ  تیسن  دق  تنك  ناثیإ ! ای  اقح  كلذ  عیطتسنأ  - »
!«. ریھاشملا دحأ  ھنإ  اذھ ؟ ای 

«. ھعم ةایحلا  عیطتسن  نأ  لمآ  - »

ةنماثلا ةقیقدلاو  ةعباسلا  راطق  يف  نوتآ  مھنإ  .ةدوعلا  يف  عرشن  نأ  يغبنی  .ھمویب  عتمتسی  ھعد  - »
«. ھلابقتسا نم  عونك  كانھ ، نوكن  نأ  يغبنی  ملعت  امكو  .ةرشع 

«. ةریطف زبخنو  - »

«. كلذ لعفأس  - »

«. ةنیزلا قاروأ  قلعنو  - »

.»؟ كلذك سیلأ  ءىند ، دسحب  رعشت  كنإ ال  - »

«. ھلك تیبلا  لمشی  نأ  ىلع  ًاعئار ، ًائیش  نوكی  ةنیزلا  قرو  نأ  دقتعأ  .ذوخأم  يننإ  .الك  - »

ھكرتن مث  فرعن  اننأب ال  رھاظتن  مل ال  يجرام  تلاق  دقل  .ًایھابت  كلذ  ودبیسف  .ھجراخ  سیل  نكلو  - »
.»؟ انربخی



تیبلا ىلإ  دوعی  نأ  يغبنی  لب  الك ، .رمألل  لفحن  مل  اننأكو  ھل  ودبیسو  .لجخی  دقف  .قفاوأ  ال  انأ  - »
ًاباعلأ ھل  يرتشأسف  حوتفم ، لحم  ةمث  كانھ  ناك  اذإو  .ةكعك  مث  رصنلا  تاحیصو  لیلھتلا  ھلبقتسیل 

«. ةیران

«. ..قیرطلا يبناج  ىلع  يتلا  كاشكألا  نإ  - »

«. ءيش ةمث  اھب  ىقب  دق  ناك  اذإ  تیبلا ، ىلإ  انتدوع  قیرط  يف  كلذ  لعفنس  .ًاعبط  - »

ناك نم  .ریھاشملا  دحأ  نالآو  لحملا ، كلتمت  تنأ   » .ةالص ولتت  اھنأكو  ةظحل  اھسأر  يرام  تضفخ 
نأ يغبنی  .تیبلل  ةدوعلا  يف  عرشن  نأ  يغبنی  ناثیإ ، ةدحاو ؟ ةرم  ثدحی  نأ  نكمی  ناك  كلذ  لك  نأ  نظی 

.»؟ ةروصلا كلتب  دبت  َمِل  .نوتأی  نیح  كانھ  نوكن 

يتلاك ةدعر  َّيف  ثعبی  اذھو  صخش ، يأ  نع  ھفرعن  ام  لقأ  ام  ةجوم ، ھنأكو  رمألا  َّيلع  فحز  دقل  - »
ترعش جاھتبالا ، نم  ًالدب  يننأ  دالیملا ، دیع  لافتحا  ءانثأ  يف  ركذأو  .ءامدلا  ةصاصم  تاقریلا  اھثعبت 

(«. شملا  ) ةرارمك ةرارمب 

.»؟ شملا وھ  امو  - »

.«wecshmez ةملك قطنت  ةمیظعلا  اروبید  ةمعلا  تعمس  نیح  ينذأ  ىلإ  ءاج  يذلا  عقولا  ھنإ  - »

.»؟ ةملكلا كلت  امو  - »

«. كربق ىلع  ىعست  ةزوإ  كانھ  - »

.اھلك انتایح  يف  موی  نسحأ  اذھ  نأ  دقتعأ  يننإف  .كلذ  يف  ىدامتت  ال  ًانسح ، اذكھ ! رمألاف  نذإ  هوأ ! - »
(. شم  ) كحضم مسا  ھنإ  .كلت  كترارم  اًدیعب  درطا  نآلاو  .كلذب  فرتعن  الأ  لیمجلل  ًاناركن  نوكیسو 

«. انتایجاح دعأسو  .باسحلا  عفدتلف 

: لوم رتسملا  تلأسو  .يطلا  مكحم  ریغص  عبرم  لكش  ىلع  تیوط  يتلا  دوقنلا  نم  ةروتافلا  تعفدو 
.»؟ ایادھلا مسق  يف  ةیران  باعلأ  يأ  كیدل  تیقب  لھ  »

.»؟ دیرت مك  .يذ  يھ  اھ  ..ىرأس  .كلذ  نظأ  - »

«. ریھاشملا دحأ  اننبا  راص  دقف  كیدل ، ام  لك  : » تلقف

.»؟ ریھاشملا عون  يأو  اقح ؟ - »

«. بسحف ةرھشلا  نم  دحاو  عون  دجوی  - »

.»؟ لیبقلا كاذ  نم  ًائیش  وأ  كرالك  كید  لثم  يف  دصقتأ  - »

«. رجنیلید وأ  نامسیشت  ةرھش  وأ  - »



«. حزمت كنإ  - »

«. نویزفیلتلا يف  رھظیسو  - »

.»؟ ىتم ةطحم ؟ يأ  يف  - »

«. دعب يردأ  يننإ ال  - »

.»؟ ھمسا ام  .كلذ  بقرتأس  - »

«. نالآ ىعدی  ھنإ  يلوھ –  نالآ  ناثیإ  .ھلمحأ  يذلا  مسالا  سفن  - »

«. اننیب نالآ  زسملاو  تنأ  كدوجو  انفرش  دقل  ًانسح ، - »

«. يلوھ زسملا  - »

ًابلط ناكملا  اذھ  ىلإ  نوتأی  مھنإ  .ریھاشملا  نم  ریثك  انھ  ماقأ  دقل  .ىرخأ  ةرم  ایتأت  نأ  مشعتأ  .ًاعبط  - »
«. ءودھلل

ةیح طسو  تیبلا  ىلإ  نیھجتم  يبھذلا  قیرطلا  ىلع  ریسن  نحنو  ةوھزم ، ةبصتنم  يرام  تسلج 
.ةئلألتملا ةئیطبلا  تالصاوملا 

«. ةئاملا ىلع  دیزی  ام  ھیف  ةیرانلا ، باعلألا  نم  ًالماك  ًاقودنص  ترضحأ  دقل  - »

«. دعب ركیب  لآ  داع  لھ  لءاستأل  ينإ  .يزیزع  ای  كتعیبط ، ىلإ  نوكت  ام  برقأ  نآلا  ترص  دقل  - »

 



عساتلا ع لصفلا 
.دحأ مادعإب  رمأی  ملو  مقتنی ، ملف  .انیلع  فطعلاو  باصعألا  ءودھ  ھكلمت  دقو  ًانسح ، ينبا  كلسم  ناك 
غلابم عضاوت  وأ  رورغ  نود  ھل ، قح  ھنأ  ىلع  ءانث ، نم  ھیلع  انغبسأ  امو  فرش  نم  ھب  يظح  ام  لبقتو 
ةئاملا ةیرانلا  باعلألا  زیزأ  قلطنی  نأ  لبق  ھعایذم  رادأ  مث  سولجلا  ةرجح  يف  هدعقم  ىلإ  مدقتو  .ھیف 
ةمظعلا لبقتی  ایبص  طق  رأ  ملو  .انبونذ  انل  رفغ  دق  ھنأ  حضاولا  نم  ناك  .ءادوس  يصع  ىلإ  لیحتستو 

.ھنم رثكأ  ةسایكب 

ناك مكف  اًشھدم ، اًرمأ  ءامسلا  نانع  ىلإ  لھسلا  نالآ  ءاقترا  ناك  اذإف  .بئاجعلا  ةلیل  ةقیقحلا  يف  تناك 
ةیرابجإلا ةقیقدلا  ةظحالملا  نم  تاونس  عضب  ينتأبنأ  دقف  .ةشھدلل  ةراثإ  رثكأ  نیلیإ  ىدل  لعفلا  در 

ةمظع نم  اھب  للقت  ام  ةلیسو  نع  لعفلاب  ثحبتس  اھنأو  اھرمدیو ، اھقحسیس  دسحلا  نأ  نیلیإ ، ةسنآلل 
اوناك فیك  انتربخأ  يتلا  يھ  نیلیإ  تناك  .اھیخأب  ةیفتحملا  يھ  تناك  دقف  ينظ ، تبیخ  اھنكلو  .اھیخأ 

 - نودھاشی مھو  ةرحاس ، ةیسمأ  ءاضق  دعب  نیتسلاو  عباسلا  عراشلا  يف  عقت  ةقینأ  ةقش  يف  نوسلجی 
تناكو .نالآ  زوف  ربخ  نلعأ  نیح  سإ ، يب  .يس  نویزفیلت  ةطحم  يف  ةریخألا  ءابنألا  ةرشن  اًضرع –
ثیحب مھیلع  ةشھدلا  تلوتسا  فیكو  مھتلاح ، تناك  فیكو  اھتعاس ، هولاق  ام  درس  تداعأ  يتلا  يھ  نیلیإ 
نیلیإ تناك  امنیب  هراكفأب ، ًایئان  ًانكاس  نالآ  سلجو  .ةشیر  نم  ةعفدب  اًضرأ  مھحرطت  نأ  كعسو  يف  ناك 

يفو نوتصنیو ، نییالملا  ھیلإ  علطتی  امنی  ھلاقم  أرقیس  فیكو  نیرخآلا ، ةعبرألا  عم  رھظیس  فیك  يكحت 
ىلإ تعلطت  .اھتداعس  نع  منی  جاجدلا  قیقنك  ًاتوص  ردصت  يرام  تناك  ثیدحلا  نع  اھفقوت  تارتف 

ةفرغلا ىلإ  للستو  .علاطلل  اھتءارق  ءانثأ  يف  لعفت  املثم  اھراكفأ  يف  ةقرغتسم  تناك  تنھ ، جنای  يجرام 
.ملظم نوكس 

«. ناكملاب نم  لكل  ةجلثملا  ةعجلا  میدقت  يعدتست  ةبسانملا  هذھف  .انل  رفم  ال  : » تلق

«. ناخدلاك ةجراخو  ةلخاد  لسنت  اھنإ  نیلیإ ؟ نیأ  .نیلیإ  اھرضحتس  - »

«. بھذأ نأ  يغبنیو  ھترسأ ، ةلفح  هذھ  : » تلاقو ةیبصع ، يف  تنھ  جنای  يجرام  تفقو 

.»؟ نیلیإ تبھذ  نیأ  .يجرام  ای  اھنم ، ءزج  كنكلو  - »

«. يزجع يف  بعتلا  نم  لیلقب  رعشأ  يننأب  حیرصتلا  ىلإ  يرام  ای  ينیرطضت  ال  - »

اًدبأ يروصتت  نل  ةدیج ، ةحار  نحن  انلن  دقو  .كلذ  ىسنأ  اًمئاد  ينكلو  .يتزیزع  ای  ًالعف ، ةبعتم  كنإ  - »
«. كیلإ عجری  لضفلاو  انلن ، ةحارلا  نم  طسق  يأ 

«. ھلعف نع  رخأتأل  نكأ  ملو  كلذ ، لعفأ  نأ  تببحأ  دقل  - »

.جراخلا ىلإ  تعرھ  مث  نالآ ، ركشو  انركش  تلبقتف  ةعرسبو ، لب  فارصنالا ، دیرت  تناك 



«. لحملا رمأب  اھربخن  مل  : » ءودھب يرام  تلاق 

.»؟ نیلیإ تبھذ  نیأ  .ھقح  اذھو  ةداعسلا » بحاص   » لافتحا ىلع  اًوطس  نوكیس  ھنأل  كلذ ، نم  كعد  - »

ای اًمیظع  اًموی  ناك  دقل  .باوص  ىلع  تنأو  يزیزع ، ای  دیدس ، ریكفت  كلذ  .مانتل  تبھذ  : » يرام تلاقف 
«. شارفلل كباھذ  تقو  ناح  دقو  .نالآ 

«. ًالیلق انھ  سلجأس  يننظأ  : » ةقر يف  نالآ  لاقو 

«. ةحارلل جاتحم  كنكلو  - »

«. حیرتسم يننإ  - »

.ةدعاسملا ةبلاط  ّيلإ  يرام  ترظنو 

نأ عیطتسن  اننأ  امك  ًابرض ، ھعبشأ  نأ  يعسوب  .لاجرلا  رھوج  اھیف  ربتخی  يتلا  تارتفلا  يھ  هذھ  - »
«. انیلع ىتح  هراصتنا  سرامی  ھعدن 

«. ةحارلل جاتحم  وھو  .اًریغص  ایبص  نوكی  نأ  ودعی  ةقیقحلا ال  يف  ھنكلو  - »

«. اھنم ةدحاو  تسیل  ةحارلا  نكلو  ءایشألا ، نم  دیدعل  جاتحم  ھنإ  - »

«. ةحارلا ىلإ  نوجاتحی  لافطألا  نأ  فرعی  ئرما  لك  - »

ًالفط طق  تفرع  لھ  .أطخلا  ىلإ  رومألا  برقأ  بلاغلا  يف  يھ  ئرما ، لك  اھفرعی  يتلا  رومألا  نإ  - »
ىكذأ مھف  لافطألا  امأ  .ببسلا  اذھب  نوتومی  نیذلا  مھ  بسحف  نوغلابلا  الك ، دئازلا ؟ لمعلا  نم  تام 

«. ةحارلل نوجاتحی  امدنع  نوحیرتسی  مھو  .كلذ  اولعفی  نأ  نم  اًریثك 

«. لیللا فصتنم  دعب  تقولا  نكلو  - »

«. ةسداسلا يف  نیظقیتسم  نوكنسف  انأو  تنأ  امأ  .دغلا  رھظ  ىتح  مانیسو  يتزیزع ، ای  كلذك  ھنإ  - »

.»؟ انھ اًسلاج  ھكرتتو  كشارف  ىلإ  يوأتس  كنأ  ينعتأ  - »

«. هانبجنأ اننأل  انم  ماقتنالا  ىلإ  ةجاح  يف  ھنإ  - »

.»؟ ماقتنا يأ  .ملكتت  ءيش  يأ  نع  ىردأ  ال  - »

«. ككلمتی ذخأ  بضغلا  نأل  ةدھاعم ، كعم  دقعأ  نأ  يدوب  - »

«. ككلمتی ءابغلا  ذخأ  دقف  .كلذكل  ينإو  - »

ىلإ للستی  مل  اذإ  ًاتنس ، نینامثو  اًرالود  نیرشعو  ةتسو  ةئامنامثو  ًانویلم  نیعبرأو  ةعبس  كل  عفدأس  - »
«. شارفلل انباھذ  نم  ةعاس  فصن  لالخ  ھعدخم 



ھل انینمت  نأ  دعب  ةقیقد  نوثالثو  سمخ  تضقنا  دقف  .اھل  عفدأ  نأ  َّيلع  يغبنیو  ناھرلا ، ترسخ  ًانسح ،
.ریھشلا اننبا  مادقأ  تحت  ملسلا  رص  نیح  ةدیعس ، ةلیل 

يف لیللا  ءاضقل  اھسفن  تأیھ  دق  تناك  باوص .» ىلع  نوكت  امدنع  كھركأ  ينإ  : » يرام تلاقو 
.ءاغصإلا

«. هركذأ ام  طبضلاب  اذھو  .قئاقد  سمخب  ناھرلا  ترسخ  دقف  .يتزیزع  ای  باوص ، ىلع  نكأ  مل  - »

بقرأ تنك  .انأ  اھتعمس  املثم  جردلا ، ةطباھ  للستت  يھو  نیلیإ  عمست  ملو  .مونلا  يف  تقرغتسا  ذئنیح 
حاتفملا ةكت )  ) تعمس ينأل  ةبقارملا ، هذھ  عباتأ  مل  ينكلو  .مالظلا  يف  كرحتت  يھو  ءارمحلا  طقنلا 

.اھتمیزع ذحشب  موقت  يتنبا  نأ  تفرعف  بالودلا ، لفق  يف  رودی  وھو  ةتفاخلا  يساحنلا 

ناطبقلا ناك  .اھیلع  ينیع  تزكر  نیح  ةبراھ  تَّلو  مث  كانھو  انھ  تعفدناف  .ءارمحلا  يطقن  تطشن 
لاحك ھلاح  سیلف  .ةمایقلا  دیع  ذنم  ًانسح  ...ذنم  ةحضاو  ةروصب  يل  رھظی  مل  وھف  .ينبنجتی  زوجعلا 

يل رھظی  زوجعلا ال  ناطبقلا  نأ  ًالعف  ھفرعأ  يذلا  نكلو  ءامسلا –» يف  انالعأ  ةنئاكلا   –» تیراھ ةمعلا 
عم ةیصخشلا  يتاقالع  رابتخا  نم  عون  كلذو  .يسفن  عم  قافو  ىلع  نوكأ  نیح ال  ةحضاو  ةروصب 

.يسفن

ينصخی يذلا  بناجلا  قوف  اًدیعب  دسجلا ، بلصتم  اًددمم  تیقلتسا  .روھظلا  ىلع  ھتربجأ  ةلیللا  هذھ  يفو 
ىلع يتضبق  تممضو  كفلاو ، ةبقرلا  تالضع  ةصاخو  يمسج ، يف  ةلضع  لك  تددشو  شارفلا ، نم 

نیینحملا ھیفتكو  كئاشلا ، ضیبألا  ھبراشو  نیتقیضلا ، نیتدرابلا  ھینیعب  روھظلا ، ىلع  ھتربجأو  يتدعم 
ھتلعج يننإ  لب  .ةوقلا  كلت  لمعتسا  ھنأو  مسجلا ، يوق  ًالجر  ام  اًموی  ناك  ھنأ  ىلع  لدی  امم  مامألا  ىلإ 
ةعبقلا كلت  نیلیبھ ، نع  جتانلا  يبھذلا  ه »  » فرحو ةعماللا  ةریصقلا  ةفاحلا  تاذ  ءاقرزلا  ھتعبق  يدتری 
میدقلا ءانیملا  روس  ىلع  ھتسلجأو  رضحی ، ھتلعج  ينكلو  زوجعلا ، عنمتو  .اھیدتری  ام  اًردان  ناك  يتلا 

