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ءاد ــــ هإ
ذخأیل ؛  يردص مامأ  هسأر  دم  نیح  هلكأي  عوجلا  ناك  يذلا   ، لیحنلا ىتفلا  ىلإ 
تومأ ينكرتو   ، دولخلاو ةحارلا  ئطاش  ىلإ  همد  يف  احباس  اجنف   ، ينع يتصاصر 
همالآو همالحأ  ضعب  ململأ  انأو   ، ةفھللاو ةشحولاو  ةشھدلا  طرف  نم  ةظحل  لك 
ىلع اھقشرأو   ، حیسفلا نادیملاب  نيدشتحملا  نیيالم  سوؤر  قوف  ةروثنملا 
عزوي وھو   ، ةتباث ًىطخب  هكلس  يذلا  قيرطلا  ملاعم  ضعب  مسرأ  نأ  ًالواحم   ، قرولا

. هارسیب عاجوألا  شھيو   ، هانمیب تارسملا 
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1
... عفارلا دبع  نسح  ةلیللا  لتُق 

دارأ امك   ، هردصو هسأر  يف  رقتساف  دحأ  هاري  نأ  نود  قرمو   ، رداغ صاصر  عقرف 
لیللا نطب  يف  تباذو   ، ةرایس تطحش  مث  ةبراھ  مادقأ  تلورھ   . هوقلطأ ْنَم 

. ًابيرم اًتمصو  اًعجوو  اًعلھ  اھفلخ  تكرتو   ، ةحیحش راونأب  بوقثملا 
. اًعيرص هودجوف  نیثھال  ةیبناجلا  جاجفلاو  تاراحلاو  عراوشلا  نم  سانلا  عرھ 

لاثمأ نویع  نم  حاتراو   ، اًدبأ أدھت  مل  يتلا  همالحأ  تنكسو   ، هبخصو هقلأ  ىھتنا 
يجطلبلا عباصأ  نمو   ، ةداوھ الب  ناكم  لك  يف  هتعبات  يتلا  رمنلا  نابعش  ربخملا 

يف هتساركب  رودي  يذلا  رھاظلا  دبع  دماح  ةلئسأ  نمو   ، ةنشخلا لغدلا  يعابس 
هدسج ىفتخا   . ىرج امع  ةیعماجلا  هتحورطأل  ةریفو  ةدام  ململیل  ريرحتلا  نادیم 

نم يتیفارجلا  وماسر  اھیمحي  ناردجلا  ىلع  ةقوشرم  هحمالم  تیقبو  دوجولا  نم 
. هتریسو هتروص  اوسمطي  نأ  اودارأ  نيذلا  ّللا  ىحِ باحصأ  ضعب  يدايأ 

اوطس نيذلا  كئلوأ   . هیھراك ةنسلأ  نم  حرتسي  مل   ، همدب لبرسُم  وھو  ىتح 
عشبأب هوجھ  مث   ، تجضن ىتح  نینس  هؤالمزو  وھ  اھاَّبر  يتلا  ةرمثلا  ىلع 
لصاوتلا تاحفص  ىلع  اوبتك  ربخلا  ةفرعم  نم  تادودعم  ٍناوث  يفف   . ظافلألا

: ةبذاك ةدراب  بولقب  يعامتجالا 
ةرفح يف  ًاّيوس  ناقرتحيو   ، هراع هعم  نفدیسو   ، رفاكلا قيدنزلا  يناملعلا  تام  »
ةيار يعفار  نحن  انیلع  لواطتي  ْنَم  لك  ةياھن  يھ  هذھو   ، منھج نم  اھل  رارق  ال 
ةروثلا هذھ  نأ  ركنأ  نم  لكل  ةبوتلا  قيرط  ةيادب  يھو   ، ةعيرشلا سارحو  مالسإلا 

«. ةئضوتملا يديألا  باحصأ  نحن  انل  اھمدق  يتلا  ةيآ هللا  يھ 
ىلإ سلج  املاط  هنأو   ، نمألا ةزھجأل  ًالیمع  ناك  هنأ  ريرحتلا  نادیم  يف  اوعاشأو 
ةیبرغلا تارافسلا  ىلإ  للستلا  مئاد  ناكو   ، هتامدخ مھیلع  اًضراع  تالارنجلا 

قوف نولمحي  نيذلا  ىلع  مھيدعتسيو  رارسأ  نم  هیلإ  لصو  ام  لك  مھل  يشفیل 
. ميدقلا هدجم  ىلإ  قرشلا  ةداعإ  ءبع  مھروھظ 

ظفتحت نأ  اھعسوب  سیل  سانلا  ةركاذ  نأ  ىلع  نيدمتعم   ، اًمامت قئاقحلا  اوبلق 
مكارت عم  كلذكو   ، اھضومغو اھضقانتو  عئاقولاو  ثادحألا  قحالت  عم   ، يرجي ام  لكب 
تعستا يتلا  ةبلحلا  ىلإ  اثيدح  نیلزانلا  حلاصم  براضتو   ، ءاوھألا ديازتو   ، دقحلا

. هرسأب نطولا  تلمش  ىتح 
ملو  ، يدبألا لیحرلا  لیبق  هلاح  نع  اوشتفي  ملو   ، هتوم لیصافت  اًدبأ  مھنعت  مل 

مھمادقأ مامأ  تدبعت  يتلا  ةحاسملاب  طقف  اولغشناو   ، ىرج امع  اًدحأ  اولأسي 
ضعب اوململو  هونياع  ْنَم  امأ   . باسح الو  بیھت  الب  مھشواني  ناك  ْنَم  لیحرب 

لك نع  اًمامت  بئاغ  وھو  هوأرو  هلوح  اوفتلا  نم  مھف   ، مھفكأ ىلع  همد  تارطق 
يف قيرطلا  ةعراق  ىلع  ةاقلم   ، دودلا اھرظتني  محل  ةعطق  درجم   . دحأ لكو   ، ءيش

. رجفلا شبغ  يف  نیفوفلم  نيرباع  هجو 
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الأ دارأ  هنأكو   ، ناتمومزم هاتفش   . يئاھن ال  غارف  ىلع  نیتحوتفم  هانیع  تناك 
ناكف هسأر  امأ   . ایندلا عدوي  وھو  ىتح  ِْنَلي  مل  يذلا  همزعو  هتمارص  دقفي 
نكت ملو   . رادجلا تحت  ةدقارلا  ةمتعلا  ءيضي  داكي  هنیبجو   ، هفتك ىلع  اًحيرتسم 
نإو  ، هلبق تتام  دقف  ؛  هفعستل انھ  ةدجاوتم  يواشنملا  نانح  نادیملا  ةضرمم 

. روطفم بلقب  يرجي  ام  عباتتو   ، سفنتتو برشتو  لكأت  لازت  تناك ال 
يتلا مدلا  ةكرب  يھ  يداعلا  ریغ   . تام سانلا  تومي  امك   . ًاّيداع ناك  ءيش  لك 
ةضباقلا هديو   ، عراشلا بناج  ىلع  ةسورغم  ةتفاخ  ليدانقل  لباذ  رون  يف  تعمل 

بیج يف  نري  حار  يذلا  هفتاھو   ، توترا ىتح  هقرع  نم  تبرش   ، ةریغص ةقرو  ىلع 
مث  ، ةدماھلا ةثجلا  ىلع  نیفقاولا  ناذآ  يف  هبخص  غرفيو   ، ديدش حاحلإب  هصیمق 

. ةرخآلا يف  وھو  ایندلا  نم  اھاقلت   ، ةلاسر توص  قدو   ، سرخ نأ  ثبلي  مل 
يف نوقلمحي  مھو   ، ىسأ يف  مھھافش  نوصمصمي  هلوح  نوقلحتملا  حار 

. ةمراع ىضوف  يف  هنیبج  ىلع  لدھتملا  هرعشو   ، تبانلا هنقذو   ، نكاسلا هھجو 
نع اًثحب  لیتقلا  صیمقو  لاطنب  بویج  ىلإ  هدي  دم   ، عبسلا دلاخ  همساو   ، مھدحأ

. ديري ام  دجي  ملف  شَّتف   . هتيوھ ىلع  لدي  ءيش  يأ 
: رظنملا لوھ  نم  هینیع  ضمغُي  وھو  لجر  لاق 

. ليابوملا تاھ  - 
هرصب نكل   ، ءامسألا ةمئاق  ىلإ  لصي  ىتح  فتاھلا  رارزأ  ىلع  طغضیل  دلاخ  ّمھ 

مل ةلاسرو   ، ةدوقفم تاملاكم  ثالث  نع  نلعت  فورحب  ةقوشرم  ةشاشب  مدطصا 
. ةویلع ءافص  دحاو : امھردصم   ، حتفت

بوتكم مقرب  لصتي  نأب  هبلاطت   ، ةیتوص ةلاسر  اھدجوف   ، ةلاسرلا أرقیل  طغض 
: خرصت ةاتف  توص  هنذأ  عسلف   ، اھنومضم ىلع  فقیل  هقيرط  لصاو   ، اھعمسي ىتح 
.. كب قحلأس  انأ   . دیعصلا ىلإ  عجرت  نأ  لواح   . انیلإ اولصو  داغوألا   . نسح اي  برھا  »

. ءاجرلا عطقناو  تتمص  مث  ةعرسب .»  ، كلضف نم  نسح  اي  ةعرسب 
: نیفقاولا دحأ  لاق 

. لیتقلا نع  هبحاص  لأسنو   ، انھ مقر  يأب  لصتن  - 
: لوقي معان  يوثنأ  توص  ىوس  بیجم  نود  ءافص  مقر  بلط  رركي  دلاخ  حار 

كلضف نم   . ایلاح ةمدخلا  قاطن  جراخ  وأ   ، قلغم هب  لاصتالا  لواحت  يذلا  فتاھلا  »
فلتخت مل  ةباجإلا  نكل   ، ىرخأ ماقرأ  عم  لواح  قحال .» تقو  يف  لاصتالا  لواح 

. اھتاقباس نع 
: ةثجلا نع  اًدیعب  هینیعب  بھذي  وھو  باش  لاق 

. ءيش ىلع  كلدت  نأ  نكمي   ، اھفوش  ، ةقرو هدي  يف  - 
دادزاف ةأجف  خرص  مث   ، فیصرلا ىلع  ةاقلملا  ةثجلا  ىلإ  هقيرط  باش  قشو 

: اًعزف سانلا 
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. عفارلا دبع  نسح   .. نسح - 
؟ هفرعتأ - 

. روصتأ اذكھ  ... هفرعت اھلك  رصم  - 
!! اھلك رصم  - 

. رياني ةروث  بابش  نم  نسح  - 
نوكسلا كھتناو  عفترا  طغل  طسو  دحأ  اھظحلي  مل   ، دلاخ هجو  ىلع  ةبآك  تلحو 

باب  » نادیم ىلع  ةلطملا  ذفاونلاو  تافرشلا  ىلع  معانلا  هءادر  شرف  يذلا 
هتيأر  ، هتركذت نآلا  : » هسأر بناج  يف  هعبصإ  سرغي  وھو  مھدحأ  لاق  ةيرعشلا .»
نادیم يف  هتيأر  : » رخآ لخدتو  اًریثك .» حمالملا  ریغي  توملا  نكل   ، نويزفلتلا يف 

«. بولقلاو ضرألا  جري  توصب  فتھي   ، تاماھلا قوف  اًعوفرم  ناك   . ةروثلا مايأ  ريرحتلا 
وحصأ تنك   . مستبيو هیعارذ  اًدراف  ریطي  وھو  يمالحأ  يف  هتيأر  املاط  : » ثلاث لاقو 

«. اھلباقأ يتلا  هوجولا  يف  هنع  ثحبأو  حابص  لك  يمون  نم 
تلاقو مھھوجو  يف  ترظن   ، لاجرلا ةموكل  نميألا  فرطلا  ىلع  فقت  تناك  ةدیس 

ال رئاح  وھو  مكنم  دحأ  هذقني  مل   . هرمأ مكمھيو   ، هلوح نوعمتجت  نآلا  : » ةرخاس
«. هيدراطم نم  اًذالم  دجي 

: شجأ توص  وذ  لجر  اھلأسف 
؟ هودراط ْنَم  ِتيأر  لھ  - 

. نكت مل  اھنأك  تباذو   ، هحور تفطخ   ، حابشأ ةتس  ُتحمل  - 
: لاقو هسأر  مھدحأ  زھف 

. ردق نم  رذح  عنمي  ال  - 
: لوقت يھو  فلخلا  ىلإ  ًالیلق  تكرحتو  اھدیب  ةأرملا  تحاشأف 

. تيداوحلاو لاثمألاو  مَكِحلا  ىلإ  نوأجلت   ، نوزجعت نیح  - 
: هیلع فَّرعت  ْنَم  خرص  انھو 

ةظحل يف  يمامألا  فصلا  يف  هتيأر   . تقو لك  يف  ةداھشلل  هسفن  بھي  ناك  - 
ةعمجلا ةالص  دعب  سرطغتملا  نمألا  زاھج  مزھنا  مويو   ، ریبكلا بضغلا  قالطنا 
فحتملا بناجب  سارتم  قوف  نم  ریطي  هتيأر   ، لمجلا ةعقوم  يف   . بورغلا لیبقو 

نم اًسیسخ  اًدحاو  دراطي  وھو  هتيأرو   . هناصح ىلع  نم  ًاّیجطلب  طقسُيو   ، يرصملا
ىلإ اوئیسي  ىتح  نادیملا  يف  تانبلاب  اوشرحتیل  ةینمألا  ةزھجألا  مھتعفد  نيذلا 
هملح ىري  نأ  لبق  نآلا  لتقُي  نأ  هردقو   . دھشتسي ملو   ، ةلاسبب مواق   . هتعمس

. مھلجأ نم  شاع  نيذلا  سانلا  لك  هوجو  يف  اًروفحمو   ، همامأ اًدسجتم 
: ًالئاستم نسلا  يف  نعاط  لجر  ىربناو 

؟ هتیب مكدحأ  فرعيأ  - 
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: مدلا يف  ةقراغلا  ةثجلا  ىریل  هسأر  عفري  وھو   ، ةماقلا ریصق  باش  باجأف 
. سمش نیع  نم  هنأ  فرعأ  - 

. بینملا نم  لب  - 
. ةروصنملا نم  ًالصأ  وھ  - 

. انق نم   ... ال ال - 
: ملأو دورش  يف  اًحباس  هیتفش  صمصمي  وھو  هیلع  فَّرعت  يذلا  باشلا  لاقف 

. رصم يف  ناكم  لك  نم  نسح  - 
يف مھضعب  هاتو   ، مھنویع تعمدف   ، نیفقاولا بولق  عجوأ  راح  ءاكب  يف  طرخنا  مث 

. تاراحلاو عراوشلا  تاھوف  ألمتل  ؛  ءاضفلا قمع  نم  ةبكسنملا  ةقئارلا  ةملظلا 
***

يف اًسامخأ  نوفقاولا  برض   . ةلئسألا باب  حتفنا  لیتقلا  ةيوھ  تفشكنا  نیح 
ةطقن ىلإ  اوداع  مث   ، ةفھرملا ناذآلا  يف  هوقلي  نأ  مھعسو  امب  اورثرث   . سادسأ
نسح لتق  ْنَم  عبرألا : تاھجلا  يف  هتباجإ  رثانتت  يذلا  لاؤسلا  ىلإ  اولصو   . رفصلا

؟ ْنَم ؟  ْنَم ؟  عفارلا دبع 
تحت نوبضاغلا  هسھد  يذلا  مكاحلا  بزحلا  لولف  ىلإ  نانئمطاب  راشأ  مھضعب 
ىريو  ، فرطتملا ينيدلا  رایتلا  ةدشب  دقتني  ناك  نسح  لاق : نم  كانھ   . مھمادقأ
. ةروثلا صوصل  مھنأب  مھفصو  املاطو   ، لبقتسملا قيرط  ىلع  ةبقع  هعابتأ  يف 
سیلو  ، تالارنجلا قنع  يف  ىرج  ام  لاقو : فكب  اًّفك  برضي  وھو  هقھق  مھدحأ 

، غارفلا يف  هدي  رخآ  حَّوط   . كلذ ریغب  ينعنقي  نأ  مكنم  يأ  لواحي  الو   ، اًدبأ مھریغ 
اوراث بابش  نیب  تبشن  يتلا  ةریغصلا  تاعارصلا  ةیحض  وھ  امبر  زازئمشاب : لاقو 

. مھنم سانلا  ضعب  ترَّفن   ، ةیصخش عماطم  خف  يف  اوطقسو   ، ءاوھأ مھتبذاجت  مث 
لود اھیف  كراشتو   ، اذھ لك  نم  ربكأ  ةرماؤملا  لاقو : هراسي  ىلإ  فقي  ْنَم  هزكل 

. نوروصتت ام  قوف  لاجرو  لاومأ  اھل  دصرُتو  تارباخم  ةزھجأو 
: نيدشتحملا نم  رسيألا  فرطلا  يف  لجر  لاقو 

شع لخد   ، مزلي امم  رثكأ  فرع  هنأل  عفارلا  دبع  نسح  ةافو  ةداھش  تبتُك  - 
، ٌطْقُر تایح  هنكست  رحج  امنإ  ریبابد  شع  نكي  مل  ةقیقحلا  يف   .. ًایضار ریبابدلا 

. طوبطخألا عرذأك  اھلويذو  ریشانملاك  اھباینأ 
ةرم اًعیمج  مھنم   ، نوبرھي مھو  ةانجلا  حابشأ  تحمل  يتلا   ، ةأرملا ترخسو 
لاملا نم  ماوكأ  ىلع  نيدقارلا  نيدسافلا  مجاھي  ناك  نسح  : » تلاقو ىرخأ 

«. اوحيرتسیل هنم  اوصلخت  مھنأ  دبالو   ، مارحلا
، ةميدق ةءالم  اھناسلب  مھدلجت  يتلا  ةأرملا  مھیلإ  تقلأو   ، دئارج قاروأ  اوعمج 
رخأت نكل  ةطرشلا  اوغلبأ   . ِتأت ملو  فاعسإلا  اوفتاھ   . ترتتساف  ، ةثجلا ىلع  اھومر 

نیبحسنم اًعابت  نولسني  اوحارف   ، لجوو تمص  لح  مث   ، ًاليوط اومھمھ   . اھمودق
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. مھسوؤر لكأت  ةریحلاو   ، ءودھ يف 
، فارطألا ةلكآتم   ، ةللبملا ةقرولا  يف  رظنلا  لیطي  هناكم  اًفقاو  يقب  عبسلا  دلاخ 

تطلجت يتلا   ، هئامد نم  عقببو   ، اًقرع زرفي  هدلج  ناك  نیح   ، لیتقلا قرعب  ةيوترملا 
. ًالحو تراصو   ، عراشلا بارت  قوف  ىرخألا  يھ  تتامو 

: هسفن لأسو  عابنزلا »  » يھ ىلوألا   . تاملك عضب  ىوس  ةقرولاب  دلاخ  دجي  مل 
ةملك مأ  ؟  راعش مأ  ؟  فورعم ریغ  نئاك  مسا  مأ  ؟  صخشل بيرغ  مسا  اذھ  لھ 

: لوقي ناونع  وھ  همامأ  حضتا  ام   . هزجع هنع  لُزيو  هتریح  هقرافت  ملو   ، ِردي مل  ؟  رس
ىتح نسح »  » اولھمي مل  ةلتقلا  نأ  ودبي   ، صقان فتاھ  مقر  مث   ، انق اطمسلا /
طخلاو  ، فورحلا زازتھاو   ، روطسلا فارحنا  نم  هیلع  لدتسي  ام  وھو   ، هلمكي

. لیلقلاب الإ  يشي  الو   ، علھو لجخ  يف  ةقرولا  ىلع  ماني  يذلا   ، تفاخلا تھابلا 
جرخي ریخألا ال  مقرلا   . تالامتحالا لك  برجي  نأ  ىوس  قيرط  نم  همامأ  نكي  مل 

. ةعست ىلإ  رفص  نم   ، ماقرأ ةرشع  نع 
: رخآلا ملاعلا  نم  مداق  هنأك  تفاخ  توص  درف   ، رفصلا برج 

. وولأ  .. وولأ - 
؟ عابنز خألا  - 

. بدألا لیلق  اي  هيإ  عابنز  - 
، ةملاكملا ءاھتنا  رز  ىلع  سادف   ، معان يوثنأ  توص  ءاجف   ، دحاولا برج  مث 

: قعاز توص  در   ، ةعبس مقرلا  دنع   . مستباو
. ووووووولأ - 

؟ عابنز خألا  ملكأ  نكمم  - 
. رفاس عابنز  - 

؟ رفاس - 
. عجريو ناموي  - 

اًدعتسم  ، هنانسأ ىلع  طغضي  وھو  هسفنل  دلاخ  لاق  اذكھ   . سأب ال   . ناموي
. اًدبأ اھفرعي  نأ  ديري  ةیفخ ال  ةوق  اھیلإ  هعفدت   ، لبق نم  اھفلأي  مل  ةرماغمل 
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2
نأ دعب   ، ىسألل ةعقب  راص  ىتح   ، سانلا نویع  يف  رسحني  ريرحتلا  نادیم  حار 

ىحللا باحصأ  هفطتخا  نأ  دعب  هل  ىرج  اذكھ   . ةيرحلل ةلبق  ةليوط  اًروھش  لظ 
تالارنج هل  دارأ  اذكھو   . هل ةعیبلاب  اوبلاطو   ،« ناطلسلا شاع  : » هیف اوفتھو 

، دراب ناكم  يف  ةضيرع  ةمخف  ةلواط  لوح  راھن  نم  تاعاس  اوسلج   ، نوجذاس
يتلا  ، ةعئارلا ةینبألا  نیب  ًايراع  فقو  ىتح   ، ةعطق ةعطق  هءادر  نادیملا  نع  نوعزني 

. خيراتلا اھنكسي 
يف ةرقتسملا  ةریثألا  هملاعم  ىقبتو   ، ةيرحلا ةحاس  وھ  ىقبي  اذھ  لك  مغر 
رمع  » دجسم انھ   . ىرج ام  لك  دیعتستو  اًمود  نویعلا  اھعلاطت  نادجولاو  ناھذألا 
نوقلتي ًالیل  نوسلجي  مث   ، موقلا ةیلع  تازانج  هنم  جرخت  يذلا  ناكملا  مركم »
ىنبم انھو   . نیبناجلا ىلع  فطصت  يتلا  ةھرافلا  تارایسلا  عباتت  مھنویعو  ءازعلا 

ةیسامولبدلا ةسردمل  هتدھأو  هللا  ةمعن  ةریمألا  رصق  ناك  يذلا   ، ةیجراخلا ةرازو 
هناردج نیب  نضتحا  املاط  يذلا  ةیبرعلا » لودلا  ةعماج   » ىنبم وھ  اھو   ، ةيرصملا

رصم ىلإ  ویلوي  طابض  هادھأ  يذلا  ريرحتلا  عمجم  دجويو   . نحط الب  اًجیجض  ةحلاكلا 
. ایندلا قامعأ  يف  ةبراضلا  اھتیطارقوریبل  اًزمر  ریصیل 

ةراضحلا نم  تامالعب  يرصملا » فحتملا   » اھیلع دھشي  يتلا  قامعألا  هذھ 
يتلا ةرومطملا  تانیجلا  كلت  اًضيأ  اھیلع  دھشتو   ، تداب مث  تداس  يتلا  ةمیظعلا 
لمعل بابشلا  نم  تاعومجم  تعفدو  خارصلاو  رانلاو  مدلا  نیب  ةأجف  تظقیتسا 
ىتحو  ، اًمامت ةطرشلا  زاھج  طقس  نأ  تقو  قيرعلا  فحتملا  اذھل  ةيامح  جایس 

دعب  ، مكاحلا ينطولا  بزحلا  ىنبم  نم  تدعاصت  يتلا  بھللا  ةنسلأ  هنع  اوعنمي 
يتلا ةيزاغلا  هایملا  بلع  نوطفشي  اوسلجو   ، هیف نارینلا  نورھاظتملا  مرضأ  نأ 

« اینابماشلا و« يكسيولا »  » تاجاجز فطتخا  مھضعب   . هلخاد ةسدكم  تناك 
، ةرخافلا ةتالوكیشلا  عطقب  اوفتكا  نورخآ   . اھب لعفي  اذام  يردي  نأ  نود  اكدوفلا » و«

قرتحملا ىنبملا  لوح  نيدشتحملا  ضعب  اھقذي  مل  يتلا  تارسكملا »  » بلع وأ 
. مھتایح يف  ةدحاو  ةرم  ولو 

هنع عمس  املاط  يذلا  فاتھلا  عفارلا  دبع  نسح  ىلإ  داعأ  يذلا  دھشملا  اذھ 
رياني و19  يف 18  نوعرفلا  شرع  تزھ  يتلا  زبخلا  ةضافتنا  محر  نم  جرخو  هأرقو 

:1977

«. خادو انخَّود  لوفلا  انحاو   ... خارف اولكايو  يكسيو  اوبرشي  »
بتاكمو ٍهاقمو  معاطم   ، نادیملا نیمي  ىلع  رواجتت  ةقيرعلا  ةینبألا  يھاھ 
ةیبناجلا عراوشلا  قلزنتو   . اھلك ةمصاعلا  يف  رھشألا  دئارجلا  عئابو   ، ةحایس

دبعو برح  تعلطو  يلغوظالو  قوللا  باب  نيدایم  يف  يھتنتل  ةتبان  ةدروأك 
راد دنع  يھتني  يذلا   ، لینلا رصق  يربوك  تبني  اًضيأ  نادیملا  نمو   . ضاير معنملا 
ليآلا مكحلا  عمج  يتلا  ةریظحلا  ىوس  نكت  مل  ٍنابم  نم  اھلوح  امو  اربوألا 
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ةنيزلل دئالق  درجم  نوبتكي  امم  اولعجیل  ؛  ركفلاو يأرلا  لھأ  نم  اًریثك  اھیف  طوقسلل 
نع نویعلا  دعبتو   ، حفاطلا هحبق  ضعب  يراوت  يك  هقنع  ىلع  زوجعلا  اھعضو 
اھیلع يلطنتو   ، ضيرعلا هقنع  نكسي  يذلا  لھرتلاو   ، هھجو تزغ  يتلا  دیعاجتلا 

. عيرسلا نارودلا  نع  نمزلا  ةلجع  فقوي  نأ  اًمھاو  اھب  ديري  يتلا  ةقعازلا  تاغبصلا 
تاضافتنا  . اھبضغ نع  ربعتل  رخآو  ٍنیح  نیب  يتأت  رصم  تناك  ةحاسملا  هذھ  يف 

برحلاب تبلاط  ةيرجحلا » ةكعكلا   » لوح تاماصتعاو  يف 1935 و1946 و1977،  ةیلاتتم 
. ةبیلسلا ءانیس  ةداعتسا  لجأ  نم 

ءایشأو  ، ىورت تاياكح  ضعب  مھءارو  نیفلخم  اًعيرس  نوضمي  مث  سانلا  يتأي 
ةعرتملا مھتایحل  ةھفاتلاو  ةریغصلا  لیصافتلا  اھلكأت  وأ   ، نایسنلا اھيوطي  ةریثك 

. ءاقشلاب
نأكو  ، مھمادقأ تحت  نم  زتھت  مل  ضرألا  نأكو  دقتعتف  ةلیلق  روھش  دعب  مھارت  دق 
اذامل ؟  بارطإلا نع  اًزجاع  يحلا  رماز  لظي  اذامل   . مھییحتو مھل  فقت  مل  ایندلا 
اوعنص دق  مھنأ  نوسانتي  وأ  نوسنيو  مھسفنأ  قح  سانلا  ضعب  سخبي 
مھل تحتف  دق  تناك  نأ  دعب  ةیناث  ةرم  قیضت  عراوشلا  نوكرتي  اذاملو  ؟  تازجعملا
اًقيرط مھمادقأ  حنمت  يك  نیبناجلا  ىلع  تفطصا  يتلا  اھینابم  تحزحزو  اھعرذأ 

؟ صالخلا ىلإ 
سلاج وھو  عفارلا  دبع  نسح  سأر  يف  ماھسلاك  قلطنت  ةلئسألا  تحار  اذكھ 

تاذ انك  هسفن : يف  لوقيو   ، نادیملا يف  هرصب  لیجي   ،« لینلا يداو   » ىھقم ىلع 
خانملا ىتح   . فیصلا مايأ  تنب  ءاتشلا  لصف  يف  موي  لوأ  سمش  تناك   . انھ موي 
ًاطلسُم ناك  رھبملا  اھعاعش   . سوفنلا هعم  تریغتو   ، هلاح ىلع  دعي  ملو  ریغت 

انھ  . ءيشب ةئباع  ریغ  لامشلا  وحن  قرمت  مث  رودت  يتلا  تارایسلا  حطسأ  ىلع 
اوبتك ریصق  رادج  ىلع  ىلوألا  مھمايأ  يف  راوثلا  اھمسر  ةحول  تناك  اھراسي  ىلع 
نیح اھوداعأ  مھنكل   ، اًروھش اھاحمو  اھسمط  ْنَم  ءاج  ءادھشلا .» نادیم   » اھیلع
ةلطملا تویبلا  طئاوح  ىلع  ترھظو   ، ديدج نم  تسمُط  مث   ، ىرخأ ةرم  اوجرخ 

ةعقاف موسر  اھبناجب  ركسعلا » مكح  طقسي  : » لوقت تاراعش  نادیملا  ىلع 
تفرفر نإ  امو   ، اھدویق تكف  يتلا  رصم  اھنإ   ، اھلالغأ يف  فسرت  ةأرمال  داوسلا 
نسح لیحر  دعب  رھظیل  ؛  ديدج دیق  ىلإ  اھیمصعم  اوذخأ  ىتح  ءاوھلا  يف  اھیتحارب 
انملسي ةوتف   ، دشرمو ركسع  دشرملا .» مكح  طقسي  : » لوقي رخآ  راعش  روھشب 

. بَّیغُم وأ  بئاغ  لدعلاو   ، ةوتفل
نوقديو مھتاضبق  نوعفري  سانب  جومي  ناكملا  اذھ  اولعج  نيذلا  نم  دحاو  وھاھ 
عنصي ًاناخد  ثفني   ، غارفلا يف  اًقلمحم  سلجي  ؛  هرسأب ملاعلا  مھعمسیف  ءاوھلا 

«. ةيرجحلا ةكعكلا   » دنع تومت  مث   ، نادیملا فصتنم  وحن  يرجت  ةھفات  تاجوم 
اًقیض ًاّیبشخ  ًاّیسرك  ةضيرعلا  ةصنملابو   ، فوقولاب سولجلا  لدبتسا  دق  وھاھ 

، تارخؤم ءارو  تارخؤم  تحت  ُّنئي  نینسلا  تارشع  انھ  هناكم  يقب  امبر   ، ًالوسك
. رجضي نأ  نود 
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***
، اھدیعتسیل نادیملا  ىلإ  انھ  ءاج  ةیئانثتسالا  تاظحللا  هلقع  تفطخ  املك  ناك 
يف موي  تاذ  تفقو  يتلا  مایخلا  ثیح  هفصتنم  وحن  ىشمي  مث  هتابنج  يف  رودي 

ماھسلا تابرض  تحت  تواھت  مث   ، عیقصلا نم  ةبضاغ  اًداسجأ  تمحو  ةفصاعلا  هجو 
مھل لاقُي  ناك  ْنَم  تلَّوح  يتلاو   ، ةیمنھجلا ةياعدلا  ةلآ  اھتقلطأ  يتلا  ةمومسملا 

. ةیجطلبو ةنوخ  ىلإ   ، ءادھشلاب مھالتق  تعنُيو   ، رھاط بابشو   ، راوث
مھنورجؤي نيذلا  نوناقلا  ىلع  نوجراخلا  ىَّمسي  نأ  نایثغلاو  كحضلا  ریثي  مك 

بلق يف  راھنلا  اوقلطأ  ْنَم  ىمسي  امنیب  ءافرشلا  نینطاوملاب  راوثلل  يدصتلل 
ترثعبتو  ، اًّقح لطابلاو  ًالطاب  قحلا  بلقنا  ؟  ةقزترملاو ىقمحلا  نیشئاطلاب  لیللا 
ةمدقملا باحصأل  ام  لك  ىلع  يلوتسي  ْنَم  فلخلا  نم  ءاجو   ، ةریثك قاروأ 

ىلع مھقانعأو  ىحض  تاذ  اوجرخ  نيذلاو   ، مھرمجو مھحارج  ىلع  نیضباقلا 
. صالخلا نودشني   ، مھفكأ

سانلاو لھم  ىلع  رمي  يذلا  تقولا  بقاري  سلاج  وھو  اذھ  لك  نسح  دیعتسي 
ركذتي مث   ، اًئیش لمأتیل  مھدحأ  فقوتي  نأ  نود  ًابايإو  ًاباھذ  نادیملا  نوعطقي  نيذلا 

: مھنیب لدجلا  مدتحا  نیح  هقافرل  هلاق  ام 
لغشننف  ، انسوؤر ىلع  طقاستتف  راجحألاب  ةميدقلا  ةیلاعلا  ةلخنلا  يمرن  نحن  - 

فلخلا يف  نوسلجي  نم  يتأیف  انمادقأ  تحت  ترثانت  يتلا  رامثلا  نع  انحارجب 
. حوفسملا انمد  يف  رثعتن  ىعوج  اننوكرتيو  اھنوعمجيو 

اولاقف  ، تاباختنالا جئاتن  نوعباتي  مھو  ٍةرم  ریغ  مالكلا  اذھ  مھعماسم  ىلع  داعأو 
: هل

. بعشلا انناخ  - 
: مھیف خرصف 

نم انسفنأ  يفعن  الو   ، رمألا هیلع  ىلطناف  انوھوش   ، نوخي ال  بعشلا  - 
. ةیلوؤسملا

: نیبضاغ هل  اولاقف 
. اًّضغ لازي  اندوعو ال   ، لام انيدل  نكي  مل  - 

: لاقو مستباف 
. حيرلا هجو  يف  علطلاك  انرثعبت   ، نومذرشتم نحن  لب   ، بسحف اذھ  سیل  - 
اوبَّتر دق  مھ  اوناك  امنیب   ، هقیفر سفان  انم  دحاو  لك  نكل   ، يواستلاب تتوص  سانلا 

. ءيش لك 
: لاقو مھدحأ  كحضف 

نحن انرجھي  نیحو   ، ءيش لك  نوزھجيو  اًرجف  نوظقیتسي  مھنإ  مكل  لقأ  ملأ  - 
. خارصلا الإ  كلمن  الف  مھيديأب  رمألا  دجن  رصعلا  دنع  مونلا 
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: لاقو هسأر  نسح  َّزھ 
هبشأ ىرج  ام   . فاطملا ةياھن  تسیلو  ةليوط  ةلسلس  يف  ةقلح  وأ  ةلوج  هذھ  - 

هنم يناعت  نأ  دب  ال   ، ربكلا يف  كیتأیس  رغصلا  يف  كبصُي  مل  نإ   ، ةبصحلا ضرمب 
ىتح اھعَّرجتن  نأ  دب  ال  يتلا  عورخلا  ةبرَش  هنإ   . ةعجر ریغ  ىلإ  بھذي  مث   ، اًموي

. ناردأ نم  اھب  قلع  امم  اننوطب  رھطتت 
: لاقو رخآ  هقھق  انھو 

. عورخلا ةبرش  سیلو  درولا  ءام  نوكي  وأ   ، يناملأ ةبصح  نوكت  نأ  ىشخأ  - 
، ءيش لك  يوحت  يتلا  ةشالفلا »  » دوجو ىلإ  نئمطیل  هبیج  ىلإ  هدي  نسح  َّدم 

: هسفن ًاثدحم  ىسأ  يف  رفز  مث   ،« ةرماؤملا طویخ   » اھامسأو
حضفت  ، روصلا نم  فالآلا  تارشعو  تاملكلا  نیيالم   . يعافألا دالوأ  اي  اذھ  لك  - 

. ةحیبقلا هوجولا  نع  ةعنقألا  عفرتو   ، ءيش لك 
رظنيو دوسألا  ياشلا  يستحي   ، هفلخ سلجي  نسلا  يف  نعاط  لجر  هعمسو 

: مستبي وھو  لاقف   ، لوھجملا ىلإ 
. ةءاربلاو لامجلا  تَّطغو   ، هاجتا لك  نم  تلطأ  ةحیبقلا  هوجولا  - 

: خرصي داكو   ، ًاّیلم هیلإ  رظنو   ، اًجعزنم هیلإ  تفتلا 
اًرجح انطقسأ  املك   . ميدقلا رادجلا  مدھن  نأ  لواحن  نحنو  يدج  اي  انيديأ  تَّلك  - 

الو لیمازأ  الب  نحنو   ، ضعب قوف  اھضعب  ةدلص  كیمادَم  اھنإ   . نانثا هماقم  ماق 
. سوؤف

: لاقو ىرخأ  ةرم  لجرلا  مستبا 
: يقامعأ نم  تخرص  ناكملا  اذھ  نوألمت  مكتيأر  اَّملو  براحأ  يرمع  تیضق  - 

. ديدج نم  راظتنالاو  نزحلا  يننكسي  كمالك  عمسأ  انأو  مویلاو   ، رصنلا حال  اًریخأ 
: زوجعلا لاقف   ، ةَّیتف اًدي  هیلإ  َّدمف  ةقورعملا  هدي  َّدم   . نسح هل  فقوف  فقو  مث 

ىلع اوظفاح   ، دلبلاب اًریخ  مكیصوأ  ينكل   ، ایندلا نم  هرظتنأ  ام  يل  دعي  مل  - 
. ًاليوط هب  انملح  يذلا  نطولا  ءانبل  انمامأ  ةحاتم  ةلیسو  لضفأ  يھف   ، ةروثلا

: لصاوو  ، مالكلا نم  هافعأ  لجرلا  نكل   ، هیلع هب  دري  ام  نسح  دجي  مل 
. راھنلا حضو  يف  قرسُت  ةروث  نع  سیلو  عیضي  نطو  نع  اًدغ  اوثحبت  نأ  ىشخأ  - 
، ةریح هسفن  يف  كرتو   ، هاصع ىلع  أكوتي  ىضمو   ، اًریثك نسح  ّينیع  يف  رظن 

مھراوشم نولمكیس  سانلا  نأ  يف  ًالمأو  اًمزع  هلخاد  ززع  هنكل   ، ةصغ هقلح  يفو 
. ءانع نم  اذھ  مھفلك  امھم 

داعتساف  ، هقيرط يف  ٍضام  هنأ  هل  تبثي  ام  لعفيو   ، هسفنب أدبي  نأ  وھ  هیلع  ناكو 
: هسفن ثَّدحو   ، هبیج ىلع  هفك  عضو  مث   ، زوجعلا تاملك 

. اًدغ سیلو  نآلا  ءيش  لك  اوفرعي  نأ  سانلل  دب  ال  - 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


لوح فتلت  ةنیتم  ةمعان  ًاطویخ  نأ  رعشو   ، هعم امب  بھذي  نيأ  ىلإ  فرعي  مل  هنكل 
لعسف  ، ناخدلا لبانق  مايأ  هھجاو  يذلا  كلذ  نم  رثكأ  قانتخاب  هاتئر  تألتماف  هقنع 
هتللظ يذلا  نادیملا  وحن  جرخو   ، اًقحالتم اًریفز  ىطعأو  اًقیھش  ذخأ  مث   ، ةدشب
. نيرباعلا سوؤر  ىلع  ةفیفخ  ةمصب  ءاتشلل  تكرتو   ، سمشلا تبجح  ةمامغ 
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3
ناك يعامتجالا  لصاوتلا  عقاوم  ىلع  اھادم  تذخأ  دق  بضغلل  ةوعدلا  تناك  نیح 
هخیش ىلإ  تصني  عیسو  دجسم  يف  ةعباتتم  فوفص  نیب  سلجي  میلس  يفنح 
لیحيو  ، هلوقي ام  لك  نعنعيو   ، میخف توصب  فورحلا  قطني  يذلا   ، يواھنبلا سراح 

نیسلاجلا عامسأ  يف  مھؤامسأ  عقت  اھوفلؤم  ةميدق  بتك  ىلإ  هب  قطني  ام  لك 
اوتابو  ، هل اھوملس  يتلا  مھبابلأ  ذخأت   ، تاياكحو ةلثمأب  يتأي  مث   ، رحسلا عقو 

نم يھتني   ، خيراتلا زیلاھد  يف  مھب  رحبُي  نأ  دعبو   . مھیلسغم يديأ  نیب  ىتوملاك 
: ًالئاق ةليوطلا  هتلحر 

. ةبجاو رمألا  يلو  ةعاط  - 
: هیعبات نم  نكي  ملو   ، دیعبلا نكرلا  يف  سلجي  ناك  لجر  هلأس  نیحو 

؟ ملظ ول  ىتح  - 
: لاقو  ، ءابھشلا هتیحل  دسمیل  هدي  دمو   ، مستبا

. مودت ةنتف  نم  ریخ  موشغ  مكاح  - 
: لأسي لجرلا  داع 

؟ ةنتفلا لیبق  نم  داسفلاو  نایغطلا  ىلع  جاجتحالا  لھو  - 
: ًابضاغ لاقو  میلس  يفنح  هیلإ  تفتلا  انھو 

. لداجت ال  - 
ىلإ ماق  مث   ، مستباو  ، هسأر َّزھو   ، هینیعب دجسملاب  نم  لك  لجرلا  حسمف 

. اًتماص ىضمو   ، هءاذح طقتلا   ، هراسي ىلع  ةنیكتسم  ددمتت  يتلا  ةماَّزَجلا 
: ًالئاق يفنح  ىلإ  يواھنبلا  خیشلا  راشأ  سردلا  دعب 

. ينب اي  َلاعت  - 
يف رظنو   ، يفنح دي  ذخأو  هدي  خیشلا  َّدم   . اًتماص همامأ  فقوو   ، هیلإ ضھنف 

: لاقو  ، هینیع
. سانلا عم  تالكشملا  لاعتفاو  كايإ  - 

. نيدلا نع  تعفاد  انأ  - 
. هیلع درلا  نع  اًزجاع  تسلو   ، انأ ينملكي  ناك  لجرلا  نكل   ، معن - 

. ينظاغ هلدج  نكل   ، مكنع درأ  مل   ، انخیش اي  اًوفع  -
: لاقو هدي  تبر 

انمامأو  ، سانلا لوقع  اودسفأ  نویناملعلا   . ءاطسبلا ءالؤھ  ىلع  ربصن  نأ  انیلع  - 
. مالسإلا حیحص  ىلإ  مھدیعن  ىتح  ليوط  طوش 

. انخیش اي  انلمأ  اذھ  - 
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. ةعاطلاو ربصلاو  لياحتلا  ىوس  هقیقحتل  ةلیسو  كلمن  الو  - 
. ةبجاو ةعاط هللا  - 

مكئاقل نم  ينومرحي  نأ  مھعسوب  ْنَم  ةعاط  دصقأ  يننكل   ، اھنم غورفم  هذھ  - 
. ءاشعلا ةالص  بقع  انھ  ةلیل  لك 

، ةریحلل هعدي  مل  خیشلا  نكل   . رئاح لاؤسب  هانیع  تألتماو   ، اًتماص يفنح  قرطأ 
: هل لاقو 

، مھعواطنو مھحيرن  اننأ  الولو   ، انسافنأ انیلع  نوُّدعي  ْنَم  كانھ  دلبلا  اذھ  يف  - 
نیلبكم انوذخأ  وأ   ، مكنع انلزانم  يف  انوبجحل   ، انل نولوقي  ام  ذفننو   ، مھیلإ تصننو 

. نجسلا بھایغ  ىلإ 
؟ انخیش اي  مھ  ْنَم  - 

. ةلودلا نمأ  - 
نم الإ  اًمامت  نیلصملا  نم  غرف  دق  اھیف  دجسملا  ناك   ، تمص ةظحل  تداس 
مامأ فقت  يتلا  ةھرافلا  هترایس  ىلإ  هبحصت  ىتح   ، خیشلا رظتنت  بابش  ةعومجم 

. ةلیل لك  نولعفي  امك   ، عماجلا ةحاب 
، هفتك ىلع  اھعضوو  هدي  دمف   ، اًتماص هراسي  ىلع  يفنح  ىشمو   ، خیشلا ماق 

: هل لاقو 
، ةلبقملا مايألا  يف  كنأ  رعشأ  يننأل  ؛  رسلا اذھب  كل  تحبف   ، اًصلخم كتيأر  - 

. ةوعدلا لیبس  يف  ریبك  رود  كل  نوكیس 
. لیلجلا انخیش  اي  مكتلیضف  نظ  نسح  دنع  اًمود  نوكأ  نأ  ىنمتأ  - 

***
ىلإ ًابحسنم  خیشلا  َّلسناو   ، ةعمجلا ةالص  بقع  عراوشلا  ىلإ  نیيالملا  جرخ 

: دجسملا جراخ  نم  قعاز  توص  هءاجف   ، حیباستلا أرقي  سلجو   ، ىَّلص  . هراد
« ماظنلا طاقسإ  ديري  بعشلا  »

. هیعبات ةیقبو  يفنح  هفلخو  يبناجلا  بابلا  نم  جرخو   ، هءاذح طقتلاو  اًعيرس  ماق 
هءاج املف   ، دجسملا لخدم  نع  اًدیعب  ةرایسلاب  يتأي  نأ  هقئاس  نم  خیشلا  بلط 

: قلطني نأ  لبق   ، بابشلل لاقو   ، روفلا ىلع  بكر   ، اھب
. ةنتفلا هذھ  يف  اوكراشت  الو  مكتویب  ىلإ  اوعجرا  - 

نادیم لیبق   . نكسي ثیح  لصیف  ةقطنم  ىلإ  سیبوتألا  بكر   ، اًتماص يفنح  داع 
ةأجفو  ، ءاوھلا قدي  دشح  ناب  مث   ، رداھ توص  ءاجو   ، اًمامت تارایسلا  تفقوت  ةزیجلا 

، ةقناخلا لبانقلا  نوقلطي  اوحارو   ، دونجلا لزنو   ، يزكرملا نمألا  تابرع  تعرھ 
. نیبضاغلا داسجأ  ىلإ  هایملا  میطارخ  نوبوصيو 

اًدحاو لقتسیل  تاصابوركیم »  » فقوم ىلإ  لورھو   ، سیبوتألا نم  يفنح  لزن 
ىلإ ةبھاذ  مھنویعو   ، ةریغصلا مھتابكرم  جراخ  نوفقي  نوقئاسلا  ناك   . تیبلا ىلإ 
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: مھدحأل لاق   . حایصلاو ناخدلا  ثیح  يربوكلا  لفسأ 
. ىطسأ اي  لصیف  - 

: لاقو  ، اًعيرس هیلإ  رظنف 
. ةرھاظملا هذھ  عم  نآلا  كرحتلا  بعص  - 

دھشملا اذھ  ةعباتم  يف  نوجمدنم  نیقئاسلا  نأ  هل  ادب  نكل   ، قئاقد فقو 
هینیع ضمغي  داكي  هنكل   ، لبق نم  هلثم  ََري  مل  اًضيأ  وھ   . مھتایح يف  يئانثتسالا 

وھ  . خیشلا مالك  ىلع  بقعم  ؟ ال  ةنتف اھنإ  هل  لقي  ملأ   . هخیش رمأ  فلاخي  ىتح ال 
ام فصو  ىلإ  اًنئمطم  هلعجي  ام  هيدل  معن   . تامولعم هيدل  نأ  دب  ال   . رثكأ فرعي 

لیلدلا وھ  امبر   . اھردق قح  اھردقي  وھو   ، ةوخإلا ةحلصم  يھ  امبر   . ةنتفلاب يرجي 
. هیمارمو هیناعم  مھفيو   ، هیلإ نئمطيو  وھ  هفرعي  يذلا  يعرشلا 

نم ةزیجلا  لخد  ىتح  قيرطلا  اًعيرس  عطق   ، رسيألا روسلا  بناجب  ىضم  اذكھ 
نأ تقو  نینس  نم  اھیلإ  هیمدق  ىمر  املاط  عراوشو  يراوح  يف  راسو   ، فلخلا
مث  ، هیلع رمي  نأ  رطاخ  هدوار   . نيدلا رون  رھاش  هقيدص  عم  ةركاذملل  بھذي  ناك 
نإو  ، هنم دوعي  نأ  بعصلا  نمو   ، رخآ قيرط  يف  بھذ  نآلا  رھاشف  ؛  اًعيرس هدرط 
ةقرفلا يھ  امو  ؟  میلس كلسم  يأ  لوح  داح  لدج  يف  هعم  لخدي  دقف  هلباق 

؟ لالضلا لھأ  مھ  ْنَمو  ؟  ةیجانلا
ورتملا لقتساو   ، ةطحملا عراش  ىلإ  لصو  ىتح  لولغز  دعس  عراش  يف  لَّغوت 

. لصیف يح  ىلإ 
رجفنا ىتح  بابلا  حتف  نإ  ام   . همأو هابأ  لكأي  قلقلا  دجو  مھتقش  ىلإ  لصو  نیح 

: هوبأ هیف 
. كليابوم لفاق  كترضح  - 

. معن - 
؟ اذامل - 

. هحتفأ نأ  تیسنو   ، ةالصلا لبق  هتلفق  - 
توصو يتوصب  لئاسر  عبرأ  كل  تلسرأو   ، ةرم ةئام  كتبلط  دق  يندجتس   ، هحتفا - 

. كمأ
. ةرذعم - 

طيرش ىلع  يرجت  تارھاظملا  رابخأو   ، ةريزجلا ةانق  ىلع  اًحوتفم  نويزفلتلا  ناك 
نم قلعي  عفارلا  دبع  نسح  توص  ناكو   . رصم يف  ةدع  نكامأ  نم  ةمداق  ءابنألا 
بابش دحأ  : » ةشاشلا نم  لفسألا  بناجلا  يف  همسا  تحت  بوتكمو   ، ةروص نود 

«. ةروثلا
: لاقو ملأ  يف  رفز  مث   ، ديدش مامتھاب  عباتي  حارو   ، يفنح برتقا 

. ربكت ةنتفلا  - 
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: هلأسو  ، ًابرغتسم هوبأ  هیلإ  رظن 
؟ ةنتف يأ  - 

. كمامأ هارت  ام  - 
؟ ةنتف اذھ  - 

. خیشلا لاق  اذكھ  - 
. خیشلاو تنأ  كیفشي  انبر  - 

؟ يخیش نم  أزھتأ  - 
. بیطلا نم  ثیبخلا  زیمي  دعي  ملف  لمعلا  نع  هتلَّطع  يذلا  كلقع  نم  أزھأ  لب  - 

ناطیشلا هل  خیش  ْنَم ال  نأ  ملعت  تنأو   ، لقعلل ًالیطعت  يخیش  ةعاط  يمستأ  - 
؟ هخیش

؟ غرافلا مالكلا  اذھ  لاق  ْنَم  - 
. اًغراف اًمالك  سیل  وھو   ، يخیش نم  هتعمس  - 

؟ نآرقلا يف  هركذ هللا  لھ  - 
. هعبتن ْنَم  قحأ  مھو   ، فلسلا مالك  نم  هنكل  ال،  - 

، ةناكم مھسفنأ  اوطعي  يك  سانلا  ىلع  نوِسّلدي  ْنَم  لوق  وھ  ةقیقحلا  يف  - 
. هاجلل مھسوفنو   ، لاملل مھبویج  اوحتفيو 

: لاقو  ، فكب اًّفك  بألا  برض  مث 
ةضيرف ملظلا  در  نأ  مھفتو  فرعت  نأ  كديرأ  يننكل   ، اًدبأ أزھأ  انأ ال  هللاو   ، ينب اي  - 

. ةنتف سیلو 
. لصیف عراش  يف  فاتھلا  ريدھ  امھعمس  ىلإ  ىھانت  امنیب   ، هظیغ يفنح  مظكو 

: همالك لصاو  مث  ًالیلق  بألا  تصنأ 
ناك  ، همحري هللا   ، انتيرق يف  ميدقلا  عماجلا  خیش  مسا  ىلع  يفنح  كتیمس  - 
رزوك ملظلا  ىلع  تكاسلا  مولظملا  رزو  : » انل لوقي  ناك  املاط   ، اًمیظع اًملاع 

«. ملاظلا
مَّدقت  . جورخلا سبالم  يدتري  وھو  عجرو   ، اًعيرس هترجح  ىلإ  بألا  لخد  مث 

: اھل لاقو  مألا  ىلإ  تفتلاو   ، بابلا دنع  فقو  ىتح  تاوطخ 
. ةمایقلا موي  تاملظ  هنأل  ؛  ملظلا ضفرأ  لزان   ، ةرھاظملا يف  كراشأ  لزان  انأ  - 

تابذبذلاو طوطخلاو  ناولألا  يف  هسأر  اًنفاد  يفنح  كرتو   ، هءارو بابلا  قفص 
. نويزفلتلا نم  ةمداقلا  تافاتھلا  ميزھو  تاعقرفلاو  تامھمھلاو 

نلو  ، ةیبعش ةروث  اھنأ  دكؤي  ءاسملا  يف  عفارلا  دبع  نسح  توص  ءاج  نیحو 
قصب  ، ًابضاغ هناكم  نم  يفنح  ماق   ، ةیندم ةلود  ةماقإ  ىتح  اھتریسم  فقوتت 

: هسفن يف  لوقي  وھو   ، نويزفلتلا قلغأو   ، ةشاشلا ىلع 
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. حیبقلا مھھجو  نویناملعلا  رھظأ  - 
***

دالوألا ليامت  هل  ْقَُري  مل   . هدلاو عم  عراشلا  ىلإ  يفنح  لزن   ، ةیغاطلا عْلخ  موي 
. بوردلا لك  يف  امھنیب  لصفو  هدیب  رمألا  ناك  ول  دوو   ، جيزاھأو حارفأ  يف  تانبلاو 

. اًدبأ مھنیب  ثيدحلل  لیبس  الو   ، راسیلا ىلع  ثانإلاو  نیمیلا  ىلع  روكذلا 
، ينھذ فيرش  وھ  هبلاط  ناكو   ، لومحملا هفتاھ  َّنر  تیبلا  ىلإ  هتدوع  روفو 

: ةعرس يف  هل  لاق   . خیشلا سرد  يف  هلیمز 
. ءاشعلا دعب  ةلیللا  خیشلا  ءاقل  رضحا  - 

دق ةالصلا  تناك   . اًكھنم دجسملا  ىلإ  لصو  ىتح   ، سجاوھلا نم  طبختي  بھذو 
: لوقيو كحضي  خیشلا  ناك  امنیب   ، نیسلاجلا نیب  هناكم  ذخأف   ، تھتنا

. نیملاس نحن  انجرخيو   ، نیملاظلاب نیملاظلا  كلھي هللا  - 
تمصو  ، هینیعب مھھوجو  حسم   ، هیلإ ةرظانلا  نویعلا  نكست  ةلئسألا  دجو  املو 

: لوقي وھو  اًدیج  هوعمسو   ، مھناذآ اوفھرأف  ةھرب 
. انتصرف تءاج  دق  اھو  عرش هللا،  قیبطت  نیبو  اننیب  لوحي  يغاطلا  يغابلا  ناك  - 

مھتویب ىلإ  نودوعیس  تاراحلاو  عراوشلا  يف  نآلا  نونغيو  نوصقري  نيذلا  لك 
نأ مھدحأ  عسوب  سیل   ، نیمذرشتم ىدارف  نوعجریس   ، لیللا رخآ  يف  نیبعتم 
انرود ءاج  انھ   ... يغبلاك روجف  يف  ليامتيو  لفتحي  وھو  هبناج  ىلإ  ناك  نم  ركذتي 

. ديرن ام  بلطنو   ، عراوشلا ىلإ  لزننل  نحن 
: هلأسف  ، مالكلاب خیشلا  هل  نذأف   ، هدي فيرش  عفرو 

؟ انخیش اي  اًديدحت  انم  بولطملا  ام  - 
: لاقو  ، هینذأ هاتفش  اھب  تغلب  ةضيرع  ةماستبا  مستبا 

: نیفتاھ فالآلاب  عراشلا  ىلإ  جرخنو  انھ  عمجتنس  رھظلا  ةالص  دعب  اًدغ  - 
ةنذئم زھي  مھتوص  داك  ىتح  اورَّبكو  اولَّلھف  هللا .» عرش  قیبطت  ديري  بعشلا  »

. ءاضفلا فوج  قناعت  يتلا  دجسملا 
خيراتلا دامغأ  نم  نوُّلتسيو   ، سانلا نوعوري  عراوشلا  يف  اورشتنا  مايأ  دعبو 

: ةیھانتم ةقث  يف  نولوقي  مث   ، مھلوح امو  ْنَم  لك  نوددھيو  ةئدص  اًفویس  دیعبلا 
. نیكم روتسدو   ، فینح عرشب  انعم  قحلاو   ، هنع ىھنن  نأ  دب  ركنم ال  اذھ  - 

نأ دب  الو  ركنملا  نولعفي  نمم  عفارلا  دبع  نسح  لاثمأ  ناك  مھرظن  يفو 
. لاثتمالا ىوس  لیبس  نم  مھمامأ  سیلو   ، فورعملاب مھورمأي 
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4
ةحلاكلا ةدلصلا  ناردجلا  بنجو  يرابكلا  تحت  نم  ةأجف  تلقتنا  يتلا  محللا  ماوكأ 
عفارلا دبع  نسح  لھاك  لقثي  ءبع  ىلإ  مايألا  عم  تلوحت  ريرحتلا  نادیم  ىلإ 
ةءولمملا ةدرابلا  عراوشلا  ىلإ  ةیساق  بولق  مھتظفل  نوعئاض  ةیبص   . هقافرو

نم ماوكأ  اھیلعو  ةلدھتم  مھروعش   ، ةیلاب ةيذحأ  نودتري  وأ  ةافح   . عاجوألاو رفحلاب 
اھتبثي خاسوأ  ءارو  روَُمت  ةددقم  مھدولج   . صیخرلا ماعطلا  اياقبو  شقلاو  بارتلا 
مھھوجو ىلع  مھسوؤر  نم  لزنتف   ، ظئاقلا فیصلا  رح  اھرھصي  مث   ، عیقصلا

. ةماتق نودادزیف 
نودجي انھ   . ةروث مايألا  لك  نوكت  نأ  اونمتف   ، اًذالم يرجي  ام  لك  يف  اودجو  ءالؤھ 

. مايألا نم  موي  يف  مھراوج  ىلإ  اوریسي  نأب  اًدبأ  نوملحي  ال  اوناك  ْنَم  مھمامأ 

. سمشلا يف  قربت  يتلا  ةعماللا  ةلوسغملا  دولجلاو  ةفیظنلا  سبالملا  باحصأ 
مھنكميو  ، اذكھ مھنوري  نوسردمو  نوسدنھمو  ءابطأو  نویسایسو  نونانفو  باَّتُك 

. اورجضي وأ  اوففأتي  نأ  نود  ماحزلا  يف  مھب  اوقصتلي  وأ  مھوحفاصي  نأ 
، ةيراض صنق  كراعم  نم  وتلل  تءاج  ةيرب  تانئاك  مھنأك  نادیملا  يف  نوریسي 

دالوأ  . دحأب الو  ءيشب  نوأبعي  الو   ، سانلا هجو  يف  ةضورمملا  مھھوجو  نوعفري 
. فوخ الو  لجخ  الب  ءيش  لك  نولعفي   ، عیباسأ وأ  مايأ  لبق  قوطلا  نع  اوُّبش  تانبو 
مل ةطرشلا  ىتح  »؟  شیع  » مھمامأ نوخرصي  مھو  ءالؤھ  لك  نم  نوفاخي  فیكو 

فحزلا موي  مادقألا  هسودت  اھتوربج  اوأر   . ةدحاو ةرعش  مھسوؤر  يف  زھت  دعت 
مھتالكرو ةطرشلا  طابض  برض  نم  اوناع  املاط  كلذ  لبق  مھنإ  لب   ، ریبكلا

. ةناھإلاو بيذعتلا  فونص  لك  لایح  ةناصح  اوكلتما  ىتح  تارمو  تارم  مھلحسو 
. ةناھتساب ءيش  لك  نولباقي  اوناك 

، ايارع هبش  ةفصرألا  ىلع  مھنوُّرجيو   ، عراوشلا نم  مھنوبحسي  طابضلا  ناك 
اھارت ال  ةقونخم  فرغ  يف  مھنوقلي  مث   ، مدلا اھنم  ُّزني  مھناقیسو  ةفجاو  مھبولق 
ةاقلم راجحأ  مھنأك   ، ءيش يأب  مھلایح  اورعشي  نأ  نود  اًمايأ  مھنوكرتي   . سمشلا
عفرأ مھ  نمب  لیكنتلا  نم  نوھتني  نیح  مھنوركذتي  دقو   . ناردجلا بناج  ىلع 

ةالابمالو بارغتسا  مھنویع  يف   ، نيدیقم مھیلإ  نوتأیف  مھنوبلطي   . اًماقم مھنم 
ءالؤھ نأ  روسنو  موجن  مھفاتكأ  ىلعو  نوسلاجلا  دقتعیف   ، ًاّيوس ناطلتخي 
نم ةمراع  تاجوم  مھسوؤر  ىلإ  قفدتتف   ، اًمامتھا مھنوریعي  ال  وأ  مھنورقتحي 
يتلا نكامألا  يف  مھنوقليو  مھلجرأو  مھيديأ  بعتت  ىتح  مھنوبرضیف   ، بضغلا
ةقیضلا قئادحلا  شئاشح  قوفو   ، عراوشلا تاعراق  ىلع   ، اھنم مھوعمج 

. ةروجھملا ةینبألا  ناردج  راوجبو   ، يرابكلا تحتو   ، ةرذقلا ةروجھملا 
، ةحيرجلا مھتیمدآ  سھد  نع  فكت  ال  يتلا  ةنوحاطلا  وھو  ىوأملا  وھ  عراشلا 
نم ملاوعو  كریسو  حرسم   . نيرباعلا لك  اھیف  كراشي  يتلا  ةلفحلا  اًضيأ  هنكل 

راجشألاو ةتھابلا  ةرضخلا  تاذ  قئادحلا  يف  مھ  نوسلجي   . ةرباعلا ةجھبلا 
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؛ بابسألا ةفلتخم  ناخدلا  تالاھ  هجو  يف  ةرماضلا  اھفكأ  عفرت  يتلا  ةرسكنملا 
. اًدبأ اھیلإ  سمشلا  لصت  الو   ، جلثلا اھنكسي  نویعب  ةراملا  اوبقریل 

ةبرغلاو باذعلا  قيدانص  وحن  نوعفدني  مھسفنأ  اودجو  ریبكلا  فحزلا  موي 
كراش  . مھفدھ تناكف  مھقاحسنا  تدھش  يتلا  ةطرشلا  ماسقأ  اھنإ   . اھومطحیل
ىتح بھَّللا  تاركب  اھومرو   ، ةرماضلا مھداسجأب  اھیلع  موجھلا  يف  مھضعب 
ىلإ هلوحتو   ، نینس اھنكس  يذلا  راعلا  لكأت  رانلا  تحارو   ، ناكم لك  يف  تلعتشا 

. اھناكس لك  هدھش  ىتح  ةشحوتملا  ةنيدملا  ءاوھ  يف  دعاصت  ناخدو  دامر 
. مھماقتنا رامث  دصحیس  نم  ةظحللا  هذھ  يف  مھنعي  ملو  اوكراش 

مھل رثعت  الف   ، راوثلاب ريرحتلا  نادیم  ئلتمي  نیح  قناخلا  ماحزلا  يف  نوبوذي  انھ 
ناكملا مھ  نوألميو  نوزربي  اًعابت  سانلا  لحري  نیح  نكل   ، حضاو رثأ  ىلع 
رسحني نیح  اھب  قلع  ام  لكب  وفطت  يتلا  بلاحطلاك  نودبي   . ةريرملا مھتاياكحب 

. يراجلا ءاملا  اھنع 
اھلیصافت نوملعي  ةیضقو ال  ءفدو  ةبحصو  نكس   . عایض دعب  مھسفنأ  اودجو  انھ 
ةحابتساو لدعلا  بایغ  اياحض  مھ  اوسیلأ   . اھل نوزتھيو  اھب  نورعشي  مھنكل 

رداھلا صاصرلاك  رجانحلا  نم  تقلطنا  يتلا  تاراعشلا  يھ  هذھ  تسیلأ  ؟  ةماركلا
هوددر ام  اذھ  سیلأ  ؟  اھییحیل فقوف  هرسأب  ملاعلا  اھعمسو  ریبكلا  شرعلا  تزھف 

، يقیسوم سرج  اھل  سیل   ، ةقمنم ریغ  ةيداع   ، ةفلتخم ةجھلب  مھلخاود  يف 
. عیسولا نادیملا  يف  لاقت  يتلا  يناعملا  لك  لمحت  تناك  اھنكل 

هنع نوعفادي  اوحارو   ، اًدبأ هوحربي  نأ  نوديري  الو  ناكملاب  نوثبشتي  اوحار  اذھ  لكل 
: ءاقرزلا تاشاشلا  ىلع  نوخرصي  اوناك  نمب  نیینعم  ریغ   ، ةوارضب

. نودرشملاو ةیجطلبلا  هسند  نادیملا  - 
***

ىرخأ تاملكب  اھنوقحلي  مث  ةعمج »  » مھمودق نومسيو  نوبھذيو  سانلا  يتأي 
ام رخآ  ىلإ   ،« دیھشلا قح  و«  ،« ةطلسلا میلست  و«  ،« راسملا حیحصت   » لثم
نأ مھيدل  مھملا   ، اذھ لكب  نوأبعي  مھ ال   . ةعباتتملا فقاوملاو  ةركاذلا  هب  مھفعست 

مھراوج ىلإ  اودجي  نأ  مھملا   . ًاّيوس اوقرعيو  اوخرصیل  نییمدآلاب  نادیملا  دشتحي 
ضعب رتسي  يذلا  ناوصلا  رجحلاو  بشخلاو  ديدحلا  عطق  دعب  مدو  محل  نم  اًداسجأ 

مھداسجأ نوقلي  وأ   ، ةلاضلا بالكلاك  مھھوجو  ىلع  نومیھي  مھو  مھتاروع 
. مھنینأ عمست  نأ  نود  ةرباعلا  مادقألا  مھسودتو   ، فيرخلا قاروأك 

ةرذلا  » وأ  ،« ليدانملا  » بلجیل ىرجو   ، ىربكلا قوسلا  هذھ  ةصرف  زھتنا  مھضعب 
سوؤر يطغي  ناخد  اھنم  دعاصتي  يتلا  اطاطبلا » تابرع  و«  ،« ةيوشملا
ةدمعأ ىلع  مھروھظ  نودنسي  ْنَمو   ، نادیملا يف  نولوجتي  ْنَم   ، نیمصتعملا

. غارفلا يف  نیقدحم  ةيرجحلا  ةكعكلا  ةفاح  ىلع  نوسلجي  نمو   ، ةشھلا مایخلا 
، ةردانلا ةظحللا  هذھب  عتمتلاو   ، تقولا ضيورت  ىوس  اًئیش  نوفرتحي  الف  مھبلغأ  امأ 
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. دبألا ىلإ  ىقبت  نأ  اونمت  يتلا 
: غولبلا ةفاح  ىلع  اھجوزت  يتلا  تنبلا  يداني  دلولا  عمست 

. كزواع  ، تب اي  يلاعت  - 
روس وأ   ، عمجملا ناردج  لفسأ  ةدقارلا  لیللا  عطق  نم  ٍّيأ  تحت  اھرشاعي  نأ  ديري 
لوقیل ؛  ةیبرعلا لودلا  ةعماج  ىنبم  مامأ  ىتح  وأ   ، ميدقلا ةیجراخلا  ةرازو  ىنبم 
مایخ نم  ٍّيأ  ىلإ  اھب  فحزي  نأ  ديري  ًانایحأ   . اًمتح مكرھقنس  برعلا : ةاغطل 

: داصرملاب هل  نونوكي  مھنكل   ، نیمصتعملا
. حصي اذھ ال  - 

. اھتجوزت انأ  نكل  - 
؟ جاوزلا ةقیثو  نيأ  - 

!!! ةقیثو - 
: هيذخف نیب  ام  ىلإ  ریشي  مث 

. اھولأساو  ، انھ ةقیثولا  - 
ءافطإ ىلع  اًديدش  اًرارصإ  يدبيو   ، دانع يف  هدسج  يمريو  دوعي  نكل   ، هنودرطي

: هل نولوقیف   ، هتوھش
هلعفت ام  لعفت  نأ  ديرتأ  ؟  قلخلا اھیلع  جرفتي  نأ  ديرتأ   . سانلا مامأ  متي  اذھ ال  - 

؟ ةلاضلا بالكلا 
ال. - 

. نییمدآلاك فرصت  اًذإ  - 
هلقع ىلإ  برستي  أدب  اًديدج  اًئیش  نأ  مايألا  عم  رعشيو   . هوحصن امك  فرصتيو 
ةكعكلا فصتنم  يف  فقیف   ، هبلق وزغت  تحار  ةئفاد  تاقفد  ضعبو   ، اًديور اًديور 

: خرصيو  ، نادیملا يف  ةقوشرملا  ةرانإلا  ةدمعأ  دحأ  قلستي  وأ   ، ةيرجحلا
. ركسعلا مكح  طقسي  طقسي  - 

مھملاف  ، ديدرتلا اذھ  ىلإ  سانلا  عفدي  ْنَم  الو   ، ركسعلا مھ  ْنَم  فرعي  الو 
. يردي ؟ ال  اذام لجأ  نم   ، فاتھلا يف  كراشي  هنأ  هل  ةبسنلاب 

، هعمج يذلا  بيرغلا  فقوملا  كلذ  ركذتيو   ، مستبيو عفارلا  دبع  نسح  هعباتيو 
ةبتكمب ةریثولا  ةعیسولا  ةعاقلا  يف  ةكلمك  فرصتت  تناك   . رصقلا ةدیسب   ، دعب نع 
نيذلا  ، لبون ةزئاج  يزئاح  نم  اًریبك  اًددع  اھلوح  تعمج  نأ  دعب  ةيردنكسإلا 

نم نسح  برتقا  ةحارتسالا  تقو  يف   . مھیلإ مضنت  نأ  اًریثك  ةظقیلا  مالحأ  اھتدوار 
اًعزوم سانلا  طسو  كرحتي  هآر   ، ةعاقلا يف  اھراوجب  سلجي  ناك  يذلا  ريزولا 

: هل لاقو   ، هنم برتقاف   ، مھیلع هتاماستبا 
. ةمخفلا ةعاقلا  هذھ  يف  اھل  ىطعُت  نل  اھنكل   ، لبون ةزئاج  ديرت  مناھلا  - 
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لصاوو قیلعتلا  ةصرف  هل  كرتي  مل  نسح  نكل   ، اًركنتسم هتماھ  لجرلا  عفر 
: همالك

. هءارو ثھلت  ام  لانتل  ةدحاو  ةلیسو  ىوس  اھمامأ  دجوت  اھل ال  لق  - 
مل نسح  نكل   ، زازئمشالاب فوخلا  اھیف  طلتخا  يتلا  ةتماصلا  هترظن  لجرلا  لصاو 

: هیلع دتحاو   ، امھیلإ رظني  نأ  هنعي  ملو   ، هینیع ىلإ  رظني 
مھھوجو ىلع  نیمئاھلا  عراوشلا  لافطأ  نم  فالآلا  تارشع  رصم  يف  دجوي  - 

. عوجلاو خسولا  ةرثك  نم  دودلا  اھیف  ىعريو  نفعتت  نأ  مھداسجأ  داكت  نيذلاو 
، اھنم نوبسكتي  ةنھم  مھمیلعتو  مھتیمأ  وحمو  مھفیظنتو  ءالؤھ  عمجب  يھ  مقتل 
، اھحومط ىلع  بعشلا  توق  نم  فرصلا  امأ   ، اھیلإ لصت  نأ  ةزئاجلل  نكمي  اھدنع 

سانلا ظیغ  ىوس  اھل  ابلجي  نل   ، ریثولا فیكملا  ناكملا  اذھ  يف  سولجلاو 
. مھمكھتو مھتیھاركو 

، مھدولج قوف  ةمیقملا  خاسوألا  ليزي  وأ   ، عراوشلا نم  ءالؤھ  عمجي  مل  اًدحأ  نكل 
ةريرملا مايألا  هتكرت  يذلا  ماكرلا  كلذو   ، ةرئاحلا مھلقم  تحت  ةدقارلا  ةواشغلاو 

يف نیعباق  اولظ   . سأیلا اھددب  لامآ  ءارو  يرجلا  نع  فكت  ال  يتلا  مھبولق  ىلع 
، ریبكلا فحزلا  موي  ناك  ىتح   ، نيرباعلا مادقأ  مھھداسجأب  رثعتت   ، مھنكامأ
ام اودجیل  ؛  ريرحتلا نادیم  يف  ماقملا  مھب  رقتسا  ىتح  نیفحازلا  مامأ  اوفرجناف 

. هوفرعي نأ  نود  هنع  نوثحبي  اوناك 
طقاستي ةقباسلا  تاونسلا  ةلیط  هب  قلع  ام  حارف  ةشھدلا  هتزھ  مھضعب 

اولظ مھضعب   . يرجي ام  عم  هنایك  لكب  جمدنيو   ، هحورو هدسج  نع  ًاّیجيردت 
يف نيدشتحملا  نم  اھوفقو  نأ  مھل  قبس  يتلا  اھسفن  ةفاسملا  نيذختم 
بویج نم  هب  نوتوقتي  ام  بلجل  ةحناس  اًصرف  مھل  ترفوو   ، اھب اورم  يتلا  قاوسألا 

. ماحزلا طسو  يف  مھسفنأل  قيرط  قشب  نیلغشنملاو  نیلفاغلا 
دوقو نم  ًالیصأ  اًءزج  اولظي  نأ  نكمي  مھنأ  نم  سأیي  ملو  مھنم  نسح  برتقا 

: هتقو عییضت  نم  هرذحي  نمل  لوقي  ناكو   . ةروثلا
؟ شیع عراوشلا : يف  انھ  راوثلا  فتھي  ملأ  - 

اوھرك بیسح  الو  بیقر  نود  نوديري  ام  اولعفي  نأ  يف  مھنم  نیبغارلا  نكل 
رجحب هسأر  ىلع  هنوبرضي  ول  اودو  نادیملا  يف  لوجتي  هوأر  املك  اوناكو   ، نسح

: ًالیل هباحصأ  نذأ  يف  سمھ  مھضعب   . مخض
. هتبقر يف  ةزازق  ةبقرب  هزغاھ  - 

: لاق مھدحأ  نكل 
برضأو شوطرخ  درف  يرتشاھو   ، كانھ فقاولا  خوفنملا  لجرلا  ةظفحم  تقرس  - 

. هبلق يف  نیتقلط  عفارلا  دبع  نسح  داولا 
يف طباري  يذلا   ، ةفیفخلا ةیحللا  يذ  فیحنلا  لجرلا  نذأ  ىلإ  مھثيدح  ىمارتو 
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رز ىلع  طغضو   ، ًابناج ىحتنا  مث   ، مستباو هسأر  زھف   ، مانت ال  هنویعو   ، نادیملا
هوجولا لك  مسري  داتعملا  هناكم  ىلإ  داعو   ، دحأ هعمسي  مل  مالكب  سمھو   ، هفتاھ
هقرافت نأ  نود  نم   ، رجانحلا اھقلطت  يتلا  تاملكلا  لك  ململيو   ، هسأر يف 
ماحزلا نیب  اًمئاد  ًابرسم  هسفنل  اًعناص  نارودلا  نع  فكي  وأ   ، ةتماصلا ةماستبالا 

. انھ هنوري  نم  لك  اھلھجي  ةطحم  ىلإ  يھتني 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


5
يف لمنلا  نم  شویج  تفحزو  اھدسج  دعترا   . اھل لاقي  ام  اًدبأ  قدصت  مل 
ىلع اھيدي  تدنسأو  ةرسيو  ةنمي  تليامتف   ، اھینیع يف  ةيؤرلا  تماغو   ، اھنیيارش

، اھمحل تنكس  يتلا  ءابرھكلا  تانحش   ، اھل ىرج  ام  لك  تداعتسا   . غارفلا
يف ةموسرملا  نقتحملا  مدلا  ةرئادو   ، اھحور تقش  يتلا  ةحراجلا  ظافلألاو 
ءاج دق  مویلا  اذھ  ناك  ول  تنمتو   ، ةيافن اھنأك  اھومرو  اھودیق  نأ  دعب  اھیمصعم 

. ایسنم ًایسن  اھدجوف 
لیحر نم  ةلیلق  مايأ  دعب  لذلاو  ناوھلا  اذھ  نوكيأ  ؟  يح لك  ةحار  توملا  سیلأ 
نأكو تضفنا  مث  ةدتمم  ةبخاص  ةلفح  يھ  نادیملا  يف  ىرج  ام  لھ  ؟  ةیغاطلا

؟ نكي مل  اًئیش 
. اًریبك اًمھو  ةبحصلا  ءفدب  ةمعنتم  يھو  لیعامسإ  ةميرك  هب  تملح  ام  لك  ادبو 

دوعیل ؛  حيرلا هب  تبعالت  ًابیئك  اًدامر  ضرألا  ىلع  طبھ  نأ  ثبلي  مل  حماج  لایخ 
اھعرذأ ززقتلاو  ةریحلا  ىلع  ثعبت  يتلا  ةلئسألا  دمتو   ، ةبرغلاو فوخلاو  تمصلا 
يتلا ءابرھكلا  كالسأ  اھتعسل  امك   ، اھسأر عسلت  مث   ، اھقنختو  ، ديدج نم 
يف اھقافر  عم  اھورشحو   ، نادیملا يف  اھولقتعا  نأ  دعب  اھنطب  يف  اھوسرغ 

. يبرحلا نجسلا  ىلإ  مھولقني  نأ  لبق   ، يرصملا فحتملا 
مامأ تورث  قلاخلا  دبع  عراش  يف  ةديرش  فقت  يھو  اھلابب  اًدبأ  اذھ  رطخي  مل 

اھئاقدصأ ةوعد  ةیبلم  يناوجلا  دیعصلا  نم  تءاج  نأ  دعب  نییفحصلا  ةباقن  ىنبم 
اھوبلط نمم  اًدحأ  انھ  دجت  ملف  اھموي  تتفلت   . رھاظتلل كوب » سیف   » ىلع

: ةنوشخب اھلأسو   ، يزكرم نمأ  طباض  اھنم  برتقا  . ءيجملل
؟ انھ نیفقت  اذامل  - 

: تابث يف  تدرف 
ىلإ قيرطلا  فرعأ  الو   ، يلدع عراشب  ةكرش  يف  ةفیظو  ىلإ  مدقتأل  تئج  - 

. راطقلا ةطحم 
: برغلا ةیحان  ىلإ  ففأتب  ریشي  وھو   ، ةظلغو دورب  يف  اھیلع  در 

. سیسمر عراش  يف  كانھ  راطقلا  ةطحم  - 
ملس ىلإ  هعم  دوعتف  اًمداق  نيرھاظتملا  دحأ  حملت  اھلعل  لقاثت  يف  تراس 
ةیصان ىلع  تفقو  ىتح  تمدقت   . ناكملا يف  ةدیحو  ترمتسا  اھنكل   ، ةباقنلا
بناج ىلإ  هئالمز  عم  سلجیل  طباضلا  داع  امنیب   ، نیماحملا ةباقن  دنع  عراشلا 

نم  . مھنع ضرألا  تقشنا  ةأجف   . نویلبماش عراش  ةیصان  ىلع  عقي  يذلا  كشكلا 
ملسلا وحن  نومدقتي  مھ  اھو   ، دعولا اوفلخي  مل  مھنأ  مھملا   . فرعت ؟ ال  اوءاج نيأ 

: تافاتھلا ىلاعتتو   ، هولتحیل ؛  دوسألا يماخرلا 
« هدیفیھ شم  اندالو  لتق   ... هدیسو بلكلا  يلداعلل  اولوق  »
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حمالم شمخت  نأ  يف  اھتبغر  ردقب  تخرص   ، حرفلا نم  فرفرت  نأ  يھ  تداك 
يف قیقحتلا  ىلإ  اھوعدتسا  نأ  ذنم   ، اًرھاق اًسوباك  اھدراطي  يذلا  حیبقلا  هجولا 
نیح  ، اھيأر لوقت  نأ  اھقح  نم  نأ  ةظحلل  تدقتعا   ، ةئيرب ةذیملت  يھو   ، ةلودلا نمأ 
لیكت تحارو   ،« ةینیطسلفلا ةضافتنالا   » لوح لاؤس  نع  دقتعت  امب  تباجأ 
نیح  ، اھحارس اوقلطأ  اھموي   . فعضلاو لذاختلاو  ؤطاوتلاب  برعلا  ماكحلل  تاماھتالا 
ترثأت اھنأ  اونظ  ْنَم  مھو   ، اھلخادب امع  ضفضفت  ةذیملت  درجم  اھنأ  اوفشتكا 

يف عبق  نأ  دعب  هنع  اوجرفأ  يذلاو   ،« ةیمالسإلا ةعامجلا   » ىلإ يمتنملا  اھلاخب 
. ةليوط نینس  نجسلا 

رثكأ هنأب  اھعانتقا  دادزا  لب   ، مكحي نمیف  اھيأر  ریغت  ملو  ةعماجلا  يف  تجَّرخت 
املاطو  . اياجسلاو اياوطلا  قدصو  حوبلا  مايأ  ئربلا  اھلقع  هروصت  امم  اًداسفو  اًحبق 
اھیلع اورفحو  اھوجرخأ  مث   ، ةنسآ هایم  يف  تاونس  اھوقلأ  رخص  ةعطق  هتلیخت 
تحت  ، بلاحط طحتو   ، شارحأ اھیلع  تبنتو   ، اھیف ىعري  دودلا  حار  امنیب   ، هحمالم

