


وشوأ
تومت ىتح 

ةيبرعلا ىلإ  هلقن 
يبارت وبأ  نميأ 



ءادهإو ليوحت 
 

..« يدسألا نميهم  : » رَّوصم باتك  ىلإ  يقرو  باتك  نم  ليوحتو  ءادهإ 
: ةلماكلا ةعجارملاو  لدنيكلل  يّصن  باتك  ىلإ  رَّوصم  باتك  نم  ليوحت  ءادهإو 

..« نيسح دمحم  »
، ميركلا ههجول  اًصلاخ  لمعلا  اذه  لَّبقتي  لعل هللا  نيعمجأ ، مكل  ًءادهإ  باتكلا  اذه 

.راصبألا يوذو  ٍفيفك  لك  نم  نيملاعلا  هب  عفتني  نأو 



لّوألا : لصفلا 
تومت ىتح 

 

تومي نأ  لبق  تومي  نأ  ءرملا  ىلع 
 

 

 

 

.ملاعلا سيئرب  بّقلي  ناك  دقف  ةّيفخ ، ةيحور  ةعامج  نمض  ةيلام  ةبترمب  ىظحي  ناك  هنا  امبو  ميركو ، ينغ  لجر  يراخب  ناك يف 

هّوفتي نمل  ًائيش  يطعي  نكي  هنا مل  ريغ  .خلإ  ..لمارألاو  ىضرملاك ، نيجاتحملا ، نم  فنصل  ةيبهذ  ةعطق  موي  لك  يطعي  ناك 
.ًاتماص ّلظي  نمل  الو  ةملكب ،

ذخأف مالكلا  نع  هسفن  حبك  نم  نكمتي  نيماحملا مل  دحأ  نا  ريغ  ةحنملا ، نم  مهتّصح  مالتسال  نيماحملا  رود  ءاج  موي ، تاذ 
ميسقت مت  يلاتلا ، مويلا  يفف  .هتالواحم  رخآ  هذه  نكت  ملف  كلذ ، عمو  .ءيش  ىلع  لصحي  ملف  هنكمي ، ام  ىصق  ثيغتسي 

.ءيش ىلع  لصحي  ملو  هفرع ، سيئرلا  نا  ريغ  نروسكم ، هالجر  ن  يماحملا  رهاظتف  نيدعقملل ، ةدعاسملا 

.ةجيتن ةّيأ  ىلإ  ًاضيأ  لصي  ملف  ةأرما ، ّيز  رّكنت يف  هنا  ىتح  ًاراركتو ، ًارارم  لواح  دقل 

سيئرلا ّرمي  امدنع  : " ًالئاق نفكب ، هدسج  فلي  نأ  هنم  بلطو  ىتوملا ، نفدل  دهعتم  ىلع  يماحملا  رثع  فاطملا ، ةيا  يف 
.اهنم ًامسق  كيطعأس  اهدعبو  ينفدم ، ىلع  دوقنلا  ضعبب  يمريف  ةّثج ، هذه  نا  ضرتفي  امبرف  يبناجب ،

هنأ كلذ  اهيلع ، هدي  عضو  ىلا  يماحملا  عراسف  نفكلا ، يلع  بهذلا  نم  ةعطقب  سيئرلا  يمر  دقل  طبضل ، لصح  ام  اذهو 
تلصح فيك  رظناف  ةحنم ، ينيطعت  نأ  تضفر  دقل  : " ريبكلا نسحملل  لاق  مث  ًالوا ، لواقملا  اهيلع  ىلوتسي  نأ  نم  يشخ 

". تومت ىتح  ءيش ، ىلع  ّينم  لصحت  نل  : " ًالئاق يخسلا  لجرلا  هباجأف  .اهيلع 

ىتح نكلو  .هلبق  سيلو  ةحنملا  يت  توملا "  " اذه دعب  تومي ." نا  لبق  تومي  نا  ءرملا  ىلع  : " ةمهبملا ةرابعلا  ىنعم  وه  اذه 
.ةدعاسم نود  نم  نكمي  ال  توملا :"  " اذه

.هحورو هبلقو ، نيدلا ، رهوج  هنإ  ..نيدلا  وه  فّوصتلا  نكل  ةديدع ، ندأ  كلانه 

لبق دوجوم  فّوصتلا  نأ  كلذ  فّوصتلا ، نم  ءزج  وه  مالسإلا  ًامامت : سكعلا  ىلع  لب  مالسإلا ، نم  ًاءزج  سيل  فّوصتلا 
.هدعب ًادوجوم  لظيسو  مالسإلا ،



.هرهوجو نّيدتلا  بلق  وه  لب  ًادقتعم ، سيل  هنأل  رمتسمو ، قابف ، فوصتلا  اّمأ  لوزتو ، رهظت  ندألا 

.ًاّقح ًانّيدتم  تنك  اذإ  اذه  لعفل - ًاّيفوص  نوكت  دق  كنكل  لبق ، نم  فّوصتلا  نع  عمست  امبر مل 

دوجوب اوفرعي  ملو  ًادبا ، ةملكلا  هذ  اوعمسي  ءالؤهو مل  اذوبو ، ريفاهامو ، حيسملا ، كلذكو  ًافوصتم ، ًاصخش  انشيرك  ناك  دقل 
.فّوصتلا

ُرِهظُي كلذف  هتّيويح ، نيدلا  دقفي  امدنع  نكلو  هلخاد ، يف  ًاّيح  لاز  ال  فّوصتلا  نألف  ةايحل ، ًامعفم  نيدلا  نوكي  امدنع 
امهمو ًافرخزم ، ناك  امهم  طقف -  ةثجلا  ىوس  ًادوجوم  دوعي  نل  ةلاحلا  هذه  يفو  هترداغ ، دق  ةيفوصلا ، يأ  هحور ، نأ  حوضوب 

.ةهيركلا توملا  ةحئار  هنم  ثعبنتف  نيدلا ، فوصتلا  رداغي  امدنع  .هميلاعتو  هتادقتعمو ، ةيئارواملا ، هتفسلف  ةمسو  هتفسلف ، تناك 

، اذهل ًاكردم  نوكي  نأ  ءرملا  ىلع  يغبني  اذل  ًابيرقت ، ةرومعملا  ءاحنأ  لك  لعفل يف  ثدحي  ام  اذهو  ةديدع ، تاّرم  كلذ  ثدح  دقل 
.ةتّيم ثثجب  قّلعتلا  رمتسيس يف  ّالإو 

حبصت امدنع  هنأ  كلذ  اهتلتق ، يتلا  يه  ةسينكلاو  ةتّيم ، ةند  كلذ  ببسب  يهو  نآلا ، فوصت  ّيا  ةيحيسملا  يف  دجوي  ال 
عم ءاقبلا  هنكمي  .تادقتعملا  بناج  ىلإ  ءاقبلا  عيطتسي  هنأل ال  دسجلا ، كلذ  كرتي  نأ  فوصتلل  يغبنيف  ًادج ، ةمخض  ةسينكلا 

، ةدّيجلا ةبحصل  اذه  سيل  ذإ  يتوهال ، ماظن  عم  دجاوتلا  هنكمي  .تادقتعملا ال  عم  سيل  نكلو  ةايحل ، ةمعفملا  ةصقارلا  حورلا 
جاتحي ال  فوصتلا  .ًامامت  امهضيقن  هنأل  دحاو ، ناكم  يف  تاوابلاو  ةسواسقلا  عم  فّوصتلا  دجوي  نأ  ليحتسملا  نمو 

وه بلقلاو  بلقلا ، ىلإ  يمتني  لب  سأرل ، هل  ةقالع  فّوصتلا ال  نأ  كلذ  تادقتعملل ، جاتحي  الو  ةسواسقلل ، الو  تاوابلل ،
كلذ رجهي  نأ  بلقلا  ىلعف  لقعلا ، نميهي  نأ  دّرجمبو  لقعلا ، هردصم  ميظنت  لك  نأل  ةمّظنم ، ةسينك  سيل  نكلو  ةسينكلا ،

.اذه نم  ّلقأ  لعفي  نلو  اهلمك ، ءامسلا  ىلإ  جاتحي  بلقلا  نألو  بلقلل ، ةبسنل  ًادج  ًاقّيض  حبصي  لزنملاف  .لماكل  لزنملا 

هنكل ةيّرحبو ، ءامسلا ، تحت  ضبني  نأ  نكمي  .ةديحولا  هتسينك  هلمك  دوجولا  نأل  سئانك ، رصحني يف  نأ  فّوصتلل  نكمي  ال 
ءايشألا كلت  نم  فّوصتلا  ةلاح  لوزت  ةطاسببو : ًاينيد ، ًاسقط  وأ  ًامّظنم ، ًابلاق  وأ  ًاماظن ، ءيش  لك  حبصي  امدنع  تومي 

.ةمظنملا

ىنعم وه  اذه  .ًاّيح  يقب  هبلصبف  .هلتق  اوقفخأ يف  مهنكل  هوبلص ، مأ  حيحص  .دوهيلا  هلتقي  ملو  حيسملا ، تلتق  يتلا  يه  ةسينكلا 
اولواح دقل   - حيسملا لتق  نم  دوهيلا  نكمتي  .هلشف مل  تبثأ  بلصلا  نأل  لب  ًّدسج ، ًاّيح  يقب  حيسملا  نأل  سيل  حيسملا ، ةمايق 

.ًاّيح يقب  هنكل  عبطل -

.دوهيلا لشف  ثيح  تحجن ، ةيحيسملا  نأ  ريغ 

، عابتألا حجن  دقل  .ةمّظنملا  لالخ  نمو  ةديقعلا ، لالخ  نمو  ةالصلا ، لالخ  نم  هولتق  بلص : نود  نم  نوّيحيسملا  هلتق  دقل 
.ءادعألا لشف  ثيح  نويراوحلا ، حجنو 

ًامئاد ىشخت  ةديقع  لك  نإ  ةقيقحلاو  .اهنم  ىشخت  يهف  اهلخاد ، دوجول يف  ةيفوصلل  حمست  األ ال  تّيم ، نيد  نآلا  ةيحيسملا 
.يقطنملا سايقل  سيلو  بحل ، هبشأ  اإ  .ديدحت  نود  نمو  دييقت ، نود  نم  ..ةقلطملا  ةّيرحلا  ينعت : ةيفوصلا  نأل  ةيفوصلا ، نم 

.قطنملا ملاعل  يمتنت  األ ال  رثنل ، سيلو  رعِّشل ، هبشأ  اإ 

، تنأ نيأ  فرعت  نلف  يقطنملا ، ريغل  لاا  حسفت  نأ  دّرجمب  كنأل  .ةّيفوصلا  نم  يقطنم  يتوهال  ماظن  لك  ةيشخ  ببس  وه  اذه 



وأ وأ  ، تاعماجلا ، ىدحإ  ةفسلف يف  ذاتسأ  ناكل  ّالإو  اذكه ، نوكي  نأ  لامجلا  نمو  قطنمل ، ُكَردُي  نإ هللا ال  رّكذتو :
.دوجولا سيل  نكلو  سيّسق ،

ليمج لكشب  موي  تاذ  رهدزا  يذلا  نيدلا  كلذ  تّيم ، نيد  ةينايلاف  ندألا : نم  ديدعلا  ةريثك يف  تاّرم  ةيفوصلا  تتام  دقل 
نآلا دجوت  ثيح ال  فاجلا ، رهنلا  ىرجم  ىوس  َقبي  ملو  ةأجف ، رهنلا  ىفتخا  كلذ  دعب  .ريفاهم  لثم  ًاميظع  ًاّيفوص  بجنأ  امدنع 

؟ لصح اذامف  .ًامامت  ةروجهم  ةلحاق ، ضرأ  ىلإ  تلوحت  دقل  .اهتّفض  ىلع  ةرضُخ  دجوت  الو  قّفدتت ، راأ 

، تالدااو دئاقعلا ، اوقلخ  ريفاهام : ةيجحأ  نمو  .طرفم  لكشب  نويقطنمو  نوّيضرو ، نوينالقع ، ةينايلا  عابتأ  حبصأ  دقل 
.حورلا تَلِتُقف  كلذ ، ةياغلل يف  نيعر  اوحبصأو 

نأ ةّيفوصلا  ىلع  ناك  ةينايلا ، يفو  .طرفم  لكشب  ةيسوقط  تحبصأ  ةسينكلا  نأل  اهرداغت ، نأ  ةّيفوصلا  ىلع  ناك  ةيحيسملا ، يف 
.طرفم لكشب  ًايفسلفو  ًايتوهال ، ًاماظن  اهدامتعا  ببسبو  ًادج ، ةيقطنم  تحبصأ  ةينايلا  نأل  ًاضيأ ، اهرداغت 

.هل يمتنت  تناك  ةّيح - تناك  امدنع   - تدلا لك  نإ  لب  نيد ، ّيأل  يمتني  الو  ةسينك ، سيل  فّوصتلا  نإ  اذه : اورّكذَتو 
.يعولا نم  ةّصاخ  ةّيعونل  ةعساش  ءامس  هنإ 

؟ ًاّيفوص ءرملا  حبصي  فيكو  اذه ؟ ثدح  فيك 

حبصي اذكهو  ..بلقلا  وحن  اهجّتم  سأرلا  نم  طبهي  ن  لب  ةنّيعم ، ةعامج  ىلإ  هئامتن  سيل  ًاّيفوص ، ءرملا  حبصي  ةقيقحلا  يف 
.ًاّيفوص

سّدكتو يجراخلا ، ملاعلا  حجنتس يف  ٍذئدنعو  غامدلا -  لَبِق  نم  هّجوم  صخشك  شيعت  نأ  اّمإف  نيتقيرطب : شيعت  نأ  عيطتست 
لخادلا نم  اّمنإ  هب ، ىدَتقُي  ًامرَه  ملاعلا  رظن  يف  نوكتو  ةسايسلا ، يف  ًاحج  ًاصخش  نوكتو  ةطلسو ، ةبيهو ، ةريبك ، ةورث 

وحن كّرحتي  سأرلا  نأ  كلذ  قالطإلا ، ىلع  نطابلا  ىلإ  جولولا  هنكمي  سأرلا ال  لَبِق  نم  هّجَوملا  ناسنإلاو  .ًامامت  ًالشاف  نوكتس 
ٌهّجَوم صخشك  شيعت  نأ  اّمإ  نذإ ، .كسفن  وحن  لخادلا : وحن  حتفنم  وهف  بلقلا  اّمأ  .ىرخألا  ةهجلا  وحن  حتفنم  وهو  جراخلا ،
حبصتف بلقلا : ىلإ  سأرلا  نم  كيدل  ةايحلا  ةقاط  طب  امدنع  نكلو  .بلقلا  لَبِق  نم  ٌهّجَوم  صخشك  وأ  سأرلا ، لَبِق  نم 

.ًاّيفوص

نيأ ىلإو  هقلخ ، يذلا  نمو  نوكلا ، اذه  يت  نيأ  نم  ثرتكي  ناسنإ ال  هنإ  ..بحلا  ُلُجَر  ..بلقلا  ُلُجَر  هنأ  ينعي  يفوصلا  نإ 
.ةايحلا أدبي يف  هنإف  كلذ  نم  ًالدبو  ةلئسأ ، ةيأ  لأسي  يذلا ال  ناسنإلا  وه  ةقيقحلا ، يفو  .يهتني 

تاملكب مهسفنأ  اونّفك  امبر  .طقف  ىقمحلا  لوقأ : انهو  .دوجولا  يت  نيأ  نم  نولءاستي  نم  ىقمحلا  مهدحوو  مئاق ، دوجولاف 
رم ثرتكي  اذاملف  ةظحللا ! هذه  يفو  انه  دوجولا ، شيعي  نم  وه  ميكحلا  صخشلا  نإ  .ىقمح  مهنكل  ًادج ، ةركام  ةيفسلف 

؟ نوكلا يتأ  نيأ  نم  فرعت  نأ  ةيمهأ  ام  لب  .ىتأ  نيأ  نمو  نوكلا ،

! دوجولا عم  صقرتو  .ةايحل  ضبنتو  انه ، دوجوم  كنإ  .ةلأسمل  هل  ةقالع  كلذف ال  مأ ال ، ام ، صخش  هقلخ  ءاوس 

.هضومغ لكب  كلخاد  ثدحي يف  نأ  هل يف  حمساو  دوجولا ، تنأ  نك  لب  دوجولا ، شع 

ىّقلتي لب  ةلئسأ ، ةّيأ  لأسي  يذلا ال  صخشلا  نوكلا  ىتأ  نيأ  نم  هب  يذلا ال  ُصخشلا  يهو  ةزجعملا : يه  هذه  نأ  ةقيقحلاو 
نوكلا ردصمل  ًاكِردم  ةأجف  حبصي  نم مث  .ناك  ةلاح  يأ  يفو  دوجوم ، ءيش  ّيأل  جهتبي  صخش  لب  ًاّيلوضف ، سيل  .ةبوجألا 



.زغل هسفن  ناسنإلا  نأ  كلذ  هلخاد ، ةياهنلاو يف  ةيادبلا  عمتجت  ثيح  ااذ ، ةرذللو  هتاذ ،

ةقيرطلا تسيل  األ  ّالك ، .هبقارتو  هيلإ  رظنت  ًافده  وأ  كانهو ، انه  هنع  ثحبت  نأ  بجي  فدهك  ًادوجوم  ًائيش  زغللا  دعي  مل  نآلا ،
نمف .ًادبأ  هكردت  نل  كنكل  هلوح ، رودتو  ناكم ، لك  ثحبت يف  دق  .هتفرعم  نع  هوتت  يكل  ةقيرط  يه  لب  هفرعت ، يكل  ةبسانملا 

.ةرئادلا طيحم  مجا  كنإ  .فدهلا  لوح  برضت  كنإ  فرعت ؟ نأ  كل  نيأ 

حبصت نأ  عيطتست  ..كلذ  عيطتستل  كنإو  زكرملا ، تنأ  نكو  زكرملا ، ىلإ  بهذا  .لخادلا  ىلإ  يضماو  هقرتخا ، اذه : نم  ًالدب 
.كنم ءزج  وهو  هنم ، ءزج  كنأل  زكرملا ،

كانه تسيلف  ّالك ، تّلُح ، دق  كلكاشم  عيمج  نأل  سيل  كلذو  ةأجف  باوجلا  رهظيو  ةأجف ، تالؤاستلا  لك  بوذت  اهنيح 
زغللا شيعت  نأ  ىلع  ًارداق  ىلوألا  ةّرملل  حبصتس  فوسف  ًاقلطم ، لكاشم  كانه  نوكت  امدنع ال  نكلو  .قالطإلا  ىلع  لكاشم 

.ةهلآ نوكتل  لباقو  شيعت هللا ، نأ  ىلع  ًارداق  حبصتس  .ةايحلا  وه  يذلا 

". أ هللا قحلا ، أ  : " لاق هنأل  نوملسملا  هلتق  يذلاو  جّالحلا  وهو  همس ، تعمس  كنأ  دبال  ريبك ، يفوص  ةمث 

.دحاو زغللاو  تنأ  حبصت  كنأل  لب  ًامئاد ، جراخلا  نوكي يف  بقارملاف  بقارم ، كنأل  سيل  كلذف  ةايحلا ، زغل  ىلإ  ذفنت  امدنع 
رهنلاو تنأ  حبصت  كنأل  لب  ّالك ، هلخاد ، حفاكت يف  كنأل  سيلو  هحطس ، ىلع  وفطتو  رهنلا  حبست يف  كنأ  كلذ  ىنعم  سيلو 

ءزج اننأ  املثمو  .ةجوملا  نم  ءزج  وه  رهنلاف  ًاضيأ : سكعلا  ّحصي  امك  رهنلا ، نم  ءزج  يه  ةجوملا  نأ  ةأجف  كردت  كنإ  .دحاو 
.اّنم ءزج  وه  ًاضيأ  اف  نم هللا ،

ىّمسي ام  ىرحأل  وأ  ًامئاد ، نينّيدتملا  دي  ىلع  لَتقُي  فّوصتلا  ناك  دقل  .نوملسملا  هلتقف  أ هللا ،" : " ًالئاق جّالحلا  دّكا  امدنع 
فيكف .ىّذأتي  مهرورغ  نأل  هنإ هللا ؛ لوقي  صخش  لّمحت  نوعيطتسي  الو  فّوصتلا ، لّمحت  نوعيطتسي  مأ ال  كلذ  نينّيدتمل ،

: لقي مل  كلذك ." تسل  تنأو  أ هللا  : " لقي وهف مل  أ هللا ،" : " لاق امدنع  جّالحلا  نأ  ةقيقحلاو  ًاهلإ ؟ ناسنإلا  نوكي  نأ  نكمي 
نأ دكؤيو  أ هللا ،" : " لوقي لب  كلذك ،" تسيل  ةراجحلا ، هذهو  ا هللا ، : " لقي مل  كلذك ." تسيل  راجشألا  هذهو  "أ هللا ،

.سَّدقمو ّيهلإ  دوجولا  لك 

اذ .ًاقلاخ  سيلو  ٌقولخم ، ناسنإلا  نذإ  ناسنإلا ، قلخ  نإ هللا  اولاق  دقف  تادقتعمل ، نونمؤي  نيذلا  نيبّصعتملا ، ءالؤه  اّما 
.هلتق ىلإ  اودمعف  أ هللا ،" : " لوقي نأ  فيدجتلا  ةمق  وه  لب  ًافيدجت ، جّالحلا  لوق  نوكي 

؟ هولتق امدنع  جالحلا  هلوقي  ناك  يذلا  ام  نكلو 

كنإ .ينللضت  نأ  نكمي  ..ةلتقلا ال  ءالؤه  ىتح يف  كارأ  يننأل  ينللضت ، نأ  كنكمي  ال  يهلإ ! : " ٍلاع ٍتوصب  لاقو  ءامسلا  ىلإ  رظن 
". كتفرع يننأل  كفرعأ ، فوسف  يبر ، تيتأ   لكش  يأبف  ةلَتَقلا ، ءالؤه  دوجوم يف 

لب ًاريكفت ، الو  ًالعف  تسيل  اإ  .دوجولا  لايح  ًائيش  لعفت  الو  رّكفت ، ةيفوصلا ال  .دوجولا  األ  دوجول ، ركفت  ةيفوصلا ال  نإ 
.دوجو

تعلقأو ءيش ، ّيأ  لمع  ةركف  نع  تيّلخت  اذإو  ريكفتلا ، نع  تفّقوت  اذإ  .دوهجم  ّيأ  نود  نم  ًاّيفوص  نوكت  نأ  كنكمي  نآلا ،
.ًاّيفوص كسفن  دجتس  ةأجف ، تنأ : امك  نوكت  ن  ًايضار  ةطاسبب  تنكو  رّكفملاو ، لعافلا  كنوك  ةركف  نع 

، ةفرعم رثكأ  كلعجأ  نأل  الو  ًانّيعم ، ًابهذم  كنيقلت  ىلإ  ىعسأ  ال  فّوصتلا : نع  يثيدح  لالخ  نم  هيلإ  ىعسأ  فوس  ام  اذه 



.ًاّيفوص كنم  لعجأ  يكل  لب 

.ظعول سيلو  داشنإل ، هبشأ  نايحلا  نأ  كلذ  ظعاوملا ، نوطعُي  الو  نودِشنُي ، نوّيفوصلا  نإ 

يهو رويطلو  ..دوجول  ًاهبش  رثكأو  ةايح ، رثكأ  صقرلا  نأل  تادقتعملا ، نع  نوثّدحتي  الو  نوصقريو ، نودِشنُي  ةفّوصتملا  نإ 
وأ ةرطمملا ، بُحُسل  وأ  لّالشل ، هبشأ  ةايحلا  ..ربونصلا  راجشأ  للختت  يهو  حيرل  ًاهبش  رثكأو  راجشألا ، ىلع  دّرغت 

.ةقلطملا ةايحلا  عم  بذبذتتو  ضبنت  ٌصقر ، اهّلك  ةايحلا  .ومت  يهو  باشعأل 

ىلإ اهنم  ةصقل  ًاهبش  رثكأ  ةايحلا  نأل  ةليمج ، ًاصصق  نووري  مأ  امك  .تادقتعمل  نوّمتهي  الو  صقرلا ، نوبحي  نويفوصلا 
تّنعمت اذإ  نكلو  ةّيحطس ، ةرظن  اهيلإ  ترظن  ول  ةيداع  ًاصصق  ودبت  دق  صصقلا  هذهو  ةليمج ، ًاصصق  اوعدبأ  كلذل  خيراتلا ،

هذه نم  ًاضعب  مكل  يورأس  كلذل  .قلطملا  ىلع  ةلالدل  ةمعفم  اأ  فشتكتسو  اهتيمهأو ، اهازغم  ّنيبتت  فوسف  قمعب ، اهيف 
، بلقلا نع  ءايشأ  ةعضب  نومهفت  مكلعجأ  يكل  طقف  اذهو  اومضم ، ىلإ  ذافنلا  ىلع  مكدعاسأ  يكل  اهشقأو  صصقلا ،

.نيفئاخ نونوكتس  مكنأل  بلقلا ، ىلإ  ةديدج  ةلحر  وحن  هتّمرب ، مكنايكو  مكتاقاط ، عفدأ  يكلو 

نأل هبلق ، لفطلا يف  نعط  ىلع  لمعي  نيد ،"  " لكو ةراضح ، لكو  ةفاقث ، لكف  قالطإلا ، ىلع  ءيش  رطخأ  وه  بلقلا  نإ 
نيأ فرعت  لقعلا  عم  كنأل  ًامأ ، رثكأ  وهف  لقعلا  اّمأ  .بلقلا  نم  يت  رطخ : وه  ام  لك  نإ  لب  ال  ةروطخ ، رثكألا  وه  بلقلا 
كعم دشحلا  نأ  رعشت  كلذبو  هل ، ططخمو  نوزومو ، بوسحم ، ءيش  لك  لقعلا : عم  .فرعي  دحأ  الف  بلقلا ، عم  اّمأ  تنأ ،

عم اّمأ  .ةنينأمطل  ًاروعش  كحنمي  وهو  بلصو ، نيتمو ، عيرس ، قيرط  وهف  لقعلا ، لالخ  نم  نوكرحتي  رشبلا  مظعم  نإ  .ًامئاد 
امدنع كنأل  فرعت ، دعت  نآلا مل  بهذت ؟ نيأ  ىلإف  فوخلا ، كيلع  يلوتسيف  كبناجب ، فقي  دحأ  الو  ًاديحو ، نوكتف  بلقلا 

.هتهجو فرعي  دشحلا  نأ  دقتعت  كنأل  يضمت  نيأ  ىلإ  فرعت  تنأف  دشحلا ، قيرط  ريست يف 

ريسي اذامل  ّالإو  ام ، ناكم  ىلإ  ريسن  اننأ  دبالف  نوريسي ، سانلا  نم  ريثكلا  نأ  صخش  لك  دقتعي  ذإ  هتاذ ، عضولا  عيمجلا يف 
نأ يه  ةقيقحلا  نكل  ااذ ، ةقيرطل  نورّكفي  عيمجلا  ام ." ناكم  ىلإ  نوهّجتي  مأ  دبال  مهنم ؟ نييالملا  لب  سانلا ، نم  ديدعلا 

.بسحف ريسلا  لصاوي  اّمنإ  فده ، يأ  ىلإ  وأ  ناكم ، يأ  ىلإ  طق  دشح  لصي  ملو  ناكم ، ّيأ  ىلإ  ريسي  دشحلا ال 

دشحلاو هيف  تومت  يذلا  مويلا  يتأيسو  دَلوت ، نأ  لبق  ساسألا  ريسي يف  دشحلا  اذهو  دشحلا ، نم  ًاءزج  تحبصأو  َتدِلو  دقل 
.ددج سأ  دلوي  ًامئاد  هنأ  كلذ  ريسلا ، لصاوي 

نم ديدعل  طاحم  كنأ  امبو  .ءفدلاو  ةنينأمطلاو ، ةحارل ، ًاروعش  كحنمي  هنكل  ناكم ، ّيأ  ىلإ  لصي  نل  دشحلا  نأ  يه  ةقيقحلا 
اهيف أدبت  يتلا  ةظحللا  كنأ يف  ديب  نوريسي ! نيأ  ىلإ  نوفرعي  مأ  دبالف  ةبرجت ، رثكأو  كنم ، ًاّنس  ربكأو  كنم ، لقعأ  مه  نيذلا 
قشاع صخش  نع  لوقن  ببسلا  اذهلو  ةيواه ، طوقسلا يف  هبشي  طوقس  ةملكلا : نم  لكب  طوقس  وهو  بلقلا - وحن  طوقسل 

". طقسو هقيرط ، لضأ  صخش  هنإ  طوقس - هنإ  لوقي  لقعلا  طوقس - هنإ  .بحلا  عقو يف  هنإ 

، ًافئاخ ةقلطم ، ةدحو  عبقتف يف  .كبناج  ىلإ  دحأ  كانه  دعي  نآلا مل  ثيح  ًاديحو ، حبصت  فوسف  بلقلا ، وحن  طقست  امدنع 
ً.وعرمو

بلص قيرط  كانه  سيل  ةقيقحلا ، يفو  ..قيرطلا  ىلع  ٌملاعم  دجوت  الو  دوجوم ، دحأ  نم  ام  هنأل  بهذت ، نيأ  ىلإ  فرعت  نل  نآلا ،
.عيرم فوخ  كانه  نوكيسو  نازيم ، الو  هل ، ةطراخ  بلقلاف ال  دّبعمو ،

نأ لبق  نكلو  .طقف  بلقلا  لالخ  نم  ّالإ  ًاددجم  اودلوت  نل  مكنأل  نيفئاخ ، اونوكت  ّالأ  ىلع  مكدعاسأ  نأ  وه  ياعسم  لك  نإ 



لثم اهتمرب ، ةّيفوصلا  ةلاسر  نإف  يلاتلو ، تومي ، نأ  لبق  ديدج  نم  َدَلوي  نأ  هنكمي  دحأ  ذإ ال  اوتومت ، نأ  مكيلع  ًاددجم ، اودَلوت 
ىوس مكمّلعأ  أو ال  ساسألا ، وه  توملا  نفو  تومت ، فيك  يه  ًاضيأ -  ةيفوصلا  نم  لاكشأ  هذهو  -  

2
ةيديساهلاو ، 

1
نزلا

.اوتومت فيك 

ًاقّيض حبصأ  هنأل  يلاحلا ، مكلكش  يف  ًةقيقح ، اوتومت ، نأ  مكيلع  .ةدودحم  اللا  ةايحلا  رداصم  فرصت  تحت  نوحبصتسف  مّتم ، اذإ 
نورعشت مّتبو  مكهجو ، لماكل يف  ةدَصوم  تحبصأ  ةايحلا  ةيناكمإ  نأ  كلذ  نوشيعت ، متنأف ال   - ءايحأ نوقبتس  تومل  .ًادج 

.متبهذ امنيأ  مكقيرط  تارثعو يف  ناردج  كانه  نوكتس  .ناكم  لك  دويقل يف  نورعشت  .نجس  مكنأكو يف  قيضل ،

ام كانه  سيل  ذإ  راكفألا ، نم  لب  ةراجحلا ، نم  ةعونصم  تسيل  ةقيقحلا  يه يف  يتلا  ناردجلا ، كلت  ميطحت  وه  ياعسم  لك  نإ 
امنيأ كعم  اهلمحتو  بناج ، لك  نم  كب  طيحت  يتلا  ةسّدقملا  بتكلاو  تادقتعملا ، نم  عونصم  هنأل  ركفلا ، نم  بلصأ  وه 

؟ همّطحت فيكف  ًامئاد ، كتبقر  قّلعم يف  كنجسو  كعم ، هلمحت  ام  نيجس  كنإ  .بهذت 

.ةيلاحلا كتّيوه  رسختس  كنأل  ةلاحم ، مداق ال  اهميطحت  نكل  تومل ، هبشأ  كل  ودبيس  ةقيقحلا  ناردجلا يف  كلت  ميطحت  نإ 
، كلخاد ىراوتي يف  ًامئاد  ناك  رخآ : ءيش  ةأجف  رهظيس  .ًادوجوم  دوعت  نلو  تنك ، امهم  ةّيوهلا  كلت  كنم  عيضت  فوس 

ءيشلا اذهو  ًامامت ، ديدج  ءيش  كيلإ  لخد  دقو  ًادوجوم ، دعي  ميدقلاف مل  ئجافم : عاطقنا  كانه  نوكيس  .ًايعاو  نكت  كنكل مل 
.يضاملا نيبو  كنيب  ةوجف  كانه  نوكتس  لب  يضاملل ، ةيرارمتسا  سيل  هنإ  .ةتوم  هيّمسن  كلذلو  كيضامب ، لصّتي  ال 

كنأ ول  امك  ودبيس  ّالك ، ةقيقح ، ناك  لبق  نم  ًادوجوم  ناك  ام  نأ  ثاعبنالا  اذه  رعشت يف  نلف  فلخلا ، ىلإ  ةرظن  تيقلأ  اذإف 
كلتب كل  ةقالع  الو  وه ، هتصق  ىور  رخآ  ًاصخش  نأ  وأ  ةيلايخ ، ةياور  ام يف  ناكم  هتارق يف  كنأ  ول  امك  وأ  ملح ، هتيأر يف 
رّكذتو .دوجولا  زّيح  لخدت  لماكل  ةديدج  ةرهاظ  وهف  ًوم ، كلذ  يّمسن  ببسلا  اذهلو  ًامامت ، ميدقلا  ىفتخا  دقل  .ًادبأ  ةّصقلا 
ديدجلا ثاعبنالا  نأ  ديب  .ديدج  ثاعبنا  يه  اّمنإو  ميدقل ، اهل  ةلص  الو  ميدقلا ، نع  ًالَّدَعُم  ًالكش  تسيل  اإ  لماكل :"  " ةملك

". نيدلا : " هيمسأف اّمأ أ  .ثاعبناو  توم  وه  فّوصتلا  نإ  .تومت  نأ  ىلع  ةردقلا  كيدل  تناك  اذإ  ّالإ  نكمم  ريغ 

: ةليمجلا ةّصقلا  هذه  رحبن يف  وعد  نآلاو 

.ملاعلا سيئرب  بّقلي  ناك  دقف  ةينيد ، ةعامج  نمض  ةيلاع  ةبترم  اذ  ناك  هنأ  امبو  ميركو  ينغ  لجر  يراخب  ناك يف 

.خلا ...لمارألاو  ىضرملاك ، نيجاتحملا  نم  فنصل  ةيبهذ  ةعطق  يطعي  موي  لك  ناك يف 

.ًاتماص يقب  نمل  الو  ةملكب ، هّوفتي  نمل  ءيش  ّيأ  اوطعي  نكي  هنا مل  ريغ 

: ٍّنأتب يعم  اوعب  نآلا 

..ميركو ينغ  لجر  يراخب  ناك 

ولف ءاينغأ  اوحبصأ  ببسلا  اذهلو  كلذك ، اوسيلف  ءاينغألا  اّمأ  ًامئاد ، ءامرك  ءارقفلاف  مَركلا ، نيبو  ينغلا  نيب  عمجلا  بعصلا  نم 
ءاينغألا ال كئلوأ  ن  قيمع  مهف  ىلإ  لّصوتي  امنيح  طقف  ًاميرك  حبصي  ينغلا  صخشلا  نإ  .ةروث  تلصحل  ًاميرك ، ينغلا  ناك 

أدبتو ..ًانكمم  مركلا  حبصي  طقف  ٍذئدنع  ذخألا ، قحتسي  ال  ملاعلا  هيطعي  نأ  نكمي  ام  لك  نأ  كردي  امدنع  .مهنم  ىودج 
، ديزملا بلط  ّرمتسي يف  ركفلا  نأ  كلذ  ةورثلا ، نم  ديزملاو  ديزملا  سيدكت  يضمت يف  فوسف  كلذ ، فالخ  اّمأ  .نيرخآلا  ةكراشمب 

لوقي ةطاسبب  وهو  كيدل ، امم  قياضتي  ال  ركفلا  نأل  ملاعلا ، تاورث  لك  كيفكت  نلف  ًاظقي ، نكت  مل  اذإ  .ةيا  ال  ام  ىلإ 



"! ديزملا ديرأ  : " رارمتس

شيعي نأ  يفوصلا  اذه  داتعا  .نيجويد  همساو  ءامظعلا ، نييفوصلا  دح  ىقتلا  دنهلا ، ىلإ  ريبكلا  ردنكسإلا  ءاج  امدنع  هنإ  لاقي 
.انّيرع ءافخإ  لواحن  نأ  لامَجلا ، نم  سيلو  ةحابقلا ، نم  هنإ  كلذ  .هّيرع  وهو يف  ًالامج  قلأتي  ناكو  ًراع ،

؟ هيف بيعلا  ام  نيرخآلا ؟ نع  كدسج  ءافخإ  لواحت  اذامل 

رعشت كلذل  دسجلا ، ئطاخ يف  ءيش  كانه  نأ  دقتعي  يكل  كلقع  فييكت  اولمع  ةراضحلاو ، ةفاقثلاو ، عمتا ، نإ  ةقيقحلا 
يهو ةيراع ، اهلمك  ةعيبطلا  نأ  نيح  يف  ًراع ، نوكت  ّالا  ىلع  كرابجإل  ّنستو  ُدَجوت  نيناوقلاف  ً.راع  َتطبُض  اذإ  بنذل 

امبر .سبالمل  ًاقّلعت  ّلقأ  نوكيس  ًايعاو ، حبصي  امدنع  ام ، ًاموي  نكلو  .ام  ناكم  ًاحيبق يف  ت  هدحو  ناسنإلا  ًادج ! ةليمج 
، ًافيطل سقطلا  نوكي  امدنع  نكلو  كدسج ، يّطغت  فوس  لاحلا ، ةعيبطب  كادنأف  درابلا ، سقطلا  نم  ةياقولل  سبالملا  مدختست 

تحت لماكل  ئبتخت  امدنع  .كلذك  نوكي  نأ  ناسنإلل  يغبني  لب  ناويحلاك ، ًائيربو  ًاطيسب  نوكي  نأ  صخشلا  ناكمإبف 
ةعشأ سملمب  ساسحإلا  ةغل  لماكل  دقف  كدسج  نأ  ةقيقحلاو  .ساسحإلا  ىلع  هتردق  كدسج  دقفي  فوسف  كسبالم ،

يقب ام  نإ  .صقارتتو  ا  راجشألا  رعشت  املثم  يراعلا ، كدسج  سملت  يهو  حيرل  ساسحإلا  تدقف  .ا  عتمتلاو  سمشلا ،
.طقف كسأرو  كهجو ، وه  هتّمرب ، ساسحإلا  دقف  يذلا  كدسج  ادع  ًراع ،

كنكل ًادسافو ، ًراع ، شيعت  نأ  ًاضيأ  عيطتست  كنأ  ديب  .ًائيرب  ناك  هنأل  ًادج ، ًاليمج  ناك  هّيرع  نكل  ًراع ، نيجويد  شاع  دقل 
.ةيسفنلا كتينب  للخ يف  ةمث  نوكيس  ةلاحلا ، كلت  نكلو يف  ًايضارعتسا ، ًاصخش  نوكت  امبر  .ًاليمج  نوكت  نل  اهنيح 

عمو بايثلا ، ىلغأ  يدتري  ردنكسالا  ناك  .هنم  ةريغل  رعش  ردنكسالا  نإ  ليق  دقو  تاويحلاك ، ًراع  نيجويد  شاع  دقل 
نوكأ نأ  ًاضيأ  فيك يل أ  : " هلأس مث  هلامجل ،"  : " دسحب لاق  ًراع ، نيجويد  ىأر  امدنع  ليق ، امكف  ةريغل ، رعش  كلذ 
". فيك يل همسأ  ءيش  دجوي  ال  : " رهنلا ةفض  ىلع  يقلتسي  ناك  امنيب  نيجويد  باجأف  لامجلاو ."؟ ةءاربلا  ةياغ  يف  كلثم :

يت يتلا  ةقيقرلا  لئاسرلاو  رعِّشلو ، ةئفادلا ، سمشلا  ةعش  عتمتسي  ناك  هنأ  دبالو  عفترت ، سمشلا  تناكو  احابص ، مويلا  ناك 
.لامرلا لالخ  نم  يراعلا  هدسج  ىلإ 

". يلثم قلتساو  كبايث  علخا  الكل ! عستت  رهنلا  اذه  ةّفض  نإف  فيك ؟ لأست  نأل  ةجاح  ال  : " نيجويد لاق 

، فيك لأست  امدنع  .ليجأتلل  لقعلا  اهمدختسي  ةليح  نم  اهل  فيك ؟  لاست  اذامل  لب  فيك ، لأستل  فيك "  " ةملك دجوت  ال 
نأ كنكمي  ال  عبطلو ، ًاتقو ، ذخ  لمعلا  ةلوازمو  هتلوازم ، بجي  لمع  كانه  نأ  دبال  لوقت  كنأل  ..لّجؤأ  فيك  لأست  تنأف 

.تيهتنا دق  نوكتف  ٍدغ ، موي  يت  امدنعو  يتأيس ، ًادغ  نإو  نآلا ، كلذ  لعفت 

". انيلكل عستت  ةّفضلا  هذهف  حيرتستو ! ددمتت  نأ  الإ  كيلع  فيك ! ةلأسم  تسيل  : " ًالئاق نيجويد  فدرأ  مث 

وزغأ امدنع  ..كلذ  لعفل  ةيناكمإ  كانه  نوكتس  موي  تاذ  هنأ  ًامئاد  ملحأ  تنك  دقف  موي ، تاذ  لعفأس  : " ردنكسإلا لاقف 
". ًاضيأ حيرتسأو أ  يقلتسأ  فوس  اهنيح ، مويلا ، كلذ  رظتنأ  أو  هلمك ، ملاعلا 

اذاملف ملاعلا ، وزغي  نأ  نود  نم  حيرتسيو  يقلتسي  نأ  عيطتسي  نيجويد  نأل  ًاّيبغ ، نوكتس  اهنيح  لاقو " : نيجويد  كحضف 
لأسي فوسف  ملاعلا ، اذه  وزغت  امدنع  كنأل  ديزملا ، بلطيس  لقعلاف  ًادبأ ، َثدحت  نل  هذه  اهنيح "  " نإ كل  لوقأ  ًاطرش ؟ عضت 

."؟ رخآ ٌّملاع  كانه  له  : " لقعلا



؟" رخآ ملاع  كانه  له  : " لأسي فوس  لقعلا  نكل  .رخآ  ٌَملاع  دجوي  ال  نيجويد : لاق  امدنع  هنإ  ةيخيراتلا  تودملا  تلّجس  دقو 
.نزحل ردنكسالا  رعشف 

: لأست ىتح  ملاعلا ، اذه  وزغ  نم  يهتنت  نإ  ام  كنأ  ةقيقحلاو  .رخآ  ٍَملاعل  دوجو  هنأ ال  ةفرعم  دّرجمب  ةأجف  نزحلا  هيلع  لح  دقل 
.ديدش طابح  لقعلا  رعشي  فوسف  رخآ ، ٌملاع  دجوي  هنأ ال  امبو  لعفأس ؟ اذام 

بلطيف ًاروطاربمإ ، نوكت  دقو  ديزملا ، بلطيف  ًالّوستم ، نوكت  دقف  كيدل ، امب  ثرتكي  وهو ال  ديزملا ، بلط  رمتسي يف  لقعلا  نإ 
ّرمتسي يف نأ  لقعلا  ةعيبط  رهوج  نأل  كيدل ، امب  هل  ةقالع  اذهو ال  ديزملا ، بلطي  نأ  لقعلا  ةعيبط  نم  هنأ  كلذ  ًاضيأ ، ديزملا 

.ًاريقف ّلظيو  ديزملا ، ىلإ  قوتلا  رمتسي يف  مث  ًاريقف ، ّلظيو  ديزملا ، بلط  ّرمتسي يف  ينغلاف  .ديزملا  بلط 

.يقيقح ينغ  لجر  ىلع  روثعلا  بعصلا  نم  نذإ ،

ىوس كانه  نكي  اّمنإ مل  ءرثألا ، صاخشألا  نم  ريثكل  تيقتلا  .ًادحاو  ًاّينغ  الجر  ىوس  اهلك  يتايح  فداصأ يف  ةقيقحلا مل  يف 
لوأ هب  تيقتلا  امدنعف  .ىنغلا  ىودج  مدع  مهف  هنأل  ًاّينغ  ناك  دقل  لعفل ؟ ًاّينغ  ناك  اذامل  نكلو  .ًالعف  ّينغ  دحاو  صخش 

، موي تاذ  هل  تجتحا  اذإو  لاملا ، اذهل  ةجاحب  تسل  ًايلاح  : " تلقف .يمدق  دنع  اهامرو  تاّيبورلا  نييالم  هعم  بلج  ةّرم ،
". ةلاسرب كل  ثعبأ  فوسف 

كلمأ الو  ًادج ، ريقف  صخش  يننا  كلذ  اذه ، لقت  ال  : " لاقف يل .لصح  يذلا  ام  مهفا  ملو  ةقرحب ، يكبي  زوجعلا  كلذ  ذخاف 
.رخآ ًائيش  كلما  أف ال  ينتضفر ، دق  نوكت  يدوقن ، تضفر  اذإف  لاملا ، ىوس  رخآ  ًائيش 

". رخآ ءيش  الو  كلمأ ، ام  لك  وهف  همدقأ ، نأ  نكمي  ام  وه  لاملا 

.هب ًاريقف  لظي  ءرملا  نأو  ًايقيقح ، ّىنغ  سيل  ءارثلا  نأ  مهف  يذلا  لجرلا  وه  اذه 

..ميركو ينغ  لجر  يراخب  ناك يف 

ةورثلا نأو  مُلُح ، نم  رثكأ  سيل  ملاعلا  ن  ٍرارق  ىلإ  لّصوت  مث  ملاعلا ، ربتخاو  ءارثلا ، لالخ  نم  ةقيقح  شاع  هنا  ينعي  مَرَكلا "  " نإ
.لعفل ًاّينغ  كلعجت  اهنكل ال  ينغلا ، مهو  يوس  كحنمت  ال 

يطعي نأ  عيطتسيو  هتورث ، نيرخآلا يف  ةكراشم  عيطتسي  نآلا  وهف  ًاميرك ، حبصأ  ببسلا  اذهلو  مهولا ، نم  َرّرحت  دق  لجرلا  اذه 
.هب نيرخآلا  كراشيو  كلمي ، ام  لك  عّزوي  وهف  كلذ ، نم  سكعلا  ىلع  لب  ..ديزملا  بلطي  نأ  نود  نم  ءيش  لك 

...ةّيفخ ةّيحور  ةعامج  نمض  ةيلاع  ةبترمب  ىظحي  ناك  هنأ  امبو 

، هكلمت ءيش  ّي  نيرخآلا  كراشت  نأ  تعطتسا  اذإف  .يعولا  ملاع  ةعيفر يف  ةلزنم  اذ  روفلا  ىلع  حبصأ  لجرلا  اذه  لثم  نإ 
حبصت فوسف  رخآلا ، ملاعلا  يف  اّمأ  ًالّوستم ، ملاعلا  اذه  يف  ودبت  امبر  .ةّيئرم  ريغ  ةيحور  ةيمره  نمض  ةأجف  يقترت  فوسف 

.ةّرم لّوأل  ًاروطاربمإ 

لثم ..ًابضغ  طيشتسي  هدلاو  ناك  ةيسيئرلا ، هتنيدم  ىلإ  داع  امدنعو  .ًالّوستم  ادغو  هتاورثو ، هتكلممو ، هروصق ، نع  اذوب  ىّلخت  دقل 
حبصت دق  ائيش : رمألا  نم  كلذ  َرّـيغي  نلف  لعفت ، امهم  كنألو  هنبا ، نم  بضغي  ًأ ال  دجت  نأ  بعصلا  نم  هنأل  ءآلا ، لك 

.....اذوب تحبصأ  ول  ىتح  كنم  بضغيس  لب  ...ًاضيأ  كنم  بضغي  فوسف  ًاسيّدق ، حبصت  دقو  كنم ، بضغيف  ًامرجم ،



؟ صخش يأ  تاعقوت  يضرت  نأ  نكمي  فيك  ذإ  ليحتسم ، كلذف  ًادبأ ، نيرخآلا  تاعقوت  ءاضرإ  عيطتست  كنأ ال  وه  ببسلاو 
.ًالالض نوكيسف  لعفت ، امهم  يلاتلو ، اهققحت ، نأ  كنم  عقوتي  نيح  يف  اهقيقحت ، عيطتسي  هسفن ال  هنإ 

نم َثِعُب  دقو  لماكل ، ًاّريغتم  ًانئاك  داع  هنكل  داع ، دقل  .ًارينتسم  ًاصخش  حبصأ  دق  اذوب  ناكو  ًادج ، ًابضاغ  بألا  ناك 
كرحتت راجشألا  تناك  كرحتي ، اذوب  ناك  امدنع  هنإ  ليق  دقو  .رونلا  نم  ةيهانتم  ةلاو ال  تمصل ، ًاطاُحم  ناك  .ديدج 
ةفاسمل قيمع  تمص  ةأجف  ثدحي  ناك  .اهمسوم  ريغ  حتفتت يف  راهزألا  تناكو  هروضحب ، رعشت  تناك  راجشألا  ىتح  ذإ  ًاضيأ ،
رعشي ملف  بضغلا ، ىهتنم  ناك يف  ًءانثتسا : ناكف  ُبألا ، اّمأ  .رخآ  ىلإ  ناكم  نم  لّقنتي  ناك  امدنع  هلوح  ًاليم  ةرشع  انثا 

هيف امب  نآلا  ةياغل  تعّكست  دقل  يفكي ! اذه  : " لاقف .ًالّوستمو  ًادّرشتم ، دهاش  اّمنإو  هنم ، ثعبنملا  رونلا  دهاشي  ملو  تمصل ،
ءاعو ىلإ  رظنا  اهسفن ؟ هتمصاع  ماعطلا يف  لّوستي  روطاربمإلا  نبا  كسفن : ىلإ  رظنا  .ةحوتفم  تلازال  يباوبأف  ْدُع ، .ةيافكلا 
ّيدل ّينا  ديب  .كببسب  لجخل  رعشأ  ّينإ  كسفنب ؟ لعفت  اذام  .ًالامسأ  نوكت  داكت  ةقّزمملا ! كسبالم  ىلإو  هلمحت ، يذلا  لّوستلا 
لّقنتت ال  دُع ! .ٍبأ  بلق  يدل  لازالف  كلذ ، مغر  نكلو  قمعب ، ينتيذآ  دقل  .دعب  قلغُت  مل  يباوبأو  ٍبأ ، ُبلقو  ..بلق 

". ًاروطاربمإ نك  ..لّوستمك 

امدنع ًالّوستم  تنك  َكعنقأ ؟ فيك  نكلو  ..ًاروطاربمإ  ُتحبصأ  نآلاو  ًالّوستم ، تنك  دقل  : " ًالئاق هدلاو  باجأ  اذوب  نإ  لاقيو 
هذهو .قلطمل  ّرح  أف  نآلا ، اّمأ  ً.وجسمو  ًالّوستم ، ُتنك  كتكلمم : ثرأس  يننأ  َتدقتعا  امدنع  .رصقلا  شيعأ يف  تنك 

."؟ كعنقأ فيك  نكلو  .ًاروطاربمإ  نوكأ  نأ  ينعي  اذام  اهيف  مهفأ  يتلا  ىلوألا  ةّرملا  يه 

كراشي روطتملا  ناسنإلا  ثيح  رّوطتلا ، نم  ةلحرم  ىلإ  لصو  كيعو  نأ  ُرَهظُت  فوسف  ةكراشمل ، اهيف  أدبت  يتلا  ةظحللا  يف 
كالتما عيطتست  كنأل  اذامل ؟ .ثَدَح  دّرجم  كنإ  لب  دعب ، روطتت  ملو  ومنت ، مل  تنأف  كئايش ، ًاقّلعتم  َتنك  اذإ  اّمأ  .ًامئاد 

نم ربكأو  كنم ، ربكأ  هنأ  ينعي  اذهف  ءيشل ، تثبشت  اذإ  .ةكراشم  ريغب  كالتما  كانه  سيلو  طقف ، هب  َتكراش  اذإ  ءيشلا 
.ًاميرك نوكت  نأ  عيطتست  الف  ةكراشملا ، عطتست  اذإ مل  .ةكَلَـتُمم  كحورف  .هب  ثّبشتت  ببسلا  اذهلو  كنايك ، نم  ربكأو  كّبح ،

.ملاعلا سيئرب  بّقلي  ناك  دقف  ةّيفخ ، ةيحور  ةعامج  نمض  ةيلاع  ةبترمب  ىظحي  ناك  هنأ  امبو 

وأ دروف ، سيئرلا  ىنعمب  ًاسيئر  سيل  مهفلا ! ءيسُت  نكلو ال  ملاعلا ." سيئر  : " مهيلّوستمل باقلألا  هذه  لثم  نوحنمي  نوّيفوصلا 
مهسفنأ اوعضي  نأ  يغبني  نيح  يف  لئاوألا ، مأ  مهو  نوشيعيو يف  ةمئاقلا ، لفسأ  يفو  ملاعلا ، لاجر يف  رقفأ  مه  ءالؤهف  نوسكين ،

.ةجرد يندأ  اونوكي يف  نأ  مهرودقمبو  ةمقلا ، ىلع  اوعّبرتي  نأ  مهنكمي  ملاعلا ، اذ  اوعدخني  نيذلا مل  مهدحو  .ةجرد  يندأ  يف 

". يبر توكلم  لئاوألا يف  نونوكيس  ملاعلا ، اذه  رخآلا يف  نوت يف  نيذلا  كئلوا  : " حيسملا لوقي 

.ميركلاو ينغلا  لجرلا : اذه  لثم  نع  ثّدحتي  ناك  حيسملا  ناو  دبال 

نإ .ءارقف  مكنكل  ءاينغا ، مكنا  مهو  نوشيعت يف  متنأف  ءامرك ، اونوكت  اذإو مل  ءاينغأ ، متنأف  ءامرك ، متنك  اذإ  مكل : لوقأ  أو 
.يقيقحلا ىنِغلا  وه  ُمَرَكلا 

يذلا نمف  .ًاّمهم  سيل  كلذ  نكل  ريثكلا ، نوكلمت  دق ال  .نوكلمت  ام  لكب  نيرخآلا  اوكراشت  نا  مكيلعف  ءامرك ، اونوكت  يكل 
ىلع ًائيش  كلتمت  امبر ال  .ًايفاك  كلذ  نكي  ملو  نيريثك ، اوسيل  ةقيقحلا  يفكي ؟ ام  كلتما  نأو  قبس  يذلا  نم  ريثكلا ؟ كلمي 

كبناجب ّرمي  امدنع  مستبت  نأ  كنكمي  الا  .ًاميرك  ّلظت  نأ  عيطتست  كنكل  قيرطلا ، ةعراق  ىلع  ٍلوستم  دّرجم  نوكت  امبرو  قالطإلا ،
ىرت امدنع  ءانغلا  عيطتست  الأ  .ًاميرك  نوكت  ٍذئدنع  .هعم  كنايك  مساقتت  نأ  كتعاطتسو  مستبت ، نأ  كناكم  بيرغ ؟ صخش 



كنأ ةجرد  ىلإ  ًادج ، ًاليخب  تحبصأ  كنأ  ريغ  .ًائيش  فّلكي  ماستبالاف ال  ًاميرك ، نوكت  نأ  عيطتست  ةقيقحلا  يف  ًانيزح ؟ ًاصخش 
.نوكن وأ ال  نوكن ، نأ  يه  ةلأسملا  ةقيقحلا ، يفو  مأ ال ...؟ صقرأ ، له  مأ ال ؟ ِّنغأ ، له  مأ ال ؟ مستبأ ، له  ًارارم : رّكفت 

هّجوت كدي ، مهل  َّدُم  كنايك ، نيرخآلا  كراش  .هب  دلوي  ناسنإ  لكو  ىنِغ ، مظعأ  اذهف  ًائيش ، كلتمت  تنك ال  اذإ  كنايكب  كراش 
اذإ مل اّمأ  .بيرغ  دحأ  نوكي  نلف  نيرخآلا ، تكراش  اذإ  .بيرغ  دحأ  الف  ًابيرغ ، دحأ  ربتعت  .كبلق ال  ميمص  نمو  ةبحمب ، مهوحن 

.ءرغ عيمجلا  نوكيسف  نيرخآلا ، كراشت 

عمتجت نأ  نكمي  فيك  ذإ  ءرغ ، كتجوزو  كلافطأ  نوكيس  اهدنع  ًادحأ ، كراشت  ليخب ال  كنكلو  ًادج ، ًرث  ًاصخش  نكت  امبر 
، اذه تلعف  نإ  ليخب ؟ صخش  وحن  هجوتت  فيكف  هربق ، تّيم يف  صخش  لصألا  هنإ يف  .قلغنم  صخش  هنإ  ليخب ؟ ناسن 
، حفاصتت يتلا  يديألا  ىتح  .ةكراشملا  أدبتسف  ام ، صخش  هنم  برتقي  امنيح  هنأ  وه  ببسلاو  ًامئاد ، فاخي  هنإ  .برهي  فوسف 

.قِدُحم رطخ  كلذ  يفو  ةقادص ، كلذ  ءاّرج  نم  أشنت  دقف  يردي ... ؟ نم  هنأل  رطخل ، رعشي  ليخبلا  لعجت 

.هنع نيديعب  نيرخآلا  يقبي  اذهلو  ًاريثك ، هنم  بارتقال  صخش  ّيأل  حمسي  ..سرتحمو ال  ًامئاد ، ٌرذح  صخش  ليخبلا  نإ 
لب ًاذاّحش ، دوعي  نلو  هنيبو ، كنيب  ةفاسملا  يغلتسف  قيرطلا ، ذاّحشل يف  تمستبا  اذإ  تافاسملا : يغلُت  األ  ةرطخ ، ةماستبالاف 

، نمآ اذهف  ماستبا ، نود  نم  يضمت  نأ  لضفألا  نم  كلذل  .همعطتل  ًائيش  لعفت  نأ  كيلعف  نآلا ، ًاعئاج  ناك  اذإو  .ًاقيدص 
.ةفزاجم هيف  سيلو  ..ًارطخ  لقأو  ًاريفوت ، رثكأو 

، ًائيش كلمت  نكت  اذإف مل  كيدل ! امب  ةطسبلا  ةكراشملا  نمكت يف  ةلأسملا  لب  ام ، ءيشب  كراشت  نأ  ةلأسملا  تسيل  ةقيقحلا ، يف 
وأ صقرت ، نأ  كنكميو  ..مستبت  نأ  كنكمي  .كأفد  هحنمتو  ام ، صخش  نم  برقل  سلجت  نأ  كنكمي  ذإ  ئفادلا : دسجلا  كيدلف 

كلت ًادحاو يف  امايك  حبصي  ًاعم ، ناصخش  كحضي  امدنعف  كحضلا ، ىلع  نيرخآلا  دعاستو  كحضت ، نأ  كنكمي  ّينغت ؛
.ةأجف امهنيب  ةفاسملا  يفتختس  ضعبلا : امهضعبل  ناصخش  مستبي  امدنعو  ةظحللا ،

كلذ ًاميرك ، نكف  ًاّينغ ، نوكت  نأ  تدرأ  اذإ  ًامامت : سكعلا  ىلع  لب  ًاميرك ، نوكت  يكل  ًاّينغ  نوكت  نأ  بجي  هنأ  نظت  ال  كلذل ،
.كتومب كسفنل  اهذخأتس  كتايح ، اهبلجت يف  يتلا  ادهلا  نم  ريثكلاو  ًامود ، ةحاتُم  تاورثلا  نأ 

املك رثكأ ، تكراش  امّلكف  .ًاريقف  شيعت  فيكو  ًاّينغ ، دوجولا  كلعجي  فيك  كردتس  ةكراشملا ، لالخ  نمو  كراشت ، نأ  كنكمي 
.ةيويحل ًامعفم  ىقبتف  ًاددجم ، رهنلا  عيبانيلا  تألم  املك  رثكأ ، قّفدت  املكو  .رثكأ  قفدتي  كنايك  ذخأ 

، كلذك نوكي  نأ  دب  الو  .ًارذق  ًاصخش  حبصيف  ليخبلاو ، قلغنملاو ، ميركلا ، ريغ  امأ  ةيويحل ، ئلتمي  نم  ميركلا  صخشلا  هدحو 
نل رئبلل ؟ ثدحيس  يذلا  ام  اهدنع  .صخش  يأل  هءام  يطعي  نأل  ةدعتسم  وه  الو  هنم ، برتقي  دحأ  الف  رئبل : هبشأ  وهف 
هايملا اّمأ  .هلماكب  رئبلا  تومي  فوسو  ةراذق ، رثكأو  رثكأ  ةميدقلا  ءاملا  حبصتس  .كلذل  ةجاح  هنأل ال  ءامل ، ةبذعلا  عيبانيلا  هدّوزت 

.ةجيتنلا هذه  ىلإ  يهتنت  الف  ةددجتملاو ، ةبذعلا ،

.مكنم ريثكلا  عم  لصحي  ام  اذه 

.مكوكراشيل سانلا  اوعداف 

.مكنم اوبرشيل  سانلا  اوعدا 

هيف قفدت  املك  هومتبرش ، املكو  .رثكأ  حيسملا  ربك  املك  هومتلكأ ، املكف  ينوبرشاو ." ينولك ، : " هلوق حيسملا يف  هانع  ام  كلذ 



.ميركلا صخشلا  ىوس  هفرعي  كلذ ال  نأ  ريغ  ةدودحم ، تسيل  ةايحلا  كل  اهَتحنم  يتلا  تاورثلا  نإ  .رثكأ  ددجتملا  بذعلا  ءاملا 
ريثكلا دشنتلف  .هذفنتسي  دحأ  الو  يهلإلا ، ىراوتي  كفلخف  رداصملا ، ةدودحم  ةكرش  تسل  كنإ  .ةدودحم  ريغ  تاورث  اأ  ةقيقحلاو 

.اهلمجأو يناغألا  لضفأ  كرُضَحت  فوس  كلذ : نم  سكعلا  ىلع  لب  ذَفنتسُت ، نلف  عيطتست ، ام  ردق  تاينغألا  نم 

نيفقثملا داّقنلا  دحأ  نم  قيدص  هءاج  رضتحي ، ناك  امدنع  هنإ  روغاط ، ثاردنيبار  وهو  دنهلا ، ءارعشلا يف  مظعأ  دحأ  نأ  ليق 
اذه دشنا  دحأ  نم  ام  هنأ  كلذ  .تاينغألا  نم  ريثكلا  تدشنا  كنأل  اضرلا  ةياغ  تناو يف  نآلا  تومت  نأ  عيطتست  : " هل لاقو 

روغاط اّمأ  .طقف  ةينغأ  يفلا  بتكف  يلليش ، ريبكلا  رعاشلا  اّما  .ةينغأ  فالآ  ةتس  روغاط  بتك  دقل  يناغألا ." نم  ريبكلا  ددعلا 
عيطتست : " هلوق ًاقحم يف  قيدصلا  ناكف  ةردو ، ةليمج  ةرهوجو  ااذ ، دحب  ةبوجعا  يه  ةديصق  لكو  ةديصق ، فالآ  ةتس  بتكف 

". يلليش وا  ساديلاك  ىتح  كسفاني  نأ  نكمي  الو  تاينغألا ، نم  ريثكلا  تدشنأ  دقف  اضرلاو ، ةعانقلا  ةياغ  تناو يف  تومت  نأ 
؟ توملا ىشخت  له  ِكبتأ ! : " لاقف اذه ، لجرلا  قّدصي  .كلذ مل  لوقي  لجرلا  ناك  امدنع  روغاط  ينيع  نم  رمهنت  عومدلا  تناك 

؟" توملا ىشخي  هنأ  ميظع ، قيدص  وه  توملا  ن  هتايح  لاوط  ُدِشنُي  ناك  ًاصخش  نأ  قّدصأل  نكأ  مل 

يت تناك  يناغألا  لضفأ  نأل  بحناو  يكبأ  يننإ  .ةليمج  ةايحلا  املثم  ليمج  توملاف  توملا ، ىشخأ  تسل  .الك  : " روغاط لاقف 
قفدت املك  رثكأ ، تينغ  املكف  هاطع يل : نم  ديزي  هللاو  جضنلا ، ثدح  نآلاو  ةظحللا ، هذه  ىتح  ًالفط  تنك  دقل  .ةرخأتم 
نالا اف  لداع ، ريغ  اذه  نإ  .يضقني  نأ  كشوي  تقولاو  ةزهاج ، نألا  تت  انيفلا "  " ةيقيسوملا يتلآ  نأ  ةقيقحلاو  .رثكأ  ءانغلا 

"! لعفل ءانغلل  دعتسم  يننأ  رعشأ 

.يدبأ ءيش  قّفدتلا  نأل  هتاذ ، ءيشلا  لصح  دق  ناكل  ةنس ، فلأ  روغاط  شاع  ول  ىتح  مكل : لوقأ  يننأ  ديب 

.هل ةيا  الو  ًادبأ ، ٌمداق  ءانغلا  نأ  اوملعاو  اوّنغ ، .يدبأ  قّفدت  يه  ةكراشملا  نأ  اوملعاو  اوكراشف ،

ةقيقحلاو .هتاينغأ  نم  ديزملا  قفدت  رارمتسا  ببسب  كلذو  هينيع ، نم  عومدلا  رمهنتو  روغاط  توميس  ناك  ةنس ، فلأ  دعب  ىتح 
؟ ًادج ليخب  تنأ  امِلف  هلإ ، كلخاد  يفو  ذّفنَتسُي ، .اهدافنتسا هللا ال  هنكمي  دحأ  هنأ ال 

.ًاريقف حبصتف  ًانيزح  نك 

.ًاينغ حبصتف  ًاميرك  نك 

كلذ مهفت  نأ  ةطاسبب  كيلع  كلذل ، ىرخا  ةصرف  دجوت  هنأل ال  يلاحلا ، كعضو  تنأو يف  نآلا ، ًاميرك  نوكت  نأ  عيطتست 
.ااذ مهفلا  ةلاح  ساسألا  وه يف  ًاميرك ، نوكت  يكل  هجاتحت  ام  لكو  كصقني ، ءيش  ال  ًاميرك ! حبصتل 

.ملاعلا سيئرب  ُفَرعُي  يراخب  لجر  ناك  اذهلو 

هوفتب نم  ًائيش  يطعي  نكي  هنكل مل  .خلإ  ..لمارألاو  يضرملا ، سانلا ، نم  فنصل  بهذلا  نم  ةعطق  يطعي  ناك  موي  لك 
.ةملكب

.ًاتماص لظ  نم  لكل  سيل  كلذكو 

.ةقيمعلا يناعمل  ىلبح  ٍرطسأ  نم  اهل  ايف 

نإ .ةبغر  كانه  نوكت  امدنع ال  ّالإ  ةنكمم  ريغ  ةالصلا  نأل  .ةعومسم  نوكت  نلف  ةبغر ، كتالص  تحبصأو  دبعم ، ىلإ  تبهذ  ول 



ةجاحب تنأ  ام  ملعي  هللاو  يّلصت ، اهنيح ال  كنأل  كتالص ، رسخت  فوسف  ًائيش ، تبلط  نإف  ًادبأ ، ةالص  ىلإ  لّوحتت  نل  ةبغرلا 
.هل

! ةقامح ءاعدلا  نأل  ..ًادبأ  توعد  امف  اذهلو  يتجاحب ، ملعأ  هللا  ًامئاد " : لوقي  ناكو  ، 
3

ديزي همسا  سيّدق  يفوص  كانه  ناك 
.هفرعي ًائيش  هل  لوقأ  ةقامحلا  نمو  ًاساسأ ، ملعي  هنإ  هل ؟ لوقأ  اذامف 

ثرتكأ ببسلا ال  اذهل  ءيشلا ؟ اذه  لثم  نع  ثحبت  فيك  ذإ  ًاضيأ ، ةقامح  كلتف  هملعي ، ءيش ال  نع  ثحبلا  تلواح  ذإو 
.ًامئاد اهيطعي  وهف  يتجاح ، نكت  امهمف  ًادبأ ،

ىوأم هل  مدقي  نأل  ًادعتسم  دحأ  نكي  ملو  ا ، ّرمي  ناك  يتلا  ةدلبلا  ُذَبنُي يف  ناكو  ًاعئاجو ، ًادج ، ًاريقف  ناك  نيحلا  كلذ  هنكل يف 
هذه ام  : " عابتألا دحأ  هل  لاقف  ةدلبلا ، جراخ  ًاقدحم  رطخلا  ناك  .ةرجش ، تحت  سلجي  ناكو  ًاسماد ، مالظلا  ناك  .هيف  تيبي 

، ىوأم البو  ماعط ، البو  عئاج ، هنو  هتضفر ، ةدلبلا  نأ  يهو  ةلكشم -  اذكه  عقاو  ديزايب  هبيبح  نأ  ملعي  ناك هللا  اذإ  لاحلا ؟
كحضف كتاجاح ؟ لكب  ملعي  وهو  هنع  ثدحتت  يذلا  اذه  هلإ  يأف  مونلا -  ىتح  عيطتسي  الو  هب ، طيحت  ةيراضلا  شوحولاو 

ملعي نإ هللا  دوجوم ؟ وه  اذاملو  فيك / الإو  اهجاتحأ  ام  اذه  نإ  .ةظحللا  هذه  هجاتحأ يف  ام  اذه  ن  ملعي  هنإ  : " لاقو ديزايب 
لوانتت نأ  كل  يغبني  يتمو  كمايص ، رمتست يف  نأ  كيلع  ىتم  ىلإ  ملعي  نأ هللا  امك  .ىنغلل  جاتحت  ىتمو  رقفلل ، جاتحت  ىتم 

". نآلا هل  جاتحأ  ام  اذه  فرعي ! هنإ  .ماعطلا 

.دعب يّقلتلا  ىلع  ًارداق  تسل  كنأ  ىلع  نهربت  هتاذ  دحب  لاؤسلا  كنإ يف  لب  .يطعُت  نلف  تبلط ، نإف  بلطت ، نأ  كنكمي  ال 
نأ كلذ  روفلا ، ىلع  تابغرلا  اهعبتت  فوسف  تاملكلا ، يت  امدنع  .ةالص  تمصلا  نأل  ةتماص ، ةالصلا  نوكت  نأ  يغبني 

بغرت نأ  نكمي  فيك  كلذ : تبّرج  له  ءيشب ؟ بغرت  نأ  كنكمي  فيكف  تمصلا ، اّمأ يف  .ةبغرلا  لقنل  ةليسو  يه  تاملكلا 
.ا بلطت  ةغل  ىلإ  ةجاحب  نوكتس  تماص ؟ تنأو  ءيشب 

طقف لماكل ، فقوتتس  ةبغرلا  نأل  تمصلا ، ىلع  نيفراعلا  لك  ّرصي  ببسلا  اذهل  .ةبغرلا  ملاع  ىلإ  يمتنت  تاغللا  لك  نإ 
.ةملك لك  فلخ  ةبغرلا  صبرتتسف  كلذ ، فالخ  اّمأ  كنهذ ، ةملك يف  ةّيأ  كانه  نوكت  امدنع ال 

كيلع ام  .ةبغر  يهف  ءيشب ،" بغرأ  ال  : " تلقو ةسينكلا  ىلإ  وأ  دجسملا ، ىلإ  وأ  دبعملا ، ىلإ  تبهذ  ول  ىتح  لب  لوقت ، امهمو 
اذهلو ىطعت ، نلف  ةبغرلا ، نع  فقوتت  ام مل  هنأ  َتعمس  دقل  ام ، ناكم  ئبتخت يف  ةبغرلا  نأ  ىرت  فوسو  بقارتو ، رظنت ، نأ  ّالإ 

كتجاح امف  ّالإو  لظلا ، دجاوتتو يف  فلخلا ، كل يف  دّصرتت  ةبغرلا  نأ  ريغ  .اهيلع  لصحت  يكل  بغرأ .." أ ال  : " لوقت ببسلا 
؟" ءيشب بغرأ  أ ال  : " لوقت يكل 

.ةالص هدحو  تمصلا  نأل  ًاتماص ، نك  نذإ 

لب قالطإلا ، ىلع  تاولص  نكت  كل مل  اهنيقلت  يتلا مت  تاولصلا  لك  .ةفئاز  تناك  اهّيدؤت  تنك  يتلا  تاولصلا  لك  نإف  اذهل 
ةملك ولو  وفطت  ثيحب ال  ًادج  ًاتماص  نوكت  نأ  .ًاتماص  نوكت  نأ  يهو  طقف ، ةديحو  ةالص  كلانه  .ةتّيم  ًاسوقط  تناك 

..دوجولا سكعت  ةآرم  ىلإ  لّوحتتف  ًامامت ، ةتماص  ةريحبلا  نوكتو  جّومت ، كانه  نوكي  يك ال  كيعو ، ةريحب  حطس  ىلع  ةدحاو 
.ءيش لك  ىلع  تلصح  دق  نوكت  كلت : تمصلا  ةظحل  يفو  .هللا  سكعت  ةآرم 

: ةصقلا لوقت  نذإ ،



ءيش يا  يطعي  نكي  نكلو مل  .خلإ  ..لمارألاو  ىضرملا ، لثم  نيجاتحملا : نم  فنصل  ةيبهذ  ةعطق  يطعي  موي ، لك  ناك يف 
.ةملكب هّوفتي  نمل 

.ًاضيأ ًاَّيلخاد  لب  طقف ، ًرهاظ  سيل  ًامامت ." ٌقلغم  كمف  قبأ  : " ةيفوصلا ةصقلا  هذه  لوقت 

اذه نأ  ودبي  .ءيش  ىلع  لصحت  نلف  بلطت ، امدنع  اّمأ  .ريثكلا  يطعت  فوسف  بلطت ، امدنع ال  .كل  ريثكلا  يطعيس  اهنيح 
.كيلإ هقيرط  ريثكلا يف  نأ  ةأجف  كردتسو  ..بلطت  الف  .دوجولل  يساسألا  نوناقلا  هنكل  ًاضقانت ،

كيلإ تئج  نيرشع  ذنمف  كميلاعت ، ببسب  يتايح  تمطحت  دقل  : " هل لاقو  ديزي  ىلإ  صخش  ىلإ  ءاج  نأ  ةّرم  تاذ  ثدح 
ةأرمال قتت  اذإ مل  .ءيش  لك  كل  ىطعُي  فوسف  ءيش ، ءارو  َعست  مل  اذإ  .ىنغلا  كقحالي  فوسف  بلطت  اذإ مل  : " تلقو يل
ًاريقف تللظو  .ةعشب  ةأرما  ىتح  الو  ةدحاو ، ةأرما  ِت  ملو  ةنس ! نورشع  تعاض  دقل  ةأرما ." لمجأ  كيلإ  يت  فوسف  ةليمج ،

."؟ نآلا لوقت  اذامف  يتايح ، َترّمد  دقل  .ينتغأ  نأ  نود 

.ال مأ  تتأ  اذإ  ام  ىرتل  ىرخألا  ولت  ةّرملا  رظنت  تنك  ًاريثك ، كفلخ  رظنت  تنك  كنكل  كلذ ، ثدحيس  ناك  : " ديزايب لاقف 
ةليمج ةأرما  ىلإ  يتأتس  نآلا  : " لوقتو ًامود  رظتنت  تنك  .يبسب  سيلو  ةبغرلا ، ببسب  كتتاف  دقو  ةدوجوم ، ةبغرلا  تناك  دقل 

.ةبغرلا مادعنا  نم  ٍةلاح  نكت يف  ملو  ًاتماص ، نكت  مل  ةورثلا ." ةهلآ  يتأتس  نآلا  .بابلا  عرقتو 

اوعرقا .اوطعت  اوبلطا  : " لوقي حيسملاف  .حيسملا  ميلاعت  نم  دعبا  يضمي  أدبملا  اذهو  ىطعتف ." بلطت ، امدنع ال  : " نويفوصلا لوقي 
.اوطعت نلف  اوبلطا  : " نولوقيف نوّيفوصلا  اّمأ  مكل ." حتفُي 

". ىضم تقو  يأ  نم  ًاقالغإ  رثكأ  نوكيسو  مكسوؤرب ، بابلا  اوعرقا 

...نيتماص اولظ  نم  لكل  سيل  نكلو 

، ةبوعصلا ةياغ  رمأ يف  اذه  نأ  ّالإ  ًاتماص ، تيقب  اذإ  طقف  كيطعي  فوس  ميركلا ، يراخب  لجر  لجرلا ، اذه  نأ  ةفرعمب  ىتح  نكلو 
". نكمي ام  رثكأ  هنم  ذخ  ىتح  هتّمرب  عضولا  نع  هربخأ  ثغتسا ! : " لوقي لقعلاف 

فيك فرعي  هنإ  .يماحملا  سيل  نكلو  ًاقلغم ، همف  يقبي  نأ  هنكمي  رخآ  صخش  يأف  ماحمب ، قّلعتت  نآلا  األ  ةصقلا ، هذه  ةليمج 
.ةّيضقلا رسخت  فوسف  ًاتماص ، تيقب  اذإ  كنأ  فرعي  .يضاقلا  يرغُيو  عنقُي  فيك  فرعي  هنأ  امك  .ةمكحملا  ثيغتسي يف 

ينابم تيأر  لهف  .ملاعلا  اذه  دبعم  يه  ةمكحملا  نأل  تاملكلا ، نم  شاتعي  يماحملاو  ملاعلا ، اذه  ًادج يف  ةمهم  تاملكلا  نإ 
عفترت ايلعلا  مكاحملا  ينابم  نكل  ًادج ، ةريغص  تن  دباعملا  ىتح  اذامل ؟ اهيلع ، ريثكلا  قفتا  دقو  نآلا ، دباعم  اإ  ايلعلا ؟ مكاحملا 

، قطنملاو ةغللا  ةوقو  نوناقلا ، ةّوقو  ةميرجلاو ، فنعلا  ةّوق  ةدوجوم : ةّوقلا  نأ  وه  ةقيقحلا ، يف  ببسلاو  .رثكأف  رثكأ  مخضتتو 
.يقطنم صخش  يماحملاو 

سيل نكلو  .كيطعي  نلف  تبلط  نإو  كيطعي ، فوسف  ًاتماص ، تيقب  اذإ  كنأ  وهو  طرش : هيدل  لجرلا  اذه  نأ  ًادّيج  فرع  دقل 
.ًاتماص ءاقبلا  بعصلا  نمل  هنإ  .ًاتماص  لظ  نم  لكل 

نإ هللا ةّرم ، فلأ  مكل  تلق  ًاراركتو ، ًارارم  مكل  تلق  دقل  كلذك ؟ سيلأ  نيتماص ! اونوك  ًاراركتو : ًارارم  مكل  تلق  يننأ  نوفرعت 
.تمصلا لالخ  نم  يقلتلل  مكدادعتسا  اورهظأ  نكلو  مكيطعي ، نأل  زهاج 



ام رثكأ  ىلع  هنم  نولصحت  ثيحب  قلقلاو ، باذعلاو  ةساعتلا  ةياغ  ٌةقيقح يف  مكنا  لوقلا   نوديرت  .كلذ  اورهظت  مكنكل مل 
.مكنكمي

ذخأف مالكلا ، نم  هسفن  حبكي  نا  نيماحملا  دحأ  رودقمب  نكي  ملو  هبهلا ، نم  مهتّصح  مالتسا  نيماحملا  رود  ءاج  موي  تاذ 
.هتالواحم ةيا  هذه  نكت  مل  كلذ ، عمو  .ءيش  ىلع  لصحي  ملف  هنكمي ، ام  ىصق  ديفتسي 

، ىرخأ بيلاسأ  نع  شتفيسف  نكمم ، ريغ  كلذ  نأ  امب  .ىرخأ  بيلاسأ  نع  ثحبيس  وهف  ماحم ، نم  صلختت  نأ  بعصلا  نم 
..يفلخلا بابلا  نم  امبر  ..رخآ  ناكم  نم  لزنملا  ىلإ  لوخدلا  لواحي  فوس  .تارغث  نع  ثحبيسو 

دقل ..ًاّدج  ّيقت  لجر  ةمكحم  ةيضق يف  عفاري يف  ناك  ةرم  تاذ  هنإ  لوقي يل  ناك  .ًادج  ًاروهشم  ًايماحم  ناك  ميظع  قيدص  يدل 
، هتوشر صخش  لواح  اذإف  سكعلا ، ىلع  لب  ةوشر ، ةيأ  لبقي  نكي  ملو  .ًايقت  ًالجر  لعفل  ناك  يضاقلا : كلذ  فرعأ  تنك 

دجو دقل  .رخألا  فرطلا  مس  نكلو  يضاقلا  ةوشر  لواح  دقل  يماحملا ؟ هلعف  يذلا  ام  نذإ ، .ديكأتل  هتيضق  رسخي  فوسف 
.رخآلا فرطلا  رسخ  دقف  عبطلو ، لحلا ،

رخآلا فرطلا  رسخ  دقف  عبطلو ، ..ًاديدش  ًابضغ  بضغف  يضاقلا ، وشري  نأ  لواحو  رخآلا ، فرطلا  مس  ًاليكو  لسرأ 
.هتيضق قح يف  ىلع  ناك  هنأ  مغر  ةيضقلا ،

ما ًامامت  دكوملا  نم  ناك  يقتلا  لجرلا  اذه  عمف  ًاضيأ ، ًالوهذم  رخآلا  فرطلا  ناك  .ةيضقلا  رسخ  فيك  ةفرعمل  دحأ  لصوتي  مل 
؟ ةّيضقلا اورسخ  فيك  نكلو  .دّقعم  ءيش  اهيف  نكي  ملو  ًادج ! ةطيسب  ةلأسملا  تناك  .ةيضقلا  نوبسكيس 

.يفلخلا بابلا  نم  لخديسف  ّالإو  س ؛ الف  يمامألا ، بابلا  نم  لخدي  نأ  هرودقمب  ناك  اذإف  .ةليسو  ىلع  يماحملا  رثعي  ًامئاد 
.ليللا لخديسف يف  راهنلا ، نكي يف  نإو مل  كلذ ؛ س يف  الف  راهنلا ، لخد يف  نإ 

هالجر ن  يماحملا  رهاظتف  ةدعاسملا ، نيدعقملا يف  رود  ءاج  يلاتلا ، مويلا  يفف  .هتالواحم  ةيا  هذه  نكت  ملف  كلذ ، عمو 
.ءيش ىلع  لصحي  ملو  هفرع ، سيئرلا  نأ  ريغ  نروسكم ،

عدخت نأ  كنكمي  ذإ ال  .ىندألا  يعولا  ًامئاد  فرعي  يذلا  ىلعألا  يعولا  ا  دصقي  سيئرلا "  " ةملكف ةيزمر ، ةلاسم  انه  سيئرلا  نإ 
.هعدخت نأ  كديري  هتاذ  وه  نكي  ام مل  ىلعألا  يعولا 

؟ ىلعألا يعولا  عادخ  كنكمي  فيكف 

.ةأرما ّيز  رّكنت يف  هنا  ىتح  ًاراركتو ، ًارارم  لواح  دقل  .ءيش  ىلع  لصحي  ملو  هفرع ، سيئرلا  نأ  ريغ 

.ةأرما مأ  ًالجر  تنك  اذإ  ام  ةفرعم  ىلع  ًارداق  دحأ  نوكي  نأ  نود  ةأرما  يز  ركنتت يف  نأ  عيطتست  ةيمالسإلا  نادلبلا  يف 

.ةجيتن نود  نم  نكلو  ... 

، يماحملا يقطنملا ، كلقع  ببسب  لواحت ، كنأ  ديب  .ًامّلعم  عدخت  نأ  لواحت  الف  .ىلعألا  يعولا  عادخ  كنكمي  هنأ ال  ةقيقحلا 
.قرطلا ّىتشب  لواحي  يذلا 

.يعادخ اولواحت  وا مل  ينوعدخت ، مكنا مل  ردانلا  نمف  ًايموي : يعم  ثدحي  رمألا  اذه  نأ  عقاولاو 



: ًالئاق هيفتك  زهيف  كلاح "؟ فيك  : " هلأسأف ببسلا ، لوهجم  حرفب  ىلوألا  ةلهولا  ذنم  ئلتميو  ديعس ، هنأ  ىرأف  صخش ، ّيلإ  يت 
يأل نذإ  ةجاح  الف  ديعسو ، حِرَف  هنإ  لاق  ولف  .هلعفي  ام  اذهو  رثكأ ، ًافطاعت  ينم  ديري  هنإ  يعادخ ؟ لواحي  اذامل  نيب ." نيب  ام  "

بلطت كلذ  عمو  ..بحلا  ىلع  لصاح  كنأ  نيح  يف  فطاعتلا ، بلطت  ذإ  كبيلاسأ : ًادج يف  قمحأ  كنأ  يه  ةقيقحلاو  .فطاعت 
.فطاعتلا

كلذف ًاديعس ، سيل  نمل  بحلا  حنم  نكمي  .ديعسلا ال  ريغ  صخشلل  ىطعيف  فطاعتلا  اّمأ  ديعسلا ، صخشلل  بحلا  ءاطعإ  نكمي 
امدنع بحلا  حنم  نكمي  هنأ  ةقيقحلاو  بسحف ، هعم  فطاعتلا  كنكمي  بحلا ؛ هحنم  كنكمي  الو  ميلس ، جازمب  سيل  هنإ  .ليحتسم 

.ًانكمم بحلا  نوكيو  ةحيحصلا ، ةجوملا  ىلع  نوكي  ٍذئدنعو  ةداعسل ؛ قفدتيو  ًاديعس ، صخشلا  نوكي 

لب يعادخ ، كنكمي  ذإ ال  طقف ، فطاعتلا  ىلع  تلصحف  ...يعادخ  تلواح  كنكل  بحلا ، كحنمأ  نأ  كشو  ىلع  تنك 
.كتايح لاوط  كلذ  لعفت  تنك  كنأل  اذهو  عادخلا ، ًادج يف  ًّرَدُم  تحبصأ  كنأ  ديب  .كسفن  عدخت  كنإ 

دقل .اههجو  ّريغتيف  مداق ، وهو  اهجوز  ةرايس  توص  عمست  امدنع  اهنكل  .ةديعس  يهو  ندندتو ، ّينغت  لزنملا  يف  ةأرملا  نإ 
يأ اهل  ثدحي  ملو  ماري ، ام  ريخ  ىلع  تناك  طقف  ةظحل  لبقو  ةبعتمو ، ةنيزح  حبصت  .فطاعتلا  هنم  بلطتل  ةزهاج  نآلا  تحبصأ 

.هوركم

فطاعتيسف ةديعس ، ريغ  تناك  اذإ  ةعدخلا : فرعت  نآلا  يهو  ..مداق  جوزلا  نإ  .تّريغت  ىتح  ةرايسلا  جيجض  ْتعَِمس  نأ  درجمب 
.هتديرج أرقيسف  ةديعس ، تناك  اذإ  اّمأ  .اهعم 

.تنأ لعفت  املثم  نولعفي  ًاضيأ  مهف  كلثم ، مه  نيذلا  سانلا  نم  هتاذ  ىوتسملا  عم  ةلاّعف  اإ  ةلاّعف :! يهو  عدخلا ، َتمّلعت  دقل 
مويلا لاوط  لمعي  هنإ  .بعتلاو  مّهجتلا ، عنطصيف  لزنملا ، ىلإ  لصي  امدنعو  هترايس ، دوقي  ناك  امنيب  ةينغأ  ندندي  جوزلا  ناك  امبر 

.هعم فطاعتيل  ام  صخش  ىلإ  جاتحي  اذل  بعتلا ، نم  تّيم  وهو  هلافطأو ، هتجوز  لجأ  نم 

امدنع ًادّيج  ًاروعش  ُرِمضُي  دحأ  ال  هل ! ةميق  ذإ ال  فطاعتلل ، اونكرت  الف  .بحلا  نع  ليزه  ليدب  وه  فطاعتلا  نإ  اورّكذت : نكلو 
.هيلإ ثدحتت  نأ  يغبنيو  صخش ، ضرمي  نأك  .ًابجاو  هفصوب  كلذ  لعفي  نأ  يغبني  ذإ  ًائبع : ودبي  فطاعتلاف  كعم ، فطاعتي 

.هّيدؤي نأ  ءرملا  ىلعو  ٌبجاو ، هنإ  .هعم  فطاعتتو  بهذت  نأ  كيلعو  ىفشملا ، ٌضيرم يف  ٌصخش  كانه  ّنأ  وأ 

فطاعتلا .ةفئاز  ةلمع  وهف  فطاعتلا  اّمأ  ةيقيقح ، ةلمع  بحلا  .كوحن  بحلا  قّفدتي  فوسو  ًاديعس ، نك  .فطاعتلا  بلطت  ال 
ذإ ال ..اضرل  رعشت  الف  هيلع ، لصحت  امدنعو  فطاعتلا ، بلطت  كنإ  ةلكشملا : نمكت  انهو  بحلا ، سيل  هنكل  بحلا ، هبشي 
، أطخلا ماعطلا  تبلط  دقل  .فطاعتلا  تبلط  كنأ  نيح  يف  بحلل ، ةجاحب  تنك  دقل  .فطاعتلا  لالخ  نم  اضرل  رعشي  دحأ 

.لاوحألا لك  كتدعم يف  ىّذأتت  فوسف  كل ، ىطعُي  اذإو مل  .كتدعم  يذؤي  فوسف  كل ، يطعأ  نإف 

نوكي نلف  هيلع ، تلصح  اذإو  .كب  متهي  دحأ  هنأل ال  ةساعت ، رثكأ  حبصت  فوسف  هيلع ، لصحت  الو  فطاعتلا ، بلطت  امدنع 
نيجاحت .بلقلا  نم  عب  يلصأو ، يقيقح  بح  ىلإ  جاتحت  كنإ  .ًائيش  ينعي  هنإ ال  لب  ..ًادج  ليزه  ءيش  فطاعتلا  نأل  ًاعبشُم ،

وحن عرهي  دحأ  ذإ ال  ااذ : ةداعسلا  يحبصت  نأ  ِكيلع  ..ةيسيطانغم  ةّوق  يحبصت  نأ  كيلع  اهنيح  نكلو  كوحن ، عرهي  جوز  ىلإ 
.ظّفحتب كّرحتيو  هسفن ، ءرملا  يمحيسو  ةشئاط ، ةساعت 

.يغبني امم  رثكأ  اهتمّلعت  دقف  .كعدخ  ةسرامم  رمتست يف  كنإف  ّيلإ ، يت  امدنع  ىتح  .اهتمّلعت  عدخ  هذه  نأ  ديب 

.ةجيتن نود  نم  نكلو  ..ةأرما  ّيز  رّكنت يف  هنا  ىتح  ًاراركتو ، ًارارم  لواحو  ءيش ، ىلع  لصحي  ملف  هفرع ، سيئرلا  نكل 



كدسج قرتخي  لب  ..بسحف  كبايث  قرتخي  هنإ ال  .ذفانلا  يعولا  ةطاسبب  ينعي  ىلعألا  يعولا  نأل  كسفن ، يفُخت  نأ  عيطتست  ال 
ميمص قرتخي  هنإ  يفاقث ، بوث  هنكل  ًاضيا ، بوث  هرودب  وهو  كلقع ، قرتخي  هنإ  .يعيبط  بوث  هنكل  بوث ، ًاضيأ  وهف  ًاضيأ ،
امهمو ً.رمو  ًايعيبط ، نك  ىلعألا : يعول  تمدطصا  امّلك  ً.رمو  ًايعيبطو ، ًاّيقيقح ، نكف  .ةرشابم  كيلإ  لصيو  كنايك ،

.ةلواطلا ىلع  اهفشكاو  كقاروأ ، لك  عض  ءيش ؛ لك  عض  .ةحبارلا  ةقرولا  ىتح  رّفوت  الو  ةلواطلا ، ىلع  ءيش  لك  عض  ..نكت 
كنأ ينعي  اذهف  لماكل ، ًراع  كسفن  عضت  امدنع  كنأل  ءيش ، لك  ىقلتت  فوس  لب  ..بحلا  نم  ريثكلا  ىّقلتت  فوس 

.ًةَضرُع حبصتف  ةيامح ، نود  نمو  هسفن ، فشكا  .توملل  ٌدعتسم 

.توملا وه  مّلعملا  نإ 

، ًادج قيمع  توم  ىلإ  يت  كنإف  مّلعم ، ىلإ  يت  امدنع  .توملا  وه  مّلعملا  نإ  ةميدقلا  ةيدنهلا  ةينيدلا  بتكلا  لاقي يف  عقاولا ، يف 
ميلس ىقبت  ذإ  ءايشألا ، نم  ريثكلا  ىلع  يضقي  نل  يداعلا  توملا  نأ  كلذ  ًادج ، ًاقيمع  ًوم  سيل  يداعلا  توملا  ىتح  ذإ 
فوس ميدقلا  ركفلا  .ركفلا  سيل  نكلو  .ديدج  دسجب  لدبتسيس  ميدقلا  دسجلا  نإ  .ّريغتيس  يذلا  وه  هدحو  دسجلاو  ركفلا ،

.رمتسي

توميو كدسج ، تومي  فوسف  هتكربو ، هتّبحم ، لالخ  نمو  مّلعم ، لالخ  نم  تومت  نأ  تعطتسا  اذإف  ميظع ، توم  وه  مّلعملا 
دلاخلاو ىقبي ؛ فوسف  دلاخلا ، وهو  تومي ، يذلا ال  ديحولا  ءيشلا  اّما  .تومي  نأ  نكمي  ام  لك  توميسو  كا ، تومتو  كركف ،

.هلإلا ..تنا  وه  يدبألاو  طقف ، تنا  وه 

امبرف يبناجب ، سيئرلا  ّرمي  امدنع  ًالئاق : نفكب  هيّطغي  نا  هنم  بلطو  ىتوملا ، نفدل  دهعتم  ىلع  يماحملا  رثع  ةياهنلا  يفو 
.اهنم كبيصن  كيطعأس  اهدعبو  ينفدم ، ىلع  دوقنلا  ضعبب  يمريف  ةّثج ، هذه  نا  ضرتفي 

تعِدُخ دقل  لجأ ، : " لوقلا هل  ىنستي  ثيحب  مّلعملا  ىلع  بّلغتلل  لئاسولا  ىتشب  ىعسي  يماحملاف  عارص ، ةلأسم  ةلأسملا  تت  نآلا 
". ينم ًايعو  ىلعأ  تسل  كنإ  : " لوقي ثيحب  مّلعملا  قوف  ايلعلا  ديلا  هل  نوكت  نأ  لواحيس  تنأ ." ىتح 

لواحي هنإ  ينم "؟ ًأش  ىلعأ  ةقيقح  وه  له  : " نم دكأتيل  مّلعملا  عم  لئاسولا  لكب  لواحي  ذيملتلاف  ذيملت ، لك  عم  لصحي  ام  اذه 
تكردأ ةطقن  ىلإ  تلصو  اذإ  رثكأ  كأ  ربكت  كلذ  دعب  ًامامت ." يلثم  وهف  ينم ، ًأش  ىلعأ  سيل  هنأ " : تبثي  نأ  قرطلا  ىتشب 

نإف مّلعملا ، لالخ  نم  تومت  نأ  نم  ًالدبو  .رثكأ  كأ  ىّوقتت  اهدعب  ًامامت ." يلثم  وه  لب  ..ينم  ًأش  ىلعأ  سيل  مّلعملا   " نأ اهيف 
.ىرخأ ةرم  مدل  اهدّوزتو  رضتحت ، يتلا  كأ  شاعنإ  ديعت 

سيلو اهذاقنإ ؛ لواحت  فوس  .لماكل  كا  لتق  لواحيس  مّلعملا  نأ  كلذ  مّلعم ، ىلإ  يت  امدنع  عارص  لخدي يف  ديرم  لك  نإ 
دوجوم مّلعملا  نأ  امك  ّنيعم ، ببسل  مّلعملا  ىلإ  يت  ديرملا  نإ  .ةّوق  رثكأو  ةيويح ، رثكأ  اهلعجو  اهتيذغت ، لب  بسحف ، اهذاقنإ 

امبرف رخآلا ، ملاعلا  وحن  هجتي  نآلا  وه  اهو  ةايحلاو ، ةأ  ءاضرإ  عطتسي  وهف مل  ًانيزح ، ًاقّزمم ، ديرملا  يت  ةنّيعم ، ىرخأ  بابسأل 
حبصي نأ  نكميو  ملاعلا ؛ رينتسم يف  لجر  ىمسأ  حبصي  نأ  نكميو  ًاميظع ، ًاكس  حبصي  نأ  نكمي  ذإ  هرورغ ، عابشإ  كانه  عيطتسي 

.هرورغ ذقنيو  ام ، ةاسرم  دجي  امبرف  رخآلا : ملاعلا  عم  لواحي  الا  وه  اهو  هلشف ، ملاعلا  اذه  تبثأ  دقل  .كاذ  وأ  اذه 

؟ ةحيحص بابسأل  مّلعم  ىلإ  يت  نأ  نكمي  فيكف  ئطخم ، كنإ  ..يعيبط  اذهو  ئطاخ ، ٍببسل  مّلعملا  ىلإ  يت  كنإ  ةقيقحلا 
طقف رثكأف ، رثكأ  بّرقتت  كلعجي  مث  كبذجي ، هنإ  .ةفلتخم  بابسأل  ديكأتل  دوجومف  مّلعملا  اّمأ  .ةئطاخ  بابسأل  يت  نأ  كيلع 

نأ يأ  يهداماس : جيبرين  يلاجنت ب  هيّمسي  ام  اذهو  .ميمصلا  ألا يف  ةرذب  قرتحت  ثيحب  لماكل  كلتقي  وهو  ..كلتقي  يكل 
.معرب ّيأ  اهنم  جرخي  نلف  اأشب ، تلعف  امهم  كنأ  ةجرد  ىلإ  لماكل  قرتحت  ةرذبلا 



.توم مّلعملا...ٌر  مّلعملاف 

نأ ضرتفي  امبرف  يبناجب ، سيئرلا  ّرمي  امدنع  : " ًالئاق نفكب  هيّطغي  نأ  هنم  بلطو  ىتوملا ، نفدل  دهعتم  ىلع  يماحملا  رثع  ةياهنلا  يف 
ةعطقب سيئرلا  يمر  دقف  طبضل ، لصح  ام  اذهو  .اهنم  ًامسق  كيطعأس  اهدعبو  ينفدم ، ىلع  دوقنلا  ضعبب  يمريف  ةّثج ، هذه 
تضفر دقل  : " ريبكلا نسحملل  لاق  مث  هلبق ، دهعتملا  اهذخ  نأ  ةيشخ  اهيلع  هدي  يماحملا  عضوف  نفكلا ، ىلع  بهذلا  نم 

"! اهيلع تلصح  فيك  رظناف  يتحنم ، يئاطعإ 

يننإ .ةياهنلا  كيلع يف  تزف  دقل  ىلعألا ؟ كيعو  نيأ  ملاعلا ، سيئر  يديس  ىلعألا ؟ كيعو  نيأف  كتعدخ ، دقل  : " لوقي هنإ 
"! ًاتيم مأ  ًاّيح ، تنك  اذإ  ام  مكحت  نأ  عيطتست  الو  رصتنملا ،

". تومت ىتح  ًائيش  ينم  بسكت  نا  كنكمي  ال  : " ميركلا لجرلا  هباجأف 

ىتح ًائيش  ينم  بسكت  نأ  كنكمي  ال  : " ةقيقد ةلاسر  هل  مدقي  يكل  لب  هعدخ ، يماحملا  نأل  سيل  ةصرفلا ، ميركلا  لغتسا  دقل 
". تومت

.فّيزملا َملاعلا  بهذ  نم  ةعطق  ىلع  امنإو  يقيقح ، بهذ  ىلع  لصحت  كلذلو مل  ًايقيقح ، ًوم  سيل  اذه  عبطل ،

ًائيش ينم  ذخ  نأ  نكمي  ال  : " كبلق ةيلاتلا يف  ةلاسرلا  ظفحا  نكلو  .ًاضيأ  ةفّيزم  اهإ  كتيطعأ  يتلا  ةعطقلاو  فّيزم ، كتوم  نإ 
". تومت ىتح 

! تم يفوصلا : قيرطل  ةلاسرلا  لمجم  يه  هذه 

يكل يضاملا  تمأ  .يهلإلا  كلخاد  دلوي يف  يكل  كأ  تِمأ  .ةقيقح  هيلع  تنأ  ام  حبصت  نأ  نم  نكمتت  يكل  تنأ ، امك  تم 
، ًاددجم ضبنلا  بلقلا يف  أدبي  يكل  ركفلا  تِمأ  .كقارتخا  نم  لوها  نكمتي  يكل  مولعملا  تِمأ  .لبقتسملا  ىلع  ًاحتفنم  حبصت 

.لماكل هتدقف  يذلا  كبلق  فاشتكا  ةداعإ  نم  نكمتت  يكلو 

.بسحف بلقلا  نم  يدسجلا  ءزجلا  وه  لب  يقيقحلا ، بلقلا  ضبن  سيل  هعمست  يذلا  ضبنلاو  بلقلا ! وه  ام  فرعت  كنإ ال 
هذه نمض  نكلو  .بلقلل  يدسجلا  ءزجلا  نم  قثبنت  تاضبنلا  هذه  .يدسجلا  ءزجلا  فلخ  ىراوتي  بلقلل  يحور  ءزج  كانه 

.يحورلا نجلا  يهو  ..يقيقحلا  بلقلل  ةيقيقحلا  تاضبنلا  دجوت  اهنيب ، وأ  تاضبنلا ،

ةايح شيعت  ..بحلا  نم  ةيلاخ  ةايح  شيعت  كنإ  .كبلق  نم  يهلإلا  ءزجلا  عم  لماكل  ةلصلا  تدقف  دقل  مهملا : ءزجلا  وه  اذه 
نم عفادب  كلذ  لوقأ  أو  ..اهرسك  نكمي  ذإ  ًادج ، ةبلص  تسيل  روخصلا  ىتح  لب  .ةبلصلا ال  روخصلا  هبشت  كنإ  .بلق  الب 

ّىتشب اهسفن  يمحت  نأ  لواحت  األ  كترخص ، ميطحت  لواحأ  امدنع  ةريبك  ةبوعص  دجأ  يننأ  كلذ  ةميظعو ، ةليوط  ةبرجت 
.لئاسولا

دقتعت تنأف  هب ، كسفن  تددح  ام  اذه  نأل  ..كنونجو  كباصُع ، يمحت  نأ  لواحت  .كضارمأو  كللع  يمحت  نأ  لواحت  كنإ 
.كلذك تسل  كنأ  نيح  يف  ءايشألا ، هذه  كنأ 

.تنأ نم  ًادبأ  فرعت  نلف  تومت ، نأ  لبق 

فرعت نل  كنكل  نم أ ،"؟ نم ا ... ؟ نم أ ... ؟ : " نامار يشراهام  ارتنام  ددرتو  اغويلا  ةيعضو  سلجت يف  نأ  نآلا  عيطتست 



.تنأ نم 

ناك امدنع  كلذ  ثدح  .توملا  لالخ  نم  ربع  دقل  اهلالخ : نم  هسفن  َفَرَع  نامار  نكل  طقف ، لقعلا  ارتناملا يف  كلت  نوكتس 
تاويحلا نم  هعم  عفادلا  لمحي  ناك  هنأ  دب  الو  هتلوفط ، ذنم  لصاوتم  لكشب  لّمأتي  ناك  دقف  هرمع ، نم  رشع  ةعباسلا  يف 

نينيعب رظتني  ناك  ةصرفلا ، هل  تحنس  امدنع  .ةيادبلا  ذنم  َملاعلا  اذ  ًامتهم  نكي  ملو  يداعلا ، لفطلا  هبشي  نكي  .ةقباسلا مل 
.قيمع تمص  قرغيو يف  نيتضمغم ،

لّم نوكت يف  امدنع  هنأ  كلذ  .تومي  نأ  كشو  ىلع  هنأ  لمأتلا  ءانثأ  ةأجف  رعش  هرمع ، نم  ةرشع  ةعباسلا  ناك يف  امدنع 
دجوي هنأل ال  ًامامت ، كيلع  ذوحتسي  ءيش  لب  دراش ، ريكفت  وأ  روعش ، دّرجم  سيل  وهف  توملا ، كشو  ىلع  كن  رعشتو  قيمع ،

.تومتس كن  تماصلا  لقعلا  ًادج يف  حضاو  يتاذ  ليلد  وهو  لداجت  نأ  عيطتست  الو  توملا ، براحي  يكل  ريكفت 

.روعشلا اذه  مهل  لصحي  نيذلا  كئلوأ  مه  نوكرابمو  ..لّمأتم  لكل  لصحي  روعشلا  اذه 

سلجي ناك  لمعلا ؟ ام  نذإ  .ًامتح  دّكؤم  توملاف  كلذ : لايح  ءيش  لعف  نكمي  الو  ..توملا  كشو  ىلع  هنأ  ةأجف  رعش  دقل 
ناك .ًادر  هدسج  حبصأ  ًائيشف ، ًائيشو  .توملا  عم  عارص  ذإ ال  هدسج ، يخرأو  هلّبقت ، .توملل  دعتساو  ددمتف ، ةرجش ، تحت 

ركفلا نأ  رعش  كلذ  دعبو  هدسجب ، ةلصلا  دقف  دقل  كلذ  ىلع  ىوقيل  ناك  امف  هيدي ، كرحي  نأ  دارا  ول  ىتح  .ةدماه  ةثج 
.ركف كانه  نوكي  نل  ًابيرقو  .ءاملا  رّخبتي  املثم  ىشالتي ،

وحن ىضم  دقف  ًادبأ ، لصحي  نل  ةقيقحلا  يف  توملا ؟ لصحي  ىتمف  ًاليوط : رظتنا  كلذ  دعب  .ةدوقفم  ركفلا  عم  ةلصلا  تناك 
دعي نمار مل  دوجو : هل  دعي  ةنالفو مل  نالف  نبا  نإ  .دوجو  هل  دعي  ميدقلا مل  صخشلاو  ًامامت ، ديدج  صخش  نآلا  هنكل  .دولخلا 

.ًايهلإ حبصأو  مّلعملا ، دِلوو  ةأجف ، نمار  ىفتخا  دقل  .ًادوجوم 

يذلا ال يحلا  ينعي  ..هريغ هللا  رخآ  ءيشل  دوجو  نأ ال  ينعي  اف  ًاهلإ ، حبصتو  دلاخلا ، ىلإ  كنايك ، ميمص  عاق  ىلإ  لصت  امدنع 
.تومي

". تومت ىتح  ًائيش  ينم  بسكت  نأ  كنكمي  ال 

.تومت ىتح  ًائيش  ينم  ذخ  نأ  نكمي  امك ال 

.تومت ىتح  ءيش  ىلع  نم هللا  لصحت  نأ  نكمي  كلذك ال 

نينامث وأ  نيعبس  نم  رثكأ  ىلإ  دتمي  ءيطب  راحتنا  ىوس  تسيل  كتايح  نأ  كلذ  تومت ، نأ  لبق  ًاتّيم  شيعت  كنإ  ةقيقحلا ، يفو 
.ًايجيردت رضتحت  تنأو  تدلو  يتلا  ةظحللا  ذنم  .ءيطب  توم  لب  ءيطب ، راحتنا  هنكل  ةنس ،

ةرملل ةأجف  كيلع  ةايحلا  قرشت  فوسف  توملا ، وحن  زفقت  نأ  تعطتساو  ًاعاجش ، تنك  اذإف  تومت ، ىتح  ةتّيم  ةايح  شيعتس 
ّيفيص ءام  لودج  دعت  نآلاو مل  ةريفولا ! ةايحل  ديسلا  هاّمس  امب  ضيفت  فوس  .كلوح  نم  دولخلا  صقارتيس  ىلوألا  ةرمللو  .ىلوألا 
ضيفي راطمألا : هترمغ  ًاميظع  ًار  حبصت  لب  .ناكم  لك  نم  هب  طيحت  ةدتمملا  لامرلاو  ام ، ةقيرطب  ءارحصلا  عمجت يف  ريغص :

.تومت ىتح  ًادبأ  لصحي  نل  كلذ  ريغ  .ةريفولا  ةايحلا  يه  هذهو  ..دويقلا  لك  رسكيو  زجاوحلا ، لك  مّطحيو 

.اهيلع لصحت  نلف  ةايحل  ظفتحت  نأ  تلواح  اذإ  اهدقفت ؛ فوسف  ةايحل  تقّلعت  اذإ  لوقي : حيسملاف  ةقرافملا : نمكت  انه 



دادعتسا .توملل  دادعتسا  هنإ  .يلخاد  ّريغت  هنإ  .كّسنتلا  هيّمسأ  ام  اذهو  اهرسخت ، نأ  يه  اهيلع  لوصحلل  ةديحولا  ةقيرطلا 
.دولخلا وه  رخآ  ب  حتفني  ىتح  ألا ، ب  قلغني  نإ  امف  .ألا  ةتامإل 

". تومي نا  لبق  تومي  نأ  ءرملل  يغبني  : " ةمهبملا ةرابعلا  هينعت  ام  اذهو 

تيقبو ءيشب ، كدفي  ملو  ةديدع ، تاّرم  كلذ  تلعف  دقف  توملا ، كلذ  نع  ثدحتن  اننأ ال  ديب  ..تارم  ةّدع  تومت  نأ  كيلع 
.كاذ نم  مظعأ  توم  ىلإ  جاتحت  وجنت : يكلف  .تنأ  امك 

.ءازجأ ىلإ  ىواهتي  فوس  هضعب ، عم  عّمجتي  ءيش  يأو  .تومي  فوسف  دلوي  ءيش  ّيأ  نأل  يعيبط ، لكشب  ثدحي  توم  كانه 
.ًايعاوو ًاظقي  حبصت  اذإ مل  ثودحلا  رمتسي يف  فوسو  تارملا ، نييالم  كلذ  ثدح  دقو  يعيبط ، اذهو  كدسج ، توميس  كلذل 

تومي ن  سيل  .يعيبطلا  توملا  سيلو  يعوطلا ، توملا  هنإ  ًاّيلك : فلتخم  توملا  نم  عونلا  اذهو  توملا ، نم  رخآ  عون  كانه 
.هتاذ توملا  وحن  ةيعوط  ةزفق  بلطتي  هنإ  .كّسنتلا  وه  اذهو  توملا ، رظتنت  .تومتو ال  ..ةردابملا  مامز  ذخ  نأ  لب  دسجلا ،

.دولخلا ققحت  توملا  لالخ  نم 

اذه ىتح  نكلو  .هلبق  سيلو  ةيادبلا ، يت  توملا "  " دعبف تومت ." نا  لبق  تومت  نأ  يغبني   " ةمهبملا ةرابعلا  ىنعم  وه  اذه 
.ةدعاسم نود  نم  نكمم  ريغ  توملا " "

طيسب هنإ  .كدحول  هلعفت  نأ  نكمي  طيسبلا ال  ءيشلا  اذه  نإ  .توملا  نم  ىتح  نكمتت  نل  كدحوف  انه ، ُدَجوأ  ببسلا  اذهل 
كبحسي نأ  عيطتسيو  .كلبق  تام  صخش  نم  ةريبك  ةدعاسمل  جاتحت  ذإ  هب ، موقت  نأ  كيلع  بعصلا  نم  نوكيس  نكلو  .ةياغلل 

.يردت نأ  نود  كيلع  هيف  ضبقي  يذلا  عضولا  قلخي  نأ  عيطتسيو  كعفديو ،

اوسيل نيذلا  كئلوأ  اّمأ  توملل ، نيدعتسملا  كئلوأ  رايتخا  متي  فوسل  هنإو  كامسألا ، نم  ريثكلا  زجتحيو  ةكبشلا ، يمرب  مّلعملا  نإ 
.رهنلا ىلإ  مهديعيسف  دعب ، نيزهاج 

دقل .ألا  ةعدخ  ًاددجم  هذهف  .ٌيلإ  متيتأ  مكن  داقتعالا  يف  رارمتسالا  مكنكميو  ملاعلا ، نم  قطانم  ةدع  نم  ّيلإ  متئج  دقل 
.متيتأ مكنأل  سيلو  ..انه  دوجوم  اذهلو أ  مكتدطصا ،

! متيتأ مكنإ  نولوقت  كلذ  دعب  مث  يوحن ، مكتبحسو  ةركام ، بيلاسأ  ةدعب  مكتيعدتسا  دقل  .نوئطخم  مكنكل  متيتأ ، مكنأ  نونظت 
.هدايطصا متي  يك ال  لواحي  مكنم  ريثكلا  لاز  امو  ةديصملا ، نآلا يف  متعقو  دقل 

لعفت ن  كل  نذآ  يننإ  : " ةقث مالستسالاف  .هلعف  ديرأ  ام  لعفأ  نأ  اوحمست يل  نأو  مكلَبِق ، نم  مالستسا  ّالإ  وه  ام  ّكسنتلا  نإ 
: لوقتو هب ، قثت  اذإ مل  نكلو  ةقثب ، هيدي  نيب  كسفن  كرتتو  حاّرج  بيبط  ىلإ  كباهذب  هبشأ  اذهو  لّخدتأ ." نلو  ديرت ، ام  يب 

.ةنكمم ةحارجلا  نوكت  نل  ذئدنعف  هلعفت ،" ام  بقارأ  نأ  ىلع  "

ًادوجوم نوكت  نلف  حاّرجلا ، كلتق  ول  ىتح  .ًالماك  مالستسالا  نوكي  اذه ، يعولا  نادقف  يفو  ..ًامامت  يعولا  دقاف  حبصت  نأ  بجي 
.ضرتعت يكل 

كّسنتلا .كلذ  نع  يضاغتلل  دادعتسا  ىلع  تنأف  كلتقيس ، ناك  ول  ىتح  .ام  صخش  يدي  نيب  كسفن  كرتت  نأ  ينعت  ةقثلا  نإ 
نكمي ةحارجلا ال  هذه  نأل  ًاّدج ، ةملؤم  ةيلمع  اإ  .هعطق  ديرأ  ام  عطقب  حمستو يل  ةحارجلا ، ةلواط  ىلع  يمامأ  ددمتت  نأ  ينعي 