نیتمومضملا ھیدی  تبثو  فصرلا ، ةراجح  نم  ةموك  قوف  مزحب  ھتسلجأ  ناكملا ، نم  برقلاب  مدھملا 
.ًالیف عرصت  نأ  اصعلا  هذھل  نكمملا  نم  ناك  .توحلا  بان  نم  ةعونصملا  هاصع  ةضبق  ىلع 

ةیقیقح ةیھارك  نع  ثحبأ  ينإ  ملؤم ، كلذو  كاردإلاو  ىسألا  ينكلمت  دقف  .ھھركأ  ءيشل  جاتحم  ينإ  - »
«. ملألا ةرارح  ينم  عزتنت 

نوكیو لمعلل  زفقت  يھو  لصفم ، حضاو  دحاو  رثأب  أدبأ  .بصخملا  ضیبلاب  ةئیلم  ةكمس  ةركاذلا 
.يئامنیس طیرش  لثم  فلخلا  ىلإو  مامألا  ىلإ  ریست  نأ  لمعلا – أدبت  املاح   – اھعسوب

، جاومألا زجاح  فلخ  ةثلاثلا  ةرخصلا  نم  اطخ  ذخ  : » ًالئاق هاصعب  راشأو  زوجعلا ، ناطبقلا  كرحت 
ىلع ةرقتسم  اھنم ، ىقبت  ام  وأ  اھدجتس ، ذئنیحو  دملا ، عافترا  ةعاس  تنیوب » يتروب   » فرط عم  هدمو 

«. طخلا كلذ  نم  يرحب  لباك  فصن  ةدعبم 

.»؟ يدیس ای  يرحب  لباك  فصن  لوط  امو  - »

.باسنملا دملا  عم  حجرأتت  تكرتو  اھیسارم  تقلأ  دق  تناك  .عبطلاب  خسرف  ةئام  فصن  ھلوط ؟ ام  - »



ئطاشلا ىلع  تنكو  .ةغراف  اھب  يتلا  تیزلا  لیمارب  فصنو  نیتسوحنم ، نیتنس  لاحلا  كلت  ىلع  تلظو 
ةعاس اننأكو  ةدلبلا  تءاضأ  تیزلا ، قرتحا  امدنعو  .لیللا  فصتنم  يلاوح  رانلا  اھیف  تبش  نیح 

«. تنیوب ىربسوأ   » ىتح رحبلا  حطس  ىلع  يفاطلا  تیزلا  عم  اًدیعب  دتمت  بھللا  ةنسلأ  تناكو  ةریھظلا ،
اھؤزج قرتحا  ةعاس  لالخو  .نفسلا  ضاوحأ  قرحت  نأ  ةیشخ  ئطاشلا  ىلإ  اھبحس  انعسوب  نكی  ملو 

اتناك دقف  نیتمیلس ؛ ةیوناثلاو  ةیسیئرلا  اھاتدعاق  نآلا  دقرت  ءاملا ، تحت  كانھو  .ءاملا  حطس  ولعی  يذلا 
«. اًضیأ اھایاوز  تناك  كلذكو  رتلش ، ةریزج  نم  عوطقملا  ركبلا  طولبلا  بشخ  نم  نیتعونصم 

.»؟ قیرحلا أدب  فیكو  - »

«. ئطاشلا ىلع  تنك  دقو  .أدب  ھنأ  اًدبأ  دقتعأ  مل  - »

.»؟ اھقرح يف  بغری  ناك  يذلا  نمو  - »

«. ًاعبط اھباحصأ  - »

«. اھبحاص تنك  كنكلو  - »

فیك ىرأ  نأ  بحأ  باشخألا ، كلت  ىرأ  نأ  بحأ  ينإ  .اھقرح  يعسوب  نكی  ملو  .اھفصن  كلمأ  تنك  - »
«. نآلا اھلاح  راص 

«. ناطبقلا يدیس  ای  نآلا ، فارصنالا  عیطتست  - »

«. ةیھاركلا كیف  ثعبیل  لیزھ  عزاو  كلذ  نكل  - »

نم طخ  ىلع  كلجأ ، نم  كلذ  لعفأس  .ينتغأ  املاح  ةدعاقلا ، كلت  عفرأس  .ءىش  نم ال  لضفأ  ھنإ  - »
.اًمئان نكأ  مل  كلذ .» دعب  اًخسرف  نوسمخ  مث  دملا ، عافترا  ةعاس  تنیوب » يتروب   » ىتح ةثلاثلا  ةرخصلا 

، يشالتلا نم  زوجعلا  ناطبقلا  عنمأ  يك  يتدعم ، ىلع  نیتطغاض  نیتبلصتم  يادعاسو  ياتضبق  تناك 
.مونلا يناوط  يضمی  ھتكرت  نیح  نكلو 

رومألا ھیلإ  لوؤتس  امو  تناك  فیك  هوربخیف  مالحألا  يرسفم  يعدتسی  اًملح ، ىری  نیح  نوعرف  ناك 
ىلإ ھب  بھذیو  اًملح ، انضعب  ىری  امدنع  امأ  .ةكلمملا  ناك  ھسفن  وھ  ھنأل  ًاباوص  كلذ  ناكو  .ةكلمملا  يف 
رسفم ىلإ  جتحی  مل  اًملح  تیأر  دقو  .انسفنأ  نطو  دودح  يف  رومألا  ریس  نع  انربخی  ھنإف  مالحأ ، رسفم 
فصن عیضأ  ٍذئدعبو  رحسلاب ، الو  ةءوبنلاب  نموأ  ال  نییرصعلا – سانلا  ةیبلاغ  لثم   – يننإو .مالحأ 

.ھتسرامم يف  يتقو 

هللا نم  صتقی  يك  دحلم  ھنأ  نلعأف  ھتشحوو ، ھتایونعم  طوبھب  روعش  نالآ  باتنا  عیبرلا  لصف  يف 
ریسی الأو  لوزنلل ، لیبس  ھمامأ  نوكی  نلف  الإو  ةرجش ، عذج  دعصی  الأ  نذإ  ھیلع  ھل ، تلقف  .ھیدلاوو 

دنع ھتابغر  ققحتتل  وعدی  الأ  ھیلعو  صرقلاو ، نعطلاب  ءادوسلا  ططقلا  ىلع  يضقیو  ملالسلا  تحت 
، قالطإلا ىلع  نوملحی  مھنأب ال  مھسفنأ  نوعنقی  مھمالحأ  نم  ًافوخ  سانلا  رثكأ  .دیدجلا  ردبلا  عولط 

.ھتبھر نم  لكش  يأب  للقی  كلذ ال  نكلو  ةلوھسب ، يملح  رسفأ  نأ  يننكمیو 



مایقلا ينم  دیریو  ةرئاطلاب  رفاسم  ھنإ  ھیف ) لاق   ) .ينغلب ةلیسو  يأب  يردأ  الو  يناد ، نم  رمأ  ينءاج 
هاومشلا نم  نوكت  نأ  يغبنیو  يرامل ، ةعبق  دیری  وھف  يسفنب  اھب  موقأ  نأ  بجی  رومأ  ةنیعم ، رومأب 

يدنع نیدوجوم  نیمیدق  نیفخ  دلجل  لثامم  دلج  نم  نوكت  نأ  يغبنی  .فوصلاب  ةنطبمو  قماغلا  ينبلا 
اًضیأ ينم  بلط  امك  .لیوط  نرق  اھلو  لوبسیبلا  ةبعل  ةعبق  ھبشت  نأ  يغبنیو  لمحلا ، دلجب  نینطبم 

دیلاب عنصت  لب  ةراود ، ةریغص  ةیندعم  باوكأ  نم  عنصی  امم  نوكی  الأ  ىلع  حیرلا ، ةعرس  نیبی  اًسایقم 
حئارش ىلع  بكرت  مث  ةیموكحلا ، دیربلا  تاقاطب  ھنم  عنصت  يذلا  بلصلا  قیقرلا  ىوقملا  قرولا  نم 

زوجعلا ناطبقلا  اصع  يعم  تلمحف  .ةرئاطلاب  علقی  نأ  لبق  ھتلباقم  ينم  بلطو  .نارزیخلا  نم 
يف ةدوجوملاو  لیف  مدق  لكش  ىلع  ةعونصملا  تالظملا  ةلامح  ظفحت  يھو  توحلا ، بان  نم  ةعونصملا 

.انتیب ةلاص 

: يدلول تلقو  .جاعلا  نولب  يتلا  ةمخضلا  رفاظألا  ىلإ  تعلطت  ةیدھك ، كلت  لیفلا  مدق  انیلإ  تمُِّدق  نیح 
، يناعاطأ دقو  موھفم »؟ .ًابرض  ھعبشأس  مدقلا  كلت  رفاظأ  ىلع  رفاظألا  ءالط  عضی  امكنم  لفط  لوأ  »

.يرام ةنیز  ةدضنم  نم  ھتذخأ  ٍهاز  رمحأ  رفاظأ  ءالطب  يسفنب ، اھیلطأ  نأ  َّيلع  ناكف 

امدنع .نوتیابوین  دیرب  بتكم  وھ  راطملا  ناكو  كایتنوبلا ، وللورام  ةرایس  يف  يناد  ةلباقمل  تبھذ 
اھیف دونجلا  لقنل  ةرایس  ينم  تبرتقاف  يفلخلا ، دعقملا  ىلع  ةموربملا )  ) اصعلا تعضو  ةرایسلا ، تفقوأ 

«. يفلخلا دعقملا  ىلع  اھعضت  ال  : » الاقو ةسخلا ، امھیلع  ودبت  نایطرش 

!«. نوناقلل فلاخم  اذھ  لھ  - »

!«. فسلفتت نأ  دیرت  تنأف  نذإ  - »

«. بسحف لأسأ  تنك  لب  .الك  - »

«. دعقملا ىلع  اھعضت  ال  ًانسح ، - »

دلج نم  ةعونصملا  ةعبقلا  يدتری  ناكو  .اًدورط  زرفی  دیربلا  بتكم  نم  يفلخلا  ءزجلا  يف  يناد  ناك 
نیتققشم هاتفشو  ًالیزھ  ھھجو  ناك  .ىوقملا  قرولا  نم  عونصملا  حیرلا  ةعرس  سایقم  ریدیو  لمحلا ،

.لحنلا عسلل  اتضرعت  دق  امھنأكو  نخاس ، ءام  يتبرق  لثم  نیتخفتنم  اتناكف  هادی  امأ  ادج ،

اًریغص ًائیش  يدی ، يف  ًائیش  عضوو  .ىنمیلا  يدیب  ةئفادلا  ةیطاطملا  ةلتكلا  تفلغف  يتحفاصمل ، فقوو 
ھنأ ھسملم  نم  ترعش  ایندعم  ًائیش  ام ، ًالكش  لب  حاتفمب  سیل  ھنكلو  حاتفم  مجح  لثم  يف  اًدرابو ، ًالیقثو 

مث ھنم ، ًابرتقم  تلمو  .طقف  ھتسسحت  امنإو  ھیلإ  علطتأ  ملف  ناك ، اذام  يردأ  الو  .لوقصمو  فارطألا  داح 
توحص ذئدنعو  ناتنشخو ، اًمامت  ناتققشم  نیتفاجلا  ھیتفش  نأ  يتفش  نم  تسسحأف  ھمف ، نم  ھتلبق 

تنك ال اھیف ، ةفقاولا  ةرقبلا  نود  نكلو  ةریحبلا  ةیؤر  تعطتساو  غزب ، دق  رجفلا  ناك  .اًرورقمو  اًدعترم 
داقرلا أشأ  مل  ذإ  يشارف  نم  تضھن  لاحلا  يفو  .نیتفاجلا  نیتققشملا  نیتفشلاب  ساسحإلا  عیطتسأ  لازأ 

، ةنیعللا ةوارھلا  كلت  نأ  تیأرو  لیفلا  مدق  ىلإ  تبھذ  لب  ةوھق ، عنصأ  مل  .ملحلا  اذھ  يف  ركفأل  ھیف 
.اھناكم يف  تلازال  اصع  ةامسملا 

ناكو .دعب  اھبوبھ  تأدب  حابصلا  حیر  نكت  ملف  بطرو ، رح  وجلاو  رجفلا ، جالتخا  تقو  تقولا  ناك 



، ھباوبأ حتف  دق  رتسامروفلا  ىھقم  نكی  مل  .ةیرشبلا  تالضفلا  ببسب  ًاقلز  فیصرلاو  ایضف  ایدام  عراشلا 
، يفلخلا يلحم  باب  تحتفو  ةراحلا  تقرتخا  .ةوھقلا  لوانت  يف  ًابغار  نكأ  مل  لاح  يأ  ىلع  ينكلو 

ةبلع تحتفو  .ةلواطلا  فلخ  يدلجلا  ةعبقلا  قودنص  تیأرف  لحملا ، نم  يمامألا  ءزجلا  ىلإ  تعلطتو 
ةبلع يف  نبللا  تغرفأو  نیبقث ، زّكرم  نبل  ةبلع  تبقث  ذئدعب  .ةمامقلا  ةحیفص  يف  ةوھقلا  تببص  مث  ةوھق ،
ناك .لخدملا  يف  نبللا  ةبلع  تعضو  مث  اًحوتفم ، لظیل  يفلخلا  بابلا  تحت  نیفسإلا  تعضوو  ةوھقلا ،

تعطتسا كانھ  نمو  .لحملا  ةمدقم  ىلإ  يباھذ  دعب  الإ  نبللا  برقی  نل  ھنكلو  لعفلاب ، ةراحلا  يف  طقلا 
سلج مث  .ھبراش  يطغی  نبللا  ناك  ھسأر  عفر  نیحو  نبللا ، قعلی  ةیدامر ، ةراح  يف  يدامر  طق  ھتیؤر ،

.ھمئاوق نطاب  قعلو  ھمف  حسمو 

ىلإ تمض  دقو  ةمئاقلا  يف  ھنودم  اھعیمج  تناك  تبسلا ، موی  مئاسق  تجرخأو  ةعبقلا  قودنص  تحتف 
، رالود ةئاملا  ةئف  نم  ةقرو  نیثالث  ينبلا  فرصملا  فورظم  نم  تجرخأو  .قرو  كبشمب  اھضعب 

يتمالس لفكی  يذلا  دحلا  رالود  فالآ  ةثالثلا  هذھ  نوكتس  .اھناكم  ىلإ  ىرخألا  ةقرو  نیرشعلا  تدعأو 
املاحو اھباسح ، ىلإ  امھدرأسف  يرام  دوقن  نم  نارخآلا  نافلألا  امأ  .لحملا  تایداصتقا  نزاوتت  نأ  ىلإ 
يتظفاح يف  ةقرو  نیثالثلا  تعضو  .اًضیأ  فالآ  ةثالثلا  درأ  نئمطم ، لكشب  لمعلا  رییست  نم  نكمتأ 
قرولا قیدانصو  سایكألا  ترضحأ  كلذ  دعب  .يفلخلا  يبیج  يف  ریبك  دح  ىلإ  خفتنت  اھلعج  امم  ةدیدجلا ،

، تكلھتسا يتلا  ففرألا  يف  صقنلا  دسأ  تأدب  مث  اھحتفأل ، اھقزمأو  اھقشأ  تذخأو  نزخملا ، نم  ىوقملا 
.اھتایبلط دیدجت  يغبنی  يتلا  عئاضبلاب  ةمئاق  فیلغتلا  قرو  نم  ةصاصق  ىلع  بتكأ  تنك  كلذ  ءانثأو 

ةوھقلا ةبلع  ألم  تدعأو  اھذخأل ، ةمامقلا  لقن  ةرایس  يتأت  ىتح  ةراحلا  يف  قیدانصلاو  بلعلا  تموك 
ھتقرس عیطتسی  امب  الإ  عتمتسی  ھنأ ال  امإو  ھتیافك ، لان  دق  نوكی  نأ  امإ  وھف  .دعی  مل  طقلا  نكلو  نبللاب 

.بسحف

فلتخی نأ  نكمی  املثم  اھلاوحأو ، اھسقط  يف  فلتخت  ىرخأ ، تاونس  نع  فلتخت  تاونس  كانھ  نأ  دبال 
، نیبتو ةروتسملا  ھفواخم  فشكتت  اًماع  لدبت ، ماع  ماع 1960 –  – ماعلا اذھ  ناك  دقف  .رخآ  موی  نع  موی 
وأ يدحو  يساسحإ  اذھ  نكی  مل  .بضغ  ىلإ  ایجیردت  لوحتیو  نوكسلا  نع  رجضلا  ھیف  فكی  اًماع 

يذلا رجضلا  ذخأ  دقو  ةیروھمجلا ، ةسائرل  تاحیشرتلا  دعوم  لحیس  ام  ناعرسف  نوتیابوین ، ساسحإ 
ةلودلا ساسحإ  اذھ  نكی  مل  امك  .جیھت  نم  بضغلا  بحصی  ام  عم  بضغ ، ىلإ  لوحتلا  يف  وجلا  دوسی 

بضغلاو بضغ ، ىلإ  لوحتی  رجضلا  حار  امنیب  ًاقلق ، اًمربتم  لملمتی  ھعمجأب  ملاعلا  ناك  دقف  بسحف ،
، ابوكو ایقیرفأ ، تناك  فنعلا ، ىلع  ىوطنا  املاط  ثدح  يأ  ثدح ، داجیإب  اًسفنتم  ھل  دجی  نأ  لواحی 

.قابسلا زجاح  دنع  رظتنت  لویخ  لثم  ةقلق  اھلك  ىندألا ، قرشلاو  ایسآو ، ابوروأو ، ةیبونجلا ، اكیرمأو 