. ةمئادلا ةمتعلا  ءادر 
اھباتنت ىتح   ، بطخي هتوص  عمست  وأ  نويزفلتلا  يف  هارت  نإ  ام   ، هھركت تناك 

ىلع اًسلاج  هتدجوف  تدلو   . هیف هارت  ال  مویب  ملحتو   ، بضغلاو ظیغلا  نم  ةلاح 
يف لازي  وھو ال  بادآلا  سناسیل  ىلع  لوصحلاب  اھتسارد  تھنأو   ، نیيالملا قانعأ 
نأ اھقورع  داكتو  فحنتو  بعتت  قانعألا  امنیب   ، ًالقث دادزت  هتأطو  نكل  خیشي   . هناكم

. رجفنت
اًموداق كسمت  اھنأ  ترعشو   ، هطوقسب فتھت  يھو   ، اھادم اھتداعس  تغلب 
مادقألا اھسھدت   ، تاتف ىلإ  ىظشتتو  قلفتتف   ، ةوقب هھجو  ةرخص  برضتو 
تاراحلاو ةیفلخلا  عراوشلا  يف  هیقلتل  ةيذحألا  لاعن  يف  اھنم  ذخأتو   ، ةبضاغلا

. ةیسنملا
، ریغتي مل  اًئیش  نأ  رعشتو   ، ةظحل يف  يوذت  نأ  نكمي  اھمالحأ  نأ  ِردت  مل  اھنكل 
هیف دعتبا  يذلا  يلمخملا  عجتنملا  ىلإ  بھذ  وھف   ، هتھرك نم  طوقس  دعب  ىتح 

. يبرحلا نجسلا  ىلإ  تبھذ  يھو   ، سانلا عاجوأ  نع 
***

يف تیقبف   ، ركسعلا نم  هذیمالتل  ةیغاطلا  لزانت  يف  قثت  مل  ةلق  نیب  نم  تناك 
راوثلا ملستي  ىتح  داشتحالل  ىرخأ  ةرم  اودوعي  نأ  سانلا  وعدت   ، ريرحتلا نادیم 
يف ةلفح  ربكأ  روضحب  اوفتكاو   ، هودصح يذلا  لیلقلاب  اوحرف  عیمجلا  نكل   . ةطلسلا

. ریبكلا بضغلا  قلطني  نأ  لبق  هیف  نیسمغنم  اوناك  امیف  اوكمھناو   ، خيراتلا
مھحفلت  ، ةيرجحلا ةكعكلا  ةحاب  يف  ةلوزعم  ةعومجم  اوراص  مايألا  رورمبو 

ىلإ اًعابت  لصیس  مھتوص  نأ  اونظ   . هلودس مھیلع  لیللا  يمريو   ، ةریھظلا سمش 
نم مھعسو  ام  لكب  اوفتھ   . نیلجرتم وأ  مھتارایس  نیبكار   ، مھب نورمي  نيذلا 

: توص
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« ةیمارح اوباجو  ةیمارح  اولاش   .. َّيھ َّيھ  ةباصعلا  »
قشنا ةأجف   . نورثرثيو نولكأي   . نوحيرتسي اوسلجف   ، اوبعت ىتح  ةلیل  تاذ  اوفتھ 

: ناكملا تثول  ةخرص  اوعمس  مث   ، مھنم برتقت  ءارمح  رئاود  نع  لیللا 
. ءالمع اي  بلكلا  دالو  اي  اوموق  - 

يفلتخملا طابضلا  نم  ةعومجم  مھدوقي   ، ةيركسعلا ةطرشلا  نم  اًدونج  اوناك 
لك يف  رارفلا  نم  نكمت  مھضعب   . مھنم نيریثكب  اوكسمأ  ىتح   ، مھورصاح  . بترلا
ىتح بضغ  يف  عزانو  مواق  نم  كانھو   . ةویلع ءافص  مھنیب  نمو   ، تاھاجتالا

. يعولا نع  باغف  ةیئابرھك  ٍّيصِعب  هسأر  ىلع  هوبرض  وأ   ، هودمخأف هیلع  اورثاكت 
هدمیف  ، نادیملا ةھوف  ىلع  هباب  حتفني  يذلا   ، يرصملا فحتملا  ىلإ  مھوقاس 
اًخيرات مھءارو  نأ  ءانبلاو  ةيرحلاب  نیبلاطم  انھ  اوفقو  ْنَم  ِرّكذُيو   ، رباغلا دجملا  قبعب 

. اًقيرع
امنإ  ، دیعبلا يضاملا  ةمكح  ماھلتسال  ةرملا  هذھ  مدختسي  مل  فحتملا  نكل 
سأرلا يلخت  نأب  اونمآو   ، نادیملا اوحربي  مل  نيرئاثل  تقؤم  سبحمك  هولمعتسا 

يف سیل  هناكم  اوسلج  نيذلا  هتذمالت  نأو   ، هماظن لیحر  ينعي  ال  ةطلسلا  نع 
ىلإ نوعسي  مھنأو   ، بضاغلا بابشلا  هكلس  يذلا  قيرطلا  يف  اوبھذي  نأ  مھتین 

. هیلع ناك  ام  ىلإ  ءيش  لك  ةداعإ 
: اھل لاقو   ، ةميرك ىلإ  مھدحأ  رظن 

. اًدیج كفرعأ  - 
: وھ لصاوف   ، تمصلاب تذال 

: اًمود هل  ةقصالملا  تنبلاو   ، عفارلا دبع  نسح  شئاطلا : بناج  ىلإ  اًریثك  كتيأر  - 
ينجیس امھعبتي  نم  نأ  لیلق  دعب  نیفرعتسو   ، مویلا كناعفني  نل   ، هویلع ءافص 

. ةمادنلا
، اھدسج دعتراف   ، اھنطب يف  هدیب  اًئیش  سرغ   ، هیلع درتل  اھمف  حتفت  نأ  لبقو 
لك عم  هسفن  رمألا  اولعف   . فالخ نم  اھيدي  اوطبرو   ، اھمف اوممكف   ، تخرصو
ةعتمأ اياقب  مھنأك  اوموكتف  مھوقلأ   . اھیلإ مھولمحف   ، دنج ةلقان  تءاج   . نیلقتعملا

نیتیبشخلا نیتكدلا  ىلع  اورقتسا  ىتح  مھاسجأ  اوكرحو  اولملمتو   ، ةكلاھتم
. نیتيزاوتملا نیتنشخلا 

ىتح  ، ًالیل عراوشلا  يف  نيرئاسلا  نم  دحأ  مھب  رعشي  نأ  نود  ةبرعلا  تكرحت 
يف ةیتفلاو   ، ربنع يف  تایتفلا  اوعضوو   ، مھولزنأ  . هنوفرعي ال  ناكم  ىلإ  تلصو 

. رخآ
، اھھجو ىلع  اھتقلت  يتلا  تاعفصلاو   ، ءابرھكلا قعص  نم  ةدھجم  ةميرك  تناك 
. نھل يرجي  امع  نھثيدح  تانبلا  ةیقب  كراشت  ملو   ، طئاحلا بناج  ىلإ  تسلجف 
يف نليامتي  تايرخأو   ، نابللا نھضعب  كولي   ، ةوسن تلخدو   ، ربنعلا باب  حتفنا  ةأجف 

تاكحضو ةیبان  اظافلأ  قلطت  نھتنسلأو   ، ةعقاف ناولأب  ةخطلم  نھھوجوو   ، جنغ
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. روجفو ةوسقب  نھب  شرحتلا  يف  نذخأو   ، تالقتعملا نم  نبرتقا   . ةعیقر
نم اھنبحس  تاشرحتملا  نكل   ، اھنمكم يف  ةميرك  تشمكناف   ، ًابيرم عضولا  ناك 
ءانثأو  . عرو الب  اھدسج  ءازجأ  لك  يف  نھعباصأ  نسفدي  نذخأو   ، اھیقاس
ةعومجم اھعمو   ، مدقم ةبترب  ةطباض  تلخد  بيرغلا  بيذعتلا  اذھ  يف  نھقارغتسا 

نھب تلصو  ىتح   ، اھنعبتي نأ  تالقتعملا  نم  تبلطو   ، تاریغصلا تاطباضلا  نم 
: نھیف تخرصو   ، ةحیسف ةرجح  ىلإ 

. نكسبالم نعلخا  - 
اھنكل  ، اھمامأ تفقوو  تیكاجلا »  » تعلخف  ، نھشیتفت ديرت  اھنأ  ةميرك  تنظ 

: ديدج نم  خرصت  اھب  تئجوف 
. كمأ ِكتدلو  امك  يعلخا  - 

؟! معن - 
... الإو  ، رمألا يذفن  - 

يف نذخأ  دق  اھتاقیفرو  اھیلع  تالیخدلا  ةوسنلا  تدجوف   ، اھلوح ةميرك  تتفلت 
ةحوتفم تناك  ةذفانلا   . بعرلاب اھھجو  ألتماو  اھنیمي  نع  ترظن   . نھسبالم علخ 
ةعفصب اھبلط  لبوقف   ، امھقالغإ تبلط   . كلذك يجراخلا  بابلاو   ، اھیعارصم ىلع 
تحارو تخرص   . اھردص يف  يئابرھكلا  قعاصلا  نم  ةداح  ةزمغو   ، اھھجو ىلع 
ةميرك  . ةعیسولا ةرجحلا  يف  ْنَم  لك  ىَّرعتو   ، اًمامت ةيراع  تراص  ىتح   ، علخت
امنیب  . نھئادثأ ىلع  نھروعش  نیمرو   ، نھذاخفأ نیب  نھيدايأ  نعضو  اھتاقیفرو 
دنع طابضو  دونج  عَّمجتو   . نكحضيو نابللا  نكولي  تايراع  نفقو  تايرخألا  ةوسنلا 

مھيديأب نوریشيو   ، نھیلإ ةشحوتم  ةیناوھش  تارظن  نودمي  اوذخأو  بابلاو  ةذفانلا 
. ةئيذب ًاتاوصأ  مھتنسلأب  نوعنصيو   ، نوھقھقيو  ، نھوحن

تلاق نیح  امیسال   ، اھتاقیفرو يھ  اھتناھإل  دَّمعتم  ءيش  لك  نأ  ةميرك  ترعش 
: ةطباضلا نھل 

. ةَّيرذُع فشك  بیبطلا  مكیلع  يرجُیس  - 
نھنأ تكردأ  ؟  جنغ يف  نليامتي  يتاللا  ةوسنلا  نھب  اوطلخ  اذامل  تمھف  انھو 

. نھل دعي   ، قاطي ، ال  اًرذق اًئیش  كانھ  نأو   ، تارعاد
بلط ىتح  اھآر  نإ  ام   ، دیقع ةبترب  بیبط  اھب   ، ىرخأ ةفرغ  اھولخدأو   ، اھوبحس
نأ تبلطو   ، ةقرحب تكب   . اھيذخف نیب  نم  اھيدي  علختو   ، اھرھظ ىلع  مانت  نأ  اھنم 

: دورب يف  اھل  لاقو   ، ضفر هنكل   ، ةبیبط اھیلع  فشكلاب  موقت 
مأ  ، تاوارذع نتنك  اذإ  ام  فرعنل  ؛  اًعیمج نكیلع  فشكیس  ْنَم  انأ   ، يلواحت ال  - 

. ةراعدلل تویب  ىلإ  ريرحتلا  يف  اھومتبصن  يتلا  مكمایخ  تلَّوحت 
لیطيو  ، نیصحلا اھناكم  يف  هدي  ًابيرغ  ًًالجر  عضي  نأ  لبق  تتام  دق  تناك  ول  تنمت 

. مھن يف  اھدسج  ةیقب  ناحسمت  هینیع  لسري  مث   ، هلعفي ام 
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: لاقو ةطباضلا  ىلإ  رظن  مث   ، ةلماش ةرظن  اھیلع  رظنو   ، ءارولا ىلإ  نیتوطخ  تذخأ 
. ءارذع فسألل  - 

تلخد نإ  ام   . رخآ طباض  هیف  سلجي   ، ثلاث بتكم  ىلإ  نھوذخأ   ، ةنحملا هذھ  دعب 
رادجلا ىلع  ةعوضوم   ، عولخملا سیئرلا  ةروص  تدجو  نیح   ، تعزف ىتح  هدنع 

ىلإ اھعبصإب  تراشأو   ، نیتحوتفم نینیعب  هیلإ  ترظن   . طباضلا رھظ  فلخ  دتمملا 
: فلص يف  اھل  لاق   ، قطنت نأ  لبقو   . ةروصلا

متنأ  ، رارحأ نحن   . كلذ نولعفي  يئالمز  لكو   ، يبتكم رادج  ىلع  هقلعأ   ، معن - 
. انمزلي مكمالكو ال   ، اندئاق هربتعن  لازن  اننكل ال   ، هومتعلخ مكنأ  نولوقت 

: اھل لاقو  هناكم  فقو 
، ًءایحأ اًعیمج  مكنفدأ  نأ  ىلع  رداق  يننأ   ، ِكعم نم  لكو  ِتنأ  يفرعت  نأ  بجي  - 

. مكیلإ اًقيرط  قرزألا  بابذلا  فرعي  الو 
قیقحتلا بتاكم  نیب  اًمايأ  اولظو   ، ةيركسعلا ةباینلا  ىلإ  نینبلاو  تانبلا  اولسرأ 

لك مھسوؤر  يف  اوكرتو   ، مھحارس اوقلطأ  مث   ، يبرحلا نجسلا  يف  زجحلا  ربانعو 
يف هوأر  امب  مھل  يرجي  ام  اوھاض  نیح  اوبرغتساو   . ةشھدلا هذھ  لكو   ، ملألا اذھ 
بوتكم تابابدو   ، مھھوجو يف  نومستبي  دونج   ، ىلوألا مايألا  لالخ  نادیملا 

«. كرابم طقسي   » . اھیلع
ىلع اًضباق  شمكناو  دعتبا  مھضعب   . عراوشلا ىلإ  سبحملا  مالظ  نم  اوجرخ 
نأ تررقف  ةميرك  امأ   . ديدج نم  فتھي  نادیملا  ىلإ  داع  مھضعب   . نیفدلا هنزح 

امھعومدو ةویلع  ءافص  اھتعنقأ  اذكھ   ، شوتر نودو   ، ىرج امك  ءيش  لك  لوقت 
. اھتقيدص فتك  ىلع  اھسأر  تمر  نأ  دعب  ناتدناستم  امھو  طلاختت 

: اھموي اھل  تلاق 
. مھدیفیس كتمص  - 

ىنبم مامأ  اھسبالم  نم  اھودرج  يتلا  ةدھجملا  ةاتفلا  نع  ًاليوط  اتثدحت  مث 
ملكتت نأ  ةميرك  تررق  انھو   . عرو الب  ءاسنلا  ةناھإ  ىلاوتت  فیكو   ، ءارزولا سلجم 
مھتدراط نیح   ، اھیلإ اوءاسأ  ْنَم  مدنو   ، اھعم سانلا  فطاعتو   ، ةكرعملا تحبرف 

دتما رونلا  نكل   ، مالظلا يف  تأدب  يتلا  ةنحملا  هذھ  نم  اًفرط  فرع  ْنَم  لك  تانعل 
. ءيش لك  حضف  ىتح  اھیلإ 

اوداع مھنأ  الإ   ، مايألا رورم  عم  اھتياكح  ضعب  سانلا  يسن  ةداعلاك  نكل 
ةعامج رقم  نم  برقلاب  ةوسقب  ٍحتلم  باش  اھبحس  نیح  ةلماك  اھوركذتیل 
تورف ةريزغ  ءامدلا  تلاسو   ، اھھجو طلجتو   ، تلحسناف  ، مطقملا يح  يف  ناوخإلا 
طقاستت جاجتحالا  ناكم  ىلإ  اھتقفار  يتلا  ةدیسلا  تناك  امنیب   ، لحاقلا تلفسألا 
ةیھاركلاو بضغلل  ديدج  باب  حتفنیل   ، موشغ رخآ  باش  نم  ةيوق  ةعفص  رثإ  اًعابت 

. مدلاو
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6
بوجت ةرھاظم  ىأر  املك  ناك   ، هتایح يف  اًموي  ةسایسلاب  عبسلا  دلاخ  متھي  مل 
ةماستبا هیتفش  ىلعو   ، ىَّظلت ران  اھنأكو   ، اھنع دعتبا  ةرھاقلا  ةعماج  ةحاب 
ةغایصو  ، تاروشنملا ةباتك  يف  رمعلا  مايأ  لمجأ  نوعیضي  نيذلا  ءالؤھ  نم  ةرخاس 
ةقناعمو  ، ةشطابلا نمألا  ةزھجأ  ىلع  لياحتلاو   ، تافاتھلا قالطإو   ، تاراعشلا

. رمجو كوش  ىلع  اھوحن  ریسلا  نم  نولمي  نكامأ ال  يف  ئفطنتو  ضموت  لامآ 
اًمود لوقي  ناك   . ةفطاخ ةمسن  اھنأك  ةراجتلا  ةیلك  يف  هیلع  تَّرم  تاونس  عبرأ 

. اًعيرس رمت  ةولحلا  مايألا  ةضیھملا : هسفن  ًايزعم 
يف اًقومرم  ًابصنم  أوبتي  هل  بيرق  طسوت  ىتح  ةيركسعلا  هتمدخ  ىھنأ  نإ  ام 
میحج يف  اًعئاض  هسفن  دجیل  »؛  ةراقلا  » كنبب ًابساحم  هنییعت  متف  ةیلاملا  ةرازو 

. اھب ةمیمح  ةقالع  ئشني  نأ  ىوس  لیبس  نم  همامأ  دعي  ملو   ، ةدرجملا ماقرألا 
يف ةمظتنملا  ماقرألا  نم  ةمزح  هلك  نوكلا  ىریل  ًانایحأ  لمأتلا  يف  قرغي  ناك 

. ةعيدب ةسدنھ 
لوقیف  ، نھتعجاضمب ملحي  يتاللا  ءاسنلا  تالاح  ىلع  ماقرألا  عزوي  ًانایحأ 

: هئاقدصأل
. ماوقلا ةقوشمم  ةأرما  دحاو :

. قبش يف  ةرسكنم  ةأرما  نانثا :
. اًئفاد اًنضح  رظتنتو  اھسأر  بناج  ىلإ  ًالیلق  اھیعارذ  عفرت  ةأرما  ةثالث :

. اھران ئفطي  نم  خرصتست  اھعدخم  يف  ىولتت  ةأرما  ةعبرأ :
. ىرخأ ءایشأو  مفلاو  نویعلا  ةسمخ :

. بولقم راسكنا  ةتس :
. نيدھنلا نیب  رئاغلا  دودخألا  ةعبس :

. ًالماك لفسألا  فصنلا  ةینامث :
. ليوط دیج  تاذ  ةلیمج  ةأرما  سأر  ةعست :

اودبأ ْنَم  لكب  لغشني  الو   ، ریغصلا هحرف  عنصيو   ، هسفن نع  يِّرسُي  ناك  اذكھ 
. ةغرافلا هتفسلف  نم  مھضاعتما 

دنع فقوت  هتایح  راسم  نأو   ، اًمامت سأرلا  غراف  ناك  عبسلا  دلاخ  نأ  اذھ  ينعي  ال 
قوف اھعيزوت  ىلع  ماقرألا  ةأطو  فیفخت  رصقي  هنأ  وأ   ، ةیئاسنلا تارماغملا  دح 
هبتاك  . ةفسلفلاو بدألا  يف  ًابتك  ًانایحأ  أرقي  ناك  لب   ، ةقبشلا ةأرملا  تالاح 
تاياور نع  اًدیعب  بابشلا  علطم  يف  هذخأ  يذلا   ، سيردإ فسوي  وھ  لضفملا 
روصنم سینأ  بتك  ضعبو   ، ةیسنجلا لیصافتلا  يف  ةقراغلا  سوردات  انح  لیلخ 

نم ديدعلا  أرق  هتلوفط  يف   . لایخلاو تافارخلاو  ریطاسألا  ملاع  ىلإ  هذخأت  يتلا 
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هنكل  ، رخآو نیح  نیب  هیلع  حلي   ، اًرئاغ اًرثأ  هسفن  يف  تكرت   ، تارماغملاو زاغلألا 
ىأرو  ، حضاف ذذلتب  ةبعللا  هذھ  سرام   . تاوانسحلا دایطصا  يف  ءيش  لك  لزتخا 

. سانلا ایند  نم  دارملا  ةياغو   ، ةداعسلا ىھتنم  كلذ  يف 
ةعماجلا نم  ةعبارلا  ةنسلا  يف  همسا  فرع   . هشتین ةفسلفب  میتم  هنأ  بيرغلا 

اًدبعم اًقيرط  هیف  دجو   ، هئالمز نم  نینثا  نیب  رودي  ٍلدج  ىلإ  عمسلا  قرتسي  وھو 
اذھ مسر  يذلا  نامربوسلا »  » نع هلخاد  يف  شتفي  تابف   ، هیلإ وبصي  ام  وحن 
هیف هرك  هشتین  ةایح  ةریس  أرق  نیحو   . هب رََّشبو  هحمالم  يناملألا  فوسلیفلا 

، يمولاسولل هقشع  طرف  نم  هنزح  عم  فطاعت  هنكل   ، مئادلا هلازھو  هدسج  فعض 
ىضفأ مث   ، يرھزلاب هتباصأ  ةیسنج  تاقالع  يف  قرغف   ، هب طابترالا  تضفر  يتلا 

. اًركبم تامو   ، نونجلا ىلإ  اذھ  لك  هب 
ًالوطسم هوتي  وھو  ىتح  نونجلا  دح  دنع  فقي  ملو   ، ضرم يأب  عبسلا  بصي  مل 

يف سیل   ، اًقراخ ًالجر  نوكي  نأ  وھ  هلغش  ام  لك   . قرزألا ناخدلا  فیفالت  نیب 
مھعاجوأو مھسؤب  نم  سانلا  لشتني  ام  زاجنإ  يف  الو   ، رئاجلا ناطلسلا  ةھجاوم 

، نوكلا ءاجرأ  يف  اھب  ریطي  يتلا  ةضایفلا  ةیحورلا  ةقاطلا  قالطإ  يف  الو   ، ةريرملا
هیلإ اھبذجيو  ةأرما  عرتفي  وھو  هدسج  ايالخ  لك  زھت  يتلا  ةمراعلا  ةوشنلا  يف  لب 
لحي يذلا  غلابلا  رورسلاو   ، ةمسد ةبجو  دعب  ءالتمالاب  روعشلا  وأ   ، عجوتتف فنعب 

. نيرھاسلاب جضي  ىھقم  ىلع  ةلواطلا »  » ةبعل يف  هسفانم  رھقي  نیح  هسفنب 
قوسلا ماحز  يف  نیتملا  هدسجب  سانلا  مدطصي  نیح  هلخاد  نم  كحضي  ناك 

دیعیل ؛  مھداسجأ يف  ءزج  يأ  ىلع  ضبقيو  هدي  دمیف  نوحنرتي  وأ  نوطقاستیف 
. ءالیخ يف  اًخماشتم  يضمي  مث   ، مھنازتا مھیلإ 

***
ةلفاح ةلیل  دعب  ًالقاثتم  هتقش  يف  سلجي  ناك  مراعلا  بضغلا  راث  نیح 

سمشلا تناك   . شیجلا عراش  ةلش  عم  ةھقھقو  ةرقرق  يف  اھاضق   ، ءاخرتسالاب
ةعبشم ةبراغ  لالظ  نیب  هینیع  لِّقنُي  حارف   ، هتذفان جاجز  ىلع  اھقفش  فزنت 
اھعيذمو  ،« ةريزجلا  » ةانق ةشاش  هنضتحت   ، لمألاب معفم  قرشم  رظنمو   ، مدلاب

. ريرحتلا نادیم  انھ  خرصي :
يف رجفنا  ةأجفو   ، قبطم موجو  هباصأ  مث   ، ةشاشلا تابنج  يف  هرصبب  لاج 
يف هدیب  حاشأ  ونيدیموكلا .»  » قوف دقارلا  ةوھقلا  ناجنف  طقست  نأ  تداك  ةھقھق 

: لاقو  ، ةمحازتملا روصلا  هجو 
. ةطیبع لایع  - 

هحومج نأو   ، دیسلا وھ  درفلا  نأ  هيأر  يف   . اًدبأ يعامجلا  صالخلاب  نمؤي  نكي  مل 
تالوقم اًمود  ددري  هنأ  مغرو   . ةایحلا يف  ءيش  لك  عنصي  يذلا  وھ  هحومطو 

هدنع ال رطخلا  نأ  الإ  فوزیف » لبج  قوف  كمالحأ  دیش   . رطخ يف  شع  : » هشتین
ةعرسب ریسلا  وأ  رورملا  تاراشإ  ةفلاخمو   ، ةیئاسنلا تارماغملا  يف  الإ  نوكي 
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عم هنخدي  يذلا   ، شیشحلا ءارشل  ةینطابلا  يح  ىلإ  هسفنب  باھذلاو   ، ةینونج
هنطقي يذلا  عبارلا  قباطلا  نم  تیبلا  ةروسام  ىلع  ًانایحأ  قالزنالاب  همایقو   ، هقافر

ءانثأ دیعبلا  رحبلا  قمع  ىلإ  جوملا  تایط  نیب  هلغوتو   ، ملسلا مادختسا  نم  ًالدب 
جيراعت طسو  ءانیس  ءارحص  يف  يرافسب  هئاقدصأ  ضعب  عم  همایقو   ، فایطصالا

. ةشحوملا ءادرجلا  لابجلا 
ًاّيأ  ، ةیعامجلا تاجاجتحالا  امأ   . اھديريو اھمھفي  امك  ةرماغملا  دودح  يھ  هذھ 
مھ اھیلع  نومئاقلاو   ، ءاقرخ ةيربرب  ةشئاط  لامعأ  هرظن  يف  يھف   ، اھلكش ناك 
امب نمآو  هشتین  نم  ملعت  اذكھ   . بارطضالاو ىضوفلا  ةاعدو  ىقمحلا  نم  ةنفح 

. ملعت
ةبغر الو  ةفھل  الب  هعباتو   ، زازئمشاب ريرحتلا  نادیم  دھشم  ىلإ  عبسلا  رظن  اذھل 
مویلا يف  دھاش  نیح  هنكل   . ًابيرقت نیيرصملا  لك  لعف  املثم  مامتھا  وأ  سامح  الو 
ةیبصو لاجر  اھیلعو   ، نيرھاظتملا فوفص  قشت  ًالامجو  ًالویخو  ًالاغب  ةروثلل  نماثلا 
همامأ هدجو  ام  طقتلاو   ، هبالود ىلإ  َّبھ   ، ريزانجو ًاّیصعو  اًجنسو  اًفویس  نولمحي 
حمل نیح  اًحرف  هناكم  نم  ریطي  نأ  داك  مث   ، لجع ىلع  اھيدتري  حارو   ، سبالم نم 

، نادیملا نضتحت  يتلا  ةینبألا  حطسأ  ىلع  نم  طقاستت  فوتولوملا  تاجاجز 
: خرصو

. ةرماغملا تلمتكا  - 
، يرافسلا تالحر  يف  هعم  اھبحطصيو   ، هسبالم فلخ  اھئبخي  ناك  ةجنس  َّلتسا 

لوقي وھو   ، ًاّيروطسأ اًسراف  هسفن  ًالیختم  هتفرغ  يف  ءاوھلا  ًانایحأ  اھب  برضيو 
«. سویلیخأ انأ   .. دادش نب  ةرتنع  انأ  : » وھ الإ  هعمسي  ٍتوصب ال 

: هیلع حاصف   ، ىھقملا ىلع  نیسلاجلا  دحأ  هآر   . اًعرسم تیبلا  نم  جرخ 
؟ نيأ ىلإ  - 

. ريرحتلا نادیم  ىلإ  بھاذ  - 
؟ ةجنسلاو - 

. كانھ نآلا  رودت  يتلا  ةریثملا  ةكرعملا  موزل  - 
. شیجلا ىلإ  كنوملسيو  راوثلا  كیلع  ضبقي  دقو   ، نادیملا ىلإ  اھب  لخدت  نل  - 

!! ؟ مالس اي  - 
، طلزلاو بوطلا  ىوس  راوثلا  ىدل  حالس  ، ال  اذكھ بھذاو   ، ةجنسلا كرتا   ... اًعبط - 

. ءاضیبلا ةحلسألاو  فوتولوملاو  شوطرخلاو  صاصرلا  تاقلط  هب  نودصي 
هنكل  ، راوثلاب ريرحتلا  يف  نيدوجوملا  فصو  ىلع  لجرلا  رارصإ  نم  اًرخاس  مستبا 

نويزفلتلا كرت  دق  هنأ  فشتكا  همون  ةفرغ  لخد  نیح   . اھناكم ةجنسلا  عضیل  داع 
ئضت راوثلا  ىلع  ىقلت  يتلا  رانلاو   ، ةعجوملا ةیمادلا  دھاشملا  أیقتي   ، اًحوتفم

. ماكحإب ةدصوملا  ةكیمسلا  رئاتسلا  فلخ  ةقئار  ةملظ  يف  ةقراغلا  هترجح  تابنج 
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، اھماجحأ ةفلتخم  اًراجحأ  طقتلي  وھو  عفارلا  دبع  نسح  حمل  ةظحللا  هذھ  يف 
ءالخإو  ، نيرھاظتملا لتقو  عيورتل  ةطلسلا  مھترَّجأ  نيذلا   ، ةیجطلبلا اھب  فذقيو 

ةلآ وأ   ، لتاقیل قلُخ  يروطسأ  نئاك  هنأكو   ، ةديدش ةمھب  كَّرحتي  ناك   . نادیملا
وھو دلاخ  هآر   . اھیف نوسرتمتي  يتلا  ةعقبلا  نع  دوزلاو   ، راوثلا نع  عافدلل  ةزھجم 
ىلع نم  ًاّیجطلب  طقسُيو   ، يرصملا فحتملا  بناجب  سارتم  قوف  نم  ریطي 

: عومسم توصب  مھیف  خرصيو   ، هب كتفلا  نم  نیبضاغلا  عنمي  مث   ، هناصح
. شیجلل هوملس  - 

ىوتسم ىلع  نكي  مل  اًدحأ  نكل   ، هلثم نولعفي  اوناك  نسح  لوح  نوریثك 
يذلا قلألا  كلذ   . نسح ينیع  ناعمل  ردق  ةشاشلا  يف  هانیع  عملت  ملو   ، هسامح

دق هنأ  نظ  يذلا  اذھ  لایح  ةنیغض  هسفن  يف  تدلوف   ، عبسلا دلاخ  رصب  فطخ 
عستي نادیملا   . ةمراع ةیھشب  اھیلع  لابقإلا  مزتعي  ناك  يتلا  ةرماغملا  هنم  قرس 
مزھي نأ  دحأل  درُي  مل  هنكل   . تارماغملا فالآ  رظتني   . نیمواقملا نم  فولألا  تائمل 
بلق يف  هسفن  ىأرو   ، هل دودح  ال  لایخ  يف  حاس   . وھ الإ  نيروجأملا  ةیجطلبلا 
يكحیف  ، اًمستبم مدلاو  رانلل  هیعارذ  حتفيو   ، رفي الو  ركي   ، دصيو برضي  نادیملا 
قيرغإلا ةھلآ  هبشي  يذلا  بيرغلا  باشلا  اذھ  نع   ، اھلك رصم  يكحت  لب   ، راوثلا

. نیمدقألا
عفارلا دبع  نسح  عباتي  لمجلا  ةكرعم  ىلع  ةقحاللا  مايألا  يف  هسفن  دجو 
ةحفص ىلع  هتروص  تداھت  وأ   ، ءاقرز ةشاش  نم  لطأ  املك   ، قیمع مامتھاب 
كلذ رھظي  مل  هنكل   ، اًدیج هفرعي  ناك   . سانلا نم  عمج  يف  همسا  ركُذ  وأ   ، ةديرج
امبر لب   ، غارفلا يف  ناحیست  هینیع  اتفضو   ، همد يف  اًقراغ  اًعيرص  هآر  نأ  تقو 

. اًریخأ طقس   ، اًموي هلباقي  مل  يذلا   ، هميرغ نأل  حایترالاب  رعش 
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7
رصق يربوك  ىلع  هآر  يذلا  بیھرلا  دھشملا  رابجلا  دبع  فیس  مدقملا  َسني  مل 
ضوري هتیب  يف  سلاج  وھو  همامأ  روصلا  ىلاوتت  بضغلا .» ةعمج   » موي لینلا 
هعدخم ىلإ  بھذي  نیح   . ةنیغضلاو ءاقشلاب  ةعرتملا  هسفن  اياقب  فزنيو   ، غارفلا

، لیللا تاعاس  نم  بھذ  امو  راھنلا  ةلیط  هینیع  نكسي  يذلا  ليوطلا  قرألا  عدویل 
، دنجلا تالقانو  تاحفصملا  ةرجمزو   ، رداھلا صاصرلا  ةعقرفو   ، نینألا عمسي 

نادیم وحن  ةرابج  ةوقب  ةعفدنملا  داسجألا  مدرت  يتلا  دوسألا  ناخدلا  بحسو 
ام رخآ  تناك  يتلا  ةداحلا  ةخرصلا  هذھ  وھ  هعجضم  ُّضُقي  ام  رثكأ  نكل   . ريرحتلا
هدي يفو  هیعارذ  حتفي  وھو  اًمستبم  هھجاوي  ناك  لیحن  باش  ةرجنح  هتقلطأ 

. زاغلا لبانق  راثآ  نم  هیقتل  هعم  اھبحطصا   ، ةریغص لخ  ةجاجز 
تصني مل  هنأل  اًمدان  خفنيو  هیتفش  ىلع  ضعيو   ، هشارف يف  رابجلا  دبع  بَّلقتي 

لاق يذلا   ، میعنلا دبع  يرسي  مدقملا  يزكرملا » نمألا   » يف هلیمز  ةحیصن  ىلإ 
: ةروثلا عالدنا  روف  هل 

نحن ىوس  هيدل  سیل  ماظنلاو  نومزاع  نورھاظتملا   ، فلتخم ةرملا  هذھ  رمألا  - 
. بعشلا هجو  يف  مھعضیل 

. انتمھم هذھ  - 
نع عافدلا  سیلو  سانلا  ةيامح  اھرود  ةطرشلا   ، ئطاخلا ناكملا  يف  نحن  - 
قوف هنبا  عضي  نأ  الإ  هل  َّمھ  ال  لجرو   ، نفعلا هرمطيو   ، سوسلا هیف  رخني  شرع 

. سوؤرلا لك 
يدصتلا يف  ينتكراش  املاطو  يزكرملا  نمألا  حالس  يف  لمعن  اننأ  تیسنأ  - 

؟ بغشو تاجاجتحاو  تارھاظمل 
؟ ةیملس  ... ةیملس فاتھ : عمست  ملأ   . ًابغش سیل  نآلا  يرجي  ام  - 

. ةعدخ هذھ  - 
. نافوطلا هجو  يف  فقن  نأ  عیطتسن  نلو   ، رییغتلا ديرت  سانلا   ، ةقیقح لب  - 
مھروھظو  ، نینسلا هذھ  لك  مھتكوش  انرسك   ، ةفئاخ ةمأ  اوحبصأ  نويرصملا  - 

اننویع هجاوت  نل  لذلا  اھیف  ىعري  يتلا  مھنویعو   ، انھوجو يف  فقت  نل  ةعكارلا 
. اًدبأ

. كرورغ نم  ةعبان  كتاريدقتو   ، فیس اي  ئطخم  تنأ  - 
. ةقث لب  اًرورغ  سیل  - 

. شطبلا سیلو  لدعلا  هقلخي  يقیقحلا  نمألا  - 
. ًایساق ًاباقع  تلنل  كفقوم  ىلع  انتداق  تعلطأ  ول  - 

هذھو  ، هنع ًایضار  نكأ  مل  ام  نینسلا  هذھ  ةلیط  تلعف  دقل   ، ينمھي دعي  مل  - 
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رِّفكأ نأ  يننكمي   . هیف تددرت  املاط  يذلا  رارقلا  ذختأ  نأ  يعسوب  نأ  رعشأ  ةرملا 
. ةدحاو ةرمل  ولو  سانلا  عم  يننأ  رعشأ  انأو   ، يئاطخأ لك  نع 

، مھئافقأ ىلع  ءاطشن  تبرضو  تلحسو  تلقتعا  املاطو   ، اذھ لوقت  يذلا  تنأ  - 
. نوجسلا بھایغ  ىلإ  نویعلا  يبوصعم  مھتدقو 

انم لقأ  انل  ءالمز   . دلبلا اذھ  يف  ملظلا  اياحض  اًضيأ  نحن   . كسفن ىلع  كحضت  ال  - 
ىلع اولصحي  نأ  اھلالخ  نم  نوعیطتسيو  ةحيرم  تارادإ  يف  نولمعي  ةءافك 
دجم ىلع  حوتفم  مھلبقتسم   . زازتبالاو داسفلا  نم  مھتابترم  فاعضأ  تارشع 
ىتح الو   ، انضوعي دحأ  الو   ، يفاضإ لخد  انل  سیلف  نحن  امأ   . هنورظتني موعزم 

الو مكحلا  رقتسا  ام  اھدربو  عراوشلا  ِّرح  يف  اندوجو  الول  هنأ  مغر   ، داسفلل ةصرف 
. ةحارلا هذھ  لكب  نيدسافلا  رابك  معن 

يتلا ةیئانجلا  ثحابملاو  ةلودلا  نمأ  تیسنأ   . انرود يف  يرسي  اي  غلابت  تنأ  - 
نيدشرملاو يرسلا  سیلوبلا  نم  فالآلا  تائمو  نآلا  ةسایسلاب  لغتشت  تحبصأ 

. ةطرشلا زاھج  عم  نونواعتي  نيذلا  ارطخ  نیلجسملاو 
مغر  ، انفلخ نوئبتخي  ءالؤھ  لكو   ، عفدملا هجو  يف  فقن  نيذلا  نحن  ةرملا  هذھ  - 

. ىلعألا يھ  ةرفنملا  مھتاوصأ  نأ 
. عیضنس اندعتبا  نإو   ، ةلسلسلا هذھ  يف  ةقلح  نحن  - 

، مھباب ىلع  سارح  درجم  نحنو  اًمخفو  ًایلاع  اًرصق  نونكسي  صوصل  ءالؤھ  - 
. انءافقأ سمشلا  حفلتو  انسوؤر  عیقصلا  برضي 

. اننأش نم  للقتو   ، كفصو يف  غلابت  تنأ  - 
نأ كل  ديرأ  الو   ، اھنم برھت  يتلا  ةقیقحلا  يھ  هذھ  كسفن  ىلع  كحضت  ال  - 

. ناوألا تاوف  دعب  اھیلإ  لصت 
نكي ملو   . هلیمز هرذح  نأ  قبس  امك   ، ناوألا تاوف  دعب  نكل   ، اھیلإ لصو  دق  وھ  اھ 

. طقف مايأ  ةثالث  ىلع  ديزي  نل  ناوألا  اذھ  نأ  اًدبأ  دقتعي 
ىلع اًشمكنم  فقي  كشك  بناج  ىلإ  ًاّيوس  ناسلجي  اناك  بضغلا  ةعمج  ةلیل 
نم ردحني  ًاّباش  يرسي  مدقملا  ىأر  ةأجفو   ،« ينویسب دومحم   » عراش ةیصان 

: هادان كشكلا  ىذاح  املف   ، ةطشنو ةتباث  تاوطخب  ضاير » معنملا  دبع   » نادیم
. نسح ذاتسأ  اي  - 

حابصم نم  بكسني  يذلا  شعترملا  رونلا  يف  عملت  هتماستباو  هوحن  راسو  فقوت 
نع هفك  اًدراف  هدي  يرسي  مدقملا  دم  ایقتلا  املف   ، ًاللھتم هیلإ  راسف   ، عراشلا

: هینیع يف  رظني  وھو  هل  لاقو  اھیلع  َّدشو   ، اھیف نسح  فك  ذخأف  اھرخآ 
. مكعم انبر  - 

: هل لاقو  هسأر  نسح  زھف 
. دغلا اندعوم  - 
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ال ؟  اذامل  ، ًالیلق شعتري  هبلق  دجوف  فیس  مدقملا  وحن  هینیع  نسح  ىمر  مث 
. يردي

: فیس هلأس  هیلإ  يرسي  داع  نیحو 
؟ اذھ ْنَم  - 
؟ هفرعت الأ  - 

. لبق نم  هب  فرشتأ  مل  - 
عطق مھنأك  مھعم  لماعتتو   ، نیجتحملا هوجو  يف  قیقدتلاب  ينتعت  كنأل ال  اذھ  - 

. راجحألا نم 
يننأك اذكھ  اھیلع  ينبنؤت  نأ  قحتست  بذھملا ال  ریغ  دلولا  اذھ  ةفرعم  مدع  - 

. ًاّیماظن اًرمأ  تفلاخ  وأ  ةئیطخ  تبكترا 
. عفارلا دبع  نسح  يسایسلا  طشانلا  اذھ   ... أطخ الو  ةئیطخ  ال  - 

. نیبغاشملا نم  ينعي  - 
. نیجتحملا دصقت  - 

. قرف ال  - 
. ریبك قرف  كانھ  - 

. كدنع اذھ  - 
. انمكحي يذلا  نوناقلا  دنعو  - 

. نیبرخملا ءالؤھ  عم  لماعتلا  يف  نوناقلا  يدجي  ال  - 
؟ كلملا ساسأ  لدعلا  سیلأ   ، بضغلاو جاجتحالا  قلخي  يذلا  وھ  نوناقلا  بایغ  - 

. جاعنلاك انوقاسو  انفاتكأ  قوف  قلخلا  بكرل  كلثم  ةطرشلا  طابض  لك  ول  - 
. ةسرطغلاو شطبلا  سیلو  ةبحملاو  مارتحالا  اھقلخي  ةبیھلا  نإ  كل  تلق  املاط  - 

***
هعسلي  . كوشلاك ُهُزَِخي   . ئراطلا هبارتغاو  هتلزع  يف  نآلا  مالكلا  اذھ  هدراطي 

موي يف  ةیتاع  ةجوم  قوف  ىقلم  هنأك  طبھيو  هب  ولعيو   ، هدريو هذخأي   . رمجلاك
لك اھب  مایقلا  نع  لفاغت  يتلا  باسحلا  ةدرج   . ءيش لك  عجاري  طقف  نآلا   . فصاع
نأب ملحي  ناك   . باسح الب  هیعارذ  هل  حتفیس  دجملا  نأ  نظو   ، تاونسلا هذھ 
يف نيرداسلا  هئاسؤر  هابتنا  ةطلسلا  ىلإ  ماتلا  هزایحناو  هتمارصو  هتوسق  تفلت 

، ناطلسلا سارح  طسو  معنیل  ؛  ةلودلا نمأ  ثحابم  زاھج  ىلإ  هنولقنیف  مھتوربج 
ديري ام  سكع  اولعف  مھنكل  ةیئانجلا » ثحابملا   » يف تاونس  سمخ  ىضق  نأ  دعب 

«. يزكرملا نمألا   » حالس يف  هومرو   ، اًمامت
هآر ام  سفن   . ءاضرو نانتماو  ٍّدحتو  ٌقلأ  امھیف  ناك   ، هسأر يف  عشت  دلولا  نویع 
ىلع ملس  نیح  هظاغأ  يذلا  عفارلا  دبع  نسح  يسایسلا  طشانلا  ينیع  يف 
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. هعرصم ربخ  أرقي  مویلا  وھ  اھو   ، ةقثو ةيدنب  يرسي  مدقملا  هلیمز 
هذھ دشتحت  نأ  نكمي  فیك  ةظحللا  كلت  يف  فیس  فرعي  مل  هیلإ  دلولا  رظن  نیح 
لخدي نأ  داكي  هآر  نإ  سمألاب  ناك  دلول  نكمي  فیكو  ؟  ةدحاو ةقمر  يف  رعاشملا 

لك ریغت  فیكو  ؟  عومد الو  ةبیھ  الو  لجو  نود  اذكھ  هھجاويو  هب  أبعي  طئاحلا ال  يف 
تنحنا سانلا  نأ  اونظ  نمم  ةلفغ  يف  راودألا  تلدبتو  تاعاس  يف  ءيش 
ينیع ؟  رْوصلا يف  لیفارسإ  خفني  نیح  الإ  اھروھظ  میقت  نلو  ءانحنالا  تأرمتساو 

امو اھنم  توبكملا  ظیغلاو  بضغلا  تاقاط  لك  تیحأ   ، هسأر يف  هتعسل  دلولا 
. ةتئافلا عبسلا  تاونسلا  رادم  ىلع  ىلاوتي 

دجو نیح  فیس  مدقملا  سفن  يف  تدلو  دق  ظیغلل  ىلوألا  ةقفدلا  تناك 
اھیف نولوقي  تاتفال  نوعفري   ، هینعت الو  مھءامسأ  فرعي  ال   ، سانلا نم  ةعومجم 
ىلع اوأرجتي  ىتح  ءالؤھ  ْنَم  ثيروتلل .» الو  ديدمتلل  و«ال   ،« ةيافك : » سیئرلل
فكيو لَّجرتي  نأ   ، نزحلاو حرفلاو   ، يفنلاو تابثإلاو   ، يھنلاو رمألا  بحاص  ةبلاطم 

؟ ةمیكحلا هتاھیجوتب  مھیلع  ماعنإلا  نع 
نیفیسلا بحاص   ، هسیئر نكل   ، اًعیمج مھیلع  صاصرلا  قلطي  نأ  اھتقو  ديري  ناك 
: روھتلا نم  هرذح   ، هلمأو هملح  طانم   ، امھمامأ دقارلا  رسنلاو  نیعطاقتملا 

. باسحب مھعم  لماعتن  نأ  بجيو  ةماع  تایصخش  ءالؤھ  - 
ول ىَّنمتو  تالیحرتلا  ةبرع  يف  مھرشح   . مھضعب لاقتعاب  موي  تاذ  عتمتسا 
دحاو لك  دلجیل  ؛  ًءاسمو اًحابص   ، نیترم مھیلع  رميو   ، ةيدارفنا نيزانز  يف  مھعضو 

: هملح لاتغتل  هتءاج  رماوألا  نكل   . ةدلج ةئام  مھنم 
ةبرعلا فوج  نم  مھب  فذقا  مث  يوارحصلا  سيوسلا  ةرھاقلا  قيرط  ىلإ  مھذخ  - 

. عجراو
زكلو  ، ةيریتسیھ ةكحضب  هقھقو   ، راقتحاب مھیلإ  رظن  مث   ، بضغ يف  مھاقلأ 

: هبنج يف  قئاسلا 
. ةلابزلا هذھ  نع  دیعب  ةعرسب  - 

ضعب نم  ٍلھم  ىلع  هعمج  يذلا  ربجتلا  اذھ  لك  هلخاد  لتق  فیحنلا  دلولا 
حتفيو ربكيو  يوتسي  ىتح   ، موي لك  ةحفاطلا  هتوسق  نم  هیقسي  لظو   ، هئاسؤر
هفنأو ةعوفرم  هتماھو  هیعارذ  اًدراف  دلولا  ناك   . ديري ام  ىلإ  باھذلا  باب  همامأ 

. ةقث يفو  لھم  ىلع  نایشمت  هامدقو  لینلا  ةحفص  نم  باسنملا  ءاوھلا  بحسي 
، هدیش ام  لك  هلخاد  راھنیسف  هرَّرم  ول   . هیلع تكسي  نأ  فیسل  نكمي  دھشم ال 
وأ هیمدقب  اھسھدي  وأ   ، دلولا فنأ  نم  جراخلا  ءاوھلا  اھبرضي  ةشق  ىلإ  لوحتيو 

هسدسم بحسي  هسفن  دجو  اذھ  لكل   . هیتلقم نم  عفدنملا  ررشلاب  اھقرحي 
بوص  . هینیع نیب  اًديدحت   . دلولا سأر  ىلإ  هبوصي  ددرت  ىندأ  نودو   ، ةفطاخ ةعرسب 

: خرصو
. ناویح اي  عجرإ  - 
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ىلع طغض  اھدنع   . ضيرع ردصو  نیتمومزم  نیتفشب  هیلإ  مدقتي  ناك  دلولا  نكل 
ىلع لاسو   ، اًريزغ مدلا  ثجبناف   ، هینیع نیب  رقتستل  ةصاصرلا  تجرخو  دانزلا 
يف نامدقتت  نالازت  ، ال  ةبارغلل ايو   ، اتناك نیتللا  هیمدق  ىلع  طقاست  مث  هسبالم 
تیملا تأر  نإ  ام  يتلا  فالآلا  نم  وجنیل  ؛  بورھلا نم  اًّرفم  فیس  دجي  ملف   ، تابث

: ةرداھ تعفدنا  ىتح  نادیملا  بوص  رئاسلا 
« يطاولا توصلا  انھرك  انحإ   ... يطاطنھ شم  فاخنھ  شم  »

هتسھدل يربوكلا  لخدم  دنع  ةفقاو  تناك  يتلا  نمألا  ةبرع  الول  هنأ  نآلا  ركذتي 
لاقو اھلخاد  زفقو   ، برھلا ىلع  ةردق  نم  هنكمأ  ام  لكب  ىرج   . ةبضاغلا مادقألا 

: قئاسلل
. ةعرسب شینروكلا  ىلع  لخدا  - 

وھو  ، ىنمتي تاب  ىتح   ، رایھنالاو فوخلاو  عایضلا  ىلإ  هب  لخد  قئاسلا  نكل 
تیملا يتضبق  نیب  اًعيرص  طقس  دق  ناك  ول   ، ةنیللا هتداسو  يف  ًایكاب  هسأر  نفدي 

هذھ لك  نم  حاتراو  همد  لك  فزن  ىتح  ةوسقب  هقافر  رفاظأ  هتشمخ  وأ   ، يحلا
. ءيش هنأ ال  هترعشأو   ، هسأر قوف  تدرت  يتلا  مومھلا 

رعشو  ، صاخلا مھملاع  ىلإ  نیبحسنم  هدالوأ  هنم  رفنو   ، هبائتكال هتجوز  تنزحو 
قیمعلا بجلا  اذھ  نم  جرخي  ىتح  ةزجعم  جاتحي  هنأو   ، ریغت هنأ  هلوح  نم  لك 

هنإ  . هتوق نطوم  ملعي  ناك  هنكل   . ةوقلا بابسأ  لك  نم  درجم  وھو  هیف  طقس  يذلا 
، لاوحألا لك  يف  دجاوتي  نأ  بجي  لب   ، اًعیضو وأ  ًالیبن  نوكي  نأ  اًّمھم  سیل   ، فدھلا

. تاھاجتالا يأو 
هدھجأ  ، هل ِدَتَھي  مل  هنكل   ، فدھلا اذھ  ءارو  ىعسي  ةیضاملا  ةنسلا  ةلیط  لظو 

. ديري ام  دجو  ةأجف  هنكل   ، ربص نم  اھیف  ام  لك  فزنت  نأ  هسفن  تداكو   ، ریكفتلا
اًشعتنم ادبو   ، رسحني نزحلا  داوس  حارف   ، ًالمأو اًرون  هألمو  هسأر  يف  قرب  ءيش 

: هلوح نم  لكل  لوقي  نأ  داكو   ، هيوذ نویع  يف 
. اھتدجو - 

يتلا روبلا  ضرألا  ةعطق  عرزي  ءارحصلا  ىلإ  بھذو   ، هتلاقتسا مَّدق  عوبسأ  دعب 
هسأر نم  ةمحازتملا  روصلا  تطقاستو   ، نینس لبق  هتجوز  مساب  اھارتشا  دق  ناك 
نسح انیعو   ، يحلا تیملا  دلولا  ةروص   ، ٍديدش ٍقمعب  نیتروفحم  اتناك  نیتروص  الإ 

يف ةرباع  اًدبأ  نكت  مل  اھنكل  ةفطاخ  ةظحل  يف  هتوربج  ناقرتخت  امھو  عفارلا  دبع 
. هتایح
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8
. ةیھانتملا ةسامحلاو  رانلاو  مدلا  ةرئاد  ىلإ  لصیس  هنأ  فرعي  نأ  نود  ریسي  لظ 
يف نوطبختي  ةاغطلا  كرتو   ، هفلخ هدصوأو  خيراتلا  باب  ةیلاعلا  همادقأب  لخد 
ةدارإ يھ  وأ   ، رادقألا اھنكل   ، ُّطَق اذھل  قلُخ  ام   . ةبآكلاو ةملظلل  ةلئاھلا  ةحاسملا 

، ئطاخلا هاجتالا  يف  هتاوطخ  لجسي  هنأ  بسحي  نكي  مل  يذلا  لوھجلا  هبحاص 
«. ريرحتلا نادیم   » يف هسودتس  مادقألا  نأو 

، تاراح  ، ةینبأ  . مھئامسأب ًءایشأ  سانلا  يمسي  يك  اًقراخ  اًدھج  نولذبي  نوریثك 
ةفطاخ ةظحل  يف  هلك  ملاعلا  هآر  دقف  وھ  امأ   . ةدوھشم ثادحأ   ، نيدایم  ، عراوش

، لطابلاو قحلا  نیب   ، أطخلاو باوصلا  نیب  ةقراف  ةظحلل  ًاناونع  همسا  رقتسا  مث 
مھيديأب ءاوھلا  اوُّقدیل  اوجرخ  . مھفقاوم نيرئاحلاو  نيددرتملا  لك  مسح  هبو 
طقسي مث  حَّنرتيو  هشرع  زتھیف  زوجعلا  ةیغاطلا  سلجي  ثیح  ىلإ  حيرلا  اوقوسیف 

. خيراتلا ةمتع  ىلإ  هنمو   ، غارفلا ىلإ 
لمحي  ، لایمألا فالآ  ىلإ  دتمملا  لمرلا  ربع  ةئیجو  باھذ  يف  نینس  لظ 
ينب نم  تارشعلا  طسو  نیعبرألا » برد   » قوف اًئیطب  يشميو   ، حالسلا قيدانص 

، نیتشوطقم نینذأ  تاذ  ءاضیب  ةقان  رھظ  عابنزلا  يطتمياھلك  اھمامأو   ، هسنج
. ةعیطملا ةبیطلا  هلبإو  هسفن  يلسیل  ؛  يھتنت يتلا ال  هليواوم  ِيّنغُي 

يل نسحأ  ربلا  نم  كاعم  يندخ  رحبلا  سير  اي  »
يل نسحأ  لابلا  عسوب  راكلا  ملعتأ 
يل نسحأ  نابل  رجأ   ، ةردمب دوزأ 

يراصلا نم  لوطأ  ليوعلا  تیقل  عولقلا  ِملأ  تعلط 
« يل نسحأ  ربلا  تلقو  يرادملا  تیمر 

موي ءاكبلا  ةجرد  ىلإ  اًّدج  رثأتو   ، هتقان هبحت  يذلا   ، لمجلا اذھ  بحي  عابنزلا  ناك 
، ةعیسولا ءارحصلا  تالحر  امھیلع  تبعصو  رمعلا  امھب  مدقت  نأ  دعب  اًعم  امھعیب 
مث  ، ةھربل اًتماص  لجرلا  قرطأف   ، امھحبذي الأ  امھارتشا  ْنَم  ىلع  طرتشا  هنكل 

: لاق
. رضاح - 
؟ دعو - 
. دعو - 

. ةحتافلا أرقن  - 
. اھأرقن - 

نامسلا ةلزن  ىلإ  اطمسلا  نم  امھلمح  يلاتلا  مویلا  يفو   . هدھاعو هدي  دمو 
يف اترخم  املاط  نیتنیفس  اناك  نأ  دعب   ، ةنيزلل نیبراق  اراصف   ، ءانع نود  امھعابو 
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. روخصلاو ىصحلا  امھفافخ  تسادو   ، ِفاَّسلا لمرلا  جیجع 
***

امھنكل ال  ، اھب نالمعي  هتقانو  لمجلاو   ، ةحایسلاب لمعت  تالئاعلا  لك  ةلزنلا  يف 
تالئاع نع  ناعمسي  الو   ، ماقملا امھل  رقتسا  ةلئاع  يأ  دنع  عبطلاب  نافرعي 

ديز وبأو  اشاب  وبأو  يلیلولاو  يطامقلاو  ولحلاو  رعاشلاو  ديافو  باَّطخو  يرباجلا 
. ءيش يف  ءالؤھ  لك  مھینعي  الو   ، يكرتو مینغو  ةزيزع  وبأو  شيرب  وبأو 

نالمعي ةقانلاو  لمجلا  ناك  هیف  ناتیبي  يذلا  ناكملا  نم  ةلیلق  ةفاسم  دعب  ىلع 
نارازم امھنأك  امھلوح  رودي  يذلا  دلولا  توص  اعمسي  نإ  ام   . لیللا لوأو  راھنلا  ةلیط 
لابقتسال امھيرھظ  ادعُيو  امھئایلع  نم  اطبھي  ىتح   ، خخخخإ ناميدق : نایفوص 

ثیح ىلإ  اریسيو   ، ٍلھم ىلع  افقي  مث   ، ةديدع نكامأ  نم  تءاج   ، ةعباتتم داسجأ 
، بيرقلا دلبلا  نبا  وأ   ، بيرغلا حئاسلا  هل  عفد  ام  ردقب  ةنوھرم  هتدارإو   ، دلولا ديري 

. ةقیتعلا مارھألا  حفس  دنع  هدالوأ  عم  ةھزن  يضقیل  ءاج  يذلا 
، نیعبرألا بردو  ةعساولا  يراحصلا   . امھتاوطخ عضوم  اًدیج  نافرعي  ةقانلاو  لمجلا 
امأ  . حاورلاو ودغلا  يف  ةعیسولا  نویعلا  يفرطب  اھناحملي  يتلا  مارھألا  لوح  انھو 
نم اھافلأي  مل  بورد  يف  ٍلویخو  ٍلامج  طسو  ناریسي  امھیسفن  ادجوف  ةرملا  هذھ 
هتقانو لمجلا  ينذأ  يف  ًءانغ  اقلطي  نأ  امھنابكري  نيذللا  نیمالغلل  دب  ناكو ال   . لبق
لجرلا عابنزلا  ىصوأ  اذكھ   ، امھیلع بيرغ  قيرط  يف  لملمت  الب  اریسي  ىتح 

. ديدجلا يرتشملا  ىلإ  ةیصولا  لقنف  امھارتشا  يذلا 
ىلع هینیعب  طبھ  مث   ، ذفاونلاو تافرشلا  تاھجاو  اًحفصتم  هلوح  مالغلا  رظن 

: ءانغلاب هتریقع  عفرو  اذھ  لك  يسن  هنكل   ، تالحملل ةنولملا  تاتفاللا 
لك يل  لاقو  لضنح  خیبط  يل  باج  نیبلا  »

لكلا ةبالغلا  ىلع  قَّرفو  عبشاو  لك 
لكلا نيازو  ةمل  يف  تنك  ام  دعب  نم 

« لكلا مالك  لمحتسمو  نیكسمو  نابلغ  تحبص 
نم قرمت  نیح  اھریفصو  اھميزھو  تارایسلا  طوحش  طسو  عاض  لاوملا  نكل 
ةزھجأ اھفذقت  يتلا  تافاتھلا  توص  كلذكو   ، ءيشب ةئباع  ریغ  لامجلا  ةلفاق  بناج 

. ةراملا سوؤر  ىلع  ذفاونلا  نم  بكسنتو   ، فرغلا يف  نويزفلتلا 
عراش وھاھو  ؟  ریسملا نيأ  ىلإ  فرعت  مادقأ ال  تحت  ىداھتي  مرھلا  عراش  وھاھ 
اھیلإ عفرتف  لاِمجلا  نویع  ألمت  ةخسارلا  ةريدتسملا  ةیساحنلا  اھتبقو   ، ةعماجلا
دبع نادیم  مث   ، ربوتكأ نم  سداسلا  يربوكو   ، دارم عراش  وھاھو   . ةليوطلا اھتاماھ 

. ريرحتلا نادیم  يف  يرصملا  فحتملا  دنع  بصي  يذلا   ، ضاير معنملا 
اًراثآ يوحي  يذلا   ، فحتملا اذھ  دنع  اًریثك  هؤالمزو  هتقانو  لمجلا  فقوتي  مل  امبر 
عیطقلا اذھف   ، راھنلا ةلیط  اھلوح  كانھ  نورودي  يتلا  مارھألا  نمز  ىلإ  يمتنت 
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نیب حوارتملا   ، يبوطلا نوللا  وذ  ىنبملا  اذھ  نأ  اًعطق  فرعي  لھصيو ال  روخي  يذلا 
قونلاو لامجلا  روھظ  اوبكریل  ایندلا  رخآ  نم  سانلاب  يتأي  ام  هب   ، يلاقتربلاو ينبلا 

. ةرھبملا ةقيرعلا  ةیلاعلا  ةعلضملا  ةيرجحلا  تاثلثملا  كلت  لوح  كانھ 
يذلا مالغلا  نم  ةقحالتم  تابرضب  رعشي  أدب  مث   ، هراوج ىلإ  ةقانلاو   ، مدقتي ذخأ 

داسجألاب هانیع  تألتما  ةأجف  نكل   . ِردي مل  ؟  ةوسقلا هذھب  هبرضي  اذامل   . هیطتمي
قحالتملا برضلا  داعف   ، هتاوطخ تأطابتو  بَّیھت   ، اذكھ وھ  اھاري  يتلا  وأ   ، ةلئاھلا

لزنت يتلا  تاعقرفلا  هینذأ  ىلإ  تلصوو   ، ديدج نم  هقنع  بھلي  ةینونج  ةعرس  يف 
ٍدايأ كانھ  نأ  رعش   . قیضتو عستت  تاحاسم  يف  ودعي  ذخأف   ، هتبحاص ةبقر  ىلع 

، ةسمحتملا محللا  ةباغب  اًدودصم  فقوتف   ، راسیلاو نیمیلا  نم  ةوسقب  هسمالت 
ةوسق يف  نوبحسي  مث  نوبشي  اھباحصأ  ىأرو   ، نیبناجلا نم  داسجأ  هب  تمحتلاو 

يف تباغ   . هتبحاص دجي  ملف  تفتلا  مث   ، هرھظ ففختف   ، هقوف بكارلا  مالغلا 
. فرعي ؟ ال  نيأ ىلإ   . ماحزلا

رشبب هبناوج  ضعب  يف  محدزي  حیسف  ناكم  انھ  ؟  نوكي نيأ  اًدیج  فرعف  وھ  امأ 
مھضعب سوؤر  نم  طقاستتو   ، وجلا ةدورب  مغر  مھھابج  نم  قرعلا  دَّصفتي   ، نیبَعتُم

، مھدودخ ىلع  لاكشألا  ةددعتم  ًابورد  اھسفنل  عنصتل  ؛  مد تارطق  مھھوجوو 
يفو  ، ةسامحو ةأرج  مھنویع  يفو   ، راجحأ مھيديأ  يف  تناك   . مھسبالم قوفو 

. ضيرع لمأ  مھبولق 
نأ دعب  ًالیلق  حيرتسي  نأ  ىوس  ءيش  هلغشي  مل  هنكل   ، هیلع اًديدج  اًفقوم  ناك 

هوطبرو هوذخأ   . مالغلا اصعب  ةقحالتملا  تابرضلا  تاعسلو   ، ليوطلا راوشملا  هَّدھ 
، برح تعلط  عراش  لخدمو  ريرحتلا  نادیم  نیب  لصفي  يذلا  يديدحلا  زجاحلا  يف 

نيذللا ِّرفلاو  ِّركلاو   ، بخصلا عم  اًدبأ  ىشامتي  ال   ، ءودھو ءطب  يف  روخي  هوكرتو 
. نادیملا امھدھشي 

***
اوقلأو يديدحلا  زجاحلا  نم  ءافصو  لمكأ  هقيدصو  نسح  برتقا  لیللا  َّنج  نیح 

اذھ لك  عمف   . هیف شیعي  يذلا  میعنلا  ىلع  هودسحو   ، لمجلا ىلع  ةلماش  ةرظن 
هیلع هتحار  ررمي  حارو  هقنع  ىلإ  نسح  لصوو   . مالسو ةنیكس  يف  فقي  بخصلا 
وحن هسأر  اًعراش  ضرألا  ىلع  رقتسا  ىتح  خیني  لمجلا  ذخأف   ، بدحو ءودھ  يف 

. عراشلا لوأ  ىلع  ىزاوتت  يتلا  ةینبألا  ةھوف  نیب  ةفقاولا  لیللا  ةعقب 
ةرم هنم  برتقا   ، عمدلاب هانیع  تقرورغا  مث   ، ًاّیلم عفارلا  دبع  نسح  هیلإ  رظن 

: هنذأ يف  سمھو   ، ىرخأ
. بسانملا تقولا  يف  كتوخأو  تنأ  انل  كلسرأ  انبر  - 

: لمكأل لاقو  هسأر  عفر  مث 
. بذاكلا هباطخب  مھفطاوع  زوجعلا  ةیغاطلا  غدغد  نأ  دعب  انع  اوضفني  سانلا  داك  - 

: اًمستبم لمكأ  لاقف 
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. هئفاكن نأ  قحتسي  ةنصحألاو  لامجلا  هذھ  لسرأ  ْنَم  - 
: لاقو هسأر  نسح  َّزھف 

بذك اوفرعو   ، هیلإ اوداع  ريرحتلا  نادیم  يف  لامجلا  سانلا  ىأر  نیح   . اًعبط - 
كوب سیفلاب  مھمجاھن   . مھمكحي يذلا  ماظنلا  فلختو  شحوت  اوكردأو   ، ةیغاطلا

. باودلاب نودریف  بویتويو  رتيوتو 
: هلأسي لمكأ  تلعج   ، نسح يتفش  ىلع  ةأجف  تمسترا  ةبيرغ  ةماستبا  نكل 

؟ كب اذام  - 
. اًدیعب حار  ينھذ  - 

؟ نيأ ىلإ  - 
؟ لامجلا هذھ  اولسرأ  ْنَم  مھ  ناوخإلا »  » نوكي نأ  نكميأ  - 

؟ اذھ يف  مھتحلصم  امو  - 
ىرج ام  ةیلوؤسم  مھلمحيو  مھب  ماظنلا  درفنیس  نادیملا  نم  سانلا  َّضفنا  ول  - 

. مادعإلا ىلإ  ماكحألا  لصت  دقو   ، ةوسقب مھتداق  مكاحيو 
؟ نحن انكرتیس  لھو  - 

، نوجسلا بھایغ  ىلإ  نولسریس  ةروثلا  هذھ  يف  نیلعافلا  لك   ، عبطلاب -ال 
نم ریثكب  ربكأ  هیف  سطاغلاو   ، يديدح میظنتف  مھ  امأ   ، دارفأ ةياھنلا  يف  اننكل 
ناك سمأب  كرابم  باطخو   ، نمألا ةزھجأ  الإ  هادم  فرعي  الو   ، حطسلا ىلع  يفاطلا 

. اًدیج اذھ  اوكردأ  مھو   ، مھل حضاو  ديدھت  هیف 
نأ امأ   ، كلذ نولعفیس  عطقلاب   ، ةظحللا هذھ  نم  اودیفتسي  نأ  ناوخإلل  نكمي  - 

نوكبترم نوفئاخ  مھنإ   . اًدبأ اذھ  نظأ  الف   ، ریبدتلا اذھ  لثم  ىلإ  مھناھذأ  لصت 
. ءاكذلا اذھب  اوسیلو 

. كعم فلتخأ  - 
: لاقو هسأر  لمكأ  َّزھ 

. مايألا رورمب  فَّشكتیس  ءيش  لك   ، اًمومع - 
: لاقو هنیمي  نع  رظنو 

؟ لامجلا هذھب  لعفنس  اذام   ، نآلا مھملا  - 
امھتداعأف  ، شیجلا تاوق  ىلإ  ةنصحألا  ضعبو  لامجلا  اوملس  يلاتلا  مویلا  يفو 

اذاملو ؟  تءاج اذامل  اھیف  ِردت  مل   ، ةسكاعم ةلحر  يف  نامسلا » ةلزن   » ىلإ
ناخدلا كلذو   ، رفصألاو رمحألا  جھولا  اذھ  وھ  اھتركاذ  يف  رقتسا  ام  نكل  ؟  تبھذ

امم عسوأو  ربكأ  اھمامأ  ملاعلا  ىرت  يھو  اھینیع  مامأ  ثعبني  ناك  يذلا  دوسألا 
. لبق نم  هتفلأ 

. مالغلا دعي  ملو   ، ةریظحلا ىلإ  لمجلا  داع 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


يف رقتست   ، مخض ضیبأ  شاشب  طوبرم  هسأر   ، همامأ هدجو  مايأ  ةسمخ  دعبو 
ناك  . رھاظ مرو  ىلع  قرزألاو  رمحألا  هیف  طلاختیف  هھجو  امأ   ، ءارمح ةعقب  هبلق 

: هلأسو  ، هیلإ مدقت   . اًرسكنم
؟ كتبحاص نيأ  - 

هقنع نفد  مث   ، مالغلا سأر  ىلع  ءاغرلا  طقاستف   ، ةوقب رفنو  هیلإ  هھجو  عفر 
، ةأجف تمصو   ، قھشيو رفزي  ذخأو   ، تمصب ذالو   ، نیتیمامألا هیمدق  نیب  ليوطلا 

لمجلا ديري  اذام  وھ  فرعي  ناكو   . مالغلا وحن  هزوب  دمو   ، تاوطخ ءارولا  ىلإ  عجرو 
: هتریقع تعفتراو   ، هقنع دسمي  حارو  هدي  دم   . ةظحللا هذھ  يف 

يشارجام كلوتلق  يللا  مالكلا  فوش  »
يشارجام لیحكلا  ىتح  رسكنا  ماجللا  يدآو 

يشارجام هرمع  لوط  نوكي  عدج  يشامت  كعوأ 
هيارج ادعلا  ىلع  لزني  عدج  يشام 

هيارج لیخ  ةبكار  تناك  ول  موق  نم  تھني  ام 
ةيارج نيدخلا  ىلع  يعومد  تلزن  اناد 

« يشاردأ ام  انأو  يبابحأ  نم  اياسأ  رثكأ 
قيرط مالغلا  فرعو   ، ةریظحلا يف  لمجلا  يقب   . ةبیصع ةقحاللا  مايألا  تءاجو 
هلوح تفلتي  وھو  ياشلا  يستحي  ناك   . ةليوط تاعاس  هیلع  سلجف   ، ىھقملا
لمجلا وحن  يرجيو   ، هوحن يرجیف   ، ةھج يأ  نم  امداق  اًدحاو  اًحئاس  دجي  هلعل 

. مرھلا حفس  ىلإ  اًعیمج  اوبھذيو   ، هبحسیل
، دوعقلا اذھل  ةبيرق  ةياھن  يف  لمأ  يأ  حولي  نأ  نود  مكارتت  تحار  تاعاسلا  نكل 

تفطخ اھنأب  اھنومھتي  يتلا  ةروثلل  مھتیھارك  ءادبإ  نع  نیسلاجلا  لك  فكي  وأ 
: لوقي وھو  مھدحأ  ىلإ  اوعمتسیل  ةدحاو  ةھرب  مھسفنأ  اوفلكي  نأ  نود   ، مھقازرأ

. يتيرح تبسكو  سولف  ترسخ  - 
: لصاوي هنكل   ، ةبضاغ تارظن  الإ   ، دحأ نم  ّدر  اً دجي  الو 

طابضلاو ةطرشلا  ءانمأ  عم  هب  نوقرعت  ام  نومسقت  متنك  مكنأ  متیسنأ  - 
. نيدسافلا

: لوقيو ىھقملا  نكر  يف  سلاج  لجر  كحضیف 
، منص هنأل  لوھلا  وبأ  مطحيو  مارح  اھنأل  مارھألا  يطغي  نأ  ديري  نم  انءاج  نآلاو  - 

. دحاو يبنجأ  اندلب  رزي  مل  ول  ىنمتيو 
نم ءاسملا  يف  اھیلع  بكسني  ام  لك  رتجت  مھناذآو  مھتمص  يف  رثكأ  نولخدي 
ىلإ نورظنيو  ًانایحأ  مھضعب  مستبیف  لمجلا » ةكرعم   » نع ءاقرزلا  تاشاشلا 

: نولوقيو مالغلا 
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. خيراتلا لخد  كلمج  - 
: ةقث لكب  لوقيو  مالغلا  هقھقیف 

. ةروثلا تلشفل  يلمج  الول  هنأ  ىلع  نوقفتم  مھلك  - 
فكت يتلا ال  مھرودص  يف  ةمراع  تاھقھق  نیتباك   ، نومستبيو مھسوؤر  نوزھیف 

. راوثلا نم  ظیغلا  نع 
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9
يف ةكرحل  اًقيرط  حتفي  ىنعملا   . ىنعم عنصتل  رواجتت  تاملك  عضب   . ةریصق ةلاسر 
لیبس يف  ىرخأ  ةوطخ  وحن  عبسلا  دلاخ  تذخأ  تاملك   . نامزلا يف  ددمتو  ناكملا 
كتھیل ةیمنھج  ٍةقاطب  هعفدتو  هلخاد  رعتست  يتلا  ةمومحملا  ةبغرلا  هذھ  ةیبلت 
تداھت اھنكل   ، اھعقوتي ملو  اھرظتني  مل   ، ةرماغم اھنإ   . عفارلا دبع  نسح  لتقم  رس 

ناك نإ  يردي  . ال  نمثلا ناك  امھم   ، اًدبأ اھعیضي  نلو   ، ةردان ةبيرغ  ةظحل  يف  همامأ 
نم ةرماغم  يف  ًالیلق  ولو  يضمي  نأ  هل  ةبسنلاب  مھملا  ال؟  مأ  ةلحرلا  لمكیس 

. جئاتنلا تناك  امھم   ، وھ عتمتسي  نأ  لجأ 
ةمئاق ىلع  اًدیحو  مسالا  ادب  اذكھ   . لمكأ ىلإ  نسح  نم  تناك  ةلاسرلا 

يف كدي  عضت  نأ  بجي  : » لوقت ةدحاو  ةرابع  ىلع  دزت  ملف  اھتاملك  امأ   ، فتاھلا
«. بلاعثلا لك  حضفنل  يقيدص  اي  يدي 

نم ریخشو  طیطغ  عفترا   . ءامسلا فوج  يف  اًحیحش  اًرون  يمري  رجفلا  ناك 
قحالتي ناك   ، تفاخ نینرب  اذھ  لك  طلتخاو   ، نسح ةثج  ىلع  ةحوتفملا  ذفاونلا 

. معن هبحاص : لوقي  موانتم  توص  ىلإ  ةأجف  لوحت  مث   ، دلاخ هفرعي  ناكم ال  يف 
؟ لمكأ ذاتسألا  - 

. ریخ - 
مصخلا ىلع  طغضلا  يف  هتياوھ  سرامي  حار  عبسلا  نكل   ، عبطلاب اًریخ  نكي  ملو 

: اًمامت هرصعي  ىتح 
؟ عفارلا دبع  نسح  همسا  اًصخش  فرعتأ  - 

: هموانت توصلا  نع  لاز 
؟ كترضح ْنَم   ... اًعبط نسح  - 

. ةيرعشلا باب  نادیم  يف  نسح  ةثج  دنع  نآلا  فقي   ، هفرعت صخش ال  انأ  - 
!! ؟ نسح ةثج  - 

. اوبرھو تاعاس  لبق  هولتق  - 
؟ ءالؤھ ْنَم  - 

. كملع يملع  - 
قلطيو  ، ةثجلا نع  دئارجلا  قروو  ةئرتھملا  ةءالملا  عفري  لمكأ  ناكو  ةعاس  فصن 
يبناج عراش  نم  ءاج  قعاز  بلك  حابنو   ، ریخشلاو طیطغلا  يف  باذ   ، اًريرم اًجیشن 

. يلجلا حبصلا  رونب  وتلل  لوسغم 
دنع  . ةطرشلا تءاج  اوقلطني  نأ  لبقو   . ةثجلا اولمحو  فاعسإلا  لاجر  رھظ 
نم  ، تاحفص تألتماف  باوجو  لاؤس   . ثداحلا يف  قیقحت  حتُف  اًحابص  ةعساتلا 

. اھیلإ يدھي  طیخ  يأ  نیبي  ىتح  وأ   ، ةقیقحلا عطست  نأ  نود 
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ءيشب قطني  نأ  لبق  رثكأ  فرعي  نأ  لَّضفو   ، تمصلا رثآ  هنكل   ، ریثكلا لمكأ  فرعي 
رعشو  . نونظلاب بذعم  نھذو   ، ةنكاس ةدراش  حمالمب  اًمايأ  يقب   . اًئیش لعفي  وأ 

، مئاغ ءيش  لكف   . ىرج ام  ىلع  ةلوھسب  فقي  نأ  نكمي  ال  هنأ  هيدل  ام  مغر 
ءارو يرجلاو   ، ةلدابتملا تاماھتالاو  نونظلا  نم  ماكر  يف  ةعئاض  ةقیقحلاو 
فرعي لكلا   . طبضلاب هلتاق  ددحي  مل  ةداھشلا  ىلإ  نسح  قبس  نم  لكو   . بارسلا
لتق مت  فیكو  ؟  ديدحتلاب ْنَم  نكل   ، ماع لكشب  ةیلوؤسملا  اھلمحي  تائیھو  ءامسأ 

تسمُط نیح  تأشن  يتلا   ، ةبعصلا ةلضعملا  يھ  هذھ  ؟  ةدح ىلع  ةلاح  لك 
. رھاظ حُّجبت  يفو  دمع  نع  ةلدألا 

راجت وأ   ، نيدلا راجت  امبر  اًتماص : هسفنل  بیجيو  ؟  هلتق ْنَم  هسفن : لأسي  حار 
امع ةوارضب  نوعفادي  نيذلا   ، راجتلا راجتلا  ىتح  وأ   ، حالسلا راجت  وأ   ، ةسایسلا

. راھطألا مھدحو  مھنأ  نومعزي  نيذلا  ىقمحلا  وأ   ، بعشلا لام  نم  هوبھن 
***

هینذأ ىتح  اًقراغ  ناك   ، لمكأ قيرط  يف  عفارلا  دبع  نسح  ردقلا  قوسي  نأ  لبق 
، ةریغص أدبت   ، ةحایس ةكرش  كالتماب  ریغصلا  هملح  قیقحت  ىلإ  بوؤد  يعس  يف 

لاملاو ةربخلا  عمجي  نأ  دارأ   . مايألا عم  ربكت  مث   ، صخش لكو  ءيش  لك  أدبي  امك 
رحبلا يعارذ  نیب  ةمئانلا  خیشلا  مرش  ةنيدم  قدانف  دحأ  يف  لمعلل  بھذف   ، اًعم

. لبجلاو
ةسمخ هرمع  َّدعتي  مل  هلثم  باشف   ، ةیلام ةقئاض  نم  يناعي  لمكأ  نكي  مل 

، هیضري اذھف   ، ًاّيرھش هینج  فالآ  ةسمخ  ىضاقتي  هسفن  دجي  نیح  اًماع  نيرشعو 
، عراوشلا يف  نیعكستملا  نیلطاعلا  بابشلا  نم  هریغب  هلاح  نراق  نإ  امیسال 

. ةبآكو موجو  يف  نیقراغ   ، تویبلا يف  نيدقارلاو   ، يھاقملا ىلع  نیھئاتلاو 
ةجاح هيدل  امنإ   ، لسانتلاو برشملاو  لكأملا  ةایحلا  نم  هیفكي  ناسنإلا ال  نكل 
ملؤي ام  رثكأ  ناك  اذھ   . ةماركلاب يلحتلا  ىلإ  دِّدجتم  روعشو   ، ريدقتلا ىلإ  ةسام 
دامع  . نيرخآل ةفسؤم  صصق  نع  هأرقي  ام  وھ  ملألا  اذھ  عبنم  نكي  مل   . لمكأ
دیعس دلاخ   . هربد يف  اصع  ةطرش  طباض  سرغ  يذلا  يقالوبلا  باشلا  ریبكلا 
لالب دیس   . وجناب ةفافل  علتبي  وھو  قنتخا  هنأ  اومعزو  برضلا  تحت  تام  يذلا 

يواینملا فظوملا   . اًعيرص مھيديأ  نیب  َّرخ  ىتح  هوبذع  يذلا  ةثكلا  ةیحللا  بحاص 
ام  . ةيرورضلا مھتاجایتحا  ریبدت  نع  زجع  هنأل  رحتناو  هدالوأو  هتجوز  لتق  يذلا 

ناطیغلا يفو   ، ةطرشلا ماسقأو  قاوسألا  يف  دابعتساو  رھق  نم  سانلل  يرجي 
، نیيرصملا تائرو  دابكأ  يف  ىعرت  يتلا  ناطرسلا  ضارمأ   . لماعملاو عناصملاو 

ادادعأ عضوو   ، نیيالملا سوفن  يف  ىرس  يذلا  يرھقلا  ساوسولاو  بائتكالا 
. ماصفلا ةفاح  ىلع  مھنم  ةریفغ 

هلوخد ءانثأ  هنم  يناعيو  هاري  امع  ديزي  الو   ، ةرشابم وھ  هصخي  ملألا  عبنم  ناك 
هنطب يف  لمحي  اھیلإ  هلقي  يذلا  صابلا   . ایندلا ىلع  ةديدجلا  ةنيدملا  هذھ 
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ةطرشلا نم  ةنسح  ةلماعم  نوقلي  مھعیمج   . ىَّتش تایسنج  نم  اًسانأ  عیسولا 
نويرصملا مھدحو   . هیف غلابم  مارتحاب  لماعي  مھضعبو   ، شیتفتلا طاقن  لك  يف 

يفص نیب  يضمي   . مھجتم يطرش  دعصيو   ، صابلا فقي   . ةوسقب نولماعي  اوناك 
هعباصأ فارطأ  دمي   . ءالعتسالا طرف  نم  نیتظحاج  نینیعب  مھیلإ  اًرظان   ، باكرلا

هل دلبلا  نباو   ، بناجألل هريراسأ  جرفنت   . رفسلا تازاوجو  ةيوھلا  تاقاطب  طقتلیل 
: عطقنت ةیلآ ال  ةقيرطب  لوقي  مث   ، نیبجلا بیطقت 

