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َمَّتحت دقف   ، يلقع نطوتسا  رحس  ّلك  ىسنأ  يكل 
. لیّحرلا اذھ  َّيلع 

میحجلا يف  ٌلصف  وبمار - رثرآ 

* * *
 

فیك بْعَّشلا ! ُةریثكلا  ُةنيدملا  اھدحو  ْتسلج  فیك 
! لّیللا يف  يكبت  ةلمرأك  تراص 

ميدقلا دھعلا  ایمرإ - يثارم 

* * *
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فصقلا يف 
: نیفصن ىلإ  يبأ  ةزّاكع  ترسكنا 

برحلا نعلي  فصن 
. يملأ ىلع  هب  ُّشُھأ  فصنو 

تسود ناج 

* * *
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ركش ةملك 
نّیصتخملاو ءاقدصألا  نم  ةعومجم  ركش  نم  ّدب  ال 

ّةیئاّھنلا هتغایص  يف  ينودعاسو  لمعلا  اوؤرق  نيّذلا 
تنك يّتلا  تامولعملا  لاسرإ  وأ  تاظحالملا  ءادبإ  ربع 
ءالؤھ نم  ركذأ   . ةديدعلا عئاقولا  نيودت  لالخ  اھجاتحأ 
يف ذاتسألا  يعرملا  لیقع  روسفوربلا  قيّدصلا   ، ّةبحمب
هتقوب ّيلع  لخبي  مل  يّذلا  ّةیلاطيإلا  انایس  ةعماج 

ّلك يف  مّايأ  ىدم  ىلع  ينشقانو  ّةقدب  ّّصنلا  عجارو 
ّةيوّغللا يتارثع  ىلإ  يندشرأو  هلوصف  نم  لصف 

هلو ةّمھملا  رومألا  نم  ریثك  ىلإ  ينّھبنو  يتاطقسو 
فتكي ملو   . ّيئاّھنلا هلكشب  ّّصنلا  جارخإ  يف  لضفلا 
ّمتھت ةلیمج  ةمّدقمب  ينّفرش  لب  كلذب  لیقع  روتكدلا 

. ّةقدو راصتخاب  ّةیئاّورلا  يتبرجت  مظعمب 
يّذلا يدامح  ضاير  ّينمیلا  دقّانلا  يقيدص  اًضيأ  ركشأ 
ةّمیقلا هتاظحالم  يل  ىدبأو  ةياّورلا  أرق  نم  ّلوأ  ناك 
يتقيدص كلذك  ركشأ   . اھب تلمعو  اھنم  تدفتسا  يّتلا 

أرقت يّتلا  ميانغ  مير  ّةینیطّسلفلا  ةدقّانلاو  ةرعاّشلا 
ّيلع ّمركتتو  اھرودص  لبق  يتاياور  تاونس  ذنم 
يف فیعّضلا  ىلإ  يندشرت   ، ةّمیقلا اھتاظحالمب 
ةّمیقلا اھحئاصنب  ينّدمتو  درّسلاو  كبّسلاو  تارابعلا 

. ّددرت نود 
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وأ مھءاصحإ  عیطتسأ  ال  سّانلا  نم  اًددع  اًضيأ  ركشأ 
نایع دوھش  مھ  ءالؤھ  ضعب   ، مسالاب اًعیمج  مھركذ 

ثادحألا نم  ءزج  مھضعبو  ثادحأ  نم  ىرج  ام  ىلع 
دّمحم يتخأ  نبا  لثم  ةرشابم  اھیف  نوطرخنمو  اھسفن 
ةرّمدملا انتراح  ىلإ  هدحول  داع  يّذلا  ةدوّمح »  » نیھاش
تایتفلا ىدحإو  ةكرمشیبلا  رصانع  ضعب  كلذكو 
تارھاظملا اوّمظن  بابشو  ينابوك  لخاد  نلتاق  يتاّوللا 

نم لیسي  مّدلا  اوأرو  اھیف  اوكراشو  اھعاروش  يف 
لبق ينابوك  ىلإ  نیحزّانلل  اوّبتر  بابش  كلذكو   ، اھاحرج

سبلملاو لكأملاو  ةماقإلاك  ميرك  شیع  لئاسو  برحلا 
ىلإ نيدفاولا  ةدعاسمل  ّةیندم  ّةیعمج  ءاشنإ  ربع 
نأ امك   . امھریغو بلدإو  بلح  فايرأ  نم  ةنمآلا  ةنيدملا 
يف اھعئاقو  ترج  يّتلا  برحلا  راثآ  نم  نيّررضتم  كانھ 

يتمومع ءانبأو  يمامعأ  ؛  يلھأ لثم  ةریغصلا  يتنيدم 
يل اودرس   ، مھتالئاعو يناریجو  يتاوخأو  يتوخإو 

مھتاداھش ىلإ  نزحب  تعمتسا  دقو  ةنحملا  نم  ًالوصف 
ادج ًاليزج  مھركشأ  نورخآ  كانھو   . ةقیقّدلاو ةقدّاصلا 
دعأ مل  نوریثكو  مھئامسأ  ركذ  مدع  ّينم  اوبلط  دقو 

ّص ــ خأو مھئام  ــ سأ نایسن  ىلع  ينورذعیلو  مھّركذتأ 
ن ــ مم يئّار  ــ قو يتائرا  ــ ق مھ  ــ نم ركّذ  ــ لاب
رّوص ــ لا ّي  ــ لإ ل  ــ سرأو ة  ــ باتكلا ءا  ــ نثأ ينعّج  ــ ش

ـة قاط كلذ  بـ ي  ــ نوحنمف ةنيد  ــ ملا ل  ــ خاد ن  ــ م
طغّضلا ىلع  ّبلغّتلاو  ـل  معلا رارمت فـي  ـ سالل ةري  ـ بك

. َّيدل ةياورلا  هذھ  هتدَّلو  يّذلا  ریبكلا  ّيسّفنلا 
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يّذلا وراتیك  ينابایلا  راقیسوملا  ركش  نم  كلذك  ّدب  ال 
هركشأ ذإ  يّننإو   . ةياّورلا ةباتك  لالخ  هاقیسوم  ينتقفار 
هاقیسوم طيرش  ينابوك  يف  تكرت  يّننأل  هنم  رذتعأ 

نم ةاتف  هّايإ  ينتدھأ  يّذلا  يروتسام »  » ةعئّارلا
طيرش يقب  فیص 1992 . يف  ىوھ  تاذ  لوبنطسإ 
انحاورأ ترّمد  يتلا  ةلئاھلا  برحلا  دعب  كاذ  تیساكلا 
يدھيو ضاقنألا  سنؤي  راظنألا  نع  اًيراوتم  انتویب  لبق 

هذھ يف  َّيلإ  يحويو  حّورلا  نم  اًریثك  ناكملا  َتمص 
. يحوي ام  ةياّورلا 

َّي ـ تنباو ن  ــ يز ي  ــ تجوز رك  ــ ش ن  ــ م ّد  ــ ب ال   ، اًري ــ خأ
ـي مون تي  ـ قاوم ّري  ـ غت نھ  ـ لّمحت ـى  لع يَرپو  ْيَم 
تا ـ ياّورلا ـى  لع لاغت  ـ شالا ءا  ـ نثأ دا  ـ تعملا ـي  قََزنو
هتنّود ام  ببسب  ـي  جازم ّبل  ـ قتو ّنھ  ـ نع يدا  ـ عتباو
لقتنت نأ  لبق  عقاولا  ضرأ  ىلع  ترج  ّةیقیقح  ثراوك  نم 
هیّمسن يّذلاو  اذھ  ّيقرولا  تاياكحلا  نجس  ىلإ 

يل نیعم  ریخ  يتجوز  تناك  دقل   . ةياّورلاب اًحالطصا 
ىلع ًالغتشم  اھتیّضق  يّتلا  ةبعّصلا  رھشألا  لالخ 
ُتأرق دقو   ، ّةیبرعلاو ّةيدركلا  اھیتخسنب  ةنمّاثلا  يتياور 
اھبأد وھ  امك  ينتكراشف   ، رخآ ءارو  ًالصف  امَھلوصف  اھیلع 

اھتاغایصو لمجلا  ةشقانم  يف  اھبتكأ  ةياور  ّلك  يف 
اھنیب رودت  يّتلا  تاراوحلاو  اھتّایصخش  رئاصمو 
ّةیصخش ّلك  نع  اھثّدحأ  انأو  ربصب  ّيلإ  ْتعمتساو 

انأو يھ  نیيدبم   ، رمألا اھب  يھتني  نأ  بجي  فیكو 
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ّةیصخش ّلك  تاراسم  ّعبتتب  هل  دودح  ال  اًمامتھا 
. انل نّییقیقح  ءانبأ  ریصم  شقانن  ّانك  ول  امك  اھتالآمو 

. يّتبحمو يركش  اناك  امنيأ  اًضيأ  ئراقلاو  ةئراقلل 
 

10



تسود  ناج 
ّةيدركلا ةياورلا  يف  هعقومو 

تيأر نیح  ةفّدصلاب  تسود  ناج  ّيئاّورلا  ىلع  تّفرعت 
يبأ ضرعم  يف  ةملك » راد   » فوفر ىلع  همانریم  ةياور 

اھ ّةیبرعلا ! ىلإ  ةمجرتمو  ّةيدرك  ةمحلم   . باتكلل يبظ 
ّصن ىلع  عّلطأل  اًریخأ  يل  تحیتأ  دق  ةصرفلا  يذ  يھ 
رشن راد  نمو  ةقینأ  ةعابط  عوبطم  ّيدركلا  بدألا  نم 
بدألا ىلع  عّلطي  نأ  انلیجل  اًحاتم  نكي  مل   . ةقومرم

. ّيدركلا
كلذ عمو   ، دحاو دلب  يف  ًاناریج  شیعن  ّانك  اًعونمم ! ناك 
داركألا انؤالمز  ناك   . بدألا اذھ  نع  ائیش  فرعن  نكن  مل 
هبشت تاياكح  نولوادتي   ، ّةيونّاثلا ةسردملا  يف 

نیح  ، ًّةرم مھدحأ  ينارأ   . ّيدركلا بدألا  نع  ریطاسألا 
ّيدرك رعاشل  ًاناويد   ، ةریغّصلا هتفرغ  يف  يب  ىلتخا 
ةلآلا ىلع  اًعوبطم  ناك   ، نيوُخْرَكَج همسا  ّنإ  يل  لاق 
ةرھوجك هئافخإل  داع  ّمث  ةظحل  ّيلع  هضرع   ، ةبتاكلا
تفشتكا  ، همانریم عم   . شرفلا ءارو  دّضنلا  تحت  ةنیمث 

نوعدبي  ، اًداركأ اًبّاتك  ةّمث  نأو   ، اًمیظع ايدرك  اًبدأ  ةّمث  ّنأ 
. بدألا اذھ  يف 

بدألا اذھل  اًحاتفم  ّيلإ  ةبسنلاب  همانریم  تناك 
ّهنكلو ّيناسنإلا  ثارتلا  ءانب  يف  مھاس  يّذلا  ّيقرّشلا 
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. رّشنلاو ةرھّشلا  نم  ّهظح  لني  مل 
ناك  ، همانریم لبق  ّةیبرعلا  ةّغللاب  هتأرق  ّيدرك  ّصن  ّلوأ 
يف عنيأو  ضرألا  يف  تبن  ّبح  ّةصق  نيزو : مم  »

، يطوبلا ناضمر  دیعس  دمحم  روتكدلا  ةمجرت  ءامسلا »
، ّيلإ ةبّسنلاب  ّلكشي  مل  هنأ  ّالإ   ، ًالماك هتأرق  همحر هللا. 

فراعتملا ىنعملاب  ایبدأ  اصن   ، يلاثمأ نم  نيریثك  ىلإو 
ةروص مّدق  ّهنإ  لوقأ  نأ  عیطتسأ  لب   . ّيبدألا ّّصنلل  هیلع 
تناك  . يناخلا دمحأ  رعاشللو  ةمحلملل  ّةیقیقح  ریغ 
اصن ناك   . ّّصنلا ىلع  ةیغاط  ّةینيّدلا  ّيطوبلا  ّةیصخش 
يّذلا ّيعرفلا  ناونعلا  نم  حضاو  وھ  امك   ، زایتماب اینيد 
داعأو اھرصتخا  نأ  دعب   ، ةمحلملا ىلإ  يطوبلا  هفاضأ 
ىلع تعّلطا  نیح   . ّةینيّدلا هتاھّجوت  قفاوي  امب  اھتغایص 
قّقحت مل  اذامل  تملع  تسود  ناج  ةمجرتب  نيزو  مم 
يطوبلل ركذي  نكلو   . ةبولطملا ةرھّشلا  يطوبلا  ةمجرت 

ةرغث ّلوأ  حتفي  نأ  عاطتسا   ، هتناكمو هرود  مكحب   ، ّهنأ
. ماشلا دالب  يف  ّيدركلا  بدألا  مامأ  ّةیمسر 

بدألا ميدقت  يف  هریغ  لشفو  تسود  ناج  حجن  اذامل 
رمأ تسود  ناج  ّزیمي  ام  ّمھأ  ؟  برعلا ىلإ  ّيدركلا 

وردناسیلأ ریبكلا  ّيلاطيإلا  قرشتسملا  هنع  ثّدحت 
يغبني ّيمالسإلا  ملاعلا  مھفت  يك  لاق : نیح  ينازواب 

ناج  . ّةیسرافلاو ّةیكرتلاو  ّةیبرعلا  ثالثلا : هتاغل  نقتت  نأ 
ّةيدركلا ىلإ  ةفاضإلاب  ثّالثلا  تاّغللا  هذھ  نقتي  تسود 

. ّمألا هتغل 
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هاوھ ىلع  لقتني  يك  تسود  ناجل  َلیبّسلا  ّأیھ  ام  اذھ 
ّةیبرعلاب بتك   . اھعیمج ّةيوّغللا  تاءاضفلا  هذھ  نیب 

نأ دارأ  نم  ىلإ  غصي  مل   . اھیلإو اھنم  مجرتو  ّةيدركلاو 
ّمألا هتغلب  بتكیل  ّيموقلا  بّصعتلا  عقنتسم  ىلإ  ّهرجي 
ّةیبرعلا نیتفاقثلا  ىلإ  يمتني  ّهنأ  اًمئاد  ّدكأ  لب   . طقف

. اًعم ّةيدركلاو 
: تسود ناج  لامعأ  لمجم  يف  ناترضاح  ناتمیث  ةّمث 
لك ـ شب ّةيدركلا  ةلأ  ــ سملا ي  ــ ه ى  ــ لوألا ة  ــ میثلا

ـن» يزو مـم   » ـة محلمل ـه  تمجرت مـن  اًءد  بـ  ، ّما عـ
ـي تلا ـه » مانریم  » ثـّم  ، ينا ـ خلا ـد  محأ رعا  ـ شلل
روھظ ةيادبو  ينا  ـ خلا ـد  محأ ةا  ـ يح اھ  ـ يف ضرعت  ـ سا
سّفنلا تانونكم  يف  لغلغتو   ، ّيدركلا ّيموقلا  يعولا 
ةصقان تلازام  ّةیبرعلا  ةمجّرتلا  ّنأ  ىلع   ، ّةيرشبلا

اھل حاتت  نأ  ّىنمتأو   ، ظفاحملا بیّقرلا  ّصقم  ببسب 
دیعس خیّشلا  ةروث  ّمث   . ةصوقنم ریغ  ةلماك  ةرشن 
ّمث ةقنشملا .» ىلإ  تاوطخ  ثالث   » يف ّيدنبشّقنلا 
ىلإ لصیل  بابض .» نم  نطو   » يف داباھم  ّةيروھمج 

تامیظّنتلا طارخناو  ةنس 2011،  ّيروّسلا  كارحلا  ةيادب 
مد  » يف ناج  هل  ىّدصتیف   ، كارحلا اذھ  يف  ّةيدركلا 
يّذلا لمعلا  ىلإ  كلذ  دعب  لقتني  ّمث   ،« ةنذئملا ىلع 

. ينابوك هتنيدم  ةاسأمل  هیف  ّخرؤي  يّذلا  انيديأ  نیب 
يھ انبتاك  سفن  ىلإ  ةّببحملا  ىرخألا  ةمیثلا 
نم مھ  داركألا  ریغ  نم  تسود  ناج  لاطبأ  ّلك  تّایلقألا :
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نیترام  » قرشملا ّيیحیسم  نم  مّھنأل  اّمإ   ، تّایلقألا
يف امك   ، اھنم اونوكي  نأ  اوراتخا  مّھنأل  اّمإو   ،« دیعسلا
نأ نكمي  لھ  امور .» سیقاون  و« مجرتملا » قیشع  »

تسود ناجل  حاتیس  لھ  ؟ ! اًدحاو نیتمّیثلا  ردصم  نوكي 
دمحأ لتقم  وھ  ّللح  امك  ایسفن  هتاباتك  ّللحي  نم 

، تسود ناج  يعوال  يف  عباقلا  رعاّشلا  اذھ   ، يناخلا
تسود ناج  ثحبي  لھ   . ىودج نود  هلتق  ناج  لواحيو 

؟ هنم هجرخیل  مأ  میحجلا  ىلإ  هدوقیل  لیجریف  نع 
اذھ سیل  ةضیفتسم  ةسارد  ىلإ  جاتحت  ةّعونتم  ةلئسأ 
هب لصو  دقف  تسود  ناج  داق  ام  ناك  ايأ  نكلو   . اھناكم

! عبرلاو ةعجافلا  ينابوك  – يف  میحجلا  ىلإ 
ةعجافلا تسود  ناج  ةمحلم  ةءارق  يف  عرشت  نیح 

نل اّمبرو   . اھنم يھتنت  ّىتح  اھكرت  عیطتست  نل   ، عبرلاو
تلّصتا  ، ةّدوسملا تأرق  نیح   . اًضيأ مّونلا  عیطتست 

ه ــ لاطبأ ى  ــ لع ًال  ــ يلق قف  ــ شي نأ  هو  ــ جرأ بتاكلاب 
ة ــ ياور ي  ــ ه ىود ! ــ ج نود  ن  ــ كلو ه،  ــ ئراق ى  ــ لعو
ـا ّهنكل ـه،  لامعأ ـم  ظعم ـل  ثم اھ  ــ لثم ةمدا  ــ ص
ـى لإ  ، ري ـ كّفتلاو لّمأ  ـ تلا ـى  لإ كعفد  تـ ةمد  صـ

! كتباوث ةعجارم  ىلإ  ًانایحأو  كتاباسح  ةعجارم 
رئاس يف  امك  لمعلا  اذھ  يف   ، ّهلك كلذ  ناج  غوصي 
نم ریثك  ىلع  هیف  ّقوفتي   ، نیبم ّيبرع  ناسلب   ، هلامعأ
درك دّمحمو  يقوش  دمحأ  نأ  ركذن   ) داّضلا ةغل  ءانبأ 
انّفلؤم ينتعي  داركألا .) نم  مّھلك  تاكرب  میلسو  يلع 
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نم هریغو  نیسح  هط  ةغلب  انركذیف   ، ةيانع اّميأ  هتغلب 
ةنیصر ةغلب  نوبتكي  اوناك  نيّذلا   ، يضاملا نرقلا  باتك 
ءایشألا قئاقد  فصي   ، لانملا ةبعص  اّھنكل  ةلھس  ةحضاو 

وأ ماعطلا  دئاوم  فصي  نیح  ًانایحأ  بجعأ   . اھارت ّكنأك 
. كمامأ ًّةیح  اھارتف  اًقلخ  اھقلخي   ، تاكرحلا وأ  ةسبلألا 
، هقباس نع  اًمامت  فلتخم  ّصن  وھ  هلامعأ  نم  لمع  ّلك 
ّحلأ ترص   . هدعب ام  ةءارقب   ، هسفن تقولا  يف   ، كيرغيو

ّشطعتأ  ، اھتباتك روف  هلامعأ  ّيلإ  لسري  نأ  ناج  ىلع 
ّنأ كلذ  ءارو  ّرسلا  لھ  كلذ ! ىلإ  جاتحأ  لب  اھتءارقل 
، هّتیلحم يف  قرغم  ؟  اًعیمج انیعوال  نع  ّربعي  بتاكلا 

زواجتي اھلالخ  نم  ّهنكل   ، ةحضاو ةدّدحم  ةعقاو  لوانتي 
لطب تنأ  كسفن  دجت  ةياّھنلا  يفو   ، ناكملاو ناّمزلا 

. رعشت نأ  نود  ةياّورلا 
نم عاطتسا   ، ّقحب ةمحلم  يھ  انيديأ  نیب  يّتلا  ةياّورلا 
ةكنحب ّةيروس  يف  ثادحألا  ّروصي  نأ  بتاكلا  اھلالخ 

. ّةیلوّدلاو ّةیمیلقإلاو  ّةّیلحملا  اھاياوز : عیمج  نم  ةغلاب 
ّيقرعلاو ّيموقلا  بّصعتلا  ّخف  يف  ناج  طقسي  مل 

اھعضو املثم  فعّضلاو  للخلا  نطاوم  ىلع  هدي  عضوف 
ينابوك ةریغّصلا  هتنيدم  يف  ةعنملاو  ّةوقلا  نطاوم  ىلع 

لا ــ يجألا ل  ــ معلا اذ  ــ ي ه ــ ي ف ــ قتلت بر .) ــ علا نیع  )
، رجا ـ شتت ـف،  لتخت  ، روا ـ حتت  ، قار ـ عألاو سا  ــ نجألاو
ـك يرغت  ، زایتما بـ ّةیجولوبور  ـ تنأ ـة  حول هـو  ـق.  ّفتت

عقاولا نیب  زییّمتلا  عیطت  ـ ست ال  ّكنأ  ـة  جرد ـى  لإ
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ديرت ًانایحأو   ، اًعقاو نوكي  نأ  لایخلل  ديرت  لب   ، لایخلاو
- اّمبر  - ثبخو ةكنحب  كلقني   . لایخ ضحم  ریصي  نأ  عقاولل 

ّةیلدج يف  ةایحلاب  توملا  جزتمي   ، رخآ ىلإ  ىوتسم  نم 
يف ثدحي  ام  عباتتل  ةءارقلا  يف  عرستف   ، ةبیجع
تقولا كل  كرتي  ال  كیلاود  اذكھو   ، رخآلا ىوتسملا 
مّدقیل عراب  هیلاب  صقارك  لقتني  وھو   ، كسافنأ طقتلتل 

! رطاخملاب اًفوفحمو  اًّبكرمو  اینغ  اًملاع  ئراقلل 
جزمي  ، ایناسنإ اًعورشمو  اینطو  امھ  تسود  ناج  لمحي 

نم ّيدركلا  عمتجملل  هخيرأت  ربع  ةغلاب  ةكنحب  امھنیب 
عيراشملاب انّركذي  حومطو  مخض  عورشم  ّهنإ   . لخاّدلا

نم امھریغو  ظوفحم  بیجنو  كازلبل  ىربكلا  ّةیئاّورلا 
ةیھانتم ّةقدب  اوفصو  نيّذلا  نّییملاعلا  بّاتكلا 

. ةریغّصلا مھتاعمتجم 
ةياّورلا كازلب  وھ  تسود  ناج  ّنإ  لوقلا  عیطتسن  لھف 

؟ ّةيدركلا
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يداع ةعمج  موي 
. ّأضوتأل قيربإلا  كلذ  ينلوان  - 

دجسم ُراج   ، رجاھملاب بّقلملا  ملسم  جاحلا  ىدان 
ِضمت مل   . ْدْنََول قھارملا  هَنبا   ، ًانایحأ هیف  ّنذؤملاو  ادْیَس 
هعضوو  ، كیتسالبلا قيربإب  ْدْنََول  ءاج  ّىتح  ناتقیقد 

. نوتيزلا ةرجش  برق  راّدلا  طسو  ّعبرتملا  هیبأ  بناجب 
؟ كدنع نم  يل  لق   . ينبا اي  كیلع  مرافع  - 

. نامَرْھَق - 

؟ اًبابش متسلأ   . مكیلع فیح  اي  ؟  نّولصت الأ  ّبیط  - 

. ةرھاظملا ىلإ  مویلا  بھذنس  اباب  اي  - 

وأ هنبا  مالك  ىلع  بّقعي  نأ  نود  ملسم  جاحلا  ّأضوت 
يف ّةرم  ّلوأل  ُعمسُت  يتلا  ةرھاظملا »  » ةملكل هبتني 

. هتیب
مل ةیفاص  ءامّسلاو  ناسین  مّايأ  نم  اًفیطل  اًموي  ناك 
اًحير ادجت  مل  نیتھئات  نیتمیغ  ىوس  اھوفص  ّركعي 

. امھاغتبم ىلإ  امھلصوت 
ادْیَس دجسم  ةنذئم  لوح  تامامح  عضب  تماح 
ةعقاولا ْروُنَتْشِم  ةبضھ  بوص  تھّجتا  ّمث   ، ّةیندعملا
لصتل ادْیَس  ةراح  تویب  قوف  ًةرئاط  ينابوك  ةنيدم  بونج 
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هذھ هجّتتل  اھجاردأ  دوعت  ّمث   ، ةعيرّشلا دجسم  ىلإ 
تداع اّھنكل   . لامّشلا يف  ّةیكرتلا  دودحلا  بوص  ّةرملا 
ةّمث نأ  فرعت  اّھنأكو  دودحلا  ّىطختت  نأ  نود  كانھ  نم 
ّةرم موحتل  تداعف   ، اھب مازتلالا  بجي  اًدوھعو  قیثاوم 
ناكم ّيأ  يف  ّطحت  نأ  نود  ّةیندعملا  ةنذئملا  لوح  ىرخأ 

. اًتیب اًتیب  ضرألا  ىلع  اھلالظ  تلّوجت  امنیب 
، ءامّسلا ىلإ  اًضر  ةرظن  ىقلأ   . هئوضو نم  جاحلا  ىھتنا 
ریطي تامامحلا  برس  ىأرف   ، لھتبيو وعدي  هيدي  عفر  ّمث 

. هراد قوف 
. ْنَشْوَر اي   ، ْنَشْوَر - 

تراطف  ، عفترم توصب  اًماع  رشع  ينثالا  تاذ  هتنبا  ىدان 
طسو ربوّنصلا  ةرجش  ىلع  ماع  ّلك  ناشّشعت  ناتمامي 
حلاص دّمحم  ركبلا  هنبا  ةفرغ  حطس  ىلع  ّاطحتل  راّدلا 

. ْهِمح بقلملا 
ىدحإ نم   ، ةلئاعلا ةّللدمو  دوقنعلا  رخآ   ، ْنَشْوَر تجرخ 

يف ّةیبھّذلا  اھتليدج  تعمل   . اھیبأ ىلإ  تضكرو  فرغلا 
نم ةحوجرأ  لثم  ةرسيو  ةنمي  ّتزتھاو   . سمشلا جھو 

. نانتما ةرظن  اھیلإ  اھوبأ  رظنف   . رّونلا
؟ يبأ اي  معن  - 

بھذأس  . ةعرسب ّایھ   . يّتینب اي  يترتس  يل  يرضحأ  - 
. ةّالصلا ىلإ 
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ةیلاعلا ّةیندعملا  ةنذئملا  نم  تاوّلصلا  ىدص  دعاصت 
مھولعي مھرئاجس  ناخدو  دجسملا  ىلإ  سّانلا  ّقفدتو 

لوح رودت  عیمجلا  ثيداحأ  تناك  دقو   . مھثيداحأ ولعيو 
فیكو ؟  ايروس يف  ثدحي  يّذلا  ام  دحاو : روحم 

ّدض تارھاظملا  هب  يتأتس  يذلا  ام  ؟  رومألا يھتنتس 
مأ ال؟ ةرّوثلا  ىلإ  مامضنالا  داركألل  يغبني  لھو  ؟  ماّظنلا

. يبأ اي  لّضفت  - 

ىلإ تداع  ّمث  هترتس  اھابأ  لوانت  يھو  ْنَشْوَر  تلاق 
. نولّاصلا

هسأر ىلع  لاقعلاو  ّةیفوكلا  عضو   ، هترتس بألا  ىدترا 
نم اًضعب  هبیج  يف  ىأر  ّهنكل   ، جرخي نأ  كشوأو 

: ىرخأ ةرّم  ىدانف  ركاكّسلا 
. ْنَشْوَر اي   ، ْنَشْوَر - 

. يبأ اي  معن  - 

. نولّاصلا باب  نم  اھسأر  جرخت  يھو  ْنَشْوَر  تَّدر 
. ركاكسلا هذھ  يذخ  يلاعت  - 

ثیح راّدلا  باب  ىلإ  تعرسأو  حرفلا  نم  ةلّفطلا  تزفق 
اھیلإ اھوبأ  رظن   . ديدج نم  اھتليدج  تصقارت   . اھوبأ فقي 

: اًمستبم لاقو  اھّلبقف  اھیلع  ىنحنا  ّمث  نانحب 
نازوزل ةدحاو  يطعأ   . يتنبا اي  ركاكسلا  هذھ  يذخ  - 

. كل يقّابلاو   ، دنمایسل ىرخأو 
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ةفرغ ىلإ  ركاكّسلاب  نیتئلتمم  نیّفكب  ْنَشْوَر  تضكر 
اھتليدج ىلإ  رّظنلا  اھوبأ  لصاو  امنیب  هِمَح  ربكألا  اھیخأ 

نم جيزم  ٌروعش   . بيرغ نزح  اھطلاخي  ةداعسب  ةیبھّذلا 
هتنبا ةليدج  ىلإ  رظن  اّملك  هباتني  ناك  ةداعسلاو  نزحلا 

. ةریغصلا
، كاذ رعاشملا  جيزم  هقفاري  راّدلا  باب  نم  جرخ  اًریخأ 

نیسمخ هراد  نع  دیعبلا  ادْیَس  دجسم  ىلإ  هّجتاو 
. طقف ةوطخ 

، ملسم جاحلل  ركبلا  نبالا   ، ْهِمح  ، حلاص دمحم  ناك 
، دجسملا ىلإ  هتبحصب  بھذي  ملف   ، هدلاو عم  اًمصاختم 

هعبتیل هوبأ  رداغي  نأ  اًرظتنم  يقب  ّمث  هتفرغ  يف  ّأضوت  لب 
ةحاب ىلإ  براوملا  بابلا  لالخ  نم  رظن  نیحو   . دعب امیف 
يتأت ىرغصلا  هتخأ  حمل  مأ ال  هوبأ  بھذ  لھ  ىریل  راّدلا 
: لأسو لجع  ىلع  بابلا  حتفف  هتفرغ  بوص  ةعرسم 

؟ يبأ بھذ  لھ  ؟  رمألا ام  ؟  ْنَشْوَر ریخ  - 

. بھذ  . معن - 

. اًضيأ انأ  بھذأس   . ّبیط - 

ءانف ّجعو  ناذألا  توص  الع  دقو  راّدلا  نم  هِمَح  جرخ 
. ةعمجلا ةبطخ  نيرظتنم  دّاورلاب  دجسملا 

، ِْهناخ اھّمأ  اھبقلت  امك  بھذلا  ةليدج   ، ْنَشْوَر تَّدم 
ىلإ ةعطقو  ماوعأ  ةثالثلا  تنب  نازوز  ىلإ  ركس  ةعطق 
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ىلإ ةعرسم  تداع  ّمث   ، ماوعأ ةسمخلا  يذ  دنمایس 
يف لاقتربلا  معطب  ركس  ةبح  تقلأ   ، ةشیعملا ةفرغ 

. راّدلا ضرأ  ىلع  هتمرو  اھنع  فالغلا  تعزن  نأ  دعب  اھمف 
امثير هشْیَع  يدعاستل  خبطملا  ىلإ  يبھذا  يتبیبح  - 

. مویلا اذھ  انتفیض  ةجيدخ  كتخأ   . ّيلصأ
. ّمحتسأس يّمأ  اي  نكل  - 

يفو هشْیَع  ةدعاسمل  يبھذا   . نآلا مامحلا  يلِّجأ  - 
قرطت نأ  كشو  ىلع  ةجيدخ  كتخأ   . يّمحتسا ءاسملا 

. بابلا
ًةلبقتسم ةّالصلا  ةداّجس  ىلإ  تبھذو  ِْهناخ  تلاق 

. ةلبقلا

ناك . [1] ةََملْغَابلا تامغن  ىدص  فویضلا  ةفرغ  نم  عفترا 
عطقت نأ  هّمأ  تداك   . فزعي اًماع  رشع  ةعستلا  وذ  ناراب 

ّةرم ّلك  لثم  هّبنؤتو  بابلا  يف  فقتل  هیلإ  بھذتو  اھتالص 
جاح كوبأو  دجسملا  راج  ّكنإ  ؟  ينب اي  لجخت  الأ  : » ةلئاق
ّيلصت ال  تنأ   . تانطنطلا هذھ  كرتت  ال  كلذ  عمو 

«. ؟ روبنطلا اذھ  ام  نكل   . اھانمھف
ةلھتبم اّھبر  ةرضح  ىلإ  تبھذو  اھینیع  تضمغأ  اّھنكل 
ْنِیتَم اھنبا  اھیلإ  دیعي  نأ   ، ةقرحو عوشخب   ، هیلإ
هیلإ اًقوش  ّقرحتت  تناك   . اًملاس  [

2] الیرگلاب قحتلملا 
فوفصب قحتلا  نیح  اًریغص  اًیبص  لب  اًعناي  ىتف  ناك  ّهنأل 
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ىندأ نود  هبایغ  ىلع  ماوعأ  ةعست  تضم   . نیلتاقملا
نيزت ّيبھذ  راطإ  يف  ةنّولملا  هتروص  تناك   . هنم ربخ 
اھنبا ةروص  بناجب  ةشیعملا  ةفرغل  ّيبرغلا  رادجلا 
يف ّةيركسعلا  ةمدخلا  لالخ  لتق  يّذلا  ىفطصم 

. تاونس ّتس  لبق  ّيروسلا  شیجلا 
يكبت نأ  ىلع  ةلیل  ّلك  اھيدلو  ّركذتت  نیح  ِْهناخ  تبأد 
تذخأ دقل  ّبر  اي  : » هايإ ةبطاخم  هللا  ىلإ  ّعرضتتو 

اّھيأ  ، ّبر اي   . اًملاس نیتم  ّيلإ  دعأف  ّينم  ىفطصم 
«. نیحانجلا ةریسك  انأ  يب  قفرتل  میظعلا 

ىفط ــ صم ل  ــ تقمو ني  ــ تم قار  ــ ف مالآ  تحب  ــ صأ
ّةصا ـ خو اھ  ـ يلع اھ  ـ بلق جرحد  ــ تي كو  ــ ش ّةيّر  ــ ب
لو حـ ـا  ّهلك ـة  لئاعلا ـع  متجت ني  حـ ـة  عمجلا مّايأ  فـي 
، امھسولج ناكمو  اھيد  ـ لو ّركذ  ـ تتف ءاد  ـ غلا ةد  ـ ئام

ءادغلا كرتت  ام  اًریثكو   ، ةغلاب ةبوعصب  اھماعط  ُدردزت 
. نینیعلا ةعماد  ةنيزح  ةدئاملا  نع  موقتو 

نم ةبضاغ  ْنَشْوَر  تءاج  ّىتح  اھتالص  ِْهناخ  تھنأ  نإ  ام 
متمتت يھو  اھیقیقش  يتروص  تحت  تفقوو  خبطملا 

. ةبضاغ تاملكب 
؟ ىرخأ ّةرم  هشْیَع  يتبیبح ! ریخ  - 

ّيأ ىلإ  يدي  ّدمأ  نأ  نم  ينعنمت  اّھنإ   . يھ  ، معن - 
. ةلفط تنأ   . كلغش سیل  اذھ  اًمئاد : لوقت   . ءيش

. اھثيدح يف  هشْیَع  دلقت  تراصو 
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ْدْنََول اھنبا  تحملف  خبطملا  ىلإ  بھذتل  ِْهناخ  تجرخ 
: هتدانف جورخلل  نادعتسي  راّدلا  باب  دنع  نامَرْھَق  عم 

. يدلو اي  زھاج  ءادغلا  ؟  ْدْنََول اي  نيأ  ىلإ  - 

. يّمأ اي  لیلق  دعب  دوعنس  - 

. هفلخ بابلا  قفصي  وھو  جرخ  ّمث   ، ْدْنََول باجأ 
جرخو ّةیقیسوملا  هتلآ  ناراب  لمح  ّىتح  ةقیقد  ضمت  مل 
ةمداق اًثيدح  ةّجوزتملا  ةجيدخ  هتخأ  ىأر  املو   . اًضيأ

لاح يف  ىضمو  اھیلع  ّملس   ، اًحوتفم بابلا  ىقبأ 
. هلیبس

* * *

نیحو  . اًعابت دجسملا  نم  هِمَح  هنباو  ملسم  جاحلا  داع 
ةنباو اھتنك  عم  ةداعلاك  رجاشتت  ِْهناخ  ادجو  تیبلا  الخد 
. ىودج نود  امھتئدھت  ةجيدخ  تلواح   . هشْیَع اھیخأ 
لخدو راّدلا  باب  قفص  نیح  ةأجف  ىھتنا  راجشلا  ّنكل 

. ةعمجلا ةالص  نم  نیمداق  هنباو  بألا 
مـا نیتأر : ـ ملا ني  بـ ـن  لعم ري  ــ غ اًقا  ــ ّفتا ك  ــ لذ نا  ــ ك
با ـ بلا تو  صـ امھعم  سـ ـى  لإ ىھا  ـ نتي نإ 
ایئاھ نـ ـا  ّفقوتت ّىت  حـ امھ  ـ يجوز ةدو  ـ عب نارع  ـ شتو

اھ ــ لمع ـى  لإ ةد  ـ حاو كـّل  بھذ  ـ تو راج  ـ شلا عـن 
تاعف ــ صلا ت  ــ ضرف ن.  ــ كي م  ــ ل اًئي  ــ ش ّنأ  ــ كو
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ـك لذ اھا  ـ يّقلت ـي  ّتلا لا  ــ قعلا تابر  ــ ضو ةري  ــ ثكلا
اھتود ـ عو ِْهنا  خـ ةا  ـ محلا ني  بـ ـن  لعملا ري  غـ قا  ـ ّفتالا

. هشْیَع اھ  ـ يخأ ـة  نباو اھ  ـ تنك دود  ـ للا
؟ نارابو ْدْنََول  نيأ  - 

. ملسم جاحلا  لأس 
نأ نود  هتفرغ  ىلإ  اًھجّتم  ةبضاغ  ةجھلب  هِمَح  باجأ 

: هدلاو ىلإ  تفتلي 
ناراب اّمأ   ، عياض عياص  ْدْنََول  ؟  ينعي نابھذیس  نيأ  ىلإ  - 
دنع قاشعلا  ةقيدح  ىلإ  ةعمج  ّلك  بھذي  نأ  هبأدف 

. ةموكحلا راجشأ 
مل توصب  لاقو   ، ءامّسلا ىلإ  هيدي  ملسم  جاحلا  عفر 

: ِْهناخ هتجوز  هعمست 
؟ ةعمج موي  مویلا  سیلأ  نم هللا.  بضغ  امكیلع  ّلحیلف  - 

تیبلا يف  نایقبت  ال  اذامل  ؟  ةبطخلا نارضحت  ال  اذامل 
اي هب  ينتولب  نیعل  لسن  ّيأ  ؟  ضعب عم  ةمقل  لوانتنل 

؟ ّبر
: ّوتلل ةجيدخ  هتنبا  ىري  ّهنأكو  لاق  ّمث 

.[
3] يتنب اي  ابحرم  ؟  انھ تنأ  ِهجَخ  ؟  اھ - 

دقف هِمَح  ادلو  اّمأ   . ءادغلا ةدئام  ىلع  تّمصلا  قبطأ 
ّرمت يّتلا  تارّایسلا  ىلع  ناّجرفتي  راّدلا  باب  ىلإ  ابھذ 
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ططق اقحالیل  راّدلا  ةحاب  ىلإ  اداع  ّمث   ، عراشلا يف 
حوفت نیح  ةعمج  موي  ّلك  سرشتست  يّتلا  ناریجلا 

. ادْیَس ةراح  تویب  ّلك  نم  جاجّدلا  موحل  ةحئار 
لوانت نم  تھتنا  نأ  دعب  عیمجلا  نع  تأنف  ْنَشْوَر  اّمأ 
ناسین سمش  تحت  راّدلا  طسو  يف  تسلجو  ءادغلا 

نیب تاراجّشلا  نم  ریثكل  اًببس  تناك   . اھسورد عجارت 
تحب ــ صأ ي  ــ ّتلاو ه،  ــ شْیَع اھ  ــ يخأ ة  ــ جوزو اھّمأ 

ـا هوخأ را  صـ  . ّةي ــ موي هب  ــ ش ةري  ــ خألا ةر  ــ تفلا ي  ــ ف
ّبنؤي فـ را  ـ جّشلا تال  ـ فح ـى  لإ ـّم  ضني هِمَح  ـر  بكألا
هتجوز بر  ـ ضیل ـه  تفرغ ـى  لإ بھذ  يـ ثـّم   ، هّمأ

: ًالئاق اھتليدج  نم  ْنَشْوَر  دشي  ًانایحأو 
بئاصملا هذھ  ّلك   . اذھ رامحلا  ليذ  موي  تاذ  ّصقأس  - 

. كسأر ءارو  نم  مالفألاو 
هدلو ملسم  جاحلا  أجاف   ، ءادغلا ءانثأ   ، مویلا كلذ  يف 

: لاؤسلاب هِمَح 
ديرت اذاملف  كتیب  تیبلا  ؟  ينمصاخت ىقبتس  ىتم  ىلإ  - 

؟ ّانع لصفنت  نأ 
: لاقو اًبناج  لكألل  اھأیھ  يتلا  ةمّقللا  هِمَح  عضو 
ةطاسب ّلكب  ديرأ   . يبأ اي  اًریثك  عوضوملا  اذھ  انثحب  دقل  - 

ّنس يف  حبصأ  ناراب  وھ  اھ   . ّلقتسم تیب  يل  نوكي  نأ 
لصحت يتلا  تاراجشلا  ىرت  تنأو   . جوزتیسو جاوزلا 

. هشْیَعو يّمأ  نیب  اًیموي 
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لثم ناوّسنلا   . ةظحلو ةعاس  ّلك  ارجاشتتلف  - 
. ّنھرمأل ّمتھت  . ال  تاجاجّدلا

: بألا عبات   ، تّمصلا نم  ةظحل  دعب 
يبأ ّنأ  دمحلا    . اًعیمج انل  ٌعّستم  تیبلا  اذھ  يف  - 
نم اًبيرق  نوكیل  ةحیسفلا  راّدلا  هذھ  ىنب  موحرملا 
ةباثمب هشْیَعو  يئانبأ  مھ  كؤانبأ   . حلاص خیشلا  ةرضح 
كتبغر ىلع  ارصم  تنك  نإ  نكلو   . يتانب نم  تنب 

. لام نم  كمزلي  امب  كمعدأسو   . كلذ كلف  ّانع  لاصفنالاب 
. فصوي اًحرف ال  مالكلا  اذھ  تعمس  نیح  هشْیَع  تحرف 

اھنیب تمتمتو  ةلئاعلل  ياشلا  ّدعتل  خبطملا  ىلإ  تماق 
سحنلا زوجع  نم  ّصلختأس  اًریخأ  : » اھسفن نیبو 
. راّدلا ةحاب  يف  اھيدلو  ىلإ  اضرب  ترظن  ّمث   ،« هذھ

ْدْنََولو ناراب  خبطملا  يف  اھناكم  نم  هشْیَع  تحمل 
نم رطقي  فوخلاو  نّوللا  يعقتمم  تیبلا  نالخدي 

. امھیھجو
نارّفصم امكاھجو  اذامل  ؟  َّيدلو اي  ثدح  يّذلا  ام  ریخ  - 

؟ ةجردلا هذھ  ىلإ 
عطتسي مل   . ةفرغلا الخد  نیح  ملسم  جاحلا  امھلأس 

: اًبضاغ ناراب  لاقف  بیجي  نأ  ْدْنََول 
. ةلكشم يف  ْدْنََول  انعقوي  نأ  ّدب   -ال 

: ملسم جاحلا  ّدر 
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؟ ریغصلا لغبلا  اذھ  هفرتقا  يذلا  ام  ؟  اذامل - 

. ةرھاظملا يف  كراش  دقل  - 

؟ ةرھاظم ّيأ  ىمعلا ! - 

: لاقو اًریخأ  هسافنأ  ْدْنََول  طقتلا 
يف كراشنس  نامَرْھَقو  يّننأ  يبأ  اي  كربخأ  ملأ  - 

. اًئیش يل  لقت  ملو  كتربخأ  دقل  ةرھاظملا !
؟ هذھ ةرھاظم  ّيأ  ؟  ثدح يذلا  امو  يإ ! - 

. صخش ةئامثالث  يلاوح  ّانك   . يبأ اي  ءيش  ثدحي  مل  - 
لقتعت مل  اّھنكل  ديربلا  ىنبم  دنع  تارباخملا  انتقحال 

. اًدحأ
: هدلو ّبنؤي  هتوص  ملسم  جاحلا  عفر 

مویلا هتلعف  ام  تّررك  ول   . رامح ةئامثالث  متنك  مّكنإ  لق  - 
؟ ةموكحللو انل  ام   . كینیع علتقأس   . كسفن ّالإ  ملت  الف 

بحاصت ال  اًرارم  كل  لقأ  ملأ  ّمث   . اھیلع ردقن  ال  نحن 
؟ تفزلا نامَرْھَق 

: لاقو ناراب  ىلإ  تفتلا  اھدعب 
. ةعمج موي  مویلا  ّينب  اي  ؟  لاعفلا هذھ  كرتت  الأ  تنأو ! - 
جاح انأ   . حلاص خیّشلا  وديرم  اّنلك   ، كلاوخأو كّدج   ، كوبأ
فزعتو رمخلا  يرقاعم  بحاصت  نأ  يب  قیليأ   . ناراب اي 

؟ ىقیسوملا
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عبرلاو ةعجافلا 
. ربيافلا ربع  ةلاسر  لوصو  ةمغن  ينظقوت 

موي يف  اًركاب  لازي  ال  حابصلاو   . ءودھب طقاستي  جلثلا 
. يناثلا نوناك  رھش  نم  كاذ  ریخألا  نینثالا 

. فأ  . فففأ - 

نم ةءارقلا  ةرّاظن  لمحأ   . ضیفخ توصب  اًمربتم  لوقأ 
. نوفيآلا ةشاش  يف  رّظنلا  نعمأو   ، ريرسلا بناج 

: ّةیتوص ةلاسر  اّھنإ 
«. ّولخ تام  دقل   . ناج اي  كوخأ  تام  دقل   . وناج »

ةلاسر  . تانعط عست  نم   . طقف تاملك  عست  نم  ةلاسر 
. لوبنطسإ نم  يخأ  ةجوز  اھتثعب  شعترم  توصب  ةریصق 

شارفلا رداغأ  سوباك  يف  تسل  يّننأ  نم  ّدكأتأ  يكلو 
ةلاسّرلا ىلإ  ىرخأ  ّةرم  عمتسأ   . نولاصلا ىلإ  بھذأو 

لكش ىلع  ةقیقح  اّھنإ   . اًسوباك سیل  ال،   . ّةیتّوصلا
دقل  . ةيراعلا هدي  ةحارب  ءرملا  اھطرخي  كوش  ةریجش 
يف رھش  وحن  وأ  اًرھش  ىّضق  يّذلا  يخأ   . يخأ تام 

، تام لوبنطسإ  يف  َْرلْنَسَأ  ةیحاض  تایفشتسم  دحأ 
. مویلا دعب  ىرخأ  دئاصق  ةباتك  عیطتسي  نلو 

يف طئاح  ىلع  ةّقلعملا  ءادوسلا  ةعاّسلا  براقع  ریشت 
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اّھنإ  . اًحابص ةقیقد  ةرشع  عبرأو  ةسماخلا  ىلإ  نولاصلا 
. اًبيرقت عبّرلاو  ةعجافلا   . نذإ اًحرج  رشع  ةعبرأو  ةعجافلا 
عم يدحو  انأو  نھتّرسأ  يف  تامئان  يتجوزو  ياتنبا 
ةبرغلا هذھ  يف  ديدج  ملأ  عم  يدحو  انأ   . میلألا أبنلا 
بذاجتن يردص  يف  وتلل  زرغنا  رجنخ  لصنو  انأ   . ةنیّعللا

. تمصب ملألا 
نم ياتنبو  يتجوز  ظقیتستل  ناتعاس  كانھ  تلازام 

يدحول نیتعاّسلا  نیتاھ  يّضقأس  فیك   . مونلا
كوش ّةيّرب  ىلع  يحور  ّبلقتتو  مالآلا  ينشھنت 

؟ تايركذلا
نم سیل   . يتجوز ظقوأ  نأ  لواحأو  مّونلا  ةفرغ  ىلإ  دوعأ 
ءانثأ ّىتح   . ناك امھم  مونلا  نم  اًدحأ  ظقوأ  نأ  يعبط 
نیحت نیح  يقافر  ظقوأ  نكأ  مل  ّةيركسعلا  يتمدخ 
مھعدأو مھنع  اًضوع  سرحأ  تنك  لب   ، مھتابوانم ةعاس 

. نوملحي
بوتباللا مامأ  سلجأو  نولاصلا  ىلإ  ىرخأ  ّةرم  دوعأ 

. هحتفأو
فتن ىلإ  يتلواطل  ةلباقملا  ةذفانلا  لالخ  نم  قّدحأ 
ّةقرو ةموعنو  ءودھب  لطھتو  ءطبب  ىواھتت  اّھنإ   . جلثلا
اًمامت سكعلا  ىلع   ، ةّشھ ءاضیب  تاشارف  لثم  تمصو 
يف برقع  لثم  ينعسل  يذلا  عجافلا  أبنلا  كلذ  نم 
يف قيدحّتلا  لالخ  نم  فشتكأ   . ركابلا حابصلا  كلذ 
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عضأل ضھنأف   ، دیكروألا يترھز  ِقسأ  مل  يّننأ  ةذفانلا 
. يناكم ىلإ  دوعأو  امھیصیصأ  يف  ءاملا  نم  ًالیلق 

ما ــــ مأ رّم  ــــ ستم ا  ــــ نأو قئا  ــــ قد ع  ــــ ضب ّر  ــــ مت
ّم ــــ ه. ث ــــ تحتف اذا  ــــ مل فر  ــــ عأ نأ  نود  بو  ــــ تباللا
ن ــ ع تینر  ــ تنإلا ي  ــ ف ث  ــ حبأ نأ  ب  ــ جي ي  ــ ّننأ كردأ 
را ــ طم ن  ــ م ي  ــ نلقت نأ  اھ  ــ نكمي ةرئا  ــ ط ّلوأ 
دجأ ال   . لوبنطسإ يف  كروتاتأ  راطم  ىلإ  فرودلسود 

. مویلا كلذل  ياغتبم 
. ةجیتن نود  تینرتنإلا  يف  فصنو  ةعاس  ةّدمل  ثحبأ 
يّذلا ام   . ءيش ّلكب  تملع  دقل   . ریخلا حابص  ناروت ! ولأ  - 

؟ نآلا هلعف  نوونت 
: ءودھب ينبیجیف   . لوبنطسإ يف  میقملا  يرھصل  لوقأ 

. ةفروأ ىلإ  اًحابص  اًدغ  رداغنس   . لاخ كتایح  يف  ّةیقبلا  - 
ّالإو ينابوك  يف  نامثجلا  نفد  لواحنس   . تّررحت ينابوك 

. جورُس وأ  ةفروأ  يف  نفدلا  نوكیس 
؟ يراظتنا نوعیطتست  الأ  - 

انزجح دقل   . اًدغ رداغنس   . ةعرسب رداغن  نأ  لضفألا  نم  - 
. انركاذت

: عباتأ ّمث  ّرسحتب  يسفنل  لوقأ  مھب .» قحتلأ  نل  »
نم موحرملا  يخأ  يتنبا  رضحأل  نآلا  بھذأ  نأ  لضفألا  »

«. امھدحو ایقبت  ّىتح ال  لاتربوف  ةنيدم 
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. عبرلاو ةعباسلا  اًنلعم  يتجوز  ةعاس  ّهبنم  سرج  ّنري 
يف ّيلإ  يتأت  شارفلا  يف  تسل  يّننأ  كردت  نیحو 

: لوقتو نولاصلا 
لھ ؟  ركابلا حابصلا  اذھ  يف  لعفت  اذام  ناج ! اي  ریخ  - 

؟ نامز نم  تظقیتسا 
......... نيز - 

رعشأ  . ةرجنحلا فصتنم  يف  يتوص  ُةجرشحلا  سبحت 
يّذلا لمحلا  عضأ  نأ  ّدب  ناك ال  نكل   ، قلحلا يف  ةقرحب 

نم ةكوّشلا  كلت  جرخأ  نأ  ّدب  ، ال  تمصب هتحت  يبلق  ّنئي 
: يقلح

. يخأ تام   . نيز اي  ّولَخ  تام  دقل  - 

* * *

ح ــ يزأ  . لا ــ تربوف ى  ــ لإ قير  ــ طلا ي  ــ ف ا  ــ نأ
طقا ــ ستت ي  ــ ّتلا ج  ــ ّلثلا ف  ــ تن نیتح  ــ ساملاب

. اًض ـ يأ طقا  ـ ستت ـي  عومد  . ةرّاي ـ سلا ةھ  ـ جاو ـى  لع

ـي. عومد ـس  بح عیطت  ـ سأ ال   . دو ـ قملا ـى  لع ياد  يـ
يقير طـ ّني  ـ بتأ ال  دا  ـ كأ  . اھح ـ سم عیطت  ــ سأ ال 

ـى لع  . تارّاي ـ سلا مـن  ـة  يلاخ قير  ـ طلا  . اھبب ـ سب
اّھنأ كـ ود  ـ بت ـة.  بیئك راج  ـ شأ ـب  صتنت نیبنا  ـ جلا
يترّایس ـى  لإو ـّي  لإ ـة  شھدب ـر  ظنت  . اًدر بـ شعتر  تـ
عرسأ لكشب  يلایخ  يف  تايركّذلا  زفاقتت   . ةعرسملا
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. يترّایس نم 
هترز يذلا  قیقرلا  رعاشلا   ، فیّطللا باشلا   ، ّولَخ يخأ 

. تام لیبرأ  يف  نيرھش  لبق 
. ربخلا قدصأ  داكأ ال 

عمو  ، تّارملا تارایلم  ّرركتت   ، ایموي ّرركتت  ةقیقح  توملا 
. اھلبقي الو  ناسنإلا  اھقّدصي  كلذ ال 

. توملا ّالإ  ءيش  ّلك  ناسنإلا  فلأي 
يبأ نبا   ، يخأ توم  حابصلا  كلذ  اًضيأ  انأ  قدصأ  مل 

ناتسدرك ءّابطأ  ّنأ  حیحص   ، اًضيرم ناك  ّهنأ  حیحص   . يّمأو
مل هئافش  يف  لمألا  ّنكل   ، هتجلاعم نع  مھزجع  اونلعأ 

. دعب تام  دق  نكي 
ایناملأ ىلإ  اھب  يتأي  ةقيرط  دجأ  نأ  اًریثك  تلواح 

فتن بوذت  امك  لشفلاب  اّھلك  يتالواحم  تءاب   . جالعلل
. يترّایس ةھجاو  ىلع  نآلا  طقاستت  يتلا  جلثلا 

يف  . ناتسدرك میلقإ  نم  نيرھش  ذنم  تدع  دق  تنك 
يف سلاج  وھو  هتقناع   ، يخأ تّعدو  نیحو  ریخألا  مویلا 
عادولا ّهنأ  فرعن  اّننأكو  انیكب   . ّةيوس انیكب   . ضرملا شارف 
تدجو  . هینیع ىلإ  ترظن   . ریخألا قانعلا  ّهنأك   . ریخألا

. ةبرغلا ءامس  نم  مظعأ  اًراسكنا   ، ًالئاھ اًراسكنا  امھیف 
امك توملا  نم  اًفئاخ   ، اًتماص  ، اًبیئك اًسئاي  هدجأ  مل 
ّهنإ  . برتقي هلجأ  ّنأ  تفرع   . مویلا كلذ  يف  هتدجو 
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. توملا ىلع  كشوي  ضيرم   ، ضيرم
قاتشأ  . يخأ اي  لیبرأ  يف  انھ  ماري  ام  ىلع  تسل  - 

. ينابوك ىلإ 
هتومل قباسلا  عیبرلا  يف  هترز  نیح  يقیقش  لاق 
عّتمتي ّهنكل   ، ةّدشب لعسي  ناك   . زورینلا دیع  ةبسانمب 

. ةّحّصلا ضعبب 
عم يّننكل   ، ارح انھ  شیعأ   . وناج اي  انھ  ةقلق  يحور  - 
هیناعت لوھجم  غارف  ةّمث   . ينصقني ءيشب  رعشأ  كلذ 

. يحور
ي؟ ــ خأ ا  ــ ة ي ــ برغلا ةأ  ــ طو ن  ــ ينثّد ع ــ حت نأ  د  ــ يرتأ - 
بار ـ تغالا دال  بـ فـي  اًما  عـ ـر  شع ـة  عبرأ ي  ــ ل

ـي حور لأ  ـ سا  . اًّدي جـ رعا  ـ شملا هذ  هـ فر  ـ عأو
كربختس ينثّد بـه  ـ حت يذ  ـ لا غار  ـ فلا ـة عـن  قرتحملا

. هیناعت امب 
انتراح نم  لضفأ  ًاناكم  ایندلا  يف  دجأ  نل  ؟  فرعت لھ  - 
يف  ، بلح يف   ، يلشماقلا يف  تمقأ  دقل   . ادْیَس ةراح 
لیبرأ يف  ماع  ذنم  میقأو   . لوبنطسإ يفو  قشمد 

. ينابوك لثم  يحور  اھب  سنأتست  ةنيدم  دجأ  مل  يّننكل 
نفكب اًفوفلم  ولو  اھیلإ  دوعأس   . وناج اي  اھیلإ  دوعأس 

. فاتكألا ىلع  ًالومحمو 
. يخأ اي  كنع  ّرشلا  دیعب  - 
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. هیف نفدنلف   ، انبارت  ، انُّشع كاذ   . بيرق وأ  دیعب  - 

ةشاش يف  اًقّدحم  بیئكلا  راوحلا  اًیھنم  يخأ  ّدر 
. نیتماصلا نیسلاجلا  ىلع  هرصب  لاجأ  ّمث   ، نويزفلتلا

* * *

. تّررحت ينابوك  - 

اًحابص ناروت  يرھص  يل  اھلاق  يتلا  ةلمجلا  هذھ  ّنرت 
نم اھعمسأ  يّننأ  ول  امك  ّنرت   . سوقان لثم  ينذأ  يف 

. ديدج
«. ينابوك تّررحت  »

ربخ  ، عجافلا ربخلا  ةبآك  ّينع  حيزت  اّھنكل ال  ریخ  ىرشب 
. يخأ توم 

«. ينابوك تّررحت  »

؟ ربخلا اذھ  حیحصأ   . يھلإ اي 
لّصتأو قيرطلا  ىلع  يبناج  بآرم  يف  يترّایس  نكرأ 

: ناروتب ديدج  نم 
اًموي مكرفس  لیجأت  منكمي  الأ   . ىرخأ ّةرم  انأ  اذھ  ناروت  - 
قفارأس  . مكب قاّحللا  عیطتسأ  ّيلعل  ؟  يلجأ نم  اًدحاو 
زجحو مكتاقاطب  ءاغلإ  ىلع  نوردقت  الأ   . يخأ ةزانج 

؟ ةديدج ىرخأ 
انمظن دقل   . لاخ اي  ركابلا  حابصلا  يف  ءاثالثلا  ریطنس  - 
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ال  . فسألل لیجأتلا  عیطتسن  الو  ءيش  ّلك  انبترو 
. نودوجوم نحن   . لاخ فسأت 

ّةرملا هذھ  دوقأ   . ىرخأ ّةرم  بلقلا  ریسك  يرفس  عباتأ 
نأ لبق  يخأ  يتنبا  ىلإ  لصأ  نأ  ديرأ   . ربكأ ةعرسب 

. ةمدصب امھبیصيو  ةعجافلاب  دحأ  امھربخي 
ٌرطم  . ٌفیفخ ٌرطم  هنع  بونیف  لوطھلا  نع  جّلثلا  ّفقوتي 

. قيرطلا ْيبناج  ىلع  راجشألا  َةبآك  ديزي  ٌذاذر 
ديدج نم  ّركذتأ   . يلایخ يف  ثادحألاو  روصلا  جوامتت 

. نییضاملا فيرخلاو  عیبرلا  يف  ناتسدرك  ىلإ  َّيترايز 
يخأ ريرس  بناجب  تسلج   ، اًفيرخ ةریخألا  يترايز  يف 

. تمصب بحاّشلا  هھجو  ىلإ  رظنأ 
لوقي  . بیبطلا ةرايز  ديري  ال  ّهنكل   . هاتئر تلكآت  دقل  - 

. ينأشو ينوكرتا 
میلقإ ىلإ  أجتلا  يّذلا  سدنھملا  يتخأ  نبا  يل  سمھي 
اًقبطم هلاخ  ىأر  نأ  دعب  ينابوك  لالتحا  لبق  ناتسدرك 

. هینیع
. هدانع يف  هكرت  زوجي  ؟ ال  ّلحلا امو  - 

الأ  . هیتئر ىلع  نیخدتلا  ىضق  دقل   . لاخ اي  ریطخ  هضرم  - 
. ءاملا برش  ىلع  ّىتح  ردقي  ال  هارت !

ةضیفخ نوكت  نأ  ىلع  انصرح  يتلا  انتامھمھ  ترس 
تعضو  . ةلیلق عومش  ءوض  ىلع  ةملظملا  ةفرغلا  يف 
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: تلاق ّمث   ، انمامأ ياشلا  قبط  يخأ  ةجوز 
هذھ لثم  موي  دعب  اًموي  بوذي  راص   . ّولخ ضرم  ةأجف  - 
نیح  . اًریثك ينابوك  ثادحأ  هیف  تّرثأ  دقل   . عومشلا
دھاشي ناك   . ءاسنلاك ىكب  ةنيدملا  شعاد  ّتلتحا 
تھتنا دقل  لوقي  وھ   . يكبيو نويزفلتلا  يف  روصلا 

. ينابوك
. تھتنا ينابوك   . معن - 

لواح  . ةغلاب ةبوعصب  كلت  هتلمج  قطنو  هینیع  يخأ  حتف 
، ةداسولا ىلع  هعوكب  ّأكتا   . لشفف اًسلاج  يوتسي  نأ 

: لاقو هینیع  قبطأ 
ينابوك  . اًملح تراص  ينابوك  ىلإ  نیملاس  انتدوع  - 

. انّتتشت دق  اھ   . ادْیَس ةراح  تھتنا   . تھتنا اھفرعن  يتلا 
دحأ ال   . ةرخص ىلع  نونجم  اھامر  ٍصُّمُح  ةنفح  انرص 
ّلك يف  ةرثانتملا  تّابحلا  هذھ  عمج  ىلع  نآلا  ردقي 

ىھتنا  . ةلئاعلا ةحبسم  طیخ  عطقنا  دقل   . دحأ ال   . ناكم
. وناج اي  انیھتنا   . ءيش ّلك 

نیتعمد ةدھاشم  تفاخلا  عومشلا  ءوض  مغر  تعطتسا 
اًبوحش رثكأ  ادب  يذلا  هھجو  ىلع  ناردحنت  نیتفافش 

. ةظحللا كلت  يف 
* * *

ةنيدم ىلإ  يخأ  يتنبا  ةبحصب  لصأ  فصنو  ةعاس  دعب 
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. اًيداع ودبأ  نأ  قيرطلا  يف  تلواح   . نكسأ ثیح  موخوب 
اّسحت نأ  امھل  نيأو   . هوركم لوصح  ىلإ  اھبتنت  مل 
امھحزامأ تنك  قيرطلا  لاوط  ؟  يعیبط ریغ  ءيشب 
ينغملا توصب  يد  يس  صرق  تعضو  يّننإ  ّىتح 

. ّةیجّشلا هیناغأ  ىلإ  ّةيوس  انعمتساو  يقلاخ  رھظم 
ناتیمامألا ناتحساملا  عطتست  ملو  رطملا  لوطھ  ّدتشا 

اتنبا تدب   . ةرّایسلا ةھجاو  جاجز  نع  ءاملا  طویخ  أرد 
امھل هّئبخت  امب  نیتملاع  ریغ   ، نیتدیعس يخأ 

. نزح نم  ةلبقملا  تاعاسلا 
. تیبلا ىلإ  لصن 

فیك فرعأ  . ال  ةسردملا يف  ياتنباو  لمعلا  يف  يتجوز 
ينمزلت  . امھدلاو ةافو  عوضومب  يخأ  ْيتنبا  حتافأ 

. ةریبك ةعاجش 
ءانبأ دحأ  ةافوب  ولخ  يخأ  تأبنأ  نیح  مویلا  كلذ  ّركذتأ 

، ديدحلا ّةكسلا  برق  ءاقدصألا  ضعب  ةبحصب  ناك   . يتخأ
دعب هیلإ  تضكر   . داشر جاحلا  نیتاسب  نم  اًبيرق 

: هتحمل نیح  دیعب  نم  تحصو  أّبنلا  يعامس 
. يخأ اي  قیفوت  تام  دقل  - 

. ّفاج أبن   . تامّدقم نود  نم   ، اذكھ
ام  . حاترا دقل   . تام : » ًالئاق يناساو   . هتدوربب ينأجاف 

«. ؟ هلعف عیطتسن  يذلا 
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يتعاجش ّلك  عمجتسأ   . ةدوربلا كلت  هاتنبا  هنع  ثرت  مل 
: نيزح شعترم  توصب  لوقأو 

. امكوبأ تام  دقل   . امكل رمعلا  - 

دمخت ال  ران  ىلإ   ، ىرغصلا ّةصاخ   ، يخأ اتنب  ّلوحتت 
؟ ىتم ؟  اذامل ؟  فیك  . امھتئدھت يتالواحم  نم  مغرلاب 

حاّبصلا كلذ  يف  اھنع  بیجأ  فیك  فرعأ  ةلئسأ ال  ؟  نيأ
. نيزحلا

تأرق ام  اًریثك   . اھنم ّصلختن  نأ  بجي  ةھيرك  ةداع  توملا 
ةداع توملا  معن   . ءارعشلا يئاقدصأ  دحأل  ةلمجلا  هذھ 
نل اّننكل   ، سّانلا عیمج  ریخألا  يف  اھسرامي  اًدج  ةھيرك 

. انلواح امھم  اھنم  ّصلختن 
امھیبلق ُّرح  دربي  ّىتح  نیتلماك  نیتعاس  رمألا  قرغتسي 

. ًالیلق
اتنب  . كانھ ءازعلا  روضحل  لوبنطسإ  ىلإ  ریطأ  نأ  ّيلع 
الصحت ملو  ناتديدج  ناتئجال  امھ   . ناعیطتست ال  يخأ 

. دعب ةماقإلا  ىلع 
طوطخلا ىلع  يلّاتلا  مویلل  ةركذت  يسفنل  زجحأ 
. لوبنطسإ ىلإ  اًھجتم  ریطأ  حابصلا  يف   ، ّةیكرتلا

* * *

تد ـ تما ـي  تلاو  ، لوبنط ــ سإ ى  ــ لإ ة  ــ لحرلا لاو  ــ ط
طير شـ رود  يـ ـة  قیقد نير  ـ شعو تاعا  سـ ثال  ثـ
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. يئامني سـ ملي  فـ ـل  ثم يتّلي  ـ خم فـي  تايركذ  ـ لا
ّركذتلا امو  ةركاذلا  زف  ـ حت  ، تار ـ سملا ـس  كعب  ، مالآلا فـ

نمز عاجرتسال  ٌةلواحمو  ئراطلا  ملألا  نع  ٌضيوعت  ّالإ 
عقاو نم  هیحانج  ىلع  ءرملا  َلقن  ُلایخلا  لواحي   . دیعس
نوكي نیح  ءرملا  ةلاح  سكعب  جیھب  ٍضام  ىلإ  سیعت 

الب ّهنأك  ءرملا  ودبي  ةلاحلا  كلت  يفف   . اًجھتبم اًدیعس 
كلت نادقف  نم  اًفوخ  هرورس  يف  قرغتسیف  ةركاذ 

ال نیح  ّركذتلا  ىوس  اھنع  هضوعي  نل  يتلا  تاظّحللا 
. ّركذتلا دیفي 

عم يتايركذ  ىلإ  ملألا  ّهزفتسا  يذلا  لایخلا  يب  دوعي 
ىلإ  ، لیبرأ  ، لوبنطسإ  ، بلح  ، ينابوك يف  يخأ 

، يناخ دمحأ   ، يريزجلا  ، رعشلا ةءارق   ، ةسایّسلا
، ةذا ـ يلإلا ـه،  فطعمو لوغو  ــ غ يالوقي  ــ ن  ، يوتسلوت
تار ـ شعلاو ناخرد  بـ تدال  ـ جو راوا  هـ ةد  ـ يرج ـي،  تناد
ني ـ ّفلؤملاو ـب  تكلا نيوا  ـ نع مـن  تا  ـ ئملا بـل 
ىلإ  ، هنم ـر  بكألا يقیق  ـ شو هـو  ـي،  نلخدأ نيذ  ـ لا

. ةلیمجلا مھملاوع 
ّةيد ــ جبألاب ة  ــ باتكلاو ةءار  ــ قلا ّول  ــ خ ينّمل  ــ ع

ك ــ لذ ل  ــ ضفب تحب  ــ صأف  ، ّةیني ــ تاللا ّةيدر  ــ كلا
فـي ـة  ّنولم ّةيدرك  ّةي  ـ بدأ ّةل  ـ جم ّلوأ  ي  ــ ف اًّرر  ــ حم
اراد نيوخبلدو  ـا  نأ انفر  ـ شأ ـب  يدألا يأ  ناَفَروُت  ايرو  سـ
يح نم  ارس  اھرشنو  اھتعابط  ىلع  يئالمز  دحأ  وھو 
نرقلا تاینینامث  فصتنم  يف  بلحب  دوصقم  خیشلا 
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يف ّقنأتلاو  جنرطشلا  يخأ  ينّملع   . نيرشعلا
زاجلا ىقیسوم  ةماخف  ىلإ  يندشرأ   ، اًضيأ سبلملا 
ينوبلا يناغأ  يف  ةجھبلا  بورد  ىلإ  يّنلد   ، ّةیكيرمألا

، سوسور سیميد  توص  يف  ةبذعلا  تاشاعترالاو  مإ 
ویلوخ توص  يف  ّيسلدنألا  ريرحلا  سملأ  ينلعج 
اھب قبعي  ریلك  ةریحب  رجف  ماسنأ  ّمشأو  سایسیلغإ 

، تاعاسلا حالصإ  ّولخ  ينّملع   . سور انايد  توص 
لبقت ال  قئاقح  نمزلا  هلعج  ام  مدھ  ىلع  ينّضرحو 

. شاقنلا
قتلأ مل  نيّذلا  يلھأ   . راطملا يف  يلھأ  ينلبقتسي 
مھدعأ تنك  نيّذلا  يلھأ   ، اًماع رشع  ةعبرأ  ذنم  مھب 

، ادْیَس ةراح  يف  مھروزأو  دوعأس  يّننأب  ماودلا  ىلع 
مھتنيدمو مھتراحو  مھتویب  ترّمدت  نيّذلا  يلھأ 

ّلك برھف  مھشاشعأ  تقرتحا  نيّذلا  يلھأ   ، مھبولقو
يلثم ىنازحلا  لھألا  كئلوأ  ينلبقتسي   . ةھج ىلإ  رئاط 
تمصب قناعتن   . اًدحأ ٌدحأ  ثّدحُي  ال   . ّملكتن ال   . موجوب

. يكبنو
* * *

هناتساھ يانوغ  لَزوأ  ىفشتسم  نم  اًبيرق   ، َْرلْنَسَأ يف 
لقأ دعب  هسافنأ  ظفل  ّمث  ّولخ  يخأ  جلوع  ثیح   ، يس
لاط يذلا  دیعس  يخأ  تیب  يف  انعمتجا   ، رھش نم 

ـي: كبن ّان  ـ لك  ، لماكلا ينا بـ ـ بوك ي  ــ ه ف ــ تیب رامدلا 
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رجھ ـ ملا فـي  نّدر  ـ شت يتاّول  ـ لا ـي  تاوخأو ـي  توخإ
ـى لع ءا  ـ كب سي  لـ ّهنإ   . ّنھ ـ لزانم ُبر  ـ حلا ترّمدو 
، هاندقف ًان  ـ طو ـي  كبن ـن  حن ـب.  سحو قیق  شـ ناد  ـ قف
نأ كردن  نآلا   . نایّسنلا ىلإ  اھقيرط  يف  ةركاذ  يثرن 
نل اّننأ  كردن  نآلا   . نطولا لدب  انلمش  ّملت  تراص  ةبرغلا 

. بئاصملا يف  ّالإ  ُدعب  عمتجن 
اندلب نع  اندعبو  انُّدرشت  انلَّوح   ، انبولق ةبرغلا  تّققر 
ثيدح اًحرج  هبشي  ام  ىلإ  ةرّمدملا  ةیلاخلا  انتویبو 

. حيرلا لمانأ  هسمالت  نأ  ّدرجمب  ُّزني  دھعلا 
لدابتن مل  اّننأ  ىلإ  هبتنن   ، ّةیعامج ءاكب  ةجوم  دعب 
يذلا امو   . دحأ لاوحأ  نع  دحأ  لأس  الو  ّةیحّتلا 

نع حزن   . اًبيرغ تام  ٌخأ  ؟  رخآلا نم  اندحأ  هلأسیس 
نأ دعب  لوبنطسإ  يف  تام  ّمث  لیبرأ  يف  ضرمو  ينابوك 

نھتویب ترّمدت  تاوخأو   . مّايأ ةعضب  ةبوبیغلا  يف  يقب 
انشع  ، ينابوك  . ةبيرغ ندم  يف  تابيرغ  تائجال  نرصو 
باذ  ، بایغ لوط  دعب  هیلإ  ةدوعلا  يف  لمأن  ّانك  يّذلا 
ّةصغلا ّلك  عمو   ، اّننكل  . لبانقلا جھو  ىلع  جلث  ةیمدك 
ةصرف دجن   ، انھاوفأ يف  يتلا  ةرارملاو  انقولح  يف  يتلا 

: ثيدحلا لدابتنل 
. كانھ هنفد  ّمتیس   . نآلا ينابوك  تّررحت  دقف  دمحلا   - 

نم هللا. ةمعن  هذھ  - 

نأ انیلع  بجول  عوبسأ  لبق  تام  هنأ  ولف   . ّدیج ّهظح  - 
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. لیبرأ ىلإ  هنامثج  لقنن  وأ  لوبنطسإ  يف  انھ  هنفدن 
. هنطو يف  ءرملا  نفدُي  نأ  ءازعلا  نم  عون  ّهنإ 

. ایناملأ يف  هنْرِھ  ةنيدم  رباقم  ىدحإ  يف  يلمع  ّركذتأ 
ّةیبنجألا ءامسألاو  روبقلا  دھاوش  ىلإ  فوخب  رظنأ  تنك 

هذھ نیب  نفد  ول  ءرملا  ّنأ  ّلیختأ  ترص   . اھیلع ةروفحملا 
. اًبيرغ اًتیم  نوكیس   . هلثم اًبيرغ  هربق  نوكیسف  روبقلا 
ةبرُغ ةبرغلا  يف  توملا  ّنإ   . ةبرغلا اًضيأ  هحور  يناعتس 
نوصوي سّانلا  نم  اًریثك  انيأر  امل  كلذ  الولو   . ّةیفاضإ
اًمامت نوفرعي  مّھنأ  عم   ، مھسوؤر طقاسم  يف  مھنفدب 

. توملا دعب  مھدوجوب  ساسحإ  مھل  نوكي  نل  ّهنأ 
يتاوخأ نم  ةقلح  طسو  سلجأ   . لوبنطسإ يف  انأ 

. يدقف نیشخي  نّھنأ  ول  امك  يب  نطحُي   . تانونحلا
ر ــ جفلا ن  ــ م بر  ــ تقن  . لّیل ــ لا ف  ــ صن ي  ـــ ضمي
انتا ــ يح ةداعت  ــ سا ي  ــ ف تقو  ــ لا ي  ــ جزن ن  ــ حنو

و ــ ه ا  ــ م ّل  ــ ك اندعت  ــ سا  . ةدیع ــ سلا ةي  ــ ضاملا
ا، ــ نبولق ن  ــ م نزح  ــ لا ر  ــ ثأ و  ــ حمن ا  ــ ّنلعل ل  ــ يمج
. عقاولا ملأ  لایخلا  اھب  حيزي  ُسناكم  ةلیمجلا  تايركذلاف 

نامثجلا اقفار  ناّذللا  دیعس  يخأو  ناروت  لصي  اًریخأ 
. ينابوك ىلإ 

. ديدج نم  ءاكبلا  يف  طرخنن 
جرخي  ، ةینّاثلا ءاكبلا  ةجوم  أدھت  نیحو   ، ةھینھ دعب 
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عییّشتلا روص  ينيريو  لاّقنلا  هفتاھ  ناروت  يرھص 
ةحیبذلا ةرّمدملا  ينابوك  روص  ينيري   . نیعیشملاو

. لجع ىلع  يخأ  هیف  نفد  يذلا  بیئكلا  ربقلاو 
عراشلا يف  تارّایس  تاوصأ  هّللختت  تماص  دراب  رجف  ّهنإ 
ةسماخلا نم  برتقت  ةعاّسلا   . ةموھفم ریغ  ةبلجو 

. رجفلا تمص  دّدبت  ةفصاع  حير   . عبرلاو
يسوك ودْفَع  اذھو  ودْیَح  دمحأ  كراج  وھ  اذھ   ، ولاخ - 
نيدلا زع  روتكدلا  كقيدص  وھ  اذھو   . وعْمَس هوخأ  اذھو 

... دیعس و لاخلا  اذھو  ىدوُّمح  كتخأ  نبا  وھ  اذھو  ومت 
ـي ّتلا رّوص  ــ لا ىرأ  ال   . نارو ــ ت حر  ــ ش ن  ــ ع وھ  ــ سأ
الو  . َّرُم ـ لا ـي  تاوخأ جي  ـ شن عم  ـ سأ ال   ، اھ ـ ينيري

. ةب ـ ضاغلا ّةیلوبنط  ـ سإلا حير  ـ لا ـك  لت ریف  صـ عم  ـ سأ
ـة. قیمع نوك  ةري سـ ـ حب يو فـي  ـ هأ

رئاط لثم  ّينع  لصفنت  يحور  ّنأب  رعشأ   . صوغأو صوغأ 
عفترتو ربعت   ، دسجلا َصفق  يحور  رداغت   . ةكرحلا فیفخ 
ةفّفختم ریطتو  ریطت  اھارأ   ، برھتو ةریحبلا  حطس  ّىتح 
تاظحل يف  لصت  ّىتح  ءيشب  هبأت  ال  لقث  ّلك  نم 

. ينابوك يف  ّةیبرغلا  ةربقملا  ىلإ  ةلیلق 
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رجاھملا ْڤارِزْمَح 
نم هتاوخأو  هّمأ  عم  ةدراب  ءاملظ  ةلیل  يف  ْڤارِزْمَح  برھ 
ةنيدم زيزعلأو   . اًماع رشع  ةتس  هرمعو  زيزَعْلَأ  ىلإ  صراق 
. زيزعلا ةرومعم  مساب  نوملسملا  نوّخرؤملا  اھركذي 

ة ــ لئاھ بر  ــ ح عاق  ــ صألا ك  ــ لت ي  ــ ف تب  ــ شن د  ــ قو
نوري ــ خألا مزھ  ــ ناو نّیینا  ــ مثعلاو سور  ــ لا ني  ــ ب

مـن فو  ـ لألا تار  ـ شع ى  ــ ضق نأ  د  ــ عب ة  ــ ميزھ ّر  ــ ش
اًبيرق شیماق  يرا  سـ ـة  كرعم فـي  اًدر  بـ مھدو  ـ نج

. ىلوألا ّةیملاعلا  برحلا  ةياھن  نم 
مـن ري  ـ ثك ـل  ثمو بور  ــ حلا عي  ــ مج ي  ــ ف ا  ــ مك
بب ـ سب تّقر  ـ فت صرا  قـ فـي  ّةيدركلا  تالئا  ـ علا
اھ ـ نم ـم  سق هّجو  تـ  . اًض ـ يأ ْڤارِزْمَح  ـة  لئاع بر  ـ حلا
دودح بوص  هھ  ـ جو ّىلو  ـم  سقو  ، سا ـ قفقلا ـى  لإ
ملعي مل   . اًبونج رخآ  مسق  ردحنا  امنیب   ، قارعلاو ناريإ 

الو همامعأ  الو  هیبأ  ناكمب  هبورھ  دعب  ىتفلا  ْڤارِزْمَح 
هقوست ّالئل  برھي  نأب  هّمأ  هیلع  تّحلأ   . هلاوخأ
نيدایم ىلإ  نيریثكلا  نأش  هنأش  ّةینامثعلا  تاطلسلا 

. برحلا
ماع يف  ناریب  دیعس  خیشلا  ةضافتنا  تعلدنا  نیحو 

باشلا ْڤارِزْمَح  ىمر   . نيرشعلاو ةيداحلا  هرمع  غلب   1925
تعقو  . هبارتأ نم  فالآلاك  ةضافتنالا  نوتأ  يف  هسفنب 
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ایكرت تدمخأو   ، هتاوخأ تّجوزت   ، لاضع ضرم  ّةیحض  هّمأ 
. ةضافتنالا

ردحناو  ، هءارو هتاوخأو  ةضيرملا  هتدلاو  ْڤارِزْمَح  كرت 
دودح نمض  ءاقبلا  عطتسي  مل   . ىرخأ ّةرم  اًبونج 

سیساوجلاو نيربخملا  ةیشخ  ةئشانلا  ّةيروھمجلا 
ةیطالم ىلإ  زيزعلأ  نم  برھ   . ةقنشملا لبح  نم  اًبرھو 
هھجو مّمي  ةفروأ  نمو   . ةفروأ ّمث  ناََميدآ  ىلإ  كانھ  نمو 
ّةكس ةّمث  نأ  هملعل  میقتسم  ّطخ  يف  بونجلا  رطش 
قطانم نع  ایكرت  لصفت  يتلا  دودحلا  يھ  ديدح 

نم اًریثك  ّنأ  عمس  دقل   . ايروس يف  ّيسنرفلا  بادتنالا 
اھنّولقتسي  . ايروس ىلإ  تاراطقلاب  نوبرھي  نیموكحملا 

ةصرفلا مھل  تحنس  ّىنأ  اھنم  نوزفقي  ّمث  ایكرت  يف 
لصو ّىتح  ةلیلو  اًموي  ىشم   . رخآلا بناجلا  ىلإ  كلذب 
ةيرقل ةلباقملا  ّةیكّرتلا  ةيرقلا   ، ةجقآ ةيرق  ىلإ  رجفلا  عم 
دیعب نم  دھاش   . دودحلا نم  رخآلا  بناجلا  يف  ضیبأ  لت 

تاراطقلا اھیف  ّفقوتت  تناك  ّةطحم  ةيرقلا  كلت  يف 
، برغلا نم  سلبارجو  بلحو  باتنع  تاھج  نم  ةمداقلا 

نیعلا سأرو  نيدرامو  نیبیصن  نم  ةمداقلا  كلذكو 
. قرشلا ةھج  نم  اھریغو 

. ّةطحملا نم  ديدش  لجوبو  اًديور  اًديور  ْڤارِزْمَح  برتقا 
بدنف  . قرشلا ىلإ  اھرداغي  اًراطق  رجفلا  ةمتع  يف  ىأر 
ّفقوت ّهنكل   ، هب قحلیل  راطقلا  ءارو  ضكري  داكو  ّهظح 
ةرفا صـ عم  ــ س ةعا  ــ س د  ــ عب ر.  ــ خآ اًرا  ــ طق اًر  ــ ظتنم
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ـة كرح تأد  هـ  . ّةر ـ ملا هذ  هـ قرّش  ـ لا مـن  مدا  قـ را  ـ طق
فـي فوقو  ـ لا ـل  بق نیبي  ـ صن مـن  مدا  ـ قلا را  ـ طقلا
ىلإ زفقیل  ةحناس  ةصرف  ْڤارِزْمَح  اھد  ـ جوف  ، ّةط ـ حملا
هتتاو فیك  اًضيأ  ْڤارِزْمَح  فرعي  مل   . تابرعلا ىدحإ 
دعاقملا دحأ  يف  سلجیل  حابصلا  كلذ  يف  ةعاجشلا 

را ــ طقلا ّفقو  ــ ت لطي  مل   . يداع بكار  يأك  ةغرافلا 
قئا ـ قد ـر  شع ـد  عب اھردا  غـ بـل   ، ّةط ـ حملا فـي 

ةعا مـن ـع سـ بر ـد  عبو  . بر ـ غلا ـى  لإ هري  ـًال سـ صاوم
ـذ خأف ركاذ  ـ تلا ـش  تفم ْڤارِزْمَح  ـح  مل ري  ـ سملا
هنأ ًالثم  يعّدي  نأك  ةلوبقم  راذ  ـ عأ ميد  ـ قتل ّأیھ  ـ تي
كلذ دعب  ىأر  ّهنكل   ، اھعاضأ وأ  تیبلا  يف  هتّركذت  يسن 
نآلا عضولا  راص   . شتفملا عبتي  هّتیقدنب  اًّبكنتم  ايدنج 
هیلع ضبقلا  ءاقلإ  ّمتي  امبر  هدعقم  يف  يقب  نإ   . اًرطخ
مكحیل لالقتسالا  مكاحم  نم  ةمكحم  برقأ  ىلإ  هذخأو 

ریثك لاجم  هدنع  نكي  مل   . اًروف قنشُيو  مادعإلاب  هیلع 
ًاتوم شتفملا  ةقفرب  مداقلا  يدنجلا  يف  ىأر   . ّركفیل
عجارت  . فلخلا ىلإ  بحسناو  اًفقاو  ّبھ   . هوحن كّرحتي 
لاطف ّةظتكم  تابرعلا  تناك   . هفلخ رظني  وھو  ةبرع  ةبرع 
وھو ةعاّسلا  عابرأ  ةثالث  تضم   . ركاّذتلا نع  شیتّفتلا 

. راظنألا تفلي  ال  ّىتح  اًديور  اًديور  عجارتي  بّقرتم  فئاخ 
ّةطحم نم  برتقي  ّهنأ  فرع   . راطقلا ةكرح  تأدھ  ةأجف 
ّةطحملا نع  نیسلاجلا  دحأ  لأس   . يھ ام  فرعي  مل   . ام

ْبَرَع ىلإ  لصنس  قئاقد  رشع  دعب  : » باجأف ةمداقلا 
ْنابَرَع ایناك  مسال  يزاوملا  يكرتلا  مسالا  وھو  رانیب »
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ىقبیل مسالا  بيرعت  دعب  برعلا  نیع  دعب  امیفو  ّيدركلا 
. رھشألا مسالا  ينابوك 

نكل  . باوبألا دحأ  نم  برتقا   ، ءادعصلا ْڤارِزْمَح  سّفنت 
ّشتفملا ةقفرب  ُّيدنجلا  لخد  ةظّحللا  هذھ  يف 

دقفي داك   . اھباب دنع  ْڤارِزْمَح  فقي  يتلا  َةروصقملا 
لا ــ جم ةّم  ــ ث ق  ــ بي م  ــ ل  . ةأجا ــ فملا ببسب  ةلیحلا 
لـم ـة  فطاخ ة  ــ كرح ي  ــ فو  . برھ ــ لا ّالإ  ه  ــ مامأ
ـر ظن  . با ـ بلا ْڤارِزْمَح  ـح  تف ـد  حأ ها  ـ بتنا ـه  يلإ ـت  فلت
كاو ـ شألاب ـة  عورزملا ضرألا  ىأر  فـ هیمد  قـ لف  ـ سأ
هبأي مل  ّهنكل   . توم خاخف  اّھنأك  ّرمت  ةریغصلا  ىصحلاو 
بناجلا ىلإ  رصبلا  حمل  يف  هسفن  ىمر  لب  كلذب 
باكرلا ةشھد  طسو  ضرألا  ىلع  ّبلقتي  راصو  يبونجلا 
هتیقدنب ةھوف  يدنجلا  هیلإ  دّدس   . شتفملاو ّيدنجلاو 

نكل  . رانلا قلطي  ذخأو  براھ  ىتف  ّهنأ  كردأ  نأ  دعب 
بوص برھي  ذخأو  اًفقاو  ْڤارِزْمَح  ضھن  امیف  دعتبا  راطقلا 
اھنیب ىفتخا  ّىتح  توتلاو  روحلاو  بلدلا  راجشأ 

. هلوح نم  ّزئت  تاصاّصرلاو 
، رانیب برع  ةطحم  يف  اًریخأ  ّفقوتو  راطقلا  ىفتخا  نیح 
. دودحلا نع  اًدیعب  راجشألا  نیب  اًضيأ  ْڤارِزْمَح  ىفتخا 

. اھتاراجو بطقلا  ةمجن  ىوس  اًئیش  َري  مل   . هفلخ رظن 
ـة بيرقلا ىر  ـ قلا بال  كـ حا  ـ بن ىو  سـ عم  ــ سي م  ــ لو
ـك لذ ما  ـ سنأ اھبعاد  ـي تـ تلا راج  ـ شألا ةشخ  ـ شخو
هثّد ـ حت اّھنأ  ـ كو ني  ـ عألا عـن  هترت  سـ ـي  تلاو ـر  جفلا
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ـه. تاجنبو همود  ـ قب بّحر  ـ تو
: اًضيأ هبلق  هثدح 

. نآلا دعب  ةدوع   -ال 

. يكبي داك 
؟ كل ىرج  اذام  ؟  ْڤارِزْمَح اي   ، دمحم اي  نوكبي  لاجرلا ال  - 
راعلا نم  سیلأ   . ةمراع ةضافتنا  نارین  نیب  نم  مداق  تنأ 

؟ كانیع عمدت  نأ 
. اًبرغ هجّتي  وھو  هسفنل  لاق 

مل ّهنكل  ّوتلل  دلو  لفطك  هیتئر  درابلا  رجفلا  كلذ  ءاوھ  ألم 
ءاوھ  . ةديدجلا ةدالولاو  ّةيّرحلا  ءاوھ  كلذ  ناك   . خرصي
ضرأ ىلإ  ةفدصلا  ضحمب  هوتل  مداقلا  هقشنتسا  ةبرغلا 

. اھفرعي ةبيرغ ال 
* * *

ـى لع نادَحْرَس  قطا  ـ نم مـن  ـه  لثم نوري  ـ ثك بر  ــ ه
دال بـ يقر  شـ لام  شـ ّةي  ـ سورلا ّةيروطار  ـ بمإلا دود  حـ
ثي حـ ديد  ـ حلا ّةك  ـ سلا بو  ـ نج ـى  لإ نیینا  ـ مثعلا
مھیلع قلطأ   . كرتلا ءاد  ـ عأ نوي  ـ سنرفلا ـم  كحي

دقو رجاھم .»  » مسا لئابقلا  ءانبأ  نم  نّوّیلحملا  نّاكسلا 
برحلا لالخ  ّلوألا  يّفنلا  مّايأ  نم  مھضعب  لصو 

يف ّةيدَحْرَسلا  لئابقلا  ءانبأ  برھ  نیح  ىلوألا  ّةیملاعلا 
تاونس رشع  دعب  ةیناث  ةجوم  مھتعبت  ّمث   ، هاّجتا ّلك 
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ّدض ناریب  دیعس  خیشلا  ةضافتنا  تلشف  نیح 
. ّةیكرتلا ّةيروھمجلا 

قرع نم  ّالإ  شیعي  ال  لمعلل  ابحم  ًالجر  ْڤارِزْمَح  ناك 
، ةضافتنالا علدنت  نأ  لبق   ، هل ناكو   . هدي بسكو  هنیبج 
توق بسكيو  هنم  قزتري  زيزعلأ  ةدلب  يف  ریغص  ٌتوناح 
همّايأل اًدوقن  هلمع  نم  ّرفوي  نأ  عاطتساو   . هتاوخأو هّمأ 

. هبورھ ةلحر  يف  هعم  اھبحطصا  ثیح  دوسلا 
نيرخآ نيرجاھم  ةدعاسمبو  اھّرفو  يتلا  دوقنلا  كلتب 

كلذ دعب   . رانیب دشرم  ةيرق  ريدغ  نم  برقلاب  اًتیب  ىنب 
نیح نیب  راصو  ةيرقلا  كلت  يف  اًریغص  ًاتوناح  أشنأ  ةدمب 

ي ــ تلاو اًثيد  ــ ةدولو ح ــ ملا ةد  ــ لبلا ى  ــ لإ لزن  ــ ر ي ــ خآو
اوبر ــ ه ن  ــ يّذلا ن  ــ مرألا نا  ــ ك  . ينا ــ بوك اھوم  ــ سأ

ي ــ تلا حباذ  ــ ملا ن  ــ تاون م ــ ر س ــ شع ل  ــ بق اًض  ــ يأ
يف نونكسي  مّھق  ـ حب كر  ــ تلا نويدا  ــ حتالا اھ  ــ بكترا
ةریثك تیناوحو  ةرماع  تویب  هیف  مھلو  ةدلبلا  زكرم 

. ةسینكو ةسردمو 
ةعاضبلا نم  هتوناحل  مزلي  ام  ءارش  ىلع  ْڤارِزْمَح  بأد 

ءانبأ ئشني  نأ  بیعلا  نم  ناك   . ةنيدملا نمرأ  نم 
مھراقتحا ببسب  نیكاكدو  تیناوح  ّةيزاربلا  رئاشعلا 

رمألا رصتقي  ملو   . ّةيودیلا تاعانصلاو  نھملا  باحصأل 
اھرلاو جورس  لھس  يف  ةنطاقلا  نازاربلا  رئاشع  ىلع 

ّلك يفو  دركلا  رئاشع  عیمج  ترفن  لب  اھدحو  ناَّرحو 
ةعارزلا ّىتحو  تیناوحلاو  نھملا  نم  اًبيرقت  ناكم 
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ءانبأ ضعبو  دوھیلاو  نادلكلاو  نمرألا  ناكف   ، ةحالفلاو
نوموقي نيذلا  مھ  ّيدركلا  عمتجملا  نم  ایندلا  حئارشلا 
ةدادحلاك تاعانص  فارتحاو  عئاضبلا  ةراجت  ءابعأب 

. اھریغو ةرطیبلاو  يناوألا  ضییبتو  ةطایخلاو  ةراجنلاو 
، حیباصملا لئاتف  نمرألا  راجّتلا  نم  يرتشي  ْڤارِزْمَح  راص 
، ّتالسملا  ، ربإلا  ، حیباصملا جاجز   ، جارسلا نھد 

هعیبيو سّانلا  هجاتحي  امم  كلذ  ریغو  طویخلا   ، لزاغملا
. ةيرقلا يف  ریغصلا  هتوناح  يف  كلذ  دعب 

ّةيّدا ــ ملا هعا  ــ ضوأ ت  ــ نّسحت اًد  ــ يور اًد  ــ يورو
ةریغ ــ صلا ةد  ــ لبلا عّسو  ــ ت ع  ــ م ه  ــ تراجت تر  ــ هدزاو

ةبرا فـي ـ ضلا لئا  ــ بقلا ءا  ــ نبأ ن  ــ م ري  ــ ثك مود  ــ قو
نكاسم ءا  ـ نبو رارقت  ـ سالل اًبر  ـ غو اًبو  ـ نج ّةيّر  ـ بلا

. ةدلبلل ّيسنرفلا  طیطخّتلا  بسح 
الو ةضيرملا  هتدلاو  هسنت  مل  ةديدجلا  هعاضوأ  ّنكل 

زيزعلأو صراق  ُةرھدزملا  هتراجت  هسنت  مل   ، هتاوخأ
ةرتف نیب  دعصي  راص   . بابشلا جرادمو  هتلوفط  بعالمو 
ّمث  ، لامشلا هاّجتا  يف  رظنيو  هلزنم  حطس  ىلإ  ىرخأو 

. هبلقب يكبي  اًتماص  ىقبيو  هینیع  ضمغي 
ىلإ هنینح  ةوذج  دمخت  نأ  نود  تاونّسلا  تجرحدت 
ّبنؤي تاب  ّهنإ  ّىتح  اًریثك  هتدلاو  ّركذتي  راص   . هنطوم
نكت مل  ول  : » ًانایحأ عومسم  توصب  اھّايإ  اًبطاخم  هسفن 
كلت يف  ةنیكسملا  ةأرملا  كلت  تكرت  امل  اًقاع  اًدلو 
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لھو ؟  قناشملا نمأ  ؟  تبرھ َّمِم   . كدلجب وجنتل  لاحلا 
هذھ تسیلأ  ؟  هقافرو دیعس  خیشلا  نم  لضفأ  تنأ 

!«. ةظحل ّلك  اھنم  ّىلدتت  ةقنشم  ةبرغلا 
اھ ــ فلأ ي  ــ ّتلا نكا  ــ مألا ى  ــ لإ قو  ــ شلا هان  ــ ضأ
ديد ــ ش نزح  ــ ب ّركذ  ــ تي را  ــ ص ه.  ــ نطوم ي  ــ ف

ـك لتو دار  مـ رھ  نـ  ، ضي ـ بألا ل  ــ بجلا  ، رازَھ ل  ــ بج
ـه تداق  . تابا ـ غلاو نا  ـ يدولاو رھ  ـ نألاو لوھ  ـ سلا
يف اھشاع  يّتلا  ةثالثلا  ّةيّرحلا  رھشأ  ىلإ  تالایخلا 
ذنم زيزعلأ  تحبصأ   . دیعس خیشلا  ةضافتنا  بقع  زيزعلأ 
ماع نم  ناريزح  رھش  ةيادب  ّىتح  طابش  رھش  ةياھن 
يتلا تادلبلا  ىدحإ  نيرشعو  ةسمخو  ةئامعستو  فلأ 
نيّذلا نيرئّاثلا  نم  دیعس  خیشلا  عابتأ  ةضبق  يف  تعقو 
يّتلا ّةيّرحلا  معط  هاسنأ  دقل   . مھنم اًدحاو  ْڤارِزْمَح  ناك 
كنطوم  » . صراق ةنيدم  هسأر  طقسم  ّىتح  كانھ  اھقاذ 
. ًاطبتغم هسفنل  لوقي  ناك   ،« ارح شیعت  ثیح  وھ 
شیجلا دیب  اًریسأ  دیعس  خیشلا  عوقو  ربخ  عاش  نیح 
تردصأ  . هاّجتا يف  ٌّلك  هعابتأ  نم  ریثك  برھ  ّيكّرتلا 

نم ّلك  ىلع  مادعإلاب  ایبایغ  اًمكح  ةرقنأ  تاطلس 
«. اًنبج سیل  توملا  نم  برھلا   » . ةضافتنالا يف  كرتشا 

تارشع هعماسم  ىلع  ةلمجلا  هذھ  هتدلاو  تّررك 
بونجلا بوص  نوریثكلا  برھ   . هدلجب ذفني  يكل  تّارملا 

هُربح ٍملقب  وكیبو  سكياس  اھمسر  دودح  بوص   ، ًّةصاخ
ىلإ اوؤجلو  مھماظع  نم  ْتَّدُق  ةرطسمبو  سّانلا  ءامد 
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. ديدحلا ّةكس  يبونج  نینطاقلا  مھفراعمو  مھيوذ 
اًضيأ ْڤارِزْمَح  برھ   ، هتدلاو نم  حاحلإبو  رمألا  ةياھن  يف 

. بونجلا رطش  هھجو  ّىلوو 
* * *

ىلإ ّلوحتت   ، اھئوشن ةيادب  يف  ينابوك  تناك  كاذنیح 
اھیف نطوتسي  نم  اھب  ةطیحملا  ىرقلا  نم  ءاج   . ةنيدم
نیع  » ْنابَرَع ایناك  ةيرق  قرّشلا  نم   . اھرمعتسيو

،« رانیبْدِشْرُم  » ىدشْرُم ایناك  ةيرق  برغلا  نمو   ،« برعلا
اھضعب برتقت  تراص  اًثيدح  ةدیلولا  ينابوك  طسولا  يفو 
رفخملاو ةموكحلا  يارس  نویسنرفلا  ىنب   . ضعب نم 

ةرئاد وأ  يجيرلا  اوؤشنأ   ، يبونجلاو يلامشلا  هیجربب 
يف عراوشلا  اوّقشو  سرادملا  اونب   ، كابنتلاو غبتلا  رصح 
مّھنكل  . زكرملا يف  ءادوّسلا  ةراجحلاب  اھوفصرو  ةنيدملا 
ةیملاعلا برحلا  ةياھن  دعب  مھءارو  ءيش  ّلك  اوكرت 

نم ةجراخلا  ةبعتملا  ايروس  مھءارو  اوكرت   ، ةیناثلا
. اولحرو ریسع  ضاخم 

، ناكتیك ةنيدملا : ىلع  نازاَربلا  لئابق  تفحز  اًديور  اًديور 
، نانيدیلِع  ، ناراوْرِز  ، نافاعَم  ، ناجیب  ، ناداَّدش  ، ناخیش
ءالؤھ راص   . ذاخفألاو رئاشعلا  نم  اھریغو   ، ناجیگ هَرَق 
رصوح ّىتح  ةنيدملا  باحصأ  مھ  مھترثكل  نودفاولا 
رئاشعلا كلت  ءانبأ  دجي  مل  كلذ  عمو   . زكرملا يف  نمرألا 
نمرألا اھأشنأ  يّتلا  سرادملا  ىلإ  باھذلا  نم  ادب 
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قباوط ةثالثلا  تاذ  ةسردملا  ىلإ  مھضعب  بھذ  امنیب 
يتئم يلاوحب  رفخملا  يبرغ  نّویسنرفلا  اھانب  يّتلا 
سّانلا ناك   . ّةیفيرلا ةسردملاب  دعب  امیف  ّتیمُسو  رتم 

مل  . مھتنيدم ىلع  ْنابَرَع  ایناك  مسا  نوقلطي  كاذتقو 
رشتنا نیح  ّىتحو   . دعب عاش  دق  ينابوك  مسا  نكي 
رمألا ةيادب  يف  قلطأ  دقف  سّانلا  نیب  عاشو  مسالا 
نمرألا ّتالحم  ىلع  اًبيرقتو  ةنيدملا  زكرم  ىلع 

. طقف مھانكس  قطانمو 
يف اھركذ  درو   ، ةقيرعو ةریبك  ّةيدرك  ةلیبق  نازاربلاو 
ناخفرش خرؤملا  سیلدب  ریمأ  هّفلأ  يّذلا  هَمانْفَرَش  باتك 
يزاَرب ةقرف  نإ  لاق : ثیح  رشع  سداسلا  نرقلا  رخاوأ 

ن ــ م ىر  ــ خأ قر  ــ ف عب  ــ س ع  ــ م تم  ــ سقنا
ـى لإ اھ  ـ ئارمأ ـب  سن يھ  ـ تني ـي  تلا ينامیل  ــ سلا
في ـ ضيو  . ّةي ـ مأ ـي  نب ءا  ـ فلخ ـر  خآ را  ـ محلا ناور  مـ

دادتشا ـد  عب اوعاطت  ـ سا نییناور  ـ ملا ّنأ  ّخرؤ  ـ ملا ري  ـ مألا
اھیلإ اوبرھ  نأ  دعب  نیطسلف  ةرداغم  نییسابعلا  دوع 

نم ةثالث  ةدایقب  اوؤجلو  حاّفّسلا  سابعلا  يبأ  دھع  يف 
اونكسو ركب  رايد  يف  بیلك )  ) ْبْلُق ةيالو  ىلإ  ناورم  دالوأ 
تَّفتلاف  . يلازغ ةیحان  لامعأ  نم  خوخلا  يداو  يف 

اًعالق اوحتفو  مھنأش  العو   ، يكونابلا ةریشع  مھلوح 
قحلو  ، نمرألاو جرگلا  دي  نم  ىرخأ  اًعالق  اوّررحو  ةديدع 

ّمث  ، ماشلاو رصم  يف  نیّتتشملا  نّییناورملا  مظعم  مھب 
. يزاَرب ةقرف  اھنم  ّةیساسأ  قرف  ينامث  ىلإ  اومسقنا 
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ّةيرصّانلا ةقيدحلا  باتك  يف  اًضيأ  ةفئاطلا  هذھ  ركذ  دروو 
ربكأ يلع  هفلأ  يّذلا  ناتسدرك  ایفارغجو  خيرات  يف 
فیلأت نم  نورق  ةثالث  دعب  ّةیسرافلاب  يناتسدرك 
يّتلا فئاّوطلا  نم  خرؤملا  اذھ  اھربتعاو   ، همانفرش
ةرامإ ةمصاع  ّةيدركلا  ْجَدْنَنَس )  ) هَنِس ةنيدم  تنكس 
لوقيو  . ناريإ ناتسدرك  میلقإ  يف  نالدرأ  ينب 

حلا صـ ا  ــ يَك و  ــ ه ربكألا  ةيزاربلا  ّدج  ّنإ  يناتسدرك 
ـة لئاع فالآ  ـة  ثالث مـع  ـك  نلرومیت هر  ـ ضحأ يذ  ـ لا
. نات ـ سدرك ـى  لإ مھ  ـ لَّحرو نّیینا  ـ مثعلا دال  بـ مـن 
فـي مھ  ـ نم اًم  ـ سق ـك  نلرومیت نك  ـ سأ كا  ـ نھو
ثیح ناويرَم  ةقطنم  يف  اًمسقو   ، هرو ـ تارَقو وتا  ـ بوھ
بّاون بصنم  ىلإ  ةفئاطلا  هذھ  لاجر  نم  ٌضعب  ىَّقرت 

. ناتسدرُك مّاكح 
ا ــ مك م،  ــ سالا اذھ  ــ ب مھتیم  ــــ ست بب  ــــ س ا  ــــ مأ
زاَرب نأ  فورعملا  ــ ف  ، ينات ــ سدركلا ّخرؤ  ــ ملا هدرو  ــ ي
دار ــ فأ ّنأ  ا  ــ مبو ر،  ــ يزنخلا ي  ــ نعت ّةيدركلا  ي  ــ ف

ماحتقاو ةعاج  ــ شلاب نوروھ  ــ شم ة  ــ لیبقلا هذ  ــ ه
ّدترت نأ  نود  مجھت  يتلا  ريزانخلا  لثم  ءادعألا  فوفص 
ّىتح ةیمّستلا  هذھ  مھیلع  تقلطأ  دقف   ، اھباقعأ ىلع 
اھب ماق  دیص  ةلحر  ءانثأ  هنأ  ىورُيو   . اھب نورختفي  اوتاب 
هلاجر داطصا  ریبكلا  ناخ  نامأ هللا  ناتسدرك  ةيالو  مكاح 
ةلمج نم  ناكو   . ةایحلا دیق  ىلع  هب  هوتأو  ايّرب  اًريزنخ 
وھو ازاربلا  ةفئاط  نایعأ  دحأ  ریبكلا  ریمألا  يقفارم 
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ضرعف ریسألا  ريزنخلا  لاحل  هبلق  َّقر  ْدْرَمْناوج  ادُخْدَكلا 
كلذ هبھي  نأ  ىلع  ناموت  ةئام  ناخ  هللا  نامأ  ىلع 
ریمألا يالوم  هحارس  قلطأ  اًّعرضتم : هل  ًالئاق  ريزنخلا 

. اًبسن هنیبو  اننیب  ّنإف 
* * *

حبصأ اذكھ   - ءانثألا كلت  يف  رجاھملا  ْڤارِزْمَح  لواح 
دالب كرتي  نأ  تّارم  ةّدع  ينابوك - يف  هبقلو  همسا 
ّلك يف  لشفلاب  ءاب  ّهنكل   ، هنطوم ىلإ  دوعيو  نازاربلا 

. ّةرم
راطقلا ّةكس  ىلإ  بھذي  حبصأ  ةدوعلا  نم  سئي  نیحو 
فّرطلا لّمأتي  تاعاس  كانھ  ىقبيو   ، دودحلا ثیح 

: يجاني ّمث   ، اھریغو َْكنامْتَع  ةيرق  ىریف   ، ّيلامّشلا
قئاقد رشع  طقف  ىرقلا  هذھ  نع  ينلصفت  هّابر ! »
اذنأھ ؟  سرحلاو كالسألاو  ماغلألا  هذھ  اذاملف   ، اًیشم
اذنأھ  ، كانھ فارخلا  ءاغثو  تاجاجّدلا  ةأقوق  عمسأ 
يذلا ينطوم  كانھ   . مھبخصو لافطألا  طغل  عمسأ 

: كردتسي ّمث  ؟ .» ّيبر اي  لدع  اذھأ   . هترايز نم  ينتمرح 
«. نیملاعلا ّبر  اي  ينذخاؤت  مّھللا ال  اي هللا.  كرفغتسأ  »

ّدمي نیح  يف  ّةیلامشلا  ةھجلا  هنع  بجحیف  راطقلا  ّرمي 
ةریثك ًانایحأ   . هل نوّحوليو  مھيديأ  نيرفاسملا  لافطأ  هل 
رّسي امبر  ؟  رومألا ریست  فیك  فرعي  نمو  : » ملحي ناك 
يتدلاو ّىتح  وأ  يتاوخأ  ىدحإ  ةيؤر  موي  تاذ  يل  هللا 
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زفقي يفراعم  نم  اًدحأ  تيأر  اّمبر  لب   . راطقلا اذھ  يف 
«. يلثم اًرجاھم  حبصیل  ةھجلا  هذھ  ىلإ  راطقلا  نم 

نأ دعب  سّانلا  نم  ریثك  برھ  دقف  ةقیقحلا  يفو 
نوسلجي  ، اھریغ وأ  نیبیصن  يف  تاراطقلا  اّولقتسا 

اًبرتقم ءطبب  راطقلا  ریسي  نیحو   ، نّیيداع نيرفاسمك 
ّةیبونجلا ةھجلا  ىلإ  هنم  نوزفقي   ، تاطحملا ىدحإ  نم 

داعو زفقي  اًدحأ  دھاشي  مل  ْڤارِزْمَح  نكل   . ّةيروس يأ 
. هتیب ىلإ  اًنيزح  اًبئاخ  ّةرم  ّلك  يف 

هونث مّھنكل   ، هرايد ىلإ  ةدوعلا  نع  اًمئاد  هءاقدصأ  ثّدح 
ةضافتنا يف  كراش  نم  ّلك  ّنأ  مھمالك  اوّرركو  كلذ  نع 

دقل  . ىرخألا ةھجلا  يف  مادعإلاب  موكحم  دیعس  خیشلا 
اوّجزو صخش  ةئامعبرأ  اھدحو  زيزعلأ  يف  كارتألا  مدعأ 
تاذ مھدحأ  هل  مسقأ  لب   . نوجسلا يف  نيرخآ  تائمب 
ىلإو ةموكحلا »  » ةمئاق يف  همسا  دھاش  هنأ  ّةرم 

. مادعإ رمحألا : ربحلاب  بوتكم  هبناج 
ْڤارِزْمَح راصو  َنینحلا  ُفوخلا  بلغ  رمألا  ةياھن  يف 

. ٍضام الب  ّهنأ  ول  امك  ّفرصتي 
، اًنّس ــ حت هعا  ــ ضوأ تدادزاو  ماو  ــ عألا ت  ــ ضم
ةنيد ــ ملا زكر  ــ ي م ــ ًاتونا ف ــ يرت ح ــ شي نأ  عاطت  ــ ساف

ة ــ قطنملا ي  ــ ف ن  ــ مرألا تي  ــ ناوح ن  ــ م اًبير  ــ ق
. قوسلا يأ  يِشْراچ  اھنوّم  ـ سي سّان  ـ لا را  ي صـ ــ ّتلا
نأ نود  هرمع  نم  اًماع  نیعبرأ  كاذنیح  غلب  دق  ناك 
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مل  . هرھاصي نأ  رئاشعلا  ءانبأ  نم  دحأ  أشي  مل   . ّجوزتي
لوصأب سّانلا  ّمتھي  مل   . رجاھم نم  هتنبا  ّجوزي  دحأ  نكي 
ّةیّمھأ ّيأ  اوطعي  مل   ، ّةیقیقحلا مھرئاشعو  نيرجاھملا 
بقل تاب   . مھتلماعم نسحو  مھتبیطو  مھقالخأل 
مھدحأ مّدقتي  نیحو   . مھقانعأ ّقوطت  ةنعل  رجاھملا 

يھ ام  هیلع : حرطُي  لاؤس  ّلوأب  أجافتي   ، ةاتف ةبطخل 
؟ كتریشع

اًديزم اوبجنأف  مھنیب  امیف  اوجوازتي  نأ  نورجاھملا  ّرطضا 
. نيرجاھملا نم 

نم ةأرماب  ّجوزتي  نأ  أشي  مل   . مھنع َّذش  ْڤارِزْمَح  نكل 
فرع  . دیعبلا لبقتسملا  يف  ّركف   . هلثم ةرجاھم  هتنیط 
ينبي راصف  لاملاو  ةورثلا  يھ  ىربكلا  ةریشعلا  نأ 
ةعطق ىرتشا   . هنیبج قرعو  هدكب  كلت  ّةصاخلا  هتریشع 
اًديدج اًتیب  هسفنل  ىنبو   ، ْنابَرَع ایناك  نم  اًبيرق  ضرأ 
ىدحإ ىلإ  يمتنت  ةاتف  نم  ّجوزت  ّمث   ، ةنيدملا زكرم  يف 
تناك ام  يّتلا  اھتلئاع  نم  درو  ذخأ  دعب  ّةيزاربلا  رئاشعلا 

. رجاھم ّدرجم  ىوس  سیل  لجر  نم  اھتنبا  ّجوزتل 
* * *

ةدالو ّلوأ  يف  اًركذ  اًدلو   ، ْڤارِزْمَح ةجوز   ، ةجيدخ تعضو 
نم نيریثك  لثم  اًحلاص  دیلولا  هنبا  ْڤارِزْمَح  ىّمس   . اھل

يدنبشقنلا حلاص  خیشلا  مساب  انمیت  ينابوك  لھأ 
ةوعّدلاب موقیل  ماعلا  كلذ  يف  ادوماع  نم  دفو  يّذلا 
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دعب بیصأ  ّىتح  حلاص  لفطلاب  رمألا  لطي  مل   . داشرإلاو
رثكأ وأ  ماع  دعب   . اھب اًّرثأتم  تامف   ، ةبصحلاب نیماع 
مسا وھو  مِلْسُم  هومس  رخآ  اًركذ  اًدلو  ةجيدخ  تعضو 
ّىتح ناَّرَحو  جورُس  لھس  يف  ةيزاَربلا  لئابق  يف  جراد 
خویش دحأب  اًنّمیت  مسالا  عاش  دقو   . ميدقلا ذنم  اھُّرلا 

يجورسلا ةََملْسَم  خیشلا  ىعدُي  ریھاشملا  ّةیفوصلا 
فیضيو  . ماع فلأ  يلاوح  لبق  جورس  يبونج  نفد  يذلا 
نوقلطیف  ، مسالا ىلإ  خیش »  » بقل ةيزاربلا  ضعب 
. روكذلا مھدیلاوم  ىلع  اًضيأ  اًّبكرم  ملسم  خیش 

يف سّانلا  راصو   ، ايروس نم  كلذ  دعب  نّویسنرفلا  جرخ 
حرف  . رايّدلا نع  مھئالجب  اًحرف  نولفتحي  اھریغو  ينابوك 
ياوق  ) ّةیبعشلا ىوقلا  ةيار  تحت  اولتاق  نيّذلا  داركألا 

ي ــ لع ينا  ــ مثعلا طبا  ــ ضلا ةدا  ــ يقبو ي ) ــ للم
ّد ضـ ـا  هرلا ـة  قطنم ي  ــ بر ف ــ حلا او  ــ ضاخو  ، بيا ــ ص
ّد ضـ مھ  ـ برح فـي  َكار  ـ تألا ُدر  ـ كلا رزآ   . نّیي ـ سنرفلا
دیعس خیشلا  ـة  ضافتنا بو  ـ شن ـل  بق نّیي  ـ سنرفلا
كیب جیلق  يلع  ءاول  تحت  اووضناف   ، ماوعأ ةسمخب 
اوعطقف  ، اھرلا نم  نیبحسنملا  نییسنرفلا  اومجاھو 

. وجاس نتباكلا  اولتقو  باحسنالا  قيرط  مھیلع 
نم نّییسنرفلا  جورخب  اولفتحي  نأ  يعیبطلا  نم  ناكو 
لفتحا  . نّیینامثعلا مّايأ  نم  مھّتیھارك  اوثرو  دقف   ، ايروس
ةيرقب اًرورم  ينابوك  ةنيدم  يف  تاحاّسلا  يف  داركألا 

يف لوبطلا  تاوصأ  تلعو   ، ْكْنیھاش ةيرق  ّىتح  َةلَتْكِم 
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هھجو  ، نيرخآ نيریثك  لثم   ، ْڤارِزْمَح مّمي   . ناكم ّلك 
تدقع يتلا  عومجلا  ىلع  ّجرفتیل  لوبطلا  دحأ  بوص 

: ملأو ةرسحب  لاقف   ، صقر ةقلح 
طباضلا متلتق  اذامل  مكیلع  اب  يل  اولوق  هیییيإ ! - 
مكتلعف ءارو  نم  هومتبسك  يّذلا  ام  ؟  وجاس يسنرفلا 

اھومتيدسأ ةمدخ  كلذ  نكي  ملأ  ؟  ىقمحلا اھيأ  كلت 
لبح فتلا  فیك  اودھاشت  ملأ  ؟  لامك ىفطصمو  كارتألل 
داؤف روتكدلاو  دیعس  خیشلا  قنع  ىلع  ّةيروھمجلا 

اھ ؟  ءاھلبلا اّھيأ  جاھتبالا  اذھ  مل  يل  اولوق  ؟  امھباحصأو
لالظ ىلإ  ةبيرغ  ةيار  لالظ  نم  متلقتنا  مّكنأ  نورت  متنأ 
؟ بارسلا ىوس  هومتینج  يذلا  امف  ةبيرغ  ىرخأ  ةيار 
ماع فیص  يفف   . نّییسنرفلا ُدركلا  لتاق  اًضيأ  ايروس  يف 
ةسرش ةكرعم  تبشن  نيرشعو  ةثالثو  ةئامعستو  فلأ 

نیب ةكسحلا  يف  رودناھب )  ) رودنایب ةیماقمئاق  يف 
طباض اًضيأ  كانھ  لتقو   ، ّةیسنرفلا تاوقلاو  داركألا 
ىلع َداركألا  ُكرتلا  بَّلأ   . ناكير ىعدُي  ّيسنرف 

. مھدودح ةيامحو  ةصاخلا  مھحلاصمل  نّییسنرفلا 
نيذلا دركلا  ءامدب  اًبونج  مھّتيروھمج  دودح  اومسر 
يفام ّلك   . نازول ْيَّفُخب  لودلا  ءانب  ناجرھم  نم  اوجرخ 

. ىرخأ ىلإ  ّةيدوبع  نم  اولقتنا  مّھنأ  رمألا 
* * *

ریغصلا هلفطو  هتوناحب  ْڤارِزْمَح  لاغشنا  نم  مغرلاب 
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ّركذتيو دعبلا  مالآ  يناعي  يقب  ّهنإف   ، هتایح رومأبو  ملسم 
ىلع اًرداق  دعي  مل  ّىتح   ، زيزعلأو صراق  هتنيدمو  هتلئاع 
ایكرت وحن  قلطنا  فیص  تاذو   . هلمتحا اّمم  رثكأ  لامتحالا 
زيزعلا دمحم  همساو   ، ديدجلا ّيروسلا  هرفس  زاوجب 

الو هوبأ  نكي  مل   . ّةيروسلا دویقلاو  تالجسلا  بسح 
يف سوّفنلا  بتاك  ىشر  ّهنكل   ، زيزع مسا  لمحي  هّدج 
راتخاو  ، شورق ةعضبب  ينابوك  يف  ةموكحلا  يارس 
اًرئاث اھیف  حبصأ  يّتلا  زيزعلأ  ةنيدمل  اًراكذت  هل  اًبقل  زيزعلا 

. دیعس خیشلا  ءاول  تحت 
نم ةرشابم   ، رجاھملا ْڤارِزْمَح  يأ   ، زيزعلا دمحم  هّجتا 
ناولح تادلب  نم  َّرَم   . زيزعلأ ةنيدم  ىلإ  ةفروأ »  » اھرلا

نم رظني  وھو   ، نكامألاو ىرقلا  نم  امھریغو  ينغرأو 
عیبانیلاو قرطلا  ىلإ  باكرلاب  ّةصاغلا  ةلفاحلا  كیبابش 

يھ نكامألا   . ةدیعبلا لابجلاو  راھنألاو  يقاوسلاو 
، اھتاذ لابجلا  يھ  لابجلا   . اھرداغ نیح  اھسفن 
. ةميد ــ قلا راج  ــ شألا ك  ــ لت اھ  ــ نیع يھ  راجشألاو 
. نیقبا ــ سلا سّان  ــ لا ري  ــ غ اوحب  ــ صأ سّان  ــ لا ّن  ــ كل
ـه ملع مـع  ّةیكر  ـ تلا نوثّد  ـ حتي ـم  هآر ني  حـ برغت  ــ سا

مھھوجو مـن  اي  ـ لج نا  كـ  . حا ـ حقأ دار  ـ كأ مّھل  كـ ـم  ّهنأ
نكسي مھنویع  يف   . اًكارتأ اوسیل  مھنأ  مھثيداحأ  نمو 
تاّعبقلا كلت  تحتو   . اھقامعأ يف  نوفدم  لئاھ  بعر 

اًرھق ةئلتمم  ّةيدرك  سوؤر  ّترقتسا  اھنودتري  يّتلا 
. اًراسكناو
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ةلئسأ ىلع  ديدش  راصتخاب  ّدر   . نزح ةجوم  هترمغ 
يشخ  . هتھجوو هدصقم  نع  يشفي  نأ  يشخ   . باكرلا

. ةدوقفملا هتلئاع  نع  اًثحب  ىعسي  ّهنأ  بّاكرلل  حوبي  نأ 

. اھروذج نع  ثحبت  ةرجش  ّهنإ  مھل  لوقي  نأ  يشخ 
شطب نم  تبرھ  يّننإ  مھل  لوقي  نأ  يشخ 

اّمع ثحبأل  دئاع  اذنأھو  ءيش  ّلك  تدقفف   ، ّةيروھمجلا
. هتدقف

تبرتقا  ، ينغرأ َةدلب  ُةلفاحلا  تزواجت  نیح   ، ةعاس دعب 
ةطقن تزرب  ةریغصلا  ةدلبلا  لخدم  لبق   . ناولح نم 

. ةلفاحلا تفقوأ  ةمردنجلل  شیتفت 
. ةعرسب ّایھ   . ّایھ  . ةلفاحلا نم  اولزنا  - 

نم هسأر  ّدمي  وھو  ّةیكرتلاب  ةمردنجلا  رصانع  دحأ  خرص 
. قئاسلا نم  بيرقلا  ةلفاحلا  باب 

لاجرو لافطأ   . مھسافنأ يسباح  نیتماص  عیمجلا  لزن 
مّھنأ ادب   . اولزنو مھيديأب  مھتايوھ  اولمح  ءاسنو 
بناج ىلع  اوّفطصا  كلذل  رمألا  اذھ  ىلع  نوّدوعتم 
دحأ مھرمأي  نأ  نود  ليوط  يداحأ  لتر  يف  قيرطلا 
وھو مھدحأ  فلخ  هناكم  اًضيأ  ْڤارِزْمَح  ذختا   . كلذب

. هدیب هرفس  زاوج  لمحي 
لاق ّمث   ، تاملك عضب  ّةیبرعلاب  ّملكت   ، هرود ءاج  نیح 

: ةنقتم ریغ  اھرھظي  نأ  دّمعت  ّةیكرتب 
. ْتَحایس  ، ْتَحایس - 
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ّمث  ، هدي يف  رفسلا  َزاوج  هجولا  رھفكم  رصنعلا  بَّلق 
ءادوس ةعبقب  اًزوجع  لكري  وھو  ْڤارِزْمَحل  اًضعتمم  هداعأ 
يف  . راسكناو لذب  لترلا  يف  اًفقاو  ریغصلا  هسأر  بجحت 

شیتفت نم  ةمردنجلا  نم  رخآ  رصنع  ىھتنا  ءانثألا  هذھ 
مامت قئاسلل : لاقو  لزنف  ةلفاحلا  دعاقمو  بئاقحلا 
لثم مھدعاقم  ىلإ  بّاكرلا  عفادت  ام  ناعرسو   . رمتسا

. فوّفصلا ىلإ  لوخّدلا  سرج  عرق  اوعمس  ذیمالت 
ّرر ــ كت ْكَر  ــ يوْس ى  ــ لإ ة  ــ لفاحلا ل  ــ صت نأ  ل  ــ بق
ّرھ ــ فكم ةمرد  ــ نج ر  ــ صنع دوع  ــ ص دھ : ــ شملا
عي ــ مج لوزن  اًبلا  ــ ط ه  ــ قیعزو ة  ــ لفاحلا ى  ــ لإ ه  ــ جولا

شیتفتو ـص  حف  . مھ ـ تّايوھ مھيد  ـ يأبو بّاكر  ـ لا
. ّةیصخشلا تاقاطبلاو  ِبئاقحلل 

تادلبلا نم  امھریغو  ْنَدْعَم  ةدلب  يف   ، ينَغَْرأ ةدلب  يف 
نیعئاط ّةرم  ّلك  يف  باكرلا  لزنو  هنیع  دھشملا  ّرركت 

دحأ ّقلعي  نأ  نود  مھدعاقم  ىلإ  اودعص  ّمث   ، نیتماص
نم ایعیبط  اًءزج  تاب  دقف   . هنم رّمذتي  وأ  رمألا  ىلع 

. ّةیمویلا مھتایح  لیصافت 
* * *

، هل ةديدج  ةینك  ْڤارِزْمَح  اھذّختا  يّتلا  زيزعلأ  ةدلب  يف 
بصتنا نادیم  ّلك  يف   . بھذ ىَّنأ  ةریثك  لیثامت  هتفداص 
ةباتكلا برغتسا   . لامك ىفطصم  لیثامت  نم  لاثمت 

اھب تجعو  لیثامتلا  لفسأ  تألم  يّتلا  ّةینیّتاللا 
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. عراوشلا ضعب  يف  ةّقلعملا  تاتفاللاو  ناردجلا 
ثحب  . ّةیكرتلاب مھنیب  امیف  سّانلا  تاثداحم  برغتسا 
يف سئي  اّملو   . دجي ملف  ّةيدركلا  ّملكتي  لجر  نع 

دجاسملا نم  دجسم  ىلإ  هلیبس  ذّختا  هاعسم 
مامإلا عمس   . سلجو كانھ  برغملا  ّىلص   . ةميدقلا

هعم ــ ست ام  قّدصي  مل   . هبلق راھناف  ّةیكرتلاب  وعدي 
سّان ــ لا اھيد  ــ تري ي  ــ ّتلا با  ــ يثلا ّىت  ــ ح  . ها ــ نذأ
سّان ــ لا هر  ــ متعي ّيدر  ــ كلا  [

4] سولو ــ كلا ال   . تلّد ــ بت
. اھنود ــ تري ةرت  ــ سلا الو  ّيدر  ــ كلا لاور  ــ سلا الو 

تاّعبقلا نورمتعيو  لیطانبلا  نود  ـ تري َعي  ــ مجلا دھا  ــ ش
ولخي ّىتح  رظتنا   . مھتایح يف  دركلا  اھفلأي  مل  يّتلا 

نم سنآ  املو  ننسلا  ءاضقب  هسفن  لغش   . دجسملا
هیلإ بھذ  مامإلا  ّالإ  نّیلصملا  عیمج  نم  اًولخ  دجسملا 

: ّةيدركلاب هبطاخو 
هذھل ىرج  يّذلا  ام  يل  لق  انالوم  اي  كیلع  اب  - 

؟ ةنيدملا
ّهنكل  ، ةریصق ةھربل  تمص   ، اًباترم مامإلا  هیلإ  رظن 

: ّةيدركلاب باجأ  ام  ناعرس 
تنأ نم  ًّالوأ  يل  لق  نكل   . ّریغتي الو  ّریغي  يّذلا  ناحبس  - 

؟ باھذلا ديرت  نيأ  ىلإو  تنأ  نيأ  نمو 
ةعصان ةیّحللا  يذ  مامإلا  مالكب  ْڤارِزْمَح  سنأتسا 
نونحلا ئفادلا  تّوصلاو  شوشبلا  هجولاو  ضایبلا 
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نم اًفتن  هل  ىورف  ةقثلل  لھأ  ّهنأ  نقيأو   ، ّةیقنلا ّةيدركلاو 
ّةرم مامإلا  تمص   . ایكرت ىلإ  همودق  نم  فدھلاو  هتریس 
ةيراس يف  قّدحو  امھحتف  ّمث  هینیع  ضمغأ   ، ىرخأ

: ًالئاق دجسملاب 
الول تبثي  نأ  فقسلل  ناكأ  يعم : ّركف  يدنفأ  دمحم  اي  - 

ةيراسلا ؟ هذھ 
. اھنود نم  فقّسلا  راھنیس   . يالوم اي  ّالك  - 

راھناو اھتيراس  تلاز  دقل   . دالبلا هذھ  كلذ  ىلع  سق  - 
. اھدومع

؟ يدیس اي  فیك  - 

ىرخأ ةغل  اوعرزو  سّانلا  ةغل  ىلع  اوضق  مّھنأ  ينعأ  - 
، نامألاو ةنینأمطلا  نم  مھبولق  اوغرفأ   . مھتنسلأ ىلع 

ّةیھاركلاو ءاضغبلا  بائذ  اوقلطأ   . فوخلا اھیف  اوبكسو 
ةریشعلا ىلع  ةریشعلا  اوّضرحو  بولقلا  فارخ  ىلع 

اوعنمو تافاضملا  اوقلغأ   . هیخأ ىلع  خألا  اوّبلأو 
انیلع اوضق  دقل  ؟  دعب كل  هدرسأس  يذلا  ام   . سلاجملا

. يخأ اي 
لصح ام  ديدجلا  رئازلل  مامإلا  ثّدحت  ءاسملا  كلذ  يف 
دیعس خیشلا  ةضافتنا  ىلع  ءاضقلا  دعب  سّانلاو  دالبلاب 
لجر اھداق  يتلا  مسريد  ّمث  يركآ  لبج  ةضافتنا  كلذكو 
نا ــ ك ا.  ــ ضر دي  ــ س ّيدرُك  ــ لا يو  ــ لعلا نيّد  ــ لا
ي ــ تلا لاو  ــ هألا ن  ــ ع عم  ــ سو ىأر  د  ــ ق ْڤارِزْمَح 
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اًئي نا شـ ما كـ ـ مإلا هاور  ـن مـا  كل ـة،  ضافتنالا ـت  بقعأ
دقف  . ةطرفملا اھتو  ـ سق مـن  لو  ـ قعلا هّقد  ـ صت ال 
ّدرشتو يلاھألا  نم  فالآلا  لتُقو  ىرقلا  تائم  تقرحُأ 
مھرايد نع  اودعبأو  مھارق  نم  اوعلتقاو  فولألا  تائم 

. ایكرت برغ  ىلإ  اوفنو 
ّنأ ودبي  ؟  يتلئاع ةثراكلا  هذھ  طسو  ىرأ  نأ  يل  فیك  - 

. طقف يتلئاع  يالوم ال  اي  عاض  ّهلك  نطولا 
: لاقو مامإلا  دّھنت   . قیمع نزح  ةربنب  ْڤارِزْمَح  لاق 

ةرضح داعأ  يّذلا  ّنإ   . نیملاعلا ّبرب  لمألا  عطقت  ال  - 
نطب يف  سنوي  ّيبنلا  ظفحو  هّمأ  ىلإ  ىسوم  ّيبنلا 
دیعص يف  مكعمجي  نأ  ىلع  رداقل  نینس  عضب  توحلا 

. دحاو
نابذاجتي ءاشعلا  ةالص  دعوم  لولح  ّىتح  نانثالا  يقب 

ىلإ هدي  مامإلا  ّدم  نيزحلا  هثيدح  لالخ   . عجاوملا فارطأ 
ءوض ناك   . ةذفانلا لالخ  نم  تحال  ةدیعب  ریغ  ةھج 
مامإلا اھفصو  يّتلا  ةھجلا  كلت  ىلع  نزحلا  رشني  تفاخ 

: ةقیمع ىسأ  ةربنب 
. اضر دیس  اومدعأ  ءالبركلا  كلت  يف  كانھ   . كانھ - 

نّولصملا ّقرفتو  ءاشعلا  ّىلص  ّىتح  تّمصلا  مزتلا  مث 
. مّھلك

ىوس دجسملا  يف  هعم  يقب  دحأ  ّالأ  كردأ  نیحو 
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: هل لاق  ْڤارِزْمَح 
لوانتنل يلزنم  ىلإ  بھذنس   . يفیض ةلّیللا  تنأ  - 

اًحابص اًدغ  ىرنسو   . تقولا نم  اًضعب  ثّدحتنو  ءاشعلا 
. انمامأ حتفي هللا  باب  ّيأ 

. نیتماص دجسملا  نم  اجرخو 
* * *

ى ــ لإ هدو  ــ قي ر  ــ ثأ ّيأ  ى  ــ لع ْڤارِزْمَح  ر  ــ ثعي م  ــ ل
ءي ــ ّيأ ش ى  ــ لع ر  ــ ثعي م  ــ . ل زيزع ــ لأ ي  ــ ه ف ــ لھأ
الو ـة  ّغللا ، ال  ةد ـ لبلا ـك  لت هي فـي  ــ ضام ى  ــ لإ ُّت  ــ مي

تاراحلاو ّةقزألا  فـي  لا  ـ فطألا بخ  صـ الو  سّان  ـ لا
يتجھل نم  ةجيزملا  ّةيدركلا  مئاتشلاب  نوقشارتي  مھو 
تیناوحلا مامأ  لاجرلا  سلاجم  نكت  مل   ، ازازلاو ْجْنامرُكلا 
يتاّوللا ايابصلاو  ةوسنلا  تاقلح  الو  اھسفن  يھ 

، هبشت لوقحلا  يف  دورو  لثم  ّةيدركلا  باّیثلا  ّنھلعجت 
. دوعي نلو  ىضم  نمز  يف  ّنھتاقلح   ، تناك امك 

. اھحور ةنيدملا  تدقف 
رط شـ هھ  ــ جو ْڤارِزْمَح  مّم  ــ ي ي  ــ لّاتلا موي  ــ لا ي  ــ ف
ـه لھأ مـن  اًد  ـ حأ ـد  جي ـة. لـم  عیجفلا تّرر  ـ كت  . مور ـ ضرأ
ـم ّهنكل  ، ها ـ بأ نوفر  ـ عي سانأ  ـى بـ قتلا  . اًض ـ يأ كا  ـ نھ
يف  . هتلئاع تبھذ  نيأ  نوفرعي  مھ ال  ـ نأ ـى  لع او  ـ عمجأ

. مورضرأو زيزعلأ  يف  هدجو  امك  رمألا  دجو  صراق 
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. هبلق قحسنا 
صراق نكت  مل  اّھلك  هتلوفط  اھیف  ىّضق  يّتلا  صراق 
قرشت يتلا  سمشلا  ّىتح   . اًّیلك تّریغت   . اھفرع يّتلا 
ّمیخي يذلا  لّیللاو   ، ةلوفطلا مّايأ  سمش  دعت  مل  اھیف 
موجنلاو  ، يلاوخلا مّايألا  لیل  دعي  مل  ةنيدملا  ىلع 
ىقتلا  . ىضم ٍنمز  موجن  دعت  مل  لیللا  يف  عملت  يّتلا 

ءانبأ ضعب  اوناك   ، ةدیعب ةبارق  هب  مھطبرت  براقأب  اًضيأ 
ال مّھنأ  ّنیبتو  اًریثك  هرمأل  اوّمتھي  مل  مّھنكل   ، هتریشع

. هتاوخأ الو  هّمأ  نوفرعي 
نع ثحبي  وھو  عاقصألا  كلت  يف  هیلع  رھش  ىضم 
ةيرق نمو  ىرخأ  ىلإ  ةدلب  نم  لقتنا   . ىودج نود  هروذج 
رثعي نأ  نود  هیلإ  بھذ  ناكم  ّلك  رداغ  نكل  اھتراج  ىلإ 

. هتیغب ىلع 
فرعأ الو  ينفرعي  دحأ  ال   . يدالب دعت  مل  دالبلا  هذھ  - 

يف ةّقلعم  ةرجش  انأ   . روذج يل  دعت  مل   . اھیف اًدحأ 
ينابوك ىلإ  دوعأس   . دوعأس  . بسحو رجاھم  انأ   . ءاوھلا

. رخآ قيرط  . ال  ينباو يتجوز  ثیح 
، هیف عقو  ًالازلز  ّنأك  ّمطحم  بلقب  رجاھملا  ْڤارِزْمَح  داع 

ةرمجك هتاسأم  ًالماح  ينابوك  ىلإ  داع   ، لمأ الب  داع 
. هعولض نیب 

* * *
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ري ــ غت  ، هداد ــ جأو ه  ــ ئابآ ضرأ  ن  ــ م ه  ــ تدوع د  ــ عب
را صـ  . سلا ــ جملا دا  ــ تري د  ــ عي م  ــ ل  . اّیل ــ ك ْڤارِزْمَح 
تار ـ ظنب جرا  ـ خلا ـى  لإ ّد  قِ ـ حيو ـه  توناح فـي  ـس  لجي
هنئابز ىلع  ّةیحتلا  ّدر  ـى  سني را  صـ  . اھ لـ ـى  نعم ال 
تیبلا ىلإ  دوعيو  توناحلا  لفقي   . نایحألا نم  ریثك  يف 
لوقيو  ، هردص يف  مالآ  نم  ءاسملا  يف  وكشي   . اًركاب

َّرس فرعأ  ال  يّننكل  اًریثك  ّملأتأ   . ّملأتأ يننإ  : » هتجوزل
«. يمالآ

. دربي أدب  سقطلاو  اًفيرخ  تقولا  ناك 
. ْهِمح اي  دربلا  كباصأ  دقل  : » هنع فّفخت  يھو  هتجوز  ّتدر 
ديدج بیبط  ةّمث   . بیبطلا ىلإ  باھذلا  كنكمي  تدرأ  نإ 
ّهنإ نولوقي  يسّابع  رّفظم  همسا  ينابوك  ىلإ  ءاج 
اي هللا  وھ  بیبطلا  : » سأیب ْڤارِزْمَح  اھباجأ  ادج .» قذاح 
وھ نیملاعلا  ّبر  نكي  مل  نإ  مدآ  نبا  عفن  ام   . ةأرما

!«. يوادملا
دجسم دصق  لب   ، بیبطلا ىلإ  ْڤارِزْمَح  بھذي  مل 
موادي راص  . [5] ادْیَس يِماج  يّمس  يّذلا  حلاص  خیشلا 
دّدجو هتیحل  قلطأ   . ةعامج سمخلا  تاوّلصلا  ىلع 

. خیشلا دنع  هتبوت 
ّالإ لكأي  ال  راصف   ، ةلاحلا كلت  ىلع  مّايأ  ةعضب  يقب 

ْڤارِزْمَح تاب   . لمجلا نم  لیلقلاب  ّالإ  هوفتي  الو  لیلقلا 
. ئفطنت نأ  كشوتو  اًديور  اًديور  بوذت  ةعمش 
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ماعط هتجوز  ترضحأ  ةنس 1949  ةيادب  نم  حابص  تاذو 
. هلمع ىلإ  بھذيو  رطفیل  هترظتناو  روطفلا 

. ظقیتسي مل 
يّتلا ءامسلا  يف  اًديور  اًديور  تدعص   . سمشلا تعفترا 

. مویغلا اھتّنيز 
. ظقیتسي مل 

ةعبرألا يذ  اھنبال  ةجوزلا  تلاق  كابأ .» ظقيأو  بھذا  »
. ماوعأ

لوقت يّمأ   . مق  . يبأ اي  مق  : » هابأ ىدانو  دلولا  بھذ 
، اًسئاي ریغصلا  ملسم  داع   . ّدري مل  موقت .» نأ  بجي 

«. ظقیتسي يبأ ال  امام ! : » هّمأ ىدانو 
دق جوزلا  ناك   . هیلإ ترظن   . اھجوز ىلإ  مألا  تعرسأ 

هتدجوف هنیبج  ىلع  اھدي  تعضو   . هھجو َّقَرْزاو  قنتخا 
بلقلا ناك   . هبلق ضبن  تبقارو  هردص  ىلإ  تلقتنا   . اًدراب

. اًتماص
راّدلا فصتنم  ىلإ  تبھذ   . خارصلاب اھتوص  ةجيدخ  تعفر 

. لولوت تراصو 
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ةنوفدم ٌعومش 
دودحلا ُتربع  فیك  قّدصأ  الو  برغتسأ   . ةربقملا يف  انأ 
نمیھي تّمصلا   . يلوح حوفت  توملا  ةحئار  ؟  انھ ىلإ 

. ناطلس تّمصلا   . ناكملا ىلع 
اھنم ٌریثك   . ةریغص ّةيرجح  روبق  دھاوش  بصتنت  يلوح 

. ّةيدركلاب اھضعبو  ّةیبرعلاب  بوتكم  اھضعب   . ءامسأ الب 
. ضرألا ىوتسم  يف  نوكت  روبقلا  داكت 

رمحألا بارتلا  نم  ماوكأ  ىوس  روبقلا  تسیل 
. قرشلا يف  ىرخألاو  برغلا  يف  امھادحإ   ، نیتدھاشو

. هارأ ناخدو ال  ةدماخ  ران  ةحئار  ءاوجألا  يف  حوفت 
ة. ــ شحوملا ةر  ــ بقملا هذ  ــ ه ي  ــ ف يد  ــ حول ا  ــ نأ
رو ـ بقلا دھاو  شـ أر  ـ قأ ي.  ــ خأ ر  ــ بق ن  ــ ع ث  ــ حبأ
ءادھ ـ شل هـي  ةري  ـ ثك رو  ـ بق  . ةدھا شـ ةدھا  شـ

ـر بق ما  ـ مأ ـف  قأ  . ایند ـ لا تَّزھ  بر  حـ فـي  اوطق  سـ
: هتدھاش يف  نّعمتأ   . ریغص

( ينابوك راھب   ) رجاھم ْڤارِزْمَح  ْنَشْوَر  ةدلاخلا  ةدیھشلا 
2014.10.10 خيراتب : تدھشتسا   1999.9.9 خيراتب : تدلو 
يھ يسفنل : لوقأ   . نزحب دعتبأ   . اًبيرغ مسالا  ودبي  ال 

. يتنبا رمع  يف 
ر. ــ جح ى  ــ لع س  ــ لجأ ر  ــ بقلا ك  ــ لذ ن  ــ ع اًد  ــ يعب
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. رئاج ــ سلا ة  ــ بلع ن  ــ م غ  ــ بت ة  ــ فافل بح  ــ سأ
ـا مف  . ةديد عـ تاون  سـ ـذ  نم نیخد  ــ تلا ُتكر  ــ ت د  ــ قل
رظنأ  . باوجلا فر  ـ عأ ـت؟ ال  تأ ـن  يأ ـن  مو ـة  بلعلا هذ  هـ
ةربقملا  . هثفنأ يذلا  ناخدلا  لالخ  نم  ةربقملا  ىلإ 

ءارعلا اذھ  يف  ةدیحوو  ةمیتي   ، ةنيزح  ، ةتماص  ، ةئداھ
اھنم يھتنأ  نأ  لبق  غّبتلا  ةفافل  يمرأ   . ينابوك ّيبرغ 
ربق نع  ثحبأ   . ناكملا رداغأ   . يئاذح سأرب  اھقحسأو 

. ىودج نود  يخأ 
يبرغ ةربقم  يف  يخأ  اونفد  مھنأ  يرھص  ينربخأ  دقل 
يسفن بطاخأ  ؟  يخأ ربق  نيأف  كانھ  اذنأھو  ةنيدملا 

. اًمیظع اًغلبم  نزحلا  يب  غلب  دقل  : » عومسم توصب 
اذا ــــ مل ذإ   . عو ــــ ضوملا مھ  ــــ ف تأ  ــــ سأ امبرو 
ن ــ حنو ّةیبر  ــ غلا ةر  ــ بقملا ي  ـــ ف ي  ــــ خأ نونفد  ــــ ي
ّيد ــ ج دج  ــ سم ي  ــ ف ة  ــ لئاعلاب ّصا  ــ خ نفد  ــ م ا  ــ نل
ةر ــ بقملا هذ  ــ ه ن  ــ ع د  ــ عبي ال  ادْیَس  ةرا  ــ ح ي  ــ ف

«. ؟ اھ ؟  نيرتمولیك ن  ــ ر م ــ ثكأ
اھفصن ةساط  لثم  اًيرئاد  ًاندعم  حملأ  اھ »  » ةظفل عم 

، عملي وھ  اذإف  رظنلا  نعمأ   . زراب اھفصنو  بارتلا  يف 
ندعملا كلذ  ءازجأ  ضعب  نع  رّشقت  رضخألا  غابصلا 

. ّيرئادلا
. مغل هنإ  - 

روبقلا نیب  ديدش  رذحب  يشمأ  ّمث   ، دعتبأو اًبعترم  خرصأ 
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. اًعیمج اھزاتجأ  نأ  ىلإ 
قلطأ ينابوك  يف   . ّةیقرشلا ةراحلا  ىلإ   . اًقرش هّجتأ 
ةراحو رفخملا  نیب  ةروصحملا  ةقطنملا  ىلع  سّانلا 
َمسا  ، عبنلا ةلت  يأ  یناک  ێرگو  ابَرَع  ایناك  ّىتح  ادْیَس 

. ّةیقرشلا ةراحلا 
ةنيدملا يأ  راژاب »  » مسا ينابوك  زكرم  ىلع  اوقلطأ  امك 
تادایعو يزكرملا  قوسلاو  نیكاكدلا  نع  ةرابع  يھو 
رضخلا عیب  زكارمو  تایلاقبلاو  تایلدیصلاو  ءابطألا 

. عاّنصلاو نّییفرحلا  ّتالحمو 
. لزانملا نم  برتقأ  اًديور  اًديور 

؟ لزانملا تلق  لھ 
ّحلسملا تنمسإلا  نم  ماوكأ  ىوس  سیل  هارأ  ام 

نابضق نم  ةلئاھ  دادعأو   ، ضعب قوف  هضعب  مكارتملا 
، ةراجحلاو  ، ماوكألا كلت  نیب  نم  ةجراخلا  ديدحلا 

تالواطلاو لافطألا  باعلأو  شرفلاو  دئاسولاو 
نم ودبت  ضعب  قوف  اھضعب  ّةیمرم  ةرسألاو   ، يساركلاو

تنمسإلا ةأطو  تحت  ّنئتو  ثیغتست  ماوكألا  نیب 
. ضاقنأ ٌضاقنأ   . عراشلا شرتفت  اھلمكأب  تاراح   . لیقثلا

: ةقباسلا يتلمج  حّحصأ 
. ضاقنألا نم  برتقأ  اًديور  اًديور 

. ةقالطب تّمصلا  ّملكتت  يتلا  ضاقنألا 
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يغصأ  . دیعب نم  تاوصأ  يعمس  ىلإ  ىھانتت  ًانایحأ 
. ّةيران تاجّارد  تاوصأ  يھ   . هابتناب اھیلإ 

هذھ نیب  ةایح  دوجو  ةمالع  تاوصألا  كلت  اھدحو 
نئاك نم  ام   . ءامسلا يف  ریطي  رئاط  نم  ام   . لالطألا
داكأ  . ءامسلا ىلإ  رظنأ   . يلوح ضرألا  ىلع  ّبدي  يح 

! قعصُأ
ءامسلا  . ءامسلا ىرأ  . ال  يقوف ریطت  نابرغلا  نم  تائملا 
هبشي ام  ىوس  كانھ  تسیل   . ةدوجوم ریغ  اھفرعن  يتلا 

الف ّةبقلا  كلت  زواجت  لواحت  نابرغلا   . ّةیندعم ّةبق  لفسأ 
اًنینط ردصتف  ندعملاب  اھتحنجأ  مطترت   . عیطتست
راوجلا ئلتمي   . تومتل ضرألا  ىلع  نابرغلا  طقستو 

. ءادوسلا رویطلا  ثثجب 
: يعور ئّدھأ  نأ  ًالواحم  يسفنل  لوقأ   ، اًعزف برھأ 

. سوباك ّهنإ  - 

ـر بع بر  ـ هأ  . شطعلا بـ رع  ـ شأ  . ثھ ــ لأ ي  ــ ّننإ
توي ـ بلاو نیكاكد  ـ لاو دجا  ـ سملا مـن  ّر  ـ مأ  . ضا ـ قنألا

ـي ّننكل ـي.  نمزالي لازا  مـ ما  ـ غلألا ـب  عر  . ةرّمد ـ ملا
نم ةجرشحو  اًجي  ـ شن عم  ـ سأ  . برھ ـ لا فـي  عر  ـ سأ

نذآملا  . رحنُي اًدحأ  ّنأك  ودبي   . دجاسملا توص  تاّربكم 
ىلع ّةیمرم  ثثج  اّھنأك  ضرألا  ىلع  ةعجطضم 
ةتماص  ، كانھ ةعوطقملا  برلا  عباصأ  اھنإ   . ضاقنألا

ّنأب ينرعشت  اھنع  ةرداصلا  ةجرشحلا  كلت  اھدحو   . ةّتیم

73



. ةایحلا نم  اًقمر  اھب 
طسو ریبكلا  دجسملا  يف  ءوضو  قيربإ  هنإ   . اًقيربإ حملأ 
قيربإلا عفرأ   . هیلإ ديدشلا  أمظلا  ينعفدي   . ةنيدملا
برھأو اًبعترم  يدي  نم  هیمرأ   . مدلاب اًئیلم  هدجأ   . برشأل

. ٌّسم هباصأ  نمك 
ىلإ فطعنأ  ّمث  اًبونج  راتمألا  نم  تائم  عضب  ضكرأ 
ليوطلا عراشلا  يف  لخدأف   ، قرشلا ىلإ  يأ   ، راسیلا

دتمي ّمث   ، رفخملاف ةموكحلا  يارس  ىلإ  لصوي  يذلا 
. ابَرَع ایناك  ىلإ  اھدعب  لصیل  ادْیَس  ةراح  ّىتح 

. عراشلا يفرط  ىلع  نیكاكدلا  ربع  ضكرأ 
؟ نیكاكدلا

: ديدج نم  ةرابعلا  بوعرملا  يلایخ  حّحصي 
يفرط ىلع  ةمثاجلا  نیكاكدلا  لالطأ  ربع  ضكرأ 
حيرتست نأ  تدارأف  فوقولا  نم  تبعت  اّھنأكو   ، عراشلا

. تراھناف
. ادْیَس ةراح  ّىتحو  قوسلا  سأر  نم  ةدحاو  ةعفد  ضكرأ 

. ّفقوتأ ال 
سدحلاب فرعأ  يّننإف  ةھباشتم  اّھلك  ضاقنألا  نأ  عمو 

. يتراح ىلإ  يب  يضفي  يذلا  عراشلا  ىلإ  تلصو  يّننأ 
زییمت ىلع  ٌرداق   ، تیمع ول  ّىتح  انأف   . برغتسأ ال 

ّةرم ّلوأ  اھیف  يبلق  تحتفو  اھیف  تدلو  يّتلا  يتراح 
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يتراح  ، بح ةلاسر  ّلوأ  اھنم  تلسرأو  اھفرعأ  ةاتف  ّلوأل 
، نزح ةعمد  ّلوأ   ، قانع ّلوأ   ، يل ةلبق  ّلوأ  ْتدھش  يّتلا 

ّةيدجبألا نم  فرح  ّلوأ  اھیف  تّملعت  يّتلا  يتراح 
، يتاوطخ ىلوأ  اھیف  توطخ   ، ةملك ّلوأ  اھیف  تقطنو 

اھبارت ّمضي  يتلا  ةراحلا   ، يدئاصق ىلوأ  اھیف  تبتك 
يمامعأو يتمومع  ءانبأو  يخأو  يّمأو  يبأ  ماظع 

اھیف تشع  يتلا  ةراحلا   ، نیبرقألا يناریجو  يتامعو 
نیطلاو رابغلا  نیب  يرمع  نم  اًماع  نیثالثو  ةسمخ 

. فوخلاو رھقلاو  بحلاو  ةایحلا  بخصو 
* * *

. ةراحلا سأر  يف  نآلا  انأ 
. بونجلا ىلإ  يھجوو  لامّشلا  ىلإ  يرھظ 

عقت لامشلا  ىلإ  طقف  رتم  ةئامعبس  دعب  ىلع  يفلخ 
نوفدملا توملا  ماغلألاو : بعرلا  دودح   . ایكرت دودح 

راطقلا ّةكس  عقت  كانھ   . بارتلا نم  ةقیقر  ةقبط  تحت 
ـة عتمب ـا  نتلوفط فـي  اھانزوا  ــ جت ا  ــ م اًري  ــ ثك يتلا 
ـى لإ بھذ  ـ نل لـه،  دود  حـ ال  فو  ـ خب ـة  جوزمم ـة  میظع
ـا» يكرت راج  ـ شأ  » مـن زو  ـ للا ـع  مجنو ىر  ـ خألا ةھ  ـ جلا

. فوخلا اھطلاخي  ـي  ّتلا ـة  عتملا ـس  فنب دو  ـ عنو
زوجع لثم  ودبت   . روُنَتْشِم ةبضھ  بونجلا  يف  يمامأ 
ةئیلم اھنإ   . اھتارظن ينملؤت   . تارظنلا لدابتن   . بضاغ
يرودب اھقمرأ   . سّدقم دقحب  ةئیلم   . ىسألاو بضغلاب 
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ىضم امیف  تناك  يتلا  تویبلا   . راذتعالا اھؤلم  تارظنب 
. ضرألا ىلع  ةیمترم  نآلا  ودبت  ةبضھلا  حفس  ّقلستت 

. ةایح الو  اھیف  كارح  . ال  ةتیم
ّمأ لثم  ةمّدھملا  تویبلا  كلت  روُنَتْشِم  ةبضھ  نضتحت 

عمسأ داكأ   . ةرزجم يف  نیحوبذملا  اھلافطأ  ّمضت  ىلكث 
. ةدیحولا تاراحلا  نم  حيرلاك  ّرمي  ةبضھلا  جیشن 
كرابملا لوھجملا  اھحيرضب   ، ةسّدقملا ةبضھلا  تناك 

فالآ ةنس  ّلك  لبقتست   ، نیتسّدقملا اھتوت  يترجشو 
ءاسن  ، ةشكرزم بایثب  لافطأ   . زورینلا دیعب  نیلفتحملا 

، نوكبد ــ ي باب  ــ ش ل،  ـــ لحلا ىھ  ــــ بأ يف  تایتفو 
سّان ــ لا ر.  ــ صبلا ّد  ــ م ى  ــ لع ص  ــ قر تا  ــ قلح
عیبر ــ لا مود  ــ قب ني  ــ لفتحم نّون  ــ غيو نو  ــ صقري
ةن ــ سلا سأر  ءد  ــ بو نا  ــ يغطلا دھ  ــ ع ءاھ  ــ تناو

. ةديدجلا ّةيدركلا 
ّالإ قلطلا  ءاوھلا  يف  اًنعرشم  زورّینلاب  لافتحالا  تأي  ملو 
مد يروھمجلا  رصقلا  سرح  تاشاشر  تحفس  نأ  دعب 
يف ّيسائرلا  رصقلا  قيرط  ىلع  يدآ  نامیلس  باشلا 
رھش نم  نيرشعلاو  يداحلا  ةعمجلا  موي  يف  قشمد 

ماع 1986. راذآ 
مھتعنمف قشمد  يف  زورّینلاب  لافتحالا  دركلا  دارأ 
لوھجم توص  عفترا  كلذ  ىلع  جاجتحاللو   . تاطلسلا
رصقلا ع  لوقي : ةطوغلا  يف  ةریفغلا  دوشحلا  نیب  نم 
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. بابش
ّتزتھا  . رصقلا ىلإ  ةبضاغلا  دوشحلا  كلت  تھّجوت 

مل اًبيرغ  اًدھشم  ناك   . مھمادقأ عقو  نم  قشمد  عراوش 
ذم نونزحي  مھ  الو  جاجتحا  ال   . نيرعلا ةمصاعلا  هدھعت 
نوؤش ریبدتو  ةایحلا  مامز  طابضلا  نم  ّةلث  تملتسا 
نامیلس راس  ماع 1963 . عیبر  ايروس  يف  ةسایسلا 
هتلئاع ةدعاسمو  اھیف  لمعلل  قشمد  ىلإ  مداقلا 
: اوفتھ  . ةمّدقملا يف  ءارقفلا  نم  هریغ  لثم  ةریقفلا 

. اندب زورذین  اندب   . اندب زورین  اندب  - 

تردھ  ، رصقلا مرح  نمم  رثكأ  دوشحلا  تمّدقت  ذإو 
ةریثك تاصاصر  تقلطناو  هنع  نیعفادملا  تاشاشر 
ًالیتق هتدرأف  بضاغلا  ىتفلا  ردص  اھنم  ةدحاو  تباصأ 

. روفلا ىلع 
. اندب دیھشلا  اندب  - 

ّةثجب بلط  ىلإ  دیعلاب  لافتحالل  بلط  نم  فاتھلا  لوحت 
. دیعلا دیھش 

َةرمح تحقل  رانلا  ُةرفص   . يناقلا مّدلا  نولب  زورینلا  ّنولت 
. ّةيّرحلا تدلوف  مّدلا 

* * *

اھارأ يتلا   ، ةبضھلا كلت  تناك  دقف  كلذل   . ران الب  زورین  ال 
نیثالث يلاوح  لبق  لصح  ام  ركذتسأ  انأو  يمامأ  نآلا 
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، ءانیس لثم  حبصت  ّىتح  زورینلا  ةلیل  يف  لعتشت   ، اًماع
نودعصي نورماغم  بابش   . ىسومل ّبرلا  اھیف  ّىلجت  ذإ 
عفترتف  ، تارّایسلا تاراطإ  تارشع  نوقرحي   ، ةبضھلا

. اًحرفو اًفوخ  بولقلا  قفختو  ءامسلا  ىلإ  بّھللا  ةنسلأ 
طبھم ىوس  نآلا  يمامأ  اھارأ  يتلا  ةبضھلا  نكت  مل 
لافطأ نحنو  اھدعصن  ّانك  ءادعس   . ىضم امیف  ةداعسلل 
اینّدلا ىلع  ّلطن   ، عیبرلا يف  ّهزنتنو  جلثلا  ىلع  ّجلزتن 

. اّھلك
، زورینب ةریثك  تّارم  اھحطس  ىلع  لفتحن  ّانك  ءادعس 

نّونغملا ينغي   ، ماعطلا بياطأ  لوانتن   ، كبدن  ، صقرن
. ةبضھلا ىلع  ّهوتل  دلو  ّبحل  نيریثكلا  بولق  قفختو 
ىلع نيرماغملا  ضعب  هماقأ  يّذلا  ّلوألا  زورینلا  دھش 
ّمث  . نیلفتحملل ایشحو  اًقيرفتو  ٍصاصر  َقالطإ  ةبضھلا 
ةزھجأ اھتضرف  طورشب  يداع  هبش  لافتحالا  حبصأ 
اھتعاضب ّهنأك  زورین  تركتحا  يتلا  بازحألا  ىلع  نمألا 
قرفلاب يتأت   ، ةبضھلا ىلع  حراسملا  بصنُت   ، ّةصاخلا
ةكیكّرلا اھتّایحرسمو  اھتاراعشو  اھناولأ  ضرفت   ، ّةینفلا

نع ریبعتلا  ىوس  كلذ  نم  ءيش  سّانلا  ّمھي  نأ  نود 
. عیبرلا مودقب  مھحرف 

ریغ دجت  ال   . ةیكاش ةیكاب  ْروُنَتْشِم  ةبضھ  ىرأ  نآلا 
ءامسلا ریغ  دجت  ال   ، اھمھ هل  وكشت  جورس  لھس 
اھنضح يف  يكبت  ضاقنألا  ریغ  دجت  ال   ، اھیلإ يغصت 
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. حونتو
* * *

خیشلا يّدج  دجسم  ْيأ   ، ادْیَس دجسم  نع  ينلصفي 
يلزنم نیبو  ينیب   . اًرتم نیسمخو  ةئام  يلاوح   ، حلاص

. رثكأ رتم ال  اتئام 
. يھلإ اي 

. ةراحلا تمص  دّدبت  هتّاقد  عمسأ   . ةّدشب ضبني  يبلق 
عضب وطخأ   . حير موي  يف  ةرھز  ىلع  رطم  ةرطق   ، انأ ٌقلق 
ّنأ ءرملا  لاخیل  ّىتح  تاقرطلا  دست  ضاقنألا   . تاوطخ

. ناكملا برض  اًفینع  ًالازلز 
ةمكارتم ّحلسملا  تنمسإلا  لتك   . ةمّدھم لزانملا 

، ةرّسكم ذفاونلا   ، ّمطحم ثاثألا  . ضعب قوف  اھضعب 
، اًدیعب ّةیمرم  ّتالحملا  ضعب  تاھجاو   ، ةعولخم باوبألا 

ئفادم  ، عراشلا طسو  نآلا  دّدمتت  ایلعلا  قباوطلا 
ةراجح ىوس  تسیل  ناردجلا   ، ضاقنألا نیب  تاماّمحلا 

. ضاقنألاب ةرومغم  ودبت  ءاضیب  ةرّایس   . ةرثانتم
يتلا ضاقنألا  كلت  نیب  لھم  ىلع  يشمأ  نأ  ّيلع 
يمدق ئطاومل  هبتنأ  نأ  ّيلع   . يقيرط نآلا  ّدست 

مغل وأ  ةرجفنم  ریغ  ةلبنق  ةّمث  نوكت  دق   . اًرذح يشمأو 
طسبي ّيثالث  فوخلاو  تّمصلاو  توملا   . انھ عورزم 

رثكأ فنعب  ّقدي  يّذلا  يبلق  وزغي   ، ناكملا ىلع  هتطلس 
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. ةرّمدملا يتراح  ىلإ  لوصولل  اًدادعتسا 
ةازغلا نم  ةمواقم  ىندأ  نود  نم  رصتني   . يبلق رصتني 

اًتیب تویبلا  هذھ  فرعأ   . رثكأ مّدقتأ   . نیبعرملا ةثالثلا 
اًئیش فشتكي  نم  ةفھلب  لوقأف  دیعب  نم  اھارأ   . اًتیب

: هدقف
، رجاھملا ْڤارِزْمَح  ملسم  جاحلا  يراج  تیب  وھ  كاذ 

يتلا ةيادلا  وجَخ  ةلاخلا  لزنم  وھ  هلباقي  يذلا  لزنملاو 
. نیتسّدقملا اھيدي  ىلع  ةراحلا  تانبو  ءانبأ  بلغأ  دلو 
هیلي  ، ّةیبرعلا ةّغللا  ّسردُم  موحرملا  يمع  لزنم  كاذ 

لوبنطسإ يف  اًدیحو  نآلا  شیعي  يّذلا  يتخأ  نبا  تیب 
كاذ  . ابوروأ ىلإ  رحبلا  ربع  هتجوزو  هؤانبأ  أجل  نأ  دعب 
يف نآلا  میقملا  تایضايرلا  ّسردم  رخآلا  يّمع  لزنم 

، نآلا وھ  نيأ  فرعأ  يّذلا ال  يّمع  نبا  لزنم  كاذ   ، ایكرت
يّذلا ةعاّضرلا  يف  يخأو  يراجو  يقيدص  تیب  وھ  كاذو 
هتوخإو هّمأ   ، ةدیعب لابج  ىرذ  ىلع  اًدیھش  هبحن  ىضق 

يف نآلا  میقملا  يمع  نبا  تیب  كاذ   ، لیبرأ يف  نآلا 
يف  ، يتخأ ةنبا  يأ   ، هتجوزو هؤانبأو   ، كرامنادلا
تیب كاذ   ، لمشلا ملو  هب  قاحلل  نوّدعتسي  لوبنطسإ 
يتخأ تیب  كاذ   ، يتخأ تیب  كاذ   ، ّولخ موحرملا  يخأ 
ثداح يف  هبحن  ىضق  يذلا  يخأ  تیب  كاذ   ، ىرخألا
اھانباو لوبنطسإ  يف  هتجوز  میقتو  تاونس  ذنم  ةرّایس 

يف اًیلاح  میقملا  ربكألا  يخأ  تیب  كاذ   ، ایناملأ يف 
انراج تیب  كاذ   . ناكم لك  يف  هؤانبأ  رثانتو  لوبنطسإ 
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ي، ــ سوك ج  ــ ح نازوب  انراج   ، سيو جح  انراج   ، ودیح
ه، ــ نيِدْرَو انترا  ــ ج  ، ِْنجْمَح انرا  ــ ج  ، يوي ــ سْمَح انرا  ــ ج
هِمَح تي  نا بـ كـ كاذ   . مار ـ بإ بو  ـد تـ محم انرا حـج  جـ

ـا هارأو اھ  ـ ينعأ ـي  تلا توي  ـ بلا ـت  سیلو ـه،  جوخ
ناردجلا ّنألو   . ضرألا ىلع  تدّدمت  ضاقنأ  ىو  سـ

وھ كاذ  اًضيأ : ةطیحملا  عراوشلا  ىرأ  يّننإف  تمّدھت 
تیب كاذ   ، لوبنطسإ يف  نآلا  میقت  يتلا  يتخأ  تیب 
تیبلا كاذو   ، ىمام نیمأ  تیب  كاذ   ، لامك ىدمحأ  انراج 
نیقباط نم  ّفلؤملا  تیبلا   ، دجسملا يقرش  عقي  يذلا 

كاذ  ، لیبرأ يف  اًیلاح  ةمیقملا  يتخأ  تیب  وھ  مدھملاو 
يلع يف  نیئجاللا  ّمیخم  يف  میقملا  يّمع  نبا  تیب 
ةقيرطلا خیش  موحرملا  يمع  تیب  كاذ   ، جورس يف  روك 

لود نیب  هؤانبأ  ّعزوت  يّذلا  نیسح  الم  ّةيدنبشقنلا 
، ایكرتب نيدرام  يف  ةمیقملا  يتخأ  تیب  كاذ   . ةریثك

يتخأ تیب  وھ  ضرألا  عم  يوتسملا  دیعبلا  تیبلا  كاذو 
يف میقت  اًضيأ  اّھنإ   ، ةعيرشلا دجسم  نم  بيرقلا 
يف اًضيأ  اوّعزوت  اھدالوأو  ّةیقذاللا  يف  اھجوزو  لوبنطسإ 

... تیب كاذو   ، تیب كاذو   ، ةریثك لود 
. تویب ىركذو  ضاقنأ  هیلإ  ریشأ  ام  ّلك 

كلت ّلك  ىلإ  بھذأ  نأ  ةمراع  ةبغر  يب  ّدبتست   . يھلإ اي 
. اھباوبأ قرطأو  تویبلا 

؟ باوبأ
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؟ ةبوكنملا ةنيدملا  هذھ  يف  قرطُت  ٌباوبأ  تیقب  لھو 
. باوبألا اھیلإ  دنتست  ناردج  الو  باوبأ  ال 

. ةعجافلاو حيرلا  ىوس  باوبألا  قرطي  انھ  دحأ  الو 
ّرمنف  ، ةواقشلا سرامن  ّانك   ، اًراغص ًالافطأ  ّانك  نیح 
ّانك  . برھن ّمث  ةراجحلاب  اھیمرنو  ةراحلا  باوبأ  نم  لّیللاب 
ةّذل كلذ  انحنمي   . انتویب باوبأ  ىلع  ّىتح  ةراجحلا  يمرن 
فوخلا ــ ب ة  ــ عتملا ط  ــ لتخت ف.  ــ صولا قو  ــ فت

ّان كـ ني  حـ رعا  ـ شملا مـن  بير  ــ غ ج  ــ يزم ّدلوتي  ــ ف
ّنأ في  كـ ـئ  بتخن ثي  حـ عرا  ـ شلا ـا  ياوز مـن  بقار  نـ

انتاھّمأ وأ  را  ـ بكلا ـا  نتوخإ وأ  انءا  ـ بآ وأ  ـا  نناریج
نع مّالظلا  يف  نوبقنيو  باوبألا  نم  مھسوؤر  نوجرخي 

. نیّلیختم رّاوز 
دیعب نم  باوبألا  نوقرطي  لافطأ  ال   . نآلا باوبأ  ال 

. باوبألا نوحتفي  ناریج  الو  باوبأ  الو  تاھّمأ  . ال  ةراجحلاب
. لالطألا  . لالطألا  . لالطألا ىوس  رصبلا  ّدم  ىلع  سیل 
يّدج دجسم  ةنذئم  ىوس  ةراحلا  يف  ملاس  رثأ  نم  ام 

. ّةیندعملا
. مّدقتأو ىلوألا  يتاوطخ  وطخأ 

يملح ةلوفطلاو  ةسردملا  قيدص  تیب  بناجب  ُّرمأ 
. يرینْسِح يمرِھ  ةلوفطلا  ذنم  بّقلملا  دومحم 
يف ّةيدودحلا  ةبّاوبلا  ریجفت  يف  لتق  اذھ  يقيدص 
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. أجافتأ  . ّةثج ىرأ  هتیب  مامأ   . ءالشأ ّقزمتو  رانیب  دشرم 
. تیم ّةثج  اھیف  ىرأ  يتلا  ىلوألا  ّةرملا  هذھ  تسیل 
توریب يف  ّةيركسعلا  يتمدخ  لالخو   ، نانبل يف 
تدھاش  . نیلوتقم نّیيروس  نّیيركسع  ثثج  تدھاش 

يف تقيرأ  يتلا  ةغمدألاو  ناردجلا  خطلت  يتلا  ءامدلا 
يف لغني  دودلا  ّىتح  تدھاش  لب   . ّةیندعملا تاذوخلا 

تاذوخلا رعقب  ةقصتلملا  ّةيرشبلا  ةغمدألا  كلت 
. فخأ مل  كلذ  نم  مغرلاب   . ّةیندعملا

ملعأ . ال  ّةثجلا هذھ  نم  فاخأ   . ةبھرب رعشأ  نآلا  يّننكل 
؟ اذامل

هّیطغت ّرھفكم  هجو   ، ليوط ثعشأ  رعش  هولعي  سأر 
ةثجلا بحاص  ينذأ  نم  لاس  مد  رثأ   . ةليوط ءاربغ  ةیحل 

نم ضافضف  بوث  همسج  ّيطغي   . ايرط لازي  ال  هینیعو 
ّالإ نیتبكرلا  زواجتي  ال  يّذلا  نشخلا  ّّينبلا  خوجلا 

هؤاذحو ناتیفاح  هامدق   . ریصق لاورس  قوف  تارتمیتنسب 
. يشعاد ّةثج  اّھنإ  هنع : اًدیعب  ٌّيمرم 

ّةثجلا نع  دعتبأ   . يفنأ ّدسأ   . ةزاّخو ةحئار  اھل  ةثج 
. وجخ ةيادلا  تیب  نم  برتقأو 

. اًرتم نیثالث  ىوس  دجسملا  ةربقم  نیبو  ينیب  قبي  مل 
نیسمخ يلاوح  ىوس  يّمأو  يبأ  نیبو  ينیب  قبي  مل 

. ةوطخ
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يلایخ يف  روزأ  ةبرغلا  نم  اًماع  رشع  ةعبرأ  لاوط  تنك 
ملحأو دالبلا  ىلإ  يتدوع  رظتنأ  تنك   . يّمأو يبأ  ْيربق 

روزأ ّمث  امھیلع  ًّالوأ  ّملسأل  ديدج  نم  يتراح  ةرايزب 
يبأل رذتعأس  تنك   . يناریجو يبراقأو  يتوخإو  يتاوخأ 

، يبأ اي  كوفع  : » امھيربق مامأ  عوشخب  ًالئاق  يّمأو 
ازواجت  . ترجاھو انھ  امكیحور  تكرت  دقل   . يّمأ اي  كوفع 
كوفع  . هقوقع ىلع  امكنبا  اذخاؤت  . ال  هذھ يتنایخ  نع 

«. يّمأ اي  كوفع   ، يبأ اي 
، اھدحو ينابوك  يف  ال  اًديرف  اًجذومن  ادْیَس  ةراح  تناك 

ةنيدم لخاد  ةریغص  ةيرق  تناك   . اّھلك اینّدلا  يف  لب 
ينابوك تاراح  يقاب  لثم  ةراحلا  كلت  نكت  مل   . ةریبك

لب  . ةدحاو ةریشع  ءانبأ  بلغألا  ىلع  اھنكسي 
هّتیكت ىلإ  رئاشعلا  ّلك  ءانبأ  يّدج  بطقتسا 
اھارقو ينابوك  نم  نوديرم  هلوح  ّفتلاو   ، ّةيدنبشقنلا
برعلا نم  تالئاع  ّنأ  ّىتح   . ّةيزاَربلا رئاشع  ةفاك  نم 
اوقبیل انتراح  اونكس  يّدج  دي  ىلع  اوبات  نيّذلا  ةداّسلا 
يتلا ينابوك  يف  ةدیحولا  ةراحلا   . مھخیش نم  نیبيرق 

انأ يّتلا  انتراح  تناك  ترواجتو  رئاشعلا  ّلك  اھیف  تقتلا 
. اھتابتع ىلع  نآلا 
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ْڤارِزْمَح ملسم  جاحلا 
نكي مل   . هرمع نم  ةعبارلا  يف  وھو  هدلاو  ملسم  دقف 
اونفد نیح  ّىتحو   . اًضيأ هلبقي  نكي  ملو  توملا  مھفي 
اًضيأ عطتسي  مل  بارتلا  هیلع  اولاھو  هربق  يف  ْڤارِزْمَح 
بھذ نيأ  : » ءاسملا يف  هّمأ  لأس   . ثدحلا بعوتسي  نأ 
سیل نكل  يدلو  اي  دوعیس   ، دوعیس : » هتباجأف ؟ .» يبأ
هیلع ّتدرف  ؟ » هنوجرخت ال  اذامل  : » اھلأسف  ،« نآلا

: لاؤسب
نم  . هامأ اي  ضرألا  نطاب  نم  «. » ؟ دلو اي  نيأ  نم  هجرخن  »

. ریغصلا ملسم  ّدر  ربقلا »
يف ّىفوتملا  اھجوز  نع   ، يِوارَْصب  ، ةجيدخ قیقش  بان 
الو ملسم  اھدلو  ةجيدخ  لمھت  مل   . توناحلا ةرادإ 
هنبالو اھل  اھثروأ  يتلا  هتورثو  اھجوز  توناح  تلمھأ 

. ریغّصلا
يوارصب اھقیقش  ىلإ  عوبسأ  ّلك  بھذت  تحبصأ 

يف هرخّدتو  اھنم  مسقب  يتأتل  ةَّلَغلا  هعم  بسحتو 
. میتیلا اھدلو  لبقتسمل  ًانامض  تیبلا 

داق  . ايروس يف  بالقنا  ّلوأ  عقو  ماعلا  كلذ  عیبر  يف 
هدلاوو ٌّةيدرك  هّمأ   . میعزلا ينسح  ىعدُي  ٌدیقع  بالقنالا 
يذلا ينامثعلا  شیجلا  يتفم  يدنفأ  اضر  خیشلا 
دنسأ  . رصم يف  ىلوألا  ّةیملاعلا  برحلا  يف  هبحن  ىضق 
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ّةیلخادلا ةرازوو  ءارزولا  َةسائر  بالقنالا  حاجن  دعب  میعزلا 
يزاربلا نسحم  روتكدلا  ّيقوقحلا  نوبروّسلا  جيرخ  ىلإ 

اّورقت ــ سا نيذ  ــ لا درُك  ــ لا ةا  ــ مح ة  ــ يزاَرب ن  ــ م وھو 
بئا ــ ن ا  ــ مأ  . اًما ــ ع نير  ــ شعو ة  ــ ئام ذ  ــ نم كا  ــ نھ

و ــ هو  ، يزار ــ بلا ين  ــ سح يرو  ــ سلا نا  ــ ملربلا
ـه يلإ تدن  ـ سُأ ـد  قف  ، ةا ــ مح ة  ــ يزارب ن  ــ م اًض  ــ يأ

. بلح ةظفاحم 
مل  . قشمد يف  يرجي  امب  ينابوك  يف  سّانلا  ملعي  مل 
اھبلغأ ويدّارلا  ةزھجأ  نم  لیلق  ىوس  ينابوك  يف  نكي 
ينسح لتقمب  لوألا  بالقنالا  ىھتنا  نیحو   . نمرألا دیب 

مل ماعلا  كلذ  نم  بآ  يف  يزاربلا  نسحمو  میعزلا 
. ىرج امب  سّانلا  عمسي 

نایبلا قشمد  ةعاذإ  تَّثب  ّىتح  ماعلا  يضقني  دكي  مل 
يّذلا يوانحلا  يماس  مكح  ءاھتنا  اًنلعم  دحاو  مقر 
يف يوانحلا  يقب   . میعزلا مكح  ىلع  رھشأ  لبق  ىضق 
توریب ىلإ  يفنو  هحارس  قلطأ  ّمث  ةّدمل  نجسلا 
سیئر ّمع  نبا  يزاربلا  وشْرِھ  دي  ىلع  كانھ  لتقُیل 

. يزاربلا نسحم  لیتقلا  ءارزولا 
يف ملسم  اھنبا  ةجيدخ  تلّجس  ماعلا  كلذ  يف 

بونجلا ىلإ  نمرألا  ةربقم  يلامش  ّةیئادتبا  ةسردم 
ةباتكلا اھنبا  ّملعتي  نأ  تدارأ   . رفخملا نم  ّيقرشلا 

هیبأ توناح  ةرادإ  نم  ّنكمتیل  لقألا  ىلع  باسحلاو 
. اًیئاھن هلاخ  دي  نم  همالتساو 
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ةجيدخ لعج  ام  توناحلا  يف  عیبلا  تّایلمع  ترھدزا 
ناك  . هتاداريإ نأشب  يوارصب  اھیخأ  عم  اًمئاد  رجاشتت 
ببسب لاملا  ىلإ  هتجاح  نلعأو  اًثيدح  ّجوزت  دق  يوارصب 

مل هتخأ  ّنكل   ، تاداريإلا نم  هبیصن  ذخأي  ّهنأو   ، جاّوزلا
. ّقحتسي اّمم  رثكأ  ذخأي  اھاخأ  نأ  تبسحو  كلذب  لبقت 

اھدلاوو اھیخأ  عم  رجاشتت  تخألاو  تاونّسلا  تضم 
برضت تابالقنالاو  تاونّسلا  تضم   ، بابسألا سفنل 
ةسردملا يف  موادي  ملسمو  تاونّسلا  تضم   ، قشمد
ّةیئادتبالا ةداھش  ىلع  لصح  ّىتح  ةبيرقلا 

فلأ ماع  فیص  ةيادب  يف  كلذ  ثدح  اكیفترسلا .» »
سورض برح  تبشن  نیح  نیسمخو  ّةتسو  ةئامعستو 
ایناطيرب نم  معدب  رصم  دوّدللا  اھتراجو  لیئارسإ  نیب 

. اسنرفو
كرا ـ عم مـن  ير  ـ جي اّم  عـ ة  ــ لفاغلا ةجيد  ــ خ ت  ــ لمع

ـه يلإ ـت  عد اًریغ  صـ ـًال  فح ةد  ـ يعب تاھ  ـ بج فـي 
ما ـ عطلا بيا  ـ طأ مھ  لـ تعن  ـ صو اھ  ـ فراعمو اھ  ـ تاراج

تراصو  ، دیحولا اھدلو  حا  ـ جنب اًحر  فـ تا  ـ يولحلاو
ّفقوتي فیك  فرعت  ال  اّھنأكو  كلتو  هذھ  عم  ثّدحتت 

: ثيدحلا نع  ناسنإلا 
. ًالجر حبصأ  ملسم  - 

ءاش هللا. ام  يلوق  - 

ءاش هللا. ام  ؟  نیعلاب هبیصأس  لھو  - 
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. موحرملا هدلاو  هبشي  ّهنإ  ءاش هللا.  ام  - 

عوط كتنك  ىقبت  ّىتح  نآلا  نم  هنیّجوزت  كتیل  وجخ  اي  - 
. كرمأ

ىلإ ًّالوأ  بھذیلف   . جاوزلا تقو  اذھ  سیل  يتخأ ال.  اي   -ال 
. ّةيركسعلا

دلولا سیلأ  ؟  تننج لھ  ؟  نیثّدحتت ّةيركسع  ّةيأ  نع  - 
؟ تخأ الو  خأ  اًدیحو ال 

نممو  . هللاو رمألا  اذھ  تیسن  دقل   . يلقعل اًبت  - 
؟ هّجوزنس

اھیبطخا  . ادج ةلیمج  اّھنإ   . ْمِلْسيإ يوارصب  هلاخ  ةنبا  - 
. هل

. ماوعأ ّةتس  اھرمع   . ةریغص لازت  ام  ْمِلْسيإ  - 

حبصتس تاونس  عضب  دعب  ؟  كلذ يف  ریضلا  ام   . ولو - 
. ةعرسب نتبني  ءاقمحلا  ةلقبلا  لثم  تانبلا   . ّةباش

ـس مخ ـد  عب ّةبا  ترا شـ ـ صو ْمِلْس  ــ يإ تر  ــ بك ًال  ــ عفو
ـر صم ـت  عمج ـي  تلا ةد  ـ حولا ـد  قع طر  ـ فنا  . تاون سـ
هونا عـ مـا  ـد  عب ءادع  ـ صلا سّان  ـ لا ّسف  ـ نتو ايرو  ـ سو

ب. ــ عرو ع  ــ مق ن  ــ م ينا  ــ ثلا ـب  تكملا ثحا  ـ بم مـن 
ايرو ـ سو ـر  صم ني  بـ ةد  ـ حولا عـن  نال  ـ عإلا تـّم  د  ــ قو
ترا ـ صو ـك  لذ مـن  ـف  صنو ماو  ـ عأ ـة  ثالث ـل  بق
يار ـ سلا ـى  نبم ما  ـ مأ ةحا  ـى سـ لإ جر  ـ خت ریھا  ـ مجلا
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ّةیبر ــ علا ّةيروھ  ــ مجلل فتھ  ــ تل ينا  ــ بوك فـي 
لا ــ مج رم  ــ سألا مي  ــ عزلا ا  ــ هدوقي ي  ــ تلا ةد  ــ ّحتملا
ِنلْعُأ ني  تجر حـ ریھا خـ ـ مجلا س  ــ فن ر.  ــ صانلا د  ــ بع
دّدنت ةحاسلا  ـس  فن فتھ فـي  ترا تـ ـ صف لا  ـ صفنالا
ملسي مل  يذلا  ثحابملا  مكح  متشتو  میعزلا  كلذب 

بزح ّلوأ  ءاشنإ  نالعإ  دعب  هلاجر  ملظ  نم  سّانلا 
ّةتس لبق  يترابلا  مساب  اًیخيرات  فرع  ّيدرك  ّيسایس 

. ةدحولا نالعإ  نم  رھشأ 
َّبِغ نیتأمك  لثم  نيدھنب  مّحللا  ةزنتكم  ملسيإ  تحبصأ 
مغرلاب  ، تدب  . اھبوث تحت  نم  رارفلا  كشو  ىلع  رطملا 

. ةباّذج ةولح  ّدقلا  ةقیشر  ةغلاب  ةباش   ، اھنس رغص  نم 
اھوبأ هربتعا  يذلا  ملسم  اھتمع  نبا  اھیلإ  بذجنا 
توناحو تیب  ـ« لاب هسفن  ّينمي  راصو  ةطقل » سيرع  »
بطخیف  ، ماري ام  ىلع  ریسیس  ءيش  ّلك  ناك  ةورثو .»