لب .ىرخألا  مایألا  نم  رثكأ  ثادحألاب  ًائیلم  اًموی  نوكیس  ویلوی ، نم  سماخلا  ءاثالثلا ، موی  نأ  تفرعو 
دق تنك  اذإ  امم  اًدبأ  دكأتأ  نلف  تعقو ، اھنإ  ثیح  نكلو  اھعوقو ، لبق  عقتس  يتلا  ءایشألا  تفرع  ينإ 

.ًالعف اھتفرع 

يتلاو تامدصلل ، ةداضملاو  اًرجح  رشع  ةعبسلا  تاذ  ةعاسلا   – ركیب رتسملا  نأ  تفرع  ينأ  دقتعأ 
.ةعاسب فرصملا  حتف  دعوم  لبق  يمامألا  يباب  ىلإ  ًالجلجم  يتأی  فوس  اھتاقد – تاعاسلا  يف  ثعبت 

.ھفلخ باوبألا  تقلغأ  مث  ھتلخدأف  يلمع ، ةسراممل  لحملا  حتفأ  نأ  لبق  ءاج  دقو 



«. تعمس املاح  تدع  دقو  رابخألا ، نع  لزعمب  تنك  عیرم ! رمأ  نم  ھل  ای  : » لاق

.»؟ يدیس ای  عیرم  رمأ  يأ  - »

«. مھلجأ نم  ًائیش  لعفأ  نأ  يغبنی  .ىمادقلا  يئاقدصأ  لب  يئاقدصأ ، لاجرلا  كئلوأ  ًاعبط ! ةحیضفلا  - »

«. بسحف نومھتم  مھف  تاباختنالا ، ءارجإ  لبق  اوبوجتسی  نل  مھنإ  - »

، هرجأ عفدن  نالعإ  لكش  ىلع  ىتح  ولو  مھتءاربب ؟ انداقتعا  نع  ًانایب  عیذن  نأ  اننكمی  الأ  .كلذ  ملعأ  - »
«. ایرورض كلذ  ناك  نإ 

«. سیمخلا موی  لبق  ردصت  ال  رجنسیم » روبراھ  ياب   » ةفیحص نإ  يدیس ؟ ای  ةدیرج  يأ  يف  - »

«. ام ءيش  لمع  يغبنی  نكلو  ًانسح ، - »

«. كلذ ملعأ  - »

ھیلع ادب  دقو  يتارظن  لباق  ھنأ  عقاولا  نكلو  .ملعأ  ينأ  ملعی  ناك  ھنأ  دبالف  ةیمسرلا ، غلاب  ادر  ناك 
.يقیقحلا جاعزنالا 

الو ددج ، نیحشرم  مدقن  نأ  يغبنی  .ًائیش  لعفن  مل  ام  ةدلبلا  تاباختنا  رمدتس  ةنونجملا  ةبصعلا  هذھ  - »
نأ بجی  نم  لوأ  مھنكلو  ىمادقلا ، ھئاقدصأب  كلذ  ءرملا  لعفی  نأ  بعرم  ءيشل  ھنإ  .رمألا  يف  انل  رایخ 

«. رمألا يف  لخدتت  ةملاعتملا  ةبصعلا  كلت  عدن  نأ  عیطتسن  اننأ ال  ملعی 

.»؟ مھیلإ ثدحتت  مل ال  - »

.»؟ وللورام ءاج  لھ  .رمألا  اوربدتیل  تقولا  مھل  حتی  ملو  .نیناجم  نوسوھتم  مھنإ  - »

«. رالود فالآ  ةثالث  لباقم  لحملا  تیرتشا  دقو  .ًاقیدص  لسرأ  - »

!«. قاروألا ىلع  تلصح  لھو  ةدیج ، ةقفص  تدقع  دقل  .بیط  اذھ  - »

«. لجأ - »

«. ةلجسم ةلمعلا  قاروأف  غوار  ولو  نسح ، - »

«. بعتم ھنإ  .لحری  نأ  دیری  وھف  غواری ، نل  - »

«. لغتشی ناك  میف  اًدبأ  فرعأ  ملف  .ًاقلطم  يتقث  زحی  مل  - »

.»؟ يدیس ای  ًالاتحم  ناكأ  - »

، ریبك غلبم  ىلع  لصحل  ھتاكلتمم  يف  فرصتلا  ھنكمأ  ولو  لبحلا ، يفرط  ىلع  بعلی  اًعداخم ، ناك  - »
«. ةبھلا نم  عون  كلذف  ...فالآ  ةثالثب  امأ 



«. ينبحی ناك  دقل  - »

.»؟ ایفاملا ةعامج  كیلإ ، ھلسرأ  يذلا  نم  .كلذ  يف  بیر  ال  - »

«. يب قثی  وللورام  ناك  ىرت  امكو  .يموكح  فظوم  - »

تنأ كلذ  يف  ركفأ  مل  مل  : » لاقو .ھتیصخشل  ةبسنلاب  فولأم  ریغ  كلذ  ناكو  ھنیبج ، ركیب  رتسملا  بطق 
كل ودع  .مارتحالاب ال  عتمتیو  لامعأ ، لجر  راقع ، بحاص  ھب ، قوثومو  ةبیط ، ةرسأ  نم  .لجرلا  وھ 

«. كش الو  لجرلا  تنأ  .ةدلبلا  يف 

.»؟ لجرلا - »

«. ةیدلبلا ریدم  بصنم  لغشی  يذلا  لجرلا  - »

«. بسحف تبسلا  موی  ذنم  الإ  لامعأ  لجر  نكأ  مل  - »

«. میلسلا قیرطلا  وھ  اذھو  ةمرتحم  ةدیدج  هوجوب  كطیحن  نأ  انعسوبف  .يدصقم  ملعت  تنأ  - »

.»؟ ةیدلبلل ریدم  ىلإ  ةلاقب  لحم  يف  فظوم  نم  - »

«. ةلاقب لحم  يف  فظوم  ھنأ  ىلع  يلوھ  ةلئاع  نم  درف  ىلإ  اًدبأ  دحأ  رظنی  مل  - »

«. يرامو انأ  تلعف  ينكلو  - »

«. ةنونجملا ةبصعلا  كلت  دعتست  نأ  لبق  مویلا  ربخلا  عیذن  نأ  عیطتسنو  .كلذك  تسل  كنإ  - »

«. هرخآ ىلإ  ھلوأ  نم  رمألا  ربدتأ  نأ  بجی  - »

«. كلذل تقو  ال  - »

.»؟ لبق نم  تركف  نمیف  - »

.»؟ اذام لبق  - »

ناك اًمیظع ، تبسلا  موی  ناك  دقل  .دعب  امیف  عوضوملا  اذھ  يف  كثداحأس  .سلجملا  ضوقتی  نأ  لبق  - »
«. اًضیأ نازیملا  عیبأ  نأ  يعسوب 

حبصتسف .ھعیبت  مث  ھمعدت  نأ  كیلإ  يتحیصنو  .ناثیإ  ای  ًاعیدب  ًائیش  لحملا  اذھ  نم  لعجت  نأ  عیطتست  - »
.»؟ يناد نع  رابخأ  يأ  دجوت  الأ  .نئابزلا  ةمدخل  فقت  نأ  نم  ربكأ 

«. نآلا ىتح  رابخأ  الف  .دعب  سیل  - »

«. دوقنلا ھیطعت  الأ  يغبنی  ناك  - »



«. بیط لمعب  موقأ  يننأ  تدقتعا  ينكلو  .لعفأ  الأ  يغبنی  ناك  امبر  - »

«. ًاعبط .ًاعبط  - »

.»؟ ریدآ لب  ةنیفسلل  ثدح  اذام  ..يدیس  ركیب ، رتسم  - »

«. عبطلاب تقرتحا  اھل ؟ ثدح  اذام  - »

.»؟ يدیس ای  قیرحلا  أدب  فیك  .ءانیملا  يف  - »

ادج اًریغص  تنك  دقو  .بسحف  ھتعمس  ام  فرعأ  ينإ  .لاؤسلا  اذھ  لأستل  كحضم  تقو  نم  ھل  ای  - »
ناك .باقث  دوع  ىقلأ  اًراحب  نأ  دقتعأو  تیزلاب ، عبشتت  ةمیدقلا  نفسلا  كلت  تناك  .ركذتأ  يننإ ال  ىتح 

«. هوتل لصو  دق  ناك  اھتعاس ، ئطاشلا  ىلع  ناك  ھنأ  دقتعأو  نابرلا ، وھ  كدج 

«. ةئیس ةلحر  تناك  - »

«. ھتعمس ام  كلذ  - »

.»؟ نیمأتلا ىلع  لوصحلا  يف  ةقشم  يأ  كانھ  تناك  لھ  - »

تقولا ضعب  رمألا  قرغتسا  دقف  ةقشم ، كانھ  نكت  مل  الك  .نیققحملا  لاسرإ  نولاوی  مھنإ  ًانسح ، - »
«. ركیب لآو  يلوھ  لآ  نیمأتلا ، ىلع  انلصح  انكلو 

«. اھیف تلعُشأ  رانلا  نأ  دقتعی  يدج  ناك  - »

.»؟ ءامسلا قحب  َمِلو ، - »

«. تلو دق  تناك  ناتیحلا  دیص  ةعانصف  نیمأتلا ، دوقن  ىلع  لوصحلل  - »

«. كلذ لاق  ھنأ  اًدبأ  عمسأ  مل  - »

.»؟ اًدبأ عمست  مل  - »

.»؟ دیعب دھع  ذنم  عقو  ًائیش  شبنت  اذامل  ھیلإ ؟ يمرت  يذلا  ام  ناثیإ –  - »

اًموی قامعألا  نم  اھتدعاق  عفرأ  نأ  يونأ  ينإو  .لتق  ةمیرج  ھنإ  لب  بعرم ، رمأ  ةنیفس  قرح  نإ  - »
«. ام

.»؟ اھتدعاق - »

«. ئطاشلا نم  اًخسرف  نیسمخ  ةدعبم  ىلع  .طبضلاب  ھیف  رقتست  يذلا  ناكملا  فرعأ  ينإ  - »

.»؟ كلذ لعفت  نأ  يغبنی  ملو  - »



رتلش يف  دوجوملا  ركبلا  طولبلا  نم  ناك  دقف  .اًمیلس  لازی  يطولبلا ال  اھبشخ  ناك  ام  اذإ  ىرأ  نأ  دوأ  - »
.ةمیلس اھتدعاق  تماد  ام  اًمامت  ةفلات  ةنیفسلا  نوكت  نلو  .دنالیا 

«. لحملا حتفأ  نأ  َّيلع  نأ  امك  .ةنازخلا  حتف  ةیلمع  كرابتس  تنك  اذإ  فرصنت  نأ  كب  ردجی 

تعقوت ينأ  نآلا  دقتعأ  .فرصملا  ىلإ  ریسی  وھو  ھتاقد  تمظتناو  ةكرحلا ، ھصاقر )  ) أدب ذئدنع 
ھنأ دبالو  .باوبألا  ةبقارم  يف  ھتقو  لج  يضقی  نأ  نیكسملا  قیدصلا  متح  دقف  اًضیأ ، زرجیب  روضح 

.رظنلا سالتخاب  ھل  حمسی  يذلا  لاجملا  يف  عقی  ام  ناكم  يف  ركیب  رتسم  فارصنا  رظتنی  ناك 

«. يقانخب كسمتو  َّيلع  ضقنت  الأ  لمآ  - »

.»؟ لعفأ َمِلو  - »

«. ادج ایسامولبد  نكأ  مل  يننظأ  .ئجافملا  كبضغ  ببس  كردأ  نأ  يعسوب  - »

«. ببسلا وھ  كلذ  ناك  امبر  - »

.»؟ يضرع يف  ركفلا  تنعمأ  لھ  - »

«. لجأ - »

.»؟ كیأر امو  - »

«. لضفأ نوكتس  ةئاملا  يف  ةتس  نأ  دقتعأ  - »

«. كلذب ىضرتس  يب  .يب  ةكرش  تنك  ام  اذإ  ملعأ  ال  - »

«. مھل كورتم  رمألا  - »

«. فصنو ةسمخ  ىلع  نوقفاوی  دق  - »

«. رخآلا فصنلا  ىلع  تنأ  قفاوت  دقو  - »

«. ءاكذلا عراب  كب  اذإف  ایفیر ، ًىتف  نوكتس  كنأ  تدقتعاو  .لجر  ای  يھلإ ، ایو  - »

«. ھضفرت وأ  ضرعلا  لبقتلف  - »

.»؟ كتیبلط نوكتس  ةعاضبلا  نم  عون  يأ  .ًانسح  - »

«. دوقنلا دع  ةلآ  بناجب  ةیئزج  ةمئاق  كانھ  - »

يخأ ای  اذنأ  اھو  .فاطخ  يف  ينتقلع  كنأ  ودبی  : » لاقو فللا ، قرو  ةصاصق  ىلع  بوتكملا  سردف 
.»؟ مویلا ةلماكلا  ةیبلطلا  مالتسا  يننكمی  لھ  .فزنأ 



«. ربكأو لضفأ  ةیبلط  دغلا  يف  نوكتس  - »

.»؟ انیلإ ھلك  كباسح  لوحتس  كنأ  ينعتأ  - »

«. ةنسح ةلماعم  يعم  متلماعت  اذإ  - »

«. كلذ ذیفنت  عیطتست  لھ  .كیدی  نیب  كسیئر  قنع  كسمت  كنأ  دبال  يخأ ، - »

«. رومألا ربدأ  نأ  بسحف  َّيلع  - »

ةدورب يف  نوكت  نأ  يغبنی  .لوجتملا  لیكولا  ةقیدص  عم  تقولا  ضعب  ءاضق  تعطتسا  امبر  ًانسح ، - »
«. ةیھش ةأرملا  كلت  نإ  كل  لوقأ  .يخأ  ای  ةجنرلا  ةكمس 

«. يتجوز ةقیدص  اھنإ  - »

نإو .يكذ  كنإ  .مكتیبب  ةلصلا  ةقیثو  اھنوك  ئیس  ربخل  ھنإ  .كعم  رمألا  نوكی  فیك  كردأ  .های  .هوأ  - »
! يھلإ ای  .ةئاملا  يف  ةتس  نآلا  ھفرعأ  يننأ  الإ  ًالبق ، كلذ  فرعأ  مل  تنك 

«. اًحابص دغلا  ىلإ 

«. تقولا يل  حیتأ  اذإ  مویلا  لیصأ  نم  ةرخأتم  ةعاس  يف  لمتحیو  - »

«. اًحابص اًدغ  اھلعجنلف  - »

سانلا ناك  .ایلك  اًریغت  ھیف  ةكرحلا  عاقیإ  ریغت  دقف  ءاثالثلا  اذھ  امأ  .تاعفد  ىلع  تبسلا  موی  لمعلا  ءاج 
مھنكلو ززقمو ، فیخم  ئیس ، رمأ  كلذ  نإ  نولوقی ، مھو  ةحیضفلا  نع  مالكلا  يف  نوبغریو  نوأطابتی ،

رمتؤملا مھنم  دحاو  ركذی  ملو  .ةلیوط  ةدم  ذنم  حئاضف  اندنع  ثدحت  ملف  .ھنع  ثدحتلاب  نوذذلتی  اوناك 
ةیروھمج ةدلب  نوتیابوینو  ةدحاو - ةرم  ولو   – سولجنأ سول  يف  دقعیس  يذلا  يطارقومیدلا  ينطولا 

نحنف .مھدلبب  لاصتالا  قیثو  وھ  ام  ىلع  ابصنم  ناك  اھلھأ  مامتھا  مظعم  نأ  نظأ  ينكلو  ًاعبط ، ةعزنلا 
.مھروبق قوف  صقرن  انذخأ  نیذلا  لاجرلا  فرعن 

.ردكلاو بعتلا  ھیلع  ادب  دقو  ةریھظلا ، ةعاس  لالخ  نوسكاج  لونوتس  سیلوبلا  ریدم  لخد 

.كلس ةعطقب  میدقلا  سدسملا  تدطصاو  ةلواطلا  ىلع  تیز  ةبلع  تعضو 

«. يباصعأ ریثی  وھف  اًدیعب ؟ هذخأب  تحمس  الھ  .ریدملا  اھیأ  تابثإلا ، كاھ  - »

سدسم  ) هومسی نأ  اوداتعا  يذلا  عونلا  كلذ  نم  ھنإ  .رظنا  ھنع ؟ تیزلا  تحسم  الھ  ًانسح ، - »
.»؟ لحملا ةظحالمل  دحأب  تئج  لھ  .نوسنوج  روفیإ  ةكرام  نمو  ةیولع  ةطاقس  وذ  وھو  نیرالودب ،)

«. الك - »

«. وللرام نیأ  - »



«. ةدلبلا جراخ  ھنإ  - »

«. ةریصق ةرتف  لحملا  قلغت  نأ  كیلع  متحت  امبر  ھنأ  نظأ  - »

«. ریدملا اھیأ  كانھ ، اذام  - »

.»؟ انھ دراب  بورشم  يأ  كیدلأ  .حابصلا  اذھ  ھلزنم  نم  رویرب  يلراشت  نبا  برھ  دقل  ًانسح ، - »

.»؟ دیرت اذامف  الوكاكوك  نومیل ، ریصع  يتالیج ، لاقترب ، ریصع  .دیكأتلاب  - »

نأ روصتیو  هرمع ، نم  ةنماثلا  يف  موت  ھنباو  .فیرظ  لجر  يلراشت  نإ  .بآ  نفس  ةجاجز  ينطعأ  - »
، هافق ىلع  ھعفصل  رخآ  صخش  يأ  هدلاو  ناك  ولو  .ًاناصرق  حبصیل  برھلا  يونیو  هدض  فقی  ملاعلا 

.»؟ ةجاجزلا هذھ  حتف  ىونت  الأ  .لعفی  يلراشت ال  نكلو 

«. عبطلاب ھبحأ  ينإ  يلراشتب ؟ يتقالع  ام  نكل  .يھ  كاھ  .فسآ  - »