. تحت لزنا  - 
، اوتأ ثیح  نم  ةدوعلا  ىلع  نوربجُي   ، ةطیسبلا مھتعتمأ  نیلماح  نولزني  ْنَم  ضعب 

يذلا ىسألا  وأ  مھعومد  كرحت  ال   . اًمامت ةمیلس  ةیتوبثلا  مھقاروأ  لك  نأ  مغر 
مھیلإ رظني   ، بیقن وأ  لوأ  مزالم   ، ریغص طباض  ىدل  نكاس  يأ  مھحمالم  لكأي 

يف هلعن  اًعضاو  هیسرك  ىلع  لملمتي  وھو   ، ءادوس ةراظن  فلخ  نم  زازئمشاب 
هللا نيدماح  نولورھیف   ، مھنع جرفُي  مث   ، ریصق قیقحتل  ضَّرعتي  مھضعب   . مھھوجو
رفُص مھسوؤر  طقسم  ىلإ  اودوعیل  داضملا  قيرطلا  نوربعي  مھضعب   . ةاجنلا ىلع 

. نيدیلا
لاجر عم  خیشلا  مرش  ىلإ  اھیف  بھذي  ةرم  لك  يف  سكاشي  لمكأ  ناك  املاط 

: مھل لوقيو   ، مھمامأ فقي   . ةطرشلا
. ةبرغ نطولا  يف  رقفلا  - 

نم اھعمس  يتلاو   ، بلاط يبأ  نب  يلع  مامإلا  ىلإ  ةبوسنملا  ةمكحلا  هذھ 
دجي وھو  ةرم  لك  اھیعدتسي   ، هسأر يف  تعبطناو   ، نینس لبق  ةعمجلا  بیطخ 
ناك  . مھئافقأ يف  ىعرت  سمشلاو   ، قيرطلا بناج  ىلع  نیسلاجلا  لامعلا 
يف بحسنيو   ، ءاوجألا فطلي  ىتم  اًدیج  فرعي  لمكأ  نكل   ، ًانایحأ ُّدتحي  شاقنلا 

يھتنیف  ، لياحتلاب نوكسم  فطاخ  عذال  ریبعت  وأ  ةفرط  وأ  ةتكن   . نمث الب  ءودھ 
: طباضلا عبصإ  نم  ةراشإب  فقوملا 

. كل نسحأ  كشیع  لكأ  قحلإ  ينب  اي  حور  - 
شرع ىلع  مثاجلا  زوجعلا  لجرلا  هنإ   . ةینمألا دویقلا  هذھ  لك  ببس  فرعي  ناك 
دتمي  ، باینأ ةثالث  هل  اًنئاك  ًانایحأ  هلیختي  ناك   . هتالایخو هماھوأ  يف  حباسلا   ، رصم
اباط نم  ثلاثلاو   ، بيالح ىتح  طایمد  نم  يناثلاو   ، مولسلا ىتح  حفر  نم  اھلوأ 
يف ذذلتيو  مھعاخن  صميو   ، نیيالملا هذھ  لك  ىلع  اھب  ضبقي   . ةویس ىتح 
للدملا هنبا  رقتسي  امنیب   ، غارفلا يف  قدحي  هرھظ  ىلع  ٍقلتسُم  وھو   ، ءاخرتسا

. عیمجلل هناسل  جرخُي  وھو  هرجح  ىلع 
قرخت ةليوط  باینأو  ةضيرع  ةھبجو  مخض  ٌسأر   . وحنلا اذھ  ىلع  همسر  ةرم  تاذ 
ةقروو  ، سدسمو  ، تارالود مزرو   ، ذیبن سأك  اھیلع  ةلواط  هبناج  ىلإ   ، رصم ةطيرخ 
ةحوللا هذھ  هعم  بحطصي  لمكأ  ناكو  رارمتسالاو .» رارقتسالا  : » اھیف بوتكم 

اھیف رظنيو  خیشلا  مرش  شیتفت  ةطقن  لبق  اھجرخي   . رفسلا ةبیقح  يف  ةریغصلا 
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. اًمستبم اھناكم  ىلإ  اھدیعي  مث   ، ًاليوط
يتلا تاناھإلا  علبيو  غضمي  وھو  ةرخاسلا  ةماستبالا  هذھ  ىلع  ًاظفاحم  لظو 

نأ روفو   ، ةرم لك  هریفاذحب  داعي  فقوم   . هئالمزو وھ  هیلإ  هدونجو  طباضلا  اھلیكي 
، هتالواحم متكيو  لواحي   . هب رمي  مل  هنأكو   ، هتایح نم  هوحمي  نأ  لواحي  يھتني 

ملاعلا  » ىلع ةبضاغ  تاملك  ىلإ  لوحتي  مث   ، هسفن يف  ةیھاركلا  رادج  عفتریف 
«. يضارتفالا

ةبذع ةغلب  ةیسایس  رطاوخ  بتكي  ناكو  تايدتنملا »  » ىلإ ةيادبلا  يف  للست 
لسانتلا نع  فكت  ال  يتلا  ةمعانلا  ةیتوبكنعلا  ةكبشلا  طویخ  هتداق  مث   ، ةبذعم

ةنودم هل  تقارو   . اھنضتحتو ةیسایسلا  هرطاوخب  بحرت  اھدجوف  تانودملا »  » ىلإ
تانودم ىلإ  هعباصأ  هتداقو   ، ةيزیلجنإلاو ةیبرعلاب  اھیف  ام  لك  أرقي  ناكو  ةیھب » »
سیف  » ىلع دیعس » دلاخ   » باسح أشن  املو   . اھنوعباتي فالآلا  تائمب  ةلقثم 

، ةقراح ةقعاز  تاملك  يف  هظیغ  ممح  لك  فذق   . هناسرف دحأ  لمكأ  ناك  كوب »
وھ لیختي  ملو   ، ریبكلا راجفنالا  وحن  ةداوھ  الب  دعاصتت  تاقیلعت  اھیلإ  بذجت  تذخأ 

عراوشلا كدت  مادقألا  نیيالمب  يتأتس  ةمعان  ایند  يف  تاملك  نأ  اھموي  هعم  نمو 
. ءاوھلا قدت  يدايألا  نیيالمو 

ةمخض تارمج  وھف  عفارلا  دبع  نسح  امأ   . راجفنالا اذھ  تارارش  دحأ  لمكأ  ناك 
تاراعشلا لجتريو   ، رجانحلا بھلیف  اًفتاھ  خرصي  وھو   ، نیبضاغلا بلق  يف  تیقلأ 

يف ةیمویلا  ةایحلا  ریس  يمظنم  دحأ  ناك  هنأ  اذھ  نم  مھألاو   . دھج ىندأ  الب 
. ريرحتلا نادیم 

نمأل ةثلاثو   ، ةیلخادلا ةعاذإلل  ةیناثو   ، ةشاعإلل ةدحاو   . راوثلا اھنوك  ةدع  ناجل 
فرصتف  ، نسح اھسأرو  ةیعوتلل  تناك  ةسماخلا  ةنجللا   ، مالعإلل ةعبارو   ، نادیملا

يف ةطلسلا  ءالمع  هاقلأ  ام  لك  َّدرو   ، تاعئاش دصف   ، كَّنحُم تارباخم  طباض  هنأكو 
. ممھلا طیبثتل  ةمومسم  راكفأ  نم  نيرھاظتملا  ناھذأ 

: هلأسو نسح  ىلإ  لمكأ  رظن   ، ءایتسالا ةدش  نم  ةبھتلملا  داسجألا  ماحز  يفو 
؟ تنأ ْنَم  - 

: لاقو هفتك  تبرف 
. تنأ انأ  - 

: لاق مث  ًالیلق  رَّیحتف 
. كلثم تسل  يننكل  - 

: هسأر زھي  وھو  لاقو  هل  مستباف 
. ديرت ام  نوكت  نأ  كنكمي  - 

بیھرلا ريدھلا  يف  ةثوثبم  لمكأ  نذأ  ىلإ  تصلخو   ، نسح اھقلطأ  ةرابع  تناك 
رحاس ماق  وأ   ، ةھاَّدنلا هتذخأ   ، لمكأ فطخنا  اھدعب   . ريرحتلا نادیم  هل  جتري  يذلا 
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يضمي هنأ  ىلإ  اًمامت  نئمطم  وھو  نسح  ءارو  راسو   ، اًریسأ تاب   . هميونتب رھام 
. میلسلا قيرطلا  يف 

: هل لاقو  هدي  نم  هذخأ  نیح  ىتح 
. نادیملا يف  ةثاغإلا  لوؤسم  تنأ  - 

ٍنافت لكب  ةديدجلا  هتمھم  يدؤي  كمھناو   ، هسأر َّزھ  لب   ، دحاو فرحب  دري  مل 
. صالخإو
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اھبضغ نوزخم  هیف  غرفت   ، نادیملا ىلإ  ةیفلخلا  عراوشلا  نم  نیيالملا  فحزت 
ةعذال تاراعشو   ، هترسأو ةیغاطلا  نم  ةرخاس  موسرو   ، ةضِّرحم تافاتھ   . متاقلا

، نودوعيو نوفحزي   . لمألاب ةمعفملا  ةظحللا  هذھ  راظتنا  مھبعتأ  رشب  اھنودي  ةقعاز 
ةكعكلا نیب  هتقو  يضقي  مھضعبو   ، هناكم يف  تیبي  مھضعب   ، نوعجريو نوتأي 

. ًاّيوس امانیل  هرظتني  يذلا   ، هريرس نیبو  ريرحتلا  نادیم  طسوتت  يتلا  ةيرجحلا 
تناك رارسأ   . اھیعارذ نیب  نادیملا  ذخأت  ٍتویب  يف  يرجي  امب  ءالؤھ  نم  ٌّيأ  ِردي  مل 

لك غيرفتل  ریبادتو  ططخ   . اھباحصأ الإ  اھفرعي  ، ال  اھبرغمو سمشلا  علطم  عم  ومنت 
يتلا طویخلا  هذھ  لك   . رخآ ٍهاجتا  يف  هليوحتل  ىرخأ   . هنومضم نم  يرجي  ام 
ناك  . ةیلج ةحضاو   ، نسح مامأ  ةلثام  تناك   ، لزغلا لبختي  امك   ، دقعتتو كباشتت 
ىلإ يلتخي  نیح   ، همف فرط  نم  ةرخاس  ةماستبا  قلطي  مث   ، ءيش لك  فرعي 

: لوقي نیح  يزاغم  تفأر  خیشلا  ىلإ  تصني  وھو  هسفن 
. انبر ةروث  اھنإ  - 

ام اوِرّیغُي  ىتح  ٍموقب  ام  ِرّیغُي  ال  هللا  َّنإ  : » ةميركلا ةيآلا  اًمود  ددري  نسح  ناك 
رَّیغت : » لاق بضغلا  قالطنا  بقع  نويزفلتلا  ىلع  هل  ٍةلالطإ  لوأ  يفو   ،« مھسُفنأب
وھو يزاغم  خیشلا  تقمي  ناك  هنكل  مھدعاسي » نأ  هللا  ىلع  َّقحف  نويرصملا 

: عطقي
. نیحلاصلا دابع هللا  نحن  انسلأ   .. اھحاجن ءارو  اًعطق  يھ  ةروثلا  يف  انتكراشم  - 

: نيرھاظتملا سوؤر  ىلع  اًران  فزنت  سمشلاو   ، رصع تاذ  هل  لاقو 
. خیش اي  كلت  نحن » » ـــ لا دوعت  نم  ىلع  - 

: ًاظیلغ اًقاثیم  ىلع هللا  ذخأ  دق  هنأكو   ، همف ءلمب  لاقو   ، هفتك تبرف 
« سیِّسلا  » لایعلا دعاسي  نأ  نكمي  هللا  نأ  دقتعت  نأ  كاَّيإ   .. نسح اي  ناوخإلا  - 

تارخؤم ىلع  نوصَّصلتيو   ، ةشیشلا نونخدي  يھاقملا  ىلع  نوسلجي  نيذلا 
. تانبلا

: لاقو نسح  مستباف 
. ًاليوط لازي  راوشملا ال   ، حاجنلا لجعتت  ال  - 

ةقناخلا لبانقلا  مواقي  عراوشلا  يف  نسح  ناك  مراعلا  بضغلا  علدنا  نیح 
يف دَّدمتي  يزاغم  خیشلا  ناك  امنیب  ةمشاغلا  تاحفصملاو  هایملا  میطارخو 
نیح نیب  هیعدتسي  يرث  لجر  دنع  اھلكأ  ةمسد  ةبجوب  اًعتمتسم  بءاثتي  هريرس 

. هریمض بطري  ام  هنم  عمسیل  رخآو 
يف توربجلاب  نیججدملا  دونجلا  نم  فالآلا  تائم  نوھجاوي  سانلا  ناك  نیحو 
هسأر نفدي  يزاغم  خیشلا  ناك  بضغلا » ةعمج   » موي نيدایملاو  عراوشلاو  ةقزألا 

دنع هبكسیل  ؛  ءوضولا ضقاونب  قلعتي  ام  لك  اھنم  لقني   ، ةميدق بتك  ةرشع  نیب 
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«. مانألا  » ةانق ىلع  هنوعباتي  نمم  نیيالملا  ناذآ  يف  ءاسملا  لولح 
نم لمكأ  هل  اھعبط  ةدحاو  ةحفصب  نادیملاب  ماصتعالا  مايأ  ةلیط  نسح  ظفتحا 
لبق يزاغم  خیشلا  هقلطأ  اًحيرصت  يوحت   ، فحصلا ضعبل  ةینورتكلإلا  عقاوملا 
سانلا بلاطيو  مارح » رمألا  يلو  ىلع  جورخلا  : » هیف لوقي   ، ةروثلا نم  مايأ  ةعست 

. مھروھظ دلج  ولو  مكاحلا  اوعیطي  نأب 
حار  . مستبي ريرحتلا  نادیم  يف  خیشلا  رھظ  بضغلا  ةعمجل  يلاتلا  مویلا  يف 

، رصنلا ةمالع  اًمسار   ، ةباَّبسلاو ىطسولا  هیعبصإ  اھنم  دميو   ، ىنمیلا هدي  عفري 
. نيرھاظتملا نیب  رودتو   ، فتھت تذخأ  هلوح  ةقوج  اوعنصف   ، هعابتأ هیلع  قباستو 
ىلع ةدرابلا  هعومد  تطقاستو   ، ٍّراح ٍءاكب  يف  خیشلا  طرخنا  ةروصلا  ماكحإلو 
للستو  ، راوثلا نیب  هدوجو  خیشلا  َتََّبث  ةعقاولا  هذھ  ذنم   . هلوح نیمحازتملا  سوؤر 

قَّدص تقولا  رورمبو   . دھشملا ةرادص  يف  هسفن  عضو  ىتح  مايألا  عم  ةسلخ 
حار هنكل   ، اًّدج ةثيدحلا  ةسایسلا  ىلإ  اًّدج  ميدقلا  هقفلا  نم  هتراجت  لقنو   ، هسفن

. ًةریثك َءایشأ  دسفأف  كاذب  اذھ  طلخي 
بابشلا نم  هلأسي  نمل  لوقي  ناكو   ، اذھب هنھذ  عفارلا  دبع  نسح  لغشي  مل 

: يرجي امم  اًفوختم 
. عیمجلل عسَّتي  نادیملا  - 

وھ هدرطو  نادیملا  ةقرسل  ماكحإب  ططخي  ْنَم  كانھ  نأ  يردي  اھتقو  نكي  ملو 
. ءيش لكب  راثئتسالاو   ، هنم هقافرو 

***
تاكرش ىدحإ  بتكمو  نيرھاظتملا  نیب   ، ةقثاو ىطخب   ، لَّقنتي نسح  ناك 
ىلع ساد   . ةرطیسلاو ةدایقلل  اًزكرم  راوثلا  هذختا   ، نادیملا فرط  ىلع  ةحایسلا 
ةعامس  » ىلع ناعراصتي  نینثا  نیب  بشن  فالخ   . هتضرتعا يتلا  رئاغصلا  لك 

. رخآو فاتھ  نیب  لضافت  تاعومجم  وأ  نوفركیملا »
مھنم لك  دجي  نأ  بجي  ًالافطأ  الإ  تقولا  اذھ  يف  همامأ  ىري  نسح  نكي  مل 
يف قرشت  ةحرفلاو  اوعرز  ام  نودصحي  نوحالف   . بیلحلا نم  ًابوكو  ةضیبو  اًفیغر 
مھو عاطقنا  الب  رودت  ٍسورت  ىلع  نوبكني  لامع   . ریجھلا اھحفل  يتلا  مھھوجو 

تاملكلا لح  يف  سانلا ال  جئاوح  ءاضق  يف  نوكمھنم  نوفظوم  . رودصلا وحرشنم 
ءاھقف  . مھعفني اًديدج  رشبلل  اومدق  دقو  الإ  مھلماعم  نورداغي  ءاملع ال   . ةعطاقتملا
هذھ تناك   . ءالخلا تویب  يف  هلوقن  امع  ال  قالخألا  لئاضفو  مدقتلا  نع  نوثدحتي 
يذلا ریثألا  فاتھلل  رصتنتو   ، لكلا نضتحت  يتلا  رصم   . هسأر يف  ةروفحملا  رصم 

«. ةدحاو ديإ  يحیسمو  ملسم  : » اھرسأب ایندلا  لاصوأ  يف  ىرس 
نم هآر  وأ  هعمس  امع  ىضاغت  ام  اًریثك   . ریبكلا رمألا  اذھل  الإ  تفتلي  اًّقح  نكي  مل 

ةنئاكلا تالامج  ةدیسلا  ةقش  نولاص  قوف  وأ   ، ةحایسلا بتكم  لخاد  غراف  مالك 
راوثلل اھتكرت  يتلاو   ، ريرحتلا نادیمل  ةقصالملا  ةینبألا  ىدحإب  عبارلا  رودلا  يف 
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. يرجي ام  لوح  يأرلا  لدابتل  اھیف  نوقتلي 
نیح  ، ديدش جاعزناب  هھجو  ألتماو   ، نسح حمالم  هیف  تریغت  يذلا  دیحولا  مویلا 
طیخ نم  الإ  ًايراع  ةحایسلا  بتكم  بلق  يف  فقي  هسبالم  نم  اًدرجم  اًصخش  ىأر 

. ةقیمع ةبآك  هھجو  ىلع  میقتو   ، هدسج نم  طقاستي  مدلاو   ، هتروع رتسي  عیفر 
« ةلودلا نمأ  بلك   » لوقت ةلمج  ىلع  ناطحت   ، هرھظ فلخ  نیتلبكم  هادي  تناك 

: لوقيو ةقرحب  يكبي  ذخأ   . هیفتك نم  حسي  مدب  طلتخي   ، قرزأ نولب  ةبوتكم 
. مكنم انأ  ِهللاو  - 

: لوقيو ةوسقب  هزكلي   ، هتیحل يف  هیعبصإب  بعليو   ، هبناج ىلإ  فقي  ًاّباش  نكل 
. ةلود نمأ  تنإ  - 

صیصب يف  تعمل  ةفاَّصق  هلاطنب  بیج  نم  جرخأو   ، ةأجف ناكملا  لخد  رخآ  باش 
لبكملا دسج  عِّزمي  حارو   ، ةقلغملا ةذفانلا  نم  بتكملا  ىلإ  بَّرست  يذلا  رونلا 

: خرصي وھو   ، نیفد ٍّلغب 
. بلكلا نبا  اي  - 

دیب كسمأو  هدي  َّدمو   ، بورضملا باشلا  مامأ   ، هدسج لك   ، هدسج نسح  ىمر 
: هیف خرصو   ، براضلا

. كیلع مارح  - 
ةيواز يف  راوثلا  هماقأ  يذلا  ينادیملا  ىفشتسملا  ىلإ  بورضملا  باشلا  ذخأو 
تاوق ىلإ  همَّلس  مث   ، هحرَج قیترتب  ءابطألا  ماقف   ،« زيدراھ  » معطم فلخ  ةریغص 

نم ٍماحم  هنأ  تفشتكاف   ،« ريرحتلا عمجم   » مامأ ركسعت  تناك  يتلا  شیجلا 
. اطنط

ام فرعو  ءاج  نیحو   ، تقولا اذھ  يف  بتكملا  جراخ  يزاغم  تفأر  خیشلا  ناك 
نونظ يف  حاسو   ، هیتحار نیب  هسأر  اًعضاو  سلجو   ، بضغب هھجو  ىستكا  ىرج 

. رارق اھل  سیل  ةھاتم  ىلإ  قلزني  هسفن  دجو  دقف   ، اھل دودح  ال 
يف ةقیتعلا  بتكلا  طقتلي   . هرظن يف  ةطیسب  ةایحلا  تناك  مايألا  هذھ  لبق 
هاري ام  نوديو   ، ناعمإب اھیف  شتفي  هبتكم  ىلإ  سلجيو   ، ةبھذملا ةديدجلا  اھتعبط 
هوجو يف  ةتبثم  اًدیج  هیلإ  يغصت  ناذآ  ىلع  هیقلیس  يذلا  سردلل  ًابسانم 

، ظعي ْنَم  مف  ىلإ  ًالوصو  ریثألا  قرخت  نأ  داكت  نویعو   ، ءاقرز تاشاش  ىلإ  ةتفتلم 
اًریبعت امبر  وأ   ، ىوقتلل اًعنصت  هینیع  ضمغيو   ، تاملكلا رركيو   ، فورحلا طمي  وھو 

. بویغلا مالع  الإ  يردي  دحأ  ، ال  اھنع
اھنع يردي  نكي  ملو  ةأجف  همامأ  تحتفنا  ةديدج  ایند   ، ءيش لك  ریغت  مویلا 

؟ ةقيرغلا ةسایسلا  روحب  يف  ينعقوأ  يذلا  ام  ًانایحأ : هسفن  عم  لوقي  ناك   . اًئیش
هلایخب ّقلحيو   ، ًالصأ نیتقیضلا  هینیع  قیضيو   ، هنانسأ ىلع  ضعي  ناك  تاعاس 

يف هقرؤيو  هجعزي  ناك  ام  لك   . اًئیش رسخن  نل   ، اھبرجنو ةبعل  لوقيو : دیعبلا  يف 
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نأ نم  فوخلا  وھ  ردصلا  حرشنم  ریغ  ًانایحأ  همون  نم  ظقیتسي  هلعجي  وأ   ، هريرس
ناك ًانایحأ   . حابم مھيدل  ءيش  لكو   ، هیضام يف  نویسایسلا  هموصخ  شتفي 
ایلعلا تاساردلا  اھیف  بذكي  ةریھش  ةفیحص  يف  ًالاقم  بتك  مھدحأ  نأ  لیختي 
مایق لیختي  ناك  ًانایحأ   . هسفن ىلإ  خیشلا  اھبسن  يتلا  ىربكلا  تافلؤملاو 
نيدلاب هبعالتو  هتاضقانت  حضفيو   ، هلاوقأو هاواتف  يف  شتفي  ْنَم  فیلكتب  مھدحأ 

يف هوأر  نمم  ریثك  ىلإ  لصیس  مھدحأ  نأ  دقتعي  ناك  ًانایحأ   . بیجع دح  ىلإ 
، مولعم رجأ  ءاقل  مھرئامض  حيریل  ءايرثألا  تویب  قرطي   ، يسنم ةیعادك  هتایح  ةيادب 

. ریھاشملا ایند  ىلإ  ءاھدو  ركمب  هقيرط  قشي  نأ  لبق  كلذو 
نسح هفرع  ام  وھ  اًّقح  هینیع  نم  مونلا  راطأ  ام  نكل   ، خیشلا قرؤي  ناك  اذھ  لك 
تكشوأ ىتح  ةروثلل  اونمك  نيذلا   ، هباحصأ هرَّبد  امو   ، وھ هلعف  امع  عفارلا  دبع 

لك دسفف   ، دبألا ىلإ  اھفاطتخا  نوديري  مھروحج  نم  اوجرخ  مث   ، لامتكالا ىلع 
. ءيش
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11
ذاتسألا هايإ  اھاطعأ  يتلا  ةلیلقلا  قاروألا  يف  رظنلا  عفارلا  دبع  نسح  نَّعم 

: قرشم هجوب  لاق  مث   ، كالملا دبع  قحسإ 
. ةفلتخم ةرھاظمل  ةعئار  ةطخ  - 

ندراج  » يح يف  ةميدقلا  ةینبألا  ناردج  ىلع  لیقثلا  هلمح  يقلي  لیللا  ناك 
ىھقمل يصق  نكر  يف  ةيوزنم  دعاقم  ةثالث  ىلع  بكسنيو   ، قيرعلا يتیس »

نكمي يذلا ال  سمھلا  ىلإ  امھعفديو   ، قحسإو نسح  هجو  يطغیف   ،« شمشم »
« ةلواطلا  » بعل يف  نیمكھنملا  ىھقملا  يداترم  عامسأ  ىلإ  لصي  نأ 
اھب تحفط  يتلا  ةوعدلا  مھلغشت  الو   ، مدقلا ةرك  لوح  ةرثرثلا  وأ  ونیمودلا » و«

. ةطرشلا دیع  موي  يف  ٍدغ  دعب  ةرھاظم  ىلإ  ةیتوبكنعلا » ةكبشلا  »
: لاقو قحسإ  مستبا 

. ًابیھر اًجاجتحا  نوكیس  - 
. ةلماك ةروث  ىلإ  هلِّوحن  نأ  اننكمي  - 

؟ فیك - 
يف ىرج  ام  دعب  زفحتم  لكلاو   ، هادم غلب  ءایتسالاو   ، يرجي امم  ةنقتحم  سانلا  - 

. سنوت
. مايأ دعب  مكتمھف »  » لوقیس ةیغاطلا  نأ  ودبي  - 

: لاق مث  هسأر  نسح  َّزھ 
. نيرمأ ىوس  ةطخلا  هذھ  صقني  ال  - 

؟ امھ ام  - 
ثيرولاو رضتحُي  سیئرلا  : » لوقت ةدحاو  ةلمج  ىلع  ديزت  اًرصع ال  قلطت  ةعئاش  - 

. هديرن ام  وھو   ، عراشلا ىلإ  جورخلا  ىلع  سانلا  عجشیس  اذھ  بورھلل .» دعتسي 
: لءاستو ةھرب  تمص  مث 

؟ بحاص الب  ليابوم  حئارش  انيدل  لھ  - 
. ریثك - 

فلتخم نم  ةیئاوشع  فتاوھ  ىلع  ةعئاشلا  هذھ  دحاو  تقو  يف  قلطن  اًذإ  - 
رجح اھعمو  يكیتسالب  سیك  يف  اھعضنو  حئارشلا  عمجن  اھدعبو   ، تاكبشلا

. لینلا عاق  يف  ىقلُتو   ، لیقث
. يناثلا رمألا  امف   ، هذھ انمھف  - 

تاعامج ىلإ  بابشلا  قرفتي   ، عقوتم وھ  امك   ، ةرھاظملا نمألا  تاوق  تعمق  اذإ  - 
دق اذھ   . رانلا اھیف  مرضيو  اًرجف  مكاحلا  بزحلا  تارقم  مجاھي  اھضعب   ، ةریغص
ةرملا هذھ  رمألا  نأ  نوكردیس  مھف   ، عراوشلا ىلإ  لوزنلا  ىلع  سانلا  عجشي 
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نایكلا اذھ  تارقم  يف  لعتشت  اًران  مھمامأ  اودجوف  اوظقیتسا  نإ   ، فلتخم
. هيركلا يسایسلا 

: لاقو  ، ةیناث ةرم  اھأرقو   ، ديدج نم  قاروألا  نسح  طقتلا  اھدعب 
ةيروثلا ةعیلطلا  اھیف  محتلت  يتلا  ةنس  نیثالثو  ةعبرأ  ذنم  ىلوألا  ةرملا  نوكتس  - 

. ةیسنملا ةیفلخلا  عراوشلا  يف  ةیبعشلا  ةدعاقلاب 
: عجوب دَّھنت  مث 

نوتأي ْنَم  هوجو  اھیف  انظفح   ، ةدودحم تارھاظم  يف  اھانیضق  تاونس  عبس  - 
. اھریغ نوفرعي  ال  ةقيدح  يف  نودعاوتم  قاشع  وأ   ، ىھقم ءالمز  اننأكو   ، اھیلإ

ءاضقلا راد  مامأو  نیماحملاو  نییفحصلا  يتباقن  ملس  ىلع  ًاليوط  انخرصو  انزفق 
هناملرب يف  هتینابز  دحأ  هلأس  نیح  رخس  لب   ، ةیغاطلا انعمسي  ملو   ، يلاعلا

: رورغلاو فلصلاب  عبشم  توصب  هل  لاقو   ، هانمقأ يذلا  يبعشلا  ناملربلا  نع  روزملا 
. هب ىلستنس  دغ  دعب  اولستي .» مھیلخ  »

هنم دمتسیل  هيدي  اتلكب  هقوط  يذلا   ، نخاسلا ياشلا  بوك  نم  قحسإ  فشرو 
: لاقو  ، اًئفد

. ةسینكلاو نییفلسلاو  ناوخإلا  فقوم  يف  نآلا  ةلكشملا  - 
اًمود اوناك   . ىربكلا تارھاظملا  يف  ناوخإلا  ىلع  لِّوعي  لقاع  دجوي  ، ال  قلقت ال  - 
نونمؤي مھنإ   . نودشحت ام  ردقب  دشحنس   ، نولوقيو  ، مھنم تارشع  انل  نولسري 

ْنَم میلاعت  يف  الو   ، اًدبأ مھتاباتك  يف  ةروث  ظفل  دجوي  الو   ، جردتملا ئطبلا  حالصإلاب 
لجرلا دض  اًھجوم  اًفاتھ  اوعمس  املك  اوناكو  . ءيش لك  قوف  هولعج  يذلا  مھأشنأ 

ىلع ماق  يذلا  هقفلا  اياحض  مھبلغأ  نویفلسلاو   . نیفئاخ اًعيرس  اوبحسنا  ریبكلا 
لھأو ءاھقفلا  نیب  يخيراتلا  ؤطاوتلا  اذھ  ايابخ  نوكردي  ال  مھو   ، ناطلسلا ةعاط 

هیعدتست يذلا   ، رافنألا لواقم  رودل  اھسأر  حاترا  دقف  ةسینكلا  امأ   . مكحلا
ةیضق لزتخا  لجرلا  اذھ   . ةریغص عفانم  لباقم  تاباختنالا  مايأ  اھل  دشحیل  ةطلسلا 

، رسيألا مھل  رادأ  نميألا  هدخ  ىلع  هوبرض  املكو   ، سئانكلا ءانب  يف  نییحیسملا 
. دیعبب انم  نیسيدقلا  ةسینك  ثداح  سیلو 

. يسایس میعز  هنأ  روصتي  - 
. نویحیسملا هنمث  عفد   ، ٌمھو اذھ  - 

: لاقو  ، ىرخأ ةفشر  فشرو  ياشلا  بوك  ىلإ  هدي  نسح  َّدم  مث 
. ةسایسلا نع  ةمئاصلا  وأ   ، ةتماصلا ةلتكلا   . نیيداعلا سانلا  فدھتست  انتطخ  - 

رجفنتل باقث  دوع  لاعشإ  درجم  رظتنت   ، ظئاق فیص  يف  شق  ةموكك  اوتاب  ءالؤھ 
. نیملاظلاو ملظلا  قرحي  اًریعس 

هذھ يف  نسح  رطاخ  ىلع  دري  مل  ءيش  نع   ، فطاخ لاؤسب  قحسإ  هعسلو 
: ةظحللا
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؟ شیجلا فقوم  نع  اذامو  - 
: باجأ مث  غارفلا  يف  اًدراش  ةھرب  هات 

اذھ يف  ةطلسلا  بحاص  هسفن  ربتعي  هنأل  ؛  ثيروتلا دض  ينظ  يف  شیجلا  - 
. دبألا ىلإ  امبر   ، قيرطلا هیلع  عطقیس  ثيرولا  ءيجمو   ، دلبلا

تمصب اذھ  لك  شياعي  شیجلاو   ، هلجن ثيروت  وحن  يضمي  ریبكلا  لجرلا  نكل  - 
. قبطم

كرحت ىلع  لوعي  امبرو   ، ةدودحم ةكرحلا  ىلع  هتردق  نكل   ، فقوملا بقاري  وھ  - 
. مھمعدي دق  اھتقوو   ، سانلا

نكل  ، ثيرولا نم  انصلخیل  هیعدتست  تاءادنو  تاباتكب  نآلا  هزفتسي  ضعبلا  - 
. اذھ دعب  أدبتس  ةلكشملا 

سنت ... ال  رھقت يتلا ال  ةیساسألا  ةوقلا  وھ  بعشلا   . اًدبأ كلذ  ىلع  لوعأ  انأ ال  - 
هل نونيدي  هتحت  ْنَمو   ، ةحلسملا تاوقلل  ىلعألا  دئاقلا  وھ  هطاقسإ  ديرن  ْنَم  نأ 

. ءالولاب
. طیسبلا وحنلا  اذھ  ىلع  رمألا  نظأ  ال  - 

ْنَم لك   . شیجلا لخاد  ىتح  هیضراعم  لك  نم  صَّلخت  ةیغاطلا   . كلذك وھ  لب  - 
نأ سانلل  نكمي  وأ  اًغوبن  هب  نأ  رعش  نم  لك   . دعاقتلا ىلإ  هلاحأ  هئالو  يف  كش 

. ةعداخ ةموعن  يف  هلزعو  هرصاح  هیلع  لوعت 
. هیلع لیلد  مالك ال  اذھ  - 

. اننیب مايألاو   ، ناھرب ىلإ  جاتحت  ةلأسم ال  هذھ   . ىمعأ لابرُغلا  نم  ىري  ْنَم ال  - 
زاھج مامأ  باوبألا  لك  حتفو   ، ةسایسلا نع  شیجلا  دعبأ  هنأ  وھ  اًدیج  هارأ  ام  - 
الو  ، ةحلسملا تاوقلا  فاعضأ  ةیلخادلا   . ءاش امفیك  ةسایسلا  سرامیل  نمألا 

. ًالماك اًشیج  حبصتل  تارئاطلاو  تابابدلا  ىوس  اھصقني 
هذھ زاجنإ  يف  ةیلخادلا  ةرازو  ىلع  لوعي  سیئرلا  لعج  ثيروتلل  شیجلا  ُضفر  - 

. ناتھجلا هیف  مدطصت  يذلا  مویلا  ىشخأو   ، ةرذقلا ةمھملا 
تالومعو تاكرش   . يھتنت ال  حلاصم  رابكلا  نیب  دجوت   . يزيزع اي  مادص  ال  - 

دق  ، دحاو براق  يف  مھعیمج   . ةحوتفم تافلمو  تاكسمتسمو  تاطیبرتو  تاقالعو 
نأ اًدیج  نوكردي  مھنكل   ، ًانایحأ مھنیب  ام  وفص  ركعت  ةریغص  ءایشأ  نم  نوبضغي 

بعشلا اذھ  دض  سدقم  ریغ  فلاحت  هنإ   . نیتم لبح  يف  ةقلعم  اًعیمج  مھسوؤر 
. نیكسملا

: هلخاد يف  سمھي  مھنم  لكو   ، هجول اًھجو  ًابيرق  مھارن  دق   . قحسإ اي  لَّجعتت  ال  - 
نيریبكلا نیلارنجلا  ىرن  دق   . كیلجر تحت  كنبا  طُح  ًانافوط  رحبلا  كءاج  نإ 

. ءاقبلا ىلع  ناعراصتي 
. ًءافوو ةقادص  امھنیب  نإ  لاقي  - 
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بساكملاو  ، ةحوتفملا تافلملاو  ةلخادتملا  حلاصملا  يف  ةلكشملا   . دودح اذھل  - 
. سانلا باسح  ىلع  هلكو   . يھتنت يتلا ال 

، اًئیش نوسلاجلا  هنم  مھفي  مل  مالك  رثانتو   ، هتوص ةربن  تعفتراف  ةأجف  لعسو 
: لاقو هتوص  سبح   ، ديدج نم  كسامت  نأ  ثبلي  مل  هنكل 

. ةیمارحو ركسع  ةبعل  اًذإ  يھ  - 
. ركسعو ةیمارح  وأ  - 

. يزيزع اي  ناَّیس  - 
: هنذأ يف  اًسماھ  قحسإ  ىلع  لامو  ةھرب  تمص  مث  ةرارم  يف  نسح  مستباو 
، اھنیح يف  اھلوقأس  عوضوملا  اذھ  لوح  ةمھم  تامولعم  ينذأ  ىلع  تطقس  - 

. هناوأب هلكو 
: يبنتملا لوق  ددري  وھو   ، هیلإ ىھقملا  يف  نم  لك  تفتلاف  كحض  مث 

« دیقانعلا ىنفت  امو  نمشب  دقو   ... اھبلاعث نع  رصم  ریطاون  تمان  »
***

اولدابتو  ، اھل باحصأ  ، ال  ىرخأ فتاوھ  ربع  راوثلا  لصاوت   . رذح يف  يلاتلا  مویلا  َّرم 
ءایحألا نم  قلطنتس  ةیبابشلا  تاعومجملا  نأ  ىلإ  نسح  نأمطاو   ، تامولعملا

، رتویبمكلا حتف  ءاسملا  يف   . ةرھاقلا طسو  ىلإ  نيرھاظتملا  عفدتسو   ، ةیبعشلا
ىلع رامتخالا  دجوف  كوب » سیف   » ىلع دیعس » دلاخ   » باسح ىلإ  ةرأفلا  كرحو 
ٍّدحت يف  مھنع  تامولعمو  مھروص  نوعضي  نوریثك   . لوزنلا ىلع  مزاع  لكلا   . هدشأ
ةمارك  .. ةيرح  .. شیع  : » جضن دق  يساسألا  راعشلا   . نمألا ةزھجأل  رفاس 
ةروث قدأ : ىنعمب  وأ   ، ةمئاد ةرھاظم  اھلكش  لاقو : هلخاد  يف  مستباف   ،« ةیناسنإ

. اھریغ ءيش  الو 
هینیع ضمغأ  مث   ، ةمطالتم راكفأ  يف  اًقراغ  هريرس  يف  ددمتو   ، ءاشعلا ىَّلص 
وھو هئاقدصأ  لك  فتاھو   ، يلاتلا مویلا  يف  ظقیتسا   ، ةبیجع ايؤر  هیلإ  تداھتف 

: لوقي
. ىرشُبلا تيأر  - 

. ىرشُب يأ  - 
. رصنلا ةمالع  ينتءاج  - 

تقلزنا مث   ، ةئیفدلا ىحضلا  سمش  هانیع  تقناعو   ، ةفرشلا ىلإ  قلطنا  مث 
نودو  ، عراشلا ماحز  يف  لھم  ىلع  يضمت  يتلا  تارایسلا  حطسأ  ىلع  رقتستل 
ةئیھ ىلع  ةبابسلاو  ىطسولا  هیعبصإ  عفريو   ، هعارذ دمي  هسفن  دجو  هنم  ةدارإ 

. غارفلا لاصوأ  يف  ةأجف  ىرس  لیلع  میسن  نم  بحسي  هفنأو   ، ةعبس مقر 
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قحلأس انأ   . دیعصلا ىلإ  عجرت  نأ  لواح   . انیلإ اولصو  داغوألا   . نسح اي  برھا  »
ةویلع ءافص  هتلاق  ام  رخآ  اذھ  ناك  ةعرسب .»  ، كلضف نم  نسح  اي  ةعرسب   .. كب
تربنا رون  ةقفدك  ةفشاك   ، صاصرلا تاقلطك  ةعيرس  تاملك   . عفارلا دبع  نسحل 
فیصرلاو  ، ثھلت يھو  ةدحاو  ةعفد  میخرلا  اھتوصب  اھتقلأ   . ةحباس مویغ  فلخ  نم 

. ةقفش الب  ةیعادتملا  اھتقاط  بحسي 
« اجیج  » نوعست  . تامولعم نم  ةشالفلا »  » ىلع ام  خسن  يف  اھتضق  تاعاس 
روص  . ماجحألا ةفلتخم  روصلا  نم  فالآلا  تارشعو  تاملكلا  نیيالم  يوحت  ةلماك 

داسفلا نع  تادنتسم  نم  ةروصم  خسن   . ةددحم نكامأ  يف  اھطاقتلا  مت  ةیصخش 
لاكشأ تابساحملل .» يزكرملا  زاھجلا  » ـــ ب لمعي  هل  قيدص  نم  اھیلع  لصح 

قورع  . ضیبأ قیقرو  حالسو  تاردخم   . ةعورشم ریغ  ةراجتل  ةددعتم  ةیمنھج 
ىلع موقت  تاكبش   . لمرلا تحت  يلغت  طفن  رابآو  رخصلا  ناضحأ  يف  ةمئان  بھذ 
ةيرحلاو لدعلا  نع  وش » كوتلا   » جمارب يف  اًمود  ثدحتت  تایصخش  فاتكأ 
تالواطلا تحت  ةیسایسو  ةینمأ  تاقفص   . ةحوتفم تالیكوتو  ةرسمس   . ةلیضفلاو

. ةوظحلا باحصأ  ىلع  اھوعزوو  اھوركتحا  يتلا  سانلا  ضرأ   . ةقلغملا فرغلا  يفو 
. اًئیش دحأ  اھنع  فرعي  الو  سانلا  توق  نم  تارایلملاب  ةرماع  قيدانص 

. عادخلا اذھ  لك   ... يعافألا دالوأ  اي  - 
، اھاف ترغف  دقو   ، ءافص هبناج  ىلإو   ، روصلاو تافلملا  علاطي  وھو  نسح  لاق  اذكھ 
ىلإ ترجف   ، ؤیقتلا يف  ةبغار  اھسفن  تدجوو   ، جاعزناو نزحب  اھحمالم  تستكاو 

. ضاحرملا
: هتلأس تداع  املو 

؟ اذھب تیتأ  نيأ  نم  - 
: لاقو مستباف 

. مھحضفي نأ  ديري   ، دعاقتم تارباخم  طباض  - 
. هتلباق - 

مساب ينربخي  مل  ينلباق  يذلا  ریخألاو   ، طیسو نم  طیسو  ربع  يل  اھلسرأ  - 
«. دلبلا ىلع  فئاخ  لجر  و« ریخ » لعاف   » هنأب هتیمستب  ىفتكاو   ، طباضلا

امھتھزن اركبي  نأ  اھیلع  ضرعف   ، تفرع ام  طرف  نم  يكبت  نأ  داكت  ةمومھم  اھآرو 
لینلا شینروك  ىلع  ءيطب  ریس   . رمجلا نم  رحأ  ىلع  اھنارظتني  يتلا   ، ةیعوبسألا
قيرطلا يف   . ةضورلا لینم  يف  يھتنیل  ضاير  معنملا  دبع  نادیم  نم  أدبي 
برشو  ، ةنخاسلا اطاطبلا  لكأو   ، ةيوشملا ةرذلاو  سمرتلا  ةزقزقب  نایلستي 

: لوقيو  ، وھ كحضي   . ةّسِبلَحلاو ياشلا 
لینلا بایسنا  قناعت  يتلا  ةقیضلا  ةحاسملا  هذھ  نم  اوعنص   . ةرقابع نويرصملا  - 
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. ةحنجملا مالحألا  قالطإو  حرفلاو  عكستلل  ًاليوط  اًحرسم  میظعلا 
: تلاقو  ، ةفیلألا رصعلا  سمش  يف  اھنانسأ  تعملف  تمستبا 

نوضرفي دق  كلذ  نم  رثكأ  انربص  نإو   ، قدانفو معاطمو  تاماوعب  لینلا  اولتحا  - 
. اًراھن وأ  ًالیل  انھ  يشمي  ْنَم  ىلع  بئارض 

: داعو ةھرب  هسفن  يف  وھ  هات 
ىلعو  ، نيرباعلل ًالثام  لینلا  ناك   . ةميدقلا مالفألا  يف  شینروكلا  اذھ  لمجأ  ام  - 

. ةیفلخلا تاراحلا  نم  نومداقلا  نوبعتملا  اھدسوتيو  اھشرتفي  شئاشح  هیتفض 
***

عراشلا ربعي  نيرال .»  » لحم مامأ  ًالیلق  ءافص  عم  فقوتي  نأ  اًمود  نسحل  قوري 
ةرضخ هنضتحت  يذلا  روسلا  ىلع  سلجي   ،« ميرك سيآلا   » نم نیسأك  هعمو  دوعیل 

، لینلا نم  ىرخألا  ةفضلا  ىلإ  هینیعب  ربعيو   ، ةنيزلا راجشأ  اھیمرت  ةنولم 
ىلع قفشلا  مانيو   ، اھناكرأ جاجزلا  فلي  يتلا  ةقھاشلا  ةيانبلا  ىلع  نارقتستف 
تفتلي  . نیتتفاخ ةقرزو  ةرمحب  ءاملا  شكرزي  رانلا  نم  اًراثن  دتريو   ، نميألا اھبناج 

: سمھيو  ، اھنسح ةعور  نم  هحور  ألمیف  ءافص  ىلإ 
. يتمامي اي  كبحأ  - 

: هلأستو  ، هدي ىلع  طغضت 
. ئداھ شع  انعمجي  ىتم  - 

: لوقيو  ، ءاضفلا نعطت  يتلا  ةيانبلا  ىلإ  هرصب  دیعي 
. يلثم باش  فلأ  ةلكشم  لحت  ةرامعلا  هذھ  يف  ةقش  - 

: هلأستل دوعت  مث   ، ةتماص قرطُت 
؟ راسمسلا تلباق  لھ  - 

الو ةیسنملا  عراوشلا  رفح  يف  هعم  رودأ  انأو  برجألا  يئاذح  يلبو  هتلباق  - 
. ةدئاف

؟ بابشلا ناكسإ  عورشمو  - 
؟ زجحلا مدقمب  نآلا  يل  نيأ  نمف  اولعف  نإ  ىتحو   ... ةعرُقلا دعوم  اوددحي  مل  - 

: ىسأ يف  رفز  مث 
امنیب  ، هینج ةئمنامثو  فلأب  بیطشتلا  ةيداع  ةقش  يف  اًرتم  انل  عیبت  ةموكحلا  - 

لك مھضرأ  ىلإ  دمت  نأ  دعب   ، طقف هینج  فصنب  ضرألا  رتم  لامعألا  لاجر  يطعت 
مھبویج يف  سدكتتف   ، فلوج بعالمو  ةھراف  تالیفو  اًروصق  نونبي   . قفارملا

. نودرشم نحن  شیعنو   ، بعشلا توق  نم  تارایلملا 
: هفتك ءافص  تتبر 

. قفنلا اذھ  نم  انجورخ  برتقا  - 
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: تسمھو ًاّیلم  هینیع  يف  ترظن  مث 
. اًعم شیعن  وأ  اًعم  تومن   . نسح اي  ًاّيوس  موي 25 . ًاّيوس  لزننس  - 

ةیعمجلا : » لوألا اھرطس  يف  بوتكم   ، ةریغص ةقرو  جرخأو  هبیج  يف  هدي  َّدم 
. رھاظتلا ءانثأ  اھعابتا  بجي  تامیلعت  ىلإ  برقأ  ًاطاقن  يوحت   ،« رییغتلل ةینطولا 
وھ حار   ، روطسلا ةعلاطم  يف  ةقرغتسم  يھ  امنیبو   . اھأرقتل ءافص  ىلإ  اھعفد 

. هتدلاو ىلإ  ثدحتیل  فتاھلا  ماقرأ  ىلع  طغضي 
حارف  ، هِّدخ ىلع  طقاستت  اھعومد  نأ  رعش   . ةقرحب تكب   . اًفوھلم اھتوص  ءاج 
حبست يتلا  ةنكادلا  بحسلا  ناعباتت  قفألا  يف  ناتبھاذ  هانیعو   ، قفرب اھحسمي 
ةدقارلا هتيرق  هاجتا  يف  ریست  تناك  طبضلاب   . يقرشلا بونجلا  وحن  ءودھ  يف 
هوجولا دھشم  هرطاخب  رم  املك  هریمض  زخت  مالآ   . ةنمزملا اھمالآل  ةنیكتسم  كانھ 
ةحلاك ليارمب  لافطأل  ةلیحنلا  داسجألاو   ، سمشلا دھص  يف  نیحداكلل  ةرماضلا 

. لجع ىلع  تعضو  بتكب  اھرخآ  نع  ةوشحم  لَخِم »  » تحت نونئي  ةقترم 
، رساجتیف هلھأ  لاح  ىري   . هیلع ةفئاخ  اًمئاد  تناك  اھنكل   ، اھنئمطي نأ  لواحي 
ىلإ دوعيو   ، هلتقي ام  ناعرس   ، رباع فوخ  هقورع  يف  يرسیف  اھتوص  هیتأيو 

. ةریخألا تاونسلا  يف  لاضنلا  هكراش  ْنَم  لك  اھفرعي  ناك  يتلا   ، ةردانلا هتعاجش 
مویل ةدیفم  حئاصن   . ىلجناو رولبت  دق  ءيش  لك  ناك  ةمساحلا  تاعاسلا  يف 
لوقيو  ، ءافص نم  اھدرتسا  نأ  دعب  ةقرولا  يف  رظني  وھو  اھدیعتسي  حار   . فلتخم

. ةزجعملا عنصن  دق  هسفن : يف 
ءيش لك  ریسي  يك  يرورض  رمأ  ةيدجب  اھعابتا  َّنكل  ةطیسب  تامیلعت  وأ  حئاصن 
ةرھاقلا فارطأ  نم  تارھاظملا  أدبت  : » بلق رھظ  نع  اھظفحي  وھ   . ماري ام  ىلع 
تافاتھلاو تاراعشلا  نوكت  «.. » جاجتحالا ىلإ  رشبلا  نم  نكمم  ددع  ربكأ  بذجل 

رھظلا دعب  رھاظتلا  أدبي  «.. » اھعم اولعافتي  ىتح  سانلا  تاجایتحا  عم  ةبواجتم 
امكو  ، ةدقتعم قالطنالا  ةلیل  ةرھاس  تیبتس  اًمتح  يتلا  نمألا  تاوق  قاھرإل 
يف تاعومجم  ىلإ  بابشلا  قَّرفتي  «.. » اًحابص أدبیس  جاجتحالا  نأ   ، ةداعلا ترج 
دض ٍّرفو  ٍّرك  يف  نولخديو  ةریفغ  دادعأب  مھرھمجت  عمق  لاح  ةیبناجلا  عراوشلا 
مث  ، رجفلا فراشم  ىتح  ةبعللا  هذھ  رمتست  «.. » اھاوق دفنتست  ىتح  نمألا  تاوق 
دعب ديدج  نم  نورھظيو   ، قمعب نوماني   ، مھتویب ىلإ  نیلورھم  بابشلا  رخبتي 
لبانقلا راثآ  لیلقتل  ةریغص  لخ  تاجاجز  باحطصا  بجي  «.. » ةھجاوملا راركتل  رھظلا 

ىلع مھضيرحت  وأ  سانلا  عیجشت  تقولا  ةلیط  بجي  «.. » عومدلل ةلیسملا 
، ةیملس ةیملس /  ، تقولا ةلیط  نورھاظتملا  فتھي  «.. » تارھاظملا يف  ةكراشملا 

«. نمألا تاوق  نم  اوبرتقا  املك  فاتھلاب  مھتوص  ولعيو 
رخآ ىریل  هتماھ  عفرو   ، ةيرطلا ءافص  دي  كسمأف  هدي  َّدمو   ، هبیج يف  ةقرولا  ىوط 
ديري امك  يرجي  ءيش  لك   . ةراملاو تارایسلاب  ُّصغي  سابع  يربوك  ناك   . فیصرلا
يذلا شحولا  اوضوریل  نوعكستي  بابشو  تایتف   . كلذ مھوت  امك  وأ   . ناطلسلا
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. ةجاحلا لذ  نم  سوؤرلا  يسكنم  نوریسي  لاجر   . راھن لیل  مھداسجأ  شھني 
. ًاباھذو ةئیج  عراشلا  نعطقي  تاقھرم  ءاسن 

. ةميدق ناحلأب  بذعملا  ىتفلا  اذھ  سلجي  يسكالج »  » امنیس مامأ  كانھ 
هذخأت ًانایحأ   . شرطألا ديرفو  باھولا  دبعو  شيورد  دیسل  ودشيو   ، هدوع نضتحي 

: ةميدق تاحشومب  حدصیف  ةوشنلا 
ينوعد وأ  ًالصو  اودوج   ... ىمادن اي  اًدجو  تحص  »

ـي نویع نم  ـي  عمد لا  ... سـ مكاوھ يف  بص  ـي  نإ
« ينومحراو ينورذعاف   ... مكیف مویلا  تننج  نإ 

: فدرُي مث   ، هیتلقم يف  عومدلا  ضوريو  ينغي 
ىھُّنلاو يلام  عاض   ... ءاھبلا يواح  ىوھ  يف  »
« كلم وأ  نیع  روح   .. ىھس ناوضر  هنع 

ریغ مھنأك  مھنع  ٍهال  وھو  مھسوؤر  نوزھي   . هعم نوحدصیف  نورباعلا  هلوح  مئتلي 
. هنیحايرو نوكلا  رامقأ  لك  هنكست  ٍفاص  ٍءالخ  يف  ينغي  هنأكو   ، نيدوجوم

هعم نوبئاذ  هلوح  نیقلحتملا  لك  امنیبو   . ةراشإ قباس  الو   ، تامدقم البو  ةأجفو 
هذھل ًاببس  فرعي  مھنم  دحأ  ال   . ىرخأ ایند  ىلإ  لقتني  هب  اذإ   ، مارغلا مالك  يف 
ىلع رصع  لك  ناجملاب  سانلا  دعسي  يذلا  برطملاو  نحلملا  اھعطق  يتلا  ةلقنلا 

ةحاسملا هذھ  ىلإ  هناحلأ  لقني  مویلا  لبق  هعمس  مھنم  دحأ  . ال  لینملا شینروك 
نیح هعم  خرصي  نأ  الإ  هعسوب  ناك  مھنم  دحأ  ال   . ًاليوط اھنع  داعتبالا  مت  يتلا 

، نجشلا راتوأ  هعباصأ  تقرافو   ، عاتلملا رئاحلا  معانلا  بایسنالا  هتوص  قراف 
مضناو  ، لقتنا ثیح  ىلإ  مھذخأف   ، هتتأ نيأ  نم  نوفرعي  ال  ةوقب  هتربن  تألتماو 

: نوخرصي اًعیمج  اوحارو   ، رثك نورباع  مھیلإ 
بعشلا انأ  بعشلا  انأ  »

الیحتسملا فرعأ  ال 
«. اليدب دولخلاب  يضترأ  الو 
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مل ٍنیقي  ىلع  ةوقب  ضبق   . ءيش لك  عفارلا  دبع  نسح  ىأر  بضغلا  قالطنا  ةلیل 
يف يرسيو   ، ةذفانلا صاصخ  نم  حضني  رونلاو  هسفنل  لاقو   ، لبق نم  هیلإ  ِتأي 

. ةیئانثتسا نوكتس  ةمداقلا  مايألا  نأ  ودبي  هردص : ىلع  ةمئانلا  ةمتعلا  لاصوأ 
، ًالیلق اھضَّور  هنكل   ، هلخاد زفاقتت  ةبیجع  ةوق  نأب  رعشو   ، ردصلا حرشنم  ظقیتسا 

رئاطش مضقي  وھو  ءطب  يف  هفشري  حار   ، ةوھق ناجنف  َّدعأو  خبطملا  ىلإ  بھذو 
ضمغأف  ، مویلا لبق  هیلإ  دري  مل  فتاھ  هسفن  يف  فتھو   . بیجع ذذلت  يف  نبجلا 

اًذخآ هیتلقم  نم  ةسلخ  برستي  حار  عمد  ذاذر  ىلع  هنافجأ  تقبطناو   ، هینیع
. نیتددقملا هیتنجو  ىلإ  داتعملا  هارجم 

املف  ، ةظقي ملح  اھداعتسا   ، ةتئافلا ةلیللا  ايؤر  هتءاجف   ، هدعقم يف  هسأر  دنسأ 
زغلملا اھقشب  ىتح   ، اًدبأ يضقنت  نأ  اھل  ْدرُي  مل  اذكھو   ، ديدج نم  اھأدب  تھتنا 

. اًقیمع اًتتشتو   ، ةریح هسفن  يف  ىقلأ  يذلا 
يتأت الأ  نم  فواخمب  هنھذ  ضوقتو   ، قرألا نم  ًاليوط  ةتئافلا  ةلیللا  بلقت 
هعلاطو  ، قرولا ىلع  هب  تأیھت  يذلا  لاحلا  ىلع  عقاولا  ضرأ  يف  رومألا  تايرجم 

. كالملا دبع  قحسإ  عم 
لوأ ال  رشبب  صغي  حیسف  ناكم  يف  اًفقاو  هسفن  ىأرف   ، مونلا ناطلس  هبلغو 
محللا نم  عطق  مھنأك   ، يھتنت ال  رئاود  يف  نیقصالتم  اوناك   . رخآ الو  مھل 

، ءامسلا ىلإ  مھتاماھ  نوعفري  اوناك   . ةدحاو ةلتك  وأ   ، دحاو دسج   . طوغضملا
يذؤي هنكل ال  رھبم  اھرون   ، ةیفع سمش  هنكست   ، دحاو ناكم  ىلإ  رظنت  مھنویعو 
طخب ةبوتكم  فورح  هتابنج  يف   ، ةرئاد عبرم ال   ، ةداعلا ریغ  ىلع  اھتئیھو   ، راصبألا

. عقاف رمحأ 
اولءاست  . مھایعأ ةفاسملا  دعُب  نكل   ، فورحلا هذھ  اوأرقي  نأ  نولواحي  عیمجلا  ناك 
مھيديأ اوكبش  دق  مھسفنأ  اودجو  ةأجف   . ةیفاك ةیفاش  تاباجإ  اودجي  ملو  اًریثك 

رونو  ، عستت مھنویع   . مھقانعأ كلذكو  لوطت  مھمادقأ   . نوعفتري اوذخأ  مث   ، اًمامت
، ربكي بیجعلا  اھعبرمو   ، وبخت اھران  نكل   ، هنم اوبرتقا  املك  رثكأ  عطسي  سمشلا 

تابنج ىلع  طقاست   . ريزغ رطم  لطھ  مث   ، يھدزت هتابنج  يف  يتلا  فورحلاو 
يف تراط   . لفسألا ىلإ  تقلزنا  مث   ، اھناكم يف  زتھت  فورحلا  تحارف   ، سمشلا

. مھسوؤر ىلع  تطحو   ، بحرلا ءاضفلا 
اھنأك هسأر  يف  ةمئاغ  تناك   . حلفي ملف  فورحلا  هذھ  ركذتي  نأ  نسح  لواح 
هنم ىقبي  الف  اًعابت  ءيش  لك  ةركاذلا  طقسُت  نیح   ، ةضغلا ةلوفطلا  مايأ  هب  ترم 

، هیتفش َّمز   . ةرباغ نینس  لبق  فورحلا  هذھ  حمل  دق  هنأك  ادب   . ةدیعب تاميوھت  الإ 
هل ءيش  َداھتي  ملو   ، ءاصفرقلا سلجو  هیتحار  نیب  هسأر  عضوو   ، هینیع ضمغأو 

. اًدبأ
ظفحي امك  هظفحي   ، اًمامت هنھذ  يف  ًالثام  ناك  ةيؤرلا  نم  يناثلا  قشلا  نكل 
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دومحمو لقند  لمأ  راعشأ  ىري  امك  ةءوبن  نم  ولخت  ال  اھاريو  . نآرقلا روس  ضعب 
هعباصأ ىري  امك  اًدیج  هاري  اًحضاو  دھشملا  ناك   . نیھاج حالصو  شيورد 

هیلع تمسرو   ، رادجلا هانیع  تقناعف  ًالیلق  هتماھ  عفر   . هتبكر ىلع  ةنیكتسملا 
ىلع ةقیمع  ةرفح  يف  يوھي  نأ  داكيو   ، ءطبب طقاستي   ، رباكتم زوجع  لجر  حمالم 
داك ىتح   ، ةرخاف ةداجس  يف  هیمدق  برضي   . هعقومب اًثبشتم  دناعي  هنكل   ، هراسي
وأ ةیتيز   ، رضخألل ةلئام  ءايزأ  نودتري  لاجر  ىلإ  هدي  دميو   ، اھیبناج نم  اھقزمي  نأ 

قشتمتو  ، روسن موحتو   ، موجن عملت  مھافتكأ  ىلع   . كلذ نیب  ناوع  وأ  ةیلورتب 
. اھدامغأ نم  فویس 

يف اومستبا   . هیلإ مھيدايأ  اودمي  نأ  مھمحرتسيو   ، ةقرحب خرصي  زوجعلا  ناك 
دحاولا  ، اورطاقت مھنكل   ، هناكم نم  هنوبحسیس  مھنأ  نظو   ، نأمطا ىتح  ةيادبلا 

ْنَمل هفتك  ىطعأو   ، روباطلا يف  همدقتي  ْنَم  فتكب  مھنم  لك  كسمأ   . هیخأ ولت 
نمو  ، ریسك قلأ  هینیع  يف   ، قوشمم دسج  اذ  رمسأ  مھیف  لجر  لوأ  ناك   . هیلي
يف بوحسملا  يثلثملا  هھجو  يف  حادنت  مث  ةقحالتم  دیعاجت  بكسنت  هسأر 

. رھاظ ٍدادتعا 
: هل لاق  مث   ، هسأر زھي  ذخأ  يذلا  يعادتملا  زوجعلا  ىلإ  رظني  لجرلا  اذھ  حار 

؟ ةراجتو ةرامإ  نكت  ملأ  - 
. دعت ملو  تناك   .. تناك ىلب  - 

. قحتست ام  قوف  كتیطعأ  انأو   ، يلو اھل  ركنتت   ، يضاملا نم  نآلا  اھبسحتأ  - 
: هلأسو  ، ديدش ظیغب  هیلإ  رظنو   ، هنیبج بطقتف 

؟ هقحتست هیف  تنأ  ام  لھو  - 
: فدرأو

يف رثعتي  هلھأل  لیللا  لوأ  وأ  راھنلا  رخآ  دوعي  فظوم  درجم  نوكت  نأ  تملح  - 
ایندلا كب  تحنجف   ، هبیج رعق  يف  ةدقارلا  شورقلا  يصحيو   ، ةدیئولا هتاوطخ 

. انیلع ًاناطلس  ترص  ىتح  ةبیجعلا 
نینس اًعبرتم  كتسلجأ   . اًدیس كنم  تعنصو   ، ریثكلا يناطلس  نم  كتیطعأ  انأو  - 

. يتیطعأ ریغ  نم  مھمدقتت  نأ  كعسوب  نكي  مل  ْنَم  تاماھ  قوف  اًددع 
يك اھباینأ  نستو  رأزت   ، اھل ةياھن  ال  رئاود  يلوحو  كل  لعفأ  اذام  نكل   ، ركنأ ال  - 

. ليوطلا كدانع  يھنتو   ، كمحل شھنت 
. اًدغ كیلإ  نولصیسف  مویلا  َّيلإ  نولصي  مھتكرت  نإ  - 

قَّیض مث   ، هیفتك ىلع  عملي  يذلا  بھذلا  ىلإ  رظنو   ، رمسألا لجرلا  مستباف 
: لاقو  ، قیض نم  هیلع  امھ  امم  رثكأ  هینیع 

دق يلاجر  دعاوس  نأو   ، مھعم ينأ  مھل  تنَّيزو  مھتجردتسا  دقل   ، َّيلع فوخ  ال  - 
. ينوقدصو  ، كشطب نم  مھتمح 
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: ملألا طرف  نم  خورشم  توصب  لاقو  هسأر  زوجعلا  زھف 
، يباسح نم  دشأ  كباسح  نوكیس  اھتعاسو   ، اًموي كبذك  نوفشكیس  - 

كولَّمحف تنأ  امأ   ، موي يأ  يف  ًالمأ  َّيلع  اوقلعي  مل  انأ   . يباقع نم  ىسقأ  كباقعو 
. ًابیھر كنم  ماقتنالا  نوكیس  اذلو   ، مھلامآ

: لاقو  ، ةھرب رمسألا  لجرلا  تمصف 
. ينبیعي كبیعي  امو   ، ينمصي هب  كومھتا  امو   ، كلاحك يلاحو   ، فوشكم يرھظ  - 

؟ كدویق كفأ  فیكف  لبكم  انأ 
. كسفن ذقنت  ينذقنأ  - 

. ًاّيوس طقسنس  كتذقنأ  نإ  - 
؟ لاجرلا ءالؤھ  لك  كعمو  فیك  - 

، مھنیبو ينیب  دو  الف  مھراغص  امأ   ، هاجلاو لاملاب  نولاوي  مھرابك  نأ  ملعت  تنأ  - 
. يننومرتحي الو 

. ةنیفسلا مكب  قرغت  ىتح ال  نآلا  كتعاط  ىلإ  نورطضم  مھنكل  - 
: اًددوتم هنذأ  يف  سمھو  ةھرب  زوجعلا  تمص  مث 

. كیمحأسو ينذقنت  نأ  بِّرج  - 
: اًرخاس رمسألا  لجرلا  هیلع  در 

اھارت يتلا  ةرفحلا  يف  ىواھتت  نأ  ىوس  لیبس  نم  كمامأ  سیل   . اًتقو عیضت  ال  - 
اًفحاز هكلست  نأ  كنكمي   ، قیض قفن  اھرخآ  يفف  ْفخت  الو   . كراسي ىلع  انھ 

. وجنتل كرھظ  ىلع  وأ  كنطب  ىلع 
؟ ةاجن هذھ  يمستأ  - 

نیبو كنیب  اًرادج  ينبأسو   ، بورھلل ًاباب  كل  حتفأس  كتئیطخ  مغرف   ، يل ركشا  - 
. نیبضاغلا

موشوم صلك  اًروسحم  لحرأو  اذھ  لك  كرتأ  لھ  ؟ ... يدیب ناك  اَّمع  اذامو  - 
؟ هراعب

. اًعیمج انب  اوكتف  الإو   ، نآلا لوزي  نأ  بجي  كل  ام  لك  - 
؟ هتضبق يف  كلُملا  عضأ  نأب  هتدعو  يذلا  يدبك  ةذلفو  - 

هذھ يف  اًعیمج  انعقوأو   ، كیلع تاليولا  َّرج  نم  وھ  رتھتسملا  ريرغلا  دلولا  اذھ  - 
. اناوھ ریغ  ىلع  يرجت  يتلا   ، ةبیصعلا مايألا 

، يصق نكر  يف  مكعضيو   ، كقافر دجم  يھنیس  ناك  هنأل  ؛  هیلع كدقح  مھفأ  - 
. هاجلاو لاملا  مايأ  ىلع  نورسحتت 

فقن ال  انسلج  نإ  اننأ  كردتو   ، انعابط فرعتو   ، اَّنم كنأ  مغر   ، هتمھوت ام  اذھ  - 
دتماف تنأ  تلعف  املثم   ، اًمامت انشارفب  قصتلنو  انلجرأ  ددمن  اندقر  نإو   ، ةلوھسب
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. فوفصلا لك  ىلع  كومدق  نأ  ذنم  دحأ  نیع  ألمت  مل  كنأ  عم  نمزلا  اذھ  لك  كؤاقب 
: هلأسو شاھدناب  هیلإ  رظن  مث  زوجعلا  مستباف 

؟ دحأ نیع  ألمتس  تنأ  لھو  - 
. ىرنو يتصرف  ذخآس   ، لجعتت ال  - 

؟ ينم تسلأ   ، كنم نوبضغي  ينم  اوبضغ  ْنَم  ؟  اذام ىرن  - 
. ينوقدصو  ، اذھب مھتمھوأ  وأ   ، تاوطخ كنع  دعتبأ  ينوأر  - 
؟ مھنم هتبلس  امع  مھراصبأ  يمعت  فیك   ، تدعتبا امھم  - 

. اًمود نوحماستم  ءاعدو  مھنإ   ، مھفرعتو مھفرعأ  - 
. ينظ باخو  مھتننظ  اذكھ  - 

نینیع عفر  مث   ، هفنأ يف  هتبابس  سمغو   ، ىرخأ ةھرب  زوجعلا  تمص  مث 
: لاقو عومدلاب  نیتءولمم 

. كنارسخ ةيادب  كلتو   ، تاعئاش كنع  راثتو   ، كمحل ةمیمنلا  شھنتس   ، ينقدص - 
: لاقو هدیب  هل  حاشأف 

»؟ ءاشن ام  لعفنسو  نوءاشي  ام  اولوقي  مھعد  : » مالكلا اذھ  بحاص  تنأ  تسلأ  - 
؟ يتئیطخ تنأ  رركت  اذاملف   ، يئطخ تبث  - 

مھعادخ ىلإ  جاتحأ  انأو ال   ، لاوط تاونس  كعم  ةعدخلا  هذھ  تحلفأ   ، سأب ال  - 
ةبعللا حلفت  امبر  يردي  نمو   . فوشكملا يرھظ  يطغأ  ىتح  روھش  ىوس 
ثدحي مل  نإو   ، مھسوؤر قوف  ديدج  نم  يمادقأ  عضأو   ، كشرع ىلع  سلجأو 

. اًمركمو اًنمآ  تذخأ  ام  لكب  جرخأس 
ىواھتف زوجعلا  عفدو   ، ةوسقب هدي  دمو   ، ةظلغب رمسألا  لجرلا  هجو  ىستكا  مث 

ىلإ اوتفتلا  مث   ، ثبخ يف  نومستبي  هءارو  نوفقاولا  لاجرلا  حارو   . ةرفحلا يف 
يف ًالجر  الإ  اوفرصناف   ، فارصنالا مھنم  اوبلطو   ، يھتنت ال  رئاود  يف  نیمحازتملا 

: رمسألل لوقي  وھو   ، هتیحل يف  هعباصأب  بعلي  حار   ، ةبیبز هتھبج 
. نامألا كلو   ، يل هطعأو   ، هدنع ام  ذخ  - 

: لاقو هدي  درفو   ، اًددوتم مھیلإ  مدقت  هنكل   ، ةفیخ هنم  نوفقاولا  سجوأف 
. نوديرت ام  مكل  نوكیسو   ، اًعیمج مكناميأ  يف  اھوعض  ينیمي  هذھ  - 

: لاقو رمسألا  لجرلا  مستباف 
. اًعیمج مكعم  انثدحت  اننأكف  مكریبك  عم  انثدحت  نإ  نودحتم  لقألا  ىلع  متنأ  - 

. مكل كلت  انتوقو  - 
ام تبثتل  مايألا  ىوس  مكنیبو  اننیب  سیلو  تمكح  يتلا  فورظلا  يھ   ، غلابت ال  - 

. ةديدج ةعدخ  اھنأ  مأ  نيداج  متنك  اذإ 
كش ىندأ  بَّرست  ام  مكل  ةبیھ  نم  انبولق  يف  ام  ملعت  ول   . اًدبأ ةعدخ  تسیل  - 
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. عادخلا متنأ  مكعم  سرامن  نأ  نكمي  اننأ  يف  كیلإ 
ىلع ةعبق  يدتري   ، لوطلا عراف   ، ضیبأ لجر  رھظ   ، دج يف  نارواحتي  امھ  امنیبو 

: لاقو امھلوح  راد   ، هسأر
. يل قوريو  امكثيدح  ىلإ  تصنُأ  - 

ركفي هعدي  مل  هنكل   ، رمسألا هجو  نقتحاو  ةیحللاو  ةبیبزلا  يذ  لجرلا  هجو  للھتف 
: رمألا هبشي  امیف  هل  لاقو 

. امكل هیضترأ  يذلا  قيرطلا  وھ  اذھ  - 
: لاقو رمسألا  لجرلا  دي  وحن  اھبذجو  ةیحللا  بحاص  دیب  ذخأف   ، هدي دمو 

. يتروشمب الإ  كفني  نلو   ، قافتالا اذھ  امكل  كرابأ  - 
مث  ، تارم اھداعتسا   . ةتئافلا ةلیللا  ايؤر  نم  عفارلا  دبع  نسح  هرَّكذت  ام  لك  اذھ 
هتتأ يتلا  ىرشُبلا  هذھ  ىلع  ضباق  وھو   ، تارھاظملا يف  كراشیل  هتیب  نم  لزن 

. ءامسلا نانع  ىلإ  مھقانعأ  عفترتو  مھيدايأ  نوكبشي  نيذلا  كئلوأ  ىرشب   ، اًعوط
مل نیلجر  نیب  راد  يذلا  راوحلا  اذھ  نم   ، ايؤرلا رخآ  نم  اًفوخ  هلكأي  ناك  هبلق  َّنكل 
لظ يذلا  ضیبألا  ثلاثلا  لجرلا  اذھو   ، نایقتلیس امھنأ  مايألا  نم  موي  يف  انظي 

. ءاھتشاو عوج  هینیعبو   ، ركم يف  مستبي  تقولا  ةلیط 
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14
نذأ يف  عبسلا  دلاخ  سمھ   ، ةيرعشلا باب  مسق  يف  ًالجوو  ًءایعإ  ناحنرتي  امھو 

: ًالئاق لمكأ 
. شویجلا ریمأ  عراش  يف  ةيرصملا  لینلا  ةوھق  ىلع  كرظتنأس  - 

هامدق هأطت  مل  يذلا  ناكملا  اذھ  ىلإ  اًدھجم  هیقاس  رجي  مسقلا  نم  لمكأ  جرخ 
ةملك ىسني  نأ  هعسوب  نمف   ، هسأر يف  اًروفحم  عراشلا  مسا  ناك   . لبق نم 

»؟ يركسعلا سلجملا   » مكح نمز  يف  شویجلا » »
رماض هجوك  لطي  ضفخنم  ىنبم  مامأ  ًالیلق  فقوتو   ، ةيرعشلا باب  نادیم  يف  راد 

«. يفاقثلا زكرملا  : » اھیلع بوتكم  ةتھاب  ةتفال  هیلع   ، سئاب
مت نأ  تقو  ةديرج  يف  ىنبملا  اذھ  ىلع  ةدقارلا  فورحلا  موي  تاذ  أرق  دق  ناك 

ةسائرلا تاباختنا  يف  عولخملا  سیئرلا  فیصو  ىلإ  دوعي  هنأ  فرعيو   ، هقرح
ةدماصلا ةینبألا  نیب  انھ  هفوقو  ةظحل  ىتح  رصم  خيرات  يف  ترج  يتلا  ةدیحولا 

. نمزلا هجو  يف 
ناك يذلا  يحلا  ةبلطل  ناجملاب  ةیصوصخ  سورد  ءاطعإل  ًاناكم  ناك  هنأ  ركذتو 

طبختووھ هات  امنیب  ناملربلا  حار   . ناملربلا يف  موي  تاذ  هنع  ًابئان  ىنبملا  بحاص 
. سانلا نیب  لود  مايألا  اذكھ   . اھل رارق  يتلا ال  ةسایسلا  جراعم  يف 

مالك اھیتفش  ىلعو   ، تفلتت ةغئاز  اھنویع   ، اھتاوطخ يف  رثعتت  اًزوجع  لأس 
: سوبحم

؟ شویجلا ریمأ  عراش  نيأ  - 
: تلاق مث   ، هیلع ّبشُت  هِ اھنأكو   ، ًاليوط هیلإ  ترظنو   ، اھتماھ تعفرف 

. ينب اي  يعم  َلاعت   ... كانھ ةحيار  انأ  - 
سمشلا يمرت   . ألألتي عراش  يف  اًنیمي  افطعناو   ، ةتماص هبناج  ىلإ  تراسو 

يف عطستف  نیبناجلا  ىلع  ةصوصرملا  يضفلا  نوللا  تاذ  يناوألا  ىلع  اھبھذ 
تاعاس رمت  ىتح  اًضعب  مھضعب  ىلع  مالكلا  نوعزويو  نومستبي  نیعئاب  هوجو 
ىلع اھقلأ  شرفت  ةشھدلاو   ، هلوح ءيش  لك  قناعي  لمكأ  حار   . نئابزلا راظتنا 

: تلاقف ةأرملا  هتحملو   . هھجو ةحفص 
. خبطملا تاجاح  لك  دجت  انھ  - 

: لاقو متسباف 
. ةجاح اي  حضاو  - 

: تلاقو ةلماش  ةرظن  هیَّفك  ىلإ  ترظن 
. انھ نم  اھتاجاح  ذخأت  ةسورعلا  تاھ  جاوزلا  يونت  اَّمل  - 

: تلصاوو  ، عجو يف  اھیتفش  تصمصم  مث 
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. ةبعص مكفورظو  لیقث  مكلمح   . مولظم مكلیج  - 
: ةلئاق تكحض  مث   ، ةھرب تتمصو 

. اھتقرسل نآلا  لياحتي  ْنَم  كانھو  مكفصنت  ملو  ةروث  متلمع  - 
مث  ، هتركذ امیف  اًھئات  اھیلإ  تفتلاو   ، هھجو أفطناو   ، هبلق قرخ  اًمھس  اھمالك  ناك 

: اھلأس
؟ ةيرصملا لینلا  ةوھق  نيأ  - 

: تلاقو  ، حلاك رفصأ  هنول   ، ضفخنم ىنبم  ىلإ  تراشأو   ، اھدي تعفر 
. كنیمي ىلع  - 

: اھاَّیحو  ، اھدي رھظ  مثلو  ىنحناو  هدي  دم 
. امام اي  ةمالسلا  عم  - 

: تلاقو  ، ًاّیلم هینیع  يف  اھینیع  تتبثو  اھھجو  تعفر 
. هناوأب هلك  - 

هسفن دجیل  تاوطخ  ثالث  عطقو  اًنیمي  وھ  لام  امنیب   ، ًةتماص اھقيرط  يف  تشمو 
ىلع ةبيرغ  ودبت   ، ةفیظن ةیماخر  تالواط  هیف  مظتنت   ، ميدق ىھقم  بلق  يف 
ايارملا ىلعو   ، رھبم رون  امھنم  حضنيو  فقسلا  ناطسوتت  نیتللا  نیتخیشخشلا 
رئافحو شوقن  اھیلع  ةیبشخ  زيوارب  اھقوطتو  ناردجلاب  ةتبثملا  ةضيرعلا  ثالثلا 

. فیفخ رابغ  نم  ةقبط  اھوسكت   ، ةميدق
***

بوك همامأ   ، ىھقملا ةرادص  يف  ةنوكرم  ةكيرأ  ىلع  اًعبرتم  سلجي  عبسلا  ناك 
ىلع طفشي  ناك   . اًفیثك ًاناخد  درطي  هفنأو   ، ةشیشلا مسبم  همف  يفو   ، ياش
يذلا  ، قیضلا عراشلا  بلق  ىلإ  هسأر  نم  دتمت  يتلا  ةحاسملا  يف  خفنيو  ٍلھم 

، ةيوناثلا شویجلا  ریمأ  ةسردم  نم  تاجراخ  تانبل  ةليامتم  مادقأ  تحت  ىداھتي 
. قوسلا وأ  لمعلا  نم  تادئاع  تادیسو 

هرصب زیح  يف  نھادحإ  رھظت  نإ  ام   . هتسيرف داطصي  ىتح  هینیع  عبسلا  تبث 
فرطب اھل  زمغي  هیلإ  ترظن  اذإف   ، اھتیصان ىتح  اھمدق  صمخأ  نم  اھحسمي  ىتح 

يف اھعضوو   ، ءامسألاب لفاحلا  يئاسنلا  هرتفد  يف  اھلجس   ، تمستبا نإف   ، هنیع
ةیقالتملا اھطوطخ  نیب  شیعلا  قشعي  يتلا  تالامتحالا  رئاود  نم  بسانم  عقوم 

. اًمود
: لاقو هینیع  يف  رظن  مث   ، هراوج ىلإ  هسلجأو  هدي  ذخأو  ماق  لمكأ  ىأر  نیح 

. عفارلا دبع  نسح  توم  ةراسخ  - 
. هریغ هضوعي  نلو   ، انعجشأو انلبنأ  ناك  - 
: لمكأ فتك  ىلع  تبرو   ، عبسلا مستبا 
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. كیف ةكربلا  - 
طقاست مث   ، هھجاوت يتلا  ةآرملا  يف  تعمل   ، ةنخاس عومدب  هانیع  تقوررغاف 

. همامأ لدانلا  هعضو  يذلا   ، نخاسلا ياشلا  بوك  يف  اھضعب 
، ةتبان هتیحل   ، ریصق باش  ىلإ  رظن   . هتياوھ سرامي  يك  عبسلل  ةصرف  تناكو 

: هلأسو  ، نمزم قاھرإ  هھجو  ىلعو   ، دعجم هرعشو 
؟ بوجحم اي  ىھقملا  اذھ  ينُب  ىتم  - 

: روفلا ىلع  باجأف 
. ةروثلا لبق  - 

: هلجاع عبسلا  نكل   ، ناردجلا ىلع  ليوطلا  نمزلا  راثآ  علاطي  وھو  لمكأ  شھدو 
. ةلیلق روھش  اًذإ  هرمع  - 

: لاقو هقھقف 
. ةنس نوتس  هرمع  - 

؟ ماعلا اذھ  ترج  ةروثلاو   ، فیك - 
. ةروثلا ةروثلا  دصقأ  انأ   ، هیب اي  - 

؟ ينعت اذام  - 
؟ اھریغ ةروث  كانھ  لھو   ، رصانلا دبع  لامج  ةروث  ينعأ  - 

؟ نآلا هشیعن  امو  - 
. ریمدتو بيرخت  اھنإ   ، ةروث تسیل  هذھ  - 

اًملستسم  ، هنزحب ذالو   ، همتك هنكل  ديدش  بضغ  لمكأ  لاصوأ  يف  ىرسو 
: اًسماھ هنذأ  ىلع  لام  يذلا   ، دلاخ نیع  نم  ةزمغل 

. ينطولا نمألا  ةذخاؤم  ال   ... ةلودلا نمأ  باسحل  لمعي  دشرم  بوجحم  - 
... أھأھأھأھ