تاذ ْمْلْسيإ  هلاخ  ةنبا  اًماع  رشع  ةینامثلا  وذ  ملسم 
يخأ نبا  يأ   ، تنبلا مع  نبا  نأ  الول  اًماع  رشع  دحألا 

. امھقيرط يف  فقو  يوارصب 
* * *

، ْمِجاح قحتلا  ّىتح  ةرَّیحم  تنبلاو  ةّقلعم  رومألا  تیقب 
ةئامعستو فلأ  ماع  يف  شیجلاب   ، ملسم لاخ  نبا 

ىلع ةعطق  يف  هتيركسع  يّضقیل  نیتسو  ةعبسو 
ي ــ ف تب  ــ شن  . لیئار ــ سإو ايرو  ــ س ني  ـــ ب ةھبجلا 
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تمزھ ــ ناو ءاوع  ــ ش بر  ــ ح ما  ــ علا ك  ــ لذ نار  ــ يزح
تارئا ــ طلا ریمد  ــ ت ّم  ــ تو ّةیبر  ــ علا لود  ــ لا شوي  ــ ج

ّتل ــ تحاو اھجراد  ــ م ى  ــ لع ّةير  ــ صملا ّةیبر  ــ حلا
لتق  . ًالامشو اًقرشو  اًبرغ  ةعساو  يضارأ  لیئارسإ 
ناكو نّییندرألاو  نّیيروسلاو  نّیيرصملا  دونجلا  نم  فالآلا 
ةھبج كراعم  ىدحإ  يف  ّلوحت  مھنم  اًدحاو  مجاح 

. دامر ةموك  ىلإ  نالوجلا 
ىوس هنم  قبي  مل   . ينابوك ىلإ  هّتثجب  اوتأي  مل 
ةبیقح يف  اھب  اوؤاج  يّتلا  ّةیصخشلا  هتاّقلعتم 

. نيزح ّيفیص  ءاسم  تاذ  هلھأ  ىلإ  اھوّملسو 
تاھبج نم  دونجلا  نم  ریثك  ثثج  فیصلا  كلذ  تلصو 
دودحلا ىلع  ةئكّتملا  ندملا  نم  ديدع  ىلإ  برحلا 
ّةیكرتلا ندملا  تلبقتسا  امك  اًمامت   . ایكرت عم  ًالامش 

داركأ دونج  ثثج  اًماع  رشع  ةسمخ  لبق  ةلباقملا 
برحلا يف  ّيكرتلا  شیجلا  فوفص  نمض  اوكرتشا 

. ّةيروكلا
اًمازل ناك   . ًالماك اًماع  ْمِجاح  ىلع  دادحلا  قرغتسا 
داوسلا اوسبلي  نأ  براقألاو  ةلئاعلا  دارفأ  عیمج  ىلع 

الو اوحرفي  ّالأ  مھیلع  اًمازل  ناك   ، ةریغصلا ملسيإ  ّىتح 
. دایعألاب اولفتحي  الو  رمس  لفح  وأ  سرع  ىلإ  اوبھذي 
ّىتح داوسلا  ةوسنلا  تعزنو  ماعلا  ىضقنا  نإ  امو 

دي بلطتل  اھیخأ  ىلإ  تبھذو  موي  تاذ  ملسم  مأ  ترداب 
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. نيرشعلاو يداحلا  هماع  يف  حبصأ  يّذلا  اھنبال  ملسيإ 
مع نبا  موقي  نأ  ةیشخ  ةديدش  ةعرسب  رومألا  تھتنا 

تمیقأو نانثالا  ّجوزت   . تنبلا جاوز  قيرط  يف  فقیف  رخآ 
. ةقئال سرع  ةلفح  امھل 

* * *

عیبر يف  قشمد  يف  مكحلا  ّةفد  ثعبلا  بزح  ملتسا 
بالقنالاب سّانلا  حرف   . نیتسو ةثالثو  ةئامعستو  فلأ 

رییغّتلا ال ّنكل   . رییغّتلا ّبح  ىلع  نولوبجم  مھف  ّيثعبلا 
دعب ّنیبت  دقف   . سّانلا ّنظي  امك  اًمئاد  ریخلاب  يتأي 
فدھ وھ  اھراكتحاو  ةطلّسلا  باصتغا  ّنأ  تاونس 

ءایحتسا ىلع  سّانلا  ّمضنا   . دیحولا ددجلا  نّییبالقنالا 
نيّذلا داركألا  ضعب  نإ  ّىتح   . يموقلا بزحلا  اذھ  ىلإ 
ثعبلا بزح  ىلإ  اومضنا  لاصفنالا  ّمث  ةدحولا  رانب  اووتكا 
داركألا هاجت  داھطضالا  ةسایس  ّریغي  مل  يذلا 

يذ ــ لا ءا  ــ صحإلا نونا  ــ ق ىلع  ىقبأف   ، نّیيروسلا
مھتّاي ــ سنج ن  ــ م فالآلا  تار  ــ شع ه  ــ بجومب مرُح 
نيزا ـ نز فـي  دار  ـ كألا مـن  ري  ـ ثك ـي  قلأ  . ّةيروّس ـ لا
ةرو ثـ ـد  ييأتو ّةیلا  ـ صفنالا ةمھ  ـ تب ـث  عبلا
ايروس يف  شیعي  نم  ّنأ  نّویثعبلا  ـن  لعأ  . ّينازرا ـ بلا
تازاوج لمحت  نأ  اًمازل  ناكو   ، نّويروسلا برعلا  طقف  مھ 
ةلالدلل ّيروس  يبرع  ةرابع  ّةیسنجلا  باب  يف  رفسلا 

. هتیموقو هقرع  نع  رظنلا  ّضغب  اھلماح  ّةیسنج  ىلع 
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نا ـ ثرتكي مل  ـ سيإ ه  ــ تجوز الو  مل  ــ سم ن  ــ كي م  ــ ل
ـط شن  . تاریي ـ غت مـن  ةم  ـ صاعلا فـي  ـل  صحي ـا  مب
اًد ـ يور اًد  ـ يور ينا  ـ بوك فـي  ّيدر  ـ كلا يترا  ـ بلا

اًملسم ـّن  كل  . اھ بـ سأ  بـ ال  ةحير  شـ بطقت  ـ ساو
موادي نأ  هّمھ  ناك   . اًضيأ كلذب  هبأي  مل  اًثيدح  جوزتملا 

ّةيدنبشقنلا ّةیفوصلا  ةقيرطلا  عاّبتا  مزتليو  هتوناح  يف 
يف هتوفت  ةالص  كرتي  ملف  تاعاطلا  ىلع  بظاويو 

ن ــ ع ه  ــ ثرو يّذلاو  هراد  ن  ــ م بير  ــ قلا دج  ــ سملا
ه ــ تیكتو حلا  ــ ص خي  ــ شلا د  ــ يرم ْڤارِزْمَح  ه  ــ يبأ
مل ــ سم م  ــ ه ّل  ــ ك نا  ــ ك  . ادْیَس ةرا  ــ ح ي  ــ ف
ـأل مي اًد  ـ لو ه  ــ للا امھ  ــ قزري نأ  ه  ــ تجوزو رجاھ  ــ ملا
نطب ىلع  رھظت  ملو  ماع  ّرم   . ةجھبو اًسنُأ  امھتایح 

بجتسي ملو  رخآو  رخآو  رخآ  ماع  ّرم   . لمحلا راثآ  ملسيإ 
ىلع ةعمج  ةلیل  ّلك  تبأد   . اھجوز ءاعدو  اھئاعدل  هللا 
نیماعب اھجاوز  لبق  ّيفوت  يّذلا  حلاص  خیشلا  ربق  ةرايز 

تناك  . ادْیَس ةراح  يف  هانب  يذلا  هدجسم  يف  نفدو 
يقابلاو اھمف  يف  هضعب  يقلتل  بارتلا  نم  ًالیلق  رضحت 

ةكربب اھل  عفشي  هللا  ّلعل  اھنطب  ىلع  اھّفلت  ّةرص  يف 
. ةبوصخلا اھنطب  حنمیف  خیشلا 

. هیلإ بھذت  مل  رازم  قبي  مل   . هرزت مل  خیش  قبي  مل 
شامق ةعطق  طبرتل  روُنَتْشِم  ةبضھ  دعصت  نأ  ىلع  تبأد 
يتلاو ةسّدقملا  توتلا  ةریجش  ناصغأ  ىلع  كانھ 

، تاینمألا ةرجش  يأ  نازارِم  اراد  ةقطنملا  لھأ  اھاّمس 
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اًرجح ّكحت  تناك  ًانایحأ   . اًدلو اھقزري  نأ  هللا  وعدت  يھو 
سأر ىلع  ةریجشلا  دنع  دوجوملا  رازملا  رادجب  اًریغص 

نأ نود  رادجلاب  قصتلي  ریغصلا  رجحلا  ناك  نیحو  ةبضھلا 
ّنكل  . اھئاعد لوبق  ةمالع  كلذف   ، اًریثك حرفت  تناك   ، عقي

. اھتاینمأو اھمالحأ  دّدبي  ّلظ  اھنطب 
بلح ىلإ  ةديدع  تّارم  بھذ  دقف  ملسم  اھجوز  اّمأ 
بنذ ّالأو  ریخب  ّهنأ  كانھ  ءّابطألا  هل  ّدكأ  ثیح  قشمدو 
هتجوز نم  اًّقوشت  ّلقأ  وھ  نكي  مل   . باجنإلا مدع  يف  هل 

ناك  . هدعب نم  هثريو  هیبأ  مساو  همسا  لمحي  دلو  ىلإ 
ىلإ اھقوتو  اھرعاشم  يعاريو  هتجوز  ىلع  قفشي 
اھباجنإ يف  لمأ  ّالأ  ءّابطألا  عمجأ  نأ  دعب  ّةصاخ  ةمومألا 

. اًدبأ
ذنم تدھش  يتلا  قشمد  نم  ملسم  داع  ّةرم  رخآ  يف 

، ّةيروھمجلل اًسیئر  دسألا  ظفاح  باختنا  اًبيرقت  ةنس 
ءّابطألا هل  ّدكأ   . ةدیحو ةنيزح  ةبیئك  اھتداعك  هتجوز  دجو 
بصخ ّهنأو  اًقلطم  باجنإلا  يف  هيدل  ةلكشم  نأ ال  كانھ 
ءّابطألا دحأ  هل  لاق  امك  برعلا  نیع  عبن  نم  رثكأ 

. اًكحاض نیجلاعملا 
نع هلأست  مل  اّھنكل   ، ةديدش ةفھلب  ملسيإ  هتلبقتسا 

عوضوملا اذھ  حرط  نم  تلجخ   . ّةیبطلا تاصوحفلا  جئاتن 
هل تعضو   . ةریثك نایحأ  يف  اھجوز  بضغ  راثأ  يّذلا 

. ّمل ــ كتیل ه  ــ ترظتناو ءا  ــ شعلا ما  ــ عط ءودھ  ــ ب
ّف ــ لي أد  ــ بو  ، هئا ــ شع ن  ــ م جوزلا  ىھ  ــ تنا
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ت ــ قو ىو  ــ ض س ــ مي م  ــ . ل لھ ــ ى م ــ لع هتراجي  ــ س
، يا ــ شلا ق  ــ بطب مل  ــ سيإ تءا  ــ ج ّىت  ــ ح ل  ــ يلق

. فیطل راخب  اھولعي  اًسأك  همامأ  تعضوو 
. جعزنت ّالأ  وجرأ  نكلو  اًئیش  كل  لوقأس   . ملسم - 

: ّةیبصعب جوزلا  ّدر   . غلاب نانح  اھفلغي  ةجھلب  ملسيإ  تلاق 
؟ اًضيأ كانھ  اذام  ؟  رمألا ام  - 

كوجرأ  . انرمع وھ  يضمي  يذلا  اذھ  ّنإ  لوقأ  نأ  ديرأ  - 
ّالأ كل  اوّررك  ءابطألا  ّنأو  بجنأ  ال  يّننأ  فرعأ   . ّجوزت
كل سیل   . هب لوبقلا  ّيلعو  يردق  اذھ   . كيدل ةلكشم 

. ّةيّرذ نود  نم  شیعت  نأ  يف  بنذ 
؟ تلق اذام  - 

بضغلاو حرفلا  نم  جيزم  يھ  ةمغن  ملسم  لاؤسل  ناك 
مالكلا تّررك  هتجوز  ّنكل   ، ملحي ّهنأ  ّنظ   . ةشھّدلاو

: ّعرضتب تلاقو 
ةجوز نع  يسفنب  كل  تثحبل  تئش  ولو   . ّجوزت كل  تلق  - 

. كبسانت
تضمف لجرلا  سفن  يف  ًىوھ  ملسيإ  ُضرع  فداص 

، اھجوزل ةجوز  نع  تثحب   . تءاش امك  ةعرسب  رومألا 
ّىتح رھشأ  ةعضب  ضمت  ملو  اھسفنل  ّةرض  نع  تثحب 

: اھتأر
. هَكْرَز
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* * *

يتلا نيرشت  برح  يف  اھجوز  لتق  ًةلمرأ  هَكْرَز  تناك 
ةثالثو ةئامعستو  فلأ  ماع  لیئارسإو  برعلا  نیب  تبشن 
كلت تاھبج  نم  داركألا  دونجلا  نم  ریثك  داع   . نیعبسو
ملعلاب ةفوفلم  قيدانص  يف  نیلومحم  اًضيأ  برحلا 
بیحنلاو ليوعلاب  مھلابقتسا  ّمتیل  مھتویب  ىلإ  يروسلا 

دعب اھجوز  تیب  هَكْرَز  تكرت   . ءاكبلاو خارصلاو  مّطللاو 
ماعلا ىضقنا  ّىتح  اھيوبأ  دنع  میقتل  تبھذو  هلتقم 

. هتّجوزتو ملسمل  اھوبطخف 
ّترم  . ملسيإ اھتّرض  نطب  نم  ًالاح  لضفأ  اھنطب  نكي  مل 
تناك  . اھلمح ىلع  ةراشإ  ّيأ  ودبت  نأ  نود  ثالث  تاونس 
ّىتح اھجوز  نم  رثكأ  اھترض  باجنإ  رمأب  ّمتھت  ملسيإ 
يتلا ةأرملا  هذھل  نوبجعيو  اھرمأ  نوبرغتسي  سّانلا  تاب 

! اھترضل ریخلا  ديرت 
مّدقو اًمیتي  شاع  يذلا  ملسم  ةصق  فرعت  ملسيإ  تناك 
قفشت تناك   . ّةیكرتلا ةلودلا  شطب  نم  اًبراھ  هدلاو 

نم رغصأ  تناك   . نونحلا ىثنألا  ةزيرغب  اھجوز  لاح  ىلع 
. ماودلا ىلع  ّمأ  لثم  هتلماع  اّھنكل  اھجوز 

. تاریثك ءاسنلا   . ملسم اي  اًدبأ  نزحت   -ال 

موي ىلإ  عوضوملا  ءارو  نیعستس  ّكنأ  ملسيإ  اي  ودبي  - 
؟ ةدحاو ّةرض  كیفكي  الأ   . ةمایقلا
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. دالوأ كل  نوكي  نأ  بجي  نونجم ! اي  - 

قرطأو هللا  تیب  ىلإ  بھذأس   . نآلا عوضوملا  يعد  - 
. يل حتف  اّمبرف   ، هباب

. ةرتف دعب  دوعیل  ّجحلا  ىلإ  بھذ  لب  ملسم  جوزتي  مل 
كيواسملاو حباسملا  نم  اًددعو  رّمتلا  ضعب  هعم  بلج 

اًروصو ايدنھ  ًالاشو  ًالحكو  ليدانمو  اًباوثأو  مزمز  ءامو 
ملسم جاحلا  همسا  راص   . ّيّبنلا دجسمو  ةبعكلل 

. رجاھملا ملسم  جاحلا  اًراصتخا  وأ  رجاھملا  ْڤارِزْمَح 
يتلا رجاھملا  ةفص  هنع  لِزُي  مل  جحلا  ىلإ  هباھذ  ّىتح 
ةنعل قوط  حبصت  ةفصلا  كلت  تداك   . هتلئاعبو هب  تقصتلا 
نیح َءالبلا  ُدبعلا  فلأي  امك  بّقللا  فلأ  ّهنكل   . هقنع لوح 
نع هزییمت  يف  ٌریبك  ٌلضف  بّقللا  كلذل  ناك  لب   . مودي

. ملسم جاحلا  اًضيأ  مھؤامسأ  نيریثك 
ءاج ّىتح  جاّوزلا  يف  هیلع  تّحلأ  لب   . هتجوز هكرتت  مل 
ّةرملل ملسم  جاحلا  ّجوزتف  نینامثو  ةئامعستو  فلأ  ماع 
ماقتنا جاوزلا  اذھ  نأ  تّنظو  اًریثك  هَكْرَز  تبضغ   . ةثلاثلا

. جاحلا اھجوز  اھل  هلاق  امب  عنتقت  ملو  ملسيإ  اھتّرض  نم 
ملسم جاحلا  ىّضق   ، ماعلا كلذ  ایكرت  ىلإ  هترايز  يف 
لوغنیب ةنيدم  نم  ةأرما  ىلع  فرعت   . كانھ رھشأ  ةعضب 
تلمرت اًماع  نیثالثو  ةثالث  غلبت  ةفیلأ  اھمسا  ّةيدركلا 
فوفص نمض  ّيدنجلا  اھجوز  لتق  نیح  نیماع  لبق 
فلأ ماع  فیص  صربق  ازغ  يّذلا  ّيكرتلا  شیجلا 
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نم اًدحاو  اھجوز  ناك   . نیعبسو ةعبرأو  ةئامعستو 
ةريزجلا يف  اولتق  ایكرت  اًيدنج  نیعستو  ةینامثو  ةئامعبرأ 
ةفوفلم قيدانص  يف  مھتاجوزو  مھتاھّمأ  ىلإ  اوداعو 

. ّيكرتلا ملعلاب 
مّايأب ماعلا  كلذ  نم  لوليأ  يف  ّيركسعلا  بالقنالا  لبق 
ةفیلأ ةثلاثلا  هتجوز  ةبحص  ملسم  جاحلا  داع  لئالق 

. ينابوك ىلإ  ّةیلوغنیبلا 
عطتسي مل   . اًعرز تبنت  ال  ةلحاق  ّةيّرب  اًضيأ  اھمحر  ناك 

. اًرورسو ةجھب  ةبیئكلا  راّدلا  ألمي  اًدلو  لمحي  نأ  اھنطب 
. بجنت رقاع ال  اّھنأ  ىلع  ءابطألا  عمجأ 

ًةفدص لصحي  ام  سیل   . نیملاعلا ّبر  نم  ناحتما  ّهنإ  - 
. اًدبأ

. ءابطألا دحأ  ريرقت  ملتسي  وھو  ملسم  جاحلا  ّددر 
هذھ هلاح  يف  هكرتت  مل  ملسيإ  ىلوألا  هتجوز  ّنكل 

: اًضيأ ّةرملا 
اًضيأ ّةرملا  هذھ  ّجوزت   . ءاسن عبرأ  لّجرلل  هللا  ّللح  دقل  - 

. اًدبأ جاوزلا  نع  كثّدحأ  نل  يّننأ  كدعأ  اھدعبو 
جاوز يل  عرشلا  زیجي  نلف  ءاسن  عبرأ  ّنتحبصأ  ول  اًعبط  - 

. ةسماخلا
. اًرخاس ملسم  جاحلا  ّدر 

: لالدو جنغب  تلاقو  هَكْرَز  تليامت 
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ّجوزتت نأ  اھدعب  كنكمي  ؟  ةفیلأ ّقلطت  ال  اذاملو  - 
. ةسماخلا

اًعم اتثحبو  ملسيإ  دي  يف  اھدي  هَكرز  تعضو  ّةرملا  هذھ 
اھفدھ ناك   . ملسم جاحلا  امھجوزل  ةعبار  ةجوز  نع 
ديرت تناك  يھ   . ملسيإ اھتّرض  فدھ  نع  فلتخي 
قرحو ّةیلوغنیبلا  ةفیلأ  ّةیكرتلا »  » اھترض نم  ماقتنالا 

. اھبلق ةریخألا  تقرح  امك  اھبلق 
ـة لیلق تاون  ـّي سـ ضمو  ، ثي ـ ثح ث  ــ حب د  ــ عبو  ، اًري ــ خأ
مل ـ سم جا  ـ حلا امھ  ـ جوزل ـة  عبار ـة  جوز ناتّر  ـ ضلا تد  ـ جو
اھ ـ جوز رغ  ـ صت  ، ةو ـ لح ـة،  لیمج ةأر  ـ ما رجاھ : ـ ملا

يضارألا نم  ةبوصخ  رثكأ  اھمحرو  تاون  سـ ـر  شعب
. ينابوك يقرش  يف  یناک  ێرگ  يلامش  ةعقاولا 

ّجوزت نونامثو  ةعبرأو  ةئامعستو  فلأ  ماعلا  ّلحي  نأ  لبق 
هلزنم اھل  ّصصخو  ِْهناخ  نم  رجاھملا  ملسم  جاحلا 
يف تايرخألا  تنكس  امنیب  ادْیَس  دجسم  نم  بيرقلا 

. ةنيدملا يف  هیبأ  نع  هثرو  يذلا  هتیب 
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دجسملا يف  ةجرشح 
ال  . تاّرتمّیلملاب اھبسحأ  ةرذح  تاوطخب  نكل  يشمأ 

نوكت نل  اّھنأ  فرعأ  يتلا  ةبلصلا  نكامألا  ّالإ  سودأ 
دودحلا نوزاتجي  نيّذلا  نیبرھملا  ّركذتأ   . ماغلألاب ةعورزم 

نم  . توملاب نیطاحم  اوناك   . لّیللا فصتنم  يفو  اًرجف 
ةھج نمو   ، كارتألا دودحلا  سرح  مھب  ّصبرتي  ةھج 
ىلع بارتلا  تحت  ةنوفدملا  ماغلألا  مھب  ّصبرتت  ىرخأ 

. مھقيرط
. حرفأ  . عراشلا تلفسإ  ًانایحأ  ىرأف  يقيرط  يف  ّققدأ 
هیلع ضكرأ  تنك  يذلا  عراشلا  تلفسإ  هسفن  اذ  وھ 

ضاقنألا يھ  اھ   . يتلوفط َناَّبإ  ءيشب  هبآ  ریغ  اًیفاح 
. فیلألا هيرع  رتست 

ضاقنأ  . تايركذلا أطأو  يشمأ   . بارخلا يف  يشمأ 
. لایخلا ضاقنأ   . تايركذلا

. ٌبارخ ةنيدملا 
. بارخ تویبلا 
. بارخ ةركاّذلا 

. يبلق بارخلا  قحسي 
. اھسفن عم  بارخلا  فارطأ  بذاجتت  يتراح 
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. ةجر ـ شح عم  ـ سأ  . دج ـ سملا با  بـ ما  ــ مأ نآلا  ا  ــ نأ
ـة ّقلعملا تّوص  ـ لا تاّرب  ـ كم مـن  ـة  مداق ةجر  ـ شحلا
ال  . اًھ ـ بتنم يغ  ـ صأ ـة.  لیحنلا ّةیند  ـ عملا ةنذ  ـ ئملاب

ّةطحم توص  هبشت  ـا  ّهنإ  . ةجر ـ شحلا ـة  عیبط ّني  ـ بتأ
نم ةھرب  دعب   . ىرخأ ّةطحم  اھیلع  ّشوشت  نیح  ّةیعاذإ 
ىناع نیح  يبأ  ةجرشح  اّھنأ  يل  حّضتي  ءاغصإلا 

. توملا تاركس 
بوانتنو ءاسم  ّلك  هسأر  دنع  عمتجن  ّانك   . هتوم ّركذتأ 

ركّذتأ  . حاّبصلا ّىتح  هتحار  ىلع  رھّسلاو  هتياعر  ىلع 
رظتني يبأ  يقب  تاونس  ثالث   . توملا نم  ّيزيرغلا  هفوخ 
يبأ يقب  تاونس  ثالث   . نيرظتنملا نم  هعم  نحنو  هتوم 
ّيئاتش حابص  تاذ  توملا  هراز  ّىتح  لاحلا  كلت  ىلع 

. دراب
. عّزنلا ناوأ  يبأ  ةجرشح  اھسفن  يھ  ةجرشحلا  هذھ 

ّةیندعملا ةنذئملا  يف  قّدحأو  ًالیلق  يسأر  عفرأ 
ّةيدومع ّةیندعم  نابضق  ةعبرأ  نع  ةرابع  يھ   . ةلیحّنلا
اًبيرقت دحاو  رتم  لوطب  ّةیقفأ  نابضق  اھضرتعت  ةليوط 
ّةیندعم ّةبق  اھّللظت  هوجو  ةعبرأب  ّملس  لكش  ىلع 

لالھ ّةیندعملا  ّةبقلا  ولعي   . ّيبّويأ ّيدنج  ةذوخب  هبشأ 
نم ایئرمال  ًالقح  دصحي  ًالجنم  يتلوفط  يف  هّلیختأ  تنك 
ىلع اًحوتفم   ، ریبكّتلاب حدصي  اًمف  هبشي  ٌلالھ   . مالحألا

. روُنَتْشِم ةبضھ  ةھج 
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لایخ كاذ   . ریبكتلاب حدصي  اًمف  الو  ًالجنم  لالھلا  سیل  ال. 
ةنعطب رُعش  لجر  َمف  لالھلا  اذھ  ّلیختأ  نآلا   . ةلوّفطلا

. هآآآآ حاصف  رّھظلا  يف  ةرداغ 
لخدأو براوملا  بابلا  عفدأ   . ّفقوتت ال  ةجرشحلا 

، اًميدق تّدوعت  امك  لوخّدلا  بادآ  يعارأ   . رذحب دجسملا 
مدصت  . ىنمیلا يمدقب  حیسفلا  ءانفلا  لخدأو  لمسبأف 
قيرابأ  ، ّحلسملا تنمسإلا  عطق  اًضيأ  كانھ  ينیع 

ىدھ ریغ  ىلع  ّةیمرم  ةالص  دیجاجس   ، ةرثانتم ءوضو 
يف ئطاولا  رادجلا  ىرأ  دیعب  نم   . فیثك رابغ  اھولعي 
يّذلا هسفن  رادجلا  ّهنإ   . ةربقملا نم  ّةیلبقلا  ةھجلا 
يّمأو يبأ  تّعدو  نیح  اًماع  رشع  ةسمخ  لبق  هتكرت 

ّةیلامّشلا ةيوّازلا  يف  عقت  ةربقملا   . امھيربق يف 
. دھعلا ةثيدح  روبق  ةعضب  حملأ   . دجسملا نم  ّةیقرّشلا 
تراغ  » . ةحابلا طّسوتت  تناك  يتلا  رئبلا  ىرأ  ال 

. يسفنل لوقأ  اھومدرف »
عارَّزُلا حبصأ  نیح  دیعب  نمز  ذنم  تبضن  دق  رئبلا  تناك 

. ّةيزاوترالا رابآلا  ىلع  مھنیتاسب  ةياقس  يف  نودمتعي 
ةحرفب اًرومغم  اھعاق  ىلإ  لزنأ  تنك  يتقھارم  يف 
ردقي ال  ءيش  َلعف  عیطتسأ  ينوك  نم  ةعبان  ةمیظع 
يف نیعباقلا  ّنجلا  نوفاخي   ، هنوّبیھتي  ، هیلع ينارقأ 

. رابآلا ناعیق 
وھب لخدأ  مأ  ًّالوأ  ةربقملا  ىلإ  بھذأ  لھ  ىرت   . ّددرتأ
تاذ يبأ  يل  اھلاق  ةنيزح  ةرابع  ىدص  ّددرتي  ؟  دجسملا
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ملعا ينب ! اي  : » ينابوك رجھن  نأ  ىلع  انكشوأ  نیح  موي 
«. كنطو تسیل  يھف  كتاومأ  َماظع  ّمضت  ٍضرأ ال  ّيأ  ّنأ 

يتاومأ ماظع  روزأ  نأ  ديرأ   . ةربقملا ةھج  ىلإ  تفتلأ 
تاّربكم نم  اھعمسأ  يّتلا  ةجرشحلا  ّنكل   . ًّالوأ اھیف 

. ةضماغ ّةوقب  ينبذجت  تّوصلا 
. لخدأو بابلا  بناجب  هعضأو  يئاذح  علخأ 

* * *

امبر  . يتایح يف  ّةرم  ّلوأ  دجسملا  تلخد  ىتم  ملعأ  ال 
هیلإ ينذخأف  ىلوألا  يتاوطخ  تأدب  نیح  كلذ  ىرج 

اھّركذتأ يّتلا  ىلوألا  ّةرملا  نكل   . يتوخإ دحأ  وأ  يبأ 
يبأ ينظّفح   . يرمع نم  ةسماخلا  يف  تنك  نیح  يھ 
دعب  . برغملا ةالص  ىلإ  هعم  ينذخأ  ّمث  ايوبن  اًثيدح 
ّنإف مكنكامأ  يف  اوقبا  نیلصملل : لاق  ةّالصلا  ءاضقنا 

. مالسلا هیلع  ّيّبنلل  ثيدحب  مكثّدحیس  يدلو 
، ًالجخ  ، فجترم توصب  أرقأ  ترصو  بارحملا  يف  تفقو 
الأ ةداھش   ، ٍسمخ ىلع  مالسإلا  ينُب  : » ةقالطب نكل 
جاحلا انراج  ينحنم   . ثيدحلا رخآ  ىلإ  « ...... هللا ّالإ  هلإ 
ةلمعلا ىلع  تضبق   . ةریل فصن  ماربإ  بوت  دمحم 
ءایشألا ّلیختأ  ترصو  ةریغصلا  يّفكب  ّةیضفلا  ّةیندعملا 

. اًشرق نیسمخلاب  اھؤارش  يننكمي  يتلا 
. روھ ــ مجلا ما  ــ مأ ى  ــ لوألا ي  ــ تفقو ك  ــ لت تنا  ــ ك
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تّرر ــ كت ّم  ــ ى. ث ــ لوألا يتزئا  ــ كاذ ج ةري  ــ للا ف  ــ صنو
وأ  ، نآر قـ ةرو  سـ ةوال  تـ وأ   ، ثيد حـ ةءار  قـ تّار : ـ ملا

ةكراشم وأ  ةریصق  ـة  بطخ وأ  رع  شـ ةدي  ـ صق ءا  ـ قلإ
ّيفاقثلا زكرملا  حرسم  ىلع  سرادملا  تاقباسم  يف 

. زئاوجلا فطخو  ينابوك  يف 
. يتايركذو انأ   . دجسملا وھب  يف  انھ  يدحول  نآلا  انأ 
ىلع يانمي  هتبتك  ام  ىرأف  ىنمیلا  ةھجلا  ىلإ  رظنأ 

: نینسلا تارشع  لبق  ءاملا  ریبانص  مضت  ةفرغ  طئاح 
. ةأضیملا

هّجوتأ  . ءوضولا ىلإ  اًجاتحم  تسل   . كانھ ىلإ  بھذأ  ال 
كانھ  . هفرعأ  . نوفوركیملا يوحي  يذلا  قودنصلا  ىلإ 
يف  . لجخلا نم  شعترم  توصب  نذؤأ  تّارم  ةّدع  تفقو 
اًتبثم قودنصلا  كاذ  دجوي  قرشلا  ىلإ  ّةیلبقلا  ةيوّازلا 
هناھد نمزلا  احم   . ءرملا ةماقب  ّولع  ىلع  رادجلا  ىلإ 
ّنذؤملا داتعا   . هتداع ریغ  ىلع  ٌحوتفم  قودنصلا   . رضخألا

ال  . نیثباعلا ثبع  ةیشخ  ناذأ  ّلك  دعب  هلفقي  نأ 
لازت ام  ةجرشحلا  نكل   . قودنصلا يف  نوفوركیم 

. ةنذئملا ىلعأ  يف  تّوصلا  تاّربكم  نم  ةعومسم 
ّدب ال   . خارصلا يف  ةبغرلا  يب  ّدبتست   . ّنذؤأ نأ  يھتشأ 
ال  . يبضغو ينزح  نع  ّربعت  اّم  ةخرص  قلطأ  نأ  نم 

. يترجنح نع  ردصي  توص 
ربع مھل  نلعنل  انیلإ  نوتأي  سّانلا  ناك  ةديدع  تّارم 
اًفارخ  ، ًالافطأ اھودقف : ءایشأ  نع  تّوصلا  تاّربكم 
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. اًدوقنو اًبھذ   ، اًجاعنو
! نآلاو

؟ ةعئاض ةنيدم  ىلع  يدانیس  نم 
هتنيدم نع  ثحبي  لجر  عایض  اًنلعم  هتوص  عفریس  نم 

؟ ماكرلا تحت  ةعئاضلا 
؟ يتراح عایضو  يعایض  هل  نلعأ  دحأ  يقب  لھو 

. ءيش ّلك   ، عاض يش  ّلك 
نع اًدعتبم  فلخلا  ىلإ  عجرأ  يانیع  عمدت  نأ  لبق 
باب ىلإ  لصأ  نأ  ىلإ  تاوطخ  رشع  عجرأ   . قودنصلا

قودنصو ةأضیملا  هیف  يّذلا  ّيبرغلا  َمسقلا  لصفي 
يذلا يقرشلا  مسقلا  نع  ةالصلل  وھبو  نوفوركیملا 
هَرادج طّسوتيو  ّةیناوطسأ  ةدمعأ  ُةعبرأ  هَفقس  دنست 

. هیف روفحم  ٌبارحم  يلبقلا 
. لخدأ

. يبأ ةحئار  ّمشأ 
فـي رو  ـ طعلل ـّل  حم ي  ــ ف و  ــ ل ّىت  ــ ح ا  ــ هّزیمأ ا  ــ نأ
قر ـ علا حو  فـ مـن  ـٌج  يزم ـٌة  حئار ـا  ّهنإ  . ّهيزیليزنا ـ شلا

مـن حو  ـ في ءارف  ـ صلا قاروألا  ـق  بعو ـر  بحلا ىذ  ـ شو
رورمب ُّفخت  ال  ةدلاخ  ـة  حئار اھ  ـ نإ  . ةميد ـ قلا ـب  تكلا
ّمشأو هتجرشح  عمسأ   . كانھ يبأ  دوجوب  سحأ   . نمزلا
ءاضیبلا هتمامعب  ةظحل  ّيأ  يف  هارأ  نأ  عقوتأ   . هتحئار
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هبأدك  ، اًمستبم ينلأسي  بارحملا  يف  اًسلاج  هتبجو 
«. ؟ يدلو اي  تدع  لھ  اھ ! : » رفس نم  اًدئاع  ينآر  اّملك 

ءایشألا ةيؤر  نم  ينعنمي  لخادلا  يف  تھابلا  ءوضلا 
. ءيش ّلك  ىرأف  ياتقدح  عستت  ةھرب  دعب  نكل   . حوضوب

ةيوازلا يف  ربنملا  ىرأف  اھروضح  نع  ءایشألا  نلعت 
يطغي رضخألا  شامقلا  لازام   . بونجلا ىلإ  ّةیبرغلا 
ةداجس لازت  ام  ربنملا  ىلعأ  يف   . ّةیبشخلا هتاجرد 
طسبلا ةيؤر  نكمي  ال   . ةبعكلا مسر  اھیلع  ةالص 

ذ ــ فاونلا ن  ــ م  . مكار ــ تملا رابغلا  ببسب  دیجاجسلاو 
ي ــ ف هرأ  م  ــ ل ءو  ــ ض بك  ــ سني ع  ــ برألا ّةي  ــ بونجلا
ـى لع ة  ــ قلعملا طئا  ــ حلا ةعا  ــ س  . اًف ــ نآ جرا  ــ خلا
ـع برأو ـة  سماخلا ـى  لإ ري  ـ شت بار  ـ حملا ني  ـ مي
ىتم ذنم  تباث ! نمزلا  قعصأ ! دا  ـ كأ ـة.  قیقد ةر  ـ شع
اھنإ ؟  ةقیقد ةرشع  عبرأ  ةسماخلا و  ىلإ  ةعاّسلا  ریشت 
سفن يھ   . كت كت  كت  كت   . اھیلإ يغصأ   . مدقتت ال 
نیح اًماع  رشع  ةسمخ  لبق  اھتعمس  يتلا  تاقدلا 
اھنإ  . دالبلا نم  تجرخو  يّمأو  يبأ  ربقو  يلھأ  تعدو 
وھ اّمبر  ّفقوت  ام   . ّفقوتت مل  ةعاّسلا   . نآلا ىلإ  قدت 

بوتكم ةحول  رخآلا  بارحملا  بناج  ىلع   . هسفن نمزلا 
ناليدنق  . اًدحاو ّالإ  مسا  ةئام   . ىنسحلا ءامسأ هللا  اھیف 

نم ةيآ  ىلعألا  يفو   . بارحملا يفرط  ىلع  ءوض  الب 
اّملك ملاعلا : يف  ةریثك  ىرخأ  بيراحم  نيزت  ميرم  ةروس 

. َاقزر اھدنع  هدجو  َبارحملا  ايركز  اھیلع  لخد 
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َرابغلا يتاوطخ  وحمت   . بارحملا ىلإ  اًبیھتم  بھذأ 
ةنولملا اھشوقن  ودبتف  دیجاجسلا  ىلع  َمكارتملا 

. ةعيدبلا
ظعيو سلجي  يبأ  ناك  امك  اًمامت  بارحملا  يف  سلجأ 
داكأ  . هتراظن قوف  نم  مھیلإ  رظني  وھو  ّةيدركلاب  سّانلا 

ةئامثالث  ، اًھجو اًھجو  ةعمجلا  مّايأ  نیلصملا  هوجو  ّركذتأ 
. ةعمجلا ةالص  ءادأل  ىرقلا  نم  ّىتح  نوتأي  اوناك  ٍّلصم 
تارم ةّدع  اًضيأ  انأ  اھتیقلأ  يتلا  ّةیبرعلا  ةبطخلا  تناك 
لالخ نم  ةعومسم   ، ربنملا ىلع   ، يدلاو ةبغرل  ةیبلت 
ىلع بارحملا  لخاد  تناكف  ّةيدركلا  امأ   ، نوفوركیملا
يف اًقیمع  دھشملا  اذھ  شقن   . ضیفخ توصبو  ضرألا 
اذھ ببس  لفط  انأو  بعوتسأ  مل   . يلوفطلا ينادجو 
ىلع اًضيأ  ردقأ  مل  اًعناي  ىتف  تحبصأ  نیح   . زییمتلا
بلغأ اھمھفي  ال  يتلا  ّةیبرعلا  زییمتلا : اذھ  باعیتسا 
تابر ّىتح  هعمسي  توصبو  ىلعألا  يف   ، نيرضاحلا
عامسأ اھل  حاترت  يتلا  ّةيدركلا  امأ   ، ةراحلا يف  تویبلا 

داكي ال  بارحملا  لخاد  يھف   ، لفسألا يفف  نیلصملا 
. دجسملا نم  ریخألا  فصلا  باحصأ  اھعمسي 

ىلع لطت  ةذفان  ىلإ  بھذأل  بارحملا  نم  جرخأو  ضھنأ 
اًمرك ىضم  امیف  ناك   . دجسملا بونج  بنعلا  مرك 
نم ٍراجشأ  عضبو  تویبلا  ضعب  ىوس  سیل  نآلا   . اًعساو

. ةلمھم بنع  تاریجش  عضب  ىلإ  ةفاضإلاب  نّیتلا 
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ىلإ يبأ  عم  بھذأ  رخآلاو  نیحلا  نیب  تنك   ، فیصلا يف 
نأ لبق  ركابلا  حابصلا  يف  لمحأ   . بنعلا فطقنل  مركلا 
اًنصغ  ، ةمرك ةمرك   . يبأ عبتأو  شق  ةلس  رحلا  ةجوم  أدبت 
دیقانعلا يبأ  فطقي   ، جضانلا بنعلا  نع  ثحبن  اًنصغ 

. ئلتمت نأ  ىلإ  ةلسلا  يف  اھیمريو  ةریغص  نیكسب 
. يدلو اي  دیقانعلا  تابح  نیب  ةیفتخملا  براقعلا  رذحا  - 

دیقانعلا قوف  نیت  تابح  عضب  يمري  وھو  يبأ  ينحصني 
. تیبلا ىلإ  ةدوعلل  اًدادعتسا 

تنا ــ ك قھا  ــ شلا ي  ــ بونجلا دج  ــ سملا راد  ــ ي ج ــ ف
ةریغ ًىو صـ ـ كب هب  ـ شأ ـذ  فاون ـع  برأ فق  ــ سلا بر  ــ ق
تنا كـ ـد  قو  . اھ لـ اًشا  ـ شعأ ـق  شاوبلا اھذ  ـ ختت
يأ مجاھتو  اًد  جـ ةسر  شـ حب  ـ صت ـك  لت ـق  شاوبلا
خارف نع  اھضیب  سقفي  امدنع  مركلا  لخدي  صخش 

، هاثنأ وأ   ، قشابلا ناك  مركلا  ىلإ  انلوخد  ّدرجمب   . ةریغص
دحأ نم  ةفطاخ  ةقفخب  اندحأ  برضيو  ىلعألا  نم  ضقني 
دقف  . اًریثك قشاوبلا  ةمجھ  نم  فاخأ  تنك   . هْیحانج
ءرملا رعشي  نأ  نود  ةسارشو  ةعرسب  مجاھت  تناك 

. ةلفغ يف  برضت  ّىتح  كلذب 
. بارحملا وھ  اھردصم  نأ  لاخأ  تنك  يتلا  ةجرشحلا 

لخاد ءيش  . ال  تماص بارحملا   . جراخلا نم  نآلا  يتأت 
نأ نود  فلخلا  ىلإ  عجارتأ   . تاھبشلا ریثي  دجسملا 
لعجأ نأ  يغبني  ال   . تملعت اذكھ   . يرھظ َةلبقلا  َيلوأ 
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. يفلخ مالكب هللا  ةئیلملا  فوفرلا 
ىلإ رظنأ  نولملا  جاجزلا  تاذ  ّةیلامشلا  ذفاونلا  نم 

. رجفلا ءوض  هبشي  ءوض  ىوس  ءيش  . ال  جراخلا
. دادزت ةجرشحلا 

. لجع ىلع  اًفئاخ  جرخأ 
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ةرھاظم
هنبا عم  قتعملا  ياشلا  نم  سوؤك  ةثالث  برش  نأ  دعب 

: نيرخآلا هینبا  ىدان   ، حلاص دمحم 
. انھ هبرشن  عئار  ياش  يأ  ارظناو  الاعت   . ناراب اي   . ْدْنََول اي  - 

. خبطملا نم  وتلل  امھءادغ  الوانت  ناذللا  ناوخألا  جرخ 
اسلجو ةشیعملا  ةفرغ  الخد  ّىتح  رخآلا  امھدحأ  عبت 
امھنم دحاو  ّلك  مامأ  ْنَشْوَر  تعضو   . كانھ طاسب  ىلع 

ـس لجتل ـت  بھذ ، ثـّم  را ـ خبلا هو  ــ لعي يا  ــ سأ ش ــ ك
ـا مك اھ  ـ يفك ني  اھھ بـ ـ جو ـع  ضت ـي  هو با  ـ بلا ـد  نع
ثيد حـ ـى  لإ يغ  ـ صت ترا  ـ صو  ، ّةر مـ كـّل  فـي 
ملسم جاحلا  عزن   . مامتھا بـ اھ  ـ توخإ مـع  اھ  ـ يبأ

: هنبا بطاخو  هیلجر  دم  ّمث   ، هسأر نع  ءاضیبلا  هتیفوك 
اذامو عوضوملا  ام   . ةرھاظملا نع  ينْثِّدَح   . ْدْنََول اي  تاھ  - 

؟ ثدح
هتتأف لاز  دق  هبضغ  نأ  هیبأ  توص  ةمغن  نم  ْدْنََول  فرع 
عنصب بابشلا  نحن  انمق  دقل  : » ةدحاو ةعفد  لاقو  ةأرجلا 

انك  . ةرھاظملا ىلإ  انجرخ  ّمث  تاراعشلا  ةباتكو  تاتفاللا 
نمألا رصانع  انيأر  ةأجف   . يبأ اي  صخش  ةئامثالث  يلاوح 

«. .... عراّشلا ْيتھج  نم  انیلع  نوجرخي 
همامأ ياشلا  سأك  تلازام  يذلا  هنبا  ثيدح  بألا  عطق 
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: لاقو دعب  اھبرشي  مل 
؟ اًضيأ ينابوك  ىلإ  تلصو  رانلا  نأ  ينعي  - 

نم ةریبك  ةعرج  لوانتو  همف  ىلإ  سأكلا  ناراب  عفر 
: لاق ّمث  ياشلا 

اونوكي مل  ءالؤھ  ؟  اھنع ثّدحتت  ران  ّيأ  ال.  يبأ  اي  ال  - 
ىلإ مھب  عفدو  مھعمج  نم  يردن  ال  دالوأ  ةعضب  ىوس 

. عراشلا
: لاقو ْدْنََول  بضغ 

نإ ؟  دالوأ نحن  لوقت  فیك   . نیتنسب طقف  ينربكت  تنأ  - 
. دلو اًضيأ  تنأف  اًدلو  ُتنك 

ةرھاظم يف  تكراش  اذإ  ينعي   . اًدبأ ربكت  نلو  دلو  تنأ  - 
... ةلوجر هذھ  تناك  نإ  ؟  ًالجر ترص 

ءيشب يلابت  تنأ ال   . مھفأل لق  ؟  نذإ ةلوجرلا  يھ  ام  - 
. كلثم اّنلك  نوكن  نأ  ديرتو 

: ناراب َّدتحا 
؟ كبجعي الأ  - 

. ينبجعي  -ال ال 

. نذإ طئاحلا  حطنا  - 

. ةيراجلا راھنألا  دسحت  تاعقنتسملا  ًالصأ  - 
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؟ نوزامألا رھن  اي  عقنتسم  انأأ  - 

ّل ــ ظ ه.  ــ يوخأ راج  ــ ش ي  ــ ف هِمَح  كرا  ــ شي م  ــ ل
ّهن ــ كل ه  ــ يلإ ل  ــ قتني لقت  ــ سم لزن  ــ م ي  ــ ف ّرك  ــ في

: ًالئا ــ امھرھ ق ــ امھیتو ن ــ ا ص ــ عفر امھ  ــ نأ ىأر  ني  ــ ح
«. نارجاشتت ـا  متنأو دوجو  ـد مـ لاولا ؟  نال ـ جخت الأ  »

مون يف  طغي  نآلا  حبصأ  اًدوجوم .»  » دعي مل  دلاولا  نكل 
ْدْنََول هنبا  ةياور  ّةیقب  ىلإ  ءاغصإلا  لمكي  مل  امبرو   ، قیمع

، ةلولیقلا مون  ىلع  تاونس  ذنم  داتعا   . ةرھاظملا نع 
امھم تقولا  نم  ةھربل  ءادغلا  دعب  ماني  نأ  ّدب  ال  ناكو 
رھظلا دعب  بھذي  ناك  قوسلا  يف  وھو  ّىتح   . لصح

ریثك لثم  قئاقد  عضبل  ولو  مانیل  ریبكلا  دجسملا  ىلإ 
. تیناوحلا باحصأ  هقافر  نم 

* * *

ْدْنََول مھكراشي   . ةعمج موي  ّلك  نورھاظتي  بابشلا  راص 
دنع ّةيدركلا  مالعألا  طیخي   ، تاتفاللا زھجي   . اًعیمج اھیف 
ةرا ــ حلا بابش  عم  جرخيو   . نایلماش ولوك  طایخلا  هقيدص 

. قال ــ طنالا ةحا  ــ س ى  ــ لإ ة  ــ عمجلا ةال  ــ ص ل  ــ بق
ضرألا زھ  ــ ت  [

6] يدازآ يدازآ  تاحي  ــ ص ترا  ــ ص
ـد حأ ّصص  خـ  . ينا ـ بوك عراو  شـ فـي  نارد  ـ جلاو

قلطأ يتلاو   ، ءاضیبلا ةریغ  ـ صلا هترّاي  سـ نیط  ـ شانلا
تاربكم لمحل   ، ةروثلا ةرّایس  مسا  اھیلع  نورھاظتملا 
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دوشحلا طسو  ریست  يھو  ةروثلا  تافاتھ  لقنو  تّوصلا 
ّيأ هسفن  ىلع  دنول  تِّوفي  مل   . ّةيّرح ّةيّرح  فتھت : يتلا 
ىأر  . اًضيأ اھیف  هلبقتسمو   ، اھیف هتوق  ىأر   . ةرھاظم

ةعمجلا مّايأ  تارھاظملا  روضح  يف  ّهلك  هدوجوو  هتلوجر 
. ةبئاغلا ّةيّرحلل  هنارقأ  عم  فتھي  ناك  نیح 

ىلع دھاشيو  لزنملا  ىلإ  دوعي  نیح  حرفي  ناك  مكو 
عم تناك  يتلا  ينابوك  ةرھاظم  ةريزجلا  ةانق  ةشاش 

تارھاظملا ىلوأ  ّةيدركلا  قطانملا  تارھاظم  نم  اھریغ 
. ةعمجلا مّايأ  ايروس  يف  قلطنت  يتلا 

مل ماعلا  دھشملا  ىلع  ةبيرغ  رھاظم  تحال  ةدم  دعب 
«. ناغودرأ تارھاظم  : » اھعقوتي دحأ  نكي 

يف داركألا  ضعب  تارھاظم  بابشلا  ىّمس  اذكھ 
. اھریغو ينابوك 

تا ـ تفالب باب  ـ شلا مـن  ةریغ  ــ تا ص ــ عومجم تجر  ــ خ
« نال ـ جوأ ـا  يحي  ، نا ـ غودرأل تو  ـ ملا  » اھ ـ يلع بو  ـ تكم
لـن انسم  شـ «. » انسم شـ حار  سـ او  ـ قلطأ  » وأ
ي ــ تلا تاراع  ــ شلا هذ  هـ ري  غـ ـى  لإ ـا » هوبجحت
ترا ــ ص ني  ــ ح ة  ــ صاخ  ، نوري ــ ثكلا اھ  ــ ب أزھت  ــ سا

ـة باوب بو  صـ ـه  جتت ةریغ  ــ صلا تا  ــ عومجملا ك  ــ لت
تا ـ تفاللا ـك  لت عفر  ـ تل رانیبد  ـ شرم فـي  دود  ـ حلا

. يكرتلا بنا  ـ جلا هاجتا  بـ
: سّانلا ءالؤھ  ىلع  بابشلا  رَّدنت 

112



. دالوأ ةعومجم  ىوس  اوسیل  - 

. كیلاعص ىوس  اوسیل   . اًدحاو اًدحاو  مھفرعن  - 

. ماظنلا لیحر  عم  نولحریس   . ةیضاف مھتلغش  - 

. مھنع اودعتبا   . خاسوأ ىوس  اوسیل  - 

مھتلغ ــ ش  » نيذ ــ لا خا » ــ سوألا  » ءالؤ ــ ه ن  ــ كل
لـم  . مو ــ ي د  ــ عب اًمو  ــ ي نودادزي  اورا  ــ ص ةي » ــ ضاف
اوؤد بـ في  ـ كو هنود  ـ يري يذ  ـ لا مـا  ـد  حأ فر  ـ عي
بلا ــ طم هب  ـ شت مھ  ـ بلاطم ـن  كت لـم  ؟  نورثا ـ كتي
عراو ــ شلا ى  ــ لإ نوجر  ــ خي نيذ  ــ لا با  ــ بّشلا ّةي  ــ قب

در ــ ك ن  ــ م مّھنأ  ــ كو اود  ــ ب  . ّةيرو ــ سلا تا  ــ حاّسلاو
نا ــ طوب ةر  ــ يزج وأ  نامطا  ــ ب وأ  نيدرا  ــ م وأ  ركبرا  ــ يد
نكت مل   . ایكرت يف  ّةيدركلا  ند  ـ ملا مـن  ا  ــ هریغ وأ 
نكت مل   . مھتّايولوأ نمض  نم  نّیيروّسلا  داركألا  بلاطم 
ّنإ ّىتح   . قشمد يف  ماّظنلل  ةيداعم  تاراعش  مھل 

اھعفري يّتلا  مالعألا  هبشت  نكت  مل  ةنّولملا  مھمالعأ 
. ّةيدرك مالعأ  اّھنأ  ىلع  حلطصاو  بابّشلا  يقاب 

يتأت ةریغصلا  تاعومجملا  كلت  تناك  نایحألا  ضعب  يف 
يتلا تارھاظملا  مّدقتتو  اھتاراعشو  اھتاتفالو  اھمالعأب 
اًروص اھل  طقتلیف  روصم  يتأي  ّمث  بابّشلا  اھّمظني 
روھمج ةماخض  رھظیل  مالعإلا  لئاسو  ىلإ  اھلسريو 

. تاعومجملا كلت  اھیلإ  يمتنت  يتلا  ةھجلا 
ّةیلامشلا دودحلا  لوط  ىلع  ةرھاظلا  هذھ  تعاش 
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. ّيدركلا عراشلا  رطشنا   . ایكرتو ايروس  نیب  ةلصافلا 
رثآ ٌرطشو  رئاثلا  يروسلا  عراشلا  ضبن  ىلإ  زاحنا  ٌرطش 
ةقالع ال  ثلاثلا  قيرطلا  هامس  اًقيرط  هدحو  كلسي  نأ 
ىلإ نیجتحملا  راظنأ  لوحي  نأ  همھو  ماظنلا  ةاداعمب  هل 

. لامشلا
بابشلا عم  مغانتملا  ّلوألا  رطشلا  ىلإ  ْدْنََول  مضنا 

مساب خرصيو  ماظنلا  طاقسإب  فتھي  راص   . يروسلا
وأ هّمأب  الو  هتسردمب  متھي  دعي  مل   . هنارقأ عم  ّةيّرحلا 

بابشلا هئاقدصأ  عم  ةلیل  ّلك  عمتجي   . هتلئاع وأ  هیبأ 
، اھقالطنا ناكم   ، ةلبقملا ةرھاظملل  مھعم  ّططخي 

تاراعشلاو اھنم  رمت  نأ  بجي  يتلا  عراوشلا   ، اھدعوم
هقیفر اھطیخي  يتلا  مالعألاب  يتأي   . اھعفر بجي  يتلا 
تالو ىتفلا  طشانلا  هقيدص  دنع  اھعضيو  نایلماش  ولوك 

. يسح
تاراع ــ ش نوخ  ــ سني دار  ــ كألا باب  ــ ش را  ــ ص

ما ــ شلاو ةا  ــ محو ص  ــ مح ي  ــ ف ّيبر  ــ علا عراّش  ــ لا
ع ــ م ةازاوملا  ــ ب  . مھ ــ تارھاظم ي  ــ ف اھ  ــ نوعفريو
ـا عردو ص  ــ مح ي  ــ ف يبر  ــ علا باب  ــ شلا مغا  ــ نت

تحبصأ ّىتح  داركألا  بابشلا  تاراعش  عم  امھریغو 
تالئاعلا نم  ددع  دیلاومل  اًمسا  ّةيدركلا  يدازآ  ةملك 

ام داركألا  قطانم  نع  ةدیعب  ّةيروس  ندم  يف  ّةیبرعلا 
ثب ىلع  نرق  فصن  ةدمل  لمع  يّذلا  ماّظنلا  قلقأ 

بعشلا تانوكم  عیمج  نیب  ّةیھاركلا  ران  ءاكذإو  ةقرفلا 

114



. يروسلا
. قشمد يف  ُشرعلا  زتھا 

قطانملا يف  ماظنلل  ةيداعملا  تارھاظملا  تعستا 
يف نیكراشملاو  نیطشّانلا  نم  ریثك  لقتعا   . ّةيدركلا
بابش نم  ددع  عم  ْدْنََول  لقتعا   . ّةيدركلا تارھاظملا 
راظنألا نع  نیطشانلا  ضعب  ىفتخا  امیف  ادْیَس  ةراح 

. لاقتعالا نم  اًفوخ 
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تلفسإلا ىلع  حوفسم  ٌنطو 
ما ــ ع لو  ــ ليأ ن  ــ م َينا  ــ ثلا ُموي  ــ لا كاذ  فدا  ــ ص
ـه يف تي  ـ سن اًمو  يـ نا  كـ ر.  ــ شع د  ــ حأو ني  ــ فلأ
بو ـ لقلاو ـئ  فاد ـس  قطلا  . ءام ـ سلا ةرا  ـ يز ُموي  ـ غلا
تارا ــ حلا عي  ـ مج مـن  ُباب  ـ شلا َدَفَو   . ًائ ـ فد ـر  ثكأ

مال ــ عألا نوعفر  ــ م ي ــ هو َةلَتْكِم  ي  ــ ى ح ــ لإ ّةیقر  ــ شلا
بلا ـ طم ـل  يمج ط  ــ خب اھ  ــ يلع بو  ــ تكم تا  ــ تفالو
ينا ـ ثك ّيدر  ـ كلا بع  ـ شلاب فار  ـ تعالا ـص فـي  خلتت
ّةيدركلا ةغللا  لامعتساب  حامسلاو  ايرو  ّةي فـي سـ ـ موق

ّةرم رجانحلا  تحدص   . مداقلا روتسدلا  يف  ّةیمسر  ةغل 
تداك ّىتح  يدازآ  يدازآ  فاتھ  العو  ّةيّرحلاب  ىرخأ 

. اھل جترت  روُنَتْشِم  ةبضھ 
ادْیَس ةراح  بابش  نم  ٌةعضبو  دْنََول  َةرھاظملا  مدقت 
يف صخري  ءيش  ّلك   » . اًثيدح مھحارس  قلطأ  نيذلا 
دیب كسمي  وھو  هرس  يف  ْدْنََول  ّددر  ّةيّرحلا .» لیبس 
دنع  . ةأجف فقوت  ّمث   ، ادْیَس لاَفَھ  نجسلا  يف  هقیفر 

سرادملا نم  يھو  ءادوسلا  ةسردملا  يأ   ، ْشَر ابَتْكَم 
نمألا تارّایس  تفقو   ، روُنَتْشِم حفس  دنع  عقتو  ةميدقلا 
مامأ قيرطلا  اودسو  رصانعلا  اھنم  لزنو  يركسعلا 
الئل مكتویب  ىلإ  اوعجرا  بابش  اي  : » اوخرص ّمث  ةرھاظملا 

عمجتلا اذھ  اوضفت  مل  نإ   . مكیلع ضبقلا  يقلن 
«. عرفلا ىلإ  رخآلا  ءارو  اًدحاو  مكدوقنسف 
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، مھتاراعش  ، مھتايار مھعم  اوذخأ   ، بابشلا قرفت 
اوداعو  ، ّةيّرحلاب ضبنت  يتلا  مھبولق  كلذكو  مھرجانح 

تارھاظملا نع  قيرطلا  يف  اوثدحت   . مھتویب ىلإ 
نعو ماظنلا   ، ةروثلا  ، دالبلا لبقتسم  نع   ، ةمداقلا
ةراح بابش  لصي  نأ  لبقو   . ّةیلحملا بازحألا  تافالخ 
ةعبات بیج  ةرّایس  مھتفقوأ  ةراحلا  لخدم  ىلإ  ادْیَس 

. يركسعلا نمألل 
باوبألا نم  اوجرخ  نيذلا  رصانعلا  دحأ  رجمز  اوفقو .» »
مھقدانب تاھوف  رصانعلا  هجو   . ةأجف تحتف  يتلا  ةعبرألا 

. لیلق لبق  ّةيّرحلل  تضبن  يتلا  بولقلا  ىلإ 
جبنم ىلإ  اھدارفأ  قوس  متو  ةعومجملا  كلت  تلقتعا 
نيریثك نيرخآ  عم  مھبيذعتو  مھعم  قیقحتلا  متیل  ًّالوأ 
تالفح تللخت   . ةضفتنملا ايروس  ندم  يقاب  نم  مھلثم 
كرتب مھعانقإل  نمألا  يلوؤسم  نم  تالواحم  بيذعتلا 
يتأي بيذعت  ةلفح  ّلك  دعب  ّةینایبصلا .» تافرصتلا   » هذھ
متنأ بابش  اي  : » ةمعان ةجھلب  مھل  لوقیل  نمأ  طباض 
اعردو صمح  لھألو  مكل  ام  ؟  نيرخآللو مكل  امف  داركأ 

الف ءالؤھ  ّةیضق  نع  فلتخت  ّةیضق  مكل  متنأ  ؟  ةامحو
«. مھودلقت الو  مھتاراعش  اوّددرت 

لامكتسال بلح  ىلإ  نیموي  دعب  ةعومجملا  تلقن 
نجسلا ىلإ  بابشلا  قیس  كانھ  نم   . قیقحتلا
نیطشانلا نم  نیلقتعملاب  محدزا  يذلا  يزكرملا 

. تارھاظملا يف  نیكراشملاو 
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ّىت بيذ حـ ــ عتلاو ل  ــ كألا ة  ــ لق بب  ــ سب ْدْنََول  فع  ــ ض
مـع هحار  سـ ـق  لطأ ني  ـ حو  . عي ـ فر دو  عـ ـل  ثم تا  بـ
لا ـ طنبب تي  ـ بلا ـى  لإ دا  ـ عو رھ  ـ شأ ـة  ثالث ـد  عب ـه  قافر
، ةزخاو قرع  ةحئارو  ئرتھم  تري  ـ شیتو ـه  نم تل  ـ سني

هتلأس لب  بابلا  تحتف  يتلا  ْنَشْوَر  هفرعت  مل 
: ةبرغتسم

؟ ديرت اذامو  تنأ  نم  - 

: حرفب ْدْنََول  اھیلع  در 
. ْدْنََول انأ  ؟  ْنَشْوَر اي  ينیفرعت  ملأ  - 

. نجسلا نم  جرخ  ْدْنََول   . اااااامام - 

ّةیبھذلا اھُتليدج  تعمل   . ةعرسب راّدلا  تلخدو  تخرص 
ْدْنََول ىتفلا  َبلق  ُةداعسلا  ترمغ   . بآ سمش  جھو  يف 
تیبلا ءفدب  ُروعشلا  هجھبأ   . دھشملا كلذ  ببسب 

. بیطلا ّةيّرحلا  قاذمو 
* * *

اًروھش تناك   . لاونملا كلذ  ىلع  روھشلا  ترم 
اھیف تدادزا  ضفتنملا  بابشلا  ةكرح  نأ  ّالإ  ةھباشتم 
بابش كارح  مغانت  نم  ماظنلا  يشخ   . ةوقو اًمخز 
أدھت مل   . يروسلا يبرعلا  بابشلا  كارح  عم  داركألا 
لسرأ  . تاطلسلا تالواحم  نم  مغرلاب  ّةيدركلا  قطانملا 
مھءاقل بلطي  ّةيدركلا  بازحألا  ةداق  ءارو  درفلا  مكاحلا 
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. اوبھذي مل  مّھنكل 
اًحرج اوحتف  دق  هتقبس  يتلا  ةمظنألاو  ماظنلا  ناك 
دوعولا هعم  عفنت  دعت  مل  دركلا  ةركاذ  يف  اًقیمع 

. ةلوسعملا تاملكلاو 
نم زومت  رھش  نم  رشع  عساتلا  يف   ، رھشأ ةّدع  دعب 

. ينابوك يف  ماظنلل  رثأ  يأ  ةأجف  ىفتخا  ةیلّاتلا  ةنسلا 
اھعزتنا يتلا  هیبأو  مكاحلا  روص  ضعب  قارحإ  مت 

توص عمُسو   ، ّةینمألا زكارملا  ناردج  نم  بابشلا 
ضعب يف  تارّایسلا  تاراطإ  تقِرحُأو  ران  قالطإ 
رصانع نم  دحأ  لقتعُي  مل   ، دحأ لتقُي  مل   ، عراوشلا

رمأ يف  سّانلا  كش  ّىتح  ةسالسب  رمألا  َّرَم   . ةطلسلا
دیلاقم ملس  ماظنلا  نأ  مھضعب  معزو  ةنيدملا  ريرحت 
ينابوك نإ  اولاق  نيرخآ  نكل   . اًمیلست هئافلحل  ةطلسلا 

ّلك نیكرات  اوبرھ  ماظنلا  رصانع  نأو  لعفلاب  تررحت 
دعي مل   . ًالعف ةطلسلا  راثآ  تفتخا  دقل   . مھءارو ءيش 
داع الو  ّةیموكحلا  ينابملا  ىلع  فرفري  يروسلا  ملعلا 

قباسك سّانلا  نوفیخيو  عراوشلا  نوبوجي  نمألا  رصانع 
ّثبت تناك  يتلا  ّةینمألا  زكارملا  تحبصأو   ، مھدھع
. ّةيدركلا بازحألا  ضعبل  بتاكم  قباسلا  يف  بعرلا 
ةثالث اذ  اًمخض  اًملع  سّانلا  دھاش  يلّاتلا  مویلا  حابص 
ىنبم ةھجاو  ّللجي  رفصألاو  رضخألاو  رمحألا  يھ  ناولأ 

تطلتخاف  . بادتنالا نمز  نّویسنرفلا  هانب  يذلا  يارسلا 
فوخلاو ريرحّتلاب  حرفلا   . فوخلاب حرفلا  رعاشم  مھيدل 
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مھتملع اذكھ   . ّةيّرحلا نوفاخي  دركلا   . ریصملاو لآملا  نم 
ةركس ّلك  دعبو  داركألا  ّنأ  درسي  خيراتلاف   . براجتلا
ةثراكل اوضرعتي  نأ  ّدب  ال  ّةيّرحلا  ةرمخب  ةفیفخ 

. میلألا مھوحص  مھل  دیعتو  مھتركس  يھنت  ةلحفتسم 
. يلا ــ هألا بو  ــ لق ن  ــ ما ع ــ ّظنلا ن  ــ فو م ــ خلا ر  ــ سحنا
نأ را  ـ بكلا ـد  كأ  . ّهل ـ حم َّل  حـ ـر  بكأ اًفو  ــ خ ّن  ــ كل
ىو سي سـ ما لـ ـ ظنلا ءا  ـ فتخا ـب  قعأ يذ  ـ لا ءودھ  ـ لا
ةقبط ّالإ  وھ  ام   ، ةدقتم تار  ـ مج ـه  تحت ـي  فخُي ٍدا  ـ مر
يذلا ءودھلا  ّهنإو   ، اًقیمع ًءام  اھتحت  يفخت  نّبتلا  نم 

. ةداع ةديدشلا  فصاوعلا  قبسي 
ّنأ مھسلاجم  يف  اوّددرو  اوجھتبا  دقف  سّانلا  ماوع  اّمأ 

مكحیل ناوألا  نآ  هنأو  ةعجر  ریغ  ىلإ  ىلو  ثعبلا  نمز 
. مھسفنأب مھسفنأ  داركألا 
* * *

نم عساتلا  تفداص  يتلا  ةعمجلا  يف  ٌذاذر  ٌرطم  لطھ 
ىشم  . اًمعان ایفيرخ  اًرطم  ناك   . يناثلا نيرشت  رھش 

. دجسملا ىلإ  هیبأ  ةقفرب  ةفیّطللا  هتارطق  تحت  ْدْنََول 
: هتقفارمل اًریثك  هیلع  هوبأ  حلأ 

ءادأ كنكمي  الأ  ؟  دلو اي  نیملسملا  لسن  نم  تسلأ  - 
؟ ةرھاظملا ىلإ  باھّذلا  ّمث   ، ةّالصلا

، ةّالصلا ىلإ  هقفار   . ّةرملا هذھ  هیبأ  ةملك  ْدْنََول  رسكي  مل 
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نم جرخ  ّىتح  ةیناثلا  ةمیلستلا  ملس  نإ  ام  ّهنكل 
ضعب عم  هّجتاو  هیتفافخ  لعتنا   ، ةعرسب دجسملا 

. ةنيدملا زكرم  ىلإ  ةراحلا  نم  هئاقدصأ 
بابشلا نم  تائملا  عمتجا  اًرھظ  ةدحاولا  ةعاّسلا  دنع 

سيربسكإلا ةحاس  ىلإ  كانھ  نم  اوھّجوتیل  مھتداعك 
تالوو ْدْنََول  قفتا   . يدازآ ةحاس  ىمست  تتاب  يتلا 

: امھیسفنب ةرھاظملا  ادوقي  نأ  ىلع  يسح 
كءارو ریھامجلا  ّددرتلو  ّلوألا  فاتھلا  ْدْنََول  اي  تنأ  قلطأ  - 

. انأ أدبأس  ّمث  مھیف  سامحلا  ّبدي  ّىتح 
؟ ّةيوس فتھن  اذاملو ال  - 

ّىتح اذكھو   ، رخآ راعشب  تنأ  ّمث  راعشب  فتھأ  انأ  ال.  - 
. يدازآ ةحاس  ىلإ  لصن 

. دغلا ّىتح  ةرھاظملا  يھنن  نل  اذكھ  لجر ! اي  - 

ةدایق ةقيرط  لوح  ریصق  فالخ  دعب  ناقيدصلا  قّفتا 
افتھيو يبابشلا  دشحلا  امّدقتي  نأ  ىلع  ةرھاظملا 

. دحاو توصب 
هوجوب ةديدجلا  ةطلسلا  يّديؤم  نم  بابش  رھظ  ةأجف 
ىلع قيرطلا  اوعطقو  مھيديأ  يف  ّيصعلاو  ةمثلم 
بابشلا نعذي  مل   . ّقرفتلا مھنم  نیبلاط  نيرھمجتملا 

نأ ىلإ  فاتھلا  يف  ْدْنََولو  ْتَالَو  رمتسا   . نیّمثلملا رماوأل 
مسقنا اھنیح   ، بابّشلا برضب  اوؤدبو  نوّمثلملا  مجاھ 
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قوس ىلإ  هّجتا  ٌقيرف   ، قرف ةعبرأ  ىلإ  نورھاظتملا 
ّىتح رانیب  دشرم  ةباوب  نم  ّدتمي  عراش  وھو   ، للتلا
رخآو  ، وكِبَع ةراح  ىلإ  هّجتا  ٌقيرفو   ، يعارزلا فرصملا 
اداق دقف  تالوو  ْدْنََول  اّمأ   . جاركلا ىلإ  هلیبس  ذّختا 

. يدازآ ةحاس  ىلإ  اھب  اھّجتاو  ةعبارلا  ةعومجملا 
مھوقحال لب   ، مھنأشو مھوكرتي  مل  نیّمثلملا  ّنكل 

اًضيأ بابشلا  در  ّىتح  نوبرضيو  نومتشي  مھو 
. مھومواقو

ينابوك اھیف  دھشت  يتلا  ىلوألا  ّةرملا  تناك  كلت 
يردي ال  مّثلم  قيرف   . داركألا نّابشلا  نیب  اًفینع  اًراجش 
ةطلسلا رصاني  ّهنكل   ، هرصانع ىتأ  نيأ  نم  دحأ 
دعاوسلا يراع  هجولا  ُفوشكم  ٍناث  قيرفو   . ةديدجلا

تاراعش عفري  تاضبقلا  دودشم  رّدصلا  رارزأ  كوكفم 
. ّةيّرحلا

. صاّصرلا علعل  ةأجف 
شياسآ ةاّمسملا  ةديدجلا  ةطلسلا  نمأ  رصانع  ناك 

كئلوأ ىلع  صاّصرلا  نوقلطي  لزانملا  حطسأ  قوف 
. عراشلا يف  بابشلا 

. ْدْنََول اي  رادجلا  فلخ  ئبتخا  - 

نيذلا بابشلا  ىلإ  رظنا  تالو ! اي  ٌناردج  تیقب  لھو  - 
! ىحرج اوطقس 
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مھنإ  . اًحازم سیل  اذھ  انلتق ! نوفدھتسي  مھنإ  ؟  اذھ ام  - 
! لفسألا ىلإ  قدانبلا  هاوفأ   . انھاجت نوبوصي 

: تالو خرص  ّىتح  ناتیناث  ضمت  مل 
. ةصاصر ينتباصأ  دقل   . يبأ اي  خآ   . يّمأ اي  خآ  - 

تالو طقس   . ىرخأ تاصاصر  هتباصأ   ، ةخرصلا كلت  عم 
ناك يتلا  ةيارلا  هبناجب  تطقسو  عراشلا  تلفسإ  ىلع 

. لیلق لبق  اھلمحي 
هرھظ ىلع  هلمحي  نأ  ْدْنََول  لواحو  هلوح  هقافر  عمتجا 

: هرھن اًباش  نكل  هفعسيو 
ةنمآ ةھج  ىلإ  هبحسنل   . هلمح زوجي  الو  حيرج  تالو  - 

. لضفأ
تلفسإ ىلع  حيرجلا  نطولا  اّورج   ، ضرألا ىلع  هّورج 
تقرشأ  . ناردجلا دحأ  بناجب  هوددم  ّىتح  عراشلا 
معاربلا ىلع  هدي  نم  اھكرتي  مل  يتلا  ةيارلا  سمش 
ىحرج ناك   . ضغلا هدسج  يف  تحتفت  يتلا  رمحلا 
نینألاو ّيدركلاب  ّيدركلا  مدطصا   . نوھوأتي نورخآ 

. هیخأب شیطلاو  بضغلاب  بضغلاو  ملألاب  ملألاو  نینألاب 
ـى لإ ل  ــ جع ى  ــ لع ىحر  ــ جلا فاع  ــ سإ م  ــ ت
ـن مع تا  ـ ضرمملاو ءا  ـ بطألا لأس  . ىف ـ شملا
، مد ـ لا ـر  مز عـن  اولأ  سـ  ، مد ـ لاب عر  ـ بتلا ـه  ناكمإب
َِمل  . مد ـ لا كف  سـ يذ  ـ لا عـن  اولأ  ـ سي لـم  ـم  ّهنكل
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؟ نم لجألو  هكفس 
نیح أدبت  ةلئسألا   . ءامدلا فزنت  نیح  ةلئسألل  لاجم  ال 

. ةبوجألا عفنت  اھنیحو ال   ، فيزنلا فقوتيو  ءامدلا  دربت 
اّھنكل  . يفارُخ عرز  لثم  ةلئسألا  تبنت  ءودھلا  معي  نیح 
رعشت ذإ   ، ةروعذم بنارألاك  برھت  بورحلا  بشنت  نیح 
ةریھظلا كلت  يف  اوفعسأ  امدنع  امأ   . نيدایصلا مودقب 
ّةيدودحلا ةباوبلا  نم  بيرقلا  ىفشملا  ىلإ  ىحرجلا 

ةرسألا فشارش  ىلع  ءارمح  اًعقب  ةلئسألا  ترھظ  دقف 
. عراشلا تلفسإو 

اًریبكو لیّحرلا  لثم  اًملؤم   ، اًقیمع تالو  ىتفلا  حرج  ناك 
.[

7] نطو مجحب 
هحارج نكل  هوفعسي  نأ  ىفشملا  يف  ءابطألا  لواح 

، كرحتي تالو  نكي  مل   . ءربلا ىلع  ّةیصع  ةقیمع  تناك 
ىون نم  ةعونصملا  ةدالقلا  تناك   ، هینیع حتفي  نكي  مل 
هحارجو ناتضمغم  هانیع   . ةتماص هقنع  يف  نوتيزلا 

. فزنت
فیك نوبضاغلا  تالو  ءاقدصأ  فرعي  مل  جراخلا  يف 

. زجعو تمص  يف  يكبي  هدلاو  ناك  نوّفرصتي !
هحارج  ، هذاقنإ عیطتسن  ال  نحن   ، ایكرت ىلإ  هوفعسأ  - 

. ةریطخ
. ءابطألا لاق 
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؟ ةریطخ هحارج  تسیل  نطو  دجويأ 
دعب يدھیل  ایكرت  يف  باتنع  ىلإ  لجع  ىلع  هوفعسأ 

. ایندلا هذھ  ىلإ  ةریخألا  هسافنأ  تاعاس 
ةعبسلا وذ  ىتفلا  تام   . تالو تام   ، لّیللا فصتنم  يف 
دھشتسا  . ةیشتنم تاصاصرب  اًدیھش  اًعیبر  رشع 
تارھاظملا لوحيو  بابشلا  ةنوقيأ  ناك  يذلا  ىتفلا 

لمحي وھو   ، ّةيروث تالفح  ىلإ  ةدوھعملا  همد  ةفخب 
يتلا ىرخألا  دیلاب  ًانوفوركیم  لمحيو  دیب  ةنولملا  هتيار 

. رمحأ ٌدلج  اھمازح  وكياس  ةعاس  اھمصعمب  طیحت 
. فصقنا ٍناحير  دوع  - 

. هئازع سلجم  نرضح  يتاوللا  ةوسنلا  تلاق 
نكل  . اھتدعاق فوخلا  تناك : امنيأ  يھ  يھ  ةطلسلا  - 

! عمقلا مأ  فوخلا  كلذ  ردصم  نوناقلا  لھ  وھ  قرفلا 
، ثراوكلا هذھ  نآلا  مكل  درسي  يذلا  يئاورلا  نَّود  اذكھ 

نامثج اوعیش  نیح  كوبسیفلا  ىلع  هتحفص  يف 
ةرشع دعبت  يّتلا  بجاح  لت  هتيرق  ىلإ  تالو  ىتفلا 

. ينابوك نم  ّيقرشلا  بونجلا  ىلإ  تارتمولیك 
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نافوطلا نم  برھلا 
شر دعب  ةریطخلا  هحارجب  ْتَالَو  ةباصإ  ءاسم 
ملسم جاحلا  داع   ، ّيحلا صاّصرلاب  نيرھاظتملا 
ةرھاظملا رابخأ  عمس  دق  ناكو  بلح  نم  رجاھملا 

فیك فرعي  مل   . ْدْنََول هدلو  ىلع  اًفوخ  هبلق  قفخف 
نیب سیل  هنبا  ّنأ  ينابوكب  هلاّصتا  دعب  فرع   . ّفرصتي
اذھ ّنأ  ّدب  ال  : » لاقو اًریثك  ّدتحا  كلذ  عم  ّهنكل  نیباصملا 

«. اّم اًموي  انراد  باب  ىلإ  ءالبلاب  يتأیس  قمحألا 
: ىدان تیبلا  ىلإ  هلوصو  روف 

. ْدْنََول مؤشلا  اّھيأ   . ْدْنََول اي  ْدْنََول ! - 

: ِْهناخ هتجوز  ّتدر 
؟ كب ام  ؟  ریخ  . لخاّدلا يف  ْدْنََول  - 

لتقم ببسب  بضاغلا  ْدْنََول  جرخ  ةظحللا  هذھ  يف 
: لأسو هقيدص 
؟ يبأ اي  ریخ  - 

يف تنك  دیكأ  ؟  ریخلا اذھ  يتأیس  نيأ  نمو  ؟  ریخ - 
! ةرھاظملا

ىلإ اًمئاد  بھذأ  انأ  ؟  يبأ اي  كلذ  يف  بیعلا  امو  - 
. تارھاظملا
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لقأ ملأ  ؟  هاھ لقعتس  ىتم  لاغبلا  نبا  شحجلا  اّھيأ  - 
؟ مھفتأ  . ناااارین هذھ  ؟  رومألا هذھ  نع  دعتبا  ّةرم  فلأ  كل 
حازم . ال  انقرحتو كقرحتسف  اًریثك  اھنم  تبرتقا  ول   . نارین

. دلو اي  رانلا  عم 
: ةعادوب لاقو  هتجھل  نم  فّفخ  مث 

نیح ؟  ّينم لان  يذلا  بّعرلا  فرعتأ   . كابأ عطأ  ينب  اي  - 
فرعأ مل  ةرھاظملا  ىلع  رّانلا  اوقلطأ  مّھنأ  تعمس 

. تیبلا ىلإ  دوعأس  فیك 
. ةحّیبش مّھنكل  داركأ  مّھنإ   . يبأ اي  ةحّیبش  ءالؤھ  - 

؟ نونجم تنأأ   . نونوكي نم  اونوكیل  ؟  كلغش اذھ  لھو  - 
. رامحلا اّھيأ  يھجو  نع  برغُا 

خبطملا ىلإ  هجّتي  وھو  لمج  عضبب  مھمھ   . ْدْنََول دعتبا 
. بيرقلا

ندنديو ّةیقیسوملا  هتلآ  اًنضتحم  ركسي  ناراب  ناك  كانھ 
: لاقو راث  ْدْنََول  هاخأ  حمل  نیح   . ام اًنحل 

. كولعص اي  كءارو  بابلا  قلغأ  - 

نم اًبضاغ  ابابلا  داع  دقل   . كتوص عفرت  . ال  ششششھ - 
. بلح

قرعلا سأك  عفر  ّمث  اًبناج  ّةیقیسوملا  هتلآ  ناراب  عضو 
: لاقو هافخأو  همامأ  نم 
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دقل ؟  هتقو اذھأ   . صوّصللا لثم  دوعي  يجحلا  اذھ  - 
. نطلسأ نأ  ىلع  تكشوأ 

قرعلا نم  ةعرج  فشتراو  ةیناث  سأكلا  ىلإ  هدي  ّدم 
: ًالئاق

كءارو بابلا  قلغأ   . نطلسأ نأ  ديرأ  يخأ  اي  جرخُا  - 
. نسوس يتبیبح  عم  ّملكتأو  نطلسأس   . رّونلا ئفطأو 
جرخو رّونلا  أفطأ   . لوطتس هیخأ  ةرھس  ّنأ  ْدْنََول  فرع 

. تمصب
ّكنإ هیخأل : ْدْنََول  لوقي   ، نارجاشتي ناوخألا  ناك  ام  اًریثك 
نيأ نم  فرعتالو   ، اًدبأ ةقطنملا  يف  ثدحي  امب  أبعت  ال 
: ّةرم ّلك  اھّرركي  ةدحاو  ةلمجب  ناراب  ّدریف   . حيرلا بھت 
رومألا هذھ  ّلك  نم  رثكأ  يسأر  ألمت  قرعلا  سأك  »

«. تءاش ةھج  ّيأ  نم  حيّرلا  بھتلو 
: ناراب هادان   ، جرخیل بابلا  ْدْنََول  حتف  نیحو 

. لاعت لاعت  - 

؟ اًریخ معن ! - 

نم رتو  ىلع  هماھبإب  ناراب  برضف  اًّمربتم  ْدْنََول  ّدر 
: لاقو ةديدم  ةمغن  اًردصم  ةملغابلا 

. كلكآ نل   . فخت الو  لخدُا   . لاعت - 

؟ رمألا ام  لق   . تلخد دق  اھ   . ّبیط - 
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كوبسیفلا ىلإ  بھذت  نأ  لبق  نیتملك  كل  لوقأ  نأ  ديرأ  - 
. لمعلا نع  نیلطاعلا  ةياوھ  سرامتو 

. اًضيأ تاملك  ثالث  لق  تئش  نإ  - 

عرزاو تافاخ  ــ سلا هذ  ــ ه كر  ــ تاو ي  ــ نعطأ - 
ينا ــ بوك ي  ــ ف سّان  ــ لا ّةي  ــ قب ل  ــ ثم شي  ــ شحلا

هم ــ سوم ينّقد  ــ . ص ءي ــ ّل ش ــ ن ك ــ ح م ــ برأ وھ  ــ ف
نير ــ خآلا ـل  ثم . خـذ  رھ ـ شأ ـة  سمخ ىو  لو سـ ـ طي ال 
ضي ــ بألا نّیل  ــ فلا ن  ــ م را  ــ ضخ قيدان  ــ ص ةع  ــ ضب
بارتلا ــ ب ا  ــ هألماو خ  ــ بطملا اذ  ــ ه حط  ــ س ى  ــ لإ

د ــ حأ ك  ــ لقتعي ن  ــ ل  . اًشي ــ شح اھ  ــ عرزاو ر  ــ محألا
يّتلا ةنیّعللا  ةسایّسلا  مـن  ـل  ضفأ اذ  . هـ فر ــ عت ا  ــ مك

. اھثور يف  ضوخت 
تالو ّمھ  لمحأ  يّننأ  ىرت  الأ  ؟  يب اًقئال  كلذ  ىرت  لھو  - 
انأو ّينم  رخست  نأ  يغبني  لھ  ؟  اًملاس هعوجر  بّقرتأو 
! اًفرص اھتبرش  دیكأ  ؟  تبرش اًسأك  مك  يل  لق  ؟  نيزح

. جرخو ّةیبصعب  ْدْنََول  ّدر 

* * *

ةرھاظملا الت  يّذلا  تبسلا  موي  يأ   ، يلّاتلا مویلا  يف 
يف هتافوب  ربخلا  لصو   ، هقافرو تالو  اھیف  بیصأ  يتلا 

: ىفشملا
. تالو دھشتسا  - 
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ىدترا كوبسیفلا  تاحفص  ىلع  ربخلا  ْدْنََول  أرق  نیح 
ءادن ىلع  ّدري  نأ  نود  ةفصاعلاك  جرخو  لجع  ىلع  هبایث 

: هّمأ
. بئاصملا انل  بلجتس   . ينب اي  دع   . ْدْنََول اي  دع  - 

لزنم دنع  اودشتحاو  نیبضاغ  نابّشلا  نم  فالآلا  جرخ 
ةروثلا ملعو  ّةيدركلا  مالعألا  نیعفار  يسح  تالو 

: ردھت مھرجانحو  ّةيروسلا 

.[
8] ةحیبش ّةیجوبآلا   . ةحیبش ّةیجوبآلا  - 

: اوحاصف تاراعّشلا  رایع  نم  بابشلا  ضعب  داز 

.[
طاقسإ ب ك ك[9 ديري  بعشلا  - 

لب ينابوك  رداغي  مل  ماّظنلا  ّنأ  نم  نیقي  ىلع  اوناك 
. باجح ءارو  نم  اھیف  مكحي  يقبو  اًعانق  عضو 

. قباسلا ءارخلا  كلذ  وھف  ّّبللا  اّمأ  ّةيدرُك  ةرشقلا  - 

. هبناجب نيرھاظتملا  دحأل  ادتحم  ْدْنََول  لاق 
سّانلا جاومأ  نم  مویلا  كلذ  ةديدجلا  ةطلّسلا  تفاخ 

لھ لعفت ! اذام  تراتحا   . عراوّشلا ىلإ  تّقفدت  يّتلا 
نوغرفي سّانلا  كرتت  مأ  بضغلا  راوأ  ديزتف  عومجلا  عمقت 
عراوّشلا يف  ریسملاو  تافاتھلا  ربع  مھبضغ  تانحش 

؟ ّةقزألاو
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نم اًديزم  ينعي  مّدلا  نم  اًديزم  ّنأ  تفرع   ، اًریخأ
. تّمصلا رادجب  تذالف  نایلغلاو  بارطضالا 

ّددر  . ةب ــ ضاغلا عو  ــ مجلا ني  ــ ب ه  ــ سفن ْدْنََول  ى  ــ قلأ
ـه. ترجنح ّقزم  ـ تت تدا  كـ ّىت  حـ تارا  ـ عّشلا مھ  ــ عم
اًد ـ يعب ـه  قیفر ـش  عن ـِة  لمح ـَد  حأ ـع  فد ّىت  حـ ّمد  ـ قت
اولخد ّىتح  شعّنلاب  نيرخآلا  مـع  را  ـ سو ّهل  ـ حم َّل  ـ حو

. لیتقلا ىتفلا  لزنم 
نم ظیغلا  هشھن   . ریجّفتلل ةزھاج  ةلبنق  هبلق  راص 
ىلع ىقلُم  حلم  لثم  هحور  اياظش  ترجفنا   . لخادلا

. روجسم حیفص 

. مقتنأ نأ  ّدب   -ال 

. هسفنل لاق 
حنج تحت  شعّنلاب  عومجلا  تراس  ةعاس  يلاوح  دعب 

. لیتقلا ةيرق  ّىتح  بیھم  بكوم  يف  مالظلا 
ةديدجلا ةطلّسلا  تّتبثو  اًنطو  ةلّیللا  كلت  يف  اونفد 

. مد نم  ریماسمب  اھمكح  يسرك 
حئاور تحاف   . مداقلا قيرحلا  ةحئار  نوریثكلا  ّمش 

. راجفنالا كشو  ىلع  ناكربلا  ّنأ  سّانلا  فرع   . بارخلا
اولمحي نأ  اّمإ  اھل : عبار  ال  ةثالث  تارایخ  مامأ  اوتابو 
تّمصلا اوراتخي  وأ  مھتدلج  ينب  اولتقيو  حالّسلا 

ضرأ هللا ىلإ  مھب  تقاض  يتلا  دالبلا  اورداغي  وأ  عونخلاو 
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. ةعساولا
ّهنكل  . حالسلا لمح  اوديري  مل  نيّذلا  نم  اًدحاو  ْدْنََول  ناك 
ّهنس رغص  نم  مغرلابو   . اًضيأ اًتماص  ىقبي  نأ  أشي  مل 
ىلإ ّبرستت  ةمّلظلا  ّنأ  فرع   . قئارحلا ةحئار  ّمش  دقف 
. ءام سأك  يف  عقت  ذإ   ، ربح ةطقن  لثم  داركألا  قطانم 

. يبأ اي  رداغأس  - 

فقي وھو   ، ماعلا كلذ  فیص  نم  حابص  تاذ  هیبأل  لاق 
. ّيقیقح لجر  لثم  همامأ 

نم عمس  نیحو   . قوسلا ىلإ  باھذلل  ّدعتسي  هوبأ  ناك 
ٌقیشر باش  اًّدیج : هیف  نّعمت  مالكلا  اذھ  ىتفلا  هنبا 
نیكاربو ةضیھج  لامآ  هینیع  يفو   ، نیبراشلا تبان 
طاّشنلا نم  ناماع  هلعج   . نارّوثلا ىلع  كشوت 
ملسم جاحلا  ركش   . هرمع نم  ربكأ  ودبي  تارھاظملاو 

ْدْنََول لأس  ّهنكل   ، ةداعس ةجوم  هترمغو  هبلق  يف  ّهبر 
: ةنيزح ةربنب 

؟ يدلو اي  رداغتس  نيأ  ىلإو  - 

. ايروس رداغأس  - 

؟ ىرج اذام  ؟  ينب اي  اذاملو  - 

لجر ةلماعم  هلماعي  هدلاو  نأ  ىلوألا  ّةرملل  ْدْنََول  رعش 
ّةیصخشو رياغم  ّركف  هل  ًاناسنإ  هربتعي  راص   . لجرل

ةقثب َّدر  كلذل   . ةلوّفطلا ةلحرم  زاتجا  لجر  ّهنإ   . ةلقتسم
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: ةریبك
ال  . موي دعب  اًموي  انب  قیضت  ضرألا  ّنأ  يبأ  اي  ىرت  ّكنإ  - 
رّانلا نوقلطي  مّھنإ   . ةرھاظمب مایقلا  ىلع  ّىتح  ردقن 

، ايرولاكبلا يف  تحجن  دقل   . نكمأ نإ  اننولتقي  لب  انیلع 
داكأو بلح  ةعماج  يف  لّجسأ  نأ  ردقأ  مل  يّننكلو 

. ءالؤھ عم  ةّحلسم  ةھجاوم  ديرن  ال   . يلبقتسم رسخأ 
نوديري ال  مّھنأ  مھتّجح   . دالبلا نورداغي  بابّشلا 

: يقافر مظعم  ّركفي  اذكھ   . مھتھجاوم الو  مھل  مامضنالا 
. لولحلا لضفأ  ةرجھلا 

اديري مل   . دلبلا هترداغم  ةرورضب  هادلاو  عنتقا  ّدرو  ٍ ذخأ  دعب 
اكردأ  . حالسلا عفرت  ةھج  ّيأ  ىلإ  مامضنالا  امھنبال 
هصقر تاقلح  دقعي  أدب  توملا  ّنأ  ّةوبألاو  ةمومألا  ّسحب 
زاتجا ّىتح  رھش  ّرمي  مل   . ةموؤشملا ضرألا  كلت  يف 
لامش ةعقاولا  َْكناَمْتَع  ةيرق  ةھج  نم  دودحلا  ْدْنََول 
هقافر نم  ةعضب  عم  رداغ  كانھ  نمو   . ديدحلا ّةكسلا 

. ناتسدرك میلقإ  بوص 
عم اًضيأ  ملسم  جاحلا  رھس   . ةلّیللا كلت  هّمأ  منت  مل 

دودحلا نم  هِمَح  امھدلو  داع  رجفلا  غوزب  عمو   . هتجوز
. ربخلل نیفّھلتملا  هيدلاو  اًرّشبم 

. مالسب دودحلا  ْدْنََول  زاتجا  - 

* * *
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، ديدحلا ّةكس  نم  ىرخألا  ةھجلا  ىلإ  ْدْنََول  لصو  نإ  ام 
هّجوت كانھ  نمو   ، جورس ةدلب  ىلإ  اًروف  اھرداغ  ّىتح 
ایكرتو قارعلا  نیب  ّةيدودحلا  لیلخلا  میھاربإ  ةبّاوب  بوص 

. اًبيرھت وخاز  ةنيدم  ىلإ  اھزاتجیل 
ّةیلك يف  هتسارد  لمكي  نأ  دارأ   ، ناتسدرك میلقإ  يف 
مل  . بلح ةعماج  يف  اھلمكي  ملو  اھأدب  يّتلا  قوقحلا 
نأ ىلإ  هلبقت  نأ  میلقإلا  تاعماج  نم  ةعماج  ّيأ  أشت 
لا ــ جم ي  ــ ف ل  ــ معلا ّنإ  ه  ــ فراعم د  ــ حأ هل  لاق 
ةزف ـ ّلتلا تاو  ـ نق ّنإو  اًیلا  ــ ح د  ــ ئاّسلا و  ــ ه مال  ــ عإلا

. جمار ـ بلا ّيد  ـ عمو نیل  ـ سارملا ـى  لإ ةّسا  مـ ـة  جاحب
يف لوخّدلا  وأ  مال  ـ عإلا ـة  ساردب ـل  ّجرلا ـك  لذ هح  ـ صن

. ّةصاخ لمع  تاشرو 
حبصأ رھشأ  ةعضب  سردیل  اًیناملأ  اًدھعم  لخد  لیبرأ  يف 

، ناتسدرك میلقإ  تایئاضف  نم  ّةیئاضفل  ًالسارم  اھدعب 
، ًالتاقم حبصي  نأ  هفدھ  ناك   . هتاحومط ِّبلي  مل  كلذ  ّنكل 
، خرصي  ، تاراعّشلا اھیف  يقلي   ، تارھاظملا ّمظني   ، اًرئاث

. مھنم برھي  ّمث  يراعلا  هردصب  ةطرّشلا  هجاوي 
، راجفنالا كشو  ىلع  نیكاربب  ئلتمم  هبلق   ، روفي همد 

. ْدْنََول ناك  اذكھ 
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ةنذئملا بیحن 
ّهنإ  . حو ـ ضوب هعم  ـ سأ  . جرا ـ خلا اًجي فـي  ــ شن عم  ــ سأ
تّوص ـ لا تاّرب  ـ كم مـن   . ةنذ ـ ئملا ةھ  جـ مـن  مدا  قـ
حاورألا  . ديد جـ مـن  ةر  ـ بقملا حو  ـ لت ـى.  لعألا فـي 

كانھ باّرتلا  تحت  تي  ـ قب ـي  ّتلا ـة  سّدقملا ءار  ـ ضخلا
، يخأ  ، يبأ  . ينيدانت موّؤرلا  يّمأ   . ينيدانت تاونسل 

مھتدقر يف  كانھ  مّھلك  يناریجو  يتّدجو  يّدج   ، يّمع
. ةئداھلا ّةيدبألا 

ّبھت ةلیلع  ماسنأ  اّھنأ  ول  امك  مھحاورأ  تاوصأ  عمسأ 
كلت ىلع  ملسأو  ةربقملا  روزأ  لھ   . ّددرتأ  . راحسألا يف 

ينبذجي بعرملا  جیشنلا  ةنذئملا ! ءادن  ّيبلأ  مأ  حاورألا 
تاّربكملا نم  مداقلا  جیشنلا  توص   . سیطانغم لثم 

يف ّدلوي  ةھج  ىلإ  اھنم  دحاو  ّلك  هجّتي  يّتلا  ةعبرألا 
. لوضفلاو فوخلا  نم  جيزم  وھ  اًبيرغ  اًروعش  يتاذ 
. ةنذئملا بیحن  عمسأ  ثیح  ىلإ  روعّشلا  كلذ  ينعفدي 

ىلوألا ةجردلا  ىلع  يمدق  عضأ   . ّيتنمسإ ٌجرد  ةمث 
يجورخ دعب  ينُب  يّذلا  ناويإلا  حطس  ىلإ  لصأ   . دعصأو
اھلّمأتأ  . اًضيأ دھعلا  ةثيدح  ةریغص  ّةبق  كانھ   . ينابوك نم 
جیشنلا دادزي   . دجسملا حطس  ىلإ  لقتنأ  ّمث  ًالیلق 

. اًحوضو
يف جورُس  لھس  ثیح  يلوح  رظنأ  ّولعلا  كلذ  نم 
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تّوتلا راجشأ  ديدحلا  ّةكس  دنع  ىرأ   . لامشلا
دودح كانھ   . يحور لثم  ةيراع  روحلاو  فاصفصلاو 

. توملا
ٍتاعيو ــ س قرت  ــ سن  ، اناب ــ ص ةياد  ــ ب ي  ــ ف  ، ّان ــ ك

ّةك سـ ـى  لإ يتأ  ـ نل ـا  نتویبو ـا  نلھأ ن  ــ ع اًد  ــ يعب
ـن كي لـم  يرّول  ـ لاو  . تا ـ يرّوللا دھا  ـ شنو را  ـ طقلا
ّةك سـ ـى  لع ـر  يّسلل ـة  ّصصخم ـة  برع ىو  سـ
هل ّضرعتت  دق  امم  كانھ  وأ  انھ  تاحیلصتب  مایقلل  ديدحلا 
رخآلا ءزجلا  نع  انلصفت  دودح  يھ  يّتلا  ديدحلا  ّةكس 

الو روباب » ناطیش   » تابرعلا كلت  يّمسن  ّانك   . حّورلا نم 
نيدوجوملا دحأ  عمسن  نیح  جھتبن  ّانك  مكو  اذامل ! يردأ 

. ّةيدركلا ّملكتي  ةبرعلا  يف 
راطقلا ربعیف  ّةكسلا  ىلع  ّةیندعملا  تالمعلا  عضن  انك 
اًمجح ربكأ  حبصت  تالمعلا   . ةنیجع لثم  اھّققريو  اھقوف 

. ىحمُت شوقنلا  نكل 
بّاكر ّةير لـ ـ طلا ةري  ـ غّصلا انّفكأ  حو بـ ـ لن ا  ــ نك ًانا  ــ يحأ

ـا نل ّحولي  فـ  . بر ـ غلا وأ  قرّش  ـ لا مـن  مدا  قـ را  ـ طق
نوعیطت ـ سي ال  ـم  ّهنأ فر  ـ عن ّان  كـ  . مھرود بـ بّاكر  ـ لا
عیطتسن ال  اّننأ  املثم  اًمامت  فر  ـ طلا اذ  هـ فـي  لوزن  ـ لا

. ةنیعللا ّةكسلا  كلت  زواجت 
: تارا ـ طقلا مـن  بار  ـ تقالا مـن  اًري  ـ ثك را  ــ بكلا انّرذ  ــ ح
ما ـ غلألا رجفنت  سـ  ، ّرا ـ حلا ءا  ـ ملا مكي  ـ لع نوبكسي  سـ
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مكمدصت سـ  . كر ـ تلا ركا  ـ سعلا مكصنتقي  سـ ـم،  كب
. اھتالجع تحت  ةّشھلا  مكماظع  قح  ـ سنتو تارا  ـ طقلا

. انھاوفأ اھتفّقلت  بیلح  ةرطق  ّلوأ  عم  فوخلا  انعضر 
. ضماغلا جیّشنلا  كلذ  ينبعري   . اًضيأ نآلا  فاخأ  انأ  اھو 
يف  . اھارأ ال  ؟  یناک ێرگ  نيأ   . قرّشلا بوص  رظنأ 
بناجب قرشلا  يف  عقت  ةریغص  ّةلت  ةّمث  تناك  يضاملا 
تايانب لكایھ  ةّمث   . یناک ێرگ  اھیّمسن  بذع  ءام  عبن 

. اھتيؤر ّينع  عنمت  قباوط  ةّدع  نم 
ّىت ــ ح ّةل  ــ تلا ك  ــ لت دع  ــ صن ّان  ــ ك ا  ــ نتلوفط ي  ــ ف

ـل بج ـى  لعأ ـا  ّهنظن ّان  ــ ك  . اھ ــ تّمق ى  ــ لإ ل  ــ صن
ـا نلوح ءي  شـ كـّل  ىر  نـ ّان  كـ كا  ـ نھ  . ملا ـ علا فـي 
بنا ـ جلا فـي  َْكنا  ـ مْتَع ـة  يرق ـر : صبلا ّد  مـ ـى  لع
ىلع جلثلاب  ةللكملا  سوروط  لابج   ، جورس  ، ّيكّرتلا
ةراح  ، خلسملا  ، داشر جاحلا  نیتاسب   ، ماعلا رادم 

ءایمابلاو رایخلاو  ءاثقلا  لوقح   ، روُنَتْشِم ةبضھ   ، ادْیَس
نوفزيزلا  ، توتلا  ، شمشملا راجشأ   ، صمحلاو سخلاو 

هجّتي ةیقاس  حبصي  يّذلا  قارقرلا  يفّاصلا  عّبنلا  كلذو 
منغلا فوص  نلسغي  يتاوللا  ءاّسنلا   ، بونجلا بوص 
نازوب نیتاسب  يف  زوجلا  راجشأ   ، ةیقاسلا يبناج  ىلع 
يف ىرقلا   ، َةلَتْكِم ةيرق  نم  اًبيرق  ّةینامورلا  ةانقلا   ، كیب
كلذ يف  ةدتمملا  حمقلا  لوقح   ، قرشلاو بونجلا 
يتلا هایملا  تاّخضم   ، نطقلا لوقح   ، حیسفلا لھسلا 
ىلع  . ّةیعارزلا يضارألا  نم  تاراتكھلا  فالآ  يقست 
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، ًالمتكم اًردب   ، ةحیسف ةیفاص  ءامس  ىرن  ّانك  ّلتلا  ةّمق 
. ءاسملا ةمجن   ، ةعطاس اًسمش 

رافسأ أرقن  راغصلا : ملاعلا  كولم  ّانك  ّةّلتلا  كلت  ىلع 
ءيش ّلك  ىرن  ّانك  كانھ   . ةداعّسلا راطمأب  ملحنو  میغلا 
نكي ملو   ، بیغلا ةءارق  نع  انزجع  اّننكل  اننیعأب  هؤرقنو 

. ةنيدملا هذھ  لبقتسمب  ّأبنتن  نأ  انرودقمب 
؟ اًدغ رطمي  اذام  دحأ  فرعي  ٌمیغ ال  ّالإ  بیغلا  لھو 

رطخي ةلتلا  ةھج  ىلإ  ونرأ  دجسملا  حطس  ىلع  انأو 
: لاؤسلا اذھ  يلاب  ىلع 

اودعص نیح  هارن  ّانك  ام  شعاد  وّحلسم  ىأر  لھ  ىرت 
؟! اھقوف مھتيار  اوعرزو  اھحطس 

بو ـ نجلا مـن  ةد  ـ لبلا ـش  عاد وّحل  ــ سم مجا  ــ ه ني  ــ ح
تّایئا ـ ضفلا تاشا  شـ ـى  لع تدھا  ـ شو  ، قر ـ شلاو

ـة عقاولا ّةل  ـ تلا ةّم  ـى قـ لع ـق  فخت ءادوّس  ـ لا ـة  يارلا
. دوسأ ناخد  يقامعأ  ـى  لإ ـذ  فن  ، ةد ـ لبلا قر  شـ

تاحفص ىلع  ضعبل  انضعب  بتك   ،« ّةلتلا تحار  »
سیباوك تدھاش   . ةديدع يلایل  تقرأ   . كوبسیفلا

نارین ريدھ  عقو  ىلع  دوس  تايار  اھیف  قفخت  ةبعرم 
. ّةیناطیش

اًئیش ىرأ  ال   . اًئیش ىرأ  الف  برغلا  ةھج  ىلإ  نآلا  رظنأ 
، يتّمع تیب   ، يتخأ نبا   ، يّمع ءانبأ  تویب  لالطأ  ىوس 

. لالطألا ّالإ  ءيش  . ال  نيرخآلا يناریجو  يّمع 
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. لالطأ ٌلالطأ   ، لالطأ
. لوھّذلا ينبیصي  ؟  رفخملا نيأ 

طقف رتم  ةئام  دعب  ىلعو   ، انتراح نم  قرشلا  ىلإ 
نیصح نّوللا  رفصأ  قھاش  ىنبم  ىضم  امیف  بصتنا 

نآلا ال  . هنم ىلعأ  ىنبم  ينابوك  يف  نكي  مل   . ةعلق لثم 
ن ــ م ق  ــ بي م  ــ ل  . نیقما ــ سلا نیجر  ــ بلا ىوس  ىرأ 
رور ـ ملا ّدر  ـ جم نا  ــ ك يّذلا  بیھ  ــ ملا ر  ــ فخملا ك  ــ لذ

ـى نب ـه.  يجرب ىو  سـ اًب  ـ عر ـا  نبولق ـأل  مي ـه  بناجب
اّم ـ لو  . مھتطل ـ سل اًزمر  نج  ـ سلا ـك  لذ نوي  ـ سنرفلا

ّةیندملا ةطرّشلل  ةطقن  ىلإ  ّلوحت  ايروس  نم  اوجرخ 
اوناك نيریثك  ّنكل   . رفخملا ةیمست  هیلع  تقلطأو 
عمجل بھذن  انتلوفط  يف  ّانك   . اًضيأ سبحلا  هنوّمسي 

. ّيقر ــ شلا هراد  ــ ج بنا  ــ جب ریغ  ــ صلا ّنولملا  زرخلا 
ءا ــ نجّسلا تايا  ــ فن يمر  ــ ت ةطر  ــ شلا تنا  ــ ك
تايا ــ فنلا ك  ــ لت ني  ــ ب ّنأ  انف  ــ شتكا د  ــ قو  ، كا ــ نھ
يّذلا زر  ــ خلا ايا  ــ قب ن  ــ م اًري  ــ ثك ًانّو  ــ لم اًزر  ــ خ
ناخد بلعو  هنم  حباسم  عنصب  ءانجّسلا  ّىل  ــ ستي

. نجسلا ةرتف  مھئاضق  لالخ  هنم  ظفاحمو 
ىلإ قوتي  نیجس  ّةنأ  ةزرخ  ّلك  ءارو  ّنأ  ملعن  نكن  مل 
ةعمدب ٌةلوسغم  ةزرخ  ّلك  ّنأ  ملعن  نكن  مل   . ّةيّرحلا

تقو اًراغص ال  ّانك   . ةلوھجم ةلاسرب  ةعوفشم  وأ  مولظم 
زرخلا ىلع  انرجاشت  مكو   . ةریبكلا ةلئسألا  هذھل  انيدل 
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. كانھ يھتنيو  كانھ  انراجش  أدبیف 
لئاھلا ریجفتلا  كلذ  ّركذتأو  راھنملا  نجّسلا  ىلإ  رظنأ 
تالاكو ولسارم  ثب   . تاشاشلا ىلع  هاندھاش  يّذلا 
ریجفتلا كلذ  دھشم  نّویفحصلا  نوّروصملاو  ءابنألا 

. ةرشابم
ّثب يف  ةنيدملا  كلت  ریمدت  دھشم  علھب  ملاعلا  عبات 

. رشابم
يدالیم تدھش  يتلا  ةنيدملا  هذھ  رامد  اًضيأ  انأ  تعبات 

فیك تيأرو  يحور  رامد  ُتدھاش   ، يتايركذ تنضتحاو 
ةریغص ةنيدم  يف  ةرثانتم  ًاتویب  طقف  سیل  رَّمدُي  ام  ّنأ 
فالآ شاشعأ   ، لازُي مالحألا  نم  خيرات  ّهنإ  لب   ، ّةیسنم

. لّیللا ةكلحو  راھنلا  حضو  يف  رّمدُتو  قرحُت  سّانلا  نم 
تاوقل ارقم  ماّظنلا  راثآ  ءافتخا  دعب  رفخملا  كلذ  حبصأ 

ناك  . ةديدجلا ةطلّسلل  ةعبّاتلا  شياسآلا »  » نمألا
لعج ام  ةنيدملا  ّةوق  زومر  نم  اًزمرو  اًنیصح  ًالقعم 
اوفرع  . هنوفدھتسيو هنوّدصرتي  نیمجاھملا  نیّحلسملا 
فصن ىلع  ةرطیّسلا  ينعت  رفخملا  ىلع  ةرطیّسلا  ّنأ 
ّيحلا ّىتحو  روُنَتْشِم  ةبضھ  حفس  نم  ةنيدملا 

نّیيراحتنالا دحأ  ربع  رفخملا  اوفدھتساف   . يقرشلا
. اًعفن شياسآلا  رصانع  ةمواقم  ِدجت  مل   . ةخخفم ةبرعب 

ةحفصملا توملا  ةبرع  فاقيإ  تاقلطلا  تائم  عطتست  مل 
. تايروحلاب ّجعت  سيدارفب  ملاحلا  يراحتنالا  اھداق  يّتلا 
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غلب ّىتح  عفترا  ناخد  دومع  هعبت   . لئاھ راجفنا  توص 
. مویغلا

ةرفش علتبأ  يّننأ  ول  امك  يتجوزل  تلق  ةراحلا .» تحار  »
يف تبتك   . بعرملا دھشملا  كلذ  دھاشأ  انأو  ّةداح 
كلذ امو   . يبلق يف  راجفنالا  كوبسیف : ىلع  يتحفص 

. تمّحفت يّتلا  يحور  ّالإ  ناخّدلا  نم  دومعلا 
. جیّشنلا توص  دادزي 

فورخ ةخرصب  هبشأ  نآلا  ّهنإ   . اًجیشن اذھ  دعي  مل  ال، 
ةّبثوتم نیيارش  نم  مّدلا  ّقفدت  توصب  هبشأ   . حبذُي
عفرأ  . يكبت ةنذئملا   . مّدلا ناذأ  ّهنإ   . ةرفشلا معط  تقاذ 
كلت ىدحإ   . عبرألا تّوصلا  تاّربكم  ىلإ  رظنأو  يسأر 
ودبت  . ةعوطقم اھكالسأ   . لفسألا ىلإ  ةھجّتم  تاربكملا 
ىوس هب  هطبري  دعي  ملو   ، هدسج نع  لصفنا  سأر  لثم 

، معن  » . اھنم رداص  جیشنلا   . فتكلا ىلع  لامف  ديرولا 
ّينظ اًّدكؤم  لوقأ  ةّربكملا .» هذھ  نم  رداص  جیشنلا 
عذج دعصأو  لوقأ   ،« ّبر اي   » . ةنذئملا بوص  هّجتأو 
ةعبرأ نابضق   ، هوجولا يعابر  ملسب  هیبشلا  ةنذئملا 
نابضق نم  تاجرد  عضب  اھنم  ّلكل  ملالس  ةعبرأ  ّلكشت 

نم دعصأ   . ّةيدومعلا نابضقلا  اًیقفأ  ضرتعت  ةریغص  ديدح 
يف ءابرھك  ّالأ  قثاو  انأ   . يئابرھكلا راّیتلا  نم  فوخ  نود 

. ّفقوتأ ّمث  ةعباّسلا  ةجرّدلا  ىلإ  لصأ   . تالباكلا هذھ 
؟ ءاكبلاب هیبّشلا  تّوصلا  كلذ  ىفتخا  نيأ   . جیشن ال 
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. روحنملا تّوصلا  ّربكمب  يسأر  يقتلي  ّىتح  رثكأ  دعصأ 
يھ يّتلا  ةریغصلا  ّةیندعملا  ةبّقلا  كلت  نطاب  ىلإ  رظنأ 

. ةنذئملا سأر 
كلت لثم  اًمامت   ، اھیف حور  ، ال  ةئفطنم حیباصم  ةعبرأ  ىرأ 

. ّهزھأو تّوصلا  ّربكم  ىلإ  يدي  ّدمأ   . ةعبرألا تاّربكملا 
؟ جیشنلا ىفتخا  نيأ   . توص ، ال  هیلإ يغصأ 

. قبطم ٌتمص 
. لھاذ انأو  ةتماص  تّوصلا  تاّربكم   . ةتماص ةنيدملا 
ّثبشتم انأو   ، نآلا ىرأ   . ةنيدملا ىلإ  ىرخأ  ّةرم  رظنأ 
نيزحلا روُنَتْشِم   ، قرشلا يف  ةعبنلا  ّلت   ، درابلا ندعملاب 

ىلع اھسفن  ىلع  شمكنت  نینبلا  ّةيوناث   ، بونجلا يف 
ّةكس ىرأ  لامشلا  يفو   . میتي لثم  ّةیبرغلا  ةبضھلا 
نيأ ؟  ينابوك نيأ  نكل   . فیس لثم  دّدمتت  ديدحلا 

سرادملاو تویبلاو  عراوشلا  كلت  نيأ  ؟  يتنيدم
؟ سّانلا نيأو  دجاسملاو  قاوسألاو 

، ّحلسملا تنمسإلا  نم  ةمكارتم  لتك  ىوس  ىرأ  ال 
نوبصتغملا اھنع  ماق  ةأرما  لثم  ةتماص  ةراھنم  تویبو 

. ضاقنأ ىوس  تسیل  انتراح  ؟  يتنيدم نيأ  يھلإ ! اي   . اوت
ىلع وفغت  تناك  يتلا  تویبلا   ، قوسلا  ، ْنابَرَع ایناك 
ّةيوقلا لزالزلا   . اًضاقنأ راص  ناكم  ّلك   ، روُنَتْشِم حفس 

. نآلا هارأ  ام  ندملاب  لعفت  اھدحو 
كلت نيأ  يھلإ ! اي   . قعصُأ  . ةربقملا ةھج  ىلإ  تفتلأ 
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نكرلا يف  يلھأ  روبق  ولعت  تناك  يّتلا  ءارضخلا  ّةبقلا 
. ةرّمدم اّھنإ   . هآ ؟  دجسملا نم  ّيقرّشلا  ّيلامشلا 
ىلع ّةینارونلا  ءارضخلا  ةمیخلا  كلت  تعقو  دقل   . ةّمطحم

. يّمأو يبأو  خیشلا  يدج  حور 
عطق تحت  نانوفدم  امّھنإ   . يّمأ ربق  الو  يبأ  ربق  ىرأ  ال 

. لئاملا يتنمسإلا  فقّسلاو  ءارضخلا  ّةبقلا 
ول امك  ةربقملا  ىلإ  ةعرسب  لزنأ  اًسئاي   ، ًالھاذ  ، اًنيزح

ينقباست  . ضاقنألا تحت  نم  يّمأو  يبأ  ذقنأس  يّننأ 
. يلبق لزنتو  يعومد 

نم مداق  ّيبن  لثم  ضرألا  ىلإ  لزنأو  يعومد  عبتأ 
. جارعم
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ةروكابلا
دق نكت  مل   . اًركذ اًدولوم  تعضو  ام  ّلوأ  ِْهناخ  تعضو 
ةياّدلا ترّمش  نیح  اھجاوز  ىلع  ةدحاو  ةنس  تضم 
تكسمأو اھيدعاس  نع  ادْیَس  ةراح  يف  وجخ  زوجعلا 
تادَّالولا ةراھمب  هّمأ  نطب  نم  هبحستل  نینجلا  سأرب 

ألمي ديدجلا  دیلولا  امیف  يرسلا  هلبح  تعطق   . تاقذاحلا
. هراظتنا لاط  اًخارص  تیبلا 

مسا وھو   . حلاص دمحم  هدلو  ملسم  جاحلا  ىّمس 
مساو ْڤارِزْمَح  بقلملا  دمحم  هدلاو  مسا  نم  بّكرم 
بلاغلا يف  هنوداني  اوراص  مّھنكل   . حلاص خیشلا  هخیش 

دلو  . رجاھملا هِمَح  مساب  سّانلا  هفرعو   . ْهِمح مساب 
. رجاھملا بقل  كاذ : ةنّعللا  قوط  هقنع  يفو  هِمَح 

ىلإ اذكھو  رجاھم  دیفحلاو  رجاھم  نبالاو   ، رجاھم دجلا 
. نيدبآلا دبأ 

يف ةنّعللا  كلت  نم  ّصلخّتلا  نكمملا  نم  نكي  مل 
ّةیموقلاو نيّدلا  لبق  ُةریشعلا  ُّمألا  هتیعجرم  عمتجم 

اي  » . اھفنأت دعت  ملو  اھتنعل  تفلأ  ةلئاعلا  ّنكل   . نطولاو
رجاھ ــ م ب  ــ قل ك  ــ يلع سّان  ــ لا ق  ــ لطي نأ  يدلو !
ّددر ا  ــ م اًري  ــ ثك ءال .» ــ ب ض  ــ حم ّهنإ   . اًرا ــ ع سي  ــ ل
عما ــ سم ى  ــ لع ة  ــ لمجلا هذ  ــ ه رجاھ  ــ ملا ْڤارِزْمَح 

ـى لع هرود  بـ ـا  هّددري را  صـ يّذلا  مل  ــ سم هد  ــ لو
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اًفّفخم اھب  مھّايإ  اًیساوم  نيرخآلا  هتوخإو  هِمَح  عماسم 
. ةلیقثلا رجاھم »  » ةأطو نم 

ّةد ــ لاو م ــ . ط اًري ــ ثك هِمَح  ةدالو  ــ مل ب ــ سيإ تحر  ــ ف
ـه، لّسغت ترا  ــ صو د  ــ يلولاب ت  ــ نتعا ِْهنا  ــ خ سا  ــ فن
بي ـ لحلا هع  ـ ضرت  ، اھن ـ ضح فـي  هدھدھ  تـ
ّمأك ّيديدحلا  هدھ  مـ ّزھ  ـ تو ـه  طّمقت  ،« يجنر ـ فإلا »

. ّةیقیقح
تبیصأ ّىتح  هِمَح  ةدالو  ىلع  ماع  يضمي  دكي  مل  نكل 

ّنأ اوّدكأو  اھتلاح  ءابطألا  صخش   . لاضع ضرمب  ملسيإ 
يف تتامف   . ندملا ىلإ  اھلقن  اھعفني  مل   . ریطخ اھعضو 

. قشمد تایفشتسم  دحأ 
، ّةیفو ةجوز  اھتومب  دقف   ، اھتومل اًریثك  ملسم  جاحلا  ّملأت 
ّهنكل  . بجنت نأ  ةرسحب  تتام  اّھنأل  ّملأت   . بلقلا ةّبیط 
عیباسأ رورم  دعب  ّةیعیبطلا  هتایح  ةسرامم  ىلإ  داع 
هتراجت هتلغشو  دیلولا  هنبا  هلغش   . ةافولا ىلع 

. كلذ ّمضخ  يف  همالآ  يسن  ّىتح  ةرھدزملا 
نكي مل   . ينابوك يف  ةایحلا  نم  ّةیلوغنیبلا  ةفیلأ  ترجض 
ِْهگْرَز اھتّرض  عم  ةنیجس  لثم  تشاعف   ، اھنوروزي اھبراقأ 

، رارمتساب راجشلا  ىلع  ناتّرضلا  تبأد   . دحاو تیب  يف 
اھتّرض تیب  ىلإ  ةفیلأ  بھذتو  ّالإ  موي  يضمي  دكي  ملو 

. اھل ِْهگْرَز  وكشتل  ِْهناخ  ىرخألا 
عجوو تالكشملا  رباد  عطقل  ملسم  جاحلا  مامأ  قبي  مل 
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اذكھو  . ایكرت ىلإ  اھدیعيو  ةفیلأ  قلطي  نأ  ّالإ  سأرلا 
ّمث اھلھأ  تیب  ىلإ  اھذخأو  اًبھذ  اًراوس  اھاطعأ  ناك :

. داع
مامتھالاو لالّدلا  نم  ریثكلا  هحنمتو  هّمأ  هاعرت  هِمَح  َرُبك 

ّلك ناوبألا  اھفذاقتي  بھذ  ةرك  حبصأ   . ناحير ةتبن  لثم 
. ةغلاب ةداعسب  ةلیل 

اقِزُر ّمث   ، ةجيدخ هتعبت  ّمث  ىفطصمب  ِْهناخ  تقزر  هدعب 
دعب ْدْنََول  يتأیل  ناراب  ءاج  نیتم  دعبو   . نیتم هوّمس  اًدلو 
ةليدج راّدلا  ةناحيرو  دوقنعلا  ُرخآ  تتأ  ّمث   ، نینس عضب 

. ْنَشْوَر بھذلا 
اًذیملت هِمَح  حبصأ  نیعستو  ةئامعستو  فلأ  ماع  يف 
دعبت ال  يّتلا  ّةیفيرلا  ةسردملا  يف  ّلوألا  ّفصلا  يف 

. ادْیَس ةراح  يبرغ  راتمألا  نم  تارشع  عضب  ىوس 
ّىتح هتورث  تمنو  اًریثك  ملسم  جاحلا  ةراجت  ترھدزا 

. اھیف ّفرصتي  فیك  فرعي  راص ال 
ىلإ ّرطضاف  هدعاسي  نم  ىلإ  ةّسام  ةجاح  يف  تاب 
هلاخ ءانبأ  ضعبو  ِْهگْرَز  هتجوز  براقأ  ضعب  ىلع  دامتعالا 
بلح ىلإ  مھَضعب  لسرأ   . ِْهناخ ىرخألا  هتجوز  ةوخإ  نم 

. نیعئابك هّتالحم  يف  مھضعب  عضوو  عئاضبلا  ءارشل 
، هلام نولكأي  مّھنأ  فرعو   ، مھیلإ حاتري  نكي  مل  ّهنكل 

: ریشب الم  ةراحلا  دجسم  مامإل  موي  تاذ  لاق  ّهنأ  ّىتح 
يدنع نولمعي  نيذلا  ّنأ  اًمامت  فرعأ  يّننإ  يالوم  اي  - 
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نم هنولكأي  ام  ربتعأ  نأ  يننكمي  لھف   ، يلام نولكأي 
؟ لاملا ةاكز 

لھ ًّالوأ  فرعت  نأ  كیلع  نكل   . ملسم جاح  اي  لجأ  - 
ام رادقم  فرعت  نأ  كیلع  ّمث  ال؟  مأ  ةاكّزلا  نوّقحتسي 
ام ّنأب  مھربخت  نأ  كیلع  نأ  امك  كلام  نم  هنولكأي 

. ةاكز وھ  هنولكأي 
نيرخآ ىلإ  دمعف   ، ملسم جاحلا  ةباجإلا  هذھ  بجعت  مل 

. ةباجإلا سفن  ىلع  ّالإ  لصحي  ملف  مھیتفتسي 
. يرمأ  - 

دامتعالا ىلإ  ّرطضاو  عقاولا  رمألل  ملسم  جاحلا  نعذأ 
راص  . دشرلا ّنس  هِمَح  غلب  ّىتح  هیتجوز  لھأ  ىلع 
هذخأ ّمث   ، عیبلا ىلع  ّبردتي  نیكاكدلا  ىلإ  هلسري  هدلاو 
هِمَح عّلطا   . راجتلا ىلإ  ّفرعتیل  بلح  ىلإ  دعب  امیف  هعم 
اضر لان  ّىتح  اھلوصأ  اًعيرس  ّملعتو  ةنھملا  رارسأ  ىلع 
ىأر نیح  اًریثك  حرف   . اًضيأ اًنيد  عیبلاب  هل  حمسف   ، هدلاو
مّايألا ّدعي  راصو  ّنسلا  ثيدح  وھو  هتراجت  ريدي  هِمَح 
ىلع نیّعزوتم  نيرخآلا  هدالوأ  ىري  ّىتح  نینسلاو 

. ّةيراجتلا هّتالحم 
ةحاب يف  هتاوطخ  ىلوأ  وطخي  ْدْنََول  أدب  ةنوآلا  كلت  يف 
ةراح يف  حلاص  خیشلا  دجسم  نم  اًبيرق  ةنئاكلا  راّدلا 
ّنأ ملسم  جاحلا  هلالخ  دقتعا  نمز  ىضم  ّمث   . ادْیَس

اھلمحب ئجوف  ّهنكل  باجنإلا  نع  تعطقنا  هتجوز 
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. رخآ ایبص  اھعضوو 
* * *

هاخأ وأ  هدلاو  قفاري  أدب  نیح  ّلوألا  ّفصلا  يف  نیتم  ناك 
: عیبلا لوصأ  ّملعتیل  نّاكدلا  ىلإ  هِمَح  ربكألا 

امھم نوبز  ّيأل  دجوي » ال   » كباوج نوكي  نأ  نیتم  اي  كّايإ  - 
. هبلط ناك 

؟ نذإ لوقأ  اذام  - 

، ديزملا بلط  يف  انلسرأ  اّننكل  ةعاضبلا  تدفن  : » لق - 
كدنع ةعاضبلا  مسا  لّجس  ّمث  انیلإ » قيرطلا  يف  يھو 

. ةقرو يف 
نّاكدلا يف  سولجلاو  اًركاب  باھذلا  هِمَح  بأد  حبصأ 

ءاتش مّايألا  ىّضق  اذكھ   . ءاسملا ّىتح  نئابزلا  راظتناو 
يف هتبھومب  هباجعإو  هیبأ  اضر  كلذب  لانف   ، اًفیصو
ّفصلا يف  وھو  ةسردملا  كرت  ّهنأ  نم  مغرلاب  ةراجّتلا 

. ّيئادتبالا سداّسلا 
سكعب هتوھتسا  يتلا  ةراجتلل  هِمَح  غرفت  اذكھ 

. هّمھت ثادحألا  نكت  مل   . اھب هبأي  مل  يتلا  ةسایّسلا 
نیفلأ ماع  فیص  يف  ّيدبألا  ايروس  سیئر  تام  نیحو 
هناریج دحأ  ىأر  نیحو   . رمعلا نم  ةرشع  ةثلاثلا  يف  ناك 
نّاكدلا يف  اًدعاق  ناك  ويدارلا  رابخأل  مامتھاب  يغصي 
رابخألا هذھ  : » لافطألا بیلح  بلع  ءاصحإب  ًالوغشم 
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ةبلع ّلك  يف  يحبر  نأ  وھ  ّمھملا   . اًزبخ معطت  ال  اّھلك 
حابرألا  ، ةبلع نوسمخ  هذھ   . ةریل ةرشع  ىدحإ  غلبي 
ربخلا وھ  اذھ   . ةریل نوسمخو  ةئامسمخ  ةیفاصلا 

«. لیمجلا
سّانلا شقان  ناكم  ّلك  يفو  قوسلا  يف   ، ةراحلا يف 

رجض  . مكحلا ةّدس  ّىفوتملا  سیئرلا  نبا  يلوت  عوضوم 
نم يھتنن  نلأ  : » ارس اوّددرو  كلذب  اوعمس  نیح  مھضعب 

مكحلا يف  ّنظلا  اونسحأ  نيریثك  ّنكل  ؟ .» ءالؤھ مكح 
«. ابوروأ يف  سرد  باش و« ديدجلا  سیئرلا  ّنأل  مداقلا 

هذ ــ ه ي  ــ ف ضو  ــ خلا ن  ــ ع ه  ــ سفنب هِمَح  ىأ  ــ ن
ص ــ صقل ما  ــ متھا يأ  ر  ــ عي م  ــ ّهنأ ل ا  ــ مك  . عي ــ ضاوملا
ّن ــ س ي  ــ ف هُبار  ــ تأ لغ  ــ ش ي  ــ ّتلا ق  ــ شعلا
ن ــ ع ه  ــ قافر ّثد  ــ حتي  . اھ ــ ب م  ــ هَسفنأ ة  ــ قھارملا
اھیف وھ  ضوخي  نأ  نود  تانبلا  ّةيوناث  مامأ  مھتارماغم 

«. ّةینایبص رومأ  هذھ  : » نیصر لجر  لثم  ّددريو 
نع ّلقتسي  نأ  دارأ  ةوّرثلاو  لاملا  معط  فرع  نیح 
هیبأل لاق  نیح  هرمع  نم  ةرشع  ةنماثلا  يف  ناك   . تیبلا
ىلإ امھسولجو  لمعلا  نم  امھتدوع  دعب  ءاسم  تاذ 
يف لمعلا  ّنأ  يبأ  اي  ملعت  لھ  : » ءاشعلا ةدئام 
ةراّفح يرتشن  ال  اذامل  ةلئاط ! احابرأ  ّردي  تاراّفحلا 
تادرول اوحبصأ  انناریج  ؟  برغملا يف  لمعلل  اھب  بھذأل 

ىلإ مھتاراّفح  تلصو   . تاراّفحلا يف  لمعلا  ءارو  نم 
«. رئازجلاو نادوسلا 
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ىضم دق  نكي  مل   . اًنيزح اًقرطم  يقب   . هدلاو بجي  مل 
. نيرھش ىوس  ِْهگْرَز  هتجوز  ةافو  ىلع 

ملسم جاحلا  اھجوز  تیب  يف  اھدحو  تیقب  دق  تناك 
اًضفر ِْهناخ  تضفر   . داشر جاحلا  دجسم  نم  اًبيرق  عقاولا 

: اھتیب ىلإ  ِْهگْرَز  لقتنت  نأ  اًعطاق 
. لیحتسم ؟  موي ّلك  يعم  رجاشتت  يكلأ  - 

. اھدحو شیعت  اّھنإ   . ةأرما اي  مارح  - 

؟ كعنمي نم   . اھعم شعو  بھذا  تئش  نإ  - 

م ــ غر اھ  ــ عنقي نأ  مل  ــ سم جا  ــ حلا عطت  ــ سي م  ــ ل
ةرار مـ ّعر  ـ جتت ِْهگْرَز  تي  ـ قب  . ةري ـ ثكلا ه  ــ تالواحم
تاذ ماّم  ـ حلا ـت  لخد نأ  ـى  لإ ـة  شحولاو ةد  ـ حولا

اھدسج ـى  لع زا  ـ كلا ـت  يز تبك  ـ سو ءا  ـ سم
فرعُي ال  ةمّحفتم  ةلتك  ىلإ  كلذ  دعب  ّلوحتتل  هتلعشأو 

. نوليانلا اھبوث  نم  اھدلج 
توص عمس  نیح  ملسم  جاحلا  راكفألا  هذھ  تدوار 
هِمَح نكل   . ءاشعلا ةالص  ىلإ  باھّذلا  ديري  ضھنف  ناذألا 

: هابأ لأسف  داع 
؟ ةراّفحلا يرتشن  لھ  ؟  يبأ اي  تلق  اذام  - 

. يدلو اي  ءاشت  امك  - 

ّمث هسأر  ىلع  غامشلا  عضي  وھو  راسكناب  جاحلا  ّدر 
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: ىرغصلا هتنبا  يف  حاص  جرخي  نأ  لبقو   . لاقعلاب هعبتي 
. يترتس ينیلوان   . ْنَشْوَر - 

اھّايإ هتلوانو  هترتس  ةریغصلا  ترضحأ  ام  ناعرس 
. دجسملا ىلإ  اًتماص  هجّتيو  اھيدتریل 

عم ــ س رّاد  ــ لا ل  ــ خدو ةعيو  ــ س د  ــ عب دا  ــ ع ني  ــ حو
ع ــ فدو اھبو  ــ ص ه  ــ ّجتاف  ، فر ــ غلا ىد  ــ حإ ن  ــ م ةند  ــ ند
ـة سمخلا اذ  نارا  ــ ب ه  ــ نبا ىأر  ف.  ــ نعب با  ــ بلا
ةلآ نضتحي  دا  ـ بللا ـى  لع اًسلا  جـ اًما  عـ ـر  شع

. فزعيو ّةیقیسوم 
، اھانمھف ّيلصت  تنأ ال  ؟  رافك لسن  نم  اًرفاك  اي  اذھ  ام  - 

؟ دّاوقلا اّھيأ  روبنطلا  اذھ  ام  نكل 
. ةََملْغاب ىّمست  ةلآ  اھنإ   . يبأ اي  اًروبنط  سیل  اذھ  - 

؟ اًضيأ هب  ّملكتت  ناسل  كلأ   . ليذر اي  يھجو  نع  ْبِغ  - 
تنأ لجخت ! الأ   . مارح تالآ  اّھلك   ، ءارخ  ، روبنط  ، ةملغاب

. ىمعلا  . حلاص خیشلا  ةرضح  حيرضل  راج 
: هیبأل لاقو  ّةیقیسوملا  هتلآ  لمحي  وھو  ناراب  ضھن 
فزعلا ناك  ول   . نوفزعي ادْیَس  ةراح  بابش  ّلك  يبأ  اي  - 

. كلذ نم  مھؤابآ  مھعنمل  اًمارح 
: هیف خرصو  هنبا  عفص   ، ملسم جاحلا  ّدتحا 

اّھيأ يھجو  نع  بغ  كل  لقأ  ملأ   . ناویح اي  بذكت  ال  - 
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؟ ثیبخلا
. ةفرغلا رداغ  ّمث  هتلآ  لمح   ، هدلاو ىلإ  ةّدحب  ناراب  رظن 

«. ؟ رمألا ام  هیھ ! : » هلأس اًجراخ  هِمَح  هفداص  نیح 
: هفلخ هقفصيو  راّدلا  باب  نم  جرخي  نأ  لبق  ناراب  ّدر 

نأ لبق  هوّجوز   . ِهگْرَز هتجوز  توم  ببسب  كدلاو  َّنُج  دقل  - 
. انكیني

، ةلّیللا كلت  يف  هدلاو  ّةیبصع  نم  ديزي  نأ  هِمَح  أشي  مل 
ّهنكل  ، ةراّفحلا عوضوم  نع  ةیناث  هثّدحي  نأ  أشي  مل  كلذل 

: هل لاقو  مّونلا  لبق  هدلاو  هاعد  نیح  برغتسا 
ام  . تاراّفحلا نع  ةعاس  لبق  ينتثّدح   . ينب اي  لاعت  - 

؟ عوضوملا
اھذخآل ةراّفح  اًضيأ  نحن  يرتشن  ول  تلق   . يبأ اي  معن  - 

يف كتدعاسم  هنكميو  نیتم  ربك  دقل   . برغملا ىلإ 
. ةراجتلا

؟ ةحبرم تاراّفحلا  نأ  دقتعت  لھو  - 

ّلك  . مھلاومأ نونزخي  نيأ  نوفرعي  ال  ؟  انناریج ىرت  الأ  - 
. تاراّفحلا لضفب  كلذ 

. كلثم ّركفأ  اًضيأ  انأ   . يدلو اي  رمألا  ثحبنس  - 
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ىركذلا ةحئار 
. ّرمتسملا جیشنلل  مامتھا  ّيأ  ریعأ  ال 

. هُتِفلَأ
بارتلا ماوكأو  ّحلسملا  تنمسإلا  عطق  نیب  يشمأ 

. يبلق قفخي   . ةربقملا ىلإ  هّجتأ   . ةرثانتملا ةراجحلاو 
ةحئار  . يتركاذ شعنت  ةرطع  ةحئار   . اّم ةحئار  ّمشأ 
ٌلیمج ٍضام  ُّلك   . اًعم لیمجو  نيزح  ضامب  ينّركذت 
ىلإ ينبذجي  نذإ  ةركاذلا  رطع  ّهنإ   . همالآب ّىتح 

. ةربقملا
مامأ اًتماص  ىرخأ  ّةرم  لثمأس  اًماع  رشع  ةسمخ  دعب 

اًركذتسم امھيربق  دھاوش  حسمأس   . يّمأو يبأ  ْيربق 
نیعستو نیتئامو  فالآ  ةسمخ  دعب   . نْيرّضنلا امھیھجو 

فالآ ة  ــ سمخ د  ــ عب ي،  ــ حور فا  ــ فج ى  ــ لع اًمو  ــ ي
ـى لع ـم  لح كـّل  فـي  ـف  قأ ثي  حـ ةدوعلا  بـ م  ــ لح
ني ـ حو رو  ـ بعلا ـى  لع رد  ـ قأ نأ  نود  دود  ـ حلا تا  ـ بّاوب
ينیبج نم  ّببصتي  قر  عـ ىو  سـ ىرأ  ال  ظقیت  ـ سأ
اذنأھ لباذ  لمأ  فالآ  ةسمخ  دعب   ، يقلح يف  ّةصغو 
فاصنأ يف  اھروزأ  تنك  يّتلا  روبقلا  كلت  ىلإ  هّجتأ 

. اًضيأ يلایللا 
يف ةسارّدلا  تكرت   . ایندلا يب  تقاض  يّمأ  تتام  نیح 
يّننأ نم  مغرلابو   . ينابوك ىلإ  تدعو  بلح  ةعماج 
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ام اًریثك   . دربي مل  يدبك  َّرَح  ّنأ  ّالإ  ةریثك  ءاثر  دئاصق  تبتك 
ىقبأل ةربقملا  ىلإ  اًدیحو  يلاّیللا  فاصنأ  يف  تھّجوت 
نینیعلا عماد  دوعأ  ّمث   ، نامزلا نم  ةعاس  اھربق  دنع 

. تیبلا ىلإ  بلقلا  ریسك 
ىلع انأشن   . اًریثك ةربقملا  نم  فاخأ  تنك  يتلوفط  يف 
بضغو ریكنو  ركنم  نیكلملا  لاؤسو  ربقلا  باذع  صصق 

. ةّالصلا كرت  ىلع  تیملا  بساحي  يّذلا  عرقألا  عاجّشلا 
محل مھتلي  يذلا  روبقلا  شّابن  صصق  ىلع  اًضيأ  انأشن 
مھروبق نم  نوموقي  نيذلا  تاومألا  صصقو  اًثيدح  تیملا 

يتلا رومألا  نم  كلذ  ریغو   ، حاورألا ضبقي  يذلا  لیئارزعو 
بھذأ تنك  كلذ  ّلك  نم  مغرلاب   . ءرملا ندب  اھل  ّرعشقي 
سلجأل ةملظملا  ةربقملا  ىلإ  لّیللا  فصتنم  ةمتع  يف 

. ةشحولاب سنأتسأو  يّمأ  ربق  بناجب 
. َفوخلا ُنزحلا  بلغ 

. َّيلع يتاوخأ  تفاخ  ّىتح  اذكھ  تیقب 
. اًدمك تومي  وأ  َّنَجُي  نأ  لبق  هوّجوز  - 

تدلو يتلا  ةيادلا   ، وجخ ُةلاخلا  يتاوخأل  تلاق  اذكھ 
ةلیل ّلك  انروزت  تناك  يتلا  يّمأ  ةقيدص   ، اھيدي ىلع 
ةروس  » اھنم عمستو  ءاشعلا  ةالص  اھءارو  ّيلصتل 

«. نیساي
نكي مل   . جاوزلا جھابمب  ينازحأ  ران  ئفطأ  نأ  لبقأ  مل 
حرجلا ىسنأ  يكل  ةیساق  ةبرجتب  رورملا  ىوس  يمامأ 
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. يحور يف  يّمأ  توم  هّببس  يذلا 
تمدخ  . شیجلاب قاحتلالا  ىوس  يمامأ  نكي  مل 

. توریب يف  يرمع  تاونس  ىسقأ  نم  اًفصنو  نیتنس 
يف اًقراغ  اًتماص  اًنيزح  ةربقملا  ىلإ  نآلا  يشمأ 

. ًالیلق ةركاذلا  تمصت   . ةبآكلاو ةشحولا 
. هلقث نم  يدیب  تّمصلا  سملأ  داكأ   . ٌناطلس نوكسلا 

عمسأ داكأ  لب   . اًضيأ هّمشأو  هّقوذتأ   ، تّمصلا ىرأ  داكأ 
. سوقان لثم  يلوح  ُّنَِري  هتوص 

. يحراوج ّلكب  تّمصلا  سّسحتأ 
يّننأ ىرأو  يسفنل  لوقأ  توملا .» نيرق  تّمصلا  »

. روبقلا دحأ  بناجب  تحبصأ 
نم ةحئافلا  يعومد  ةحئار  نم  هفرعأ   . ربقلا كلذ  فرعأ 
هبارت قوف  ُترثن  يذلا  ربقلا  كلذ  هنإ   . يّمأ ربق  ّهنإ   . هبارت
تاذ نامر  ةرجش  عرف  تسرغو  نامعنلا  قئاقش  روذب 

. اًماع نيرشعو  ةعبس  لبق  لتاق  عیبر 
كلت يف   . ءاكبلا يف  طرخنأو  لوقأ  يّمأ .» اي  تدع  دقل  »
عقت نیح  رّسكتت  لاتسيرك  ةینآ  تّمصلاب  رعشأ  ةظّحللا 

. ماخر ٍضرأ  ىلع 
. ربقلا نضحأو  ضرألا  شرتفأ  نأ  لبق  ءاكبلا  نع  فقوتأ  ال 
. اھلبقأو ةدھاشلا  نضحأ   . ةيراعلا ناّمرلا  ةریجش  نضحأ 

دیفافسب رعشأ   . رطملا هّللب  يذلا  هبارتو  ربقلا  ّمشأ 
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. يبلق نم  ذفنت  ّةیمحم 
اھربص  ، ّةینارونلا ةأرملا  كلت  لایخ  يرظان  مامأ  ىءارتي 

. اھمالآو اھؤودھو 
عاجوأ نع  بتكأل  ينب  اي  كلثم  ةرعاش  تنك  ينتیل  - 

. يمدق
اھتفقو نم  تداع  نأ  دعب  ةرّسحتم  موي  تاذ  تلاق 
ناّمرلا ةریجش  ّلظ  يف  سلجتل  روّنتلا  مامأ  ةليوطلا 

. راّدلا طسو 
اھعما ـ سم ـى  لع تأر  ـ قو ت  ــ بتك ءا  ــ سملا ي  ــ ف

اھ ـ مّايأ ـى  لع اھ  ـ يف رّس  ـ حتت اھنا  ـ سل ـى  لع ةدي  ـ صق
ـر طقي اھ  ـ تفرغ فـي  ـس  لجت تنا  كـ ـي.  لاوخلا

تغصأ ني  حـ ـب  عتملا اھھ  ـ جو ـح  مالم مـن  نزح  ـ لا
يف ةعمال  ّةیقن  اًررد  تيأر   . تكب  . هتبتك ام  ىلإ  مامتھاب 

. ءيشب قلعت  مل   ، اھھجو ىلع  جرحدتت  حابصملا  ءوض 
. ّيلصت اھتداّجس  ىلإ  تماقو  اّھبر  ترفغتسا 

. اھرّونت ةروصب  نآلا  يمامأ  درابلا  ربقلا  ةروص  جزتمت 
مّايألا كلت  يف  رّونتلا  ریعس  ىدصب  جزتمي  ربقلا  تمص 
ماغنأ يعمس  ىلإ  ىھانتت  اًديور  اًديور   . يلاوخلا
ىّدصلاب ماغنألا  جزتمت   . وراتیك ينابایلا  ىقیسوم 

. تّمصلاو
يف تلصح  نیعستو  نینثاو  ةئامعستو  فلأ  ماع  يف 
عراش ىعدُي  عراش  يف   ، لوبنطسإب يوكاراك  يح 
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. ال وراتیك ریھشلا  راقیسوملل  تیساك  ىلع   ، ْشَكْنامَك
يّننكل  ، عراشلا كلذ  مسا  ىسنأ  ال  اذامل  فرعأ 
يتلا ىقیسوملا  كلت  ىلإ  تّارملا  تائم  تعمتسا 

ةرعتسملا هرانب  يّمأ  رّونت  نیئیشب : ينّركذت  تناك 
مسا نم  مغرلابو   . فيرخلا ّلوأ  يف  رحبلا  جاومأو 
ةعيدبلا هتعطق  ىلع  راقیسوملا  هقلطأ  يذلا  يروتسام 

. دحاو نآ  يف  ةنيزحو  ةبعرم  اھب  رعشأ  تنك  يّننإف  كلت 
ةدحولا ّنكل   . ةشحوم تناك  امھم  رباقملا  فاخأ  ال  انأ 

مل ةبآك  يبلق  يف  قيرت  ةیلاخلا  ةنيدملا   . ينرجضت
ًالاصن يئاشحأ  يف  زرغت  ةیلاخلا  ةراحلا   . ًالبق اھدھعأ 

. كوشلا لثم 
. ينایك يف  رعتست  ةتماص  ران 

بناجب هربق   . يبأ ربق  ىلإ  تفتلأ  يبأ .» اي  تدع  دق  اھ  »
اًربق هل  انرفح  سراق  ءاتش  تاذ  تام  نیح   . يّمأ ربق 
نكأ مل   . هّتیصو هذھ  تناك   . هیف هّانفدو  يّمأ  بناجب 
نكي مل   . ّبحلا نم  ردقلا  كلذ  يّمأل  نكي  يبأ  نأ  فرعأ 
اھل لوقي  اًموي  هعمسن  مل   . انمامأ هتفطاع  نع  حصفي 

«. كبحأ »

اھبحي ّهنأ  تفرع  ماوعألا  دحأ  عیبر  يّمأ  تلحر  نیح  نكل 
يبناجب سلج  موي  تاذ   . اھتومل يبأ  نایك  ّزتھا   . اًریثك
هّتیناسنإو هفعضو  هزجع  ّلك  اًرھظم  اًریثك  ىكب   . ىكبو

. نین ـ سلا تار  ـ شعل اھا  ــ فخأ ي  ــ تلا هرعا  ــ شمو
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انيرھ ـ ظب دنت  ـ سن رّاد  ـ لا ـة  حاب فـي  نيد  ـ يحو ـا  نك
لبقت ـ سنو اھ  ـ يف ُتد  ـ لو ـي  تلا ـة  فرغلا راد  جـ ـى  لإ
تدھاش  . ةئفاد سم  ـ شب ـا  نیلع تدا  ـي جـ تلا ـة  لبقلا

لثم هعومد  اھتللب  يتلا  يبأ  ةیحل  سمشلا  ءوض  يف 
. اًفیفش اًزرخ  لمحت  طویخ 

مھ اھ   . روبقلا نیب  ًالیلق  ّلوجتأف  ءاكبلا  ةجوم  أدھت 
يف اًماع  رشع  ّةتس  لبق  ىضق  يذلا  يخأ  يمامأ :

يتّمعو يراھصأ   ، يّمع  ، يتّدج  ، يّدج  ، ةرّایس ثداح 
مل اذامل  ؟  ّولخ يخأ  ربق  نيأ  نكل   . ةديدج ىرخأ  روبقو 
اذھ يف  انھ  ىلإ  هلجأل  تئج  يذلا  يخأ  اونفدي 

؟ ناكملا
. لاخ اًبحرم  - 

. يناكم يف  رّمستأ   . اًبعر فجترأف  ّةیحتلا  هذھ  عمسأ 
ّنأ يسفن  عنقأ   . يننالمحت ناداكت  الو  ياتبكر  ّكطصت 

تّمصلاو ناكملا  ةشحو  ببسب  يل  ّأیھتي  تّوصلا 
اًعفد عفترم  توصب  يسفن  ّملكأ  نأ  لواحأ   . قبطملا

. تّمصلل دلخأف  كلذ  ىلع  ردقأ  يّننكل ال  فوخلل 
. ىرخأ ّةرم  تّمصلا 

. لاخ ابحرم  - 

نم مداق  ّهنإ   . اًیلاع اًحضاو  ّةرملا  هذھ  تّوصلا  يتأي 
يتاوخأ ءانبأ  دحأ  ّهنإ   . لوھذلا ينبیصیل  تفتلأ   . يفلخ

. تاحزانلا
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؟ ةدوُّمَح اي  تنأ  اذھأ  - 

. لاخ اي  وھ  انأ  - 

ةرتسو نّوللا  لئاح  زنیج  لاطنب  يدتري   . حمالملا بحاش 
هدیب  . هبناجب ةالابمالب  ّىلدتت  ّةیقدنب  بّكنتيو  ءادوس 

. ام ةروص  طقتلي  ّهنأ  ودبيو  لّاوج  فتاھ 
؟ ثحبت ّمع  يل  لق   . دومح اي  ينتبعرأ  - 

انأ لاخ ! كیلع  لاؤسلا  اذھ  حرطي  نأ  بجي  يذلا  انأ  - 
بارخلا مسرأ  انأ   . يفیض تنأو  نآلا  ناكملا  بحاص 

؟ تنأ لعفت  اذامف  میمعلا 
. ةلباذ ةماستبا  عم  يتخأ  نبا  ينبیجي 

. ّولخ كلاخ  نفد  رضحأل  تئج   . يتخأ نبا  اي  ّقح  كدنع  - 

. ىسألا اھفلي  ةمغنب  هبیجأ 
. لاخ اي  ءادھشلا  ةربقم  نم  اًبيرق  برغلا  يف  هّانفد  دقل  - 
ال  . ضاقنألا ببسب  ةقلغم  ادْیَس  ةراح  ىلإ  قرطلا  ّلك 
مل كلذل   ، اھنم روبعلا  نوعیطتسي  رشبلا  الو  تارّایسلا 
تئج فیك  حیحص   . ةلئاعلا نفدم  ىلإ  نامثجلاب  تأن 

؟ انھ ىلإ 
. تئج دقل   . فرعأ  -ال 

تنأو ضاقنأ  ىلإ  تلّوحت  دقل  ؟  ادْیَس ةراح  تفرع  فیك  - 
؟ اًماع رشع  ةسمخ  ذنم  اھنع  بئاغ 
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. هوتي نل  ّهنإف  ءرملا  دئار  بلقلا  نوكي  نیح  - 

؟ بولقلا ّلك  - 

. نینحلا اھدوقو  يتلا  بولقلا  - 

! نینحلا اھدوقي  يتلا  - 

. اھدوقي اھدوقو  معن  - 

. لاخ اي  ءيش  قبي  مل  - 

. ءيش ّلك   . يتخأ نبا  اي  يقب  ءيش  ّلك  - 

. لالطأ اّھنإ  - 

. رھام ٌءاَّنب  لایخلا  - 

. اھنّاكس نم  تغرف  ةراحلا   . اھلھأ اھرجھ  ُبئارخ  - 

يف انتویب  اھب  انینب  يتلا  ةراجحلاو  حاورألاب  ةئیلم  اھنإ  - 
. نینثالا سراح  تنأو   . ةراحلا هذھ 

؟ ةراجحلاو حاورألا  - 

. ةراجحلاو حاورألا  معن ! - 

شي ــ عي في  ــ ك الو   . كا ــ نھ و  ــ ه م  ــ ل هلأ  ــ سأ ال 
هرھ ــ ي ظ ــ ل ريد  ــ . ي ضا ــ قنألا ك  ــ لت ني  ــ اًد ب ــ يحو

مـا ناعر  سـ ـن  كل  ، تاو ــ طخ ع  ــ ضب ي  ــ شميو
ـك لت اًم  ـ ستبم ـّي  لإ ـر  ظنيو ـت  فتلي  ، ّفقو ـ تي

يشميو هرھظ  ريدي  ّمث   . اھتاذ ةلباذلا  ةنيزحلا  ةماستبالا 
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ّيأب ةیلابم  ال  هفتك  ىلع  ّةیقدنبلا  ّزتھت   . ديدج نم 
. ةربقملا نع  دعتبيو  ءيش 

؟ ةدومح اي  نيأ  ىلإ  - 

. ةشحولا صنتقأو  بارخلا  لتاقأس  - 

. دووومح اي  ةدومح ! - 

. دجسملا جراخ  نآلا  ّهنإ   . تفتلي ّهنكل ال  هفلخ  حیصأ 
دقتعأ  . ةقیقح هارأ  ام  ّنأ  يف  كشأ   . نوّنظلا ينفطاختت 

. هیف يتدحوو  ناكملا  ةشحو  وھ  كلذ  ببس  نأ 
نیتدھاشلا ىلإ  نزحب  رظنأ   . يبأ ربق  بناجب  سلجأ 

. اًضيأ انأ  ّمطحتأ   . اتّمطحت نیّتللا 
هربق يتدھاش  لثم  راھنأو  لوقأ  يبأ .» اي  ينرذعا  »

. يمامأ نیتّمطحملا 
يبأو يّمأو  يّدج  روبق  ّللظت  تناك  يتلا  ءارضخلا  ّةبقلا 

ال  . ةمطحتم ةراھنم   ، اھب نوفلحي  سّانلا  ناكو  نيرخآلاو 
يھ شعاد  مأ  كلذ  ببس  ناریطلا  فصق  ناك  نإ  فرعأ 
تباصأ نیلتاقملا  ّةیعفدم  مأ  يّدج  حيرض  ترّجف  يتلا 

مأ اذھ  ناك  ءاوس   . ةدحاو ةجیتنلا  ؟  قرفلا امو   » . روبقلا
توصب يسفنل  لوقأ  مطحت » سّدقملا  حيرضلا   . كاذ

. عومسمو نيزح 
هبش ىلإ  تلوحت  اًضرأ  ةعقاولاو  ةّمطحملا  ّةبقلا  كلت 
ودبي  . دھشملا اذھ  نم  بجعتأ   . روبقلا يمحت  ةمیخ 
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عقي ّالئل  حيرضلا  فقس  لمحت  ّةیئرمال  ةدمعأ  ّنأ  ول  امك 
. راھنملا فقّسلا  ناعفرت  امھیحور  ّنأ  وأ  َّيدلاو  ربق  ىلع 
ىلإ اھعئالط  تلصوو  ةنيدملا  شعاد  تلخد  نیح 
ببسب ةلئاعلا  نفدمل  هوركم  ثدحي  نأ  تعّقوت   ، انتراح

. روبقلا ىلع  ّةینبملا  ءارضخلا  ّةبقلا 
انتاومأ ماظعب  ىذألا  نوقحليو  حيرضلا  نورّمدیس  »
كیقاس ماظع  ىرأ  : » تفضأو اًروشنم  تبتك  ةنھاولا .»