نم ًالدب  نكلو  مروفورولكلا ، مدختسأ  أف ال  ًارّدخم ، كءاطعإ  عيطتسأ  .ٍعاو ال  تنأو  ا  موقأ  نأ  ّيلع  .ٍعاو  ريغ  تنأو  متت  نأ 
نوكت نأ  كيلع  .هل  ةجاحب  كيعوو  ًايّلك ، فلتخم  ةحارجلا  نم  جذومنلا  اذه  .ةظقي  رثكأ  حبصت  يكل  لمأتلا  كيطعأ  كلذ 
ةقيرطلا كيرأ  يلاتل  .هب  ًاددحم  تحبصأ  يذلا  ءزجلا  اّمنإو  تنأ ، سيل  ةقيقحلا  وه يف  يذلا  ءزجلا  كلذ  عطق  نم  نكمتأل  ًادهاش 

.تومت نأ  لبق  دوجومو  دلوت ، نأ  لبق  ًادوجوم  ناك  يذلا  يقيقحلا  يلخادلا  كنايكب  رعشت  نأ  اهلالخ  نم  عيطتست  يتلا 
.تومت نأ  دعب  ًادوجوم  نوكيسو 

فلخ ىراوتي  هل ، لكش  يذلا ال  نايكل  رعشت  يكل  ةدعاسملا  ىلإ  جاتحت  كنأ  ريغ  .ةدع  لاكشأ  ةايحل يف  رمتسي  دوجولا  نإ 
.ةريبك ةيحارج  ةيلمع  نم  دبالو  لكشلا ، امهقلغي  كانيعو  لكشل ، تقّلعت  دقل  .لكشلا 

: يفوصلا لوقي 

.هلبق سيلو  توملا ، اذه  دعب  يت  ةيدهلا  نا 

.ةدعاسم نود  نم  انكمم  سيل  توملا "  " اذه ىتحو 

مالستسالا نإ  .ًانكمم  هنع  ثّدحتن  يذلا  هتاذ  توملا  حبصيف  تملستسا ، اذإ  كنأ  ةقيقحلاو  .تملستسا  اذإ  ةنكمم  ةدعاسملا  نإ 
ريغ كلذو  ..تنأ  امك  لظتل  ّينم ، ًائيش  فطختف  كسفن ، يمحت  نأ  لواحت  .مالستسالا  نم  فاخت  ببسلا  اذهلو  توملا ، هبشي 

.ام ءيش  ىلع  لصحت  نأ  نكمي  طقف  اهدنعو  تومت ، نأ  كيلع  .نكمم 

.ازهاج تسل  كنكل  اهيلع  بوتكم  كمساو  ًالصأ ، ةّدَعُم  يهو  ةزهاج ، ةيدهلا  نإ 

.تومت ىتح  ءيش  ىلع  ّينم  لصحت  نا  نكمي  الف 



يناثلا : لصفلا 
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.ىرخألا ءايشألا  نم  ريثكلا  هلوق  ىلإ  ةفاضإ  نوئطخم ، نويفوصلا  نإ  : " هل لاقو  يرصملا  نونلا  وذ  ىلإ  باش  ءاج 

كرودقمب ناك  اذإ  ام  رظناو  قوسلا ، كاشكا  ىلا  متاخلا  اذه  ذخ  : " ًالئاق باشلل  هلوو  هعبصا  نم  ًامتاخ  نونلا  وذ  عزنف 
". هلباقم ةيبهذ  ةعطق  ىلع  لوصحلا 

.متاخلل ًانمث  ةدحاو  ةيّضف  ةعطق  نم  رثكأ  قوسلا  نم  لك  نيب  نم  دحأ  هيلع  ضرعي  ملف 

.هجاردا داع  متاخلا مث  باشلا  ذخأ 

". عفديس مك  رظناو  غئاص ، ىلا  متاخلا  ذخ  نآلاو  نونلا " : وذ  لاقف 

كتفرعم نا  نالا  يرت  تنا  اه  : " نونلا وذ  لاقو  كلذ ، نم  باشلا  شِهُدف  .متاخلل  ًانمث  ةيبسن  ةعطق  فلأ  غئاصلا  ضرعف 
حبصت نا  كيلعف  رهاوجلا ، مييقتب  تبغر  نإف  ةسيفنلا ، رهاوجل  كاشكألا  باحصا  ةفرعم  ريبك  دح  ىلإ  هبشت  نييفوصل 

". ًاغئاص

ةلاحتسا ءايشألا  رثكأ  نم  ةدحاو  اإ  .ضرألا  هجو  ىلع  تليق  يتلا  تارابعلا  مظعأ  نم  هذهو  ، 
4
" اومكحت ال  : " حيسملا لوقي 

رظنلا نود  ىتح  ماكحألا  نم  ريثكلا  متقلطأ  دقل  .ةيضرأ  ةيأ  نود  نمو  ماكحألا ، قلطي  ام  ناعرس  لقعلا  نأل  .لقعلل  ةبسنل 
.قح ىلع  ناك  حيسملا  نأ  نورتسف  قيمع ، لكشب  مترظن  نإف  .ال  مأ  اهل  ةيضرأ  كانه  تناك  اذإ  اميف 

ًادحاو ًائيش  نإ  .ءزجلا  فرعت  نلف  لكلا ، فرعت  امو مل  قيمع ، لكشب  طبارتم  هلمك  ملاعلا  نأ  كلذ  ةئطاخ ، ةمكاحم  لك  نإ 
.هتمرب لبقتسمل  ةطبترمو  يضاملا ؛ لكب  ةطبترم  ةرضاحلا  ةظحللاو  .يلسلست  لكشب  ةطبارتم  ءايشألا  نأل  رخآ  ءيش  ىلإ  دوقي 

؟ ًامكح قلطت  فيكف  ثدحيس ، ام  لكبو  ثدحي ، ام  لكبو  اهيف ، ثدح  ام  لكب  اورذ  ةيدبألا  غلبت  ةظحللا  هذه  يف 



نوكتس األ  ةفئاز  ماكحألا  لك  نإ  .ةلماكتم  ةدحو  ملاعلا  نأ  ريغ  ًافورعم ، ءزجلا  ناكل  ًأّزجم ، ناك  ولف  ًأّزجم ، سيل  ملاعلا  نإ 
.ةّيلك ماكحأ  اأ  ول  امك  قلطُت  فوس  ماكحألا  هذهو  ةيئزج ، ًاماكحأ 

كنأ امك  .ًايلخاد  ًوم  نوكيس  لب  ًاقلغنم ، كلعجي  فوس  هتاذ  دحب  مكحلا  مكحت ،" ال  : " هلوق ًامامت يف  ّقحم  حيسملا  نإ  لجأ ،
.ًامكح ُرِدصُت  نإ  ام  ومنلا  نع  فقوتتو  لءاضتتو ، شمكنت  فوس  .رّوطتلا  ىلع  كتيناكمإ  دقفت  كلذبو  كتيساسح ، دقفتس 

كلذ ةعاجش ، ربكأ  وهل  مكحلا  ليج  نإ  ةقيقحلا  يفو  .ًامكح  ُرِدصُت  يكل ال  يفكي  امب  ًاعاجش  نوكت  نأ  وه  ءيش  مظعأ  نذإ 
نم زفقي  وهف  ةعزنلا ، ينايبص  ركفلا  نإ  .باوص  وأ  أطخ ، اذه  وأ  ءيس ، وأ  ديج ، اذه  لوقيلو  مكحلل ، فهلتي  ركفلا  نأ 

.يلخادلا رّوطتلل  ةيناكمإ  دجوت  كلذ ال  نود  نمو  .مكحت  الف  ركفلا ، قاطن  نم  جرخت  نأ  تدرأ  اذإف  .رخآ  ىلإ  مكح 

عابتأ ناك  .ًاريثك  ةصقلا  هذه  وستوال  بحأ  دقو  نيصلا ، وستوال يف  مأ  تثدح  ةصقلا  هذهو  ةريغص ، ةصق  مكل  يورأس 
تحبصأو ةّصقلا  تربك  .اهيف مث  ىزغملا  نم  ريثكلاو  ريثكلا  نودجي  ًامئاد  اوناكو  ٍلايجأل ، اورركيو  ةصقلا  هذه  نووري  وستوال 

هدسحي ناك  هتاذ  كلملا  نأ  ريغ  ًادج ، ًاريقف  ناكو  ىرقلا ، ىدحإ  زوجع يف  لجر  كانه  ناك  ذإ  ةطيسب : ةصقلاو  .ًايح  ًوروم 
.ًاليمج ًاضيبأ  ًاصح  كلمي  ناك  هنأل 

ّامثأ اوضرعو  ناصحلا  اذه  ءارش  كولملا  بلط  دقل  .هتّوقو  هتعورو ، هلامج ، ثيح  نم  ناصحلا  اذه  لثم  لبق  نم  دحأ  دهاشي  مل 
ًائيش سيلو  قيدص ، هنإ  ًاصخش ؟ عيبت  فيكف  صخش ، لب  ًاصح ، سيل  اذه  ةبسنل يل  : " لوقي ناك  زوجعلا  نكل  ةيلايخ ،

". نكمم ريغ  اذه  نإ  الك ، ًاقيدص ؟ عيبت  فيكف  هكلمأ ،

.ناصحلا عبي  هنكل مل  هعيبل ، ريبك  ءارغإ  كانه  ناكو  ًاريقف ، لجرلا  ناك 

هنأ ًاقبسم  انفرع  دقو  قمحأ ، زوجع  كنإ  : " اولاقو ةيرقلا  نم يف  لك  عمتجاف  .لبطسإلا  نكي يف  ناصحلا مل  نأ  دجو  حابص  تاذ 
، هعيبت نأ  لضفألا  نم  ناك  نيمثلا ؟ ءيشلا  اذه  يمحت  نأ  نكمي  فيكف  ًادج ، ريقف  لجر  تنأو  كناصح ، ةقرس  متتس  موي  تاذ 

ظح ءوس  نم  هل  ايف  ناصحلا ، َبَهذ  نآلاو  .يلايخ  رعس  َّيأ  بلطت  نأ  نكمي  ناك  لب  هبلطت ، رعس  ّيأ  ىلع  لصحتس  تنكو 
". موؤشم

نوكيس رخآ  ءيش  ُّيأو  ةقيقحلا ؛ يه  هذه  .لبطسإلا  سيل يف  ناصحلا  نإ  لوقأ  ةطاسبب  أف  ..ًاديعب  اوبهذت  ال  : " زوجعلا لاقف 
"؟ نومكحت فيكو  مأ ال ؟ ظح  ءوس  ةلأسم  تناك  اذإ  ام  نوفرعت  فيك  .ًامكح 

دق زنكلا  نأ  ةطيسب  ةقيقحل  اإ  .ةفسلفلل  جاتحن  اننكل ال  ءامظع ، ةفسالف  نوكن  دق ال  .ءابغتسا  لواحت  ال  : " ةيرقلا لهأ  لاقف 
". ظح ءوس  اذهو  عاض ،

ًاظح ناك  ءاوس  ..كلذ  ريغ  فرعأ  الو  بهذ ، دق  ناصحلا  نو  غراف ، لبطسإلا  نأ  ةقيقحب  ثبشتأ  فوس  : " زوجعلا لاقف 
؟ هعبتيس اذام  يردي  نمف  ثدحلا ، نم  ءزج  دّرجم  هذه  نأل  .ةمعن  ناك  مأ  ًارثاع 

شاعو ناصحلا  اذه  عابل  ّالإو  ءيشلا ، ضعب  نونجم  هنأ  نوفرعي  ًامئاد  مهو  .نونجلا  هباصا  زوجعلا  نأ  اونظو  ةيرقلا ، لهأ  كحضف 
..مويب يف اموي  شيعي  ناك  .اهعيبيو  ةباغلا  نم  اهرضُحيو  باشخألا  عطقي  لاز  امو  ًامره ، ًازوجع  ناكو  ًاّطح ، ناك  دقل  .ًاّينغ 

.نونجم لجرلا  اذه  نأ  ًامامت  دّكؤملا  نم  حبصأ  نآلاو  ةساعتو ، رقف 

، بسحف دعي  ناصحلاو مل  .ةّيربلا  ىلإ  بره  اّمنإو  ناصحلا ، قَرسُي  .ةأجف مل  ناصحلا  داع  ًاموي ، رشع  ةسمخ  دعبو  ءاسم ، تاذ 
امنيب قح ، ىلع  تنك  دقل  زوجعلا ، اهيأ  : " اولاقو ًاددجم  ةيرقلا  لهأ  عمتجاف  .ًاضيأ  ةّيربلا  ةنصحألا  نم  ةنيّزد  هعم  بلج  امنإو 



". كلذ ىلع  نيّرصم  انك  اننأل  فس  نحنو  ةمعن ، هنأ  تبث  لب  ًارثاع ، ًاظح  كلذ  نكي  .نيئطخم مل  انك 

.اومكحت نكلو ال  .ناصح  رشع  انثا  هعم  بلجو  داع ، ناصحلا  نإ  طقف  اولوق  ىرخأ : ةرم  ًاديعب  متبهذ  دقل  : " زوجعلا لاقف 
ةحفص متأرق  دقل  اومكحت ؟ نأ  نكمي  فكيف  ةّصقلا ، لماك  اوفرعت  امو مل  ءزج ، دّرجم  هنإ  ةمقن ؟ مأ  ةمعن  اذه  ناك  نإ  يردي  نمف 

متأرق اهلمك ؟ ةحفصلا  ىلع  نومكحت  فيكف  ةحفصلا ، ةلمج يف  متأرق  دقل  .هتّمرب  باتكلا  ىلع  نومكحت  فيكف  باتك ، نم 
.مكدي لوانتم  تسيل يف  ةدحاو  ةملك  ىتح  لب  اهلك ؟ ةلمجلا  ىلع  نومكحت  فيكف  ةلمج ، ةدحاو يف  ةملك 

.فرعي دحأ  هنأل ال  ةمعن ، هذه  نإ  اولوقت  الف  ءيش ! لك  ىلع  متمكح  متنأ  اهو  ةملك ، نم  ءزج  يهو  ًاّدج ، ةعساش  ةايحلا  نإ 
". ينوجعزت الف  ءايشألا ، ىلع  يمكح  مدع  ديعس يف  يننإ 

هن ةفرعملا  قح  مهتفرعم  بناج  ىلإ  نكلو  نيتماص ، اوّلظ  اذهل  ىرخأ ، ةرم  ًاقحم  زوجعلا  ناك  امبرف  ًاريثك ، ةرملا  هذه  اوملكتي  مل 
.ئطخم

.لاملا نم  ريثكلا  ينجيف  ًاعيمج ، مهعيب  كلذ  دعب  نكمي  ضيورتلا  نم  ليلقبو  لوألا ، ناصحلا  عم  اوعاج  ًاصح  رشع  انثا 

دلولا طقس  ىتح  طقف  عوبسأ  ىوس  دعب  ضمي  ملو  ةحماجلا ؛ ةنصحألا  ضيورتب  نبالا  أدبف  .ديحو  باش  نبا  زوجعلا  ىدل  ناك 
..ىرخأ ةّرم  سانلا  عمتجاف  .هاقاس  تَرِسُكو  ةنصحألا  دحأ  نع 

ىلع َتنك  دقل  : " اولاقف ًاعيرس ! يت  مكحلا  نأ  كلذ  ًاددجم ، اومكح  دقف  .متنك  عقوم  يأ  مكلثمو يف  سانلا ، مه  سانلا  نأ  امبو 
ناكو هيقاس ، ديحولا  كنبا  رسخ  دقل  ىرخأ ، ةّرم  ظح  ءوس  ناك  دقل  ةمعن ، سيل  هنإ  .قح  ىلع  كنإ  ًاددجم  ّتبثأ  دقو  قح ،

". ىضم تقو  يأ  نم  رقفأ  تحبصأ  نآلاو  هذه ، كتخوخيش  ديحولا يف  كدنس 

نإ يردي  نمف  هاقاس ، تَرِسُك  ينبا  َّنإ  طقف  اولوق  .ًاديعب  اوبهذت  الف  ماكحألا ، قالطإ  مكيلع  ذوحتسا  دقل  : " زوجعلا لاقف 
ةايحلاف كلذ ، نم  رثكأ  مكل  ىطعُي  نلو  ءزج ، اذه  نإ  ًاددجم : مكل  لوقأ  .ملعي  دحأ  ةقيقحلا ال  يف  ةمعن ... ؟ مأ  ةمقن  اذه  ناك 

". ّلكلا صختف  مكماكحأ  اّمأ  ءازجأ ، يت 

ديحولا صخشلا  .شيجلا  ىلإ  ةونع  ناّبشلا  عيمج  ذخأف  رواجم ، دلب  عم  برح  دلبلا يف  اذه  لخد  نأ  ثدح  عيباسأ ، ةعضب  دعب 
ةّوقل ناّبشلا  ذخأ  هنأل مت  نوبدنيو  نوكبي  اوذخأو  ةيرقلا ، لهأ  عمتجا  .ًادَعقُم مث  ناك  يذلا  زوجعلا  نبا  وه  هنأشو  كِرُت  يذلا 

.لزنم لك  نم 

نابشلا ناك  ام  يلاتلو  ةرساخ ، تناك  ةكرعملاو  ًاريبك ، ًادلب  ناك  موجهلا  نش  يذلا  دلبلا  نأل  مدوعب ، لامتحا  كانه  نكي  مل 
.اودوعيل

ملعي هللا زوجعلا ! اهيأ  قح  ىلع  تنك  دقل  : " اولاقو زوجعلا  لجرلا  ىلإ  ةيرقلا  لهأ  ءاجف  بدتو ، حونت  اهلمك  ةدلبلا  تناك 
ىلإ اوبهذف  ؤانبأ  اّمأ  كعم ، لازام  هنكل  ًاجرعا ، كنبا  ناك  امبر  .ةمعن  ناك  كنبا  طوقس  نأ  تبث  دقل  ..قح  ىلع  تنك  كنأ 
هنأ ريغ  ءيشلا ، ضعب  ًاجرعأ  لظي  امبر  .هيمدق  ىلع  ريسل  أدبيس  ًابيرقو  كعم ، دوجومو  لقألا ، ىلع  ّيح  هنإ  .ةعجر  ريغ 

". ةدّيج لاحب  نوكيس 

! فرعي دحأ  .ًاراركتو ال  ًارارم  ماكحألا  قالط  نوّرمتست  مكنإ  سانلا ؛ اهيأ  ليحتسم  مكعم  مالكلا  نإ  : " ًاددجم زوجعلا  لاقف 
كلذ ناك  نإ  فرعي  دحأ  نكلو ال  .كلذ  ىلع  مغرُي  ينبا مل  نأو  شيجلا ، لوخدلا يف  ىلع  اومغرأ  دق  مكءانبأ  نإ  طقف  اولوق 



". فرعي هدحو  .فرعي هللا  نأ  دحأل  نكمي  الو  ةمقن ، مأ  ةمعن 

ًادحاو اوحبصت  نأ  نم  اونكمتت  نلف  ّالإو  اومكحت ، الف  .فرعي  نم  هدحو  يّلكلا  نأ  ينعي  اذهف  فرعي ، هدحو  نإ هللا  لوقن  امدنع 
ىلع ةياغلل  نودكؤيف  نويفوصلا  اّمأ  .ةريغص  ءايشأ  لالخ  نم  جئاتنلا  ىلإ  اوزفقتو  ءازجألا ، مكيلع  ذوحتست  فوس  .يّلكلا  عم 

ةجردلا دنع  عبقي  مكيعو  نأل  اهيلع ، ماكحألا  نوقلطتس  كلذ  عمو  .لماكل  مكاطختت  ءايشأ  كانه  ن  ًادبأ  اوثرتكت  نل  مكنأ 
.اذوب ىلع  ىتح  نومكحت  هذه  ةملظملاو  ةسيعتلا  مكتيدوأ  نمو  ملألاو ، ةساعتلا  نم  ملظم  داو  نوشيعت يف  مكنإ  .مّلسلا  نم  ىلوألا 

متمكح ًاضيأ ؛ هومتبلص  لب  بسحو ، هيلع  اومكحت  ملو  حيسملا ، ىلع  ىتح  متمكح  دقل  لب  .مكمكح  نم  تلفي  اذوب مل  ىتح 
.هومتبقاعف ًابنذم ، هومتدجو  مث  هيلع ،

ىلإ جاتحي  لّيختلا  نأل  اهلّيخت ، ىتح  نوعيطتست  الو  مكمالحأ ، ىتح يف  مّمقلا  اودهاشت  ملو  بيئكو ، ملظم  ٍداو  نوشيعت يف  مكنإ 
، اوملحت  نأ  مكنكمي  الو  .مكتفرعم  نم  يت  ملحلا  ىتح  هنأل  ًامامت ، لوهجم  ءيشب  اوملحت  نأ  مكنكمي  .ةبرجتلا ال  نم  ساسأ 

اذه معن ، ، " نولوقتو نومكحت  مكنأ  ديب  .اذوب  لخاد  ةدوجوملا  ةايحلا  الو  ممقلا ، اولّيختت  نأ  مكنكمي  ال  هلّيخت ؛ مكنكمي  الو 
". رينتسم ريغف  كاذ  اّمأ  رينتسم ، صخشلا  اذه  اذوب ؛ سيل  صخشلا  اذهو  اذوب ، وه  صخشلا 

.مكماكحأ لالخ  نم  هنوذؤت  مكنأ  ريغ  لاوحألا ، نم  لاح  ي  هؤاذيإ  نكمي  هنأل ال  مكنم ، ىّذأتي  رينتسملا ال  صخشلا  نإ 

وحن يعسلا  فقوتو  ةكرحلا ، نع  متفّقوت  نآلا  متنأ  اه  .يعولل  ةلذتبم  ةلاح  وه  مكحلا  نأل  مكروطت ، فقوتيف  اومكحت ، نا  دّرجمب 
قالطإ عقوم  نوكي يف  نأ  ًامئاد  ديري  ركفلا  نإ  .رمألا  ىهتناو  ماكحألا  متقلطأ  مكنأ  كلذ  رّوطتلا ، فّقوتو  ةفرعملا ، نم  ديزملا 

ينعي كلذف  جتنتست ، نأ  اّمأ  .ةفزاجم  ىلع  يوطني  ءيش  وه  مّدقت  ةلاح  نوكت يف  نأ  .ةّقاش  ةلأسم  يه  ةكرحلا  نأل  ماكحألا ،
.ةلحرلا تهتناو  فدهلا ، تغلب  كنأ 

نأ ريغ  .ماكحألا  قالطإ  مدع  يهو  ةيساسأ ، قالطنا  ةطقن  ذختي  نأ  قلطملا  وحن  يضملا  ديري  يذلا  صخشلا  ىلع  بجي  نكل 
ًايعاو حبصت  نأ  لبق  .كلذ  فرعت  نأ  لبق  ماكحألا  قلطيس  لقعلا  نأل  ًاليحتسم : نوكي  داكي  لب  ةبوعصلا ، ةياغ  رمأ يف  اذه 

تأجرا اذإو  .مكحلا  ءاجرإ  عيطتست  اهدنعو  ًايجيردت ، ُفَهرملا  يعولا  غزبيسف  تلواح ، اذإ  نكلو  .مكح  دق  لقعلا  نوكيف  اذهل ،
.أطخلا وه  امو  باوصلا ، وه  ام  فرعت  نلو  ًايقيقح ، ًانّيدتم  حبصتسف  مكحلا ،

امو أطخلا ، وه  امو  باوصلا  وه  ام  نوفرعي  ءيش : لك  نوفرعي  سأ  مه  نينّيدتم ، مهربتعت  نيذلا  صاخشألا  ةداعلا ، نكلو يف 
دقف ساسحإلا ، يميدعو  نيدينع ، نينيدتملا  ءالؤه  حبصي  ببسلا  اذهلو  اهّلك ، رشعلا  اصولا  مهيدلو  هلمع ، يغبني  وأ ال  يغبني ،

.ًادكار حبصأف  كرحتي ، مهر  دعي  .قالطإلا مل  ىلع  اورّوطتي  ملو  مهتلحر ، تفّقوت 

ةكرحلاف .ةّرمتسم  ةلحر  نوكت يف  نأ  كيلع  .رارمتس  كّرحتت  نأ  كيلعف  عم هللا ، ريسلا  تدرأ  اذإو  رّوطتلاو ، ةكرحلا ، تدرأ  اذإف 
.دوجولاو ةايحلل ، ةيّلكلا  ةكرحلا  وه  لب  ةنكاس ، ةطقن  سيل  نأل هللا  نانكمم ، نارمأ  قلطملا  روطتلاو  ةقلطملا ،

ةمق ىلعأ  نأ  امك  .رخآ  ب  ُحَتفُيف  ب ، ُقَلغُي  رخآ ، راسم  حَتفُيو  راسم ، يهتني  ذإ  ًادبأ ؛ يهتنت  ةلحرلا ال  ةقيقحلا ، يف 
هنأ ةأجف  دجت  ىتح  ققحت ، دق  ءيش  لك  نأ  ًادقتعم  حيرتست  نأ  كشو  ىلع  تنكو  ٍةمق ، ىلإ  لصت  نإ  امف  ًامئاد : ةدوجوم 

.ىلعأ ةمق  كانه  تلازام 

.ًادبأ ممقلل  ةيا  ثيح ال  ةمق ، ىلإ  ةمق  نمف  يهتنت : ةلحر ال  اإ 



نوعناق مهنكل  فدهل ، نومتهي  مأ ال  ةجرد  ىلإ  ناعجشلا  ..ًادج  ناعجشلا  كئلوأ  مهدحو  كلذلو  .اهل  ةيا  ةلحر ال  نا هللا 
.هللا عم  ريسلا  ىلع  نورداقلا  مهدحو  كئلوأ  ..اهيف  رّوطتلاو  ةظحللا  شيعو  رهنلا ، ةاراجمو  ةايحلا ، عم  ريسلو  ةلحرل ،

لصت نأ  نكمي  يذلا  امف  .نييداع  سأ  مه  نيلصاولا  لك  نإو  نويداع  صاخشأ  مه  فدهلا ، مهدوقي  نيذلا  صاخشألا  نإ 
تعطتسا اذإ  .ىمسألا  هنأ  دجت  نل  فوس  هيلإ ، لصت  نأ  دّرجمبف  ىمسألا ، ىلإ  لصت  نأ  كرودقمب  ناك  اذإ  ىمسألا ؟ وه  له  هيلإ ؟

فدهلاف ال الك ، .كنم  لقأ  فدهلا  نوكيس  نذإ  تنأو ؟ فدهلا ؟ ىلإ  لوصولا  كنكميأ  ىمسأ ؟ نوكي  فيكف  هيلإ ، لوصولا 
لك نأ  كلذ  ببسلا ، اذهل  ةيدبأ  ةايحلاف  فده ، دجوي  هنأ ال  دّيجلا  نمو  فده ، دجوي  ةقيقحلا ال  يفو  .هيلإ  لوصولا  نكمي 

.كل ةجاح  كانه  دوعت  يلاتلو ال  ًوم ، نوكيس  فده 

، لخادلا ماكحألا يف  رقتست  نأ  دّرجمب  هنأ  امك  .حاونلا  لك  نم  هرّوطت  ُفِقوي  هنإف  ًاريثك ، ماكحألا  قلطي  يذلا  صخشلا  نإ 
.نيتضمغم نينيعب  شيعتس  يلاتلو  همطحيس ، ديدجلاف  كلذب ، كل  حمسي  نل  مكحلا  نأل  ديدجلا ، ةيؤر  ىلع  رداق  ريغ  حبصتف 

تحتف اذإف  .ماكحألا  دوجو  ببسب  كلذو  نايمعلاك ، نوفرصتي  عيمجلا  نكل  ىمعأ ، دحأ  لب ال  ىمعأ ، تسل  كنأ  ةقيقحلاو 
.كمكح ّريغت  نأ  كيلع  بترتي  امم  هفداصت ، دق  ءيش  ..ام  ءيش  ىلإ  رظنلا  كيلع  بّجوتي  دق  هنأ  نم  يه  ةيشخلاف  كينيع ،

ةكرحلاو دهجلا ، لذب  تيسنو  ةلحرلا ، تيسنو  قيرطلا ، تيسنو  ام ، لزنم  يف  تيّرقتسا  دقف  ًادج : حيرم  ءيش  مكحلا  نإ 
، ةذفانلا جراخ  رظنلا  ىشخت  نآلا  تبو  حيرمو ، ريغص ، لزنم  كسفن يف  ىلع  تقلغا  دقل  .ةرطاخملاو  ةفزاا  تيسنو  ةّرمتسملا ،

جعزتو كتحار ، قلقتف  ام ، ةبيرغ  ةقيقح  هنم  لخدت  امبر  يردي ؟ نمف  بابلا ، حتف  يشخت  كسفن  دجت  مث  ةقلغم ، اهيقبتف 
.كتنينأمطو كءاخرتسا 

امك ىمعأ ، تحبصا  كركم  لالخ  نم  هنإ  .ركام  صخش  لب  ىمع ، تسل  كنأ  نيح  يف  ىمعألاك ، فّرصتت  ببسلا  اذهل 
.اهادافتتو ةلحرلا  نم  برهتت  اذكهو  ماكحألا ، قالطإ  عراسي يف  ركفلا  نأ 

ىلع مه  نيذلا  صاخشألا  نييساسأ : نيفنص  ىلإ  مهميسقت  نكمي  هنأ  ريغ  فانصألا ، لك  نم  صاخشا  ّيلإ  يت  هنا  عقاولاو 
، لوألا فنصلل  ةبسنل  اّمأ  .رمألا  اذهل  نيدعتسم  اوسيل  نيذلا  صاخشألا  مهف  يناثلا : فنصلا  اّمأ  مهنيعأ ، اوحتفي  نأل  دادعتسا 

ًادعتسم نوكي  صاخشألا  نم  عونلا  اذهو  .مهل  ةبسنل  نكمم  يشالف  رخألا  فنصلا  اّمأ  .ةريثك  مهل  ةبسنل  ةنكمملا  ءايشألاف 
لخاد حتفتل  ةديدجلا  راهزألل  حمسي  الو  هنايك ، للختي  ن  ديدجلا  ءاوهلل  حمسي  هنإ ال  .ًايح  دوعي  امدنع ال  ربقلا ، وهو يف 
رثكأ ءيش  الف  ةرئاد ، كرحتي يف  ..تب  راسم  كّرحتيو يف  فئاخ ، هنأل  كلذو  لوهجم ، ءيش  ي  حمسي  امك ال  .هنايك 
تارم هتاذ  ءيشلا  ارركم  ليجستلا : ةناوطسا  لثم  شيعي  .ًاراركتو  ًارارم  اهسفن  ءايشألا  ىلع  ِت  هنإ  .ةرئادلا  نم  رارقتسا 
يذلا وه  رجضلا  صخشلاف  كلذ ، نع  لوؤسم  كريغ  دحأ  هنأ ال  يه  ةقيقحلا  نأ  ديب  .رجض  هنإ  لوقي  كلذ  دعبو  تارمو ،

.ًادبأ رجضي  الف  نينيعلا ، حوتفم  شيعي  يذلا  اّمأ  .كلذ  نم  ءزج  رجضلاو  نينيعلا ، ضمغم  يقب 

نينيعلا ضمغم  شيعت  كنأ  ريغ  .كلوح  نم  تازجعملا  نييالم  ثدحت  ةظحل  لك  يفف  ةزجعم ! ةايحلا  .ًادج  ةرحاسو  ةنتاف  ةايحلا 
.كماكحأ عم 

ًائيش رركت  اذكهو  ةليمج ،" ةدرولا  لجا  : " لوقتو رظنت ، كنإف ال  ةليمج ،"  " اإ رظنا  ام : دحأ  اهنع  لاق  اذإف  ةدرو ، بناجب  ّرمت 
نأل كلذ  تقطن  دقل  .ىنعم  الب  ءاره  كلذ  حبصأ  ىتح  تاّرمو ، تاّرم  اذه  تلق  دقل  .ليجستلا  ةلآ  لثم  ..يضاملا  نم 

ظفلتت اذهلو  .ًاكبرمو  ًاجرحم  كلذ  نوكي  امبرف  ًاتماص ، تيقبو  ةليمج ،" ةدرو  اإ  : " مهدحأ لاق  نإف  ًاكبرم ، نوكيس  تمصلا 
؟ رجض كنإ  لوقت  .ءارهلا مث  اذه  نإ  .لامجلا  ىرت  ملو  ةدرولا  ىرت  كنأ مل  نيح  يف  ةليمج ،" ةدرولا  معن  : " ام ءيشب 



لبق تناك  املثم  ةليمج  دعت  اإ مل  .ةميدق  كتجوز  حبصت  ىتح  دعب  يهتني  لسعلا مل  رهشو  تاعاس ، ةدع  ِضقنت  ملو  ةأرما ، بحت 
نآلا رعشت  .اهيلع  تمكحف  ..اهتفرع  كنأ  دقتعت  كنإ  ثدح ؟ يذلا  امف  .نوكت  نأ  يغبني  املثم  ةّمهم  دعت  ملو  تاعاس ، ةدع 

.اهفرعت تنأف  ..ةبيرغ  دعت  نأ مل 

.ناسنإلا فرعت  نأ  ًادبأ  نكمي  الو  اهل ، ةيا  ةيلمع ال  وه  ناسنإلا  نإ  ًاسنإ ؟ فرعت  نأ  كل  فيك 

نم ءزج  ةدرولاو  ّينغت ، ريفاصعلاو  ديدج ، نم  قرشت  سمشلاف  فلتخم ! حابصلا  نأل  كلذو  ةفلتخم ، ةدرولا  نوكت  حابصلا  يف 
ةايح ىرت  نأو  اهللختت ، يهو  ةديدجلا  سمشلا  ةعشأ  ىرت  نأ  كنكميو  رويطلا ، ةينغأ  دِشنُت  نأ  عيطتست  حابصلا  .لكلا يف 

.اهيف ضبنت  ةديدج 

سمشلا يه  اهو  دّرغت ، دعت  رويطلاو مل  ااذ ، يه  دعت  سمشلاو مل  هلمك ، خانملا  لّدبت  دقل  .ةفلتخم  ةدرو  يهف  رهظلا  دعب  اّمأ 
ادهاش يف يتلا  اهسفن  دورولا  تسيل  اإ  .ديدج  جازم  هنإ  .ةبآك  رثكأ  دورولا  حبصتف  ءاسملا ، لحي  أدبو  بيغملا ، تأدب يف 

.ةنيزح ةينغأ  يهف  تّنغ ، ول  ىتحو  .اهبلق  لك  نم  ةنيزح  اإ  توملا ؛ كشو  ىلع  نوكتف  ءاسملا  دنع  اّمأ  .حابصلا 

عيطتست .ةدرو  ناعمتجم يف  اومو  ةايحلا  راضتحا  ىرت  نأ  عيطتست  .ًاظقي  تنك  نإ  ةدرولا  كتوم يف  ىرت  نأ  عيطتست  ةقيقحلا  يف 
.ًاّيلك فلتخم  جازمل  اذه  نإ  .توم  ىلإ  لوحت  يهو  اهسفن  ةايحلا  ىرت  نأ 

يعو ناسنإلا  ًاسنإ ؟ فرعت  نأ  نكمي  فيكف  اهتجزمأ ، نم  نييالملا  بسب  ةيلومش  ةروصب  ةرهز  فرعت  نأ  ىتح  عيطتست  كنإ ال 
كنأ دقتعت  املاح  كنإ  كتجوز ؟ فرعت  نأ  نكمي  فيكف  رّوطتلا ، نم  ةبقح  لالخ  ةنكمم  تحبصأ  ةرهز  مظعأ  وهو  حتفتم ،

.ىرخأ ةأرما  نع  ثحبلل  دعتست  تنا  اه  نآلاو  .ًامكح  تقلطأ  كنأل  تيهتنا ، دق  نوكتف  تفرع ،

نم ريثكلاو  ةجزمألا ، نم  ريثكلاو  ءاوجألا ، نم  ريثكلا  فداصت  فوسو  ناتفيظن ، كانيع  تناك  اذإ  ةبيرغ  ىقبت  ةجوزلاف  الك ،
.كّودع نايك  يفو  كقيدصو ، كلفطو ، كتجوز ، نايك  هوجولا يف 

.ةفرعمل الإ  نامأل  رعشت  كنأل ال  ةفرعملا ، ديري  وهو  ركام ، لقعلا  نأ  ريغ  ًائيش ، فرع  نأ  دحأل  قبسي  ةقيقحلا مل  يف 

امدنعو ..تنأ  نيأ  فرعت  تنأف ال  فوخل ، رعشت  بناوجلا  لك  نم  كطيحي  يذلا  لوها  عمو  .قلقل  رعشتف  بيرغلا  عم  اّمأ 
فرعت كنأ  روعشلا يف  نإ  .كتيوه  عيضتف  تنأ ، نم  فرعت  نلف  كب ، طيحت  يتلا  راجشألاو  راهزألاو ، سانلا ، عضو  فرعت  ال 

هذه لكب  كنإف  ايفارغجلاو ، خيراتلا  فرعتو  كاذو ، اذهو ، كعمتجمو ، كءاقدصأو ، كلفط ، فرعتو  نيقيلا ، هجو  ىلع  كتجوز 
.ةّوقلا زربتو  ألا ، زربت  نم مث  .فراعلا  كنإ  نوكت : نم  ةأجف  كسفنب  رعشت  كب ، طيحت  يتلا  ةفرعملا 

وه كل  ةبسنل  ألا  ةايحو  ةايحلا ، وه  كل  ةبسنل  ألا  توم  نكل  .اهل  ةبسنل  توم  وهف  لهجلا  اّمأ  ألا ، ءاذغ  ةفرعملا  نإ 
.دّرشتملا كسانلا  ىنعم  وه  كلذ  ..تبثت  الو  رقتست  .توملا ال 

، لوها عم  شيعي  ناسنإلا  نأل  ةيوه ، الب  يلاتلو  روذج ، البو  ًادرشتمو ، ًامئاه ، حبصب ، صخشلاف  كلذ ، انبّرج  دنهلا  يف 
نأ ءيش  يأل  فيكف  ءيش ، لك  فرعت  كنأل  تآجافم ، تسيلف  كل  ةبسنل  امأ  .تآجافم  ءايشألا  لكو  ةظحلب  ةظحل 
ءيش لكف  ةفرعملا ، ميدع  شيعت  امدنع  .ًالهاج  شيعت  امدنع  كئجافيس  ءيش  لك  نأ  ريغ  شهدي ، ام  ةمث  سيل  كئجافي ؟

ءايشألا لكف  .لبقتسمل  الو  يضامل ، هطبرتل  ءيش  دجوي  الو  هب ، هنراقت  ءيش  كانه  سيل  ذإ  كل ، ةبسنل  ًاديدج  نوكيس 
دجوي الو  دبألا ، ىلإ  اهرسخت  فوسف  ةظحللا ، هنم  ارسخ  اذإف  ىرخأ ، ةرم  دجوت  نلو  لبق ، نم  ةدوجوم  نكت  ءايشأ مل  ..ةديرف 

.اداعتسال ليبس 



، اهرسخت ةفرعملا  لالخ  نمل  كنإو  .اهرسخت  نأ  اّمإو  اهشيعتو ، ا ، عتمت  نأ  اّمإف  دوجولا ، ديدج يف  جازم  يه  ةظحل  لك  نإ 
، فرعأ : " لوقت فوسف  ةليمج ، يهو  سمشلا ، تقرشا  دقف  كلزنم  نم  جرخا  كل  تلق  اذإ  فرعأ ." أ  : " كلوق وه  ببسلاو 
، لبق نم  نكي  مل  سمشملا  مويلا  اذه  نكل  ينجعزت ." الف  كلذ ، فرعا  كلذ  تدهاشو  تارم ، ةدع  ًارك  تظقيتسا  دقل 

.لبق نم  دجوي  جورخلل مل  هيف  كوعدأ  يذلا  اذه  يمويو  لبق ، نم  نكي  انه مل  كمويو 

نوكت امدنعو  ةفرعملا ، لالخ  نم  ًاميدق  حبصيل  ركفلا  نإ  .طقف  كركف  وهف  ميدقلا  اّمأ  ًامامت ، ّيلصاو  ديدج  وه  ءيش  لك  نإ 
.ًايلو ًامَدختسمو ، ًاّربغُم ، ودبي  ءيش  لك  نإف  ًاميدق 

.ًارِجَض حبصت  ٍذئدنعو 

شيعي هنإ  .هشهدتو  هئجافت ، ءايشألا  لك  نأو  ًادبأ ، رجضي  لفطلاف ال  ًالهاج ، شيعت  فيك  فرعت  كنإ ال  رِهظُي  رجضلاو 
نم شاهدنالا  لعجت  نأو  رارمتس ، ًاشهدنم  لظت  نأ  يقيقحلا : ينيدلا  لقعلا  ةزّيم  يه  كلتو  .شاهدنا  ةلاح  لصاوتم يف  لكشب 

صخشلا تسل  كنإ  امبو  .هفرعت  يذلا  هسفن  ََملاعلا  سيل  وهو  ًايّلك ؛ فلتخم  هتّمرب  ملاعلا  نأ  ىرت  كاذنآ  كنايك  جذومن  ميمص 
.هسفن وه  نوكي  نأ  نكمي  ملاعلاف ال  هسفن ،

.روذج البو  ًادّرشتمو ، ًاّرح ، قبا  .كتفرعم  نم  ًانجس  عنصت  الو  مكاحت ، الف 

، درشتملاك لّوجتي  ةطاسبب ال  وهو  .لبقتسملا  روذج يف  هل  سيلو  يضاملا ؛ نم  روذج  الب  هنأ  ينعي  دّرشتملا  كسانلاف  زومر ، هذهو 
.ّيحور دّرشتم  هنإ  قمعأ : ىنعم  لمحي  هدّرشف 

نوّيبهلا ىتح  هنإ  لب  .ًالزنم  ينبتو  ام ، ناكم  رقتست يف  فوس  ًالجآ  ما  ًالجاعف  ًاريثك ، ديفي  نل  رخآ  ىلإ  دلب  نم  باهذلا  دّرجم  نإ 
حبصي نأ  لبق  رقتسي  ّيبهلاف  راوطألا ؛ نم  روط  ةيّبهلا  نأل  ، ) ًامره ًايّبه  ًازوجع  ىرت  كنإ ال  .ًالجآ  مأ  ّالجاع  نورقتسي  فوس 

(. ًازوجع

.ّرقتسي كلذ  دعبو  عضولا ؛ كلذ  نم  ًءاتسم  حبصي  مث  ًّرهاظ ، كانهو  انه  لّقنتي  ناسنإلا 

.هل ليثم  هرارقتسا ال  نإف  ّيبهلا ، ّرقتسي  امدنع  اورّكذتو :

.ًامئاد دوجوم  قيمعلا  يلخادلا  توصلا  نأ  كلذ  ًادرشتم ، حبصي  يكل  هيداني  توصب  ًامئاد  رعشي  ميقتسملا  يداعلا  صخشلا  نإ 
مالحأ يفو  همالحأ ، يف  رارمتس  همزالي  يلخادلا  توصلا  نكل  دّيج ، لمع  ىلع  لصحو  هلافطأو ، هتجوز  عم  رقتسا  امبر 
نوكت نأ  ينعي  اذام  فرع  دقل  .ًامامت  رقتسي  هنإف  ّرقتسي ، امدنع  ّيبهلا  نكل  .ًادّرشتم  حبصيل  رارمتس  هيدانيو  هتلّيخم ، يفو  ةظقيلا ،

.فرع دقل  ىرخأ : ةّرم  ةفرعملا  اإ  .كلذ  نم  ىهتناو  ًادّرشتم ،

ريغ دّرشتملا ، ةايح  لخادلا  نم  شيعت  نأ  ينعأ  لخادلا ، ينعأ  لب  ًاّيفرح ، كلذ  ينعأ  ال  أف  ًادّرشتم ،" نك  : " لوقأ امدنع 
ول امك  يأ  يّلك ، لكشبو  ةظحللا  هذه  شيعت يف  نأ  ..طقف  ةظحللا  هذه  لب يف  ضام ، نود  نمو  روذجلا ، علتقمو  رقتسملا ،
لك نم  كب  طيحي  يذلا  لوه  ًايعاو  .رهاظلاو  يفخمل  ًايعاو  ًايعاو : حبصت  ةأجف  اهدنع  .لكلا  يه  ةظحللا  هذه  نأ 

ةايحلا .ةيل  ًاموي  نكت  ملو  ةميدق ، ًاموي  نكت  ةايحلا مل  .يفتخت  رهظت مث  يتلا  ةديدجلا  قئاقحلا  نم  عساش  رحب  وه  يذلاو  بناوجلا ،
ًامود شيعت  يكلف  .هرسخت  كلذ  دعبو  ًاميدق ، حبصيو  ربكي  يذلا  كركف  هدحو  .ةديدجو  ةّيلصأ  نوكت  نأ  اهتعيبط  نمو  ةيلصأ ،

.كلخاد يعو يف  يقرأ  رّجفتيس  ٍذئدنعو  ..ءايشألا  ىلع  مكحلا  نع  فقوتت  نأ  كيلع  ديدجلا : يف 



.كيعو رّجفت  ىلع  دعاست  نأ  نكمي  ةداع ال  حبصي  مكحلا  نأل  ًداع ، ًارمأ  سيل  ماكحألا  قلطت  نأف  ًازجاح ، لكشي  مكحلا  نإ 
نونلا وذ  وأ  اذوب ، لثم  صخش  ىلإ  يت  امدنعف  .ةظحلل  ولو  رخ  نأ  نودو  ..لاحلا  هيلع يف  مكحت  ىتح  ءيش  دجاوتي  نإ  ام  ذإ 

ءيش الو  ميدق ، ءيش  هنأ ال  ةقيقحلاو  .رارمتس  ددجتملا  يعولل  يلصألا  ردصملا  نم  ًابيرق  حبصتف  يفوصلا  مّلعملا  كلذ  يرصملا -
.يضاملا نم  يت 

.ةظحللا هذه  نم  يت  يعولا  نأل  كلذك : سيلف  يعولا  اّمأ  يضاملا ، نم  يت  ركفلا 

ترع ةعومجم  راطقل : هبشأ  وهو  يقفأ ، لكشب  ىرخأ  ىلإ  ةظحل  نم  لقتني  ركفلا  .يدبأ  ءيش  وهف  يعولا  اّمأ  نمز ، ركفلا 
وهف يعولا  اّمأ  .يقفأ  لكشب  اهضعبب  ةلوصوم  ترع  ةعومجم  يأ  راطقلاك ، امه  لبقتسملاو  يضاملا  .ضعبلا  اهضعبب  ةلوصوم 

ًايلوقاش دعصي  وأ  قمعلا ، ًايلوقاش يف  ةظحللا  هذه  طقسي يف  يعولا  .لبقتسملا  نم  الو  يضاملا ، نم  يت  ال  لكشلا : يدوماع 
.ىلعألا ىلإ 

زمر وأ  ليثمت ، ىوس  سيل  بيلصلاف  .لماكل  ىزغملا  اذه  اودقف  نييحيسملا  نكل  ..بيلصلا  ىلع  حيسملا  دوجو  ىزغم  وه  اذه 
لصحي يف لعفلا  نأ  وه  ىزغملا  ىزغملا ؟ وه  امف  .ًاّيسأر  هدسجو  ًايقفأ ، نادتمت  حيسملا  ادي  نإ  .يسارو  يقفأ  نيّطخ : ءاقتلالل 

.نمزلا ىطختيف  نايكلا  امأ  نمزلا ، راطإ 

.لعفلل زمرت  يديألا  نإ 

.ًاينمز يأ  يقفأ ، عضو  هاديو يف  حيسملا  بِلُص  دقل 

.ينمز لمع  ًاضيأ  وه  يذلا  لقعلا  لمع  وهو  لعف : ريكفتلاو  ينمز ، لعفلا 

.دحاو ءيش  غامدلاو  يديألاف  غامدلا ، نم  يجراخلا  ءزجلا  يه  يديألا  نأ  ةفرعم  دّيجلا  نمل  هنإ 

كادي نا  .ىنميلا  ديل  طبترم  رسيألا  غامدلا  فصنو  ىرسيلا ، ديل  طبترم  نميألا  غامدلا  فصن  ةرك : يفصن  نم  نوكتي  غامدلا 
.ةركام ةدام  ًاضيأ  وه  لقعلاف  يداملا ، ملاعلا  عم  ..يجراخلا  ملاعلا  عم  لقعلا  ناطبرت  ناتللا  امه 

سيلو لفسألا ، ىلاو  ىلعألا  ىلإ  دتمي  يلوقاش : وهف  كنايك  امأ  نمزلل  عضخي  وهف  ًاّيلقع ، وا  ًّدام  ناك  ءاوس  لعف ، لك  نإ 
جاتحت ةمكاحملا  نأ  امب  مكحتس ؟ فيكف  ّالإو  يقفألا ، هاجتال  رثكأف  رثكأ  ًاددحم  حبصتف  ًامكح ، قلطت  امدنعو  .يبناج  لكشب 

؟ رايعملا ىلع  لصحتس  نيأ  نمو  مكحتس ؟ فيك  نذإ  هيف ؟ يضاملا  محقت  نأ  نود  ًامكح  قلطت  نأ  كنكمي  لهف  يضاملل ،
ريثكلا تعمسو  هجوألا ، نم  ريثكلا  تفرع  دقل  لامجلا  وه  ام  فرعت  له  ليمج ؟ هن  مكحت  فيكف  ليمج ، هجولا  اذه  نإ  لوقت 

ةركف يف تلّكش  دقل  ..مالفألا  كلذ يف  تدهاشو  تاورلا ، كلذ يف  تأرقو  ةليمجلا ، هوجولا  نع  نوثدحتي  صاخشألا  نم 
ةريحل رعشتسف  حيضوتلا ، ىلع  ام  دحأ  رصأ  اذإف  .اهحيضوت  عيطتست  الو  ةضماغ ، ةركف  يهو  لامجلا ، وه  امع  يضاملا 

.كابترالاو

، هيف ةيضاملا  كتبرجت  محقُت  كنإ  تفرع  فيك  ليمج ." هجولا  اذه  : " لوقتل يت  كلذ  دعب  كنأ  ريغ  .ةميغلاك  ةضماغ ، ةركف  اإ 
عون نّوكتي  فوسف  هيف ، يضاملا  محقت  اذإ مل  اّمأ  .ةبرجتلا  لالخ  نم  اهتلّكش  يتلا  ةضماغلا  لامجلا  ةركف  عم  هجولا  اذه  نراقتو 

.ًاّيلك فلتخم  لامجلا  نم 

نوكيس لب  ًاريسفت ، نوكي  نلو  ًاضورفم ، نوكي  نل  .كركف  نم  يت  نلو  كمكح ، ةجيتن  نوكي  نل  لامجلا  نم  عونلا  اذه 



.نآلاو انه  صخشلا ، اذه  عم  ..زغللا  اذه  عم  ةقيمع  ةكراشم  نوكيس  .نآلاو  انه  هجولا ، اذه  عم  ةكراشم 

زغللا وه  ًادوجوم  نوكيس  ام  نإ  .تفتخا  دق  تامكاحملا  لك  نوكتو  ًاحيبق ، الو  ًاليمج  صخشلا  نوكي  نل  ةظحللا  كلت  يف 
.هيلع مكحلا  متي  ملو  هتيمست ، متت  يذلا مل  زغللا  لوها 

.بحلا ةرهز  عنصت  مكحلا : مدع  نم  ةظحللا  كلت  يفو 

اّمأ .لعف  وه  يسنجلا  طاشنلاف  ًانكمم ، لعفلا  نوكي  ركفلا  عمو  سنجلا ، وه  ركفلا  عم  نكمملاف  ركفلا ، عم  ًانكمم  سيل  بحلا  نإ 
.يلوقاش هنإ  ..نايكلل  ةلاح  هنإ  ًالعف ؛ سيلف  بحلا 

..ًاسيّدق مأ  ناك  ًاريّرش  ًائيس ، وأ  ًاديج  وأ  ًاحيبق ، مأ  ًاليمج  ناك  ءاوس  ..ةمكاحم  نود  نم  هكراشتو  صخش  ىلإ  رظنت  امدنع 
فلتخم لب  ليمج ، جامدنالا  اذهو  .تاقاطلل  جامدنا  لصحيو  ةأجف ، ءاقللا  لصحيسف  ةمكاحم ، نود  نم  هينيع  ىلإ  ةطاسبب  رظنتو 

.هفرعت يذلا  لامجلا  عاونأ  لك  نع  ًايلك 

.هل لكش  الف  لامجلا  اذه  اّمأ  ..لكشلا  لامج  تفرع  كنأ  ةقيقحلاو 

.حورلا لامج  وهف  لامجلا  اذه  اّمأ  ..دسجلا  لامج  تفرع  دقل 

.يدبأ لامج  وهو  زكرملا ، لامج  وه  لامجلا  اذه  نكل  يجراخلا ، حطسلا  لامج  تفرع  دقل 

، ةرهز ىلإ  رظنت  ًاضيأ : ءايشألا  عم  لصحيس  ًائيشف ، ًائيشو  ةيناكمإ ، رثكأ  هتاذ  رمألا  حبصيسف  ام ، صخش  عم  اذه  لصح  اذإو 
امدنع اّمأ  .ةوعد  كانه  نوكتسف  ءيش ، ىلع  مكحت  امدنع ال  .اهيلإ  كوعدتو  ةأجف ، ةرهزلا  بلق  كل  حتفنيف  ةمكاحم ، نود  نمو 

.ةمكاحملا نمكي يف  ودعلا  نأل  ًاضيأ ، ةرهزلا  قلغنت  فوسف  مكحت ،

.بحملا سيلو  داقتنالا ، نمكي  ةمكاحملا  يف 

.قمعلا سيلو  ةيحطسلا  نوكت  ةمكاحملا  يف 

كلذ ثدح  دقف  ةيزاا ، ةراعتسالا  ليبس  ىلع  كلذ  لوقأ  أف ال  ةطاسبب ، قلغنت  اإ  لوقأ  امدنعو  ةطاسبب ، قلغنت  ةرهزلا  نإ 
.مكل لوقأ  املثم  طبضل 

، مكح ّيأ  نود  نم  اهتسمل  اذإ  اّمأ  .ةرجشلا  نم  ديفتست  نلف  مكح ، قالطإ  عم  اهتسمل  اذإف  .اهسملتو  ةرجش ، نم  اوندت  كنإ 
، اذوب ةرجش  ةأجف  ةيداعلا  ةرجشلا  حبصتس  ..اهبناجب  سلجتو  اهنضتحت  مث  قالطإلا ، ىلع  ركفلا  لّخدت  نود  نم  ا  ترعشو 

.ةريثك رارس  ككراشتو  اهتياعرب ، ًاطاحم  نوكتس  .قلطم  نانح  اهنم  قفدتيسو 

ًايح ًانئاك  لب  ..ةرخص  دوعت  الف  ةرخص ، سملي  اذوب  ناك  امدنعف  .اهبلق  ميمص  ىلإ  روخصلا  ىتح  قارتخا  نكمي  ببسلا  اذهل 
.اهلخاد ضبني يف  بلق  اهيدل 

ةسملو مكح ، ةسمل  األ  ًاديلب ، ءيش  لك  لعجت  كتسملف  .لعفل  ةتيم  ةرخص  حبصي  هنإف  ًاصخش ، سملت  امدنع  تنأ : امأ 
.قيدصلا سيلو  ودع ،

؟ يعولاو دوجولا  نم  ايلع  لحارم  فداصت  امدنع  نوكيس  فيكف  ةيداعلا ، ءايشألا  عم  اذكه  رمألا  ناك  اذإف 



ىلإ بهذت  امدنعو  .يبغلا  جذومنلا  كلذ  اورركت  الف  .طقف  ةمكاحمل  تشدارزو  حيسملاو ، اذوب ، رشبلا  نم  نيالملا  رسخ  دقل 
ةيناكمإ كانه  نوكتس  يلاتلو  كحاتفنا ، ىلع  ظفاحو  مكحت ، الف  ءيشلا ، ضعب  كيعو  نم  ربكأ  هيعو  ناك  نإو  ىتح  صخش 

عض نذإ  .يلعفلا  رساخلا  نوكتسو  قالطإلا ، ىلع  ريست  نل  كنإف  ماكحألا ، قالطإ  ج  ىلع  ترس  اذإف  .ةدعاسملل  ةريبك 
.ًابناج ركفلا 

: ةصقلا هذه  رحبنل يف  نآلاو ،

، ةميظع ةريصب  كلمي  ناك  .ضرألا  هذه  ىلع  اودجو  يذلا  صاخشألا  مظعأ  نم  دحاو  وهو  ًرصم ، ًاّيفوص  نونلا  وذ  ناك 
مأل ام ، ًاعضو  نوقلخي  .ًامئاد  نويفوصلا  لعفي  املثم  نكلو -  ًاديفم ، نوكي  نأ  نكمي  ناك  .يرشبلا  ءابغلا  هاجت  ًاصوصخو 

عانتقالا كلذ  نكل  يقطنم ، لكشب  عنتقت  امبرف  ًايفاك ، سيل  مهفلا  كلذ  نأ  ريغ  .يقطنم  لكشب  رومألا  مهفت  دق  كنأ  نوفرعي 
.كرّوطي نل 

.نورِهظُي لب  نولوقي ، مإ ال  .ام  ءيشب  نوحوبي  عضولا  كلذ  لالخ  نمو  ًاعضو ، نوقلخي  ةفوصتملا  نإ 

؟ يرصملا نونلا  يذ  عم  ثدح  يذلا  امف 

ةليوط ةلحر  نم  ًامداق  ناكو  ةريغص ، ةيرق  ىلإ  لصي  نأ  كشو  ىلع  ناك  موي ، تاذ  ًامِّلعم : سيلو  ًاذيملت ، ناك  امدنع  هنإ  لاقي 
.لزانملا دحأ  حطس  قوف  ةأرما  دهاشف  ىوأم ، نع  ثحبي  ناكو  شطعلاو ، بعتلاو ، عوجلا ، هكأ  دقو  ءارحصلا ، نم 

اهنم برتقاف  .حطسلا  زهجت  نأ  دب  الو  رطمت ، نأ  كشو  ىلع  ءامسلا  تناك  دقف  لزنملا ؛ حطس  ىلع  لمعت  تناك  اأ  دب  ال 
يذ ةريحلا  تباصأف  ةأرملا ، تكحضف  هحطس ، ىلع  فقت  تناك  يذلا  لزنملا  برق  يأ  اهنم ، برقل  لصو  امدنعو  رثكأ ،

؟" ةنونا ةكحضلا  هذه  لثمب  نيبحرت يب  اذامل  نيكحضت ؟ اذامل  ..رمألا  ام  : " لاقو نونلا 

تيأر اّمنإو  كتيؤر ، نم  نكمتأ  يننأل مل  ًايفوص ، نوكت  نأ  دبال  كنأ  تدقتعاف  ةيرقلا ، لخدت  وتلل  كتيأر  امدنع  : " ةأرملا تباجأ 
ًامسق تيأر  يننأل  كلذ  ًاديرم ، لازت  ام  لب  ًامّلعم ، الو  ًاّيفوص ، نكت  كنأ مل  تظحالف  رثكأ ، تبرتقا  امدنع  نآلاو  .طقف  كبوث 
تسل كنأ  تيأرف  كينيع ، ترظنو يف  رثكأ ، تبرتقا  .كينيع مث  ىلإ  رظنلا  نم  نكمتأ  ملف  ًاديعب  لازت  تنكو ال  كهجو ، نم 
تسل كنأ  ىرأ  لماكل ، كتيأر  نأ  دعبو  تلصو ، نأ  دعب  نآلا ، اّمأ  ًاديرم ، نوكت  نأل  كقيرط  ىتح يف  الو  لب  ًاديرم ، ىتح 
كءادر نم  قفاوتي  كهجو ال  نكل  يفوص ، كنإ  رهاظلا  ودبت يف  .ُتكحض  اذهلو  ًادبأ ، لبق  نم  قيرطل  عمست  ملو  ..ًايعاس  ىتح 

.يفوصلا

نم ًاصيمق  وأ  ًوث ، يدتري  يذلا  صخشلا  وه  يفوصلاو  فوصلا ، .عونصم  باوثألا  نم  نيعم  عون  نم  تءاج  يفوص  ةملك  نإ 
.فوصلا

نويفوصلا راتخا  ثيحو  ناكم ، لك  ةيلاعلا يف  ةرارحلا  ةجرد  ثيح  ةبوعصلا : ةياغ  ةلأسم يف  ءارحصلا  فوصلا يف  ءادترا  نإ 
مأل اذامل ؟ .ملاعلا  ةرارح يف  رثكألا  قطانملا  يأ يف  ءارحصلا ، نيدوجوم يف  اوناك  ءالؤهو  فوصلا ، نم  عونصملا  بوثلا  ءادترا 
وهف لخادلا ، اّمأ  طقف ، جراخلا  يه يف  ةرارحلا  نأ  كلذ  .مهملا  ءيشل  كلذ  سيلف  لخادلا ، نم  ًادر  نوكت  امدنع  كنإ  نولوقي 

.در

كنإف ةرارحلا ، ةدش  نم  قرتحت  لب  ةعفترم ، دسجلا  ةرارح  نوكت  امدنعف  .زكرملا  ىلإ  طيحملا  نم  كليوحتل  ةليسو  وأ  جهنم ، اذهو 
.دسجلل يجراخلا  حطسلا  ىلع  رانلا  دوجو  ببسب  لقتنت ، نأ  يغبنيو  .زكرملا  ىلإ  لقتنت 



ةرجش نع  وأ  ليلظ ، ناكم  ثحبت  كنإ  ارارح ؟ جوأ  سمشلا يف  نوكت  امنيح  بهتلم ، قيرط  ىلع  ريست  امدنع  لعفت  اذام 
تنأو هلعفتس  يذلا  ام  .ةادأك  هنومدختسي  مإف  ةرارحلا ، ةدش  نم  نويفوصلا  دسج  يناعي  امدنع  .حيرتستو  اهتحت ، سلجتل 

نأ كيلع  بترتي  فوس  ءارحصلا ؟ يف  تنأو  هلعفت  يذلا  ام  ًاقرع ؟ ببصتتو  فوصلا ، نم  طاسب  تحت  رارمتس  بجتحت 
.ًاذالم كسفنل  ذختت  نأ  كيلع  .ةرارحلا  هقرتخت  ثيح ال  لخادلا  ناكم يف  نع  ثحبت 

كهجو نأل  كبوث ، عم  قفاوتي  هنأ ال  ُتدجوف  كهجو ، ُتيأر  نأ  دب  نكلو  مّلعم ، وأ  يفوص ، كنأك  ًّرهاظ  ودبت  : " ةأرملا تلاق 
.كهجو عم  ىتح  ناقباطتت  امهف ال  ًاضيأ ، رخآ  ًائيش  نالوقت  امأ  تظحالف  كينيع ، ىلإ  ترظن  امدنعو  .رخآ  ًائيش  لوقي 

". قالطإلا ىلع  ًايعاس  تسل  كنأ  تدجوف  لم ، كيلإ  ترظن  امدنعو 

.هل ثدح  يذلا  ام  دحأ  فرعي  ملو  نينس ، ةدعل  ًائيش  هنع  عمسُي  ملو  ءارحصلا ، ذالو يف  هبوث ، علخ  نونلا  يذ  نإ  لاقيو 

.هلعفي ناك  يذلا  ام  وأ  وه ، ضرأ  ّيأ  دحأ يف  فرعي  مل  ةنس ، ةرشع  انثا 

.ئجافم راجفنا  هل  ثدح  ...ةنس  ةرشع  انثا  دعب 

.هيلإ دفاوتل  يفوص  دلب  لك  نم  نيثحابلا  نم  فالآ  أدبو  ةيرصملا ؛ يضارألا  لك  ىلع  نونلا  يذ  ربخ  رشتنا 

هذه لصح يف  يذلا  ام  : " هنولأسي سانلا  ناك  .بوصو  بدح  لك  نم  هيلإ  نودفاوتي  سانلل  ٌةلبِق  هتايح  ءانثأ  نونلا  يذ  حبصأ 
ميقأ يف ةطاسبب  تنك  .ءيش  ال  : " لوقي ناكف  لوازت ؛ تنك  اذام  تلعف ؟ اذام  ةأرملا ؟ كلتب  كءاقل  دعب  رشع  انثالا  تاونسلا 

نوكيس لب  ّينم ، مظعأ  نوكي  نأ  نكمي  لعفأ ال  امهمو  .يأ  نم  ٌءزجو  ّينم ، ٌءزج  نوكيس  هلعفأ  ءيش  يأ  نأل  ءارحصلا :
ءيش مل يأ  لعف  نع  ةطاسبب  تفّقوت  كلذل  حيحص ؛ ءيش  يأ  لعفأ  نأ  نكمي يل  فيكف  ًائطاخ ، تنك  اذإف  .ّينم  ٌلقا  ًامئاد 

". لعافب تنك  امو  ةطاسبب ، يسفن  عم  تيقب  ...ًائيش  لعفأ  ملو  ةنس ، ةرشع  انثا  لاوط  ًائيش  لوازأ  نكأ 

يأ طقف : يسأرلا  ىقبيو  يقفألا ، يفتخي  فوس  ًائيش ؟ لعفت  نأ  نود  نم  ةنس  ةرشع  انثا  ةدمل  تسلج  اذإ  ثدحيس  يذلا  ام 
.جهنم يأل  ةجاح  الف  ّالإو  ربصلا ، ىلإ  جاتحي  كلذ  نأ  ريغ  .نئاك  دّرجم  نوكت  لب  ًائيش ، لعفت  كنأ ال 

نكت اذإ مل  اّمأ  .ًاجهانم  كل  مدقأ  نأ  ّيلعف  كرمأ ، نم  ةلجع  كنأ يف  امب  .جهانم  كيطعأ  نأ  يلعف  ًاروبص ، تسل  كنأ  امب  نكلو 
، ةطاسبب سلجت  اهدعبو  جهنم ، ّيأل  ةجاح  ٍذئدنعو ال  دبألا ،" ىلإ  راظتنالا  يننكمي  لب  راظتنالا ، عيطتسأ  : " لوقتسف ًالجعتسم ،

.ام لمعل  كئادأ  ءانثأ  ىتح  لعاف  ريغ  لخادلا  نم  ىقبت  فوسو 

كريرس رّضحت  نأو  ماعطلا ، لوانتت  نأ  كيلعو  محتست ، نأ  كيلع  ا : موقت  نأ  يغبني  يتلا  ءايشألا  نم  ريثكلا  كانه  عبطلو 
.مونلا ىلإ  باهذلل 

، ًاتماص كتاذ  عم  ءاقبلو  .ريبك  دح  ىلإ  يفكي  اذهو  لعاف ، ريغ  ًامئاد  لظت  كنأ  ريغ  ةنّيعم ، ءايش  موقت  نأ  كيلع  ةقيقحلا  يف 
امك كسفن  لبقتت  نأ  ىوس  كيلع  امف  اهرييغت : وأ  كسفن ، ريوطت  لواحت  نأ  نود  ىتح  ألا  يفتخت  فوس  .ألا  يفتختس 

.تنك امهمو  تنأ ،

كلذ ريغ  اّمأ  ةلكشملا ؛ يه  كلتو  ..رخآ  ًاصخش  نوكت  نأ  ديرتو  كسفن ، لّبقتت  كنإ ال  يه  ةديحولا  كتلكشم  نأ  ىرأ  يننإ 
.كيدل رّفوتم  ءيش  لك  نأل  ءيش ، كصقني  الف 

.مهلمكأو نيملعملا  مظعأ  نم  ًادحاو  نونلا  يذ  حبصأ  ةنس : ةرشع  انثا  ةدمل  لعفلا  مدعب  هنإ 



: ةّصقلا ىلإ  نآلاو 

.ىرخا ءايشا  بناج  ىلإ  نيئطخم ، اوناك  نييفوصلا  نا  هل  لاقو  نونلا  يذ  ىلإ  صخش  ءاج 

ءيش وه  نييفوصل  قّلعتي  ءيش  يأ  نإ  لاق : نأ  دحأل  قبس  لهو  ًاّيفوص ؟ نوكت  نأ  نود  نوئطخم  نويفوصلا  نأ  فرعت  فيك 
نيذلا كئلوأ  اّمأ  ئطاخ ، ءيش  فوصتلا  َّنإ يف  نييفوص  اوناك  نمم  دحأ  لقي  ملو  .لبق  نم  كلذ  ثدحي  ةقيقحلا مل  يف  ئطاخ ؟

؟ كلذ لوقت  فيكف  .لبق  نم  نييفوص  اونوكي  ملف  كلذ ، نولوقي 

اغويلا اهيلإ يف  رشي  يلاجنت مل  نأل  ةئطاخ  قرط  يه  اهمّلعأ  يتلا  لّمأتلا  قرط  لك  نإ  لوقي يل  صخش  ناك  طقف ، ما  لبق 
اإ قرطلا ؟ هذ  تئج  نيأ  نمو  ةيحالصلا ؟ كاطعأ  يذلا  نمف  لبق ، نم  قرطلا  هذه  لثمب  عمسن  مل  : " لجرلا لاق  امك  .ارتوس 

". اغوي يتك  الو  اغوي ، اجار  الو  اغوي ، اه  تسيل 

". الك : " باجأف لبق ؟ نم  تلم  له  : " هتلأسف

". الك : " لاقف لّمأتلا ،" وه  ام  فرعت  له  : " هل تلقف 

ةقالع ام ال  لوقت  فيكف  لّمأتلا ، وه  ام  فرعت  كنإ ال  ةئطاخ ؟ لّم  قرط  اإ  لوقت  فيكف  لّمأتلا ، وه  ام  فرعت  كنأ ال  امب 
مث قالخألا ، يه  ام  فِرعَت  كنإ ال  ئّيس ." اذه  : " كلوقب ةنادإلا  رمتست يف  مث  ديفملا ، ءيشلا  وه  ام  فرعت  كنإ ال  .لّمأتل  هل 

.ةلوهس لكب  اهتنادإ  عيطتست  كلذ  عمو  ةّيفوصلا ؟ يه  ام  فرعت  له  يقالخأ ." ريغ  اذه  : " ًالئاق ةنادإلا  رمتست 

لوقت ال، نأ  .ئطاخ  ءيش  كلذ  لوقت : نأ  ملاعلا  ةلوهس يف  ءايشألا  رثكأ  نم  نأ  امك  .ةلوهسب  لقعلا  ىلإ  رضحت  ةنادإلا  نإ 
.ءايشألا بعصأ  نم  يهف  معن "  " ةملك اّمأ  .لقعلا  ىلع  ءايشألا  لهسأ  نم  كلذف 

ًاّدج ةحرفم  يهف  ةملك ال ، اّمأ  .ظّفحتب  اهلوقي  وهف  معن ، لوقي  نأ  ًايحأ  هيلع  بّجوت  ول  ىتح  .ال  لوقي  ةّرم  مك  كلقع  بقار 
، معن ةملك  اّمأ  .ألا  سمت  األ ال  ةملكب ال ، عتمتست  كنإ  .ةميظع  ةّوقب  رعشت  ىتح  ةملك ال ، صخشل  لوقت  نإ  امف  لقعلل :

.اهتباذإ ىلع  لمعتف 

.ال ةملكل  ًافالخ  ..معن  ةملك  عم  حتفني  بابلا  نأ  كلذ  معن ، لوقت  نأ  ًادج  بعصلا  نمو  لوقت ال ، نأ  ةلوهسلا  نم  هنإ 

ىلع تقلغنا  دق  نوكت  ال : لوقت  امدنع  .ةأجف  باوبألا  ىلع  قَلغُت  ال : لوقت  امدنع  كنايك  ميمص  يف  لصحي  اذام  بقار 
كنيب ةنكمملا  طباورلا  لك  عطقت  ال ،"  " ةملك نإ  .روسج  البو  باوبأ ، البو  ذفانم ، الب  ةيلخلا : يداحأ  ًارصنع  حبصتو  كسفن ،

"! ال  " ةملك لوقت  نإ  ام  ..لّمأتلاو  مالستسالاو ، ةالصلاو ، بحلل ، ةيناكمإ  لك  روفلا  ىلع  عطقنتف  نيرخآلا ، نيبو 

.لوزعم صخش  دجوي  نيح ال  يف  ًالوزعم ، ًاصخش  كلعجت  ال "  " ةملك نإ 

.روسجلا لك  مّطحتو  عطقت  تنأف  ال ،"  " لوقت امدنع  .يّلكلا  نم  ءزج  كنأل  مهو ، ربكأ  وه  لوزعم ، صخش  كن  رعشت  نأ 
.ا ذذلتتو  عتمتست ، يهف  ال ،"  " لوقت نأ  ًامئاد  كديرت  ألا  نكل 

.ةظقي رثكأ  كلعجيس  ةملكلا  كلت  نع  يلختلا  نإ  اهلقت ! الف  ال ،"  " لوقت يك  عطاق  وحن  ىلع  ةرورض  دجت  ام مل  كنأ  ظحال 
ةملك ال، طاقسإ  دّرجمب  كنإ  .معن  لكش  ذخ  ثيحب  ةيباجيإ : حبصت  ثيحب  اهلقف  اهلوقل ، ًارطضم  كسفن  تدجو  اذإ  اّمأ 
ال"  " و معن "  " ناتملكلا ناه  لب  .ةياغلل  ريبك  ريث  اهل  ةملكلا  هذهف  كلخاد ، ثدحت يف  ةديدجلا  ءايشألا  نم  ريثكل  رعشتس 



كبولسأ يف ىلع  تالالد  لب  تاملك ، تسيل  اإ  .ناتّيداع  ناتملك  اتسيل  امهف  هتّمرب ، كنايك  ناّريغت  امإ  .ريبك  ريث  امهل 
ذإ ىرخأ ، ةرم  هب  ةايحلا  قرطت  نلو  ًاطابحإ ، رثكأو  ةساعت ، رثكأ  حبصيس  ال ،"  " ةملك لوق  رمتسي يف  يذلا  صخشلا  ةايحلا ،

.كقيرط ىلع  راهزألا  حّتفتت  نلو  هيلإ ، حرلا  يت  نل  ةقيقحلا  يف  ال ؟"  " ةملك رارمتس  لوقت  امدنع  كب  ةايحلا  قرطتس  فيك 
". ال  " ةملك هلوقب  كاوشألا  عرزي  هنإ 

.ةملكلا كلت  لوقل  يّلكلا  كهّجوت  ةورذ  وهف  ال "   " لوقت نأ  .ديحولا  دحلملا  وه  ال "  " ةملك لئاق  نإ 

نوكتو يف لصاوتتو ، باوبألا ، حتفت  نأ  وه  ةايحلل ، معن "  " لوقت نأ  ةبسنل يل ، ديحوتلا  هينعي  ام  اذهف  ةايحلل  معن  لوقت  نأ  اّمأ 
لاع توصب  لقو  ةرجش ، تحت  تمصب  سلجا  .لخادلا  تحتفنا يف  دق  باوبألا  نأ  ةأجف  رعشتسو  معن  لق  .نيرخآلا  لوانتم 

.ال ةملك  نم  أشنت  ةفلتخملا  تازازتهالا  نأل  ًاّريغتم ، ًاخانم  قلخت  اذ  .ّريغتل  رعشاو  ال "  " لق كلذ  دعب  .ّريغتل  رعشتف  معن ،" "
لصت ىتح  عاستالا ، رمتست يف  مث  تاجّومتلا ، اشتف  ةريحب ، ىلإ  ةاصحب  تيمر  كنأ  ول  امك  ًاحاتفنا ، قلخت  تنأف  معن ، كلوقب  اّمأ 

نمو مث ..ميلستلاو  ةيزوهجلاو ، ةالصلاو ، ةبحملاو ، لّبقتلا ، رجحب  يمرت  كنأكف  معن ، لوقت  امدنع  .ةريحبلا  نم  ىرخألا  ةفضلا  ىلإ 
ةيئاهنلا ةورذلا  يه  معن  ةملك  نأل  ًادّحوم ، موي  تاذ  ًامتح  حبصيس  معن  ةملك  لئاق  نإ  .ةيااللا  ىلإ  لصتل  تاجوملا  ىلاوتت 

.يهلإلل

.ًاداحلإ ةياهنلا  حبصتف يف  ال "  " اّمأ هللا ،"  " ةملك حبصت  معن "  " ةملك نإ 

.ىرخأ ءايشا  بناج  ىلإ  نيئطخم ، اوناك  نييفوصلا  نإ  هل  لاقو  نونلا  يذ  ىلإ  صخش  ءاج 

، ءيش ّيأ  نوفرعي  نيذلا ال  سانلاف  موي ، لك  يعم  ثدحي  هنأ  امك  .لعفل  ثدح  دق  اذه  نأ  ديب  قمحأ ! صخش  نم  هل   
نكلو .دودح  هل  سيل  ناسنإلا  ءابغف  ةقيرطلا ، هذ  لصحي  نأ  كاذ  وأ  اذهل  يغبني  هن ال  يننوحصني  يكل  كلذ  مغر  ّىلإ  نوت 

رّجحتلاو ءابغلا  ةزجعمل : اإ  .ًاّيح  ناسنإلا  يقب  امل  الإو  هللا ، ةمحرو  ناسنإلا ، ءابغ  دودح : امهل  سيل  طقف  نائيش  كانه 
ىلإ دوعتس  موي  تاذ  كنأل  كئابغل ، ثرتكي  الو  ءاطعلا ، يف  رمتسي  دوجولاف   . ةيهانتماللا  ةمحرلاو  ناسنإلل ، دودحماللا 

.مهفت فوسو  يقيقحلا ، كناكم 

.نيئطخم اوناك  نويفوصلا  نإ  لوقيو  نونلا  وذ  لثم  صخش  ىلإ  يت  يذلا  اذه  يبغ  ّيأف 

.هل هلوو  هعبصإ  نم  ًامتاخ  يرصملا  نونلا  وذ  عزتناف 

مهف ول  ىتحو  .مهفي  نل  هنأل  ..يبغلا  صخشلا  اذه  لثم  عم  ثدحتلا  ديفملا  ريغ  نم  هنأ  كلذ  ًاّقحم ، يرصملا  اذه  ناك  دقل 
.ًايقيقح ًامهف  كلذ  نوكي  نلف  ًاّيلقع ،

: لاقو همتاخ ، هلوانف  ًاعضو ، قلخي  نونلا  وذ  أدب  دقل 

". هلباقم ةيبهذ  ةعطق  ىلع  لوصحلا  كرودقمب  ناك  ام  اذإ  رظناو  قوسلا  كاشكأ  ىلا  متاخلا  اذه  ذخ  "

.متاخلل ًانمث  ةدحاو  ةعطق  نم  رثكأ  قوسلا  نم  لك  نيب  نم  دحأ  هيلع  ضرعي  مل 

.هجاردأ داعو  متاخلا  باشلا  ذخا  مت 

". عفديس مك  رظناو  غئاص ، ىلع  متاخلا  ذخ  ، " نونلا وذ  لاق  نألاو ،" "



.ةرهوجلل ًانمث  ةيبهذ  ةعطق  فلأ  غئاصلا  ضرعف 

باحصأ ةفرعم  ريبك  دح  ىلإ  هبشت  نييفوصل  كتفرعم  نا  نالا  يرت  تنا  اه  ، " نونلا وذ  لاقو  كلذ ، نم  باشلا  شِهُدف 
". ًاغئاص حبصت  نأ  كيلعف  رهاوجلا ، مييقتب  تبغر  نإف  ةسيفنلا ، رهاوجل  كاشكألا 

بتكلا نإ  .اهنع  أرقت  نأ  كنكمي  الو  ةيفرعم ، ةموظنم  سيل  فّوصتلا  نأ  ىلإ  ريشي  ناك  طبضل ؟ هيلإ  ريشي  ناك  يذلا  ام 
ًامئاد لصحي  ام  نإ  .ةبرجت  حبصي  نأ  نكمي  ريسفتلاو ال  ريسفتلا ، مهرودقمب  نأل  نوسّردملا ، كلذكو  ةدئاف ، تاذ  نوكت  نل  ةينيدلا 

.ةبرجتلا مامأ  ًاقئاع  حبصت  تاريسفتلا  نأ  وهو  ًامامت : ةلاحلا  سكع  وه 

.اهتقيقح نع  ًاديعب  ءايشألا  ريسفت  أدبت يف  تاريسفتلا ، لالخ  نمف 

.نيتمزتملاو نيدلا  لاجر  دلو  ببسلا  اذهلو  ةبرجتلا ، نع  لئادب  حبصتس  ىرحألو  ةبرجتلا ، ىلإ  كدوقت  تاريسفتلا ال  هذه 

الو تامولعم ، سيل  هنإ  .هسابتقا  كنكمي  الو  صخش ، ّيأ  نم  وأ  ناكم ، ّيا  نم  هليصحت  كنكمي  الو  ةفرعم : سيل  فّوصتلا  نإ 
نأ نكمي  ًائيش  سيل  فّوصتلا  .نئاك  لب  ةفرعم ، تسيل  اأ  .ةبرجت  األ  اهميلعت ، نكمي  ةقيقحلا ال  همّلعي ، هنأ  سّردمل  نكمي 
نم كدحو  .طقف  تنأ  هنإ  كل ؟ هؤاطعإ  عيطتسي  يذلا  اذ  نمف  ًافّوصتم ،) حبصت  يأ   ) هحبصت نأ  نكمي  ءيش  وه  لب  همّلعتت ،

.ةنطفل لب  ةفرعمل ، سيل  ..فّوصتلا  وه  ام  اهيف  فرعي  ةطقن  ىلإ  هسفن  بلج  عيطتسي  نم  كدحوو  كسفنل ، هؤاطعإ  عيطتسي 

ةكرح يهف  ةنطفلا  اّمأ  .ضعبلا  اهضعب  قوف  ةسّدكم  ءايشأ  تّيم ؛ ءيش  يه  ةفرعملا  ةنطفلاو : ةفرعملا  نيب  قرفلا  ًامئاد  رّكذت 
ةركاذلاو كتركاذ ، نم  ءزج  لب  هنم ، ٌءزج  تسيلف  ةفرعملا  اّمأ  كنايك ؛ نم  ءزج  يه  ةنطفلا  .ةتّيمف  ةفرعملا  اّمأ  ةّيح ، اإ  .ةّرمتسم 

لمحت فوسو  .كبيج  اهلمحت يف  ةريغص  رتويبموك  ةزهجأ  ناسنإلا  ركتبيس  ًالجآ ، مأ  ًالجاعو  .يجولويب  رتويبموك  ىوس  تسيل 
، ًاّرز طغضت  نأ  ةطاسبب  كنكمي  ذإ  اهمّلعت : نأ  كل  ةبسنل  ًرورض  نوكي  نلو  ملاعلا ، تابتكملا يف  لك  تامولعم  ةزهجألا  هذه 

تاحتماو ءايبغا ، ةذتاسأ  عم  تاعماجلا  ناسنإلا يف  ةايح  نم  ةنس  نورشعو  ةسمخ  ردهُي  اذاملف  .ةفرعمل  رتويبموكلا  كدّوزيف 
ةركاذ ماظن  يأ  نم  ةءافك  رثكأ  وهف  رتويبموكلا ، ةطساوب  ةلوهس  لكب  هب  مايقلا  نكمي  كلذ  نإ  هتركاذ ؟ بّردي  يكل  طقف  ةيبغ 

.ةتّيم ةفرعملاو  ..ًامامت  تيم  هنأل  نوكي ، نأ  نكمي 

نئاكب طبترم  ام  لكشب  هنأل  ًاريثك : هيلع  دامتعالا  نكمي  كلقعف ال  .كلقع  نم  ربكأ  ةءافكب  ةفرعملا  كلت  لمحي  رتويبموكلا  نإ 
.هدسفت ةايحلا  كلتو  .هلالخ  نم  نرجلا  رمتست يف  ةايحلا  نأ  امك  يح ،

كلذ نوكت  نأ  ينعت  يلاتلو  كنايك ، نم  ءزج  يهف  ةنطفلا  اّمأ  كنايك ، نم  ءزج  تسيلو  ةركاذلا ، ماظن  نم  ءزج  يه  ةفرعملا  نإ 
.هفرعت نأ  ديرت  يذلا 

...هيلإ لصت  نأ  كيلع  بترتي  ثيحب  ام  ناكم  ئبتخي يف  نإف هللا ال  فرعت هللا ، نأ  تدرأ  اذإف 

رثعن مل  : " لوقت يتييفوسلا  نويزفلتلا  ىلإ  ةلاسرب  اوثعبف  رمقلا ، نم  ًابيرق  ةيتيفوسلا  ةيعانصلا  رامقألا  تلصو  امدنع  هنأ  تعمس  ... 
". ةهلآ وأ  هلإ  يأ  ىلع  نآلا  ةياغل 

.يلخادلا كحّتفت  وه  .ام هللا  ناكم  ىراوتي يف  ًاصخش  سيلو  ًائيش ، سيل  اف  يلاعألا ! ام يف  ناكم  سيل يف  هنإ 

.قلطملا مكرَدَق  هنإ  ..مكلخاد  ىراوتي يف  هنأل  هتيؤر ، نكمت  نإ هللا ال  وه "؟ نيأ  رأ هللا ، : " اولاستل يلإ  نوت 



عيطتسأ ةقيقحلاو ال  .دعب  ًايلعف  ًاهلإ  سيل  وهو  ًالامتحا ، لازي  ال  ةيناكمإ ، لازي  .ومني ال  لازامو  دوجوم ، ريغ  لازي  مكهلإ ال  نإ 
لازي وهف ال  هل ، نم  اولمعت  نأ  مكيلعو  ةيناكمإ ، لاز  امف  مكهلإ  اّمأ  .هتيؤر  ىلع  ةرداق  نوكت  نل  مكنيعأف  ..يهلإ  مكيرأ  نأ 

ةبسانملا تازيهجتلا  اوكلتمت  مكنأل مل  يهلإ  مكيرأ  نأ  يننكمي  .ومنلا ال  ىلع  هودعاستو  ةبرت ، هل  اودجت  نأو  هتياقس ، مكيلعو  ةرذب ،
: يهلإ اورت  يكل  ةجاح  كانه  نوكت  نل  ٍذئدنعو  .مكتهولأ  ققحتت  امدنع  طقف  رفوتتس  ةبسانملا  تازيهجتلاو  .هورت  يكل  دعب 
ام نيذلا  ةهلآلا  كئلوأ  ةيؤر  ىلع  ىتح  نيرداق  نونوكتس  امك  .نيرخآلا  هلإ  ةيؤر  ىلع  نيرداق  نونوكتسو  مكهلإ ، نورت  فوسف 

.ةيناكمإ اولاز 

دجوت ايحأو  ةبلص ، ضرألا  نكل  .جرخيو  اهرسكي  يكل  ضرألا  تحت  حفاكي  ةرذبلاك  لازي  ال  يذلا  مكهلإ  ةيؤر  عيطتسأ 
يذلاو موي ، تاذ  نوكيس  يذلا  هلإلا  كلذ  .ةبلصلا  ضرألا  رسكي  نأ  لواحي  وهو  مكهلإ  ةيؤر  عيطتسأ  .ًاضيأ  روخصو  راجحأ ،

.دعب ًادوجوم  سيل 

.هورتل نيعألا  نوكلمت  مّتب  مكنأل  ناكم ، لك  نورتسف هللا يف  صاخلا ، مكهلإ  اورت  نأ  متعطتسا  اذإ 

.ةرباع ةلحرم  ىوس  سيل  كلذ  نكل  نآلا ، هيلع  متنأ  ام  ىرا  يننأ  حيحص  ..اونوكت  نأ  يغبني  املثم  امك  مكارأ  يننإ ال 

، نآلا متنأ  املثم  نآلا  مكارأ  ينإ  .نونوكتس  املثم  مكارأ  أو  لح ، ةميغلا  .ءامسلا  ىرأ  يننكل  ءامسلا ، ىلإ  ةميغلا  تعفترا  دقل 
.ئجافم لكشب  ًامدق  يضملا  نوعيطتستف  ةيفاكلا ، ةعاجشلا  مكيدل  تناك  اذإ  نكلو 

رهاوجل كاشكألا  باحصا  ةفرعم  ريبك  دح  ىلإ  هبشت  نييفوصل  كتفرعم  نا  نالا  يرت  تنأ  اه  : " نونلا وذ  لاقو 
.ةسيفنلا

يك لافطألل  ًابسانم  نوكيس  ليمجلا  رجحلا  اذه  نأ  نوري  امبر  ساملألا ، وه  ام  نوفرعي  الو  ساملألا ، مييقت  نوعيطتسي  مإ ال 
.لافطألا هب  بعلي  نأ  دّيجلا  نم  نوكي  دقو  نَّولمو ، عمال  رجح  دّرجم  هنإ  .هب  اوبعلي 

: مكل اهيورأ  فوس  رونيهوك ؟ ةميظعلا  ةساملا  ةصقب  متعمس  نأو  قبس  له 

.ةساملا دجو  ثيح  هتعرزم  ىلع  رهنلا  ضاف  دقل  .هتعرزم  اهيلع يف  رثع  دقف  دنهلا ، ةيرق يف  عرازمل يف  دوعت  ةساملا  هذه 

لافطألا بعلو  لزنملا ، ىلإ  اهرضحا  كلذل  .ا  اوبعلي  يكل  لافطألل  ةبسانم  نوكتس  اأ  رّكفو يف  ةدّيج ، ةلاحب  ةساملا  تدب 
.عيمجلا اهيسن  مث  ةذفانلا ، ةفاح  ىلع  اهوعضوو  ا ، بعللا  نم  اوّلم  دقف  لافطألا ، ةداعكو  .ا 

كلذ دعبو  ماعطلا ، كسانلا  لوانت  .يورقلا  اذه  هاعدف  هيف ، تيبي  ىوأم  دارأ  دّرشتم  كس  وهو  ةيرقل ، رمي  بهار  ناك  امنيبو 
.هيف ثدحي  اّمعو  ملاعلا ، نع  رابخألا  نم  ريثكلا  هيدل  ناك  دقف  ًادّرشتم ، ناك  كسانلا  نأ  امبو  .ثيدحلا  فارطأ  نالدابتي  اذخأ 
ىلع ًاكم  فرعأ  يننإ  انه ؟ هلعفت  يذلا  ام  : " كسانلا هل  لاق  اهدجو ، يتلا  ةساملا  نع  ةثيدح  ضرعم  يفو  .يورقلا  هل  عمتسا 
ًامئاد ًاريقف  لظتسف  انه ، امأ  .صخش  ينغأ  حبصت  نأ  كنكمي  دهجلا ، نم  ليلقبو  .ساملألا  نم  ريثكلا  دجوي  ثيح  رهنلا  ةّفض 

". اهلمك كتايح  رد  فوسو  ةبلصلا ، ضرألا  هذه  لمعت يف  تناو 

ىلع ذوحتسا  دقل  .ريقفلا  يورقلا  كلذ  لقع  ةحومط يف  ةبغر  كرتو  ةرذب ، كرت  هنكل  ..كسانلا  لحر  يلاتلا  مويلا  حابص  يف 
لاق .رهنلا  نع  ثحبلل  بهذو  هتعرزم  ع  هنأ  ةجرد  ىلإ  لقعلا  بلتسم  ت  هنأ  ريغ  .رهنلا  كلذ  دجوي  نيأ  فرعي  ملو  هريكفت ،

.دوعيس اهدعبو  لقألا ، ىلع  تاونس  سمخ  راظتنالا  مهيلع  نأ  هدالوأو  هتجوزل 



يتلاو ةرثكب ، رهاوجلا  هيف  دجوت  ثيح  ناكم  يأ  ىلع  رثعي  تاونس مل  سمخ  دعب  هنكل  نكامألا ، نم  ريثكلا  ًادهاج يف  ثحب 
.ساملألا وه  ام  ًادحاو : ًائيش  ملعت  سمخلا  تاونسلا  هذه  هنأ يف  ريغ  .ءانع  نود  اهطاقتلا  نكمي 

يأ نم  ربكأ  ةسام  ةذفانلا  ةفاح  ىلع  تناك  دقف  هانيع : هتأر  ام  قّدصي  هخوك مل  ىلإ  لصو  امدنعو  لزنملا ، ىلإ  يورقلا  داع 
! ةسام مظعأ  دجوو  ..اهع  يتلا  هتعرزم  رمغ  دق  رهنلا  نأ  رّكذت  كلذ  دعب  .قوسلا  اهآر يف  وأ  لبق  نم  اهيف  ركف  ةسام 

، ادنوكلوك نم  يت  ريبكلا  ساملا  لك  نأ  امك  ادنوكلوغ ، ةيرق  يهو  ملاعلا ، ساملل يف  ردصم  ربكأ  حبصأ  ةعرزملا  نم  ءزجلا  كلذ 
الو ةذفانلا ، ةفاح  ىلع  ةلمهم  يقلتست  تناك  يتلاو  اهنم ، اوّلمو  لافطألا ، ا  بعل  يتلا  ةساملا  هذهو  .عرازملا  كلذ  ضرأ  نمو 

.ملاعلا ةسام يف  مظعأ  تت  مامتها : يأ  اهريعي  دحأ 

فيك مّلعت  نكلو  لخادلا ، كرظتنت يف  ةرهوج  مظعأ  نأ  كلذ  ةعرزملا  عيبت  الف  .ًاضيأ  ةيلخادلا  ةلحرلا  ىلع  قبطنت  ةصقلا  هذه 
.نوكت نأ  يغبني  املثم  دَلوت  فوسف  نآلا ، تنأ  املثم  تم  اذإ  كنأل  تومت ، فيك  وه  ديحولا  ميلعتلاو  ..ًاغئاص  حبصت 

". تومت ىتح  ًائيش  كيطعأ  نأ  نكمي  ال  : " يفوصلا لوق  وه  حيحص 



ثلاثلا : لصفلا 
تازاّكع نودب  ريسلا 

 

ةيؤرل كل  حمست  نل  ألا  كلت  نأل  كأ  تيمت  نأ  كيلعف  ىرت ، نأ  تدرأ  اذإ 
 

 

 

 

؟ زاكعلا امدختسم  ريسي  نأ  هيلع  ناكف  هقاس ، لجر  نعط  ةّرم  تاذ 

.ةريثك ىرخأ  برآملو  ريسلل ، همدختسي  ناكف  ًاريثك ، هل  ةبسنل  ًاديفم  ناك  زاكعلا  اذهو 

ًاءزج زاّكع  كالتما  حبصأ  .ةيداعلا مث  ةايحلا  نم  ًاءزج  تازاكعلا  تت  مت  تازاكع ، مادختسا  هتلئاع  لك  ميلعت  ىلإ  دمعف 
سرادم تأشنأ  كلذ  دعب  .بهذل  ًافرخزم  ناك  رخآلا  ضعبلاو  جاعلا ، نم  ًاعونصم  ناك  اهضعب  .صخش  لك  حومط  نم 

.ملعلا اذه  نم  ةيقارلا  بناوجلا  عم  لماعتلل  ةيعماج  ماقم  تحنمو  اهمادختسا ، ىلع  سانلا  بيردتل 

ناك كلذ ، بناج  ىلإ  نكلو  .ًافيخسو  ًزخم ، المع  ربتعي  ناك  اذهو  تازاكع ، نود  نم  ريسي  ذخأ  سانلا  نم  ليلق  ددع 
.تازاكعلا نومدختسي  نمم  ًادج  ريبك  ددع  كانه 

نأ وا  ةجاحلا ، يضتقت  امدنع  ًايحأ  مدختسي  نا  يغبني  زاكعلا  نا  حيضوت  اولواح  .مهتبقاعم  تّمتف  اًضرتعم ، در  ضعبلا 
.مالكلا اذهل  اوغصا  سانلا  نم  ةّلق  نكل  .ىرخا  قرطب  زاكعلا  اهل  َعنُص  يتلا  ىرخألا  تامادختسالا  نم  ديدعلا  ةيبلت  نكمي 

.يديلقتلا عمتا  نع  ًايلك  ةفلتخم  ةقيرطب  نوفّرصتي  زاّكع  نودب  اوراس  نمم  ضعبلا  أدب  تافاحجألا ، ىلع  بلغتلا  لجألو 
.ةيلقا اوّلظ  مهنكل 

لايجأل تازاكعلا  تمدخُتسا  نا  دعب  تازاكع - نودب  نوريسي  ةقيقحلا  يف  اوناك  سانلا  نم  ليلقلا  نا  ّنيبت  امدنع 
.ةيرورض تناك  تازاكعلا  نا  ةيبلاغلا  تتبثا "  " دقف ةديدع -

.كلذ لشف يف  دقل  متيأرأ ؟ .تازاكع  نود  نم  نوريسي  سانلا  لعج  لواحي  صخش  دجوي  انه   " نولوقيف

". تازاكع نود  نم  يشمن  اننكل  : " نيلئاق مهريكذت  ىلإ  اودمعف  نويداعلا  ةاشملا  اّما 

ًايمع اوحبصأ  نمزلا  رورم  عم  مأل  جَرَعل ، نوباصملا  هلاق  ام  اذه  مكَلبِق " نم  مهو  درجم  هنإ  ًاحيحص ، سيل  اذه  "
.نورظني اونوكي  مأل مل  نايمع  ..ًاضيأ 



نمو .ًامئاد  ءارولل  رقهقتي  وهف  ًادبأ ، ًاديدج  سيل  لقعلا  نكل  .ةديدج  ةظحل  يه  ةظحل  لكو  رمتسم ، قّفدت  ةايحلا  .ةكرح  ةايحلا 
ضراعت كانه  نذإ ، .ءارولل  فلختي  لقعلاو  ًامدق ، ريست  ةايحلاف  ةايحلا : ريس  عم  يشامتلا  عيطتسي  هنأ ال  تاّذل  لقعلا  ةعيبط 

.اذكه نوكي  نأ  نم  دب  الو  ..لقعلا  نيبو  ةايحلا  نيب  مئاد 

.تكّرحت ةايحلا  نا  كلذ  ..اهسفن  ةدرولا  دعت  ملف  اهتيأر ، كنأ  اهيف  كردت  يتلا  ةظحللا  يفو  ةدرو ، ىلإ  رظنت  كنإ 

لوقا او  نيترم ." رهنلا  ريست يف  نا  نكمي  ال  : " سوطيلقاريه لوقي  امكف  .ىرخا  ةرم  هتاذ  رهنلا  ىرت  نل  كنكل  ر ، ىلإ  رظنت 
.رارمتس يرجي  رهنلا  نأل  كلذو  ..ةدحاو  ةّرم  ىتح  رهنلا  اوريست يف  نأ  نكمي  هنأ ال  مكل 

تدجاوت دقف  ةتّيملا ، مادقألا  رأ  سيدكت  رمتسي يف  لقعلا  نإ  .لعفل  هتاذ  ءيشلا  دوعي  نلف  ءيش ، ىلع  لقعلا  فّرعتي  املاح 
.ًادوجوم دعي  مل  كانه " و" كانه ، ىضم  اميف  ةايحلا 

نع ىّلختت  ام مل  اراسخ  رمتست يف  فوسو  كتايح ، ةراسخ  يضمت يف  كنإ  .سوبلا  وه  كلذو  لوقع ، انفصوب  انبّردت  دقل 
كنيب ضراعتلا  لوزي  ذئدنع  .دحاو  ءيش  ةايحلاو  تنأ  حبصت  ٍذئدنع  .ركف  اللا  ةلاح  قلطنم  نم  شيعل  أدبت  امو مل  ركفلا ،
بتك وأ  نيد ، وأ  ةيجولويديأ ، ةيأل  ًاقفو  شعت  .لقعلا ال  نم  ءزج  راكفألاف  ام ، راكفأل  ًاقفو  شيعت  دعت  نلو  كلقع ، نيبو 

.كنايك غارف  نم  ةطاسبب  شع  لب  ..ديلقت  وأ  ةينيد ،

موجنلاو غارفلا ، نم  ومت  راجشألا  لك  نأ  ريغ  غارفلا ، نم  شيعي  نأ  ءرملل  نكمي  فيك  ىتح  رّوصتت  نأ  ةيادبلا  بعصلا يف  نم 
هنأ نع  ةفيخس  ةركف  هيدل  نم  هدحو  ناسنإلا  .ةلكشم  كانه  تسيلف  ..غارفلا  نم  دجوي  هلمك  دوجولاو  غارفلا ، نم  كرحتت 
اسيل امهو  .ًاَّدج  نادعابتم  لقعلاو  دوجولا  نأل  لقعلا ، عم  َدوجولا  بعصلا  نم  هنأ  ةقيقحلاو  .لقعلا  نود  نم  هدوجو  بعصلا  نم 

.ةايحلا عم  ًاضقانتم  نوكتسف  لقعلا ، عم  ًاقباطتم  نوكت  نأ  تدرأ  اذإف  .ناضقانتم  نادعب  امه  لب  بسحف ، نادعابتم 

"؟ كرمع مك  : " يضاقلا هلأسف  احج ،) مس  ًاضيأ  َفِرُع  يذلا   ) نيدلا رصن  الم  دض  ةمكحملا  ةيضق يف  كانه  تناك  نأ  ثدح 

". ةنس نيعبرا  وه  يرمع  نأ  نوفرعي  عيمجلاو  عبطل ، فرعت  تنأ  : " لاقف

نوعبرأ ًاضيأ  كاذنآ  َتلقو  لاؤسلا ، اذه  كتلأس  دق  ُتنكو  ةمكحملا ، َتنك يف  تاونس  سمخ  ذنم  نكلو  : " لاقو يضاقلا  شِهُدف 
؟" ةنس نوعبرأ  كرمع  نوكي  تاونس  سمخ  َدعَبأ  كلذ ؟ فيكف  ةنس ،

، دبألا ىلإ  نيعبرألا  يف  ّلظأ  فوسف  نيعبرألا ، رمع  يف  يننإ  لوقأ  امدنعو  يدّيس ، تب   لجر  يننإ  : " نيدلا رصن  لاقف 
". قثت يب نأ  كنكميو 

، يضمت ةايحلا  نأل  ًامامت ، ًاتب  نوكت  فوس  .ةقثل  ريدجلا  صخشلا  اذه  لثم  حبصت  فوسف  لقعلا ، عم  ًاقباطتم  تنك  اذإ 
.ةحارلا فرعت  الو  ناكم ، ّيأ  ةدحاو يف  ةظحلل  ولو  ثكمت  اإ ال  .ةنكاس  تسيلو 

ىلع ًامئاد  ةحتفنم  ةايحلا  .يضاملا  لالخ  نم  تب  طمن  الو  اهيكاحن ، يكل  ةيجولويديإ  الو  هعبتن ، يكل  ديلقت  اهل  سيل  ةايحلا 
.لوها

يهف ةايحلا  اّمأ  ًاقباس ، تثدح  يتلا  ةبرجتلا  ًامئاد يف  روصحم  لقعلا  .يضاملا  وحن  كرحتيف  لقعلا  اّمأ  لبقتسملا ، وحن  كرحتت  ةايحلا 
نأل ةيناكمإ  ةّيأ  كانه  نوكت  فيكو  لقعلا ؟ عم  ةايحلا  يقتلت  نأ  نكمي  فيكف  لبق ، نم  لصحت  يتلا مل  ةبرجتلا  وحن  امئاد  ةحتفنم 

فوخلا اذهو  ةايحلا ، مهف  نم  ًافئاخ  حبصي  لب  طقف ، اذه  سيلو  .ًائيشف  ًائيش  هسفن  ىلع  ًاقلغنم  لقعلا  حبصي  يلاتلو  ايقتلي ؟



يكل ال ناتقلغم  كانيع  ىقبت  نأ  لضفألا  نمف  اذل  كأطخ ، تبثت  فوسف  ةايحلا  ىلإ  ترظن  اذإ  كنأ  فرعي  لقعلا  نأل  لصحي 
.ةايحلا ىرت 

.ىمعاو ًامكبأو ، ًاّمصأ ، تحبصأ  اذه  ببسف  اهل  يغصت  نأ  كّإف  لقعلل ، ًاقبط  ًامئاد  لصحي  ةايحلا  ريسفت  نإ 

ال ةقيقحلا ، يفو  .ًالقع  يتفصب  مكعم  ثدحتأ  الو  صخش ، انه  دجوي  ذإ ال  يمهفو ، ىلإ  ءاغصإلا  نوعيطتست  ببسلا ال  اذهل 
الو ضقانتم ، ينن  ًامئاد  نورعشتس  ببسلا  اذهل  .لقعلا  ةيضرأ  ىلع  سيلو  ةايحلا ، ةيضرأ  ىلع  ّالإ  يعم  ءاقتلالا  مكنكمي 

حابصلا اذه  ءيش يف  لك  ناك  دقل  لعفأ ؟ نأ  يتعاطتس  اذام  نكلو  .ةحرابلا  هتلق  ام  عم  مويلا  هلوقأ  ام  اونراقت  نأ  اوعيطتست 
ىلإ يمتني  لب  لبقتسملل ، الو  يضاملا ، ىلإ  يمتني  هنإ ال  .ىرخا  ةرم  دجوي  نل  هنأ  امك  لبق ، نم  ًادوجوم  نكي  ملو  ًاديدج ،

.ةديرف ةرهاظ  هنإ  ..هسفن 

يتلا ةئفادلا  ةمسنلا  كلتو  ًادغ ؟ نوكتس  نيأ  يردي  نمف  .سمأ  موي  ةدوجوم  نكت  مل  راجشألا ، نيب  رثرثت  يتلا  ءاغببلا  رويط  نإ 
.كانه نوكت  نل  راجشألا  ربع  رمت 

.ًاساسأ مويلا  فلتخم  وهو  سمأ ، موي  ًافلتخم  ناك  ءيش  لكو  ّريغتيس ! ءيش  لك 

عبرأ تضم  رهنل : ةهيبش  ةرهاظ  تنأف  ةايحلا ، ديق  ىلع  تنك  اذإ  كسفن ؟ نوكت  نأ  نكمي  فيكف  كسفن ، تسل  كنأ  امك 
ملو كفرعأ ، أ ال  كسفن ؟ تنأ  نوكت  فيكف  .تّرم  يتلا  يناوثلا  نييالمو  فالآ  هبشت  ةعاس  نورشعو  عبرأو  ةعاس ، نورشعو 
ملو ًادوجوم ، دعأ  يننأ مل  امك  ةحرابلا ؟ هتلق  يذلا  هسفن  ءيشلا  كل  لوقأ  نأ  نكمي  فيكف  ّامامت ، ديدج  تنأف  لبق ، نم  كارأ 

.سمأ موي  انه  ناك  يذلا  صخشلا  دعأ 

عم مءالتت  نلو  ميدقلا ، لقعلا  لمح  رمتست يف  كنأ  ريغ  .ديدج  نم  دلوت  ةظحل  لكو  تومت ، ةظحل  لكف  رمتسم ، ثاعبنا  ةايحلا 
لكاشملا كانه  نوكتسف  تبهذ ، امنيأو  .ًادبأ  ناسنإ  ّيأ  عم  الو  ناكم ، ّيأ  عم  مءالتت  نل  كنأ  فرعت  تنأو  ًادبأ ، ناكم  ّيأ 

ةرهاظ تنك  اذإ  ّالإ  نكمم  ريغ  مغانتلا  نأل  مغانت ، ّيا  كتاقالع  دّلوت  نل  .صق  ءيش  ..دوقفم  ءيش  كانه  نأل  كلذ  .اهسفن 
.ديدجلا جامدنالاو يف  ةكرحلاو ، ّريغتلاو ، نرجلا ، هبشت 

لك نوكيسو  كعم ، ةايحلا  قفاوتتو  ةايحلا ، عم  قفاوتتو  ءيش ، لك  قفاوتي  ذئدنعف  هل ، لكش  يعولا ال  نم  ًار  تحبصأ  اذإ 
.هللا ةّيمست : نيدلا  لاجر  هيلع  قلطي  ام  وه  مغانتل  قلطملا  روعشلا  كلذو  .ماري  ام  نسحأ  ىلع  ةأجف  ءيش 

.ًاقفاوتم ءيش  لك  نوكي  امدنع  دوجو  ةلاح  هنإ  ًاصخش : سيل  هللا 

.ةّيظحل ةايحلا  امنيب  ديلقتك ، شيعي  هنأل  ًاحيبق  ءيش  لك  لعجي  لقعلا  نأ  ريغ  .ًاليمج  ءيش  لك  نوكيسف  رّمذتت ، امدنع ال 

: ردصملا ةملكلا  نم  تتأ  اأ  فرعت  امبرو ال  ًادج ، ريبك  ىزغم  تاذ  ةملك  يه  ديلقت " ، tradition  " ةيزيلكنإلا ةملكلا  نإ 
.ةنايخلاو ردغلا  ينعت  ..ةايحلا  ةنايخ  ينعت  ديلقت  ةملكف  نئاخ ؛" ، traitor"

وه لقعلا  نع  يّلختلا  نإو  .ءيش  لك  ققحت  فوسف  لقعلا ، نع  يّلختلا  ىلع  ًارداق  تنك  اذإف  .نئاخ  كلقع  نإف  يلاتلو 
.نيد لك  رهوج 

هنأل ًّروث : يقيقحلا  نيدلا  ودبي  اذهل  .يضاملا  نع  يلختلاو  ديلقتلا ، نع  يّلختلاو  لقعلا ، نع  يّلختلا  ىوس  تسيل  ةيفوصلاو 
.قّفدتلا لجألو  ةايحلا ، لجأل  ًامئاد  هنأ  امك  .ةدماجلا  تاملكلا  دضو  يضاملا ، دضو  ديلقتلا ، دض  ًامئاد 



ندأ ال اأ  يأ  ةفئاز : تحبصأ  اأ  ينعي  امم  ديلاقت ، تحبصأ  ندألا  لك  نأ  ريغ  ً.ديلقت  نوكي  نأ  نكمي  نيد  دجوي  ال 
اذهل .ةينيد  صوصن  ّيأ  وأ  ةديقع ، ّيأ  هاجت  سيلو  ةايحلاو ، دوجولا  هاجت  ًاّيقيقح  نوكي  امدنع  ًاَّيقيقح  ًانيد  ّلظي  نيدلاف  .رثكأ 

اومهفي نأ  نكمي  فيكف  ًابصعت ، ضرألا  بوعش  رثكأ  دحأ  مإ  .بّصعتلا  ببسب  فّوصتلا  نوملسملا  مَهفي  مل  ببسلا 
.ةياغلل يفرح  لكشب  ميركلا  نآرقلا  نومهفي  مإ  فّوصتلا ؟

ةظحللا كلت  يفف  ةمغانتم : ةرهاظ  تناكو  ةايحل ، ةمعفم  ةظحل  تناكف  دّمحم ، يبنلا  ىلع  ميركلا  نآرقلا  لزن  امدنع  عبطلو ،
.هرارس هل  حوبي  نوكلا  ذخأف  ةأجف ، نوكلا  عم  ةمغانتم  دمحم  يبنلا  حبصأ 

تلزن يتلا  ىلوألا  ةملكلا  األ  ةوالتلا ، وأ  ةءارقلا ، ينعت  نآرق "  " ةملكو كبر ." مس  أرقا  أرقإ ! : " يه هيلع  تلزن  ةملك  لّوأ  نإ 
...ةليمج ةملك  يهو  دمحم ، يبنلا  ىلع 

مون نم  ظقيتسا  هنأ  ول  امك  ناكف  كبر ،" مس  أرقا  أرقا !  " ةملك ءارح  لبج  ىلع  وهو  ىلوألا  ةرملل  دّمحم  يبنلا  عمس  امدنع 
يبنلا ذخأف  .هلمك  دوجولا  يه  لب  ًاصخش ، تسيل  ةايحلا  نأ  كلذ  ًادحأ ، ىري  ملف  لئاقلا ؟ نم  ًالئاستم : هلوح  رظنف  .قيمع 

.هللا مس  دشنيو  ًاحرف  صقري  ناك  هنأ  دب  الو  ..ولتي 

ناكو داشنإلا ، ناكو  بلقلا ، ناك  ةظحللا  كلت  صقرلا يف  هبشي  ءيش  ..ىقيسوملا  هبشي  ءيش  كانه  ناك  ةظحللا  كلت  يف 
املثمو طيحمل ، ءاملا  ةرطق  جمدنت  املثم  هيف ، جمدنا  يّلكلاو  ىّلكلا ، جمدناف يف  دوجولا ، يبنلا  لّبقت  ةظحللا  كلت  .لافتحالا يف 

.ءاملا ةرطقب  طيحملا  جمدني 

دقف هتاذ ، لامجلا  اهل  دعي  مل  اهتباتك ، سانلا يف  أدب  نأ  دعب  نكلو  .ناسنإ  اهيلإ  لصي  نأ  نكمي  دوجولل  ةورذ  ىلعأ  تناك 
ام مل هيف  ةايح  هنكل ال  ..ةريبك  ناعم  ىلع  يوطني  اديفلاو ، ليجنإلا  لثم  باتك ، نآرقلا  نإ  .تاملكلا  كلت  دومجلا  باصأ 

ًارداق نوكت  نلو  كبر ،" مس  أرقا  : " هتّمرب دوجولا  كل  لوقي  امدنع  ءارح  راغ  تناك يف  يتلا  ةظحللا  كلتب  روعشلا  ىلإ  لّصوتت 
ةايحلا بلسيس  سكعلا : ىلع  لب  .ةايحلا  كحنمي  نلو  كيلع ، ًائبع  حبصيس  هنأ  ريغ  هلمحت ، نأ  كنكمي  .نآرقلا  يناعم  مهف  ىلع 

، بضغل صخشلا  رعشي  ثيح  ةيناودع ، ىلإ  فاطملا  ةيا  يف  لّوحتي  وهف  ريطخ ، ءيش  ءبعلا  نإ  .نيريثك  سأ  نم 
.ريمدتلا ةبغرلو يف 

كانه سيل  هنأ  ةقيقحلاو  .ًاضيأ  فوصتم  صخش  ّالإ  وه  نإ  دّمحم  يبنلا  نأ  نيح  يف  فوصتلا ، اومهفي  نأ  نيملسملل  نكمي  ال 
جذومنلا جراخو  عمتا ، جراخ  م  فِذُقف  امئاد ، نيذوبنم  نويفوصلا  ناك  دقل  .نييفوصلا  مهفي  نأ  نكمي  يديلقت  عمتجم 

، تيملا عمتا  ناكرأ  مئاقلا  عمتا  ناكرأ  عزعزي  يذلا  ليسلاك  اوناك  .هلخاد  ةروثل يف  نوببستي  ًامئاد  اوناك  مأل  خسارلا ،
.ةتّيملا ناكرألا  لكو  ..سئانكو  تاموكحو  تاعماج  نم  ةراضحلاو : ةفاقثلا  عزعزيو 