: هبناج ىلإ  تفتلا  مث 
. ثحابم دشرم  نوسرجلاو  - 

: ةرارم يف  لاقو   ، ظیغلا نم  هسورض  ىلع  لمكأ  ساد 
. ةروثلا هيوشتب  نوفلكم  داغوألا  ءالؤھ  - 

: هسأر عبسلا  َّزھ 
يف اھیلع  متنك  يتلا  ةروصلا  اودرتست  نلو   ، نيریثك عامسأ  ىلإ  لصو  امھتوص  - 

. رباع ملحك  ترم  اًموي  رشع  ةینامث 
اھنإ  . سانلا سوؤر  يف  همومس  ثفني  يذلا   ، صیخرلا مالعإلا  توصو   ، امھتوص - 

. يملسلا رھاظتلا  قح  اوُمَّرجو  اوُسَّرج  ةيادبلا  يف   . ةروثلا ةنطیشل  ةمكحم  ةطخ 
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، اھسفن ةروثلا  نودلجي  نآلا   . ةنایخلاو ةلامعلاب  مھومھتاو  راوثلا  اومجاھ  اھدعب 
. ةیحضلا نوبقاعيو  دالجلا  نوكرتي   . اھشیعن يتلا  تاقافخإلا  لك  اھنولِّمحُيو 

. اومكحي مل  مھنأ  عم  راوثلا  نومكاحي 
: هلأس مث   ، ثبخ يف  هیتفش  عبسلا  فرح 

؟ راوثلا اھبكترا  يتلا  ءاطخألاو  - 
يف تربكف   ، ةرعقم ةآرم  اھیلع  طَّلسو   ، اھراغص دَّیصت  ْنَم  كانھ  نكل   ، اھركنأ ال  - 

لطابلاو  ، ًالطاب قحلا  نوریف   ، رمألا مھیلع  طلتخي  نيریثك  تلعجو   ، سانلا نیع 
. ًابالقنا ةروثلا  نمو   ، ةروث بالقنالا  نم  نولعجيو   ، اًّقح

. ةكئالم متسل  - 
اھنأ الإ   ، ًانایحأ باوصلا  اھبناجي  دق   ، ةصلخم ةئف  اننأ  دقتعن  اننكل   .. رشب انعیمج  - 
نطولا اذھ  لاشتنا  وھ  لوألا  اھُّمھو   ، اھدشري ْنَم  تدجو  نإ  أطخلا  يف  ىدامتت  ال 

. عایضلا نم 
: خرصو ةأجف  لدانلا  لخدو 

الإ انھ  سانلل  ثيدح  الو   ، ةيرعشلا باب  نادیم  يف  سمأ  لتق  ةروثلا  بابش  دحأ  - 
. عوضوملا اذھ  نع 

: ًالئاس لوألا  هعطق   ، قبطم تمصب  اذالو   ، تارظنلا لمكأو  دلاخ  لدابت 
؟ هلتق ْنَم  اوفرع  لھو  - 
: اھیلع دسحُي  ٍةقثب  َّدرف 

. نولتاقتي مھاھو   ، اًضعب مھضعب  نِّوخُي   ، ةروثلا بابش  كراعتي  - 
: هلأسو  ، همالكل لمكأ  عزف 

؟ سانلا مھتت  ةلوھسلا  هذھبأ  - 
: هرھظ هیطعيو   ، دعتبي وھو  مغمغ  مث   ، بایتراب هیلإ  رظن 

. اذھ لوقت  شویجلا  ریمأ  عراش  يف  سانلا  لك  - 
: هرجزو اًفیفخ  اًكحض  متكي  وھو  لدانلا  ىلإ  دلاخ  رظن 

. نوعلم اي  كتیب  برخي  ... هللا  ِشما - 
، هسفنب اًّوھزم  ةبصنلا »  » ىلإ اًھجتم  هدسجب  ليامتو  ةليوط  ةكحض  يف  رجفناف 

: عومسم توصب  مكھتي  وھو 
تادنجأ نوذفنيو   ، تارالود نوضبقيو   ، يكاتنك نولكأي  ريرحتلا  نادیم  يف  اوناك  - 

. ةروث اذھ  نومسيو   ، ةیبنجأ
: ديدج نم  هرھنو   ، ىرخأ ةرم  دلاخ  كحض 

. لولف اي  سرخا  - 
: هل لاقو  لمكأ  ىلإ  تفتلا  مث 
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. لحنملا ينطولا  بزحلا  يف  اًوضع  ناك  - 
: لاقو  ، هسأرب لمكأ  أموأ 

ئدص رامسم  ىلع  ةدارب  نم  ةبح  لاقثم  درجم  اوناك  اذھ  لاثمأ   ، نیكسم - 
لغش هل  نكي  مل  يذلا   ، يطاولا بزحلا  اھمسا  ةیمنھج  ةلآ  يف  كلاھتم  سرتل 
اوفتھیل ؛  طقف اًھینج  نيرشعب  مھنورجؤي  اوناك  هلاثمأ   . نیيرصملا سھد  ىوس 

ىلع اودتعیل  ديدج  نم  مھنورجؤي  نآلاو   . ةعنطصم تارھاظم  يف  عولخملا  مساب 
. مھلھأو راوثلا 

: لاقو راسیلا  ةیحان  هدیب  راشأو 
ةروثلا اومجاھیل  راھن  لیل  رتویبمكلا  مامأ  مھنوسلجيو   ، بابشلا فالآل  نوعفدي  - 

. راوثلاو
: لاق مث  ةھرب  تمصو 

ءالؤھ ناك  امم  ىسقأ  مكب  لعفيو  مكفاتكأ  ىلع  فقي   ، مھریغ يتأیس  اًدغو  - 
. نولعفي

؟ دصقت ْنَم  - 
ىتأت ىتح  مكل  نوضبريو   ، ةروثلا يف  مكؤاكرش  مھنأ  نومعزي  نيذلا  كئلوأ  - 

. لجخ الب  مكیلع  نوضقنیف  ةبسانملا  ةظحللا 
: لاقو لمكأ  فتك  ىلإ  ديدج  نم  هدي  دمو 

. اھلخاد عقي  نمم  لضفأ  ىري  ةبلحلا  جراخ  فقي  ْنَمف  بَّجعتت  ال  - 
راودو  ، هيرظان مامأ  میغت  ةيؤرلاو   ، هنازحأ يف  لءاضتي  حارو   ، اًتماص لمكأ  هعباتو 

. هیلع ًاّیشغم  طقسف   ، دتشا نأ  ثبلي  مل   ، دیعبلا ىلإ  هبحسي  فیفخ 
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15
، رھد اھنأك  تاعاس   . اًكاوشأ اھمد  يف  قلطت  ةلیقث  تاعاس  ؟  ىرج يذلا  ام 

هدیعتستو  ، اھلخاد ةحياصتملا  هتامغن  نع  شتفت  تحارف   ، اھلصي مل  نسح  توصو 
ًانایحأ تناكو   . هتدھع اذكھ   . هبجاو ءادأ  نم  برھي  ْنَم  وھ  سیل   . نامألاب رعشت  يك 

ال متنأ  : » نآلا همسا  ركذتت  ال  يدنھ  ملیف  يف  ةرم  تاذ  اھتعمس  ةینغأ  ددرت 
، ةكاتف ةباصع  ىدل  ةریسأ  ةلطبلا  تناك   ،« اًدبأ دعولا  فلخي  هنإ ال   ، يبیبح نوفرعت 

اھءاجو  ، ءامدلاب ةثولملا  مھيديأ  نم  اھصلخيو  اًمتح  يتأیس  اھاتف  نأب  نمؤت  تناكو 
راسو  ، هیعارذ نیب  اھلمحو   ، اًعیمج مھلتق   . ةراسجلا هقبست  بسانملا  تقولا  يف 

. حارب ضرأ  وحن  ةقثاو  ىطخب 
ىلإ تقاتشا  املك   . هدجت هیلإ  تجاتحا  املك   . اھنظ نسُح  دنع  نسح  ناك  اًمئاد 
باوبأ هعمو  ىتأ  اھینیع  يف  ایندلا  تقاض  املك   . عیبرلا رھزك  اھمامأ  ىداھتي  هتيؤر 

. لاجرلا زعأ  هتمسأف : اًدبأ  اھلذخي  مل   . نوكلا ىلع  ةحوتفم  ةعیسو 
توطنا  . متیلاب رعشت  ملف  هتفرع  نأ  دعب  اھمأ  تتامو   . اھابأ راصف  بألا  ةمیتي  تدلو 
اھقيدص حبصأف  تاتفلا  ىلع  صیخرلا  اھلوح  ْنَم  عارص  نع  ةبرتغم  اھرمع  نینس 
ناصح ىلع  اھفطخي  مامُھ  سراف  نع  مالحأ  اھتدوار  املاط  تنب  يأكو   . دیحولا

، ةجھبملا ةوشنلا  تاقفد  اھلاصوأ  يف  ترس  نأ  ذنم  هتدانو  هتلیختو  هتلثمت   ، ضیبأ
، لالحلاب يھ  ةبذعم   . اھران ئفطیل  هءام  رظتنت   ، ءطب يف  هعم  قرتحت  يھاھو 

اھرعاشم هبھت  نم  ناك  ولو  ىتح   ، دحأ اھصخرتسي  نأ  روصتت  ، ال  هب ةزتعم  اھنكل 
. ناصقن نود  نم  ةلماك   ، ةضایفلا

وھ  . هناكم هؤادعأ  ددحیف  اھیلع  دري  نأ  هتفتاھ  نإ  ىشخت   . يردت ؟ ال  نآلا وھ  نيأ 
يفو  ، بیجیس هفتاھ  ةشاش  ىلع  ءایض  نم  ةلاھ  هلوح  اًشوقنم  اھمسا  دجو  نإ 
ةبولطم تسیل  يھ   . اھفتاھیس هسفن  نِّمؤُي  نیح  اھسفنل : تلاقو   . هلتقم هتباجإ 

هنأ نوفرعي  مھ   . هيدراطم سوؤر  نكسي  يذلا  حاحلإلاب  سیل  لقألا  ىلع   . هلثم
. دبألا ىلإ  تمصي  نأ  هتوصل  دب  الو   ، مزاللا نم  رثكأ  فرع 

يف اھرعش  فھفھي   ، ةرفاس ةاتف  راطقلا  ةطحم  هایم  ةرود  ىلإ  ءافص  تلخد 
عراوش يف  تالوزعم  تاریجش  تاماھو  تافرشلا  رئاتس  غدغدي  حار   ، دراب میسن 
اھترونت يف  ةفوفلم  اذكھ  تلخد   . نیمحازتملا مادقأب  اًحبص  اھكاھتنا  رظتنت 

فیصر 11 وحن  ةعرسم  ىطخب  ریسي  اًفیحن  دوسأ  ًالیطتسم  تجرخو   ، اھتزولبو
. ليوطلا لادسإلا  اذھ  يف  رثعتي  نأ  داكيو   ، سیسمر ةطحمب 

يفو  ، عیقصلا يدي  نیب  ةشمكنملا  ةفصرألا  غارف  يف  هحابن  قلطي  راطقلا  ءاج 
نكي ملف   ، اھدعقم زجحت  مل   . ةكلاھتم دعاقم  وحن  نیلورھملا  نيرفاسملا  ناذآ 
اًدیحو اًدعقم  تدجوف  ىلوألا  ةجردلا  دعاقم  ىلإ  اًعيرس  تفلد   . اذھل تقو  اھيدل 

سسحتت تذخأ  مث  ءارولا  ىلإ  اھسأر  تدنسأو   ، اھسافنأ طقتلت  تسلج   . ًایلاخ
تافلملا اھیلع  تخسن  نأ  دعب  هرعق  يف  ةشالفلا »  » رارقتسا ىلإ  نئمطتل  اھبیج 
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يتلا كلت  نم  ةشالف »  » يأك نكت  مل   . ةرماؤملا نم  اًریبك  ابناج  نیبت  يتلا  روصلاو 
. رارسألا نم  اًزنك  تناك  لب   ، رتویبمكلا عم  لماعتلا  نم  ليوط  خيرات  يف  اھیلع  ترم 
نیبت تاقیلعت  اھعمو   ، رناكسإلا قيرط  نع  ةبوحسم  تادنتسمو  تافلمو  روص 

. اھب مھبلغأ  رعشي  نأ  نود  نم  سانلا  سوؤر  ىلع  طحت  يتلا  ةاسأملا  مجح 
غلبت ىتح  تاعاس  اھفیضتسي  دیحو  دعقم  نع  هیف  ثحبت  تناك  يذلا  تقولا  يف 
نع ثحبت  يدايألا  تناكو   ، نسح بلق  نع  ثحبي  صاصرلا  ناك   ، اھدصقم

، اھبیج يف  زنكلا  رارقتسا  ىلإ  تنأمطاو  تسلج   . هتزوحب يتلا  ةیلصألا  ةشالفلا 
هبویج ىلإ  اًعيرس  مھيدايأ  اودم   . ةظحللا هذھ  يف  اھبیبح  نم  عاض  هلیثم  نكل 

. لیللا ةملظ  يف  نیبراھ  اورفو  اھدحأ  نم  اھوجرخأو 
، فرفري اھبلقو   ، زتھي اھدسج  حار  هفرعت  ال  ببسل   . ةأجف اھنع  نانئمطالا  لاز 

نوقصتلم  ، مھدعاقم يف  نودكار  مھنأ  عم  اھمامأ  سانلا  صقارتیف  غوزت  اھنویعو 
نأ وأ   ، اًدبأ رجي  مل  اًئیش  نأكو   ، ميري نمزلا ال  نأكو   . اھنم اًءزج  اوراص  دق  مھنأكو  اھب 

. ةبضاغلا مھمادقأب  موي  تاذ  عراوشلا  اولزلز  نیيالم 
يف باذو   ، لیللا بلق  يف  باغ  عفارلا  دبع  نسح  نأ  ءالؤھ  نم  ٌّيأ  فرعي  ال 

، ةرھاقلا تاھاتم  يف  نكس  دق  ءيش  لك  نأ  نوفرعي  ال   . يدمرسلا رونلا  جاجف 
ةقھاشلا اھقانعأب  تسادو   ، ًةحنجم ًالامآ  عیسولا  اھنطب  يف  تعلتبا  املاط  يتلا 

جاجدك نوفرفريو   ، مھھابج نوضفخي  نيریثك  تلعجو   ، نیبعتملا فاتكأ  ىلع 
. حوبذم

***
لبرسيو  ، ضرألا تابنج  رمغي  وھو  رونلا  تأرو   ، ةذفانلا يف  اھینیع  ءافص  تسمغ 

نویع اھسؤب  ألمي  ًاتویبو   ، حيرلل ةليوطلا  هقاس  قلطي  ًالیخنو   ، يرجت اًراجشأ 
. مونلا اھعرص  ىتح  رضخألا  ىدملاب  تلغشنا  اذكھ   . نيرظانلا

هتفلأ يذلا  كلذ  نم  ربكأ  هھجو  ناك   . مستبي هتأر  دیعبلا  ملحلا  ناعیق  يف 
ىلع طقاستي  اًرھبم  اًرون  لسرت  ةقئار  ةرمح  بَّرشتو  رادتساو  عستا   . هتظفحو

اھناكسب ةزتعم  ةخماش  فقت  ةینبأ  حطسأ  ىلعو   ، نيداغلاو نیحئارلا  تاماھ 
: ریثألا مھفاتھب  ایندلا  اولغشو   ، تاحاسلاو عراوشلا  اوألمو  موي  تاذ  اوجرخ  نيذلا 

«. ماظنلا طاقسإ  ديري  بعشلا  »
نسح ديو  فقت   . ةداھشلا ملاع  يف  تلعف  املثم  حیصت   . مھنیب ةفقاو  يھ  تناك 
ناریسيو  ، حوحبم توصب  ناخرصي  اناك   . هدي يف  ةدقار  اھديو   ، اھدي يف  ةدقار 

تمان املاط  يذلا   ، بعشلا سلجم  ىنبم  دنع   . نيرھاظتملا نیب  ةقثاو  ىطخب 
تحتفو  ، ةقناخلا ناخدلا  لبانق  تقلطنا   ، اھیف رئامض  ٍسوؤر ال  ىلع  ةعیسولا  هتبق 

نم اھدي  تعاض   . امھتقرف يتلا  برحلا   ، اًذإ برحلا  اھنإ   . ةقفادلا هایملا  میطارخ 
. ريدھلا يف  تام  اًعیفر  ًءاغث  ناك   . نسح تدان :  . عفادتملا بیھرلا  ماحزلا  يف  هدي 
ریئز امھنیب  لاحو   . هیتفش فارطأ  ىلع  تام  اًجدھتم  ًاليوع  ناك   . ءافص ىدان :
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ىلإ لصت  نأ  لبق  ایندلا  قرافت  نأ  ديرت  ال  ةدھجم  حاورأو  فیثك  ناخدو  ةلورھو 
. اھاغتبم

دق نيریثك  تدجوف  اھلوح  تتفلت   . ةرضاحلا ایندلا  ىلإ  اھلقن  ماطتراو  قانتخاو  أمظ 
ترعش يھ   . هراسي نعو  هنیمي  نع  ضرألا  ءاوطنا  عباتي  ضعبلا   . مھنویع اوضمغأ 

. ىضم تقو  يأ  نم  رثكأ  نسح  ىلإ  جایتحا  يف  اھسفن  تدجوو   ، فوخو ةبرغب 
ةمئاقلا تكرح   . هملكت نمیف  ركفت  يھو  ءامسألا  ةمئاق  تحفصتو  فتاھلا  تطقتلا 

: الئاق نینرلا  وذ  هتوص  ءاج   . هتبلطو  ، يزاغم تفأر  خیشلا  هاجتا  يف 
. هتاكربو ةمحرو هللا  مكیلع  مالسلا  - 

: لاقو ةھرب  تمصف   ، نسح نع  هتلأس 
. اًئیش هنع  فرعأ  نأ  ديرأ  ال  - 

: باجأف  ، ببسلا نع  هتلأسو  تكسامت  اھنكل   ، همالك اھزخو 
. ةروثلا ىلع  سراحك  يميدقت  هبجعي  . ال  ةميدقلا يرتافد  يف  شتفي  نوعلملا  - 

هقلطي ام  ينلصو  اذكھ   . هل سیل  ام  فھل  ىتح  ربصو  ركم  بلعث  يننأب  ينفصي 
نادیم بلق  نم  اھانعمج  يتلا  انرارسأ  نأ  كلذ  ىلع  دازو   . ينع تاعئاش  نم 
حوبي  . نیفدلا هدقحو  عذاللا  هناسل  لعفب  ةفوشكم  تتاب  انعم  اھانيوطو  ريرحتلا 
نمث ًابيرق  عفدي  دقو   . ةجاذسو طبع  الإ  وھ  امو   ، ةیفافش اذھ  يمسيو  ءيش  لكب 

. يھتنت يتلا ال  هترثرثو  هلبخ 
فصيو يزاغم  هلوقي  ام  لك  ناك  دقف   ، اھدخ ىلع  عومد  تحسو  اھھجو  ضبقنا 

: هل تلاقو  ديدج  نم  تكسامت  اھنكل   . ًاناتھبو ًابذك  اھبیبح  هب 
ربكي نأ  بجي  الف  امكنیب  عقو  دق  فالخ  ناك  نإو   ، ءافرشلا راوثلا  نم  نسح  - 

. ةروثلا هلعفت  ام  لك  ىلإ  ءيسيو 
: لاق مث   ، اًرخاس هقھق 

تنأ  .. ؟ ال ال اذھ نسح  عم  فالخب  يسأر  لغشأ  انأ  لھ   . نیلوقت اذكھ   .. اننیب - 
. انتاباسح نم  هانطقسأ  اننأ  رمألا  يف  ام  لك   . ةئطخم

؟ مكتاباسح - 
ةروص مھترغأ  نیبضاغ  لایع  درجم  اننأ  نيدقتعتأ   . ةقیقد يھو   ، انتاباسح معن  - 
اوتبثیل رصم  يف  اھوري  نأ  اودارأف  مكتمھف » انأ   » لوقي وھو  روعذملا  سنوت  ةیغاط 

ذنم ضرألا  هذھ  ىلع  حفاكت  تامیظنت  لب   .. ریبك میظنت  نحن   .. ال ال   . مھتلوجر
. انم اھعیضي  نأ  دحأل  حمسن  نلو  تءاج  دق  يھاھو   ، ةصرف رظتنتو   ، نمز

عورشم يف  ةادأ  درجم  نوكتل  اھنولوحت  فیكف   ، بعش ةروث  هذھ   . خیش اي  نكل  - 
. نمزلا جراخ  شیعي  لیصفل  يمھو 

.... ِتنأ  ، ِكوُّبري مل  كلھأ  نأ  ودبي   .. تنب اي  يسرخا  - 
ىتأ يذلا  اذھ   . هتسرطغو هتاءاذب  لمكي  هعدت  ملو   ، هھجو يف  فتاھلا  تقلغأ 
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كلمي هنأكو  ءيش  لك  مّسقُي  وھاھ   ، ءایحتسا ىلع  يشمي   ، نادیملا ىلإ  اًددوتم 
تلاقو  ، هنم ةرخاس  تمستبا  مث   . هدیسو دوجولا  ناطلس  هنأك   . نامزلاو ناكملا 

نم ةقحالتم  تاجوم  درجم  مھ   . مھئاطخأ نم  اًدبأ  نوملعتي  ءالؤھ ال  اھسفن : يف 
نأ نوثبلي  مث ال   ، ءامسلا نانع  ىلإ  ولعیس  هباحصأ  هنظیف  وفطي  دبز  درجم   . رورغلا
يف ىشالت  هكاسمإ  دحأ  لواح  نإف  نیعلا  ألمیف  جیھي   ، ءاغر درجم  هنأ  اوفشتكي 

نيدرجم ايارع  نوفقي  نیحو   ، مھقالخأ نورسخي  مھنكل  يساركلا  نوحبري  دق   . هدي
. مھنودراطيو سانلا  مھنعلیس  لبق  نم  هولان  فطع  لك  نم 

مسا اھمامأ  ىَّلجت   . ديدج نم  ءامسألا  ةمئاق  بلقت  تحارو   ، ىسأ يف  تدھنت 
هنأب اھربخأ  دق  ناك  نسح  نأ  تركذت  ذإ  ؛  تجھتباف  ، يصوقلا میحرلا  دبع  خیشلا 

: لوألا سمأ  امھنیب  ةملاكم  رخآ  يف  اھل  لاق   . لجرلا اذھ  ىلإ  بھاذ 
. ةيرعشلا باب  يف  انالوم  ىلإ  اًدغ  بھذأس  - 

: تلاقو اھسأر  تزھ 
. بئاغلا يبیبح  ىلع  يننئمطي  نأ  عیطتسي  ْنَم  هریغ  سیل   ، وھ - 

قراف يفوص  لجر  نذأب  فوھلملا  نینرلا  باكسنا  ترظتناو  فتاھلا  رز  تطغضو 
. شیجلا عراش  يف  ميدق  ىنبمب  ةعیسو  ةقش  نطقي   ، روھش ذنم  نیتسلا 
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ىلإ هرصبب  صخشي  ناك   . هسأر ىلع  مانت  ءامسلاو  همامأ  ءاملا   . اًدیحو سلج 

. موي تاذ  هب  ترم  اھنكل   ، نآلا سانلا  ایند  يف  دوجو  اھل  دعي  مل  اًروص  ىریف  ىدملا 
هعباصأ نیب  نم  تبرستو   ، اھرمو اھولحب  اھشاع  لب   ، رمألا ةقیقح  يف  رمت  مل  ال، 

. هنم ةدارإ  نود 
ىلإ ًابوسنم  ةلجم  يف  ًايأر  أرق  عیباسأ  لبقو   ،« نمزلا ةلآ   » ملیف دھاش  مايأ  لبق 
هكلمت نآلا  نم  ةقیقد  لبقو   ،« ربكألا ةوتفلا   » هنأب نمزلا  هیف  فصي  ریبك  بيدأ 

. نيرباعلا مادقأ  اھتساد  ةفیعض  ةتبن  وأ   ، حيرلا بھم  يف  ةشق  هنأب  فراج  روعش 
نأ همأ  هوبأ  رمأي  اًنیل  ًالفط  ناك  نیح   . ميدقلا هلاح  ىلإ  ءيش  لك  دیعي  نأ  ىنمتو 
همامأ فقي  مث   ، هدیب هفتك  ىلع  موجنلا  هل  قلعيو  ةيركسعلا » ةلدبلا   » هسبلت
سانلا هعمسي  توصب  هل  لوقيو   ، ةوق نم  يتوأ  ام  لكب  ضرألا  يف  همدق  برضيو 

. مدنفأ اي  مامت  عراشلا : يف 
. هعم ربك   ، اًددحم ًالبقتسم  دمحأ  هنبا  يف  سرغي  راتسلا  دبع  لوصلا  لظ  اذكھ 

عاجوأ قناعي  هنبا  كرتو  بألا  لحر  ةیبرحلا  ةیلكلا  يف  جرختلا  ىلع  فرشأ  نیحو 
كرتي  ، ملألا نم  اھصنتقي  يتلا  قئاقدلا  كلت  يف  ىوس  ةعتم  يأ  دجي  ال   ، ةایحلا
. قرزألا دیعبلا  يف  قدحي  اًدیحو  سلجي   ، رحبلا ئطاش  ىلإ  انھ  يتأيو   ، هءالمز
تقولا : » اًریثك ةیبرعلا  ةغللا  سردم  اھددر  يتلا  ةمكحلا  يف  درشي  ناك  املاط 

دي كانھو   ، ًابرإ ًابْرإ  اًقزمم  هسفن  دجي  وھاھو   ،« كعطق هعطقت  مل  نإ  فیسلاك 
اھیلع طغضتو  همحل  عطقب  كسمت   ، جئاھلا عیسولا  رحبلا  اذھ  لك  نم  ربكأ   ، ةمخض
ىلع اھرثنتو  حمقلا  ةبحك  اھربكأ  تابح  ةئیھ  ىلع  اھروكت  مث   ، اًنیجع ریصت  ىتح 

. ةعئاجلا كامسألا  اھطقتلتف  ءاملا  حطس 
. ةایحلا ىلع  ةلاع  هنأب  سحي  ناك  اذكھ  وأ   ، ایندلا يف  ةدئاف  هسفنل  دجو  اًریخأ 

هسأر يف  هوبأ  اھعرز  يتلا  ةروصلا  نأل  امبر   . ریثكب اذھ  نم  ربكأ  هحومط  نأل  امبر 
امیف هسفن  دجي  ال  هنأل  امبر   . هدباكي يذلا  سئابلا  عقاولا  نم  ریثكب  لمجأ  تناك 

. موي لك  هبؤاثت  تارم  دع  نع  زجع  هنأل  امبر   . وھزيو هریغ  هب  ىھابتي 
هتلوفط ذنم  هدھعي  مل  طاشن  هلاصوأ  يف  ىرسو   ، بؤاثتلا لاز   . بلقنا ءيش  لك 

يف ىنمیلا  همدق  برضو   ، لبق نم  دحأل  فقي  مل  امك  اًھابتنا  فقو   . ةدیعسلا
مل  . اًفیظن ًءاوھ  مشيو   ، هتماھ عفري  وھو   ، ديدح نم  دیب  ةیحت  ىدأو   ، فنعب ضرألا 
ناك هنكل   ، ةيامرلا نادیم  وأ  حابصلا  روباط  يف  همامأ  فقي  اًمیظع  ًاطباض  نكي 
ةبھتلم ءاقرز  ةشاش  امنإ   ، لطب وأ  میعزل  ةروص  وأ  ًالاثمت  الو  ًاناویح  سیل   . اًئیش

ديري بعشلا  : » ردھتو  ، بیجع تابث  يف  غارفلا  قدت  ةضبقنم  ٍدايأو  ةطخاس  هوجوب 
«. ماظنلا طاقسإ 

تناك  . ةبح ةبح   ، كمسلا نوطب  نم  هسفن  عمجتسي  حارو   ، هینیع ضمغأ 
نآلا اھنإ  عومسم : توصب  هسفنل  لاق   . َخارتت مل  هتميزع  نكل   ، ةقاش ةمھملا 
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تلمتكا دق  هتئیھ  نأ  ىلإ  نأمطا  نیح   . تمص يف  هلعفي  ام  لصاوو   . دوجو ةلأسم 
: هل لاقو  يدنج  هءاج  اَّمل  اًفقاو  ضفتناو   ، حایترا يف  رفز 

تاوقلل ىلعألا  دئاقلا  رمأب  عراشلا  لزنیس  شیجلا   .. كديري ةبیتكلا  دئاق  - 
. ةحلسملل

ىشمو ضفتنا   . لمرلا ىلع  اًرثأ  همادقأل  نأ  ةرم  لوأل  رعشو  مستباو  ضفتنا 
فوج يف  ریطتو  عفترت   . ضرألا نع  عفترت  نأ  ديرت  همادقأ  نأكو   ، ةطشن تاوطخب 

، هءانغ اھلك  ایندلا  عمسأو  حدصو  صقرل  دحأ  هاري  نأ  نم  هفوخ  الولو   . دیعبلا ءاضفلا 
طوقسب ىدانو  ةبھتلملا  ةعیسولا  ةحاسلا  يف  كانھ  نیفتاھلا  عم  فتھ  امبرو 

. ماظنلا
لقانت عیباسأ  ذنمف   . نونظ ىلع  هسأر  حتفنا  رشابملا  هدئاق  ىلإ  هقيرط  يف 
ىفتخاو  ، هتوعد تدمخ  مث  ةروث »  » ىلإ اعد  مدقم  ةبترب  طباض  نع  اًربخ  هؤالمز 

قصل مَّعزت  يذلا  وھ  اًدعاقتم  ًءاول  نإ  لوقت  ةعئاش  روھشب  اھلبق  اوددرو   . هتوص
مأ ؟  ةوعدلا هذھ  رامث  وھ  يرجي  ام  نوكيأ   . اًسیئر تارباخملا  ريدمب  بلاطت  تاتفال 
مل  . فلتخم رمأ  اذھ   .. ؟ ال ال ةرھاقلاب ةديدع  ناردج  اھتلبقتسا  يتلا  ةلواحملا  كلت 

. اًدبأ هعقوتي 
يف لعف  ام  جئاتن  ىأر  دقو   ، اًموي هفداصي  مل  اًّدج  ریبك  لقع  هعدبي  ءيش  اذھ 
رھظي نأ  لواحي   ، هتداعك اًدیلب  ًابحاش  ادب  يذلا   ، اًّدج ریبكلا  هدئاق  تافرصتو  تاملك 
ىلع ًاظفاحم   ، ةداتعملا هتربنب  ثدحتي  وھو   ، هرعذو هسفن  ءاوخ  يفخیل  اًكسامت 

تافاتھلا هسأرب  تلح  مث   . ةطرشلا دیع  يف  بطخي  هنأكو   ، لمملا بیترلا  عاقيإلا 
: اھددري حارف  هنذأ  تمحتقا  يتلا 

« هیلع ةيافك  ةنس  نیتالت   ... هیبلل يلوق  نازوس  اي  »
« كرابم ينسح  طقسي  طقسي  »

« كراظتنا يف  ةقنشملا   ... كرابم ليد  اي  يلداع  اي  »
« يرصملا نويزفلتلاع   ... يرصح بدكلا  لك  »

«. نادیملا يف  تومنھ  عدج  اي  انحاو   ... نابج نابجلاو  عدج  عدجلا  »
بتكم ىلإ  قيرطلا  هل  ىرت  هحورو  ناتضمغم  هانیعو   ، هلخاد يف  مھعم  ددري  حار 

نأ يرصملا  يمسرلا  نويزفلتلا  ركذ  : » لوقت ةريزجلا » ةانق   » تناك لصو  اَّمل   . دئاقلا
ضرف يذلا  لوجتلا  رظح  دم  يركسعلا  مكاحلا  هتفصب  ررق  كرابم  ينسح  سیئرلا 

«. ةيروھمجلا تاظفاحم  عیمج  لمشیل  ةعمجلا  موي 
***

ةنيدم بلق  نیعبرألا  نادیم  يف  هتبابد  تناك  ىتح  ةدحاو  ةعاس  ىوس  ِضمت  مل 
نارین هلكأت  يذلا  ةطرشلا  مسق  نم  دعاصتي  متاق  ناخد  اھجرب  حفلي   ، سيوسلا
اھبسن يتلا  كلت  ىلع  ديزت  ال  هل  ةاطعملا  رماوألا  تناك   . نینمزم رھقو  ٍّلِغ 
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تآشنملا ةيامح  ىلع  نمألا  تاوق  ةدعاسم  : » سیئرلا ىلإ  يمسرلا  نويزفلتلا 
«. نینطاوملا ةمالسو  ةيویحلاو  ةماعلا 

، تآشنملا هذھ  باصأ  يذلا  مظنملا  بيرختلا  ركذتي  وھو  اًرخاس  دمحأ  مستبا 
دسف ءاوھ  اھناردج  نیب  سبحني  تنمسألا  نم  ةعباتتم  تاباغ  درجم  تراص  ىتح 
ةمالس ةمراع : ةكحضب  لجلج  مث   ، هسفنل لاقو   . ةليوط نینس  ذنم  نفعتو 
نیب نم  اًموي  تررم  نيذلا  انھ  نحن  ىتح  ؟  زوجعلا اھيأ  نطاوم  يأ   . نطاوملا
اوتمص وأ  بارخلا  ىلع  كوعياب  نيذلا  انرابك  انساد  نأ  دعب  اًماطح  انرص  انفوفص 
بویجلا باحصأ  لجرأ  انتفذاقتو   . حضافلا كمھنو  كعشج  عم  اوئطاوتو  نیفئاخ 
ةنئمطم يھو   ، اھمامأ فقي  نم  لك  ةبلصلا  اھبابق  حيزت  يتلا  شوركلاو  ةخوفنملا 

. تماصلا نحطلا  اذھ  كرابيو  مستبي  ریبكلا  لارنجلا  نأ  ىلإ 
تارشعلا هیلإ  عرھف   ، نيرھاظتملل هدیب  حَّولو   ، هسأر ىلع  ةضبارلا  ةذوخلا  عفر 
يدنجلا وھ  رمأو   ،« كرابم طقسي   » اھبناج ىلع  اوبتكو   ، ةبابدلا اوبكر   ، بابشلا نم 
حيزاھأ ىلع  صقارتت  ةجھتبم  تعرسأف   ، نادیملا يف  اھب  يرجي  نأ  اھدوقي  يذلا 

ديإ بعشلاو  شیجلا  : » نوفتھيو  ، ءاوھلا يف  رصم  مالعأ  نوعفري  نيذلا   ، اھیبكار
هذھ يف   . يھالم ةنيدمب  نوقباستي  مھنأكو  حرف  يف  نوخرصي  مث   ،« ةدحاو
اًفقاو همامأ  هرضحتسا  رصبلا  حمل  يفو   . راتسلا دبع  لوصلا  هابأ  ركذت  ةظحللا 
يف نینس  ذنم  ةنزتخملا  عومدلا  بلاغي  وھو   ، ةیحتلا هاطعأو  هدي  عفر  مث   ، مستبيو

. هنازحأ اتلد 
ءيشب سحأ  هنكل   ، اھب رعشي  نأ  نود  هيدخ  ىلع  حست  تحارو  عومدلا  هتبلغ 

هینیع نم  لطت  ماوقلا  قوشمم  ًاّباش  دجوف  هینفج  حتف   . هھجو ىلع  يرسي  معان 
هعومد حسميو  ًاليدنم  دمي   ، تابثو ةنیكس  هنیبج  ىلع  نكستو   ، ةبيرغ ةراسج 

: هل لوقي  مث 
. مكصالخو انصالخ  ةظحل  تناح   ... دئارلا ةدایس  اي  ِكبت  ال  - 

نأ هخم  ايالخ  تداك  ىتح  هنھذ  رصع   . هملكي ْنَم  هجو  يف  هینیع  دمحأ  عفر 
: هل لاق  مث   ، هتمجمج نم  جرخت 

. عفارلا دبع  نسح  تنأ  - 
. معن - 

تارم كتحملو   ، نيدبتسملاو نيدسافلا  مجاھت  تنأو   ، ةدم ذنم  كعباتأو   ، كفرعأ - 
. ريرحتلا نادیم  يف  قانعألا  ىلع  اًعوفرم  فتھت  تنأو  ةشاشلا  ىلع 

: ًالئاس دمحأ  هعطق   ، ریصق تمص  داسو 
؟ سيوسلا ىلإ  كب  ىتأ  يذلا  ام  - 

ترصتنا نإو   ، كانھ دمصنس  ةدماص  ترمتسا  نإ   ، ةروثلا ةعفار  يھ  سيوسلا  - 
، اھب اندھع  اذھو   ، اھردق اذھ   . رسكنن دقف  ترسكنا  هللا -  ردق  ال  نإو -   ، رصتننس

. اًدبأ انلذخت  نلو 
This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


: لاقو  ، نیلو ةعادو  يف  مستبا  مث  ىلعأ  ىلإ  هھجو  عفرو  دمحأ  مستبا 
نوكي نأ  يلابب  رطخي  ملو   ، كارأ نأ  اًریثك  تینمت   . نولوقي امك   ، ةقیض ایندلا   ، اًّقح - 

. نیعبرألا نادیم  يف  انھ  ءاقللا 
: لاقو  ، راسیلا ىلإ  هسأرب  لامو   ، دمحأ دئارلا  فتك  نسح  تبر 

ةرشع دعب  ىلع  ةفولشلا  ةيرق  يف  نینس  لبق  يدینجت  ةرتف  تیضق  - 
. ىسنت تايركذ ال  يسفن  يف  ناكملا  اذھلو   . انھ نم  طقف  تارتمولیك 

: دمحأ لأسو   ، تمصلا داعو 
؟ حجنتس ةروثلا  نأ  دقتعت  لھ  - 

: حيرصو حضاو  توصب  لاقو   ، ًاليوط دمحأ  ينیع  يف  رظن  مث   ، ةھربل اًتماص  انر 
، نحن انباب   ، رخآ باب  ىلع  نآلا  فقي  خيراتلا  نأب  متنمآو   ، اياونلا متنأ  متصلخأ  نإ  - 

. لمتكتس انتروث  نأ  دكؤملا  نمف   ، ديدج مد  ىلإ  ةجاح  يف  رصم  نأو 
تفأر خیشلا  ةروص  تزفق  امنیب   ، لماش تمصب  ذال  مث   ، هسأر زھ  ىلإ  دمحأ  داعف 
رخآلا وھ  عقوف   ، ًاببس اذھل  فرعي  نأ  نود   ، ةأجف اذكھ   ، نسح سأر  ىلإ  يزاغم 

. میمع تمص  يف 
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17
، رجشلا ماجآو  لخنلا  يشاوش  ةضایفلا  هتالاھ  تللختو   ، ضرألا رونلا  رمغ  نیح 
برھ ام  ناعرس   ، فطاخ مونل  ةملستسم  فلخلا  ىلإ  اھسأر  يقلت  ءافص  تناك 
ةدكار ةمتع  ىوس  دجت  ملف  فتاھلا  ةشاش  تعلاطو  اھینیع  تحتفف  قلق  اھزخوو 

. يلجنت نأ  داكت  ةفولأم ال  ةتباث  تانایبو 
اھيرظان مامأ  ترمو  اھلخاد  تبحسناو   ، اھسفنل تلاق  اذكھ  ديدج ..» ِتأي  مل  »
نادیم  » دھاشم تناك   . لیللا مالحأك  ةعيرس  روص  دیعبلا  قفألا  ىلإ  نیبھاذلا 
املك ةانأ  يف  اھدیعتست  ةدیحو  سلجت  نأ  تداتعا   . اًدبأ ىسنت  يتلا ال  ريرحتلا »
عومدو  ، ىدس بھذت  نأ  نكمي  ءادھشلا  ءامد  نأ  يف  كش  اھلخاد  برست 

. ىودج الب  حورت  نأ  نكمي  ىلاكثلا  تاھمألا 
مھیلإ داع  دقو   ، نیحئارلاو نيداغلا   ، نيرباعلا حمالم  يف  سرفتت  ًانایحأ  تناك 
مھبضغ اوقلطأ  دقل   . ديدج نم  مھتاماھ  نوعفریس  اھسفنل : لوقتو   ، ًالیلق ءانحنالا 
بائتكا  . ةرباع ةلاح  هیف  مھ  امو   ، موي تاذ  ترجفنا  ىتح  عراوشلا  ةدروأ  يف 

، انتروث حاجنب  میظعلا  حرفلا  تابتع  ىلع  توملا  هلآم   ، فیفش نزح   . ئراط
تاراعشلا يھ  تسیلأ   . ةماركلاو ةيافكلاو  لدعلاو  ةيرحلا  ئطاش  ىلإ  اھلوصوو 

تسیلأ ؟  اھضرعو دالبلا  لوطب  ريرحتلا  نيدایم  لك  يف  نودشتحملا  اھعفر  يتلا 
لالقتسالا وھ   ، معن ؟  يناثلا لالقتسالا  ىلإ  اندالب  هب  ربعت  يذلا  رسجلا  يھ 

يتلا ةقیقحلا  اھنكل   ، اھتوسقو ةرابعلا  هذھ  ةرارم  فرعأ   . لوقأ ام  ينعأ  انأ   ، يناثلا
َّرم يذلا  كلذ  نم  عظفأ  وھ  لب   . ًالالتحا ناك  هانشع  امف   . اھنم برھن  نأ  بجي  ال 
ولوأ هبكتري  يذلا  وھ  ملظ  ىسقأ  سیلأ   . ديدملا هرمع  ةلیط  دلبلا  اذھ  ىلع 
مئادلا ؤیقتلا  دح  ىلإ  ززقتن  اننكل   ، انقرسيو بيرغلا  انرھقي  اذامل  مھفن  انك  ؟  ىبرقلا

. انل انتدلج  ينب  رھقو  ةقرس  نم 
جعت عراوش  يف  بعلي  ًالفط  مايألا  نم  موي  يف  عولخملا  سیئرلا  نكي  ملأ 

سمشلاو ضرألا  ةبوصخ  ىلإ  نیعكارلا  نیحالفلا  ىلع  ةیحتلا  يقليو   ، بارتلاب
راطقلا ةذفان  نم  نوقرمي  نيذلا  نیحداكلا  ءالؤھ  لثم  طبضلاب  مھ  ؟  مھسوؤر لكأت 
عامتجالا ملع  يف  ةحورطأ  سیئرلا  ةجوز  ّدعُت  ملأ   . ءارولا ىلإ  نآلا  نوطقاستيو 
ضرملاو عوجلا  اقلطأف  امھلھأ  امھیلع  ناھ  فیك  ؟  روركدلا قالوب  يح  ءارقف  نع 

اھنإ ؟  محرت طاوسأب ال  مھروھظ  ءاتشلا  برضيو   ، ةدودكملا مھداسجأ  يف  نایعري 
اھراركت نم  خيراتلا  لمي  ال  يتلا  تیناوطنأ  يرامو  رشع  سداسلا  سيول  ةياكح 

لھي ىتم   . رشبلا فانصأ  لك  ىلع  اھعزوي  نأ  ىلع  صيرح  هنأكو   ، ةدع نكامأ  يف 
؟ رونلا بجحي  يذلا  كیمسلا  رادجلا  راھني  ىتم  ؟  دوسألا ملظلا  تایط  نم  لدعلا 
رزلا تطغض   . نسح ناكو  فتاھلا  نر  ةبراضتملا  اھراكفأ  يف  ةقراغ  يھ  امنیبو 

: جدھتم توصب  تلاقو   ، ةفھل يف 
... نسح - 
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، اھحور شھني  فوخلا  شحو  قلطناو   ، اھبلق َّجر  بیجوب  هتلباق   ، مات تمص  اھءاجف 
: ديدج نم  تدانو 

.. نسح اي  ولآ   ... نسح - 
: رُّبكتو ةجاجفب  عبشم  بيرغ  توص  ةرملا  هذھ  ىتأو 

. ریخلا حابص  - 
: ناشعترت نیتفشب  تلاقو   ، اھدسج لك  َّزتھا 

. رونلا حابص  - 
؟ ةویلع ءافص  كترضح  - 

: تدر مث   ، اھجاجترا طرف  نم  اھتحت  دعقملا  زتھاو 
. معن - 

. عبسلا دلاخ  انأ  - 
؟ ْنَم - 

. عبسلا دلاخ  تلق  - 
: داتعا امك  ديري  ام  وحن  ًاظیلغ  اًقيرط  اًذختم  وھ  هعطق   ، تمص داسو 

. نسح اولاتغا   .. كتایح يف  ةیقبلا  - 
برضت يھو   ، اھوحن مھضعب  عرھو   . عزف يف  مھنویع  باكرلا  حتفف  تخرص 
طرخنتو اھقبسي  يذلا  دعقملا  دنسم  ىلع  اھسأر  حوطت  مث   ، اھدي ةضبقب  ةذفانلا 
ةعباتتم اًفورح  غرفي  وھو  حنرتي  اھتبیقح  ىلع  ىقلم  فتاھلا  ناك   . راح ءاكب  يف 
طقتلاو هدي  مھدحأ  َّدم   . ءافص ىلإ  نولورھملا  اھسودیف  دعاقملا  نیب  قلزنت 
: ةرارم يف  تلاقف   ، اھفتاھ اھاطعأ  مث   ، ًالیلق عبسلا  دلاخ  عم  ثدحتو   ، فتاھلا

. بذكت تنأ  - 
: ًالئاق اھحور  عسلف  هتيداس  نع  َّلختي  مل  دلاخ  نكل 

ْنَمو وھ  ْنَم  فرعأ  ينلعجو   ، يدي ىلإ  هفتاھ  لصوأ  يذلا  ام  بذكأ  تنك  ول  - 
؟ ِكفتاھ مقر  وھ  امو   ، ِتنأ

. ةلودلا نمأ  ثحابم  لیمع  تنأ  - 
. ينطولا نمألا  كدصق  - 

. ناَّیس - 
: اھلأس مث  ةھرب  تمص 

؟ لمكأ همسا  اًصخش  نیفرعتأ  - 
. معن - 

. اًقدص كل  هلوقأ  ام  يدجتسو  هیبلطا  - 
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***
اھنأكو لیصافتلا  يكحي   . ءيش لك  اھل  يكحي  نأ  هنم  تبلطو  لمكأ  تفتاھ 

، اھرجح ىلع  هسأر  تذخأ  وأ   ، هعم اھردص  يف  صاصرلا  تقلت   ، هعم تناك 
هدي ىلع  ضبقت  قئاقد  لبق  تناك  يتلا  يھو   ، دبألا ىلإ  بیغي  وھو  هتنضتحاو 
فلخ نم  لیللا  رئاتس  قرتخت  نویعو   ، ةقئار ةمتعو   ، تفاخ ءوض  تالاھ  تحت 

.. ةملك  . ةثالث  .. نانثا  .. فرح  . فورحلا نامساقتي  اناك  امھنأك   . ةقلغملا فصن  ذفاونلا 
. اھیلإ اھئادھإ  نع  فكي  ناك ال  يتلا  يناعملا  كلت  نم  ًالماك  ىنعم  يوحت   ، ةلمج
قمع يف  كانھ  تأرف   ، ةداوھ الب  يرجت  تانئاك  فلي  يذلا  ءالخلا  ىلإ  تنرو 
لیحرلا تابتع  ىلع  يھو  هتأر  امك  ًابعتم  نكي  مل   . اھمأ هجو  ةعئارلا  ةرضخلا 

. میمع نانئمطاب  يستكيو   ، ًابابشو اًرشب  ضیفي  ادب  لب   ، يدبألا
هذھ يف  رخآلا  ملاعلا  نم  اھل  تءاج  لب  اھلیختت  مل   . اھثدحتو مستبت  اھتلیخت 
قلطتو  ، اھفتك تبرت  ًةیناح  اًدي  نأ  ترعشف  اھینیع  ءافص  تضمغأ   . ةبیصعلا ةظحللا 

: اھنذأ يف  فتاھ  ىقلأو   ، اھلاصوأ ىلإ  اًئفد 
. قيرطلا يلمكت  نأ  ِكیلعو  نسح  حار  - 

يذلا لصاوتملا  مالكلاو  فاتھلا  طرف  نم  حوحبملا  نسح  توص  اھینذأ  يف  َّنرو 
: ريرحتلا نادیم  بارتب  مھمادقأ  تربغت  نيذلا  نيدشتحملا  ناذآ  يف  هبكسي 

. قيرطلا فصتنم  نم  يعجرت  الف  تم  نإ  - 
: لصاوو همف  رَّرحو  هدي  دم  هنكل   ، همف دستل  اھدي  دمت  تناكو 

. ءافص اي  ٌّداج  انأ  - 
، اًضایب دادزت  هنانسأ  لعج  قئار  داوس  ةرشقب  فلغم  هھجوو  ةلیل  تاذ  داع  هنكل 

: اھل لاق 
. ءيش لك  يسناو  كدلب  ىلإ  يدوع  تم  نإ  - 

: الئاق كلذ  اھل  رربي  ناكف   ، هتربنو همالك  يف  لُّدبتلا  اذھ  نم  بَّجعتت  تناكو 
. كیلع فاخأو   ، ةيراض تاباصع  هجاون  نحن  - 

َسنت مل   . ریست قيرط  يأ  يف   ، اھعومد فجت  نأ  لبقو   ، نآلا تراتخا  ءافص  نكل 
. ةدرابلا يلایللا  تاھاتم  يف  اھیلإ  اھثب  يتلا  نسح  ةیصو 

هصقني رارسألا ال  نم  زنك   . اھتبیقح يف  زنكلا »  » دوجو ىلإ  تنأمطاو  اھدي  تَّدم 
فالظأو بلاخم  نم  ىقبت  ام  صلختست  نأ  دعب  اھدي  يف  لمتكيو  ٍدحاو  ٍّرس  ىوس 

. اھنومضم نم  ةروثلا  غيرفت  ىلإ  اھنایك  لكب  ىعست  يتلا  ةشحوتملا  تانئاكلا 
لوأ همسا  تعمس  نیح  ًاليوط  تكحضو   ، هتأیھ فرعت  لجر ال  وحن  ةدحاو  ةوطخ 

لاؤسلا نع  ةباجإ  بیغلا  محر  يف  يفتخملا  عابنزلا  اذھ  دنع  عابنزلا .»  » ةرم
اھب قلزنتس  مادقأ  يأ  اھتبكر  نإ  يتلا  ةباجإلا   . رطخلاو ضبقملاو  ریثملاو  بيرغلا 

ةباجإلا كسمي  نأ  لبق  عفارلا  دبع  نسح  اھیف  طقس  يتلا  ةيواھلا   . ةيواھلا ىلإ 
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تامرحملا رسكيو   ، بجحلا قرتخيو   ، رارسألا كتھي  نأ  اًدھاج  لواحي  وھو   ، هدیب
. رون نم  صیصب  ىندأ  اھلصي  ةمتعم ال  ناكرأ  يف  ًاليوط  اًنمز  تشَّشع  يتلا 

ناك  . لمألاو ملألا  طویخ  قوف  اًصقار  ربعت  تنأو  اًروسج  تنك  مك   . نسح اي  ِهآ 
ُّضقت ىرج  ام  قامعأ  ىلإ  لوصولا  يف  ةبغرلاو   ، كمد يف  تارمج  قلطي  قلقلا 
كنأ تننظ  نأ  دعب   ، عراوشلا يف  كھجو  ىلع  میھت  تنأو  كتبرغ  يیحتو   ، كعجضم

تاضبقب ءاوھلا  قدت  دوشحلا  تيأر  نیح  كیلإ  داع  دق  كنطوو  كنطو  ىلإ  تدع  دق 
؟ انؤاكرش مھنإ  اولاق  ْنَم  انلذخي  اذامل  نسح : اي  كسفن  تلأس  مك   . اھل رصح  ال 

ساسحإلاب هل  ةقالع  ال  ٍساق  ٍلعفل  ةمعان  ةملك  هذھ  نأ  مأ  ؟  اًّقح ءاكرش  مھأ 
هذھ نوتأي  اذامل  ؟  ىرج يذلا  ام  ؟  دحاولا ریصملا  ءانبأو  بردلا  قافر  فرجي  يذلا 
اًعیسو اًقيرط  مھل  اودَّبعو   ، ترثخت يتلا  مھءامد  اوددج  ْنَم  دض  ءاقرخلا  لاعفألا 

ديري ثیح  ىلإ  مھقوست  ةظیلغ  اصع  يھأ  ؟  هنوقحتسي الو  هوعقوتي  مل  دجم  وحن 
قوف مثجتل  لیللا  عطق  دیعيو  راھنلا  لتقي  نأ  ديري  يذلا  بحاصلا  نمو  ؟  اھبحاص
اننیب شیعي  مأ  ؟  اَّنم رجح  ىمرم  دعب  ىلع  وھأ  ؟  ديدج نم  لوقعلاو  بولقلا 

، ةجئاھلا راحبلا  فلخ  كانھ  وھ  مأ  ؟  يتآلا وحن  قحالتملا  انبیبد  يف  انمحازيو 
الأ ؟  سردلا ءالؤھ  ملعتي  ملأ  ؟  حيرلا رئاودو   ، سمشلا ةربقمو   ، ةنكادلا بحسلاو 
ىوقأ ضرألا  ىلع  دجوي  هنأ ال  نوفرعي  الو  ةميدقلا  مھماھوأ  يف  نيرداس  نولازي 

؟ ديري ٍبعش  نم 
يف هات  نأ  دعب   ، ءافص سأرب  ءاجوھ  ةفصاعك  تلح  ةلئسألا  فالآ  لب  تائم 

. تاباجإلا هيدل  لمتكت  نأ  لبق  فطخنا  ىتح   ، لبق نم  عفارلا  دبع  نسح  اھزیلاھد 
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18
دبع نسح  لتقم  أبن  هءاج  نیح  ةركام  ةماستباب  يزاغم  تفأر  خیشلا  هجو  عسَّتا 

ىنمیلا هدي  نم  ةعبرأ  عباصأب  قرطو   ، أشجت مث  بورخلا  نم  نیبوك  عَّرجت   . عفارلا
وسكي اللیتنادلا  نم  اًشرفم  برضي  حبصلا  ءاوھو  همامأ  ةحورطم  ةدضنم  ىلع 

. ًالیلق زتھتف  ةریصقلا  هتیحل  ىلإ  دعاصتي  مث   ، ةموعن يف  ةباسنملا  اھتحفص 
ةعوفرم تناك  سأر  نویلم  يف  هسأر  هاتو   ، اًقیمع اًقیھش  بحسو   ، هینیع قَّیض 
ترسك يتلا  فإ 16  ـــ  لا تارئاط  ىلإ  ةزفحتم  ًانویع  لسرت  ريرحتلا  نادیم  يف 

. لحرا ةيودم : رجانحب  اوردھو   ، اًرارصإ مھتدازف  نيدشتحملا  فیختل  توصلا  زجاح 
، هینیع يف  رسكنت  سمشلاو   ، ءامسلا فرط  ىلع  لطي  اھتقو  خیشلا  ناك 

بھذي نسح  ناكو   . ضرألا ىلع  يرجي  امب  ةئباع  ریغ  قرمت  ةرباع  باحس  ةعطقو 
سوؤرلا ىلع  مانت  ةفرش  يف  نافقاو  امھو   ، خیشلا عباتي  ثیح  ىلإ  هيرظانب 

. نادیملا بلق  يف  ةمیقم  اھنأكو  اھب  لحي  نمل  ودبتو   ، ةبئرشملا
: لاقو  ، رھبملا عاعشلا  دصیل  هینیع  قوف  هدي  يزاغم  عضو 

. لیلق لبق  تربع  يتلا  يشتابألا  تارئاط  بكري  ةیغاطلا  نأ  ربخ  ينءاج  - 
: لاقو ةشھدلاب  نسح  هجو  ألتما 

؟! اذھ ٌلوقعمأ  - 
ةیمالعإ ةبعل  هذھ  نأ  َّنظو   ، نيرھاظتملاب ئلتمم  نادیملا  نأ  ركنأ  هنإ  لاقُي  - 

. هسفنب ىري  نأ  بلطو   ، هطاقسإل
: اًفھلتم هاقلأف  نسح  سأر  زخو  ًالاؤس  نكل  تمص  داس 

؟ قیقدلا رسلا  اذھ  تفرع  فیك  - 
: هفتك تبرو  ثبخ  يف  مستبا 

. دنسو نویع  كانھ  انلو  مكعم  انھ  فقن  - 
؟ نيأ - 

. كلایخ هیلإ  لصي  ناكم  عفرأ  يف  - 
، ةطلسلا عم  ةلشاف  تامواسم  يف  مھئیجمو  خیشلا  قافر  باھذ  نسح  رَّكذت 
سوفنو ال  ، توملل ةعرشم  رودصب  ةمحدزم  عراوش  يف  قھزت  حاورألا  تناك  امنیب 

: ظیغ يف  هلأسو  هسأر  زھ   . ًاليدب ةیغاطلا  ةحازإ  نع  ىضرت 
؟ سانلا روھظ  فلخ  نم  اًرمأ  نوربدتأ  - 

؟ سان ُّيأ  - 
: لاقو نادیملا  ىلإ  نسح  راشأ 

. لیحتسملا نم  هنوبسحت  متنك  امب  اًمود  اونمآو   ، مكلبق اوجرخ  نيذلا  ءالؤھ  - 
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: هل لاقو  نسح  ينیع  مامأ  اھل  رصح  اًسوؤر ال  تطغف  ٍلع  نم  هدیب  حاشأ 
اًضرأ سودت  اھھوجو  ىلع  ةمئاھ  ةبئاس  دونج   ... انل هللا  اھرَّخس  دونج  ءالؤھ  - 
شطبلا اولمحتو   ، ةليوط نینس  نم  مھسفنأ  اومَّظن  نم  مامأ  اًقيرط  حتفتف  ةموغلم 

. نوقحتسي ثیح  ىلإ  نآلا  اومدقتیل  ؛  ربص يف 
؟ اذام نوقحتسي  - 

: لاقو هینیع  قَّیض  مث   ، هقھق
؟ هریغ كانھ  لھو   ... اًعبط مكحلا  - 
: لاقو  ، ءاوھلا َّقدو  هتحار  ضبق  مث 

. نآرقلاب عزي  ام ال  ناطلسلاب  عزي  نإ هللا  - 
: خیشلا مالك  هدراطي  امنیب  اًفرصنم  َّمھو   ، هرھظ نسح  رادأ 

الإو انعم  نك   . تیبأ مأ  تئش   ، انیلإ لوؤیس  ٍءيش  لكف   ، انرسخت ... ال  ًاّیكذ نك  - 
. كظیغب تومتس 

هل لاقو  يزاغم  ينیع  يف  هینیع  عضوو   ، رادتسا مث   ، هناكم نسح  فقو  اھدنع 
: ٍّدحت يف 

، هب اوأنھت  نلف  ءيش  لك  متفطخ  ول  ىتح   ، نومھاو متنأو   ... نوخأ ال  انأ  - 
. ىعرص نوطقستف  مكقنخي  دقو  مكقولح  يف  لظنح  ىلإ  لوحتیس 

ًابھاذ ملسلا  تاجرد  طبھي  وھو  هسفنل  لاقو   ، ةرارمو ةصغ  هقلح  يفو  ىضمو 
فرعي ال  : » مھصالخإ ىلع  نوضعي  نيذلا  نيدشتحملا  مادقأ  تحت  هنازحأ  يقلیل 

، نینس نم  ةطلسلا  قيرط  يف  بھذأ  نأ  يعسوب  ناك  هنأ  موعزملا  خیشلا  اذھ 
ينم بلط  نمل  تلق  يننأ  فرعي  الو   .. هفیس يقتأو  زعملا  بھذ  نم  ذخآو 
قرع نم  تملعت  يننأ  سیئرلا  لجن  اھسأري  يتلا  تاسایسلا  ةنامأ  ىلإ  مامضنالا 
ةعابلاو  ، بتاكملا يف  نیفظوملاو   ، عناصملا يف  لامعلاو   ، ناطیغلا يف  نیحالفلا 
نیحو  ، مھیقراسو مھيدالج  ىلإ  مضنأو  مھنوخأ  نأ  يننكمي  الو   ، قاوسألا يف 

: الئاق هتقحال   ، مُّربت يف  رفزو   ، مثإلاب هبصنم  ةزع  هتذخأو   ، لجرلا حمالم  تعقتما 
نیكسملا انبعش  مرفت  ةیمنھج  ةلآل  كلاھتم  سرت  يف  ئدص  رامسم  كلاثمأو  تنأ 

. ةداوھ الو  ةمحر  الب 
، دعب امیف  همامأ  يمسا  ركُذ  املك  ناكو   ، يتوعد ىلع  اًمدان  اھموي  لجرلا  بھذ 

: لوقيو هحمالم  ضبقنت   ، ةديرج يف  يتروص  ىأر  وأ 
. نونجمو رورغم  - 

. هولباق نيذلا  نییفحصلا  ضعب  يل  لقن  اذكھ 
***

هلخاد نیقیلا  زتھا  املك   . سانلل ًاّیفو  ناك  امنإ   ، ًانونجم الو  اًرورغم  نسح  نكي  مل 
شتفي لینملا  يحب  ميدق  ىنبم  حطس  ىلع  ةقلعملا  هتفرغ  يف  اًدیحو  سلجي 
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ًابھاذ لھم  ىلع  اھرولبي  ناك  يتلا  ةركفلا  هذھ  رصم » حور   » نع ةميدق  بتك  يف 
لوقي ناك  ىھقملا  ىلعو   . نادمح لامج  هیف  راس  يذلا  كلذل  داضم  هاجتا  ىلإ 

: هئاقدصأل
. فیثك ٍدامر  تحت  رعتست  يتلا  رانلا  نوریثك  ىري  ال  - 

يفشت ال  يتلا  ةصقانلا  اھتاباجإو  يھتنت  ال  يتلا  اھتلئسأب  هقنخت  تناك  ًانایحأ 
ناك  . ةثلاثلا ةجردلا  راطق  لخاد  هدسج  يمريو   ، ةحلاكلا هتبیقح  فطخیف   ، لیلغلا

. ةحورجملا لامآلا  اھتبذعو   ، رفسلا اھانضأ  يتلا  رصم   . ىرخألا رصم  هیف  ىري 
سوؤر قوف  ةدقارلا  مئامعلا  علاطيو   ، ةرماضلا ءارمسلا  هوجولا  يف  سَّرفتي 

نفو ةیبعشلا  يناغألاو  ليواوملا  بلق  يف  ةمئانلا   ، ةرملا ةھاكفلاب  ةنوكسم 
رطقي  ، اًدراب ًايأر  عمس  وأ   ، اًتھاب اًئیش  أرق  املك   . سورع نبا  مھل  هثروأ  يذلا   ، واولا

: هسفن عم  ددري   ، هبیج ىرتشاو   ، هریمض عاب  فقثم  يأل  قافنلاب 
هباسح بساح  دح  الو   ... يح وھام  تیم  لدنلا  »

« هبایغ هبشي  هروضح   ... ينلا سمرتلا  امك  همعط 
عم اًراھن  سولجلا  هل  ولحي  ةریغصلا  هتيرق  اھب  أدبت  يتلا  ةرطنقلا  راوجب  كانھو 
داكي ىتح  هحور  ىلع  طغضي  يذلا  زجعلا  ضوريو   ، مھاواكش ىلإ  تصني   ، سانلا

. نمزلا بلاغت  يتلا  بطاصملا  مھب  هعمجت  لیللا  يف   . اھقھزي نأ 
. لیقث يمطو  ةلحض  هایم  تحت  خینت  يتلا  عرتلا   . بضغلاب قطني  ناك  ءيش  لك 

مئاھبلا  . ةعئاجلا هاوفألا  هذھ  لك  ماعطإل  ًایفاك  هلغت  ام  دعي  مل  يتلا  ضرألا 
نبلاغي يتاللا  ةوسنلا   . مھھوجو ىلع  بابذلا  میقي  نيذلا  لافطألا   . ةرماضلا

قزر ءارو  نوعسي  اولحرو  نینس  نم  نھوكرت  ٍجاوزأ  ىلإ  نینحلا  نھلتقيو  قوشلا 
ءفد نع  ينغت  مھتاوصأ ال  نكل   ، عوبسأ لك  ةرم  نھنوفتاھي   . طفنلا دالب  يف  لیلق 

« رویطلا ازنولفنإ   » اھتحاتجا نأ  دعب  تفتخا  يتلا  لزانملا  رویط   . مھداسجأ
هيوقتف لفط  ماظع  يف  اھتقاط  قلطت  ةضیب  الو  ضیبأ  محل  ةریسن  ال   . ةملاظلا

. قحالتملا زفقلا  ىلع 
بلق يف  بائذ  يوعت  هنم  ریخألا  عيزھلا  يفو   ، عدافضلا ُّقنت  لیللا  لوأ  يف 
تانأ ىمارتتو   ، رماض يدث  نع  شتفي  عیضر  خارص  قلطني  امھنیبو   ، بصقلا تاعارز 

. ءاودلا نمث  نودجي  ىضرم ال 
يف سؤبلا  ششعي  ةشحوتملا  ةنيدملل  ةیفلخلا  عراوشلا  يف  اًضيأ  كانھو 

ةضیفخلا تویبلا  يفو   ، ماجحألا ةتوافتم  رفحب  ةشكرزملا  ةبرتملا  تاقرطلا 
ذفاون نم  لطت  يتلا  لایعلا  هوجوو   ، حيرلا يف  ةقلعملا  حیفصلا  بزعو   ، ةحلاكلا
لاجر مادقأ  يف  رثعتي  يذلا  شحوملا  لیللاو   . ىتوملا تافر  قناعت  ةیعادتم 
نيذلا ةرشعلا   . رباقملا مھتویبو   ، مھتویب رباقملا  ىلإ  سوؤرلا  يسكنم  نودوعي 

نأ نم  ةیفعلا  حبصلا  سمش  عنمي  كلاھتم ال  ماَّمح  مامأ  بیئك  روباط  يف  نوفقي 
ضوريو ةھارشب  نخدي  يھاقملا  ىلع  ىقلملا  بابشلاو   . ءيش لك  حضفت 
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ةبغرلا ندطصیل  ةیبرعلا  لودلا  ةعماج  عراش  يف  نفقي  يتاللا  تانبلاو   ، تقولا
نأ دعب  تاھینج  نم  نھئادثأ  نیب  ىقلي  ام  نیصحيو  ءابرغلا  داسجأ  نم  ةحفاطلا 

. ماعطلاب ةئتلمملا  نوطبلا  تحت  نقحسني 
قیبطت نأ  ىري   . راوثلاب رخازلا  نادیملا  علاطي  وھو  اذھ  لك  نسح  يعدتسي 
ةدوعو  ، محللاب ةرماضلا  هوجولا  ءلم  ىلإ  يدؤیس  ةیعامتجا » ةلادع   » راعش
عاستاو  ، جزللا ءاوھلا  يف  موي  لك  محتست  يتلا  دالبلا  تاھاتم  يف  نیبرتغملا 
يدامرلا ىلإ  بیئكلا  رفصألا  نم  ًاّیجيردت  لوحتت  ةندفأ  ریصتل  نیحالفلا  طيرارق 

يتلا ءارحصلا   . ةياھن الب  دتمت  ةرضخ  هوسكت  يذلا  يفعلا  دوسألا  مث  فیفخلا 
تاللیفلاو روصقلاو  فلوجلا  بعالمب  اھوعجوأف  ةوظحلا  باحصأ  ىلع  اھوعزو 

تحت صقرت  ىرخأ  ءارحصل  ةيادب  درجم  نوكتس   ، فنص نویلملا  تالحمو  ةھرافلا 
اھءارو كرتتو   ، لصاوتملا بیلقتلاو  مضقلاو  برضلا  ىلإ  ةقاتشملا  سوؤفلا  نانسأ 

. لالظلا فراو  اًرجشو  اًقساب  ًالیخن 
ةزایح ىوس  هل  ةبسنلاب  ينعت  ال  ةروثلاف   ، يزاغم خیشلا  هب  أبعي  ال  اذھ  لك 
تاسایس ةمھجتملا  اھعطق  نیب  تلاحو  رامعتسالا  اھككف  يتلا  ةيروطاربمإلا 
لامآلاو لاملاو  هاجلا   . مھمئانغ نع  تیمتسملا  عافدلا  الإ  مھل  َّمھ  ال  ماكح 

. اوردي نأ  نود  نم  سوسلا  اھیف  رخني  يتلا  مھیسارك  يف  يدبألا  ءاقبلاب  ةفئازلا 
. اًدودح نوكت  نأ  لبق  قوقح  ةعيرشلا  - 

نارودلا ةرثك  نم  ىلبت  نأ  تداك  ةيذحأ  ناعلخي  امھو  خیشلل  نسح  لاق  اذكھ 
مھو  ، راوثلا اھماقأ  يتلا  شیتفتلا  طاقن  ةناتم  نم  دكأتلل  نادیملا  فارطأ  ىلع 

. لھرتملا زوجعلا  ةلودب  ةلصلا  ةعطقنم  تدب  يتلا   ، ةریغصلا مھتيروھمج  نوِجّیسُي 
: لاقو  ، ةھرب خیشلا  تمص 

خأ اي  انجھنم   . باذعلا هنطابو  ةمحرلا  هرھاظ   ، انل نویناملعلا  هبصني  خف  اذھ  - 
. ظافلألاب بعالتلا  نع  دبألا  ىلإ  نوفكت  وأ  ًالماك  هب  نوضرت  امإ   ، أزجتي ٌّلك ال  نسح 

. اھراظتنا لاط  يتلا  انتلود  ىلإ  قالطنالا  ةطقن  ةروثلا   . هیف سبل  حضاو ال  انقيرط 
؟ ةلود ُّيأ  - 

. اھغولب لجأ  نم  ًاظھاب  اًنمث  انعفد  يتلا  ةلودلا  - 
. ىربكلا هتاياغ  رضي  ةلود  يف  هسبحو   ، اھلك ةیناسنإلل  نيد  مالسإلا  - 

. نيدلا سرحتس  ةلودلا  - 
ام الإو   ، هسفن سرحي  وھو   ، هتاذ يف  هتوقو   ، ٍقاب نيدلاو   ، لوزتو موقت  لودلا  - 

. لیخلا كبانس  اھأطت  مل  دالب  يف  نورق  ذنم  رشتنا 
نم جرخيو   ، نذألا هذھ  نم  لخدي  كمالك   ، َكسفن ْحِرأف   ، اھلك كلیح  فرعأ  - 

. اھتخأ
: هقحال نسح  نكل 
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، ةیھاولا مكتركف  لجأ  نم  تناك  اھنع  ثدحتت  يتلا  ةموعزملا  تایحضتلا  لك  - 
. قيرعلا نطولا  اذھ  لجأ  نم  اًدبأ  نكت  ملو 

يف لوقي  وھو  نسح  تمصف   ، اًدیعب هھجو  حاشأو   ، هینذأ يف  هیعبصإ  عضو  مث 
: هسفن

اھب اوملحي  مل  مائل  اھبكري  دقو   ، نورماغملا ءايربألا  اھقلطأ   ، انتروث ىلع  يفوخ  اي  - 
. ًالصأ اًمارح  اھاري  مھضعب  ناكو   ، اًموي

عراوشلا لك  يف  ةلاتخم  يشمت  هسجاوھ  تناك  روھشب  نسح  لیحر  دعبو 
: مھل لوقت  يھو  اھنوعمسيو   ، سانلا اھاريو 
. مكظیغب اوتومو   ، يدي يف  تاب  ءيش  لك  - 

عنص نم  اًدبأ  نكي  مل  ٍراصتنا  ةوشنب  ةوھزم  يضمتو  عیمجلل  اھناسل  جرخُت  مث 
. اھدي
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ناك عفارلا  دبع  نسح  لایتغا  أبن  يصوقلا  میحرلا  دبع  انالوم  نذأ  ىلإ  ءاج  نیح 

؟ تاعاسلا هذھ  لك  هنع  رخأت  ربخلا  نأ  هعجوأ  مك   . ءاشعلا ةالص  نم  هوتل  اًجراخ 
، دیعب نم  فتاھ  هیلع  طقسي  ملو   ، ةلولیقلا مون  يف  هسأر  ربعت  ةيؤر  هل  َداھتت  مل 

بابشلا نم  ٌّيأ  هفتاھي  ملو   . اًربخ ىرج  امب  هطیحي  سماھ  ٌءادن  هرطاخب  ْلُجي  ملو 
لك  . نويزفلتلا دھاشي  وأ  ةعاذإ  ىلإ  عمتسي  مویلا  سلجي  ملو   ، هتاماركب نینمؤملا 
هلوح رودي  ام  لك  عم  لعافتي  وھو   ، هفلأ امك  ًابیتر  هینیع  مامأ  رمي  ناك  ءيش 

. ةنیكسو تمصب 
ىلإ تصني  وھو  هسفنل  لوقي   . ةیحورلا انالوم  تاردق  يف  دقتعي  نسح  ناك 
ْنَم كانھ  : » سیماونلا قوف  يتلا  ءایشألاو  ةبيرغلا  لاعفألا  نع  نيديرملا  ثيدح 

. اھب ِمّلسنف  انمامأ  اھنوضرعتسي  مھو  مھارن   ، ةقئاف ةيدسج  ٍتاردق  هللا  مھبھو 
نأ انل  نكمي  امم ال  اذھ  نكل   ، ةقیلط ةیحور  تاقاط  حنُم  نَم  كانھ  نوكي  نأ  دبالو 

«. هلوح كوكش  انرواست  اذلو   ، هارن
نیح هسأر  ايالخ  لك  ظقيأو   ، عمسلا خاصأ  هنكل   ، اًدراش انالوم  ىلإ  نسح  سلج 

: هل لاق 
ام لآم  نع  ينلأستل  ةيروھمجلا  ةسائر  ينتفتاھ   ، ةروثلل ىلوألا  مايألا  يف  - 

. يرجي
؟ انالوم اي  مھل  تلق  اذامو  - 

يذلا رمألا  يضُق   » ةديدش ةطاسبب  مھل  تلق   ، لماجأ ملو  نسح  اي  بذكأ  مل  - 
«. نایتفتست هیف 
؟ كوقدصو - 

. هب ينمھلأ هللا  ام  مھعم  قدصو  لبق  نم  ينوبَّرج  - 
. هدابع ضعب  ىلع  بیغلا  ملاع  هب  دوجي  ام  قفو  رارقلا  ذختُيو   ، دالبلا رادتأ  - 

. نیمجنملاب اوناعتسا  املاط  ءارمألاو  ءافلخلاو  نیطالسلاو  كولملا  نأ  َسنت  ال  - 
. ةرباغلا ةنمزألا  يف  اذھ  - 

، ةداھشلاو بیغلا  نیب  لیبسلا  عطقني  مل   ، اذھ انموي  ىتحو   ، نامز لك  يف  - 
سانلا يوھتسي  ةدشلا  تاقوأ  يفو   ، اًسیئر وأ  اًكلم  ناك  ول  ىتح  فیعض  ناسنإلاو 

. ةبرطضملا مھرطاوخ  نئمطي  ءيش  يأ  اوعمسي  نأ 
: لاقو اًرخاس  نسح  مستبا 

ءارو امیف  هنع  نوثحبي  مكحلا  لھأو   ، عراوشلاو نيدایملا  يف  كانھ  لحلا  - 
. ةعیبطلا

ىربكلا ةماطلا  اھنإ  ؟  قزأملا نم  جورخلا  ىلإ  لیبسلا  فیك  نوفرعي  ال  مھ  - 
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، ءاوس ةملك  ىلع  عمتجتس  سانلا  نأ  اًموي  مھدلخب  ْرُدي  مل  هنأل  ؛  مھل ةبسنلاب 
. لیحرلاب مھبلاطتل  ةرداھلا  ریھامجلا  هذھ  لك  جرختسو 

: لاقو ةھرب  خیشلا  تمص  مث 
. فرعت تنأو   ، نسح اي  نیھلا  ءيشلاب  سیل  انيدل  ام  - 

: هنم مھفتسا  مث   ، همالك ىلع  اًنِّمؤم  هسأرب  نسح  أموأ 
؟ انالوم اي  طبضلاب  كلأس  ْنَم  - 

. ةسائرلا ناويد  سیئر  - 
؟ طقف - 

امم ةجعزنم  تناك   . ىلوألا ةدیسلا  ينتفتاھ   ، هعم يثيدح  نم  ةعاس  دعب  - 
اھدعب  . يلوق يف  دزأ  ملف   ، اھسفنب قثوتست  نأ  تدارأو   ، يمالك نم  اھیلإ  لصو 
ملاعلا هآر  يذلا  وحنلا  ىلع  ءيش  لك  ىھتنا  ىتح   ، مھنم دحأ  ينملكي  مل 

. هرسأب
؟ سیئرلا يحنت  ىتح  دصقت  - 

جرخي نأ  تالارنجلا  هنم  بلط   . اذھب اًئیش  عقوي  نأ  نود  رصقلا  رداغ   . يِّحُن لب  - 
هلوصو درجمب  كلذ  لعفي  نأ  مھدعو  مث   ، لطام هنكل  بعشلا  ىلإ  ًاباطخ  هِّجويو 
هتروص يف  لزتخا  وأ   ، اھلك رصم  ىلع  هلَّضف  يذلا  عجتنملا   ، خیشلا مرش  ىلإ 
امنیب  ، ءيش هنم  يتأي  نأ  نود  تاعاسلا  تَّرمو   . ایندلا يف  دلب  قرعأ  ةعنطصملا 
هبئان ركسعلا  عفد  اھدنع   . هروصق ىلع  فحزت  ةرداھلا  ةطخاسلا  ریھامجلا  تناك 
اھیف ةدحاو  ةملك  رَّیغف   ، ةبضتقم لمج  يف  ةغیصلا  هل  اوبتك   . يحنتلا نایب  ولتیل 
ربكأ تقلطأو  اھموي  لاحلا  تلَّدب  ةملك  ّلخت .» هیِ  » اھناكم لعجو  هیحنت »  » يھو

. ةیناسنإلا خيرات  يف  لفح 
. انالوم اي  ریطخ  مالك  اذھ  - 

. ينب اي  مداق  رطخألا  - 
. ةدوصقم اھنظأ   ، ىضوفو كابترا  - 

. بیھرلا لازلزلا  اذھل  ةعقوتم  تناك  عباوت  درجم  اھضعبو   ، كلذك اھضعب  - 
سانلا بلاطم  لجؤي  ْنَمو   ، جالع نود  اھكرتي  وأ  ىضوفلا  قلخي  ْنَم  ديري  اذامو  - 

؟ لابجلاك ةخسار   ، سمشلاك ةحضاو  اھنأ  عم 
ةیفخم عفانم  مھل   ، يضاملا نم  ءزج  نآلا  رمألا  مھیلإ  لآ  ْنَم  نأ  ىسنت  نأ  كايإ  - 
مھنع بھذت  نأ  ديرت  ال  ةتوبكم  فواخم  مھلو   ، اھفشكي نأ  ةروثلا  رونل  نوديري  ال 

نأ َسنت  الو   . حایصلاب ةبھتلم  رجانحلاو   ، نیجتحملاب ةرخاز  نيدایملا  امنیب 
. مھحلاصم ددھت  ىتح ال  ةفلتخم  رصم  نوديري  ناكيرمألا ال 

مھ  ، اًدیج هومھفي  نأ  بجي  ام  اذھو   ، اھنع توكس  الو   ، اھل َّدح  سانلا ال  ملاظم  - 
. ناكيرمألاو
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سانلا علتبت  يتلا  ةھاتملا  ىلعو   ، نایسنلا قیفر   ، تقولا ىلع  نونھاري  مھ  - 
. ةھفاتلاو ةریغصلا  ةایحلا  لیصافت  يف 

. رساخ ناھر  - 
، ةروصلا لك  سیل  نآلا  هارن  ام   . مايألا اھیلع  مكحتو   ، نمزلا اھددحي  ةراسخلا  - 

. ةقیقحلا نم  ءزج  درجم  هفرعن  امو 
. ةيرحلاو لدعلا  بلط  يف  َّلَمن  نلو  َّلِكن  نلف  ثدح  امھم  - 

***
نیكمھنملا ءالؤھل  بجعيو   ، ةفیفشلا هنازحأ  يف  هوتيو   ، راوحلا اذھ  انالوم  ركذتي 

نأ داكيو  كلاھتمو  لكآتم  رادجلا  نأ  عم  ةحوللا  عضو  ناكم  ىلع  جذاس  فالخ  يف 
. َّضقني

وأ ايؤر   . هعوقو لبق  أبنلا  انالوم  لصي  نأ  نود  ةدوعوملا  ةلیللا  كلت  يف  نسح  هكرت 
ةملاكملا عم  ًالغشنم  ناك   . هئطاش ىلع  وسرت  ةحباس  رطاوخ  وأ  ةظقي  مالحأ 

خیشلا داك  ىتح  هل  ىكب   ، هيديرم دحأ   ، يدماغلا مشاھف  ؛  ةَّدُج نم  هتءاج  يتلا 
: هل لوقي  وھو   ، فتاھلا ةعامس  يف  هعمد  ةنوخسب  سحي 

. انالوم اي  بوتأ  نأ  ديرأ  - 
رذح عفني  يذلا ال  موتحملا  ردقلا  وھ  لھ   . نسحل ىرج  ام  هرطاخب  ْدَِري  مل  اذھل 
ایندلا تَّطح  نیح  ةریخألا  نینسلا  يف  هباصأ  يذلا  ةریصبلا  ىمع  وھ  مأ  ؟  هيدافتل

نأ ذنم  تدسف  دق  ةریثك  يناعمو  ءایشأ  نأ  كش  ؟ ال  ماقملا اھل  باطو  هسأر  ىلع 
يتلا لوھجملا  فشك  ةلحر  يف  ثلاثلا  علضلا  وھ   . هیلإ مھقيرط  مكحلا  لھأ  فرع 
رسفم  . ةیناسنإلا خيرات  يف  ةلود  مدقأ  اھل  نونھريو   ، اھب مایقلا  نع  نوفكي  ال 