«. يبأ اي  ءاوھلا  يف  رياطتت  نیتلیحنلا 
يبأ ربق  ىلع  ينحنأ   ، ةمیلألا تاظّحللا  كلت  ّركذتأ  انأو 
هیلإ لصت  ام  يمرأ   . تنمسإلا عطقو  ةراجحلا  هنع  عفرأل 
عراشلا ةھج  ىلإ  ردحنملا  حطسلا  كلذ  ىلع  يادي 

. بخاصلا نوكّسلا  ىلإ  يغصأ  ّمث   ، ةربقملا يلامش 
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نوتيزلا ةباغ  نم  جورخلا 
ةرّاف حـ ـت  فقو ني  ـ فلأ ما  عـ عي  ـ بر مّايأ  د  ــ حأ ي  ــ ف
ّتلد تـ  . رجاھ ـ ملا مل  ـ سم جا  ـ حلا با  بـ ما  ـ مأ ةديد  جـ

، ْنَشْوَر ةيذ  ـ حأ مـن  ءاذ  حـ ةدر  فـ ـف  لخلا فـي  اھ  ـ نم
نیعلاب اھتباصإ  ءردل  ةریبك  ءا  ـ قرز ةزر  ـ خو سر  فـ ـل  عنو

. نيدساحلا ّرش  عفدو 
اراصو ةديدجلا  ةراّفحلا  لوح  هدلوو  ملسم  جاحلا  فاط 

. مھتاكيربتو ّةراملا  تّایحت  رخآو  نیح  نیب  نّادري 
ةقالمعلا ةلآلا  لوح  اھرودب  نیماعلا  تاذ  ْنَشْوَر  تفاط 

امب اھاخأ  تلأس   . اًیبھذ اًرون  رثنت  ةعّماللا  اھتليدجو 
يف هِمَح  اھذخأ  ؟ .» يخأ اي  اذھ  ام  : » تاملك نم  هتّملعت 
اًرابآ رفحت  اّھنإ   . ةراّفح اھل  لاقي  : » اھل لاقو  اھّلبق   ، هنضح
تتلفأ ءاملا .» جارختسال  ضرألا  نطاب  يف  ةقیمع 
تفقو ّىتح  تضكرو  اھیخأ  نضح  نم  اھسفن  ْنَشْوَر 
ةّیلدتملا ءاذحلا  ةدرف  ىلع  اھرصب  عقوف   ، ةراّفحلا فلخ 

ةنفح هِمَح  عضو   . يكبت داكت  يھو  اھیلإ  ریشت  تراصف 
. تأدھف اھيدي  ْيتحار  يف  ركسلاب  ّىلحملا  صمحلا  نم 

. كمّمحأل يلاعت   . ْنَشْوَر يتبیبح  - 

اھتنبا ىلع  تحاصو  راّدلا  باب  نم  اھسأر  ِْهناخ  تجرخأ 
ةدرف ىلإ  رظنت  يھو  صمحلا  تّابح  مضقب  ةلوغشملا 

. ىسأب ءاذحلا 
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* * *

لامعلا نم  نینثاو  هترافح  عم  هِمَح  رفاس  مّايأ  ةعضب  دعب 
وأ رئازجلا  ىلإ  هریس  لمكي  نأ  هّتین  يف  ناك   . سنوت ىلإ 
رفح يف  لمعلل  اًعساو  ًالاجم  ةّمث  نأ  ملع  ّهنكل  برغملا 

ـب صنو اھ  ـ يف ـي  قبف  ، اھ ـ سفن سنو  ـ تب را  ــ بآلا
نادر قـ بـن  ـل  صي قير  طـ بنا  جـ ـى  لع ـه  تمیخ

فـي ـه  تاجاحو هءاي  ـ شأ ـب  تر  . نيوا ـ طت ةد  ـ لبب
ضمي لـم   . اھ ـ نم اًبير  قـ ـه  تراّفح ـف  قوأو ـة  میخلا

يف رئب  رفحل  هاعدو  يسنوت  عرازم  هاتأ  ّىتح  عوبسأ 
هیلع تلاھناف  هِمَحل  ظحلا  مستبا  كلذ  دعب   . هضرأ
ىرخأ ىلإ  ةعقب  نم  لقتني  راصو  رابآلا  رفح  تابلط 

. بھذ ّىنأ  حاجنلا  هبكاوي 
هِمَح رجأتسا  ّمث   ، لاونملا كلذ  ىلع  رھشأ  ةّدع  تضم 
ىلإ بآ  كیبلا  هترّایسب  موي  لك  يتأیل  نيواطت  يف  اًتیب 

. دوعي ّمث  ةراّفحلا  لمع  عضوم 
راصف تاذلملا  نم  هبیصن  لمعلا  مضخ  يف  سني  ملو 
ىلإ اًراھن  لزنیل  نادرق  نب  ىلإ  ةعمجلا  مّايأ  ضعب  بھذي 
رمخلا برشي  تاھيرابكلاو  يداونلا  ىلإ  ًالیل  أجليو  رحبلا 

هبلق قلع  نأ  ىلإ  رجفلا  ّىتح  تایتفلا  عم  رھسيو 
. نھنم ةدحاوب 

ةزنتكم  . سنوت بونج  نم  ةولح  ّةیغيزامأ  ةاتفلا  تناك 
اتباغ امّھنأك  نانیع  اھل  ةرشبلا  ءارمس   ، نیتفّشلا
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لسعلا ّهنأك  اھتوص  رعشلا  ةریصق  هجولا  ةّرودم   . نوتيز
يف اًقراغ  هسفن  هِمَح  دجو   . نیعماّسلا ناذآ  يف  رطقي 

. اب ّالإ  ةوق  الو  لوح  ال   » . بحلا رحب  نم  ةجئاھ  ةّجل 
«. ؟ بر اي  ءالبلا  اذھ  ام  لیل ! ةاتف  ىوس  قشعأ  مل  اذامل 

. هبلغ ّبحلا  ّنكل  هرعاشم  تبكي  نأ  اًریثك  لواح 
ربخي نأ  ىلإ  اًریخأ  ّرطضاو   ، فراج ّبح  نثارب  نیب  عقو 

. جاوزلا يف  هتبغر  نع  هلھأ 
لاقو  ، ًالیصفتو ةلمج  عوضوملا  ضفر   ، ةّدشب هدلاو  ضفر 

: لاّصتا تاذ  هل 
دوعت نیح  ؟  يدلو اي  ينابوك  يف  تانبلا  تضرقنا  لھ  - »
كل بطختس  اّھنإ  لوقت  كّمأ   . رمألا ّربدتنس  ينابوك  ىلإ 
اھیلإ ریشت  نأ  كیلع  طقف   . اھیف بغرت  يتلا  تنبلا 

«. كعبصأ فرطب 
كلذ جوم  هفرج  ةلیل  ّيأ  يفو  فیك  هِمَح  فرعي  مل 
يتباغ رحس  بذج  فیك  فرعي  مل   . میظعلا قشعلا 

ّالإ هسفن  دجي  مل   . سیطانغم لثم  هبلق  ندعم  نوتيزلا 
لب لمعلل  بھذي  الف  اًحابص  ظقیتسي  ناھلو  قشاع  وھو 
نادرق نب  يف  رحبلا  نم  ةبيرق  ةراح  ىلإ  هترّایسب  هجّتي 

. هتاوھش نارین  ئفطيو  هبلق  ضوري  ثیح 
هیلماع ىلإ  نيواطت  يف  هتیب  ّملس  لب   . كلذب فتكي  مل 

نم اًبيرق  نوكیل  نادرق  نب  يف  رخآ  اًتیب  هسفنل  رجأتساو 
نع فرعت  ّىتح  ریثك  تقو  ضمي  مل   . ةموُّسأ هتبیبح 

165



دايز همسا  فیطل  باش  ىلإ  ّةیغيزامألا  هتبیبح  قيرط 
يدتري ًاطیشن  حمالملا  ولح  اباش  دايز  ناك   . يجات نب 

، هردص فصتنم  ّىتح  رارزألا  كوكفم  اًصیمقو  زنیج  لاطنب 
هینیع ىلع  اًمئاد  عضيو  ةظیلغ  ّةیبھذ  ةدالق  هتبقر  يف 
نكامأ فرعي   ، كانھ ىلإ  انھ  نم  زفقي   ، ّةیسمش ةراظن 

عم هتقادص  تقّمعت   . اھیف هتاقوأ  يّضقيو  اًنكر  اًنكر  وّھللا 
ةّذللا نم  زونكو  ةءوبخم  سيدارف  ىلع  هفَّرعف  هِمَح 
ىلإ تبسلاو  ةعمجلا  يلایل  يف  هب  بھذ   . ّةیفخم
نابیب ةریحب  دنع  طسوتملا  ضیبألا  رحبلا  ئطاش 
تانب عم  اوھليو  رمخلا  اوستحيو  كانھ  مایخلا  اوبصنیل 

. رجفلا غوزب  ّىتح  وّھللا 
تاریثك تانب  ىلإ  هوھل  يلایل  لالخ  هِمَح  فرعت 

حيزت نأ  ّنھنم  ةدحاو  ّيأ  عطتست  مل  نكل  نھرشاعو 
نیتھیبشلا نینیعلا  ةبحاص  ةموسأ  ّبح  هبلق  نم 

. بورغلا دنع  نوتيز  يتباغب 
* * *

ّلك هِمَح  ىقلأ   . لاونملا اذھ  ىلع  تاونس  ثالث  تضم 
. نایسنلا قودنص  يف  اھیلإ  هقوشو  ينابوك  نع  هتايركذ 
: ًالئاق هلھأ  ةرايز  يف  هرّخأت  هدلاو  يكتشي  نیح  ّدري  ناك 

ةظحل فقوتي  لیمزإلا ال   . اًراھن ًالیل  رابآلا  رفحأ  انأ  يبأ  اي  »
هوبأ بلط  نیحو  نآلا .» ةدوعلا  ىلع  ردقأ  ال   . ةدحاو
ّىتش ججحب  ّعرذت  ىفطصم  هیخأ  سرع  ةلفح  روضح 
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تالفحو ةموسأ  انیع   ، سنألا يلایل  اھدحو   . بھذي ملو 
ئطاش لمر  ىلع  ةبوصنملا  مایخلا  تحت  ةدبرعلا 
. هاوس ام  ّلك  نع  ليدبلا  هملاع  تحبصأ  طّسوتملا 

ى ــ لإ ةديد  ــ ع تّار  ــ م ة  ــ موّسأ ةبح  ــ صب ب  ــ هذ
عرا شـ فـي  ـا  هزنت تّار  ـ ملا ىد  ـ حإ ي  ــ ف  . ةم ــ صاعلا

ـة قزألا ـى  لإ ـا  مور عرا  شـ ـر  بع الخد  ـ يل ـة  بیقروب
نیتمر ــــ ه ني  ـ تقالمع نیترج  شـ افدا  ـ صيو ةّقي  ـ ضلا

نا ــ صغأ تنا  ــ . ك ةریغ ــ صلا تا  ــ حاّسلا ىد  ــ حإ ي  ــــ ف
ءر ــ ملا ّزي  ــ مي ال  لك  ــ شب ة  ــ قناعتم نیترج  ــ شلا
بير ــ روع غ ــ هر ش ــ مغ  . ةأ ــ جف هِمَح  فقو  ــ . ت امھ ــ نیب
يتباغ ىلإ  ةراتو  نیترجشلا  ى  ــ لإ ةرا  ــ ّقد ت ــ حي و  ــ هو

يف ةموّسأ  ذخأ  ةأجف   . ةموّسأ ينیع  يف  نوتيزلا 
نل  . تنأو انأ  ناترجشلا  ناتاھ  : » اھل سمھو  هنضح 
يف ةّقش  ىلإ  ادعص  ّمث  دحأ .» انیحور  نیب  لصفي 
ةریغص ةفرغ  الخدو  شحوم  ىنبم  نم  عبارلا  قباطلا 
نونج يلایل  نم  ةلیل  ایّضقیل  طیسب  ّيندعم  ريرسب 

. داسجألا
هلاغشنا دعب  ةراّفحلا  ىلع  لمعلا  عاضوأ  تءاس 
هوسفانف ينابوك  نم  نورخآ  رابآ  ورافح  مدق   . هتارماغمو

اًديور هدنع  لمعلا  ّلق  ّىتح  هیلع  اوبراضو  لمعلا  يف 
هتادبرع تاقفن  يطغي  نأ  عیطتسي  دعي  ملو   ، اًديور

تباغ دقف  ةموسأ  اّمأ   . رحبلا ئطاش  ىلع  هوھل  يلایلو 
ّيأ كرتت  ملو  تباغ   ، هتایح يف  ةأجف  ترھظ  املثم  ةأجف 
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ىفتخاو رئازجلا  ىلإ  هّجوت  دقف  دايز  اّمأو   . اھیلع لدي  رثأ 
ىلإ جاتحا   . ریھظ الب  هسفن  هِمَح  دجیل  راظنألا  نع 
هنإ ّىتح   . ّةيوبر اًضورق  كاذو  اذھ  نم  ضرتقي  راصف  لاملا 

. سالفإلا ةجل  يف  صوغي  داكو  اًضيأ  هیلماع  نم  ضرتقا 
: رادحنالا ديزم  نم  هذقنأ  هیبأ  نم  ًالاّصتا  ّنكل 

. ةعرسب دع  ينب  اي  - 

.... ةراّفحلا يبأ  اي  - 

كوخأ  . ةعرسب دع  كل  لوقأ   . ةراّفحلل ابتو  كل  ابت  - 
. ایح هكردت  نل  اّمبر   . ّةيران تاقلطب  بیصأ  ىفطصم 

! ىفطصم ؟  ّةيران تاقلط  - 

لاق فئاخ  شعترم  توصو  ةنيزح  ةمغنو  مّھجتم  هجوب 
: هیلماعل

. ةمیخلا اّوكف   . ينابوك ىلإ  دوعنس   . بابش اي  اوموق  - 

* * *

اًمداق ينابوك  قوس  ىلإ  رفسلا  نم  مّايأ  دعب  هِمَح  لصو 
امو  . ادْیَس ةراح  هاجتاب  هترّایس  داق  كانھ  نم   . سنوت نم 
ّىتح لامشلا  ةھج  نم  ةراحلا  سأر  ىلإ  لصو  نإ 
تجرخ  . هتیب باب  ىلإ  ةلیلق  ٍناوث  دعب  لصیل  اًنیمي  تفتلا 
اًريدھ عمست  نیح  ّةرم  ّلك  يف  امك  عراشلا  ىلإ  ْنَشْوَر 
طسو نم  اھّمأ  اھب  تحاص   . ةرباعلا ةرّایسلا  دھاشتل 

: راّدلا ءانف 
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موي يتأي  نأ  ّدب  . ال  تیبلا ىلإ  يدوع  رمعلا  ةفوصقم  اي  - 
. كتواقش ببسب  سأر  الب  هیف  نيدوعت 

ىلإ هترّایسب  ةظحللا  كلت  يف  لصو  يذلا  هِمح  عمس 
: ًالئاق ْنَشْوَر  هجو  يف  مستباو  لزنف   . هّمأ توص  بابلا 

. ْهِمح انأ  ؟  ينیفرعت ملأ  ةناطیش ! اي  - 

: ةیناث اھلأس  هتخأ  بیجت  نأ  لبقو 
؟ ىفطصم لاح  فیك  - 

. ااااااامام - 

ةعّماللا اھتليدج  تنابف  فلخلا  ىلإ  ْنَشْوَر  تتفتلا 
يف يمترت  نأ  نیب  تراتحا   . بابلا رداغت  نأ  نود  تحاصو 

ةنيزحلا اھّمأ  رشبتل  راّدلا  ىلإ  دوعت  نأ  وأ  اھیخأ  نضح 
. همودقب

يف اھوخأ  اھذخأ  اھّددرتو  اھتریح  يف  ةقراغ  يھ  امیفو 
اھتليدجب كسمأ  ّمث  تالبقلاب  اھیتنجو  رطمأو  هنضح 

: لاقو
؟ ْنَشْوَر اي  ّةیبھذلا  ىعفألا  هذھ  رابخأ  ام  - 

بابلا ىدل  ْنَشْوَر  ریغ  صاخشأ  ةّمث  ّنأ  ِْهناخ  تمھف 
كلت يف   . كانھ نم  ىرتل  ةشیعملا  ةفرغ  نم  تجرخف 

. هنضح يف  هتخأ  لمحي  وھو  تیبلا  هِمَح  لخد  ةظّحللا 
برضت تراصو  تخرص  راّدلا  طسو  يف  ِْهناخ  هتأر  نیح 

169



. ىفطصم اھنبا  يثرتو  لولوت  يھو  اھردص 
يف رمست   . هیخأ تومب  هربخي  نم  ىلإ  ةجاحب  دعي  مل 
ضرألا ىلع  ةریغّصلا  هتخأ  عضو   . هانیع تعّستاو  هناكم 

: حاصو
«. ؟ وھ نيأ  ؟  ىفطصمل ىرج  اذام   . هااااامأ »

* * *

. اھرمأ يف   ، ىفطصم اھجوز  لتقم  دعب   ، ةشیع تراتحا 
لبقي نل  اھابأ  ّنأ  مأ  اھتّمعو  اھتامح  تیب  يف  ىقبت  لھ 

! تیبلا ىلإ  اھدیعیسو  كلذب 
لتقم ىلع  اًموي  نیعبرأ  ءاضقنا  دعب   ، ءاسم تاذو 
اھدلاو ءاج   ، ًالیلق ّالإ  هتلیسع  قذت  مل  يذلا  اھسيرع 

يف  . ةلمرألا هتنبا  ریصم  ملسم  جاحلا  عم  ثحابتیل 
جاحلا لزنم  يف  ةشیع  ىقبت  نأ  ىلإ  الصوت  ةياھنلا 
نألو  . ىفطصم ةوخإ  دحأ  ىلع  اھنارق  دقع  دعب  ملسم 
ّلح لضفأ  : » هدلاو لاق  دقف  هتوخإ  نیب  ربكألا  وھ  هِمَح 
لأ ــ س ة .» ــ شیع ى  ــ لع هِمَح  نار  ــ ق دقعن  نأ  وھ 
جا ـ حلا در  ـل؟ .» بقي لـم  نإو  ّبي  طـ : » ـة شیع د  ــ لاو
ـل؟ بقي ال  في  كـ ؟  مال ـ كلا اذ  هـ مـا  : » ةد ـ حب مل  ـ سم

ىھتناو امھ  ـ نارق ـد  قع عـن  ـن  لعنو اًبير  قـ دوعي  سـ
«. رمألا

اًقلتخم جاوزلا  كلذ  نم  ّصلّمتلا  لواح  هِمَح  داع  نیح 
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يلایل ىلإ   ، سنوت ىلإ  دوعي  نأ  يف  ّركف   . ىتش اًراذعأ 
دسجلا كلذ  عم  اھیضقي  هتاّذلم  لسعو  هتارھسو  هسنأ 

يف  . نیت ةبح  لثم  سمشلا  هتجضنأ  يذلا  رمسألا 
يف رھسيو  تیبلا  جراخ  تیبي  راص   . ةّدشب ضفر  ةيادبلا 
ىلع ركسي  ةطرشلا  رفخم  مامأ  دوجوملا  فصقملا 

ه ــ سنأ قا  ــ فرل در  ــ سي  . مو ــ ثلك ّمأ  يناغأ  ماغنأ 
ـه، بیج مـن  اھترو  صـ جر  ـ خي ـة.  موُّسأ مـع  هت  ـ صق
، هذ هـ قت  ـ سفلا ّةب  حـ ـى  لإ اور  ـ ظنا : » لو ـ قيو ّهوأ  ـ تي
ـا نأ اھ  ـ تكرت في  كـ اھ ! ـ ينیع ّدر  ـ مز ـى  لإ اور  ـ ظنا

«. ؟ اھاسنأس فیك  مكیلع  اب  يل  اولوق  ؟  رامحلا
عم فصقملا  يف  ةداعلاك  رھسي  ناك  امنیب   ، ةلیل تاذو 
بحلا  » ةینغأ عمسيو  قرعلا  يستحي   ، هئاقدصأ دحأ 
ّجوزت  . نونجم اي  ْهِمح ! اي  هقیفر : هل  لاق   ، موثلك ّمأل  هدك »
ىلإ كلذ  دعب  رفاست  نأ  تئش  نإ  كنكمي   . كیخأ ةلمرأ 
برض  ، هقیفر حارتقاب  بجعأ  ءاشت .» ىتم  دوعتو  سنوت 
رطخت مل  فیك  هااااي ! : » لاقو هنیبج  ىلع  هدي  ةضبقب 

«. ؟ ًالبق يلاب  ىلع  ةركفلا  هذھ 
هیلإ ةبسنلاب  جاوزلا  كلذ  ناك   . هیخأ ةلمرأ  ّجوزت  اًریخأ 

وأ نارطقلاب  ةسمغم  ةمقل  داردزا  وأ  ةرمج  عالتبا  لثم 
. مسلا نم  سأك  ّعرجت 

بجنأ ّمث  اّھبحي  أدبو  هتجوز  فلأ  رھشأ  ةّدع  دعب  ّهنكل 
ّىتح هلمعو  هیلفطب  لغشنا   . دنمایسو نازوز  اھنم 
. اًقوس اھیلإ  قیس  يتلا  ةایحلا  داتعاو  سنوت  يسن 
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ينابوك يف  ماظنلا  ّدض  تارھاظملا  تأدب  نأ  دعب 
لصفني نأ  يف  بغر   ، لزنملا يف  تالكشملا  تدادزاو 

. هگْرَز ةافوتملا  هیبأ  ةجوز  تیب  ىلإ  لقتنيو  هيدلاو  نع 
: ًالئاق ةّدشب  ضفر  هدلاو  ّنكل 

ةأرملا بھذتس  نيأ  ىلإو  ؟  يدلو اي  كلذ  فیك  - 
نل ؟  تیبلا نونكسي  نيذلا  اھلافطأو  ةنیكسملا 
اوؤجلو برح  اياحض  مھ   . مارح  . لصح امھم  مھجرخأ 

؟ مھدرطنأ  . انیلإ
نم اًضيأ  وھ  برھ  دقل  ؟  كّدج ىتأ  نيأ  نم  فرعت  الأ 

. ناكملا اذھ  ىلإ  أجلو  برحلا 
اھدالوأ عم  تنكس  دق  بلدإ  فير  نم  ةحزان  ةأرما  تناك 
جاحلا عماج  نم  بيرقلا  ملسم  جاحلا  تیب  يف  ةعبرألا 

دعب كلذو  لبق  نم  هگرز  تنكس  ثیح  برغلا  يف  داشر 
نوحزان اھءاجف   ، ينابوك اھل  تّضرعت  ةریبك  حوزن  ةجوم 

. برحلا نم  اًبرھ  امھریغو  بلحو  بلدإ  فير  نم  نوریثك 
اونكس ّمث  دجاسملاو  سرادملا  مھب  تّصغ  ةيادبلا  يف 
ضعب ّرطضاف  حوّزنلا  ةجوم  رثإ  تاراجإلا  تعفترا   . تویبلا
مھتویب حطسأ  قوف  لجع  ىلع  قباوط  ءانب  ىلإ  سّانلا 

قوس تشعتناو  ةرجألاب  نیحزّانلا  تالئاع  اونكسأو 
. كلذ ةجیتن  تاراقعلا 

يف يریھامجلا  كارحلا  اوداق  نيذلا  بابشلا  امأ 
عيزوت اھتّمھم  ّةیثاغإ  ةئیھ  اوؤشنأ  دقف  ةنيدملا 
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بیلحو تيزلاو  ّزرألاو  ّركسلاك  نیحزّانلا  ىلع  تانوعملا 
. ةئفدتلا داومو  لافطألا 

هتجوز عم  هِمَح  لقتنا  رشع  ينثاو  نیفلأ  ماع  فیص  يف 
ران نكل   . ّةیفرشألا يح  يف  نكسو  بلح  ىلإ  هيدلوو 
ألتما نأ  دعب  يحلا  كلذ  ىلإ  تلصو  برحلا 

ًال ــ يل مو  ــ نلا هاد  ــ لو عطت  ــ سي مل   . نیّحلسملاب
تا ــ قلطلا زيزأو  نیلتا  ــ قتملا تاحي  ــ ص بب  ــ سب
فو ــ خلا مھر  ــ صاح  . ةحّف ــ صملا تا  ــ برعلا ريد  ــ هو
ينا ـ بوك ـى  لإ اودو  ـ عي نأ  ّالإ  مھ  ـ مامأ ـد  عي ـم  لو
نوریثك لعف  امك  ةنمآلا  اھلالظ  يف  مھسفنأب  او  ـ قليو

. نورخآ
دودحلا تزاتجا  دق  ّةیبلدإلا  ةأرملا  تناك  نیحلا  كلذ  يف 
ملسم جاحلا  ىدل  ةّجح  َقبت  ملو  ایكرت  ىلإ  اھدالوأ  عم 

. تیبلا كلذ  ىلإ  لاقتنالا  نم  نآلا  هنبا  عنمي  يكل 
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ةركاذلا خاخف 
عمسأ ملؤملا  جیشنلا  كلذ  لدب   . بارغ قیعن  عمسأ 
لئاملا فقّسلا  تحت  سلاج  انأ   . بارغ قیعن  نآلا 
ردصم ىلإ  هابتناب  يغصأ   . يّمأو يبأ  ْيربق  قوف  راھنملا 
ىلع مثاج  بارغ  ةّمث   . ىلعألا يف   ، كانھ ّهنإ   . قیعّنلا
قعني  . ّةیندعملا ّةبقلا  قوف  لیحنلا  ةنذئملا  لالھ 
يبأ ربق  قوف  نم  اًرجح  لمحأ   . بونجلا ىلإ  هھجوو 
ردصیف ّةیندعملا  ّةبقلاب  رجحلا  مطتري   . هب بارغلا  يمرأو 

رخآ اًرجح  لمحأ   . ریطي دوسألا ال  رئاطلا  نكل  اًديدم  اًنینر 
رخآو رخآو  رخآ  اًرجح  لمحأ   . ریطي ال  ّهنكل  همجر  دیعأو 
ةنذئملا لالھب  قصتلم  بارغلا  ّنأك  ودبي   . ىودج نود 

. ةلبقلا ىلع  حوتفملا 
فقّسلاب يسأر  مدطصي   . ضھنأ  . هارأ امب  اًعرذ  قیضأ 

ىلإ رظنأو  عجوتب  اھلوقأ   ،« يّمأ اي  هآ   » . يتنمسإلا
اھارأ داكأ   . اھربق يف  يلجأل  ّملأتت  يّمأ  ّنأ  رعشأ   . اھربق

. هّلبقتو اھرجح  يف  هعضتل  يسأر  ينحت 
. جرخأو لئاملا  ئطاولا  فقسلا  ىدافتأل  يسأر  ينحأ 

اھیلع روفحملا  ةیلاعلا  ةدھاشلا  اذ  اغآ  ْناَحْجَم  ربق  حملأ 
ىلعألا يفو   ، هتافو خيراتو  همسا  ّةیبرعلا  فورحلاب 
ضمغأ  . َّيفك حتفأ   . لیمج ّطخب  ةشوقنم  ةحتافلا  ةملك 

. ةحتافلا أرقأو   . َّينیع
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اًكَّالمو اًيرث  ًالجر  ناجیبلا  ةریشع  میعز  اغآ  ناحجم  ناك 
ينابوك ىلإ  حلاص  خیشلا  يّدج  دفو  نیحو   . اًداوج اًریبك 

ضرأ ةعطق  اغآلا  هبھو   ، يونزخلا دمحأ  هخیش  رمأب 
ةفاضإلاب نّیلصملا  هیف  ّمؤي  اًدجسمو  هل  اًراد  اھیف  ينبیل 

اًضرأ هحنم  امك   . ّةيدنبشقنلا ةقيرطلا  رشنل  ّةیكت  ىلإ 
: هل لاقو   ، دجسملا اھیلع  ىنب  يتلا  ةعقبلا  يبونج 
ىلإ ضرألا  هذھ  ّلوحت  نأ  عیطتست   . خیشلا يالوم  »
ةعطق ةحالفل  نوديرملا  ضھن  تئش .» ول  بنع  مرك 

ّمث  ، نّیتلاو بنعلا  تاریجشب  اھوعرزو  كلت  ضرألا 
ءانب نم  اوھتنا  نأ  دعب  ةراجحلا  نم  طئاحب  اھوّروس 

. هتلئاع اھیف  نكست  رادو  مھخیشل  دجسم 
ربق كرتأ   . ةحتافلا أرقأ  انأو  يتركاذ  ثادحألا  هذھ  وزغت 
ىضق يذلا  يخأ  ربق  دنع  فقأل  ناحجم  ميركلا  اغآلا 
ّركذتأ  . يحور رّدكتتو  يبلق  رصعني   . ةرّایس ثداح  يف 

: ينعدوو ءاج  نیح  مویلا  كلذ  رصع 
؟ اًئیش ديرت  لھ   . بلح ىلإ  بھذأس  - 

. كعم . هللا  يخأ اي  كتمالس  ديرأ  - 

نيدلو هءارو  كرتو  ةدماھ  ّةثج  يلّاتلا  مویلا  يف  انیلإ  داع 
. رھّدلا دبأ  هاركذ  ىلع  شیعتس  ةلمرأو  نیمیتي 

نم جرخي  ال  توصب  حاورألا  بطاخأ   . ةربقملل يرھظ  ريدأ 
«. ىرخأ ّةرم  دوعأس   . نآلا مكّعدوأ  : » يترجنح

نأ كشو  ىلع  اًدعوم  ّنأ  ول  امك  اًعرسم  دجسملا  رداغأ 
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. ينتوفي
ّقزم ــ ي ى  ــ لعألا ي  ــ ف كا  ــ نھ بار  ــ غلا لازي  ال 

ه ــ قیعن ّص  ــ قمب ادْیَس  ةرا  ــ ي ح ــ ت ف ــ مّصلا ةرات  ــ س
ال هـي.  ـا  مك ءا  ـ مّسلا  . ناَّوَص ير  ـ جح ـة  عقرقب هیب  ـ شلا

ةیفاص يھ   . ّمیخُي مّالظ  ـ لا الو  قر  ـ شت سم  ـ شلا
ءاّمص ةرخص  نّمزلا   . كّرحتي نمزلا ال   . ءاقرز تسیل  اّھنكل 

. اھكيرحت نكمي  ال 
. هابتناب يغصأ   . ًةكتكت عمسأ  اًجراخ  دجسملا  باب  دنع 

هجاوملا ْهِمَْحأ  يتخأ  نبا  تیب  لالطأ  نم  ةرداص  اّھنإ 
نبا تیب   . ةكتكتلا كلت  دصقأ   . اھیلإ هّجوتأ   . دجسملل

تنمسإلا لتك  تحت  نم  ثاثألا  ودبي   . اًمامت راھنم  يتخأ 
، بایثلا ةنازخ   ، ةلاّسغلا  ، ءاملا جيرھص  ةراجحلاو :
. اھریغو قرعلا  تاجاجز   ، يكسيولا تاجاجز   ، نويزفلتلا
حيزأ  . كانھ نم  ردصي  تّوصلا   . ةراجح ةموك  مامأ  فقأ 
براقعب ةعاس   . طئاح ةعاس  رھظتف  راجحألا  ضعب 
يناّوثلا برقع   . ّةینامور ماقرأو  ضیبأ  ءانیمو  ءادوس 
ةعاّسلا ىلإ  ریشت  براقعلا   . كت كت  كت   . رودي لازام 

كلت ىقبت   . بّجعتأ  . ةقیقد ةرشع  عبرأو  ةسماخلا 
. قئاقدلا برقع  كّرحتي  نأ  نود  ةھربل  يدي  يف  ةعاّسلا 
لوقأ قیمع .» مون  يف  ةنيدملا  هذھ  نمز  َّطغ  دقل  »
رادج نم  ام  ؟  جرخأ  . جرخأ ّمث  يدي  نم  ةعاّسلا  عضأو 
ةملك ىوس  جرخأ »  » تسیل جرخأ ! فیكف  اًمئاق  يقب 
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. ّةيزاجم
تیب حملأ   . عراشلا يف  يسفن  دجأل  فلخلا  ىلإ  عجارتأ 
ثداح يف  ىضق  يذلا  يمع   . اًضيأ مّدھتملا  يمع 
ملسم جاحلا  راجو  ّةیبرعلا  ةّغللا  سردم   ، ةرّایس

. رجاھملا
تیب لصفي  يذلا  عراشلا  يف  رظنأل  فلخلا  ىلإ  عجارتأ 
تیب ىلإ  رظنأ   . رجاھملا ملسم  جاحلا  تیب  نع  يمع 
هتجوز  ، ةثلاثلا حلاص  خیشلا  يّدج  ةجوزو  يتّدج 

ناك هدعب   . هل رثأ  ال   . ّةیبرعلا ةداسلا  ةلیبق  نم  ةلیمجلا 
. ال اًضيأ هل  رثأ  . ال  لوبنطسإ يف  نآلا  ةئّجاللا  يتخأ  تیب 

. لالطألا ىوس  ءيش 
نم تاوطخ  عضب  وطخأ   . بونجلا ىلإ  ىرخأ  ّةرم  هّجوتأ 
هروص تدھاش  ّقیض  قاقز  ىلإ  لصأل  دجسملا  مامأ 
ناك  . ينابوك قمع  ىلإ  شعاد  رصانع  لخد  امنیح 
يكا شـ  ، اریما ـ كلا ـى  لإ مھرھ  ظـ ش،  ــ عاود ةعضب 
قا ـ قزلا اذ  هـ فـي  ما  ـ كّرلا ـط  سو نوري  ـ سي حال  ـ سلا
ةياھ نـ فـي  عقاو  ـ لا مو  ـ صعم يّم  عـ تي  بـ بو  صـ
جاحلا انرا  جـ تي  بـ لبا  ـ قم نیمي  ـ لا ـى  لإ قا  ـ قزلا

. ْسْيَو
قّدصأ الو  يتراح  يف  شعاودلا  روص  ىلإ  رظنأ  تنك 

تیب نم  نولقتني   ، ّةيّرحب نوئیجيو  نوحوري  كانھ  مّھنأ 
نم نولكأيو  انتویب  نولخدي   ، انتايركذ نوسودي   ، رخآ ىلإ 
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تاجوزو  ، يتوخإ تاجوزو   ، يتاوخأ اھتدعأ  يتلا  ةنوملا 
نوحتفي  ، ةوالحلا نولوانتي   . يتاراجو نھتانبو  يمامعأ 
يقابو زركلاو  شمشملاو  نیطقیلا  ىبرم  تابطرم 

. هكاوفلا
سدعلاو لغربلاو  زرألاو  ركسلا  سایكأ  نوحتفي 

، يشاحملل ءاسنلا  هّدعت  يذلا  فّفجملا  ناجنذابلاو 
نوتيزلاو ةرودنبلا  ُّبُر  بلع   ، سودكملا  ، ةنبجلا بلع 

بلع  ، تيّزلا يف  ّسطغملا  فّفجملا  نّبللاو  تّاللخملاو 
. ينيرفعلا نوتيّزلا  تيزو  ةنمّسلا 

ت ــ سیلأ ؟  مھ ــ انتا ب ــ يركذ ر  ــــ جفنت م  ــــ في ل ــــ هآ ك
مھا ــ نيأر اذا  ــ مل ؟  اًما ــ غلأو اًخا  ــ خف تايركّذ  ــ لا
انتا ــ يركذ ّنأ  ــ كو نّینئ  ــ مطم ني  ــ نمآ نوري  ــ سي

؟ اھیعناصب ّالإ  ر  ــ جفنت ال  ي  ــ هأ ؟  ریثأ ــ تلا ن  ــ ع ت  ــ ّطُع لِ
؟ اھباحصأ بولق  ّالإ  ّقزمت  يھأ ال 

تیب ىلإ  بھذأ  نأ  ديرأ   . ّقیضلا قاّقزلا  كلذ  يف  نآلا  انأ 
يف يتّمع  تیب  نم  ًءادتبا   . دودسم قاّقزلا  نكل   ، يّمع
تنك اًقباس   . قاقزلا ْتَّدَسَف  ةراجحلا  تمكارت  لامشلا 
ىرأف يّمع  تیب  ىلإ  يلاّیللا  فاصنأ  يف  ّىتح  هّجوتأ 
تنك  . نیتءاضم رادجلا  ىلعأ  يف  نیتریغصلا  نیتّوكلا 
هدحو رھسي  لازام  نسحم  يّمع  نبا  ّنأ  كلذ  نم  فرعأ 
نیتاصح لمحأ  تنك   . ةراحلا بابش  نم  ةعامج  عم  وأ 
حیصي ايروھج  ًاتوص  عمسأف  نیتذفانلا  ىلع  امھیمرأل 

. لّضفت لّضفت  ةءاضملا : ةفرغلا  لخاد  نم 
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بّق ـ لملا يّم  عـ ـن  با هـو  يقيد  صـ نا  ــ ك ه،  ــ لبق
ـا. يكرتب هَرَدو  ـ لوأ يداو  دھشت فـي  ـ سا يذ  ـ لا ِملا  حـ
دا كـ  . اًري ـ ثك هداھشت  ـ سال ـه  تجوزو يّم  عـ ّملأ  تـ
فیك يّمع  ةجوز  فر  ـ عت ـم  لو نونجلا  با بـ ـ صي يّم  عـ

. اھعومد فقوت 
يف نیلیمز   ، ةراحلا يف  نیقيدص  ملاحو  انأ  تنك 
يف خیطبلا  نیتاسب  ىلإ  ةلحرلا  يف  نیقیفرو  ةسردملا 
ّانك  . ينابوك يبونج  بلح  قيرط  ىلع  ْدِمْلوك  ةيرق 

قرشلا يف  عبنلا  ةلت  ىلإ  ّةيرود  تارايز  يقیفر 
نازوب تیبل  ةعباتلا  زوجلا  راجشأو  ةرضخلا  نیتاسبو 
يداوو روُنَتْشِم  ةبضھ  ىلإ  يقیفر  ملاح  ناك   . كیب

ّانك يذلا  بیھملا  ريدغلاو  ّةینامورلا  ةانقلاو  ناماَمَح 
يطتمن ْنابَرَع  ایناك  ىلإ  ّةيوس  انبھذ  مكو   ، ْدَْنب هیمسن 

نم ةبيرقلا  نیتاسبلا  انب  بوجت  ءاضیب  سرف  ةوھص 
. راطقلا ّةكس 

د ــ حأ د  ــ ي ى  ــ لع يقي  ــ فرو يّم  ــ ع ن  ــ با ل  ــ تق
فـي لا  ـ تقلا ـى  لإ ـب  هذ ثي  حـ  ، بزح ـ لا قا  ـ فر
ـا نلیج دوار  يرو  ثـ ـم  لحل اًقي  ـ قحتو ّةيّر  ـ حلا لیب  سـ
، يتقھار ـ مو ـي  تلوفط قيد  صـ ـل  تق  . ّهل كـ

. نازحألاب يبابش  مّايأ  تغبطصاف 
* * *

ني ــ ّتوكلا ك  ــ نیت ت  ــ حت ترر  ــ م ا  ــ م اًري  ــ ثك
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، يد ــ لاو ّم  ــ ع ن  ــ با تو  ــ ص عم  ــ سأل نیتءا  ــ ضملا
رعا ـ شل ّةي  ــ لزغ دئا  ــ صقب اًّمنر  ــ تم يود  ــ ي  ، يدْفَع

يناخلاو نيوخر  ـ كجو ير  ـ يزج ـى  يالم ـر  بكألا درُك  ـ لا
، شوبھایس  ، يناكفيرب  ، يريرح يلعو  ناریت  ىقفو 

. مھریغو يناعنك   ، يداوس  ، نجام  ، انیم
روزي ــ ل ادوما  ــ ع ن  ــ م ءا  ــ ج ا  ــ ّملك يد  ــ فع ى  ــ قبي
نك ــ سي ة.  ــ ليوط اًروھ  ــ ش ينا  ــ بوك ي  ــ ف ل  ــ هألا

ـد حأ فـي  فر  ــ غلا ىد  ــ حإ وأ  دج  ــ سملا ي  ــ ف ةر  ــ جح
هلوح ّقلحتنف  سنألا  بـ َةرا  ـ حلا هُدو  ـ جو ـأل  مي  ، توي ـ بلا
اھرطقي ّةيدركلا  دئاصقلا  لسع  ّقوذتنل  ًالوھكو  اًبابش 

. انناذآ يف  رداھلا  هتوصب  شمعألا  دشنملا  كاذ 
« ةيوارلا داَّمَح   » بـ ربكألا  يقیقش  هفصو  ام  اًریثك 
ناك  . ادج ّةيوقلا  هتركاذو  رعشلل  ةريزغلا  هتياور  ببسب 

. كاذو اذھ  هل  اھبتكي  دئاصقلا  نم  اًریثك  ّمضي  رتفد  هل 
وأ ةدیصقلا  هذھ  هل  نودأ  نأ  ةديدع  تّارم  ّينم  بلط 
لّیللا يف  اھأرقیل  ةحضاو  فورحب  هل  بتكأ  تنكو   ، كلت
مویلا يف  انیلع  بلق  رھظ  نع  اھدشني  ّمث  تّارم  ةّدع 

. يلّاتلا
هنم بلطي  نیحف   . ةبيرغ داشنإلا  يف  هعابط  تناكو 
ىلع ةقالمعلا  هّفك  عضي   ، اّم ةدیصق  دشني  نأ  اندحأ 
اًزھاج نوكأل  برطم  انأ  لھو  : » اًبضاغ متمتيو  هینیع 
اذكھو ينملؤت .» ينذأ   . عیطتسأ ؟ ال  بلطلا نیح  ءانغلل 

نم هعنمي  قاھرإ  وأ  بعت  وأ  ضرمب  ّةرم  ّلك  ّعرذتي 
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نوكي نیحو  ّةیجسلا  ىلع  ّالإ  دشني  نكي  مل   . داشنإلا
. جازملا قئار 

نیح هیلع  لياحتن  انرصف   ، بعصلا عبطلا  اذھ  هیف  انفرع 
ىدحإ ّانم  دحاو  يأ  وأ  يخأ  متمتي   . دشني نأ  هنم  ديرن 
ئطاخ لكشب  اھتاملك  ولتن  وأ  زاشن  عاقيإب  دئاصقلا 

. ّهزفتسن ّىتح  اًدصق 
ّمث هھجو  مّھجتي   ، هسلجم يف  لملمتي  هارن  كاذنیح 
فرعي ال  رھنك  دئاصقلا  ردھتو  هنذأ  ىلع  هدي  عضي 

. ّفقوتلا
. اًضيأ يجنزربلا  فيرش  دیس  انروزي  ناك  ةریثك  ًانایحأ 
ةيرق نم  يتأي   ، داشنإلا عم  ّفدلا  لمعتسي  دشنم  وھو 
ينابوك ىلإ  ةليوط  ةرايز  يف  يلشماقلا  يف  اياَعْمُج 

ناك  . انتویب يف  وأ  دجسملا  يف  ءاتشلا  ةلیط  ثكميو 
ةریصقلا ةماقلاو  ةفیطللا  تاكرحلا  وذ  فيرش  دیس 
انسلاجم لوحي  ةریصق  ةیحل  هّنيزت  يذلا  رودملا  هجولاو 
هدیشانأ تاعاقيإو  هناحلأو  هتوصب  ران  تاقلح  ىلإ 

ّفدلا ىلع  رقني  اًّبثوتم  هیتبكر  ىلع  سلجي   . ةبیجعلا
. ناریطلا كشو  ىلع  ّفدلاو  ّهنأب  يشت  ةقيرطب 

ّةینيدلا دیشانألاو  تّایلزغلا  دشني  فيرش  دیس  ناك 
هءارو ّددرن  اًسروك  انلعجیل  هلوح  لافطألا  نحن  انعمجيو 
فقأ يتلا  ةرجحلا  هذھ  يف   . انعماسم ىلع  هدشني  ام 
دیس عمتجا  ام  اًریثك   ، نآلا نیتریغصلا  اھیتذفان  لفسأ 
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يفوصلا دجولا  نارینب  انتارھس  العشأو  يدفعو  فيرش 
نادساحتي اناك   . اًضيأ برطلاو  ةھاكفلاو  لیمجلا  لزغلاو 
نامصاختيو نارجاشتي  لب   ، ةدحاولا ةنھملا  ءانبأ  ّةیقبك 

. امھیبلق ةبیطل  ناحلاصتي  اناك  ام  ناعرس  امّھنكل 
قزب ماغنأ  نیتّوكلا  نیتاھ  نم  تعمس  ةردان  ًانایحأ 
ادْیَس ةلئاع  ءانبأ  ناك  اذكھ   . ةنيزح ةضیفخ  ةئداھ 

وأ ّةیقیسوملا  تالآلا  ءانتقا  ءابآلا  عنم   . ءودھب نوفزعي 
ملف  ، اھتمرح ببسب  اھفزع  عامس  ّىتح  وأ  اھیلع  فزعلا 

ةشحوم اياوز  يف  فزعلا  ّملعت  نم  ّدب  ءانبألا  مامأ  نكي 
. رابكلا نیعأ  نع  اًدیعبو  فوخلا  لالظ  يفو 

يف ّرمأ  انأو  يعمس  ىلإ  ىھانتي  ناك  تّارملا  ضعب 
يّمع ةجوز  جیشن  توص  نیتَّوُكلا  لفسأ  ّقیضلا  قاّقزلا 
فقأ نآلا  انأ  اھو   . ملاح يقيدص  اھنبا  ىلع  ّرملا  اھئاكبو 

. اھیف انیلایل  نم  اًریثك  انیّضق  يتلا  ةفرغلا  بئارخ  مامأ 
رطاقتت تايركذلا   . اھنم برھلا  ىلإ  يبلق  عفدي  فوخلا 

. ةميدق ةكرعم  يف  ماھس  لثم 
انأ  ، ّانك فيرخلا  ةيادب  تایسمأ  وأ  فیصلا  تایسمأ  يف 
نع عفترم  ریبك  ّيندعم  ريرس  ىلع  سلجن  يّمع  نباو 

تاروثلا نع   ، ّبحلا نع  اًسمھ  ثّدحتن   . رماستنو ضرألا 
يمع نبال  لوقأ   . ةّمطحملا بولقلاو  ةضھجملا 

: اًرّسحتم
ةروثو ّمطحم  بلق  نیب  قرفلا  ام  ْمامِْسپ ! اي  - 
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: ةنيزح ةماستباب  يلع  ّدریف   [
؟[10 ةضھجم

. كلتو ةمجّنلا  هذھ  نیب  قرفلاك  - 

. مومھلاب ةعّصرملا  ءامسلا  ىلإ  ریشيو 
دعب ّجرعنل  بدألاو  ةسایسلا  ثيداحأ  يف  انضخ  مكو 

سنجلاو خيراتلاو  نيدلاو  نفلاو  ىقیسوملا  ىلع  كلذ 
قرتحت عومشلاك  مالآو  ناریجلاو  تاراجلاو  هللاو  تانبلاو 
نحنو جلثملا  مرصحلا  ریصع  برشن  ّانك   . ءيضتو قرحتو 
تناك يتلا  انمالحأ   ، ادج ةریبكلا   ، ةریبكلا انمالحأ  يورن 
ةبھر تحت  رماستن  يتلا  ّةیئاھّناللا  هللا  ةمیخ  نم  ربكأ 

. اھنوكس
غارفلا ىلإ  نیقّدحم   ، هانلق ام  نیلّمأتم  تمصن  نیحو 

، انقوف موجنلا  اھّنيزت  يتلا  ةمیخلا  يف  ملظملا 
ةنیت طوقس  ىدص  عطقي   ، لایخلا بورد  يف  نيرفاسم 
يقرش ةبصتنملا  نیتلا  ةرجش  نم  ضرألا  ىلع  ةجضان 

. لایخلا تابس  نم  انظقويو  انتالّمأت  يندعملا  ريرسلا 
. ةَّيِوَزْمَح ةنیت  هذھ  - 

. اًكحاض يّمع  نبا  لوقي 
. لماخلا اّھيأ  اھلكأنل  اھب  انتآو  لزنا  ّبیط  - 

. هیلع ّدرأ 
نحن  . عقاولا يف  اًدوجوم  اًعون  سیل  يوزمحلا  نیتلاو 
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ةقّقشتم ةجضان  ةنیت  ّيأ  ىلع  مسالا  كلذ  انقلطأ 
ناك ةزمح  وھ  ناریش  ةيرق  نم  لجر  مسا  نم  اقتشم 

. ءاسنلاو سنجلاب  اًسووھم  ایلعلا  ةفّشلا  قوقشم 
رعا ــ شلا ي  ــ خأ ىھ  ــ نأ ني  ــ ح ة  ــ عمج مو  ــ ي تاذو 

، ةّالص ــ لا تھ  ــ تناو ة  ــ بطخلا نامل  ــ س و  ــ بأ
ثي ــ ح دج  ــ سملا ة  ــ حاب ي  ــ ف ةداعلا  ــ ك ا  ــ نعمتجا
اھ ــ لالظ أ  ــ يفتن ة  ــ مرھ ني  ــ ت ةرج  ــ ش ب  ــ صتنت
ةنیت لمحیل  ضرألا  ىلع  ىنحناو  ةزمح  اناتأ   . ثّدحتنو
هجو يف  اھعفرو  لیلق  لبق  تطقس  ةقّقشتم  ةجضان 

: همف نم  لیسي  باّعللاو  ًالئاق  بیطخلا  يخأ 
؟ ةنیتلا هذھ  هبشت  اذام   . رظنا  . ادْیَس ادْیَس  - 

. ّةيریتسھ ةكحض  اًضيأ  ةزمح  كحض   . عیمجلا كحض 
ىلإ ةوھشب  نیتلا  ّةبح  ىقلأ  باوجلا  رظتني  نأ  نودو 

: لوقي وھو  ىشم  ّمث   ، همف
. هآ  . سُكلا لثم  اھنإ   . هآ هآ  - 

نیتلا ةلالس  نم  نادْیَس  ةراح  يف  نیتلا  راجشأ  ّلک 
طیطخت ّمت  نیحو   . كیب نازوب  نازاربلا  ریمأ  ةقيدح  يف 
ةحابو هاياوز  يف  نوديرملا  عرز  دجسملا  بونج  مركلا 
ذخأ ّمث   . ریمألا ناتسب  نم  اھب  اوتأ  نیت  سارغأ  دجسملا 
يف اھوعرزیل  دجسملا  نیت  نم  ًاناصغأ  سّانلا  نم  ریثك 

. اًكّربت مھتویب 
دوسأ نیت  ةرجش  اوعرز  حلاص  خیشلا  يدج  تام  َةنس 
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لئاسف نيديرملا  نم  ریثكلا  ذخأ  ّمث   . هسأر ةدھاش  دنع 
انتیب يف  تقمس  ّهنأ  ّىتح  اًضيأ  ةرجشلا  كلت  نم 

. يّدج ةرجش  ةلالس  نم  نیت  ةرجش 
ًان ـ صغ ـف  صنو رب  راد شـ ــ قمب او  ــ عطق في  ــ ك ّركذ  ــ تأ
بار تـ ـت  حت هور  ـ مطو ءات  شـ تاذ  ةرج  ـ شلا ـك  لت مـن 

ـك لذ فـي  ـًة  نماك ٍني  تـ  ُ ةرج  شـ تنا  كـ  . رّاد ـ لا
كلت تظقیتسا  عیبرلا  َّل  حـ ني  حـ  . بیّطر ـ لا ـن  صغلا
اھسفن نع  ةنلعم  بارتلا  ةملظ  يف  ةنماكلا  ةرجشلا 

. نیّتيرط نیتقروب 
ةتبانلا ةرجشلا  نم  ةلیسفب  اًضيأ  موصعم  يّمع  ىتأ 

كلت تربك   . راّدلا طسو  اھعرزو   ، هیبأ  ، يّدج ربق  دنع 
نیحو  ، هبلق ىلع  راجشألا  ّزعأ  نم  تحبصأو  ةرجشلا 
اًملع وھ  طاحأو  راّدلا  اوعیبي  نأ  ّةرم  تاذ  هؤانبأ  لواح 
يف فقاو  وھو  حیصي  راصو   ، بضغلا ّدشأ  بضغ  كلذب 
انأو نوعیبت  فیك  ؟  اھنوعیبتس قح  ّيأب  : » راّدلا طسو 

ع ــ ضب ّمد  ــ قت ّم  ــ ث ؟ .» ةا ــ يحلا د  ــ يق ى  ــ لع تلزام 
هترج ــ ش لال  ــ ظ ي  ــ ف حب  ــ صأ ّىت  ــ ح تاو  ــ طخ
تو ـ صب لا  ــ قو اھعذ  ــ ج ى  ــ لإ هد  ــ ي َّد  ــ م  ، ةّللد ــ ملا

ال ـا.  هوعیب رّاد  ـ لا نوعیبت  سـ : » ءا ـ كبلا ـى  لإ بر  ـ قأ
هذھ عیب  مكنكمي  ال  نكل   . كلذ نم  مكعنم  عیطتسأ 

«. ؟ متمھف لھ   . مكل حمسأ  نل   . ةرجشلا
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نيارلا فافض  ىلع  ةبيرغ  ةجوم 
. ًّالوأ ّيبح  ّةصق  درسأ  نأ  ديرأ  - 

يذ يسفنلا  بیبطلل  ةنقتم  ّةيزیلكنإب  ةجيدخ  تلاق 
ّةلق نم  نیتّرمحملا  اھینیعب  رظنت  يھو  ةریغصلا  ةراظنلا 
جراخ ةثّالثلا  ناردغلا  ىلإ  ّةلطملا  ةذفانلا  ربع  مونلا 

. ىفشملا
لوح ناولألا  نم  ًالافنرك  فرودلسود  يف  فيرخلا  دقع 

Klinik für Psychiatrie und يسفنلا ّبطلا  ىفشم 
. ةنّولم ّةلح  ةرجش  ّلك  تدتراو   Psychotherapie

، راجشألا كلت  ناصغأ  ّتزھو  ّةیخر  ةمسن  ّتبھ 
. راظنألا بلخي  اًعيدب  ًاطاسب  ةطقاسلا  قراوألا  تجسنف 
نود ًالقاثتم  ىفشملا  نم  برغلا  ىلإ  نيارلا  رھن  راس 
ةضيرم اھدرستس  يتلا  ةنيزحلا  ةياكحلل  ّمتھي  نأ 

ةفرغلا 214. يف  اھبیبطل 
ةجھلب لاقو  هتبّابس  رھظب  ةریغصلا  هتراظن  بیبطلا  عفر 

: اًمستبم ةئداھ 
. كعمسأل انھ  انأ  ملو ال ! معن  - 

فلخ رادجلا  ىلع  ءاقّرزلا  راھزألا  ةحول  ةجيدخ  تقمر 
: اھتایح ّةصق  درست  تأدب  ّمث  تدّھنت   ، بیبطلا
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انسرد  . اًریثك هتببحأ   . تاونس سمخب  ينربكي  ناك  »
بتكي اًفّقثم  اًمیسو  اًفیطل  اًباش  ناك   . ّةيزیلكنإلا ةّغللا 
ّةیلكب يزیلكنإلا  بدألا  عرف  يف  تلّجس  هلجأل   . رعشلا
ةبلاط تنك  نیح   ، تانبلا ّةيوناث  يف   . بلح ةعماج  بادآلا 

ام فرعأ  ال   . ديدش ّرتوتب  هّتصح  بّقرتأ  تنك   ، ايرولاكب
يتالیمز ينثّدحت   . ّّفصلا لخدي  نیح  ينبیصي  ناك  يذلا 

م ــ ل  ، هاو ــ س ىرأ  ن  ــ كأ م  ــ ل  ، ّنھ ــ ل ه  ــ بتنأ الف 
ت ــ نكو د  ــ مآ هم  ــ سا نا  ــ ك  . هاو ــ س عم  ــ سأ ن  ــ كأ
ك ــ سمت ي  ــ تلا ه  ــ لمانأ غلا  ــ ب فغ  ــ شب عبا  ــ تأ
ة ــ ّغللا ل  ــ مج حّول  ــ لا ى  ــ لع لّج  ــ ستو ةرو  ــ شبطلاب
يف ةبذع  ىقیسوم  ریشابطلا  ريرص  ناك   ، ّةيزیلكنإلا
نیح ریشابطلا  هریثت  يذلا  رابغلا  ّىتح  تببحأ   ، يعمس

. رضخألا حّوللا  ىلع  بتكي 
ّىتح لفسألا  قباطلا  ىلإ  هعبتأ  تنك  سرّدلا  ءاھتنا  عم 

. نیسّردملا ةفرغ  باب 
. عیضر لفط  ّهنأك  طامقب  هّفلأ  نأ  تلواحو  ّيبح  تمتك 

يتاكرح  . يناتحضف يانیع   . كلذ يف  حلفأ  مل 
. يب نیشو  يتانكسو 

ـر هاوظلا هب  ـ شي ـّب  حلا ؟  رو ـ تكد ا  ــ ي ّب  ــ حلا و  ــ ه ا  ــ م
لطھ يـ ـر  طملا  . هؤا ـ فخإ ـن  كمي الو  ّةیعي  ـ بطلا

مـن لطھ  يـ ـج  لثلا ـه،  نع ـح  صفي هتو  ـ صو ّةي  ـ نالع
ّمعي كلذك  لّیللا   ، اًضایب ضرألا  ـأل  مي ّهن  ـ كل  ، تو نود صـ
يف عبقت  يتلا  هایملا  ّىتح   . عیمجلا هب  رعشیف  ناكملا 
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اًرھن لیستو  موي  تاذ  ّقفدتت  نأ  اھل  ّدب  ال  ضرألا  نطاب 
. ةجيدخ اي  ناكرب  ّبحلا  : » يل لوقي  دمآ  ناك   . اًرداھ

دمخي ال  ّهنكل   ، دمخي ءرملا  هبسحي  بولقلا  يف  ناكرب 
«. روثیس ّهنكل   . روثیس ىتم  ءرملا  فرعي  الو   . اًدبأ

تیب ىلإ  تاناحتمالا  مّايأ  بھذأ   . بلح يف  يقتلن  ّانك 
اًرھش ىقبأل  دوصقم  خیشلا  يح  يف  يتابيرق  ىدحإ 
دعبي ّةینادمحلا  يحب  تیب  يف  نكسي  دمآ  ناك   . ًالماك

ن ــ يجور م ــ رو خ ـــ . ف بادآلا ّةي  ــــ لك ن  ــــ ةعاس ع عبر 
دع ــ صأ  ، ّةیناد ــ محلا ى  ــ لإ ه  ــ ّجتأ نا  ــ حتمالا ة  ــ عاق
قر ــ طأو سما  ــ خلا قبا  ــ طلا ى  ــ لإ ل  ــ مأو فو  ــ خب
نیتقر ــ طو ة  ــ يلاتتم تا  ــ قرط ثال  ــ ث با  ــ بلا
حتفي  . يسفنب فيرعتلل  يتمالع  تناك  هذھ   . نیتدرفنم
ىلإ لوخدلا  كشو  ىلع  يّننأ  رعشأف   ، بابلا دمآ 

«. ّةنجلا
ّمث ةليوط  ةدیھنت  تقلطأ   ، ًالیلق اھسأر  ةجيدخ  تَنَْحأ 
تیقب  . كّرحتت مل   . يناملألا بیبطلا  اھرظتنا   . تتمص
ةربجم تسل  : » بیبطلا اھل  لاق  نأ  ىلإ  سأرلا  ّةینحم 
لماك كل   . ْڤارِزْمَح ةجيدخ  ةدیس  اي  ثيدحلا  ىلع 

نم امبر  نكل  ال.  وأ  ّةصقلا  هذھ  يدرست  نأ  يف  ّةيّرحلا 
«. اًئیش يفخت  نأ  نود  كدنع  امب  يحوبت  نأ  لضفألا 

. اھینیع ناتفاّفش  ناتعمد  تّللب   . ديدج نم  اھسأر  تعفر 
جراخلا ىلإ  ةذفانلا  ربع  ترظن   . ًالیلق تمستبا 
رياطتتو اھناصغأ  نم  طقاستت  فيرخلا  قاروأ  تدھاشو 
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ّمث ةدودعم  ناوثل  ةتماص  تیقب   . ّةیخرلا ةمسنلا  عم 
ةطاسبب حوبت  نأ  ّةیبرغلا  ةاتفلا  ناكمإب  امبر  : » تعبات

نأ تعاطتسا  اّمبر  لب   . بیبطلل اھتایح  لیصافتب  ةمات 
ي ــ فو أل  ــ ملا ى  ــ لع اھتّایصو  ــ صخ ن  ــ ع ّملكتت 
ن ــ م ني  ــ يالملا هدھا  ــ شي ي  ــ نويزفلت جما  ــ نرب
و ــ لف ا.  ــ نیلإ ةب  ــ سنلاب ف  ــ لتخم ر  ــ مألا  . سّان ــ لا
ا ــ نل ة  ــ قیفرل ّىت  ــ انرار ح ــ سأ د  ــ حأب حو  ــ بن نأ  ا  ــ ندرأ
ال  . روتكد ينرذعا   . مثعلتنو ّددرتنو  انداسجأ  قر  ـ عت
. دمآ عم  اھتشع  يتلا  ةعتملا  تاظحلب  حوبلا  يننكمي 
كلذ كلم  اًضيأ  اھنإ   . هنئافد نمو  بلقلا  اذھ  كلم  اھنإ 

ّةیسودرفلا تاظّحللا  كلت  هتمساق  يذلا  لّجرلا 
رخآ ىلإ  دمآ  عم  تیقب  املثم  دبألا  ىلإ  يعم  ىقبتسو 

«. هرمع تاظحل 
اھعومد ديدش  مامتھاب  اھیلإ  يغصي  يذلا  بیبطلا  حمل 

ةدیس ينيرذعا  : » لاقو هسأر  ّزھف   ، اھینیع تّللب  يتلا 
«. ينيرذعا  . ْڤارِزْمَح

نا ــ ك  . امھ ــ نیب ت  ــ مّصلا ةري  ــ حب دود  ــ ح تع  ــ ّستا
تا ــ ملكلاو ثاد  ــ حألا ن  ــ م ري  ــ ثكلا ةجيد  ــ خ ىد  ــ ل

ـا ّهنكل  ، نيار ـ لا رھ  نـ ـل  ثم ري  ــ ستل تايركذ  ــ لاو
عامسل ًالجعتسم  بي  ـ بطلا ـن  كي ـت. لـم  مّصلا تر  ـ ثآ
ّعطقتم لكشب  اھیلإ  عمتسي  نأ  لضف  لب   ، هیكحت ام  ّلك 
يتلا هقاروأ  عمج   . ىرخألاو ةنیفلا  نیب  اھتلاح  بقاريو 
امھنیب تناك  ةریغص  ةلواط  نم  هتاظحالم  اھیف  ّنود 

189



: لوقي وھو  ضھن  ّمث  ّةيدلج  ةبیقح  يف  اھعضوو 
يف انتاسلج  نوكت  اّمبر   . كبوبح لوانت  يف  ّيرمتسا  - 
امیف اھّللقنس   . يّمربتت ال  نأ  وجرأ  كلذل   ، ةریثك ةيادبلا 
انأ  . رھش ّلك  ّةرم  ّمث  عوبسألا  يف  ّةرم  يقتلنس   . دعب
يف رود  كلو  ّةیكذ  ةأرما  تنأ   . كتّحص مّدقت  نم  قثاو 
ةدیس نآلا  ءاقللا  ىلإ   . كصیخشت ىلع  يتدعاسم 

. ْڤارِزْمَح
ّمث ءودھب  هءارو  بابلا  قلغأ   . اھّعدو نأ  دعب  بیبطلا  جرخ 

. ليوطلا ّرمملا  يف  ىضم 
* * *

. بیبطلا جورخ  دعب  ةریبك  ّةیسفن  ةحارب  ةجيدخ  ترعش 
ترفاسو ريرسلا  قوف  تدّدمت  ّمث  اھسبالم  تریغ 

بھذت تناك  ثیح  بلح  ةعماج  يف  اھمّايأ  ىلإ  اھلایخب 
، تانا ــــ حتمالا ير  ــــ جتل ما  ــــ ع ّل  ــــ ك نیتّر  ــــ م

بھذ ــ ت ة  ــ شارف ن  ــ م ف  ــــ خأ اھ  ــــ سفنب رع  ــــ شت
ة ــ لفاحلا ّلقت  ــ ست ني  ــ ح دورو  ل  ــ قح ى  ــ لإ
ي ــ ف د  ــ مآ تي  ــ ب ى  ــ لإ ة  ــ عماجلا ن  ــ م ةریغ  ــ صلا
ك ــ لذ ا  ــ ياوز أل  ــ مت ب  ــ تكلا  . ّةیناد ــ محلا ي  ــ ح
تا ـ حول عـن  ةّرو  ـ صم تا  ـ حول ـع  ضب  ، ریغ ـ صلا تي  ـ بلا

هـو يذ  ـ لا نولا  ـ صلا نارد  جـ ـى  لع ـة  ّقلعم ةریھ  شـ
ًاتاوصأ ردصت  ضباو  ـ نب رير  سـ  . اًض ـ يأ مو  نـ ـة  فرغ

يف  ، ضرألا ىلع  بتكلا   ، هقوف دّدمتلا  نیح  ةجعزم 
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تحت ةعوضوم  نیتارك  عضب  يفو  مامحلا  يف   ، ةذفانلا
، ّةيزیلكنإ ةفلتخم  بتكو  رعش  نيواودو  تاياور   ، ريرسلا

ىغطت عباطملا  ربحو  قرولا  ةحئار  داكت   . ّةيدركو ّةیبرع 
ةبنكلا نم  حوفت  يتلا  ةأفطملا  رئاجسلا  ةحئار  ىلع 

. ةقماغلا رئاتسلاو  ةدیحولا 
ىلع اھبتك  يمر  ىلإ  عراست   ، تیبلا ةجيدخ  لخدت 

ةاطغملا ةبنكلا  ىلع  دّدمتت  ّمث  ةيوازلا  يف  ةلواط 
نارین رثأ  نم  بوقثلا  ریثك  نوللا  يرمخ  لمخمب 

. رئاجسلا
: لوقيو اھفتك  ىلع  هدي  عضي   ، اھبناجب سلجیل  دمآ  يتأي 

. ةجيدخ اي  هذھ  ّةيزیلكنإلا  يتدیصق  يعمسا  - 

ىلع هافشلا   ، ناقناعتي ةءارقلا  يھتنت  نأ  لبقو 
قشعلا دئاصق  نانودي   ، ةضمغم امھنویع   ، هافشلا

. دسجلا ءابفلأب 
* * *

قلقلاو فوخلا  رھظ   . ىرخأ ّةرم  بیبطلا  اھراز  نیموي  دعب 
يذ بیبطلا  ةماستبا  عطتست  ملو   ، اھینیع تارظن  يف 

. اھقلق دّدبت  نأ  نونحلا  هجولا 
ّةیحتلاب اھردابو   ، اھتلابق يسركلا  ىلع  بیبطلا  سلج 

: لاق ّمث  لاؤسلاو 
. ءرملا دعسي  ٌلامج  هیفف  اًنيزح  فيرخلا  ناك  امھم  - 
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ةنّولملا راجشألا  ىلإ  ةذفانلا  ربع  ةرظن  ةجيدخ  تقلأ 
: تلاق ّمث  ةھینھ  تتمص   ، ةلیمجلا

. ّمطحتت بولق  ةّمث   ، ةراضن رثكألا  عیبرلا  يف  ّىتح  نكل  - 

ّنأ كردأو   ، يرعاشلا باوجلا  اذھب  بیبطلا  ئجوف 
نل اھجالع  ّنأو  ةھيدبلا  ةرضاحو  ةفّقثم  ةأرما  هتضيرم 
نياعي اھسفن  يف  اًقیمع  لغوي  نأ  دارأ   . ًالھس نوكي 

عیطتسيو اھیلإ  ّفرعتیل  هتاجرعنم  يف  ثحبيو  هتّایط 
رفاسي  ، اھتایح يف  بناوجلا  ّلك  فرعي  نأ  دارأ   . اھجالع

. اھتلاح بابسأ  ىلإ  ذفني  ّهلعل  اھتركاذ  بورد  يف  اھعم 
: اھلأس

؟ رعّشلا تبتك  لھ  - 

ضعب اھھجو  داعتسا   ، لاؤسلا اذھب  ةجيدخ  تحرف 
ناك  . ریثكلا تأرق  يّننكل  ال.  : » سامحب تلاقو  هتراضن 

هدئاصقب تمرغأ   . تاغل ثالثب  رعشلا  بتكي  دمآ 
. ةلیمجلا

دروللاو ریبسكش  رعش  ىلإ  تّفرعت  ةعماجلا  يفو 
. نيرخآ نيریثكو  نوتلم  نوجو  تویلإ   . سإ ت.   ، نورياب

اًددعو ّةیبرعلا  ةّغللاب  دئاصقلا  نم  ىصحي  ال  ام  تأرقو 
، رعشلا باوبأ  يمامأ  دمآ  حتف   . ّةيدركلا دئاصقلا  نم  لقأ 

ةعئارلا رعاشملاب  اًئیلم  اًعيدب  اًیھاز  اًملاع  تلخدف 
ةنّولم ةایح  هلو  يل  مسرأ  ةملاح  ةاتف  ترص   . ةقیقرلاو
يف حوتفم  حرجب  ىھتناو  ّمطحت  يملح  ّنكل   . ةئداھ
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«. نآلا ىلإ  هتّركذت  املك  هنم  ملأتأو  لمدني  مل  بلقلا 
عم ةقالعلا  نع  راصتخاب  ولو  ينیثّدحت  نأ  نكمي  لھ  - 
نیح ىلإ  كتایح  ثادحأ  ّةیقب  درس  كنكمي  ّمث  ؟  دمآ
تنأ اًعبط   . يھتنت ّىتح  كعطاقأ  نل   . ایناملأ ىلإ  كئیجم 
نكل  . ةدحاو ّةرم  لیصافتلا  ّلك  درس  ىلع  ةربجم  تسل 
اذھل كصارقأ  تلوانت  لھ   ، كلذ لبق  كلأسأ  نأ  ّدوأ 

؟ حابصلا
. اھنم تدفتسا  دقل   . اھلوانت ىلع  بظاوأ  انأ   . روتكد معن  - 

لجسأ نأ  ًّالوأ  يل  نینذأت  لھ   . نآلا كعمسأ   . ّبیط - 
نيودتلا يف  ينتتاف  اّمبر  ذإ  ؟  لیجستلا زاھج  ربع  كتوص 

لھ  . يتّوصلا لیجستلا  ىلإ  دوعأف  ةّمھم  ةمولعم 
؟ نینذأت

لشف : » ثّدحتت تأدب  ّمث  ةقفاوم  اھسأر  ةجيدخ  ّتزھ 
فرعأ . ال  لشف يذلا  وھ  ّبحلا  سیل  . ال،  روتكد اي  اّنبح 

نإ  . قیمع حرج  ىلإ  ّبحلا  ّلوحت  رمألا ! فصأ  فیك 
رصاحم ّهنكل   ، اّم اًعون  ًالیمج  جراخلا  نم  ودبي  انعمتجم 
ّةیعاطقإلا ریياعملا  تلازام   . قمعلا يف  ةنوفعلاو  حبقلاب 

يبأ قفاو   . نینسلا تائم  ذنم  انمكحت  نیناوق  ةباثمب 
تارم ةّدع  هب  ىقتلا  دقو   . دمآو انأ  ّجوزتن  نأ  ىلع 
اًرارم يل  حصفأو  جاوزلا  ّمتي  ّالأ  يشخ  ّهنكل   ، هب بجعأف 

اي ّمتیس  جاوزلا  ّنأ  ّنظأ  ال  : » لاقو هذھ  هتیشخ  نع 
«. يتنبا
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تنأ تسلأ  ؟  ةّملعتم ةاتف  تسلأ  ؟  يبأ اي  ّمتي  نل  اذامل 
انتلئاع بقل  ّنأ  اًقلطم  يلاب  ىلع  رطخي  مل  ؟  ءايرثألا نم 

اي نورجاھملاو   . دمآ نیبو  ينیب  ًالئاح  حبصیس  رجاھم » »
لال ــ خ او  ــ حزن دار  ــ كألا ن  ــ م م  ــ سق م  ــ ه رو  ــــ تكد
ّةيدر ــ ك قطا  ــ نم ن  ــ م ى  ــ لوألا ّةیملا  ــ علا بر  ــ حلا

ا، ــ يكرت ع  ــ م ّةي  ــ سورلا دود  ــ حلا ى  ــ لع ةد  ــ يعب
ى ــ لع اول  ــ صحو ايرو  ــ س ي  ــ ف اّورقت  ــ سا ّم  ــ ث
اًسا نـ مھور  ـ بتعا ينا  ـ بوك ل  ــ هأ ّن  ــ كل  . اھّتي ــ سنج

فـي ـة  صقنم ـر  بتعي اذ  ـ هو  ، رئا ـ شعلا يفور  ـ عم ري  غـ
ينتر ـ بتعا ـف  سألل ـم.  ظعلا ّىت  يرئا حـ ـ شع ـع  متجم
مرھلا يف  ىندأ  ةقبط  مـن  ـة  قومرملا ـد  مآ ـة  لئاع

نأ ّنظأ  تنك   . اًمامت ةلئاعلا  ينتضفر   . يعامتجالا
نم برتقت  الو  ّبحلا  بلغت  نأ  اھنكمي  ال  ّةيرئاشعلا 

ع ــ نقي نأ  دمآ  عطتسي  مل   . ةئطخم تنك   . هسودرف
لـم  . ملست ــ سا  . اًري ــ خأ ىخار  ــ ت ّهن  ــ كل ه.  ــ تلئاع

براحي سـ ّهنأ  تد  ـ قتعا ـك.  لذ ـه  نم عّقو  ـ تأ ـن  كأ
ّهنأ تد  ـ قتعا ـة.  يلابلا تادا  ـ علا مواقي  ـّب، سـ حلا ـل  جأل

، هدي كلم  هرارق  ّنأو  هتریشع  ـّب  حلا ـر  بتعي رعا  شـ
يبلق ّمطح  ّهنكل  ملستسي  ال   ، ّهبح نوخي  ال  رعاشلا 
جاجز نم  ٍناوأ  بولقلا  ّنإ  روتكد  اي  لوقن  نحنو   . فسألل

. اھربج نكمي  ترسكنا ال  اذإ 
عداخ بارس  ّالإ  وھ  ام  تلق   . ّبحلاب يناميإ  تدقف 
هدئاصق ّلك  تقرحأ   . ءيش ّلك  تلكر   . ةریبك ةبذكو 
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. مامحلا يف  ةبضاغ  ةلیل  تاذ  روصلاو  ةلدابتملا  انلئاسرو 
ناخد ىلإ  اّنبح  ّلوحت   . ناخّدلا ةفاثك  نم  تومأ  تدك 

. ءامس ىلعأ  ىلإ  ةلّیللا  كلت  يف  دعصو  دوسأ 
همسا تانبلا  ّةيوناث  يف  يل  لیمز  نم  كلذ  دعب  تّجوزت 
ضعبب انبجعأ   . ّةيوناثلا يف  اًسّردم  يلثم  ناك   . ْمارْبإ
ةيرقلا كلت  يف   . لازغ لت  ىّمست  ةيرق  نم  ناك   . انّجوزتو
ةثالثلا ناك   . هلاخ نباو  هنباو  اًبأ  ّةيدركلا  ةطلسلا  تلتق 

ریبك راعب  ةریشعلا  ترعش   . هبراقأ نمو  ماربإ  ةریشع  نم 
تفرع يتلا  يھو   ، رأثلاب ذخألا  عیطتست  اّھنأل ال  اھّللجي 
كلت ّنكمتت  مل   . اھتاجاجدل ّىتح  مقتنت  اّھنأب  سّانلا  نیب 

ةطلسلا نم  اًفوخ  راعلا  لسغو  فیحلا  عفر  نم  ةریشعلا 
ينابوك نم  جورخلا  ماربإ  ّررق  مویلا  كلذ  ذنم  ةملاظلا !

«. هرارقب ينملعي  نأ  نود 
نع تزجع  نأ  ىلإ  ةجيدخ  دنع  نزحلا  ةربن  تدادزا 
عضب يسفنلا  بیبطلا  لّجس   . تّفقوتف مالكلا 
لفآ ّبح  راثآ  امھیف  ىأرف  اھینیع  يف  رظن   . تاظحالم

. رباغ رئاغ  حرجو 
: اھلأس

؟ اًضيأ ّجوزت  لھ  ؟  دمآ لعف  اذامو  - 

. توملا نم  ّجوزت  - 

؟ فیك ؟  توملا نم  - 
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ثدح  . تاناحتمالا لالخ  بلح  ةعماج  يف  لتق   . لتق دقل  - 
نیماع لبق   . رشع ةثالثو  نیفلأ  ماع  ةيادب  يف  كلذ 

. اًبيرقت
؟ لیصافتلا نم  لیلقب  ةعقاولا  نع  ثيدحلا  كنكمي  لھ  - 

ىلع ىرسیلا  اھدي  ّفك  تعضو   . ةجيدخ تدّھنت 
نم اھسأر  يف  ام  رصعت  اّھنأك  اھیغدص  تكرف   ، اھنیبج
نم دمآ  حبصأ  : » تلاقو اھینیع  تضمغأ  ّمث   ، تايركذ
ةسارد بناج  ىلإ  راص   . ّةيروسلا ةروثلا  يطشان 
اھّعزويو تاروشنملا  زّھجي   ، تارھاظملا ّمظني  مولبدلا 
بتكي  . بلح يف  ّةيدركلا  ءایحألا  يف  هقافر  عم 
ىلع ّةيدركلاو  ّةیبرعلاو  ّةيزیلكنإلا  تاّغللاب  تاراعشلا 
مویب لتقُي  نأ  لبق   . ةعمجلا مّايأ  عفرُت  يتلا  تاتّفاللا 
كنم رذتعأ  نأ  ّدوأ   . ّكبحأ تلز  ام  لاقو : يب  لّصتا  دحاو 

. تاف دق  راذتعالا  ناوأ  نأ  فرعأو 
. ةجيدخ اي  كوفع  بلطأ   . اًریثك كّقحب  تمرجأ  دقل 
َّرم دق  ناك  هبیجأ ! فیك  فرعأ  مل   . ليوط رفس  يمامأ 
ردق هاسنأ  نأ  لواحأ  تنكو   ، يجاوز ىلع  نارھش 

. ناكمإلا
: هل تلقو  اًریخأ  تعّجشت  يّننكل   ، قئاقدل ةلھاذ  تیقب 
رخآ لجر  ةجوز  انأ   . دمآ اي  ىرخأ  ّةرم  يب  لّصتت  الأ  وجرأ 

ةعافشب كنع  توفع  يّننكل  يبلق  تّمطح  دقل   . نآلا
يف هللا  ناك   . اًعم اھانیّضق  يتلا  ةلیمجلا  تاظحللا  كلت 
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يفتاھ مقر  فذحت  نأ  وجرأ  نكل  ءاشت  امك  رفاس   . كنوع
. ىرخأ ّةرم  يب  لّصتت  الو  كدنع  نم 

. ىرخأ ّةرم  يب  لّصتي  مل  لعفلابو 
ةئام يلاوح  عم  ىضق  هنأ  تعمس  يلّاتلا  مویلا  يف 

«. ةرامعلا ّةیلك  فصق  يف  بالطلا  نم  نيرخآ 
* * *

اھد ـ جو ةجيد  خـ ءا  ـ كب ت  ــ بقعأ تم  ــ ص ة  ــ بون
. ىر ـ خألا تا  ـ ظحالملا ـض  عب نيود  ـ تل ـة  صرف بي  ـ بطلا
عـن طقا  ـ ستت قاروألا  ّترمت  ـ سا جرا  ـ خلا فـي 
دعت مل   . ضرألا ـى  لإ ـة  لقاثتم ىواھ  ـ تتو اھنا  ـ صغأ
رظنم نم  اھتفرغ  ةذفان  هفشكت  امب  ّمتھت  ةجيدخ 
ذفاون ربع  تقدح   ، اھحور يف  تقّدح  لب   ، ّبالخ يفيرخ 
ثادحألا يف  رظنلا  تنعمأ   ، حورلا فيرخ  يف  لایخلا 

يھو ایصخش  اھیلعو  اھتلئاعو  اھتنيدم  ىلع  ّترم  يتلا 
نع ةدیعب  نآلا  يھ   . اھلایخ ءامس  يف  باحسلا  َّرم  رمت 
ةدیحو  ، ةرّمدملا اھتراح  نع  ةدیعب   ، بارخلا اھتنيدم 
يناملأ ىفشم  نم  ةفرغ  يف  دیحو  ريرس  ىلع 
تحتفو هثيدحل  تحاترا  بیبط  عم  ّةیسفنلا  ضارمألل 

. هل اھبلق 
يف  ، جراخلا يف  نزحب  قّدحتل  ًالیلق  اھسأر  تعفر 
يف  ، حابص ّلك  ةّضرمملا  اھحيزت  يتلا  ةفرغلا  رئاتس 
نأ لواحتو  بیبطلا  ينیع  يف  قّدحت   ، ةلیمجلا تاحّوللا 
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. هیلإ ثّدحتلا  ربع  ةلیقث  ًالامحأ  اھرھظ  نع  عضت 
؟ ةعماجلا فصق  نم  - 

نیخوراصلا اودھاشو  ّبالطلا  اھدھاش   . ماظنلا تارئاط  - 
تضفتنا دق  بلح  ةعماج  تناك   . اًضيأ امھتقلطأ  نيّذللا 

اھنم تقلطناو  ماظنلا  ّدض  ايروس  تاعماج  ّةیقب  لثم 
دمآ نأ  فرعأ  نكأ  مل   . ةمخض تارھاظم  ىضم  امیف 
يحور مھد  اًضماغ  اًقلق  ّنكل   . فصقلا ةظحل  يف  كانھ 

. ىفتخا دقل   . هئالشأ ىلإ  اوفرعتي  ملو  لتق   . مویلا كلذ 
كانھ تناك  ّةیندملا  ةسدنھلا  سردت  يتلا  هتخأ  ّنكل 
يف وكياس  ةعاس  لالخ  نم  هیلإ  تفرعت   . مویلا كلذ  يف 
نم يقابلا  َدیحولا  َولِّشلا  هُعارذ  تناك   . هدي مصعم 
وھو اھب  يرصخ  َّفل  ام  اًریثك   . فصقلا دعب  هدسج 

. نونجب ينّلبقي 
ثيدحلا ةفد  هّجو  ّمث   ، يتّوصلا لیجستلا  بیبطلا  فقوأ 

: لاقف ىرخأ  ةھج  ىلإ 
نكل  . دعب امیف  عوضوملا  اذھ  ىلإ  دوعن  اّمبر   . نزحم رمأ  - 

. ةبيرقلا ثادحألا  نع  ًالیلق  ثدحتنل 
. نكیلف  . سأب  -ال 

، ىتم  ، ایناملأ ىلإ  كئیجم  نع  ثيدحلا  كنكمي  لھ  - 
؟ فیكو اذاملو 

اّھنكل  . ةجيدخ ْيتفش  ىلع  ةفیفخ  ةماستبا  ّتطح 

198



درس ّنأ  فرعأ  يّننأ  عم  كبیجأس  : » نزح ةربنب  ّتدر 
. كوشلا طرخو  داّمرلا  عالتبا  لثم  ّيلإ  ةبسنلاب  عئاقولا 
رھش يف  تلصو   ، يّفلم يف  ةدوجوملا  خيراوتلا  بسح 
تلصو فیك   . فرودلسود ىلإ  ماع 2014  ّلوألا  نيرشت 
ةأرما تنك   . هفرعأ ال  ام  اذھ   ، انھ ىلإ  يب  ىتأ  نمو 
ةراھنم  ، ةلئاع الب   ، نطو الب  ةأرما   . تلصو نیح  ةّمطحم 
تننج دق  تنك   . يعولا نع  ةبئاغ  هبش   ، نایكلا
ةّتیم فصن  ينیع  تحتف  يّننأ  هفرعأ  يذلا  ّلك   . راصتخاب

«. ّةیناملألا يفاشملا  ىدحإ  يف 
ىلع فرشأ  يّننأل  دیعس  انأ  : » لاقو بیبطلا  مستبا 
يف نولماعلا   . موي دعب  اًموي  نینّسحتت  ّكنأو  كجالع 

. كورضحأ نيذلا  مھ  يناملألا  رمحألا  بیلصلا  ةّمظنم 
اًعضو كل  ّنأ  ىلإ  اوھبتناو  ّةینانویلا  يفاشملا  يف  كوأر 
يتلا ثادحألا  تناك  نإ   . انھ ىلإ  كراضحإ  اوررقف  اصاخ 

ّالأ كنكمیف  اھدرس  نم  نیّملأتتو  اًدج  ةیساق  اھتشع 
ّتدر اھدرس .» يلّجؤت  نأ  ّلقألا  ىلع  وأ  اھب  ينيربخت 
سأكلا هذھ  غرفأ  نأ  ديرأ   . اھب حوبأ  نأ  ديرأ  لب  : » ةجيدخ

يورأ نیح  ةقیمع  ةحارب  رعشأ   . نازحألاب تحفط  يتلا 
. يل ىرج  ام  مكل 

ّىتح حصفأ  نأ  ّيلع   ، سادیم كلملا  ّقالح  لثم  اًمامت 
نأ ّيلع   . رامح انذأ  كلملل  ّنأ  ضرألا  يف  ٍبقثل  ولو 
، ةرماع سأك   ، ةئیلم ةبیقح  انأ   . روتكد اي  يسفن  ضفنأ 
ّنإ لوقأ  نأ  ّيلع   . اھتلومح يسفن  نع  فّفخأ  نأ  ّيلعو 
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«. ةمحرلا فرعت  شحو ال  بلاخمو  رامح  انذأ  برحلل 
. كّتصق ىلإ  عمتسنلف  ّبیط  - 

ثـّم  ، اھ ـ لوح ةھ  ــ ئات تار  ــ ظن ةجيد  ــ خ ت  ــ قلأ
ينا ـ بوك ـى  لإ ـش  عاد لخد  تـ نأ  ـل  بق : » تلا قـ

ـة حئار ـّم  شأ ـي  ّننإ مار : ـ بإ ـي  جوز لا  قـ ةر  ـ تفب
: ةركنتسم هتلأ  ـا. سـ نیلإ مدا  ري قـ ـ بك بار  ، خـ بار ـ خلا
نم رثكأ  نمآ  ناكم  دجويأ  ؟  هنع ثّدحتت  بارخ  ّيأ 
شقلا ةقبط  وھ  نامألا  اذھ  نزحب : يجوز  ّدر  ؟  ينابوك

هذھ رداغنلف   . ةجيدخ اي  ریطخ  عضولا   . ءاملا ولعت  يتلا 
يلھأ ءامد  تلازام   . نافوطلا انمھادي  نأ  لبق  ةنيدملا 
يفو انتویب  لخاد  انتامُح  انلتقي   . ّةيدن لازغ  لت  يف 

انل ةوخإ  نثارب  نیب  انعقو   . رساك شحو  انب  صبرتي  جراخلا 
انلوحو  ، ملظلا تاجرد  ىسقأ  نوسرامي  لخادلا  يف 
نيأف  . لامشلا يف  اھدودحب  فقت  ایكرتو  اندّدھت  شعاد 

، ةقداص هتاملك  تناك  ؟  هنع نیثدحتت  يذلا  نامألا 
. بارخلا ةحئار  اًضيأ  انأ  ّمشأ  ينتلعج 

. اًحیح صـ ـه  لاق مـا  نا  كـ د  ــ قل  . رو ــ تكد ا  ــ ي م  ــ عن
ّسرد مـ ـد  محم ـا  نلیمز ـش  عاد وّحل  ـ سم ـف  قوأ ـد  قف

او ـ عطقو مھزجاو  زجا مـن حـ ـى حـ لع ّةيزي  ـ لكنإلا ـة  ّغللا
ي ــ ف ه  ــ عم ن  ــ ك ي  ــ تاوللا ءا  ـ سنلا ما  ـ مأ ـه  سأر
ش ــ عاد وّحل  ــ سم مجا  ــ ه  . ةریغ ــ صلا ة  ــ لفاحلا
. اّول ــ ح ا  ــ منيأ بعر  ــ لا نّوث  ــ بي اورا  ــ صو ىر  ــ قلا
ـت لفقأ  . ریغ ــ صلا ي  ــ نبا ت  ــ لمح  . ةردا ــ غملل انزھ  ــ جت
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اھتربخأو يّمأ  دنع  ةنامأ  حاتفملا  تعدوأو  يتي  با بـ بـ
ةعضب ّالإ  يھ  ام  ةقثب : اھل  تلق   . بایغلا لیطن  نل  اننأ 

، كلذ نع  نییضار  يادلاو  نكي  مل   . دوعن ّىتح  رھشأ 
. امھاضر مدع  بلغ  ماربإ  دانع  ّنكل 

؟ شعاد نم  اًفوخ  متجرخ  مكنأ  ينعي  - 

اولتق يجوز  ءابرقأ  نإ  لقأ  ملأ   . بابسألا دحأ  كلذ  ناك  - 
ردقلا انرثن  ؟  لازغ لت  ةيرق  يف  ّةيدركلا  ةطلسلا  دي  ىلع 
سأر تاب   . نامأ كانھ  دعي  مل   . ةنوحاط يرجح  نیب 

. ّيدركلا لثملا  لوقي  امك  لصب  سأرل  اًيواسم  ناسنإلا 
. فسألل  ، فسألل - 

ءانبأ ةنونجملا  ّةیفارغجلا  كلت  يف  نحن   . روتكد اي  معن  - 
هعضرن فوخلا  ةلالس  نم  نحن   . ملألا دافحأو  ةوسقلا 

يف انتیفارغج  هبشن  نحن   . ایندلا ىلإ  يتأن  ةعاس 
. بیبطلا اھيأ  ةنوشخلاو  نونجلا 

. فسألل  ، فسألل - 

نم ّةصقلا  ّةیقب  يسفنلا  جلاعملل  ةجيدخ  تدرس 
اھلمعو لوبنطسإ  يف  اھتماقإ  ىلإ  ةنيدملا  اھترداغم 

. ریغصلا اھدلوو  اھجوز  عم  ةرجھلل  اھدادعتسا  ّمث   ، كانھ
ناريزح رھش  ةيادب  يف  لوبنطسإ  اولصو  مّھنأ  هل  تور 
يھو  ،« نومداق  » ةسردم يف  ةّملعم  تلمع  اّھنأو 

. رالیجغاب ةقطنم  يف  ّةيروسلا  ةضراعملا  سرادم  ىدحإ 
اھ ــ تیب ن  ــ م اًي  ــ شم بھذ  ــ ت تنا  ــ ك اّھنأ  هل  تور 
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ـة لحر فـي  رالیجغا  بـ ّىت  حـ ا  ــ شاب ماريا  ــ ب ي  ــ ف
ـك لت ـى  لإ فر  ـ عتت ـي  كل ـة  لماك ةعا  سـ قرغت  ـ ست
طر ـ خنت ني  حـ اھ  ـ مومھ ـى  سنتو ـة  میظعلا ةنيد  ـ ملا

. عراوشلا يف  ةفیثكلا  عومجلا  ني  بـ
ةجيدخ تور  اذكھ   ، كانھ ةلھس  نكت  مل  ةایحلا  نكل 

وھ امیف  يھ  لمعت  نأ  اھجوز  لبقي  مل  ذإ   ، اھبیبطل
لاق ام  اًریثك   . اراد هلفط  عم  اًدیحو  تیبلا  يف  سلجي 
بھذت يتلا  ّةيرجغلا  جوز  لثم  هسفنب  رعشي  ّهنإ  هتجوزل 
ةمیخلا يف  وھ  عبقي  امنیب  ّلوستت  باب  ىلإ  باب  نم 
همامأ نكي  ملو  لمع  داجيإ  يف  ّقفوي  مل   . لیبارغلا عنصي 

هّمأ ةدوع  نیح  ىلإ  دلولا  ىعري  تیبلا  يف  ىقبي  نأ  ّالإ 
. ةسردملا نم 

. اًریخأ لمعلا  ةجيدخ  تكرت 
. ابوروأ ىلإ  بھذنلف  - 

تاكرح هتذفان  نم  بقاري  وھو  ءاسم  تاذ  اھجوز  لاق 
. عراشلا يف  تارّایسلا 

: بضغب ةجيدخ  هیلع  ّتدر 
رداغنس انك  نإ  ؟  انھ ىلإ  انب  تیتأ  كنأ  يفكي  الأ  - 

. ينابوك ىلإ  اھرداغنسف  لوبنطسإ 
تعاض دقل  ؟  ةجيدخ اي  نیثدحتت  ينابوك  ّيأ  نع  - 

. راجنس
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. ينابوك نع  كثدحأ  انأ  ؟  راجنسب نحن  انتقالع  امو  - 

هوقلطأ بئذ  شعاد   . قثاو انأ   . ةریبك بئاصم  ثدحتس  - 
وھو نیبرھملا  دحأ  عم  تّملكت  دقل   . انقطانم ىلع 

. رالود فالآ  ةسمخب  اسمنلا  ىلإ  ةثالثلا  نحن  انلصویس 
. ىقبأس انأ   . كدحول بھذا  تئش  نإ  - 

مسقأ  . يتملك يرسكت  نأ  كل  زوجي  ؟ ال  مالكلا اذھ  ام  - 
. بھذأو دلولا  ذخآسف  يعم  يتأت  مل  نإ  اب 

نأ لبقو   . اقّفتي نأ  نود  لاجسلا  ّدتشاو  امھتوص  الع 
تلصو شعاد  : » قعاصلا ربخلا  اعمس  مونلا  ىلإ  ادلخي 
«. عبنلا ةلت  ىلع  اھتيار  تعفرو  روُنَتْشِم  ةبضھ  ىلإ 

. ةمداق ةریبك  ةثراك  ةحئار  مشأ  يّننإ  هللاو  ؟  كل لقأ  ملأ  - 
ةثراكلا ةحئار  ّنإف  ةّللحتم  ةثج  ةحئار  حوفت  املثم  اًمامت 

. يفنأ مكزت  ةمداقلا 
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ةایح ةلواحم 
، ىفشملا ىلإ  بیبطلا  ءاج  نیح   ، ةیلّاتلا ّةرملا  يف 

حرتقا  . لبق يذ  نم  ًالاب  أدھأو  ًالاح  نسحأ  ةجيدخ  تناك 
ثلاثلا قباطلا  يف  ةثداحم  ةفرغ  ىلإ  لاقتنالا  بیبطلا 

ىلع ةجيدخ  تقفاوف   ، سفنلا جھبتو  نيارلا  ىلع  لطت 
. كانھ ىلإ  اًعم  ادعصو  روفلا 

ةئیج رھنلا  رخمت  دیعب  نم  ةریبكلا  نحشلا  نفس  تحال 
تاكرشلا مالعأو  ّةینطولا  اھمالعأ  لمحت  يھو   ، اًباھذو

نم راجشألا  ىَّرَع  يذلا  فيرخلا   . اھل ةعباتلا  عناصملاو 
جاومأ اھتاذ  حيرلاب  قناعي  نآلا  تاب   ، حيرلا لمانأب  اھبایث 
ةتماص دیعب  نم  راجشألا  تدب   . ةديدملا هتماقو  رھنلا 

. رھنلا يف  بیئكلا  اھيرع  لّمأتت 
؟ ْڤارِزْمَح ةدیس  اي  مویلا  كسفن  نيدجت  فیك  - 

جراخلا يف  حراسلا  اھلایخ  نم  بیبطلا  لاؤس  اھداعأ 
. ةثداحملا ةفرغ  ىلإ 

تطقسأ ءاجوھ  حير   . روتكد اي  فيرخ  ةرجش  لثم  انأ  - 
عم تعلتقا  دقل   . يناصغأ تفصقو  يقاروأ  لمجأ  ّينع 
نأ عیطتست  ىرخأ  ةبرت  نم  ام   . يتبرت نع  يروذج 

. ءاوھلا يف  ةّقلعم  ةرجش  انأ   . اھنطب يف  ينّمضت 
عیطتسي كلذب  ّهنإ   ، هتلاح ءرملا  فرعي  نأ  ٌنسح  - 
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. اًعيرس نّسحتلاو  هسفن  ةدعاسم 
. فرعأ  -ال 

. فرعأ انأ   . ّبیط - 

: لصاوو اًمستبم  يسفنلا  جلاعملا  ّدر 
ّةیسفن يف  ّرثؤي  ّةیلخادلا  ةلاحلا  نع  ریبعتلا  ّنإ  - 
بناوج دوجو  لبقي  نأ  ءرملا  ىلع   . ًانایحأ ناسنإلا 

يف قیمعلا  ریثأتلل  ًالاجم  اھل  عدي  الو  ةایحلل  ةملظم 
. سفنلا

..…… -

امك ؟  كّتصق ّةیقب  ىلإ  يغصأ  نأ  نآلا  يننكمي  لھ  - 
. تاظحالملا بتكأو  كثيدح  لجسأس  اًقباس  انقفتا 

. روتكد معن  - 

ما ــ مأ ثال  ــ ثلا تاري  ــ حبلا ي  ــ ف ةجيد  ــ خ تّقد  ــ ح
ـة ضامغإ ـف  صن اھ  ــ ينیع ت  ــ ضمغأ  . ىف ــ شملا
ـا نك : » اھ ـ تياكح مـن  ةري  ـ خألا دھا  ـ شملا تدر  ـ سو
يف ثالثلا  تاري  ـ حبلا هذ  هـ ـل  ثم صاخ  ـ شأ ـة  ثالث
يف رارمتسالا  ناكمإلا  يف  دعي  مل   . كانھ لفسألا 
اًعطاق اًضفر  يجوز  ضفر   . لوبنطسإ يف  شیعلا 

نأ ىلع  ارصم  ناك   . ذیمالتلا میلعت  يف  يرارمتسا 
اًبرھم ىقتلا   . لاق امك  سّانلا  ّلك  لثم  ابوروأ  ىلإ  رجاھن 
ةثالثلا نحن  انلقن  ىلع  هعم  قّفتاو  ْيارَسْكآ  يف  اًینانبل 
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ىلإ رالود  فالآ  ةسمخب  يحایس  تخي  نتم  ىلع 
«. اسمنلا ىلإ  ةلحرلا  لمكن  ّمث  ًّالوأ  سوبسل  ةريزج 
تّركذت  . اھتمص لاط   . تتمصو مالكلا  نع  ةجيدخ  تّفقوت 

عم قاّفتالا  ربخب  اھرّشبو  اھجوز  ءاج  نیح  ءاسملا  كلذ 
. ثادحأ نم  كلذ  الت  امو  فیصان  وبأ  برھملا 

* * *

. لصنو ةعاس  فصن  اّھلك  - 

. ةلباقملا ةھجلا  ىلإ  رحبلا  روبع  ًالھستسم  اھجوز  لاق 
ةنیفلا نیب  رظنتو  اراد  اھنبا  دھدھت  ةجيدخ  تیقب 

. ةداعسلاب قطني  يذلا  ماربإ  اھجوز  هجو  ىلإ  ىرخألاو 
تارشع رفاس  ّهنأ  ول  امك  قيرطلا  اھجوز  اھل  حرش 

: نانویلا ىلإ  ایكرت  لحاوس  نم  تّارملا 
ة ــ ئداھ جاو  ــ مألا  . اد ــ ج لھ  ــ س رف  ــ سلا عو  ــ ضوم »

تخیلا بـ  . تخیلا ــ ب رفاسن  ــ س  . مّايألا هذ  ــ ه
ـن حن ـط.  قف اًصخ  شـ نو  ـ عبرأ رفاسي  سـ  . يحاي ـ سلا
هدي  . ينانبللا فیصان  ـو  بأ هـو  انبرھ  مـ ّنأل  نوظو  ـ ظحم
تخیلا بحاص  امأ   . بذكلا فرعي  الو  عاّمط  ریغو  ةفیظن 

الو هللا  فاخي  ّيقت  وھو   . ّةینوق نم  يكرت  لجر  وھف 
. رطخلل نیئجاللا  ةایح  ضرعي  الو  ریثكلا  لاملا  يف  عمطي 

رفاسي . ال  كنع ةیضار  كّمأ  اراد  وبأ  اي  فیصان : وبأ  يل  لاق 
ٌرفن ناك  ول  رعّسلا  ىلإ  ةبسنلاب   . تخیلا اذھب  سّانلا  ّلك 
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رفن ّلك  نع   ، ةئامسمخو فالآ  ةعبس  هنم  انذخأل  كریغ 
رعس وھ  اذھف  عیمجلا  لأسا   . ةئامسمخو نافلأ 

، نيرتس  . اًرجف وأ  لّیللا  يف  جرخنس  ةجيدخ  اي   . قوّسلا
اًریصق اًثيدح  لمكن  نأ  لبقو  تخیلا  انب  يضمیس 

«. ةريزجلا ىلإ  لصنس 
: ةرخاس تلاقو  ريرسلا  يف  اراد  اھنبا  ةجيدخ  تعضو 

؟ تقدص تنأو  لاق  كفیصان  وبأ  - 

بخص دادزا  ثیح  ةذفانلا  ىلإ  بھذ   ، اھجوز بضغ 
: اھیلإ رظني  نأ  نود  لاقو   ، عراشلا

؟ لجرلا بذكیس  اذامل  ءازھتسالا ! ریغ  نیفرعت  تنأو ال  - 
؟ نیمھفتأ تخیلاب  رفاسنس  ؟  كلذ يف  هتحلصم  ام 

.[
11] اًضيأ انأ  ترفاس  امل  َْمَلبلاب  ناك  ول   . تخخخخیلاب

مل يتلا  هتجوزل  ةملك  ةملك  ّبرھملا  هلاق  ام  ماربإ  داعأ 
. فیصان وبأ  هلاق  فرح  ّلكب  اًعنتقم  وھ  ادب  امیف   ، هقدصت

* * *

، ليوط رفس  نم  دوعت  اھنأ  ول  امك  اھسأر  ةجيدخ  تعفر 
: تلاقو بیبطلا  ىلإ  ترظن 

اًرومأ تّركذت   . اًدیعب تحرس  دقل  روتكد  اي  ينرذعا  - 
. ةریثك

؟ يھ ام  فرعأ  نأ  يل  لھ  - 
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. ّكش الب  - 

ءادج لثم  رارقلا  ذاّختا  تاظحل  ةجيدخ  تقاس 
توصب تلاقو  قھرملا  لایخلا  ةریظح  ىلإ  ةسكاشم 

: نيزح عاقيإو  ئداھ 
ناك  . يجوز فتاھ  ةنر  ىلع  انظقیتسا  ركاب  حابص  تاذ  »
لّصتا  . فیصان وبأ  ىعدُي  ينانبل  برھم  ّطخلا  ىلع 

. رفسلل دعتسن  نأ  يجوز  نم  بلطي 
. اّنلقتل ةلفاح  يتأتس  ةعاس  فصن  دعب  - 

يف قّدحي  ريرسلا  يف  اًدّدمتم  لازي  ام  وھو   ، يجوز لاق 
ملحي ناك   . اًمئان اراد  يقب   . ضھن ّمث   ، فتاھلا ةشاش 
هھجو حمالم  ىلإ  ترظن   . ّكش الب  ةدیعس  اًمالحأ 

. يكئالملا
تّلبقو هیلع  تینحنا   . هظاقيإ ىلع  يبلق  ينعواطي  مل 
ةثلاث ّمث   ، ةیناث ةلبقب  ىلوألا  يتلبق  تعبتأ   . فطلب هنیبج 

«. لبقلاب هتظقيأ  ّىتح  ةسماخو  ةعبارو 
. تمص ةظحل  ّترم 

. لیقث نزح 
رھن رخمت  ةریبك  نفس  تناك  راتمألا  تائم  دعب  ىلع 

. نيارلا
درست ىوقلا  ةرئاخ  ةبوكنم  ةأرما  ّنأب  رھنلا  كاذ  ِردي  مل 
قراوز لثم  اھتايركذ  يناملأ  بیبط  عماسم  ىلع 
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. جاومألا اھفذاقتت 
رخآ ّىتح  راجشألا  ّيرعي  نأ  ىلع  ارصم  لازام  فيرخلا 

. ةقرو
عاونأ  . فرودلسود ءامس  يف  ةرئاح  حبست  مویغ  عضب 
. ةبيرغلا ءامسلا  كلت  يف  موحت  رویطلا  نم  ةفلتخم 

نیتمحدزملا ةجيدخ  ينیع  ىلإ  تمصب  بیبطلا  رظن 
. ملألاو تاياكحلاب 

؟ ةلفاحلاب متبھذ  نيأ  ىلإ  - 

نأ دارأ   . يدعُت ةماستبالا  نأ  اًفراع  مستبي  وھو  اھلأس 
ىلإ تّمصلا  ةریحب  نم  قھرملا  اھلایخ  قروز  بذجي 
ّةیقب يورتو  همامأ  سفنلا  شوقن  طسبتل  مالكلا  ةفض 

. اھّتصق
ىسأ نم  اھحور  لقثي  امب  يضفت  نأ  اضيأ  ةجيدخ  تدارأ 

: تباجأف مالآو 
م ــ ه اذ  ــ كھ  . رو ــ تكد ا  ــ ي اًرو  ــ ف بھذ  ــ ن م  ــ «ل
رو ــ مألا نولھست  ــ سي  ، سّان ــ لا نوعد  ــ خي  . نوبّرھ ــ ملا
اوزھ جـ ّاي  هـ  » ـخ. فلا ـى  لإ ءرملا  ــ ب اوعفد  ــ ي ّىت  ــ ح
ریغ قئاسلا  ـف  سألل  » . ان ـ سفنأ زّھ  ـ جن  ،« مك ـ سفنأ
بھذن  ،« يارَسْكآ ىلإ  اولاعت   » . قئاسلا رظتنن   ،« زھاج
اننوفذاقتي مھلجرأ  نیب  ةركلاك  انحبصأ   . يارسكآ ىلإ 

حابصلا كلذ  فتاھلا  ّةنر  انتظقيأ  نیحو   . نوؤاشي امفیك 
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ّداج عوضوملا  نأ  ينعنقأ  يجوز  ّنكل   ، باھذلا درأ  مل 
دقف كلذ  عمو   . ةریخألا ّةرملا  نوكتس  اّھنأو  ّةرملا  هذھ 
دعي مل   . اًریثك اراد  ينبا  بعت   . اًرصع ةعبارلا  ّىتح  انرّخأت 

. ّةظتكملا عراوشلا  كلت  يف  فوقولا  وأ  يشملا  هناكمإب 
هتیلو  . انبعت ّىتح  انفاتكأ  ىلع  هلمحن  ماربإو  انأ  انبوانت 
بكرملا كلذب  رداغن  ملو  دبألا  ىلإ  يفتك  ىلع  يقب 

«. دوسألا مویلا  كلذ  يف 
يناملألا بیبطلا  نیب  ىرخأ  ّةرم  هسفنب  تّمصلا  ىقلأ 

: هلاؤسب اًعيرس  هدعبأ  بیبطلا  ّنكل   ، هتضيرمو
؟ متنك اًصخش  مك  - 

ةعبرأ انك  : » تلاق ّمث  ةليوط  ةدیھنت  ةجيدخ  تقلطأ 
الب  . رثكأ ال  رفن   . رفن  . اننوداني اوحبصأ  اذكھ   . اًرفن رشع 
دیحو بقل   . بسحو ٌبقل   . مقر ّىتح  الو  ّةيوھ  الو  مسا 

اذھ نیب  نوقرفي  نیھئاتلا ال  نيرئاحلا  فالآ  ىلع  قلطُي 
. ةاسأملا ةلادع  اّھنإ   . كاذو

يبأ ّعدوأل  ةلئاعلاب  لوبنطسإ  رداغن  نأ  لبق  تلّصتا 
نأ ينربخأو  ةعاّمسلا  ربكألا  يخأ  لمح   . يتوخإو يّمأو 

مجاھت شعاد  نأو  اھورداغ  دق  ينابوك  ناكس  لك 
. ةنيدملا

مك  . يلھأ ىلع  تیشخو  تفخ   . اًریثك ُتقلقو  ُتّرتوت 
الو مھلثم  ةحزان  يلھأ  نیب  نوكأ  نأ  اھتظحل  تّینمت 
اذام  . دیبعلا قوس  ابروأ  ىلإ  قاسُي  رفن  ّدرجم  نوكأ 
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؟ لعفن
اھتيادب نم  ّةيواسأم  ةياورو  نيزح  ملیف   . ايدیجارت اّھنإ 
انھّجوت اّننأ  ةصالخلا   . اًضيأ انتياھن  يھ  يتلا  اھتياھن  ىلإ 

ّهنأ دقتعأ   . سوبسیل ةريزج  ءاوضأ  هنم  ىرُت  ئطاش  ىلإ 
نأ ىلإ  نیبعتم  اھتحت  انسلج  نوتيز  راجشأ  ةّمث  تناك 
ةمونك اًمون  ناك  مون ! ّيأ  نكلو   . انمنف ساعنلا  انبلغ 
تداك  . ةظقي ةحوتفم  ىرخألا  امنیب  ةدحاو  نیعب  بئذلا 

انب دبتسي   ، لّیللا درب  نم  فجترن  انرص   ، انباصعأ قرتحت 
دربلاب رعشي  اراد  أدب   . قالطنالا دعوم  برق  نم  فوخلا 
لافطأ ةثالث  كلذ  يف  هكراشي   ، يكبيو وكشيو  عوجلاو 
لواحي امنیب  وعدتو  يكبت  نھادحإ  تّايديزيإ  ءاسنل 

نم فوخلا  اھدقفأ  دقل   . ىودج نود  اھتئدھت  اھجوز 
. يذھت تراصو  اھلقع  رحبلا  بوكر 

. ال قلقلا مونلا  كلذ  نم  نوبّرھملا  انظقيأ  رجفلا  عوزب  عم 
ةاسق نیشّحوتم  سان  ىلإ  ةأجف  اولوحت  اذامل  فرعأ 
مھل انعفد  اّننأ  عم  نومتشيو  نوخرصي  اوناك  بولقلا !

. ریطخلا رفسلا  كلذل  انسفنأ  انضرعو  ةلئاط  ًالاومأ 
انھ ىلإ  قاسُي  نأ  بجي  عیطق  اّننأ  ىلع  انعم  اولماعت 
، ًالاجر  ، ًءاسن اًرفن : نیعبس  يلاوح  انك   . كانھ ىلإو 

ثالثو ناتسناغفأ  نم  اوناك  مھنم  ةعضب   . اًبابشو ًالافطأ 
نھجاوزأو نھدالوأ  عم  راجنس  نم  تّايديزيإ  ءاسن 

. نّويروس يقابلاو 
، رحبن نأ  لبق   ، انرصبأ اننكل   . ةملظم لازت  ام  ایندلا  تناك 
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انفتاوھ ءاوضأو  موجنلا  ءوض  يف  عملي  جاومألا  َدبز 
جاومألا كلت  انتبعرأ   . اھبخصو اھريدھ  انعمس   . ةلاّقنلا
برضت يھو  ليولاب  اندّدھت  اّھنأكو  انل  تحال   ، ادج

. مراع بضغب  يرخصلا  ئطاشلا 
يجوز يناساو   . هجاومأ ينتفرج   . يبلق فوخلا  شھن 

. ًالاح تخیلا  يتأیس  : » ًالئاق ّينع  ففخي  نأ  لواحو 
يضمغأ  . ةعاس فصن  نم  رثكأ  قرغتست  نل  ةلحرلا 

. سوبسیل ةريزج  يف  كسفن  نيدجتسو  كینیع 
ءاوضأ يھ  اھ   . كانھ اھئفطأو  انھ  يتراجیس  لعشأس 
عملت ةريزجلا  ءاوضأ  تناك  لعفلاب  ؟ .» اھنيرتأ  . ةريزجلا

. قروز يأ  لوانتم  يف  اّھنأب  يحوتو  رَحَّسلا  ةمتع  يف 
جيزم روعش  ّيدل  ّدلوت  ءاوضألا ! كلت  ةلیمج  تناك  مك 
نم صالخلا  نیبو  اننیب  قبي  مل   . ءاّجرلاو فوخلا  نم 
نیبو اننیب  قبي  مل   . ةعاس فصن  ىوس  يرزملا  انعضو 

. ةلیلقلا لایمألا  هذھ  ىوس  ّةيّرحلا  میسن  ّمشن  نأ 
، نمآ ملاع  ىلإ  لصنس  ةبضاغلا  جاومألا  هذھ  نتم  ىلع 
لیلق اّمع   . اھتاليوو بورحلا  نع  دیعب  دیعس   ، ئداھ
ىلإ لصنس   ، ةاجنلا لحاس  يف  انبكرم  انب  وسریس 
ّقحلا هل  ٌناسنإ  ناسنإلا  ثیح  ایندلا  نم  فرطلا  كلذ 

. جیھب لبقتسمو  ةدیعس  ةایح  يف 
. ةدراب ةمسن  تبھ 

انيدترا  . ّةیناطبب هتیطغو  ةاجنلا  ةرتس  اراد  ينبا  تسبلأ 
تاراظنلا عیبي  ّلحم  نم  اھانيرتشا  ةاجن  تارتس  اًعیمج 
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. تاّعبقلاو ّةیسمشلا 
نم ّلقأ   . ریغص راوشم  ةريزجلا  لحاس  ىلإ  انھ  نم  - 
رفخ فتاوھ  ماقرأ  مكعم   . اًدبأ اوفاخت  ال   . ةعاس

ال ئراط  ثدح  اذإ   . اًضيأ نیینانویلاو  كارتألا  لحاوسلا 
قيرط نع  مكعقوم  اودّدحو  مھب  اولّصتاف  هللا  حمس 

نأ اوملعت  نأ  بجي  نكل   . ًالاح مكنوتأیسو  لغوغ 
. ةدوعلا ّالإ  ءيش  ّلك   . ةنكمم ریغ  مكتدوع 

ىلع ىقلأو  ةرخص  ىلع  بیطخ  لثم  ّبرھملا  فقو 
لاقو يرخصلا  هربنم  نم  لزن  ّمث   . تاملكلا كلت  انعماسم 

: ةدحب
؟ ةرّایسلا ةدایق  فرعي  مكنم  نم  - 

. انأ - 

. ةاجنلا ةرتس  ءادترا  يف  كمھنم  باش  باجأ 
الو ملبلاب  هنوّمسي  اًیطاطم  اًقروز  هءارو  برھملا  بحس 
ملبلا ّنإف  لاح  ّلك  ىلع  ؟  اذكھ هنوّمسي  اذامل  يردأ 
تادرفم سمخ  يھ  نانویلاو  قرغلاو  رحبلاو  ّبرھملاو 

ال يروس  نم  ام   . ّماع لكشب  نّیيروسلا  سوماق  تزغ 
. مویلا يف  تارم  ةّدع  تادرفملا  هذھ  ّددري 

نیح تفخ   . راتمأ ةعبس  يلاوح  بكرملا  لوط  ناك 
يتأیس يذلا  تخیلا  قفاري  ةراجن  براق  هتننظ   . هتيأر

. لیلق دعب 
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لیغشت ّةیفیك  باشلا  كلذل  حرشو  ّبرھملا  مّدقت 
ّایھ : » هرماوأب انعفص  ّمث  تادودعم  قئاقد  يف  كّرحملا 

«. اوبكرا
يف انأأ  ؟  تخیلا وھ  اذھ  لھ   . ةّدشب يبلق  قفخ 

؟ سوباك
نيأ : » تلقو ًالباذ  ادب  يذلا  يجوز  هجو  ىلإ  ترظن 
دعصي نل  يتلاو  نیقباطلا  تاذ  كتنیفس  نيأ  ؟  تخیلا

نم عرولا  ّيّقتلا  كبحاص  نيأ  ؟  اًرفن نیعبرأ  نم  رثكأ  اھیلإ 
ملو يل  هرھظ  رادأ   . يجوز ينبجي  مل  ؟ .» ماربإ اي  ةینوق 
عنقملا رحبلاو  جاومألا  بطاخأ  يّننأكو  لوقأ  امب  هبأي 

. مالظلاب
هذھ دربلا  نم  ، ال  تفجترا  . براقلا ىلإ  زفقي  هتيأر  ةأجف 

تمدطصاف ىلعأ  ىلإ  يسأر  تعفر   . اًفوخ لب  ّةرملا 
موجن ةنفح  اھیف  عملت  ّةرھفكم  ءاسرخ  ءامسب  يتارظن 

. عیطقلا نع  تّفلخت  فارخ  لثم  تدب 
: ينادانو َّيلإ  هدي  َّدم  بكرملا  يف  ماربإ  رقتسا  نأ  دعب 
. ميرك هللا   . يفاخت ال   . يلاعت  . ةجيدخ اي  كدي  تاھ  »

لضفأ انسل  نحنو  ملبلاب  رحبلا  نوربعي  مّھلك  سّانلا 
«. مھنم

ّنأ ول  امك  ينضح  ىلإ  اراد  ينبا  تممض   ، تّددرت  ، تفخ
، ينابوكب ملحي  ناك  امبر   . اًمئان ناك   . هفطخ ديري  اًدحأ 

يتلا ِهناخ  يّمأ  ریھازأو  ملسم  جاحلا  يدلاو  هّدج  تیبب 

214



ملحي ناك  اّمبر   . اھدالوأب اھئانتعا  نم  رثكأ  اھب  ينتعت 
ىقیسوملا بحي  ناك  دقف   . ناراب هلاخ  ىقیسوم  ماغنأب 

ضكر يبأ  تیب  ىلإ  ةرايز  يف  ُتبھذ  اّملك  ناكو   ، اًریثك
ال  . يخأ فزع  ماغنأ  حدصت  ثیح  ةریغص  ةفرغ  ىلإ  اراد 
ّنأ اًّدیج  ّركذتأ  يّننكل  اھتقو  ينبا  ملحي  ناك  امب  يردأ 

: ةظلغب لاقو  يدعاسب  كسمأ  تالضعلا  لوتفم  اًبّرھم 
؟ يعلقنت ّىتح  كتردنق  سوبن  مزال   . يعلطا اللاي  - 

نأ دعب  بكرملا  لخاد  ينتلعج  ةنوشخب  ينعفدو 
. طوقسلا ىلع  تكشوأ 

تسلج  . تابثلا ىلع  يندعاسو  يدیب  يجوز  كسمأ 
. يدلو ىلع  َّيعارذ  تففلو  مظعأ  تمصو  میظع  فوخب 

. كرحملا لیغشت  عم  تايآلاو  ةیعدألاو  تاولصلا  تعفترا 
عضي ثیح  يقنع  ىلع  ةئفادلا  اراد  سافنأب  ترعش 

، ّةیسودرف  ، ةئفاد  ، ةذيذل اًسافنأ  تناك  مك  هآ   . هھجو
! نیعللا رجفلا  كلذ  يف  يقنع  ىلع  تبھ  ةقیقر 

نیح اًبيرقت  اًرجف  عبرلاو  ةسماخلا  ىلإ  ةعاّسلا  تراشأ 
ناولھب لثم  اًراسيو  اًنیمي  زتھي  راصو  قروزلا  قلطنا 

املك يفوخ  دادزا   . هنزاوت دقفي  داكيو  لبح  ىلع  يشمي 
ةأ ــ جفو ر.  ــ حبلا ة  ــ ملظ ي  ــ ف ًالا  ــ غيإ قروزلا  دادزا 

ي. ــ نباو ي  ــ جوز : » ّةيد ــ يزيإ ةأر  ــ ما ةخر  ــ ص انعم  ــ س

ا. ــ نعم ا  ــ سیل امھ  ــ نإ  . ایتأ ــ ي م  ــ ل ي  ــ نباو ي  ــ جوز
«. يكر ـ تلا لحا  ـ سلا ـى  لع امھا  ـ نكرت د  ــ قل

215



نأ ىلإ   . اھتئدھت تالواحم  ّلك  تلشف   . لولوت تراصو 
كجوز عم  ّملكتنسو  نآلا  لصنس  اننإ  اھتراج  اھل  تلاق 

نیح اھدحو  تدعص  دق  تناك   . تنكسف كب  قحلي  يكل 
يتأ ــ ت نأ  ل  ــ بق بكر  ــ نل ا  ــ نب نوبرھ  ــ ملا خر  ــ ص
بو ــ كر را  ــ فنألا ض  ــ عب ض  ــ فر  . ّةیكر ــ تلا تاطل  ــ سلا
بكر ـ ملا نأ  بـ د  ــ عولا ذ  ــ يفنتب نیبلا  ــ طم م  ــ لبلا
مھوددھ نیبرھ  ـ ملا ـّن  كل  ، يحاي سـ ـت  خي دوعو  ـ ملا
طلتخاف  ، ةعرسب اوبكري  مل  ام  لحاسلا  ىلع  مھكرتب 

ّىتح بكرملا  ىلإ  نوزفقي  سّانلا  راصو  لبانلاب  لباحلا 
. اًضيأ ضعب  نع  انضعب  قرتفن  يجوزو  انأ  اندك 
ينتبھانتف هنع  دعتبن  انرص  يذلا  ئطاشلا  تلمأت 

، يومدلا  ، رئاجلا قرشلا  نع  دعتبن  نحن  اھ  راكفألا :
فیك فرعن  نأ  نود  برغلا  ىلإ  هجتنو   ، ملظملا

. عاشُي امك  قرشملا  لداعلا  نضحلا  اذھ  انلبقتسیس 
جاومألا ذاذر   ، رحبلا ةحئار   ، حرفلاو نزحلا   ، ءاجرلاو فوخلا 

ّلك حبصأ   ، مجن ءارو  اًمجن  اھموجن  دقفت  ءامسو  حلاملا 
اھنم برتقن  ّانك  يتلا  ةريزجلا  ءاوضأ   . اًیفارخ اًدھشم  كلذ 

. ينھذ تدوار  يتلا  ةلیخألا  عم  تجزتما 
بعرلا شھنف  قروزلا  ىلإ  ءاملا  ّقفدتو  جوملا  انأجاف 

. انبولق
. اوفاخت  -ال 

هدیب دحاو  ّلك  كسمأ   . اًضعب مھضعب  باكرلا  ىساو 
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داكت اًتماص   ، هجولا رھفكم   ، هرھظ فلخ  نم  قروزلا  ةفاح 
نابلطت جوملا  ىلإ  ناعرضتت  فوخلاب  ناتقرورغملا  هانیع 

. هتمحر
ّهنأ ّاننظ  ّىتح  قروزلا  تبرضو  ّةيوق  ةجوم  تعفترا 
ةجوم انتبرض  ّىتح  ةدحاو  ةیناث  ضمت  مل   . بلقنیس
يف جاومألا  انتأجاف  فیك  فرعأ  ال   . اھتقباس نم  ىوقأ 

. راّدغ رحبلا  لثملاك : ةجراد  ةلوقم  تّركذت   . رجفلا كلذ 
هباتنا اذاملو  فیكف  ًائداھ  رحبلا  ناك  قروزلا  قلطنا  نیح 

؟ بضغلا اذھ  ّلك 
تأر ــ ق اذ  ــ كھ ّر.  ــ سو ّر  ــ س ف  ــ لأ ه  ــ لو ر  ــ حبلا ّهنإ 
خي ـ شلا ة  ــ ياور تّركذ  ــ ت  . تا ــ ياورلا ىد  ــ حإ ي  ــ ف
زو ـ جعلا عار  صـ تّركذ  تـ  . ياو ـ غنمھ ـت  سنرإل ـر  حبلاو
تقلع يتلا  ةكمسلاو   ، شر ـ قلا كام  ـ سأو ـر  حبلا مـع 
ىلإ اھبحس  لجأل  يروطسألا  هحافكو  زوجعلا  ةرّانصب 

. ةياورلا لیصافت  يقابو  ئطاشلا 
نم جرخي  ءرملا  ّنأ   ، تاياورلا امك   ، ةایحلا ينتّملع  دقل 

. بّذعم قولخم  ّهنإ   . تامملا ّىتح  اًمواقم  هّمأ  نطب 
. ةراَّدغ جاومألا  هذھ  لثم  ةایحلاو 

ك ــ لذ تا  ــ متمتو تّايد  ــ يزيإلا ءا  ــ سنلا تاول  ــ ص
ـك لت مـن  ينتدا  ــ عأ نا  ــ غفألا باب  ــ شلا ن  ــ م طّھر  ــ لا
ـط سو فـي  حجرأ  ـ تملا قروزلا  ـى  لإ تالا  ـ يخلا

. جاومألا ـد  لت ـة  لوغ ّهنأ  اد لـي كـ يذ بـ ـ لا ـر  حبلا
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دیب كسمأ  نأ  تدرأ   . اًعیمج انّللبتو  جوملا  انرصاح 
دیب هقناعأ  ينضح  يف  اراد  ناك  ؟  فیك نكل   ، يجوز
ىلع اراد  ظقیتسا   . براقلا ّةفاح  ىرخألا  دیلاب  كسمأو 

: ةعزف يجوز  تلأس   . باكرلا ةبلجو  جاومألا  بخص 
: اھیف ةقثلل  رثأ  ال  ةربنب  ينباجأ  ؟ » ّةيداع جاومألا  هذھأ  »

رحبلا نأ  ىوس  ءيش  . ال  يعیبط رمألا  ّنأ  دقتعأ   . معن »
. ًالیلق جئاھ 

«. لمعي كّرحملا  لازام  دمحلا  
توص ّفقوت  ّىتح  هَتلَدْمَح  يھني  يجوز  دكي  مل 
همطلي يذلا  براقلا  زازتھا  دادزا   . لطع هباصأ   . كرحملا

. بناج ّلك  نم  جوملا 
* * *

كشوت اّھنأو  ةبعتم  ةجيدخ  ّنأ  يسفنلا  بیبطلا  ظحال 
ةحارتسا ىلإ  ةجاحب  اّھنأ  فرع   . ةلمج ّلك  عم  يكبت  نأ 

: اھل لاقف  ّوج  رییغتو 
ةفرشلا كلت   . ًالیلق ةحّارلا  نیعیطتست   . ْڤارِزْمَح ةدیس  - 
كنكمي تئش  ول   . نيارلا رھن  ىلع  ّلطت  دورولاب  ةّنيزملا 

. كانھ كسفن  نع  حيورتلا 
. ّملكتت نأ  نود  ةفرشلا  ىلإ  تھّجتاو  ةجيدخ  تضھن 

راھزأب ةئلتمم  صصأ  هّنيزت  يذلا  نيزباردلا  دنع  تفقو 
مل راھزأ  نم  كلذ  ریغو  اینيدراغلاو  جسفنبلاو  كلّیللا 
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قاروألا نیب  اھعباصأ  تّررم   ، نزحب اھیلإ  ترظن   . اھفرعت
رعش طشمت  اّھنأك  ةنّولملا  ّةيدنلا  تالتبلاو  ةمعانلا 
ریغص يسرك  ىلع  اھسلجم  تذّختا  ّمث   ، اراد اھنبا 
يرجي هتأر  يذلا  نيارلا  رھن  يف  ةتماص  قّدحت  تراصو 

. دحأ مومھ  ىلإ  تفتلم  ریغ 
تفصع يتلا  حيرلا  كلتو  درابلا  رجفلا  كلذ  تّركذت 
اوؤدب عیمجلا  ّنأ  تّركذت   . توم ةحوجرأ  هتلعجف  قروزلاب 
تَّفل دقف  يھ  اّمأ   . نیبوعرم نودجنتسيو  نوخرصي 
ليوعلاو خاّرصلا  نم  اًفوخ  يكابلا  اھدلو  ىلع  اھيدي 

يھو اھینیع  تضمغأ   . ةأجف همون  نم  همرح  يذلا 
قروزلاب طیحي  ام  ددعب  ةظّفللا  ةّرركم  ّبر  اي  ّبر  اي  يدانت 
نبلطي تّايديزيإلا  تاخرص  تعفترا  امنیب  جاومأ  نم 

، اراد اھدلو  اھب  ّفلت  تناك  يتلا  ّةیناطبلا  تّللبت   . ةدجنلا
فداصت مل  اّھنكل  ةفاج  ّةیناطب  نع  اھتبیقح  يف  تثحبف 

. ءاملا ىوس 
لّغشي فیك  فرعي  مل   . قروزلا ةدایقب  لّفكتملا  كبترا 
سرخأ كّرحملا  يقب   . ةديدعلا هتالواحم  مغر  كّرحملا 
عضبب ةعصرملاو  مھّللظت  يتلا  ةمیخلا  كلت  نم  رثكأ 

نع اًدیعب  لّجرلا  كلذ  ةجيدخ  جوز  عفد   . شعترت موجن 
هسفنب هلّغشي  نأ  لواحو   ، هبضغ ةّدش  نم  كّرحملا 
ةظّحللا كلت  يف  ناغفألا  نایتفلا  أدب   . ىودج نود 

نأكو اودب   . رحبلا ىلإ  مھسفنأب  نومريو  مھبایث  نوعزني 
ةأجف  . هاّجتا ّلك  يف  اوبھذف  مھباصأ  نونجلا  نم  اسم 
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. ةجيدخ ةبعرم : ةخرص  ماربإ  خرص 
، قروزلا تبلقو  بیغلا  نم  تّدتما  اًدي  نأ  ول  امك  رمألا  ادب 

هفذاقتت اًغراف  َُمَلبلا  دعتبا   . هبّاكر نع  اًضفن  هتضفن 
ءاوضأ تحمس   . هاّجتا ّلك  يف  باكرلا  ّقرفت  امیف  جاومألا 

: هءادن ماربإ  ّررك   . ةيّؤرلا نم  لیلقب  رجفلا 
. انأ هلمحأس  دلولا  يتاھ   . ةجيدخ  . ةجيدخ - 

خرص  . اھردصب هتقصلأ   . اھدلو كرتت  نأ  مألا  أشت  مل 
: ةثلاثلا ّةرملل  اھجوز 

؟ نیمھفت الأ   . دلولا ينیطعأ  كل  تلق  - 

كلت يف   . هیبأ ىلإ  ضضم  ىلعو  ّةرطضم  دلولاب  تّدم 
نأ دعب  امھنیب  تلاحف  ةبضاغ  ةجوم  تعفترا  ةظحللا 

. اًدیعب هتقلأو  اھدي  نم  دلولا  تفطخ 
: ةجيدخ توص  ردھ 

. حاااار دلولا   . حار دلولا  - 

لثم اراص   . نیتنسلا نبا  اراد  نع  نادلاولا  ثحب 
نيذلا ذّختا  امنیب  ّقیض  ءاعو  يف  ناّطبلتت  نیتكمس 

يأ ىلإ  اوھّجوتو  رحبلا  يف  مھلیبس  ةحابسلا  نوفرعي 
. دیعب نم  هنودھاشي  ءوض 

لحاوسلا رفخب  بّاكرلا  دحأ  لّصتا  قروزلا  بلقني  نأ  لبق 
يف مكنإ  : » هیلع اّودر   . هعقوم مھل  اًدّدحم  نّیینانویلا 
اولّصتا  . لّخدتلا انّقح  نم  سیلو  ّةیكرتلا  ّةیمیلقإلا  هایملا 
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«. مكتدجنل اوتأیل  كارتألا  لحاوسلا  رفخب 
دعاَّصت مھحاورأ  نأ  ول  امك  جاومألا  مھرمغت  نيذلا  قھش 
فرتعي مل  ةعقب  يف  قروزلا  مھب  بلقنا   . ءامسلا يف 

. مھل اھّتیعباتب  كارتألا  الو  نوینانویلا 
. امھيدلو ةادانم  ىلع  مألاو  بألا  بوانت  اااااااراد  ااااااراد -  - 

فرعت مل   . قروزلا دنع  ىرخأ  ّةرم  اھسفن  ةجيدخ  تدجو 
تّدم  . هب نیكسمم  نورخآ  ةّمث  ناك  هیلإ ! تلصو  فیك 
ردق اھسأر  تعفرو  هتفاحب  اًضيأ  يھ  تكسمأو  اھدي 
ّمث  . ءامص ءاسرخ  ءامس  ىلع  اھرصب  عقو   . عاطتسملا
اًديور اًديور  دّدبتت  يتلا  ةمتعلا  كلت  يف  اھلوح  ترظن 
لثم اًدربو  اًبعر  فجترت  تراص   . اھنبال رثأ  نع  ةثحاب 
ةرجش نم  اھيرظان  مامأ  نآلا  طقاستت  يتلا  قاروألا 

. نيارلا ةّفض  ىلع 
تفط  . نّیيديزيإلا لافطألا  توص  عمست  دعت  مل 
مھنم دحاو  ّلك  برقبو  ءاملا  ىلع  ةریغصلا  مھداسجأ 
يقب  . قرغتف براقلا  كرتت  نأ  تیشخ   . هّمأ ليدنم 

رود ــ ل ي ــ رّخأ ب ــ تي الو  ّمد  ــ قتي ه ال  ــ ناكم يف  براقلا 
عرا ــ صي نآلا  د  ــ حأ ن  ــ م ا  ــ م  . جو ــ ملا ع  ــ م رود  ــ يو

ـك لت فـي  اًبي  ـ هر ًاناطل  سـ نوك  ـ سلا حب  ـ صأ  . جو ــ ملا
موجنلا  ، سر ـ خأ ـو  جلا  ، ءا ـ سرخ ءام  ـ سلا ـة.  ظّحللا

كلت اھدحو   . ةمجاو  ، لیحرلا مواقت  تیقب  يتلا  ةلیلقلا 
نم مطلت  ّترمتساو  اھتدبرع  فقوت  مل  ةدبزملا  جاومألا 
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. براقلاب اوكّسمت  نيذلا  نیلیلقلا  رفنلا  كئلوأ  فلخلا 
تّركذ تـ  . ةري ـ بك ةنیف  ــ س تو  ــ ص ع  ــ مُس ةأ  ــ جف

هـي اھتدھا  شـ ـي  تلا امني  ـ سلا مال  ـ فأ ةجيد  خـ
ري ـ ثك فـي  ـب : لحب ـّب  طلا ّةي  ـ لك ـد فـي  مآ اھ  ـ بیبحو
ىلإ جاومألا  ني  بـ ملي  ـ فلا ـل  طب ـق  لعي مال  ـ فألا مـن 

. اھنثارب نم  هذقنتف  ةریبك  ةنیفس  ةفدصلاب  ّرمت  نأ 
ةقباس مالفأ  نم  ةداعتسملا  دھاشملا  كلت  اھتحنم 
اھخارص طسو  تدعتبا  ةنیفسلا  نأ  ّالإ  لمألا  ضعب 

. قروزلا ّةفاحب  اھلثم  نیّثبشتملا  نيرخآلا  خارصو 
. مااااربإ  . ااااراد  . اراد - 

نم رياطتملا  دبزلاو  جاومألا  بخص  ىوس  اھبجي  مل 
. اھقادشأ

ةجيدخ تحبصأ   . قروزلا لوح  ةقراغلا  داسجألا  ترثانت 
لفط ّلك  ّةثج  يفو  ماربإ  اھَجوز  لجر  ّلك  ّةثج  يف  ىرت 
ةكرح عم  طبھتو  عفترت  ةیفاطلا  ثثجلا  تراص   . اراد اھَدلو 

. ئطاشلا ىلإ  اھعفدي  يذلا  جوملا 
ءاوضأ تطلس  ةأجف   . اًديور اًديور  رسحني  مالظلا  أدب 

لحاوسلا رفخ  قراوز  ءاوضأ  تناك   . ناكملا ىلع  ةفطاخ 
ّتلغتسا  . سوبسیل ةريزج  ةھج  نم  ةمداقلا  ّةینانویلا 

. اھجوزو اھدلو  نع  اھلوح  ثحبلل  ءاوضألا  كلت  ةجيدخ 
، عبرأ  ، ثثج ثالث   ، ناّتثج  ، ّةثج اھینیعب : ثثجلا  تّدع 

روفسوف عمل  ّةثج  نوسمخو  سمخ  ... تس  ، سمخ
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رفخ قراوزل  ةفشاكلا  ءاوضألا  يف  اھیلع  ةاجنلا  تارتس 
ترعش  . اراد اھلفطو  اھجوز  ّةثج  اھنیب  تسیل  لحاوسلا 

. يطاطملا قروزلا  ةفاح  نع  ناقلزنت  اھادي  تأدب   . راودلاب
. يعولا نع  ةبئاغ  ءاملا  ىلإ  قلزنت  تراص 

* * *

ةنیفلا نیب  فشتري  باتك  ةءارق  يف  بیبطلا  كمھنا 
نم هظقيأ   . يزاغ ءام  اھب  ّةيرّولب  سأك  نم  ىرخألاو 

. ةفرشلا نم  مداق  ٍّرُم  بیحن  توص  هقارغتسا 
باتكلا عضو   . ملأو ةقرحب  يكبت  ةجيدخ  هتضيرم  تناك 

. اھبوص ءودھب  ىشم  ّمث 
؟ ریخب ينوكت  نأ  وجرأ  - 

. ریخب انأ   . روتكد اي  ریخب  انأ  - 

. اھعومد حسمت  يھو  تّررك 
ام اھبیبطل  ةجيدخ  تور  ىرخأ  ّةرم  اسلج  نیح 
هل تور   . ةفرشلا ىلع  يھو  دھاشم  نم  هتداعتسا 

ّةینانویلا لحاوسلا  رفخ  نأو  يعولا  نع  تباغ  اّھنأ  فیك 
مھول ــ صوأو نیئ  ــ جاللا ن  ــ ر م ــ خآ اًدد  ــ عو ي  ــ اھوذقنأ ه

جاو ـ مألا ّنأ  في  كـ لـه  تور   . سوب ـ سیل ةر  ـ يزج ـى  لإ
ئطا ـ شلا ـى  لإ اھ  ـ نباو اھ  ـ جوز ّةث  جـ تفر  جـ

هل تور   . حابصلا ةقار  ـ شإ لا مـع  ـ ّمرلا ـى  لإ امھتمل  ـ سو
نضحت تناك  اّھنأو   ، يبصع رایھناب  تبیصأ  اّھنأ  فیك 
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يف اھنأ  ىوس  اًئیش  كلذ  دعب  رت  مل  اّھنأو  يكبتو  اھلفط 
. ایناملأ

ّلك اھب  نوبلاطي  سّانلا  جرخ  يتلا  ّةيّرحلا  ّقحتست  لھ  - 
؟ روتكد اي  تاباذعلا  هذھ 

درس نم  تھتنا  نأ  دعب  لاؤّسلا  اذھ  ةجيدخ  تقلأ 
ينابوك يف  ىرج  يذلا  ام  دعب  فرعت  نكت  مل   . ةعیجفلا

. اھتلئاعل لصح  اذامو 
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نيارلا عم  دعوم 
. قرغ نیح  اھجوز  بیج  يف  لاّقنلا  ةجيدخ  فتاھ  ناك 
امأ  . اھفراعمو اھلھأ  ماقرأ  نم  مقر  ّيأ  ّركذتت  دعت  مل 
تدَّمج دقف  اھلوانتت  تناك  يتلا  ةئّدھملا  بوبحلا 
مغرلاب  . اھلوح يرجي  امب  اًریثك  ّمتھت  دعت  ملو  اھتركاذ 

نیح نیب  اھحاتجت  نزح  تابون  تناك  دقف  كلذ  ّلك  نم 
دوعت الف  تمص  تابون  اھحاتجت  ّمث   . ًاليوط يكبتف  رخآو 
داكیف ءيش  ّلك  نم  رثكأ  اراد  اھنبا  ّركذتت   . اًدحأ ّملكت 
يف اًمئان   ، ملحلا يف  اًمئاد  هارت   . اھب فصعي  نونجلا 
تَّلق كلذ  دعب   . سّانلاب ّصغي  قروز  ىلإ  هب  هجّتت   ، اھنضح
تأدب اّھنكل   ، مونلاب معنت  تراصو  بوبحلا  لضفب  اھمالحأ 

. قلحلا يف  لئاھ  فافج  نم  يناعت 

. بوبحلا ریثأت  نم  اذھ   . يداع رمألا  - 

. كلذ هل  تكش  نیح  بیبطلا  اھنأمط 
تدھاش  . اھتنيدم اھل  تّضرعت  يتلا  ثادحألا  اھتملآ 

نإ نإ  يسلا  ةشاش  ىلع  اھتفرغ  يف  ينابوك  مسا 
اھتاراح نم  دعاصتي  ناخدلا  تأرو  رابخألا  تارشن  يفو 

. اًملأ اھبلق  رصتعاف 
نیھئاتلا نیسئابلا  نیحزّانلا  روص  تاشاشلا  تضرع 
امھتبسح نيزوجع  تأر  اّملك   . ملأ ىلع  اًملأ  تدادزاف 

لخاد يرجت  تاكابتشالا  ّنأ  تملع  نیحو   . اھيوبأ
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يتلا ْنَشْوَر  ةریغصلا  اھتخأ  ىلع  فوخلا  اھّقزم  ةنيدملا 
ةليدج تمسترا   ، كانھ ةیقابلا  ّةیقبلا  بناج  ىلإ  لتاقت 
اھتعضو ام  اًریثك  اّھنأ  تّركذت   . اھلایخ يف  ّةیبھذلا  اھتخأ 

دعب اھتليدج  اھل  تدقعو  اھرعش  تطشم   ، اھنضح يف 
. ماَّمحلا

. اھتركاذ نم  ىّقبت  ام  ىلع  شیعت  ةجيدخ  تحبصأ 
اًراد اھجوز  ىنب  ثیح  ةنيدملا  برغ  يف  اھتیب  تّركذت 

نیكاكد يضرألا  قباطلا  لعج   . هجازم ىلع  نیقباط  نم 
ـع برأ ن  ــ م ّةق  ــ ش ى  ــ نب اھ  ــ قوفو ّةيرا  ــ جت ّتالحمو 
فـي امھاد  ـ حإ نیتفر  ـ شو هرا  فـ نولا  ـ صو فر  غـ
ـًال جر اھ  ـ جوز نا  كـ  . بر ـ غلا فـي  ىر  ـ خألاو بو  ـ نجلا

بالطل ّةيزي  ـ لكنإلا ـة  غللا ّسرد  يـ لا  ـ حلا رو  ـ سیم
تحتف يتلا  ّةیصوصخلا  سوردلا  بناج  ىلإ  ّةيوناثلا 
اّططخ دق   ، اھجوزو يھ   ، اناك  . ریفو قزر  باب  امھل 
ةئداھ ةولح  ةایح  امسرو  ًالیمج  ًالبقتسم  امھیسفنل 

. ةریبك ةدیعس  ةلئاعو 
. ةرياغملا هططخ  ردقلل  تناك  - 

ىلع ّةلطملا  ةفرشلا  تكرتو  ةرّسحتم  ةجيدخ  تلاق 
. ريرسلا ىلع  ددمتتو  اھتفرغ  ىلإ  دوعتل  نيارلا  رھن 

يف اھتلوفط   . اھتایح تّاطحم  عیمجب  اھلایخ  راطق  رم 
ّةيوناثلا ّمث  ّةيدادعإلاو  ّةیئادتبالا  اھتسارد   ، ادْیَس ةراح 
ةعماج يف  يزیلكنإلا  بدألا  ةسارد   . تانبلا ةسردم  يف 
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ّةیقذاللاو سوطرط  ىلإ  ةعماجلا  تالحر   ، ّبحلا  ، بلح
سيردتلا  ، ورسلا راجشأ  تحت  كانھ  ةعتملا  تاظحلو 

. ةقباسلا اھتایح  لیصافت  ّلكو  اراد  ةدالوو  جاوزلا  ّمث 
؟ كلذ ّلك  بھذ  نيأ  - 

: تباجأ ّمث  نزحب  اھسفن  تلأس 
يف يدلوو  يجوز  بھذ  ام  لثم  ءيش  ّلك  بھذ  - 

. رحبلا
جوزلاو ـة  لئاعلا  ، ةنيد ـ ملا تعا  ــ ض  ، نطو ــ لا عا  ــ ض

قا ضـ  . عاي ـ ضلا اذ  هـ كـّل  ـد  عب ءازع  مـن  مـا  ـن.  بالاو
تد ـ ترا  . با ـ يثلا ـة  نازخ ـو  حن ـت  ضم  . اًري ـ ثك اھرد  صـ
تفقوو فرودلسود   [

12] ساتيراك اھ  هتر لـ ـ ضحأ اًف  ـ طعم
: ةآرملا مامأ  ًالیلق 

. اًضيأ نیلّوستم  انرص  ّىتح  يفكت  ةبرغلا ال  ّنأك  - 

تّررقو ًالاش  اھقنع  لوح  تّفل   . نزحب مستبت  يھو  تلاق 
. ًالیلق جرخت  نأ 

ةمسن اھتحفل  ىفشتسملا  لخدم  نم  تجرخ  نیح 
ىلإ دوعت  ةكمسك  حّورلا  يف  ةّفخب  ترعشف   ، ةدراب
ءودھب تشمف  بھذت  نيأ  ىلإ  دحأ  اھلأسي  مل   . ءاملا

. راجشألا نیب  ّهزنتي  جرخ  نمك 
اھنم لیلق  ىوس  ةيراع  راجشألا   . برغت سمشلا  تناك 
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فرعت نأ  نود  حابص  ّلك  اھتذفان  نم  اھارت  ةجيدخ  تناك 
كانھ نكي  مل   . ةاشملل اًّقیض  اًبرد  تكلس   . اھءامسأ
ةأرما اھبناجب  ترم   . ءيش يف  ّركفت  نأ  نود  تشم   . دحأ
توص تعمس   . ّةیحتلا اھیلع  يقلت  نأ  نود  اھبلك  عم 
نع تحنت   . ةمداق ةجّارد  ىرتل  تتفتلاف  اھفلخ  سرج 
لاح يف  ىضمو  ةجاردلا  قئاس  اھركشف  قيرطلا 
مویغلا ءارو  ةیفتخملا  ءامسلا   . ةتماص ءاوجألا   . هلیبس

نكت مل   . تمصب يشمت  اًضيأ  يھ   . ةتماص ّةيدامرلا 
. اھراكفأ جیجضو  اھتاوطخ  عقو  ىوس  عمست 

اھتعفد ةوق  ّيأ  اًضيأ  فرعت  مل   . هجّتت نيأ  ىلإ  فرعت  مل 
. ةلوھجم ةھج  ىلإ  ىفشملا  يف  اھتفرغ  ةرداغم  ىلإ 
ةثالث تفداص  ّىتح  ناتقیقد  ضمت  مل   . اًبونج تبھذ 

ّلك ةذفانلا  نم  اھارت  يتلا  اّھنأ  تفرعف   ، ةریبك ناردغ 
ةطاحم هایملا  ةنكاسو  ةتماص  ًاناردغ  تناك   . موي
لّمأتتل راظنألا  نع  ءيش  ّلك  بجحت  ةقماس  راجشأب 

يف تضم   . ايارملا ناردغلا  يف  ةقماغلا  اھترضخ  نتافم 
تھّجتاف ةاشملل  رخآ  ّرمم  ىلإ  تلصو  نأ  ىلإ  اھقيرط 

دیعب نم  نيارلا  رھن  رھظ   . بونجلا بوص  ْتَّفتلا  ّمث   ، اًبرغ
. تمصب اھيداني 

! ينيدانيو يتغل  فرعي  ّهنإ ال  - 

اھتوطخ وطخت  نأ  لبقو   . رھنلا يف  قدحت  يھو  تلاق 
: ةرخاس تفدرأ  ةیلّاتلا 
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يف اھتّملعت  يتلا  جوملا  ةغلب  هیلع  ّدرأس  يّننكل  - 
. رحبلا

ّطح  . مویغلاب ةدبلملا  ءامسلا  يف  نابرغلا  ضعب  تماح 
راجشألا ناصغأو  لزانملا  حطسأ  دیمرق  ىلع  اھضعب 

نع اًثحاب  شبني  ضرألا  ىلإ  اھنم  ریغص  برس  لزن  امیف 
يف تحال   . فيرخلا قاروأ  ثثج  هتفخأ  يذلا  هتوق 

فرودلسود راطم  يف  طبھت  تارئاط  اًضيأ  ةبيرقلا  ءامسلا 
. اًريدھ ةتماصلا  ءاوجألا  ألمت  اھنم  علقت  ىرخأو 

قوف رباعلا  عيرسلا 44  قيرطلا  بناج  ةجيدخ  تذخأ 
ىلع ریست  يتلا  تارّایسلا  بخص  عفترا   . تشمو رھنلا 
ىوس عمست  دعت  مل  اّھنكل  نیھاّجتالا  يف  قيرطلا  كلذ 
يف تعرسأ   . قیمع نزح  ةأجف  اھباتنا   . يلخادلا اھتوص 

. روسجلا دحأ  قوف  اھسفن  تدجو  نأ  ىلإ  اًبرغ  يشملا 
ـق نتخت ءاي  ـ شألا ـت  حالو ـر  شتني مال  ــ ظلا أد  ــ ب
راج ـ شألا ـة : حلاكلا قف  ـ شلا ءاو  ـ ضأ فـي  ـة  سطاغ
ـد بزلاو نيار  ـ لا رھ  ـ نو موي  ـ غلاو قير  ـ طلاو نارد  ـ غلاو
ام دجت  مل   . هیف رخمت  ةري  ـ بك ةنیف  لف سـ ـ سأ ريا  ـ طتملا

بورغلا ةظحل  اًبیئك  ءيش  ّلك  ادب   . ةجھبلا ىلإ  وعدي 
. كلت

ىلع  ، فطعملا يبیج  يف  اھاديو   ، اھریس تلصاو 
قیض ّرمم  ربع  عيرسلا  قيرطلا  نم  يقرشلا  بناجلا 

. يلاعلا رسجلا  سأر  تغلب  ّىتح  تاجارّدلاو  ةاشملل 
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اھیمد قـ ّر  ـ جت اّھنأ  كـ لقا  ــ ثتو رذ  ــ حب يشمت  تراص 
ـد نع قئا  ـ قد ـد  عب اھ  ـ سفن تد  ـ جو ّىت  حـ ار  جـ
فـي ـت  فقو ـة.  قھرم تنا  كـ ـر.  سجلا ـف  صتنم
ـر سجلا بنا  ـى جـ لع تأ  ـ ّكتا ـًال.  يلق حا  ـ ترتل اھ  ـ ناكم

اھناكم نم  تدھاش   . ىفشملا ةھج  ىلإ  ونرت  تراصو 
نع تثحب   . اھب ةطیحملا  راجشألاو  ةثالثلا  ناردغلا  كلت 

راجشألا كلت  ءارو  ایئاھن  ىفتخا   ، هرت ملف  اھافشم 
. ةفتلملا ةقسابلا 

. نيارلا تأر  لفسألا  ىلإ  ةفطاخ  ةرظن  اھنم  تناح  نیحو 
، هولعت يتلا  مویغلا  لثم  ىداھتي  دامر  نم  اًرھن  اھل  ادب 

عمسلا ةجيدخ  تخاصأ   . اھلثم اًنيزح  اًتماص  اًئیطب  يرجي 
. هنینأو هاوكش  عمست  تداك   . هعمست نأ  تدارأ   . هیلإ

نم ةمداق  لیلق  لبق  تحال  يتلا  ةنیفسلا  تردھ 
ّمیخ  . تدعتبا ّمث  رسجلا  تحت  نم  ّترمو  قرشلا 

. ةنیفسلا داعتبا  دعب  ناكملا  ىلع  قیمع  نوكس 
دبزلاو ةنیفسلا  رثأ  يف  ترظن   . بعر ةجوم  اھتمھاد 
يذلا میلألا  رجفلا  كلذ  تّركذت   . اھفلخ هتكرت  يذلا 
نیب نم  اھجوزو  اھدلو  ةجيإ  رحب  جاومأ  هیف  تفطخ 

ة. ــ میلألا تا  ــ ظّحللا ك  ــ لت لیصافت  تّركذت   . اھيدي
حو ــ ضوب تعم  ــ س  . ًالما ــ ك دھ  ــ شملا اھ  ــ ل ىءار  ــ ت
نثار ني بـ ــ و ب ــ هو اما » ــ اما م ــ م  » حي ــ صي اراد  تو  ــ ص
جو ـ ملا عرا  ـ صي اھ  ـ جوز ـة  بلج تعم  سـ  . جو ـ ملا
ىلإ ىھانت   . امھدلو نع  اًثحب  هيدعاسب  روع  ـ سملا
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مل نيذلا  نھلافطأ  ءاكبو  تّايديزيإلا  تاثاغتسا  اھعمس 
ةظّحللا كلت  يف  ترعش   . مھعمست ناذآ  ةّمث  نكت 

، ةثراكلا ةعاس  حلاملا  درابلا  ذاذرلا  حفلب  ةیساقلا 
اھلایخ يف  العو  جاومألا  ةدبرع  اھعمس  ىلإ  تھانت 

. ةجئاھلا حيرلا  ءاوع 
حايرلا هب  تبعل  يذلا  يطاطملا  قروزلا  اھل  ىءارت 
ىلإ سأیب  ةبّوصملا  هوجولا   ، اھاوھ ىلع  جاومألاو 
كلذ ّلك   ، ّفقوتت مل  يتلا  تاوّلصلاو  ةیعدألا   ، ءامسلا

. ءاجوھ ةفصاع  لثم  اھلایخ  ىلع  َّبھ  اًعمتجم 
. اااااامام - 

. اھحور ءاّدنلا  اذھ  زخو 
. اااااامام - 

. زخاولا ءاّدنلا  ّرركت 
تالفاحو تارّایس  ةّمث   . اھلوح ترظن   . ةشھّدلا اھتدّمج 

ءامس ىلعألا  يفو  عيرسلا  قيرطلا  ىلع  ءيجتو  حورت 
ىلإ ىرخأ  ّةرم  ترظن   . مویغلا فطعم  يف  ئبتخت 
رھنلا يف  تأر   . ًالقاثتم اًنيزح  رھنلا  يرجي  ثیح  لفسألا 

نیئّجاللاب ءيلملا  سوحنملا  قروزلا  كلذو  اھنباو  اھجوز 
. مھولا مجنب  نيدتھم  ةاجنلا  ىلإ  نیعاسلا 

. يّمأ  . ااااااااامام - 

جاومأ نم  مداق  اھنبا  توص  ّهنإ   . ةثلاثلا ّةرملل  ءاّدنلا  ّرركت 
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يذلا اراد   . اھيداني اراد  اھنبا  هنإ   . رسجلا لفسأ  نيارلا 
. ةجيإ رحب  يف  يفيرخ  رجف  جاومأ  هتعلتبا 

ةروص ىوس  رصبت  دعت  مل   . اًئیش ىرت  ةجيدخ  دعت  مل 
، هعفدت ةروعسملا  جاومألا   ، بیئكلا رھنلا  اھسكعي  اھنبا 

. اًراعس رثكأ  ىرخأ  ىلإ  هدنست  ةروعسم  ةجوم 
اھنبا ةروص  ادع  روصلا  ّلك  اھلوح  دھشملا  نع  تباغ 
جئاھ جوم  ّالإ  اھرصب  نع  ءيش  ّلك  ىفتخا   ، قرغي يذلا 

: ةأجف تحاص   ، لیحّنلا اھدلو  سرتفي 
. اااااااراد - 

. في ـ ثك باب  ضـ جاو  ـ مأ ني  بـ عي  ـ ضت اّھنأ  ــ ب تّس  ــ حأ

ـر. سجلا رو  ـ سب ـك  سمت ـد  عت ـم  لف اھاد  يـ ـت  خترا

. اھر ـ صخ ّىت  حـ رھ  ـ نلا ـى  لع ـت  نحنا قـد  تنا  كـ
تباغف  ، ةمیتك ةرات  سـ هب  ـ شي مـا  اھ  ـ ينیع ـي  شغ
لفسأ ةرباعلا  جاومألا  يف  قدحت  يھو  يعولا  نع 
روّسلا نع  تقلزنا   . اًئیش عمست  وأ  ىرت  دعت  مل   . اھنم

. اًديور اًديور  اھعذج  لقث  تحت 
. لفسأ ىلإ  ةبيرغلا  توھ 

. هاّجتا ّلك  يف  اھرعش  ةدرابلا  حيرلا  ترثعب   ، يوھت يھو 
بیصأ قالمع  رئاط  يحانج  ةئیھ  ىلع  اھلاش  درفنا 
قفخي ةرجشلا  ىلعأ  نم  ىوھف   ، دّایص تاقلطب 
. ناریطلا نم  ةیناث  ّنكمتي  نأ  نود  اًروعذم  هیحانجب 
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بورازلا ةسردم 
يشمأ  . ينزاوت دقفأ  ال  يكل  نیحانج  لثم  َّيعارذ  ّدمأ 

كنیت بوص  هّجوتأ   . ّجرعتم لكشب  ةراجحلا  ماوكأ  قوف 
ةفرغل يبونجلا  رادجلا  ىلعأ  يف  نیتریغصلا  نیتذفانلا 
نیتجرد عفتري  يذلا  وسيإ  ةلاخلا  تیب  باب   . يّمع تیب 
يتراج يھ  وسيإ  ةلاخلا   . ٌحوتفم بورازلا  ضرأ  نع 
بّقلملا  ، يسوك دومحم  اھنبا  ناك   . ةعاّضرلاب يّمأو 

يف يخأو  ةسردملا  يف  يلیمز   ، فكاع مساب  اًیكرح 
يكذلا دومحم  ناك  اًراجو  اًقيدصو  اًخأ   . ةعاّضرلا
ماوعأ ةيادب  يف  انأو  وھ  انحتتفا   . اًمئاد مستبملا 

يف ّةيدركلا  ةّغللا  میلعتل  ّةيّرس  ةسردم  تاینینامثلا 
ىلع ّةیلامشلا  اھتذفان  ّلطت  يتلا  ةریغصلا  هتفرغ 

. نآلا اھبناجب  ّرمأ  يتلا  ةفرغلا  يھو   . ّقیضلا بورازلا 
مالقأو رتافد  نم  ذیمالتلا  تامزلتسم  دومحم  ىرتشا 
ىتف رشع  ةثالث  انذیمالت  ددع  غلب   . ةباتك حولو  ریشابطو 
يّمع نبا   ، فكاع يقيدص  قیقش  ودْفَع  ةراحلا : نم 
نبا  ، ودْیَح ودْفَع  يراج   ، فكاع ةمع  نبا  دمحأ   ، نسحم

ال نوقابلاو  نيرخآلا  انناریج  دحأ   ، يدْفَع يتخأ 
ناتقَْرط بابلا : ىلع  قْرطلا  ةرفیش  مھانّملع   . مھّركذتأ

. نايرخأ ناتقْرط  ّمث  نیتیناث  ةّدمل  ّفقوتلا  ّمث 
مولعلا ةساردل  بلح  ةعماجب  انأ  تقحتلا  كلذ  دعب 
ةسدنھ ةساردل  صمح  ىلإ  فكاع  بھذو   ، ّةیعیبطلا
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الیرگلا فوفصب  قحتلاو  ةساردلا  كرت  ّهنكل   . ءایمیكورتبلا
اھتالداعم يف  عیضي  ّمث  ّةيّرحلا  ءایمیك  ىلع  لغتشیل 

. ةلتاقلا
يف عامتجالا  ىلع  يّمع  ةجوزو  وسيإ  ةلاخلا  تبأد 

ياشلا ابرشتل  امھادحإ  تیب  يف  فیصلا  لئاصأ 
نيدیھشلا امھینبا  راثآ  ىلإ  ىسأب  ناقّدحت  نیتنيزح 

. ةحیسفلا راّدلا  يف 
لابج يف  ىضق  اھنبا  نأ  امھنم  ةدحاو  ّيأ  قدصت  مل 
اتشاع  . هقافر دي  ىلع  ًالتق  ةقیحس  نايدوو  ةدیعب 

. دابكألا تاذلف  نارظتنت  امھتاونس 
يشمأو ةملؤملا  دھاشملا  كلت  نم  يتركاذ  ضفنأ 

فقأو سْيَو  جاحلا  باب  نم  ّرمأ   . ىرخأ تاوطخ  عضب 
. عمسلا قرتسأو  يسأر  عفرأ   . نیتذفانلا كنیت  لفسأ 

. نا ــ تمتعم  ، نا ــــ تربغم  ، ناتتما ــــ ص ناتذ  ــــ فانلا
ةا ــ صحب ةذ  ــ فان ّل  ــ ك ي  ــ مرأو نیتا  ــ صح ل  ــ محأ
ا ــ منيأ  . تو ــ ص ال   . عم ــ سلا قارت  ــ سا د  ــ يعأ ّم  ــ ث
. تّمصلا ةرا  ــ جحب يماد  ــ قأ ّرث  ــ عتت يھ  ــ جو ي  ــ لوأ

«. ووووووحم  ، ىحم  ، نسحم : » حیصأ
ام ناعرسو  جیشن  ىلإ  يقلح  يف  ریخألا  ءاّدنلا  ّلوحتي 

. ًءاكب جیشنلا  بلقني 
ةّمث  . مّدھتم همامأ  فقأ  يذلا  رادجلا  فصن  نأ  ظحالأ 
ّانك يذلا  ءاملا  ضوح  اھلالخ  نم  ىرأ  ةعساو  ةحتف 
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درابلا خّیطبلاو  نیتلاو  بنعلا  لكأن  هتفاح  ىلع  سلجن 
تما ــ ص غرا  ــ ف ضو  ــ حلا  . في ــ صلا تاي  ــ سمأ يف 
تو صـ ديد  جـ مـن  يعم  سـ ـى  لإ ىھا  ـ نتي ـن.  يزح

يبار مـن ـ تقا ـد  نع هتعم  هب مـا سـ ـ شت  . اّم ةجر  ـ شح
. زوجع تاركس  تو  صـ ـى  لإ بر  ـ قأ ّهن  ـ كل  . دج ـ سملا

هسوق ّرمي  نامك  توص  ّزیمأف  رثكأ  عامتسالا  يف  ّزكرأ 
. ةعَّطقم راتوأ  ىلع 

. ةيوازلا سأر  نم  ةدومح  يتخأ  نبا  رھظي 
. اًھودشم لأسأ  ؟  اًضيأ انھ  تنأ  - 

تویبلا هذھ  نیب  ّلوجتأ   . لاخ اّھلك  ةراحلا  يف  انأ  - 
. ةعولخملا باوبألاو  ةمّدھملا  ناردجلا  سرحأو  ةیلاخلا 

. هنع نیلحّارلا  مادقأ  عقول  بارتلا  نینح  مسرأ 
؟ تنك نيأ  - 

. موصعم ّمعلا  تیب  يف  تنك  - 

؟ ةجرشحلا تعمس  لھ  - 

. معن - 

؟ ردصت نيأ  نم  - 

روسكم راتوألا  َعوطقم   . ةمّدھم ةفرغ  يف  ًانامك  تيأر  - 
. ةبیقحلا ّمطحمو  قودنصلا 

. يّمع ةفرغ  ىلإ  بھذأ  نأ  ديرأ  - 
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. ضرألاب تيوس   . ةدوجوم دعت  مل  - 

يكوكش  . ىرخأ ّةرم  هرمأ  يف  ّكشأ   . ةدومح يفتخي 
نبا سیل  ّهنإ   . رخآ ىلإ  يندنسي  كش   . هّتيوھ يف  دادزت 

فوخلاو تّمصلا  ببسب  يل  رھظي  فیط  وھ  لب  يتخأ 
. ةدحولاو

. لایخ ّدرجم  هنإ 
قبعت تناك  يتلا  ةرجحلا   . يّمع ةرجح  روزأ  نأ  ّدوأ  تنك 
دئاصقلاو ربحلاو  بَّرھملا  غبتلاو  بطحلا  ةحئارب  ءاتش 
ةرجحلا  . يدلاو ّمع  نبا  يدْفَع  اھدشني  يتلا  ّةيدركلا 
تاریسفت قفارت  يتلا  انتاھقھق  ببسب  جترت  تناك  يتلا 

دحأ ناك  اذھ  نازوبو   . نآرقلا تايآل  يلو  رمع  نازوب 
لمحيو بیبط  ّهنأ  مّھوتي  ناكو  ءالقعلا  ينابوك  نیناجم 
هتاملكل تناك   . ّةیبط ةعاّمس  نایحألا  بلاغ  هبیج  يف 
نآرقلا رسفي   . ءيش ّلك  نم  ّةرملا  ةيرخسلا  نم  ةھكن 

نم عقولا  ةبيرق  ّةیبرعلا  تاملكلل  همھفو  هاوھ  بسح 
. ّةيدركلا تاملكلا  ضعب 

نارادجلا  . ةرجحلا ىلإ  ةعساولا  ةوكلا  لالخ  نم  رظنأ 
ءارفصلا ةراجحلا   ، اًمامت ناراھنم  يبونجلاو  يبرغلا 

. راّدلا ةحاس  يف  ةرثعبم 
. ةأرما ءاكب  اّھنأك   . ىرخأ ّةرم  نامكلا  ةجرشح  عمسأ 
ْرَداِرب ينغملل  ةنيزح  ةینغأ  عم  ةقفارتم  اھعمسأ 
نوراھ اھنبا  يكبت  ىلكث  ّمأ  ناسل  ىلع  يكِسوُم 
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. لابجلا يف  لوتقملا 
رطفت يتلا  ةینغألا  هذھل  عمتسأ  انأو  تیكب  ام  اًریثك 
! دعي مل  يذلا  اھنوراھ  ىلع  تكب  ّمأ  نم  مك   . بلقلا

. اًملأ يبلق  ةینغألا  رصعت  اًضيأ  نآلا 
ةینغأ يئارو  ّقفدتت  لازت  ام   ، اًنيزح ضافولا  يلاخ  دوعأ 

. حيرجلا نوراھ  مد  فزن  لثم  ْرَداِرب 
لصأ  . لیلق لبق  هتكلس  يذلا  قيرطلا  سفن  نم  دوعأ 
رادج  . ةمطاف يتّمع  تیب  اًقباس  ناك  تیب  ةيواز  ىلإ 

ةرثانتملا ةراجحلا   . ضرألا ىلإ  طباھ  يبونجلا  شوحلا 
. ّقیضلا بورازلا  ُّدست 

جاحلا هديرم  نم  ةمطاف  هتنبا  حلاص  خیشلا  يّدج  جَّوز 
ةلْدَھ هتخأ  ّجوزتو   ، ةداسلا ةریشع  نم  يبرع  وھو  يلع 
ثّدحتت يتلاو  ماستبالا  ةمئاد  ةولحلا  ءارقشلا  ةأرملا 
اھجوز دافحأ  نحن  انیلإ  ةّببحم  ةرّسكم  ّةيدرك  ةغلب 

. خیشلا
بناج ىلإ  ًاطیشن  اًرجات  ناك  دقف  يلع  جاحلا  اھوخأ  اّمأ 
ىرقلا يف  ّلوجتي   ، هّنيدت يف  اًّفرطتم  اًّنيدتم  اًديرم  هنوك 
ةقيرطلا ىلإ  نيدشرملا  نيرخآلا  نيديرملا  عم 

، ِْنجْمَح يفو  ــ ص  ، ودْیَح يفو  ــ ص ل  ــ ثم ّةيدنبشقنلا 
نإ ـا  مو  . مھري ـ غو ـى  كونَمَح يفو  صـ  ، ير ـ خف يفو  صـ
اوري ـ غُي ّىت  سر حـ ـة عـ بلج مھعام  ـ سأ ـى  لإ ىھا  ـ نتت
نأ دعب  رامزملا  نورّس  ـ كيو ـل  بطلا نو  ـ ّقزمي ـه  يلع
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ةمھتب سّانلا  نوّقرفي  ّمث   ، ارج فزاعلا  مف  نم  هّورجي 
ءاسنلا طالتخا  بنذ  مھباكتراو  عرشلا  مھتفلاخم 

. مارحلا وّھللا  تالآ  لامعتساو  لاجرلاب 
ادْیَس ةراح  ىلإ   ، ةاتفو ىتف   ، نايرجغ ءاج   ، موي تاذ 
لبط عراق  ىتفلا  ناك   . اھتاذ ّةيدنبشقنلا  ةقيرطلا  لقعم 
اوناك نيذلا  رجغلا  عیمج  لثم   . ةجاَّنص ةصقار  ةاتفلاو 

مساوملا يف  ينابوك  فارطأ  ىلع  نوّمیخيو  نوتأي 
ءاج  ، كلذ ىلإ  امو  لغربلاو  ركسلاو  ةطنحلا  نوعمجي 
. يرجغلا نفلا  ربع  امھقزر  نابلطي  اًضيأ  نّاباشلا  ناذھ 

دجسملل لباقملا  يلع  جاحلا  تیب  باب  ىلإ  الصو  نیح 
يقب امیف  راّدلا  ىلإ  اھدحو  ةاتفلا  يتّمع  دالوأ  لخدأ 
هعرقي ًالبط  هقنع  يف  لمحي  ناك   . بابلا ىدل  ىتفلا 

ّددرت  . دوسألا راقلا  نم  ةرك  هبشي  ام  اھسأر  يف  اصعب 
صقرت ّةيرجغلا  تأدب  امنیب  اّھلك  ةراحلا  يف  لبطلا  توص 

يف نيدوقعملا  نيریغصلا  نیجنصلا  عرقتو  ةلخاد  يھو 
اًجیھب اًدھشم  ناك   . ىطسولاو ماھبإلا  يعبصأب  دي  ّلك 
ةریغصلا ةصقارلا  لوح  نّقلحتف   ، ةراحلا تانب  هفلأت  مل 

. سامحب اھل  نقفصي  نأدبو 
توص هعزفأ  دقو   ، دجسملا نم  يلع  جاحلا  جرخ  نیح 
داكف هراد  باب  ىلع  يرجغلا  ىتفلاب  ئجوف   ، لبطلا
ىدحإب ءاضیبلا  هتشادشد  ةیشاح  عمج   . هدشر دقفي 

. ءاملا درت  ةلازغ  دھاش  عئاج  رمن  لثم  قلطناو  هيدي 
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، يلع جح  لاخلا  بابو  دجسملا  باب  نیب  ةفاسملا 
رمنلا اھعطق   . اًرتم رشع  ةسمخ  غلبت   ، هبطاخن ّانك  اذكھ 

. نیتیناث يف  عئاجلا 
ة ــ كرحب ير  ــ جغلا ل  ــ بطلا عرا  ــ ق رع  ــ شي م  ــ ل
ة ــ لیقث ٌد  ــ يو ّالإ  رع  ــ شي م  ــ ل ة،  ــ فطاخلا لا  ــ خلا
ءارو ـ لا ـى  لإ ت  ــ فتلي نأ  ل  ــ بقو  . ها ــ فق عف  ــ صت

هدسجب با  ـ بلا ادا  هتھ سـ ـ جاوم لا فـي  ـ خلا ـب  صتنا
يذلا يرجغلا  قنع  نع  لبطلا  عزن  لواحي  ریغصلا 

. ةمّدصلا هتسرخأ 
لاخلا يدي  نیب  لبطلا  ناك  ّىتح  تالیلق  ناوث  ضمت  مل 

يف فقو   ، عراشلا طسو  ىلإ  هب  بھذ   . بضاغلا
بابو هتیب  باب  نیب  ةلصافلا  ةطقنلا  دنع  هفصتنم 

. دجسملا
، اًریبك اًرجح  لمح   ، ةیماحلا ضرألا  ىلع  لبطلا  عضو 

ببسب هرخآ  ىلع  دودشملا  دلجلا  ىلع  هاقلأو 
نإ ام   . يفیصلا مویلا  كلذ  ةریھظ  يف  ةبھاللا  سمشلا 

ىلعألا ىلإ  دترا  ّىتح  دودشملا  دلجلاب  رجحلا  مطترا 
رجحلا لمح   ، هبضغ ةروس  تداز   . لاخلا هجو  بیصي  داكو 

. دلجلا ىلع  ةیناث  هب  ىوھو  لبطلا  نم  اًبيرق  طقس  يذلا 
. رمألا ّرركت 

ىذأ ّيأب  لبطلا  بیصي  نأ  نود  ةعبارو  ةثلاث  ةركلا  داعأ 
ىأر املو   . ةبيرغ ًاتاوصأ  ردصیف  رجحلاب  عرقُي  ّهنأ  ىوس 
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، راّدلا باب  حاتفم  ىلإ  دمع  عفني  ال  رجحلا  نأ  لاخلا 
ىلع ّببدملا  هسأرب  طغضي  أدبو  هبیج  نم  هجرخأف 
هبرضو قوقشملا  لبطلا  لمح  ّمث   ، هّقش ّىتح  دلجلا 

. ضرألاب
يتّمع تیب  نم  ّةيرجغلا  ةاتفلا  تجرخ  ءانثألا  هذھ  يف 
هاجتاب قیضلا  بورازلا  يف  اًعم  ابرھیل  ىتفلاب  تقحتلاو 
راتمألا نم  تارشع  عضب  يلع  جاحلا  امھقحال   . رفخملا
لمحیل هراصتناب  اًوھزم  داعف   ، هراظنأ نع  اباغ  امّھنكل 

بابب أدھ  ّىتح  جرحدت  يذلا  يبشخلا  لبطلا  راطإ 
. لیتق ّةثجك  دجسملا 

ناذألا عفريو  يّدج  يديرم  دحأ  ناكو   ، ورَْصب لصو 
جاحلا هل  اھاور  يتلا  ّةصقلا  مھفو   ، ّةیكرتلا تاماقملاب 
رانلا لعشأو  هبیج  نم  هتّعالو  جرخأ   ، ًالیلق كحض   . يلع

دق اھ  يلع  جاح  اي  : » لاق ّمث   ، يبشخلا راطإلا  يف 
موي نیحي  نأ  ىلإو   . ایندلا مّنھج  يف  لبطلا  اياقب  تیقلأ 

«. ميرك انبر  ةمایقلا 
يذ ديرملا  دي  ىلع  بیجاعألا  يقل  يذلا  لبطلا  ّلوحت 
باب ىلع  دامر  ةموك  ىلإ  يلع  جاحلا  ءابھصلا  ةیّحللا 

تیب هللا.
لاخلا بلق  يف  بضغلا  نارین  تأدھ   ، لبطلا لاعتشاب 

. ّةيوس دجسملا  الخدو  ورَْصب  مّدقتي  ىشمف 
دنع انأ   . دجسملا باب  ىلإ  رظنأ  ىركذلا  هذھ  ّلیختأ  انأو 
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. هوعاب نمل  فرعأ  . ال  اًقباس يتّمع  تیب  باب 
جا ـ حلاو ـي،  لع جا  ـ حلا ردا  تاینینا غـ ـ مثلا ةياد  ــ ي ب ــ ف

. ةك ـ سحلا ـى  لإ ينا  ـ بوك نيد  ـ لا ّزع  جا  ـ حلاو ني  ـ مأ
او ـ تأو  ، ةدا ـ سلا بر  ـ علا ـن  مو  ، ءا ـ برقأ ـة  ثالثلا ءالؤ  ـ هو

مھخي ــ ش ن  ــ م نیبير  ــ ق اونوكي  لـ ينا  ـ بوك ـى  لإ
د ــ عت م  ــ لو تلّد  ــ بت عا  ــ ضوألا ّن  ــ كل  . يدنب ــ شقنلا
فر ــ عت ال  ي  ــ تلا ةرا  ــ حلا ك  ــ لت ادْیَس  ةرا  ــ ح

ـي موقلا روع  ـ شلا دعا  ـ صت  . رئا ــ شعلا الو  تّاي  ــ موقلا
ةراح يف  ّىتح  سّانلا  ةایح  تغبطصاو  ينا  ـ بوك فـي 
ىرخألا تّایموقلا  يف  ىرت  ةفرطتم  ّةیموق  ةغبصب  ادْیَس 

. ّةیناسنإلا ّملس  يف  ىوتسم  ّلقأ  تاعومجم 
. اًري ــ ثك كلذ  ــ ه ب ــ بأن انترا  ــ ي ح ــ ن ف ــ حن ن  ــ كن م  ــ ل
نيد ــ فاولا ءالؤ  ــ ه تّاي  ــ موق ى  ــ لإ ت  ــ فتلن م  ــ ل

م ــ لو  . ّةيرو ــ سلا ةر  ــ يزجلا ن  ــ م ةدا  ــ سلا بر  ــ علا
يدنبشقنلا خي  ـ شلا كاذ  ّةي  ـ موقب اًض  ــ يأ م  ــ اوھ ه ــ بأي

رمألا فقي  مل   . هنوسّدقيو هسأرب  نوفلحي  اوراص  يذلا 
مھّجوزو مھنم  ّجوزت   ، يّدج مھرھاص  لب   ، ّدحلا اذھ  دنع 

ملو  ، قارعألا انّقرفت  ال  ةدحاو  ةلئاع  ّانك   . ةلیمجلا هتنبا 
. ةلوفطلا ىوس  تّايوھ  فرعن  نكن 

نع حصفي  ةنذئملا  لالھ  ىلع  مثاجلا  بارغلا  لازام 
. هابتناب هیلإ  يغصأ   . ریطلا يقاب  نم  هّزیمت  يتلا  هّتيوھ 
،« كیلع ةنّعللا   » . تّوصلا ركنم  لجر  ناذأ  هبشي  هقیعن 
ةع ــ ضب ل  ــ محأ ضرألا  ى  ــ لع ي  ــ نحنأ ا  ــ نأو متمتأ 
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ّةیند ــ عملا ّةب  ــ قلا رد  ــ صت  . اھ ــ ب ه  ــ يمرأو را  ــ جحأ
دد ــ عب اًني  ــ نر ةنذ  ــ ئملا سأر  ي  ــ ف ةریغ  ــ صلا
ـة فرفر  . ریطي اھ فـ بار بـ ـ غلا تي  ـ مر ي  ــ تلا ةرا  ــ جحلا
ةراح قوف  بارغلا  موحي   . صاّصرلا زيزأ  ىلإ  برقأ  هیحانج 

. هیلع ّطحي  ٍلاع  ناكم  نع  ثحبي   . ادْیَس
مل ناكم  نع  ثحبأ  سكاشملا  بارغلا  اذھ  لثم  انأو  »

«. هارأ الف  ضاقنأ  ىلإ  ّلوحتي 
نم ّالإ  ةیلاخلا  ةراحلا  يف  اًبونج  يضمأ  انأو  ّركفأ  ذكھ 

. بارغ يحانج  فیفح 
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ةیقدنبلا لالظ  يف 
يتوخإ اي  اًبحرم   . يّمأ اي  اًبحرم   ، يبأ اي  ابحرم  »
مكیلإ يتّایحت  يدوج  لابج  ىرذ  نم  ثعبأ   . يتاوخأو

«. اًدرف اًدرف  ينابوك  يف 
ىلإ نیتم  لئاسر  ىلوأ  تلصو  تاونس  عبس  دعب 

: ریغص تیساك  يف  ةلّجسم  ّةیتوص  ةلاسر   . هتلئاع
نبا دوجوب  اورختفت  نأ  مكیلع  لوقأ : نأ  ديرأ  ةيادبلا  يف  »

مكسفنأ اوبسحت  نأ  مكیلع   . ةروثلا فوفص  يف  مكل 
هجاون مویلا  نحن   . ریبك فرش  اذھ   . ةروثلا هذھ  باحصأ 
ةمیظع بساكم  انقّقح  دقو   ، وتانلا براحنو  ّةیلايربمإلا 

ىلع نحن   . ةرمعتسملاو ةبصتغملا  لودلل  انتھجاوم  يف 
برحلا ناسرف  اّننأ  ّكش  . ال  رصتننس اّننأ  يف  ةریبك  ةقث 
ّةینینیللا ّةیسكراملا  ّنإ   . ٌّيمتح انرصنو  مالسلا  لاطبأو 

هذھ ىلع  حوضوب  نھربت  انتدایق  ةفسلف  كلذكو 
. ّةیضقلا

ماوعأ ةعضب  ذنم  مكترداغ  دقل  مكثّدحأ ! فیك  يردأ  ال 
ءيش ّلكو  ریخب  يتھج  نم  انأ   . رابخألا اننیب  تعطقناو 
لضفأ برشأو  لكآ   . يدوج لابج  يف  انأ   . ماري ام  ىلع 
بونجلا نم  دركلا  يقافر   . نوبرشتو نولكأت  اّمم 

اّننكل ال نآلا  كراعملا  ةّدح  تفخ  دقل   . نوریثك  [
13] ریغصلا

. هدیب سیلو  انيديأب  مالسلا  مامز  ّنإ   . ّودعلا يف  قثن 
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: قرطلا ّلك  ىلع  رطیسن  اّننكل  ةأجف  ّودعلا  رھظي  ًانایحأ 
خانریش  ، يبولیس  ، ْخَزَھ  ، بابشلا تیب   ، نابِالق
«. يدوج روقص  نحن   . انترطیس تحت  اّھلك  ةريزجلاو 
ىدحإب ةریغص  ةفرغ  يف  ةسلاج  يھو  ةناخ  تعمتسا 
تراصو لتاقملا  اھنبا  توص  ىلإ  ةیناثلا  ّةرملل  راّدلا  اياوز 
اھتحسم اھيّدخ  ىلع  عومدلاب  تّسحأ  اّملو   . يكبت

: تلاقو اھبوث  فرطب 
. كنم ربكأ  تاملكلا  هذھ   . ينب اي  ریغص  دلو  ّالإ  تنأ  ام  - 

. همھفن اًئیش  لق 
فیكف ةنوحاطلا  هذھ  يفقوت  مل  نإ   . يتكسا تنأو  - 

؟ دلولا هلوقي  ام  مھفنس 
ةلآ توص  عفر  ّمث   ، بضغب ملسم  جاحلا  اھل  لاق 

: هھبن ناراب  ّنكل   . لیجستلا
تارباخملا رصانع  ّرمي  دق   . ًالیلق تّوصلا  ضفخأ  يبأ  اي  - 

. ةراحلا يف 
اذھ ةياھن  نم  نسحأب  تسیل  كتياھن   . دلو اي  دیعب  حور  - 
هذھ مكتسقف  دساف  ضیب  مّكلك  مكفرعأ ! الأ   . ىوآ نبالا 

. ِْهناخ ةجاجدلا 
نضتحا  ، خبطملا دصقو  ةفرغلا  نم  جرخ   . ناراب بجي  مل 

. فزعي راصو  ّةیقیسوملا  هتلآ 
فـي ني  ــ تم لتا  ــ قملا تو  ــ ص ىد  ــ ص ّددر  ــ ت
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ـى لإ نیني  ـ علا ـة  عماد ِْهنا  خـ تغ  ـ صأ  . اھ ـ لك ـة  فرغلا
ـج سنت اھ  ـ لمانأ ّترمت  ـ سا ـا  منیب بئا  ـ غلا اھد  ـ لو

تلغشنا ـي  تلا ْنَشْوَر  ةریغ  ـ صلا اھ  ـ تنبال ةليد  جـ
. اھنضح يف  ةریغص  ةیمد  ةبعالمب 

، بادآلا ّةیلكب  ةریخألا  اھتنس  يف  ةبلاطلا   ، ةجيدخ امأ 
ةفرغلا نم  ّيصق  نكر  يف  ّةیقبلا  نع  توزنا  دقف 
لئاسرلا لبقتستو  لسرت  لاّقنلا  اھفتاھب  تلغشناو 

يدبي نأ  نود  نازوز  هتنبا  معطي  هِمَح  ناك  امیف   ، ةریصقلا
. نیتم لتاقملا  هقیقش  هلوقي  امب  مامتھا  يأ 

ةینبلا تاذ  ةلئاعلا  دویق  نم  يتدارإب  يسفن  تررح  دقل  »
تاقالعلا ءرملا  هجاوي  نأ  وھ  ربكألا  لاضنلا  نإ   . ّةیعاطقإلا

. الیرگلا مامأ  ربكألا  قئاعلا  يھ  ةرسألا  ّنأل  ّةيرسألا 
ةروثلا  ، ةلئاعلل يكیسالكلا  جذومنلا  نوفرعي  ال  الیرگلا 
مھسفنأ اورذن  قافر  انھ   . لتاقملا ةلئاع  مھ  راوثلاو 

مّھنإ  . اًضيأ ءافعضلا  ضعب  نم  رمألا  ولخي  نكل ال  ّةیضقلل 
دقل  . يعاطقإلا ثرإلا  نم  اوصلختي  مل  فسألا  عم 
ىلع بحلا  نومھفي  نّمم ال  قافرلا  ضعب  ىلع  تفرعت 
ركذ نیب  ناك  ام  وھ  بحلا  مھكاردإ  بسح   . هتقیقح
مھفلا اذھ  ّنإ  ةدایقلا  ةفسلف  بسح   . أطخ اذھو  ىثنأو 
عقنتسم ىلإ  ءرملا  رجي  نأ  نكمي  ّبحلل  ئطاخلا 

نإ  . نطولا بح  وھ  يقیقحلا  ّبحلا   . ةمیخولا بقاوعلا 
يف ًاناسنإ  بحت  نلف  كنطو  بحت  نأ  عطتست  مل 
لواحي ّودعلا   . هتلق امل  هباشم  ةلئاعلا  عوضوم  نإ   . كتایح
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يكل دالوأو  ةجوزب  وأ  هیبأو  هّمأب   ، هترسأب ءرملا  طبري  نأ 
ةدایقلا ّنكل   . ةروثلاب قحتلي  الو  تیبلا  يف  ىقبي 

. همامأ قيرطلا  تعطقو  عوضوملا  اذھ  حرش  يف  تقّمعت 
ءرملا ةلئاع  وھ  بعشلا  فرش   ، ءرملا ةلئاع  وھ  نطولا 
عوضوملا اذھ  اوبعوتسي  مل  قافرلا  ضعب  ّنإف  فسأللو 

ّبحلا لئاسم  يف  نوضوخي  اوناك   . هینعي ام  سكعب  ّالإ 
مھنیعأ حتف  ّةيروثلا  ةیبرتلا  نم  اًديزم  ّنكل   ، كلذ ىلإ  امو 

. اھرھوجو ةلأسملا  ةقیقح  ىلع 
ناكم الف   . كلذ اًقحتسم  هءازج  يقل  نم  كانھ  ناك  اًعبط 

«. تابوركیملل ةروثلا  دسج  يف 
تھتنا  ، لیجستلا ةلآ  تفقوتو  همالك  نم  نیتم  ىھتنا 
ْنَشْوَر ةریغصلا  هتخأل  ةليدج  لمع  نم  اًضيأ  هّمأ 

: اھيدیب اھیتبكر  برضت  يھو  تلاقو   ، اھنع اًدیعب  اھتعفدف 
؟ ّةيدركلا ةغللاب  نیتم  كنبا  ّملكت  لھ  جاح  اي  - 

؟ نیمھفت الأ  ؟  ّةیكرتلاب ّملكت  هنأ  نّینظت  لھو  - 

. تاملكلا نم  ًالیلق  تمھف   . اًئیش مھفأ  مل   . هللاو  -ال 

ةلاسر يف  ءاج  اّمم  اًریثك  هرودب  ملسم  جاحلا  مھفي  مل 
ىلع تدب  اضرلاو  ةداعسلا  تامالع  ّنكل   . ّةیتّوصلا هنبا 
ّمث  ، ریغصلا تیساكلا  جرخأو  ةلآلا  ىلإ  هدي  ّدم   . هھجو

: هتجوزل لاقو  نمآ  ناكم  يف  هافخأ 
ّنأ عوضوملا  يف  ّمھملا   . ّمھي اذھ ال  مھفن  مل  مأ  انمھف  - 
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. ةایحلا دیق  ىلع  دمحلا  ّهنأو و  ریخب  دلولا 
نوعمسي تاونس  عبس  دعب  ىلوألا  ّةرملا  كلت  تناك 

رھظلا لبق   . لابجلا يف  لتاقملا  مھدلو  نع  اًئیش  اھیف 
دي ىلإ  لیجستلا  طيرش  َّدم   ، مھتیب باب  باش  قرط 
ّةیتوص ةلاسر  طيرشلا  اذھ  يف  ةلاخ  اي  : » اھل لاقو  ِْهناخ 
ىضمو ّةيرانلا  هتجّارد  ّلقتسا  ّمث  يدوج .» قیفرلا  نم 

. هسفنب فرعي  نأ  نود 
يف ىفطصم  اھنبا  لتقم  ناك   . اًحرف ِْهناخ  تكب 
دعب تراصو   ، أربت ال  حارجب  اھحور  باصأ  دق  ّةيركسعلا 
اّھبر وعدت  نیتم  اھنبا  ىلع  فوخلاو  قلقلا  ةديدش  كلذ 

: اًمئاد
«. ني ــ تم ّي  ــ لإ د  ــ عأف ىفط  ــ صم تذ  ــ خأ ّبر  ا  ــ «ي
اھؤا ــ نبأو اھ  ــ جوز دو  ــ عي نأ  ل  ــ بق ّىت  ــ ح تلوا  ــ ح
نارا ــ اھ ب ــ نبا ةلج  ــ سم لّغ  ــ شت نأ  تي  ــ بلا ى  ــ لإ
ةریح ةریغصلا  ْنَشْوَر  ت  ــ ظحال ني  ــ حو ح.  ــ لفت م  ــ لف

تیساكلاو سبقملا  يف  سباقلا  تعضوو  تءاج  اھّمأ 
بعكملا لیغشتلا  ّرز  ىلع  تطغض  ّمث   ، ةلّجسملا يف 

«. اذكھ : » رخفب لوقت  يھو  ىلعألا  يف 
عقاوم يف  ودعلا  انعجوأو  كراعملا  نم  اًریثك  انضخ  دقل  »
تنأ  . اذكھ برحلا   . ءادھش انقافر  ضعب  طقسو  ةديدع 

. كلذ لباقم  ّودعلا  ءامد  قيرت  ّكنكل  كمدب  يّحضُت 
نم هانملعت  ام  اذھ   . مّدلاب ّالإ  رّھطتي  نطولا ال  بارت  ّنإو 
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طابترا ّةیفیك  لوح  اًسورد  يقلت  لابجلاف  معن   . لابجلا
نأ الو  ریصاعألاو  حيرلا  مامأ  ّزتھي  نأ  نود  هروذجب  ءرملا 

. ّةیلزألا جولثلا  لقث  تحت  ّملأتي 
ماد ام  دوعأ  نل   . يتدوع يف  اوّركفت  الو   . يب اوّمتھت  ال 
متعمس نإو   . اًدیھش ينوبسحا   . لالغألاب ًّالبكم  نطولا 
يّمأ درغزتلو   . ّيلع اوكبت  الف  يداھشتسا  ربخ 

. ةجيدخو
لھأ مّھنأب  اورختفيو  مھسوؤر  يتوخإو  يبأ  عفریل 

«. عادولا  . اًعیمج مكل  يتّایحت   . دیھشلا
ةد ــ يحو ه  ــ يلإ هّمأ  تغ  ــ صأ ى  ــ لوألا ّةر  ــ ملا ي  ــ ف
اھتليد جـ تبا  ـ سنا ـي  تلا  ، ْنَشْوَر ا  ــ مأ ت.  ــ كبو

ـد قف ـل،  سع ةیقا  ـل سـ ثم اھرھ  ـى ظـ لع ءارق  ـ شلا
اھتیمد بعالت  ترا  ـ صو ـة  فرغلا مـن  ـن  كر توزنا فـي 

توص تعمس  نیح   . سنوت نم  هِمَح  اھوخأ  اھبلج  يتلا 
. اھعومد تأرف  اھّمأ  ىلإ  ترظن  لیجستلا  ةلآ  ّفقوت 

: اھنذأ يف  تسمھو  اھتیمد  تنضتحا 
حبصأ نیتم  يخأ  ّنأل  ؟  يّمأ يكبت  اذامل  نیفرعتأ  - 

؟ اًضيأ ةلتاقم  يحبصت  نأ  نيديرتأ   . ًالتاقم
* * *

هر ـ مع مـن  ةر  ـ شع ـة  سماخلا ني  ــ تم غ  ــ لب ني  ــ ح
ّري ـ غت ـه.  يلع تأر  ّةیعي طـ ـ بط ري  غـ اًرو  ـ مأ هد  ـ لاو ـظ  حال
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. نير ـ خآلا مـع  ـه  لماعت ـه،  سابل ـه،  مالك بول  ـ سأ
د ــ عب دو  ــ عي  ، طا ــ شنلا طر  ـ فم اًبا  شـ ةأ  ـ جف حب  ـ صأ
نّاف هیمد خـ ـي قـ فو  ، تي ـ بلا ـى  لإ لّیل  ــ لا ف  ــ صتنم

. ًانّو ـ لم ًالا  ـه شـ تبقر ـى  لع ـّف  لي  ، نا ـ ضیبأ نّاي  ـ ضاير
طغ ـ ضي را  ـ صف  ، سّان ـ لل ـه  ّتیحت ـة  قيرط ّىت  تّري حـ ـ غت

. اّم اًدحأ  حفاصي  نیح  ةّدشب 
ةّجحب ّةرم  ّلك  ّعرذتيو  ّلحملا  يف  هلمع  نع  بیغي  راص 
لمعلا نع  ّرركتملا  هبایغ  رمأ  يف  هدلاو  ّكش   . ةفلتخم

هِمَح رفاس  نأ  دعب   . بھذي نيأ  ىلإ  فرعي  نأ  دارأو 
بایغ تّارم  تدادزا  سنوت  يف  ةراّفحلا  ىلع  لمعلل 

وأ ةحارتسالل  بھذي  هوبأ  ناك  تّارملا  نم  اًریثك   . نیتم
ّلحملا ىریل  دوعيو  قوّسلا  دجسم  يف  رھظلا  ةالص  ءادأ 

ءاج اًباش  ّنأ  هنوربخیف  ؟  نیتم نيأ  َهناریج  لأسي   . اًقلغم
قلغأ هل : نولوقي  وأ   . هعم هذخأو  ّةيران  ةجّارد  ىلع 
هّفرصت ىلع  هّبنؤيو  دوعي  نیحو   . اًقرش هّجوتو  ّلحملا 
ّلحنو سورّدلا  ركاذتن  نالف  يلیمز  دنع  تنك  ّدري :

. ّةیتیبلا ّةیسردملا  تابجاولا 
يف كلذ  ثدح   . دعي ملو  نیتم  بھذ  ةریخألا  ّةرملا  يف 
تبرغ ّىتح  نّاكدلا  يف  هرظتني  هوبأ  يقب  ءاتش 2002 .