موت جالعل  ةقیرط  نسحأ  نأ  روصتی  وھف  .نورخآلا  اھربدی  امك  رومألا  ربدی  يلراشت ال  نإ  ًانسح ، - »
ذخأی نأ  موت  دارأو  .اًریثك  اًماعطو  شارف  نم  ةمزح  ادعأ  امھراطفإ  الوانت  نأ  دعب  اذكھو  .ھتدعاسم  يھ 

يلراشت ھنحشو  .ایكنوس  ذخأی  نأ  ىلع  ھیأر  رقتساف  هءارو ، ىرج  ھنكلو  ھسفن ، ةیامحل  اینابای  ًافیس  ھعم 
كنإ رولیت ، ةجرم  نم  ًابیرق  كانھ  ھلزنأو  .ةبیط  ةیادب  ھحنمیل  ةدلبلا  جراخ  ىلإ  ھب  اھداقو  ةرایسلا  يف 

.مویلا حابص  نم  ةعساتلا  يلاوح  اذھ  ثدح  .میدقلا  رولیت  لآ  تیب  دنع  اھفرعت ،

رئاطش تس  لكأو  ضرألا  ىلع  سلج  نأ  لعف  ام  لوأ  ناكف  ةریصق ، ةرتف  ھیبص  يلراشت  بقارو 
داقو .يكنوسلاو  ةریغصلا  ھتمزح  لمحی  ةجرملا  ربع  ھقیرط  يف  راس  كلذ  دعبو  .نیتقولسم  نیتضیبو 

.ھتیب ىلإ  اًدئاع  ھترایس  يلراشت 

.ةحار ثعبم  اھؤاضقنا  ناك  ام  ًابلاغو  .اھتفرع  اھتفرع ، دقل  .ةمساحلا  ةظحللا  تلح  دق  اھ 

ھب تبھذ  ةرایس  ھتطقتلاو  لیسی ، ھباعلو  قیرطلا  ىلإ  يبصلا  جرخ  ةرشع  ةیداحلا  ةعاسلا  يلاوحو  - »
«. تیبلا ىلإ 

.»؟ يناد وھ  لھ  ينوتس ، .نمخأ  نأ  يعسوب  نأ  دقتعأ  - »

غرفت مل  يكسیولا  نم  قودنص  ھعمو  .میدقلا  تیبلا  وبق  لخدم  يف  لفسأب  كانھ  دجو  دقف  .كلذ  ىشخأ  - »
كانھ يقب  ھنكلو  .ناثیإ  ای  لاؤسلا ، اذھ  كلأسأ  نأ  ينفسؤی  ةمونم  بوبح  ةجاجزو  نیتجاجز ، ىوس  ھنم 

يف تامالع  وأ  بودن  يأ  ركذتت  لھف  .ططقلا  اھلعلو  .ھھجو  يف  ام  ناویح  ھمجاھ  دقو  ةلیوط  ةرتف 
.»؟ هدسج

«. ریدملا اھیأ  ھتیؤر ، دیرأ  ال  - »

.»؟ بودنلا نأشب  اذام  نكلو  دیری ؟ يذلا  نمو  - »



اذھ لثم  ًابلقو  ، » يمك ترمش  و...و » ىرسیلا ، ھقاس  ةبكر  ىلعأ  كئاش  كلس  نع  مجن  اًحرج  ركذأ  - »
اًربح انكعد  مث  ةقالح  ةرفشب  هانحرج  .نییبص  انك  نیح  مشولا  اذھ  انمسر  دقل  .ھعارذ  ىلع  موشوم  اًمامت 

.»؟ ىرتأ ادج ، اًحضاو  لازی  امو  .حرجلا  قوف 

.»؟ رخآ ءيش  كانھأ  .ضرغلاب  كلذ  يفی  دق  ًانسح ، - »

يوئر باھتلاب  بیصأ  دقف  علضلا ، نم  ءزج  صق  رثأ  نم  ىرسیلا ، ھعارذ  تحت  ةریبك  ةبدن  لجأ ، - »
«. حرجلا تازارفإ  فیرصتل  ةحتفلا  يف  ةبوبنأ  اولخدأف  ةثیدحلا  ةیودألا  فاشتكا  لبق  يروللب 

طتمیلف .ایصخش  ةدوعلا  َّيلع  نوكی  نلو  .ضرغلاب  كلذ  يفیسف  صوقنم  علض  كانھ  ناك  اذإ  عبطلاب  - »
«. ھتثج ةثجلا  تناك  اذإ  تامالعلا  كلت  ةحص  ىلع  مسقت  نأ  كیلع  نوكیس  كانھ ، ىلإ  ھتباد  ققحملا 

«. يقیدص ناك  ملعت – تنأ   – ناك دقف  ينوتس ، ای  ھیلإ  رظنلل  ينرطضت  نكلو ال  ًانسح ، - »

ریدم بصنمل  كحیشرت  نع  ھعمسأ  امیف  ةحصلا  نم  بیصن  كانھ  لھ  يل ، لق  .ناثیإ  ای  دیكأتلاب ، - »
.»؟ ةیدلبلا

«. نیتقیقد انھ  ءاقبلا  كنكمی  لھ  .ریدملا  اھیأ  َّيلع  دیدج  ربخ  اذھ  - »

«. بھذأ نأ  بجی  - »

«. ًابارش لوانتأل  عراشلا  ربع  عرھأ  امثیر  طقف  نیتقیقد  - »

«. دیدجلا ةیدلبلا  ریدم  ریاسأ  نأ  َّيلع  .بھذا  ایھ  دیكأتلاب ، كتلاح  مھفأ  .دیكأتلاب  هوأ  - »

تبتك ينوتس ، فرصنا  نیح  .لحملا  ىلإ  يعم  اھب  دوعأل  رتل  عبر  ةجاجز  تیرتشاو  يبارش  تلوانت 
.رئاتسلا تلدسأو  باوبألا  تقلغأ  مث  ةیناثلا » ةعاسلا  يف  دئاع   » ىوقملا قرولا  نم  ةعطق  ىلع 

ةمتعملا يلحم  ةملظ  يف  تسلج  يلحم ، يف  ةلواطلا  فلخ  يدلجلا ، ةعبقلا  قودنص  ىلع  تسلج 
.ءارضخلا

 



نوعلا لصفلا 
ةھجاو ىلإ  اًھجتم  ةیصانلا  لوح  تردتساو  يفلخلا  بابلا  نم  تجرخ  قئاقد  رشع  الإ  ةثلاثلا  ةعاسلا  يف 

، تاكیشلاو ةیلاملا  قاروألا  ةمزح  ينم  بحسف  يزنوربلا ، ھصفق  لخادب  يفروم  ناك  .فرصملا 
مقر 8 لكش  ىلع  ھعباصأ  لعجو  ةریغصلا  فرصملا  رتافد  حتف  مث  عادیإلا  قاروأو  ينبلا  فورظملاو 

رتافدلا عفد  امدنعو  .قرولا  ىلع  اًریرص  ثدحی  ناك  يذالوف  ملقب  ایاوز  تاذ  ةریغص  اًماقرأ  بتكو 
.نیترذح نیتضماغ  نینیعب  ھیرصاب  عفر  َّيلإ ،

«. كقیدص ناك  ھنأ  فرعأ  ينإف  ناثیإ ، ای  ثداحلا  نع  ملكتأ  نل  - »

«. اًركش - »

«. ریدملا ءاقل  ىدافتت  دقف  ةعرسب  تجرخ  اذإ  - »

.ھب لصتم  سرج  ىلع  طغض  دق  يفروم  نوكی  نأ  لمتحی  ھنأ  وھ  ھملعأ  ام  لك  .ءاقللا  دافتأ  مل  ينكلو 
، رعشلا بیشأ  ًافیحن  ًاقینأ  ركیب  رتسم  ھنم  ادبو  شبغملا  جاجزلا  نم  عونصملا  بتكملا  باب  حتفنا  دقف 

.»؟ ناثیإ ای  ةظحل  يل  غرفت  نأ  عیطتست  لھ  : » ءودھ يف  لاقو 

توص عمسأ  مل  ينإ  ىتح  ةقئاف  ةقرب  بابلا  قلغأف  يدیلجلا  ھنیرع  تلخدو  ترس  .لیجأتلا  نم  ىودج  ال 
.ةبتاكلا ةلآلا  ىلع  ةبوتكم  ماقرأ  اھیف  مئاوق  ھتحت  تعضو  جاجزلا ، نم  حول  ھبتكم  ولعی  ناك  .بابلا  لفق 

اناك .نیعیضر  نیریغص  نیلجع  امھنأكو  ءالمعلل ، نایزاوتم  نایسرك  يلاعلا  ھیسرك  راوج  ىلإ  ماق  دقو 
يرظان عفرأ  نأ  َّيلع  ناك  تسلج  نیحو  .ھبتكم  ىلإ  يذلا  يسركلا  نم  اًضافخنا  رثكأ  امھنكلو  نیحیرم 

.لاھتبالا فقوم  يف  عضولا  اذھ  ينلعج  دقو  ركیب  رتسملا  ىرأل 

«. نزحم ءيش  - »

«. معن - »

«. لاح يأ  ىلع  ثداحلا  عقی  نأ  لمتحملا  نم  ناك  .كیلع  ىقلی  نأ  يغبنی  ھلك  موللا  نأ  دقتعأ  ال  - »

«. لمتحم - »

«. حیحصلا ءيشلا  لعفت  تنك  كنأب  كداقتعا  نم  قثاو  ينإو  - »

«. ةصرف ھیدل  تلز  ھنأ ال  تننظ  - »

«. ًاعبط - »

.بضغلل ھنم  نایثغلل  ةراثإ  رثكأ  رم ، قاذمب  يقلح  ىلإ  دعصت  ةیھاركلا  تناك 



ھل ناك  اذإ  ام  ملعت  لھ  .ةبوعص  ریثی  ثداحلا  اذھ  نإف  نادقفلاو ، ةیناسنإلا  ةاسأملا  نع  رظنلا  ضغب  - »
.»؟ براقأ

«. كلذ نظأ  ال  - »

«. براقأ ھل  ًالام  كلمی  نم  لك  - »

«. ًالام كلمی  مل  ھنكلو  - »

«. تانوھر الو  اھیلع  نوید  ضرأ ال  .رولیت  ةجرم  كلمی  ناك  - »

«. وبق ةحتفو  ةجرم  كلمی  ناك  دقل  ًانسح ؟ حیحص ؟ - »

مل اذإف  طسبنم ، ناكم  ةجرملاو  .اھلك  ةقطنملا  ةمدخل  راطم  میمصت  انعضو  اننإ  كل  تلق  دقل  ناثیإ ، - »
مل ول  ىتحو  نآلاو ، .لالتلا  طسو  تارئاطلل  جرادم  قشنل  نییالملا  فلكتنسف  اھب ، ةدافتسالا  نم  نكمتن 

«. اًروھش قرغتسی  اذھو  .مكاحملا  ىلع  عوضوملا  ضرع  رمألا  يعدتسیسف  ةثرو ، ھل  نكی 

«. اذھ كردأ  - »

ىلإ عورشملاب  تفذق  ةلیبنلا  كدصاقمبف  .ًالعف  اذھ  كردت  تنك  ام  اذإ  لءاستأل  ينإ  : » ھبضغ رجفتو 
«. ملاعلا يف  ءيش  رطخأ  وھ  ریخلا  لعاف  نأ  ًانایحأ  دقتعأ  ينإ  .ءامسلا  نانع 

«. لحملا ىلإ  دوعأ  نأ  بجی  .باوص  ىلع  تنك  امبر  - »

«. كلحم راص  دقل  - »

«. ىسنأ انأف  .كلذ  دوعت  عیطتسأ  ال  كلذك ؟ سیلأ  .كلذك  ھنإ  - »

يذلا تنأو  .نآلا  اًدبأ  اھارت  نلو  يرام ، دوقن  تناك  ھل  اھتیطعأ  يتلا  دوقنلاف  .ىسنت  كنإ  لجأ  - »
«. اھتعضأ

«. اھدوقن دوقنلا  نأ  ملعی  ناكو  يرام ، يتجوزب  ًابجعم  يناد  ناك  - »

!«. اھل اذھ  ھببسیس  يذلا  میظعلا  ریخلل  ای  - »

يبیج نم  نیترطسملا  قرولا  يتعطق  تجرخأو  كلت .» يناطعأ  نیح  حزمی ، ناك  ھنأ  تننظ  دقل  - »
ركیب رتسملا  امھدرفو  .ةقیرطلا  هذھب  امھجرخأ  نأ  َّيلع  نوكیس  ھنأ  ملعأ  انأو  امھتعضو ، ثیح  يلخادلا 
ھنذأ تلعج  ىتح  ىنمیلا  ھنذأ  راوجب  ةلضع  تجلتخا  امھتءارق  ءانثأو  جاجزلاب  ىطغملا  ھبتكم  قوف 
َّيلإ رظن  امدنع  .صنلا  يف  ةرغث  نع  ةرملا  هذھ  يف  ناثحبت  اتناكو  ةیناث ، امھیلع  هانیع  ترمو  .ضفتنت 

عم ھمؤالت  قرغتسا  دقو  .هدوجوب  كردی  نكی  مل  اًصخش  َّيف  ىأر  دقف  ھیلإ ، برست  دق  فوخلا  ناك 
.ھعم مءالت  دقف  اًعراب  ناك  ھنكلو  ةظحل ، بیرغلا  صخشلا 

.»؟ ناثیإ ای  ھتلعف  ام  تكردأ  لھ  - »



«. لجأ - »

.»؟ تلعف امل  ةحارلاب  رعشت  لھو  - »

ةقرو عقوی  ھلعجی  نأ  لواحو  يكسیو ، ةجاجز  ھیلإ  لمح  يذلا  لجرلا  روعش  سفن  رعشأ  يننظأ  - »
«. ام

«. كلذب كربخأ  لھ  - »

«. لجأ - »

«. ًاباذك ناك  - »

«. قاروألا هذھ  يف  ام  ةعدخ  كانھ  تناك  امبرو  .باذك  ھنأب  ينرذنأو  باذك ، ھنإ  يل  لاق  دقل  - »

.اھتیوطو صاصرلاب  نیتبوتكملا  نیتعقبملا  قرولا  يتصاصق  فطلب  ھمامأ  نم  تبحسو 

دوھشم ناتخرؤم  امھف  امھیلع ، رابغ  ال  ناتقیثولا  ناتاھف  .ناثیإ  ای  ةعدخ  رمألا  يف  نإ  لجأ  - »
«. لجر میطحت  يف  نمكت  تناك  ھتعدخ  لعلو  كھركی ، ناك  ھلعل  .ناتحضاوو  امھتحصب ،

«. ةنیفس قرحب  طق  يتلئاع  نم  دحأ  مقی  مل  ركیب ، رتسم  - »

لوح لالتلا  ىلع  ةریغص  دلب  موقتس  .لاومألا  حبرنو  لامعألاب ، موقن  فوسو  ناثیإ ، ای  ملكتن  فوس  - »
«. ةیدلبلا ریدم  نآلا  حبصت  نأ  بجی  كنأ  نظأو  .ةجرملا 

نم رفنل  تاذلاب  نآلا  فشكتی  ام  كلذو  .حلاصملا  يف  براضت  كلذ  نع  أشنیسف  .يدیس  ای  عیطتسأ  ال  - »
«. هادم نزحلا  مھب  غلب  لاجرلا 

.ھقلح يف  ام  ًائیش  ظقوی  نأ  ىشخ  ھنأكو  ةرذح ، ةدیھنت  دھنتف 

نسحتب رعشتس  : » تلقو دلجلاب ، نطبملا  لاھتبالا  يسرك  رھظ  ةءانحنا  ىلع  يدی  تحرأو  ًافقاو  تمقو 
«. اًھكف اًھلبأ  تسل  ينأ  ةقیقح  داتعت  امدنع  يدیس  ای 

.»؟ كتقث لحم  ينلعجت  نأ  عطتست  مل  اذامل  - »

«. ریطخ رمأ  ةمیرج  يف  ةكراشملا  نإ  - »

«. ةمیرج تفرتقا  كنأ  رعشت  تنأ  نذإ  - »

«. صاخلا يلحم  ناك  ولو  ىتح  لحملا ، حتفأ  نأ  بجی  .رخآ  صخش  ھبكتری  ءيش  ةمیرجلاف  .الك  - »

.»؟ وللورامب ىشو  يذلا  نم  : » ءودھ يف  ينلأس  نیح  بابلا  ضبقم  ىلع  يدی  تناك 

تدعو يفلخ  بابلا  تقلغأ  ينكلو  ھیمدق ، ىلع  ًافقاو  زفقو  يدیس .» ای  اھتلعف  يذلا  تنأ  كنأ  دقتعأ  - »



..يلحم ىلإ 

 



نوعلاو يداحلا  لصفلا 
ھیفضت ام  سیلو  .يرام  يتجوز  لثم  لافتحا  وأ  لفح  ىوتسم  ىلإ  عفتری  نأ  ملاعلا  يف  دحأ  عیطتسی  ال 

، اھمف ةماستبا  زربتو  اھانیع  عمتلتف  .مھنم  هاقلتت  ام  لب  ةرھوجك ، قلأتت  اھلعجی  ام  وھ  نیرخآلا  ىلع 
لك لعجی  لفح  يأ  لخدم  يف  يرام  دوجو  نإ  .ةفیعض  ةھاكف  يف  ةوقلا  ةعیرسلا  اھتكحض  ثعبتو 

يرام يفضت  اذھ ال  ادع  امیفو  .لعفلاب  كلذك  حبصیف  ناك ، امع  ًاقذحو  ةیبذاج  رثكأ  ھنأب  رعشی  صخش 
.نیرخآلا ىلع  ءيش  ءافضإ  ىلإ  جاتحت  وأ 

ناولألا تاذ  كیتسالبلا  مالعأ  تناك  لافتحالاب ، عشی  ھلمكأب  يلوھ  لآ  تیب  ناك  لزنملا  ىلإ  تدع  نیح 
راطإ ىتح  ناكملا  طسوتی  يذلا  ءوضلا  نم  دتمت  ةریغص  تاقدارس  لكشت  لابح  يف  ةموظنم  ةیھازلا 