نإ امو  ًايح ، حبصت  نإ  ام  نكلو  .مهبساني  تّيملاو  مئاقلا  عمتاف  ًاومأ ، رشبلا  ةيبلاغ  نأ  امبو  .ًاضيأ  ًاومأ  رشبلا  ةيبلاغ  نأ  ريغ 
.عمتا مءالت  الو  دوجولا ، مءالت  كن  روفلا  ىلع  رعشت  ىتح  كيف  ةايحلا  ةقاط  دعصت 

نوكيس يذلا  ديحولا  ءيشلا  .قالطإلا  ىلع  ائيش  ينعي  اذه ال  نأل  كلذ ، مكّنجعزي  الف  عمتا ، عم  اومءالتت  اذإ مل  لوقأ : أو 
ول ىتح  .ةّقاش  نكت  امهم  ةايحلا  عم  نيمئالتم  اونوكت  نأ  اولواح  اذل  .ال  مأ  دوجولا  عم  نومءالتت  متنك  اذإ  ام  وه  ىنعم  هل 

، مكل عمتا  ذبن  كلذ  نمث  ناك  ول  ىتح  .يّلكلا  عم  اومغانتت  نأ  اولواح  نكلو  ةليحتسم ، ودبت  نايحألا  ضعب  تناك 
.يل ةبسنل  كّسنتلا  هينعي  ام  اذهف  كلذ ، مكّنجعزي  الف  ءالخد ، اوحبصت  نأ  ىلع  مكماغرإو 



نيبو كنيب  ًاخرش  كلذ  ثدحأ  ول  ىتح  يلكلا  عم  مغانت  يف  نوكتل  لئاسولاو  قرطلا  داجيإل  دهجلا  لذب  ينعي  كّسنتلا  نإ 
.ءيش ىلع  لصحت  نلف  هعم ، َتمءالت  نإف  .ناسنإلا  عنص  نم  عمتا  نأل  كلذو  عمتا ،

.هللا ّدض  يه  تاعمتا  لك  نأ  كلذ  يّلكلا ، هلزنم يف  ىلع  رثعي  نأ  ءرملا  ىلع 

تاظحل يف ةعضبلو  ًادج ، ردانلا  نم  لب  ًايحأ ، امنإو  الك ، .هللا  ّدض  تسيل  تاعمتجم  كانه  نأ  نودقتعي  نم  ةّمث  ةقيقحلا  يف 
.تاءانثتسا تناك  اأ  ريغ  ..ةعساشلا  ءارحصلا  تاعمتجم  تاحاولا يف  نم  ليلقلا  كانه  ناك  خيراتلا ،

ًائيش نولكشي  مهو ال  ..صاخشألا  نم  فالآ  ةعضب  يأ  هلوح : ةحاو  كانه  تناك  ًاّيح ، اذوب  ناك  امدنع  لاثملا ، ليبس  ىلع 
لحر نإ  ام  عيبرلا  ىفتخاو  تفتخا ، سانلا  نم  ةحاولا  كلت  نكل  .اذوب  عم  اوشاعو  اولّوحت  ءالؤهو  .هلمك  ملاعل  اونروق  ام  اذإ 

؟ هنود نم  ةدوجوم  راجشألا  ىقبتس  ىتم  ىلإف  ..اذوب 

.نّيدتملا دض  يقب  ماع  لكشب  عمتا  نكل  كانه ، ةحاوو  انه ، ةحاو  كانه  تناك  دقل 

دايعألاف .ًاّيسوقطو  ًايلكش ، ًاينيد  ًارهظم  عمتجملل  اومّدق  ذإ  ًادج : نيركام  اوناك  مئاقلا  عمتا  اورادأ  نيذلا  صاخشألا  نأ  ريغ 
اوعدخنت الف  .ةيلكش  اهلك  نكلو  ..ةالصلل  اهيلإ  نوبهذي  سانلاو  ةدوجوم ، دباعملاو  ةدوجوم ، سئانكلاو  ةدوجوم ، ةينيدلا 

عمتا نم  دعبأ  اوبهذت  نأل  ةجاح  الو  ًانّيدتم ، عمتا  ن  ًاروعش  مكحنمت  يكل  ةدوجوم  يهف  عادخب ، عادخ  األ  تايلكشل ،
.نيدلا نع  ًاثحب 

ماظن هنإ  .ًامئاد  لقعلا  نم  وهف  عمتا  اّمأ  .لقعلا  نم  سيل  هنأل  ًامئاد ، ّيح  نيدلا  نأ  كلذ  ًامئاد ، عمتا  ىّطختي  نيدلا  نكل 
ىلع لب  هب ، بعالتت  وأ  هكلمت ، ًائيش  سيل  هنأ  امك  .يعيبطو  ّرح  طابضنا  هنإ  ءيشب : لقعلا  نم  سيل  نيدلا  امنيب  لقعلا ، هأشنأ 

.ككلتمي يذلا  وه  رهنلاو  رهنلا ، هبشت  ةرهاظ  كسفن يف  دقفت  كنإ  كلذ : نم  سكعلا 

نوكت نأ  ىتح  كيلع  بعصلا  نم  لوقي : ذإ  ةركاملا ، قرطلا  هذه  لثمب  دِسفُي  هنإ  .ةيسامولبد  لكب  دِسفُي  هنكل  دِسفُم ، لقعلا  نإ 
.يرجي امل  ًاكردم 

، ةظحللا كلت  ًاّيقيقح يف  ناك  هنأ  امب  : " لوقيو هب  لقعلا  ثّبشتيف  ةنّيعم ، ةظحل  ًاّيقيقح يف  ام  ءيش  َّبُر  لاثملا : ليبس  ىلع 
ةدلاخ يهو  ةقيقحلا ، ّريغتت  املثم  ّريغتي  ءيش  نم  ام  مكل : لوقأف  اّمأ أ  ةّيدبأ ." ةقيقحلا  نأل  دبألا  ىلإ  ًايقيقح  نوكي  نأ  دبالف 
ينعي ّريغتلا  نأل  تومت ، نأ  نكمي  اأ ال  ةجرد  ىلإ  رارمتس  ريغتت  اإ  .ام  ًاموي  تومت  فوسف  ّريغتت ، اذإ مل  األ  ببسلا ، اذهل 

.ةايحلا ةقاط  ددجت 

ن حمست  اأ ال  امك  .رارمتس  اهسفن  ددجت  يهو  يدبألا ، ّريغتلا  ببسب  ةيدبأ  ةقيقحلا  .ةتب  تسيل  اهنكل  ةيدبأ ، ةقيقحلا 
لالخ نم  طبهي  توملا  نأل  ةتّيملا ، ءازجألا  مكارتب  حمست  ةقيقحلا ال  .جراخلا  ىلإ  هيمرت  ةطاسبب  يهف  اهلخاد ، ءيش يف  ّيأ  تومي 

.ةتّيملا ءازجألا 

.ّريغتلا ّرمتست  األ  ًادبأ  تومت  الف  ةايحلا  اّمأ  .توملا  مكارُي  هنأل  تومي  نأ  بجيو  لقعلا ، تومي  فوس 

ظفاحت ّريغتلا  لالخ  نمو  رارمتس ، ّريغتت  يهف  ةتب ، تسيل  األ  ةيدبأ  يهو  .ةيدبأ  لب  ةتب ، تسيل  ةقيقحلا  اذه : اورّكذتو 
.ا كاسمإلا  هنكمي  الو  توملا ، نم  صّلمتت  رمتسملا  ّريغتلا  لالخ  نم  .ةديدج  حبصت  ّريغتلا  لالخ  نمو  اهئاقب ، ىلع 

هيدل لقعلاف  ةايحلا ، اوفرعت  اذإ مل  اّمأ  .ةايحلا  يه  ام  متفرع  اذإ  ةفيخس  لاكشأ  يه  يتلاو  ةيقطنملا ، هلاكشأ  هل  لقعلا  نأ  ريغ 



.ًامامت أطخلل  مواقمو  ًامامت ، ًابّلصتم  ودبي  قطنملاو  .صاخلا  هقطنم 

". دبألا ىلإو  نآلا...ًايقيقح ، نوكي  نأ  دبال  نذإ  ًاّيقيقح ، اذه  ناك  : " لوقي لقعلا 

دّمحم يبنلا  ةّيصخشو  حور ، عم  ًاجمدنم  ناك  يذلا  عضولا  كلذ  ّنيعم : عضو  ًايقيقح يف  ناك  هنكل  ّيقيقح ، نآرقلا  نأ  حيحص 
، راجشألا ِراهزإ  ةقيقحكو  دّرغت ، يتلا  رويطلا  ةقيقحك  ةّيقيقح  تناكو  ةدوشنألا ، تدلو  ةظحللا  كلت  .يّلكلا يف  ةجمدنملا يف 

دعت ةظحللا مل  كلت  تَدِجُو يف  يتلا  ةدحولا  كلتو  .لحر  يبنلاو  .تضم  ةظحللا  كلت  نكل  ..كّرحتت  يهو  سمشلا  ةقيقحكو 
.سّدقملا باتكلاو  اديفلاو ، اتيجلا ، لثم  هلثم  تّيم ، ئبع  وه  نآلا  نآرقلاو  .نآلا  ةدوجوم 

ةظحللا هذه  هوشيعت  نأ  مكناكم  هولمحت  الف  ًاتّيم ، ًائبع  حبصيسف  ًادغ  اّمأ  .ةظحللا  هذه  يقيقح يف  وه  مكل ، هلوقأ  ءيش  يأف 
.ةظحللا هذه  هب يف  يقتلي  مكيعو  اوعد  هب ! اوجهتبا  .نآلا  يعم  كلذب  عتمتلا  مكنكمأ  اذإ  هب ! اوعتمتسا  .نوعيطتست  ام  ردق 

، دغ موي  ىلإ  كلذ  اولجؤت  الو  ةظحللا ! هذه  نكلو يف  ..هب  اوئلتما  .مكلّوحي  نأ  نكمي  وهف  مكقامعأ ، ىلإ  لخدي  يمالك  اوعد 
.اهيف ليق  يتلا  ةظحللا  دعب  ًاحيحص  نوكي  نأ  يش  ّيأل  نكمي  الو  ًادغ ، ًاحيحص  دوعي  نل  يمالك  نأل 

حبصت اذكهو  ديلاقتلا ، دلوت  اذكه  ةقيقحلا  يفو  .ًادغ  ًاحيحص  نوكيسف  مويلا ، حيحص  ام  ءيش  ناك  اذإ  هنإ  لوقي  لقعلا 
.ةعاشب ىلإ  لامجلا  لوحتي  اذكهو  ريبك ، ىنعم  تاذ  تناك  نأ  دعب  اهل ، ىنعم  الو  ةفيخس  ءايشألا 

يه اتيجلا  اتيجلا ؟ نع  اذام  نكلو  .يرشبلا  يعولا  ممق  لكشت  يتلا  ثيداحألا  نم  ادحاو  وجارأ  عم  انشيرك  ثيدح  ناك  دقل 
ىلع رثعت  نأ  كيلعو  وجارا ، حبصت  نأ  كيلع  .ةرشابمو  ًالاح ، انشيرك  هجاوت  نأ  كيلع  ناك  .كديفت  نلو  ةركاذ ، دّرجم 

نأ نكمي  فيكف  ًايّلك ، فلتخم  نايك  كيدل  كلذ ؟ نكمي  فيك  ذإ  هسفن ، وجارا  نوكت  نل  رّكذت : نكلو  .صاخلا  كانشيرك 
كانشيرك دجت  نأ  كيلع  .وجارا  هدجو  يذلا  انشيرك  نوكت  نلو  ًادبأ ، كلذ  نوكت  نل  .الك  ًاددجم ؟ ميدقلا  وجارا  نوكت 

، ةدحولا هذه  لثم  هعم  كل  نوكت  نأ  نكمي  يذلا  كلو  هعم ؛ جمدنتو  هب ، يقتلت  نأ  عيطتست  يذلا  صخشلا  كلذ  صاخلا ،
.نوكي نم  هسفن  فرعي  دحأ  الف  ملعم ؛ هنأ  يسن  مّلعملاو  ذيملت ، هن  ذيملتلا  رعشي  دوعي  ثيحب ال 

ةدوشنألا ينعت  اتيج " دافاجاهبلا   " و ةدوشنألا ؛ ينعت  اتيجلاف  .ديدج  نم  ةدوشنألا  دلوت  نايكلل ، ةقيمعلا  ةكراشملا  هذه  لثم  يفف 
فلتخم نآلا  وجرأو  ةرملا ، هذه  فلتخم  انشيرك  نأل  ااذ ، تاملكلا  راركت  متي  نل  نكلو  ديدج ، نم  اتيجلا  دلوتس  .ةسدقملا 

؟ ىرخأ ةّرم  اهسفن  تاملكلا  رركتت  نأ  نكمي  فيكف  ًاضيأ ،

.دعب ذَفنتسُي  وهو مل  راركتلل ، جاتحي  الو  دودحم ، ريغ  نإ هللا 

الو ًاهلإ ، كلذ  نوكي  نل  ىتح  لب  ىرخأ ، ةرم  اتيجلا  الت  اذإ  ًافيعض  ًاهلإ  نوكيس  كلذبف  ديدج ، نم  هسفن  رركي  نأل  جاتحي  هللا ال 
.هل ءاغصإل  ًاريدج 

، يقيقحلا نّيدتملا  ةلكشم  زربت  انه  .ميدقلا  نم  قسّتي  دق ال  ديدجلا  اذهو  ديدج ، ءيش  ىرخا  ةرم  ثدحي  فوس  ةقيقحلا  يف 
.فئازلا نّيدتملاو 

هذهو .ديدجلا  عم  ًامود  كّرحتيس  يقيقحلا  نيدلا  لجر  امنيب  ميدقلو ، يضامل ، ًاقصتلم  امئاد  نوكيس  نّيدتملا  هبش  صخشلا  نإ 
ىراوتي يف ام  لك  رسخت  فوس  ميدقل  كثبشتبو  ميدقلا ؛ ىراوتي يف  ام  لك  ىلإ  لصت  فوس  ديدجلا  عم  كّرحتلابف  ةقرافم :

تهجتا املك  كل  ةديدج  باوبأ  قلخ  رمتسي يف  هللاو  .هللا  ىلإ  كدوقي  يذلا  بابلا  وه  ًامئاد  ديدجلاف  .ًاعم  ديدجلا  يفو  ميدقلا ،
.ةميدقلا باوبألا  ركفت يف  نذإ ال  .كل  ةديدج  باوبأ  حتف  رمتسي يف  وهو  هيلإ ،



ًوتكم يف ناك  اذإ  اميف  ةنراقمل  روفلا  ىلع  أدبت  فوسف  ًائيش ، كل  ُتلق  اذإف  ًامئاد ، ةميدقلا  باوبألا  نع  لأسي  لقعلا  نأ  ديب 
". حيحص اذه  : " لوقتو كسأرب  ئموت  فوسف  ًوتكم ، ناك  نإف  .ليجنإلا  وأ يف  نآرقلا ، وأ يف  اتيجلا ،

رمألاف ًوتكم ، ناك  امهم  هنإ  كل  لوقأ  أو  .معن  لوقت  نلو  كسأرب ، ئموت  نلو  ةأجف ، شمكنت  فوسف  ًوتكم  نكي  اذإ مل  امأ 
.ىنعم وذ  دعي  ملو  ًالصأ ، نمزلا  هيلع  افع  هنأل  ًاساسأ ، عوضومل  هل  ةقالع  ال 

.كتلاحل ةبسنل  روطت  وه  هتاذ  دح  ىنعملا يف  ءاغتبا  نأل  رارمتس ، ينعملا  سمتلي  نأ  ءرملا  ىلع 

.ةنمضتملا يناعملا  نم  ريثكلا  لمحت  ةياكح  يهف  ةليمجلا ، ةيزمرلا  ةياكحلا  اذه  ةملك يف  لك  مهف  يغبني  نآلاو ،

.زاّكعب ريسي  نا  هيلع  ناكو  هقاس ، ترسُك  صخش 

.نّيدتملا صخشلا  دلوي  اذكه 

.ضرألا ىلع  راطقلا  نم  طقس  ثيح  ثداحل ، ضرعت  ةرم ، تاذ  .ًاديج  ًابيبط  ناكو  ةلوفطلا ، ذنم  يقيدص  ناك  ًاصخش  فرعا 
ةيصخش حبصأ  هتبوبيغ ، نم  قافأ  امدنعو  مّأ ، ةثالثل  ةبوبيغ  لخدو يف  هسار ، ىّذ  دقف  هغامد : ام يف  ءيش  ريغت  ةفدصلو 

.ًامامت ةفلتخم 

نم طمنل  ّريغت  ثدحف  فلتلل ، هغامد  ام يف  ءيش  ضرعت  دقل  .بضغلا  كلذ  ىفتخا  اهدعب  رارمتس ، ًابضاغ  ًاصخش  ناك 
ثدح فيك  هنولأسي  سانلا  ذخأ  كلذ  دعب  .مالسلل  ًادج  ًاّبحمو  ةتبلا ، يناودع  ريغو  ًادج ، ًاتماص  ًاصخش  حبصأو  ةقاطلا ،

"؟ مكل لصحي  اذاملف مل  اذه يل ، لصح  دقل  ..ضرأل  يسأر  مطتراو  ةعرسب ، ريسي  وهو  راطقلا  نم  تزفق  : " لاقف .كلذ 

لصح ام  اذه  نكلو  : " باجأف سانلل "؟ هلوقت  يذلا  ام  لعفت ؟ اذام  : " هتلأسو هتيؤرل ، تبهذف  ةصقلا ، كلتب  تعمس  امدنع 
.كلذ حجنأ يف  ملو  بضغأ ، ّالا  ًارارم  تلواح  دقل  ..يل 

". ةفدصل حاتفم  يطعأ يل  ةأجف ، : " لاق مث 

". رركتت نأ  نكمي  ثداوحلا ال  نأل  دحأل ، هطعت  الو  ًاّيفخم ، هقبأو  يّرسلا  حاتفملا  اذ  ظفتحا  : " هل تلق  يننكل 

.ةنيعم ةيعضو  راتخت  ةرانتسالا ال  نأ  كلذ  ةَفدُص ، اذه  ناكو  ةنيعم ، ةيعضو  سلجي  ناك  اذوبف  ديلاقتلا ، نم  ريثكلا  دلوت  اذكه 
نولمحي اوناك  امدنعو  نوريسي ، اوناك  امدنع  تثدحو  نوعجطضي ، وا  نوحيرتسي ، سانلا  ناك  امدنع  ةرانتسالا  تثدح  دقل 

نا ريغ  .دسجلا  ةيعضو  ىلع  دمتعت  يهف ال  ةنّيعم ، ةيعضو  راتخت  ةرانتسالا ال  نإ  .عاضوألا  لك  ةرانتسالا يف  تثدح  دقل  .ءاملا 
نوسلجي يف ةنس : يفلأ  ذنم  ةيعضولا  هذه  نويذوبلا  عبتي  نآلاو  اذوب ، ةيعضو  يهو  اساهداسلا ، ةيعضو  سلجي يف  ناك  اذوب 

.ناكم لك  نورشتنيو يف  رثك ، مأ  ديب  ءايبغا ! سأ  نم  مهل  ايف  .ةرانتسالا  ثدحت  نأ  نورظتنيو  ةيعضولا ، كلت 

رمتسي اهدعب  .ةيمهألا  ةياغ  ةيعضولا يف  كلت  حبصتف  ةنّيعم ، ةيعضو  يش يف  ثدحي  ذإ  اغويلا : تايعضو  لك  تدلو  اذكهو 
ةيعضولا هذه  ثدحتس يف  ةرانتسالا  نأ  نوّنظيو  كلت ، وأ  ةقيرطلا  هذ  مهداسجأ  نومغريو  ةيندبلا ، تاضرلا  ةسرامم  سانلا يف 

لعجت نأل  ةجاح  نذإ ال  .يسرك  ىلع  سولجل  ةرانتسالا  لصحت  نأ  نكمي  ذإ  ةيعضول ، اهل  ةقالع  ةلأسملا ال  امنيب  كلت ، وأ 
.ًايلقع كيلع  ذوحتسي  فوس  ّالإو  ىزغملاو ، ةيمهألا  ةياغ  ًائيش يف  ام  جذومن 

.ناكم يأ  لصحي يف  نأ  نكمي  اذه  نكل  ..كانه  اورانتسا  نوريثك  نأل  المهلا ، ىلإ  نوبهذي  سانلا  نإ 



.الاميهلا ىلإ  باهذلل  عاد  الف  ناكم ، لك  دوجوم يف  هللا 

صخشل كلذ  ثدحي  امبر مل  .مهل  ثدح  ام  ًائيش  نألو  ام ، لمعب  اوماق  مأل  طقف  مهروطت  نوعباتي  نيملعملا  نم  ديدعلا  نإ 
.ةيصخشلا فالتخا  وه  ببسلاو  رخآ ،

كقيرط نع  ثحبت  نأ  كيلع  .كل  همدقي  نأ  ديلقتلا  عيطتسي  ال  ام  ءيش  نع  ثحبت  نأ  يغبني  هنأ  ىلع  ًامئاد  رصأ  ينإ 
وأ ةقيرط  نم  ام  ٍذئدنعو ، كل ، بسنألا  ةقيرطل  رعشتل  طقف  ةديدع ، قرط  لواحت يف  نأ  كنكمي  .صاخلا  كئدبمو  صاخلا ،

.كب ةصاخ  ةقيرط  ًايجيردت  رّوطت  نأ  كيلع  اذل  .ةريبك  ةدئاف  كل  مدقي  نأ  نكمي  ىرخأ  ةقيرط  ةيأل  ممعم  بولسأ 

ىتح يف الو  يضاملا ، الو يف  نآلا ، ال  ضرألا ، هجو  ىلع  اههبشت  ةمصب  كلمي  دحأ  الو  ةديرف ، اإ  ماإلا : ةمصب  هبشي  رمألا 
.سَّدقملل ديرف  عيقوت  كنإ  يه  ةقيقحلا  .لبقتسملا 

، صاخلا هبولسأ  طبنتسي  نأ  ءرملا  ىلع  نكلو  ا ، أدبت  يكل  ةدّيج  ةرشتنملا  ةماعلا  قرطلا  نإ  .كديفت  ةماع  ةقيرط  دجوت  ال 
كماظن كسفنل  ركتبت  نأ  كيلع  ًائيشف ، ًائيشو  هفذحت ، نأ  بجي  رخآ  ءيش  ةمثو  هفيضت ، نأ  بجي  ءيش  ةمثف  .ةصاخلا  هتقيرطو 

.قيرطلا قلخت  نمو مث  ريست ، نأ  كيلع  يلاتلو  ًاقبسم  ًادوجوم  سيل  قيرطلا  نإ  .صاخلا 

اذه مهمئالي  فيكو  مايكب ، اورعشي  يكل  طقف  هب ، اولمعي  يكل  ًاماع  ًاجذومن  مهيطعي  وهف  سانلا ، ملعملا  دعاسي  اذكه 
.قالطإلا ىلع  مهبساني  وأ ال  مهبساني ، ناك  اذإ  ام  وأ  .ةجرد  ىلإو  جذومنلا ،

ىلع دمتعي  اذهو  اهنم ، ديدعلا  قلخ  يف  رمتسأ  فوس  يننأ  امك  قرطلا ، نم  ديدعلا  تدجوأ  يننأ  يف  ببسلا  وه  اذهو 
بيلاسأ ىلإ  ةجاح  ةمث  .هل  ةبسنل  ديدج  ءيش  ريكفتل يف  أدبأ  ديدج ، صخش  يت  امدنعف  .يلإ  نوت  نيذلا  صاخشألا 

.كب صاخلا  يصخشلا  جذومنلا  قلخت  نمو مث  كبسانت ، يتلا  ةقيرطل  رعشت  يكل  ةريثك 

ناكف ًاريثك ، هل  ةبسنل  ًاديفم  ناك  زاكعلا  اذهو  زاكعلا ، امدختسم  ريسي  نا  هيلع  ناكف  هقاس ، لجر  نعط  ةّرم  تاذ 
.ةريثك ىرخا  برآملو  ريسلل ، همدختسي 

ةرورضلا تعد  اذإو  .كب  قحلت  يتلا  ةدراشلا  بالكلا  هب  فيخت  نأ  كنكميو  .بعتل  ترعش  امّلك  هيلع  دنتست  نأ  كنكمي 
.ًاضيأ ةريثك  ىرخأ  تامادختسا  هل  نأ  امك  ًاحالس ، حبصُي  نأ  زاكعلل  نكمي  ذإ  هب ، لتاقت  نأ  كنكميف 

.ةريبك ةحارب  رعشو  ىفتخا ، دق  ملألا  نأ  لجرلا  ظحال  مث 

اوناكو ملأتي ،
ّ
نو سانلا  ناك  .لمأتلا  مّلعت  ىلع  سانلا  دعاسي  ذخاف  يزواجتلا - لّمأتلا  ةقيرط  يهو  ارتنام -  ىلع  لجرلا  رثع  دقل 

.ًاضيأ ةريثك  ىرخأ  دئاوف  اهل  هذهو  تازاّكع ، ىلإ  ةجاحب 

.ةيداعلا ةايحلا  نم  ًاءزج  تازاكعلا  تت  مث  تازاكع ، مادختسا  هتلئاع  لك  ميلعت  ىلا  دمعف 

ًافرخزم ناك  رخآلا  ضعبلاو  جاعلا ، نم  ًاعونصم  ناك  اهضعب  .صخش  لك  حومط  نم  ءزج  زاّكع  كالتما  حبصأ  مث 
.بهذل

اذه نم  ةيقارلا  بناوجلا  عم  لماعتلل  ةيعماج  دعاقم  تحنمو  اهمادختسا ، ىلع  سانلا  بيردتل  سرادم  تأشنأ  كلذ  دعب 
.ملعلا



نأ عيطتسي  ال  ًايبغ ، ناك  امهم  صخش ، ىلع  رثعت  نأ  نكمي  كنأ ال  امك  .مّلعتلل  دادعتسا  ىلع  ًامئاد  مهو  رثُك ، ىقمحلا  نإ 
.ذيمالتلا ضعب  هسفنل  دجي 

ىلع اوبّلغتي  يكل  ام  ًاميلعت  وأ  ام ، ًاقيرط  وأ  ام ، ًاجهنم  وأ  ام ، ًائيش  نوديري  .ةساعتلا  نوقراغ يف  مأل  مّلعتلل ، نودعتسم  سانلا 
.م اهل  ةقالع  لب ال  اهل ، موزل  طقف ال  سيلو  اهل ، موزل  يتلا ال  ءايشألا  نم  ريثكلل  احض  نوحبصي  ببسلا  اذهلو  .مهتساعت 

.ًايلمع ةراض  لب  بسحو ، اذه  سيلو 

.تازاكع نود  نم  نوريسي  اوذخأ  سانلا  نم  ليلق  ددع 

.توعصلاو قئاوعلا  نم  ريثكلا  كل  قلخيس  هنأل  ةبوعصلا ، ةياغ  رمأ يف  وه  لب  عمتا ، فلاخت  نأ  ًادج  بعصلا  نم  هنأ  كلذ 

اذإو مل هعم ، تيشامت  اذإ  كأ  دعاسي  فوس  .كمرتحيو  كرّدقي  فوسف  هعم ، ترسو  هتعطأ  اذإ  اّمأ  هتفلاخ ، اذإ  عمتا  كبقاعيس 
قلخن اذامل  نولوقي : مهنكل  ةقامح ، عمتا  عم  ريسلا  نأ  ةفرعملا  قح  نوفرعي  سانلا  نم  ريثكلا  .كأ  مطحي  فوسف  هعم  ىشامتت 

.توستلا ىلإ  نوؤجليف  ةيرورض ؟ ريغ  بعاتم  انسفنأل 

كسفنل لوقت  امبر  .لعفل  اذه  لصح  دقف  نظت ، املثم  سيل  اهنكل  .ةفيخس  ةصق  اأ  نظتو  اهيف ، غلابم  ةصقلا  هذه  ودبت 
اومدختسي يكل  ساسألا - يف  يعيبط  لكشب  نوريسي  نيذلا  سانلا -  ءارغإ  نكمي  فيك  اذه ؟ لصحي  فيكو  اذامل ، "

."؟ تازاكع

.ةصقلا هذه  ىسنت  نأ  لواح  نكلو  .مهنم  دحاو  تنأو  مهليلضت ، دقل مت 

ّالاو كلذ ، ضرغ يف  ةعيبطلل  نأ  دبالو  هّإ ، كتحنم  ةعيبطلا  نأ  يأ  هيف ، تدلو  لب  هقلخت ، كنأل مل  يعيبط ، ءيش  بضغلا  نإ 
نم ريثكلا  نإف  كبضغ ، َدِمُخت  امدنع  نكلو  .كبضغ  َدِمُخت  نأ  كنم  بلطيو  كلذ ، دض  فقي  عمتا  نأ  ريغ  .هّإ  كتحنم  امل 

.يلخادلا كنايك  عم  ةلدابتم  ةقالعب  طبتري  ءيش  لك  نأ  كلذ  هلالخ ، نم  ُعَمقُت  ءايشألا 

.ءايشألا نييالم  نع  ريبعتلا  دقف مت  ءيش ، نع  تّربع  اذإو  .ءيش  نع  ريبعتلا  كنكمي  الف  ءيش ، عمق  عيطتست  تنك ال  اذإف 

نع ريبعتلا  متي  امدنع  هنأل  بحلا ؛ نم  ًافئاخ  حبصيس  نمو مث  هبح ، عمقي  نأ  هيلع  نوكيس  هبضغ ، عمقي  يذلا  صخشلا  نإ 
.ًاضيأ بضغلا  نع  ريبعتلا  ّمتيسف  بحلا ،

مهف نيميمح : ءادعأ  ةقيقحلا  مهنكل يف  .بضغلاك  ودع  كانه  سيلو  ..ضعبلا  مهضعب  نم  نوبضغي  ًامئاد  ةبحألا  نأ  ةقيقحلاو 
نلو يضقي  نأ  نكمي  بضغلا ال  نأ  ةجرد  ىلإ  ًادج  قيمع  بحلا  كلذ  نأ  نوفرعي  مأ  امك  .ًاضيأ  نيبصاغ  نوحبصي  مث  نوبحي ،

.ًادبأ هيلع  يضقي 

بحلا نكي  اذإ مل  .ًارّمدم  نوكي  نل  كلذ  فالخو  لوألا ؛ ماقملا  بح يف  كانه  نوكي  امدنع ال  طقف  ًارمّدم ، نوكي  بضغلا  نإ 
.ةقيقحل حوبي  ةطاسبب  هنإ  ًاريمدت ؟ بضغلا  يمست  اذاملف  ًادوجوم ،

نم ًاءزج  حبصي  بضغلا  ىتحف  ديفي : نأ  نكمي  ءيش  يأ  نإ  لب  همّطحي ، نأ  ءيشل  نكمي  الف  ًادوجوم  بحلا  ناك  اذإ  هنأ  عقاولا 
رثكأ حبصت  ةقيقحلا  يفو  .ةفصاعلا  لوزت  نأ  دعب  تمصلا  هبقعي  فوسف  بضغلا ، كحاتجي  مث  ًاصخش ، بحت  امدنع  .مغانتلا 
تنك دقل  ضّوعت : نأ  كيلع  بجي  ذإ  بحلا ، نم  ديزملا  حطسلا  ىلع  اوفطي  بضاغلا  جازملا  دعب  بضغلا ؛ ةظحل  دعب  ةّبحم 

.تب عاقيإ  اذهو  ..بحلا  قّفدتي  كلذ  دعبو  ًابضاغ ،



.ًادج ًادج  ميمح  لاتق  وه  بحلا  ةقيقحلا ، يفو  .بحلا  رود  يت  كلذ  دعبو  ءابحألا ، لتاقتي 

جوزلا نإ  : " لاقو لوألا  رظنف  .لزنم  حاتفم  بقث  نوقدحي يف  راغص  ءايقشا  دالوأ  ةثالث  ناكو  عراشلا ، ريسأ يف  تنك  ةرم  تاذ 
". نالتاقتي ةجوزلاو 

". بحلا ناسرامي  لب  نالتاقتي ، امإ ال  هلبأ ! كنإ  : " لاقو كحضف  رخآلا ، دلولا  رظن  مث 

". ةياغلل ئيس  لكشبو  بحلا  ناسرامي  امإ  لجأ ، : " لاقو ثلاثلا ، رظن  كلذ  دعب 

هبشي بضغلاو  .برقأ  ةبغرلا  تحبصأ  املك  كبيبح ، نع  دعبأ  تبهذ  املكو  دعتبت ، بضغلا  ءانثأ  .عاقيإ  هنأ  امك  لاتِق ، بحلا 
 - عوج نود  نم  لكألا  عيطتست  كنكل  .ميظع  ءافتك  رعشت  كلذ  دعب  لك ، فوسف  عوجل ، رعشت  امدنعف  ًامامت : عوجلا 

رعشت دقو  ةمختلاو ، لقثل ، رعشتس  كلذ ، نم  سكعلا  ىلع  لب  ءافتكال ، رعشت  نل  كنكل  كلذ - نولعفي  ءاينغألا  لكو 
، عوج نود  نم  لك  فوسف  كبيبح ، نم  ًادبأ  بضغت  اذإف مل  بحلل : ةبسنل  لصحي  هتاذ  رمألاو  .توملا  كشو  ىلع  كن 

.رجضل رعشت  فوس  ًالجآ ، مأ  ًالجاعو 

فاشتكا ديعت  ةّرم ، دعب  ةرمو  .دوعت  نمو مث  ًاديعب ، بهذت  تنأف  عاقيإ : هنإ  .بضغلا  لالخ  نم  راهني  دحأ  ةقيقحلا ال  يف 
.بحلا ومني  كلذ  لالخ  نمو  موي  لك  ديدج ، لسع  رهش  كانه  نوكي  ةّرم ، دعب  ةرمو  .كبيبح 

.بضغلا نع  ريبعتلا  متيسف  بحلا ، نع  تّربع  اذإو  .كبح  عمقُي  فوسف  كبضغ ، تعمق  اذإ  نكلو ،

عمتجم كانه  لب  بحلا ، لجأل  عمتجم  دجوي  هنأ ال  عقاولاو  .ًاضيأ  بحلا  ضراعي  ببسلا  اذهلو  بضغلا ، ضراعي  عمتا  نأ  ريغ 
عيطتست الو  .ةعيبطلا  اهتقلخ  ةفصاع  وهف  بحلا  اّمأ  ركفلا ، اهقلخ  ةسسؤم  جاوزلاف  .بحلا  سيلو  جاوزلا ، ..جاوزلا  لجأل 

.ةفصاعلا ةسسأم 

حيحص .بلقلا  نم  عبني  ءيش  نم  امف  ًامامت ، نجسلا  هبشت  ةسسؤم  نوشيعي يف  ةّيجوزلا ، ةايح  نوشيعي  نيذلا  صاخشألا  نإ 
، عقاولا يفو  .رابتعالا  لخدت يف  ةلئاعلاو  رابتعالا ، لخدب يف  لاملاف  بلقلا ؛ نم  عبني  ءيش  نكلو ال  ىرخأ ، تارابتعا  كانه  نأ 

.هيلع لّوعُي  بابشلا ال  نس  نأل  اوررقيو ، اوراتخي  نأ  ءابحألل يف  َحَمسُي  ّال  تاعمتا  لواحت 

كلذل .ركملاو  ءاكذلاو ، باسحلا ، يف  ريبخلا : لقعلا  نوكلتمي  نوخيشي  امدنع  مأ  كلذ  مهيلع ، لَّوعي  نم  زئاجعلا  مهدحو 
ريض نم  امف  ًاضيأ ، موجنلاو  كالفألا  ررقت  نأ  نكمي  امك  .ةياغلل  دّيج  اذهف  دج ، كيدل  ناك  اذإ  وأ ، بألا ، ررقي  نأ  يغبني 

، كسفنب ررقت  نأ  يغبني  الف  تنأ  اّمأ  .كلذ  س يف  الف  موجنلا ، ررقت  نأ  نكميو  ّيكلف ، مّجنُم  بهذت  نأ  عيطتستف  كلذ ؛
.عمتا نم  طقست  فوسو  بحلا ، كعوقو يف  لعفب  ررقتسف  تررق ، اذإ  كنأل 

ناكّرحتي فوسف  رخآ ، ًاصخش  بحي  صخش  كانه  ناك  اذإ  قاّشعلا ؟ تبقار  لهف  رثكأ ، عمتا ال  نم  ءزج  مه  قاّشعلا 
ىلإ الو  دبعملا ، ىلإ  الو  يدانلا ، ىلإ  باهذلا  نوديري  مأشو ال  مهعدت  نأ  نوديريو  كب ، نوثرتكي  .هتاذ ال  دحب  عمتجمك 
نأ ةقيقح  ناديري  .ضعبلا  امهضعبب  ناعناق  امهالك  مهيدو  مهدبعم ، اودجو  دقل  مهتسينك ، اودجو  دقف  ّالك ، ...ةسينكلا 

.ةيلاخلا ضرألا  هذه  ىلع  امهدحول  ناكرتُيو  هتمرب  ملاعلا  يفتخي 

.عمتا دض  بحلا  نإ 

.بحلا دض  عمتاو 



.زاّكع وهف  جاوزلا  اّمأ  .ةياغلل  يعيبط  ءيش  بحلا 

.زاّكعف جاوزلا  امأ  كيمدق ، ىلع  ريست  نأ  وه  بحلا 

.ةّيدرفلا كتيصخش  تدقفو  ًالقتسم ، ًانئاك  دعت  ملف  ًاحيسك ؛ كلعجي  جاوزلا 

.درفك دوجوم  درفلاف  ءيش ، يأ  اوضع يف  سيل  درفلا  امنيب  .ًادرف  دعت  كنكل مل  عمتا ، وضع يف  كنإ 

، يعيبط وه  ام  لك  نيدي  عمتا  .يعيبط  ءيش  لك  دض  عمتا  نأ  كلذ  يعيبط ، وه  ام  لك  ّلش  ىلع  عمتا  لمع  دقل 
اهل كيتسالبلا  ةدرولاو  ةيكيتسالب ؛ ةدروو  ًاعنطصم ، ًايك  كل  مّدقي  .ًايحطسو  ًافّيكتمو ، ًافّقثم ، كلعجي  عمتا  .يناويح  هربتعيو 

.ًادبا رطخ  تسيلف يف  ةيكيتسالبلا  ةدرولا  اّمأ  رطخ ، ًامئاد يف  ةقيقحلا  ةدرولا  نا  ببسب  وه  ءارغإلاو  صاخلا ، اهؤارغإ 

كانه ناك  اذإ  اّمأ  .ملاعلا  قالطلا يف  نم  ديزملاو  ديزملا  كانه  نوكيسف  بحلا ، ىلع  ًاَّرصم  تنك  اذإف  .ءارغإ  هل  هرودب  جاوزلا 
.نمآ ءيش  جاوزلا  نذإ  هنم ؟ طقست  نأ  نكمي  فيكف  بحلا ، تعقو يف  دق  نوكت  امدنع ال  كنأل  قالط ، كانه  سيلف  جاوز ،

ودبت اإ  .ناكملا  مزلتو  ىقبتف ، ةيكيتسالبلا  ةدرولا  اّمأ  .تومت  ءاسملا  لولح  عمو  حابصلا ، ةّيح يف  نوكت  ةيقيقحلا  ةدرولا  نإ 
دوجولا وحن  كّرحتت  نأ  ىلع  ًارداق  نوكت  نلف  ّالإو  ةميق ، اذ  نوكي  نأ  يغبني  الو  كلقع ، مكحي  نأ  يغبني  ماودلا ال  نكل  ةمئاد ،

.ءرملا ومني  اذكه  .كّرحتو  َسناو ، رفغا ، ًادوجوم : دوعي  امدنعو ال  ًادوجوم ، نوكي  امدنع  ءيشل  عّتمت  .ًادبأ 

، كلذ بناج  ىلا  نكلو  .ًافيخسو  ًزخم ، المع  ربتعي  ناك  اذهو  تازاكع ، نود  نم  نوريسي  اوذخا  سانلا  نم  ليلق  ددع 
.تازاكعلا نومدختسي  نمم  ًادج  ريبك  ددع  كانه  ناك 

.زاّكعلل تامادختسا  مهيدل  نأ  ىلع  ًامئاد  نوّرصي  اوناك  ةعنطصملاو ، ةيعيبطلا ، ريغ  ةايحلا  طامنأ  ىلع  اوّرصأ  نيذلا  سانلاف 

نم ةدئافلا  ام  .ريطخف  بحلا  اّمأ  .صخش  لكلو  عمتاو ، لافطألاو ، ةرسألا ، لجأل  ديفم  ديفم : جاوزلا  نأ  ًامئاد  نولوقي 
وهف هنم ! عفن  بحلا ال  .ينادجوو  يفطاعو ، يسنامور ، ءيش  دّرجم  مهل  ةبسنل  بحلا  .ةدئاف  الب  هنإ  هنم ؟ عنصتس  اذام  بحلا ؟

بحلا ببسب  ريثكلا  رسخت  فوس  سكعلا ! ىلع  لب  هنم ، ديفتست  نأ  نكمي  الو  قوسلا ، هعيبت يف  نأ  نكمي  الو  ةعلس ، سيل 
! هنم يجترت  ةدئاف  الو  نونجم ، بحلا  نا  نولوقي  نوركاملاو  ىمعأ ، بحلا  نأ  سانلا  نم  نوقذاحلا  لوقي  ببسلا  اذهلو 

ةجاح كانه  .نورساخلا  متنأف  ةدئاف ، ي  مترّكف  امّلك  مكنأ  ًامئاد  اورّكذتو  .اهيف  ةدئاف  ةايحلا ال  نأ  وه  همهف  يغبني  ام  نأ  ريغ 
، بحلا لثم  ..هب  ةيحضتلا  نكمي  الف  يعفن ، ريغ  وه  ام  نكل  ةدافتسال ، ةيحضتلا  نكمي  .فدهلا  تسيل  اهنكل  ةدافتسالل ،

.يهلإلا ىلإ  لصت  اهلالخ  نمو  ةيقيقح ، فادهأ  ءايشأ  اهلك  هذهف  ..ةالصلاو  لّمأتلاو ،

الو كمعطُي ، ال  هنإ  .ءيش  ال  صقرلا ؟ نم  ةدئافلا  ام  .ءيش  ال  هنم ؟ هينجت  نأ  نكمي  يذلا  امو  لّمأتلا ؟ نم  ةدئافلا  امف 
.ةدئافلا ميدع  ليمج : وه  ام  لك  نإ  ةقيقحلاو  .ةدئافلا  ميدع  صقرلا  ودبي  ةقيقحلا  يف  ًاذالم ؛ هنم  لعجت  نأ  نكمي  الو  كيقسُي ،

نكل .ةعيبطلا  ىلإ  مكوديعي  يكل  اوروثي ، نأ  اولواح  نييحيسملا ، نم  ةعضبو  نييذوبلا ، نم  ةعضب  روثي : ن  ضعبلا  لواح  دقل 
ول ىتح  لّمأتلا ؟ نم  ةدئافلا  ام  : " ينولأسيو سانلا  ّيلإ  يت  كلذ ؟ نم  ةدئافلا  ام  : " ًامئاد نولوقي  تاسسؤملا  نومعدي  نيذلا 

؟ هنم ءرملا  ينجي  اذام  ةدئافلا ؟ يه  امف  لّمأتلا ، انققح  انلّم ،

.ةدئاف حبصي  نأ  نكمي  نأل هللا ال  رسخت هللا ، فوس  ةقيقحلا  يف 



.ةلحاق ءارحص  نوكت  فوس  ةايحلا ؟ يه  ام  اهيف ؟ جهتبت  اذإ مل  ةايحلا  يه  امو  جاهتبا ! هنإ  .ةعاضب  سيل  هللا 

.مئاقلا عمتا  نع  ًايلك  ةفلتخم  ةقيرطب  نوفّرصتي  زاّكع  نودب  اوراس  نمم  ضعبلا  أدب  تافاحجإلا  ىلع  بلغتلا  لجألو 

روثت نأ  تعطتسا  اذإ  .تاروثلا  نييالم  اهبقعتسف  ةدحاو ، ةروثب  أدبت  امدنعو  .نييعيبط  موكل  مهمادقأ  ىلع  نوريسي  اوذخأ 
.اهنم صّلختلا  يغبني  يتلا  ءايشألا  نم  ريثكلا  كانه  ن  ةأجف  اكردم  حبصت  فوسف  عمتا ، دض  ةدحاو  ةقيرطب 

ريثكلا كاردإ  ىلع  ًارداق  نوكتسف  حيحص ، ريغ  دحاو  ءيش  كانه  نأ  فرعت  نإ  امو  تافنلل ، ةيواح  عمتا  كنم  لعج  دقل 
.لعفلا دودر  نم  ةلسلسب  أدبي  ٍذئدنع  ءرملاف  .ةئطاخلا  ءايشألا  نم 

تحبصا امّلك  كنأل  ءايشألا ؛ نم  ريثكلا  هبقعت  ىتح  لّمأتل  أدبت  نإ  امف  .لعفلا  دودر  نم  ةلسلس  قلخل  يبولسأ  وه  لّمأتلا 
سرامي ناك  فيكو  مسلا ، كل  سدي  ناك  فيكو  عمتا ، كلتقي  ناك  فيك  ةيؤر  ىلع  ًارداق  تنك  املك  ًاتماصو ، ًايعاو ،
دوجوم عمتاف  كذقني ، يكل  طقف  كلتقي  عمتا  ةقيقحلا ، يف  .كنودعاسي  مإ  عيمجلا  لوقب  هتاذ  تقولا  يفو  .مارجإلا 

.ةطاسب لكب  هتّمرب  كنايك  ممسي  ..كتعفنمل مث 

.كنايك عبنم  ممسو  ميمصلا ، َتمُِّمس يف  دقل 

.مئاقلا عمتا  نع  ًايلك  ةفلتخم  ةقيرطب  نوفرصتي  زاكع  نودب  اوراس  نمم  ضعبلا  أدب  تافاحجإلا ، ىلع  بلغتلا  لجألو 

.ةيلقأ اوّلظ  مهنكل 

لايجأل تازاكعلا  تمدخُتسا  نأ  دعب  تازاكع - نودب  نوريسي  ةقيقحلا  يف  اوناك  سانلا  نم  ليلقلا  نا  نيبت  امدنع 
.ةيرورض تناك  تازاكعلا  نا  ةيبلاغلا  تتبثأ "  " دقف ...ةديدع 

.ملاعلا ةغرفملا يف  ةرئادلا  كّرحتت  اذكه 

كاذنآ .جذومن  نود  نم  شيعت  نأ  ةيحضلا  عيطتست  اهدعب ال  سانلا ، ىلع  جذومنلا  اذه  ضرفت  مث  ًاجذومن ، قلخت  ةيادبلا  يفف 
نودب يشمي  ن  دحأل  حمست  كنأ ال  نيح  يف  تازاّكع ." نود  نم  يشملا  عيطتسي  دحأ  ال  اورظنا ! : " لوقتو كلذ  نهربت 

.تازاّكع

كلذ ةريبك ، ةبوعص  دجي  فوسف  اود ، نم  شيعلا  لواحي  امدنعو  تافاحجإلا ، نم  ريثكلاو  ريثكلا  هل  لفط  لك  ةقيقحلا ، يف 
يشملا نإ  لوقيس  هسفن  وهو  توعصل ، رعشي  فوس  .هنايك  ميمص  يفو  يلخادلا  هبيكرت  يف  ةياغلل  ةخسار  تت  اأ 

.ليحتسم

دحأ هنأ ال  ىلع  ًاهرب  حبصت  مث  اود ، نم  يشملا  ىلع  ًارداق  نوكت  نل  اهدعبو  تاونس ، ةثالثل  تازاّكعب  يشمت  نأ  لواح 
.اودب يشملا  عيطتسي 

.كماظعو كمد  تلغلغت يف  دقو  نينسلا ، فالآ  ذنم  كيف  تَسِرُغ  األ  تافاحجإلا ، رمتست  اذكه 

.كيف ًارّذجتم  حبصأ  هنأل  روفلا ، ىلع  بنذل  روعشلا  يتأيف  يسنج ، عفادب  رعشت  امدنعف 

ءيش يهو  ةباجتسا ، اإ  .كلذ  أطخ يف  الف  ةقاطلل ، ئجافم  ناشيجب  ترعشو  ميسو ، لجر  ىلإ  وأ  ةليمج ، ةأرما  ىلإ  ترظن  اذإ 



.كلخاد ةقاط يف  ةّيأ  كّرحتت  اذإ مل  ةريبك  ةناهم  نوكتسو  يعيبط ،

ءارطإلا اذه  لثمل  فجترتو  كهجو ، اهيف  ّرمحي  ةجرد  ىلإ  كركشتس  ةأرملاو  ةقيقحلا ، لّبقتي  فوسف  ًايعيبط  عمتا  ناك  اذإف 
اهدعب كلذ ، دض  ةعيبطلا  تر  املك  رظنت ، ّالا  تلواح  املكو  .ةأرملا  ىلإ  رظنت  نلو  ةقيقحلا ، يفُخت  فوس  كنكل  .ليمجلا 

.قالخألا ميدع  كنأ  بنذل يف  روعشلا  رهظي 

، ليمج هنإ  لوقتو  يرشب  هجو  ىلإ  رظنت  امدنع  نكلو  .قالخالا  ميدع  تسل  تنأف  ةليمج ، اإ  لوقتو  ةدرو  ىلإ  رظنت  امدنع 
؟ هب ُبَجعُت  اذاملو ال  كلذ ؟ قالخألا يف  مدع  وه  ام  قالخألا ؟ ميدع  ةأجف  حبصت  اذاملف 

لك تنيدأ  دقف  سنجلا ، ةنادإ  ببسبو  .كتاقاط  لك  ردصم  وه  سنجلا  نأ  يح  يف  نورق ، ةدعل  ًادُم  سنجلا  ناك  دقل 
كلذل .ًاضيأ  اهعم  دعصت  فوس  ىرخألا  ءازجألا  لك  نإف  كتقاط ، نم  دحاو  ءزج  الاّعف يف  تحبصأ  اذإ  كنأل  كتاقاط :
لَغَـتسم كنأ  ودبي  ةيويح ." الو  اهيف ، ةعتم  الف  ةلماخ ، ودبت  ةايحلا  نإ  : " لوقتس نمو مث  .ةضفخنم  ةقاطب  شيعلا  ىلع  َتمِغرأ 

يساسألا ردصملا  نكل  ةقّفدتمو ، ةقّلأتم ، ةايحلا  نوكت  نأ  يغبني  .شيعت  يكل  ةايح  ةقاط  يأ  كيدل  ىّقبتت  ملو  ةّرمتسم ، ةروصب 
.سنجلا وه  ةقاطلل 

َتدِلُو دقف  ةقيمعلا : ةّوقلا  هذه  وه  يسنجلا  كطاشن  نأل  كسفن ، عم  ًاحرم  نوكت  نلف  يسنجلا ، كطاشن  لّبقتت  ام مل  كنإ 
فوسف لاا ، اهل  حسفت  امدنعو  ةيسنج ، ةقاط  يه  اهنيعب  كتقاط  نإ  .اهيلإ  دوعت  كدسج  نم  ةيلخ  لك  نأ  امك  اهنم ،

نوكت نلف  عمقُت ، نإ  ام  نكلو  .ةالص  ىلإ  لوحتتسو  توتسملا ، ىلعأ  ىلإ  ىقرتس  ااذ  ةقاطلا  .ةّبحم  ىلإ  ااذ  ةقاطلا  لّوحتت 
.ماودلا ىلع  ًافئاخ  نوكت  فوس  لوحتيس ؟ يذلا  ءيشلا  وه  امف  ةالصلل ، وأ  لّمأتلل ، ةيناكمإ  كانه 

، نيفئاخ نوحبصيف  ةيسنجلا ، مهتقاط  ةأجافم يف  ةدزب  نورعشي  ىتح  لّمأتل  نوأدبي  نإ  امو  ىلإ ، نوت  سانلا  نأ  ًايموي  ثدحي 
ئطاخ ءيشب  موقن  اّنك  له  ئطاخ ؟ لكشب  راس  يذلا  رمألا  ام  لصحي ؟ اذامف  لبق ، نم  اذكه  نكن  مل  : " نولوقي .نيبوعرمو مث 

! ةيسنج ةقاطب  رعشن  اننأ  كلذ  لّمأتلا ؟ يف 

ىرخأ ةرم  قفدتت  ةايحلا  يه  اه  .ًاددجم  دعصت  يه  اهو  ديدج ، نم  دوعت  ةايحلاف  ةدّيج ، ةراشإ  هنإ  ًاليمج ، نوكي  نأ  اذهل  يغبني 
نأ ول  امك  ددمتي : هنإ  .هتعمق  كنأل  ًالوأ ، فشكنيس  يذلا  يساسألا  زكرملا  وه  سنجلا  نإف  عبطلو  ةدمجتملا ؟ عبانملا  نم 

يّدؤي لّمأتلا  نأ  ىلع  لدي  اذهو  ليمج ، ءيشل  اذه  نإ  .ضبانلا  زفقو  لقثلا  لاز  نآلاو  لقِث ، تحت  ًاطوغضم  ناك  ًاضب 
.هتفيظو

مومسلا باحصأ  ىلإ  بهذاف  .أطخلا  صخشلا  ىلإ  َتئج  دقل  نذإ ، .سنجلا  عمقت  يكل  لّمأتلا  تدرأ  رخآ : ًائيش  تدرأ  ديب 
ًامسقنم لظتس  كنكل  .رثكأ  تبكلا  نم  نكمتت  ثيحب  لم  تاينقت  كل  نومدقيسو  ءامدقلا ، ةايحلا  يرك  ىلإ  دع  .ءامدقلا 

.ًادبأ انكمم  نوكي  نل  قلطملا  ماجسنالاو  ًامئاد ، عازن  نوكتسو يف  ًامئاد ،

كنايك ديدج  نم  هصاصتما  داعيس  توبكملا  ءزجلاو  توبكملا ، ءزجلا  ًاددجم  لّبقتت  يكل  كلخاد  ةدحولا يف  قلخ  لواحأ  ينإ 
.ًامُدُق يضملا  عيطتست  نل  كلذ  نود  نم  هنأل  هتّمرب ،

، ىندألا ءزجلا  هنإ  .ةكرحلا  عيطتسي  نل  كيلجر  نود  نم  كسأر  نكل  كلذ - فرعأ  معن ، ىندألا ، ءزجلا  هنإ  كيقاس - وه  سنجلا 
، سنجلا عمف  روفلا : ىلع  ىلعألا  كّرحتي  فوسف  ىندألا ، كّرحت  اذإف  .ىندألا  ءزجلا  ىلع  دمتعي  ىلعألا  ءزجلا  نكل  كلذ ، فرعا 

كل لصحت  ىلوألا  ةرملل  ٍذئدنع  .ًابح  حبصت  اهسفن  ةقاطلا  نأ  كلذ  سنجلا ، يفتخي  بحلا ، دعصي  امدنعو  .بحلا  دعصي  فوس 



.ةليصألا ةيرذعلا  يأ  راشتامهاربلا ،

دقف اًضيأ ، بحلا  يفتخي  اهدعب  .ةالص  ىلإ  لّوحتيل  بحلا  يقتري  كلذ  دعب  .بح  ىلإ  لّوحت  دقف  ةطاسب ، لكب  سنجلا  يفتخيس 
.تلمتكا دق  نوكت  اهيفف  ةورذلا ، يه  ةالصلاو  .ًةالص  حبصأ 

أدبت نا  سيل  نكلو  يعيبطلا ، قوف  ام  ىلإ  ًالوصو  يعيبطلا  نم  أدبت  نأ  يغبني  .يعيبطلا  نم  ساسألا ، نم  أدبت  نأ  يغبني  نكلو 
.يعيبطلا دض 

لايجأل تازاكعلا  تمدخُتسا  نا  دعب  تازاكع - نودب  نوريسي  ةقيقحلا  يف  اوناك  سانلا  نم  ليلقلا  نأ  ّنيبت  امدنع 
.ةيرورض تناك  تازاكعلا  نا  ةيبلاغلا  تتبثأ "  " دقف ةديدع -

". كلذ لشف يف  دقل  متيأرأ ؟ .تازاكع  نود  نم  نوريسي  سانلا  لعج  لواحي  صخش  دجوي  انه   " نولوقيف

: نيلئاق نويداعلا  صاخشألا  هرّكذف  تازاكع ." نود  نم  يشمن  اننكل  : " نيلئاق مهريّكذت  يلا  اودمعف  نويداعلا  ةاشملا  امأ 
". تازاّكع نود  نم  ريسن  اننكل  "

ًايمع اوحبصأ  نمزلا  رورم  عم  مأل  جَرَعل ، نوباصملا  هلاق  ام  اذه  مكلبِق " نم  مهو  درجم  هنا  ًاحيحص ، سيل  اذه  "
.نورظني اونوكي  مأل مل  ٌنايمع  ..اضيأ 

.مكلكش ّريغتيسو  ًاقيمع ، ًالّوحت  حبصيس  هتاذ  لّبقتلاف  مكتعيبط ، اولّبقت  سانلل " : لوقا  تنك 

ريغ اذه  : " نولوقي ّيلإ مث  نوعمتسي  ةيسودنهلا ؛ وأ  ةيذوبلا ، وأ  ةينايل ، نونمؤي  نمم  يمادق ، نييحور  ةذمالت  ىلإ  يت  ًايحأ 
". يفتخت فوسو  اهولّبقت  : " لوقت كنأ  نيح  ..انحرابت يف  اهنكل مل  ةيسنجلا ، ةبغرلا  عمقن  انك  دقل  لوقعم !

اهو انحرابت ، اهنكل مل  انتايح ، لاوط  اهلتاقنو  ةيسنجلا  ةبغرلا  عمقن  انك  دقل  نولوقي " : مهف  ًادج ، حضاو  ةيقيقحلا  مهقطنم يف  نإ 
". لوزت فوسو  اهولّبقت  اهوعمقت ؛ ال  لوقت : تنأ 

اذه ّالك ، لاتقلا ؟ نم  ريثكلا  نود  نم  يفتخت  اأ ال  نيح  يف  يفتخت ، نأ  ةبغرلل  فيك  : " نولوقي مهف  حضاو ، مهقطنم  ءالؤه 
نآلا تنأ  اهو  قوزاخ ! ىلع  فقي  نمك  انتايح  لّج  انسّرك  دقل  .ةدحاو  ةصوب  ولو  رقهقتت  اهنكل مل  انلواح ، دقل  .نكمم  ريغ 

". اننأشو انعدت  نل  اإ  ءايبغأ ؟ نحن  له  .طيسبلا  رمألا  اذه  لثم  مّلعت 

دبال مأ ال : ةحارص  كلذ  اولاق يل  ءاوس  لوقي -  مهلاح  ناسل  نأ  ديب  ّيدل ." ةبغرلا  تفتخا  دقل  يلإ : اورظنا  : " مهل لوقأ  ينأ  ديب 
.مهو دّرجم  هنإ  ًاحيحص ؛ سيل  اذه  ..لّيختت  كنأ  دبال  مهاو ؛ كنأ 

.ألا تومت  نأ  بعصلا  نم  هنأ  يه  ةقيقحلا  نكل 

"! لصح يل دق  هيلإ  نوعست  ام  لكف  ينوبقار ، يلا ، اورظنا  يعم ، اونوك  : " مهل لوقأ  نورظني ! مأ ال  ريغ 

هنا ةسدقملا  بتكلا  بوتكم يف  .نمزلا  اذه  يفو  رصعلا ، اذه  ليحتسم يف  ءيش  وه  كلذ  قيقحتف  كمهو ، هنأ  دب  ال  : " نولوقيف
.ًارينتسم حبصي  نأ  ئرمأل  نكمي  ال  اذه ، ايجولونكتلا  رصع  يفف  يلاكلا ؛ رصع  ًارينتسم يف  حبصي  نأ  نكمي  ناسنإ  دجوي  ال 

"؟ ًارينتسم حبصت  نأ  كل  فيك  نذإ 



مهبتكف كلذل ، نيّدعتسم  اوسيل  مهنكل  كلذب ." اورعشاو  نيميمح ، اونوك  ..ّينم  نيبيرق  اونوك  ..ينوبقار  ..ّيلإ  اورظنا  لوقأف " :
.مّهوتأو ملحأ ، يننأ  دبالو  يسفن ، عدخأ  يننأ  دبال  يلاتلو  رخآ ، ًائيش  لوقت  ةسدقملا 

: هل اولاقو  اذوب ، ىلإ  صاخشألا  سفن  ءاج  اذوب ، رانتسا  امدنع  ماودلا : ىلع  اذه  لصحي  ناك  دقف  طقف ، يعم أ  لصحي  اذهو مل 
ام اذهف  رينتست ، يكل  تاويحلا  نييالمل  جاتحت  كنإ  ًارينتسم ؟" حبصت  نأ  كل  فيك  نكمم ! ريغ  اذه  نكمم ! ريغ  اذه  ّالك ، "

نلعت ةأجف  مث  ةرجشلا ، تحت  سولجل  اهتعبتا ؟ يتلا  اغويلا  ام  هذه ؟ ةوسق  ةّيأ  هتلعف ؟ يذلا  ام  ..مث  .ةسّدقملا  صوصنلا  َبِتُك يف 
، نيرينتسملا نم  ريثكلا  مابسح  اوذخ يف  مل  ةقيقحلا : يف  مّهوتت "! كنأ  دبال  كلذ ... ؟ ىلع  ليلدلا  وه  ام  ًارينتسم ؟ تحبصأ 

.ًارينتسم حبصأ  هنا  اوقّدصي  مأل مل  ريفاهم ، ىلإ  رِشُت  ةيدنهلا مل  ةسّدقملا  بتكلاف 

.ةلوهسب تومت  ألا ال  ّنإ  ًاقح 

- ًاضيأ ىمعأ  حبصتس  ًائيشف  ًائيش  ىرخ : وأ  ةقيرطب  طبضنمو  مغرمو ، عومقمو ، فّيزمو ، عنطصم ، ملاع  شيعت يف  امدنعف 
يردي نم  هنأل  هينيع ، مادختسا  بّنجتي  لِماحتملا  صخشلاو  .ةيؤرلا  ىلع  اردق  دقفت  اإف  كينيع ، مدختست  امدنع ال  كنأل 

كلذ رّسفي  فوسف  رظن ، اذإ  وأ  رظني ؛ نلو  كلذ ، بنجتي  يلاتلو  هلماحت ، معدت  دق ال  ةقيقحلا  نإ  هدهاشي - ؟ نأ  نكمي  ام 
.مهول اهطاحأ  دقف  ةدوجوم : ةقيقحلا  اهيف  دوعت  ةقيرطب ال 

، ةفرعم نود  نمو  ًافلس ، اوررق  دق  يحيسم -  كلذو  ملسم ، كاذو  يسودنه ، اذهف  نولماحتم ، مهّلكو  ًادج -  نولماعتملا  سانلا 
، رظنلا بّنجت  رمتست يف  امدنعو  ةرشابم ، رظنلا  نوبّنجتي  مإ  .جئاتنلا  ىلإ  ةبرجت ، نود  نمو  ًافلس ، اولّصوت  دقل  .حيحصلا  وه  ام 

.ىمعأ حبصتو  ةيؤرلا ، ىلع  كتردق  عبطل  دقفت  فوسف 

، ًاضيا ًايمع  اوحبصأ  دق  اوناك  تقولا  كلذ  يفف  ءاحسكلا ؛ لاق  اذكه  .كَلبِق  نم  مهو  دّرجم  هنإ  ًاحيحص ، سيل  اذه  "
.اورظني نا  نوديري  مأل ال  ًايمع 

.ةقيقحلا رهَظَت  ن  الو  ًايعيبط ، نوكت  ن  الو  ةيؤرل ، كل  حمست  نل  ألا  كلت  نأل  كأ : تيمت  نأ  كيلعف  ىرت ، نأ  تدرأ  اذإ 

، ألل توملا 

.يضاملل توملا 

". تومت ىتح  ّينم  ًائيش  ذخ  نأ  نكمي  ال  : " ةحيحص يفوصلا  ةلوقم  نإ 

". تومت ّىتح  ّينم  ًائيش  ذخ  نأ  نكمي  الف  رخآ ، قيرط  نم  ام  نكلو : تومت ، نأ  بعص  ءيشل  هنإ 



عبارلا : لصفلا 
ةرشابم ةّيرحلا  وحن 

 

، كانهو انه  طّبختت  نآلاو  ةايحلا ، ىلإ  تلخد  دقل 
.بر نيا  ىلاو  بر ، فيك  فرعت  ال 

 

 

 

هنم بلطف  .ملعتلا  قيرط  ىلا  هداشراو  هتالكشم ، لح  ةدعاسملا يف  هنم  بلطو  نيدلا ، ءا  ميظعلا  ملعملا  ىلإ  ٌلجر  ءاج 
ءا ىلع  ُّجتحي  ذخا  بلقلا  بيط  ًارئاز  نكل  روفلا ، ىلع  ناكملا  رداغيو  ةيحورلا  تاساردلا  نع  ىّلختي  نا  نيدلا  ءا 

.نيدلا

". حيضوت كيدل  نوكي  نا  كّقح  نم  : " ميكحلا لاقف 

رظتنا .هسفنب  بهذيس  نياو  برهيس ، نيا  ىلا  ملعي  ال  كانهو ، انه  عفدني  ذخاو  ةفرغلا  ىلإ  رئاط  لخد  ةظحللا  كلت  يف 
.هيدي اتلكب  قّفصي  ذخا  ةأجف  مث  ةفرغلا ، ةحوتفملا يف  ةديحولا  ةذفانلا  بناجب  رقتساو  رئاطلا ، اذه  نأ  ىلإ  فّوصتملا  ميكحلا 

نم ًاعون  هل  لّكش  دق  توصلا  كلذ  ناو  دبال  نيدلا : ءا  لاقف  .ةيرحلا  ىلإ  ةذفانلا  ةحتف  ربع  ًارشابم  جرخو  رئاطلا ، رِعُذف 
؟ يارلا ينقفاوت  الأ  ةناهإ ، ىتح  وا  ةمدصلا ،

، هتكئالم دحأ  نم  بضغ هللا  قلخلا  ةيادب  هنأ يف  ةروطسألا  لوقت  .ًادج  ميدق  دبعم  دنالي  دجوي يف  ناك  ةميدق : ةصق  كانه 
ىلع شيعلا  هيلع  نأ  هل  لاقو  ايندلا  ةايحلا  ىلإ  هب  فذق  نأ هللا  ةجرد  ىلإ  ًاكلهم  أطخ  تناكو  ام ، ةيصعم  كالملا  بكترا  دقف 

.ميدقلا دبعملا  اذه  ةيئرم يف  ريغ  ىعفأ  لكش 

ةلحر نم  ًاءزج  ربتعي  يذلا  رمألا  جربلا ، كلذ  ىلإ  دعصي  نأ  دبعملا  اذه  يلإ  جاح  لك  ىلع  ناكو  ةجرد ، ةئمب  جرب  دبعملا  اذهل  ناك 
نأ كيلعف  جاح ، ىتأ  املكو  جربلا ، اذه  نم  ىلوألا  ةجردلا  دنع  شيعت  نأ  كيلع  بجوتي  : " كالملا اذهل  لاق هللا  كلذل  .جحلا 

". هعم دعصت 

.طقف هيعو  ةجرد  لباقت  يتلا  ةطقنلا  ىلإ  جاحلا  عم  دعصت  نأ  ىعفألل  نكميو  ةجرد ، ةئم  ىلإ  ناسنإلا  يعو  نومسقي  دنالي  يف 
، نيسمخلا ةجردلا  ىلإ  لصو  اذإو  نيرشعلا ، ةجردلا  ىلإ  هب  قاحللا  نم  ىعفألا  نكمتتس  يعولا ، نم  نيرشعلا  ةجردلا  ل  اذإف 

ثالث ةريخألا  ةجردلا  ىلإ  لوصولا  نم  َتنكمت  اذإ  : " كالملل لاق هللا  امك  اهسفن ، ةجردلا  ىلإ  هب  قاحللا  نم  ىعفألا  نكمتتسف 
". كتئيطخ نم  ررحتت  فوسف  تارم ،



براقي ام  ناكو  طقف ، ةدحاو  ًةرم  ىوس  ةئاملا  ةجردلا  ىلإ  لصولا  نم  ىعفألا  نكمتت  نآلا مل  ةياغل  هنأ  ىلإ  ةروطسألا  يضمت  مث 
لازامو جاجحلا ، نم  ريثكلاو  ريثكلا  ىتأو  نينسلا ، فالآ  تضم  دقل  .ميدقلا  دبعملا  اذه  ىلإ  موي  لك  نوت  جاح  فالآ  ةرشعلا 
ةجردلا ىلإ  لوصولا  ىعفألا  هذه  عيطتست  تناك  ام  ًارد  لب  نايحألا ، ضعب  .يت  ّجاح  ّلكب  قحلت  نأ  ىعفألا  هذه  ىلع 

.طقف ةدحاو  ةرم  ةئاملا  ةجردلل  تلصو  دقو  نيسمخلا ، ةجردلا  ىلإ  لوصولا  عيطتست  تناك  ام  ًادج  ردو  نيرشعلاو ، ةسماخلا 
ىوس كانه  نكت  ذإ مل  كلذ ، لمأ يف  هنأ ال  ودبي  ام  ىلعو  ًادج ، ةسئ  تحبصأ  نآلاو ، .ةّرم  لك  ةجرد يف  لوأل  دوعت  تناك 

.هتئيطخ نم  كالملا  اذه  ررحتي  طقف  اهنيحو  تارم ، ثالث  ةئملا  ةجردلا  ىلإ  لصت  نأ  يغبني  هنأ  الإ  ...ةدحاو  ةرم 

كلذ سانلا ، نييالم  نيب  نم  طقف  ًادحاو  ًاصخش  رانتسا  نأ  ثدح  اهلوأ : ءايشألا ، نم  ريثكلا  ربخت  يهف  ةروطسألا ، هذه  ةليمج 
نييالم نيب  نم  ًادحاو  ًاصخش  نأ  يهو  اهنع ، كرابخإ  دوأ  ةغل  ةبوعص  كانه  نأ  ديب  .ًارينتسم  حبصت  نأ  بعصلا  نم  هنأ 

.ًاملعم حبصي  نأ  هنكمي  نيرينتسملا  صاخشألا  فالآ  نيب  نم  ًاضيأ  ًادحاو  ًاصخش  نكل  ًارينتسم ، حبصي  نأ  هنكمي  صاخشألا 

لك ىلعو  كسفن ، ىلع  لمعت  نأ  كيلع  يغبنيف  ًارينتسم ، حبصت  يكل  .ًاليحتسم  نوكي  داكي  رمأ  وهف  ًاملعم ، حبصت  نأ 
نيرخآلا زجاوح  عم  لماعتت  نأ  كيلعف  ًامّلعم ، حبصت  يكل  اّمأ  .تنأ  كزجاوح  اأ  ريغ  كلخاد ، يتلا يف  قئاوعلاو  زجاوحلا 

.مهقئاوعو

.ًاليحتسم نوكي  داكي  رمأ  وهف  رخآ ، صخش  عم  لماعتت  نأ  نكلو  ةياغلل ، بعص  رمأ  وه  كسفن  عم  لماعتت  نأ 

هيلع لصح  دق  اذوب ، اموغل  ريهشلا  مسالاف  ةدحاو ، ةّرم  ىوس  ًاملعم  اذوبلا  حبصي  نكلو مل  تاواذوبلا ، نم  ريثكلا  دجو  دقل 
.ًاملعم حبصي  مهنم مل  ًادحأ  نكل  هلبق ، اوؤاج  نمم  تاواذوبلا  نييالم  كانه  .ًاملعم  حبصأ  هنأل  طقف 

"؟ كلثم حبصأ  ءالؤه  نم  صخش  مكف  كب ، نوطيحي  ًافلأ  نيسمخلا  براقي  ام  كيدل  : " اذوب صاخشألا  دحأ  لأس  نأ  ثدح 
اوحبصأ ًاقح  نيريثك  ناك  اذإ  : " لاقف ةريح ، عقو يف  لئاسلا  نأ  ريغ  هلثم ، اوحبصأ  مهنم  ريثكلا  ن  باجأ  اذوب  نأ  يور  دقو 

"؟ دحأ م  ملعي  اذاملف مل  كلثم ،

وه اذه  ..دوجولا  نم  هتاذ  ىوتسملا  ىلع  نوعقيو  ًامامت ، يلثم  مإ  نيملعم  اوسيل  مهنكل  نيرينتسم ، اوحبصأ  دقل  : " اذوب لاقف 
". ةبوعصلا ةياغ  نف يف  وهف  هتاذ ، ىوتسملا  ىلإ  هيعو  بلجي  يكل  رخآ  ًاصخش  ثحت  نأ  نكلو  .لوألا  ءيشلا 

، ةمواقملا عاونأ  لك  قلخيس  هنأل  ًاليحتسم ، نوكي  داكي  يذلا  ءيشلا  وهف  ِدوجولا ، ممق  ىلعأ  ىلإ  يقتري  يك  رخآلا  َّثحت  نأ 
فوس .رثكأف  رثكأ  هطوقسب  ةعتمتسم  ألا  نوكتس  .هدوعص  ةمواقم  ىلع  هأ  تلمع  املك  ىلعألل ، هبلج  تلواح  املكو 

.هأ هنأ  نظي  وهف  ه ، ددحتي  رخآلا  نأ  امبو  .ُهّودع  ألا  نوكت 

.كدعاسي يكل ال  زجاوحلا  عاونأ  لك  قلخت  كنإف  كتدعاسم ، وا  كليوحت  مّلعملا  لواحي  امدنع  كلذل 

.لئالق نوملعملا  نكل  نوريثك ، نوسردملا 

ىلإ جاتحت  كنأ  كلذ  .ًائيش  ينعي  اذهف ال  ًاّسردم ، نوكت  نا  .لاملا  نم  ةنفحب  مهئارش  عيطتست  ةياغلل ؛ نيصيخر  نيسردملا  نا 
بتكلا نإ  .ًاسردم  حبصت  نأ  كناكمإبف  ءيشلا ، ضعب  اهّوفم  تنك  اذإف  اهحرشتو ، ءايشألا  مهفت  يكل  ةطيسب  ةيلقع  ةردقم 
كنكميو ءايشألل ، ًانّيعم  ًايقطنم  ًامهف  ققحت  نأ  كنكمي  ةسرامملا ، نم  ليلقبو  بلق ، رهظ  نع  اهظفحت  نأ  كناكمو  ةدوجوم ،

لخاد نوشيعي  ..مهريكفت  لخاد  نوشيعي  سانلا  نأل  كيلإ ، نوبذجنيس  نوريثكلا  نأ  امك  .مهمحفتو  سانلل  نهربت  نأ 
.مهسوؤر



؛ ةجيتن ةّيأ  ىلإ  كلصوي  نل  ريثأتلا  اذه  نأ  ديب  كيف ، ريثأتلا  عيطتسي  .كنم  ًادانع  رثكأو  ريكفتلا ، دينع  صخش  وه  سردملا  نإ 
ثدحتي صخش  وه  سّردملا  .هسيردتب  موقي  امب  ةفرعم  نود  سردي  هنإ  .ةَهجِو  الب  هسفن  وهف  هسفن ، نيتورلا  ىقبت يف  فوس 

ءايشألا يف نم  ريثكلا  معط  قوذت  امبر  .لوها  نم  ءيش  ّيأ  معط  قوذتي  ملو  اهربتخي ، ملاوع مل  نع  ثدحتيو  اهلهجي ، ءايش 
كنكمي .اهنم  ءيش  ّيأ  كلمي  هنكل ال  ةفرعملا ، نم  ريثكلا  اهنم  عمج  امبرو  داشنألا ، وأ  سدقملا ، باتكلا  وأ  نآرقلا ، وأ  اديفلا ،

نيسردملا نإ  .تنأ  هل  يمتنت  يذلا  هنيع  دوجولا  ىوتسمل  يمتني  وهو  اهسفن ، ةيعونلا  نم  هنأل  ةغل ، ةلوهسب  سردملا  عم  فيكتلا 
عيطتست يتلا  ااذ  ةغللا  نوملكتي  مأ  وه  ببسلاو  ..مهل  اوبذجنا  نييالملاو  ةريثك ، تاكرح  اوداق  دقف  ريبك ؛ ريثأتب  نوعتمتي 

.اهمهف

ىتح ال نيفورعم ، نوحبصي  نإ  ام  هنأ  عقاولاو  .ًاليحتسم  كلذ  نوكي  داكي  لب  ةريبك ، تاكرح  ةدايق  نوعيطتسي  الف  نومّلعملا  امأ 
كلت نأ  ريغ  نينسلا ، فالآل  مدابع  متت  كلذ  دعب  .اولحر  دق  اونوكي  ىتح  سانلا ، م  عمسي  نإ  امف  م ؛ عمسي  دحأ  دوعي 

ام ملعمل  حمست  نأ  .كيدل  ألا  توم  ينعي  باجعإلا  كلذ  نأل  ام ، ٍملعم  كباجعإ  ريثي  نأ  بعصلا  نم  .ًاريثك  ديفت  نل  ةدابعلا 
نيأ ىلإ  فرعي  دحأ  الو  بطعلل ، ةضرع  حبصتس  كبلق ، حتفت  امدنعف  .كنم  ةعاجش  ّدعي  هتاذ  دحب  كلذف  كرييغت ، ىلع  لمعل 
نمف نويقطنم ، عيمجلا  ٌرد : بحلا  نأ  ريغ  .طقف  بحلا  امنإو  ًاريثك ، كدعاسي  نل  قطنملاف  هب ، قثت  نأ  كيلع  اذهلو  كذخأيس ،

؟ ًاقثاو ًابلق  كلمي  يذلا  نم  نكلو  ًاركام ، ءاكذ  نوكلتمي  عيمجلا  بحملا ؟ وه 

.ةصقلا هذه  لوخدلا يف  لبق  همهفت  نأ  يغبني  ءيش  لوأ  اذه 

.نيملعملا مظعأ  نم  دحاو  وه  يذلاو  نيدلا ، ءا  ىعدي  يذلا  لجرلا  اذهك  نيسردمل ، الو  سيردتل  نونمؤي  نييفوصلا ال  نإ 
داعبألا كلت  لالخ  نم  رظنلل  كوعديو  ًةديدج ، ًاداعبأ  كل  حتفي  هنإ  .حيضوت  ّالإ  هتّمرب  هنايك  امف  حِّضوي ، لب  سردي ، ملعملا ال 

لعفي هنإف  سيردتل ، ماق  ناو  ىتح  .سّردي  الو  حِّضوي ، هنإ  .ةديدجلا  ذفاونلا  كلتو  ةديدجلا ، قافآلا  كلت  لالخ  نمو  ةديدجلا ،
.ًامامت ًافلتخم  ًالكش  ءايشألا  ذخ  ثيح  هتذف ، ربع  رظني  هلعجو  كلقع ، عانقإ  لجأ  نم  طقف  كلذ 

، لكاشملا لك  ببس  لقعلا  نأ  كلذ  يناسنإلا ، بلقلا  نف  وهو  الأ  نونفلا : مظعأ  ًاعر يف  نوكي  نأ  ملعملا  ىلع  يغبني  هنأ  امك 
.ةياغلل دّقعمو  بعص  هنأل 

ريغ ةقيقحلا  هنكل يف  زفقلا ، هتعاطتس  نأ  دقتعي  لب  زفقلل ؛ ًادعتسم  صخشلا  اذه  ناكو  صخش ، ينءاج  لاثملا : ليبس  ىلعف 
هعانقإ ّيلع  ناك  .عيضي  فوسف  ةزفقلا ، هذه  ذفن  اذإو  هل ، ةبسنل  ةمئالملا  ةظحللا  تسيل  هذه  نأ  ىرأ  تنك  .كلذل  ٍّدعتسم 

، رظنلا فرصب  ىتح  رخآ  ءيش  ي  هلغشأو  هريكفت ، ريغأ  نأ  ّىلع  بجوتي  .ةبسانملا  ةظحللا  مودق  نيحل  راظتنالاو  يّورتل ،
.هناوأ يت يف  ءيش  لك  نأ  كلذ  ام ، ًاموي  كلذل  ًادعتسم  نوكيس  .ةياهنلا  ةزفقلا  كلت  نع  يلاحلا ، تقولا  لقألا يف  ىلع 

نمو بسانملا ، تقولا  يتأتس يف  األ  اهراظتنا ، كيلع  لب  ا ، بعالتلا  كنكمي  الو  ةرانتسالاك ، ةرهاظ  ضرفت  نأ  كنكمي  ال 
لكب اهراظتنا  ملعتت  نأ  وه  هلعف  كعسوب  ام  لكو  ا ، مّكحتلا  عيطتست  الو  اهضرفل ، ةقيرط  نم  ام  هنأ  عقاولاو  .اهسفن  ءاقلت 

.قثت فيكو  رظتنت ، فيك  ملعتت  نأ  .ةبحم 

.ةرانتسالا ثدحت  فوسف  ةبسانملا ، ةظحللا  يت  امدنع 

ّيلع هلقع : فرحأ  نأ  ّيلع  يلاتلو  كلذك ، سيل  هنأ  ىرأ  يننكل  دعتسم ، هنأ  دقتعي  .كلذل  دعتسم  هنإ  لوقيو يل  مهدحأ  يت 
: لوقي وهو  .ألا  اإ  ًايعقاو : ًاريكفت  سيل  اذهو  زهاج ، هنا  دقتعي  .جضني  يكل  تقولا  يضقني  ثيحب  هب ، ىّلستي  ًائيش  هيطعا  نا 

". نآلا يندعاس  "



.ًاقمع رثكألا  ملاعلا  ةريبك يف  ةميق  اذ  سيل  ريكفتلا  نأ  يه  ةقيقحلا  نكل  .ًازهاج  سيل  هنأ  دقتعي  هريغ  ًاصخش  نأ  امك 

.زهاج هنأ  دقتعي  هنكل  زهاج ، ريغ  وهو  دوجوم ، مهدحأ 

.زفقي ن  هيرغاو  هّثحأ  نأ  ّىلع  ةلاحلا  هذه  يفو  كلذ ، ريغ  دقتعي  هنكل  زهاج ، رخآو 

هذه نأ  ولو  دعتسم ، هنأ  فرعأ  يننكل  ينقحالت "؟ اذامل  ينربجت ؟ اذامل  لعفت ؟ اذام   " .دعتسم ريغ  هنإ  لوقيو  فئاخو ، ددرتم ، هنإ 
.ةديدع تاويح  رمألا  بلطتي  امبر  لب  ىرخُأ ، ةبسانم  ةظحل  يت  نأ  لبق  ةدع  نينس  رمألا  بلطتي  دقف  تضم ، ةظحللا 

ٍتقو ًاددجم يف  ةظحللا  هذه  ت  نل  امبر  .ددرتت  كنكل  كلوبقل ، دادعتسالا  متا  ىلع  هلمك  دوجولا  نوكيس  ةنيعم ، ةظحل  يف 
الو كيلإ ، يغصأ  نأ  ال  بقارأ ، نأ  ّىلع  اذل  .ةبسانملا  ةظحللا  ِت  نأ  ىلإ  تاويح ، ةّدع  وأ  اهلمك ، ةايح  يضمت  امبر  بيرق ،

يذلا ام  ملعت  الو  لوقت ، ام  يعت  كنأل ال  كيلإ ، ءاغصإلا  عيطتسأ  .ةصاخلا ال  يلامع  مايقلا  ّىلع  بجوتي  هنأل  كلذ ، عيطتسأ 
قلخأ نأ  ّيلع  يتقيرطب ؛ فرصتأ  نأ  يلع  .كل  ًاديفم  نوكأ  نل  اهدنعف  كل ، تيغصأ  اذإ  .ًامامت  ٌشوشم  تناف  كل ، ثدحي 

.هلعف كيلع  ام  لكب  كتهج  نم  تمق  كن  كعانقإ  رمتسأ يف  نأو  كيلإ ، يغصأ  ينن  ًاروعش  كلخادب 

، ًارتوت لمأتلا  ىتح  حبصيف  كلقع ، لخدت  ببسبو  هنأل ، لمأتلا ، عاونأ  لك  فقوت  نأ  كل  لضفألا  نم  هنأ  ىرأ  نايحألا ، ضعب 
ّنيعم يف رّتوت  كانه  نكي  ام مل  هنأل  كفنأ ، مغر  لّمأتلا  لوخدلا يف  ىلع  ًايحا  كماغرإ  ّيلع  امك  .ًاقئاع  حبصي  نأ  نكميو 

مهسلا هجاتحي  يذلا  ّدشلا  لثم  ًامامت  نيعم ، رّتوت  ىلإ  ةجاحب  تنأف  ًادج ، ٌقيقد  نفلا  اذه  .ًانكمم  لّوحتلا  نوكي  نلف  كلخاد ،
.سوقلا رسكت  نأ  نكمي  دشلا  ةدز  نكل  .قلطني  نلف  ّالإو  قلطني ، يكل  سوقلا  هعضت يف  امدنع 

: لوقأس نايحألا  ضعب  .بقارأ  نأ  ىلع  كلذلو  ..يهتني  نيأو  أدبي ، نيأ  ملعت  كنكل ال  ريبك ، دوهجمبو  لمأتلل ، ةجاح  كانه 
"! لّم : " رارمتس لوقأ  يننأ  كلذ  رمألا ، اذه  بعوتست  كنأ ال  نيح  يف  لّمأتلا ،" فقوأ  "

ىلإ جاتحي  لمأتلا ال  نأ  وه  ًامئاد  هميلعتب  موقأ  ام  نأل  كلذ ، مهفت  نل  ًاضيأ  اهدنعو  كلم " عب   " لوقأ نأ  ىلع  نايحألا  ضعب 
.يئاقلت لكشب  ثدحي  ءيش  وهف  دوهجم ،

ًائيش لوقأس  .ضقانتملا  مالكلا  نم  ريثكل  يلدأس  كلذل  نيريثكلا ، عم  لمعلا  ىلع  بجوتي  هنأ  كلذ  يفقوم ، مهفتت  نأ  لواح 
مالك وه  هلوقأ ، ام  لك  نإف  يلاتلو  .نافلتخم  ناصخش  امأ  وه  ببسلاو  رخآ ، صخشل  ًامامت  هضيقن  لوقأو  صخشل ، ام 
كل لوقأ  امنيح  هنأ  امك  .رخآ  صخش  يأل  سيلو  تاذل ، تنأ  كل  هلوقأ  أف  ًامالك ، كل  لوقأ  امدنع  .ًامامت  يصخش 
لاقيس اهنيحو  يلاتلا ، مويلا  تّريغت يف  دق  نوكتس  كنأل  ًاضيأ ، ةنهارلا  ةظحلل  طبترم  هنإ  لب  طقف ، ًايصخش  سيل  وهف  ًائيش ،

.ًاضيأ ةّيحو  ةلصاوتم ، ةباجتسا  اإ  .رخآ  ءيش  كل 

ج هيدل  .ًائيش  ينعت  هل ال  ةبسنل  تناو  كنأشب ، هب  وهف ال  .ًاضيأ  هيف  ةايح  هميلعتو ال  ةايحلل ، ٌدقاف  صخش  سّردملا  نإ 
؛ هوتعم صخش  سردملا  نإ  .ًادبأ  كيلع  زّكري  ال  ةقيقحلا ، يفو  ..كيلع  هزيكرت  نم  رثكأ  هسيردت  ىلع  ًابصنم  هزيكرتو  يميلعت ،
.تادقتعملا يف لجألو  ميلعتلا ، لجأل  دوجوم  ناسنإلا  لب  ناسنإلا ، لجأل  سيل  دوجوم  هنأل  ةريبك : ةّيمهأ  اذ  هل  ةبسنل  ميلعتلاف 
نإ مل ةئيسو  صخشلل ، ةدعاسملا  تمدق  لاح  ةديفم يف  تادقتعملاف  باعلأ ؛ درجم  يه  ملعملل  ةبسنل  تادقتعملا  هذه  نأ  نيح 

.دعاست

ضعبلل زجاحو  صاخشألا ، ضعبل  رسج  ةباثمب  اإ  ىرخُأ  ٍنايحأ  يف  ةدئافلا  ةميدعو  ةدئاف ، تاذ  تادقتعملا  نوكت  ًايحأ 
.رخألا



اّمناو ًاصاخشأ ، سيل  ناسنإلا  لقتسم ؛ درف  هنأ  ىلع  هل  رظنيو  ءايشألا ، عيمجل  ًاسايقم  ملعملا  هربتعيو  ةريبك ، ةميق  وذ  ناسنإلا 
نوكي ملعملا ، هلوقي  مالك  يأ  نإ  .ةلماشلاو  ةديرفلا  كتيصخشب  درفك ، لب  يرشب ، سنجك  كيلإ  رظني  ال  ةيرشب ؛ تايك 

ىتح ةئطاخ -  ةيلمع  ميمعتلا  ةيلمع  نإ  .ًاضيأ  هميمعت  كنكمي  الو  ًانيقي ، هنم  ذختت  نأ  كنكمي  .صخشل ال  ةجوم  ةلاسر  ةباثمب 
.ئطاخ ميمعت  لك  نأل  اذه -  يميمعت 

ام يف مظعأ  وهو  يرشبلا ، بلقلا  ليوحت  ىلع  ُّبصني  دهج  هنأل  كلذك ، نوكي  نأ  بجيو  ةياغلل ، ٌفَهرُم  نف  وه  بلقلا  نف  نإ 
.دوجولا اهغلب  ةمق  ىلعأ  لب  روطتلا ، ةيلمع 

، كل هنايك  حتفي  ةطاسبب  وهف  ملعملا  امأ  ميحجلاو ، ةنجلا  نعو  ةقيقحلا ، نعو  نع هللا ، تامولعم  كئاطع  رمتسي  سردملا  نإ 
.ةقيقحلا يه  ام  كل  ّنيبيل 

املك رثكأ ، َتبرتقا  املكو  .ينكراشتو  يعم ، لمثت  يكل  ينم  بارتقالا  ةصرف  كحنمأ  ّينإو  دوجول ، لمث  يننإ  انه ؟ لعفأ  اذام 
.ديرملا امهّيأو  مّلعملا ، امهّيأ  فرعي  دحأ  ثيح ال  ..نيَتماص  ديرملاو  مّلعملا  اهيف  حبصي  يتلا  ةظحللا  يت  .رثكأ مث  المث  تحبصأ 

.ًادحاو ًابهل  ناحبصيو  ةأجف ، نامحتلي  مث  ًاريثك ، رتقا  نيتعمش  بهل  لثم  ضعبلا : امهضعب  نم  ًادج  نيبيرق  احبصأ  دقل 

.هنم برتقت  نأل  جاتحت  ملعملا ، مهفت  يكلف 

ةيميمحلاو بولطم ، ريغ  بارتقالاف  كلذ ، ةلكشم يف  كانه  تسيلو  عيطتست ، ام  ردق  ًاديعب  ىقبت  نا  عيطتستف  سّردملا  عم  اما 
.رمألا لخدت يف  ال 

كنكمي ال  : " ىنعم وه  اذه  .ةملكلا  ىنعم  لكب  بولطم  ىصقالا  دحلا  ىلإ  مازتلالا  نإف  ملعملا  عم  اًمأ  مزتلم ، ريغ  ُلظت  سّردملا  عم 
نآلاف .ًامامت  ًامزتلم  حبصتس  تومت ، امدنع  كنأل  يفوصلل ، لوقلا  هينعي  ام  ًامامت  اذهو  تومت ،" ىتح  ءيش  ّيأ  ىلع  ينم  لصحت  نأ 

.هيلإ عجرت  صخش  كانه  نوكي  نل  هنأل  كلذ ، ةدوع يف  ال 

نوكت نأ  ديري  ركاملا  لقعلا  نكل  .هيلإ  عجرت  يذلا  لزنملا  تقرحأ  دقل  دوعتس ؟ ناكم  ّيأ  ىلإف  .اهيف  ةدوع  ٌةطقن ال  مازتلالا  نإ 
ىلع يقبي  هنإف  ةفاسملا ، هذه  ىلع  لقعلا  ظفاحي  امدنعف  .ًابقارم  لب  ًاكراشم ، نوكت  نأ  ديري  الو  مّلعملا ، نيبو  كنيب  ةفاسم  كانه 
لالخ نم  يت  ةايحلا ، لامج يف  لك  نأ  ريغ  .ةدوعلا  عيطتسيف  ئطاخ ، لكشب  رومألا  تراس  لاح  يلاتلو يف  .ًاميلس  لزنملا 

.مازتلالا

"، مازتلا  " ةملك اهيف  عمست  يتلا  ةظحللا  يفف  .ًاضيأ  ةمرحمو  ةئطاخ ، ةملك  مازتلا "  " ةملك ربتعت  صوصخلا ، هجو  ىلع  برغلا  يف 
.طقف سنجلا  لب  كانه ، نكمم  ريغ  بحلاف  .قيمعو  ليمج  وه  ام  لك  برغلا  يشالت يف  ببسلا  اذهل  .فوخل  رعشت  كنإف 

نيصخش نيب  لصحي  بحلا  نكل  نيبيرغ ، نيصخش  نيب  لصحي  ءيش  سنجلا  .ٌمازتلا  وهف  بحلا  اّمأ  ةكراشم ، الب  سنجلا 
بحلا نودبف  .بحلا  بولطم يف  مازتلالا  نإ  .ًاعم  اربكيو  اشيعيل  لب  ضعبلا ، امهضعب  الغتسي  يكل  سيل  نيبراقتمو ، نيباحتم ،

.برغلا ًالعف يف  ثدحي  ام  اذهو  ىودجلا ، ميدع  سنجلا  ودغيس 

ىلع يقبت  فوس  اهدنع  ًاجّرفتم ، نوكت  تنأ  تدرأ  اذإو  جّرفتم ، درجم  ىقبت  نأ  كنكمي  .ًامزتلم ال  نكت  نإ مل  ًانكمم  سيل  لمأتلا 
.ءايشألا زكرم  ىلإ  كدوقي  مازتلالا  نأ  كلذ  حطسلا ،

.ةالصلل لكش  ىمسأو  لمأتلل ، لكش  ىمسأو  بحلل ، لكش  ىمسأ  وهو  مازتلا ، وهف  ٍملعم  عم  نوكت  نإ 



اذهل .هتاذ  ىنعملا  نالمحتو  ناتفدارتم ، امهف  سردمو ، مّلعم  يتملك  نيب  قرف  ال  كانهو ، .نيسردم  ىوس  دجوي  برغلا ال  يف 
ٌقرف دجوي  ال  ةيزيلكنالا ، ةغللا  نكلو يف  .ًاملعم  لب  ًاسّردم ، سيل  نيدلا  ءا  نإ  سّردم ."  " ىنعمب مّلعم "  " ةملك نومجرتي  ببسلا 

، صخش عم  ةقيمعلا  ةكراشملا  ينعت  يتلا  ةملكلا  كلت  وروغ ؛)  ) يحورلا دشرملاك  ةملك  ًالثم  دجوت  امك ال  .نيتملكلا  نيتاه  نيب 
.اهلجأ نم  توملل  دادعتسا  ىلع  كنأ  ةجرد  ىلإ  ةقيمع  ةكراشم  لب 

.ةقيمع تامازتلا  اهعيمج  ربتعت  ةالصلاو ، لمأتلاو ، بحلا ، نإ 

.رسجلا رااو  ةدوعاللا ، ةلحرم  ىلإ  تلصو  كنأ  ينعي  هنأل  مازتلالا ، ىشخت  يتلا  يه  ألا  نإ  مازتلالا ؟ ىشخي  يذلا  نم  نكلو 
ينيع ىلإ  رظنت  نيح  راودل  رعشت  فوس  .دوجو  هل  دعي  يضاملاف مل  لوها ؛ لبقتسملا  ىوس  كمامأ  سيلف  فوخل ، رعشت  تنأ 
يه اذكه  .دبألل  هيف  عيضتسو  ريطخ ، ناكم  هنأل  ام ، ءيشب  ثبشتلل  جاتحت  ثيح  عاق ، نودب  ةيواهك  ..غارفلاك  هنأل  مّلعملا ،

.ًالوأ عيضت  ام مل  كتاذ  ىلع  رثعت  نل  كنأ  ديب  لاحلا !

.ًاددجم َدَلوت  نلف  تمت ، ام مل  كنإ 

.ديدج نم  ُثاعبنالاو  ُتوملا  هنإ  ةايحلاو ، توملا  وه  مّلعملا 

: ةصقلا هذه  ورتب يف  نعمتن  وعد  نآلاو 

ءا هنم  بلطف  .ملعتلا  قيرط  ىلإ  هباهراو  هتالكشم ، لح  ةدعاسملا يف  هنم  بلطو  نيدلا  ءا  ميظعلا  ملعملا  ىلإ  ٌلجر  ءاج 
، ... روفلا ىلع  ناكملا  رداغيو  ةيحورلا  تاساردلا  نع  ىّلختي  نا  نيلا 

ءاج دقل  نوعلا ؛ ديريو  ٍعاسك ، ءاج  دق  لجرلا  نأ  كلذ  ةيلاثملا ، ملعملا  ميهافم  عم  بسانتي  الو  ًادج ، ّاظفو  ًايساق ، ُهبلط  ادب  دقل 
ىلع ناكملا  اذه  رداغو  ةيحورلا ، تاساردلا  كرتا  هل " : لاق  نيح  نيدلا  ءا  نم  ًاعقوتم  فرصتلا  اذه  نكي  ملو  لّوستمك ،

"! روفلا

، ضرغلا اذهل  دوجوم  هنإ  م ؛ بحريلو  سانلا ، اوعديل  دوجوم  .ةدعاسملل  دوجوم  مّلعملا  نإ  لئاسلا ؟ اذه  نيدلا  ءا  َّدر  اذامل 
ةدعاسملا بلطل  لجرلا  ءاج  دقف  مّلعم ، نم  فرصتلا  اذه  لثم  عقوتي  دحأ  ال  ءاركنلا ؟ ةقيرطلا  هذ  نيدلا  ءا  فرصت  اذاملف 

.قيرطلا ىلإ  هداشرإو  هتالكشم ، لح  يف 

.نيدلا ءا  ىلع  ُّجتحي  ذخا  بلقلا  بيط  ًارئاز  نكل 

لجرلا مل اذهف  ةقيرطلا ، هذ  هعم  فرصتت  اذامل  حرشا يل  اذه ؟ ام  : " لاقف ًاضيأ ، ًادوجوم  ناك  بلقلا  بيط  لجر  نأو  دبال 
بابلا يف قلغت  تناو  ةدعاسم ، بلطي  هنإ  انه ؟ كدوجو  نم  ضرغلا  ام  نذإ  هدرطت ! تنأو  ةينلا ، ُنسح  هنإ  أطخ ؟ يأ  بكتري 

". هيلع وسقت  تنأو  كيلإ ، لسوتي  هنإ  .ههجو 

.ميكحلا لاق  اذكه  حيضوت ،" كيدل  نوكي  نا  كقح  نم  "

". ناهربلا كيتأيسو  رظتنا ، طقف  .اهحرش  نكمي  ءايشأ ال  ةمث  ًالهم ! : " نيدلا ءا  لاقف 

هاري ًائيش ال  لئاسلا  ىري يف  نيدلا  ءا  نإ  حرشت ؟ نأ  كل  فيكف  ديفي ، نل  حرشلا  نأ  كلذ  ءايشألا ، حضتتس  ةلاحلا  بسحب 
ودبيسف تلق  امهم  كنأ  .ٍفاك مث  ريسفت  يأ  نوكي  نل  ةقيقحلا  يف  ىمعأ ؟ صخشل  ءوضلا  رّسفت  فيكف  بلقلا ، بيط  لجرلا 



.كفرصت ريربت  لواحت  نآلا  تنأ  اهو  بلقلا ، ظيلغ  ًاظف  كلذك  ودبتسو  ًاريربت ، كلذ 

". حيضوت كيدل  نوكي  نأ  كقح  نم  ..رظتنا  : " نيدلا ءا  لاق 

ميكحلا رظتنا  .هسفنب  بهذيس  نيأو  برهيس ، نيأ  ىلإ  ملعي  ال  كانهو ، انه  عفدني  ذخاو  ةفرغلا  ىلإ  رئاط  لخد  ةظحللا  كلت  يف 
قلطناف .هيدي  اتلكب  قّفصي  ذخأ  ةأجف  مث  ةفرغلا ، هذه  ةحوتفملا يف  ةديحولا  ةذفانلا  بناجب  رقتساو  رئاطلا ، أده  نأ  ىلإ  فّوصتملا 

.ةيرحلا ىلإ  ةذفانلا  ةحتف  ربع  ةرشابم  جرخو  ًوعرم ، رئاطلا 

؟ يارلا ينقفاوت  الأ  ةناهإ ، ىتح  وأ  ريطلل ،)  ) هل ةمدص  ناك  توصلا  كلذ  نأو  دبال  نيدلا : ءا  لاق  اهدعب 

ناك برتقا ، يذلا  لجرلا  نإ  : " لوقي ذإ  ا ، ظّفلتي  نأ  نود  ىتح  ءايشألا  نم  ريثكلا  لوقي  نيدلا  ءاهبف  ةليمج ! ةلاح  اإ  ًاقح 
.هيلع ًائبع  نوكتسو  هل ، ةبسنل  اديق  حبصتس  ةدعاسملاف  ةدعاسم ، ةّيأل  جاتحي  الو  ًامامت ، ةقلطملا  ةيرحلا  ةفاح  ىلع 

جاتحي لب  بيردت ، يأل  جاتحي  .ءامسلا ال  قيلحتلل يف  دعتسم  ًابيرقت  وهو  تهتنا ، دق  ةلحرملا  كلتف  ميلاعتلا ، نم  ديزملل  جاتحي  ال 
". ةمحرلا وه  هقالغإ  بابلا مث  نم  هفذق  نإ  .ةمحر  كلذ  نوكي  نلف  انه ، ىقبي  ن  هل  تحمس  ول  .ُهُتلعف  ام  اذهو  ةعفد ، ىلإ 

قّلعت كانه  دعي  نآلا مل  ةظحل : ةّيأ  ناريطلا يف  كشو  ىلع  ريطلا  نإ  .ًامامت  دعتسم  هبلقف  لجرلا ، اذه  فرعأ  : " نيدلا ءا  لاق  مث 
". قيرطلا مهفي  نأل  ةجاح  الو  ميلعت ، يأل  ةجاح  الو  تاملكل ،

كيلعو قيرطلا ، كل  حرشي  نم  ىلإ  جاتحتو  ءيش ، لك  ىلإو  ميلاعت ، ىلإ  ُجاتحت  يحورلا  روطتلا  نم  ةنّيعم  ةلحرم  يف  ةجاح : اإ 
ىلع ًالوأ : .اهاطختي  نأ  ءرملل  يغبني  امدنع  يت  ةظحللا  نكل  تابيردتلا ، نم  ريثكلل  ةجاحب  تنأ  .هنم  ًادّكأتم  نوكت  نأ 

، كلذ دعب  لمأتلا ، مّلعتي  نأ  بجي  رمألا ، ةيادب  يفو  .ملعتلا  نع  فقوتي  نأ  هيلع  اهدعب  ءايشألا ، نم  ريثكلا  ملعتي  نأ  صخشلا 
يت ٍذئدنع  .تمصلا  مّلعتيو  تاملكلاو ، ميهافملا  نع  جرخي  نأ  ءرملا  ىلع  ةيادبلا ، .ةمامقلا يف  ةيواح  ىلإ  لّمأتل  يمري  نأ  هيلع 

.ًاقلعت كلذ  حبصيس  ّالاو  ًاضيأ ، تمصلا  نع  ىلختت  نأ  اهيف  كيلع  بجوتي  يتلا  ةظحللا 

.ةركف درجم  دعب  اميف  نوكيس  تمصلا  نأل  ًاضيا ، تمصل  ثبشتلا  كناكمو  ةركفب ، ثبشتلا  كناكم 

تناك نإف  .ًاضيأ  ةركف  اإ  ًاديعس ؟ نآلا  تحبصأ  كنأ  فرعت  فيك  .ًاددجم  ٌةركف  اإ  ًاتماص ؟ تحبصأ  كنأ  فرعت  فيك 
صّبرتت رخألا ، بناجلا  ىلع  ةساعت  دوجو  نم  دب  اهدنعف ال  ريكفت ، كانه  ناكو  ةداعسلا ، هذ  روعش  كانه  ناكو  ةداعس ، كانه 

.كلخاد ام  ٍناكم  لظلاك يف  رظتنتو 

! نوجسلا قالتخا  كعربأ يف  امو  ..ًانجس  ااذ  ةداعسلا  حبصتس  الإو  ًاعم ، ةساعتلاو  ةداعسلا  نع  ىّلختي  نأ  ءرملا  ىلع  ًةيادب ،
، كدباعمو كسئانك ، نم  ًوجس  تقلخ  دقل  .هسفن  هللا  نم  ىتح  ..ءيش  يأ  نم  ًانجس  قلخت  نأ  عيطتست  كنأ  كلذ 

داشنبألا نإ  ةقيقحلاو  .ةليمجلا  ةسدقملا  بتكلا  نم  كلذكو  ااذ ، ةهولألا  نم  ىتح  كسفنل  ًوجس  تقلخ  لب  ..كعماوجو 
..ةديقع اأ  ىلع  اهأرقت  تنأف  ةيرعشلا ، اهحور  لجأل  داشنبألا  أرقي  دحأ  هنأ ال  ريغ  ىقنألا ، وه  يرعشلا  اومضمو  ةليمج ،

.ءيشب اهتنراقم  نكمي  الو  كلذ ، اهيهاضي يف  ءيش  الو  ةشهدم ، لب  ةيرعشلا ، ةيحانلا  نم  ةليمج  اإ  .ًانجس  تحبصأف 

لاق دقل  .هلوقي  ناك  ام  يراجيو  هيراجي  نأ  عاطتسا  يفحصلا  نأ  دقتعأ  الو  يترومانشيرك ، عم  ّيفحصل  ةلباقم  وتلل  أرقأ  تنك 
ٍّصنك هتأرق  امدنع  للملا  ينباصأ  هنأ  ريغ  هتببحأ ، دقو  ةيرعشلا ، ةيحانلا  نم  ًاليمج  هتدجوو  ديدجلا ، دهعلا  تأرق  : " يترومانشيرك

.ًامامت كلذ  ًاقحم يف  ناكو  ّينيد ."