دنع ّهنأ  ملسم  جاحلا  ّنظ   . دعي مل  ّهنكل   . سمشلا
قلغأ  . تیبلا ىلإ  دوعیس  ّهنأو   ، هئاقدصأ نم  قيدص 
ّيلصي نأ  لبقو   . هدجي ملف  لزنملا  ىلإ  داعو  ّلحملا 

: لأس ءاشعلا  ماعط  لوانتي  وأ  برغملا 
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؟ تیبلا ىلإ  نیتم  داع  لھ  - 

ىلإ بھذیس   ، نیمویل بیغیس  ّهنإ  لاق   . داع معن  - 
. دوعي ّمث  ىرقلا  ىدحإ 

ناراب لاق   . اھجوزل ءاشعلا  ّبترُت  يھو  ِْهناخ  ّتدر 
: هفئاظو ّلحي  هرتافد  ىلع  بكنملا 

. رداقلا دبع  تیب  يف  وھ  اّمبر  - 

؟ رداقلا دبع  تیب  - 

. كانھ ىلإ  ةعمج  ةلیل  ّلك  بھذي  وھ   . معن - 

؟ كانھ هلكأي  ءارخ  َّيأو  - 

اًضيأ ِْهناخ  ّمتھت  مل   . بضاغلا هیبأ  ىلع  ناراب  ّدري  مل 
: فطلب تلاقو  همامأ  ءاشعلا  تعضو   ، اھجوز بضغب 

. ًالفط سیل  ّهنإ   . ّكش الب  دوعیس  جاح  اي  - 

. كریغ دحأ  هدسفي  مل  ًالصأ  - 

ام ؟  راھنلا لاوط  ّلحملا  يف  كدنع  دلولا  سیلأ  ؟  انأ - 
؟ انأ يبنذ 

؟ ةدسافلا ةضیبلا  هذھ  ينتتأ  نيأ  نم  ّبیط  - 

. كسفن لأسا  - 

دحاو ّلك   . مّھلك يدالوأ  تدسفأ  دقل   . كتیبرتلو كل  ابت  - 
. دجسملا قيرابأ  لثم  لكش 
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. ينبتاعت نأ  كل  زاجل  طقف  يدالوأ  اوناك  ول  ؟  انأ يبنذ  ام  - 
. اًضيأ كتيّرذ  مّھنإ 
؟ اًضيأ ناسل  كلو  - 

ضھنو هسأر  نع  لاقعلا  عزن   ، ادتحم ملسم  جاحلا  ّدر 
ىدحإ يف  ةتماص  ةفئاخ  ْنَشْوَر  توزنا   . هب هتجوز  برضیل 

وھو اھل  لاق  ّمث   ، هدي نم  ةراشإب  ناراب  اھادان   . اياوزلا
. نیناجملا ءالؤھب  يّمتھت  ال  : » ىرخأ ةفرغ  ىلإ  اھذخأي 

اًعطقم اھل  فزع  ّمث  ًالیمج .» اًنحل  كل  فزعأ  يلاعت 
. تایبلا ماقم  ىلع  اًیقیسوم 

. نیتم داع  مّايأ  ةّدع  دعب 
. بلكلا نبا  اي  بلك  اي  تنك  نيأ  - 

؟ قافرلا دنع  تنك  - 

؟ سوحنملا اّھيأ  قافر  يأ  - 

ي ــ فو ه  ــ يبأ ةھ  ــ جاوم ي  ــ ف اًف  ــ قاو ني  ــ تم ي  ــ قب
ّهنأ ةد كـ ــ ئاز ة  ــ قثب ّددرو   ، ناي ــ ضايرلا هّاف  ــ هیمد خ ــ ق
نأ اًم  ـ ئاد ـد  يري ّود  ـ علا : » اي ـ سردم اًدي  ـ شن رھظت  ـ سي
ةدارإو ةدا  ــ يقلا ةف  ـ سلف ـّن  كل ـا.  نتكرح ـل  شفي

ن ــ ة. م ــ بغرلا هذ  ــ ةھ ه ــ جاوم ي  ــ نا ف ــ فقت بزح  ــ لا
ه ــ باجنو موا  ــ قن نأ  عیطت  ــ سن ةدا ال  ــ يقلا ر  ــ كف نود 
ب ــ جحي نأ  ّود  ــ علا لوا  ــ ح امھ  ــ مو  . تار ــ ماؤملا

حيزتو ديدج  نم  سمشلاك  قرشتس  اّھنإ  فـ انتدا  ـ يق
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«. ّةيّرحلاب ةرّشبم  مویغلا 
ُّيأ  . ناركس لثم  ّملكتت  كولعص  اي  ّكنإ  ؟  تلق اذام  ؟  اھ - 

؟ َهلوب كاقس  رامح 
يتلا هّمأ  تمّدقت   . هتجھل نم  اًشھدنم  هدلاو  هلأس 
تلاقو  ، اھدسج ىلع  ةيداب  لازت  ام  لاقعلا  راثآ  تناك 
ْلَّقََعت  . ةھفاتلا رومألا  هذھ  كرتا  يدلو  اي  : » نیتم ةبطاخم 

«. ءوسلا ءاقدصأ  طلاخت  نأ  كّايإو 
: لاقف اًبضغ  نیتم  هجو  ّرمحا 

ال مھبحاصأ  نم  ؟  ءوس قافر   . يّمأ اي  كلذ  يلوقت  ال  - 
نيربخمب اوسیل  مھو  ابّرلاب  نولماعتي  الو  رامقلا  نوبعلي 

وھ ام  نیفرعتأ   . بزحلا قافر  مّھنإ   . قالخأ يلیلق  الو 
؟ بزحلا

تنأ ؟  كتبقر تلاطو  ةنیطقي  ترص  ىتم  ذنم  ىمعلا ! - 
. اًّدیج كتیبرتب  مقأ  مل  يّننأ  ودبي   . كنم ربكأ  تاملك  ظفلت 

. ذخ
. لاقعلاب هبرضي  وھو  هوبأ  ّدر 

هدلاو ثحب   . دعي ملو  تیبلا  نیتم  كرت  مویلا  كلذ  ذنم 
نر مّايأ  ةّدع  دعب   . هدجي نأ  نود  ناكم  لك  يف  هنع 

ةعامّسلا تلمحو  ْنَشْوَر  تضكرف  فتاھلا  سرج 
: اھتداعك

. ولأ - 
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. ولأ - 

! تنأ هذھ  ْنَشْوَر  - 

؟ تنأ نم   ..  -إ إ إ
. امام ينیطعأ   . نیتم نیتم  انأ  - 

: تلاقو اھّمأ  ىلإ  ةحرف  ْنَشْوَر  ترظن 
. نیتم اذھ  امام  - 

. ووولأ - 

ىلع ةریثك  ءایشأ  لوقأ  نأ  ديرأ  ال   . هاّمأ اي  انأ  اذھ  - 
اي كاضر   . اًدغ وأ  ةلّیللا  ّينم  ةلاسر  مكلصتس   . فتاھلا

. عادولا  . يّمأ

. ِْهناخ تراھنا 
* * *

بابش ةسمخ  نم  ةعومجم  عم  نیتم  رداغ  عوبسأ  دعب 
كالسألاو ماغلألا  لوقح  نيرباع  ينابوك  ةریغصلا  هتدلب 

يتلا ال كنامتع  ةيرق  دنع  ّةیكرتلا  دودحلا  يف  ةكئاشلا 
بابشلا يقب   . ًالامش تارتمولیك  ةعضب  ىوس  دعبت 

يف مھوذخأیل  قافرلا  ضعب  ءاج  ّمث   ، اًدحاو اًموي  كانھ 
كانھ  . ناطوب ةريزج  ىلإ  كانھ  نمو  نیبیصن  هاّجتا 
اھیلع بوتكم  ءارمح  بلعب  بزحلا  قافر  دحأ  مھءاج 

، ةریھش ةيذحأ  ةكرام  يھو   ، باكیم ةملك  قرزأ  ّطخب 
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ام فصت  تاملك  ثالث  رفصألا  نوللاب  ّةیكرتلاب  بتك  امك 
وھو قیّفرلا  لاق   . ّةیحصو ةحيرم   ، ةنیتم بلعلا : لخادب 
ساقم بساني  ءاذح  لتاقم  ّلك  يطعيو  بلعلا  حتفي 

ال  . اناوس باكیم  لماعم  ةيذحأ  يرتشي  دحأ  ال  هلجر :
ىلع اھءادترا  عنمت  يھ  ؟  ةلودلا اھقلغت  ال  مل  فرعأ 
هیلع ّدر   . ءاقمح ةلود  ؟  اھلماعم قلغت  نأ  نود  يلاھألا 
كلذ الول   . قیفر اي  اھیف  نومھاسم  دوھیلا  ّنأل  رخآ : قیفر 
ددجلا قاّفرلا  كحض   . لابجلا هذھ  يف  ةافح  انیشمل 

. رورسب ةنیتملا  مھتيذحأ  نوبّرجي  مھو 
ةعومجم عم  نیتم  لتاقملا  دعص  سمشلا  بورغ  عم 

يف اوزكرمتو  يدوجلا  لبج  نيرخآ  نیلتاقم  ةعبس  نم 
ىلع  ، ينابوك يدوج  همسا  حبصأ  كانھ   . هنم ةعقب 
ًالاورس يدتري  ّنولم  لاش  هقنع  يفو  ّةیقدنب  هفتك 

ةسماخلا يف  ناك  هنأ  عمو   . هسفنب اًروخف  حبصأ   . اًیكاك
ّزتھت ةلوّجرلا  لمتكم  ًالجر  هسفن  ىري  راص  ّهنأ  ّالإ  ةرشع 
ةّقثلاب رماع  هبلقو   ، ّةداح هتارظن   . هیمدق تحت  ضرألا 

. بيرقلا رصنلا  يف 
لثم ّيوق   ، ةشارفك فیفخ  ّهنأ  يدوج  قیفرلا  رعش 
نم كلذ  ریغو  نيدلاو  ةریشعلاو  ةرسألا  نم  ّررحتم   ، لبج

، ارح حبصأ   . اھنم كاكفلا  ءرملا  ىلع  بعصي  يتلا  دویقلا 
. يروسلا ماظنلا  تارباخم  نم  فوخلا  هبلق  نم  ىشالت 

امھو هقیفرل  لاق   ،« نآلا ّانم  فاخت  شویجلاو  لودلا  »
ناطوب ةريزج  ىلإ  ناونريو  ةریبك  ةرخص  ىلع  ناسلجي 
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. لبجلا لفسأ 
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سيرعلا
، دونجلا عجھم  رادج  ىلإ  هرھظ  ىفطصم  يدنجلا  دنسأ 

اًھجاوم ءارمحلا  ةكرام  نم  ةليوط  غبت  ةفافل  نخد 
ينغملا توص  ىلإ  قیمع  نزحب  عمتساو  سمشلا 

لكأت نارین  نع  ثدحتت  ةریھش  ةینغأب  حدصي  ناجوتَْیب 
ماد ةبیبحلا  نع  قارفو  نویعلا  وزغي  قرأو  بلقلا 

. تاونس
بلق ىلع  ةقاط  هسفن  يف  دجي  مل  ةینغألا  تھتنا  نیح 
ناك  . هنم رخآلا  هجولا  يناغأ  ىلإ  عامتسالل  طيرشلا 

عمتسي داكيو  روكذملا  ينغملاب  نیبجعملا  دشأ  نم 
. اًثيدح رداصلا  طيرشلا  كلذ  ىلإ  تارم  ةّدع  مویلا  يف 

اھناحلأ فزعي  وھو  اھینغي  ناكو  هیناغأ  عیمج  اًبيرقت  ظفح 
. تاھآلا قلطيو  قیتع  روبنط  ىلع 

ةمدخلاب مّايأ  ةّدعب  هجاوز  دعب  ىفطصم  قحتلا 
اًيدنج راص  اھدلو  نأل  ةدیعس  ِْهناخ  تناكو   ، ّةيركسعلا

، هتجوزل اھرظن  ةھجو  تحرش   . يروسلا شیجلا  يف 
: ةلئاق  ، هشْیَع اھیخأ  ةنباو  اھتنك 

سوؤر ىلإ  ةعجر  الب  باھذ  نم  لضفأ  اذھ  سیلأ  - 
هنأو ریخب  هنأو  وھ  نيأ  فرعن  نكي  امھم  ؟  يتنب اي  لابجلا 
ّلك انّملكي  نأ  عیطتسيو  ةزاجإ  يف  اًبيرق  انیلإ  دوعیس 

. هیلع يترسح  اي  نیتم  لثم  سیلو  موي 
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ةوالح طقف  تادودعم  مّايأل   ، ِْهناخ خأ  ةنبا   ، هشْیَع تقاذ 
تنزح  . ملح ىلإ  ءيش  ّلك  ّلوحت  ّمث  هلسعو  جاوزلا 
ىلإ ةثالث  وأ  نیموي  ّلك  بھذت  تراصف   ، اھلجر قارفل 
تیب يف  ىقبت  نأ  نكمي  اھنأ ال  هشْیَع  تّركف   . اھیبأ تیب 

. تاونس ثالث  يلاوح  دعب  اھجوز  حيرست  رظتنت  اھتامح 
ّةیلكب قحتلت  ّمث   ، ايرولاكبلا تاناحتما  ضوخت  نأ  تّررق 

: بلح يف  قوقحلا 
تغلب دق  نوكأ  شیجلا  نم  ىفطصم  يھتني  ّىتح  - 

. ّةیعماجلا ةلحرملا  فصن 
. اھسفنل اھمالحأ  نع  هشْیَع  تّربع 

ىرج يذلا  ام  ؟  كجوز لزنم  يكرتت  نأ  بیعلا  نم  سیلأ  - 
؟ اذكھ تبلقنا  اذامل  ؟  ایندلا هذھل 

مادام ؟  يتّمع اي  اھلاح  ىلع  ایندلا  ىقبتس  اذاملو  - 
دنع نوكأ  ؟  انھ لمعأس  اذامف  اًدوجوم  سیل  ىفطصم 

. لضفأ يّمأ 
. ّمأ مظعأ  اّھنأ  ّنظي  كّمأ  فرعي  نم ال  ؟  كّمأ دنع  - 

ىفطصم كلدابي  لھ   . ءيش ّلك  نم  مغرلاب  يّمأ  يھ  - 
؟ ًالثم كریغب 

هّمأ نیب  تارجاشملا  هذھ  نع  اًئیش  ىفطصم  ملعي  مل 
نل اّھنأو   ، ةلھس ةأرما  تسیل  هّمأ  ّنأ  فرع   . هسورعو
ةنیفلا نیب  هتجوزب  لّصتي  راص  كلذل  ةحاترم  هشْیَع  كرتت 
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موي تاذ  اھب  لّصتا  نیحو   . اھیلع ّنئمطي  ىرخألاو 
: اھل لاقو  ةداعلاك 

«. ةميدق ةقد   » يّمأ ّنأ  نیفرعت   . يتبیبح اي  يلّمحت  - 
. دوعأ ّىتح  يلّمحت 

: ةكحاض هشْیَع  ّتدر 
. كّمأ نم  ًالماح  حبصأس  دوعت  ّىتح  - 

* * *

ةضافتنا ىلع  ّترم  دق  تناك  ماع 2015،  ةيادب  عم 
ّةيدركلا تّايدرسلا  يف  تیّمُس  ام  بسح  ولشماق 

ىلع اًیئانثتسا  ًاطغض  ماظنلا  سرام   . رھشأ ةرشع 
طغضلا اذھ  دتماو   . كيريد ّىتح  نيرفع  نم  نینطاوملا 
يبرعلا شیجلا  فوفص  يف  داركألا  نيدنجملا  ىلإ 

داركأ نّیيركسعل  تازانج  لوصو  سّانلا  ظحال   . يروسلا
م ــ ل ةياد  ــ بلا ي  ــ ف  . ّةيدر ــ كلا تادلبلا  عیمج  ىلإ 
تع ـ ّستا ني  حـ ـن  كل د.  ــ حأ ر  ــ ظن ك  ــ لذ ت  ــ فلي

مـن ـر  ثكأ ني  ـ لوتقملا ركا  ـ سعلا دد  ـغ عـ لبو ةرھا  ـ ظلا
او ـ مّھتاو  ، عو ـ ضوملا فـي  سّان  ـ لا با  ـ ترا نير  ـ شع
تاب يتلا  هتاياور  اوقّدصي  ملو  ركاسعلا  ةیفصتب  ما  ـ ظنلا

اھّملستل يركسع  ةزانج  هرصانع  تقفار  اّملك  اھدرسي 
: لھألل

هسفن باصأ  دقل   . بيردتلا ءانثأ  مكنبا  دھشتسا  - 
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. أطخلا قيرطب  هسفنب 
. مكنبا رحتنا  دقل  - 

. قھاش نم  مكنبا  طقس  - 

. مكنبا ليز  ةرّایس  تمدص  - 

. دحاو توملاو  فلأ  ٌبابسأ 
تناك  ، ةراحلا ىلإ  ّةيركسعلا  ةرّایسلا  تلصو  نیح 

ّلظ يف  لزنملا  باب  مامأ  اھتاقیفر  عم  بعلت  ْنَشْوَر 
. رصعلا ةعاس  يمارتملا  يقرشلا  رادجلا 

. ّةيركسع ةرّایس  - 

تیبلا تلخد  ام  ناعرسو   ، اھتاقیفرل فوخب  ْنَشْوَر  تلاق 
. نھفلخ بابلا  نقلغأو  اھتاقیفر  اھتعبتف 

؟ ْنَشْوَر اي  ةرّایسلا  هذھ  ام  - 

. بیجلا ةرّایس  توص  تعمس  نیح  هشْیَع  تلأس 
. ركاسع - 

نم اھّمأ  تجرخ  ةظّحللا  هذھ  يف   . ةبوعرم ْنَشْوَر  ّتدر 
: تلأسو اھناطفق  ةیشاحب  اھيدي  ّفظنت  يھو  خبطملا 

؟ ركاسع - 

: اھنبا تدان  مث 
دیكأ  . ركاسعلا ءالؤھ  مھ  نم  رظناو  ينب  اي  بھذا   . ْدْنََول - 
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. نیتم نع  نولأسي  تارباخم  مّھنأ 
ٌتاقرط ْتعِمُس  لصي  نأ  لبقو   . بابلا ىلإ  ْدْنََول  هّجتا 
ةلوتفم براوشب  شیجلا  نم  طباضب  اذإف  بابلا  حتف   . ةّدع

: ّةیبرعلاب طباضلا  لأس   . هیفتك ىلع  عملت  ةریثك  موجنو 
؟ ْڤارِزْمَح ملسم  جاحلا  تیب  وھ  اذھ  لھ  - 

. يّدیس اي  معن  - 

؟ تیبلا يف  ملسم  جاحلا  - 

. يّدیس اي   -ال 

؟ يتأیس ىتم  - 

لصو ّىتح  لاؤسلا  حرط  نم  يھتني  طباضلا  دكي  مل 
ّةيرانلا هتجارد  نتم  ىلع  تیبلا  ىلإ  ملسم  جاحلا 

: اًبكار لازي  ام  وھو  ةرسكم  ّةیبرعب  لأس   . اھاماي
؟ يف وشإ  ؟  اش نإ  ریخ  - 

ةربنب لاقو  هینیع  ةلوتفملا  براوشلا  وذ  طباضلا  لبسأ 
: ةنيزح

. ىفطصم كنبا  دھشتسا  دقل  - 

؟ دیھش نيو  ؟  دیھش نولش  ؟  دیھش - 

: طباضلا درف   . ربخلا همدص  دقو  ملسم  جاحلا  لأس 
؟ ْڤارِزْمَح ملسم  جاحلا  تنأ  تسلأ  - 
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. يّدیس اي  معن  - 

؟ شیجلا يف  مدخي  ىفطصم  كنبا  نكي  ملأ  - 

. شیجلا يف  مدخي  وھ   . يدیس اي  معن  - 

كنبا دقف  دقل   . میلأ ربخلا  نأ  فرعأ   . جاح اي  ينرذعا  - 
. رحتنا دقل   . هتایح ىفطصم 

. ءيش ّلك  ىلع  ءاكبلاو  ليوعلا  توص  ىطغ 
، لولشم ّهنأب  رعش   . ىفطصم دلاو  ةریحلا  تمجلأ 

: هبلق لثم  ةروسكم  ّةیبرعب  خرص  ةأجفو   . ّمصأ سرخأ 
. ااااااااافطصم ينبإ  ازاھ  - 

. لولوت يھو  يركسعلا  بیجلا  تمجاھو  ِْهناخ  تجرخ 
اھفتكب كسمأ   ، اھرھنو ملسم  جاحلا  اھیلإ  ضكر 
تبھذو اھسفن  تتلفأ  اّھنكل   ، راّدلا باب  ىلإ  اھبحسو 

ءاطغ تعزن   . ّةيركسعلا بیجلا  ةرّایس  فلخ  فقتل 
اھردص برضتو  اھرعش  ّدشت  تراصو  يريرحلا  اھسأر 

: خرصتو
. ينبا ىرأ  ينوعد   ، ىفطصم ىرأ  ينوعد  - 

اًفوخ راّدلا  يف  لیلق  لبق  تأبتخا  يتلا   ، ْنَشْوَر تجرخ 
تراصو اھّمأ  ناطفقب  تكسمأو   ، بیجلا ةرّایس  نم 
ءاشعلا ّدعت  تناك  يتلا  هشْیَع  امأ   . اًضيأ يھ  يكبت 

ببس علطتست  تجرخ  دقف  ملسم  جاحلا  اھیمحل 
. حيرج بئذ  لثم  تخرص  ىرج  ام  تمھف  املو   ، ليوعلا
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. ملسم جاحلا  راد  باب  دنع  ناریجلا  عمتجا  اًديور  اًديور 
يذلا يركسعلا  نمألا  رصنع  نم  نیعمتجملا  دحأ  بلط 
اھنبا هجو  ةيؤرب  دیھشلا  مأل  اوحمسي  نأ  ةزانجلا  قفاري 
ریصق لاجس  دعب   . شعنلا كرتت  نل  اّھنإف  ّالإو  ّلقألا  ىلع 
ِْهناخ ىرتل  شعنلا  ءاطغ  اوحتفي  نأ  هرصانع  طباضلا  رمأ 

. لیتقلا اھنبا  هجو 
تالبقلاب هترطمأو  اھدلو  هجو  ىلع  ىلكثلا  ّمألا  تنحنا 

يف مّھلك  ةلئاعلا  دارفأ  اھعبت   . ةرثؤم تاملكب  هیثرت  يھو 
نأ ءایحلا  اھعنم  دقف  هشْیَع  الإ  ىفطصم  هجو  لیبقت 
ءاج  . لولوتو خرصت  ترمتسا  اّھنكل  شعنلا  ىلإ  مّدقتت 
جاحلا راد   . اھنبا شعن  نع  ِْهناخ  ندعبأو  ةوسنلا  ضعب 
هّجوتي راص   . لمعي اذام  فرعي  نأ  نود  هسفن  لوح  ملسم 
ةرّایس ىلإ  دوعي  ّةرمو   ، بيرقلا ادْیَس  دجسم  بوص  ّةرم 
هتجوز عفد  اًریخأ   . اھیف ىّجسملا  هنبا  ثیح  بیجلا 
هدلو نیبج  ّلبق   ، شعنلا ىلإ  مّدقتو  اًدیعب  هدالوأو 
ىلإ ةرظن  قلطأ   . ناك املثم  ءاطغلا  ّدر  ّمث   ، لیتقلا

: ةعارضب لاقو  نینیعلا  عماد  ءامسلا 
انأأ ؟  نیكسملا ىتفلا  اذھ  يل  تیقبأ  ول  ّبر  اي  َّرض  ام  - 
نیب كانھ  نیتم  ينبا  ؟  بئاصملا هذھ  لمحتأ  ّىتح  لبج 
فطخت تنأ  اھو   . ةیئان دالب  يف  هِمَح   ، نايدولاو لابجلا 

. كیلإ بوتأو  ّيبر  كرفغتسأ  ؟  دعب اذام   . ةرھزلا هذھ  ّينم 
. يتعجاف ببسب  لوقأ  ذام  يردأ  الو  كدبع  انأ 
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يذ ـ لا يرك  ـ سعلا بي  ـ جلا هّجو  تـ  ، ءا ــ سملا ك  ــ لذ
يرك ـ سعلا ـن  مألا ةرّاي  ـ سو ىفط  ـ صم ةزا  ـ نج ـل  محي
مل ـ سم جا  ـ حلا ـة  لئاع ـّل  قت ىر  ـ خأ ترّاي  ـع سـ ضب مـع 
حضوأ  . ّةیبرغلا ةربقملا  ـى  لإ نیّعي  ـ شملا ـض  عبو

نأ يضتقت  تامیلعتلا  ّنأ  ةلوتفملا  براوشلا  وذ  طباضلا 
. نفّدلا ّةیلمع  هوقفارمو  وھ  رضحي 

، ليوعلاو بیحنلا  نم  ریثك  هقفار  يذلا  نفّدلا  ءاھتنا  دعب 
بیجلا ةرّایس  ةقفرب  يركسعلا  نمألا  ةرّایس  ترداغ 
نیتفلخم  ، نیبراشلا لوتفم  شیجلا  طباض  ّلقت  يتلا 

نم دشحلا  كلذ  ّتطغ  رابغلا  نم  ةمیخ  امھءارو 
. ىنازحلا نیّعیشملا 
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میتیلا مْرَكلا 
يتلا تّايوھلا  ةلأسم  نم   ، تايركذلا كلت  نم  دوعأ 
ةیّحللا بھصأ  يفوصلا  دھشم  نم   ، ّةیھاركلا اھیقست 

، نینسلا تارشع  لبق  لبطلا  ةكرعم  يف  رصتنا  يذلا 
. يتراح ضاقنأ  ىلإ  كلذ  ّلك  نم  دوعأ 

. ديدج نم  اًملأ  رصتعي  يبلق 
ضاقنألاب ءيلملا  عراشلا  عطقأل  يتّمع  تیب  باب  رداغأ 

، ىرخألا ةھجلا  ىلإ  ةمّدھتملا  ناردجلاو  ةراجحلا  ماوكأو 
. مركلل يبرغلا  رادجلا  ىلإ 

اًریبك اًمرك  ىضم  امیف  ناك   . دجسملا يبونج  مركلا  عقي 
راجشأ ةعبرألا  هناكرأ  نيزت  بنعلا  نم  ةفلتخم  عاونأ  هیف 

. لّالظلا ةفیثك  رامثلا  ةريزغ  نیت 
ّةیبونجلا ةذفانلا  نم  مركلا  يف  تقّدح  نیح   ، لیلق لبق 

هرادج بناجب  نآلا  انأ   . ةریثك اًرومأ  تّركذت  دجسملل 
يذلاو ةراجحلاو  نیطلا  نم  ينبملا  رادجلا   . يبرغلا

. ادج اًیلاع  سیل  تّارملا  تائم  يتلوفط  يف  هتّقلست 
تاذ ناك  ام  دھاشأل  دعصأو  امھضعب  قوف  نيرجح  عضأ 
ذنم ىضم  نمز  ىلإ  لایخلا  ربع  رفاسأ   . اًمرك موي 

. ةديدع تاونس 
اًحابص ينظقوي  يبأ  ناك   . يتلوفط نم  ًالصف  ركّذتأ 
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ماسنألا ينتوھتسا   . بنعلا فاطقل  مركلا  ىلإ  بھذنل 
امدنع ركابلا  حابصلا  يف  ّبھت  يتلا  ةشعنملا  ّةیفیصلا 
رودأ ّشقلا  نم  ةّفق  يدیب   ، سمشلا عولط  عم  بھذأ 

. ةمرك ةمرك  مركلا  تاریجش  ىلع  يبأ  عم 
. تانیتلا كلت  فطقاو  هذھ  نیتلا  ةرجش  ْدعصا  - 

رابغلا  . طیشن نادعس  لثم  دعصأف  يبأ  ينرمأي 
يتبقر ىلع  طقاستي  نیتلا  قاروأ  ىلع  فثاكتملا 
تانیتلا ىلإ  لوصولا  ةّذل   . ةجعزم ّةكح  ّببسیف 
ةیشاح ألمأ   . ةبيرغلا ّةكحلا  كلت  ملأ  بلغت  ةجضانلا 

. لزنأو اًنیت  يتشادشد 
؟ اھتفطق اذامل  ةّجف  لازت  ام  هذھ   . قمحأ اي  - 

جضنت مل  ةنیت  هعباصأ  نیب  رصعي  وھو  اًبضاغ  يبأ  لوقي 
. اًمامت

هترقن ام  وھ  اًجضن  رثكألا  نیتلا  ّنأ  تكردأ  دعب  امیف 
. اھباوبأ ُّبحلا  َقََرط  يتلا  بولقلا  لثم  اًمامت   ، ریفاصعلا
ىضم امیف  تناك  يتلا  ةعقبلا  هذھ  ىلإ  نآلا  قّدحأ 
مركلا تاریجش  ، ال  بنعلا لالس  ، ال  كانھ يبأ  . ال  اًمرك
ةدورب يف  هابأ  عبتي  يذلا  ماوعأ  ةعستلا  وذ  لفطلا  الو 

. عئاضو دیعب  يفیص  حابص 
ةرّمدم لب  اًثيدح  ّةینبم  ٌرود   ، ميدقلا مركلا  ناكم  نآلا  ةمث 
تیب  ، يّمع نبا  تیب   ، يخأ تیب   ، يّمع تیب  يھ  اًثيدح 
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. رخآ ّمع  نبا  تیبو   ، رخآ ّمع 
جوز  ، يّمع نبا  عرز   ، ابوروأ اًدصاق  ينابوك  رداغأ  نأ  لبق 

قتسفلا راجشأب  مركلا  نم  اًنكر   ، يتاوخأ ىدحإ 
عضي ناك  ًءاسم   . زركلاو زوللاو  شمشملاو  يبلحلا 
ضرألا ىلع  ةریصح  ّدمي  وأ  ّةیكیتسالب  ٍساَرَك  ةعضب 

، ومنتو ربكت  تأدب  يتلا  راجشألا  كلت  ثیح  هتیب  يبونج 
نم نودوعي  نيذلا  عمتجي   . ّةیمویلا ياشلا  ةلفح  أدبتل 
اورما ــ ستيو اونخد  ــ يل قا  ــ ّفتا نود  كا  ــ نھ مھلامعأ 
سم شـ ـج  هو فـي  يا  ـ شلا سوؤ  كـ اوعفر  ــ يو

ـو بأ يّم  عـ ـن  بال ءا  ـ نثلا نولي  ـ كي ـم  هو بور  ـ غلا
رخافلا يا  ـ شلا عن  هتراھ فـي صـ نوحد مـ ـ ميو نا  ـ يج

. ّقتعملا
تیب  . ميدقلا مركلا  اياقب  نم  ناسنإ  ةحئار  ّمشأ  نآلا ال 
يف يّمع  تیب   . كانھ دحأ  ال   . هفصن راھنا  يمع  نبا 
ةيواز  . ضاقنأ ىلإ  ّالوحت  هدلو  تیبو  يلامشلا  نكرلا 
لضفب  . اًمامت ةراھنم  يقرشلا  بونجلا  يف  دجسملا 

. دجسملا يقرش  يتخأ  تیب  ىرأ  كلذ 
يناثلا قباطلا   . ضاقنأ ىوس  سیل  اًضيأ  يتخأ  تیب 
ّلوحت  . هتحت ّلوألا  قباطلا  نفد  ّهنأ  ودبيو   ، اًمامت راھنم 
عطقو ّحلسملا  تنمسإلا  ةدمعأ  نم  ّةلت  ىلإ  ءانبلا 

. ةریبكلا ءانبلا  راجحأو  ماخرلا 
تابرعلا باحصأ  اھب  يتأي  ناك  كلت  ةریبكلا  ءانبلا  راجحأ 
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مامأ اھنوغرفيو  روُنَتْشِم  ةبضھ  يف  ریبكلا  علقملا  نم 
. علاقملا لامع  نم  ةراجحلا  كلت  اھباحصأ  ىرتشا  ٍتویب 

ةراجحلا كلت  نم  لزانملا  ناردج  نوعفري  نوؤّانبلا  ناك 
وزغي نأ  لبق  اھنم  ينابوك  لزانم  ّةیبلاغ  تینُب   . ءاضیبلا
بوطلا لماعم  رثاكتتو  ءانبلا  قوس  تنمسإلا 

ينب ينابوك  يف  ءيش  ّلك   . ةدلبلا يف  يتنمسإلا 
ّىتحو تویبلا   ، نیكاكدلا  ، دجاسملا  ، روُنَتْشِم ةراجحب 
ّتلظ  . مھسرادمو ةميدقلا  نمرألا  سئانكو  روبقلا 
ناكس ىلإ  ماوعألا  تارشعل  اھتراجح  يدھت  ةبضھلا 
َسّانلا طبر   ، روُنَتْشِم ةحئار  تحاف  تیب  ّلك  يف   . ةدلبلا

مھو نورعشي  سّانلا  ناك   . يفخ ٌّبح  ةبضھلا  كلتب 
ةبضھلا كلت  نضح  يف  نوشیعي  مّھنأب  مھتویب  لخاد 

. ةیناح ّمأ  نضحك  ئفاّدلا 
تحت عبقت  اّھنإ   . يتخأ تیب  يف  ةراجحلا  كلتل  رثأ  نآلا ال 
رعشأ يّننكل   . ضيرعلا فقسلاو  ةلئاھلا  تنمسإلا  لتك 

. امھیلإ اتّفرعت  يامدق   . َّيمدق تحت  نيذللا  نيرجحلاب 
ةيدؤملا َقيرطلا  بلق  رھظ  نع  اتظفح  ناّتللا  يامدق 

نإ ّىتح  ناّتللا  يامدق   . امھتحت ام  نافرعت  ةبضھلا  ىلإ 
نیب ولو  روُنَتْشِم  ةراجح  ىلإ  ناّفرعتتس  امّھنإف  اتیمع 

. ةبيرغلا ةراجحلا  نم  ةریبك  ةموك 
يف دصقأ   ، يتخأ تیب  يف  رھاق  ىسأب  نآلا  قدحأ 
ناك يلاوخلا : مّايألا  ّركذتأ   . يتاوخأ ىربك  تیب  لالطأ 
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رخآو يتأي  ٌفیض   . ماودلا ىلع  راوزلا  لبقتسي  تیبلا  اذھ 
عمتجي  . نويزفلت زاھج  هیف  ىرن  تیب  ّلوأ  ناك   . حوري

ةرك تايرابم  نوعباتي  نيذلا  بابشلا  كلذك   ، لافطألا
ّمث  ، يف يت  ايدیم  ةثيدحلا  ّةيدركلا  تاونقلاو  مدقلا 
تقبس يتلا  ّةیكرتلا  تاونقلا  اًضيأو  يف  يت  ناتسدرك 
ّلوحتي  . ّنولملا ثبلا  يف  ّةيروسلا  ّةینطولا  ةانقلا 
مالفأ فغشب  نوعباتي  مھو  ةتماص  لیثامت  ىلإ  لافطألا 
ّلوأل ّةيرصعلا  ةلوفطلا  ةایح  ىلإ  انّفرعت  كانھ   . نوتركلا

. ّةرم
. اًضيأ ةراحلا  ىلإ  ةجالث  ّلوأ  ءيجم  تیبلا  اذھ  دھش 
نم جّلثلا  نیبلاط  راّدلا  باب  مامأ  نوفطصي  سّانلا  راص 

. اھلّمحتو اھربص  ينلاھ  يتلا  يتخأ 
ّمت  ، نآلا هبئارخ  يف  قدحأ  يذلا   ، تیبلا اذھ  بناجب 

. اًضيأ انتراح  يف  ّةيزاوترا  رئب  ّلوأ  رفح 
رھن ناك   . هایملا ّحش  نم  ةليوط  تاونسل  ينابوك  تناع 
ّىتح شطعلا  تناع  اّھنكل  اھنع  دیعب  ریغ  ّقفدتي  تارفلا 

. هكلمي نم  فرت  ةلالدو  اًردان  اًئیش  ءاملا  حبصأ 
نم ةيردب  يتلاخ  : » يتخأ تیب  باب  مامأ  سانلا  ّفطصي 

«. لیلق دعب  راطفإلا  لوانتنس   ، ًءام يقيربإ  يئلما  كلضف 
ّعزوت يتخأ  تناك   ،« ءام يلطس  يئلما  كوجرأ  ةلاخ  اي  »
جاحلا يتخأ  جوز  ربص  نكي  مل   . ةغلاب ةانأو  ربصب  ءاملا 

ربص نم  لقأب   ، رھزألا جيرخو  يدلاو  مع  نبا  وھو   ، يرون
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. يتخأ
ىلع ءاسم  ّلك  دوعي   ، قوسلا يف  ّلحم  بحاص  ناك 
اًئكّتم سلجي  ّمث  ىّشعتي   ، برغملا يلصیل  هتجّارد  رھظ 
ةبلع بحسي   ، قاس ىلع  اًقاس  اًعضاو  ةداسو  ىلع 
ريدي ّمث   ، برھملا غبتلا  رئاجس  ءودھب  ّفليو  ّةیضفلا  هغبت 
يب يبلا  ّةطحم  ىلإ  لصي  ّىتح  ریغصلا  عايذملا  ةربإ 

. ّةیبرعلا رابخألا  ةرشن  ىلإ  يغصیل  يس 
شیجلاو داركألا  نيدرمتملا  نیب  عّستت  برحلا  ةرئاد  »

. فوخو قلقب  يس  يب  يبلا  ربخ  ًانایحأ  ّددري   ،« يكرتلا
يكرتلا شیجلا  ّدض  راصنألا  فوفص  يف  لتاقي  هنبا  ناك 
قاحتلالل ّدعتستو  عاقبلا  ركسعم  يف  ّبردتت  هتنباو 

. لابجلا يف  نیلتاقملاب 
يرھص تيأر  يتخأ  تیب  ىلإ  تبھذ  نیح   ، موي تاذ 

كل أرقأ  ذاتسأ  اي  لاعت  : » لاق ينآر  نیح   . اًرشبتسم
.[

14]« ْهِمْعَم يدلول  اھتبتك  يتلا  ةلاسرلا 
بلطو ىوكشلاو  باتعلاب  ةئیلم   . ةنيزح ةلاسر  تناك 
ةعمش لثم  بوذتو  مألا  قرتحت  ثیح  تیبلا  ىلإ  ةدوعلا 
اًضيأ نحن  يدلو  اي  : » دیعبلا بئاغلا  اھدلو  ىلإ  اًقوش 

«. ... نكلو ّةيّرحلل  اًبلط  لاتقلا  بوجوب  دقتعن 
رظنأل لزنأ   . سأرلا يف  ملأب  رعشأ   . تايركذلا مداصتت 
ةبضھ ودبت   . ةلبِقلا هیّمسن  ّانك  يذلا  بونجلا  ىلإ 
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يلوح ضاقنألا   . قشاع بلق  يف  ةرسح  لثم  روُنَتْشِم 
. ةبضھلا كلت  يف  اًریثك  ّركفأ  ينعدت  ال 

رصاحم  . ةمكارتم ٌضاقنأ  ادْیَس  ةراح  يف  نیبناجلا  ىلع 
. ضاقنألاب انأ 

. يھلإ اي 
؟ میلس لزنم  نم  امأ 

! طقف دحاو  لزنم 
. دحاولا هلإلا  اّھيأ 
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ةسكاشم ةليدج 
روطفلا تلوانتو  ْنَشْوَر  تظقیتساف  سمشلا  تقرشأ 

. لزنملا نم  جورخلل  تدعتسا  ّمث  اھّمأ  عم 
نتم ىلع  ّهوتل  جرخ  دق  ملسم  جاحلا  اھدلاو  ناك 

، قوسلا يف  هنّاكد  ىلإ  اًھّجوتم  اھاماي  ّةيرانلا  هتجّارد 
هريرس يف  حطسلا  قوف  اًمئان  ناراب  يقب  امنیب 
هتبیبحب ملحي  ةفافش  ءاضیب  ةلالغب  رَّوسملا  يندعملا 

. نسوس
يف تسلجو  تءاجف  خبطملا  يف  اھلمع  ِْهناخ  تھنأ 
لوجت تراصو  اھیلجر  تّدم   ، اینُدیكألا ةریجش  لالظ 

. راّدلا ةحاب  يف  اھرصبب 
بعشلا ةيامح  تادحو  دّجمت  ةینغأ  توص  ْنَشْوَر  تعفر 

ول امك  تدبو   ، اًضيأ نوفيآلا  اھزاھج  يف  ةمغن  اھتلعج 
. ّةیسامحلا ةینغألا  كلت  تاملك  عم  ریطت  نأ  ديرت  اّھنأ 

. اھنضح يف  تسلجو  اھّمأ  ىلإ  تضكر  ةأجف 
اي تربك  دقل  ؟  عبطلا اذھ  يكرتت  نلأ  ؟  يّتطق اي  كب  ام  - 

. ينضح يف  سولجلا  ىلع  تربك   . يتنب
مل ام  ةليدج  ةليدجلا  نوكت  ال  هللاو   . امام اي  يتبیبح  - 

« ناصحلا بنذ   » ةليدج مویلا  يلمعا   . كلمانأ اھجسنت 
. كدعأ  . كلذب انأ  لّفكتأس  اھدعب 
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. يرمأ  - 

. ةليدجلا لمع  نم  ِْهناخ  اھعم  تھتناو  ةینغألا  تھتنا 
: حطسلا ىلع  لازي  ام  وھو  حاصو  ناراب  ظقیتسا 

اذھ ءرملاب  ردجألا  ةینغأ ! هذھأ  كیلع  اب  ْنَشْوَر  - 
. نایمامش انیل  وأ  زوریف  توصب  هعمس  رِّھطي  نأ  حابصلا 

. تیبلا لخاد  عقت  برحلا  ّنأب  ينرعشت  ةینغألا  هذھ 
؟ كبجعت الأ  - 

. ةوھق يل  يلمعا  ّایھ   . ينبجعت  -ال. ال 

نوكت نأ  ةأرملا  ىلع  اذكھ ! ةلوجرلا  مھفت  تنأو  - 
. اھیبأل تنبلاو   ، اھجوزل ةجوزلاو   ، اھیخأل تخألا   . ةمداخ
ةوھقلا يلمعا   . ّةیحابصلا ةفسلفلا  هذھو  تنأ  يبرضت  - 

. يضافلا يكحلا  اذھ  يكرتاو 
. اماملا لامرك  طقف  ةوھقلا  لمعأ  فوس  - 

تلمح  ، خبطملا ىلإ  تبھذ  ّمث  ةدیعس  ْنَشْوَر  تلاق 
دعب تداع  ّمث   ، زاغاتوبلا دقوم  ىلع  اھتعضوو  ةوكرلا 
هیلع ایّضف  اًقبط  راّدلا  طسو  اھیخأ  مامأ  تعضوو  قئاقد 

. ءام سأكو  ریغص  ةوھق  ناجنف 
* * *

اًباش اًماع  رشع  ةسمخلا  ةنبا   ، ْنَشْوَر قشعت  نأ  لبق 
قناعت نأ  لبق   . ّةیقدنبلا تقشع  ّبحلل  اھبلق  قفخيو 
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اھردص ىلع  تعضوو  فوكنیشالكلا  تقناع   ، اًبیبح
نأ لد  ــ ب  . صا ــ ّصرلا شیطار  ــــ خب ة  ــــ ئیلم ةبعج 
ا ــ ّهبح سوما  ــ ق ي  ــ ف ى  ــ لوألا ة  ــ ملكلا نو  ــ كت
، ةأر ــ ملا ّةيّر  ــ ح ل  ــ ثم تا  ــ ملك تنا  ــ ك  ،« ّكب ــ حأ »
ة ــ نایخلا  ، ود ــ علا  ، فر ــ شلا  ، نطو ــ لا  ، بر ــ حلا

. ةكئاشلا ّةيّرحلا  بورد  يف  اھتداوز   ، اھتاریظنو
هتروص تراص   . اھتنوقيأ نیتم  لتاقملا  اھقیقش  ناك 

. اًضيأ اھبلق  يف  ةّقلعم  تیبلا  نولاص  يف  ةّقلعملا 
ىفطصم لثم  سیلو  نیتم  لثم  نوكي  نأ  ءرملا  ىلع  - 

. ّودعلل ةمدخ  هتایحب  ىحض  يذلا 
. هشقانت يھو  اھیبأل  موي  تاذ  تلاق 

لكا ــ ي ط  ــ قلا  » ي ــ تلا ْنَشْوَر  ة،  ــ لوجخلا ْنَشْوَر 
ب ــ سحت د  ــ عت م  ــ . ل ةو ــ بل ى  ــ لإ تلّو  ــ حت اھا » ــ شع
نيد ــ لاولا مار  ــ تحا ر  ــ بتعت ترا  ــ ص د.  ــ حأ با  ــ سح

ام اًریثك   . يعاطقإلا ع  ــ متجملا قال  ــ خأ ن  ــ م ةو  ــ خإلا وأ 
: اھعم ترجاشتو  اھّمأ  اھتّبنأ 

ام ؟  كیلع ّدرلا  عیطتسن  ّىتح  انلثم  نیّملكتت  ال  اذامل  - 
؟ ةغرافلا ةضماغلا  تاملكلا  هذھ 

نم ریثك  كرتو  راجنس  ةقطنم  شعاد  ّتلتحا  نیح 
اًریثك ْنَشْوَر  تّدتحا   ، اوبرھو مھدعاوق  ةكرمشیبلا 

: اھیبأ روضحب  تخرصو 
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نیب بعشلا  اوكرتي  نأ  مھل  نكمي  فیك   . ةنوخ ءالؤھ  - 
ةقلطلا ّىتح  مواقأ  تیقبل  انأ  تنك  ول  ؟  بائذلا باینأ 

. ةریخألا
: ّةیبصعب لاقو   ، لبق نم  بضغي  مل  امك  اھدلاو  بضغ 

. لاقعلا اذھل  اًبھن  كدسج  تلعجل  راعلاو  بیعلا  الول  - 
ىلع كناسل  نیلیطتو  ءاقمح  ةلقبك  ةریغص  تلزام 

. ةیبرتلا ةميدع  اي  يھجو  نع  يبرغا  ّایھ  ةكرمشیبلا !
* * *

ـى لإ ةّسا  مـ ـة  جاحلا تتا  ــ بو ثاد  ــ حألا ترو  ــ طت
. بر حـ خا  ـ نم خا  ـ نملا حب  ـ صأ  . نیلتا ـ قمو تالتا  ـ قم
اھا ـ صقأ مـن  ايرو  سـ نو  ـ مكحي نوّحل  ـ سملا را  صـ

تاكرحلاو ّةیندملا  تا  ـ ّمظنملا تأ  ـ فكنا  . اھا ـ صقأ ـى  لإ
عراوشلا تألم  يتلا  تارھاظملا  ترسحناو  ّةیسایسلا 

يف امب  اًھیبش  رمألا  ادب  دركلا  قطانم  يف   . ىضم امیف 
ترا ــ ص ّةیقدنبلا  اھدحو   . ّةيروسلا قطانملا  نم  اھریغ 

. بخا ـ صلا ـه  نولب قا  ــ فآلا أل  ــ مد م ــ لا هد  ــ حو  . ّمل ــ كتت
ـك: لتك تا  ـ فطعنم فـي  ـى  لعألا هـو  مد  ـ لا بخ  ـ صو
ال ـى.  فكو لا  ـ تقلا مـن  ّد  بـ الو  ّصبر  ـ تم ّود  عـ ةّم  ثـ

ةرضح يف  لطاب  مالكلا  ّلك   . حرشلا ـد مـن  يزمل ـة  جاح
. مدلا

ّلك سیلو   ، لاتقلا نّوبحي  سّانلا  ّلك  سیل  هنأ  امب  نكل 
ّىتح الو  نيرخآلا  لیبس  يف  توملل  نيّدعتسم  سّانلا 
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ادناغابورب نم  ّدب  ال  ناك   ، ىربكلا فادھألا  لیبس  يف 
تادحو تاوق  فوفص  يف  نوطرخني  مھلعجت  ةمیظع 

يف ةّحلسملا  تامیظنتلا  نم  اھریغو  بعشلا  ةيامح 
. اھضرعو دالبلا  لوط 

تاقھارملا ىلع  ةيادبلا  يف  ةیبرحلا  ةياعدلا  تّزكر 
ىلع ءاشي  ام  ةباتك  ءرملا  ناكمإب  نيذلا  نیقھارملاو 
ةفلؤملا فالآلا  دینجت  مت   . ّةيرطلا مھلوقع  تاحفص 

. اًعوطو اًرسق 
. فالآلا كلت  نم  ةدحاو  ْنَشْوَر  تناك 

تالتاقملا نم  يھو   ، ناليز ةقیفرلا  ىلإ  تدنسُأ 
ةديدجلا ةطلسلا  مالتسا  دعب  لبجلا  نم  نلزن  يتاّوللا 

رشن ةمھم   ، ّةيدركلا ةقطنملا  يف  مكحلا  دیلاقم 
ةراح يفو  ينابوك  يف  ّةيركسعلا  ّةیبزحلا  ةياعدلا 

. صوصخلا هجو  ىلع  ادْیَس 
نأ هفرعأ  ام  نكل   . نیلوقت ام  مھفأ  ال  انأ  يتنب  اي  هللاو  - 
. ًءاجر مكفوفص  ىلإ  اھوّمضت  الف  ةریغص  تلازام  ْنَشْوَر 

: تفاضأو ناليز  ةقیفرلل  موي  تاذ  ِْهناخ  تلاق 
انأ ينمدخت  اھریغ  دحأ  الو  دوقنعلا  رخآ  اّھنإ  - 

. ةنیكسملا
راھُب ةقیفرلاو   . ةلاخ اي  هسفنب  هقيرط  راتخي  ناسنإ  ّلك  - 
اھرمع يف  نّمم  تائملا   . نیلوقت امك  ةریغص  تسیل 
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تاریثكلا تدھشتسا  دقو  لابجلا  يف  ّىتح  نلتاقي 
. نھنم

. ةلفط هللاو   . ةلفط اّھنإ   . اھعفن نم  اّھرض  فرعت  ال  اّھنإ  - 
؟ اھتماق نم  لوطأ  ّةیقدنب  اھنوّدلقتو  نوفاخت هللا  الأ 

لثم يف  نم  نوّجوزت  امنیح   . ةلفط تسیل  اّھنإ  ال.  ال  - 
رمألا ّقلعتي  نیح  نكل  تالفط ! نسل  نّھنإف  اھنس 
ةأرملا تماد  ام  ؟  كلذك سیلأ   . تالفط نحبصي  لاتقلاب 

نود نم  عمتجملل  ّةيّرح  الو   . ّررحتت نل  اھنإف  اذكھ  ّركفت 
ّررحتت مل  ام  ّررحتي  نل  ّهلك  نطولا   . ةلاخ اي  ةأرملا  ّةيّرح 

. ةأرملا
* * *

ةرار ــ حلا ّدت  ــ شت ثي  ــ ح  ، بآو زو  ــ مت يرھ  ــ ش ي  ــ ف
نّاك سـ ما  ـ ني نأ  ةدا  ـ علا ـت  جرد  ، حا ـ بّصلا مـن  اًءد  ــ ب

فـي وأ  حط  ـ سألا قو  فـ اّمإ  مھ  ـ فرغ جرا  خـ ينا  ـ بوك
ةروسمو ةیلاع  ّةیندعم  ّةر  ـ سأ ـى  لع لزا  ـ نملا تاحا  بـ

ناطلس مھبلغي  نأ  ىلإ  موجنلاب  ةّزرطم  ءامس  اوفحتليو 
. مونلا

موجنلا فحتلي  دحأ  قبي  ملف  ملسم  جاحلا  تیب  يف  اّمأ 
ّجضي ناك  يذلا  تیبلا  كلذ  حبصأ   . ماعلا كلذ  فیص 
تأدھ  . هنم ولعت  ةمأن  ال  ًائداھ  اًتیب  ىضم  امیف  ةكرحلاب 
دعي ملو  رجاھملا  ملسم  جاحلا  تیب  يف  ةایحلا  تاوصأ 

. برحلا تاءادن  ىوس  راوجلا  يفو  هیف  عمسُي 
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ىلإ يتأت  دعت  ملو  اھفتك  ىلع  ّةیقدنب  ْنَشْوَر  تلمح 
: لاقو ةدشب  ةيادبلا  يف  اھوبأ  ضفر   . ًالیلق ّالإ  تیبلا 

انتاداع الو  انفارعأ  ؟ ال  قدانبلا نولمحي  بابش  قبي  ملأ  »
: هھجوب تفقو  ْنَشْوَر  نكل  ءيشلا .» اذھ  لبقت 

مالك  . ىضم نمز  يف  نیلّوألا  مالك  هلوقت  ام  يبأ  اي  - 
ناكأ ءاوس  دسأ  دسألا  دركلا  لوقي  الأ   . يعاطقإلا رصعلا 

؟ ىثنأ مأ  اًركذ 
لوقي الأ  ؟  يتنب اي  لثملا  اذھ  ریغ  كرظن  تفلي  ملأ  - 
ىتفلاو ةنيدم  يواست  لوجخلا  ةاتفلا  اًضيأ : دركلا 

؟ ةموب يواسي  لوجخلا 
لمحب لجخلل  ةقالع  ال   . يبأ اي  رخآ  ءيش  اذھ  - 

. انب طیحي  ّودعلاو  رطخ  يف  اندالب  مویلا   . ّةیقدنبلا

. شعاد ةیقابلا  تاھجلا  يفو  لامشلا  يف  ناغودرأ 
. يبأ اي  حالسلا  لمحن  نأ  اًعیمج  انیلع 

يف قّدحي  وھو  نمزلا  نم  ةرتفل  اًتماص  اھدلاو  يقب 
هتنبا ىلع  فاخ   . قلقو فوخ  ةجوم  هتمھاد   . اھتماق
اھعنقيو نیللاب  اھیتأي  نأ  دارأ   . ْنَشْوَر ةریغصلا  ةولحلا 

نم روكذلا  هدالوأ  ّضفنا   . هیلع بيردتلاو  حالسلا  كرتب 
نم اًریثك  اھیلع  دقع  يتلا  ْنَشْوَر  ىوس  قبت  ملو  هلوح 

. لامآلا
مھتویب نم  ءانبألاو  تانبلا  بورھ  اوّببس  نوریثك  ءابآ 
ببسب بعشلا  ةيامح  تادحو  فوفصب  قاحتلالاو 
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: هنانسأ ّنسي  عمتجملا  ىحضأ   . مھعم ّظفلا  مھلماعت 
. باوبألا ىلع  ّودعلا 

. عراّشلا يف  ةحلسأ 
. تویبلا يف  ةحلسأ 

. نويزفلتلا تاشاش  ىلع  ةحلسأ 
. ناردجلا تاقصلم  ىلع  ةحلسأ 

. تبھذ ّىنأ  ةحلسأ 
. مالحألا يف  ّىتح  ةحلسأ 
. ءامسلاو ضرألا  تّحلست 
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ةینغأ لالطأ 
نم يبرغلا  بناجلا  ىلإ  نيرجحلا  نع  يلوزن  دعب  دوعأ 
تیب باب  ىلإ  لصأ  ّىتح  تاوطخ  عضب  يشمأ   . عراشلا

. فكاع يقيدص  ةدلاو  وسيإ  ةلاخلا 
تیبل ةلباقملا  ةيوازلا  يف  توناحلا   . ةمّدھم ناردجلا 

اي  . عراشلا فصتنم  ىلإ  رياطت  راّدلا  باب   . قرتحم يتّمع 
؟ ةلفغ يتراح  راز  لازلز  يأ  يھلإ !

: ناتِْسلُك ةینغملا  توص  يعمس  ىلإ  ىھانتي 
. كّمأ كادف  يدلو  اي  يبیبح  اي 

لبق اھتلسرأو  اھتاملك  انأ  تبتك  يتلا  ةینغألا  سفن  اّھنإ 
ناتِْسلُك ةریھشلا  ةینغملل  اًماع  نيرشع  يلاوح 

. اھّتنغف
لیمج نحلب  ْتدند   ، ديوسلا نم  يب  تلّصتا  ّةرم  تاذ 

اًمھلتسم ةدیصق  بتكت  نأ  ناج  اي  نكمي  لھ  : » تلاقو
«. ؟ اھّینغأل نّحللا  اذھ 

عجاوفلا طویخ  نم  يتدیصق  جسنأ  ةديدع  اًمّايأ  ُتیقب 
. تلمتكا نأ  ىلإ  يلوح  ةرثانتملا 

ةعاس وسيإ  ةلاخلا  يتراجو  يّمع  ةجوز  ىلإ  رظنأ  تنك 
نيرئاط لثم  رصع  ّلك  يقرشلا  رادجلا  ّلظب  ناذولت 
ناثحبت ءامسلا  غارف  يف  امھراصبأ  ناّبلقت   ، نیحيرج
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تمھلتسا  . لابجلا يف  اًدیعب  امھنم  اعاض  نیخرف  نع 
ملؤملا امھّبقرتو  امھیھجو  نازحأ  نم  يتدیصق  حور 

. ةلیحتسم ةدوعل  سأیلا  فرعي  يذلا ال 
ةناوطسأ ناتسلُك  تردصأ   . ةدیصقلا تلسرأ  ةرتف  دعب 

تلوحت ّمث   ، ةبوبحم ةینغأ  تراص  يتلا  يتاملك  تنّمضت 
: بیلكويدیف ىلإ 

ریھازألاو دورولا  نم  كتحئار  تممش  عیبرلا  ءاج  اّملك 
. يدلو اي  يبیبح  اي  كّمأ  حور  اي  كّمأ  كتدف 

. اًمھو سیلو  يقیقح  تّوصلا   . ةینغألا ىلإ  يغصأ 
نحل ىھانتي   . عراشلا يف  ةیقاس  لثم  نحللا  ّقفدتي 
تیب هسفن  وھو  وسيإ  ةلاخلا  تیب  نم  ّيلإ  ةینغألا 

. يسوك انراج : بقل  ناك  اذكھ   . يسوك جاحلا  انراج 
ينابوك يف  سّانلاف   . ةافحلسلا ينعت  ةملكلاو 

. اھب ّالإ  نوفرعُي  ّةصاخ ال  ّةیعمتجم  باقلأب  نورھتشي 
نيریثك بابشو  تانبل  اًبأ  يسوك  جاحلا  انراج  ناك 

. ةعاضرلاب يّمأ  امھاتلك  نیتجوز  نم  امھبجنأ 
رثكأ  ، دومحم يقیقحلا  همساو   ، فكاع دیھشلاو  انأ  ّانك 
نيوخأ نم  رثكأو  نيراج  نم  رثكأو  نیقيدص  نم 
يتأي وھو   ، ءاشأ ةعاس  هتیب  يف  هیلإ  بھذأ   . ةعاضرلاب

، لزنملا حطس  قوف  ًانایحأ  عمتجن   . ءاشي ةعاس  يلإ 
حوتفملا هصیمق  بیج  نم  جرخي  هارأف   ، هلزنم وأ  يلزنم 

اھنم بحسي   . وروبلرام ةبلع   ، هردص فصتنم  ّىتح  رارزألا 
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ناخدلا ثفني   ، ةلیمج ةحادقب  اھلعشي  ةرتلفم  ةفافل 
: ةماستباب لوقيو  ءامسلا  بوص 

. ةولح ماشلا  - 

ن ــ ع ل  ــ ظلا ي  ــ ف نا  ــ سلاج ن  ــ حنو  ، ينثد ــ حي م  ــ ث
ـًال يل ءو  ـ ضلاب ةرو  ـ مغملا اھعراو  ـ شو ما  ــ شلا
عـن ينثد  ـ حي  ، اًراھ نـ تارّاي  ـ سلاب ةرو  ـ معملاو
ـن عو تانتا  ـ فلا تا  ـ نبلاو ةقھا  ـ شلا ينا  ـ بملا
. تايراع هبش  تالثمم  روص  اھؤلمت  يتلا  تالجملا 

. رھاز لبقتسمو  ةولح  ةایح  نع  ينثدحي 
هراد نع  اًدیعب  موي  تاذ  تومیس  هنأ  نع  طق  ينثدحي  مل 

. لاغدألاو روخصلا  نیب 
ءامسلا كتمر  لزنا  ؟  نوعلملا اھيأ  ىرخأ  ّةرم  تنأ  اذھأ  - 

. لزنا  . اھمھسب
يف انم  دحاو  لك  بھذيو  يفتخنف  انئجافتو  هّمأ  حیصت 

. هاجتا
: نآلا اھدلو  يدانت  وسيإ  ةلاخلا  اّھنأك   . رمتست ةینغألا 

. كّمأ كتدف  يبیبح  اي 
؟ دوعت مل ال 

عمسأ  . ةثج ةحئار  ّمشأ   . ًالصأ حوتفم  بابلا   . بابلا عفدأ 
ةجرشح ىلإ  اًديور  اًديور  قیعنلا  لوحتي   . بارغ قیعن 

رظنأ  . لیلق لبق  دجسملا  يف  اھتعمس  يتلا  كلت  هبشت 
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توص  . اھلالھ قوف  مثجي  بارغ  ال   . ةنذئملا ىلإ 
. ةئداھلا ةنيزحلا  ةینغألا  توص  ىلع  ىغطي  ةجرشحلا 
وسيإ ةلاخلا  دورو   . ضرألا ىلع  ةبلقنم  درولا  صصأ  ىرأ 

: رمتست ةینغألاو  ةروسكم  صصألا   . ةلباذ
. كّمأ كتدف  يبیبح  اي  يدلو  اي 

ىرأ  . اھد ــ نع فقو  ــ تأو ب  ــ هذأ  . لیج ــ ست ة  ــ لآ ح  ــ ملأ
ّةیمر مـ ناَّير  ـ لا قر  عـ مـن  ة  ــ غراف تاجا  ــ جز ع  ــ ضب

مـن ٍرذ  ـ حب بح  ـ سأ  . ةأ ـ فطم لیج  ـ ستلا ـة  لآ  . كا ـ نھ
يبرع طخب  هیلع  اًبوتكم  ًاطير  شـ ةطر  ـ شألا ةر  ـ جح

ةجرشحلا ةنس 1999 . خيرات  عم  ناتسلُك  مسا  لیمج 
كانھ  ، توملا تاركس  يناعي  نم  ةّمث  نأ  يل  ودبي   . دادزت
نع دعتبأو  يدي  نم  طيرشلا  يمرأ   . نآلا رضتحي  نم 

. كانھ دحأ  . ال  اًفئاخ ناكملا 
. اًمامت ٍلاخ  عراشلا 

. لیلق لبق  اھترز  يتلا  ةربقملا  لثم  تماص  هنإ 
. كانھ نآلا  هتیمر  يذلا  لیجستلا  طيرش  لثم  سرخأ 
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نسوسلا لالظ  يف 
ةيادب نم  لیمجلا  حابصلا  كلذ  ًالیلق  اًدراب  سقطلا  ناك 
ةحاب يف  يسرك  ىلع  ناراب  سلج  راذآ 2013 . رھش 
هتلآ نضتحا   . سمشلا رونب  اًعتمتسم  لزنملا 

. اًنيزح اًنحل  ءودھب  فزعي  أدبو  ّةیقیسوملا 
هنأ هتلئاع  ربخأو  ناتسدرك  میلقإ  ىلإ  لحر  دق  ْدْنََول  ناك 
تیب نع  هِمَح  لصفناو   . ةكرمشیبلا فوفصب  قحتلا 
دعب ِهكْرَز  ةموحرملا  هیبأ  ةجوز  تیب  يف  نكسو  هيدلاو 
ىنب  . اھدالوأ عم  ةحزانلا  ّةیبلدإلا  ةأرملا  اھترداغ  نأ 
ةجوم دعب  فرغلا  ضعب  ریجأت  ًالمؤم  هقوف  اًیناث  اًقباط 
سردملا اھلیمزب  تجوزت  دقف  ةجيدخ  امأ   . ةبقرتم حوزن 

. لابجلا يف  ًالتاقم  ناك  امك  نیتم  يقب  امیف  ْمارْبإ 
دھعملا ىلإ  باستنالا  يف  ناراب  ملح  ققحتي  مل 
ةسارد يف  بغر   . قشمد يف  ىقیسوملل  يلاعلا 
ةملغابلاو قزبلا  يف  ّصصختلاو  ّةیقرشلا  ىقیسوملا 

نكل  . ّةیميداكألا لوصألا  بسح  امھیلع  فزعلا  ملعتو 
انھ مالحألا  لتقت  سورض  برح  ةحاس  تحبصأ  ايروس 
لامش نم  اًدحاو  اًنحل  فزعت  ةحلسألا  تراص   . كانھو

. اھبونج ىلإ  دالبلا 
قارفلا اذھ  مل  مانت  ينیعو ال  يبلق  يف  رانلا  تلعتشا 

. ينیع رون  اي  ينيربخأ 
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اھینغي يتلا  ةینغألا  هذھ  نحل  ریبك  ناقتإب  ناراب  فزع 
نسوس هتبیبح  دعو  دقف  اًقئار  هجازم  ناك   . ناجوتَْیب

يلي يذلا  عوبسألا  اھروزیس  هنأ  ّةقرلا  يف  ةمیقملا 
. زورینلا دیع 

تدانو ةشیعملا  ةفرغ  بابب  تفقوو  ْنَشْوَر  تجرخ  ةأجف 
: ناراب اھاخأ 

نم بحسنا  ماظنلا  شیج  نإ  نولوقي  ناراب ! ناراب  - 
. ّةقرلا

؟ حیحص - 

. ةرصنلا ةھبج  تلخدو  معن  - 

. ثورلا وخأ  ُءارخلا   . اًئیش دیفتسن  نل   . ةنعللا - 

رظن ّمث  هدي  نم  ةملغابلا  عضوو  زازئمشاب  ناراب  ّدر 
هنأب رعش   . اًماع رشع  ةثالثلا  تاذ  هتخأ  ىلإ  فطعب 

. لجخت اھلعج  روتفب   ، ربخلا لقن  يف  اھسامح  لماع 
وھو اھتليدجب  اًكسمم  اھحزام  ام  اًریثكو   . اًدج اھبحي  ناك 

. اًروف هتلتقل  اًدحأ  ءارفصلا  ىعفألا  هذھ  تغدل  ول  لوقي :
ىلإ هوكشتو  يكبت  اھلعج  ام  اھیلع  ظلاغت  ةریثك  ًانایحأ 
بتع ال   . يتنبا اي  هیعد  : » اھیساوت تناك  يتلا  اھّمأ 

«. نونجم ّدرجم  وھف  ناراب  ىلع 
فزعأ يلاعت   . اھریغو ةرصنلا  ةریس  ْنَشْوَر  اي  يكرتا  - 

. اًنحل كل 
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نم جرخت  نأ  نود  هیلع  ّتدرف  نونح  ةربنب  اھل  لاق 
: ةفرغلا

رعق يف  تنأو  ودعلا  نولتاقيو  حالسلا  نولمحي  بابشلا  - 
. روبنطلا ىلع  فزعت  راّدلا 

اذھ لھأ  ملعتیس  ىتم   . سان اي  ةملغاب   ، ةملغاب هذھ  - 
؟ ةملغاب ةملغابلاو  روبنط  روبنطلا  نأ  تیبلا 

اوكراشي نأ  بابشلا  ىلع  نأ  يدصق   . امھنیب قرف  ال  - 
نوفزعي تیبلا  يف  اوقبي  نأ  ال  بعشلا  ةيامح  يف 

. روبنطلا
؟ روبنط ىرخأ  ّةرم  - 

. لعزت . ال  ةملغاب بیط  - 

ّمث ؟  يفزع كبجعي  الأ  ؟  اًضيأ اًحالس  ةملغابلا  تسیلأ  - 
؟ كنم ربكألا  مالكلا  اذھ  كملع  نم   . انھ ىلإ  يلاعت 

مل  . هنضح يف  ّةیقیسوملا  هتلآ  عضي  وھو  ناراب  لاق 
: اھبایث تدتراو  ةفرغلا  فوج  يف  تباغ   . ْنَشْوَر هعمست 
. ةریصق ّةيدلج  ةرتسو  ءادوس  ةزولب   ، اًقیض زنیج  لاطنب 

رفصألاو رمحألاب  ًانولم  ًالاش  اھقنع  لوح  تفل  اًریخأ 
. اھءارو راّدلا  باب  قفصت  تجرخو   ، رضخألاو

: تلأسو خبطملا  نم  تجرخف  بابلا  توص  ِْهناخ  تعمس 
و ــ ل هآ  ر ! ــ معلا ةفو  ــ صقم ت  ــ بھذ ن  ــ يأ ى  ــ لإ - 
ّةد عـ ـذ  نم اھ ! ــ لقعب ب  ــ عل يذ  ــ لا ن  ــ م فر  ــ عأ
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ترا . صـ غرا مال فـ ـ كب يذھ  ـ تو حور  ـ تو يتأ  رھ تـ ـ شأ
. اھیناعم فر  ـ عن تا ال  ـ ملك ـظ  فلتو ْدْنََول  ـد  لقت

: هّمأ ىدانو  ناراب  كحض 
يلاعت  . ءاشي ام  دحاو  ّلك  لعفیلف   . يّمأ اي  كلاب  يلوط  - 

. غاص فراع  يناغأ  ىدحإ  ينغأو  حابصلا  اذھ  كل  فزعأ 
. میخرلا هتوصب  ينغيو  فزعي  أدبو 

اھینیع ىلع  اھفك  تعضو   . هبناجب تسلجو  هّمأ  تءاج 
: ةدھنتم تلاقو  سمشلا  رون  يقتت 

ةینغألا نكت  مل  نإ   . يدلو اي  ّةیكرتلا  يناغألا  بحأ  ال  - 
ينغت نأ  نم  ّدب  ال  ناك  اذإ   . حاترأ نلف  ةعصانلا  انّتيدركب 

! وّجم وأ  يفوص  دیشرل  ِّنغ 
؟ وّجم وھ  نمو  ؟  وّجم - 

. ْشَدّْنك وّجم  - 

اذھ بسانت  يھ ال  ّمث   ، ًّالوأ ةبعص  وّجم  يناغأ  يّمأ  اي  - 
. حابصلا

. ودخ يقابل  ِّنغ  بیط  - 

. ةموھفم هتاملك  الو  لیمج  هتوص  ال  ودخ ! يقاب  - 

اھعمسا  . يعاجوأ رصتخت  كلف »  » هتینغأ ينبا  اي  - 
. اًّدیج اھمھفتسو  ينذأب 

كل ينغأسف  كلفلاب  ّقلعتي  عوضوملا  مادام  بیط  - 
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يذلا ام  يردأ  ال   » وُس يحور  يكرتلا  ينغملا  ةینغأ 
. ناتھباشتم نیتینغألا  تاملك  . [15]« ينم كلفلا  هديري 

برطملل كلف »  » ِّنغ  . ّةیكرتلا ةناطرلا  مھفأ  كل ال  تلق  - 
يلثم نكل  اھمھفت  ال  امبر   . يلع يقابلاو  ودخ  يقاب 

. كش الب  اھنمھفي  نھدابكأ  تقرتحا  نمم 
ةلآلا حیتافم  طبض   . هّمأ رطاخ  رسكي  نأ  ناراب  أشي  مل 

. هنم هتبلط  ام  ينغي  أدب  ّمث  اھراتوأ  َّدشو 
كرت  ، ةعرسب ةینغألا  ىھنأف  ءاكبلاب  شھجت  هّمأ  تراص 

: لاقو اھدي  لبق   . هّمأ بناجب  سلجیل  يسركلا 
. هذخأ هللاو  ىفطصم  كاطعأ  هللا   . يّمأ اي  تاف  تاف  ام  - 

. دمحلاو  نودوجوم  نحن  ؟  اذكھ نولوقي  الأ 
فوفصب قحتلا  ؟  ْدْنََول نيأ  ؟  يدلو اي  متنأ  نيأ  متنأ ! - 

يف نیلتاقملا  ىلإ  مضنا  ؟  نیتم نيأ   . ةكرمشیبلا
. تجوزت ةجيدخ   . هتجوزب بھذو  انع  لصفنا  هِمَح   . لبجلا
لثم ةلتاقم  حبصت  نأ  فاخأ   . تیبلا يف  رقتست  ْنَشْوَر ال 

. لابجلا ىلإ  بھذتو  نیتم 
؟ نارابو بیط  - 

هتلبق  ، اھردص ىلإ  هسأر  تبذجف  اًمستبم  ناراب  اھلأس 
: ةدھنتم تلاقو 

. كفرعأ يننإ   . اًضيأ تنأ  بھذتس  - 
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أدبو  ، ءودھب هبناجب  دقرت  يتلا  هتلآ  لمح   . ناراب بجي  مل 
. ةبیبحلاب ةلفاقلا  تراس  وس : يحور  ةینغأ  ينغي 
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درمتم ٌرتو 
ىقیسوملا ملاوع  ىلإ  هتلوفط  ذنم  ناراب  بذجنا 

، ناحلألاو يناغألا  ىلإ  ءاغصإلا  مئاد  ناك   . ةرحاسلا
تاھجاو مامأ  فقوتي  قوسلا  ىلإ  هدلاو  عم  بھذي  نیح 
ةرداصلا يناغألا  ىلإ  عمتسيو  ةطرشألا  عیب  ّتالحم 

ىلإ باھذلا  هوھتسي  مل   . رخآ ءيشب  متھي  مل   . اًثيدح
بھذ امبرو  نایتفلاو  راغصلا  نم  هنارقأ  يقابك  دجسملا 
ادْیَس دجسم  يف  ةعمجلا  ةالص  ىلإ  نیترم  وأ  ّةرم 
مل َّبش  نیحو   . تاوطخ ىوس  هتیب  نع  دعبي  ال  يذلا 

. ينابوك بابش  سكعب  اًقلطم  ةسایسلا  ىلإ  بذجني 
ضوخلا ىمسو  ّةیسایسلا  تاشاقنلاو  بازحألا  هرك 

هقافر ىأر  اّملك  ءاوھ .» َغضم   » يسایس شاقن  يأ  يف 
نم نولمت  الأ  : » لاقو كحض  ةسایسلا  يف  نولداجتي 

«. دیفم ءيش  يف  اوثدحت  اي ! ءاوھلا  غضم 
تاذ ْدْنََول  هوخأ  هرَّیع  ّىتح  ةرھاظم  ّيأ  يف  كرتشي  مل 
َّدرف  ،« تارباخملا نم  اًفوخ  كرتشت  كنإ ال  : » نبجلاب موي 

: دوربب ناراب 
بح ىلع  انأ  كتربجأ  لھ  ؟  دیج  . نابج انأ  يخأ  اي  »

!«. ىمعلا  . يخأ اي  رح  دحاو  ّلك  ؟  ًالثم ىقیسوملا 
نم هيوھتسي  ال   . َهتایح وھللا  ةایحو  ىقیسوملا  تناك 

يناغألا  ، ةبذعلا ناحلألا   ، بحلا  ، رمخلا سأك  الإ  هایند 
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. ىقیسوملا قاشع  نم  هبارتأ  عم  تارھسلاو 
. اًدرمتم اًرتو  ناراب  ناك 

ول لضفألا  نم  ناك  امأ  ؟  نیناجملا ءالؤھ  لتاقتي  اذامل  - 
ةلآ ّيأ  وأ  اًدوع  وأ  ًانامك   ، اًروبنط مھنم  دحاو  ّلك  لمح 
ماقمب مسقأ  قارملا ! مدلا  اذھ  لدب  اھیلع  فزعو  ىرخأ 

. نیناجم ءالؤھ  نأ  دنواھن 
فنص نم  اًضيأ  هربتعا   . ْدْنََول هیخأ  عم  رجاشت  ام  اًریثك 

: هنم رخس  ام  اًریثكو  نیناجملا 
. كربق نيأ  فرعن  نلو  تومتس   . يدلو اي  ةمیخو  كتبقاع  - 

تیبلا نع  باغو  ةكرمشیبلا  فوفصب  ْدْنََول  قحتلا  نیحو 
ةعبرألا تاذ  ْنَشْوَر  هتخأ  ىوس  هسكاشي  دحأ  قبي  مل 

: اھتحفاصم ةقيرط  نم  اًرخاس  قلع   . اًماع رشع 
نأ بحلا ال  ةرماغم  يضوخت  نأ  كیلعو  ةولح  ةاتف  تنأ  - 
لجر كنأك  سّانلا  يحفاصتو  لاشلا  اذھ  يدترت 
تبرھل بابشلا  لدب  تنك  ول   . اًرصع يديألا  نيرصعتف 

. كنم
ملسم جاحلا  ناك   . اًضيأ هدلاو  عم  مائو  ىلع  نكي  مل 

: ءاسم تاذ  هلأس  نیحو  ةّالصلا  مدع  ىلع  اًریثك  هبنؤي 
لیطي نأ  نود  در  ؟ » برغملا ةالص  تاعكر  ددع  مك  »

: ریكفتلا
سمخ كبصتلف  : » لاقو هدلاو  دتحا  تاعكر .» سمخ  »
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، يرَجَغ اي  ٌثالث  اھنإ   . كنیبج يف  ءایمع  تاصاصر 
«. ثاااااالث

خ ــ بطملا ى  ــ لإ تم  ــ صب جر  ــ خ  . ها ــ بأ ب  ــ جي م  ــ ل
ني ــ تمغن رد  ــ صأ  ، شا ــ قنلا د  ــ يري ني ال  ــ ه ح ــ تداعك
اذ هـ ـه  لإ يأ  : » ضي ـ فخ تو  ـ صب ّددرو  ة،  ــ ملغابلا ن  ــ م
ناك ول  قرفلا  ام  ماقرألاب ! را  ـ جتلا ـل  ثم انلما  ـ عي يذ  ـ لا
راركت ّهلك  ؟  اًرشع ّىتح  وأ  ًاثالث  وأ  اًسمخ  تاعكرلا  ددع 
نيدلا اذھ  مھفأ  نل   . تاكرحلا سفنو  تاملكلا  سفنل 

«. اًبت  . اًقلطم
يف ىقیسوملا  ةسارد  يف  هملح  برحلا  تدّدب  نیحو 
ىلإ باھذلل  ّططخ   ، قشمد يف  يلاعلا  دھعملا 

: لوبنطسإ
ىلوألا ّةیقیسوملا  يتناوطسأ  ردصأس  كانھ  - 

. اًضيأ ىقیسوملا  سردأسو 
دودحلا زایتجا  بَّلطت  لوبنطسإ  ىلإ  باھذلا  نكل 

رانلا نوقلطي  نيذلا  كرتلا  ركاسعلاو  ماغلألاب  ةئیلملا 
ربع ّالإ  اًنكمم  كلذ  نكي  مل   . رباعلا ءاوھلا  ىلع  ّىتح 

هرودقمب نكي  مل  لاملا  نم  اًغلبم  بلطت  كلذو  نیبرھم 
عطتسي ملو   . اًدحاو اًشرق  هیطعیل  هوبأ  ناك  ام   . هنیمأت

. اًضيأ هقافر  نم  مزاللا  لاملا  ضارتقا 
ىلإ باھذلل  ّلقألا  ىلع  رالود  فالآ  ةعبس  ىلإ  جاتحا 
ىلوألا ّةیقیسوملا  هتناوطسأ  لیجستو  لوبنطسإ 
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ناكدلا يف  هلمع  لباقم  لصحي  نكي  مل  ّهنكل   . اھرشنو
رئاجسلا ىلإ  هتجاح  طقف  ّدسي  لیئض  غلبم  ىلع  ّالإ 

. برشلاو
ةمیتي ةمغن  لثم  اًضيأ  لوبنطسإ  ىلإ  باھذلا  ملح  عاض 

. دحأ اھعمسي  مل 
. هتياھن ىلإ  ملحلا  ماقم  لصو 

* * *

توناحلا قلغي  نأ  ةعمج  ةلیل  ّلك  ملسم  جاحلا  داتعا 
داشر جاحلا  دجسم  دنع  هِمَح  هنبا  تیب  ةرايزل  بھذيو 
ىلع جرعي  ّمث  امھبعالي   ، هيدیفح ىریل  ةدلبلا  يبرغ 
ّمث لّیللا  فصتنم  ىلإ  كانھ  رھسيو  ةجيدخ  هتنبا  تیب 

. تیبلا ىلإ  دوعي 
ریغصلا اھنباو  ماربإ  اھجوز  عم  ينابوك  ةجيدخ  ترداغ 
ابوروأ ىلإ  ةلحرلا  لمكتل  لوبنطسإ  ىلإ  تھّجوتو  اراد 
يلایل هروزي  هنبا  لزنم  ىوس  همامأ  قبي  ملو   ، كانھ نم 

. ةعمجلا
، ْهِمح تیب  ىلإ  ةداعلاك  يفیص  ءاسم  تاذ  بھذ  نیح 

ةلواط عضوف  تیبلا  نع  هبایغ  ةصرف  ناراب  لغتسا 
ىتأو لزنملا  ةحاب  يبرغ  نومیللا  ةرجش  تحت  ةریغص 

نم عمتسيو  برشي  راصو   ، ریغص حدقو  اكدوف  ةجاجزب 
هبرطم يناغأ  نم  ةنيزح  ةینغأ  ىلإ  ةریغص  لیجست  ةلآ 
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: ناجوتَْیب لضفملا 
نونجلاب ينیمھتت  ال  كیلع  اب  اًبح  يبلق  قرتحا 

. تاونس ذنم  انأ  كنع  دیعب  يتولح  يتبیبح 
ترشنو نومیللا  ناصغأ  تزتھاف  ةلیلع  ةمسن  ّتبھ 
نیعبرأب اًیئابرھك  اًحابصم  ّقلع  دق  ناراب  ناك   . اًفیطل اًقبع 
ةمسنلا كلت  بوبھ  عم   . ناصغألا دحأ  يف  ةعمش 

ةنمي اًضيأ  حابصملا  زتھا  ةقروملا  ناصغألا  زازتھاو 
ةلواطلاو اكدوفلا  ةجاجزو  حادقألا  لالظ  تزتھاف  ةرسيو 

. حنرتت ىركس  اًعیمج  اّھنأكو 
نیح  . تلخدو راّدلا  باب  ْنَشْوَر  تحتف  ةثلاثلا  سأكلا  عم 
ةرجش ناصغأ  نیب  نم  اًرداص  بحاشلا  ءوضلا  تأر 

. ةعمج ةلیل  ّلك  يف  امك  ركسي  اھاخأ  نأ  تفرع  نومیللا 
بعشلا ةيامح  تادحول  اًثيدح  تمضنا  دق  ْنَشْوَر  تناك 

ّدرت نأ  نود  اًریثك  اھزفتسيو  اھسكاشي  ناراب  راصو 
اھبایث نم  رخسي   ، اھتاكرحو اھءارآ  هِّفسي  ناك   . هیلع

نأ نود  ىرسیلا  اھعارذ  ىلع  دوجوملا   YPG وغول نمو 
ام ذإ  اًفلتخم  ناك  ةلّیللا  كلت  يف  ثدح  ام  نكل   . ّملكتت

: تلأس ّىتح  شوحلا  تلخد  نإ 
؟ يّمأ نيأ  - 

نولاصلا يف  اھنإ  ؟  ينعي نوكتس  نيأ   . يبیج يف  يھ  - 
. بائذلا يداو  لسلسم  دھاشت 
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؟ كلذك سیلأ   . قرعلا برشت  تنأو  - 

ام عفد  ّهنكل   ، اھوخأ َّدتحي  ّىتح ال  فطلب  ْنَشْوَر  تلأس 
: لاقو هفوج  ىلإ  اكدوفلا  نم  سأكلا  رعق  يف  ىقبت 

؟ ءایشألا ءامسأ  تیبلا  اذھ  لھأ  ملعأس  فیك  يردأ  ال  - 
ةملغابلا نوّمست  متنأ   . ينمھفت تناك  ةجيدخ  اھدحو 

ةریجش نومست  مكنأ  كش  ال   . اًقرع اكدوفلاو  اًروبنط 
تقلطأ اذإ  ْنَشْوَر  اي  يجعزنت  نلأ  ؟  اًنیطقي هذھ  نومیللا 

ىلع YPG ؟ شعاد  مسا 
. جعزنأس اًعبط  - 

ریغب ءایشألا  نوّمستو  نورفكت  نیح  جعزنأ  انأو  - 
. اھئامسأ

اكدوفلا برشت  ّكنإ  لوقأ  نأ  ديرأ   . بصعت ال  بیط  - 
نولتاقيو ّةیقدنبلا  نولمحي  كنم  رغصأ  نيذلا  نایتفلاو 

. ّودعلا
؟ انأ يلخد  ام  ؟  اولتاق مھل  تلق  لھ  - 

. ضرألاو ضرعلا  نومحي  مھنإ   . اولتاقي نأ  بجي  - 

؟ ينعي مھلجأل  صقرأ  لھ  ؟  انأ لعفأ  اذامو  - 

ام مھّقحب  لوقن  نأ  بجي  نكل   . يخأ اي  صقرت  ال  ال  - 
. مھب قیلي 

؟ مھتمتش لھو  - 
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... ًالثم - 

. ديدج نم  ةركسلا  تعزن  دقل  ؟  ْنَشْوَر اي  اذام  ًالثم  - 
يكل ْدْنََول  اي  تنأ  نيأ   . نطلسأ نأ  كشو  ىلع  تنك 
هذھ يذؤأ  نأ  ديرأ  ال  انأ  هللاو   . ّةيدوھي ةعفص  كيدھأ 

. ةرأفلا
نحل فزعي  راصو  اھفطتخاف  ةملغابلا  ىلإ  هدي  دم  مث 

. ناجوتّْیب يناغأ  نم  ةنيزح  ةینغأ 
يف نومیللا  ةرجش  تحت  فزعي  اكدوفلا  عم  هتخأ  هتكرت 
مامأ ةمئان  اھّمأ  ىرتل  تلخدو  بحاشلا  حابصملا  رون 

. جلبدملا يكرتلا  لسلسملا 
عضو  ، هفزع ىھنأو  ناراب  بضغ  ةروس  تأدھ  نأ  دعب 
ةملاكم يف  لخدیل  هفتاھ  لمحو  هدي  نم  ةملغابلا 

تناك يتلا  نسوس  هتبیبح  عم  ةمیمحو  ةليوط  ّةیفتاھ 
تناك  . ةجيدخ هتخأل  ةلیمزو  تانبلا  ّةيوناث  يف  ةسردم 
ةّدع هماغنأ  ىلع  تنغو  اًبذع  ًاتوص  كلمت  نسوس 
نسوس تءاج   . يوسرأ تنلوب  ّةیكرتلا  ةبرطملل  تاینغأ 

بلق اھب  قلعف  مھلزنم  ىلإ  ةجيدخ  ةبحصب  تارم  ةّدع 
نیتلماك نیتنس  امھبح  ةصق  تماد   . اھقشعو ناراب 
جاوزلا ررق  نیحو   . ةصرفلا تحنس  اّملك  امھیف  نایقتلي 
نسوس دلاو  لاق   . اھلھأ نم  عطاق  ضفرب  مدطصا  اھنم 

نأ ديري  رجاھملا  ملسم  جاحلا  نبا  ناراب  نأ  عمس  نیح 
: هتنبا دي  بلطل  مدقتي 
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اذ نم   . روبنطلا ىلع  فزعلا  هتنھمو  رجاھم  هلصأ  - 
؟ كولعصلا اذھل  هتنبا  جوزیس 

: ةسِّردملا هتنبا  ىلإ  هّجوت  مث 
ىلع  . اذام يردأ  الو  ةملعتمو  ةسردم  كنإ  يلوقت  ال  - 

. انتلئاعو انتریشع  بساني  نأ  انتانب  ىدحإ  بلطي  نم 
؟ هفاتلا اذھ  نم  هتنبا  دحأ  جوزي  نأ  لقعُي  لھ 

هجوب اھتایح  يف  ىلوألا  ّةرملل  تفقو   . نسوس تبضغ 
: تلاقو اھیبأ 

نأل ٍعاد  نم  امف  كتنبا  هجوزت  نأ  ديرت  ال  تنك  نإ  - 
؟ انم لقأ  وھ  اذامب   . همتشت

. بلكلا تنب  اي  يھجو  نع  يبرغا  ؟  اًضيأ نیّملكتتو  - 
. سرادملا هذھ  نم  ّالإ  قالخألا  ءوس  اوثرت  مل  ًالصأ 

. جاوزلا عورشم  لشف 
نم ةاتف  وأ  هلاوخأ  تانب  ىدحإ  نم  جاوزلاب  هوبأ  هحصن 

: ناراب درف  ایكرت 
؟ لاوخألا تانب  اّنلك  جوزتنس  لھو  لاوخأ ! لاوخأ  لاوخأ  - 

. لوقعم ریغ 
. مّايأ دعب  ّالإ  تیبلا  ىلإ  دعي  ملو  اًبضاغ  جرخ  مث 

ةلئاع ترداغ  راذآ 2011  يف  ّةيروسلا  ةروثلا  عالدنا  دعب 
ىلإ ناراب  اھقحل   . ّةقرلا يف  رقتستل  ينابوك  نسوس 
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ءاقللا لیبس  يف  ةریثكلا  بعاصملا  مشجتو  كانھ 
امیف زجاوحلا  ترثك  نكل   ، نیترم وأ  ّةرم  اھب  ىقتلا  ّىتح 

. اھاري دعي  ملف  تعطقنا  ّمث  قرطلا  لاوحأ  تءاسو  دعب 
ّةقرلا ىلع  ةرصنلا  ةھبج  ترطیس  ماع 2014  عیبر  يف 
لوخد نوشخي  اوتابو  مھسفنأ  ىلع  دركلا  بابش  فاخف 
لاقتعا مت   . زجاوحلا نم  رورملاو  اھنم  جورخلا  وأ  ةنيدملا 
تعطقناو زجاوحلا  كلت  ىلع  ةروثلا  يطشان  ضعب 

ةرصنلا ةھبج  تراھنا  ّىتح  فیصلا  لح  نإ  امو   . مھرابخأ
شعاد تلحو  ّةیمالسإلا  لئاصفلا  نم  اھتافیلحو 
. تاعامجلا كلت  ءاضعأ  نم  تائملا  تلتقف   ، اّھلحم

نم ءارحص  ربعو   ، ناخدلا كلذو  نارینلا  كلت  لالخ  نم 
هتبیبح ةرايز  يف  ناراب  بغر  شعاد  ىمسُت  كوشلا 

. نسوس
نفعلا قرحي  میمح  ءاقل  نوتأ  يف  هبلقب  يقلي  نأ  دارأ 
بھذي نأ  ناراب  دارأ   . هبلق ةینآ  لقصيو  هحورب  قلاعلا 

. كانھ نسوسلا  ىعریل  تارفلا  ئطاش  ىلإ 
نم ّةيرولكلوف  ةینغأ  نحلب  ندندیل  ظقیتسا  حابص  تاذو 
هتلآ لمح   . اًحرف قفخي  هبلق  ناك   . ينابوك ثارت 

: ينغي أدبو  ّةیقیسوملا 
هتبیبح راطقلا  يف  وّسَحو  ديدحلا  ّةكس  دنع  ينابوك 
سامحلا هذخأ  مث  لاجملا  حسفي  ال  ودعلا  نكل  هرظتنت 

: ىنغو ةینغألا  تاملك  رَّوحف 
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رجفني ناراب  ةذفانلا  يف  هرظتنت  ّةقرلا  يف  ناراب  ةبیبح 
هّمأ تكحض  ءاقللا  لاجم  هل  حسفي  شعادف ال  هرھق  نم 

: هّمأ تلاق   . ریثكب هلبق  اتظقیتسا  ناتللا  ْنَشْوَرو 
نم رجفنا  ّمث   ، ّةيوس روطفلا  لوانتنل  لاعت  يدلو  اي  - 

. رھقلا
روديو صقري  راصو  راّدلا  طسو  ىلإ  بھذ   . ناراب بجي  مل 

: هّمأ هتدانف   . هسفن لوح 
؟ تننج لھ  ؟  ناراب اي  كب  ام  - 

. نسوسلا فاطقل  بھذأس   . يّمأ اي  بھذأس  - 

؟ نسوس يأ  ؟  نسوسلا - 

: تلاقو ةدئاملا  بناجب  ياشلا  قيربإ  ْنَشْوَر  تعضو 
نسوس ةسنآلا   . ةقباسلا هتبیبح  نع  ثدحتي  وھ  - 

. تانبلا ّةيوناث  يف  ةسردملا 
* * *

ىلإ رفسلا  عورشم  نم  سئي  نأ  دعب   ، ناراب دارأ 
ّةینامیلسلا وأ  لیبرأ  ىلإ  اًقيرط  ىري  نأ   ، لوبنطسإ

ناتسدرك میلقإ  نم  هل  ءاقدصأب  لّصتا   . هناحلأ لجسیل 
: هل اولاقف 

امك نوكتس  رومألا   . انھ ىلإ  يتأت  نأ  ّالإ  كیلع  ام  »
«. اھانمتت
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. ًالھس نكي  مل  ناتسدرك  میلقإ  ىلإ  باھذلا  نكل 
توملا ينعي  اًبيرھت  اھروبعو   . ایكرت عم  ةقلغم  دودحلا 
نكمي يذلا  دیحولا  وھ  ّةقرلا  قيرط  ناك   . ریبك لامتحاك 

كلذ نكل   . ىرخألا قطانملا  ىلإ  هنم  روبعلا  ءرملل 
نوریثك عقو  دقف   . اًضيأ راطخألاب  اًفوفحم  ناك  قيرطلا 
شعاد يّحلسم  ةضبق  يف  قيرطلا  كلذ  اوكلس  نمم 

. مھراثآ تفتخاو 
نم نییندملا  ىرسألا  نم  تائملا  شعاد  دي  يف  راص 
ترج  . سرادملا ذیمالت  ّىتحو  اًبیشو  اًبابش  دركلا 
ىرسأ ضعبب  دركلا  ىرسأ  ةلدابمل  ةریثك  تالواحم 
اّھنكل ينابوك  يف  يزكرملا  نجسلا  يف  شعاد 

. اّھلك تلشف 
، تاھجلا عیمج  نم  ةرصاحم  ةعلق  ىلإ  ينابوك  تلوحت 

. ءادعألا نم  رحب  طسو  ةريزج  تحبصأ 
كلسي نأ  ىلع  ناراب  رصأ  راطخألا  هذھ  ّلك  نم  مغرلاب 

: هدلاو هلأس   . ّةقرلا قيرط 
؟ ّةقرلا يف  هلعفتس  يذلا  ام  مھفأل  بیط  - 

. يباحصأ ضعب  ءاقلل  بھذأس  - 

يف كسفنب  يقلت  تنأو  توملا  نم  برھت  سّانلا  - 
؟ كدشر تدقف  لھ   . ينب اي  هناضحأ 

فطخ هبلق  ّنكل  هیبأل  ءاضرإ  ًالماك  اًرھش  هرفس  لّجأ 
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نم بابش  عم  اھیف  رھسي  ناك   . ةلیل تاذ  هلقع  ماجل 
ركسلا هلان  اكدوفلا  نم  سوؤك  عضب  دعب   . ادْیَس ةراح 

هنأ اھربخأو  نسوس  هتبیبحب  لّصتا  تیبلا  ىلإ  داع  املو 
میلقإ ىلإ  هعم  اھذخأيو  اھفطخیل  ّةقرلا  ىلإ  يتأیس 

. امھل ردقلا  همسر  يذلا  ام  ىري  ّمث  ناتسدرك 
. هاوبأ ظقیتسي  نأ  لبق  تیبلا  رداغ  يلّاتلا  مویلا  حابص 

: هّمأب لّصتا  ةعاس  دعب 
تجرخ  . يبأ وفع  بلطأ  كلذك   . يّمأ اي  كوفع  بلطأ  - 
نكل  . نادجو ّةلقو  قوقع  اذھ  نأ  فرعأ   . امكربخأ نأ  نود 
نكل ؟  ناكدلاو تیبلا  سیبح  ىقبأس  لھ  ؟  لعفأ اذام 

. ةعرسب دوعأس   . دوعأس يننأ  مكدعأ 
هرار قـ ن  ــ ع ه  ــ ينثت نأ  اًري  ــ ثك تلوا  ــ ح  . هّمأ ت  ــ كب

ـد جي لـم  ءا  ـ سملا فـي  هو  ـ بأ دا  عـ ني  ـ حو  . تل ـ شفف
اًیلا خـ تي  ـ بلا اد  بـ  . تي ـ بلا فـي  دوھ  ـ عملا ـس  ُنألا
اًّبنؤم هتجوزل  لا  ـ قف نارا  بـ ـه  نبا نود  مـن  اًشحو  مـ

«. يدالوأ تدسفأ  دقل   . كتیبرت ببسب  ّهلك  اذھ  : » اھايإ
يتلا ةدیحولا  انأ  تنك  ول  : » تلاقو اھتداعك  ِْهناخ  ّتدر 
بلق َّقر  ّمث  ًالیلق  ارجاشت  ينمولت .» نأ  كل  قحل  مھتیبر 
نأ لمأ  ىلع  امانو  اھاضرتساف  هتجوزل  ملسم  جاحلا 

. اًعيرس امھنبا  دوعي 
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سودرفلا ىلإ  قيرطلا 
نم ةریغص  ءاضیب  ةلفاح  تقلطنا  ظئاق  يفیص  راھن  تاذ 
ةرعولا تاقرطلا  كلت  ىلع  تراسو   ، ّةقرلا بوص  ينابوك 
هدعقم يف  اًتماص  ناراب  سلج   . ضفخنتو عفترت  يھو 
راصو ةذفانلا  جاجز  ىلإ  ّةیقیسوملا  هتلآ  دنسأ  امنیب 
ىلع ةیمارتملا  ریعشلاو  حمقلا  لوقح  يف  قّدحي 

. قيرطلا يبناج 
فتك قوف  نم  رظنلا  سلتخي  ىرخأو  ةھرب  نیب  ناك 
قوف دیعب  نم  عملي  يذلا  بارسلا  ىلإ  قئاسلا 
لایخلا رحب  يف  اًقیمع  صوغيو   ، قيرطلا تلفسإ 

: هتبیبح بطاخي 
ةرمخو كیتفش  لسعو  كردص  ّةنج  ىلإ  تقتشا  »
كلتو ّنّیللا  رمسألا  كدسج  ىلإ  كقتشا   . كینیع
تقتشا  . جسفنبلاو نیمسایلا  قبعب  ةھیبشلا  سافنألا 
كقتشا  . ّةینابر ران  نم  تارارشب  ةھیبشلا  كتالبق  ىلإ 
ةشارفلا يحانج  ةفرفرب  ةھیبشلا  كتكحض  ىلإ 

. ينذأ تقاتشا  میخرلا  كتوص  ىلإ   . ةجنمكلا تامغنو 
يف ریغصلا  قروزلا  اذھ  قاتشا  بحلا  نافوط  ىلإ 
ةجل يف  هسفنب  يمري  نأ  ديري  يذلا  قروزلا   ، يردص

. ًءام هبسحأ  اًبارس  كؤاقل  دعي  مل   . يتبیبح اي  هآ   . ءاقللا
«. قارقرلا كعبن  ىلإ  مداق  انأ  اھ 
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هبیج يف  طيرش  ىلإ  هدي  ّدمو  هتالایخ  نم  ظقیتسا 
: ًالّسوتم قئاسلل  همدقو 

انناذآ تقرخ  دقل   . طيرّشلا اذھ  انل  عض  كلضف  نم  - 
. ّمعلا نبا  اي  ّةیبرعلا  يناغألاب 

جراخلا ىلإ  ةذفانلا  ربع  هتراجیس  ناخد  قئاسلا  ثفن 
: اًكحاض لاقو 

. اياوش انباكر  ّةیبلاغ   . انّدوعت اذكھ   . ذاتسأ اي  ينرذعا  - 

: ةلفاحلا ةلجسم  يف  طيرشلا  عضو  مث 
. ِكارأ ال 

ىدص ّددرت  نینألا  ریثكو  انأ  بلقلا  ّمطحم  ِكارأ  ال  انأ 
ةلفاحلا تالجع  ّترمتسا  امیف  ارُم  اًنيزح  ناجوتَْیب  ةینغأ 

ةیلابم ریغ  ةرعولا  قيرطلا  بھنت  ةریغصلا  ءاضیبلا 
. اھعمسي نمب  الو  ةینغألاب 

ه. ــ تبیبح ن  ــ م بر  ــ تقي ّهنأل  اًدیع  ــ س نارا  ــ ب نا  ــ ك
نات ـ سدرك مي  ـ لقإ ـى  لإ ه  ــ عم نسو  ــ س ذخأي  ــ س

مـع تّار  مـ ّةد  عـ ّثد  ـ حت  . ةديد جـ ةا  ـ يح كا  ـ نھ أد  ـ بیل
ىلإ قيرطلا  فـي  ّهنأ  ها  ـ يإ اًر  ـ بخم ْدْنََول  ـه  يخأ
هرذح يذلا  هیخأب  لّصتا  اًضيأ  مویلا  كلذ  يف   . ناتسدرك

: قيرطلا ةروطخ  نم 
اًبابش اولقتعا  دقل   . ةرطخ قرطلا  نإ  نولوقي   ، ناراب اي  - 

. نيریثك
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امھم هزجنأسف  رمأ  ىلع  تعمزأ  اذإ   . ْدْنََول اي  ينفرعت  - 
. كلذ ينّفلك 

. ملعأ تنأ   . ّبیط - 

. اكدوف ةجاجز  يعم  تذخأ  دقل  ؟  يریغ ملعي  نمو   . اًعبط - 
. اھ اھ  اھ   ، بورشملا مرحت  شعاد  نإ  نولوقي 

. ةذفانلا نم  هتبلج  ام  مرا  نونجم  اي  ؟  ّينم رخست  لھ  - 

نم يحور  يھ  يتلا  اكدوفلا  يمرأ  فیك  اھاھ ! - 
؟ كلاھملا يف  يحورب  يمرأل  كلثم  تننج  لھ  ؟  ةذفانلا

؟ اًضيأ روبنطلا  كعم  تبلج  كنأ  ّدكؤم  - 

ملعتت ملو  ةكرمشیبلا  نم  ًالتاقم  تحبصأ   . خآ كنم  خآ  - 
ةملغاب  . ةملغاب اھیلع  فزعأ  يتلا  ةلآلا  ءایشألا ! ءامسأ 

. لغب اي 
. كعم ناك هللا   . يخأ اي  ةملغاب   . ّبیط ّبیط  - 

. ةمالّسلا عم  - 

نم صالخلا  ةباثمب  ينابوك  نم  جورخلا  ناراب  ربتعا 
نجس ىلإ  ًالعف  ينابوك  تلّوحت  دقو   . نیصح نجس 
برغلاو قرشلاو  بونجلا  نم  ةرصاحم  يھف   . اھینطاقل
ةئیلم دودح  ىوس  لامشلا  يف  سیلو   ، شعاد لبق  نم 
ًالواحم برتقي  نم  ّلك  لتقب  رذنت  ماغلألاو  سرحلاب 

ال نیّمربتم  سّانلا  ناك  دقف  لخادلا  يف  اّمأ   . اھزایتجا
. ّةيّرح ةحئار  الو  ءام  ، ال  ماعط . ال  راصحلا كلذ  نوقیطي 
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. رئبلا رعق  نم  ُتجرخ  دقل   . هااااااوأ - 

حيرلا اھحفلتل  ةذفانلا  نم  هدي  جرخأو  حرفب  ناراب  لاق 
. ّةيوقلا

ةریغصلا ةلفاحلا  يف  حدصت  ناجوتَْیب  يناغأ  ّترمتسا 
ةملؤمو ّبحلا  جعاولب  ةئیلم   ، ًةنيزح  ، ةینغأ ءارو  ةینغأ 

. ةأجف شیتفت  زجاح  رھظ  ّىتح 
كاذ عبتي  نمل  مھل  لوقي  نمل  ةجاحب  باكرلا  نكي  مل 
ميدق ّطخب  اھیلع  بوتكملا  ءادوسلا  ةيارلاف   ، زجاحلا
زجاحلا نإ  مھل  لوقتل  ةیفاك  تناك  هللا  ّالإ  هلإ  ال  ةرابع 

. شعادل عبات 
. اَرَخ انلكأ  - 

نآلا ریست  تراص  يتلا  ةلفاحلا  ةياھن  نم  ٌتوص  عمُس 
. ءطبب

: باكرلا دحأ  ّدر 
تارشع تررم  دقل   . اًدحأ نوذؤي  ال  ءالؤھ   . اوفاخت ال  - 

. زجاحلا اذھ  نم  تّارملا 
ریصق  ، نیبراشلا فوفحم   ، ةیحللا ُّثك  ٌّحلسم  راشأ 
بناجب تنكرو  تفقوف  فقت  يك  ةلفاحلا  ىلإ   ، بوثلا

. قيرطلا
ةلفاحلا بناجب  فقو  ّىتح  هلھم  ىلع  ّحلسملا  راس 
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: باكرلا هوجو  يف  نعمتي  راصو 
؟ متنأ نيأ  نم  - 

. ينابوك نم  نحن   . ينابوك نم  - 

. ينابوك تسیلو  مالسإلا  نیع  اّھنإ  - 

. مسالا ظفل  ىلع  انّدوعت  اذكھ   . انرذعا - 

. ًالّجوتم قئاسلا  در 
. ةلفاحلا شتفنس   . اًعیمج اولزنا  - 

نم ضفتني  روفصع  لثم  ةدشب  ضبن   . ناراب بلق  قفخ 
. باكرلا عیمج  لبق  لزن   . للبلا

؟ كمسا ام  - 

. ةیحللا ثك  ّحلسملا  هلأس 
. ْڤارِزْمَح ناراب  يمسا   . ناراب - 

. رفاك - 

. اًرفاك تسل  - 

. راّفكلا ءامسأ  نم  كمسا   . ىلب - 

: فوخلا اھّفلي  ّةیبصعب  ناراب  ّدر 
. ّالك - 

فسّانلا مازحلا  ىلع  هيدي  ىدحإ  اًعضاو  ّحلسملا  ّدر 

306



ناراب ةرصاخ  ىرخألا  دیلاب  اًزخان   ، هرصخب طیحي  يذلا 
: هتیقدنب سأرب 

مأ ال. اًرفاك  تنك  نإ  نآلا  فشكنس  - 

زوجع ةأرما  مھو   ، اھباكر لزن  يتلا  ةلفاحلا  ىلإ  دعص  مث 
، قئاسلاو ناراب  ىلإ  ةفاضإلاب  نّینسم  لاجر  ةثالثو 

مھضعب رظني  نیتماص  قيرطلا  بناجب  ّفص  يف  اوفقوو 
اھّبكنتي قدانب  بارح  مھللظت  قلقو  فوخ  يف  ضعب  ىلإ 

يلسرتسم بایثلا  يریصق  نیّحلسم  لاجر  ةعضب 
. رعشلا

: ةلفاحلا شتفي  يذلا  ّحلسملا  خرص  ةأجف 
؟ ةبیقحلا هذھو  روبنطلا  اذھ  نمل  - 

: ّةيوفعب ناراب  ّدر 
. ةملغاب اھنإ   . اًروبنط سیل  اذھ  - 

! قسافلا اّھيأ  اًضيأ  كتوص  عفرتو  - 

ةلفاحلا نم  ةبیقحلاو  ةملغابلا  لِزْنُي  وھو  ّحلسملا  لاق 
: لأس ّمث  زجاحلا  نم  اًبيرق  امھعضيو 

؟ كتبیقح يف  اذام  - 

: باجأ ّمث  ناراب  اھیف  تمص  رھد  اّھنأك  ةظحل  تضم 
... يبایث و  ، يئایشأ اھنإ  - 

؟ اذامو كبایث  - 
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: ةجاجز اھنم  جرخأو  ةبیقحلا  يف  ّحلسملا  ثحب 
؟ ةجاجزلا هذھ  ام  ؟  هذھ امو  - 

؟ ةجاجز ّيأ  ؟  ةجاجز - 

الو رمخو  روبنط   . اًضيأ رمخ  براش  تنأ   . اكدوف  . ممممھ - 
. اًضيأ اذام  يردأ 

، ىرخأ ّةرم  ّةیقیسوملا  هتلآ  مسا  حّحصي  نأ  ناراب  َّمھ 
. تكسف شعاد  يّحلسم  ةضبق  يف  ّهنأ  كردأ  ّهنكل 
ّالإ هنم  كاكفلا  هنكمي  ال  مكحم  خف  يف  عقو  هنأ  فرع 

. ةزجعم لضفب 
ةقامحلا بكترا  هنأ  كردأ   . لیلق لبق  ْدْنََول  هلاق  ام  ّركذت 
ةجاجزو ّةیقیسوملا  هتلآ  هباحطصاب  هتایح  يف  ىربكلا 

. اكدوفلا
ىلإ دوعصلاب  باكرلا  ّةیقبو  قئاسلل  ّحلسملا  راشأ 
هتبیقح عم  ناراب  ىقبأو  مھریس  لامكإو  ةلفاحلا 

. هبناجب
اًرّخأتم كردأ   . هقلح فشنو  هقيرب  َّصغ   . هاتبكر تّكطصا 

ربش دعب  اًربش  ةئیلم  ّةیناكربلا  ایفارغجلا  كلت  ّنأ 
مدنلا بشنأو  هحور  يف  فوخلا  شَّشع   . خاخفلاب
اًيراع اًدیحو  اًدبأ  هسفنب  رعشي  مل   . هنایك يف  هبلاخم 
ةدیحو ةلخن  نآلا  وھ   . ةظّحللا كلت  اھب  رعش  امك  اًمیتي 

. ءارحصلا لامر  نم  رحب  يف 
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هتارظنب ناراب  اھعبت   . ّةقرلا هاّجتا  يف  ةلفاحلا  تضم 
عم ةدحاو  ةقیقدل  ولو  ّملكتي  نأ  دارأ   . تفتخا ّىتح 

شعاد ةضبق  يف  ّهنإ  اھل  لوقي  يكل  نسوس  هتبیبح 
ّهلعل هربخي  نأ  دارأ   . اًضيأ هابأ  ّركذت   . اھیلع رّخأتیسو 

. ةيدفب هحارس  قالطإ  يف  ىعسي 
ّىتح سمشلا  ّرح  يف  نمزلا  نم  ةعاس  يلاوح  هوقبأ 

تامالعلا رتفد  عضي  نأ  رطضا   . يلغي هغامد  داك 
. ىودج نود  نكل   ، هب ّلظتسيو  هسأر  قوف  ّةیقیسوملا 

ةئیلم ةجھلب  ّحلسملا  لأسف  نّخدي  نأ  ىھتشا 
: يجرتلاب

؟ نیخدتلاب يل  نذأت  لھ  - 

؟ يعافألا نبا  اي  لأستو  ؟  نیخدتلا - 

صیمق بیج  ىلإ  ةفطاخ  ةكرحب  هدي  ّدمو  ّحلسملا  ّدر 
اھاقلأ ّمث  هدي  نیب  اھرصعو  ناخدلا  ةبلع  جرخأ   ، ناراب

. ضرألا ىلع  اًدیعب 
. ّایھ  . رفاكلا اھيأ  شما  ؟  اًضيأ ءارخلا  نخدتو  - 

بیج ةرّایس  ىلإ  هعفدو  هرھظ  ءارو  هيدي  ّحلسملا  دَّیق 
. قيرطلا بناجب  ةفقاو 

يف سلجي  بوثلا  ریصق  ةیحللا  ثك  رخآ  ّحلسم  ناك 
يدي وتلل  دَّیق  يذلا   ، قئاسلا تفتلا   . بیجلا ةرّخؤم 

: هرھظ فلخ  ناراب 
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ذفننس  . يراصنألا سنأ  وبأ  همساو   . يضاقلا وھ  اذھ  - 
يضارأ يف  نآلا  تنأ   . هلبقتسو كیلع  هردصي  مكح  ّلك 
نیناوقلا قبطُت  اھیفو  هللا  نذإب  ةروصنملا  ةفالخلا 

. ميركلا نآرقلا  نم  ةّدمتسملا 
ىلع تشَّرعو  ناراب  سأر  يف  ةریثك  راكفأ  تمحازت 
حیحص لھ  ؟  يب نولعفیس  اذام  ىرت   . بالبللا لثم  هحور 
ةحص ّهنإ ال  اولاق  نوریثك  ؟  فارخلاك سّانلا  نوحبذي  مّھنأ 

. طقف بیھرتلل  يھ  لب  اھنورشني  يتلا  ويدیفلا  مالفأل 
نم لكشو  ّةیسفن  برح  ىوس  مالفألا  كلت  تسیل 
مالكلا اذھ  نوكي  ّبر  اي   . عيوّرتلل ةياعّدلا  لاكشأ 

. اًحیحص
نم جرخ  لحن  لثم  سجاوھلا  هتبھانتو  ةلئسألا  تّقفدت 

. اًجئاھ هریفق 
ّةثك ًىحلو  قدانبب  اًرصاحم  ناك   . فوخلا نم  هزیكرت  دقف 
رعشو هاتبكر  تخارت   . ةلزج ّةیبرع  تاملكو  ةریصق  باوثأو 

. هفتاھ َّنر  ةأجف   . نارطقلا نم  ةریحب  يف  عقاو  هنأب 
، نسوس تاملاكمل  اھّصصخ  يتلا  هفتاھ  ةمغن  تناك 

: اياك دمحأ  اھینغي  فانشوخ  برطملل  ةینغأ  نحل 
ينتظقيأ نیح  يضمت  لفاوقلاو  يرجت  راھنألا  تناك 

. ةدیعب تايركذ 
؟ اذھ نم  - 
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يف هبناجب  اًسلاج  ناك  يذلا  يضاقلا  سنأ  وبأ  لأس 
. بیجلا ةرّخؤم 

. يفتاھ - 

: لاقو يضاقلا  َّدتحا 
! ّةیبرعلا فرعت  الأ   . اذھ نم  كلأسأ   . اذھ ام  كلأسأ   -ال 

ُّنَِري َّلظ  يذلا  فتاھلا  جرخیل  ناراب  بیج  ىلإ  هدي  َّدمو 
. حاحلإب

. نسوس اھنإ  - 

؟ نسوس يھ  نمو  - 

ّدرلاب يل  حمست  نأ  اب  كفلحتسأ   . يتبیطخ اھنإ  - 
. اھیلع

ّكشأ هللاو   . اكدوفو روبنط   . مارحلا قسافلا  اھيأ  تكسا  - 
. اًضيأ ةانزلا  نم  كنأ 

ينحنما كیلع  اب   . كلذك رمألا  سیل  میظعلا  هللاو  - 
. يراظتنا يف  اھنإ   . ٍناوث عضبل  ولو  اھعم  ثدحتلا  ةصرف 

دیشانألا توص  الع   . هتالسوتل يشعادلا  ِغصي  مل 
اًدیعس قئاسلا  ادب   . بیجلا لیجست  ةلآ  نم  ّةيداھجلا 
حفلت يتلا  حيرلا  تناك  امیف  اھعاقيإ  عم  هسأر  زھي 

ّلك يف  هتیحل  رثعبت  عيرسلا  اھریس  ببسب  ةرّایسلا 
. هاجتا
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تربناو ةابألا  تاحیص  قفألا  يف  اًیلاع  تلجلج  تلجلج 
. تامملا ماغنأ  نیغابلا  عمسُت  تربناو 
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مدلا ماقم 
و ــ كدور قير  ــ ط ى  ــ لع بي  ــ جلا ةرّاي  ــ س ترا  ــ س

تاظفا ــ حملا ند  ــ مب ب  ــ لح طبر  ــ ي يذ  ــ لا يلود  ــ لا
ى. ــ سیع ني  ــ ع ةد  ــ لب ن  ــ م تبر  ــ تقاو ّةیقر  ــ شلا

مھتھجو ّنأ  ـي  ضاقلاو قئا  ـ سلا ثيد  حـ ن  ــ م فر  ــ ع
ّيأ ىلإ  ةرّایسلا  لصت  نأ  ناراب  دري  مل   . ةدلبلا كلت  يھ 

تقباست  . ةياھن ال  ام  ىلإ  هب  ریست  ول  ىنمت   . ناكم
نثارب نیب  ّبلقتي  نآلا  ّهنأ  فرعو  هسأر  يف  سواسولا 

. توملا
: هجولا ّرھفكم  يضاقلا  هلأس  ةأجف 
؟ رھظلا ةالص  تاعكر  ددع  مك  فرعتأ  - 

. تعراستو ناراب  بلق  تاقفخ  تداز 
هُدلاو هامس   . ةضيرف ّيأ  ّىدأ  دق  هتایح  يف  نكي  مل 
بّقللا اذھب  هرَّیَعو  ةلبِقلاب  َلھاجلا  يأ  ْساََنن » هلبق  »
بيرقلا ادْیَس  دجسم  هتایح  يف  رزي  مل   . ةديدع تارم 

ّمتھي مل  ةسردملا  يف  ّىتحو   . ةردان تارم  ّالإ  هتیب  نم 
نم ّسردملا  هدرط  ام  اًریثكو   . ّةیمالسإلا ةیبرتلا  سوردب 
ٌرفاك انأ   » . ثيداحألاو تايآلا  مارتحا  مدع  ةمھتب  ّّفصلا 

. اًكحاض هئالمزل  لوقي  ناك  ةرطفلاب .»
. ةكئاشلا هلاغدأ  ىلإ  ىرخأ  ّةرم  مدنلا  هبذج 
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فیك  . جاح يدلاوو  دجسملا  راج  تنك  دقل   . ةنّعللا - 
. يل ابت  ؟  ءالؤھ بیجأس 

ّهلعل نییعتلا  ىلع  ال  اًمقر  لوقي  نأ  ىلع  اًریخأ  هيأر  َّرق 
: لاقف بیصي 
. تاعكر عبرأ  - 

؟ برغملا ةالصو   . تنسحأ - 

. تاعكر ّتس  - 

فلأ اّھنإ  لوقت  نأ  كناكمإبف  ركست  تمد  ام  ال؟  َملو  - 
اًبيرق  . ميرك هللا  اًضيأ ! ةالص  كرات  تنأ   . اًضيأ ةعكر 

. لصنس
، هحور ىلع  هتكبش  طویخ  فوخلا  توبكنع  مكحأ 

. ةبيرغ رعاشم  هتباتناو  رثكأ  هاوق  تراھنا 
رو ــ ي ص ــ ي ف ــ ضاقلا ن  ــ عمت  . تم ــ ةر ص ــ تف ّتر  ــ م
لئا ـ سرلاو بآ  ستاو  ـ لا لئا  ـ سر أر  ــ قو نارا  ــ ب فتا  ــ ه
ةّحل ـ سم ةا  ـ تف ةرو  صـ دھا  شـ ني  ـ حو  . ةري ـ صقلا
عفر  ، ةبذع ةماستبا  ـم  ستبتو ـر  صنلا يعب  ـ صأ عفر  تـ

: هلأسو ناراب  هجو  ىلإ  فتاھلا  ةشاش 
؟ هذھ نم  - 

نم طیلخ  يھ  ةربنب  لاقو  ةبوعصب  هقير  ناراب  دردزا 
: فوخلاو بضغلا 
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. يتخأ هذھ  - 

ةلودلا دونج  ايابس  نم  ّةیبس  هللا  اھلعجیس  - 
. ّةیمالسإلا

طبض هناكمإب  دعي  مل   . ناراب بلق  يف  ناكربلا  رجفنا 
قصبو باعل  نم  همف  يف  ام  ّلك  عمج   . رثكأ هباصعأ 

. يضاقلا هجو  ىلع 
فتاھ نم  اياك  دمحأ  توص  عمُس  ةظحللا  هذھ  يف 

، هھجو ألمي  قاصبلاو   ، توھبملا يضاقلا  ىمر   . ناراب
ىلإ ةمكل  هتوق  ّلكب  ددسو  بیجلا  ةذفان  نم  فتاھلا 

. ناراب هجو 
دیقلا ّكفي  نأ  اًدھاج  لواح   . ةمّكللا ّةوق  نم  هفنأ  فعر 
عمج  . حلفي ملف  هیمصعم  عطقي  داك  يذلا  يكیتسالبلا 
مدلا هطلاخ  قاصب  نم  همف  يف  عمتجا  ام  ّةرملا  هذھ 

: خرصي وھو  يضاقلا  هجو  ىلع  هامرو 
. كناميإو كنيد  نعلي   ، ّكبر نعلي  - 

هجو ىلع  اھتقباس  نم  ىوقأ  تامكلب  يضاقلا  لاھنا 
أدب يذلا  همف  اھب  اشح  شامق  ةعطق  جرخأ  ّمث   ، ناراب

: هل لاقو  فزني 
كحور طبھتس  مویلا   . رفاكلا اّھيأ  نآلا  كءازج  لانتس  - 

. نیطایشلا عم  كانھ  قرحتل  مّنھج  رعق  ىلإ  ةسجنلا 
ىلع همفو  هفنأ  نم  تلاس  يتلا  ءامدلا  تّسبیت 
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ةذفانلا نم  يوقلا  ءاوھلا  حفل  ةجیتن  هلاطنبو  هصیمق 
ىلإ دودح  الب  بعر  فیضأ   . قئاسلا بناجب  ةحوتفملا 
ةجاجز هعم   ، ةالص كرات  ّهنإ   . لیلق لبق  هباتنا  يذلا  مدنلا 

ةلآ لمحيو  ةلتاقملا  هتخأ  ةروص  هفتاھ  يفو  اكدوف 
همرج  . هظیغ نم  هنيدو  يشعادلا  ّبر  متشو  ّةیقیسوم 

. نذإ ٌریبك 
. هنوبقاعیس اذامب  فرعي  مل   . بیجي اذامب  فرعي  مل 

رابغلا نم  ةباحس  اھءارو  ةّفلخم  بیجلا  ةرّایس  تعرسأ 
ةدلب هتنيدمو : هلھأل  دھاشم  اھلالخ  نم  دھاشي 
ُرابغلا ىفخأ   . لوھجم ردقو  تتشتت  ةلئاعو  ةرصاحم 

اھب ّرمت  يتلا  ىرقلا  ىفخأ   ، دھاشملا كلت  ّلك  فیثكلا 
ناراب فوخ  ءافخإ  عطتسي  مل  ّهنكل   ، ةعرسملا ةرّایسلا 

. ناسلو ناسل  فلأب  هینیع  يف  قطني  راص  يذلا 
ةرّایس تفطعنا  يلودلا  قيرطلا  ىلع  معطم  دنع 

. ةیلاع ةنذئم  رھظ  ام  ّلوأ  اھنم  رھظ  ةدلب  بوص  بیجلا 
ديربلا ىنبم  دنع  ةرّایسلا  تنكر  ّىتح  ةقیقد  ضمت  مل 
هفتاھ يضاقلا  سنأ  وبأ  جرخأ   . ىسیع نیع  ةدلب  يف 

: ماقرألا دحأب  لّصتاو 
دجسملا يف  تّوصلا  تاّربكم  ربع  ةوخإلا  دحأ  نلعیلف  - 
ةدحالملا دحأ  رضحنس  يسنوتلا  قراط  ابأ  خألاو  يّننأ 

ّىتح مّھلك  نوملسملا  رضحیل   . هیف عرشلا  مكح  ذیفنتل 
. مكحلا ذیفنت  اودھشي 
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: يسنوتلا قراط  يبأ  قئاّسلل  لاق  مث 
نوكیس دجسملا  لصن  نأ  ىلإ   ، قراط ابأ  يخأ  اي  قُس  - 

. كانھ اوعمتجا  دق  سّانلا 
. ةعرسب تقلطناو  ديدج  نم  بیجلا  ةرّایس  كرحم  ردھ 

ّدشأ حبصأ   . شطعلا هیلع  ّدتشا   . ناراب ُقلح  َّفج 
يف ّركفي  دعي  مل   . اھب َّرم  يتلا  يفایفلا  كلت  نم  اًشطع 

. ةمداقلا هتبوقع  ّةیعون  ىوس  ءيش 
ىأر  . يرون دلاخ  دجسم  دنع  بیجلا  ةرّایس  تّفقوت 

نینطاوملا تارشع  ةذفانلا  جاجز  لالخ  نم  ناراب 
ّللبت  . دجسملا يبرغ  لامش  ةحاس  دنع  نیعمتجم 
عفر  . قرعلا نم  نیطبإلاو  ردصلا  ةھج  نم  هصیمق 
ردھت تناك  يتلا  ةرّایسلا  لیجست  ةلآ  توص  قئاسلا 
كسمأ  . ةرّایسلا نم  لزن  ّمث   ،« تلجلج  » دیشنب

: لفسألا ىلإ  هعفدو  فنعب  ناراب  فتك  يضاقلا 
. دحلملا اّھيأ  لزنا  - 

هامدق تناك   . ضرألا اتسمال  هیمدق  ّنأب  ناراب  رعشي  مل 
وعدت ّترمتسا  دقف  تّوصلا  تاّربكم  اّمأ   . اترّدخت دق 

. ةبوقعلا ذیفنت  روضحل  ةحاسلا  يف  عامتجالل  سّانلا 
جرخ  . مھب ةحاسلا  تّصغ  ّىتح  ةھج  ّلك  نم  سّانلا  ءاج 
ىلإ اًضيأ  اوؤاجو  دجسملا  نم  نیّحلسم  ةعضب 
اورمأ ّمث   ، قئاسلاو يضاقلا  ىلع  اوّملس   . ةحاسلا

. ةبوقعلا ذیفنتل  ناكم  كرتب  سّانلا 
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. مھھوجو سمشلا  تحول  ةافح  لافطأ  ةعضب  ناراب  حمل 
لافطألا ضعب  ناك   . عطتسي ملف  مھل  مستبي  نأ  لواح 

ةمالع مھباقر  ىلإ  مھيديأب  نوریشيو  هیف  نوقّدحي 
. حبذلا

. هفقوأ ّمث  مامألا  ىلإ  هعفدو  هفتكب  يضاقلا  كسمأ 

. هّخم خبطت  هسأر  قوف  ةدماعتملا  بآ  سمش  تداك 
ضرألا ىلع  هتابح  تطقاستو  قرعلا  هنم  ببصت 

. رطملاك
امھعضوو ّةیقیسوملا  هتلآو  هتبیقحب  قئاسلا  ءاج 

توص اھنم  ولعي  يتلا  ةرّایسلا  ىلإ  داع  ّمث   ، هبناجب
اًروطاس ةرّایسلا  قودنص  نم  جرخأ   . يسامحلا دیشنلا 

. دشحلا بوص  اًعجار  لفق  ّمث  سمشلا  جھو  يف  عمل 
هّضع  . هدسج لمح  ىلع  نیترداق  ناراب  اتبكر  دعت  مل 
تّرثعت نسوسلا  ىلإ  قيرطلا  يف  : » ديدج نم  مدنلا 

«. ةلتاق خاخفب  ءایمعلا  يمادقأ 
. میحرلا نمحرلا  مسب هللا  - 

: عفترم توصب  يضاقلا  أرق 
ّةیمالسإلا ةلودلا  دونج  ىلع  ىلاعت  هللا  َّنم  مویلا  »

رمخلا براش  ةّالصلا  كرات  دحلملا  اذھ  لعجف  ةروصنملا 
ّةین يھ  ام  هدحو  ّلجو  ّزع  فرعيو هللا   . انتضبق يف  اًریسأ 
نأ اًبيرغ  سیل   . ةفالخلا يضارأ  لوخد  نم  دحلملا  اذھ 
ةلآ هعم  انيأر  دقل   . ةدحالملا داركألل  اًسوساج  نوكي 
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«. اًضيأ هذھ  قسفلا 
اھمشھ ّمث   ، ناراب سأر  اھب  برضف  ةملغابلا  لمحو 

دادزا  . هاجتا ّلك  يف  ةعباتتم  تالكرب  اھامرو  ضرألا  ىلع 
نم فنعب  اكدوفلا  ةجاجز  جرخأف   ، اًراعس كلذب  يضاقلا 

نوملسملا اھيأ  اورظنا  : » ًالئاق َسّانلا  اھارأ  ّمث   ، ةبیقحلا
«. ؟ هعم دحلملا  اذھ  رضحأ  ذام 

برض ّمث  ضرألا  ىلع  اھیف  ام  بكسو  اھحتف  كلذ  دعب 
. اًدیعب اھامرو  ناراب  سأر  اھب 

مھقانعأ ةماقلا  راصق  ضعب  َّدم   . نیتماص سّانلا  ناك 
دشحلا فلخ  لافطألا  ضعب  ناك  امیف  دھشملا  اوریل 

ةيؤر نم  اوّنكمتي  ّىتح  مھناكم  يف  ءاوھلا  يف  نوزفقي 
. ریسألا كاذ  ّقحب  ةبوقعلا  ذیفنت 

رفكلا ةملك  قطن  ّودعو هللا.  ةالص  كرات   ، رمخ براش  هنإ  - 
. هتبوقع حبذلا  ّنإف  ّكش  البو   . ّةیھلإلا تاذلا  بسو 

؟ ةوخإلا اّھيأ  كلذك  سیلأ 
: دشحلا نیب  نم  تاوصأ  تجرخ 

لیئارزع ضبقیلو  رفاكلا  اذھ  سأر  اوعطقا   . هیلع ةنّعللا  - 
. میحجلا ىلإ  بھذیل   . ةسجنلا هحور 

كئلوأ يف  قّدحي  اًتماص  يقب  ّهنكل   . ناراب ىوق  تراخ 
هوجو نع  ثحبي  ناك   . هحبذب نوبلاطي  نيّذلا  طھرلا 
مھلعج رشب  هوجو  اّھلك   . كلذك اّھلك  تدب   . ةفورعم
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ةسرش تانئاك  ىلإ  فنعلا  مھلّوحو  نوشّحوتي  فوخلا 
مل  . ةمواقملا يف  ّةین  ّيأب  رعشي  مل   . دقحلا اھامعأ 
اذھ ىلإ  ئداھ  وھ  اذامل  فرعي  مل   . كلت هتالابمال  مھفي 

يضاقلا هجو  ألم  يذلا  صخشلا  كلذ  سیل  ّهنأكو  ؟  ّدحلا
. بیجلا ةرّایس  يف  لیلق  لبق  اًقاصب  هتیحلو 

ىلع وھ  مأ  اذكھ  مھتوم  وندي  نيذلا  عیمج  لھ  ىرت 
دھشم ىوس  سیل  نآلا  هدھشي  ام  ّنأ  نم  نیقي 
يتلا مالفألا  نأ  نوعدي  سّانلا  نم  ریثك  ؟  يحرسم

. يدوویلوھ جارخإب  لیثمت  ىوس  تسیل  شعاد  اھّعزوت 
اًرمن ىرت  نیح  ةلازغلاف   . اًسأي هریصمل  ملستسا  اّمبرو 
اّھنكل  . ةعرس نم  عیطتست  ام  ىصقأب  برھت  اًدسأ  وأ 
ملأب رعشتو  مجاھملا  اّھودع  نثارب  نیب  عقت  نیح 
ذفنتو اھرھظو  اھیبنجو  اھیلفك  يف  ةزورغملا  بلاخملا 

نم اًديزم  ّنأ  فرعت  ةمعانلا  اھتبقر  يف  ّةداحلا  ُباینألا 
. حارجلاو ملألا  نم  اًديزم  ينعي  ةمواقملا 

. ءودھ ّلكب  اھتوم  رظتنتو  اًریخأ  ةلازغلا  ملستست 
ابأ ىأرف   ، امھبادھأ قرعلا  قصلأ  نیّتللا  هینیع  ناراب  حتف 
هجولا ّىطغم  قالمع  لجرل  روطاسلا  يطعي  قراط 

ّلك  . دوسأ ًالدنصو  اًریصق  ًالاورسو  دوسأ  اًبوث  سبلي 
مـا نو  ـ للا دو  ـ سأ نا  كـ قال  ـ معلا ك  ــ لذ ي  ــ ف ءيش 
نیني عـ نارھ  ـ ظت ـه  جولا ءا  ـ طغ فـي  ني  ـ تحتف اد  عـ

ـع مل  . ةنیكت ـ سملا ـة  بقرلا نا  ـ بقارت نیتي  ـ شحو
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عجارت ـا  میف ـه  ّبلقي ـو  هو قال  ـ معلا روطا فـي يـد  ـ سلا
. ءارولا ىلإ  قراط  وبأ 

. ملیف يف  ّهنأك  يرجي  ام  دھاشي  ًائداھ  ناراب  يقب 
لضفملا هبرطم  ةینغأ  تاظحللا  كلت  يف  هلاب  ىلع  رطخ 

: اھبحي يتلا  ناجوتَْیب 
يّننإ اًعيرس  يلاعت  يحور  اي  اًعيرس  يلاعت  يتبیبح 

. ةعرسب يلاعتف  حيرج  يّننإ  رضتحأ 
ة ــ ينغألا ك  ــ لت تحب  ــ صأ ه.  ــ لایخ هفع  ــ سأ
ه. ــ تجلاعو ه  ــ تملآ ه.  ــ حرج ى  ــ لع ٍةَّي  ــ ك ة  ــ باثمب
نا ــ ك  . رّان ــ لا ى  ــ لع ىو  ــ شُي ه  ــ بلقب رع  ــ ش
، نسو سـ ـه  تبیبح ّركذ  تـ  . بوذ ــ يو قر  ــ تحي
، ينابوك َروص   ، اھعم اھاّضق  يتلا  ةلیمجلا  تا  ـ ظّحللا

اھتليدجو ْنَشْوَر  ةّللدملا  هتخأ   ، هیبأو هّمأ  َهجو   ، ةلئاعلا
سلاج رفاسم  لثم  رّوصلا  كلت  رضحتسا   ، ّةیبھذلا

اًروص جراخلا  يف  ىري  عرسم  راطق  يف  ةذفانلا  بناجب 
ُران هترصاح   . ّىتش راكفأ  ججل  يف  قرغ   . ىلاوتت

. هحور يف  ءودھلا  َلوقح  تقرحأو  تايركذلا 
داوسلاب ببلجملا  قالمعلا  ىلإ  سنأ  وبأ  يضاقلا  هّجوت 

: نيدشتحملا ىلع  ىنثأ  نأ  دعب  هل  لاقو 
مسب  . هنآرق ةعيرشو  هللا  مكح  ذیفنت  تقو  ناح  نآلاو  - 

. ربكأ هللاو  هللا 
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هسأر ضفخو  فلخلا  نم  ناراب  ةیصانب  قالمعلا  كسمأ 
ىصحلا هُھجو  سمالو  ضرألا  ىوتسمب  راص  ّىتح 

. ةروجسملا
يّننإ اًعيرس  يلاعت  يحور  اي  اًعيرس  يلاعت  يتبیبح 

. ةعرسب يلاعتف  حيرج  يّننإ  رضتحأ 
ّراحلا بارتلا  لخدف   ، ةینغألا كلت  تاملكب  ناراب  متمت 

. ناراب مف  يف  بارتلاب  ةینغألا  تجزتما   . همف ىلإ 
ّدالجلا ّدش   . نیتحوتفم هینیع  ىقبأ   . هسافنأ تقحالت 

. ءاسرخ ءاقرز  ءامس  ىأرف  ىلعأ  ىلإ  ّةرملا  هذھ  هتیصان 
. ةیئاھنال ةدیحو  ءامس 

نم ةریبكت  ىوس  هقرخي  مل  نوكلا  ىلع  نار  ٌلیقث  ٌتمص 
: ّدالجلا

. ربكأ  -هللا 

. روطاسلا ىوھ 
ماقم لثم  رمحأ  ٌمد  عوطقملا  ناراب  ديرو  نم  ّقفدت 

. نيزح
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ءابرھك دومع  تايركذ 
نع اًديور  اًديور  دعتبأ   . هناكم ىلإ  تیساكلا  ُدیعأ 

ءيلملا عراشلا   . وسيإ ةلاخلا  تیب  نم  جرخأ   . ةلّجسملا
يف تايركذلل  نكل   ، اًضيأ نوكّسلاب  ّجعي  ضاقنألاب 
يّعرلا نم  دوعت  ذإ   ، فارخلا ءاغث  نم  رثكأ  جیجض  يسأر 

. ءاسم
ّزفت ــ سي ا  ــ مك ضا  ــ قنألا اھتّزفت  ــ سا تا  ــ يركذ
اًدو ــ ع جلو  ــ ي ني  ــ ح َریبابد  ــ لا ٌسكا  ــ شم ٌل  ــ فط
ها ًانو تـ ـ نجم هب  ـ شت تا  ـ يركذ ـا،  هّشع اًقر فـي  ـ تحم
ّدال ــ جلا ُلا  ـ يخلا اھر  ـ ضحأ را  ـ فقلاو يفا  ـ يفلا فـي 

ـة. يناث برھ  تـ نأ  ةي  ـ شخ ةدَّف  ـ صم يما  ـ مأ اھَّد  ــ مو
ناي ـ ّسنلا تا  ـ قبطب ةرو  ـ مغم ـا  ّهنأ ـت  ننظ ٌتا  ـ يركذ
ضا ـ قنألا هذ  هـ ـل  ثم تاون  ـ سو تاون  ـ سل ـة  مكارتملا
لقث نم  ّررحتتل  نآلا  قباستت  يما  ـ مأ ـة  موكرملا

. نینسلا
. ضرألا ىلع  اًدّدمم  ءابرھك  دومع  حملأ 

يئابرھك حابصم  اًقباس  هسأر  يف  ناك  ليوط  دومع 
كلذ رون  ىلع   . ضرألا ىلع  ةبحاشلا  هراونأ  يقلي 
تاعاس ادْیَس  ةراح  دالوأ  نحن  انیّضق  يلاعلا  حابصملا 
تحت فقن  ءاتشلا  يف   . ةنّسلا رادم  ىلع  ًالاوط 

: ىلعألا ىلإ  رظننو  حابصملا 
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. جلثلا ّهنإ  - 

. رطملا ذاذر  اذھ   -ال، 

. جلث وھ  لب  - 

. ذاذر ٌرطم  ّهنإ  حلاص  خیشلا  يّدج  حيرضب  مسقأ  - 

. جلث ّهنإ  يونزخلا  دمحأ  خیشلا  سأرب  مسقأ  - 

. رطم ّهنإ  نآرقلا  نم  اًءزج  نیثالثب  مسقأ  - 

. جلث ّهنإ  نآرقلا  نم  خسن  ةعبسب  مسقأ  - 

. رطم - 

. جلث - 

نیلصملا ناریجلا  دحأ  جرخي  رخآلا  اندحأ  عنقي  نأ  لبقو 
لصفلل هلأسن   ، انھاّجتا يف  يشميو  دجسملا  نم 

: بیجیف اننیب 
جلثلا  . جلث ىلإ  ّلوحتي  دق  نكل  فیفخ  رطم   ، ذاذر اذھ  - 

. اومانتو مكتویب  ىلإ  اوبھذت  نأ  مكیلع  اذل  لوجخ 
. لطھي نل  ّهنإف  عراشلا  يف  نورھست  متمدام 

ىلع نآلا  ّيمرم   ، هلوح انعمجي  ناك  يذلا  دومعلا  كاذ 
عنصل عفني  ّهنإ   » . ماكّرلا ىوس  هلوح  عمتجي  ال  ضرألا 

ّةیئابرھكلا كالسألا  لازت  ام   . يرس يف  لوقأ   ،« ةحوجرأ
تاركبلا كلت  ىلع  ةدوجوم  دومعلا  سأرب  ةلوصوم 
ةھیبشلا تاركبلا  كلت  تناك   . نالسروبلا نم  ءاضیبلا 

324



اھیمرن  ، انل ةّببحم  اًفادھأ  ةریغص  ةوھق  نیجانفب 
، نیمداق اًرابك  حملن  نیحو   . اھمیطحت نیلواحم  ةراجحلاب 
ّطحت يتلا  ريراحشلا  يمرن  اّننإ  : » ةفھلو فوخب  خرصن 

. برھنو حيرلل  انناقیس  قلطن  ّمث   ،« كالسألا ىلع 
ةتفاخلا ءاوضألا  تحت  بعلن  ّانك  عیبرلا  تایسمأ  يف 

، نیقيرف ىلإ  مسقننف  يرازَح  اكْتولْفیِھ  اھیّمسن  ةبعل 
ىلع ریغص  ضیبأ  رجح  هدیب  قيرفو  هینیع  ضمغي  قيرف 
قيرفلا ءاضعأ  نم  بلطيو  اًدیعب  اھیمري  ةضیبلا  ةئیھ 
رجحلا نع  ثحبلا  ةلحر  أدبتو   ، مھنیعأ اوحتفي  نأ  رخآلا 

اذھ نم  ءاوس  رجحلا  مھدحأ  ىري  نیحو   . يوضیبلا
لیجست ّمتيو  يرازح  اكتولفیھ  حیصي   ، كاذ وأ  قيرفلا 

. رجحلا دھاش  يذلا  قيرفلا  حلاصل  ةطقن 
اًباعلأو َّالَم  يكْرَكو  ناتْروُبابو   ، منصو  ، بیب اًضيأ  بعلن  ّانك 
ىلع حورطملا  دومعلا  اذھ  لوح  نآلا  اھّركذتأ  ال  ىرخأ 

. ضاقنألا نیب  ّةثج  لثم  ضرألا 
. ةراحلا رامد  ىلع  دھاش   . برحلا ةراذق  ىلع  دھاش  ّهنإ 

نادیم يف  لیتق  لثم  ددمتي  تماص  دھاش  ّهنكل 
. ةكرعملا

ةظیلغلا ّةیئابرھكلا  كالسألا  نم  كلس  طقس  ّةرم  تاذ 
هتسادف اھتنبا  هظحلت  مل   . وسيإ ةلاخلا  انتراج  تیب  يف 

راتمأ ةسمخ  اھتمرو  ءابرھكلا  اھتقعص   . ةیفاحلا اھمدقب 
انل نولوقي  رابكلا  ناك   . ّىذأتت نأ  نود  كلسلا  نع  اًدیعب 

325



اھعفرت يتلا  كالسألا  هذھ  يف  نمكي  اًقعص  توملا  ّنإ 
: مھقدصن نكن  مل  اّننكل  عراوشلا  ةدمعأ 

؟ اھیلع ّطحت  يھو  ريراحشلا  تومت  اذامل ال  ّبیط  - 

؟ ريراحشلا - 

. باوج الب  اننوكرتيو  نیشھدنم  رابكلا  انیلع  ّدري 
نم لماع  يتأي  حیباصملا  دحأ  ّلطعتي  وأ  رسكني  نیحو 
ىلإ لصي  ّىتح  دومعلا  ّقلستيو  ءابرھكلا  ةكرش  لامع 
هقلست يف  مدختسي  ناك   . هرییغت دارملا  حابصملا 

ّمث هئاذحب  امھطبري  لئايألا  نورق  امّھنأك  نیتديدح 
لزنيو اًديور  اًديور  ّقلستيو  بواّنتلاب  دومعلا  يف  امھزرغي 
هتأرج نم  انتشھدو  انباجعإ  طسو  هلمع  يھني  نأ  دعب 

. هتعاربو
اّھنإ  . ةموكحلا حیباصم  تسیل  هذھ   . اًّدیج ينوعمسا  - 
نأ مكّايإ   . اذھ مكعراش  ءيضتو  متنأ  مكحیباصم 

. اھورسكت
موي ّلك  بعلن  نحن   . اًدبأ اھرسكن  نحن ال  لاخ ال.  اي  ال  - 

. نیناجم نحن  لھ  اھرسكن ! فیكف  اھرون  تحت 
ة ــ كلاح ةر  ــ تف ك،  ــ لذ د  ــ عب ايرو  ــ س ى  ــ لع ّتر  ــ م
ة ــ ليوط تاعا  ــ سل اھ  ــ يف ع  ــ طقنت ءابرھ  ــ كلا تنا  ــ ك
ـا ّهنكل ـه.  يلإ ـة  جاح اًفر ال  عراو تـ ـ شلا ةد  ـ معأ تتا  ــ بو
نأ تلواح  ةدئاب  تاموكح  دھ  ـ عل اًزمر  ـك  لذ تي مـع  ـ قب
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هتیب يف  رونلا  نم  ًالیلق  هتحنم  نأب  نطاوملا  دعست 
. هعراشو

، عراوشلا نود  تویبلا  يف  عطقنت  ءابرھكلا  تناك  ًانایحأ 
راونأ تحت  اوركاذیل  مھتویب  نم  ذیمالتلا  ضعب  جرخیف 

. ةدمعألا
ذ ــ يمالتلا ض  ــ عبل ة  ــ معن راو  ــ نألا ك  ــ لت ن  ــ كت م  ــ لو
ـض عب تنا  كـ ل  ــ ب ب،  ــ سحف نیطي  ــ شنلا
عـن ـث  حبلاو ـش  بنلا مـن  ـل  مت ال  ـي  تلا تاجاّجد  ـ لا

لاعتشا ـة  صرف ّلغت  ـ ست راھ  ـ نلا فـي  تو  ـ قلا
بوبحلا نم  ديزم  نع  ةثحاب  ىقبتل  عراوشلا  حیباصم 
باوبألا دنع  ةروثنملا  وأ  عراشلا  بارت  تحت  ةنوفدملا 
اھنانقأ ىلإ  هّجوتلا  ىلع  اھباحصأ  اھربجي  ّىتح  ىقبتو 

. رخآ موي  سمش  قورش  ّىتح  انلثم  عوجھلاو 
نيزح ّهنإ   . ضرألا ىلع  يمامأ  دّدمملا  دومعلا  ىلإ  رظنأ 

عیطتسأ . ال  زجعیف يلإ  وكشيو  ينّملكي  نأ  ديري   ، يلثم
بصتنیل ضرألا  نم  همیقأ  نأ  يننكمي  ال   . هتدعاسم
يّنثبي نأ  وھ  عیطتسي  الو  ةديدجلا  بئارخلا  ىلع  ّلطيو 

. ميدقلا هبشخ  يف  ةقونخملا  هاوكش 
هبشي مك   . هتدعاق نم  روسكم  ّمطحم  راھنم  ّهنإ 
لوقأ  . ةمئاق اھل  موقت  نل  اًضيأ  ينابوك  ينابوك !