.ةنولملا تایارلا  نم  فوفص  ملسلا  زیرفإ  نم  تلدت  نیح  يف  ةروصلا ،

.تارایسلا ةمدخل  وسإ  ةطحم  نم  تایارلا  هذھ  نیلیإ  ترضحأ  دقل  .كلذ  قدصت  نل  : » يرام تحاصو 
«. ودناس جروج  اھایإ  اھراعأ 

.»؟ كلذ يرجی  ببس  يأل  - »

«. عئار رمأل  ھنإ  .بابسألا  عیمجل  - »

روضحل دیكأتلاب  ھعدأ  مل  انأو  .ھتلھاجتو  ھتعمس  اھنأ  وأ  رولیت  يناد  ربخب  عمست  مل  تناك  اذإ  ام  ردأ  مل 
.لوخدلل ھعدأ  مل  ينكلو  دعب ، امیف  ھتاقالمل  بھذأ  نأ  َّيلعو  .جراخلاب  عكستی  ناك  ھنكلو  ةمیلولا 

يتلا يھ  تناك  ول  امم  اًرخف  رثكأ  لب  فرشلاب ، تزاف  يتلا  يھ  نیلیإ  نأ  بسحتل  كنإ  : » يرام تلاقو 
ىلع تبتك  دقو  ءاضیب ، ةعفترم  ةكعك  تناك  .اھتزبخ  يتلا  ةكعكلا  ىلإ  رظنا  .ةریھش  ةیصخش  تراص 

، اًرمحم اًجاجد  لوانتنس   » .ءاقرزو ءارفصو  ءارضخو  ءارمح  فرحأب  لطب )  ) ةملك اھحطس 
«. فیصلا لصف  يف  اننأ  مغرب  ةسورھم ، سطاطبو  ةصلصلاب ، اًدبكو  ةصلصو ،

.»؟ روھشملا ریغصلا  نیأ  .بیط  يتزیزع ، ای  بیط ، - »

«. ءاشعلل ھبایث  ریغیو  اًمامح  ذخأی  ھنإ  .اًضیأ  رمألا  ھلدب  دقل  ًانسح ، - »

ًابنذم نأو  ام ، ناكم  يف  اًسرف  تبجنأ  دق  ةلغب  نأ  نیدجتسف  .ةرحاسلا  اھتیأ  مؤش  ریذن  لمحی  موی  ھنإ  - »
!«. يلیخت ءاشعلا ، لبق  اًمامح  ذخأی  .ءامسلا  ىلإ  ىوھ  دق  اًدیدج 

ةملك يقلی  دق  اًدحأ  نأ  يف  تركف  دقو  ذیبن ، ةجاجز  َّيدلف  .اًضیأ  كبایث  لیدبت  بحت  امبر  كنأ  تننظ  - »
تضافأ دقل  ةرسألا » ىلع  اًروصقم  لافتحالا  ناك  ولو  ىتح  لیبقلا ، اذھ  نم  ًائیش  وأ  ًابخن  برشن  وأ 

نم اًءزج  حبصأو  محتسأل  جردلا  يقترأ  ًاعفدنم  يسفن  تدجوو  .لادتعا  يف  ةلفحلا  وج  تیبلا  ىلع 
.لفحلا



.تلخدف موزی  نم  تعمسو  بابلا ، تعرق  نالآ ، ةفرغب  تررم  نیح 

ًابراش مسر  دق  ناكو  .ةیبناجلا  ھھجو  ةروص  ةیؤر  نم  نكمتیل  دیب  ةآرم  اًكسمم  ھتآرم ، مامأ  فقی  ناك 
ىلإ نییجراخلا  امھافرط  عفرو  ھیبجاح  داوس  نم  داز  امك  يرام ، لحك  اھلعل  ءادوس  ةدامب  ًاقیقر  دوسأ 

.ناطیشلا يبجاحك  اراصف  ىلعأ 

ناك امك  .ةرحاس  ةیمكھت  ةماستبا  ایندلا ، رومأب  فراعلا  ةماستبا  ةآرملا  يف  مستبی  ناك  تلخد  نیحو 
نأ دعب  لاقو  .رظنملا  اذھب  ھطبضل  كابترالا  ھیلع  دبی  ملو  .طقنملا  قرزألا  نویبابلا )  ) يقنع طابر  سبلی 

«. رود ةیدأتل  ةفوربب  موقأ  ينإ  : » دیلا تاذ  ةآرملا  عضو 

«. كب روخف  انأ  ىدم  يأ  ىلإ  لاعفنالا  كلذ  لك  لالخ  كتربخأ  يننأ  دقتعأ  ال  يدلو ، - »

«. ةیادبلا ىوس  تسیل  اھنإ  ًانسح ، ...اھنإ  - »

انأ ام  ردقب  شھدنم  ينإو  .سیئرلا  ىوتسمب  ىتح  ولو  ةباتكلا  دیجت  كنأ  دقتعأ  مل  ةحارصبو ، - »
.»؟ ملاعلا ىلع  كلاقم  ةءارق  يونت  ىتم  .رورسم 

ىلإ بھذأ  نأ  بجی  .ةیلحملا  تاطحملا  ةفاك  ىلع  عاذیسو  فصنلاو  ةعبارلا  يف  دحألا ، موی  - »
«. ةصاخ ةرئاط  ينلقتسو  كرویوین ،

.»؟ اًدیج كرود  تعجار  لھ  - »

«. ةیادبلا ىوس  تسیل  اھنإ  .ماری  ام  ىلع  ھیدؤأس  هوأ ، - »

«. اھلك دالبلا  يف  ةسمخ  نم  اًدحاو  نوكت  نأ  ةزفق ، ىلإ  برقأ  اھنإ  ًانسح ، - »

تیأر يتشھدلو  نطق ، ةعطقب  براشلا  لیزی  تذخأ  مث  ةیلحملا .» تاطحملا  عیمج  يف  رھظأسو  : » لاقف
(. میرك دلوكلا  ، ) ينھدلا ھجولا  نوجعمو  نینیعلا ، لیلظت  ةدام  لمشت  تیلاوت ) ةبلع   ) ھیدل نأ 

.»؟ لحملا تیرتشا  ينأ  ملعتأ  .ةدحاو  ةعفد  ًاعیمج  انل  ءيش  لك  ثدح  دقل  - »

«. تعمس .لجأ  - »

«. كتنوعم ىلإ  جاتحأس  ةنیزلا ، قاروأو  مالعألا  لزنن  نأ  دعب  ًانسح ، - »

.»؟ ينعت اذام  - »

«. لحملا يف  كتنوعمل  يتجاح  نع  لبق  نم  كل  تلق  دقل  - »

«. دیلا تاذ  ةآرملا  يف  ھنانسأ  صحفت  مث  اھلاق ، اذھب .» مایقلا  عیطتسأ  ال  - »

.»؟ اذامب مایقلا  عیطتست  ال  - »

تیوتنا اذام   » يجمانرب يف  كرتشأس  ذئدعبو  فیضك ، امھرضحأس  نویزفیلتلا  يف  ناجمانرب  يمامأ  - »



«، نیقھارملا فارحنا  لماوع   » اھمسا ةدیدج  ةقباسم  أدبتس  ذئدعبو  ضماغ .» فیض  و« يلبقتسمل .»؟
هرعش ىلع  شرو  تقو .» َّيدل  نوكی  نل  ھنأ  ىرت  اذھب  .ةقباسملا  كلت  يف  لافتحالا  سأرأ  دق  يننإ  لب 

.طغضلاب شرت  حیفص  ةبلع  نم  ةجزل  ةدام 

.»؟ كلذك سیلأ  ھلك ، كلبقتسم  ددحت  اذكھو  - »

«. ةیادبلا ىوس  سیل  اذھ  نإ  كل ، تلق  دقل  - »

«. دعب امیف  عوضوملا  اذھ  شقاننسو  .ةلیللا  هذھ  ةسارحلا  بالك  راسإ  كفأ  نل  - »

ةباتكب ًاقلعتم  رمألا  ناك  امبر  اینوفیلت ، كب  لاصتالا  لواحی  ناك  .يس  يب  .نإ  ةعاذإ  نم  لجر  كانھ  - »
«. دعب ينوناقلا  نسلا  غلبأ  مل  ينإ  ثیح  كعم  دقع 

.»؟ ينب ای  ةسردملا ، يف  ركفت  الأ  - »

.»؟ اًدقع تعقو  اذإ  ةسردملل  يتجاح  امو  - »

ةدوربلل تحتأو  يترشب  جلثیو  يرجی  درابلا  ءاملا  تكرت  مامحلا  يفو  .بابلا  تقلغأو  اًعرسم  تجرخ 
.مدتحملا يبضغ  ىلع  رطیسأ  يك  يدسج  لخاد  ىلإ  قمعب  ذفنت  نأ 

.يسفن ىلع  يترطیس  تدعتسا  دق  تنك  يرام ، رطع  ةحئار  ينم  حوفت  ًافیظن  مامحلا  نم  تجرخ  نیحو 
ةسلاج تجرحدت  مث  يسرك  عارذ  ىلع  نیلیإ  تسلج  ءاشعلا ، لوانت  تقبس  يتلا  ةلیلقلا  تاظحللا  يفو 

.اھیعارذب ينتطاحأو  يرجح  ىلع 

ةاتفلا يھ  كلتو  اذھل .» قلخ  ھنأك  ودبی  ًاعئار ؟ نآلا  سیل  وأ  اًریثم ؟ رمألا  سیلأ  .كبحأ  يننإ  : » تلاق
.ةعاضولا نم  ءيش  ىلعو  ةینانأ  اھنظأ  تنك  يتلا 

دقل : » يلوقب اذھ  تیھنأو  اًدیعس ، اظح  ھل  تینمتو  ریغصلا  لطبلا  بخن  تبرش  ةكعكلا  عطقن  نأ  لبق 
«. عئار فیص  ىلإ  انطخس  ءاتش  ةعطاسلا  كروی )  ) سمش تلاحأ 

«. ریبسكش رعش  نم  اذھ  : » نیلیإ تلاق 

.»؟ ةبسانم يأ  يفو  اھلاق ، يذلا  نمو  ةیحرسم ، يأ  نم  نكلو  ةلیقثلا ، اھتیأ  لجأ  - »

«. ءایكذألا ىلع  ىقلی  لاؤس  اذھف  .يردأ  ال  : » نالآ لاقو 

ھنإ بضغت  ال  : » تلاقف اھقلأت ، ىلع  لازت  ام  يرام  تناكو  خبطملا ، ىلإ  قابطألا  لمح  يف  تدعاس 
«. ھعم اًمیلح  نوكت  نأ  كوجرأ  .ماری  ام  ىلع  نوكیسو  ھقیرط ، دجیس 

«. ةسدقملا يتنامس  ای  كلذك  نوكأس  - »

نم سیلأ  .نالآب  قلعتی  رمأل  كدیری  ناك  ھنظأو  .كتلباقم  لواحی  ناك  كرویوین  نم  لجر  كانھ  - »
، رمألاب ملعأ  ينأ  امك  .لحملل  كتیكلم  ةركف  ىلع  دوعتلا  عیطتسأل  ينإ  ھلقتل ؟ ةرئاط  اولسری  نأ  ریثملا 



«. ةیدلبلا ریدم  حبصتس  كنأب  اھلك  ةدلبلا  يف  عاذ  دق  ربخلاف 

«. كلذك حبصأ  نل  - »

«. تارملا تارشع  ربخلا  تعمس  ينكلو  ًانسح ، - »

«. عامتجا َّيدلف  يتزیزع ، ای  تقولا  ضعب  جورخلل  رطضم  ينإ  .كلذ  نود  لوحت  ةقفص  َّيدل  - »

لجرلل لوقأ  اذام  .تیبلا  يف  كیلایل  يضقت  تنك  كاذنیحف  .ىرخأ  ةرم  ًافظوم  دوعت  نأ  ىنمتأس  يلعل  - »
.»؟ كب لاصتالا  دواع  اذإ 

«. راظتنالا ھعسوب  - »

.»؟ رخأتتس لھ  .ةرم  لوأ  راظتنالا  أشی  مل  - »

«. رومألا ریس  ةیفیكب  قلعتم  اذھف  يردأ ، ال  - »

«. رطملا نم  ًایقاو  ًافطعم  ذخ  رولیت ؟ ينادل  ثدح  ام  ًانزحم  اًرمأ  نكی  ملأ  - »

«. نزحم رمأ  دیكأتلاب  ھنإ  - »

ةعونصملا زوجعلا  ناطبقلا  اصع  لیفلا  مدق  نم  تطقتلا  ام  عفادبو  يتعبق ، تیدترا  ةعاقلا  تلصو  نیح 
.يراوج ىلإ  نیلیإ  تدسجتو  .توحلا  بان  نم 

.»؟ كعم باھذلا  يننكمی  لھ  - »

«. ةلیللا سیل  - »

«. كبحأ ينإ  - »

عون يأ  نیلضفت  لھ  رھاوجب ، كیتآس  .اًضیأ  كبحأ  انأو  : » تلق مث  ةظحل ، يتنبا  يف  ًاقیمع  تقدح 
.»؟ اھنم

.»؟ اصع لمح  يونتأ  : » تلاقو تكحضف 

.ماسح اھنأكو  ةیبلوللا  ةیجاعلا  اصعلا  تقشتماو  سفنلا .» نع  عافدلل  - »

.»؟ ةلیوط ةدم  جراخلاب  ءاقبلا  يونتأ  - »

«. ال - »

.»؟ نذإ اصعلا  ذخأت  مل  - »

لمح يف  ةرثدنم  ةبغر  عابشإلو  فیوختلاو ، دیدھتلاو ، ةاھابملاو ، ةصلاخلا ، ةنیزلا  باب  نم  - »



«. حالسلا

ةرھز ای  يلعفت ، ال  الك ، « - »؟ يدرولا ءيشلا  كسمأ  نأ  يننكمیأ  .كراظتنا  يف  ةظقیتسم  ىقبأس  - »
«. ھیكسمت نأ  كنكمی  ًاعبط  مسلطلا ؟ نیدصقتأ  يدرولا ؟ ءيشلا  ةریغصلا ، نمدلا 

.»؟ مسلطلا وھ  ام  - »

.»؟ اھنیجھتت فیك  نیفرعتأ  .سوماقلا  يف  اھانعم  نع  يثحبا  - »

«. م ا –  س -  ل –  ط –  - »

«. م س –  ل –  ط –  الك ، - »

.»؟ اھانعمب تنأ  ينربخت  اذامل ال  - »

«. سوماقلا يف  ھنع  تثحب  ول  لضفأ  ةروصب  ھنیفرعتس  - »

.اھب ينتوتحا  يتلا  ةعرسلا  سفنب  ينتكرت  مث  ينترصتعاو ، يلوح  اھیعارذ  تدقعف 

ءاوضأ امأ  .جاجدلا  قرم  ةفاثك  لثم  يف  ءاوھلا  ةبوطر  ةجرد  تناكو  ًابطر ، ًافیثك  يلاوح  لیللا  قبطأ 
ةعشم ةبطر  تالاھ  اھیلاوح  ترثن  دقف  ملإ ،»  » عراش يف  ةنیمسلا  رجشلا  قاروأ  نیب  ةیفتخملا  عراشلا 

.راخبلا نم 

اذإ بجع  الف  .راھنلا  ءانثأ  يف  يرجت  يتلا  ةیداعلا  ةایحلا  نم  ادج  لیلقلا  ىری  ةفیظو ، لغشی  ًالجر  نإ 
امع ًائیش  لاق  يذلا  نمو  ثدح ، اذام  ملعت  يھف  .ھتجوز  نم  هرظن  ةھجوو  هرابخأ  يقتسی  نأ  ھیلع  متحت 

لاجرلا نم  نیلماعلا  ةیبلاغ  ىری  اذكھو  ةیوثنألا ، رظنلا  ةھجو  لالخ  اًحشرم  ىُری  اذھ  نأ  الإ  ثدح ،
ھلحم قلغیو  لیللا  لحی  امدنع  نكلو  .ءاسنلا  نویع  لالخ  نم  راھنلا  ءانثأ  يف  يرجت  يتلا  ةیداعلا  ةایحلا 

.دودحم تقول  لجرلا ، ملاع  ظقیتسی  ھتفیظو ، يھتنت  وأ 

اھتسمالم تلقص  دقف  يدی ، يف  اًحیرم  توحلا  بان  جاع  نم  ةعونصملا  ةیبلوللا  اصعلا  سملم  ناك 
.لیقثلا يضفلا  اھضبقم  زوجعلا  ناطبقلا  ةحارل 

بھذأ تنك  اًریبك ، ًالابقإ  َّيلع  ةلبقم  ایندلا  تناك  نیحو  راھنلا ، ایند  يف  ایحأ  تنك  نیح  دیعب ، دھع  ذنم 
ریصأو ءارضخلا ، روذجلل  ًاقصالم  ضرألا  ىلإ  يھجوو  كانھ  يقلتسأ  مث  باشعألا ، اھیطغت  ةعقب  ىلإ 
ةیشحولا بشعلا  ةباغ  يفو  .اھیلإ  ةبسنلاب  اًمخض  ًالاثمت  دعب  دعأ  ملف  تانبلا ، قبو  نملاو  لمنلا  نم  اًدحاو 

.مالسلا ينعت  يل  ةبسنلاب  تناك  يتلا  كولسلا  تدجو  كلت ،

نم موتحم  ملاع  دجوی  ثیح  ناكملاو ، میدقلا  ءانیملا  ىلإ  باھذلا  تدرأ  دقف  لیللا ، لح  نأ  دعبو  نآلا  امأ 
.يسفن قزمت  نم  ئدھی  نأ  عیطتسی  دملاو ، نامزلاو  ةایحلا  تارود 