وه ةطاسبب  ليجنإلا  نأ  امك  .روصعلا  لك  ةيبدألا يف  تازاجنإلا  مظعأ  دحأ  ًاقح  هنإ  سّدقملا : باتكلا  أرقي  نأ  ءرملل  يغبني 
هنأل يف ىنعملا ، لخدت يف  نأ  نود  نكلو  ةميظع ، ةميق  لمحت  تاملك  رخآ  ناكم  يأ  دجت يف  نأ  نكمي  الو  نتاف ، ٌباتك 

ٌةليلج اإ  .ىنعملا  سيل  نكلو  ةّيمهأ ، تاذ  اإ  .ًادقتعم  حبصت  كلذبو  ةيرعشلا ، حورلا  عيضتس  ىنعملا ، اهيف  لخدي  يتلا  ةظحللا 
.ةديقع تسيل  نكلو  ةليمجو ،

تللض دقف  اهيف ، تركف  اذإو  ةليمج ، يهف  اهداشنإ ، تعطتسا  نإف  .ةلئاه  ٌةيلامج  نآرقلاو ، ديدجلا ، دهعلاو  داشنبألا ، نم  قثبنت 
.ليبسلا

.هب عاتمتسالاو  هليترت ، بجي  باتك  نآرقلا  نآرقلا ؟ لّتري  ًادحأ  متعمس  له  .كلذ  نم  لمجأ  الف  نآرقلا ، ليترت  تعطتسا  اذإ 
، هتببحأ اذإ  اّمأ  .بّصعتملا  ملسملا  دلويس  هيف ، كركف  لامع  أدبت  نأ  ةظحلف  هب ، ركفت  نكلو ال  صقرت ، نأ  كنكمي  ًانسح ،
، داشنبألا تلّتر  اذإ  .بّصعتملا  ملسملا  نع  نوكي  ام  دعبأ  يفوصلاو  يفوصلا ، دلويسف  هليتارت ، ىلع  تّحنرتو  هب ، تعتمتساو 

.هروذج نم  نّفعتملا  تّيملا ، يسودنهلا  يسودنهلا ، دلويسف  داشنبأل ، نمؤت  تنك  اذإ  اّمأ  .يفوصلا  دلويسف 

ايتا ناذللا  حيسملاو ، اذوب  ىتح  .دويق  ىلإ  كدي  سمالي  ءيش  لك  لّوحت  كنأ  ةجردل  كسفنل ، دويقلا  قالتخ  ٌعر  كنإ  ةقيقحلاو 
.كببسب دويق  ىلإ  اولوحت  دق  كئلوأ ، ىتح  لعفل ، كلذ  الواح  دقو  كريرحتل ،

ءا هل  عمسي  .ركذت مل  ةدعاسم  يأل  ةجاحب  نكي  ملو  ةجض ، ةرمثلاك  ًادعتسم ، ناك  نيدلا ، ءاهبل  ءاج  يذلا  لجرلا  كلذ 
نكمي لب ال  ءيشب ، ةمحرلا  نم  نوكي  نل  كلذف  ًاديرم ، نوكي  ن  الو  هنم ، ًاءزج  حبصي  نأ  الو  هّرقَم ، ءاقبل يف  كاذنآ  نيدلا 

". ههجو بابلا يف  تقلغأ  تنأو  ٌلئاس ، كءاج  دقل  : " ةقفش ةيأ  نم  ٍلاخو  ًاظف ، ودبي  رهاظلا  .كلذب يف  حمسي  نأ  مّلعم  يأل 
، ًافيطل نوكي  نأ  عيطتسي  لهاجلا  ىتح  ذإ  يرهاظ ، ءيش  فطللا  .ةمحرلا  نيبو  فطللا  نيب  قرف  كانه  نأ  ركذت  نأ  كيلع 

صخشلا نكل  لقعلا ، حطس  ىلع  ةميق  درجم  فطللاف  ءافطل ، اونوكي  نأ  مهرودقمب  مهلك  مثآلاو ، مراو ، قمحألا ، كلذكو 
حبصت نإ  امو  ًاديج ، كلخاد  مهفت  امدنع  رهظتس  ةفص  األ  ًانكمم ، سيل  اذه  نإ  .ًاميحرو  ًافوطع  نوكي  نأ  هنكمي  لهاجلا ال 
.ًادج ًايساق  ًايحأ  فطعلا  ودبي  دق  هنإ  ركذت  فطللاك ؛ ًامئاد  ودبي  نل  فطعلاو  .ًافوطع  ودغتسف  كزكرمب ، كلخادب ، ًامتهم 

"؟ تلعف اذام  : " نيدلا ءا  ىلع  بلقلا  بيط  رئازلا  كلذ  جتحا  دقل 

، هدرط نإف مت  امامت ، ةيواهلا  ةفاح  ىلع  فقي  لجرلا  كلذ  ىأر  دقل  هاري ؛ نأ  فيطللا  لجرلا  رودقمب  سيل  ًائيش  ىري  نيدلا  ءا  نإ 
.ةذملتلا ءارو  ًايعس  ءاج  دق  نوكيف  كلذل ، دعتسم  وهو  لوخدل ، هل  حمس  اذإو  .ررحت  دق  نوكيسف 

ٌدوجوم هنأل  اذه ، لعفي  مّلعملا ال  نكل  .هسركيو  هب ، بحريسو  ةياغلل ، ًافيطل  سّردملا  اذه  نوكيسف  ام ، ٍسردمل  بهذ  ول  هنا  ريغ 
، فاطملا ةيا  هنكل  .ةياهنلا  تسيلو  ةوطخ ، درجم  نوكتسف  كسيركتب ، ماق  نإف  .لماكل  ًاّرح  نوكت  نأ  ىلع  كتدعاسمل 

.ةفوشكملا ءامسلا  ىلإ  كفذقيس 

ثيح طقف ، بيردتلل  ناكم  درجم  وه  ملعملا  لزنم  نإ  .ةحوتفملا  ءامسلا  ىلإ  كب  فذقيس  ًادعتسم ، اهيف  نوكت  يتلا  ةظحللا  يف 
ءامسلا ىلإ  ًايلاع  ملعملا  كفذقي  اهدعب  ًازهاج ، هيف  حبصت  يذلا  ناكملا  هنإ  .ريخألا  نطومل  سيل  هنكل  ًادعتسم ، هيف  حبصت 
.قيرطلا ىلع  كريس  ءانثأ  طقف  ديفم  ملعملا  نإ  .ىهتنملا  ةردس  ىلإ  ..اشكوملا  ىلإ  ..ةقلطملا  ةيرحلا  ىلإ  يئاهنلا ، نطوملا  ثيح 

.ًةأجف ككرتيس  يهلإلا ، دبعملا  ىلإ  لوخدلا  ىلع  كشوت  نأ  لبق  نكلو 

نوكت نأ  بجي  كنألو  كانه ، نوكي  نل  هنأل  هدجت ، نلف  فلخلل ، ترظن  اذإو  لخادلا ، ىلإ  كعفدب  موقيس  سّدقملا ، دبعملا  مامأ 



.يهتنا دق  ملعملا  رود  نوكي  كلذب  .سّدقملا  عم  كدرفمب 

ىلع لبق  نم  َتنك  نأ  قبسي  مل  ةفاحلا ؟ دنع  كنأ  ملعت  فيك  ذإ  كلذ ، ملعي  نكي  ملو  ةفاحلا ، دنع  ًاساسأ  ناك  لجرلا  اذه  نكل 
، لبق نم  لاحلا  هذهل  ضرعتي  وهف مل  ةفاحلا ، ىلع  هنأ  ملعي  نكي  لجرلا مل  اذه  كلذ ؟ مهفي  نأ  لقعلل  فيك  يلاتلو  ةيواهلا ، ةفاح 

ثدحتسف سولجل ، هل  حمس  ولو  .معدلا  ىلإ  نآلا  ةجاح  كانه  هنأ مل  ملعي  نأ  نود  معدلا ، سمتلي  هنإ  كلذ ؟ كردي  فيكف 
.ةرطخ نوكت  نأ  نكمي  ءايشأ  ةّدع 

ءا بح  عقت يف  نأ ال  بعصلا  نم  هنأ  كلذ  ..هبح  لجرلا يف  اذه  عقي  امبرف  سولجل ، نيدلا  ءا  هل  حمس  ول  هنأ  ملعأ  يننإ 
ذنم ًايساق  نوكت  نأ  لضفألا  نمف  ةءافكلا ، ةياغو يف  ًادج ، ًاعر  نوكت  امدنع  .ًةيدوبع  ىلإ  لّوحتيس  بحلا  كلذو  ..نيدلا 

لجرلا اذهل  يغبني  اذل ال  .نيدلا  ءا  كرتي  نأ  هيلع  بعصلا  نم  نوكيسف  ةدحاو ، ٍةظحلل  ولو  ءاقبل  لجرلل  حمس  ول  هنإ  .ةيادبلا 
.ىرخُأ ةّرم  هب  ركفي  ثيحب ال  يساقلا  هجولا  هل  رهظي  نأ  نيدلا  ءا  ىلع  بجي  لب  هتمحرو ، هتبحمو  نيدلا  ءا  فطع  حملي  نأ 

هل قرشلاف  قرشلا ، كلذ يف  مهف  بعصلا  نم  هنأل  كلذ ، اومهفي  نيذلا مل  عابتألا  نم  ريثكلا  عم  فيدوروغ  هلعفي  ناك  ام  اذه 
.ةصاخلا هبيلاسأ 

عم شاعو  ةريدألا ، نم  ريثكلا  نيب  لقنت  دقل  .نييفوصلا  نيملعملا  نم  ديدعلا  دي  ىلع  مّلعت  دقو  ًايفوص ، فيدوروغ  ناك  دقل 
تاحيضوتلاو ةيفوصلا ، زومرلا  نأل  هل ، دوجو  برغلا ال  مهفلا يف  نأ  ريغ  .فوصتملا  فقوم  ذختا  دقو  نييفوصلا ، نم  ريثكلا 

.اهل ىنعم  ال  ةيفوصلا ،

هنأل اهنم  بِضَغ  فيدوروغ  نأ  تبتك  دقو  ..ةبوهوم  ةيقيسوم  ةأرما  تناك  ..فيدوروغ  تاذيملت  ىدحإل  ًاتك  أرقأ  تنك 
الو انه ، ىلإ  يدوعت  ال  ةّرم ، رخآ  هذه  : " اهل لاق  هنأ  ةجرد  ىلإ  ًادج  ًابضاغ  ناك  .هتلعف  دقو  ام ، رمأ  لعف  نع  عنتمت  نا  بلط 

هباتنا اذامل  ّالإو  دعب ، رنتسي  لجرلا مل  اذه  نإ  : " اهسفنل تلاق  دقل  .هترسخو  ةّيبرغ ، األ  هتكرت ، عبطلو  ًاقلطم ." يتيؤرل  يت 
.كريياعمل ًاقفو  مكحت  كنأ  يه  ةقيقحلاو  دحلا "؟ اذه  ىلإ  بضغلا 

نإ اذهك ! ٍهف  ءيش  هتيصع يف  ول  ىتح  يتحماسم  هتعاطتس  ناك  طيسبلا ؟ ءيشلا  كلذ  ببسب  وهأ  ًادج ؟ ًابضاغ  حبصأ  اذامل  "
رفغ دقل  .هئادعأل  ىتح  رفغ  يذلا  حيسملا  كلذكو  ًاميحر ، اذوب  ناك  دقل  .حماستلا  نودسجي  مإ  نوحماستم ، ءامظعلا  نوملعملا 
ًاببس كانه  نأ  ودبي  ..هعابت ال  مقأ  ملو  هلاق ، ريغص  ءيش  درجم  .اذه  نم  ءيش  ّيأ  بكترأ  أو مل  هولتق ! نيذلا  نيمرا  ءالؤهل 

". دحلا اذه  ىلإ  بضغيل  ًايقطنم 

دصويو ةطاسب ، لكب  درطُت  مث  ةنس ، نيرشعل  هيديرم  نم  تناك  دقف  فيدوروغ ؛ عم  ًةنس  نيرشع  نم  برقي  ام  تشاع  دقل 
.اهفلخ بابلا 

". تومأ امدنع  نكيلف  كلذ ، ِتدرأ  نإو  ًادبأ ، يتيؤرل  ِت  ال  : " فيدوروغ اهل  لاق  دقل 

.هترسخ اهنكل  تام ، امدنع  ّالإ  ًاددجم  فيدروغ  ةرزل  ت  ملو  اهأ ، تَحِرج  دقل 

رمألا ناكل  سانلا ، نم  ريثكلل  ديدملا  يلخادلا  مازتلالا  ثيح  قرشلا ، رمألا يف  اذه  ثدح  ول  فيدوروغ ؟ هلوقي  ناك  يذلا  ام 
.ًادج فلتخم 

ريغو توما ؛ امدنع  يتيورل  يت  وأ  ةتّيم ، تنأو  يتيؤرل  يت  نأ  اّمإ  : " لوقي ناك  ةقيقحلا ؟ فييدوروغ يف  هلوق  ديري  ناك  يذلا  ام 



تبهذ فييدروغ ، يفوت  امدنعو  ىرخأ ، ةنس  نيرشع  ترظتنا  كلذل  ًاّينمض ، ناك  ىنعملا  كلذ  نكل  كئي ." ىنعم  الف  كلذ 
.لاحلا ناك  اذكه  نكلو  ةتّيم ، نوكت  نأ  نكمي  ناك  .اهءالو  نع  بارعإلل 

ناك دقف  ةعيرذ ، دّرجم  ناك  نايصعلا  نأ  وهو  ًاعضو : قلخي  ناك  بضغلا  كلذف  هرمأ ، تيصع  األ  فييدروغ  بضغي  مل 
ةجاحب ناك  ام  اذهو  بضغي ، يكل  ًائيش  دجيس  ناك  .ةلأسمل  كلذل  ةقالع  ذإ ال  هتعاطأ ، مأ  هرمأ  تصع  ءاوس  بضغيس 

نأ بجي  لب  رهظمل ، عدخني  نأ  هل  يغبني  ةنس ال  نيرشعل  هعم  شاع  يذلا  صخشلا  نأل  ديدش ، بضغو  سوبع ، هجو  هيلإ :
ًاطاحم ناك  هنكل  ةياغلل ، ًابحمو  ةياغلل ، ًاميحر  ناك  هبلق  فييدروغو يف  .بلقلا  رظنيو يف  قمعلا ، ىلإ  لغلغتلا  ىلع  ًارداق  نوكي 

.ةبلص ةرشقب 

هنأ يف ريغ  اهل ؛ ثدح  امع  ءيشب  ثدحتت  ةصقلاف ال  ًايبرغ ، ًافقوم  تذختا  دق  تناك  نإ  فرعن  الو  ةأرملا ، هذه  تَدِرُط  دقل 
..ًاينأ ًافقوم  ينعي  يبرغلا  فقوملا  نإف  ًابيرغ ، ًافقوم  تذختا  دق  تناك  ول  .هتفرعم  اننكمأ  ام  فرعن  نأ  دّيجلا  نم  نوكيس  ةقيقحلا 

ًافقوم تذختا  دق  تناك  اذإ  اّمأ  .تأطخأ  دقف  تّذ  دق  اهأ  تناك  اذإو  ةريدج ، نكت  األ مل  تَدِرُط  اآ  تدقتعا  اذإ 
الف اههجو ، بابلا يف  مّلعملا  قلغأ  اذإ  بضغ ؟ اذاملف  ّالاو  ةمحر ، هبضغ  نوكي يف  نأ  دبالف  مّلعملا ، بضغ  اذإ  هنأ  ينعي  ًايقرش ،

.ىرخأ باوبأ  ُحتفُتس  بابلا ، اذه  قالغإ  لالخ  نم  هنأل  كلذ ، ىنعم يف  ةمث  نأ  دب 

ةجاح كانه  نأ  ينعي  كلذف  ةدحاو ، ةظحل  عّيضُت  الو  لاحلا ، ّرقملا يف  اذه  رداغو  ةيحورلا ، تاساردلا  عيمج  كرتا  مّلعملا  لاق  اذإ 
، ديرم فقومو  ًاّيقرش ، اهفقوم  ناك  اذإف  .ءيش  لكو  يعسلا ، كرتو  يحورلا ، راسملا  كرتو  ةيحورلا ، تاساردلا  لك  كرتل  ةحِلُم 
يفو ًامامت ، بابلا  دنعو  ..ةرينتسم  ةأرملا  كلت  تحبصأ  دقف  توملل ، دعتسملا  صخشلا  فقوم  لب  عضاوتم ، صخش  فقومو 

مغانت كانه  نأ  امك  قيقد ، نواعت  هنإ  .ًاضيأ  ديرملا  ىلع  اّمنإو  طقف ، مّلعملا  ىلع  دمتعي  كلذ ال  نأ  ريغ  .ًامامت  ةظحللا  كلت 
.قيقد

". حيضوت كيدل  نوكي  نأ  كقح  نم  : " ميكحلا لاقف  نيدلا  ءا  ىلع  جتحي  ذخا  بلقلا  بيط  ًارئاز  نكل 

..ةفرغلا ىلإ  ريط  لخد  ةظحللا  كلت  يف 

اذإف .تالاحلا  صقانتت  نلو  ةديدج ، تالاح  ةفرغلا  ىلإ  لخدت  ةظحل  لك  هنأل يف  ةفرغلا ، قّلحتو يف  رويطلا  لخدت  ةظحل  لك  يف 
..ةلاح ىلإ  ءيش  ّيأ  ليوحت  كنكمي  .ًةلاح  حبصيس  ءيش  لك  نإف  مّلعملا ، حاتفم  كيدل  ناك  اذإ  مّلعملا ، ةسمل  كيدل  تناك 
كلعل .....لوقعلا  عاونأ  لك  عمو  ًاضيأ ، كعم  اّمنإو  طقف ، رويطلا  عم  سيل  ثدحي ، كلذو  .ًاّينايع  ًاهرب  ريطلا  لوخد  حبصيف 

ىتح لخدي ، نإ  ام  هنكل  لخد ، نيأ  نم  فرعي  هنأ  دبال  يلاتلو  ةذفانلا ، نم  لخد  دقل  .ةفرغلا  ىلإ  ريط  لوخد  ًايحأ  تبقار 
.كانهو انه  طبختل  أدبيو  ةذفانلا ، رمأ  ىسني 

املك هنإ  كانهو ؟ انه  طبختي  اذامل  اهسفن ؟ ةذفانلا  نم  دوعي  اذاملف ال  لخد ، نيأ  نم  فرعيو  لخد ، هنأل  ًادج ، ًايبغ  ودبي  هنإ 
ىلإ هجوتل  أدبيس  ريطلا  نأ  يهو  ةزجعم : ثدحت  كلذ  دعب  .رثكأ  ردصملا  عاضأ  املك  ًوعرم ، ريطلا  حبصأ  املكو  رثكأ ، طبخت 

ثدحت ااذ  ةلاحلا  نأ  امك  نيكسم ! وهف  ريطلا ، نم  اورخست  .ةذفانلا ال  ىلإ  هّجوتي  هنكل ال  هب ، هسأر  مدطصيف  رادج  لك 
.مكل

لخدت يف كنإ  .اهنم  نوجرخي  فيك  نوفرعي  مهنكل ال  ام ، ةلاح  نولخدي يف  فيك  نوفرعي  ًاصاخشأ  فداصأ  موي  لك  يف 
اذامل ال ًاين ، ..لوألا  ماقملا  لخدت يف  فيكف  الإو  ةذفانلا ، فرعت  كنإ  جرخت ؟ فيكف  ..لكاشملا  لخدت يف  كلذ  دعبو  جاوزلا ،
نأ ًادج  لهسلا  نم  جرخت ؟ يكل  رمألا  مهفت  اذامل ال  ةجردلا ؟ هذه  ىلإ  دقعم  رمألا  اذامل  .جورخلا  ديرتو  كلمأ ، باخ  دقل  عجرت ؟



جرخي فيك  فرعي  هنكل ال  هيف ، لخدي  فيك  فرعي  صخش  لك  نإ  .هنم  جرخت  نأ  ةياغلل  بعصلا  نم  نكلو  جاوزلا ، لخدت يف 
؟" بضغلا ةلاح  نم  جرخأ  فيك  : " ينلأستو يت  ..بضغت مث  فيك  هلأست  يك  صخش  ّيأل  بهذت  الو  بضغت ، كنإ  .هنم 

...جرخي فيك  ىسني  مث  لخدي ، فيك  فرعي  هنإ  ريطلا : عم  ثدحت  اهسفن  ةرهاظلا  تلخد ؟ فيك  وه  لاؤسلا  نأ  ريغ 

، ةحوتفم ةذفانلاف  حوضولا ، لك  ةحضاو  اإ  ةلكشملا ؟ أشنت  اذاملف  ّالإو  ةعداخم ، ةيلآ  لقعلا  نم  ام  ناكم  دجوت يف  هنأ  ودبي 
ن يعولا ، نم  ام  ناكم  يفو  لقعلا ، ةركف يف  كانه  ودبي  ام  ىلع  نكلو  اهسفن ! ةذفانلا  نم  جرخا  .لخد  دق  ريطلا  وه  اهو 

.ًاضيأ فلتخم  قيرط  نم  جورخلل  ةجاحو  فلتخم ، قيرط  لوخدلل يف  ةجاح  كانه 

اهدعبو بركلا ، نم  ةلاح  يف  لخدت  .جورخلا  ةيفيك  نع  لأست  مث  نمو  قلقلا ، ةلاح  يف  تلخد  دقل  ةلكشملا ؛ يه  كلت 
؟ تلخد فيك  وه  لاؤسلا  نا  ريغ  .جورخلا  ةيفيك  نع  رسفتست 

.قيرطلا بناج  ىلع  تَعضُو  ةفولأم  ريغ  ةضيب  لفطلا  دهاشف  هدلو ، ةقفرب  هّزنتلل  جرخ  نيدلا  رصن  ّالملا  نأ  ةّرم  تاذ  ثدح 
؟" ةضيبلا رويطلا يف  لخدت  فيك  لءاستأ  تنك  املاطل  : " هدلاو لأس  وهف  لفطلا ، لأسي  امدنعو 

كلذ نع  لءاستأ  تنك  املاطل  .باوجلا  فرعأ  الو  .اهنم  جرخت  فيك  لءاستأ  يننكل  .لءاستأ  ًاضيأ  أ  : " نيدلا رصن  ّالملا  لاقف 
؟ ةضيبلا رويطلا يف  لخدت  فيك  ًاديدج : ًالؤاست  تقلخ  نآلا  تنأ  اهو  يتايح ، لاوط 

دحاوو لوخدلل ، دحاو  نيقيرط : كانه  نأو  دبال  هن  كرِعشُت  يعواللا  نم  ام  ناكم  يف  ةرّذجتمو  ةقيمع  ةيلآ  لقعلا  ىدل 
فيك كردت  نأ  تعطتسا  نإف  .جرخت  هلالخ  نمو  لخدت ، هتاذ  بابلا  نمف  هتاذ : قيرطلا  هنإ  .نيقيرط  دجوي  ال  ّالك ، .جورخلل 

ةلاح يف  تلخد  فيك  بقارت  نأ  ّالإ  كيلع  امن  ًابضاغ ، حبصت  امدنع  يلاتلو  .جرخت  فيك  كردت  نأ  كنكميف  لخدت ،
ةقيرطلا يه  هذه  ن  ئجافم ، رونب  رعشت  فوس  ترنتسا ! دق  نوكتس  ةأجف ، ..لّهمتبو مث  ةوطخف ، ةوطخ  بقار  .بضغلا 

.كجاردأ دوعت  يكل 

ريطلا لخد  دقل 

انه طبختي  ذخأو  ةفرغلا ، ىلا  لخدو  ريط  طبه  لاحلا ..." كل يف  حّضوا  فوس  : " نيدلا ءا  لاق  امدنع  ةظحللا . كلت  يف 
.برهي يكل  هجتي  نأ  يغبني  نيأ  ىلإ  فراع  ريغ  كانهو ،

.بر نيأ  ىلإو  بر ، فيك  فرعت  ال  كانهو ، انه  طّبختت  نآلاو  ةايحلا ، ىلإ  َتلخد  دقل  .عيمجلا  لاح  وه  اه 

حبصي امدنعف  ءارولا ، ىلإ  ةدوعلا  اإ  .لخدت  فيك  كردت  كلعجت  يكل  ةدعاسم  لئاسو  ّالإ  يه  ام  لّمأتلا  تاينقت  لك  نإ 
دعبو ةلوفطلا ، وحن  كرحتت  كنإ  .ءارولا  ىلع  هلمك  ملفل  عوجرلا  عيطتست  ثيح  ةدوعلا ، ىلع  ًارداق  نوكتس  ًاتماص ، كلقع 

يفو بسحو ، عضولا  كيوبأ  قلخ  دقل  .محرلا  ىلإ  تلخد  فيك  ءيش : لوا  ىرت  امدنع  ةظحللا  ىت  مث  محرلا ، لخدت يف  كلذ 
كيضام كل  فشكيس  قيمعلا  لمأتلا  نإ  .جرخت  ااذ  ةقيرطلو  اهيف ، تلخدف  ..ةحوتفم  تناك  ةذفانلا  .تلقنت  عضولا  كلذ 

، ًاليف ناك  فيك  هّصخت : تاويح  ةدع  نع  اذوب  ثدحت  دقل  .ًاضيأ  ىرخأ  تاويح  اّمنإو يف  طقف ، ةايحلا  هذه  سيل يف  هلمك ،
.راهديس حبصأ  فيك  ..عباتي  مث  تام ، فيكو  ًادسأ ، حبصأ  فيكو  تام ، فيكو  ًرب ، ًابنرأ  حبصأ  تام  فيكو 

ىلإ هنم  قيلحتلا  كنكمي  يذلا  بابلا  وهو  دوجولا ، ىلإ  هلالخ  نم  لخد  يذلا  هتاذ  بابلا  ىلإ  لصت  ىتح  ءارولا  ىلإ  كرحتت  نإ  ام 
.ًاّيكذو ًابقارمو ، ًاظقيو ، ةياغلل ، ًاتماص  ًالقع  بّلطتي  كلذ  نكل  .جراخلا 



.ريطلا أده  ىتح  يفوصلا  اذه  رظتنا 

.ىزغم تاذ  اهيف  ةملك  لك  نوكت  ةصقلا  هذهك  صصق  يف 

.ريطلا أده  ىتح  يفوصلا  اذه  رظتنا 

.جورخلا لواحي  ريطلا  اذه  مادام  جورخلا  ىلع  ريط  ةدعاسم  عيطتست  ال  ةقيقحلا ، يف 

تلواح اذإ  هلمك  هيعو  رسخي  فوس  ً.ونجو  ًاراعتسا  رثكأ  هلعجت  فوس  .ريطلل  ًاجاعزإ  رثكأ  ةدعاسملا  هذه  نوكت  فوس 
ىلإ شّوشتلاو ، بارطضالا ، ةياغ  متنكو  تارم ، ةدع  ىلإ  متئج  دقل  .بقارأ  نأ  ىلع  ببسلا  اذهلو  .ةظحللا  كلت  هتدعاسم يف 

أد امدنعو  نوأد ، امدنعو  ..راظتنالا  ّىلع  اذل  .رثكأ  نوشّوشتت  فوسف  ةظحللا ، كلت  مكتدعاسم يف  تلواح  ول  يننأ  ةجرد 
.يعواللا طقستو يف  دوعتف  ًاليلق ، ىضوفلا 

اإ .ًامامت  ةديدج  ةايحلا  ةقيرط يف  ىلإ  نولخدت  مكنأل  اذامل ؟ ..اذه  لصحي  نا  بجيو  نيّرقتسم ، ريغ  عيمجلا  حبصي  َّيلإ  مكئيجمب 
مث رابغلا ، ُراثُيف  بابلا ، لخدت  مث  لزنملا ؛ رابغلا يف  مكارت  دقل  .بابلا  تحتف  مث  تاونس ، ةدعل  ًاقلغم  ناك  ًالزنم  نأ  ول  امك 

.ًاشّوشمو ًامئاغ  ءيش  لك  حبصي 

نم ريبكلا  مجحلا  اذه  مكارت  ثيح  تاويح ؛ ةدعل  وأ  نينس ، ةدعل  هومتقلغأ  مكلزنم  ً يف  نوحتفت  مكنإف  َّيلإ  نوت  امدنع 
، ًاشّوشم حبصيس  يلإ  ءاج  نم  لك  .ءيش  لك  راثُي  فوسف  لوخدل ، ةديدج  حر  أدبتو  بابلا ، نوحتفت  امدنع  .رابغلا 

.يعيبط رمأ  كلذ  نكل  .لبق  نم  ًاشّوشت  رثكأو 

يننأ نودقتعي  مهو  نوبرهي ، ديدعلا  نإ  .ااذ  ةنكمملا  ةصرفلا  كسفن  ىلع  تّوف  دقف  شّوشتلا ، كلذ  تنأو يف  ّينم  تبره  اذإف 
ءرملا تو  ًامئاغ ، لقعلا  عبصأو  لاحلا ، ةعيبطب  رابغلا  دعص  دقو  يببسب ، مهيعو  ىلإ ال  اولخد  امنإو  ّالك ، .مارطضا  ببسلا يف 

.وه نمو  وه ، نيأ  فرعي  ال 

كنإ نظت  عبطلو  .روفلا  ىلع  كدعاسأ  نأ  ينم  ديرت  ..شاعترالاو مث  ىّمحلا  نم  ةلاح  تداسو  ةميدقلا ، ةّيوهلا  تعاض  دقل 
اذهل .كلخاد  رابغلا يف  نم  ديزملا  رثي  نأ  كلذ  نأش  نمف  لاحلا ، ءيش يف  لمعب  تمق  ول  ّينا  ريغ  روفلا ، ىلع  ةدعاسملل  جاتحت 
يلع .ًائيش  لعفأ  نل  يننكل  كدعأ ، فوس  ءيش ، ّيأ  لعفأ  نل  يننكل  كيساوأ ، فوس  .ًاليلق  كلذ  ليج  ّىلع  نوكت  نوكيس 

، ريطلا رقتسي  امدنع  طقف  كتدعاسم  عيطتسأ  .رمألا  باعيتسا  نم  نكمتت  نلف  ّالإو  كببسب -  ةديدع -  ٍتاّرم  بذكأ  نأ 
.كديفي ءيش  لمع  نكمي  ٍذئدنعو 

قّفصي ذخا  ةأجف  مث  ةفرغلا ، ةحوتفملا يف  ةديحولا  ةذفانلا  بناجب  رقتساو  رئاطلا ، اذه  نا  ىلا  فّوصتملا  ميكحلا  رظتنا 
.هيديب

.جورخلا نأشب  هنونج  لءاضتو  ةذفانلا ، برق  ريطلا  رقتسا  دقل 

امأ .ًانكمم  لمأتلا  نوكي  نلف  لّمأتلا ، نأشب  سجاوهلا  كباتنت  امدنع  .اهيلع  لصحت  نلف  ةرانتسالا ، نأشب  كنونج  نجي  امدنع 
ىلع كتدعاسم  وه  هلمع  يغبني  ءيش  لوأ  نإف  ًالعفنم ، نوكت  امدنع  .ًانكمم  ءيش  لك  حبصي  اهدنع  ًاليلق ، أد  امدنع 

.ةظحللا هذه  هعابتإ يف  نكمي  طابضنا  وأ  بيردت  نم  امو  .ءيش  لمع  نكمي  الف  نآلا  اّمأ  لاعفنالا ، ةلاح  نم  جورخلا 

.َّيديب قّفصأ  نأ  نكمي  اهدعبو  مّأ ،" ةعضبل  ءودهلاو  ةحارتسالا  ىوس  مكيلع  ام  : " مهل لوقأف  َّيلإ ، سانلا  يت  امدنع  كلذل 



.ةذفانلا نم  قلطناف  همدصو ، هفاخأو ، ريطلا  عزفأف  هيديب ، قّفص  ةأجف  نيدلا ... ؟ ءا  يفوصلا  لعف  املثم 

.ةيرحلا ىلإ  ةذفانلا  ةحتف  ىبع  ةرشابم  جرخو  رئاطلا  هَبّـنتف 

؟ يأرلا ينقفاوت  الأ  ةناهإ ، ىتح  وا  ةمدصلا ، نم  ًاعون  هل  لّكش  دق  توصلا  كلذ  نأو  دبال  نيدلا ، ءا  لاقف 

ةديحولا ةقيرطلا  اهنكل  همدص ، دق  ّيديب  قيفصتلا  نأو  دبال  ريطلا ؟ فقوم  وه  ام  : " بلقلا بيط  لجرلا  نيدلا  ءا  لأس  دقل 
نآلاو .ةقيرطلا  هذه  لالخ  نم  الإ  ةّيرحلا  ىلع  لصحي  نل  هنكل  ةنيهم ، تناك  اأ  دبالو  ةّظف ، ةقيرط  تناك  دقل  .هتدعاسمل 

، ٌّظف ينن  رعش  هنأ  دبالو  بضغ ، هنأ  دبال  يديب ، تقّفص  امدنع  هنأ  ريغ  نانتمال يل ؛ رعشي  نآلا  .ءامسلا  ًايلاع يف  قّلحي 
، ًامامت ًارح  حبصأو  ديدج ، نم  ءامسل  عتمتسيو  هيحانجب ، قلحي  ذخأ  امدنع  نآلا ، اّمأ  ًوعرم ، ريطلا  ناك  دقل  ودع ، يننو 

.نانتمال رعشي  نأ  هنكميو  ًاّنتمم يل ، نوكي  نأ  عيطتسي  نآلا 

، كقيدص سيلو  كودع ، ينارت  فوسلو  .تاّرم  ةدع  كتمدصو  ةديدع ، تاّرم  كتملآ  نأ  قبس  دقو  ةريثك ، تارم  كملؤا  فوس 
كيحانجب يف فرفرت  امدنع  كنكل  .كل  ةبسنل  نكمم  ريغ  كلذ  نأل  رخآ ، ًائيش  نآلا  عقوتأ  نلو  يعيبط ، ءيش  كلذ  نكل 

األ لب  ًاّظف ، تنك  يننأل  مالآلا  كل  ببسأ  .كملؤأ مل  نأ  دبال  ناك  هنأو  مالآلا ، كلت  اهنيح  مهفت  فوسف  ةيهانتماللا ، ءامسلا 
.ًاّنتمم نوكتس  طقف  اهنيح  .كتدعاسمل  ةديحولا  ةقيرطلا  تناك 

اوعّمجت ةرواا  ىرقلا  سانلا يف  .لفتحي  الف  هريغ  امأ  دتبم ، ًاديرم  ناك  اذإ  طقف  همّلعم  ةرانتسا  مويب  ديرملا  لفتحي  نيصلا ، يف 
وأ كَلبَق ، مّلعملا  نأ  ًاموي  عمسن  اننأ مل  كلذ  لفتحت ؟ اذامل  : " نيلئاق همّلعم  ةرانتسا  مويب  لفتحي  ناك  يذلا  مّلعملا  اذه  اولأسو 

؟ لفتحت اذاملف  .سّركتت  نأ  تبلط  امدنع  كل  كضفر  هنإ  لوقت  ةعئاشلاف  كلذ ، نم  سكعلا  ىلع  لب  كسرك ،

دقل .ضفرلا  اذه  مهف  عطتسأ  تقولا مل  كلذ  يننكل يف  ًاسيركت ، ناك  هضفرف ىل  .ينضفر  هنأل  لفتحا  : " لاقو مّلعملا  كحضف 
هضفر لالخ  نم  ينلبق  دقل  .ًاسيركت  ناك  تاذل  هضفرو  ميظعلا ، هنانح  ببسب  يندرط  دقل  .ةعرسلا  هذ  رنتسأ  يننكل مل  ينَلبَق ،
ترعش ينضفر ، امدنع  ًانجس ." ّينم  لعجتس  ّالاو  عيطتست ، ام  ردق  ينع  دعتباو  بهذإ ! .سيركتلل  جاتحت  ال  : " لاق يل دقل  .يل 

ّيأ عم  ًادبأ  لواحأ  يننأ مل  ةجرد  ىلإ  ةياغلل ، ًاملؤم  حرجلا  ناك  .ةليوط  تاونسل  حرجلا  تلمح  دقل  .ًادج  ًافئاخ  تبو  ريبك ، ىذ 
ينضفر دق  ناك  اذإ  هنأل  يسفن ، عم  سلجأ  تأدبو  ةباغلا ، ىلإ  ةطاسبب  لكب  تلقتناف  ديدش ! فوخ  ينباصأ  دقل  .رخآ  مّلعم 

ذالم كانه  دعي  نآلاو مل  .يهجو  تدصوأ يف  دق  باوبألا  نكل  ريخألا ، ذالملا  ناك  دقل  نذإ ؟ ينلبقي  نمف  ميحرلا ، مّلعملا  اذه 
.يل

.رخآ مّلعم  ّيأ  ب  ًاددجم  قرطأ  نأ  طق  لواحأ  ملو  ةرادجلا ، مدعو  ىذألاو ، حرجل ، رعشا  أو  ُتيضم 

، مّلعملا ينضفر  دقل  لعفأ : اذام  فرعأ  يننأل ال  ءيش ، ّيأ  لعفأ  الو  ًاتماص ، سلجأ  تنك  يننأ  ريغ  ةياغلل ، ًاعِزَف  تحبصأ  دقل 
روعشلاو نزحلا  ىلع  ثعبي  كلذ  ناك  ةيادبلا  يفف  ةدحول ، رعشأ  تللظ  ..ءيش  يأ  وأ  ةّينقت ، ةّيأ  وأ  ةقيرط ، ّيأ  ينطعُي  ملو 

، ضفرل روعشلا  ىفتخا  ًاتماص ، سولجلا  عمو  ًائيشف ، ًائيش  يننكل  .لصاوتم  لكشب  ضفرل  رعشأ  تنك  ةيادبلا  .يبلسلا يف 
يتدحو يف ىلإ  فذقي يب  يكل  طقف  ناك  كلذ  نكل  ةوسقب ، مّلعملا  ينضفر  امبر  هنأ  رعشأ  تأدب  ًائيشف ، ًائيش  .ًاديحو  تحبصأو 

.هب قّلعتأ  يك ال  ينضفر  امبرو  ..ًاتماص  سلجت  نأ  ّالإ  كيلع  امو  ةقيرط ، ةيأل  جاتحت  كنإ ال  لاق  امبر  .ةباغلا  كلت 

تكردأ موي ، تاذو  .ةقث  ىلإ  ًايجيردت  بحلا  لّوحت  .مّلعملا مث  هاجت  قيمع  بحب  رعشأ  تأدب  اهدعب  .َيفُشو  ًائيشف ، ًائيش  حرجلا  مأتلا 
اذهلو هدرط يل ! لالخ  نم  ينَسَّرك  دقف  ًابيرغ : هرمأ  ناك  مّلعملا  كلذ  نأل  يقامعأ ، لك  نمو  ٍلاع ، توصب  تكحضو  ةأجف ،



.هذيملت أو  تسّركت ، دقل  .ضفرلا  لالخ  نم  ينسّرك  دقف  هذيملت : يننإ  .هترانتسا  مويب  لفتحأ  ببسلا 

.ًايساق ًارمأ  ناكل  ينلبَق ، هنأ  ول  .هببسب  رينتسم  يننإ 

.ةيرحلا ىلإ  ةذفانلا  ةحتف  ربع  ةرشابم  جرخو  رئاطلا ، هّبنت 

؟" يارلا ينقفاوت  الأ  ةناهإ ، ىتح  وا  ةمدصلا ، نم  ًاعون  هل  لّكش  دق  توصلا  كلذ  ناو  دبال  نيدلا ، ءا  لاقف 

ةقفاوملا نأ  ترعش  اذإ  اّمأ  .ةّيوق  كأ  نأ  ينعي  كلذف  ةبعص ، ةقفاوملا  نأ  ترعش  اذإ  يأرلا ؟ ينقفاوت  الأ  هتاذ : لاؤسلا  كلأسأ  أو 
؟ قفاوت الا  ..تومت  ىتح  ينم ، ًائيش  ذخ  نأ  عيطتست  كنأ ال  ريغ  .ةّيوق  ألا  تسيلف  كنايك ، يرجت يف 



سماخلا : لصفلا 
ةبوجحم تسيل  ةقيقحلا 

 

كماهوأ مطحتت  نأ  نم  تيشخ  املك  ماهوألا ، تشع يف  املك 
 

 

 

 

.هللا مهف  نم  برتقي  نآلا مل  ىتحو  ًاماع ، نيثالث  ةدمل  ىلصو  ماص  هنإ  لاقو  ديزي  ىلإ أ  لجر  ءاج 

"؟ اذامل : " لجرلا هلأس  .ةيفاك  نوكت  نل  ةنس  ةئام  ىتح  هنإ  ديزي  هل أ  لاقف 

". ةقيقحلا نيبو  كسفن  نيب  زجاحك  لمعت  كتينأ  نأل   " .باجأف

كانيع نأل  لب  ةيفخم ، األ  سيل  كلذف  اأطخأ ، اذإ  .ًامئاد  كينيع  مامأ  اإ  .ةّيفخ  تسيلو  ةبوجحم ، تسيل  ةقيقحلا 
نم نييالم  ةدع  امنإو  طقف ، ًادحاو  ًاجح  سيلو  .كهجو  ىلع  لب  ةقيقحلا ، هجو  ىلع  ًاعوضوم  سيل  باجحلا  .ناتضمغم 

.بُجُحلا

، باجحلا ُلازُي  املاح  .دحاو  تشدارز  وأ  دحاو ، دمحم  وأ  دحاو ، اذوب  كانه  نوكي  نأ  يفكي  ناكف  ةيفخم ، ةقيقحلا  تناك  ول 
ًارارم هفاشتكا  ىلإ  جاتحت  كنأ ال  ّيأ  يملعلا : فاشتكال  ًامامت  هبشأ  رمألا  ناكل  ةبوجحم  ةقيقحلا  تناك  ول  .عيمجلا  اهفرعيسف 
مزلي الو  كلذ ، نع  فرعي  ةسردم  ذيملت  لكو  .ةكرتشم  ةيكلم  هفاشتكا  حبصيف  ًائيش ، نياتشنيأ  تربلأ  فشتكي  امدنع  .ًاراركتو 

.هفاشتكا دقف مت  ةدحاو ، ةرم  َفشُتكا  نإ  .ىرخأ  ةرم  هفاشتكا  متي  نأ 

ام نذإ  ىرخأ ، ةرم  اهفشتكت  نأ  كيلع  نوكيسو  ىرخأ ، ةرم  اهفشتكي  دمحمو  ةقيقحلا ، فشتكي  اذوب  نإ  ةلأسملا ؟ يه  ام  نكلو 
عيمجلا اهكردي  نمو مث  اهفشتكي ، ًادحاو  ًاصخش  نإف  ّالإو  ةقيقحلا -  ىلع  ًاعوضوم  سيل  باجحلا  نأ  يه  ةلأسملا  ةلأسملا ؟ يه 

ولت ةرملا  ةقيقحلا  َفَشتكُت  نمو مث  هسفن ، نع  باجحلا  ليزي  نأ  صخش  لك  ىلع  كلذل  .تنأ  كيلع  عوضوم  باجحلا  لب  - 
، ةيعامج ةقيقح  حبصت  نأ  ًادبأ  نكمي  الو  ةكرتشم ، ةيكلم  حبصت  نأ  ًادبأ  نكمي  األ ال  مكنم ، دحاو  لك  ةطساوب  ىرخألا 

.ةيصخش ّلظت  فوسو 

بجي ام  اذهو  كلذك ، ةقيقحلا  وهو يف  نيتضمغملا ، نينيعلا  ميظع يف  رامثتسا  كانه  نوكي  نأ  دب  ال  ناتقلغم ؟ كانيع  اذامل  نكلو 
ةقيقحلا نإ  كعنمي ؟ يذلا  ام  كقيعي ؟ يذلا  ام  امهحتفت ؟ اذاملف ال  نيعأ ، حتف  درجم  يه  ةلأسملا  تناك  اذإ  .ًاموهفم  نوكي  نأ 

ًامئاد تناك  دقو  طبضل ، كمامأ  يهو  اهيّمست هللا ، نأ  كنكمي  .ةقيقحلا  ةعيبط  كلتف  كش ، ىندأ  الب  ةيراع  يهو  ةيراع ،
.كلذ ريبك يف  رامثتسا  كانه  ناو  دبال  نذإ  كينيع ؟ حتفت  اذامل ال  نكلو  .اذكه 



دقل .طقف  رهشأ  ةثالث  امهجاوز  ماد  دقو  اهجوز ، يفوت  .لامجلا  ةياغ  ةأرما يف  تناك  .َّيلإ  ةأرما  تَرِضحُأ  نأ  ةرم  تاذ  ثدح 
يفوت ًةأجفو  امهّبح ، لجأل  ءيش  لك  اوكرت  دقل  .هلمك  ملاعلا  دض  لب  هتمرب ، عمتا  دض  لئاه ، لكشب  ضعبلا  امهضعب  اّبحأ 

.ةنيكسملا ةأرملل  ةبسنل  لمَتُحي  ًائيش ال  كلذ  ناك  .جوزلا 

اهجوز ىرتسف  اهينيع : تحتف  اذإ  اأ  فرعت  اهسفن  ةرارق  األ يف  اهينيع ، حتفب  بغرت  .مّأ مل  ةثالثل  نينيعلا  ةضمغم  تلظ  دقل 
يجوز مل : " رارمتس لوقت  تناك  اهينيع ، حتفت  مل  اهنكل  ءيش ، لك  اولعف  اهعانقإ ، سانلا  لواح  .اهمامأ  ةثجلاو  تام ، دق 

.نَفدُي نأ  بجي  دسجلاف  رثكأ : راظتنالا  اوعيطتسي  مل  تام ."؟ دق  يجوز  نإ  لوقي  يذلا  نم  .تمي 

.ميظع رامثتسا  ةمث  نذإ ، اهرصب : تدقف  تقولا  كلذ  اأ يف  ريغ  .اهينيع  ةجوزلا  تحتف  ةثجلا ، هيف  تنفُد  يذلا  مويلا  يف 
ءيش لكو  ةلكشم ، دجوت  ال  : " اولاقف نيلوهذم ، ءابطألا  ناك  .ةيجولويزيف  ةلكشم  نم  امو  ًامامت ، ناتميلس  اهانيع  تناك 
فلخ فقي  ناك  ًاصخش  نأ  وأ  فلخلل ؛ عجارت  دق  نينيعلا  ءارو  ام  ًاصخش  نأ  ول  امك  رمألا  .ىرت  اهنكل ال  ًامامت ." يعيبط 

.اهلالخ نم  رظني  دحأ  نكلو ال  ةدوجوم ، ةذفانلا  تناك  نآلا ، .فلخلل  عجارت  يذلا  ملاعلا  ىلإ  رظنيو  نينيعلا 

ناك اذإ  تام ؟ دق  يجوز  نإ  لوقي  يذلا  نم  : " رارمتس لوقت  تناك  اهامع  يفو  عيباسأ ، ةعبرأل  ًاّيسفن  ءايمع  ةأرملا  تّلظ 
نأ اهقامعأ  فرعت يف  تناك  دقل  تام "؟ دق  يجوز  نإ  لوقي  يذلا  نم  : " لوقت تناك  اهمالحأ  ىتح يف  هتثج "؟ نيأف  ًاتيم ،

نوكي امدنع  ًاليمج  نوكي  مهولا  ىتحف  مهولا  شيعلا يف  بحي  لقعلا  .كلذ  قيدصتب  بغري  اهلقع مل  نكل  تام ، دق  اهجوز 
.ًالعف قيمع  لكشب  رخآلا  امهنم  لك  ّبحأ  دقل  .ًاتّيم  جوزلا  ناك  اذإ  ًاليمج  نوكي  نل  عقاولاو  ةايحلا ، ديق  ىلع  جوزلا 

.لماكل ءايمع  اأ  ول  امك  فرصتت  تناك  يلإ ، تءاج  امدنع  .لبق  نم  اهتفرع  دق  تنكو  َّيلإ ، ترِضحُأ  دق  ةأرملا  تناك 
يناعي وهو  يناري ، يكل  حابصلا  اذه  ّىلإ  ءاج  دقل  ًادج ، جعزنم  كجوز  نإ  : " اهل تلقف  اهدعاسي ، نأ  ام  صخش  ىلع  ناك 

". ِكينيع ةلكشم يف  دجوت  هنإ ال  نولوقي  ءابطألا  نيرت ! اذاملف ال  ًاريثك ،

مث ضرألا ، ىلع  تعقوو  ةأجف ، اهدي  طقسأ يف  ثيح  ًادج ، بعص  كلذ  ناك  نآلا  ..ًاّيح  ناك  اهجوز  نأ  ول  امك  تثدحت 
روعشلا وه  اهو  اهرصب ، داع  دقل  تّيم ." هنإ  حابصلا ؟ اذه  كيلإ  ىتأ  هنإ  لوقت  اذامل  .تّيم  يجوز  نإ  : " تلاقو رودت ، تذخأ 

.ىرت نأ  تعاطتساو  ةأجف ، اهينيع  نم  ىفتخا  دق  رّجحتملا 

ام نكلو  راكنإلا ، لالخ  نم  فئازلا  ىمعلا  ثدح  دقل  .اهركنت  تناك  يتلا  ةقيقحلا  ةأجف  تكردأ  دقل  ثدح ؟ اذام  لمعلا ؟ ام 
هيّمسي ام  كلذ  نأو  دبال  .ةقيرطلا  كلتب  خرصي  ًادحأ  لبق  نم  يرأ  مل  .تخرص  ىتح  تّيم ، اهجوز  نأ  ةقيقح  تلّبقت  نإ 

اايك ىلع  ذوحتسا  يذلا  كلذ  اّمنإو  خرصت ، يتلا  يه  نكت  .اهءاشحأ مل  قامعأ  نم  تخرص  دقل  .يئادبلا  خارصلا  فوناج 
ةبارق كلذ  قرغتسا  .شعتري  اايك  لك  ناكف  ةيناكرب ، ةلاح  هلمك يف  دسجلا  لخد  .اهدسج  تاماسم  لك  ىلعو  هتّمرب ،

.ينتركشو ىلإ  ترظن  كلذ  دعب  .تتمصو  ةفصاعلا ، تأده  .ةيعيبطلا مث  ةلاحلا  ىلإ  دوعت  يكل  ةعاس  فصن 

تاويح ةدعل  َلواحت  نأ  كرودقمب  .اهيلع  رصتني  نأ  دحأل  نكمي  الو  ةقيقحلا ، ىلع  رصتنت  يكل  لبق  نم  ةيناكمإلا  كيدل  نكت  مل 
.ةقيقحلا عم  نوكي  ًامئاد  رصنلا  .ةقيقحلا  دض  رصن  دجوي  نكلو ال  نآلا ، ةياغلو  ةقباسلا  كتاويح  َتلواح يف  املثم  ةمداق ،

كلذ نكل  نيتضمغم ، نينيعب  شيعلا  عيطتستو  نينيعلا ، بوصعم  كمالحأ  ملاع  شيعلا يف  عيطتستو  ماهوألا ، عنصت  نأ  عيطتست 
.كمامأ رظتنت  ةقيقحلاو  يلايخ ، ملاع  وه  يلايخلا  كملاعف  ًائيش : ّريغي  ال 

.رامثتسالا وه  اذهو  كماهوأ ، مطحتت  نأ  نم  تيشخ  املك  ماهوألا ، تشع يف  املك 



الو ًاحيحص ، سيل  كلذ  نأ  فرعت  تنأو  يئانثتسا ، صخش  هنا  دقتعي  ئرما  لكو  ام ، صخش  كنأ  دقتعت  لاثملا : ليبس  ىلع 
وه ألا ، وه  يذلا  يئانثتسالا ، كلذ  نإ  .يئانثتسا  دحأ  نأ ال  ةقيقح  كقامعأ  كردت يف  كنأل  ًاحيحص ، نوكي  نأ  نكمي 

رمتستو ءاعدال ، رمتستو  لمأ ، ىلع  لمأ  ينبت  تلز  الو  ةيقيقح ، تسيل  اأ  ًاديج  فرعتو  ا  ثبشتت  .ةيلايخو  ةفئاز ، ةنونيك 
.يئانثتسا صخش  كنأ  تابثإ  ةلواحم  يضمت يف  .فّشقتلاو  ةفرعملاو ، ةطلسلاو ، ةبيهلاو ، لامل ، ةفئازلا : ةنونيكلا  زيزعت  ةلواحمب 

؟ ملاعلا زكرم  نوكت  نأ  نكمي  فيك  ًاحيحص ، سيل  اذه  نأ  ةفرعملا  قح  فرعتو  هلمك ، ملاعلا  زكرم  كنأ  ىلع  ةنهربلا  رمتست يف 
ىقبي الو  بهذتو ، يت  جاومألاو  ةجوم ، دّرجم  كنإ  .ًادوجوم  دوعت  امدنع ال  دوجولا  رمتسيسو يف  دَجوت ، نأ  لبق  دوجوم  ملاعلا 

.رحبلا ىوس 

يديل نكمي  له  .زكرم  هيدل  نوكي  نأ  نكمي  الف  ءزجلا  اّمأ  لكلا ، ىلإ  يمتني  زكرملا  نأل  كلذ ، نكمي  الو  زكرم ، ّيأ  كيدل  سيل 
نكمي له  .لقتسم  لكشب  ةدوجوم  نوكتسو  ينم ، ًاءزج  دوعت  اإف ال  زكرم ، اهل  يدي  تناك  اذإ  ا ؟ صاخ  ًازكرم  كلمت  نأ 

، كلذ يقاس يف  بغرت  دقف ال  يشملل ، بهذأ  نأ  دوأ  يننإ  لوقأ  امدنع  .ّينم  ًاءزج  تسيل  يه  نذإ  ًازكرم ؟ كلمت  نأ  يقاسل 
يننإ لوقأ  .راظتنالا  كيلع  .تقولا  اذه  سيل يف  لقألا  ىلع  كلذب ، بغرأ  الك ال  : " لوقتسو يل ا ، صاخ  زكرم  اهيدلف 
رعشت امدنع  .كلذك  لاحلا  سيل  الك ، كّرحتلا ." ديرأ  الو  ساعنل ، رعشأ  يننإ  الك ، : " يدي لوقتف  لكأ ، نأ  ديرأو  عئاج ،
جورخلا ديرت  امدنع  .اهل  ىطعُي  نيعم  رمأ  يأ  نود  نم  ىتح  ناديلا  كرحتت  فوس  .رمأ  نود  نم  ىتح  ناديلا ، كرحتف  بضغل ،

، لقتسم لكشب  نادجوت  الو  ءزج ، امإ  .ةطاسبب  ناكرحتت  لب  ًارمأ ، امهيطعت  كنإ ال  .ةطاسب  لكب  نيقاسلا  كرحتتف  ةهزن ، يف 
.ةيوضع ةدحوك  ندوجوم  لب 

عيطتست كنأ  تدقتعا  اذإ  اّمأ  .كب  صاخ  زكرم  كيدل  نوكي  نأ  نكمي  .يوضع ال  ءزجكو  لكلا ، نم  ءزجك  دوجوم  ناسنالا 
.عودخم تنأف  كلذ ،

نمؤت ًاضيأ  تنك  اذإو  أ ،"  " لوقت امدنع  أ ." : " لوق عيطتسي  نم  هدحو  لكلا  زكرمو  ىوس هللا ، زكرم  هيدل  دحأ  نم  ام 
.لّلَضُم تنأف  كلذب ،

شيعت يف تنأف  كلخاد ، يف  أ "  " كلتمت كنأ  رعشت  تنك  اذإ  نكلو  س ، الف  ةيوغل ، ةادأك  أ "  " ةملك مدختست  تنك  اذإ 
ًايعاو ةأجف  اهيف  حبصت  امدنع  ةريثك  تاظحل  كانه  ةقيقحلا ؟ ةفرعم  بنجتت  نأ  نكمي  فيك  ذإ  ةفرعملا ، قح  كلذ  فرعتو  ..مهو 

، ةقيقحلا ىلع  فّرعتلا  ليج  رمتستو يف  كاردإلا ، اذه  ليج  رمتست يف  كنكل  ةجوم ، كنو  يّلكلا ، نم  ءزج  درجم  كن 
.ًةعيرذ ءاعدالا  اذهو  .ءاعّدال  رمتستو 

كنإ مل الك ، ..كءاقدصأ  الو  كدالوأ ، الو  كجوز ، الو  كتجوز ، الو  كيدلاو ، ىتح  الو  ًادحأ ، بحت  كنأ مل  ًاديج  فرعت  كنإ 
نظلا رمتستو يف  بحت ، كن  نظلا  رمتست يف  .كلذ مث  كاردإ  بنجتت  تلز  ام  كنكل  ًاديج ، كلذ  فرعت  .صخش  ّيأ  بحت 

ناكل هللا طقف ، ًادحاو  ًاصخش  ًايّلك  تببحأ  ول  ىتح  .لعفل  كلذ  تققح  دق  تنكل  ًاميظع  ًاَّبحم  َتنك  ول  .ميظع  بحم  كن 
.تاءاعدالا لك  توم  ينعي  بحلا  نأ  كلذ  اهدرجت ، لماكب  ةقيقحلا  كردت  نأ  نكمي  ناكو  لعفل ، كل  فشكنا  دق 

نإ .كسفن  فشكتو  ًامامت ، ًراع  حبصتف  ًاصخش ، بحت  امدنع  .يقيقح  ءيشب  رهاظتت  نأ  كنكمي  الف  ًاصخش ، بحت  امدنع 
رهظي بحلا  ةظحل  يفف  .كلذك  تسل  كنأ  ةأجف  كردتس  كسفن ، نظت  تنك  امهمو  .بحلا  ةظحل  طقست  تاءاعدالا  لك 
تسل ًالصفنم ؛ َتسل  نآلا  كنكل  تنأ ، كنإ  .تاذاللا  رهظتو  تاذلا ، يفتخت  ثيح  يّلكلا ، عم  ةيوضعلا  ةدحولا  رخآ : ءيش 

.يّلكلا نم  ًوضع  ًاءزج  يأ  ًايكيناكيم ، ًاءزج  نوكي  نأ  نكمي  ءزجلا  نأل  ءزج ، دّرجم  سيلو  .يّلكلا  نم  ءزج  امنإو  ًابيرغ ،



كنودب دجوي  يلكلاو ال  يّلكلا ، نودب  ًادوجوم  نوكت  نأ  عيطتست  كنأ ال  ينعت  اإ  يوضع ؟" ءزج   " لوقأ امدنع  ينعأ  اذام 
.تاذالل كاردإلا  لامج  وه  اذه  .ًاضيأ 

.كلذك نكت  امدنع مل  ةقلطملا ، كتيمهأ  اهيف  كردت  يتلا  ىلوألا ، ةرملا  اإ 

فرعت نآلاف  كسفن ، تنأ  ىتح  الو  كقّدصي ، دحأ  نكلو ال  ةيمهألا ، ةياغ  صخش يف  كنأ  َتبثُت  نأ  لواحت  تنك  نآلا  ةياغل 
.ماجسنالا لحيو  ىقيسوملا ، عَمسُت  غرافلا ، لزنملا  اذه  يفو  ةأجف ، .مهم مث  ريغ  كنأ 

.ةّيرحلا يه  هذهو  .تاذاللا  كاردإ  يأ  ّأ ، اذوب ب ـ كلذ  ىّمس  دقل  .ةيشالتملا  كتيتاذب  لافتحال  يّلكلا  أدبي  ةأجف ،

نلف ًادوجوم ، تنك  اذإ  .رح  تنأ  ببسلا  اذهلو  ًادوجوم ، دعت  كنإ مل  .تاذلا  نم  عبنت  ةيرحلا  نإ  لب  تاذلا ، تسيل  ةيرحلا 
.ًادبع لب  ًادبأ ، ًاّرح  نوكت 

لعف لواحي  دحأ  الو  ةينغأل ، بعالتت  لخادلا  نم أ يف  ام  .لصحت  يتلا  يه  ةينغألا  لب  ّينغي ، هنإ ال  .ريطلا  اذه  ىلإ  عمتسا 
نوكي نل  صقارلا  نكل  ةصقر ، يدؤت  فوسو  ٍّنَغُم ، دوجو  نود  ةينغا  ّينغتس  تاذاللا ، ةلاح  .ةطاسبب يف  لصحت  اإ  .ءيش  يأ 

يه هذه  .ًامامت  ًاغراف  نوكيس  يذلا  لزنملا  كلذ  لزنملا ، لخاد  دحأ  نم  ام  نكلو  ًايشتنم ، نوكتو  ايحتو ، كرحتت  فوس  .ًادوجوم 
تايعضولا فّلكت  رمتستو يف  يئانثتسا ، صخش  كن  ءاعّدالا  لصاوت  كنكل  لاخ ، ٌلزنم  كنأ  نآلا  فرعت  كنإ  .ةقيقحلا 

.ةفئازلا

تنك ول  ًادوجوم ؟ نوكي  نأ  ملألل  فيكف  بحت ، تنك  ول  هنا  كلذ  ...بحت  كنأ  رهاظتل يف  رمتست  كنكل  بحت ، تنأ ال 
تسل كنكل  ًايشتنم ، نوكتسف  بحت  تنك  ول  .قفاوتت  ةلأسملا ال  ًاريثك ؟ بضغت  اذاملف  بحت ، تنك  ول  يناعت ؟ اذاملف  بحت ،

نلف تمت ، ام مل  كنأل  بحلا : سيل  نكلو  ءايشألا ، نم  ريثكلا  بحلا  مس  تلعف  دقل  .بحل  رهاظتل  رمتست  نمو مث  كلذك ،
.بُحلا َرِهزُي  نلف  ألا ، يفتخت  ام مل  .بحت 

، ةسينكلا ىلإو  دبعملا ، ىلإو  دجسملا ، ىلإ  بهذت  كنإ  .ءاعدالا  لصاوت  كلذ  عمو  تببحأ ؟ دق  نكت  مل  اذإ  يّلصت  فيك 
ىتح يف اهيف ، تبني  ءيش  الف  ءارحصلاك ، ةيواخ  كتاولص  يلاتل  كسفن ، عدخت  امبر  عدخت ؟ كنأ  نظت  نمف  ةالصل ، رهاظتتو 

جتني ءيش  نم  امو  ءاعدال ، رمتست  .اهيف مث  ومني  ءيش  الو  ةلحاق ، ٍراحص  يه  كتاولص  نكل  ومنت ، ءايشأ  كانه  ءارحصلا 
حبصت .ءاعّدال مث  رمتستو  تومت ، ةظحل  لك  يفف  .ةظحل  لك  كعباصأ يف  نيب  نم  بر  ةايحلاو  تنأ ، امك  لظت  كنإ  .هنع 

.ًاّيفخم سيل  نأ هللا  ريغ  .كيلع  ةاقلم  ًابُجح  حبصت  اهل  ىنعم  يتلا ال  ءايشألا  هذهو  اهل ، ىنعم  ءايشأ ال  ءاعدالا  عم  اهلك  كتايح 
رمتست كنأ  امك  .بُجُحلا  نم  ريثكب  ىطغم  كنإ  .بِجَتُحم  كنكل  لماكلا ، اهدّرجت  يفو  ًامامت ، كينيع  مامأ  ..ةدوجوم  ةقيقحلا 

.ءاعدالا نع  فقوتو  بجحلا ، طقسأ  اذل  .كاذو  اذه  نمو  ميلعتلا ، نمو  ةفرعملا ، نمو  بجحلا ، نم  ديزملا  باستكا 

فوس .ءاعدالا  نع  ىلختت  نأ  ملؤمو  بعصو  ليقث  ءيبعل  هنإ  كامع ، رمثتست يف  كنإ  لوقأ  ببسلا  اذهلو  ًابعص ، كلذ  نوكيس 
اذإ .كّومن  بنجتت  كنإف  اهتبنجت ، اذإ  .اهبنجت  هنكمي  دحأ  الو  ومنلا ، نم  ءزج  يهف  ا ، ّرمي  نأ  ءرملا  ىلع  نكلو  ةاعمب ، رمت 

.يقيقح ءيش  يأ  كلذ  نع  جتني  نلو  كل ، ولحي  ام  لعفتلف  كاذنآ  اهتبنجت ،

، ًاضيأ ةليمج  ًاماهوأ  قلخت  نأ  عيطتستو  ماهوألا ، شيعلا يف  عيطتست  .ةرابعلا  هذه  رّكذتو  ..مهولا  نم  ررحتلا  ةاعمب  رمت  نأ  كيلع 
ًاروطاربمإ يف حبصت  نأو  ةليمج ، مالح  ملحت  نأ  عيطتست  .ديفت  نل  اهنكل  ةليمج ، ًاماهوأ  نوكت  امبر  .ةفئاز  تناك  اذإ  نكلو 

يفتختو مونلا  بهذيس  ًابيرقو  كينيع ، حتفت  نأ  كيلع  بترتيس  ًابيرقو  حابصلا ، يتأيس  ًابيرقف  .ًالّوستم  ىقبتس  كنكل  مالحألا ،



.ةرطأ اوحبصأ  مأ  ًامئاد  نوملحي  نولوستملاف  .لّوستم  كنأ  فرعتس  اهنيح  .مالحألا 

امو كلذ ؟ لعفت  لظتس  ىتم  ىلإ  نكلو  .ًامئاد  كلوح  ةدوجوملا  ةقيقحلا  عدختو  فّيزت ، يكل  كلذو  مالحأ ، كتاءاعدا  لك  نإ 
بهذت نأل  ةجاحب  َتسل  .هفرعأ  يذلا  ديحولا  فّشقتلا  وه  كلذ  مهولا : نم  ررحتلا  ةاعمب  رمت  نأ  كيلع  هبسكتس ؟ يذلا 
حبصت نأ  الو  كسفن ، بّذعت  نأل  جاتحت  .هيلع ال  عجطضتو  كاوشألا  نم  ًاريرس  رضحت  نأ  الو  ةقراحلا ، سمشلا  تحت  فقتو 

نأو يه ، امك  ءايشألا  ىرت  نأ  وه  ديحولا  فشقتلا  نإ  .ةيبغو  ءاقمح ، ءايشا  كلتف  كدسج ، بّذعت  نأل  جاتحت  .ًايشوزام ال 
: لامآلا هذه  نمض  نمو  لامآلا ، لك  طقست  نأو  مهولا ، نم  ًاررحتم  نوكت  نأ  وه  ديحولا  فّشقتلا  .ًاماهوأ  كماهوأ  ىرت 

.ءايشألا هذه  نمض  نم  كتنجو  كسودرف  نأ  امك  .دولخلا  قيقحتب  زوفلا  لمألاو يف  ررحتلا ، لمألاو يف  لمألا يف هللا ،

.ألا سفنل  دادتما  يهو  ماهوأ ، اهلك 

.لّوحتت نأ  نكمي  اهدعبو  ةباوبلا ، وه  ماهوألا  نم  ررحتلا 

اهعدف يه ، امك  ءايشألا  ىلإ  ترظن  اذإ  مطحتت  فوس  كا  نأ  ترعش  اذإ  .نمثلا  ناك  امهم  اهتقيقح ، ىلع  ءايشألا  ىلإ  رظنا 
نكيلف وه ، امك  كنايك  ىلإ  ترظن  اذإ  ناويحلاك  ودبتس  كنأ  ترعش  اذإ  .لضفأ  ناك  املك  ركبأ ، كلذ  ناك  املكو  مطحتت ؛

كنوهبشي صاخشأ  نم  نوكتي  عمتا  نأل  كلذك ، نكيلف  كحملا ، ىلع  عمتا  كتبيه يف  نوكت  فوس  .تنأ  وه  اذهف  كلذ ،
صاخشأ نم  ًامرتحم  نوكت  نأ  .قالطإلا  ىلع  ًامارتحا  سيل  كلذف  مهلَبِق ، نم  ًامرتحم  نوكت  نأ  .نوَللضُم  صاخشأ  ًامامت :

.ةيمهأ يذب  سيل  رمألاف  نيملاحو ، نيمئ ،

نم ًادج  ريثكلاو  ذيمالتلا ، نم  ليلقلا  كانه  ناك  .سانلا  نم  ريثكلا  عّمجت  .ةيرق  ثدحتي يف  اذوب  ناك  نأ  ةّرم  تاذ  ثدح 
مث ًائيش ، اذوب  لاقف  .صالخ  سيل  نكلو  هل ، اوعمتسيو  هوري  يكل  سانلا  عّمجت  يتأ : دق  اذوب  وه  اه  .نييرشحلاو  نييلوضفلا ،

تحبصأ اذاملو  تفّقوت ؟ اذامل  : " اذوب عب  وهو  ادنأ ، هلأسف  .مالكلا  نع  فقوت  مث  ًانيزح ، اذوب  ادغف  مهعيمج ، هل  اوقفص 
!... ًائطاخ ًامالك  تلق  يننأ  دبال  سانلا ؟ ءالؤه  قٌفص  فيكف  ّالإو  ئطاخ ، مالكب  تهّوفت  يننأ  دبال  : " اذوب لاقف  ًانيزح ."؟

فكيف ّالإو  أطخم ، تنك  يننأ  دبال  .ينومهف  مأ  ُرِهظُي  مهقيفصت  نإ  .ةقيقحلا  اوكردي  نأ  نكمي  نيّلاضلا ال  سانلا  ءالؤه  نأ  كلذ 
". هتلق ام  نومهفي 

مارتحا لينل  يعسلا  ًامامت  هبشي  رمأ  وه  نيعاو ، ريغ  وأ  نيلهاج ، ًابيرقت  مه  صاخشأ  مارتحا  ءارو  ىعست  نأ  : " لاق اذوب  نأ  يور 
.لضفأ اذه  نأ  مغر  ..روخصلا 

كنأ سانلا  فرعيسف  كتقيقحب ، حوبلل  تيتأ  اذإف  عرو ، صخش  كنأ  ىلع  ًافورعم  تنك  دقل  ةيعامتجالا ؛ كتيوه  تَدِقُف  امبر 
يذلا هدحو  مهولا  نم  ررحتلا  نإ  رّكَذَت  .هعفد  يغبني  يذلا  نمثلا  وه  اذهو  ةاعم ! نم  اهل  ايف  .أوسأ  ىتح  لب  ..ًامامت  مهلثم 
تنك يتلا  ةقيرطلا  نمو  اهشيعت ، تنك  يتلا  ةايحلا  مهو  نم  ًايّلك  تررحت  اذإ  ةقيقحلا ، يفو  .ةمداقلا  ةوطخلل  كرّضَُحي  نأ  نكمي 
لعفل ققح  دقف  فَّيزم ، هنأ  فَّيزملا  ءيشلا  فرعي  نأ  ءرملا  عاطتسا  اذإ  .ًابيرقت  ةلحرلا  فصن  تلمكأ  دق  نوكتف  اهيف ، شيعت 

اّمأ .فَّيزم  هنأ  ىلع  فَّيزملا  فرعت  نأ  يه  ىلوألا  ةوطخلا  نإ  .ةقيقح  اأ  ىلع  ةقيقحلا  فرعي  نأل  زهاج  نآلا  وهو  ةريصبلا ، ذافن 
.ةرشابم فَرعُت  نأ  نكمي  ةقيقحلاف ال  .ةقيقح  اأ  ىلع  ةقيقحلا  فرعت  نأ  يهو  يئاقلت : لكشب  ةنكمم  حبصتف  ةيناثلا  ةوطخلا 

.تنأ ثيح  نم  ةلحرلا  أدبت  نأ  عيطتست  اهدعب  .هيف  تنأ  يذلا  ناكملا  وهف  يقيقحلا ، ريغ  وه  ام  ًالوأ  فرعت  نأ  يغبني 

.اهطقسأ مث  كتاءاعّدا ، بقارو  ثحبا ،



.هعفد نم  دبال  ذإ  هعفداف ، نمثلا ، ناك  امهمو  .نوكي  نأ  بجي  يذلا  ليصألاو  هسفن ، هاجت  قداصلاو  مرتحملا ، ناسنإلا  وه  اذه 
ةيلمع ناك  كبح  نأو  ًادبأ ، بحم  كل  سيل  هنأ  كئابح  ال  لقو  ًوبحم ، تسل  كنأ  ًاديج  ملعاف  ًوبحم ، تسل  تنك  اذإ 

كتبغرل ةعداخ  ةهجاو  ىوس  نكي  مل  كبح  نأو  ةرطيسلل ، ةيسامولبد  ةعدخ  ةعدخ ، ىوس  نكي  مل  هنأو  ةركام ، لالغتسا 
.ألا حومط  ىوس  نكي  هنأو مل  ةيسنجلا ،

.ًاضيأ نيرخآللو  كل  ًافورعم  نكيلو  هتيهام ، فشتكا 

ريثكلا حبصت  اهنيح  .رمألا  ناك  امهم  هنايك ، عم  ًاقداص  هؤاقبو  ماهوألا ، لك  طاقسإ  كّسنتملا : هيلع  نوكي  نأ  يغبني  ام  اذه 
نكت ةقيقحلا مل  نأل  ..ةقيقحلا  كل  فشكنت  ىتح  كهجو  نع  باجحلا  ليزت  نإ  ام  .ئجافم  لكشب  كل  ةحاتم  ءايشألا  نم 

.طق ةبوجحم 

: ريغصلا ثدحلا  اذه  ىلإ  رظنا 

...ديزي ىلإ أ  لجر  ءاج 

.ءامظعلا نييفوصلا  نيملعملا  دحأ  وه  يماطسبلا  ديزي  أ 

.هللا مهف  نم  برتقي  كلذ مل  عمو  ًاماع ، نيثالث  ىّلصو  ماص  هنإ  هل  لاقو  لجر  هءاج 

َّدَع عيطتسي  فيكف  الإو  ركملا ؛ ديدشو  ةياغلل ، ًايباسح  ًاصخش  ناك  هنأ  دبالو  ًائطاخ ، ًافقوم  ةيادبلا  ذنم  لجرلا  ذختا  دقل 
: لامعأ لجر  لقع  نع  فشكي  باسحلا  اذه  ًاماع ."؟ نيثالث  يّلصأ  تنك  : " لوقلا هنكمي  فيك  ةالصلاو ؟ بحلا  تاظحل 

لازي هفقوم ال  نكل  رخآلا ، ملاعلا  ىلإ  لقتنا  دقل  .يباسحو  عشج  ملاعلا : اذه  نم  ًالجر  ناك  هنأ  دب  .ّدُعَـي ال  وهو  ًاماع  نيثالث 
تنك ول  ةقيقحلا ، يف  ءيش ."؟ ثدحي  كلذ ال  مغرو  ..ًادج  ةريثك  تاولص  تيّلصو  ًادج ، ةديدع  ًامأ  تمص  دقل  : " هسفن

نأ كلذ  يفكي ! اذهو  يّلصت ، تنأف  ةينمض ، ةميقلا  نإ  .ااذ  دح  ةجيتن يف  ةالصلا  .ةجيتنلا  م  الف  ةالصلا ، يه  ام  فرعت 
، يّلصت امدنع ال  كنكل  .رخآ  ءيش  يأل  ةجاح  نم  امو  ةيفاك ، ااذ  دح  هذه يف  ىتحو  ةوشنلا ، يه  ةداعسلا ، يه  ةالصلا 

.ةجيتنلا رظتنتلف  نذإ 

حبصت نأ  نكمي  ةالصلا ال  نأ  ريغ  .رخآ  ءيش  يأ  وأ  كاردإ هللا ، وأ  مهف هللا ، ام : ةيا  ىلإ  يضفت  ةليسو  ةالصلا  حبصت  اهدعب 
تا اهلك  ..لمأتلا  وأ  ةالصلا ، وأ  بحلا ، لثم  ليمج : ءيش  لك  نأ  امك  .ااذ  دحب  ةيا  يه  ةالصلاف  ةيا ، يأل  ةليسو 

ا! عاتمتسالا  يأ  ىزغملا : دقفت  كنإف  لئاسو  ىلإ  اهتلوح  اذإو  .رخآ  ءيش  يأل  ةليسو  تسيلو  ااذ ، دحب 

توملا نمف  .ًاددجم  ثعبت  ةايحلاو  ديدج ، موي  دلويو  سمشلا ، قرشت  ثيح  حابصلا ، يشملل يف  بهذت  امدنع  ًامامت  هبشي  رمألا 
حابصلا ةهزنل  بهذت  كنإ  .ديدج  نم  شعنملا  ميسنلا  قلطنيو  رويطلاو ، راجشألا ، ةايحلا : ىلإ  ءيش  لك  دوعي  ليللا ، ءانثأ 
حابصلا ةهزن  نإ  دعب ."؟ ءيش  لصحي  ملو  حابصلا ، يشمأ يف  ةنس  نيثالثل  تنك  : " لوقت ةيموي  ةرّكفمب  ظفتحت  لهف  .ا  عتمتستو 

ًءارث يف كديزي  وهو ال  ًءارث ، كديزي  هيف  ريست  موي  لك  نإ  .ا  تعتمتسا  دقو  ااذ ، دح  ةينمض يف  ةيا  حابصلا : ةهزن  يه 
.نآلا امنإو  لبقتسملا ،

عيطتست ام  كيطعت  يهو  نآلاو ، انه  يروف ، يدقن : لام  ةايحلا  .ءيشب  كدعت  اإ ال  تادنس : سيلو  ًادقن ، كيطعت  امئاد  ةايحلا 
.هئاطعإ



ةدمل ّينغأو  صقرأ  تنك  : " لوقت ةيموي  ةرّكذم  كيدل  له  كلذ ؟ ّدعت  لهف  ..صقرل  وأ  ءانغل ، أدبتو  ةداعسل ، رعشت  امدنع 
نوكت دق  .ًادبأ  ًاصقار  تسلو  قالطإلا ، ىلع  صقرت  كنأ مل  ينعي  اذه  تمهف هللا ."؟ نأ  ثدحي يل  كلذ مل  عمو  ةنس ، نيثالث 
صقارلا .صقارلاو  ينقتلا  نيب  قرفلا  وه  اذهو  ٍّنغُم ، َتسل  كنكل  ًاّينقت ، نوكت  دق  .ًاصقار  تسل  كنكل  صقرلل ، ًاينقت  ًازهَُجم 

نلو ألا ، تومتو  صقارلا ، عيضي  ةظحللا  كلت  هنأل يف  ءيش ، لك  ىلع  لوصحلا  نكمي  تاذل  ةظحللا  كلت  يفو  صقري ...!
دحأ يف نم  امو  ..نوذو  نايكو ، ةكرح ، يئااللا ، طيحملا  ةجوم يف  هنإ  .هل  زكرم  نكلو ال  دوجوم ، صقرلا  .صقار  كانه  دوعي 

.صقرلا تاوطخب  بعالتي  يكل  لخادلا 

نأل تّيم ، صقر  وهف  ًانقتم ، هصقر  ناك  امهمو  .بعالتي  يذلا  بَّردملا  صقارلا  وهو  ًادوجوم ، ينقتلا  نوكيس  كلذ  فالخب 
...اذكو...اذك...رادقم وه  ام  بسحي : فوس  نذإ ، .دوجوم  بعالتملا 

: مكل اهيورأ  نأ  دوأ  ةليمج  ةصق  كانه 

ًاروطاربمإ ال ناك  يذلا  ميظعلا ، ربكأ  روطاربمإلا  طالب  ناك يف  .نيس  وه  ميظع  يدنه  يقيسوم  ةايح  كلذ يف  ثدح 
كنأ ودبي  ..ًابيرقت  ًاليحتسم  كلذ  ودبي  ذإ  دحأ ، كيلع  قوفتي  نأ  نكمي  هن  لّيختأ  نأ  يننكمي  ال  ةّرم : تاذ  هلأس  .يهاضُي 
نمف صقرلا ، هنم  تملعت  مّلعمل  ًاذيملت  تنك  كنأ  دبال  هنأ  يه  ةركف  ينهذ  زربت يف  اذ ، تركف  امّلك  يننكل  .ةريخألا  ةملكلا 

". طالبلل هعداف  ةايحلا ، ديق  ىلع  ناك  اذإ  ًاّيح ؟ لاز  ام  له  كمّلعم ؟ وه  نمف  .كيلع  قوفتي  امبر  يردي ... ؟

امهمو .طالبلل  هتوعد  عيطتست  كنإ ال  .شّحوتملا  ناويحلاك  هنأل  طالبلل ، هتوعد  نكمي  نكلو ال  يح ، هنإ  : " نيس لاقف 
.هل نطوم  لوجتم ال  هنإ  .عمتا  روذج يف  هل  سيل  .مويغلا  وأ  حيرلا ، هبشي  هنإ  .عمتجم  لجر  سيل  هنأل  لقنتي ، هنإف  ثدح ،
رعش املك  ينغيو  صقرل ، رعش  املك  صقري  هنإ  .ًانكمم  سيل  كلذ  نإ  .فزعي  وأ  صقري  نأ  هنم  بلطت  نأ  نكمي  كلذل ال 

.بقارنو رظتننو ، هيلإ ، بهذن  نأ  انيلع  .ءانغل 

.ءانعلا قحتسي  رمألا  ت  دقو  ..ةايحلا  ديق  ىلع  همّلعم  نإ  نيس  هل  لاق  نأ  دعب  هنونج  نج  دقو  ةياغلل ، ًوتفم  ربكأ  ناك 
". هيلإ بهذأسف  صخشلا ، اذه  ناك  امهم  : " ربكأ لاقف 

.ساديراه همسا  ًالّوجتم ، ًاشيورد  ناك 

.وماج ر  برق  هخوك  دِجُو يف  دقو  هدوجو ، ناكم  نع  مالعتسالل  ُهَلُسُر  نيسن  لسرأ 

.هيلإ اوعمتسي  يكل  نيسنو  ربكأ  بهذ  مث 

، كلذ ادع  ام  .ليللا  فصتنم  دنع  ًابيرقت  ةثلاثلا  ةعاسلا  كلذو يف  صقري ، ىرخأ  ًايحأو  ينغي ، ًايحأ  ةيرقلا " : ناكس  لاقف 
". ًاتماص راهنلا  ةليط  سلجي  وهف 

.ِّينغي امبرف ال  مهدوجوب ، فرع  ول  هنأل  صوصللاك ، خوكلا  فلخ  نورظتني  نيسنو  ربكأ  ىراوت  ليللا ، فصتنم  دنعو  كلذل ،

نم ام  هنأل  ةفش ، تنبب  ظّفلتي  الو  ًايسيطانغم ، مَّونملاك  ًادماخ  روطاربمإلا  ناك  .صقري  ذخأ  مث  ينغي ، أدب  ساديراه  نكل 
.هقح هيفوي  نأ  نكمي  باجعإ 

عجر امدنع  رمهنت ، هعومد  تيقبو  ءانغلا ، فقوت  نأ  دعب  ًاتماص  َّلظ  دقل  .لصاوتم  لكشب  يكبي  ذخأ  مهجاردأ : اوداع  امدنع 
كنأ دقتعأ  تنك  كيهاضي ؛ نأ  نكمي  دحأ  نأ ال  دقتعأ  تنك  نيسناتل : لاق  ةليلق ، تاوطخ  دعبو  رصقلا ، ىلإ  روطاربمإلا 



."؟ ريبكلا قرفلا  اذه  اذاملف  .كملعمب  ةنراقم  ءيش  كنإ ال  لوقأ  نأ  بجي  نآلا  يننكل  ديرف ، صخش 

نإ .باجعإلاو  لاملاو ، هاجلاو ، ةطلسلا ، رخآ : ءيش  ىلع  لصحأ  يكل  فزعأو  ّينغا  أف  طيسب ، قرفلا  : " نيسن لاقف 
ىلع لصح  هنأل  ّينغُي  وهف  يمّلعم  اّمأ  ءيش ، ىلع  لصحأ  يكل  ّينغأ  يننإ  .ام  ةيا  ىلإ  لوصولل  ةليسو  لازت  ياقيسوم ال 

هصقرو هئانغ  .صقري  ٍذئدنعو  ءانغلا ، قفدتي  ٍذئدنع  لخادلا : ءيش يف  هيدل  نوكي  امدنع  طقف  ّينغُي  هنإ  قرفلا  وه  اذهو  ءيش ،
هنإ .ااذ  دحب  ةيا  هؤانغ  نإ  .ّينغي  طقف  ٍذئدنع  ضيفي ، امدنع  هءاوتحا ؛ عيطتسي  الو  يهلإل  ئلتمي  امدنع  .ةيون  ةجيتن 

!" لفتحي

كانه سيل  يقيقحلا  بحلل  ةبسنل  .لافتحا  ةطاسبب  وه  يقيقحلا  بحلا  .فئازلا  بحلاو  يقيقحلا ، بحلا  نيب  قرفلا  وه  كلذ 
.لبقتسم

ةيدبأ يف ةالصلا  ةظحل  نإ  .ااذ  بوذت يف  دعصت مث  .رخآ  ءيشل  ةليسو  تسيلو  ًادوهجم ، تسيل  لافتحا ، ةيقيقحلا  ةالصلا 
قيمعلا ردقلا  اذ  حبصت  ةدحاو  ةظحل  ىتح  ًادج ؛ ةريثك  ةدحاو  ةظحل  ىتح  ةقامح ! كلتف  ادبأ ، بسحي  ةالصلا ال  لجرو  .ااذ 

كانه ال .مزاللا  نم  رثكأ  يه  دحاو  ةالص  ةظحل  نإ  .ًادج  ةريثك  اإ  ًاقح  .ديزملا  بلطي  الو  ءرملا ، هب  ئلتمي  ثيح  اضرلا : نم 
.ضيفتو لماكل  كؤلمت  يهف  ًادوجوم ، دوعت 

.رّمذتت نلو  دبألا ، ىلإ  نانتمال  رعشتسف  لّمأتلا ، وأ  بحلا ، وأ  ةالصلا ، نم  ةدحاو  ةظحل  ىلع  لصحت  نأ  تعطتسا  اذإ 

.رجتملا يأ يف  ..ملاعلا  اذه  ًاعامط يف  ناك  هنأ  دبال  ًاعشج ؛ ناك  دقف  ةالص ، َلجر  ُلُجرلا  نكي  مل 

ًايموي هتالص  دُعي  هنإ  .هلاح  ىلع  َّلظ  فقوملا  نكل  ملاعلا ، اذه  ةورث  كرت  .ةدوجوم  تيقب  رجتملا  ةيلقع  نكل  رجتملا ، كرت  دقل 
مهف هللا نم  برتقي  نل  هنأ  ةقيقحلاو  .هللا  مهف  نم  برتقي  كلذ مل  عمو  ةنس ، نيثالث  ىّلصو  ماص  هنإ  لوقي  ذإ  دوقنلا ، ّدعي  املثم 

.رخآلا ملاعلا  ىلإ  ةيويندلا  هفقاوم  لك  لمح  دقل  .قالطإلا  ىلع  ّريغتي  هنأ مل  كلذ  ًادبأ ،

ءاج .هتكرت  يذلا  ملاعلا  ًامامت  هبشي  رخآلا  ملاعلا  لعجت  فوس  .رخآلا  ملاعلا  ىلإ  هذخأ  عيطتست  الو  كملاع ، وه  كفقوم  نإ  رّكذت 
اذهلو دباعمللو ، ةيعامتجالا ، ةياعرلا  ططخلو  تاسسؤملا ، نم  ريثكلل  لامل  عّربتي  ناكو  ًادج ، ًاينغ  ًاصخش  ناك  .يتيؤرل  صخش 

تامولعمل هدّوزت  هتجوز  تناك  .ىطعأ  مكو  هتاعربت ، نع  ًدحتم  هسفن  مِّدقي  ذخأ  .هتاعربت  نع  ثدحتو  يتيؤرل  ءاج  .كاذو 
". ًابيرقت ةيبور  فلأ  ةئمب  عربت  دقل  : " تلاقف ةدوقفملا ،

!". فالآ ةرشعو  ةئم  لب  فلأ ، ةئم  سيل  : " لاقو ءيشلا  ضعب  بضاغ  وهو  هتجوز  ىلإ  لجرلا  رظن 

، ةحنم نكت  هذه مل  .كراشُت  ملو  قالطإلا ، ىلع  ِطعُت  تنأف مل  ةميقلا ، ركذتت  امدنعو  .ةميقلا  ركذتتو  هتيطعأ ، ام  ُبُسَحت  كنإ 
تيطعأ دقل  : " لوقيس هنأل  ًامتح ، يكتشيس  موي  تاذ  لجرلا  اذهو  ..رخآلا  ملاعلل  ةقفص  ..ةقفص  تناك  امبرف  بسحت ، امدنعف 

". مهف هللا نم  برتقأ  ملو  ريثكلا ،

.ةيفاك نوكت  نلف  ةنس  ةئام  ىتح  هنإ  ديزي  هربخأ أ 

ىلإ كلذب  مايقلا  كنكميف  ًائطاخ  ًائيش  لعفت  تنك  اذإف  تقو ، ةلأسم  تسيل  اأ  .ةيفاك  نوكت  نل  تاويحلا  تائم  ىتح 
ءيشلا رركت  كنأ  دّر  نكلو  كلذ ، لعف  يضملا يف  كنكميف  ًائطاخ ، ًائيش  لعفت  تنك  اذإ  .تقو  ةلأسم  تسيل  اا...دبألا 
.لُحُتس ءايشألا  لك  نإف  طقف ، ةدحاو  ةرم  ولو  حيحصلا ، ءيشلا  تلعف  اذإو  .ًاقحم  حبصت  نل  كنإف  تارملا ، نييالم  ئطاخلا 



دقف ةدحاو ، ةظحلل  ولو  قحب  يلصت  تنك  اذإ  كل : لوقأو  .ءيش  ثدحي  نلو  تاويحلا ، نييالم  ةالصل  رارمتسالا  كنكمي  نذإ 
يه مك  امنإو  يّلصت ، مك  ةلأسملا  تسيل  .ةّيعونو  فقوم  ةلأسم  لب  ةيمكو : تقو  ةلأسم  تسيل  اأ  .لعفل  ءيش  لك  ثدح 

.مويلا يلصت يف  ةّرم  مك  ةلأسملا  تسيلو  ةقيمع ،

نكل .ةنس  نيثالث  ىدم  ىلع  مويلا  تارم يف  سمخ  ىلص  دق  لجرلا  اذه  نأ  دبالو  مويلا ، تارم يف  سمخ  نوّلصي  نيملسملا  ّنإ 
.اهلمحت يتلا  ةيعونلا  يه  ةلأسملا  .ةّرم  نيسمخ  وأ  تارم  سمخ  ءاوس  ةالصلا : ةيعون  امنإو  ًاقرف ، ُثِدُحي  تارملا ال  ددع 

همساو ًابيرقت ، ةنس  ةئامسمخ  ذنم  ًادوجوم  ناك  فرصلاو ، وحنل  ملاعو  ًادج ، ًاّيقطنم  ًالجر  نإ  لوقت : لاغنبلا  ةصق يف  كانه 
، ًازوجع حبصأ  .ًاموي مث  دبعملا  ىلإ  بهذي  .ةيتيركسنسلا مل  ةغلل  فرصلاو  وحنلا  ملع  ًاروهشم يف  ًاصخش  يجوّت  ناك  .يجوّت 

تنك دقل  قاطُت ، دعت  ةلأسملا مل  نآلا  : " هرمع نم  نيعستلا  ناك يف  هنأ  دب  يذلا ال  هدلاو  هل  لاقف  هرمع ، نم  نيتسلا  ناك يف 
.ًاّيموي يّلصاو  دبعملا  ىلإ  بهذأ 

تحبصأ ًاضيأ  تنأ  نآلا ، ًارخأتم : يت  كلذ  نكلو  كسفن ، مهف  ىلإ  لصوتت  نأ  لمأ  تنك  يننأل  كلذ  نع  ءيش  ّيأ  كربخأ  مل 
ىلإ بهذتس  ىتم  .رخألا  ملاعلل  كسفن  رِّضُحت  نأ  يغبنيو  ليحرلل ، تقولا  َفِزأ  دقو  كرمع ، نم  نيتسلا  يف  نسلا ، ًاريبك يف 

"؟ يّلصتو دبعملا 

ددع وأ  تارملا ، ددع  تسيل يف  ةيضقلا  نأ  لءاستأ يف  تنك  .تنأ  امك  دوعتو  ًايموي  دبعملا  ىلإ  بهذت  كارأ  : " يجوّت لاقف 
ةدعلو موي ، لك  كبقارأ  تنك  يننأ  امبو  .ةالصلا  ةّيعون  يأ يف  يّلصت ، فيك  يه  ةلأسملا  نأ  ودبي  .اهيف  تيّلص  يتلا  نينسلا 

نأ نكمي  فيك  .ةديفم مث  ةالصلا  نأ  ودبي يل  ملف  تنأ ! امك  دوعت  مث  مويلا ، نيترم يف  دبعملا  ىلإ  بهذن  تنك  دقف  نينس ،
.أطخ ةمث  نأ  دبال  ةديفم ؟ نوكت 

.اهيف ينايك  لك  عضأسو  هلعف ، يعسوب  ام  لعفأو  بهذأس  .ًادغ  فداصي  يدلوم  موي  نإ  .ًادغ  بهذا  فوس  لاح  ةّيأ  ىلع 
اذإف .طقف  ةدحاو  ةّرمل  نكلو  ةالصلا ، ينايك يف  لكب  لخدأسو  يلخاد ، ًائيش يف  كرتأ  نل  يننكل  طقف ، ةدحاو  ةرمل  يّلصأ  فوس 
ىنعم ال  ةدئافلا ؟ ام  هنأل  ىرخأ ، ةرم  بهذأ  نل  اهدعبف  .رمألا  ىهتنا  دقف  ءيش ، لصحي  مل  نإو  س ، الف  ءيش ، لصح 

! باهذلل

.لعفأ نأ  نكمي  كلذ ال  نم  رثكأ  .يلاتلا  مويلا  ديزملا يف  لعف  يننكمي  الف  ءيش ، يأ  يفلخ  كرتأ  ملو  لماكل ، يسفن  تمزلأ  اذإ 
مل اذإ  .ثدح  دقف  ءيش ، ثدح  اذإف  ةدحاو ، ةّرمل  يّلصأ  فوسف  ةيلقعلا ، يتقاط  لماكب  هب  مايقلا  يعسو  امب يف  تمق  اذإ 

". ىرخأ ةّرم  ةالصلل  بهذأ  نل  اهدعب  .تيهتنا  دقف  ثدحي ،

ًادغ بهذا  .ىرن  انعد  نكل  .ءيش  ثدحي  داكلو  ًاعم ، تاويح  ةدعل  يّلصي  نأ  ءرملا  ىلع  .قمحأ  كنإ  : " لاقو بألا  كحضف 
". لواحو

دقل .تام  مث  دبعملا ، ةهلآ  مامأ  فقي  وهو  ةدحاو  ةرمل  ىّلص  .لاق  املثم  ىرخأ ، ةّرم  دوعي  نل  وهو  دبعملا ، ىلإ  يجوت  بهذ 
.ًائيش كرتي  ملو  هتيّلكب ، ةالصلل  مّدقت 

نأ كيلع  .بعالتيو  بسحيو ، بقاري ، كنم  ًاءزج  ولو  كفلخ  كرت  نأ  يغبني  ذإ ال  .كتيّلكب  كناجاتحي  بحلا ، وأ  ةالصلا ، نإ 
.كلماكب اهيف  كنأل  ةسّدقم ، ةالصلا  حبصت  ببسلا  اذهل  .كتيّلكب  نكلو  كنم ، ريغص  ءزج  سيل  ..اهلخاد  نوكت يف 

.ىرخأ ةهولأ  دجوت  الو  ًايهلإ ، نوكت  نأ  وه  كتيّلكب ، نوكت  نأ 



دسجلا وه  ًادوجوم  ناك  ام  .ًارينتسم  حبصأ  دقل  .لصتف  ىشالتت ، يأ  تمت ،" ام مل  : " لوق ىنعم  وه  اذهو  يجوت ، تام  دقل 
.طقس دسجلاو  طقف ،

تّيملا دسجلا  امنإو  ًادوجوم ، يجوت  نكي  .ثدح مل  ام  ىري  يكل  ًاصخش  هدلاو  لسرأف  ًاريثك ، رخ  دقو  يجوت ، دعي  امدنع مل 
ّريغت دقو  ةضماغ ، ةلاه  رِهظُت  تناك  ةثجلا  نأ  ىتح  .يهلإلا  لامجلا  ىرت  نأو  ههجو ، ىلع  لّوحتلا  ىرت  نأ  نكمي  كنكل  .طقف 

.يجراخلا هرهظم 

: بُِحم لقع  ةطساوب  امنإو  عشج ، لقع  ةطساوب  سيل  ًازّجنم  نوكي  نأ  بجي  ًايقيقح : نوكي  نأ  يغبنيف  تلعف ، امهم  هنأ  رّكذت 
.ةيباسح ةلأسم  سيل  وأ هللا ، بحلا ، وأ  ةالصلا ، نأ  كلذ  .تاسح  يأ  نودب 

.ةيفاك نوكت  نل  ةنس  ةئم  ىتح  هنإ  ديزي  هل أ  لاق 

.ببسلا نع  لجرلا  لأسف 

". ةقيقحلا نيبو  كنيب  زجاحك  لمعت  كتينا  نأل  : " ديزي لاقف أ 

بعالت اذإو  هسفن ، لجأل  ءيش  لكب  ماق  اذإ  صخش : ىلع  ةينأ  ةملك  قلطت  ام  ّةداع  .ةينأ  ةملك  ىنعم  َمَهفُي  نأ  يغبني 
كانهف ًابعص ، كلذ  سيلو  ينأ ، ريغ  نوكت  نأ  كرودقمب  ىوتسملا  كلذ  دنعو  ةيحطس ، ةينأ  هذه  نأ  ريغ  .هتحلصمل  ءيش  لكب 

، مهفرعت نمم  نيينأ  ريغ  صاخشأ  ةمث  نكل  .ًامئاد  نوعلا  نومدقيو  مومدخيو ، نيرخآلا ، لجأل  نولمعيو  نيينأ ، ريغ  صاخشأ 
عيطتست كنكل ال  ينألا ، صخشلا  نم  بورهلا  عيطتست  امبر  .ًارطخ  رثكأ  لب  نيينألا ، صاخشألاك  ًايحأ  نيرطخ  مهنكل 

فّشكتت يف ةينأ ، اللا  هذه  .ًائبع  كل  قلخيف  كلجأل ، لمعيو  كدعاسمل ، جرخي  هنأل  ًادج : رطخ  هنإ  .ينألا  ريغ  عم  كلذ 
، دجب نولمعي  مإ  ةيحيسملا ، يرّشبم  ىلإ  رظنا  .ةينأ  اللا  هذه  لالخ  نم  يهلإلا  قيقحت  ديري  وهف  ىرخأ : ةرم  ةينأ  نع  قمعلا 

ىلإ روبعلا  نوديري  اهلالخ  نم  مأل  ةينأ ، تامدخ  قمعلا  اهتّمرب يف  مامدخ  نكل  ءامظع ، ةمَدَخ  مإ  .سانلا  نومدخيو 
، ةياغلا يه  ءامسلا  نذإ  .ءامسلا  ىلإ  هيلع  نودعصيس  يذلا  مّلسلا  تاجرد  نوعنصي  ةمدخلا  لالخ  نمف  .ىرخألا  ةفضلا 

.يماطسبلا ديزي  ىلإ أ  ءاج  يذلا  صخشلا  اهيف  عقو  يتلا  اهسفن  ةلكشملا  نوعقي يف  كلذب  مأ  دبالو  ةليسو ، ةمدخلاو 

.ةصق مكل  يورأس 

دقو هلوح ، ناردج  نودب  رئب  كانه  ناكو  .رشبلا  نم  ريبك  ددع  دشتحا  ثيح  دنهلا ، ام يف  ناكم  ريبك يف  ناجرهم  كانه  ناك 
ملو ريثك ، بخص  كانه  ناكف  ًالئاه ، ناك  دشحلاو  ًاريبك ، ناك  ناجرهملا  نكل  .ٍلاع  توصب  خرصي  ذخأف  .صخش  هيف  طقس 
: ًالئاق بحنيو  يكبي  لجرلا  ناك  ثيح  رئبلا ، لفسأ  ىلإ  رظن  .أمظل  رعشي  ناكو  يذوب ، بهار  ءاج  كلذ  دعب  .دحأ  هعمسي 

!". ينذقنأ "

ذاقنإ عيطتسي  دحأ  ال  كسفن ! رون  نك  اذوب : هلاق  ام  اذهو  ..رخآ  صخش  ذاقنإ  عيطتسي  دحأ  ال  : " يذوبلا بهارلا  لاقف 
نم يناعي  نأ  صخش  لك  ىلع  نإ  ًاضيأ  اذوب  لاق  دقف  اذه ، ىلع  ةوالع  كلذ ! رظتنت  .ليحتسم ال  كلذ  نإ  رخآ : صخش 
نم ريثكلا  لعتفتو  ِكبت  .تمصب ال  بذعتتلف  كلذل  بذعتت ، نأ  كيلعو  يضاملا ، ًامأ يف  تفرتقا  كنأ  دبال  .ةصاخلا  هامراك 

". ًاددجم امراكلا  قلخت  رّمذتلاو  خارصل  كنأل  بخصلا ،

". ِغصأ نأ  ليحتسملا  نم  ةظحللا  هذه  يف  كتبطخ ، ىلإ  يغصأس  كلذ  دعبو  ًالوأ  ينذقنأ  : " لجرلا لاقف 



". صخش يأ  امراكب  لخدتت  ال  : " لاق اذوب  نأل  هقيرط  ىضم يف  يذوبلا  بهارلا  نكل 

ًادحا نأ  ودبي  الو  تومأ ، يننإ  ينذقنأ ! : " رئبلا قيرغ  لاقف  رئبلا ، عاق  ىلإ  رظن  .ًايسويشوفنوك  ناكو  رخآ ، بهار  ءاج  كلذ  دعب 
". ِغصُي

قلخنس ..قلقت  الف  .هلوح  رادج  عم  رئب  لك  عنصي  نأ  يغبني  لاق : نيح  قح  ىلع  سويشيفنوك  ناك  دقل  : " بهارلا لاقف 
". قلقت الف  رئب ، لك  لوح  رادج  ءانب  ىلع  ةموكحلا  ربجنسو  هتّمرب ، عمتا  ّريغنو  ةميظعلا ! ةكرحلا  هذه 

؟" ًالعف رئبلا  تعقو يف  أف  كلذ ، ينديفيس  فيك  .ًاتّيم مث  نوكأس  تقولا  كلذ  ىتح  نكلو  : " لجرلا لاقف 

نأ عيطتست  نكلو  .عمتا  يه  ةلأسملا  .بهذيو  يت  وهف  ًاّمهم ، سيل  درفلا  نإ  .ًاّمهم  كلذ  سيل  : " يسويشوفنوكلا لاقف 
! يعامتجا حلصم  سويشوفنوك  نإ  صخش ." يأل  ىرخأ  ةّرم  ثدحي  نل  كلذ  نأ  قمعب يف  كسفن  ًّزعم  تومت 

لبحلاو يف ولدلا  ناك  ثيح  هتبيقح ، حتف  ةملك ، ي  لجرلا  هوفتي  نأ  لبقو  رئبلا ، ىلإ  رظن  .يحيسم  رّشبم  ءاج  كلذ  دعب 
، بعتل رعشي  ناك  لجرلا  نأ  امبو  .ةفش  تنبب  لجرلا  قطني  نأ  لبق  ىتح  مدخي ، يكل  ًامئاد  دعتسم  يحيسملا  رّشبملاف  .اهلخاد 

". نينيدتملا ءالؤه  ىتأ  دقف  ةيناكمإ ، كانه  دعت  نألا مل  هسفن : لاقف يف 

". كبحسأ فوسو  هب ، ثّبشت  : " لجرلل لاقو  ولدلاو ، لبحل  رّشبملا  يمر 

!". ديحولا نّيدتملا  لجرلا  تنأ  : " لاقو رِّشبملا  يمدق  دنع  دجس  رئبلا  نم  جرخ  امدنعو  ةياغلل ، اًنتمم  لجرلا  ناك 

نم نكمتت  نلف  مكنيب ، دحاو  رخآو  رغصأل  ًامداخ  حبصت  ام مل  حيسملا : هلاق  ام  اذهف  عدخنت - ال  : " يحيسملا رّشبملا  لاقف 
.برلا ةكلمم  لوخد 

.سودرفلا ىلإ  ءرملا  لصي  ةمدخلا  لالخ  نم  هنإ  . 
5

اهداسلا يه  ةمدخلا 

يكل رئبلا ، اوطقسي يف  نأ  ًاضيأ  كلافطأ  مّلَع  .ديحولا مث  رّشبملا  تسل  اف  رئبلا ، ًاراركتو يف  ًارارم  طقست  نأ  ًاديج  رّكذت  كلذل 
."؟ طقست ام مل  سودرفلا  ىلإ  لصن  نأ  انل  فيك  ذإ  مهذقننو ، يت 

، ماري ام  ريخ  ىلع  هن  رعشي  امدنع  ءرملا  نأل  ةروطخلا : ةياغ  يفو  عمطلا ، نم  ءزجو  ةينأ ، قمعلا  حبصت يف  ةينأ  اللا  ىتح 
.هدقتعمل ًاقبط  ًالكش  كيطعي  نأ  لواحيو  نيطلا ، نم  ةعطقك  هديب  كلوانتي  كرييغت : لواحي  .ًارطيسمو مث  ًاطلستم ، حبصيف 

نأ نكمي  ةمدخلا  ىلإ  نوعسي  نيذلا  صاخشألا  نإ  .نيرطخ  سأ  مه  نيعامتجالا  نيحلصملا  لكو  نومرجم ، سأ  نورّشبملا 
وهو ًانيجس ، حبصت  كنإ  .هنم  تلفت  نأ  بعصلا  نمف  ٍّريخ ، ٍلجر  ةضبق  تعقو يف  اذإ  .ةيناودعلاو  فنعلا ، ىهتنم  اونوكي يف 

.ةليسو دّرجم  تنأف  هتنج ، ىلإ  قيرطلا  دجي  نأ  كلالخ  نم  لواحي  وهف  هب ، موقي  يذلا  ناك  امهمو  .كلجأل  ءيش  لك  لعفي 
، ةيقالخأ رثكألا ال  فرصتل  كلذ  يّمسأ  يننإ  .ةليسوك  صخشلا  عم  لماعتت  نأ  ملاعلا : ةيقالخأ يف  لاعفألا ال  رثكأ  هذهو 

.هتاذ دح  ةياغ يف  وه  ناسنإ  لك  نأ  كلذ  ةليسوك ، صخشلا  عم  لماعتت  نأ  ةئيطخ ، مظعألاو 

نم هلّوحت ؟ يكل  تنأ  نم  ام ؟ ًاسنإ  ّريغت  يكل  تنأ  نمف  .ناسنإ  يأ  رييغت  لواحت  نكلو ال  ةكراشملا ، عيطتست  تنك  نإ  كراش 
مسو كلذ ، فالخبف  .ةليسو  ةدعاسملا  هذه  نم  لعجت  نكلو ال  اليبس ، كلذ  ىلإ  تعطتسا  نإ  دعاس  كلذ ؟ قحلا يف  كاطعأ 

.كتينأ ببسب ال  سانلا : ّلغتسيو  عدخيو ، بسحي ، يذلا  هسفن  عرابلا  صخشلا  ىقبتس  ًاضيأ ، نيدلا 



كانه نوكت  امدنع ال  يه  ةيقيقحلا  ةّينأ  اللا  نأ  ريغ  .ةيرهاظلا  ةيحانلا  نم  ةينأ  اللاو  ةينألا  يناعم  نم  دحاو  ىنعم  اذه  نذإ ،
، ًاعم نينثالا  ةرضاح يف  ةينألا  نأ  ديب  .ينأ  ريغ  لمع  وه  نيرخآلا  تاذ  لجأل  لمعلاو  ةينأ ، وه  كسفنل  لمعلا  نإ  .تاذ 

امهم يلاتل  ةينأ ؛ اللا  يه  ةيقيقحلا  ةينألا  نإ  .هسفن  ىقبيف  رهوجلا  اّمأ  ًاريثك ، نافلتخي  الو  اهسفن ، ةرجشلل  نيعرف  امه  يلاتلو 
؛ قيقد انه  زييمتلا  .عفاد  نود  نم  يأ  تاذاللا ، نم  عبنت  األ  ..مهم  ريغ  كلذف  ةينأ ، ريغ  وأ  ةينأ  ملاعلا  اهاّمس  ءاوس  لعفت ،
، نيرخآلا لجأل  ًائيش  ديرت  كنكل  عفاد : يذ  لعف  كلذك  يه  ةينأ  اللا  .كسفنل  ًائيش  ديرت  هيفو  عفاد : يذ  لعف  يه  ةينألا 
، اهسفن ىقبت  ةيقيقحلا  ةينألاف  .نيرخآلا  ربع  لقتني  هتاذ  عفادلا  نأ  يأ  كسفنل ؛ ًائيش  ديرت  قمعلا ، يف  نيرخآلا ، لالخ  نمو 

.فلتخي لكشلا  نكل 

، ةنكمم ةالصلا  حبصت  ٍذئدنع  تاذ ؛ اأ ال  ىلع  كنايك  ةلاح  مهفت  نأ  كيلع  .يقيقحلا  ءيشلا  يه  ةينأ  اللا  نإف  ةبسنل يل 
، عفاد نود  نم  بحلا  يت  ٍذئدنع  .ا  لفتحتو  عتمتست  لب  دعت ، الو  بسَحت  ٍذئدنع ال  .عفادلا  ةميدع  تاذاللا  نم  يت  اهنكل 

.يعيبط وهو  دوجوم ، وهف  هقفدت ، دعاست يف  نأ  عيطتست  الو  قالطإلا ، ىلع  ببس  نود  نمو  يوفع ، لكشب  قفدتيو 

رارمتسالا عيطتست  كلذ  فالخبف  .كلذ  فالخ  نوكي  نأ  نكمي  الو  ينأ ، ريغ  ءيش  لك  حبصي  اهنيح  تاذلا ، بيغت  امدنع 
.صق ءيش  ةمث  ن  ًامئاد  رعشت  لظتسو  ريغتت ، نل  ةيعونلاو  اهلاح ، ىلع  ىقبتس  اهنكل  ءايشألا ، لعف  يف 

كانه نأ  ًاضيأ  رعشتسو  صاخشألا ، نم  ريثكلا  بحت  نأ  نكمي  .دوقفم  ءيش  ةمث  نأ  رعشتس  كنكل  تاونسل ، يّلصت  نأ  نكمي 
، ءانغلا نم  ريثكلاو  نوفزعي ، نويقيسوملاو  ةزهاج ، ةميلولاو  فويضلا ، لصو  ثيح  فافزلا : ةلفح  لثم  لظت  فوس  .دوقفم  ءيش 

.دوجوم ريغ  سيرعلا  نكل  دادعتسالا ، ةبهأ  ىلع  عيمجلاو 

.ام ءيشل  دقتفت  لظتسف  تلعف ، امهمف  ام ، ءيشل  دقتفت  ًامئاد  لظت  فوسف  تاذلا ، تيقب  اذإ 

.ًالافتحا حبصيسو  ةميلو ، حبصيس  هلعفت  ءيش  يأ  نإف  نآلاو ، .سيرعلا  لصي  ىتح  تاذلا ، بيغت  نإ  ام  نكلو 

.كلخاد َدَلوي يف  نأ  هلإلل  نكمي  ثيحب  تنأ ، امك  ًالوأ  تُم 

". تمت ام مل  ًائيش  ققحت  نأ  نكمي  ال  : " نولوقي امدنع  قح  ىلع  نويفوصلا 



سداسلا : لصفلا 
ةرذبلا لمحي  ناسنإلا 

 

هتنج وأ  هميحج  هتداعس ، وأ  هتساعت  ةردب  هلخاد  لمحي يف  ناسنإلا 
 

 

 

 

ىدل ءيش  كلانه  ناك  اذإ  امو  مأ ال ، صخش ، دعاسم  نولواحي  سانلا  ناك  اذإ  اّمم  ققحتلا  نكمي  هنا  ساّبع  يدهملا  نلعأ 
.فدهلا اذه  طبُحي  نا  نكمي  صخشلا 

.ناهربلا ميدقتب  يدهملا  مهدعو  دقف  ةيرظنلا ، هذه  ىلع  اوضرتعا  نونّيعم  صاخشا  كانه  نا  امبو 

لجر نم  بلط  .ٍرسج مث  فصتنم  دنع  بهذلا  نم  ًاسيك  عضي  ن  ًاصخش  يدهملا  رمأ  رمألا ، اذه  عيمجلا  يسن  امدنع 
.هزايتجا هنم  بلطيو  رسجلا ، ةيا  ىلإ  نويدم  سئ  صخشب  يت  نأ  رخآ 

هلأسف رخآلا ، فرطلا  ىلإ  ريقفلا  لجرلا  لصو  امدنعو  رسجلا ، نم  رخآلا  فرطلا  ىلع  هدوهش  ةبحصب  يدهملا  فقو 
."؟ رسجلا طسو  تيأر  اذام  : " يدهملا

". ءيش ال  : " لجرلا لاقف 

". كلذ فيك  : " يدهملا لاقف 

دقو نينيعلا ، ضمغم  او  ربعا  نا  ًايلسم  ًارمأ  نوكيس  هنا  ةركف  ينتءاج  ىتح  رسجلا ، روبعب  تأدب  نإ  ام  : " لجرلا باجأ 
". ..كلذ تلعف 

بابسألا اّمأ  كببسب ، وهف  كل  ثدحي  ءيش  يأ  نإ  .هتّنج  وأ  هميحج  هتداعس ، وا  هتساعت  ةرذب  هلخاد  لمحي يف  ناسنإلا 
لقعلا نأل  لّوحتلل ، ةيناكمإ  كانه  نوكت  نلف  كلذ ، مهفت  مل  امو  ةيسيئرلا ، يه  ةيلخادلا  بابسألاو  ةيون ، يهف  ةيجراخلا 

.رخآ ناكم  دوجوم يف  كتداعس ، وأ  كتساعت  ببس ، نإ  ًالئاق : جراخلا  ىلإ  ًامئاد  ريشي  لقعلا  .كعادخ  رمتسي 

.قاتعنا يأل  ةيناكمإ  كانه  تناك  املو  ررحتلل ، ةيناكمإ  كانه  تناك  امل  كسفن ، جراخ  دوجوم  ببسلا  ناك  ول 

كنإ مث  يجراخلا ؟ ببسلا  ّريغت  نأ  عيطتست  فيك  ذإ  .نيدبآلا  دبأ  ىلإ  ةيدوبع  ةلاح  ًامتح يف  تنكل  جراخلا ، ببسلا يف  ناك  ول 
.بابسألا نييالم  هبقعيسف  ًاببس ، تّريغ  ول  ىتح 



.ينيد اللا  لقعلاو  ينيدلا ، لقعلا  نيب  يساسا ، قرف  وهو  قرفلا ، وه  اذه 

، ةصقلا هذه  يف  نيدلا  ءا  هلوقي  ام  ىلع  ةقفاوملل  ًادعتسم  نوكي  نل  سكرامو  .ًامامت  كلذ  سكع  نوركفيس  نويعويشلا 
ول ًاديعس  نوكيسو  ةساعتلا ، قلخت  ةيجراخ  بابسأ  كانه  نأل  سيعت  ناسنإلاو  ءرملا ، جراخ  دوجوم  ببسلا  نإ  لوقي  سكرامف 

، حيسمللو دمحم ، يبنلل  ًاقفو  اّما  .يجراخلا  ملاعلا  يف  ةبولطم ، ةروثلا  نإف  سكرامل  ًاقفوو  .ىرخ  تلدبتساو  بابسألا ، تّريغت 
.هتّمرب ئطاخ  صيخشتلا  اذه  نإف  انشيركو ، ريفاهملو ،

.تاريربت دّرجم  وهف  جراخلا  امأ  لخادلا ، نمكت يف  بابسألا  نإ 

ًارارم هتاذ  جذومنلا  قلخيس  لخادلا  نأ  كلذ  هلاح ، ىلع  لخادلا  يقب  اذإ  ءيش  ّريغتي  نل  نكلو  جراخلا ، ّريغت  نأ  عيطتست 
.يجراخلا ىلإ  يلخادلا  نم  ًاقالطنا  شيعي  ناسنإلا  نأل  جراخلا ، عضولا يف  ناك  امهم  ًاراركتو ،

.هبيذعتب عتمتست  تناك  ةيّداس  ةأرما  راتخا  ةّرم ، لوأ  جّوزت  امدنع  .اريثك  ىناع  دقو  تاّرم ، ثالث  جّوزت  ًاصخش  فرعأ  تنك 
رعشأ تنك  يننأ  ريغ  .بودنلا  ينيري  يكل  يتأيف  برضل ، هيلع  لاهنت  تناك  ًايحأ  .هتساعت  يوري يل  يكل  يتيؤرل  يت  نأ  دارأ 

، ًابئتكم سيلو  ًاقرشم  ههجو  حبصيف  هتساعت ، نع  ثدحتي  ناك  امدنع  هنأل  هب ، ذذلتيو  ملأل  عتمتسي  هقامعأ  هنأ يف  ام  ةيفيكب 
.ةيويح رثكأ  حبصيو  هانيع ، قلأتتو 

، ًاديعس نوكي  الف  هعم ، نوكت  امدنعو  .ًاديعس  نوكي  الف  اهيدلاو ، لزنم  ىلإ  هتجوز  بهذت  تناك  ًايحأف  ةّقدب ، هتبقارم  ُتعب 
مدعب ديعس  هنكل  ديعس ، ريغ  ناك  ةدوجوم ، ةجوزلا  تناك  امدنعف  نزيامتمو : ناتفلتخم  ةداعسلا  مدع  نم  نيتلاحلا  اتلكو 

.كلذ صوصخب  ةياغلل  ًرعاش  ناك  دقف  غلابي ، ناك  هن  روعش  يدل  ناك  .اهنع  ثدحتيو  ا ، عتمتسيو  هتداعس ،

يننأل نآلا ، ًادج  ًارذح  نك  اهقّلط " : يذلا  مويلا  هل يف  تلق  .هتجوز  لجرلا  قّلطف  مزاللا ، نم  رثكأ  ةداعسلا  تحبصأ  اهدنع 
هتاذ عونلا  نم  ةأرم  ىظحتسف  تنأ ، امك  لازت  كنأ ال  امبرو  .رخأ  ةرم  هتاذ  عونلا  نم  ةأرما  عم  بحلا  عقتس يف  كنأ  دقتعأ 

". نآلا ًارذح  نك  كلذل  .ًاددجم 

!". دبألا ىلإ  تيهتنا  دقل  .ىرخأ  ةرم  هذهك  ةأرما  نم  جاوزلا  يننكمي  ال  : " لاقف

نم ةنيزحلا  هصصق  يوري  ذخأو  جّوزتف ، .هسفن  جذومنلا  نم  ةأرما  عم  رهشأ  ةثالث  نوضغ  ىرخأ يف  ةّرم  ةيحض  عقو  هنأ  ريغ 
راتخا نم  تنأ  .تنأ  هنإ  ةأرملا ؟ راتخيس  نم  هنأل  نكمم ، رمأ  اذه  ن  كتربخأ  دق  : " هل تلقف  .هبّذعت  تناك  ةأرملا  ن  ديدج :

". تنأ امك  تيقب  كنكل  ةيناثلا ، راتخيس  نم  تنأو  ىلوألا ،

كنإ .كقحسيو  ام  صخش  كيلع  رطيسي  نأ  ديرت  ..بّذعتت  نأ  ديرت  .يشوزام  كنأل  ةّيداسلا ، ةأرملا  ًامئاد  راتختس  : " هل تلق 
". كلكريو كبرضي  صخش  ىلإ  جاتحت  كنإ  .اهبحت  الو  كسفن ، نسحتست  الو  كتاذ ، نيدت 

.ةجوزلا ترداغو  ًاضيأ ، يناثلا  جاوزلا  ىهتنا  ام  ناعرس  هنا  ريغ 

نم ةأرما  ًاددجم  راتخيس  كلخاد  ءيش يف  ةمث  ًاظقي ! نك  ّنآلا  : " هل تلقف  ةأرما ، ءارو  يرجي  ناك  ةّرم ، رخآ  هتدهاش  امدنع 
". هتاذ عونلا 

". سردلا ىسنأ  نأ  نكمي  ال  ةقامحلا ؟ هذ  له أ  يننظت ؟ نم  .كلذ  رركأ  نل  نآلا  : " لاقف



.ديدج نم  ةساعتلل  ةميدقلا  ةياكحلا  رركتت  ثيح  .ةلاسر  هنم  تيّقلتو  ىرخأ ، ةرم  جوزت  مث 

ىقبي راتخي  يذلا  نأل  هتاذ ، ةأرملا  عون  راتخيسو  اهلمك ، ضرألا  فوطي  نأ  نكميو  نينسلا ، فالآ  لجرلا  اذه  شيعي  نأ  نكمي 
.هتاذ رايخلا  لب يف  اهراتخي ، يتلا  ةأرملا  نمكت يف  ةساعتلا ال  نإ  .هلاح  ىلع 

، يجراخلا ملاعلا  راذعألا يف  داجيإ  لواحت  الف  ةساعتل ، ترعش  اذإف  .كميحج  لمحت  كنأ  امك  كلخاد ، كتّنج يف  لمحت  كنإ 
ءيشلا ىلع  كلخاد  رثعت يف  نأ  لواح  ًاسيعت ، نوكت  امدنع  .ًاعَدِخ  راذعألا  هذه  حبصتس  ةقيقحلا ، .كديفي يف  نل  اذه  نأل 
.ااذ ةغرفملا  ةقلحلا  يفو  هسفن ، دودخألا  كرحتلا يف  ةديدع يف  تاويحل  رشبلا  رمتسيس  كلذ  فالخب  .هل  هّبنتو  كطبحي ، يذلا 

رويطلاو ةقرشم ، سمشو  ٍنكاس ، ٍداو  ةياغلل : ليمج  هلوح  ءيش  لك  ناك  .ةنجلا  ناك يف  هنأ  نيدلا  رصن  الملا  ملح  ةليل  تاذ 
نم ام  هنأ  ًرهاظ  ادب  وأ  دحأ ، كانه  نكي  ملو  عوجل ، رعش  ذخا  ام  ناعرس  هنأ  ريغ  .ةرجش  تحت  ًاديحو  سلجي  ناكو  ّينغت ،

؟ انه دحأ  دجوي  الا  يييييه ! لوقي : حرب  ام  هنكل  .ناكملا  دحأ يف 

.ًاماعط هنم  بلط  مث  هلوقت ." ءيش  يأ  لعفأس  .يدّيس  كتمدخ  يننإ يف  : " هل لاقو  ًادج  ميسو  صخش  رهظ  مث 

مو ألتما ، ىتح  لكأ  دقل  .رضح  دق  ماعطلا  نوكي  ىتح  ةدحاو  ةظحل  يضمت  نكت  ملو  هبلطي ، ءيش  ّي  روفلا  ىلع  هدّوزي  ناك 
ريرسلا ناكف  ءاسملا ، دنع  ريرس  ىلإ  جاتحا  لاحلا ! رضحي يف  ناكف  ًائيش ، جاتحا  املك  .لاونملا  اذه  ىلع  رمتسا  مث  .ًادّيج 

.ًادوجوم

؟ ...ىتم ىلإ  نكلو  ..مأ  ةعضبل  كلذ  رمتسا 

.ًالعف مزاللا  نم  رثكأ  لب  لاح ، نسحأ  ىلع  ناك  ءيش  لك  نأ  كلذ  للملاو ، رجضل  رعشي  ذخأ  مث 

قبسي هنأل مل  رّتوتلا ، نع  ثحبي  ذخأ  .لامجلا  ةياغ  ناك يف  ءيش  لك  نأل  ام ، ةساعت  نع  ثحبي  ذخأف  لّمحتلا ، عطتسي  مل 
ةداعس ال لب يف  ةداعسلا ، ةياغ  ءيش يف  لك  ناك  .هنم  بئتكيو  هل ، نزحي  ءيشو  قلقلا ، نم  ءيشو  رّتوت ، نود  نم  شاع  نأ 

يلاخ سلجأ  يننإ  .ام  لمع  ىلع  لوصحلا  دوأ  لوقعم ! ريغ  اذهف  ليكلا ، حفط  دقل  : " هل لاقو  لجرلا  ىعدتسا  كلذل  .لمَتُحت 
". ًاعرذ تقض  دقو  ضافولا ،

نكمم ريغ  كلذف  ًالمع ، كحنمأ  نأ  عيطتسأ  .نكمم ال  ريغ  كلذ  نكل  كلجأل ، ءيش  يأ  لعفأ  نأ  عيطتسأ  : " لجرلا لاقف 
جاتحت الف  روفلا ، ىلع  ءيش  لك  كل  ُمّدَقُـي  امنيح  لمعلل ؟ كتجاح  ام  .هجاتحت مث  رخآ  ءيش  ّيأ  كحنمل  دعتسم  يننإ  .انه 

"! لمعلل

". ًالمع ىطعأ  اذإ مل  مّنهج  نوكأ يف  ..نأ  نذإ  لضفألا  نمف  ًاعرذ ! تقض  دقل  : " نيدلا رصن  لاقف 

.هملح مّطحت  دق  ناكو  ّالملا ، ظقيتسا  ةكحضلا ، ءانثأو  دوجوم "؟ كنأ  نظت  نيأ  : " لاق مث  كحضي ، لجرلا  ذخأف 

."؟ كلذ ىنعم  ام  .ةياغلل  ًزمر  ملحلا  اذه  نإ  : " لاقو يل حابصلا  ّيلإ يف  عره 

ىلإ تلصو  امدنع  روفلا  ىلع  كينيع  حتفت  نأ  يغبني  ناكف  .ًاليوط  ترظتنا  دق  نوكت  ّالأ  بجي  لوألا ، ماقملا  يف  هل " : تلقف 
."؟ كلذ قدصت  فيك  ةّنجلا ؟ يفو  ديدحتل ، تنأ  ةنجلا ؟ نوكت يف  نأ  كنكمي  فيكف  .ةنجلا  تنك يف  ثيح  ملحلا  ةطقن يف 



نادجوي يف الو  ةنكمأ ، اسيل  ًايفارغج ؛ ًائيش  اسيل  ميحجلاو  ةنجلا  ةقيقحلا ، .كلوح يف  كميحج  قلخت  فوسف  بهذت ، امنيأ 
.يجراخلا ال ءاضفلا  سيلو يف  يلخادلا ، ءاضفلا  نادوجوم يف  ةيسفن ؛ فقاوم  اإ  فقاوم  ّالإ  امه  نإ  ميحجلاو  ةنجلا  ءاضفلا 

.ميحجلا ىلإ  بهذت  نأ  نكمي  هنأ ال  امك  .ةنجلا  نيا  كلذ ؟ فيكف  ةنجلا ، ىلإ  بهذت  نأ  نكمي 

.كلوح كميحج  وأ  كتنج  ًامئاد  لمحت  كنإ 

ًامامت هبشي  صخش  لك  نإ  ًالامج : زومرلا  رثكأ  ىدحإ  يه  يتلا  داشينألا -  ليق يف  دقف  ًامامت ، توبكنعلا  ةكبش  هبشت  اإ 
نأ دارأ  املكو  .هئاشحأ  نم  اهبلجي  هنإ  .هلوح  هتكبش  رشني  توبكنعلا ، بهذي  امنيأف  .هتكبش  هلخاد  لمحي يف  يذلا  توبكنعلا 

! كّرحتي مث  ًاددجم ، ةكبشلا  علتبي  هنإف  كرحتي ،

.كلوح ًاجذومن  قلختسف  تبهذ ، امنيأو  توبكنعلا ، ةكبش  لثم  ًامامت  كميحجو  كتنج  لمحت  كنإ 

ىلع هلمك  دمتعي  كلوحت  نأ  امك  .كمهف  ىلع  دمتعت  ءايشألا  نم  ريثكلا  نأل  ناكمإلا ، ردق  قمعب  اذه  بعوتست  نأ  يغبني 
.ةراسخلا رمتست يف  فوسف  ةطقنلا ، هذه  مهف  تأطخأ  اذإف  .كمهف 

رعشي ذخأ  مث  عيباسأ ، ةعضبل  حجرألا  ىلع  لب  مأ ، ةعضبل  لّمأتلا  أدب يف  .لقألا  ىلع  تاونس  رشع  يقبو  صخش  ىلإ  ءاج 
ماري ام  ريخ  ىلع  يننإ  : " لوقيو ّيلإ  يت  ناك  لمأتل ، موقي  ناك  امدنع  .شهدم  ساسح  رعش  دقل  .ماري  ام  ريخ  ىلع  هن 

". لبق نم  نكأ  امك مل  ًادج  ديعس  ينإ  .رخآ  ءيش  يأل  جاتحأ  الو  قلطمل !