نأب حومسم  ریغ  هل  فتاھ  ءارشب  رمأو  هفتاھ  مقر  سیئرلا  هاطعأ  رمسأ  مالحأ 
يواخمو  . سیئرلا ةدایس  مدنفأ  اًضفتنم : دري  نري  نیحو   ، رخآ مقر  هیلع  لجسي 

بحاص يلولا  وھ  ثلاثلاو   . ریبكلا رصقلا  ىلإ  ًانایحأ  ىعدتسُي  هتیص  عاذ  نج 
. شرعلا ةمدخ  يف  اھعضو  نأ  ذنم  تَّلو  هتاماركو   ، تاماركلا

: هيديرمل لوقي  مث  ةھرب  هوتي  ناك  لوألا  نامزلا  يف 
. هیلإ ماعطلا  اذھ  اوذخ   ، نیموي ذنم  هنطب  محل  ىلع  مكوخأ  - 

ةشھدلاو اوعجري  اَّملو   . عوجلا طرف  نم  ُّنئي  هنودجي  مھیخأ  باب  نوقرطي  نیحو 
: ةفھل يف  هنولأسي  مھتنسلأ  دقعت 

؟ انالوم اي  تفرع  فیك  - 
: مھل لوقيو  هسأر  زھیف 

. لئاسلا نم  ملعأب  لوؤسملا  سیل  - 
هرازف هنع  اوملكت   ، ءارزو هءاجف   ، هتاسلج يف  ةرم  ریغ  همسا  ركذ  سیئرلا  نكل 
نوديري نویفحص  هبلط  مث   ، ةرھشلا مھرمغت  نيذلا  نینانفلاو  ةلئاطلا  لاومألا  بابرأ 
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لك عاضف  ایندلا  تاحاس  ىلإ  بذجنا  مث  ةيادبلا  يف  عَّنمت   . مھدئارجل تالباقم 
: يتولخلا يماھلإ  قحلا  دبع  هخیش  ةحیصن  ىلع  ٍّمات  يعوب  سادو   . ءيش
نَمل الإ  اھقوسن  الو   ، اھریسفت يف  انسفنأ  بعتن  الف   . انل تسیل  انتامارك  »
اھنع راظنألا  انفرصو   ، ةرھاظ تناك  ول  ىتح  اھانركنأ  اھنع  انلئُس  نإو   ، قحتسي
وھو تامف  هيديرم  هب  حصني  امل  اًصلخم  يتولخلا  لظو   ،« ةَّیلج تناك  ولو  ىتح 

. رونو ةریصب  ىلع 
هَّبنل  ، دیجاوملاو قاوذألاو  ةَّیسْدحلا  ةفرعملا  نمز   ، ميدقلا نامزلا  يف  ناك  ول 
هلذخت ملف  رمعلا  لوطب  هل  اعد  وأ   ، اجنف رخآ  قيرط  نم  يضمي  نأ  ىلإ  نسح 

نأ داكت  ةریحو   ، فیسك لابب  هلتقم  أبن  ىقلتي  وھاھو   ، عقو روظحملا  نكل   . ءامسلا
ىلإ حیباستلاب  جھلي  هناسلو  يضمي  ناك   . ةعیسولا هتقش  ناردج  اھل  ققشتت 

، كلذ دعب  سانلا  ىلعو   ، ًالوأ مھسفنأ  ىلع  اوحرطیل  هوديرم  هدقعي  لجاع  عامتجا 
ترَّدكو  ، ةریخألا مايألا  لالخ  مھسوؤر  يف  تعلدنا  يتلا  ةمومحملا  ةبغرلا  كلت 

دحأ اھب  سمھ  ٌةركف   . عاطتسملا ردقب  ایندلا  تاوھش  مواقت  يتلا  مھسوفن  ءافص 
هنولأسي اوراصف   ، هبابحأ لك  هءارو  َّرجو  اھب  لغشناف   ، خیشلا نذأ  يف  نيديرملا 

ال ةلیللا  ؟ .» انخیش اي  يسایسلا  انبزح  ءاشنإ  نلعتس  ىتم  : » ةرضح لك  يف 
قيرط نأ  فرعو   ، ملؤملا أبنلا  عمس  نأ  دعب   ، موعزملا بزحلا  اذھب  هسأر  لغشي 
َّضعو  ، نطولل ایلعلا  حلاصملا  ىلإ  زاحنا  نَم  لكل  رطخلاب  فوفحم  ةسایسلا 

. لاجرلا فاصنأ  تافرصتو   ، ةصیخرلا تامواسملا  ضفرو   ، هئدابم ىلع  ذجاونلاب 
. ةروعذملا نارئفلاك  نآلا  نوِّرفي   ، اوقفانو اونھاد  نيذلا  ىتحو 

***
اھيِّزعُیل اھفتاھ   . تارمو تارم  نسح  عم  هتراز   . ةویلع ءافص  فرعي  خیشلا  ناك 

: داوسلاب اًفوفلم  اھتوص  هءاجف 
. انالوم اي  َكتایح  يف  ةیقبلا  - 

ةباجإ ترظتناو   ، باضتقاب تلأس  ؟  اھریصم امو  ؟  بھذت نيأ   . يتأیس امع  هتلأسو 
تتامو  ، هینیع نم  ةنخاس  عومد  تفرذو   ، هدسج شعتراو   ، َمَجَو هنكل   ، ةبھسم

، ءافص نذأ  يف  غارفلاو  ُتمصلا  َّلحو   ، رخآلا وھ  مجوف  فتاھلا  رز  ىلع  هعباصأ 
. طخلا تقلغأف 

: نانتماو ءاجرو  ةقرحو  ٍةفھلب  وعدي  حارو   ، ءامسلا قمع  ىلإ  هیفك  عفرف  وھ  امأ 
لوقت نَم  اي   ، ءاھتنا الب  رخآو  ءادتبا  الب  لوأ  اي   ، دحوألا هدیسو  نوكلا  بر  اي  اي هللا،  »

، ميركلا كباتك  يف  هتركذ  يذلا  دلبلا  اذھ  كلضفب  ظفحا   ، نوكیف نُك  ءيشلل 
، هخيراتو هردقو  هلھأبو  هب  نینیھتسملاو  نیصبرتملاو  ءادعألا  دیك  نم  هِمحاو 
، قحلا ىلإ  مھيدھيو   ، لطابلا نع  مھدعبي  ام  لك  ىلإ  نیبیطلا  هسان  دشرأو 

میقي نَم  رایتخا  ىلإ  مھقفوو   ، لمعلاو ةيرحلا  قيرط  ىلإ  اًمود  مھيديأب  ذخأيو 
. اھبراغمو ضرألا  قراشم  يف  ممألا  مھب  يھابيو   ، ناینبلا مھب  عفريو   ، لدعلا مھیف 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


، ةلذ يف  مھب  يمرت  ال  ةماركو   ، للز يف  مھعقوي  ال  ًاباوص  نیيرصملا  ِحنما  مھللا 
«. كئایلوأو كئایبنأل  هتبھو  يذلا  نیقیلا  ردقب  اًصالخإو 
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20
ةيدرأب عراوشلا  فلتف  ءامسلا  فارطأ  ىلع  ءادوس  ٍتاَّبح  لیللا  ُةكئالم  رثنت  نیح 
اًخراش اًراسي  اھب  فطعنيو   ، هترایس داتري   . هتقش نم  عبسلا  دلاخ  لزني  ةمتعم 
خوفنملا حیفصلا  داسجأ  نیب  جوامتم  ریسو   ، حاحلإ يف  ةقحالتم  قاوبأب  ماحزلا 

، ةخماشلا ةميدقلا  تویبلاب  ئباع  ریغ  رمي  دیعسروب .» عراش   » اھب ظتكي  يتلا 
دجسملا ىلع  ةلماش  ةرظن  يقلي  ةسیفن .» ةدیسلا   » يح ىلإ  لصي  ىتح 

. ةربقملا ىلإ  لھم  ىلع  لخدي  مث   ، ةینابرلا تاضویفلاو  حیباستلا  يف  قراغلا 
دعاقم صارتت  ًالیلق  هعالضأ  جرفنت  لیطتسم  لكش  ذخأت  ةعیسو  ةحاسم  يف 
ةبصن فقت  يلخادلا  علضلا  دنع   . ةطیسب دضانم  اھمامأو  نیبناجلا  ىلع  نارزیخلا 

. عطقنت ٍرانب ال  محفلا  يھدزيو   ، زَوجلاو ةریغصلا  َُشیِّشلا  رواجتتو   ، ةوھقلاو ياشلا 
يبعش حرسم  نم  اًءزج  ودبت  ةفیفخ  ىرخأ  ةبصن  يجراخلا  علضلا  فصن  يفو 

طاطحنالاو يدرتلا  مايأ  يف  اھجاتنإ  مت   ، ةكلھتسم تاینغأب  خرصي  مزق  هیطتمي 
«. روطنحلا بكرأ  و« رامح » اي  كبحاب   » لیبق نم   ، لوقعلا بییغتو 

ىلع نیسلاجلا  ىلإ  دتمت  ىرخألاو  دي  يف  نوفركیملا   ، هناكم نم  طبھي  مث  خرصي 
ةیئانغ ةلصوب  خرصیف  هعقوم  ىلإ  دوعي   . هب دوجي  امب  ٌّلك   . طوقنلا عمجتل  يساركلا 
راجت هنوحنمي  نَم  نأل  ریفو  قزرلاو   . هقزر طاقتلا  ىلإ  ىرخأ  ةرم  دوعي  مث   ، ةديدج
ماخرو شیخ   . ةشمقأو ةیلزنم  ٍناوأو  ةیئابرھك  تاودأو  سبالم   . ءيش لك  يف  رابك 
قنع ىلع  نوضبقي  لئالق  دارفأ  نم  طیلخ   . ةيودأو تاردخم   . بھذو راثآ   . تنمسأو
الف ًاّیجيردت  ةایحلا  قايرت  اھنوطعي  مث   ، قھزت نأ  اھحور  داكت  ىتح  مھيديأب  قوسلا 
يتأي هنكل ال  بلطلاو  ضرعلا  نیب  نزاوت  ىلإ  ةشطعتم  لظت   . ایحت اھنكل ال   . تومت
قافتاب راعسألا  نوعفري  ؟  نوديري ام  نولعفي  نوركتحملاو  رومألا  لدتعت  فیكو   . اًدبأ
ةرفاولا ةلغلاو   ، ةریسك نویعو   ، ةریسح بویجب  قاوسألا  يف  سانلا  ثھلیف  مھنیب 

مھل اوعضو  نيذلا   ، رارقلا باحصأ  عم  اھنومساقتي  راجتلا  روجح  يف  رمھنت  يتلا 
نولتي دجاسملا  ظاَّعو  تلعج  يتلا  نوناقلاب  ةقرسلا  اھنإ   . مھیمحت يتلا  نیناوقلا 
تبسك امب  ةرملا  هذھ  سیل  نكل   ، رحبلاو » ربلا  يف  داسفلا  رھظ  : » ًءاسم اًحابص 

. هتینابزو زوجعلا  ةیغاطلا  لعف  امب  امنإ   ، سانلا يديأ 
مھفلیل ؛  برط فصنو  قعاز  خارص  لعفب  ةبخاصلا  ةعقبلا  كلت  ىلإ  ءالؤھ  يتأي 

يتلا تاباسحلاو  ماقرألا  نع  اًدیعب  ةلیلق  تاعاس  نوھوتیف  قرزألا  ناخدلا 
يف عدوأ  نأ  دعب  ةلفحلا  هذھ  ىلإ  عبسلا  دلاخ  اعد  مھدحأ   . راھن لیل  مھدراطت 

قرغتسي مل   ، ةدحاو ةقفص  يف  اھحبر  هینج  نویلم  ةئام  ةراقلا »  » كنبب هباسح 
: اھموي هل  لاق   . قئاقد رشع  ىوس  اھماربإ 

. مھاتوم ءایحألا  قلقُي  نأ  ىلحأ  ام  - 
: هل لاقو  دلاخ  كحضف 

. ایندلا جھابم  اوكرتو  اوتام  اذامل   .. قلقلا نوقحتسي  - 
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***
نم ةقوج  هلبقتست  ىتح  ةبیجعلا  ةعقبلا  هذھ  لخدم  ىلإ  مھدحأ  لصي  نإ  ام 

بیحرتلل عبرم » مالس   » نوفزعي  ، ةلبطو فُدو  جروأ  ىلع  نوضبقي  لاجر  ةثالث 
بیبالج يف  فوفلم  خراص  لامج   . تابيرغ ءاسن  سلجت  فویضلا  نیب   . فیضلاب
رمحألاب ةخطلم  هوجوو   ، ةيرطلا لیللا  مئاسن  عم  رفاست  ةمئاھ  روعشو   ، ةليوط

، ةضيرع ةیبھذ  طارقأ  ىلإ  ةدودشم  ناذآو  ةزنتكم  هافشو  ةعیسو  نویع   . رضخألاو
تادھنتو تاماستباو  تازمغب  مھعباتت  يھو   ، نیسلاجلا هافش  ىلإ  ةفھرمو 
رھسلا ولحیف  هسلاجتو  هیلإ  مدقتت  نھادحإ  ىلإ  مھدحأ  راشأ  نإف   ، ةقراح

الإ ماقي  ال  لفحلا  اذھف   . انھ نع  دیعب  ءاقل  ىلع  اھدعاوي  هتبجعأ  نإو   ، رمسلاو
شُرفلا يف  دوعولا  ذیفنتل  ةلماك  مايأ  ةسمخ  كانھو   ، ءاعبرألاو دحألا  يموي 

. ةئفادلا
، اًدبأ هعقوتي  مل  امب  عبسلا  دلاخ  ىلإ  تَّرسأ   ، يقرشم لالد  اھمساو   ، نھادحإ
، هرعش سوجتل  اھدي  قلطت  يھو  هراوج  ىلإ  تسلج   . تارمو تارم  اھأطو  نأ  دعب 

: تسمھو
. ةریبك هتیطعُأ  نأ  مغر  هیلع  كتلَّضف  يننكل  ةلیللا  ينديري  ناك  - 

؟ نَم - 
. يفخلا لمجلا  ةعقوم  لطب  - 

ءاعبرألا موي  ريرحتلا  نادیمب  نیمصتعملا  ىلع  موجھلا  ءارو  هنأ  نيدصقتأ  - 
؟ يمادلا
. معن - 

؟ اذھ نَم  - 
«. نابعِّتلا ّقش   » كلمو ماخرلا  رجات  توتحش  ملعملا  - 

: تلصاوو ةھرب  تتمص  مث 
اًقلق ناك   . ةكرعملا ریبدتب  نیمھتملا  ةمكاحمل  يلاتلا  مویلا  يف  هشارفب  تنك  - 
ًاّباش نإ  يل  لاق   ، هنع ينَّدص   . ةداعلاك يقحسو  يِّزھ  نع  زجع  هنأ  ةجرد  ىلإ 
قش  » ىلإ ءاج  دق  هنأو   ، هفلخ ىعسي   ، نظأ ام  ىلع   ، عفارلا دبع  نسح  همسا 
يرجي ًاّیفحص  هفصوب  ةریغص  لیصافت  نع  ًالامعو  هنوسفاني  اًراجت  لأسو  نابعتلا »

هل لیقف   ، مسالا اذھ  ءارو  شتفو   ، ىرج ام  فرع  توتحش   . عوضوملا نع  اًقیقحت 
. اًدبأ هیف  هدھعأ  مل  نزحو  دورش  هبكر  اھموي  نمو   ، ةروثلا بابش  نم  هنإ 

؟ ةروثلاب توتحش  ملعملا  لخد  ام   ... نكل - 
ماخر رسكب  لقن  تابرع  نحشب  رمأي  نأ  هنم  اوبلط   . رابكلا رماوأ  ذفني  ناك  - 

. نيرھاظتملا برض  يف  ةیجطلبلا  اھلمعتسیل  ؛  ريرحتلا نادیم  فارطأ  ىلإ  اھلسريو 
؟ هسفن طِّرويو  مھرماوأ  ذفني  َِملو  - 
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: تلاقو  ، اھرھظ ىلع  عقت  نأ  تداك  ىتح  فلخلا  ىلإ  تلامو  تكحض 
. ةطبارتم حلاصمو   ، ةلخادتم رئاود  - 

؟ رئاود يأ  - 
نأ اودارأ  نورخآ  امبرو   ، يلاحلا ماظنلا  ناكرأ  نم  لاجر  امبر   ، كَمْلِع ملِعلا  - 

. ریبكلا لجرلا  اوطروي 
: اھلأس مث   ، ًاّیلم اھیلإ  دلاخ  رظنف 

؟ لالد اي  يناعملا  هذھ  لكب  كل  نيأ  نم  - 
: اھیتفش صمصمت  يھو  تلاقو   ، هفتك تتبرف 

. يعبس اي  ةراجتلا  ةیلك  ةجيرخ  انأ  - 
. ريرس ةلیمزو   ، ةیلك ةلیمز   ... اھاھاھ  ، ةراجتلا ةیلك  - 

. كلثم كنب  يف  لمعلل  ةطساو  دجأ  مل  - 
. ًالثم ةریتركس  يلمعت  نأ  كعسوب  ناك  - 

ءيش لك  ىلع  لصحي  نأ  ديري  ةكرشلا  بحاص  ناكو   . يعبس اي  اھتلغتشا  - 
اًضيأ ءيش  لك  دارأف  لمرأ  لھكل  لافطأ  ةسیلج  تلمع  مث   . طقف هینج  ةئمتسب 
هذھ تناكو   ، ةبراوم الب   ، رثكأ عفدي  نمل  يطعأ  يسفنل  تلق  اھدنع   . هینج فلأب 

. ءيش لك  داسفو  لامتكا  ةيادب  يھ 
!! ةبيرغ ةبرجت  - 

. ءيش لك  ناھ  عولخملا  دھع  يف  - 
؟ نذإ ةروثلا  عم  ِتنأ  - 

باحصأ تحت  تقحسنا  املك  هنعلأو  هھركأ   . زوجعلا ةیغاطلا  نمز  ةیحض  انأ  - 
تاذ  . يِّرس يف  هُّبسأ   ، يقرع فجي  نأ  لبقو   ، ةرم لك  يف   . شوركلاو شورقلا 

: لجع ىلع  هلاورس  يدتري  وھو   ، مھدحأ يل  لاقف  يتوص  عفترا  ةرم 
. انتمعن يلو  ّبست  يِ نأ  ِكايإ  - 

: تلاقو ملأو  ةقرح  يف  تدھنت  مث 
لكو ناكم  لك  يف  اھدارفأ  دجاوتي   ، ةریبك ةباصع  اھنإ   ، يعبس اي  ينقدص  - 

. ظھاب هنمثو   ، ريرمو بعص  مھنم  صالخلاو   ، ءيش
. اًدیج هفرعأ  رمأ  نع  نیكحتأ  - 

: هدیب حاشأو   ، دھنتلا اھكراش  مث 
يذلا كنبلا  ةباصع  ينیفكت   . ةینضم بعاتم  يف  ةجھبملا  ةذللا  تقو  يدِّدبت  ال  - 

تانامتئالل ةیفلخلا  باوبألا  نع  نیثحابلاو  اھیلساغ  نم  لاومألا  يبھانل  اًعترم  راص 
يتلا تاراخدالاو   ، اھببس نع  دحأ  لأسي  يتلا ال  تاليوحتلاو   ، اھل نامض  يتلا ال 

. اھردصم فرعُي  نأ  نود  رطملاك  رمھنت 
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؟ اھلآم نع  اذام  نكل   ، اھببس الو  اھردصم  فرعت  ال  - 
. راحبلا ءارو  ام  تاورث  ىلإ  باب  انكنب  نأ  همھفن  ام  لك  - 

: هیلإ ریشت  يھو  تلاقو   ، عجوو جنغ  نم  ولخي  هوأتب ال  اھتھنأ  ةكحضب  تلجلجف 
. هقلخ فعضأ  يف  هرس  لعجي  - 

ملف  ، تماص ٍناسلو  نیتشھدنم  نینیعب  اًمھفتسم  اھیلإ  انر  هنكل   ، اھلوق هقياضف 
: تلاقو لوطت  هتریح  ْعَدت 

بعشلا لاومأ  ةباصعلا  تأبخ  نيأ  فرعي  نأ  كترضح  يز  لوطسم  دحاو  عسوب  - 
. نیكسملا

: فكب اًّفك  برضو   ، هقھقف
. لوطسم يننأ  ةلكشملا  - 

. فرعتل ةظحل  ْقفأ  - 
. ًالوطسم ينتلعج  يتلا  يھ  ةفرعملا  - 

؟ اذھ ٌزغلأ  - 
ىلع راھنلا  ةلیط  نیبرضت   ، رخآ نم  اھل  لوأ  تاباسح ال  يف  يققدت  ىتح   .. اًدبأ - 
يح ىلإ  ءاسملا  لوأ  يدوعت  مث   ، نیيالملا تائم  كمامأ  شقنتف  ةبساح  ةلآ 
بایغلا ىلإ  ةَّسام  ةجاح  يف  كسفن  يدجت   ، ًانامرحو اًزوعو  اًسؤب  هرھاظ  يفخي 

ام نیب  ناعزوم  يبلقو  يلقعو  فعضلاو  رقفلا  هركأ  انأ   ... ةعاس ولو  يعولا  نع 
ًاّیصخش انأ   . كنبلا يلإ  نوتأي  نيذلا  ةربابجلا  نیبو  ءاطسبلا  نیب  شیعلا  ىل  هيدھي 

ىوس يل  لح  الو   ، اًزجاع لازأ  ال  يننكل   ، يناثلا فنصلا  راتخأس  ينوریخ  ول 
نوقحسي نَم  نیب  ءاسملا  دنع  يوست  اھنأ  امیسال  ةجھبلا  ةعقب  ىلإ  باھذلا 

. ریصق تقول  ولو   ، نوقحسني نَمو 
. لوقت ام  هب  ينربخي  نأ  نكمي  ام  يفخت  كتظلغو  ةنشخلا  كحمالم  - 

. ىمسألا ناسنإلا  نع  ثحبأ  يننأ  مغر   ، هئات  ، لالد اي  انأ  اذكھ  - 
. يدماغلا مشاھ  نم  اذھ  لثم  اًمالك  تعمس  ؟ ! ىمسألا ناسنإلا  - 

؟ اذھ يدماغلا  نَم  - 
هتعول أدھت  نأ  دعب   ، يل يكحي  حارو   ، ينبلط رصم  ىلإ  ءاج  املك  يدوعس  ٌّباش  - 

. ملاعلا يف  لجر  ىنغأ  ریصي  نأ  يف  همالحأ  نع   ، هسافنأ حاترتو 
انأ  ، هسأر ىلع  هلمحیل  لاملا  نع  ثحبي  وھ   ، لالد اي  اًّدج  ةفلتخم  ةلأسملا  - 
عقي ءيش  يأ  يف  ال   ، يتاذ يف  يتوق  نوكت  نأ  ديرأ   ، يمدقب هلكرأ  يك  هديرأ 

. يدسجو يسفن  جراخ 
. مھفأ ال  - 

، ةرابجلا مالحألا  نم  ديزم  هصقني  ال  ملاعلا   . ةفسلفلا هذھب  كسأر  يبعتت  ال  - 
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. دحاو نامربوس  عورشم  لیطاسملا  يفكيو 
. يعولا نع  اباغو   ، شارفلا ىلع  اھحرطو   ، اھیتفش رصتعاو   ، ةوقب هیلإ  اھبذج  مث 
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21
ةؤلؤل  » ىھقم ردص  يف  ةلضفملا  هتلواط  ىلإ  ثیغملا  دبع  ماسح  سلج 
يتلا ةمیخفلاو  ةقھاشلا  ةینبألا  نیب  ةعضاوتم  ةحاسم  يف  يوزنملا  ناطلسلا »
ىلع ةديدج  ًاتاكن  عزو  هتداعكو   . يبظ يبأب  يحایسلا  يدانلا  ةقطنم  اھب  جضت 
تاكنلا بسانت  ال   ، ةبخاص ةھقھق  يف  مھضعب  قرغتساف  نیسلاجلا  عامسأ 
ةبآكلا طسو  حرف  يأ  طاقتلا  يف  ةنیفدلا  ةبغرلا  اھنكل   ، اھقلطأ يتلا   ، ةيداعلا
ءاستحا يف  نیمكھنم  نیمجاو  ٍرفن  ىلإ  رظن   . ءابرغلا سوؤر  ىلع  ةمیقملا 

: لاقو  ، دوسألا ناخدلا  ثفنو   ، ياشلا
مكمحري هللا. اوكحضا  - 

ىتح هعومد  رمھنتس  لب   ، نیمجاولا ىلإ  مضنیس  قئاقد  دعب  هنأ  ملعي  نكي  ملو 
يف ةروثلا  بابش  دحأ  عرصم  : » لوقي داحتالا »  » ةديرج يف  ًاّیبناج  ًاناونع  للبت 
لثم نع  ربعت  ةيدایتعا  تاملك  طسو  بوتكملا  مسالا  يف  ققد  ةضماغ .» فورظ 

: لاقو  ، هدي ةحارب  هتھبج  برض  مث   ، رابخألا هذھ 
. ءادوس ةلیل  اي  - 

يتلا تاماستبالا  اياقب  ةعرسب  اولململ   ، هتاكن عم  اولعافت  نيذلا  هیلإ  علطتف 
نيذلا امأ   . ةقیمعلا مھنازحأ  رابآ  يف  اھونفدو  مھھوجو  يف  يرست  لازت  ال  تناك 
قيدحتلا ىلإ  اوداع  نأ  اوثبلي  مل  مھنكل   ، مھھافش ىلع  ةماستبا  ترجف  هولھاجت 

. غارفلا يف 
: ةيرصملا ةیماعلا  نم  اًریثك  فرعي  يذلا   ، رمسألا ریصقلا   ، يدنھلا لدانلا  هل  لاقو 

؟ ریخ - 
اًفرح ربخلا  أرقي  حارو   ، هدي يف  ةيوطملا  ةفیحصلا  حتف   . قطني مل  ماسح  نكل 
عضبو ةروص  الب  مسا  عفارلا .» دبع  نسح   » مسالاب هانیع  تقصتلا  مث   ، اًفرح

دبال يذلا  عجولاب  الو   ، هردص شھنت  يتلا  ةعیجفلا  قحب  يفت  نأ  اھنكمي  فورح ال 
تاباصعلا لاجرو  زیجاوعلا  خاخف  يف  اوعقو  مث  ةءارب  يف  اوراث  ًابابش  ينضي  نآلا  هنأ 

عباس يف  برضت  روذج  اھل  تراص  ىتح  ديدش  حجبتبو  لھم  ىلع  تلكشت  يتلا 
اھیف طقسي  نأ  اورظتناو   ، دوعق مھو   ، مھروجح اوحتف  نيذلا  ّللا  ىحِ باحصأو   ، ضرأ

. اوقرفتي وأ  ءايربألا  بعتي  نأ  دعب  ءيش  لك 
ىلع ماع 2001  اھأشنأ  يتلا  ةشدردلا  ةفرغ  يف  لوألا  هقيدص  ماسح  ىسني  ال 
نع ةيرستلاو  ةیلستلا  يف  نوبغارلا  اھمیقي  فرغلا  هذھ  تناك  اھمايأ  كوتلابلا .» »
ةظحل دایطصا  يف  يھتنت  تالواحمو ال   ، ةديدج ٍناغأو  ةبيرغ  روصو  تاكن   . سفنلا

. ریثألا غارف  يف  بئاذ   ، رباع مارغ 
شاقنب ةلفاح  اھدجوف  نوینیطسلف  اھماقأ  ةرظانم  فرغ  يف  ماسح  لَّوجت 

يلیئارسإلا مالعإلا  يف  راثي  ام  لك  ىلع  هیف  نودري   ، داج يركفو  يسایس 
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مسا هسفن  ىلع  قلطأو   ، يسایس ربنم  ىلإ  هتفرغ  لَّوح  روفلا  ىلع   . مھدض
، عفارلا دبع  نسح  ةديدجلا  اھتئیھ  يف  ةفرغلا  ىلإ  لخد  نَم  لوأ  ناك  نوعرف .» »

. لوخدلا حاتفم  طقف  امھعم  حبصأو   ، اقداصت ام  ناعرسو 
هتفرعمو هسامح  نم  ةقیضلا  ةینورتكلإلا  ةحاسملا  هذھ  يف  نسح  خفن 

ىلع ىطخلا  سُّملتو   ، ىؤرلا لدابتل  اًعیسو  اًربنم  تراصو   ، اھؤاجرأ تعستاف 
عقاولا حبقو  ةحادف  ىلإ  ةدراشلا  ناھذألا  هابتنا  تفلو   . ةمئانلا ممھلا  ظاقيإ  قيرط 

ةبئرشملا مھباقر  ىلع  ةنیتملا  ةنشخلا  هلابح  فتلتو   ، مھمادقأ هیف  سرغنت  يذلا 
. اًدبأ ضرألا  ىلع  طحي  نأ  ديري  رئاط ال  لمأ  ىلإ 

ةفلتخم ةقيرط  ىلإ  سانلا  ةلحر  اھب  تقلطنا  يتلا  ىلوألا  ةطقنلا  تناك  انھ 
ىلإ ةوسقب  تدتما  ٍدايأو   ، ةبقارملا نع  فكت  نویع ال  مھنیب  تلاح  نأ  دعب  لصاوتلل 
عنمت يتلاو   ، ةضیغبلا ئراوطلا  نوناق  داوم  اھیلع  ترطسو  موي  تاذ  ءاضیب  قاروأ 
هتلزع ىلإ  دوعیل  ؛  ءارولا ىلإ  ةدح  ىلع  درف  لك  بذجتو   ، تاءاقللاو تاعامتجالا 
دیعب نم  نيرخآلا  ىلإ  رظنيو   ، ةضیھملا هسفن  حارج  دمضيو   ، همالآ ضوري  ةمتعملا 

. هسافنأ هیلع  نودعي  سیساوج  مھنأ  نظيو 
ةحئار دعب  نع  ُّمتشت  ةلودلا  نمأ  فنأف   ، اًدبأ ةنمآ  نكت  مل  قيرطلا  هذھ  نكل 
تاعزنو  ، فولأملا ىلع  جورخلا  يف  ةبغرلاو  ةرياغملاو  ةفلاخملاو  ةضراعملا 

. عیطقلا عم  ریسلل  نوضفارلا  هلعفي  وأ  هب  هَّوفتي  ام  لكو   ، درمتلا
***

وبأ  » نم ةریصق  ةزاجإ  يف  دئاع  وھو  ةرھاقلا  راطم  يف  ماسح  اوفقوأ  اذھ  لكل 
فرعي ال  ةطرش  نیمأ  يعبصإ  نیب  قلعملا  هرفس  زاوج  ىلإ  اًرئاح  علطت  يبظ .»
لقتنا دق  زاوجلاو  اًسباع  داع  مث   ، ةلماك قئاقد  رشع  باغو  لجرلا  هذخأ   . همسا

: ةفاج ةربنب  ماسح  ىدان  مدقم  ةبترب  طباض  همامأو   ، ىرسیلا ىلإ  ىنمیلا  هدي  نم 
. َلاعت - 

ىلع هعوك  دنسأو   ، هدعقم ىلع  مدقملا  سلج   . ةیبناج ةفرغ  ىلإ  هفلخ  بھذو 
هدسج ىمرف  سلجي  نأ  ماسح  ىلإ  راشأ  مث   ، همامأ طسبنملا  فیظنلا  بتكملا 

، بيرم تمص  داس   . بتكملا نايذاحيو  نالباقتي  نيدعقم  نم  دحاو  ىلع  كھنملا 
: ًالئاق طباضلا  هعطق 

فرعنو  . اھلجأ نم  برتغتو   ، كتبقر يف  ةقلعم  ةلماك  ةلئاع  نإ  لوقت  انتامولعم  - 
. هلعفت ام  كحلاص  يف  سیلو   ، تارامإلاب ساَّسح  ناكم  يف  لمعت  كنأ 

: لاق مث  نیتزنتكملا  هیتفش  ىلع  هنانسأب  طغضو  ٍةشھدب  ماسح  هجو  ىستكاف 
؟ مدنفأ اي  ریخ  - 

. انمالك تعمس  نإ  اًریخ  حبصیس  - 
؟! مكمالك - 
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؟ لعفت اذام  فرعت  الأ  - 
ام حبصي  ىتح  ةفيزم  تارالود  الو  ةيرثأ  ةعطق  الو  بھذ  الو  تاردخم  يعم  سیل  - 

. رش هیف  انأ 
نم ةریغص  ءادوس  عقبب  ةطقرملا  ءارفصلا  هنانسأ  تفشكنا  ىتح  مدقملا  كحض 

: خرصو  ، نیخدتلا طرف 
. اذھ لك  نم  رطخأ  وھ  ام  لعفت  تنأ  - 

. لتقلا ىوس  اذھ  نم  رطخأ  وھ  ام  كانھ  سیل  - 
. ةميرج يأ  نم  حدفأ  رطخلل  ةلودلا  نمأ  ضيرعت  - 

لاجو  ، ئراطلا هفعض  بلاغ  هنكل   ، فنعب هبلق  َّقدو   ، ةریحلاب ماسح  هجو  ألتما 
: لاق مث   ، اھناردج لخاد  لءاسُي  يتلا  ةضبقملا  ةرجحلا  ءاجرأ  يف  هرصبب 

. ةلودلا نمأب  ثبعي  نأ  ديري  دحأ  ال  - 
: لاقو  ، ماسح ينیع  يف  هینیع  تَّبثو   ، هھجو مدقملا  عفر 

. بجعتسأ كرومأ  فوشأو   ، كقدصأ كمالك  عمسأ  - 
رظنيو  ، ةفرجعب ينثدحي   . هلإ فصن  هنأ  نظي  يذلا   ، لجرلا اذھ  اھدصقي  رومأ  يأ 
ماسح ثَّدح  اذكھ   . هناسل لكو  هفنأ  فرط  نم  ينبوجتسيو   ، هنیع فرط  نم  َّيلإ 
ةيوق ةیمر  دِّدسي  نأ  نم  سأب  الو   ، ةياھنلا ىلإ  ةبعللا  لمكي  نأ  رثآ  هنكل   ، هسفن

: لاقو  ، طباضلا مامأ  ةبترملا  قاروألا  ىلع  ةصحاف  ةرظن  ىقلأ   . هیلإ
. ةروظحم ةعامج  الو   ، يِّرس میظنت  يف  اًوضع  مايألا  نم  موي  يف  نكأ  مل  - 

عتملا فيراصت  يف  ةوقب  اًسمغنم  ًایھال  طویسأ  ةعماج  ةعارزلا  ةیلك  مايأ  تیضق 
بذجنأ ملو   ، اھیف قثأ  رونلا ال  يف  لمعت  يتلا  ةیسایسلا  بازحألا  ىتحو   . ةيویندلا

اھیلإ تممضنا  يتلا  ةدیحولا  ةعامجلا  وھ  ناك  ةیلكلاب  مدقلا  ةرك  قيرفو   ، اھیلإ
. يتایح يف 

؟ ةینورتكلإلا ةشدردلا  فرغو  - 
يتلا هلاثمأ  بناج  ىلإ  رھق  يف  اًنیكتسم  دقري  اًفلم  حتف  مث   ، ةیمرلا هیلإ  َّدر  اذكھ 

، ماجحألا ةيواستم  اًقاروأ  حفصتي  حارو   . ملألاو باذعلل  ىرخأ  تاياكح  ىلع  لمتشت 
: لاقو ماسح  ىلإ  اھمدق  مث 

؟ كؤارآ هذھ  تسیلأ  -
: لاق مث   ، ةظحل يف  ءيش  لك  داعتساو   ، قاروألا بَّلق 

؟ ةلودلا نمأ  ددھي  يذلا  وھ  اذھ  لھ  - 
: هتوص عفتراو   ، بضغ يف  مدقملا  رفز 

هبتكت ام  نإ  كل  لوقأ  نیحو   . هددھي ال  امو  نمألا  ددھي  ام  دِّدحن  نيذلا  نحن  - 
الأ دَّھعتتو   ، يمالك ىلع  نِّمؤت  نأ  ىوس  كمامأ  سیلف   ، دالبلا ىلع  اًرطخ  لِّكشي 
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.... الإو  ، ىرخأ ةرم  اذھ  لعفت 
ةرم هنانسأ  ىلع  ماسح  َّضعف   ، نیتتباث نیتیساق  نیتظحاج  نینیعب  هیلإ  رظن  مث 
نم اھمَّلعت  يتلا  ةرابعلا  هھجو  يف  ىمر  مث   ، ظیغلا نم  ةرداھ  ةجوم  اًمظاك   ، ةیناث

: اًدیج اھاعوو   ، عفارلا دبع  نسح 
؟ ماظنلا ىلع  مأ  دالبلا  ىلع  رطخ  - 

نيذلا ىضوفلاو  ثبعلا  ةاعد  دض  ةلودلا  ماظن  نع  عفادن  نحن   . فسلفتت ال  - 
. ةمادھ راكفأ  مھكرحت 

، قبطم ٍتمصب  ذالف   ، اھنم ىودج  لجرلا ال  اذھ  عم  ةشقانملا  نأ  ماسح  كردأو 
دم ذإ  ؛  ْلطي مل  هراظتنا  َّنكل   ، بتكملا ىلع  ىقلملا  هرفس  زاوج  ىلإ  رظني  حارو 

: داح ٍتوصب  هرھنو   ، زاوجلا هیلإ  عفدو  هدي  مدقملا 
. ىرخأ ةرم  راطملا  يف  كفیقوت  متي  نأ  ديرأ  ال  - 

يف صوغي  نأ  داكو  مھب  لقثف   ، هقنع يف  نیقلعملا  هلھأ  هوجو  رضحتساو 
زفحت مث   ، دانع نم  هلخاد  ىقبت  ام  قلطأو   ، هسفن تاتشأ  عمج  هنكل   ، هدعقم
ظفحب ينتعي  نأ  نود   ، مدقملا ىلإ  هدي  ّدام  اً فقوو   ، هناكم نم  هدسج  علخو 

: لاقو  ، همامأ ةریغص  ةیبشخ  ةحول  ىلع  روفحملا  همسا 
. ىرخأ ةرم  راطملا  يف  فقأ  الأ  كدعأ  - 

***
تویبلا ناحفاصت  هانیع  تحار  دارتسوتوألا »  » قيرط يف  ةرایسلا  هب  تقرم  نیح 
ةقیضلا تاراحلا  نم  ةقلزنملا  ةذافنلا  لیللا  حئاورو   ، ةرماضلا هوجولاو   ، ةضیفخلا
تمحتقاو  . بيارزلاو ةقيودلاو  رصان  ةیشنم  اھب  دوجت  يتلا  ءاوھلا  تاقفد  ثولتل 

ةعابلا نعو   ، تاصابلا يف  نيروشحملا  نع  ةددجتملا  ةميدقلا  روصلا  هسأر 
لافطألا نعو   ، نيرباعلا قحالت  مھھاوفأو  طئاوحلا  ىلإ  نيدنتسملا  نیلئاجلا 
ناذئتسا الب  مھيدايأ  نوعفدي  وأ   ، ليدانملا نوعیبي  رورملا  تاراشإ  يف  نیفقاولا 

. دیھز ءيش  ءاقل  اًتقؤم  ةفقاولا  تارایسلا  فیظنتل 
َّلحو  ، اًمامت ارخبت  دق  رذحلاو  فوخلا  ناك  لیفلا » ةكرب   » يف هتیب  ىلإ  لصو  نیح 
اذلو  ، لعفُي نأ  بجي  ءيش  مھألاو   ، لاقي نأ  بجي  اًئیش  نأب  قیمع  ناميإ  امھناكم 
ًايذأتم هعمس  يذلا  فیخسلا  مالكلا  اذھ  لك  هتاباسح  لك  نم  طقسُي  نأ  هیلعف 

: هسفنل لوقي  ناكو   ، بقاوعلاب بایھ  ریغ  هقيرط  يف  يضمي  نأو   ، راطملا يف 
يف هلمع  ىلإ  داع  نإ  امو  ةرم .» فلأ  تومي  نابجلاو   ، ةدحاو ةرم  تومي  عاجشلا  »
مساب ةرملا  هذھ  نكل   ، ةشدردلا فرغ  ىلإ  ىرخأ  ةرم  سلج  ىتح  يبظ » وبأ  »

. راعتسم رخآ 
انتوق : » ةریھشلا هتلمج  لاقو   ، جراخلا نم  يعداربلا  دمحم  روتكدلا  داع  نیحو 
وعديو  ، هنع عفادي  ىربناف   ، هیلع اولَّوع  نيذلا  لئاوأ  نم  ماسح  ناك   ،« انددع يف 
ىلع دريو   ، لجرلا اھقلطأ  يتلا  حالصإلا  بلاطم  ىلع  عیقوتلا  ىلإ  سانلا 
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. هتروص هِّوشت  يك  ناھذألاو  عامسألا  يف  نمألا  ةزھجأ  اھترثن  يتلا  تاعئاشلا 
اًمعفم ةظحللا  هذھ  يف  ناك  يذلا   ، عفارلا دبع  نسحب  ةديدج  ةرم  ىقتلا  انھو 
لیحر ةعاس  نأو   ، شحوملا مالظلا  تایط  نم  قرشیس  رونلا  نأب  مزاج  ناميإب 
نظي امم  عرسأ  ىداھتت  ةيرحلا  ىلإ  بوردلا  لك  نأو   ، تبرتقا دق  دبتسملا  دسافلا 

، ركام خيراتلا  نأو   ، لمھي الو  لھمي  هللا  نأ  اوسنو   ، ماھوألا مھتقرس  نيذلا  كئلوأ 
نم ىكذأ  هنأ  دقتعيو  ىسنيو  ربجتيو  وھزي  نَم  لكب  بعالتلا  نع  فكي  الو 

. نیفلاسلا
َّلطي نأب  فورظلا  امھل  حمست  ملو   ، يضارتفالا ملاعلا  يف  ماسحو  نسح  ىقتلا 
رمم يف  وأ  محدزم  عراش  رھن  يف  وأ  قيرط  ةعراق  ىلع  هیخأ  نیع  يف  امھدحأ 
اًدبأ ایقتلي  مل  امھنأ  مھألاو   . رجضلاو قَرعلا  يف  ةحباسلا  داسجألاب  وشحم  قیض 
نسح ناكو   ، ةرابج ةوقب  ضرألا  ىلع  بدت  تحار  ةروثلا  نأل  ؛  ريرحتلا نادیم  يف 
ةبرغ يف  اًثحاب  يضارتفالا  ملاعلا  يف  رقني  لازي  ال  ماسح  ناك  امنیب  اھبلق  يف 

يتلا ال حيرلا  رئاودو   ، مراعلا بضغلا  ىلإ  قرطلا  رصقأ  نع  حورلا  ةوطسو  دسجلا 
. رذت الو  يقبت 

تافاتھلا فیلأت  يف  اًتقو  يضقي  ناكف  ءيش  يأب  كراشي  نأ  هتبرغ  يف  دارأو 
عمسیل نويزفلتلا  مامأ  سلجي  مث   ، نسح فتاھ  ىلإ  اھلسريو  ةعوجسملا 

رورمب رتفي  حار  هءاشتنا  نكل   ، يشتنیف ةرداھ  يتأت  تناك   . نادیملا يف  اھديدرت 
يف ةروثلا  تطقس  نیحو   ، ىسألل ةعقب  ىلإ  لوحتي  نادیملا  ذخأ  نیح  تقولا 
عم همساقت  يذلا  ملحلا  نع  اًدبأ  ماسح  َّلختي  مل  اذھ  عمو  . اھب نمؤي  مل  نَم  رجح 
ىلع رقنلا  ىلإ  ةدوعلا  نع  فكي  ملو   ، يدبألا هلیحر  دعب  ىتح  دعب  نع  نسح 
. ديدج نم  صالخلا  بلطت  يضارتفالا  ملاعلا  يف  اًفورح  مسریل  بوساحلا  ةحول 
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22
مع يَنیع  ىلع  بكسني  مث   ، لخنلا يشاوش  ىلع  يضفلا  هءوض  رجفلا  يمري 

ضھنيو  ، اًقیمع اًمون  هحور  نع  ضفني   . نشخلا هعدخم  يف  لملمتیف  قوراف 
ميدقلا نبجلا  نم  ةعطقو  ربخ  ةرسك  مھتلي   . ةبئاد ةكرح  ریغصلا  هتیب  يف  لعشیل 
كرتيو شینرولا » قودنص   » لمحي مث  ياشلا  نم  دوسأ  ًابوك  اھءارو  ُّبعيو 

. بعشلا سلجمو  يكلفلا  يعراش  اھیف  يقتلي  يتلا  ةطقنلا  اًدصاق  ةيدماوحلا 
يذلا  ، هقودنص هبشي  يبشخ  دعقم  ىلع  سلجي  هل  مسا  ىھقم ال  مامأ  كانھ 
ىشالت يذلا  اھناعمل  اھیلإ  دیعیل  ةراملا  ةيذحأ  لبقتسي   ، موي تاذ  هيدیب  هعنص 

. قرطلا بارت  يف 
نخدیل اًحابص  مھضعب  يتأي   . بعشلا سلجم  ءاضعأ  نم  قوراف  مع  نئابز  ضعب 
هءاذح علخي   ، ىھقملا ىلع  مھنم  لك  سلجي   . تاسلجلا قالطنا  لبق  ةشیشلا 

. ءانغلا يف  أدبي  هبیج  يف  دوقنلا  مكارتت  نیحو   . ءاطعلا هل  لزجُي  مث   ، هیلإ هب  عفديو 
يذلا میخرلا  هتوص  ًالغتسم   ، ميدقلا نمزلا  يناغأ  نم  ةیجش  ةبذع  ناحلأب  حدصي 
يف نولورھي  نيذلا  ةراملا  بذج  يف  ءانغلا  لمعتسي  ًانایحأ   . نونسلا هنم  لنت  مل 
سلجم وحن  نوفطعني  وأ   ، ناكسإلاو میلعتلاو  ةحصلا  تارازو  وحن  يكلفلا » عراش  »

. ءارزولا سلجمو  بعشلا 
سمألاب اًشاقن  عمس  دق  ناك   . مايألا ةیقب  نع  هيدل  اًفلتخم  رياني  موي 25  نكي  مل 

. دجلا لمحم  ىلع  رمألا  ذخأي  مل  هنكل   ، ناكم لك  يف  علدنتس  تارھاظم  نع 
ةیعمجلا  » نع رخاس  مالك  ةيذحألا  عیملت  يف  كمھنم  وھو  هیلإ  لصو  ام  اًریثكف 
كسمي نأ  باش  هیف  داك  يذلا  مویلا  ىسني  الو   ،« ليربإ و«6   ،« رییغتلل ةینطولا 

فصو نیح  مكاحلا  يطارقميدلا » ينطولا  بزحلا   » نع ناملربلا  بئان  ةبقرب 
. ناكيرمألل سیساوجو  ةنوخ  مھنأب  نیضراعملا 

: باشلا هجو  يف  خرصو   ، قوراف مع  يدي  نیب  بئانلا  ءاذح  ناك  ةظحللا  كلت  يف 
. كسأر مأ  ىلع  اھب  كتبرضل  يعم  ةمزجلا  تناك  ول  - 

: هیف خرصو   ، هدعقم قوف  نم  ضھن   . مراع ٍبضغب  باشلا  هجو  نقتحا 
صخرب اندلب  متعب  نم  اي   ، ةملظ اي   ، ةدسف اي  ًابيرق  مكل  اھعفرنس  ةمزجلا  - 

. بارتلا
بقع سنوت  سیئر  برھ  نأ  دعب  اًفلتخم  اًقيرط  ذخأ  ىھقملا  يف  شاقنلا  نكل 

: امھنیب ةديدج  ةفكانم  يف  بئانلل  باشلا  لاقو   ،« مكتمھف انأ  : » ةریھشلا هتلوق 
. بيرق اَّمع  مكتمھف »  » مكدیس لوقیس  - 

: لاقو هافق  ىلع  عقي  نأ  داك  ىتح  بئانلا  هقھقف 
. فیفخ اي  سنوت  ریغ  رصم  - 

مث  ، ًابرض باشلا  ىلع  ناكم  لك  يف  بئانلا  ءارو  يشمي  نيدب  لجر  لاھنا  ةأجفو 
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مع هجو  يف  هھجو  عبطناو   ، شینرولا قودنص  ىلع  طقسف  هيدي  اتلكب  هعفد 
لجرلا وحن  قوراف  مع  رظن   . هیمدق ىلع  فقو  ىتح  هدنسأو  هدي  َّدم  يذلا   ، قوراف

: لاقو  ، نيدبلا
. ةعامج اي  يبنلا  ىلع  انب  اوُّلص  - 

قیھشلاو دوسألا  ناخدلا  طسو  تباذو   ، ىھقملا تابنج  يف  تاكنلا  تلاوتو 
يف ليوطلا  قیلحتلاو  ةنخاسلا  تابورشملا  نم  لصاوتملا  فشرلاو  لاعسلاو 

. دعاقملا نیب  ةمئانلا  تاغارفلا 
« يربمجلاب يسبیش  تراتخا  رصمو  رییغتلا  تراتخا  سنوت  »

بعشلاو رصم  يف  رییغتلاب  بلاطي  يعداربلا  ينعي  وريز : كوك  هيإ  ينعي  »
« سنوت يف  بیجتسي 

ةایحلا درأ  يرصملا  بعشلا   ... ردقلا باجتساف  ةایحلا  دارأ  يسنوتلا  بعشلا  »
« يقفأ ددرت 11255  ىلع  اھیقل 

لوقي روث  هل  لوقتف  يرصملا  بعشلا  امأ   . روثیف روث  هل  لوقت  يسنوتلا  بعشلا  »
« هوبلحا

« سنوتل مسقتو  كقب  يف  ىقبت  »
ةعرسب لقتنتو  كوب » سیف   » ىلع رطملاك  رمھنت  ةعذاللا  تاكنلا  هذھ  تناك 

يف قراغلا  نشخلا  عقاولا  ىلإ  ریثألا  يف  بئاذلا  يضارتفالا » ملاعلا   » نم قربلا 
. رذحلا بقرتلاو  موتكملا  بضغلاو  رھقلاو  سؤبلا 

، سانلا نیب  لصاوتلل  ةديدجلا  ةلیسولا  هذھ  نع  اًئیش  ملعي  ال  قوراف  مع  نكل 
يفو  ، ًالصأ ةباتكلاو  ةءارقلا  فرعي  ال  هنأل  ؛  دحأل ًاباطخ  بتكي  مل  هتایح  يف  وھف 
يف مستبيو  هینیع  ىلإ  رظني  وھو  ىوس  دحأب  لصتي  ال  ةیضارلا  ةیفاغلا  هتيرق 

. شوتر نود  ديري  ام  هل  لوقي  مث  هھجو 
: بئانلل لاقو   ، ةداعلا ریغ  ىلع  يرجي  امب  متھا  ةرملا  هذھ 

؟ مدنفأ اي  كوب » سیف   » وھ هيإ  - 
: ةدحب هیف  خرص  مث  ةلماش  ةرظنب  هامرف 

. قوراف اي  مَزِجلا  يف  كیلخ  - 
***

سمشلا تناك   . ریبكلا بضغلا  قالطنا  موي  ىتح  قودنصلا  ىلع  ًاّبكنم  َّلظ 
ةيذحألا ةحفص  ىلع  اھعاعش  سكعتو   ، ءامسلا دبك  وحن  ةعيرس  تاوطخب  فحزت 

كلتو ةميدقلا  هتاشرفو   ، ةقورعملا ءارمسلا  هدیب  اھئفطیف   ، هینیع يف  عملتف 
يف يشي  ام  كانھ  نكي  مل   . مايألا عم  تَّدوساو  ءارفص  تناك  يتلا  ةجنفسإلا 
رھن ناعباتت  هانیعو   ، ءانغلاب هتریقع  تقلطنا  اذلو   ، يرجیس اًریبك  اًئیش  نأب  هنھذ 
هینج نع  هبیج  رعق  يف  ثحبي  مھنم  لكو  هنوتأیف  نيرباعلل  هسأر  زھي   . عراشلا
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. هئاذح عیملت  نم  غرفي  نیح  هل  هیطعیس  دحاو 
، ةنكمم ةعرس  ىصقأ  يف  نورجي  بابش   . بیترلا دھشملا  همامأ  كبترا  ةأجف 
لحت مث   ، بعشلا سلجم  ىنبم  وحن  دعس  حيرضو  روصنم  عراش  نم  نیقلزنم 
يرماض دونجلا  نم  تائملا  قئاقد  يف  اھنم  زفقيو   ، نابرغلاك يزكرملا  نمألا  تابرع 
ةمظتنم فوفص  يف  نوھجوتيو   ، ةبرغلاو شاھدنالا  نم  ديزم  مھنویع  يفو  هوجولا 

ناب قئاقد  دعب   . يردي ؟ ال  هنم رتم  ةئم  دعب  ىلع  كانھ  يرجي  يذلا  ام   . برغلا وحن 
ةفیفخ حير  اھیجزت   ، برغلاو لامشلا  نم  تَّبھ  قناخ  ٍناخد  بُحُس   . ءيش لك 
ىلإ ريرحتلا  نادیم  نم  ةدتمملا  ةینبألا  نیب  ةليوطلا  ةوجفلا  يف  لینلا  اھعفدي 

. لدعلاو ةیلخادلا  يترازو  ىنبم  نم  بيرقلا  يلغوظال  نادیم 
عراوشلا اھتدھش  يتلا  تاجاجتحالا  رثكأ  امف   ، هناكمب ثَّبشت  ةيادبلا  يف 
تاسسؤم نم  لامعو  نوفظوم   . ةیضاملا تِّسلا  نینسلا  ةلیط  هل  ةھجاوملا 

، ةليوط تاماصتعا  يف   ، انھ ىلإ  نوتأي  نطولا  ةعقر  ىلع  ةرثانتم  ةديدع  تائیھو 
يف وھو  اھنم  ًابناج  ىري  يتلا  اياوزلا  يف  مھلاحر  نوطحي   . اًروھش دتما  اھضعب 

: هسفن يف  لاقو   ، هنئابز دازف  هءاذح  حسمیل  يتأي  ناك  مھضعب   . ميدتسملا هعقوم 
. تاجاجتحالا مدأ  مھللا  - 

اھلالخ رعشي  ملو  هعباصأ  نیب  نم  تطرفناو  تَّرك  يتلا  مايألا  ریغ  مویلا  نكل 
الو  ، اًعابت مرثتو  طقاستت  يتلا  هنانسأب  الو   ، هيدوف ىلإ  للست  يذلا  بیشلاب 

مكحلا هلقثت  هسأرو   ، فشت هحورو   ، رمضي هھجو  امنیب  ناروغت  نیتللا  هینیعب 
. نینسلا ةراصعو  يناعملاو 

، سئارعلا حرسم  يف  هنأكو  نیجتحملا  تاكرحت  بقاري  نأ  هعسوب  نوكي  نل  مویلا 
. نانتماو اًضر  يف  همامأ  هءاذح  َّدمیل  مھنم  هیلع  ُّلھي  نَم  رظتنيو 

هل فشكنا  ىتح   ، ًالیلق همسج  ىمر  مث   ، اًراسيو اًنیمي  تَّفلت  ىھقملا  بحاص 
: لاق مث   ،« بعشلا سلجم   » ىلإ يدؤملا  عراشلا 

. ةرملا هذھ  ّداج  رمألا  نأ  نياب  - 
: ظیغب هیف  قعزف   ، ءاذح حسم  يف  اًكمھنم  قوراف  دجوف  هراسي  ىلإ  رظنو 

. ریطخ عضولا  كلایعل  قوراف  اي  حَّور  مق  - 
دضانملا ىلع  اوكرتو   ، ةأجف نئابزلا  هنم  ىفتخا  يذلا  ىھقملا  باب  قلغأ  مث 

دجي ال  هنكل  ناخد  اھنم  دعاصتي  َشیِّشلاو   ، ةنخاسلا تابورشملا  باوكأ  فصن 
. اھیلع طحي  اًھوجو  الو   ، اھب طلتخي  اًسافنأ 

امع ىوس  اھل  ثيدح  سانلا ال  دجو  ةيدماوحلاب  هتیب  ىلإ  قوراف  مع  لصو  نیح 
نوسلاج بابش  هلأسو   . ةروصنملاو ةيردنكسإلاو  سيوسلاو  ةرھاقلا  يف  يرجي 

: ةراحلا سأر  ىلع  ىقلم  ةلخن  عذج  ىلع 
؟ قوراف مع  اي  ينیعلا  رصق  عراش  يف  رابخألا  ام  - 
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: لاقو ءانتعا  نود  مھیلإ  رظن 
. رتسي انبر  - 

لكأ ناكم  نأ  نويزفلتلا  ةشاش  يف  قلمحُي  وھو  قوراف  دكأت  تاعاس  دعبو 
. رطخلل ىوأم  تاب  دق  هشیع 

امنیب  ، لوجخلا ءاتشلا  بابذ  هلوح  رودي  تیبلا  باب  لخدم  دنع  ىقلم  قودنصلا 
نم ثعبنملا  ءوضلا  تالالغ  يف  قراغ  ميدق  ريرس  ىلع  ىقلم  وھ  هدسج 

طاقسإ ديري  بعشلا  : » ةرداھ تافاتھ  اھمحتقت  هنذأو   ، عاطقنا الب  نويزفلتلا 
«. ماظنلا

تحت نانثا   . هلوح نيرثانتم  ةسمخلا  هلایعو  هراوج  ىلإ  سلجت  هتجوز  تناك 
ةلاصلا يف  ةیساردلا  بتكلا  نوكسمي  كانھ  ةثالثو   ، يرجي ام  ناعباتي  هیمدق 

. سانلا لغشي  ام  لك  مھینعي  الو   ، ةقیضلا
رظن يف  اًّدج  ليوطلا   ، هرظن يف  ریصقلا  مویلا  اذھ  قزر  جرخأو  هبیج  يف  هدي  َّسد 
داعأ  . اًھینج نيرشع  ىلع  ديزي  هعم  ام  نكي  مل   . هلك نطولا  فرع  يفو  نيریثك 

: هتجوزل لاقو  هبیج  ىلإ  دوقنلا 
؟ تئافلا عوبسألا  كل  اھتیطعأ  يتلا  سولفلا  نم  ِكعم  ىقبت  مك  - 

هینج ةئمعبرأ  - 
تیبلا يف  يدوعق  نأ  حضاو   ، باسحب الإ  اھنم  يفرصت  الو   ، اھیلع يظفاح  - 

. لوطیس
نیحو  . روصت امم  عرسأب  لكآتت  ةلیلقلا  هتارخدم  امنیب   ، لعفلاب هتسلج  تلاطو 

: بضغب هل  تلاق  هتجوز  بتاع 
. تارورضلا الإ  يرتشن  الو   ، تداز علسلا  راعسأ  - 

: بضغ يف  رفزف 
. انلاح لطع  نَم  لاح  لطعي  هللا  - 

ىلع هعمس  املاط  يذلا  ليوطلا  لدجلا  ةبیترلا  هتسلج  يف  دیعتسي  حارو 
باشلا ةأجف  هسأر  يف  َّلحو   ، رھقلاو ملظلاو  داسفلا  لوح  هيداترم  نیب  ىھقملا 

نأ يصخشلا  هسراح  داكو   ، ناملربلا يف  ينطولا  بزحلا  بئان  عم  رجاشت  يذلا 
، دینعلا باشلا  اذھ  هجو  يف  حملم  لكو   ، هیلإ تصنأ  فرح  لك  داعتسا   . هلتقي

اھتقو ماقو   ، هلؤافت الو  هتابث  دقفي  مل  هنكل  شینرولا  قودنصب  هدسج  مطترا  يذلا 
ىواشرلاو  ، اھیلع ىلوتسا  يتلا  ةلودلا  يضارأب  هرَّیعو   ، بئانلل تاماھتالا  لاكو 

. لطاعلا بابشلل  فئاظو  ریفوتب  مھماھيإ  لباقم  هترئاد  لھأ  نم  اھذخأي  يتلا 
تاجحسب زنت  هعارذو   ، ةيوق ٍةمكلب  ٌسوھدم  هنیبجو   ، هفنأ نم  فزني  مدلا  ناك 

اوبلط نم  لك  مالك  ضفر   . زتھت مل  هتدارإو  ةيوق  تناك  هحور  نكل   ، مجحلا ةتوافتم 
هیلع سلجو   ، هبحسو يصقلا  نكرلا  يف  دعقم  وحن  مدقت   . ناكملا كرتي  نأ  هنم 
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: ٍّدحت يف  لاقو 
. صوصللا هیف  ىقبيو  ناكملا  نوكرتي  ءافرشلا ال  - 

دینعلا باشلا  اذھ  لمكي  نأ  لبق  هباحسنا  يضتقت  هتحلصم  نأ  بئانلا  دجوو 
امنیب ًاّيوس  اھموي  اجرخو  مخضلا  هسراح  ىلإ  راشأف   ، ةیساقلا تاماھتالا  ةلسلس 

، بعشلا سلجم  عراش  يف  اباغ  مث   ، ةدیئولا امھتاوطخ  حضفت  ىحضلا  سمش 
قوراف ينیع  يف  ربك  اھموي   . ةبضاغ ٍتارظنب  امھعدوي  اًسلاج  باشلا  يقبو 
يذلا نويزفلتلا  ةشاش  يف  رظنلا  ققد  نیح  هتمظع  نم  دكأت  وھاھو   ، مظاعتو
ىلإ تصنأف   . هریغ دحأ  ال   . وھ وھ   ، همامأ هدجو   ، هسأر  قوف  طقسي  نأ  داكي 

: هل لاقو  ربكألا  هنبا  ىدان   . هقلطي يذلا  قیمعلاو  بترُملا  مالكلا 
. ةروصلا تحت  بوتكملا  أرقا  - 

: أرق مث  دلولا  رظنف 
. ةروثلا بابش  نم  عفارلا  دبع  نسح  - 
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23
ملو  ، عفارلا دبع  نسح  نع  ءيش  يأ  ينیبرشلا  میھاربإ  سدنھملا  فرعي  ال 
وھو  ، ةیتيوكلا راھنلا »  » ةفیحص يف  هأرق  يذلا  هلایتغا  ربخ  مامأ  اًریثك  فقوتي 

معطملاب عوبسأ  لك  اھمھتلي  يتلا  ةذيذللا  ةبجولا  راظتنا  يف  اًنیكتسم  سلجي 
نم هنأب  لیتقلا  فصو  وھ  هھابتنا  تفل  ام  لك  ازالب .» نوارك   » قدنف يف  يناريإلا 

. ةروثلا بابش 
ةقیض براسم  ىلإ  همامأ  روطسلا  تلَّوحت  مث  نیتملكلا  نیتاھ  يف  رظنلا  نعمأ 
ٍروطفم ٍبلقب   ، ءيش لك  دیعتسي  حارو   ، نادیملا ألمي  يرشب  نافوط  نیب  ةجرعتُم 
روغتو فورحلاو  تاملكلا  صقارتتف  شعترت  هُدي  تدبو   ، ىسألا امھنكسي  نینیعو 
دجسم ةنذئم  قوف  طحت  سمشلا  تناك  امنیب  راودلاب  هتباصأ  يتلا  مدلا  طویخ  يف 

. ایندلا لاصوأ  يف  اھفذقت  رون  تاقفد  رخآب  نيرئاثلا  ىلع  ُّنضتو  مركم  رمع 
يتلا نحشلا »  » ةكرشل هترادإ  رشابي  تيوكلا  يف  ناك  بضغلا  علدنا  نیح 

: هسفنل لاقو   ، ىلوألا ةثالثلا  مايألا  يف  نويزفلتلا  عبات   . اھكلتمي
تقرغأ يتلا  سأیلا  راحب  يف  بوذتس  ام  ناعرس  اھنكل  ام  اًعون  ربكأ  ةرھاظم  - 

. اھل ریمض  يتلا ال  عمقلا  ةزھجأل  ةَّیشحو  تابرض  تحت  ىواھتت  وأ   ، بعشلا
ىلع سانلا  سادو   ، نيرئاثلا رارصإ  تحت  ةشطابلا  نمألا  ةلآ  تراھنا  نیح  نكل 
هبلق اولزلزيو   ، هیف اوطباریل  ؛  ريرحتلا نادیم  وحن  ٍةحساك  ٍةوقب  نوفحزي  مھو  سأیلا 

تاقالعلا فظوم  ىدان   ،« ماظنلا طاقسإ  ديري  بعشلا  : » ریثألا مھفاتھب  هتابنجو 
. ةرھاقلا ىلإ  هذخأت  ةرئاط  برقأ  ىلع  هل  دعقم  زجح  هنم  بلطو  ةكرشلاب  ةماعلا 
اھیف طلاختي  نویعو  ةئداھ  ةكرح   ، اًفلتخم هینیع  يف  يلودلا  ةرھاقلا  راطم  اََدب 
نوعزوي طابضلاو   ، ةبصتنم تاماھلاو  ةمیقتسم  تناك  روھظلا  نكل   ، رورسلاب بُّقرتلا 
تبھذو  ، لبق نم  هدھعي  مل  ٍرسیب  ةقيرط  َّقش   . نانتماو ةدؤت  يف  مھتاماستبا 

ىلع بكست  يتلاو  ةیجراخلا  ةباوبلا  دنع  ةتبثملا  ىربكلا  تاشاشلا  ىلإ  هانیع 
. نادیملا نم  ةقحالتم  اًروص  اھیلإ  ةعلطتملا  قانعألا 

، اھل ةياھن  ال  نونظ  هسأر  تحاتجاو   ، هرظن يف  ةسبتلم  لازت  ال  رومألا  تناك 
ةبضغ درجم  مأ  ؟  اھنوفصي امك  كلت  ةروثأ   . يرجي ام  مییقت  نع  اًزجاع  هسفن  دجوو 
هتالقنت يف  هینضي  ناك  ؟  ةبیترلا مھتایح  سانلا  لصاویل  أدھت  ام  ناعرس  ةمراع 

يف ةتبثم  مھنویعو  يھاقملا  ىلع  نیسلاجلا  دھشم  تيوكلاو  ةرھاقلا  نیب 
يف َشیِّشلا  هاوفأو   ، ةرحلا ةعراصملا  تايرابم  ضرعت  يھو  نويزفلتلا  تاشاش 

مالستسالا اھیف  ىعري  سوؤر  ىلع  ةدقارلا  مھروعش  للختي  ناخدلاو   ، مھھاوفأ
نأ لیبس  يف  ًاینضم  اًدھج  لذب  نأ  دعب  اًنيزح  ٍءاسم  تاذ  هتیب  ىلإ  داعو   . عوضخلاو

. مدقلا ةرك  بختنم  زوفب  لافتحالل  بخص  يف  نيدشتحملا  نیب  اًّرمم  هدسجل  دجي 
نم غرفي  نأ  دعب  هسفن  لأسيو  غارفلا  يف  قدحُي  اًدیحو  هتفرغ  يف  سلجي  ناك 

: فحصلا ةءارق 
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؟ نولفاغلا ءالؤھ  قیفي  ىتم  - 
، هتایح يف  ةدیجملا  تاظحللا  ةداعتسا  ىوس  هلك  اذھ  نم  برھم  هل  نكي  ملو 

تاھَّوف قالغإ  اھتمھم  نیيركسعلا  نیسدنھملا  حالس  نم  ةَّيرس  دوقي  ناك  نیح 
ةانقل يقرشلا  ئطاشلا  ىلع  اھوعرز  دق  نویلیئارسإلا  ناك  يتلا  ملابانلا  بیبانأ 
مھل تیطعأ  يتلا  رماوألا  تناك   . رز ةسبكب  ران  ىلإ  اھھایم  اولِّوحُیل  سيوسلا 

، هرمأ فشكنا  نإ  هسفن  ىلع  وأ  هلیمز  ىلع  صاصرلا  مھنم  ٌّيأ  قلطي  نأ  اھموي 
حوبلا ىلع  ربجُيو  بَّذعُيو  رسألا  يف  مھنم  ٌّيأ  عقي  ىتح ال   ، اذھ يف  اًدبأ  ددرتي  الو 

. ودعلا دیفت  ٍتامولعمو  ٍرارسأب 
بلق وأ  سأر  ىلإ  ةصاصر  وھ  بوصي  وأ  هیلع  صاصرلا  دحأ  قلطي  نأ  نود  وھ  داع 
ىري وھو  سأیلا  هدراط  املك  اھب  ذولي   ، ةبیصعلا مايألا  هذھ  هرطاخ  يف  تیقبو   ، دحأ

. ءارولا ىلإ  ةعيرس  ىطخب  ریسي  هلوح  ءيش  لك 
رصم يف  يرجي  ام  عباتي  هنإف  تيوكلا  يف  ةنسلا  تاقوأ  بلغأ  شیعي  هنأ  مغرو 
هنم اوبلط  املاط  نيذلا  كانھ  هئاقدصأل  لوقيو   . ةریبكلاو ةریغصلا  عم  لعافتي   ، ةقدب
يتلا ركسلاو  طغضلا  ضارمأ  مواقي  ىتح  تقولا  ضعب  ولو  ىتح  هنھذ  حيري  نأ 

: ةوسقب هشوانت  تحار 
. توملاب الإ  ينقرافت  نل  اھلاوحأو  اھتریس   ، يمد يف  نكست  رصم  - 

: لوقي ًانایحأو 
. اھیف يرجي  ام  عباتتس  يحور  نأ  َّيلإ  لیخي  توملا  دعب  ىتح  - 

***
هنكل  ، ريرحتلا نادیم  ىلإ  بھذي  الو   ، تیبلا يف  ثكمي  نأ  هتجوز  هیلإ  تلَّسوت 
ةیحان نم  رداھ  سامحب  ةزنتكملا  ةروثلا  ةرئاد  ىلإ  لخدو   . هعم باھذلاب  اھعنقأ 
ىھقم ةلابق  ماقملا  هب  رقتسا  ىتح  اًنیمي  فطعنا  مث   ،« برح تعلط   » عراش
ىلع ىقبي  نأ  ىلع  صرحف  ةيردص  بعاتم  نم  يناعي  ناكو   ،« لینلا يداو  »

. ماحزلا فارطأ 
، نادیملا بوجت  يتلا  تاریسملا  بقاري  هعقوم  يف  لظو   ، نیفتاھلا عم  جمدني  مل 
. ءامسلا نانع  ىلإ  هاذخأتل  اعفترت  نأ  ناداكت  هامدقو  ناعمدت  هانیعو  زتھي  هبلقو 
نم تقرم  ةصاصر   . مدلا ةظحل  تءاج  ام  ناعرس  ذإ  ؛  ْلُطت مل  ةحرفلا  هذھ  نكل 

تنحنا يتلا  تاماھلا  لك  ىلع  هلاقثأ  طح  اتوم  تدلوف  ةینبألا  دحأ  حطس  ىلعأ 
امھنم بحسني  امھنویعو  نيرواجتم  نیباش  يدسجل  ةریخألا  ةفرفرلا  هذھ  ىرتل 

. ةریخألا فورحلاب  ناقطنت  امھاتفشو  رونلا 
دعب ىلع  اناكو   . رخآلا بلق  يف  رقتستل  امھدحأ  ةبقر  تقرتخاف  ةصاصَّرلا  تءاج 

ةنماكلا ةقاطلا  لك  اًدیعتسم   ، امھیلإ ىرجف  میھاربإ  سدنھملا  نم  ةدحاو  ةوطخ 
هذخف ىلع  يناثلاو   ، ىنمیلا هذخف  ىلع  لوألا  ذخأ   . میظعلا روبعلا  مايأ  نم  هلخاد 

: نیفقاولا بابشلا  يف  خرصو   ، ىرسیلا
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. فاعسإلا - 
مھنأب همالعإو  ماظنلا  لاجر  مھمھتي  نم  ذقنتل  يتأت  نأ  نكمي  ٍفاعسإ  ُّيأ  نكل 

: نھاو ٍتوصب  لوألا  لاق   ، ةموتحملا ةياھنلا  فراشم  ىلعو   . ةنوخ
ءافلخلا دجسم  راوجب  نكسأ   ، ةديدجلا رصم  نم   ، مشاھ نسح  دمحأ  يمسا  - 

. نيدشارلا
: اًنھو رثكأ  ٍتوصب  يناثلا  لاقو 

رام ةسینك  راوجب  نكسأ   ، ةميدقلا رصم  نم   ، لیئاموص سوردات  اَّنح  يمسا  انأو  - 
. سجرج

بابشلا نم  ةعومجم  يف  خرصي  عفارلا  دبع  نسح  توص  ناك  ةظحللا  هذھ  يف 
: هلوح ْتَّفتلا 

. اًشُّحوت تدادزا  ءامدلا  تأر  املك  شرقلا  كامسأك  تاروثلا  - 
يف هلغشي  ملو   ، هلوقي نَم  ةفرعمب  َنعُي  مل  هنكل   ، میھاربإ َينذأ  مالكلا  محتقا 
ةلیح يأ  همامأ  نكت  ملو   . مدلا فيزن  فاقيإل  لیبس  نع  ثحبلا  ىوس  ةظحللا  هذھ 

: هسفن يف  لاقو   . نارینلا رداصم  تاكسإ  ىوس  فدھلا  اذھ  غولبل  ةقيرط  وأ 
. اھلعشُي نَم  رمأ  ىھتنا  اذإ  الإ  نارینلا  تكست  نل  - 

سافنألاو قرعلا  نم  هقانتخاب  ئباع  ریغ  ماحزلا  يف  هدسج  يمري  هسفن  دجوو 
يتوأ ام  لكب  خرصي  حارو   ، اھتنوخس لتق  يف  ءاتشلا  درب  حلفي  مل  يتلا   ، ةبھتلملا

: ةوق نم 
« رانب هبعش  برضیب  ينسح   ... راعلل اي  راعلل  اي  - »
: قانعألا ىلع  ٍلومحم  ٍفیحن  ٍّباش  نم  ُّدرلا  ءاجو 

« راَّتلاب دخات  كانضَّوف   ... راَّبج اي  مقتنُم  اي  » 
: فاتھلا لبح  هنم  ثلاث  ذخأف 

« مھأ اندلب  رصم   .. مدلاب حوُّرلاب  » 
: عبار باش  هملستو 

« توباتلا يف  لحري  ىتح   ... تویبلا نم  لزني  هلك  »
: سماخ لَّخدتو 

« شالبب شم  ةيرحلا   ... شانبعتم شانبعتم  »
هتابنج يف  رودي   . هنم اًءزج  راصو   ، نادیملاب میھاربإ  قصتلا  ةظحللا  هذھ  ذنم 
ٍبيرق ِةقش  ىلإ  نوبھذي  بعتلا  مھدھي  نیحو   ، هتجوزو هدالوأ  يديأ  ىلع  اًضباق 
لئالق تاعاس  ماني   . يدنجلا فسوي  عراش  يف  ريرحتلا  نم  رتم  ةئم  دعب  ىلع  مھل 

: لاعفنا يف  اھدي  ىلع  سودي  وھو  هتجوزل  لوقيو   ، نادیملا ىلإ  بھذي  مث 
ديدج نم  دلوُأ  انأ   . نآلا اھب  ُّرمأ  يتلا  كلتك  تاظحل  شعأ  مل  برح 73  مايأ  نم  - 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


اندلب ىلإ  هوداعأ  لب   ، بابشلا انیلإ  اوداعأ  انبابش   . نیتسلا نم  برتقأ  ينأ  مغر 
. هلك

ةبصتنملا نیيراسیلا  ةصنم  اھب  تدَّرغ  املاط  يتلا   ، مامإ خیشلا  ةینغأب  ندنديو 
يف ةدماص  نكست  يتلا  ةيرجحلا  ةكعكلا  ةلابق  برح  تعلط  عراش  لخدم  ىلع 

: نادیملا طسو 
هَّیبالجو هحرط  مأ  اي   ... هَّیھب اي  هَّما  اي  رصم  »

«. هَّياج يتناو  حيار  َّوھ   ... هباش يتناو  باش  نامزلا 
طبارت يتلا  طاقنلا  ىلع  بوجي  میھاربإ  سدنھملا  ناك  ةقباسلا  هتربخ  مكحبو 

: اًمود دونجلا  لأسيو   ، نادیملا لخادم  ىلع  شیجلا  تاوق  اھیف 
؟ مویلا مكل  تیطعُأ  يتلا  رماوألا  ام  - 

. نيرھاظتملا ةيامحو  ةيویحلاو  ةماعلا  تآشنُملا  ةيامح  - 
: مھلأسيو  ، مستبيو هسأر  زھيو  مھنویع  يف  رظني 

اذامف  ، تابابدلا هذھب  نادیملا  حایتجا  وأ   ، انرودص ىلإ  مكقدانب  هیجوتب  مكورمأ  ول  - 
؟ نولعفتس

: ةقث يف  نوُّدري 
. رماوألا دفنُن  نل  - 

؟ َِمل - 
. مكنم اننأل  - 

، نیتماصلا دونجلا  مامأ  اًشھدنم  فقو  لمجلا » ةكرعم   » تعقو نیح  نكل 
ىلع رمھنت  يتلا  فوتولوملا  تاجاجزو  راجحألا  نوعباتيو   ، راوثلا نع  روازت  مھنویعو 

، ةیجطلبلا اھلمحي  يتلا  رجانخلاو  فویسلا  قربتو   ، نادیملا يف  نَم  لك  سوؤر 
لخدم دنع  ةدكارلا  تابابدلاو  تاحَّفصملا  هجو  ىلع  كاَّتفلا  اھناعمل  سكعنيو 

. اھیف نوضبري  نيذلا  الو  يھ  ، ال  اًنكاس كرحُت  نأ  نود   ، نادیملا
عطقناو  ، كیمسلا اھؤاطغ  هیلع  قلغأو  تابابدلا  نحص  ىلإ  لخد  دونجلا  ضعب 

عباتي وھو  هلك  ملاعلا  بولق  هل  ترطفنا  يذلا  ىسألاو  عجولاو  مدلاو  رانلا  نع 
. ىطسولا نورقلا  بورح  ىلإ  ةأجف  انعجر  اننأكو  راوثلا  مجاھت  اًدایجو  ًالاغبو  ًالامج 
ىلإ اودعص  نورخآو   ، ضرألا ىلع  نودلاجي  ناَّبُش   . لكلا دض  لكلا  برح  اوكرت 
اوحارو يرصملا  فحتملا  ةیحان  نم  نادیملا  لوح  فتلت  يتلا  تارامعلا  حطسأ 

. اورصتنا ىتح  اوُّكفني  ملو   ، ةداوھ الب  نیمجاھملا  نوُّدصي 
نم ةبيرقلا  ةقشلا  ىلإ  میھاربإ  داع  ةیجطلبلا  بورھب  هرازوأ  لاتقلا  عضو  نیح 

هتركاذو هئاشحأ  يف  رجفنا  يذلا  ىسألا  بلاغيو   ، كاھنإلا نم  هیمدق  ُّرجي  نادیملا 
. ریخألا ريرحتلا  نادیم  دھشمو  سيوسلا  ةانق  دھشم  نیب  هب  لقنتت 

ََري ملف  هینیع  ضمغأو   ، نويزفلتلا رز  ىلع  طغضو   ، ريرسلا ىلع  همسج  ىقلأ 
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لصو مالكلا  َّنكل   ، ةشاشلا ىلع  ناثدحتت  نیتللا  نیتفشلا  يوحي  يذلا  هجولا 
: لوقي توصلا  بحاص  ناك   . اًدیج هاعوو  هعمس  ىلإ 

لاغبلا لمعتسي  ماظنو  تنرتنإلا  مدختسي  بابش   ، نيدھشم مامأ  نحن  - 
. رامحلاو رتویبمكلا  نیب  راتخي  نأ  يرصملا  بعشلا  ىلعو   ، لامجلاو

همسا وأ  هھجو  َري  مل  میھاربإ  نكل   ، عفارلا دبع  نسح  وھ  ثدحتملا  ناك 
فینعلا حجرأتلا  اذھ  ىوس  ةظحللا  هذھ  يف  هِنعي  ملو   ، ةشاشلا ىلع  عوبطملا 

ىلإ عقاولا  ملاع  نم  هعم  لقتنا  يذلاو   ، مویلا تارماغمو  سمألا  تالوطب  نیب 
يف نري  هریخش  ناك  امنیب  رداھ  لالشك  هسفن  ىلع  تقفدت  يتلا   ، مالحألا

. ةتمصملا ناردجلا 
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24
ىلإ ةھجتم  ةيداؤفلا  ةعرتلا  ىلع  تفطعنا  مث   ، لینلا ةاذاحمب  ءافص  تراس 
نع يرستل  يشمت  نأ  تدارأ  لب   ، ةرشابم اھیلإ  بكرت  نأ  أشت  مل   . اطمسلا

، قئارلا ءاملاو  ءارضخلا  جورملا  يف  لوجي  اھرصب  قالطإب  ءيشلا  ضعب  اھسفن 
فوخلاو لبجلا  نضح  ىلإ  رفاسملا  میسنلا  نم  هعسو  ام  بحسي  اھفنأ  كرتتو 

. ةلورھ مداقلا  داوسلاو 
اھنأ اھلوح  نَم  ملع  نیح  اھسأر  ىلع  ترمھنا  يتلا  تاريذحتلا  ىلإ  تصنت  مل 

: ةقث يف  مھل  تلاقو   . ناكملا اذھ  ىلإ  ةبھاذ 
. ريرحتلا نادیم  يف  فوخلا  انلتق  - 

ةعقرف تأدبو   ، لیللا بیج  يف  هیمرتو  اھراضن  ضعب  ململُت  رصعلا  سمش  تناك 
ريازمو ةرزارزلاو  دشيورو  كيرب  خیشلا  عوجن  ثیح   ، تاھجلا لك  نم  خرصت  صاصرلا 

دقف  ، اھتاوطخ نم  ةقثاو  تضم  اھنكل   . فیظن ةبزعو  برقع  وبأو  يلع  خیشلاو 
اذھ ضعبو   ، دانعلاو حرفلاو  توملاو  مدلا  عراوش  يف  ةرداھلا  تاعقرفلا  هذھ  تفلأ 
ّلخ يتجاجز  اھیف  لمحت  تناك  يتلا  اھتبیقحو  اھینذأ  يف  اًنكاس  لازي  بخصلا ال 