. يسفنل
. فلخلا ىلإ  رظنأ  ال   . هنع دعتبأ   ، ملألا هرصعي  بلقب 
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. انتیب باب  ىلإ  لصأ  ّىتح  اًنيزح  تاوطخ  عضب  مّدقتأ 
ضیبألا نینوللاب  غوبصملا  ديدحلا  بابلا  مامأ  فقأ 

. دوسألاو
كلس ىلع  ّطح  رورحش  يحانج  نم  رثكأ  يبلق  قفخي 

. رجحب هانأجاف   ، ءابرھكلا
مامأ  . اًماع رشع  ةسمخ  ذنم  هقرطأ  مل  باب  مامأ  نآلا  انأ 
ءودھب هقرطأل  موي  تاذ  هیلإ  دوعأ  نأ  يملح  ناك  باب 
حتفي هارأ  ّمث  يبأ  تاوطخ  عقو  راّدلا  ءانف  نم  عمسأف 

: باتع ةربنب  ًالئاق  يھجو  يف  كحضيو  بابلا 
! يدلو اي  تقولا  اذھ  ّلك  ترّخأت  اذامل  - 
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حیتافملا

.[
16] ْكيدْغَب ىلإ  تلصو  شعاد  - 

تیبب ةشیعملا  ةفرغ  يف  هسلجم  ذخّتي  هِمَح  دكي  مل 
ةمزحب اًیقلم  عقتمم  هجوب  كلت  هترابع  لاق  ّىتح  هيدلاو 

. هيدي نیب  حیتافملا  نم  ةریبك 
بلقي راصو  ةداسولا  تحت  نم  مكحّتلا  زاھج  هدلاو  جرخأ 
هنبا ةرابعب  اًریثك  ّمتھي  نأ  نودو   ، ّةینويزفلتلا تاونقلا  نیب 

: لاق هِمَح 
. ةدیعب اّھنإ  ؟  كيدغب نيوو  نحن  نيو  - 

عضولا ؟  ّةرملا هذھ  فلتخم  عضولا  ّنأ  يبأ  اي  فرعتأ  - 
. ریطخ

. نوریثك نولتاقم  اندنع  ؟  ينب اي  اذامل  - 

ةحلسأ نود  نیلتاقملل  عفن  ال  دصقأ   . مھنم ىودج  ال  - 
. ةلیقث

قارتسا ىسنت  نأ  نود  اھيدیفح  بعالت  ِْهناخ  تناك 
هشْیَع ترداغ  امنیب   ، اھدلوو اھجوز  ثيدح  ىلإ  عمّسلا 

. خبطملا يف  ياشلا  ّدعتل  ةفرغلا 
: فوخب هدلو  ملسم  جاحلا  لأس 

؟ لمعلاو ّبیط  - 
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ةجھلب تلاقو   ، ثيدحلا يف  اھسفن  ِْهناخ  تمحقأ 
: هسفن نم  قثاولا 

راص  . ينابوك ىلإ  لوخدلا  ىلع  ّةرصم  تابوركیملا  هذھ  - 
نم نوديري  اذام  يردن  الو  نولواحي  تاونس  ثالث  مھل 

. ينابوك نولخدیس  ّةرملا  هذھ   . نورتس ةدلبلا ! هذھ 
. اھولخدي مل  نإ  يدي  عطقأ 

: لاقو اھجوز  كحض 
كتاحيرصت ذخأ  ْوادوُرو  يھانور  يتانق  ىلع  بجي  - 

نيدعت اًمئاد   . ّةیسایسلا ةّللحملا  اھّتيأ  اھلیجستو 
. اّھلحم يف  لازت  ام  اّھنكل  كدي  عطقب 

. يل لوقي  يبلق  نكل   . اًئیش فرعأ  انأ ال  - 

ىنفیس  . نوریثك نولتاقم  اندنع  نحن   . يفاخت ال  - 
. ينابوك ىلإ  اولصي  نأ  لبق  شعاودلا 

الب ّهنإو  ؟  ةحلسأ ىلإ  ةجاحب  مّھنإ  نآلا  هِمَح  لقي  ملأ  - 
! نیلتاقملل ةمیق  ةحلسأ ال 

ّهنإ ال لاق  نمو  ؟  نولتاقملا عفني  فیك ال  ؟  ءارھلا اذھ  ام  - 
؟ ةحلسأ دجوت 

. اًئیش لقأ  مل  ينوربتعا   . ّبیط - 

ّمث تّملس   . اًضيأ ْنَشْوَر  تلصو  شاقنلا  مادتحا  عم 
يركسعلا اھسابل  يدترت  لازت  ام  يھو  تسلج 

اھّمأ تلأس  ّمث  نازوزو  دنمایس  عم  ًالیلق  تبعل   . عقبملا
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«. عوجلا نم  تومأ  داكأ  ؟  مویلا انؤاشع  وھ  ام  : » ِْهناخ
؟ قافرلا مكمعطي  الأ  ؟  يتنب اي  اذامل  - 

ةروثلا  ، نطولا وھ  انفدھ  ؟  ماعطلا لجأل  بھذن  لھو  - 
يتأي زبخلا   . زبخلا ىلإ  انل  ةجاح  ال  ّةيّرحلا  عم   . ّةيّرحلاو

. اًریخأ
: ةيرخسب اھدلاو  ّدر 

. ءاشعلاب تسلج  ام  ّلوأ  تبلاطو  كتيّرح  تكرت  كلذل  - 
ّدعت اّھنإ  خبطملا  يف  هشْیَع  ىلإ  يبھذا  ؟  كلذك سیلأ 

. ءاشعلا
، ءانبأ ةعبس  نیب  نم  ملسم  جاحلا  لزنم  يف  َقبي  مل 
ِْهناخ تناك   . ْنَشْوَر ىوس   ، نیتنبو نایبص  ةسمخ 

لامعألا ّلك  زجنت  اھیتبكرو  اھیمدق  مالآ  نم  مغرلاب 
تالاح يف  ّالإ  اھتدعاسمل  هشْیَع  يتأت  الو  ّةیلزنملا 

. ةردان
: اًمئاد ّددرت  هشْیَع  تناك 

نوحصلا يلجأ  انأ ! لغتشأل  رفاستو  اھّمأ  ةجيدخ  كرتت  - 
؟ ةمداخ انأ  لھ  بایثلا ! لسغأو 

: ةغلاب ّةیبصعب  هِمَح  اھجوز  اھیلع  ّدریف 
ىلع ةربجم  تنأو   . كتامحو كتمعو   ، يّمأ هذھ  - 

. اھتمدخ
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نیحو  . ءاسم ّالإ  تیبلا  ىلإ  يتأت  نكت  ملف  ْنَشْوَر  امأ 
عفرت ًانایحأو   . ياشلا عنص  ىوس  اًئیش  لعفت  ال  يتأت 
ةدوجوم تانازخ  يف  ةفوفلم  اھعضتل  حابصلا  يف  ةرسألا 
دادعإ لثم  ىقبت  ام  ةضيرملا  اھّمأ  زجنت   . ناردجلا يف 
درولا صصأ  ةياقسو  تیبلا  سنكو  ماّعطلا  تابجو 
بایثلاو فوصلا  لسغو  راجشألاب  ءانتعالاو  ةریثكلا 
وكشت نأ  نود  كلذ  ریغو   ، لیسغلا لبح  ىلع  اھرشنو 

ةلق وكشت  تتاب  سكعلا  ىلع  لب   . هیف يھ  اّمم 
تیبلا نع  اھدالوأ  بایغ  ببسب  ّةیلزنملا  تابجاولا 

: ةرّسحتم لوقتو 
ئلتمي لیسغلا  لبح  ناك  نیح  نامزلا  كلذ  ىضم  نيأ  - 

؟ كانھ ىلإ  انھ  نم  ةروشنم  اًبایث 
ْكيدْغَب ةيرق  اوغلب  شعاد  رصانع  ّنأب  ربخلا  لصو  نیح 

، ررُصلا يف  بایثلا  ضعب  ِْهناخ  تعمج  ينابوك  يقرش 
بئاقح تألمو  ّةيدلج  ةبیقح  يف  هنمث  الغ  ام  تعضو  ّمث 
. ْنَشْوَر امھتنباو  ملسم  جاحلا  بایثو  اھبایثب  ىرخأ 

ام عمج  يف  ةرئاح  اھآر  نیح  ملسم  جاحلا  اھل  لاق 
: اھعم هذخأ  بجي 

. يفاخت . ال  ةدیعب كيدغب  ؟  ِْهناخ اي  تننج  لھ  - 

: بئاقحلا ىدحإ  ألمت  يھو  ِْهناخ  ّتدر 
ىلإ ةنس  دعب  اولصیل  فحالس  اوسیل  شعاد  رصانع  - 

. تارّایسلا نّولقتسي  مھ  دیكأتلاب   . ينابوك
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نم برھي  نأ  ءرملا  ىلع  اًراع  سیلأ   . ِْهناخ اي  برھن  نل  - 
؟ هودع

ّةیعیبط ریغ  ةكرح  ملسم  جاحلا  ظحال  يلّاتلا  مویلا  يف 
موجھ ىوس  ثيدح  سانلل  نكي  مل   . قوسلا يف 

: ةنيدملا ىلع  كیشولا  شعاد 
! ةمداق شعاد   . يخأ اي  يّدج  عوضوملا  - 

. انتانبو انبابش  مھل  ىّدصتیس  دیكأتلاب  - 

؟ ّيوق حالس  نود  نم  اولعفي  نأ  مھناكمإب  اذامو  - 

. ةعاس فصن  يف  ةيرق  نيرشع  انرسخ  ؟  تانبو بابش  - 
؟ تانبلاو بابشلا  ناك  نيأ 

اوعلخ بعشلا  ةيامح  تادحو  نم  نيریثك  نإ  لاقُي  - 
. ایكرت ىلإ  اوبرھو  مھتاقاطب  اومرو  يركسعلا  مھيز 

. اوبرھیل ةكرمشیبلاك  اوسیل  مھ   . ةعاشإ هذھ  - 

؟ نولتاقملا باذ  فیك  ناریش ! باوبأ  ىلع  تتاب  شعاد  - 

نم تائملا  ّرف   . ناكم ّلك  يف  سّانلا  ثّدحت  اذكھ 
نم اھیف  امب  مھارق  اوكرت  نأ  دعب  ينابوك  ىلإ  نّیيورقلا 
ملو ةعیظف  ثيداحأ  اوور   . اھریغو ّةیعارز  تایلآو  ناعطق 

. عقاولا نیبو  لایخلاو  ةغلابملا  نیب  نوّزیمي  سّانلا  دعي 
كلت تناك   . اًديور اًديور  برتقت  تراص  عفادملا  تاوصأ  ّنكل 

. دحأ اھبيذكت  عطتسي  مل  ّةرم  ةقیقح 
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.[
17] َةلَتْكِم يف  نواھ  فئاذق  ثالث  تطقس  - 

قوسلا نم  اًدئاع  تیبلا  لخدي  وھو  ملسم  جاحلا  لاق 
. هینیع يف  حولي  فوخلاو 
: تلأسو ِْهناخ  تشھدنا 

؟ ىنعملاو ؟  يإ - 

. برھنل يزّھجت  ّایھ  ىنعملا  - 

: هتجھل ةّدلقمو  هترابع  ةّرركم  ةرخاس  ةجھلب  ِْهناخ  ّتدر 
نم برھي  نأ  ءرملا  ىلع  اًراع  سیلأ  ؟  برھن فیكو  - 

؟ هودع
تنأو انأ   . لتاقیس نم  كانھ   . نآلا ةعاجشلل  عفن  ال  - 

. يزھجت ایھ   . نازوجع
. حزمأ . ال  ىقبأ نأ  ديرأ  انأ  - 

. ةمراص ّةداج  ةجھلب  ِْهناخ  تلاق 
تننج لھ  ررصلا ! نيزّھجت  تنك  بيرقلا  سمألا  ّىتح  - 

؟ نآلا
فراشم ىلإ  شعاد  هیف  تلصو  يذلا  مویلا  حابص 
لاجسلا كاذ  هتجوزو  ملسم  جاحلا  نیب  مدتحا  ينابوك 

اّھنأ نم  مغرلاب  اھتیب  كرت  ديرت  ِْهناخ  نكت  مل   . ریصقلا
قّدصت نأ  درت  مل   ، ةریثك بئاقحو  اًررص  تزّھج  دق  تناك 
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شعاد تاعاظف  نع  سّانلا  اھيوري  يتلا  صصقلا 
تازّاكع الب  يشملا  نع  ةزجاع  اھنوك  ىلإ  ةفاضإلاب 
اھتیب كرتت  مل  يتلا  يھ   ، اھدوروو اھتیبل  ديدشلا  اّھبحو 

. ةلیلق تاعاسل  ّالإ  هتنكس  ذم 
تناك  . ْنَشْوَر رمأ  هتجوزو  ملسم  جاحلا  مھي  ام  رثكأ  ناك 

. ةلئاعلا ةللدمو  دوقنعلا  رخآ   ، ةریغص ةاتف  دعب 
نمل  . لیحرلا نم  ّدب  ناك ال  نإ  اًضيأ  يھ  يتأت  نأ  بجي  - 

؟ انھ اھكرتن 
ةضرع انفرش  كرتن  فیك   . انعم اھذخأنس  دیكأتلاب  - 

؟ رسألل
. جاح اي  كلاف  الو  لاف هللا  - 

. تاریغصلا تانبلا  نوّدنجي  نوفاخي هللا.  ءالؤھ ال  - 

كتنبا تيأر  نیح  اًئیش  لقت  مل  ؟  كلذ نآلا  لوقت  اذاملو  - 
. ةيامحلا تادحو  ةراشو  ّهومملا  اھسابلب  ءيجتو  بھذت 
ال ةبیصعلا  عاضوألا  يف  ّىتح   . ةجاجد اي  يتكسا  - 

. اھتداق نعو  اھنع  اًبصغ  اھذخآس  َّقنلا ! نیكرتت 
. انعم ْنَشْوَر  نكت  مل  ام  كعم  بھذأ  نل  نآلا  كل  لوقأ  - 

. اھنود نمو  اھعم  بھذنس  - 

تایبرملا ؟  ءاتشلل اھتلمع  يتلا  ةنوملا  كرتأ  نملو  - 
... نوتيزلاو و للخملاو  نبجلاو 
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ةفّفجملا راضخلاو  ّةيریعشلاو  لغربلاو  سودكملاو  - 
لھو  . دوعنس  . انمھف  . ووو اسوكلاو  ناجنذابلاو  ءایمابلاك 

وأ موي  ؟  انتویب نع  نيدیعب  عیباسأ  ىقبنس  اّننأ  نيدقتعت 
باوبألا يقلغأ  مھملا   . عاضوألا أدھت  نیح  عجرنو  ناموي 

. حیتافملا يسنت  الو  اًّدیج 
ّرصت يتلا  هتأرما  عم  ًالاجس  رخآلا  وھ  هِمَح  امھنبا  لخد 
نم لضفأ  ينابوك  يف  ءاقبلا  ّنأ  هِمَح  ىأر   . لیّحرلا ىلع 
ءيش مھل  لصحي  نلو  نوملسمو  نّویندم  مّھنأو  برھلا 
نیحو  . هتجوز اھب  عنتقت  مل  يتلا  ججحلا  نم  كلذ  ریغو 

اًضيأ ال هّمأ  نأ  مھف  عاضوألا  نع  رسفتسي  هيدلاوب  لّصتا 
هترّایس داق  نأ  ّالإ  هنم  ناك  امف  لیّحرلا  يف  بغرت 

. ادْیَس ةراح  ىلإ  اًھّجوتم 
* * *

مـن اھر  ـ صانع ف  ــ حز ر.  ــ ثكأ ش  ــ عاد تبر  ــ تقا
مـن او  ـ فحز بو  ـ نجلا ـن  مو  ، بر ـ غلا فـي  سلبار  جـ
ضي ـ بأ تـل  ـن  مو ـى،  سیع ني  ـ عو نيِّر  صـ ةھ  جـ
ّةيرقف ةيرق  ىرقلا  مھ  ـ مامأ اوح  ـ ستكاو او  ـ فحز اًقر  شـ
تمت ةعاس  نیثالثو  ّتس  لالخ   . ةقئاف ةعرسبو 
اھددع غلابلا  ينابوك  ىرق  عیمج  ىلع  ةرطیسلا 

. ةيرق ةئامعبرأ  يلاوح 
عئالط لصت  نأ  لبق  ّىتح  ةنيدملا  نم  نوریثكلا  ّرف 
دعب امیف  مھنم  ددع  داع   . ّةیقرشلا ةراحلا  ىلإ  شعاد 
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دودحلا دنع  فالآلا  عمجت  نولعفي ! امب  نیعاو  ریغ 
عضو  . مونلا نم  نیمورحم  نیقھرم  نیعئاج  ىشاطع 
ماكحإب اھب  اوكسمأو  ةریغص  ررص  يف  مھلاومأ  نوریثك 
قرسُت نأ  ةفاخم  مونلا  ىلع  اوردقي  مل   . عایضلا ةیشخ 

. مھبویج ىوس  ًأبخم  اھل  اودجي  مل  يتلا  دوقنلا  كلت 
اھئایحأو ينابوك  يراوح  نم  اھریغك  ادْیَس  ةراح  تبلقنا 

مّايأ لبق   . ربخلا ُسّانلا  قدصي  مل   . بقع ىلع  اًسأر 
رقتساو ةنيدملا  ىلع  ىرقلا  نم  نیحزّانلا  جاومأ  تقفدت 

. رخآ مسقب  سرادملا  تّصغ  امنیب  مھئابرقأ  دنع  مسق 
مھتراجت راھدزاب  سفنلا  اّونمو  تاراقعلا  باحصأ  حرف 

. لیّحرلل ةّدعلا  نودعي  اًضيأ  نآلا  اوؤدب  مّھنكل 
اوقلغأ  . سّانلا عیمج  يديأ  يف  حیتافملا  تشخشخ 
تماصلا اھديدح  ىلع  ةریخألا  تارظنلا  اوقلأ  ّمث  باوبألا 
مھباوبأ دنع  ىراكسلا  لثم  اوقب  نوریثك   . نيزحلا

. ّةرم ّلوأل  اھنوري  مّھنأك  اھیف  نوقّدحي 
. اھباوبأ حیتافملا  ُفالآ  تّعدو  بیصعلا  مویلا  كلذ  يف 

اھحیتافم نطبر  ّمث  فجترت  ديأب  َباوبألا  ُزئاجعلا  تقلغأ 
تادالقك اھنيدترا  وأ  نھنیتاسفو  نھتارتس  ىلإ  طویخب 

كلذ يف   . نھظفاحم وأ  نھرودص  وأ  نھبویج  اھنعدوأ  وأ 
ىلع ظافحلاو  باوبألا  قلغ  رمأ  لاجرلا  كرت  مویلا 
نّھنأو نھل  تویبلا  ّنأب  مھنم  اًفارتعا  ءاسنلل  حیتافملا 

. لزانملا نوؤش  ریبدتب  تالكوملا 

337



عابرأ ةثالث  تناك  ّىتح  مویلا  كلذ  لیصأ  َّلح  نإ  ام 
اھحیتافم ةلَمَح  رداغو  تقلغأ  دق  ةنيدملا  يف  باوبألا 

. دودحلا بوص 
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ةرّایسلا يف  ّباش 
جرا ــ خ اھ  ــ تلیل تتا  ــ ب ي  ــ تلا  ، ْنَشْوَر تل  ــ صو
اھ ــ يلع ءا  ــ ضیب بآ  ك  ــ يب ةرّاي  ــ سب  ، تي ــ بلا
يرك ــ سعلا اھ  ــ سابل يد  ــ ترت  ، اك ــ شود شا  ــ شر

ـا میف فوكني  ــ شالك ّةیقد  ــ نب بّك  ــ نتتو ّهو  ــ مملا
. اھرھظ فلخ  ةرسيو  ةنمي  ّةیبھذلا  اھتليدج  حجرأتت 

ءاش هللا. نإ  اًعيرس  نودوعتس   . يّمأ اي  يلعزت   -ال 

تیب يف  ىقبأس  انأ  ؟  بھذأس يّننإ  كل  لاق  نمو  - 
. كدلاو عم  نیبھذتس  تنأو   . ىقبیس اًضيأ  وھ   . ْهِمح

نأ انیلع  كلذل  عقتس ! ةمیظع  اًبرح  ّنإ  نولوقي  قاّفرلا  - 
. ةنيدملا نع  عفادنل  ىقبن 

؟ دعب رسخنس  اذام   . مّنھج نّیتسب   . عقیس ام  عقیلف  - 
رابخأ ؟ ال  ْدْنََول نيأ   . برحلا هذھ  ببسب  انلمش  ّقرفت  دقل 
نيأ  . هرابخأ تعطقناو  ّةقرلا  ىلإ  بھذ  ؟  ناراب نيأ   . هنع
ةّدعلا ّدعت  لوبنطسإ  يف  يھ  ؟  ةجيدخ نيأ  ؟  نیتم

يل ةقاط  الو  ةضيرم  زوجع  انأ   . ابوروأ ىلإ  ةرجھلل 
بجي  . بورحلا ىلع  ةریغص  تنأو   . دودحلا ربع  ةرجھلاب 

. كدلاو عم  يبھذت  نأ 
اّھنأكو حرف  ةربنب  تلاقو  اھّمأ  هجو  يف  ْنَشْوَر  تمستبا 

: اھاوكش عمست  مل 
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ةرّایسلا يف  باش  ةّمث   . نآلا يباھذ  عوضوم  يكرتا  - 
. يبأ ىريو  كاري  نأ  يرورضلا  نم   . كاري نأ  ديري 

هتباصأ ّشق  لثم  لعتشا   . ّةيوق ةضبن  ِْهناخ  بلق  ضبن 
ةفرغ فرغلا  ّشتفي  ملسم  جاحلا  اھجوز  ناك   . ران ةرارش 
نع ِْهناخ  لأست  مل   . هفلخ اھقلغيو  جرخي  ّمث   ، ةفرغ
اھبذج ایفخ  ءادن  ّنكل   ، اھرظتني يذلا  باشلا  ّةيوھ 

، اھزّاكع ىلع  تأّكتاو  لقاثتب  تضھنف   ، ةرّایسلا بوص 
. ةرّایسلا ىلإ  تلصو  ّىتح  جراخلا  ىلإ  ءطبب  تشمو 

: ملأ ّلكب  تخرص   ، اھلخاد يف  تقّدح  نیحو 
. نیییییتم - 

اھینیع قّدصت  مل   . نیتم لتاقملا  اھنبا  باشلا  كاذ  ناك 
تلّوحت  . اھقناعي ءاجو  ةرّایسلا  نم  نیتم  لزن  نیح  ّالإ 

، هّمضت  ، هّمشت تراص   ، تالبقلاب هترطمأ  ةمیغ  ىلإ  ِْهناخ 
فكفكت تناك  يتلا  ْنَشْوَر  اھتنبا  ىلإ  تتفتلا  ّمث   . هّلبقت

اھنبا ىلإ  ىرخأ  ّةرم  دوعتل  اًضيأ  اھتنضتحاو  اھعومد 
. رثكأ تالبقب  هرطمتو  نیتم 

مامأ ةبلج  نم  هعمس  ام  عقو  ىلع  ملسم  جاحلا  جرخ 
هتجّارد فقوأ   . هّلبقتو اًباش  نضتحت  هتجوز  ىأر   . راّدلا باب 

: ْنَشْوَر لأسو  بابلا  بناجب  ّةيرانلا 
؟ يتنب اي  باشلا  اذھ  نم  - 

: نیتم هنبا  ملسم  جاحلا  فرع  ْنَشْوَر  بیجت  نأ  لبقو 
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. نیییییتم - 

. هّلبقيو هنبا  نضحي  بھذو  اًضيأ  ملسم  جاحلا  خرص 
ءاكبلا  » . نیتم لتاقملا  بجعي  مل  اًبيرغ  اًدھشم  ناك 
ةلئاعلاو ّمألاو  بألاب  طابترالاو   . نیلتاقملاب قیلي  ٌفعض ال 
اھعمس يتلا  ةرابعلا  هذھ  تَّنر  ةروثلا .» ّطخ  نع  داعتبا 
ةفسلف سورد  يّقلتو  بيردتلا  ءانثأ  تّارملا  تائم 

. هینذأ يف  سوقان  لثم  بزحلا 
ةثالثلا سلج  روخلاو » فعضلا   » نم ةجوملا  كلت  دعب 

نأ دعب  نیتم  لاق   . نایكبي نادلاولا  يقبو  رادجلا  ّلظ  يف 
: نزحلا حمالم  هھجو  نع  تلاز 

موي مویلا   . ءاكبلا تقو  نآلا  سیل  يّمأ ! اي   ، يبأ اي  - 
. ةوخّنلاو فرشلا 

. يدلو اي  اًضيأ  ّدرشتلاو  حوزنلا  موي  مویلا  - 

. هعمد اًفكفكم   ، اًدّھنتم هدلاو  ّدر 
. لاطبألا يقافر  دحأ  ىلع  كّفرعأ  يبأ  اي  لاعت  - 

يف باش   . قئاسلا ىلإ  ریشي  وھو  نیتم  لاق 
ةینغأ ىلإ  عمتسي  وھو  دوقملا  كسمي  تاینيرشعلا 

. ّةیسامح
. يراي قیفر  اي  لزنا  - 

هّجتاو  ، بآ كیبلا  نم  لزنو   ، ةینغألا توص  قئاسلا  ضفخ 
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. مھیلإ
. دوُرْناوِج نم  ّهنإ   . يبأ اي  يراي  قیفرلا  وھ  اذھ  - 

. ّةیقرشلا ناتسدرك 
. ًالھسو ًالھأ   . ينب اي  ًالھأ  - 

. يدورناوجلا باشلا  حفاصي  وھو  ملسم  جاحلا  ّدر 

* * *

ةبّاوب هاّجتا  يف  نوحزني  ةراحلا  لھأ  ناك  ءانثألا  كلت  يف 
تارّایسلاو ّةيرانلا  تاجّاردلا  ىلع  ّةيدودحلا  رانیب  دشرم 

ةراحو ْنابَرَع  ایناكو  َةلَتْكِم  ناكس  مھیلإ  ّمضنا   . اًیشمو
بوص نیھجّتم  روُنَتْشِم  حفس  ىلع  ةئكّتملا  نایفوص 
لبق لصح  يذلا  بیجعلا  ءاّقللاب  دحأ  فرعي  مل   . برغلا

. رجاھملا ملسم  جاحلا  راد  باب  دنع  لیلق 
. رشحلا ّهنإ  يھلإ  اي  - 

ةّدع ّةیبصعب  ّهزھو  ءامسلا  ىلإ  هزّاكعب  زوجع  راشأ 
رسك ديري  ّهنأك  ّةداح  تارظن  اھیلع  اًیقلم  ةیلاتتم  تّارم 
ةلفاق فلخ  اًتماص  ىشم  ّمث   ، ءاقرزلا ّةبقلا  كلت  تمص 

. نیحزّانلا
* * *

توصل ملسم  جاحلا  تیب  مامأ  نیفقاولا  عیمج  هبتنا 
. ةراحلا ىلإ  لصو  نیح  هِمَح  ةرّایس  كّرحم 
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: لاق ّملسي  نأ  نودو  اًعيرس  لزن 
نحن  . يبأ اي  لحرأ  نل  اًضيأ  انأ   . يتیب ىلإ  يّمأ  ذخآس  - 

. ىقبنس
: يلوفط حرفب  هوبأ  ّدر 

. نیتم اذھ  ؟  كاخأ فرعت  مل  ّكنأك  - 

! نیتم - 

. اقناعتو ناوخألا  برتقا 
ةروص يھ  هقیقش  نھذ  يف  نیتمل  ةروص  رخآ  تناك 

. توناحلا يف  اًسلاج  رشع  ةسماخلا  يف  ىتفلا  كلذ 
: ّةبحمب لاقو  هھجو  يف  نّعمت 

. ّریغتت مل   . تنك امك  تلزام  - 

: ْهِمح لاق  ّمث  ةھرب  اثداحت   . ىرخأ ّةرم  هقناع 
ىلع  . نیبرطضم انارت  تنأ  اھ   . بیصع موي  يف  انتیتأ  - 

. اًریثك يقتلنو  ينابوك  يف  ىقبأس  لاح  ّلك 
: ةقثب لتاقملا  هوخأ  در 

كلانھ ام  ّلك   . ءيش لصحي  مل   . اًبیصع اًموي  سیل  اذھ  - 
نودوعتس  . ىذألل اوضرعتي  ّالئل  نودعتبیس  نییندملا  نأ 

. رثكألا ىلع  عوبسأ   . قثاو انأ  اًبيرق 
هدلاو ىلإ  مالكلاب  هّجوت   . هیخأ ىلع  هِمَح  دري  مل 

: لاقو دیعسلا  تماصلا 
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عم كذخآس   . ریثك تقو  انمامأ  قبي  مل  يبأ  اي  ایھ  - 
. دوعأو  . دودحلا ىلإ  دالوألا 

؟ تنأو - 

ىلإ يّمأ  ذخآس   . بھذأ نل   . يبأ اي  اًقباس  تلق  دقل  - 
نوبيرقو برغلا  يف  نحن   . نمآ انتراح  يف  عضولا   . تیبلا
انناكمإبف ةنيدملا  شعاد  تلخد  ول  ّىتح   . ةبّاوبلا نم 

. قئاقد يف  دودحلا  زایتجا  وأ  ةبّاوبلا  روبع 
: ْنَشْوَر تلأس 
؟ لتاقتس لھ  - 

نوكي نأ  زوجي  ال  ّمث   . كلذل ًالھأ  تسل   . ْنَشْوَر اي  ال  - 
يف ةكرعملا  يف  دحاو  تیب  نم  نیلتاقم  ةعبرأ  كانھ 
نحن ًالصأ  ؟  اندحو انكلم  ينابوك  لھ   . تقولا سفن 

. نورجاھم
. ةھقھقب همالك  عبتأو 

: ّةيدجب لاق  ّمث  اًضيأ  نیتم  كحض 
ّلك  . قیفر اي  نّویلصأ  نّاكسو  نورجاھم  مویلا  دجوي  ال  - 

. ةنيدملا هذھ  نبا  وھ  عافدلاو  حالّسلا  لمح  ىلع  رداق 
. ةنيدملا كرت  نم  بابشلا  تعنمل  يدیب  رمألا  ناك  ولو 

بابشلا ّلك  ىلع  بجي  ناك   . انھ أطخأ  بزحلا  نأ  دقتعأ 
ناك  . داھجلا نوملسملا  نلعي  امك  اًمامت  حالسلا  لمح 
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. بابشلا هجو  يف  دودحلا  قالغإ  بزحلا  ىلع 
: ْنَشْوَر ّتدر 

ال  . يدوج قیفر  اي  ةكرعملا  نم  بابشلا  ّلك  برھي  مل  - 
. ةلكشملا انھ   . ِفاك حالس  دجوي 

حاصف ةوخإلا  ثيدح  نواھ  ةفيذق  راجفنا  توص  عطق 
: ْهِمح

ىلإ اورظنُا   . ةعيرشلا دجسم  دنع  تطقس  دقل  - 
. ناخدلا

هّمأ دیب  هِمَح  كسمأ   . راظتنالل لاجم  ةّمث  دعي  مل 
يف اھبئاقحو  اھررص  ىمر  ّمث   ، هترّایس ىلإ  اھذخأو 

: هیبأل لاقو  ةرّایسلا  قودنص 
نأ لبق  ةباوبلا  ىلإ  كذخآس   . اًعيرس يبأ  اي  بكرا  - 

. كارتألا اھقلغي 
؟ ّةيرانلا ةجاردلاو  - 

؟ يبأ اي  ةجارد  يأ  - 

. اھامایلا يتجّارد  - 

ذقننل  . لزنملا لخاد  ىلإ  اھذخ   . ءيش اھبیصي  نل  - 
. مھأ اذھ  انحاورأ 

. بیط - 

ىلإ هتجارد  لِخدُي  وھو  اًمامت  ٍضار  ریغ  جاحلا  اھلاق 
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. لزنملا
. ىرخأ ةفيذق  ُّيود  عِمُس 

ابھذي نأ  ادارأو  امھيدلاو  نیتمو  ْنَشْوَر  نالتاقملا  ّعدو 
كرت ِْهناخ  أشت  مل   . يدورناوجلا قئاسلا  ىلإ  ةعرسب 
هّلبقت تراصو  ةرّایسلا  ةذفان  نم  هسأرب  تكسمأ   . نیتم

. يكبتو
هنيرتو ةنيدملا  يف  نیقبتس  تنأف  هیعد   . دلولا يعد  - 

. موي ّلك 
ْنَشْوَر هتنبا  عم  هبلق  ناك   . ریبك ىسأب  جاحلا  لاق 

ملف اھتلئاعل  اھوكرتي  نأ  بزحلا  قافر  عم  لواح   . ةریغّصلا
ةریغص اّھنإ  ةديدع  تّارم  مھل  لاق   . َّدصلا ّالإ  مھنم  قلي 
مدخت نأ  بجيو  دوقنعلا  رخآ  اّھنإو  حالسلا  لمح  ىلع 
توصو ّثك  براش  وذ  قیفر  هیلع  ّدر   . ةضيرملا اھّمأ 

: اًرارم جاحلا  هعمس  مالكب  نشخ 
ةرشع ةعبارلا  رمع  يف  تانبلا  نوّجوزت  نیح  يّجح  اي  - 
فرشب لاتقلاو  حالّسلا  لمحل  طقف   ، تاریغص نسل  نھف 

يھ لھ  ّمث   . اًّدیج اھنوبسحتو  نھرامعأب  نورعشت 
نطولا يھ  ّةیقیقحلا  مألا  ؟  ةضيرم مأ  اھل  يتلا  ةدیحولا 

. يجح اي 
اذھ يف  اًضيأ  هتنبا  ملسم  جاحلا  شقان  ةديدع  تّارم 
ىلع اھمزع  نع  اھینثي  نأ  اًدھاج  لواح   ، عوضوملا
امھنیب تراد  ام  اًریثكو   ، اھیف ریثأتلا  يف  حلفي  ملف  لاتقلا 
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: ةیماح تاشاقن 
نكل نطولاب  نوّقلعتم  اّنلك   . ةریغص تلزام  يتنب  اي  - 

. هبابرأ لاتقلل 
اّنلكو رطخ  يف  نطولا   . يبأ اي  لاتقلا  بابرأ  اّنلك  - 

ال عیطقلا  نم  بئذلا  برتقي  نیح   . هنع عافدلل  نّووعدم 
. ةيرقلا ءانبأ  ّلك  لب  لوؤسملا  وھ  هدحو  يعّارلا  نوكي 
نيأ ؟  تاملكلا هذھب  نیتأت  نيأ  نم  فرعأ  ول  طقف  هآ  - 

؟ ةفسلفلا هذھ  تّملعت 
تاعامتجالا لالخ  نم  هّملعتت  ام  ّددرت  ْنَشْوَر  تناك 

اھدلاو ناكو   . تیبلا يف  هّرركتو  ّةیبزحلا  تابيردتلاو 
موي يفو   . اًضيأ اھیلع  فوخلا  ریثك  ناك  ّهنكل   ، اھب اًروخف 
نود عوضوملا  اذھ  ىلإ  ةریثك  تّارم  حملأ  ریبكلا  حوزنلا 
ّدجلا نیب  نیتم  لتاقملا  اھیخألو  اھل  لاق  ّىتح  ىودج 

: حزملاو
فصنو يل  فصن   . بزحلا عم  مكمساقتأ  اولاعت  ّبیط  - 

. بزحلا بیصن  نم  نیتم  نكیلو  يل  يتنب  اوكرتا   . بزحلل
: باجأو نیتم  كحض 

ىلع َّنمت  نأ  ديرتأ   . يبأ اي  اًفلس  بزحلا  كلم  انأ  - 
؟ ًالصأ هكلمي  ام  هیلإ  دیعتو  بزحلا 

روخص ّنأب  رعش   . هحور يف  قيرحب  ملسم  جاحلا  رعش 
ىلع طقاستت  ْجِْنلَح  لبجو  روُنَتْشِم  ةبضھ  يف  تلزابلا 
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: ضیفخ توصو  ةنيزح  ةربنب  لاقف   . هبلق
فرعأ  . ةطلجلا يل  نوّببستس  ةياھنلا  يف  مّكنأ  فرعأ  - 

. عاجوألا هذھ  ّلك  لّمحتي  بلقلا ال  اذھ   . اًمامت كلذ 
* * *

ّىتح ةرّایسلا  كّرحم  لیغشت  حاتفم  هِمَح  رادأ  نإ  ام 
: هّمأ تحاص 

. خخخخآ - 

؟ يّمأ اي  ریخ  - 

. ْهِمح لأس 
. اًئیش تیسن  - 

. اھتیب باب  ىلإ  نزحو  ءاجرب  رظنت  يھو  تلاق 
: اًمربتم اھجوز  در 

. نایسنلا ةمئاد  نّیلظتس   . هذھ كتعیبط  نیكرتت  تنأ ال  - 

اھزّاكع ىلع  ةئكتم  ةرّایسلا  نم  تلزن   . همالكل هبأت  مل 
لجع ىلع  تقس   . راّدلا تلخد  ّىتح  ءودھب  تشمو 
قيربإ تبكس  ّمث   ، ناكم ّلك  يف  ةفوفصملا  درولا  صصأ 
ةياقسلا نم  تھتنا  نیحو  نومیللا  ةریجش  ىلع  ءام 

يود نم  هعمست  امل  ةھبآ  ریغ  اھمون  ةفرغ  تلخد 
. هتحتف  . قیتع قودنص  ىلإ  تھّجتا   . اًدیعب فئاذقلا 
ّمث  . اھطبإ تحت  اھتعضوو  ةریغص  ّةرص  هنم  تجرخأ 
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. تداعو ناك  امك  قودنصلا  تقلغأ 
هِمَح برغت  ــ سا ا  ــ ملثم ني  ــ تمو ْنَشْوَر  تبرغت  ــ سا

ي ــ تلا ّةر  ــ صلا ى  ــ لإ اور  ــ ظن  . ِْهنا ــ خ ّفر  ــ صت ن  ــ م
ّةر ــ صلا فر  ــ ع مل  ــ سم جا  ــ حلا هد  ــ حو  . اھ ــ ّطبأتت
لثم تايركذلا  تزفا  ــ قت ي.  ــ لاوخلا ه  ــ مّايأ ركذ  ــ تف

، هسرع ةلفح  ّركذت  هلایخ : ّةيرب  يف  نالزغ  عیطق 
قناعي نأ  ىھتشا   . ِْهناخ بابش   ، ةمیمحلا تاظّحللا 
هتجوز بطاخ   . لعفي مل  ّهنكل   . ةثالثلا هدالوأ  مامأ  هتجوز 

: ةضایفلا هرعاشم  اًیفخم  غلاب  نانحب 
. تقولا رّخأت   . دمحم ّمأ  اي  بھذنلف  - 

. جاح اي  بھذنلف  - 

فئاذقلا تاوصأ  ترمتسا  امیف  حفاط  ىسأب  ِْهناخ  ّتدر 
. دیعب نم  عمسُت 

اذاملو مھّمأ  هترضحأ  يذلا  ام  ةثالثلا  دالوألا  مھفي  مل 
جاحلا ناك  ام  اًردان  ةأجف ! نیفیطلو  نیقیقر  امھادلاو  راص 

ةّمث نكي  مل  نكل  دمحم .» مأ   » بـ مھّمأ  يداني  ملسم 
لك دارأ   . كانھو انھ  رجفنت  فئاذقلاو  ةلئسألل  لاجم 

. هاغتبم ىلإ  ةعرسب  لصي  نأ  مھنم  دحاو 
يذلا رابغلا  جزتما   ، برغلا هاّجتاب  هِمَح  ةرّایس  تقلطنا 
يتلا ةرّایسلا  تالجع  هتراثأ  يذلا  رابغلاب  اھتالجع  هتراثأ 
ةرّایسلا ةآرم  نم  ِْهناخ  ترظن   . ْنَشْوَرو نیتم  اّھلقتسا 
اھسأر تجرخأ  ّمث   ، اھادلو اّھلقتسا  يتلا  ةرّایسلا  ىلإ 
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. ًانایع امھارتل  فلخلا  ىلإ  تتفتلاو  هذفانلا  نم 
ُّلقت يھو  ةنيدملا  برغ  ىلإ  هِمَح  ةرّایس  تھّجوت 
يتلا ىرخألا  ةرّایسلا  تھّجوت  امنیب   ، نيزوجع نیجوز 
قرشلا بوص  امھيدلوب  يدورناوجلا  لتاقملا  اھدوقي 

. تاھبجلا رطخأ  ثیح 
. رابغلا ءارو  امھلزنم  باغ 

. ةراحلا تباغ 
. ُبایغلا َرَضَح 

* * *

ّر ــ مي ي  ــ تلا عراو  ــ شلا ي  ــ مل ف ــ سم جا  ــ حلا نّع  ــ مت
ـد فـي حأ ـة. ال  لفقم باو  ـ بألاو ـة  يلاخ ا  ــ ّهلك  . اھ ــ نم
. نوئي ـ جيو نوحور  يـ نوّحل  ـ سملا مھد  ـ حو  . قو ـ سلا
. هدبك نم  ذفني  ىّمحم  دوف  ـ سب رع  ـه. شـ بلق ّقزم  تـ
باب ضبقمب  كسمأ   . نونج ةبون  هبشي  ام  هتباصأ  ةأجف 

: خرصو لخادلا  نم  ةرّایسلا 
. ةرّایسلا نم  زفقأو  بابلا  حتفأس  هللاو  - 

؟ ریخ ؟  يبأ اي  اذامل  - 

ِْهناخ يتأت  نأ  بجي   . ينابوك تغرف  دقل  ؟  سّانلا نيأ  - 
. يتأت نأ  بجي   . يعم

نیب نم  تلفي  دوقملا  داك  لعفي ! اذام  هِمَح  فرعي  مل 
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. ةباوبلا ىلإ  هّمأ  عم  هلصویس  ّهنأ  هدلاول  فلح   . هيدي
. اًضيأ دالوألاو  - 

؟ يبأ اي  مھنم  ديرت  اذامو  - 

امو راجنس  ركذت   . اوحزن مّھلك  سّانلا  ّنأ  ودبي  ينب  اي  - 
دقف ةكرمشیبلا  فالآ  دوجو  نم  مغرلاب   . اھیف ىرج 

نم هللا. بضغ  شعاد  ّنإ   . تطقس
. يبأ اي  رخآ  ءيش  ينابوكو  ءيش  راجنس  - 

تبھذ  . ينعطت ملو  سنوت  ىلإ  تبھذ   . همح اي  ينبا  اي  - 
اذھ عد   . كانھ نم  اًمدان  تدعو  ينعطت  ملو  بلح  ىلإ 
الو ذفن   . اًضيأ دالوألا  تأیل  كل  تلق   . صالخ  . قمحلا

. ةملكب ضرتعت 
... يبأ اي  - 

! ىمعلا  . دلو اي  تكسا  - 

ام ناك   . ةجردلا كلت  ىلإ  اًجّنشتم  هدلاو  هِمَح  دھعي  مل 
دھاش  . ّةیبصعلا نم  نونجلا  ىلإ  برقأ  هدلاو  نم  هآر 
هینیع دھاش   . خرصي وھو  هدلاو  مف  نم  رياطتملا  ذاذرلا 
لاقو هبلق  ىلإ  فوخلا  ّبرست   . نیتظحاجلا نيوارمحلا 

: هرس يف 
هلوقي ام  ناك  امبرف  ّةرملا  هذھ  هعیطأس  يردي ! نمو  - 
ديرم وھ  سیلأ   . رومألا ضعب  هل  تفشكنا  امبر   . اًحیحص

؟ حلاص خیشلا 
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: راذتعالا ةربنب  ءيلم  ئداھ  توصب  هیبأل  لاق  مث 
انھ هلعفأس  يذلا  ام   . اّنلك بھذنس   . يبأ اي  مامت  - 

؟ اًدیحو
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ونونسلا ةدوع 
! راھب ةقیفر  اي  ينابوك  تعّسوت  مك  - 

. اًریثك تعّسوت  دقل   . يدوج قیفر  اي  حیحص  - 

عطقت نأ  نود  اھیخأ  ىلع   ، ْنَشْوَر يأ   ، راھب ةقیفرلا  ّتدر 
يذلا رابغلا  يف  تأر   . هِمح اھیخأ  ةرّایس  نع  اھتارظن 

نم تأر   . زوجعلا اھیبأو  ةضيرملا  اھّمأ  ردق  اھتالجع  هتراثأ 
تّركذت نیح  تنزح   . اھناكس ّدرشتو  ينابوك  مالآ  هلالخ 

. لوليأ نم  عساتلا  يف  يأ  اًدغ  اھدالیم  دیع  نأ 
ةسردملا يف  اھتالیمز  عم  اھدالیم  دیعب  لفتحت  تناك 

ىلع صقرتو  نھعم  ّينغت  تناك   ، ّنھايادھ لبقتستو 
. ایندلا مومھ  نع  ةلفاغ  يناغألاو  ىقیسوملا  ماغنأ 
. ریسعلا اھدالیم  دھشت  ٍبعش  ُمالآ  يھ  اھ  ؟  نآلاو

اھيدل نوكي  نأ  تّنمت   . ةدالولا كشو  ىلع  ةیساق  برح 
عم اھدالیم  دیعب  اًدغ  لافتحالل  تقولا  نم  ةحسف 

. حالسلا تاقیفر 
دقح نارین  هیف  تلعتشا   . ناكرب ىلإ  ریغصلا  اھبلق  ّلوحت 

؟ ينابوك بابشلا  كرت  فیك   . ریثك ٌبطح  هیلع  يقلأ 
اوكرت لاتقلا  مھناكمإب  ناك  نيذلا  بابشلا  نم  فالآ 
اذامل دیكأتلاب ال.  ؟  ةنوخ مّھلكأ  ؟  اذامل  . ةعرسب ةنيدملا 

ّلك تطقس  اذامل  ؟  ّةیبعش ةمواقم  نارین  رعتست  مل 
! ةيرق ةئامعبرأ  ؟  ةعرّسلاو ةلوھّسلا  كلتب  ىرقلا  كلت 
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ّمتتو مالظلا  ىوق  دیب  نیموي  يف  طقست  ةيرق  ةئامعبرأ 
ال اّم ! أطخ  كانھ  ّنأ  ّكش  ال  ؟  ةنيدملا يف  انترصاحم 

. ّكش
هتراثأ يذلا  رابغلا  يف  تثحبو  اھسفن  ْنَشْوَر  تلأس 

ّالإ دجت  ملف  ةیفاش  ةبوجأ  نع  اھیخأ  ةرّایس  تالجع 
. تّمصلا

لتاقملا اھیخأ  عم  اّھلقتست  يتلا  ةرّایسلا  تلصاو 
تحدص  . يقرشلا بونجلا  يف  َةلَتْكِم  يح  ىلإ  اھریس 

: ةقاط ىلعأب  يدازآ  ةینغأب  لیجستلا  ةلآ 
نوقفدتي تایتفلاو  نایتفلا  يشمت  ّةيّرحلا  لفاوق 
اھتضبق ْنَشْوَر  تمكحأ  فصاوعلاو  رطملاك  لویسلاك 
عراوشلا ىلإ  ترظنو  ةتماص  اھحالس  ىلع  ةریغصلا 

. ناكم ّلك  يف  ةیلاخلا 
. ةري ـ ثك تالّمأ  قر فـي تـ ـد غـ قف ني  ـ تم ـا  هوخأ ا  ــ مأ
تر ـ بك ـد  قل ـح.  مالملا ـة  بيرغ عراو  ـ شلا لـه  تد  بـ
اًد ـ يعب اًھّاض  قـ تاون  سـ ـع  ست لال  خـ ينا  ـ بوك

تّریغت  . ةديدع قباو  ـ طب ٍنا  ـ بم اھ  ـ يف ـت  عفترا  . اھ ـ نع
اھتّمق ّىتح  ةبضھلا  حفس  نم  تفحز  ذإ  روُنَتْشِم  ةبضھ 

امك ةبضھلا  تیقب  كلذ  عمو   . ّةیئاوشعلا تویبلا  تائم 
دنع ّةیقلتسملا  ينابوك  ىلإ  ونرت  ةنيزح   ، ًالبق تناك 

. تمصب اھیمدق 
ليدْنَقو ْكْروكاخو  نیناتْفَحو  يدوجلا  لابج  نیتم  ّركذت 
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حالّسلا قافر  ّركذت   . ةریخألا ةرتفلا  يف  اھیف  شاع  يتلا 
دوعأ وأ  دھشتسأ  نأ  امإ   » مھدعي وھو  مھّعدو  نيذلا 

«. ديدج نم  ًالتاقم  مكیلإ 
اھب ّنصحتي  يتلا  قدانخلاو  مشدلا  نم  ةرّایسلا  تبرتقا 

ّةيركسع ةطقن  ةّمث  تناك   . ةنيدملا يقرش  نولتاقملا 
لصاولا قيرطلا  عطاقت  دنع   ، نابَرَع ایناك  بونج  ةنیصح 

ةيرق ىلإ  لصاولا  قيرطلا  عم  اًقرش  دوادْرِزِم  ةيرق  ىلإ 
. اًبونج ْجِْنلَح 

تقحتلاو ْنَشْوَر  تلزن   . كانھ اًریخأ  ةرّایسلا  تّفقوت 
نم اھُّلجو  ةطقنلا  كلت  يف  ةنيدملا  نع  ةعفادملا  ّةوقلاب 

ةرّایسلا ىلإ  دعص  ّمث  هتخأ  نیتم  ّعدو   . تالتاقملا
يذلا قدنخلا  ثیح  روُنَتْشِم  ةبضھ  ىلإ  هب  قلطنتل 

. هقافرو وھ  هب  ّنصحتي 
كیب نازوب  رصق  بناجب  تّمصلا  ّقشت  ةرّایسلا  تضم 
يذ لیمجلا  رصقلا  كلذ   . رفصألا رجحلاب  ينبملا 
ةایح دھشي  مل  ّهنأك  اًتماص  اًبیئك  ادب  يذلا  نیقباطلا 

. ةبخاص
ّةي ـ خر ـح  ير ـل  عفب ربون  ـ صلاو ورّس  ـ لا راج  ــ شأ ّتزت  ــ ها
راج ـ شألا ـك  لت ـت  حال ـة.  ظحللا ـك  لت فـي  ـت  بھ
ّةيرا نـ ـة  جارد تر  مـ  . ةر ـ سحو اًم  ـ لأ زتھ  تـ اّھنأ  ـ كو

، رابغ ةباحس  اھفلخ  ـة  كرات صاخ  ـ شأ ـة  ثالث اھ  ـ يلع
ّةرھفكم هوجوب  نوحزان  نّویندم  اھفلخ  سلجي  ةرّایس  ّمث 
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نم اوعاطتسا  ام  اھیف  اوشح  ءاضیب  اًسایكأ  نونضتحي 
. تّایناطبو بایثو  ةعتمأ 

رخفلا  ، حرفلاو نزحلا   ، ةفلتخم ةمراع  رعاشم  هتباتنا 
ّبحلاو دقحلاو  بضغلا   ، ةزعلاو سؤبلا   ، مدنلاو

يف اھاّضق  يتلا  هتاونس  ىرخأ  ّةرم  ّركذت   . ةداعّسلاو
. لابجلا

بيردتلاب لغشناو  ينابوك  يسن  ةيادبلا  يف 
ّةیفارغجلاو ددجلا  قافرلا  ىلإ  فرعتلاو  يركسعلا 

يلاعألا يف  اًرقص  هسفنب  رعش   . ناتسدركل ّةیسودرفلا 
. ّةيّرحلا ماسنأب  هیتئر  ألميو  ّةیحانج  درفي 

. جلثلا تحت  نم  ةرھز  لثم  اًديور  اًديور  تزرب  ينابوك  نكل 
بعالمو هتسردم   ، هتیب  ، هتراح ملحلا  يف  ىري  راص 
تحبصأ  . اًضيأ هتظقي  يف  اھّركذتي  راص  كلذ  دعب   . هتلوفط

مل  . ةدّقتملا هتركاذ  جارس  لوح  موحت  ةشارف  ينابوك 
: اًریثك رعاشملا  كلت  رمأب  ّمتھي  نأ   ، ًالتاقم هنوكل   ، أشي

نینحلا  » ،« فعضلا رعاشم  سمط  يف  لتاقملا  ّةوق  »
ةزعلاو  ، ةماركلا  ، فرشلا  » ،« ٌفعض ةلئاعلاو  تیبلا  ىلإ 
ناسنإلا نإف  ةنيدملا  يف  اّمأ   . لابجلا هذھ  يف  انھ  يھ 

رداكلا اًریثك  هّددر  ام  اذھ  ّةیلاتقلا .» هّتیصوصخ  دقفي 
. هتعومجمو نیتم  ّبردي  ناك  يذلا  يبزحلا 

حبصي نأ  عطتسي  مل   . هتنيدم نایسن  عطتسي  مل  ّهنكل 
يراي هقیفرل  موي  تاذ  لاق   . بزحلا هديري  امك  اًقح  ًالتاقم 
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: ّةیناريإلا ناتسدرك  نم  لتاقملا 
الف  . يراي قیفر  اي  ةعئارلا  ةنيدملا  كلت  تسیل  ينابوك  - 
ةمیتي ةبضھ  اھیف   . ةفیثك تاباغ  الو  رھن  الو  اھیف  رحب 

انأ كلذ  عم   . نمز ذنم  امھؤام  فج  ناعبنو  ةریغص  ةباغو 
لمجأ اّھنأ  ول  امك  اھیلإ  قاتشأ   . قیفر اي  اھیلإ  قاتشأ 

. ضرألا عاقب 
ةسمخ دعبت  ةریغص  ةيرق  نم  ردحنملا  هقیفر  هثّدح 
يراي هتيرق  عیبر  نع  هرودب  دورناوج  نع  تارتمولیك 
بلغأ لثم  هسفنل  ایكرح  اًمسا  اھمسا  ذّختا  يتلاو 

. دورناوجو رَسْناَوَرو  يغابْلوك  نع  هثّدح   ، نیلتاقملا
ّمث تاباغلاب  ةّاطغم  نايدوو  جلثلاب  ةّللكم  لابج  نع  هثدح 

: لاق
. كانھ ّةنجلا  - 

راس  ، اھتعومجم ىلإ  ْنَشْوَر  يراي  لصوأ  نأ  دعب 
ةبضھلا ةّمق  ىلإ  رعولا  ّجرعتملا  قيرطلا  ربع  ةرّایسلاب 
ّةیتلزاب ةرخص  روفلا  ىلع  دعص  كانھ   . نوّنصحتي ثیح 

خرص  . همامأ طسبنملا  لھسلا  يف  ًالامش  قّدحو  ةریبك 
: ةأجف

. يدوج قیفر  اي  دورناوج  هذھ  - 

نیب قرف  الأ  نيرخآلا  نیلتاقملاو  نیتمل  حرشي  راص 
طیحت يتلا  ةقھاشلا  لابجلاب  ّالإ  دورناوجو  ينابوك 
لثم هیعارذ  حتفي  وھو  خرص  ّمث   . تاھج ثالث  نم  هتنيدمب 
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: ناریطلا ىلع  كشوي  رئاط 
. ّرح انأ   . رخآ ناكم  ّيأ  نم  رثكأ  ّةيّرحلاب  رعشأ  انھ  انأ  - 

. ّرح
ملاعم ىلإ  هدیب  ریشي  فقوو  هبناج  ىلإ  نیتم  دعص 

: هقیفر فتك  ىلع  ىرخألا  دیلا  عضيو  ينابوك 
ةلت  » يناک ێرگ  اھنوّمسي  ةنيدملا  يقرش  ةلتلا  كلت  »

لوحتيو يرجي  قاَّفد  ءام  عوبني  كانھ  ناك  اًقباس   ،« عبنلا
يح عبنلا  نم  لامشلا  ىلإ   . لیمج ریغص  رھن  ىلإ 
اًرقمو ينابوك  نع  ةلصفنم  ةيرق  ناك  ىضم  امیف   ، َةلَتْكِم
لبق هحيرضو  هرصقب  انررم   . كیب نازوب  نازاَربلا  ریمأل 

ال  . نابَرَع ایناك  ىّمسُي  ةلتلا  يبرغ  عقاولا  يحلا   . لیلق
لئابقلا تناك  ىضم  نمز  يف  نكل  برع  اھیف  دجوي 

، عبنلا اذھ  دنع  اھیعرو  يشاوملا  ةياقسل  يتأت  ّةیبرعلا 
عبنلا فرعف  كانھ  اھمایخ  بصنت  لئابقلا  كلت  تناكو 

. ادْیَس ةراح  عقت  ْنابَرَع  ایناك  نم  برغلا  ىلإ   . مھب
ادوماع نم  تدفو  ةلئاع  ادْیَس  ةلئاعو   . ينعي يتراح 

نم بونجلا  ىلإ   . ّفوصتلا رشنل  اًماع  نیعبس  لبق 
لف ــ سأ ءا  ــ يحألا هذھو   . ةعيرشلا ةراح  عقت  انتراح 
ن ــ بر م ــ غلا ى  ــ لإ  . نایفو ــ ةرا ص ــ ىّم ح ــ سُت روُنَتْشِم 
ك ــ نيذ ىر  ــ تأ ر.  ــ فخملا ع  ــ قي ادْیَس  ةرا  ــ ح
يذ ــ لا ر  ــ فخملا ا  ــ جرب ا  ــ مھ نیقھا ! ــ شلا نیجر  ــ بلا
عقت رفخملا  نم  لامشلا  ى  ــ لإ  . نّوي ــ سنرفلا ها  ــ نب

. اھبونج عقي  قوسلاو  كرامجلا  ةراح  اًبرغ   . ىتروك ةراح 
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تبرھ دقو   . يبأ تیناوح  كانھ   . ّةيزكرملا قوسلا  دصقأ 
ّةصقلا كل  تيور   . الیرگلا فوفصب  تقحتلاو  كانھ  نم 
ّةيوناث وھ  ينابوك  برغ  ةلتلا  كلت  ىلع  ءانبلا  كاذ   . ًالبق
ىدشْرُم ایناك  ةراح  اھنم  يبرغلا  لامشلا  ىلإ   . نینبلا

لثم كانھ  هارت  امو   . ّةيدودحلا ةباوبلا  عقت  ثیح 
ملعلا اھیلع  فرفريو  ةبصتنم  ةقالمع  ّةیضف  تاناوطسأ 
ىلع  ، كانھو  . بوبحلا عماوص  ىوس  تسیل  يكرتلا 

«. ناطوب ةراح  بلح  ىلإ  ّةيدؤملا  قيرطلا 
هقیفر فتك  نع  هدي  لزنأ  هحرش  نم  نیتم  ىھتنا  نیح 

نوعمتسي امھلوح  اوّقلحت  نیلتاقملا  نم  اًددع  ّنأ  ىأرو 
نم هتعومجم  ءاضعأ  عیمج  ءاج   . اًریثك حرف   . هحرشل
ناوري سـ قیفر  ــ لا مّايأ : ل  ــ بق نینا  ــ تفح لا  ــ بج
قیفر ـ لا  ، نات ـ سدرك میلقإ  قدا بـ دي صـ ةد سـ ـ لب مـن 

مـن نا  ـ خریم قیفر  ـ لا  ، جورُس مـن  يزار  بـ ـي  تْشَد
ًالئاق حزمي  ناك  لتاقمو  ّةیقر  ـ شلا نات  ـ سدرك ـة  يمروأ

. وروي قیفرلا  يّمسف  ابوروأ  ناتسدرك  نم  انأ 
يقب  . بورغلا ىلإ  لوليأ  نم  مویلا  كلذ  سمش  تلام 
ءادوسلا ةرخصلا  كلت  ىلع  نیسلاج  نولتاقملا 

: هقافرل لاق   . مھدعسأ نیتم  ناك   . نوثّدحتي
انأ مك  اوّروصتت  نأ  مكنكمي  ال   . يّشع ىلإ  تدع  دقل  - 
عم يتدوع  وھ  ةفعاضم  يتداعس  لعجي  امو   . دیعس
شع ىلإ  تدع  ونونس  رئاط  انأ   . يّشع ىلإ  يتیقدنب 
مكعم لّجسأس  ذإ  روخف  يّننإ   . نیباعثلا هیف  تعمط 
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هذھ خيرات  يف  لاضنلا  تاحفص  نم  ةقرشم  ةحفص 
. ةدلبلا

. ةعومجملا نم  برقلاب  يوق  راجفنا  توص  عمُس 
اننوفصقي مّھنإ   . قافرلا اّھيأ  ةرخصلا  نع  اولزنا  - 

. تانواھلاب
عفدمب اومتحاو  ّةیقبلا  لزنف  نیلتاقملا  دحأ  خرص 

. مھتمشد قوف  بوصنملا  اكشودلا 
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يكبت ذإ  باوبألا 
يبلق  . قفخي يبلق   . هقرطأ نأ  يھتشأ   . بابلا مامأ  فقأ 

. بوعرم روفصع 
هءاكب عمسأ   . يكبي انتیب  باب  ديدح   . ّنئي ديدحلا 
بابلا اذھ  عاجوأب  رعشأ   . ديدحلا ةنحم  فرعأ   . نيزحلا

. وكشي ّهنإ   . تّارملا فالآ  هنم  تجرخو  هربع  تلخد  يذلا 
فقأ مل   . هديدح اھلالخ  سملأ  مل  اًماع  رشع  ةسمخ 
ةسمخ  . عراشلا ىلإ  هیف  ّقش  نم  رظنأ  مل   . همامأ

نم بابلا : فلخ  نم  دحأ  اھیف  ينلأسي  مل  اًماع  رشع 
؟ كانھ

ةفھلو نانحب  هسملأ   . رعاشملا كلت  عم  همامأ  فقأ  نآلا 
هقمرأ  . هیساوأ  . دوسألا رجحلا  ىلإ  لصو  جاح  لثم 
: ياوس هعمسي  توصب ال  هبطاخأ   . نیتعماد نینیعب 
يذلا ّيفولا  اّھيأ  ينرذعا  ديدحلا  بابلا  اّھيأ  ينرذعا  »
برھت ملو  تاراجفنالا  تائم  تعمس  هناكم  رداغي  مل 
تايركذلا تسرح  نیلتاقملا  ةعاجشب  تیبلا  تسرح 
ينرذعا ينرذعا  میظعلا  رامّدلا  ىلع  اًدھاش  ترصو 

ىلع بئات  لثم  مدنلا  ينرمغي  مویلا  اذنأھ  بایغلا  ىلع 
مامأ يسأر  عضأ  نأ  يف  ةبغر  يب  ّدبتست  دبعم  باب 
يئافو مدع  ىلع  ينرذعا  ديدحلا  اّھيأ  ينرذعا  كیمدق 

«. ّيفولا ديدحلا  اّھيأ 
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امھحسمأ  . يھجو ىلع  ناردحنت  نیتعمد  ةدوربب  رعشأ 
. بابلا ىلع  ينذأ  عضأو  ماھبإلا  يعبصأ  رھاظب 

ّهنإ  . يضاملا ةحئار  هنم  حوفت   . تايركذلا ىدص  عمسأ 
. خيرات ّهنإ   . بسحو اًباب  سیل 

اًعئاج ةسردملا  نم  ءاتشلا  مّايأ  يف  دوعأ  تنك  نیح 
دحأ ال   . ديدج نم  هقرطأ   . دحأ هحتفي  الف  بابلا  قرطأو 
ّةرم مك   . قط قط  قط   . يمدقب هلكرب  أدبأ   . هحتفي

! هلكرأ تنك  ثیح  بابلا  ناھد  رّشقت 
. ةمداق انأ   . يإ يإ  يإ  - 

نإ امو   . لزنملا ةھج  نم  نونحلا  يّمأ  توص  ّيلإ  ىھانتي 
: لوقت ّىتح  هیتقلف  ىدحإ  حتفت 

. ّينب اي  بابلا  علخت  تدك  - 

باحصأ نحن  نكل ال   . ونایب هتمغن  يئابرھك  سرجب  انئج 
بابلا نوقرطي  اّولظ   . ّهرز ىلع  اوطغض  فویضلا  الو  تیبلا 
. دیلاب وأ  ریغص  رجحب  وأ   ، ّةیندعم ةلمعب  وأ  حاتفمب  اّمإ 

. انيدل باوبألا  قرط  ةفاقث  نع  اًبيرغ  سرجلا  ناك 
لافقألا تناك   . هباب لفقي  ٌدحأ  نكي  مل  انتراح  يف 

ىلإ بابلا  يف  بقث  ربع  جرخي  كلس  وأ  طیخب  ةطوبرم 
، باوبألا ىلع  قرطلا  ىلإ  ةجاحب  نكن  مل   . جراخلا

تناك لّیللا  يف   . لخدنو بابلا  حتفنیف  طیخلا  بحسن 
ىرخأ ّةرم  اھجارخإ  ّمتیل  لخاّدلا  ىلإ  بحسُت  طویخلا 
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. يلّاتلا مویلا  حابص  عم 
اّننأ اھنم   ، ةریثك تاواقش  انسرام   ، اًراغص انك  نیح 
انبویج يف  لمحن   . انل ةلھس  اًفادھأ  باوبألا  انذّختا 
أدبن ّمث  اًدیعب  لّیللا  ةمتع  يف  فقنو  ةریغص  راجحأ  ةعضب 
اًقرط بابلا  برضت  ذإ  ةراجحلا  ردصت   . ّةیحضلا بابلا  مجرب 
الو بابلا  نوحتفیف  اًرئاز  وأ  اًفیض  راّدلا  باحصأ  هّلیختي 

. هنوكسو لّیللا  ىوس  نوري 
اًدحأ ىري  الو  بابلا  حتفي  نم  دجن  نیح  حرفن  ّانك  مكو 

: لجوب متمتي 
. ينذأب قرطلا  تعمس  دقل  ؟  ّنجلا مھ  لھ  - 

ةعاس ةمسن  يھأ  فرعأ  ال   . ّةيدن ةقیقر  ةمسن  ّبھت 
ىلإ ریشت  لازت  ام  ةعاّسلا  ؟  بورغلا مأ  رحسلا 

ال قالمع  لبج  نمزلا   . ةقیقد ةرشع  عبرأو  ةسماخلا 
قرطت اًضيأ  ّةيدنلا  ةمسنلا  كلت   . هناكم نع  حزحزتي 
ىلإ رظنأ   . تماصلا ديدحلا  نئي   . يمامأ نيزحلا  بابلا 

. يكبت باوبألا  ّلك   . ّنئت اّھلك   . باوبألا ّةیقب 
بابلا ال؟  مأ  لخدأأ   . ّددرتأ رّمدملا  انتیب  باب  مامأ  انأو 
ىلع هحتفتس  ةفیفخ  ةعفد  ّنأ  فرعأ   . اًقلغم سیل 

. هیعارصم
، لفاح خيرات  ىلع  ٌدھاش  ّهنإ   ، بسحو اًباب  سیل  وھ 

رارسأ ىلع  هاعارصم  قِلغُأ   ، ةریثك تاياكح  تَّرم  همامأ 
عمس  ، ّةیلئاع تاراجشو  ّبح  ثيداحأ  عمس   ، ةریبك
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، ني ــ لّاوجلا ة  ــ عابلا ءاد  ــ نو را  ــ جلل ةرا  ــ جلا سمھ 
عم ـ سي نا  كـ ذإ  ـى  شتنا لـه،  بر  ــ طو ناذألا  عم  ــ س
فـي وخي  شـ ـد  محمو حاب  ـ صلا فـي  زوري  فـ ينا  ـ غأ

مامیلا توص  عم  ، سـ لّیل ـ لا ـر  خآ مو  ـ ثلك مأو  ءا  ـ سملا
ليدھ عمس   ، ربونصلا ةرجش  ناصغأ  نیب  شّشعملا 
حطس نم  طبھت  يھو  اھتحنجأ  ةفرفرو  تامامحلا 
يذلا خوكلا  يف  اھشاشعأ  ىلإ  بھذتل  ةیلاعلا  ةفرغلا 
ةقزقز عمس   ، تیبلا نم  يبرغلا  بونجلا  يف  اھل  هتینب 
فیفح  ، راجشألا ناصغأ  نیب  ربعت  حيرلا  توصو  ریفاصعلا 

وأ يّمأ  دي  يف  ّشقلا  ةسنكم  ةشخشخ   ، قاروألا
ىدحإ ّقدت  ذإ  يساحنلا  نواھلا  نینر   ، يتاوخأ ىدحإ 
يھو يس  يب  يبلا  ةعاذإ  توص  وأ   ، تاراھبلا يتاوخأ 

. ةعاس ّلك  يف  رابخألا  ّثبت 
اھدافحأ جیجضو  يّمأ  جیشن  تماصلا  بابلا  اذھ  عمس 
نيدلاو بدألا  يف  يتوخإ  تاشاقنو  يبأ  خارصو 
طیخت ذإ  ةطایخلا  ةنیكام  ةبلج  ىلإ  ىغصأ   ، ةسایسلاو
يملق ريرص  ىلإ  عمسلا  َقرتسا   ، اھسرع بایث  يتخأ 

ّلوأ ّنودأ  لّیللا  حنج  يف  ةقیتعلا  ةبتاكلا  ةلآلا  ةقطقطو 
سرع ُقيدانص  بابلا  اذھ  نم  تلخد   ، يبتك نم  باتك 

. دبألا ىلإ  راّدلا  اورداغ  ىتوم  شوعن  هنم  تجرخو 
. دبألا ىلإ  اًماع  رشع  ةسمخ  لبق  فیص  تاذ  هترداغ  انأو 
ّهنإ  ، سرخأ اًديدح  سیل  ّهنإ   ، بسحو اًباب  سیل  ّهنإ 

ديدحلا اذھل  ناك  ول  هآو   ، دحأ اھوري  مل  صصق  عدوتسم 
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. ناسل
* * *

نم ةریھظلا  ّزع  يف  بابلا  نوقرطي  سّانلا  نم  ریثك  ناك 
، ةلولیقلا يف  هتداعك  ماني  يبأ  ناك  نیح  فیصلا  مّايأ 
وأ بتكأ  بابلا  نم  ةبيرقلا  فویضلا  ةفرغ  يف  تنك  امنیب 

: بابلا حتفأ  تنك   . أرقأ
؟ تیبلا يف  ادْیَس   . مكیلع مالّسلا  - 

. مئان ّهنكل  معن  - 

؟ هظقوت نأ  نكمي  لھ  - 

لازيام وھو  ينلأسیف   ، ةسّدقملا هتلولیق  نم  يبأ  ظقوأ 
: اًعجطضم

؟ بابلاب نم  - 

: ّدرأ
. يردأ  -ال 

؟ بابلا قرطي  نم  ّةيوھ  لأسا  كل  تلق  ّةرم  مك  رامح  اي  - 

تنك يتلا  ةفرغلا  ىلإ  هّجوتي  ّمث   ، اًبضاغ ضھنيو  لوقي 
: لیلق لبق  اھیف 

. ّایھ  . فیضلا لخدأ  - 

راوز اھحرطي  يتلا  ّةیھقفلا  ةلئسألا  تناك  ام  اًریثك 
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: مارحلاو لالحلا  لوح  روحمتت  ةریھظلا 
نأ بجي  اًولد  مك   . لزنملا رئب  يف  ّةرھ  تعقو  دقل  ادْیَس  - 

؟ رّھطتت ّىتح  اھنم  بحسن 
لقح اندنع  ؟  هكاوفلاو راضخلا  ىلع  ةاكز  عقت  لھ  ادْیَس  - 

. ةنسلا هذھ  خیطب 
؟ اھب لعفن  اذام  كيد  لثم  حیصت  ةجاجد  اندنع  ادْیَس  - 

وجرن  . لّیللا يف  ماني  ، ال  كبلك هلعج هللا   ، دلو انل  ادْیَس  - 
. ةذيوعت هل  لمعت  نأ 

تّار ـ ملا مـن  ري  ــ ثك ي  ــ ف ّد  ــ تحي ي  ــ بأ نا  ــ ك
مـن ىر  ـ خأ ّةر  مـ ـي  نتظقيأ نإ  ـد.  لو يـا  : » لو ـ قيو
ـى لإ راوزلا  كـّل  ـث  عبا ـك.  ينیع علتقأ  سـ يتلولي  قـ
؟ ظیقلا اذ  هـ فـي  ـه  تیب مـن  لقا  عـ جر  ـ خيأ  . دج ـ سملا
. مھتلئسألو مھل  اًبت   . اھروحج يف  ىقبت  يعافألا  ّىتح 

هذھل بسانم  تقو  اذھأ  ؟  رئب يف  ّةرھ  تعقو 
«. ؟ ةلئسألا

اّمأ  ، اًب ـ شخ باو  ـ بألا ّةیبلا  ــ غ تنا  ــ ك ى  ــ ضم ا  ــ میف
اًف ـ لغم اًب  ـ شخ تنا  ـ كف نير  ـ سوملاو نا  ـ يعألا باو  ـ بأ
تا ـ ئمب ـب  شخلا ـى  لإ ـة  تبثم ند  ـ عملا مـن  ـة  قبطب

. موجنلاب ةشكرزم  ءام  سـ ـل  ثم ود  ـ بتف ریما  ـ سملا
ىلع وأ  ةرك  لمحت  دي  ةئیھ  ىلع  اّمإ  تاطاقسلا  تناكو 

. ساحنلا نم  راوس  وأ  لازغ  سأر  ةئیھ 
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ةعانص قوس  حستكاو  نادیملا  ىلإ  ديدحلا  ءاج  نیحو 
نوداّدحلا أدبف  ةلوھسب  بشخلا  ىلع  رصتنا  باوبألا 

. ضرقنا ّىتح  بشخلا  رسحناو  باوبألا  تائم  میمصت 
عض : » داّدحلل لاق   . هسفنب انتیب  باب  شوقن  يبأ  ممص 
قوف تالتبلا  ّةیعابر  نيرسن  يترھز  ٍةقلف  ّلك  ىلع 
َةقلف ٍةھج  ّلك  يف  نیترھزلا  نیب  شقنا  ّمث   ، امھضعب
شقنا بناج  ّلك  نم  لفسألا  يفو  ةعشأ  ةثالثب  رمق 

«. نیتبضھ َلاثم 
. ينیع ىلع   . ادْیَس مامت  - 

. يبأل داّدحلا  لاق 
انتیب باب  ىلإ  تالجع  ثالثب  ةبرع  تلصو  مّايأ  دعب 

. ديدح ٌباب  اھیلعو 
اًديدح ناك   ، ماّحللا راثآ  هیلع  ودبت  اًيراع  ديدحلا  ناك 

. روكلا محر  نم  اًجراخ  ةدالولا  ثيدح  اًديدح   ، نّوللا نكاد 
؟ بابلا اذھ  ام  - 

كحضي نیحو   . يدلاو كحض   . ضاعتماب يّمأ  تلأس 
ّمعي اًمالس  ّنأ  فرعن   ، اًردان ثدحي  ام  اذھو   ، يدلاو
لاقو يّمأ  ىلإ  نانحب  رظن   ، نذإ يدلاو  كحض   . ةلئاعلا

: اھل
هیلطنس  . اذكھ ىقبي  نل   . ٌديدح ٌباب  اذھ  ةزيزع  اي  - 

. دوسألاو ضیبألاب  هیلطن  ّمث  ًّالوأ  نوقيرزلاب 
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؟ لجر اي  نوقيرزلا  وھ  امو  - 

: لاقو هعباصأب  هتیحل  يدلاو  لَّلخ   . ةكحاض يّمأ  تلأس 
. أدصت ّىتح ال  باوبألا  هب  ىلطُت  ٌساسأ  ٌناھد  نوقيرزلا  - 

، ًانوقيرز ىمسملا  رمحألا  دیسكألا  كلذ  َّفج  نیموي  دعب 
ّةیلك يف  يتسارد  لالخ  دعب  امیف  هنع  تفرع  ام  بسح 
لاس  . بابلا ءالط  تقو  ناحو   ، بلح ةعماجب  مولعلا 
طغضأ ترص   . عومدلا لثم  نكامألا  ضعب  يف  ءّالطلا 
ءالطلا نع  اھلصفأ   ،« عومدلا  » كلت ىلع  يماھبإب 

. زرخلاك يدي  يف  اھلعجأو 
. باوبألا عومد  تناك  كلت 

. يكبت باوبألا  تناك 
. يكبي ٍباب  مامأ  انأ  اًضيأ  نآلا 

. عومد نود  يكبي  ّهنكل 
نوقيرزلا رھظف  لفسألا  يف  رّشقت  هؤالط   . همامأ انأ  نآلا 

. هباحصأ لیحر  دعب  مّتیت  ّهنأ  فرعأ   . رمحألا
«. ديدحلا اّھيأ  ينرذعا  »

. ىرخأ ّةرم  هیلإ  لّسوتأ 
عفدأ  . بابلا عفدأ   . لخاّدلا ىلإ  ينعفدت  ةضماغ  ّةوق 

. ّةیلامشلا ةقلفلا   ، ىنمیلا ةقلفلا 
. بارخلا ىلع  بابلا  حتفني 
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دودحلا رْفِس 
جاحلا لاقف   ، ّةيدودحلا ةبّاوبلا  دنع  هِمَح  ةرّایس  تّفقوت 

: ةمیظع ةشھدب  ملسم 
! ِْهناخ اي  انھ  مّھلك  سّانلا   . فییییطل اي  - 

تاري ــ ثك ءا  ــ سن  . نیحزّانلا ــ ب ّص  ــ غت تا  ــ حاّسلا
ةري ـ بك ءا  ـ ضیب بئا  ـ قح نھ  ــ فاتكأ ى  ــ لع ن  ــ لمحي
ّةيرا ـ نلا تاجاّرد  ـ لا مـن  تا  ـ ئم  . ءي ـ ّشاللا نر  ـ ظتني

، بآ كیبلا  تارّایسو  تال  ـ جع ثال  ـ ثلا تاذ  تا  ـ برعلاو
نوریثك لاجر   . كانھ ةفقاو  لقنلا  لئاسو  نم  كلذ  ریغو 
مھبراقأب نولّصتي   ، مھناذآ ىلع  ةلاّقنلا  مھفتاوھ  نوعضي 

اوناك  . دودحلا نم  رخآلا  فرطلا  ىلع  اھریغو  جورس  يف 
تاطلس اھتقلغأ  ةبّاوب  مامأ  نیفقاو  نیلوھذم   ، نینيزح

. مھھجو يف  ّةیكرتلا  دودحلا 
ـة بّاوبلا رو  ـ بعب ـد  حأل كار  ـ تألا دو  ـ نجلا حم  ــ سي م  ــ ل
نيذ ـ لا ىحرجلا  كـ ـة  ئراطلا تالا  ـ حلا ـض  عب فـي  ّالإ 

ـد قف ّةي  ـ قبلا اّمأ  ةد  ـ يعبلا ىر  ـ قلا مـن  مھ  بـ ءي  جـ
اھنم نوربعي  ىرخأ  ذفانم  عـن  ـث  حبلا ـى  لع اور  ـ بجأ
دشحلا كلذ  كّرحتي  مل   . ديدحلا ّةكسلا  لامش  ىلإ 

نإ ّىتح  ةباوبلا  حتف  لمأي  ّلظ  لب   ، اًعيرس میظعلا 
تالفاحب يتأتس  ّةیكرتلا  ةموكحلا  ّنأ  اوّعدا  نيديدع 

ول امك  مھینامأ  سّانلا  درس   . اھیضارأ ىلإ  مّھلقتل  ةریبك 
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. اًبيرق عقتس  قئاقح  اّھنأ 
ـا هزّاكع ـت  قلأو ّيكیت  ـ سالبلا اھءاذ  حـ ِْهنا  خـ ت  ــ علخ
ـة میتي ةرج  شـ ظـّل  فـي  ـت  سلج ثـّم   ، اھ ـ بناجب
: وك ـ شتو نئ  تـ ترا  ـ صو اھیمد  قـ تَّد  مـ  ، كا ـ نھ
انب تلعف  مل   . ينذخاؤت لوقأ فـال  ّيبر سـ كرفغت  ـ سأ »
؟ هانفرتقا بنذ  يأ   . انتّقرفو انشاشعأ  تبَّرخ  ؟  تلعف ام 

قلغتأ  . ّبر اي  كدابع  نحن  ؟  انب فأرت  الأ   ، انیلع قفشت  الأ 
هذھ يف  انتّقرف  ؟  كل انلعف  اذام  ؟  انھوجو يف  باوبألا 
نيذلا لمش  تّتشتلف  الأ   . انتویب نع  انتدعبأو  رافقلا 

«. انلمش اوّتتش 
نیب ّلوجتي  ناك   . هتجوز يثارم  ملسم  جاحلا  عمسي  مل 
مھنم نيریثك  ىقتلا   . هفراعمو هئاقدصأ  نع  اًثحاب  سّانلا 

: مھنیب امیف  ّةبعشتم  ثيداحأ  ترادو 
. ّطق اذھ  باسح  بسحن  مل  ؟  ىرج يذلا  ام  - 

. ءيش ّلك  عّقوت  انیلعو  برحلا  اّھنإ  - 

. تبرھو يتوناح  قلغأ  مل  ينقدص  - 

! ااال - 

؟ ينابوك شعاد  ّلتحتس  لھ  - 

. لیحتسم - 

؟ ةكرمشیبلا تاوق  انمعدت  اذامل ال  - 
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نوحمسي ال  كارتألا  ّنإ  ّمث   . يخأ اي  ّانع  نودیعب  مھ  - 
. انیلإ مھروبعب 

؟ اًبيرق دوعنس  لھ  - 

ّمتیس شعاد ! يھ  ام   . لامتحا ىصقأك  عوبسأ  - 
. انبابش ةّمھب  مھدرط 

. انبابش ىدل  ةلیقث  ةحلسأ  دجوت  نكل ال  - 

. نحن نورصاحم  ينابوك ! لھأ  نحن  انل  سیعت  ظح  ّيأ  - 
انّدصرتي لامشلا  يفو  تاھج  ثالث  نم  مجاھت  شعاد 

. كارتألا ءالؤھ 
بھذ نيأ  ؟  ةكرمشیبلا نيأ   ، الیرگلا نيأ  بیط  - 

؟ انولتاقم
الول میظعلا  هللاو   . نوكسامتي ةرّذلا ال  زبخ  لثم  داركألا  - 

. ينابوك لخاد  فالآلاب  نآلا  ةكرمشیبلا  ناكل  كلذ 
ّىتح عومجلا  نیب  هیبأ  نع  هِمَح  ثحب  ءانثألا  كلت  يف 

: هل لاقف  هیقل 
ىلإ بھذن  لاعت   . تاعاس ثالث  ذنم  رظتنن  نحن  يبأ  اي  - 
نم دودحلا  نوربعي  مّھلك  سّانلا   . ریعش لت  ةيرق  ةھج 

. كانھ
. ينب اي  ًالیلق  ربصنلف  - 

. يبأ اي  اوشطعو  اوعاج  دالوألا  ّنأ  ةلكشملا  - 
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اھجوزو اھدلو  ثيدح  ىلإ  يغصت  يھو  ِْهناخ  تلاق 
: عومجلا نیب  نم  نیمداقلا 

داكأ  . هلكأن ماعطب  انتأتلو  قوّسلا  ىلإ  هِمَح  اي  بھذتلف  - 
. اًضيأ انأ  عوجلا  نم  تومأ 

ّلظ يف  ةسلاجلا  هتجوز  ىلإ  رظنو  ملسم  جاحلا  كحض 
: لوقي وھو  اھبناجب  سلجو  اھیلإ  ىشم   . نانحب ةرجشلا 
. اًمامت ةنيدملا  تغرف  دقل  ؟  ِْهناخ اي  قوس  تیقب  لھو  - 

. دحأ اھیف  قبي  مل 
لعفنس اذام  ؟  ریعش ّلت  ىلإ  انریغ  لثم  بھذنلف  ّبیط  - 

؟ ةقلغملا ةبّاوبلا  هذھ  مامأ 
هجولا ّةرفصم  كانھ  ةفقاو  هِمَح  ةجوز  هشیع  تناك 
امھتكرت ةأجفو   ، نازوزو دنمایس  اھيدلو  ْيدیب  كسمت 

ذخأو اھیلإ  اھجوز  ضكر   . ّأیقتتل تاوطخ  عضب  تدعتباو 
. ّؤیقتلا نع  تفقوت  ّىتح  هتجوز  رظتني  راصو  اھيدلو 

: هتنك ىلع  ملسم  جاحلا  حاص 
ةفقاو تنأ   . ّلظلا يف  يحيرتساو  يتنبا  اي  يلاعت  - 

! سمشلا يف  تقولا  لاوط 
اھجوز نذأ  ىلع  تلامو  اھاصع  ىلإ  اھدي  ِْهناخ  تّدم 

: ةسماھ
تسیل اّھنإ   . جاح اي  ثلاثلا  اھرھش  يف  لماح  هشیع  - 

. نئمطا  . ةضيرم
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حتف نم  سّانلا  سئيو  بورغلا  ىلإ  سمشلا  تلام 
اوھبوج مّھنكل   ، ةدلبلا ىلإ  ةدوعلا  مھضعب  دارأ   . ةباوبلا
رانلا يف  هسفن  يمري  ال  لقاعلا  مھل : نولوقي  نيرخآب 

. اھنم وجني  نأ  دعب 
د ــ حأ لوخد  ــ ب ّةیكر  ــ تلا تاطل  ــ سلا حم  ــ ست م  ــ ل
ّىت ـ حو  . ىحر ـ جلاو زَّجُع  ــ لاو ى  ــ ضرملا ض  ــ عب ىو  ــ س

ـة باوبلا عـن  اًد  ـ يعب ىر  ـ خألا عّم  ـ جتلا طا  ـ قن فـي 
نأ نود  بر  ــ حلا مـن  نيّرا  ـ فلا دو  ـ شح ـت  عمتجا
ّم ــ ث  . روبعلا ــ ب تا  ــ طلّسلا ك  ــ لت مھ  ــ ل حم  ــ ست

ّةیملا ــ علا ءا  ــ بنألا تالا  ــ كو ول  ــ سارم ءا  ــ ج ا  ــ مل
ثيد حـ دود  ــ حلا ى  ــ لع نیقلا  ــ علا عو  ــ ضوم حب  ــ صأو
ماغلألا ترجفناو   ، يملاعلا مال  ـ عإلا فـي  ـة  عاّسلا

ایكرت تحمس   ، اًبيرھت روبعلا  ىلع  اورصأ  نم  ضعبب 
. سّانلا روبعب 

* * *

ىفاعتت ّىتح  هتجوز  رظتناو  هيدلو  يدیب  هِمَح  كسمأ 
اھترضحأ ةنومیل  تبقث  نأ  دعب  هشْیَع  تّنسحت   . ًالیلق

امأ  . نایثغلا عفدل  اھمف  يف  اھترصعو  تیبلا  نم  اھعم 
ّةدا مـ ةرئا  ـ حلا عو  ــ مجلا بقار  ــ ت تي  ــ قب د  ــ قف ِْهناخ 

فـي ّةرمت  ـ سم اھ  ـ مامأ نیتكھ  ـ نملا اھ  ـ يلجر
مالآلا ري  ـ ثك  ، نئ يـ  ، عّجو ـ تي ـي  بلق : » اھ ـ يثارم

ـن يأ ؟  ةجيد ـي خـ تنبا ـن  يأ  . موي ـ لا اذ  ـي فـي هـ بلق
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؟ اھب ّرمن  ةلاح  ّيأ  ؟  هشْیَعن نمز  يأ  ؟  ناراب نيأ  ؟  ْدْنََول
«. ةینافلا ةیساقلا  ایندلا  هذھ  يف  يعاجوأ  ترثك  دقل 
اھسفن يثرت  تناك   . اھاوكش عمسي  دحأ  نكي  مل 
يرجي ام  لّمأتتو  اھعومد  حسمت   ، ّنئتو اھسفنل  يغصتو 
دوشحلا تاوصأ  نیب  اھتوص  عاض   . ّةیئاھنال ةریح  يف 

. كارتألا دونجلا  ُحایص  اھطلاخ  يتلا  ةحزانلا 
نكل بیجي  نأ  أشي  مل   . هِمَح فتاھ  َّنر  ءانثألا  هذھ  يف 
ىغصأو فتاھلا  جرخأف  هبیج  ىلإ  هدي  تعفد  ةضماغ  ّةوق 

: تّوصلا ىلإ 
؟ نیم  . ولأ - 

يبأ عم  ّملكتأ  نأ  ّبحأ   . ةجيدخ انأ   . انأ هذھ  هِمَح  - 
. يّمأو

ایندلا تبلقنا  دقل  ؟  يتخأ اي  كتملاكم  تقو  اذھ  لھو  - 
. ةنيدملا نم  مھیبأ  ةركب  نع  اوجرخ  ينابوك  لھأ   . انھ

. ىرخأ ّةرم  لاّصتالا  يلواح 
كلذل  . يش ّلك  تعمس   . تعمس هِمَح  اي  تعمس  - 

. لیلق دعب  لوبنطسإ  رداغنس   . سأب بیط ال   . مكب لّصتأ 
ملس لاح  ّلك  ىلع   . اًریثك فاخأ   . يخأ اي  فاخأ  يّننإ 
ماربإ  . انل اوعدا   . يحورب مكيدفأ   . يّمأو يبأ  ىلع  يل 
ربلا ىلإ  لصن  نیح   . مكیلع ّملسي  اًضيأ  وھ  يبناجب 

. مكب لّصتنس  ينانویلا 
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لاقف  ، رانیب دشرم  ةباوب  روبع  نم  ملسم  جاحلا  سئي 
: ةملاكملا رمأل  ّمتھي  نأ  نود  راسكنا  اّھلك  ةربنب 

. انرمأ   . ينب اي  بھذنلف  - 

توصب هتجوز  ىدان  ّمث  هبیج  ىلإ  فتاھلا  هِمَح  داعأ 
: فاج

ةرّایسلا ةرّخؤم  يف  دالوألا  يعضو  يبھذا  هشْیَع  - 
. ریعش لت  ىلإ  رداغنس   . مھعم يبكراو 

بئاقحلا نیب  فلخلا  يف  اھيدلو  عم  هشْیَع  تسلج 
ةمدقم ىلإ  هتجوزو  ملسم  جاحلا  دعص  امنیب  سایكألاو 

. اًبرغ مھب  تقلطنا  يتلا  ةرّایسلا 
. نیحزّانلا نم  فالآلا  عمتجا  ریعش  لت  ةيرق  نم  اًبيرق 
ةلیط ّةيدودحلا  ةباوبلا  اھتدھش  يتلا  ةروصلا  تّرركت 

، تایناطبلاو بایثلاب  ةوشحملا  ءاضیبلا  سایكألا  راھنلا :
يف اھنوكسمي  وأ  سّانلا  اھیلع  سلجي  يتلا  بئاقحلا 
مھيوذ فاتكأ  ىلع  لافطألا   ، مھفاتكأ ىلع  وأ  مھناضحأ 
نعفري ءاسن   ، نوخرصي  ، نوكبي  ، مھتاھّمأ ناضحأ  يف  وأ 
ةرابع  . راغصلا نھدالوأ  نع  تاثحاب  ليوعلاب  نھتاوصأ 

، انتیب برخنا  رخآب : يقتلي  نم  ّلك  اھّددري  ناك  ةدحاو 
. انلمش تتشت 

مھدحأ لوقي  نأ  ةوسق  رثكألا  ءاعدلا  ناك  ينابوك  يف 
.[

18] كلمش تتشتیلف  رخآلل :
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اوربعي نأ  ّةيرانلا  تاجاردلاو  تارّایسلا  باحصأ  ردقي  مل 
نونمي مھو  دودحلا  ىلع  مھءارو  نوریثكلا  اھكرتف  اھب 
مھتارّایس نم  مھضعب  لعجو   . ةعيرس ةدوعب  سفنلا 
سفنلا نینمم  اھیف  نومانيو  اھب  نولظتسي  اًتقؤم  اًنكس 

ةدوع وأ  دودحلا  نم  ىرخألا  ةھجلا  ىلإ  كیشو  روبعب 
. شعاد ةمیغ  عاشقنا  دعب  ينابوك  ىلإ 

ةرّاي ــ سلا نأ  ىأر  نأ  د  ــ عب مل  ــ سم جا  ــ حلا ّد  ــ تحا
ي ــ ف اھ  ــ كرت ن  ــ م ّد  ــ ب ال  ّهنأو  ًائ  ــ بع تحب  ــ صأ
ـه: نبال لا  ــ قف ىر  ــ خألا ةھ  ــ جلا ى  ــ لإ رو  ــ بعلا ة  ــ لاح
ءار ـ علا فـي  هترّاي  سـ ءر  ـ ملا كر  ـ تي في  «كـ
؟ ينعي لعفأ  اذامو  : » ّةیبصعب اًضيأ  هِمَح  در  ؟»،  يشميو
: هوبأ در  ؟ .» ًالثم دودحلا  اھب  ربعأو  يرھظ  ىلع  اھلمحأ 

«. دع ّمث  تیبلا  باب  دنع  اھنكراو  ةرّایسلا  ذخ  »

ةوّسنلا نم  ةعومجم  عم  تناك  يتلا  ِْهناخ  توص  عفترا 
نأ عیطتسأ  . ال  جاح اي  اًعوج  تومأ  داكأ  : » نھظح نبدني 

لضفألا  . مكروھظ ىلع  يلمح  نوعیطتست  الو  يشمأ 
. روبعلاب اًضيأ  تارّایسلل  اًدغ  اوحمس  امبر   . دوعأ نأ  يل 

«. اًشطعو اًعوج  تومأ  داكأ  هللاو 
نم ّهنأ  اوأر  ّمث   ، تاظحل نارواشتي  نبالاو  بألا  يقب 
اًدغ دوعي  ّمث   ، ةنيدملا ىلإ  هّمأب  هِمَح  دوعي  نأ  لضفألا 

. اًضيأ تارّایسلا  مامأ  حتفُت  دودحلا  ّلعلف  اًحابص 
* * *
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ـة مومألا ةزير  ــ غب ه  ــ شْیَع تفر  ــ حوزن ع ــ لا أد  ــ ني ب ــ ح
ـو جنت نأ  تدارأ  فـ  ، ينا ـ بوك ـى  لإ مدا  قـ بار  ـ خلا ّنأ 
، دو ـ سأ نا  ـ فوط مدا  ـ قلا ّنأ  بـ تّس  ـ حأ  . اھدالوأ بـ

داعتبالا نم  ّدب  الو  ءایمع  را  نـ  ، اھ لـ ةقبا  سـ ال  ـة  ثراك
. تقو عرسأب  اھقيرط  نع 

اھتاراج عم  تجرخ   . هیبأ تیب  نم  اھجوز  ةدوع  رظتنت  مل 
يف تشمو  ةریبك  ةرص  يف  بایثلا  ضعب  تلمح  نأ  دعب 
نم ةأرما  تفقو  ةبّاوبلا  ىلإ  قيرطلا  يف   . دودحلا هاّجتا 

مّھبستو مھحاورأب  نیبراھلا  سّانلا  متشت  بزحلا  ءاسن 
اًبيرق هشْیَع  تلصو  نیح   . لذاختلاو نبجلاب  مھریعتو 
ناك يتلا  ةأرملا  كلت  نم  ةقصب  اھھجو  ىلع  تقلت  اھنم 
: نونجلا ررشب  ناحدقت  اھانیعو  اھمف  نم  رياطتي  دبزلا 

مكنضتحیل ایكرت  ىلإ  نوبھذت   . نیلذاختم اي  مكیلع  وفت  - 
. سومّانلا يميدع  اي  كارتألا !

ّرفت سّانلا   . اًضيأ لقعلاو  سومّانلا  ةميدع  تنأ  لب  - 
. اھئانبأ حاورأو  اھحاورأب 

نم اھھجو  ىلع  ام  اھبوث  مكب  حسمت  يھو  هشْیَع  ّتدر 
. قاصب

. ّةيوق ةعفد  هشْیَع  تعفدو  جئاھلا  روثلاك  ةأرملا  تمّدقت 
ىلع اھّمأ  بوثب  ةكسمم  تناك  يتلا  نازوز  تطقس 
يھو تضمو  هشْیَع  اھتضھنأ   . يكبت تراصو  ضرألا 

. يشملا يف  عارسإلا  ىلع  اھاخأو  اّھثحت 
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. دودحلا اوربعو  اھوقبس  مّھلك  اھتوخإو  اھّمأو  اھوبأ  ناك 
هرس يف  لوقي  ّلكلا  حبصأ   . دحأ نع  لأسي  دحأ  دعي  مل 

. رشحلا موي  يف  امك  يسفن  يسفن 
كلت عم  اھل  ىرج  ام  اھجوزل  هشْیَع  تدرس  دودحلا  ىلع 

: اًكحاض درف  ةأرملا 
. جورس ىلإ  كقبستس  هذھ  ينیقّدص  - 

: امھل لاقو  امھّلبق   ، هنضح يف  هيدلو  ذخأ  مث 
. قيرطلا يف  امكّدج  اجعزت  نأ  امكّايإ   . نیلقاع انوك  - 

. اًدغ يتآس 
تارظن نم  هِمَح  فرع   . هدلاو ىلإ  نزحب  دنمایس  رظن 

نم ّبیھتي  وأ  لجخي  ةداعلاك  ّهنكل  ًالاؤس  هيدل  نأ  هینیع 
: ّةبحمب هل  لاقو  هیلع  ىنحناف  هحرط 

؟ اًئیش ديرت  لھ  ؟  يدلو اي  اًریخ  - 

: لاقو حرفلا  نم  دنمایس  انیع  تعمل 
. نازوز ةیمد  اًضيأو   . اباب اي  ةنّولملا  يتَرُك  ديرأ  - 

. اًدغ يعم  امھرضحأس  ينب  اي  ّبیط  - 

نزح رحب  يف  قرغ  ّمث  هدلو  رعش  بعادي  وھو  هِمَح  ّدر 
هیبأ توص  ىوس  هججل  نیب  نم  هجرخي  مل  قیمع 

: يداني
يف اًدغ  كّمأ  عم  دوعت  نأ  سنت  ال   . ينب اي  بھذا  ّایھ  - 
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. ركابلا حاّبصلا 
هيدیفحو هّتنك  عم  رداغ  ّمث  كلذ  ملسم  جاحلا  لاق 

. دودحلا اوربعو 
ّهنأب ىلوألا  ّةرملل  رعش   ، ّةبحم تارظنب  هتجوز  هِمَح  عبتأ 
لخب يذلا  وھ   ، اھیساوي نأ  دارأ   ، اھیلع قفشيو  اّھبحي 
اّھنكل  ، نیيولح نیتملكب  امھجاوز  نینس  لاوط  اھیلع 
. يرشبلا نافوطلا  كلذ  جاومأ  نیب  اھيدلو  عم  تباغ 
ىلجع ةتافتلا  اھنم  تناح  َدودحلا  هشْیَع  تزاتجا  َةظحل 

ناك  . اھدیب هل  تّحولو   ، براھلا دشحلا  نیب  اھجوز  تأرف 
ةكھنملا هّمأ  دیب  ذخأ   . اھري ملف  هّمأب  ًالوغشم  هِمَح 

اھب غلب  ّىتح  يشملاو  ضوھنلا  ىلع  اھدعاسو 
راسو هبناج  ىلإ  تدعص  ّىتح  اھدعاس  ّمث   . ةرّایسلا
ىلإ داشر  جاحلا  عماج  نم  بيرقلا  هتیب  ىلإ  اھب 

. ادْیَس ةراح  نم  يبرغلا  لامشلا 
. ةربقم نم  اًتمص  رثكأ  هتراح  دجو 
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ُّضقني رادج  لثم 
. بارخلا ىوس  ىرأ  الف  تیبلا  باب  عفدأ 

ّنأكو يرظان  مامأ  ایندلا  ّدوست  ّىتح  ةیناث  ّرمت  داكت  ال 
يّننأب رعشأ   . ينیع ىلع  اًفیثك  اًباجح  ىقلأ  اًدحأ 
اًديور يلایخ  ينذخأي   . نارطقلا نم  ةریحب  ةّجل  ضوخأ 

. ري ــ بكلا حوزن  ــ لا ن  ــ م ى  ــ لوألا مّايألا  ىلإ  اًديور 
ةي ــ ساقلا ة  ــ ملؤملا رّوص  ــ لا ك  ــ لت يما  ــ مأ ط  ــ سبنت
، نیبراھ ــ لاو ني  ــ حزّانلا رو  ــ ص  ، حور ــ لل ةزخاو  ــ لا
ن ــ م ة  ــ موك ما  ــ مأ ءار  ــ علا شر  ــ تفت يتلئا  ــ ع رو  ــ ص
عم اھتيرجأ  يتلا  تاملاكملا  ّركذتأ   ، سایكألاو بئاقحلا 

اھتعمس يتلا  ىواكشلاو  فراعملاو  لھألاو  ءاقدصألا 
. مھنم

فھك ىلإ  قلبألا  بابلا  كلذ  ربع  تلخد  يّننأ  ول  امكو 
ثادحألاو رّوصلا  يمامأ  طسبنت  اذكھ   ، تايركذلا

. ةریغصلا اھلیصافتب 
؟ ابوروأ يف  انلجأل  ءيش  لعف  نوعیطتست  الأ  - 

لوقي تاربعلا  هقنخت  قيدص  توص  فتاھلا  ربع  تعمس 
، فاج قلح  نم  مداق  هتوص  نأ  ایلج  ادب   ، ةلمجلا كلت  يل 

: لمأ ّيأ  نم  ةیلاخ  ةربنب  هتبجأ   . ةبضاغ ةرجنحو 
ةّمظنم الو  اًبزح  لثمأ  انأ ال  نیكسملا ! انأ  لعفأس  اذامو  - 
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. ّةیعمج ّىتح  الو  ّةیسایس  ةوق  ّيأ  الو 
. يخأ اي  ًّالح  انل  اودج   . عومسم كمالكو  بتاك  ّكنكل  - 

. رطخ يف  سّانلا 
اذإو سفنألا  ّقشب  ّالإ  مانأ  ترص ال   . يمونب أنھأ  دعأ  مل 
ّيأ ىلإو  ؟  لّصتأس نمب   . سیباوكلا ينتبھانت  تمن 
يذلا ام  ّمث  ؟  قرطأ نأ  بجي  باب  يأ  ؟  هّجتأ ةّمظنم 

ثال ــ ث ت  ــ ضم د  ــ ق ا  ــ ه ؟  تا ــ ّمظنملا هلعفتس 
ايرو ــ س ي  ــ ف ةرّمد  ــ ملا بر  ــ حلا ى  ــ لع تاون  ــ س

، او ــ حزن ني  ــ يالملا ؟  اھئاھ ــ نإل ملا  ــ علا ل  ــ عف اذا  ــ مف
ت ــ حت اوتا  ــ م  ، او ــ لقتعا  ، اوحر ــ ج  ، او ــ لتق  ، اوّدر ــ شت

راھنلا حضو  يف  صاّصرلاب  ًالتقو  ةیبقألا  يف  بيذعتلا 
نع اوزجع  نمألا  سلجمو  ةدحتملا  ممألا   . عراوشلا يف 

؟ انأ هدجأس  لھف  ّلح  داجيإ 
ةھج ىلع  لوصحلا  ّةیناكمإ  يف  يلمأ  ةبسن  ّنأ  عمو 
ةئاملا يف  اًرفص  تناك  مھتنحم  يف  نیحزّانلا  دعاست 

. تلواح يننأ  ّالإ 

ينلصوأ ّىتح  كاذو  اذھ  عم  ةریثك  تالاّصتا  ُتيرجأ 
ةرازو يف  لمعت  ةّفظوم  ىلإ  يسایس  بزح  سیئر 

ةدیسلا ك. ل. يھ  ّةیناملألا  ّةیجراخلا 
اھیلإ تلسرأ  ل،  ك.  ةدیسلا  عم  ةفیثك  تالاّصتا  تيرجأ 
تالاّصتا  ، كوبسیف لئاسر   ، ةریصق ّةیفتاھ  ّةیصن  لئاسر 

تلقن  ، عقاولا ضرأ  ىلع  يرجي  ام  اھیلإ  تلقن   ، ّةینوفلت

382



مك  ، مھددع مك   . هنوجاتحي امو  نیحزّانلا  ةنحم  اھیلإ 
مھتاجایتحا يھ  ام   ، دودحلا ىلع  نیقلاعلا  ددع 

: ّةیساسألا
ةدیس ك. ل! - 

ةیطغألاو تّایناطبلا  يھ  نآلا  سّانلا  هجاتحي  ام  ّمھأ  ّنإ 
ةثاغإلا تاّمظنمو  رمحألا  بیلصلا  ىلع   . لافطألا بیلحو 

. اًّدیج ةطقنلا  هذھ  يعارت  نأ  ىرخألا 
تلسرأ نأ  دعب   ، ّةینوفلت ةملاكم  يف  ءاسم  اھل  تلق 

ىلع نیقلاعلا  نیحزّانلا  روص   ، ریبكلا حوّزنلا  روص  اھیلإ 
جورس عراوش  يف  مھھوجو  ىلع  نیمئاھلاو  دودحلا 
اھقئادح يفو  اھتفصرأ  ىلعو  اھتاحاس  يف  نیمئانلاو 

. اھسرادم تاحابو  اھدجاسمو 
: ةلجعتسم لئاسر  كلذ  دعب  اھیلإ  تلسرأ 

موجھ ّروصي  ًاطبار  مكیلإ  لسرأ  ّةیحت  ل.  ك.  ةدیسلا 
ةعاشب نع  رذتعأ  ينابوك  ىرق  ىلع  شعاد  تاوق 

. روصلا
ج. د 2014 .9 .20
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: ةمرتحملا ةّدیسلا ك. ل 
يقرش يف  روبعلا  ةطقن  ّنأ  نوحزانلاو  نوطشانلا  دیفي 
ترجفنا ّةيرشب  ماغلأ  اھیف  لازت  ام  برعلا ) نیع   ) ينابوك

عطق ىلإ  ّتدأو  دودحلا  اوربع  نمم  نیحزّانلا  ضعب  ىلع 
ي ــ ف ىحر  ــ جلا ض  ــ عبو  ، مھ ــ ضعب ل  ــ جرأو يد  ــ يأ
اذ هـ مـع  لما  ــ عتلا وجر  ــ ن ة.  ــ فروأ ىفشت  ــ سم
ـة كرح مي  ـ ظنتب ّةیكر  ـ تلا ـة  موكحلا را  ـ بخإو ـع  ضولا

مكلو  ، ماغلألا طئارخ  نوفر  ـ عي ال  يلاھألا  فـ  ، حوزن ـ لا
. ليزجلا ركشلا 

ج. د 2014 .9 .21 

384



: ةّبیط ّةیحت 
رثكأ كانھ  ّنأ  ديدجلاو   ، ادج يثراك  ّيناسنإلا  عضولا 
دودحلا ىلع  نوقلاع  ةنيدملا  لخاد  صخش  فلأ  نم 
نوديري  ، قرشلا يف  ْنابَرَع ) ایناك   ) ّيح لباقم  ّةیكرتلا 
میظنتلا تّاوق  محتقت  نأ  عّقوتملا  نمو   . ایكرت ىلإ  روبعلا 

، نیمداقلا نیمویلا  لالخ  ينابوك  شعاد  ّفرطتملا 
لعف وجرن   . نییندملا نم  ىقبت  نم  ّقحب  رزاجم  بكترتو 

نّییندملل حامسلل  ّةیكرتلا  ةموكحلا  عم  ءيش  ّيأ 
تقلغأ ایكرت  نأ  ىلإ  ریشت  تامولعملاف   . نمآلا جورخلاب 
ركشن  . جورخلا ديري  نم  هجو  يف  ایئاھن  اھدودح 

. مكمامتھا
ج. د 2014 .10 .2

روصلاب ّيلع  نوزِھْجُي  يلھأو  يئابرقأ  ناك  لباقملا  يف 
حیتافم روص  كوبسیفلا  ربع  ّيلإ  اولسرأ   . اھنوثعبي يتلا 
اھقرطي نل  يتلا  مھباوبأ  روص   ، اھوكرت يتلا  مھتویب 

. نوكبي مھو  لافطألا  روص   ، اوبتك امك  دحأ  مھدعب 
مھررصو مھبئاقح  ىلع  نوسلاج  مھو  مھروص 

. لجع ىلع  ةدوقعملا 
انھ ثحبأ   . هدّایص ىلإ  ىعسي  يذلا  رئاطلا  انأ  تنكو 

دھشم وأ  ةیساق  ةروص  نع  تینرتنإلا  اياوز  يف  كانھو 
ال اًضيأ  انأ  ؟  اذامل  . يسفن بّذعأ  نأ  ديرأ  تنك   . ملؤم

. فرعأ
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نم اًعون  ناك  امبرو   . ّةیخوزاملا نم  اًعون  كلذ  ناك  امبر 
كانھ مّھنإ   . كانھ نوّملأتي  نيذلا  كئلوأ  عم  نماّضتلا 
َّيلع امو  مھرايد  اوكرت   ، مھشاشعأ تقرتحا   ، نومئاھ

ام  . ّلقألا ىلع  باذعلا  مھرطاشأو  مھلجأل  ّملأتأ  نأ  ّالإ 
ةلحر يف  اولصو  نيأ  ملعأو  مھاطخ  ّعبتتأ  نأ  ّالإ  ّيلع 
ّىتح الو  نیصخش  الو  اًصخش  اونوكي  مل  نكل   . مھحوزن

مھتاجوزو مامعألا  تحزن : ةلئاعلا  ّلك   . صاخشأ ةرشع 
ةوخإلاو ّنھتانبو  ّنھؤانبأو  تاّمعلاو  مھتانبو  مھؤانبأو 
ناریجلاو ّنھتانبو  ّنھؤانبأو  تاوخألاو  مھتانبو  مھؤانبأو 

: مھیلإ بھذأ  نأ  يسفن  نیبو  ينیب  تّررق   . اًضيأ نوبرقألا 
. جورس ىلإ  رفاسأس  - 

لصو مھضعب   . هاجتا يف  يلھأ  نم  دحاو  ّلك  بھذ  نكل 
نیبیصن يف  ّرقتسا  مھضعب   ، هبت لزقو  نيدرام  ىلإ 

لصو مھضعبو   ، باتنعو نیسریم  يف  مھضعبو  نامطابو 
نيأو مھب  قحتلأس  فیكف  لوبنطسإو  لیبرأ  ّىتح 

؟ مھارأس
. بھذأ ملو  تیقب 

نكت مل  يمومھو   . يتاولخ يف  يمومھ  تررتجاو  تیقب 
ًانارین تناك   . هریغب الو  رارتجالاب  مّايألا ال  كلت  يف  يھتنتل 
ةتبن لثم  يحورب  طاحأ  اًرئاغ  اًحرج   ، ينایك يف  ّتبش 

. لوماحلا
نم لاح  امف   ، نارینلا كلتب  قرتحأ  دعبلا  اذھ  ىلع  - 
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؟ اھبیھل طسو  شیعي 
دعاصتي حّورلا  قئارح  ناخد  ّنأب  رعشأو  يسفن  لأسأ 

. يسأر نم 
. ينیع مامأ  روصلا  حّضتت  اًديور  اًديور 

ىرأ  . بارخلا ىرأ   . نآلا يمامأ  يتلا  ءایشألا  ّلك  ىرأ 
ناردجلا ىرأ   . ةرثانتملا ةراجحلاو  رامدلاو  لالطألا 

رادج لثم  اًضيأ  يسفن  ىرأ   . ةمّدھتملا ةكلاھتملا 
. انتیب ناردج  نم  مّدھتم 
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مك دعب 500  ىلع 
مكب لاّصتالا  لواحأ  انأو  نیموي  ذنم  ؟  يخأ اي  متنأ  نيأ  - 

. نوبیجت الف 
. اًبوعرم ىرخألا  ةھجلا  نم  ةكرمشیبلا  ْدْنََول  توص  ءاج 

. انھ انسأر  ىلع  ایندلا  تبلقنا   . ْدْنََول اي  انلدھبت  - 

نيأ  . مكیلع ّنئمطأ  نأ  تدرأ  كلذل   . تعمس تعمس  - 
؟ نآلا متنأ 

ملو ةضيرم  يّمأ   . انتیب يف  ينابوك  يف  يّمأو  انأ  - 
ىلع ينابوك  ىلإ  انئجف   ، اًیشم دودحلا  ربعت  نأ  عطتست 
روبعلا عیطتسن  دعن  مل  اّننكل   ، كلذ دعب  ةلواحملا  لمأ 
دودحلا اوربع  دقف  دالوألاو  هشْیَعو  يبأ  اّمأ   . ىرخأ ّةرم 

. جورس ىلإ  اوبھذو  مالسب 
؟ ْنَشْوَرو - 

. نیلتاقملا فوفص  يف  تیقب  ؟  فرعت الأ  - 

. ةدینع  . ممممھ - 

؟ انھ اًضيأ  نیتم  ّنأ  فرعتأ  - 

. هللاو لق   -ال؟ 

نم ةعومجم  عم  ينابوك  ىلإ  داع  دقل   . میظعلا هللاو  - 
. الیرگلا
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نأ طقف  تدرأ   . يخأ اي  ّبیط   . اًضيأ كانھ  تنك  ينتیل  - 
ىلع ّملس   . يّمأ ىلع  ّملس   . مكلاوحأ ىلع  ّنئمطأ 

. ریخ ءاش هللا  نإ   . امھتيأر نإ  نیتمو  ْنَشْوَر 
هبتنا  . لاح ّلك  ىلع  ةمالّسلا  عم  خّیطب ! الو  ریخ  ال  - 

. كسفنل
ةمجھل ّضرعتت  ينابوك  نأ  رابخألا  نم  ْدْنََول  فرع 

ةكرمشیبلا تّاوقب  هقاحتلاو  اھكرت  ىلع  مدنف   ، ةسرش
: هسفنل لاق   . ناتسدرك میلقإ  يف 

ّةیقدنب تلمحل  كلذب  ّةیجوبآلا  حمسي  مل  ول  ّىتح  - 
. ّةیجوبآلل اًكلم  ينابوك  تسیل   . شعاد تلتاقو 

راص  ، اّھبحأ يتلا  هتنيدم  نع  اًدیعب  هنوكب  اًعرذ  قاض 
هوساوي نأ  هقافر  لواح   . رجفلا رون  همھاد  مجنك  اًقلق 

: مھباجأف
مویلا اھنع  دوذأ  نأ  ضورفملا  ناك   . سان اي  ينابوك  هذھ  - 

. روُنَتْشِم ةبضھ  قوف  يحالسب 
: ًالئاق ریخألا  هاساو   ، همح هیخأب  لّصتا  اّملك  راص 

يذلاو شعاد  نوقرحیس  لاطبأ  اندنع   . يخأ اي  لعزت   -ال 
؟ ةحزم ينابوك  لھو   . انرايد ىلإ  شعاد  لسرأ 

دعب اًعراش  ةنيدملا  اّولتحا  نیمجاھملا  ّنأ  ةقیقحلا  ّنكل 
، ةلَتْكِمو دوادْرِزِم  ةيرق  ربع  قرشلا  نم  اومّدق  دقل   . عراش
ّىتح بلح  قيرطو  روُنَتْشِم  ةبضھ  ربع  بونجلا  نمو 
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اورصوحو ةنيدملا  نع  نیعفادملا  ىلع  قانخلا  قاض 
. برغلا ةھج  يف  ةریغص  ةعقب  يف 

. وووووولأ - 

ملف ديدج  نم  ينابوك  يف  هیخأب  لّصتي  نأ  ْدْنََول  لواح 
. حلفي

. اًضيأ برھ  ّهنأ  ّكش   -ال 

: هقافر بطاخو  بضغ  ّمث   . ْدْنََول ّركف 
؟ تابيردتلا انیّقلت  اذامل  ؟  انھ ةكرمشیبلا  نحن  انعفن  ام  - 
؟ ينابوك ىلإ  انلاسرإ  ةرورضب  دئاقلا  ربخي  دحأ  دجوي  الأ 

: اًضيأ يھ  اھبطاخو  هدي  ةضبقب  هتیقدنب  برض 
انأو لتاقت  ْنَشْوَر   . كیف عفن  . ال  كنم لضفأ  نایعرلا  اصع  - 

. ببس الب  كلمحأ  انھ 
جاحلا دعي  مل   . ظیغلا نم  قنتخي  داكي  هب  اذإف  هیبأب  لّصتا 
متشي ناسنإ  ىلإ  لوحت   . هعروو هاوقتب  فورعملا  ملسم 

أرط يذلا  ّریغّتلا  اذھو  هرمأ  يف  ْدْنََول  كش   . ظافلألا عذقأب 
: هیلع

؟ يبأ ّنج  لھ  - 

اي اذھ  قاطُي  لھ  : » ّفقوت الب  وكشي  هوبأ  أدب  ّةرم  تاذ 
قلع  . هِمَح كیخأ  دالوأ  ىوس  يلوح  قبي  مل  ؟  يدلو
وھأ فرعأ  ال   ، ناراب  . ينابوك لخاد  يف  كّمأ  عم  كوخأ 
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ّفلكي مل  كولعّصلا  اذھ   . رخآ ناكم  يف  مأ  ّةقرلا  يف 
ْنَشْوَر  . میقي نيأ  هب  انربخي  لاّصتا  ءانع  ّىتح  هسفن 
اّھنكل ّةيّرب  ةتبن  ةماق  نم  رصقأ  اھتماق   . ةلتاقم تحبصأ 

؟ نامزلا رخآ  اذھ  سیلأ   . اھیبأ نم  لوطأ  ّةیقدنب  لمحت 
نیتم امأ   . ءيش لعف  عیطتسن  الو  برحلل  انتانب  نوذخأي 

مل اّننكلو   ، ةليوطلا بایغلا  تاونس  دعب  ةأجف  داع  دقف 
اذھ ىلع  رھظي  مل   . طقف قئاقد  رشع  ىوس  هب  ِقتلن 

؟ ْدْنََول اي  ّةيرذ  هذھأ   . انیلإ قوشلا  تاجرد  ىندأ  لفاسلا 
ىلع ثورلا  وثحتل  قارعلا  ىلإ  تبرھ  تنأ  ؟  تنأو

«. .. دقل  . ّيظح يف  كريأ   . كسأر
ىلع متشي  هآر  نیح  هعطاقي  نأ  ْدْنََول  لواح  « .. يبأ اي  »

: لصاوو ةصرف  هطعي  مل  ملسم  جاحلا  ّنكل  هتداع  ریغ 
. نّفعتت يئاشحأ  متلعج  دقل   . رخآلا تنأ  تكسا  »

ىثري ةلاح  يف  نحنو  انّدرشت  دقل   . يمالك لمكأ  ينعد 
نكل  . انلجأل نوعیطتسي  ام  اولعف  جورس  يف  سّانلا   . اھل
ةنيدملا ىلإ  اوحزن  نيذلا  ؟  دعب هنولعفیس  يذلا  ام 

اوراص ينابوك  لھأ  ّلك   . بسحو نیفلأ  وأ  اًفلأ  اوسیل 
ىلع ةطنح  سیك  ءرملا  غرفي  املثم  اًمامت   . انھ نآلا 
يف  ، قئادحلا يف   ، ّةقزألا يف  نوماني  سّانلا   . ضرألا
ّاننظ  . نیتاسبلاو لوقحلا  نیبو   ، ءارعلا يف   ، دجاسملا
سأب ال  انلقو  نیموي  وأ  اًموي  قرغتسیس  رمألا  ّنأ 
رھظي ملو  عیباسأ  ةثالث  ذنم  انھ  نحن  نآلا   . لمحتنس
لقع يسأر  يف  ناك  ول  هللاو   . ءارخ ٍّلح  يأ  قفألا  يف 
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تدھشتساف تلتاقو  ّةیقدنب  تلمح  ول   . تجرخ امل 
لضفأ توملا   . ّةلذلاو سؤبلا  اذھ  نم  يل  لضفأ  ناكل 
ّىتح  . ينابوك يف  كانھ  هكلمن  ام  ّلك  يقب  دقل   . هللاو
يردأ الو  لجع  ىلع  انجرخ  دقل  ّتالحملا ! يف  ةعاضبلا 

كش الب  انّتالحم  شعاد  بھنتس   . حیتافملاب انلعف  اذام 
«. اًئیش انل  يقبت  نلو 

؟ يّمأ عم  حیتافملا  تسیلأ  - 

. هشیع دنع  انھ  اّھلك   . ءارخ الو  حیتافم   -ال 

الأ ؟  لعفن اذام   . نوروھقم اّنلك   . كلاب ّلوط   . يبأ اي  بیط  - 

- [
؟[19 سرعلا لثم  ةلیبقلا  يف  ماعلا  بھنلا  ّنإ  نولوقي 

. ناتألا جرف  لثم  ماعلا  بھنلا 
يل ةقاط  . ال  نآلا ينعد  ایھ  اًضيأ ! لاثمألا  برضت  فرعتو 

. يدنفأ ةكرمشیب  اي  ةمالسلا  عم   . تاّھرتلا عامسب 
. بضغلاو قزنلاو  ّةیبصعلا  كلت  ىلع  هابأ  ْدْنََول  دھعي  مل 

ةجرد ىلإ  سیل  نكل   ، ایبصع لصألا  يف  ناك  ّهنأ  حیحص 
هنإ ّىتح  ادج  برطضم  ّهنأ  ادب   . ةشحاف ظافلأب  متشي  نأ 

. اًرئاح هّايإ  اًكرات  هنبا  هجو  يف  ّطخلا  لفقأ 
جاح وھو   ، حلاص خیشلا  يديرم  نم  ّهنأ  ساسأ  ىلع  - 
ةملكب اّھلك  هتایح  يف  ّهوفتي  مل   . ادْیَس دجسمل  راجو 

؟ هل ىرج  يذلا  ام  ىرت   . ةیبان
تاھبج ىدحإ  يف  ةیبار  فلخ  سرتمتملا  ْدْنََول  لاق 
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هقیفر هیلع  ّدر   . هقافر دحأل  راجنس  نم  اًبيرق  لاتقلا 
: ادوماع ةدلب  نم  مداقلا 

يف مّدقتلا  دنع  فرخلا  مھبیصي   . اذكھ ةيرياتخلا  عیمج  - 
. ّنّسلا

. ةلوھسب فرخلا  هبیصي  . ال  اًّدیج يبأ  فرعأ  انأ   -ال ال. 

! ْدْنََول اي  كّمأ  ىلإ  اًقوش  َّنُج  امبر  - 

. فرعأ  -ال 

ْدْنََول لّصتي  نإ  ام  راص   . موي دعب  اًموي  اًءوس  هیبأ  عضو  دادزا 
ْدْنََول دعي  مل  عضولا .» اذھ  كي  ـ نأ : » لوقلاب هردابي  ّىتح 
هفتاھ ةشاش  نم  أرقي  راص   . هیلع نئمطيو  هب  لّصتي 
عیمج يف  ّلوألا  ربخلا  تراص  يتلا  هتنيدم  نع  لاّقنلا 
مدعب ّقلعتت  ثيداحأ  عمسي  نیح  ّملأتي   . ءابنألا تالاكو 

: لاتقلا يف  ةكرمشیبلا  ةكراشم 
؟ فرش ّةرذ  مھیف  تسیلأ  ؟  نوبھذي اذامل ال  - 

. مھل لاجملا  نوحسفي   -ال 

. نوحمسي كارتألا ال  - 

نیمواقملا ةرزاؤمل  مویلا  اوبھذي  مل  نإ   . مھموي مویلا  - 
! نوبھذیس ىتمف  ينابوك  يف 

ةئام عیمجلا : هرظتنا  يذلا  رارقلا  ذاختا  ّمت  اًریخأ 
ىلإ نوھّجوتیس  ةكرمشیبلا  نم  اًرصنع  نوسمخو 
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. لاتقلا يف  ةكراشملل  ایكرت  ربع  ينابوك 
. اًضيأ انأ  كراشأ  نأ  ديرأ  - 

ّمث  ، ءاجرلاو لّسوتلاب  ةئیلم  ةربنب  هتعطق  دئاقل  ْدْنََول  لاق 
: فاضأ

عفنأس  . يدي ةحار  فرعأ  امك  اھفرعأ   . ينابوك نم  انأ  - 
. رخآ رصنع  ّيأ  نم  رثكأ  لاتقلا  يف 

: هدئاق هیلع  ّدر 
يذلا وھ  میلقإلا  سیئر   . ْدْنََول اي  يدي  يف  سیل  رارقلا  - 
ةئام لاسرإ  بعشلا  ةيامح  تادحو  عم  قافتالاب  ّررق 

ال ةاشملا   . ّةیعفدم دانسإ  ّةوقك  اًرصنع  نیسمخو 
. ْدْنََول اي  بھذت  نل  ّكنأ  يأ   . كانھ ىلإ  باھذلا  مھنكمي 

. بھذت نل 
باھذ ــ لاب ه  ــ اونذأ ل ــ م ي ــ ني ل ــ ّن ح ــ . ج ْدْنََول ب  ــ ضغ

د ــ ق ةا  ــ يحلا تنا  ــ ك  . هتنيد ــ م ن  ــ ع عافد  ــ لل
ةر ــ مج حب  ــ صي نأ  ا  ــ مإ ءر  ــ ملا ى  ــ لع ّنأ  ه  ــ تّملع
، لاعتشالاب د  ــ عت م  ــ حف ة  ــ عطق نو  ــ كي نأ  وأ  ةد  ــ ّقتم

. هنیعب توملا  وھف  دامرلا  اّمأ 
* * *

ةلحر دعب  ينابوك  ىلإ  ةكرمشیبلا  تاوق  تلصو 
. ایكرت يف  ّةيدركلا  ندملا  ربع  ّةینوتارام 
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تّتبثو ةنيدملا  يبرغ  ّةیبط  ةطقن  تاوقلا  كلت  تعضو 
فصقت فلاحتلا  تارئاط  تراص  امنیب   ، ةلیقثلا عفادملا 

يف تّنصحتو  ينابوك  تلخد  يتلا  شعاد  رصانع 
. اھئایحأ

ينابوك نم  مك  دعب 500  ىلعو   ، ىرخألا ةھجلا  يف 
تاوق ّترصأ   . اھارقو راجنس  ريرحت  رارق  ذاّختا  ّمت  اًقرش 
راجنس لالتحا  بقع  اھتايونعم  ّمطحت  دعب  ةكرمشیبلا 
لبق نم  ءاسنلا  فالآ  قاقرتساو  اھنّاكس  ديرشتو 

. ةرودھملا اھتمارك  ّدرو  اھرابتعا  ةداعإ  ىلع   ، شعاد
ّةصا ــ ةو خ ــ ك ق ــ لت ةكرم  ــ شیبلا تاو  ــ ني ق ــ نا ب ــ ك

دو ــ نج  ) جور يرَكَْشل  وأ  افا  ــ جور ةكرم  ــ شیب ىّم  ــ ست
نيذ ـ لا ايرو  دار سـ ـ كأ اھیب مـن  ـ ستنم ُّلُجو  سم ) ـ شلا
دسو ْزَراخو  راَّمُز  كراعم  فـي  ًان  ـ سح ءال  بـ او  ـ لبأ

. تاھبجلا نم  اھریغو  لصوملا 
ةھبج ىلإ  افاجور  ةكرمشیب  نم  ْدْنََول  ةعومجم  تھّجوت 
يف كراشیس  ّهنأب  اًسفن  باطف   ، راجنس نم  ةبيرق 
طقسم ىلإ  هّجوتلا  يف  ظحلا  هلذخ  نأ  دعب  اھريرحت 

. هسأر
نم نارصنع  سلج   . ةرعو قيرط  يف  مھترّایس  تراس 

ةرّایسلا ةرّخؤم  يف  نّیيروسلا  دركلا  نم  ةكرمشیبلا 
ةعرس نع  ةجتانلا  ةھجاوملا  ُحيرلا  امھيردص  حفلت 

نع ّةیسامح  ةینغأ  ىلإ  ناعمتسي   ، ةرّایسلا
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ادوماع نم  يذلا  قئاسلا  جرخأ   . ناتسدركو ةكرمشیبلا 
: لاقو هیقیفرل  اھب  ّحول   ، ةذفانلا نم  هدي 

ةینغألا هذھ  تعضو  دقل  ؟  اذكھ ناتماص  امتنأ  اذامل  - 
ناتماص  . اي امكیتوص  يناعمسأ  ایھ   . امكلجأل اًصیصخ 

. ّتیم ءازع  يف  امّكنأك 
وجاح ناوج  برطملا  عم  اونغف  مھیف  سامحلا  بد 

. ةكرمشیبلا نع  ةروھشملا  هتینغأ 
ناك  . لاتقلا ةھبج  ىلإ  ءاسم  هتعومجم  عم  ْدْنََول  لصو 

سيراتملا اولعأو  قدانخلا  اورفح  دق  ةكرمشیبلا  رصانع 
هیجوتب لغشنا  مھضعب   . لمنلا لثم  نیطیشن  اودبو 
قيدانص غيرفت  ىلع  مھضعب  ّبكنا  امنیب  عفادملا 
ةداقلا اّمأ   . عفادملا بناجب  اھعضوو  تاوشحلاو  فئاذقلا 
ّودعلا تازكرمت  دصرب  نیلوغشم  اودب  دقف  نّوینادیملا 
ّةیلمرلا سایكألا  ىلإ  مھریظانم  نودنسي  مھو 

. قدانخلا مامأ  ناردج  لثم  ةعفترملا 
هبطاخ  . قھاش رادج  لثم  دیعب  نم  راجنس  لبج  ادب 

: ْدْنََول
؟ روُنَتْشِم نع  ربخ  نم  لھ  سّدقملا  راجنس  اي  - 

باوثأبو ةافح  هبش  مھو   ، شعاد يّحلسم  روص  تناك 
دق  ، روُنَتْشِم ةبضھ  ةمق  ىلع  ٍثْعُش  روعشو  ةثر 
كئلوأ دحأ  فقو   . كوبسیفلا تاحفص  ىلع  ترشتنا 

ةطسبنملا ةنيدملا  ىلإ  هعبصأب  ریشي  نیّحلسملا 
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ةنيدملا دّدھي  ّهنأ  ادبو  لامشلا  ةھج  نم  همامأ 
مھفي مل   . ْدْنََول بلق  روصلا  هذھ  تنحط   . اھنّاكسو
اوكردأ مھدحو   . ةنيدملا لھأ  ىوس  روصلا  كلت  ةواسق 

. ةبضھلا كلت  نّویشعادلا  ّلتحي  نأ  ىنعم  ام 
. ءيش ّلك  يھتنیس  روُنَتْشِم  تطقس  اذإ  - 

مھضعب بتك   ، ةملؤملا ةقیقحلاب  ينابوك  لھأ  سماھت 
. نیقیمع قلقو  نزحب  ضعبل 

ءایحإ دھاشمب  ملح   . ةبضھلاب ْدْنََول  ملح  ةلّیللا  كلت 
نیب اھب  بابشلا  موقي  يتلا  ّةیعیبرلا  تاھزنلابو  زورّینلا 

، عبرألا اھتاھج  نم  ایندلا  ىلع  نوفرشي  مھو  روخصلا 
. نوبرشيو نّونغيو  مّحللا  نووشيو  ةئینلا  ةبكلا  نولكأي 
، هفوھكو ناماَّمَح  ادْیَف  روھشملا  يداولاب  ْدْنََول  ملح 
نم اًبيرق  رخصلا  يف  روفحملاو  تارْیَخ  ىّمسملا  عبنلاب 
هنم قبي  ملو  دیعب  نمز  ذنم  ّفج  ّهنكل  ةبضھلا  ةمق 

ةبضھلا قوف  لوھجملا  حيرضلاب  ملح   . هراثآ ىوس 
هتلوفطب اًضيأ  ملح   . هبناجب نيرقاعلا  تّوتلا  يتریجشو 

ىلع قلحزتيو  جلثلا  مّايأ  يف  ةبضھلا  دعصي  ناك  نیح 
ةقالمع جلث  تارك  هقافر  عم  عنصيو  نوليانلا  سایكأ 

نأ ىلإ  ربكتو  ربكتو  ربكتف  لفسألا  ىلإ  اھنوجرحدي 
لیصافت همالحأ  يف  ىأر   . دّدبتتو ام  ةرخصب  مدطصت 

، ةتماصلا ةبضھلا  كلت  نع  اھیسن  دق  ناك  ةریثك 
. نونحلاو ةفیخملا 
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* * *

ّةوق زكرمتت   . موجھلا أدبنس  ةعاس  دعب   . اوّدعتسا - 
ريرحت نیبو  اننیب  اًقئاع  فقتو  ةلتلا  كلت  دنع  ّةیشعاد 
ةوقلا هذھ  ىلع  ضقن  مل  نإ   . اھءارو عقت  يتلا  ىرقلا 

. ىرقلا ريرحت  نم  ّنكمتن  نلف 
ىلإ هدیب  ریشي  وھو  ةكرمشیبلا  ةوق  دئاق  دیقعلا  لاق 

. تارتمولیك ةعضب  دعبت  ّةلت 
يئادعأ عم  اذنأھ   » . هتاضبن تعراست   . ْدْنََول بلق  قفخ 
راجنسل مقتنأس   . ماقتنالا ةعاس  تّقد  دقل   . هجول اًھجو 
شعاد اھّتلتحا  يتلا  ىرقلا  تائمل  مقتنأس   . ينابوكو

اّمإ  . نّیيديزيإلل مقتنأس   . ينابوك فير  يف  نیموي  لالخ 
ْدْنََول تباتنا  سّدقملا .» بارتلا  يمدب  يورأ  وأ  رصتنأ  نأ 
نم هنانسأ  ىلع  َّزَكو  هسفن  تجاھف  سجاوھلا  هذھ 

. دانزلا ىلع  هعبصأ  عضو  ّمث   ، قنحلا
ناك  . هدي نم  راظنملا  ةكرمشیبلا  ّةوق  دئاق  عضي  مل 

هكراشي يذلا  طباضلا  ىلإ  ىرخأو  ةظحل  نیب  سمھي 
ىلإ بھذي   ، كاذ ىلإ  رخآو  اذھ  ىلإ  اًرمأ  ردصي   ، ةبقارملا
ىلإ دوعيو  بيوصتلا  ّةقد  نع  مھّملكي  ّةیعفدملا  دونج 

: هدونج بطاخ  اًریخأ   . هناكم
قرغتسیس  . يعفدملا دیھمتلا  نآلا  أدبنس   . اودعتسا - 

ةلماح تارّایسلا  أدبت  ّمث   ، ةعاس عبر  يلاوح  رمألا 
رآلاو يس  يك  يبلا  ةامر  نم  ةكرمشیبلاو  اكشودلا 
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لالخ ّةلتلا  اورھطت  نأ  بجي   . ّةلتلا ىلإ  مّدقتلاب  يج  يب 
. دوسألا اھيأ  ایھ   . ةعاس فصن 

تباغو ةلتلا  تلعتشا  ّىتح  ةعاس  عبر  يضمت  دكت  مل 
ةرّخؤم ىلإ  هقافر  عم  ْدْنََول  دعص   . فیثك ناخد  ءارو 

. اكشودلا شاشر  ثیح  ةرّایسلا 
. مكتاھّمأ كیننس  - 

ىلإ ىطسولا  هعبصأب  راشأ   ، ادوماع نم  قئاسلا  حاص 
توص اًعفار  لیغشتلا  حاتفم  رادأو  ةقرتحملا  ةلتلا 

. ةجرد ىلعأ  ىلإ  ةلّجسملا 
نا ــــ يتفلا ك  ــــ ئلوأ بو  ــــ لق ت  ــــ قفخ
ةجھ ــ بو اًفو  ــ خ ة  ـــ كرعملا ى  ــــ لإ ني  ــــ قلطنملا
تارّاي ــ س ع  ــ برأ ةمد  ــ قملا ي  ــ ف ترا  ــ س  . اًب ــ ضغو

ن ــ م ة  ــ عبوز ا  ــ هءارو ترا  ــ ثف رما  ــ ه عو  ــ ن ن  ــ م
مھتارّایسب نیقلطنملا  ةكرمشیبلا  ْتَّف  ــ ل ناخد  ــ لا

تايارلا اوأر  ّىتح  ّةلتلا  نم  رذحب  اوبرتقا   . فلخلا يف 
اكشودلا تاناطبس  هقافرو  ْدْنََول  هجو   . فرفرت دوسلا 

هنأ رھظ   . اھلوح امو  ّةلتلا  نیفدھتسم  ىرخألا  قدانبلاو 
. ةسارشب مواقت  شعاد  نم  رصانع  ّةلتلا  ءارو  لازت  ام 

. ْدْنََول طقس  ةأجف 
. كارح الب  اًدسج  بآ  كیبلا  قودنص  ّةیضرأ  ىلع  دّدمت 
ىلع هانیع  تحتفناو  هردص  ىلع  هتیقدنب  تطقس 

. اھیف مویغ  ةعساو ال  ءاقرز  ءامس 
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زيزأب ةكرمشیبلا  نع  ّةیسامح  ةینغأ  ناحلأ  تطلتخا 
هعم ناك  يذلا  ْدْنََول  قیفر  برض   . ْدْنََول نینأب  صاّصرلا 
ةدایقلا ةنیباك  فقس  ىلع  هدي  ةضبقب  هطوقس  ةظحل 

لاقو ةینغألا  توص  قئاسلا  ضفخ  اًریخأ   . قئاسلا ّهبني 
: اًقناح

. ينتعرص ؟  اي ديرت  اذام  - 

. ْدْنََول ْدْنََول  - 

؟ هب ام  يإ ! - 

. ةصاصر هتباصأ  - 

: لوھذب لأسو  اًروف  قئاسلا  لمرف 
؟ تلق اذام  - 

اذام  . رئاغ هحرجو  حيرج  هنإ   . ةقلطب بیصأ  ْدْنََول  نإ  تلق  - 
؟ لعفن

اتقدح تیقب   . ةرازغب هحرج  فزن   . هردص يف  ْدْنََول  بیصأ 
ةیفاصلا ءامسلا  يف  قّدحي  رمتساو  نیتعّستم  هینیع 

. ملألا نم  ّنئيو 
ةبلع حتف   ، ةرّایسلا قودنص  ىلإ  ةعرسب  قئاسلا  دعص 
حرجلا هب  ّفلو  ّيبطلا  شاشلا  جرخأو  ّةیلّوألا  تافاعسإلا 

: لوقي وھو 
لّصتا  . فّزنلا فاقيإ  لواحن  نأ  بجي  ءيش  ّلك  لبق  - 
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. دوعن نأ  بجي   . ًالاح اھیلإ  هذخأنس   . ّةیبطلا ةطقنلاب 
؟ ّةلتلاو - 

. ّةلتلا كینأ  - 

نم دوقملا  فلخ  سلجیل  بھذو  اًبضاغ  قئاسلا  ّدر 
. ديدج

دنع ّةيوق  تاراجفنا  ةّدع  ّيود  عمُس  ءانثألا  كلت  يف 
ةكرمشیبلا ّللھ   . نّییشعادلا تاخرص  تعطقناو   ، ّةلتلا
. اھقوف مھملع  اوعفرو  ةلتلا  ىلإ  اولصو  نيّذلا 

حير ــ جلا ْدْنََول  ل  ــ محت ي  ــ تلا ةرّاي  ــ سلا تدا  ــ ع
ـر قم فـي  ّةي  ـ بطلا ـة  طقنلا ى  ــ لإ ةھ  ــ ّجتم اھ  ــ جاردأ
داھ ـ جإ مد  ـ عب هح  ـ صني ـه  بناجب ـه  قیفر نا  . كـ ةدا ـ يقلا
رئاغ كحرج   . كّرحتت ال   . ّمل ـ كتت ال  : » مالكلا بـ ـه  سفن

ةبوعصب تّارم  ةّدع  هقير  ْدْنََول  علب  ىفشتس .» ّكنكل 
: نھاو توصب  لاق  ّمث  ةغلاب 

؟ اھانّررح لھ  ؟  ّةلتلا - 

قفخت انتيار   . اھب ةّنصحتملا  تيرافعلا  عیمج  لتقو   . معن - 
. كانھ

نأ ديرأ  . ال  يلھأ  .. اوربخت ... الف  ..... ُّتم اذإ   . رظنا  . كوربم - 
.. لتاقملا يخأ  يّمأ  ترظتنا   . نآلا كلذب  مھوغلبت 

.. ةیناث  .. هاقلت نأ  لمأ   .. ىلع تشاع  .... ةديدع تاونسل 
.. يذلا  .. يذلا  .. يخأ امأ   ... لّمحتتو ربصت  تناك  كلذل 
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كرت دقف   .. يروّسلا شیجلا  يف  هتمدخ  لالخ  لتق 
نأ ال وجرأ   ... يّمأ  .. بلق يف  اًریبك  اًحرجو  ةلئاھ  ةرسح 

. يّمأ  .. دنع يئاقلب  لمألا  تومي 
. حيرج تنأ   . كسفن دھجت  ْدْنََول ال  اي  كل  تلق  - 

يندع  .. كوجرأ نكل  .. تومأ يّننإ   .. حيرج انأ   . كلذ ملعأ  - 
.. يّتیصوب لمعت  ... نأ

. كلذب كدعأ  - 

ةرھزك ةماستبا  نیتفاجلا  ْدْنََول  يتفش  ىلع  تتبن 
. هسأر لام  ّمث   . راجنس عیبر  يف  سجرن 

. ةیفاصلا ءامّسلا  ىلإ  ونري  يقب   . رثكأ هاتقدح  تعستا 
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ناریِم ىلإ  لئاسر 
ءاثالثلا 30. 9. 2014

تر ــ ص ُتّري ! ــ غت م  ــ ك اًد  ــ بأ قد  ــ صت ن  ــ ل وناریم 
تر ــ بك يّننأ  ــ ب رع  ــ شأ  . اًما ــ مت ىر  ــ خأ ةا  ــ تف
ىر ــ ي ت ــ سفن لأ  ــ سأ ا  ــ نأ  . ىر ــ خأ تاون  ــ ر س ــ شع
مأ ه  ــ يعو دادزي  لا  ــ تقلا سرا  ــ مي ن  ــ م ّل  ــ ك ل  ــ ه
ناریم اي  يسفنل  حيدملا  لیك  دصقأ  ال  ؟  ةدیحولا ا  ــ نأ

. اھّايإ كمساقأ  ةقیقح  اّھنكل 
. يتنيدم نع  عافّدلاو  ّةیقدنبلل  يلمحب  اًدج  ةروخف  يّننإ 
نع عفادأ  ءيش  ّلك  لبقو   . تنأو انأ  اّنبح  نطوم  نع 

. مّھلك دلبلا  لھأ  تویبو  يّمأو  يبأ  تیب 
اًر ــــ سق تا  ــــ يتفلا نوّدن  ــــ جي م  ــــ ّهنأ عم  ــــ سأ
ل ــ بقأ ال   . لا ــ تقلا تاھ  ــ بج ى  ــ لإ ّنھنوقو  ـــ سيو
ن ــ م اًرار  ــ م تعم  ــ س د  ــ قل  . اًد ــ بأ ءار  ــ جإلا اذ  ــ ه
ة ــ ّغللا سُرَْدت  تنا  ــ ك ي  ــ تلا  ، ةجيد ــ خ ي  ــ تخأ
ة ــ عماجب بادآلا  ّةي  ــ لك ي  ــ ف اھ  ــ بادآو ّةيزي  ــ لكنإلا
ك ــ نكمي لو : ــ قي يذ  ــ لا يزي  ــ لكنإلا ل  ــ ثملا ب،  ــ لح
، رھ ـ نلا ـى  لإ باھذ  ـ لا ـى  لع اًسر  فـ ر  ــ بجت نأ 
. برشلا ـى  لع سر  ـ فلا را  ـ بجإ عیطت  ـ ست ال  ّكن  ـ كل
ناك يذلا  ناراب  يخأ  كلذب  دصقت  تناك  يھ  اًعبط 

باھذلا ىلع  هرابجإ  ديريو  اًمئاد  هعم  رجاشتي  يدلاو 
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ضرفنل بیط  اًرخاس : ناراب  لاق  ّةرم  تاذ   . دجسملا ىلإ 
عم فافطصالاو  دجسملا  لوخد  ىلع  ينربجأ  يبأ  ّنأ 
؟ ةحتافلا ةءارق  ىلع  يرابجإ  عیطتسي  لھف   ، نیلصملا

. ّةيّرحلا لیبس  يف  لاتقلا  ىلع  سّانلا  رابجإ  نكمي  ال 
عیطتسي نلف  ّالإو  هلعفي  امب  ءرملا  عنتقي  نأ  بجي 

. ةياھنلا ّىتح  رارمتسالا 
عیطتسي نلف  ارح  ناسنإلا  نكي  مل  اذإ   . ناریم اي  معن 

. ّةيّرحلا لیبس  يف  لاضنلا 
اوكرت نيذلا  بابشلا  نومتشي  ينابوك  نم  يقافر  ضعب 

. اًضيأ رمألا  اذھ  ينبجعي  ال   . ایكرت ىلإ  اوحزنو  ةنيدملا 

. حالسلا اولمحو  بابشلا  نم  ریثك  داع  ةقیقحلا  يف 
. اًیئاوشع سّانلا  نيوخت  اًقلطم  زوجي  نكل ال 

يـا ـد  لبلا تكر  ــ ت اًض  ــ يأ ك  ــ نأل اذ  ــ ه لو  ــ قأ ال 
ناري مـ يـا  ال  ـت.  لعف مـا  لـك  ّرر  ـ بأ نأ  ـد  يرأو ناري  مـ
نا ـ كلو ـا،  نھ تي  ـ قب لـو  بـك  رختفأ  سـ ـت  نك ال. 
دقف يرارقب  ـل  بقت لـم  ّكنأ  ـع  مو لـك.  ٌفر  شـ ـك  لذ

طارخنالا مدعو  ةنيدملا  نم  جورخلا  يف  كرارق  ُتّلبقت 
. انتاوق فوفص  يف 

نع فالآلاب  سّانلا  حزن  نیح  كاذ  تبسلا  موي  ّركذتأ 
ىلع َقيرطلا  نیلوؤسملا  دحأ  ةجوز  تعطق   . مھتویب
تقصب  . مئاتشلا يف  عذقتو  مھمتشت  تراصو  سّانلا 

مك  . لفطو ةأرماو  لجر  نیب  زیمت  ملو  نیحزّانلا  هوجو  يف 
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اھنیح ترعش   . يحور ةأرملا  كلت  تذآ  مكو  تّملأت 
اھفقوي مل  فسألل   . يّمأو يبأ  هجو  يف  قصبت  اّھنأكو 
يّننكل مھاضرب ! مت  كلذ  ّنأكو  نیلوؤسملا  نم  دحأ 

دقفأ يذلا  بیصعلا  مویلا  كلذ  ةعافشب  اھل  ترفغ 
اي هیعوب  مویلا  كلذ  يف  دحأ  يقب  لھو   . مھدشر سّانلا 

؟ ناریم
رار ــ ق جور  ــ خلا ي  ــ ف سّان  ــ لا رار  ــ ق نأ  د  ــ قتعأ
مھ ـ حاورأ اوذ  ـ قنأ ـم  ّهنأل اد  جـ ترر  سـ ـد  قو بئا  صـ
فـي مھ  ـ فأ ال   . ّمت ـ حملا تو  ـ ملا ـة  ضبق مـن 

سانلل ـت  حوأ ـي  تلا ةھ  ـ جلا ـن  كل  ، اًّدي جـ ةساي  ـ سلا
ءاسنلا نأ  نآلا  ةدكأتم  انأ   . كش الب  ّةیكذ  ةھج  جورخلاب 
ةاسأم ّرركتت  نل   . شعاد ةضبق  نم  نوجن  تایتفلاو 
اھبارت ىلع  نوقابلا  نحن  اّمأ   . ينابوك يف  انھ  راجنس 

. ةياھنلا ّىتح  مواقنسف 
تنأ اھفرعت  ءایشأ  كل  بتكأ  اذامل  ناریم  اي  فرعأ  ال 
يرتفد يف  يرطاوخ  كل  بتكأس  لاح  ّلك  ىلع  اًضيأ !
برحلا يھتنت  نیح   . ةصرفلا يل  تحنس  اّملك  ریغصلا 

فیك فرعت  ّىتح  رتفدلا  كیطعأس  شعاد  رھظ  رسكنو 
فرعت ّىتحو  اھتنيدم  لیبس  يف  تلتاقو  ْنَشْوَر  تمواق 
يتلا ةسارشلا  سفنب  اّنبح  لیبس  يف  لضانأس  يننأ 

. شعاد اھب  لتاقأ 
انتايونعم نوعفري  ءاحنألا  ّلك  نم  نولتاقم  كانھ 

ّانك لابجلا  نم  نولتاقملا  يتأي  نأ  لبق   . انعم مھدوجوب 
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نآلا  . دحاو موي  لالخ  ينابوك  طقست  نأ  اًریثك  ىشخن 
نم رادج  ىلإ   ، لبج ىلإ  هرھظ  دنسي  نمك  انرص 

. ذالوفلا
يرَسوق كزان  ةقیفرلا  نم  ّفلأتت  ةلتاقملا  يتعومجم 
قیفرلا ةینار  نمو   ، ْهِرَجوك بقلب  اھبّقلأ  انأ   ، نيدرام نم 
يراكَھ نمو  مدمد  لالَز  ةقیفرلا  ةیمروأ  نم   ، نير ـ َپار
قافر كانھ  كلذك   . خانْرِش نالآ  قیفرلا  انتعومجم  دئاق 
ينابوك نمو  يلشماقلاو  كيريدو  نيرفع  نم  نولتاقم 

. نارخآ ناقیفرو  انأ 
ةصاخ ةحزانلا  يتلئاع  قاّفرلا  ءالؤھ  يناسنأ  دقل 
رثكأ اھتوصو  ادج  بذع  توصب  ّينغت  يتلا  لالَز  ةقیفرلا 

. اھمسا نم  ءاقن 
ىلإ ّيدؤملا  قيرطلا  عطاقت  يف  عقي  يلاتقلا  انعقوم 
ىلإ دوادْرِزِم  ةيرق  نم  مداقلا  قيرطلا  عم  ْجِْنلَحو  ناریش 
بونج يمحن  نحن   . َةلَتْكِمو ْنابَرَع  ایناك  نیب  ينابوك 

. اھقرشو ةنيدملا 
يلاوح نم  صاّصرلا  قالطإو  فئاذقلا  تاوصأ  عمسن 

. ةروعسم بالك  لثم  نومجاھي  نّویشعادلا   . ناریش ةيرق 
مھتاریبكت تاوصأ  عمسن  داكن   . ةلیقث ةحلسأ  مھيدل 

. اًضيأ
: اًكحاض ّةرم  تاذ  نير  ـ َپار قیفرلا  لاق 

اّھنإ  . قافرلا اّھيأ  ةعاجش  لیلد  تسیل  ءالؤھ  تاریبكت  - 
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ربكأ تاوصأ هللا  زیمأو  يلالملا  نبا  انأ   . فوخلا ىلإ  زمرت 
. تاریبكت ریبخ  انأ   . ةفلتخملا

: كحضأ انأو  هیلع  تّددر 
ًانایحأ نذؤي  وھو  جاح  اًضيأ  يدلاو  ّنإ   . نيَرپار قیفر  اي  - 
ىوس فرعأ  ال  يّننكل   . انتیب نم  بيرق  دجسم  يف 
نكأ مل   . ةّالصلا ىلإ  نینمؤملا  وعدت  ةفیطل  تاریبكت 

! اًضيأ لتقلل  ةوعد  ربكأ  ةحیص هللا  نأ  فرعأ 
تاوصأ عمسأ  كل  بتكأ  ثیح  ةقیقدلا  هذھ  يف   ، نآلا
ترجفنا  . ادج ةبيرق  اّھنإ   . تانواھلاو يج  يب  رآلا  فئاذق 

رصق نم  برقلاب  تطقس  اھنم  ثالث   . انلوح فئاذق  ةّدع 
. كیب نازوب 

. فئاذقلا نم  اًفوخ  سیل   . ناریم اي  ةباتكلا  نع  ّفقوتأس 

. صقر ةقلح  دقعن  نأ  َّيلع  حلت  هِرَجوك  ةقیفرلا  نأل  لب 
؟ صقرو ٌبرحأ   . دیكأتلاب تنج  دقل 
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ءاعبرألا 1. 10. 2014
كلزغب ينّركذي  فیفخ  رطم  لطھي  حابصلا  اذھ  يف  نآلا 

نم يتدوع  ءانثأ  ينتقحال  ّةرم  مك   . ناریم اي  سماھلا 
يعمس ترطمأو  رتم  يتئام  وأ  ةئام  ةفاسمل  ةسردملا 
ةحئار لعج  يذلا  رطملا  اذھ   . اھقرأو تاملكلا  بذعأب 
اّھنإ  . اًریثك كلت  كتاملك  هبشي  رطعلاك  حوفت  بارتلا 

ينّركذي رطملا  ّنأ  ملعت  تنأ   . ضرألاب ّلزغتت  ءامسلا 
.[

20] اًضيأ ناراب  يخأ  فزاعلا  كقيدصب 
رطملا بقع  بارتلا  ةحئار  ةّبیط  يھ  مك  قّدصت  ال  امبر 
تقو ّيأ  يف  هیلع  تناك  امم  بیطأ  اّھنإ  ناریم ! اي 
لیمجب بارتلا  نم  نافرع  يھ  ةحئارلا  هذھ   . ىضم

اًضيأ انأ   . ّةيوامسلا ةرمخلاب  بارتلا  ةوشن  يھ   . رطملا
ىقبأ تنك   . ينرداغت نأ  دعب  كتاملكب  يشتنأ  تنك 

، كلت كتاملك  يعم  ىقبت  تناكو   . اھیف ّركفأ  تاعاسل 
. يمالحأ ىلإ  ّىتح  برسنتو  يعم  رھست 

هنيد ءرملا  كرتي  اًمئاد : ّددرت  يّمأ  تناك  اذامل  تمھف  نآلا 
. هنطو كرتي  الو 

. ّيدنلا بارتلا  اذھ  نم  يّمأ  نضح  ةحئار  ّمشأ  يّننإ   . هآ
. رطملا اذھ  نم  ٍةَّخَز  ّلك  عم  اھتادھدھ  عمسأ  انأ  اھ 

. مانأ داكأ 
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* * *

نم حيرج  قیفرب  اوتأ  مویلا   . نئمطي ناریش ال  يف  عضولا 
هاّجتا يف  انعقوم  نم  هلقنت  يتلا  ةرّایسلا  ّترم   . كانھ

نل اّھنكل  مواقت  ناریش  ّنإ  قاّفرلا  لاق   . ىفشتسملا
. موي نم  رثكأ  دمصت 

. اھجھوب رعشن  انرص   . انحفلت يھ  اھ   . انم برتقت  رانلا 
ةكرمشیبلا ّنإ  نولوقي  اوناك   . اًديور اًديور  لءاضتي  لمألا 

رادأ  . نيدیحو انیقب  دقل  ؟  مھ نيأ   . ةدناسملل نوتأیس 
شعاد ىرت  نل   . ملستسن نل  اّننكل   . انل هرھظ  ملاعلا 
انتايار  . اًعیمج انلتق  ول  ّىتح  انيديأ  يف  ضیبلا  تايارلا 
لمحن نل  اّننإ   ، انفاتكأ ىلع  ةاقلملا  اننافكأ  يھ  ضیبلا 

. انحاورأ ىوس  انتاحار  ىلع 
. توملا وأ  ةمواقملا  اّمإ 

دقل  . نآلا يّمأ  ُتّركذت  ًالیل  ةرشع  ةيداحلا  ةعاّسلا 
اھنباو ةجيدخ  يتخأ  ىلإ  اًضيأ  تقتشا   . اھیلإ تقتشا 
دنمایس ْهِمح : يخأ  ْيَدلو  ىلإ  تقتشا   . ّيقشلا اراد 

! لّیللا اذھ  يف  مھب  ينركذ  يذلا  ام  يردأ  . ال  نازوزو
تاراجفنالا تاوصأ  ةّدح  تَّفخ   . ناكملا ُّمعي  نوكسلا 

. ناریش ةھج  نم  ةمداقلا 
كیلإ تقتشا   . اًضيأ كیلإ  تقتشا  دقل   . ناریم اي  جعزنت  ال 
يف قلطتسو  تقلطأ  يتلا  تاصاّصرلا  ددعب   . اًریثك اًریثك 
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. رثكأو ّكبحأ  برحلا 
لئاھ راجفنا  ّيود  انعمس  لّیللا  فصتنم  ةرشع /  ةیناثلا 
شعاد رصانع  دحأ  ّنإ  قافرلا  لوقي   . ناریش ةھج  نم 
بجاح لت  ةيرق  نم  ةمداقلا  قيرطلا  ىلع  هسفن  رّجف 

. انقافرل زجاح  دنع  عقو  ریجفتلا  ّنإو  ناریش  ىلإ 
بلجأو يّمأ  روزأس   . ةنيدملا زكرم  ىلإ  بھذأس  اًدغ 
يّمأ نم  بلطأس  ةوخر  تراص  يتليدج   . ماعطلا ضعب 
ىلع يتاقیفر  تنج  دقل   . ىرخأ ّةرم  يل  اھلدجت  نأ 
ةئیھ ىلع  يّمأ  هلدجت  ةلوفطلا  ذنم   . يتليدج ليدوم 
ّلوحت هلإلا  لمانأ  لثم  اھلھمانأ   . ةعدبم يّمأ   . ةلبنس

. حمق لبانس  ىلإ  يرعش 
. حابصلا يف  لطھ  امك  نآلا  لطھي  فیفخ  رطم 

. ينابوك بارت  ىلإ  ءامسلا  رارسأب  يشفت  مویغلا  يھ 
. ةیشاولا مویغلل  اي 
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سیمخلا 2. 10. 2014
ّجعت يفاشملا   . ةنيدملا نم  ّيوتل  تدع  ًءاسم  ةعباسلا 
اھیف شیعي  ال   . نّییندملا نم  ةیلاخ  ةنيدملاو  ىحرجلاب 

. ناریم اي  ةرصاعملا  ةطرابسإ  اّھنإ   . نیلتاقملا ىوس 
جاحلا عماج  نم  بيرقلا  هِمَح  يخأ  تیب  ىلإ  تبھذ 
دحأ ّالأ  تلاق   . ادج ةنيزح   ، ةنيزح تناك   . يّمأ ترزو  داشر 
الو ناراب  الو  ةجيدخ  ال   ، هلاح ىلع  اھنأمط  اھئانبأ  نم 
يف هارت  اّھنإ  تلاقو  اًریثك  ْدْنََول  نع  ينتثدح   . ْدْنََول
مل اّھنأ  نم  يّمأ  تكش   . ةجعزملا اھمالحأو  اھسیباوك 
نأ يخأ  لواح   . ينابوك نم  جورخلا  عیطتست  دعت 
ن ــ م في  ــ فختلا لوا  ــ ح  . لئا ــ سولا ّىتشب  اھیساوي 
؟ يّمأ ا  ــ ي قا  ــ فرلا نیّقد  ــ صت الأ  ه : ــ لوقب اھ  ــ فوخ
ينا ــ بوك ى  ــ لع فو  ــ خ ال  لو  ــ قي لوؤ  ــ سملا انرا  ــ ج
نیلتا ـ قملا ن  ــ م ة  ــ ثالث مھا  ــ ه  . اھنك ــ سي ن  ــ مو
ّمشأ يّننإ  عزجب : هتباجأ  يّمأ  نكل   . حطسلا قو  فـ

ّنإ  . توملا وھ  ام  فرعت  ال  ٌّرغ  كنإ   . ينب اي  توملا  ةحئار 
ریخ ةمالع  سیل  ينابوك  هیف  تقرغ  يذلا  تّمصلا  رحب 

. قالطإلا ىلع 
نم ثّدحتتو  يرعش  لدجت  تراصف  اھنضح  يف  ُتسلج 
ةجيدخ ترفاس  دقل  تارم : ةّدع  يل  تلاق   . فقوت نود 

ال  . يعم تنأ  يقِبا  ّلقألا  ىلع   . ينتكرتو ابوروأ  ىلإ 
ّانم ربكأ  برحلا  هذھ   . لاتقلا نارین  يف  كسفنب  يمرت 
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ىلع كّمأ  يف  يّركف   . ةریغص تلزام   . يتنبا اي  كنمو 
. ّلقألا

ةفص نكل   ، اًریثك اھلجأل  تنزح  اھبیجأ ! فیك  فرعأ  مل 
رعشي اذامل ال   . ينتجعزأ ّيلع  اھتقلطأ  يتلا  ةریغص » »

نم يّمأ  تھتنا  نیح  ؟  اًضيأ نوربكي  مھءانبأ  نأب  نادلاولا 
تلق ّمث  ًالیلق  اھیمدق  تكرفو  اھدي  تّلبق   ، يتليدج عنص 
عومّدلا تيأر   . انل كتاوعد  رظتنن   . يّمأ اي  كّعدوأ  اھل :

ءوض يف  ةفیفشلا  اھُعومد  ْتعمل   . اھینیع يف  قرقرتت 
. ّةیبونجلا ذفاونلا  نم  ةفرغلا  ىلإ  برست  يذلا  سمشلا 
نأ ىلع  انتربجأ  دقل   . برحلا ىلع  ةنعللا   . ناریم اي  خآ 

. انتاھّمأ دابكأ  قرحن 
اھتیعدأ تعمس   . ةنيزحلا يّمأ  دنع  نم  ةنيزح  تجرخ 
يضرألا قباطلا  ىلإ  تلصو  ّىتح  يفلخ  اھتقلطأ  يتلا 

برغ يف  يمالعإلا  زكرملا  ىلإ  تھّجوتو  تاجردلا  ربع 
. ةنيدملا

ّلك نم  ءابنألا  تالاكو  يلسارمو  نییفحص  تيأر  كانھ 
ّةیقدنب لمحأ  نییفحصلا  دحأ  ينآر  نیح   . ملاعلا ءاحنأ 
يرجأ نأ  يننكمي  لھ  ّةيزیلكنإلاب : يل  لاق  يفتك  ىلع 
لتاقملا يخأ  ناك   . تلجخ ؟  اًریصق اًیفحص  ءاقل  كعم 

تنأ راھُب  ةقیفر  اي  لاقو : ينعّجش   . كانھ اًضيأ  نیتم 
ىلإ انتوص  يلصوأ   . يلجخت الف  ّةيزیلكنإلا  نیّملكتت 

. ّهلك ملاعلا 
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تعضو  ، ضرألا ىلع  تسلج   . اًیكیجلب اًیفحص  ناك 
ةعضب يل  طقتلا   . لضفت هل  تلقو  ينضح  يف  ّةیقدنبلا 

: يلّاتلا راوحلا  اننیب  ىرج  ّمث   ، روص
مأ ال؟ ينابوك  طقستس  لھ  ؟  نیعّقوتت اذام  - 

. مواقنس اننأ  مھملا  - 

؟ ةنيدملا لالتحا  نم  شعاد  عنمل  مكتّوق  مكیفكت  لھ  - 

اھاري ال  ّةیفخ  ّةوق  كانھ   . حالسلا ةوق  تسیل  ّةوقلا  - 
. ةدارإلاب لتاقنس   . ناسنإلا ةدارإ  يھو  الأ  نوریثكلا 

. سماخلا انروباط  ةدارإلا 
ّكنأ نيرت  الأ  ؟  نیلتاقملا فوفص  ىلإ  تممضنا  اذامل  - 

؟ نسلا ةریغص  تلزام 
ناسنإلا ةدارإب  طبتري  اذھ   . انتنيدم نع  عفادن  نأ  ديرن  - 

. هرمعب طبتري  اّمم  رثكأ 
تناك كلت   . ىرخأ ةلئسأ  يلع  حرط   . ناریم اي  يردأ  ال 
ءاقل يرجأو  يفحصب  اھیف  يقتلأ  يّتلا  ىلوألا  ّةرملا 
دعب اًریثك  يلع  اونثأ  قافرلا  نكل  ًالیلق  تكبترا   . اًیفحص

. كلذب تررس   . ءاّقللا ةياھن 
ناك اھؤاقب   . ينابوك جراخ  تناك  اھتیل   . يّمأ ىلع  يبلق 

. ةطلغ
اي ةعداولا  انتنيدم  ىلإ  هولسرأ  يذلا  اذھ  ءالب  ّيأ 

؟ يناریم
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ةعمجلا 3. 10. 2014
نكل  ، ىرخأ ّةرم  ةفیفخ  راطمأ  حابصلا  اذھ  تلطھ 
اًموي ناك   . سمشلا تعلطو  مویغلا  تدّدبت  ام  ناعرس 
ّركذتت لھ   . تنأو انأ  هیف  انفراعت  موي  هبشي  اًیفيرخ 

؟ وناریم
كلذ ىرج  ؟  اّنبح ةرارش  هیف  تلعتشا  موي  ّركذتت  لھ 
رشع سداسلا  يف  ينابوك  بابش  مظن   . نیماع لبق 

. ةعمج موي  ّلك  مھتداعك  ةرھاظم  يناثلا  نيرشت  نم 
نوعفرت نيرخآ  ةعبرأ  عم  ةرھاظملا  ةمدقم  يف  كتيأر 

.[
21] كبیصن نم   A فرح ناك   . يسح تالو  مسا  فرحأ 

نّوللاب  AZADÎ ةملك هیلع  ضیبأ  ًاتریشیت  يدترت  تنك 
.[

22] رمحألا
بضغ هداھشتسا  راثأو  اًثيدح  دھشتسا  دق  تالو  ناك 
كلت يف  اًضيأ  انأ  ُتكراش   . مھنزحو ينابوك  يلاھأ 

يشمن لافطألاو  تانبلا  نم  ةعومجم  ّانك   . ةرھاظملا
ةھجلا نم  بيرقلا  اھفرط  ىلع  ةرھاظملا  فصتنم  يف 

ةيار لمحأ  تنكو  قفصنو  فتھن  عراشلا  يف  ىرسیلا 
ّىتح تئجو  كانھ  يننأ  تفرع  فیك  يردأ  ال   . ّةيدرك
فیك لاؤسلا : سفن  كتلأس  اھموي   . يبناجب تفقو 

: كل تلق   . كتحئار تممش  يل : تلق  ؟  انھ يّننأ  تفرع 
يف قدحت  تنأو  يل  تلق   . روطعلا عضأ  ال   . باذك
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تلقو تكحض   . موجّنلا ةحئار  ّةیبھذلا  كتليدجل  يرعش :
! وناریم اي  ةحئار  موجنلل  لھو   . باّذك باّذكلا  كل :

تنك اًقباس   . يعم ّملكتتو  يبناجب  يشمت  ترص 
تانبلا ّةيوناث  ةسردم  نم  فرصنأ  نیح  ينقحالت 
ةتماص ىقبأ  تنك   . ةأرجب ينلزاغت  يتاذاحمب  يشمتو 

اي ينقّدص   . لجخلا ةّدش  نم  ّفرصتأ  فیك  فرعأ  الو 
. فجتري يمسج  ّلكو  نّاكطصت  ياتبكر  تناك  ناریم 
ةھج نمو  يتوخإ  دحأ  اناري  نأ  فاخأ  ةھج  نم  تنك 
ىلإ لصأ  تنك  نیح   . ةبذعلا كتاملكب  ةدیعس  ىرخأ 
مالكلا لسع  نم  كنم  هتعمس  ام  دیعتسأ  تنك  تیبلا 

. هب يتوشن  دیعتسأو 
مھو كاذ  عئارلا  ةرھاظملا  موي  يف  نوریثكلا  جرخ 
لثم  ، ةئفاد سمش   . ّةيّرحلا تاتریشیت  كلثم  نودتري 
اھرون تطسب   ، يتيار ىلع  ةموسرملا  سمشلا  كلت 
تام ـ سن ـا  نیلع ـت  بھ  . ةیفا تنا صـ ءامسلا كـ  . انیلع

اًد جـ اًفي  ـ طل ـَت  نك ـّب.  حلا هب  ـ شت ـة  شعنم ـة  قیقر
. تام ـ سنلا ـك  لت مـن  ّىت  حـ ـف  طلأ  . موي ـ لا ـك  لذ

تعفرو يرود  بـ تم  ـ ستبا  . َتم ـ ستباو ـّي  لإ َتر  ـ ظن
مل  . ةيارلا هذھ  تنك  ينتیل  يل : تلق   . ىلعأ ىلإ  ةيارلا 
نارین ِتلعشأ  دقل   . ْنَشْوَر اي  ّكبحأ  تلقو : ّفقوتت  مل   . ّدرأ

. يبلق تقرحأ  كتيار  سمش   . يبلق يف  ةروث 
ال ةداعسلا  نم  ةجوم  ينترمغ  ّمث  يلجخ  نم  ُتكبترا 
. ايدارإال كنم  تبرتقاو  ةّدشب  يبلق  قفخ   . فصوت
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ول تددو   . ةداعسلا طرف  نم  يكلم  اّھلك  ایندلا  تحبصأ 
نیب ينلمحتو  ينقناعت  ول  تددو   . كنضح يف  يمترأ 

. كیعارذ
: ضیفخ توصب  كل  تلق   . ُتفخ  . ْدْنََول يخأ  ُتحمل  ةأجف 
يدي تكسمأ  لب   ، يريذحتب ِلابت  مل   . ْدْنََول ْدْنََول 
ترعش  . كعبتي يبلق  داك   . تدعتبا ّمث  فطلب  اھترصعو 
ملو يبناجب  ىشم   . ْدْنََول انَري  مل   . ديدج نم  دلوأ  يّننأك 

. يدوجول هبتني 
ّةصق ّةصاخ   . ّينم رثكأ  اھفرعتف  ناریم  اي  انّتصق  يقاب  اّمأ 
ّينم رثكأ  اھفرعت  هذھ   . ایندلا يف  ةلبق  بذعأو  رخآو  ّلوأ 

. دیعبلا بیبحلا  اّھيأ 
ةرو ــ ثلا ّب،  ــ حلا ك  ــ لذ  . ةو ــ لح اًمّايأ  ا  ــ نیّضق د  ــ قل
تاریي ـ غتلاو باب  ـ شلا كار  ، حـ انتارھا ـ ظم  ، ما ــ ّظنلا ّد  ــ ض

ـر بكن ـا  نتلعج ـد  لبلاب تف  ـ صع ـي  تلا ـة  میظعلا
ٌلیج نحن   . ناریم اي  انرامعأ  مـن  ـر  بكأ ـن  حن  . ةعر ـ سب

میظعلا رییغتلا  لیج  نحن   . ماوعأ ةسمخ  ماع  ّلك  ربكن 
! رومألا تلّدبتو  عضولا  بلقنا  فیك  فرعأ  الو   . ناریم اي 

؟ شعاد انترصاح  فیك 
ىلإ اًریثك  هیلع  لوعن  انك  يذلا  رحلا  شیجلا  ّلوحت  فیك 
انبابشل ّضرعتت  ةریصق  باوثأو  ةليوط  ىحلب  تاعومجم 

ةغللا ّسردُم  كقيدص  ّةصق  ؟  مھلتقتو مھلقتعت 
لقن ةلفاح  نم  هولزنأ  يذلا  دمحم  دمحم  ّةيزیلكنإلا 
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. ةفورعم هَسأر  اوعطقو 
فوفص يف  ةأجف  يسفن  تدجو  رومألا  تطلتخا  نیحو 