ًاددجم هل  تلق  .قيمع مث  برك  يفو  ًانيزحو ، ًاسئ  ًاددجم ، داع  .ينيسنو مث  رهشأ ، ةعضبل  ىفتخا  اهدعب  .ّةأجف  فقوت  موي  تاذ 
". ًادج ًاليمجو  ًادج ، ًاميظع  ودبت  تنك  كنأل  تفقوت ... ؟ اذامل  : " هتلأسو لّمأتلا ، أدبي يف  نأ 

دعب .فّقوتأ  مث  لّمأتلل "! ةجاح  كانه  دعت  نآلا مل  : " ًامئاد لوقي  يلخاد  ءيش يف  ناك  ةَمَظعلاو ، لامجل  رعشأ  امدنع  : " لاقف
". ًاددجم كيلإ  دوعأ  اهدنعو  ةساعتلا ، أدبت  مث  ةملظلا ، يف  ديدج ، نم  يداولا  طقسأ يف  كلذ 

نأ دبال  تاونس  رشع  يفف  ةبرجتلا ؟ نم  ًائيش  ملعتت  نأ  نكمي  ال  كلذ ؟ لصح  ةّرم  مك  : " اهيف ينءاج  يتلا  ةرملا  كلت  هتلأسف يف 
". لقألا ىلع  ةّرم  نيثالث  كلذ  ثدحي 

". لمأتل قصتلا  يكل  دوعأ  ةرملا  هذه  : " لاقف

نيثالث هتاذ  دعولا  يناطعأ  دقف  ًاقوثوم ، هدعو  نكي  .لبق مل  نم  تاّرم  ةدع  كلذب  دعو  هنأل  ًانكمم ، سيل  اذه  نأ  فرعأ  ينأ  ريغ 
.هلعفي ام  ًاقَلطم  كردي  هنإ ال  .هب  ّلخأو  ةّرم 

كسفن جعزت  اذاملف  ًادج ، ديعس  نآلا  تنأ  كلذل  ةجاحلا  ام  لاقو : لقعلا  عجارت  ىتح  راجفنالا ، ةظحل  نم  برتقا  نإ  امف 
دوعي امدنع ال  .كلذل  ةجاح  الو  ماري ، ام  ريخ  ىلع  ءيش  لك  نآلا  لمأتل ؟ كسفن  جعزت  اذامل  حابصلا ؟ ًارك يف  ظاقيتسال 

.اهلالخ مهف  ّيأ  ىلإ  لصوتي  ملو  ةديدع ، تاّرم  كلذ  رركن  لّمأتلا "! فقوأ  كلذل  جالعلا ، فقوي  نأ  ءرملا  ىلعف  ًادوجوم ، ضرملا 

، مهتكلمم نم  اودِرُط  ةوخأ  ةسمخ  نع  لوح  اهلك  رودت  ملاعلا ، ةمحلم يف  مظعأ  يهو  ارااهاملا ، ةياغلل يف  ةليمج  ةصق  كانه 
يكل مهنيب ، رغصألا  ناكو  ةوخألا ، دحأ  بهذ  ديدش ، شطعب  نورعشي  اوناك  ثيح  موي ، تاذ  .ةباغ  نيمئاه يف  نولقتنيو 

نم ًوص  عمس  ىتح  ءاملا ، ةبعج  ألمي  يكل  ةريحبلا  لخاد  ىلإ  ىطخ  نإ  ام  نكلو  ةليمج ، ةريحب  نم  برتقا  .ءاملا  نع  ثحبي 
كيلع ديحولا : طرشلا  وه  كلذ  .ةريحبلا  هذه  نم  ءاملا  ذخ  نلف  يتلئسأ ، ىلع  بُِجت  ام مل  كنإ  رظتنا ! : " لوقي لوهجم  ردصم 



ءيشلا وه  ام  لوألا : لاؤسلا  .روفلا  ىلع  ناكملا  اذه  تومتسف يف  ةباجإلا  عطتست  مل  اذإف  ةثالثلا ، يتلئسأ  ىلع  بيجت  نأ 
.ًاتّيم طقسو  ةباجإلا ، نم  باشلا  نكمتي  ملف  ناسنإلل ؟ ةبسنل  ةيمهأ  رثكألا 

نع ًاثحبو  ءاملا ، نع  ًاثحب  ةريحبلا  ىلإ  اريثسيدوب  ربكألا  خألا  بهذ  .هتاذ مث  ءيشلا  لصحف  رخآلا ، هقيقش  هب  قحل  كلذ  دعب 
.مهل ثدح  ام  ةفرعمو  هتوخإ ،

ىلع بجأ  : " لوقي هسفن  توصلا  عمس  ةريحبلا  ىلإ  اهيف  ىطخ  يتلا  ةظحللا  يفو  ةريحبلا ، ةفض  ىلع  نوددمتي  اوناك  ةوخأ  ةعبرأ 
لعجيس هسفن  ءاملاو  ةريحبلا ، نم  برشتس  امنإو  بسحف ، ًايح  نوكت  نلف  تبجأ ، نإف  .ًاضيأ  ًاتيم  نوكتس  ّالإو  ةلئسألا ، هذه 
لماعلا وه  ام  لوألا : لاؤسلا  .ءيش  لك  لبق  يتلئسأ  ىلع  بجا  نكلو  مههوجو ، ىلع  ءاملا  شرب  مق  طقف  .ءايحا  كتوخإ 

". اهملعتي يتلا مل  ءايشألا  يه  ناسنإلل  ةبسنل  ةيمهأ  رثكألا  : " اريثسيدوي لاقف  ناسنإلل "؟ ةبسنل  ةيمهأ  رثكألا 

.هئاقشا ءايح  هل  حُِمسو  ءاملا ، برشب  هل  حمُسف 

كنكل ال ةفرعملا ، ةياغ  حبصت يف  امبر  .ًادبأ  مّلعتي  ناسنإلا ال  نأ  يهو  ناسنإلل : ةبسنل  قئاقحلا  مهأ  ىدحإ  هذه  نأ  ةقيقحلاو 
، كتركاذ ألمت  .تاملكل  هوشحت  يذلا  ءاغببل  هبشأ  اإ  ةراعتسُم : ةفرعملاف  .نافلتخم  نائيش  مّلعتلاو  ةفرعملا  نإ  .ًادبأ  مّلعتت 

أطخلا رركت  الو  ةبرجتلا ، لالخ  نم  مّلعتلا  هانعم  مّلعتلا  .ًايّلك  فلتخم  ءيش  وهف  مّلعتلا  اّمأ  .رتويبموكلا  لثم  كغامد  حبصيو 
.ًاكاردإ رثكأو  ةظقي ، رثكأو  ًاصرح ، رثكأ  حبصتو  ىرخأ ، ةّرم  هتاذ 

لكب لشفت  فوسف  همّطحتو ، هب  كسُمت  امو مل  رارمتس ، كطبُحي  كلخاد  ءيش يف  ةّمث  ةيفوصلا : ةصقلا  هذه  ةلاسر  يه  هذهو 
، لماكل هيلع  يضقت  نأ  يغبني  رمتسم ، لكشب  كطبُحي  يذلاو  كلخاد ، دوجوملا يف  لماعلا  كلذ  .هلعفت  ام  لكبو  هب ، موقت  ام 

.هقرحتو

لقع ةلاح  لظ  يف  تظحال - كنأو  دبال  نكلو  ةبقو ، ةقيمعو ، ًادج ، ةداح  ةظحالملا  نكت  امبر مل  تظحال - كنأ  زئاجلا  نم 
اهسفن ءاطخألا  عون  رمتسم  لكشب  بكترت  كنإ  تظحال  كنأ  دبال  نكلو  ناخدلا ، نم  ةراتس  عم  مهبمو ، ضماغ  يبابض ،

كنإ لقعلل ! ةلحضو  ةهوشم  ةلاح  نم  اهل  ايف  ةديدج ، ءاطخا  عارتخا  عيطتست  ىتح ال  كنإ  ئّيس ! ظح  نم  هل  .ًاراركتو   ًارارم 
هذه حبصت  مث  ىرخألا ، ولت  ةرملا  ااذ  ءاطخألا  باكترا  يف  ّرمتستف  ةديدج ، ءاطخأ  باكتر  ريكفتلا  عيطتست  ال  ىتح 

رمتست يف كنإ  تظحال  له  .ةخورشم  ةناوطسأ  حبصتو  رمتستو ، رمتست  مث  .مار  مار ، مار ، يزواجتلا : لّمأتلاك  ءاطخألا 
ااذ ءاطخألا  فارتقا  رمتست يف  ثيح  كتاقادص ، يفو  كلمع ، يفو  كبح ، يفو  كتاقالع ، يفو  اهسفن ... ؟ ءاطخألا  باكترا 

.ةفلتخم ةّرملا  هذه  نوكتس  اأ  لمأ  ىلع  رمتست  .ًاددجم مث 

وه قمحأ  نكلو : .لمألا  دض  لم  تنأ  ءايشألا ؟ فلتخت  نأ  نكمي  نذإ  فيكف  ّريغتت ، كنأل مل  ةفلتخم ، نوكت  نل  ةقيقحلا  يف 
.طَبُحت فوس  كنأل  نكمم ، ريغ  اذه  نأ  ةفرعملا  قح  هقامعأ  فرعيو يف  لمألا ، يضمي يف  وهف  لقعلا ،

ةدع ثدح  دقف  ىلوألا ، ةرملل  ثدحي  كلذ ال  نأ  ريغ  .ةريبك  ةيرعاشو  ةيسنامورب ، ءيش  لك  يرجيو  ةأرما ، بح  عقت يف  كنإ 
ناك ءيش  لكو  ًاملح ، ملاعلا  حبصأ  .ًايسنامورو  ًرعاش  ملاعلا  ناك  تارم  ةدعلو  بحلا ، تارم يف  ةدع  تعقو  دقل  .تاّرم 
رركت دقو  ًاميحج ، حبصت  اهسفن  ةنجلاو  ةعاشب ، ىلإ  لّوحتي  هسفن  لامجلا  ةعاشب : ىلإ  ءيش  لك  بلقني  كلذ  دعب  ..ًاليمج 
فِقوت امو مل  راركت ، ةلآ  كنإ  كيلاود ! اذكهو  ..ىرخأ  ةرم  ىسنت  فوسو  ًاددجم ، بحلا  عقتس يف  كنكل  ةديدع ، تاّرم  اذه 

.ّريغتلل ةيناكمإ  كانه  تسيلف  راركتلا ، اذه 



ناسنإلاك لمعت  كنإ  .ىلوألا  ةوطخلا  يه  كلتو  دوجوم ، راركتلا  نأ  كردي  نأ  هيلع  ًالوا  راركتلا ؟ اذه  فقوي  نأ  ءرملل  فيك 
.ناسنإك سيلو  ًامامت ، يلآلا 

أدبت امدنعو  ةّيقن ، قرط  ىلع  ريسل  أدبت  امدنع  كلخاد  ناسنإلا يف  دعصي  .ةلآ  نوكت  امدنع ال  كلخاد  ناسنإلا يف  دعصي 
.لوها وحن  ريسل  أدبت  امدنعو  ةديدج ، تاراسم  ىلع  كرحتل 

ناقت يف ًاعر  حبصت  .هب  مايقلا  ًاعر يف  حبصت  مث  هب ، تمق  يذلا  هتاذ  ءيشلا  ًاددجم  لعفتف  مولعملا : ًامئاد يف  ريست  كنإ 
ناك ول  هنأشب  ؤبنتلا  نكمي  ناسنإ  نم  امف  ًاسنإ : سيلو  هب ، ؤبنتلا  نكمي  ًائيش  حبصت  .ديدج  نم  اهسفن  ءاطخألا  فارتقا 

.ا ؤبنتلا  نكمي  هنأ  ديب  .ةيلاتلا  ةظحلل  ؤبنتلا  دحأ  عاطتسا  امل  ّالإو  ةيلآلا ؛ كتايح  ببسب  دوجوم  يكلفلا  ميجنتلا  ملع  ً.اسنإ 
.صخش ؤبنتلا ب 9999  نكمي  هنإف  صخش ، فالآ  ةرشع  نيب  نمف 

: لوقت ةليمج  ةصق  كانه 

.ًارينتسم اذوب  حبصأ 

، ةبطر رهنلا  ةفض  تناك  ثيح  رهنلا ، ةاذاحمب  ريسي  ناك  .فيصلا  لصف  ًاّراح يف  وجلا  ناكو  ىرخأل ، ةيرق  نم  لّقنتي  ناك 
لمكأ دق  ناك  ًاميظع  ًايكلف  ًامِّجنُم  نأ  ةفدصل  ثدح  دقو  .لامرلا  ىلع  همادقأ  رآ  هءارو  كرت  دقو  ًابطر ، ناك  لمرلاو 

.ؤبنتلا ًايلاثم يف  حبصأو  هتسارد  لمكأ  دق  ناك  .ةفرعملاو  ميلعتلل  دنهلا ، ةعلق يف  يهو  يشاك ، هتسارد يف 

روطاربمإ مادقأ  رآ  دجوت  تناك  ةسّدقملا  هبتك  نأ يف  كلذ  هدهاش ، ام  قدصي  .لامرلا مل  ىلع  مادقأ  رآ  دهاش  هتدوع  ءانثأ 
ىلإو ظئاقلا ، مويلا  اذه  لثم  يف  ضرألا ، لك  مكحي  نم  وهو  نترافاركاشت ، وأ  روطاربمإ ، يت  اذامل  .هلمك  ملاعلا  مكحي  ميظع 

: هسفنل لاق  كلذل  .لمرلا  ةدوجوم يف  زومرلا  لك  تناك  دقل  لمرلا ؟ ىلع  نيمدقلا  يفاح  ريسي  اذاملو  ةسئابلا ؟ ةيرقلا  هذه  لثم 
، ملاعلا روطاربمإ يف  مظعأ  لب  روطاربمإ ، هنإ  لوقي  يملِع  نكل  لّوستم ، هنأ  ودبي  لجرلا  اذهف  حيحص : ريغ  هلك  يملع  نأ  اّمإ  "

". انه نم  ةفدصل  ّرمو  ام ، ثداح  لالخ  نم  نونجلا  هباصأ  ًاروطاربمإ  نوكي  امبرف  صخشلا ، اذه  ىلع  روثعلل  رطضأس  اّمإو 

.ىضم تقو  ّيأ  نم  ةريح  رثكأ  ناك  هيلإ  رظن  امدنعو  اذوب ، ىلإ  لصو  .ةرجش  تحت  سلجي  اذوب  ناك  رآلا : بقعت  اذكهو 
طق نكي  روطاربمإلا مل  .الك  : " هسفنل لاقف  .روطاربمإلا  هبشت  اهتّمرب  هتيصخش  تناك  .ًالوستم  ناكو  روطاربمإلاك ، ادب  دقل 

". ةئرتهم بايثب  لّوستم  اذهف  اذكه ،

يرمع نم  ُتردهأ  .ًاماع  رشع  ةسمخ  يشاك  ُتيضمأ يف  دقف  .يتريح  ترثأ  دقل  ..يسابتلا  حضوت  نأ  وجرأ  : " هلأس كلذل 
ينطبحت تنأ  اهو  ةداهش ، ىلع  ُتلصحو  ناحتمالل ، ُتمدقتو  يتسارد ، ُتلمكأ  ذإ  نآلاو  .ؤبنتلا  ملعت  ًاماع يف  رشع  ةسمخ 
يتايح نأل  اهلمك ؟ ضرألا  مكحي  يذلا  ميظعلا  روطاربمإلا  كلذ  نترافاركاشت ، كنأ  مأ  لّوستم ؟ نأ  له  ينربخأ : طقف  .ًامامت 

، اهل ةميق  ذإ ال  رهنلا ، ىلإ  اهلمحأ  يتلا  بتكلا  هذه  لك  يمرأسف  لّوستم ، كنإ  تلق  اذإف  .كباوج  ىلع  دمتعتس  اهلماكب 
". لقف يل نترافاركاشت ، تنك  اذإ  وأ ، .عاد  نودب  اهلك  يتايح  تردهأ  دق  نوكأو  يلزنم ، ىلإ  بهذأسو 

اّمأ فالآ ، ةرشع  نم  ًادحاو  لّكشي  يذلا  صخش  ىلإ  تيتأ  ةفدصل  كنكل  .يعيبط  كشوشت  نإ  : " لاقو هينيع  اذوب  حتف 
كبتك نإف  صخش ، لصأ 9999  نم  دحاولا  صوصخب  اّمأ  .ةحيحص  ًامئاد  نوكتس  ةسدقملا  كبتك  نإف  لل 9999 ، ةبسنل 

نم هنإ  .رهنلا  كبتك يف  ِمرت  الو  مت ، كلذل ال  ىرخأ ، ةّرم  دحاولا  اذه  فداصت  نل  كنكل  .ةحيحص  ريغ  نوكتس  ةسدقملا 
". ىرخأ ةّرم  رشبلا  نم  عونلا  اذه  فداصت  نأ  ًابيرقت  ليحتسملا 



."؟ ؤبنتلل لباق  ريغ  تحبصأ  فيك  كلذ ؟ رس  ام  : " مِّجنملا هلأسف 

: ًاسنإ ُتحبصأ  دقل  .ىرخأ  ةرم  هتاذ  جذومنلا  رركأ  الو  ىرخأ ، ةرم  هسفن  أطخلا  بكترأ  أف ال  ًاّهبنتم ، ينوكل  : " اذوب لاقف 
ةلوهجم اإ  .ًاضيأ  ةبسنل يل  امنإو  طقف ، كل  ةبسنل  سيل  ةلوهجم ، ةيلاتلا  ةظحللا  نإ  .يب  أبنتت  نأ  عيطتست  الو  ةلآ ، دعأ  ملف 

". ثدحيس ام  فرعي  دحأ  هنأل ال  ىمانتت ، فوسو  ًامامت ،

.ةرئاد كرحتي يف  هنأ  يأ  مولعم : ىلإ  مولعم  نم  لقنتي  يعواللا  نئاكلاو  لوها ، ىلإ  مولعملا  نم  لقتني  يعاولا  نئاكلا  نإ 

.ليصأ كنأ  دقتعت  ًامئاد  تنك  كنأل  ألل ، ًاميطحت  كلذ  نوكيس  .راركت  ةلآ  كنأ  وه  هكردت  نأ  بجي  ءيش  لوأ  نإف  اذل 
وهف ال مولعملا ، مكارت  يه  تاذل  لقعلا  ةينب  نأ  امبو  .ًامئاد  طسوتم  وهف  طق ، ًاليصأ  نكي  لقعلا مل  .كلذك  تسل  كنكل 
نأ لقعلل  نكمي  فيكف  ُهَمَلعَي ، ام  سفن  راركت  لصاويو  مولعملا ، ةرئاد  نمض  كرحتي  نأ  لقعلا  عيطتسي  .لوها  ةفرعم  عيطتسي 

.كلذل لامتحا  ّيأ  دجوي  ةقيقحلا ال  يف  لوها ؟ ملعي 

ءيش لك  لب  لوهجم ، يّلكلا  نإ  .ةأجف  لوها  طسو  كسفن  دجتس  ٍذئدنعو  لقعلا ، نع  ىلختت  نأ  يغبنيف  لوها ، ملعت  يكل 
.ًالاَمج يّلكلا  حبصي  كاذ  ذإ  لوهجم ،

ام لك  ينعت : قلطملا " لوها   " ةرابع نإ  .هللا  نونيدتملا : سانلا  هيّمسي  ام  وه  قلطملا  لوها  .ٌّيح  لوهاو  تّيم ، مولعملا  نإ 
.فَرعُي نأل  لباق  ريغ  هنأل  .ًالوهجم  لظيسف  فرعت ، تنك  امهمو  ًالوهجم ، لظيس  هفرعت 

وهو لوها : ىلإ  لوها  نمو  .يعولا  وهو  لوها : ىلإ  مولعملا  نمو  .لقعلا  وهو  مولعملا : ىلإ  مولعملا  نم  تالاقتنا : ةثالث  كانه 
، لوها ىلإ  لوها  نم  لقتني  امدنع  هتاذ  دحب  ًاهلإ  ناسنإلا  حبصي  اهنيح  .ًاميكح  ناسنإلا  حبصي  اهنيح  .يعولا  لحارم  ىلعأ 

كانه نوكي  الف  ٍضام ، كانه  نوكي  ال  امنيحو  ٍضام ، كانه  نوكي  ال  اهدنع  .لماكل  طقسأ  دق  لقعلا  نوكي  اهدنع 
.لبقتسم

، نآلاو انه  دوجوم يف  يّلكلا  .ةورذلا  غلبي  ءيش  لك  نآلاو : انه  يفف  .تاذل  ةظحللا  هذه  لب  ةظحللا ، هذه  وه  طقف  دوجوملا 
.هتسادقو هتهولأ  لماك  يفو  هلامجو ، هّيرع  لماك  يف 

ءرملا ىلعو  يجولويب ، بوساح  وأ  بوساحلا ، هبشي  ءيش  وأ  ّيلآ ، ءيش  هنإ  .ًاليصأ  سيل  وهو  راركتل ، مسّتي  لقعلا  نإ  رّكذت 
ببسلا اذهل  ًاراركتو ، ًارارم  هسفن  جذومنلا  كل  مدقي  لظيس  .رارمتس  كطبُحي  لظيسف  لقعلا ، ىطختت  مل  اذإ  .هاطختي  نأ 

: راركتلا ببسب  اذه ؟ نولوقي  امِل  توملاو "؟ ةايحلا  بالود  ررحتن  امدنع  ةظحللا  يتأتس  ىتم  هللا ، : " نولوقيو سودنهلا  رجضي 
، اهسفن رركتو  رودت  ةلجعلا  نإ  .ىرخأ  ةر  لفسألا  يفو  ةر ، ىلعألا  نوكت يف  زكرملل  يجراخلا  قوطلا  طبرت  يتلا  نابضقلاف 

ينعت يهو  راسناس ، ملاعلل : اوظفلي  ً.الود  دونهلا  اهيمسي  ببسلا  اذهل  بالودلا ، ةلجعلا ، نم  ًاراركت  رثكأ  ءيش  نم  امو 
.روديو كرحتي  يذلا  بالودلا 

؟ اذه توملاو  ةايحلا  بالود  نم  صلختن  فيك  وه  طقف : ديحو  عفاد  كانه 

؟ ةيدبألا ةايحلا  ىلإ  لقتنن  فيك  يدبألا ؟ ءافصلا  ىلإ  لقتنن  فيك  نارودلا ؟ اذه  نم  صلختن  فيك  ةياغلل : يزمر  رمألا  اذه 
لفطلا دلوي  .يجيردت  توم  وأ  دمألا ، ليوط  توم  ىوس  تسيل  ةايحلا  هذه  نأل  ةايحلا ؟ هذه  نمو  توملا ، نم  لقتنن  فيك 

.ةنس نيعبس  نوضغ  ًاتيم يف  نوكيس  .اهسفن  ةظحللا  تومل يف  عرشيو 



.يجيردت توم  ىوس  تسيل  ةايحلا  هذه  نإ  .هنس  نيعبس  هتوم  قرغتسيسو  ًاديور ، ًاديور  تومي  فوس 

.كلذب ًايعاو  حبصت  نأ  يه  ىلوألا  ةوطخلاو  .لقعلا  ّالإ  وه  ام  توملاو  ةايحلا  بالود  نإ 

ةرهاظ اهيلإ  تلخدأ  دق  نوكتف  ًاهبتنم ، تنك  اذإف  .نيتورلا  ًاددجم يف  لقعلا  لخدي  امدنع  ًاهبتنم  نوكت  نأ  يه  ةيناثلا  ةوطخلا 
.ةديدج

رركت نكلو ال  بحلا ، عقتلف يف  .ليمج  هنإ  بحلا ؛ عوقولا يف  بيع يف  .ًارذح  نكف  ًارارم ، بحلا  عقت يف  كنإ  لاثملا : ليبس  ىلعف 
هلوقت ام  ناك  ًّأو  .لبق  نم  نكت  ةديدج مل  ةرهاظ  تمدق  دق  نوكت  طقف ، رذحلا  لالخ  نمو  ًارذح ! نك  .ةقباسلا  ةبرجتلا 

.م رذحب  هلقف  كجوزل ، وأ  / كتجوزل

رثكألا ةأرملا  ِتنأ  : " ةأرملل لاق  امدنعف  .ًارذح  ىقبي  نأ  رارمتس  هل  لوقأ  تنكو  ةأرما ، بح  نيدلا يف  رصن  الملا  عقو  نأ  ثدح 
نم ريثكلل  هلوقأ  تنك  ام  اذه  ..ينيرذعا  ًالهم ! : " ًاكردتسم اهل  لاقف  هل ، هتلق  ام  ةأجف  رّكذتف  ملاعلا ،" ًالامج يف  رثكأو  ةعور ،

". ترخأ ءاسنل  كدعب  نم  ىرخأ  ةرم  كلذ  لوقأ  نل  يننأ  نم  ًانقيتم  تسلو  ءاسنلا ،

ةأرملا تنأ  : " ءاسنلا نم  ريثكلل  رارمتس  اذه  لوقي  ناك  هن  ًةأجف  ًايعاو  حبصأ  هنأ  وهو  ديدج ، ءيش  هيعو  ىلإ  لخد  دقل 
نكلو حيحص ، ريغ  كلذ  ن  نهتفرعم  مغر  ةطاسبب ، نقدصيو  نقثي  نإ  .ةياغلل  تاصلخم  ءاسنلاو  ملاعلا ." ةعور يف  رثكألا 

نأل ةجاح  ال  ًالهم ! : " ةأرملا لوقتس  تناكل  كلذ  الولو  .هتيلآ  راركت  رمتسي يف  لجرلاو  َّنهطابحإ ، نرركي  َّنهف  .كلذ  نقّدصي 
ّالإو طقف ، ٍذئدنع  ًادوجوم  بحلا  نوكي  يكل  لمجألا  ةأرملا  نوكت  نأل  ةأرما  جاتحت  نكلو ال  ديج ، ءيش  بحلا  نإ  .ًاديعب  بهذت 

". ةليوط ةرتفل  بحلا  مودي  نلف 

، مالحألا قلخت  امدنع  كنإ  مالحألا ؟ قلخت  اذامل  ةفّلكتم ؟ ريغو  ةطيسبو ، ةيداع ، اوك  بيعلا يف  ام  ةيداع ؟ ةأرما  بحت  اذامل ال 
كلم دقع  درجمب  هنأ  امك  .كطبحت  فوسو  ةقيقح ، حبصت  نأ  نكمي  مالحألا ال  نأل  ام ، ًاموي  كمطحت  يكل  كدّيقت  اإف 

الف .كقنع  رجح  اأك  كلذ  دعب  ةأرملا  ودبتسو  كيلع ، ًاليقث  ًائبع  حبصت  فوسف  تاملكلاو ، ةبذاكلا ، دوعولاو  مالحألا ،
يتلا ةالاغملا  كلت  كلذ ، ةالاغملا يف  نم  ةدئافلا  ام  كبحأ ." : " ةطاسبب لوقت  اذامل ال  ًايعيبط ؟ نوكت  اذامل ال  .كلذ مث  لعفت 
كنأل هلمك ، رصقلا  راهنيسو  ءيش ، لك  راهنيسف  اهنم ، بحسنت  امدنعو  ًالجآ ؟ مأ  ًالجاع  باحسنالا  ىلإ  كب  يدؤتس 

.فئاز ساسأ  ىلع  هتينب 

، هبتنت يكل  ةزكن  كسفن  حنماف  ةميدقلا ، ةداعلا  رركت  كسفن  تدجو  امّلك  كنأ  وه  هرّكذتت  نأ  بجي  يذلا  يناثلا  رمألا 
درابلا يف ءاملا  بكساو  روبنصلا  ىلإ  بهذا  وأ  كهجو ، عفصا  وأ  كسفن ، زكنا  ًاددجم ، تبضغ  اذإ  .ّريغتل  ةأجف  رعشتسو 

.ًاريغت ثدحيس  هتاذ  دحب  رذحلا  نإ  .هنيع  جذومنلا  ىلإ  ًاددجم  لخدتس  كنأ  ظحال  ًاليلق ، ولو  رذحا  .سرتحا  .كينيع 

.ًالهذم ًائيش  نولوقي  نآلا  ءزيفلا  ءاملع 

كمامح محتست يف  لاثملا : ليبس  ىلع  .ًاضيأ  لقع  يه  ةقيقحلا  ةداملا يف  نأل  اهبقارت ، امدنع  اهكولس  ّريغت  ةداملا  ىتح  هنإ  نولوقي 
ريغتيس .ئجافم  ّريغت  كيلع  أرطيس  مأ  تنأ ، امك  لظت  لهف  .حاتفملا  بقث  لالخ  نم  رظني  لفط  ىلإ  هبنتت  ةأجف  مث  صاخلا ،
.ًافلتخم ًاصخش  تنك  طقف  ةقيقد  لبق  .ًافلتخم  ًاصخش  حبصتف  حاتفملا ، بقث  نم  برقل  دحأ  ةمثف  َةئجافم ! ةروصب  يش  لك 

.ةينغألا تفقوت  نآلاو  ..ةينغأ  ندندت  تنك  .اهعنصت  دعت  نآلاو مل  ..ةآرملا  ًاهوجو يف  عنصت  تنك  ةقيقد  لبق 

..مامحلا لخد  بقارم  ةمثف  كدحو ، دعت  كنأ مل  وهو  ديدج : لماع  لخديسف  بقاريو ، رظني  صخش  يأ  وأ  لفط ، نأ  دّر 



.ًالوحت ثدحت  ةبقارملا  يه  اهو 

بقارت تنك  اذإف  .راجشألا  عم  ىتح  ثدحي  كلذ  نإ  نولوقي  ءزيفلا  ءاملع  نأل  طقف ، ناسنإلا  ىلع  قبطني  كلذ ال  نأ  امك 
صقارتت اإ  .ًاديعسو  ًابحرم ، ًافقوم  ةرجشلا  ذختتسف  اهنم ، برقل  قيدص  رمي  امدنع  روفلا : ىلع  اهكولس  ّريغت  فوسف  ةرجش ،
نوبرتقي امدنع  .يناتسبلاو  تاويحلاو ، لافطألاك ، ًاضيأ : ءادعأ  اهل  ةرجشلا  نأ  امك  رثكأ "! برتقا  : " كيدانت ءيشلا ؛ ضعب 

يه اهلوقأ  يتلا  ءايشألا  هذه  .شمكنتو  فاختو ، اهروذج ، ىتح  ةمدصل  راجشألا  رعشتف  ميلقتلا ، تاودأ  نيلماح  اهنم 
راجشألا يتح  هنأ  يهو  ءايشألا ، هذه  ءاملعلا  تبثأ  دقف  ةفسالف ، تاداقتعا  وأ  ةيرعاش ، تاليخت  تسيلو  ةّيملع ، تافاشتكا 

.يدايح لكشب  اهبقارت  تنك  اذإ  امع  ةفلتخم  نوكتف  ةبحمب ، اهبقارت  امدنع  .لوقع  اهل 

.قبس امع  ةفلتخم  نوكتف  ا ، كتفت  يكل  يت  امدنع 

كانه نوكي  امدنع  روفلا  ىلع  ريغتت  تورتكلإلا  نإ  نولوقي  نويئزيفلا  نأ  امك  .ةرجشلا  كولس  ًاّريغت يف  ثِدُحت  طقف  ةبقارمل 
، ةايح اهيدل  ةقيقحلا  نكل يف  .ًالوقع  اهيدل  نأ  دقتعن  الو  ةايح ، تورتكلإلل  نأ  دقتعن  نحن ال  .تورتكلإلا  لجأ ، .بقارم 

.لوقع اهيدلو 

هنإ .ٌّيَح  دوجولا  لك  نأ  يهو  يملعلا : ثحبلا  نم  هذه  ةنس  نيرشعلا  نمض  ديك  لكب  قح  ىلع  ناك  نيدلا  نأ  تبث  دقل 
يذلا امف  هفقومو ، هكولسو ، هرادم ، نورتكلإلا  ّريغي  امدنع  .روخصلا  ىتح  تّيم ! ءيش  نم  امف  .يعولاو  ةايحلا  نم  عساش  طيحم 

! ةبقارملا لالخ  نم  لصحت  ةلئاه  ةقاط  نم  اهل  ُهرِهظُي ؟ 

، ةأجف ءايشألا  ّريغتت  ذإ  ةبقارملا ، لماع  وهو  ةايحلا : لماع يف  مها  لب  ديدج ، لماع  اهيف  لخد  دق  نوكي  كسفن ، بقارت  امدنع 
.ةداعلا طقست  يعولا ، لخدي  امدنعف  .رركتت  يكل  ٍعاو  ريغ  صخش  ىلإ  جاتحت  ةداملا  نأ  كلذ  ةداعلا ، ريركت  كرودقمب  دعي  الف 

يغبني امف  .ةيلوحكلا  تورشملا  لوانت  نع  فقوتلا  اننكمي  ال  " " نيخدتلا نع  عالقإلا  عيطتسن  ال  : " نولوقيو سانلا  َّيلإ  يت 
، نيخدتلاو برشلا  يتداع  نع  يّلختلا  اولواحت  .يعوب ال  اوّنخدو  يعوب ، اوبرشا  .اهنع  عالقإلا  اولواحت  ال  : " مهل لوقأف  لعفن ؟
، كيعو لماكب  تنأو  نِّخد  .يش  هنع  ضّخمتي  ملو  ةداع ، هرودب  حبصأ  لوذبملا  دهجلا  كلذو  نينس ، ذنم  كلذ  نولواحت  مكنأل 

نيهبتنم متنأو  ناخدلا  اورفزا  .لخدي مث  وهو  هل  هبتنم  تناو  لخادلا  ىلإ  ناخدلا  بحسا  .ًارضاح  نكو  نّخد  .يلّم  يعوبو 
". كلذ اودمعتت  نأ  نود  نم  مكعباصأ  نيب  نم  تطقس  دق  ةراجيسلا  نأ  ًابيرق  نودجت  فوس  .هجورخل 

مادختسا نودب  ةداعلا  طاقسإل  ديحولا  ةقيرطلاو  ًابيرقت ، ًاليحتسم  كلذ  نوكيسف  يعولا  نود  نم  اّما  .تاداعلا  طقست  يعول 
، رئاجسلا نع  يّلختلا  عيطتست  تنك ال  نإ  .ةقيرطلا  هذه  حلفت  فوسو  ةليدب ، ةداعب  وأ  ىرخأ ، ةداعب  اهلادبتسا  يه  يعولا ،

قرف ذإ ال  قمحأ ، لمعب  موقتس  كنكل  رخآ ، ًائيش  غضمتو  نابللا ، غضم  نع  يلختلا  عيطتست  كنأ  عقاولاو  .نابللا  غضمب  أدباف 
، ةحارل كمفل  حمست  نأ  عيطتست  كنأل ال  قمحأ ؛ لمعب  موقت  نأ  دب  هنأ ال  ودبي  نكلو  .نابللا  غضمت  وأ  نّخدت  تنك  ءاوس 

نوكيس هتاذ  طمنلا  نكل  ىرخ ، ةداع  لادبتسا  عيطتست  .ةداعلا  قلخي  رتوتلا  كلذو  كيتفشو ، كمف  قامعأ  دوجوم يف  رتوتلاف 
ريغ .لافطألا  لعفي  املثم  كماإ ، ّصمب  موقت  نا  يه  ةقيرط  لضفأ  نكل  .قرف  الف  رئاجسلا ، نيخدت  وأ  نابللا ، غضم  ًادوجوم :

نيخدت وأ  نابللا ، غضم  نإ  .كماإ  ِّصمو  غضمب  ةأجف  تأدب  اذإ  ًاقرخأ  ودبتس  كنأل  ةحارل ، ٌدحأ  َرِعشُي  نل  كلذ  نأ 
امدنع كنأ  ةقيقحلاو  .عمتا  نم  نيفئاخ  اوسيل  مأل  مهماإ  ِّصمب  نوعتمتسي  لافطألاف  رابكلل ، لئادب  ىوس  سيل  رئاجسلا ،
رادقمب يدثلا  كّمأ  كحنمت  امبر مل  .ام  ءيش  صم  نم  دب  ال  كمف : ام يف  ناكم  ةدوجوم يف  نوكتس  اهسفن  ةجاحلا  نإف  ربكت ،

.كتجاح ّيبلُت  نأ  لبق  كنم  َذِخُأ  دقف  تدرأ ، ام 



روفنب اهيدث  كيطعت  تناك  امبرف  هّإ ، كيطعت  نأ  ةداتعم  تناك  ول  ىتح  .اهيدث  كئاطعا  ًاريثك يف  عنامت  كمأ  تناك  امبر  وأ 
.ةداعلا قلخُتف  رتوتلا ، نالمحت  امأل  نايخرتست ، كاتفش  نكت  اذهلو مل  قامعألا ؛ ًادوجوم يف  رثألا  لازي  امو  قيمع ،

، كيتفش رّتوتلا يف  فشتكتسف  ًايعاو ، تحبصأ  اذإف  .ًايعاو  حبصت  ملام  ديفي  نل  كلذ  نكل  ّريغتت ، نأ  عيطتست  كنأ  عقاولاو 
نأل قرشلا ، ةّصاخ يف  لجرلا ، نم  لقأ  نّخدت  ةأرملا  نإ  .ام  ءيش  لمع  ديري  يذلا  مفلا  كمف : رمتسملا يف  طاشنلا  فشتكنو 

نلصاوي .ةليدبلا  نداع  يه  كلتو  رثكأ ، نرثرثي  نأل  ًانيخدت  لقأ  قرشلا  يف  ءاسنلاف  .ةرثرث  لقأ  نه  برغلا  يف  ءاسنلا 
.رتوتلا َرِّرُح  دق  نوكي  نههافش : لالخ  نمو  هتاذ ، طاشنل  ثّدحتلا ،

دقل .لقعلل  فانمو  قَّدَصُي ، ءيش ال  رثكأ  لوق  عيطتسي  نم  لوح  نيصلا : ةميظع يف  ةارابم  كلانه  تناك  هنأ  ةّرم  تاذ  ُتعمس 
عاونا لكو  ..فحصلا  يلسارمو  لاقلاو ، ليقلا  عاّنصو  ءارعشلاو ، نوعداخملاو ، نوقاّفألا ، كانه  ناك  ةميظع ؛ ةسفانم  تناك 
ةقيدح ىلإ  تبهذ  ةرم  تاذ  : " ةطاسبلا ةياغ  ًائيش يف  لاقف  ةزئاجلا  ىلع  لصح  يذلا  صخشلا  اّمأ  .كانه  اودشتحا  رشبلا 
ُقَّدصُي يذلا ال  ءيشلا  وه  اذه  : " مَكَحلا لاقف  قئاقد ." سمخل  تمصب  دحاو  دعقم  ىلع  نسلجي  نيتأرما  تدهاشو  ةماع ،

.ىلوألا ةزئاجلا  ىلع  قباستملا  لصح  اذ  ًادبأ ."

ًايعاو نك  طقف  ءيش : َّيأ  لعفت  الف  ًارتوتم ، ودغتو  ًايعاو ، حبصت  امدنع  .ًايعاو  حبصت  اذإ مل  رخآ  وأ  ءيش  ثدحي  نأ  دب  ال 
رّتوت كانه  ن  ًايعاو  حبصت  نإ  امف  ءاخرتسالل ! ىتح  ةجاح  الو  هتئد ، ىلع  هتاذ  يعولا  لمعيس  نمو مث  كمف ، رتوتلل يف 

.يعولا رون  دجوي يف  نأ  نكمي  الو  ةيعاواللا ، ةمتعلا  الإ يف  ًادوجوم  نوكي  رتوتلا ال  نأ  كلذ  لعفل ، ِخرتست  فوسف 

.ةميدقلا كطامنأ  رركت  امدنع  ًايعو  رثكأو  رثكأ  حبصت  نأ  وه  يناثلا  رمألا 

.كانه دوجوم  ببسلا  نأل  ًامئاد ، لخادلا  رظناف يف  ةساعتلا ، نم  ًائيش  كانه  نأ  دجت  امدنع  كنأ  وهف  ثلاثلا  رمألا  اّمأ 

ًاببس سيل  ًافئاز ، ًاببس  دجتسف  جراخلا  ىلإ  ترظن  اذإ  .ًاضيأ  كانه  ببسلاف  لخادلا ، رظنا يف  ةداعسل : رعشت  كنأ  دجت  امدنع 
روصلا دجوت  ةشاشلا  ىلع  كمامأو  سلجت ، تناف  ًامامت : امنيسلا  هبشي  هنإ  .لخادلا  دوجوم يف  وه  امل  ساكعنا  اّمنإو  ًايقيقح ،

كانيع امنيب  كفلخ ، دوجوم  طاقسإلا  زاهجو  طاقسالا ، زاهج  ةدوجوم يف  اإ  .فلخلا  ةدوجوم يف  ةقيقحلا  اهنكل يف  ةطلسملا ،
، ناصقارتي لظو  ءوض  ىوس  اهيف  دجوي  الو  ةغراف ، ةشاشلا  نأل  ءيش ، دجوي  الف  ةشاشلا  ىلع  اّمأ  ةشاشلا ، ىلع  نّزكرم 
، كلخاد هلإ يف  كيدل  .ميحجلاو  ةنجللو  سؤبلاو ، ميعنلل  طاقسإ  زاهج  كلخاد ؛ طاقسإ يف  زاهج  كيدل  .ًالاكشأ  نّوكيو 

.كانه هدجت  فوسو  لخادلا ، رظناف يف  ام ، ناكم  ناطيش يف  دوجوب  رعشت  امدنع  .ناطيش  كيدلو 

.ةيقيقحلا بابسألا  اوسيلو  كسفنل ، كتقيقح  نوفشكي  مإ  تاشاش ، دّرجم  مه  نيرخآلا 

: ةليمجلا ةردانلا  هذه  ىلإ  رظنا  نآلاو 

ةدعاسم نولواحي  سانلا  ناك  اذإ  اّمم  ققحتلا  نكمي  هنإ  ءامظعلا -  نييفوصلا  نيملعملا  دحأ  وهو  ساّبع -  يدهملا  نلعأ 
.فدهلا اذه  طيُحي  نأ  نكمي  صخشلا  ىدل  ءيش  كانه  ناك  اذإ  اممو  مأ ال ، صخش ،

.ناهربلا ميدقتب  يدهملا  مدعو  دقف  ةيرظنلا ، هذه  ىلع  اوضرتعا  نونّيعم  صاخشا  كلانه  نا  امبو 

ىتح هنأل  هدعاسي ، يدهملا  ناكو  ريثك ، ٌنيَد  هيلعو  لّوستمو ، ًادج ، ريقف  صخش  ءاج  دقف  ةنّيعم ، ةلاح  كلذ يف  لصح  دقل 
ىتأ ببسلا  اذهل  .هجاتحي  ام  لكب  لجرلا  اذه  دّوزي  كلملا  ناك  يدهملا ، نم  ةراشو  يفوصلا ، ملعملا  اذه  ىلإ  يت  ناك  كلملا 



ّالإو يتساعت ، لوزت  نمو مث  كلملا ، ىلإ  ريشت  نأ  ّالإ  كيلع  ام  يندعاس ! : " ًالئاق بحنيو ، يكبي  ناك  .يدهملا  ىلإ  لجرلا  اذه 
يدل يننأ  امك  .دادسلا  ةليحتسم  يهف  ينويد ، دادس  نم  نكمتأ  نلف  ًالمع ، تسرام  ول  ىتح  لب  .يتايح  لاوط  ًادبع  لظأس 

". بايثلاو ماعطلا  نم  يفكي  ام  كلمن  الو  ًاريثك ، يناعن  نحنو  ءرقأو ، لافطأو ، ةجوز 

". كلملل ًائيش  لوقأ  نأ  عيطتسأ  ال  نكمم ؛ ريغ  اذه  نإ  : " هل لاق  يدهملا  نأ  ريغ 

.ةلاحلا يه  كلت 

...ةيرظنلا هذه  ىلع  نونَّيعُم  صاخشا  ضرتعا 

كانه هطبثي ." هلخاد  ءيش يف  ةمث  نأل  ًاّينغ ، هلعجي  نل  كلذف  لجرلا ، اذه  ةدعاسم  تمت  ول  ىتح  : " لاق يدهملا  نأ  كلذ 
هنأ دبال  .صخشلا  اذه  قرتخاو  لخادلا ، ىلإ  رظن  يدهملا  نأو  دبال  .يجراخلا  كحطس  ىلإ  نورظني  يدهملا ال  لثم  صاخشا 

.ًاريقف لظيسو  رثكأف ، رثكأ  ًاريقف  هلعجي  يذلا  ءيشلا  كلذ  ىأر 

سانلا لواح  ءاوس  هنإ  لاق  كلذل  هطبحي ." ًائيش  هلخاد  يف  لمحي  هنأل  ةدئاف  اهل  نوكت  نل  ةدعاسملاف  هتدعاسم ، نكمي  "ال 
هذه ىلع  اوضرتعا  نيفوطعلا ، نم  نينّيعم ، ًاسأ  نأ  ريغ  .ىعسملا  ذه  طبحيس  صخشلا  ًائيش يف  نإف  مأ ال ، صخش  ةدعاسم 

.ةيرظنلا

.ناهربلا ميدقتب  يدهملا  دعو  ...

!". ليلدلا مكل  مدقأس  ًالهم ، : " يدهملا لاق 

لجر نم  بلط  .ٍرسج مث  فصتنم  دنع  بهذلا  نم  ًاسيك  عضي  ن  ًاصخش  يدهملا  رما  رمألا ، اذه  عيمجلا  يسن  امدنع 
.هزايتجا هنم  بلطيو  رسجلا ، ةيا  ىلإ  نويدم  سئ  صخشب  يت  نأ  رخآ 

هلأسف رخآلا ، فرطلا  ىلإ  ريقفلا  لجرلا  لصو  امدنعو  رسجلا ، نم  رخالا  فرطلا  ىلع  هدوهش  ةبحصب  يدهملا  فقو 
؟" رسجلا طسو  تيأر  اذام  ، " يدهملا

". ءيش ال   " لجرلا لاقف 

؟" كلذ فيك  : " يدهملا لاقف 

دقو نينيعلا ، ضمغم  او  ربعا  نا  ًايلسم  ًارمأ  نوكيس  هنا  ةركف  ينتءاج  ىتح  رسجلا ، روبعب  تأدب  نإ  ام  : " لجرلا باجأ 
". ...كلذ تلعف 

سيك ىري  نأ  نكمي  ناك  .رسجلا  لجرلا  ربع  دقو  رسجلا ، ىلع  ناك  دحأ  نم  ام  .كانه  .ًاعوضوم  بهذلا  سيك  ناك 
.هري هنأ مل  ريغ  ...هب  هبلاطي  نأ  دحأل  نكي  ملو  هذخ ، نأ  نكمي  ناك  بهذلا ؛

.هتاذ ءيشلا  لعفت  دق  كلذكو  ًاضيأ ، كل  لصحت  دق  راكفألا  هذه  لثم  نأ 

، ام ةركف  مهل  ثدحت  ةرشابم  اهدعبو  روفلا ، ىلع  نكمم  ءيش  لك  اهيف  نوكي  ةطقن  ىلإ  نولصي  صاخشألا  نم  ريثكلا  تيأر  دقل 
فقوتيو مهكلسم ، نوّريغي  روفلا  ىلع  ةركفلا : هذه  مهل  ثدحت  اذامل  قدصت  نا  نكمي  الو  ةياغلل ، ةكحضم  ةركف  نوكت  ًايحأو 



.ءايشألل طيطختل  رمتسي  هنإ  .ًادج  ةدقعم  ةرهاظ  كلقع  نإ  .ثودحلا  كشو  ىلع  نوكي  يذلا  ثدحلا 

تاّرم رسجلا  اذه  عطق  دق  ناكو  ..ةأجف  نكلو  .ٍفاك  نم  رثكأ  ناك  اذه  بهذلا  سيكو  ًويدم ، ناكو  ًاريقف ، ناك  لجرلا  اذه 
نينيعب رسجلا  روبع  ًايّلسم  ًارمأ  نوكيس  هنأ  ةركف  هلقع  تزفق يف  ًةأجف  ..ًادبأ  لبق  نم  ةركفلا  هذه  هنهذ  رطخت يف  ملو  ةريثك 

زربت مث  دحأ ، هيف  دجوي  نكي  موي مل  حابص  نينيعلا يف  ضمغم  تنأو  قيرطلا  ىلع  ًايحأ  تيشم  ًاضيأ  تنأ  امبر  .نيتضمغم 
.بهذلا نم  ام  سيك  كراظتنا  نوكي يف  امبرف  كلوح  رظنا  ةركفلا ، زربت  امدنع  نكلو  .ةركفلا 

يتأيس هن  تقولا  كلذ  دعي يف  ناك  املك  .ايلعلا  ةمكحملا  ًايماحم يف  ناكو  ءاكذلا ، ةياغ  ًالجر يف  ناك  .يلإ  يت  نأ  لجر  داتعا 
بهذي نأ  هيلعو  ةئجافم ، ةلاح  كانه  نوكت  وأ  ةجوزلا ، ضرمت  دقف  ام ؛ ءيش  ثدحي  ناكف  دغ ، موي  نم  ًارابتعا  لمأتل  أدبيو 

.دغ موي  ىلإ  كلذ  لجؤيف  حابصلا ، مودقلا يف  هيلع  بجوتي  امدنع  ديدش  لومخب  رعشي  وأ  .يهلدوين  ىلإ 

دقو .ءيش  ثدحي  فوس  نكلو  ًادغ ،" لّمأتلل  مداق  ديكأتل  مداق ، يننإ  : " ًالئاق دعو  امدنع  ةديدع  تاّرم  كلذ  ثدح  دقل 
.كلذ رمتسا 

ةقالع كانه  له  .ام  ءيش  ثدحيف  تدعو ، املك  كنإ  فلخلا ... ؟ ىلإ  ةرظن  تيقلأ  نأ  كل  قبس  له  : " ةّرم تاذ  هتلأس 
لهف ..ةقاطلا  ضافخنو  لسكل ، رعشت  ةرو  ماري ، ام  ىلع  تسيل  كتجوز  نأ  وأ  كلفط ، ضرمي  ةر  ثدحي ؟ امب  ةيلخاد 

"! ةفدص دّرجم  نوكي  نأ  نكمي  الف  تاّرم ، ةدع  ثدح  دق  اذه  نأ  امب  كلذب ؟ ةقالع  هل  ءيش  كانه 

يننأ كردي  هنأ ال  ىتح  يمودقب ، ملعي  هنإ ال  .ينبا مث  سيلو  لمأتلل ، مداقلا  يننأل أ  ثدحي ؟" نأ  اذهل  نكمي  فيك  : " لجرلا لاقف 
؟" ثدحي نأ  اذهل  نكمي  فيك  نذإ  لّمأتلل ، بهاذ 

، ةيعامج ةرهاظ  لب  ًادرف ، سيل  لقعلا  نإ  .تافاشتكالا  نم  ديدعلا  ىلإ  نولّصوتي  فوسف  سفنلا ، ءاملع  تلأس  اذإ  نآلا  كنكل 
وديدش لافطألا  نإ  سفنلا  ءاملع  لوقي  نآلا  .ام  عضوم  نايقتلي يف  امهف  دحاو ؛ لقع  اّمنإو  نيلقع ، اسيل  كلفط  لقعو  كلقعف 

: مهنم بيرق  صخش  راكفأ  يّقلت  نوعيطتسي  مأ  ةجرد  ىلإ  لابقتسالا  ىلع  ةريبك  ةردق  مهيدل  .ةءاربل  نومستي  مأل  كاردإلا 
ديرت اأ ال  كردت  اهسفن ال  يه  امبر  لب  كلذ ، لقت  ملو  لاحلا ، ةعيبطب  كلذ  ديرت  مألاو ال  يدانلا ، ىلإ  باهذلا  مهدلاو  دارا  اذإف 

نورِهظُي ال ةطاسبب  لافطألا  نأ  ةقيقح  ىلع  ةفداصم  سفنلا  ءاملع  رثع  دقل  .نايثغل  رعشي  وأ  ةأجف ، لفطلا  ضرميسف  كلذ ،
.باهذل بألل  مألا  حمست  نلف  لفطلا ، ضرم  اذإف  ماهما ، روعش 

، اهلمك ةلئاعلا  جلاعت  ام مل  دحاو  صخش  ةجلاعم  نكمي  هنأ ال  ىلإ  اولصوت  ًايجيردت ، يرشبلا  لقعلا  سفنلا  ءاملع  قرتخا  امدنع 
اذهو فعضألا ، ةقلحلا  ّالإ  وه  ضرملا  هيلع  رهظي  يذلا  صخشلا  نإ  .اهلمك  ةرسألا  لب  ًادحاو ، ًادرف  سيل  ضيرملا  نأ  كلذ 

فعضأ ضرمي  فوسف  صاخشأ ، ةتس  ةرسألا  حبصت  مألاو  بألا  عمو  لافطأ ، ةعبرأ  نم  ةنَّوكم  ةرسألا  تناك  اذإف  .ءيش  لك 
.مهنيب فعضألا  وهو  ءيشلا ، ضعب  ىوقأ  نيرخآلا  نأ  ّالإ  ةيباصع ، اهلمك  ةلئاعلا  نإ  .ًاّيباصُع  حبصي  فوس  ةلئاعلا ؛ درف يف 

.ديدج نم  ًاضيرم  حبصيسف  اهيلإ ، هتدعأ  اذإ  ّمأ  ماري ، ام  ىلع  فوسف  ةلئاعلا ، نع  هتدعبأ  اذإف  هجالع ؛ كنكمي 

ةلئاعلا نأل  ًاديقعت ، رثكأ  ةلأسملا  حبصت  اهنيح  نكلو  ةلئاعلا ، جالع  نم  دبال  لمعلا ؟ امف  ًادج ، بعص  لجرلا  اذه  عضو  نآلا ،
نيب فعضألا  ةديحولا  ةلئاعلا  يه  ةلئاعلا  هذهو  ةضيرم ، اهلمك  ةعامجلا  نأ  دبالو  ةعامج ، نمض  وأ  عمتا ، نمض  شيعت 

طيحمك دوجوم  يعولاو  ضرألا ، هذه  ىلع  ةدوجوم  ةمألاو  ةّمأ ، نمض  دجوت  ةعامجلاف  ربكأ : ةلكشملا  حبصت  ٍذئدنع  .ةعامجلا 
اودعاس نيرخآلا  صاخشألا  نم  ديدعلا  نأل  ةبوعصلا ، ةياغ  حبصي يف  كلذف  هدرفمب ، صخش  جالع  كنكمي  ال  نذإ ، .عساش 

.ًاضيرم نوكي  نأ  ىلع 



يفف .لقعلا  يميلس  ءاقبلا  ىلع  اهتّمرب  ةيرقلا  لهأ  دعاسي  هلبألا  كلذو  ا ، صاخ  هلبا  صخش  اهيدل  دنهلا  ىرق  نم  ةيرق  لك 
.ىرخأ ةيرق  َّيدلاو يف  عم  تشع  كلذ  دعبو  ىرقلا ، ىدحإ  يتّدجو يف  يّدج  عم  تشع  دقل  .ىرق  ةّدع  تمقأ يف  يتلوفط 

نم لقعأ  ناك  هنأل  كلذ ، نم  دبال  ناكو  صاخلا ، اههلبا  اهيدل  ناك  ةيرق  لك  نأ  ينشهدأ  دقو  ىرخأل ، ةيرق  نم  ُتلقنت  دقل 
ءايقشألا دالوألاو  كانهو ، انه  يرجيو  ةيرقلا ، ءاحنأ  عيمج  يكبيو يف  خرصي  ًونجمو ، باصُعل ، ًاضيرم  حبصأ  دقل  .ةيرقلا  يف 

فوسف هلبألا ، كلذ  تلزأ  اذإف  .لقعلا  يميلس  ءاقبلا  ىلع  ةيرقلا  ناكس  دعاسي  اذه  نإ  عقاولاو  .ةراجحل  هنومريو  هءارو ، نورجي 
.روفلا ىلع  رخآ  صخش  هناكم  ّلحي 

نودبعُي ءاهلبلا  ناك  .ةميظع  ةمدخ  يّدؤي  ناك  هنأل  ًاريخ ، اولعف  دقو  ءاهلبلا ، نودبعي  نويورقلا  ناك  ةميدقلا  دنهلا  روصع  يف 
نأل ًاديج ، ًارمأ  ناك  اذه  نإف  ةبسانملو  .فدهلا  اوغلب  نيذلا  ءامظعلا  يأ  ساسناهامار : مسا  مهيلع  قلطي  ناكو  .نيسيدقلاك 
ءيش يأ  لعفت  نأ  نكميو  هلبألا ، عم  بعلتو  بهذت  نأ  نكميف  ًاليلق ، ةيبصعل  ترعش  اذإف  .اهلمك  ةيرقلا  مدخي  ناك  هلبألا 

.كعنمي دحأ  الو  هل ،

، ديج رمأ  اذهو  ةهفاتلا ، ءايشألا  لك  نم  صلختلل  هتّمرب  دلبلا  نع  سيفنت  دّرجم  ناجرهملا  اذهو  سّدقم ، ناجرهم  دنهلا  انيدل يف 
يفو دحاو ، موي  يفكي  ذإ ال  ةهفاتلا ، ءايشألا  نم  ريثكلا  دوجو  ببسب  مأ  ةدعل  ةجاح  كانه  نأ  عقاولاو  فيظنتل ، موقي  وهف 

مهضعب يلع  خاسوألاو  ناولألاو ، ةمامقلاو ، ةراجحلا ، يمر  نم  سانلا  نكمتي  ثيحب  رهش  لك  سدقم  موي  ىلإ  جاتحت  ةقيقحلا ،
.ريهطت فرحأ : ةسمخ  نم  ةملك  مادختساو  ضعبلا ،

يعوب لاصتالل  ةيلباق  وذو  يرطاخت ، ءيش  هنأ  امك  .كجراخو  كلخاد  هنإ يف  .ةعساش  ةيطيحم  ةرهاظ  وه  يعولا  نأ  امئاد  رّكذت 
يعوال نإف  اهعضت ، ول مل  ىتحو  ةديدع ؛ تارم  زجاوحلا  عضي  كيعو  نأ  جاتنتسا  ىلإ  لصوتت  فوسف  ًاديج ، هتبقار  اذإف  .نيرخآلا 
لفطلا مهفيف  ءيا ، ديري  هقامعأ ال  نكلو يف  لّمأتي ، يكل  ءيا  ديري  بألاف  .كلذ  هنم  ديرت  كنأل  اهعضيس  رخآ  صخش 

.رذع هيدل  نآلاو  .روضحلا  نم  بألا  نكمتي  الف  حابصلا ، ضرمي يف  وه  اهو  يرطاخت ، لكشب  كلذ 

ًابيرقت تارم  نامث  ةنس - نيثالث  لجرلا  ةيرق  نم  ّرمي  اذوب  يقب  .رضتحي  اذوب  ناك  امدنع  اذوب  ىلإ  صخش  ءاج  نأ  ةّرم  ثدح 
...ةداع سانلا  لعفي  املثم  لّجؤيو  لّجؤي  ًامئاد  ناك  .ًادبأ  اذوب  ىلإ  ِت  ملو  ةنس - نيثالث  لالخ 

ةدعل روبلبج  تنك يف  .مهنيب  ًادوجوم  تنك  يننأ  اوكردأ  طقف  اهنيح  وب ، ترداغ  امدنع  وب : صاخشألا يف  نم  ريثكلا  كانه  )
اونوكي ما مل  وه  ببسلاو  ةريبك ، ةساعتب  اورعش  دقو  يتيؤرل ، يابموم  ىلإ  مودقل  روبلبج  سانلا يف  أدب  ارداغ ، امدنعو  نينس ،

، يابموب رداغأ  امدنع  اوقلقت ! ال  : " تلقف .ةياغلل  نيظوظحم  يابموب  يف  سانلا  نإ  يل  اولاق  دقل  .كانه  يدوجول  نيكردم 
ِّيعمتسم يف نيب  نم  صاخشألا  مظعم  نإ  .يابموب  نم  انه  اوؤاج  نآلاو  يابموب ، تكرت  مث  ااذ ." ةلاحلا  مكلثم يف  نونوكيسف 

(. ...كلذ لبق  سيلو  وب ، رداغأ  امدنع  طقف  وب  نوكأ يف  يننأ  عقاولاو  .يابموب  نم  اوناك  وب 

.ةنس نيثالث  تاّرم يف  نامث  اهسفن  ةيرقلا  نم  اذوب  ّرم  نذإ ؛ .... 

ّيأ نود  نم  نكلو  رهظملا  لغشنم  ناك  تقولا ؛ دجي  لجرلا مل  نكل  .ءاتشلا  لصف  لاوط  روهش ، ةعبرأ  ةيرقلا  اذوب يف  ثكم  دقل 
ناك يذلا  تقولا  فيض يف  هءاج  .هلعشُي مث  رخآ  وأ  ءيش  هيدل  ًامئاد  ناكو  اهاعري ، ةريغص  ةلئاعو  هكلمي ، اكد  ريدي  .لمع 
نم ناكدلا  حتفي  نأ  هيلع  ناك  اذل  رخآ ، صخش  ىلإ  بهذيل  نوبزلا  كرتي  نأ  لمتحي  ملف  ًادج ، ًاريقف  ناكو  ناكدلا ، هيف  قلغُي 

.ًاماع نيثالث  ىدم  ىلع  ةريثك  تاّرم  ليبقلا  اذه  نم  ءيش  ثدح  دقل  .تهتنا  دق  ةظعلا  تناك  تقولا  كلذ  يفو  ..ديدج 



ذخأ كانهو  .اذوب  ناك  ثيح  ةدلبلا  جراخ  ىلإ  عرهو  ناكدلا  قلغا  رضتحي ، ناك  اذوب  نأ  هيف  عمس  يذلا  مويلا  يف  كلذ ، دعب 
لاؤس مكيدل  له  : " تاّرم ثالث  هعابتأ  لأس  .عادو  ةملك  رخآ  سانلا  ىلع  ىقلا  دق  ناكو  لحريس ، اذوب  نأل  بحنيو  يكبي 

، ّالك : " اولاقف .رضتحي  ناك  اذوب  نأل  ىسألا  رعاشم  مهألمت  تناك  دقل  .لئاس  نم  كانه  نكي  ملو  نوبحنيو ، نوكبي  اوناك  ام ؟"
نألو .رضتحي  أدبو  هينيع ، ضمغأو  ةرجش ، فلخ  يراوت  مث  تارم ، ثالث  مهلأس  ءيش ،" لك  انيطعا  دقف  هلأسن ، ءيش  نم  ام 
رضتحي ذخأ  .كدسج  كرت  ىلع  ُمَغُرتف  تنأ  اّمأ  .ةيعاوط  توميو  هدسج  كرتي  وهف  تنأ ؛ تومت  املثم  تومي  اذوب ال  لثم  ًاصخش 

.رثكأ لخادلا  صاغو يف  هلقع ، كرت  لخادلا ؛ صاغو يف  هدسج ، كرت  مث  ءطبب ،

". اذوب ىلإ  بهذأ  ينوعد  .ينوعنمت  ال  ّالك ! : " لاقو لجرلا  ءاج  ةظحللا  كلت  يف 

ثّدحت دقو  ًابيرقت ، تاّرم  نامث  ررم  .ةريثك  تاّرم  رمتسم ، لكشب  ةنس  نيثالثل  كتيرق  نم  ررم  دقل  .كفرعأ  يننإ  : " ادنأ لاقف 
؟" كاذنآ تنك  نيأف  كتيرق ، اذوب يف 

ينيت ًايحأو  نوبز ، يت  ًايحأو  لماح ، يتجوز  تناك  ًايحأو  ًاضيرم ؛ يلفط  ناك  ايحأ  لعفا ؟ نأ  يننكمي  اذام  : " لاقف
". تيتأ نأ  دعب  ينعنمت  ال  نآلاو ، ءيا ، نم  نكمتأ  ملف  .ةأجف  فويض 

". ًالعف توملا  لخد يف  دقل  .ةدوعلا  هنم  بلطن  نأ  عيطتسن  الو  ناوألا ، تاف  دقل  : " اذوب عب  ًادنأ  لاقف 

تلز ينن ال  يتمحر ، ىلع  ءادوس  ةخطل  ىقبتس  ّالإو  هعنمت ، ال  ادنأ ، لاقو : كلذ ، عمس  نأ  دعب  هدسج  ىلإ  داع  اذوب  نأ  ريغ 
". هدعاسأ ملو  يب  قرط  لجرو  ًاّيح ،

طبُحي فوس  هلخاد  ءيش يف  ةمثف  هسفن ، دض  فقي  ًاصخش  دعاست  نأ  كنكمي  .يدهملا ال  كلذكو  هتمحر ، ًاقحم يف  اذوب  ناك 
.ةدعاسملا

؟ ثحبت اذام  نعو  كلاؤس ، وه  ام  هجاتحت ؟ يذلا  ام  : " اذوب هلأس 

داع .ًارينتسم  حبصي  مل  هل ؟ ثدح  اذامو  ًائيش ، لجرلا  نع  عمسي  ًادحأ مل  نأ  ريغ  .هدعاس  اذوبو  ةلئسأ ، ةدع  لجرلا  لأس  دقل 
.ءيشلا ضعب  ةفرعم  رثكأ  حبصأ  هنأ  رمألا  ام يف  لكو  .اهسفن  ةدلبلا  ىلإو  هتجوزو ، هلفط  ىلإو  نئزلا ، سفن  ىلإو  هناكد ، ىلإ 

ةمثف ..هسفن  دض  فقي  صخش  ةدعاسم  عيطتست  كنكل ال  ًاميحر ، ناك  اذوب  نأ  ديج  رمأل  هنإ  .ًاريثك  دعاست  اذوب ال  ةمحر  نإ 
نأ نكمي  ناك  .رمألا  ام يف  لك  اذهو  هتلئسأ ، ىلع  باجا  اذوب  نأ  ًادج يف  ًاديعس  ناك  دقل  .ةدعاسملا  هذه  طبحيس  ءيش 

ةميدع تناك  ةريبكلا ، ةمعنلا  هذهو  ةميظعلا ، ةفرعملا  هذه  ىتح  نكلو  .عابتألا  نم  وأ  ةسدقملا ، بتكلا  نم  ةفرعملا  كلت  عمجي 
.هلاح ىلع  يقبف  ىودجلا ،

نينيعب رسجلا  ربعا  نا  ًايلسم  ًارمأ  نوكيس  هنأ  ةركف  ينهذ  ترطخ يف  ىتح  رسجلا  روبعب  تأدب  نإ  ام  ، " لجرلا باجأ 
". ..كلذ تلعف  دقو  نيتضمغم ،

دوجوملا ءيشلا  كلذ  طقف  اوبقارتلف  نكمم ، وه  ام  لكب  مايقلا  نكمي  .ريثكلا  لمع  نكميو  يعم ، نالا  متنأ  .كلذ  اولعفت  ّالا  اورّكذت 
نكمي ةريغصلا ، هفاوتلا  ببسبف  هفاتلا ؛ رمألا  اذه  لثم  نم  نوكحضت  دق  مكسفنأ  متنأ  .مكطبحي  نأ  نكمي  يذلاو  مكلخاد ، يف 

.ًادج ةريغص  ءايشأ  يه  يتلاو  اهسفن ، ةنحملا  مكنأل يف  كلذ  نوملعت  متنأو  ةصرفلا ، اوتوفت  نأ 

؟ هنولعفت يذلا  اذه  ام  نكلو  يكرت ، نوعيطتست  .بضغل  نورعشتف  ًادغ ، اّمنإو  مويلا ، ىطعُي  نل  هنكل  مويلا ، ًادعوم  نوبلطت 



امدنع ينورت : نأ  يغبني  يتم  مكنم  لضفأ  فرعأ  يننإ  ينوكرتتل ؟ رذع  نع  نوثحبت  مكنأ  ول  امك  ةلأسملا  له  اذام ؟ لجألو 
نأ نكميف  نييبلس ، نونوكت  امدنع  مكنأل  بسانملا ، تقولا  سيل  كلذ  نأ  ريغ  .روفلا  ىلع  يتيؤر  نوديرتف  نييبلس ، نونوكت 
نأ نكمي  هنأل ال  يتّبحم ، ىلع  نولصحت  طقف  ٍذئدنعف  نييباجيإ ، نونوكت  امدنع  اّمأ  .يفطاعت  ىلع  لاوحألا  نسحأ  اولصحت يف 

ةبآكل نورعشت  امدنع  .نييبلس  نونوكت  امدنع  نوت  ًامئاد  مكنإ  .ةبحملا  لبقتسي  نل  يبلسلا  لقعلا  .يبلسلا  لقعلل  ةبحملا  ىطعُت 
نمف ةداعسلاو ، ريخل  نورعشت  امدنع  .ينوسنتف  ةيويحل ، نورعشت  امدنع  امأ  روفلا ، ىلع  َّيلإ  نوعستف  نهولا ، طابحإلاو 

.كلذ كش يف  نم  ام  اهنيح ؟ ينجاتحي 

ًادغ اّمأ  مويلا ، دوجوم  نهولا  .دبألا  ىلإ  ّرمتسي  نل  نهولا  نأ  ًامامت  فرعأ  ينأل  كلذف  ديعاوملا ، ليجأتب  موقأ  امدنع  اذه : اورّكذت 
ىلإ اوت  نأ  مكديرأ  .لوزتو  يت  تاجازملا  .بهذتو  يت  ءايشألا  هذهف  دبألا ، ىلإ  نهولا  هبيصي  دحأ  .ًادوجوم ال  نوكي  نلف 
كنإ .يسفنلا  جالعلاو  نيدلا  نيب  قرفلا  وه  اذهو  .ام  ءيش  مكل  يطعُي  نأ  نكمي  طقف  اهنيح  نييباجيإ ، اونوكت  امدنع  طقف 
امدنع بيبطلا  ىلإ  بهذت  كنإ  .ةميلس  ةئيه  نوكت يف  امدنعو ال  ًاضيرمو ، ًايبلس ، نوكت  امدنع  يسفن  بيبط  ىلإ  بهذت 
كحنمي يكل  ةدّيج  ةحصب  نوكت  امدنع  نّيدتم  صخش  ىلإ  بهذت  كنأ  ريغ  .ةّيحصلا  ةلاحلا  ىلإ  كديعيسو  ًاضيرم ، نوكت 

نأ نكمي  اهنيح  ةداعسلاو ، ةجهبل  رعشت  امدنعو  ًامامت ، ًايباجيإ  نوكت  امدنع  نّيدتم  صخش  ىلإ  بهذت  كنإ  .لضفأ  ةحص 
.ملاوعلا ىقرأ  ىلإ  كدوقي 

كنوكل لب  طقف ، ةداعسلا  لجأل  سيل  ةيداعلا ؛ ةحصلا  نم  رثكأ  ةحص  لجأل  لب  طقف ، ةحصلل  ًابلط  نوكي  َّيلإ ال  ءيا  نإ 
.طابحإلا ببست  نكمي  ةريغصلا  ءايشألا  نأ  ديب  .ًافاعم  كنوكل  لب  ةحصلا ، لجأل  سيل  .ًاديعس 

.ةرداغملا ديرت  اإ  تلاقو  طقف ، مأ  ةعضب  ذنم  ةبهار  ىلإ  تءاج 

؟" ثدح اذام  : " اهتلأسف

؟" لّوستملا كلذ  ضِفُر  اذامل  .انه  ءاقبلا  عيطتسأ  .بابلا ال  نم  َضِفُرف  كتيؤر  لّوستم  دارأ  : " تلاقف

حمسُي نم  ررقت  ىتح  يه  نوكت  نم  لاوحألا مث  نم  لاح  يأ  لّوستملا يف  ديفيس  اهكرت يل  لهف  ةرداغملل ، ةدعتسم  تناك  نآلا 
نم اهيلع  لوصحلا  هنكمي  ءايشألا  هذهو  ةريغص ، ءايشأ  لجأل  يتأ  لّوستملا  نإ  .يل  دوعي  رارقلا  هل ؟ حمسُي  نمو ال  لوخدل ، هل 
تنأ نوكت  نم  .كلذ مث  نم  لقأ  سيلو  نوبلطي هللا ، اوؤاج  نيذلل  يترزب : ءامظعلا  نيلوستملل  ّالإ  حمسأ  يننإ ال  .ناكم  يأ 

هتدعاسم متت  نلو  ًالّوستم ، ىقبيس  لّوستملا  .ةرداغملا  نم  نكمتت  بضغلو  ًابضاغ ، حبصت  كنأ  ديب  ءايشألا ؟ هذه  ررقت يف  ىتح 
.بهذت امنيأو  ناكم ، لك  يفو  رارمتس ، كطبحي  فوس  ءيش  ةمثو  .كعادخ  لواح  كلخاد  ًائيش يف  نأ  ريغ  .يل  ككرتب 

.ًامئاد راذعألا  دجي  فوس  كلخاد  يذلا يف  ءيشلا  كلذو 

هل ُحَمسُي  نم  نأشب  دوعي يل  رارقلا  نإ  .كنأش  نم  سيل  كلذ  .رخآ  صخش  لجأل  سيلو  كسفن ، لجأل  انه  كنأ  ًامئاد  ركذت 
ًايحأو صخشلا ، ضَفرُي  نأل  ةجاح  كانه  نوكت  ًايحأ  هنأ  كلذ  .ضَفرُي  ىتمو  ُضَفرُي ، نم  كلذكو  هل ، ُحَمسُي  ىتمو  لوخدل ،

، اذه ىلإ  ةجاحب  تسل  ةقيقحلا  .كلذ يف  مهف  عيطتست  ةيلقعلا ال  كتلاح  نكلو يف  .تاّرم  ةدع  ضَفرُي  نأل  ةجاح  كلانه  نوكت 
.كل ةبسنل  ًاراحتنا  نوكتس  راذعألا  كلت  نأل  راذعألا ، دجت  نكلو ال 



عباسلا : لصفلا 
ةريطخ ةفرعملا 

 

ةليضفلاو ةئيطخلاو  رشلاو ، ريخلا  زواجت  صخش  وه  لعفل  رحلا  ناسنإلا  نإ 
 

 

 

 

.ًالافطأ بجنت  هتجوز مل  نا  هل  لاقو  بيبط  ىلإ  لجر  بهذ 

ةيا ىلع  نيتومتس  كنأ  تفشتكا  يننأل  مقعلا ، نأشب  كتجلاعم  عيطتسأ  ال  : " لاقو اهضبن  صحفو  ةأرملا  بيبطلا  دهاش 
". اموي نيعبرأ  نوضغ  لاح يف 

.ةيلاتلا ًاموي  نيعبرألا  لالخ  ًائيش  لك  اا مل  ةجرد  ىلإ  ًاريثك  تقلق  كلذ ، ةأرملا  تعمس  امدنع 

، كلذ فرعا  تنك  معن  : " لاق يذلا  بيبطلا  عم  ةلأسملا  هذ  جوزلا  ثدحت  يلاتلو  عقوتملا ، تقولا  تمت يف  اهنكل مل 
". ةبيصخ نوكتس  نالاو 

.كلذ لصح  فيك  جوزلا  هلأسف 

نع اهدعبي  يذلا  ديحولا  ءيشلا  نا  فرعا  تنك  .اهتبوصخ  ىلع  رثوي  اذهو  ًادج ، ةنيمس  تناك  كتجوز  : " بيبطلا لاقف 
.نالا تفاعت  ببسلا  اذهلو  توملا ، نم  فوخلا  وه  ماعطلا 

.ًادج ريطخ  رما  ةفرعملا  ةلأسم  نإ 

: بابسأ ةدعل  كلذو  ًادج ، ةريطخ  ةلأسم  يه  ةفرعملا  ةلأسم  نإ  لجأ ،

قرطلا ًاضيأ  فرعي  وهف  ءرملا ، فرعي  امدنع  .ةايحلا  تاديقعت  ًاضيأ  فرعي  وهف  ءرملا ، فرعي  امدنع  هنأ  وه  لوألا  ببسلا 
دوقت فيك  وه  يرهوجلا  لاؤسلا  .ام  ةقيقح  ديك  ةلأسم  تسيل  ةلأسملا  نإف  يلاتل  .اهلالخ  نم  ةايحلا  لمعت  يتلا  ةضماغلا 

.ةقيعم األ  قئاقحلا  مادختسا  نكمي  ًايحأو ال  دعاست ، األ  بيذاكألا  ُمَدخَتسُت  ًايحأ  .ةقيقحلا  ىلإ  ام  ًاصخش 

غلابب هلوقأ  أف  كلذ ، لوقأ  امدنع  نكلو  هقيدصت ؛ بعصي  رمألا  اذهو  .ءامظع  نوباّذك  مه  ءامظعلا ، نيملعملا  لك  نإ 
.اذامل فرعأو  رابتعالا ،

.اهيلإ كداشرإ  ةيفيك  اّمنإو يف  ةقيقحل ، كرابخإ  نمكت يف  ةيرهوجلا ال  ةلأسملا  نإ 



". اهنم ةدافتسالا  نكمي  يتلا  كلت  : " اذوب لاقف  ةقيقحلا ؟ يه  ام  : " اذوب صاخشألا  دحأ  لأس 

نأ ءيشل  ناك  اذإف  .ًاقُِحم  ناك  اذوب  نأ  ديب  .ًاضيأ  اهنم  ةدافتسالا  نكمي  بيذاكألا  نأل  ةقيقحلل ، ًافيرعت  تسيل  هذه 
: كلذ فالخ  رمألا  نوكي  ًايحأو  .حيحص  وهف  ةقيقحلا ، ىلإ  كدشريو  كدعاسي  ناك  اذإ  هنكل  ًالايخ ، نوكي  دقو  كدعاسي ،

ةجيتنلا ةيئاهنلا  ةلصحملا  نإف  كلذل  .ةملظلا  ىلإو  رثكأف ، رثكأ  شّوشتلا  ىلإ  كدوقتو  ةقيعم ، حبصت  اهنكل  ةقيقحلا ، فرعت  كنإ 
.لصيفلا نوكت  نأ  يغبني  يتلا  يه  ةيئاهنلا ،

سلجي ًاضيأ  ناك  ريغص ، دلو  نم  بلطف  .هعابت  ًاطاحم  ناك  .أمظل  نييفوصلا  نيملعملا  دحأ  رعش  نأ  ةّرم  تاذ  ثدح 
هنإ .ةياغلل  نيمث  هنكل  بارتلا ، نم  عونصم  ردقلا  ًارذح ! نك  : " هل لاقو  ًراخف  ًاردق  هاطعأ  .رئبلا  ىلإ  بهذي  ن  هل ، عمتسيو 

"! بهذا نآلا  هل " : لاقو  ثالث  وأ  نيتّرم  ةوسقب  ههجو  ىلع  دلولا  عفص  كلذ  دعب  اهرسكت ." الو  اهطقسُت ، الف  ةيرثأ ، ةعطق 

مل فيخس ! رمأل  اذه  نإ  هلعفت ؟ يذلا  ام  : " بلقلا بيط  صخش  هلأسف  .كلذ  اوقّدصي  كانه مل  نوسلجي  اوناك  نيذلا  سانلا 
". هبقاعت تنأو  ًائيش ، لعفي  هنإ مل  .هرسكي  ملو  ردقلا ، طِقسُي  .ءيشب مل  دلولا  ئطُخي 

؟" اهنيح باقعلا  ةدئاف  امف  ردقلا ، طقسأ  اذإ  نكلو  كلذ ، فرعأ  معن  : " يفوصلا مّلعملا  لاقف 

.ببسلا قبست  ةجيتنلا  ايحأ  ةجيتنلا ؛ بقعي  ببسلا  ًايحأف  .ًامئاد  ببسلا  ةجيتنلا  بقعت  ال  ةايحلا ، يف  لوقي : يفوصلا  ملعملا 
.لبقتسملا يت  كلذ  دعبو  ًالوا ، يضاملا  يت  ًامئاد  سيل  .يضاملا  ِت  مث  ًالوأ ، لبقتسملا  ِت  نايحألا  ضعبف  ةدقعم ، ةايحلا  نإ 

ًادوجوم لازي  ال  ناك ، يذلا  كلذو  اهيف ، ناعمتجي  لبقتسملاو  يضاملاف  ةدقعمو ، ةبعص  لب  نظت ، املثم  ةطيسب  تسيل  ةايحلا 
، تاذل ةظحللا  هذه  دوجوم يف  هلك  يضاملا  ًادوجوم ! لازي  ال  يضاملا ، ناك يف  ام  لك  نإ  لوزي ؟ فيك  ذإ  ىرخ ، وأ  ةقيرطب 
، هدج دجو  هدجو ، كدلاو ، دلاوو  كأو ، كمأ  نإ  .هتمرب  نوكلا  يضام  لب  بسحف ، ةيرشبلا  يضام  سيل  ًاينمض  ينعي  اذهو 

هلمك يضاملا  نإ  .ًايّلك  كيف  نودوجوم  مهو  ءاّوحو ، مدآ  ًادوجوم يف  ناك  كنم  ءيش  ةمث  .كيف  نونمضتم  مهلك  ءاوحو ، مدآو 
.ةيناكمإك نوكلا ، يفو  ملاعلا ، لصحيس يف  ام  لك  لمحت  كنإ  .هلمك  لبقتسملا  كلذكو  دوجوم ،

عطاقتت دوجولا  طوطخ  لك  نإ  لب  .كيف  ءيش  لك  عمتجا  دقل  ..هلبقتسمو  هيضامب  هجئاتنو ، هبابس  هلمك ، ملاعلا  تنأ 
.كيف

ديقعتلا يعاري  نأ  هيلعف  ًائيش ، لعف  املكو  .ديقعتلا  اذه  فرعي  وهف  ناسنإلا ، فرعي  امدنع  .ةريطخ  ةلأسم  يه  ةفرعملا  ةلأسم  نإ 
.ًاديفم ًاصخش  نوكي  نلو  مهفلا ، ئطخي  فوس  الإو  هلماكب ،

، ًارينتسم حبصت  يكل  كنأ  وه  ببسلاو  ةياغلل ؛ نوليلق  نيملعملا  نكلو  نيرينتسم ، اوحبصأ  صاخشألا  نم  ًاريثك  نإ  لوقأ  اذهل 
، ةفرعملا نم  عساشلا  طيحملا  اذه  عم  لماعتلا  ًادج  بعصلا  نم  حبصيف  ًارينتسم ، حبصت  امدنعو  طقف ، كلكاشم  لحت  نأ  كيلعف 
امبر .نوبرخي  ةقيقحلا  مهنكل يف  نودعاسي ، مأ  ةفرعملا  هذه  رطخ  نوكردي  نيذلا ال  دقتعي  نايحألا  ضعب  .نيرخآلا  ةدعاسمو 
كب نوفذقي  ةقيقحلا  مهنكل يف  شّوشتلا ، نم  كنوجرُخي  مأ  نودقتعي  امبر  .نونشخ  ءافلظ  مهنكل  ءافطل ، مأ  مهسفنأ  نودقتعي 

.شّوشتلا نم  ديزملا  ىلإ 

ًائيش لوقت  امدنع  كنكل  ًاديدش ، ديقعتلاو  ةريبك ، ةوهلا  نا  .نيرينتسملا  صاخشألا  عم  ىتح  ةديدع ، تاّرم  كلذ  ثدح  دقل 
عيضي يلاتلو  ةطيسب ، ةرهاظ  ىلإ  هليوحتو  هنأش ، نم  ليلقتلا  نأ  كيلع  بترتي  هنأ  كلذ  .ًاطيسب  رمألا  حبصيف  ام ، صخشل 

.ةدئافلا ميدع  حبصي  دق  اهدعبو  همظعم ،



ديقعتلا نأ  ديب  .رينتسملا  وهف  لبق ، نم  رانتسا  نأ  صخشل  ناك  اذإ  رينتسم ؛ صخش  وهو  يترومانشيرك ، لاثملا : ليبس  ىلع 
شقانيو يقطنم ، صخش  هنأك  ادب  دقل  .ةيجحألا  تعاض  ثيحب  ةياغلل ، ةطيسب  ةغيص  ىلإ  اهتمرب  ةلأسملا  رصتخا  دقو  لئاه ،

ّيأ مّدقي  ملو  هلالخ ، نم  نوريثك  للُض  دقل  .صخش  يأ  دعاست  مل  ةنَّيَعُم ، ًاغيص  رركي  ناك  دقل  .زغللا  عاضف  ينالقع : لكشب 
نم ةقيقحلا  ىلإ  لصوتي  ًايحأ  ءرملا  نأ  حيحص  .ةنرم  ةايحلا  نأ  نيح  يف  ةياغلل ، بّلصتم  فقوم  اذ  ناك  هنأل  دحأل : ةدعاسم 
امنإو طقف ، دحاو  مّلعم  ةدعاسمب  سيل  ةقيقحلا  ىلإ  ءرملا  لصوتي  ًايحأف  ًاضيأ : حيحص  سكعلا  نكل  مّلعم ، ّيأ  ةدعاسم  نود 
لخاد مدقتت  نأ  وهو  ًاضيأ ، حيحص  سكعلا  نكل  كدحول ، مدقتت  نأ  كرودقمب  هنأ  حيحص  نيمّلعملا ، نم  ريثكلا  ةدعاسمب 
نكل جهنم ، يأ  عابتا  نود  ةياهنلا  ىلإ  لصي  نأ  نكمي  ءرملا  نأ  حيحص  .نيثحابلا  نم  ةرسأ  لخاد  وأ  ةسردم ، وأ يف  ةعومجم ،
مأل ًابعص ، كلذ  حبصيف  ةايحلا ، هاجت  ةياغلل  ًايقطنم  ًافقوم  مهيدل  صاخشأ  عم  رمألا  نوكي  امدنع  نكلو  ًاضيأ  حيحص  سكعلا 

". لوقت ال وأ  معن ، لوقت  نأ  اّمإ  : " نولوقي مهف  .ال  وأ  معن ، يلا  ةايحلا  نومّسقي 

لكل هلوقي  ليمج  ءيش  هيدل  لجرلا  اذه  ( Edward de Bono  ) ونوب يد  يبرغلا  رّكفملا  مس  تعمس  امبر 
كانه : " لوقي ذإ  .ةديدج  ةملك  األ  سوماق ، ّيأ  اهدجت يف  نل  ةملكلا  هذه  ". po وب  " يه ةديدج  ةملك  َغاص  دقف  صخش :
اهيف جاتحت  امدنع  تالاح  كانه  نأ  كلذ  ًاضيأ ، ًائطخم  نوكتسف  تلق ال ، اذإو  ًائطخم ، نوكتسف  معن ، اهيف  تلق  اذإ  تالاح 

وأ معن  نم  لقأ  اّمإ  ةداعلا  يفف  ًاعم ، نينثإلا  ينعت  لب  ينعت ال ، الو  معن ، ينعت  ةملك ال  اإ  وب ." : " لوقتف طسولا ، نوكت يف  نأل 
.ال  + معن ينعت  .اهميسقت  نكمي  يتلا ال  ةملكلا  يهو  وب - "  " نأ نيح  .ال يف  وأ  معن  نم  رثكأ  وأ  ال ،

نم نوكي  فوسف  ينّبحت ؟ كنأ  دقتعت  له  : " ريبك لكشب  هيف  ًاّينعم  نوكت  ًانّيعم  الاؤس  ام  صخش  لأس  اذإ  تالاح : كانه 
نمف ئطاخ ، مالكب  هوفتت  تنأف  معن ، تلق  اذإف  .ال  مأ  هبحت  تنك  اذإ  اّمم  ةئمل  ةئم  ًادّكأتم  تسل  كنأل  هيلع  ةباجإلا  بعصلا 

.ةيلكلا فلخ  عبقي  يذلا  هنايك  لماكب  معن  لوق  عيطتسي  نم  وه  يلكلا  صخشلا  طقف  معن ؟ لوقي  نأ  عيطتسي  يذلا  وه 
.ررقت الو  ثّيرت ، نذإ  .ال  لوقي  لازام  كنم  ًاءزج  نإف  معن ، اهيف  لوقت  يتلا  ةظحللا  كنأل يف  معن ؟ لوقت  نأ  كنكمي  فيكف 

نأل ًاضيا ، ًائطاخ  نوكيس  كلذف  تلق ال ، اذإو  مأ ال ." بحأ  تنك  اذإ  ام  فرعأ  ال  : " لوقي كلقع  نم  ءزجف  شّوشت : كانه 
: ىرخأ ةّرم  صخش  كلأسي  امدنعف  ةمئالم : ةملك  يه  وب "  " ةملك نإ  .ًالك  تسلو  ءزج ، ًامئاد  كنإ  .معن  لوقيس  كنم  ًاءزج 

". كبحي رخآ ال  ءزجو  كبحي ، ّينم  ّنيعم  ءزج  ًاعم : نآ  الو يف  معن  ينعت  يهف  وب ،" : " هل لقف  ينبحت ؟" له  "

هلأس نإف  .ارضي  ناك  هن  ةمكحملا  تغلبأ  هتجوز  نأل  هّدض ، ةيضق  كانه  تناك  ثيح  ةمكحم ، نيدلا يف  رصن  الم  ناك 
الم : " هلأس يضاقلا  نكل  .ةلاحلا  تناك  امهم  ..ال  لوقي  وأ  معن ، لوقي  نأ  هناكمإبف  كتجوز ؟" برضت  تنك  له  : " يضاقلا
ينعي اذهف  لاق ال ، نإو  .لبق  نم  ارضي  ناك  هنأ  ينعي  اذهف  معنب ، باجأ  نإف  كتجوز ؟" برض  نع  تفقوت  له  نيدلا ، رصن 

.ارضي لازال  هنأ 

". ًادغ كبيجأس  تقولا ؛ نم  ًاليلق  ينحنما  : " يضاقلل لاق  نأ  دعب  ّيلإ  عره  اذل 

". وب لوقت : نأ  كيلع  : " هل تلقف  ّيلإ  ىتأ  امدنع 

؟" وبلا ذه  يه  ام  : " ينلأسف

". ةطاسب لكب  كلذ  هل  لق  .وب  يه  ام  ررقي  هعد  .يضاقلا  ةلكشم  هذه  : " تلقف

ةهج نمف  ةيدامر ؛ ةايحلا  نأ  ينعت  وب  لا  هذهو  ةيدامر ، ةايحلا  نكل  ضيبأو ، دوسأ  ىلإو  الو ، معن  ىلإ  مسقنت  ملاعلا  ةغل يف  لك  نإ 
.ةيدامرلا تاجوملا  دجوت  ًامامت  نيفرطلا  نيب  ام  نكلو  ءاضيب ، نوكت  ىرخأ  ةهج  نمو  ةنكاد ، ءادوس  نوكت 



مدق دقل  .لّلضُم  فقوم  وهو  ةايحلا ، هاجت  ًايقطنم  ًافقوم  كل  مدق  هنأل  وطسرأ ، يه  ىلوألا  يبرغلا : لقعلا  ىلع  اتعقو  ناتبيصم  ةمث 
نأ نكمي  لوألا ال  نإ  .ًاعم  ناّحصي  ًامئاد  امأ  نيح  .ًاعم يف  امهالك  اّحصي  نأ  نكمي  ال  : " هلوقب كلذو  وأ ال ، معن  اّمإ  كل 

ال ٌعِمتُجم ، ٌلُك  ةايحلا  نإ  .ناطيشلاو  هللا  ءاتشلاو ، فيصلا  راهنلاو ، ليللا  امهيلك : يه  ةايحلا  نأل  رخآلا ، نود  نم  حصي 
هلوقي ام ال  وأ  هلوقي ، ام  حصي  نأ  ًادج  بعصلا  نم  حبصيسف  ةايحلل ، ةدحولا  هذه  كاردإ  ىلإ  ناسنإلا  لصوتي  امدنعو  .مصفنت 

.ال وأ  معنب  ّالإ  حمست  ةغللا ال  نأل  ًالّلضُم ، ًامالك  نوكيسف  اهيف  لوقي  امهم  هنإ  .اهيف 

.ًاشّوشم هتمرب  يبرغلا  لقعلا  حبصأ  بلصلا ، كلذ  ببسبف  .حيسملا  بلص  يه  يبرغلا  لقعلا  ىلع  تعقو  يتلا  ةيناثلا  ةبيصملا 
اذإو ةنجلا ؛ ىلإ  بهذاف  ًاّيحيسم ، تنك  اذإف  .نيمسق  ىلإ  بلقلا  مسقيل  حيسملا  بلص  ءاج  مث  نيمسق ، ىلإ  ةايحلا  مسق  وطسرأف 
.كرم ثرتكي  دحأ  الف  ًايحيسم ، نكت  اذإو مل  ًاسنإ ، نوكت  طقف  اهدنع  ًايحيسم : تنك  اذإ  .ميحجلا  ىلإ  بهذاف  نكت ، مل 

.كلذ نأشب  نيترم  رّكفت  نأل  ةجاح  الف  ةلوهس ، لكب  لَتقُت  نأ  نكميو 

نم نيد  هلعفي  ام مل  فنعلا ، نم  ريثكلا  ةيحيسملا  تبكترا  دقل  .ناسنإلل  يفطاعلا  ءزجلا  وهو  بلقلا ، تمَّسق  بلصلا  ةيلمع  نا 
.حيسملا ديسلا  بلص  ببسب  كلذو  مجحلا ، اذ  لبق 

.ةينثولا دضو  ةيحيسماللا ، دض  ةيبيلص  ًرح  ةيحيسملا  تحبصأ  دقف  نيتلصاوتم ، ةنس  يفلأ  ىدم  ىلع  دوهيلا  َلِتُق  ببسلا  اذهل 
.ةيصخشلا مسقنم  ًايماصف ، هلك  برغلا  حبصأ  لب  لقعلا ، َمِّسُقو  بلقلا ، َمِّسُقو  بحلا ، َمِّسُق  دقل 

كلقعو ًادحاو ، كبلق  نوكي  ثيحبو  تاميسقتلا ، لك  يفتخت  ثيحب  ًادحاو ، كلعجت  فيك  وه  ةيفوصلا  هيلإ  ىعست  ام  لك  نإ 
وه ام  ىلإ  لصت  ذئدنع  .ةيّلك  ةدحو  ًادحاو ، كبلقو  كلقع  ًاضيأ  لعجت  نأ  لب  بسحف ، اذه  سيلو  .ةيّلك  ةدحو  ًادحاو ،

.يقيقح

نع ثيدحلا  دّرجم  نأل  ةزهجأل ، ةجاح  كانه  نوكتس  يقيقح ؟ وه  ام  ىلإ  لّصوتلا  ىلع  كتدعاسم  نكمي  فيك  نآلا ، نكلو 
.ةلِقرعم ةديقعلاو  ةديقع ، حبصت  فوسف  ةقيقحلا ، كل  تليق  اذإ  .ًاقيعم  ناك  لب  ال  لبق ، نم  دِفُي  وهو مل  ديفي ، نل  ةقيقحلا 

.للضم ءيش  ديلقتلاو  ًاديلقتو ، ًاسدقم ، ًاصن  ةقيقحلا  حبصت  فوس 

ةقيرطب ةفرعملا  لقنُت  نأ  بجي  .ةقيقحلا  وحن  ًايجيردت  مدقتت  يكل  هلمع  يغبني  ءيش  ةمثف  رشابم ، لكشب  لاقُت  نأ  نكمي  ةقيقحلا ال 
.ةنّيعم تالاح  لالخ  نم  كلخاد  يجيردت يف  لكشب  اهتيمنت  بجي  ةرشابم ؛ نوكت  نأ  نكمي  ةفرعملا ال  نأل  ةياغلل ، ةرشابم  ريغ 

.ةديفم نوكت  نلف  ةيقيقحلا  تالاحلا  اّمأ  طقف ، كدعاستس  يتلا  يه  ةفّيزملا  تالاحلا  نأف  فّيزم ، صخش  كنأ  امب  عبطلو ،

ىلع كمغري  يكل  رارمتس ، كلوح  فّيزملا  عضولا  نوكي  نأل  جاتحت  يلاتلو  فييزتلا ، ةغل  مهفتو  فّيزم ، صخش  كنأ  عقاولاو 
.ءامسلا ةيؤر  كنكمي  ثيح  ةنّيعم  ةذف  وحن  هجوتلا 

ميسنلا كسسمي  ملو  رويطلا ، توص  عمست  ملو  سمشلا ، ىرت  ملو  ًادبأ ، هنم  جرخت  ملو  لفقم ، لزنم  شيعت يف  لاثملا : ليبس  ىلع 
ةذف ىتح  دجوت  ال  لماكل ، قلغم  قلغم ، لزنم  تشع يف  دقل  .رطملاو  راهزألا ، ىرتو  طق  جرخت  مل  .راجشألا  ربعي  يذلا 

وحن ةَحّتفتملا  ةَحّتفتملا ، دورولاك  نوكتو  ميسنلا ، عم  صقرتو  رويطلا ، عم  ّينغتو  جرخت  نأ  كديرأو  كيلإ ، تئج  مث  .ةحوتفم 
اذام راهزألا ؟" : " لوقتسو مهفت ، نلف  راهزألا  نع  ُتثدحت  اذإ  .ةغل  دجوت  ال  يجراخلا ؟ ملاعلا  نع  كربخا  فيك  نكلو  .يئااللا 

تابثإل ُتلعف  امهم  هنإ  مث  اهَتفرَع ؟ دق  نكت  اذإ مل  اابثإ  نكمي  فيك  ةدوجوم ." راهزألا  نأ  ًالوأ  تبثا يل  راهزأ ؟ ةملكب  ينعت 
صاخشا ًامئاد  مه  قلغم  ملاع  يف  اوشاع  نيذلا  صاخشألاف  .كلذ  يف  لداجت  نأ  كنكميو  اهضحد ، كنكميف  اهدوجو ،

نإ .جاتنتسالاو  قطنملاو  ةجحلا  زواجتي  ءيش  يأ  فرعي  هنأل مل  ةلداجم ، رثكأ  ناك  املك  ًاقلغم ، لقعلا  ناك  املكو  .نويلادج 



؟ اهتعشاو سمشلا  قورش  نعو  رونلا ، نع  َكثدحأ  فيكف  ةملظلا ، َتشع يف  كنأل  روصحم ، لقعلا 

، راهزألا نع  ثدحتي  يذلا  انه  ديحولا  يننأ  ريغ  .ةملظلا  كعم يف  نوشيعي  نوريثكف  ةملظلا ، كدحو يف  تسل  كنأ  ةقيقحلاو 
ةيبلاغلا كحضتس  امنإو  رمألا ، اذه  نم  كحضيس  يذلا  ديحولا  َتسلو  .ةحوتفملا  ءامسلا  نعو  جراخلا ، يف  ملاعلاو  رونلاو ،

ً.ونجم ينربتعتو  ىمظعلا ،

ملاع دجوي  الو  ديحولا ، ملاعلا  وه  اذه  .جراخلا  ملاع يف  دجوي  .كماهوأ ال  اإ  .ملحت  كنأ  دبال  هلوقت ؟ يذلا  ام  : " ينلأست فوس 
مكنم بلسأو  مكذخآ  يكل  ام ، ةرماؤم  وأ  ططخم ، يدل  نأ  اودقتعي  نأ  دبال  مكنم  ضعبلا  نكل  ثّدحتت ؟" اذام  نع  .رخآ 
كانه نأ  دبال  جراخلا ؟ ملاع يف  كانه  نأ  تبثي  نا  رارمتس  لجرلا  اذه  لواحي  اذاملف  جراخلا ! ملاع يف  دجوي  هنأ ال  امب  : " ًائيش

". لجرلا اذ  اوعدخنت  الف  كلذ ، ءارو  حبرلل  ام  عفاد 

ةدّيجلا رابخألا  مكل  نوبلجي  نيذلا  عم  نوفرصتت  اذكهو  ريفاهمو ؛ دّمحم ، يبنلا  عمو  حيسملا ، ديسلا  عم  متفّرصت  اذكه  ةقيقحلا ، يف 
ام اوررقتو  تيوصت ، ءارجا  مكنكمي  ذإ  مكعم ؛ ةيبلاغلا  نأ  عقاولاو  .مكل  ةبسنل  لوهجم  ءيشل  ًالسر  اوناك  نممو  ام ، رخآ  ملاع  نم 

.حيحص ريغ  وه  امو  حيحص ، وه 

، همهف ءاسيس  مكل ، ليق  امهم  هنأ  ديب  اهمدختسا ؟ زومرلا  يه  امو  لاثمأ ، ةيو  مكيلإ ، ثدحتأ  ةغل  ي  يه : ةلكشملا  نا  ريغ 
ةحمل جراخلا ، ملاعلا يف  نع  ةريغص  ةحمل  ولو  مكل  تحيتأ  ول  .ةدوجوم  ةيساسألا  ةبرجتلا  نوكت  امدنع  ّالإ  ءيش  مهف  نكمي  هنأل ال 

.ًانكمم لصاوتلاو  لاصتالا  حبصيو  مهفلل ، ةيناكمإ  كانه  نوكتس  اهدنع  حاتفملا ، بقث  نم  مترظن  ول  ىتح  لب  طقف ، ةدحاو 
.مكيف لخد  يجراخلا  ملاعلا  نأ  اولّيختت  وأ  اوملحت ، ىتح مل  لب  ًاقلطم ، اورظنت  مكنكل مل 

؟ لمعلا امف  لماكل ، َقلغنم  كنإ 

لوقت نأ  الو  معن ، لوقت  نأ  نكمي  ثيح ال  وب ،"  " ةادأ اإ  .ةفئاز  الو  ةيقيقح  تسيل  ةادألاو  ام ، ةادأ  مادختسال  رطضأ  فوس 
ثيدحلا نم  ىودج  ذإ ال  كتاحلطصم ، مادختس  كيلإ  ثّدحتلل  رطضأسو  كتلاحو ، كتغل  مادختسال  رطضأس  امك  .ال 

.ةحنجأ كيدل  نأ  ًامامت  َتيسن  دقل  .اهفرعت  كنأل ال  ءامسلا ، نع  ثيدحلا  نم  ىودج  الو  اهفرعت ، كنأل ال  راهزألا ، نع 

تقولا كّنكمي ! ام  عرس  هنم  جرخاف  راهني ، فوس  لزنملا  اذه  : " كلخاد ًالاعفنا يف  قلخأ  نأ  عيطتسأ  ةادألا ، ىلع  لاثمكو 
ةياهنلاو يضمي ، تقولا  راهنيس ! ملاعلا  : " هلاق ام  اذهو  حيسملا ، ديسلا  هلعف  ام  اذه  لزنملا ." اذه  طقسي  فوسو  يضمي !

". باسحلا موي  هنإ...ةبيرق 

، مكسفنأ اوريغ  ..مكسفنأ  اولّوح  اذل  اوتومت ، نأ  لبق  باسحلا  موي  يتأيس  هتذمالتل : حيسملا  لاق  دقف  دعب ، باسحلا  موي  ت  مل 
؟ حيسملا هدصقي  يذلا  امف  نورت ؟" الفأ  لعفل ، قرتحي  هنإ  .طوقسلل  ليآ  لزنملاو  ذفني ، تقولا  نأل  اوبوتو !