عراشلا ربع  ةدحاو  ةرظن  ىوس  قلأ  مل  رتسامروفلاب  تررم  امدنعو  ياھ ، عراش  ىلإ  اًعرسم  ترس 
، سیلوبلا ةرایس  يف  نیمسلا  يلیو  سلج  قیرحلا  ءافطإ  ةطحم  مامأو  .ءارضخلا  رئاتسلا  يذ  يلحم  ىلإ 



.ریزنخلاك ھقرع  لاسو  ھھجو  رمحا  دقو 

.»؟ ناثیإ ای  يلیللا  كلاوجت  ىلإ  تدعأ  - »

«. لجأ - »

«. ًافیطل ًىتف  ناك  .رولیت  ينادل  ثدح  ام  ادج  نزحم  رمأل  ھنإ  - »

.يقیرط يف  تعرسأو  اھتلق  ادج .» - »

ضرعتلاب دحأ  رطاخی  ملف  ةاشم ، ىأ  كانھ  نكی  مل  نكلو  ءاوھ ، ةمسن  تراثأف  تارایس  عضب  يب  ترم 
.ریسلا نع  مجانلا  قرعلل 

ءاوضألا تیأرف  میدقلا ، ءانیملا  ىلإ  اًھجتم  ترسو  يقیرط  يف  تردتسا  يراكذتلا  بصنلا  دنعو 
.ئطاشلا نع  ةدیعب  دیص  براوقو  توخی ، ةعضب  يسارم  نم  ةثعبنملا 

نم تفرعو  يھاجتا ، يف  يتأیو  كولروب  عراش  نم  اًجراخ  ریدتسی  صخش  ةروص  تیأر  ذئدنعو 
.تنھ جنای  يجرام  ھنأ  ھتفقوو  ھتیشم 

ةلیل يف  تادراب  نارھظی  نأ  ةوسنلا  ضعب  عسوب  .رورملل  ةصرف  يل  عدت  ملو  يتھجاوم ، يف  تفقو 
.ةینطقلا اھتلنوج )  ) ةكرح نم  ةثعبنملا  تامسنلا  كلذ  ثعبم  ناك  امبرو  .ةراح 

.اھناكم نع  تجرخ  دق  نكت  مل  رعش  ةلصخ  عضو  تحلصأو  ينع .» ثحبت  كنظأ  : » تلاق

.»؟ كلذ نیلوقت  مل  - »

وھ كلذ  : » لاقو اھعباصأ ، طغضب  ریسلا  يف  رارمتسالا  ىلع  ينثحتساو  يعارذب  تكسمأو  ترادتساف 
تردف ينع ، ثحبت  تنك  امبر  كنأ  تننظو  ارام  كتیأرو  رتساموفلا ، يف  تنك  .ھیلع  لصحأ  يذلا  عونلا 

«. كقیرط تضرتعاو  ةیانبلا  لوح  ةعرسب 

.»؟ ریدتسأس قرطلا  يأ  ىلإ  تفرع  فیكو  - »

سقطلا ةرارح  نم  اًدیزم  ينعی  ھنإ  داصحلا ،  (
6) نازیز نینط  ىلإ  غصأ  .تفرع  ينكلو  يردأ ، ال  - »

ىلإ يتأت  نأ  عیطتستو  ةظحل  لالخ  ءوضلا  قاطن  نم  جرخنسف  ناثیإ ، ای  قلقت  .حایر ال  بوبھ  مدعو 
.بارشلا نم  ةدراب  ةلیوط  اًسأك  ًابارش ، كل  مدقأس  .تدرأ  ول  يتیب 

رانأ دقو  ةمخضلا ، ةنح  رمتلا  راجشأ  نم  ةقیدح  لالظ  لالخ  قیرطلا  ىلإ  يندشرت  اھعباصأ  تكرتو 
.ضرألا نم  ًابیرق  ومنت  يتلا  ءارفصلا  راھزألا  نم  عون  مالظلا 

«. ةعتملل ةبق  هولعت  جاراج  يتیب ، وھ  اذھ  - »

.»؟ كنع ثحبأ  تنك  يننأ  نینظت  كلعجی  يذلا  ام  - »



.»؟ ناریث ةعراصم  طق  تیأر  لھ  ناثیإ ، .يلثم  ةدحاو  نع  وأ  ينع  ثحبت  تنك  دقل  - »

«. برحلا دعب  لرآ  يف  ةدحاو  ةرم  اھتیأر  - »

يوھتست ناریثلا  ةعراصم  نأ  دقتعأ  .اھبحی  ناك  دقف  اھیلإ ، ينذخأی  نأ  يناثلا  يجوز  داتعا  دقل  - »
ام كردتسف  اھادحإ  ترضح  دق  تنك  اذإو  .كلذك  اوحبصی  نأ  نونمتیو  ةعاجشلا  يف  ةیاغ  اوسیل  ًالاجر 
ًائیش لتقی  نأ  رمحألا – حاشولاب  تارواحملا  كلت  لك  دعب   – لواحی نیح  روثلا  ركذتت  لھ  .ھیلإ  يمرأ 

.»؟ دوجو ھل  سیل 

«. معن - »

مھیلع ًانسح ، باوج ؟ نع  ثحبلاو  فوقولا  ىوس  لعفی  الف  قلقلاو ، ةریحلا  هذخأت  فیك  ركذتت  لھ  - »
الإو بلص  ءيش  يف  ھینرق  سرغی  نأ  ھیلع  متحتی  ذإ  .ھبلق  رطفنا  الإو  ًاناصح  ھل  اومدقی  نأ  كاذنیح 
لاجر لاجرلا ، نم  ھیلع  لصحأ  يذلا  عونلا  وھ  كلذو  .ناصحلا  كاذ  يننإ  ًانسح ، .ھحور  تتام 

ىلإ ةدوعلا  نوعیطتسی  كلذ  دعبو  .مھل  ریغص  رصن  نع  يصخش – يف   – نوثحبی نوكبترم  نوبرطضم 
«. مھفویسو رمحألا  مھحاشو 

!«. يجرام - »

!«. يربلا نیمسایلا  ةحئار  مشتأ  .يحاتفم  ىلع  روثعلا  لواحأ  يننإف  ةظحل ، رظتنا  - »

«. يوتل يرصن  تزرحأ  دق  ينكلو  - »

.»؟ كیمدقب ھتأطوو  كحاشو ، تقلع  لھو  حیحص ؟ - »

.»؟ نیفرعت فیك  - »

اھنإف ملسلا ، تاجرد  بقار  .ىرخأ  يجرام  نع  وأ  ينع ، ثحبی  لجر  دجوی  امدنع  كلذ  فرعأ  - »
، ةعتملل ةبق  اھنإ  ىرتأ ؟ رونلا ، حاتفم  تاذ  وھ  اھ  نآلاو ، .ىلعأب  مدطصی  كسأر  عدت  ال  .ةقیض 

!«. سمش ھیلع  قرشت  رحب ال  قامعأ  ىلإ  كبذجتو  كسملا ، ةحئار  اھنم  حوفتو  ةتفاخ ، اھؤاوضأ 

«. ةرحاس ًالعف  كنأ  دقتعأ  - »

نم برقلاب  كانھ  سلجا  .ةریغص  ةدلب  يف  ءاثرلاب  ةریدج  ةریقف  ةرحاس  .كلذك  يننأ  اًدیج  ملعت  تنأ  - »
دعب كل  رضحأسو  ةحیرم » سبالم  يف  لوخدلا   » ھیلع نوقلطی  امب  موقأسو  ةحورملا ، ریدأس  .ةذفانلا 

( ». مجامجلا رمدم   ) نم ةدراب  ةلیوط  اًسأك  كلذ 

.»؟ ةملكلا كلت  تعمس  نیأ  - »

«. اھتعمس نیأ  فرعت  تنأ  - »

.»؟ اًدیج ھتفرع  لھ  - »



لضفأ وھ  كلذ  نوكی  ًانایحأو  .لجر  نع  ھفرعت  نأ  ةأرملا  عیطتست  يذلا  ءزجلا  .ھنم  اًءزج  تفرع  - »
«. يب قثو  دقو  يناد ، عم  كلذك  رمألا  ناك  دقو  .اًمئاد  سیل  نكلو  ءازجألا ،

تالییذت اھنأكو  نیرخآ  سانأ  ةایح  نم  عطقو  فتن  ھیف  ىرخأ ، فرغ  تایركذ  موبلأب  ھبشأ  ةفرغلا  تناك 
.اًسماھ ًاتفاخ  اًریدھ  ةذفانلا  نم  ةبیرقلا  ةحورملا  تثدحأو  .باتك  يف 

.رطع نم  ةباحس  اھعم  ةلماح  قرزأ ، ضافضف  عساو  لیوط  ءادر  يف  يجرام  تداع  ام  ناعرسو 
نجلا نم  كبارش ، كاھ  .اًدبأ  َّيلع  يرام  اھمشت  مل  اینولوك )  ) اھنإ .جعزنت  ال  : » تلاق ھتمسنت  نیحو 

، ھیف يذلا  جلثلا  تشخشخ  ام  اذإو  .نج  درجم  نج ، ھنإ  .ةیوقم  ةدامب  سأكلا  تنھد  دقل  .ةیوقم  ةدامو 
«. دراب بارش  ھنأ  نظتسف 

يعارذ ىلإ  ردحنت  مث  يفتك  ىلإ  دتمت  ةیوقلا  بارشلا  ةرارحب  ترعشو  ةعج ، ھنأكو  ةدحاو  ةعفد  ھتبرش 
.قلأتت يترشب  تلعج  ةجردل 

«. بارشلا كلذ  ىلإ  جاتحت  تنك  كنظأ  : » تلاق

«. كلذ نظأ  - »

ام كلذف  اًرصن ؛ تزرحأ  كنأ  دقتعت  كلعجل  يفكت  ةمواقم  كمواقأس  اًعاجش ، اًروث  كنم  لعجأس  - »
«. روثلا ھیلإ  جاتحی 

ملو قیدانصلا ، حتف  ءارج  نم  ةریغصلا  حورجلاو  ةعطاقتملا  شودخلاب  نیتئیلم  اتناك  يدی ، يف  تقدح 
.اًمامت ةفیظن  يرفاظأ  نكت 

كتفطاع جاتحت  الأ  لمآ  : » تلاقو اھتطقسأ ، دق  تنك  ثیح  ةكیرألا  ىلع  نم  ةیجاعلا  اصعلا  تلوانتو 
«. اصعلا هذھ  ىلإ  ةنھاولا 

.»؟ يتودع تنأ  لھ  - »

.»؟ كتودع نوكأ  نوتیابوین ، يف  بعللا  ةقیفر  انأ  - »

كمامأ .تقولا  نم  عستم  كمامأ  : » تلاقو .دیازتملا  اھقلقب  رعشأ  نأ  تعطتسا  ىتح  ًالیوط  تتمصو 
«. ًابارش كل  رضحأس  .يلاؤس  نع  بیجتل  اھلك  كتایح 

بارشلا ضعب  فاشترال  ترطضا  ىتح  ًاغلاب  يمفو  يتفش  فافج  ناكو  ةنآلملا ، سأكلا  اھنم  تلوانت 
«. اًجرشحم يتوص  جرخ  تلعف  نیحو  مالكلا ، عیطتسأ  نأ  لبق 

.»؟ نیدیرت اذام  - »

«. بحلا ىلع  رقتسا  دق  يیأر  لعل  - »

.»؟ ھتجوز بحی  لجر  بح  - »



«. اھفرعت ىتح ال  تنأ  يرام ؟ دصقت  - »

«. ام اًعون  ةزجاعو  ةولحو  ةقیقر  اھنأ  فرعأ  - »

ھبشأ اھنإ  .تمطحت  دق  كمسج  ةلآ  نوكت  نأ  دعب  ًالیوط  ایحتسو  .ةبقرب  ءاذح  ةوق  يف  اھنإ  ةزجاع ؟ - »
«. قالطإلا ىلع  اًحانج  كرحی  مث ال  ًایلاع  ھیقبتل  حیرلا  لغتسی  يذلا  سرونلا  رئاطب 

«. اًحیحص اذھ  سیل  - »

«. اھیف تنأ  قرحت  امنیب  اھنم ، لسنت  اھنإف  ىربك ، ةلكشم  تعقو  ام  اذإو  - »

.»؟ نیدیرت اذام  - »

.»؟ ةبیطلا زوجعلا  يجرام  دسج  ىلع  لوصحلاب  كتیھارك  ریمدت  دیرت  الأ  دودحلا ؟ زایتجا  يونت  الأ  - »

ةضفنم اھتحت  تعضوو  ةیحلا  ةعرسب  اھتعفرف  ةیبناج ، ةدضنم  ىلع  ةئلتمملا  فصن  يسأك  تعضو 
.ةدضنملا ىلع  يتلا  ةبطرلا  ةرئادلا  اھدیب  تففج  مث  رئاجس ،

«. كنع ًائیش  فرعأ  نأ  دیرأ  يجرام –  - »

«. ھتیدأ يذلا  ضرعلا  يف  يیأر  ةفرعم  دیرت  تنأ  .اًعادخ  ىفك  - »

«. تنأ نم  فرعأ  مل  ام  نیدیرت  ام  روصت  عیطتسأ  ال  - »

لالخ اھیف  سوجت  ةلوج  .اًرالود  فلكت  يتلا  ةیحایسلا  ةلوجلا  كیلإ  لوقی ، ام  ينعی  لجرلا  نأ  دقتعأ  - »
ةیكذ ةریغص  ةاتف  ةبیط ، ةریغص  ةاتف  تنك  .ریوصت  ةلآو  ةیقدنب  لمحت  تنأو  تنھ  جنای  يجرام 
ناك لب  ينبحی  نكی  مل  .ھتجوزتو  انس  ينم  ربكأ  ًالجر  ھنوعدی  ام  تلباقو  .ةطسوتم  ةنیعل  ةصقارو 
بحأ نكأ  ملو  .ةریغصلا  ةیكذلا  ةاتفلا  ىلإ  يضف  قبط  ىلع  لجرلا  كلذ  ءاج  اذكھو  .يبحب  ًاعلوم 

ھب غلب  ھنم  تصلخت  امدنعو  .میحجلل  يتیھارك  لمعلا  هركأ  تنك  يننأ  دكؤملا  نم  لب  اًریثك ، صقرلا 
رخآ ًالجر  تجوزتف  .ةیناث  تجوزت  اذإ  اھیغلی  اًطرش  ةقفنلا  رارق  يف  عضی  مل  ھنإ  ىتح  هادم  كابترالا 

عم ينلصی  يفرصملا  نذإلا  اذھ  لاز  اًماع ال  نیرشع  ةلیطو  .ھیلع  تضق  ةبخاص  ةیویند  ةایح  انشعو 
نم ایادھ  ةعضب  طاقتلا  ادع  امیف  فیفط ، ولو  لمع  يأب  مقأ  مل  اًماع  نیرشع  ةلیطو  .رھش  لك  ةیادب 
ةاتف دعب  دعأ  مل  ىذ  انأ  اھو  .ًالعف  كلذك  اھنكلو  اًماع ، نورشع  اھنأكو  ةدملا  كلت  ودبت  .نیبجعملا ال 

«. ةریغص ةبیط 

.اھقوف نجلا  تبص  مث  اھسأك  يف  اھتقلأ  اھدی ، يف  جلث  تابعكم  ةثالثب  تتأو  ریغصلا  اھخبطم  ىلإ  تبھذ 
تلاقو .اھنع  دملا  راسحنا  اھفشك  يتلا  ةیفاطلا  رحبلا  تاتابن  ةحئار  ةمدمدملا  ةحورملا  تبذتجاو 

«. لاملا نم  ریثكلا  حبرتس  ناثیإ ، : » معان توصب 

.»؟ ةقفصلا أبن  تفرع  لھ  - »

«. فحاوز الإ  اوسیل  نامورلا  ءالبن  لبنأ  نم  اًضعب  نإ  - »



«. يرمتسا - »

رھز اھنأكو  طئاحلا  نع  ةدترم  جلثلا  تابعكم  تزفقو  اھسأك ، اھعم  راط  ةحساك  ةراشإ  اھدیب  تراشأف 
.درن

لاسرإ فقوتیس  ھلجأ  يھتنی  نیحو  .يضاملا  عوبسألا  يف  ةبونب  قشاعلا  ياتف  بیصأ  دقل  : » تلاق
جرخی دقف  .كب  قثأ  ينكلو ال  َّيلإ ، اًدنس  كتذختا  دقو  ةفئاخو ، ةلوسك  زوجع  يننإ  .ةیفرصملا  نوذألا 

«. ةفئاخ انأ  كل ، اھلوقأ  ينإ  .ًانیمأ  لیحتستو  ةدعاقلا ، ىلع 

.بسحف نیتیئانو  نیتلیقث  لب  نیتحنرتم –  انوكت  مل  نیتلیقث ، يقاس  تدجوف  ًافقاو  تمق 

.»؟ ھیلغتستل كیدل  اذام  - »

«. اًضیأ يقیدص  وللورام  ناك  - »

«. مھفأ - »

«. ....يندیرت الأ  - »

«. كھركأ انأ ال  - »

«. ھشیر فتن  نیعیطتست  دقو  ركیب ، رتسملا  هركأ  ينإ  .ام  بیترت  عضو  لواحنس  - »

«. بارشلا ةیلقعب  ركفت  تنأ ال  .ةجھل  نم  اھل  ای  - »

«. ةدیعس تارتف  ينعی  يل  ةبسنلاب  بارشلا  نإ  - »

.»؟ ينادل تلعف  امب  ركیب  ملعی  لھ  - »

«. لجأ - »

.»؟ رمألا لبقت  فیكو  - »

«. ھب قوثولا  ىلإ  لیمأ  ينكلو ال  .ًانسح  ًالبقت  - »

«. كب قثی  نأ  ویفلأ  ىلع  يغبنی  ناك  - »

«. كلذب نینعت  اذام  - »

وللورامف هربخأ ، نلف  جعزنت  ال  .ينیمخت  ىلع  ناھرلل  ةدعتسم  ينكلو  .طقف  ھنمخأ  ام  ينعأ  - »
«. يقیدص