تاحافت ثالثو  ةریغصلا  راجحألا  ضعبو   ، قناخلا زاغلا  ةأطو  فیفختل  ةمامكو  ءامو 
. ماصتعالا نم  ٍلماك  ٍمویل  اًداز 

ةبيرغ ِكنأ  ةيرقلا  لھأ  رعش  نإو   ، يفاخت . ال  بلق رھظ  نع  اياصولا  ظفحت  تناك 
، ةقیقحلا لوق  يف  يددرتت  الف  تخألا » نيو  نم  : » دحأ كلأس  اذإو   ، ِكب نوبحریس 
. ةیبرح عقاوم  نيدقفتت  كنأكو  ةرطخ  نكامأ  يف  نيرمتس   . ةاجن ءالؤھ  عم  قدصلاف 
وأ رأثلا  صاصر  مھدصح  امإ  لاجرلاف   ، لمارألاو زئاجعلا  هوجو  وھ  هنيرتس  ام  رثكأو 
ىلع تینب  عوجنلا  هذھ  لك  نإ  ناكم  لك  يف  كل  لاقُي  نیح  يبجعتت  الو   . اورجاھ

يمسقت نأ  ِتدرأ  اذإو   . مدلا نم  عبشت  الو  ءودھلا  فرعت  ال  اذلو  تيرافع  سوؤر 
، ءایلوألا تامارك  ىلإ  نودودشم  ةيرقلا  لھأف  ؛  يفوص خیش  يأب  يفلحاف  مھمامأ 
« لیلاھب و« بيذاجم »  » مھنومسي نیھوشم  ٍلایعب  اھعراوش  ألم  براقألا  جاوزو 

لھأ هللا. نم  مھنأ  يف  نودقتعيو 
: نیتلیلك نینیعب  ایندلا  ىلإ  رظنتو   ، اھاصع ىلع  أَّكوتت  اًزوجع  تلأس 

؟ عابنزلا تیب  نيأ  - 
: تلاق مث  ةھرب  تھاتو   ، اھھجو نم  اھینیع  تبرقف 

. نیمیلا ىلع  تیب  ثلاث  - 
، ةماقلا ریصق  لجر  هیلإ  جرخف   ، هباب قرطو   ، تیبلا ىلإ  عراسف  لفط  اھعمسو 

ىلعأ ىلإ  اھَّدم  ءاضیب  ةمامع  هسأر  ىلعو   ، يدامر ٍفوص  بابلج  يف  فوفلم 
بحسو  ، اھیلإ هتماھ  عفرف  تیبلا  ىلإ  تلصو  دق  ءافص  تناك   . ًالوط هحنمتل 
ةيرقلا هذھ  متآم  نم  ٍماكُر  تحت  ةرومطملا  هحارفأ  نوزخم  نم  ةرتاف  ةماستبا 
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: اھل لاقو   ، ةبيرغلا
. ةذاتسأ اي  يلضفتا  - 

***
يفو  ، اًریثو اًشارف  يوحت   . ةبترمو ةفیظنو  ةعیسو  تناك   . تیبلا ةلاص  ىلإ  تلخد 
اھب قابطأو  اھناولأو  اھعاونأ  ةفلتخم  هكاوف  اھیلع  ةعباتتم  تالواط  اھفصتنم 
حضني للقو  َشیِش  صارتت  بانجألا  يفو   ، رئاجسلل تايافطو   ، تايولحو تارسكم 

. ةریبلا تاجاجز  اھنم  لطت  قيانصو   ، ءاملا اھنم 
ثدحتتس فیك   . كارح نود  اھناسل  ىلع  دقري  مالكلاو  ةریح  اھبلق  يفو  تسلج 

دھج نود  كردي  نأ  نكمي  هنأ  هتئیھ  نم  ودبي  ٍلجر ال  عم  ةریطخلا  ةیضقلا  هذھ  يف 
، بارخلاو مدلا  ةعاضب  يف  هسفانت  ةرجات  الو   ، ةسوساج تسیل  ؟  اھدصقم لبن 
ام لك  مغر  يھف   ، ردص وأ  ٍسأر  ىلإ  هبوصت  ام  ىلع  هنم  لوصحلا  يف  ةبغار  الو 
نم ىوقأ  ةملكلا  نأو   ، هنع جورخ  ال  أدبم  ةروثلا  ةیملس  نأب  نمؤت  لازت  ال  ىرج 

. فیسلا ىلع  اًمتح  رصتنیس  مدلاو   ، ةلبنقلا
: هتلأسو اھاوق  تعمجتساف   ، اًتماص اھیف  سَّرفت 

؟ عفارلا دبع  نسح  فرعتأ  - 
: لاق مث   ، هاتنجوو هاتقدح  هل  تعستا   ، ٍشاھدناب هھجو  ألتما 

. هنع عمسأ  - 
. رھشأ ةثالث  نم  كلباق  وھ  - 

: اھلأس مث  ةھرب  تمص 
؟ ِتنأ نَم  - 

. ءافص هتبیطخ  - 
؟ وھ نيأو  - 
. هبر ىقال  - 

؟ اذھ ثدح  ىتم  - 
؟ تاعاس لبق  - 
؟ هلتق نَمو  - 

؟ لتُق هنأ  تفرع  فیكو  - 
. مزاللا نم  رثكأ  فرع  دقل   . موتحم مھلتق  هلاثمأ  - 

. ءيش نع  كلأسأل  كیلإ  ءيجأ  نأ  ينم  بلط  مايأب  هلایتغا  لبق  - 
. ریخ - 

. اًحالس ًابلاط  َكب  لصتا  نَم  فرعي  نأ  ديري  ناك  - 
: لاق مث   ، َشیِّشلاو للُقلا  طقسُي  نأ  داك  ىتح  عابنزلا  هقھق 
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؟ ةطاسبلا هذھب  - 
. كوجرأ - 

؟ فرعي نأ  دارأ  نیح  ِكبیطخ  لتقم  ِكِفْكي  ملأ  ؟  اذھ ةفرعم  نم  نيدیفتست  اذامو  - 
. دھعلا فلخأ  نلو  موي  تاذ  هتدھاع  اذكھ   . أدب ام  لمكُأ  نأ  ديرأ  - 

. اًدحأ دھاعأ  ملف  انأ  امأ   ، نيديرت امك  هنيدھاعت  تنأ  - 
، تامولعملا ضعب  ىلع  نسح  اھلالخ  نم  لصح  يتلا  ةقيرطلا  فرعت  تناكو 

: هل تلاقف 
. كعم هحتف  ام  اًضيأ  كعم  لمكأسو  - 

: اھلأس مث   ، ًاليوط رمتسي  مل  ٍتمصب  ذال  مث   ، ةلماش ًةرظن  اھیلإ  رظنف 
؟ میظنتلا يف  وضع  ِتنأ  - 

. معن - 
: لاقو مستبا 

؟ ًالجر يل  اولسري  مل  اذامل   . ةذخاؤم ال  - 
؟ نسح ةبیطخ  يننإ  كل  ْلُقأ  ملأ  - 
؟ میظنتلا ةدایقب  اذھ  ةقالع  امو  - 

. ةدئاق تسلو  كیلإ  لوسر  يننإ  كل  تلق  - 
؟ ءاسنلا عم  نوكي  حالسلا  تاقفص  ىلع  قافتالا  لھو  -

، ءاسنلا نم  لتُق  يذلا  سیئرلا  ساَّرُح  ناك  كانھو   ، ایبیل نم  مداق  كنإ  يل  لیق  - 
. لاجرلا نقبسي  ءاسنلا  ناك  ريرحتلا  نادیم  يفو 

: لاقو مستبا 
. رطخلل يضَّرعتت  نأ  ديرأ  ، ال  نكل - 

عفدي نَم  يتأیسو   ، لوسر دَّرجم  يننأ  امك   ، ةلأسملا هذھب  كلاب  لغشت  ال  - 
. لاجر مھ  اًعبط   . ةریخذلاو حالسلا  ملتسيو 

اھءاكذو ةيوثنألا  اھتاناكمإ  لك  تعمج   ، هغامد َنالأ  دق  اھمالك  نأ  ترعش  نیحو 
، غارفلا يف  اًقلعم  اھبیبح  هكرت  يذلا  طیخلا  فقلت  نأ  يف  ةمراعلا  اھتبغرو  اھتربخو 

: ضیفخ میخر  توصب  هل  تلاقو 
نَم هیلع  لصح  يذلا  هسفن  عونلا  نم  تاشاَّشرو  قدانب  نوكت  نأ  مھملا  - 

. ءوسب اننودصقي 
باحصأو  ، انیلع لضفلا  باحصأ  مھنأ  امك   . ران اھقرحت  ال  سولف  مھعم  لولفلا  - 

. اھدع يف  مھسفنأ  نولغشي  ، ال  جراخلا نم  ةلئاط  لاومأ  مھیتأت  ةثكلا  ّللا  ىحِ
. مداق اننامزو  حار  لولفلا  نامز  - 
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: لاقو همف  فرط  ىلع  اھعضوو   ، بَّھذُم قودنص  نم  ةراجیس  بحس  مث   ، كحض
. هلاح ىلع  لازي  ءيش ال  لك   . ةذاتسأ اي  ةمھاو  ِتنأ  - 

. مھدادبتساو مھداسف  نم  دلبلا  رھطُنس  اننكل   ، اذكھ هنوديري  مھ  - 
؟ حالسلاب - 

. ةیملس انتروث  - 
؟ ةریخذو قدانب  نوجاتحت  َِمل  اًذإ  - 
. انسفنأ نع  عافدلل  رطضن  امبر  - 

؟ نَم دض  - 
بابش دض  هعم  نیفلاحتُملا  ضعبو  هطاقسإل  ىعسن  يذلا  ماظنلا  تاباصع  - 

. ةروثلا
؟ ىِحّللا باحصأ  نع  اذامو   . اذھ انفرع  - 

، لكلا هجو  يف  حالسلا  نوعفريو   ، ميدقلا مھباھرإ  ىلإ  نودوعي  دقو   ، اننورفكُي - 
. ةحلسملا مھتایشیلیم  ءایحإ  ىلإ  نوعسي  مھنأ  امیسال 

: لاقو  ، ةلماش ةرظن  اھیلإ  رظنو   ، حنحنت
. سولفلا متنأ  اوزِّھجف   ، ایبیل نم  ةحلسألا  يتأتسو  عوبسأ   ، نوزھاج نحنو  - 

. ىحللا باحصأ  الو   ، لولفلا لام  انيدل  سیل   . انلاح ردق  ىلع  انسولف  َّنكل  - 
ىتح  . دلبلا يف  حالسلا  راجت  رابك  مھنمف   ، يلاثمأ ىلإ  ةجاحب  اوسیل  لولفلا  - 
نیب نم  طقاستي  يذلا  تاتفلا  ىلع  تاونس  انشع  دقل   . كلذك ناك  ریبكلا  لجرلا 
. نوديري ام  لك  مھيديأ  يف  عضت  يتلا  ةكلاسلا  مھلبس  مھل  نوفرطتملاو   . هيدي

: تلءاستو  ، ةشھدنم هیلإ  ترظنف   ، ریبكلا لجرلا  ةملك  اھْتعَسل 
!! ؟ ریبكلا لجرلا  - 

وسرت  ، فنص لك  نم  ةلَّمحُم  يتأت  ةلماك  نفس   . اًدیج نحن  اھفرعن  ةلأسم  هذھ  - 
. ایقيرفأ يف  نادلب  ىلإ  بھذت  مث   ، اھیف ام  فیلغت  داعیل  ؛  انیناوم يف  ًالیلق 

؟ ءوسلا اذھب  اوناكأ  - 
، نآلا ىتح  مھدي  يف  ءيش  لك   . زاغو لورتبو  بھذو  راثآو  تارَّدخمو  حالس  - 

نوناق رییغت  وأ  ريزو  ةلاقإ  نأ  نونظي  مھو   ، ءايربألا نم  ِكلاثمأ  هھجاوي  ام  اذھو 
. اذھ نم  دقعأ  رمألا   . ةلكشملا لحیس 

؟ ىِحّللا باحصأو  ـ 
مھل لمعي  نأ  مھملا   ، وھ امك  هتثارو  ىلإ  نوعسي  امنإ   ، لاحلا رییغت  نوديري  ـ ال 

. طقف مھ 
لاقو  ، اھسأرب رودي  ام  مھفف   ، همالك نم  ٌبجع  اھینیع  يفو  هیلإ  اھسأر  تعفرو 

: اھل
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ةیساقلا يتبرجتو   ، طویسأب يراجتلا  ينفلا  دھعملا  جيِّرخ  انأ   ، يشھدنت ال  - 
. رخف الو   ، ةایحلا يف  هراوتكدلا  ينتحنم 
؟ قيرطلا هذھ  يف  َكب  بھذ  يذلا  ام  - 

: ىرخأ ةَّرم  ةبخاص  ٍةكحضب  عقرف 
مھیلإ يتأي  الو   ، صاصرلا تاقلطب  لافطألا  وھلي  ثیح   ، اطمسلا يف  انھ  ِتنأ  - 

. اھتاعقرف اوعمس  اذإ  الإ  ٌمون 
: ءافص يَنیع  يف  ٍةوقب  ناَّطُحت  هانیع  امنیب  ًالئاق  وھ  هعطق  تمص  داسو 

. حالسلا هب  نورتشت  ام  مكعم  نأ  قدصُأ  ال  - 
: ةعرسب تدرو   ، اھل هلاق  دق  نسح  ناك  ام  ترَّكذتف 

. اًدبأ ةروصلا  يف  رھظي  نأ  ديرُي  هنكل ال   ، ةقفصلا هذھ  لومیس  نَم  كانھ  - 
، اھتبیقح ىلإ  اھدي  تَّدم  . هیلع تلقثأ  اھنأ  يھ  ترعشف   ، ةعاسلا يف  رظن 

: اھل لاق  هنكل   ، هسفن يف  جرح  ىرسف 
يتلا انتالكشم  اولحیل  انرابك  هیف  سلجي  ناكم   ،« ةرئادلا  » ىلإ بھذأ  نأ  رطضم  - 

. ِكتیب تیبلاو  ِكتحار  يذخ   . يھتنت ال 
: همامأ ةسلاجلا  ةاتفلا  ىلإ  راشأو  هتجوز  ىدان  مث 

. انتفیض ءافص  ةذاتسألا  - 
تمص َّلحو   ، بابلا قلغأو  جرخو   ، هتمامع عضو  لدعو   ، هاصع بحس  مث 
ناك  . تاباجإ ىلع  تلصح  امم  رثكأ  ةديدج  ةلئسأ  ءافص  سأر  يف  ترادو   ، ةشحوو
اًرداق لازي  ال  قيرطلا  نأ  يف  لمألا  اياقبب  رثدتي  وھو  ةلیل  تاذ  اھل  لاق  دق  نسح 

: ءایقنألا هقافر  مادقأل  عاستالا  ىلع 
اوحار  . حلسملا حافكلا  يف  نوركفي  اوأدبف  بابشلا  ضعبب  هادم  سأیلا  غلب  - 

نم تتام  ةیملس  يتلاخ   » نولوقيو  ، انتروث هتكلس  يذلا  جھنلا  نم  نورخسي 
عابنزلا همسا  اطمسلا  يف  لجرب  لصتي  مھضعب  نأ  تفرعو   ، اذھ ينجعزأ  نامز .»

نع رابخأ  تطقاستو  ؟  هنمثب مھل  نيأ  نم  يردأ  يننكل ال   ، حالس ىلع  لوصحلل 
ىلإ اھنولمحیس  مھنأو   ، هنم ةریبك  تانحش  ءارشل  نوعسي  نیفرطتملا  ضعب  نأ 
يف عقو  تانحشلا  هذھ  ضعب   . ةموعزملا ةیمالسإلا  مھترامإ  نونلعي  ثیح   ، ءانیس

. دارملا ناكملا  ىلإ  لصو  اھبلغأو  نمألا  ةزھجأ  دي 
ديري هنأ  همھوأو  هتلباقمل  بھذو  اذھ  عابنزلاب  لصتا  هنأب  اھموي  اھربخأ  دق  ناكو 
مھنأل ؛  بابشلا نم  هریغل  حالس  عیب  نم  هرذحو   ، تاشاَّشرو قدانب  يرتشي  نأ 

نم فشتكا  هنكل   ، ءيش لك  لاشفإ  نم  نَّكمتو   . شیجلاو نمألا  نم  نودوصرم 
حصفُي مل  لجرلا   . هسفن تقولا  يف  اًحالس  يرتشي  نَم  كانھ  نأ  عابنزلا  عم  هراوح 

. ةلماك ةمولعم  يأ  نع  هل 
شمِر هل  زتھي  ، ال  ميري تباث ال  وھو  ديري  اَّمع  هب  فرحناو  رادو  راحو  عابنزلا  غوار 
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. فوخلا وأ  كابترالل  تامالع  يأ  هھجو  ةحفص  ىلع  رھظت  الو 
دق ًاطیخ  همالك  ايانث  نم  كسمأ  نأ  دعب   ، هعم قيرطلا  لمكُي  نأ  ديري  نسح  ناك 

عولخملا مايأ  رارقلاو  ذوفنلا  زكارم  يف  ةعزوملا  حالسلا  راَّجت  ةطبار  ىلإ  هلصوي 
ةنشخلا ةیلاعلا  ردجلا  عضتو   ، راتسلا فلخ  نم  ءيش  لك  كِّرحت  يتلاو   ، هدعبو

ةدیئو ًىطخب  ولو  اومدقتي  نأ  لجأ  نم  نوحفاكي  مھو   ، نيدھجملا راوثلا  مادقأ  مامأ 
. حرفلاو ةيرحلا  ئطاش  وحن 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


25
نسح عِسوُیف  هناسل  ىلإ  يجافخ  رماس  مد  نكست  يتلا  نیطایشلا  لك  عفدنت 
اھیلإ فیضي  مث  ةروتبم  تاياكح  يعدتسي   . همامأ همسا  ركُذ  املك  ًءاجھ  عفارلا  دبع 
عَّوطتي وأ   ، تعقو نیح  هتكلس  يذلا  قيرطلا  نع  اھفرحي  وأ   ، بصخلا هلایخ  نم 
نخدي ًایخرتسم  سلجي  مث   ، ةیھاركلاو ظیغلا  نم  اًّوج  ناكملا  يف  عیشیف  اھليوأتب 

. قئاقد ذنم  مھعامسأ  يف  هعرز  ام  داصح  نيرخآلا  هاوفأ  نم  عمجي  وھو   ، ٍذذلت يف 
ناردج قرتخي  نأ  داك  ىتح  امھتوص  عفتراو  امھنیب  شاقنلا  مدتحا  مايأ  لبق 
يذلا ملحلا  لامكإل  ٍلیبس  نع  ثحبلل  اھیف  نوعمتجي  يتلا  ةقیضلا  ةقشلا 
نایقتلي نیلیبس ال  يف  اوراسو   ، اوفلتخا مھنكل   ، نطولا عوبر  قوف  قَّلحف  هوقلطأ 

. اًدبأ
رِّضحتملا جاجتحالا  نأ  ىريو   ، ةروثلا ةیملس  نع  ٍةتامتساب  ُعفادي  نسح  ناك 

يتلا ةروصلا  اھنإ   . اھیف ام  مظعأ  وھ  ىلوألا  اھتجوم  مايأ  سانلا  هعنص  يذلا 
يتلا رجانحلا   . اھناكم فظنت  خيراتلا  يف  ةروث  لوأ   . هترحسو ملاعلا  سأر  تنكس 

. ةقراحلا تاجاجزلاو  صاصرلا  تھجاو  يتلا  ةریغصلا  راجحألاو   ، تاحفصملا تَّدحت 
مالعإ ةناسرت  ىلع  ترصتناف  ةلومحملا  فتاوھلا  ىلع  ترقن  يتلا  لمانألا 

. ةياوغلاو فيزلا  ةعانص  نع  فكت  يتلا ال  ةطلسلا 
: هھجو يف  يجافخ  خرصيو 

. بائذلا هلكأت  يذلا  عيدولا  ِلَمَحلا  اذھ  نع  اًثيدح  كافك  - 
. ربكألا بئذلا  لكأ  كبجعي  يذلا ال  ُلمحلا  اذھ  - 

لھم ىلع  همھتلتل  بائذلا  تءاجف   ، ءيش يأ  علب  ىلع  هتردق  تھتنا  اھدعبو  - 
. هروخو هزجع  نم  يكبي  وھو 

عبنلاو  ، هیف يمترن  يذلا  عیسولا  نضحلا  مھو  سانلا  فطاعت  اندقفیس  مدلا  - 
. اًشطع تومتس  َّفج  نإو   ، انتروث هنم  لھنت  يذلا 

اوملستسا ىتح  ملظلا  ىلع  اوراث  نإ  ام  نيذلا  ءالؤھ  سیلأ   ، ًةفسلف َكافك  - 
نإو  ، انقير لبي  ام  هيدل  دعي  ملو  سبي  مث  ةدحاو  ةرم  مھعبن  ضاف  دقل   . ديدج ٍملظل 
ناك امم  أوسأ  ىلإ  اندلب  دوعیس  زجاعلا  هقطنمل  انخضر  وأ  ديدج  نم  هرُّجفت  انرظتنا 

. مراعلا انبضغ  لبق  هیلع 
اًمود كردت  نأ  كیلعو   . مھنم مھفأ  كنأ  دقتعت  وأ   ، سانلا ىلع  ةياصو  ضرفت  ال  - 

. هعطقن نأ  بجي  اًعیفر ال  ًاطیخ  ىضوفلاو  رییغتلا  نیب  نأ 
؟ ةملكلا هذھ  ریغ  كيدل  سیلأ   . ىضوف  .. ىضوف - 

؟ ةيوضوفلا ركفل  اًقنتعم  تسلأ   .. ةملكلا هذھ  نم  كریضي  يذلا  امو  - 
بعشلل ذوفن  لك  يطعت  يتلا  ةركفلا  اھنإ  ةَّيوطلُساللا ...»  » اھمسا كل  تلق  - 

. هنولثمي مھنأ  دقتعي  نَم  وأ  ءاطسولا  هقرسي  نأ  نم  ًالدب 
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. ٍرزُم ٍلكشب  قفخأو  الإ  ٌدحأ  اھقبط  ام   ، نیمدق ىلع  فقت  ةركف ال  هذھ  - 
. ةركفلا يف  سیلو  قیبطتلا  يف  بیعلا  - 

؟ ةبیصعلا مايألا  هذھ  يف  براجت  لقح  اندالب  نوكت  نأ  ديرتأ  - 
يتلا ةكیمسلا  ناردجلا  ضيوقتو  نییسنملا  ءارقفلا  قوقحو  لدعلا  ديرأ  لب  - 

. مكحلا نم  سانلا  نیكمتو   ، داسفلا يمحت 
؟ فنع نود  اھقیقحت  ىلإ  اوعست  نأ  نكمي  فیك  نكل   ، عیمجلا مالحأ  هذھ  - 
بسُن امم  ریثكو   ، ٍلعف َّدر  ناك  هبلغأو   ، اًدودحم انلاثمأ  فنع  ناك  خيراتلا  ربع  - 
لدعملا يناوخإلا  كقيدص  لأسا  اًدیج  اذھ  فرعت  ىتحو   . انئادعأ عنص  نم  انیلإ 

. میحرلا دبع  نزام 
لك ةيافكلاو  ةيرحلاو  لدعلا  وحن  ليوطلا  اھریس  يف  تبَّرج  ةيرشبلا  نأ  يِّنظ  - 

. مايألا نم  موي  يف  ًالیصأ  اًئیش  نوكي  نلو  مل  مكيدل  امو   ، اذھ
نسح اي  ملعتلو   . اھریمدت مت  يتلا  تاباقنلا  زيزعت  يف  انراكفأ  لغتست  نأ  نكمي  - 

. عمتجملا لالقتسا  الب  ةیطارقميد  هنأ ال 
. ءاملا يف  ثرحتو   ، حيرلا ىلع  ضبقت  تنأ  - 

. ةحضان ةرمث  يف  ةدود  تنأو  - 
. نیيروثلل اًدبأ  لاقُي  مالك ال  اذھ  - 

لفح يف  صقرت  تنأ  تنك  نأ  تقو  نادیملا  كرتن  مل  نيذلا  نحن  مھ  نويروثلا  - 
. ةيردنكسإلا ىلإ  ناوسأ  نم  عراوشلا  ألم  يذلا  ریبكلا  يحنتلا 

. نزحلا سِّدقُت  تنأ  - 
اوعقوو نیيرصملا  لكل  بصُن  اًّخف  ناك   . ىربك ةیلیثمت  ناك  ىرج  ام  نأ  يعأ  لب  - 

. هیف
؟ دلبلا اذھ  يف  ةقیقحلاو  يعولا  نوكلتمت  نَم  طقف  متنأ  لھو  -

. لولحلا فاصنأ  لبقن  اننكل ال   ، اذھ ْلقن  مل  - 
. يرذج رییغت  ةطاسبب  اھنأل  تاروثلا  يف  لولحلا  فاصنأ  لبقي  دحأ  ال  - 

هفنأو همف  نم  انل  فذقف  اًدحاو  انطقسأ  ؟  يزيزع اي  نآلا  رییغتلا  اذھ  بھذ  نيأو  - 
. نيرشع

. هذیمالت سھدي  نأ  هعسوب  ةیغاطلا  طقسُي  نأ  عاطتسا  نم   ، سأب ال  - 
؟ نیموھوملا كقافر  ضعبو  تنأ  كلذ  لعفتس  لھو  - 

. هلك بعشلا  لب  - 
ىضوفلا نم  هوفَّوخ  ةبنكلا .» بزح   » هیلع اوقلطأو  ِّبُجلا  ىلإ  هوداعأو  هوبَّیغ  - 
. هب مھل  ةقاط  ام ال  اولعفي  نأ  سانلا  نم  بلطت  الو   ، مھل باجتساو   ، عوجلاو

لبق كلقعو  كرصب  اوفطخ  نَم  ءالؤھ  نكي  ملأ  ؟  ةعرسلا هذھب  سانلاب  َترَفكأ  - 
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«. ملعملا بعشلا   » مھنع لوقتو  مھمساب  ريرحتلا  نادیم  يف  خرصت  تنكو   ، روھش
ءيش لك  طقسیس  الإو   ، ةیسایسلا انتروث  دعب  ةيركف  ةروث  ىلإ  ةجاحب  نحن  - 

. انب نیصبرتملا  ّللا  ىحِ باحصأ  رجِح  يف 
. ضرألا ىلع  طحت  ٍراكفأ ال  يف  انتقو  ّیضُن  عِ الو   ، هیف نواعتن  نأ  بجي  ام  اذھو  - 

. هب نمؤأ  ام  هیفست  ىلإ  دوعت  ىرخأ  ةرم  - 
نأ نود  نكل  نیفلتخم  ىقبنل  اذلو   ، میقعلا لدجلا  هركأ  انأ   ، ریقحت الو  هیفست  ال  - 
لك غلبت  ىتح  يملسلا  اھقيرط  يف  يضمت  نأ  بجي  ةروثلا  هذھ  نأب  رفكن 

. اھفادھأ
؟ انیلع اودتعا  نإو  - 

. ةيادبلا نم  مالكلا  دیعن  نل  - 
***

ناك  . هطبغي الو  هدسحي  نكي  مل   . هُّبحُي الو  عفارلا  دبع  نسح  هركي  رماس  نكي  مل 
عانتقالا نم  برتقا  دق  هسفن  دجي  ًانایحأ   . رعاشملا لك  فصتنم  يف  هلایح  فقي 
تصنُي  . هل هأرقي  وأ  هنم  هعمسي  امم  اًمامت  ضیقنلا  ىلع  فقي  ًانایحأو  لوقي  امب 

وأ ةانقلا  ِرّیغي  ىرخأ  ةرمو  نويزفلتلا  ةشاش  يف  هھجو  هانیع  علاطت  نأ  تقو  هیلإ 
. ظیغ يف  خفنيو  اًمامت  زاھجلا  قلغي 

نم يقب  ام  رَّكع  لبق  نم  هدھعي  مل  ٌروعش  هحاتجا  ةریخألا  عیباسألا  يف  هنكل 
دعب هسفن  َمال  هنأ  الإ   ، ةدشب دَّھنت  هلایتغا  ربخ  هءاج  نیحو   ، امھنیب ةقالع  يأ  وفص 
. نیفدلا هِّرس  ىلع  فقي  وأ   ، هببس فرعي  نأ  هینضي  يذلا  حایترالا  اذھ  نع  ٍةھرب 
رَّثدتي وھو  رماس  دسج  ىلع  طقست  تناك  ةوارھ  ةبرض  لك  عم  زَّزعت  قارفلا  اذھ 
مامأ يوذي  ءيش  لك  ىري  ناك   . ملألاب ةلفاحلا  عراوشلا  يف  لمأ  نم  هل  ىَّقبت  امب 
بَّرستي نارجھو  ةبرغ  لوط  دعب  هنضح  يف  تیبیس  هنأ  َّنظ  يذلا  نطولاو   ، هینیع

هحور شھنت  تحار  يتلا  ةرسحلا  عمو   . هاري داكي  ىتح ال  دعابتيو  هیعارذ  نیب  نم 
نم ىتعأ  ةملكلاو   ، لبانقلا نم  ىوقأ  رجانحلا  نوكت  نأ  لایح  عزعزتي  هناميإ  أدب 

. ةلاحم ال  همزھتس  كنإف  ٍرجحب  كبرضي  نَم  لایح  ًةدرو  تیمر  نإ  كنأو   ، صاصرلا
دعب ينوثدحت  ال  مھسوؤر : يطغي  رئاجسلا  ناخد  امنیب  ةلیل  تاذ  هقافرل  لاقو 

. بئذلا نم  ىعرُي  نأ  هنكمي  يذلا  لمحلا  نعو   ، ةعادولا نع  مویلا 
ةیعیبطلا ةعزنلا  يھ  ىضوفلا  هسفنل : لوقيو   ، هأرق ام  لك  دیعتسیل  سلجي 

اھارن تاَّیئزج ال  نیب  ةمراع  ىضوف  هبلق  يف  رودت  انمامأ  مظتنم  ءيش  لك   . نوكلل
ةيرح ىلع  هنطاب  يوطني  رھاظ  تابث  يف  روطتي  مدآ  ينب  خيراتو   ، ةدرجملا نیعلاب 
مرتحي الو  هتعیبطل  بیجتسي  نأ  هنكمي  ال  ناسنإلاو   . ةیئاوشعلا ىلإ  لصت  داكت 

. نایصعلا نیناوق  لكب  نمآ  اذأ  الإ  ملعلا 
: هھجو يف  خرصف  مالكلا  اذھ  هنم  عمسي  وھو  موي  تاذ  بابشلا  دحأ  سَّجوتو 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


؟ ددجلا نورمعتسملا  اھب  انرذنأ  يتلا  ةقالخلا  ىضوفلا  يھ  هذھ  تسیلأ  - 
: بضغ يف  هیلع  َّدرف 

ِدّبعُن نأ  انل  نكمي  فیكف  طُّلستلاو  لالغتسالا  ةمواقم  ىلع  ةمئاق  انراكفأ  - 
؟ ةازغ مامأ  قيرطلا 

. عراشلا يف  لاقُي  ام  اذھ  نكل  - 
. مھتروث سانلا  هركیل  اھوقَّفل  يتلا  بيذاكألا  نم  اھریغك  ةضرغم  ةياعد  - 

. كلاقتعال اًرربم  مھیطعي  لوقت  ام  ىلع  كرارصإ  نكل  - 
. اھلثمب الإ  هَجاوت  الو  اھب  ریطت  ةحنجأ  اھل  راكفألا  - 

ىلإ نوطبھي  نیح  نكل   . حضاو ءيشب  اًعیمج  ءالؤھ  نیب  يھتني  شاقنلا  نكي  ملو 
. فدھلاو رجانحلاو  دعاوسلا  ةدحو  ایحتو   ، تافالتخالا هذھ  تومت  ريرحتلا » نادیم  »
هذھ لك  ألمت  ةمخض  ٍمحل  ةلتك  يف  رھصنتف  نادبألا  براقتت   ، دحاو يف  لكلا  بوذي 
نم لكب  میھت  ةدحاو  ٌحور  اھنكستو  ءامدلا  اھیف  قرمت  ةلتك   . ةحیسفلا ةحاسملا 
امنیب ةعوفرملا  سوؤرلا  قوف  موحت  يتلا  ةيرحلا  ىلع  ًايدانم  هتوص  ىلعأب  خرصي 
يبرغلا ئطاشلا  فلخ  مانت  ىتح  مطقملا  نم  تمصو  ٍءودھ  يف  لقنتت  سمشلا 
يرجي ام  لك  فرعيو   ، هاطخ نم  اًقثاو  لامشلا  بوص  مدقتي  وھو  میظعلا  لینلل 

. میمع نانتما  يف  مستبیف  هلوح 
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26
، ةدحاو ةقفد  هنذأ  يف  تبكسنا  يتلا  ىقیسوملا  كلت  عبسلا  دلاخ  َسني  مل 
مل  . اھفرعي نكي  مل   . لوضفلاو ةبغرلاو  ةریحلاب  اًمعفم  ًابرسم  هیف  ترفحو  هتزھف 
ام لكو   ، اھتوص ةماخرب  ًالدتسم  لھم  ىلع  اھحمالم  مسري  حار  هنكل   ، اًدبأ اھري 
ردق ىلع  اًئيرب  اًھجو  ملاحلا  ىتفلا  اذھ  راتخي  نأ  دبال   . عفارلا دبع  نسح  نع  هفرعي 
ىقرت ةیغاط  ةثونأو   ، هكلسم ةماقتسا  ردق  ىلع  اًقوشمم  اًدسجو   ، يروثلا هئاقن 

. أدھت يتلا ال  هتروف  ىلإ 
... هسأر يف  ةویلع  ءافص  ةروص  ترفحنا  اذكھ 

لایخلاب يفتكيو  ؟  لصألا نع  ًاليدب  ةروصلاب  ىضري  عبسلا  ناك  ىتم  ذنم  نكل 
؟ حارتأو حارفأ  نم  هیف  ام  لكب  عقاولا  يف  سامغنالا  ىلإ  ىعسي  نأ  نود 

ناسنإلا ةبترم  غولب  ىلإ  ىعسي  نَم  اھل : لاقو   ، هسفن َمال  مث   ، ةظحل دَّدرت 
. ًالیبس هحور  ىلإ  دُّدرتلا  فرعي  نأ  بجي  ىمسألا ال 

اًنینر لبقتسي  حارو   ، لاصتالا رز  طغض  مث   ، هفتاھ ىلع  لاصتالا  ةمئاق  ضرعتسا 
. بیجم نكل ال   ، هفرعي ناكم ال  يف  حاحلإب  لصاوتي  اًقعاز 

مأ ؟  ةرضاحلا تايركذلا  دیعتستو  نزحلا  ضورت  نآلا  سلجتأ  ؟  ءافص تبھذ  نيأ 
ةلواحمو ناولسلا  نم  هل  ةياھن  ال  اًماكر  اھرھظ  ىلع  لمحت  يتلا  ایندلا  اھتذخأ 

نأ كشال  ؟  هناكم حربي  ال  ٍرضاحو  لحري  ال  ٍضام  نیب  ًةبذعم  سلجت  مأ  ؟  نایسنلا
ریخألا اھئطاش  وحن  ةایحلا  ةلصاوم  ىلع  اھيوقي  اًربصو  اًدلَج  اھحنمت  نسح  حور 
عفارلا دبع  نسح  قيرط  لصاوت  لھ  ؟  يضمتس نيأ  ىلإ  نكل   . رارصإو ٍبأد  يف 
ةحارتسا يف  اھناكم  فقت  مأ  ؟  اھتاوطخ تحت  تبنت  يتلا  كاوشألا  باھت  نأ  نود 

جاومأل اھسفن  كرتتو  لیقثلا  ءبعلا  اذھ  لك  اھلھاك  نع  ضفنتس  اھنأ  مأ  ؟  براحم
؟ دلبلا اذھ  يف  نیيالملا  شیعي  امك  ءاشت  ثیح  ىلإ  اھفذاقتت  ةایحلا 

ریصت ىتح   ، ةلبقملا مايألا  لالخ  ىداھتي  يذلا  وھ  ریخألا  رایخلا  نوكي  نأ  ىَّنمتو 
نم برھي  هنكل  فرعي  لب  ؟  تاذلاب ةاتفلا  هذھ  ديري  اذامل  فرعي  . ال  هل ًالھس  اًدیص 
ديري ؟ ال  اھیف وھ  هبجعأ  يذلا  امو  ؟  نسح يف  اھبجعأ  يذلا  ام   . هسفن ةحراصم 
نم هرظن  يف  اذھف  ؛  ةریحلاو ماھفتسالل  هيدل  تقو  الف   ، ةلئسأ ىلع  ةباجإلا 
هیف فجت  نأ  لبق  ًةیفاص  ٍتارمج  هدسج  ىلع  يقلي  نأ  ديري  لب   ، ءافعضلا تافص 

. ًابارت ریصيو  هایملا 
نكي مل  صخش  ناضحأ  نیب  اھنأ  رعشي  وھو  ریخألا  همون  يف  اًدیعس  نوكي  نل 
اذھو  . هیلإ عامتسالا  وأ  هنم  بارتقالا  ىتح  الو  هتقادص  لبقي  مايألا  نم  موي  يف 
هنم لانیسو   ، لحر ىتح  اًدبأ  هنم  نكمتي  مل   . لكش يأب  همزھي  نأ   . بولطملا وھ 

. ماتلا هزجعو   ، قبطملا هتمص  يف  وھو 
ىلع بدي  وھو  هیلإ  ىعسي  نأ  بجي  ناك  ؟  ءايوقألا لاعفأ  يھ  هذھ  لھ  نكل 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


هؤازعو  ، تتاف ةصرفلا  نأ  الإ   ، هسفنل لوقي  أدب  اذكھ   . اًجیجض ایندلا  ألميو  ضرألا 
دعب يرجي  ام  لكب  نوُّسحيو  نورعشي  ىتوملا  نأ  موي  تاذ  أرق  وأ  عمس  هنأ 
ةياھن ال  يتلا  هتيرح  وأ   ، ةيدبألا هلالغأ  يف  دیقم  وھو  بذعتیس  نسح   . مھلیحر
ةلزھملا هذھ  يف  انھ  انتيدوبع  ىلإ  اھنم  ةدوع  الو   ، نیملاعلا نع  هینغتو   ، اھل

. عالتبالا نع  فكت  يتلا ال  ةماودلا  هذھ  يف   ، ةیضرألا
لزاني نأ  ىنمت  املاط   . هتياوھ هیف  سرامي  يك  هل  ىقبت  ام  اذھ   . ةویلع ءافص 

مل  . ةلیح دیلاب  دعي  مل  نكل   ، نمزلا باب  ىلع  اًقلعم  هكرتيو  هرھقیل  هسفن  نسح 
اھمحتقي  ، ةرشابم اھیلإ  بھذیلو   ، اًتقو عیضي  الأ  هیلعو   ، همامأ ءافص  ىوس  دعي 

قرزألا ناخدلا  خفنيو   ، ذذلت يف  نخدیل  سلجي  مث   ، راوثلا لكو  ةروثلا  اھیف  مزھيو 
، مھسوؤر ىلع  ماني  عیقصلاو  نادیملا  يف  اوفقو  نيذلا  لایعلا  لك  سوؤر  ىلع 

. ةقیلطلا مھلامآ  ىلإ  ةبَّوصم  مھنویعو 
ةایح شیعي  ناسنإلا  لعجي  ىنعم  وأ  ءيش  يأ   . هرظن يف  ةبذاك  لامآ  يھ 
فرعي نأ  قدصلا   . لبخو بذك  وھ  نيرخآلا  لجأ  نم  يحضي  هنأ  نظي  وأ  ةبرطضم 

بجعتسيو  . میحجلا ىلإ  عیمجلا  بھذیلو   ، وھ هعفني  امو   ، وھ هديري  ام  ناسنإلا 
ةعیبطلا هذھ  تسیلأ   . نیینانأ سانلا  مھیلع  قلطي  كلذ  نولعفي  نيذلا  نأ  نم  دلاخ 

؟ قافن الو  لُّمجت  الو  شوتر  نود  ةيرشبلا 
***

ریبكلا غارفلا  يف  عیضي  ليوطلا  هحابنو   ، نري فتاھلا   . ديدج نم  اھبلطي  داعو 
فقسلا يف  قدحي  سلج   . هملعي ال  يذلا  اھناكمو  هتقش  نولاص  نیب  لصافلا 

طقتلا  . ةلكشملا هذھ  لح  هرطاخ  يف  قرب  مث   . هظیغو هعجو  هرطاشت  دعاقملاو 
. ءاقللا ىلع  هدعاوو   ، لمكأ بلطو   ، ديدج نم  فتاھلا 

. نآلا - 
. لوغشم انأ  نكل  - 

. لاح لك  ىلع  مھم  رمأ  وھ   ، كوجرأ - 
ديري  . ةویلع ءافص  نع  هثدحي  هنأ  ئجوفف   ، نونظلا لك  هسأر  يفو  ثھلي  هءاجو 
يف رودي  ام  ىلإ  لمكأ  نطفو   . ءایح الو  ددرت  الب  اذكھ   ، اھنع ءيش  لك  فرعي  نأ 
هدنع نم  جرخو   ، هب هیلع  لخب  هنكل   ، لیلق هفرعي  ام  ناكو   . اًئیش هطعي  ملف   ، هسأر

. ةلئسألا هذھ  ىلع  ةباجإلاب  رخآلا  وھ  لغشنا   . لخد ام  ریغ 
بناج ىلإ  اھیف  اھآر  ةلیلق  تاعاس  لب  طقف  مايأ   ، ريرحتلا نادیم  يف  اھفرع 
يھ اھینیع  يف  رمألا  ناك  اذكھ   ، عیمجلا ىلع  ىغطي  هروضح  ناك  يذلا   ، نسح
اھیفكي  . اھلوح رودي  ام  لكب  ةيارد  ىلعو   ، يھ دسجلاو  حورلا  ةلیمج   . لقألا ىلع 
مھتلتو كردتو  فرعت  نأ  اھنكمي  ىتح  لحارلا  اھبیطخ  لثم  صخش  عم  نوكت  نأ 
فرعت ةبرطضم ال  ةایح  يف  اھھاجتا  ددحت  مث   ، اھنم اھيدل  ام  ززعت  وأ  ةخسار  اًمیق 

. الیبس نوكسلا  ىلإ 
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نوفحزي مھو  هودارأ  يذلا  ریغ  هاجتا  يف  ریست  رومألاو   ، همامأ حنرتي  ءيش  لك 
اذھ لك  نم  جرخأ  فیك  هسفن : لأسو   . نيدایملا يف  نوطباريو  عراوشلا  يف 
يف همدق  ئطوم  عیسوتو  ةيافكلاو  ةيرحلاب  ةضيرع  مالحأ  هتنكس  ؟  ضافولا يلاخ 
مھونظ نَمو   ، فزني داصتقالا   ، هلاح ىلع  لازي  داسفلاو ال  روغت  ةيرحلا  نكل   . ماحزلا
ىحللا باحصأو   ، اھلاح ىلع  رومألا  لظت  ىتح  اًقراخ  اًدھج  نولذبي  مھءاكرش 
نوخرصيو اھنوقلغي  مث   ، ءيش لك  اھیف  طقاستیل   ، اھرخآ نع  مھروجح  نوحتفي 

. ءيش لكب  راثئتسالا  يف  مكنم  ىلوألا  نحنو  انل  اذھ  عیمجلا : هجو  يف 
نأ اًعیمج  مھيدل  تبثو   . وھ امك  نفعتملا  لھرتملا  دسجلا  يقبو  سأرلا  راط 
يف اھوعطق  ةوطخ  لوأ  عم  اودقتعا  امك  ةكمسلا  سأر  يف  نكت  مل  ةلكشملا 
رخص نم  عطقو  رمجو  كاوشأ   . اوبسح امم  لوطأ  ادب  هسفن  قيرطلاو   ، مھقيرط
املكو  ، مھمامأ ًاظقیتسم  ناك  اذھ  لك   . دودح الب  عامطأو   ، ٍفاس لمرو  نونسم 

. ةديدج ةبرغو  عجوو  مد   . حارجلا تلاوت  ریسملا  يف  اومھ 
لاغشنا نع  ثحبي  مأ  لاغشنا  الب  ىتأ  ثیح  نم  دوعيأ  ؟  نيأ ىلإ  نكل   ، برھیل
لصاوي مأ  ؟  اًروسحم اًمومذم  اًمیتي  قيرطلا  ةعراق  ىلع  اذكھ  نطولا  كرتيأ  ؟  رخآ

يف دحاو  طخ  وأ  ؟  نیيزاوتم نیطخ  يف  ریسي  مأ  ؟  متیلا اذھ  ديدبت  هقافر  عم 
؟ نطولا صخي  امو   ، هصخي ام  هیف  ىھامتي  رمألا  ةقیقح 

اھیف  ، ةملاحلا ةيروثلا   ، ةویلع ءافص   . نطولا نوكت  دق  اھبحن  ةأرما  هسفنل : لاقو 
دعسي اذھ  لعلو   . ملحلا ملحلا  قناعيو   ، قيرطلاب قيرطلا  يقتلت  نأ  نكمي  اھعمو 

نم موي  يف  اینانأ  نكي  مل  وھف   ، ةداعسلا اھل  ديري  هنأ  دكؤملا  نم   . هتبرت يف  نسح 
. يفولا صلخملا  نادیملا  قيدص  نم  رثكأ  اھدعسي  يذلا  اذھ  نمو   . مايألا

***
لقتسا  . رطاوخلاب جومت  هسفنو   ، نونظلا هیف  برطضت  هسأرو  عراشلا  ىلإ  جرخ 

اھیف كرت  يتلا  عراوشلاب  رم   . ةرھاقلا طسو  وحن  اھب  قرمو   ، ةریغصلا هترایس 
ةظحللا جراخ  هتذخأ  ىتح  تايركذلا  هیلع  ترمھناو   ، ىسنت ال  مايأ  لالخ  ةمالع 

ىلع  . همامأ میغت  نأ  ةيؤرلا  تداك  ىتح   ، عومدلاب هانیع  ترفطو   ، اھایحي يتلا 
يف ءيش  لك  بیترت  دیعي  حارو   ، ةشیشو ًاياش  بلطو  سلج  ةبیعكتلا »  » ىھقم
ىلإ لوصولا  فیك  مویلا : لبق  هلغشي  مل  لاؤس  ىلع  بیجي  نأ  لواحي  وھو   ، هسأر

؟ ةویلع ءافص 
اھتوص هءاجو   ، اھبلطو هدي  دم  مث   ، ةلواطلا ىلع  همامأ  دقارلا  فتاھلا  ىلإ  رظن 

: میخرلا
. لمكأ اي  ًالھأ  - 

؟ تنأ نيأ  - 
. ام ناكم  يف  - 

، لجعت يف  اھوحن  مزاللا  نم  لوطأ  ةفاسم  عطق  هنأ  رعشو   ، هدسج زتھاو 
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: لاقو  ، اًریفز قلطأو  اًقیھش  بحسف 
. ِكیلع نئمطأ  نأ  طقف  ديرأ   ، اًئیش يشخت  ال  - 

. ریخب انأ  - 
: اھلأس مث  هقير  علب 

؟ ِكارن ىتم  - 
ءاش هللا. نإ  ًابيرق  - 

: ديدج نم  لأس  مث   ، هقير علب  ىلإ  داع 
؟ ةرھاقلا يف  - 

. كربخأو دعب  امیف  كب  لصتأس   ، نآلا فرعأ  ال  - 
. ءافص اي  ِكسفن  نم  كلاب  يذخ  - 

ىلع هللا. - 
. مالس - 
. مالس - 

، غارفلا يف  هخفنو   ، ةشیشلا نم  اًفیثك  ًاناخد  بحسو   ، هناكم يف  فتاھلا  عضو 
هذخأي راودب  رعشي  وھو   ، تمص يف  اھعنصي  يتلا  ءادوسلا  رئاودلا  عباتي  ذخأ  مث 
ضيرع ئطاش  ىلع  كانھ  اھكرتو   ، ماع نم  رثكأ  ذنم  اھقراف  ىرخأ  ملاوع  ىلإ 

. ةیلجلا سمشلاو  ةنیكسلاو  ةحارلا  نودشني  سانأ  هیلع  لحي 
يف ترخبتو   ، نینسلا ةلحر  نم  تقبت  يتلا  دوقنلا  يصحیل  هبیج  يف  هدي  عضو 
فاعضأ ينجیف   ، هفك ىلع  نطولا  دلویل  ؛  عراوشلا يف  رودي  وھو  ةریخألا  روھشلا 

. اھل بلق  ءاجوھ ال  ةفصاع  يف  فنعب  زتھيو  رمضيو  رفصي  عرزلا  وھاھ  نكل   ، عرز ام 
: رسكنم توص  هءاجف   ، خیشلا مرش  يف  يقب  يذلا  هلیمز  فتاھ  سمألاب 

. ةيواخ قدانفلاو  حایُّسلا  ىفتخا   . ءاقبلا ىلع  عجشي  ام  انھ  دعي  مل  - 
: لاقو ةرارم  يف  كحض 

. ءاقبلا ىلع  عجشي  ام  اًضيأ  انھ  دوعي  الأ  ىشخأو  - 
هاتأو  ، عوجرلا هنكمي  ال  هنأب  اًنمؤم  تاب  هنكل   ، هب تعطقت  دق  لبسلا  نأ  هل  ادبو 

«. هدیب هربق  رفحي  ةروث  فصن  عنصي  يذلا  بعشلا  : » اًقعاز عفارلا  دبع  نسح  توص 
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27
. ةدحاو ةرم  ىوس  عفارلا  دبع  نسح  لباق  دق  سويراكم  لیئاربج  سقلا  نكي  مل 

همدق  . تآ وھ  امو  يرجي  ام  لوح  ةسینكلاب  ةرضاحم  يقلیل  اًّوعدم  نسح  ناك 
امو  . هروص ىلجأ  يف  يروثلا  ءاقنلا  دسجي  يذلا  باشلا  هنأ  ىلع  اھموي  سويراكم 
يذلا قلقلا  ددبیل  لؤافتلا  يف  نسح  طرفأ  ىتح  هناسل  ىلع  فورحلا  ترج  نإ 
لصفت يتلا  ةقیضلا  براسملا  ىلإ  مھنویع  نم  رثعبتو   ، نيرضاحلا هوجو  نكس 

، اھناكرأ تزتھاف  ةصنملا  ىلإ  دعص  مث   ، ةليوطلا ةضيرعلا  تاجردملا  فوفص  نیب 
. اًفیخم مداقلا  ادبو   ، ةنسلألا ىلع  رجضلا  حفطو 

: لاقو  ، اًمھجتم ءاقرزلا  تاشاشلا  ىدحإ  ىلع  رھظ  دق  يزاغم  تفأر  خیشلا  ناك 
ةیمذلا قوقح  مھل  ىراصنلاو   ، طقف اھؤدابم  تسیلو  ةعيرشلا  ماكحأ  ّبطنس  قِ »

«. ةیمالسإلا ةفالخلا  طوقس  لبق  اندادجأ  اھیلع  فراعت  يتلا 
نيرصاحم مھسفنأ  اودجوو   ، سئانكلا ىلإ  نیبھاذلا  سوفن  يف  اًرعذ  همالك  كرت 
نوطلستي نيد  لاجرو   ، مھقوقح ضعب  مضھ  دبتسم  ماظن   ، ثالث تاھج  نم 

يتلا يھ  ةعبارلا  ةھجلا   . ةرباغلا ةنمزألا  ىلإ  مھدیعي  نأ  ديري  مداق  ماظنو   ، مھیلع
اھنإ  . اھیلإ قرألا  اھلكأي  يتلا  مھنویعو  ةدودكملا  مھداسجأ  ذخأي  نأ  نسح  دارأ 

، ةيرحلا ةحنجأ  هیلع  فرفرت  يذلا  رخآلا  ئطاشلا  ىلإ  لوصولا  لجأ  نم  لاضنلا 
نیلوجتملاو هیلع  نیسلاجلا  لك  دجيو   ، لمألاب ةرماعلا  هتابنج  لك  ةيافكلا  رمغتو 

. هنع ثحبلا  مھانضأ  يذلا  لدعلا  هیف 
جئاتن عباتي  وھو  ةوسقب  همجاھي  يذلا  ضابقنالا  بلاغي  ناك  هسفن  نسح  نكل 
طخب ةبوتكملا  ىلوألا  ةتفاللا  نع  اًدیعب  بھذي  ءيش  لك   . ةیناملربلا تاباختنالا 

مھلمانأب هوُّطخ  ام  لك  ريرحتلا .» نادیم   » يف بابشلا  اھقلع  يتلاو  كیكر  لجعتم 
تاتفال ةدمعأ  تحت  طقاستي  مث   ، يوذيو تھبي  حار  اھدمجي  نأ  عیقصلا  داك  يتلا 
اھولماح مدقت  ام  ناعرس   ، ءاھدلاو ركملا  ردج  فلخ  ةنزتخم  تناك   ، ىرخأ

رمألا بلقناو   ، اھبو انيديأ  ىلع  مت  ءيش  لك  اولاقو :  ، نویعلا لك  يف  اھوعضوو 
. عجوو ةبرغو  هیت  َّلحو   ، هیبقع ىلع 

نكت مل   . ةدحاو ةرم  ىوس  الباقتي  مل  نیلجرل  نيردص  يف  هرفاظأ  بشني  فوخ 
بيذاكأ اھتفلو  عومدو  رانو  مد  طسو  ترج   . لماك رمعب  اھیف  ةعاس  لك   ، ةيداع ةرم 
نويزفلتلاو ةعاذإلا  ينبم  مامأ  راجفنالل  ًالباق  ءيش  لك  ناك   . ةریحو ضومغو 

نكامأ يف  دتمت  ٍدايألو  ةفئاز  ةقانأل  نیملستسم  سانأ  سلجي  ثیح   ،« وریبسام »
ةعومسم بيذاكأ  اوقلطیل  تءاش  فیك  مھكرحتف  ٍرارزأ  ىلع  طغضتل  اھنوري  ال 

اھمد ضعب  بكست  سمشلاو   ، لینلا هایم  بعادت  عیبرلا  تامسن  تناك   . ةیئرمو
امھو اًرارمحا  هیتفش  ديزتو  ةثكلا  سويراكم  ةیحل  ىلع  سكعنت  مث   ، هتحفص ىلع 

: عجو يف  نالوقت 
. ةایحلا ةھجاوم  يف  اھنكلو   ، توملا ةھجاوم  يف  ةعاجشلا  تسیل  - 
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مھعرذأ لمأتي  مث   ، ةدشتحملا هوجولا  لك  يف  هرصب  لیجيو  هسأر  عفريو 
: لوقيو  ، ناولألاو ماجحألا  ةفلتخم  بشخ  نم  نابلص  اھفارطأ  ىلعو  ةعوفرملا 
تمصن نل  اننأ  اورھظُیل  انھ  ىلإ  اوءاج   ، دعولا اوفلخي  مل  ةیبیطلا  ةبیتكلا  ءانبأ  - 
قوقح  . هنذأ تعطق  لجرو   ، تقرُح ىرخأو   ، تمدُھ ةسینك   . انل يرجي  ام  لایح 

. فلتخم ءيش  يأ  ىلع  تامالع  نكل ال   ، اھیبلتس ةروثلا  نإ  انلق  ةلجؤم 
: همالك ىلع  يطغت  ةقعازلا  تاوصألا  تناك 

« بیلص اي  كيدفن  مدلاب  حورلاب  »
« ضرألا باحصأ  انحإ  ضرعلاب  لوطلاب  »

***
ةالص  ، ريرحتلا نادیم  يف  سانلا  نیعأ  ىلع  رم  يذلا  كلذ  نع  ًابيرغ  دھشملا  ادب 

. نوملسملا هسرحي  يذلا  دحألا  ساَّدقو   ، نویحیسملا اھسرحي  يتلا  ةعمجلا 
مايألا اھنإ  ةدحاو .» ديإ  يحیسمو  ملسم   » ریثألا فاتھلاو   ، بیلصلا قناعي  لالھلا 
ششع يذلا  يفئاطلا  ناقتحالا  دیبتو   ، ىقبتس اھنأ  نوملاحلا  نظ  يتلا  ةعئارلا 

. نمزلا نم  اًدوقع  نيریثك  سوؤر  يف 
، يناعملا نم  ریثكلا  دسفتل  تادودعم  مايأ  يف  تدتما  يتلا  ةثیبخلا  دیلا  كلت  ام 

برحلا فواخم  نع  ءاقرزلا  تاشاشلا  فلخ  نم  ثدحتي  سانلا  ضعب  تلعجو 
دجوت ال   . بیجع خوسر  يف  ءایشألا  هیف  قناعتت  دلب  يف  كلت  برح  ُّيأ  ؟  ةیلھألا
نعطي جرب   ، برسم وأ  عیسو  قيرط   ، ةراح الو  عراش  الو  نادیم   ، ةيرق الو  ةنيدم 

، نارواجتي بیلصلاو  لالھلا  ناكو  الإ   ، ضرألا يف  هسأر  نفدي  ضیفخ  تیب  وأ  ءاضفلا 
حفاطلا ناكملا  كلذ  يف  انھاھو   . امھجورخو امھلوخد  يف  رخآلا  امھالك  ُّكُحيو 

يف ةعرشملا  نابلصلا  طسو  نخرصي  تابجحمو  تابقتنم  تادیس  دجوت  بضغلاب 
. بیلصلا عم  لالھلا  شاع  غارفلا :

ةصنملا وحن  ةتباث  ىطخب  راسو   ، عفارلا دبع  نسح  نم  ةأجف  سويراكم  علخنا 
راوثلا هیلع  قلطي  يذلا  نويزفلتلاو  ةعاذإلا  ىنبم  هجو  يف  اھوبصن  يتلا  ةلیئضلا 

: نيرھاظتملا يف  خرص  مث   ،« ةئیطخلا ةعلق  »
فلأ نم  رثكأ  لبق  ةبیط  ضرأ  نم  اوجرخ  نيذلا  مكدادجأ  دمص  امك  اولسبتسا  - 
نبج نع  توملا  اورثآو  ينامورلا  شیجلاب  ةقرف  لسبأ  اولكشیل  ةنس  ةئمعبسو 
لثامي ددع  لجر ،  اوناك 6600   . ةینثو ةھلآل  ریخبتلا  اوضفرو   ، مھناميإ راكنإو   ، شیعلا
شیعلا ىلع  داھشتسالا  اورثآو  مھناميإ  نع  اولزانتي  مل  مھنكل   ، نآلا مكددع 

. لیلذلا
: توص ىلعأب  خرصي  حار  مث 

. ءانبج ایحن  الو  ءایفوأ  تومن  - 
قدت مھيدايأ  تاضبقو   ، ةوق نم  اوتوأ  ام  لكب  هفلخ  نوددري  نورھاظتملا  حارو 
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فذقت يذلا   ، ريدتسملا ىنبملا  ذفاون  ىلإ  ةبَّوصم  مھنویعو   ، ديدج نم  ءاوھلا 
. عبرألا تاھجلا  يف  ةعاس  لك  روعألا  مالكلا  نم  ًانانطأ 

توصب هل  لاقو   ، رعشلا لدھتم  باش  هنم  برتقا  ةصنملا  ىلع  نم  هولزنأ  نیح 
: نوریثك هعمس 

. سيروم میظعلا  دئاقلا  ةعاجشب  انركذت  انوبأ  اي  كتعاجش  - 
: هیف حاصو  هدي  ىلع  َّدشف 

. ءالبنلا هعابتأ  ردق  ىلع  اونوكت  نأ  كقافرو  تنأ  كديرأ  - 
يربوك 26 قوف  نم  صاصر  عقرف   . ءيش لك  رثعبت  ىتح  قئاقد  ىوس  ِضمت  ملو 
عقوو  ، حراج خارص  ىلاوتو   ، مھئامد يف  نیلبرسم  نيرھاظتملا  ضعب  طقسف  ویلوي 
يمحت يتلا  ةكئاشلا  كالسألا  وحن  تمدقت  رشبلا  نم  ةمخض  لتك   . جرمو جرھ 
تبضغف ةحفصم  يف  ران  تلعتشاو   ، ةيديدحلا كاوشألا  اھتَّدصف  ريدتسملا  ىنبملا 
صاصر قلطنا  مث   ، ةوسقب داسجألا  سھدتو  سانلا  طسو  لورھت  تحارو  اھتاوخأ 

. ضرألا ىلع  ثثجلا  طوقس  ىلاوتف   ، مالظلا اھاطغ  نكامأ  نم  قراخ 
دبع يربوك  تحت  يصعلاو  بوطلاب  كراعم  ترادو   ، اًراسيو اًنیمي  دشحلا  قَّرفت 
هلباقي مل  اھموي  نم   . سويراكم ىفتخا  ناخدلاو  رابغلا  طسوو   . ضاير معنملا 
تارظنلا ستلخي  مث   ، همدقي هبناج  ىلإ  سلج   ، ةسینكلا يف  انھ  ىوس  نسح 

: ءاقللا أدبي  نأ  لبق  سماھ  ٍتوصب  هلأس  نیح   ، رخآ ىلإ  ٍنآ  نم  هیلإ 
؟ وریبسام موي  تیفتخا  نيأ  - 

: هل لاقو  هینیع  نم  اًررش  فذقي  نأ  داك  ًابضغ  متكي  وھو   ، هیلإ قلمحف 
ملو  ، ينتدعبأف َّيلع  ةبراھلا  داسجألا  تطغض  نیح  كنع  تدعتبا   ، ِفتخأ مل  - 

. كدجأ
. قطني ملو   ، مستبا مث   ، ةلماش ةرظن  نسح  هیلإ  رظن 

، سجرج يناھ  سدنھملا  مامأ  سويراكم  ركذ  ءاج  ناتسبلا »  » ىھقم ىلعو 
لك هعمس  ىتح  هقھقف   ، قالطنالا ةظحل  ذنم  ريرحتلا  نادیم  قرافي  مل  يذلا 

: لاقو نیسلاجلا 
؟ نيدلا مساب  بكترت  لزاھم  نم  مك  - 

بحسف  . لوقي ام  اًحراش  يضمي  نأ  اًرظتنم  هیلإ  انرو   ، همالك نسح  برغتسا 
: لاقو  ، ةشیشلا نم  اًقیمع  اًسفن 

ًاليوط اًرمع  انیضق   . اًدوسأ اھسفن  نظت  اھروحج  نم  تجرخ  ةروعذملا  نارئفلا  - 
ىلع انباقرو  ةروثلل  ىلوألا  تاظحللا  يف  انجرخو   ، ةدرابلا ةمتعملا  نيزانزلا  يف 
ءالؤھ جرخ   ، نایغطلاو رانلاب  ةججدملا  عومجلا  انمادقأ  تحت  تواھت  املو   ، انفكأ

. ةفئاز تالوطب  اوعنصیل 
نم رخآ  اًسفن  بحس  مث   ، نخاسلا ياشلا  نم  ةعرج  طفشو   ، ةھرب تمص 
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دیعبلا ءاضفلا  ىلإ  اھتلحر  يف  تربع  ناخدلا  نم  ةریغص  ةباحس  رفزو   ، ةشیشلا
: لاقو  ، سوؤرلا تارشع 

وأ هلوق  نم  ودبي  الو   ، ةنونيدلل اًئیش  لمعي  . ال  هلظ نم  فاخي  ناك  اذھ  سويراكم  - 
ردصتي نآلا   . ةعاجش الو  ةفع  الو  حماست  ال   . حیسملا ءانبأ  ىلإ  يمتني  هنأ  هلعف 
ىقبي امنیب   ، ةغرافلا ةماعزلا  ىلإ  نیعزانلا  تاوابنألا  ضعب  فلخ  دھشملا 
اضرلاب ةرماعلا  مھعماوص  يف  مالسلاو  ةبحملا  ىلإ  نوعادلا   ، مھنم نوصلخملا 

. عوسي میلاعت  اھتابنج  يف  عشت  يتلاو   ، ةنیكسلاو
ةياعرو حورلا  ةیبرت  يف  مھتمھم  اوكرتف  لاجر  هیلإ  قلزنا  يذلا  ریبكلا  أطخلا  هنإ  - 

. ةینافلا ایندلا  عماطم  ىلع  سانلا  نومحازي  اوحارو   ، قالخألا
رورغو ةفخو  ةيزاھتنا   ، يزاغم تفأر  خیشلاب  ينركذي  سويراكم  لیئاخیم  سقلا  - 

. ةرھشلل فراج  بحو 
نیب لھم  ىلع  عنصُي  ءيش  لك  امنیب   ، قیضلا شماھلا  يف  نوبعلي  ءالؤھ  - 

. راوثلل ءازع  الو   ، مھرباكأ
. اًدیج كمھفأ  يننأ ال  رعشأ  ةرم  لوأل  - 

. هیلع اومَّتكت  امھم  يلجنیس  ءيش  لك  نكل   ، ةضماغ ودبت  ءایشألا  - 
؟ ثدحتت َّمَع  - 

لب  ، رفصلا ةطقن  ىلإ  اندیعت  يتلا   ، يكاكلا يسبالو  يحللا  باحصأ  ةقفص  نع  - 
نيذلا ةسینكلا  ءابآ  ضعب  نعو   ، رھقلاو ةدالبلاو  دیلجلا  نمز  ىلإ  ىرخأ  ةرم  انلخدت 

نع ثيدحلا  نم  نولمي  ال  مث   ، ةطلسلا هلعفت  ام  ةكرابم  الإ  مھل  ةعانص  ال 
. بعشلا

هللا اھقلخ  يتلا  مانغألا  مھنأ  نودقتعي  نيذلا  كئلوأ   ، مھ مھبعش  هنكل   ، معن - 
. اھل ةاعر  مھلعجیل 

. اھسرتفت ًابائذ  لب  اھنومحي  ةاعر  دجت  مانغألا ال  نم  ریثك  - 
مالحأ رمدت  نأ  ديرت  ةیمنھج  ةوق   . هسارتفا متي  انلوح  ءيش  لك   . يرجي ام  اذھو  - 

يف رثعتت  يتلا  مادقألا  وحن  ةبوصم  نویع   . هیلع اوناك  ام  ىلإ  مھدیعتو   ، سانلا
. لوھجملا وحن  ةدیئو  تاوطخ 

: لصاوو هدیب  حاشأو 
مامأ نییحیسملا  نيرھاظتملا  ىلع  بوص  يذلا  صاصرلا  نإ  لوقي  نَم  تعمس  - 

. بیجع ركام  بیترتبو   ، دمع نع  امنإ   ، اًشئاط نكي  مل  وریبسام 
نيذلا حلبلا » ةلاكو   » يف تالحملا  باحصأو  ةیجطلبلل  ةیلوؤسملا  نولمحي  - 

. مھیلإ يدؤملا  عراشلل  نيرھاظتملا  قالغإ  نم  اورسخ 
اوقدي نأ  نوديري  نيذلا  كئلوأ  ةبقر  يف  عقت  امنإ   ، اذھ لك  نم  ربكأ  ةلأسملا  - 

نم اًديزم  يركسعلا  سلجملل  نوديريو   ، طابقألاو شیجلا  نیب  اًرئاغ  انیفسإ 
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. ةياھنلا يف  مھیلإ  ءيش  لك  لوؤي  ىتح  كعوتلا 
اھیف تطلتخا  يتلا  كلت  انمايأ  يف  امیسال   ، دلبلا اذھ  يف  زئاج  ءيش  لك  - 

. دیعب دح  ىلإ  رومألا 
: هل لاقو  يناھ  ىلإ  رظنف   ، اًریطخ اًرمأ  نسح  اھیف  ركذت   ، تمص ةظحل  تداسو 

. اًنیفد اًدقح  كل  رمضي  سويراكم  نأ  تعمس  - 
. هینیع يف  اذھ  ىرأ  انأ  - 

. كیلع ضِّرحُي  هنكل  - 
نم ضيرحتلا  كقحالي  نسح  اي  تنأ  ىتح   .. هیلع نوضرحي  نَم  دجي  انم ال  نَمو  - 

. بناج لك 
: لاقو نسح  مستباف 

لك تلعف  دقف   ، ةیضار سفنب  اذھ  هجاوأ  يننكل   ، تبرتقا دق  يتياھن  نأ  رعشأ  - 
انأو َّينیع  ضمغأس  لب   ، اًمود فوختأ  تنك  امك  ةروث  اًصقان  تومأ  نل   . هب تملح  ام 
هفلخ كرت  نأ  دعب  بھذي  نأ  ءرملا  ينضي  الو   . ىورتس ةياكح  يئاروو   ، رح لجر 

. ةمالع
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. ةعوفرملا سوؤرلا  ىلع  ةینبألا  نیب  نم  لطت  سمشلاو  ريرحتلا  نادیم  لخد 

همايأ مخز  دیعتسي  هنأ  وأ   ، نمزلا قبسي  هنأكو  ةطشن  ةعيرس  تاوطخب  ىشم 
سودیف  ، نیتلیحنلا هیقاس  يف  اھقلطيو  تايادبلا  ةظحل  رضحتسيو  تَّلو  يتلا 

. ةقثب ضرألا  ىلع 
ىلع ةميدق  ةلخن  عذجك  فقت  يتلا  هتیقاطو  يدامرلا  هبابلجب  انھ  ًابيرغ  ودبي 
ءاج يذلا  ءاوھلا  نم  ریثكب  اھلخاد  ظفتحت  ةیقاط   . بیشملا هنكس  يذلا  هرعش 

. اًخومشو ًالوط  هیطعتف   ، عرزلا حارب  نم  هعم 
رثأ نم  مھھوجو  يف  مھامیس   . عیمجلا فرعیف  وھ  امأ   ، ةَّلق الإ  هفرعي  انھ  دحأ  ال 
كلت يف  نیبضاغلا  ىلع  لطي  هِّماسم  نم  جرخ  هدلج  تحت  نكاسلا  رئاثلا   . درمتلا
مھلك  . اًھجو اًھجو  مھضرعتسيو   ، هوبصتغا يذلا  نطولا  نم  ةررحملا  ةعقبلا 
هیف ربش  يأ  ىلع  فقي  نأ  هعسوب  يذلا  ناكملا  انھو   . ابصلا ةعیم  يف  هنوھبشي 

. اھانمتي شاع  يتلا   ، ةایحلا دیق  ىلع  لازي  هنأ ال  رعشي  وھو  لیحنلا  هدسج  عسي 
رجف تاذ  اوجرخ  نیح   ، شیشمك ةيرق  يف  هبحاصو  رسكنا  ذنم  همالحأ  تتام 
اوبھذ  . ذذلتو تمص  يف  مھئامد  نوصمي  اوناك  نيذلا  نییعاطقإلا  دض  نوخرصي 
باقرب ةداحلا  مھنانسأ  تكسمأو  ةعیسولا  مھھاوفأ  تحتفناو  مھریغ  ءاجو 
اودجي ملو   ، اًدبأ يخارتت  مھھداسجأو ال  كحضت  مھنویع  امنیب   ، نیيالملا تارشع 

. اھنوقلطي نَم  ناذآ  ىلإ  ىتح  لصت  ةحوحبم ال  ًاتاوصأ  الإ 
نع اًئیش  ريرحتلا  نادیم  يف  انھ  نودشتحي  نمم  ةحساكلا  ةیبلغألا  يردت  ال 
يتلا هتيرق  يف  اًعيرص  نیلضانملا  دحأ  َّرخف  دیعبلا  نمزلا  يف  عقرف  يذلا  صاصرلا 
ةلمرألا نع  اًئیش  نوردي  . ال  خيراتلا بلق  يف  اھعضوو  نایسنلا  بھایغ  نم  اھبذج 
ىنغتت ةریثك  ةنسلأ  ىلع  ىرج  يذلا  رعِّشلا  نع  الو   ، ةرباص هاركذ  تنضتحا  يتلا 

: هب
شیشمك دلبلاو  حالف  نبا  حالف  »

ةیقاب هشياع  اھیف  لاجرلا  هسل 
شیشمتبامو

يلوقو يئدبم  ىلع  تباث 
« شیعیھ خيراتلل  ثارت  يمالكو 

، ءالطلا ةدیج  ناردج  يف  ةسوبحم  تاودنو  تايدتنم  ىلإ  هب  نوتأي  اوناك  لبق  نم 
اًراظتنا مھناذآ  نوریثك  فھریف  حیصفلا » حالفلا   » مكل مدقنس  سانلل : نولوقيو 
لصتف هبلق  نم  جرخت   ، ةقیمع اھنكل  ةطیسب  ةغلب  ملكتي  ناك   . ةيرطفلا هتغالبل 

. ًاباجعإ نویعلا  ألمتو   ، بولقلا لك  ىلإ 
ةرھاسلا هتيرق  نم  رجفلا  ةالص  بقع  جرخ   . سمشلا قبسي  اًحبص  ءاج  مویلا 
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نوكي نأ  هب  قیلي  يذلا  ناكملا  ثیح  ىلإ  الورھم  ىتأو   ، ءاقرزلا تاشاشلا  مامأ 
. هیف

***
، هیقاس رجي  هیلإ  راسف  نسح  هآر  ىتح  نادیملا  فصتنم  ىلإ  لصو  نإ  ام 
ناك  . شیشمكل ةرركتملا  هتارايز  لالخ  مھتاراوح  لك  ةدحاو  ةظحل  يف  اًرضحتسم 
هینضيو  ، هلوح يرجي  ام  لك  يف  ركفي  وھو  ةتئافلا  ةلیللا  هقراف  مونلاف   ، اًدھجم
ةحاقو يف  نیتتباث  نینیعو  سوبع  هجوب  يزاغم  تفأر  خیشلا  هل  هلاق  ام  اًریثك 

. ةديدش
: هیعارذ نیب  هذخأ  هیلإ  نسح  لصو  نیح 

. دیمحلا دبع  جاحلا  - 
. نسح ذاتسأ  اي  ًالھأ  - 

نم ةلیللا  تبعت  يتلا   ، ةصنملا ىلإ  ًاّيوس  الصو  ىتح  هدي  نم  هبحس  ةداعلاكو 
مادقألا تحت  ماق  مث  خان  املاط  يذلا  اھبشخ  ىلع  نیفتاھلاو  نیملكتملا  خارص 

: هل لاقو  ةصنملا  ىلإ  راشأو  هیلإ  رظن   . ةزفحتملا
. نیحالفلا ةملك  نادیملا  عمسیل  - 

: لاقو مستباو  هلوح  دیمحلا  دبع  جاحلا  رظنف 
. انھ مھدالوأ  بلغأ  - 

يف سمھ  مث   ، نسح ينیع  يف  رظنو   ، هناكم تبثو  اھعجر  مث   ، ةوطخ مدقت 
: ًایجار هنذأ 

لك يف  يدسج  كعدأ  ىنعد   ، لمعلا مايأ  هذھ   . نینسلا تارشع  نم  ملكتن  - 
. نآلا ينیفكي  اذھف   ، ماحزلا يف  رمأ  انأو  داسجألا  هذھ 

يأ قلطيو  بءاثتي  حار  مث   ، قلطني هكرتو  هدي  ىلع  َّدشو   ، هناضتحا نسح  داعأو 
. نیتحوتفم الظتل  هینیع  ىلإ  ةیقبتم  ةقاط 

هيراخنم نم  اًمداق  هتیقاط  يف  ددمتي  ءاوھلاو   ، عومجلا نیب  رمي  حارف  وھ  امأ 
ةحفص نم  يراسلا  حبصلا  میسن  وحن  هھجوب  خمشي  وھو  ناعستي  اذخأ  نيذللا 
اھیلع تسكعنا  املاط  يتلا  هتحفص  وسكت  ةماستبالاو   ، ًالھمتم ریسي  يذلا  لینلا 

. نيرباعلا مالآ 
عفري ال  فیك   . مھءابآ اوسن  انھ  نیحالفلا  دالوأ  نأ  وھ  اًّقح  ملأتي  هلعج  ام  نكل 

ةددمتملا تنمسألا  تاباغ  اھلكأت  يتلا  ةیعارزلا  ةعقرلا  ذاقنإب  يدانت  ةتفال  مھيأ 
فالآ ذنم  تودوریھ  لقي  ملأ  ؟  داصحلاو سرغلا  نع  نوثدحتي  ال  فیكو  ؟  ةداوھ الب 
تتبن يتلا  جورملا  ضعب  اھتعنص  يتلا  رصم  نيأف  »؟  لینلا ةبھ  رصم   » نإ نینسلا 

؟ قیحس نمز  نم  ةقفدتملا  ةقئارلا  ةبذعلا  هایملا  فافض  ىلع 
نوقلعي مھكرت  نيذلا  كئلوأ  ركذ  ىلع  يتأت  ال  انھ  اھعمسي  يتلا  ثيداحألا  لك 
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تبھن يتلا  ضرألا  هیف : ءلمب  ءالؤھ  لكل  لوقیل  وھ  ءاج   . ىرج ام  ىلع  مھلامآ 
نأ دعب  ةضیفخلا  ردجلا  بناج  ىلإ  مھسوؤف  اونكر  نيذلا  كئلوأ  ىلع  عزوتو  دوعتس 

. وھ رسحناو  مھ  اوداز   ، وھ لءاضتو  مھ  اورثك   . مھیلإ نیطلا  ةجاح  نع  اوضاف 
. اًدبأ اھتاوخأو  شیشمك  دجوت  انھ ال 

ديري ناك  هنكل   . ءانبلاو شیعلاو  لدعلا  نع  ةماعلا  تاراعشلا  يف  دجوت  امبر 
لوقحلا يف  نیحداكلاب  نورعشي  انھ  نیفقاولا  نأ  نع  ربعت  ةرشابم  تاملك 

فقتس رصم  نأ  ءالؤھ  نظي  لھ  هسفن : لأسو   . عاجوألاو ىدنلا  يف  ةلوسغملا 
ملاع نم  تجرخ  دق  ةيروثلا  ةعیلطلا  تناك  ول  ىتح  ةعارزلاب  الإ  اھیمدق  ىلع 

»؟ رتيوت و« كوب » سیف  »
اًداسجأ وسكت  ةددمم  كانھ  اھدجوف  بیبالجلا  نع  ثحبي  نادیملا  يف  لَّوجتو 

: هسفن يف  لاقو  مھیلإ  رظن   . ةخستملا ةميدقلا  تایناطبلا  تحت  فوفص  يف  ةمئان 
وھ حالفلا  اھیف : نولوقي  ةدحاو  ةتفال  اولمحي  نأ  نود  انھ  ىلإ  ءالؤھ  ءاج  فیك 

زوجعلا هیسن  يذلا  هدیعب  لافتحالا  ةدوع  بلاطملا  نمض  نوعضي  مث   . لصألا
هدوعص يف  هباحصأ  يسن  مث  ناطیغلا  طسو  هماظع  تتبن  يذلا   ، دبتسملا

. اًدبأ هعقوتي  مل  ناكم  وحن  لصاوتملا 
َقلحلا يِّدي  : » همامأ همسا  ءاج  املك  اًمود  هنع  هلوقي  ناك  ام  ركذت  نیح  مستباو 

اذإ كولملا  كلم  و« يتاعاس » ىمعألا  يلخي  يتآي  امل  ظحلا  و« نادو » الب  يلل 
«. ببسلا نع  نلأست  بھو ال 

***
اھیف دلو  يتلا  ةيرقلا  ىلع  ريرحتلا  نادیم  ىلإ  همودق  يف  دیمحلا  دبع  جاحلا  رم 
نویع نم  ةحفاط  ةحرفلا  دجوف   ، يناغألا اھنع  نوریثك  فَّلأو   ، ناطلسلا بحاص 

ناطلسلا لیحر  نأب  ًاناميأ  رثكأ  مھو   ، انھ ىلإ  هقبس  اھبابش  ضعب   . اھسان
. دحأل ریخ  هیف  سیل  هلھأ  يف  ریخ  هل  سیل  نَم  نأ  مھؤابآ  مھملعي  ملأ   . موتحم

اھلتق يتلا  ةسرطغتملا  ةدیسلا  اھنیبو  هنیب  تدعاب  نوبرقألا  هتریشع  ىتح 
اھعومدب اھللبتو  اھءایشأ  عمجت   ، عیسولا رصقلا  يف  نآلا  خرصت  اھنأ  دب  . ال  اھتوربج

يف هل  لوقتو   ، ريرغلا اھاتف  ىلإ  رظنتو   ، يرجي ام  لك  قدصت  نأ  ديرت  الو   ، ةحلمملا
. رادقألا تكحضو  انرَّدقو   ، انعسو يف  ام  انلعف  ىسأ :

انلمح نحن  هسفن : ثدحي  حار  اذكھ   . دیمحلا دبع  اي  فلتخم  نادیملا  نكل 
دحأ ملعتي  مل   . رسكناو اندعب  هلمح  نَم  ءاجو   ، انرسكناو  ، دیعبلا نمزلا  يف  حالسلا 
شرع نوزھي  مھاھو   ، لمألاب نیحلسم  اوءاج   . بابشلا ءالؤھ  ىوس  سردلا 
ریبكلا ددعلا  ةوق   . اھودجوو  ، قحلا ةدناسمل  ىرخأ  ةوق  نع  اوثحب   . ةیغاطلا
ةنماك تلظ  ةميدقلا  ةینوعرفلا  ةمكحلا  هذھ   . دحاو يف  لكلا   . فحازلا دشحلاو 

. روفاكلا راجشأك  ةخماش  ةَّیفع  مايألا  هذھ  تدلوو  ليوطلا  خيراتلا  محر  يف 
، ةمیخ راوج  ىلإ  سلجف   ، هنم لان  دق  بعتلا  ناك  نادیملا  يف  هتلوج  لمكأ  اَّملو 
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، بیجع ذذلتب  ناخدلا  ثفني  حارو  اھلعشأ   ، ةدحاو طقتلاو   ، رئاجسلا ةبلع  جرخأو 
ناك يذلا  هسأر  ىلإ  اھماسم  نم  ذفنتو   ، هتیقاط ىلع  طحت  ةریھظلا  سمشو 