، لجأ .فوخلا  لب  مكل ، لاقت  نأ  نكمي  ةيرحلا ال  .فوخلا  ةغل  مهف  نوعيطتست  اّمنإو  ةيرحلا ، ةغل  مهف  نوعيطتست  ةقيقحلا ال  يف 
باسحلا موي  نإ  مكل  لوقي  اذهل  .ةايحلا  ةغل  مهف  نوعيطتست  الو  توملا ، ةغل  مهف  نوعيطتست  .ةيرحلا  ةغل  مهف  نوعيطتست  مكنإ ال 

.بيرق

حيسملا مدختسي  مل  ببسلا  اذهل  .دبألا  ىلإ  اهومترسخ  دقف  اهومترسخ ، نإ  طقف ، ةدحاو  ةايح  كانه  لوقي : حيسملا  نأ  امك 
.ةيدنهلا صّمقتلا  ةليسو 



نأ نيح  يف  صّمقتلا ، ةليسو  مدختست  مل  ةيمالسإلاو  ةيحيسملاو ، ةيدوهيلاك ، برغلا ، يف  تدلو  يتلا  ةثالثلا  ندألا  عيمج 
اتناك ناتلاحلا  .ةليسولا  هذه  تمدختسا  اهلك  ةيخيسلاو ، ةينايلاو ، ةيسودنهلاو ، ةيذوبلاك ، قرشلا  يف  تدلو  يتلا  ندألا 

؟ حيحص دقتعم  صّمقتلا  له  : " يننولأسيو سانلا  ىلإ  يت  امدنع  .ةليسولا  كلت  اومدختسا  اذامل  مكل  لوقأس  اذل  ناتفلتخم ،
قرشلا ندألا يف  ةلأسملا : اومهفت  نأ  اولواح  .سانلا  ةدعاسمل  ةليسو  صّمقتلا  .ًافئاز  الو  ًاحيحص  سيل  هنإ  الو ." معن  : " لوقأف
ةحيحص ۔  برغلاو قرشلا  يف   - ندألا لك  نإف  يلاتلو  ااذ ، ةيلقعلا  ةلاحلا  ىلإو  ااذ ، ةطقنلا  ىلإ  مكدوقت  لئاسو  امه  برغلاو 

.ًاقباس اهنم  ةدافتسالا  دقو مت  اهنم ، ةدافتسالا  مكنكميو  ةيعقاو ، تادقتعم  اإ  .سانلا  دعاست  األ 

ِخرتست فوسف  تاويح ، ةدع  كانه  لاق : ول  هنأل  .فوخلاو  لاعفنالا  قلخي  يكل  ةديحولا ،" ةايحلا  يه  هذه  : " حيسملا لوقي 
عيطتست نذإ ؟" ةلجعلا  اذاملف  ىرخأ ، تاويح  كانه  نوكتسو  يتايح ، راهني يف  نل  دسجلا  اذهف  ةلجعلل ، يعاد  نذإ ال  : " لوقتو

هذه لثم  يف  نوكن  اذامل  نذإ  صرفلا ، نم  نييالملا  كانه  نأ  ينعي  اذهف  تاويحلا ، نم  ريثكلا  كانه  تناك  اذإف  لّجؤت ، نأ 
نوكنو ًادوجوم ، دسجلا  نوكيس  .تقو  ّيأ  يف  جورخلا  اننكمي  ًاليلق ؟ ةملظلا  هذو  دسجلا ، اذ  عتمتسن  ال  اذامل  ةلجعلا ؟

.ليجأتلا عيطتست  ةقيقحلا  يف  لوزي ." نل  جراخلاو  ًادوجوم ، نوكيس  بابلا  .نيدوجوم 

نيب نم  برهتس  ةايحلا  هذهو  .ريغ  ةايحلا ال  هذه  يهو  طقف ، ةدحاو  ةايح  كانه  : " لاق دقف  ليجأتلا ، طقسأ  حيسملا  نكل 
، باسحلا موي  يتأيس  ةّينملا ، كيت  نأ  لبقو  ةايحلا ، هذه  يف  ًابيرقو ، ىرخأ ، ولت  ةظحل  تومت  كنإ  .كعباصأ  نيب  نمو  كيدي ،

؟ حيسملا هدصقي  يذلا  امف  نوجني !" فوسف  يعم ، نيذلا  ءالؤه  اّمأ  .بَقاعُتو  كمآ ، ىلع  مكاحتو 

تحبصأ اذإو  هب ، تقثو  اذإف  جراخلا ، ىلإ  كلقني  فوس  .كلزنم  نم  كجارخإ  لواحي  هنإ  يعم ." اونوك  .يعم  اولاعت  : " لوقي هنإ 
.سانلا هعبتي  فوخلا  كلذ  يفو  .شاعترالاو  فوخلا ، كيف  ثدحأو  ام ، دح  ىلإ  كيدل  بارطضالا  قلخ  دقف  ًادج ، ًافئاخ 

األ ًانتمم ، نوكتس  لب  بضغت ، نل  ٍذئدنع  كنكل  كب ، ررُغ  دقل  .ةعدخ  اأ  ملعت  كنأ  مغر  تجرخ ، دقف  حيسملا ، عبتت  نإ  ام 
كنأ ريغ  .َكَجِرُخي  يكل  ةبذك  مدختسي  نأ  هيلع  ناك  حيسملا  ىتح  هنأ  ةجرد  ىلإ  ًافّيزم  تنك  دقف  كجارخإل ، ةديحولا  ةقيرطلا 

: حوتفملا ملاعلا  ىلإ  جرخت  نإ  ام  .فوخلاو  توملا  ىمستو  ةكلمملاو ، برلاو ، باسحلا ، مويب  قلعتي  ءيش  لك  ىسنتف  جرخت ، نإ  ام 

، ةياغلل ًاميحر  ناك  هنأل  حيسملا ، هاجت  دبألا  ىلإ  نانتمال  رعشتو  جهتبتو ، لفتحت ، فوسف  ةقرشم ، سمشو  ميسنو ، ءامس ، نم 
.َكَجِرُخي يكل  ةبذك  ًاضيأ  مدختسا  هنألو 

.ةددحم بابسأل  ىرخأ  ةليسو  مدختسن  نأ  انيلع  دنهلا  يف 

امدنع .ًادج  دهعلا  ثيدحف  برغلا  اّمأ  .نينسلا  فالآ  ذنم  ةدوجوم  هنإ  .ملاعلا  دلب يف  مدقأ  وهو  ًادج ، ميدق  دلب  دنهلا  نإ 
ثدحتت نأ  كيلعف  باش ، ىلإ  ثدحتت  امدنعو  فلتخم ؛ لكشب  ثدحتت  نأ  كيلعف  نسلا ، ريبك يف  صخش  ىلإ  ثدحتت 
زوجعلاو لبقتسملا ، وحن  ًامئاد  رظني  باشلا  .ًامامت  تّريغت  دق  امهفقاوم  نأ  كلذ  نسلا ، ريبك  عم  هب  ثدحتت  امع  فلتخم  لكشب 

نإ .لبقتسم  دجوي  يلاتلو ال  توملا ، ىوس  دجوي  ذإ ال  زوجعلل ؛ ةبسنل  لبقتسم  دجوي  هنأل ال  يضاملا ، ىلإ  ًامئاد  رظني 
.هل ةبسنل  يضاملل  ىوس  دوجو  هنأل ال  يضاملا ، وحن  علطتي  زوجعلا 

لبقتسم لب  ٍضام ، دجوي  الف  لفطلل  ةبسنل  امأ  .ًايجيردت  لءاضتي  لبقتسملاو  رثكأف ، رثكأ  يضاملا  ربكي  رمعلا ، كمدقت يف  عم 
، ةمداقلا برلا  ةكلمم  نع  ثيدحل  حيسملا  رمتسي  ببسلا  اذهل  لبقتسملا  وحن  علطتت  نأ  كيلعف  لفط ، عم  تثدحت  اذإ  .بسحو 

.ةريفولا ةايحلاو  لبقتسملا ، ثيح 



ًامره حبصأ  هتّمرب  لقعلا  لب  ةياغلل ، نيمره  اوحبصأ  سانلا  نأل  قالطإلا ، ىلع  ًاديفم  نكي  مل  ثيدحلا  كلذف  دنهلا ، اّمأ يف 
مهءارغإ كنكمي  الو  مزاللا ، نم  رثكأ  اوشاع  دقل  برلا ." ةكلمم   " لثم تاملكب  عدخنت  نأ  نكمي  كنأ ال  ةجرد  ىلإ  ةياغلل ،

: نولوقي فوس  .كانه  نوكتس  ةايحلا  ةرفو  نإ  مهل  لوقت  نأ  نكمي  الو  ةايحلا ، نم  اوهتناو  للمل ، اورعش  دقل  .ةايحلا  نم  ديزمل 
توملا نمو  ةايحلا  نم  ررحتلا  ديري  يقرشلا  لقعلا  نإ  ّالك ، ةايحلا ؟" ةرفوب  لعفنس  اذامف  مزاللا ! نم  رثكأ  ريثكلا  اذه  ناك  دقل  "

، ًاميقع ناك  ءيش  لك  نأ  دجوو  دعب ، لك  ثحب يف  دقل  .للملا  هبيصي  زوجع  يأ  لثم  لمملا ، هباصأ  قرشلا  نإ  .ًاعم  نآ  يف 
.رمثم ريغو 

، ًادعو نوكي  نل  كلذ  نأل  ةايحلا ، نم  ديزمب  هَدِعت  نأ  نكمي  الو  ةايحلا ، نم  َرِجض  قرشلاو  .للملا  هباصأ  لقع  وه  مرهلا  لقعلا 
.توملاو ةايحلا  بالود  يه : ةليسولا  هذهو  ًايّلك ، ةفلتخم  ىرخأ  ةليسو  قرشلا  مدختسن يف  اذهل  .ةبوقعل  هبشا  ودبيس  اّمنإو 

دونهلا لوقي   ) تاويحلا نييالم  تشعو  للملا -  نم  ديزملا  وحن  لقعل  عفدن  ثيح  تاّرملا -  نييالم  تدلو  كنإ  لوقن  قرشلا  يف 
لك نإو  ريدقت ، لقأ  ىلع  ةّرم  نويلم  نيعبرأو  ةئامنامث  ناسنإلا ، دلوي  نأ  لبق  ملاعلا ، اذه  يف  ًادوجوم  ناك  صخش  لك  نإ 
يهو ةلوهكلا ، ةلحرم  مث  بابشلا ، تاقامحو  بابشلا ، ةلحرم  مث  ةلوفطلا ، ماهوأو  ةلوفطلا ، ةلحرم  هتاذ : جذومنلا  ررك  صخش 

.رودي مث  روديو ، بالودلا  رودي  .توملا مث  ةلحرم  يأ  رجضلا ، ةلحرم 

، اهيلع لصحت  وأ ال  اهيلع ، لصحتو  ااذ ، ءايشألا  بغرتو يف  ًامئاد ، قوتت  ةّرم : نويلم  نيعبرأو  ةئامنامث  ًامامت  كسفن  تنك  دقل 
نم لكل  ..طابحإلا  ااذ : ةطقنلا  ىلإ  يهتنت  اهلمك  ةصقلا  .اهيلع  لصحت  وأ مل  تلصح  ءاوس  طابحإلا ، يه  ةياهنلا  نكل 

.حجني نمو مل  حجن ،

تحبصأف ةّرم ، نويلم  نيعبرأو  ةئامنامث  َتلواح  .ًاطبحم  تحبصأ  مث  ةّرم ، نويلم  نيعبرأو  ةئامنامث  تببحأ  دقل  طقف : اذه  لّم يف 
.طابحإلا كباصأ  مث  لاملاو ، ةناكملا ، نم  ليلق  ىلع  لوصحلا  تحجنو يف  ًاحومط ،

.ىرخأ ةّرم  تومت  مث  ًاّيجيردت ، ةايحلا  جرخت  مث  ةّرم ، نويلم  نيعبرأو  ةئامنامث  َتدِلُو 

، لخادلا َتيقب يف  اذإ  نآلا ! جرخنل  نآلا ! كلذ  نم  يهتننل  ىفك ! يه : ةلاسرلا  هذه ؟ صّمقتلا  ةيرظن  نم  ةلاسرلا  يه  امف 
جرخا لب  ةسردملا ، نم  وأ  عمتا ، نم  جرخت  نأ  سيل  نآلا ...! اهنم  جرخا  .ةيا  ام ال  ىلإ  نارودل  ةلجعلا  هذه  رمتست  فوسف 

.لزنملا نم  برهاو  جرخا  طقف  .توملاو  ةايحلا  ةلجع  نم 

تسيل اإ  .ةحيحص  امهيأ  ينلأست  الف  ةليسو ، نيتيرظنلا  اتلك  نا  ريغ  .للملا  هباصأ  ناسنإ  اهمهفي  نأ  نكمي  يتلا  ةغللا  يه  هذه 
نإف اذل  .هلخاد  نوكت  امدنع  ًادبأ  ةقيقحلا  فرعت  نل  كنأ  يأ  لزنملا ، جراخ  نوكت  امدنع  اهفرعتس  ةقيقحلا  .ةئطاخ  الو  ةحيحص 

، ةحيحص ندألا  لك  نإ  لوقأ  ببسلا  اذهلو  حيحص ، وهف  حاتفنالاو ، ةيرحلا ، غولبو  ءامسلا ، غولب  ىلع  كدعاسي  ءيش  يأف 
.ةدعاسملا نع  فقوتي  امدنع  حيحص  ريغ  نيدلا  حبصيو  .دعاسم  لماع  اهلك  نأ  ىنعمب 

ببسلا اذهل  .ًاميدق  حبصأ  هسفن  برغلا  نأل  ًاريثك ، برغلا  حيسملا  ةركف  دعاست  نل  نآلا  ًاميدق -  عمتا  حبصي  امدنع  هنأ  ثدحي 
ةيحيسملاف ءامدق ، متحبصأ  ًاضيأ  متنأ  نآلا  .نآلا  ةدئاف  رثكأ  نوكتس  للملا  ةفسلف  نأ  كلذ  قرشلا ، وحن  يبرغلا  لقعلا  لّوحتي 

حيسملل نكمي  .ًاريثك  ديفت  نل  حيسملا  ةركفو  ءامدق ! متحبصأ  نآلا  .ةيبذاج  رثكأف  ةيذوبلاو  ةيسودنهلا ، اّمأ  ةيبذاج ، لقأ  تت 
حبصأل كلذ  الولو  .ٍضام  البو  خير ، الب  يهو  ةّباش ، تلازال  اكيرمأ  نأل  طقف  نينس  عضبل  اكيرمأ  هريث يف  ىلع  ظفاحي  نأ 

.رثكأف رثكأ  ًايقرش  برغلا 



فيك ذإ  ةيفاك ، اأ  ودبت  ةدحاو ال  ةايحف  ًاينايبص ، ًائيش  باسحلا  موي  ودبي  كلذل  ةدحاو ، ةايح  نم  رثكأ  يضتقي  صمقتلا  نإ 
مّلعتي نأ  بجي  هنأل  هيلع ، مكحت  يك  لقألا  ىلع  صرف  ةدع  رمألا  بلطتي  ةدحاو ؟ ةصرف  ىوس  ىطعُي  مل  ًاصخش  بساحت 
يكل تقو  هل  كرتي  .أطخأ مل  أطخأ ، اذإ  .ةصرف  ةيأ  هطعت  ةقيقحلا مل  تنأف يف  طقف ، ةدحاو  ةصرف  هتيطعأ  اذإ  .أطخلاو  ةبرجتل 

.صرفلا نم  ديزملا  ىلإ  جاتحي  اذل  أطخلا ، قوف  هسفنب  يقري 

يهف تقاعأ  اذإ  اّمأ  .ةحيحص  يهف  تدعاس ، اذإف  دعاست ، ةليسولا  .فئاز  وأ  يقيقح  ينعت  ال  ةليسو "  " ةملكو لئاسو ، كلت 
ريغ نيدلا  حبصيف  ريغتت ، عاضوألا  نألو  .حيحص  ريغ  ًائيش  حبصي  مث  دلوي ، امدنع  ًاحيحص  نوكي  نيد  لك  نإ  .ةحيحص  ريغ 

.ةلتاق حبصتف  كلتقت ، كلذ  دعب  .ًائبع  حبصت  كلذ  دعب  .كلذك  دوعت  كلذ ال  دعبو  ةنيعم ، ةلاح  حلصت يف  ندالا  .حيحص 
.ةّماس حبصت  اإ  لب  .ةايحلا  نم  ًاليلق  ولو  كحنمت  كلذ ال  دعب  .كقنخت  كلذ  دعب 

نوعتمتسيس ًاش ؛ نوكي  امدنعو  نيدلا ، دلوي  امدنع  نورصبيو  ًايعو ، رثكأ  سانلا  حبصي  ةقيقحلا  .هموي يف  هل  نيد  لك  نإ 
: ةّينملا مهيفاوت  امدنع  كيدلاو  عم  لعفتس  املثم  هتاذ  ءيشلا  نولعفيسف  تومي  امدنع  امأ  .ًاديفمو  ًاعف  نوكي  امدنع  نيدل 

قرحت نأ  يغبني  كنكل  كينيع ، عومدلاو يف  امهقرحتس  .ةقرحملا  ىلإ  وأ  ربقلا ، ىلإ  ملألاو ، ةاعملا  نم  ريثكلا  عم  مهذخأتس ، عبطل 
هنكل ..كل  ةبسنل  ءيش  لك  ناك  دقو  كأ ، ناك  هنأ  فرعتو  كتدلو ، يتلا  يهو  كمأ ، تناك  اأ  فرعت  ال  امهيتثج !

.اهل موزل  يتلا ال  توملا  ءابعأ  لمحت  ءرملا  لقع  دراو  نوكي يف  نل  اهدعب  تام !

هبشأ ًاضيأ  هذهو  ..ءيشلا  ضعب  ةايح  اهيدل  اهنم  ليلق  ددع  طقف  .ةنيم  ًدأ  ًابيرقت  اهلكو  ملاعلا ، نيد يف  ةئامثالث  نآلا  دجوي 
.ام ةقيرطب  اهسفن  ململت  يتلا  سمشلاك  تسيلو  ةريغص ، ةعمشب 

.دبألا ىلإ  ةليسو  نوكت  نأ  نكمي  ةليسولا ال  نأ  كل  حضتيس  ذئدنع  ةليسو ، نيدلا  نأ  تمهف  اذإ 

دق تنك  ةنّيعم  لّم  ةقيرط  عبتت  تنك  اذإف  اهنع ! ىلختت  نأ  كيلع  اهنيح  .موي  تاذ  تومت  فوسو  لئاسو ، ةدع  قلخأ  يننإ 
، اهل ةجاح  كانه  دعت  ملو  اهلمع ، تدأ  اأ  كلذ  ةتّيم ، اأ  ًالجآ ، ما  الجاع  كتايح ، ىتح يف  دجت ، فوسف  اهإ ، كتيطعأ 

دقف كسبالمل -  كرييغت  ًامامت  هبشي  رمألاو  .ًاراحتنا  نوكيس  ثبشتلا  كلذ  نأل  ا ، ثبشتت  الو  اهلمحت  ال  نذإ ، .ازواجت  دقف 
الف ًاقح ، جراخلا  حبصت يف  امدنعو  .اهسفن  ةقيرطل  كلئاسو  رييغتب  يضمت  ذإ  كسبالمب - ثبشتل  رمتست  تنأو  كدسج  ربك 
ىلإو كربق ، جراخ  ىلإو  كقالغنا ، جراخ  ىلإ  كبحست  يكل  طقف  تدجو  لئاسولا  لك  نأل  ةليسو ، يأل  ةجاح  كانه  دوعت 

.كيعو جراخ ال  ىلإو  كتدالب ، جراخ 

.عماجلا نم  ةبرقم  ىلع  عراش  ريسي يف  ناك  امدنع  كلذو  ةيفوصلا ، مّلعم  ةايح  اذه يف  ليق  دقل 

ملعملا لقن  اهدعب مت  .ىذأ  ّيأ  هبصي  نِّذؤملا مل  نكل  هقنع ، رسكو  يفوص  مّلعم  ىلع  ةفدصل  طقسف  ةنذئملا ، ىلع  نِّذؤملا  ناك 
مدختستس فيك  : " هولأسو اوعمتجا  اذل  عضو ؛ لك  نم  ديفتسي  نأ  داتعا  مّلعملا  نأ  كلذ  كانه ، هعابتأ  عمجتو  ىفشملا ، ىلإ 

؟" ةلاحلا هذه 

.دصحتف عرزت ، ناو  عرزت ؛ نأ  نكميف  دصحت ، نإ  لوقت : األ  ةفئاز ، ةيرظن  امراكلا  ةيرظن  نإ  : " لاقو هينيع  يفوصلا  ملعملا  حتف 
". دصحي رخآ  صخشو  عرزي ، صخش  نذإ  .رخآ  صخش  قنع  ترسكف  طقس ، صخش  اورظنا ! .عداخ  ءيش  كلذ  نكل 

اأ امك  ةحيحص ، نوكت  نأ  نكمي  امراكلا ال  ةيرظن  نأ  ةجرد  ىلإ  ةياغلل ، ةطبارتم  ةايحلا  نإ  نويفوصلا  لوقي  اذه : اورّكذت 
ةيرظن نإ  ىنعم ؟ تاذ  نوكت  نأ  امراكلل  فيكف  ةياغلل ، ةطبارتم  ةايحلا  تناك  اذإف  ًاضيأ ؛ ةحيحص  ةليسولا  كلت  نأل  ةحيحص 



جئاتن دصحت  تنأو  كصخت ، يتلا  امراكلا  ةجيتن  كنأ  يأ  ةقباسلا ؛ كتايحب  طقف  ةقباسلا ، كتايحب  طبترم  كنإ  لوقت  امراكلا 
.عيمجلا امراك  يه  يامراكو  يامراك ، يه  عيمجلا  امراك  نأ  يأ  ةطبارتم : ةايحلا  نإ  نولوقي  نويفوصلا  نأ  ريغ  .ةصاخلا  كامراك 

رثأتيف ًائيش ، لعفت  نإ  .نويفوصلا  لوقي  املثم  ااذ  موجنلا  تاساسا  زتهتف  ةدرو ، ُّز  كنإ  .ةلدابتملا  تاقالعلا  نم  ةكبش  اإ 
.اهلماكب ةكربلا  رثأتتف  ةكربلا ، ةاصحب يف  ِمرت  .هتّمرب  ملاعلا 

دوعت امدنعو ال  .تازازتهاو  تاجوم ، قلخت  كنإف  هب ، موقت  لعف  ّيأو  ةكرب ، ةريغص يف  ةاصح  دّرجم  وه  صخش  لك  نإ  ةقيقحلاو 
تازازتهالا كلت  نكل  ضرألا ، نع  ًادج  ديعب  ام ، مجن  نم  برقل  .ام  ناكم  تازازتهالا يف  كلت  رمتست  فوسف  ًادوجوم ،

.ةدوجوم نوكتس 

ةبسنل ًاداتعم  ًافقوت  نكي  .ًامامت مل  ةطحملا  طسو  راطقلا يف  فقوتف  راطق ، ًارفاسم يف  ناك  نأ  يئاقدصأ  دحأل  ةرم  تاذ  ثدح 
رظن .ةفّيكم  ةروصقم  سلجي يف  ناك  قيدصلا  اذهو  ةطحملا ، فيصر  دنع  فقي  رخآ  راطق  ناك  ام ، ببسل  فّقوت  هنكل  راطقلل ،
تّريغ اهدعب  .راطقلا  رداغ  مث  طقف ، ةدحاو  ةيناثل  اهيلإ  رظن  دقل  .رخآلا  راطقلا  ةليمج يف  ةديس  دهاشف  ةيجاجزلا  ةذفانلا  جراخ 

ىتح مل لب  هيلإ ، رظنت  نكت  ةأرملا مل  نإ  لاق  دقل  .اهيلإ  رظن  ام  ًاصخش  نإ  ىتح  ملعت  ةأرملا  نكت  امبر مل  .اهتّمرب  هتايح  ةأرملا  كلت 
.همالحأ رمتسا يف  اهدسج ، قسانتو  اههجوو ، ةأرملا ، لكش  نأ  ريغ  .كلذل  ةهبتنم  نكت 

.تمدق نيأ  نمو  تبهذ ، نيأ  ىلإ  فرعي  ملو  اهمسا ، فرعي  نكي  ملو  ةأرملا ، كلت  نع  ثحبي  ناك  .دعب  جّوزت  دق  نكي  مل 

يفو جاجزل ، ةاّطغم  تناكو  ةحوتفم ، نكت  ةذفانلاو مل  ةذفانلا ، ىلإ  رظن  طقف ؛ ةظحلل  راطقلا  فّقوت  دقل  .ءيش  اهنع  فَرعُي  مل 
.ةريحب ةريغص يف  ىصح  دّرجم  تناك  راطقلا ! رداغ  اهدعب  .ةحمل  دّرجم  تناكو  ةفّيكم ، ةفرغ 

ةّيأ كانه  نأ  دقتعأ  أو ال  جّوزتأ ." نلف  ةأرملا ، كلت  نم  ءيش  ىلع  وأ  ةأرملا ، كلت  ىلع  رثعأ  ام مل  : " لوقي وهو  ًزاع  لظ  دقل 
امبر لجرلا  اذه  نأل  ًافلتخم ، نوكيس  هلمك  ملاعلا  خير  نكل  .ًابيرقت  نينس  عست  تّرم  دقف  اهدجي ، يكل  هل  ةبسنل  ةيناكمإ 
نل ةثلاثلا  ةيملاعلا  برحلاو  دولوم ، ريغ  رلته  ىقبيسو  جّوزتي ، مل  هنكل  يردي ؟ نمف  رلته ، فلودأ  بجنأ  امبرو  ةأرما ، نم  جوزت 

؟ ةذفانلا نم  ةأرملا  هذه  ري  هنأ مل  ول  ثدحيس  ناك  اذام  يردي  نم  .دجوت 

هتاذ وه  نوكلا  نوكي  نل  فوسو  ةثالث ، وأ  نيتين  ةدمل  راطق  فقوت  دّرجم...ناك  املثم  هسفن  وه  نوكي  نل  هلك  خيراتلا  نآلا 
.ىرخأ ةرم 

اأ ول  اذام  ...تضهجا ؟ رلته  ةدلاو  نأ  ول  اذام  ًاّيلك ؟ فلتخم  ملاعلا  ناكل  رلته ، دلوي  ول مل  هنأ  كنهذ  رطخي يف  نأ  نكمي  له 
دقل .انه  ًادوجوم  نكت  امبرو مل  ًاّيلك ، فلتخا  دق  هلمك  ملاعلا  خير  ناكل  ةريغص ...! ةبح  درجم  ..لمحلا  عنم  ةبح  تذخأ 
لثم ةريبكلا  تارطضالا  يعناص  نع  طقف  ثدحتأ  أو ال  .ًاّريغت  ثدحي  صخش  لك  نإ  لب  ريبكلا ، ّريغتلا  اذه  رلته  ثدحأ 

فرعت كنإ ال  .رلته  فلودأ  يأ  لثم  ةلصحمل  مهم  نئاك  وه  كتدلب  بلك يف  ىتح  هنأل  .الك  .ءامظعلا  تامتاهاملا  وأ  رلته ،
لك نإو  ّلكلا ، نم  ءزج  وه  دحأ ، هكلمي  دّرشتم ال  بلك  دّرجم  .ًاّيلك  فلتخم  ملاعلا  ناكل  ًادوجوم ، بلكلا  نكي  ول مل  هنأ  ًادبأ 

دجوي .ريبك ال  وأ  ريغص  كانه  سيل  .رخآ  ءزج  يأ  ةيمه  ءزج  لك  نوكي  لكلا  لخاد  هنأ  كلذ  رخآ ، ءزج  يأ  ةيمه  وه  ءزج 
.هئازجأ عيمج  ببسب  يّلك  وه  يّلكلا  نإ  .ةيمهأ  لقأ  الو  ةيمهأ ، رثكأ  صخش 

، هعرزت ءيش  يأ  ينجتس  كنإ  لوقت  يهف  كلذ ! قح يف  ىلع  مهو  ينا ، فقوم  ًاساسأ  يه  امراكلا  ةيرظن  نإ  ةفوصتملا  لوقي 
.ةوق كأل  يطعي  لوقلا  اذهو 



، ةجوم دّرجم  كنإ  .يّلكلا  وه  دوجوملاو  ًادوجوم ، دعت  كنأ مل  ينعي  امم  .ءيش  لك  نع  ًاديعب  كذخأل  رخآ  ًاجذومن  اومدختسا  دقل 
لكب ألا  نع  كموهفم  طقست  فوسف  طبارتلا ، اذه  مهفت  امدنع  كنإ  ةفّوصتملا  لوقي  دوجوم ؟ كن  ريكفتلا  نم  ىزغملا  امف 
كلمي يذلا  ديحولا  وهف  هريغ ، دحأ  الو  أ ،"  " ةملك لوقب  قحلا  هل  يذلا  هدحو  نإ هللا  نولوقي  ةفوصتملا  ً.اذ  دوعت  نلو  ةطاسب ،

.زكرملا

تنك اذإ  كنإ  نولوقي  مإ  هعرزت ." ام  دصحت  كنإ  : " نولوقي امدنع  ةصاخلا  مهتليسو  مهيدل  ًاضيأ  سودنهلاف  ةليسو ، هذه  نذإ 
ناكم هَتعرز يف  يذلا  مسلا  ضعب  تدصح  دقف  ّملأتت ، تنك  اذإ  .دحأ  ىلع  ةيلوؤسملا  يقلت  كلذل ال  ببسلا ، تنأف  ًاسيعت ،

؟ كلذ ىلع  نوّرصي  اذاملف  .هينجت  تنأ  اهو  ام ، ةايح  يفو  ام ،

: نيببسل كلذ  ىلع  نورصي 

ّالإو كمالآ ؛ طِقسُت  نأ  عيطتست  طقف  اهنيح  لوؤسملا ، كن  رعشت  تنك  اذإ  وأ  لوؤسملا ، تنك  اذإ  كنأ  وه  لوألا  ببسلا 
.كلاح ىلع  رمتست  فوسف  لوؤسم ، تنأ  املثم  لوؤسم  وه  رخآ  ًاصخش  ن  دقتعت  تنك  اذإ  اهطقست ؟ نأ  نكمي  فكيف 

.ليحتسم اهطاقسإ  نأل  كسفنب ، اهرييغت  عيطتست  نل  كنإ  هلعف ؟ نكمي  يذلا  ام 

، هب ترّكف  ام  لك  وأ  هتلعف ، ام  لكو  اهلمك ، كيضام  ةرهاظ  نإ  لوقت  ةيدنهلا  ةليسولا  ةيمهأ : رثكألا  وهو  يناثلا  ببسلا 
يضاملا نأل  هؤاغلإ  نكمي  يضاملا  .ال  نولوقيف  سودنهلا  اّما  .هؤاغلإ  نكمي  يضاملا ال  نأ  سانلا  دقتعي  .نآلا  كلخاد  ةرضاح يف 

.هطاقساو ًاضيأ ، يضاملا  رييغت  كنكمي  لب  بسحف ، لبقتسملاو  رضاحلا  رييغت  سيل  كنكمي  امك  .هلمحت  تنأو  رضاحلا ، نم  ءزج 
ةيرحلا نإف  كتايح ، نع  ديحولا  لوؤسملا  كنأ  امب  سودنهلا : لوقي  امك  .ًانكمم  هطاقسإ  حبصأ  املك  ةيلوؤسمل ، ترعش  املكف 
عيمجلا حبصي  طقف  اهدنع  لب  نيرينتسم ، عيمجلا  حبصي  اهدنع  ضعبلا ، اهضعبب  ةطبترم  ءايشألا  لك  تناك  اذإ  .ًاضيأ  ةنكمم 

؟ ًارينتسم يدحو  حبصأ  نأ  نكمي  فيك  ّالإو  نيرينتسم ،

يفو .ةدودحم  لئاسو  اهلك  نأ  ريغ  نيفراع ، صاخشأ  نم  تتأ  لئاسولا  كلت  لكو  كتدعاسمل ، لئاسو  ةدع  ثادحإ  دقل مت 
ّنيعم قايس  ىنعم يف  تاذ  يهو  .نينّيعم  صاخشأ  لجأل  ّنيعم ، صخش  اهعرتخا  دقف  ةدودحم ، ريغ  ةليسو  دجوت  ةقيقحلا ال 

فوسف اهقايس ، نم  اهتجرخأ  اذإ  .للشل  كبيصت  فوسف  اهقايس ، جراخ  اهتلقن  اذإف  ةرطخ ، ةفرعملا  ببسلا  اذهل  .طقف 
.ًاّمس حبصتس  لب  كقنخت ،

.همهف نم  دب  رمأ ال  ًاضيأ  اذهو  .ًادصوم  ًو  ًاقئاع ، حبصت  فوس  كلذ : نم  سكعلا  ىلع  لب  كجرخت ، نل  ةفرعملا  هذه 

اذه ..حيحص  اذهو  امراكلا ، ةيرظنب  نمؤت  تنك  اذإ  ألا  نع  يّلختلا  عيطتست  ال  كنإ  ةفوصتملا  لوقي  لاثملا : ليبس  ىلع 
نكمي فيكف  ةياغلل ، ةطبارتم  ءايشألا  لك  تناك  اذإ  : " لوقت ذإ  ئطاخ  لكشب  همدختست  نأ  نكمي  كنكل  حيحص ، مادختسا 

مدختست نآلا  ًالهاج ." هلك  ىقبي  وأ  ًارينتسم ، هلك  ملاعلا  حبصي  نأ  اّمإف  .ليحتسم  كلذ  نإ  يدحول ؟ ًارينتسم  حبصأ  نأ 
ىلإ كدوقي  نأ  نكميو  جراخلا ، ىلإ  كدوقي  نأ  نكمي  هتاذ  رمملا  نإ  .باوبألا  دصومو  لزنملا ، سيبح  ىقبت  يكل  ااذ  ةليسولا 

.كيلع فقوتي  كلذف  طب ، نأ  وأ  دعصت ، نأ  نكمي  هتاذ  مّلسلا  ةطساوبو  لخادلا ،

نأ كنكميو  ّريغتت ، نأ  كنكميف  اهنع ، ًالوؤسم  تنك  اذإف  ديج ، اذهو  .كّصخت  يتلا  امراكلا  نع  لوؤسملا  كنإ  نولوقي  سودنهلا 
، ءاقشلاو ملألا ، لمحب  بغري  يذلا  نمف  بغرت ، امبسح  لمحت  نأ  وأ  طقست  نأ  كنكمي  .كدحول  ينعملا  تنأف  لّوحتت ،

.اهنع ىلختت  فوس  ةقيقحلا  يف  ميحجلاو ؟



ةياغ ًاصخش يف  نوكأف  يتصاخ ، امراكلا  نع  ًالوؤسم  تنك  اذإ  : " لوقتف ًامامت ، ةسكاعم  ةقيرطب  اهمادختسا  عيطتست  كنكل 
.سودنهلا نابهرلا  نم  ةينأ  رثكأ  ًاسأ  دجت  نأ  نكمي  يلاتل ال  .ةيّمهألا 

صخش هن  ًامئاد  رعشتسف  ملسم ، يفوص  نم  تبرتقا  كنأ  ول  .ةياغلل  ًاعضاوتم  ًاصخش  ًامئاد  هدجتسف  يفوصلا  ىلإ  ترظن  ول 
نأل نايكلا : ميدع  وهف  هنايك ، رهوج  يفو  هانيعو ، ههجو ، عضاوتلا يف  ىرتس  .ناكم  يأ  ةنراقملل يف  لاجم  الو  عضاوتلا ، ةياغ  يف 

.يّلكلا وه  دوجوملا 

ديدحتلو هينيع ، ىلإ  رظنا  .هلكشو  هيشم ، ةقيرط  يف  ةينأ : رثكأ  صخش  ىوس  دجت  نلف  يسودنه  بهار  ىلإ  تئج  اذإ  اّمأ 
نع ًالوؤسم  تنك  اذإ  كنأ  كلذ  ئطاخ ؛ وحن  ىلع  ءيش  لك  مدختسا  دقل  .ناكم  لك  ةبوتكم يف  ألا  دجتسف  هفنأ ، ىلإ 

.ةينأ رثكأو  رثكأ  حبصت  ٍذئدنعو  ألا ، ىوقت  فوسف  كامراك ،

يه ةفرعملا  ةلأسم  نإ  لاقي  ببسلا  اذهل  .اذه  رّكذتف  نيّدح ، اهل  ةليسو  لك  نأل  ئطاخ ، لكشب  ةليسولا  مادختسا  عيطتست 
.ةرطخ ةلأسم 

: ةصقلا هذه  لخدنس يف  نالاو 

يننكمي ال  : " اهل لاق  مث  اهضبن ، ساقو  ةأرملا  بيبطلا  صحف  .ًالافطا  بجنت  هتجوز ال  نا  لاقو  بيبط  ىلإ  لجر  بهذ 
". ًاموي نيعبرا  نوضغ  لاح يف  هيا  ىلع  نيتومتس  كنأ  تفشتكا  دقف  ِكمقع ، ةجلاعم 

تقولا تمت يف  اا مل  ريغ  .ةيلاتلا  ًاموي  نيعبرألا  ًائيش يف  لك  اا مل  ةجرد  ىلإ  اذه ، تعمس  نأ  دعب  ًاريثك  ةأرملا  تقلق 
.كلذ فرعا  تنك  لجأ ،  " لاق يذلا  بيبطلا  عم  ةلاسملا  جوزلا  لوانت  كلذل  بيبطلا ، هب  أبنت  يذلا 

.ةبصخ نوكتس  نآلا 

؟" اذه لصح  فيك   " جوزلا لأسف 

يذلا ديحولا  ءيشلا  نا  تفرع  دقل  .اهتبوصخ  قيعت  ةنمسلا  هذهو  ًادج ، ةنيمس  تناك  كتجوز  : " ًالئاق بيبطلا  هربخأف 
". نالا تيفش  ببسلا  اذهلو  .توملا  نم  فوخلا  وه  ماعطلا  نع  اهعنميس 

.ةياغلل ةرطخ  ةلأسم  ةفرعملا  ةلأسم  نإ 

، ةياغلل ةقلق  تحبصأف  تومتس ، ةأرملا  نإ  لاق  رخآ : ءيش  ثدح  نكلو  .ثدحي  مل  ًائيش  لاق  هنأل  بيبطلا ، بذك  دقل 
نيعبرأ دعب  .تمت  اهنكل مل  لك ، ملف  تومل ؛ لصاوتم  لكشب  تركف  اأ  دبال  .ًاسوباك  ادغو  اهمزالي ، ًاحبش  توملا  ىحضأو 

؟ ثدح يذلا  امف  ةبصخ ." نوكتس  نآلاو  تجلوع ، دقل  : " بيبطلا لاق  ًاموي 

نل اذه  نأ  ريغ  كلذ ، حصي  نأ  نكمملا  نم  ناكو  يموصت ." وأ  ةيمح ، يعبتت  نأ  ِكيلع  ةيادبلا " : ذنم  لوقي  نأ  نكمي  ناك 
ءابطأ نأو  دبال  هنأ  ةقيقحلاو  .ًاموي  نيعبرأل  مايصلا  رمست يف  نل  اأ  امك  ةيمحلا ، رمتست يف  نل  ةأرملا  نأل  ًاميكح ، ًارمأ  نوكي 

اذه مل نكل  ًاموي " نيعبرأل  موصلا  وأ  ةيمحلا  : " لوقلا حيحصلا  نم  ناك  اذهل  .ًادبأ  مهل  غصت  ملو  لبق ، نم  كلذ  اهل  اولاق  نوريثك 
ةلأسم يف يه  ةفرعملا  ةلأسم  نإ  .ةقامح  ًامئاد  سيل  بذكلاو  ًامئاد ، ةميكح  تسيل  ةقيقحلا  نإ  عقاولاو  .ءيشب  ةمكحلا  نم  نكي 

.ديقعتلا ةياغ 



نأ نكمي  هدحو  توملا  نم  فوخلا  نأ  فرع  ًاعضو : قلخ  دقل  .لعفل  ًاميكح  ًابيبط  ناك  دقو  ًاعضو ، بيبطلا  قلخ  دقل 
.اهدعاسي

ماعطلا رمأ  تيسن  ثيحب  قلقلاو  بركلاو  َّمهلا  نم  لئاهلا  ردقلا  اذه  اهاطعأ  دقل  توملا ؛ نم  فوخلا  ربع  ةأرملا  مدص  دقل 
نم ًالدبو  تمت ، اهنكل مل  .ًاليحتسم  ًارمأ  اذه  ناك  توملا ؟ دوجو  دنع  لكأل  عتمتسيس  يذلا  نمو  لكأيس ؟ نمف  .لماكل 

.ةايحلل ةديدج  ةصرف  تثدحو  ًامامت ، اهدسج  ددجت  كلذ 

.مّلعم لك  لاح  وه  اذهو  ..ةميكح  ةبذك  اهنكل  ةبذك ، اا 

ةريدأ ًامظتنم يف  ناك  .ًاّيفوص  فييدوروغ  ناك  دقف  ةفوصتملا : نم  يتأ  بذكلاف  ًذاك  ناك  هنأل  داقتنالا ، ريثك  فييدوروغ  ناك 
ةيحيسملا ةيلقعلا  ىلع  ليحتسي  ناك  اهنيح  نكلو  ًامامت ، ةديدج  ةخسنب  برغلل  فوصتلا  مِّدق  هنأ  ةقيقحلاو  .ةيفوص  سرادمو 

نأ رينتسم  مّلعمل  نكمي  هنأ  دقتعي  نأ  دحأل  نكمي  الو  ةيمهألا ، نم  ريبك  ردق  ىلع  ةقيقحلا  نأل  فييدوروغ ، مهفت  نأ  ةيداعلا 
.بذكي

حيسملا : " كلذب داقتعالا  نييحيسملل  نكمي  ال  نكلو  َبَذَك ، هنأ  فرعأ  يننإ  بذكي ؟ ناك  حيسملا  ديسلا  نأ  دقتعت  له 
كنكل ..بذكي  نأ  بجيو  ىتش ، رومأ  بذك يف  دقف  .ةياغلل  ةريطخ  ةلأسم  يه  ةفرعملا  نإ  ناسنإ .." قدصأ  هنإ  .ّالك  بذكي ؟

نم ًاسيدق  نإ  .ةدعاسملا  ميدقت  عيطتسي  نكي  اذإ مل  ًاسيّدق  نوكي  فيكف  ّالإو  مأ ال ، دعاسي  نأ  دارأ  اذإ  ام  فرعت  اهنيح ال 
.هدوجول ىنعم  ال  ةقيقحلا ، يف  هدوجو ؟ نم  ةدئافلا  امف  دعاسي ، سيدقلا مل  اذإ  .ًالعف  تيم  سيدق  وه  سانلا  دعاسي  نأ  نود 

.ةدعاسملا مدقي  يكل  دوجوم  هنإ  .هيلع  لصح  دق  هتايح  لالخ  هيلع  لصحي  نأ  نكمي  ام  لك  نإ 

كانه تناك  اذهل  .همهف  عيطتسي  ال  يداعلا  يحيسملا  لقعلاف  همهفي ؛ مل  برغلا  نأل  ًادج ، ًادقتنم  ًاصخش  فييدروغ  ناك 
ناطيشلا ناك  لب  قالطإلا ، ىلع  ًاميكح  سيلو  ًادج ، ًذؤم  ًاصخش  ناك  هنإ  دقتعت  ىلوألا  .فييدروغ  لوح  برغلا  نيتياور يف 

ناك يف هنأل  حيحص ، نيداقتعالا  الكو  .ةيضاملا  ةليلقلا  نورقلا  برغلا يف  هفرع  سيدق  مظعأ  هنإ  دقتعت  تناكف  ةيناثلا  اّمأ  .هنيعب 
.مثآ سيدق  وأ  ًاسدقم ، ًامثآ  ناك  هنإ  هنع  لوقت  نأ  عيطتست  .ال  لوقت  نأ  نكمي  الو  معن ، هنأشب  لوقت  نأ  نكمي  .ًامامت ال  طسولا 

.ًادج ةدقعم  اهكلتما  يتلا  ةفرعملاف  هعم ، ًادج  ًاطيسب  نوكت  نأ  عيطتست  الو  هتئزجت ، عيطتست  كنكل ال 

رئاجسلا نخدي  ملو  طق ، ةيلوحكلا  تورشملا  برقي  ملو  يتابن ، هن  هسفن : نع  ثدحتو  فييدروغ ، ىلإ  صخش  ىتأ  ةّرم  تاذ 
". يفرصت تحت  ءيش  لك  كرتت  نأ  كيلعف  يتقفرب ، نوكت  نأ  تدرأ  اذإ  : " فييدروغ لاقف  ..كاذ  اذهو  ًادبأ ،

". ملستسم أو  كيلإ ، تئج  دقل  عبطل ! لاقف : فييدروغ ، ةعيبطل  ًاكردم  لجرلا  نكي  مل 

". نآلا محللا  لك  نأ  كيلع  ءيش ، لوأ  : " فييدروغ لاقف 

؟" كلذ لوقت  تنأ  : " لاقف حزمي ، ناك  فييدروغ  نأ  نظ  دقل  .كلذ  قدصي  ملو  هدي ، لجرلا يف  طقسأ 

.كأ اهيف  مطحأ  يتلا  ةديحولا  ةقيرطلا  يه  كلتف  معن ، : " فييدروغ باجأ 

نأو عيطتست ، ام  ردقب  لوحكلا  برشت  نأو  محللا ، لك  نأ  كيلع  انه  نذا ، .كا  نم  ءزج  اإ  ةيتابن : سيل  ةيتابنلا  هذه 
". ءيش يل لك  كرتتو  ءاسنلا ، عم  بهذت  نأو  نّخدت ،



.اذكه ثدحتي  ًاسيّدق  ن  قدصت  نأ  نكمي  ةقيقحلا ال  يف 

.ةلكشم ناك  لجرلا  هب  ىلدأ  ام  نأل  لجرلا ، كلذ  دعاس  فييدروغ  نكل  .ةمكحلا  ةياغ  كيسيدق يف  نوكي  نل  اهنيح  نكلو 
ببسي لوحكلا ال  نإ  .ةركام مث  ًامئاد أ  دجت  فوسو  نينخدم ، ريغو  رومخلا ، نوطاعتي  الو  نييتابن ، ًاصاخشأ  ًامئاد  دجتس 

.ةركاملا ألا  هببست  ام  ردقب  يذألا 

ةثالث نوضغ  لجرلا يف  ريغت  دقو  كلذ ، لاق  نإ  ام  لثتما  هنكل  هل ، نايثغلا  ببسب  ناك  .ًادج  بعص  كلذ  ناكو  لجرلا ، لثتما 
.عيباسأ

ةثالث رمتست  ةبدأملا  هذهو  ءاسم ، لك  ةبدأم  ميقي  نأ  فييدروك  داتعا  دقل  ..بارشلا  نم  ريثكلا  هل  مدقي  فييدروك  ناك 
هسفن فييدروك  ناك  .ليللا  فصتنم  دنع  يهتنتو  ءاسم ، ةرشاعلا  وأ  ةعساتلا ، أدبت يف  .تاعاس  سمخ  وأ  ةعبرأ ، وأ  تاعاس ،

.رجفتت نأ  مدعم  داكت  ىتح  لكألا ، ىلع  هتذمالت  مغري  ناك  امك  ًالمث ، حبصي  نأ  نود  هنكمأ  ام  ىصق  برشلا  ىلع  ًارداق 
.ديزملا ىلع  مهمغري  ناكو  نآلا !" ماعطلا  نم  ديزم  .الك ال  : " نولوقيو مهنيعأ ، ألمت  عومدلاو  نوكبي ، اوناك 

ةيافكلا هيف  امب  ناعجشو  نيلهؤم ، اوناك  نمم  هوعبتا ، نيذلا  صاخشألا  نم  ريثكلا  ريغ  دقو  كدسج ، ءايميك  رييغت  لواحي  ناك 
.ناعجشلا اّمنإو  نينيدتم ، نوحبصي  نيفئاخلا ال  نييداعلا  صاخشألاف  هعم ؛ ريسلل 

عادصل باصي  يلاتلا  مويلا  يفو  ركس ، ةلاح  ضرألا يف  ىلع  طقسي  ناك  .فيدروغ  عاطأ  هنع  ثدحتأ  يذلا  لجرلا  اذه 
، لوحكلا نع  علقأو  ًايجيردت ، محللا  نع  ىلخت  .عيباسأ  ةثالث  نوضغ  لماكل يف  لجرلا  ريكفت  ريغ  فييدروغ  نكل  .يلوحكلا 

عانق دّرجم  تناك  .ةيقيقح  ريغ  ةميدقلا  ةيتابنلا  كلت  تناك  دقف  ًايتابن ، حبصأ  ةّرم  لوأل  : " لجرلا لاق  اهدعب  .ءيش  لك  نعو 
مطحت لجرلا  نأ  عقاولاو  .هأ  مطحي  كلذب  ناكف  لوحكلا ، برشو  محللا  لكأ  هذيملت  ىلع  فيدروغ  ضرف  امدنع  ألل ."

.لماكل

هذه لك  فييدروغ  فقويف  نّخدمو ، محالو ، رمخلا ، ىلع  نمدم  صخش  يت  ذإ  ًامامت ؛ سكعلا  لصحي  نأ  نكمي  نايحألا  ضعب 
.موصي هلعجي  وأ  يئاذغ ، ماظن  ىلع  ريسي  هلعجيو  ءايشألا ،

لجرلا ةقيرط  : " هتقيرط ىّمسي  نأ  فييدروغ  ةداع  نم  ناك  .ةمكحلا  ةياغ  نوكي يف  نأ  ةدعاسملا  ميدقت  دارأ  اذإ  مّلعملا  يلع 
نيمّلعملا نأ  ربتعت  كميهافم  نأ  ريغ  .نيركام  اونوكي  نأ  يغبنيف  اودعاس ، نأ  مهيلع  ناك  اذإف  .نيركام  نيملعملا  لك  نإ  ركاملا ."

اذهو هتدوربب ، رعشتو  هسملتو ، بهذت  نأ  كنكمي  ثيح  ماخرلا ، نم  ليثامت  وأ  رهوج ، الب  وأ  نيملاح ، دّرجم  وأ  نيئيرب ، ىراذع 
نم ءيشب  اومعن  امبر  عبطلو  .دحأ  اودعاسي  ملو  ةقثل ، نيريدج  ريغ  مهنكل  ءالؤه ، لثم  صاخشأ  دجوي  ةقيقحلا  .ءيش يف  لك 
امب ًائفاد  سيل  تمصلا  .در  تمصلا  نإ  .ةتّيم  ماخر  ليثامت  مإ  .ةايحلا  ةّيصاخ  هيف  سيل  تمصلا  كلذ  نكل  مالسلاو ، تمصلا 

.ةيرحلا اوغلبي  ملو  ًارارحأ ، اوسيل  مهنكل  ةرطيسلا ، نمض  اوحبصأو  مهسفنأ ، اوأده  دقل  .ًاّيح  نوكيل  ةيافكلا  هيف 

، تاماسقنالا لك  زواجت  صخش  وه  ةقيقحلا ، يفو  .ةليضفلاو  ةئيطخلاو  رشلاو ، ريخلا  زواجت  صخش  وه  لعفل  رحلا  ناسنإلا  نإ 
يذلاو ةبوصخلا ، ةياغ  ةايحب يف  معفملا  طقف ، صخشلا  اذه  لثمف  .امهنم  ّيأ  سيل  كلذكو  نيفرطلا ، الك  هنإ  .تايجاودزالا  لكو 

رمأ وه  مّلعم  اذكه  ىلإ  مودقلا  نكل  .صخش  يأل  ةدئافو  عفن  اذ  نوكي  نأ  نكمي  تاضقانتملا ، لكو  تاداضتملا ، ىلع  لمتشي 
.كماكحأو كميهافمو ، كراكف ، يت  كنأل  بعص ،

يذلا صخشلا  نم  بر  فوسو  كتدعاسم ، عيطتسي  صخش ال  ريث  تحت  ًاعقاو  نوكت  فوس  ةلكشملا : نمكت  انه  كلذل 



.هسفن أطخلا  عقت يف  يك ال  اذهل  ًايعاو  نكف  .يرشبلا  لقعلا  سؤب  نمكي  انهو  كدعاسي ، نأ  نكمي 

.ةروطخلا ةياغ  ةلأسم يف  يه  ةفرعملا  ةلأسم  نإ  ًاقح 



نماثلا : لصفلا 
يضقنيس ًاضيأ  اذه 

 

نايك ىلإ  ربعتس  اهلالخ  نمو  كنايك ، ةيّرس يف  رثكألا  بابلا  حتف  عيطتست  ةرابع 
هتاذ دوجولا 

 

 

 

 

.هيدل نيفظوم  دّرجم  اوناك  ءامكحلا  نا  ةجرد  ىلإ  ةمظعلا ، نم  ريبك  ردق  ىلعو  تاعطاقملا ، نم  ديدعلل  مكاحو  يوق ، كلم 
: لاقو ءامكحلا ، هيلا  ىعدتساف  شَّوشم ، هنأ  رعش  موي  تاذ 

.يتلاحل رارقتسالا  قيقحت  نم  يننكمي  نا  هنأش  نم  ّنيعم  متاخ  نع  ثحبلا  ىلإ  ينعفدي  ءيش  ةمث  نكلو  ببسلا ، فرعا  "ال 
ًاديعس تنك  اذإ  هتاذ ، تقولا  يفو  ًاديعس ، نوكا  امدنع ال  ًاديعس  ينلعجي  نا  بجي  يذلا  متاخلا  اذه  لثم  كلتما  نا  دبال 

.ًانيزح ينلعجي  نا  بجيف  هيلإ ، ترظنو 

متاخلا اذه  ةمس  نأشب  رارق  ىلإ  اولصوت  ةياهنلا  .قيمع يف  رّكفت  مهسفنأ يف  اوّجزو  رخآلا ، امهنم  لك  ءامكحلا  راشتساف 
.مكلم بساني  يذلا 

". يضقنيس ًاضيأ  اذه  : " ةروطسا هيلع  تشقن  امتاخ  ناك  هوطبنتسا  يذلا  متاخلا 

ىلع سانلا  نم  ريثكلا  تدعاس  ةصقلا  هذه  .تلخ  نورقل  نييفوصلا  لبق  نم  تمدختسا  األ  ةميظع  يهو  ةميظع ، ةصق  اإ 
هيفرتلاو ةءارقلل  تسيل  يهو  ةليسو ، اإ  .يعوضوملا  نفلا  هيّمسأ : ام  يه  لب  ةيداع ، ةصق  تسيل  اإ  .ةرانتسالا  ىلإ  لوصولا 

.اهانعم فرعت  طقف  اهدنعو  ةايحلا ، كبولسا يف  رهوج  حبصي  نأ  بجي  ءيش  امنإو  بسحف ،

فشكنتسف قمعب ، اهيف  تلّم  اذإ  نكلو  ًاصاخ ، ءاكذ  بلطتت  ذإ ال  اهمهف ؛ صخش  يأل  نكميو  ةطيسب ، ةصقلا  ودبت  ًرهاظ 
.ةقيمعلا اهنطاوب  كل 

حبصت ىتح  اهمهفت  نإ  امو  ةّيوق ، ةادأ  اإ  .اهنيع  لهجلا  ةدقع  ا  عطقت  نأ  عيطتست  كدي ، ًاحالس يف  ةصقلا  حبصتس  امك 
رّكفتلا يغبني  هنأ  ديب  .قيمع  ىنعمب  ىلبحو  ةريبك ، ةيناكمإ  لمحت  ةصق  اإ  .كنايك  ب يف  قمعأ  حتفي  يتلا  يمومعلا  حاتفملا 

، ًاريثك ديفي  هدحو ال  كلذ  نكل  .قيمعلا  اهازغم  ىلع  رثعي  يكل  دهج  لك  يعوب ، لذبي ، نأ  ءرملل  يغبنيو  .ةّدحب  اهيف  لّمأتلاو 
.اهانعم مهف  ىلإ  لصوتتس  طقف  ٍذئدنعو  اهشيعت ، نأ  كيلعف  ًاقح ، ةصقلا  مهفت  نأ  تدرأ  اذإ  كنكل  .ةيادبلا  كدعاسي يف  وهف 



: ةصقلا لوخدلا يف  لبق  اهل  هيونتلا  يغبني  ءايشأ  ةعضب  ةمث 

نم ام  ناكم  فئاز يف  نيد  دوجول  ةيناكمإ  ًامئاد  كانه  ببسلا  اذهل  .هيلع  حبصت  ًائيش  لب  هلعفت ، ًائيش  سيلو  ًاسقط ، نيدلا يل 
ةداع حبصت  ءايشأ  لعفب  رمتست  ةلاحلا  كلت  يفف  .ةيرهاظ  سوقطب  ينطابلا  لوحتلا  ُلّدبتسُي  امدنع  نوكي  فئازلا  نيدلا  .عمتا 

، ًارارم اهسفن  ةالصلا  نورركيو  دبعملا ، ىلإو  ةسينكلا ، ىلإ  نوبهذي  سانلاف  .ءيش  ىلإ  لوصولا  نود  نم  نكلو  كيدل ، ةرذجتم 
اهولدبتساو بردلا ، ىلع  ام  ناكم  ةيقيقحلا يف  ةلمعلا  اوعاضأ  دق  .ام  ناكم  قيرطلا يف  ىلع  اوه  دقل  .ءيش  مهل  ثدحي  الو 

.ةفّيزم ةلمعب 

عبطلو .كزكرمب  لب  ةيرهاظلا ، كتايح  ةقيرطب  هل  ةقالع  الو  .لعفل  سيلو  نئاكل ، ٌّينعم  ليصألاو  يقيقحلا  نيدلا  نإ  رّكذت 
كنكمي ذإ  ًاحيحص : سيل  سكعلا  نكل  .ًاضيأ  ّريغتت  ةيجراخلا  كتايح  نأ  يأ  يجراخلا ؛ طيحملا  هعبتي  فوسف  زكرملا ، ريغتي  امدنع 

سيلو زكرملا ، نع  ًافلتخم  ًارهاظ  كيدل  نوكي  فوسو  ءرو ، قافن  ةايح  شيعتس  .َّريغتي  نل  زكرملا  نكل  يجراخلا ، حطسلا  رييغت 
.نيمسق ىلإ  مسقنت  فوسو  .ًامامت  ضيقنلا  ىلعو  ًاسكاعم ، لب  بسحف ، ًافلتخم 

ىلع ءايشألا  نم  ريثكلا  ريغتت  فوس  .ةيلخاد  ةظقيو  يلخاد ، يعو  وه  نيدلا  .كنابسح  اذه يف  نكيلو  ًاسقط ، سيل  نيدلا 
.ًالوأ كلخاد  ثدحي يف  نأ  بجي  ّريغتلا  نكل  حطسلا ،

ةرئادلا .ىرخأ  رئاود  سمالت  اأ  يأ  نيرخآلا ، دودح  سمالت  ةرئادلا  .نيرخآل  ةينعم  ةرئادلا  .زكرم  تاذ  ةرئاد  كسفن  لّيخت 
جاتحت نيرخآلا ، عم  شياعتت  يكلف  ةنَّيعم ؛ قالخأ  ىلإ  ةجاح  كانه  كلذل  .نيرخآلا  دودح  عمتجم  يف  طيحملا ، كلذكو  شيعت ،

.ًانيد سيل  هنكل  ديج ، اذه  لكو  .ماظن  ىلإو  روتسد ، ىلإو  ّنيعم ، نوناق  ىلإ 

عم ئطاخ  لكشب  لماعتت  نأ ال  يه  قالخألا  .كسفن  عم  شياعت  فيك  نيدلا  اّمأ  نيرخآلا ، عم  شياعتت  فيك  يه  قالخألا 
كقامعأ يفو  ةم ، ةلزع  نوكت يف  امدنع  هلعفت  ام  وه  نيدلا  .كسفن  لماعتلا  ئطخت يف  يكل ال  جهنم  وهف  نيدلا  اّمأ  نيرخآلا ،

.ةيسدق رثكألا 

.هلمك طيحملا  للختيسو  ًائيشف ، ًائيش  مداق  زكرملا  نم  ثعبنملا  رونلا  نأل  يجراخلا ، طيحملا  رييغت  متيس  هنأ  حضاولا  نم 

رون نوكي  نل  رونلا  كلذ  نكل  .كنم  مداقلا  رونلا  ببسب  ةرإل ، نورعشيس  نيرخآلا  ىتح  رونلا ؛ رشني  ًاصخش  حبصت  فوس 
.ئّيسلو دّيجل  هل  ةقالع  ًائيش ال  نوكيس  رونلا  نأل  ةدّيجلا ، كلاعفأ 

سيلف اهرون ، رشتنيو  سمشلا ، قرشت  امدنعف  .ءّيسل  وأ  دّيجل  سيلو  حاّوفلا ، رطعل  هبشأو  ةدرو ، حّتفتب  هبشأ  رونلا  نوكيس 
.ئّيس وأ  دّيج  وه  امب  ثرتكت  اإ ال  .ًائّيس  الو  ًادّيج  كلذ  سيلف  ..رطمتو  مويغلا  يت  امدنعو  .ئّيس  وأ  دّيج  كلذ 

عئار يف طيسبلا  ءوضلا  نإ  .ءيش  لك  بوذي  ثيح  رشلاو ، ريخلا  يقالخألا ؛ بناجلا  ىطختي  وهف  زكرملا ، نم  رونلا  يت  امدنع 
.ةّيلعفلا هتميق  يفو  هتاذ ، دح 

ةدوعلا ينعت  " religere  " ةملكو ". religere  " ردصملا نم  يت  يهو  .ةياغلل  ةليمج  ةملك  يه  " religion نيد  " ةملك نإ 
داحتالا اذامل  نكلو  .كنايك  ردصم  عمو  كسفن ، عم  داحتالا  هنإ  نم ؟ عم  نكلو  .ًاددجم  داحتالاو  لمشلا  مل  يأ : مامضنالا ، يلا 

ّالإو ىلوألا ؛ ةّرملل  ردصملا  ىلإ  لصت  كنأ  ينعي  رمألا ال  .ًاددجم  داحتالا  ناك  اذهلو  ..ًاساسأ  ردصملا  عم  دحتم  كنأل  ًاددجم ؟
نأ ول  امك  رمألا  ودبي  طقف ، ةيرهاظلا  ةيحانلا  نمف  .ردصملا  لازت يف  كقامعأ ال  يفو  ردصملا ، نم  تئج  دقل  تيتأ ؟ نيأ  نمف 

تيسن اأ  يه  ةطاسبب  ةلأسملا  .شيعت  نأ  نكمي  كاذنآ ال  األ  روذجلا ، نع  ةعوطقم  تسيل  اهنكل  اهروذج ، تيسن  ناصغألا 



تحت ًاروذج  مهل  نأ  لماكل  اوسن  دق  مهتيسنامور ، رمقلا يف  عمو  ءامسلا ، وحن  مهعافترا  يفو  ةصاخلا ، مهأ  يفف  اهروذج ،
.ةدحاو ةيناثل  ءاقبلا  نوعيطتسي  اودب ال  يتلاو  مهيّوقتو ، مهيّذغت ، يتلا  يه  روذجلا  كلت  ..ضرألا 

اذكه .روذجلا  نع  عطقنت  نإ  ام  ملحلا  لثم  ةطاسبب  يفتختس  رامثلا ، هذه  لكو  دورولا ، هذه  لكو  رارضخالا ، اذه  لك  نأ  امك 
نم ليمج  ملاعلا  ً.وتفم  حبصتف  راهزألا ، نم  ديدعلا  ىلإ  لصتو  روذجلا ، نع  ًاديعب  ناصغألا ، كرحتت يف  كنإ  ناسنإلل ، ثدحي 

.نايسن دّرجم  وه  نايسنلاف  كروذج ، نم  تعِلُتقا  كنأ  ينعت  ةلأسملا ال  نأ  ريغ  ًامامت ، روذجلا  ىسنت  كنكل  كلوح ،

ًاوضع دوعت  نأ  ينعت  يهو  ةديدج ، ةملك  ًاضيأ  يه  رّكذت  ةملك  نإ  .ديدج  .ركذتلاو  ًاددجم ، داحتالا  وهو  نيدلا : ىنعم  وه  كلذ 
.ديدج نم  هيف  اوضع  حبصتو  ردصملا  ىلإ  يضمت  ناو  .ديدج  نم  ردصملا  نم  اءزج  حبصت  نأ  ..ديدج  نم 

نيدلا .اهيلع  تنأ  يتلا  ةيلصألا  ةدحولا  نم  ًاءزج  ديدج  نم  حبصت  يكل  رُّكذت  وه  نيدلا  .كردصم  عم  داحتالا  ةداعإ  وه  نيدلا 
ألا طقست  فوسف  ًامامت ، كسفنب  ًاينعم  حبصت  امدنع  .ىرخ  وأ  ةقيرطب  نيرخآل  مت  ألا يف  امنيب  نيرخآل ، ةقالع  ال 

الو ًامامت ، كدحول  سلجت  نأ  لواح  .أ  كيدل  نوكي  نأ  نود  نم  كدحو  نوكتسو  اهدوجول ، ىنعم  كانه  دوعي  الو  ةطاسبب ،
تنا  ) نيفرطلا الك  ىلإ  جاتحت  الاف  كلذل ، ةيناكمإ  دجوت  ةقيقحلا ال  يف  يأل أ ؟ دوجو  كانه  ىقبيس  لهف  نيرخآل ، ركفت 
معدل جاتحي  وهف  رهنلا ، يتفض  نود  نم  رسجلا  دجوي  نأ  نكمي  ذإ ال  ًامامت ، رسجلا  هبشت  اأ  كلذ  ةدوجوم ، نوكتل  نيرخآلاو )

.ًامامت رخآلا  نيبو  كنيب  اإ  كلخاد : تسيل يف  ألا  نأ  ةقيقحلاو  .رخآلا  نيبو  كنيب  رسجلاك  ةدوجوم  ألا  نإ  .نيتفضلا 

نيبو كنيب  ًامئاد  اإ  .كلخاد  ةدوجوم يف  نوكت  نأ  نكمي  الو  كلخاد ، تسيل يف  ألا  ًامئاد : هركذتت  نأ  يغبني  ام  اذهو 
امدنع ةطاسبب  يفتخت  اإ  .ألا  دجت  نلف  لخادلا ، صوغت يف  امدنع  كلذل  .ودعلاو  قيدصلاو ، ةجوزلاو ، جوزلا  لثم  رخآلا ،
لوقتف ةقيقحلا ، نع  ثحبلاو  يعسلا  أدبت يف  امدنع  ىتح  عَدِخلا ؛ ةسرامم  ألا يف  رمتست  ببسلا  اذهل  .ةم  ةدحو  تنأ يف  نوكت 

.ةيريشبت ةمهم  حبصيو  ديدج ، نم  نيدلا  عيضي  اذكهو  نيرخآلا ." ّريغ  نيرخآلا ، ِدِعاس  : " ألا كل 

نآلا مهنكل  رخآل ، نيمتهم  ًاددجم  اوحبصأ  دقل  .ىرخأ  ةرم  أطخلا  راسملا  ىلع  نورشبملا  مه  اهف  ةيريشبت ، ًةّمهم  سيل  نيدلا 
.ردصملا تكرت  دقف  رخآل ، مت  امدنع  كنأ  ريغ  .ةمدخلا  مسو  نيدلا ، مس 

ًادوجوم يف ًائيش  سيل  نيدلا  .ةّمهم  سيل  نيدلاف  يعيبط ، رمأ  اذهو  م ، ينعم  ريغ  هنكل  ًاضيأ ، نيرخآلا  دعاسي  نيدلا  لجر  نإ 
هنكل ةيلخادلا ، هزونكب  نيرخآلا  كراشي  ةطاسبب  هنإ  .ةفدصلا  ضحمب  ّالإ  ام ، صخش  ةدعاسمل  ىعسي  الو  ثحبي  وهو ال  لقعلا ،

؛ ملاعلا فنعلل يف  ًاركم  رثكألا  ببسلا  وه  اذه  نأ  ةقيقحلاو  .ّنيعم  طمن  كبلوقي يف  يكل  كفلخ  ىعسي  هنإ ال  ًادحأ ! ّريغي  ال 
ضرع كيدل  نأ  ينعي  امك  هقلخ هللا ، امك  رخآلا  لبقتت  الو  يناودعو ، لصفنم  كنأ  ينعي  امم  هتبلوقو ؛ رخآلا ، رييغتل  يعسلا  وهو 

.هللا ىلع  يقترت  نأ  ديرت  تنأ  اه  .هتاذ  نم هللا  لضفأ  راكفاو  لضفأ ،

.ألا اهيف  يت  يتلا  ةقيرطلا  يه  هذهو  قمحأ ، صخش  ةطاسب  لكب  كنإ 

ىلإ باهذلا  ىلع  اومغرأ  نيذلا  دالوألا  مّلعي  ناك  رّشبملا ، وأ  نهاكلا ، نأ  دحألا ، موي  ةسردم  يهو  ةريغص ، ةسردم  نع  ُتعمس 
اذهلو مهماغرإ ، عيطتست  كنأ  ديب  لافطألا ، مغرت  نأ  يجمه  رمأل  هنإ  ةقيقحلاو  .هللاو  حيسملاو ، ليجنإلا ، مّلعتل  دحألا  ةسردم 
كلذ دعبو  نيدلا ، مهيلع  تضرف  ةيادبلا  ذنم  كنأ  كلذ  .نيدلا  دضو  نيدحلم ، دعب  اميف  سانلا  نم  ريثكلا  حبصي  ببسلا 

.رخألا فرطلا  ىلإ  اولقتناو  ًابناج ، هومرف  نومقتني ، اوذخأ 

؛ فصلا ىلإ  دالوألا  نم  ديزملا  اوبلجت  نأ  مكيلع  مكبجاو : وه  اذه  نآلا  : " دالوألل نهاكلا  لاق  كلذل  برتقي ، داليملا  ديع  ناك 



". ضرألا هذه  ىلع  هلمع  حيسملا يف  نودعاست  فوس  اذ  .لقألا  ىلع  نيدلو  مكنم  دحاو  لك  بلجي  نأ  بجي 

دحأ نكي  ملف  ضعبلا ، مهضعب  ىلإ  اورظن  .ام  ةقيرطب  بورهلا  اودارأو  نيمغرم ، مهسفنأ  اوناك  دقل  .نيسمحتم  دالوألا  نكي  مل 
ىلإ اولغوي  نأ  نكمي  مأل  ًامئاد ، نورطخ  ددجلا  ءاضعألاو  هدي -  ددجلا  دالوألا  دحأ  عفر  ةأجف  .مامتها مث  يأ  رهظُي  مهنم 
لاقف فصلا ." ىلإ  نيدلو  بلجت  نأل  دعتسم  تنأ  نذإ  : " لاقف ةداعسلا ، ةياغ  نهاكلا يف  ناكو  مهسامح - دودحلا يف  ىصقأ 

عف قيفر  يدل  طقف ، ًادحاو  ًادلو  بلجأ  نأ  عيطتسأ  .نيدلو  بلجأ  نأ  بعصلا  نمو  ريثك ، ءيش  نانثا  ًامامت ، سيل  : " يبصلا
". هرضحأ يكل  ليحتسملا  لذبأس  يننأ  يديس  كدعأ  .هيلع  بلغتلا  عيطتسأ  نمم  يراوجب  نكسي 

.نيدلا وحن  ةونع  سانلا  عفدل  ليحتسملا  نولعفي  هلمك : ملاعلا  ندألا يف  عيمج  نم  نيرّشبملا  لك  هب  موقي  ناك  ام  اذه 

لكشب عفادلا  قلخ  نكمي  .كلذ ال  س يف  الف  عفادلا ، زربي  امدنع  .دحأ  مغرت  نأل  ةجاحب  تسلو  ةيريشبت ، ةّمهم  سيل  نيدلا 
؛ ريغص لفط  دنع  يسنج  زفاح  قلخب  هبشأ  رمألا  اذه  .ليحتسم  كلذ  نأل  عنطصم ، ينيد  زفاح  قلخ  دحأل  نكمي  .عنطصم ال 

ءيست فوسف  لافطألا ، يت  نيأ  نم  لفطلا  لأس  ول  ىتح  .سنجل  ئباع  ريغ  وهف  سنجل ، قلعتت  ةلئسأ  لفطلا  لأس  ول  ىتح 
سنجل متهي  لفطلا ال  .نوت  نيأ  نمو  لافطألا ، لوح  لوضفلا  هباتني  ةطاسب  لكب  هنإ  .سنجل  متهم  هنأ  تدقتعا  اذإ  همهف 
ةبسنل هل  ىنعم  ًائيش ال  كلذ  نوكيس  .رجضل  باصيس  ةطاسبب  هنأل  سنجلا ، لوح  ًائيش  هميلعتب  أدبت  الف  قالطإلا ، ىلع 

.سنجلا لوح  هلوقت  ءيش  ّيأ  بعوتسي  نل  هنإف  ًايسنج ، ًاجض  نوكي  امدنعو ال  ًادوجوم ، زفاحلا  نوكي  امدنع ال  هنأل  هيلإ ،

ءيش يف جضن  دقف  ًايحور ، ءرملا  جضني  امدنعف  .يسنجلا  عفادلل  ًامامت  هباشم  وهو  يحورلا ، عفادلا  ىلع  قبطني  هسفن  رمألا  اذه 
زفاحلا ةيناكمإ  اولتقف  كلذ ، ضرف  تلواح  تدلا  لك  نأ  ريغ  .كلذ  ضرف  هنكمي  دحأ  .ثحبلا ال  أدبي  كلذ  دعبو  هلخاد ،

.هتاذ

نود نمو  نيدلا ، ميلعت  تغل يف  كنأل  داحلإلا  ةياغ  ملاعلا يف  حبصأ  .ةنهكلاو  نيرشبملا  ببسب  داحلإلا  ةياغ  ملاعلا يف  حبصأ  دقل 
.ال مأ  ًادوجوم  زفاحلا  ناك  اذإ  اميف  ًادبأ  ركفت  نأ 

" لمأتلا  " و بحلا "  " و ةالصلا "  " و هللا "  " لثم ةليمج  تاملك  تتو  مكنم ، سئانكلا  ترجضو  مكميلاعت ، نم  سانلا  مئس  دقل 
.مكيرشبم ببسب  ةعيضو  تحبصأ  تاملكلا  مظعأ  نإ  .ةعشب  تاملك 

كراشت نأ  عطتست  كنأ  ةقيقحلاو  .ًاحيبق  حبصيف  ليمج ، ءيش  ضرفُي  امدنعو  ةليمجلا ، تاملكلا  هذه  كيلع  نوضرفي  اوناك  دقل 
.ًافنع حبصي  ٍذئدنعف  كيلع ، ضَرفُي  نأ  نكمي  نكلو ال  لامَجلا ، يف 

ةقيقحلا يفو  ةيعامتجا ، ةرهاظ  سيلو  يصخش ، ءيش  نيدلا  .عطاق  لكشبو  تنأ ، كب  ينعم  امنإو  نيرخآل ، هل  نأش  نيدلا ال 
ةلأسم دشحلا  ًامامت ؛ ةلتخم  ةلأسم  وهف  عمتا  امأ  سفنلا ، ملع  ىوس  كانه  سيل  ذإ  نيدلا ، عامتجا  ملع  كانه  نوكي  نأ  نكمي  ال 

كانه نوكي  ثيحو ال  ًامامت ، كدحو  نوكت  امدنع  نوكيف  نيدلا  اّمأ  .ةيجراخلا  تاهنلا  يقتلت  ثيح  وه  دشحلا  ًامامت : ةلتخم 
.ًاجض حبصت  نأ  كيلع  نكلو  ةيقار ، ةوشن  ىصقأ  دلوت  ةيقنلا  ةدحولا  كلت  يفف  .هب  يقتلتل  دحأ 

؛ زهاج هنأ  رخآ  صخش  نظي  امبر  وأ  زهاج ، كنأ  دقتعت  امبر  ءيش  لمع  نكمي  كلذ ال  لبقو  ءيش ، لك  وه  جضنلا  نإ  رّكذت 
كنأ ىوس  ينعت  ةيزهاجلا ال  نأ  ريغ  ًازهاج ، تحبصأ  كن  ةراشإو  ًائطاخ ، ًاساسحإ  كحنمي  يذلا  كلوضف  ببسب  كلذف 

.ةيزهاج تسيلف  ّالإو  كتايحب ، رماغت  يكل  زهاج 

.ةقالعاللا وه  نيدلاو  ةقالع ، ةايحلا  .نيرخآلا  عم  ةايح  يه  ةايحلا  نأل  ةايحلا ، نم  يمسا  نيدلا  نإ 



دادعتسا ىلع  نكت  امو مل  .رخآلا  نع  لماك  لالقتسا  وهو  ًاديحو ، نوكت  نأ  ىلع  ةردقلا  وهف  ةايحلا ، نم  ًأش  ىلعأ  نيدلا 
كلت .ًازهاج يف  تسل  تنأف  نآلا ، ةياغلو  تنك  املثم  لماكل  تومت  يكل  ًادعتسم  نكت  مل  امو  هلجأل ، ةايحل  ةيحضتلل 

.كلوحت نأ  نكمي  ثيحب  ةياغلل  ةيوق  حبصت  نأ  نكمي  ةريغص  ةلاسر  ةمث  ةيزهاجلا ،

ةبسنل فدهلا  تسل  كنكل  ةدوجوم ، ةميكحلا  تاملكلا  .تاملكلاو  بتكل  ثرتكي  يلاتلو ال  نيرخآل ، ثرتكي  نيدلا ال 
هتذمالت ىلإ  حيسملا  ثدحت  امك  .ًايصخش  ًاراوح  ناكو  وجارأ ، عم  انشيرگ  ثدحت  دقل  .كيلإ  ةهجوم  نكت  ملو  تاملكلا ، كلتل 

، ًاتيم حبصأ  ليجنإلا  نكل  .كلذ  لوقي  نمل  فرعيو  لوقي ، ام  فرعيو  مهنم ، دحاو  لك  فرعي  ناكو  ةريغص - ةعومجم  اوناكو  -
.ةتيم تحبصأ  اتيجلاو 

هجو ىرت  ال  كنإف  ءاوهلا ، ربع  ثدحتت  امدنع  .ثدحتت  نم  ىلإ  فرعت  ال  ثيح  ويدارلا ، يف  ةيعاذإ  ةطحم  هبشي  ال  نيدلا 
ىلإ ثدحتت  تنأ  يلاتلو  ثبلل ، عمتسي  دحأ  نأ ال  نكمملا  نمو  .دوجوم  دحأ  .دوجوم ال  ريغ  عمتسملا  ناكمو  عمتسملا ،
اذهل .ام  صخش  وه  دوصقملا  نأ  يأ  ام ؛ صخشل  طقف  ام ، صخشل  اهبتكت  ةيصخش ، ةلاسر  هبشي  نيدلا  نا  ريغ  .غارفلا 
الف ةعمتسمو ، ةلبقتسم  ةّيح ، زكارمك  انه ، نيدوجوم  اونوكت  امف مل  .لئاسرلا  ءانثتس  ..ءيش  يأ  ةباتك  ًادبأ  لواحأ  ببسلا مل 

.ةتيم تاملك  سيل  اإ  كلذ ؟ لوقأ  نمل  ليحتسم ! كلذ  نإ  .ءيش  لوق  عيطتسأ 

صخش لك  ىلع  كلذل  .هكلتما  نأ  باتكل  قبسي  ىنعم مل  وذ  ًاراوح  حبصي  ٍذئدنعو  ًاّيح ؛ راوحلا  حبصيف  عمتسم ، دجوي  امدنع 
؛ شهدم باتك  وهو  ..ليجنإلا  أرقت  نأ  كنكمي  امك  ةليمج ؛ يهو  ..اتيجلا  ةءارق  عيطتست  كنأ  عقاولاو  .يح  مّلعم  ءارو  ىعسي  نأ 

دحاو طقف : نيصخش  نيب  ثدحي  نيدلا  .ًانيد  تسيل  اهنكل  رثنلاو ، رعشلاو  بدألاك ، ةليمج  ..ةيبدأ  عطق  بتكلا  هذه  نكل 
.ةأجف ُدّلوي  نيدلا  نأ  وه  هركذتت ، نأ  بجي  يذلا  ثلاثلا ، رمألاو  .فرعي  نأل  زهاج  هنكل  فرعي ، رخآو ال  فرعي ،

: ةصقلا هذه  ىلإ  لاقتنالا  اننكمي  اهدعبو  اهركذتت ، نأ  بجي  يتلا  ةثالثلا  ءايشألا  يه  هذه 

.هيدل نيفظوم  دّرجم  اوناك  ءامكحلا  نا  ةجرد  ىلإ  ةمظعلا ، نم  لئاه  ردق  ىلعو  تاعطاقملا ، نم  ديدعلل  مكاحو  يوق ، كلم 

درجم ءامكحلا  نوكي  نأ  نكمملا  نمف  دوقنلا ، نم  يفكي  ام  كلتمت  تنك  اذإ  .ءامكح  رجأتست  نأ  كرودقمب  ذإ  نكمم ؛ اذهو 
.كيدل نيفّظوم 

.ءامكحلا كئلوأ  نم  ءيش  ّيأ  َمّلعت  ًاروطاربمإ  ن  ًادبأ  عمسأ  يننكل مل  ءامكحلا ، نم  ريثكلا  هيدل  ناك 

يننكل ةعستلا ، رهاوجلا  نوَّمَسُي  اوناك  .ماقفن  لّمحت  دقو  .هطالب  ءامكح يف  ةعست  هيدل  ناك  ربكأ ، ميظعلا  روطاربمإلا  نإ  لاقي 
.ملستسيو ينحني ، نأ  مّلعتملا  نم  بلطتي  مّلعلاف  ةفلتخم : ةقالع  ىلإ  جاتحي  ملعتلا  نأ  كلذ  ًادبأ ، ءيش  يأ  مهنم  ملعت  هنأ  ىرأ  ال 

.مهل ملستست  نأ  عيطتست  كنكل ال  مهرم ، نأ  نكمي  ًابيرقت ! ليحتسم  اذه  نإ  كماّدخل ؟ ينحنت  فيكف  كلذل 

سانلاو انه ، نودوجوم  متنأ  : " لاقف ًادج ، بضاغ  ناكو  ةعستلا ، هئامكح  ىعدتسا  دقف  ربكأ ، ةايح  لصح يف  كلذ  نإ  لاقي 
ىلع تيقب  أو  انه ، مكنإ  عوضوملا ؟ وه  امف  .مكنم  ءيش  يأ  مّلعت  عطتسأ  يننكل مل  مويلا ، ملاعلا  ءامكح يف  مظعأ  مكنإ  نولوقي 

؟ انه هنولعفت  يذلا  ام  نذإ  يلاح ؛

اذامل : " ربكأ لاقف  .ًاتماص  ميكحلا  ناك  امنيب  لفطلا ، كحض  .روطاربمإلا  طالب  ىري  نأ  دارأ  دقو  ميكح ، ةقفرب  ءاج  لفط  ةمث 
؟ كولسلا بادآ  نع  كدلاو  كربُخي  ملأ  طالبلل ! ةناهإ  هذه  كحضت ؟



ىلع ًارداق  نكت  اذامل مل  فرعأو  نيتماص ، مه  اذامل  فرعأ  أو  نيتماص ، ةعستلا  ءامكحلا  ءالؤه  نأل  كحضأ  يننإ  : " لفطلا لاقف 
". مهنم ةدافتسالا 

ىرت نأ  كنكميف  ًادج ، ًائيرب  لفطلا  نوكي  امدنع  هنأ  كلذ  .ًاضيأو  ًادج  ميدقلا  نكلو  ةياغلل ، ءيربلا  لفطلا  هجو  ىلإ  ربكأ  رظن 
هبراجت يف عيمج  نم  ةفرعملا  لك  لمح  ريثكلا ؛ ربتخاو  شاع ، دقل  .ًالفط  نوكي  لفط  نم  ام  هنأل  ًاضيأ ، هينيع  قيحسلا يف  َمَدِقلا 

."؟ ًائيش ينملعت  نأ  نكمي  له  نذإ  : " ربكأ لاقف  .يضاملا 

!". معن : " لفطلا لاقف 

". ينمّلع تاه  : " ربكأ لاق 

سيلو ذيملتك ، لأست  كلذ  دعب  .شرعلا  ىلع  سلجأس  أو  سلجا ، ثيح  ىلإ  انه  لاعت  .ينعبتت  نأ  كيلع  نذإ  : " لفطلا لاقف 
". مّلعمك

.قالطإلا ىلع  ةدئاف  الب  اوناك  ةعستلا  ءامكحلا  ءالؤهف  رمألا ؛ مهف  ربكأ  نإ  لاقيو 

هيف امب  ًاعضاوتم  الو  ًايقلتم ، نكي  ملو  ًازهاج ، نكي  مل  هنأل  نكلو  هومّلع - دقف   - هومّلعي مل  مأل  سيل  روطاربمإلا ؛ مّلعتي  مل 
.ةيافكلا

". روطاربمإك سيلو  ذيملتك ، لأسا  نآلا  : " لاقو شرعلا ، يسرك  ىلع  لفطلا  سلجو  ضرألا ، ىلع  سلج  هنإ  لاقي 

عضاوتم فقومب  سولجلا  درجمبف  .لاؤسلل  ةجاح  ال  : " لاق مث  هيمدق ، سملو  لفطلا ، ركش  هنا  ليقو  .ءيش  ّيأ  ربكأ  لأسي  مل 
". ريثكلا ُتملعت  كيمدق ، دنع 

نم مّلعتلا  عيطتست  .ريثكلا  ملعتتس  ًاعضاوتم ، تنك  اذإ  ميكح ، لجر  نود  نم  ىتحف  .يرهوجلا  ءيشلا  وه  عضاوتلا  نإ 
، ًاعضاوتم نكت  اذإ مل  نكلو  .كل  ًاملعم  حبصي  دوجولا  لك  نإف  ًاعضاوتم ، تنك  اذإ  .حرلاو  مويغلاو ، عيبانيلاو ، راجشألا ،
نأ ديرت  كنأ  ةقيقحلا  .ًاعضاوتم  تسل  تنأف  لصحت ، ةدوملا ال  نكل  كلوح ، اذوب  .ةّدوم  ةيأ  ثدحت  نلف  ًادوجوم ، اذوب  ناكو 

.لفسألل كأ  ضفخت  نأ  نودو  ينحنت ، نأ  نود  نكلو  ملعتت ،

.هيدل نيفظوم  دّرجم  اوناك  ءامكحلا  نا  ةجرد  ىلإ  ةمظعلا ، نم  لئاه  ردق  ىلعو  تاعطاقملا ، نم  ديدعلل  مكاحو  يوق ، كلم 

ىلإ ًاميكح  بلجت  نأ  تسيل يف  ةيرهوجلا  ةطقنلا  .ديصقلا  تيب  سيل  اذه  نكل  كلوح ، ءامكحلا  عمجت  نأ  لهس  رمأل  هنإ 
ءامكح اونوكي  ءامكحلا مل  ءالؤه  نأ  امك  .ملعتت  اهسفن  باهذلا  ةيلمع  كنأل يف  ميكح ، لجر  ىلإ  بهذت  فيك  اّمنإو  كتيب ؛

.روصقلا هتايح يف  ردهي  ميكحلا ال  نأل  ًاضيأ ، نييقيقح 

.نافلتخم نائيش  ةمكحلاو  ةفرعملا  نكل  .رابك  ءاملعو  ةريبك ، ةفرعم  ىلعو  نيركفم ، اونوكي  دق 

"، ًاموي نيعبرأل  موصلا  كيلع  : " ةأرملل بيبطلا  لاق  ولف  .ةياغلل  ةريطخ  ةفرعملا  ةلأسم  نأ  ةقيقح  نع  ثدحتن  انك  طقف  مأ  لبق 
.كاذو اذه  نعو  باصخإلا ، ةركف  نع  يّلخت  جالع ، يأل  ةيناكمإ  كانه  دعت  مل  نآلا  : " اهل لاق  هنكل  ةفرعم ، كلذ  ناكل 

.ةمكحلاو ةفرعملا  نيب  قرفلا  وه  اذهو  ةمكحلا ، اذه  نإ  ًاموي ." نيعبرأ  نوضغ  نيتومتس يف 



رظنت ةّيح : ةباجتسا  يهف  ةمكحلا  اّمأ  .ءيش  لك  ىلع  هقيبطت  رمتست يف  تنأ  اهو  ًائيش ، َتمّلعت  دقل  .ةتّيم  ةباجإ  يه  ةفرعملا 
، بيجتست امدنع  اّمأ  .يضاملا  نم  ُّدُرت  تنأف  ّدُرت ، امدنع  .ةباجتسا  لب  لعف ، ةّدر  ةمكحلا  تسيل  .بيجتست  مث  ةلاحلا ، ىلإ 

.نآلاو انه  بيجتست  كنإف 

ركتبا دقف  ةمكحل ؛ مستي  ًالجر  ناك  .اهضبنبو  ةأرملا ، بلقب  رعش  دقل  .ًادج  ةنيمس  اهدجوف  اهدسج ، ىلإو  ةأرملا ، ىلإ  رظن  دقل 
.ةأرملا تّريغت  كلذ  دعب  نيتومت ." فوس  : " هلوقب ةأرملا  ىلع  بذك  دقل  .ةليسو 

.ةمكحلا نم  ريبك  ردق  ىلع  نونوكي  الو  مهؤارش ، نكمي  ءالؤه  مصاوعلاو ، روصقلا  ىلإ  نوبهذي  نيذلا  سانلا 

ءامكحلا يف لك  هيدل  ناك  .توملا  ىطختت  يتلا  ةايحلاو  توملا  نع  ءيش  ةفرعمل  ًافهلتم  ت  ًاروطاربمإ  نأ  نايلا  ثدح يف 
قرفلا وه  اذهو  ..ءارقف  نحنو  ينغ ، تنأ  .امامت  كلثم  ءالهج  اننإ  .انه  انك  امل  انفرع ، ول  : " اولاقو كلذ ، نع  مهلأسف  هطالب ،

نع ثحبتو  ىعست  نأ  كيلع  .رصقلا  نم  جرخت  نأ  كيلعف  فرعت ، نأ  تدرأ  اذإ  نكلو  فرعن ، نحن ال  .كنيبو  اننيب  ديحولا 
". مّلعم ىلإ  بهذت  نأ  كيلع  .كيلإ  يت  نأ  نكمي  مّلعملاف ال  مّلعم ،

كلذ مل نكل  ءرملا - اهيف  ثحبي  يتلا  ةقيرطلا  يه  هذه  عبطلو ! نيفورعملا -  صاخشألا  لك  ىلإ  بهذ  روطاربمإلا ؛ لواح  دقو 
". دالبلا ءاجرأ  لك  تثحب يف  دقل  : " هئامكحل لاقو  ةين  ةّرم  هرصق  ىلإ  عجر  .هعنقي مث 

دجت نأ  بعصلا  نمو  نيفورعملا ، صاخشألا  ىلإ  بهذت  كنإ  .ئطاخ  لكشب  ًاددجم  ثحبت  كنإ  : " ءامكحلا ءالؤه  هل  لاقف 
ملعملا ًاين ، .لصحي  ام  ًارد  اذهو  .ًافورعم  حبصي  نأ  يقيقح  مّلعم  ىلع  ًادج  بعصلا  نم  لوألا : ماقملا  هنأل يف  كانه ، ًامِّلعم 
لاؤسلا نوديري  نيذلا  نييلوضفلا  سيلو  نيقيقحلا ، نيثحابلا  ّالإ  هيلإ  لصي  ثيحب ال  قرطلا ، ىتشب  هسفن  يفُخي  نأ  لواحي  يقيقحلا 

". أطخلا ةنكمألا  ثحبت يف  تنك  دقل  .يضرم  ءيش  نع 

". هيلإ بهذت  نأ  كيلع  نكلو  كتمصاع ، ةنيدملا  هذه  يفو  انه ، ًاصخش  فرعن  : " ءامكحلا ءالؤه  هل  لاق  امك 

، لجرلا كلذ  نم  قلطنا  ًائيش  نأ  ريغ  كلذ ، روطاربمإلا  قّدصي  .نيرخآ مل  نيلوستم  عم  رسج  تحت  شاع  ًالوستم ، لجرلا  ناك 
فرعي نأ  نودو  .هبلق  تاضبن  تّريغ  ةيسيطانغم  ةّوق  لب  هداؤف ، سم  ءيش  رخآلا ، ملاعلا  نم  مداق  ءيش  هنم ، ثعبنا  ءيش 

.لجرلا كلذ  يمدق  ةّرم  لوأل  سمل  هلعفي : ناك  يذلا  ام  ةفرعم  نود  نمو  ببسلا ،

". لوبقم تنأ  : " هل لاق  لوستملا  نكل  لّوستم ! يمدق  سمل  دقل  هلعف : امب  هسفن  روطاربمإلا  َمِدُص  اهدعب ،

.مّلعتل ءرملا  اهيف  أدبي  يتلا  ةقيرطلا  يه  هذه 

: ًاّينغ لجرلا  ناك 

نيفظوم دّرجم  اوناك  ءامكحلا  نا  ةجرد  ىلإ  ةمظعلا ، نم  لئاه  ردق  ىلعو  تاعطاقملا  نم  ديدعلل  مكاحو  ًادج ، ٍّينغ  كلم 
.هيدل

ءارش عيطتست  كنأ ال  كلذ  نييقيقح ، ءامكح  اونوكي  نل  ءامكحلا  ءالؤه  نكل  ..ءامكح  ءارش  نوعيطتسي  سانلا  نم  ءاينغألا 
.ةمكحلا ءارش  عيطتست  كنكل ال  ملاعلا ، ءيش يف  ّيا  ءارش  عيطتست  .ةمكحلا 

َملاعلل نكمي  يش  لك  كلمأ  : " هل لاقو  ريفاهام  ىلإ  ءاج  تجنسارب  همسا  ًادج  ًاريهش  ًاكلم  ناك  ريفاهام ، ىلإ  ءاج  ًاكلم  نإ  ليق 



رودي يف ديحو  ءيش  ةمث  نكل  تققحت ، يتاحومط  لك  نإ  .هيلع  لصحأل  ءيش  كانه  دعي  مل  اضرلا ، ةياغ  يننإ يف  .همدقي  نأ 
وه ام  ينَقّرأ : يذلا  ديحولا  ءيشلا  هنإ  .عفدأس  أو  لق يل ، .هنمث  ناك  امهم  هئارشل ، دادعتسا  ىلع  ا  لّمأتلا ؟ وه  ام  ينهذ :

، يهداماسلا وه  يزونك  نيب  نم  ينصقني  يذلا  ديحولا  ءيشلا  طقف ؛ دحاو  ءيش  ينصقني  يهداماسلا ؟ وه  ام  لمأتلا ؟ اذه 
". نمثلل مت  الف  هنمث ، ناك  امهم  هّإ ! ينطعأ  اذل  هيلع ، تلصح  كنأ  تعمس  .هإ  ينطعأ  .لّمأتلا 

صخش دجوي  اهسفن  كتمصاع  يفف  يلإ ، يتأتل  كتمصاع  نم  ةديعبلا  ةفاسملا  هذه  لك  عطقت  نأل  ةجاح  ال  : " ريفاهام لاقف 
.هعيبل جاتحأ  ال  : " لاقف هحزامي ، ريفاهام  ناك  .هيلإ  بهذت  نأ  لضفألا  نمو  هيلع ، لصح  دقل  هإ ، كعيبي  دقو  ًادج ، ريقف 

". ًاديعس نوكيسو  كتمصاع ، ريقفلا يف  لجرلا  كلذ  ىلإ  بهذا 

ديدعلاو دّرمزلاو ، ساملاو ، بهذل ، ةلمحمو  ناريثلا ، اهرجت  ترع  ةدع  ًابحطصم  لجرلا  ىلإ  روفلا  ىلع  هجوتو  تجنسارب ، عجر 
نيأ نكلو  ديزملا ، كيطعأسف  ديزملا  تبلط  اذإو  اذه ، لك  ذخ  : " لاقو ريقفلا ، لجرلا  تيب  مامأ  ترعلا  لك  غرفأو  تاورثلا ، نم 

"! هّإ ينطعأ  لّمأتلا ؟ كلذ 

يتلا كتاورث  لك  ىلع  كركشأ  نأ  ّدوأ  .ليحتسم  اذه  نكل  ريقف ، صخش  امبر أ  : " لاقو عومدلا ، فرذيو  يكبي  ريقفلا  ذخأ 
كيطعأ نأل  دادعتسا  ىلع  يننإ  .كل  اهؤاطعإ  يننكمي  الو  نايكلل ، ةلاح  وه  لّمأتلاف  ةنكمم ، ريغ  ةقفصلا  نكل  يلإ ، ارضحأ 

، يسأر عطقت  نأ  عيطتستو  نآلا ، اهذخأ  عيطتست  .يتايح  كيطعأ  نأل  دعتسمو  كمرتحأو ، كبحأ  يننإ  .رمألا  جاتحا  اذإ  يتايح 
؟" يهداماسلا وأ  لّمأتلا ، كءاطعإ  يننكمي  فيك  نكلو 

كنكل ال كتايحب ، ةيحضتلا  كنكمي  .ةايحلا  نم  ىمسأ  لمأتلا  .لّمأتلا  سيل  نكلو  اهءاطعإ ، نكمي  ةايحلا  ىتح  بسحو : رظنا 
ام مل كنإ  .كلتقي  نأ  صخش  يأل  نكمي  ذإ  كنم ، اهذخأ  نكمي  ةايحلا  نإ  مث  ليحتسم ! اذهف  يهداماسل ، ةيحضتلا  عيطتست 
وه كنم  هذخأ  نكمي  ام ال  نإ  .ًايقيقح  ًازنك  تسيل  ةايحلا  ىتح  لب  .يقيقحلا  زنكلا  ىلإ  لصت  كنإف مل  يهداماسلا ، ىلع  لصحت 

.رايعملا وه  كلذو  كنم ، هذخأ  عيطتسي  توملا ال  ىتح  يقيقحلا ؛ زنكلا 

حبصي نأ  يغبني  ام  كلذ  .ال  مأ  كنم  هذخأ  عيطتسي  توملا  ناك  اذإ  ام  وهو  رايعم : ىلع  ًامئاد  هعضف  كلمت ، تنك  امهم 
وأ ةيسايسلا ، ةطلسلا  وأ  هاجلا ، كلمت  تنك  نإ  مأ ال ؟ هنع  توملا  كلصفي  له  لاملا : كيدل  ناك  نإف  .تباثلا  يركفلا  كلم 

لصفنتس تنك  اذإ  امو  هذخ ، توملا  ناك  اذإ  ام  رايعم : هعضف يف  تكلم ، امهم  وأ  ةيدسجلا ، ةوقلا  وأ  لامجلا ، وأ  ةرهشلا ،
تيُمت نأ  لضفألا  نم  هنإ  ةفوصتملا  لوقي  اذهل  .ءيش  لك  ذخأيس  توملا  نإف  يهداماسلا ، ءانثتس  هنأ  دجت  فوس  .ال  مأ  هنع 

األ يهداماسل ، ِقتراو  اهتمأف ، ةياهنلا ، كنم يف  ذخؤت  فوس  .فاطملا  ةيا  توملا يف  اهذخأيس  يتلا  ءايشألا  هذه  لك 
.تومي يذلا ال  ديحولا  ءيشلا 

ءامكحلا مل نأو  دبال  ةهج ، نمف  .ءيش  ّيأ  مّلعتي  هنكل مل  ءامكحلا ، لاجرلا  نم  ريثكلا  رجأتسا  ءيش ؛ لك  كلملا  ىدل  ناك 
نأ يغبني  ةقيقحلا  يف  هنم ؟ ءيش  يأ  ملعتت  نأ  نكمي  فيكف  ًاميكح ، رجأتسن  امدنع  ىرخأ ، ةهج  نمو  ًاريثك ، ءامكح  اونوكي 

ءاملاك يه  ةمكحلا  نإ  .ملعتت  نأ  نكمي  طقف  ٍذئدنعو  ملستستو ، هيمدق  دنع  ينحنت  نأ  بجي  ميكحلا ؛ ىدل  ًامداخ  حبصت 
.اهألمي يكل  تاريحبو ، ةيدوأو ، تاوجف ، نع  ًاثح  لفسألل ، باسني  ءاملاف  .لفسألا  وحن  باسنملا 

.ةأجف ئلتمت  فوسو  ًداو ، نك  لب  ألا ، ةمق يف  نكت  .ميكحلا ال  برق  ًداو  نك  ةريحب ؛ نكف 

.هئامكح ىعدتساو  ًاشوشم  هسفن  موي  تاذ  رعش  اذه  مغرو 



.ةورثلا كلت  هحنمت  نأ  نكمي  ام  لك  نم  ةبيخل  اهيف  رعشت  يتلا  ةظحللا  ِت  يرث ، عضو  ًاليوط يف  تشع  دق  نوكت  امدنع 
، ةساعتلا لخدتو  بابلا ، عرقب  توملا  أدبي  مث  ةايح ، تسيل  هذه  ن  اهيف  رعشت  يتلا  ةظحللا  تأتف  روصقلا ، شيعت يف  امدنع 

.ةبآكلا نم  كسفن  ةيامح  عيطتست  الو 

ةلود تناك  ةرواا  لودلا  كلتو  هتمجاهمل ، ططخت  تناك  ةرواا  ةلودلاف  ةلكشم ، نم  يناعي  ناك  نمزلا ، كلذ  يف  كلملا ، اذه 
أدب اهدعب  .ةخوخيشلا  ببسب  سأيلاو  ةميزهلاو ، توملا ، فواخملا : هباتنت  تناك  دقل  .ريثكب  هتلود  نم  ةوق  رثكأو  ةريبك ،

.ثحبل

: مهل لاقو  هئامكح  عدتسا 

.يتلاحل رارقتسالا  قيقحت  نم  يننكمي  نا  هنأش  نم  ّنيعم  متاخ  نع  ثحبلا  ىلإ  ينعفدي  ءيش  ةمث  نكلو  ببسلا  فرعا  "ال 
ًاديعس تنك  اذإ  هتاذ ، تقولا  يفو  ًاديعس ، نوكا  امدنع ال  ًاديعس  ينلعجي  نا  بجي  يذلا  متاخلا  اذه  لثم  كلتما  نا  دبال 

.ًانيزح ينلعجي  نا  بجيف  هيلإ ، ترظنو 

دبال نذإ  .نيبابلا  الكل  حتفل  ًادحاو  ًاحاتفم  ديري  هنأ  ريغ  .ةساعتلا  بو  ةداعسلا ، ب  نيب : حتف  هنكمي  حاتفم  نع  لأسي  هنإ 
.ًانّيعم ًامهف  غلب  هنا 

يذلا مل صخشلا  نأ  ًامئاد  رعشأ  .ًانيعم  ًامهف  غلبت  كنإف  ةديجلاو ، ةئيسلا  براجتلا ، نم  ديدعل  ةينغ  ةايح  شيعت  تنك  امدنع 
شعي يذلا مل  صخشلا  ..رشلاو  ريخلا  رقفلاو ، ينغلاو  ةيقالخألا ، ريغو  ةيقالخألا  ةحيحصلاو ، اهنم  ةئطاخلا  ..قرط  ةدعب  شعي 
امدنع .ةليزه  ةسادق  نوكتس  هتسادق  نكل  ًاسيدق ، حبصي  امبر  .ةايحلل  ًادج  قيمع  مهف  ىلع  لصحي  نلف  تاضقانتملا ، لك 
ددعتملا همهف  نم  تتأ  دقل  اذوبل ؟ ةدارفلا  هذه  تتأ  نيأ  نمف  .نراقت  ةديرف ال  ةسادق  هتسادق  تحبصأ  ًاسيدق ، اذوب  حبصأ 

نم كنأ  ةقيقحلاو  .ءيش  لك  قوف  ًايجيردت  ومست  فوسف  ءيش ، لك  شيعت  امدنعو  ءيش ، لك  شاع  دقل  .ةايحلل  داعبألا 
.ةدئافلا ميدع  كلذ  نأ  مهف  ىلإ  لصوتت  فوس  تاضقانتملا  شيع  لالخ 

.ًاراركتو ًارارم  اذوب  ةايح  ركذتن  نأ  ليمجلا  نم 

نسايناس حبصيس  وأ  هلمك ،) ملاعلا  روطاربمإ   ) نترافاركاشت حبصيس  يبصلا  اذه  ّنأ  اّمإ  : " نومّجنملا لاق  اذوب ، َدِلو  امدنعف 
حبصأو ءيش  لك  نم  أربت  صخش  وأ  ملاعلا ، روطاربمإ  اّمإ  .ًافرطت  رثكألا  نالامتحالا  امهو  نالامتحالا ." امه  ناذه  بهار .) )

.ضيقن يفرط  ىلع  امأ  ينعي  .روذج  البو  هل ، نكسم  ًادّرشتم ال  ًابهار  قيرطلا : ةعراق  ىلع  ًالوستم 

"؟ اذه ىنعم  امف  .ضيقن  يفرط  نع  نوثدحتت  مكنإ  اذه ؟ فيك  : " هدلاو لأسف 

ىلع رداق  صخش  دلوي  امدنع  وا  .ملاعلا  لك  روطاربمإ  حبصي  يكل  لجر  دلوي  امدنعف  .ًامئاد  لاحلا  يه  هذه  : " نومجنملا لاقف 
". ًامئاد دوجوم  رخألا  لامتحالا  نإف  هلمك ، ملاعلا  روطاربمإ  حبصي  نأ 

". ليصفتل ينوربخأ  : " لاقف مهفلا ، عيطتسي  بألا ال  لاز  ال 

، ءيش ءرملا  كلمي  امدنع  هنأ  وهو  ةسدقملا : بتكلا  ًاريثك يف  ليق  اذه  نكل  نيسايناسلا ، ةرهاظ  نع  ًاريثك  فرعن  ال  مّجنملا : لاقف 
". هنم ىودج  ءيش ال  لك  حبصي  ثيحب  هل  ثدحت  ةئجافم  ةوحص  نإف 

، ًةأرما فرعي  يذلا ال  لجرلا  .ًالصأ  هنم  ىهتنا  دقف  رصقلا  يذلا يف  صخشلا  اّمأ  رصقلل ؛ قوتي  نم  هدحو  لوستملا  ّنإ  عقاولاو 



.كّريغت يتلا  يه  ةربخلاو ، ةفرعملا ، طقف  .لعفل  اهنم  ىهتنا  دقف  ةأرملا ، فرع  يذلا  لجرلا  اّمأ  .ًامئاد  اهل  قوتيسف  ةليمج ، ةأرما 
لك نإ  .ًالجآ  مأ  ًالجاع  هنم  أّربتي  فوس  هيف ؟ لظي  نأ  نكمي  ىتم  ىلإف  هتمرب ، ملاعلا  كلميس  لجرلا  اذه  ناك  اذإ  يلاتلو 
لك لماكل يف  اوسمغناو  اوشاع  دقل  .ًاكولم  اودلو  نيينايلا  نيرينتسملا  لكو  ًاكولم ، اودلو  دنهلا  ةهلآ  لكو  ًاكولم ، اودِلو  تاواذوبلا 

.ًائيش اودجي  ملو  ًارخأتم ، وأ  ًارك  لماكل ، ةرهاظلا  عاق  ىلإ  اوطقس  دقو  مهل ، ةبسنل  زجاح  يأ  كانه  نكي  ثيحب مل  ءيش 

رشقت .ىلوألا مث  نم  رثكأ  ةجزاط  ىرخأ  ةقبط  كانه  نوكتسف  ةقبط ، تلزأ  اذإ  ثدحي ؟ اذامف  .ةلصب  ريشقت  ًامامت  هبشي  رمألاو 
، اهيف ةقبط  رخآ  ىتح  ةلصبلا  رّشقت  اذإ مل  كنكل  .ريشقتلا  رمتست يف  .اهتقباس مث  نم  ةراضن  رثكأو  ُّدجأ  ةقبط  رهظتف  ىرخألا ،

ةقبطلا ميش  دقل مت  لوقتو : ةأجف  ةظحللا  يتأتسف  لماكل ، ارّشَق  اذإ  اّمأ  .ًادوجوم  لازام  هنأ  دبال  ءيشب  ًامئاد  ركفت  لظتسف 
.غارفلا هنإ  .ءيش  اهيف  دعي  ملو  ةريخألا ،

ةلصبلا ءارش  عيطتسي  الف  ذاّحشلا  اّمأ  .اهءارش  عيطتسي  هنأ  يأ  ةايحلا ؛ ةلصب  ريشقت  رمتسي يف  هنإ  .روطاربمإلل  ثدحي  ام  اذه 
تاقبط كانه  نذإ  : " ًادج ريثك  اذهف  ىلوألا ، ةقبطلا  ريشقت  عاطتسا  نإف  .طقف  يجراخلا  طيحملا  ىلع  ّلظي  لعفي ؟ اذامف  ..اهلك 

ول .َّيدي  نيب  هلمك  ملاعلا  كلمأ  يننأل ال  ملاعلا  اذهو  ميعنلا  ىلع  لصحأ  مل  ًالئاق : لخادلا  ام يف  ناكمب  ًامئاد  لمو  ىرخأ !
ةبغرلا كلت  هيدل  لازت  ال  قيمع ." ًاضر  ىلإ  تلصو  دق  تنكلو  ًاديعس ، تحبصأ  امبر  يردي ... ؟ نمف  هتمرب ، ملاعلا  تكلم  يننأ 

.هيدي نيب  لصبلا  لكف  روطاربمإلا  اّمأ  ةقروملا ،

كلذ حصي  امك  ًابهار ." حبصي  نأ  ليدب يف  رايخ  هيدل  ملاعلا  روطاربمإ  نإ  .ًامئاد  لاحلا  يه  هذه  : " اذوب دلاول  نومجنملا  لاق  دقل 
روطاربمإ ًامئاد  وه  بهارلا  نأ  وهو  اهيلإ : كلذ  ةفاضإ  دوأ  يننكل  ةصقلا ، كلذ يف  لاقي  ثيح مل  ًاضيأ ، ىرخألا  ةياهنلا  نم 

، تاويحلا نم  ريثكلا  لالخ  نم  براجتلا  لك  شاع  هنأ  ينعي  اذهف  نسايناس ، بهار ، كانه  نوكي  نأ  ثدحي  امدنع  .ملاعلا 
، ًابهار لعفل  َتحبصأ  اذإف  .ًابهار  نوكي  نأل  رايخ  هيدل  ملاعلا ، روطاربمإ  نترافاركاشتلا ، نإ  .جضنلا  وه  كلذ  .اهنم  ىهتناو 

يتلا تاويحلا  نم  ريثكلا  لب يف  طقف ، ةدحاو  ةايح  سيل يف  ملاعلا ؛ روطاربمإ  تنك  كنأ  وه  طقف : دحاو  ءيش  ىلع  لدي  كلذف 
.ءيش لك  اهلالخ  نم  تشع 

امك ً.اش  دعأ  .يتخوخيش مل  دلو يف  هنأ  ىلع  ةوالع  طقف ، دحاو  نبا  يدل  لمعلا ؟ ام  نذإ  : " لاقف ةياغلل ، ًاقلق  اذوب  دلاو  ناك 
امف اهلمك ، ةكلمملا  راهنت  فوسو  دالوألا ، نم  ديزمل  ىدل  لمأ  كلذل ال  اذوب ، َدِلو  امدنع  روفلا  ىلع  تتام  يتجوز  نأ 

". ًائيش اوحرتقا  لمعلا ؟

ةفرعم ىلعو  ءامظع ، نيمجنم  اوناك  .قالطإلا  ىلع  ءامكح  اونوكي  .ةفرعملا مل  لشفت  اذكهو  .ةفرعملا  ىهتنمب  اوحرتقاو  اوحرتقا ، مث 
نأ نكمي  فراع  صخش  ّيأ  نأش  مأش  ًداع ، ًاجاهنم  اوحرتقا  دقل  .حورلا  اوفرعي  مل  مهنكل  ةملكلو ، سدقملا ، باتكل 

.ةمكح يذب  ًاصخش  سيل  نكلو  حرتقي ،

فرعي ن  هل  حمست  .نزح ال  ّيأو  ملا ، ّيأو  ةساعت ، ّيأ  يبصلا  اذه  هجاوي  ن  حمست  ال  ًادحاو : ًائيش  لعفا  : " نيلئاق اوحرتقا 
ام ردق  هلوح  تاليمجلا  ءاسنلا  نم  ريثكلا  هل  َّدِعُت  نأ  كيلع  .نوتومي  سانلا  نأ  فرعي  ن  حمست  .ةمداق ال  ةخوخيشلا  نأ 

". ًادبأ ًابهار  حبصي  نأ  هنكمي  دحأ  ال  طابحإ ، نود  نمف  .طابحإ  البو  سامغنالا ، اهؤلم  ًايح  شيعي  هعد  .عيطتست 

، اذوب لجا  نم  لزانم  ثالث  أشنأ  .كلذ  بألا  بتر  دقف  بعاصم ؛ كانه  نكت  .لصح مل  ام  اذهو  ٌّيلج ، قطنم  اذه  ناك 
ةعبرا لك  رخآ  لزنم  ىلإ  لقتني  ةقيرطلا  كلتبو  ةدر ؛ ةقطنم  فيصلا يف  شيعي يف  نا  نكمي  .ةفلتخم  نكامأ  يفو  لوصف ، ةثالثلا 

تاليمجلا ءاسنلا  نم  ريثكلا  عم  لجر  ثكم  نأ  قبسي  .تاليمجلا مل  ةكلمملا  تايتف  لك  تيعدتسا  .ةميظع  روصق  ىلإ  رهشأ ،



ناك تومل ، راهزألا  أدبت  نأ  لبقف  .تومت  ن  اذوب  ةقيدح  راهذالل يف  ىتح  حمسُي  هنا مل  لاقيو  .ًاسمغنم  اذوب  شاع  دقل  .ًاعم 
، ًادبأ أشنت  ن  توملا  ةركفل  ىنستي  ىتح ال  ليللا  اهتلازإ يف  نم  دب  ناكو ال  ةفاج ، ةقرو  يأ  ًادبأ  اذوب  ىري  .اهتلازإ مل  نم  دبال 

ؤربتلا ريكفتل يف  أدبيس  اهدنعف  ريكفتلا ، كلذ  هل  ىنست  اذإ  هنأل  .يهتنت  فوس  ةايحلا  نأ  ةقيقح  ريكفتلا يف  ىلإ  يهتني  ىتحو ال 
.يهتنتس يتلا  ةايحلا  نم 

كلذف ةقيقحلا  فرعي  نأ  اّمأ  مالحألا ، كلت  شاع يف  دقو  مالحألا ، ىوس  فرعي  ملو  ةليمجلا ، ءايشألا  ىوس  اذوب  فرعي  مل 
بأ دوجو  عم  ىتح  كلذ ، تحجن يف  امهمو  .ةقيقحلا  بنجت  كنكمي  هنأ ال  كلذ  ملح ، لك  للختت  ةقيقحلا  نكل  .ًادج  بعص 
رمأ رّبدت  عيطتست  فيك  .ا  رثعتتو  كانهو ، انه  نم  كل  زربت  اإ  .ةقيقحلا  بنجت  نم  نكمتت  نلف  ءيش ، لك  ربدتي  روطاربمإ 

؟ ًايموي ةعاس  نورشعو  عبرأ  لصاوتي  ملح 

رعش كلذ  دعب  .عتمتسا  دقو  صقرو ، ةميظع  ىقيسوم  كانه  تناك  .نصقري  نك  تايتفلاو  عتمتسي ، اذوب  ناك  ليللا  يف 
.ليللا مث فصتنم  دنع  ظقيتسا  ةأجف ، .ساعنل  نرعش  تايتفلا  لك  نأ  امك  َبعتف ، ليللا ، فصتنم  لح  دق  ناك  .ساعنل 

ىرخأ ةاتف  .ًادج  ًاحيبق  ودبي  ناكو  احوتفم ، نهادحإ  مف  ناكف  ليسي ، باعللا  ناك  .ًادوجوم  لامجلا  دعي  مل  تايتفلا : ىلإ  رظن 
ةياغ يف  نك  تايتفلا  هذه  لك  نأ  نظأ  تنك  : " لاقو ًةأجف  ظقيتسا  دقل  .بحنتو  يكبت  تذخأف  سوباك ، يف  تناك 

."؟ تاحيبق ةأجف  نحبصأ  لهف  ..لامجلا 

.هسفنل ا  ظفتحاو  ةقيقحلا ، هتقرتخا  ةليللا  كلت  يف 

.لافتحا ةكراشملل يف  بهاذ  ناك  موي ، تاذ 

دق نكي  ملو  ةقرحملا ، ىلإ  ًالومحم  ًاتيم  ًاصخش  ىأر  .لبق مث  نم  ًازوجع  َدَهاش  دق  اذوب  نكي  ملو  ًازوجع ، ًالجر  دهاش  قيرطلا  ىلع 
؟ دحلا اذه  ىلإ  ًانضغتم  ههجو  حبصأ  اذامل  لجرلا ؟ اذهل  ثدح  يذلا  ام  رمألا ؟ ام  : " ةبرعلا قئاس  لأسف  .لبق  نم  كلذ  دهاش 

؟ هب ملأ 
ّ

ت يتلا  ةبيصملا  ام  هرهظ ؟ ةءانحنالا يف  هذه  اذاملو 

ًامره حبصي  دسج  لك  نإ  .يعيبط  ءيش  هنإ  .دسج  لكل  ثدحي  كلذف  يديس ، ةبيصم   تسيل  اإ  : " قئاسلا لاقف 
". ًاينحنمو

لجرلا اذه  : " قئاسلا لاقف  مهفاتكأ "؟ ىلع  سانلا  هلمحي  اذامل  رخآلا ؟ صخشلل  ثدح  يذلا  ام  : " لأس .ةقيقحلا مث  ترتخا  دقل 
". ةخوخيشلا دعب  ةيلاتلا  ةوطخلا  يه  هذهو  يديس ، تّيم  

؟" ًاضيأ تومأس أ  له  ةبرعلا ! فقوأ  : " ةأجف اذوب  لاق  مث 

: لاقف .ًاليصأو  ًاطيسبو ، ةياغلل ، ًاقداص  ًاصخش  ناك  هنكل  .هدلاو  هلعفي  ناك  يذلا  ام  فرعي  وهف  ةباجإل ، قئاسلا  ددرت 
تناو .تّيم  لجرلا  اذه  .كيلع  بذكا  ن  ًاضيأ  يننكمي  الف  لاؤسلا ، تحرط  كنأ  امب  نكلو  لوقل ، ًاحومسم يل  سيل  "

". تومي فوس  دلوي  صخش  لك  نإ  .ًاضيأ  لجرلا  اذه  لثم  تومتس 

بوثلا اذه  املو  لجرلا ؟ اذهل  لصح  يذلا  ام  : " اذوب لأسف  تّيملا ، لجرلا  ءارو  ريسي  ناك  بهار  ةأجف  رهظ  كلذ  دعب 
ةجيتن اإ  ًابهار ؟ ىرت  نأ  نكمي  فيكف  ًاتيم ، ًاصخش  رت  ام مل  كنأ  عقاولاو  .لبق  نم  ًابهار  دهاش  دق  اذوب  نكي  مل  يلاقتربلا ؟"

.بهار مث  تّيم ، لجر  مث  زوجع ، لجر  ةيقطنم :



دعب كنأل  ةيقيقح  اإ  ةيقيقحو - ةليمج  ةصقلا  نكل  .ديصقلا  تيب  سيل  كلذف  ثدحت ؛ مأ مل  تثدح  ءاوس  ةليمج - ةصقلا  نإ 
؟ ةنبهرلا ىوس  ىقبيس  يذلا  ام  توملا ، هجاوت  نأ 

". اهنم أّربت  دقو  تومل ، يهتنت  ةايحلا  نأ  مهف  لجرلا  اذه  : " ةبرعلا قئاس  لاقف 

". هنم تأّربت  دقف  رصقلا ، ىلإ  دع  : " اذوب لاقف 

.ءاسملا رصقلا يف  كرت  اذوب  نكل  هلوقي ، ناك  ام  مهف  قئاسلا  عطتسي  ةظحللا مل  كلت  يف 

نيذلا مه  ةرئاف ، ةايح  اوشاع  نيذلا  وأ  قحب ، اوشيعي  مل  نيذلا  كئلوأ  طقف  اهلزتعت ! نأ  كيلعف  اهتيّلكب ، ةايحلا  شيعت  امدنع 
.جضن هنإ  ةيعيبط ؛ ةرمث  وهف  طيسب ، رمأ  لازتعالا  نإ  .مهفي  لهاج ال  لقع  ىلع  لدي  قلعتلا  نإ  .ا  نوثبشتي 

دلاو نأ  ولو  ُتلِئُس ، يننأ  ول  .رصقلا  ةايح  لزتعيس  هنأ  ًادبأ  نيفراع  ريغ  اذوب ، اودعاس  دقل  .ةفرعم  لاجر  اوناك  نومّجنملا  كئلوأ 
تحرتقا تنكلو  ةايحلا ، لازتعا  ىلإ  يدؤي  يذلا  يعيبطلا  قيرطلا  يهف  كلذ ، هيلع  تحرتقا  تنك  امل  ينلأس ، نادوهدص  اذوب 

.ماعطل ال ملحيو  ركفي  ثيحب  ًاريثك  صخشلا  اذه  عِّوج  .هتجاح  بسح  ماعطلا  هطعت  الو  صخشلا ، اذه  عيوجتب  مق  : " يلاتلا
ًايسنج ُهعَّوج  نهيهتشيو ؛ نهل  قوتي  ثيحب  نيديعب  تاليمجلا  ءاسنلا  لك  ِقبأ  ةأرما ؛ نم  برتقي  وأ  ةأرما ، سملي  ن  هل  حمست 

". ًادبأ ةايحلا  نم  أربتي  نل  ٍذئدنعو  لّوستم ، ةايح  شيعي  هعد  ةريثك ؛ ًاروصق  هل  ينبت  .ًاضيأ ال 

ال نم  نولوستملا  ىوس  سيل  .لوستملا  ةايح  متشع  مكنأل  ةايحلا  نع  يّلختلا  نوعيطتست  ال  .ًاعيمج  مكل  ثدح  ام  اذه 
سيلو ًابهر ، نوحبصي  نم  ةرطألا  طقف  .يّلختلل  دادعتسا  ىلع  ًامئاد  مهف  ةرطألا  اّمأ  .ةايحلا  نع  يّلختلا  نوعيطتسي 

عيطتست يّلختلا ؟ هنكمي  فيكف  ءيش ، يأ  ىلع  لصحي  هنإ مل  ةايحلا ؟ نع  يّلختل  رّكفي  نأ  ذاّحشل  نكمي  فيك  ذإ  نيذاحشلا ،
يذلا ءيشلا  وه  ام  لب  .هنع  ىلختت  نأ  نكمي  الف  كيدل ، نكي  مل  اذإ  .هيلع  تلصح  يذلا  ءيشلا  نع  طقف  ىلختت  نأ 

؟ هنع ىلختتس 

ببسلا اذهلو  .هئامكح  نم  ةمكح  رثكأ  ناك  دقل  .نيفلتخم  اسيل  نزحلاو  ةداعسلا  نأ  مهف  دقف  ةريبك ، ةمزأ  عقو يف  كلملا  اذه 
كلذل .ةدحاو  ةلمعل  ناهجو  ةدحاو : ةرهاظ  امإ  .نينثإ  اسيل  نزحلاو  ةداعسلا  نأ  ةقيقحلاو  .نيبابلا  الِك  حتفي  حاتفم  نع  لأس 

.نيبابلا الِك  حتفيس  ًادحاو  ًاحاتفم  نإف 

امبر ةداعسلا ؟ عم  بنج  ىلإ  ًابنج  ًادوجوم  سيل  نزحلا  نأ  قلطم  نيقيب  لوقلا  عيطتست  له  ًاديعس ، نوكت  امدنعف  كسفن ؛ بقار 
امدنع كتداعس ؟ نم  ام  ناكم  ةساعتلا يف  ةرذب  ًايلعف  تبت  الأ  ةيوازلا ؟ دنع  ةساعتلا  كرظتنت  الا  نكلو  زكرملا ، ةداعسلا يف  نوكت 

لّوحت يتلا  ةوقلا  باستكال  ام  ةيناكمإ  كانه  نأ  مأ  ديعس ؟ ريغ  ةطاسبب  كنأ  نم  قلطمل  قثاو  تنأ  لهف  ًاديعس ، نوكت  ال 
؟ ةداعس ىلإ  ةساعتلا 

.حابصلا ئبتخي يف  ءاسملاف  مداق ، وهو  ءاسملا  ةدهاشم  كنكمي  ال  حابصلا : سمشلا يف  قورش  ًامامت  هبشي  رمألا 

يذلا نمف  اغيموأ ، ةطقن  دنع  اورذ ، سمشلاو يف  هتمق ، ءوضلا يف  نوكي  امدنع  .حابصلا  عم  لخد  دقف  لعفل ، مداق  هنإ 
، كلت اغيموأ  ةطقن  دنعو  .اهتقو  رظتنتو  ومنت  ليللا ، ةرذب  دجوت  كلت ، اغيموأ  ةطقن  لخاد  هنأ  ريغ  مالظلاو ؟ ليلل  ركفيس 
دوجوم يف وه  اهو  حابصلا ، لكشتي  كلاحلا ، ليللا  يفو  .لعفل  برغلا  وحن  كرحتلاو  ًالصأ ، عضوتل  سمشلا  تأدب  دق  نوكت 

.ةرذبك هلخاد  ةدوجوم يف  نوكت  ةيهاركلا  نإف  بحلا ، عقت يف  امدنعف  ةسكاعتملا ، ءايشألا  لك  ىلع  قبطني  هتاذ  رمألاو  .محرلا 
نوكت امدنعو  .ةساعتلا  وحن  كرحتل  ًالعف  تأدب  دقف  ًاديعس ، نوكت  امدنع  .هيف  ةدوجوم  نوكت  بحلا  ةرذب  نإف  هركت ، امدنعو 



.بابلا تلخد  اأ  وأ  ًالعف ، بابلا  عرقت  ةداعسلا  نإ  ًاليلق : رظتناف  ًانيزح ،

.ديعبب سيل  حاتفملاف  ًادوجوم ، مهفلا  نوكي  امدنع  هنأ  عقاولاو  .ميظع  مهف  اذهو  ًاعم ، ةدوجوم  تاسكاعتملا  نإ 

".. ببسلا فرعا  تسل  : " كلملا لاقف  ... 