. ناليز ةقیفرلا  لضفب  كلذ  ناك  ةقیقحلا  يف   . نیلتاقملا
يف انروزت  تناك   . ًالصأ لاتقلا  يف  تطرخنا  امل  اھالول  ذإ 
لا ـــ تقلاو ةرو  ــــ ثلا ن  ــــ ع ينثّد  ــــ حتو تیبلا 
اذا ــ م فر  ــ عأ الو  ةف  ــ سلفلاو الیر  ــ گلاو ة  ــ مواقملاو

ة. ــ مواقملا حور  َّي  ــ ف ت  ــ عرز ي  ــ تلا ي  ــ ه  . اًض ــ يأ
ي ــ تلا ة  ــ يارلا لد  ــ بو ي،  ــ ّننأ ت  ــ يأر ةأ  ــ جف

تظحالو ّةیقدنب  لمحأ   ، تارھاظملا ي  ــ ف اھ  ــ عفرأ
ةمرح كاھتنا  ديري  نم  لتقل  ةّدعتسم  ترص  يّننأب 

. يدلب
تلّدبت فیك  ؟  ةلحرملا هذھ  ىلإ  انلقتنا  فیك 

. ناریم اي  باوج  نع  هل  ثحبأ  ام  اذھ  ؟  يّتیصخش
ش ــ عاد  . ّان ــ م بر  ــ تقي و  ــ هو مد  ــ تحم لا  ــ تقلا
ال اذا  ـ مل ـة.  نفعلا مھا  ـ حل ـة  حئار ـّم  شن دا  ـ كن  . ّمد ـ قتت
لالز ـة  قیفرلا لو  ـ قت ؟  مھ ـ يلع قير  ـ طلا ـا  كيرمأ ـع  طقت
نم شعاد  عنمب  ةلیفك  ـي  شتابآ تارئا  طـ ـع  ضب نإ 

. ةنيدملا لوخد 
اذامل لوقي :  ، خانرش نالآ  قیفرلا  انتعومجم  دئاق  كحضي 
تناك ىتم  ذنم  ؟  ّةیكيرمألا تارئاطلا  نم  اًریخ  نولمأت 

. ّودعلا ةھباجمل  يفكن  نحن  ؟  قافر اي  انتفیلح  ّةیلايربمإلا 
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تبسلا 4. 10. 2014
انرر سـ  . رھ ــ ظلا ّىت  ــ ح اًسم  ــ شم موي  ــ لا نا  ــ ك
ينا ـ غألا ـا  نل لالز  ـة  قیفرلا ـت  نغو عئار  ـ لا سقطلا  بـ
فا ـ صتنا مـع  ـن  كل ـا.  نتّايونعم عفر  ـ تل ّةي  ـ سامحلا

س ــ قطلا ري  ـ غت  . ءي شـ كـّل  ـب  لقنا راھ  ـ نلا
ّتر مـ ني  ــ ح نزح  ى  ــ لإ انتداع  ــ س تلّد  ــ بتو

ـة مداق ىحر  ـ جلاو ءادھ  ـ شلا ـة  لماح انما  ـ مأ تارّاي  ـ سلا
نوقفار يـ نيذ  ـ لا قا  ـ ّفرلا ـا  نربخأ  . ناري شـ مـن 
طوقسلا كشو  ىلع  ةدلبلا  ّنأ  ىحر  ـ جلاو ءادھ  ـ شلا

يفكي ال  اھنع  نیعفادملا  ىدل  دوجوملا  حالسلا  ّنأو 
مسقن نأ  ْخانْرِش  نالآ  قیفرلا  انم  بلط   . دحاو مویل 

. ریخألا سفنلا  ّىتح  ةمواقملا  ىلع 
شعاد رصانعل  حمسن  الأ  ىلعو  كلذ  ىلع  انمسقأ 

نل اّننأ  انمسقأ   . انثثج ىلع  ّالإ  ةنيدملا  ىلإ  لوخدلاب 
يف يرست  ءامّدلا  تماد  ام  انمشدو  انسيراتم  كرتن 

. انقورع
نو ـ قلق ـن  حن  . ءو ـ سي يرك  ــ سعلا ع  ــ ضولا ّنأ  ود  ــ بي

. ناري شـ فـي  نوموا  ـ قي نيذ  ـ لا انقا  ـ فر ـى  لع
ـت عطق  . مھتد ـ جنل باھذ  ـ لا عیطت  ـ سن ال  ـف  سألل

فصقت يھو  ةدلبلا  ـك  لت تر  ـ صاحو قر  ـ طلا ـش  عاد
اوتأ نيذلا  قافرلا   . تانواھلاب اھیلإ  ةلصاولا  قيرطلا 
توملا اوّدحت  ىحرجلا  قافرلابو  ءادھشلا  نیماثجب 
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. كلذ لجأل  مھتاویحب  اوفزاجو 
دعبي توملا   . فاخأ تأدبو  توملا  ةحئار  تممش  دق  اھ 
هِمَح يخأ  مقرب  تلّصتا   . طقف تارتمولیك  ّةتس  ّانع 
فاخأ يننأ  يتوص  ةربن  نم  تمھف   . يّمأ تباجأف 

: تلاقف
ىلع ةراحلا  هذھ  يف  يلتاقو  يلاعت   . يتنبا اي  يلاعت  - 
ىرأ يّننإ  ؟  ةھبجلا كلت  يف  ّالإ  لاتقلا  نكمي  الأ   . لقألا

اي برحلا  هذھ  يف  ّينم  ةبيرق  ينوكتلف   . ةجعزم اًمالحأ 
. يتنبا

نم ناك  اذإ  ام  هتلأس   . يّمأ ةبغر  نالآ  قیّفرلا  ىلإ  تلقن 
: لاقو  ، بضغف ةنيدملا  لخاد  ةطقنل  لقتنأ  نأ  نكمملا 
يف دحأ  ىقبي  نلف  نیلتاقملا  ّلك  ةبغر  انّیبل  نإ 
اي ؟  راھب ةقیفر  اي  اذھ  ام   . ةیمادلا ةنخاسلا  تاھبجلا 

. كعم نيذلا  قاّفرلاو  تاقیفرلا  ءالؤھ  ىلإ  يرظنا  فیح !
لھ  . مھتاھّمأ نع  تارتمولیكلا  فالآ  نودیعب  مّھنإ 

؟ نیفاخت
. كلذ كل  تبثأسو  فاخأ   -ال. ال 

. بضغب هتبجأ 
يخأ عفر   . ىرخأ ّةرم  يّمأب  لاّصتالا  تدرأ  ءاسملا  اذھ 

: لاقو اًریثك  يننأمطو  يناساو   . فتاھلا
ى ــ لع ر  ــ طخ ّالأ  نولو  ــ قي نولوؤ  ــ سملا قا  ــ فرلا - 
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بر ـ ضتو ّةیكير  ـ مألا تارئا  ـ طلا يتأت  سـ  . ينا ــ بوك
ينا ـ بوك ّنإ  فـ ـر  مألا ّفل  كـ امھ  مـ  . اھّتت ـ شتو ـش  عاد

. نیشّحوتملا ءالؤ  طق فـي يـد هـ ـ ست ّالأ  ـب  جي
تارئا ــ طلا هذ  ــ ه ي  ــ ف ق  ــ ثأ ال  ة  ــ قیقحلا ي  ــ ف

، ءام ـ سلا مو فـي  ـ حت ـي  هو مّايأ  ّةد  ـذ عـ نم  . ةلو ــ سكلا
نأ نود  ضي  ـ بأ ًانا  ـ خد ًانا  ـ يحأ ـا  هءارو كر  ـ تتو ردھ  تـ

: ةحزام لالَز  ةقیفرلا  لو  ـ قت  . اًد ـ حاو اًخورا  ـق صـ لطت
ةرّایس ّلك  ءارو  يوعت  ىرقلا : بالك  لثم  امابوأ  تارئاط  - 

. ءاوعلا ىوس  اًئیش  لعفت  اّھنكل ال  ةيرقلا  لخدت 
. فئاذقلا توص  نآلا  عمسأ 

. مواقت ناریش 
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دحألا 5. 10. 2014
ّيود انعمس  حابصلا  اذھ  ةنيزح  انأ   . تدھشتسا نيرآ 
فرعن مل  ةيادبلا  يف   . روُنَتْشِم ةبضھ  ىلع  لئاھ  راجفنا 

نم ةعومجم  كانھ  ّنأ  فرعن  ّانك   . كانھ ىرج  يذلا  ام 
لتاقتس ةعاجش  ةعومجم  اّھنأو  ةبضھلا  يمحت  قافرلا 
اولواح ّودعلا  يّحلسم  ّنأ  ّنیبت   . توملا ّىتح  ةوارضب 

. ةبضھلا ةّمق  ىلإ  لوصولا 
میلألا أبنلا  انءاج  لیلق  لبق   . بتكأ فیك  فرعأ  ال   . خآ

اّھنإ  . انتاقیفر ىدحإ  اھتّذفن  ّةيراحتنا  ّةیلمع  صوصخب 
نم عیطق  يف  اھسفن  ترجف  يتلا  ناكْریم  ْنيرآ  ةقیفرلا 
ذإ  . اًع ـ بط ـر  بخلا قد  ــ صأ م  ــ ل ش.  ــ عاد ر  ــ صانع
ـة قیقر ـة،  ّبیط ـة،  ئداھ ـة  قیفر مدقُت  سـ في  كـ
ّبل ـ طتي يذ  ـ لا ـل  معلا اذ  هـ ـى  لع ما  ـ ستبالا ـة  مئادو

. ربخلا ّقد  ـ صأ نآلا ال  ـى  لإ ةري ! ـ بك ةأر  جـ
. اًكالم نيرآ  تناك  دقل 

. ادج ةنيزح   . اھیلع ةنيزح  انأ 
لزانملا دحأ  يف  اھب  تیقتلاو  اھتعومجم  عم  تءاج  نیح 
ثّدحتت تناك   . اًروف اھتببحأ  ىفشتسملا  نم  ةبيرقلا 
يّحلسم تاعومجم  ّدض  اھلاتق  نع  ءایحو  عضاوتب 

. شعاد
، اھتعاجش حدميو  اھیلع  ينثي  اًدحأ  عمست  نیحو 
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ىدحإ نيرآ  تناك   . ًالجخ اھھجو  ّرمحيو  اھسأر  ئطأطت 
ينربكتو  ، لابجلا يف  الیرگلا  فوفص  يف  تالتاقملا 

. ةلفط بلق  كلمت  تناك  اّھنكل   ، ماوعأ ّةتسب 
. نيرآ تدھشتسا 

رصتنأ نأ  ىلإ  اھقيرط  ىلع  ریسأس  يّننأ  اھئامدب  فلحأ 
. اھلثم دھشتسأ  وأ 

* * *

يخأب رھظلا  دعب  تلّصتا  نيرآ  ىلع  ينزح  ةّدش  نم 
سفن ّررك   . دعب اھداھشتساب  عمس  دق  نكي  مل   . ْهِمح
ىلع فوخ  الأ  نولوقي  قافرلا  لاقو :  ، ةحرابلا مالك 
نم تبرتقا  شعاد  يھ  اھ  هل  تلق  نیحو   . اًدبأ ينابوك 

مھدنع قافرلا   . ّمھي اذھ ال  لاق : ؟  اھّتلتحا امبرو  روُنَتْشِم 
لخاد ىلإ  شعاد  رصانع  جاردتسال  ّةيركسع  ةطخ 

. ةنيدملا
. ناریم اي  رطخ  يف  ينابوك   . ریبك رطخب  رعشن  اّننكل 

نیحو  . ْجِْنلَحو ناریش  ادع  ام  تطقس  ىرقلا  عیمج 
يف ينابوك  اھعبتتس   . ءيش ّلك  يھتني  ناطقست 

ةزكرمتملا اھتیعفدمب  انفصقت  شعاد  يھ  اھ   . طوقسلا
. دوادْرِزِم ةيرق  يف 

. طقست نل  اّھنإ   . ةعلق ينابوك  - 

ام اذھو   . كوبسیفلا تاحفص  ىلع  هانأرق  ام  اذھ 
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كارتألا عدن  نل   . ةقیقح هلعجن  نأ  ناكمإلا  ردق  لواحنس 
كشو ىلع  ينابوك  ّنأ  ةظحل  ّلك  نومعزي  مّھنإ   . نوؤنھي

. طوقسلا
طقست فئاذقلا  ضعب  تأدب   . ّانم ادج  ةبيرق  تاراجفنالا 
ّةیظشب يرسوق  كزان  ةقیفرلا  تبیصأ  لیلق  لبق   . انبناجب

. اھسفنب اھحرج  تَّفل   . فیفط اھحرج  دمحلا    . ةریغص
، اھتیساو نیح  لب   . اھباصأ امب  ثرتكت  ال  اھنأ  ْتََدب 

: تلاقو اھحرج  نم  ترخس 
. اًریغص يحرج  ناك  امل  ریبك  ّظح  يدنع  ناك  ول  - 

* * *

ة ــ سلاج ا  ــ نأ  . بور ــ غلا ى  ــ لإ نآلا  ل  ــ يمت سم  ــ شلا
ناري ــ نإ ش لو  ــ قت را  ــ بخأ انتل  ــ صو  . قد ــ نخلا ي  ــ ف

ال ن  ــ كل  . قد ــ صأ ال  ة.  ــ حرابلا ذ  ــ نم تطق  ــ س
. تاكابت ـ شالا تاو  ــ صأ اھ  ــ نم عم  ــ سن

. ةيرق رخآ  اّھنإ   . ْجِْنلَح ةيرق  يف  نآلا  ّزكرتت  تاكابتشالا 
فیك  . شوحولا كئلوأ  تاعردم  انریظانم  ربع  انھ  نم  ىرن 
؟ انھ ىلإ  شوحولا  ءالؤھ  لصو  فیك  ؟  ناریش تطقس 
انتنيدم نولعجي  اذامل  ؟  ملاعلا نيأ  ؟  اكيرمأ ةدعاسم  نيأ 

نأ نيرآ  ةدیھشلا  ءامدب  فلحأ  ؟  مھل ةغئاس  ةمقل 
ةمقل اھلعجنس   . لانملا ةلھس  نوكت  نل  يتنيدم 

نم ربكأ  يتنيدم  نوكتس   . موقزلاو مسلاب  ةسمغم 
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. ریثكب ربكأ   ، مھقولح
لثم سمشلا  ودبت   . بورغلا نولب  غبطصت  مویغلا  يھاھ 
امأ  . يبرغلا قفألا  ىلع  لیستو  ءامدلا  هنم  قفدتت  عبن 

. دیھش حارج  لثم  ودبیف  قفألا 
رعشلا ةباتك  ُدیجت  كدحو  تسل  ؟  ناریم اي  تيأرأ 
لاتقلا ةھبج  يف  يدوجو  وھ  اھ   . ةلیمجلا تاملكلاو 

. اًضيأ ةرعاش  ينلعج 
اي ًالعف  ةباتكلا  نع  ةزجاع  انأ   . ةحزملا هذھ  كنع  عد 

؟ دعب بتكأ  اذام  فرعأ  . ال  ناریم
يعم كتيأر   . ةتئافلا ةلّیللا  هب  تملح  ام  كیلع  ّصقأس 

، ةرمثم ةرجش  تناك   . ةرجش بناجب  ّانك   . مانملا يف 
يديو اّھلظب  ّلظتسن  ّانك   . اھعون ام  يردأ  تسل  نكل 

ة. ــ بيرغلا ةرج  ــ شلا ت  ــ فتخا ةأ  ــ جفو  ، كدي يف 
ـي ّننأ ـت  يأر ثـّم   . اًض ـ يأ ت  ــ نأ تي  ــ فتخا اھد  ــ عب
سم ـت شـ حت ةد  ـ يحو ةر  ـ فقم ـة  يلاخ ءارح  فـي صـ

يـا ةدیع  سـ ري  غـ ةياھ  نـ اذ  اًم  ـ لح نا  كـ ـة.  بھال
يفوخ ّنكل   ، اًریبك اًمامتھا  مالحألا  ریعأ  ال  انأ   . ناریم
طقف فاخأ   . توملا نم  فاخأ  انأ ال   . ملحلا كلذ  دعب  دادزا 

. كنادقف نم 
ناح دقل   . يرتفد يفخأس   . تبتك اّمم  رثكأ  بتكأ  نل 

. ةعلقلا هذھ  ةمحلم  بتكأس  يتیقدنبب   . ّدجلا تقو 
. رثكأ ينابوك  بحأ  يّننكل   . ناریم اي  كبحأ 
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تنأ يتأت  وأ   ، ىرخأ ّةرم  ةایحلا  هذھ  يف  يقتلن  نأ  امإ 
: يربق روزتو  ءادھشلا  ةربقم  ىلإ 

. دلاخ ّبح  ةقالع  امھطبرت  ةدیھش  ةاتفو  ّيح  ىتف 
. ناریم يبیبح  اي  كلذب  يندع 

. ءاّقللا ىلإ 
ْڤارِزْمَح ْنَشْوَر 

نینثالا 6. 10. 2014 ءاسم 
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رمحألاب ةعّقبم  ةمامح 
تطقس  . اھقافرو ْنَشْوَر  ىلإ  ةبّسنلاب  اًریثك  عضولا  ءاس 
شعاد وّحلسم  تابو  نامواقت  نیتيرق  رخآ  ْجِْنلَحو  ناریش 

. مھّنصحت ناكم  نم  طقف  رتم  ةئامعبس  ةبرقم  ىلع 
، مھسوؤر نوعفري  نیح   ، ةعفادملا ةعومجملا  دارفأ  راص 

. َةلَتْكِم دجسم  حطس  ىلع  نیّحلسملا  نوري 
لمرلا سایكأ  نیب  ّةوك  لالخ  نم  لالَز  ةلتاقملا  تقلطأ 

نيزكرمتملا شعاد  يّحلسم  ىلع  اھّتیقدنب  نم  رانلا 
ةثالث تغرفأ  ّىتح  ریبك  سامحب  دجسملا  حطس  ىلع 

ةأ ـ جف اھتو  صـ ع  ــ طقنا ّم  ــ ث  . صا ــ ّصرلا ن  ــ م طاشمأ 
ـى لع ةّدد  ـ متم اھ  بـ اذإو   ، اھ ـ يلإ ْنَشْوَر  تتفتلا  فـ
ةصا ـ صر تبا  ـ صأ  . اھ ـ نیبج مـن  فزن  مد يـ ـ لاو ضرألا 

. روفلا ىلع  ةدماھ  ـة  ثج اھ  ـ تلعجف اھتھ  ـ بج صّان  قـ
ال : » لاقو نالآ  ةعومجملا  دئاق  بضغف  ْنَشْوَر  تخرص 

ناكمإلا ردق  َلِغْشُن  نأ  انیلع   . خارصلا يف  هّعیضنل  تقو 
مھنم تبلطو  قافرلاب  تلّصتا  دقل   . شوحولا ءالؤھ 
ىلإ بحسننو  انعقوم  كرتن  اّمبرو   ، دانسإلاو معّدلا 

«. اًنمأ رثكأ  رخآ  عقوم 
نأ دارأو  دجسملا  ىلع  يج  يبرآلا  َفذاق  نالآ  دّدس 
ّةلت ةھج  ىلإ  اًریشم  خرصي  ْنیَرپار  عمس  ّهنكل  يمري 

. كانھ اورظنا   . قافر اي  اورظنا  ْنابَرَع : ایناك 
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. ءادوسلا شعاد  تايار  تأرف  عیمجلا  لبق  ْنَشْوَر  تتفتلا 
اّھنأ تفرع   . نذإ ّةلتلا  ىلإ  شعاد  رصانع  لصو 

ال ّهنأو  ةشامك  ّيكف  نیب  نآلا  نورصاحم  اھتعومجمو 
. ةمواقملا نم  ليدب 

ىوس ةمواقملا  ةعومجملا  كلت  نع  دعبت  ّةلتلا  نكت  مل 
ّلتلا لفسأ  يشعاد  رظن  ولو   . رتمولیك فصن  نم  ّلقأ 

. ةّدرجملا نیعلاب  ةعومجملا  دارفأ  ىأرل  اًبونج 
اھیلإ ترظن   . ضرألا ىلع  ةدّدمتم  لالز  ّةثج  تیقب 
ّةلتلا ىلإ  ترظن  ّمث   . ةروھقم ةفئاخ  ةنيزح  ْنَشْوَر 
ىلإ اھتلئاع  عم  بھذت  تناك  نیح  عیبرلا  مّايأ  تّركذتو 
ران ةرك  ىلإ  كلت  اھتايركذ  تلّوحت   . ةطیحملا نیتاسبلا 

. لایخلا لوقح  يف  تجرحدت 
دقل  » . ةھج ّلك  نم  مھیلع  صاّصرلا  تاّخز  ترمھنا 
ّمث نالآ  لاق  قافر » اي  ّودعلل  انتعومجم  رھظ  فشكنا 

تاقلطلا اومرا   . صاّصرلا قالطإ  يف  اوفرست  ال  : » فدرأ
قیفر ّلك  ّنصحتیلو  نآلا  اوبحسنا   . اوخرصت الو  ىدارف 

«. ةعرسب ّایھ   . رادج بناجب 
تویبلاب اوّنصحتو  رخآلا  ولت  اًدحاو  نولتاقملا  جرخ 

. ةرواجملا
لالَز امھتقیفر  ىلإ  كزانو  ْنَشْوَر  ناتلتاقملا  ترظن 
نأ لبقو  راذتعالاب  ةئیلم  تارظن  ضرألا  ىلع  ةاجسملا 

: ْنَشْوَر تّعرضت  ةمشدلا  ارداغت 
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؟ لالَز ةقیفرلا  كرتن  لھ  نالآ  قیفر  اي  - 

اًبيرق دوعنس   . نآلا ّمھأ  ءایحألا  نحن   . معن معن  - 
. اھذخأنل

، اھنیبج تّلبق   ، اھتقیفر ىلع  ْنَشْوَر  تنحنا  ةعرسب 
قحلتل صاّصرلا  ّخز  تحت  تجرخ  ّمث  اھّتیقدنب  تلمح 

. نيرخآلا اھقافرب 
* * *

اوعمس ّىتح  مھعقوم  نم  نولتاقملا  بحسنا  نإ  ام 
تلتقو ةخخفم  ةرّایس  شعاد  ترّجف   . ریبك راجفنا  توص 

. اًعیمج دوادْرِزِم  ةيرق  نم  بيرقلا  زجاحلا  دارفأ 
. ينابوك يف  ّةیقرشلا  ةھبجلا  تراھنا 

يف ّةيزكرملا  ةدایقلا  ىلع  ةديدع  تارم  نالآ  حرتقا 
ّنأ هتربخأ  اّھنكل   ، هتعومجمب بحسني  نأ  ينابوك 
يف لّغوتلاب  شعادل  قيرطلا  حتف  ينعي  باحسنالا 

. ينابوك قمع 
لاغشإب هتعومجم  عم  موقي  نأ  هیلع  ةدایقلا  تحرتقا 

. ةسارشب ةمواقملاو  ةنكمم  ةّدم  لوطأ  نیمجاھملا 
عیمج دھشتسا   . قیفر اي  اًضيأ  دوادْرِزِم  زجاح  اورّجف  دقل  - 

. كانھ قافرلا 
. رطخ يف  اّنلك   . اومواقت نأ  مكیلع   . نودلاخ ءادھشلا  - 
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انبعش ّللجي  اًراعو  ىربك  ةميزھ  ينعي  ةنيدملا  طوقس 
. نالآ قیفر  اي  ةوخنلاو  فرشلا  موي  مویلا   . هلمكأب

. يكلّساللا زاھج  دئاقلا  قلغأو 
ةلقرعل ریخألا  سفنلا  ّىتح  مواقي  نأ  هیلع  ّنأ  نالآ  كردأ 

. مّدقتلا نم  شعاد  يتعومجم 
! ْنیَرپار قیفر  - 

ىلع يوھي  ْنیَرپار  لتاقملا  دھاش  نیح  نالآ  خرص 
. ضرألا

. طیسب حرج   . ّقحتسي ءيش  . ال  نالآ قیفر  قلقت   -ال 

. اكشود ةقلط  هذھ  ؟  قیفر اي  طیسب  حرج  يأ  - 

ىلع حوتفملا  حرجلا  يف  نّعمتي  وھو  ةعومجملا  دئاق  ّدر 
ىلإ هلقنب  نيرخآ  نیلتاقم  رمأ  ّمث   ، هقیفر ةرصاخ 

نالتاقملا هلمح   . ةنيدملا يبرغ  ينادیملا  ىفشملا 
. برغلا بوص  هب  اقلطناو  ّةيران  ةجارد  ىلإ 

فاع ــ سإل ّةط  ــ خ اّود  ــــ عأ د  ــــ ق نولتا  ــــ قملا نا  ــــ ك
عرا ــ ش ّل  ــ ك سأر  ي  ــ ف اوع  ــ ضو نأ  ــ ب ىحر  ــ جلا

ل ــ صي كلذ  ــ . ب اھ ــ حاتفم ع  ــ ّةيرا م ــ ة ن ــ جارد اًبير  ــ قت
ى ــ لإ ةري  ــ صق قئا  ــ قد لال  ــ خ ىحر  ــ جلا

نوكت دق  فاعسإ  تارّایس  ىلإ  ةجاح  نود  ىفشتسملا 
. فئاذقلل ًالھس  اًفدھ 

أدبف  ، نیلتاقم ةتس  ىوس  ةعومجملا  كلت  نم  قبي  مل 
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. ْنَشْوَر ةریغصلا  ةلتاقملا  بلق  ىلإ  ّبرستي  فوخلا 

. ةفلتخم سیساحأ  اھتباتنا   . اھّمأب لّصتت  نأ  تدارأ 
نكامألا نم  اًریثك  ولعي  ناخدلا   . رطملا لثم  صاّصرلا 

. ردھت عفادملاو 
ن ــ م ة  ــ عومجملا ى  ــ لع ه  ــ باوبأ مي  ـــ حجلا ح  ــــ تف
ةع ــ ضب مھ  ــ يمري ثي  ــ ة ح ــ لتلا ةھ  ــ ن ج ــ م نیتھ : ــ ج
ةھ ــ ج ن  ــ مو  ، اك ــ شودلاب ش  ــ عاد يّحل  ــ سم ن  ــ م

ٌةعومجم َحط  ــ سلا تدع  ــ ص ثي  ــ ح دج  ــ سملا
. صاّصرلاب مھرطمت  تراصو  ّةیشعاد 

دھشتسو  . ىلوألا يسافنأ  تدھش  ةنيدملا  هذھ  - 
. اًضيأ ةریخألا  يسافنأ 

اياوزلا ىدحإ  ىلإ  تبھذ  ّمث  ةسمحتم  ْنَشْوَر  تلاق 
. شعاد رصانع  تاكرحت  بقارت 

ءایمع ّةیكيرمأ  ةرئاط  تناك   . اًریثك اومدقت  مّھنأ  تأر 
اھینیع ىدحإ  ْنَشْوَر  تضمغأ   . ءامسلا يف  ردھتو  موحت 

. رصانعلا نم  ةعومجم  مّدقتي  يشعاد  ىلإ  تددسو 
ىلإ صّانق  ةصاصر  تقلطنا  دانزلا  ىلع  طغضت  نأ  لبقو 
كلت تھّجتا   . بیبح لمانأ  هسمالت  مل  يذلا  اھردص 
ءيلم بلق  هیف  شّشعي  يذلا  اھردص  ىلإ  ةصاّصرلا 

. ّبحلاب
. تلتُق دقل   . يّمأ اي  خخخخآ  - 

ضرألا ىلع  تطقس   . ملألا ةّدش  نم  ْنَشْوَر  تخرص 
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مّدلا لاسو  اھدي  نم  اھّتیقدنب  تطقس   . ىوقلا ةرئاخ 
تكردأف  ، عبن لثم  ّقفدتي  يذلا  اھمد  ىلإ  ترظن   . اًريزغ
تقولا ناح  دقل   . ریصقلا اھرمع  نم  ةریخألا  قئاقدلا  اّھنأ 

. ةایحلا ّعدوتل 
. ءامّسلا ىلإ  اھھجوو  ضرألا  ىلإ  اھرھظ 

* * *

ةیفا ــ ص ءام  ــ سلا  . ما ــ محلا ن  ــ م بر  ــ س را  ــ ط اًیلا  ــ ع
ة. ــ لیلق ة  ــ ّقرفتم ءا  ــ ضیب موي  ــ غ اھبعاد  ــ ت ءا  ــ قرز
ّيأ ـى  لع ّط  ـ حي نأ  نود  ما  ـ حو ما  ـ محلا بر  سـ ما  ــ ح

، ناتنثا  ، ةدحاو  . تامامحلا ّد  ـ عت ْنَشْوَر  تأد  بـ  . نا ـ كم
ةرشع ّتس   . ةمامح ةرشع  ّتس   ، رشع  ، عبرأ  ، ثالث
تاوصأ نم  اًفوخ  اھشاشعأ  نم  ةبراھ   ، ةفئاخ ةمامح 

نيأ فرعت  دعت  مل  ةمئاھ  ةمامح  ةرشع  ّتس   ، برحلا
رشع ةتس  لثم  ةمامح  ةرشع  ّتس  اھشاشعأ ! عقت 
لمث رعاش  ناويد  نم  ةیھتنم  ریغ  ةدیصق  يف  اًتیب 

. نيزحو
كلتب اھیتفش  ْنَشْوَر  تكرح  يرمع .» تاونس  اھنإ  »
اھعبصأب تسمل   . اًريزغ اًیناق  اًمد  فزني  اھبلقو  ةرابعلا 

ربعي ةمامح  ّلظ  تحمل   . ضرألا ىلع  ّقفدتملا  اھمد 
اھتليدج ىلإ  ةرظن  اھنم  تناح   . ةلیطتسملا مّدلا  ةعقب 

تأرف  ، مّدلا يف  ةسطاغ  اھبناجب  ةددمم  ّةیبھذلا 
لبق اھتليدج  اھّمأ  هب  تطبر  يذلا  دوسألا  طيرشلا 
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تمتمت يّمأ .» اي  ينيرذعا   » . نزح ةجوم  اھترمغ   . نیموي
اھلایخ ةمامح  تراط   . ةیمادلا ةليدجلا  يف  قّدحت  يھو 

تأر  . كانھ ىلإ  انھ  نم  تلقتنا   . ةركاذلا ءامس  يف 
راّدلا ءانف  يف  ضكرت  ةسماخلا  يف  ةلفط  اھسفن 
تاذ حجرأتت  ّةیبھذلا  اھتليدجو  درولا  صصأب  ةطاحم 
طئاح ىلع  ةعاّسلا  صّاقر  لثم  لامشلا  تاذو  نیمیلا 

: ناریم توص  تعمس   . ةشیعملا ةفرغ 
نأ ٌمارح   . ةدحاو ّةرم  ولو  ًالدسنم  كرعش  تيأر  ينتیل  »
، اھّمأ اھل  تءارت  ةليدجلا .» سیبح  بھذلا  اذھ  لظي 
. ةسردملا يف  اھتالیمزو  ةجيدخ  اھتخأو  اھتوخإ  اھوبأ 
يف كراشت  اھنأ  تأر   . اھتليدج نوبعادي  عیمجلا  ناك 
ناریم بناجب  يشمت   . سمشم راھن  تاذ  ةرھاظم 
ّزتھت اھتليدج  امیف  تافاتھلا  قلطتو  قفصت   ، ْدْنََول اھیخأو 
رّوصلا تدّدعت   . اھرھظ ىلع  رونلا  نم  نصغ  لثم 

يف مئاھلا  مامحلا  برس  دعتبا   . تدادزاو ةلیخألاو 
. هاّجتا يف  ةمامح  ّلك  تراط   . ءامسلا

موي ــ غلا ض  ــ عبب ة  ــ ّنيزملا ءا  ــ قرزلا ءام  ــ سلا تي  ــ قب
ـى لع اھف  ـ صتنم فـي  ـة  قاط ـت  حتُف ةأ  ــ جف  . اھد ــ حو
لو ءا حـ ـ ضیبلا موي  ـ غلا تد  . بـ رو مـن نـ ـة  قلح لك  شـ

. قرزأ طاسب  قوف  فودنم  ـن  طق ـل  ثم رو  ـ نلا ـة  قلح
. صاّصرلاو تاراجفنالا  تاوصأ  عمست  ْنَشْوَر  دعت  مل 

ةرارحب ترعش   . حرجلا ةھج  ىلإ  ىنمیلا  اھدي  تّدم 
. ةریغصلا اھعباصأ  نیب  ّقفدتي  ذإ  مدلا 
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اھینیع حتفتل  تدھاج   . ةعرسب راھنت  اھاوق  ّنأ  تّسحأ 
اھینیع كيرحت  ىلع  ةرداق  دعت  مل   . رونلا ةقاط  ىلإ  رظنتو 

ملف ءامسلاو  اھتنيدم  بارت  ّعدوت  نأ  تدارأ   . اھیتفش وأ 
. ردقت

تناك  . ةقاطلا كلت  بوص  ةدیحو  تامامحلا  ىدحإ  تراط 
اّملك ةحيرج  ةمامح   . رمحألاب ةعّقبم  ءاضیب  ةمامح 

. اھنم مّدلا  رثانت   ، ىلعأ ىلإ  تدعصو  اھیحانجب  تقفخ 
ةقاط نم  تذفن  ّىتح  ىلعأف  ىلعأ  ةمامحلا  تعفترا 

. راظنألا نع  تباغو  ءوضلا 
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ّيركسعلا فطعم  يف  رعاّشلا 
نكل ال  . نرق فصن  لبق  اھیف  تدلو  يتلا  راّدلا  ةحاب  لخدأ 
ىلع ىرخأ  ةرظن  يقلأو  دوعأل  ينعفدت  ّةوق  ّيأ  يردأ 
بابلا دنع  فقأو   ، ءارولا ىلإ  نیتوطخ  دوعأ  ةراحلا !

. میمعلا بارخلا  دھشم  يف  اًقّدحم 
يتلا يریلاف  لوب  ةرابع  ؟  ةراحلا هذھب  برحلا  تلعف  اذام 
توریب يف  يتفرغ  رادج  ىلع  محف  ةعطقب  اھُتبتك 

: ةفصاع حير  لثم  يلایخ  باب  قرطت 
اًضعب مھضعب  فرعي  ال  ٌسان  اھبكتري  ةرزجم  برحلا  »
لتقي الو  اًضعب  مھضعب  فرعي  نيرخآ  سان  باسحل 

«. رخآلا مھدحأ 
. توریب يف  ّةيروسلا  تّاوقلا  فوفص  يف  ايركسع  تنك 

برحلا راثآ  ةحاسو  ةيوازو  عراش  ّلك  يف  كانھ  تدھاش 
برحلا بلاخم  اھتلاط  يتلا  عقاوملا  تيأر   . ّةیلھألا

: اھباینأو
تارظن ءيش  ّلك  لبقو  ةطقاس  ناردج   ، ةمّدھم تايانب 

. عقربملا انسابل  نم  مھفوخو  سانلل  ةریسك 
توریب ىلإ  يقافرو  انأ   ، انلصو موي   ، انلابقتسا يف  ناك 
ودبي تارّظنلا  ثیبخ  رظنملا  هيرك  ٌدیمع   ، دراب موي  تاذ 

: لاقو  ، هتماق نم  رصقأ  ةبطخ  انیف  بطخ   . حور الب  اًحبش 
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لیبس يف  اودھشتست  يكل  نوّدعتسم  متنأ  دیكأتلاب 
. لیئارسإ ءالمع  اوبراحتو  نطولاو  دئاقلا 

نیفئاخ  ، ىعوجو ىشاطع  ّانك   ، ةلباذ انھوجو  تناك 
، ارتاتلا ةلقان  ةرّخؤم  يف  تاعاس  انیّضق  نأ  دعب  نیقھرم 

. لیئارسإ ءالمع  براحن  نأ  ّانم  بلطي  دیمعلا  ناكو 
. برحلا ءاوجأ  يف  يب  يقلأ  اذكھ 

، نانبل يف  رمعلا  لذرأ  تغلب  دق  كاذنآ  برحلا  تناك 
دادزت خیشت  نیح  اّھنكلو  دلوت  ةظحل  ٌةحیبق  بورحلاو 

. حبق ىلع  اًحبق 
ا ــ ندوجو ى  ــ لع مّايأ  ةع  ــ ضب ي  ــ ضمت د  ــ كت م  ــ ل
مي ـ ظع را  ــ جفنا ّيود  انعم  ــ س ّىت  ــ ح  ، توري ــ ب ي  ــ ف
مو ـك فـي يـ لذ ثد  . حـ نا ـ نبل لالقت  ـ سا مو  فـي يـ
يف اّھلتحن  ـي  تلا ـة  يانبلا حط  سـ قو  فـ ّان  كـ ـد،  حأ
اّھثبت يتلا  يناغألا  ىلإ  عمتسن  يلاعلا  لّمرلا  ةقطنم 
ًالامش ّيودلا  ةھج  ىلإ  انرظن  نیح   . ّةیلحم ةعاذإ 
نّمم دونجلا  دحأ  حاص   . دعاصتي اًفیثك  ًاناخد  اندھاش 

: توریب ىلإ  ءيجملا  يف  انوقبس 
. عئانصلا ةقطنمب  ریجفتلاھ  - 

سیئر لتقم  يلّاتلا : ربخلا  انعمس  تقولا  نم  لیلق  دعب 
: هیقفارم نم  ددع  عم  ّضوعم  هینير  ّةيروھمجلا 

! اًضيأ ءاسّؤرلا  لكأت  انھ  برحلا  ّنأ  ودبي  - 
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. يسفنل تلق 
توریب راطم  نم  بيرق  ناكم  يف  اھعقوم  انتيّرس  تذّختا 
ىلع اھنكسي  يتلا  يلاعلا  لمرلا  ةقطنم  يف  يلودلا 
تفل ام  ّلوأ   . نانبل بونج  نم  اوحزن  ةعیش  بلغألا 
دوجوملا راسكنالاو  ةفئاخلا  نویعلا  تارظن  يھابتنا 

. اًضيأ بضغلاب  ةئیلم  تارّظنلا  كلت  تناك   . اھیف
اًراغ ــ ب ص ــ ضغلاو فوخلا  ــ ح ب ــ فطت عي  ــ مجلا نوي  ــ ع
ىو سـ اھ  ـ يف سي  لـ سي  ــ ماوق مھ  ــ نویع  . اًرا ــ بكو
فو ـ خلاو ـب.  ضغلاو فو  ـ خلا نیتدر : ـ فملا نیتا  هـ
رخآلا ىلع  امھدحأ  ـي  ضقي ناروع  شـ ـب  ضغلاو

اناك نّیینانبللا  نویع  نازیم  ْيتّفك  يف  امّھنكل 
عیطتسي نأ  نود  رخآلا  طبھیف  امھدحأ  ولعي   ، ناحجرأتي

. كاذ ءاغلإ  اذھ 
اًدحأ ىرأ  نیح  يسفن  هركأ  ترص   . اًریثك كلذ  ينملآ 

. ّةيروسلا يّتيوھو  يّتیقدنبو  يتلدب  ببسب  يناشخي 
نّوینانّبللا اّھيأ  هیف : ریسأ  عراش  ّلك  يف  خرصأ  ول  تّینمت 

. ينوفاخت الف  ايدنج  تسل  انأ   . ايدنج تسلو  رعاش  انأ 
. ايروس تسلو  ناسنإ  انأ 

اّملكو  ، ايروس ايدنج  اوأر  اّملك   . ينتحبذ لافطألا  تارظن 
مھتاھّمأب نوكسمي  مھھوجوب  اوحاشأ   ، عبطلاب ينوأر 

. دھشملا نم  اوفتخي  نأ  نوديري  اًعزف 
رعاش بلقب  نكل  ّيدنج  ءاذح  ًالعتنم  كتئج  توریب  اي  هآ 

437



هدحو مّدلاب  نیّجرضم  كینیع  راوسأ  مامأ  اولتُق  نوریثك 
. قشعلاب اًّجرضم  كینیع  مامأ  طقس  بلقلا  اذھ 

* * *

سیئر لتقم  ىلع  نيرھش  يلاوح  ىضم  نأ  دعب 
توریب ّيیحیسم  نیب  برح  تبشن   ، ّةيروھمجلا

اھیف نوكراشي  نيذلا  نولتاقملا  فرعي  نأ  نود  ّةیقرشلا 
برحلا رفس  نم  ةریخألا  روطسلا  مھقدانبب  نونّودي  مّھنأ 

. مھدالب يف  ّةیلھألا 
حطسلا ىلإ  اندعص   ، ةأجف لاتقلا  مدتحا  ءاسم  تاذ 

: دھشملا بقارن 
. كابُّشلا نرف  لیفسنس  نعل  خوراصلا  اھ  - 

ّدج وكان   . ران تراص  اّھلك  ةناَّمُّرلا  نیع   . فوش فوش  - 
. نودج

. نوضرع كاتنا   . ّةیفرشألاب تراص  ارمحلا  مّنھج  - 

ام  . نونویع يف  ىمعلا   . ثَدَحلاب تطقس   . ةبيرق ياھ  - 
! برح وّلطبي  حار 

. وضعب رّسكي  راّخف  - 

يف فئاذقلا  طوقس  ناكم  ىلإ  مھيديأب  دونجلا  راشأ 
ّةيرسلا دئاق  كحض   . برحلا نومتشي  مھو  ّةرم  ّلك 
: لاقو ةلوتفملا  براوشلا  بحاص  رقشألا  بیقنلا 
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دق وبراحتي  ام  دق  لودھ   . يش ومھفتب  ام  وتنإ  ریمح  اي  - 
. انتقزر ىقبتو  نوھ  ىقبن  ام 

ضبرم نم  برقلاب  ةشئاط  ةفيذق  ّةرم  تاذ  تطقس 
تلخد ّىتح  راوجلا  يف  اياظشلا  ترياطتف   ، انّتیعفدم
ىلإ جورخلا  ّمث  أجلملا  ىلإ  لوّزنلل  انررطضا   . انفرغ
اّھبحأ يتلا  هتنباو  زوجع  ناّمس  هیف  ناك  يذلا  عراّشلا 

. مّھلك انّتيّرس  دارفأ 
لثم  ، ّةیبونج ةيرق  نم  مداقلا   ، زوجعلا نامّسلا  ناك 

اھیّمسي  ، اھتوص نم  فئاذقلا  عون  فرعي  نّیینانبللا  بلغأ 
: ریبخلا ّيركسعلا  ةفرعمب  انل 

يدياھ يروك 12،  ادیھ   ، نواھ ادیھ   ، دارغ خوراص  ادیھ  - 
. اشویتاك

عون تاكابتشالا  علدنت  نیح  فرعي  زوجعلا  كاذ  ناك  لب 
ّةیبرحلا ةرئاطلا  ّزیميو   . اھتظحل ةلمعتسملا  قدانبلا 
ندعملا ريدھ  ّيودي  نیح  ّةیلیئارسإلا  نم  ّةيروسلا 

. ةحابتسملا توریب  ءامس  يف  رئاطلا 
ناءا ــ عو يد  ــ يبو ءا  ــ ملا ب  ــ لجأ ا  ــ نأو  ، ّةر ــ م تاذ 

. يبنا ــ جب زئ  ــ صا ي ــ ّصرلاو ّالإ  رع  ــ شأ م  ــ . ل ناري ــ بك
ـف لخلا ـى  لإ اًعير  سـ تعجار  ــ تو نيءا  ــ عولا تكر  ــ ت
امك  ، اكشود تاقلط  ّةد  عـ تنا  كـ  . راد ـ جلاب اًي  ـ متحم
نم يبورھ  بقار  يذلا  زوجعلا  نامسلا  يل  اھفَّرع 
دحأ باب  تاقلطلا  كلت  تباصأ   . كحضي وھو  توملا 
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. ةديدع اًبوقث  هیف  تثدحأف  انل  ةھجاوملا  ّتالحملا 
ام نوریغو  نیتسكس  مإلاو  نشالكلا   . اكشود يدياھ  - 

. رابك ْشَخُب  كیھ  ولمعیب 
دعب ةریبكلا  بوّقثلا  ىلإ  ریشي  وھو  يل  نامسلا  اھلاق 

نيءاعولا ذخأ  ىلع  اًرداق  ترصو  تاكابتشالا  تأدھ  نأ 
. عراّشلا طسو  نم 

اذكھ  . ةایحلا يھ  اّم  برح  نم  اھب  دوعت  ةمینغ  لضفأ  ّنإ 
ءيش يف  ّركفأ  نكأ  مل   . توریب يف  برحلا  ينتّملع 
يذلا يبأو  يلھأو  يتراح  ىلإ  اًملاس  ةدوعلا  ىوس 
رابخأ عباتيو  ّةرم  ّلك  يف  رمجلا  نم  ّرحأ  ىلع  ينرظتني 

. يلجأل نانبل  يف  برحلا 
. يبأ اي  ّانع  ةدیعب  برحلا  - 

ّدر  . ةریثكلا هسجاوھ  يفنو  هتنأمط  ًالواحم  ّةرم  هل  اھتلق 
: ادج ةقلق  ةجھلب  يبأ  يلع 

. يدلو اي  دیعبب  سیل  توملا  ّنكل  - 

نأ فرعأ   . اًریثك شئاطلا  صاّصرلاو  اياظشلا  نم  تفخ 
. نیفدھتسملا نم  رثكأ  بورحلا  يف  تاشئاطلا  اياحض 

تومي اھیف ال  تومي  نمو   . لصألا يف  شئاط  لعف  برحلا 
. حالّسلا نونجو  شیطلا  نم  ّالإ 

ةبون لالخ  انّتیعفدم  ضبرم  رادج  ىلإ  اًدنتسم  تنك  ّةرم 
ةمطاف هناونع  اًباتك  علاطأ  يبناجب  يّتیقدنب   . سرحلا
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ّيفیصلا راّھنلا  كلذ  يف  تاكابتشا  ةّمث  نكت  مل   . ءارھزلا
ةبيرق اھتعمس   . ةقلط توص  تعمس  ةأجف   . بّطرلا ّراحلا 

. فوخلا ينَّلش   . ينیبج تقرخ  اّھنأ  تننظ   . ّينم ادج 
. تضھن ّمث  يّتیقدنب  تلمح   . ءودھب باتكلا  تعضو 
رادقمب رادجلا  ىلع  ّترقتسا  دق  صّانق  ةقلط  تيأر 

تنك نیح  يسأر  قوف  اًبيرقت  رتم  فصن  يأ  نيربش 
اھلثم انلمع  ةریغص  ةرفح  ىلإ  تبرھ   . تبرھ  . اًسلاج
ّىتح كانھ  تیقب   . خيراوص ةمجار  ّلك  بناجب  ئجالمك 
ىرج امب  هتربخأ   . سرحلا ةبون  يف  ينیلي  نم  ءاج 
يذلا يتاّركذم  رتفد  يف  بتكأل  يتفرغ  ىلإ  تدعو 

: رابغ نم  نیحانج  تحت  انتراح  ضاقنأ  هتّمض 
ةفاسم ىلع  ّرم   ، ّينم ادج  اًبيرق  توملا  ناك  مویلا  - 

. يسأر نم  رتم  فصن 
روتسزنارتلا زاھجو  باتكلا  تیسن  يّننأ  ىلإ  تھبتنا 

، اًعيرس تدع   . فوخلا ةّدش  نم  ضبرملا  يف  ریغصلا 
. يتفرغ ىلإ  اًعجار  تلفقو  ریغّصلا  يعايذم  تلمح 

ـة باثمب تقو  ـ لا ـك  لذ فـي  تاروت  ــ سزنارتلا تنا  ــ ك
عايذ مـ ـه  عم يد  ـ نج كـّل   . ایلا حـ ـة  لاّقنلا فتاوھ  ـ لا

ـا ّهثبت ـي  تلا ينا  ـ غألا ـى  لإ هر  ـ بع عمت  ـ سي ریغ  صـ
تقو ـ لا اھ  ـ لالخ مـن  فر  ـ عيو تا  ـ عاذإلا تار  ـ شع

ـا منيأ ةري  ـ غّصلا ةزھ  ـ جألا ـك  لت ـا  نقفارت  . را ـ بخألاو
يلا ـ يل فـي  ـة،  سارحلا تا  ـ بون لال  خـ ـا،  نبھذ
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ـد نع ّىت  ـ حو  ، مو ـ نلا ـى  لإ ـد  لخن ني  حـ  ، تار ـ هّسلا
. اًضيأ ءالخلا  تي  ـى بـ لإ باھذ  ـ لا

ى ــ لإ عامت  ــ سالا نيري  ــ ثك ل  ــ ثم اھ  ــ تقو ت  ــ نمدأ
توري ــ ب اینّد  ــ لا ّت  ــ س يمور  ــ لا ةد  ــ جام ة  ــ ينغأ
توري بـ مـن  يتري  ـ غب سي  لـ ـن  كل اھ  ـ عم تفر  ـ تعاو
قاّشعلا مـن  اھ  ـ يلع را  ـ غأو اھق  ـ شعأ يّننأ  بـ بـل 

. نّییقیقحلا ءادعألاو  ةبذكلا 
حبصأ  ، ناكمو نامز  ّلك  يف   ، برح ّلك  يف  امكو 
عفادملا توص  نكل  نوخرصي  نّونغملاو  نوكبي  ءارعشلا 

ناك يذلا  دیحولا  وھ  مّدلاو  رأثلاو  دقحلا   ، صاّصرلاو
. اًعومسم

ّطق نثارب  نم  برھي  اًریغص  اًرأف  لقعلا  حبصي  بورحلا  يف 
، اًفیعض  ، اًزجاع هسفن  لقعلا  دجي   . اًبناج ىّحنتي   . سرش

. سرخأ نيدیلا  ّلبكم  نیقاسلا  لولشم 
نكتل : » ةرابعلا هذھ  ناردجلا  نم  ریثك  ىلع  تيأرو  تأرق 

«. ىوقألا حبریلو  برحلا 
. ةعیبطلا نوناق  ّهنإ   . برحلل ایعیبط  ًانوناق  كلذ  ناك 
ذنم ضرألا  ىلع  ترھظ  يتلا  ةشّحوتملا  ةعیبطلا 
ةفطاع ّلك  نع  ةدیعبلا  ةعیبطلا   . نینّسلا فالآ  تارشع 
تمكارت يذلا  ّيناسنإلا  لقعلا  نع  ةدیعبلا   ، ّةیناسنإ

نأ نود  ةقبط  ةقبط  نینسلا  فالآ  لالخ  هتاقبط 
. ىلوألا ّةیشحولا  ةقبط  ءافخإ  عیطتست 
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يف ُتعقوف  ةریسألا  ةنيدملا  كلت   ، توریب انیع  ينترسأ 
. اّھبح

برحلا ةعاشب  ىلع  اًدھاش  ترص  توریب  يفو 
. لالتحالاو

دحأ انأ  تنك  يذلا  ّيروسلا  شیجلا  ّفرصت  نانبل  يف 
نیحف  . ًالعف لالتحا  ّةوق  ناك  لب   . لالتحا ّةوقك   ، هدونج
لیشیم لارنجلا  درطو  ّةیقرشلا  توریب  لوخد  نم  ّانكمت 
نيرشت نم  رشع  ثلاثلا  حابص  ادبعب  رصق  نم  نوع 
رصقلا طابضلا  بھن   . عئاظفلا نم  اًریثك  تدھاش  ّلوألا 
ضفانم اوقرس  مھنإ  ّىتح   . مھدونج عم  يسائرلا 
نيذلا ةاشملا  دونج  داع   . ادبعب رصق  ةبتكمو  رئاجسلا 
ءایشألا ادع  ىصحت  الو  ّدعت  ال  مئانغب  رصقلا  اومحتقا 

مل  . اھوحابتسا يتلا  نّیینانبللا  تویب  نم  اھوبھن  يتلا 
انتيرس طابض  دحأ  بأد  لب   ، كلذب دونجلاو  طابضلا  فتكي 
اوبحسیل دونج  ةعضب  هقفاري  رجفلا  يف  باھذلا  ىلع 
يتقطنم يف  ضرألا  تحت  ةدّدمملا  ءابرھكلا  تالباك 
اھنوقرحي عامتجالا  ةحاس  ىلإ  اھب  اوتأيو  ةزریلاو  ثدحلا 

ّمث  ، يكیتسالبلا هفالغ  نم  اًیفاص  ساحنلا  جرخي  ّىتح 
نم هوبھن  ام  عم  هوعیبیل  ّةیبرغلا  توریب  ىلإ  نولزني 

. موینملألا ذفاونو  باوبألا 
تاوصأ ىلع  لّیللا  فصتنم  دعب  تظقیتسا  ّةرم  تاذ 
ينیع كرفأ  تسلج   . يتفرغ يف  جرمو  جرھو  كحض 
نوّمسي اوناك  امك   ، وزغلا نم  نيدئاعلا  يقافر  ىلإ  رظنأو 
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ودبي ریبك  سیك  مھمامأ  ناك   . ّةیلّیللا مھبھن  تالمح 
ببس دعب  امیف  تكردأ   . ةديدع ءایشأب  اًئلتمم 
دقل لّیللا : نم  رخأتملا  تقولا  كلذ  يف  مھتاھقھق 
اًئیش هیف  اودجي  مل  اّملو   ، تویبلا دحأ  ىلع  اوطس 
هوعضو ّمث   ، قّفتا امفیك  هوفلو  لیسغلا  لبح  اوبحس 

. لبحلا ىلع  دجوي  اذام  نوملعي  مھو ال  ریبك  سیك  يف 
هیف اودجو  سیكلا  اوحتفو  ةفرغلا  ىلإ  اوداع  نیحو 
لافطأو تانب  بایثو  ّةیئاسن  ردص  تالامحو  نیسالك 

. مھنم دحأ  ساقم  بسانت  ىرخأ ال  اًبایثو  عضر 
فقوي نأ  ّيروس  يدنج  ّيأ  ناكمإب  ناك  نانبل  يف 

: هتراجیس قئاّسلا  هل  لعشیل  طقف  ةرباع  ةرّایس 
. هالو ِْفّقو  - 

. ةمداق ةرّایس  بوص  هّتیقدنب  يدنجلا  ّدمي 
. ةرّایسلا ّفقوتت 

. يتراكیس يل  لّعش  - 

هتعالو جرخي   ، هترّایس دوقم  نع  هدي  فئاخلا  لجرلا  كرتي 
ءالمع نم  نانبل  ريرحتل  مداقلا  يدنجلا  ةفافل  لعشيو 

. لیئارسإ
نأ قئاسلل  هدیب  ریشي   . سوواط لثم  ّيدنجلا  خفتني 

«. اًدبأ نوھوللدت  ال   » . ركش ةملك  هل  لوقي  نأ  نود  ِشما 
. نییندملا ىلع  ّربكّتلاب  نوصاوتي  دونجلا  ناك  اذكھ 
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ىلإ بھذن  نأ  ناروح  نم  ّيركسع  َّيلع  حلأ  ّةرم  تاذ 
فقوأ  . ّةیحابإلا ضورعلا  دحأ  دھاشنل  رودوموكلا  امنیس 

رود ثیح  يقارلا  ارمحلا  ّيح  ىلإ  انّتلقأ  ةرّایس  يقیفر 
ة ــ لیمجلا ملا  ــ عملاو ّةيرا  ــ جتلا زكار  ــ ملاو ا  ــ منیّسلا
ملي ــ فلا ف  ــ صتنم ي  ــ ف ة.  ــ بخّاصلا ة  ــ كرحلاو
يقیفر ت لـ ــ لقف تدھا  ــ ا ش ــ مم نایثغلا  ــ ترع ب ــ ش

وھو ينعبتف   ، لعفلا بـ تردا  ـ غو  . رداغأ سـ ـي  ّننإ
. ةعتملا هیلع  تعطق  يّننأل  يننعلي 

هتقاطب اًرھشم  ةرباع  ةرّایس  يناروحلا  فقوأ  جراخلا  يف 
: قئاسلا لأسو  ّةيركسعلا 

؟ حيار نيول  - 

. كيرح ةراح   -ع 

. اھیلإ دوعّصلاب  يل  أموأو  ةرّایسلا  باب  يقیفر  حتف 
ّةرم ّلكك  لجخلا  نم  بوذأ  داكأ  فلخلا  يف  تسلج 
عم ثدحتيو  نّخدي  مامألا  يف  هشير  يقیفر  خفن  امنیب 

ةازاومب اًقيرط  اًذختم  ةعرسب  قلطنا  يذلا  قئاّسلا 
: لحاسلا

قئاسلا لاق  اَّوُج .» ریسلا  ةقجع  نم  صلخن  ناشم  »
. قولخلا

، ّةیند ــ م ةرّاي  ــ س اھ  ــ يف ب  ــ كرأ ّةر  ــ م ّل  ــ ك ل  ــ ثم
ينمھ ــ في نأ  نود  ن  ــ م اھبحا  ــ صل رذ  ــ تعأ نأ  تدرأ 

445



عراو شـ ـى  لإ ةذ  ـ فانلا لال  خـ مـن  تر  ـ ظن  . يقي ـ فر
تللغتسا ّمث   ، ةشورلا ةرخ  ـ صو قرزألا  ـر  حبلاو ار  ـ محلا

. توریب نع  اھتبتك  ةدیصق  تأرقف  يقیفر  توكس  ةصرف 
: لأسو ّةیمامألا  ةآرملا  نم  يلإ  رظن   ، لّجرلا بجعت 

؟ تاملكلا ياھ  نیمل  - 

. رعشلا بتكأ  انأ   . يل اّھنإ  - 

: حرفب لاقو  هريراسأ  تجرفنا 
يدنعو رعاشو  يفحص  انأ   . رباج نيز  دمحم  يمسا  - 

. رعش ناويد 
؟ هناونع ام  - 

. ةمتعلا يف  ّىرعتي  ٌرابغ  - 

. يلايرس ناونع   . مممھ - 

رشنیس ّهنأو   ، راّھنلا ةديرج  يف  لمعي  ّهنأ  ينربخأ 
عباتأ مل  يّننكل  كلذب  هتدعو   . تدرأ نإ  اھیف  يدئاصق 

. اًقلطم مویلا  كلذ  دعب  قتلن  ملو  عوضوملا 
* * *

سلاج يّننأ  ىلإ  هبتنأ   . ةرّایس بیلاود  توص  عمسأ 
بئارخلا يف  اًقّدحم  انتیب  رادج  ىلإ  يرھظب  اًدنتسم 

. ٍلاخ عراشلا   . ةرّایس ّيأ  ىرأ  الف  ضھنأ   . يب ةطیحملا 
. كانھ دیحولا  قولخملا  انأ 
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ينلعجي ام  ىركذلا  رحب  يف  تضخ  دقو  لیقث  تّمصلا  - 
. تاوصألا عامس  ّأیھتأ 

. ديدج نم  تیبلا  لخدأو  ضھنأ  ّمث  يسفنل  لوقأ 
ّةرم لخاّدلا  ىلإ  بابلا  ربعأ  انأو   ، ديدج نم  يطتمأ 
ةدوعلا هنكمي  يذلا  دیحولا  جوملا   ، ةركاّذلا جوم   ، ىرخأ

. ةرباغلا تاونّسلا  قمع  ىلإ 
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ّيدنج هللا
يبأب هنوداني  يذلا  يسنوتلا  دايز  هللا  يدنج  غرفأ 

. هسافنأ تدمھف  حيرج  لتاقم  سأر  يف  ةقلط   ، قراط
دعتبا ّمث  سجن » دحلم  : » متشي وھو  هحرج  يف  هلكر 
ىلإ هتعومجم  دارفأب  اًھجّتم  بآ  كیبلا  ةرّایس  دعص   ، هنع

. ينابوك
ةرّخؤم يف  ةثالثو  هبناجب  مھدحأ   ، هتعومجم دارفأ  ناك 

، ةفسّانلا ةمزحألاو  تاشاشرلاب  نیّحلسم  ةرّایسلا 
اوبصن يتلا  ةرّایسلا  دوقي  وھ  ناكو   ، بناجألا نم  مّھلك 
ءادوّسلا ةيّارلا  تقفخ   . اكشود شاّشر  عفدم  اھیلع 

يبأ قئاسلا  ةیحل  لثم  اًمامت  ةرّایسلا  فلخ  ةبوصنملا 
ةرّایسلا ةذفان  ىلع  ىرسیلا  هعارذب  أكتا  يذلا  قراط 

«. تلجلج  » دیشن ماغنأ  ىلع  هسأر  ّزھي 
نم ةبيرق  ةیماح  مھترطمأ  ينابوك  ىلإ  اولصي  نأ  لبق 

ةرّایسلا تالجع  ىدحإ  تقرخف  صاّصرلاب  ةلَتْكِم  ةيرق 
قالطإ ردصم  ىلع  نّودري  نوّحلسملا  أدبو  تّفقوتف 

. رّانلا
ناكراشي ةرّایسلا  فلخ  اعضومتو  هقیفرو  دايز  لزن 
. ةبيرقلا ةیماحلا  ىلع  رانلا  قالطإ  يف  امھقافر 
مھتلصوأ ّىتح  اھریس  كلذ  دعب  ةعومجملا  تفنأتسا 

حطس اودعصو  اوّفقوتف   ، ةلَتْكِم دجسم  ىلإ  ةرّایسلا 
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. نيّربكم ةیماحلا  ىلع  رانلا  قالطإ  اوفنأتساو  دجسملا 
* * *

مھنیب قبي  مل   . صاّصرلا لباو  تحت  نومجاھملا  مّدقت 
ةئام نم  رثكأ  تویبلا  ناردجب  نیمتحملا  نیلتاقملا  نیبو 

. ةیفاك ةریخذ  مھيدل  تناك   . رتم
نومواقيو ةلھس  ةمقل  اونوكي  نل  نیلتاقملا  ّنأ  ادب 

. ةوارضب
. ّنجلا نم  ءالؤھ  - 

: هیلع ّدرف  دايزل  نیّحلسملا  دحأ  لاق 
ت ــ ند د  ــ قل  . ّمھ ــ ّن ال ي ــ جلا ري  ــ ن غ ــ ّن م ــ جلا ن  ــ م - 
قو ــ ف ه  ــ للا ّالإ  ه  ــ لإ ال  ة  ــ يار عفرن  ــ س  . مھتياھ ــ ن
ةد ـ حالملا ءالؤ  هـ ّقحت  ـ سي  . مال ـ سإلا ني  ـ عب راد  ّل  ــ ك
. مھیبأ ةركب  نع  مھدیبن  نأ  ـة  لبِقلا نوفر  ـ عي نيذ ال  ـ لا

: رورسب ّحلسملا  بقع 
يراوج ّنھذختنو  مھتایتفو  مھءاسن  يبسنس  هللاو  - 

... مھلاجر و حبذنس   . انل
ىوھو هثيدح  لمكي  ملف   ، ّحلسملا ةرجنح  ٌةقلط  تقرخ 

. ةدماھ ّةثج  ضرألا  ىلع 
. ربكأ  -هللا 

ّرخي مھقیفر  اوأر  نیح  ةعومجملا  دارفأ  يقابو  دايز  خرص 
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. اًعيرص
. ينابوك ةمواقم  تشاع  - 

ّنیبتو تویبلا  دحأ  فلخ  نم  ءاّدنلا  اذھ  مھیلإ  ىھانت 
. مواقي لازي  نم ال  كانھ  نأ  مھل 

. حاورأ ةعبسب  ءالؤھ  - 

. ّةيودي ةلبنقب  تّوصلا  ردصم  ىمرو  نیّحلسملا  دحأ  لاق 
. ربكأ  -هللا 

اھامر لبانق  عبرأ   . ىرخأو ىرخأو  ىرخأ  ةلبنقب  اھالت  مث 
تمّدقت كلذ  دعب   . ریبكتلاب ّةرم  ّلك  اھّايإ  اًقفرم  ّحلسملا 

ةھج نم  تاوصألا  تعطقنا   . ةعومجملا رصانع  ّةیقب 
ن ــ م رھ  ــ ظي د  ــ حأ د  ــ عي م  ــ ل ة.  ــ مواقملا ة  ــ عومجملا
تما ــ هو تاما  ــ محلا ض  ــ عب ترا  ــ ط  . توي ــ بلا ا  ــ ياوز

اھ ــ لالظ تّرث  ــ عتو ءا  ــ مّسلا ي  ــ ف اھھ  ــ جو ى  ــ لع
نوّحلسملا ّمد  ــ قت  . ضرألا ى  ــ لع قار  ــ ملا ّمد  ــ لاب

دحأ فلخ  نم  ةجرشحو  نینأ  توص  اوعمسف  رثكأ 
. ناردجلا

اولصاو دانزلا  ىلع  عباصأو  ّةینحم  روھظب   ، لھم ىلع 
هیف ّنصحتي  يذلا  ناكملا  ىلإ  اولصو  ّىتح  مھمّدقت 

. ضرألا ىلع  ةدّدمم  اًثثج  اوأر  اولصو  نیح   . نولتاقملا
: هقافرل لاقو  فوخب  اھیف  نّعمت   . ْنَشْوَر ىلإ  دايز  عرسأ 

. ةخّخفم نوكت  اّھلعلف  ىلتقلا  ثثج  اورذحا  - 
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ّقد حـ  . نیت ـ ضمغملا ْنَشْوَر  يني  عـ ى  ــ لإ ر  ــ ظن م  ــ ث
، اھیتف شـ ـى  لع ـة  عوبطملا ةبذ  ـ علا اھتما  ـ ستبا فـي 
اھ ـ يلع ـى  نحنا  . ّمد ـ لاب ـة  ّخطلملا اھتليد  جـ ىأر 
: حرفب حاص   . ءطبب ـض  بني اًقر  ىأر عـ اھ فـ ـ تبقر ـّس  جو

ةقلطب اھلتق  باوث  بسكأس   . قمر اھب  ةرفاكلا  هذھ  - 
. ةدحاو

. اھسأر عطقأس  انأ   . يل هذھ  - 

ىد ـ حإ ن  ــ م نیمدا  ــ قلا نیّحل  ــ سملا د  ــ حأ ّدر 
. اًد ـ يعب ـه  عفد ثـّم  دا  ـ يز ـى  لع زا  ـ قوقلا تّايروھ  ـ مج
ْنَشْوَر عـن سأر  ـل  صفي ـى  نحناو اًعير  ـه سـ تبرح عزن 
هدیب سأرلا  عفر  ىھتنا  ني  ـ حو ـر.  بكي ـو  هو اھد  ـ سج

: ىدانو
هذھ عم  ةروص  يل  طقتلا  لاعت   . دايز يخأ  اي  لاعت  - 

. میحجلا يف  نآلا  اھحور  قرتحت  يتلا  ةدحلملا 
ّةیبھذلا ةليدجلا  تَّلدتو  ةبقرلا  نیيارش  نم  مّدلا  فزن 

تیقب  . بیغملا ءوض  سكعي  لالش  لثم  مدلاب  ةّخطلملا 
كلت ّتلظ  اھیتفش  ىلعو  نیتضمغم  ْنَشْوَر  انیع 

. يھ امك  ةعوبطم  ةقیقرلا  ةماستبالا 
نزحلا ةجوم  ببس  ةروصلا  طقتلا  يذلا  دايز  مھفي  مل 
ينیع ىلإ  رظني  وھو  ةظّحللا  كلت  يف  هتمھاد  يتلا 

. نیتَلبْسُملا ْنَشْوَر 
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* * *

يف دوادْرِزِم  زجاح  رصانع  ِلتُق   . ّةیقرشلا ةھبجلا  تراھنا 
ْخانْرِش نالآ  ةعومجم  تدیبأ   . ةخّخفم ةرّایس  ریجفت 
رصانع َّرَم   . اھیبأ ةركب  نع  اھنمض  نم  ْنَشْوَر  تناك  يتلا 
ةراح ىلإ  اولصو  ّىتح  اولّغوتو  مھثثج  قوف  شعاد 
ىلع ةيواخ  تویب  ىوس  مھلّغوت  لالخ  اودجي  مل   . ادْیَس
ادْیَس ةراح  يف   . قولخم اھیف  دجوي  عراوشو ال  اھشورع 

ي ــ ف ّم  ــ ث  ، ةقھا ــ ش ةرا  ــ نمب اًدج  ــ سم او  ــ حمل
ـر خآ اًدج  ـ سم اود  ـ جو لام  ـ شلا ـى  لإ عرا  ــ شلا س  ــ فن
فدا صـ  . لك ـ شلا ـة  بيرغ ّةیند  ـ عم ةنذ  ـ ئمب
ناري شـ ىر  قـ فـي  مھ  ـ قيرط فـي  نومجاھ  ـ ملا
عفري دحأ  ال  ةیلاخ  دجاسم  اًضيأ  اھریغو  َةلَتْكِمو  ْجِْنلَحو 

. ناذألا اھیف 
ّنكمت نأ  دعب  اًضيأ  بونجلا  يف  ةھبجلا  تراھنا 
اًعراش اومّدقتو  روُنَتْشِم  ةبضھ  لالتحا  نم  نومجاھملا 

. عراش دعب 
هتنحاش عم  هسفن  رصانعلا  دحأ  رّجف  يلّاتلا  مویلا  يف 
رقملا رّمدو  تارشعلا  لتقف  شياسألا  ّرقمب  ةخّخفملا 

. ةطرّشلل اًنیصح  اًرفخم  ىضم  ام  يف  ناك  يذلا 
ةراح يف  اورصوح  ّىتح  نیمواقملا  ىلع  قانخلا  قاض 
سبح  . يدودحلا رانیبْدِشْرُم  ربعم  نم  اًبيرق  كرمجلا 
ىلإ ّهلك  يملاعلا  مالعإلا  مامتھا  هّجوتو  هسافنأ  ملاعلا 
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. ًالبق اھدوجوب  دحأ  عمسي  مل  يتلا  ةریغصلا  ةعقبلا  كلت 
باوبألا  . ةرفقملا ادْیَس  ةراح  يف  هتعومجمو  دايز  زكرمت 

. ةربقم لثم  ةشحوم   ، ةتماص ةراحلا   ، ةقلغم
لثم ناكملا  ةشحو  ّقشي  ّةطق  ءاوم  دايز  عمس  ةأجف 

: مَّلثم نیكس 
. وایم وایم  - 

ةازاومب يشمت  ةقھرم   ، ةرئاح ةعئاج  ّةطق  تناك 
ردصُت  . ةعيرشلا دجسم  ةھج  نم  ءطبب  ةمداق  ناردجلا 
لافنألا ةروس  أرقي  دايز  ناك   . نینألا ىلإ  برقأ  ًءاوم 

. اھحمل امنیح  ةراحلا  تویب  دحأ  ناردج  ىلإ  اًدنتسم 
نم ناكملا  تاكابتشالا  تاوصأ  ّتزھ   . ةءارقلا نع  فقوت 
نود ءامسلا  يف  ّةیكيرمأ  ةرئاط  تماح  امنیب  برغلا  ةھج 

. رانلا قلطت  نأ 
ىوس ةریثكلا  تاوصألا  كلت  نیب  نم  دايز  انذأ  طقتلت  مل 
ةوطخ يشمت  يتلا  ةھئّاتلا  ّةطقلا  كلتل  فیعضلا  ءاوملا 
ىأرف اھینیع  ىلإ  رظن   . هنم تبرتقا  ّىتح  ّفقوتت  ّمث 

. ءاّجرلاو عوجلاو  فوخلا  ناعمل  امھیف 
. ِْسب ِْسب  - 

يشمت ءارقش  ىرخأ  ةطق  ىأر  ّىتح  دايز  اھادان  نإ  ام 
تّفقوتف ىلوألا  ةطقلا  ىلإ  تلصو  ّىتح  طئاحلا  ةازاومب 
عوجلا اھكھنأ  ءایمع  ّةطق  ءارقشلا  تناك   . اھلثم
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ىلع ّىتح  ةرداق  دعت  ملف   ، اھتقیفر نم  رثكأ  شطعلاو 
. ءاوملا

امھیلإ اھامرو  زبخ  عطق  جرخأ   ، هیتبكر ىلع  دايز  اثج 
هب تداع   . نافحزت امّھنأك  ديدش  ءطبب  اھیلإ  اتمدقتف 
هّمأ هتءاجف  هوبأ  تام  نیح  هتلوفط  مّايأ  ىلإ  هتركاذ 
نم اھجاوز  ّنكل   . هتعیجف ىسنيو  اھب  ّىلستیل  ّةطقب 
ّلوح يسنوتلا  نمألا  يف  قّقحمو  ةطرش  طباض 
. بقع ىلع  اًسأر  هتایح  تبلقناو  میحج  ىلإ  هتلوفط 
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كوش نم  ةایح 
نب ةدلب  نم  طیشن  قیشر  باش   . يجاط نب  دايز  همسا 
مل  . طّسوتملا ضیبألا  رحبلا  نم  ةبيرقلا  ّةیسنوتلا  نادرق 
تام  . رھسلاو ةرمخلاو  ءاسنلا  ىوس  هبابش  يف  فرعي 
هّمأ أشت  مل   . ّةیئادتبالا ةسردملا  يف  لفط  وھو  هوبأ 
شیعت نأ   ، اًماع نيرشعلاو  ةسمخلا  تاذ  ةّفظوملا 
. اًماع نيرشعب  اھربكي  ةطرش  طباض  تّجوزتف  ةلمرأ 

نا ـ يحألا ـب  لغأ دو  ــ عي ةطر  ــ شلا طبا  ــ ض نا  ــ ك
ـل فطلا دا  ـ يز ظقیت  ـ سي  . تي ـ بلا ـى  لإ اًرو  ـ مخم
فا ـ خي  . اھ ـ جوزو هّمأ  ني  بـ را  ـ جّشلا تو  صـ ـى  لع

عامتسالاب ـي  فتكيو فا  ـ حللا ـت  حت ـه  سأر ُّسد  ـ يف
: هّمأ جوز  مئاتش  ىلإ 

. ةبلك اي   . باحقلا تنب  ةبحقلا  اھّتيأ  - 

: ناركسلا طباضلا  اھجوز  ىلع  هّمأ  ّدرت 
لثم ينلماعت  نأ  ديرت  ؟  اًرومخم تدع  ىرخأ  ّةرم  - 
ءارخلا لكأ  كرتت  نلأ  ؟  مھبيذعتب موقت  نيذلا  ءانجّسلا 

.[
؟[23 مویلا اھتبرش  ْقانْرُم  ةجاجز  مك  ؟  اذھ

ال انأ   . كدادجأ ةلسلس  كینأو  ككینأ  باحقلا  تنب  اي  - 

جرف اي  . [24] اخوبلا برشأ  انأ   . قانرملا تفزلا  برشأ 
. ضاحرملا يف  كیمرأو  ءارخ  ةموك  ىلإ  كلوحأس   . ةزنعلا
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. موي تاذ  كلتقأ  مل  نإ  روخام  دّاوق  نوكأ 
تا ـ مكلو تاعف  ع صـ ــ قو امھراج  ــ ع ش ــ بت ا  ــ اًبلا م ــ غ

ـًال يلق فا  ـ ّحللا دا  ـ يز عفر  يـ ـة.  بيرغ تا  ـ هآ تاو  ـ صأو
ـد كـّل عب رو  ـ مخملا طبا  ـ ضلا ىري  ـر. فـ ظنيو ـه  سأر عـن 

ثاھللاب هتوص  عفتريو  اھبصتغي   ، هّمأ ـي  لتعي راج  شـ
اھردص نع  لزني  ّمث  بئذك  يوعیف  هرطو  يضقي  ّىتح 

. مانيو
. هیلإ هّجتا  هّمأ  باصتغا  نم  طباّضلا  ءاھتنا  دعبو   ، موي تاذ 
لثم اھسفن  ىلع  ةّروكتم  هّمأ  تناك   . اًبعر هبلق  ألتما 
هینیع ضمغأو  تّمصلا  دايز  مزتلا   . رھظلا ةموصقم  ّةیح 
ىأر  . هنع فاّحللا  طباضلا  عفر  ةأجف   . اًریثك فاخ   . ةوقب
ّىلدتي يمور  كيد  فرع  لثم  اًیخترم  هّمأ  جوز  وضع  دايز 

. هردص نع  علخني  داك  ّىتح  هبلق  ضفتنا   . هسأر قوف 
هوضعب كسمأ   . طباضلا نم  ةلیقثلا  رمخلا  ةحئار  تحاف 

ةرتف تلاط   . هیلع لابو  ریغصلا  دايز  هجو  ىلإ  هھَّجوو 
. هّمأ هبتنت  مل   . اھل ةياھن  ّالأ  دايز  ّنظ  ّىتح  ّلوبتلا 

ءلم خرصي  نأ  دارأ   . هبعر نم  مّونلاب  رھاظتي  اھنبا  يقب 
هيدل نوكت  نأ  ىنمت   ، لوبلا ةحولم  هتقرغأ  يذلا  همف 
هعطقیل هّمأ  جوز  وضعب  كسميو  ضھني  نأ  ىلع  ةردقلا 

. هَّلش فوخلا  نكل   . ّةداح ةرفشب 
ّمث اھیف  ةطقن  رخآ  ّىتح  هتناثم  رومخملا  طباضلا  غرفأ 
لوقي وھو  دايز  هجو  قوف   ، ًاثالث  ، نیتّرم هوضع  ضفن 
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هّجتا ّمث  ْكصقان .» تنك   . ةبحق نبا  بلك   . وفت : » فرقب
. هتفرغ ىلإ 

* * *

نّییسایسلا ءانجّسلا  نع  ًالوؤسم  دايز  ّمأ  جوز  ناك 
بيذعّتلا تالفح  ءانثأ  عضي   . مھبيذعتو مھعم  قیقحّتلاو 

عم قّقحيو  نّخدي   ، اھنم برشي  هبناجب  اخوب  ةجاجز 
ئفطي نأ  هيوھتسي   . مھبيذعتب اًعتمتسم  نیجاسملا 

هتیص عاذ  ّىتح  هعم  قّقحي  نم  دسج  يف  هتراجیس 
سّانلا ُهَفاَخَف  هتّدشو  هتوسقب  فرعو  اّھلك  ةقطنملا  يف 

«. يلع نب  بلك   » مھنیب امیف  هوّمسو 
. هنم اھسفن  قلطت  نأ  الو  هوكشت  نأ  دايز  مأ  عطتست  مل 

هلّمحتت نأ  اھنم  نوبلطي  اھلھأ  ىلإ  هوكشت  نیح  تناك 
جاوزألا ّلك  نیب  ثدحي  اھل  ثدحي  ام  ّنإ  اھل  نولوقيو 
اوبعوتسي نأ  اھلھأ  عطتسي  مل   . ّيعیبط رمأ  راجّشلاو 

دي تناك   . اھرمأل اوّمتھي  ملو  اھفرظ  اورّدقي  نأ  الو  اھتنحم 
دحأ دیب  اھنباو  اھلتقي  نأ  هناكمإب  ناكو  ةليوط  طباضلا 
ضبقت نأ  ةأرملا  ّترطضا   . نفج هل  ّفري  نأ  نود  هناوعأ 

دعب اًموي  بوذت  تراصو  تمصتو  جاّوزلا  كاذ  رمج  ىلع 
. ةعمش لثم  موي 

يوعي نیحو   . اًعم هّمأو  اًدايز  طباّضلا  برض  ةریثك  ًانایحأ 
هبرضتل هّمأ  يتأت  برضلا  ملأ  نم  ورج  لثم  فاّحللا  تحت 

ناك امل  مارح  نبا  نكت  مل  ول  : » هیف خرصتو  اًضيأ  يھ 
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ام بابسأ  دايز  مھفي  مل  كیبأ .» عم  ّتم  كتیل   . انردق اذھ 
ًانایحأ اھجوز  مواقت  هّمأ  ّنأ  فرع   . هّمألو هل  يرجي 
اذاملو هبنذ  وھ  ام  مھفي  مل  ّهنكل   ، مالكلاب هھجاوتو 

! ببس الب  اھجوزو  هّمأ  نم  برّضلل  ّةرم  ّلك  ّضرعتي 
ارْقَش اھاّمس   . هوبأ تام  نیح  ةریغص  ّةطقب  هّمأ  هتءاج 
همومھ اھل  وكشي  هل  ةقيدص  اھذّختاو  اًریثك  اّھبحأو 
يكحيو هشارف  ىلإ  ًانایحأ  لّیللا  يف  اھب  يتأي   . هعاجوأو

موي ّلك  اھیتأيو  زبخلاو  نّبللا  اھمعطي   ، صصقلا اھل 
يف هتقو  مظعم  اھعم  بعلي   . كمّسلا محلب  ةعمج 

ةریغّصلا هّتطق  يداني  ةسردملا  نم  دوعي  نیحو   . راّھنلا
. هنضح يف  ّرقتستو  هیلإ  ضكرتف 

يف هّتطقل  اًرثأ  دجي  ملف  دايز  ظقیتسا  ةعمج  حابص  تاذ 
مل اااارقش .»  . ارقش  . ارقش  » تارم ةّدع  اھادان   . ةفرغلا

: هّمأ لأس   . ّةطقلا بجت 
؟ امام اي  ارقش  نيأ  - 

. میحجلا ىلإ  تبھذ  - 

: تلاقو ّةوقب  هّمأ  هتعفصف  دايز  ىكب 
. وھ اھذخأ  يذلا  وھ   . مرجملا يجوزلو  ةطقللو  كل  ابت  - 
نم ّصلختأل  اھعم  كذخأ  هتیل   . ّةيّربلا يف  اھیمریس 

. اًضيأ تنأ  كئاوم 
. اھتقباس نم  ىوقأ  ةعفص  هتعفص  مث 
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وكشي نم  كانھ  دعي  مل   . ةیناث هوبأ  تام  اّمنأك  دايز  ّملأت 
ّركفي راص   . هتاياكحو همالحأو  هعاجوأو  هنزحو  هّمھ  هل 
عمس موي  تاذو   . تاعاسل اھّلیختيو  ءارقشلا  هّتطق  يف 
يف ّةطق  ىأر  راّدلا  ءانف  يف  ثحب  نیحو   . اًفیعض ءاوم 
راّدلا طسو  ىلإ  ضكر   . هینیع قّدصي  مل   . اياوزلا دحأ 

: حاصو
. اااارقش  . ارقش - 

. وایم - 

تلصو املو   . ءومت يھو  هھاجت  لقاثتب  ّةطقلا  تشم 
ةعئاج تناك   . اھليذ ّزھتو  هقاس  لوح  رودت  تراص  هیلإ 
اھّلبقي وھو  هنضح  يف  دايز  اھلمح   . ىوقلا ةرئاخ 
ضرألا ىلع  اھعضو  ّمث   ، اھرھظ ىلع  حسميو  اھّمشيو 

. بیلح نحص  اھیلإ  عفدو 
اًيدترم فرغلا  ىدحإ  نم  هّمأ  جوز  جرخ  ءانثألا  كلت  يف 
جھو يف  هیفتك  ىلع  موجنلا  تعمل   . يمسّرلا هسابل 

. ّةطقلا عم  دايز  دھشم  ىأر  نیح  هنونج  ّنج   . سمشلا
لوح اھرادأ   ، اھليذ نم  ّةطقلا  كسمأو  امھیلإ  عرسأ 
ّةوقب اھامر  ّمث   ، ةعيرس تارود  ةّدع  عالقم  لثم  هسأر 
بّعرلا نم  لابو  هناكم  يف  دايز  رّمست   . رادجلا وحن 
هّجتا  . هقلح قرحت  ةرمجب  رعشو  هانیع  تعمد   . رھقلاو

اي : » لوقي وھو  هترصاخ  يف  ةوق  ّلكب  هلكرو  همأ  جوز  هیلإ 
. هءارو بابلا  قفصي  جرخ  ّمث  ةبحقلا .» نبا 
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كّرحتي ال  لاثمت  لثم  هتأرو  خبطملا  نم  هّمأ  تءاج  نیح 
: هتلأس

؟ ىتوملاك فقت  اذامل  ؟  كل ىرج  يذلا  ام  - 

لفسأ ةلوتقملا  ّةطقلا  ىلإ  راشأ   . اًتماص اًتباث  يقب 
. يكبي أدبو  رادجلا 

: هیف خرصت  يھو  ّةوقب  هتعفص   . ءيش ّلك  هّمأ  تمھف 
علخاو بھذا  ؟  ططقلا ّبحت  ةرذقلا  نارئفلا  تناك  ىتم  »
دحأ كبرض  اّملكأ  ؟  ّةطقلا لدب  تنأ  تمت  مل  اذامل   . كبایث

«. وفت ؟  كلاح ىلع  ّلوبتت 
* * *

ةریثك نیياحأ  يف  برضلل  دايز  ضرعت  اًضيأ  ةسردملا  يف 
ظفحي الو  هفئاظو  بتكي  نكي  مل   . ّملعملا لبق  نم 

لان  . ًالصأ سرّدلا  ىلع  زیكّرتلا  هناكمإب  ناك  الو  هسورد 
هیلع بجو  يتلا  دیشانألا  نم  رثكأ  تاعفصلا  نم  اًددع 
هعفص ةسردملا  ىلإ  روضحلا  يف  رّخأت  اّملك   . اھظفح

. هرّخأت ببس  نع  هلأسي  نأ  نود  ّملعملا 
ـة ئیلملا كوّش  ـ لا ةا  ـ يح تاون مـن  ــ س س ــ مخ د  ــ عب
ىد ـ حإ فـي  دا  عـ  . جلافلا بـ هّمأ  جوز  بي  ـ صأ باذ  ـ علاب
نأ ـى  لع ار  ـ صم ـن  جّسلا ـه فـي  لمع مـن  يلا  ـ ّيللا
داق  . ةداعلاك رومخم  ـو  هو ـه  سفنب هترّاي  سـ دو  ـ قي

ةنيدملا زكرم  نم  برتقا  امنیحو  ةعرس  ىصقأب  ةرّایسلا 
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ىلإ ّىدأ  ام  هرھظ  مصقف  ّةیتنمسإلا  ةدمعألا  دحأ  برض 
يلع نبا  بلك  هسفنب  بقاع هللا  دقل   » . للّشلاب هتباصإ 
امیف هتباصإ  ىرشب  سّانلا  لقانت  رشبلا .» زجع  نأ  دعب 

. مھنیب
اینابر اًباقع  للّشلاب  اھجوز  ةباصإ  يف  اًضيأ  دايز  ّمأ  تأر 
تالواحم دعب  تّنكمت   . هنم ّقلطتتل  ةحناس  ةصرفو 

اھّتيّرح عازتنا  نم  نادرق  نبب  ةیحانلا  ةمكحم  ىدل  ةثیثح 
هتلسرأف  ، ةسردملل حلصي  ّهنأ ال  تأر  يذلا  اھنبا  ّةيّرحو 

دايز راص   . قوسلا ةفصرأ  ىلع  ةریغصلا  عئاضبلا  عیبل 
عئاضبلاب ایبیل  نم  نوتأي  نيذلا  نیبّرھملا  نم  يرتشي 
ةطسب ىلع  وأ  اھب  لقنتي  ةریغص  ةبرع  ىلع  اّمإ  اھعیبيو 

اذھ ىلع  تاونس  عضبل  لمع   . ةفصرألا دحأ  ىلع 
بیلاسأو ةراجّتلا  قرط  ىلإ  فرعت  ّىتح  لاونملا 

نم مھعم  لماعتي  نمو  هنئابز  لالخ  نم  بيرھتلا 
. راجّتلاو نیبّرھملا 

ةریغص لقن  ةلفاح  ملتسا  ةرشع  ةسماخلا  ّنس  يف 
ربع ایبیل  ىلإ  اھدوقي  حبصأو  نیبّرھملا  ضعبل  ةعبات 
لالخ ّفرعت   . عئاضبلاب كانھ  نم  يتأيو  ريدج  سأر  ربعم 

صوّصللاو ةطرشلا  دارفأ  نم  ریثك  ىلإ  كلت  هرافسأ 
يقئاسو نیشّشحملاو  ةعابلاو  راجتلاو  ةعتملا  تانبو 

. كرامجلا طّابضو  دودحلا  يفظومو  تانحاشلا 
ىھلم راز  اّملك  ّهنأ  ةجردل  ةقطنملا  يف  هترھش  تعاذ 

ّنأ دايز  ّمأ  تأر  نیح   . هتيامحل نایتف  ةعضب  هقفار  اًراب  وأ 
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نم هیتأي  ام  قفنيو  اھلمھي  ّهنأو  هسفنب  ّالإ  ّمتھي  اھنبا ال 
يھ تتفتلاو  رخآ  لجرب  تّجوزت  هعتمو  هتاّذلم  ىلع  لام 

. اھتایحل اًضيأ 
هاتأ  . مھیلإ ّفرعتلا  ديري  الو  هءابرقأ  ّبحي  دايز  نكي  مل 
هوّركذو  ، ةوّرثلا راثآ  هیلع  ترھظ  نیح   ، مھنم نوریثك 

. مامتھا ّيأ  مھرعي  ملف  هل  مھتبارقب 
ينابوك نم  باش  ىلع  هتاقيدص  ىدحإ  لالخ  نم  ّفرعت 

هل تناك  ْڤاِرْزَمح  ملسم  جاحلا  حلاص  دمحم  همسا 
نیقيدص نانثالا  حبصأ   . نيواطت يف  ّةيزاوترا  رابآ  ةراّفح 
وّھللاو ةعتملا  نكامأ  ىلإ  هعم  هذخأي  دايز  راصو  نیمیمح 

نأ ىلإ  هرابخأ  تعطقناو  رئازجلا  ىلإ  ةأجف  بھذ  ّىتح 
اھنیح ماع 2010 . ةياھن  يف  نادرق  نب  هتنيدم  ىلإ  داع 

د ــ يزيزعو ق ــ بلا د  ــ محم ي  ــ سنوتلا با  ــ شلا نا  ــ ك
ملا ــ علا نوك  ــ س ّش  ــ ق ي  ــ ف را  ــ نلا لع  ــ شأ
تاجا ـ جتحا ـد  يزوب يدي  سـ فـي  تعلد  ـ ناو يبر  ـ علا

يسنوتلا با  ـ شلاو ـي  لع نيد بـن  ـ باعلا ـن  يز ّد  ضـ
. ةایحلاو توملا  نیب  ىفشملا  يف  دقري  لازي  ام 

ـة قلح ى  ــ لإ ند  ــ ملا يقا  ــ ت ب ــ لخد اًد  ــ يور اًد  ــ يور
مي ـ شھ فـي  با  ـ شلا اھلع  ـ شأ ـي  تلا رّان  ـ لا
نادر قـ بـن  ـى  لإ ةرار  ـ شلا تل  ـ صو ّىت  حـ عو  ـ نخلا
اھعراو شـ ـى  لإ باب  ـ شلا تا  ـ ئم ّقفد  ـ تف اًض  ـ يأ

. نوردھي لیّسلاك 
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Dégage

فرعي مل  ةعمعملا ! طسو  يف  حبصأ  فیك  دايز  فرعي  مل 
عم ّددري  عراشلا  ىلإ  ءاسم  تاذ  هامدق  هتداق  فیك 

ةديدجلا ةنسلا  عم   . تافاتھ نم  هنوّددري  ام  نيرھاظتملا 
. تارھاظملاب دالبلا  تلعتشاف  يزيزعوبلا  توم  ربخ  عاذ 

لوط يف  ةملكلا  هذھ  نورھاظتملا  ّددر   [25] - Dégage
يتلا رجانحلا  فالآ  ءادنلا  اذھ  تّددر   . اھضرعو دالبلا 
ةملكلا تبتك   . میعزلا ةایحب  ّيبألا  ءادنلا  اھَّلشو  اھقرحأ 

تا ــــ يار ى  ــــ لع  ، تا ــــ تفاللاو ناردجلا  ّلك  ىلع 
ا ــ هرحب جو  ــ م ى  ــ لع ّىت  ــ حو ءار  ــ محلا سنو  ـــ ت
كرا ــ ش  . اًض ــ يأ دا  ــ يز ةر  ــ جنح اھ  ــ تّددر  . في ــ طللا
ایند ــ لا تا  ــ قبطلا ن  ــ ةرو م ــ ثلا ك  ــ لت ي  ــ عي ف ــ مجلا
اوناك نيذلا  نیيراسیلاو  ىطسولاو  ةقوح  ــ سملا
ةروثلا لبق  تاباقنلا  ربع  ّةیلامعلا  تاجاجتحالا  نوّمظني 
ماظنلا نوجس  ةرارم  اوقاذ  نيذلا  نییمالسإلا  ّىتحو 

. بیھرلا بيذعتلاو 
دقوي اًبطحو  ریھامجلا  رحب  يف  ةجوم  هسفن  دايز  دجو 
هدوجوب ّسحأ   ، هيدل ةديدج  ةوقب  رعش   . ةروثلا نارین 
هسفن عم  تاونسل  شاع  نأ  دعب  هتمیقو  ّرثؤملا 

ي ــ ف نا  ــ ك د  ــ قل ة.  ــ سئابلا ةر  ــ سكنملا ةروھقملا 
ـد يو لا  ـ مو ةوط  سـ اذ  اًحجا  نـ اًبا  ــ ش رھا  ــ ظلا
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اًصخ شـ نا  كـ ـه  سفن ةرار  قـ فـي  ّهن  ـ كل ـى،  لوط
فّرت ـ لا ةا  ـ يحب هَفع  ّىط ضـ ، غـ اًفئا اًحير خـ اًفیع جـ ضـ

ةبوھنملا هتلوفط  شیعي  دايز  ّلظ   . رانيدلا ةطلسو  وھللاو 
فوخلا نم  ّررحّتلا  عیطتسي  نأ  نود  هسفن  قامعأ  يف 

. نینّسلا كلت  ّلك  هشاع  يذلا 
يف كراش  اّملك  دیق  ءارو  اًدیق  رسكنت  هحور  دویق  تأدب 
باب حتفنا  ةرھاظم  يف  راعشب  حدص  اّملك  راص   . ةرھاظم
. ّةیلخادلا هتّوق  هیف  تسبح  يذلا  نجسلا  باوبأ  نم 

ارح هسفنب  رعش  هفرعي  ال  هبناجب  دحأ  عم  فتھ  اّملك 
جوز نم  مقتني  ّهنأ  رعش   . اھل اًبأو  ةروثلا  كلتل  اًنبا   ، رثكأ

عراوشلا يف  نورھاظتي  نم  ّنأو  لحرا »  » فتھ اّملك  هّمأ 
هّمأ جوز  ملظ  ىلع  جاجتحالل  اوجرخ  نيذلا  هوّديؤم  مھ 

. هتوسقو
دحأ ىلإ  تارھاظملا  يف  هتكراشم  لالخ  دايز  ّفرعت 
دايز مستبا  ملاس .» وبأ   » بقلب هسفن  فرع  بابّشلا 

: لاقو ةفیفخ  ةیحل  هتطغ  يذلا  ملاس  يبأ  هجو  يف 
. يجاط نب  دايز   . دايز انأو  - 

. قراط يبأ  خألاب  ًالھأ  - 

ةوھق ناجنف  ىلإ  ةرھاظملا  ءاھتنا  دعب  ملاس  وبأ  هاعد 
ةدراب ایندلا  تناك   . دعوملا ىلإ  دايز  بھذ   . ءاسملا يف 

. ةبخّاصلا ىقیسوملاو  ناخدلاو  دّاورلاب  ّجعي  ىھقملاو 
: سلجي نأ  نود  لاقو  اًضيأ  ملاس  وبأ  لصو  قئاقد  دعب 
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اذھ يف  ءودھب  ثّدحتلا  اننكمي  ال  قراط ! وبأ  يخأ  - 
ّنذؤیس اًبيرق  ؟  دجسملا ىلإ  بھذن  نأ  كيأر  ام   . ناكملا

. برغملا
كرتي نأ  لجخ  ّهنكل   ، هتلیجرن كرت  يف  اًبغار  دايز  نكي  مل 
اًثيدح هیلإ  فرعت  يذلا  هقيدص  ىدل  هنع  اًّئیس  اًعابطنا 
ّفل  . اًریثك دايزل  قار  ام  وھو   ، قراط يبأب  هّینكي  ذخأو 
ّمث باسحلا  عفد   ، ةلیجّرنلا ماوق  ىلع  ءودھب  موطرخلا 

. ملاس يبأ  عم  جرخ 
هسفن لأسي  مل   . ةّالصلا ىلإ  دايز  بھذ  ام  ادج  اًردان 

ىلإ ديدجلا  قيدصلا  اذھ  عبت  اذامل  اًتماص  ریسي  وھو 
يف سمشلا  تبرغ  ؟  ىھقملا يف  قبي  ملو  دجسملا 
هيدل تطلتخاو  ریبكتلاب  نذآملا  تّجضو  نابیب  ةریحب 

. بارغتساو رورس  نیب  هركف  حجرأتو  رعاشملا 
ىلع ّهنأ  حیحص   . ماظنلا سمش  لوفأب  اًدیعس  دايز  ناك 

ّالإ مھھاجت  رعشي  مل  ّهنكل  طابضلا  نم  ریثكب  ةقالع 
طباض ّلك  يف  هّمأ  جوز  ىري  ناك   . اًمئاد ّةیھاركلاب 

. ةطرش
. ّةيراجتلا هحلاصم  لیبس  يف  ّالإ  مھعم  لماعتي  ملو 
ّفقو ــ تف دج  ــ سملا با  ــ ب ى  ــ لإ نا  ــ نثالا ل  ــ صو

: لا ـ قو دا  ـ يز رھ  ظـ ـى  لع هد  يـ ـع  ضو  ، ملا سـ ـو  بأ
نما ـ يتلاو نیمي  ـ لا ـى  لع ـت  نأ ـي.  خأ يـا  ّلض  ـ فت »

. مال ـ سلاو ةّالص  ـ لا ـه  يلع ـا  ّنیبن ةن  مـن سـ
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«. مساب هللا لّضفت 
نم برقلاب  دايزو  ملاس  وبأ  سلج  ةّالصلا  ءاھتنا  دعب 
مل  . ةئجافملا ةدیلولا  ةروثلا  نوؤش  يف  ناثداحتي  ربنملا 
هبیج يف  ضیبأ  بوثب  لجر  مھب  قحتلا  ّىتح  قئاقد  ّرمت 
ّيطغتو ةاشرفلاك  هسأر  ودبي  كاوسم  ردصلا  ىلع 

: ّةيوق كسم  ةحئار  اھنم  حوفت  ءادوس  ةفیثك  ةیحل  هھجو 
ةمحرو هللا. مكیلع  مالسلا  - 

. ةناجد ابأ  اي  هتاكربو  ةمحرو هللا  مالسلا  مكیلعو  - 

. سامحب اھرصعو  دايز  ىلإ  هدي  ةناجد  وبأ  ّدم 
. قراط وبأ   ، دايز انوخأ  وھ  اذھ  - 

. دايز ىلإ  ملاس  وبأ  هفَّرع 
عوضوم يف  ةناجد  وبأ  لخد  تامّدقم  نود  نمو  اًروف 
نوديري ةدحالملا  نّویناملعلا  ءالؤھ  : » لاقو ةروثلا 

مّھنإ  . نیفعضتسملا نیملسملا  ةروث  ىلع  ءالیتسالا 
لفآلا يلع  نب  قيدنّزلا  اذھ  ماظنك  ماظن  يف  نوعمطي 
اذھو  ، مھمامأ قيرطلا  عطق  بجي  هللا.  نذإب  اًبيرق 

نومولظملا لصیس  مكب   . ةّمألا بابش  اي  متنأ  مكبجاو 
نم رأثلا  موي  مویلا   . ملظلا يھتنيو  مھبئاغر  ىلإ 

«. نیملاظلا
ق ــ لطأ نيذ  ــ لا نم  ــ ض ن  ــ م ة  ــ ناجد و  ــ بأ نا  ــ ك
ن ــ نوج ب ــ ن س ــ ةرو م ــ ثلا ةياد  ــ ي ب ــ مھحار ف ــ س
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نا ـ فوطلا ـع  نم سنو  تـ فـي  ما  ــ ظنلا دارأ  ي.  ــ لع
مـن اًري  ـ ثك تاجا  ـ جتحالا ةياد  بـ فـي  قلطأ  فـ

. اًضيأ نّوفرطتم  نّویمالسإ  مھنیب  ءانجّسلا 
داھجلا أدبیس  ماظنلا  ىواھتي  نیح   . داھجلا موي  مویلا  »
عمتجملا اذھ  ّنإ   . رفاكلا عمتجملا  اذھ  دض  مظعألا 

. لداع ماظن  سیسأت  عیطتسي  نل  نيدلا  نع  ىأن  يذلا 
دحاو بلك  ةعاطتسا  يف  ناك  اذامل  ؟  ملظلا عاش  اذامل 
قرحيو ةنيدم  ریصم  يف  مّكحتي  نأ  يلع  نب  بالك  نم 
مقلع قذي  مل  امكنم  نم   ، ّانم نم  ؟  هروج نارینب  اھلھأ 

اذھ ّلك  نوسرامي  اوناك  اذامل  ؟  راّفكلا ءالؤھ  ملظ 
راّفكلا اولعجو  نيدلا  طارص  نع  اودعتبا  مّھنأل  ؟  ملظلا

هللا جھن  نع  اودعتبا  دقل  هللا.  نود  نم  مھءایلوأ 
اذھ ّلك  يھتنیس   ، لطابلا قھزُیس  مویلا   . هلوسرو
اذھ قّقحتیس  مكلاثمأ  لضفب   . لدعلا رون  غزبيو  مالظلا 

«. ءاش هللا نإ  دارملا 
عماسم ىلع  تّارملا  تائم  اھلاثمأو  لمجلا  هذھ  تدیعأ 
راكفألا كلت  تقال   . ةناجد وبأو  ملاس  وبأ  هكرتي  مل   . دايز
هتایح يف  دحأ  هب  ّمتھي  مل   . اًضيأ هسفن  يف  اًّبیط  ىدص 
هسفن ةمیقب  رعش   . ناوخألا ناذھ  هب  متھا  امك 
هعمتجم يف  رییغّتلا  ثادحإ  هناكمإب  ّنأ  نقيأ   . ناسنإك

دعو ذفني  وھف  كلذ  ّلك  قوفو   ، هّمألو هسفنل  ماقتنالاو 
. هدابعل هللا 

ءاّسنلاو  ، اياّبصلاو بابّشلا   . روفتو يلغت  سنوت  تناك 
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لیحرو ماّظنلا  طاقسإ  نوديري  فالآلاب  نولزني  لاّجرلاو 
. مكاحلا

. ریھامجلا ىلإ  ءامتنالاب  هتایح  يف  ّةرم  ّلوأل  دايز  رعش 
هتحنم  . ّةیئاھنال ةمیظع  ّةیفخ  ّةوق  هكالتماب  رعش 

لبق هحنمت  ةرمخلا  تناك  ام  قوفت  ةّذل  كلت  هسیساحأ 
. اھكرت

. ٌرمخ ُتاروثلاو  ُةروثلا  هتركسأ 
* * *

دجملا  . برھ مرجملا   . برھ يلع  نب   . برھ يلع  نب  - 
بعّشلل ءاقبلاو   . ءادھّشلل ةمظعلا   . ءادھّشلل

. ّةرحلا سنوت  ایحت   . ّيسنّوتلا
تاملكلا هذھ  ّهلك  ملاعلا  يف  مالعإلا  لئاسو  تلقن 

نم يلع  نب  نيدباعلا  نيز  برھ  نیح  ةعمجلا  ءاسم 
يدتريو ّةیبط  ةراظن  عضي  يسنوت  ٍماحم  ىشم   . سنوت
ّةراملا نم  ٍلاخ  ةءاضإلا  لیلق  عراش  يف  ّةیضاير  ةماجیب 
بورھب مھرّشبي   ، نّییسنّوتلا بطاخيو  فتھي  راصو  اًمامت 
ةلّیللا كلت  ّةيّرحلا  هتركسأ   . ّةيّرحلا مھلینو  روتاتكيدلا 

. ناركسب وھ  امو  ًاناركس  عراّشلا  ىلإ  هراد  رداغف 
ءا ــ سملا ك  ــ لذ رّم  ــ ستملا دا  ــ يز دھا  ـــ ش ني  ــــ ح
ا ــ م ّةي  ــ ضفلا ةشا  ــ شلا ما  ــ مأ تي  ــ بلا ي  ــ ف

يما ــ حملا نا  ــ ك  . حر ــ فلا ن  ــ م ه  ــ مد را  ــ ف  ، ير ــ جي
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ن ــ م اد  ــ بو مرا  ــ ع سا  ــ محب فتھ  ــ ي ي  ــ سنّوتلا
هلزنم نم  ّوتلل  جرخ  ّهنأ  هتماجیبو  نْییضايرلا  ّهي  ــ فخ
لیل راتسأ  هؤادن  ّقزم   . يلع نب  بورھب  سّانلا  رّشبي 
نویعب دھشملا  يف  قّدحي  دايز  ّلظ  امنیب  ةمصاعلا 

لع ــ شأ  . ىر ــ يو عم  ــ سي ا  ــ م قّدصم  ریغ  ةظحاج 
بح ـ سو ةلعت  ـ شملا ـه  تفافلب ةديد  جـ غ  ــ بت ة  ــ فافل
ىد ـ تراو ضھ  نـ ثـّم  ناخد  ـ لا مـن  ايو  قـ اًس  ـ فن

فـي ضكر  يـ ـق  لطنا ـل.  جع ـى  لع جر  ـ خو هترت  سـ
هّمأ جوز  لزنم  ىلإ  اًھّجوتم  ةمتعملا  ةیلاخلا  عراو  ـ شلا

. رخآ ءيش  ىلإ  تفتلي  نأ  نود 
سنوت هجو  لسغت  موجنلا  تأدب  نآ   ، لّیللا فاصتنا  عم 
ّقدي نأ  أشي  مل   . لزنملا باب  ىلإ  دايز  لصو   ، اھئوضب

ّةینیسمخ ةأرما  تحتف   . هتضبقب بابلا  برض   . سرجلا
: تلأسو بابلا 

؟ ديرت اذامو  تنأ  نم  ؟  ریخ - 

ةفرغ ىلإ  اًھجّتم  لخدو  بابلا  نع  اھعفد   . دايز اھبجي  مل 
. ّهوأتي شارفلا  ىلع  اًدّدمتم  ناك   . قباّسلا هّمأ  جوز 

. دايز انأ  - 

ام قّدصي  مل   . لولشملا طباّضلا  لھذ   . ّةداح ةربنب  اھلاق 
؟ سوباك يف  وھأ  ؟  دلولا اذھ  جرخ  نيأ  نم   . هانیع هارت 
. هسأر ىلع  فقي  وھ  اھو   ، ةقباسلا هتجوز  نبا  ربك  دقل 
: خرصو لولشملا  طباضلا  ينیع  نع  هتارظنب  دايز  دحي  مل 
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. يّمألو يل  كبرض   . ءيش ّلك  ىسنأ  نأ  عیطتسأ  »
بيذعت نم  كتدوع   . يبلق يف  هتسرغ  يذلا  فوخلا 

. يّمأ عم  كراجشو  يلاّیللا  فاصنأ  يف  اًرومخم  سّانلا 
عون فرعأ  يّننكل   . فرعأ ال  مھتبذع  سّانلا  نم  مك 
يتلا يّتطق  تلتق   . نجّسلا يف  اھتبكترا  يتلا  عئاظفلا 

نأ عیطتسأ   . يبأ نادقف  ىسنأ  يك  اھب  ّىلستأ  تنك 
نكل  . بلكلا نبا  اي  اًضيأ  كلت  ّةیشحولا  كتلعف  ىسنأ 
نیح ةیساقلا  ةلّیللا  كلت  اًدبأ  هنایسن  يننكمي  يذلا ال 

. ةلّیللا كلت  ىسنأ  نأ  لیحتسم   . يھجو ىلع  تلوبت 
. يمف يف  كلوب  ةحولم  معط  لازام 

. نینسلا هذھ  ةلیط  يفنأ  نع  بغت  مل  ةزاّخولا  هتحئار 
ديرأ تنك   ، ةلادعلا قیقحت  نع  ثحبأ  دیعب  نمز  ذنم 
عطتسأ مل  يّننكل   . كنیبو ينیب  يدیب  اھنازیم  بصن 

. كلذ
تنأ َتنك   . ةورث نم  هتكلم  اّمم  مغرلاب  ةریصق  يدي  تناك 
ّدرجم انأو  ةلوّدلا  تنأ  تنك   . درف ّدرجم  انأو  ةطلّسلا 
برھ ؟  دیعسلا ربخلا  تعمس  لھ   . قوحسم نطاوم 
هبالك كرت   . دمحلاو  بلعث  لثم  يلع  نب  كدیس 

. نآلا انرود  ناح  دقل   . برھو هءارو  كتلكاش  ىلع  نيذلا 
ىدم ىلع  ملظلا  عاونأ  عشبأ  اولّمحت  نيذلا  رود  ناح 

. ملاظلا اّھيأ  لفط  ّدرجم  ىوس  نكأ  مل   . لاوط تاونس 
تنكأ  . بوعرم  ، حانجلا روسكم   ، بألا میتي  لفط 
مھل ةقاط  ال  نيذلا  ءانجسلا  ىلعو  ّيلع  لجرتست 
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ال  . فیعضلا میتیلا  لفطلا  كلذ  نآلا  تنأ  اھ  ؟  كتمواقمب
يّذلا مقلعلا  نم  نذإ  قذ   . ریصن الو  ریھظ  ال   ، مأ الو  بأ 

«. ماوعألا كلت  ّلك  هّايإ  ينتقذأ 
حتف  . ظیغلا ةدش  نم  هندب  شعتراو  دايز  توص  جدھت 
هلاطنب يف  ّةیندعملا  رارزألا   ، ثدحتي وھو   ، لھم ىلع 
طباضلا سأر  قوف  هَّالدو  هوضع  جرخأ  نأ  ىلإ  زنیجلا 
يتلا ةأرملا  تناك   . هھجو ىلع  ّلوبتي  أدبو  توھبملا 
لّقنتت ةفرغلا  اياوز  ىدحإ  يف  ةفقاو  دايزل  بابلا  تحتف 
داكي يذلا  طباّضلاو  دايز  نیب  ةلوھذم  ةبوعرم  اھرصبب 

. هقرغي لوبلا 
ّلوبتلا نم  ىھتنا  نإ  ام   ، طباضلا نم  اًباوج  دايز  رظتني  مل 

. جرخ ّمث  هلاطنب  اًّررزم  هھجو  ىلع  قصب  ّىتح 
. ةیلاخ عراوشلا  تناك 

: توص نم  هترجنح  يف  ام  ىلعأب  اھیف  خرص 
نم بلك  دنع  رأث  هل  ناك  نم   . ةسناوت اي  ملظلا  لاز  - 

مكدولج اّوكح   . هسفنل هسفنب  رأثیلف  يلع  نب  بالك 
ّالأ نكمي  ّةیلبقتسم  ةلادع  اورظتنت  الو  مكرفاظأب 

. ققحتت
بانذأ اوعطقتل  اوموقف  برھ  يلع  نب   . برھ يلع  نب 

انھ تیقبف  ّةیسائرلا  هترئاط  اھل  عّستت  مل  يتلا  هبالك 
. سنوت ضرأ  ّثولت 
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* * *

ىدل تاونس  ىدم  ىلع  ةمكارتملا  دقحلا  نارین  تدمھ 
طباضلا هجو  ىلع  لاب  نأ  دعب  ةلّیللا  كلت  يف  دايز 

نم خيرات  ثاریم  اًسناك  هسفنل  مقتنا   . لولشملا
نم ّررحت  رئاط  ةشير  لثم  اًفیفخ  هسفنب  رعش   . بّعرلا

. ةفیطل حير  اھب  تبعالتف  صفقلا 
ّنأمطا  . موي دعب  اًموي  ةعامجلاب  اًقوثو  هتقالع  تدادزا 
مھكراشي راص   . مّلظلا ةبراحم  ةرورض  نع  مھلاوقأ  ىلإ 
تلعتشا  . رھشأ ىدم  ىلع  مھیلإ  يغصيو  مھتاعامتجا 

يتلا نارّینلا  كلت  ناكم  ةديدج  دقح  نارین  هبلق  يف 
رفاكلا عمتجملا  ىلع  دقحلا  نارین  تَّبش   . تدمھ
عطتست مل  يذلا  عمتجملا   ، نيدلا ةرئاد  نع  جراخلا 

. هرھطت نأ  ةروثلا 
ملو طباّضلا  اذھ  ملظ  ةسيرف  هكرت  يذلا  عمتجملا 
راصو هتیحل  قلطأ   ، بارّشلا دايز  كرت   . هترصنل كّرحتي 
ماوّدلا ىلع  اًكاوسم  هبیج  يف  لمحي  اًریصق  اًبوث  يدتري 

. ةالص هتوفت  الو 
ءاھنإ بجي   . ّةوبنلا جاھنم  ىلع  ّةیمالسإ  ةروث  نم  ّدب  ال  - 

ولو ميوقلا  عرش هللا  ةماقإو  كیلاعّصلا  نّییناملعلا  ءالؤھ 
. فیّسلا ّدحب 

ةالص ءادأ  دعب  هتعامجل  لوقي  ةناجد  ابأ  َریمألا  ٌدايز  عمس 
. دجسملا وھب  يف  رجفلا 
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قّقحیس ّةیقدنب   ، ّةیقدنب بّكنتي  ّهنأ  دايز  ىأر  روھش  دعب 
تناك  . ةدوقفملا ةلادعلا  نيرخآلا  هناوخإ  قدانببو  اھب 
ةدس نّییمالسإلا  نم  بيرق  بزح  دعص   . يلغت سنوت 

ي ــ فو  . ةطر ــ شلا طّاب  ــ ض ض  ــ عب ِلتُق  م.  ــ كحلا
ـه تعومجمو دا  ـ يز مجا  ــ ه زو  ــ مت رھ  ــ ش ةياھ  ــ ن

برقلا بـ ـي  سنوتلا شي  ـ جلا مـن  ةو  قـ ةّحل  ـ سملا
رئازجلا مـع  دود  ـ حلا ـى  لع يبنا  ـ عّشلا ـل  بج مـن 

. اھدارفأ نم  ةینامث  اولتقف 
هلّوبت عطتسي  مل   . رخآ دعب  اًموي  وسقي  دايز  بلق  أدب 
يف ةلعتشملا  داقحألا  نارین  ئفطي  نأ  هّمأ  جوز  ىلع 

. هردص
قئارحلا ئفطیس  يذلا  هدحو  وھف   . قارُي نأ  مّدلا  ىلع  - 

. انحاورأ يف  نوملاظلا  اھلعشأ  يتلا 
ّيأ يف  لیثم  ايروس  يف  قاري  يذلا  مّدلل  نكي  ملو 
ریمدتو بيذعتلا   ، لتقلا  ، ملظلا  . ایندلا نم  رخآ  ناكم 
بيذعّتلاو ضارعألا  ىلع  ءادتعالاو  ّدرشتلاو  ندملا 
اھترشن ةریصق  مالفأ   ، ماّظنلا نوجس  يف  يشحولا 

هذھ  . نادبألا هل  ّرعشقت  ام  تضرع  تنلا  تاحفص 
ّلك يف  نّویمالسإلا  اھرمثتسا  ةدام  تحبصأ  عئاظفلا 

اھولعجو ّيروّسلا  بعشلا  ّةیمولظم  زاربإل  ناكم 
مھنادلب نم  مھبحسيو  بابّشلا  بذجي  اًسیطانغم 

. ايروس ىلإ  كلذ  دعب  اوھّجوتیل  ریماسملاك 
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بعشلا ّةیمولظم  هتعلخ   ، ریماسملا كلت  دحأ  دايز  ناك 
دجیل فيرخ 2013  يف  يبناعشلا  لبج  نم  يروّسلا 

نم اًبيرق  ّةیكرتلا  باتنع  يف  ةزیجو  ةّدم  دعب  هسفن 
. دودحلا

مّايأ ّالإ  يھ  امو  ّةيروسلا  ضرألا  ىلإ  لخد  كانھ  نم 
. ّةقرلا ةنيدم  يف  هسفن  دجو  ّىتح  تادودعم 

. ّةیمالسإلا ةلوّدلا  يضارأ  يف  يخأ  اي  كب  ًالھأ  - 

ىلإ ریشي  وھو  ةوافحب  هلبقتسا  يذلا  صخّشلا  لاق 
. نيدایملا دحأ  يف  دوّسلا  تايّارلا  نم  ّفص 
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ىعفألا
اًيرك ــ سع دا  ــ يز هر  ــ حن صخ  شــ ر  ــ خآو ّلوأ  نا  ــ ك
لما شـ ـو  بأ هري  ـ مأ ـه  ّملع ّر.  ـ حلا شي  ـ جلا مـن  ّبا  شـ

ـر حن ّةیفي  كـ ـي  لمع سرد  فـي  ينات  ـ سغادلا
: میظّنتلا فوف  ـ صب ـق  حتلا ّلوأ مـا  اياح  ـ ضلا

. اذكھ هعفراو  هنقذب  كسمأ  - 

اھّیطغي يتلا  هتضبقب  ّةیحّضلا  نقذ  لماش  وبأ  كسمأ 
: رحنلا بادآ  حرش  لصاوو  ةظیلغلا  هعباصأ  هنم  رھظت  زافق 
و ــ ثجي ه  ــ لعجت وأ  ه  ــ نطب ى  ــ لع هّدد  ــ مت نأ  ك  ــ يلع - 
هرھ ـ ظو ضرألا  ـى  لإ هھ  ـ جو ه.  ــ يتبكر ى  ــ لع

ال ـه  تبقر ـى  لع ـا  هّررمتو كترف  شـ ـد  حتلو  . ءام ـ سلل
يف لب  دسجلا  مـن  اًبير  قـ الو  سأر  ـ لا مـن  اًبير  قـ

. اذكھ  . فصتنملا
. ةفطاخ تاظحل  يف  سأرلا  لصف  مث 

يقب ّهنكل   ، دايز ىلإ  ةبسنلاب  اًيداع  صاّصرلاب  لتقلا  ناك 
نم نأ  عنتقاو  اًديور  اًديور  دوعت  ّمث   . رحّنلا رظنم  نم  فاخي 
عمو  . مھلتق بجيو  هلوسرو  نوبراحي هللا  نوّدترم  نورحنُي 
دارأ نیح  ةریخألاو  ىلوألا  هتلواحم  يف  لشف  دقف  كلذ 
قرغم ماظن  ىلع  جرخ  يذلا  يروّسلا  باشلا  كلذ  رحن 
عطتسي ملو  تختراو  دايز  دي  تفجترا   . ّةیشحولا يف 
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ّررمي وھو  ةّدیقملا  ّةیحضلا  حرج   ، ةبرحلاب كاسمإلا 
هنع ضھن  ّمث  سأرلا  لصف  عیطتسي  نأ  نود  نّیكسلا 

. هیلع تضق  ةدحاو  ةصاصر  قلطأو  ديدش  ّرتوتب 
: هل ًالئاق  ةّمھملا  هذھ  نم  ریمألا  هافعأ 

يّننكل  . ةيادبلا يف  اذكھ  ددجلا  ةلوّدلا  لاجر  نم  ریثك  - 
. كتعتم هیف  دجتسو  لب  رحنلا  دیجتس  ّكنأ  قثاو 

* * *

تايآ ينابوك  يف  لّغوتلا  دعب  دايز  ةعومجم  دئاق  الت 
هدابعل اھثریسو  ضرألا   ّنإ  لاقو   ، ةریثك ثيداحأو 
ناكم ّلك  يف  هللا  ّالإ  هلإ  ال  ةيار  عفترتسو  نیحلاصلا 

. ّقح لوقو  قداص  دعو  اذھو 
روكذلا  . ءامإلاو يراوجلا  نم  تارشعلا  انيدل  نوكتس  - 

. حكّنلل ثانإلاو  حبذلل 
. هسفن نیّحلسملا  دحأ  ىَّنَم 

نم ةیلاخ  ةنيدملا  رخآ : عقاوب  اومدطصا  هقافرو  اًدايز  ّنكل 
سرشلا لاتقلا  ریغ  ءيش  الو  ةروجھم  تویبلا   ، نّاكسلا
لبانقلا تطقس   . مھنم تارشعلا  لتُق   . هوعّقوتي مل  يذلا 
ناكملا ترّمدو  مھتلتقف   ، ءامسلا نم  مھیلع  خيراوصلاو 

ّةقرلا نم  ةریثك  تازيزعت  مھتءاج   . هیف نوزكرمتي  يذلا 
ىسیع نیعو  سلبارجو  خویشلاو  ضیبأ  ّلتو  كولسو 

اذھ اوبرغتسا   . توملل اخف  ةنيدملا  تحبصأ   . ةدئاف نود 
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ىرقلا تائم  نیموي  نوضغ  يف  اّولتحا  فیك   . رمألا
ةریثك ءایحأ  اولخدو  ةعساش  ةحاسم  ىلع  ةّعزوتملا 
ةریغص ةعقب  لالتحا  نع  نوزجعي  مّھنكل   ، ةنيدملا نم 
نمكي ّرس  يأ  اًّعبرم ! اًرتمولیك  اھتحاسم  زواجتت  ال  امبر 

. مھنیب امیف  نولءاستي  نوّحلسملا  أدب  ؟  رمألا اذھ  يف 
. باحسنالا وأ  برھلل  لاجم  ةّمث  دعي  مل 

اّمإ  . ملاعلا نیعأ  مامأ  ٍّدحت  عوضوم  عوضوملا  حبصأ 
ةعقبلا كلت  ىلإ  راظنألا  ّلك  تھّجوت   . توملا وأ  ينابوك 
اولوتسي نأ  ىلع  نوّحلسملا  ّرصأ   . ملاعلا نم  ةریغصلا 

كـل تحب فـي  ـ صأ ينا  ــ بوك  . ةنيد ــ ملا لما  ــ ك ىلع 
ـة فاحّصلا تاتي  ـ شنامو ّةي  ـ نويزفلتلا را  ـ بخألا تار  ـ شن
ّةي ـ ضق مھ  ـ يلإ ةب  ـ سنلاب عو  ـ ضوملا حب  ـ صأ  . ّةیملا ـ علا
نیع مسا  ةنيدملا  ـى  لع او  ـ قلطأ نأ  ـد  عب ّةيري  ـ صم
نع ّلقت  ال  ةجردب  مھمالعإ  يف  اھب  اوّمتھاو  مالسإلا 

. اھب ملاعلا  مالعإ  مامتھا 
نأ ّةینيدلا  ایجولويديألا  بارت  نم  نانطأ  عطتست  مل 
اًدحاو دايز  ناك   . اومدنف نیّحلسملا  ضعب  رئامض  رمطت 

نأ دارأ   . ةصرفلا ِهتاوت  ملف  بورھلل  ذفنم  نع  ثحب   . مھنم
. اًضيأ كلذل  ةصرف  دجي  ملف  نیمواقملل  هسفن  ّملسي 
ىَّنأ هب  يمرت  ردقلا  جاومأل  هتایح  قروز  كرت  اًریخأ 

. تءاش
دجسم ةنذئم  ةدحاو  ةراح  يف  دھاش  نیح  بّجعت 

دق ناك   . ادْیَس دجسم  ةنذئم  ّمث  ةخماشلا  ةعيرشلا 
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دجاسم نیتنذئملا  دھاشي  نأ  لبق  هقيرط  يف  فداص 
. ادْیَس ةراح  ىلإ  ًالوصو  ةلَتْكِم  ىلإ  ناریش  نم  ةریثك 

ةعوضوم نآرقلا  نم  ةلیمج  اًخسنو  ّةینيد  اًبتك  ىأر 
ناردج ىلع  ةّقلعم  ةّزرطم  ّةیلمخم  ةفلغأ  يف  ةيانعب 
نیب دھاش  ذإ  أرقُت  خسنلا  كلت  نأ  ادب   . تویبلا نم  ریثك 
ىلع ةمالع  مامحو  سيواوط  َشايرأ  اھنم  ریثك  تاحفص 

. تاحفصلا كلت  ةوّالتلا  يف  اھئّارق  غولب 
يف قّدحي  وھو  هسأر  يف  ةریثك  راكفأ  تمطالت 

. زبخلا عطق  داردزا  يف  نیتكمھنملا  نیتعئاجلا  نیتطقلا 
سجاوھلاو كوكّشلا  نارین  قوف  يلغت  اًردق  هسأر  حبصأ 

نّاكس ىفتخا  نيأو  انأ  نيأ  ؟  هلعفأ يذلا  ام   . ةفلتخملا
يب ىتأ  يذلا  نم  ؟  مھبراحأ نيذلا  مھ  نمو  ةدلبلا  هذھ 
دقل ؟  میحجلا اذھ  ىلإ   ، برحلا هذھ  ىلإ   ، انھ ىلإ 

تملظو ينتملظ  يتلا  ةموكحلا  كلتو  يتنيدم  تكرت 
؟ ةدحالملا براحأل  يئانلا  ناكملا  اذھ  ىلإ  تئجو  يّمأ 
؟ نادرق نب  مأ  ينابوك  ؟  ىرت اي  يحافكب  ىلوأ  امّھيأ 

يتلا ايروس  مأ  دعب  ةروثلا  اھیف  حجنت  مل  يتلا  يدالب 
؟ اھضرأ يامدق  تئطو  ذم  رثكأ  اھلھجأ  ترص 

تبشنأ  . ةقنشم لبحك  هتبقر  ىلع  ةلئسألا  تّفتلا 
ماق نيذلا  هوجو  ّركذت   . هحور يف  اھباینأو  اھبلاخم 
داتعا ّهنأ  برغتساو  سّأرلا  يف  ةمیتي  ةقلطب  مھتیفصتب 

لـه تءار  ــ ت  . ةعر ــ سو ةلوھ  ــ سب لتقلا  ىلع 
تاجر ـ شح  ، مھ ـ لتق ـن  مل ةري  ـ خألا تار  ـ ّظنلا
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ةنخا ـ سلا ـة  يناقلا ءاّمد  ـ لا ّقفد  تـ  ، مي ـ قالحلا
ءط ـ بب لي  ـ ست تنا  كـ ـي  تلا ةري  ـ خألا تار  ـ طقلاو
طير ــ ش ل  ــ ثم  . فزن ــ لا ّفقو  ــ تي ثـّم  ديد  شـ

ي ــ ف دھا  ــ شملاو رّوص  ــ لا تر  ــ بع يئامني  ــ س
. نیتھ ــ ئاتلا ني  ــ تطقلا ي  ــ ّقد ف ــ حي ي  ــ قب ه.  ــ لایخ
ّركذ ـ تف ـة  فئاخلا ـة  لّسوتملا امھ  ــ نویع ي  ــ ف ر  ــ ظن
نأ ىلإ  ةایحلا  يف  ةریخألا  اھتاظحلو  ءارق  ـ شلا ـه  ّتطق
نم هيدل  ىّقبت  ام  ىمر   . قانتخالاب رعشو  هردص  قاض 
. ادْیَس دجسم  هاّجتا  يف  راسو  ضھن  ّمث  امھتیحان  زبخ 
ال  . باوبألا ةدصومو  ةنيزح   ، ءاسرخ تویبلا  ّلك  ىأر 
كلت اونكس  اًرشب  نأ  ىلع  ّلدي  رثأ  . ال  اھیف ةایحلل  ةحئار 

. عراشلا يفرط  ىلع  تویبلا 
، هعطقت ال  بعرم  تمص  هقفاري  لامشلا  بوص  ىضم 

موحت تارئاط  ريدھو  تاكابتشالاو  صاّصرلا  تاوصأ  ّىتح 
عمس دجسملا  ةلابق  لصو  نیح   . ىركس رویط  اّھنأك 
نأ ذنم  اھعمسي  مل  ةینغأ   . اًریثك اّھبحي  ناك  ةینغأ  توص 
فقو  . سنوت يف  هدوجو  ءانثأ  ملاس  يبأ  ىلإ  ّفرعت 
تّوصلا ّنأ  فرعو  اًّدیج  عمسلا  ىغصأ   . فاخ  . ًالوھذم

. ةلیلق اًراتمأ  دعبي  ةيوازلا  يف  تیب  نم  مداق 
املاط يتلا  ةینغألا   ، اھیلإ قاتشا  يتلا  ةینغألا  هتبذج 
يتلا راّدلا  ىلإ   ، اھیلإ هّجتا   . هلاح عقاول  ةقباطم  اھربتعا 
تبتك ديدحلا  بابلا  يبناج  ىلع   . ةینغألا اھنع  ردصت 
اًیعسو اًروربم  اجح  هللا : تیب  رئازب  بیحرتلا  تارابع 

480



ًالھأ قینأ : ّطخب  ةرابع  اھتحتو  ةبعكلل  ةروص   . اًروكشم
طغض  . بابلا ديدح  سمل   . مارحلا هللا  تیب  رّاوزب  ًالھسو 

. سرجلا رز 
تعّستا ةأجفو   . ةعوطقم ءابرھكلا   . ًاتوص عمسي  مل 

كرف  . هیلع ایشغم  طقسي  داكو  ةشھدلا  نم  هانیع 
نیتّرم مسالا  أرق   . ملح يف  سیل  ّهنأ  ّدكأتیل  هینیع 
هتركاذ هتفعسأ   . ْڤارِزْمَح ملسم  جاحلا  لزنم  ًاثالثو :
ةلوقعم يھأ   . ةلھو ّلوأل  مسالا  ىلإ  ّفرعتلاب  ّةیتفلا 
يقيدص دلاو  تیب  ًالعف  وھ  اذھأ  ؟  ريداقتلا هذھ  ّلك 
يذلا ةراّفحلا  بحاص  ملسم  جاحلا  نبا  حلاص  دمحم 

؟ ماوعأ لبق  سنوت  يف  هتفرع 
. حوضوب رفاسم »  » ةینغأ تاملك  هعمس  ىلإ  تھانت 

يھالمو يداون  يف  تارملا  تائم  اھعمس  يتلا  ةینغألا 
يھ اّھنإ   . اھماغنأ ىلع  اًرومخم  صقرو  رئازجلاو  سنوت 

ةتماصلا لیصألا  ةعاس  نوكس  يف  اھادص  ّددرتي  اھسفن 
ءارمحلا هیلایل  قیفر  تیب  نمو  ادْیَس  ةراح  يف  هذھ 

. تاذلاب
كلت بخص  طلتخا   . جئاھ رحب  جاومأ  هنھذ  يف  تمطالت 

: ةینغألا ىدصب  ةدبزملا  جاومألا 
نكل توملا  يھ  يعاتم  ةرفسلا  يف  َةطحم  رخآ  فراع  »
لحلا تیقلام  ّلكلا  سّانلا  امیك  يرفس  لمكن  روبجم 

. دوّدلاو باّرتلا  ّلكلا  ساَنلا  ةرخآ  امیك  يترخآ 
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؟ دوجوم شالع  يحور  لأسن  تاعاس 
. دودشم هیف  يحور  ىقلن  عقاولام  برھن  ّبحن 

.........

ّيلا فراع  دوجولا  يف  يبر  اَّمَف  فراع   ، دحلم شینام 
. دولخلاع ّجولن  شینام  ّقح  توملا 

ىسنن شاب  براھ  ناكمل  ناكم  نم  مویل  يدحو  رفاسم 
. ناك ّيلا  نامزلا  ردغ 

... لیلق داز   .. لیقث هیف  لمحلا   ... ليوط مویل  يرفس 
. ليوط يماّدق  لازام  قيرطلا 

. قاتشم كیل  يضام  اي  هآ   .. قارفلاع يكبن 
. ىلحأ اھیف  ناك  يضاملا  ةلحر  يتایح 

يتایح ةلحر  تیكب  ةیكب  ّلوأ  عم  تادب  يتایح  ةلحر 
تاوصأ أدھت  مل  « . تیشم ةوطخ  ّلوأ  عم  تادب 
تاكابتشا ىوس  عمسي  دعي  مل  ّهنكل   . تاكابتشالا

ىوس عمسي  دعي  مل   . هحور يف  راكفألاو  سجاوھلا 
ة ــ ينغألا تاملك  ىلع  ّزكري  ّلظ   . نیقیلاو كشلا  عارص 
با ـ بلا ـع  فد  . اھ ـ يف اھ  ــ سفن د  ــ جي نا  ــ ك ي  ــ تلا

ـح تف ةلوھ  سـ ـه  ترَّكذ ـة.  بيرغ ةلوھ  ـ سب حتفنا  فـ
ةياد مـن ـ بلا ينا فـي  ـ بوك ـى  لإ مھلوخد  با بـ ـ بلا
ة. ــ ينغألا تو  ــ ص ثي  حـ ـى  لإ هّجو  تـ  . ّةق ـ شم نود 
ـة لواط ـى  لع ةلّج  ـ سم ىأر   . ةحي ـ سف ـة  فرغ ـل  خد
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ـي بونجلا طئا  ـ حلا ـى  لع اًّقل  ـ عم ًانآر  ـ قو ةریغ  صـ
امھ ـ حمالم هب  ـ شت نّیبا  ـ شل نیترو  صـ طّسو  ـ تي

. ْهِمَح بقلملا  حلاص  دمحم  هقيد  ـح صـ مالم
ةبخّاصلا هیلایل  ركذت   . هسأر يف  راكفألا  مطالت  ّدتشا 

فیك ركذت   . رئازجلا ندمو  سنوتو  نادرق  نبو  نيواطت  يف 
نأ ّرصي  ناك  ملسم  جاحلا  نبا  حلاص  دمحم  هقيدص  ّنأ 

. ةعمج ةلیل  ّلك  ىھلملا  باسح  عفدي 
راص نیح  ّالإ  ينابوك  ىلإ  نوھّجوتي  مّھنأ  دايز  فرعي  مل 
نیع ىّمسُت  ةنيدم  اھنإ  هقافر  لاق   . ةنيدملا بلق  يف 

. مالسإلا نیع  ىّمسُت  مالسإلا  ةلود  يف  اّھنكل   ، برعلا
هثّدح يتلا  ينابوك  يھ  ةنيدملا  هذھ  ّنأ  ةفدصلاب  فرع 
تاذ اھیف  هیلع  اًفیض  ّلحي  نأ  اًریثك  ّىنمتو  اھنع  هقیفر 

: موي
برقلابو  . رمخلا مدقي  لیمج  فصقم  ينابوك  يف  اندنع  - 
يلاوح انتیب  نع  دعبي  امھنم  ّلك   . دجسم ةراحلا  يف  ّانم 

. راتخت امھيأ  ّرح  تنأو  اًرتم  نیثالث 
. كحضي وھو  ةرھس  تاذ  هِمَح  هل  لاق 

: هفوج يف  هسأك  ةلامث  غرفي  وھو  دايز  هیلع  ّدر 
اي ّيبر  ىلإ  لصأل  ّصاخ  تیب  ىلإ  اًجاتحم  تسل  - 
هللا ىلإ  َقيرطلا  ةعيرشلا  ُةندس  لعج  دقل   . يقيدص
اذھ  . ديرولا لبح  نم  ناسنإلل  برقأ  ّهنأ  عم  اًدج  ًاليوط 

. ّيبر تیب 
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. هبلق ىلإ  راشأو 
سیلأ  » . هلایخ يف  كبتشت  سجاوھلاو  راكفألا  ّترمتسا 

؟ ياياحض نم  اًدحاو  كاذ  يقيدص  نوكي  نأ  نكمملا  نم 
ایند يأ  ؟  هيدي ىلع  لتقأو  ًالتاقم  وھ  نوكي  نأ  نكمي  الأ 
هنكمي لایخ ال  بصخأ  محر  ّىتح  ؟ ال.  ثبع يأ  ؟  ةبیجع
ىقي ــ سوملا ّركذ  ــ ت ملیف » ّهنإ   . هذھ لثم  ّةصق  باجنإ 

غ ــ بتلا ة  ــ حئار ة،  ــ فطاخلا ءاو  ــ ضألا  ، ةبخا ــ صلا
سنو تـ قا  ـ معأ ن  ــ م تامدا  ــ قلا تا  ــ يتفلا ر  ــ طعو

. صقار ـ ملاو تارا  ـ بلا قا  ـ معأ فـي  تا  ـ صئاغلاو
ـة حوجرأ ـه  لایخ را  صـ ة.  ــ فلتخم سي  ـ ساحأ ـه  تبوانت
ـل تقُيو ءامد  ـ لا ـه  يف قار  تـ ـر  ضاح ني  بـ سو  ـ نت
ٍضا مـ ني  ـ بو تاھب  ـ شلا ـى  لع ـه  يف سّان  ـ لا
تارا ـ مخ ني  بـ ّعزو  مـ هباب  ـ شو كو  شـ مـن  ـه  تلوفط
تسان  . تاّذلملاو عتملا  ىلع  لاملا  فرصو  دال  ـ بلا

رتخي مل  نطو  يف  ٍساق  ضام  نیب  لایخلا  ةحوجرأ 
لاقتنالا راتخا  دلب  يف  ةوسق  رثكأ  رضاحو  هیف  ةدالولا 

. اھنود توملاو  ةملك هللا  ءالعإو  داھجلل  هیلإ 
ىوس تمت  ملو   ، مجامجلا لالت  ىوس  ِلْعُن  مل  اّننكل  - 

. انرئامض
ثحبي نمك  هسفن  لوح  رودي  ذخأ  ّمث  اًبضاغ  هتاذ  ثَّدح 

هدي ّدمف  ناخد  ةبلع  هانیع  تحمل  ّىتح  ءيش  نع 
اھلعشأو ةدحاو  بحس   . تافافل ّتس  اھیف  دجو   . اھیلإ
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لالخ نم  اًقّدحمو  ةفرغلا  ءاضف  يف  اًفیثك  ًاناخد  اًخفان 
. ةیضاملا هتاونس  ىلإ  هتاقلح 

نأ د  ــ عب اھدا  ــ تري نا  ــ ك ي  ــ تلا تارا  ــ بلا ركذ  ــ ت
ني ـة حـ عمجلا يلا  ـ يل ّركذ  . تـ تا ــ جرد ر  ــ شع طبھ  ــ ي
ّمل ـ كتي يذ  ـ لا حلا  صـ ـد  محم هقيد  ـ صب ـي  قتلي

. ةعتمم تارھس  نا  ـ يّضقيو ةح  ـ ضاو ـة  ناطرب ّةیبر  ـ علا
سمش اھتجضنأ  يتلا  ءارمسلا  داسجألا  كلت  ّركذت 
تارابلا لوح  نمحي  يتاّوللا  ةعتملا  تاعئاب   ، ایقيرفأ
ةوھّشلا قابطأو  ةّذللا  نونف  نمّدقيو  ّةیلّیللا  يھالملاو 

يف هنیجدت  لواحو  مكاحلا  هاصخأ  عمتجم  ةروكذ  ىلإ 
. هیتیصخ لالظ 

دا ــ يز لع  ــ شأف  ، يھ ــ تنت نأ  ة  ــ فاّفللا تك  ــ شوأ
. ةذيذ ــ ل ةخود  ــ ب رع  ــ ش  . اھ ــ ب ىر  ــ خأ ةد  ــ حاو
ه ــ ل ى  ــ لوألا َةراجي  ــ سلا ُة  ــ فافللا ك  ــ لت تنا  ــ ك
ملا سـ ي  ــ بأ ى  ــ لإ ه  ــ ّفرعت د  ــ عب اھ  ــ كرت نأ  ذ  ــ نم
عبرأ اھیف  تیقب  يتلا  ناخّدلا  ةبلع  لمح   . هبحصو

. راّدلا يف  ًالیلق  ّلوجت  ّمث  هبیج  يف  اھعضوو  تافافل 
ًالباذ اھضعب  دجو   . ةيانعب ةفوفصملا  دورولا  رظنم  هبجعأ 
نیب اھكرفو  نومیل  ةقرو  عطق   . اھاقسو ءام  قيربإ  لمحف 
ىلإ هدي  ّدم   . قمعب ّةیكزلا  اھتحئار  ّمش  ّمث   ، هعباصأ
نیب راس  ام  اًریثك  ّهنأ  ركذت   . اھسملو ّةيرانلا  ةجارّدلا 
ّةيران ةجّاردب  ّةیلحاسلاو  ّةيوارحصلا  سنوت  بورد 

. هئاقدصأ دحأ  نم  اھریعتسي 
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ةنيدملا لخاد  اھلمعتسي  حلاص  دمحم  ناك  ّكش  الب  - 
. هترّایس نم  ًالدب 

. ماعطلا ةحئار  تحاف   . خبطملا ىلإ  هّجتاو  هسفنل  َّرسأ 
: يلامشلا رادجلا  بناجب  ةفوفصم  ةنوملا  ةیعوأ  ىأر 

ءارمح ةلفیلف  ةسيرھو  ةرودنب  برو  نوتيزو  ةنبج 
نم اھریغو  بنع  قروو  تّاللخمو  تاّیبرمو  سودكمو 

ةلفیلفلاو ءایمابلاو  ناجنذابلاك  ةففجملا  راضخلا 
ةنوملا فونص  ىلإ  ةفاضإلاب  مطامطلاو  اسوكلاو 

عاو ــــ نأو ني  ــــ حطلاو سدعلاو  زرألاو  لغربلاك 
فر ــ عي نأ  نود  ءاي  ــ شألا ني  ــــ ث ب ــــ حب  . تاراھ ــــ بلا

ى ــ لع ّةل  ــ طملا ةذ  ــ فانلا رئات  ــ حازأ س  ، كلذ ــ اًبب ل ــ س
تفط ــ صا ي  ــ تلا ة  ــ نازخلا ح  ــ تفو رّاد  ــ لا ة  ــ حاب
رود ــ قلا ض  ــ عبو نوح  ــ صلاو سوؤ  ــ كلا اھ  ــ يف

ة ــ جاجز ى  ــ لع ه  ــ نیع ت  ــ عقو ق.  ــ عالملاو يلا  ــ قملاو
هد ــ ي ّد  ــ م  . نو ــ ّحصلا ف  ــ لخ ة  ــ ئبتخم ةریغ  ــ ص
س ــ فن ّهنإ   . نّايّر ــ لا قر  ــ ع ة : ــ شھدب أر  ــ قو اھ  ــ يلإ
حلاص دمحم  هادھأ  يذلا  ریھشلا  يروسلا  قر  ــ علا
ّركذت  . رئازجلا ىلإ  رفاسي  نأ  لبق  ةیسمأ  تاذ  هنم  ةنّینق 
ّذلأ تناك  : » هیف ةفیّطللا  نوسنایلا  ةھكنو  ّداحلا  همعط 

«. اخوبلا نم 
. اھیف ام  ّمشو  ةنّینقلا  ءاطغ  حتف  نأ  دعب  هسفنل  لاق 
ّمث  ، ةنازخلا نم  ةقیشر  اًسأك  ّيدارإال  لكشب  لوانت 
اھیلع ىتأ  ّىتح  اھعركي  راصو  سأكلا  يف  ّةیعبرلا  بص 
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. اّھلك
. ىعفأ انأ  معن   . ىعفأ انأ  - 

انأ ةرابع  اًّرركم  لفسأ  ىلإ  اھّدشو  هتیحل  ىلع  ضبق 
رظن ّمث   ، هھجوو هكنح  يف  ملألاب  ّسحأ  ّىتح  ىعفأ 

بضغلاو نزحلا  نم  جيزم  يھ  ةربنب  لاقو  هبایث  ىلإ 
: فرقلاو

. ٍربق نم  قیضأ   . ّيلع ّقیض  دلجلا  اذھو  - 

اًملیف ّركذتي  خبطملا  ضرأ  ىلع  سلجف  كاھنإلاب  رعش 
. ماوعأ لبق  ىلوألا  ّةینطولا  ةانقلا  يف  هدھاش  اًیقئاثو 

ىعفأ  . ربصب اھدلج  نع  خلسنت  ّةيوارحص  ىعفأ  تناك 
ميدقلا دلجلا  نم  ءاضیب  ةقبطب  ناتیّشغم  اھانیع  ءاطقر 

هب اھسأر  برضتل  لاّمرلا  نیب  بلص  ناكم  نع  ثحبت 
زرغت ىعفألا  تراص   . اًديور اًديور  هنم  جرختو  دلجلا  ّقشتف 
ةقلق حورتو  يتأت   . هب اّھكحتو  لمرلا  يف  اھسأر  ةمّدقم 
قیعي راصو  اھیلع  قاض  يذلا  اھدلج  نم  رجضلا  ةيداب 
تجرخأف دلجلا  شدخ  نم  تنكمت  ّىتح   ، اھمسج ّومن 

يھو اھمسج  تالضع  دشت  تراص  ّمث   ، ًّالوأ اھسأر 
ةرھاظ ةداعسلاو  ّقیضلا  اھدلج  نم  خلسنت   ، فحزت
كلذ لاز  امدعب  اًّدیج  نايرت  اتراص  نیتللا  اھینیع  ىلع 

. نیعللا ءاشغلا 
نع دلجلا  قلزنا  ّىتح  تادودعم  قئاقد  ّالإ  يھ  امو 
لاّمرلا ىلع  ةفحاز  ىعفألا  تَّلسناو  رسیب  ليذلا 
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يذلا َنجسلا   ، اھَدلج اھءارو  تكرت  اھنأب  ةدیعس 
. ةديدم اًروھش  هلخاد  تشاع 

ّنأب ىعفألا  خالسنا  دھشم  رضحتسا  نأ  دعب  دايز  رعش 
ناوأ نآو  هیلع  اقاض  ضافضفلا  هلاورسو  ریصقلا  هبوث 
ةحاب ىلإ  حوتفملا  خبطملا  باب  لالخ  نم  رظن   . خالسنالا
عمس  . شعتنت تأدب  يتلا  ةنّولملا  راھزألاو  ةیلاخلا  راّدلا 
: هثيدح ّررك   . نومّیللا ناصغأ  ّزھت  ةفیفخ  ةمسن  فیفح 

. ةّماس ىعفأ  انأ   . ىعفأ انأ  - 
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ةریخألا ّيشعاّدلا  ةالص 
رظن  . ضوّھنلا ىلإ  هعفد  ّرتوتو  هسأر  يف  لقثب  دايز  رعش 

، راّدلا ءانف  يف  ةریصق  ةلوجب  ماق   . هلوح ام  ىلإ  نزحب 
ىلإ اھاندأ   ، هعباصأ نیب  اھكرفو  ىرخأ  نومیل  ةقرو  عطق 
ّررم  . ضرألا ىلع  اھامر  ّمث   ، ةّدع ناوثل  اھّمش   ، هفنأ

تّايرھزمب ةھیبشلا  ةریغصلا  بالبللا  راھزأ  نیب  هعباصأ 
ةيانعب ةفوفصم  ةلیمج  ىرخأ  راھزأ  ةّمث  تناك   ، ةقیقد

نزح ةجوم  هتمھد   . اھءامسأ فرعي  مل  اھصصأ  يف 
عراشلا ىلإ  جرخو  بابلا  ىلإ  ىشمف  ّةيوقو  ةضماغ 

دھعي مل  ةبيرغ  رعاشم  هباتنت  دجسملا  ىلإ  اًھجّتم 
. هتایح يف  اھلیثم 

باب ىلإ  اًبونج  اھاطخ  ةوطخ  نیثالث  دعب  لصو 
دحأ دیعب  نم  هآر  لوخّدلاب  َّمھ  اَّملو   . دجسملا

: هادانف هتعومجم  نم  نیّحلسملا 
؟ يخأ اي  ثحبت  ّمع  ؟  قراط ابأ  اي  اًریخ  - 

امھعضو ّمث  هسأر  ىلإ  هيدي  عفر  ّهنكل   ، دايز هیلع  ّدري  مل 
ّهنأ ىلإ  ةراشإ  يف  مارحإلا  ةریبكت  اًدلقم  هردص  ىلع 
عضب ىشم  ّمث   ، رفقملا دجسملا  لخد   . ةّالصلا ديري 

. دجسملا وھب  ىلإ  يضفي  باب  نم  برتقا  ّىتح  تاوطخ 
اھرادج ىلع  بتُك  ةریغص  ًةرجح  نیمیلا  ىلع  حمل 
ّةیساحن هایم  ریبانص  دجوف  اھلخد   . ةأضیملا ّةیبرعلاب :
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تناك  . اّھلك اھبرج   . دحاو ّفص  ىلع  رادجلا  يف  ةزورغم 
. ءام ةرطقب  ولو  هل  دجت  مل  ةبضان 

فقس نم  ّىلدتت  تايرثلا  ىأر   . ریبكلا وھبلا  ىلإ  هّجتا 
ربنملا تاجرد   . بنع دیقانع  لثم  تماصلا  حیسفلا  وھبلا 

يف ذفاون  عبرأ  ةّمث   . رضخأ شامقب  ةّاطغم  يبشخلا 
ناتذفانو بارحملا  نیمي  ىلع  ناتذفان   . يبونجلا رادجلا 

نم ةخسن  نیسمخ  نم  برقي  ام  كانھ   . هلامش ىلع 
. نزحب اھیف  نّعمتو  اھیلإ  هّجوت   . بارحملا دنع  نآرقلا 

ةقلعملا طئاحلا  ةعاس  تّقد  بارحملا  يف  راص  نیح 
ىلإ يغصي  راصو  دايز  فقو   . تارم سمخ  نیمیلا  ىلع 

ةبعرملا صاّصرلا  تاوصأب  طلتخا  يذلا  بذعلا  نینرلا 
. جراخلا يف 

لو ـ صو اھحا عـن  ــ صفإ ن  ــ ة م ــ عاّسلا تھ  ــ تنا ني  ــ ح
فـي دا  ـ يز ـس  لج  ، ةدد ـ حم ـة  طقن ـى  لإ ـن  مزلا
ِّلو فـ : » ـه قوف ـة  بوتكملا ـة  يآلا ـى  لإ ـر  ظنو بار  ـ حملا

: لاقو مار » ـ حلا دج  ـ سملا َرط  كھ شـ ـ جو
يھجو تیلو   . لتقلاو توملا  رطش  يھجو  تّیلو  دقل  »

«. ؟ يب َتلعف  اذام  يھلإ  اي   . بارخلا رطش 
ىلإ باتنع  ّىتح  نادرق  نب  نم  ءارمألا  هلاق  ام  ّركذت 
ةيار عفرنسو  رفكلا  لتاقن  اّننإ  : » ّةقرلا ىلإو  بلح 
لھأ نوملظي  ةرفكلا  نّويریصنلا   . ناكم ّلك  يف  دیحّوتلا 
ّلك ىلع  ضرف  نیمولظملا  ةرصن  نإو   . ةعامجلاو ّةنسلا 
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نأ اّمإف  اودھاج   . نآلا نیع  ضرف  داھجلا  ّنإ   . ملسم
راھنت فیك  مكنیعأب  اورت  وأ  ّةنجلا  اولانتو  اودھشتست 

«. مّلظلا ةلود 
: هنھذ يف  ةلئسألا  تراث 

دقل  . دجسملا اذھ  ىلإ  ّكش  الب  نوتأي  سّانلا  ناك  »
هذھ يف  ناك  ؟  ملظلا ةلود  لازُت  اذكھأ   . مّھلك مھانّدرش 
ةایحو اًبذع  اًجیجض  اھنوؤلمي  لافطأ  ّكش  الب  ةراحلا 

. ةنّولم
ةءار ــ قب نوحد  ــ صي اونا  ــ ك مّھل  ــ عل يرد  ــ ي ن  ــ م

، ةلوھ ــ جم ضرأ  ا؟  ــ نھ ل  ــ عفأ اذا  ــ م  . اي ــ موي نآر  ــ قلا
ن ــ م تئ  ــ ج د  ــ قل  . ةد ــ يعب دال  ــ بو ة  ــ يلاخ ةنيد  ــ م
لھو  . ةدحالملا برا  ــ حأل ا  ــ نھ ى  ــ لإ ي  ــ صاقألا ك  ــ لت
يف يّننإ  ؟  نآرقلا نوؤرقيو  دجاسملا  نونبي  ةدحالملا 
دجأ مل   . ءامد ءامد  ٌءامد  ؟  هتكلس برد  يأ   . أطخلا ناكملا 
يامد ــ ق هیف  تئطو  موي  ّلوأ  ذنم  مّدلا  كفس  ىوس 

د ــ حأ ا  ــ نأو خل  ــ سم دال  ــ بلا هذ  ــ ه  . ايرو ــ س ضرأ 
ـك؟ لذ ثد  حـ في  ــ كف  . سّان ــ لا ت  ــ لتق  . ني ــ بّاصقلا
ـك سمن ّان  كـ نيذ  ـ لا هـم  مـن  ؟  اذ هـ بـي  ـل  عف مـن 

ةقیحسلا ةرفحلا  ـك  لت فـي  مھ  ـ يمرنو مھ  بـ
كانھ تارشعلاب  انیقلأ  دقل  »[26]؟  ةتوُھلا  » ةاّمسملا
اذامل ؟  مھخارص ىسنأس  فیك   . ةایحلا دیق  ىلع  مھو 

؟ ًالعف لتقلا  نوّقحتسي  اوناك  لھو  ؟  مھانلتق
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تلّوحت  . ًاناسنإ دعأ  مل   . لتقأف لتقا  يل  نولوقي  اوناك 
تناك دقل   . اھتدارإ نود  نم  لمعت  لتقلل  ةلآ   . ةلآ ىلإ 
يداونلا يف  بخّصلاب  ةئیلملا  كلت   ، ةیضاملا يتایح 

دقل  . ةایحلا هذھ  نم  رھطأ  لّیللا  يھالمو  تارابلاو 
«. سرش ٌبئذ   . بئذ انأ   . رعشأ نأ  نود  بئذ  ىلإ  تلّوحت 

. بائذلاك يوعي  راصو  دجسملا  فقس  ىلإ  هھجو  عفر 
ّدمي وھو  ةیناث  ىوع   . هئاوع ىدص  ةيراعلا  ناردجلا  تّددر 
هبوث ىلإ  زازئمشاب  رظن   . ةليوطلا ّةثكلا  هتیحل  ىلإ  هدي 
ىلإ رظن   . همامأ اھعضوو  هفتك  نع  هّتیقدنب  لزنأ   ، ریصقلا

: دجسملا ةحاب  ىلع  ّةلطملا  ةنّولملا  دفاونلا 
اذھك ةجیھب  ةنّولم  ىضم  امیف  يتایح  تناك  دقل  »
ةیحل لثم  ءااااادوس   . ءادوس يھ  نآلا   . عيدبلا جاجزلا 

نع اًدیعب  يھلإ  اي  يسفنب  هتلعف  يذلا  ام   . ةناجد يبأ 
«. ؟ نطو الو  ةلئاع  الو  تیب  ، ال  يدالب نعو  يّمأ 

بارحملا يف  فقو   . ديدج نم  هّتیقدنب  ًالماح  ضھن 
: هسفن ىجانو 

. برھلل ةصرف  ال   . عقنتسملا نم  جورخلل  نآلا  لاجم  «ال 

. فّحزلا موي  رارفلا  ةمھتب  يسأر  نوعطقیس  تلواح  نإ 

. يتحت وھو  يقوف  وھ   . يفلخ توملا   . يمامأ توملا 
نم توملاب  انأ  رصاحم   . سّانلا ىلع  هّعزوأ  يدي  نیب  وھو 

«. ةھج ّلك 
: ىجانو بارحملا  قوف  ةيآلا  ىلإ  ىرخأ  ّةرم  هسأر  عفر 
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ّيلصأس  . ّةیقیقحلا ةبعكلا  رطش  يھجو  يلوأس  نآلا  »
«. يتایح يف  ةالص  رخآ 

ىلع صمخألا  تبثو  هبلق  ىلع  شاشرلا  ةھوف  عضو 
فضي مل   . ةّالصلا يف  عكري  نمك  هعذج  ىنثو  ضرألا 
دانّزلا ىلع  هماھبإب  ةديدش  ةطاسبب  طغض   . رخآ اًئیش 
ضرأ ىلع  ةدّدمملا  ةداجسلا  شوقن  يف  قّدحي  وھو 

. بارحملا
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تّمصلا بخص 
ٌرئب راّدلا  َةحاب  طّسوتت   . ّةنجلا نم  ةعطق  انتیب  ناك 
بنع ةیلاد  ئكّتت  رئبلا  قرش  ىلإ   . عانعنلاب ةفوفحم 
لامش ىلإو   . شرعلا اھیّمسن  ةدمعأ  ةعبرأ  ىلع 
ىلإ راجشألا  ّبحأ  تناك  نامر  ةرجش  عفترت  ةیلادلا 
أرقت تناك  ام  ةرثك  نمو   . اّھلظب ّالإ  ّلظتست  الف   ، يّمأ
نلو رھزت  نل  اّھنأ  ّنظأ  ترص  ةرجشلا  كلت  تحت  نآرقلا 

. ئفاد ــ لا يّمأ  تو  ــ صب نآر  ــ قلا عمست  مل  اذإ  رمثت 
ن ــ م يھ  ــ تنت نأ  د  ــ عب  ، يّمأ تنا  ــ ك حاب  ــ صلا ي  ــ ف
ى ــ لإ يتأ  ــ ت  ، رّون ــ تلا ي  ــ ف زب  ــ خلا ل  ــ مع

اھیقا سـ ّد  ـ متو ـس  لجت  ، ةرج ـ شلا اھتقيد  ــ ص
امھكرفت ّمث  رّونتلا  دنع  فوقولا  ةر  ـ ثك نیتّملأ مـن  ـ تملا

. نامزلا ردغ  وكشتو 
دو ــ سأ ني  ــ ت ةرج  ــ ش ّتد  ــ م بو  ــ نجلا ي  ــ ف
خو ــ خ ةرج  ــ ش تقم  ــ س  ، بار ــ تلا ى  ــ لع اھ  ــ لالظ
اًراو ـ نأ عیبر  ـ لا ـر  خاوأ ـر  هزت نو  ـ تيز ةریج  ــ ت ش ــ عفتراو

بونجلا فـي  اّمأ   . نّول ـ لا ّةیھ  بـ ةریغ  صـ ءارف  صـ
ششعي ربونص  اترجش  وجلا  يف  تخمش  دقف  يقرشلا 
قرشلا يف   . ماع ّلك  امھادحإ  ناصغأ  نیب  مامي  جوز 

ةریبك ةحاسم  ىلع  اھناصغأ  ضیبأ  توت  ةرجش  تعزو 
ریفاصعلا تائمل  اًعترم  كلت  توتلا  ةرجش  تناك   ، راّدلا نم 
فیصلا ّرح  نم  اًبرھ  ناصغألا  ىلع  ّطحت  يتلا  ةرئازلا 
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. ءاسملا يف  اھتانكو  ىلإ  ودغت  ّمث   ، ءاتشلا دربو 
ّزھن وأ  ّةوقب  عذجلا  برضن   ، اًفیص توتلا  جضني  نیح   ، ّانكو
اًنصغ طبخیل  اندحأ  دعصي  وأ  ةليوط  ّيصعب  ناصغألا 
ىلع ئلآل  تّابحك  ةولحلا  راّمثلا  طقاستتف   ، هلجرب
ّمث  ، اھنع رابغلا  ليزنو  اھیلع  خفنن   ، اھطقتلنف ضرألا 

. انھاوفأ يف  اھیقلن 
بنع ةیلاد  تناك   ، كلت ضیبألا  تّوتلا  ةرجش  بناجب 
ّدمت ْهَم » ـ ْلاب  » هیّمسنو يقزارلا  بنعلا  عون  نم  ىرخأ 
صصأ اھیف  ّفطصت  ةریغص  تاحاسم  قوف  ةفراولا  اھلالظ 

. ةفلتخملا ریھازألاو  درولا 
، دورولاو راھزألا  نم  ةریثك  اًعاونأ  يّمأ  تعرز  رئبلا  لوح 
دابع  ، ةیماشلا ةرذلا   ، مطامطلاو ناجنذابلا  لئاسف 
بورغ عم  ّحتفتت  يتلا  وبماشلا  راھزأ   ، سمشلا
فيرخلا ةرھز   ، يلّاتلا مویلا  حابص  ّىتحو  سمشلا 

ىلإ راھزألا  ّبحأ  تناكو  لكشلا  ّةیمجن  ّةیجسفنبلا 
لصبلا ّىتحو   ، بالبللا  ، نيزحلا اھجازم  بسانتو  اھبلق 
تاتابنلا نم  كلذ  ریغو  سنودقبلاو  داشرلاو  لجفلاو 

. ّةیلزنملا
، تي ـ بلا عـن  يد  ـ لاو با  ـ يغ لال  خـ ّةصا  خـ  ، ًانا ــ يحأ
عم ـ سأف ـة  سردملا وأ  عرا  ـ شلا مـن  دو  ـ عأ ـت  نك
ىھا ـ نتي وخي  شـ ـد  محم ّيدر  ـ كلا ّين  ـ غملا تو  صـ
رجنیس ةطایخلا  ـة  نیكام ـة  بلجب ًاط  ـ لتخم ًان  ـ يزح
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ةسلاج يتخأ  تيأر  ایندلا  ىلع  ينیع  تحتف  ذم  يتلا 
يرادصو ليوارسو  اًبایث  انل  طیخت  اھمامأ  ّيسرك  ىلع 

. ةسردملا
تنك  ، اًبشخ لازي  ام  بابلا  ناك  نیح   ، ىرخأ ةریثك  تاَّرم 

ذإ  ، ّةیندعملا ةركبلا  ريرص  رئبلا  ةھج  نم  عمسأف  هعفدأ 
لدب ينّتبر  يتلا   ، ةریبكلا يتخأ  ىرأو  اھیلع  لبحلا  ّرمي 
ٍناوأو قيرابأ  ألمتو  رئبلا  نم  ءاملا  بحست  ةفقاو   ، يّمأ
يھتنت نأ  دعب   ، اھارأ ّمث   . عانعنلا لقح  بناجب  ةفوفصم 
لقحلا ىلع  لیمت   ، ةایحلا لئاسب  قيرابألا  ءلم  نم 

. نيولد وأ  اًولد  هیلع  بكست  عاّّمللا  رضخألا 
اًدنتسم اھیف  ترظنو  رئبلا  نم  برقلاب  تفقو  ام  اًریثك 

عاقلا نم  ىدصلا  ّددریف   . اھ حیصأ : اھتفاح  ىلإ  يعذجب 
ةذيذل فوخ  ةشعرب  ّةرم  ّلك  رعشأ  تنك  اھ آ آ آ.  يتوص :
شیعي ّنجلا  عاونأ  ضعب  ّنأ  صصقلا  يف  انعمس  دقف 
تناك دقف  فوخلا  رعاشم  نم  مّغرلابو   . رابآلا ناعیق  يف 
يب ّدبتست  لفسألا  ىلإ  لوّزنلا  يف  ةضماغ  ةبغر 

. ينّدلقي نم  ّةيوھ  فشتكأل 
يننقياضي نیح  يتاوخأ  ىدحإ  وأ  يّمأ  تدّدھ  مكو 

اھبوص اًیفاح  ضكرأ   . رئبلا يف  يسفن  يقلأس  يّننأب 
ىلع بشبشلاب  ينبرضتو  ةریبكلا  يتخأ  ينقحلتف 

. رمألا دیعأ  ّالئل  يافق 
ديربتب موقن  ّانك   ، تاّجالثلا فرعن  نأ  لبق   ، فیصلا يف 
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لصتل رئبلا  يف  اھیلدنو  ةلس  يف  اھعضن  نأب  هكاوفلا 
ّمث  ، نیتعاس وأ  ةعاس  كانھ  ىقبتو  ءاملا  ّدح  ىلإ 

. ةجاحلا دنع  ةدراب  اھبحسن 
تأدب  . ينابوك يف  ّةیفوجلا  هایملا  تراغ  ماع  دعب  اًماع 
ءاجف  ، اًضيأ انرئب  يف  هایملا  تصقنو  بضنت  تویبلا  رابآ 
دحأ وھو  يرخف  يفوصلا  ةبعّصلا  تاّمھملا  لجر  انراج 
مدي مل  نكل   ، هایملا رزغتل  ًالیلق  اھرفحو  يّدج  يديرم 
ناكم ّلك  يف  ّةيزاوترالا  رابآلا  ترشتنا  ذإ   ، ًاليوط كلذ 
اھنم مھنیتاسبو  مھلوقح  نوقسي  نوعرازملا  حبصأو 

. تویبلا رابآ  باسح  ىلع 
. انرئب تبضن 

. ًاليوط َةایحلا  انَراد  تحنم  يتلا  رئبلا  تتام 
* * *

ىلإ َولدلا  لزنُي  ذإ  لبحلا  ريرص  ّلیختأ  بابلا  مامأ  تلزام 
. رئبلا

قّدصأ . ال  ينعنمت ةراجحلا  نم  ةموك  نكل  مّدقتأ  نأ  ديرأ 
نأك میخي  تمص   . انراد يف  ةبولقم  ایندلا   . ينیع هارت  ام 

ةروجھم رئب  راّدلا  ّنأك   . ملاعلا اذھ  يف  ةایح  ةمسن  ال 
يذلا نولاصلا   . نج الو  سنإ  ال   . ماوعأ ذنم  اھؤام  بضن 
رھمأ رضحأو  جبنم  ةنيدم  نم  رمرملا  هتراجح  يخأ  بلج 
نم تعقو  ةریثك  ةتوحنم  ةراجح   . مدھت هئانبل  نیئّانبلا 
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رجحلا  . راّدلا لامش  ةعقاولا  انفرغل  يبونجلا  رادجلا 
رادجلا ودبي   . اًدوجوم دعي  مل  خيرات 1952  هیلع  بوتكملا 

. ّتیم ةثج  لثم  ودبي  لب  . ال،  حارجلا هتنخثأ  دسج  لثم 
. ينفیخي تّمصلا 

: دمحم يتخأ  نبا  توص  عمسأ  ةأجف 
؟ لاخ اي  انھ  تنأ  - 

! ةدومح - 

. ًالوھذم ّدرأ 
لثم ةراحلا  ماكر  نیب  ّلوجتي  يذلا  دمحم  يتخأ  نبا 
هرھظ ينیلوي   . ّيلع ّدري  الو  يتباجإ  رظتني  ، ال  دیحو بئذ 
هجّتي هارأف  هقحلأ   . اًحوتفم هتكرت  يذلا  بابلا  نم  جرخيو 

نیّحلسمل ناّتثج  ددمتت  كانھ   . ربكألا يخأ  تیب  ىلإ 
اھبرق فقي  يتخأ  نبا  ىرأ   . ّةیناطبب نیفوفلم  شعاد  نم 

ال  . نولطنبلا يبیج  يف  هيدي  عضي  وھو  امھیف  قّدحيو 
. ّركفي میف  الو  اذھ  هّفرصت  مھفأ 

هذھ ىرأل  اًضيأ  بھذأس  انھ  يتلوج  يھنأ  نأ  دعب  - 
. يتنيدم رامد  يف  تّببست  يتلا  تاقولخملا 

حطس ىلإ  دعصي  نیمیلا  ىلع  ايديدح  اًجرد  حملأ 
ةعقاولا فویضلا  ةفرغ  تلازام   . ثيدح جرد  ّهنإ   . تیبلا
لخدأ  . نیتعرشم ناتیبونجلا  اھاتذفانو  ةدوجوم  اًقرش 
ةراجحب ةئیلمو  ةربغم   ، ةيراع اّھنإ   . ًّالوأ ةفرغلا  كلت 
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يف نیتذفان  لكش  ىلع  ناتللا  ناتبتكملا   . ةریغص
يعدتسأو ينیع  ضمغأ   . ناتحوتفم يبرغلا  رادجلا 

ربعتو رھن  لثم  دھاشملاو  روصلا  يضمت   . يضاملا
نآلا امھارأ  ناّتللا  ناتذفانلا  تناك  قباّسلا  يف   . يلایخ
فّرصلاو ریسّفتلاو  هقفلا  بتكب  يبأ  امھألم  نیتنازخ 

. ةدیقعلاو قطنملاو  ةریّسلاو  وحّنلاو 
تابوتكم لثم  تاطوطخملا  ضعب  اًضيأ  نايوحت  اتناك 
ةفاضإلاب هقفلا  يشاوح  ضعبو  يدنبشقنلا  دلاخ  انالوم 
اھتعابط خيرات  دوعي  يتلا  ةميدقلا  بتكلا  ضعب  ىلإ 
ةعبطم يف  عوبطم  اھضعبو  اًبيرقت  ةنس  يتئام  ىلإ 

. ةریھّشلا قالوب 
راّجت دحأ  اعد   . هبتك عاب  هلجأ  ّوندب  يدلاو  ّسحأ  نیح 

: هعم اًدوجوم  تنكو  انتیب  ىلإ  نّییبلحلا  بتكلا 
. بتكلا هذھ  اوؤرقت  نل  مّكنأ  فرعأ  - 

ذنم اھعمج  يتلا  بتكلا  ضرعي  وھو  نزحب  يل  لاق 
. يبلحلا رجاتلا  ىلع  هبابش 

ّمث  ، ّولخ يخأ  ةدھع  ىلإ  ةفرغلا  تلقتنا  كلذ  دعب 
مم ةمجرت  اھیف  تیھنأو  تأدب  يتلا  يتفرغ  تحبصأ 

يتداضعب كسمیل  يبأ  ءاج  ام  اًریثك   . ّةیبرعلا ىلإ  نيزو 
: لأسي بابلا 

؟ يدلو اي  لعفت  اذام  - 
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. يبأ اي  اھحرشأو  نيزو  مم  مجرتأ  - 

ةياغ يف  باتك  نيزو  مم   . بتكا يدلو  اي  بتكا  - 
. ملع ّبالط  ّانك  نیح  هتایبأ  مھفن  نكن  مل   . ةبوعصلا
ّلوألا يرعشلا  يباتك  اًضيأ  تیھنأ  ةفرغلا  كلت  يف 
اًفلأ تغلب  يتلا  مدِمِد  ةعلق  ةمحلم  ّةيدركلا : ةّغللاب 
نم نيرشعلا  يف  انأو  كلذ  تزجنأ   . تیب ةئامنامثو 

ناتسدرك نأ  نظأ  اًسّمحتم  اًعفاي  ىتف  تنك   . يرمع
ةعضب دي  ىلع  يتأت  نأ  نكمي  ةدّحومو  ّةرحو  ّةلقتسم 