ای طاطم  نم  كفیس  نكلو  .كفیس  لامعتسا  يعیطتست  يكل  دقحلا  نیریثت  تنأ  كمھفأ ، ينأ  دقتعأ  - »
«. يجرام



«. يزجعب يلام  ىلع  لصحأ  ينكلو  ناثیإ ؟ ای  كلذ  فرعأ  ينبسحتأ ال  - »

.»؟ يل ءاضفإلا  نیدیرت  لھ  - »

ةرشع كلكرتس  ةیانبلا  لوح  ریدتست  نیح  كنأ  ىلع  نھارأ  يننإ  .كلذ  نم  سأب  كانھ  نوكی  امبر ال  - »
«. كحورج نھدتل  حلملاو  بطرلا  كلبح  كیدل  نوكیس  نوفرصنی  نیحو  يلوھ ، لآ  نم  لایجأ 

.»؟ اذھ كب  يضفی  نیأ  ىلإف  كلذك –  رمألا  ناك  اذإ  - »

ءيش رسلاف  .غارفلا  اذھ  دسی  يذلا  ملاعلا  يف  دیحولا  صخشلا  انأو  ھیلإ ، ثدحتت  قیدص  ىلإ  جاتحتس  - »
«. بسحف ةریغص  ةیوئم  ةبسن  امبر  اًریثك ، اذھ  كفلكی  نلو  .ناثیإ  ای  شحوم  بعرم 

«. نآلا فرصنأس  ينأ  دقتعأ  - »

«. كسأك برشا  - »

«. اھدیرأ ال  - »

«. ناثیإ ای  جردلا  كلوزن  ءانثأ  يف  ىلعأب  مدطصت  كسأر  عدت  ال  - »

.»؟ كاصع كرتت  نأ  تدصق  لھ  : » تلاقو ينتعبت  نیح  ملسلا  فصتنم  يف  تنك 

«. الك .يھلإ  - »

«. ةیحضتلا نم  اًعون  نوكت  دق  اھنأ  تننظ  .يھ  اھ  - »

.لیللا يف  ةولح  يربلا  نیمسایلا  ةحئار  لعجی  اذھو  رطمت ، ایندلا  تناك 

.توحلا بان  نم  ةعونصملا  اصعلل  ًالعف  تجتحا  يننأ  ةجردل  ناحنرتت  ياقاس  تناكو 

نع قرعلا  اھب  حسمیل  هراوجب  دعقملا  ىلع  ةعوضوم  قرولا  لیدانملا  نم  ةفل  نیمسلا  يلیو  عم  تناك 
.ھسأر

«. يھ نم  فرعأ  ينأل  كتشھد  ریثأس  - »

«. بسكتس - »

اھدوقی ةمخض  رلزیرك  ةرایس  يف  صخش  كنع ، ثحبی  ناك  صخش  كلانھ  ناثیإ ، ای  يل  لق  - »
«. قئاس

.»؟ دیری اذام  - »

«. ةفش تنبب  حبأ  مل  ينكلو  كتیأر ، دق  تنك  اذإ  ام  فرعی  نأ  دارأ  .يردأ  ال  - »



«. يلیو ای  دالیملا ، دیع  يف  ةیدھ  كل  مدقأس  - »

.»؟ كیمدقل ىرج  اذام  ناثیإ ، ای  يل  لق  - »

«. امھیلإ ردخلا  بدف  ركوبلا ، بعلأ  تنك  - »

.»؟ تیبلل تبھذ  كنإ  ھتیأر  اذإ  ىتفلل  لوقأ  لھ  .ثدحی  كلذ  .لجأ  - »

«. اًدغ لحملا  ىلإ  يتأی  نأ  ھل  لق  - »

«. راطق ةبرع  لوط  يف  ةرایس  بكری  لایربمإ ، رلزیرك  ةرایس  بكری  - »

.ًاللبم ًایخارتم  ودبیو  رتسامروفلا ، مامأ  فیصرلا  ىلع  فقی  يوج  ىتفلا  ناك 

«. ةدراب ةجاجز  برشتل  كرویوین  ىلإ  تبھذ  كنأ  تننظ  - »

رعشأ يننإ  .ناثیإ  ای  ًابارش  لوانتو  لخدا  ةلحرلل ، سمحتلا  عطتسأ  ملو  ةرارحلا ، دیدش  سقطلا  - »
«. ضابقناب

«. يفروم ای  بارشلا  اھبسانی  ةدیدش ال  ةرارحلا  - »

.»؟ ةعج ةجاجز  الو  ىتح  - »

«. يترارح نم  دیزت  ةعجلا  - »

«. ھعم ثدحتأ  اًدحأ  وأ  ھیلإ ، بھذأ  ًاناكم  دجأ  ال  بئتكأ ، نیح  يتایح ، ةصق  كلت  - »

«. جوزتت نأ  بجی  - »

«. ءاشت امب  ھعم  ملكتت  يذلا  صخشلا  يھ  ةجوزلا  نوكت  نل  - »

«. باوص ىلع  كلعل  - »

«. جوزتم لجر  لثم  اًدیحو  نوكی  دحأ  نم  امف  اًمامت ، بیصم  يننإ  - »

.»؟ كلذ فرعت  فیكو  - »

، ةدرابلا ةعجلا  نم  ًاقودنص  يرتشأس  يننأ  دقتعأ  .نآلا  مھنم  دحاو  ىلإ  علطتأ  ينإ  لب  .مھارأ  يننإ  - »
«. لمعلا تاقوأ  ددحت  اھنإ ال  .ينلبقتستس  تنھ  جنای  يجرام  تناك  ام  اذإ  ىرأو 

ىلإ بھذتس  اھنأ  هدقتعأ – ام  اذھ  لقألا  ىلع  وأ   – يتجوز تربخأ  دقف  يفروم ، ای  ةدلبلا  يف  اھنظأ  ال  - »
«. رحلا ةجوم  يضقنت  ىتح  نیم » »

يتلا ةنزحملا  ثادحألا  ھیلع  صقأ  فوسف  برشلا ، بحاصل  حبر  اھنادقف  نإ  ًانسح ، ةنعللا ، اھیلع  - »



ام اذھ  .هللا  ةیاعر  يف  رس  ناثیإ ، ای  ءاقللا  ىلإ  يلاتلاب ، َّيلإ  يغصی  نلو  ءابھ ، تقفنأ  ةایح  يف  تعقو 
«. كیسكملا يف  ھنولوقی 

ىلإ يب  ادح  امع  يلؤاستل  میقرت  تامالع  ةعضاو  فیصرلا  توحلا  بان  نم  ةعونصملا  اصعلا  تقد 
اھتلبنق يف  نامألا  رامسم  يقبت  نأ  بجیو  اھتبعل ، دسفیس  كلذ  نأل  ملكتت ، نل  يھف  يوجل ، كلذ  لوق 

.كلذ لوق  ىلإ  يب  ادح  يذلا  ام  يردأ  ال  ةیودیلا ،

دنع ةفقاو  رلزیركلا  ةرایسلا  ةیؤر  تعطتسا  ملإ ،»  » عراش ىلإ  ياھ »  » عراش نم  تردتسا  نیح 
ةبرع ىلإ  اھنم  ىتوملا  لقن  ةبرع  ىلإ  برقأ  تناك  اھنكلو  قیتعلا ، يلوھ  لآ  تیبل  رواجملا  رجحلا 

قرطلا يف  اھیلع  رثانت  يذلا  كیمسلا  لحولا  ذاذرو  رطملا  طقن  ببسب  قلأت  نود  ءادوس  تناك  .راطق 
.شبغأ جاجز  نم  اھیف  يتلا  فقوتلا  ةراشإ  حیباصم  تناكو  ةیسیئرلا ،

«. ملإ  » عراش يف  ةمئانلا  لزانملا  نم  ةقلأتم  ءاوضأ  يأ  ثعبنت  ملف  .ادج  اًرخأتم  ناك  تقولا  نأ  دبالو 
هراصتعا نم  ًاتوص  ثدحی  يئاذح  ناك  دقف  رطملا ، ءام  نم  ةكرب  لخاد  توطخ  يننأ  دبالو  ًاللبم  تنك 

.يریس ءانثأ  يف  ءاملل 

ةلوھملا ةرایسلا  راوج  ىلإ  تفقوف  قئاس ، ةعبق  يدتری  ًالجر  مئاغلا  يمامألا  جاجزلا  لالخ  تیأرو 
ریغ سقطلاب  تسسحأو  .ایبرھك  اًزیزأ  ًاثدحم  لفسأ  ىلإ  جاجزلا  قلزناف  يتضبقب ، جاجزلا  ىلع  تققدو 

.يھجو ىلع  بھی  فییكتلا  نع  جتانلا  يداعلا 

سكعنا دقو  قلأتت  ًانانسأ  متعملا –  وجلا  لالخ  ًانانسأ  تیأرو  ينع »؟ ثحبت  لھ  .يلوھ  ناثیإ  انأ  - »
.انعراش رون  اھیلع 

انأ : » لاقو سبلملا ، قینأ  لیحن  لجر  جراخلا  ىلإ  اطخو  ھسفن ، ءاقلت  نم  اًحوتفم  بابلا  عفدناو 
قئاسلا ةیحان  علطتو  كعم .» ثدحتأ  نأ  بجی  .نیوشو  كورب  ةكرشب  نویزفیلتلا  عرف  نم  بموكسند 

.»؟ لوخدلا عیطتسن  لھ  .انھ  سیل  نكلو  : » لاقو

«. تفاخ توصب  ملكت  تملكت  اذإف  .ماین  عیمجلا  نأ  نظأو  كلذ ، دقتعأ  - »

يف ءاضم  ةرھاسلا  رون  ناك  ءاملاب ، ةعبشملا  ةجرملا  قوف  ماقملا  طلبملا  ىشمملا  قوف  اًرئاس  ينعبتو 
.لیفلا مدق  يف  توحلا  بان  نم  ةعونصملا  اصعلا  تعضو  انلوخد  ءانثأ  يف  ةعاقلا ،

.تاكربمزلاب ةوشحملا  ةدعاقلا  اذ  مخضلا  يدعقم  ولعی  يذلا  ةءارقلا  حابصم  تأضأو 

ةرظن تیقلأف  باصعألا ، ریثی  نوكس  نوكسلا ، نم  يداع  ریغ  اًعون  يل  ادب  ھنكلو  ًانكاس ، تیبلا  ناك 
.يولعلا قباطلاب  مونلا  فرغ  باوبأ  ىلع  ملسلا  رئب  نم  ةعیرس 

«. ةرخأتملا ةعاسلا  هذھ  لثم  يف  يتأت  كلعج  ثیحب  مھم  رمألا  نأ  دبال  - »

«. كلذك ھنإ  - »



ناتبعتملا هانیع  كلذ  يف  اھنواعت  ملو  ثیدحلا ، يف  هؤارفس  يھ  ھنانسأ  تناك  .نآلا  ھتیؤر  تعطتسا 
راھنا دقف  .ملعت  كنأ  دبال  امك  ةئیس  ةنس  هذھ  تناك  دقف  .ارس  رمألا  اذھ  يقبن  نأ  دیرن  : » لاق .ناترذحلا 

ىلإ رمألا  لصوو  تاقباسملا  جمارب  لوح  تاعاشإلا  ترس  ذئدعبو  زاغلألا  جمارب  حئاضفب  ساسألا 
«. ةریطخ ةرتفلاف  ءيش ، لك  بقارن  نأ  انیلعو  .سرجنوكلا  ناجل 

«. دیرت امع  ينثدحت  ول  دوأ  - »

.»؟) اكیرمأ بحأ   ) ناونعب يذلا  كنبا  لاقم  تأرق  لھ  - »

«. ھب يتأجافم  دارأ  دقف  .هأرقأ  مل  الك ، - »

قرزأ فلمب  هدی  يل  دمو  ثدح .» ام  اذھ  نكلو  رمألا ، فشتكن  َْمل  َمِل  يردأ  .ًالعف ال  كأجاف  دقو  - »
وأ ةعوبطم  امإ  ةباتكلا  تناك  فلملا ، تحتفو  يدعقم  يف  تسطغ  ھیف .» طخ  ھتحت  ام  أرقا   » .لوفقم

طوطخ اھتھوش  نكلو  عباطملا ، فورح  اھفورح  ھبشت  يتلا  ةثیدحلا  ةبتاكلا  تالآلا  كلت  ىدحإب  ةبوتكم 
.نیشماھلا الك  ىلع  نشخ  دوسأ  ملقب 

 



« اكیرمأ بحأ  »

يناثلا يلوھ  نالآ  ناثیإ  ملقب 

ىلع ةدوجوم  ةعقب  درجم  ھنإ  ربكم ، راظنم  لامعتسا  نود  نیبت  داكت ال  ةرذ  ھنإ  درفلا ؟ ناسنإلا  وھ  ام  »
ةطقن ھنإ  .ةیاھن  الو  ةیادب  الو  اھل  رصح  يتلا ال  ةیدبألاب  نروق  اذإ  نمز  ةیناث  غلبی  ھنإ ال  .نوكلا  حطس 
تجرخ يذلا  رابغلاب  دحتت  ام  ناعرس  لمر  ةرذ  ھنإ  .حایرلا  هورذت  مث  رخبتی  يذلا  لئاھلا  مضخلا  يف 
ةمیظع ةمأل  رئاسلا  فحزلا  قیرط  ءانفلاو  لاوزلاو  ةراقحلاو  ةلآضلا  هذھب  قولخم  ضرتعی  لھف  .ھنم 
ةلسلسلا قیرط  قولخملا  كلذ  ضرتعی  لھو  ةلبقم ، اًروھدو  اًروھد  ةایحلا  لصاوت  نأ  اھیلع  متحتی 

اندالب ىلإ  علطتنلف  اًدوجوم ؟ ملاعلا  يقب  املاط  ءاقبلا  لمتحتل  انبالصأ  نم  ةقفدتملا  ةیرذلا  نم  ةلیوطلا 
انتمیق امف  .قیحم  رطخ  لك  نم  اندالب  ذقنن  مث  ءاھزنلا ، صلخلا  نینطاوملا  فاصم  ىلإ  انسفنأب  ومسنو 

.»؟ هدالب لجأ  نم  ھسفنب  ةیحضتلا  يف  ًابغارو  ادعتسم  نكی  مل  اذإ  ناسنإ – يأ  ةمیق  ام  لب  –

.ناكم لك  يف  ءادوسلا  تامالعلا  تیأرف  تاحفصلا  تبلقو 

«. مالكلا اذھ  فرعت  لھ  - »

«. يضاملا نرقلا  يف  لیق  ام  ءيش  نم  اًذوخأم  ودبی  ھلعلو  ًافولأم ، ودبی  ھنكلو  الك ، - »

ماع 1850». هاقلأ  يذلا  يالك  يرنھ  باطخ  نم  صن  .كلذك  ھنإ  - »

«. يالك بطخ  نم  ھلك  لھ  يقابلاو ؟ - »

ينعیلو  – اھنم ضعبلاو  نوسرفیجل ، اھضعبو  رتسبیو ، لاینادل  اھضعب  تارقفو ، تارذش  لب  الك ، - »
ناك ھنأل  دقتعأ  .تاذلاب  كلت  ينتتاف  فیك  يردأ  الو  .ةیناثلا  ةرملل  اًسیئر  نلوكنیل  باطخ  نم  ةرقف  هللا –

ةمجانلا لكاشملا  لك  دعب  بسانملا ، تقولا  يف  اھانطبض  اننأل  حیسملل  اًركش  .تالاقملا  نم  فولأ  يمامأ 
«. كلذ ىلإ  امو  نیرود  نافو  زاغلألا  جمارب  نع 

«. ةباتكلا يف  يبص  بولسأب  اًھیبش  ودبی  ھنكلو ال  - »

«. دیربلا ةقاطب  قلتن  مل  ول  ةلاقملا  انعدخت  نأ  لمتحملا  نم  ناك  دقو  .كلذ  ثدح  فیك  ملعأ  ال  - »

.»؟ دیربلا ةقاطب  - »

«. تیتس ریابمإلا  ةیانب  اھیلع  ةروصم ، دیرب  ةقاطب  - »

.»؟ اھلسرأ يذلا  نمو  - »

«. لوھجم - »

.»؟ تلسرأ نیأ  نمو  - »

«. كرویوین نم  - »



«. اھارأ ينعد  - »

سیلأ لكاشم ، ةراثإ  يف  بغرت  ال  كنإ  .لكشم  يأ  مایق  ةلاح  يف  اھزاربإل  اھیلع  انظفحت  دقل  - »
.»؟ كلذك

.»؟ هدیرت يذلا  امو  - »

«. تنأ ھتیسن  اذإ  اذھ  هاسننو ، انباسح  نم  ھلك  رمألا  طقسنسو  .ھلك  عوضوملا  ىسنت  نأ  كنم  دیرأ  - »

«. ًالھس ھنایسن  سیل  رمأ  ھنإ  - »

يفو .ةئیس  ةنس  تناك  دقل  لكاشم  يأ  انل  ببست  الو  ًاقبطم ، كمف  يقبت  نأ  دصقأ  ينإ  میحجلل ، ای  - »
«. ءيش يأ  نع  باقنلا  ناسنإ  يأ  فشكی  دق  هذھك  تاباختنا 

ئلآل اھنأكو  ھنانسأ  تدبو  لكاشم .» يأ  كل  ببسأ  نل  : » ًالئاق هایإ  ھتلوانو  نیمثلا  قرزألا  فلملا  تلفقأ 
نم ردحنتو  عصان ، كلجس  نإ  .كنع  تملعتسا  دقف  .مھل  ھتلق  دقو  .كلذ  فرعأ  تنك  : » لاقو ةاقتنم ،

«. ةبیط ةلئاع 

.»؟ نآلا فرصنت  نأ  كل  لھ  - »

«. كروعش مھفأ  يننأ  ملعت  نأ  دبال  - »