ريغ ةقيمع  ةبغر  ةمث  نكل  ببسلا ، فرعي  دحأ  ال  يلإ ؟ متيتأ  اذامل  ببسلا ؟ نوفرعت  لهف  َّيلإ ، متيتأ  دقل  .ببسلا  فرعي  دحأ  ال 
ول ىتحو  .مكنم  اوضع  تحبصأ  مكنم ، ًاءزج  تحبصأ  دقل  .ىرخأ  ةرم  متنك  املثم  اونوكت  نلو  .يلإ  مكتبلج  دق  ةيعاو 

.مكنايسن ىقبأ يف  فوسو  .ىرخأ  ةرم  متنك  امك  اودوعت  نلف  لماكل ، ينومتيسن 

وه امف  مكل ؟ همدقي  ًائيش  كلمي  صخش ال  ىلإ  ملاعلا -  نم  ةفلتخم  قطانم  نمو  نادلب ، ةدع  نم  مكئيجم -  ببس  نوفرعت  له 
لمأتلا متيضم يف  املك  نكلو  يعواللا ، دوجوم يف  ببسلا  نأل  نآلا ، ببسلا  نوكردت  دق ال  انه ؟ ىلإ  متئج  اذامل  ببسلا ؟

.ااطابحإو ااساعتب ، ةايحلا  اإ  يوحن ؛ مكتفذق  يتلا  يه  ةايحلا  ن  نيكردم  ًائيشف  ًائيش  نوحبصت  فوسف  قمعأ ، لكشب 

متببحأ دقل  .ةديعسلا  تاظحللا  كلت  ممست  اأ  ةجرد  ىلإ  ربكأ  اهمجح  ةساعتلا  نكل  ةداعسلا ، نم  تاظحل  كانه  عبطل 
مترعش مكنأل  َّىلإ  متيتأ  .يداولا  ًاددجم يف  متطقس  اهدعب  نكلو  ةوشن ، متنك يف  ةمقلا ؛ تاظحل  تاظحللا ، ضعبب  متعتمتساو 

.مكتساعت ّرمتست  فوسف  ةداعسلا ، ىلإ  قوتلا  متيضم يف  اذإ  مكنأو  دحاو ، ءيش  نزحلاو  ةداعسلا  ن  ةيعاو  ريغ  ةروصب 

". ..ّنيعم متاخ  نم  لاؤسلل  ينعفدي  ًائيش  نكل  ببسلا  فرعا  ال  كلملا : لاق 

تعطتسا اذإف  ءايشألا ،- لوقل  ةضماغ  ةقيرط  يهو  ًامتاخ -  مهيدل  ةفوصتملا  نإ  لاقي  .ةصقلا  هذه  فلخ  نمكت  ةصق  ةمث 
.ةساعتلاو ةداعسلا  دعب  ام  ىلإ  رونلاو ؛ ةمتعلا  دعب  ام  ىلإ  بهذتس  توملاو ؛ ةايحلا  ىطختت  فوسف  متاخلا ، كلذ  ىلع  لوصحلا 

: لاقف كلذب ، عمس  كلملا  نأو  دبال  ...هتينتقا  اذإ  متاخ ، ةفوصتملا  ىدل  .ةيئانثلا  دعب  ام  ىلإ  بهذتس 

، يتلاحل رارقتسالا  قيقحت  نم  يننكمي  نا  هنأش  نم  ّنيعم  متاخ  نع  ثحبلا  ىلإ  ينعفدي  ءيش  ةمث  نكلو  ببسلا  فرعا  "ال 
". ...ًاديعس نوكا  امدنع ال  ًاديعس  ينلعجي  نا  بجي  متاخلا  اذهو  متاخلا ، اذه  لثم  كلتما  نا  دبال  .ينايكلو 

.ًانيزح نوكأ  امدنع  ًاديعس  ينلعجيو  ًاديعس ، نوكأ  امدنع  ًانيزحو ، ًاسيعت ، ينلعجي  نأ  بجي  : " ةيرس ةيئايميخ  ةغيص  نع  لأسي  هنإ 

، ديعس ريغ  تنأف  ديعس ، ريغ  نوكت  امدنعف  ديحولا ! نّكمتلا  وه  اذهو  .هجازم  نم  نّكمتلا  نع  لأسي  هنإ  هنع ؟ لأسي  يذلا  ام 
..س الف  يت ، امدنع  ءيشب ." مايقلا  عيطتسأ  الو  ديعس ، ريغ  يننإ  : " لوقتف .ةيحض  درجم  تنأو  ءيش ، لعف  عيطتست  الو 

.ًادّيس تسل  تنأف  س ، الف  يت ، امدنع  .ًاضيأ  ءيش  لعف  كنكمي  الو  ًاديعس ؛ نوكت  ايحأو  .ديعس  ريغ  تنأف 

ىلإ يتداعس  ليوحت  ديرأ  امدنعو  .يتجزمأ  دّيس  حبصأ  نأ  نم  يننكمت  ةيرس  ةغيص  نع  ثحبأ  أ  : " لوقي هنإ  هلوقي ؟ يذلا  ام 
". كلذ عيطتسأف  هيشتنم ، ةداعس  ىلإ  يتساعت  رييغت  ديرأ  امدنعو  .كلذ  يننكميف  ةساعت ،

ام ناك  امهم  .ةيحض  نوكي  نأ  ديري  هنأ ال  يأ  هتجزمأ : لّكشي  نأ  ديري  هتجزمأ ؛ دّيس  حبصي  نأ  ديري  هنإ  لوقي  هلوقي ؟ يذلا  ام 
.ليوحتلا عيطتست  هلخاد ، ةّيرس يف  ةلاسر  عم  متاخ  كانهو  .ام  ةغيص  كانه  نأ  امك  .ديري  امك  هليكشت  عيطتسي  نأ  مهملا  هديري ،

.ءافطإلا وأ  ليغشتلا  رز  ىلع  طغضت  كنأ  ول  امك  .كتجزما  ريغت  عيطتست  نيح  ًاشهدم  ًارمأ  نوكي  اهدنع 

". ًانيزح ودغأف  هيلإ  ُترظنو  ًاديعس ، تنك  اذإ  هتاذ ، تقولا  يفو  ًاديعس ، ينلعجيف  ديعس ، ريغ  نوكأ  امدنع  ".. 



نيتلاحلا اتلك  نا  ريغ  كلذل ؟" يعادلا  ام  : " لوقت فوسف  ةيناثلل ، ةبسنل  اّمأ  .ىلوألا  ةرابعلا  ىلع  قفاوت  فوس  ةقيقحلا ، يف 
اذإ ًانيزح  كنوك  ئطاخ يف  ءيش  نم  ام  هنأ  امك  .ًاضيأ  ىرخألا  ديس  حبصتسف  ىلوألا ، ديس  تحبصأ  نإف  ًاعم : ندوجوم 

.دّيسلا تنك 

، قمعلا كلذ  ةداعسلل  نكي  .قمعلاو مل  ةموعنلا  ةياغ  لامج يف  هلامج ، هل  نزحلا  .طق  ةداعسلل  نكي  يذلا مل  هقمع  هيدل  نزحلا 
كنأل مل عتمتست  كنإ مل  .هكلمت  نأ  ةداعسلل  نكمي  يذلا ال  ءارثلاو  قمعل  مستيف  نزحلا  اّمأ  .اهلاذتباو  اهتلاحضب ، مستت  ةداعسلاف 

نزحلا أدهي  اهدعب  .نزحل  ىتح  ءيش ، لكب  عتمتسي  هنإف  ًايعو ، رثكأ  ءرملا  حبصي  امدنع  .اهوحن  كيعو  بلج  ىلع  ًارداق  نكت 
حبصي ءيش  لكف  ..فصعت  حيرلا ال  ىتحو  .دّرغت  رويطلا ال  ىتح  .تمص  ىلإ  ءيش  لك  لوحتي  مث  أدهي ، ءيش  يأ  لثم 

.قيمع ءاخرتسا  أد يف  ءايشألا  لكو  ًاتماص ،

؟ ًاليمج نزحلا  نوكي  فيكف  ةليمج ، تسيل  ةداعسلا  نأ  فرعت  تنك ال  نإ  .فرعت  تنك  ول  ليمج  نزحلا 

تناكو كتجزمأ ، ديس  نكت  اذإ مل  يتلاح ." رقتست  يكل  : " هلوق ببس  اذهو  يتجزمأ ،" دّيس  حبصأ  نأ  ديرأ  : " كلملا لاق  دقل 
ريغ نوكت  ذإ  ةأجف ، يت  جازملا  نإ  حضاو ؟ نايك  كل  نوكي  فيكو  رارقتسا ؟ كانه  نوكي  فيكف  اهسفن ، ءاقلت  نم  رجفنت 

ام لك  شعتريف  ًاددجم ، ةراثتسالا  لصحتف  ًاديعس ، نوكت  ثيح  رخآ ، جازم  يت  .شاعترال مث  كلخاد  ام يف  لك  أدبيف  ديعس ،
نوكت نأ  كنكمي  هنأ ال  ةقيقحلاو  .جايتها  هنأل  كلذ  ًاضيأ ؟ كبعتي  دمألا  ليوطلا  ديعسلا  جازملا  نأ  تظحال  له  .كلخاد  يف 

.ًاضيأ ًاقهرم  نوكيس  يسفنلا  كنايك  نأ  امك  كلقعو ، كدسج ، ةقاط  قوف  كلذ  نوكيس  ّالإو  ةليوط ، ةرتفل  ًاديعس 

فوس نوتوميس ؛ .دبألل  ءادعس  اولظي  نأ  رشبلل  نكمي  .يّمحلا ال  هبشي  وهف  فجترت ، كلعجي  هنأل  كلذ  ىلع  ردقت  كنإ ال 
.ضارمألا نم  ريثكلاو  مدلا ، طغض  عافترو  ةيبلق ، ةمز  نوباصي 

، ناجيهلا نإ  .ءادعسلا  نم  ًاجايتها  لقأ  مه  ءاسعتلا  نأ  كلذ  ءادعسلا ، صاخشألا  نم  رثكأ  نوشيعي  ءاسعتلا  نأ  وه  لصحي  ام 
.نيلشافلا صاخشألا  نم  ةيبلقلا  تامزألل  ةضرع  رثكأ  مه  نيحجانلا  صاخشألاف  بلقلا ، ىلع  ًائبع  لكشت  ةراثتسالا ، وأ 

ةيبلقلا ةمزألا  نإ  ةيبلق ؟ ةمزأ  كيدل  نوكت  نأ  نم  ةدئافلا  امف  .ةيبلقلا  تامزألا  نم  نوناعي  نيلشافلا ال  صاخشألا  نأ  ةقيقحلاو 
حاجن ةورذ  وه  نسلا  كلذ  هنأل  نيعبرأو ، ةسمخو  نيعبرألا  نس  نيب  حاجنلا  يت  .حج  صخش  كنأ  ىلع  ةيبط  ةداهش  يه 

.ةرإلا نم  ديزملاو  ديزملا  بلجي  حاجنلا  نأ  كلذ  ةيبلقلا ، ةمزألا  يت  اهدعب  .ناسنإلا 

يه امف  .نيحجانلاو  ءادعسلا ، سانلا  نم  رثكأ  تاونس  ةرشع  ىلإ  ةسمخ  نم  نوشيعي  لوطأ ؛ نوشيعي  ىنازحلاو ، ءاسعتلا ، سانلا 
، قمعب نيترهاظلا  الك  مهفت  نأ  تلواح  اذإف  .ةراثتسا  لقأ  نونوكي  مهتبآك  يفف  ًارارقتسا ، رثكأ  مه  ىنازحلا  صاخشألا  ةلاسملا ؟

ةداعسلا ليلد  نوكي  ًايحأف  ةلجعلا : بالودلا ، هبشت  اإ  .ىرخألا  ىلإ  لوحتت  اهنم  لك  نأو  ةلدابتم ، ةقالع  امأ يف  دجتسف 
، اهتضبق عقاو يف  تنأو  نارودل ، ةلجعلا  رمتستو  .ةمقلا  ىرخألا  ليلدلا  نوكي  امنيب  ضيضحلا ، نوكي يف  ًايحأو  ةمقلا ، يف 

يتلاح حبصت  ثيحب  : " لوقي وهف  .قح  ىلع  كلملا  نذإ ، رقتست ؟ نأ  نكمي  فيكف  .اهعم  كرحتتو  ةلجعل  طوبرم  كنأ  ول  امك 
؟ متاخلا كلذ  دجأ  نيأف  هنع ، اوثدحت  يذلا  ةفوصتملا  متاخ  كلتمأ  نأ  ديرأ  .ينايك  لخاد  نم  رقتسأ  ثيحبو  ةّرقتسم ،

..ضعبلا مهضعب  ءامكحلا  راشتساف 

صاخشألا ينعت  ءاربخ "  " ةملك نإ  ءامكحلا ، سيلو  نوريشتسي ، نم  مه  ءاربخلاف  ًاريثك ، ءامكح  اونوكي  مإ مل  لوقأ  ببسلا  اذهل 
لكب فرعي  ميكحلا  نأ  ريغ  .رخآلا  فرعي  دقف  ام ، ًارمأ  فرعت  دق ال  كنأ  امب  .ضعبلا  مهضعب  نوريشتسي  نم  مهو  ةفرعملا ؛ يوذ 
عقاولاو .هنايك  لكب  بيجتسيو  فرعي ! لجر  وه  ةطاسب ، لب  ًاركفم ، سيل  ميكحلاف  رمأل ، ركفت  نأ  ةلأسملا  تسيل  ةطاسب !



.ريشتسي دحاو  ميكح  دجوي  هنأ ال 

.قيمع لّم  مهسفن  اومرو  ضعبلا ، مهضعب  ءامكحلا  راشتساف 

نم ىقمحلا  مهدحو  .قيمعلا  لّمأتلا  وه  لب  .هيف  دوجوم  وهف  قيمع ، لّم  هسفنب يف  يمري  نأ  ميكحلا  جاتحي  ةقيقحلا ال  يف 
.ءامكح ًاسأ  اونوكي  ءالؤه مل  نأ  ريغ  .هتاذ  لمأتلا  هنأل  لّمأتي ، الف  ميكحلا  اّمأ  نولمأتي ،

.مهكلم بساني  يذلا  متاخلا  اذه  لعف  نأشب  رارق  ىلإ  اولّصوت  ةياهنلا  يف 

نأ ودبيو  ةصالخ ، ةيأ  ىلإ  اولصي  مأ مل  يهو  .لضفألا  يه  ىرخألا  ةخسنلا  ن  دقتعأو  ةصقلا ، نم  ىرخأ  ةخسن  فرعأ 
.اولداجتيو اورجاشتي ، نأ  نوعيطتسي  ةجيتن ؟ ىلإ  اولصي  نأ  ءاربخلل  نكمي  فيكف  ةحيحص : كلذ 

ةجيتن مهتيطعأ  ول  ىتح  .الك  ةجيتن ؟ ةيأ  ىلإ  اولّصوت  نييتوهالو ، ةفسالفو ، نييلدج ، ًاصاخشأ  تفرع  نأ  كل  قبس  له 
.ًامئاد ثدحي  ناك  ام  اذه  .ةفلتخم  تاهاجتا  نوبهذيو يف  ةجيتنلا ، كلت  ىلع  نولتاقتي  فوسف  لعفل ، اهيلإ  َتصلخ 

ناك ..ًاميكح  ناك  اذوب  نأ  ىنعمب  ًاميكح  سيل  ًاميكح ، سيل  هنكل  ةريبك ، ةفرعم  وذ  لجر  وهو  .ديورف  عم  كلذ  ثدح  دقل 
هيلإ اوؤاج  نمم  مهريغو - رلدأ ، غنوي ، فاتسوغ  لراك  لثم  هتذمالت -  نكل  .ةبق  ةرظن  بحاصو  ًادج ، ًاقيمع  ًاركفم  ديورف 

اولصفنا ثيح  قرط  عطاقت  ىلإ  اولصو  مأ  ةطاسبب  َتبث  دق  ..ليبقلا  اذه  نم  ام  ًائيش  اودجو  مأو  ةجيتن ، كانه  نأ  نيدقتعم 
يقب نم  نيب  نمف  .ةيون  تايصخش  اوناكف  هعم  يقب  نم  اّمأ  .ةفلتخم  تاهاجت  هتذمالت  لك  بهذو  ضعبلا ، مهضعب  نع 

.ءادعأ اوحبصأ  مث  اوقرتفاو ، اولتاقتو ، اولداجت ، ..ةرقابعلا  لك  لحر  دقل  .دحاو  يرقبع  كانه  نكي  مل  هعم ،

، فوصتم سيدق  ىلإ  اوبهذف  ءيش ، ىلإ  اوهتني  مإ مل  لوقت  ىرخألا  ةخسنلا  .ءيش  ىلإ  اوصلخي  نأ  ةفرعملا  لاجر  ىلع  ليحتسي 
هعبصإ نم  متاخلا  علخ  .ًالصأ  متاخلا  نوكلمي  ءامكحلا  نأ  كلذ  لعفل ، متاخلا  كلمي  ناك  يفوصلا  سيدقلا  .هتحيصن  اوبلطو 

هنأ رعشي  امدنع  طقف  متاخلا  فشكي  نأ  بجي  دحاو : طرش  كانه  نأ  هل  اولوق  نكلو  كلملل ، هوطعأ  : " لاقو مهل ، هاطعأو 
.حماستي نأ  نآلا  هيلع  ليحتسي 

، ةدوجوم ةلاسرلا  .ةلاسرلا  رسخيس  ٍذئدنع  هنأل  لوضفلا ، عفادب  اهحتف  يغبني  نكلو ال  متاخلا ، رجح  تحت  ةأّبخم  ةلاسر  ةمث 
تحت ةبوتكم  اإ  .اهأرقتو  اهحتفت  ثيحب  ةتّيم  ةلاسر  تسيل  اإ  .اهلبقتست  يكل  كيعو  ةبسانملا يف  ةظحللا  ىلإ  جاتحت  كنكل 

شوشتلا نوكي  امدنعو  ءيش ، لعف  هرودقمب  لقعلا  دوعي  الو  ءيش ، لك  دقفت  امدنع  طرشلا : ققحتي  نأ  بجي  نكلو  رجحلا ،
". ةدوجوم ةلاسرلا  نوكتسو  هحتف ، بجي  طقف  ٍذئدنعف  ًامامت ، زجاعو  ءيش ، لعف  عيطتست  الو  هجوأ ، بركلاو يف  ًالماك ،

يأل نكميو  ةدوجوم ، ةلاسرلا  نأ  ينعي  كلذف  طرشلا ، اذه  نودب  هنأل  ًاضيأ ، طرشلا  اذه  فيضأ  نأ  دوأو  .حيحص  اذه  نإ 
نإ .اهمهفت  نأ  كرودقمب  طقف  ٍذئدنعو  ّنيعم ؛ يعو  ىلإ  يقترن  نأ  كيلع  .ةريبك  ةميق  ةلاسرلل  دوعت  ٍذئدنع ال  اءارق ؛ صخش 

نوكي نأ  بجي  نكلو  ءيش ، لك  اذهو  مهفلل ، ببس  ىوس  تسيل  تاملكلا  .تنا  كلخاد  لب يف  تاملكلا ، نم  سيل  مهفلا 
.تاملكلا هلغشت  يكل  ًادوجوم  مهفلا 

عزتني نأ  كشو  ىلع  ناك  امدنع  ةريثك  تاظحل  تتأ  .ًارصتنم  ودعلا  حبصأو  دالبلا ، تعاض  دقف  ةلاسرلا ، طرش  كلملا  عاطأ 
نكميو اهدادرتسا ، يرودقمبف  ةكلمملا ، ُتدقف  ول  ىتح  .ًاّيح  ُتلزال  : " لمتكي طرشلا مل  نأ  دجو  هنكل  ةلاسرلا ، أرقيو  رجحلا 

". اهلالتحا ةداعإ 



.رثكأف رثكأ  برتقت  ااوصأف  لويخلا ، عامس  هنكميو  ودعلا ، هب  قحل  .هتايحب مث  وجني  يكل  طقف  ةكلمملا  جراخ  راط 

تو ال .لبسلا  تعطقناو  هامدق ، تيمدُأ  .هيمدق  ىلع  ضكري  ذخأف  هناصح ، تامو  هءاقدصأ ، رسخ  دقل  .يرجلا  عب  مث 
قيرط ىلإ  لصو  دقو  رثكأف ، رثكأ  برتقي  ودعلاو  عئاج ، هنإ  .ضكرلا  عباتي  نأ  هيلع  ناكو  ةدحاو ، ةصوب  ولو  كّرحتلا  عيطتسي 

ودعلاف ةدوعلا ؛ هنكمي  .رثكأف ال  رثكأ  برتقي  ودعلاو  ةيواهلا ، ىوس  كانه  نكت  .برهم مل  همامأ  دعي  ملو  قيرطلا ، ىهتنا  .دودسم 
رظتني لازام  هنكل  ةيناكمإ ، ةيأ  كانه  دعت  نآلاو مل  .ةطاسب  لكب  تومي  فوسو  ًادج ، ةريبك  ةيواهلا  .زفقلا  عيطتسي  الو  كانه ،

". دعب ققحتي  طرشلا مل  .ةيواهلا  هذه  ىلإ  تزفق  اذإ  تومأ  امبر  .رخآ  هاجت  ودعلا  بهذي  امبر  .ًايح  تلزام  : " لوقي وهف  طرشلا ،
اكو وتلل ، اءاج  ةيواهلا  نيدسأ يف  دهاش  زفقي ، يكل  ةيواهلا  ىلإ  رظن  امدنع  .ًادج  ًابيرق  حبصأ  ودعلا  نأ  ةأجف  رعش  اهدعب 

عباصأ ىلع  ةريخألا  هتاظحل  دعي  تو  رثكأف ، رثكأ  برتقي  ودعلاو  ةظحل ، ةيأ  هل  ىقبتت  نآلاو مل  .ةسارشو  عوجب  هيلإ ، نارظني 
.هدي

". يضقنيس ًاضيأ  اذه  " لوقت : ةلاسرلاو  ةلاسر ، كانه  .رجحلا  فلخ  رظن  .هحتفو مث  ةأجف  متاخلا  ذخأ 

؛ ًاريثك مهجيجض  عمسي  دعي  ملو  رخآ ، هاجتا  ودعلا يف  كرحت  نأ  ثدح  عبطلو ، يضقنيس ." ًاضيأ  اذه   " ..ءيش لك  أده  ةأجف 
.ًاضرأ سلجف  رثكأ ، اودعتبا  دقل 

هرصق وه يف  اهو  دالبلا ، حتف  ديعيو  دوعيو ، هشويج  عمجي  مأ ، ةرشع  نوضغ  يفو  .ةحارلاو  مونلا  نم  ًاديج  ًاطسق  ذخ  وه  اه 
.عراوشلا نوصقري يف  نونجلا ؛ دح  ىلإ  ةسامحلا  يديدش  سانلاو  ناكم ، لك  تالافتحالاو يف  ةميظعلا  ةجهبلا  يه  اه  .ًاددجم 

نظ ةجرد  ىلإ  هبلق  ترض  عراستتو  ةداعسلا ، هرمغتو  ةريبكلا ، ةسامحلا  هألمت  كلملا  ةيرانلا ، باعلألاو  راونألاو  ناولألا  نم  ريثكلا 
مث يضقنيس ." ًاضيأ  اذهو  : " كانه بِتُك  دقل  .هلخاد  رظنو  هحتفف  متاخلا ، ركذت  ةأجف  .ةداعسلا مث  ببسب  توميس  هنأ  اهيف 

". يضقنيس ًاضيأ  اذه  " ةلاسرلا : هذه  لالخ  نم  ةيلاثملا  ةمكحلا  ىلإ  لصو  هنإ  لاقيو  .يخرتساو  داع 

، ةداعسلا نم  ردق  وأ  نزحلا ، وأ  ةبآكلا ، وأ  ةيسنجلا ، ةبغرلا  وأ  لاعفنالا ، وأ  ةيهاركلا ، وأ  بضغلا ، نم  جازم  كباتني  امدنع 
.يضقنيس ًاضيأ  اذه  مئادلا : كهابتنا  حبصي  كلذ  عد  .يضقنيس  ًاضيأ  اذه  ًامئاد : رّكذتف  لّمأتلا ، ءانثأ  ىتح 

.يضمت يت مث  ةميغ  دّرجم  ةلحرم ، دّرجم  نوكتس  ..ةداعس  نوكت  نل  ةداعسلا  اهنيح  رارمتس ؟ كلذ  تركذت  اذإ  ثدحيس  اذام 
.دهاشلا تنأو  يجراخلا ، طيحملا  ىلع  ءيش  .يضَرع  ءيش  يه  لب  .كنايك  تسيل  اإ  .بهذتو  يت  اإ  تنأ ! سيل  ةداعسلا 

، كيلإ يت  اإ  .ةأجف  اهنع  لصفنت  فوسف  يضقنيس ، ًاضيأ  اذه  .يضقنيس  ًاضيأ  اذه  .يضقنيس  ًاضيأ  اذه  رّكذتت : امدنع 
نأ ىوس  كيلع  امو  .يت  اهعدف  ةساعتلا ، يت  امدنع  ًايقنو ، ًاميلس ، اهءارو : ككرتتف  ًاديعب ، يضمت  اأ  .تنأ  سيل  اهنكل 
نيبو كنيب  ةفاسم  لّكشتتس  ًائيشف ، ًائيشو  .يضقنتس  ًاضيأ  اإ  رّكذتف : ةداعسلا ، يت  امدنع  .يضقتس  ًاضيأ  اإ  رّكذتت :

.ٍلابُم ريغ  تحبصأ  دقف  ًامتهم ، دعت  .جّرفتمك مل  بسحو ، اهيلإ  رظنت  ًادهاش ، تحبصأ  دقف  ا ، ًاددحم  دوعت  نلو  .ةجزمألا 

كيلإ طبه  يذلا  تمصلا  امنإو  ًاضورفم ، ًوكس  سيل  يذلا  تمصلا  ..تنأ  هقلخت  يذلا مل  تمصلا  ..تمصلا  كيلع  طبهي 
كلعجي ءيش  الو  كعجضم ، ضقي  ءيش  الف  .لاتسيركلا  لثم  حبصت  اهدعب  يّلكلا ، نم  يهلإلا ، نم  ةلوهجم ، رداصم  نم  ةأجف 

، ةداعسلا وه  هجولا  ناك  اذإف  هتاذ : ءيشلا  امهالك  نأ  فرعت  كلذ  دعب  .نزحلا  وأ  ةداعسلا ، تناك  ءاوس  ءيش ...! .فجترت ال 
، ةداعسلا كوحن  هجتت  امدنع  .هتاذ  ءيشلا  امإ  .ةداعسلا  وه  افقلا  نإف  ةساعتلا ، وه  هجولا  ناك  اذإو  .ةساعتلا  وه  افقلا  نإف 

.ةساعتلا اإ  اهرهظ : ىلإ  رظناف  كنع ، دعتبت  امدنعو  ًةداعس ؛ ودبتف 



ةرجش تحت  اذوب  حبصتو  ًارقتسم ، حبصتف  .ةفاسملا  تربك  املك  كيعو ، ربك  املكو  .كيعو  ربك  املك  ةفاسملا ، تداز  املكف 
.اذوب

لاا حسف  بجي  .ًامامت  ةديدجلا  ةدالولاو  ديدج ، نم  ثاعبنالا  وه  اذهو  .تنك  امك  تومت  ىتح  كل  لصحي  نل  كلذ  نكل 
اهل حامسلا  بجي  ةميدقلا ، كأو  ةميدقلا ، كتيوهو  كتيجولويديأو ، كتفسلفو ، ميهافمو ، ةميدقلا ، كفقاوم  ليحرل : ميدقلل 

.يت يكل  كلخاد  ًاعستم يف  دجي  هنكل ال  ًامئاد ، دوجوم  ديدجلا  .ديدجلا  لجأل  ليحرل 

.ًاغارف دِجوا  ًةفرغ ، دِجوأ  .كلخاد  لاا يف  حسفتلف  ًاعستم ! هطعا  .ًادعتسم  سيل  فيضملا  نكل  فيضلا ، ءاج  دقل 

.كلذ رّكذتف  يمومعلا ، حاتفملا  يهو  ةشهدم ، ةلاسرلا  هذه 

". يضقنيس ًاضيأ  اذه   " ةروطسألا هيلع  تشقن  يذلا  متاخلا  رارغ  ىلع  ناك  هوركتبا  يذلا  متاخلا 

.يضقنيس ًاضيأ  اذه  ّنأ : كمالحأو  كمون  ىتح يف  فرعت  ثيحب  رثكأ  قمعتت  اهعد  .ةتب  ىركذ  حبصت  ن  ةرابعلا  هذهل  حمسا 
بابلا حتف  عيطتست  ءيش ؛ لك  حاتفم  اإ  .كلّوحيس  روضحلا  كلذ  نأل  رارمتس ، رضاحلاو  دوجوملا  كسّفنت  حبصت  اهعد 

.هتاذ دوجولا  نايك  ىلإ  ربعتس  اهلالخ  نمو  كنايك ، ةيّرس يف  رثكألا 



عساتلا : لصفلا 
شطعلا نم  تومت  داكت 

 

ةصرفلا تّوفت  فوسف  ًاظقي ، نكت  اذإف مل  تقو ، ّيأ  كب يف  عرقي  نأ  نكمي  هللا 
 

 

 

 

."؟ قيرطلا ىلع  كدشرا  نم  : " يلبشلا لِئُس 

هساكعنا ىلإ  رظن  املك  .ءاملا  ةفاح  برق  فقي  ناكو  شطعلا ، نم  تومي  داكي  هتدهاش  موي  تاذف  .بلك  يندشرأ  : " لاقف
.رخآ بلك  كانه  نا  نظ  هنأل  عجارتيو ، بعتري  ناكف  ءاملا  ةحفص  ىلع 

.هساكعنا ىفتخا  ثيح  ىلإ  ءاملا ، زفقو يف  ًابناج  فوخلا  حرط  ءاملل ، ةغلابلا  هتجاح  ببسبو  ةياهنلا ، يف 

.باذ دق  هيلا  ىعسي  ام  نيبو  هنيب  يذلا  زجاحلا  نأو  هسفن ، وه  تناك  ةبقعلا  نا  بلكلا  دجو 

كولس لالخ  نم  ةيادبلا  قيرطلا يف  تن يل  دقل  .يسفنب  هتررق  ام  تناك  اا  تفرع  امدنع  يتبقع  تلاز  ااذ  ةقيرطلو 
". بلك

وحن ةيناكمإ  دجوت  الف  كلذ ، اوعت  امو مل  مكسفنأ ، كقيرط  نوفقت يف  متنأ  .مكسفنأ  ىوس  زجاح  ّيأ  ىرأ  الف  ..مكيلإ  رظنأ 
.يلخادلا ومنلا 

، ةبقع مكل  لكشي  رخآ  صخش  ناك  ول  .هلهاجت  مكنكمألو  هيدافت ، مكنكمأل  ًازجاح ، مكل  لكشي  رخآ  صخش  ناك  ول 
ْنَمف ..اهيطخت  مكنكمي  يتلا ال  ةبقعلا  مكنإ  ْنَم ؟ ىدافتيس  ْنَمف  ..هيدافت  مكنكمي  الف  زجاحلا ، متنأ  مكنكل  .هيطخت  مكنكمأل 

.هيلإ نوبهذتس  ناكم  ّيأ  نيدوجوم يف  نونوكتس  مكنأل  برهلا ، نوعيطتست  مكنإ ال  ْنَم ؟ ىطختيس 

.لظلاك مكعبتيسو  متنأ ، وه  مكقئاع 

.مكنكمي ام  قمع  هومهفت  نأ  بجي  ام  اذه 

؟ ًاقئاع تحبصأ  يتلا  ألا  ةيلآ  يهام  قئاعلا ؟ اذه  أشني  فيك 

.ةالصلاو ةبحملا  ملاع  ىلع  حاتفنالا  نوعيطتست  الو  ءامسلا ، قيلحتلا يف  نوعيطتست  الف  ..مكب  طيحت  ةبلص  ةرشق  ةمث 



ااذ مهفلا  ةيلمع  نإ  .اهتباذإ  رس  فرعت  فوسف  ألا ، دلوت  فيك  مهفت  نأ  تعطتسا  اذإ  تدلو ؟ فيكف  ألا ، ةَفَدَص  هذه  نإ 
.ةيرح حبصت  ألا  ءوشنل 

، مههوجو يفو  نيرخآلا ، نويع  كساكعنا يف  ىرت  تنأف  .تاساكعنالا  لالخ  نم  كسفن -  فرعت  كنأ ال  رابتع  ألا - دلوت 
.ةيوه نع  ثحبت  نأ  كيلعو  تنأ ، نوكت  نم  كردم  ريغ  تاساكعنالا ، كلت  ةمكارم  يضمت يف  مث  ماملك ، يفو 

الو ملاعلا ، اذه  شيعلا يف  نم  نكمتي  نلف  ّالإو  نوكي ، نم  فرعي  نأ  هيلع  نكلو  .نوكي  نم  هسفن  فرعي  وهو ال  لفطلا ، ُدَلوي 
امدنع ًةقيقح  ملاعلا  ىلإ  لخدي  فوس  .دعب  ملاعلا  لخدي  وهف مل  ةلكشملا ، فرعي  هنإ ال  ىتح  .روفلا  ىلع  اذوب  حبصي  نأ  نكمي 

.نوكي نم  هسفنب  روعشل  أدبي 

نسلا ةياغل  رّكذتلا  ىلع  ًارداق  نوكتسف  فلخلل ، تدع  نإف  .كتلوفط  ءايشألا يف  نم  ريثكلا  رّكذت  عيطتست  ببسلا ال  اذهل 
كانه نكت  ملأ  ةركاذلا ؟ لمعت  الأ  عوضوملا ؟ وه  ام  نذإ ، .كلذ  نم  دعبأ  ىلإ  ذافنلا  عيطتست  نلو  كرمع ، نم  ةعبارلا  وأ  ةثلاثلا ،

وأ نينس ، ةثالث  رمعب  ريغصلا  لفطلا  نإ  ةقيقحلا  يف  ةدوجوم ! تناك  دقل  لقعلا ؟ ىلع  تاعابطنا  وأ  تامصب  وأ  براجت  ةيأ 
ةركاذلا نوكت  ال  اذامل  نكلو  لفطلل ، ثدحت  براجتلا  نييالم  نإ  .تضم  ةرتف  يأ  نم  رثأتلل  ةيلباق  رثكأ  وه  نيتنس  رمعب 

، دعب وه  نم  ددحي  لفطلا مل  نإ  ةركاذلا ؟ ةاون  نوكيس  يذلا  ام  ةركاذلا ؟ لمحيس  نمف  دعب ، جضنت  ألا مل  نأل  كلذ  ةرضاح ؟
.دعب ةيوهلل  ديدحت  ّيأ  أشني  ملو 

؟ ألا ىلع  لصحيس  فيك 

، عئار يننأ  دبالو  ليمج ، يننأ  دبال  : " تاعابطنالا عمجي  هنإ  .مستبيف  نديعس ، اهانيع  تناك  اذإف  .هتدلاو  نينيع  رظني يف  فوس 
بألا يت  امدنع  .تاعابطنالا  عمجي  هنإف  هلّبقتو ، يت  امدنع  .ًادج  ةديعس  حبصتف  مألا ، هنم  برتقت  امدنع  .نيمثو  مّيقو ،

يت مث  .مألا  كلذكو  ةآرم ، بألا  حبصي  .بقاري  لفطلا  امنيب  .هبعاليو  ءاوهلا ، يف  لفطل  يمري  نونجل : بألا  باصيف 
.نوكي نمب  هلقع  ألميو  ًايجيردت ، مكاري  لفطلاو  ..ناريجلا 

بحي نأ  ىلع  ًارداق  نوكي  نلو  .هتيوه  ام يف  ءيش  ىلإ  ًامئاد  رقتفي  فوسف  همأ ، نود  نم  لفطل  يتؤي  امدنع  ببسلا ، اذهل 
.ًاقوثوم نوكي  نل  هنأ  يأ  ًذبذتم ؛ لاكشألا  نم  لكشب  نوكيسو  .ًادوجوم  سيل  هبحي  صخشل  يساسألا  عابطنالا  نأل  هسفن ،

أدبي امدنع  اّمأ  .نمثب  ردقت  كنو ال  ءادعس ، سانلا  لعجت  كنو  لاغ ، كنو  بوبحم ، كن  نيقيلاو : ةقثلا  حنمت  مألا  نإ 
.هلوح مث ارملا  نييالمو  تاعابطنالا ، نييالم  نيلكشم  ةسردملا ، ةذتاسأ  مث  ءاقدصألا ، مث  ناريجلا ، هلوح  نوكيف  لّقنتل ، لفطلا 

.اهعيمجت رمتسي يف 

مث هنوهركي ، نيذلا  بحي  الو  هنوبحي ، نيذلا  كئلوأ  رّدّقُـي  ماسقأ : تاعابطنالا يف  ظفحب  أدبي  ًادج ، بيرق  تقو  يف  عبطلو ،
.يعواللا يف  هلقع ، نم  يلفسلا  ءزجلا  الل يف  ةبسنل  ةديج  تسيل  يتلا  تاعابطنالا  نم  ريثكلا  يمر  يضمي يف 

تاعابطنالا هذه  يمر  يضمي  هنإ  يبغ ." تنأ  : " هل لوقي  يذلا  ذاتسألاو  حيبق ، تنأ  : " هل لوقي  ناك  رخآو  هبرضي ، ناك  مهدحأ 
.ميسقتلا أدب  نذإ ، .يعواللا  يف 

ىلإ ميسقتلا  لخد  دقل  ةحيبقلا ؛ ةروصلا  يمرت  يعواللا  ةليمجلا يف  كتروص  هنإ  هبحتو ؛ هب  زتعت  يذلا  ءيشلا  كلذ  وه  يعولا  نإ 
كنأ عقاولاو  .نيتيصخش  ىلإ  ًامسقنم  حبصت  فوسف  كلذ ، فرطتلا يف  ىلإ  تيضم  اذإف  .ةيصخشلا  ماصف  ةيادب  هذهو  لقعلا ،

ذوحتست ةعومقملا  ةيصخشلا  نإف  بضغ ، ةلاح  نوكت يف  امدنعف  نينثا : لب  ًادحاو ، ًاصخش  نوكت  ًاضيأ ال  يعيبطلا  عضولا  يف 



دوعي ال  ةأجف  .هكولس  ّريغتي  فيكو  هانيع ، ّريغتت  فيكو  ههجو ، ّريغتي  فيك  بضغ  ةلاح  يف  لخد  ًاصخش  بقار  .كيلع 
عيطتسي هنا  هسفن  وه  لّيختي  ءايشأ ال  لعفي  فوس  .سوسمملاك  حبصأو  هيف ، لخد  ًابيرغ  ًامسج  نأ  ول  امك  هتاذ ؛ صخشلا 

نم ديدعلا  نإ  .كلذ  لصح  فيك  مهف  ىلع  ًارداق  نوكي  نلو  بضغلاو ، ةروثلا  ءانثأ  ةميرج  بكتري  نأ  نكمي  امك  .اهلعف 
اإ رخآ ، صخش  لب  طق ، كلذ  اولعفي  مل  مه  ةقيقحلا  يفو  .نوبذكي  مهو ال  ًادبأ ، اولتقي  مل  مإ  نولوقي  مكاحملا  نيمرا يف 

.مهيلع تذوحتسا  دق  ا ، اوددحتي  مل  ةيئ ، ةيصخش 

ههجوو ال .ديدج  قيرب  امهنم  عشي  ثيح  يه ؛ امك  هانيع  دوعت  الف  لّوحتلا : ثدحي  ةأجف  بحلا : عقو يف  صخش  ىلإ  رظنا 
حتفتتو رويطلا ، دّرغت  هقامعأ  يفو  ةأجف ، حابصلا  دلوي  ةمتعلا  نمف  .ًاقفدت  رثكأ  حبصي  هنإ  .ًامع  حبصيف  وه ، امك  دوعي 

.راهزألا

.ناتفلتخم ناتيصخش  امإ  .ًاعم  نيصخشلا  نيذه  عمج  كنكمي  الف  بضغلا ، ءانثأ  اّمأ  .ًامامت  ًافلتخم  ناسنإلا  حبصي  بحلا  يف 
.ًامئاد ا  زتعت  يتلا  كتيوه  نوكت  بحلا ، يفو  يعواللا ؛ اهتعمق يف  يتلا  كتيوه  دعصت  بضغلا  ءانثأف 

هذه لوزت  امو مل  .يرشبلا  لقعلل  ثدحت  يتلا  تونلا  لك  ببسو  ةيرشبلل ، لصحت  يتلا  يسآملا  لك  ببس  وه  ماسقنالا  اذه 
يعولا نإ  .تنأ  نم  فرعت  نأ  كتعاطتس  نوكي  نلف  تاماسقنالا ، هذه  يفتخت  ام مل  .ًادبأ  ًايّلك  نوكت  نلف  تاماسقنالا ،

ربع اّمنإو  ةرشابم ، كسفنب  تيقتلا  نأ  فداصي  .نيرخآلا مل  نم  تعّمجت  تاساكعنا  درجم  امهالك  نأل  يعواللا ، لثم  فئاز 
ىرخأ ارمو  ًاهلإ ، اهيف  ودبت  ارملا  ضعب  كانه  .ًاحيبق  اهيف  ودبت  ىرخأ  ارمو  ًاليمج ، اهيف  ودبت  يتلا  ارملا  ضعب  كانه  .نيرخآلا 

.ناويح درجم  اهيف  ودبت 

نادملا رخآلا  ءزجلا  نأل  كقامعأ : شوشم يف  كنإف  كأ ، تناك  امهمو  كتيوه ، تناك  امهم  هنأ  يهو  يتظحالم ، تناك  كلت 
؟ تنأ نم  : " صخش كلأس  اذإ  هنأ  قحلاو  .كبترمو  زوزهم  صخش  ًامئاد  تنأو  ًامئاد ، دوجوم  كتاساسأ  يفو  ًامئاد ، دوجوم 

ىلع رصأو  ام ، صخش  كلأس  اذإ  نكلو  .تنأ  نم  فرعت  تنأف  دحأ ، كلأسي  اذإ مل  امأ  .ًادوجوم  نوكي  نل  باوجلا  نإف 
.فرعت نلف  تنا ؟" نم  : " لاؤسلا

". فرعأ الف  تقولا ، نع  لأس  اذإ  نكلو  .تقولا  وه  ام  دحأ  ينلأسي  امدنع ال  فرعأ  أ  : " نيطسغوأ سيدقلا  لاق 

.ةأجف نيقيلا  يفتخيف  لأس ، اذإو  .فرعتف  دحأ ، كلأسي  اذإف مل  ألا : ىلع  ًامامت  قبطنت  ااذ  ةلاحلا 

ًانقيتم نوكت  فيكف  .طقف  حطسلا  ىلع  دوجوم  نيقيلا  نأل  تنأ ، نم  ًادبأ  لأسي  بّذهملا ال  صخشلا  نأ  ببسلا يف  وه  اذه 
.ةشَّوشمو ةضقانمو ، ةيئادع ، رداصم  يهو  ةدع ، رداصم  نم  يت  تاساكعنالا  نإ  مث  طقف ؟ تاساكعنالا  عيمجت  لالخ  نم 

كنأل اهيف ، ءيش  لك  ءافخإ  عيطتست  ةمتعم  ةملك  دّرجم  لب  ىضوفلا ، ءافخإل  ةعدخ  دّرجم  يه  كأو  ىضوفلا ، نم  ةلاح  كنإ 
.نونجم نئاك  لخادلا  يف 

نأ ةقيقحلاو  .مجرتملا  رودب  موقتس  ارملا  نأل  ارملا ، لالخ  نم  هسفن  فرعي  دحأ  دجوي  هنأ ال  وه  همهفت : نأ  بجي  ءيش  لوأ  نإ 
اّمنإو كب ؛ قّلعتي  ًائيش  لوقت  اإ ال  مستبت : مألا  .كل  سكعني  يذلا  وه  نم  لوقت  ةطاسبب  ةأرملا  .تنأ  نم  كل  رِهظُت  نل  ةأرملا 
يداع اهلفط  ناك  ول  ىتح  .لفط  عشبأل  ىتح  ..مستبت  ّمأ  لك  نأ  امك  .ًاّمأ  تحبصأ  دقف  ةديعس ؛ اإ  .ا  قّلعتي  ًائيش  لوقت 

اإ .ًاّمأ  اوكل  ةديعس  يهف  كنع ، ًائيش  لوقت  مألا ال  نإ  اذوب ، وأ  ردنكسإلا ، وأ  نويلب ، حبصيس  هنأ  دقتعت  اهنكل  ةياغلل ؛
األ لاح ، نسحأ  ودبت يف  مألا  نإف  لفطلا ، مستبا  اذإ  ًاضيأ ؛ ألا  عّمجت  مألا  نإف  لفطلا ، مستبا  اذإف  .اهسفن  نع  ًائيش  لوقت 

.اهل مستبي  لفطلا  نأ  نظت 



األ مألل  مستبي  لفط  لك  نإ  .مألا  نع  ًائيش  لوقي  وهو ال  مألل ، مستبي  لفطلاف ال  هسفن ؛ براقلا  عيمجلا يف  نأ  ةقيقحلاو 
ديزملا ىلع  اهيف  لصحي  يتلا  ةقيرطلا  يه  هذه  نأل  لفطلا ، مستبي  نأ  يضتقت  يتلا  ةيسامولبدلا  يه  هذهف  بحلاو ، ماعطلا  ردصم 

حنمب أدبي  امك  .مستبي  ىتمو ال  مستبي ، ىتم  فرعي  هنإ  .ًايسايس  لفطلا  حبصي  مّأ ، ةعضب  نوضغ  يفف  .ءاذغلاو  بحلا ، نم 
لفطلا نإف  كلذل  .هعانقإ  ىلإ  رطضت  فوس  .اهيلإ  رظني  نلو  مستبي ، نل  هنإف  مألا ، نع  اضرل  رعشي  اذإف مل  .تآفاكملاو  ةبوقعلا 

نإف ةأرملا ، ىلإ  بهذت  امدنع  .لفطلا  نع  سيلو  اهسفن ، نع  ًائيش  رِهظُت  مألا  نأ  امك  .مألا  نع  سيلو  هسفن ، نع  ًائيش  رهظُي 
نم .رظنا أ  : " اهسفن نع  ًائيش  لوقت  يهف  اكيجلب ، نم  ةدّيج ، ةآرم  تناك  اذإف  .كنع  سيلو  اهسفن ، نع  ًائيش  لوقت  ةأرملا 

، ًاديج كهجو  ادب  اذإ  .كنع  ًائيش  لوقت  الو  دنهلا " ةعونصم يف  يننإ  : " رِهظُت يهف  دنهلا ، عنص  نم  تناك  اذإ  اّمأ  اكيجلب ."
! لعافتتو سكعت ، اإ  .ةدّيج  ةقيرطب  ةعونصم  ةأرملا  نأ  ىوس  رِهظُي  كلذف ال 

ارم مه  كب  نوطيحي  نيذلا  لك  ن  ةيساسألا ، ءايشألا  ىدحإ  يهو  ثحابلل ، ةبسنل  اميسالو  مَهفُي : نأ  يغبني  ام  اذه 
فرعت كسفن ال  تنأ  كنع ؟ ًائيش  لوقت  نأ  نكمي  فيكف  ذإ  .كنع  ءيش  ّيأ  لوقت  يهو ال  اهلعف ، ةدر  اهل  ارملا  هذه  .سكعت 

؟ كتفرعم اهنكمي  فيكف  اهسفن ، فرعت  اإ ال  ليحتسم ! كلذ  نإ  فرعت  نأ  اهل  فيكف  ..كسفن  نع  ًائيش 

.تاساكعناو لالظو ، تاعابطنا ، مكارت  يه  ألا  نإ 

لظيس ةنجلا  ىلإ  لوخدلا  ب  نإف  ألا ، هذه  نع  َّلختت  امو مل  .ميحج  شيعت يف  كنإف  اهعم ، شيعت  يتلا  ألا  هذه  عمو 
.ًاقلغم

: لوقت ذإ  ةركام ، بسكتس أ  كلذ  دعبف  .ألا  هسفن : وه  نوكيس  ىلختيس  نم  نأل  اهنع ، يّلختلا  لواحت  ّالأ  لوقأ  ينأ  ريغ 
صخشلا اذه  لثم  لبق  نم  ىرن  مل  : " نولوقيس .سانلا  رعشي  فيك  ىرتل  ًاددجم  كلوح  رظنتسو  ألا ." نع  تيّلخت  دقل  "

.أ مث ُّيأ  كيدل  سيلو  ةياغلل ، عضاوتمو  ًادج ، ليمج  كنو  ةينأ ، لقألا  صخشلا  كن  عابطنالا  ينجت  فوسو  عضاوتملا ."
.تاعابطنالا عيمجت  لصاوت 

.طقف اهمهفت  نأ  عيطتست  اّمنإو  ألا ، نع  يّلختلا  عيطتست  ةقيقحلا ال  يف 

.لالظ دّرجم  اإ  اهنع  ىلختت  يكل  ءيش  دجوي  هنأل ال  يلختلل ، يعاد  هنأ ال  امك 

مكنأل ةشّوشم  هذه  تاذلا  ةروصو  .مكتاذ  ةروص  عيمجتب  متمق  فيكو  مكتاذ ، ةيوه  عيمجتب  متمق  فيك  اومهفت  نأ  مكيلع 
نإ .ًاداحتا  سيلو  دشح ، دّرجم  ًامئاد  متنأ  يلاتلو  ةملكلا ، ىنعم  لكب  ةضقانتمو  ةسكاعتمو ، ةديدع ، رداصم  نم  اهعيمجتب  متمق 

.ةدّحوم نوكت  نأ  نكمي  تاعابطنالا ال  هذه 

فلتخم كلذ  نأ  ريغ  ..كش  نود  نم  ةنقيتم  كأ  تناكل  ًادبأ ، رخآ  صخشب  قتلت  ملو  دحاو ، صخش  عم  تشع  دق  تنك  ول 
يفو حابصلا ، كّمأ يف  كل  مستبت  .رخآ  ًائيش  نوكي  ةرو  ًائيش ، نوكي  ةراتف  ًاضيأ ؛ ًادحاو  ًاصخش  سيل  دحاولا  صخشلا  ًاضيأ ،

.كبرضتو بضغت  ءاسملا 

دوجوبو ةجزمألا ، نييالمب  رثك ، صاخشأ  عم  تشع  كنأ  ريغ  .ةدحاو  كأ  تناكل  دحاو ، جازمبو  دحاو ، صخش  عم  تشع  ول 
.عاعرو دشح ، دّرجم  اإ  .زكرم  اهل  سيل  لب  ًازكرم ؛ تسيل  .ةرولبتم  تسيلو  دشح ، يه  كأ  نإ  .تاعابطنالا  لك 

نيح ىلع  رعشتس  اهمهفت ، نإ  امو  .اهمهفتو  اهبقارتو ، اهيلإ ، رظنت  نأ  طقف  كتعاطتس  اّمنإو  ألا ، نع  يلختلا  عيطتست  ال 
نلف ةعمشب ، تيتأ  اذإف  ًامامت ؛ ةمتعلا  هبشت  اإ  .ةدوجوم  دوعت  نلف  اهتمهف ، اذإ  نكلو  اهطاقسإ ! عيطتست  نل  .تطقس  اأ  ةّرغ 



ةّرملل حبصت  كنإف  ألا  ىشالتت  امدنع  .لظلا  يفتخيو  ألا ، لوزتو  رونلا ، رضحيس  مهفل ، تيتأ  اذإ  .ةدوجوم  ةمتعلا  دوعت 
ئطخم ديورف  نأ  امك  .دويق  ةيأ  كانه  سيل  ةقيقحلا  يفو  .ةطاسبب  دويقلا  نم  كيعو  الو  كيعو  صلختيو  ًالماكتم ، ًايك  ىلوألا 

نم لوبقملا  ءزجلا  نإ  .ألا  دوجو  ببسب  يه  دويقلاف  الك ، ةقيقحلا  .ام يف  ةيرهوج  ًادويق  يعواللاو  يعولل  نأ  دقتعي  هنأل  ًامامت 
هيمرت كنإف  هضفرت ، كنألو  ألا ، نم  ضوفرملا  ءزجلا  اّمأ  .حطسلا  ىلع  رهظي  نأ  نكميو  هلبقتت ؛ كنأل  ًايعو  حبصأ  دق  ألا 
فقت طقف  كنأ  يه  ةلأسملاف  ةمتع : دجوت  هنأ ال  ةقيقحلاو  .كلخاد  ًاقيمع يف  صوغي  فوس  بهذيس ... ؟ نيأ  ىلإف  ًاديعب ،

.ضوفرملا ءزجلا  هاجت  كرهظو 

امهالكف ااذ ، يه  ةلوبقملاو  ةضوفرملا  ءازجألا  نأو  ..تاعابطنالا  نم  نييالم  ةدع  نم  دشح  ّالإ  يه  ام  ألا  نأ  مهفت  نإ  دّرجمب 
.فيزلا ىشالتيو  ةأجف ، دشحلا  يفتخي  فوسف  دشح ، اأو  ةفئاز ، ألا  نأ  مهفت  يكلو  ..فئاز 

.ناضيفلا هبشي  جامدنا  ثدحيو  يعوالاو ، يعولا  نيب  دودحلا  بوذت  ةدحاو  ةظحل  يف 

ةيظشتم نوكتس  كتايح  نإف  يعواللا ، نم  دحتت  ام مل  كلذل  .تاّرم  عستب  يعولا  نم  ربكأ  وهو  ادج ، ريبك  كيعو  نإ ال 
كلذ نكل  ءيش ، لك  لعفت  فوس  .لكلا  شيعت  نأ  ىلع  ًارداق  نوكت  نلو  طقف ، ًادحاو  ًاءزج  شيعت  فوس  .ةيحطسو  ةياغلل ،
نوكت نأ  وه  ءيش ، لك  الماش يف  نوكت  نأ  ةبسنلاف يل ، .هيف  ًادوجوم  لكلا  نوكي  نلو  طقف ، دحاو  ءزج  ةطساوب  متيس 
ًالماشو ًايلك  كنوكل  ةزيم  دّرجم  وه  لّمأتلا  .ةايحلا  نع  ًالصفنم  ًائيش  سيل  لمأتلا  نإ  .ءيش  لك  ًالماك يف  نوكت  نأ  يأ  ًالمأتم :
بحست امدنع  .لماك  لكشب  كلذ  ًاسمغنم يف  تنك  اذإ  ًالم ، حبصي  نأ  نكميو  رئبلا ، نم  ءاملا  بلج  عيطتست  .ام  ءيش  يف 

دوجو يأ ال  ءاملا : لمحتو  ولدلا ، ألمت  بحسلا ؛ ةكرحل  ىوس  دوجو  ثيح ال  ًامامت : كلذ  ًاسمغنم يف  نوكتف  رئبلا ، نم  ءاملا 
.لّمأتلا وه  كلذف  مسقنم ، وأ  لصفنم ، نئاك  نم  كانه  سيلو  ةكرحلل ، ىوس 

."؟ لعفت اذامف  ًارينتسم ، تحبصأ  كنأ  امب  نآلا ، : " ًارينتسم حبصأ  امدنع  يشت  نيل  لئُس 

.باشخألا مث عّطقي  ناك  ةظحللا  كلت  يفف  بسحو ؛ هلاق  ام  رثكأ  اذه  رئبلا ." نم  ءاملا  لمحأو  بطحلا ، عطقا  فوس  : " لاقف
". ماري ام  ىلع  ريسي  ءيش  لكو  رئبلا ، نم  ءاملا  لمحأو  بشخلا ، عّطقأ  يننإ  .ليمجو  يلاثم  لكشب  ريسي  ءيش  لك  نإ  : " لاق

رارمتسالا يف عيطتست  كلذ  ادع  ام  .لّم  وهف  ثيدحلاو ، ءاغصإلاو ، يشملا ، لثم  ءيش ، ّيأ  لماكل يف  ًاسمغنم  تحبصأ  اذإ 
.هاوه ىلع  يضمي  رخآلا  ءزجلاو  كلقع ، نم  ءزجب  تارتناملا  مينرت 

ام ءزج  .هلمع  رمتسي يف  دشحلا  نم  رخآلا  ءزجلاو  مار ،" مار ، مار ،  " ديدرت رمتسي  دشحلا  وضعف يف  هاوه ؛ ىلع  يضمي  دشحلا  نإ 
وأ نآرقلا ، أرقي  ءزجو  ةأرما ، دراطي  ءزج  .يضاملا  ءزجو يف  لبقتسملا ، ىلإ  لقتنا  رخآ  ءزج  لزنملا ، رخآ يف  ءزجو  قوسلا ، يف 

". مار مار ، مار ،  " دشني ءزجو  اتيجلا ،

.ًاّيلم حبصي  نل  داشتحالا  اذهو  دشح ، كنإ 

ثيح ًارومغم ، حبصت  ةأجف  كلذ  دعب  .كمهف  لالخ  نم  اهسفن  ألا  طقسُت  امنإو  كلبق ، نم  نوكي  ألا ال  طاقسإ  نإف  اذل 
يه هذهو  لماكل ، هيف  ًاسمغنم  نوكتس  هلعفت ، ءيش  ّيأ  نآلاو : .ًادحاو  ًاصخش  حبصتو  كيعو ، وحن  كيعو  ال  عفدني 

.هنم ءزجو  ًامامت ، هلخاد  يف  نآلاو ؛ انه  طقف : رضاحلا  اّمنإو يف  لبقتسم ، الو  ٍضام  ثيح ال  ةوشنلا :

.ةفئاز توهلا  لك  نإف  كلذ ، لبق  اّما  .نوكت  نمب  هنيب  ىلع  ةّرم  لوأل  حبصت  طقف  ةلاحلا  كلت  يف 



نأل ىرخأ ، ةآرمل  ةجاح  .كتقيقح ال  عم  كسفن ، عم  هجول  ًاهجو  ةلباقملا  لصحت  فوسو  ةرشابم ، كسفن  ىلإ  هجتت  نأ  كيلع 
عيطتسي ام  ىوس  رِهظُت  نأ  اهنكمي  ال  ارملا  تنأ ؛ وه  يذلا  لكشاللا  رِهظُت  ال  ارملا  .طقف  لكشلا  ىوس  رِهظُت  ال  ارملا 

.تنأ هارت  ام  امنإو  نيرخآلا ، لبق  نم  ىرُي  نأ  نكمي  ام ال  ًادبأ  رِهظُت  نأ  نكمي  ارملا ال  .هتيؤر  نيرخآلا 

؟ ثدحي اذامف  ةآرملا ، مامأ  فقت  امدنع 

، لكشلا سكعني  اّمنإو  ةآرم ، كزكرم يف  سكعني  نأ  نكمي  .طقف ال  يجراخلا  حطس  ىوس  سيل  ةأرملا : سكعني يف  يذلا  كلذ 
نم تسل  كنإ  .دِهاشملا  لب  دَهاشملا ، تسل  كنأل  اهيف ، سكعني  نم  تنأ  سيلف  ةآرم ، رظنت يف  امدنع  .يجراخلا  حطسلا 

.ساكعنالا ىلإ  رظني  نم  تنأ  امنإو  ةآرملا ، سكعني يف 

لباق ريغ  تنأ  .ًادبأ  ًاعوضوم  حبصت  نأ  نكمي  الو  تاذلا ، كنإ  .دَهاشم  ىلإ  ُلَزَـتُخي  نأ  نكمي  ُدِهاشملاو ال  ًامئاد ، ُدِهاشملا  كنإ 
..لازتخالل

؟ تاذل يقتلت  فيك  نذإ 

، ارملا عاونأ  لك  ىلختي  نأو  ةيئادعلاو ، ةقيدصلا ، نيعألا ؛ ارم  ارملا -  لك  نع  ىلختي  نأ  هيلعو  .ًايلخاد  كرحتي  نأ  ءرملا  ىلع 
..ثدحي ام  اذهو  مل 

ُ
.دِهاش يقتلي  يكل  هتيؤر -  نكمي  ام ال  لك  ىريو  ًايلخاد ، كرحتيو  هينيع  ضمغي  نأ  ةقيقح  ءرملا  ىلع 

ةايحلا نأل  ثدحي ، هنكل  .ليحتسم  اذه  ةيقطنم ، ملا ؟
ُ

دهاش ىرت  فيك  .ثدحي  هنكل  يقطنم ، ريغو  كحضم ، رمأ  هنأ  حيحص 
طيحي يذلا  ملاعلا  نم  يساكعنالا ، نم  لقتنت  نأ  كيلع  نكلو  كل ، ثدحي  نأ  نكمي  .قطنملا  ىطختت  ةايحلا  .قطنملل  ثرتكت  ال 

.ةآرمل هيبشلا  كب 

نأ ديرأو  ًادج ، نيروهشملا  نيملعملا  دحأ  وه  يلبشلا  ركب  وبأ  .ةياغلل  ةليمج  ةصق  يهو  يلبشلا ، ركب  وبأ  مّلعملا  لوح  ةصقلا  هذه 
.هنع ًائيش  مكربخأ 

.جالحلا روصنم  هيف  لِتُق  يذلا  نمزلا  ناك يف  ًاروهشم  يلبشلا  مسا  اهيف  حبصأ  يتلا  ىلوألا  ةرملا 

دقف نيدلا  لاجرب  ىمسي  ام  دي  ىلع  يضاملا  صاخشألا يف  نم  ديدعلا  لِتُق  دقل  .هقيدصو  جالحلا  قيفر  يلبشلا  ركب  وبأ  ناك 
، ةطاسبب حيسملا  َبِلص  دقل  .ةعاظف  رثكألا  ةميرجلا  اإ  .جالحلا  عم  تلصح  يتلاك  ةميرج  نم  ام  نكلو  ..حيسملا  ديسلا  لِتُق 

بّذعتي ناكو  هادي ، تَِرتُب  كلذ  دعب  ًاّيح ، ناكو  ىلوألا ، هقاس  تَِرتُب  جالحلا مث  بِلُص  دقف  ًاطيسب : نكي  جالحلا مل  بلص  نكل 
.رإ ًرإ  جالحلا  عيطقت  دقل مت  .هسأر  َعِطُق  كلذ  دعب  .ًاّيح  لازي  ناكو ال  هانيع ، تأِقُف  اهدعبو  هناسل ، عِطُق  .ًةقيقح مث 

، ةراجحل جالحلا  اومري  يكل  رشبلا  نم  فلأ  ةئم  دشتحا  دقل  .جالحلا  نمز  تناك يف  ركب  يب  اهيف  انعمس  يتلا  ىلوألا  ةرملا 
؟ هفرتقا يذلا  بنذلا  وه  ام  جالحلا ؟ اهبكترا  يتلا  ةميرجلا  يه  امف  .هنم  اورخسي  يكلو 

.ةميرج ةيأ  بكتري  ملو  بنذ ، يأ  فرتقي  هنإ مل 

، دنهلا ناك يف  ول  هنأ  ةقيقحلاو  أ هللا ." ةقيقحلا ، أ  : " ينعت ةرابع  يهو  قحلا ." أ  : " لاق هنأ  يه  اهبكترا  يتلا  ةديحولا  ةميرجلا 
" قحلا أ   " ةرابع نإ  .ةيماسلا  تاذلا  امهارب ، أ  يمسامهارب .." ماها  : " اذ اوحرص  داشينبأللا  ةاور  عيمج  نإ  .نورقل  سانلا  هدبعل 

.كلذ اولمتحي  نأ  نكمي  نيملسملا ال  نأ  ريغ  يسامهارب ." ماهأ   " ةرابعل ةمجرت  ىوس  تسيل 

نوملسملا .حيسملا  اوبلص  اذهل  نيحماستم ؛ ريغ  دوهيلاف  .ةياغلل  ةحماستم  ريغ  تناك  قرشلا  تدِلو يف  يتلا  ةثالثلا  ندألا  لك  نإ 



ىلع نيماستم  اوسيل  مهف  مالك ، دّرجم  كلذ  نكل  حماستلا ، نع  ًامئاد  نومّلكتي  نويحيسملا  .ًابيرقت  ًايمعو  نيحماستم ، ريغ 
سرامتو ةيناودعو ، ةفينع ، ًدأ  تناك  ندألا  هذه  لك  نأ  ةقيقحلاو  .مهحماست  ىتح يف  قيمع  بّصعت  كانه  لب  .قالطإلا 

.هلتق لالخ  نم  صخش  عانقإ  عيطتست  كنأ  ول  امك  فنعلا ، وه  ديحولا  مهشاقن  .لتقلا 

هنومري سانلا  ناك  .لِتُق  دقو  يفوصلا  ديلقتلا  ةيح  نم  هب  نراقُي  نأ  دحأل  نكمي  الو  .نيملعملا  مظعأ  نم  دحاو  وه  جّالحلا 
همد ذخأ  هامدق ، تِرتُب  امدنع  .عتمتسيو  كحضي  ناكف  جالحلا  اّمأ  .دشحلا  اذه  نيب  فقي  يلبشلا  ركب  وبأ  ناكو  ةراجحل ،
اذام : " دشحلا نم  صخش  هلأسف  .ةالصلل  دجسملا  ىلإ  نوبهذي  امدنع  ءامل  نيملسملا  أضوتي  املثم  هيدي ، اتلك  ىلع  هرثنو  هيّفكب 

؟" روصنم لعفت  

اوفرتقت ةئيطخلاو  مكمدب ، اوبكترت  ةميرجلاف  ءامل ؟ مكسفنأ  اولسغت  نكمي  فيك  ءامل ؟ نوؤضوتت  فيك  : " جالحلا روصنم  لاقف 
". ةالصلل دعتسأو  يادي ، رهطأ  يننإ  .رّهطُي  نأ  نكمي  مدلا  هدحو  ءامل ؟ مكسفنأ  اورّهطت  نأ  نكمي  فيكف  مكئامدب ،

؟" ةالصلل دعتستأ  هلبأ ! صخش  كنإ  : " لاقو مهدحأ  كحضف 

ءيش لعف  نكمي  الو  .ةريخألا  يتالص  لجأل  يننودعاست  مكنإ  .تومت  نأ  ..ةالصلا  نوكت  اذكه  : " لاقو جالحلا  كحض  مث 
كلت .هلإلا  حبذم  ىلع  نوّحضت يب  مكنإ  .لضفأ  ةقيرطب  همادختسا  نكمي  دسجلا ال  اذه  نإ  دسجلا ؛ اذ  كلذ  نم  لضفأ 

". ملاعلا اذه  ةالص يل يف  رخآ  نوكتس 

". ةالصلا بعصلا  نم  نوكيسف  نيتدوجوم ، نيديلا  دوعت  امدنع ال  يّلصأ ، ينوعد  ةظحل ، اورظتنا  : " لاقف هيدي  رتبب  اوأدب  امدنع 
ال : " ًالئاق ىلإ هللا  هجوت  امك  نولعفي ." ام  نوردي  مإ ال  سانلا ، ءالؤهل  رفغا  يبر  : " لاقو ىلإ هللا ، ىلصو  ءامسلا ، ىلإ  رظن  مث 
له .لئاقك  تئج  له  ينعدخت ؟ نأ  لواحت  لهف  .انه  صخش  لك  كتيؤر يف  عيطتسأ  نيركاملا ! ريخ  تنأو  ركمت يب ، نأ  نكمي 

.يسفن لخاد  كتفرع  يننأل  كيلع ، فّرعتأ  فوسف  تيتأ ، لكش  ّيأ  يف  كل : لوقأ  .يعادخ  عيطتست  كنكل ال  ودعك ؟ تئج 
". يعادخل ةيناكمإ  كانه  دعت  نآلا مل 

ذخأ ةأجف  .مستبيو  كحضي  جالحلاو  كانه ، فقي  يلبشلا  ركب  وبأ  ناك  ةيرخسب ، هنومتشيو  ةراجحل  هنومري  سانلا  ناك  نيح 
هلأسف يكبي ، جالحلا  ذخأ  ...ةدروب ؟! نكلو  ةراجحلا ، يمر  نم  كحضي  ناك  دقل  .ةدروب  هامر  يلبشلا  نأل  بحنيو ، يكبي 

؟" بحنتو يكبت  اذاملف  طقف ، ةدروب  كامر  يلبشلا  نأ  مث  تننج ؟ لهف  ..ةراجحل  يمرلا  عم  كحضت  تنك  رمألا  ام  : " صخش

ةرفغم ىلع  لصحي  نأ  بعصلا  نمو  فرعي ، يلبشلا  اذه  نكل  نولعفي ، ام  نوردي  ةراجحلا ال  نومري  نيذلا  سانلا  : " جالحلا لاقف 
". هللا

.ةفرعم لجر  ناك  .ةسّدقملا  بتكلا  لك  فرع  دقو  ًاريبك ، ًاثح  يلبشلا  ناك 

لك اذهف  هنولعفي ، ءيش  يأ  س يف  .ءيشب ال  نوديفي  الو  لهج ؛ نع  نوفرصتي  مأل  نيرخآلل  ُرَفغُي هللا  فوس  : " جالحلا لاق 
لجرلا فرعي ! يذلا  صخشلا...يلبشلل  ةبسنل  اّمأ  .كلذ  نم  رثكأ  مهنم  عّقوتُي  الو  مهامع ، مهو يف  هلعف  نوعيطتسي  ام 
ديحولا صخشلا  هنإ  .هلجأل  يكبأ  ببسلا  اذهلو  ةرفغملا ، ىلع  لصحي  يكل  هل  ةبسنل  ًافلتخم  رمألا  نوكيسف  ةفرعملا ، بحاص 

". ببسلا وه  اذهو  فرعي ، هنإ  .ًامثإ  بكترا  يذلا  انه 

امدنع نكلو  .كيلع  عقت  ةيلوؤسملاف ال  ًالهاج ، نوكت  امدنع  ًامثإ  بكترت  نأ  نكمي  ال  ًاموهفم : نوكي  نأ  يغبني  ءيشل  اذه  نإ 
ىلإ ىّدأ  جالحلل  لوقلا  اذه  نإ  .ًالوؤسم  كلعجت  ةفرعملا  ةيلوؤسم ؛ مظعأ  يه  ةفرعملا  نإ  .ةيلوؤسم  كانه  نوكت  فوسف  فرعت ،



: هذه ىتح  مهفأ  ينلعجت  بتكلا مل  هذه  : " لاقو ًابناج  بتكل  ىمر  دقف  ًامامت ، ًافلتخم  ًاصخش  حبصأو  لماكل ، يلبشلا  َّريغت 
". ةحيحصلا ةفرعملا  ءارو  ىعسأس  نآلا  .ةدئاف  الب  ةفرعملا  لك  نأ  يهو 

نيب فقأ  تنك  : " يلبشلا لاقف  ةدرولا ؟ تيمر  اذامل  عوضوملا ؟ وه  ام  : " جالحلا حيرصت  ىلع  قيلعتلا  هنم  َبِلُط  امدنع  دعب ، اميف 
، هقيفر ينن  دشحلا  رعشي  امبر  .جالحلا  ةعامجل  يمتنأ  ينأ  سانلا  دقتعي  امبرف  ءيشب ، مرأ  مل  اذإف  ..هاشخأ  تنكو  دشحلا ،

ةعاجشلا عمجتسأ  ًاضيأ مل  يننكل  .ًائيرب  روصنم  نأ  فرعأ  يننأل  رجحب  ِمرأ  .يهاجت مل  نيفينع  نوحبصي  امبرو  اضيأ ، هقيدصو 
.ينبج ىلعو  يفوخ ، ىلع  بحتني  هنإ  هئاكب : ًاقحم يف  ناك  روصنمو  .طسو  لحك  ةدرو ، تيمر  اذهلو  ءيشب ، يمرأ  يك ال 

". دشحلا مواسأ  تنك  دقف  ..ًاميقع  ناك  يتايح ، هتعمج يف  ام  لكو  ةلماشلا ، يتفرعم  نأل  بحتني 

عابتأ مأل  دشحلا ، هبلص  فقثم  ي  َلبَق  نم  عمست  ببسلا مل  اذهل  .نيفقثملا  كلذكو  دشحلا ، عم  نومواستي  ءاملعلا  لك  نإ 
نونحني امك  مهل ، نونحنيف  جالحلا ، ىلإ  وأ  اذوب ، ىلإ  نوبهذي  امدنع  يلاتلاك : يه  مهتمواسمو  ًامئاد ، نومواسي  مإ  .دشحلا 

.ًادج نيعداخم  لب  نيعداخم ، سأ  مإ  .ًاضيأ  دشحلل 

حبصأ دعب ، اميف  ليوحت : ةادأ  حبصأ  هلجأل ، هئاكبو  هب ، جالحلا  روعش  نإ  .مهف  هنأل  لماكل ، ريغت  يلبشلا  ركب  وبأ  نكل 
هلأسي ناكف  .لّوستملاكو  درشتملاك ، لوجتلا  نم  لقألا ، ىلع  ةنس  رشع  انثا  كلذ  قرغتسا  .يصخشلا  هدهجب  ًاملعم  يلبشلا 

ىلإ لخدي  امدنع  .بحنيو  يكبيو  رارمتس ، هردص  مطلي  ناك  هنأ  كلذ  هيلع ... ؟" رسحتت  يذلا  ام  لّوجتت ؟ اذامل  : " سانلا
هلأسيف ّملأتلا ، ةرثك  نم  بلقلا  يماد  ناك  .هلوح  عمتجت  تناك  اهلمك  ةيرقلا  نأ  ةجرد  ىلإ  بحنيو  يكبي  ناك  دجسملا ،

دقل .تمهف  يننكل  .هلتق  نع  لوؤسم  يريغ  دحأ  نم  ام  .جّالحلا  تلتق  دقل  : " لوقيف هَتفرتقا ؟ بنذ  يأ  لعفت ؟ اذام  : " سانلا
". رّسحتأ اذهلو  ةصرفلا ، تّوف  يننكل  هذقنأ ، نأ  نكمي  ناك  ً.ابج  ُتنك  .دشحلا  تمواس  دقل  .ةدروب  هتيمر 

رغصأ ىتح  ٍذئدنع  .ةيلوؤسملا  يه  ام  تمهف  اذإ  قمعب  كيف  رثوت  ةرهاظ  حبصي  نأ  نكمي  مدنلاو  هتايح ، لاوط  ًامد  لظ  دقل 
ادغ اذإو  كقامعأ ، قامعأ  نم  لب  طقف ؛ ًرهاظ  سيلو  بسحف ، مالكل  سيل  .ًامد  تحبصأ  اذإ  ليوحت  ةادا  حبصت  ءايشألا 
نأ نكمي  ٍذئدنعو  كدسج ، نم  ةيلخ  لك  نم  لب  طقف ، كينيع  نم  سيل  عومدلا ، ليستو  يكبيو ، فجتريو  شعتري  كنايك  لك 

". اوبوت : " ًاراركتو ًارارم  حيسملا  ديسلا  هلاق  ام  ىنعم  وه  اذهو  .ًالّوحت  كلذ  حبصي 

توكلم برتقا  دق  هنأل  اوبوت !" : " يه لم  هتلاسر  تناك  دقف  .نادمعملا  اّنحوي  حيسملا ، مّلعم  هلوقيل  ريثكلا  كانه  نكي  مل 
"! تاومسلا توكلم  مكيت  نأ  لبق  اوبوتف  مداق ، هنإ  .تاوامسلا 

لك قرحت  ر  اإ  .ةقيرطلا  كلتب  مكّيقني  نأ  نكمي  رخآ  ءيش  الو  .ءاقنو  ةراهطب  ..لماكل  امنإو  طقف ، ًاّيلقع  سيل  .اوبوت 
.كلخاد تافنلا يف 

ام اذه  .ًالّوحت  كلذ  حبصأ  دقلو  .هوحص  يفو  همون  همزالت يف  جّالحلا  عومد  تناك  .هتايح  لاوط  يلبشلا  جالحلا  ءاكب  مزال  دقل 
ىتح .يلبشلاك  ًالجر  جالحلا  لّوح  هراضتحا ، ءانثأ  ىتح  .جالحلا  اهلعف  دقو  ..طقف  ميظعلا  ملعملا  لب  مّلعملا ، هلعفي  نأ  نكمي 
ناك ءاوس  سانلا  ليوحتل  ةصرف  لك  لالغتسا  يضمي يف  مّلعملا  نإ  .لجرلا  اذه  لّوحي  يكل  ًاضيأ  هتوم  مدختسا  هراضتحا  ءانثأ 

.لعفل تومي  امدنع  ىتح  وأ  ًاتيم ، مأ  ًاّيح 

: ةريصقلا ةصقلا  هذه  ىلإ  نآلاو 

؟" قيرطلا ىلع  كدشرا  نم  : " يلبشلا لِئُس 



هساكعنا ىلإ  رظن  املك  .ءاملا  ةفاح  برق  فقي  ناكو  شطعلا ، نم  تومي  داكي  هتدهاش  موي  تاذف  .بلك  يندشرأ  : " لاقف
.رخآ بلك  كلانه  نأ  نظ  هنأل  عجارتيو  بعتري  ناكف  ءاملا  ةحفص  ىلع 

.هساكعنا ىفتخا  ثيح  ىلإ  ءاملا ، زفقو يف  ًابناج  فوخلا  حرط  ءاملل  ةغلابلا  هتجاح  ببسيو  ةياهنلا  يف 

.باذ دق  هيلا  ىعسي  ام  نيبو  هنيب  يذلا  زجاحلا  ناو  هسفن ، وه  تناك  ةبقعلا  نا  بلكلا  دجو 

كولس لالخ  نم  ةيادبلا  قيرطلا يف  تن يل  دقل  .يسفنب  هتررق  ام  تناك  اا  تفرع  امدنع  يتبقع  تلاز  ااذ  ةقيرطلو 
". بلك

نلف ملعتلل ، ًادعتسم  سيل  يذلا  صخشلا  اّمأ  .ناكم  يأ  نم  ملعتي  نأ  هنكميف  ملعتلل ، دادعتسا  ىلع  نوكي  يذلا  صخشلا  نإ 
نأ ريغ  ملعتلل ، دادعتسا  ىلع  تنك  اذإ  ًامّلعم  بلكلا  ىتح  حبصي  نأ  نكميو  .كيلع  فّقوتي  كلذ  نإ  .اذوب  نم  ىتح  مّلعتي 
نود نم  تالامتحالا  لك  ىلع  ًاحتفنم  نوكت  نأ  ينعي  اذهف  مّلعتلل ، دادعتسا  ىلع  نوكت  نأ  .كيلع  دمتعي  ةياهنلا  كلذ يف 

تلعج يتلا  ةصرفلا  تّوفو  هب ، تررم  دقل  ًايعاو : نكت  تنأف مل  ًابلك ، بقاريس  نمف  ّالإو  ةقبسم ، ميهافم  نود  نم  بقارت  .زّيحت 
.هليلد تحبصأ  يتلاو  ًافلتخم ، ًاصخش  يلبشلا 

.موي لك  صرفلا  رسخت  تنك  ةقيقحلا ، يف 

فرعت كن  دقتعت  كنأ  ةقيقحلاو  .يغصت  كنكل ال  ةفلتخم ، تاهج  نم  كتادانم ، رمتسم  .ةظحل هللا  لك  دوجوم يف  دشرملا  نإ 
دوعت كلذ ال  دعب  نكلو  بيبطلل ؟ يغصي  اذاملف  ًالعف ، ةديج  ةحصب  هنأ  ضيرم  صخش  دقتعا  اذإ  .ةلكشملا  يه  كلتو  كلذ ،
كيلع .فرعت  نأ  ىلع  ًارداق  نوكت  نلف  فرعت ، كنأ  فرعت  تنك  اذإ  .ااذ  ءافشلا  ةيناكمإ  تقلغأ  دقل  .ءافشلل  ةيناكمإ  كانه 

.ناكم ّيأ  نم  ثدحت  ةأجف  ءايشألا  أدبت  كلذ  دعب  فرعت ، كنأ ال  ًالوأ  كردت  نأ 

.يلبشلا ركب  وبأل  صاخشألا  دحأ  هلأس  ام  اذه  قيرطلا ؟" ىلع  كدشرأ  نم  "

برق فقي  ناكو  شطعلا ، نم  تومي  داكي  هتدهاش  موي  تاذف  .بلك  يندشرأ  دقل  : " لوقي نأ  نكمي  هنأ  ادبأ  يلبشلا  لّيختي  مل 
". ءاملا ةفاح 

مكنإ ال .مكقيعي  ام  ًائيش  نكل  شطعلا ، نم  نوتومت  اوداكتو  ءاملا ، ةفاح  دنع  مكعيمج : هيلع  نوفقت  يذلا  ناكملا  وه  كلذ 
كرحتلا وه  رهنلا  ىلإ  زفقلاو  ةفولأمو ، ةمولعم ، ةفضلاف  فوخلا ؛ نم  عون  هنإ  وه ؟ امف  زفقلا ، نع  مككسُمي  ءيش  ةمثف  نوزفقت ،

.لوها يف 

لوقي فوخلا  .فولأمل  قّلعتلا  وه  فوخلا  .رهنلاك  قّفدتي  هنإ  ًامئاد : قّفدتم  وهف  لوها  امأ  ةفضلا ، لثم  تّيم  ءيش  مولعملا 
نأ نكمي  هدحو  يرئادلا  راسملا  نأ  كلذ  ةرئاد ، كرحتت يف  فوخلا  كلعجي  كلذ  دعب  فورعم ." وه  امبو  فولأمل ، قَّلعت  : " ًامئاد

مهنكل ةقيمع ، ةساعت  مهو يف  ىلإ  سانلا  يت  .فورعم  ءيش  لكف  ًاراركتو ، ًارارم  هسفن  ىرا  نوكرحتت يف  متنأ  .ًافولأم  نوكي 
دادعتسا ىلع  اوسيلو  مهَكلُم ، اأ  نودقتعي  لقألا  ىلع  .ةفولأم  مهل  ودبت  ةساعتلا  ىتح  هنأل  مهتساعت ، كرتل  ىتح  نيدعتسم  اوسيل 

.اهنع لزانتلل  ىتح 

نم ةدحول  رعشتس  كنأ  ةجرد  ىلإ  ًاليوط  اهعم  تشع  دقف  ةداتعمو ؛ ةفولأم ، األ  كتساعت ؟ نع  لزانتلا  عيطتست  اذامل ال 
.ًاعم ال اشيعي  نأ  امهالكل  نكمي  ال  ةحاتم ؟ ةداعسلا  نوكتس  فكيف  ةساعتل ، نوثبشتت  متنك  اذأ  .ًامئاد  هب  رعشأ  ام  اذه  .اود 



نم ةداعسلا  لخدت  اهدعبو  بابلا ، اذه  نم  ةساعتلا  ترداغ  اذإ  ّالإ  لوخدلا  عيطتست  يهف ال  ةداعسلا ، كلخدت  نأ  نكمي 
.كألمت روفلا مث  ىلع  لخدت  فوس  ..رخآلا  بابلا 

يذلا ام  .ٌزنك  اأ  ول  امك  ا  ثبشتتو  ًالصأ ، ةساعتل  ئلتمم  كنأ  ريغ  .غارفلا  هركي  ًاضيأ  هللاو  غارفلا ، هركت  ةعيبطلا  نإ 
ىتم ىلإ  مزاللا ؟ نم  رثكأ  للشل  ًايلعف  كبيصت  ملا  ةيافك ؟ اهعم  شعت  ملا  كتساعت ؟ نع  يلختلا  عيطتست  الا  هيلع ؟ تلصح 

.ااذ ةلاحلا  ىلع  لظت  كنإ  رظتنت ؟

فقي ناك  ًامامت ...! همامأ  ءاملاو  شطعلا ! نم  تومي   " ...شطعلا نم  تومي  داكي  هتدهاش  موي  تاذ  " يلبشلا : ركب  وبأ  لوقي 
، لوها نم  فوخلا  هنإ  . " ...عجارتيو بعتري  ناكف  ءاملا ، ةحفص  ىلع  هساكعنا  ىلإ  رظن  املك  ناك  .ءاملا  ةفاح  برق 

ىري ناك  هنأ  عقاولاو  .رخآ  بلك  كانه  نأ  دقتعاف  ءاملا ، ةحفص  ىلع  سكعنا  دقو  هسفن  دهاش  دقل  .ساكعنالا  نم  فوخلاو 
.رخآ ًابلك  نكي  ملو  هسفن ،

مه مهارت  نيذلا  نيرخآلا  لكف  كريغ ، دحأ  دجوي  .كملاع ال  ديحو يف  كنإ  كل  لوقأ  ينعد  .ىنعمل  ىلبحلا  ةلمجلا  يه  هذه 
.كتاساكعنا

كلت ببسب  فهك  يف  تعضوو  كيلع ، قلغأ  دقو  تاساكعنا ، مهلك  .كملاع  يف  ..كاوس  دحأ  دجوي  ال  ةقيقحلا ، يف 
.تاساكعنالا

له هيف ؟ تنأ  كساكعن  يقتلت  ةطاسبب  كنأ  مأ  صخش ، وه  لعفل  هب  يقتلت  يذلا  صخشلا  لهف  صخشب ، يقتلت  امدنع 
كلت نكل  .هنع  ةروص  قلخب  أدبت  .هليلحتب  روفلا  ىلع  أدبت  كنإف  صخشب ، يقتلت  امدنع  صخش ... ؟ ّي  تيقتلا  نأ  قبس 
حبصت ًائيشف ، ًائيشو  بهذي ، صخشلا  .طقف  كتروص  يه  مهملا  امنإو  ًاّمهم ، سيل  صخشلا  .كتروص  يه  ةقيقحلا  ةروصلا يف 

ثدحتت كنإف  صخش ، ىلإ  ثدحت  امدنع  .ةروصلا  هذه  عم  شيعت  كلذ  دعب  .نايسنلا  يط  حبصب  صخشلا  حضوأ ؛ ةروصلا 
.ًاقح صخشلا  عم  سيلو  صخشلا ، كروص يف  عم 

بحلا عقت يف  كنإ  .ليحتسم  اذه  رخآ ؟ صخش  عم  بحلا  تعقو يف  كنأ  نظت  لهف  ..بحلا  عقتو يف  ةأرما ، وأ  لجرب  يقتلت 
يه وأ  وه /  اهقلخ  يتلا  ةروصلا  عم  بحلا  عقو يف  ًاضيأ  رخآلا  صخشلاو  .رخآلا  صخشلا  لوح  اهتقلخ  يتلا  ةروصلا  عم 
.دراو ريغ  اذهف  لقأ  اّمأ  نكمم ، رمأف  كلذ  نم  رثكأ  لقألا ؛ ىلع  صاخشأ  ةعبرأ  كانهف  بحلا ، ناصخش يف  عقي  امدنع  .كلوح 
يضرُي يكل  ًادوجوم  سيل  هنأ  امك  .كتروص  عم  لب  صخشلا ، عم  بحلا  عقت يف  مل  كنأل  اذهو  بعاتملا ، يت  كلذ  دعب 

، دوجوملا يقيقحلا  صخشلاو  كتروص  نيب  عقاولاو ؛ كمالحأ  نيب  ضراعتلا  رهظيس  .ةقيقحلا  يتأتس  الجآ ، مأ  ًالجاعف  كتروص ،
.ًامامت لوهاو 

.مداصتلا لصحي  اهدعب 

لصحي اذامل  .ًاركبم  مّطحت  املك  ًاّداح ، روعشلا  ناك  املكو  قمعأ ، بحلا  ناك  املكو  روخصلا ، ىلع  مطحتت  بح  ةقالع  لك  نإ 
عمتجت نأ  نكمي  فيكف  ام ، ةصاخلا  امروص  عم  بحلا  اعقو يف  نيفرطلا  نأل  ..كلذ  لوصح  نم  دبال  ناك  ةقيقحلا  يف  كلذ ؟

.ةفئاز نوكتس  نيتروصلا  كلتو  ًامئاد ، امهنيب  ندوجوم  نوكتس  نيتروصلا  كلت  نإ  نروصلا ؟

يكل دوجوم  تنأ  الو  كتاعقوت ، يضري  يكل  ًادوجوم  سيل  هنأ  امك  .كتروص  سيل  هنإ  .ًامامت  فلتخم  يقيقحلا  صخشلا  نإ 
ًاعم ريسلا  امتعطتسا  اذإف  .صاخلا  كردق  كلو  صاخلا ، هردق  هل  يقيقح ؛ وه  يقيقحلا  صخشلا  نإ  .صخش  ّيأ  تاعقوت  يضرت 



لعفت الو  ..اذه  لعفا  : " عقوتت نأ  نكمي  كنكل ال  .ليمجو  ..نآلا  ةياغل  ًادج  ديج  اذهف  بردلا ، ىلع  ةليلق  تاظحلل  ديب  ًادي 
.ًاتّيم ًائيش  نوكي  نأ  كشو  ىلع  هنأ  يأ  ًابيرقت ، تام  دق  بحلاف  ةصاخلا : كتروص  رضحتست  ىتح  عقوتل ، أدبت  نإ  امف  كاذ ."

ةطاسبب مإ  .ضعبلا  مهضعب  نم  للمل  نورعشيو  ةياغلل ، ًاومأ  نودبي  اذامل  روصتت  نأ  كنكمي  تاجوزلاو ال  جاوزألا  ىلإ  رظنا 
.ضعبلا مهضعب  نوّرجي  ىرخ ، وأ  ةقيرطب  مهو ، ضعبلا ، مهضعب  نولّمحتي 

كلت دعت  .ضعبلا مل  امهضعب  نويع  نارظني يف  دعي  ملو  .امايح  ىطخ  ًادوجوم يف  دعي  حرفلاو مل  .ىفتخا  دق  زغللا  نإ  عقاولاو 
ءيش الف  ةتيملا ، ضعبلا  امهضعب  يدي  ناكسمي  .ةيدبأ  ةلحر  صوغتو يف  اهيف  صوغت  نأ  كنكمي  يتلا  تاريحبلا  يه  نويعلا 

، ةتيم لاعفأ  اغويلا : تايعضو  هبشت  ءايشأو  تاروانم ، دّرجم  اهنكل  بحلا ، ناسراميو  ضعبلا ، امهضعب  نالبقيو  نانضحي  .قفدتي 
.اهيلع رطيسمو 

نم نيدولوم  وأ  نيددجتم ، وأ  نيشعتنم ، نوجرخي  .ةداعس ال  كانه  دعت  مل  ةدوجوم ، دعت  ةوشنلاو مل  ًادوجوم ، دعي  قفدتلا مل  نكل 
؟ كلذ ثدحي  اذاملف  ًانيتور ، حبصأ  هتمرب  لعفلا  اذه  .قباسلا  نم  رثكأ  ًاومأ  نوجرخي  وأ  توملا ، ىلإ  نوبهذي  .ديدج 

، ةيهاركلا عقت يف  مث  بحلا ، عقت يف  كلذ  دعبو  مهولا ، قلخت  نإ  .رخآلا  دنع  كسفنل  ًاساكعنا  قلخت  ًامئاد  كنأل  اذه  ثدحي 
.تنأ كتاساكعنا  مه  ءالؤه  لكو  ءادعأ ، دجت  كلذ  دعبو  ءاقدصأ ، ىلع  رثعت  اهدعب 

رصقلا كلذ  ىلإ  لوخدلا  ناك  .ارملا  نييالمب  ةّوسكم  رصقلا  ناردج  تناك  .رصق  ءانبب  كلم  ماق  لوقت : ةيدنه  ةصق  كانه 
، ةمش تلمح  اذإ  .كلوح  كسفن  نم  نييالملا  ىرت  نأ  نكمي  كلوح ؛ نم  ارملا  نييالم  كهوجو يف  ىرت  نأ  كنكمي  ذإ  ًاليمج ،

.ةريغص ةعمشب  ءاضم  رصقلا  لك  حبصي  نمو مث  ارملا ، نييالم  نم  سكعنت  ةريغص  ةعمش  عومشلا ، نييالم  ىرتسف 

كانه نأ  كلذ  توملا ، ىتح  عزف  لب  ديدش ؛ عزف  هباتناف  هلوح ، رظن  .ةفدصل  رصقلا  ىلإ  بلك  لخد  نأ  ثدح  ءاسم  تاذ 
! بالكلا نييالم 

ناك يلاتلو  هلوح ، بالكلا  نم  نييالملا  دوجو  عبطل ، ببسلاو  .هنم  لخد  يذلا  بابلا  يسن  هنأ  ةجرد  ىلإ  ًاعزف  بلكلا  ناك 
بالكلا نييالم  تحبصأ  هعمو  ًايناودع ؛ بلكلا  حبصأ  .بالكلا  نييالم  هعم  عبتت  تذخأو  حابنل ؛ أدبف  ًامَّتحم ، ًارمأ  توملا 

.هريغ رصقلا  دحأ يف  نكي  ملو  ًاتيم ، هيلع  رثع  حابصلا  .طئاحل يف  مطترا  .ةيناودع مث 

ةآرمك لمعي  صخش  لكو  ءادعأو ، ءاقدصأ ، نّوكُتو  بحلا ، عقتو يف  لتاقتو ، حبنت ، كنإ  .ملاعلا  اذه  هتّمرب يف  عضولا  وه  اذه 
؛ نيرخآلا ارم  كتاساكعنا يف  ةيؤر  رمتست يف  فوسف  تنأ ، نم  كِردُت  امو مل  ظقيتست ، امف مل  كلذك ! نوكي  نأ  بجيو  نكل 
نم كسفن  عم  ءيش  لك  سرامت  ثيح  قلطمل : ةيرس  ةداع  ألا  نإ  .كساكعنا  عم  لتاقتتو  كساكعنا ، عم  بحلا  سرامت 

.كتاساكعنا لالخ 

توملا ىرأف  مكبولق ، رظنا يف  .فوخلا  ىرأف  مكنيعأ  رظنا يف  .ًايفاك  نكي  اذه مل  ىتح  نكلو  شطعلا ، نم  تومي  بلكلا  داك 
.شطعلا نم  ةتّيملا  مكبولق  يفو  مكنويع ، هارأ يف  يذلا  فوخلا  ببسب  فاك ، ريغ  هنأ  ودبي  لازي  أمظلا ال  كلذ  نكل  .أمظلا  نم 

، دوجوم شطعلا  نإ  .لوها  راتختو  فوخلا ، نع  ىلختت  ثيحبو  زفقلا ، عيطتست  ثيحب  فاك ، ريغ  لاز  ام  شطعلا  كلذ  نكل 
.مكيلع ةأطو  لقثأو  مكل ، ةبسنل  ًأش  مهأو  ةيمهأ ، رثكأ  هنأ  ودبي  فوخلا  نأل  ٍفاك ، هنأ  ودبي  نكلو ال 

هبشأ زفقلا  ودبي  ذإ  زربي ، فوخلا  نأ  ريغ  .زفقلا  نوعيطتستو  قفدتي ، رهنلا  ذخأ  ثيح  لمأتلا  ةلحرم يف  ىلإ  اولصو  مكمظعم  نأ 
نأ نذإ  كيلعف  اقح ، نآمظ  تنك  اذإف  .ٍفاك  ريغ  هنكل  دوجوم ، شطعلا  .فوخلا  زربي  كلذل  توملا ، هبشي  لّمأتلا  نإ  .تومل 



.ةديحولا ةقيرطلا  يهف  كشطعب ، ايعو  رثكأو  ًاشطع ، رثكأ  كلعجي  يكل  ملعملل  ةجاح  كانه  نأ  امك  .نمثلا  ناك  امهم  زفقت 

نع ىلختت  نأ  عيطتست  طقف  ٍذئدنع  .شطعلا  نم  تقرتحا  املكو  كبلق ، فوخلا يف  أشن  املك  ًاشطع ، رثكأ  تحبصأ  املكف 
.فوخلا نم  ربكأ  شطعلا  حبصي  نيح  زفقتو ، فوخلا ،

صخش ّيأ  مغري  نأ  دحأل  نكمي  هنإ ال  لوقت  امك  مّلعت ؟ اذامل  نذإ  .اهميلعت  نكمي  ةقيقحلا ال  نإ  لوقت  : " اذوب صخش  لأس 
."؟ سانلا عم  كدهج  لك  لذبت  اذامل  نذإ  ةرانتسالا ، ىلع 

ًاكردم نوكت  نأ  عيطتست  لقألا ، ىلع  وأ  هميلعت ، نكمي  شطعلا  نكل  اهميلعت ، نكمي  ةقيقحلا ال  : " ًالئاق باجأ  اذوب  نإ  ليق  دقو 
.كشطع حبك  رمتست يف  فوخلا  ببسب  كنإ  ةقيقحلاو  هحبكت ." كنكل  ًالصأ ، دوجوم  وه  يذلا  كشطعل ،

.شّطعلا هنإ  .يهلإلا  هاجتو  كب ، طيحي  ام  لك  هاجت  قيمع  ءايتسا  كانه  .ةمئاد  ةروصب  دوجوملا  كلذ  حبك  رمتست يف  كنإ 

كلانه نا  نظ  هنأل  ءاملا ، ةحفص  ىلع  هساكعنا  ىلإ  رظن  املك  عجارتيو  بعتري  ناك  ءاملا ، ةفاح  برق  فقي  ناكو  "... 
". ...هل ةيرورض  ةوطخلا  هذه  لثم  تناك  ثيح  ةياهنلا ، رخآ يف  بلك 

نأ كل  يغبني  هنو  زفقلل ، ةسام  ةجاحب  اهيف  رعشت  يتلا  ةظحللا  يت  ام مل  كل  ءيش  ّيأ  لعف  يننكمي  ال  تاملكلا : هذه  رّكذت 
.هيف لخدت  نأو  لوها ، هجو  رجفنت يف 

هساكعنا ىفتخا  ثيح  ىلإ  ءاملا ، زفقو يف  ًابناج  فوخلا  حرط  هل ، ةيرورض  ةوطخلا  هذه  لثم  تناك  ثيح  ةياهنلا ، "يف 
". ...يتاذلا

.ةآرملا هبشي  دوعي  ال  ةآرملا ، هبشي  يذلا  رهنلا  نإف  ءاملا ، ىلإ  زفقت  امدنع  كنأل 

.ًادوجوم بلكلا  دعي  ملو  ساكعنالا ، ىفتخا  دقل 

مادقإلا يف  ةلصاوتملا  هتالواحم  ىلإو  هفوخ ، ىلإ  بلكلا : ىلإ  رظنيو  ةفضلا ، برق  سلجي  ناكو  بقاري ، ناك  يلبشلا  نأ  دبال 
.ساكعنالا ىفتخاو  بلكلا ، زفق  اهدعب  ثدحيس : ناك  ام  ّداح  لكشب  بقار  هنأو  دبال  .تارمو  تارم  ماجحإلاو 

نكي ءاملا مل  دوجوملا يف  بلكلا  .ءاملا  ًادوجوم يف  بلكلا  نكي  .هسفن مل  اّمنإو يف  جراخلا ، نكت يف  مل  ةبقعلا ..." نأ  بلكلا  دجو  "
دق هيلإ ، ىعسي  ام  نيبو  هنيب  يذلا  زجاحلا  نأو  هسفن ، وه  تناك  .ةبقعلا ..."  وه  ناك  لب  لبق ، نم  رّكفي  ناك  املثم  هعنمي ،

". باذ

نيب هفده ، نيبو  هثحب  نيب  هاضر ، نيبو  هئايتسا  نيب  هعبش ، نيبو  هعوج  نيب  ءاملا ، نيبو  هشطع  نيب  زجاحلا  هسفن  وه  ناك  دقل 
.ءاملا هساكعنا يف  ىوس  دحأ  دجوي  ال  ةقيقحلا ، .هيلإ يف  ىعسي  ام  نيبو  هيعس 

، مكردق نيبو  مكنيب  ليبقلا  اذه  نم  ساكعنا  ةمث  .مكقيعي  دحأ  الف  .صخش  لك  عمو  ًاعيمج ، مكل  لصحت  يتلا  ةلاحلا  يه  كلت 
ليمحت يف  اورمتست  ال  كلذل  .ةبقع  ةّيأ  مكل  قلخي  دحأ  الو  مكقيعي ، رخآ  صخش  نم  ام  ..ةدروك  مكنيبو  ةرذبك ، مكنيب 

قمعب يف اورظنا  .تاذلا  ىلع  فّسأتلا  نع  اوّلخت  .مكسفنأ  ةاساوم  نع  اوّلخت  .تاذلا  ةاساومل  ةقيرط  يهف  نيرخآلل ، ةيلوؤسملا 
.ناكم لك  مكساكعنا يف  نودجتسو  ..قمعب  اورظنا  .مكلوح  ةآرم  مه  عيمجلا  نأ  نورت  فوسف  ةآرملا ،



لالخ نم  ةيادبلا  يف  قيرطلا  يل  تن  دقل  .يسفنب  هتررق  ام  تناك  اا  تفرع  امدنع  يتبقع  تلاز  ااذ  ةقيرطلو  "
". بلك ...كولس 

.ةطق ةبقارم  لالخ  نم  وأ  بلك ، ةبقارم  لالخ  نم  نيرينتسم  سانلا  حبصأ  دقف  تاهاجتالا ، نييالم  نيب  نم  قيرطلا  كل  حضتت 
ءيش ةمث  نأ  ريغ  .عون  يأ  نم  ةلاح  ّيأ  لالخ  نم  وأ  ةرجشلا ، نم  تطقس  ةتّيم  ةقرو  ةبقارم  لالخ  نم  سانلا  رانتسا  دقل 
لالخ نم  نيرينتسم  اوحبصأ  سانلاف  ةرجش ، مأ  ًار ، مأ  ةطق ، مأ  ًابلك ، ناك  اذإ  مهي  .ةبقارملا ال  وهو  كش ، ىندأ  الب  يرورض 

.ةبقارملا

، رّسفت الو  .كبناج  نم  ريكفت  ّيأ  نود  نم  بقار  .يضاملا  نود  نم  بقار  .زّيحت  ّيأ  نود  نمو  ةلاحلا ، تناك  امهم  بقار ، نذإ 
ام اذه  .يهلإلا  ىلإ  كدوقتس  ةلاح  ةّيأ  نإف  تمصب ، تبقارو  ًاحضاو ، كرّوصت  ناك  اذإو  ةّيلج ، كتيؤر  تنك  اذإف  بقار ! لب 

.يهلإلا وحن  كدوقت  ةايحلا ، نم  ةظحل  لكو  ةلاح ، لك  نإ  نوكي ! نأ  يغبني 

؟" قلطملا فرعأ  يكل  ةقيرطلا  يه  ام  : " نِز مّلعم  وهو  يازنير ، لأس  صخش 

نأ تعطتسا  اذإ  زاّكعلا ! اذه  بقار  : " لاقو لئاسلا  ينيع  مامأ  هزاّكع  عفرف  .زاّكع  هديبو  حابصلا  ةهزن  ريسي يف  يازنير  ناك 
". ناكم يأ  ىلإ  بهذت  نأل  ةجاح  الف  اذه ، بقارت 

ىلع لصحي  نأ  ءرملل  نكمي  فيك  نكلو  : " لاقو هلامشو ، هنيمي  ىلإ  رظنف  ءيشلا ، ضعب  ًاّريحم  كلذ  دجو  دق  لجرلا  نأو  دبال 
". اصع ةبقارمب  ةرانتسالا 

اذهو يدي ، ناك يف  ناكملا  نأ  نآلا  فداص  دقل  .بقارت  نأ  نمكت يف  ةلاسملا  .بقارت  اذام  ةلأسملا يف  نمكت  ال  : " يازنير لاقف 
". ءيش لك 

وأ ةبقارملا ، وأ  يعولا ، هتيمست ، كنكمي  .ديحولا  جهنملا  يه  ةبقارملا  .ًاليلد  كيطعي  فوس  بقارت ، تنك  اذإ  ءيش ، ّيأ  نإ 
ىلإ كدوقي  ءيش  لك  نإ  .اهمظعأ  ىلإ  يدؤتس  ءايشألا ، رغصأ  نإف  يلاتلو  ةبِقارُم ، نيعب  ةايحلا  شع  .بقار  نكلو  ..ةدهاشملا 

.هللا

.هللا ىلإ  يدؤت  قرطلا  لك  نأ  ريغ  ًاحيحص ، كلذ  نوكي  دق ال  امور ." ىلإ  يدؤت  قرطلا  لك  : " ةلوقمب تعمس  امبر 

! ًابقارم نكف  .يلخادلا  كيعو  ةّيعون  ريغتس  ةبقارملا ، لالخ  نم  .هللا  وحن  روفلا  ىلع  كهجو  لوحتيف  تنك ، امثيح  ًابقارم  نك 

امدنع .ام  دح  ىلإ  ٌّمص  ذيمالتلا  نوكي  ًةداع ، ثدحي  املثم  نكلو  نيبقارم ! اونوك  هتذمالتل : لوقلا  رمتسي يف  حيسملا  ناك 
مكعيمجو ةريخألا ، يتالص  يلصأس  نآلا  : " ةليللا كلت  لاقف  يلاتلا ، مويلا  يف  بَلصُيس  حيسملا  ناكو  ةريخألا ، ةليللا  تناك 

"! اومانت الو  نيظقي  اونوكف  نوبقارت ،

اذام : " لاقو مهظقيأف  قيمع ، مون  نوطغي يف  هتذمالت  عيمج  ناك  .يّلصي  ناك  ثيح  ةرجشلا  تحت  نم  حيسملا  داع  ةعاس ، دعب 
". نيمئ متطقس  مكنكل  اوبقارو ...! نيظقي  اونوك  مكل  تلق  نولعفت ؟

؟" انبلغ مونلا  نكل  انلواح ، دقل  .نيبعتم  انك  : " اولاقف

فصن دعب  ًاددجم  داع  مث  ىرخأ ." ةرم  مكعم  نوكأ  نل  ةريخألا  ةليللا  يه  هذه  نأل  ةظقي ، رثكأ  اونوك  نآلا  : " حيسملا لاقف 



.قيمع مون  نوّطغي يف  اوناكو  ةعاس ،

امدنع كلذ  ريغ  مّلعم  هيطعي  نأ  نكمي  يذلا  ءيشلا  امف  نيبقارم ." اونوك  : " رسلا ةملك  مهيطعُي  ناك  هدصقي ؟ ناك  يذلا  ام 
.اهرهوج ةسدقملا يف  بتكلا  لك  دجوت  نيبقارم ،" اونوك  : " ةملك يفف  لحري ؟

حيسملا داع  دقل  .ذيملتلا  ءابغو  مّلعملا ، ةمحر  نادودحم : ريغ  طقف  نائيش  كانه  نإ  لوقأو  .تارم  ثالث  ًاددجم  حيسملا  داع  دقل 
."؟ مونلا ىلإ  متدع  له  : " لاقو تاّرم  ثالث 