. نیّحلسم
نم ةقیتع  ةبتاك  ةلآ  مامأ  يتلواط  ىلإ  سلجأ  لّیللا  يف 
قوس نم  ّولخ  يخأ  اھارتشا  لاتننیتنوكرتنإ  عون 
زاھج اھرداص  ةقحال  ةلحرم  يف  ّمث   ، بلح يف  ةعمجلا 
نم هرداص  ام  عم  انلزنم  مھاد  نیح  يركسعلا  نمألا 

ةبتاكلا ةلآلا  كلت  ىلع   . ّةيدركلا بتكلاو  سیماوقلا 
تحت ّةیناطب  عضأ  تنك   . اّھلك ةليوطلا  ةمحلملا  تققد 
اوربخيو سسعلا  اھعمسیف  ًاتوص  ردصت  ّالئل  ةبتاكلا  ةلآلا 

. ةباتكلا مرج  يباكترا  نع 
ةّمث تناك   ، فقّسلا نم  اًبيرق   ، ىلعألا ىلإ  ةلواطلا  قوف 
ضرعو رتم  فصن  لوطب  ّةیقرش  ةذفان   ، ةریغص ّةوك 
نوفرعي ةءاضم  ةراحلا  لھأ  اھاري  نیح  اًرتمیتنس  نیعبس 
تارايزلا كلت  نأ  تيأر  اّملو   . يترايزل نوتأیف  دوجوم  يّننأ 

يّننأ نوفرعي  مھلعجت ال  ةلیح  ىلإ  تدمع  يتباتك  دّدھت 
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حولب لخادلا  نم  ةذفانلا  تقلغأف  ةفرغلا  يف  دوجوم 
. ّةیئاوشعلا تارايّزلا  تعطقناف  بشخلا  نم  قیقر 

، ةري ــ ثك تارھ  ــ س اند  ــ قع ة  ــ فرغلا هذ  ــ ه ي  ــ ف
ـة، سایّسلاو بدألا  فـي  ا  ــ نثحب  ، جنرط ــ شلا ا  ــ نبعل
، ىقي ـ سوملاو ّةینيد  ـ لا دي  ـ شانألا ـى  لإ انعمت  ـ سا
اًددع انلبقتساو  ـا  نیكبو انكح  ، ضـ تاواق ـ شلا ان  ـ سرام

. رّاوزلاو فویضلا  نم  ىصحي  ال 
ىلإ ينبذجي  يذلا  ام  فرعأ  الو  نزحب  ةفرغلا  رداغأ 

! اھحطس
. حطّسلا ىلإ  لصأ  ّىتح  ّيديدحلا  جرّدلا  ربع  دعصأ 

بئارخ رصبلا  دم  ىلع   . ماكر ٌماكر  ٌماكر   . يلوح تفلتأ 
ودبي  . ةدوجوم دعت  مل  يتوخإو  يناریج  رود   . ضاقنأو

. ناكملا برض  اًرّمدم  ًالازلز  ّنأ  ول  امك  رمألا 
اھدالوأ ّقرفت  يتلا   ، يتاوخأ ىدحإ  تیب  نم  قبي  مل 

ةرفح ىوس   ، ایناملأو اینابسإو  ديوسلاو  ایكرت  نیب 
يف بغرأ   . يترجنح يف  هباینأ  زرغي  ٌسرش  ملأ   . ةریبك

. عیطتسأ الف  ءاكبلا 
؟ ءاكب

. ٌجيرھت ةثراكلا  هذھ  طسو  ءاكبلا 
مل ءيش  يقب  لھ  : » هعمسأ توصب  يسفنل  لوقأ 

!«. ِهكبأ
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يف نالازت  ام  نّییشعادلا  ْيّتثج  ّنكل   . اًدّمحم ىرأ  ال 
نبا ةقیقح  يف  ّكشأ   . يخأ تیب  باب  دنع  امھناكم 

. يسفنل رسأ   ، حبش ىوس  سیل  ّهنإ   ، يتخأ
اذھ يفف   . برغتسأ . ال  ةعاس تاكتكت  اّھنإ   . ًاتوص عمسأ 
ةربإ توص  عمسي  نأ  ءرملا  عیطتسي  بیھرلا  تّمصلا 

. روُنَتْشِم يف  ةرخص  ىلع  عقت 
. برغلا ىلإ  حطّسلا  ىلع  لازأ  ام  انأو  هّجتأ 

. لفسألا نم  مداق  تّوصلا 
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دودحلا مسري  راطق 
دودحلا ىلإ  هيدلوو  هتجوزو  هابأ  هِمَح  لصوأ  نأ  دعب 

مل يتلا  هّمأب  داع  سّانلا  نم  فالآلا  عم  اھوربعیل 
جاحلا دجسم  نم  بيرقلا  هتیب  ىلإ  يشملا  عطتست 

، اًقحال اھذخأي  نأ  لمأ  ىلع  هّمأب  دوعي  نأ  ررق   . داشر
. اًضيأ تارّایسلا  روبعل  دودحلا  نوحتفي  كرتلا  ّلعلف 

، دودحلا ىلإ  ةیناث  ّةرم  هّمأ  هِمَح  ذخأ  يلّاتلا  مویلا  يف 
تیقب  . ةدئاف نود  نم  نكلو   ، ءاسملا ّىتح  كانھ  ایقبف 
اولظتسا نيذلا  نیحزّانلا  هجو  يف  ةلفقم  دودحلا 

. ىرخألا مھلقن  لئاسوو  ّةیعاّرزلا  مھتارّارجو  مھتارّایسب 
رفقلا ناكملا  كلذ  ىلإ  دودحلا  حتف  يف  لمألا  مھطبر 

. هنع اوحزحزتي  ملف  ّةيوقلا  هلابحب 
ّةكس ىلع  مھمالحأ  تباذ   . اًثبع بھذ  مھراظتنا  نكل 

. ةليوط دوقع  ذنم  نیتلود  دودح  مسرت  يتلا  راطقلا 
عیطتسي ریطلا  ّىتح  دعي  ملو  نذإ  دودحلا  تقلغأ 

. روبعلا
ردص ىلع  دودحلا  كلت  تمسر  نینّسلا  تارشع  لبق 
نیفیس لثم  مھسفنأ  ةقطنملا  لھأ  دیب  ریسألا  باّرتلا 
دودحلا ىلع  نيرظتنملا  كئلوأ  دادجأ  َّدم   . ردقلا دي  يف 

نیتي ـ موق ني  ــ ضرألا ب ت  ــ مّسق ي  ــ تلا ّةك  ــ سلا كلت 
اًر فـي ـ جنخ ترا  ـ صو ةرھا  ـ علا ـا  يفارغجلا ـك  لت ـى  لع
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رئا ـ شعلا تم  ـ سقناف  ، اھ لـ ـة  لود ال  ّةي  ـ موق ةر  ـ صاخ
تمسقنا ّىتح   ، ءاوھلاو ءا  ـ ملاو باّرت  ـ لاو تالئا  ـ علاو

ّةیبرعلا ةنوعلملا : ّةیموقلا  كلت  دارفأ  هاوفأ  يف  اًضيأ  ةّغللا 
دادجألا ناك  نیح   . اھالعأ ّةیكرتلاو  ّةكسلا  لفسأ 
نّونغيو نوجزھي  اوناك  ةنیّعللا  ّةكسلا  كلت  نوّدمي 

دعب امیف  عنمُتس  يتلا  ّةيدركلاب  ّةيرولكلوفلا  مھیناغأ 
. دودحلا يفرط  ىلع 

دودح مامأ  ّءالذأ  نوفقي  لماك  نرق  دعب  دافحألا  مھاھ 
نورظتني  . اھروبع نع  نيزجاع  مھيديأب  مھدادجأ  اھعضو 
تارظنب نوقّدحي   ، مھیلع كارتألا  ّنحي  نأ  ةعماد  نویعب 

. دودحلا سرح  نم  دونجلا  ىلإ  هاوفألا  يرغاف  ةلّسوتم 
: اھنبال ِْهناخ  تلاق 

هللا ذخأیلف  ّدب  ال  ناك  نإ   . ينب اي  تیبلا  ىلإ  ينذخ  - 
يف تومأ  نأ  نم  لضفأ  كلذ   . يشارف ىلع  ّينم  هتنامأ 

. بالكلا لثم  ّةيّربلا  هذھ 
دودحلا حتفُتس   . مالكلا اذھ  يلوقت  . ال  يّمأ اي  كاشاح  - 

. هشْیَعو يبأب  قحتلنسو 
ولو بھذأ  نلف  انأ  امأ   . بھذاف مھب  قحلت  نأ  تئش  نإ  - 

. انھ ةمایقلا  تماق 
هل حرشو  هیبأب  لّصتا   . هّمأ عم  ىقبي  نأ  هِمَح  ّرطضا 

: اًریثك ملسم  جاحلا  بضغ   . عضولا
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؟ ّلحلاو ّبیط  - 

. ریخ دنع هللا  امو  ملسم  لجر  تنأ   . يبأ اي  ربصا  - 

. لاح ّلك  ىلع  انب  میلع  ّهنإ  ّالإ هللا.  هلإ   -ال 

تّتشت اھملآ   . ىوكّشلاو نینألا  ةمئاد  ِْهناخ  تحبصأ 
ّيأ يف  ةنيدملا  ىلإ  شعاد  لوخد  ةركف  اھتملآ   ، اھترسأ
نع ةدیعب  اھتایح  يف  ّةرم  ّلوأل  مانت  اّھنأ  اھملآ   ، ةظحل
مالآ نم  مغرلاب  موي  ّلك  هب  تنتعاو  هّتبحأ  يذلا  اھتیب 

. اھیمدق
ـق بّاطلا مـن  ـة  فرغ ي  ــ ف ًانا  ــ كم هّمأل  هِمَح  ّد  ــ عأ
اھ بـ ـي  نتعي ـي  قبو  ، ما ـ محلا مـن  ـة  بيرق ينا  ـ ثلا
ـة نیفلا ني  بـ بھذ  يـ  . اھ ـ تحار ـى  لع رھ  ـ سيو
عراّش ـ لا ـى  لع ّةل  ـ طملا ةذ  ـ فانلا ـى  لإ اھ  ـ تخأو

ـى لإ ر  ــ ظنيو تاكابت  ــ شالا تو  ــ ص ى  ــ لإ يغ  ــ صیف
ير ـ جي يذ  ـ لا مـا  : » هّمأ هلأ  ـ ست ـة.  يواخلا ةنيد  ـ ملا
ءي ال شـ : » ـة قثب اھ  ـ بیجي ـي؟ » نب جرا يـا  ـ خلا فـي 

«. تاكابتشالا ـر  طخ ةد عـن  ـ يعب انترا  . حـ يّمأ يـا 
، هّمألو هل  ماعطلا  ّدعي  خبطملا  ىلإ  هِمَح  لزن   ، مّايأ دعب 

. هراج لزنمل  قصالملا  رادجلا  ىلع  قرط  توص  عمسف 
ى ــ لإ دا  ــ ع د  ــ ق يرا  ــ ج نو  ــ كي نأ  ل  ــ قعُي ل  ــ «ه
ى ــ لع ه  ــ تيأرل دا  ــ ع و  ــ لف و.  ــ ه سي  ــ ل ال  ه؟  ــ لزنم
. صو ـ ّصللا هـم  ا  ــ مبر ه.  ــ تبلج تعم  ــ سو ّل  ــ قألا
ىو سـ اھ  ـ يف سي  ـ لو ـة  يلاخ ةنيد  ـ ملا ـّن  كل
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هذھ هتباتنا  لتاقن .» نل  انأو  يّمأ  طقف   . نیلتاقملا
تالتاقملا يز  يف  هّمأ  ّلیخت  نیح  كحضو  سجاوھلا 

. ْنَشْوَر اھتنبا  بناجب  لتاقتو  ّةیقدنب  لمحت 
ةنبل دجو  نأ  ىلإ  رادجلا  بناجب  يقبف  هتریح  عطقنت  مل 

. هلوھذ طسو  ةثلاثف  ةیناث  ةنبل  اھتعبت  ّمث  عقت  ءانب 
: رادجلا يف  ةقاط  تحتفناف  تانبللا  ضعب  تطقس 

! نیتم - 

فقي وھو  هدي  يف  لازت  ام  نیكسلا  تناك   . هِمح تھُب 
ذفني نأ  دحاو  صخشل  حمست  يتلا  ةقّاطلا  مامأ  اًّبثوتم 

. اھنم
ةقرطملاو هفتك  ىلع  ّةیقدنبلا   . ًالعف نیتم  هقیقش  هنإ 

. هدي يف 
؟ انھ لعفت  اذام  ؟  تنأ اذھ  هِمَح  - 

؟ انھ نولعفت  اذام  متنأ   . يخأ اي  يتیب  اذھ  - 

. قاّفرلا يعمو  انأ   . كدي نم  نیكسلا  قلأ   . فخت  -ال 

؟ نولعفت اذام  - 

ةقّاطلا نم  ذفن  نأ  دعب  خبطملا  يف  همدق  نیتم  عضو 
: لاقو

نأ اننكمي  ال  نحن   . عراوّشلا برح  تاكیتكت  نم  اذھ  - 
. ّودعلا يصّانق  نم  اًفوخ  ديرن  امك  عراوشلا  ربعن 
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! يإ - 

ىوكلاو تاقاطلا  حتفن  نأ  ىلإ  نّورطضم  نحن   . يإ يإ  - 
. كانھ ىلإ  انھ  نم  لقتننل  ناردجلا  يف 

نيرخآلا هقافر  ىدانو  ًالیلق  مدقت   ، هیخأ ىلع  نیتم  در 
: كحضي وھو 

هتیب تبّرخ  دقل   . يخأ تیب  اذھ  اولاعت   . قافر اي  اولاعت  - 
. يدیب

: اوّملسو نیّحلسم  ةثالث  ّةوكلا  نم  لخد 
. قیفر ابحرم  - 

ىلإ ّةوكلا  لالخ  نم  رظن  ّمث   ، اًضعتمم مھّتیحت  هِمَح  ّدر 
لبق هجاوز  لفح  هِمَح  رضح  يذلا  باشلا  هراج  تیب 

ام اھآر  ابیشوت  عون  نم  فقس  ةحورم  هادھأو  نيرھش 
. ةسمخلا اھحیباصم  اھنم  ّىلدتت  ةّقلعم  لازت 

: نیتم لاق 
ةثّالثلا قافرلا  ءالؤھ   . تیبلا يف  ّكنأ  هِمَح  اي  دیج  - 

. يننورظتني قاّفرلا   . بھذأسف انأ  اّمأ   . كفویض
؟ كّمأ ىلع  ّملست  نلأ  - 

. بھذأس لجعتسم  انأ   . اھیلع ّملس  - 

لبق هقافر  عم  اھحتف  يتلا  ّةوكلا  ربع  باغ  ّمث  نیتم  لاق 
. لیلق
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وھو ّةوكلا  وحن  ىشم  ّمث   ، اًبرغتسم هیتفش  هِمَح  َّمز 
نع ىفتخا  ّهنكل  هّمأ  روزیل  ىرخأ  ّةرم  هيداني  نأ  يوني 

. هراظنأ
* * *

لواح  ، ةنيدملا ىلإ  ةلَتْكِم  ةھج  نم  شعاد  تلخد  موي 
. ّدري مل  اھفتاھ  ّنكل  ْنَشْوَر  هتخأب  لصتي  نأ  اًریثك  هِمَح 

رھزيو هینیع  نم  رفطي  داكو  هبلق  يف  فوخلا  لغلغت 
هّمأ ظحالت  نأ  ةیشخ  هرعاشم  ىفخأ  ّهنكل   ، هھجو ىلع 
كانھ نیلتاقملا  نأب  هسفن  ينمي  ناك   . كلذ
شعاد ةيار  ىأر  نیحو   . ةنيدملا لخاد  ىلإ  نوبحسنیس 
رعشو فقوملا  ةروطخ  كردأ  روُنَتْشِم  ةبضھ  ىلع  فرفرت 

: نیتم هیخأب  لّصتا   . ةنيدملا ىلإ  هقيرط  يف  توملا  ّنأ 
؟ نیتم اي  رابخألا  يھ  ام  - 

. ةمواقملا ریغ  ءيش   -ال 

. اھنع لأست  كّمأ  ؟  ْنَشْوَر نع  اًئیش  ملعت  لھ  - 

؟ اذامل - 

. اھیلع قلقن  انأو  يّمأ  - 

؟ اھیلع ناقلقت  اذاملو  - 

يف عقت  هللا  حمس  ال   . هوركم اھل  ثدحي  نأ  فاخن  - 
. دھشتست وأ  رسألا 
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الو مھتایحب  نوّحضي  انقافر   . لیحتسم اذھف  رسألا  اّمأ  - 
فرش اذھف  تدھشتسا  اذإ  اّمأ   . ّودعلا ةضبق  يف  نوعقي 

. امكقلقو امكفوخ  مھفأ  . ال  راخفو

... لوقت يّمأو  ةریغص  لازت  ام  اّھنإ  - 

نأ كیلع   . ّةیعاطقإلا راكفألاو  ودعلا  تاریثأت  نم  اذھ  ّلك  - 
هسفن عجاري  نأ  ءرملا  ىلع   . ةمواقملا ةفسلف  مھفت 

. اًسرع تسیلو  هِمَح  اي  ٌبرح  هذھ   . هراكفأو
ْنَشْوَر مھملا   . ریبكلا مالكلا  اذھ  نم  كعد  يخأ  اي  - 

... اذامو
. ينرظتني ةزمح  قیفرلا   . نآلا ّيدل  تقو   -ال 

. فتاھلا قلغأو  ةملاكملا  نیتم  ىھنأ 
ءامب سحأ   ، هھجو ىلع  ّةيوق  ةعفص  ملأب  هِمَح  رعش 
دعي مل   . هنایك قرحت  ةرمجو  هندب  ىلع  بكسني  جلثم 
لھ فرعي  نأ  دارأ   . بسحو هتخأ  ریصم  ةفرعم  دارأ   . أدھي
ف ــ قاو و  ــ ه ا  ــ منیبو ةدیھ ! ــ ش مأ  ةري  ــ سأ ي  ــ ه
ةرّاي ــ س تو  ــ ص عم  ــ س سجاوھ  ــ لا ه  ــ بھانتت

ى ــ لع هِمَح  لزن   . قر ــ شلا ن  ــ م ة  ــ مداق ةعر  ــ سم
فـي ـة  قیقد مـن  ّل  ــ قأ لال  ــ خ حب  ــ صأو ل  ــ جع
هلأس  ، ةرّایسلا فقوأف  قئاسلل  هدیب  راشأ   . عراشلا

: ةفھلب قئاسلا  هِمَح 
؟ ّةیقرشلا ةھبجلا  رابخأ  يھ  ام  قیفر ! اي  ریخ  - 
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دھشتسا  . ْنابَرَع ایناكو  َةلَتْكِم  ىلع  شعاد  ترطیس  - 
ةرّایسلا يف  انعم   . نورخآ بیصأ  و  كانھ  قافرلا  عیمج 

. تاحيرجلا ىدحإو  ةدیھش 
. طقف ةدحاو  ةظحل   . قیفر اي  تحمس  ول  ةظحل  - 

قلطنت اھآر  نیح  ةرّایسلا  بابب  كسمي  وھو  هِمَح  حاص 
: ديدج نم 

؟ ةدیھش ةقیفر  مكعم  تلق  لھ  - 

. ينابوك راھب   . راھب ةدیھّشلا   . قیفر اي  معن  - 

ّمث يرجح  لاثمت  لثم  ةھربل  فقو   . ةشھّدلا هتسرخأ 
: ّعرضتب لاق 

راھب ةقیفرلا   . طقف ةدحاو  ةظحل  اھارأ  قیفر  اي  ينعد  - 
. ىرغصلا يتخأ 

نأ بجي  ةحيرج  انعم   . لجعتسن نأ  انیلع  قیفر  اي  ال  - 
. ءادھشلا ةربقم  يف  ةدیھّشلا  نفدنسو   . اًروف اھفعسن 
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Made in Swiss

هذھ يف  اھعمسأ  يتلا  ةلوھجملا  ةعاّسلا  تّاقد 
. ّولخ يقیقشل  تاعاّسلا  حالصإ  ّلحمب  ينّركذت  ةظّحللا 

يخأ رجأتسا  مرصنملا  نرقلا  نم  تاینینامثلا  ةيادب  يف 
حالصإب موقیل  نمرألا  اھانب  يتلا  ّةيرصیقلا  يف  ًّالحم 

. ّةيزیلكنإلا ةّغللا  سيردت  كرت  نأ  دعب  تاعاّسلا 
تاكتكتلا هرصاحت  تناك   ، ّلحملا ىلإ  ءرملا  لوخد  روف 

: نكر ّلك  يف  ةعوضوم  ةفلتخم  تاعاس  اھردصت  يتلا 
ّةینورتكلإ  ، ءاسن تاعاس   ، لاجر تاعاس   ، طئاح تاعاس 
تاعاسو نیصلاو  ارسيوسو  نابایلا  نم   ، براقع تاذو 

يف اھحالصإل  ّلحملا  ىلإ  ةرثكب  ُدَِرت  تناك  ةّھبنم 
. ناضمر رھش  مسوم 

ةعاس حالصإ  يف  يخأ  دعاسأ  انأو  ًانایحأ  لءاستأ  تنك 
ةلآ عنص  ّمث  نّمزلا  فرع  يذلا  اذھ  لقع  ّيأ  : » ةبوطعم

«. ؟ اھب هسیقي 
: ينلأسیف  ، نھّذلا دراش  مھاس  يّننأ  يخأ  ظحالي 

؟ ّركفت میف  ؟  يخأ اي  ریخ  - 

أدب فیكو  نمزلا  ىلإ  ّفرعتي  ناسنإلا  لعج  ام  يف  ّركفأ  - 
. كلذ

: لوقيو ةبوطعم  ةعاس  يل  ّدمي   . يخأ كحضي 
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ةعاّسلا هذھ  تاننسم  ةكرح  قیعت  ةحقو  ةرعش  لزأ  - 
ةفسلف نع  ثّدحتنس  تیبلا  ىلإ  دوعن  نیحو   ، نآلا
تسیلو  ، يخأ اي  لمع  ةشرو  هذھ   . هسایق تالآو  نّمزلا 

. دوجولا ةفسلف  يف  تارضاحم  ةعاق 
ّركذتأ ةلوھجم  تاكتكت  عقو  ىلعو   ، ىركذلا هذھ  عم 

. فینج ىلإ  يرفسو  ارسيوس 
ّيسرك لثم  اھضعب  قوف  ّةیتنمسإلا  تانّبللا  ضعب  عضأ 

يف قّدحأ  انأو  رفّسلا  كلذ  لیصافت  دیعتسأ   . سلجأو
. يلوح بئارخلا 

تا ــ ئملا تّلك  ــ شت ّةيرو  ــ سلا ةرو  ــ ثلا ءد  ــ ب ع  ــ م
ـي سفن تد  ـ جو ّىت  تا حـ ــ عومجملاو تا  ــ ّمظنملا ن  ــ م
ىد لـ ّةيراشت  ـ سا ـة  عومجم فـي  اًو  ـ ضع مو  يـ تاذ 

. يمیھاربإلا ـر  ضخألا ةد  ـ ّحتملا ـم  مألا ثو  ـ عبم
ّيممألا ثوعبملا  عم  ثحابتلل  فینج  ىلإ  نیترم  انبھذ 
ءادسإلو ةدحتملا  ممألا  ىنبم  يف  عقاولا  هبتكم  يف 

. ايروس يف  ّلحلا  لبس  ثحبو  ةروشملا 
زجعلا ــ ب ترع  ــ ش ينا  ــ بوك ش  ــ عاد تمجا  ــ ه ني  ــ ح

ي ــ ف يدو  ــ جو نأ  ت  ــ يأر  . ءي ــ ش ّيأ  ل  ــ عف ن  ــ ع
م ــ عد ة  ــ عومجم تیّم  ــ س ي  ــ تلا ة  ــ عومجملا ك  ــ لت

بھذت ةعومجم  فـي  ـل  عفأ اذا  ــ م  . همد ــ عك مال  ــ سلا
نافّوطلا عنم  ىلع  ةرداق  نوكت  نأ  نود  يتأتو  فینج  ىلإ 

؟ يدلب نع 
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مّالظلا نعلاف  ةعمش  لاعشإ  ىلع  اًرداق  نكت  مل  نإ  »
. كوبسیفلا ىلع  يتحفص  يف  تبتك  ّلقألا .» ىلع 

مل  ، ينابوك لجأل  ةعمش  لاعشإ  ىلع  اًرداق  نكأ  مل 
. ةسئابلا اھیلایل  لجأل  ةلعش  يحور  لعجأ  نأ  عطتسأ 

يسایّسلا يفالخ  ببسب  كلذ  ناكأ  ؟  اًنبج كلذ  ناكأ 
ناك لھ  ؟  ينابوك يف  ةمكاحلا  ّةيدركلا  تاطلسلا  عم 
امب تبصأ  يّننكل   . يردأ ال  ؟  ةّقثلا مدع  ببسب  كلذ 
معد ةعومجم  نم  يباحسنا  تنلعأ   . للّشلا هبشي 

. مالّسلا
ـي هو ـة  عومجملا ن  ــ ع ةلوؤ  ــ سملا ي  ــ ب تل  ــ ّصتا
ـى لع ـت  عّلطا نأ  ـد  عب  ، ند ـ نل ـة فـي  میقم ّةیميدا  ـ كأ
لـي: تلا  ـ قو  ، تینر ـ تنإلا فـي  يباح  ـ سنا نال  ـ عإ
تلق ؟ » كتنيدم ـل  جأل اًئي  شـ ـل  عفت نأ  ـد  يرت «هـل 
سیل كباحسنا  : » تلاقف ؟ » فیك نكلو  ّكش  الب  معن  »

يقتلتسو فینج  ىلإ  لبقملا  عوبسألا  يف  لاعت   . ًّالح
يد دیسلا  ديدجلا  ةدحّتملا  ممألا  ثوعبم  عم  انتعومجم 
ناك اّمبر   . تئش نإ  ریخألا  كروضح  اذھ  نكیل   . اروتسیم

«. ةدّدھملا كتنيدمل  ءيش  لعف  كناكمإ  يف 
صّاقر ل  ــ ثم لو  ــ بقلاو ضفر  ــ لا ني  ــ ب تّددر  ــ ت

ى ــ لع ي  ــ يأر َّرَقت  ــ سا نأ  ى  ــ لإ طئا  ــ ح ةعا  ــ س
فـي نا  كـ ا  ــ ّمبرف كرا  ــ شأو بھذأ  ــ س  . باھذ ــ لا
ـت لق  . ني ـ بوكنملا اھ  ـ لھأو يتنيد  ـ مل ـع  فن يبا  ـ هذ

: مث  . يسفنل
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. يتآس - 

تّأیھتو ندنل  يف  يتلیمز  ىلإ  ةریصق  ةلاسر  تلسرأ 
. رفّسلل

* * *

دعأ مل   . يتراح بئارخو  يتنيدم  لالطأ  نآلا  لّمأتأ 
ةرظن يقلأ   . ينزح ةّدش  نم  ةعاّسلا  تاكتكت  عمسأ 
هنمثب ترفاسو  هتعب  يذلا  لیمجلا  يرجحلا  يتیب  ىلع 

. ابوروأ ىلإ 
. اًماكر راص  يقابلاو  يقرشلا  ءزجلا  ىوس  هنم  قبي  مل 
. يبأو يّمأ  ةافو  دعب  هیف  تشع  يذلا  يتخأ  تیب  ىرأ  ال 

تبرھ ّمث   ، اھتانب عم  بلح  يف  ّترقتسا  يتلا  يتخأ 
. برح ىلإ  ةروثلا  تلّوحت  نیح  لوبنطسإ  ىلإ  اھنم 

. اًضيأ ثلاثلا  الو  يناثلا  يخأ  تیب  الو   ، يخأ تیب  ىرأ  ال 
. ماكرلا ىوس  ءيش  ال 

* * *

ممألا بتكم  يف  انعامتجا  ناك  فّصنلاو  ةعسّاتلا  يف 
. فینج يف  ةدحتملا 

ىّشمتأل تبھذو  قدنفلا  نم  ركابلا  حابصلا  يف  تجرخ 
ءامسلا تَبَھَو  اًعئار  اًحابص  ناك   . نامیل ةریحب  بناجب 

حطس نم  ةمداق  ةمسن  تَّبھو  اًذاذر  اًرطم  ضرألل  هیف 
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يد دیسلل  هلوقأس  ام  يف  ُتّركف   . ينتشعنأ ةریحبلا 
لھو ؟  يتنيدم لجأ  نم  لعفي  نأ  هناكمإب  اذامو  اروتسیم 
ةقینألا فرغلا  يف  ةنسحلا  تاینلا  يوذ  تاعامتجا  دیفت 

اًئیش نودجي  ال  ءارعلا  نوشرتفي  اًرشب  ةھرافلا 
؟ مھَّینامأ ّالإ  هیلع  نوّؤفدتيو  هب  نوئیضتسي 

لب تاعامتجالا  تائم  رارسأب  ةریحبلا  كلت  جاومأ  تشو 
فیكو نازول  رارسأ  يل  تكح  ةفیطل  اًجاومأ  تناك   . اھفالآ
مالحأ شعن  يف  رامسم  رخآ  اّوقد  كانھ  نيرمتؤملا  ّنأ 
ةصقّارلا جاومألا  يل  تكح   . نینسلا تارشع  لبق  دركلا 

دقُع اھضعب  ةریثك  تاعامتجا  رارسأ  ةریحبلا  فافض  ىلع 
میلألا اھداصح  بورحلا  فنأتستل  زجعف  بورحلا  فاقيإل 

. حاورألل
اھیف ينقفار  ةریحبلا  ةفض  ىلع  ةعاس  فصن  ةلوج  دعب 
ىلإ تدع  تالایخلا  كلتو  ةرسحلا  ينتبحصو  رھقلا 
اندعوم ىلإ  كانھ  نم  قلطننل  میقأ  ثیح  قدنفلا 

. دّدحملا
ّلثمم  ، ندنل نم  ةطشانلا  يتلیمز  صاخشأ : ّةتس  ّانك 

صاخشأ ةثالثو  انأ   ، قباّسلا ّةيروسلا  ّةیجراخلا  ةرازو 
ىلإ قئاقد  رشع  دعب  انلصوو  مارتلا  اندعص  نيرخآ 

. ةدحّتملا ممألا  ىنبم  نم  ةبيرقلا  ّةطحملا 
ضرألا ءاحنأ  ّىتش  نم  سّانلا  تائم  تيأر  كانھ 
ناطوأل ةریبك  اًمومھ  ةریغصلا  مھبئاقح  يف  نولمحي 
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نوثحبي اوؤاجف  يسآملاو  بورحلل  تّضرعت  ينطو  لثم 
اھمسا قيرغ  ّيأ  ذقنت  مل  ةّشقب  نوّقلعتيو  ّلح  نع 

. فینج
امو تاظحالم  نم  هتلّجس  ام  مارتلا  يف  انأو  تعجار 
يد ّدیسلا  عم  يتلباقم  يف  هلوق  ّيلع  يغبني 

. اروتسیم
ىنبملا ىلإ  انلصو  ّىتح  ندنل  نم  ةمداقلا  ةلیمزلا  انعبت 

يف قیقدتو  ةمراص  شیتفت  تاءارجإ  دعب  انلخدو   ، ریبكلا
ىلإ انھّجوتو  يناثلا  قباطلا  ىلإ  اندعص  ّمث   ، تّايوھلا
بئانو اًقباس  يرصملا  ّةیجراخلا  ريزو  بتكم  ثیح 
انلبقتسا  . نيدلا ّزع  يزمر  ّدیسلا  يممألا  ثوعبملا 

ةقلح يف  انسلج  نأ  دعبو   ، انب بّحرو  قباّسلا  ريزولا 
اروتسیم يد  ّدیسلا  : » اًرذتعم لاق  هتلواط  لوح  ةحوتفم 
نوكیسو لوغشم  وھ   . مكلبقتسي نأ  مویلا  هنكمي  ال 

«. مالعإلا ىلإ  ثّدحتیل  ةرشابم  ءاوھلا  ىلع  لیلق  دعب 
انیع تحفط   . يئیجم ىلع  تمدنو  لمأ  ةبیخب  تبصأ 
ىلإ ّمث  ّيلإ  رظنت  تراصو  ةبیخلاب  اًضيأ  ّةیندنللا  يتلیمز 
انل هتّببس  يذلا  دیلجلا  رسكلو   . رذتعت اّھنأك  نيرخآلا 
اّھيأ : » لاقو يرصملا  يسامولبدلا  مستبا  ةمدصلا  كلت 
دیسلا عم  ءاقللا  ءاغلإ  ينعي  مویلا ال  دعوم  ءاغلإ  ةداسلا 

. هئاقلل رخآ  اًدعوم  ّكش  الب  ّنیعنس   . اًیئاھن اروتسیم  يد 
: ًالئاق كردتسا  ّمث  اًعيرس .» يھتنت  نل  ايروس  يف  ةمزألا 

ىعسن نحن   . دصقأ ام  سكع  ىلع  ينومھفت  ّالأ  وجرأ  »
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ّلحي نأ  لمأنو  يشحولا  فنعلا  فاقيإو  ةمزألا  ّلح  ىلإ 
«. يروسلا بعشلا  أنھيو  مالّسلا 

: تلقو يرود  ءاج  نیحو  انسفنأب  هّفرعن  انأدب  مث 
. ينابوك نم  انأ  - 

هیلإ تءاجف  ةّفظوملل  ئموي  هتيأرو  هسأر  ّزھو  مستبا 
نم تجرخ  ام  ناعرسو  مالكب  اھنذأ  يف  شوشوف 

. ةفرغلا
ةمزألا ّلح  لبسو  يروّسلا  نأشلا  يف  هّايإو  انثحابت  مث 

نم ةخسن  هل  انمّدقو   ، برحلا ءاھنإو  دلبلاب  فصعت  يتلا 
مل  . ّيممألا ثوعبملل  اھانددعأ  يتلا  قيرطلا  ةطراخ 

: لوقتل ةاتفلا  تداع  ّىتح  قئاقد  سمخ  يضقنت  دكت 
فصن ةّدمل  مكب  عامتجالا  اروتسیم  يد  دیسلا  ديري  - 

. ةعاس
. يبلق ضبن  عراست 

ةماقلا ليوط   ، رعشلا ضیبأ  لجر  لخد  ةھرب  دعب 
ةطقنم ّةیبھذ  قنع  ةطبرو  ضیبأ  اًصیمق  يدتري   ، اھقیشر

. اًدرف اًدرف  ةعومجملا  اًحفاصم  انیلع  ّملس   . قرزألاب
: لاقف يسفن  هل  تمدق   ، ينحفاصو ّيلإ  لصو  نیحو 

. كعمسأ نأ  لجأل  تئج  انأو   . كلذ فرعأ  - 

: يتھجاوم يف  سلجو 
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؟ ينابوك رابخأ  يھ  ام  - 

. فالآلاب نوئجالو   ، ّدرشت  ، لاتق - 

يھ فیك   . نآلا فرط  ىلع  نیئجاللا  ةلأسم  عضنلف  - 
؟ ةنيدملا لخاد  نیلتاقملا  لاح 

ينابوك ّنإف  اذكھ  رومألا  ترمتسا  نإ   . ّئیس عضولا  - 
ةنيدملا نع  نیعفادملا  دي  يف  قبي  مل   . طقستس
ةحلسأ دجوت  . ال  كرمجلا ةراح  يھ  ةریغص  ةراح  ىوس 

لبق نم  تاھج  ثالث  نم  ةرصاحم  ةراحلا  كلت   . ةلیقث
. شعاد

؟ نّییفاضإ نیلتاقم  ىلإ  ةجاحب  مھ  لھ  - 

. ةحلسأ ىلإ  ةجاح  كانھ  نكل   -ال. 

؟ ایكرت ةدعاسم  يف  مكيأر  ام  - 

نل  . كارتألا هاجت  ّةیساسح  كانھ  داركألا  ىلإ  ةبّسنلاب  - 
يكّرتلا لّخدتلا  ةركف  نأ  دقتعأ  الو  مھتدعاسمب  بّحرن 

ّةیكرت تاوق  لوخد  داركألا  ربتعیس   . ةبئاص ةركف  نوكتس 
. ًالالتحا مھتدعاسم  ةّجحب  ولو  ّىتح 

حامّسلاو دودحلا  حتف  لالخ  نم  دعاست  نأ  اھنكمي  - 
. نیلتاقملا ىلإ  ةحلسألا  لوخدب 

بيرقلا سیبيإ  قدنفب  يتفرغ  يف  يدحول  تنك   ، ًءاسم
ينازحأب ملعي  دحأ  نكي  مل   . فینج تاراطق  ةطحم  نم 

ةریغص ةنازخ  جرد  نم   . ریخألا ياعسمب  الو  يتدحوب  الو 
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: ایمرإ يثارم  نم  ًالیلق  تأرقو  سّدقملا  باتكلا  تلمح 
فیك ِبعشلا ! ُةریثك  ُةنيدملا  اھدحو  ْتسلج  فیك  »
نادلبلا يف  ةّدیّسلا  ؟  ممألا يف  ُةمیظعلا  ٍةلمرأك  تراص 
اھعومدو ًءاكب  لّیللا  يف  يكبت  ةيزجلا ! تحت  تراص 
اھباحصأ ّلك   . اھّیبحم ّلك  نم  ٍّزَعُم  اھل  سیل   . اھيّدخ ىلع 

«. اھب اوردغ 
اروتسم يد  رمتؤم  عئاقو  تدھاش  نويزفلتلا  يف 

هتيأر  ، انتثداحم نم  جورخلا  دعب  هدقع  يذلا  يفحّصلا 
قطانم ىلإ  ریشيو  ينابوك  ةطراخ  هدي  يف  لمحي 

. شعاد رصانع  لوصو 
لبق اھُتّأیھ  يتلا  ّةیتنمسإلا  تانّبللا  كلت  نع  ضھنأ 
حطس قوف  ءطبب  اًبرغ  هّجوتلا  لصاوأ   . يسرك لثم  لیلق 

. رثكأ حوضوب  ةعاّسلا  تاقد  عمسأ   . لزنملا
َةریثك َةنيدملا  ينابوك  ىرأ   ، ةرّمدملا ينابوك  ىرأ 
يف َسدقلا  ایمرإ  فصو  امك  اھدحو  ًةسلاج  بعّشلا 
ةلیتقلا يتايركذ  ىرأ   ، مّدھتملا يبلق  ىرأ   . هیثارم

حطس قوف  انأو  ّالإ  رعشأ  الو   ، اًضيأ ةعئاّضلا  يتلوفطو 
يف ریبكلا  ّمھلا  ةطراخ  لمحأ  ةقباّسلا  ةریغصلا  يتفرغ 

. يبلق
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لتاقلا فقّسلا 
كرت  . لئاھ راجفنا  توص  ّىود  سمّشلا  برغت  نأ  لبق 
ةثالثلا نیّحلسملا  ىأرف  حطسلا  ىلإ  دعصو  هّمأ  هِمَح 

: نوثّدحتيو رفخملا  ةھج  ىلإ  نورظني 
. رفخملا راط  - 

. ءاضفلا يف  ءالشألا  ترثانت  فیك  ينیعب  تيأر  - 

. اًعیمج كانھ  قافرلا  ىضق  دقل  - 

. ةمواقملا نم  ةدئاف  الو  تطقس  ةنيدملا  ّنأ  ينعي  اذھ  - 

. قیفر اي  كلذ  لقت   -ال 

ع ــ قي ثي  ــ ح ادْیَس  ةرا  ــ ح ةھ  ــ ج ى  ــ لإ هِمَح  ر  ــ ظن
ه ــ نم ر  ــ ثأ ّيأ  ق  ــ بي م  ــ ل  . فدھت ــ سملا ر  ــ فخملا
ه ــ بلق فو  ــ خلا لزلز   . نیقھا ــ شلا نیجر  ــ بلا ىو  ــ س
ّهنإ  » . شعاد مو  ـ جھ فا  ـ قيإ بع  ـ صلا مـن  ّنأ  مھ  ــ فو

. هسفن يف  لاق  نافوطلا »
نأ نود  موحت  ّةیكيرمألا  تارئاطلا  ىأرف  ءامسلا  ىلإ  رظن 

: بضغب اھیف  خرص   . شعادل فدھ  يأ  فصقت 
. ةأقأقلا كبأد   . ضیبت تاجاجد ال  ّالإ  تنأ  ام  - 

. حلفي ملف  تّارم  ةّدع  نیتم  هیخأب  لاّصتالا  لواح 
: هتجوز يف  ّركف  اًریخأ 
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! هشْیَع  . ولأ - 

ّيوّدلا اذھ  ام  ؟  ربخلا ام  ؟  تنأ اذھأ  هِمَح  ؟  نیم  . ولأ - 
. انھ اًبعر  تومن  اندك  ؟  میظعلا

. يبأ ىلإ  لصي  نأ  راذح  نكل  ءيشب  كربخأس  هشْیَع  - 
وھف راجفنالا  اّمأ   . اھنامثج تيأر  انأ   . ْنَشْوَر تدھشتسا 
رصانع ّلك  دھشتسا   . هورّجف دقل   . رفخملا نم 

. شياسألا
. رتاس اي   . فیطل اي  - 

. يبأ ىلإ  ربخلا  لصي  نأ  ديرأ  . ال  ةأرما اي  كتوص  يضفِخا  - 

؟ ءيجملا عیطتست  الأ   . مامت مامت  - 

ّنجلا ّىتح   . ةلفقم دودحلا   . ةنونجم تنأ  لھ  ؟  ءيجملا - 
نأ عیطتست  ال  ةضيرم  يّمأو   . اھزایتجا نوعیطتسي  ال 
امكو يبأ  ىلع  يّملس  لاح  ّلك  ىلع   . نیتوطخ وطخت 

. ءيشب هيربخت  ال  كل : تلق 
. مامت - 

. هتخأ داھشتسا  ربخ  لقن  نأ  دعب  ءادعصلا  هِمَح  سّفنت 
اھتینغأ ىلإ  يغصت  لازت  ام  تناك   . هّمأ ىلإ  لزن 

اًرئاح هجولا  ّرھفكم  اًنيزح  سلج   . ةلّضفملا ّةيرولكلوفلا 
مل ال؟  مأ  هیبأب  لّصتي  لھ  ال ! مأ  اھربخي  لھ  يردي  ال 
هتلأس  . اًتماص سلجو  ءام  سأك  هّمأل  بلج   . اًئیش لعفي 

: هّمأ
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ناردجلاو ذفاونلا  ّتزتھا  ؟  ينب اي  ریبكلا  راجفنالا  اذھ  ام  - 
. ّيلع طقسیس  فقّسلا  نأ  تننظ  ّىتح 

. رفخملا اورّجف   . انتراح نم  برقلاب  كلذ  ثدح  - 

؟ كلذ لعف  نمو  رفخملا ! - 

. شعاد ؟  ينعي نم  - 

مھفاو ينب  اي  اھب  لّصتا  ؟  ْنَشْوَر نع  رابخأ  كيدلأ  هِمَح  - 
. يھ نيأ  اھنم 

لاؤس ناك   . هیتفش ىلع  تیقلأ  ًالافقأ  ّنأك  هِمَح  سرخ 
كسامت ّهنكل   ، هبلق حارج  ىلع  تَّشُر  حلم  ةنفح  هّمأ 

: دوربب لاقو 
يھو اھيدل  تقو  . ال  لیلق لبق  اھعم  تّملكت   . ریخب اھنإ  - 

. كیلع ّملست 
. يدلو اي  مكیف  ينعجفأ هللا   -ال 

: ءاعدلاب اھيدي  تعفر  مث 
محرا مّھللا   . كدنع نم  ءامب  نارینلا  هذھ  ئفطأ  مھللا  - 

. كبضغ ّانع  دعبأو  اًعیمج  دمحم  ةّمأ 
. نیمآ نیمآ  - 

دحأب لّصتیل  ىرخأ  ةفرغ  ىلإ  بھذو  ضھن  ّمث  هِمَح  ّدر 
: ينابوك يف  نیلوؤسملا 

ملسم جاحلا  نبا  حلاص  دمحم   ، هِمَح انأ   . ذاتسأ ابحرم  - 
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. ْڤارِزْمَح
كيّزعأل كب  انأ  لّصتأ  نأ  بجاولا   . دنمایس وبأ  ًالھأ  ًالھأ  - 
تتبثأ دقل   . كتایح يف  ّةیقبلا  ّمھملا   . عضولا فرعت  ّكنكل 

. ّةینطو ةلئاع  مّكنأ  اھئامدب  ينابوك  راھب  ةقیفرلا 
. نوتومي ءادھّشلا ال 

ىلإ لأسأ  نأ  ديرأ  تنك   . نوتومي ءادھّشلا ال   . كل اًركش  - 
يّمأ ذخآسف  انیلع  رطخ  نم  ناك  نإ  ؟  عاضوألا هجّتت  نيأ 

ّنأ تعمس  دقل   . ًانامأ رثكأ  اّھلعل  كرمجلا  ةراح  ىلإ 
. تطقس اّھلك  ّةیبونجلا  ضعبو  ّةیقرشلا  تاراحلا 
دقل  . عبنلا ّةلت   ، روُنَتْشِم  ، َةلَتْكِم  ، ْنابَرَع ایناك  تطقس 
. ينعي انتراح   . ادْیَس ةراح  فراشم  ىلإ  شعاد  تلصو 

. تاعاشإلل ّمتھت  ال   . قلقي ءيش  ال  ؟  مالكلا اذھ  ام  - 
. ةرطیسلا تحت  عضولا  نكل  تاكابتشا  كانھ 

. كلذ وجرأ  - 

. ّةراحلا ّيزاعت  كل  رركأ   . ّبیط - 

: ّركفي هِمَح  ذخأ  َلاّصتالا  ُلوؤسملا  ىھنأ  نأ  دعب 
لایخ  ، سوباك ّدرجم  هشْیعن  يذلا  اذھ  لعجا  ّبراي  »
هشْیَعو يبأ  ؟  هشیعن يذلا  اذھ  قّدصي  نم   . تاّؤیھتو

يف نینیجس  لثم  يّمأو  انأ   . دودحلا ءارو  يدالوأو 
. تیبلا

نم داع  نیتم   . َةلَتْكِم نم  برقلاب  تدھشتسا  ْنَشْوَر 
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ةكرمشیب يف  لتاقم  ْدْنََول   . ّانع لأسي  الو  لبجلا 
اذام  . هرابخأ تعطقناو  ّةقرلا  ىلإ  هّجتا  ناراب   . ناتسدرك
اّمم بعصأ  عضو  كانھ  نوكیس  لھو  ؟  دعب لصحیس 

«. ؟ هیف شیعن 
* * *

عفترت مل   ، ّلوألا نيرشت  نم  رشاعلا   ، ةعمجلا موي  يف 
اًمامت تباغو  داشر  جاحلا  دجسم  ةنذئم  نم  تاولصلا 

. دجسملا ىلإ  اًقباس  نوھّجوتي  اوناك  نيذلا  سّانلا  ةبلج 

. ةدلبلا نذآم  يقابو  ادْیَس  دجسم  ةنذئم  تتمص  كلذك 
ماع ال ةئاملا  تاذ  ةنيدملا  ةایح  يف  ّةرم  ّلوأ  كلت  تناك 

. لیقث رجح  ّهنأ  ول  امك  تّمصلا  طبھ   . ناذألا اھیف  عفرُي 
هادان نیح  ياشلا  برشيو  هّمأ  عم  ثداحتي  هِمَح  ناك 

: اھل لاقف  ّيفخ  فتاھ 
ىلإ ةجاحب  مھ  لھ  ىرأل  قوف  بابّشلا  ىلإ  بھذأس  - 

. ءيش
ةّقیض ةفاّفش  سوؤك  ةثالثو  ياّشلا  قيربإ  هعم  ذخأ 

. حطّسلا ىلإ  دعصو  رصخلا 
؟ ءالؤھ بھذ  نيأ  - 

. عومسم توصب  لأسو  ةشھدب  هلوح  تّفلت 
رعشي نأ  نود  اوفتخاو  اوباغ  دق  ةثالثلا  نوّحلسملا  ناك 
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ملو عوضوملا  ةفرعم  لواح   . اورداغ نيأ  ىلإ  فرعي  وأ  مھب 
: هلاؤسو لوؤسملا  هراجب  لاّصتالا  نم  ّدب  همامأ  نكي 
كانھ ناك  نإ   . اوبھذو نولتاقملا  انكرت  دقل   . ذاتسأ اي  - 

! اًضيأ نحن  رداغنس  رطخ 
يف زكرتي  رطخلا  ّنإ  كل  لوقأس  ّةرم  مك  ال.  يخأ  اي  ال  - 
نولّدبي مھ  امنإ  كوكرتي  مل  نولتاقملاو  ّةیقرشلا ! ةھجلا 

. برح ةلاح  يف  اّننأ  سنت  . ال  تامیلعتلا بسح  مھعقاوم 
بارتقاب ّسحأ   . لوؤسملا باوج  ىلإ  هِمَح  نئمطي  مل 
ضرألاو علعلي  صاّصرلا  ؟  هجّتیس نيأ  ىلإ  نكل   . رطخلا

هّمأ عم  ىقبي  نأ  لضفألا   . ةلفقم دودح  لامشلاو  ّزتھت 
ةراحلا يف  نيدیحو  اناك   . جرفلا نارظتني  تیبلا  يف 

. اًبيرقت نیعوبسأ  ةدمل  تیبلا  ةنوم  امھیفكت 
. ةبيرغ ةكرح  ةذفانلا  نم  ّلطي  وھو  ظحال  بورغلا  دنع 
نم ادب   . مھعراش يف  نولوجتي  صاخشأ  ةعبرأ  حمل 

«. نذإ اولصو  دقل   » . شعاد نم  رصانع  مّھنأ  مھلكش 
لا ــ جم ّيأ  ه  ــ مامأ د  ــ عي م  ــ ل ه.  ــ سفنل مھمھ 
نودع ـ صي ـة  عبرألا نیّحل  ـ سملا ّنأ  ّلي  ـ خت  . برھ ــ لل

ـا نأو ـة  ضيرم زو  ـ جع يّمأ  : » مھ لـ لو  ـ قي ّهنأو  ـه  يلإ
«. ءيشب ـة لـي  قالع ـا ال  نأو اھ  ـ تياعر ـل  جأل تي  ـ قب
الو اًزوجع  الو  اًضيرم  نوفرعي  ال  نیملاظلا  ءالؤھ  ّنكل  »

هسفن يف  لاق  مھفویس .» هلاطت  نم  ّلك  نوحبذي   . ًالفط
: اھل سمھيو  هّمأ  بناجب  سلجیل  بھذو 
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؟ ةراحلا يف  شعاد  نأ  يّمأ  اي  ودبي  - 

. فیطل اي  - 

نم ترظن  نیح  ينیعب  مھتيأر  دقل   . كتوص يعفرت  ال  - 
. ةذفانلا

ثدحیلو نیتعكر   يلصأو  ّأضوتأس   . ءاملا قيربإ  تاھ  - 
. ثدحي ام 

اھنبا عم  رظتنت  تسلج  ّمث   ، برغملا ّتلصو  هّمأ  تّأضوت 
. لوھجملا امھریصم 

دقتعا ّهنألو   ، دودحلا ءارو  ةریغصلا  هتلئاع  يف  هِمَح  ّركف 
يذلا فتاھلا  طقتلا  هتایح  يف  ةریخألا  تاظّحللا  اّھنأ 

: هتجوزب لّصتاو  همامأ 
. ءالؤھ انلتقیس   . دالوألل يھبتناو  هشْیَع  اي  ينیحماس  - 

. يبأ ىلع  يّملس 
. ءالؤھ مھ  نم  - 

. انتیب ىلإ  اولصو  دقل   . شعاد شعاد  - 

ًالاح جرخا   . انّفوخت . ال  هِمَح اي  كلذ  لقت  . ال  بر اي  رتاس  اي  - 
امھم انعم  جرخت  نأ  بجي  ناك   . كیلع ّقحلا   . ينابوك نم 

. رمألا ّفلك 
عیطتسأ ال   . ناوألا تاف   . هشْیَع اي  نآلا  باتعلل  تقو  ال  - 

لفسأ مّھنإ   . مھتاوصأ عمسأ   . عادولا  . رثكأ كّملكأ  نأ 
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. ةراحلا يف  انتیب 
ةمأن ّلك  ىلإ  هابتناب  يغصي  راصو  هسّدسم  جرخأ  مث 
نوبقاري مّھنأك  نوئیجيو  نوحوري  ةعبرأ  اوناك   . جراخلا نم 

. عراشلا قمع  يف  اوباغو  اًریخأ  اودعتبا  مّھنكل   . ناكملا
هّمأ دي  ىلع  ّبكناو  دلوي  لفط  لثم  ةخرص  هِمَح  قلطأ 

: لوقيو اھّلبقي 
ام قّدصي  نم   . يّمأ اي  كتاولصو  كئاعد  لضفب  اذھ  ّلك  - 
ىلع داع  ّمث  تیبلا  باب  ىلإ  توملا  لصو  دقل  ؟  ىرج

! هباقعأ
يف بیصن  كل  ناك  ول   . يدلو اي  هللا  دي  يف  ءيش  ّلك  - 

. دحأ اھنم  كمرحي  نلف  ةایحلا 
لھ : » هّمأ لأس   ، هشارف ىلإ  هِمَح  بھذي  نأ  لبق 

: فیعض توصب  هّمأ  ّتدر  مانأ .» نأ  ديرأ  ؟  اًئیش نيديرت 
ءام سأكب  طقف  ينتیتأ  ول   . ينب اي  كیلع  ىضري  «هللا 

«. يسأر دنع  هتعضوو 
ىأر  . سوباك نم  ظقیتسا  لّیللا  فصتنم  دعب  ةیناثلا  يف 
مخض ًالجر  كانھ  دجوو  جلثلاك  ءاضیب  ةلت  مامأ  فقاو  هنأ 
هترصاخ يف  ّةیقدنبلا  ةبرح  عضي  ةیّحللا  ّثك  ّةثجلا 

: ّةلتلا كلت  مضقب  هرمأيو 
. ْلُك - 

يف اھاقلأو  ءاضیبلا  ّةلتلا  نم  ةریغص  ةعطق  هِمَح  ذخأ 
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ىلع ردقي  ملو  اھدردزاف  ةحولملا  ةديدش  اھآرف  همف 
ّةيّرب هقلح  ّنأك  رعش   . ديدش شطعب  ّسحأ   . اھعالتبا

. ةلحاق
ربع رذح  ىصقأب  لزنو  نولاصلا  ربع  هّجوتف  أمظلا  هظقيأ 
هقلدو ءاملا  قيربإ  لمح   . خبطملا ىلإ  يتنمسإلا  جردلا 

هّفك رھاظب  لتبملا  همف  حسم   . ىوترا ّىتح  هفوج  يف 
عمسي مل  سرخأ  لّیللا  ناك   . هآر امیف  ّركفي  ةظحل  يقبو 

ىلع هللا  ركش   . ةئداھ ّددرتت  هّمأ  سافنأ  ىوس  هیف 
: فوخب اعدو  ةایحلا  دیق  ىلع  ءاقبلا  ةمعن 

. هّیتلا اذھ  نم  انّجن  اي هللا  - 

. اّھلك َةيانبلا  فینع  راجفنا  زھ  ّىتح  هءاعد  يھني  دكي  مل 
. انلزنم تباصأ  ةفيذقلا  - 

. هتدلاو اھیف  مانت  يتلا  ةفرغلا  وحن  دعصو  فوخب  لاق 
. لبج ةّمق  نم  تجرحدت  جلث  ةرك  ناك  ول  امك  هبلق  طبھ 

؟ ةفرغلا نيأ  - 

. نونجملاك خرص 
ثیح هّمأ  ىلع  عقو  دق  يتنمسإلا  ةفرغلا  فقس  ناك 
ءاملاب تّارملا  تارشع  هّمأ  هتقس  يذلا  فقّسلا   . مانت

. فیص تاذ  ديدحلا  نابضق  قوف  تنمسإلا  اّوبص  نأ  دعب 
ىلإ اھعم  دعصي  نیح  ةكحاض  اھجوزل  لوقت  تناك 
اًبلص حبصي  هنإف  نوتیبلا  يقست  ام  ردقب  : » فقّسلا
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«. قّقشتي اًیساق ال 
. يییییمأ اي  - 

ىلإ ةمدصلا  لوھ  نم  هدي  ّدمي  اثج  ّمث  هِمَح  خرص 
. هّمأ نم  اًتفاخ  اًنینأ  عمس   . هعفري نأ  ديري  فقّسلا 

. يییییمأ - 

رضحأو هتفرغ  ىلإ  عرسأ   . ءاكبلا ىلإ  برقأ  توصب  خرص 
فقسلا قوقش  لالخ  هئوض  يف  ثحبو  لّاوجلا  هفتاھ 
تنمسإلا نم  ةلئاھ  لتك  ىوس  دھاشي  ملف  راھنملا 

: نیتم لتاقملا  هیخأب  لّصتا   . ةقبط قوف  ةقبط  ّحلسملا 
. توووت  . توووت - 

اذھ يف  يتثاغتسا  ءادن  عمسیس  نم   » . باوج ال 
لّصتاو لوؤسملا  هراج  يف  ّركفو  هسفن  لأس  ؟ » لّیللا

: هب
قاطن جراخ  وأ  اًیلاح  قلغم  بولطملا  مقرلا   . تووووت - 

. ةیطغّتلا
اھتوصب نینألا  تلصاو  يتلا  هّمأ  ىلع  هبلق  ّعطقت 

. فیعضلا
لھ ؟  رطخ يف  تنأ  لھ  يل  يلوق   . يّمأ اي  كعمسأ  انأ  - 

؟ ةغیلب كحارج 
تاركس ىلإ  برقأ  تاجرشح  ىوس  هّمأ  باوج  نكي  مل 
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. توملا
فقسلا راھنا   . انتیب ىلع  ةفيذق  تطقس   . هشْیَع ولأ  - 

. يبأ عم  ّملكتأ  ينیعد   . تومت اّھنإ   . يّمأ ىلع 
: ملسم جاحلا  ىلإ  فتاھلا  هشْیَع  تملس 

؟ رجفلا اذھ  يف  انب  لّصتتل  كاعد  يذلا  ام  ؟  هِمَح اي  اًریخ  - 

ةفيذق ببسب  فقّسلا  اھیلع  عقو  دقل   . يّمأ يّمأ  - 
. يبأ اي  تومت  اّھنإ   . نوتیبلا فقس  تحت  نآلا  يّمأ   . نواھ
دقل  . اھذاقنإل ءيش  ّيأ  لعف  نع  زجاع  انأو  تومت  اھنإ 
تتام دقل   . نآلا توص  ال   . يبأ اي  اھنع  تّوصلا  عطقنا 

. يبأ اي  تتام   . يّمأ
 

530



رجاھملا
اھادلوو لماحلا  هنبا  ةجوزو  ملسم  جاحلا  زاتجا  نیح 
قلطنت هنبا  ةرّایس  ىأرف  فلخلا  ىلإ  تفتلا   ، َدودحلا
ةظحللا كلت  يف  هسفنب  رعش   . ةنيدملا ىلإ  ةدئاع 
روذجلا مالآب  هیمدق  يف  ّسحأو  اھتبرت  نم  علتقُت  ةرجش 

ىلع لبقُيو  اًمیلأ  اًعقاو  شیعي  أدب  ّهنأ  كردأ  ّعطقتت  يھو 
. لوھجم لبقتسم 

زاتجا نیح  رعاشملا  هذھ  سفن  يبأ  تباتنا  لھ  ىرت  - 
؟ نامزلا نم  نرق  لبق  بونجلا  ىلإ  لامشلا  نم  دودحلا 
يف هلاؤس  عاض  ام  ناعرس  ّمث   ، لاؤّسلا اذھ  هدوار 

. نیحزّانلا ءاضوض  مضخ 
دعب توملا  نم  اًبرھ  هدلاو  رجاھ  اًبيرقت  اًماع  نیعست  لبق 
أفرم ىلإ  توملا  ضرأ  نم   ، دیعس خیشلا  ةروث  لشف 
قصتلا مویلا  كلذ  ذنمو   . رانیبْدِشْرُم يف  ّرقتساو  نامألا 
ةديدملا تاونسلا  عطتست  مل   . رجاھملا بقل  ةلئاعلاب 

يف هتمدخ  لالخ  لتق  يذلا  هنبا  مد  ّىتح  الو  ةورثلا  الو 
دارفأ قانعأ  نع  كاذ  ةنّعللا  قوط  عزن  يروسلا  شیجلا 

. ةلئاعلا
، هیبأ قيرطل  اًسكاعم  اًقيرط  ملسم  جاحلا  ذّختا  نیحو 

اًرجاھم راص  ًالامش  هّجتاف   ، توملا نم  ىرخأ  ّةرم  اًبرھ 
نم رخآلا  فرطلا  ىلع  هولبقتسا  نم  ىلإ  ةبسنلاب 
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. دودحلا
، ةديدج ةفص  رجاھملا  ةفص  بناج  ىلإ  بستكا  لب 

. يلَروُّسلا رخآ : ةنعل  قوط 
ةدلب يف  سّانلا  هقلطأ  بقل  يروسلا  يأ  يلروسلاو 
ينابوك نم  برھ  نم  ّلك  ىلع  اھلوح  امو  جورس 

. دودحلا بونج  نم  مھمھد  ءابو  نیيروسلا  ّنأكو  ايروسو 
نیبراھلا نیيروسلا  ّلك  مزال  اًبقل  يلَروَّسلا  حبصأ  لب 

ةظحل ّىتحو   . ایكرت ىلإ  مھیلع  تقاض  يتلا  مھدولجب 
نيریثكلا تناخ  ّةیطّاطم  قراوز  ربع  اًرحب  اھترداغم 

راحبلا قامعأ  ىلإ  اھّملستل  اھتلومح  تغرفأف   ، مھنم
. ةعئاجلا هكامسأل  اًماعط 

* * *

راتحاو ًالیقث  ءاسملا  َّلحو  مویلا  كلذ  سمش  تبرغ 
هيدیفحو هنبا  ةجوزلو  هل  ىوأم  داجيإ  يف  ملسم  جاحلا 
سكعب كانھ  براقأ  هل  نكي  مل   . دودحلا ىلإ  داعف 
ّىتحو اھارقو  جورس  يف  مھووذ  مھاوآ  نيذلا  نيریثكلا 
ىلإ مھتلحر  نیحزّانلا  ضعب  لمكأ  امنیب   . ةفروأ ةنيدم 
ةلئاع اّمأ   . ركبرايدو ةیطالمو  ةنضأو  نيدرامو  لوبنطسإ 
نیسریم ىلإ  تلصو  ّىتح  اھحوزن  تلصاو  دقف  هشْیَع 

ملسم جاحلا  حمسي  مل   . كانھ اھبراقأ  ىلإ  تأجلو 
حاحلإلا نم  مغرلاب  اھتقفارمب  هيدیفحو  هنبا  ةجوزل 

نكت مل  اھرودب  يھ   . هشْیَع لھأ  لبق  نم  ديدّشلا 
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ةلصافلا دودحلاو  ينابوك  نع  داعتبالا  يف  بغرت 
. اًبيرق اھب  قحلیس  اھجوز  ّنأ  اھداقتعال 

مّايأ لالخ  نودوعیس  مّھنأ  ةيادبلا  يف  سّانلا  دقتعا 
مھتنيدم نم  نیبيرق  دودحلا  بناجب  اوقب  كلذل  ةلیلق 

. نیتاسبلاو لوقحلا  يف  نوماني  اھنم  اوجرخأ  يتلا 
عقو ىلع  نومانيو  تایناطبلا  نوفحتليو  طسبلا  نودمي 
نم امھّمأو  هادیفحو  ملسم  جاحلا  ناك   . صاّصرلا زيزأ 

. رجفلا ّىتح  مني  مل  ّلوألا  مویلا  يف   . سّانلا كئلوأ  نیب 
تاوصأ عمسي   ، بونجلا بوص  اًھّجوتم  سلج 

: هبر وعديو  تاراجفنالا  ناعمل  دھاشيو  تاكابتشالا 
مّھللا  . اًعیمج دمحم  ةّمأبو  اندالوأبو  انب  فطلا  مّھللا  - 

اي كبضغب  انل  ةقاط  ال   . كدنع نم  ءامب  رانلا  هذھ  ئفطأ 
. ءيش ّلك  ىلع  رداقلا  تنأ   . ّبر

هُھجو لاثمت  لثم  ملسم  جاحلا  فقو  يلّاتلا  مویلا  يف 
. ةظحل ّيأ  يف  هتجوزو  هنبا  لوصو  بّقرت   . هتنيدم ىلإ 

ىرخأو ةظحل  نیب  ةشعترملا  هّفكب  هینیع  ّللظي  يقب 
ـق لغأ  . ينا ـ بوك ةھ  جـ مـن  اًدد  ــ ج نیحزا  ــ ن اًبقرتم 
مـن جور  خـ لیحت  ـ سملا مـن  تا  ـ بف دود  ـ حلا كار  ـ تألا
تارا ـ جفنالا تاو  ـ صأ اھد  ـ حو  . ةنيد ـ ملا فـي  ّىق  ـ بت

نیثّدحتملا تاوصأ  يزاّوتلا مـع  دود بـ ـ حلا ـر  بعت تنا  كـ
: ةلاّقنلا فتاوھلا  ربع 

ایكرت  . دلبلا نم  يّمأو  انأ  جرخن  نأ  لیحتسي  يبأ  اي  - 
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. دودحلا تلفقأ 
امل يشم  ةعاس  تلّمحت  ول   . كّمأ ىلع  ّقحلا  ّلك  - 

. كلذ ثدح 
قاّفرلا ّلك   . يبأ اي  قلقت  . ال  نامأ يفو  ریخب  اّننأ  ّمھملا  - 

. ةرطیسلا تحت  عضولا  ّنأ  نوّدكؤي 
تكرت دقل   . انتیب يف  مونلا  ةفرغ  ىلإ  بھذا  ّبیط  - 

. كانھ يدوقن 
. ناكم ّلك  يف  شعاد  ةصانق   . يبأ اي  عیطتسأ   -ال 

؟ تحار دوقنلا  ينعي  - 

مل  . ثدحي ام  يف  ّركفي  هموي  لماك  ملسم  جاحلا  يقب 
ال سوباك  هشیعي  ام  ّنأ  ّنظ  لب  ةلأسملا  بعوتسي 
نیب ماني  ّهنأ  قدصي  مل   . هنم ظاقیتسالا  عیطتسي 
هتیب نم  راتمألا  تائم  دعب  ىلع  ّدرشم  ّيأك  نیتاسبلا 

. ریثولا هشارفو 
تراص دودحلا  نأو  لوطیس  عوضوملا  ّنأ  دجو  اّملو 
هّجوت هنباو  هتجوز  قاحتلا  نم  سئيو  لفقلا  ةمكحم 
ءوجل ّمیخم  وھو  روك  يلع  ّمیخم  ىلإ  نيریثك  لثم 
طسبلا نم  اًددعو  ةمیخ  ملتسا  كانھ   . جورس نم  بيرق 

. تّاینّاطبلاو تاجنفسإلاو 
دقل  . نیتاسبلاو لوقحلا  نیب  مّونلا  نم  لضفأ  اذھ  - 

. هشْیَع لماحلا  ةنیكسملا  هذھ  تبعت 
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. هتمیخ لخاد  ةجنفسإ  ىلع  دّدمتي  وھو  هسفنل  ّرسأ 
؟ يّدج اي  دوعنس  ىتم  - 

يف مھتماقإ  دعب  حابص  ّلوأ  يف  دنمایس  هدیفح  هلأس 
: ةقثب هیلع  ّدرف   ، میخملا

ال  . هدعب دوعنو  عوبسأ  رثكألا  ىلع   . ينب اي  ميرك  هللا  - 
. نحن دوعنس   . انب قاّحللاب  كوبأ  رطاخي  نأ  ىلإ  ةجاح 

ر ــ خآ عوب  ــ سأ ه  ــ عبت ّم  ــ ث ّلوألا  عوب  ــ سألا ى  ــ ضم
كرا ـ عملا تّدت  ـ شاو ثلا  ـ ثلا ـى  ضم  . اودو ـ عي ـم  لو
ءام ـ سلا مو فـي  ـ حت ّةیبر  ـ حلا تارئا  ـ طلا ترا  ـر. صـ ثكأ
يف شعاد  عقاوم  ـف  صقتو ـة  عاّسلا راد  مـ ـى  لع

. ةنيدملا
میخملا ىلإ  اھریغو  جورس  نم  نولوھجم  سان  ءاج 

تویب نع  مھنوثّدحيو  مھمایخ  يف  نیئجاللا  نوِھّركي 
ةمیخ ىلإ  ءالؤھ  دحأ  ءاج  موي  تاذ   . راجيإلل ةصیخر 

: هل لاقو  اًضيأ  ملسم  جاحلا 
رقبلا ال ّىتح  هللاو   . رشبلل تسیل  مایخلا  هذھ  لاخ  اي  - 

. اھب لبقي 
: ّةیبصعب لاقو  هینیع  يف  ملسم  جاحلا  قّدح 

ّلقأ نآلا  نحن   . انیفكت انتبیصم   . يخأ اي  اننأشو  انعد  - 
. رقبلا نم  ةبترم 

يف راجيإلل  ًاتویب  كانھ  ّنأ  يدصق   . اشاح لاخ  اي  اشاح  - 
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. ةفروأ وأ  جورس 
نمك انبرھ  دقل   . اًدوقن انعم  بلجن  مل  اّننأ  ةلكشملا  - 

. اًبرقع هبوث  يف  دجو 
: لاقو هشْیَع  متاخ  ىلإ  لّجرلا  رظن 

نیح  . ّةیبھذلا ّيلحلا  ضعب  اھعم  كتنبا  تبلج  كش  الب  - 
. ربقلا ىلإ  اًئیش  هعم  ذخأي  دحأ  . ال  اھعیبي ءرملا  ّرطضي 

: ادتحم ملسم  جاحلا  ّدر 
اھنم جرخُا   . كیبأ هجوو  كھجو  نم  مركأ  ةمیخلا  هذھ  - 

. انیفكي انّمھ   . كّقحب طلغأ  نأ  لبق 
. كل فورعم  لمع  ديرأ  طقف  تنك  ؟  اذكھ روثتل  تلق  اذام  - 

. ةدئاز ةملكب  قطنت  الو  كفورعمو  تنأ  يھجو  نع  برغا  - 

هشْیَع تراص  امنیب   ، هفلخ هتبیخ  ّرجي  لّجرلا  جرخ 
ملسم جاحلا  اھیلإ  رظن   . ةمیخلا نم  ةيواز  يف  كحضت 

: لاقو
. اًرقب انربتعيو  ينبا  رمعب  ؟  اذھ لسن  ّيأ  يتنب  اي  نيرتأ  - 
اًران نأ  ىكحُي   . هینعي امیف ال  لّخدتي  لب  كلذب  يفتكي  الو 
لاخ اي  يل  حمستأ  : » رخآ هل  لاقف  لجر  بوث  يف  تَّبش 
نم لاذنألا  ءالؤھ  رّانلا »! هذھب  يتراجیس  لعشأ  نأ 

. ةنّیطلا سفن 
ْلَكَْرب جاحلا  ةمیخ  ىلإ  ملسم  جاحلا  بھذ  حاّبصلا  يف 
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لبق قوّسلا  يف  هراج  ناكو  هئاقدصأ  دحأ  وھو  وَجن 
يتلا ةياكحلا  هیلع  ّصقو  ّجحلا  ةلحر  يف  هقیفرو  حوزنلا 
هتياكح يھني  ملسم  جاحلا  دكي  مل   . ةحرابلا هعم  ترج 

كل يكبأ  يل  يكشت  ال  : » اًبضاغ اًثيدح  هقیفر  أدب  ّىتح 
سمأ  . نیملاعلا نم  دحأل  رجي  مل  انل  ىرج  ام   . يراج اي 

ام  . ًاناسنإ هتبسح  ذإ  يدنع  هتفضتساو  مھدحأ  ينءاج 
تلقف  . كترھاصم ديرأ  لاق : ّىتح  ةمیخلا  يف  سلج  نإ 

خأ تنب  كدنع  لاقف :  . جاوزلل اندنع  تانب  ال  فسألل  هل :
ىلع ئكّتملا   ، ملسم جاحلا  ىوتسا  «. ... ةخیلز اھمسا 
لأسو اًسلاج   ، هسأر فلخ  هيدي  عباصأ  اًكبشم  ةداسو 

: ةشھدب
؟ لداع موحرملا  تنب  ةخیلز  - 

. لداع موحرملا  يخأ  ةنبا  معن  - 

. لجر اي  ةلفط  اّھنإ  - 

؟ ينباجأ مب  ّلیخت  نكل   . ایفرح كلذب  هتبجأ  انأو  - 

؟ كباجأ اذامب  - 

نم ةفافل  عزن   ، ّةیفوكلا تحت  نم  هسأر  ْلَكَرب  جاحلا  ّكح 
، ملسم جاحلا  ىلإ  اھّدمو  همامأ  يتلا  رئاجّسلا  ةبلع 
نبا لغنلا  اذھ  ينلأس  لاقو : هسفنل  ةدحاو  بحس  ّمث 
ّقتا تلقف : ؟ » ينعي ةریغص  يھ  فیك  : » كاشاح لغنلا 

: يلع ّدرف   . رمعلا نم  ةرشع  ةیناثلا  يف   ، ةلفط اھنإ  هللا 
ةیناثلا ّنس  يف  تانبلا  تناك  نإ  ءارھلا ! اذھ  ام  ؟  ةلفط »
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؟ لاتقلا تاھبج  ىلإ  نھنولسرت  اذاملف  ًالافطأ  ةرشع 
! تاغلاب ّنھ  برحلا  يف  نكل  تالفط  ّنھ  جاوزلا  دنع 
الب نيرجاھم  متحبصأ  دقل   . مكتحلصم ّالإ  ديرن  ال  نحن 
ال نحن   . عایضلاو ّدرشتلا  ّنھریصم  تانبلا  ءالؤھو  ىوأم 

«. باّوثلا َضعب  انلو  َةرتسلا  ّالإ  ّنھل  ديرن 
ال : » لاقو  ، ةدّقتم بضغ  ةرمج  ىلإ  ملسم  جاحلا  ّلوحت 

يذلا اذھو   . لكرب جاح  اي  دحاو  انفرش  ؟  لوقأ اذام  يردأ 
. رعادو لذنو  فرش  ميدع  ىوس  سیل  كیلإ  ءاج 

ّةرم ءاج  نإ  كیلع  اب   . همد ءرملا  برشي  نأ  ّقحتسي 
«. هھجو يف  ّلقألا  ىلع  قصبأل  همودقب  ينربخأ  ىرخأ 

ب ــ جحي ْلَكَرب  جا  ــ حلا ه  ــ ثفن يّذلا  ناّخد  ــــ لا دا  ــــ ك
ّم ــ ث ة  ــ هرب تم  ــ ص  . مل ــ سم جا  ــ حلا ه  ــ سیلج ه  ــ نع
سي ــ لأ ك  ــ يلع ه  ــ للاب ن  ــ كل : » را ــ سكناب لا  ــ ق

ن ــ م ءي  ــ ش لذ  ــ نلا اذ  ــ ه ه  ــ لاق ا  ــ م ي  ــ ف
ّن ــ س ي  ــ ف نا  ــ سنإلا ّنأ  حیح  ــ ص ة؟  ــ قیقحلا
ـًال فط لازي  ال  ةر  ـ شع ـة  ثلاثلا وأ  ةر  ـ شع ة  ــ يناثلا
انباح ـ صأ ؟  لا ـ تقلا تاھ  ـ بج ـى  لإ هنوبح  ـ سي اذا  ـ ملف

. انیلع مھناسل  نولي  ـ طي سّان  ـ لا او  ـ لعج نيذ  ـ لا هـم 
!«. ؟ لاّجرلا عم  براحتو  بھذت  نأ  ةریغص  تنبل  فیك 
هتراجیس ناخد  نیب  هل  تءارت   . ملسم جاحلا  ّدري  مل 

رثكأ هبلق  قرتحاف   ، ْنَشْوَر ةریغصلا  هتنبا  ةروص  فیثكلا 
. هیعبصأ نیب  يتلا  ةفاّفللا  كلت  نم 
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* * *

لوقي ناك   . اًریثك اھیلع  قلق   . هتنبا رابخأ  هنع  تعطقنا 
. كتخأ نع  يدلو  اي  لأسا  : » هب لّصتا  اّملك  هِمَح  هنبال 
اي كفرش  اّھنإ   . ةایحلا دیق  ىلع  مأ  ةتیم  يھ  لھ  رظنا 

«. يدلو
ام َرخآ  ناك   . اًضيأ هِمَح  رابخأ  تعطقنا  ّمث   ، مّايأ تضم 
ىكب  . ضاقنألا تحت  هتجوز  ةافو  ُربخ  هنبا  نم  هعمس 
دودحلا ىلإ  هّجتا   . ءاسنلا يكبت  امك  مویلا  كلذ 

. نونجملاك
هب اوحاص  دودحلا  سرح  نم  كارتألا  ةمردنجلا  ّنكل 
لثم ًاناھم  مھفلخ  هّورجو  هعارذب  اوكسمأ   ، هوفقوأو

. حبّذلل داقُي  شبك 
، دنماي ــ هد س ــ يفح ه  ــ عم ذ  ــ خأ ي  ــ لّاتلا موي  ــ لا ي  ــ ف
ةرا ــ ى ح ــ لإ ر  ــ ظن  . دود ــ حلا ى  ــ لإ ىر  ــ خأ ّةر  ــ م ب  ــ هذو
هذ مـا هـ : » ءا ـ كب ةر  ـ بنب لا  ـ قو دا  ـ شر جا  ـ حلا دج  ــ سم
؟ انب ّلح  يذلا  بضغلا  اذ  هـ مـا  يھ ! ـ لإ يـا  ةبي  ـ صملا

ءاكبلاب ّصغ  ّمث  ؟ .» دعب ردقلا  حاير  انذخأتس  نيأ  ىلإ 
. هترجنح يف  تارابعلا  تحِبُذو 

ناخّدلا يف  اًنيزح  قّدحي  ّنسم  لجر  هبناجب  ناك 
عمس امنیحو   ، ةنيدملا يف  ترشتنا  يتلا  قئارحلاو 
ءالبلا هنوّمسي  ام  وھ  اذھ  : » لاق ملسم  جاحلا  مالك 
اًعیمج نحن  لب  ةبیصملا  هذھ  يف  كدحو  تسل   . میمعلا
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نم كانھ  سیل  نكل  : » ملسم جاحلا  ّدر  اھاياحض .»
همامأ اًرجح  ّنسملا  لّجرلا  برض  هیناعأ .» ام  يناعي 
راروزاب رظنو  سلج  ّمث   ، اًدیعب هناكم  نم  هحازأف   ، هزّاكعب
ءانبأ ةثالث  يل  ناك  : » لاقو  ، ملسم جاحلا  ىلإ 
ةحيرط يھف  مھّمأ  اّمأ   . اًعیمج اودھشتسا 

«. توملاو ةایحلا  نیب  ىفشتسملا 
هبناجب سلج  ّىتح  ءاجف  هیساوي  نأ  ملسم  جاحلا  دارأ 
كتجوز موقت  هللا  ءاش  نإو  كدالوأ  هللا  محر  : » لاقو

يلو  . اھارأ نأ  نود  يتجوز  تضق  دقف  انأ  اّمأ   . ةمالّسلاب
... و هرثأ  اندقف  نبا  يلو   . نالتاقي لخادلا  يف  نباو  تنب 
ءالبلا وھ  اذھ   . حیحص كمالك  دعب ! كل  يورأس  اذام 

«. اًعیمج نافوطلا  انفرج  دقل   . میمعلا
موي ّلك  : » نزحب لاق  ّمث   ، هعومد نسملا  لّجرلا  حسم 
ّركفأ نامزلا  نم  ةعاس  ىقبأ  مونلا  نم  ظقیتسأ  نیح 
اّننأ قدصي  ناك  نم   . ملح انل  يرجي  ام  نإ  يسفنل  لوقأو 
هذ ـى هـ لإ انل  ـ صو ني  ؟ حـ لاو ـ هألا هذ  فداصن كـّل هـ ــ س
ـم ّهنأ ّان  ـ نظ  . انلابقت ـ سا فـي  اًدو  ـ شح ـا  نيأر ةھ  ـ جلا
. ّةيرئا ـ شعلا فار  ـ عألا ـب  سح ـا  نب بي  ـ حّرتلل اوؤا  جـ

اتقدح تعستا  اورجاتیل .» اوؤاج  ـة  قیقحلا ـم فـي  ّهنكل
: اًشھدنم لأسو  ملسم  جاحلا 

؟ اورجاتیل - 

. انتاجّارد  . انباودو انمانغأ  ىلع   ، انتایلآ ىلع  انومواس  - 
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يئانبأ ءامدب  فلحأ   ، میظعلا هللاو   . ءيش ّلك  ءيش  ّلك 
عبرب ادنوھ  ّةيرانلا  يتجّارد  ّينم  اورتشا  مھنأ  ةثالثلا 

تارّایسلا  . ةسخب نامثأب  مھناعطق  سّانلا  عاب   . ةمیقلا
انحاورأب انبرھ  نيذلا  نحن  انیلع  اوقفشي  مل   . كلذك

؟ انلثم اًداركأ  اوسیلأ   . انوبھنف ةصرفلا  اّولغتسا   . انلاومأو
لثملاب عمست  ملأ   . كلذ ریغ  وأ  اًداركأ  اوناك  نإ  عفني  ال  - 
لكأتل يتأت  عابضلاو  ّةیحضلا  سرتفت  بائذلا  لئاقلا :

. عااااابض  . عابض ءالؤھ   . ّةیقبلا
انيأر دقل   . حلّاطلاو حلّاصلا  مھیفف  نیفصنم  نكنل  نكل  - 

. نیفنصلا
. ةحجّارلا يھ  نیحلاطلا  ةّفك  ّنكل  - 

. حیحص حیحص  - 

سمشلا بورغ  بقاري  هّدج  نع  اًدیعب  دنمایس  فقو 
بناج ىلإ  دھاش   . هدي يف  تناك  زبخ  ةعطق  مضقي  وھو 
اًفقس  ، اًرادج اًرادج  مّدھتت  يتلا  هتنيدم  سمشلا  بورغ 

. مھنع هرابخأ  تعطقنا  يذلا  هدلاو  ّركذتف  اًفقس 
ىلع هّدج  هآر  املو   . بحتني راصف  دنمایس  ردص  شاج 

: ًالقاثتم هیلإ  بھذ  لاحلا  كلت 
؟ كاھد اذام  ؟  ينبا اي  ریخ  - 

: هل لاقو  هدیب  هّدج  كسمأ   . دنمایس ّفقوتي  مل 
يف مالظلا .» ّلحي  نأ  لبق  انتمیخ  ىلإ  بھذنلف  »
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: ىرخأ ّةرم  هّدج  هلأس  ًالیلق  دنمایس  أدھ  نیح   ، قيرطلا
؟ رمألا ام   . ينتقلقأ دقل  ينب  اي  لق  - 

. هیلع فاخأ   . يبأ ىلإ  تقتشا  دقل  - 

: لاقو اًیساوم  هسأر  ىلع  حسم   ، ملسم جاحلا  دّھنت 
يھتنت اّمبر  وأ   . دوعیس  . هیمحي ّبر  هل   . يدلو اي  فخت   -ال 

. نحن دوعنف  اًبيرق  برحلا 
. مومھلا تقرشأف  سمشلا  تبرغ 

* * *

ملسم جاحلا  نم  رمعلا  طّسوتم  لجر  مّدقت  موي  تاذ 
: هیلع ّملسو  دودحلا  دنع  هتداعك  طبارملا 

؟ ينابوك نم  تنأ  لھ  جاح  اي  - 

. ةفروأ نم  انأو  معن -  - 

. ًالھسو ًالھأ  - 

: وتلل ثدح  راجفنا  ناكم  ىلإ  راشأ  ّمث  ملسم  جاحلا  ّدر 
هللا قرحأ   . دودحلا ةبّاوب   . ةبّاوبلا دنع  عقو  راجفنالا  اذھ  - 

اندالوأ هللا  رتسیلف   . انتنيدم اورّمد  دقف  شعاوّدلا  ءالؤھ 
. كانھ

اھّدمو ةراجیس  جرخأ   . راجفنالا عوضومب  لّجرلا  ّمتھي  مل 
: ًالئاق ملسم  جاحلا  ىلإ 
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. جاح اي  نخد  لّضفت  - 

. نآلا يھتشأ  . ال  اًركش اًركش  - 

دھشم نع  هرظن  عطقي  نأ  نود  ملسم  جاحلا  ّدر 
: لّجرلا لأس   . ّففأتي راصو  راجفنالا 

؟ كتریشع يھ  ام  جاح  اي  يل  لقت  مل  - 

يتریشع ؟  يتریشع : » ّةیبصعب ّدرو  ملسم  جاحلا  ّدتحا 
يھ يتریشع   . نآلا نالتاقي  ناذللا  ينباو  يتنبا  يھ 

. فصقلا يف  اھشارف  ىلع  تتام  يتلا  يتجوز 

. يكالمأو ينیكاكد   ، يناریج  ، يتراح يھ  يتریشع 
برحلل ةسيرف  تراص  يتلا  يتریشع  يھ  ينابوك 

؟ ةریشع  . يھتنتس ىتمو  تأدب  اذامل  فرعن  ال  يتلا 
ّىتح رئاشع  تیقب  لھو  ؟  يتریشع نع  ينلأست  تئج 

!«. اھنع لأست 
هیتئر يف  مكارت  ناخد  نم  هبحس  ام  ثفن   . لجرلا شھد 

: متمتي راصو  بضاغلا  ملسم  جاحلا  نع  دعتباو 
نوخّخفم مّھنإ  ؟  نّویبصع نییلَروُّسلا  ءالؤھ  لاب  ام  - 

. لاؤس ّدرجمل  كھجو  يف  نورجفني   . هللاو
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رّانلا فاشتكا 
يتلا ةریغصلا  ةفرغلا   . يتفرغ ماكر  ىلع  سلاج  انأ 
غستسي ملو  خبطملا  حطس  قوف  هسفنل  يبأ  اھانب 

. يل تراصف  اھیف  ةماقإلا 
. رجح ىلع  رجح  اھیف  قبي  مل  نآلا 

؟ ىرج ام  فصول  ةّرركملا  ةرابعلا  هذھ  يفكت  لھ  ىرت 
تسیل طقف ! ضعب  قوف  اھضعب  ةراجحب  رمألا  ّقلعتي  لھ 

وأ اھدقف  نم  ّالإ  اھفرعي  ال   . طقف ةراجح  روّدلاو  ينابملا 
. ةليوط تاونسل  اھنع  ءان 

يف تنك   . ّةرم ّلوأل  يبراش  تقلح  ةفرغلا  هذھ  يف 
نم ةقالح  ةرفشب  تیتأ   . اًبيرقت رمعلا  نم  ةرشع  ةعبارلا 

ةذفانلا يف  يمامأ  تعضو   . ماّمحلا نم  يخأ  تارفش 
يبراش قلحأ  تأدبو  ةریغص  ةآرم  بونجلا  ىلع  ّةلطملا 
ٌبراش يل  نوكي  نأ  لجعتسأ  تنك   . اًثيدح تبن  يذلا 
ةقالحلا ّنأ  تعمس  دق  تنك  اّملو   . بابّشلا لثم  ٌّثك 
تارعشلا كلت  نم  ّصلختلا  تّررق   ، كلذ يف  دعاست 

نكل يقیقح  لجرك   . يتفش قوف  ةفیفخلا  ةرثانتملا 
تأدب ةقامح  بكترأ  يننأ  ول  امك  رتوتو  ديدش  لجخب 
رعشأ مل   . ةفیفخلا تارعشلا  ىلع  ّةداحلا  ةرفشلا  ّررمأ 

. ایلعلا يتفش  حرجأ  انأو  ّالإ 

؟ نآلا لمعلا  ام 
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. تحت ىلإ  لوزنلاو  ةفرغلا  نم  جورخلا  ىلع  ّأرجتأ  مل 
ةقرو تققش  ّمث   . ةدئاف نود  حرجلا  ىلع  يعبصأ  تعضو 
ّفقوت ّىتح  يتفش  ىلع  اھتعضوو  رتافدلا  دحأ  نم 

. لزغلا يف  يدئاصق  ىلوأ  ةفرغلا  هذھ  يف  تبتك   . فّزنلا
اھتذفان جاجز  ربع  تصصلتو  يتروكذ  تفشتكا  اھیف 

ةعئار ةرمس  تاذ  ةقیشر  نینیعلا  ةنتاف  ةاتف  ىلع 
اھ ــ تلداب ي  ــ تلا ى  ــ لوألا يتبي  ــ بح حبصتس 
ـا هارأ ـي  بأ ـة  جوز تي  ةفي فـي بـ ــ تنا ض ــ . ك مار ــ غلا

ىداھ ـ تت ـا  هراد ـة  حاب فـي  ءي  ـ جتو حور  تـ اًي  ـ موي
ـي بلق ـق  فخي يذ  ـ لا ّنو  ـ لملا ـل  يوطلا اھنات  ـ سفب

. هیشاوح ناقفخ  مـع 
تلخد ّمث   ، اًركاب رعشلا  ملاع  تفرع   ، اًعناي ًىتف  تنك 

ّكنأ ينعي  رعاش  تنأ   . ّبحلا ملاع  ىلإ  هتبّاوب  نم 
. رعش الب  بح  الو  بح  الب  رعش  . ال  ناھلو قشاع 

روھظ بّقرتأ  ةذفانلا  مامأ  يمّايأ  نم  تاعاس  تفرص 
. رعشلا مظن  لواحأو  يبلق  اھل  قفخ  يتلا  ةاتفلا 

اھیقلت يتلا  تارظنلاو  ةقیشرلا  ةماقلا  كلت  ينتمھلأ 
. ّةیبرعلاب ةریثك  دئاصق  تبتك   . يتذفان ىلع  اھتبحاص 

ُتحتف نأ  ىلإ  صلاخ  ّيبرع  ّنف  رعشلا  ّنأ  دقتعأ  تنك 
. يريزج ِيالَم  درُكلا  ءارعشلا  مظعأ  دئاصق  ىلع  ينیع 

ّةيدركلاب نوكي  نأ  نكمي  ّبحلا  نع  ریبعتلا  ّنأ  تفشتكا 
بولقلاو بولقلا  ةبھ  سیساحألا  نأ  تفشتكا   ، اًضيأ

. تاغللا ّلك  ثّدحتت 
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تیتأ  . اًضيأ ةعلاطملل  ةعموص  ةفرغلا  هذھ  نم  تذختا 
رانیب ْدِشْرُم  ةبّاوب  نم  بيرقلا  يفاقثلا  زكرملا  نم 
نيواود  ، تاياور  ، مھنب اھتعلاطو  بتكلا  عاونأ  ىتشب 

بتك  ، يبدألا دقنلا  يف  بتك   ، ّةیصصق تاعومجم   ، رعش
ریسفتو ةئیبلا  مولع  يف  بتك  ّىتحو   ، ّةیبط  ، ّةینيد
اھمسا قلع  يتلا  بتكلا  نیب  نم   . كلفلاو مالحألا 
دوجول امبر   . ناربج لیلخ  ناربجل  ّيّبنلا  باتك  يتركاذب 
لیصافت فشتكأو   ، اًریثك اھلّمأتأ  تنك  هیف  ةيراع  روص 

. ّةرم ّلوأل  اًيراع  ّيوثنألا  دسجلا 
ملاعلا نع  عطقنأو  ةعموصلا  هذھ  يف  فكتعأ  ترص 
يذلا يملاع  يف  ةليوط  تاعاس  قرغتسأو   ، يجراخلا

. ربح ةحئارو  قروو  فرحأ  نم  هتینب 
ةفرغلا يف  اًفكتعم  ينارت  يھو  يّمأ  ينترھن  ام  اًریثك 

: بتكلا كلت  ىلع  ابكنم  ةریغصلا 
اذھ يف  تنّفعت  دقل   . كقافر لثم  بعلاو  جرخا  يدلو  اي  - 

. فھكلا
يتلاو  ، فھكلاب يّمأ  اھتفصو  يتلا   ، ةریغصلا ةفرغلا 

، ةجرد ةرشع  سمخ  يلاوح  ربع  اھیلإ  دعصأ  تنك 
ةباثمب يل  تناك   ، نآلا اھماكر  ىلع  فقأ  يتلا  ةفرغلا 

. ئراق انأ  معن  تبجأف :  ، أرقا يحو  اھیف  تیّقلت  ءارح  راغ 
م ــ ّسرلاب اًعلو  ــ م يباب  ــ ش ةياد  ــ ب ي  ــ ف ت  ــ نك
ناو ــ لألاو م  ــ ّسرلا شا  ــ مق تيرت  ــ شا  . اًض ــ يأ
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ـى لإ دع  ـ صأ تر  ـ صو ـم،  ّسرلا ي  ــ شارفو ّةي  ــ تيزلا
ـة بھاللا في  ـ صلا مّايأ  فـي  ّىت  حـ ـة  فرغلا هذ  هـ
نم هأرقأ  تنك  ام  ىوس  يتاعوضوم  نكت  مل   . مسرأو
ّةیعابر يحو  نم  ةحول  تمسر  ّةرم  تاذ   . صصقو راعشأ 

يف سلجي  زوجع  لجر   . فّازخلا ةحول  اھتیّمس  مایخلل 
هتني مل  ّةرج  هيدي  نیبو  ةریثك  ةریغص  رارج  هلوحو  هلمعم 
دق ناكو   . اًریثك بضغ  يدلاو  اھآر  نیح   . دعب اھعنص  نم 
ض ــ عب ّقش  ّهنإ  ّىتح  ريوّصتلا  ةمرحل  كلذ  لبق  ينّھبن 
ة ــ بتكملا جا  ــ جز ى  ــ لع اھتع  ــ ضو ي  ــ تلا رو  ــ صلا
نأ ـد  يرأ ال  : » ًالئا قـ ينّدد  هـ  . فوي ـ ضلا ـة  فرغ فـي 
ـد؟ لو يـا  مھ  ـ فت الأ   . يتي بـ فـي  رّوص  ـ لا هذ  هـ ىرأ 

«. كسفن ّالإ  ّنمو  ـ لت ـة فـال  يناث اھ  ـ تيأر لـو 
ءانبأ دحأ  لمع   . يّانلا ىلع  فزعلا  ّملعت  تبّرج  كلذك 

ينادھأو يندعم  بوبنأ  نم  تايان  ةّدع  ىربكلا  يتخأ 
اّملو  . هریغ ىلإ  هاّدعتأ  الو  اًدیحو  اًنحل  خفنأ  ترص   . ةدحاو
ّرركت  . نويدروكألا ىلإ  تبھذ  يّانلا  ّملعتأ  نل  يّننأ  تيأر 

. دیحو نحل  ىوس  ّملعتأ  ملو  رمألا 
اًقبا ــ س تل  ــ شف ا  ــ مك ىقي  ــ سوملا ي  ــ ف تل  ــ شف

م ــ ل يذ  ــ لا بدألا  يد  ــ ل ي  ــ قب م.  ــ ّسرلا ي  ــ ف
بدألا نا  ــ ة. ك ــ معّانلا ه  ــ نثارب ن  ــ كا م ــ كفلا عطت  ــ سأ

تفشتكاو ئفار  ـ ملا فا بـي كـّل  يذ طـ ـ لا قرّوزلا  هـو 
. رحبلا ضرع  يف  ةديدج  اًرزج  هنتم  ىلع 

يتفرغ حطس  ىلع  ةدیحو  ةمامح  لثم  اًسلاج  تلز  ام 
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. اًدیعب اًیضام  ّركذتأ  ةمّدھملا 
اذھ ىلع  اًبلاغ  ّطحت  تناك  يتلا  يتامامح  تّركذت 

. ریطت نأ  كشوت  نیح  وأ  ناریطلا  نم  بعتت  نیح  حطّسلا 
تامامحلا ریطتف  اھب  ّحولأو  ةليوط  اصع  ىلع  ةقرخ  طبرأ 

د ــ عبو  . اھ ــ تحنجأ ة  ــ فرفرو اھ  ــ ناریطب عتمت  ــ سأف
بر ــ دو س ــ عي ة  ــ بيرقلا ءاو  ــ جألا ي  ــ ناري ف ــ ة ط ــ لوج

ـن مو حط  ـ سلا ى  ــ لع ة  ــ يناث ّطحي  ــ ل ما  ــ محلا
مامحلل ـه  تینب يذ  ـ لا خو  ـ كلا ـى  لإ لزن  يـ كا  ـ نھ
ىقبي ًانایحأو   . ّةیبرغلا ّةیبونجلا  ةيوازلا  يف  اًصّیصخ 
لزنیف رِّفصأ  نأ  ىلإ  سمشلا  رونب  اًعتمتسم  كانھ 

. ماعط نم  هتددعأ  ام  لوانتیل 
. مامحلا يبرأ  تشع  اًماع  نيرشع 

* * *

نم كّرحتأ  ال   . ةریغصلا ةفرغلا  حطس  ىلع  تلز  ام 
انتراح  ، ناریجلا تویب   . رصبلا ّدم  ىلع  لالطأ   . يناكم

. بارخلا ةكبد  تلخد  اّھلك  يتاوخأو  يتوخإ  رود   ، اّھلك
ـى لإ را  ــ تمأ ةع  ــ ضب  ، بر ــ غلا ى  ــ لإ ًال  ــ يلق رظنأ 
فر ـ غلا كـّل  ـي.  بأ ـة  جوز تي  بـ دھا  ـ شأ  ، لف ـ سألا

ـة طباھ ّةیتنم  ـ سإلا فوق  ـ سلا  . ضرألا بـ تيّو  سـ
تكربف اھ  ـ تحت مـن  نارد  ـ جلا بح  سـ اًد  ـ حأ ّنأ  ـ كو

ىلإ اًنيزح  رظنأ   . ةریھظلا دنع  منغ  لثم  تحارتساو 
تاونس ثالث  رخآ  يدلاو  اھیف  ىّضق  يتلا  ةفرغلا  فقس 
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. ضرألا ىوتسمب  راص  ّىتح  فقّسلا  طبھ   . هرمع نم 
ّيلصي بارحملا  يف  وھو  يدلاو  تمھد  موي  تاذ 
يلاوح اھببسب  باغ   . ةفیفخ ّةیبلق  ٌةبون  برغملا 
اوبلطو هفاعسإل  نّولصملا  ىعادت   . يعولا نع  ةقیقدلا 

ّسج  . ایناطيربو لوبنطسإ  يف  سرد  اًقذاح  اًبیبط 
ّمث  ، هردص ىلع  ةعاّمّسلا  عضوو  هضيرم  ضبن  بیبطلا 

: لاق
. توملا تامالع  هذھ   ، ادْیَس - 

يف ّربدت  نود  بیبطلا  اھقلطأ  يتلا  ةلمجلا  كلت  دعب 
دعي مل   . بقع ىلع  اًسأر  يبأ  ةایح  تبلقنا  اھبقاوع 
نوكي نأ  نم  اًفئاخ  دجسملا  ىلإ  باھذلا  ىلع  ؤرجي 

. بارحملا يف  هل  اًنماك  توملا 
هتّحص تروھدت   . اًردان ّالإ  هرداغي  ال  لزنملا  سیبح  يقب 

هل انلوق  عفني  مل   . توملا نم  فوخلا  هَّدھ   . موي دعب  اًموي 
انبیصي نل  لقو   ، بیغلاب مجر  وھف  ءابطألا  مالك  نم  كعد 
ّركفي راصف ال   ، فوخلا هیلع  ذوحتسا   . انل هللا  بتك  ام  ّالإ 

. ىرخأ دعب  ةعاس  هراظتنا  يف  ّالإ  يف 
. ایح يندجت  نل  اّمبرف  يدلو  اي  اًعيرس  دع  - 

. اّم رفس  ىلع  اندحأ  عمزي  نیح  لوقي  ناك 
نع كیشولا  توملا  نم  فوخلا  ليزن  نأ  اًریثك  انلواح 

. حلفن ملف  هبلق 
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سّانلا ظعي  هلثم  لجرل  فیك  اًریثك ! هلاح  نم  تبجعت 
ىلإ فاخي  نأ  توملل  دادعتسالاو  دئادّشلا  ىلع  ربصلاب 
بكتري ملو   ، مارحلا لاملا  لكأي  مل  وھ  ؟  ةجردلا هذھ 

راد نم  لاقتنالا  فاخي  اذاملف   ، هسفنب ملعأ  وھو  رئابكلا 
ءایبنألا عم  ءاقبلا  راد  يف  ّهبر  راوج  ىلإ  ءانفلا 

؟ نیقيّدصلاو
اھب ّقلعتي  ناسنإلا  لعجي  ةایحلا  هذھ  يف  ّرس  ّيأ 

؟ هدي نم  اھكرت  ديري  الو  ةّدشب 
ماد يذ  ــ لا ي  ــ بأ ضر  ــ م لال  ــ خ  ، ّركذ ــ تأ ت  ــ نك
كا ــ ج ة  ــ ياور ي  ــ ف اًدھ  ــ شم  ، ًاثال ــ ث تاون  ــ س

: يتر ـ كاذ فـي  اًقلا  عـ ـي  قب ر  ــ حبلا ب  ــ ئذ ند  ــ نل
ةنیف سـ ـن  تم ـى  لع ةراّح  ـ بلا ني  بـ ـة  كرعم لال  خـ
نم اًبراھ  ةيراصلا  ىلعأ  ىلإ  مھدحأ  دعصي  نوسرال 
بعر  . حيرلا عم  هب  حجرأتتو  ةيراصلا  ّزتھت   . رخآ راّحب 
ّقلعتملا براھلا  راحبلا  بلق  عیماجمب  ذخأي  ديدش 

. ةيراصلاب
حطس ىلع  هقیفرل   ، ةياورلا لطب   ، نوسرال لوقي 
ایحیسم سیلأ  قولخملا ! اذھ  يف  نّعمت  : » ةنیفسلا

؟ نینسحملا هدابع  ئفاكي  برلا  نأ  دقتعيو  اب  نمؤي 
نم نذإ  فاخي  اذامل  ؟  هّتنج مھلخدي  ّّبرلا  ّنأ  دقتعي  الأ 

«. ؟ ّةيدبأ ةداعس  هبقعت  يذلا  توملا 
هب تلام  يتلا  ةایحلا  ةيراصب  ّقلعت   . يبأ حبصأ  اذكھ 
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هل حولت  تأدب  يتلا  توملا  جاومأ  ىلإ  بعرب  رظني  راصو 
. لفسألا يف 

بوانتنو هلوح  ّقلحتن  ّانك   . موي دعب  اًموي  لاحلا  هب  تءاس 
ناك  . هتسناؤمو هتياعر  ىلع  هدافحأو  هتانبو  هدالوأ  نحن 
نأ نود  هتدایعل  نوتأي  اًضيأ  ءاقدصألاو  فراعملا  نم  ریثك 

. نیسلاجلا عم  بواجت  ّيأ  هنم  ىرن 
دمحأل نيزو  مم  ةمجرتو  حرش  مّايألا  كلت  يف  تیھنأ 

نأ دعب  اھرشنو  اھعبط  رظتنأ  تیقبو  ّةیبرعلا  ىلإ  يناخ 
ىلإ ّينم  ءافو  ءادھإلا  ناك   . يبأ ىلإ  ءادھإب  اھترَّدص 
اًوحنو اًفرص  اھلوصأ  ىلع  ّةیبرعلا  ةّغللا  ينّملع  نم 
ةعاّبطلا يف  لجعتسي  نأ  رشانلا  ىلع  تححلأ   . ًانایبو
تحتتفا يذلا  ءادھإلاو  يدھج  ةرمث  يبأ  ىري  ّىتح 
هلجعتسأ ترص   . توملا هفطتخي  نأ  لبق  هب  يلمع 

. ارس قشمد  عباطم  ىدحإ  نم  باتكلا  ردص  ّىتح 
هقفلا ئدابم  يمیلعت  ىلع  يتلوفط  ذنم  يبأ  صرح 
فیصلا يف  تیّضق   . نآرقلا ریسفتو  ّةیبرعلا  ةّغللا  مولعو 
يبرغلا رادجلا  ّلظ  يف  هعم  سرادتأ  ةليوط  تاعاس 

د ــ يدّشلا هبول  ــ سأ ت  ــ لّمحت  . نآلا ه  ــ ر ل ــ ثأ يذلا ال 
نير ـ خآلا ـي  توخإ س  ــ كعب هتو  ــ سقو سرد  ــ لا ي  ــ ف
تاذ ّهنأ  ّركذ  ـ تأ ـه.  سورد مـن  نوبرھ  يـ اونا  كـ نيذ  ـ لا
لازأ ال  انأو  روسلا  را  ـ صق ينّمل  ـ عي نا  كـ ني  حـ  ، ّةر مـ
يسأر برضو  فلخلا  نم  يرعش  دش   ، نسلا ریغص 
مُكاَھْلَأ ةظفل  يف  يئطخ  ىلع  تررصأ  يّننأل  ضرألاب 
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ةبوتكم يھ  امك  مكیھلأ  اھظفلأ  تنك   . رثاكتلا ةروس  نم 
نأ تدقتعا   . ّةرم ّلك  يل  اھحّحصي  وھو  فحصملا  يف 
ىلع ارصم  تیقب  كلذل   ، ًأطخ اھظفلي  يذلا  وھ  يبأ 

ينّملعو يب  اًعرذ  قاض  نأ  ىلإ  ظّفللا  يف  يتقيرط 
ىوس سیل  هارأ  ام  ّنأو  هملع  يفو  هیف  قثأ  نأ  هتوسقب 
ىّمسي ام  وھو  تاملكلا  ضعب  ةباتك  يف  نآرقلا  ةقيرط 

. ينآرقلا مسّرلاب 
نأ ي  ــ بأ ءا  ــ ش ماو  ــ عألا د  ــ حأ ءات  ــ ش ي  ــ ف
يذ ـ لا ِيّزِع  ـ لا با  ـ تك فر مـن  ـ صلا م  ــ لع ين  ــ ّسردي

ـن كأ لـم   . لوبنط ـ سإ مـن  رف  سـ تاذ  هارت  ـ شا
ـى لإ تررط  ـ ضا ـي  ّننكل ـم  لعلا اذ  هـ غیست  ـ سأ
ارب تاملكلا  فرص  ىلإ  عامتسالاو  هيدي  نیب  سولجلا 
ّددري يبأ  عمستل  سرّدلا  يتدلاو  ترضح  ام  اًریثك   . هب

: ًالثم
للنعفي للنعفا   ، اًساسنعقا سسنعقي  َسَسْنَعْقا 

اًئیش دلولا  اذھ  ّملع  لجر  اي  هل : لوقتو  كحضتف   ، ًالالنعفا
هّملعت يتلا  ةسسنملاو  ةسسنعلا  هذھ  ام   . هعفني

! اھّايإ
. ةمرُح اي  اًئیش  نیھقفت  ال  تنأ  هرودب : اًكحاض  يبأ  ّدریف 

. مولعلا هذھ  يف  هایندو  دلولا  اذھ  نيد  ّنإ 
اھ ـ لالخ يد  ـ لاو فع  ضـ تاون  سـ ثال  ثـ ت  ــ ضم
ـل مح ـى  لع ّىت  حـ ةرد  ـ قلا هيد  لـ ـد  عت لـم   . اًري ـ ثك
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ـّص قمب ـه  تیحل لـه  ّفف  ـ خأ تأد  بـ ـه.  ماعط ـة  قعلم
هرفاظأ ّملقأ   ، ةقالحلا ةرف  ـ شب هرع  ـق شـ لحأو ریغ  صـ
. ءالخلا تیب  ىلإ  هذخآل  ينضح  يف  ًانایحأ  هلمحأو 

ك ــ لت حط  ــ س ي  ــ ف ّقد  ــ حأ ا  ــ نأو  ، نآلا ّركذ  ــ تأ
ـر ظتني هتاون  سـ اھ  ــ يف ّىض  ــ ق ي  ــ تلا ة  ــ فرغلا
. ّرھ ـ فكم يئات  حاب شـ تاذ صـ ـه  تافو َةعا  ، سـ تو ـ ملا
. طبھ ــ يو ـو  لعي هرد  صـ نا  ـ كو ـه  لوح نیّقل  ـ حتم ّان  كـ
ن ــ م ن  ــ كي م  ــ ل  . تم ــ صب هتجر  ــ شح عم  ــ سن
ىو ــ س حاب  ــ صلا ك  ــ لذ ي  ــ ف ةا  ــ يحلل ة  ــ مالع

ـي خأ ة  ــ جوز تحا  ــ ص ةأ  ــ جف  . اًجرا ــ خ حير  ــ لا تو  ــ ص
. يّم تا عـ . مـ يّم تا عـ مـ ـو : لخ

يف تنّعمتو  يرجح  يف  هسأر  تعضو   ، هیلإ تعفدنا 
ىّضق زوجع  لجر  هجو  ناك   . ًالباذ  ، ارفصم ناك  هھجو :

عم هعارص  ّالإ  اّھلك  اھیف  رصتنا  ةریثك  تاعارص  يف  هتایح 
. توملا

 

553



توملا ربعم 
هّمأ تومو  َةلَتْكِم  ةھبج  يف  ْنَشْوَر  هتخأ  لتقم  دعب 
هیخأب تارم  ةّدع  لاّصتالا  نیتم  لواح  ضاقنألا  تحت 

هب لّصتیل  هتزوح  يف  هدلاو  مقر  نكي  مل   . حلفي ملف  هِمَح 
. ةنيدملا نع  عافدلاو  ةمواقملا  عوضومب  لغشنا  كلذل 
وھ نطولا  ّنأ  نِّقُل  ليدْنَق  لبج  يف  هتابيردت  لالخ 

ةوخإلاب ّةصاخ   ، ةلئاعلاب طابترالا  ّنأو  مظعألا  فرّشلا 
رھاظم نم  رھظم  ىوس  سیل   ، نيدلاولاو تاوخألاو 
ءرملا دعتبي  ام  ردقبف   . عمتجملا يف  ةرّذجتملا  ّةیعاطقإلا 
حبصي ّةيرسألا  فطاوعلا  نم  ّدرجتيو  طباّورلا  هذھ  نع 
ىضم تقو  يأ  نم  برقأ  حبصي   ، ةروثلا حور  ىلإ  برقأ 

وھف ّبحلا  اّمأ   . ةوخنلاو فرشلاو  ةریغلا  موھفم  ىلإ 
ّيعاطقإلا عمتجملا  هبصني  يذلا  ّخفلل  لیمجلا  مسالا 

اھنم درفل  ديرت  يتلا ال  ةلئاعلا  ّنإ   . يروثلا ناسنإلا  مامأ 
ىلإ فورخ  لثم  هعفدت   ، ةروثلا فوفص  يف  طرخني  نأ 
طبري ام  اذھو   ، دالوألا باجنإو  جاوزلا  ّمث  بحلا  خلسم 
باحر ىلإ  ّةيّرحب  قالطنالا  نم  هعنمت  ةریثك  دویقب  درفلا 

. ةروثلا
يتلا ئدابملا  كلتب  نمآ   ، مظعلا ّىتح  اًيروث  نیتم  حبصأ 
قلخ ّهنأ  رعش   . هتایح يف  هیلع  ریسي  اًجاھنم  تحبصأ 

. طقف اًرئاثو  اًرئاث  نوكیل 
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اًمدا ـــ ق ةر  ـــ صاحملا هتنيد  ـــ م ى  ـــ لإ دا  ـــ ع ني  ــــ حو
ل ـــ ب ءودھ  ـــ لا فر  ـــ عي د  ـــ عي م  ـــ ل  ، لا ـــ بجلا ن  ـــ م
فع ـــ سي  . كا ـــ نھ ى  ـــ لإ ا  ـــ نھ ن  ـــ ب م ـــ ثي را  ـــ ص
قطا ـــ نم ى  ـــ لإ نییفاح  ـــ صلا قفار  ـــ ي  ، ىحر ـــ جلا
لالخ رھظأ   . هقافر سرحي  لّیللا  يف  طباريو   ، تاكابتشالا
نأ ىلع  بأد   . ةردان ةعاجشو  ةديرف  ةلوطب  تاكابتشالا 
مھل لوقیف  اًثيدح  نوقحتلي  نيّذلا  نیلتاقملا  سامح  ریثي 

: اًكحاض
ّهنكل  ، عاجش دسأ  نم  رثكأ  نابجلا  بلعّثلا  شیعي  -

. تاجاجّدلا فالآ  مھتلا  ول  ّىتح  اًبلعث  ىقبي 
تاراحلا نم  اًديزم  شعاد  ّتلتحا  هلوصو  نم  مّايأ  دعبو 
شعاد ويراحتنا  بعل   . ةسرشلا ةمواقملا  نم  مّغرلاب 

. ةنيدملا نع  نیعفادملا  ةكوش  رسك  يف  اًریبك  اًرود 
: نيریبك مامتھاو  قلقب  لاتقلا  تايرجم  ملاعلا  بّقرت 
رخآ ىلإ  طوقسلا  كشو  ىلع   ، طقست نل   ، طقستس
نمو ةنيدملا  ىلع  قلقلا  تسكع  يتلا  تارابعلا  هذھ 

. اھیف
ةعقب ىوس  نیعفادملا  دي  يف  قبي  مل  ةياھنلا  يف 
ةراح يھ  يدودحلا  رانیبْدِشْرُم  ربعم  نم  ةبيرق  ةریغص 

. كرمجلا
* * *

، يناثلا نيرشت  نم  دراب  ٍتبس  موي  يف   ، رجفلا دنع 
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نم اًرصنع  نيرشعو  ةئام  مودق  نم  لماك  رھش  دعبو 
ينابوك ىلإ  ایكرت  ربع  ناتسدرك  میلقإ  نم  ةكرمشیبلا 
تاوصأ تتكس   . اّھلك ةنيدملا  ىلع  لیقث  تمص  قبطأ 

مل  . لّیللا فصتنم  ّىتح  ةنيدملا  ّتزھ  يتلا  تاكابتشالا 
تَّلَق دق  همون  تاعاس  تناك   . نیتعاس ىوس  نیتم  مني 
نیح تابو   . لاتقلل ديدشلا  هسامح  ببسب  لصألا  يف 

. هینیع ضمغي  ّمث  اھنضتحي   ، هّتیقدنب قناعي   ، ماني
بيرغ روعش  هباتنا   . فیفخ ذاذر  لطھ  رجفلا  كلذ  يف 
دحأ مالك  ّركذتف  تّمصلا  هرجضأ   . للملاب رعشو 

: ةسردملا يف  نیّملعملا 
. ریبك ٌتمص  ةریبكلا  َفصاوعلا  قبسي  - 

. ءودھب ّينغت  ةقیفر  توص  هعمس  ىلإ  ىھانت 
ّىتح ةینغألا  عمسي  نأ  دارأ   . اًریثك مواقف  ساعنلا  هبلاغ 
يف مانف  ملستسا  اًریخأ   . ناطلس مونلا  ّنكل  اھتياھن 
ةنيزح ماغنأ  هیلإ  ىھانتت  هنضح  يف  ّةیقدنبلاو  هقدنخ 

. حالسلا ةقیفر  نم 
* * *

ةدئام لوح  نوّقلحتم  ةلئاعلاو  نیتم   . ءاسم تقولا 
ریشت هّمأ   . قوسلا نم  هِمَح  عم  ّهوتل  مدق  هوبأ   . ءاشعلا

. توكسلاب هیلإ 
؟ كیلاعّصلا كئلوأ  عم  لعفت  اذام  مھفأ  نأ  طقف  ديرأ  - 
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دنتسیل بھذيو  هئاشع  نم  غرفي  نأ  دعب  هدلاو  لوقي 
هناكم وھ  كلذ   . يلامشلا رادجلا  دنع  ةداسو  ىلإ 
ىلع  . كانھ سولجلا  ىلع  ّأرجتي  دحأ  ال   . صاخلا
هبشي ام  ةّمث  اًمئاد  هَسأر  هوبأ  دنسي  ثیح   ، رادجلا
رادجلا رّعقت  ةليوط  تاونس  ىدم  ىلع   . ةریغص ةرفح 

. ملسم جاحلا  سأر  طغض  ببسب 
. قافر مّھنإ   . يبأ اي  كیلاعص  اوسیل  مھ  - 

. ةریبك ٍّدحت  ةربنب  هدلاو  نیتم  بیجي 
ّمث  . ريذحت ةمالع  ىلفسلا  اھتفش  ىلع  هّمأ  ّضعت 

توكّسلا هنم  ةبلاط  اھمف  ىلع  ةبابسلا  عبصأ  دماعت 
هیبأ ىلإ  هّجوتي  لب  تكسي  ال  نیتم  نكل   . ديدج نم 

: ةأرجب لوقيو 
نحن انتّوق  فرعت  ال  تنأ   . جاح اي  ةميدق  ةقد  تنأ  »

. بزحلا ةفسلف  ةقیمع  يھ  مك  فرعت  الو   . دعب بابشلا 
رورمب رّعقت  دقل   . رادجلا ىلع  كسأر  ناكم  ىلإ  ًالثم  رظنا 

بع ــ شلا ي  ــ بزح ف ــ لا ةف  ــ سلف ریثأ  ــ ّنإ ت ن.  ــ مزلا
. راد ــ جلا ي  ــ ف ك  ــ سأر ریثأ  ــ ت ن  ــ م ري  ــ ثكب م  ــ ظعأ
ا ــ نأ  . لا ــ بجلا ى  ــ لإ ب  ــ هذأو الیرگلا  ــ ب قحتلأ  ــ س

. تي ـ بأ مأ  تئ  نإ شـ ـك  لذ ـى  لع مّم  ـ صم
«. كل ادب  ام  لعفتلو  بھذأس 

هنبا ةحاقو  برغتسي   . ةشھّدلا نم  هیبأ  انیع  ظحجت 
اًریخأ هلعف ! هل  يغبني  ام  يف  اًرئاح  ٍناوث  عضب  ىقبيو 

557



هعفصي ّةوق  نم  يتوأ  ام  ّلكبو   . نیتم بوص  هجّتيو  ضھني 
. هھجو ىلع 

ةعفص ىدصب  طلتخا  راجفنا  توص  ىلع  نیتم  ظقیتسا 
يتلا ةلتاقملا  ماغنأ  عمسي  دعي  مل   . ملحلا يف  هدلاو 
تقرشأ دق  سمشلا  ىأر   . ماني نأ  لبق  ّينغت  تناك 

. اھرونب ناكملا  ترمغو 
. انمجاھت شعاد  - 

. يكوباب يملِح  لتاقملا   ، ادْیَس ةراح  نم  هراج  خرص 
دق  ، يرینْسِح يمْرِھ  هلھأ  هیّمسي  يذلا   ، يملح ناك 
نم هریغ  لثم  ينابوك  نم  ّةتّسلا  هلافطأو  هتجوز  عم  حزن 
ةدوعلا ّررق  ام  ناعرس  ّهنكل  ایكرت  يف  رقتساو  فالآلا 

هیلإ تّعرضت  دوعي  نأ  لبق   . هل هئاقدصأ  ريذحت  نم  مغرلاب 
: هتجوز

. يملح اي  كلافطأ  مّتیت  الو  ينلّمرت   -ال 

ّلك دھشتسي  لھو  ؟  ةأرما اي  ّئیسلا  لأفلا  اذھ  ام  - 
؟ لاتقلا ىلإ  نوبھذي  نيذلا 

! نولوؤسملا برھ  فیك  تيأر  دقل   . انیف ّركفت  نأ  ىنمتأ  - 
تاریثك تایتف  كانھ   . لخاّدلا يف  لتاقي  نم  كانھ  ّمث 

. يبیبح اي  نولتاقي  بابشو 
هئانبأ عم  اھكرت   . هتجوز تالّسوت  ىلإ  يملح  غصي  مل 

. ةكرعملا ىلإ  هّجوتو  ّمیخملا  يف 
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؟ موجھلا ردصم  ام  ؟  يملح قیفر  اي  ریخ  - 

. ّةیقدنبلا مقلي  وھو  نیتم  لأس 
نم مجاھت  شعاد  ّنإ  نولوقي   . يدوج قیفر  اي  ةباوبلا  - 
ایناك نم   ، قرشلا نم  نومداق  رصانع  كانھو   . ةبّاوبلا

. ْنابَرَع
؟ قاّفرلا تربخأ  لھ  - 

اوتاب نیمجاھملا  ّنكل   . موجھلاب ملع  ىلع  نآلا  مّھلك  - 
. ّانم ادج  نیبيرق 

. هداصح تقو  ناح  عرزك  مھدیبنس   . لضفأ اذھ  - 

ل ــ ب ط،  ــ قف ةا  ــ شم نومجاھ  ــ ملا ن  ــ كي م  ــ ل
ةنحا ــ ش  . ةحّف ــ صم ة  ــ خّخفم ّةي  ــ لآ مھتّمد  ــ قت

ما ـ مألا فـي  اھ  ـ نم ود  ـ بي ال  ديد  ـ حلاب ةدَّرزم  ةریغ  ــ ص
يراحتنالا ـق  ئاّسلل حم  ـ ست ّةیجا  ـ جز ـة  عقب ىو  سـ

. ّةنجلا ىلإ  يرّانلا  هبرد  ةيؤرب 
اھیلع رّانلا  نولتاقملا  قلطأ   . ةعرسب ةنحاشلا  تمدقت 

تحبصأف لیقثلا  ديدحلا  تاصاّصرلا  تباصأ   . ّرثأتت نأ  نود 
. بّعرلا ةلفاح  يذؤت  نأ  نود  ُّنرت 

ـر فن ـى  متحا  ، ها ـ ّجتا كـّل  فـي  نولتا  ــ قملا قر  ــ فت
ـى لإ مھ  ـ ضعب بح  ـ سنا ـا  میف ـم  شدلاب مھ  ـ نم
اورا ـ صو لزا  ـ نملا ةحط  ـ سأ نور  ـ خآ دع  ـ صو ـف  لخلا

تاشاّشرلاب مھیلإ  ـة  مداقلا تو  ـ ملا ةنحا  نوف شـ ـ صقي
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. اھوفقوي نأ  نود  يج  يب  رآلا  فاذقو  تاناّمرلاو 
نیلتاقملا نم  اًبيرق  تاب  ّهنأ  يراحتنالا  ىأر  نیح 
عراوشلا ّىتح  تلعتشا   . هسفن رّجف  دوعوملا  هسودرفو 

ةّدع اًراتمأ  بھللا  ةنسلأ  تعفتراو  ربعملا  نم  ةبيرقلا 
. ّوجلا يف 

نم اووھ  ّمث  ریجفتلا  مزع  نم  نیمواقملا  ضعب  فذقنا 
ّقزمت امنیب  ناردجلاب  نورخآ  مدطصا  امیف  ىلعألا 

. ءالشأ ىلإ  نورخآ 
ىلإ راجفنالا  ظغض  مھفذق  نيذلا  نم  اًدحاو  نیتم  ناك 

. هل ىرج  يذلا  ام  نیتیناث  ّلوأ  يف  مھفي  مل   . ىلعأ
ادب  . هل مستبت  هّمأ  ةروص  نیتینّاثلا  كنیت  يف  هل  تءارت 
نیتم دھاشي  مل   . فیصلا ّلوأ  ترھزأ  ةناوحقأ  اھرغث 

. ةفیطللا ةناوحقألا  كلت  ىوس   ، ةماستبالا كلت  ىوس 
رّج فـ ّىت  حـ ضرألا  ـى  لإ ـل  صت ه  ــ تّثج د  ــ كت م  ــ ل

ـه. سفن رو  ـ حلا ءا  ـ قلب ني  ـ عمّاطلا مـن  ـر  خآ يرا  ـ حتنا
. ال مي ـ حج ـى  لإ ربعملا  ـة بـ طیحملا ـة  قطنملا تلو  ـ حت
ىلإ لصت  يكل  ضرألا  ـى  لع مي  ـ حج لاع  ـ شإ ّد مـن  بـ

، يراحتنالا ءالشأ  تمتمت  اذكھ   . ءامسلا يف  ّةنجلا 
نم نوفرعي  نولتاقملا  دعي  مل   . رخآ ٍولشل  سمھي  ٌولش 

نوھّجوي نيأ  ىلإ  اوراتحا   . شعاد رصانع  مجاھي  نيأ 
نیمجاھملا ّنإ  نوریثك  لاق   . مھتافذاقو مھتاشاشر 

يتلا ةقالمعلا  ّةیّضفلا  حمقلا  ربانع  ءارو  نم  اومدق 
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نم ّةیلامشلا  ةھجلا  يف  ریبك  يكرت  ملع  اھیلع  فرفري 
. دودحلا

لبس شوحولا  ءالؤھل  اورّسي  نيذلا  مھ  كارتألا  - 
. ماحتقالا

. موجھلا طابحإ  مت  نأ  دعب  نولتاقملا  لاق  اذكھ 
. ّلوألا ري  ـ جفتلا ـد  عب ءاوھ  ـ لا ي  ــ اًض ف ــ يأ ي  ــ ملح را  ــ ط
ةرئا ـن طـ تم دع  ـ صي لـم  يذ  ـ لا ـه هـو  مالحأ مـع  را  طـ

ـه تجوز سجاو  هـ مـن  نیحا  ـ نجب را  طـ ـه.  تایح فـي 
امك اًرفظم  مھیلإ  َهتدوع  ّةتّس  ـ لا ـه  لافطأ بّقر  ـ تو
عفتراو راط   . هتمیخ باب  ىلع  اًرجف  مھعدو  نیح  مھدعو 
طقسیل ضرألا  ىلإ  ٍناوث  عضب  دعب  ىوھ  ّمث   ، ءاوھلا يف 

. نیتم هراجو  هقیفر  بناجب  ًالیتق 
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نمزلا نینأ 
ّفلي يدلاو  توم  ةحیبص  ينباتنا  يذلا  ملألا  هبشي  ٌملأ 
يف محازتت  دھاشمب  لایخلا  رومي   . هرصعيو نآلا  يبلق 
اھب رعشأ   . ينوعدت ةعاّسلا  تّاقد   . ةقھرملا يتركاذ 

. قرغلا ىلع  كشوم  صخش  نم  ةثاغتسا  تاءادن 
ّحلسملا تنمسإلا  ماكر  نیب  رذحب  يشمأو  لزنأ 

جردلا يفخت  يتلا  ةراجحلاو  ديدحلا  نابضقو 
ةبيرق خبطملا  مامأ  ةمكارتملا  ضاقنألا   . يتنمسإلا
ضاقنألا كلت  ىلع  فقأ  ةّرثعتم  تاوطخ  عضب  دعب   . ّينم

تنك يذلا  هسفن  خبطملا  ّهنإ   . خبطملا باب  ةھجاوم  يف 
وأ اًسأك  وأ  ةقعلم  رضحأل  ةشیعملا  ةفرغ  نم  هیلإ  ضكرأ 

. يّمأل اًنحص 
تاذ نفدُتس  هللاو  ؟  دھدھلاك عرست  كل  ام  سوحنم  اي  - 

. سأر الب  موي 
اھتابلط ذیفنتل  ضكرأ  اھیف  ينارت  ّةرم  ّلك  يّمأ  خرصت 

. ّةیلزنملا
تیب وأ  رانلا  تیب  مسا  ةيادبلا  يف  خبطملا  ىلع  انقلطأ 

يلزنملا انسوماق  خبطملا  ةظفل  لخدت  مل   . ةنوملا
يفلخ عدوتسم  ةّمث  ناك  ةنوملا  تیب  يف   . ةلوھسب

. دربي ّىتح  رمحألا  خیطبلا  هیف  نفدن  ّشقلاب  ءيلم  ریبك 
ظفحل رارجو  ةریبك  تانابطرم  تفطصا  شقلا  بناج  ىلإ 
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ةرودنبلا برو  بنعلا  قروو  تاّیبرملاو  نوتيزلاو  نبجلا 
هیف ناك  كلذك   . اھریغو تّاللخملاو  ةلفیلفلا  ةسيرھو 

نیعاومو رودقلا  اھیلع  عضن  ٍفاثأ  ثالث  نم  ران  دقوم 
امل خبطملا  هیّمسن  انرص  اًریخأ   . خبطلا ءانآ  ماعطلا 
نم نوبّرھملا  انیلإ  اھلمح  ارییس  عون  نم  ةجالث  انتءاج 

. رجف تاذ  تیبلا  باب  دنع  اھوعضوو  ایكرت 
ُت ــ عدو  ، نآلا هھ  ــ جاوأ يذ  ــ لا خ  ــ بطملا اذ  ــ ه ي  ــ ف
طاب شـ ةياد  بـ ـك  لذ نا  كـ  . ري ـ خألا عادو  ـ لا يّمأ 

ـة عماج اًبلا فـي  لازأ طـ ـت مـا  نكو ما 1988  عـ ريار  ـ بف
ّدشت  . ءادغلا ماعط  ّئیھ  كا تـ ـ نھ يّمأ  تنا  ـب. كـ لح
ناتكلا نم  ضیبأ  ليدنم  ىلع  ّةیلصوم  ةباصعب  اھسأر 

. روھز لقح  ليوطلا  اھناتسفو 
تدعتبا ّمث   ، اھدي تّلبقو  تینحنا   . اھّعدوأل اھیلإ  تبھذ 
تعمس ّىتح  تاوطخ  عضب  يشمأ  دكأ  مل   . اًنيزح

: ينيدانت اھتوص 
. ّيلإ لاعت   . ریغّصلا يورج  اي  ةظحل  - 

حفطي بابلا  ىلع  ةفقاو  لازتام  اّھنأ  تدجو   . اھیلإ تدع 
: ةماستبا عورأ  اھمف  ىلعو  نانحلاب  اھھجو 

. كینیع لبقأ  لاعت  - 

تعبطو يھجو  امھب  تنضتحاو  اھيدي  تَّدم  ّمث  تلاق 
. نیع ّلك  ىلع  ةلبق 
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ملأ جزتما   . يرھظ اھل  تردأ  نیح  يبلق  يف  زخوب  ترعش 
ةینغأ تاملك  قئاقد  دعب  تّركذت  نیح  فوخلاب  زخولا 

: لوقت باھولا  دبع  دمحم  برطملل 
. قَّرفت نیعلا  يف  ةسوبلا   ، اَّینیع يف  ينسوبت  شالب 

. قّقحتي وملح  بلقلاو  اَّیلإ  عجرت  موي  يف  نكمم 
. َلبُق ریغ  نم  عادولا  يلخ 
. لمأ يدنع  نوكي  ناشلع 

نأ ىلإ  يّمأ  عفد  يذلا  ام  ىرت  يسفنل : تسوسو 
؟ هتّركذت يذلا  ام  ؟  اھتّعدو نأ  دعب  َّينیع  لبقتو  ينيدانت 

قارف ةمالع  ةینغألا  هذھ  بسح  نینیعلا  يف  ةلبقلا  ّنإ 
. اًيدبأ نوكي  امبر 

. تمءاشت
. عادو ةملك  ّيأ  نود  يّمأ  تتام  رھش  يلاوح  دعب 

هتلعف ام  ّلوأ   . ةرشع ةيداحلا  ةعاّسلا  مامت  يف  تلحر 
نم اھتعنمو  ةعاّسلا  براقع  تفقوأ  يّننأ  يّمأ  ةافو  دعب 
ّىتح صّاقرلا  تفقوأ   . نمزلا نالعإ  يلّاتلابو  ةكرحلا 
ىلإ ّالإ  ریشت  ال  ةتماص  اًموي  نیعبرأ  ةعاّسلا  تیقب 

. يتعجاف
ينتمھلأ يتلا  ةعاّسلا   . ةلیمجلا يّمأ  ةعاس  ّركذتأ 

. رمعلا نم  ةرشع  ةسماخلا  يف  انأو  ةدیصق  ةباتك 
ىلإ  ، ّةیبرعلاب اھتبتك  يتلا   ، ّةيرّثنلا يتدیصق  تلسرأ 
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ّهثبت قشمد  ةعاذإ  تناك  يذلا  ةدعاو  مالقأ  جمانرب 
دئاصق هیف  رشنتو  عوبسأ  ّلك  نم  سیمخلا  موي  ةریھظ 

ام مییقت  ىلإ  ةيادلا  ناوضر  روتكدلا  دمعي  ّمث  ةاوھلا 
ریبك فغشب  تعبات   . دئاصق نم  جمانربلا  ىلإ  لصو 

عيذملاب موي  تاذ  تئجوف  ّىتح  جمانربلا  كلذ  تاقلح 
وھو  ) رداق ناج  عوبسألا  اذھ  ةقلحل  انفیض  لوقي :
دعأ مل  يتلا  ةدیصقلا  أرق  ّمث  كاذنآ .) راعتسملا  يمسا 
ةحفاط ةدیصق  تناك  اّھنأ  ىوس  اًئیش  اھنم  ّركذتأ 
يننزحت يتلا  يّمأ  ةعاس  نع  اھیف  ثدحتأ  نزحلاب 

. ةلاحم مداقلا ال  توملاب  ينركذتو  اھتّاقد 
ةمداق اّھنإ   . حوضوب اھعمسأ   . تّاقّدلا توص  عفتري  نآلا 

ّهنإ  . كت كت  كت   . اھتاذ يّمأ  ةعاس  اّھنإ   . دوعي نل  نمز  نم 
ّهنإ  . اھراضتحا ةظحل  هتعمس  يذلا  تّوصلا  سفن 
يّننأ ــ ك يرھ  ــ ق ن  ــ م هُت  ــ سرخأ يذ  ــ لا تّوص  ــ لا

. هـي هـي ّين اھ مـ ـ فطخ يذ  ـ لا ـن  ّمزلا بقا  ـ عأ كلذ  بـ
فاقيإ بـ اھ  ـ تكرح ـت  فقوأ ـي  تلا ـة  عاّسلا تّاقد 

. يّمأ توم  دعب  ىنعم  ّيأ  نّمزل  ـد لـ عي ذإ لـم  صا  ـ قرلا
* * *

يخأ هانب  يذلا  نولاصلا  لخدأ  خبطملا  ةلابق  يناكم  نم 
ةعيدب ساوقأ  تحت  ماّخرلا  نم  ةدمعأ  هیف  عفرو  ولخ 
ّةیمرم تاحّوللا   . بقع ىلع  اًسأر  اًبولقم  هارأ   . میمصتلا
ةبنكلا  . ةراجحلاو رابغلا  اھولعي  ةّمطحم   ، ضرألا ىلع 
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تّمطحت خبطملا  تاودأو  ماعطلا  ةلواطو  يساركلاو 
ىلإ ةرظن  فطخأو  اھنیب  يشمأ   . ةھج ّلك  يف  ترثانتو 

هب تمر  يذلا  رعاشلا   ، ربكألا يخأل  تناك  يتلا  ةفرغلا 
كانھ نمو   ، امھدالوأو هتجوز  عم  لوبنطسإ  ىلإ  برحلا 
تاوطخ عضب  يشمأ   . دقعلا طرفناو  اًضيأ  دالوألا  ّقرفت 

. يقرشلا نولاصلا  باب  نم  جرخأ  ّىتح  ىرخأ 
ةفرغ نم  ةرداص  اھنإ   . ةعاّسلا تّاقد  ىلإ  يغصأ  تلزام 

. يبأ نازحأو  اھتافوو  يدلوم  تدھش  يتلا  يّمأ 
، نمزلا نینأ  عمسأ   . سّدقملا دبعملا  اذھ  مامأ  نآلا  انأ 
لثم اّھنإ   . رضتحي صخش  نینأ  اّھنأك  تّاقّدلا  عمسأ 

. قئاقدب اھتافو  لبق  يّمأ  تاجرشح 
. ضرألا ىلع  ةعقاو  يبونجلا  رادجلا  نم  ةریثك  ةراجح 
راّدلا ةحاب  ىلع  نیّتلطملا  نیتئطاولا  نیتذفانلا  جاجز 

. نینألا يف  ّرمتسي  نمزلا   . روسكم
ةعاّسلا عم  يبلق  ىھامتي   ، هعاقيإ عم  يبلق  ضبني 

. اھتّاقدو
* * *

نرق فصن  يلاوح  لبق  راذآ  نم  رشع  يناثلا  ُءاسم  ناك 
ةسمخلا تاذ  يّمأ  هیف  ترعش   . ةدوربلا لیلق  ًءاسم 

جورخلا لجعتسي  هُتنك  يذلا   ، اھنینج نأب  اًماع  نیعبرألاو 
. ایندلا ىلإ 
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اھيدعاس نع   ، وجخ ةلاخلا   ، ةراحلا ةياد  رّمشت 
يدانت ّمث  يّمأ  نطب  دّسمت   . يلابقتسال اًدادعتسا 

يف يدلاو   . ًاطوفو اًنخاس  ءام  اھل  رضحتل  يتاوخأ  ىدحإ 
يف ّهنإ   . ءاشعلا ةالص  نم  دعب  دعي  ملو  دجسملا 
رشع عبارلا  دیلولا  مودق  قلقب  بّقرتي  بارحملا 
نایبص ةثالثو  تانب  رشعل  بأ  وھ   . اًتنب نوكي  نأ  ىشخيو 

نم اًديزم  بجنت  نأ  ماحرألا  ىلعو   . نیتجوز نم 
نأ ایندلا  هذھ  ىلإ  ددجلا  نیمداقلا  ىلع   ، نایّبصلا

. ًالْرُغ ٍةروكذ  ِتالآ  مھذاخفأ  نیب  اولمحي 
نأ  ، اًقحال فارتعا  هبش  يف  يل  تور  امك   ، يّمأ تلواح 
ماعط نیعاوم  تلمح   . تلشفف ةریثك  تّارم  ينضھجت 
تدعص  ، راّدلا ةحاب  يف  اھب  تشمو  ةراجحلاب  اھتألم 

، ضرألا ى  ــ لع كا  ــ نھ ن  ــ م تزف  ــ قو رو  ــ نتلا حطس 
. ىود ــ ج نود  ةديد  ــ ع تّار  ــ م ّةو  ــ قب اھ  ــ نطب تبر  ــ ض
ـع نمت بو  ـ بح ن  ــ ع اًئي  ــ ش فر  ــ عت يّمأ  ن  ــ كت م  ــ ل

اھمحرب اًقصتلم  تي  ـ قب  . ّةن ـ جأ ـر  مثت نأ  مـن  ما  ـ حرألا
لجخت تناك   . ایندلا هذھ  ىلإ  ءيجملا  ىلع  دانعب  اًرصم 

ةّدج اّھنإ   . لافطألا نبجني  تانب  اھدنعو  بجنت  نأ  نم 
بجنت نأ  اھب  قیلي  الو  دالوأ  ةعستل  ّمأو  دافحأ  ةسمخل 

. اھلوق ّدح  ىلع  رمعلا  اذھ  دعب 
. قلطلا اھملؤي   . ّملأتت  . يتدلاو نیبج  نم  ببصتي  قرعلا 

: اھحصنت ةيادلاو 
ىلوألا ّةرملا  تسیل  هذھ   . اًضيأ كسفن  ىلع  يطغضا  - 
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ردقب كسفن  ىلع  يطغضا   . اھیف نیبجنتو  نيدلت  يتلا 
. لیلقلا ّالإ  قبي  مل   . ةدالولا رّسیتت  اذكھ   . نیعیطتست ام 

. تنسحأ  . اًضيأ  . زاتمم  . ّایھ  . رثكأ  . رثكأ  . اذكھ معن 
ّمحتسي يتلا  ةفرغلا  ةبتع  ىلإ  يّمأ  نطب  نم  قلزنأ 

ةبتعلا يف  دلوأ   . اًضيأ نالستغيو  يادلاو  اھیف  ّأضوتيو 
يتآ ةایحلا  زخو  نم  اًخراص   ، مدلاب اًخطلم  اًيراع  اًعئاج 

. ایندلا هذھ  ىلإ 
. ّيبص ّهنإ   ، ّيبص  ، ّيبص - 

يتاّوللا يتاوخأو  ةكھنملا  يّمأ  وّجخ  ةيادلا  رّشبت 
يّمأ ردص  ىلع  ينیقلت  ّمث   ، بابلا ىدل  اھنرظتني 

. ئفادلا
لبق اھیف  تدلو  يتلا  ةبتعلا  سفن  يف  فقاو  نآلا  انأ 
اًحوضو دشأ  يھ   . ةعاّسلا تّاقد  ىلإ  يغصأ   . نرق فصن 

. ّكش الب  يّمأ  ةعاس  اھنإ   . اًبرقو
لوھّذلا ينبیصي   . يبناجب دمحم  يتخأ  نبا  ىرأ  ةأجف 

. ىرخأ ّةرم 
. لاخ اي  انأ  اذھ  - 

! يتخأ نبا  اي  ينتبعرأ  - 

: لأسیل ةھرب  تمصي  ّمث   . كحضي
؟ لاخ اي  اًضيأ  تنأ  عمستأ  - 
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؟ ةعاّسلا تّاقد  - 

؟ اذھ ام   . معن - 

ال نكل   . اھتوص فرعأ   . ةدومح اي  كتّدج  ةعاس  هذھ  - 
! تّوصلا ردصم  فرعأ 

. اًمامتھا اھرعأ  مل  يّننكل  مّايأ  ذنم  اھعمسأ  - 

يتلا ةفرغلا   . يبأو يّمأ  ةفرغ  يف   . ةفرغلا يف  انأ 
نيرشعو ّةتس  اھیف  تشعو  ىلوألا  يتخرص  تدھش 

. لازلز محر  نم  تدلو  اّھنأك  ودبت  يتلا  ةفرغلا   . اًماع
. اياوزلا ىدحإ  نم  ةعاّسلا  تّاقد  عمسأ 

. انھ - 

. يقرّشلا رادجلا  ىلإ  اًھجّتم  لوقأ 
؟ ةراجحلا عفرن  - 

: اًبرغتسم لوقأف   . يتخأ نبا  لأسي 
. تّمطحتل ةراجحلا  تحت  ةعاّسلا  تناك  ول  - 

ّمث رادجلا  نم  تطقس  دق  يّمأ  ةعاس  نأ  قدصأ  ال 
تسرخل كلذك  رمألا  ناك  ول   . ةراجحلا اھیلع  تطقس 
. ةریغص عطق  ىلإ  تلّوحتو  تّمطحتل   . دبألا ىلإ 

: لوقيو مستبي  ّمث   . ًالیلق ةدومح  ّركفي 
! شعاد نم  رصنع  اھنفد  اّمبر  - 
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؟ اذامل - 

. دوعي نیح  جبنم  وأ  ّةقرلا  يف  هتیب  رادج  اھب  ّنيزیل  - 

ّةيدوعسلاو رصمو  زاقوقلا  نم  نومداقلا  شعاد  رصانعو  - 
؟ اھریغو

. ّةنجلا روح  مھّمھ   . تاعاّسلا نع  نوثحبي  ال  ءالؤھ  - 
. نھتاكحض ىلع  ةلوحفلا  تاولص  تیقاوم  نوطبضي 

. اًعم كحضن 
: ةأجف خرصأ 

. انھ تّوصلا   . انھ  . انھ -
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يفلیس
جرخي  . موي ّلك  دودحلا  ىلإ  باھّذلا  ملسم  جاحلا  نمدأ 
فراشم ىلإ  لصي  ّىتح  اًبونج  يشميو  هتمیخ  نم 
. رّمدملا ريرحتلا  ةدھاشمب  هسفن  بّذعي  ينابوك 

ـل بقي لـم  ـر.  ثكأ ـه  لاح تءا  سـ مو  ــ ي د  ــ عب اًمو  ــ ي
ـه. سفن ّةزعو  ـه  تفنأل ـد  حأ ـى  لع اًفي  ضـ ـّل  حي نأ 
فـي ـة  ماقإلل جور  سـ ءاھ  ـ جو مـن  ديد  ـ علا ها  ـ عد
ي ــ ف ة  ــ ماقإلا اًض  ـ يأ ـض  فر ـض.  فر ّهن  ـ كل مھ  ـ تویب
ما ــ قأ ثي  ــ ح قئاد  ــ حلاو سراد  ــ ملاو دجا  ــ سملا
اًدو ـ قن ـه  عم ـب  لج د  ــ ن ق ــ كي م  ــ . ل ني ــ حزّانلا ب  ــ لغأ
نأ ـى  لإ ّرط  ـ ضا  . نير ـ خآلا ـل  ثم اًتي  بـ اھ  بـ رجأت  ـ سي

ركسعمب ةمیخ  يف  هنبا  ةجوزو  هيد  ـ يفح نك مـع  ـ سي
راص كانھ  نمو   ، لجع ىلع  ئشنأ  يذلا  روك  يلع 

. هتنيدم حبذ  دھاشیل  دودحلا  ىلإ  ایموي  بھذي 
دوّقنلا عم  ادوعي  نأ  ًالمآ  ًاليوط  هتجوزو  هنبا  لوصو  رظتنا 

مل امّھنكل  ةلجعلا  ةّدش  نم  تیبلا  يف  اھكرت  يتلا 
. ایتأي

لخاد عاضوألا  نع  لأسيو  اًیموي  هنباب  لّصتي  راص 
نع رسفتسي   ، ْنَشْوَر هتنبا  لاح  ىلع  نئمطي   ، ةنيدملا
هتجوز ةرثرث  ىلإ  ًانایحأ  عمتسيو  شعاد  لوصو  قطانم 

. اًضيأ ةضيرملا 
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يف  . هتایح نیتور  رّسكتو  ةقباّسلا  هتاداع  دقتفا 
تارشعل هتوناح  ىلإ  حابص  ّلك  بھذي  نأ  دوعت  قباّسلا 

يتلا سمخلا  تاوّلصلا  ّىتح   . ءيش ال  نآلا   . نینسلا
ّهنأ ىسني  راص   . تشّوشت هتلوفط  ذنم  اھیلع  بظاو 
هتوفت وأ   . اھدیعیف هتتاف  ّةینالفلا  ةّالصلا  نأ  دقتعيو  ّىلص 
ضرألا ىلع  هترتس  ُّدمي   . اھادأ ّهنأ  ّهنظل  تاوّلصلا  ىدحإ 
هعولض نیب  ةرمج  لثم  قرتحي  بلقب  هّجوتيو  ةداّجسك 
لوحت هتنيدم  قئارح   . اًبونج قرتحت  يتلا  ةنيدملا  ىلإ 
اھدیعيو ةّالصلا  يف  زیكرتلا  دقفیف  ةلبقلا  نیبو  هنیب 
ةریبكت يسن  ّهنأو  تدسف  اّھنأ  ّهنظل  ةديدع  تارم 

. هباش ام  وأ  ةحتافلا  وأ  مارحإلا 
يف امھّفنعي  كلذ  لدب  راص  لب   . هيدیفح بعالي  دعي  مل 
بلقنا هتجوز  توم  ربخ  عمس  نیحو   . ةدراوو ةدراش  ّلك 
تعطقنا  . ىدھ ریغ  ىلع  كانھو  انھ  ىلإ  بھذ   . ًانونجم

نم رثكأ  هلقع  قروز  اندف  اًضيأ  هِمَح  هنبا  نع  رابخألا 
لءافت : » هل تلاقو  اًریثك  هنبا  ةجوز  هتساو   . نونجلا ةفض 
هربخأ هبلق  ّنكل  كب .» هِمَح  لّصتي  نأ  ّدب  . ال  لاخ اي  اًریخ 
هیساوت نأ  هشْیَع  تدارأ  تّارملا  ىدحإ  يف   . ىرخأ اًرومأ 

«. هِمَح لّصتي  نأ  ّدب  ال   » ةداتعملا اھتلمج  ةّرركم  اھتداعك 
قيربإ ىمرف   ، ةدحاو ةعفد  اًبضاغ  ملسم  جاحلا  رجفنا 
ةمیخ تبرض  ّىتح  جراخلا  ىلإ  ةمیخلا  باب  ربع  ءوضولا 

: خرصو ناریجلا  دحأ 
لثم ّةرم  ةئام  موي  ّلك  اھنيّرركت  يتلا  كتلمجلو  كل  ابت  »
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. ْنَشْوَر نع  رابخأ  ال  ؟  اھ لّصتیس  ىتم   . نایمعلا ةحتاف 
. انلاومأ تحار   . ناراب نيأ  فرعأ  الو   . ْدْنََول نع  رابخأ  ال 

ك ــ تّمع  . ةرخ ــ ص ل  ــ ثم ه  ــ بلق لفا  ــ سلا ني  ــ تم
راد ــ م ى  ــ لع ف  ــ صقلاو  . فق ــ سلا ت  ــ حت تتا  ــ م
ت ــ نأو ؟  .. يإ  . تارا ــ جفناو قئار  ــ حو نا  ــ خد ة.  ــ عاّسلا
يف ةنوحاطلا  ى  ــ حر ّالإ  هب  ــ شي ال  مال  ــ كب نيذھ  ــ ت

!«. ءاوھلا نحطي  نیح  هنارود 
لھ ؟  ّبر اي  اذھ  زوجيأ  : » لاقو ىلعأ  ىلإ  هسأر  عفر  مث 
؟ لامحألا هذھ  انلھاوك  ىلع  يقلتل  لابج  نحن 

«. كیلإ بوتأو  ّيبر  كرفغتسأ 
عماج ىلإ  ملسم  جاحلا  هّجوت  نیح  ىلوألا  ّةرملا  يف 
فوفصلا دحأ  يف  سلجو  جورس  يف  ناجیب  دمحأ 
ةبطخلا ىلإ  يغصي  هیعارذ  نیب  هیتبكر  اًعضاو  ّةیفلخلا 

يف  . اًئیش اھنم  مھفي  ملو  ّةیكرتلا  ةّغللاب  اھدجوف 
ناكف يجان  يجاح  عماج  ىلإ  بھذ  ةیلّاتلا  ةعمجلا 

رَّیغ ةثلاثلا  ةعمجلا  يف   . ةیضاملا ةعمجلا  يف  امك  رمألا 
اھفصتنم يف  ةبطخلا  كرت  ّهنكل   ، ةرجھلا عماج  ىلإ 

. ةّالصلا ّيدؤي  نأ  نود  اًبضاغ  جرخو 
لاقو بونجلا  ىلإ  عماجلا  باب  نم  جرخي  وھو  رظن 

: بلق ةقرحو  ةرسحب 
سلجي ناك  نیح  نّمزلا  كلذ  ىضم  نيأ   . هآ  . هآآآآ »

اي ّةيدركلاب ! انظعيو  ادْیَس  دجسم  بارحم  يف  خیشلا 
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اي اًریخ  رمألا  اذھ  ةمتاخ  لعجاو  هیف  نحن  اّمم  انّجن  ّبر 
«. نیملاعلا ّبر 

* * *

ىلع سلج   . دودحلا ىلإ  هتداعك  بھذ  مّايألا  دحأ  يف 
ىأر  . كانھ نيدشتحملا  عومج  ىلإ  رظني  راصو  ةرخص 
وّشر هخیل  : » نوحیصي نابشلاو  تایتفلا  نم  ةعومجم 

(. برضا دوسأ  اي  برضا   ) يأ هخیل »
: ملسم جاحلا  مھلأس 

. اًضيأ انأ  هفرعألف  ؟  وّشر وھ  نم  بابش  اي  - 

: لاقو طقرم  لاشب  هقنع  طیحي  قھارم  باش  هیلإ  مّدقت 
.ISIS فصقت ّةیكيرمأ  تارئاطلا  هذھو   . يّجح اي  امابوأ  ّهنإ  - 

هذھ يھ  ام  نكل   . سحّنلا اذھ  وھ  وّشر   . تمھف ّبیط  - 
ـ ISIS ؟ لا

عم صقر  ةقلح  ىلإ  ّمضنا   . قھارملا باشلا  هبجي  مل 
فتاھ نم  اھادص  ّددرت  ّةیسامح  ةینغأ  ماغنأ  ىلع  هقافر 

. مھدحأ
نیبو نیصقارلا  نایتفلا  نیب  هرصبب  ملسم  جاحلا  لقنت 
ةرظن ىقلأ  ّمث   ، ةنيدملا قئارح  نم  عفتري  يذلا  ناخدلا 
ّةرك هرصب  داعأ  ّمث   ، تارئاطلا ردھت  ثیح  ءامسلا  ىلع 
لاقو بابشلا  نم  عمجلا  كئلوأ  يف  قّدحف   ، ىرخأ
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: اًرّسحتم
. اًضيأ ىقمح  لب  طقف  نیقھارم  اوسیل  مّھنإ  - 

ىأر كا  ـ نھ  . مھ ـ نع اًد  ــ يعب سلجي  ــ ل ب  ــ هذو
مھ ـ نم ـد  حاو كـّل   . باب ـ شلا مـن  ىر  ـ خأ ـة  عومجم
اریما كـ ـة  سدع ـى  لإ ـر  ظنيو ينا  ـ بوكل هرھ  ـي ظـ طعي

، ةماستبا عم  رصنلا  يعب  ـ صأ عفر  يـ  ، لّاق ـ نلا ـه  فتاھ
نم ةعومجم  عم  وأ  اًدیحو  يفلیس  ةروص  طقتلي  ّمث 

ةطقتلملا يفلیسلا  روص  تألم   . ءاقدصألاو تاقيدصلا 
. كوبسیفلا تاحفص  ينابوك  قئارح  عم 

تارشع مدقتو  ةازغلا  مواقت  يتلا  ينابوك  تلّوحت 
. يفلیسلا روصل  يفلخ  دھشم  ىلإ  اًیموي  اياحضلا 
فرعي دعي  مل   . سّانلا كئلوأب  اًعرذ  ملسم  جاحلا  قاض 

ناّدعتسي ةاتفو  باش  وحن  مّدقت   . هرھق نم  ّفرصتي  فیك 
؟» امتنأ نيأ  نم  : » امھل لاقو  يفلیس  ةروص  طاقتلال 
. امھتدلب مسا  نع  نینلعم  نانثالا  باجأ  دحاو  توصب 

: فجترم توصب  لاقو  ّةیبصع  ملسم  جاحلا  دادزا 
ضعب اطقتلتل  ناكملا  اذھ  ىلإ  دعبلا  كلذ  نم  امتئج  - 

؟ رّوصلا
ةمواقم ىركذ  هذھ  ؟  بیع اذھأ   . جاحلا يّمع  اي  معن  - 

. اھقثون ينابوك 
اولتاقت نأ  لدب  ؟  كانھ لاتقلل  نابھذت  ال  اذامل  نذإ  - 
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! انھ نوِصّرعُت  متئج 
ًالئاق هتقیفر  دیب  كسمأ   . جاحلا مالك  نم  باشلا  هقھق 

: اھل
. يذھي نافرَخ  انلاخ   . يشمن ّایھ  - 

. ةیبرتلا يميدع  اي  - 

ةر ـ ظن ـل  سرأ ، ثـّم  هتمیت ـ شب مل  ـ سم جا  ـ حلا امھا  ــ مر
توي ـ بلا ـض  عب دعا مـن  ـ صتملا ناخد  ـ لا ةد  ـ معأ ـى  لإ
با ـ شلا يمر  ـ يو دوعي  لـ نایفو  صـ ةرا  حـ فـي 

: خرصي ـو  هو ةي  ـ ساق ةر  ـ ظنب ـه  تقیفرو
معن  . هب حوبأس  دعب  هلقأ  ملو  يمف  قرحي  يذلا  مالكلا  - 
ظفلأو هقطنأس  ينم  اًدعو   . بابشلا اھيأ  اًریخأ  هقطنأس 

. يمف نم  ةرمجلا 
افنأتساو ًالیلق  ادعتبا   . هخارصب اھاتفو  ةاتفلا  ّمتھت  مل 
بسنأ نيذختم  قرتحت  يتلا  ةنيدملا  ىلع  جرفتلا 

. يفلیس روص  طاقتلال  اياوزلا  لضفأو  تایعضولا 
لخاد اًعقوم  تفصقو  ّةیبرح  ةرئاط  ءامسلا  يف  ترھظ 
باشلا دعتسا   . ديدج نم  ناخدلا  عفتراف   ، ةنيدملا
امھعباصأب اعنصو  ةعرسب  امھیسأر  نیب  ابراقف  ةاتفلاو 

ةروص اًدیعس  باشلا  طقتلا  ّمث   ، ریبك ٍهابتب  رصنلا  ةمالع 
لانتل هتاحفص  ىلإ  اھقيرط  تدجو  ام  ناعرس  يفلیس 

. ةریثك تاباجعإ 
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لثم اًصاخشأ  دودحلا  دنع  ملسم  جاحلا  فداص  ام  اًریثك 
ةیساق تاملك  عمسیف  مھكولس  دقتني  ناك   . جوزلا كلذ 

عضي  ، ةمیخلا ىلإ  اًروھقم  دوعیل  بابشلا  ضعب  نم 
اھيدلوو هنبا  ةجوز  نع  هیفخي  هیفك  نیب  نيزحلا  هھجو 

. ّركفيو
ْدِشْرُم ربعم  نم  برقلاب  نايراحتنالا  ناریجفتلا  ثدح  موي 

عمس  . دودحلا ىلإ  هتداعك  ملسم  جاحلا  بھذ  رانیب 
ملعي مل  ّهنكل   . سّانلا هاوفأ  اھب  دوجت  ةریثك  تاعاشإ 
نكي مل  ذإ  نیلتاقملا  نم  تارشعلا  عم  هدلو  لتقمب 

: ماقرألا طقف  عيذي  ناك   . اياحضلا ءامسأ  عيذي  مالعإلا 
، ةتس دقف   ، مھتایح نیلتاقم  ةسمخ  دقف  مویلا  »

«. مھتایح ًالتاقم  رشع  ةسمخ   ، ةرشع
ءالؤھ ؟  انلھأ نم  دھشتسا  نم  فرعنس  فیك  يخأ  اي  - 

. دحاو دیھش  مسا  ّىتح  نوعيذي  ال 
مویلا حابص  رخآل  لوقي  مھدحأ  ملسم  جاحلا  عمس 

: ةداح ةربنب  درف   . ربعملا اریجفت  هیف  ثدح  يذلا 
ءالؤھ دقع  فیك  رظنا  ؟  كلذ يف  سّانلا  مھي  اذامو  - 

. صقرلا ةقلح  كیلاعصلا 
باب ـ شلا مـن  ة  ــ عومجم بو  ــ ص هد  ــ ي د  ــ م م  ــ ث

ـب هذو ـة،  يروث ـة  ينغأ ـع  قو ـى  لع نوكبد  تا يـ ـ نبلاو
هآر ني  حـ  . نیني ـ علا ـن  يزح ـه  جولا رھ  ـ فكم مھ  ـ تیحان

ءاضیبلا هتیفوكو  ةليوطلا  هتشاد  ـ شد اوأرو  باب  ـ شلا
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لثم دحاو  توصب  اوحاصف  ينابوك  نم  هنأ  اوفرع  هلاقعو 
: سروك

. برضا وشر  اي  برضا  - 

: هل لاقو  بابشلا  دحأ  نم  ملسم  جاحلا  برتقا 
؟ هیف نحن  ام  نورت  الأ  ؟  ينب اي  هنولعفت  يذلا  اذھ  ام  - 

نيذلا كئلوأ  يف  نوّركفت  الأ  ؟  ةكبدو صقر  تقو  اذھأ 
؟ نودھشتسيو كانھ  نولتاقي 

. لاخ اي  نماضتن  نحن  - 

؟ ةكبدلاو صقرلاب  نونماضتت  - 

ام مھفي  مل   . هسأر تباصأ  ةقعاصب  ملسم  جاحلا  ّسحأ 
كلت نع  دعتباو  هسأرب  كسمأ   . هل ىرج  يذلا 

. ةعومجملا

.[
27] كبونذ ضعب  كنع  ضفنتل  لاعت   ، لاخ اي  لاعت  - 

: هقافر دحأ  هیلع  ّدرف  عفاي  باش  هادان 
. صقر ول  هلاقع  عقي  نأ  فاخي  وھف  لاخلا  كرتا  - 
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قازرأ دمحأ  ذاتسألا 
ناك  . هتمیخ ىلإ  ةدئاز  ةّقشمب  ملسم  جاحلا  لصو 
نم لیلقب  ناریجلا  مایخ  ىدحإ  نم  هّتنك  هتتأ   . اًمومحم
انخاس اًعوقنم  هل  تلمعو   ، فّفجملا جنوبابلا  رھز 

نم قرعلا  ببصت  ّىتح  قئاقد  ضمت  مل   . هّايإ هتلوانو 
. مونلا يف  طغو  اھیمح  نیبج 

: لوقي وھو  اًعزف  ظقیتسا  ةعاس  عبر  يلاوح  دعب 
. ءاوھلا نّفعت  دقل   . ءاوھلا  . ءاوھلا - 

: بارغتساب هتلأسف  هدصقي  ام  هشْیَع  مھفت  مل 
؟ يلاخ اي  ءاوھ  ّيأ  - 

: ّةیبصعب باجأ 
تارئاطلا هذھ  تدسفأ  دقل  ءاوھلا ! نیفرعت  الأ  - 

اي  . دنمایس  . يسََفن قیضي   . انءاوھ تاراجفنالاو 
. دنمایس

باب دنع  هنارقأ  عم  بعلي  ناك  يذلا  هدیفح  ىلع  ىدان 
ىلع اھرودب  تدانو  بابلا  دنع  هشْیَع  تفقو   . ةمیخلا

: اھنبا
. كيداني كّدج  لاعت   . دنمایس - 

: اًثھال دنمایس  لخد 
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؟ ریخ - 

: هُّدج باجأ 
دمحأ ذاتسألاو  وَجن  ْلَكَْرب  جاحلل  لقو  ينب  اي  بھذا  - 

. ةعرسب امكبلطي  يّدج  ّنإ  قازرأ 
ْلَكَْرب جاحلا  سلج   . ةمیخلا لخاد  نانثالا  ناك  ةھرب  دعب 

: اًحزام لاقو  هقیفر  سأر  دنع 
. قلقت . ال  كّجوزنس صالخ   . جاح اي  اًریثك  ّللدتت   -ال 

رمأ اذھ   ، اًجاوز ناك  يّمھ  تیل  هآ ! ْلَكَْرب  جاح  اي  هآآآ  - 
. ریسي

ةھجلا يف  سلج  يذلا  قازرأ  دمحأ  ذاتسألا  لأس 
اّملك هشْیَع  ىلإ  رظنلا  اًقرتسم   ، ْلَكَْرب جاحلل  ةلباقملا 

: ةصرفلا تحنس 
ام  . ضيرم يّدج  ّنإ  لاقو  دنمایس  انبعرأ  ؟  جاح اي  ریخ  - 

؟ رمألا
نكل ًالیلق  مومحم  يّننأ  حیحص   . اًضيرم تسل  ال،  - 

دق ءاوھلا  ّنأ  يلثم  نورعشت  الأ   . رخآ ءيش  يتلكشم 
؟ نّفعت

؟ ءاوھلا نّفعتي  لھو  ؟  مالكلا اذھ  ام  ؟  جاح اي  ءاوھ  يأ  - 

نّفعت دقل   . هسّفنتن يذلا  ّمّسلا  اذھ  ءاوھلاب  دصقأ  - 
اذھ فصق  اھب  ّببستي  يتلا  قئارحلا  ناخد  ببسب 
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ّمس ىلإ  ءاوھلا  ّلوحت  دقل   . هتارئاطو امابوأ  نیّعللا 
. مّوقزو

. شارفلا نم  مقو  جاح  اي  مالكلا  اذھ  كرتا  - 

عوقنم نم  ىّقبت  ام  برش   . اًسلاج ملسم  جاحلا  لدتعا 
: لَكَْرب جاحلل  لاقو  جنوبابلا  رھز 

؟ بھذت نل  مأ  قوسلا  ىلإ  اًدغ  بھذتس  لھ  - 

تنأ  . كلجأل بھذأس  باھذلا  تيون  نكأ  مل  ول  ّىتح  - 
. رمأت

. ًالابرغ ديرأ   . رمألا  - 

؟ لابرغ - 

اذھ اًبرغتسمو  هقیفر  ىلإ  اًھودشم  لكرب  جاحلا  رظن 
نع هرظنب  داح   . هرودب دمحأ  ذاتسألا  مستبا   . بلطلا
سفنب لأسو  ةمیخلا  باب  دنع  ةفقاولا  هشْیَع  ةماق 

: لكرب جاحلا  بارغتسا  ةمغن 
؟ لابرغ - 

: ةنوشخب ملسم  جاحلا  ّدر 
ملأ  . لابرغ معن  ؟  ّةیكرتلا ّملكتأ  لھ  ؟  نالأست امكب  ام  - 
لبرغأ نأ  ديرأ  ؟  مومسلاب ألتماو  نّفعت  دق  ءاوھلا  نإ  لقأ 

. اًياش انل  يلمعا  هشْیَع   . ءارخلا اذھ  نم  هیّفصأو  ءاوھلا 
: هّتنك ّتدر 
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. لاخ اي  ّركس  اندنع  قبي  مل  - 

؟ طحقلا اذھ  ام   . اًضيأ ناریجلا  دنع  دجوي  الأ  - 

، لیلق لبق  دنمایس  تلسرأ   . اًضيأ مھدنع  دجوي  ال  - 
. مھيدل ّركس  نولوقي ال  عیمجلا 

هذھ لھ   . ّركس الب  ياشلا   . نّفعتم مومسم  ءاوھلا  - 
. امابوأ اي  وّشر  اي  داوس  ىلع  اًداوس  ددزتلف  الأ  ؟  ةمسق
ىلإ قازرأ  دمحأ  ذاتسألا  رظن  ّمث   . نافیضلا كحض 

: اھل لاقو  هشْیَع 
هنم لیلق  يدنع  دجوي  نكل   . مّايألا هذھ  ردان  ّركسلا  - 

. مكریغ نم  هب  ردجأ  متنأ   . اًدغ مكل  هبلجأس 
؟ لابرغلاو - 

نم ّعرضتلا  ىلإ  برقأ  ةربنب  ملسم  جاحلا  لأس 
: لَكَْرب جاحلا  هیلع  ّدرف   ، ماھفتسالا

ىلإ موي  ّلك  بھذي  وھ   . هب كیتأیس  دمحأ  ذاتسألا  - 
. جورس

* * *

ىلإ قازرأ  دمحأ  ذاتسألا  بھذ  يلّاتلا  مویلا  حابص 
ناك  . ّمیخملا ىلإ  اًعجار  لفق  ّمث  ًالابرغ  ىرتشاو  جورس 
ّمث  ، اًریغص اًسیك  هنم  ّأبع  ضیبأ  ّركس  سیك  هتمیخ  يف 
لخاد نم  عمسي  مل   . ملسم جاحلا  ةمیخ  ىلإ  ءاج 
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: فطلب ىدانو  بابلا  دنع  فقوف  توص  ّيأ  ةمیخلا 
؟ ةمیخلا يف  دحأ  نم  لھ  - 

: تلاقو بابلا  نم  اھسأر  هشْیَع  تجرخأ 
. دودحلا ىلإ  بھذ  جاحلا  يلاخ  - 

. ركس سیكو  ًالابرغ  هل  ترضحأ  دقل  - 

. ناذئتسا نود  ةمیخلا  لخدو  قازرأ  دمحأ  ذاتسألا  لاق 
. مھمایخ يف  نیعجاھ  عیمجلاو  اًحابص  ایندلا  تناك 
ىلع نوقلحزتي  لافطألا  ىربنا  ةریغص  ةحاس  يف  اًدیعب 
ّلوجتيو هتخأ  دیب  كسمي  ناك  دقف  دنمایس  اّمأ   . نیطلا

. رطملا نم  فیفخ  ذاذر  تحت  مایخلا  نیب  اھعم 
: تلاقو ةّدشب  هشْیَع  بلق  قفخ 

. ةمیخلا يف  دحأ  ذاتسأ ال  اي  - 

. لضفأ اذھ  - 

ىشمو ةمیخلا  باب  بناجب  ّركسلا  سیكو  لابرغلا  عضو 
. هشْیَع تلھذ   . هنضح يف  اھذخأف  هشْیَع  أجاف  ّمث  ًالیلق 
نأ تلواحو  هردص  ىلع  اًديو  اھردص  ىلع  اًدي  تعضو 
دمحأ ذاتسألا  اھب  قصتلا   . حلفت ملف  اھنع  اًدیعب  هعفدت 
اھیفدر اًسّسحتم  هیعارذب  اھرصخ  اًّقوطم  ةّدشب  قازرأ 

. هعباصأ امھیف  اًزراغ 
؟ لعفت اذام  ؟  ذاتسأ اي  اذھ  ام  - 
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ذات ــ سألا ع  ــ ضو  . كا ــ بتراو فو  ــ خب ه  ــ شْیَع تلا  ــ ق
اھ ـ نم اًبلا  طـ ه  ــ مف ى  ــ لع ةبّاب  ــ سلا عب  ــ صأ
ـر حنلا ـد  نع اھ  ـ بوث رارزأ  ـح  تفي أد  ـ بو  ، توك ـ سلا

ةمیخلا با  ـى بـ لإ ـت  بھذ ّةو ثـّم  ـ قب ـه  تعفد ـا  ّهنكل
: تلاقو

ّلك عمجأو  ةدجنلا  ةبلاط  خرصأسف  ًالاح  جرخت  مل  نإ  - 
. ّایھ  . ًالاح جرخا  ّایھ   . كیلع ّمیخملا  يف  نم 

: لاق جرخي  نأ  لبقو   . ةمیخلا باب  ىلإ  ذاتسألا  ىشم 
. ارش يونأ  . ال  هشْیَع اي  ينیقدص   ، ّكبحأ انأ  - 

انأ ينطب  نم  لجخت  الأ   . سیسخ اي  ّكبحلو  كل  ابت  - 
. فرشلا ميدع  اي  ؟  لماحلا

، دسأ اھأجاف  ةلازغ  لثم  ثھلت  يھو   ، هشْیَع تقلغأ 
تلواحو قازرأ  دمحأ  ذاتسألا  ءارو  ماكحإب  ةمیخلا  باب 

: اھجوزب لّصتت  نأ 
. توووووت  . تووت  . تووت - 

ٌحیحص لھ  ؟  ينبیجتس ىتم  يل  لق   ، هِمَح اي   ، هِمَح - 
نم تجرخل  نآلا  هتشع  ام  تيأر  ول  ؟  هِمَح اي  َّتِم  كنأ 

! ماع فلأ  نم  اًتیم  تنك  ول  ّىتح  كربق 
ىلإ ترظن   ، اھناكم يف  تسلج   . ّرم ءاكب  يف  تطرخناو 

: تلاقو لابرغلا  تلمح  ّمث  خفتنملا  اھنطب 
ألتماو ءاوھلا  مّمست  دقل   . لاخ اي  حیحص  كمالك  - 
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ءاوھلا مّمست  مل  ةنیّعللا  برحلا  هذھ   . ةنوفعلاب
تألتما  . لاخ اي  اًضيأ  رشبلا  تمّمس  يھ   . بسحف
مھمزلت ءالؤھ   . ةلبرغلا مھعفنت  نلو  ّمّسلاب  مھنیيارش 

. مھحاورأ لبرغت  تاصاصر  عضب 
شارف بناجب  لابرغلا  تعضوف  اھيدلو  توص  ْتعمس  مث 
تلّدع ّمث   ، اھّفك رھاظب  اھعومد  تحسم   ، ملسم جاحلا 

. نكي مل  اًئیش  ّنأك  اھبایث 
* * *

نیب ينابوك  نینب  ّةيوناث  يف  قباّسلا  ّسردملا  رھتشا 
هلمع ببسب  قازرأ  دمحأ  ذاتسألا  بقلب  نیحزّانلا 
داتعا  . ّةیلودلا ةثاغإلا  تاّمظنم  ىدحإ  ىدل  اًّفظوم 
ةمیخ نم  لقتني  ّمیخملا  يف  ًّالوجتم  هوري  نأ  سّانلا 
قازرألا ّعزوي  ّمث  نیجاتحملا  ءامسأ  لّجسي  ىرخأ  ىلإ 

ىلإ ةبعّصلا  تالاحلا  يوذ  ىضرملا  عم  بھذيو  مھیلع 
قيرط ىلع  جورس  يف  يموكحلا  رمحألا  ىفشملا 
كلذلو ریخلل  ًالعاف  مھنیب  امیف  نوحزانلا  هفرع   . ناَّرَح

. ةمیخ ّلك  ىلإ  هلوخد  نأش  يف  اولھاست 
امو ةنسحلا  دمحأ  ذاتسألا  ةعمس  نیب  هشْیَع  تراتحا 
هلعف ام  نیبو  هقالخأ  ّومسو  هتبیط  نع  سّانلا  هعیشي 

ّالإ اھءودھ  عجرتست  ملف  ةریبك  ةمدصلا  تناك  اھعم !
. اھتمیخ نم  هدرط  نم  ةعاس  دعب 

ملح ىوس  نكي  مل  هتأر  ام  نأب  اھسفن  عنقت  نأ  تدارأ 

585



لابرغلا نكل   ، حوزنلاو ةبرغلا  سیباوك  نم  سوباك   ، جعزم
نكي مل  ىرج  ام  نأ  ىلع  تمصب  ادھش  ّركسلا  سیكو 

. سوباك نم  عظفأ  ةقیقح  ّالإ 

ةرشابم هنیع  تعقو   ، ءاسم ملسم  جاحلا  داع  نیح 
ةداعسب هريدي  راصو  لجع  ىلع  هلمحف  لابرغلا  ىلع 

: لاق ّمث  ام  اًئیش  لبرغي  ّهنأك 

.[
28] تيزلاب جارّسلا  ألتما  نآلا  - 

: لاقو هرورس  فعاضتف  ركّسلا  سیك  ىأر  مث 
. لابرغلاب لفتحأس   . هشْیَع اي  اًياش  انل  يلمعا  ّایھ  - 

نم تامھمھ  ىدص  تھانت   . روك يلع  ّمیخم  ُمّالظلا  ّمع 
رطملا لطھ   . يوعت ءاتشلا  حير  تأدبو  مایخلا  ضعب 

نم ةمداقلا  تاراجفنالاو  فصقلا  تاوصأ  تقرخو  ةرازغب 
. ّمیخملا لیل  نوكس  دیعب 

تسلج ّمث   ، رّانلا ىلع  ياّشلا  قيربإ  هشْیَع  تعضو 
تاوصأ ىلإ  ةمھاس  يغصت  تراصو  ةمیخلا  باب  بناجب 

. ينابوك يف  برحلا 
، اھعمس تخاصأ   . اھتمیخ نم  اًبيرق  اًراوح  تعمس  ةأجف 

طّغللا توص  ىھانت   . رثكأ تّزكر   . سمھلاك راوح  هب  اذإف 
: هشْیَع لأسف  اًضيأ  ملسم  جاحلا  عمس  ىلإ  اًجراخ 
؟ ةمیخلا باب  دنع  نم  يتأي  يذلا  اذھ  نم  توص  - 
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. دمحأ ذاتسألا   . جاح اي  انأ  اذھ  - 

هشْیَع بلق  قفخ   . هّفكب ةمیخلا  باب  برضي  راصو 
ىدحإ يف  نیمئانلا  اھلافطأ  ىلإ  قلقب  ترظن   . ةّدشب

. اياوزلا
. مھش لجر  اذھ   . يتنب اي  ذاتسألل  بابلا  يحتفا  - 

لخادلا ىلإ  عفدناف   ، بابلا ةطرشأ  تَّكفو  هشْیَع  تماق 
لوخّدلا يف  دمحأ  ذاتسألا  هعبت  ةدوربلا  ديدش  ءاوھ  رایت 

: لاق سلجي  نأ  لبقو 
! اًياش عنصي  ّركس  هدنع  نم  َمل ال ! - 

تاكرح عباتي  وھو  ملسم  جاحلا  دنع  هسلجم  ذّختا  ّمث 
. ءاھتشاب هشْیَع 

لبرغأس  . يملح تقّقح  ّكنأل  ذاتسأ  ًاليزج  اًركش  - 
هنأ فیك  اًدغ  ىرتس   . هفظنأ ّىتح  مومسملا  ءاوھلا 

. اًیفاص ایقن  حبصیس 
هعضو ّمث  ّفد  لثم  هرادأو  لابرغلا  عفرو  ملسم  جاحلا  لاق 

. هبناجب
يلغي أدب  يذلا  ياشلا  قيربإ  بناجب  هشْیَع  تسلج 
اھعم هلعف  ام  صوصخب  ةديدع  سجاوھو  راكفأ  اھباتنت 
قيربإلا تعضو  ّمث  رانلا  تأفطأ   . قازرأ دمحأ  ذاتسألا 

جا ـ حلل ىر  ـ خأو ذات  ـ سألل اًسأ  ــ ك ّتب  ــ صو ضرألا  ىلع 
ـت بھذ ثـّم   ، امھ ـ مامأ ني  ـ سأكلا تع  ـ ضوو مل  ـ سم
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. اھ ـ سجاوھ فـي  تقر  ـ غو نیمئا  ـ نلا اھيد  ـ لو ـى  لإ
ذاتسألا ّةيوط  ءوسب  مل  ـ سم جا  ـ حلا ـر  بخت هـل  ىر  تـ

؟ ملسم جاحلا  لقع  نيأ  نكل  ؟  اھسفن نع  اھدواري  هنأو 
لغش ال  نأو  هل  ىرج  ام  ببسب  هدشر  دقف  ّهنأ  رھّاظلا 
هتربخأ نإ   . مومسملا ءاوھلا  ةلبرغ  ىوس  هل  سجاھ  الو 
تتام تتكس  نإو  ةحیضف  يھف  اھتاراج  ىدحإ  تربخأ  وأ 
بئذلا اذھ  ّنظ  امل  انھ  اھادلاوو  اھتوخإ  ناك  ول   . اھرھقب

نيأ نكل  ءاش  ىتم  اھماھتلا  هنكمي  ةغئاس  ةمقل  اّھنأ 
؟ نآلا مھ 

يذ ــ لا ثيد  ــ حلاب اًجرا  ــ خ حيّر  ــ لا ءاو  ــ ع جزت  ــ ما
قازرأ ـد  محأ ذات  ـ سألا ني  بـ ةأ  ــ جف ه  ــ تربن ت  ــ عفترا
تعطقنا فـ يا  ـ شلا ناف  ـ شتري ـا  مھو اھ  ـ جوز ـد  لاوو

اھيدلو يھجو  ـى  لإ تر  ـ ظن  . اھرا ـ كفأ ةلسل  سـ
. لاب ِّولخو  ةءاربو  ءودھب  نیمئانلا 

يذلا لمِحلا  اذھ  ام   . امكلثم ةریغص  ةلفط  تنك  ينتیل  - 
؟ ّبر اي  يلھاك  ىلع  هتیقلأ 

اھيدلو ّيطغت  فاّحللا  تبحسو  اھسفن  يف  تلاق 
. نیملاحلا

قازرأ ذاتسألا  ّنكل  اھسفن  ثيدح  ىلإ  يغصت  نأ  تدارأ 
: لاقو اًنینر  تردصأف  سأكلا  يف  ةریغصلا  ةقعلملا  ىقلأ 
ّوتلل هتبرش  يذلا  اذھك  ياش   . هشْیَع اي  كادي  تملس  - 

. اّھلك ایندلا  يف  ریظن  هل  دجوي  ال 
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: لاقو ضھن  ّمث  هسأك  يف  ىّقبت  ام  ملسم  جاحلا  برش 
. بھذأسف انأ  امأ  - 

؟ لّیللا اذھ  يف  لاخ  اي  بھذتس  نيأ  ىلإ  - 

حير اًضيأ  هذھ  ؟  لامشلا حير  توص  نیعمستأ  - 
. اھلبرغأس  . ةمومسم

. كدحول جرخت  . ال  دمحأ ذاتسألا  كعم  ذخ  ّبیط  - 

: ذاتسألا كحض 
سّفنتیلف هیعد  ؟  هقفارأ ّىتح  لفط  جاحلا  يّمع  لھو  - 

. نوروھقمو نوّمربتم  اّنلك   . ًالیلق
عم بيرغ  لجر  دوجوب  ّمتھي  نأ  نود  ملسم  جاحلا  جرخ 

ةمیخلا جراخ  هامدق  تئطو  نإ  ام   . ةمیخلا يف  هّتنك 
ّمث لامشلا  حير  هب  ّدصي  ىلعأ  ىلإ  لابرغلا  عفر  ّىتح 

. اًئیش لعفلاب  لبرغي  نمك  هرادأو  هضفخ 
جراخلا يف   . هشْیَع بلق  ىلإ  فوخلا  نارطق  ّبرست 

تاراجفنالا ُتوص  قرخو  مایخلا  ىلع  هّیكف  مالظلا  قبطأ 
. بعرملا َنوكّسلا  لامشلا  حير  ُریئزو  دیعبلا  نم  ةمداقلا 

: اھمف نم  همف  ىندأو  هشْیَع  يدیب  ذاتسألا  كسمأ 
. ّكبحأ هللاو   . هشْیَع اي  ّكبحأ  انأ  - 

ةكرحب اھعجضأ   . حلفت ملف  اھنع  هدعبت  نأ  هشْیَع  تلواح 
: سمھو اھردص  ىلع  طبھ  ّمث  ضرألا  ىلع  ةعيرس 
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. ّينم صالخلا  يلواحت  الف   . ةلّیللا ككرتأ  نل  - 

. اھردص رارزأ  ّكفيو  اھيذخف  نع  اھبوث  رسحي  أدب  مث 
ةحیضفلا بلجتو  خرصت  لھ   . اھرمأ يف  هشْیَع  تراتحا 

اذإ ؟  اھفرش شحولا  اذھ  ثولیف  تكست  مأ  ؟  اھسفنل
ةلاحلا كلت  ىلع  امھآرو  نآلا  ةمیخلا  مھدحأ  لخد 

وأ ًالثم  ملسم  جاحلا  اھومح  داع  اذإ  ؟  لوقیس اذامف 
؟ رمألا مھل  رّسفتس  فیك  اھتاراج  ىدحإ  تلخد 

ي ــ ف ةديد  ــ ع تالا  ــ يخ ة  ــ ظحللا ك  ــ لت ت  ــ مطالت
ل ــ قنتيو ثھ  ــ لي د  ــ محأ ذات  ــ سألا أد  ــ ب  . اھ ــ نھذ
هثاھ لـ ـط  لتخا ـك.  لت ـى  لإ ـة  ملحلا هذ  ــ ن ه ــ م ه  ــ مفب

تحبصأ  . ينابوك مـن  ـة  مداقلا تارا  ـ جفنالا تاو  ـ صأب
دالوأ هیلع  عمتجا  ورج  لثم  جراخلا  يف  ّنئت  حيّرلا 

. ءایقشأ
. اھل بجتسي  ملف  هیلإ  تلّسوت 

. دمحأ ذاتسأ  دمحأ  ذاتسأ  - 

. جراخلا يف  مھدحأ  ىدان 
اھنم اًبلاط  هشْیَع  ردص  نع  ضھن  ّمث  ذاتسألا  ّفقوت 

: تلاقو ةصرفلا  هشْیَع  تلغتسا   . توكسلا
. ةثاغتسالاب يتوص  عفرأس  يّننإف  نآلا  جرخت  مل  نإ  - 

ىأرف جراخلا  ىلإ  ةمیخلا  باب  ّقش  نم  ذاتسألا  رظن 
نم لّدع   . مایخلا نیب  ّلوجتي  اًسوناف  لمحي  اًصخش 
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لاش ّفلو  زنیجلا  هلاطنب  تحت  هصیمق  عضو   . هتئیھ
لوقي نأ  نود  جرخو  هءاذح  ىدترا  ّمث   ، هتبقر ىلع  فوصلا 

. اًئیش
رطقت هبایثو  ملسم  جاحلا  لخد  ّىتح  ةقیقد  ضمت  مل 

: ًءام
جورس مویغ  نأ  فرعأ  مل   . بضغلا لثم  ريزغ  رطم  لطھ  - 

ال مومسملا  ءاوھلا  نأكو   . ةنّعللا  . ةلمرأ نم  رثكأ  رثرثت 
. اًضيأ ءارخلا  لطھي  ّىتح  يفكي 

هنع تعلخ   ، هدي نم  ّللبملا  لابرغلا  هشْیَع  تذخأ 
: تلاق ّمث  اھب  أفدتي  ّةیناطب  هتطعأو  هترتس 

. ةمیخلا نم  جرخت  . ال  عوضوملا اذھ  كرتا  لاخ  اي  كوجرأ  - 

ببسب سفنتأ  داكأ  انأ ال  ؟  انمّمسي هكرتأأ  ءاوھلا ! اذھو  - 
. نیعللا ءاوھلا  اذھ  انلتقیس   . هتنوفع

* * *

يف قازرأ  دمحأ  ذاتسألا  رھظي  نأ  نود  مّايأ  تضم 
ّتلظ  . هنع اھتاراج  لأست  نأ  هشْیَع  تیشخ   . میخملا

ةحیضفلا ةلجلج  تفاخ   ، اھرمأ حَضَتْفُي  نأ  نم  ةقلق 
اھتءاج نأ  ىلإ  غلاب  ّرتوتب  میخملا  يف  رابخألا  تّبقرتو 

دعب  . حلملا ضعب  اھنم  ریعتست  اھتاقيدص  ىدحإ  ّةرم  تاذ 
اھجوز تدقف  يتلا  اھتقيدص  تلاق  ثيدحلا  نم  لیلق 

: لاتقلا يف 
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؟ ىرج امب  تفرع  لھ  - 

؟ ىرج اذام   -ال. 