. ةبیجع راكفأب  يلغي 
بطخي حارو   ، ةكدلا ىلتعاو   ، عیسولا راودلا  يف  فقو   . هتيرق ىلإ  داع  هنأ  لیخت 

، ىرقلا لك  ىلإ  مھفاتھ  لصوو   ، عراوشلا اوألم  ىتح   ، هلوح نوعمجتي  نوحالفلاو 
تویبلاو ةلوحوملا  لوقحلا  نم  نیجراخ   ، ةیعادتملا روسجلا  ىلع  سانلا  ءاجف 

ىلع هولمحو   ، سمشلا نیع  اودس  ىتح  انھ  اودشتحاو   ، ربصلا ىلع  ةمئانلا 
هھجوو مامألا  ىلإ  هرھظ   ، مھعلطم يف  راص  ىتح  لیحنلا  هدسج  اولقنو   ، مھفاتكأ

لبق لحر  يذلا  هقیفر  ربق  دنع  قئاقد  نوفقي   . هفلخ نوددري  مھو  فتھي   ، مھیلإ
، اًنیمیف اًراسيو  اًنیمي  نوفطعني  مث   ، هحور ىلع  ةحتافلا  نوأرقي   ، نینسلا تارشع 

نادیم اوغلبي  ىتح   ، بعت نود   ، تاھاجتالا لك  يفو  تارملا  تارشع  اذھ  نورركيو 
. عفارلا دبع  نسح  قافر  يديأ  يف  مھيدايأ  اوعضيو   ، ريرحتلا
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ةعاذإلا ىنبم  نومحي  نيذلا  هئالمزب  قحتلا   . ةرھاقلا ىلإ  دمحأ  طباضلا  لقن  مت 
نیعبرألا نادیم  نم  تبحسنا  نأ  دعب  غارفلا  وحن  ةبوصم  هتبابد  كرت   . نويزفلتلاو
تويزلا يف  ًانایحأ  عملت   ، ریجھلاو لمرلا  طسو  اھتابحاص  بناج  ىلإ  دلختل  ؛  ةتماص

بلق يذلا ال  اھدسج  ىلع  ةيرودلا  ةنایصلا  ءانثأ  دونجلا  اھبكسي  يتلا  موحشلاو 
. لمرلاو ىصحلا  نول  عم  دحوتتو  قيربلا  اھنم  حوري  ًانایحأو   ، اًدبأ هل 

. ءارقفلاو ءادھشلا  الإ  ناكملا  اذھ  ىلإ  نوتأي  عیمجلا   . ءيش لك  بقاري  حار  انھ 
نوریشي ًانایحأ   ، نيرصتنملا ةماستبا  مھھافش  ىلعو  نیتماص  همامأ  نم  نورمي 

تابون يف  ةیعادتم  دعاقم  ىلع  نیسلاجلا  وأ  نیفقاولا  طابضلا  ىلإ  مھيديأب 
ىلع هینیع  طحيو  ةھومملا  مھتالورفأ  صحفتي  مھضعب   . يھتنت يتلا ال  ةسارحلا 

: لوقي مث   ، مھرادقأ فرعیف  اھبناجب  امو  موجنلا  دعيو  مھفاتكأ 
. ةلاجر اي  مكیلع  مالسلا  - 

ىطخب ًاینحنم  رمي  ةيادبلا  يف  ناك   ، يزاغم تفأر  خیشلا  وھ  هآر  نَم  لوأ 
زھيو مستبيو   ، نیتقیضلا هینیعب  نیفقاولا  قمريو   ، ًالیلق هتماھ  عفري   ، ةعيرس

، ةروثلاب هتعامج  ةقالع  يف  كیكشتلا   . هحمالم ىلع  طحي  يرجي  ام  لك   . هسأر
ًاليوط مدنيو   . هیلع دري  يك  ًاليوط  هلقع  ذحشي  نأ  ىلإ  اًجاتحم  هسفن  دجي  يذلاو 
ىلإ هتعامج  مضنت  نأ  ضفر  نیح  مايأب  قالطنالا  لبق  هلاق  يذلا  مالكلا  ىلع 
لك ىلع  درلا  ؟  هفادھأ يھ  امو  رھاظتلا  ىلإ  اعد  نَم  فرعت  اھنأل ال  ؛  نيرھاظتملا
يتلا ليواقألا  يھ  اًّقح  هقلقي  ام  نكل   . بيذاكألا فرتحا  نم  ىلع  ًابعص  سیل  اذھ 
حلاصمب رضي  دق  اذھ  يف  مالكلاف   . ركسعلاو هتعامج  نیب  ةقفص  نع  ددرتت 

دقف ىفن  نإو   ، ركسعلا بضغیسف  لاقي  امب  رقأ  وھ  نإف   . اًغلاب اًررض  ةیتآلا  ةعامجلا 
ةعامجلا ةنقاھد  يضري  وأ   ، مھیضري ام  نیقیلا  هجو  ىلع  فرعي  . ال  اًضيأ نوبضغي 
ركسعلا نأ  اًدیج  يزاغم  هفرعي  ناك  ام  نكل   . مھعابتأ ىلع  رارسألاب  نونضي  نيذلا 

رمألا مامزب  اھدي  يف  كسمت  نأ  اھیلع  داشرإلا  بتكم  نھاري  يتلا  ةوقلا  مھ 
. رطاخ بیط  نع  هل  هملست  ىتح 

: لوقیل تاعاقلا  لخادو  نادیملا  يفو  تاریماكلا  مامأ  ًاليوط  لداجي 
. نیمھاولا سوؤر  يف  الإ  ةقفص  الو   ، ىلوألا ةظحللا  ذنم  نيدجاوتم  انك  - 

اًروفحم بارغتسالاو   ، هافشلا ىلع  ةموسرم  ةيرخسلا  ةماستبا  ىري  نیحو 
: لوقي  ، هوجولا ىلع 

جاتحن الو   ، ةوسقب انبرضل  ةحناس  ةصرف  مھیطعن  ىتح ال  اندجاوت  نع  نلعن  مل  - 
. دحأ عم  تاقفص  ماربإ  ىلإ 

: ةوسق يف  ضعبلا  هل  لوقي  نیحو 
: لوقيو هسأر  زھي   ، برضلا َشخي  ملو  هفك  ىلع  هسأرو  لزن  مكریغ  - 
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هيدل سیل  انریغو  اًمود  هرسخن  ام  انيدلف   ، اًرذح دشأ  تنك  ةوق  رثكأ  تنك  املك  - 
. ءيش

نم ولخي  ال  حرفب  قطنت  ةليامتم  ةئیطب  تراص   ، هتیشم تریغت  مايألا  مدقت  عمو 
هيرواحم دحأل  لاقو   ، دحأ ىلع  درلاب  ًاّینعم  دعي  مل   . رورغ نم  ولخت  ال  ةقثو   ، وھز

: فلص يف 
مكبرضو ةقثلاو  ةیعرشلا  اناطعأ  بعشلا   ، ءيش لك  نحن   ، مكل نزو  ال  متنأ  - 
موسرملا انقيرط  نع  مكتاماھتاب  لغشنن  نل  نحن   .. ةضيرعلا مكئافقأ  ىلع  متنأ 

اوتومتو  ، مكمامأ اھنودجت  يتلا  طئاوحلا  لك  يف  مكسوؤر  اوبرضتلو   ، نمز ذنم 
. مكظیغب

ةرم  . هيرواحم نم  يأ  عارذ  ًاطبأتم  ًانایحأ  جرخي  خیشلا  ناك  قيرطلا  ةيادب  يف 
دبع خیشلا  انالوم  عم  ةرمو   . نسح عارذ  ىلع  ضباق  وھو  دمحأ  طباضلا  هدھاش 
مھبناج ىلإ  ریسي  ناك   . سويراكم لیئاخیم  سقلا  عم  ةرم  لب   ، يصوقلا میحرلا 

. ديدش ّدوب  ٍ مھعم  ثدحتيو 
نيذلا نيدعاقتملا  تالارنجلا  عرذأ  ًانایحأ  طبأتي   ، هدرفمب جرخي  ةریخألا  مايألا  يف 
ىلعو مھتمدخ  سأر  ىلع  نولازي  ال  نمم  مھلاثمأ  نع  عافدلا  ةمھمب  مھنوفلكي 

. بیطلا بعشلاو  نمزلا  نم  ةبیجع  ةلفغ  يف  هلك  دلبلا  سأر 
***

دَّیقم هلقعو  ةروثلاب  میھي  هبلق   . وھ هلاح  الإ   ، دمحأ لوح  ریغتي  ناك  ءيش  لك 
؟ ةروثلا ءاكرش  انسلأ  اھل : لوقيو  ًانایحأ  هسفن  يضري   . هتفیظول ةمراص  تابجاوب 

فتھت همامأ  انھ  يتأت  يتلا  تاعومجملا  ىري  وھو   ، اًریثك ةباجإلا  يف  ككشي  هنكل 
. همساب دحأ  لك   ، رابكلا تالارنجلا  ىلع  لواطتتو   ، ركسعلا طوقسب 

ىلع يرجت  فورح  ىلإ  سانلل  ةلوھجم  ءامسأ  نم  هتداق  مامأ  اولقتنا  اذكھ 
، قيرطلا فصتنم  يف  قفرب  اھنوسميو   ، ةيادبلا يف  اھنوحدمي  اوناك   ، مھتنسلأ

. ةوسقب اھنونعلي  مویلاو 
طابضلا نم  هلاثمأ  اھب  ملي  نكي  مل  لیصافتلا  لك  نكل   ، بابسألا ضعب  فرعي  ناك 

ضرأ لمشتل  دتمت  يتلا  ةلئاطلا  ةورثلا  ىلإ  لصي  نأ  مھنم  هعسوب  نَمف   ، راغصلا
تاطابتراو تاعورشمو  تاكرش  ؟  لاجرلا نم  ةنفح  اھريدي  يتلاو   ، اھلك رصم 

اھنع اًرابخأ  نوعباتي   . بیسح الو  اھیلع  بیقر  ، ال  دودحلل ةرباع  حلاصمو  تاراكتحاو 
باب ىلع  هسفن  دجیل  مايألا  يرجت  نأ  ىنمتي  مھنم  لكو   ، نیسماھ اھنولقانتي 
اھباب دنع  فقي   ، لوألا اھدیس  هسفن  ىریف  ًانایحأ  لایخلا  هب  حنجيو   ، ةكلمملا هذھ 

: عیمجلل لوقيو  عیسولا 
. انمد اذھ  انفلك  ولو  هیف  طرفن  نلو  انقرع  اذھ  - 

. ضضم ىلع  رظتنيو  ءطبو  ةانأ  يف  ةديازتملا  موجنلا  دعيو   ، هیفتك ىلإ  رظني 
كلت ىلإ  ةرحبملا  ةنیفسلا  نم  هب  نوقلي  نیح   ، بعرملا سوباكلا  هجعزي  ًانایحأ 
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نوللا امھلقثي  مل  هافتكو   ، طوبھلاو دوعصلا  نیب  وھو  ةلحرلا  فصتنم  يف  ةكلمملا 
، لوأ مزالم   ، مزالم  . اًددحم ابقل  اھنم  لك  ينعي  يتلا   ، ةزرابلا هتالیكشتب  يبھذلا 

ةليوط يھ  مك   . ریشم  ، لوأ قيرف   ، قيرف  ، ءاول  ، دیمع  ، دیقع  ، مدقم  ، دئار  ، بیقن
؟ تارسحلاو عاجوألاب  ةمعفملا  ةلحرلا  هذھ 

اقرتفا نأ  ذنم  هَُري  مل  ناك   . بابسألا لك  نع  هثدحي  نسحب  ئجوف  هنكل 
. لمألا قثبنیل  ةوقب  ناجزتمي  نيذللا  رانلاو  مدلا  طسو  سيوسلاب 

ىأر املف   ، زفحتو بضغ  هھجو  ىلعو  نويزفلتلاو  ةعاذإلا  ىنبم  ىلإ  نسح  ءاج 
: هل لاقو  ةرارحب  هیلع  مَّلس  طباضلا 

اذاملو ؟  ةوسقو مھنب  انتروث  نولكأي  مھ  اذامل  هلك  بعشلا  فرعیس  مویلا  - 
؟ ریمض الب  انقافر  نولتقي 

فرعي نكي  مل   . ةریحلاب هلقع  ألتماو  دمحأ  نذأ  تجتراف  ةعرسب  همالك  قلطأ 
: هنذأ يف  سمھو   ، هنم برتقاف   ، نسح ثدحتي  َّمع  نیقیلا  هجو  ىلع 

؟ بعشلا فرعیس  فیك  - 
: لاقو ةشالفلا »  » جرخأو هبیج  يف  هدي  نسح  سدف 

. انھ لجسم  هلك  - 
: لاقو هدي  يف  تناك  ءادوس  ةيدلج  ةبیقح  حتف  مث 

بیعالألاو تاقفصلاو  مئارجلاو  ةورثلا  نع  ىرخأ  تادنتسمو  قاروأ  دجوت  انھو  - 
. هراكنإ نكمي  الو  قثوم  انھ  ءيش  لك   . بيذاكألاو
: لاق مث   ، نیتغئاز نینیعب  ةبیقحلا  طباضلا  علاطو 

. ریبابدلا شع  لخدت  تنأ  - 
. اودھشتسا نمم  لضفأ  تسل   ، نكیل - 

. كلتق دح  دنع  ةرملا  هذھ  فقت  اھتیل  اي  - 
. مھنم فاخأ  ال  - 

نوفاخي هللا. نَّمم ال  فاخت  نأ  بجي  لب  - 
. مامغلا هنیع  نع  حيزي  نَم  يمحیس  بعشلا  - 

فورحلا ىلع  سادو  هدیب  راشأو  فقسلا  ىلإ  هسأر  عفر  مث  هلوح  طباضلا  رظن 
: هنانسأب

تادنتسم نومدقيو   ، اًنئاخ كنع  نولوقیس   . انھ نم  هوھجوي  نأ  نكمي  بعشلا  - 
نيذلا بابشلا  ضعب  نم  ىتح   ، كیف نوحدقي  نَمب  نوتأيو   ، كتنایخ نع  ةعنطصم 

. نادیملا يف  كعم  نوفقي 
: لاقو ملأ  يف  رفز  مث 

طقف نورھظي  مھنإ   ، ةتھابلا مھتاماستبا  مكعدخت  ال   . ءاوس سانلا  لك  سیل  - 
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. عیمجلا سارتفا  يف  اوعرشي  نأ  لبق  مھنانسأ 
: ةعطاق فورحب  خرص  مث  مراع  بضغب  نسح  هجو  عقتما 

الإ هللا. اًدحأ  ىشخن  دعن  مل  - 
وحن ناتبوصم  هانیعو   ، هینذأ لصي  توصب  ضبني  هبلق   ، دعصملا وحن  ىضم  مث 

مالتسال بھاذ  هنأك  تابثب  نامدقتت  هامدقو   ، هلجأ نم  انھ  ىلإ  ءاج  يذلا  فدھلا 
. هسفن ألمي  رارصإلاو  هدي  يف  ةبیقحلاو  هبیج  يف  ةشالفلا »  » . ةزئاج

اوطقتلیل جماربلا  فویض  لبقتست  ويدتسالا  فلخ  ةدكار  ةفرغ  ىلإ  لخدي  نأ  لبق 
، اًنینر هفتاھ  ىلع  ىقلت   ، سانلا ىلع  مھتلالطإ  دعوم  نیحي  ىتح  مھسافنأ 

: اًقعاز لمكأ  توص  هءاجف  رزلا  ىلع  طغض 
. منھج باب  كسفن  ىلع  حتفت  ىتح ال  كناسل  كسمأ   ، نسح اي  كوجرأ  - 

: هعور نم  ئدھي  نأ  لواح  مث  ةھرب  نسح  تمص 
انل اوحتفیل  مھحاورأب  اوحض  نمم  لضفأ  انسل   . فوخلل لاجم  كانھ  دعي  مل  - 

. ةماركلاو ةيرحلا  ىلإ  قيرطلا 
. ةرعش روھتلاو  ةعاجشلا  نیب  - 

. بقاوعلا تناك  امھم  ةرورض  نآلا  ةقیقحلا  فشك  - 
. كومحري نل  - 

نوفرعي نیح  سانلا  ينمحري  نلو   ، قحلا لوق  نع  تكس  نإ  يسفن  محرأ  نلو  - 
. مالكلا نع  تنبجو  فرعأ  تنك  يننأ  ًالجآ  مأ  ًالجاع 

. مئالم ریغ  تیقوتلا  نكل   ، اًئیش يفخن  نل  - 
. ةقیقحلا لوقل  ةمئالم  تاقوألا  لك  - 

: هبحاصل هلوقب  نسح  اھعطق   ، تمص ةظحل  تءاجو 
. ةمالسلا عم  - 

: هل لوقي  نأ  نم  اًّدُب  لمكأ  دجي  ملف 
. كعم انبر  - 

***
ىصقأ هخم  ايالخ  يف  قلطیل  ؛  ةوھقلا نم  ًاناجنف  بلطو  ةحارتسالا  ىلإ  لخد 

، ةرشابم ءاوھلا  ىلع  جمانربلا   ، ةفشاكملا ةظحل  اھنإ   . ریكفتلل ةنكمم  ةقاط 
ركذ دق  نوكیس  ءابقرلا  هبنتي  نأ  لبقو   ، جرخملا كلذكو   ، ةروثلا عم  فطاعتم  عيذملاو 

. اًدیج هنھذ  دشحو   ، رمألا اذھب  لغشنا  ةتئافلا  ةلیللا  ةلیط   . ءيش لك 
ةیفارغلت لئاسر   . طقف دیفملا  ىلع  يقبیل  فذحلا  ةلحر  أدب  مث  ءيش  لك  عمج 
ثحبلا ةلحر  أدبتس  اھدعبو   ، روتسملا حضفتس  ةفشاك  تاقلط   ، ةلدألاب ةبوحصم 
يصاقلا ىلإ  رابخألا  لصتو   ، عیمجلا ثدحتيو   ، ذفاونلا حتفنتو   ، ءيش لك  نع 
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ةركفلا ىقبتل  ؛  تاءوتنو ماروأ  وأ  موحش  وأ  دئاوز  يأ  نم  هراكفأ  يلخي  حار   . ينادلاو
وأ صنلا  ىلع  جورخلا  وأ  ةرثرثلا  نم  اھحرجت  ءابعأ  يأ  الب  طقف  ةیسیئرلا 

يرفنلا ةلوقم  هسفن  يف  ددري  وھو  اذھ  لك  لعف   . هابتنالا تتشي  يذلا  دارطتسالا 
«. ةرابعلا تقاض  ةيؤرلا  تعستا  اذإ  : » هسأر يف  ةروفحملا 

دعم هءاج  ةوھقلا  هیتأت  نأ  لبقف   . ةرابع يأب  هتيؤر  ميدقتب  هل  حمسي  مل  اًدحأ  نكل 
تاملكلا عمجتسي  همامأ  فقو   . ملأو بارطضا  هینیع  يفو  سأرلا  أطأطم  جمانربلا 

: ةفاج ةقيرطب  لاق  مث   ، هتبغرو هیعو  فوج  نم 
. تلجأت ةقلحلا   ، نسح ذاتسأ  اي  فسأتم  - 

مث  ، ةرارملاو ةيرخسلا  يف  ةعوقنم  ةماستبا  هیتفش  ىلعو  هیلإ  نسح  رظن 
يف هتایح  نأ  ةظحللا  هذھ  ذنم  كردي  نأ  هیلع  ناكو   . دعصملا ىلإ  هجوتو  فقو 
ةقش يف  هوكسمأ   ، يجافخ رماس  لاقتعا  ربخ  هءاج  مویلا  حابص   . ديدش رطخ 
قرح يف  كارتشالاب  هومھتا   . عوبسأ ذنم  اھب  اًئبتخم  ناك  ةیبارشلا  يحب  ةقیض 
هیلع تظفاحو  نویسنرفلا  ةازغلا  هكرت  يذلا  ةفرعملا  تیب   ،« يملعلا عمجملا  »

. نمزلا نم  نینرق  ىلع  ديزي  ام  رصم 
: هقافرل لاقو  ربخلا  عمس  نیح  ىسأ  يف  نسح  مستبا 

. لخادلا نم  ىنبملا  يف  تلعتشا  رانلا  نأ  دكؤت  روص  يعم  - 
: مھل لاق   ، بجعلاب مھنویع  تألتما  نیحو 

. ال مھھركي نأ  عمجأ  ملاعلل  اودارأ  لب   ، دالبلا لخاد  يف  راوثلا  هيوشتب  اوفتكي  مل  - 
ءادعأ  ، ىقمحلاو جمھلا  نم  ةعومجم  سانلا  اناري  نأ  ىوس  ءيش  مھینعي 

. هانلعف ام  درفتو  ةمظع  عیمجلا  ىسني  نأ  نوديري   . ةنیكسلاو ةراضحلا 
ىلإ لصو  نیحو   ، عراشلا وحن  ىطخلا  عرسي  وھو  راوحلا  اذھ  لك  نسح  داعتسا 
مودق رظتنت  ةیسارلا  بكارملاو   ، ءودھب ةباسنملا  هایملا  ًاليوط  لمأت  لینلا  شینروك 

، يبرغلا ئطاشلا  نم  لطت  يتلا  ةمیخفلا  ةینبألاو   ، ءاسملا لولح  عم  قاشعلا 
اھیبكار نم  دحأ  الو   ، نیھاجتالا يف  قرمت  يتلا  تارایسلا  قاوبأ  هنذأ  تمحتقاو 

الو  ، هقلح يف  ددمتي  ذخأ  يذلا  أمظلا  هینضي  الو   ، هعولض يوكت  يتلا  رانلا  هعسلت 
ىلع نوتصنتي  لھ  هسأر : يف  اھكاوشأ  تسرغ  يتلا  ةلئسألا  نع  اًئیش  يردي 

، ةأجف لمكأ  ةروص  هنھذ  يف  تزفقو  ؟  هنم هعمس  امب  طباضلا  مھغلبأ  لھ  ؟  هفتاھ
. تالیحتسملا عبار  نم  لب   ، لیحتسم هسفنل : لاقو  فنعب  هسأر  زھ  هنكل 

يربوك تحت  فطعنا  مث   ، هعبتي اًدحأ ال  نأ  ىلإ  نأمطا  ىتح  اًراسيو  اًنیمي  تفتلا 
. ماحزلا يف  باذو  ربوتكأ 
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هولمح نَم  اھل  لاق   ، رابجلا دبع  فیس  مدقملا  وھ  اھنبا  لتق  يذلا  نأ  اًدیج  فرعت 
اًمستبم صاصرلا  هجاو  هنإو   ، ةداح ةخرص  قلطأ  هنإ  ةریخألا  هسافنأ  ظفلي  وھو 
. ةناھتساب هلتاق  ىلإ  رظني  ناكو   ، ةریغص لخ  ةجاجز  هدي  يفو   ، هیعارذ اًحتاف 
رقتسا نیح  ةياكحلا  هذھ  فطاوع  تسلا  عماسم  ىلع  عفارلا  دبع  نسح  ررك 

، روركدلا قالوب  يح  يف  ةيدمتعملاب  ةعضاوتم  ةقش  هيوحت  كلاھتم  يسرك  ىلع 
ماوكأو رفحلا  ىلع  تسادو  ریبكلا » بضغلا   » موي فالآلا  انھ  نم  تفحز  ثیح 
موحللا حئاورب  أبعت  ملو   ، ایھان عراش  مسقي  فیصر  ىلع  ةصارتملا  ةمامقلا 
يھاقملا ىلع  اًدبأ  فقوتت  وأ  معاطملا  تاھجاوو  ذفاونلا  نم  ةثعبنملا  ةصیخرلا 

. ليوطلا مھرجضو  مھتریحو  مھتبرغ  تدھش  يتلا 
: تلاق مث   ، نیتعماد نینیعب  نسح  ىلإ  فطاوع  تسلا  تتصنأ 

. هلتاق نم  صاصقلا  ىوس  يناھ  نع  ينضوعي  ال  - 
: ةغباسلا ةمكحلا  داعتساو  هسأر  نسح  زھ 

. نیح دعب  ولو  لتقُي  لتاقلا  - 
: تلاقو مراع  بضغب  اھھجو  ألتماف 

انرعشي اًضيوعت  انیلع  نوضرعي  داغوألاو   ، ةصقان ةلدألاو   ، ةليزھ ةلتقلا  تامكاحم  - 
. قيرط ثداح  يف  تام  ينبا  نأكو   ، ةناھإلاب

: لصاوتو ةظحل  تصنت  مث 
، نوضرحملا وأ  نویقیقحلا  ةلتقلا  مھ   . هتداس رماوأ  ذفني  ناك  لتاقلا  نأ  فرعأ  - 
ىلإ بھذأ   . نابضقلا ءارو  طباضلا  اذھ  ايرت  مل  َّينیع  نأ  ينبذعي  ام  نكل 

ال مھنأ  وأ   ، مھریغ هفرعي  ال  ناكم  يف  هوؤبخ   . هدجأ الف  هنع  لأسأ  تامكاحملا 
ال ةنخاسلا  انعومدو   ، انریغ مھت  ال  ةحيرجلا  انبولقف   ، هنع ثحبلاب  نومتھي 

. میقم عجو  يف  انعم  نوبلقتي  نيذلا  انيوذ  يديأ  ریغ  اھحسمت 
الو ، طئارخلا لك  يف  ًاّیلم  رظنت   ، ةحاسملا ةئیھ  يف  اًحابص  اھلمع  ىلإ  بھذت 
رابجلا دبع  فیس  فقي  اھتاینحنمو  اھجيراعت  ىدحإ  ىلع  ةریغص  ةعقب  يف  نأ  يردت 
طوطخلا ىلع  اھعومد  طقاستت   . ةلولیقلا يف  حنرتملا  هعرز  داوعأ  نیب  اًرسكنم 

: لوقتو  ، ةجرعتملا
يف اھدحأب  ينبا  دھشتسا  عراوشو  ًاتویب  حبصأو   ، دیعبلا نمزلا  يف  اًعرز  ناك  - 

. رھظلا زع 
ُّسدت مث   ، طیسبلا هريرس  ىلع  ةعماد  ةرظن  يقلت   ، ةریغص ةفرغ  ىلإ  لخدت 
اھروزي نَم  لك  مامأ  اھعضت   . ءامد راثآ  اھیلعو  هسبالم  ضعب  جرختو  فر  يف  اھيدي 

: لوقتو
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. اھبر ىلإ  هحور  تجرخ  ىتح  دحأ  هذقني  ملو  فزن  - 
: لصاوتو ةھرب  تمصت 

يھلإلا رسلا  جرخف  هسأر  يف  ةصاصرلا  هتءاج   . ةدحاو ةرم  طقس  لب  فزني  مل  - 
. روفلا ىلع 

: اھل لوقيو  اھفتك  نسح  تبري 
. هل َّصتقن  ىتح  حيرتسن  نلو   ، هامأ اي  اًدبأ  هاسنن  نل  - 

اھصري ناك   . اھكرت يتلا  ةریغصلا  لیثامتلا  لمأتت  اھمايأ  يضقت  يھو  لحر  نأ  ذنم 
لباقم يف  اھضعب  عضيو   ، ءامسأو خيراوت  اھیلع  نوديو  هبالود  نم  لماك  ٍّفر  يف 

، ةبیھلاو نجشلا  يف  اًقراغ  اھمامأ  فقي   . ىجانتت نأ  اھنم  ديري  هنأكو   ، رخآلا
ءالؤھل فیك  : » اًرسحتم هسفن  لأسي  مث   ، هب سمھت  ام  فرعیل  ؛  ًاليوط اھیلإ  تصنيو 

«. ممألا اھیلع  ىعادتت  ةفیعض  ةيرذ  مھءارو  اوكرتي  نأ  ماظعلا  دادجألا 
***

مویغلا ضعب  حيزتو   ، ایھان عراشل  نيرباعلا  سوؤر  ىلع  طحت  سمشلا  تناك 
مھتقش باب  فلخ  ةدقارلا  ةمتعلا  ىلع  يناھ  ساد  نیح   ، حيرلا طوس  نم  ةبراھلا 
هفتك ىلع   ، عراشلا ىلإ  طبھو   ، ملسلا رونم  نم  بكسني  اًرماغ  اًرون  لبقتساو 
ةظحل ذنم  يرجي  ام  لك  عبات  دق  ناك   . حیباستلا ضعب  همف  يفو  ةالصلا  ةداجس 
ةلبقملا مايألا  نأب  روعش  هبلق  يف  َّبدو   ، كلت هلوزن  ةظحل  ىتحو  قالطنالا 

. ةفلتخم نوكتس 
باش خارص  هینذأ  محتقا  ىتح  هراسي  نعو  هنیمي  نع  ملسو  تایحتلا  أرق  نإ  ام 
ديري بعشلا  : » ءادوسو ءاضیب  تاعبرم  اھیف  قناعتت  ةیفوك  هیفتك  ىلع  عضي  فیحن 
ةدیعبلا قامعألا  نم  ءيجي  فاتھلا  نكلو   ، اًحوحبم هتوص  ناك  ماظنلا .» طاقسإ 

نم وتلل  اوغرف  نيذلا  لك  نویع  يف  هینیع  قيرب  عمليو  هقورع  خفتنتف   ، هحورل
،« ةیعامتجا ةلادع   ... ةيرح  .. شیع : » نافتھي اذخأو   ، رخآ باش  هیلإ  مضنا   . مھتالص
نم نوتأي  سانلاو   ، جراخلا وحن  تراس   ، ةریبك ةعومجم  اوراص  ةأجفو   ، ثلاث مضناو 
ةياھن ىلإ  ةریسملا  تلصو  املف   ، اھیلإ نومضنيو  ةیبناجلا  جاجفلاو  تاراحلا 
عراش ىلع  ضاف   ، ًالئاھ اًدشح  تراصو   ، اھحمالم تلمتكا  دق  تناك  عراشلا 
. حیسفلا نادیملا  يف  كانھ  بصي  يذلا   ، ريرحتلا عراش  ىلإ  يدؤملا  نادوسلا 
قوف اھوحوطو  ةفیحنلا  ةيولعلا  مھفاصنأ  اوزھ   ، فاتكألا ىلع  نولومحملا  رطاقت 

تافاتھلا اومظن   ، نینس ذنم  ةرم  لوأل  ىلعأ  ىلإ  ةبوصم  تناك  يتلا  سوؤرلا 
ذفاونلا لك  ىلإ  تاوصألا  تتلفناو   ، اًرداھ درلا  ءاجف  حراجو  نوزوم  عاقيإب  اھوددرو 
قولحلا لتبتل  ؛  سوؤرلا ىلع  هایملا  تاجاجز  نیقلي  نأدبو   ، اھنم ءاسنلا  تلطأف 

. خارصلا اھففج  يتلا 
لفاحج ترھظ  انھو   ، ريرحتلا عراش  فصتنم  ىلإ  لصو  ىتح  دشحلا  مدقتو 
صاصرلاو لبانقلا  هقلطت  يذلا  ناخدلا  هبشي  دوسأ  سابلب  يزكرملا » نمألا  »
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ىلإ رومألا  لصوأ  يذلا  ضیغبلا  رضاحلاو  قدانبلا  تاھوف  نم  قرمي  يذلا  ىمعألا 
. كلت ةھجاوملا  ةظحل 

ةبوصم نویعو   ، مونلا ةلق  نم  ءایعإلا  مواقت  ةدودشم  داسجأب  نوفقي  دونجلا  ناك 
، مھبناج ىلإ  فقي  يذلا  طباضلا  رماوأ  نورظتني   ، نيرھاظتملا وحن  حضاف  راسكناب 
اوتأي نل  مھنإ  هتداق  هل  لاق   . مھعم لعفي  اذام  فرعي  الو   ، نیمداقلا وحن  هزوب  ّدام  اً

. اھسارتفا لھسي  ةریغص  تاعومجم  وأ  ىدارف  نوتأیسف  مھضعب  ءاج  نإو   ، اًدبأ
يأ فرجي  نأ  ىلع  اًرداق  بیھرلا  مھفحز  ودبيو   ، سمشلا نیع  نودسي  مھاھ 

. هقيرط يف  دحأ  يأو  ءيش 
: خرصف هدي  يف  يكلساللا  َّنر 

. مدنفأ اي  مامت  - 
: دونجلا يف  خرص  مث   ، تارمو تارم  هسأر  زھ 

. زاغ - 
ناخدلا لتباف   ، ءاملا تابرع  نم  ةيوق  تاَّخزب  ةبوحصم  ةقناخلا  لبانقلا  ترمھناو 

. اھل رصح  رجانح ال  نم  اًحراج  لاعسلا  قلطناف   ، رودصلا ىلع  متكو  فونألا  دسو 
لبانقلا وحن  بیجع  تابثب  مدقتو   ، ءاملاو ناخدلا  بلغف   ، نیتيوق يناھ  اتئر  تناك 
ةفطاخ ةعرسب  اھادحإ  كسمأو  قناخلا  اھداوس  فزنت  ضرألا  ىلع  ةطقاسلا 

. دونجلا وحن  اھامرو 
، ةدشب اھوفذقو  لبانقلا  اوفقتلاو  نورخآ  بابش  عجشتف   ، تارمو تارم  اذھ  رَّرك 

ىرجو  . مامألا ىلإ  نورھاظتملا  مدقتيو   ، فلخلل نوعجارتيو  نولعسي  دونجلا  أدبف 
، هقنع قوطت  يتلا  ةیفوكلا  عزنو   ، عراشلا يبناج  ىلع  ةفقاولا  دنجلا  تالقان  وحن 

ةعطق دجو  ىتح  ناكم  لك  يف  رظنو   ، تلتباف رمھنملا  ءاملا  هجو  يف  اھعضو  مث 
ةبرع نامكش  يف  اھسفدو   ، اھیلع ةلتبملا  ةیفوكلا  فلو   ، اھرسك  ، ةليوط بشخ 
اھیلع فرفرت  يصع  مادختساب  تابرعلا  قرح  ىلاوتو   . رانلا اھیف  تلعتشاف   ، دنجلا
يف اوذخأ  ةيديدحلا  اھداسجأ  نارینلا  لكأت  مھتالقان  دونجلا  ىأر  املف   ، مالعألا

. نادیملا وحن  لصاوتملا  فحزلا  ةلحر  أدبتل  برھلا 
نم راتمأ  دعب  ىلع  فقي  رابجلا  دبع  فیس  مدقملا  ناك  ةظحللا  هذھ  يف 

اریماكب هروص  لب   ، اًدیج هحمالم  ظفحو   ، يناھ هلعف  ام  ىأرو   ، بیھرلا كابتشالا 
اذھ لقتعنس  : » هنانسأ ىلع  ضعي  وھو  هسفنل  فیس  لاقو   . لومحملا هفتاھ 

«. هدایسأ ىلع  ءادتعالا  ةبقاع  فرعیسو  دلولا 
فوفص عم  كانھ  ركسعو  ءالجلا  يربوك  وحن  فیس  رقھقت  دونجلا  بورھ  عمو 
مدقت نود  ةلولیحلل  مظعو  محل  نم  اًّدس  عنصت  يزكرملا  نمألا  دونج  نم  ةصارتم 
ضافو يقدلا »  » يح يلاھأ  مامضناب  دشحلا  دازو   . ريرحتلا نادیم  ىلإ  راوثلا 

نم هنارقأ  هبناج  ىلإو   ، لوألا قسنلا  علطم  يف  يناھ  ناك   . قرشلا بوص  اًقفدتم 
يف ةقراغلا  مھھوجو  وحن  ةعفدنملا  شبغلا  عطق  نوشھي   ، نيزفحتملا بابشلا 
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. ةشھدلاو سامحلا 
صاصرو قناخ  ناخد   ، فلخلا ىلإ  مھداعأ  حربملا  برضلا  نكل  اومدقتي  نأ  اولواح 

. ریمض الب  داسجألا  سودت  ةدلص  تاحساكو  شوطرخو  يطاطم 
، اًعيرص طقسي  مھضعب   ، اًعابت نوصقانتي   ، لاوط تاعاس  ٍّرفو  ٍّرك  نیب  اولظو 

مھجالع نيرھاظتملا  نیب  نم  نولیلق  ءابطأ  ىلوتیل  ؛  ًابناج حازيو  باصي  مھضعبو 
ىلإ مھملست  فاعسإلا  تارایس  مھذخأت  نم   . ةطاسبلا يف  ةياغ  تایناكمإب 
ةمھتب نوبوجتسيو   ، سباحملا ىلإ  مھذخأتو  مھلقتعتف  ةلودلا  نمأ  ثحابم 

الو ةرطق  ةرطق  مھءامد  اوفزني  نأ  نوریثك  لضف  اذھلو   . بيرختلاو بغشلاو  رھمجتلا 
يفكت تاودأ  الب  نیینادیم  ءابطأل  مھداسجأ  اوملس   . فاعسإلا تابرع  مھذخأت 

. ردقلا يدي  نیب  ةقلعم  ةایحلا  يف  مھصرف  اوكرتو  ةقیمعلا  مھحورج  جالعل 
« لصیف  » يَّیح نم  تفحز  ةدشاح  عومج   ، بورغلا لیبق  ددملا  مھءاجو 
« ةبابمإ  » يح نم  ةمداق  ىرخأو   ، اھقيرط يف  نمألا  قاوطأ  ترسكو  مرھلا » و«
، نوطبلا ءاوخو   ، مون الب  راظتنالا  مھكھنأ  دونج  نم  يقب  نَم  لك  اھمامأ  فرجت 

يربوك قنع  دنع  بضغلا  طوطخ  تقتلاو   ، اھل نوفقي  يتلا  ةیضقلا  ةلادع  مدعو 
. ءالجلا

لوصي  ، ةعیلطلا يف  لظ   . هعقوم نع  يناھ  ةحزحز  ىلإ  دشحلا  دايدزا  ّدؤي  ِ ملو 
يف ةناصح  اھب  رم  يتلا  ةینضملا  تاعاسلا  هتطعأ   . اًئیش باھي  نأ  نود  لوجيو 
يھ هذھ   . فاتھلا دیجي  نكي  مل  هنكل   ، قانعألا ىلع  هولمح   . فوخلا ةھجاوم 
ذنم موتكملا  هبضغل  دجيو   ، ةرھاظم يف  كراشي  يتلا  هتایح  يف  ىلوألا  ةرملا 

ةلاطبلا ضيورت  نم  بعت  يذلا  هدسج  جراخ  ئداھلا  فيرصتلا  ىلإ  اًقيرط  نینس 
. زوعلاو

دلب يف  ًاّیقیقح  ًالمع  دجي  ملو   ، راثآلا ةیلك  يف  هجرخت  ىلع  ترم  تاونس  تس 
نأ لیبس  يف  نآلا  تومي  نأ  همھي  ال   . ایندلا راثآ  ثلث  نم  رثكأ  يوحي  هنأ  فرعي 

قاتعنالا وھ  توملا   . يح لك  ةحار  توملا   ، هیملاظ هوجو  نع  سمشلا  برغت 
مھنأ نونظي  نَم  عدختو  ةفلتخم  لاكشأب  لسانتت  يتلا  ةيدوبعلا  نم  يقیقحلا 

. رارحأ
هیتأي نأ  طقف  رظتنيو  هحمالم  ظفحي   ، هراظتنا يف  رابجلا  دبع  فیس  ناكو  مدقت 
عنم لجأ  نم  هولعف  ام  لكف   ، هفرعي لب   ، اذھ عقوتي  ناك   ، يحلا صاصرلا  برضب  رمأ 

. صاصرلا ىوس  كانھ  دعي  ملو   ، مادقألا هتساد  ةبضاغلا  ریھامجلا  هذھ  فحز 
ىلإ دي  نم  ةدحاو  ةصاصر   . ةلصافلا ةظحللا  تءاج   ، ءالجلا يربوك  فصتنم  يف 

، لمألاو سأیلا   ، ةعاجشلاو فوخلا   ، ءيش لكب  نوكسم  غارف  امھنیبو  سأر 
دانزلا ىلع  طغضلا  نیب  ةفطاخ  ةعرس  يف  ثدح  ءيش  لك   . رقھقتلاو مدقتلا 
دسجلاو  ، اًنخاسو اًقفاد  ثجبنا  يذلا  مدلاو  ناذآلا  لك  تمحتقا  يتلا  ةخرصلاو 

. ةيرحلاو ةحارلا  ىلإ  ةدحاو  ةعفد  طقس  يذلا 
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مث  ،« انوسنو مھانبجنأ  : » هسفن يف  لوقيو  دیعب  نم  عفارلا  دبع  نسح  بقاري 
، ةرارحب هدي  هبحاصل  دمیف  هفرعي  هجو  يأ  طقتلي  نادیملا  يف  ءيطبلا  ریسلا  أدبي 

يتلا تافاتھلا  ىلإ  تصني   . ميدقلا نمزلا  تادلاجم  نع  اًئیش  هنم  عمسي  ول  دويو 
: هلأسي نمل  لوقيو  ناكم  لك  يف  ددرتت 

. انتعاضب لقألا  ىلع  اھفصن  - 
يتلا ةلیضفلا  كلت   ، تاذلا ناركن  تایط  يف  بوذي  ام  ناعرس  ئراطلا  نزحلا  نكل 
نيریثك ىري  وھو  ةماستبالاب  يفتكي  هتلعجو   ، هرمع ةلیط  مزعلا  وبأ  لامج  اھكلتما 

. اًدبأ ءارولا  ىلإ  نوتفتلي  دقو ال   ، مھروھظ هنوطعي  مث  هیفتك  ىلع  نوزفقي 
نع ءيش  لك  هعم  نیسوبحم  بابشل  يكحي  نأ  ةدرابلا  نيزانزلا  يف  داتعا 
ىلإ مھمادقأ  مھتقاسو   ، ةيرحلا نوبلطي  ابصلا  ةعیم  يف  اوجرخ  نيذلا  كئلوأ 
ضرألا ةداعتساب  نیبلاطم  اوخرصو  ةيرجحلا  ةكعكلا  لوح  اوفتلا   ، ريرحتلا نادیم 
ربخلا لجأ  نم  ةرداھ  ةضافتنا  يف  اوداع  ربوتكأ  برح  دعبو   ، لیئارسإ اھتلتحا  يتلا 
مكحلا لھأ  تعجوأو   ، لئالق تاعاس  يف  رشبلا  نیيالمب  عراوشلا  تألم   ، ةيرحلاو

. سانلا ةباھمب  مھبولق  تألتماو   ، راعسألا عفر  رارق  نع  اوداعف  مھربجت  ترسكو 
اًسوؤرو نيدایمو  عراوش  ةنازنزلا  فقس  ىلع  هلایخب  مسريو  هتماھ  عفري 

، ةدیعب تافاتھ  هیتأتف  عمسلا  خیصيو  ةأجف  توكسلا  ىلإ  عیمجلا  وعديو   ، اًمادقأو
: جورخلل برسم  نع  ثحبي  اًريزغ  اًعمد  نازجحت  هانیعو  مھل  لوقيو  هسأر  زھي  مث 

. لیلقلاب اضرلاو  كفإلاو  ةلجعلا  الول  ةروث  نوكت  نأ  نكمي  ناك  - 
: هل لوقيو  هقافر  دحأ  كحضيو 

. ةیمارح ةضافتنا  اھنأب  اھوفصو  -
: لوقيو هقھقیف 

. عیمجلا لھذأ  لكشبو  ةأجف  عراوشلا  ىلإ  اوجرخ  نيذلا  ةبالغلا  ةروف  يھ  لب  -
مث  ، ةضماغ ةماستبا  هیتفش  ىلع  مسترتو  ملكتي  وھو  ناعملت  هانیع  تناك 
ةرارق يف   . اًدراش هوتيو  هیلإ  تصني  عفارلا  دبع  نسح  ناكو   . تمصلاب ذوليو  دھنتي 

دھشملا هنإ   . ةبضاغ عراوشلا  ألمت   ، نینس لبق   ، سانلا ىأر  هنأل  ؛  هطبغي هسفن 
ظفحي نمم  صاخشألا  تارشع  طسو  فتھي  وھو   ، هب نسح  ملحي  يذلا 
عراوشلا يف  يضمي  ناك   . الیصفت ةیتاذلا  مھریس  فرعي  داكيو   ، مھحمالم

اوجرخ هسفنل : لوقيو   ، نكامألا يف  رظنلا  لیجيو   ، هوجولا يف  سرفتي  تاراحلاو 
طویخ وأ  سمشلا  ةدقو  يف  قربي  ديدج  عمد  هینیع  نم  رفطيو   . موي تاذ  انھ  نم 

: ًاليوط هبذع  يذلا  لاؤسلا  هسفن  لأسي  نیح  لیللا  تابمل  نم  ثعبنملا  ءوضلا 
الو رمي  نمزلا  نكل  رياني 1977؟  يف  اوجرخ  امك  ىرخأ  ةرم  اوجرخي  نأ  نكمي  لھ 

. نیبضاغلاب عراوشلا  ئلتمت 
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ةطرشلا امھتفطخ  تورث » قلاخلا  دبع   » عراش يف  نسح  عم  ارئاس  ناك  امنیبو 
ةباقن ملالس  ىلع  ةرھاظم  نم  وتلل  نيدئاع  اناك   . ةاضقلا يدان  مامأ  نم 
نوبلاطي نيذلا  ةاضقلا  عم  نماضتلل  ابھذو   ، ةیغاطلا طاقسإب  تدان  نییفحصلا 
شامقلا ردج  نیب  نوخرصيو   ، اھتركع يتلا  ةفیثكلا  بئاوشلا  نم  ةلادعلا  ةیفصتب 

. لالقتسالا لالقتسالا  امخض : قدارس  مھل  تعنص  يتلا 
لالقتسالا : » يزیلجنإلا لالتحالا  مايأ  نويرصملا  فتھي  ناك  امك  اولوقي  نأ  اوداك 

ملو  ، رمي مل  نمزلا  نأكو   ، زازئمشالاو ىسألل  وعدي  ءيش  ماؤزلا .» توملا  وأ  ماتلا 
انداسجأ ىلع  اوسلج  مث   ، رامعتسالا نم  انوررح  مھنأ  انل  اولاق  نَم  انیلإ  ِتأي 

مھناذآ ىلإ  ةقراحلا  انتانأ  لصت  ملو   ، مھركسأ ام  انمجامج  يف  اوبرشو  نومستبي 
قئارلا ءاملا  ریصي  فیكو  ؟  ءادوس سیباوك  ىلإ  لوحتت  نأ  مالحألل  نكمي  فیك   . اًدبأ

يف مھنوطب  ىلع  سانلا  اھیف  فحزي  يتلا  عراوشلا  تلفسأ  نم  اداوس  دشأ 
؟ عطقني بايإو ال  باھذ 

عم  ، نيریثك دنع   ، ىواست ضرألا  رھظو   ، تاراحلاو نيزانزلا  نیب  قرف  كانھ  دعي  مل 
ناكم ىلإ  مھلقنت  يتلا  ةیمتحلا  تاظحللا  كلت   ، توملا نورظتني  ءالؤھ   . اھنطاب

نایغطلاو داسفلاو  ماحزلا  يف  انھ  اھنم  اومرح  يتلا   ، مھتاینمأ لك  هیف  نوققحي 
كرحتت ةنسلأ  ىلإ  مھناذآ  نوفھري  لیللاو  راھنلا  لاوط  نوسلجي   . میقملا باذعلاو 
روحو رمخلاو  نبللاو  لسعلا  راھنأ  نع  مھثدحت   ، ةفیثك ىحل  اھقوطت  هافش  نیب 

. اراكبأ نھرظتنت  يتاللا  نیعلا 
دییشتو ملظلا  ةمواقمب  الإ  دبعتي  نل  میعنلا  اذھ  ىلإ  قيرطلا  نإ  مھل  نولوقي  الو 
قلاخلا عنص  عيدب  يف  لمأتلاو  رئاغصلا  نع  يماستلاو  ةبحملاو  نارمعلا 

يف راھن  لیل  قارغإلاب  يتأي  صالخلا  نأب  مھنوربخي  لب   ، هئاقلل قایتشالاو 
تقو بوكرلا  ءاعد  نایسن  مدعو   ، ىرسیلا مدقلاب  ءالخلا  تویب  لوخدو   ، حیباستلا
يذلا دمعتملا  بییغتلاو   ، رھاوجلا ترمط  يتلا  رھاظملا  اھنإ   . ةلفاحلا ىلإ  لوخدلا 
وھو ىتح  ةموتحملا  ةياھنلا  رظتني  املستسم  هتقنرش  ىلإ  لخدي  درف  لك  لعج 

: قعزي خیش  توص  ىدص  الإ  هسأر  يف  ددرتي  الو   ، ابصلا زع  يف 
. هانیسن اننأل  نم هللا  ةمقن  وھ  هیف  نحن  ام  ـ 

رَّدخ يذلا  مالكلا  اذھل  نیملستسملا  نیب  نم  نكي  مل  مزعلا  وبأ  لامج  نكل 
هدسجب فوفصلا  لوأ  يف  اًمود  ناك   . ملظلا ىلع  جورخلا  نع  مھدعقأو  نیيالملا 

اریبك اقيرف  دوقي  هنأك  ليامتي   . راظتنالا لوط  نم  ضضفت  يذلا  هرعشو   ، قوشمملا
ىلع يرجت   ، تافاتھلا عادبإ  يف  وھ  عراب   . ةیسامح ةینوفمیس  يف  نیفزاعلا  نم 

: لوقي امب  هناميإ  طرف  نم  ةقیمع  جرختو   ، ابيرغ انايرج  هناسل 
اندلب اي  »
ةیكت اي 
ةیسو اي 
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« ةیمارحلا كوقرس 
هینیعب اًعیمج  مھھوجو  حسمي   . هءارو نورھاظتملا  اھددريو  زیمم  نحلب  اھقطني 
ریسي  . مھخارص ولعیف  مھنویع  يف  طحي  عاعش  امھنم  جرخي  نیتللا  نیتقیضلا 
ًانایحأ ريدتسي   . ةكرعملا قالطنا  لیبق  هدونج  دقفتي  دئاق  هنأك   ، ابايإو اباھذ  مھمامأ 

نيرھاظتملا نوقوطي  ةقحالتم  فوفص  يف  نیفقاولا  دونجلل  هھجو  يطعيو 
: خرصي مث  مستبيو 

هیل ركسع  ركسع  ركسع  »
« هيإ َّالو  برح  يف  انحإ 

نوعباتي ةرھاظملا  نم  ةفاسم  ىلع  نیسلاجلا  تاءاوللا  ىریف  هتماھ  عفري  مث 
: ىرخأ ةرم  خرصيو  تمص  يف  ءيش  لك 

ّيلعو نجسلا  روس  ّيلع  »
« يلخت ام  موقت  ةروثلا  ةركب 

دئاق ناعباتت  هانیعو   ، طرفم سامحب  ددري   ، نیفقاولا عم  فقي  نسح  ناك 
، وھ امك  وھو  مزعلا  وبأ  لوح  نم  ایندلا  تریغت   . هتانكسو هتاكرح  يف  ةینوفمیسلا 

يھتنت  . مالحألاب شورفملا  هقيرطب  يضرو   ، سانلا يديأ  يف  ام  لك  نع  هانغأ هللا 
هرئاجس ةبلع  همامأو  دوسألا  ياشلا  يستحي  ىھقملا  ىلع  سلجیف  ةرھاظملا 

. نآ يف  هقلقو  هربص  ىلع  ةمئان 
يف كانھ  هینیع  مامأ  مسترت  ةقحالتملا  تافشرلا  توصو  ناخدلا  تالاھ  طسو 

. ةقورعملا مھيديأب  ءاوھلا  نوقدي  نیفحازلاب  ةظتكم  نيدایمو  عراوش  قرزألا  دیعبلا 
يحلا نم  هبرقي  سیبوتأ  يأ  يف  زفقیل  فجت  مل  يتلا  همالحأ  هعم  الماح  موقيو 

. هنطقي يذلا  دیعبلا 
***

نوكیس اریخأ   . ةحرفلا نم  خرصي  نأ  داك  تالیحرتلا  ةبرع  يف  نسح  رشحنا  نیح 
جرخيو  ، هيدل امم  لھني   ، هتاباجإ رظتنيو  هلأسي   ، ةليوط يلایل  مزعلا  وبأ  لامج  عم 

مايأ همامأ  همساركُذ  املاط   . نینسلا هذھ  لك  هبلقو  هسأر  يف  اھأبخ  يتلا  زونكلا 
مل يذلا  هقيدص  اًدیج  ركذتيو   . لاضنلا قيرط  لوأ  ىلع  وبحي  لازي  ناكو ال   ، ةعماجلا

عیمجلل لوقيو   ، مسالا اذھ  بحاص  ركذي  وھو  قھشي  ناك  نیح  امھجرخت  ذنم  هَري 
وبأ لامج  لیج  نم  نحن  نيأ  : » ةیجاجتحا ةرھاظم  اومظنُي  نأ  يف  اوركف  املك 

«. مزعلا
تافقو يف  مزعلا  وبأ  لامجل  اقیفر  هسفن  نسح  دجيو  ریست  مايألا  يھاھ 
تالیحرت ةبرع  يف  هبناج  ىلإ  راشحنالاب  نامزلا  هیلع  دوجيو   ، يھتنت ةیجاجتحا ال 

اھیلع عطقتت  يتلا  ديدحلا  تاكبش  نم  حضني  رون  اياقب  يف  ایلم  هیلإ  رظني   ، ةدحاو
دلج نأ  رثكأ  هنم  برتقا  نیح  هلاھ   . تمص يف  ةفقاولا  ةرانإلا  ةدمعأو  تویبلا  لالظ 
وھو هیلع  رھظي  امم  اضایب  رثكأ  هرعش  نولو   ، رارفصالاو شامكنالا  يف  ذخآ  هھجو 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


نم جرخي  ام  لك  نوطقتلي  نيدشتحم  نیبضاغ  مامأ  هترجنحو  هدیب  برضي  فقاو 
. صاصرلاك تاملك  هنوجرخيو  هنوغضميو  همف 

: هحمالم لك  يف  رفحنت  نمزلا  تامالع  ىري  وھو  هلأسو 
ىقبت نأ  لجأ  نم  مھعسو  يف  ام  لك  نولذبي  مھنأ  مغر  بلقلا  يف  تیقب  فیك  - 

؟ شماھلا يف 
: هل لاقو  هفتك  تبرف 

. ديرت ام  نوكت  نأ  نسح  اي  كعسوب  - 
يتلا نیناوقلا  نم  ةباغو  ةحلسأو  اًدونجو  الاومأو  تاسسؤمو  امظن  هجاون  اننكل  - 

. انوصقي يكل  اھولصف 
زفاقتت يتلا  ةنونجملا  دورقلا  نم  ةعومجم   . ءيش ال  نحن  مھرظن  ةھجو  نم  - 
مھھركن نیح  بلقلا  يف  انسفنأ  عضن  نحن  اننكل   . لیحتسملا ةبلاط  عراوشلا  يف 

فلخ مھعضنس  مايألا  نم  موي  يف  اننأب  نمؤنو   ، ءيش ال  مھارنو  مھرقتحنو 
. مھعومد فكفكي  نم  اودجي  نلو  راوسألا 

: لوقيو مستبي  مث 
يننأ نوري  نوریثك  كانھ  نكل   ، يبرد ىلع  ریست  كنأل  بلقلا  يف  ينارت  تنأ  - 
ةھراف ةرایس  بكرأ   . اوفرغ املثم  فرغأ  نأ  يعسوب  ناك   . ًءابھ يرمع  تعیض 
ترتخا يننكل   ، اھئاصحإ ىلع  ردقأ  الف  كونبلا  يف  يتاباسح  مكارتتو  ارصق  نطقأو 

لوأ يف  يل  اولاق  نيذلا  نیبیطلا  يحلا  لھأ  تلذخو   ، اًدبأ مدنأ  ملو   ، هیف انأ  ام 
. اناسنتو اًدیعب  ریطتس  ابصلا :

فصي  ،« زبخلا ةضافتنا   » نع ًاليوط  يكحي  وھو  هیلإ  تصنأ  نجسلا  ةمتع  يف 
ىتأو الإ  ةدراو  الو  ةدراش  كرتي  . ال  اھیلع قلعيو  همامأ  ثدحت  اھنأكو  هل  دھاشملا 
هسأر زھ   ، لیصافتلا هذھ  لكب  هئافتحا  رس  نع  نسح  هلأس  نیح   . اھركذ ىلع 

: لاقو
سلجأو الإ  موي  رمي  . ال  تلخ يتلا  تاونسلا  ةلیط  تارملا  فالآ  اھتدعتسا  يننأل  - 

. ءيش طقسي  ىتح ال  يتركاذ  يف  دھاشملا  بترأ  قئاقد  ولو  يسفن  عم 
ةلاح ءاھنإ  نوبلطي  اولزن  نیح  هولعف  ام  ركذتیل  ؛  ًالیلق فلخلا  ىلإ  دوعي  مث 

: لوقيو  ، ةبیلسلا ضرألا  ةداعتسا  ىلع  ةيدجب  لمعلاو  برحاللاو » ملساللا  »
. ةيرجحلا ةكعكلا  لوح  انقلحت  ثیح   ، ريرحتلا نادیم  ىلإ  فاطملا  انب  ىھتنا  - 
فقي  . ناونعلا اذھ  اھاطعأ  يتلا  لقند  لمأ  ةدیصق  ركذتي  نیح  نسح  بلق  زتھيو 

: اقیمعو امیخف  نوكي  نأ  دمعتي  توصب  دشنيو  ةنازنزلا  يف  مھنیب 
ةحبذملا ةفاح  ىلع  نوفقاولا  اھيأ   »

ةحلسألا   اورھشأ 
ةحبسملاك بلقلا  طرفناو  تمصلا ،  طقس 
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حاشولا   قوف  باسنا  مدلاو 
ةحرضأ لزانملا 
ةحرضأ نزانزلاو 
ةحرضأ ىدملاو 
ةحلسألا اوعفراف 

ينوعبتاو
ةحرابلاو دغلا  مدن  انأ 

«. حابصلا يراعشو : ةمجمجو ،  ناتمظع  يتيار :
ىلإ رظنيو  سلجي   ، بلق رھظ  نع  اھظفحي  يتلا   ، ةدیصقلا نم  يھتني  نأ  دعبو 

: هل لوقيو  مزعلا  وبأ  هجو 
. كتياكح بتكت  نأ  نكمملا  نم  ناك  - 

: هعمس يذلا  مالكلا  شھي  هنأكو  ءاوھلا  يف  هدي  حَّوط 
اھروطس يف  تأدب  اذھ  عمو   ، اھنم يئافش  ىلإ  اھتباتك  يدؤت  نأ  تیشخ  - 

. يھتنتس ىتم  الو   ، اھیھنأس ىتم  فرعأ  الو  لھم  ىلع  ىلوألا 
عم  ، ةرط نجس  راوسأ  فلخو  ةطرشلا  ماسقأ  تازوجح  يف  اھوضق  اموي  نوعبرأ 

مھدوجو فداصت  بابشو  نییسایسلا  ءاطشنلا  ضعبو  ةيافك »  » ةكرح نم  مھقافر 
نسح ادع  ام   ، رھد اھنأك  اًعیمج  مھیلع  ترم   . ةاضقلا يدان  قدارس  نم  برقلاب 
يذلا مزعلا  وبأ  لامج  نم  هعمس  ام  لك  ءارو  ثھلي  وھو  تقولاب  رعشي  مل  يذلا 

«. ينطولا لاضنلا  ةیميداكأ   » هیلع قلطي 
يف نيدشتحملا  طسو  اًعيرس  دعصي  نأ  ىلع  هتدعاس  ةریثك  ءایشأ  هنم  فرع 

فراعملا  . رخآ نف  تامیظنتلا  عنصو   ، نف ریھامجلا  ةبطاخمف   ، ريرحتلا نادیم 
عیباسأ يف  نسح  اھبرش  نینسلا  هذھ  لك  مزعلا  وبأ  اھنزتخا  يتلا  تاربخلاو 

. هذاتسأ ىلع  قوفت  يذلا  ذیملتلا  تابو   ، ةلیلق
املو ىتفلا .» اذھ  الإ  انوسنو  نيریثك  انبجنأ  : » الئاق مسبتيو  هعباتي  مزعلا  وبأ  ناك 

: فتھو نونجملاك  ىرج   ، هلایتغا ربخ  عمس 
حاتراو مان  دیھش  اي  » 

« حافكلا لصاون  انحإو 
دیقفلل يتیفارج  ىرت  نویعو   ، رجانحلا تغلب  بولقب  نیيالملا  هءارو  تددرو 

داؤف اھمسر  نأ  دعب   ، ريرحتلا نادیم  قناعت  يتلا  ةینبألا  لك  ناردج  ىلع  قوشرم 
. يكبي اھتحت  سلج  مث   ، جیھب
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ناك  . يفونطشلا فطاع  بلق  يف  دودحلا  لك  عفارلا  دبع  نسح  ةیھارك  تقاف 
لغلا ضیفيو   ، زازئمشالاو ربجتلاو  رجھلاو  ذبنلا  ىلع  ةردق  نم  يتوأ  ام  لكب  هتقمي 
فالخ نم  هیلجرو  هيدي  دیقي  نأ  موي  يأ  يف  ةصرف  هل  تحیتأ  ول  ىنمتیف  هردصب 
نادیم بلق  يف  ةرداھلا  تافاتھلا  نم  زتھي  يذلا  ءابرھكلا  دومع  ىلع  هقلعيو 

. ريرحتلا
ىلإ ناتطوبرم  هاديو  ايراع  همامأ  افقاو  نسح  نأ  لیختيو  هسفن  عم  ًانایحأ  سلجي 
عمال هلصن  نیكس  هعمو  هیلإ  وھ  مدقتیف   ، ضیفخ وبق  فقس  يف  ةقلعم  ةلسلس 
همف ىلإ  اھفذقيو  ةطقاستملا  محللا  عطق  ذخأيو  ابرإ  ابرإ  هدسج  قزمیف  داحو 
همد يف  قرغيو  صقانتي  يذلا  دسجلا  مامأ  وھ  سلجي  امنیب   ، اھغضم ىلع  هربجيو 
ءاوھلا بحسي  هفنأو   ، ردخ هدسجبو   ، ةتامش هینیع  يف   ، قاس ىلع  اقاس  اعضاو 
محل نم  اھیلإ  هب  يقلي  ام  رظتنت  ةعئاج  ططقو  بالك  هلوحو   ، ذذلتو تمص  يف 

. نسح
ایسن ناك   ، ركذ عفارلا  دبع  نسحل  نكي  مل  ةرھاقلا  ىلإ  يفونطشلا  ءاج  نیح 
رشحي  . اھابتنا دحأ  هریعي  الف  يھاقملا  ىلع  سلجي  لوھجم  باش   . ایسنم

يف ابغار  بابلا  وحن  ىعسي  نم  لك  هبنج  يف  هبرضيو  تاصابلا  يف  هدسج 
نم هینیع  ألمي  وأ   ، هحمالم مامأ  دحأ  فقوتي  الف  تاطحملا  يف  وھ  لزني   . طوبھلا
عباصأ ىلع  دعت  تارم  نويزفلتلا  يف  رھظ  اباش  فرعي  نأ  دحأ  عسوب  سیلف   . هھجو

. ةضراعملا فحص  يف  تالاقم  عضب  بتك  وأ   ، دیلا
ىلإ هرھظ  ایمار  سلجي  وھو  زازئمشاب  تاصابلا  ىلإ  رظني  ناكف  يفونطشلا  امأ 
ىلإ هبايإو  هباھذ  يف  اھبكري  يتلا  ةرجألا  تارایس  نم  يأ  يف  يفلخلا  دعقملا 
هحومط نكل   ، ةماع تاقالع  فظوم  هیف  لمعي  يذلا  ىروشلا » سلجم   » ىنبم
ًانایحأ هسفن  لیختي   . ریثكب كلذ  نم  دعبأ  ىلإ  ةظقیلا  مالحأ  لك  يف  هذخأي  ناك 
داعأ املاطو   ، ناكملا يف  بصنم  ربكأ  بحاص   ، يوامربلا حودمم  ناكم  اسلاج 

: هسفنل لاقو   ، ةغرافلا ةناطرلاو  ركملاو  بعالتلاب  ةرماعلا  هتریس  ةءارق 
. ديرأ ام  ىلإ  لصأ  نأ  الیحتسم  سیل  - 

لبقتسي ةحیسفلا  ةردنملا »  » يف سلجي  ناك  عوبسألا  ةياھن  تالطع  يفو 
كانھو  ، اجالع نوجاتحي  نورخآو   ، مھيوذل فئاظو  نوديري  مھضعب   ، تابلطلا باحصأ 
مھناذآ ألمي  نأ  هل  ولحيو   . ةطرشلا طابض  ضعب  ةلماعم  نم  اھل  رصح  ال  ىواكش 
ةطقل ذخأي   . نیلوؤسملا رابكب  ةمیمحلا  هتقالع  نع  ةقفلم  تاياكحب  اًعیمج 

نم اھیلإ  فیضيو  ةرباع  ةظحل  ىوس  اھثودح  نمز  قرغتسي  مل  ةطیسب  ةینويزفلت 
: مھل لاق  ام  اریثكو   . ةليوط تاعاس  يناوثلا  حبصتف  بصخلا  هلایخ 

. هلظك هقفارأو   ، دبعلا  يف  الإ  قثي  ریبكلا ال  لجرلا  - 
فقي وھو  ةریثك  تایئاضف  يف  يفونطشلا  اھیف  رھظ  يتلا  ةیناثلا  ةرباعلا  ةطقللا 
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هیتفش دصرتل  تاریماكلا  تقباست  نیح   ،« بضغلا ةعمج   » ةلیل تناك  هدیس  فلخ 
ءاغرب هبشأ  امالك  قلطي  يذلا  هناسل  مامأ  ناضبقنتو  ناجرفنت  امھو  نیتغوبصملا 
نحن : » هدیس تاملك  ىلإ  تصني  وھو  ةقث  يف  مستبي  يفونطشلا  ناك   . نوباصلا

«. بح لكب  مھنضتحنسو  رھاطلا  انبابش  مھفن 
زوجعلا هدیس  اھزھج  يتلا  منھج » ةفرغ   » نع رارسأب  مھناذآ  يف  ًانایحأ  سمھو 
تافلم اھب  نأ  فیكو   ، ءافخإلاو بيذعتلل  مكاحلا  بزحلا  ىنبم  يف  هؤالمزو  ریصقلا 
ةطلسلا ناكرأ  ضعب  نع  ةنیفد  ارارسأ  يوحت  ةطنغمم  صارقأو  طئارشو 

. اھل نیضراعمو 
هتيرق لھأ  ضعب  هآرو  هدیس  فلخ  فقي  وھو  ةینويزفلت  ةطقل  يف  رھظ  ةرم  يفو 

، نيدباع يحب  طیسبلا  هنكس  مھنع  يفخي  ناك  هنكل   ، اروھش اھنع  يكحي  لظف 
: مھل لوقيو 

ىلإ نوكأ  ىتح  سلجملا  نم  بيرق  قدنفب  يل  ةمئاد  ةفرغ  زجحب  رمأ  هیبلا  - 
. هبناج

***
دبع نسح  اھنیب  نم  ناك   ، ىرخأ هوجو  ىلإ  تبھذو  تاریماكلا  هنع  تدعتبا  ةأجف 

يشمي ایندلا  هذھ  يف  ادجاوتم  نكي  مل  هنأكو  هدیس  ةریس  تفتخا  امنیب   ، عفارلا
. ناذآلا لك  میخفلا  هتوص  ألميو  ءالیخ  يف 

مادقأ تحت  اًمامت  خینت  مث  حنرتت  نمألا  لفاحج  يفونطشلا  دھاش  نیح 
يف طبھو  بیجن » دمحم   » ورتم ةطحم  وحن  فلدو   ، هسبالم ةبیقح  ذخأ   ، نیبضاغلا

. ةیفونملاب فوناطش  هتيرق  ىلإ  صابوركیم »  » يف هدسج  سدیل  دوبع » ةطحم  »
القنتم توميرلا »  » ىلع هعباصأ  كيرحت  ىوس  نیعوبسأ  ةلیط  اًئیش  لعفي  مل 
اخراص فقي  هسفن  دجیل  ؛  هانیع تبھذ  امنيأ  هدراطي  نسح  هجوو   ، تایئاضفلا نیب 
ضعب عقو   . ةشاشلا ىلع  قصبيو   ، هسفن ىلع  اھقلغأ  يتلا  ةفرغلا  بلق  يف 

مث  ، ءانتعا نود  هحسمو  هصیمق  فرط  دمف   ، تلاطتسا يتلا  هتیحل  ىلع  قاصبلا 
. راح ءاكب  يف  طرخنا 

تألتماو  ، ءيجت ىرخأو  بھذت  ایند  نأو   ، هلوح نم  روغي  ءيش  لك  نأ  رعش 
رظني ناكو   ، سانلا نیب  اھلوادي هللا  يتلا  مايألا  نع  ةلیل  تاذ  هأرق  ام  مخزب  هتركاذ 
تءاج  . ءيش لك  كردأ  نآلا   . هكردي الو  هأرق  ام  قوذتي  الف  هلوح  نَمو  هدیس  ىلإ 
نأكو نوفرصتي  اوناك   . ارورغ نوخفتنملا  هؤالمزو  هدیس  يردي  ال  ثیح  نم  ةبرضلا 
ىلع مانت  روحج  يف  اوشمكنا  نآلاو   ، دبألا ىلإ  مھمادقأ  تحت  تمان  دق  ایندلا 

قیحاسمو تاءالط  فلخ  اھوفخأ  املاط  يتلا  مھتخوخیشو   ، ةضیھملا مھداسجأ 
. ةفئاز تاغبصو 

؟ ةحساكلا ةجوھلا  هذھ  يف  نآلا  يدیس  اي  تنأ  نيأ  ةرارم : يف  هسفن  لأسو 
قاروأ همامأ   ، ریثو ناكم  يف  نآلا  سلجي  هدیس  نأب  نیقي  هألم  مث  ةھرب  قرطأو 
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، هنیمي ةضبق  ىلإ  هدیعيو   ، ءيش لك  يوتحیل  ربديو  ططخي   ، اھل رصح  ال  فتاوھو 
. كفإلا ةعانص  ىلع  هتاردق  لك  هحنم  يذلا  همودخم  ىلإ  هيدھي  مث 

ماھ هناطلس  نع  سیئرلا  يلخت  عمس  املف   ، هتفرغ يف  عباق  وھو  ناعوبسأ 
، امالك الو  امالس  مھیلع  يقلي  ، ال  اھئات سانلا  ىلع  رمي   . لوقحلا يف  هھجو  ىلع 

هینیع فرط  نم  قمريو   ، لوقحلا نیب  رسحنملا  هیبأ  لقح  ةیصان  ىلع  سلجي 
، سوؤفلا عملت  مھيديأ  يفو  ضرألا  وحن  مھروھظ  ةرسكنملا  نیحالفلا  ضعب 
ىتح نیطلا  اذھ  يف  يسأر  سرغأل  ابيرق  دوعأ  دق  ديدج : نم  هسفنل  لوقيو 

. ةینملا ينیفاوت 
راثو بارتلا  هتحت  زتھا  فيزملا  ناملربلا  يتفرغ  لحب  ارارق  ةطلسلا  تذختا  املو 

، ةروھبملا هسافنأ  طقتلا  ام  ناعرس  هنكل   ، ابائتكا اھدازف  هسفن  ىلع  فیثك  رابغ 
دحأ ذختي  نل   ، فظوم درجم  انأ  ةياھنلا  يف  لوقي : وھو  هتنیكس  ضعب  داعتساو 

، ريوزتلاب نیمداقلا  باونلا  عم  اولعف  امك  ةرداغملا  ىلع  يرابجإو  يلحب  ارارق 
ينيردي نَمو   ، ديدج دیس  ىلإ  لوصو  ةلیسو  مدعأ  نلو   ، ءيش لك  بقرأو  ربصأس 
ينفلكت نل  ةلأسملا   . ةقلغم اباوبأ  يمامأ  حتفيو   ، هفلس نم  لضفأ  ينلماعي  هلعل 

. فلتخم مالكو  ديدج  هجوب  ةدوعلا  مث  ةلیلق  عیباسأل  ءابتخا  ىوس 
اودان ائزاھ : ىربكلا  هتخأل  لاقو   ، مكحلا اوملست  نَم  هوجو  ضرعتسا  نیح  هقھقو 

وھ ىرج  ام  لك  نأ  اًعيرس  مھفو   . ديدج نم  ةطلسلا  هوملس  مث  ماظنلا  طاقسإب 
رھوج مھنع : لوقي  هدیس  ناك  نيذلا   ، ركسعلا نیيارش  يف  ةديدج  ءامد  خض 
. هب مھعانتقاو  مھل  هئالو  ردقب  ذخأيو   ، مھلوح رودي  انعیمجو   ، مھيديأ يف  مكحلا 
هتشاش ىلع  رھظو  فتاھلا  َّنر  يھتنت  يتلا ال  هسجاوھ  يف  قراغ  وھ  ام  ءانثأو 
هاطعأو  ، ةعرسب هیلإ  يتأي  نأ  هرمأي  هدیس  توص  هءاجف  رزلا  طغض   . بيرغ مقر 

ةيوق ةیفاع  نأ  رعشي  وھو   ، هبایث مخفأ  ىدتراو  هسبالم  بالود  ىلإ  ىرجف   ، ناونعلا
رومألا نأ  مھوتو   ، عقو دق  اریبك  اًئیش  نأ  يسن  هنأ  ةجرد  ىلإ   ، هدسج يف  بدت 

: اھل لاقو  هتخأ  يفتكب  كسمأف   ، هیلع تناك  ام  ىلإ  تداع 
. هیلع انك  ام  ىلإ  اندیعيو  ىرج  ام  يوتحیس  ركاملا  يدیس  نإ  كل  لقأ  ملأ  - 

، هدیس هجو  يف  ردكلا  ىأر  نیح  هیمدق  تحت  تطقاست  ماھوألا  هذھ  لك  نكل 
ائكتم  ، لواحيو لواحي  طقف  امنإ   ، نیقي يأ  ىلع  ضباق  ریغ  لجرلا  نأ  دكأت  نیحو 
ةلغب نع  لجرتي  نأ  لبق  ددجلا  ةداسلا  عم  ةقفص  مربأ  دق  همودخم  نأ  ىلع 
ىتح هقافر  ضعبب  ىحض  هنأ  ىسني  نأ  نود   ، اًماع نیثالث  اھبكر  يتلا  شرعلا 

. هسفنب وجني 
: هل لاقو  فطاع  هنم  برق 

. ىرج ام  ىلع  درلا  تقو  ناح  - 
: عمسلا خاصأو   ، هینذأ يف  هدھج  لك  عضوو   ، ملكتي نأ  نود  هسأر  زھ 

بابسأ فرعنو   ، ةلماك ةروصلا  ىرن  ىتح  ةفاسم  دعتبن  انك  لب   ، نزاوتلا دقفن  مل  - 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


. انب يھتني  نيأ  ىلإو  ىرج  ام 
فطاع ىلإ  هدمو   ، دوقنلاب اوشحم  افورظم  جرخأو  هراوجب  ةاقلم  ةبیقح  حتف  مث 

: لاقو
يدانتل اھدشحت  ةيوق  ةعومجم  نِّوكتو   ، ناكم يأ  نم  بابشل  عفدت  نأ  كديرأ  - 

. سیئرلا ةدوعب 
: هاصوأو هل  اھاطعأو   ، ةيوطم ةقرو  جرخأو  هبیج  ىلإ  هدي  دم  مث 

تافاتھ اھیفو   ، ةضيرع تاحول  ىلع  اھبتكیل  طاطخ  ىلإ  بھذا  تاراعش  اھیف  - 
. ةرھاظملا يف  اھومدختست  نأ  نكمي 

لؤافتلا ةنحش  دَّدب  قلق  هیلإ  برستي  أدب  يذلا   ، فطاع هجو  ىلإ  ایلم  رظن  مث 
: لاقو  ، هدیس توص  عمس  نیح  اھنزتخا  يتلا 

اھیلإ فاضيو  مايألا  عم  ربكتس  يتلا  ةریغصلا  ةاونلا  اھنإ   ، هلعفتس امب  نھتست  ال  - 
. انیلع نودرمتملا  هفزنیس  ام  لك 

: لاقو هیلإ  اھدمو   ، ةیفارغوتوف ةروص  هبیج  نم  جرخأ  مث 
؟ دلولا اذھ  فرعت  لھ  - 

: فطاع رفز 
. عفارلا دبع  نسح  نئاخلا  لیمعلا  - 

: ظیغ يف  همف  فرط  نم  مستبا 
. داضملا هاجتالا  يف  نكل   ، هلثم نوكت  نأ  كديرأ   . قنحلا ریثي  طاشن  ةلعش  هنكل  - 
نم ظیغلا  جرخیل  ةذفان  حتفي  نأ  فطاع  اھلالخ  لواح  تمص  ةظحل  تداسو 

: لوقي هدیس  توص  عمسي  وھو   ، ديدش قمعب  دھنت  مث   ، هنیيارش
. دبألا ىلإ  تمصت  نأ  دب  دلولا ال  اذھ  لاثمأ  تاوصأ  -
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انھ هتثج  اومر  دق  اونوكي  نأ  نكميأ   . هارت اھنكل ال  ةمامقلا  قودنص  يف  ًاليوط  رظنت 
ىلع تلاج  ؟  اًدبأ اضعب  اھضعب  قناعي  يتلا ال  ةضئافلا  ءایشألاو  حفاطلا  نفعلا  نیب 
تلحف ةنھاولا  اھتخوخیش  يف  دیحولا  اھلئاع  ناك   . هرت مل  نكل  ةریثك  قيدانص 

امم اموي  زئمشت  مل  يتلا  ةدياحملا  ةمخضلا  ديدحلا  بلع   . قيدانصلا هذھ  هناكم 
. اھشیعل دیحولا  ردصملا  نآلا  تحبصأ   ، ةیضار هتلبقو  اھفوجب  ىقلي 

لكب اھدعاس  ىلع  ةموسرملا  نمزلا  ةطراخ  طلختف  ةقورعملا  اھدي  سدت 
ماظعو زرأو  خیبط  اياقب   ، نونسملا روسكملا  راخفلاو  جاجزلا  نم  عطق   . ءيش
نوطب اھمضھت  يتلا  عئاضبلا  لك  ةفلغأ   . ضیب رشقو  رویطو  رقبو  زعامو  فارخ 

ةیكیتسالب سایكأو  ةئرتھم  سبالم  عطق   . اھرطعتو مھنادبأ  لسغت  وأ  سانلا 
اھطقتلتف ةسبایلا  زبخلا  رسك  وحن  اھینیع  بوصتو  اذھ  لك  لمھت   . ءاضیبو ءادوس 

ةلقنتم  ، ةانأ يف  ضرألا  ىلع  هبحست   ، ریغص لاوج  فوج  يف  اھب  يقلتو   ، ةراھمب
. اھب أبعت  يتلا ال  قيدانصلا  نیب 

، ريرحتلا نادیم  ىلإ  بھذ  هنإ  اھل  لاق   . اھدیفح باغ  نأ  ذنم  اھقزر  ردصم  راص  اذھ 
يف فوفلملا  اھسأر  لَّبقو  اھنم  برتقا   . اھیلع لياحت  هنكل   ، ضبقنم اھبلقو  هترھنو 

: اھل لاقو   ، سململا ةمعان  ءادوس  ةحرط 
. ةروثلا يف  كراشأ  زواع  - 

: هل تلاقو  ةھرب  تقرطأ 
. ةعرسب َلاعتو  حور  - 

لك ةداعك  ىھقملا  ىلإ  باھذلل  هوعدت  اھنأكو   ، هل اھبلق  نال  نأ  دعب  اھتلاق  اذكھ 
ةدباكملا نم  ةليوط  تاعاس  ةياھن  يف  تقولا  ضعب  هسفن  نع  حِّوریل  ءاسم 

ةقاشر يف  نئابزلا  تالواط  نیب  لقنتي  ناك  ديدجلا .» رصعلا   » معطم يف  حدكلاو 
يف ةیھش  حئاور  رشنیل  راخب  اھنم  دعاصتي  يناوص  هیفك  ىلع  الماح   ، ةبیجع

. ناكملا تابنج 
ةشاشب هانیع  تقُلع  نیح  ةعئاجلا  نوطبلا  هب  طیحتو  ةلحنلاك  رودي  ناك 

هوجوو  ، ةقوشمم داسجأ   . ءيش لك  ىأرو  فقسلا  نم  ىلدتت  يتلا  نويزفلتلا 
وھو  ، مھنیب نوكي  نأ  دارأف   ، اًمامت هنوھبشي  ٍةیتفل   ، لمألاب عملت  نویعو   ، ةبوحسم

. ناك ام 
تركذ ءادھش   . هنع اًئیش  فرعي  نَم  نآلا  ىتح  دجوي  الو   ، ِتأي ملو  بھذ 
نكل دحأ  مھركذي  مل  مھریغ   ، مھءامسأ فحصلا  ترشنو  مھءامسأ  تایئاضفلا 

. ةیساقلا تاجالثلا  يف  مالسب  ةدقارلا  مھحمالم  ىلع  اوفرعت  مھلھأ 
اھطحت يتلا  لمألا  ةحسف  ىوس  اھنع  ففخي  ، ال  ةلیقث ٍلایل  اھیلع  ترمو  ترظتنا 

، ادحأ لأست  ملو   ، ةجالث ىلإ  بھذت  مل   . تابیطلا تاراجلا  ةاساوم  اھسأر  ىلع 
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لبق هوأر  نيریثك  نم  اھعمست  تاياكح  راثآ  نم  ریبك  ءاجر  اھودحيو   ، رظتنت طقف 
. هئافتخا