يف يّلصي : ناكف  .ااذ  ةمقلا  ..ةورذلا يف  ناك يف  حيسملا  نأ  كلذ  ذيمالتلا ، كئلوأ  عيمجل  ًاريونت  حبصت  نكمي  ةليللا  كلت  نإ 
ةئجافم ةيناكمإ  كانه  تناكل  نوبقاري ، ذيمالتلا  ءالؤه  ناك  ول  .َنِحُش  دق  هلمك  وجلا  ناك  عوسي  ةالص  نم  ةظحللا  كلت 

.مونلا نوّطغي يف  اوناك  مأ  ريغ  ةيروفلا ، ةرانتسالل 

اوتوّفت نأ  كنكمي  .ةريصق  ةرتفل  انه  نوكأس  .ةليوط  ةرتفل  انه  نوكأ  نل  يننأل  ..نيظقي  اونوك  نيبقارم  اونوك  مكل : لوقأ  أو 
! نيظقي اونوك  نيبقارم ! اونوك  .راذعألا  اودجتو  ةصرفلا 

يننأل ةعاس ، نيرشعو  عبرأ  ىدم  ىلع  نيبقارم  اونوك  : " هماّدخل لاقف  .ةلحر  بهذ يف  ًامّلعم  ن  ةصق ، يوري  نأ  حيسملا  داتعا 
ًايعاو مهدحأ  نوكي  نأ  نم  دبال  نيظقي ! اوقبا  كلذل  .مكدرطا  فوسف  نيمئ ، مكتدجو  اذإف  .ةظحل  ةّيأ  دوعأ يف  نأ  نكمي 

". دوعأ امدنع  نيظقي  مَدَخلا  ضعب  دجأ  نأ  دبال  نكلو  مكنيب ، اميف  ليدبتل  تقولا  ميسقت  مكنكمي  .ًاظقيو 

.نآلا اأشب  قلقلل  ةجاح  اذل ال  ًابيرقت ، ةنس  قرغتست  فوسو  ًادج ، ةليوط  ةلحرلا  : " نيلئاق ُمَدَخلا  ركفف 

بهذ دقف  رارحأ ، نحن  اه  ًاضيأ ، مونلا  سمغننو يف  عتمتسن  نأ  رودقمب  ةنسلا  هذه  لاوط  نكلو  نيظقي ، نوكنس  ةنس  دعب 
". مّلعملا

اذهو ًالوسك ، حبصتف  مونلا ، سمغنتو يف  ةلماك ، ةنس  ةدمل  مانت  امدنع  نكلو  تاونس ، ثالث  دعب  داع  دقل  ..مّلعملا  عجر  امدنع 
؟ ًاتّيم مأ  ًاّيح  ناك  اذإ  اميف  يردي  نم  .ةلاسر  ةّيأ  هنم  ت  ملو  دعب ، ت  هنإ مل  : " ليجأتل اوأدب  كلذ  دعب  .ًالهس  رمأ  سيل 

". قالطإلا ىلع  ءيش  ّيأ  هنع  عمسن  اننأ مل  امك 

...ًامامت اوسن  دقل 

ًاضيأ اوسن  لب  بسحف ، نيظقيتسم  اولظي  نأ  مهيلع  نأ  اوسني  ملو  بسحف ، ًادوجوم  لازال  ملعملا  نأ  اوسني  مل  مّلعملا ، داع  امدنع 
.تقولا كلذ  ةداس يف  اوحبصأ  دقل  .ًامدخ  اوناك  مأ 

.يعو لكلو  لقع ، لكل  ثدح  ام  اذه 

لالخ نم  كب  عرقي  نأ  نكمي  .ةصرفلا  تّوفت  فوسف  ًاظقي ، نكت  اذإف مل  تقو ، ّيأ  كب يف  عرقي  نأ  نكمي  نأ هللا  ركذت 
.كب قرطي  يكل  ةصرف  ةيأ  مدختسي  نأ  هنكمي  .قّلحي  رئاط  لالخ  نم  وأ  ةدرو ، لالخ  نم  وأ  بلك ،

لزنملا رّضُحت  نأو  ًادعتسم ، نوكت  نأ  كيلعف  كب ، عرقي  امدنع  ًامئ ؛ كدجي  الف  فيضلا ، يت  امدنع  ثيحب  ًاهبتنم ، لظتلف 
.هلابقتسال كبلق  رّضَُحتو  ..فيضلل 



، ةظقيلا لالخ  نم  .هبتنملا  ريغو  ظقيلا ، ريغ  لقعلا  اهقلخ  ألا  نأل  ًائيشف ، ًائيش  ألا  تومتس  ةظقيلا ، لالخ  نمف  .ًاظقي  نك 
.ألا تومت  ةدهاشملاو ،

.تومت ىتح  ..ءيش  لمع  نكمي  هنأ ال  ةقيقحلا 



رشاعلا : لصفلا 
ةدرولا يه  ةدرولا 

 

كلخاد دلوي يف  نيدلاف  نيدلا ، ُدَلوي يف  دحأ  ال 
 

 

 

 

 

: لاقو  6 يخركلا فورعم  ىلإ  ٌديرم  ءاج 

؛ مهيسيّدق نم  دحاو  كنأ  ىلع  كنولجبي  نويحيسملاو  يدوهي ؛ كنأ  نوعّدي  دوهيلا  .كنع  سانلل  ثدحتأ  تنك  "
". ملسم مظعأ  كنأ  ىلع  نورصي  نوملسملا 

اولاق نوملسملاو  ّيحيسم ، يننا  دوهيلا  لاق  سدقلا ، تنك يف  امدنعو  .دادغب  سانلا يف  هلوقي  ام  اذه  : " فورعم باجأف 
..ٌملسم يننإ  اولاق  نويحيسملاو  ّيدوهي ، يننإ 

."؟ نذا كنظن  نا  بجي  اذام  : " لجرلا لاقف 

نا بجي  هلوقأل ، تئج  ام  اذهو  ينونعلي ، كلذلو  كلذك ، اوسيل  نورخآو  .ينولّجبيو  ينومهفي ، ضعبلا ال  : " فورعم لاق 
". اذه لاق  يذلا  صخشلا  يننأ  ىلع  رّكفت يب 

..ةايحلا هاجت  ينيد  فقوم ال  شيعت يف  ةيرشبلا  نإ  .نيد  لجر  نوكي  نلف  همهف ، ءاسُي  اذإف مل  .ًامئاد  همهف  ءاسُي  نّيدتملا  نإ 
كنأل ًائطاخ ، نوكيسف  هنأشب  لوقت  امهمو  .بيرغ  ناسنإ  وه  نيدلا  لجر  نإف  كلذل  .ًاينيد  افقوم  سيل  هنكل  بّصعتم ، فقوم 
تنك اذإف  الك ؛ ًاحيحص ، نوكيس  كلذف  هحلاص ، ًائيش يف  تلق  اذإ  كنإ  لوقأ  أو ال  هقحب - لوقت  امهم  رّكذتو : .ئطخم 

نإف كلذ ، لبق  اّمأ  .ًاينيد  ًايعاو  كسفن  تنأ  حبصت  ام مل  حيحص  ريغ  نوكيسف  ًائيش - ّريغي  كلذف ال  هدض ، تنك  وأ  هيباحت ،
.ةفّيزم كتنادإو  فّيزم ، كليجبت 

.ىرخأ ةرم  مهفلا  تأسأ  دقف  مثآ ، هنأ  ىلع  هب  ترّكف  اذإو  مهفلا ، تأسأ  دقف  ميكح ، هنأ  ىلع  هب  تركف  اذإ 

، لوقت وأ  لعفت ، امهم  وأ  تنك ، امهم  كنإف  ًاحيحص ، كسفن  تنأ  نكت  ام مل  وه : هركذتت  نأ  بجي  ءيش  لوأ  نإف  اذل 
ةغل دجوت  هنأ ال  ةجرد  ىلإ  ةبارغلا  ىهتنم  ةرهاظ يف  لب  ةماخضلا ، ةياغ  ةرهاظ يف  وه  نّيدتملا  صخشلا  نإ  .ًائطاخ  نوكيسف 

صخشلا نأل  اهل ، ىنعم  الو  ةدئاف ، الب  اهلمك  كتغل  .ةميقع  تاملك  يه  هب  قلعتي  اميف  كتاملك  لك  نإ  .هنع  ا  ثدحتت 



.تايجاودزالا نمض  عقت  اهتّمرب  ةغللا  نأو  تايجاودزالا ، دعب  ام  ىلإ  بهذ  هنأل  نّيدتم  وه  نيدتملا 

هنأل ًاددجم ، تأطخأ  دقف  ءّيس ، هنأ  هنع  تلق  نإو  .ًاضيأ  ءّيس  صخش  هنأل  ئطخم ، تنأف  دّيج ، صخش  هنأ  هنع  تلق  نإ 
نأ كنكمي  .ًاضيأ  ًائيس  دّيجلا  صخشلا  نوكي  فيك  روصت  نأ  كنكمي  ال  هنأل  ةلكشملا ، زربت  نآلاو  .اضيأ  دّيج  صخش 

.كلذك نوكي  نأ  بجيو  ..ةرورضل  سكاعم  ءزج  وه  رخآلا  ءزجلا  نأل  لكلا ، نم  ًادحاو  ًاءزج  طقف  بعوتست 

هبشي هنإ  .توملاو  ةايحلا  راهنلاو ، ليللا  ءاتشلاو ، فيصلا  وهف  ًامامت ؛ هبشي هللا  ضقانتم  هنإ  .رَّغصم  هلإ  وه  نيدتملا  صخشلا  نإ 
.هنزاوت لقعلا  دقفي  اذو  .ًاعم  ٍنآ  يناطيشو يف  يهلإ  ًامامت : هللا 

تلق ال، اذإو  .مهفلا  عيطتسي  لقعلا  نإف  معن ، تلق  اذإف  .تاطقتسالا  عم  لماعتت  تنك  اذإ  ةءافكلا  ةياغ  نوكي يف  لقعلا  نإ 
نلف لقعلا ، دعب  ام  ىلإ  بهذت  امف مل  .لقعلا  ىّطختي  كلذ  نإف  ًاعم ، نآ  الو يف  معن  تلق  اذإ  نكلو  .ًاضيأ  مهفلا  عيطتسي  وهف 

.نّيدتملا يعولا  وه  ام  فرعت 

دلوي نأ  بجي  نيدلاف  ًامامت : سكعلا  ىلع  لب  ام ، نيد  َدلوت يف  نأ  نكمي  ذإ ال  دلومل ، هل  ةقالع  نيدلا ال  نكل  ًاّين ، ُتدِلو  دقل 
نيدلا نأل  .عوضومل  اهل  ةلص  ةقيقح ال  اإ  ً.دوهي  وأ  ًايحيسم ، دلوأ  نأ  نكمي  ناك  .ةفدصلا  ضحمب  ًاّين  ُتدُلو  دقل  .كيف 

يئاطعإ امهنكمي  نكلو ال  ةَّين ، يمأو  ٌّين ، يدلاو  نإ  ً.اريم  سيلو  ةيده ، سيل  وهف  كتدالو ، لالخ  كل  ىطعي  نأ  نكمي  ال 
نيدلا نوكي  نكمي  .نيدلا ال  ثرا  نأ  عيطتسأ  يننكل ال  ..ةلئاعلا  مساو  امهتناكم ، ثرأ  نأو  امورث ، ثِرأ  نأ  عيطتسأ  .ةينايلا 

ام يلاتلو  هّإ ، كحنمي  نأ  نكمي  دحأ  .هسفنب ال  هيلإ  ىعسي  نأ  ءرملا  ىلع  ّنيعتي  ًائيش  لب  ًاضرغ ، سيل  وهف  ًرإ ، وأ  ةيده ،
تسيلو فئاوط  يه  ةيذوبلا  وأ  ةينايلا  وأ  مالسإلا  وأ  ةيحيسملا  وأ  ةيسودنهلا  نإ  .نيدلا  سيلو  ةفئاطلا ، وه  كل  هءاطعإ  نكمي 

: مادقألا رثأ  هبشت  فئاوطلا  .ةرّجحتمو  ةتيم  لاكشأ  فئاوطلاو  لاكشأ ، فئاوطلا  نأل  ةريثك ، فئاوطلاو  دحاو ، نيدلا  ً.دأ 
رآ كرتو  اذوب  راس  دقل  .نمزلا  ىلع  يأ  لمرلا ، ىلع  مادقأ  رآ  كرت  لب  ًادوجوم ، دعي  هنكل مل  ام ، ًاموي  انه  نم  راس  مهدحأف 

.رخآ ءيش  الو  بسحف ، لمرلا  ىلع  رثأ  لب  نآلا ، دوجوم  دحأ  .نورقل ال  رآلا  هذه  ةدابع  رمتست يف  تنأو  مادقأ ،

تنأو ًادوجوم ، دعي  هنكل مل  ام ، ًاموي  انه  ناك  صخش  ةمث  نأ  حيحص  .ًامامت  مادقألا  رثأ  لثم  نهذلا ، لاكشأ يف  يه  فئاوطلا 
.لاكشألا كلت  ةدابع  رمتسم يف 

يكل .عيضت  فوس  ّالإو  ًانّيدتم ، تحبصأ  كنأ  نظت  الف  .ًابصعتم  َتحبصأو  اهعم ، َتفّيكتو  لاكشألا ، كلت  تدلو يف  دقل 
يروف ءاقل  لب  هجول ، ًاهجو  ةقيقحلا  عم  رشابم  ءاقلو  يصخش ، ومن  هنإ  .كسفنب  هيلإ  ىعست  نأ  بجيف  ًادوجوم ، نيدلا  نوكي 

.كيف ومني  ن  هل  حمست  نأ  كيلع  لب  هيف ، ومنت  نأ  كيلع  .يضامل  الو  ديلاقتل ، هل  ةقالع  نيدلا ال  نأ  امك  رشابمو ،

؟ نيد دَلوت يف  نأ  نكمي  فيكف  كنايك ، لمجم  نم  ةعانق  يه  لب  اهيلإ ، لصوتت  ةيلقع  ةعانق  سيلو  ًاعوضخ ، سيلو  ةروث ، نيدلا 
لوح هللا، ترظنو  تاملك  مّلعت  كنكميو  ةيتوهاللا ، دئاقعلا  مّلعت  كنكميو  ةيركفو ، ةيفاقث  ةموظنم  َدَلوت يف  نأ  نكمي  عبطل 

لكو .هللا  تسيل  هللا "  " ةملك نإ  .هللا  فرعت  كنأ  ينعي  كلذف ال  نع هللا ، ًائيش  فرعت  نأ  نكلو  .بهاذمو  تادقتعم  مّلعتو 
أدبتو ىلوألا ، ةّرملل  يلخادلا  رونلا  ةرارش  قلطنت  اهنيحف  ..سدقمل  ءاقللا  نم  ةدحاو  ةظحلب  نَراقُت  ةعمتجم ال  ةيتوهاللا  دئاقعلا 

.ةفلتخم داعبأ  ءاقترال يف 

.عمتا نم  ًاءزج  سيلو  يصخش ، ثحب  نيدلا 

اوحجن يف مأ  ظحلا  ءوس  نمل  هنإو  .ظحلا  نسحل  اولشف  مهنكل  ًاين ، نوكأ  نأ  ىلع  يماغرإ  اولواح  عبطلو  ًاّين ، تدلو  دقل 



انه ًاّين  دجت  نأ  ردانلا  نمف  نيينايلا ، نع  تلأس  اذإ  كلذل  .ّينم  اوبضغ  دقو  ًاين ، يلعج  اولشف يف  مهنكل  ةديدع ، لئاسم 
.مهأشنم دسفأو  مهدقتعم ، مطحأ  يننأو  ةينايلا ، ودع  يننأ  نولوقيس  امنإو  ين ؛ يننإ  لوقي  كانهو 

.قح ىلع  امهالك  ..ةبسانملو 

ًانيد سيل  األ  اهدض  يننإ  .اومهفي  املثم  ةينايلا  دض  يننأل  كلذ ، قح يف  ىلع  مه  ةينايلا ، ودع  يننإ  نولوقي  نيذلا  كئلوأ 
، ةيسودنهلا نم  مدقا  ىتح  لب  ملاعلا ، ندألا يف  مدقأ  نم  ةدحاو  يه  ةينايلا  نإف  عبطلو  .ةتيم  ةثاحتسم  اإ  .قالطإلا  ىلع 

مدقأ ةينايلا  ميلاعتلا  نأ  تبثُي  كلذو  قيمع ، ليجبتب  تَرِكُذ  دقو  اديف ، غيرلا  يفو  اديفلا ، بتك  ىتح يف  تَرِكُذ  ةينايلا  ميلاعتلا  نأل 
لثم ين  ملعم  نع  سدقم  صن  ثدحتي  امدنعف  .ملاعلا  نيد يف  مدقأ  لب  ۔  سّدقم يدنه  باتك  لوأ  يه  يتلا  اديف -  غيرلا  نم 
هنس فلأ  ذنم  تّيم  هنأ  دب  الو  .ًارصاعم  ًامّلعم  سيل  هنأ  ينعي  امم  ريبك ، ليجبتب  ثدحتي  هنإف  ّين ، مّلعم  لّوأ  وهو  ّباشير ،

.ليجبتلا اذه  لثمب  ثدحتي  دحأ  الف  نيرصاعملا  نع  اّمأ  .ليجبتلا  اذ  هنع  ثدحتت  نأ  نكمي  طقف  كاذنآو  لقألا ؛ ىلع 

ىلع ةنس  فلأ  نأو  دبال  .ةيداعملا  ندألا  نم  ربتعت  يتلاو  ةينايلا : عابتأ  وسيل  سودنهلا  نكل  اذكه ، اوثدحتي  نأ  عابتألل  نكمي 
.ةروطسأ حبصأ  باشير  نأ  دبالو  تّرم ، دق  لقألا 

ريبك لامتحا  كانه  نإ  نولوقي  مهو  .وداريجنهوم  ّاراه و  سئافنلاو يف  بئارخلا  ىلع  نولمعي  نآلا  نوخرؤملاو  ًادج ، ةميدق  ةينايلا 
لامتحا اذهو  ..ًاّين  ًادلب  تناك  دنهلا  نأل  دنهلا ، ىلإ  ةيرآلا  يت  نأ  لبق  نيتّين ، نيتراضح  اتناك  وداريجنهوم  ّاراه و  نأ  يف 

.ةريبك ةجرد  ىلإ  تيم  نيد  يه  عبطلو  ًادج ، ميدق  نيد  ةّينايلا  .ريبك 

ًّومت رثكأ  ًاصخش  دجت  نأ  نكمي  كنأ ال  ةقيقحلاو  ًارّجحتم ، هيف  ام  لك  نوكيو  ًوم ، رثكأ  ناك  املك  مدقأ ، نيدلا  ناك  املك 
توملا نأ  كلذ  رثكأ ، دِبُع  املك  ًّومت ، رثكأ  حبصأ  املكو  .ءيطب  راحتنا  يف  هتايح ، عيطقت  رمتسي يف  ذإ  ّينايلا ، بهارلا  نم 

.مهلتقتو اهعابتا ، ُبُلْصَت  ًامدق  رثكألا  ندألا  نإ  .هنم  فاخي  ّينايلا  نإف  ًاليلق ، ًاّيح  ناك  اذإف  لزانتل : هبشأ  ودبي  هتاذ  دحب 

.ةكرحل كل  حمسي  الو  قحاسو ، ليقث ، نيد  ..ليزه  لجر  بلق  ىلع  المهلا  نزوك  هنزو ، دادزا  املك  مدقأ ، نيدلا  ناك  املك 
رمتسي يف ازو  نكل  ةتيم ، اإ  .ةنمسو  ةنادب  رثكأ  حبصتو  ازو ، ديازتي  جلثلا : تارك  لثم  حبصتو  مكارتل ، ديلاقتلا  رمتست  مث 

تممس املك  ةملكلل ، ةيفو  تناك  املكو  ةملكلل ، ةّيفو  لظت  .حورل  كتفت  كلذ  دعبو  ةشحوتم ، حبصت  ديلاقتلا  هذه  .ديازتلا 
.رثكأ حورلا 

لب ودع ، لجرلا  اذه  : " نولوقيس مهنم  ريثكو  يقيقح ." ّين  وه  لجرلا  اذه  لجأ  لوقيس : مهنم  ليلقلاف  ّنيينايلا ، تلأس  اذإ 
ريفاهم .ّين  أف  ريفاهم ، ىلإ  مترظن  اذإ  ّين ؛ يننإ  .قمعأ  ةيح  نم  ئطخم  امهالكو  ..ام  ةيح  نم  قحم  امهالكو  ودع ." ربكأ 

لب تاراضحلا ، لكبو  تادقتعملا ، لكب  ىمر  دقل  .ةقيقحلا  هجاوو  لأسو ، ثحب ، هنأل  لب  نيد ، دِلُو يف  هنأل  سيل  نيد ، لجر 
.اهانث عمتا يف  لمحت  ًاضيأ  يهو  ةفاقثلاو ، ةراضحلا  نم  ءزج  ًاضيأ  هبايث  نأل  هبايث ، ىتح  ىمر 

كلتو عمتا ، ةغل  مدختست  كنإف  ثدحتلا ، تلصاو  اذإ  كنأ  كلذ  .ةنس  ةرشع  انثا  مالكلا  نع  فقوتو  ًراع ، ريفاهم  لظ  دقل 
.عمتا ميثارج  لمحت  ةغللا 

نم ًاءزج  نوكي  دق  .عمتجم  ّيأ  نم  ًاءزج  سيل  تماصلا  لجرلا  نأ  ريغ  .عمتا  نم  ًاءزج  روفلا  ىلع  حبصتف  ثدحتت ، امدنع 
، يناسنإلا عمتا  نم  ًاءزجو  ًاسنإ ، كلعجي  يذلا  ديحولا  ءيشلا  يه  ةغللا  نأ  ةقيقحلاو  .عمتا  نم  ًاءزج  سيل  هنكل  ةعيبطلا ،
نم ًاءزج  حبصتف  .ةراضحلاو  يناسنإلا  عمتا  نع  ةأجف  ىلختت  كنإف  ةغللا ، نع  ىلختت  امدنع  نكلو  .يناسنإلا  ملاعلا  نمو 



.ءامسلاو روخصلاو ، راجشألا ،

.ًامامت ًاتماص  يقبو  ةنس ، رشع  انثال  ةغل  ّيأ  ريفاهام  مدختسي  مل 

ثدحتي .ةلماش مل  ةروصب  هلخاد  تمصلا يف  لح  امدنع  طقف  مّلكتي  أدب  دقل  .نّيدتم  لجر  هنأل  لجرلا ، اذه  بحأ  يننأ  ةقيقحلا 
ضبنتو ةّيح ، نوكتف  قيمعلا ، تمصلا  نم  ةملكلا  دلوت  امدنعف  هتمص : نمو  هسفن ، نم  ثدحت  لب  ةسدقملا ، بتكلا  نم 

.توميس دولوم  لكو  .ًابيرق  تومتس  األ  ًاظح ، رفوألا  مه  ةرشابم ، اوعمسي  نيذلاو  ةايحل ،

اذإ مل امأ  .هنم  ًاءزج  حبصتو  كنايك ، لخدتسف  اهل ، تيغصأ  اذإف  كلوح ، ضبنت  اإ  .تاظحل  ةعضبل  شيعي  دولوم  يه  ةملكلا 
مهفتس ٍذئدنع  .لعفل  ةتيم  نوكتسف  لزنملا ، ًاقحال يف  اهمهفت  نأ  لواحتس  كنأ  نظتو  تاظحالملا ، نودت  تنكو  اهل ، ِغصُت 

.صاخلا سدقملا  كباتك  تدجوأ  دق  نوكتو  ًادبأ ، لاقي  ًائيش مل 

ًءادع رثكألا  لجرلا  ناك  دقف  لجرلا ، كلذ  تببحأ  دقل  .تليق  تاملك  عورأ  هتاملك  تناكو  هتمص ، نم  ثدحت  ريفاهام 
حبصأ دقف  لجرلا  اذه  اّمأ  .بايثلا  نودتري  ًاعيمج  اوناك  دقف  نورخآلا ، نورشعو  ةثالثلا  ةّينايلا  ومّلعم  اّمأ  .ديلاقتلاو  عمتجملل ،

نيرخآلا مل انيملعم  نإ  هلعفي ؟ يذلا  ام  : " اولاقف لجرلا ، اذه  نم  ؤّربتلا  اولواح  مألا  كلت  ّنيينايلا يف  نإ  لوقت  ديلاقتلاو  ًراع ،
تمسقنا ؤّربتلا  كلذ  ببسبو  لجرلا ، اذه  نم  ؤّربتلل  ءيش  لك  اولعف  دقل  ًراع ؟ لجرلا  اذه  لّقنتي  اذاملف  ًادبأ ، ةارع  اونوكي 

نم ًادج  ليلق  ددع  مهو  هّيرع ، ريفاهام يف  اوعبّتا  يذلا  كئلوأ  نيتفئاط : مهيدل  حبصأو  .مويلا  كلذ  ذنم  نيمسق  ىلإ  ةّينايلا 
، ريفاهاملا اذه  بّنجت  اولواح  نيذلا  ىرخألا ، ةفئاطلا  اّمأ  .يرعل  نونمؤي  نيذلا  سانلا  يأ  سارابماغيد ، اوُّمس ب  نيذلاو  سانلا ،

ّرمتسا دقو  .ضيبألا  بوثلا  نودتري  مابهرو  ضيبألا ، سابلل  نونمؤي  ءالؤهو  .سارابماتيوسلا  ةفئاط  مهو  هنم ، ؤّربتلا  اولواحو 
.امهنيب عازنلا 

ريبعلاو ةردانلا ، ةرهزلا  كلت  ..ريفاهام  بحأ  يننإ  .قح  ىلع  وهف  ين ،" وه  وشوا )  ) شينجار لجرلا  اذه  معن ، : " ام ٌّين  لاق  اذإ 
، ّنيينايلا دض  امنإو  ًاّين ، سيل  لجرلا  اذه  : " نولوقي امدنع  قح  ىلع  ًاضيأ  مه  نيرخآلا  نأ  ريغ  .ديرفلاو  ًادج ، ردانلا  لب  ردانلا ،
عم يننإ  .يضاملا  دضو  ةسدقملا ، صوصنلا  دضو  لاكشألاو ، سوقطلا  لك  دضو  ديلاقتلا ، دض  يننأل  نوّقحم  مإ  مهودعو ."

.لماكل فئاوطلا  دضو  لماكل ، نيدلا 

ٌّين دجوي  هنأ ال  كلذ  لخادلا ؛ نم  ةيسودنهلا  بيرخت  لواحي  وهو  ين ، لجرلا  اذه  : " نولوقيسف سودنهلا ، تلأس  اذإ  اّمأ 
ّينع هلوقي  ام  اذهو  لخادلا ." نم  ةيسودنهلا  بيرخت  لواحي  لجرلا  اذه  .داشينبألا  ىلع  قّلع  ين  دجوي  الو  اتيجلا ، نع  ثدحت 
هنأ ىنعمب  هساسحإ ، ّقحم يف  وهو  ًايسودنه ." سيل  هنإ  لجرلا ! اذه  اورذحا  (: " دنهلا قرش  ةنيدم يف   ) يروب ريدلا يف  سيئر 

.اهل ةميق  ةيسودنهلا ال  هذه  نإف  يسودنه : هنأ  ىنعمب  نكلو  .كلذك  تسل  أو  يسودنه ،

.ناّيسودنه امه  ادناكو  ليباك  كلذكو  يسودنه ، وه  ناردو  يسودنه ، وه  يلاجنت  نأ  ىنعمب  يسودنه  يننإ 

امبر نكلو  ةسسؤملا ؛ مهعبتت  نأ  ليحتسملا  نمو  .كلذ  مهنكمي  الو  ةسسؤملا ، ىلإ  نومتني  ال  ًاقح ، نونيدتملا  صاخشألا  نإ 
ةّيأ نم  ًاءزج  نوكت  نأ  نكمي  ةيرحلاو ال  ةسسؤم ، نمض  دجاوتلا  مهنكمي  الو  رارحأ ، مإ  .م  قلعتت  ةسسؤم  موي  تاذ  لكشتت 
َّصُق دقف  قيلحتلا ، ىلع  ًارداق  روفصعلا  دوعي  ال  اهنيحو  تومت ، ةيرحلا  نأف  ًادج ، ةريبك  ةسسؤملا  حبصت  امدنع  .ةسسؤم 

، روفصعلا سيلو  ةيمهأ ، رثكأ  حبصأ  نآلا  صفقلا  نأ  ريغ  .سيفنو  فَرخزمو ، ليمج  يبهذ ، صفق  ُنَجسُي يف  نمو مث  هيحانج ،
نييزت يف  نوضمي  مث  صفقلا ، ةدابع  يف  نورمتسيو  توميس ، روفصعلا  نأل  لماكل ، روفصعلا  سانلا  ىسني  ًائيشف ، ًائيشو 

؟" روفصعلا نيأ  : " ًالئاق ثرتكي  دحأ  الو  تاسسؤملاو ، ديلاقتلا ، نم  ريثكلا  أشنتو  هلوح ، نم  دباعملا  أشنتو  رثكأ ، صفقلا 



.يبهذ صفق  ةدماه يف  ةثج  روفصعلا 

ًايسودنه تسل  ينأ  ريغ  ةيدنه ؛ داشينبألا  نأ  املثم  نيحانجب ، روفصع  اأ  ىلع  ةيسودنهل  نونمؤت  متنك  اذإ  يسودنه  يننإ 
.يبهذ صفق  تّيم يف  ريط  يأ : ..يسودنه  بهار  ىنعمب 

.نآرقلا نع  وأ  ةفوصتملا ، نع  ثّدحتلا  قحلا يف  يدل  سيل  هنإ  نولوقيسف  نيملسملا ، تلأس  اذإ  اّمأ 

.قحلا كيدل  سيل  : " لاقو ، 
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ةيولوملا ةقيرطلا  ىلع  يفوص  ينم  برتقاف  ةفّوصتملا ، نع  ثدحتأ  ةريغص  ةنيدم  تنك يف  ةّرم  تاذ 
؟" نآرقلا نعو  ةفوصتملا ، نع  ثدحتت  فيكف  ةيبرعلا ، فرعت  كنأ ال  امك  ًاملسم ، تسل  كنإ 

لب ةغلل ، هل  ةقالع  نآرقلا ال  نأ  ةقيقحلاو  ةغلل ." سيلو  بلقل ، ةقالع  هل  ءيش  هنإ  .ةيبرعل  نآرقلل  ةقالع  ال  : " تلقف
، ّالك ..دّمحم  يبنلا  عابتأ  نم  يننأ  نظت  تنك  اذإ  ًاملسم  تسل  يننأ  امك  .زومرل  سيلو  ةقيقحل ، ةقالع  هل  نآرقلا  .تمصل 

حيسملا ناك  املثم  يحيسم  أو  ًاملسم ؛ دمحم  يبنلا  ناك  املثم  ملسم  يننكل  .دحأ  عابتأ  نم  تسل  يننإ  .كلذك  تسيل 
.حيسملاو دمحم  لثم  يحيسمو  ملسم  يننكل  .ًاّيحيسم 

فيكف لبق ، نم  ةدوجوم  نكت  ةيحيسملا مل  ًايحيسم ؟ حيسملا  ناك  له  ُلبق ؟ نم  ادوجوم  نكت  مالسإلا مل  ن  نهاري  يذلا  نم 
أف كلذ  فالخ  اّمأ  .ملسم  أف  ًاملسم ، دّمحم  ناك  اذإو  .يحيسم  أف  ًاّيحيسم ، حيسملا  ناك  اذإف  .ًاّيحيسم  حيسملا  نوكي 

.ًاّيحيسم الو  ًاملسم ، تسل 

.ةفئاط ةّيأل  يمتني  نّيدتملا ال  لجرلا  نإ 

، ايجولوديالا تاحلطصم  ركفي  ةقيرطلا : هذ  رّكفي  يمسرلا  لقعلا  نأ  ريغ  .نّيدتملا  لجرلا  ىلإ  يمتنت  فئاوطلا  لك  ةقيقحلا  يف 
.ءايشألا هذ  هل  ةقالع  نيدلا ال  نأ  وهو  هتمرب : عوضوملا  ًامامت  يسن  ثيح  سوقطلاو ، ةغللاو ،

؟ نيدلا وه  ام  نذإ 

.ًامامت ًاديدج  ُثَعبُت  مث  تنأ ، امك  تومت  .ثاعبناو  توم  هنإ  .هدحو  دوجولا  ىقبيو  تنأ  ىشالتت  ثيح  ميظع ، روعش  وه  نيدلا 
.ةديدج ةدرو  حبصيو  ميدقلا ، ربق  قوف  معربتي  ءيش  .ميدقلا  نمو  توملا ، نم  قثبني  قلطمل  ديدج  ءيش 

! كانه نيدلا  نع  ثحبت  الف  سئانكلا ، الو يف  عماوجلا ، الو يف  دباعملا ، سيل يف  نيدلا  .يلخاد  لّوحتو  ةيلخاد ، ةروث  وه  نيدلا 
كانه يف ألا  دجت  فوسف  رثكأ ، لخادلا  وحن  تيضم  املكو  .لخادلا  نيدلا يف  نع  ثحبا  .كتقو  عّيضتسف  كانه  تثحب  اذإ 

سيل طقف  دحاو  ءيش  كانه  .ًانّيدتم  ًاصخش  ةأجف  كسفن  دجتسو  قئاعلا ، كلذ  نع  ىلخت  .ًاقئاع  لّكشت  يتلاو  قامعألا ،
.ألا يّوقت  فوس  كلذ : نم  سكعلا  ىلع  لب  ًادبأ ، ألا  لتقت  نل  فئاوطلا  نأ  امك  .نّيدتت  نأ  نكمي  يتلا ال  ألا ، وهو  ًانّيدتم 

، ةقيقحلا يفو  .ًانّيدتم  تحبصأ  كنأ  رعشتف  ةسينكلا ، ىلإ  بهذت  .ألا  ىّوقتت  تايجولويديألاو ، دباعملاو ، سوقطلا ، لالخ  نم 
، اضرل رعشتف  ًانّيعم ، ًاسقط  يدؤت  .ةينأ  رثكأ  ودغت  سكعلا : ىلع  لب  ًاعضاوتم ، حبصت  الف  كلخاد ، ركاملا يف  وهزلا  دعصي 

ةنومضم كتنج  لهف  .مّنهج  ر  نوقلُي يف  فوس  نيمثآلا  ءالؤه  نأ  دقتعتو  سقطلا ، نوسرامي  نيذلا ال  كئلوأ  ةناد  أدبت  مث 
؟ عدخت كنأ  نظت  نم  سوقطلا ؟ ضعبب  مايقلا  لالخ  نم  طقف 

، قمحألا لمعلا  اذ  نوموقي  نيذلا ال  نيرخآلا  اّمأ  ةنجلا ، َنِمَض  هنأ  هنم  ًانظ  ةحبسملا ، رّودي  وهو  ةعاس  ةدمل  صخشلا  سلجي 



اذامل كلذ ؟ كش يف  ّيأ  كانه  لهف  ميظع .." تنأ  : " ًالئاق بطاختو هللا  دجستو ، عماجلا ، ىلإ  بهذت  .مّنهج مث  ىلإ  نوبهذيسف 
ثيحبو ألا ؟ هبشي  ًائيش  هيدل  نأ هللا  دقتعت  له  معدت هللا ؟ له  هلعفت ؟ يذلا  ام  ميحرلا ." تنأو  ئطاخلا  أ  " ... ؟ كلذ لوقت 

كنأ نظت  نم  انل ." رفغاف  نومثآ ، نحنو  ميحر ، تنأ  .ًادج  نوعيضو  نحنو  ًادج ،" ميظع  كنإ  : " تنأ نم  لوقت  نأ  كنكمي 
؟ عدخت

.كسفن بطاخت  يلاتلو  قالطإلا ، ىلع  ًاصخش  سيل  .اهميعدت هللا  نكمي  هيدل أ  ًاضيأ  نأ هللا  دقتعتف  اهتبعل ، بعلت  ألا  نإ 
.كعمسي دحأ  نم  امف  .يرجحلا  لاثمتلا  وأ  دبعملا ، وأ  عماجلل ، ةتيملا  ناردجلا  لب  ناردجلا ، ىوس  كل  يغصُي  دحأ  ال 

.دوجوم ريغ  صخش  ىلإ  نوثدحتي  ًاسأ  ىرتل  نيناا  ىفشم  ىلإ  بهذت  نأ  ّالإ  كيلع  ام  .ينونج  ءيشب  موقت  تنأ  ةقيقحلا  يف 
نوكي امبر ال  .ام  ناكم  نوكي يف  امبر  هعم  نوثدحتي  يذلا  صخشلا  كلذ  نأل  ًاريثك ، نيناجم  اوسيل  نيناا ، كئلوأ  ىتح  لب 

امبر األ  نيناا ، ىفشم  هعمست يف  دق ال  يتلا  هتجوز  عم  نونا  ثدحتي  دقف  ًادوجوم ؛ هعم  نونا  ثدحتي  يذلا  صخشلا 
..رخآ ناكم  نوكت يف 

.ناكم ّيأ  سيل يف  كهلإ  نأ  ديب 

.ًارَطخ رثكأو  قمعأ  وه  نونجلا  نإ 

لوقت ّالا  كيلع  .ثيداحألا  لك  فقوتت  نأ  بجي  .ًاتماص  نوكت  نأ  بجي  دوجولا  عم  دوجولا ؟ عم  ثدحتت  نأ  نكمي  فيك 
نمف تمّلكت ، اذإ  .ًائيش  لوقت  نأو ال  دوجولا ، ىلإ  يغصت  نأ  كيلع  .ٌتمص  ةالصلا  نأل  كلذ ، نم  سكعلا  ىلع  لب  ًائيش ،

.ةلاسر دجوت  ةظحل  لك  هنإ يف  غصيس ؟ نمف  تاملكلا ، ًاريثك يف  تسمغناو  َتملكت ، اذإ  غصيس ؟

ةلاسرلا يف .سدقملا  باتك هللا  وه  دوجولا  لك  نإ  .ناكم  لك  ةبوتكم يف  ةلاسر  ام ، ناكم  نم  ةظحل  لك  كل يف  ةلاسر  كانه 
ةيافنل نائيلم  .كسفنب  نائلتمم  كلقعو ، كانيعف  يريس ؟ يذلا  نم  نكلو  .هلإلا  عيقوت  دجوي  تابن  ةقرو  لك  ىلع  ناكم  لك 

.لماكل اهنع  ىلختت  نأ  كيلع  .كلقع  ةيافنلا يف  كلت  ريودت  رمتستو يف  كيدل ، يتلا 

يه لب  ةيفئاط ، ةالص  يه  يلاتلو  ..ةيدوهي  وأ  ةيسودنه ، وأ  ةيحيسم ، نوكت  نأ  نكمي  ةالصلاف  همهفت ، نأ  بجي  ام  اذه 
تمص يه  ةيقيقحلا  ةالصلا  ...ةيذوب  وأ  ةيسودنه ، وأ  ةيحيسم ، تسيل  ةيقيقحلا  ةالصلاف  قالطإلا ، ىلع  ةالص  تسيل 

الو ًايسودنه  سيل  تمصلا ! وه  ةطاسب  لكب  تمصلا  نإ  يحيسم ؟ وأ  يسودنه ، تمصلا  نإ  لوقلا  كنكمي  فيكف  .بسحف 
يفتحت تمصلا  يف  ملسملا ؟ وه  نمو  يسودنهلا  وه  نم  لوقلا  كنكمي  لهف  قلطم ، تمص  ناصخش يف  نوكي  امدنع  .ًاملسم 

.تاراضحلا لكو  تاعامجلا ، لك  يفتخت  تمصلا  .لحنلا يف  لك 

كنأل ًادوجوم ، تمصلا  نوكي  نلف  ًادوجوم ، َتنك  اذإ  .دوجو  كل  دوعي  الو  هدحو ، تمصلا  ىقبيو  تنأ ، يفتخت  تمصلا ، يف 
.لخادلا ةرثرثل يف  رمتست  فوسو  رخآ ، وأ  ًائيش  لعفتس 

لّمأتلا سرامت  الو  ةسدقملا ، بتكلا  أرقت  ال  ةالص ؛ الو  تاملك ، الف  فئاوطلاو ؛ عمتا ، كلذكو  ًادوجوم ، نوكت  امدنع ال 
! تنأ بوذتف  جامدنالاو : ءاقللا ، ثدحيف  ًاتماص ، ةطاسبب  نوكت  امدنع  .ءاقمح  تاسرامم  اهلكف  مار ،" مار ، مار ، : " يزواجتلا

.دحاو رحبلاو  وه  حبصأ  دقف  ...جلثلا  بهذ  نيأ  فرعت  اهدعبو ال  دودحلا ، بوذتو  جلثلا ، بوذي  املثم  ًامامت 

بوذتو نوذل ، جلثل ، هيبشلا  دّمجتملا  لقعلا  لقعلا ، أدبيف  تمصلا ، دعصي  .ًءام  حبصيو  جلثلا ، بوذيف  سمشلا ، قرشت 
.دوجو كل  دوعي  الو  طيحملا ، رهظي  ةأجف  .ألا مث 



.كلخاد دلوي يف  يذلا  نيدلا  نيدلا ؛ ةدالو  ةظحل  هذه 

.كلخاد ُدَلوي يف  نيدلاف  نيدلا ، دلوي يف  دحأ  ال 

ُدلوت يف كنأ ال  قحلاو  .ةايحلا  هحنمت  نأ  كيلع  كيف ، ومني  يكلو  نيدلا ، كلخاد  برشتي  يكل  ًامحرو ، ًاّمأ ، حبصت  نأ  يغبني 
.ناسنإل هل  ةلص  الو  لوها ، نم  ًائيش  نوكي  اهنيحو  ًاليمج ، نيدلا  نوكي  اهنيح  .نيدلا  دلت  نأ  كيلع  اذل  نيدلا ،

ينيدلا ال يعولا  .ناسنإ  نم  دلوي  حيسملاك ال  ًاصخش  نأ  ةطاسب : لكب  وه  هتّمرب  ىنعملا  .حيسملل  ةيرذعلا  ةدالولا  ىنعم  وه  اذه 
.لوها نم  ُدَلوي  لب  ناسنإلا ، نم  ُدَلوي 

اذهبف ًايجولويب ، ءارذع  نم  َدِلُو  حيسملا  نأ  هانعم  سيل  .يزمر  ءيش  اذهو  .لجر  اهّسمي  مل  ءارذع ؛ ةأرما  يه  حيسملا ، ُّمأ  ميرم ، نإ 
، نورقل نولداجي  نويحيسملا  ناك  .اهتيرعاش  دقفتو  ةعّورم ، ةديقع  ىلإ  لوحتتل  ةصقلا ، لامج  ىسنتو  يزاا ؛ ىنعملا  ىسنت 
؟ ديدشلا ءابغلا  اذ  اونوكي  نأ  توهاللا  لاجرل  فيك  .ءارذع  ٌّمأ  نم  لعفل  دِلُو  حيسملا  نأ  تابثإ  ىرخ  وأ  ةقيرطب  نولواحيو 

ً.ايمع مهنكل  ..لادجل  نوعلومو  ةياغلل ، ءايكذأ  مهو  تابثإلاو ، ةلواحملا  نورمتسي يف  مث  بيجع ! رمأل  هنإ 

، نيدلا نع  سانلا  دعبُت  لب  ءيشب ، دعاست  كنإ ال  .نيدلا  مّطحت  كنإف  كلذ ، نم  ًاشاقن  قلخت  نأ  لواحتو  ةيرعاشلا  دقفت  امدنع 
قئاقحلاو ةيرعاش ، قئاقح  هذه  نإ  .ساسألا  لقعلل يف  ٍفانم  ءيش  دوجو  ببسب  لقعلل ، ةيفانم  اهتمرب  ةيحيسملا  حبصت  اهدعب 
ةيئانثتسا قئاقح  يه  ةيرعاشلا  قئاقحلا  .ةّيداع  قئاقح  يهف  ًائيش ، يواست  ةيقطنملا ال  قئاقحلاف  ةيقطنم ، قئاقح  تسيل  ةيرعاشلا 

، ةريبك ةحاسم  ىلإ  جاتحت  ةيرعاشلا  قئاقحلاو  ًادج ، دودحم  لادجلا  نإ  .اهلوح  لادج  ةماقإ  عيطتست  ثيحب ال  اهتيعون  ةياغلل يف 
.ةحاسملا كلت  يطعت  نأ  اهنكمي  يتلا  ةيرعشلا  ةيزمرلا  اهدحوو 

الو ُسَُمي ، ينيدلا ال  يعولاف  ىرخأ ، ةليسو  دجوت  هنأ ال  كلذ  .ءارذع  مأ  نم  َدِلُو  حيسملا  نإ  لوقأ  ًاضيأ  أف  ةليمج ، ةيرعاش  هذه 
.ناسنإلا لبق  نم  هداسفإ  نكمي 

، تاملكلاو سئانكلاو ، تادقتعملاو ، بهاذملاك ، ناسنإلا : عنص  نم  ءيش  لك  نع  يّلختلا  كيلع  نأ  ينعي  ينيدلا  يعولا  نإ 
.ناسنإلا عنص  نم  وه  ام  لك  نع  يلختلا  كيلع  ..سوقطلاو  لاكشألاو ، ةالصلاو ، ةغللاو ،

امن املكو  موي ، لك  لمحلا  ومنيو  كئاشحأ ، ًالماح هللا يف  حبصتو  .كنم  ًاءزج  هتاذ  حبصي هللا  تمصلا ، كلذ  يفو  ٍذئدنع ،
.كتايح نم  ةميق  رثكأ  ًائيش  كيدل  نآلا  نأ  رعشت  تأدبو  ًةايح ، رثكأ  حبصأ  املك  رثكأ ،

مألا اّمإ  طقف : دحاو  صخش  ىوس  ذاقنإ  نكمي  الو  ةثراك ، ا  تلح  اذإف  .اهلفط  لجأ  نم  توملل  ًامئاد  دادعتسا  ىلع  مألا  نإ 
.لفطلا وجني  نأ  دبال  ذإ  روفلا : ىلع  تومت  مألا  نإف  لفطلا ، وأ 

: مكل اهيورأ  نأ  دوأ  ًاضيأ  ةيزمر  ةياكح  كانه 

ميرم تناك  اذإ  هنإ  نولوقي  مهف  نييذوبلل ، لكاشملا  قلخ  ام  ًاضيأ  اذهو  .روفلا  ىلع  مألا  تومتف  اذوب ، دلوي  امدنع  هنإ  ُلاقي 
ةدلاو تام  دقف  مألا ! تومت  رينتسم : صخش  دلوي  امدنع  هنأل  اذوب ، نوكي  نأ  نكمي  حيسملاف ال  حيسملا ، دلوو  تمت ، ملو  ةيح ،

ىلإ ةليمجلا  زومرلا  لوحتت  اذكهو  .ققحتي  لوألا مل  طرشلا  نأل  انشيرك ، كلذكو  اذوب ، نوكي  نأ  ريفاهامل  نكمي  يلاتلو ال  .اذوب 
وأ تشاع  ءاوس  .عوضومل  اهل  ةقالع  ةلأسملا ال  هذهف  مأ ال ، اذوب  ةدلاو  تتام  اذإ  ام  فرعأ  أو ال  ةليمج ! زومر  اإ  .ةعشب 

.ةيذوبل ًالماح  نوكت  امدنع  ..كلخاد  ينيدلا يف  يعولا  دلوي  امدنع  يه : ةلأسملا  نأ  ريغ  .ديصقلا  تيب  سيل  كلذف  تتام ،



يه هذهو  .اشيعي  نأ  نكمي  نانثالا ال  نأل  تومت ، فوسف  كلخاد ، لفطك يف  ةرانتسالا  لمحتو  ةرانتسال ، ًالماح  نوكت  امدنع 
.تومت ىتح  نكمم ، ءيش  ال  ثيداحألا : نم  ةلسلسلا  هذه  ةلاسر  لمجم 

تسل كنإ  .لفطلا  تنأو  مألا ، تنأ  كنأل  ..نيدوجوم  وكي  نأ  امهالكل  نكمي  هنأل ال  لفطلا ، دلوي  يكل  مألا  تومت  نأ  بجي 
اذإ .ةحيسك  كترانتسا  لعجت  فوسف  ميدقل ، تثبشت  اذإ  .روفلا  ىلع  ميدقلا  تومي  نأ  دبالف  ًارينتسم ، حبصت  امدنع  .نيصخش 

.دلوي نأ  لبق  لفطلا  تومي  فوسف  ريبك ، لكشب  ميدقل  ثبشت  اذإو  لفطلا ، قنختس  ميدقل ، تثّبشت 

.ءيشب لادجلا  هينعي  نفلا ال  .ًالادج  سيل  نفلاو  .نف  هنإ  ..ةفسلف  ىتح  الو  ًاقطنم ، سيلو  ةيرعش ، ةديصق  نيدلا  ًامئاد : رّكذت 
ةجاح كانه  .كيوغي  يكل  لادجلل  جاتحي  الو  ةوقلا ، ةياغ  نفلا يف  لادجلل ؟ متهي  اذاملف  لادج ، نودب  كيوغي  نأ  نفلل  نكمي 

دحب ءيشلا  نوكي  امدنع  .لادجلل  جاتحت  ٍذئدنعو  ..كعنقت  يكل  ةوقلا  نم  ءايشألا  نوكت  ثيح ال  ةيندتملا  ملاوعلا  لادجلل يف 
ةجاح الف  ةّرغ ، نيح  ىلع  هيف  كّصتمي  ثيحب  ةّوقب ، ليوحتلا  عيطتسيو  ةيوق ، ةمّونم  ةدام  نوكي  امدنع  ةياغلل ، ًوق  هتاذ 

.كعانقإل

، ءيش ي  كعانقإ  لواحأ  يننكل ال  ًاضيأ ، ديج  كلذف  عنتقت ، اذإو مل  ديج ، اذهف  تعنتقا ، اذإف  ًادبأ ، كعانقإ  لواحأ  أ ال 
كسأر لمحت يف  دقو  ًافوسليف ، حبصت  امبر  .ًادبأ  ًانّيدتم  حبصت  نلف  لادجلا ، لالخ  نم  تعنتقا  اذإ  .ةياغلل  هف  ءيش  عانقإلا  نأل 

.ًانّيدتم حبصت  نل  كنكل  ةديقع ،

.تابثإل جاتحي  هنأل ال  بحلا ؛ تبثت  نأ  كنكمي  .قالطإلا ال  ىلع  ببس  نود  نمو  هب ، رعشت  تنأف  بحلا : هبشي  نيدلا 

، لاملو ةاتفلا ، يدلاوبو  ةلئاعلا ، ركفت يف  اهدعب  ..بَّترم  جاوز  هجاتحت يف  لادجلاو  .طقف  جاوزل  ركفت  امدنع  هجاتحت  تابثإلا 
كلذ نإف  بحلا ، عقت يف  امدنع  كنكل  .هنأشب  رّكفت  ءيش  لك  يفو  ةيسايسلا ، تاقالعلو  لبقتسملا ، تالامتحو  رهملاو ،

.ةينمز ةلهم  دجوت  ثيح ال  ةأجف ، ثدحي 

اذه دض  صخش  كلداج  اذإف  .كلذ  تابثإ  عيطتست  الو  نّيدتم ، لجر  بح  عقت يف  كنإ  نيدلا ؛ ىلع  قبطني  هسفن  رمألا 
اذه .بحلا  كلذ  نع  ءيش  ي  نهربت  نأ  ًابيرقت  ليحتسملا  نم  نكلو  كلذ ، دض  ًائيش  تبثُت  نأ  ةياغلل  لهسلا  نم  هنإف  رمألا ،

؛ ديدشلا ىمعلا  كلذ  لمعت يف  ةثلاثلا  كنيع  أدبت  ةرم  لوأل  نكلو  .ديدش  ىمع  امه  صالخإلاو ، ةقثلا ، نأ  ببسلا يف  وه 
.لخادلا نم  ةديدش  ةريصب  حبصي  جراخلا  نم  ديدشلا  ىمعلاف 

: ةصقلا هذه  مهفن  نأ  لواحنل  نآلاو 

: لاقو يخركلا  فورعم  ىلإ  ٌديرم  ءاج 

؛ مهيسيّدق نم  دحاو  كنأ  ىلع  كنولجبي  نويحيسملاو  يدوهي ؛ كنإ  نوعّدي  دوهيلاف  .كنع  سانلل  ثدحتأ  تنك  "
". ملسم مظعأ  كنأ  ىلع  نورصي  نوملسملا 

اولاق نوملسملاو  ّيحيسم ، يتلا  دوهيلا  لاق  سدقلا ، تنك يف  امدنعو  .دادغب  سانلا يف  هلوقي  ام  اذه  : " فورعم باجأف 
". ٌملسم يننإ  اولاق  نويحيسملاو  ّيدوهي ، يننا 

". نذإ كنظن  نا  بجي  اذام  : " لجرلا لاقف 

نا بجي  هلوقل : تلج  ام  اذهو  ينونعلي ، كلذلو  كلذك ، اوسيل  نورخآو  .ينولّجبيو  ينومهفي ، ضعبلا ال  : " فورعم لاقف 



". اذه لاق  يذلا  صخشلا  كنأ  ىلع  رّكفت يب 

...لاقو يخركلا  فورعم  ىلإ  ٌديرم  ءاج  نالا :

نم ريثكلا  رّوط  دقل  .هلالخ  نم  نيرينتسم  اوحبصأ  صخش  ةئم  نإ  لاقيو  نييفوصلا ، نيملعملا  دحأ  وه  يخركلا  فورعم 
؛ هل روذج  ًاديرش ال  ناك  .ديلقت  وأ  فرع ، ّيأل  الو  ةتمزتم ، ةديقع  ةيأل  يمتني  ال  ًانيدتم ، ًالجر  ًاقح  ناكو  ةديدجلا ؛ لئاسولا 

.هنايك ةقلطم يف  ةيرحب  ..ءاضيبلا  ةباحسلاك  فوطي 

ةمجرتلا ةلكشم يف  كانه  نأ  كلذ  .ًاذيملت  نوكي  نأ  دبال  ذإ  ًاقح ؛ ًاديرم  ديرملا  نوكي  نأ  نكمي  ال  ةقيقحلا ، ...ٌديرم يف  ءاج 
سّردملا نيبو  ملعملا  نيب  ًاريثك  زّيمت  نأ  نكمي  الو  ذيملتلا ؛ نيبو  ديرملا  نيب  ًاريثك  زّيمت  نأ  نكمي  ةيزيلجنإلا ال  كنأل يف  ةيزيلجنإلا :

.تاحلطصملا هذه  نيب  ريبك  قراف  كانه  قرشلا  نكلو يف 

نيدلا ال .هميلعت  نكمي  ام  كمّلعي  نأ  نكمي  سّردملا  نإف  عبطلو  .سّردم  وه  سّردملاف  نيديرم ؛ سيلو  ذيمالت ، هيدل  سّردملا 
هسفن ال نكل هللا  نع هللا ، ءايشأ  هنإ  توهاللا : وه  اذهو  .اهميلعت  نكميف  نيدلا  لوح  رودت  يتلا  ءايشألا  اّمأ  هميلعت ، نكمي 

.ترظنلا نم  نييالملا  كانهو  .ةئطاخ  مأ  ةحيحص  تناك  ءاوس  ..ترظن  يه  نع هللا ، ميهافملا  نإ  .هميلعت  نكمي 

.ةملكلا ىنعم  لكب  ترظنلا  هذه  عاض يف  نأ هللا  ةجرد  ىلإ  لوح هللا  ًادج  ةريثك  ترظن  عرتخا  دق  ناسنإلا  نأ  عقاولاو 

لمحت يف يتلا ال  ءاوهلا  ةعاقف  لثم  ودبتف  رهوج ، اهيف  ىقبي  نلف  هللا "  " ةملك ظفلت  امدنع  هنأ  كلذ  رهوجلا ، يلاخ  حبصأ  دقل 
ةلالد لمحت  نلف  هللا ،"  " ةملك ظفلت  امدنع  .بلقلا  سارجألا يف  عَرقُت  نلف  هللا "  " ةملك لوقت  امدنع  .ًانخاس  ءاوه  ىوس  اهلخاد 

.اهلامج اومطح  .ًامامت  ةملكلا  نيينيدلا  نيركفمل  ىمسُي  ام  لتق  دقل  .ةريبك 

قفألا قيضو  عازنلاو  ةعاشبلاو  فنعلا  نم  ريثكلا  لمحت  ةملكلا  نإ  .نيريثكلا  رّخؤت  كنإف  هللا "  " ةملك اهيف  ظفلت  يتلا  ةظحللا  يف 
نم هللا، ءيش  لك  كميلعت  عيطتسي  سّردملا  نإ  .ةيرعاش  ةيأ  نآلا  ةملكلا  هذهل  دعت  امك مل  .نيدلا  لاجرب  ىمسي  ام  ىدل 
، ضرألا هذه  ىلع  دجوت  هذهك  ءايشا  نأ  قّدَصُي  يذلا ال  رمألاو  سّردم ، عم  شيعي  توهاللا  ًاروتكد يف  حبصت  نأ  نكميو 

.توهاللا هاروتكدلا يف  ةداهش  نولمحي  نيذلا  صاخشألا  ثيح 

.همّلعتت نأ  كنكمي  الو  رابتخا ، هنإ  ةيرظن ؛ سيل  هللا 

امدنع يأ  ًاريبك ؛ دِلُو  وستوال  نإ  ليق  ىرخأ : ةياكح  هذهو  ريبكلا ، دلولا  ينعت  وستوال  ةملكف   - ريبكلا دلولا  وستوال ، لوقي 
.ةنس نيعبرأو  نامث  همأ  محر  شاع يف  هنأ  يأ  هرمع ، نم  نيعبرألاو  ةنماثلا  ناك يف 

هنأ وه  ىنعملا  كلذ ؟ ىنعم  امف  .هجولا  نّضغتمو  لماكل ، ًاضيبأ  هُرعَش  ناك  ..كش  ىندأ  الب  ًاميدق  لصألا  ناك يف  دِلُو ، امدنع 
ريبك ..ريبكلا  دلولا  يأ  وستوال : مسا  ناك  ببسلا  اذهلو  .ًاعم  نأ  ًاديدجو يف  ًاميدق  نوكي  ًامئاد  وهف  ينيدلا ، يعولا  ُدَلوي  امدنع 

.ريغص هنأ  مغر 

". ًاحيحص نوكي  نل  لاقي  نأ  نكمي  ام  لك  نأ  امك  .لاقت  نأ  نكمي  ةقيقحلا ال  : " وستوال لوقي 

ةقيقحلا لوح  نارودلا  يضمي يف  هنأ  يأ  ةقيقحلا ؛ لوح  مّلعي  وهف  .اهميلعت  نكمي  يتلا ال  ةقيقحلا  مّلعي  صخش  وه  سّردملا  نإ 
صخشلا يأ  موري هللا ؛ الو  نع هللا ، رسفتسي  يذلا  صخشلا  وهف  ذيملتلا  اّمأ  .زكرملا  بيصي  الو  ءاوشع ، طبخ  برضي  .اهلوح 

نأ ديري  ةفرعملا ؛ نم  ديزملا  عمجي  نأ  لواحي  ذيملتلا  .ًايلومش  سيلو  ٌّيلقع ، هثحبف  .ًاهلإ  نوكيل  سيلو  فرعي هللا ، يكل  ءاج  يذلا 



.تامولعملا نم  ريثكلا  سّدكي  نأو  ةفرعم ، رثكأ  حبصي 

، َءايشأ نع  هنولأسيو  هيلإ  نوت  اوذخأ  سانلا  نأ  ةجرد  ىلإ  ًادج ، ًاروهشم  حبصأ  دقو  يخركلا - فورعم  ةذمالت  دحأ  نع  لاقي 
نوت سانلا ال  ناكو  ًايحأ ، ذيمالتلا  عم  كانه  سلجي  ناك  يخركلا  نإ  لب  .ةايحلا  ديق  ىلع  يخركلا  فورعم  ناك  امدنع  ىتح 

بتكلا ةءافكلا يف  نم  ةيلاع  ةجرد  ىلع  حبصأ  دقل  .ةنّيعم  ءايشأ  نع  هنولأسي  يكل  ذيملتلا  ىلإ  لب  يخركلا ، فورعم  ىلإ 
.رتويبموكلا زاهج  لثم  ًاعر  حبصأو  ةسدقملا ، بتكلا  لك  مهتلا  دقف  ةسدقملا ؛

الت كلذ  دعب  اهلمك ، ةسدقملا  ةروسلا  ذيملتلا  هيلع  التف  نآرقلا ، ام يف  عيرشتب  قلعتي  ًالاؤس  هلأسو  صخش  هءاج  موي  تاذ 
نأ لواحو  كلت ، وأ  ةقيرطلا  هذ  شقاني  ناك  .ةسدقملا  بتكلا  دوجوم يف  وه  ام  لك  رضحتساو  قئاقدب ، .اهلوح  ريسافتلا  لك 

.ةفرعملا هذه  ةرازغل  لوهذلا  ةياغ  ناك يف  لجرلاو  .عمتسيو  سلجي  يخركلا  فورعم  ناك  .ةجيتنلا  صلختسي 

نم فداصأ  أو مل  ةفرعملا ، ريزغ  هنإ  ةرد ! ةرهوج  وهف  ذيملتلا ، اذه  لثم  كيدل  نأل  ظوظحم  كنإ  : " ًالئاق يخركلا  ىلإ  هجوتف 
؟" هنأش لوقت يف  اذامف  .يرقبعلا  اذه  لثمو  ّرينلا ، لقعلا  اذه  لثم  لبق 

؛ فرعي يكل  تقولا  هيدل  سيل  هنأل  قلق  يننأ  امك  .مزاللا  نم  رثكأ  أرقي  هنأل  قلقلا  ينباتني  .ًامئاد  قلقلا  ينباتني  : " يخركلا لاقف 
". هيدل تقو  اذإ ال  فرعيس ، ىتم  نأشب  قلق  يننإ  .ةءارقلا  هيضمي يف  هتقو  لكف 

ِت ملو  ًاذيملت ، سيل  ديرملا  .نيديرملا  بذجي  مّلعملاو  ذيملتلا ، بذجي  ذاتسألا  .ةفرعمل  متهم  لب  فرعي ، ن  ًامتهم  سيل  ذيملتلا 
.ةنونيكلا نم  ديزملا  لجأ  نم  لب  ةفرعملا ، نم  ديزملا  لجأل  ديرملا  ت  .ًاهلإ مل  نوكيلو  ًاهلإ ، حبصي  يكل  لب  نع هللا ، فرعي  يكل 

دقل .ةفرعملا  نم  ديزملا  باستكا  ةيفيك  نع  لأسي  ذيملتلاو  ةنونيكلا ، نم  ديزملا  باستكا  ةيفيك  نع  لأسي  ديرملا  رركأ : ينوعد 
لكب سكاعم  لب  بسحو ، ًافلتخم  سيلو  ًامامت ، فلتخم  دعبلاف  ًايلك ، فلتخم  راسفتسا  اذهو  نوكي ، يكل  مّلعملا  ىلإ  ديرملا  يتأ 
.يردأ تسلف...ًادبأ  ايقتلي  نل  برغلاو  قرشلا  نإ  لاقيو  .قرشلا  ىلإ  بهذي  ديرملاو  برغلا ، ىلإ  بهذي  ذيملتلاف  .ةملكلا  ىنعم 

نكمي ديرملاو ال  ذيملتلا  نأ  وهو  هفرعأ : ًادحاو  ًائيش  كانه  نأ  ريغ  .ةيرئاد  ضرألا  نأل  ام  ناكم  ايقتلي يف  نأ  دبال  هنأ  ةقيقحلاو 
هنإ يخركلا  فورعم  نع  لاقي  .ًاديرم  حبصي  نأ  هنكمي  الف  ًاذيملت ، هنوك  نع  ذيملتلا  َّلختي  امف مل  .اعيطتسي  نلو  ايقتلي ، نأ 

.ملاعلا نم  ةيئ  نكامأ  نم  صاخشألا  فالآ  هيلإ  يتأ  دقو  ...صخش  يت  امدنع 

وأ ديرم ، وأ  ذيملت ، هيلإ  يتأ  املك  ..ةفرعم  لجر  سيل  عبطل  هنوكل  هتاذ ، دح  ةعماج يف  لب  ًادهعم ، يخركلا ، حبصأ  دقف 
دقل ًاذيملت ؟ مأ  ًاديرم ، نوكت  نأ  ديرت  له  مّلعتلا ؟ مدع  ديرت  مأ  ملعتت ، نأ  ديرت  له  : " يخركلا هلأسي  لاؤس  لوأ  ناكف  ثح ،

.ءيش لك  ررقيس  كلذ  نأل  ًامئاد ، لوألا  هلاؤس  اذه  ناك 

لعفل لصو  يذلا  صخشلا  وه  ديرملا  نأل  ًاديرم ، نكي  ملو  ًاذيملت ، ناك  هنأ  دبال  يخركلا  فورعم  ىلإ  لصو  يذلا  لجرلا  اذه 
يلاتلو يمّلعم ،" وه  اذه  : " نأ اهدافم  ةجيتن  ىلإ  هنايك  صلخ يف  ديرملا  .ةقثلا  نع  ثحبي  وهف  ذيملتلا  اّمأ  .ةقثلا  ةلحرم  ىلإ 

دق ديرملا  وه  اه  يذالم ." وه  اذهو  يأجلم ، وه  اذه  .هنع  ثحبأ  يذلا  صخشلا  ىلإ  تئج  دقل  يمّلعم ! وه  اذه   " .ديرم وه 
عقو دقل  .لجرلا  كلذ  اهنع  رسفتسي  يتلا  ءايشألا  كلت  لثم  نع  رسفتسي  ديرملاف ال  ةقثلا ، نم  دلوي  ديرملا  نأ  كلذ  ةأجف ، َدِلو 

- عنتقا نإف  ىريو ، ظحاليو ، بقاريو ، مّلعتي ، فوس  .ملستسي  ذيملتلا ال  امنيب  ملستسا ، دقل  .ناميإلا  دح  غلبو  بحلا ، يف 
.سأرلا نم  قثبنيس  يئاهنلا  مكحلا  نإف  عنتقا ، نإ  ًاديج -  اذه  اورّكذتو 

ممألا ُسّردُيو يف  يومنيش ، يرسوه  برغلا  ًاروهشم يف  حبصأ  يدنه  مّلعم  هلاق  ةياغلل  ًافيخس  ًائيش  أرقأ  تنك  طقف  مأ  لبق 
دجت فيكو  مكحت ، فيك  : " صخش هلأس  امدنع  هب  ىلدأ  ًاحيرصت  هل  تأرق  .كانه  هلعفي  امم  بجعتا  تنكو  .فينج  ةدحتملا يف 



؟" ًامّلعم

". كغامد مدختسا  : " لاقف

نكل كغامد !" مدختسا  .كانه "  نودوجوم  ىقمحلا ، سانلا  نويسايسلا ، نأل  ةدحتملا : ممألا  وه يف  اذامل  فرعأ  تب  نآلاو 
، ًانيمأ ناك  اذإ  اميف  مّلعملا  بقار  كلذ  دعب  اهيطعت ، يكل  ةمالع  ةئم  كنهذ  عض يف  : " لوقي امدنع  ةفاخس  رثكأ  حبصي  رمألا 

نيثالث ىلع  مّلعملا  لصح  اذإف  .كنهذ  تامالعلا يف  طعأ  مث  ءيش ، لك  بقار  .هكولسو  هقالخأو ، هتملك ، ًاقداصو يف  ًاصلخمو ،
". كملعم وهف  نذإ  ةمالع ، نيعست  ىلإ  نينامث  ىلع  لصح  اذإ  .هكرتاو  كل ، حلصي  وهف ال  ةمالع ،

ىقبت فاطملا  ةيا  كنكل يف  .كغامد  تمدختسا  ول  اميف  ..مّلعم  سيلو  سّردم ، ىلع  لصحتس  كنأل  كحضم ، رمأ  هنإ 
كلقع مدختسا  كسفنل ! تامالعلا  طعأ  ءيش ، لك  لبق  قدصلا ؟ وه  ام  فرعت  له  نكلو  .ررقي  نم  تنأف  مساحلا ، لماعلا 

وه ام  فرعت  له  ئّيسلا ؟ وه  امو  دّيجلا ، وه  امم  دكأتم  تنأ  له  قالخألا ؟ يه  ام  فرعت  له  قدصلا ؟ وه  ام  فرعت  له 
، ةمالع نيثالث  ىلع  تلصح  اذإ  كغامد ! مدختسا  ..كسفنل  ةمالع  طعأ  ءيش  لك  لبق  ًاّرش ؟ سيل  يذلا  وه  امو  رشلا ،
، مّلعمل ةجاحب  تسلف  ةمالع ، نيعست  وأ  نينامث  ىلع  لوصحلا  تعطتسا  اذإ  اّمأ  ةدئافلا ! ميدع  كنأل  لماكل ، كسفن  طقسأف 

.نيديرم ىلع  ثحباو  بهذاف  لعفل ، مّلعم  كنأل 

، ًازغل لّكشي  هتاذ ، هنايك  لالخ  نم  ملعملا ، نإ  .رجتملا  ةعلس يف  سيل  مّلعملاف  قّدَصُي ! رمأ ال  ةطاسبب  وه  كلقع  مدختست  نأ 
.اهلك اهيوتحي  وهف  هيف ، جمدنت  تايئانثلا  نإ  .هيف  تاضقانتملا  هجاوتس  كنأل 

، ًامّلعم دجت  نأ  كنكميف  كبلق ، تمدختسا  اذإ  امأ  .ًابلاط  نوكتس  ٍذئدنعو  كغامد ؛ تمدختسا  اذإ  ًاذاتسأ  دجت  نأ  عيطتست 
اّمنإو ةئمل ، نيعست  وأ  نينامث  ةبسنب  سيل  ًامئاد ، لماك  بحلاو  بح ! ةلاح  نوكي يف  ديرملا  .ًاديرم  حبصت  نأ  نكمي  طقف  ٍذئدنعو 
عضو هيف  دجوي  .لماك ال  لكشب  دوجوم  ريغ  ًاضيأ  وهف  ًادوجوم ، نكي  نإف مل  .نوكي  الوأ  ًادوجوم ، بحلا  نوكي  نأ  امإ  .لماك 

.بلقلا ةقيرط  ةيّلكلا يف  اّمأ  لقعلا ، ةقيرط  يه  ةيطسولا  ةنكمم ؛ ريغ  ةيطسولاف  يطسو ،

: لوقأ ينوعد  كلذل  .ًاذيملت  ناك  لجرلا  اذه  نأو  دبأل 

". كنأشب سانلا  عم  ثدحتأ  تنك  : " لاقو يخركلا  فورعم  ىلإ  ذيملت  ءاج  "

.يومنيش يرس  ذيملت  ناك  هنأ  دبالو  .غامدلا  مدختسا  نأ  دبال 

ام .بلق  لباقم  بلقو  نيع ، لباقم  نيعو  هجول ، ًاهجوو  ةرشابم ، مّلعمل  يقتلت  نأ  كيلع  كنأشب ." سانلا  عم  ثدحتأ  تنك  "
! نوكي نم  اوفرعي  يكل  نيرخآ  صاخشأل  مّلعملا  نع  ثيدحلا  يفو  ءارهلا  اذه 

؟ ّيلإ ةرشابم  نوت  اذامل ال  .ينع  سانلا  نوثدحيو  نكامألا ، لك  نولقنتي يف  .ًاضيأ  هتاذ  ءيشلا  نولعفي  مكنم  ديدعلا  نأ  عقاولاو 
الو هب  نوقثت  مكنإ  ..ّينع  هل  نوثدحتت  يذلا  صخشلا  نوفرعت  مكنأ ال  يرشبلا  لقعلا  ةقامح  اإ  سانلا ؟ عم  مكتقو  نورد  اذامل 

.مهريغ نيرخآ  صاخشأ  ىلإ  ءالؤه  نعو  نيرخآلل ، هنع  ثَّدحت  نذإ  غامدلا ، كدوقي  ًاصخش  َتنك  اذإ  .يب  نوقثت 

؟" ملعملا نع  هلوقي  ءيش  يأ  قيدصت  نكمي  له  : " هقيدصت نكميو  ًانيمأ  صخشلا  كلذ  ناك  اذإ  ام  ًالوأ  ررقت  نأ  كيلع 

سيل صوكن  ةلاح  نوكتس يف  اهدنع  ىلإ C ؟  B نع ثدحتت  كلذ  دعبو  ، B نع  A ًالوأ لأست  اذامل ال  ..ينع  لأست  كنإ 
ًائيش تلق  اذإ  وأ ، .مئاد  لكشب  كنم  ًاءزج  نوكيس  كلذ  دعبو  هانبتت ، فوسف  ينع ، ًائطاخ  ًائيش  تلق  اذإ  كنأ  ريغ  .دودح  اهل 



نمو ، A نع لأست  كلذل ال  ءيش ، لك  ررقيس  كلذو  ةمئاد ، ةروصب  كنم  ًاءزج  حبصيو  ًاضيأ ، هانبتت  فوسف  ينع ، ًادّيج 
!A لا اذه  نوكي 

ًاهجو هلباقت  نأ  ملعملا : ىلإ  يت  يكل  طقف  ةدحاو  ةقيرط  كانه  .نارودلل  ةيا  دجوت  ال  رئاودو ... ؟ تاقلح  رودت يف  اذامل 
نوكيس زّيحتلا  كلذو  دض ، وأ  عم  امإ  ًازّيحت  رمضتس  اهدنع  كنأل  صخش ، ّيأ  لأست  الو  بلقل ! بلقو  ٍنيَعِل ، ٌنيعو  هجول ،

، كريكفت ُنِّوَلُـي  فوس  .ًائطاخ  مأ  ًاحيحص  زّيحتلا  كلذ  ناك  اذإ  امع  ًامئاد  ثحبتس  .ًازجاح  حبصيسو  مّلعملا ، نيبو  كنيب  ًامئاد 
نأ مرشألا  ىلإ  كرضحي  يذلا  يسكاتلا  قئاسل  نكمي  ثيحب  ًادبا ، عاو  ريغ  صخش  كنإ  ةقيقحلاو  .قمحأ  صخش  يأ  هل  زاحنيسو 
بلط يف  رمتسي  لقعلا  نأل  يسكاتلا - قئاس  اولأس  مأو  دبال  مكنم  نيريثكف  ّينع -  لأست  نأ  كنكمي  .كلقع  َدِسفُي 
رخآ مأ  مغر  نوفرعي ،" مأ  دبال  : " ناريجلا لأست  نأ  بجيو  نوفرعي ." مأ  دبال  : " لوقي ذإ  نيرخآلا ، يأر  ةفرعمو  تامولعملا ،

.ّينع نوفرعي  ملاعلا  سأ يف 

.اوفرعي نأ  نكمي  ناريجلا ال 

ناريجلا نأ  ودبيو  .مكسفنأ  نوبحت  املثم  مكناريج  اوبحأ  يناثلاو : .مكسفنأ  نوبحت  املثم  مكءادعأ  اوبحأ  لوألا : نالوق ، حيسملل 
.اهسفن ةناخلا  مه يف  ءادعألاو 

: لاق دقف  ًداع ، ًالئاس  ناك  هنأو  دبال  لجرلا  اذه 

نوملسملا مهيسيّدق ، نم  دحاو  كنأ  ىلع  كنولجبي  نويحيسملاو  يدوهي ؛ كنأ  نوعّدي  دوهيلا  .كنع  سانلل  نيحلا  تنك  "
". ملسم مظعأ  كنأ  ىلع  نورصي 

دادغب تحبصأ  دقو  دادغب ، برق  يخركلا  فورعم  شاع  دقل  .ملعملا  بح  اوعقو يف  نيذلا  كئلوأ  نيديرمل ، ىقتلا  هنأ  دبال 
.ةايحلا ديق  ىلع  يخركلا  ناك  امدنع  ينيدلا  يعولا  ةمصاع 

نوفرعيو انه ، دوهيلا  نم  ريثكلا  يدل  نأ  ةقيقحلاو  ًالامك ." رثكألا  يدوهيلا  وه  يملعم  نإ  : " لوقيسف ًّدوهي ، ديرملا  ناك  اذإ 
ىلع هطلست  فوسف  كل ، ةبسنل  ًاميظعو  ًاليمج ، بحلا  اذه  ناك  امهم  بحلا ، عقت يف  نإ  ام  .ًالامك  رثكألا  يدوهيلا  يننأ 

، ةيدمحملاو ةيسودنهلا ، ةيدوهيلا ، ...تدلا  لك  ىلإ  نومتني  نيذلا  ًابيرقت ، رشبلا  فانصأ  لك  نم  َّيديرم  نيب  دجوي  .ملعملا 
هعنقي ءيش  لك  نع  ثحبيسو  ًالامك ، رثكألا  يذوبلا  يننأ  دقتعيسف  ينبحأو ، يذوب  َّيلإ  ىتأ  اذإف  .ةيذوبلاو  ةينايلاو ، ةيحيسملاو ،

.ًاحيحص كلذ  ن 

". دادغب سانلا  هلوقي  ام  اذه   " فورعم باجأف 

". يبعشو يروهمج ، ينعي  ام  ..دادغب  سانلا يف  هلوقي  ام  اذه  .يروهمجو  يبعشو ، يعابتا ، : " ينعي اذه 

". ٌملسم يننإ  اولاق  نويحيسملاو  ّيدوهي ، يننإ  اولاق  نوملسملاو  ٌيحيسم ، يننا  دوهيلا  لاق  سدقلا ، تنك يف  امدنعو  "

ةنكمألا لضفأ  يه  ةنكمألا  هذه  .يشاكو  اوكو ، سدقلا ، يه  كلذل  ةنكمألا  لضفأ  نإف  ءادعأ ، دجي  نأ  نّيدتملا  دارأ  اذإ 
لقاعم اإ  .نيملسملل  اوكو  دوهيلل ، سدقلاو  سودنهلل ، يشاكف  بّصعتلا : لقاعم  يه  ةنكمألا  هذه  نأل  ءادعأ ، نع  ثحبلل 
دسجلا ن  مهعادخلو  ..نينمؤملل  نّولُتو  رارمتس ، ةثجلا  نّيَزُـت  ثيح  ناصمو ؛ يمحم  رّجحتملا  نيدلا  ثيح  فئاوطلا ، نوصحو 

مودت ثيحبو  اهنع ، يّلختلل  ةجاح  كانه  نوكت  ثيحب ال  ةديدجلا  عاضوألا  مئالت  يكل  رارمتس  ةثجلا  لَّدَعُـت  ثيحو  ًاتيم ؛ سيل 



.ةلكشملا نمكت  انهو  توملا ، ةيرارمتسا 

نكامألا ال رثكأ  هذه  نأ  ةقيقحلاو  .ةيهلإلاو  ةسدقملا  نكامألا  هذه  ىلإ  بهذاف  نيدتملل ، نيداعم  ًاصاخشأ  دجت  نأ  تدرأ  اذإ 
ةراذق يف رثكأ  ًاكم  دجت  نأ  نكمي  لهف  اهتحئار ، حوفت  نيدلل  ةتيملا  نيدلا  ةثج  نأل  كلذك ، نوكت  نأ  بجيو  ملاعلا ، ةسادق يف 

ِغصُت نلو  كسيساحأل ، غصت  نلف  ًانمؤم ، تنك  اذإ  كنكل  .تّيملا  نيدلا  نم  حوفت  ةهيركلا  حئاورلا  لك  نإ  يشاك ؟ نم  ملاعلا 
.ةدوجوم تسيل  ءايشأ  ةيؤر  رمتست يف  فوسو  كيعول ،

.ةدوجوم ريغ  ءايشأ  رّوصت  رمتستو يف 

اوناك عيمجلاف  ًامامت ، ضيقنلا  ىلع  ةلاحلا  تناك  سدقلا ، ُتنك يف  امدنع  نكلو  .دادغب  سانلا يف  هلوقي  ام  اذه  : " يخركلا لوقي 
.ودع يدوهي  يننأ  اودقتعا  نوملسملاو  .ودع  ملسم  يننأ  اودقتعا  دوهيلاف  مهودع ؛ يننإ  لب  مهل ، يمتنأ  ال  يننإ  نولوقي 

". هتعامج ينلبقي يف  نأل  دادعتسا  ىلع  دحأ  نكي  مل  ةثالثلا ، ندألا  هذه  لك  نمو  .ودع  ملسم  يننأ  اودقتعا  نويحيسملاو 

نأل ةمّظنم ، سيل يف  نكلو  بحملا ، بلقلا  طقف يف  اولَبقُي  نأ  نكمي  نكلو  ةعامج ، ةيأ  اولّبقُي يف  نأ  نكمي  نونّيدتملا ال  صاخشألا 
نأ نكمي  بحملا ، بلقلاو  يصخشلا ، روعشلا  هدحوف  ةسسؤم ، ةّيأ  بعوَتسُي يف  نأ  نّيدتملل  نكمي  .بولق ال  اهل  سيل  تامظنملا 

.هل ًاسدقم  ًاكم  حبصي 

اذه ن  عنتقي  نأ  دارأو  ًاملسم ، لجرلا  ناك  امبر  .نوكي  نّمع  راسفتسالل  ءاج  هنأ  كلذ  نآلا ، راتحا  دق  لجرلا  نأو  دبال 
.هعبتي نأ  نكمي  ثيحب  ًدوهي  ناك  يخركلا  ن  عانتقالا  دارأو  ًدوهي ، لجرلا  ناك  امبر  .هعبتي  يكل  ًاملسم  ناك  يخركلا 

.مّلعم ّيأ  عبتت  الو  كسفن ، عبتت  كنإ  ةقيقحلا  يف 

تنك اذإ  .طقف  كلقع  بطاخأ  نأف  يلاتلو  .يعم  تسل  تنأف  ةحيحص ، اأ  ًالصأ  فرعت  ءايشأ  لوقأ  يننأل  انه  تنك  اذإ 
نيينايلا ددع  ءاصحإ  روفلا  ىلع  عيطتسأ  يننإف  ريفاهام ، نع  ثدحتأ  امدنعو  ..ّين  كنأل  وهف  ًاّين ، ًاصخش  ىرت يف  كنأل  انه 

ّالإو ىلوألا ، ةّرملل  اوهبتنا  دقل  .ةياغلل  ةدودشم  ودبتو  ًاميقتسم ، حبصي  يرقفلا  مهدومعو  ةطاسب ، لكب  ريغتت  مهنيعأ  نأل  انه ،
اذإ مل يننأ  ريغ  .انه  نيدوجوملا  دوهيلا  ءاصحإ  لاحلا  يننكميف يف  دوهيلا  نع  ثدحتأ  تنك  اذإ  .قيمع  مون  نوّطغي يف  اوناكل 
وه هلوقأ ، ءيش  ّيأ  ن  رعشتو  يفصت يل ، تنكو  ًدوهي ، تنك  اذإ  كنأل  يعم ، نوكت  طقف  ٍذئدنعف  تنأ ، نوكت  نم  مسحأ 

.لوخدل حمست يل  تنأف مل  كيلإ ، لخدأ  .يجراخ مل  معاد  دّرجم  كتاعانقل ، معاد  دّرجم  يننإ  .يعم  ىقبتسف  يدوهيلا ، نيدلا 

وحن ىلع  هلوقت  تنأف  انتايح ، لاوط  هب  انمآ  ام  اذه  نأل  ًاليمج ، ناك  هتلق  ام  لك  : " نولوقيو ّىلإ  نوت  صاخشألا  نم  ريثك 
.ءاقتلا كانه  نكي  ملو  مهنم ، تيهتناو  ّينم ، اوهتنا  دقف  ءيش ، لك  اذه  نذإ  نحن ." هلوق  عيطتسن  امم  لضفأ 

سكعلا ىلع  لب  ةلمنأ ، ديق  هتعتمأ  نع  َّلختي  .ه مل  ًانموم  يقبو  هلقع ، رّسَف  دقل  .يتوص  لالخ  نم  هتوص  يدوهيلا  عمس  دقل 
.ربكأ عانتقو  لبق ، نم  رثكأ  ةوقب  اهلمحي  لظيسو  ةميدقلا ، هتعتم  ًاعانتقا  رثكأ  نآلا  وهف  ًامامت ،

ًاصخش كلعجأ  يكل  طقف  انه  يننإ  .ّالك  .ًايحيسم  وأ  ًاّيسودنه ، وأ  ًّدوهي ، كلعجأ  يكل  انه  تسل  أ  اذه : رّكذتو  ّالك !
.ًانّيدتم

.ةريح ناك يف  لجرلا  نأو  دبال 

.ينتكبراو يتريح ، َترَثا  دقل  .لجرلا  لاق  نذإ ؟ كنظن  نا  بجي  اذام  "



ماقملا روذجلا يف  نم  كعالتقا  بجي  هنأ  وه  ببسلاو  كلخاد ، شوشتلا يف  نوقلخي  .ىرخ  وأ  ةقيرطب  كنوكبري  نينيدتملا  لك 
ًائيش لب  ًاميدق ، ىقبتسف  كددج  امهم  هنأل  كحالص ، متهي  نيدتم  صخش  دجوي  ذإ ال  كمده ، متي  نأ  بجي  ًالوا  .لوألا 
نم كبحسبو  لماك ، لكشب  كمد  بغري  نّيدتملا  صخشلا  نإ  ً.اش  سيلو  ًاديدج ، سيل  نكلو  ًالدعم ، عبطلو  ًاتّيم ،

.ديدج نم  روهظلل  اهدعب  كدعاسي  يكل  كروذج ،

.بيلص هنإ  كبلصي ؛ ملعملا  .ىرخأ  ةيح  نم  كثعب  ديعيو  ةيح ، نم  كتيُمي  مّلعملا  نإ  .تومت  نأ  لبق  ءيش  لمع  نكمي  ال 
.دَلوت نأ  يغبني  املثم  ُدَلوت  مث  هيلع ، تنأ  يذلا  عضولا  تومت يف  كنإ 

.ًاكبترم لجرلا  ناك  اذهل 

.لجرلا لاق  نذإ ؟ كنظن  نا  بجي  اذام  "

". ..يننومهفي ضعبلا ال  : " يخركلا لاقف 

.ريبك ىزغم  تاذ  يهف  تاملكلا ، هذهل  غصأ 

". ..ينولجبيو يننومهفي ، ضعبلا ال  "

هنأ نوقتعي  مأ  كلذ  هليجبتب ، نوأدبي  مإف  ًائيش ، اومهفي  نإف مل  ىقمح ، سأ  لعفل  مإ  .نولجبي  يلاتلو  نومهفي ، سانلا ال 
نأو دبالف  ..يرقبعلاو  يكذلا  صخشلا  كلذ  يننأ  نيح  .مهفلا يف  عيطتسأ  امدنع ال  : " ضومغلا ىهتنم  ءيش يف  كانه  نأو  دبال 

رمتسي يف هنإ  .هلعفي  ام  اذه  نأ  دجتسف  لغيه ، بتك  تأرق  اذإف  .فقاوملا  هذه  نوّلغتسي  نوريثكو  ًادج ." ضماغ  ءيش  كانه 
، يناملألا فوسليفلا  كلذ  لغيه ، سردت  نأ  ديج  نيرمتل  هنإ  لب  ةبعص ! تسيل  اهنكل  .نكمملا  ردق  ًابعص  ودبي  ءيش  لك  لعج 
الو اهمهفت ، امدنع  اهضومغ  دقفت  يهف  رثكأف ، رثكأ  يندتت  تقولا  رورم  عم  نكلو  بتك ، مظعأ  اأ  هنمز  ُدَقتعُي يف  ناك  يتلاو 
ًائيش لوقي  نأ  هنكمأ  ول  .تاحفصلا  تائم  مدختسيس  هنإف  ةدحاو ، ةملكب  ًائيش  لوقي  نأ  هنكمأ  ول  .وغللا  ىوس  ًادوجوم  دوعي 
لصت امدنع  ةلمجلا  ةيادب  رّكذت  ىلع  ًارداق  نوكت  نلو  تاحفص ، اهلوح يف  روديو  فليو  روديو ، فلي  فوسف  ةدحاو ، ةلمجب 

ايف ةديدع ، تارم  اءارق  ديعت  نأ  كيلع  .ةلماك  ةحفص  ةدحاو  ةلمج  قرغتست  ايحأو  ةليوط ، ًالمج  بتكي  هنأ  كلذ  اهتيا ، ىلإ 
.كبرم صخش  نم  هل 

ًائيش نوكي  نأ  بجيف  همهف ، عيطتست  ءيش ال  ّيأ  َّنأ  ةّيرشبلا يف  ءابغ  نوّلغتسي  نيذلا  نيكبرملا  صاخشألا  نم  ريثك  كانه 
.نوّلغتسم صاخشأ  مه  ءالؤهو  ًاضماغو ، ًالوهجمو ، ًابيهمو ، ًاعئار ،

ءاكذ كلتمي  نمل  نكميو  .ةَدَّقعم  ريغو  ةطيسبو ، ةريصق ، لمجب  نوثدحتي  مهف  لعفل ، ءامكح  مه  نم  دنع  ًامامت  ةسكاعم  ةلاحلا 
ةايحلا يه  املثم  ةياغلل  طيسب  وهف  هنومّلعي ، ءيش  ّيأ  نأ  امك  .نيضماغ  ًاسأ  اوسيل  مهف  هنولوقي ، ءيش  ّيأ  مهفي  نأ  داع 

.ةطيسب راجشألاو  رويطلا  اهلثمو  ةطيسب ، لابجلاو  راألا  نأل  طيسب ، دوجولا  وه  املثمو  ةطيسب ،

املك مهتطاسب ، رثكأ يف  تلغلغت  املكو  طيسب - رمأ  مهمهفو  رثكأ -  مهتهف  املك  كنأ  ريغ  ءاطسب ، لاجر  مه  ءامكحلا 
نكل ةطيسب ، مراشإ  .ضماغ  رمأ  وه  هيلإ  ةراشإلا  نوديري  ام  نكل  ةطيسب ، ماملك  نإ  .حَتفُت  زاغلألل  ةديدج  ًاداعبأ  تدجو 

.ضماغ هيلإ  ملا 
ُ

راش

ةرهاظ عبصإلا  .يعبصإ  سيلو  ٌضماغلا ، وه  رمقلا  .رمقلا  ىلإ  يعبص  ريشأ  أف  طيسب -  ءيش  وهو  يعبصإ -  ىلإ  رظنا 



.ضماغلا ءيشلا  وحن  عبصإلا  ريشت  املثم  ريشت  يهو  عباصألا ، هبشت  تاملكلا  .هلوح  ُلاقُي  ءيش  نم  امو  ةياغلل ، ةطيسب 

". ..ينولّجبيف يننومهفي ، ضعبلا ال  "

.اهمهف عيطتست  كنأ ال  دّر  تادقتعملا ، نم  ريثكلا  َتلّجبو  نيريثك ، ًاصاخشأ  َتلّجب  دقل 

نكلو ةريحلا ، ريثي  وهف ال  لغيه ، هبشي  فييدوروغ ال  .هنوعبتي  كلذلف  همهف ، نوعيطتسي  مألو ال  رثك ؛ عابتأ  فييدوروغ  ىدل 
.هب موقي  رخآ  ءيش  هيدل 

نلف ًاروبص ، نكت  ام مل  كنأ  ثيحب  ةقيرطلا ، هذه  لثمب  بتكي  كلذلو  هبرقب ، اونوكي  نأ  م  بوغرم  ريغ  صاخشأل  ديري  هنإ ال 
عضب نم  رثكأ  ةءارق  كنكمي  ثيح ال  كداعبإ ، ىلع  لمعي  هجهنم  نكل  لهس ، لب  ًابعص ، سيل  هنإ  .هيلإ  ذافنلا  ىلع  ًارداق  نوكت 

.لماكل ءيش  لكو  لكلا  باتك  أرق  ًاصخش  نآلا  ىتح  فداصأ  يننأ مل  عقاولاو  .تاحفص 

يه هذهو  رِجضُمو ، لمم ، بولس  بتكي  وهف  ثدحي ، فوس  اذه  نأ  فرعي  فييدوروغ  ناكو  كلذ ، ببسب  سانلا  رداغ  دقل 
.كداعبإ ىلع  لمعي  هنأل  اهنيعب ، ةَربَـتعملا  ةقيرطلا 

ةمدقملا تاحفص  يه  تعِطُتقا  يتلا  تاحفصلاف  .ةَعَطتقُم  تاحفصلا  نكت  مل  ةّرم ، لوأل  ءيش  لكو  لكلا  باتك  َرِشُن  امدنع 
باتكلا ىلع  ةعوضوم  ةظحالم  كانه  تناك  دقل  .عَطَتقُت  ملف  تاحفصلا  يق  اّمأ  ةحفص ، ةئم  غلبت  يتلاو  طقف ، ةيديهمتلا 
.كدوقن عجرتساو  رجتملا ، ىلإ  باتكلا  دعأ  ّالإو  ىرخألا ، تاحفصلا  حتفا  ٍذئدنعف  ةحفص ، ةئملا  أرقت  نأ  تعطتسا  اذإ  لوقت :

نم اهعزنا  مث  ىرخألا ، تاحفصلا  حتفاف  ًاّمتهم ، لازت  تنك ال  نإف  لازت  تنك ال  نإف  ىلوألا ، ةحفص  ةئملا  ةءارق  ًالوأ  لواح 
.هفلتت الف  الإو  باتكلا ،

صاخشأ دّرجم  اوناك  دقف  اهوأرق ، سانلا  نأ  ينعي  ال  اذهو  داعت ؛ مل  اهنم  ريثكلا  نأ  امك  بتكلا ، نم  ريثكلا  تديعأ  دقل 
". كلذك نوكي  دقف ال  لخادلا  اّمأ يف  طقف ، ةحفص  ةئم  لّوأ  ٌّلمم يف  وهف  ةعدخ ، رمألا  امبر يف  : " نيلئاق اورّكف  دقل  .نييلوضف 

.باتكلا ةداعإ  نم  نكمتت  نل  اهنيحف  تاحفصلا ، تعزن  اذإ  كنكل 

، كانهو انه  رهاوجلا  يفخي  هنأل  نوهوتي : كلذ  دعبو  نوفذحي ، سانلا  .هلمك  باتكلا  أرق  ًادحاو  ًاصخش  فداصأ  يننأ مل  ريغ 
، ةريغص ةيديرب  ةقاطب  اهتباتك يف  نكميو  اهزرف ، نكمي  رهاوجلا  هذهو  تاملكلا ، نم  ٍةََمجأ  يرهاوجلا  يفخي  هنإ  .هيومت  دّرجم  يقابلاو 

! ةحفص فلأ  عقي يف  باتكلا  اذه  نأ  نيح  يف 

.مهفلا نوعيطتسي  مأل ال  فييدوروغ  سانلا  نم  ريثك  عبتا  دقل 

صخش لكو  ةياغلل ، ةطيسب  ةقيقحلاف  كلذك ، سيل  رمألا  نكل  .ام  ًازغل  كانه  نأ  ةأجف  رعشت  كنإف  مهفلا ، عيطتست  امدنع ال 
يكل ادعتسمو ، ًامهفتمو ، ًاتماص ، نوكت  نأ  كيلع  نكلو  ءيش ، ّيأ  ةطاسب  لثم  ةطيسب  ةقيقحلا  نإ  .اهمهف  ىلع  ةردقلا  هيدل 

.كل ُفشكُت 

". ينونعلي كلذلو  كلذك ، اوسيل  نورخآلاو  .نولِّجبي  كلذلو  يننومهفي ، ضعبلا ال  : " يخركلا لاق 

كلذلف همهف - اوعيطتسي  ءيش ال  ّيأ  دوجوب  ناميإلا  مهنكمي  ثيح ال  مهفلا -  نوعيطتسي  اوناك ال  اذإ  صاخشأ  كانه  نذإ 
.ةينأ رظن  تاهجو  ناقلطني  نينعاللاو ) نيلّجبملا   ) امهالك اورّكذت : نكلو  .مهأ  دض  هنإ  .نونعلي 



ىرخألا ألا  اّمأ  ضماغ ." ءيش  دوجو  نم  نذإ  دبالف  مهفلا ، نم  نّكمتأ  مل  اذإف  مهفلا ، ةياغ  يننإ يف  : " لوقت ىلوألا  ألا 
.هيدل ءيش  دجوي  .عداخم ال  صخش  ةطاسبب  لجرلا  اذهو  .قالطإلا  ىلع  ءيش  كانه  سيلف  مهفلا ، نم  نكمتأ  اذإ مل  : " لوقتف

نأ ءرملا  ىلعو  نيتينأ ، رظن  يتهجو  امهالك  ءيش ." يأ  مهفيس  يلثم  ًرقبع  نإ  ًائيش ؟ مهفأ  فيكف ال  ءيش ، هيدل  ناك  اذإ 
.مّلعملا مهفت  نأ  عيطتست  طقف  ٍذئدنعو  امهنع ، ىلختي 

، كأ ىلإ  ًائيش  ُلِحت  ال  ةقيقحلا ، يفو  .همهف  عيطتست  كنأل ال  ًائيش  نعلت  الو  ًائيش ، لّجبُت  .نيترظنلا ال  اتلك  طقسُي  نأ  ءرملا  ىلع 
، رثكأ هيف  لمو  ًاددجم ، لواحف  همهفت ، اذإف مل  بسحو ، ءيشلا  ىلإ  غصأ  هنم ! ةدئاف  كلذف ال  كأ ، قايس  ىلإ  هبلجت  الو 

.ًاتمص رثكأ  نكو  رثكأ ، هيف  ريكفتلا  نعمأو 

، مهفت فوسو  قالطإلا ، ىلع  رظن  ةهجو  نود  نم  هيلإ  دع  فاطملا  ةيا  يفو  ةفلتخم ، اوز  نم  ًاراركتو  ًارارم  هيلإ  دع 
، كدنع مهفلا  ىلع  ةردقلا  يهتنت  الو  مهفلا ، ررقي  نم  تسل  كنأل  ِهنعَلب ، أدبت  الف  مهفلا ، عطتست  اذإ مل  .رسلا  كل  فشكنيسو 

.ريبكو عساو  مّلسلاو  مَّلُسلا ، ةجرد يف  لوأ  ىلع  ئدتبم  درجم  كنإ  .مهفلا  ةيا  تسلو 

ىلع تلزال  امبر  وأ  تاوطخ ، دعب  ىلع  نوكت  امبر  .دعب  سّدقملا  ماقملا  لخدت  ملو  ًامامت ، بابلا  دنع  كنإ  .كرظتنت  ءايشألا  نييالم 
.بابلا دنع  ىتح  الو  تاوطخ ، دعب  ىلإ  ىتح  لصت  ملو  طقف ، راسملا 

رمألا حبصأ  امّلك  رثكأ ، تمهف  املكو  .رثكأو  رثكأ  مهفتس  املك  لصو ، يذلا  صخشلا  ىلإ  تيغصأ  املكو  يغصت ، نأ  كيلع 
متي نأ  ةلكشملا يف  تسيل  هشيعت ! بجي  ءيش  وه  اَّمنإو  لبق ، نم  َّلُح  وأ  ُهّلح ، نكمي  ًائيش  سيل  ةايحلا  زغل  نإ  .رثكأ  ًاضماغ 

.هشيعت نأ  لب يف  زغللا ، ّلح 

، ةفرعم لك  طقست  ةفرعملا ، فاطم  ةيا  هنأ يف  كلذ  .ناكم  لك  نم  كب  طيحي  ضومغل  ترعش  املك  رثكأ ، تفرع  املك 
.ًائيش فرعت  ثيح ال 

.كلاحلا مالظلا  نم  ّالإ  دلوي  حابصلا ال  نكل  .دتمملا  كلاحلا  مالظلاو  دتمملا ، لهجلا  هبشت  ةفرعملا  ةيا  نإ 

، يهداماسلا يلاجنت : هيمسي  يذلاو  ايغارب ، اذوب : هيّمسي  يذلا  مهفلاو ؛ ةفرعملا ، وه  يذلا  رونلا  ..دتمملا  لهجلا  نم  غزبي  رونلا 
.ةرانتسالا يأ 

نأ بجي  هلوقل ، تئج  ام  اذهو  ينونعلي ، كلذلو  كلذك ، اوسيل  نورخآو  .ينولّجبيو  ينومهفي ، ضعبلا ال  : " فورعم لاق 
". اذه لاق  يذلا  صخشلا  كنأ  ىلع  رّكفت يب 

فَّنَصُت نإ  ام  كنأ  ةقيقحلاو  .ًاّيحيسم  مأ  ًاملسم ، مأ  ًّدوهي ، ناك  اذإ  اميف  ام : ةقيرطب  يخركلا  فِّنصُي  يكل  لأسي  لجرلا  ناك 
.تمهف كن  رعشت  مث  ًائيش ، فّنصت  كنأل  ةعدخ ، فينصتلا  نكل  .تمهف  كنأ  نظت  ىتح 

؟" اهمسا وه  ام  : " روفلا ىلع  لأستف  لبق ، نم  اهلثم  َرت  ةبيرغ مل  ةدرو  ًةدرو ، َكيرُأ 

تلق اذإ  مسالا ؟ كديفي  اذامب  مسالا ، ناك  امهم  وأ  وأ ج ، وأ ع  ناك س  ءاوس  مسالا ؟ كديفيس  اذامب  مسالا ؟ ةفرعمل  فّهلتت  امل 
ام .ًافراع  تحبصأ  دقف  ةدرو س ، هذه  نأ  ىلع  كلفطل  اهيرت  نأ  عيطتست  نآلاو  اهَتفَّنص ، دقل  .اهتفرع  كنأ  نظتسف  كل س ،

نذإ .س  لثم  ًابسانم  مسالا  نوكي  نأ  نكمي  ناكو  وأ ج ، اهيمسأ ع ، نأ  نكمي  ناك  طقف ؟ ةملك س  ةدرولا ؟ نع  هفرعت  يذلا 
.اهفرعت فيكف 



.ًاّيملاع ةروهشم  تحبصأ  دقو  ةرهز ،" يه  ةرهزلا  ةرهز ، يه  ةرهزلا  : " اديصق تلاق يف  امدنع  نياتش  دورتريج  باتك  أرقأ  تنك 
يه ةرهزلا  ةرهز ، يه  ةرهزلا  : " ىوس ءيش  ّيأ  لقت  ملو  ددحت ، .ةريثك مل  ءايشأ  نع  ثيدحلا  بولسألا يف  كلذب  رمتست  اإ 

". ةرهز

.عقاولا ًائيش يف  لقت  ملو  ًائيش ، ددحت  مل 

ىلإ ًائيش  فيضي  الو  هل ، ىنعم  كلذ ال  نإ  .ةرهز  يه  ةرهزلا  ةرهز ، يه  ةرهزلا  نأ  فرعن  انلكف  اذه ؟" ِتلق  اذامل  : " مهدحأ اهلأس 
". انتفرعم

أرق صخش  لك  نأ  امك  راهزألا ، نع  دئاصقلا  نييالم  تَبِتُكو  نينسلا ، فالآل  راهزألا  نع  اوثدحت  ءارعشلا  نأل  : " نياتش تلاقف 
نأ َّيلع  ناك  ببسلا  اذهلو  ءيشب ، يحوت  دعت  ملو  اهَقَلأ ، ةرهز "  " ةملك تدقف  دقل  ..اهررك  صخش  لكو  ا ، ّىنغتو  اهنع 

؟ ةأرملا هذه  هلوقت  يذلا  ام  : " ًاليلق كسأر  عّدصأ  يكلو  كمون ، نم  ظقيتست  يكل  ةرهز .." يه  ةرهزلا  ةرهز ، يه  ةرهزلا  رركأ " :
". ةرهز يه  ةرهزلا  ةرهز ، يه  ةرهزلا  فيخس ...! ءيشل  هنأ 

". ًاددجم ةرهزلل  ةراضنلا  بلجأ  يننإف  كلذ  راركتب  : " تلاق .ةرهزلا مث  يه  ام  فرعي  صخش  لك  نإ 

.ءيش لك  رسختسف  تافينصتلاو ، ءامسألل  كتفرعم  دّرجمب  تفرع  كنأ  نظت  تنك  اذإف  ريثكلا ، لوق  تاملكلا  عيطتست  ال 

ًاصخش ىرت  .سجاه  اإ  .للعلا  ربكأ  يه  ةيمستلاو  يّمسُت ! ام  ناعرس  كنإ  .ةيمستلا  لواحت  الو  تاملكلا ، بنجتت  نأ  لواح 
ًايحأ كلمت  ةحيبقلا  ةأرملا  ىتح  .هجوأ  ةدع  ةأرملل  لّهمت ! عّرستت ؟ اذامل  ةحيبق ." اإ  : " لوقتف ًةأرما  ىرت  ليمج ." هنإ  : " لوقتف

خانم يفو  ةنّيعم ، ةيجازم  ةلاح  يفو  هنّيعم ، ةيعضو  ةأرما يف  عشبأ  تدهاش  دقل  .ةليمج  ةأرما  ّيأ  هسفانت  نأ  نكمي  ًاليمج ال  ًاهجو 
.اهمامأ ةته  ودبتس  نوكلا  لامج  ةكلم  نأ  ةجرد  ىلإ  لامجلا  ةياغ  اهتيأر يف  ّنيعم ،

ةيؤرب كل  حمسي  نل  كفينصت  نإف  ّالإو  فّنصت ! الو  لّهمت ! نذإ  هنّيعم ، ةيجازم  تالاح  ةعشب يف  ةأرما ، لمجأ  تدهاش  امك 
قمعأ نهتعاشب  نأ  كلذ  .ةياغلل  ةعشب  حبصت  كّلمتلا ، وأ  دسحلا ، وأ  بضغلا ، رعاشم  لظ  يف  ةليمجلا ، ةأرملا  ىتحف  .ةقيقحلا 
حفطلا لثم  دسجلا ، ءاحنأ  عيمج  ىلع  يت  يهو  ةيلخادو ، ةيحور ، ةعاشب  يه  نهتعاشب  نإ  .دسجلل  ةيداعلا  ةعاشبلا  نم 

اهلعجي ىعفألاك ، ٌّماس  اهلوح : ثعبني  ءيش  ةمث  نكلو  جراخلا ، نم  ةليمج  نوكت  امبرف  ةيكّلمتو ، ةرويغ  ةأرملا  نوكت  امدنع  .يدلجلا 
.اهمس نم  ةرخبألا  دعاصتتو  ةّماس ، اإ  .ةأرما  سيلو  ةفحاز ، تسمل  كنأ  رعشتف  ةظحللا  كلت  اهسملت يف  .ةعشب 

رهنلا ريست يف  نأ  نكمي  الو  ر ، اإ  قّفدت ، اإ  .ّريغتلاو  ةكرحلا  رمتست يف  ةقيقحلا  .تافينصتل  نمؤت  ةقيقحلاف ال  فّنصت ، ال 
.تقولا لاوط  كّرحتي  هنأل  ةدحاو ، ةّرم  ىتح  الو  لب  ..نيتّرم  هتاذ 

! رمألا ىهتناو  ةمامحلا ، بقث  هعضت يف  ىتح  ةّرغ ، نيح  ىلع  ءيش  رهظي  نإ  امف  كلقع : ةمامح يف  بوقث  كيدلف  فّنصت ، ال 
ملأ ًائّيس ؟ حبصي  دّيجلاو  ًادّيج ، حبصي  ئيسلا  نأ  تظحال  نأ  كل  قبسي  ملأ  .ءّيس  اذهو  دّيج ، لجرلا  اذه  تمهف ! كنأ  نظتف 

؟ سيّدق ّالإ  وه  ام  مثآلا  نأ  ظحالت  ملا  مرجم ؟ هنأ  ىلع  ًادج  ًاصلخم  ًاصخش  ىرت  ملا  ٌّصِل ؟ نيمألا  َرت 

.فِّنَصُت الف  كبيعالأ ، يه  تافينصتلا  .لقعلا  ىلإ  يمتنت  لب  ةايحلل ، يمتنت  تافينصتلا ال  نإ 

.ٌّيح لجر  وه  يخركلاو  كعضأ ؟ نيأ  كفنصأ ؟ فيك  : " يخركلا فورعم  لأسي  يكل  ىتأ  لجرلا  اذه 

هنإ .هفينصتب  كل  حمسي  نلو  ًاتّيم ، ًاصخش  سيل  هنكل  فّوصتمو ." عضاوتم ، ملسم  لب  ًاعبط ، ملسم  يننإ  : " لاقل ًاتّيم  ناك  ولف 



.ةملكلا ىنعم  لكب  ٌّيح  لب  ٌّيح ،
يننأ ىلع  رّكفت يب  نأ  بجي  هلوقأل : تئج  ام  اذه  رخآ : ءيش  ّيأ  لالخ  نم  سيلو  طقف ، هذه  لالخ  نم  ينّركذت  : " لوقي هنإ 
يننأ سدقلا  يف  دوهيلا  دقتعي  .ينوّلجبي  يننومهفي ، ال  نيذلا  ءالؤه  نأ  وهو  ًاريثك ، اذه  رّكذت  اذه ." لاق  يذلا  صخشلا 

رثكألا يدوهيلا  يننأ  دوهيلا  دقتعي  سانلا ، ينبحي  ثيح  يتعامج ، يف  دادغب ، يفو  .يدوهي  يننأ  نودقتعي  نوملسملاو  يحيسم ،
.ًاملسم ينوكل  ةصالخلا  يننأ  نودقتعي  نوملسملاو  ديدجلا ، حيسملا  يننأ  نودقتعي  نويحيسملاو  ًالامك ،

رّكفت يب نأ  بجي  اذ : اوموقت  نأ  ّالإ  مكيلع  امف  ينوركذتت ، فيك  اوفرعت  نأ  متدرأ  اذإ  .مكل  هتلق  دق  ديزملا  اذهف  ديزملا ، لوقأ  نل 
". اذه لاق  يذلا  صخشلا  يننأ  ىلع 

لجرلا ىتأ  امبر  .ًاضومغ  رثكأ  حبصأ  كلذ  نم  ًالدبو  ةراشإ ، ةيأ  يطعُي  هنإ ال  .فينصتلل  لباق  ريغو  فَّنصم ، ريغ  يخركلا  ىقبي 
.يخركلا فورعم  مّلعمل  قلعتت  ام  ةركفب  وأ  زّيحتلا ، ضعبب  ءاج  امبر  ام ، ءيشب 

ةّيده لمجأ  هذه  نأ  ريغ  .ءالخلا  ككرتي يف  مّلعملا : هلعفي  ام  اذهو  ءالخلا ، اهكرت يف  .هتازيحت  لك  زواجتو  لماكل ، هلقع  مده  دقل 
.ءاوخلا وأ  ءالخلا ، وأ  غارفلا ، ..كل  مَّدقُت  نأ  نكمي 

.ءيش لك  دعصي  غارفلا  كلذ  نمو  ءيش ، لك  زربي  ءالخلا  كلذ  نمف 

.تومت نأ  لبق  ..نكمم  ريغ  كلذ  نكل  لامكلا ، ُدلوي  غارفلا  كلذ  يف 

 ** ةياهنلا ** 



Notes
[←1]

.ةذوبلا عورف  ىدحإ  نزلا :



[←2]
.ع نماثلا  نرقلا  ادنلوب   رزاعلا   نب  لئاإ  ماخاحلا  اهسسأ  ةدوهي  ةعامتجاو  ةيد  ةفئاط  دساهلا :



[←3]
داع نخأ  هل  .ملسأ  مث  اّشداراز  ەّدج  نا  .روفط  مسا  فرُع  ام  ديا ، ةسرافلا  همسا  اطسلا ، نب ع  دي  وبا 
رمع نع  ةرجهلل  نوتسو  عــرأو  ناتئام  ةنس  وتو  ماطس ، لهأ  نم  وه  .اماقم  مهلجأ  نا  دي  وبأ  نل  عو ، مدآ  امه  داّهزو 

.ةنس نوعسو  ةثالثلا  زهاني 



[←4]
انحوي 7 : 24)  ) ًداع امح  اومحا  ل  رهاظلا  بسح  اومحت  ال 



[←5]
كسفن لمعلل ع  اهمدختس  لا  ةسئرلا  ةادألا  .ور و  سم  ل  ساسأ  اهنإ  .ةمويلا  ةحورلا  ةسرامملا  اناهداسلا  

.ةاحلا كفده   لصت إ  ل 



[←6]
يرجهلا اثلا  نرقلا  سلا   فوصتلا  مالعأ  نمو  ةعامجلاو ، ةنسلا  لهأ  ءاملع  دحأ  رلا ، زوف  نب  فورعم  ظوفحم  وبأ 

.ىوقتلاو عرولاو  دهزلا  نروهشملا  خياشملا  ةلمج  نمو  دادغ ،  



[←7]
، دلوملاو لصألا  اغفا  وهو  1207م-١٢٧٢ ه ،)ـ  ) ورلا نيدلا  لالج  خيشلا  اهسسؤم  .ةسلا  ةفوصلا  قرطلا  دحأ  ةلوملا 

ةقلح دشت  لا  راعشألا  مظعم  مظان  وهو  .دادغو  قشمد  إ  تاراب  ماقو  ةكلا ، ةنوق  ةنيدم  هتاح   مظعم  شاع 
اهدعو مهقرعو ، مهدقتعم  نا  اّا  ملسملا  عمو غ  ةمذلا  لها  عم  اهحماسب  ةلوملا  ةقطلا  ترهتشا  .ةلوملا  ركذلا 

.ةرداقلا ةقطلا  تاعرفت  نم  فوصتلا  رؤم  ضع 
لا ةرئادلا  زكرم  لوح  نوصقارلا  رود  ثح  ةلط ، تاعاس  ةدمل  يرئادلا  صقرلا  فرع  ام  ةلوملا  ةقطلا  ترهتشا 

رعاشملا نم  نوصلختيف  ورلا  ءافصلا  ةترم  إ  مهسوفنب  رت  ةماس  ةحور  رعاشم  نوجمدنو   خيشلا ، اهيف  فق 
.نوري ام  لإلا  دوجولا  مهذخأو إ  يداملا  ملاعلا  نع  مهدعي  لما  دجو  نوقرغتسو   ةناسفنلا 
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