. نجّسلا لخد  قازرأ  ذاتسألا  - 

؟ لوقعم - 

ّلك  . ينیقدصت مل  نإ  يلأسا   . فيرشلا نآرقلاب  مسقأ  - 
. عوضوملا فرعي  میخملا  يف  نم 

؟ اذاملو - 

. ةثاغإلا لاومأ  نم  قرس  - 

. سیسخ اي  - 

. اًدحأ هب  يربخت  نكل ال  كل  هلوقأس  ءيش  كانھو  - 

؟ وھ ام  - 

. اًضيأ میخملا  ءاسن  ضعبب  ّشرحت  دقل  - 
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اًحرج رشع  دحأ 
تاظحل ذنم  هعمسأ  ام  ّنأ  يف  ّكش  ّةرذ  يدنع  قبت  مل 

. يّمأ ةعاس  تّاقد  توص  ىوس  سیل 
. تّوصلا ردصي  انھ  نم  - 

نم تعقو  راجحأ  ةعضب  ناكم  ىلإ  يتخأ  نبا  ریشي 
. ةسّدقملا ةفرغلا  يف  يقرشلا  رادجلا 

ةنس ّلك  ةيادب  يف  قلعت  يّمأ  تناك  رادجلا  كلذ  ىلع 
. اًمویف اًموي  هتاقرو  انأ  عزنأ  اًميوقت 

ن ــ م ينا  ــ ثلا تب  ــ سلا مو  ــ ي ي  ــ ف يّمأ  تتا  ــ م
ك ــ لذ د  ــ عب د  ــ حأل حم  ــ سأ م  ــ ل نا 1988 . ــ سین
د ــ نع ن  ــ مزلا ت  ــ فقوأ ة.  ــ قرو ّيأ  عزن  ــ نأ ي خيرا  ــ تلا

يتعیجفل ّخرؤ  ـة تـ قرولا ـك  لت تنا  . كـ خيرا ـ تلا ك  ــ لذ
: اھریغي نأ  يدلاول  ّىتح  حمسأ  مل  يتلا 

تاقرو نم  تئش  ام  عزناو  ةقرولا  هذھ  عزنت  ال  يبأ  اي  - 
. اھتحت

ةآر . مـ اًض ـ يأ ةآر  ةّم مـ تنا ثـ ــ راد ك ــ جلا ك  ــ لذ ى  ــ لع
يّمأ مـن اھترت  ـ شا نكاد  ـ لا زو  ـ جلا ـب  شخ راطإ مـن  بـ
ّةیب فـي تنا صـ ني كـ اھ حـ ـ فافزل اًدادعت  ـ سا نيدرا  مـ

. اھرمع ةر مـن  ـ شع ـة  سماخلا
تعضو دق  نوكت  نأ  دعب   ، يّمأ ّينم  تبلط  ام  اًریثك 
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نأ  ، اًحابص هتلسغ  ّمث  لّیللا  يف  اھرعش  ىلع  ءّانحلا 
نیتذفانلا نیب  ضرألا  ىلع  اھعضأو  ةآرملا  اھل  لزنأ 

رظنأ تنك   . سمشلا ءوض  امھنم  ذفني  نیّتللا  نیّتیبونجلا 
ّيدنلا اھرعش  ةآرملا  مامأ  طشمت  يھو  ّبحب  اھیلإ 
طویخ لثم  قماغلا  رمحألاو  ةلسرتسم  ةدیصقك  لیمجلا 
هقيرت يذلا  رّونلا  يف  عملت  نامُّرلا  ءام  نم  ةلوزغم 

. ةفرغلا يف  سمشلا 
اھطشمب هحرست  يھو  يّمأ  رعش  نم  حوفت  تناك 

ال ّةيروطسأ  ةحئار  ّجحلا  نم  اھل  يبأ  هبلج  يذلا  جاعلا 
يھو اًریثك  اھتبقار   . روطعلا نم  عون  يأ  ةحئار  هبشت 

اًفي ـ فخ حب  ـ صأ يذ  ـ لا اھرع  ف شـ ــ صتنملا يف  قرفت 
كـّل لد فـي  ـ جت ـن، ثـّم  سلا اھمد فـي  ـ قت بب  ـ سب
نا ـ تكلا اھليد  ـ نم ـع  ضتو ـة  عیفر ةليد  جـ فر  طـ
ةبا ـ صع اًري  ـ خأ ّد  ـ شتل اھ  ـ سأر ـى  لع ضي  ـ بألا

. ليدنملا لوح  نیلسوملا 
اھسفن نیلسوملا  ةباصعو  هتاذ  ناتكلا  ليدنم  ةيدترم 

دعب تتام  نأ  تثبل  ام  ّمث   ، ةضيرم عیبر  تاذ  يّمأ  تعقو 
ّةیلك يف  ةثلاثلا  ةنّسلا  يف  اًبلاط  تنك   . رھش نم  لقأ 

ن ــ م مو  ــ ي تاذ  تد  ــ ع ب.  ــ لح ة  ــ عماجب مو  ــ لعلا
يذ ــ لا تي  ــ بلا ي  ــ انراھ ف ــ صأ د  ــ حأ ىرأل  ة  ــ عماجلا

ـي تخأ دالوأ  ن  ــ م ني  ــ نثاو ا  ــ نأ هانرجأت  ــ سا
لاحلاو ـل  هألا لاؤ  ـ سو تا  ـ يحتلا ـد  عب  . ىر ـ بكلا

. ءادغلا ةدئام  ىلع  انسلج  انل  هترايز  ببسو 
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. ىفشملا ىلإ  اھب  انیتأف  كّمأ  تبیصأ  - 

؟ يّمأ - 

. كماعط لمكأ  ریخب  يھ  فخت   -ال 

نوتأي ينابوك ال  لھأ  عیمجو  يّمأ   . هتاملك ينعدخت  مل 
هنإ ّىتح   . اًریطخ رمألا  ناك  اذإ  ّالإ  ةجلاعملل  بلح  ىلإ 

« جالعلل بلح  ىلإ  اھوذخأ  وأ  هوذخأ   » ةلوقم تتاب 
. ضرملا ةروطخ  ةمالع 

: ىرخأ ةمقل  لكآ  نأ  عطتسأ  مل 
. بھذنلف - 

. اًریطخ سیل  رمألا  هللاو   . لجعتست  -ال 

. باھّذلا ىلع  تررصأ 
ةضمغم ريرسلا  ىلع  ةدّدمم  يّمأ  تيأر  ىفشملا  يف 

نیح ّهنكل  ةفرغلا  يف  اھعم  ناك  نم  ّركذتأ  ال   . نینیعلا
: لاق ينآر 

. تمانو اھماعط  تلوانت  نآلا   . قلقت  -ال 

يھ  ، ماري ام  ىلع  كّمأ   ، قلقت ال   » تاملك عطتست  مل 
قلقلاو فوخلا  نم  ةجوم  ينتمھد   . ينعنقت نأ  ریخب »
ينابوك نم  ضيرم  يتأي  نأ  نكمي  ال   . ةظحل ّلوأ  يف 

. اًریطخ هعضو  نكي  مل  ام  بلح  ىلإ 
ّلوحت  . تمستبا ينتحملو  اھینیع  يّمأ  تحتف  نیح 
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مل  . مستبت نیح  ّةرم  ّلك  يف  امك  سودرف  ىلإ  اھھجو 
هجولا كلذ  هب  دوجي  ٍهاز  عیبر  ىوس  اھتماستبا  نكت 
اھدي تلبقو  تینحنا   ، اھیلإ تبھذ   . نونسلا هتبعتأ  يذلا 

، يلإ ترظن   . ةملكب ّهوفتت  مل   . اھتممشو ةریثك  تالبق 
يّمأ تدقف   . عطتست مل  اّھنكل  اًئیش  لوقت  نأ  تلواح 
تّملكت  . ماستبالا يف  ةبّغرلا  دقفت  مل  اّھنكلو  قّطنلا 
بعادت تراصو  ةلیمجلا  اھتماستباو  اھینیعب  يعم 
لمعأ يذلا  دوقنعلا  رخآ   ، اھریغص تنك   . نانحب يرعش 

. ةاتف لثم  تیبلا  يف 
نأ دعب  لزنملا  رومأ  ّةفاكو  يلجلاو  خبطلا  يف  اھدعاسأ 
ّىتح ياوس  اھعم  قبي  ملو  تانبلاو  ءانبألا  دقع  طرفنا 

. زوجعلا نبا  بقل : ادْیَس  ةراح  يف  َّيلع  اوقلطأ 
* * *

تھر كـ  ، ينا ـ بوك ـى  لإ يّمأ  ــ ب اودا  ــ ع نأ  د  ــ عب
يساي ـ سلا يطا  ـ شن تكر  ـ تو اھ  ـ تكرتف ـة  عماجلا

ـي قلق مـن  ـب  لح تكر  تـ  . كا ـ نھ ّبال  ـ طلا ني  بـ
اھتيأرف ينا  ـ بوك ـى  لإ ترفا  ـ سو يّمأ  ـى  لع ـد  ئّازلا

ریثك ءامسأب  ظفلتلا  عیطتست  الو  يمسا  فرعت  دعت  مل 
دنع يلوثمو  يلوصو  نم  نیموي  دعب   . ءایشألا نم 
ةبوبیغ يف  يّمأ  تلخد   ، ةریغص ّةرھ  لثم  اھیمدق 

. ةقیمع
. قیفت ال  ةبوبیغلا  بھایغ  يف  يھو  مّايأ  ةعست  ّترم 
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نم يّمسأ   ، ءيش ّلك  اھل  فصأ   ، اھیلإ ثدحتأ  تنك 
، ءاشعلاو ءادغلاو  روطفلا  دیعاومب  اھربخأ   ، اھروزي ءاج 

مویلا ةحیبص  يف   . ًالعف ينعمست  اّھنأ  ول  امك  اھّملكأ 
اھسأر قوف  ةقلعملا  طئاحلا  ةعاس  تّقد  نیح   ، رشاعلا
ةنھاولا يّمأ  تظفل   ، اًحابص ةرشع  ةيداحلا  ةنلعم 
ةعاّسلا ىلإ  نونجملاك  تزفق   . ةریخألا اھسافنأ 

ةّدعل ءاسرخ  ةعاّسلا  تیقب   . اھصّاقر تفقوأ   . اھتفقوأو
دحأ  . ةرشع ةيداحلا  ىلإ  ّالإ  ریشت  ال  براقعلاو  رھشأ 
رشع دحأ   . يّمأ ةفرغ  رادج  ىلع  اًقلعم  اًحرج  رشع 

. يبلق يف  اًفزان  اًحرج 
املثم اًمامت  ةكرحلا  نع  فقوتي  نأ  نوكلا  ىلع  ناك 

. ضبنلا نع  يّمأ  بلق  فقوت 
* * *

هرمأ يف  كشأ   . ىرخأ ّةرم  ةدومح  يتخأ  نبا  يفتخي 
يف كشأ   . ديدج نم  هدوجو  يف  نونظلا  ينبھانتتو 

. ادْیَس ةراح  ىلإ  هذھ  يتلحر  يف  اًضيأ  كشأو  يسفن 
عفرأ  . نیقیلا بارخلا  ىلع  ينحنأو  اًبناج  يكوكش  عدأ 

يفتخملا يتخأ  نبا  راشأ  يذلا  ناكملا  نع  ةراجحلا 
دادزي  . اھحيزأ  . ّةیبشخلا حاولألا  ضعب  رھظت   . هیلإ اوت 

ـح ملأ ي.  ــ بلق تّاقد  دادزت   . اًحو ــ ضو تّاّقد  ــ لا توص 
ـح ّضتت اًد  ـ يور اًد  ـ يور ـة.  عاّسلا قودن  صـ ـة  يواز
رذ ـ حب ـل.  يمجلا ـي  نبلا قودن  ـ صلا ـك  لذ ملا  ـ عم
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فعسأ يّننأكو  قودن  ـ صلا بح  ـ سأ فو  ـ خو قاف  ـ شإو
يف رعشأ  لب   . ماكّرلا تحت  نيرومطملا  ىحرجلا  دحأ 

. اھسفن يّمأ  ذقنأ  يننأ  ةظّحللا  كلت 
صّاّقرلا  . ءاسرخ اھنإ   . ةعاّسلا جارخإ  نم  نكمتأ  اًریخأ 

عبرأو ةسماخلا  ىلإ  ریشت  براقعلا   . كارح الب  فقاو 
اّھنأ ّكش  ال   » . اًبيرقت عبرلاو  ةعجافلا   ، ةقیقد ةرشع 

. يسفنل لوقأ  فصقلا .» ةظحل 
يذلا تّوصلا  لھ  ىرت  يسفن : نیبو  ينیب  لءاستأ 

. باوج ال  ؟  ةعاّسلا هذھ  نع  ردص  لیلق  لبق  هتعمس 
ةعاس يف  رظنأ   . اھنع ردصي  توص  الو  ةفقاو  ةعاّسلا 
ةرشع عبرأو  ةسماخلا  ىلإ  ریشت  اًضيأ  اھنإ   . يدي
ةعاّسلا ىلع  ينذأ  عضأ  ؟  ةفّدصلا هذھ  ام   . ةقیقد

يتلا تاونّسلا  كلت  ىدص  ىوس  عمسأ  ال   . ةریبكلا
كلت عمسأ   . ةعاّسلا هذھ  تحت  يّمأو  يبأ  عم  اھتشع 
يّمأ تتام  ةظحل  ةرشع  ةيداحلا  تنلعأ  يتلا  تّانرلا 

ماع 1988. ناسین  نم  كاذ  تبّسلا  موي  يف 
اھ ــ جاجز  . يّمأ ةعا  ــ س ي  ــ ف ى  ــ سأب ّقد  ــ حأ
اھع ـ ضأو نا  ـ نحب اھ  ـ عفرأ ي.  ــ بلق ل  ــ ثم رو  ــ سكم

مـن ةذ  ـ فان فـي   ، حير جـ ـا  ّهنأ لـو  ـا  مك  ، رذ ـ حب
جرفتأو اھّدد  ـ مأ  . بو ـ نجلا ـى  لع نیّتل  ـ طملا نیتذ  ـ فانلا

ىلإ ىرخأ  ّةرم  يلایخ  رفاسي  ّمث  تاظحل  كانھ  اھیلع 
. دیعبلا نمزلا  كلذ 
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* * *

ًالماح ةدومح  لخدي   ، ةركاذلا يف  رفّسلا  يب  لوطي  ال 
هردابأ لب  ىفتخا  نيأ  هلأسأ  ، ال  يبشخلا يّمأ  قودنص 

: ًالئاق
؟ قودنصلا اذھ  ناك  نيأ  - 

. هیف ءيش  غراف ال   . ةيولُعلا كتفرغ  ماكر  تحت  هتدجو  - 

ىضم امیف  اًغراف  اًقودنص  نكي  مل  ّهنأ  يتخأ  نبا  ملعي  ال 
قودنصلا اذھ  يل  هّلثمي  ام  ةدومح  ملعي  ال   . نمز نم 

ضرألا ىلع  هعضأ   . هلمحأو هنم  هذخآ   ، هیلإ عرھأ   . زنكلا
. نزحب هلّمأتأو 

ّةیندعم رارزأو  ّيندعم  حیفصب  دَّرزملا  قودنصلا  اذھ  ناك 
حرفأ تنكو   . يّمأ رارسأ  َعدوتسم   ، شوقن لكش  ىلع 
. ةعمجلا مّايأ  يف  ریغّصلا  هلفق  حتفت  اھارأ  نیح  اًریثك 

. هلعفت ام  بقارأ  ةریغص  ّةطق  لثم  اھنم  برقلاب  ّروكتأ 
بیترت دیعتو  اھتاملك  فرعأ  ةنيزح ال  ةینغأ  نحلب  ندندت 

رویط موسرب  ةّزرطملا  ءاضیبلا  اھتجقب  ًّالوأ  جرخت   . هیف ام 
ليدانملا صحفتو  ةجقبلا  حتفت   . ةریغص روھزو  لجح 
ةشمقألا ضعبو  ةیلصوملا  يرابھلا  ّدعت   ، ةيانعب ةّبترملا 

ّةیندعم ةبلع  جرخت   . تناك امك  ةجقبلا  دقعت  ّمث 
ر ــ ظنأ ه.  ــ حتفتو زا  ــ غلا حاب  ــ صم ةرو  ــ ص اھ  ــ يلع
ة ــ بلعلا ك  ــ لت تا  ــ يوتحم ى  ــ لإ ة  ــ شھدب
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ـة لحكم  ، جا عـ ـط  شم  ، رع شـ ـط  قالم ةریغ : ـ صلا
ّةیساحن ـة  ساط  ، سووا طـ ـل  يذ ـا  هدورم ّةي  ـ ساحن

كلت نم   . جراخلا نم  يسركلا  ةيآ  اھیلع  ةشوقنم 
مھب ّملت  نیح  ءاملا  اھدالوأ  يقست  يّمأ  تناك  ةساطلا 

، ةریغص كواسم   ، ّجحلا ةساط  اھیمسن  ّانك   . ام ةكعو 
بیج ليدنمو  ّةبح  نیعستو  عستب  ءادوس  ةحبسم 

. ةفولأم شوقنب  فاوحلا  زرطم  ّرطعم 
بیھر نوكس   . ةدومح يفتخي   . ةفرغلا رمغي  رھبم  ءوض 

، ةنيزحلا يّمأ   ، ّةینارونلا ةأرملا  كلت  ةندند  ىدص  هّللختي 
. دوعت نلو  تَّلو  تاونس  قامعأ  نم  اًمداق 
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يفیھ
مل  . قازرأ دمحأ  ذاتسألا  هیف  رھظي  نأ  نود  عوبسأ  ىضم 
اّھنكل  ، اھب هلعف  ام  ىسنتو  هاسنت  نأ  هشْیَع  عطتست 

. هرمأ هیلإ  لآ  امو  ملسم  جاحلا  اھیمحب  تلغشنا 
بھذيو سمشلا  قرشت  نأ  لبق  هلابرغ  لمحي  حبصأ 

ال  . اًتماص هتنيدم  يف  قّدحي  كانھ  ىقبي   . دودحلا ىلإ 
ءامسلا يف  دعاصتي  ًاناخد  ىري  نأ  نود  ةظحل  ّرمت  داكت 

، راجفنا ّلك  عم  لابرغلا  عفریف   . لئاھ راجفنا  توص  هیلي 
تارم ةّدع  هريدي  ّمث   ، ناخدلاو تّوصلا  ةھج  بوص  هھّجوي 

: حیصيو
. ضرألا نم  دعاصتي  ناخدلا  عد   . برضا وشر  اي  برضا  - 
اھيأ  . اھیّفصأو اھلبرغأس  يننإف  ءاوجألا  تثول  امھم 

. دلبلا ترّمد  دقل  سحّنلا  دوسألا  اّھيأ   ، هفاتلا كولعصلا 
ّىتح هلابرغب  عیمجلا  نیب  ملسم  جاحلا  لاح  رھتشا 
طقتلي بابشلا  دحأ  ناك  موي  تاذ   . هیلع نوقفشي  اوراص 
ىلع ملسم  جاحلا  ىأر  املو   ، يفلیس روص  هتقيدص  عم 

. لاملا ضعب  هیطعي  نأ  ديري  هبیج  ىلإ  هدي  دم  لاحلا  كلت 
عضب هرادأ   ، باشلا هجو  يف  هلابرغ  عفر   ، جاحلا ّدتحا 

: دعتبي وھو  ةّدحب  لاق  ّمث   ، تّارم
يف كعضأ  نأ  عیطتسأ   . كبیج يف  اھعضو  كدوقن  ذخ  - 
ّلك يھ  دوقنلا  ّنأ  دقتعت  لھ   . لاملاب كنزأو  نازیم  ةّفك 
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؟ ّلوستم مایخلا  نكس  نم  ّلك  نأ  ّنظت  لھ  ؟  ءيش
الأ ؟  ءاوھلا اذھ  ىلإ  رظنت  الأ  ّمث   . انشاشعأ انرسخ  دقل 

. يخأ نبا  اي  ءاوجألا  نّفعتت  ندملا  قرتحت  نیح  ؟  ّمشت
دوقنلاف لاحلا  ةعیبطبو   . ّكش الب  نّفعتي  اًضيأ  ناسنإلا 

. ایھ  . رّوصلا طقتلاو  بھذا   . ةنوفع ءایشألا  رثكأ 
ي ــ ف ظقیت  ــ سي ه.  ــ مّايأ ّيض  ــ قي را  ــ ص اذ  ــ كھ
ر ــ طفيو يا  ــ ش سأ  ــ ك بر  ــ شي  ، ركا ــ بلا حاب  ــ صلا
ّلو ـ جتي دود  ـ حلا ـى  لإ ـه  ّجتيو لا  ـ برغلا ّطبأ  ـ تي ّم  ــ ث
ني ـ ّهزنتملاو نیّجر  ـ فتملا تا  ـ عومجم ني  بـ
نيذ ــ لا ينا  ــ بوك ل  ــ هأ ّىت  ــ حو نّییفح  ــ صلاو

ي ــ هو مھتنيد  ــ م ى  ــ لإ نزحو  ق  ــ لقب نوّقد  ــ حي
ـة، عومجم كـّل  ـد  نع فقو  ـ تي  . ریمد ــ تلل ضر  ــ عتت

. ءاوھلا ـّم  شي ـًال ثـّم  يلق هريد  ـ يو لا  ـ برغلا عفر  يـ
هینثت نأ  ىلوألا  مّايألا  يف  تلواح   . هشْیَع هنم  تسئي 

هنأ تفرع   . هیلع ردقت  مل  اّھنكل  دودحلا  ىلإ  باھذلا  نع 
اھلمحب تلغشنا   . هتكرت  . جالعلا ىلع  اًیصع  حبصأ 

نأ نآلا  فرعت  تراصو  موي  دعب  اًموي  ربكي  أدب  يذلا  اھنطبو 
بیبطلا اھربخأ  ةریخألا  ّةرملا  يف   . تنب اھنطب  يف  ام 
ةنسلا سأر  دعب  اھتدولوم  عضتس  اھنأ  ىفشملا  يف 

. رھش يلاوحب 
: نّوللا ّةيرھز  بایثلا  ضعب  جورس  قوس  نم  ترتشا 
يف اًعیمج  اھتعضوو  تّایناطبو  ةطمقأ   ، تازافق  ، تاّعبق

. اھتمیخ
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امھذخأت  . اًعم ّمأو  بأك  نيرخآلا  اھيدلو  ىعرت  تحبصأ 
ىلإ امھذخأت   ، باعلألا امھل  يرتشت   ، امھحسفتو

. هدحو عمّدلاب  اباب » نيأ  : » لاؤس ىلع  بیجتو  حیجارملا 
تملع نأ  دعب  قازرأ  دمحأ  ذاتسألا  ةدوع  نم  اھفوخ  لاز 
. نجّسلا يف  ةلماك  ةنس  ّلقألا  ىلع  ثكمیس  ّهنأ 

ةنس دعب   . ءرملا هجو  يف  باب  ةئام  حتفي هللا  ةنس  دعب  - 
. ةّعبق الب  سأر  فلأ  حبصي 

لخاد لاتقلا  يف  اھجوز  ىضق  يتلا  ْهِطاف  اھتراجل  تلاق 
. ينابوك

تأدب  . اھبلق ةنيدملا  لخاد  نم  ةدراولا  رابخألا  تجھبأ 
تكرت نأ  دعب  اًعراش  اًعراشو  ایح  ایح  بحسنت  شعاد 
عراوّشلا يف  ىلتقلا  اھرصانع  نم  تارشعلا  اھفلخ 

. ضاقنألا تحتو 
اھجوز ّنأ  نم  نیقي  ىلع  تتاب  اّھنأ  نم  مغرلاب   ، تیقب

: قزري ایح  هارتف  دوعت  نأ  لمأت   ، فصقلا يف  لتق  هِمَح 
رابخأ تءاج  دقل  بذك ! هتوم  عوضوم  ّلعلف  يردي  نم  - 

. ًءایحأ اولازام  مّھنأ  اًقحال  نیبت  نكل  نيریثكلا  داھشتسا 
ّالإ ة  ــ میخلا ى  ــ لإ دو  ــ عي ال  مل  ــ سم جا  ــ حلا حب  ــ صأ
الو دو  ــ عي نأ  نود  ى  ــ قبي ًانا  ــ يحأ نا  ــ ل ك ــ . ب ما ــ نیل
حا ـ بّصلا فـي  هـو ! ـن  يأ ـا  هریغ الو  ه  ــ شْیَع فر  ــ عت

اًدّسوتم  ، دودحلا ـد  نع اًمئا  نـ ـه  يلع سّان  ـ لا ـر  ثعي
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. ةديدع لامسأب  اًفحتلم  هلابرغ  اًكسمم   ، هءاذح
نأ دعب  ًةعبق  رمتعي  راصف   ، هیلع تناك  امع  هتئیھ  تریغت 
ّىتح  . تثعشتو هتیحل  تلاط   . ّةیفوكلاو لاقعلا  ىمر 
هنوري نیح  نوكحضي  اوراص  هناریجو  هفراعمو  هؤاقدصأ 

نوقفشي ام  ناعرس  مّھنكل   ، ةبيرغلا ةئیھلا  كلت  ىلع 
. ىودج نود  هتاساوم  نولواحيو  هیلع 

ٌنارین تقرحأ   . قامعألا نم  هلقع  روذج  نزحلا  ضرق 
. ةقھرملا هَحور  ٌةروعسم  ٌةلوھجم 

امیف نولوادتي  سّانلا  راص  اذكھ  جاحلا .» َّنُج  دقل  »
ةظحل هبأي  مل  ّهنكل   ، هنع سّانلا  لوقي  اذام  فرع   . مھنیب

نم برتقا  املك  راص   . سّانلا سلاجي  دعي  مل   . مھمالكل
ّم ــ ش ّم  ــ ث  ، نیتّر ــ م وأ  ّةر  ــ م ه  ــ لابرغ رادأ  مھد  ــ حأ
ّم ــ ث  ، هئاف ــ ص ن  ــ م ّدكأ  ــ تي ّهنأ  ــ ك ه  ــ لوح ءاوھ  ــ لا
ـا مو هتنيد  مـ لّمأ  ـ تي هد  ــ حو ف  ــ قي ه،  ــ تلوج ل  ــ صاوي
هايإ اًھّجوم  لابرغلا  عفر  يـ ّىت  حـ ناخد  ـ لا عفتر  يـ نإ 
نع ةوغرلا  عفري  نم  ةكرح  اًّدلقمو  ناخدلا  ردصم  ىلإ 

. هیفصیل اًئیش  لبرغي  نم  وأ  ةافصملاب  ةخبط 
جرخت نأ  كشو  ىلع  ينابوك  تراصو  ةنّسلا  سأر  ىضم 

مل  . نيریثكلا نم  لان  سأیلا  نكل  شعاد  ةضبق  نم 
مھرايد ىلإ  ىرخأ  ّةرم  نودوعیس  مّھنأ  نوقّدصي  اودوعي 

ما ــ مأ ضا  ــ قنأ ى  ــ لإ لو  ــ حتت ا  ــ هوأر مھ  ــ نأل
ما عـ ـة  ئاملا تاذ  ةد  ـ لبلا ـك  لت تقر  ـ تحا  . مھ ــ نیعأ
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ما ـ مأ ـر  شبلا فالآلا مـن  تار  ـ شع ىوآ  يذ  ـ لا ـش  علاو
بارخلاب ةلئاھلا  تارا  ـ جفنالا ـت  شو  . اھ ـ لھأ ني  ـ عأ

نم نیبت   . ةریغصلا ةنيدملا  هل  ضرعتت  يذلا  میظعلا 
جورس لھس  يلایل  ترمغ  يتلا  ةبعرملا  قئارحلا 

ه ــ باوبأ حتف  اًبیھر  اًمیحج  نأ  يشحولا  ءوضلاب  ةدرابلا 
دعا ـ صت  . اھ ـ تویبو ةد  ــ لبلا ك  ــ لت عراو  ــ ش ى  ــ لع

را ـ جفنا كـّل  ـد  عب ةرّمد  ـ ملا عقاو  ـ ملا مـن  ناخد  ـ لا
اياح ـ ضلا نأ  سّان  ـ لا فر  . عـ موي ـ غلا زوا  ّىت جـ ّدد حـ ـ متو

مھتدوع ملح  نإ  لب   ، شعاد ـر  صانع ـط  قف او  ـ سیل
. ىربكلا ّةیحضلا  وھ  حبصأ  ةبيرقلا 

، ينابوك ىلإ  ةعيرس  ةدوع  اورظتنا  نيذلا  نم  نوریثك 
اوجمدناو ایكرت  تالوبورتم  يف  اوّقرفتف  برحلا  اولم 

ّرقتسا مھضعب   . ةیساقلا ةديدجلا  ةایحلا  يف  نيّرطضم 
ّةینامیلسلاو لیبرأو  ركبرايدو  نيدرام  يف  هئابرقأ  نیب 

اوريدي نأ  نورخآ  ّررق  امنیب   . اھریغو وخازو  كوھدو 
ةرئاغلا حارجلا  كلتو  میمعلا  بارخلا  كلذل  مھروھظ 
نوزاتجيو راحبلا  نوعطقي   ، ایندلا برغ  ىلإ  اوھجّتيو 
مھتایحب نیفزاجم  هجاومأو  رحبلل  نیملستسم  دودحلا 

. بورحلا نیكارب  اھیف  تدمخ  ضرأ  ىلإ  اولصیل 
نیبيرق ينابوك  لھأ  ضعب  يقب  كلذ  ّلك  نم  مغرلاب 

ًالام اودجي  مل  نمو   ، لبّسلا مھب  تعطقنا  نم  اھنم :
ءابرقأ مھل  نكي  مل  نمو   ، ةدیعب نادلب  ىلإ  هب  نورفاسي 
بناجب اوقبي  نأ  اومسقأ  نم  كلذكو   ، ىرخأ نكامأ  يف 
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تلاق  . ةدوعلاب اھنودعيو  اھنوساوي  ةحيرجلا  مھتنيدم 
اھتراجل  ، ریبكلا اھنطب  ىلع  اھدي  عضت  يھو   ، هشْیَع

: مّايأب ادوعت  نأ  لبق  ْنابَرَع  ایناك  نم  هِطاف 
دنسأل بھذأسف  دحاو  رجح  ينابوك  يف  يقب  ول  ّىتح  - 

. اھكرتن نل   . هیلإ يسأر 
لخاد لاتقلا  يف  مھءانبأ  اودقف  نيذلا  يقب  كلذك 

: لوقي مھلاح  ناسلو  ةنيدملا 
. اھدابكأ تاذلف  كرتت  يراوّضلا ال  ّىتح  ؟  مھكرتنس نمل  - 

* * *

ماع نم   ، يناثلا نوناك  رھش  نم  ریخألا  ءاثّالثلا  ناك 
تّمصلا هیلع  بلغ  اًدراب  اًموي   ، رشع ةسمخو  نیفلأ 

اّمأ  . هیف عمسُت  دعت  مل  تاراجفنالا  تاوصأ  ّنإ  ّىتح 
تحت مھمایخ  لخاد  اوقب  دقف  مایخلا  يف  نونكاسلا 

نم جورخلا  ىلع  اوّؤرجتي  نأ  نود  نوسماھتي  تّایناطبلا 
. دربلا ةّدش 

ّلك هبأدك  جرخي  ملو  ةمیخلا  يف  ملسم  جاحلا  يقب 
يف هل  ةبغر  ال   ، مسجلا نھاو  اًقھرم  ناك   . حابص
برق نوكرملا  لابرغلا  ىلع  ةنيزح  ةرظن  ىقلأ   . جورخلا
رعش نیحو   . رذتعي نمك  هحسمو  هدیب  هسمال  ّمث  هسأر 

: ءودھب امھادان  ناظقیتسم  هيدیفح  نأب 
. يلإ الاعت  نازوز   ، دنمایس - 
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ناد ــ يفحلا عم  ــ سي نأ  نود  ل  ــ يوط ت  ــ قو ى  ــ ضم
اعم ــ ني س ــ حو  . امھ ــ يداني نو  ــ نحلا امّھد  ــ تو ج ــ ص

ـا ضكرو حر  ـ فب فا  ـ ّحللا ـا  حازأ حاب  ـ صلا ـك  لذ هءاد  نـ
. شارفلا ـه فـي  بناجب اّسد  ـ نیل ـه  يلإ

يف ةحربم  مالآب  ترعش   . اھشارف يف  هشْیَع  تیقب 
، ةدالولا كشو  ىلع  ثلاثلا  اھدولوم  ّنأ  تفرع   . اھرھظ
نأب هترمأو  لجخلا  هّفلي  توصب  دنمایس  اھنبا  تدانف 

. اھتراج وعديو  بھذي 
؟ نم - 

. ْنابَرَع ایناك  نم  هِطاف   . ْهِطاف - 

. نازوز بھذتلف  - 

. تنأ بھذا   . ةریغص نازوز  - 

. ةأرملا ةقفرب  قئاقد  دعب  داع  ّمث   ، اًضعتمم دنمایس  جرخ 
. ریخلا حابص  - 

. يلخدا يلّضفت   . ًالھسو ًالھأ  - 

. هشارف يف  اًسلاج  لدتعي  وھو  ملسم  جاحلا  اھب  بحر 
. رمألا ام  ؟  هشْیَع اي  ریخ  - 

. ضاخملا ّهنإ  - 

؟ تفرع فیك   -ال !
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يف مالآب  رعشأ  رجفلا  ذنم  اھیف ! دلأ  ّةرم  ّلوأ  هذھ  لھو  - 
. ضاخملا مالآ  فرعأ   . رھظلا

؟ ىفشتسملا يف  يدلت  نأ  نيديرت  - 

. ةمیخلا يف  دلأ  نأ  ديرأ   -ال ال. 

نم ةرھامو  ةروھشم  ةياد  كانھ   . ةيادلاب يتآل  بھذألف  - 
. ةبيرق اھتمیخ  نایفوص  ةراح 

ناتأرملا هب  تسماھت  اّمم  اًئیش  ملسم  جاحلا  مھفي  مل 
: جاعزناب لأسف 

؟ ناسماھتت امكب  ام  ؟  رمألا ام  - 

: تلاقو ْهِطاف  تكحض 
بھذأسو ًالیلق  ّملأتت  هشْیَع   . جحلا يّمع  اي  ءيش  ال  - 

. وخلِز ةيادلاب  يتآل 
. ممممھ - 

ك ــ شو ى  ــ لع ه  ــ تّنك ّنأ  مل  ــ سم جا  ــ حلا مھ  ــ ف
اھ ـ كرت ناعر مـا  ـ سو ـه  تّعبق ـى  لإ هد  ّد يـ . مـ ةدالو ـ لا
ـت بث ثـّم  ـه  سأر ـى  لع اھع  ـ ضيو ـه،  ّتیفوك ـذ  خأیل
ّمث  ، ورفلا هتءابع  ـس  بلو ضھ  نـ ـك  لذ ـد  عب  ، لا ـ قعلا

: لوقي وھو  جرخ 
. بیّبطلاب يتآل  بھذأس  - 

هذھ  . وخْلِز ةيادلاب  يتآل  بھذأس  انأ   . جاحلا يمع  اي   -ال 
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. ءاسن رومأ 
لوح ءاسن  عضب  تعمتجا  ّىتح  قئاقد  ضمت  مل 

: ةمیخلا
. اًیبص دلتس  اھنأ  عّقوتأ  - 

. تانب نطب  اھنطب  ؟ ال.  يبص - 

؟ كلذب كاردأ  امو   . مالس اي   . مالس اي  - 

دولوملا عونب  تّأبنتو  تاریثك  لماوح  تيأر  دقل   . فرعأ انأ  - 
. يتءوبن تقدص  ّةرم  ّلك  يفو 

ّيبص وھأ  فرعنسو  دولوملا  يتأیس  لیلق  دعب   . ّبیط - 
. تنب مأ 

دقل  . اًیبص مأ  اًتنب  ناك  ءاوس  اًمیتي  دلویس  مداقلا  دلولا  - 
. لاتقلا يف  بألا  تام 

؟ تمي مل  ّهنإ  اولوقي  ملأ  - 

. هتجوز تفرعل  ایح  ناك  ول  - 

اھناعأ هللا. - 

وخْلِز ةيادلا  تكمھنا  امنیب  ملألا  نم  ّنئت  هشْیَع  تراص 
ةطوف وأ  اًنخاس  ءام  هِطاف  نم  بلطت  تراصو   ، اھلمع يف 
جراخلا يف  نازوز  هتخأو  دنمایس  يقب   . هباش ام  وأ 

. خرصت يتلا  امھّمأ  ىلع  ناكحضي  ةمیخلا  نم  نیبيرق 
راصو  ، مایخ ةرشع  يلاوح  دعتبا  دقف  ملسم  جاحلا  اّمأ 
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ّةرملا كلت  تناك   . اًدیحو هرھظ  فلخ  هاديو  ىشمتي 
. هلابرغ هعم  ذخأي  نأ  نود  نم  جرخي  روھش  ذنم  ىلوألا 

. سأرلا علط  - 

ةمیخلا باب  ىدل  نعمتجا  يئاللا  ةوسنلا  تعمس 
. ةيادلا توص 

وخلز ةيادلا  اھتقلطأ  يتلا  سأرلا » علط   » ةلمج عم 
مایخلا نیب  دیعب  نم  ضكري  ریغص  ىتف  حال   ، حرفب

: رماغ حرفب  خرص  ةوسنلا  عمج  ىلإ  لصو  نیح   . حیصيو
. ينابوك تّررحت   . شعاد تجرخ  - 

. ىرخأ مایخ  باب  ىلع  ةراشبلا  ّعزوي  دعتباو 
هشْیَع ةمالسب  حرفلا  ديراغز  تطلتخا   . ءاّسنلا تدرغز 

دعب شعاد  ةضبق  نم  ةنيدملا  جورخب  اھتالیثم  عم 
اھسأر هِطاف  تجرخأ   . اھلھأ ىلع  ةبیصع  روھش  ةسمخ 

: تلاقو ةمیخلا  باب  نم 
. تنبلا هذھ  ّةرس  هب  عطقن  صقمب  ّنكادحإ  انتأتلف  - 

ّمث  ، ةمدصلا نم  بابلا  دنع  تاعمتجملا  ةوّسنلا  تتمص 
: سروك يف  نّھنأكو  دحاو  توصب  نلق 

؟ تنب  . ةنیكسملل اي  - 

: ٍّفشت ةربنب   ، كلذب تّأبنت  يتلا  ةأرملا  تلاق 
. ينوقّدصت ملو  تلق   . اًعبط - 
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: اھتوص ىرخأ  تعفر 
. ایبص اھل  ّنأ  ّمھملا  - 

لحكلاب عطقلا  عضوم  تألم   ، تنبلا ةرس  ةيادلا  تعطق 
اھتّدع تلمحو  سیك  يف  ةمیشملا  تعضو  ّمث   ، ّيبرعلا

: ریبك سفنلاب  زازتعاب  ةلئاق 
اي اھب  هللا  كدعسیلو   . ةرّسیم ةدالولا  تناك  دمحلا   - 
دنع هللا. نم  ّةيدھ  ّلكلا   . ّيبصو تنب  نیب  قرف  . ال  يتنب

. دمحلا  - 

اھتدیلو ىلع  ةرظن  تقلأو  نھاو  توصب  هشْیَع  ّتدر 
مھنب عضرتو  يدثلا  مقتلت  اھتأر  نیح  تمستباو  ةریغصلا 

: نانحب اھنذأ  يف  هشْیَع  تسمھ   . ةضمغم نویعو 
كتخأ يّمسي  نأ  كوبأ  دارأ   . يڤیھ كمسا   . يڤیھ - 

.[
29] كبیصن ّهنكل   . مسالا اذھب  نازوز 

ةمداقلا فصقلا  تاوصأ  تعطقنا  روھش  ذنم  ّةرم  ّلوأل 
. ةنيدملا نم 

عمست هشْیَع  دعت  مل  درابلا  حابصلا  كلذ  تمص  يف 
. ایندلا ىلإ  ّوتلل  ةمداقلا  اھتنبا  توص  ىوس 

* * *

يتلا ةمیخلا  نع  اًدیعب  مایخ  ةّدع  دعب  ىلع   ، ءاسم
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رھسیل ملسم  جاحلا  بھذ   ، يڤیھ ةدیلولا  تلبقتسا 
نونخدي نورماستملا  ناك   . وَجن ْلَكَْرب  جاحلا  هقيدص  دنع 

يف لبج  حفس  لثم  لخاّدلا  نم  ةمیخلا  تدب  ّىتح 
. هل اًبابلج  َبابضلا  ذّختا  يفيرخ  موي  حابص 

تعفترا  . ينابوك ريرحت  ىوس  ثيدح  نم  نكي  مل 
ّىتح هبناجب  نم  هلوقي  ام  مھفي  دحأ  دعي  ملو  ةبلجلا 

: ملسم جاحلا  توص  ةأجف  الع 
. ينم اورخست  ّالأ  وجرأو  اًئیش  لوقأس  ةعامج  اي  - 

: نيرضاحلا دحأ  هیلع  ّدر 
ةنوفع نع  انثّدحت  ءاجر ال  نكل   ، ءيش ّلك  يف  ثدحت  - 

. ءاوھلا
. نفعلا ءاوھلا  نع  الو  لابرغلا  نع  ال  ثّدحتأ  نل  ال.  ال  - 

ةدرقلا لثم  نوصقري  اوناك  نيذلا  ءالؤھ  لاح  ينقرؤي  نكل 
ناك امنیب  ءاوھلا  يف  مھعباصأ  نیعفار  رّوصلا  نوطقتليو 
اذامب  ، ةنيدملا عراوش  يف  نودھشتسي  انؤانبأ 
ةنيدم كانھ  تسیلأ  ىرت  ؟  نآلا دعب  ءالؤھ  ّىلستیس 
ىلإ لوحتتف  امابوأ  اھفصقیف  شعاد  اّھلتحت  ىرخأ 
لثم نجاملا  مھصقر  اوسراميو  ءالؤھ  بھذیف  ضاقنأ 

! يريأ
ةلاح نوفرعي  عیمجلا  ناك   . ةھقھقلاب سلجملا  ّجض 
نايدو يف  هامر  هتدلب  بارخ  نأ  فیكو  ملسم  جاحلا 
: اًركنتسم ْلَكَْرب  جاحلا  هراج  هبطاخ  كلذ  عم   ، نونجلا
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يد ـ يرم ـن  مو لقا  عـ ـل  جر ـت  نأ مل  ــ سم جا  ــ ح ا  ــ ي - 
تا ـ ملكلا هذ  هـ مـا   . يدنب ـ شقنلا حلا  صـ خي  ـ شلا
هذ هـ ردا  ـ غن في  كـ ّرك  ـ فنل لا  ـ عت ؟  اھ ـ ظفلت ـي  تلا

. انتویب ـى  لإ دو  ـ عنو ـة  نیعللا ما  ـ يخلا
هرادأو لابرغلا  عفر   ، اًسلاج لدتعا   ، ملسم جاحلا  هقھق 

: لاقو هتسلج  ىلإ  داع  ّمث  تارم  عضب 
ة ــ حئار حو  ــ فت ة  ــ میخلا هذ  ــ ه ءاو  ــ ه ن  ــ م ّىت  ــ ح - 
ا! ــ نتویب ى  ــ لإ دو  ــ عن ت  ــ لق ل  ــ ه  . صال ــ خ  . ءار ــ خلا
؟ هیّم ـ ست اذا  مـ روھ  شـ ذ  ــ نم ثد  ــ حي يذ  ــ لا اذ  ــ هو

فصقي مأ  خيراوصلاب  كّمأ  جر  فـ اما  ـ بوأ ـف  صقي هـل 
ينابوك  . صالخ  . ةنيدملا تھتنا  دقل  ؟  انتویبو انتاراح 

. تحار
لاقو ةمیخلا  يف  ةمتعم  ةيواز  نم  مھدحأ  توص  ءاج 

: فطلب
اھناكم يف  ةنيدملا   . ةیقاب ينابوك   . جاح اي  كلذ  لقت  ال  - 

نم انؤابآ  اھانبو  اھانینب  امك  ديدج  نم  اھینبنل  دوعنسو 
نل يتلا  اھتراجح  انبھتس  ةميركلا  روُنَتْشِم   . لبق

. يھتنت
دنسن ناردج  ةّمث  لقألا  ىلعف  ينابوك  ىلإ  دوعنس 

. دربلاو ّرحلا  انیقي  فقسو   ، اھیلإ انسوؤر 
ىلع هتیفوك  عضو  نم  لدع   ، رثكأ ملسم  جاحلا  دتحا 
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: لاقو هسأر 
تویب تیقب  لھ  ؟  تمھف لھ  يريأ  ىلإ  كرھظ  دنستس  - 

؟ میھف اي 
: هزفتسي ّهنأكو  رخآ  در 

يھف نكي  امھم   . مایخلا هذھ  يف  انلدھبت  دقل   . دوعنس - 
. رخآ نضح  ّيأ  نم  انیلع  ّنحأ  يھو  انتنيدم 

بیصأ ّهنأ  ول  امك  هقھق   . ةیناث هقھقي  ملسم  جاحلا  داع 
نیح  ، اًریخأ  . ءاكبلاب هتھقھق  تطلتخا   . ايریتسیھب

: اًثھال لاق  يریتسیھلا  كحضلا  ةبون  تفقوت 
ىلإ كرھظ  دنسأو  ينابوك  ىلإ  دع   . يخأ اي  بھذا  - 
نإ ام   . ناردجلا ریغ  انكني  مل  ًالصأ   . ةراھنملا ناردجلا 

دنسنلف  . راھنيو ضقني  ّىتح  رادج  ىلإ  انرھظ  دنسن 
. دوعأ نل   . ناردجلا هذھ  نم  لضفأ  رحبلا  جومل  انروھظ 

دوعأس لھ   . يتنيدم تراھنا  فیك  ينیع  ّمأب  تيأر  دقل 
معط اوقوذو  اوبھذا   . متنأ اوبھذا  ؟  اھّتثج ىلع  ّجرفتأل 

. ًانایع رصنلا  بوث  يف  ةميزھلا 
جرخي نأ  لبقو  هلابرغ  لمح   ، ةدحاو ةعفد  ضھن  مث 

: خرص ةعرسب 
ىقبأس يّننكل  ةنوفع  رثكأ  نآلا  ينابوك  ءاوھ  ّنأ  فرعأ  - 

. انھ
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رون نم  ةأرما 
يف ىعفأ  انلتق  نیح  تكب  اھنأ  يّمأ  نانح  نم  غلب 

. لزنملا
نأ لبق  راّدلا  ةحاب  يف  نیسلاج  ّانك  امدنع  كلذ  ثدح 
ءاطقر ّةیح  انحمل   . فیصلا مّايأ  دحأ  يف  سمشلا  برغت 
هذخّتت تناك  ّةیلبقلا  ةفرغلا  رادج  يف  بقث  نم  ّىلدتت 
اًروفصع علتبت  ّةیحلا  تناك   . اھل اشع  ریفاصعلا  ضعب 
ّيصعلاب روفلا  ىلع  اھانلتقو  اھیلإ  انمق   . لھم ىلع 

. اھتسيرف عالتبا  نم  يھتنت  نأ  لبق  ةراجحلاو 
فقأ يتلا  ةفرغلا  باب  مامأ  ةلئاعلا  تعمتجا  نیح   ، ًءاسم
ءوض يف  تيأرو  ةشعنم  تامسن  تبھ   ، نآلا اھیف 
ةفرغلل يبونجلا  رادجلا  يف  ّقّلعملا  بحاشلا  حابصملا 

. عمدلاب نیتقرورغم  يّمأ  ينیع 
؟ نیكبت اذامل  ؟  ىرج اذام  ؟  يّمأ اي  اًریخ  - 

: نزحب ّتدرف  يتوخإ  دحأ  اھلأس 
. ىذأب مكل  ّضرعتت  مل  اھنإ  ؟  ّةیحلا كلت  متلتق  ّقح  يأب  - 

اھقلح يف  اًمّوقز  هومتلعجف  اھقزر  لوانتت  تناك 
نم يھتنت  ّىتح  اھنوكرتت  متنك  ّلقألا  ىلع   . اھومتلتقو

! نیملاظ اي   . اھتسيرف عالتبا 
لوح اھنكاسم  تذّختا  لّمنلا  نم  ةعامج  ّنأ  اًضيأ  ّركذتأ 
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. اًمئاد اھلالظ  ّأیفتت  يّمأ  تناك  يتلا  ناّمرلا  ةرجش  عذج 
لّمنلا نكاسم  ثیح  ىلإ  بھذت  ةديدع  تّارم  اھتيأر 

ّةرم تاذ   . كانھ لغربلا  وأ  ةطنحلا  نم  ةنفح  رثنتو 
تقرشأ ؟  يّمأ اي  هنیلعفت  يذلا  اذھ  ام  اھتلأس :

: تلاقو اھھجو  يف  ةماستبالا 
وھو  . اًریثك بعتيو  ّدكي  ناویح  لّمنلا  ریغصلا  يورج  اي  - 

. هتوق ىلع  لوصحلا  لیبس  يف  هنكاسم  نع  دعتبي 
نم ًالیلق  حاتري  ّىتح  انھ  بحلا  رثنألف  يسفنل  تلق 

. قزرلا ءارو  يعسلا  ءانع 
. ّبرلا عم  يتموصخ  تنلعأو  تبضغ  يّمأ  تتام  نیح 
نأ هنكمأ  فیك  بعوتسأ  مل   ، هلإلا هلعف  اّمم  تبرغتسا 
. دبألا ىلإ  ایحت  نأ  بجي  ناك  ؟  يّمأ لثم  ًاناسنإ  تیمي 
ةنالف تمت  مل  اذامل  ؟  يّمأ تومتو  ةلتقلا  شیعي  فیك 

اي هللا؟ توملل  ّلكلا  نیب  نم  يّمأ  ترتخا  اذامل  ؟  ةنالفو
انتاراج ضعب  يمسأو  عفترم  توصب  ّركفأ  تنك  ًانایحأ 

. نتم ول  ررضتیل  دحأ  ناك  امو   ، رمعلا يف  نمّدقت  يتاوللا 
يّمأ دقفل  ّملأتأ  يّننأ  تافراع  يننیساوي  يتاوخأ  تناك 

. يخأ اي  رفكت  ال  تایجار : يل  نلقي  ّنك   . عیمجلا نم  رثكأ 
نم اًرمع  ریعتسي  دحأ  الو   . هئاضقل ّدار  الو  ةدارإ هللا  هذھ 
ّمث اھَّمش  ةدرو  ایندلا  ّنإ  لئاقلا  لثملا  عمست  ملأ   . دحأ

؟ كریغل اھطعأ 
* * *
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. قودنصلا يف  لازام   . ةعاّسلا ّهبنم  طبض  حاتفم  دجأ 
« ئبعت  » ّىتح حاتفملا  ريدتل  موقت  يّمأ  تناك  ام  اًریثك 

نلعت يتلا  نب  غیب  ةعاس  تّاقد  ىلع  اھطبضتو  ةعاّسلا 
. اھنع يس  يب  يبلا  ةعاذإ 
. ننننننننر  . نننننر  . نننننر - 

لبق يضاملا  كلذ  ىلإ  يندیعت  تّانر  ثالث  عمسأ 
ةعاس تانر  اًمامت  هبشت  يّمأ  ةعاس  تّانر   . اًماع نیثالث 
ةعاسل فیك   . عمسأ اّمم  برغتسأ   . ةریھشلا نب  غیب 

نأ رھشأ  ةسمخ  ذنم  ضاقنألا  تحت  ةرومطم  ةتیم 
؟ تّانرلا هذھ  ردصت 

اّھنإ  . شیعت اّھنإ   . حورلا نم  قمر  ةعاّسلا  يف  لازام  - 
. ّقدت

براقع حیحصت  ًالواحم  سلجأ  ّمث  يسفن  بطاخأ 
ىلع ّةرصم  براقعلا   . كلذ يف  حلفأ  يّننكل ال   ، ةعاّسلا

، ةقیقد ةرشع  عبرأو  ةسماخلا  دنع  ةّفقوتم  ىقبت  نأ 
. ّفقو ــ تم ن  ــ ّمزلا  . اًبير ــ قت عبّر  ــ لاو ة  ــ عجافلا دنع 
ه. ــ ّعبتتأ اًر  ــ ثأ هءارو  كر  ــ ت ّهن  ــ كل  . ّتي ــ م ن  ــ ّمزلا
ة ــ عاّسلا حو  ــ ل ى  ــ لإ ة  ــ تبثم برا  ــ قعلا نأ  ّلي  ــ ختأ

سارمأب ـة  تبثم قراوز  ل  ــ ثم ّةیئر  ــ م ال  ریما  ــ سمب
عمسأ  . يدي ةعاس  ىلإ  رظنأ   . روجھم ءانیم  ىلإ  ةظیلغ 

. اًضيأ ةتباث  اھبراقع  ىرأ  نكل  اھتّاقد 
رفاسأ  . تاینینامثلا ةيادب  ىلإ  رفاسأو  يلایخب  نیعتسأ 
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اًیضام ّفقوتلا  فرعي  يذلا ال  نمزلا  سكعب  يضاملا  ىلإ 
ةعاّسلاو يشارف  يف  يسفن  ىرأ   . مامألا ىلإ  اًدبأ 

: ًالیل ةرشع  ةيداحلا  ىلإ  ریشت 
. ننننننننر - 

: يّمأ لوقت   . ّةرم ةرشع  ىدحإ  ةعيدبلا  ّةنرلا  هذھ  ّرركتت 
«. ماننس  . ّهبنملا توص  فقوأو  ينب  اي  مق  »

يف اھادص  ّددرتي   . ًاليوط ىقبت  ةریخألا  ةنرلا  تناك 
هذھ نینر  ىوس  اھتقو  عمسن  نكن  مل   . لّیللا نوكس 
رابآلا نم  هایملا  بحس  تاّخضم  تاوصأو  ةعاّسلا 
تاوصأ ىلإ  ةفاضإلاب  نطقلا  لوقح  دنع  ّةيزاوترالا 

. ءادوّسلا لّیللا  ةریحب  ّزھت  يتلا  بدانجلا 
جزتمت نب  غیب  ةعاس  تّانر  تناك  نایحألا  نم  ریثك  يف 

: لوقتو مستبتف  يّمأ  ةعاس  تّانر  عم 
. ةقیقد انتعاس  - 

موي يتأیس  ّهنأ  فرعت  الو  اھتعاس  نع  ةیضار  تناك 
نمو ءامّسلا  نم  ةمداق  خيراوص  ىلإ  اھتیب  هیف  ّضرعتي 
اھتعاس رمغیس  ماكّرلا  ّنأو   ، ضرألا ىلع  شوحو 

. ةقیقّدلا
اھتوم بقع  اھتعاس  فقوأس  يّننأ  فرعت  يّمأ  نكت  مل 
ةایحلا ةداعإ  لواحأس  يننأو   ، ةرشع ةيداحلا  دنع 
ماكرلا تحت  ةكرحلا  نع  ّفقوتت  نأ  دعب  ةعاّسلا  سفنل 
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. اًماع نيرشعو  ةتس  دعب 
دعب ةیناث  كرمعو  كمّايأ  قرسي   . غوارم ّصل  نّمزلا  - 
ىلإ تاونّسلا  نم  اًديزم  فیضي  ّهنأ  ّنظت  امیف  ىرخأ 

. كرمع
. ّركفأ

باب ىلع  يب  تئجوف  ّىتح  اًضيأ  انأ  نّمزلا  ينعدخ  دقل 
مومھلا ریثك   ، بلقلا ریسك   ، رعشلا بیشأ   . نیسمخلا
. دحأب يقتلأ  نأ  نود  ةمدھملا  يتنيدم  يف  ّلوجتأ 

؟ نّمزلا
. يتبقر ىلع  نمزلا  لصنب  ةظّحللا  كلت  يف  رعشأ 

راتوأ ىلع  رمي  سوق  لثم   ، يحور ىلع  نّمزلا  ّرمي 
. اھراتوأ ساوقألا  سمالت  نیح  تاجنمكلا  يكبت   . ةجنمك

. اھراتوأ تعطقت  يتلا  حورلا  هذھ  اھردصت  ةمغن  نكل ال 
* * *

ّةیئرمال ةعاس  صاقر  هّلیختأ   . يتخأ نبا  رھظي  ىرخأ  ّةرم 
اذھ ةعاس  صّاقر  ّهنإ   . لایخلا تاذو  نیقیلا  تاذ  سوني 
الف نامزلا  نیبو  ناكملا  نیب  حجرأتي  دوسألا  بارخلا 

. هبایغب اًروعش  ّالإ  هروضح  ينديزي 
ام لھ  ىرت   . اًضيأ يسفن  رمأ  يف  ّكشأ   . هرمأ يف  ّكشأ 
اھیف سیلو  اذكھ  ةليوط  تسیل  مالحألا  ال.  ؟  ملح هارأ 
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همالحأ يف  ءرملا  رفاسي  نأ  نكمي  ال   . ةریثك لیصافت 
ةریثك لیصافت  ضرعتسيو  هبابشو  هتلوفط  ةلحرم  ىلإ 
ًالایخ نآلا  هشیعأ  ام  سیل   . هرمع نم  ةّعونتم  ًالوصفو 

. مالحأ ثاغضأ  الو  اًرباع 
: نزحب هل  لوقأو  يتخأ  نبا  ىلإ  نانحب  تفتلأ 

تلّوحت دق  ادْیَس  ةراح   ، انتراح ّنأ  ةدومح  اي  حضاولا  نم  - 
بارتلا تحت  نوفدم  مھضعبف  اھلھأ  اّمأ   . لالطأ ىلإ 

. يعم لاعت   . اھنع نوحزان  مھضعبو 
؟ لاخ اي  بھذتس  نيأ  ىلإو  - 

نيأ ىلإ  فرعأ  ال  اًضيأ  انأ   . لاؤسلا اذھل  اًّئیھم  تسل 
: هبیجأ  . ةنيدملا هذھ  بئارخ  رداغأ  نأ  دعب  بھذأس 

. رداغن نأ  ّمھملا  - 

نم ؟  زيزعلا يلاخ  اي  ناّمرلا  ةریجش  يقسیس  نمو  - 
هذھ يف  رودت  ةلیل  ّلك  جرخت  يتلا  حاورألا  سرحیس 
باوبألا هذھ  سنؤیس  نم  ؟  ءایحألا نع  ةثحاب  بئارخلا 

يّننإ  ، لاخ اي  فرعتأ  ؟  اھیلع قرطلا  ىلإ  تقاتشا  يتلا 
رجضت ال  ّىتح  ةراحلا  باوبأ  ّلك  ىلع  قّرطلاب  ّىلستأ 
اھقرطي ال  نیح  أدصت  باوبألا  ّنإ  ةدحولا ! نم  تومتو 

. تیبلا لھأ  رداغي  نیح  تومت  باوبألا  ّنإ   . دحأ
تومت باوبألا  ّنإ   . دحأ اھقرطي  نیح ال  أدصت  باوبألا  نإ  - 

. تیبلا لھأ  رداغي  نیح 

620



انأ  . اًدحأ ىرأ  ال   . عومسم توصب  ةلمجلا  هذھ  ّرركأ 
هنأ رعشأ   . يفتخي ةدومح   . يّمأ ةفرغ  يف  يدحو 
يّمأ قودنص  ىلإ  نزحب  قّدحأ   . نّمزلا يف  ىفتخا 

. تايركذلاب ءيلملا 
ٍضام ءادصأ  اھنم  ّددرتي  ءاسرخلا  طئاحلا  ةعاس  لّمأتأ 

. بورحلا هلتقت  نل 
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مامیلا ةدوع 
ىلإ ةدوعلا  يف  اوّددرت  سّانلا  نكل   . شعاد تمِزُھ 

مھتنيدم لالتحا  ةيادبلا  يف  اوقدصي  مل  امكو   . مھتویب
يذلا توملا  نم  اوفاخ   . اًضيأ اھريرحت  اوقّدصي  مل  مّھنإف 

. عراش ّلك  ةيواز  يفو  تویبلا  يف  ةازغلا  هعرز 
! ماغلألاب ينابوك  ضرأ  تألم  شعاد  ّنإ  نولوقي  - 

دحأ اولخد  نیح  قافر  ةعضب  دھشتسا  دقل   . حیحص - 
. تویبلا

نیب فوخلا  رشتنا  ّىتح  اًرّذحم  رخآلل  لوقي  مھدحأ  راص 
قوّشلا داق  دقف  كلذ  عمو   . دودحلا ءارو  نیحزّانلا  عیمج 
نیحزّانلا َعومج  تامیخملا  يف  هوناع  يذلا  سؤبلاو 

لآ ام  ةفرعمل  نوریثكلا  داع  كلذك   . مھتویب ىلإ  ةدوعلل 
تاراح لخاد  اولتاق  نّمم  مھتانبو  مھئانبأ  ریصم  هیلإ 
نيرشعو ةعبسو  ةئام  ىدم  ىلع  اھعراوشو  ةنيدملا 

. اًموي
ناك نإ   . دوعأ نل  يّننإف  اًعیمج  سّانلا  داع  ول  ّىتح  - 

؟ ةدلبلا لخاد  نوكیس  فیكف  ةنوفعلا  هذھب  انھ  ءاوھلا 
؟ اھ

نیح ورفلا  هتءابع  اًفحتلم  ّروكت  دق  ملسم  جاحلا  ناك 
قصتلي ّهنأ  ول  امك  ادب   . دوعي نل  ّهنإ  هنبا  ةجوزل  لاق 
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. اھنم دحأ  هعزني  نأ  ةفاخم  ةمیخلاب 
. اھتیب ىلإ  دوعتس  ىتم  قدصت  دعت  مل  اھنإف  هشْیَع  اّمأ 
يف تومي  نأ  هل  أشت  مل  يذلا  اھجوز  ىلإ  تقاتشا 
اّھنكل ةدیحو  لمأ  ةعمش  ىوس  اھيدل  قبي  مل   . اھبلق
اھسفن تعنقأ   . ةایحلا يف  رعولا  اھبرد  اھل  رینتل  ةیفاك 

ال  . اًتیم هآر  دحأ  ال  : » ةایحلا دیق  ىلع  لازي  ال  هِمَح  نأب 
اّمبر وأ  دوقفم  وأ  ریسأ  اّمإ  ّهنإ   . اًئیش هنع  ملعي  دحأ 
لاحلا ةعیبطب   . لاتقلاب لغشناو  نیلتاقملا  ىلإ  ّمضنا 

«. انلجأل دوعیسف  نودوعي  سّانلا  ّنأ  عمسي  نیح 
اّھنكل هب  لّصتت  نأ  تارملا  تارشع  قباسلا  يف  تبرج 
أیھتت نأ  لبقو   . تووووت ةنیّعللا  ّةنرلا  ىوس  عمست  مل 
مقر تراتخاو  ىرخأ  ّةرم  تبرج  ينابوك  ىلإ  ةدوعلل 

: اھجوز
. ولأ  . تووووت  . تووت  . توت - 

. هِمَح - 

اھ ـ يلإ ـر  ظن  . اھتخر ّتد فـي صـ ـ مو ه  ــ شْیَع تخر  ــ ص
ـم هّمأ اوعم  سـ ني  حـ ني  ـ شوھدم نازوزو  دنماي  سـ
ةعي ـ ّضرلا يڤي  تَّمز هـ  . ةفھ ـ لب مھ  ـ يبأ ـم  سا ـظ  فلت

. ءاكبلا ـى  لع تك  ـ شوأو اھیتف  شـ
. هِمَح تسل  انأ  - 

؟ تنأ نم   . هِمَح مقر  اذھ  - 
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يمسا  . نیلتاقملا دحأ  انأ   . هِمَح فرعأ  ال  انأ  ةقیفر  اي  - 
. ناطوب ةراح  نم  يَبن  خیش 

؟ فتاھلا اذھب  تیتأ  نيأ  نم  ّبیط  - 

جاحلا عماج  نم  برقلاب  هتدجو  دقل  ةقیفر  اي  ينیقّدص  - 
ىلع هتدجوف  كانھ  ةراحلا  طیشمتب  موقن  ّانك   . داشر

. ضرألا
، ةعمشلا تمواق   . لمألا ةعمش  ىلع  ّةيوق  حير  ّتبھ 

تلاق  . ئفطنت مل  اّھنكل  ًالامشو  اًنیمي  اھبھل  صقارت 
: ةیساوم اھسفنل  هشْیَع 

هنم عقو   . هفتاھ عاضأ  دق  هِمَح  نأ  نكمي   . ادج لوقعم  - 
يف فتاھلا  يقبل  هللا  حمس  ًالوتقم ال  ناك  ول   . ّكش الب 

. هبیج
اھیلع تقبأ   ، ةجئاھلا حيرلا  نم  اھتعمش  هشْیَع  تمح 

ةّئیھتملا مامیلا  بارسأ  ىلإ  تّمضناو  اھبلق  يف  ةدقتم 
. ةدوعلل

* * *

نوبراھلا نورخآلا  يقب   . ىدارف سّانلا  داع  ةيادبلا  يف 
ةدوعلا نیب  نيراتحم  نيّددرتم  هدونجو  هللا  فویس  نم 

يف ترشتنا  يتلا  رابخألا  ّنكل   . تاّمیخملا يف  ءاقبلاو 
مھتحنم ريرحّتلا  ىرشب  ةلماح  ملاعلا  ءاحنأ  عیمج 
اھارقو ينابوك  تّررحت   . ةدوعلا رارق  ذاّختا  يف  ةأرجلا 
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ىعفألا تَّرف   . ةقباّسلا اھدودح  ىلإ  شعاد  تداعو 
اھرحج ىلإ  تداعو  شاشعألا  تبرخ  نأ  دعب  ةحيرج 

. دوعت نأ  مامیلا  بارسأل  نآو 
ْدِشْرُم ةباوب  ىلإ  ةثالثلا  اھلافطأ  عم  هشْیَع  تلصو 
ىلع رھظي  نأ  نود  نوحياصتي  كانھ  سّانلا  عمتجا   . رانیب
روھش دعب  نیبعتم  نیّمطحم  اودب   . ةحرفلل رثأ  هوجولا 
يقب  . مایخلا يف  نیحزان  نيّدرشم  اھوّضق  ةديدع 
هنثارب اًبشان  ریبكلا  برھلا  لالخ  مھقفار  يذلا  فوخلا 

. ةقلقلا مھحاورأ  يف 
روبقب ّالإ  اوقتلي  نل  مّھنأ  نوكردي  مھو  نوریثك  داع 

. ةنيدملا نع  اًعافد  نولتاقي  مھوكرت  نيذلا  مھدالوأ 
ام يتلا  بولقلا  ّتلتحا  ةمیظع  اًمالآ  نكل  ضرألا  تّررحت 

. مالآلا كلت  ةأطو  تحت  تراھنا  نأ  تثبل 
. هاليو اي  هاليو  اي  - 

يشاوحب نھعومد  نحسمي  نھو  ءاّسنلا  تلولو 
نھتكراش  . ةنضغتملا نھفكأو  نھليدانم  فارطأو  نھباوثأ 

ّالإ اھجوز  ءاقل  لمأت  لازت  تناك ال  اّھنأ  عمو   . ءاكبلا هشْیَع 
يڤیھ اھتعیضر  ىلإ  تراشأ   . لمألا بلغ  فوخلا  ّنأ 

: ءاكب ةربنب  اھراوجب  ةأرمال  تلاقو 
اًئیش هللا  نم  بلطأ  نل   . اھابأ ىرت  ةئيربلا  هذھ  تیل  - 

. رخآ
ةحوتفم هللا  باوبأ   . يتخأ اي  يقلقت  ال   . هارتس هارتس  - 
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. اًمئاد
ةخرص تقلطأ  نأ  تثبل  ام  ّمث   ، ًالیلق ةأرملا  كلت  اھتساو 

: ةعزفم
. تحتفنا ةبّاوبلا  - 

نم ىلوألا  ةعومجملا  نمض  اھدالوأو  هشْیَع  تناك 
ىلإ ّةيدودحلا  ةباوبلا  اوربع  نيذلا  نيرظتنملا  نیحزّانلا 

. ينابوك ةھج 
ّأي ــ ه  ، مھتنيد ــ م ضرأ  مھماد  ــ قأ تئ  ــ طو ني  ــ ح

. ّةيّر ــ حلا ق  ــ بع لبقت  ــ ستل مھ  ــ تائر نود  ــ ئاعلا
ّدر ــ ّشتلا ءاو  ــ ن ه ــ م تا  ــ ئرلا ك  ــ لت اورّھ  ــ طي نأ  اودارأ 

رھشأ ةسمخ  لال  خـ هو  ـ سّفنت يذ  ــ لا سؤ  ــ بلاو
مّھنكل  ، ّلذلا تامیخم  يف  نیحزانك  شیعلا  نم  ةليوط 
ةھجلا ىلإ  اوتفتلاف  ّةیعیبط  ریغ  ةبلج  ةأجف  اوعمس 
كانھ عیمجلا  ىأر   . ةموھفم ریغ  تاوصأ  اھنم  تلع  يتلا 
ءّارلاب غثلي  هلقع  ةّفخب  ةنيدملا  يف  اًفورعم  اًباش 

لابقتسا يف  نیلتاقملا  نم  نینثاب  ًاطاحم  اًمال  اھظفليو 
: نيدئاعلا نیحزّانلا 

م ــ تكلت  . سوما ــ نلا يميد  ــ ع ا  ـــ ي وووو  ــــ فت - 
. فل ــ شلا يميد  ــ ع ا  ــ ي ووو  ــ فت م.  ــ تبلھو مك  ــ ضلأ
مكي ــ لع ووو  ــ فت ش.  ــ عاد ما  ــ مأ ن  ــ م م  ــ تبلھ

ن ــ ضحو تا  ــ ّمیخملا ى  ــ لإ مكءا  ــ سن متذ  ــ خأ
. كالتألا لكاسعلا 
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كلذ هیلع  قصبي  مل  ةعاّسلا  كلت  يف  دحأ  قبي  مل 
. تاملكلا عذقأب  همتشي  وأ  باشلا 

د ــ ه، ق ــ ب فر  ــ ع يذ  ــ لا هم  ــ سا اذ  ــ هو و،  ــ نَح نا  ــ ك
سّان ــ لا هآر   . ينا ــ بوك ي  ــ ف لا  ــ تقلا ءا  ــ نثأ ي  ــ قب
تاد ـ حو سا  ـ بل يد  ـ تري تاھويد  ـ يفلا مـن  دد  فـي عـ
يف ّلوجتيو  ّةیقد  ـ نب بّك  ـ نتيو ـب  عّشلا ـة  يامح

ةمواقملا زومر  دحأ  هولعج   . اھنّاكس نم  ةیلاخلا  تاراحلا 
رخآ ِرّیعي  نأ  مھدحأ  دارأ  اذإ  ّىتح   . فرّشلل اًرایعمو 

: لاق هتنيدم  ةرصن  نع  سعاّقتلاب 
هلبأ ّدرجم  هنأ  عم  ؟  ونَح لثم  ّىتح  نوكت  نأ  نكمي  الأ  - 

. اھنع عفادي  اھیف  ءاقبلا  ىلع  ّرصأو  ةنيدملا  كرتي  مل  وھف 
. حيرلل كیقاس  تقلطأ  ةقلط  ّلوأ  عم  تنأ 

باشلا كلذ  ضَّرح  نم  كانھ  ناك  اذإ  ام  دحأ  فرعي  مل 
وھ مأ  مھھوجو  ىلع  قصبلاب  نیحزّانلا  لابقتسا  ىلع 

نافقاولا نالتاقملا  هعنمي  مل  ؟  هسفن ءاقلت  نم  ّفرصت 
امھیقدش ءلم  ناكحضي  َّالظ  لب  هلعفي  اّمع  هبناجب 

. مھناجھتساو نيدئاعلا  بارغتسا  طسو 
: لاقو اھیلإ  رظن   ، هشْیَع هب  ّترم  نیح 

سیلأ ئفاد  ناغودلأ  نضح  ؟  كلذك سیلأ  ةلیمج  ایكلت  - 
؟ اھ كالتألا  نضح  نم  متعبش  ؟  كلذك

ىلع تقلأ   . اًئیش لقت  مل  اّھنكل  اھقيرب  هشْیَع  تّصغ 
لثم ةتماص  ةبّاوبلا  تربعو  ةبضاغ  ةرظن  غثلألا  باشلا 
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. نيرباعلا نم  اھریغ 
رھشأ لبق  بیصعلا  مویلا  كلذ  يشمت  يھو  تّركذت 
نیحزّانلا ّدصت  ةأرما  تفقو  ثیح  ينابوك  نم  تحزن  نیح 

قصبتو مھمتشت   ، مھدلجب ةاجّنلا  نم  مھعنم  لواحتو 
نم اھبیصن  اھریغ  لثم  هشْیَع  تلان   . مھھوجو ىلع 

. اًضيأ حوزنلا  موي  مئاتّشلاو  قاصبلا 
: ایندلا هعمست  مل  توصب  تلاق 

توملا نم  انبرھو  انتویب  انكرت  نیح   . ایند اي  هیییيإ  - 
ىلإ دوعن  نحنو  نآلاو   . قاصبلاب ةلیبھ  ةأرما  انتّعدو 

! اًضيأ قاصبلاب  ٌنونجم  انلبقتسي  ةرّمدملا  انتویب 
* * *

فرعتن نأ  نكمي  ال   . انھ ةمایقلا  تماق  دقل  لوھلل ! اي  - 
! ناكملا ىلإ 

جورس نم  هارن  ّانك  يذلا  ناخدلا  ّنأ  نيدقتعت  لھو  - 
دعاصتي ًاناخد  ناك  لھ  ؟  اًحازم ناك  كیج  هریبو  ةفروأو 

نبا سرع  يف  رودقلا  تحت  ةلعتشملا  نارینلا  نم 
؟ راتخملا

نم دعاصت  ًاناخد  الو  اًحازم  نكي  مل   . يتخأ اي  هللاو  ال  - 
فصقت تارئاطلا  تناك  دقل   . راتخملا نبا  سرع  نارین 

. هلاح ىلع  اًرادج  انل  اوكرتي  مل   . انلزانم
! برضا وُّشر  اي  برضا  ءاھلبلاك : خرصن  ّانكو  - 
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اھلثم نایشمت  نیتأرما  نیب  راوحلا  اذھ  هشْیَع  تعمس 
ةمودصم ةتوھبم  اًضيأ  يھ  تناك   . لھم ىلع  ماكّرلا  نیب 

يڤیھ اھتعیضر  لمحتو   ، دیب نازوز  اھتنبا  ّرجت   ، امھلثم
ةریبك ةبیقح  ًالماح  دنمایس  اھعبتي  امیف   ، ىرخألا دیلاب 

. نیتنھاو نيدیب  اھب  اًكسمم  هسأر  ىلع 
؟ ناكملا اذھ  ام  ؟  نحن نيأ  - 

مل  . ةفیعض ةخرص  اھنم  تَّدن  اھتراح  نم  تبرتقا  نیح 
ةئیلم عراوشلاو  ةراھنم  تویبلا   . ناكملا ىلإ  ّفرعتت 

. قيرحلاو دورابلا  ةحئار  اھنم  حوفت  ضاقنألاب 
؟ يّمأ اي  نحن  نيأ  - 

. فرعت كلثم ال  يھ   . دنمایس اي  كّمأ  حيو  - 

؟ ةرّمدم اّھلك  تویبلا  هذھ  اذاملو  - 

. ينبا اي  ّيدل  باوج  هللاو ال  - 

؟ انتیب فرعنس  فیك  - 

اھتیب ىلإ  اھبلق  اھداق   . اھنبا لاؤس  ىلع  هشْیَع  ّدرت  مل 
. عراوشلا فرعت  مل   . داشر جاحلا  عماج  نم  بيرقلا 
تأر نأ  ىلإ  ةطقنلا  سفن  ىلإ  دوعتل  تارم  ةّدع  تھات 

، هزّاكع ىلع  اًّئكوتم  عراوشلا  دحأ  يف  يشمي  اًزوجع 
: هتدانف

! لاخ اي  لاخ  اي  - 
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: لاقو هزّاكع  ىلع  هيدي  اتلك  عضو   . زوجعلا فقو 
لثم لزنملا  قيرط  تّعیض  ّكنأ  دیكأ  ؟  يتنب اي  اًریخ  - 

! نيریثك
ىلإ لوصولا  عیطتسأ  ال   . ةھئات انأ   . لاخ اي  حیحص  - 

. تیبلا
؟ كتیب ناك  نيأ  - 

. داشر جاحلا  عماج  نم  اًبيرق  يارسلا  عراش  يف  - 

؟ عولخملا بابلا  كلذ  نيرتأ  - 

. معن - 

ءابرھكلا دومع  ىلإ  يلصت  ّىتح  بابلا  اذھ  يزواجت  - 
كانھ نم   . عراّشلا ةيواز  يف  ضرألا  ىلع  دّدمتملا  كاذ 
عماج كھجاویسو  اًراسي  يفطعنا  ّمث   ، اًنیمي يشما 

. رّمدملا داشر  جاحلا 
. كل اًركش   . لاخ اي  كل  كراب هللا  - 

نأ ىلإ  زوجعلا  لّجرلا  هب  راشأ  ام  بسح  هشْیَع  تشم 
. اھتیب باب  ّهنأ  تفرع   . ریبك دوسأ  باب  ىلإ  تلصو 
نم اھناكم  يف  ةرّمستم  تیقبو  اھانیع  تظحج 

. ةشھدلا
فلخو  . ریبكلا بابلا  ّالإ  هنم  َرت  ملف  مّدھت  دق  اھتیب  ناك 
ثاثأو ةراجحلاو  ّحلسملا  تنمسإلا  لتك  تمكارت  بابلا 
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ىلإ دعصي  يذلا  جردلا  ىلإ  قيرطلا  ّدس  ام  لزنملا 
ىلع اًقبطنم  يولعلا  قباطلا  حطس  ادب   . يولعلا قباطلا 
نم ترھظ   . باتك ّيّتفد  لثم  يضرألا  قباطلا  حطس 
تأر  . حوّزنلا لبق  ام  ذنم  ةفوفلملا  ّةّینبلا  ةریصحلا  امھنیب 
نیب تحملو  يعادتملا  يولعلا  قباطلا  حطس  هشْیَع 

، جنفسإلا شرفو  نولاصلا  رئاتسو  تاّدخملا  ماكّرلا 
. نیطلاو رابغلا  اھالع  دقو  نازوز  باعلأو  دنمایس  ةجّارد 
هیلإ دنتسي  رادج  قبي  مل   . ةملاس ةدحاو  ةفرغ  قبت  مل 

. هتحت مّونلل  فقس  قبي  مل   . ءرملا
امف دنمایس  امأ   . ساعنلا نم  نازوز  تكش   . يڤیھ تكب 
ّىتح اھیلع  هباینأب  تنمسإلا  قبطأ  دقو  هتجّارد  حمل  نإ 

. اھیلإ لصوو  ضاقنألا  دعصو  ضرألا  ىلع  ةبیقحلا  ىمر 
ملف تنمسإلا  لتك  تحت  نم  اھبحسي  نأ  اًریثك  لواح 

. اًبضاغ ّبسيو  متشي  ذخأو  حلفي 
: ةّدحب هّمأ  هیلع  ّتدر 

لأست الأ  ؟  ةجّاردلا هذھ  ىوس  ءيش  كّمھي  الأ  تنأو  - 
ندعملا اذھ  ىوس  كّمھي  ال  ؟  يتّدج نيأ  ؟  يبأ نيأ 

! هفّاتلا
ت ــ حت ةرو  ــ مطم اھ  ــ تامح ّنأ  فر  ــ عت ه  ــ شْیَع تنا  ــ ك
ـو هأ ؟  اھ ـ جوز ـن  يأ ىر  تـ ـن  كل  . اھ ــ تیب ضا  ــ قنأ
ـك لذ مـن  ّدكأ  ـ تلا ـن  كمي في  ـ كو ؟  هّمأ مـع  نوفد  مـ

ثثجلا نع  ثحبلاو  ةلئاھ  ـ لا ضا  ـ قنألا هذ  هـ ـع  فرو
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؟ ةماركب اھنفد  ّمتیل 
ة، ــ نیخثلا اھ  ــ ّتیناطبب ة  ــ فوفلم يڤي  ــ ه تما  ــ ن
تر ـ ظن  . سا ـ عنلا ّةد  شـ مـن  ـي  كبت ّتل  ظـ نازوز  ـّن  كل

ـت حت ـه  نم ـم  سق اد  بـ يذ  ـ لا اھ  ـ شارف ـى  لإ
يضرألا قبا  ـ طلا فق  سـ ـى  لع عقاو  ـ لا ـف  قّسلا
قّقشتملا اھّمأ  ّدخ  ىلع  عومّدلا  تردحنا   . اھؤاكب دادزاف 

. اًضيأ
قرتحم دھمو  مّدھم  ّشع  ىلإ  ّالإ  عجرت  مل  اّھنأ  تكردأ 
ةيادلا ّترم  ةظّحللا  كلت  يف   . لالطأ ىلإ  ّلوحت  ىوأمو 

يف مّايأ  لبق  اھيدي  ىلع  يڤیھ  تدلو  يتلا   ، وخْلِز
نم ةمداق  ةریبك  ةجقب  اھسأر  ىلع  لمحت   ، ةمیخلا

. ْنابَرَع ایناك  يف  مدھملا  اھتیب 
؟ ةدوعلا ّمس  يلثم  تّعرجت  لھ  هشْیَع  - 

. تدعو ّمّسلا  تّعرجت  هللاو  معن  ؟  تنأ هذھ  وخلز  ةلاخ  - 
؟ تنأو  . هیلإ بھذن  رخآ  ناكم  نم  ام 

كانھ ّنإ  لاقي   . ةنيدملا يبرغ  ىلإ  نوھّجوتي  سّانلا  - 
يف نكسأو  بھذأ  نأ  ديرأ   . اھباحصأ دعي  مل  ةغراف  ًاتویب 

. هتمحر باوبأ  نم  اًباب  انیلع  حتفي هللا  ّىتح  تویبلا  دحأ 
؟ نیتأت الأ 

يف هتشع  يذلا  ّلذلا  ينیفكي   . يتیب باب  رداغأ  نل  انأ  - 
نيأ فرعأ  الو  انھ  ةنوفدم  يتمع   . ایكرت يف  مایخلا 
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يتیب بئارخ  نإف  نكي  امھم  ؟  بھذأس نيأ  ىلإ  هِمَح !
. نيرخآلا تویب  نمو  مایخلا  نم  ّيلإ  ّبحأ 

. كانھ ىلإ  ةبھاذف  انأ  امأ   . هشْیَع اي  ّةرح  تنأ  - 
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يرط بشع 
اّھنأ ّالإ  نكّسلل  ًالباق  دعي  مل  هشْیَع  تیب  نأ  نم  مّغرلاب 
تلاق  . رخآ ناكم  ّيأ  ىلإ  أجلتو  هكرتت  نأ  أشت  مل 
دوعت رویطلا  عیمج  هِمَح ! داع  اّمبر  ؟  يردي نم  : » اھسفنل
ءاقبب ُلمألا  اھحنم  ًالجآ .» مأ  ًالجاع  اھشاشعأ  ىلإ 

. َّةوقلا ةایحلا  دیق  ىلع  اھجوز 
وحن تمّدقت  ّمث   ، ضرألا ىلع  ةریغصلا  اھتنبا  تعضو 
عطق ببسب  اًبراوم  بابلا  حتفنا   . هتعفدو ديدحلا  بابلا 
هنم حتفنا  ام  ناك   . هفلخ ةمكارتملا  ةراجحلاو  تنمسإلا 

. لخادلا ىلإ  صخش  هنم  لخدیل  اًیفاك 
ناكم كانھ  ناك  نإ  ىرتل  لخداو  ّينب  اي  لاعت  دنمایس ! - 

. هیف نكّسلا  عیطتسن 
خرص ّمث  ةھرب  ضاقنألا  نیب  باغو  لیحنلا  دنمایس  لخد 

: حرفب
. میلس خبطملا  امام ! امام  - 

دي ىرخألا  دیلاب  تكسمأو  دیب  يڤیھ  هشْیَع  تلمح 
ّترم  . اھيواكشب هبأت  نأ  نود  اھفلخ  اھتّرجو  ةدرابلا  نازوز 

نابضقلاو تنمسإلا  لتكو  ةراجحلا  لالخ  نم  ةرذح 
تأر  . خبطملا ىلإ  تلصو  ّىتح  فویّسلاك  اھنم  ةجراخلا 
يتلا ةقیقرلا  رئاتسلا  ّىتح   . هلاح ىلع  ءيش  ّلك 
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يقب  . ذفاّونلا ىلع  ةلدسنم  لازت  ام  اھيدیب  يھ  اھتطاخ 
كلذ يف  رامدلا  نم  ملس  يذلا  دیحولا  َناكملا  خبطملا 
ىلإ هلعفت  نأ  بجي  ام  يف  هشْیَع  تّركف   . ریبكلا لزنملا 
تلاق  . ءاقبلا اھّفلك  امھم  ىقبت  نأ  ىلع  اھيأر  ّرقتسا  نأ 

: اھلافطأ هعمس  توصب 
. انیلع اھجرفي هللا  نأ  ىلإ  انھ  ىقبنس  - 

: دنمایس حاص  ةأجف 
؟ يّمأ اي  اذھ  ام  - 

نولاص اھنم  رھظي  ناردجلا  دحأ  يف  ةوك  ةّمث  تناك 
. ملظم فھك  لثم  ادبف  فقسلا  هیلع  طبھ  يذلا  ناریجلا 

* * *

، نكسلل هزھجتو  خبطملا  ّبترت  مّايأ  ةّدع  هشْیَع  تیقب 
ّمث  ، ناریجلا نولاص  ىلع  ةحوتفملا  ةقاطلا  تّدس 

ةياھنلا يف  خبطملا  ّلوحت  ّىتح  ةراتس  اھیلع  تلدسأ 
قوقش نیب  نم  هشْیَع  تبلج   . ةحيرم مون  ةفرغ  ىلإ 

تّایناطبلاو ةیطغألا  ضعب  خبطملا  ىلع  راھنملا  فقسلا 
اھتنزخ يتلا  ةنوملا  تناك   . ضرألا ىلع  اھتّدمو  شرفلاو 
بلعلا يف  اھلاح  ىلع  لازت  ام  حوزنلا  لبق  اھسفنب  يھ 
ةجاحو اھتجاح  اھنم  ذخأت  تراصف   ، ّةیجاجزلا ةیعوألاو 

. اھدالوأ
ي ــ ف ترا  ــ ص ل  ــ ب  ، اھ ــ جوز ةدو  ــ ع لمأ  ــ ت تي  ــ قب
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ـر فـي ظنت رّاد  ـ لا با  ــ بنا ب ــ جب ى  ــ قبت مّايألا  ض  ــ عب
مـن اًمدا  قـ مھد  ـ حأ ـح  ملت نإ  ـا  مو  . عرا ـ شلا لو  طـ

نوكي دق  : » اھجوز ّهنأ  بـ ـس  فنلا ّين  ـ مت ّىت  حـ ـد  يعب
ةعمش كشوتو  بیخي  اّھنظ  ناك  ام  ناعرس  نكل   ،« وھ

. ءافطنالا ىلع  ىرخأ  ّةرم  اھلمأ 
راّدلا باب  ءارو  ةراجحلا  عضت  نأ  ىلع  ءاسم  ّلك  تبأد 
مھل يكحت   ، مھّیلست  ، اھلافطأ دھدھت   ، هقالغإ مكحتو 

ظقیتست ّىتح  مّونلا  يف  لافطألا  أدبي  نإ  امو   . صصقلا
يف  ، ةیضاملا اھتایح  يف  ّركفت   . اھراكفأو اھسجاوھ 

ىفطصم اھجوز  لتقمب  هیف  تعجف  يذلا  ّلوألا  اھجاوز 
يف شیجلا  ىلإ  بھذ  ذإ  هبحتل  ةصرف  دجت  مل  يذلا 
شعن يف  ّالإ  دعي  ملو   ، امھجاوز نم  ّلوألا  رھشلا 
ىسنت نأ  عطتست  مل  اّھنكل   . يروسلا ملعلاب  فوفلم 
ىرتشا نأ  دعب  ةولح  تاونس  هعم  تشاع  يذلا  هِمَح 

. هيدلاو نع  لقتساو  اصاخ  ًالزنم 
. موقز ىلإ  انتایح  تلّوحت   . حار ءيش  ّلك  - 

. اھسفن نیبو  اھنیب  هشیع  تّددر 
مانت نأ   ، ایكرت نم  اھتدوع  دعب  ةلیل  ّلوأ  يف   ، عطتست مل 
ةرومطم اھتامح  ةثج  نأ  فرعت  تناك   . فوخلا ةّدش  نم 

. يولعلا قباطلا  يف  ةدوجوملا  ةفرغلا  فقس  تحت 
. اھینیع تضمغأف  مّونلا  اھبلغ  رجفلا  جلبني  نأ  لبقو 

نم تجرخ   . اھتامح فیط  اھل  رھظ  لّیللا  فصتنم  يف 
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تعمس  . لفسألا ىلإ  تلزنو  تنمسإلا  لتك  نیب 
تلزن اذكھ   . كات كات  كات   . حوضوب اھتاوطخ  راثآ  هشْیَع 
ترعش  . اھسافنأ فوخلا  عطق   . ةملظلا ّقشت  جردلا 
كاكفلا عطتست  مل  اھردص  ىلع  ةمیظع  ةرخص  لقثب 
اھمسج يف  وضع  ّيأ  كيرحت  ىلع  ةرداق  دعت  مل   . هنم

ىلإ اھامدقو  اھادي  ترّمست   . صاّصرلاك حبصأ  يذلا 
، خبطملا لخدت  اھتأرف  اھتامح  ىلإ  بعرب  ترظن   . ضرألا

دعصتو اھجاردأ  دوعت  ّمث   ، ءاملا نم  اًسأك  اھسفنل  ّبصت 
نأ نود  هب  تلزن  يذلا  هتاذ  عاقيإلاب  ةجرد  ةجرد  جردلا 

. مھّمأو نیمئانلا  ةثالثلا  اھدافحأ  رمأب  ّمتھت 
سوباك ّدرجم  هتأر  ام  نأ  تكردأ   . اھینیع هشْیَع  تحتف 

. ةشحولاب ترعشو  تفاخ  اھنأ  ّالإ  جعزم 
ىر ـ خأ سي  ـ باوك ىر  ترا تـ ـ صو سوبا  ــ كلا اذ  ــ ّرر ه ــ كت

ـع قي ـخ  بطملا فق  سـ نأ  ىر  تـ ّةر  مـ ـة،  لیل كـّل 
ـد محأ ذات  ـ سألا ىر  تـ ّةر  مـ ـا،  هدالوأ ـى  لعو اھ  ـ يلع
ىلع اًدي  عضي   ، اھباصتغا لوا  ـ حيو اھ  بـ ّشر  ـ حتي قازرأ 
رارزأ ىرخألا  دیلاب  ّكفيو  خارصلا  نم  اھعنمیل  اھمف 
ىرت ًانایحأو   . بئذ لثم  هشھنيو  اھمحل  ضعي   ، اھرادص
ءاضیب ةشادشد  يدتري  لزنملا  يف  اًسلاج  اھجوز 
رطقي  . هیتفش نیب  ةلعتشم  ةفافل  نخديو  مدلاب  ةعّقبم 
لصاوي لب  كلذل  هبأي  ال  ّهنكل  هتشادشد  نم  مدلا 
ءيلملا فقسلا  ىلإ  هبحسي  ام  ثفنيو  نیخدتلا 

. رمحأ ناخد  نم  تاقلح  اًمسار  بوقثلاب 
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، مھتویب ىلإ  نودوعي  ناریجلا  ضعب  أدب  اًديور  اًديور 
اًفرغ نونبي   ، كانھو انھ  ةرثانتملا  ةراجحلا  نوفصري 
داشر جاحلا  عماج  ةراح  تناك   . اھیف اونكسیل  ةديدج 
لیلقلا ّالإ  اھیف  قبي  ملو  ترّمد  دق  تاراحلا  نم  ریثك  لثم 

تراص عیبرلا  ةيادب  يف   . نكسلل ةلباقلا  تویبلا  نم 
رون يف  ةليوط  تاعاسل  باوبألا  مامأ  نسلجي  ةوسنلا 

، نكحضي  ، نیكبي  ، مومھلا فارطأ  نبذاجتي  سمشلا 
ضعب  . ديدج نم  نھشاشعأ  نینبیس  نھنأ  نفلحيو 
نھماعط نخبطیل  راّدلا  باب  مامأ  يفاثألا  نعضو  ءاسنلا 
تايرخأ تقفط  امنیب  حیفصلا  ىلع  نزبخيو  رانلا  ىلع 

تدب يتلا  ةنّولملا  َطسبلا  قلطلا  ءاوھلا  يف  نجسني 
. ةشحوملا ضاقنألا  نیب  روھز  جرم  لثم 

لذ مـن  ند  عـ ـي  ّئاللا ةو  ـ ّسنلا ك  ــ ئلوأ تأد  ــ ب
مـن ةا  ـ يحلا نجر  ـ خُي نھ  ـ تویب لال  ـ طأ ـى  لإ حوّزن  ـ لا
نم ـ سري طي  ـ شن ـل  حن ري  ـ فق ـل  ثم نر  صـ  . تو ـ ملا

. ریبكلا بار  ـ خلا ـك  لذ ـط  سو ـة  يھاز ـة  حول
* * *

اھتعضو ّمث  نيرھشلا  تاذ  يڤیھ  اھتنبا  هشْیَع  تعضرأ 
بعلي دنمایس  بھذ  امنیب   ، مانتل خبطملا  نم  ةيواز  يف 
تحت ةنوفدملا  ضارغألا  نع  مھعم  ثحبيو  هقافر  عم 
شامق ةیمدب  ةدیحو  بعلت  تیقب  دقف  نازوز  امأ   . ماكرلا

. ةئفادلا راذآ  رخاوأ  سمش  تحت  راّدلا  باب  دنع 

638



اولسري يكل  نیلوؤسملاب  اًرارم  تلّصتا  دق  هشْیَع  تناك 
. ىودج نود  ضاقنألا  تحت  نم  اھتامح  ةثج  جرخي  نم 

ىرخأ ّةرم  هشْیَع  تلّصتا  يعیبرلا  مویلا  كلذ  يف 
اًصخش نآلا  نولسریس  مھنأ  نولوؤسملا  اھربخأف 

. ةّمھملاب لّفكتي 
راظتنا يف  عراشلا  ةیصان  ىلع  ءاسنلا  ضعب  عم  تفقو 
اھتلأس تامدقم  نود  نم   . ةثجلا جارخإل  يتأیس  نم 

: اھیطبإ تحت  اھيدي  عضت  ةأرما 
؟ هشْیَع اي  كجوز  نع  رابخأ  نم  اّمأ  - 

: رّسحتب ّتدر 
مأ يح  وھأ  انفرع  انتیل  هیضارأ ! نيأ  طقف  انفرع  انتیل  - 

. فقس يأ  تحت   ، وھ نيأ  ملعي  هدحو  . هللا  تیم
؟ نیتمو ْنَشْوَر  نع  اذامو  - 

. امھالك دھشتسا  دقل  - 

؟ حیحص خاو ! - 

. ينیعب امھيربق  تيأر  دقل   . هللاو معن  - 

؟ هشْیَع اي  میظعلا  ءالبلا  اذھ  ام   . فیطل اي  فیطل  اي  - 

هیف طقسي  مل  اًتیب  نیفرعت  لھ   . اندحو انسل   . ماع ءالب  - 
رصق راھنا  دقل  ؟  مّدھتي نأ  نود  تیب  يقب  لھ  ؟  دیھش

. تمّدھت ةموكحلا  يارس  ّىتح   . كیب نازوب 

639



ّنإ لاثمألا  يف  نولوقي   . يتخأ اي  اننوع  يف  هللا  نكیلف  - 
شعاد هللا  لمشیلف  الأ   . سرعلا لثم  ماعلا  بّھنلا 

. هبضغب
. هِمَح دوعي  نأ  ىوس  اًئیش  نم هللا  ديرأ  انأ ال  - 

. بعص دقفلا   . كیلإ هدیعي  نأ  هللا  نم  وجرأ   . ّقح كعم  - 
. توملا نم  ّىتح  بعصأ 

سأر ىلع  ترھظ   . تایلآلا ىدحإ  ريدھ  الع  ةأجف 
قوسلا ةھج  نم  ةمداق  ضاقنألا  عفرل  ةیلآ  عراشلا 
اوراصو هقافرو  دنمایس  ضكر   . اًیلاع اًجیجض  ردصت 

تیب باب  مامأ  تّفقوت  نأ  ىلإ  ةئیطبلا  ّةیلآلا  نوقحالي 
: ةوسنلا تعمتجا  ثیح  هشْیَع 

ملسم جاحلا  نبا  هِمَح  تیب  اذھ  لھ   . ریخلا حابص  - 
؟ رجاھملا

. وھ اذھ  يخأ  اي  معن  - 

؟ ّةثجلا نيأ  - 

. طباھلا فقسلا  كلذ  تحت  كانھ  - 

؟ شعاودلا دحأ  ةثج  يھأ  - 

كلذ تحت  اّھنإ   . يتّمعل ّةثجلا  ؟  يخأ اي  شعاد  يأ  - 
. فقّسلا

ىلع نھيديأ  تاعضاو  تاعمتجملا  ةوسنلا  تكحض 
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فقس ىلإ  مھجتب  هشْیَع  تراشأ  امنیب  نھھاوفأ 
. ةفرغلا حطس  ىلع  عقاولا  نوتیبلا 

ىرخأ ّةرم  دعص  ّمث   ، فقّسلا لوح  رادو  ّةیلآلا  قئاس  لزن 
. ّةثجلا نع  ضاقنألا  ةلازإل  دعتسي  دوقملا  ءارو  ّرقتساو 
ّمث  ، خبطملا يف  ةمئانلا  اھتنب  تلمحو  هشْیَع  تعرسأ 
رادجلا ىلإ  اھتابحاص  عم  تبھذو  بابلا  نع  نازوز  تدعبأ 

. ّةیلآلا لمع  ىلع  نّجرفتي  اھتیبل  لباقملا 
اھنانسأب عفرت  يتلا  ّةیلآلا  ريدھ  نیب  تعمس  ةأجف 

: دنمایس اھنبا  خارص   ، تنمسإلا عطق  ةقالمعلا 
. يّدج داع  دقل   . يّمأ اي  يّمأ  اي  - 

؟ وھ نيأ  - 

راشأ يتلا  ةھجلا  ىلإ  ترظنو  ةبرغتسم  هشْیَع  تلأس 
يفو ورف  ةءابعب  فحتلم  زوجعب  اذإف  دنمایس  اھنبا  اھیلإ 
هتفرع رثكأ  برتقا  نیح   . ىنيوھلا يشمي  غبت  ةفافل  همف 
تلاط هتیحل  ّنكل  ًالعف  ملسم  جاحلا  وھ  ناك   . هشْیَع
قيربلا امھنع  باغو  هانیع  تراغ  ، بیشلا اھازغو  اًریثك 
ةنكاد ةباحس  هب  طیحت  اًتماص  ىشم   . نزحلاب اتألتماو 

نأ ىلإ  جلث  لاثمت  لثم  ىشم   ، هتفافل ناخد  نم  ضایبلا 
. اھتابحاصو هشْیَع  دنع  فقوو  ءاج 

. لاخ كب  ًالھأ  - 

تنحناو اھبناجب  ةأرمال  اھتنب  تملس   ، هشْیَع هب  تبّحر 
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. تمصب ضرألا  ىلع  سلجو  اھدعبأ  ّهنكل  هدي  ّلبقتل 
. ةنوشخب اھامر  ّمث  هتفافل  نم  سفن  رخآ  بحس 

. ِْهناخ ةّدجلا  نوجرخیس  - 

مل  . اھّدج نضح  يف  سلجت  يھو  ةداعسب  نازوز  تلاق 
. هتءابع يف  اًّروكتم  اًتماص  ّلظ   . ملسم جاحلا  بجي 

حبصأ  . هتّایط نیب  هتجوز  نفد  يذلا  َبارخلا  هُھجو  سكع 
ديد ــ شلا نزح  ــ لا هَسر  ــ خأ  . اًمكار ــ تم اًما  ــ طح ه  ــ بلق

ه ــ تنبا داھشت  ــ سا ر  ــ بخ عم  ــ س ني  ــ ح رھ  ــ قلاو
هلبقت ـ سا ـة.  ظّحللا ـس  فن ني فـي  ـ تم ه  ــ نباو ْنَشْوَر 

هدي نّوزھي   ، ةبّاوبلا ـد  نع هنوحفا  ـ صي سّان  ـ لا ـض  عب
نم راھنا   . تومي دیھشلا ال   . تومي دیھشلا ال  نومتمتيو :

. تیمانيّدلا نم  ًانانطأ  هیف  اورّجف  جرب  لثم  لخادلا 
ّةي ــ لآلا ريد  ــ ه عم  ــ سي و  ــ هو تالا  ــ يخلا هت  ــ شھانت
مو يـ ذ  ــ نم ه  ــ تایح ضرعت  ــ سا  . ةري ــ بكلا ءارف  ــ صلا
ـل يلق ـل  بق ـه  تدوع ّىت  ـ حو ري  ـ بكلا حوزن  ـ لا

. هِمَح ـه  نبا تي  لال بـ ـ طأ ـى  لإ هلو  ـ صوو
میخم يف  ّدرشتلاو  سؤبلا  ةایح  هلایخ  يف  ضرعتسا 
ببسب عیمجلا  ةيرخس  ّطحم  حبصأ  ثیح  روك  يلع 

ّكح  ، قمعب رفز   . رھشأ ةلیط  هقفار  يذلا  ءاوھلا  لابرغ 
. ىرخأ ةراجیس  هسفنل  فل  ّمث  هینیع 

. ةثجلا ُتيأر  دقل  - 

. اھنم لزنيو  فلخلا  ىلإ  اھدوقي  وھو  ّةیلآلا  قئاس  خرص 
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نم تايرخألا  ءاسنلاو  هشْیَع  هتعبتف  ّةثجلا  بوص  هّجوت 
اوفقو ّىتح  ةراجحلاو  ّحلسملا  تنمسإلا  لتك  لالخ 
تكسمأ امیف  ةریثك  اًعومد  تفرذو  هشْیَع  تكب   . اھدنع

امأ  . ءاكبلا ىودع  اھتباصأ  دقو  اھبوث  فرطب  نازوز 
. هقافر عم  اًتماص  جرفتي  فقو  دقف  دنمایس 

نود هسأرب  ّزھي  راص   . هناكم نم  ملسم  جاحلا  كرحتي  مل 
ثیح اًسلاج  يقبو  ضوھنلا  يف  ةبغرلا  دقف   . ّملكتي نأ 

. موھفم ریغ  مالكب  مدمدي  وھ 
* * *

. ةربقملا ىلإ  ةزانجلا  قفاري  نأ  ملسم  جاحلا  أشي  مل 
ىلإ اًقيرغ  ءام  ُةماود  بحست  امكو   . ساعنلا هبلغ 
مانو هینیع  ىلع  اقبطناف  هینفج  ُساعنلا  لقثأ  اھقامعأ 

، لّجرلا كلذ  مان   . ةمّدھتملا ناردجلا  هب  طیحت  هناكم  يف 
. لخادلا نم  هحور  ناردج  مّدھتت  فیك  دحأ  ري  مل  يذلا 

. ٍّضقنم رادج  ىلإ  اًدنتسم  هِمَح  هنبا  تیب  لباقم  مان 
ك ــ شوت سم  ــ شلا د  ــ جو ه  ــ ينیع ح  ــ تف ني  ــ ح
ـه شْیَع تدا  عـ ـة  ظّحللا ـك  لت ي  ــ ف  . بور ــ غلا ى  ــ لع
ّةر ـ محم ـة  نيزح تي  ـ بلا ـى  لإ ـة  ثالثلا اھ  ـ ئانبأ مـع 
دي يف  ةعیضرلا  يڤي  هـ تع  ـ ضو  . ءا ـ كبلا مـن  نیني  ـ علا
ةربن هبوشت  توصب  ملسم  جاحلل  تلاقو  دنمایس  اھنبا 

: ءاكبلا
. ِْهناخ يتمع  ّانفد  دقل  - 
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ّمث  . ةدحاو ةملك  لوقي  نأ  نود  همف  ةيوازب  جاحلا  مستبا 
اًھّجوتم اطخلا  َّثحو  ورفلا  هتءابعب  فحتلا   ، اًفقاو ّبھ 

. ادْیَس ةراح  ىلإ 
دقل لب  هتمزأ  نم  يناعي  لازي  ال  هنأ  هشْیَع  تفرع 

ال  ، هرھق نم  َّنُج  ّهنأ  ول  امك  ادب  و  اًءوس  هلاح  تدادزا 
اھتخأ نم  ةفافللا  لعشي  لب  برشي  الو  لكأي  ال   ، ّملكتي

. تاعاسل ءيّشاللا  ىلإ  ونري  ىقبيو 
. هتدعاسم لجأل  ءيش  لعف  ىلع  ةرداق  هشْیَع  نكت  مل 
نود نكل  مھعم  ىقبي  يكل  هعنقت  نأ  اًریثك  تلواح 

. ىودج
. اھقیقحتل تعسو  فادھألا  ضعب  اھینیع  بصن  تعضو 
مل  . راھنا اھتیب  دومع  ّنأو  ریھظ  الب  ةدیحو  اّھنأ  تفرع 
نأ اھیلع  ناك   . ةنيدملا ىلإ  اھیبأ  ةلئاع  نم  دحأ  دعي 
ىلع ةیفاح  يشمتو  اھدحو  ةایحلا  تارارم  ّبرجت 

ّقوّستلا نم  اًءدب  ءيش  ّلكب  موقت  تحبصأف   . اھكوش
ریغو تیبلا  میمرت  ىلإ  لافطألا  ةیبرت  ىلإ  خبطلا  ىلإ 

ةراجحلاو تنمسإلا  عطق  عفرتل  رزودلبب  تتأ   . كلذ
ّمث خبطملل  ةرواجملا  ةفرغلا  نم  ّةیندعملا  نابضقلاو 
قصل ةديدج  ةفرغ  اھل  ىنبف  نیئانبلا  دحأ  تعدتسا 
راثم هشْیَع  تحبصأ   . اھدالوأو يھ  اھیف  تنكس  خبطملا 
نكتلف : » نھنیب امیف  نسماھتي  نرصو  اھتاراج  باجعإ 
لمعت اّھنأ  ّالإ  ةدیحو  ةلمرأ  اّھنأ  عم   . هشْیَع لثم  ءاسنلا 
تحت ومنت  ّةيرط  ةبشع  لثم  اّھنإ   . لاجر ةرشع  لمع 
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«. ةرخص
لاونملا كلذ  ىلع  ّةيرطلا  ةبشعلا  كلت  ةایح  تضم 

عم لسرت  رخآلاو  نیحلا  نیب  تناك   . فیصلا لبقأ  ّىتح 
يف فكتعا  يذلا  ملسم  جاحلا  اھیمحل  ماعطلا  اھنبا 
يف ربغم  طاسب  ىلع  دّدمتي   . هرداغي دعي  ملو  دجسملا 
دحأ هب  هاتأ  ءاطغب  اًفحتلم  هعارذ  دّسوتي   ، دجسملا ناويإ 
نأ اًریثك  هشْیَع  تلواح   . مونلا يف  ّطغي  ّمث  دجسملا  رّاوز 
حلفت مل  اّھنكل  دجسملا  يف  مونلا  نع  لودعلاب  هعنقت 
فتاھلا ربع  ىرخأو  ةرتف  نیب  هیلع  ّنئمطت  تراصف 

نیبو هنیب  ةدیحولا  لصولا  ةانق  يقب  يذلا  لاوجلا 
: ةدیحو ةلمجب  ىوس  ّدري  ملسم  جاحلا  نكي  مل   . ملاعلا

؟ كانھ اذام  ؟  اًریخ - 

. كلاوحأ ىلع  ّنئمطأ  نأ  تدرأ  - 

. دمحلا  - 

اھعومد فرذتل  خبطملا  يف  هشْیَع  تسلج  ام  اًریثك 
مھریغ وأ  اھدالوأ  نياعي  نأ  أشت  مل   . اھدالوأ نع  ةیفخ 

: ّةرم تاذ  اھنبال  تلاق   . اّھلذو اھفعض 
. ءرملا ّيوقت  ةایحلا  ةبوعص  ّنإو   . يدلو اي  ةبعص  ةایحلا  - 
ىلإ لوحتیف  اًریثك  قرطُي  يذلا  ديدحلا  لثم  اًمامت 

. فیس
: لأسف ةرابعلا  هذھ  دنمایس  مھفي  مل 
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؟ ينعي فیك  - 

زاتجا نم   . حانجلا ةریسك  ةأرما  كّمأ  نأ  ّنظت  ال  ينعي  - 
. رخآ ءيش  هفیخي  نل  يداولا  اذھ 

؟ يداولا - 

اننادقفو میخملا  يف  انتایحو  ينابوك  نع  حوّزنلا  دصقأ  - 
.. كیبأل و

. ممممھ - 

روھش ةعبرألا  تاذ  يڤیھ  مف  نم  اھيدث  هشْیَع  تجرخأ 
: اھنبا تلأسو 

؟ ينب اي  بشعلا  نم  ىرطأ  كانھ  لھ  - 

؟ ال. بشعلا - 

؟ ةرخصلا نم  لقثأو  ىسقأ  كانھ  لھو  ّبیط  - 

 -ال.

الو ةرخصلا  تحت  ومنت  فیك  ةبشعلا  يف  نذإ  نعمت  - 
رّونلا ثیح  ىلإ  اًديور  اًديور  جرخت  اّھنإ   . كانھ ءاقبلا  لبقت 
مواقت ّةيرط  ةبشع  ءرملا : نوكي  نأ  بجي  اذكھو   . ءاوھلاو

. روخصلا
عم اًضيأ  وھ  ّلوحت   . هّمأ نم  ةميزع  ّلقأ  دنمایس  نكي  مل 

. ریغص عطاق  فیس  ىلإ  يلاتتملا  قرَّطلاو  نّمزلا  رورم 
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داوسلا فیفح 
ةفرغلا ىلإ  ذفني  بحاش  ءوض   . يّمأ ةفرغ  يف  تلزام 
ةدحولاب اًعرذ  قیضأ   . نیتیبونجلا نیتذفانلا  نم  لسكب 

راّدلا باب  ىلإ  ةرشابم  هّجوتأو  لجع  ىلع  رداغأف 
. نآلا هیعارصم  ىلع  حوتفملا 

. ةرّمدملا ةراحلا  ىلإ  رظنأو  بابلا  دنع  فقأ 
ال  . نیتلا رامثب  تألتما  يخأ  تیب  يف  نیتلا  ةرجش 

رظنلا ّققدأ   . لكّشلا اذھب  ودبي  ال  نیتلا   . يھ تسیل 
يرصنع اتثج  لازت  ام   . نیتوطخ وأ  ةوطخ  مّدقتأ   . اھیف

ال مل  فرعأ  ال   . يخأ تیب  باب  نم  برقلاب  شعاد 
يھجوب حیشأ  امھھاجت ! ّةیھاركلا  رعاشم  ينباتنت 

لوقأ ؟ » امھھركأس اذاملف  نیتثج  ّدرجم  امھنإ   » . امھنع
دوعأو ثثجلا » هركأ  نأ  يغبني  ال  : » فیضأ  . يسفنل
ّطحت نابرغلا  نم  تائم  ىرأ   . نّیتلا ةرجش  ىلإ  رظنأل 

. يخأ تیبب  نیتلا  ةرجش  يف  ةيراعلا  ناصغألا  ىلع 
. ىرخأ تاوطخ  عضب  مّدقتأ 

يف سمش  ّهنأ ال  عمو   . ضرألا ىلع  حیتافم  ةنفح  دجأ 
عملت  ، راجحألا نیب  اھدجأ  يتلا  حیتافملا  ّنإف  ءامسلا 
ّنئت  . اھطقتلأو اھیلع  ينحنأ   . اّم اًءوض  سكعت  اّھنأ  ول  امك 

ندعملا ةدوربب  رعشأ   . حضاو نینأ   . يدي نیب  حیتافملا 
ٌّخَف مشھ  اًروفصع  تناك  ول  امك  ةدراب  اّھنإ   . يفك يف 
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. هَماظع جلثلا  يف  بوصنم 
حوّزنلا لالخ  يتخأ  تانب  ىدحإ  ّركذتأ   . ریكّفتلا يف  نعمأ 

نع تامولعملاب  يبلق  تمدأف  اھعم  تلصاوت   ، ریبكلا
: ثادحألا ریس 

. انعم تیبلا  حیتافم  يھ  اھ   . لاخ اي  انیلع  لعزت  ال  - 
ىوس انعم  ذخأن  مل  كلذل  اًعيرس  دوعنس   . دوعنس

تادّاربلا يف  اھانكرت  راضخلا  ّىتح   ، ّروصت  . حیتافملا
. ةعيرس ةدوعل  اًدادعتسا 

يتخأ ةنبا  ّيلإ  تلسرأ   ، ةیساوملا لمجلا  هذھ  عم 
. اھتیب حیتافم  ةروص 

ّنأ يف  مھتقثل  رّانلا  ىلع  ياّشلا  اوكرت  ناریجلا  ضعب  - 
. لوطي نل  رمألا 

نع ةرابع  يجوميإ  زمرب  ةقفرم  ةلمجلا  هذھ  يل  تبتك 
تّددر  . ةيرخسب دودمم  ناسلو  زمغت  نیعب  رفصأ  هجو 
: تبتكو ناتطقن  اھبناجب  سوق  ةماستبا : زمرب  اھیلع 

. نیینیط ــ سلفلا با  ــ صأ ا  ــ م مكبي  ــ صي ّالأ  اوھ  ــ بتنا - 
نأ ـل  مأ ـى  لع مھ  ـ عم مھ  ـ حیتافم او  ـ لمح اًض  ــ يأ م  ــ ه
ـن مز تاذ  اھ  ـ نم اوجر  ـ خأ ـي  تلا مھرا  ـ يد ـى  لإ اودو  ـ عي
تَّرم دق  اھو  ةعيرس  ةدوع  نولمأي  اًض  ـ يأ اونا  كـ  . ملا ظـ
مھبویج يف  تئدص  حیتافملاو  اًماع  نّوتسو  ةتس 

. مھنكاسم نع  نيدیعب 
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. اًیكاب اًزمر  تلسرأ   . ةشدردلا كلت  دعب  نزحلا  ينباتنا 
: تبتك  ، يتخأ ةنبا  ينتساو 

. نیینیطسلفلاك نوكن  نل   . بیبحلا يلاخ  اي  نزحت  ال  - 

. ادْیَس ةراح  نم  يروص  كیلإ  لسرأس  مّايأ  ةعضب  دعب 
. دعو

داكف حیتافملا  ةروص  ىلإ  ترظن   . اھدعو قّدصأ  مل 
ىأنت نیح  أدصت  حیتافملا  ّنأ  ملعأ   . يبلق سرھي  نزحلا 

نع ىأني  نیح  أدصي  ءرملا  بلق  نأ  امك  باوبألا  نع 
يتخأ ةنبا  تعدوف  نزحلا  ةلاح  نم  جورخلا  تدرأ   . هنطو

: لجع ىلع  ةلئافتملا 
. كدعوب يفت  نأ  وجرأ  - 

! حیتافملا ةنفحب  هلعفأ  ام  يف  ّركفأ   . قئاقد عضب  فقأ 
تیب يف  نیتلا  ةرجش  ىلع  يتوق  ّلكب  اھیمرأ  ةأجف 

. يخأ
عفترتو برس  ءارو  اًبرس  ناصغألا  رداغت   . نابرغلا ریطت 

ىلع تناك  نابرغلا  فالآ  نأ  رھظي   . ءامسلا يف 
ةعضب الو  اًدحاو  اًبرس  سیل   . اھیلإ رظنأ   . ةرجشلا

نع علقت  نأ  دعب  ریطت  بارسألا  نم  تائم   . بارسأ
قفدتت اًعبن  نیتلا  ةرجش  ودبت   . اھل ةياھن  ال   . ناصغألا

. نارطقلا جاومأ  هنم 
. قغغغق  . قغغغق - 
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. اھقیعنب تاراحلا  ئلتمت 
نابرغ بارسأ  اّھنإ   . ءامس ال   . ُّدوست  . ءامّسلا ملظت 
ءاجوھ ةفصاع  ىلإ  ّلوحتي  اھتحنجأ  فیفح   . بسحو
اّملك  . بئارخلاو لالطألا  ىلع  مكارتملا  رابغلا  ریثت 
ًاناخد هبشي  ام  رثني  ّوجلا  يف  هیحانجب  بارغ  قفخي 
لطھي ّمث   . جاجعلاك ودبي   . وجلا يف  رابغلا  ولعي   . دوسأ

الف هفّفجأ  نأ  لواحأ   . هنم يھجو  ّللبتي   . دوسأ رطم 
فیفجتل ةلواحم  ّلك  عم  دادزيو  للبلا  دادزي   . عیطتسأ

نم ةضماغ  ًاتاوصأ  عمسأ   . يمامأ ىرأ  دعأ  مل   . يھجو
هبتنأو عمّسلا  خیصأ   . يدج دجسم  يف  تّوصلا  تاربكم 
نّددري  . ّنھبیحن عمسأ   . نیكبي يتاوخأ  نّھنإ   . اًّدیج
طقتلأ  . همھفأ ال  اًثيدح  نھنیب  امیف  نلدابتي   . يمسا
اناخأ اي   ، هیعو نع  باغ  دقل   ، اوفاخت ال  تاملكلا : ضعب 
اورضحأ  ، ًءام اوتاھ   ، كلجأل يتیب  قرتحیلف   ، بیبحلا

. فاعسإلا اوبلطا   ، بیبطلا
. حيّرلا بھم  يف  ةشير  يسفن  دجأ   . اًديور اًديور  فّفختأ 
اذام  ، يليو اي  بیحنلا : ّرركتي   ، ةضماغلا ثيداحألا  ّرركتت 
عمسأ  . ناذألا توص  عمسأ   . اًبیبط اوتاھ   ، هل ىرج 

. ةریبك ةنيدم  يف  عراشلا  ربعت  تارّایسلا  تائم  تاوصأ 
. ينیع حتفأو 
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ردغلا ةلیل 
«. رجفلا ِعلطم  ّىتح  َيھ  ٌمالس  »

ةنيزح ةمغنب  ردقلا  ةروس  نم  ةریخألا  ةيآلا  مامإلا  أرق 
. ریبكتلاب هتوص  ّدمي  وھو  عكر  ّمث  ّيدرك  نحلو 

سیمخلا موي  نم  رجفلا  كلذ  يف  مامإلا  فلخ  عكري  مل 
رشع ةسمخو  نیفلأ  ماع  نم  ناريزح  رھش  يف  ریخألا 

، رجاھملا ملسم  جاحلا  ناك  نّیلصم  ةثالث  ىوس 
. مھدحأ  ، دجسملا يف  فكتعملا 

نفد رظتني  نأ  نود  هنبا  تیب  ملسم  جاحلا  رداغ  نیح 
تویب نم  هریغ  لثم  اًمّدھم  هدجوف  هتیب  ىلإ  هّجوت  هتجوز 
ىلع ءيش  َقبي  مل   . اھب ّرم  يتلا  تاراحلاو  ادْیَس  ةراح 
ناك يذلا  بابلا  ّىتح  الو  فرغلا  الو  ناردجلا  ال  هلاح 
هتجارد ىلع  ءاسم  نّاكدلا  نم  داع  اّملك  هنوحتفي  هؤانبأ 

. لیتق لثم  ضرألا  ىلع  اًددمم  بابلا  كلذ  ىأر   . ّةيرانلا
ملف تیبلا  يف  اھكرت  يتلا  ّةيرانلا  هتجارد  نع  ثحب 
هدوقن ىلع  رثعي  ملو  هِمَح  هنبا  ةرّایس  دجي  مل   ، اھدجي
اًمامت ةبوھنم  هحور  تناك   . كلذ ّلكل  هبأي  مل  ّهنكل   ، اًضيأ

. هب طیحي  امو  هتیب  نم  اًبارخ  رثكأو 
دھاشملا كلت  الو  اًجراخ  ةمكارتملا  ضاقنألا  دعت  مل 

ىلع ةرظن  ىقلأو  هتیبل  هرھظ  رادأ   . هیف ّرثؤت  ةملؤملا 
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ّةكس نم  ةبيرق  ةقطنم  نم  ّدتمملا  میقتسملا  عراشلا 
روُنَتْشِم ةبضھ  حفس  ّىتحو  لامشلا  يف  ديدحلا 

. بارخلاو تّمصلا  نم  ّالإ  اًیلاخ  عراشلا  ىأر   . اًبونج
رخآ راھنا   . اھورداغ نم  ىلع  يدانت  باوبأو  ّنئت  ناردج 

فكتعاو هل  اًتیب  ادْیَس  دجسم  ذّختاف  هحور  يف  رادج 
دعي ملو  هھجو  دیعاجّتلا  تزغ   ، رثكأ هتیحل  تلاط   . هیف

. اًردان ّالإ  ّملكتي 
ةكئالملا ةحنجأك  ةقیقرلا  ُماسنألا  تّلبق  مویلا  كاذ  رجف 
مھوظقوي نأ  ىلع  مھلھأ  ّرصأ  نيذلا  لافطألا  َهوجو 
مھوكرتف مھیلع  اوقفشأ  مّھنكل  روحّسلا  لوانتل 

. نیمئان
* * *

امو ةّالصلا  تھتنا   ، اًرجف ةعبارلا  ةعاّسلا  دودح  يف 
نارخآلا نایلصملاو  مامإلا  رداغف  حیباست  نم  اھبقعأ 

ىلع اًئكّتم  ضھن   . هدحو ملسم  جاحلا  يقبو  دجسملا 
. اھحتفف ّةیبونجلا  ذفاونلا  ىدحإ  بوص  ىشمو  هزّاكع 
جرم لثم  ةكلاحلا  ءامسلا  يف  ةعمال  موجّنلا  هل  تحال 
ماسنأ تراد   . لمخم ةفیطق  ىلع  روثنم  نیمساي 
ةدّقتملا عومشلا  تكشوأف  دجسملا  وھب  يف  رحسلا 
بّھللا ةنسلأ  تصقارت   . ئفطنت نأ  ىلع  بارحملا  لوح 

. ركذ ةقلح  يف  شيواردك  ًالامشو  اًنیمي  اھسوؤر  ىلع 
ىمر  ، ةذفانلا دنع  نم  ردصلا  قیض  ملسم  جاحلا  داع 
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، هخیش مالك  ركذت   . بارحملا يف  سلجو  هبناجب  هزّاكع 
ّىتح بئاصملاب  هدبع  نحتمي  هللا  نإ  : » حلاص خیشلا 
اذإو  . َّعرّضتلا هدابع  نم  ّبحي  هللا  نإ   . هاوكش عمسي 

«. هالتبا اًدبع  ّبحأ هللا 
هيدي عفر  ّمث  ةنكسمو  ةلذب  هتبقر  ىنحأ   ، هینیع ضمغأ 

: هبناجب اًدحأ  ّملكي  ّهنأك  ضیفخ  توصب  اًیعاد 
دوع يف  رتو  نم  رثكأ  دودشملا  كدبع   . بر اي  كدبع  انأ  »
نم ّفصقتأ  داكأ   . توبكنع تیب  نم  رثكأ  نھاولاو 

. ئفطنت ةعمش  انأ   . ينترّمد ةمسن  ّتبھ  نإ   . يفعض
ا ــ نأ ن  ــ م  . بوذأ ي  ــ ّننإ  ، يھ ــ لإ ا  ــ ي بوذأ  يّننإ 
اذا ــ م ؟  بئا ــ صملا هذ  ــ ه ّل  ــ كب يني  ــ لتبت ّىت  ــ ح
ة ــ قاط ّالأ  فر  ــ عت ت  ــ نأ ي؟  ــ بر ا  ــ ي ّين  ــ م د  ــ يرت
لّم ــ حتب ي  ــ ل ة  ــ قاط ال   ، نا ــ حتمالا ضو  ــ خب ي  ــ ل
ءيش ال  انأ   ، فیعض دبع  انأ   . بئاصملاو ن  ــ حملا هذ  ــ ه
نیكسم ّدرجم   ، نیطو ءام  ىوس  تسل   ، كتوربج مامأ 

تيدأ  ، اًریثك كلجأل  تیلص  يننأ  ملعت  كنإ   . مدآ ينب  نم 
. هتعرقف كباب  ترتخا   . كتیب ىلع  اًفیض  تللحو  جحلا 

لاملا لكآ  ملو  ءارقفلا  تدعاس   ، كتدبعو كیلإ  تعرضت 
ناضمر تمص   ، كضورف نم  اًدحاو  اًضرف  كرتأ  مل   . مارحلا

لجر يّننإ  ؟  كدابع ئفاكت  اذكھأ   . كرماوأ ّلك  تذفنو 
مل امك  ينتولب  دقل  ؟  زوجع ىنعم  ام  مھفتأ   . بر اي  زوجع 
نإ ؟  دود وأ  ضرم  ءالبلا  ّلك  لھو   . بويأ كَدبع  ُلْبت 
دقل هللا.  اي  يبلق  يف   ، يحور يف  نآلا  لغنت  ناديدلا 
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يتیبو يلاومأو  يكالمأو  يدالوأو  يتجوز  تدقف 
هذھ ىوس  ّيدل  قبي  مل  ؟  يل تكرت  اذام   . يتنيدمو
ذخ  . مالآلاو تاباذعلا  يناعأل  ّالإ  قبت  مل  يھو   . حورلا
نإ  . ينحرأ ءایلوألا  هاجب  كیلإ  لسوتأ   . ّبر اي  اًضيأ  يحور 
اي يئاعد  ينم  لبقتف  ردقلا  ةلیل  يف  باجتسم  ءاعدلا 

«. نیملاعلا بر 
يف نآلا  غزبي  أدب  رجفلا  ّنأ  ملسم  جاحلا  ملعي  مل 
عومّدلا تردحنا  ّىتح  ىكب   . ایندلا ّمعت  هراونأ  ّنأو  جراخلا 

نم اًریصق  ًاطسق  ذخأ   ، ةاجانملا نع  فقوتف  هتیحل  ىلع 
. هءاعد لصاو  ّمث  ةحارلا 

ّهبر ة  ــ بطاخم ن  ــ ّفقو ع ــ تف صا  ــ ّصرلا ع  ــ لعل ةأ  ــ جف
. تّوص ــ لا رد  ــ صم فر  ــ عي ّهل  ــ عل هابتنا  ــ ب ىغ  ــ صأو
ح فـي ــ جني نأ  نود  ر  ــ ثكأ صا  ــ ّصرلا تو  ــ ع ص ــ فترا

ضھن  . هبلق ىلإ  فوخلا  ّبر  ـ ست  . هرد ـ صم ديد  ـ حت
ةھج يف  يجراخلا  بابلا  بوص  ًالقاثتم  ىشمو 

، برغلا ةھج  نم  مداق  تّوصلا  ّنأ  فرع  كانھ   . لامشلا
. ناطوب ةراح  نمو  كرمجلا  ةراح  نم   ، نایفوص ةراح  نمو 
رطخ  . كرابملا رجفلا  اذھ  يف  يعیبط  ریغ  ام  ءيش 
ءادن ةئامب  رعش   . هلاب ىلع  مھّمأو  ةثالثلا  هدافحأ 
هھجو ّىلوو  هءاذح  ىدترا   . مھیلإ باھذلل  هوعدي  يلخاد 

. داشر جاحلا  دجسم  ةراح  بوص 
هل لاقو  مھدحأ  هفداص  ّىتح  رفخملا  ضاقنأ  ربع  نإ  ام 

: ّةیحتلا دعب 
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؟ رجفلا اذھ  يف  جاح  اي  بھذت  نيأ  ىلإ  - 

! تاوصألا هذھ  عمست  ّكنأ ال  ودبي  ؟  بھذأ نيأ  ىلإ  - 

؟ صاّصرلا تاوصأ  دصقت  - 

! ریمحلا قیھن  دصقأ  لھو  - 

. حرفلا صاصر  اذھ   . نيِّرِص ةدلب  اوررح  قافرلا  ّنإ  لاقي  - 

رشع ىلع  ریثك  صاّصرلا  اذھ  ؟  ءارھلا اذھ  ام  نيرص ! - 
. نيرص لثم  تادلب 

ىلإ اًھّجوتم  هریس  عبات  ملسم  جاحلا  قدصي  نأ  نود 
. هنبا تیب 

مالظلا باجح  عشقناو   . ةشعنم ةدراب  تامسن  ّتبھ 
ءامّسلا يف  قبي  مل   . اًديور اًديور  ةنيدملا  هجو  نع 

تتابو عیطقلا  نع  تّفلخت  فارخك  موجنلا  ضعب  ىوس 
قالطإ توص  عطقني  مل   . ءامسلا ّةيرب  يف  اھدحو  ىعرت 

نیب هزّاكعب  حيزي   ، اًدیئو ملسم  جاحلا  ىشم   . صاّصرلا
ردقي نأ  نود  هقيرط  نع  ةراجحلا  راغص  ىرخأو  ةظحل 
نكي مل   . زوجعلا هبلق  بورد  نع  فوخلا  ةحازإ  ىلع 

. كانھ رثأ  يأ  نّویسنرفلا  اھانب  يتلا  ةریھشلا  يارسلل 
اًرقم ّمث  ةطرشلل  اًزكرمو  اًنجس  ناك  يذلا  رفخملا 

. نییلاعلا هیجرب  ىوس  هنم  قبي  ملو  اًّیلك  رمد  شياسآلل 
ّةيران تاجّارد  عضب  ّترم   . اًحوضو صاّصرلا  تاوصأ  تدادزا 
ّةيران ةجارد  اھنیب  ّزیم   . نعرأ اًرابغ  اھفلخ  ةریثم  هبناجب 
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ةھینھ دعب   . كلذب أبعي  مل   . ةدوقفملا هتجّارد  اًمامت  هبشت 
هِمَح دوقفملا  هنبا  ةرّایس  نیع  يھ  بآ  كیب  ةرّایس  ترم 

. اًضيأ اھب  أبعي  مل   . ْنابَرَع ایناك  يح  ىلإ  ةھجّتم 
جاحلا لصو  ةریثكلا  سجاوھلاو  لالطألا  نیب  اًرباع 

. هنبا تیبل  ریبكلا  ديدحلا  بابلا  ىلإ  ملسم 
ـى لإ هعم  ـ سب ىغ  ـ صأ با  ــ بلا قر  ــ طي نأ  ل  ــ بق

فرفر يـ ـت  مّصلا ىو  سـ عم  ـ سي لـم   . لخاد ـ لا
ـق لغم ري  غـ براو  مـ با  ـ بلا نأ  ـد  جو ثـّم  ـه.  يحانحب
ًاتوص لخادلا  مـن  عم  سـ  . ءودھ بـ ـل  خدو هعفد  فـ

: لجوب يداني 
؟ كانھ نم  - 

؟ اھعمسن يتلا  تاوصألا  هذھ  ام   . انأ هشْیَع  اي  انأ  - 

فاّحللا تحت  اھسفن  ىلع  ةّروكتم  هشْیَع  تناك 
توص تعمس  نیحو   . فوخلا نم  اھلافطأ  نضتحت 
نعو اھنع  فاّحللا  تقلأو  ءادعصلا  تسّفنت  اھیمح 

. ةسلاج تلدتعا  ّمث  اھلافطأ 
هیلإ تلقتنا  نأ  دعب  هسفن  ىلع  اًضيأ  دنمایس  ّروكت 
هاطعأ  . هّمأ نم  صاّصرلا  تاوصأ  نم  فوخلا  ىودع 
ضھنف ةأرجلا  نم  ةعرج  رجفلا  كلذ  يف  هّدج  روضح 

: رتوتب ّملكتي  راصو 
اولخد دقل   . شعاد رصانع  مھ  ءالؤھ   .. يّدج يّدج  - 
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. سّانلا اولتقیل  ةنيدملا 
: لوقي وھو  هبناجب  سلجو  ءاجف   ، هنئمطي نأ  هدج  دارأ 

. فخت . ال  شعاد اوسیل  مھنإ   -ال ال. 

؟ يّدج اي  نذإ  مھ  نم  - 

. نيِّرِص ريرحتب  اًجاھتبا  رانلا  نوقلطي  بابّشلا  مّھنإ  - 

بھذو  ، ملسم جاحلا  تانیمطت  دعب  هشْیَع  تحاترا 
مل اّھنأ  ّالإ   . تاظحل لبق  اھبلق  ازغ  يذلا  فوخلا  اھنع 

: تلأسف ْنيِّرِص  عوضوم  بعوتست 
؟ لاخ اي  نيِّرِص  يف  ىرج  يذلا  ام  - 

. اھولخد بابشلا  ّنإ  لاقُي  - 

؟ صاّصرلا اذھ  ّلك  نيِّرِص  لجألا  - 

اذھب سّانلا  عيورت  زوجي  ال   . ةلھج مّھنإ   . يتنب اب  ةلھج  - 
. ّصلو نيرِ مھل  ابت  ؟  ّص نيرِ اوّررح  ينعي  اذام   . لكّشلا

: هّدج نضح  يف  ّروكتو  دنمایس  ءاج 
. ةياكح ديرأ  يّدج  - 

؟ ينب اي  ةياكح  ّيأ  - 

. ثالثلا ءادجلاو  بئذلا  ةياكح  - 

: هّمأ هترھن 
رجفلا اذھ  سیل   . كّدج جعزت  ال   . دلو اي  مونلا  ىلإ  ایھ  - 
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! ةياكح انحبصأ  اّننأ  ىرت  الأ   . تاياكحلل اًتقو 
. انل يرجي  ام  بعوتسي  ّهنإ ال   . هیعد  . يتنب اي  هیبتاعت   -ال 

ءودھلاو ةفیطللا  ةجّھللا  هذھ  نم  هشْیَع  تبرغتسا 
تلاق  . اًریثك ّریغت  دقل   . اھومح هب  مّستا  يذلا  بيرغلا 

: اھسفن يف 
. ّكش الب  هخیش  حيرض  دنع  هُثوكم  هعفن  دقل  - 

ةياكحلا هل  درسي  أدبو  هدیفح  رعش  ملسم  جاحلا  بعاد 
: تّارملا تارشع  هتخألو  هل  اھدرس  يتلا  اھسفن 

اھل ةزنع  كانھ  تناك   . نامزلا ميدق  يف   . ناك ام  اي  ناك  »
. ءاقلب ةثلاثلاو  ءاضیب  ةیناثلاو   ، ءادوس اھادحإ   . ءادج ثالث 

اھءادج تكرتو  ةيربلا  يف  ىعرتل  ةزنعلا  تبھذ  موي  تاذ 
«. ... اوحتفا لاقو : بابلا  قرطو  بئذلا  ءاج   . تیبلا يف 
هعبت ام  ناعرسو  دنمایس  مان  ةياكحلا  يھتنت  نأ  لبق 
ّمث تّایناطبلا  ىدحإ  امھیلع  تقلأو  هشْیَع  تماقف  هّدج 

. اھشارف ىلإ  تبھذ 
ىرخأ تاوصأ  نآلا  تعفترا  لب   . صاّصرلا توص  ّفقوتي  مل 
ةدھاج هشْیَع  تلواح   . رحسلا ماسنأ  اھتلمح  ةضماغ 

. ىودج نود  نكل  يرجي  يذلا  ام  مھفت  نأ 
. اھینیع نم  مونلا  راط 

قلطي نم  كانھ  ّنأ  تّنظ  ّىتح  ّةيوق  تاوصألا  تراص 
. فوخلا اھیلإ  داع   . مّدھتملا اھتیب  باب  دنع  صاّصرلا 
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يف ّىتح  ةحیبق  صاّصرلا  تاوصأ  : » اھسفنل ترسأ 
«. سارعألا

يف هشْیَع  تأرق   . اھینیع يڤیھ  تحتف   . مانت نأ  تلواح 
. ةعیّضرلا اھتنبا  ينیع  يف  فوخلا  َروطس  مّالظلا  كلذ 

: بضغب تلاق 
. اًضيأ ةدیلولا  هذھ  متظقيأ   . مكیلع ةنّعللا  - 

اھيدث اھتمقلأ  ّمث  اھنیبج  تّلبق   ، اھنضح يف  اھتعضو 
. نانحب اھعضرت 

تعضرو ّةوقب  اھّمأ  يدث  تكسمأف  ةعئاج  ةریغصلا  تدب 
. هشْیَع ينیع  اھیف  ساعنلا  لقثأ  قئاقد  تضم   . مھنب

. تمانو اھبوث  تررز  ّىتح  يدثلا  كرتت  يڤیھ  دكت  ملو 
صاّصرلا توص  أدھف  اًرجف  ةسماخلا  ةعاّسلا  تزواجت 

. ةلیلق ةّقرفتم  تاّخز  ّالإ  عمست  دعت  ملو 
ىلإ تدلخ  اّھلك  ایندلا  نأكو  لیقث  تمص  میخ  ةأجف 
نم تبعت  اّھنأكو  تدب  رجفلا  ماسنأ  ّنإ  ّىتح   . مونلا

. تحارتساف بوبھلا 
مونلا لسع  يف  هشْیَع  صوغتل  ًةیفاك  ٍناوث  ُعضب  تناك 
لزنملا باب  مامأ  فقي   ، مانملا يف  هِمَح  اھجوز  ىرتو 
لافطألا يرضحأ   . هشْیَع هشْیَع  : » يدانيو قرطي 

«. بھذنل
ئفطني نأ  نود  بابلا  دنع  ةفقاو  بآ  كیبلا  ةرّایس 
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ةرّایسلا ةمّدقم  يف  ةسلاج  ِْهناخ  اھتامح   . اھكّرحم
ناراب  ، نیتم  ، اراد اھنباو  ةجيدخ   ، ْنَشْوَر سلجت  امنیب 
مھيدل ام  لضفأ  اوسبل  دقو  يفلخلا  قودنصلا  يف  ْدْنََولو 
فرعت مل   . سرع ىلإ  نوبھاذ  مھنأ  ودبي   . بایث نم 
ىلع اھسفن  تأیھ   . اھحرف ةّدش  نم  لعفت  اذام  هشْیَع 
لازت ام  يھو  تدانو  اھنضح  يف  يڤیھ  تلمح   ، لجع

: لخاّدلا يف 
. ةمداق انأ  - 

هلكر ّمث  ّةوقب  هدیب  بابلا  برضي  راص   . اًبضغ هِمَح  رجفنا 
يف اھجوز  دھعت  مل   . هشْیَع تفاخ   . فنعب تالكر  ةّدع 

. اًدبأ بضغلا  اذھ  لثم 
* * *

. تاقرطلا توص  ىلع  عیمجلا  ظقیتسا 
؟ هشْیَع كانھ  نم  - 

. ملسم جاحلا  لأس 
اھجوز ّنأ  نآلا  ىتح  قّدصت  مل  يتلا   ، هشْیَع تلدتعا 

: تلاقو  ، هتاجنب اًنیقي  ملحلا  اھدازو  لتق 
. هِمَح نوكي  امبر   . هللاو فرعأ   -ال 

! هِمَح - 

جاحلا دھاش   . ةملظلا تعجارتو  غزب  دق  رجفلا  ناك 
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ملحلا ّركذت   . نیبوعرملا هدافحأ  هوجو  هراونأ  يف  ملسم 
اھتیفوك ةدقاع  ِْهناخ  هتجوز  هتراز  همون : يف  هآر  يذلا 

يف امك  ةآرملا  مامأ  فقت  اھناطفق  ةيدترم  اھسأر  ىلع 
. اًعم بلح  ىلإ  رفّسلا  اھیف  ناعمزي  ّةرم  ّلك 

هللا  » ةحیصب لیمجلا  ملحلا  كلذل  عئارلا  معطلا  جزتما 
. ةنشخ ربكأ »

. ربكأ  -هللا 

. رّانلا نوقلطي  مھو  ةفرغلا  نیّحلسم  ةعضب  محتقاو 
. ربكأ ربكأ هللا   -هللا 

الع  . يئاقلت لكشب  ًةرركم  َةریبكتلا  ملسم  جاحلا  ّددر 
تراصو نیّحلسملا  اودھاش  ذإ  مھؤاكبو  لافطألا  خارص 
ضرألا ىلع  طقس  اھامح  ّنأ  تظحال   . لولوت هشْیَع 

ىلع ىضقف  هنیبج  تاقّلطلا  ىدحإ  تقرخ   . كارح نود 
. روفلا

. انوثیغأ  . ةدجنلا - 

ضوھنلا لواحت  يھو  ديدج  نم  تلولوو  هشْیَع  تحاص 
. تاصاصر عضبب  نوّحلسملا  اھسرخأف 

تلاسو هؤامد  تفزن   . هردص يف  اًضيأ  دنمایس  بیصأ 
اھنطب تاقلط  عضب  تباصأ  دقف  نازوز  امأ   . شارفلا ىلع 

. اھیخأ نم  رثكأ  فزنت  تراصو  اھذخفو 
ىلع اودّدمت  رادلا  لھأ  عیمج  ّنأ  نوّحلسملا  ىأر  نیح 
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ىلإ اوجرخف   ، اًعیمج اولتق  مّھنأ  اونقيأ  كارح  الب  ضرألا 
نوّحلسم ناك  امنیب  انھ  هولعف  ام  اوّرركیل  رخآ  تیب 
نوّعزويو باوبألا  نوقرطي  تویبلا  ىلع  نولوجي  نورخآ 

. توملا
تیقب يتلا  يڤیھ  ةعیضرلا  هتخأ  ىلع  دنمایس  قفشأ 

. توص الب  ةرزجملا  لاوط 
... اھباصأ لھ   . يفیھ ... ىلإ  .. يرظنُا يزوز !  .... نازوز - 

؟ ءيش
اھحارج تدرب   . اھتخأ ىلإ  رظنت  نأ  نازوز  عطتست  مل 

بوص دنمایس  فحز   . مالآلا نم  ّنئت  تراصف  ةقیمعلا 
ىلإ لصو  ّىتح  هّدج  مدو  همد  يف  حبس   . همأ شارف 

. نازوز
ىلع قلق   . مالآلا لّمحتي  مل   . هملؤت اًضيأ  هحارج  تأدب 

. اًضيأ يھ  تبیصُأ  دق  نوكت  نأ  يشخ   . ةریغصلا هتخأ 
لاق  . دنمایس برغتسا   . ّةیعیبط اھسافنأ   . ةمئان اھآر 

«. ؟ ةمئان نیلازت  امو  ةرزجم  تثدح  : » ّهرس يف 
نازوز هتخأ  ىلإ  اًفحاز  هّجوت  اھیلع  ّنأمطا  نأ  دعب 
دعي مل   . ةدماھ ّةثج  نازوز  تناك   . يڤیھ ةاجنب  اھرّشبیل 
رادلا باب  بوص  يئاقلت  لكشب  فحز  لعفي ! اذام  فرعي 
هحارج نم  فزانلا  مدلا  مسر   . كانھ هرظتنت  هتاجن  ّنأكو 
ىلإ لصو  نیح   . هفلخ ءارمح  ةداّجس  لثم  اًعیفر  اًبرد 

. ةبوعصب سّفنتي  راص   . همد فصن  فزن  دق  ناك  رادلا  باب 
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َهجو ْتّلبق   . ضاقنألاو بئارخلا  ىلع  سمشلا  تقرشأ 
تاوصأ عطقنت  مل   . ةیخر ٌةمسن  حيرجلا  دنمایس 
يڤیھ ةعیضرلا  هتخأ  تظقیتسا   . جراخلا يف  صاصرلا 
رادلا ألمتو  حابص  ّلك  يف  امك  ةبذع  ًاتاوصأ  لدھت  تراصو 

. لمأ ّةیقبب 
هانیع تیقبو  همد  نم  ةطقن  رخآ  دنمایس  نیيارش  تفزن 
ٌدحأ يتأي  نأ  ًالمآ  عراشلا  غارف  ىلإ  ناقّدحت  نْیتحوتفم 

. هفاعسإل
هسفنب ّسحأ   . اًديور اًديور  ّفخي  همسج  ّنأب  رعش 

. ناریطلا ىلع  كشوي 
. حارج نم  نْیحانجب  راط 
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میلألا جارعملا 
. َّينیع حتفأ 

يخأ نیكبي  لیلق  لبق  ّنُك  يتاّوللا  يتاوخأ  ىرأ 
، يلوح تاّقلحتم  ينابوك  بارت  تحت  اًثيدح  نوفدملا 

. نھتارظن ىلع  ٍداب  قلقلاو  ّيلإ  نرظني 
؟ هل لصح  اذام  - 

. هوفعسأ - 

. هیعو نع  باغ  دقل  - 

قّدحأ  . يرمأ يف  نثحابتي  تاعزفلا  يتاوخأ  عمسأ 
تاحوحبم ّنّھنإ   ، فوخلا فرذت  نھنویع  ىرأف  نھیف 

ىرأ داكأ   ، تانيزح  ، هوجولا تايواذ   ، ءاكبلا نم  توصلا 
ىلع قيرُأ  يذلا  ءاملا   . ّنھنم ٍةدحاو  ِّلك  ِبلق  َحارج 

: اًبرغتسم لأسأف  يتبقر  ىلع  ردحني   ، لیلق لبق  يھجو 
؟ ىرج اذام  ؟  اًریخ - 

يننيري ذإ  ةجھبلا  نم  اًضعب  ندعتسا  دقو  يتاوخأ  ّددرت 
: ّملكتأو ّينیع  حتفأ 

. ًالیلق كیعو  نع  تبغ  دقل   . ریخ يخأ  اي  ریخ  - 

. كش الب  رفسلا  بعت  نم  ّهنإ  - 

. ةلیلق قئاقد   . اًریثك لطي  مل  كلذ  نأ  دمحلا   - 
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. ىفشتسملا ىلإ  كفعسن  اندك  - 

ّيلع مّتحت  يتلا  ةلحرلا  نع  اًئیش  يتاوخأ  فرعت  ال 
ىلإ نفرعي  ال   . يعولا نع  اًبئاغ  تنك  نیح  اھب  مایقلا 

ْتنطوتسا مالآ  ّةيأ  نفرعي  ال   . يلایخب ُترفاس  نيأ 
ُتدرس يّننأ  ولو   . كلذ نم  اًئیش  نفرعي  ال  ال،   . يبلق

نع يبایغ  لالخ  هتيأر  ام  لیصافت  ّنھعماسم  ىلع 
يف هتيأر  ام  ّنھیلع  ُتصصقو  تادودعم  قئاقدل  يعولا 

ال املثم  اًمامت   ، يننقّدص امل  میلألا  جارعملا  اذھ 
. ةياورلا هذھ  اوھنأ  نيّذلا  ءارقلا  نم  ریثك  نآلا  ينقدصي 

ندنل 2017
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سرھفلا
 

ركش ةملك 
ّةيدركلا ةياورلا  يف  هعقومو  تسود  ناج 

يداع ةعمج  موي 
عبرلاو ةعجافلا 
رجاھملا ْڤارِزْمَح 
ةنوفدم ٌعومش 

ْڤارِزْمَح ملسم  جاحلا 
دجسملا يف  ةجرشح 

ةرھاظم
تلفسإلا ىلع  حوفسم  ٌنطو 

نافوطلا نم  برھلا 
ةنذئملا بیحن 

ةروكابلا
ىركذلا ةحئار 

نوتيزلا ةباغ  نم  جورخلا 
ةركاذلا خاخف 
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نيارلا فافض  ىلع  ةبيرغ  ةجوم 
ةایح ةلواحم 
نيارلا عم  دعوم 
بورازلا ةسردم 

ةیقدنبلا لالظ  يف 
سيرعلا

میتیلا مْرَكلا 
ةسكاشم ةليدج 
ةینغأ لالطأ 

نسوسلا لالظ  يف 
درمتم ٌرتو 

سودرفلا ىلإ  قيرطلا 
مدلا ماقم 

ءابرھك دومع  تايركذ 
حیتافملا

ةرّایسلا يف  ّباش 
ونونسلا ةدوع 

يكبت ذإ  باوبألا 
دودحلا رْفِس 
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ُّضقني رادج  لثم 
مك دعب 500  ىلع 
ناریِم ىلإ  لئاسر 
رمحألاب ةعّقبم  ةمامح 

ّيركسعلا فطعم  يف  رعاّشلا 
ّيدنج هللا
كوش نم  ةایح 

Dégage
ىعفألا

ةریخألا ّيشعاّدلا  ةالص 
تّمصلا بخص 

دودحلا مسري  راطق 
Made in Swiss

لتاقلا فقّسلا 
رجاھملا

رّانلا فاشتكا 
توملا ربعم 
نمزلا نینأ 
يفلیس
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قازرأ دمحأ  ذاتسألا 
اًحرج رشع  دحأ 

يفیھ
رون نم  ةأرما 

مامیلا ةدوع 
يرط بشع 
داوسلا فیفح 
ردغلا ةلیل 

میلألا جارعملا 
سرھفلا
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Notes

[←1]
وأ قزبلا  هبشت  ّةیقیسوم  ةلآ  يھ  ةملغبلا  وأ  ةملغابلا 

. روبنطلا
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[←2]
برح بولسأ  دمتعت  ّةیماظن  ریغ  تاوق  يھ  الیرَگلا :
يلتاقم ىلع  درُكلا  ىدل  ةیمستلا  تقلطأو   . تاباصعلا

. اًرصح يناتسدركلا  لامعلا  بزح 

671



[←3]
. ةجيدخ اھمسا  نم  ىلع  داركألا  هقلطي  ّببحت  ظفل  هّجخ 
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[←4]
. ةصاخ داركألا  اھيدتري  فوص  ةعبق 
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[←5]
نيّدلا لجر  ىلع  ّصاخ  لكشب  قلطُت  ةملك  ادْیَس 

. عماج فرحم  يماجو   . ملسملا
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[←6]
ّةیسرافلاو ّةيدركلا  ةغللا  يف  ّةّيرحلا  ينعت   Azadî يدازآ

. اًضيأ
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[←7]
«. نطو  » ينعت ّةيدركلا  يف  تالو 

676



[←8]
هللا دبع  بقل  وھو  معلا  ينعت  وبآو   . وبآ راصنأ  ّةیجوبآلا :

. يناتسدركلا لامعلا  بزح  میعز  نالجوأ 
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[←9]
يناتسدركلا لامعلا  بزح  مسال  راصتخا  ك : ك  ب 

. ناتسدرُك ێرَكْراك  ایتراپ  ّةيدركلاب 

678



[←10]
. معلا نبا  ينعت  ّةيدرك  ةملك  مامِْسپ 

679



[←11]
بلغأ هب  رفاس  ریغص  كرحمب  يطاطم  قروز  ملبلا 
ىضق ثیح  ّةینانویلا  ئطاوشلا  ىلإ  ایكرت  نم  نیئجاللا 

. ٌاقرغ نوریثك 
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[←12]
. ّةیكیلوثاك ةثاغإ  ةمظنم  يھ  ساتيراك 
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[←13]
تا ــ يبدأ ي  ــ ف در  ــ ت ةف  ــ ص ریغ : ــ صلا بو  ــ نجلا

ـي نعت ـى  لوألا ينات  ــ سدركلا لا  ــ معلا بزح 
اًزیي ـ مت يرو  ـ سلا لام  ـ شلا فـي  ّةيدر  ـ كلا ـة  قطنملا

ناتسدرك مي  ـ لقإ يأ  ري » ـ بكلا بو  ـ نجلا  » عـن اھ  لـ
ّمث ناتسدرك  برغ  بونج  ىلإ  دعب  امیف  تلوحت   . قارعلا
ةھج ىوس  ينعت  يتلا ال  افاجور  اًریخأو  ناتسدرك  برغ 

. ىرخأ ةفص  ّلك  نم  اًّدرجم  برغلا  يھ  ّةیفارغج 

682



[←14]

دومحم ىمسي  نم  ّلك  ىلع  دركلا  هقلطي  ٌبقل  ْهِمْعَم 
. ءامسألا ريوحت  يف  مھتداعك 
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[←15]
. رھدلاو نمزلل   ، ردقلل فدارم  ّةيدركلا  ةفاقثلا  يف  كلفلا 
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[←16]
. ينابوك ىرق  نم 
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[←17]
يتلا ءایحألا  لّوأ  وھو  ينابوك  يقرش  بونج  عقي  يح 

نأ ىوري  ذإ  ةلتقم  مسالا  لصأ   . شعاد رصانع  اھلصو 
. كانھ تثدح  ةیماد  ةكرعم 
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[←18]

.Pergalê te bela bê كماظن : لتخیلف  ًایفرح 
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[←19]
. ّيدرك لثم 
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[←20]
. ةعئاشلا ءامسألا  نم  وھو  رطم  ينعت  ّةيدركلا  يف  ناراب 
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[←21]
نم فلأتي  هنأ  يأ   WELAT ّةيدركلا يف  بتكُي  تالو  مسا 

. فرحأ ةسمخ 
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[←22]
. ّةّيرح يدازآ :
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[←23]
. ركسم رمحأ  بارش 
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[←24]
. ضیبأ هنول  ّيوق  ركسم 
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[←25]
هیلع حلطصا  ام  يف  يساسألا  راعّشلا  وھو   . لحرا

. سنوت نم  أدب  يذلا  يبرعلا  عیبرلاب 
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[←26]
ْكولُس ةدلب  نم  ةبيرق  اًدج  ةقیمع  ّةیعیبط  ةرفح  ةتوھلا :
تمر ّةیعامج  ةربقمك  شعاد  اھتمدختسا   ، ةقرلل ةعباتلا 

. سّانلا نم  تائملا  اھیف 

695



[←27]
. صقرلا نع  ةيانك  ّةيدركلا  يف  بونذلا  ضفن 
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[←28]
هانعمو  . ينابوك يف  ٌّيبعش  ٌلثم   ، تيزلاب جارسلا  ألتما 

. رسع دعب  ترسیت  رومألا  نأ 
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[←29]
مسا وھو  لمأ  ّةيدركلا  ةغللا  يف  ينعت   Hêvî يڤیھ

. داركألا نیب  عئاش 
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