«. دوجوم ریغ  ءيش  ھیلع  ءاطغلا  لادسإ  دیرت  ام  نإ  .كروعش  مھفأ  اًضیأ  انأو  .اًركش  - »

ربدن نأ  عیطتسنو  .ةماعلا  تاقالعلا  مسق  وھ  يصاصتخا  نإ  ًابضاغ ، ككرتأو  فرصنأ  نأ  دیرأ  ال  - »
«. اًمرتحم ًائیش  كلذ ، ھباش  ام  وأ  ةیسارد  ةحنم  لثم  ًائیش ، كنبال 

«. كوجرأ نآلا ، فرصنت  نأ  طقف  كیلع  الك ، روجألا ؟ عفرل  ًابلط  ةئیطخلا  تبرضأ  لھ  - »

«. ام ًائیش  ربدنس  - »

«. نولعفتس مكنإ  دكأتم  ينإ  - »

لعلو بلق ، ھنأكو  قدی  ناك  .يتیب  وج  ىلإ  يغصأ  تذخأو  رونلا  تأفطأو  ةیناث  تسلج  مث  جرخی  ھتكرتو 
.فیفح ھیف  ثعبنی  میدق  تیب  يف  يبلق  بیجو  ناك  اذھ 

.ھب نایتإلل  تفقو  دقو  يدیب ، مسلطلا  لوانتو  بالودلا  ىلإ  باھذلا  يف  تركفو 

اھبقعأ ةعاقلا  يف  ةعیرس  تاوطخ  عقو  مث  فئاخ ، رھم  نم  ثعبنی  يذلاك  لیھصو  غضم  توص  تعمس 
ةموكم تناك  .رونلا  تأضأ  مث  نیلیإ  ةفرغ  تلخدو  جردلا ، دعصأ  انأو  ًاتوص  يئاذح  ثدحأ  .نوكس 

نأ يلع  ناكو  اھب  تقلعت  ةداسولا  عفر  تلواح  امدنعو  .اھتداسو  تحت  اھسأر  تعضو  دقو  ةءالم ، تحت 
.اھمف نكر  نم  لیسی  مدلا  نم  طخ  تناك  .فنعب  اھبذجأ 



«. مامحلا يف  تقلزنا  دقل  - »

.»؟ ةریطخ كتباصإ  لھو  .مھاف  - »

«. كلذ نظأ  ال  - »

«. كنأش نم  اذھ  سیل  ىرخأ ، تاملكب  يأ  - »

«. نجسلا ىلإ  هوذخأی  نأ  دیرأ  ال  - »

هانیع ينتلعج  دقو  .لیخلا  بوكرل  سبلی  امم  لاورس  نم  الإ  ًایراع  هریرس ، ةفاح  ىلع  اًسلاج  نالآ  ناك 
.ةسنكملا دی  ةمواقمل  اًریخأ  دعتسا  دقو  ةیواز ، يف  روصحم  رأف  يف  ركفأ 

!«. ةنتنلا ةللستملا  - »

.»؟ ءيش لك  تعمس  لھ  - »

«. ةنتنلا ةللستملا  كلت  ھتلعف  ام  تعمس  - »

.»؟ تنأ ھتلعف  ام  تعمس  لھو  - »

يتلا ةطاسبلا  سفنب  اھنولعفی  مھنإ  .اھنولعفی  لكلا  كلذ ؟ ةیمھأ  امو  : » لاقف .روصحملا  رأفلا  مجاھ  انھو 
«. ةریطف اھب  نوفلی 

.»؟ كلذب نمؤت  لھ  - »

.فحصلا أرقت  نأ  بسحف  كیلع  دحاو ، ربكأ  ىلإ  دحاو  رغصأ  نم  اھنولعفی  لكلا  فحصلا ؟ أرقت  الأ  - »
نولعفی عیمجلا  نأل  كنامز ؛ يف  ًائیش  تسلتخا  كنأ  نھارأو  .سیدق  كنأب  رعشتل  بسحف ، فحصلا  أرقا 

«. ةنتنلا ةللستملا  كلت  ىوس  ءيشب  متھأ  انأ ال  .عیمجلا  نع  ةباین  تاطبخلا  ىقلتأ  نلو  .كلذ 

ةفاح ىلع  سلجت  تناك  .تمان  دق  نكت  مل  اھلعلو  .ةظقیتسم  تناك  اھنأ  الإ  ءطبب ، ةداع  ظقیتست  يرام 
قاروأ لالظو  ةیفاك ، ةجردب  ةحضاو  اھتروص  لمحی  عراشلا  ءوض  ناك  .نیلیإ  ةفرغ  يف  ریرسلا 

.دملا جاومأ  مطالت  طسو  ةخسار  ةمخض  تینارج  ةرخص  ةرخص ، تناك  .اھھجو  ىلع  كرحتت  رجشلا 
.ةنئمطمو ملستست  الو  زتھت  ال  ةبقرب ، ءاذح  ةوق  يف  اھنأ  اًحیحص  ناك 

.»؟ ناثیإ ای  كشارف  ىلإ  بھذتس  لھ  - »

.اًضیأ يھ  عمستت  تناك  دقف  نذإ 

«. ةیلاغلا يتزیزع  ای  نآلا  سیل  - »

.»؟ ةیناث جرختس  لھ  - »

«. ىشمتأل لجأ ، - »



.»؟ جورخلل رطضم  تنأ  لھ  .رطمت  ایندلا  تلاز  امو  مونلل ، ةجاح  يف  كنإ  - »

«. ھیلإ بھذأ  نأ  يغبنی  ناكم  كانھ  .معن  - »

«. ةقباسلا ةرملا  يف  ھتیسن  دقف  رطملا ، نم  يقاولا  كفطعم  ذخ  - »

«. يتزیزع ای  رضاح  - »

اھفتك تسمل  ينكلو  .اھراوج  ىلإ  ىطغملا  روكملا  مسجلا  دوجو  عم  كلذ  نم  نكمتأ  ملف  .ذئدنع  اھلبقأ  مل 
.ةبقرب ءاذحك  ةیوق  تناكو  اھھجو  تسمل  مث 

.ةقالحلا تارفش  نم  ةبلعب  يتآل  ةظحل  مامحلا  ىلإ  تبھذ 

نیح يرام ، تدارأ  امك  رطملا  نم  قاو  فطعم  نع  ًاثحب  بالودلا  لخاد  يدی  دمأ  ةعاقلا  يف  تنك 
يف يمادلا  اھفنأ  تنفدو  .نختو  موزت  يھو  يلع  اھسفنب  نیلیإ  تقلأ  مث  اًعافدناو  اًرثعتو  اًجرھ  تعمس 

.ضفتنی ھلك  ریغصلا  اھدسج  ناك  .لفسأ  ىلإ  يقفرم  تتبثف  اھیعارذب  ينتطاحأ  مث  يردص ،

.ةعاقلا يف  يتلا  ةرھاسلا  ءوض  تحت  ىلعأ  ىلإ  اھسأر  تبذجو  اھتیصانب  تكسمأو 

«. كعم ينذخ  - »

«. كھجو كل  لسغأسف  خبطملا ، ىلإ  يعم  تئج  ول  كنكلو  .ءاقمحلا  اھتیأ  كلذ  يننكمی  ال  - »

«. ةدوعلا يونت  كنإ ال  .كعم  ينذخ  - »

نیرعشتس ذئدنعو  .يحیرتساو  كشارف  ىلإ  يبھذا  .اًمئاد  دوعأ  انأو  .ًاعبط  دئاع  يننإ  نیدصقت ؟ اذام  - »
«. نسحتب

.»؟ كعم ينذخأت  نلأ  - »

يف جراخلاب  فوقولا  نیدیرت  لھف  .ھیلإ  بھذأس  يذلا  ناكملا  ىلإ  لوخدلاب  كل  اوحمسی  نل  - »
.»؟ كتمانم

«. باھذلا كنكمی  ال  - »

اھتضبق تعفد  مث  يبنجو ، يعارذ  ىلع  ناتبرتو  ناسسحتت  اھادی  تذخأو  ىرخأ ، ةرم  يب  تثبشتو 
ةاتف اًمود  تناك  دقل  .ةقالحلا  تارفش  ىلع  رثعت  نأ  تفخ  ينأ  ةجردل  نیبناجلا  َّيبیج  يف  نیتمومضملا 

سأرلا ةعفار  فلخلا  ىلإ  تفقوو  ينتكرت ، ةأجفو  .ةشھدم  ةاتف  تناك  .تیبرتلا  بحتو  ةسمالملا ، بحت 
.عومد الب  نینیعلا  ةتباث 

.بابلا هاجتا  يف  تردتسا  ذئدنعو  يمف ، ىلع  دمجتملا  مدلاب  ترعشو  رذقلا  ریغصلا  اھدخ  تلبقف 

.»؟ كاصع دیرت  الأ  - »



.اًعرسم تیرجو  كشارف .» ىلإ  يبھذا  .يتزیزع  ای  كشارف  ىلإ  يبھذا  .ةلیللا  سیل  .نیلیإ  ای  الك  - »
ةموسرملا يرام  تاوطخ  عقو  عمسأ  نأ  تعطتسا  دقف  .يرام  نمو  اھنم  برھأل  تیرج  يننأ  دقتعأو 

.جردلا لزنت  يھو 



نوعلاو اثلا  لصفلا 
ةئیطب ةیضرأ  ةجوم  تكرحتو  ناكملا  ًالخاد  تقلستو  ةئفادلا  جیلخلا  هایم  تضخف  عافترا ، يف  دملا  ناك 
ةیلاملا قاروألا  ةیط  يزجع  ىلع  تخفتناو  يلاورس ، لالخ  تبرستف  لخدملا ، نم  ةجراخو  ةلخاد 

يف رحبلا  ناك  .ءاملاب  عبشتی  ذخأ  يذلا  يلقث  تحت  تقر  نأ  تثبل  ام  مث  يفلخلا ، يبیج  يف  ةنیمسلا 
ةیقالحملا ھفارطأ  تلدت  دقو  توتلا ، ةبح  مجحب  يذلا  ریغصلا  رحبلا  لیدنق  كمسب  اًمحدزم  فیصلا 

اھنأكو ينعسلت  فارطألا  كلتب  ترعش  ينطبو  يقاسب  مطتراف  جوملا  ھعفد  امدنعو  .ةعساللا  هایالخو 
رطملا راصو  ھنم ، ةجراخو  ناكملا  ىلإ  ةلخاد  يرست  ةئیطبلا  ةجوملا  تلظو  ةقراح ، ةریغص  نارین 

ًانكاد ًاناعمل  تطعأف  يواستلاب ؛ اھترثن  مث  ةدلبلا  حیباصمو  موجنلا  لك  تعمج  ةقیقر  ةبابض  درجم  نآلا 
طخ ىلع  نكت  مل  ناكملا ، نم  اھیلإ  رظنلا  دنع  اھنكلو  ةثلاثلا ، ةرخصلا  ةیؤر  تعطتساو  كنزلا  نولب 
يقاس تعفرف  ىوقأ  ةجوم  تكرحتو  ةقراغلا ، ریدآ  لیبلا  ةدعاق  اھتحت  رقتست  يتلا  ةطقنلا  عم  میقتسم 
اھمامأ تداق  ةیوق  حیر  تعفدنا  ددحم  ریغ  ناكم  نمو  ينع ، ناتلصفنمو  ناتقیلط  امھنأ  سحأ  ينتلعجو 

ةفاح ىلع  ادج  رخأت  لب  ھقارشإ ، رخأت  مجن ، ةیؤر  نم  تنكمت  ذئنیحو  مانغأ ، عیطق  اھنأكو  ةبابضلا 
ءيطبلا ھتلآ  توص  يل  ھنیب  ام  اذھو  عارش ، يذ  بكرم  ریدھ  توص  يعمس  ىلإ  ىھانتو  قفألا ،
رمحألا ھیءوض  نأ  الإ  راھنملا ، ننسملا  جاومألا  زجاح  قوف  عفتری  ھیراص  ءوض  تیأرو  تفاخلا ،

.يرظن ىوتسم  نع  نیضفخنم  اناك  رضخألاو 

ءوض أفطنا  مث  بكرم ، ىسرم  ءاقلإ  توص  تعمسو  رحبلا ، لیدنق  تانعط  نم  يترشب  تبھتلاو 
.يراصلا

لاقی ام  اًحیحص  سیل  .اروبید  ةمعلا  رونو  زوجعلا  ناطبقلا  رون  كلذكو  ءيضی ، وللورام  رون  لازال 
، صاخلا هرون  لمحی  ناسنإ  لك  نإ  لب  ھلك ، ملاعلل  ةریبك  ةلعش  لثمت  راونألا  نم  ةعومجم  كانھ  نأ  نم 

.دحوتملا هرون 

كانھ سیلو  ئفطنی ، يرون  ئطاشلاب ، ریغصلا  سرتفملا  كمسلا  نم  برس  مدطصا  نیح  لیلص  ثعبناو 
.ةلابذ نم  اًداوس  رثكأ  وھ  ام 

تیبلا نم  رخآلا  بناجلا  ىلإ  لب  تیبلا ، ىلإ  سیل  ال ، تیبلا ، ىلإ  باھذلا  دیرأ  : » يتلیخد يف  تلقو 
.راونألا عنمت  ثیح 

ملاعلاو قالطإلا ، ىلع  رون  ھیف  عطسی  مل  ول  امع  ھنم  هرون  ئفطنی  امدنع  اًداوس  رثكأ  ودبی  مالظلا  نإ 
امور مایأ  هوفرع  دق  وللورام  لآ  نوكی  نأ  دبال  يذلا   – لضفألا قیرطلاو  ةملظملا ، بئارخلاب  ءيلم 

الو سفنلاب  ًاباقع  عقوی  الو  يوسأم  باحسنا ال  فرشمو ، قئال  باحسنال  تقو  لحی  ھنأ  وھ  ةمیدقلا –
.ةقالح ةرفشو  ئفاد  رحب  ھلیدبو  حوتفم ، نایرشو  ئفاد  مامح  يف  عادو  درجم  ةرسألاب ،

يفدرو يقاس  تعفرو  ناكملا ، لخدت  يھو  ًافیفح  دیازتملا  دملا  اھعفدی  يتلا  ةیضرألا  ةجوملا  تثدحأ 



.يوطملا لتبملا  يفطعم  اھجورخ  يف  اھعم  تلمح  مث  ًابناج ، امھتحاطأو 

.ةبلعلا تسملو  ةقالحلا ، تارفش  نع  ًاثحب  يبناجلا  يبیج  يف  يدی  تددمو  يفدر  دحأ  ىلع  تجرحدت 
نم جورخلا  ةبلعلا  تمواقو  .رونلا  ةلماح  يدی  نیتتبرملا ، نیتفطالملا  نیدیلا  تركذت  يتشھدلو  ذئنیحو ،

..ءارمح تدب  مث  كانھ ، تناك  رون  نم  ةفتن  لك  تعمج  يدی ، يف  تراص  نیحو  .ةظحل  لتبملا  يبیج 
.ةنكاد ءارمح 

ءاملا عراصأ  نأ  َّيلع  ناكو  رحبلا ، جاومأ  ةعرس  تدیازتو  .ناكملا  رخآ  ىلإ  ةمطالتم  ةجوم  ينتعفدو 
.جورخلا نم  دبال  ناك  دقف  جراخلا ، ىلإ  ذفنأ  يك 

جاومألا ينتعفدو  يردص ، ىلإ  جوملا  يف  سطاغ  انأو  يلوح  ذاذرلا  ترثنو  تفحزو  تجرحدت 
.میدقلا رحبلا  روس  ىلإ  ةعراستملا 

.رخآ رون  أفطنا  امبرف  الإو  .دیدجلا  ھكلام  ىلإ  مسلطلا  دیعأ  نأ  َّيلع  متح  جرخأ ، نأ  َّيلع  متح 



سرهفلا
ةبتكم  Telegram Network

لوألا لصفلا  لوألا   مسقلا 
يناثلا لصفلا 
ثلاثلا لصفلا 
عبارلا لصفلا 

سماخلا لصفلا 
سداسلا لصفلا 

عباسلا لصفلا 
نماثلا لصفلا 
عساتلا لصفلا 
رشاعلا لصفلا 

رشع يداحلا  لصفلا  يناثلا   مسقلا 
رشع يناثلا  لصفلا 
رشع ثلاثلا  لصفلا 
رشع عبارلا  لصفلا 
رشع سماخلا  لصفلا 
رشع سداسلا  لصفلا 
رشع عباسلا  لصفلا 
رشع نماثلا  لصفلا 
رشع عساتلا  لصفلا 

نورشعلا لصفلا 
نورشعلاو يداحلا  لصفلا 
نورشعلاو يناثلا  لصفلا 

 



Notes

[←1]
.ءاملا هجو  ةخلا ع  وهو  بلحطلا ، قفلغلا :



[←2]
.مسالا راتخا  ةاعدلا   حضتت  اذهــو  يرجحلا ، طئاحلا  اهانعم  لوو : نوتس 



[←3]
.بعللا قروب  سرامت  لا  باعلألا  ىدحإ 



[←4]
سدقملا باتلا  كسمتت  ةفئاط  .ل و  بما  ردنكسو  ساموت  ةنس 1810  انافلسب  اهسسأ   ةفئاط  : » حيسملا وراوح 
مسا مهسانك  تمسو  ةلقتسم ، ةفئاط  اوحصأو  مهسانك  اولصفنا  دقو  .دحأ  موي  ل  الا  ءاشعلا  لفتحتو  ەدحو ،

«. حيسملا سانك  »



[←5]
ا  ) انه اهانعم  نوك  دقو  .تانلا  ءامن  رداوب  وأ  وأ  ءامنلا ، ثدحلا  سرغلا  اهانعم : ةمدق ، ةنانوي  ةمل   Clo= X λ oy

(. ةغصلا جش 



[←6]
.ارمتسم اننط  ثدحت  ةفافش  ةحنجأ  متتو  تاتانلا ، تاح  ىدحإ  داصحلا : نازز 
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