مث ةرم  اھوطعأف   ، اھلثم ةبالغ  اوناك  مھنكل   ، ةيراج تاقدصب  ءالؤھ  اھركذت 
هذھ يف  اھقزر  نع  ثحبت  تجرخف  مايألا  رورمب  مھبلغأ  اھیسنو   ، اوكسمأ
ىلع اھرظتني  نم  دجتل  دوعتف  بعتت  ىتح  اھتخأ  قوف  ةرسكلا  عضت   . قيدانصلا
اھیبرت يتلا  ةنجادلا  رویطلل  اًماعط  ریصیل  فاجلا  زبخلا  اھنم  يرتشیل  ةراحلا  لوأ 
تاراحلا يف  ةقیلط  اھكرتت  وأ  تافرشلا  ةیضرأ  قوف  وأ   ، تویبلا حطسأ  قوف  ءاسن 

. ةیئاوشعلا قطانملاب  ةقیضلا 
ىلع ينحنملا  لیحنلا  اھدسج  َّلحف  نییفحصلا  نيروصملا  دحأ  اریماك  اھتأرو 

. ةویلع ءافص  ينیع  ألمو   ، ةریھشلا ةیمویلا  فحصلا  ىدحإل  ةریخألا  ةحفصلا 
شورفملا ریصقلا  راوحلا  قوف  اھمسا  بوتكملا  ةررحملا  تلأسو  ةديرجلاب  تلصتا 

: باضتقاب اھل  تلاقف  زوجعلا  نع  ةروصلا  تحت 
؟ اھناونع نع  اھلأسأ  مل  - 

: اھتلأسو اھلاعفنا  تمتك  اھنكل   ، ةباجإلا اھتعسلو 
؟ راوحلا اھعم  ِتيرجأ  نيأ  - 

. يداعملا ءارھز  يح  يف  يربوك  تحت  - 
: ةلئاق ةررحملا  اھتعطق  تمص  ةظحل  تداس  مث 

. مئادلا اھناكم  اذھ  - 
قيدانصل ةھجاوملا  تالحملا  باحصأ  تلأسو  يلاتلا  مویلا  رھظ  يف  تبھذو 
مھدحأ لاقو   . اھب مھتفرعم  مدع  اودبأف   ، هحربت اھناكم ال  يف  ةرقتسملا   ، ةمامقلا

: كحضي وھو  اركنتسم 
؟ دحأ هابتنا  تفلت  نأ  نكمي  هذھ  لھو  - 

: فرق يف  هل  تلاقو  ءافص  تبضغ 
. ةماركلاو لدعلاب  تدان  ةروث  دعب  عیمجلا  هابتنا  تفلت  نأ  بجي  - 

: هظیغ اھھجو  يف  قلطأو  هقھق 
. نیلوستملا ىلإ  اذھ  لصي  نأ  نكمي  ةماركلاو  لدعلا  ىلع  ةيدنفألا  لصحي  اَّمل  - 
، قیض ریصع  لحم  باسح » ةنكیم   » ىلع سلجي  نسم  لجر  راوحلا  عمسو 

: الئاق ءافص  ىدانف 
. يتنب اي  يلاعت  - 

: حصفأو ةمرثملا  هنانسأ  تنابف  مستبا  اًدیج  اھیلإ  تصنأ  نأ  دعبو 
ام صمتو   ، هینج فصن  عفدت   ، ریصعلا نم  بوك  فصن  موي  لك  يرتشت   ، اھفرعأ - 

برشت ام  نمث  عفدت  نأ  نم  اھعنمأ  نأ  ةرم  اذك  تلواح   . يشمتو ءودھب  بوكلا  يف 
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. بضغ يف  ضفرت  اھنكل 
؟ نكست نيأ  كل  لقت  ملأ  - 

. رتنع لبطسإ  يف  - 
. طبضلاب اھناونع  ديرأ  - 

. قيدانصلا كلت  مامأ  انھ  ىوس  اناونع  اھل  فرعأ  ال  - 
: تلاقو  ، يربوكلا ءانحنا  دنع  كانھ  قودنص  رخآ  ىلع  َّطح  ىتح  اھرصبب  تلاج 

. نآلا ةدجاوتم  تسیل  اھنكل  - 
: ریصعلا نم  ابوك  ابلاط  باش  هیلإ  هدم  اھینج  طقتلي  وھو   ، در

. ادغ يتأت  امبر  - 
***

يتأت نأ  اھسفن  ىلع  هتعطق  دعو  اھسأر  يفو   ، عومد اھینیع  يفو  ءافص  تضم 
اي برھا  : » تخرص نأ  دعب   ، دیعب ناكم  ىلإ  برھت  اھدجیل  ءاج  دغلا  نكل   . ادغ

ةعرسب  .. كب قحلأس  انأ   . دیعصلا ىلإ  عجرت  نأ  لواح   . انیلإ اولصو  داغوألا   . نسح
ةصرف يأ  دجت  مل  امك   ، اھنم عاض  نسح  نأ  الإ  ةعرسب .»  ، كلضف نم  نسح  اي 

. اھسأر نم  اھتروص  تعاض  ىرحألاب  وأ   ، زوجعلا ةدیسلا  هذھ  ىلع  رثعت  يك 
ىحضلا يف  يتأت   . داتعملا اھناكم  ىلإ  باھذلا  نع  اھدعب  عطقنت  ملف  زوجعلا  امأ 

يف ةعباتتملا  قيدانصلا  ىلإ  ناتبھاذ  اھانیعو  يربوكلا  تحت  لوجتتو  يلاعلا 
. تمص

دعي مل  سانلا  نأكو   ، لءاضتت تحار  زبخلا  رسك   . اھیلع أطاوتي  ناك  ءيش  لك 
هنأكو  ، روغي ذخأ  اھدیفح  ىلع  روثعلا  يف  لمألاو   . مھتجاح نع  ضیفي  ام  مھيدل 
مھونفد ءادھش  نع  امالك  تعمس   . اجیجض ایندلا  ألمي  روھش  لبق  انھ  نكي  مل 

هیلع لیلد  دجوي  ال   ، مالك درجم  اذھ  لظ  نكل   ، ءارحصلا يف  ةیعامج  ةربقم  يف 
. اھریغ مامأ  الو   ، اھمامأ

يشمي وھ  ناك   . هرھظ تحملف  قودنصلا  فوج  نم  اھرھظ  میقت  تناك  موي  يف 
تخرص  . هینذأ ىلإ  نھاولا  اھتوص  لصوت  نأ  عطتست  ملف   ، ریطي نأ  داكي  افیفخ 

: فاطعتسا يف  هل  تلاقو  يشمي  ناك  دلو  ىلع 
. ينملكي هل  لقو   ، باشلا اذھ  ءارو  ِرجا  - 

تناك ام  نكل   ، زوجعلا هعمست  مل  امب  ثدحتو   ، همامأ راص  ىتح  هیلإ  دلولا  لورھو 
اھحمالم نكل   . همودق عم  اھريراسأ  تللھتف  دلولا  عم  باشلا  داع   ، ققحت دق  هديرت 

. عجوو نزحب  تنضغت  ىتح   ، برتقا املك  ضبقنت  تحار 
: لاقو اھل  مستبا   ، اھدنع لصو  امل 

. ةدج اي  معن  - 
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: تلاقو ًاليوط  هھجو  يف  ترظن 
. كیلع ّبشُأ  هِ تنك  ينب  اي  ةذخاؤم  ال  - 

اھيديو  ، نفعتلا ىلع  ةفرشملا  ةمعطألا  اياقب  قوف  طقاستت  اھعومد  اكرات  ىضمو 
، ریصعلا لحم  ىلإ  باھذلل  اھلمح  نع  نازجعت  اھیمدقو   ، غارفلا ىلع  نادناستت 
دراب ال ماخر  ىلع  لیلق  دعب  فریل  ؛  اھبیج يف  صقارتي  ندعملا  هینجلا  فصن  امنیب 

. اھفوج يف  رعتسي  يذلا  بیھللا  نع  اًئیش  يردي 
: اھتياكح ىلإ  عمتسا  نیح  عراشلل  رباع  لجر  اھل  لاقو 

كنكمي ءادھشلل  قودنص  كانھ   ، كیعارذ خطل  يذلا  ةمامقلا  قودنص  نم  ًالدب  - 
. ةایحلا ىلع  كنیعي  ام  هنم  يذخأتو  كدي  يدمت  نأ 

تلح املك   . ادیھش راصو  لحر  دق  نوكي  نأ  يف  ریكفتلا  درجم  ضفرت  تناك  اھنكل 
هانیعو رادج  راوج  ىلإ  ىقلم  وأ  ةجالثلا  يف  ىجسم  وھو  هل  ةروص  اھرطاخب 

: عومسم توصب  اھسفن  ثدحتو   ، اروف اھدرطت  تناك   ، ناتضمغم
. يفتك ىلع  يكبيو  بابلا  قرطیس  ةلیللا  هذھ  - 

دعصي ملو  عراوشلا  لك  يف  ادراش  يقب  لمألاو   ، دصوم اھبابو  ترم  يلایللا  نكل 
يف ىعست  نأب  اھتبلاط  يتلا  اھتراج  يف  ةلیل  تاذ  تخرصو   . اھتقش ىلإ  اًدبأ 

: اشاعم اھحنمي  نأ  ءادھشلا  قودنصل  نكمي  ىتح   ، هل ةافو  ةداھش  جارختسا 
. ایندلا سولف  لك  هضوعت  الو   ، يح يلاغلا   . ِكیلع مارح  - 

دجاوتلا ةياھن  نع  نلعت  يتلا  ةقرولا  هذھ  جارختسا  نكمي  ال  ناك  ةقیقحلا  يف 
ملعملا نم  تمھف  اذكھ   ، اھنطاب يف  تقؤملا  رارقتسالاو  ضرألا  رھظ  ىلع 

لاقو اھیلإ  تصنأ   . هیف سلجي  عئاضلا  دیفحلا  ناك  يذلا  ىھقملا  بحاص  يمویب 
: اھل

. دوقفم ِكدیفح  -
؟ تمي مل  - 

. اتیم لجسي  مل  - 
؟ يح ينعي  - 

. يح ةجاح  اي  يح  - 
ضرألا ىلع  بدت  ىھقملا  نم  تجرخو   ، ةنس نیثالث  ترغص  اھنأ  اھتقو  ترعش 

، ةمامقلا قيدانص  يف  اًئیشف  اًئیش  لءاضتي  حار  ربخلا  نكل   . يلوفط روبح  يف 
لاوجلا رعق  يف  نرت  تاسباي  تارسك  ىوس  اھعم  سیلو  ةلیل  لك  دوعت  تناك  ىتح 

ىوس ندجي  ملف  نھجاجدل  ماعط  نع  اھدنع  نلأسي  ةوسنلا  تءاجو   . ریغصلا
تحت ىلإ  باھذلا  نع  يھ  ّفكت  مل  اھنكل   ، مايألا رورمب  اھنع  نفرصناف   ، لیلقلا

. لاب ىلع  اھل  رطخي  نكي  مل  ام  عقو  ىتح   ، يربوكلا
طسو يف  ىقلم  اسباي  افیغر  تحمل  نیح  ریصعلا  لحم  وحن  قيرطلا  ربعت  تناك 
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دیج فیغر  وھ  امبر   ، الاب هبحاص  هل  ِقلُي  ملف  ةمامق  سیك  نم  طقس  امبر   . عراشلا
، اھتاوطخ نم  تعسو   . هب ِردي  ملف  بيرقلا  زبخملا  نم  نيدئاعلا  دحأ  نم  طقس 
مل ةرایس  ريرص  اھینذأ  يف  تامو   ، اھینیع يف  اًمامت  ایندلا  تراغ  هطقتلت  نأ  لبقو 
لحر  ، ةدراش ةاتف  يف  ٍهال  اھقئاسو   ، عراشلا رھن  يف  اھیلإ  ةمداق  يھو   ، اھنول َرت 

. اھنع وأ  هنع  اًئیش  فرع  نَم  لك  بولق  ىلع  هاوھ  رثانتف   ، اھبیبح اھنع 
...... عبسلا دلاخ  وھ  قئاسلا  ناك 
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34
يف يرجي  ةرخص   . ربص يف  انتافاتھ  ىلإ  تصنيو  ةمخضلا  هتمامعب  انھ  فقي 
قوف ةدتمملا  هعباصأ  فارطأ  دنع  فقي  مث  خماشلا  هھجو  ىلع  طحيو  خيراتلا  اھبلق 

دجسمل هرھظ  يطعي  ىتح  ًالیلق  هلھميو   ، ريرحتلا نادیم  يف  نيدشتحملا  سوؤر 
بناج ىلإ   ، ىحرجلل ينادیم  ىفشتسم  ىلإ  لَّوحت  همسا  لمحي  قيرع 

«. ةرابودلا رصق   » ةسینك يف  يناثلا  ىفشتسملا 
، مھنویع نكست  ةحرفلاو   ، نیبضاغ نادیملا  بلق  ىلإ  اوءاج  نمم  ریثك  يردي  ال 

خیشلا  ، مركم رمع  هنإ   . قینألا عرافلا  لاثمتلا  بحاصل  ىرج  امع  اریثك  اًئیش 
نیعفایلا جورخ  نم  ةنس  يتئام  نم  رثكأ  لبق  ةروث  داق  يذلا  عاجشلا  يرھزألا 

: سانلل لوقي  وھو   ، رصم شرع  ىلع  سلج  يذلا  هافن   . رسكنا هنكل   ، عراوشلا ىلإ 
. يبأ اي  هل : لوقيو  هدي  لبقي  ناكو   ، همرتحأو هبحأ 

أدبيو  ، هانیع عمدتو  نیتيرجحلا  هینیع  يف  قلمحيو  عفارلا  دبع  نسح  همامأ  فقي 
: هتاجانم يف 

؟ تنأ تعدُخ  املثم  عدخن  فیك ال  انل  لق   ، لیبنلا انخیش  اي  - 
ثحبیف  ، ةرظتنملا ةباجإلا  نم  فرح  يأب  قطني  نأ  نود  هل  مستبي  هنأ  لیختيو 
فھفھت بتكلا  ةفلغأ  ىلع  ةعرشم  هتمامع  يھ  اھ   . خيراتلا روطس  يف  اھنع 

: ادحاو الاؤس  هیلإ  نوھجوي  نيذلا   ، هیلإ نيرظانلا  نویع  يف 
؟ ریبكلا يسركلا  ىلع  انخیش  اي  تنأ  سلجت  مل  اذامل  - 

: روطسلا قطنتو   ، نمزلا هجو  يف  خسارلا  لاثمتلا  ىلإ  ةماستبالا  دوعت 
عم ذوفنلاو   ، ةناتسآلا يف  ناطلسلا  عم  ةیعرشلاو   ، كیلامملا عم  حالسلا  ناك  - 
ىلإ ينیفنیل  اینابلأ  نم  ءاج  يذلا  بيرغلا  حلاصل  قفني  راجتلا  لامو   ، زیلجنإلا

. هكلم دعاوق  هل  تینب  نأ  دعب  طایمد 
. خیش اي  انلثم  ضافولا  يلاخ  اًذإ  تنك  - 

. بعشلا يعم  ناك  - 
. حيرلا هجو  يف  ادیحو  ككرتو  - 

انسوؤر قوف  هانسلجأ  يذلا  اشابلاو   . ٍهالت ایندلاو   ، سانلا تذخأ  شیعلا  ةمقل  - 
نَم كانھو   ، ایندلا عتمب  انضعب  يرغيو   ، نتفلا اننیب  عرزيو  اراسيو  انیمي  انبلقي  حار 
. هناسل انل  جرخأو   ، كلملا ىلع  هدیب  ضبقو  هیقاس  َّدم  انقرفت  املف   ، هل باجتسا 
ملف  ، ةعلقلا وحن  بضاغلا  مھدشح  دوقت  نأ  كنم  اوبلطو  اوداع  سانلا  نكل  - 

. لعفت
ةراثإ نم  تفخو   ، يتميزع ضعب  تلكأ  ىفنملا  تاونسو   ، رسكنا دق  ناك  يرھظ  - 

. اًمود ءابرغلا  هیف  عمطي  يذلا  اندلب  يف  نتفلا 
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: لاقو ةرسح  يف  دھنت  مث 
قرفتت وأ   ، مھمئازع رتفت  وأ   ، نوسني وأ   ، سانلا دربي  بضغلا  راجفنا  نم  ةرتف  دعب  - 
اعاطقنا سامحلا  مايأ  ودبتو   ، ةدحاو ةعفد  اذھ  لك  مھضعبل  ثدحي  دقو   ، مھحلاصم

الو لمدني  ام  ناعرس   ، لھرتم دسج  يف  حرج   . لوبقلاو ربصلا  نم  دتمم  خيرات  يف 
. هیلإ رظنن  نیح  الإ  اھركذتن  ةتھاب ال  راثآ  ىوس  هنم  ىقبت 

. انخیش اي  انل  يرجي  ام  اذھ  - 
. مكعمج َّضفني  نأ  لبق  نوديرت  ام  لك  اوصنتقت  نأ  بجي  ناك  - 

هبش نادیملا  يف  هرصب  لاجأو  لاثمتلل  هرھظ  ىطعأو   ، بتكلا نسح  قلغأ 
« ةنس الو  تاف  رھش  نم   ... انھ انك  هيإ  دق  نم  : » ينغي ةأجف  هسفن  دجوو   ، غرافلا
ىلع تبتك  يتلا  فورحلا  ضعب  عمدلا  ةقرقر  يف  ىأرو   ، عومدلاب هانیع  ترفط  مث 

: لاثمتلا ةدعاق 
« ناوخإلاو ركسعلا   ... نامأ شموھلم  نینتا  »

***
نإ ةینبلا  ةیماخرلا  ةدعاقلا  كلت  ىلع  هرھظ  دنسي  نسح  ناك  ىلوألا  مايألا  يف 
هدسج قصلي   . بعتلا نم  ًالیلق  حيرتسیل  ؛  نادیملا يف  لوجتي  وھو  اھنم  برتقا 
خیشلا مادقأ  دنع  هسأر  طحي  نأب  هل  حمسي  هلوط  ناك  ول  دويو   ، ءاسلملا ةرخصلاب 

. نادیملا بلق  يف  نیفقاولا  صحفتتل  هنویع  لسري  يذلا 
طاقتلا يف  أدبيو  ددمتي  سرادملا  بتك  يف  لزتخملا  خيراتلا  نأ  نسح  رعشي 
تالوطبلاو تاياكحلا  نم  اطیخ  حبصیل  ؛  نایسنلا اھطقسأ  يتلا  لیصافتلاو  راثنلا 

يف رقتسي  ىتح  ءودھب  برستي  مث   ، نسح نیيارش  يف  هفرط  لخدي   ، يناعملاو
اھبحاص قلقي  ىتح ال  ةعلضملا  ةدعاقلا  نضح  نم  ءودھب  هسفن  علخي   . هايالخ لك 

نم اعاعش  لسرت  نیحتلم  بابش  نویع  عباتي  مث   ، نمزلا هجو  يف  ادماص  فقاولا 
طقسُتو  ، هفنأ مطحتل  هوحن  مھت  نأ  داكت  مھدعاوس  امنیب   ، لاثمتلا سأر  ىلإ  ران 
اھنوكرتي ةریغص  راجحأ  درجم  حبصیل  ؛  هدسج سرھتو  هقنع  عطقت  نأ  لبق   ، هتمامع

يتلا ظلزلاو  رجحلا  ماوكأ  عم  ةياھنلا  يف  طلتختل  ؛  نادیملا لخادم  ىلع  ةاقلم 
هودیعي يك  ؛  ةوارضب نادیملا  نومجاھي  نيذلا  ةیجطلبلا  اھب  اوفذقیل  راوثلا  اھعمج 

. هتمصو هئاوخ  قباس  ىلإ 
راص يذلا  دجسملا  وحن  ةدیئو  ىطخب  ریسي  مث  هرھظ  لاثمتلا  يطعي 
موقلا ةیلع  سلج  املاط  يتلا  تابسانملا  ةلاص  وھ  ىفشتسملاو   . ىفشتسم
تايركذ يف  نودرشيو   . ميركلا نآرقلا  تايآ  ىلإ  نوتصنيو  ةوھقلا  نوستحي  اھیف 

لدت  ، دجسملا بابل  ةبراوم  تاتفال  مھءامسأ  لمحت  نيذلا  نیلحارلا  نع  ةرثانتم 
. ءازعلل هنودصقي  يذلا  ناكملا  ىلع  نیمداقلا 

اھیلع ماني   ، لجع ىلع  تعضو  ةَّرَِسأ  نم  نيریصق  نیفص  هجاویف  اھیلإ  لخدي 
شوطرخلا اھبقث  وأ   ، قناخلا زاغلا  اھكھنأ  يتلا  مھداسجأ  راوثلا  لمح  تایتفو  ةیتف 
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نمألا يدنجمو  راوثلا  نیب  ةیماحلا  تاھجاوملا  ثیح  دومحم » دمحم   » عراش يف 
نع هنوفرعي  ام  ضعبو  مھحلاصمو  مھقاوشأ  دض  ةكرعم  نوضوخي  نيذلا  يزكرملا 

. شحوتملا ملاعلا  اذھ 
ءيضو ًاّیبص  تأر  نأ  دعب  ايرتسیھب  ةباصم  ةاتف  خارصو   ، عطقتم نینأو   ، داح لاعس 
هرمع نم  تاینیسمخلا  يف  لجرو   ، يدبألا بایغلا  لبق  اھمامأ  فرفري  هجولا 
ةفلتخم ناولأب  هدلج  تشكرز  يتلا  بوقثلا  تارشع  نيرخآلل  رھظیل  هرھظ  فشكي 

رمحأ مث   ، ناق رمحأ  هلوح   ، بقثلا زكرم  دنع  داوسلا  ىلإ  لیمي  رمحأ   . رارمحالا
. رواجم وأ  زاوم  بقثب  طیحي  هلثمب  لصیل  حادني  فیفخ 

نعميو ةقیتعلا  تایبرشملا  میساقت  يف  قلمحي  سلج  مث  هرھظ  لجرلا  ىطغ 
هیلإ دم   ، هنم نسح  برتقا  نیح   . نآرقلا تايآل  ةعيدبلا  ةینفلا  طوطخلا  يف  رظنلا 

: لاقو هدي 
. خيرات سردم  انأ  - 

. میظعلا رئاثلاو   ، لضافلا ملعملاب  الھأ  - 
: لاقو هیتفش  صمصم 

نكأ ملو   ، همساب دجسملا  اذھ  يِّمُس  نم  ةریس  يذیمالتل  تحرش  املاط  - 
. ينزحو يتفھل  فرعيو   ، ينینأ عمسيو   ، بوقثملا يرھظ  اموي  ىریس  هنأ  بسحأ 

: لاقف ضوضرو  تاخلستو  تاجحس  اھبو  ريرسلا  ىلع  هقاس  درفي  باش  هعمسو 
ِنّكمُت ةروثلا  يھ  اھ   . موقلا ةیلع  تازانج  عییشت  ناكملا  اذھ  دھش  املاط  - 

. ةقیضلا تاراحلا  نم  جرختس  مھتازانج  نكل   ، هیف اوتومي  نأ  نم  ءارقفلا 
: ىسأ يف  حابو   ، هیتفش صمصمو   ، هقھق مث 

تام نَم  نیب  قرفي  دودلاو ال   ، ةدحاو ضرألا  نكل   ، هسأر طقسم  نم  جرخي  ٌّلك  - 
. هتماسدو ماعطلا  ةرثك  هتلتق  نَمو  عوجلا  طرف  نم 

: لاقو باشلا  وحن  رظنو  هسأر  خيراتلا  سردم  زھو 
. قرفي خيراتلا  نكل  قِّرفُي  دودلا ال  - 

: ىرخأ ةرم  هقھقي  وھو  باشلا  لاقف 
. نیطالسلا رباحمب  بتُك  انخيرات  لاوحألا  لك  يف   ... رصتنملا هبتكي  خيراتلا  - 

، نینألا نع  اھیف  ةروفحملا  هاوفألا  تَّفك  يتلا  هوجولا  ىلع  هرصبب  نسح  لاجو 
: لاقو  ، يرجي ام  ىلإ  تصنت  ناذآلا  تحارو 

. يقیقحلا خيراتلا  نوبتكت  نيذلا  متنأ  - 
: ًابضاغ باشلا  رفز 

. انریغ هبتكيو  خيراتلا  عنصن  نحن  - 
: سردملا لَّخدتف 
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. هاوھت نَم  ِدّجمت  سانلا  ةركاذ  - 
فقسلا ةحفص  ىلع  ءودھ  يف  نكست  يتلا  تامنمنملا  يف  ایلم  رظن  مث 

: لاقو ضيرعلا 
دعب ىلعو   ، نیموزھملا نم  ریثك  هبسحي  لجر  مسا  ىلع  يِّمُس  دجسملا  اذھ  - 

. اندالب يف  نيدایملا  ربكأ  وھو   ، انتروث نادیم  يف  هل  لاثمت  كانھ   ، انھ نم  راتمأ 
. ةيراكذتلا بصنلا  مھل  مقُت  ملو   ، سانلا مھنعل  هوناخ  نَمو 

: باشلا هقھق 
. هافن يذلا  اشابلا  دَّلخ  اًضيأ  خيراتلاو  - 

يذلا نادیملا  قمري  هرصب  ضعبو  جراخلا  وحن  مھي  وھو  لاقو   ، هسأرب نسح  أموأ 
: رشبلاب ُّصغي 

. دحأ همذي  ملف  مركم  رمع  امأ   . حدقو حدم  نیب   ، اشابلا يف  لاوقألا  تبراضت  - 
يتلا تافاتھلا  ريدھ  هنذأ  ىلإ  ءاجو   ، دراب ءاوھ  هھجو  حفلف   ، اجراخ هیمدق  عفد  مث 

تاصنملا ىلع  نوفقاولا  اھقلطي  يتلا  بطخلاب  جزتمتو   ، نادیملا يف  طلاختت  تناك 
عراوشلا لك  ىلإ  راحلا  مالكلا  قفدتيو   ، قلطلا ءاوھلا  يف  توصلا  تاربكم  كراعتتف 

. نادیملا نم  ةجراخلا 
راسیلا ىلإ  فرحني  هسفن  دجو  هنكل   ، ةدشتحملا داسجألا  بوص  نسح  ىشم 
ةرغصم ةروص  اھترادتسا  يف  ودبت  ةمامع  تحت  فقاولا  لاثمتلا  هاجتاب  مھيو   ، ًالیلق
نیتلقملا يف  هینیع  طحو  هسأر  عفر  هدنع  لصو  املف   . ريرحتلا نادیم  نم 

: عومدلا هقنخت  توصب  هل  لاقو  نیتيرجحلا 
؟ انخیش اي  انحصنت  َِمب  - 

عفرو هیبأ  دي  نم  هدي  بحس  ریغص  لفط  ىلإ  رظنلاب  الوغشم  ناك  خیشلا  نكل 
: خرصي وھو  حيرلا  هجو  يف  املع 
. ةنوخلا طقسيو  بعشلا  ایحي  - 

ةعرسب نسح  هقمرف   ، لاثمتلا نميأ  يف  كانھ  يزاغم  تفأر  خیشلا  رھظ  ةأجف 
مث  . مربتو قیض  اھاسك  دق  هتامسق  دجیل  ةتباثلا  ةمامعلا  بحاص  وحن  رظنلا  داعأو 
يذلا يزاغم  ةبقر  ىلع  ضبقت  نأ  ديرت  اھنأك  اھرخآ  نع  ةدودمملا  دیلا  نأ  رعش 

لك نویع  يف  اراقتحا  حفط  رورغ  هتیشم  لقثُيو   ، نيدشتحملل هيدیب  حولي  ناك 
. عبرألا تاھجلا  نم  هنوعباتي  نيذلا 
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35
« ياشلا ةبصن   » مامأ طيازلا  دعس  فقو  طبضلاب  مركم  رمع  لاثمت  راسي  ىلع 
ياش  » هیلع بتك  ایقرو  اقوط  هسأر  قوف  عضي   . لجع ىلع  اھزھج  يتلا 
دعاصلا راخبلاو  ةدشتحملا  مادقألا  رابغو  سمشلا  دھصو  قرعلا  نكل   ،« يحنتلا

ياش  » راصف روھشلا  رورمب  ریخألا  فرحلا  لكأ  نئابزلا  ریفزو  ةنخاسلا  باوكألا  نم 
: هلأسي نَم  لكل  لوقي  ناكو   ،« حنتلا

. يسركلا يف  كساملا  هذیملت  ىلع  لدت  مویلاو   ، عولخملا لیحر  موي  اھتبتك  - 
نینیعب نيرماضلا  هدالوأ  ىلإ  رظني   ، ةيواخ بویجب  هتیب  يف  سلجي  دعس  ناك 
نامھف میلس  عم  عراشلا  ةیصان  ىلع  لیللا  رھس   ، فوخلاو ةرسحلاب  نیتءولمم 
املاط يتلا  هتجوز  هتزكل  نیح  اعزف  ماق  مث   . رصعلا لیبق  ىتح  مانو   ، مئادلا هقيدص 

: ةداعلاك هل  لوقت  نأ  عقوتي  ناك   . هلامھإو هلسكل  هتبَّنأ 
. كلایع قزر  ىلع  حرسا  مق  - 

: هل تلاق  اھنكل 
. تعلو دلبلا  فوش  مق  - 

، نورجي يزكرملا  نمألا  دونج  دجوف   ، ةشاشلا ىلإ  رظن   ، هینیع كرفي  ماقو 
ةدیعبلا ةیفلخلا  يف  ران  ودبتو  ناخد  مادقألا  نیب  دعاصتيو   ، مھءارو نورجي  بابشو 

«. ماظنلا طاقسإ  ديري  بعشلا   » حایصب اھتنسلأ  طلتخت 
ىمر مث   ، هتجوز يھ  همامأ  ةفقاولا  نأو   ، هتقش يف  انھ  هنأ  دكأتیل  هلوح  رظن 
فطخ  . لیل ملح  يف  سیل  هنأو  ایندلا  لسغي  راھنلا  نأ  دكأتیل  ةذفانلا  ىلإ  هرصب 

: داح لاعس  هعطقي  توص  هءاجف  نامھف  ىلع  َّنرو  لومحملا  هفتاھ 
. دعس اي  مئان  تنأ  - 

؟ تنأ نيأ   ... نامھف اي  تیحص  - 
. سیسمر عراش  يف  - 
. كدنع ةعقرف  عمسأ  - 
. ةروث  .. لوسك اي  ةروث  - 

، ىلوألا اھتلاح  ىلإ  تداع  دق  اھدجوف  فتاھلا  ةشاش  ىلإ  رظنو   ، طيازلا تكس 
دھشمو  ، رفو ركو  ناخدو  رانو  بخص   . اھلاح ىلع  تیقب  دقف  نويزفلتلا  ةشاش  امأ 

ىلإ عفدني  هسفن  دجوو  هدسج  فخف   ، هلقع هل  راط   ، هینیع مامأ  لكشتي  ديدج 
. ريرحتلا نادیم  موخت  ىلع  هسفن  دجو  نأ  ىلإ  يرجي  يرجيو   ، جراخلا

لصو ىتح  راسف   ، نادیملا بلق  ىلإ  قيرطلا  تحتف  دق  تلاس  يتلا  ءامدلا  تناك 
ىتأ نيأ  نم  هسفن : لأسي  وھو   ، سانلا هوجو  يف  قلمحي   ، ةيرجحلا ةكعكلا  ىلإ 

، هینیعب طيازلا  هلكأي  نأ  داك  هھجو  نأ  هرمع  فصتنم  يف  لجر  هابتنا  تفلو  ؟  ءالؤھ
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: خرصو هب  كسمأف 
؟ ربخم - 

هانیع تعمدف   ، هبایث يف  ءزج  لك  نم  مھضعب  هكسمأو   ، هلوح بابشلا  فتلاو 
: مھل لسوتو 

. يلثم نويرصم  مكنأ  دكأتأل  ًاليوط  مكیلإ  رظنأ   ، برغتسم انأ  - 
: هبیبالتب نوكسمي  نمل  لاقو  هفتك  لجرلا  تبرف 

. تام دق  بعشلا  نأ  اونظ  نيریثك  لثم  هنإ  هوكرتا  - 
نم يتوأ  ام  لكب  خرصي  مفو  بورط  بلقب  هل  ولحي  امك  نادیملا  يف  حاس  اھدنع 

ىولحلا نم  ةعطق  طقتلاو   ، ریغص لفطك  زفق  ماظنلا .» طاقسإ  ديري  بعشلا  : » ةوق
، ةدحاو ةعفد  همف  ىلإ  اھامرف  سمألا  نم  هلاطنب  بیج  رعق  يف  تیقب  دق  تناك 

. لھم ىلع  اھكولي  حار  مث 
نع اثحاب  ريرحتلا  عراش  ىلإ  فلدف  هامدق  تَّلك  ىتح  نادیملا  ءاجرأ  لك  يف  راد 

. هرخآ نع  ألتما  يذلا  ةیبرشملا »  » ىھقم مامأ  فقو   . ماحزلا نع  دیعب  ناكم 
ىلع نوفقاو  مھو  هنوطفشي  نورخآ   ، لجع ىلع  ياشلا  نوستحي  نوسلاج 
هقيرط قشي  لدانلاو   ، ناكملا تابنج  نم  ثعبني  َشیِّشلا  ناخدو   ، ةكھنم مادقأ 
قطانملا ىدحإ  ىلإ  بھاذ  سیبوتأ  يف  لصحم  هنأكو  ةبوعصب  داسجألا  نیب 

. نیبعتملا نییمدآلاب  ةمحدزملا  ةیبعشلا 
نأ نوفقاولاو  نوسلاجلا  داك  ىتح   ، ةوقب هوجولا  يف  رظني   ، يرجي ام  لمأتي  فقو 
نادیم وحن  هیمدق  عفد   ، هب كسميو  هدي  مھدحأ  دمي  نأ  لبقو   . هیف اوباتري 
عراش وحن  يفلخلا  قيرطلا  عطقف   ، هسأر يف  ةركفلا  تقرب  هباب  ىلعو  يكلفلا » »
وبأ قالوب   » يح ىلإ  لخد  مث   ، فاعسإلا نادیم  ىلإ  لصو  ىتح  برح  تعلط 
يكح دیعتو   ، نمزلا ىلع  لياحتت  همامأ  اھدجوف  هینیع  حتف  يتلا  نكامألا   ،« العلا

نوحفاكي مھو  نویلبان  دونج  دض  مھئامدب  اھورطس  نینرق  نم  اوبھذ  لاجر  تالوطب 
يف انھ  نییسنرفلا  قھرأ  يذلا  تيزلا  رجات  يلیتشبلا  ىفطصم  جاحلا  بناج  ىلإ 
هب اوكسمي  نأ  لبق  ةراسجب  امايأ  مھبراح   . ةقیضلا ةجرعتملا  فوطعلاو  تاراحلا 

. ضرألا هذھ  ىلع  انھ  هولحسيو 
***

يف اھرودل  اراظتنا  ىھقملا  باب  ىلع  سدكتت  ریباوط  دجو  نیح  هتءاج  ةركفلا 
ال انبعشو   ، ةبالغلا يكسيو  ياشلا  هسفنل : لاقو   . ةوھقلا وأ  ياشلا  ءاستحا 

. هنع ينغتسي 
يف زاجاتوب  ةبوبنأ  يلتعت  اران  فذقت  نیع   . اریثك اًئیش  هفلكي  نل  رمألا  نأ  مھفو 
نم ولیك  ةرشعو   ، صیخرلا ماعطلا  نم  منغيو  لمنلا  هیف  ىعري  يذلا  هتقش  خبطم 
نم ناتتسدو   ، بذعلا ءاملاب  ةءولمم  ةلتسبو   ، ياشلا نم  ولیك  فصنو   ، ركسلا
يأ نم  ةلواطو   ، قعالم عضبو   ، فیفخلا كیتسالبلا  نم  وأ   ، ةیجاجزلا باوكألا 
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يأب نوثحبي  نئابز  بذجت  يتلا  ةقرشملا  تاماستبالا  اذھ  لك  لبقو   ، بشخ
ناھذألا نیعيو   ، ءاتشلا درب  ةأطو  نم  ففخي  نخاسلا  ياشلا  نم  بوك  نع  لكش 
. ةشھدلا ىلع  بلغتتو  هب  اربخ  طیحت  نأ  ىلع  يرجي  ام  لك  يف  ةدراشلا 

؟ هلیحر دعب  يرجیس  يذلا  ام  ؟  ىحنتیس ىتم  ةلئسألا : ىلاوتت  نادیملا  يف 
صبرتي لھو  ؟  انعم اًّقح  وھ  لھو  ؟  هریصم هجاوي  هدئاق  كرتیس  شیجلا  لھ 
هجاون فیكو  ؟  ةياھنلا يف  ءيش  لك  اودصحیل  مھتداعك  نوغواريو  انب  ناوخإلا 
مالعإلا روطسو  تانوفركیمو  تاشاش  نم  رمھني  يذلا  بيذاكألا  لیس 

، ياشلا نم  اھل  رصح  اباوكأ ال  ةلئسألا  هذھ  لك  ىلع  ةباجإلا  جاتحت  ؟ .. يموكحلا
. نويرصملا هاري  امك   ، ةبالغلا يكسيو 

رمع لاثمت  ةھجاوم  يف  عضوم  هل  ناك  ىتح  تاعاس  ثالث  ىوس  ِضمت  مل 
نم ثعبني  ءفد  ضعبو   ، فیكلا تافشر  نع  نیثحابلا  سوفن  يف  عقوم  هلو   ، مركم
نم ديزیس  اھب  ام  نأو  اھفطاختتس  يديألا  نأ  اًدبأ  بسحت  نكت  مل  باوكأ 
يتلا سوفنلا  يف  ةطبغلا  تاحاسمو   ، ةقلقلا سوفنلا  ضعب  يف  ربصلا  تاحاسم 

. نمزلا نم  ادوقع  ةبآكلا  اھتابنج  يف  تماقأ 
، ريرحتلا نادیم  يف  فقي  هنأ  طيازلا  باحصأ  اھنطقي  يتلا  يراوحلا  يف  عاشو 

ةعرسب اھدرفي  مث  هتضبقب  ءاوھلا  قديو  فتھي   . هارسیب ةروثلاو  هانمیب  ياشلا  عزوي 
بیج يف  اھسديو  دوقنلا  ينجي  اھتاذ  ةفخلابو   ، اھعزويو باوكألا  طقتلیل  ةبیھر 
نوعیبيو نوفتھي   ، ةیلاتلا مايألا  يف  نادیملا  ىلع  باحصألا  ءالؤھ  ىلاوتو   . هلاطنب

. ماشلا صمح   ، ةنخاس اطاطب   ، رئاجس  ، ةعونتم تايولح   ، يرشك  ، ةفلتخم ءایشأ 
نیب يرجي   ، قناخلا زاغلا  برض  مايأ  يف  اھعزویل  تامامكلا »  » تائمب ءاج  مھضعب 

: مھیف خرصيو  لعسي  وھو  نیقنتخملا 
. هینجب ةمامك   .. هینجب ةمامك  - 

نیحو  ، راھنلاب لیللا  لصي   ، ةعاس نيرشع  وحن  هیمدق  ىلع  فقي  طيازلا  ناك 
وأ رادج  يأ  تحتو   ، مركم رمع  دجسم  وحن  ىنيوھلا  ریسي  هلھاك  مونلا  لقثُي 
: اًمود هل  لوقي  ناك  يذلا   ، نامھف هقيدصل  هتبصن  كرت  نأ  دعب   ، هدسج يقلي  دومع 

. دئاوف موق  دنع  موق  تاروث  - 
فراشم ىتح  ياشلا  عیبي  لظو   ، ةعاس طيازلا  صقر  سیئرلا  ىَّحنت  نیح 
رعشو  ، بھذلا طویخ  يف  هعومد  تعملف  هسأر  ىلع  سمشلا  تطح  مث   ، حبصلا

: هیتفش صمصمي  وھو  نامھفل  لاقو   . ةبرغو راسكناب 
نم انأ  يلیحرل  يسفن  تضبقنا  ءاج  املف   ، ربصلا غرافب  لیحرلا  موي  ترظتنا  - 

. انھ
نلعأ املك   ، ةبقاعتم عمج  مايأ  يف  ةمخض  تارھاظمب  ئلتمي  حار  نادیملا  نكل 

، ياشلا دادعإل  مزلي  ام  لك  يوحي  يذلا  هقودنصو  هتلواط  لمح  اھنم  ةدحاو  نع 
خرصيو فقي   . هیمدق عباصأب  هتعقر  دودح  مسر  يذلا  ناكملا  ثیح   ، انھ ىلإ  ءاجو 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


. ةروثلا بابش  اي  ياش   ... ياش ديدج : نم 
. هل امئاد  اناكم  طيازلا  دجو   ، نادیملل نیمصتعملا  قلغو   ، ةرركتملا عمُجلا  عمو 

لوحتیل ةمیخ  اھیلع  شرفو  ضرألا  يف  اھقدو  ةيديدح  مئاوقب  ىحض  تاذ  ءاجو 
املك نادیملا  قالغإل  نیمصتعملا  عم  يرجي  ناكو   . ریغص ىھقم  ىلإ  ناكملا 
نیب رودي  يذلا  راوحلا  ىلإ  ًاليوط  تصنأو   . ةراملا مامأ  هحتف  ةطرشلا  تلواح 
نم اءزج  نأ  هنم  كردأو   ، مھيديأ يف  نخاسلا  ياشلا  باوكأو  هلوح  نیقلحتملا 
لوقي ناكو   ، نولوقي امب  نمآف  نیمدعملاو  ءارقفلا  نم  هلاثمأ  ىلإ  فرصنم  مھبضغ 

: رخآو نیح  نیب  اھیلإ  بھذي  نیح  هتجوزل 
. راوثلا نم  انأ  - 

رادم ىلع  تاكابتشا  تدھش  يتلا  ةیبناجلا  عراوشلا  ىلإ  كرحتي  طيازلا  ناكو 
باوكأ اھیلع  َّصر   ، ةریبك ةینیص  الماح  راوثلاو  نمألا  تاوق  نیب  ةعطقتم  مايأ 
عزوي وھو   ، زتھي وأ  طقسي  نأ  نود  ةعفادتملا  داسجألا  نیب  هقيرط  قشي   . ياشلا
ىلع هعضي  مث  هیتفشب  همثليو  هینجلا  طقتلي   . دوقنلا عمجيو   ، ةنخاسلا باوكألا 
نیح ليربإ  يف  اھارتشا  ءاضیب  ةليرم  يف  هقش  ریغص  بیج  يف  هیقليو   ، هتھبج
اودجي مل  مھنأل  ؛  اموي نیسمخ  ترمتسا  ةحارتسا  دعب  نادیملا  ىلإ  سانلا  داع 
. فلخلا ىلإ  اعوجرو   ، اءوس دادزت  رومألا  تناك  لب   ، ققحت دق  هوبلط  امم  اًئیش 

كلت نم  ةيراخب  ةجارد  هب  تمدطصا  نیح   ، طيازلا نم  ةینیصلا  تطقس  ةدحاو  ةرم 
ماحتلالل ةیمامألا  طوطخلا  نم  مھئادھشو  مھاحرج  لقنل  نابشلا  اھرضحأ  يتلا 

يذلا برسملا  نم  قرمیل  دوقولا  لادب  ىلع  طغضي  باشلا  ناك   . نمألا تاوق  دض 
رمع دجسمب  ينادیملا  ىفشتسملا  ىلإ  اھجتم  ةدشتحملا  داسجألا  هل  هتعنص 

. اًمامت يعولا  ةدقاف  ةویلع  ءافص  سلجت  همامأو   ، مركم
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36
، رابجلا دبع  فیس  مدقملل  هتیھارك  ردق  هتایح  يف  ادحأ  لغدلا  يعابس  هركي  مل 

ریمضب شیعیف  اھیلإ  قلزنیس  هنأ  لیختي  الو  اھديري  نكي  مل  ایند  ىلإ  هلخدأ  يذلا 
. ماقتنالاو قاتعنالا  يف  ةبغرلا  نع  فكت  سفنو ال   ، بذعم

يلاھأ لك  اھل  دھش   ، ةرھاظ ةوتف  يف  لفري  وھو  ةئداھ  ریست  لغدلا  ةایح  تناك 
لمح  . ةقاشلا لامعألا  زاجنإ  يف  هب  نونیعتسي  نيریثك  تلعجو   ، بینملا يح 
عفد  ، ءاثالثلا قوس  يف  يناشیقلا  نیتارك  لیمحت   ، ایلعلا راودألا  ىلإ  ةلیقث  ةعتمأ 
لخدي ناك  ًابيرقت  موي  لك  لعتشت  يتلا  تارجاشملا  يفو  . اھتيراطب تلطعت  ةرایس 
همصخ برض  نع  فقوتلا  ضفري  نَم  نأل  ؛  راجشلا فقوتیف  نیكراعتملا  نیب 
. هشیطو هتقامح  رزو  لمحتي  نأ  هیلع  اھتقوو  لغدلل  اًّودع  ةظحل  يف  حبصیس 

نیح هَّبس  نیعراصتملا  دحأ  نكل   ، هتداعك لغدلا  لخدتو  راجش  عقو  ةلیل  يف 
: سانلا مامأ  لغدلا  هل  لاقف   ، هصیمق فرط  نم  هبذج 

. كلاحل حور   .. كحماسي هللا  - 
ىلعأ ىلإ  لغدلا  هعفرف   ، هھجو ىلع  هعفص  مث  هیلع  قصبو   ، هبسو داع  هنكل 

نم هبحسو  هدي  دمو   ، هیمدقب هلكري  حار  مث   ، ةبلصلا عراشلا  ضرأ  ىلع  هامرو 
ىفشتسملا يفو   . هیلع ایشغم  طقسف   ، تامكل ةدع  هھجو  ىلإ  بَّوصو   ، هقنع

: مھدحأ خرصف   ، هدلج تحت  حادنتو  هئاشحأ  نم  عشنت  ءامدلا  نأ  ءابطألا  فشتكا 
. داح يلخاد  فيزن  - 

، ةریخألا هسافنأ  ظفل  هنكل  هفاعسإ  اولواحو   ، ةزكرملا ةيانعلا  ةفرغ  ىلإ  هولخدأ 
. ءيش لك  دسفو   ، تاونس رشع  نجسلا  راوسأ  نیب  لغدلا  سافنأ  تقحالتف 

، مالكلا لیلق  ناك  يذلا  يسایسلا  نیجسلا   ، يزاغم تفأر  اًدبأ  لغدلا  ىسني  ال 
، بيرم ضومغ  هینیع  يفو   ، هاتفش اھل  جرفنت  ةماستبا ال  هیتفش  ىلع  اًمود  ىري 

رظني نَم  لكل  ةیضار  ةنئمطم  ودبت  اھلعجي  رھاظ  تابثب  ظفتحت  هحمالم  نأ  مغر 
. اًعيرس هیلإ 

ارھش نییئانجلا  عم  ىضقف   ، لغدلا اھب  لح  يتلا  ةنازنزلا  ىلإ  يزاغمب  ءيج 
ةضراعملا فحص  ضعب  ىلإ  تالاقم  بيرھت  ىلع  نجسلا  ةرادإ  هتبقاع  نیح   ، الماك

. راوسألا ءارو  يرجي  امع   ، هيرئاز ضعب  عم 
ةحاسم يھنیل  هنم  برتقاف   ، هفلأي مل  اديدج  املاع  لغدلل  ةبسنلاب  ناك 

لجع ىلع  قيرطلا  نوربعي  مھو  مھضعب  ىري  ناك  نيذلا   ، هلاثمأ عم  ضومغلا 
. نیسلاجلا ىلع  ةفطاخ  تاماستبا  نیعزوم 

ةدحاو ةعاس  نكل   ، عساتلا رودلا  ىلإ  اعاتم  هل  لمحیل  اموي  هرجأتسا  مھدحأ 
، لجرلا اذھ  ىلع  مكحلل  ةیفاك  نكت  مل  هقرع  فیفجت  يف  اھلالخ  لغدلا  كمھنا 

«. نیملسملا ناوخإلا   » ةعامج نم  هنأب  هلك  يحلا  يف  سانلا  هفرعي  يذلا 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


: اًمود هسفن  لأسي  لغدلا  ناكو 
؟ نیملسم ةوخأ  اًضيأ  نحن  انسلأ  - 

تارقنب اطلتخم   ، ام ىھقم  يف  قلطنا  امبر   ، لاؤسلا اذھ  عمس  ىتم  يردي  ال 
دجاسملا دحأ  ربنم  قوف  نم  امبر   . ونیمودلا قاروأ  قافطصاو  ءاملا  شیشنو  درنلا 

الو ؟  وھ نَم  فرعي  رباع ال  هب  ظفلت  امبر   . ءاعدلا توصو  حیباستلا  سمھب  اجزتمم 
؟ ةیساقلا ةایحلا  هذھ  يف  بھذ  نيأ  ىلإ 

، ال تايافنلاك تمكارت  ىرخأ  تارابع  طسو  اھاسني  ، ال  هسأر يف  ترفحنا  ةرابع 
. ةھباشتم مايألا  يضمتف  مالك  هعبتي  مالك  درجم  طقف  يھ   ، اھل ىنعم 

. هعیطي نأ  بجي  يذلا  هدیس  قئاقد  يف  حبصأ  هنأل  ؛  يزاغم تفأرل  اھلأسي  مل 
نجسلا رومأم  نأ  فرعف   ، اررش حدقت  ًانویع  هراظتنا  يف  دجیل  الھمتم  ربنعلا  لخد 

مث  ، ایلم هحمالم  سَّرفت  لغدلا  ىلع  هانیع  تعقو  املو   . هب لیكنتلاب  مھاصوأ  دق 
: هنذأ يف  سمھو  هنم  برتقا 

. ةریبك ةأفاكم  كیطعأسو  مھنم  ينمحا  - 
: هلأسو لغدلا  مستباف 

؟ مك - 
. هبلطت ام  - 

. مویلا يف  هینج  ةئم  - 
. ریثك اذھ  - 
. رح تنأ  - 
. قفاوم - 

ِضمي ملو   ، يعیبطلا هناكم  ىلإ  يزاغم  داعو   ، ملحك لغدلا  ىلع  رھشلا  رمو 
؛ لغدلاب هتقالع  اًمامت  تعطقناو   ، هتیب ىلإ  نجسلا  نم  جرخو  نیعوبسأ  ىوس 
مدب لتقلاو  شطبلل  اتقو  هحنم  نكل  ادوقن  هطعي  مل   ، رخآ لجر  عم  هتقالع  أدبتل 

. رابجلا دبع  فیس  ناك  لجرلا  اذھ   . دراب
***

رقنت عباصأو   ، مھجتم هجوب  هبتكم  فلخ  اسلاج  ناك   ، اھیف هآر  يتلا  ىلوألا  ةرملا 
. بضغلاب نیتءولمم  نینیعو   ، ةیبصع يف  بشخلا 

نم صقري  نأ  داكي  وھو  نجسلا  نم  هجورخ  قاروأ  يھنیل  ابھاذ  لغدلا  ناك 
مھجتم هجو  هلباق  نیح   ، لجوو ةبآك  تلحو  هلخاد  صقرلا  تام  ةأجف  نكل   ، حرفلا

، ةحفاط ةفرجع  هفرط  ىلع  طحت  فنأو   ، عنطصم مزح  يف  نیتمومزم  نیتفشو 
. نیتدياحم نیتدراب  نینیعو 

مواق  . ةطلسلا ةیجطلب  نم  ادحاو  لغدلا  راصو   ، ءيش لك  عقو  ةظحللا  هذھ  يف 
نل مھت  قیفلتب  هددھو   ، تاھجلا لك  نم  هرصاح  رابجلا  دبع  نكل  ةيادبلا  يف 
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: السوتم هل  لاق  نیحو   . ةدحاو ةلیل  ولو  نیعلا  ريرق  ماني  هلعجت 
. اذھ نوديري  نوریثك  يریغ  -

: ديدش دوربب  هیلع  در 
. تنأ كديرن  نحن  - 

: لاقو لغدلا  فتك  ىلع  هدي  عضوو  هناكم  نم  ماق  مث 
. عیطت نأ  ىوس  كمامأ  سیلو   ، انل تقلخ  ةلوتفملا  تالضعلا  هذھ  - 

نكامألا لكو   ، هیف سلجي  يذلا  ىھقملا  فتاھ  مقرو  هناونع   . هتانایب لك  مھل  كرت 
، هیلإ لوصولا  ةیغب  مھب  لاصتالا  نكمي  نيذلا  نوبرقملا  هباحصأو   ، اھیلع ددرتي  يتلا 

: رابجلا دبع  هرمأ  مث 
. رارمتساب انعبات  - 

ةنس بعشلا  سلجم  تاباختنا  لالخ  تناك  اھیف  هوعدتسا  يتلا  ىلوألا  ةرملا 
ارادج اوعنصو   ، ةیجطلبلا نم  ةریبك  ةعومجم  ةبحصب  ناجللا  ىدحإ  مامأ  فقو  . 2005
اوناك لخادلا  يف   . عارتقالا ىلإ  مدقتلا  نم  سانلا  عنم  ايذؤمو  ادلص  ايرشب 
تناك جراخلا  يفو   ، مكاحلا بزحلا  حشرم  حلاصل  تيوصتلا  تاقاطب  نودِّوسي 
اھباحصأ فرصنيو   ، ةریسك دترتف  كیمسلا  يرشبلا  رادجلاب  مدطصت  نویعلا 

. نيروسحم
، ةبيرغ ةسسؤم  يف  ادرف  حبصأو  رابجلا  دبع  فیس  نع  لغدلا  لصفنا  مايألا  عم 

اھنوھجويو  ، رابك طابض  اھدوقي   ، ةلوتفملا تالضعلا  باحصأو  قباوسلا  بابرأ  مضت 
. هنوددحي يذلا  تقولا  يفو   ، اودارأ امفیك 

عم ةدھجملا  ةریغصلا  تارھاظملا  موخت  ىلع  فوقولل  ةديدع  تارم  هب  اوءاج 
نيذلا تارشعلا  ىلإ  رظني  ناك   . يندملا يزلا  نودتري  نيذلا   ، ةطرشلا يدنجم 

. هلخاد يف  كحضيو  عراوشلا  يف  نوزفاقتي 
توص هءاج   . لیللا فصتنم  لیبق  ريرحتلا  نادیم  ىلإ  هب  اوعفد  ةروثلا  قالطنا  موي 

: ةینارمعلا ةطرش  مسق  نم  قعاز 
. الاح َلاعت  - 

ةرازو ىنبم  ىلإ  صابوركیم  مھذخأ  هلاثمأ  نم  ةرشع  ىلإ  مضنیل  بھذو 
: رماوألا مھتءاجو   . مھراظتنا يف  تائملا  اودجوف  ةیلخادلا 

. مھبدؤن نيزواع  سیس »  » لایع ريرحتلا  يف  ـ 
ةبلصلا داسجألا  نم  اعیطق  اوضمو   ، هیعارذ يف  هتقاط  مھنم  لك  رضحتسا 

ىلإ مھنویع  تلصو  نیحو   ، ريرحتلا عراش  نم  اولخد   . نادیملا وحن  ةخسارلا 
: مھدحأ لاقو   . ةروعذم مھیلإ  تَّدترا  نادیملا 

. دح ىصقأ  ىلع  رھاظتم  ةئم  هب  نادیملا  نإ  طابضلا  مالك  نم  انمھف  ـ 
: رخآ هیلع  درف 
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. ةرملا هذھ  فلتخم  رمألا  - 
: ثلاث لاقو 

. اننولكأیس مھعم  انكبتشا  ول  - 
اباش مھافتكأ  ىلع  نیلماح  مھوحن  نوریسي  ابابش  ىأرف  هرصب  لغدلا  عفرو 

طاقسإ ديري  بعشلا  : » خرصت هترجنحو   ، سامحلاب ءولمم  هھجو  تامسقلا  حضاو 
«. ماظنلا

هنكل لغدلا  فرعي  ال  يذلا   ، عفارلا دبع  نسح  وھ  قانعألا  ىلع  لومحملا  ناك 
. هلاثمأ فرعي  الو  هفرعي  لغدلا ال  امنیب   ، هلاثمأ فرعي 

، ءاتشلا درب  مغر  هتھبج  ىلع  عملي  قرعلاو   ، ناعمإب نسح  هجو  ىلإ  لغدلا  رظن 
لأسو  ،« ماظنلا  » همسا ءيش  لجأ  نم  هسح  حبني  يذلا  باشلا  اذھ  برغتساو 

يف دوعت  دقف  اذھ  نم  بجعتو  ؟  هطاقسإ نوديري  يذلا  ماظنلا  اذھ  نَم  هسفن :
لوقيو اًمود  همأ  مولي  ناك  هابأ  نأ  اًدیج  ركذتيو   ، دیمح رمأ  « ماظنلا  » نأ اھلك  هتایح 
ءالؤھ لھف   . لایعلا مأ  اي  ولح  ماظنلا  ةرثعبم : مھءایشأ  دجیف  تیبلا  لخدي  نیح  اھل 

؟ ناكم لك  يف  ءایشألا  ةرثعبو  جرملاو  جرھلاو  ىضوفلا  نوديري  ةیبصلا 
سسحتیل هبیج  يف  هدي  عضوو   ، ةیجطلبلا نم  هئالمز  عمجت  بناج  ىلع  فقو 

، لامعألا لاجر  دحأ  نم  ةیلخادلا  ةرازو  مامأ  اھضبق   ، هینج ةئملا  ةئف  تاقرو  ثالث 
: نادیملا وحن  نوفحزي  مھو  مھل  لاق  يذلا 

. هذخأ يذلا  لثم  غلبم  مكیف  دحاو  لكل  ةمھملا  اوصَّلخت  امل  - 
عراش ءانحنا  يف  تباغو   ، يلغوظال نادیم  وحن  تقلطناو  ةھرافلا  هترایس  بكر 
ملو  . هسفن لجرلا  ىلع  اوفرعتي  مل  مھنإ  لب   ، هنوفرعي ال  ناكم  ىلإ  ةھجتم  رابون 
اوذخأي نأ  ةطلسلل  مھداسجأ  اورَّجأ  نأ  ذنم  اوداتعا  دقف   ، وھ نَم  مھسفنأ  اولأسي 
مھیلع عَّزو  نَم  مسا  نع  مھدحأ  لأس  ةرم  تاذ   . نویعلا يضمغم  رجألاو  رماوألا 

: ًابضاغ لاقو  طابضلا  دحأ  هیف  عزفف  دوقنلا 
. اًدبأ اھفرعت  نأ  بجي  ءایشأ ال  نع  لأست  ال  - 

هقئاس لأسي  ةھرافلا  ةرایسلا  بكر  يذلا  لجرلا  لغدلا  عمس  ةرملا  هذھ  نكل 
: فیحنلا

؟ يفونطشلا فطاع  نيأ  - 
: لاق مث   ، ةدحاو ةیناث  يف  هوجولا  لك  احسام  هلوح  قئاسلا  تفلتف 

. مدنفأ اي  قئاقد  نم  انھ  ناك  - 
يذلا صخشلا  نع  ةلئسألا  نم  اديزم  حرطي  نأ  هنعي  مل  خفتنملا  لجرلا  نكل 
ىلإ نكل   ، لغدلا يعابسل  ةبسنلاب  الوھجم  مسالا  اذھ  بحاص  ىقبیل  ؛  هبلطي

. نیح
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37
نم رونلا  حضن  ىتح  ىضرملا  ةَّرسأ  نیب  ةلحنك  لقنتت  يواشنملا  نانح  تناك 
نوفج ىلع  طحو  ةعیسولا  ربانعلا  يف  ذفاونلا  ةعقر  ُزَِخت  يتلا  ةقیضلا  بوقثلا 
ىلإ برستت  مث  ناكملا  تابنج  يف  رودت  ةعطقتم  تانأ  قلطت  هاوفأو   ، ًءایعإ لملمتت 

. تانكسم نع  ةثحاب  يرجتف  اھبلق 
يف ةنئاكلا  ةطیسبلا  مھتقش  ىلإ  ىطخلا  تعرسأ  ىتح  اھتيدرو  تھتنا  نإ  ام 
ىلإ مث   ، انخاس ازبخ  ترتشاف  زبخملا  ىلع  تَّرم  اھقيرط  يف  مالسلا .» راد   » يح
اھمأو يھ  اھیفكي   ، دحاو هینجب  ترتشاف  عراشلا  ةیصان  ىلع  ةفقاولا  لوفلا  ةبرع 
تحارو اھینیع  تضمغأو  اھعدخم  ىلإ  تلخد  راطفإلادعب   . اركبم لحر  جوزل  ةلمرألا 

. قیمع تابس  يف 
حابصلا تايدرو  نیب  ةبلقتم   ، اھیف ديدج  ءيش  ال  ةبیتر  اھتایح  يضمت  اذكھ 
نابعشل تاونس  ثالث  تماد  ةبطخ  دعب  ءيش  لك  يف  تدھز   . ةریھظلاو ءاسملاو 

ىلع هدعاسي  لمع  ىلإ  يدتھي  نأ  ترظتناو  اریثك  هتلمحت   ، ةاسأمب تھتنا  رمنلا 
لذبي نأ  هنم  تبلط  املك  هھجوب  اھنع  حیشي  ناك   . ةرقتسم ةيرسأ  ةایح  میقي  نأ 

. هتایح رییغت  لیبس  يف  ربكأ  ادھج 
هوطقتلاو ةطرشلا  مسق  لوح  ماح   . فلخلا ىلإ  نكل  العف  هتایح  نابعش  رَّیغو 

. عفارلا دبع  نسح  نع  هتایح  يف  ةيرابخإ  لوأ  تناكو   . ثحابملل ادشرم  لمعیل 
رخسي ىھقملا  يف  سلجي   ، هل ءالمز  عم  ةریغص  ةقش  اھتقو  نطقي  نسح  ناك 

. مھیلع سانلا  ضرحيو   ، مكحلا لھأ  نم  عفترم  توصب  سانلا  مامأ 
سانلل نابف   ، نسح لاقتعا  مت  نأ  ىلإ  اًئیش  نابعش  نع  فرعي  دحأ  نكي  مل 

هلك مالسلا  راد  يح  نع  دعتبي  نأ  ررقو  لقتعملا  نم  نسح  جرخ   . اديور اديور  رمألا 
ةلبدلا نانح  تعلخو   ، لینملا يح  يف  ةریغص  ةقش  رجأتساف   ، نابعشل هكرتيو 

ةسایسلا بقاوع  نم  ةرارم  اھسفن  يف  ىقبتل  ؛  ربخملا هجو  يف  اھتمرو 
. اھبیعالأو

عراوشلاف  ، رياني موي 25  ةریبك  ةرھاظم  میظنتل  وعدي  نَم  كانھ  نأ  فرعت  نكت  مل 
اھتفلأ يتلا  هتباترب  ثعبني  ىضرملا  نینأو   ، اھتداعك ةنكاس  اھمامأ  تناك  تاراحلاو 

يھف ال ؛  اًدبأ اھصخي  نكي  مل  يضارتفالا  ملاعلا  يف  متي  ناك  امو   ، اھعم تشياعتو 
الو رتيوت » و« كوب » سیف   » ىلع باسح  اھيدل  سیلو   ، اھتیب يف  رتویبمك  ينتقت 

اھرصبو اھعمس  نع  اًدیعب  يرجت  رومألا  تناك  اذھلو   ،« ينورتكلإ ديرب   » ىتح
دمضتل اھفك  تعضوو  ترصبأو  تعمس   ، اھمامأ ءيش  لك  ددمت  نأ  ىلإ   ، اھسملو

َّفك نأ  ىلإ  هنم  برستت  هحورو  ایبص  نضتحت  ةرم  لوأل  اھسفن  تدجو  لب   ، اًحارج
. اًمامت دمخو   ، ناقفخلا نع  هبلق 

؟ اذھ لك  َِمل  - 
: اھل لاقو  ةرارم  يف  مستباف   ، بیبطلا تلأس 
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. هبعش لتقب  هتینابز  رمأي  سیئر  - 
: بیبطلل تلاقو   ، ةزاجإ بلط  تمَّدق  يلاتلا  مویلا  يف 

. ريرحتلا نادیم  يف  يناكم  - 
. ديدج ملاع  ىلإ  اھاطخ  سسحتت  تبھذو 

نیب لقنتت  تناك   . يواشنملا نانح  اوفرع  هاحرجو  نادیملا  ءابطأ  لكو  ةلیلق  مايأ 
ةرسأ نیب  رمت  اھنأكو   ، اھنیب تافاسملا  داعتبا  ىلع   ، ةینادیملا تایفشتسملا 
ةیضار اھیفك  يف  نینألا  ململت   ، هناردج اھدحتو  هتحاسم  ظفحت  دحاو  ربنع 

. ةیضرم
لوقتل تعرھف  داسجألا  نیب  هقيرط  قشي  رمنلا  نابعش  رصع  تاذ  تحمل 
تلاقو  ، اھناسل تكسمأ  ةریخألا  ةظحللا  يف  . مھیلع سسجتي  هنإ  هلوح  نیفقاولل 

: اھسفنل
. اشیع انتیب  يف  لكأ  - 

اھینیع تعفر   . بجاو هلاثمأ  حضف  نأ  تنمآو   ، اھيأر تریغ  نأ  ثبلت  مل  اھنكل 
. ماحزلا يف  باذ  دق  ناك  هنكل   ، هعباتتل

اھنكل روضحلا  ىلع  نبوانتي  يتاللا   ، اھتالیمز طسو  تیبت   ، نادیملا رداغت  نكت  مل 
مث اھیلع  نئمطتل  اھمأ  فتاھتف  تاعاس  ةدع  لك  ةقیقد  سلتخت   . اًدبأ بیغت  يھ ال 
عضب الإ  اھلالخ  منت  مل  اھتضق  مايأ  ةسمخ   . اھنایك لكب  اھتمھم  يف  كمھنتل  دوعت 
تدجو  . ءاطعلا يف  ةمراعلا  اھتبغرو   ، ةرابجلا اھتقاط  رثأتت  مل  اذھ  عمو   ، تاعاس
محتقت تناك  يتلا  يناغألا  ىنعمب  ةرم  لوأل  تسحأو   ، اھنم تعاض  يتلا  اھسفن 

. اھدنع فقوتت  نأ  نود  ةینطولا  تابسانملا  يف  اھینذأ 
: اھعومد فكفكت  يھو  اھل  ةلیمزل  تلاقو 

. ةجردلا هذھ  ىلإ  دلبلا  بحأ  يننأ  فرعأ  نكأ  مل  - 
نأ ةلواحم  اھريرس  ىلع  ءطبب  فحزت  نیح  اھسفن  عم  ةلمجلا  رركت  يھ  اھو 

. اھماظع شھني  يراضلا  عجولا  امنیب   ، مامحلا ىلإ  بھذت 
***

نم اھدیصر  نأ  تقولا  لوط  روعش  اھدراطي   ، اھنینأو اھزجع  يقبو  نادیملا  بھذ 
فافض ىلع  اھتقاط  لك  تغرف   . عوبسأ نم  لقأ  يف  دفن  ءاطعلا  ىلع  ةردقلا 
ىوس اھناكمإب  دعي  ملو   ، ةمروتملا ضوضرلاو  ةيرطلا  تاجحسلاو  ةجزاطلا  حورجلا 

. ءاكبلا يف  طرخنت  مث  ملحك  تلاوت  يتلا  تاظحللا  دیعتستو  درشت  نأ 
نيذلا اھلاثمأ  اوسن  امك   ، ثادحألا ةمحز  يف  اھوسن   . اھنع لأسي  دحأ  دعي  مل 
مھضعب . ءودھ يفو   ، اعابت اوبحسنا  مث  عراوشلا  اولزلزف  دحأ  نم  ریبدت  نود  اوءاج 

نأ قحتسي  امب  هسأر  دشتحاو  تفاعت  هحور  نكل  هدسج  يف  ةراسخ  ىنج 
. يتأتس يتلا  مايألا  يف  هدافحأو  هدالوأل  هیكحيو   ، موي يأ  يف  هیعدتسي 
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تقولا ضورتل  انھ  ىلإ  اھئیجمب  ىھتنا  يذلا  بعصلا  مویلا  اذھ  نانح  ىسنت  ال 
حارج يوادتو  ءاصفرقلا  سلجت  تناك   . اھردصم فرعت  ال  لامآب  اھسفن  يوادتو 
يف نونسملا  يناشیقلا  نم  ةعطقب  ةیجطلبلا  دحأ  هسأر  جش  لیحن  باش 
تتھبو  ، ةمئاغ ةرفصب  برشتي  أدب  هھجوو  ةوقب  فزني  همد  ناك   . لمجلا ةكرعم 

، حرجلا ىلع  موركركیملا »  » تبكس  ، هذقنت يك  نمزلا  قباست  نانح  تحار   . هانیع
ةلضع كلدت  اھیفك  تدمو   ، دراب ءامب  هتھبج  تشرو   ، فيزنلا فقول  ةنقح  هتطعأو 

. ةعرسلا هجو  ىلع  فاعسإلا  لسریل  بیبطلا  تفتاھ  مث   ، بلقلا
ةبسنلاب لوحت  نادیملا   ، ءيش لك  تیسنو   ، اھمامأ يتلا  ةلاحلا  يف  تسمغنا 
اھاضرم لكو   ، ىفشتسم يف  ريرس  درجم  ىلإ  ةفطاخلا  ةظحللا  هذھ  يف  اھل 

نع اًئیش  ِردت  مل   . بیجع ءودھب  همد  يف  ةایحلا  حنرتت  يذلا  لیحنلا  باشلا  اذھ 
اھدحو تیقبف   ، ةیجطلبلل فینع  تغابم  موجھ  مامأ  اتقؤم  ءارولا  ىلإ  راوثلا  عجارت 
مھيديأ يف  نولمحي  دادش  ظالغ  لاجر  ةثالث  هجو  يف   ، دنس يأ  نع  ةلوزعم 

ىلع ىقلملا  باشلا  نيدصاق  اھیلإ  نوعرسي  اوناك   . اًّرش مھنویع  يفو   ، اًموش
حرجف ةفیثك  راجحأب  مھرطمأو   ، هتلاسبو هدسج  ةفخب  ةلماك  ةلیل  مھقرأ   ، هرھظ

. نيریثك مھنم 
فحتملا  » دنع اھنم  بھذيو  اھیتأي  ناك  يتلا  ءوضلا  ةعقب  يف  هھجو  اوظفح 
مھدحأ هامر   ، هءاذيإ اودصقو  ءيش  لك  اوكرت   ، راھنلا جلبنا  املف   ،« يرصملا
اھدسج نانح  تمرف   ، ديدش ٍّلغب  هیلع  اومجھ  مث  هسأر  نم  مدلا  سجبناو 

راوثلا ىأر  نیحو   ، ةشحوتملا مھتابرض  هنع  تَّدصو   ، همظعو همحل  اياقب  يطغتل 
اوحسكي نأ  نم  هیف  اونكمت   ، داضم موجھب  اھیلع  اولبقأف  ةسامح  اودادزا  دھشملا 

. ةظیلغلا ةیساقلا  مھیصع  تحت  نم  اھوصلخيو  ءارولا  ىلإ  ةیجطلبلا 
ملألاو نزحلاب  امعفم   ، لھم ىلع  يتأي  تومل  اھوكرتیل  فطاخ  توم  نم  اھوذقنأ 

. ةبراغلا تايركذلاو 
ءانإب اھمامأ  ةفقاو  اھمأو   ، اھتجاح ءاضقل  ةلواحم  يف   ، اھريرس ىلع  ءطبب  بلقتت 

، يخس ءاعد  اھیتفش  ىلعو   ، اًنخاس اًعمد  نافرذت  اھانیعو   ، دوسأ يكیتسالب 
. اھقلح يف  اقیمع  لغوتي  يذلا  فافجلاو  رملا  ديدقلا  بطري 

: ةرم اھل  تلاق 
. يرتشي نَم  كیلإ  ِتأي  ملو  كسفن ،  تعب  - 

، اھناسل ىلع  رثختي  مدلاو  اھحور  قزمي  حار   ، اجیشن تمتكو  نانح  هجو  نقتحا 
: ترجفنا مث 

. يبجاو يدؤأ  تنك  - 
، اھرعش يف  اھعباصأ  سمغتو  اھفتك  تبرت  تحارو   ، اھنضح يف  مألا  اھتذخأ 

: ددوت يف  تسمھ  مث   ، ةلوفطلا مايأ  اھعم  لعفت  تناك  املثم 
. يتنب اي  ةفسآ  - 
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. َّيلع نیفاخت  ِتنأ   ، ِكنم ةبضاغ  تسل  - 
: تلاق مث  ةھرب  مألا  تدرش 

يبھذت مل  ِكنأكو   ، رابخألا نوفرعي  راوث  الو   ، جلاعت ةلود  ، ال  دحأ ِكنع  لأسي  مل  - 
. ريرحتلا نادیم  ىلإ  اًدبأ 

ناك ام  نولعفي  نیيالم  نم  ةدحاو  تنك   . دحأ نم  اًئیش  رظتنأ  يك  بھذأ  مل  - 
ارایخ انماكح  انل  كرتي  ملو   ، ةئیس انتایح  تناك   . نینس ذنم  هولعفي  نأ  مھیلع  بجي 

. رخآ
: تلاقو تدھنت  مث 

كَّرح يذلا  وھ  ىفشتسملا  تابنج  لك  يف  ششعي  هتيأر  يذلا  داسفلا  - 
ينأل تربصو   ، نفعلاو توربجلا  مادقأ  تحت  قحسنأ  تنك   . ريرحتلا ىلإ  يمدق 
ملف ينولذخي  مل   . يتميزع نم  ىَّوق  نيرئاثلا  دھشم  نأ  الإ   ، ةفیعض ةدیحو  تنك 

. ناك ام  ناكو   ، مھلذخأ
اھنأكو  ، تعطقنا مث  امايأ  اھتالیمزو  ةویلع  ءافص  ِكتراز   . كركذتي دعي  مل  ادحأ  نكل  - 

. دبألا ىلإ  اھیلع  ام  تدأ 
«. هعم هتجح  بياغلا   » لوقي لثملاو   . لیلق اھدیب  ام  نكل  يتدعاسم  تلواح  - 

: تلاقو ةفرغلا  فقس  يف  تدرش  مث 
نوتأیس مھو   ، ينعیضي نل  . هللا  تنك امك  دوعأس  يننأ  يف  اًدبأ  لمألا  دقفأ  مل  - 

. يدیب اوذخأیل  بسانملا  تقولا  يف 
: مألا خفنتو 

باحصأ لكو  كلاثمأ  نوركذتیسو  انبر  فرعت  سان  انلق  ةسائرلاب  ناوخإلا  زاف  امل  - 
. عیمجلا اوسنو  مھيدل  امب  اوحرف  مھنكل   ، مھیلع لضفلا 
. نولكوتملا لكوتي  هدحو  هیلع   ، عیمجلا نم  ربكأ  هللا  - 

: بیبطلا هلاق  ام  عجرتستف  دورش  اھفطخي 
ةحارج نیجاتحتو   ، يكوشلا لبحلا  ىلع  مرو  يف  ببست  يساقلا  برضلا  - 

. ةقیقد
: عمست ةیھال ال  اھنأ  نانظي  امھو   ، هلیمزل هسمھ  اھیلإ  لصيو 

، ةلیئض حاجنلا  ةبسن   . ةزجاع اھیقبت  وأ  اھتایح  ىلع  يضقت  دق  ةریطخ  ةحارج  - 
. ةظھاب فيراصم  ىلإ  جاتحت  اھنكل 

ةحارجلا ثیح  ىلإ  اھذخأيو   ، هتلعف ام  رِّدقُي  نَم  دجتس  اھنأ  يف  لمألا  دقفت  ال 
، باصعأو مدو  محل  نم  راتوأ  ىلع  مھطراشمب  نوفزعي  نيذلا  ءابطألاو   ، ةرھاملا

. ءالتمالاب روعشو   ، ةیھانتم ةقث  يف 
: اھمأ اھل  تلاق 
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. ةریصق دیلاو  ةریصب  نیعلا  - 
نأ اھنكميو   ، ءيش لك  فرعت  نانحف   ، لوقلا اذھ  لثم  ىلإ  ةجاح  يف  نكت  ملو 
عئار ملحك  اھیلع  ترمو   ، مون نود  اھتشاع  مايأ  ةسمخ  الإ   ، ءيش لك  ىسنت 

، ةایحلا ىلع  الیقث  ائبع  ودبت  اھلعجيو   ، اھدسج شھني   ، ضبقم سوباكب  ىھتنا 
. جرفلا اھءاج  اھتدش  زع  يفو   ، تلعف ام  ىلع  اًدبأ  مدنت  مل  اھنكل 
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38
يف هبلاخم  عوجلا  بشنو   ، هقير َّفج  دقو  اصعلاك  يوانسإلا  ةفیلخ  فقي 
اھكرت يتلا  سأفلا  ةوارھك  قوشمم   . هدرطيو هدراطي   ، هنع ىَّھلتي  هنكل  هنيراصم 
هافق انھ  سمشلا  لكأت  امنیب   ، أدصلا اھلكأي  قیضلا  رادلا  نحص  يف  ةدیحو 
نادیم لخدم  دنع  صارتت  يتلا  ةیمامألا  فوفصلا  ىلإ  ةبوصم  هنویع   . لیحنلا
مھھوجو حسمي   ، روھزلا رمع  يف  بابش   . ينیعلا رصق  عراش  ةیحان  نم  ريرحتلا 

يدتري فصتنملا  يف  فقاولا  دلولا  هجو  ىلع  هرصب  طحي  مث   ، ةفطاخ ةعرس  يف 
نيأ فرعي  هلعل  هتركاذ  رعق  يف  هسأر  سمغيو   ، ضیبألاو رمحألا  اھیف  طلاختي  ةلناف 

؟ لبق نم  هآر 
ناینبك ةمحالتملا  فوفصلا  رجانح  نم  جرخت  يتلا  تافاتھلا  ىلإ  اًدبأ  تصني  ال 

، ةبرحك نونسم  نقذب  يھتني  يذلا  يثلثملا  هجولاب  هسفن  لغشي  لب   ، ديدج دلص 
. بیغملا وحن  لورھت  يتلا  سمشلا  عاعش  ضعب  نضتحت  ةحطرفم  ةھبجو 

نیتنس يف  هسأر  ىلع  تمحازت  ةریثك  هوجو   . يردي ال  ؟  هجولا اذھ  ىأر  نيأ 
ةزوخلاو ةَّدشلا  الإ  امھلالخ  فرعي  مل   ، ةرھاقلا بلق  يف  انھ  امھاضق  نیتلماك 

ةباقن ملالس  ىلع  نیفقاولا  نيرھاظتملا  هجو  يف  نیتمومزملا  نیتفشلاو 
، لولغز دعس  حيرض  دنع  وأ   ، يلاعلا ءاضقلا  راد  وأ   ، نیماحملا ةباقن  وأ   ، نییفحصلا

اوطحو اوءاج  نيذلا  كئلوأو   ، برح تعلط  لاثمت  دنعو  ريرحتلا  نادیم  فارطأ  ىلع  وأ 
مھروھظ  ، ءارزولا سلجمو   ، بعشلا سلجم  مامأ  ةرركتم  تاماصتعا  يف  مھلاحر 

، ةرسآ ةطاسبو  ةعادو  يف  نكل  ةخماش  فقت  يتلا  ةقيرعلا  ةینبألا  طئاوح  ىلإ 
عامس نع  مھناذآ  نوُّمصي  رابك  نوفظوم  اھفلخ  سلجي  ذفاون  ىلإ  مھھوجوو 

مأ ؟  لصاوتملا بضغلاو  ماحزلا  كلذ  يف  هجولا  اذھ  ىأر  لھ   . ةقراحلا تافاتھلا 
؟ نيأ ؟  رخآ ناكم  يف  هحمل 

: ليوطلا هدورش  نم  هعلختف  رماوألا  هیتأتو 
. شرام مامألل  ةوطخ  - 

هتحفص ىلع  ُّلحت  يذلا  هجولا  نم  برتقيو  ةوطخ  مدقتي   ، ةفطاخ ةعرسب 
يف قربتو  عقاولا  يف  حمالملا  میغتف   ، ةتغب يتأي  دراب  لیلل  ةيدامرلا  ةراتسلا 
رادم ىلع  هرطاخب  تلاج  يتلا  كلت  نم  ناكم  يأ  يف  سیل   . هآر معن   . ةركاذلا
قارو هبحأ  مك  رخآ  ناكم  يف  لب   ، فص يف  امقر  هلابق  فقي  وھو  نیتلماك  نیتعاس 
قيرفلا مسا  يسن  ناك  نإو   ، اھاسني ةارابم ال  تناكو   . ةرھاقلا داتس  ناك   . هینیعل

. ةيریصم ةارابم  يف  يلھألا  يدانلا  لزاني  ناك  يذلا  رخآلا  يقيرفألا 
. سارتلألا بابش  نم  هنأ  فرعيو   ، اًدیج هلكش  فرعي  نآلا  هنكل   ، همسا فرعي  ال 

ريزوو نيربجتملا  طابضلا  دض  ةخراصلا  هتافاتھ  هزھتو   ، ديدش فطاعتب  هلایح  رعشي 
لعجي لھ   . موجھلا رمأ  اھیف  ردصیس  يتلا  ةظحللا  ىشخي   . شحوتملا ةیلخادلا 
همحل يمدت  ةفیفخ ال  تابرض  هبرضي  مأ  ؟  يثلثملا هجولا  بحاص  ىدافتت  هتوارھ 
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؟ ال اذھ هفطاعت  مھفیس  لھ  هفلخ  فقاولا  طباضلا  هآر  ول  نكل  ؟  هماظع رسكت  الو 
سأر ىلع  لزني  ديدش  باقعب  هعبتيو   ، رماوألل ارسكو   ، الذاخت هربتعیس   . عبطلاب
دقو  . هضرأ نع  هداعتبا  مايأ  ديزتف   ، ةمدخلا نم  هحيرست  دعوم  رخؤي  امبرو  ةفیلخ 

. اھراظتنا لاط  يتلا   ، ةلبقملا ةزاجإلا  نم  نامرحلا  وھ  لقألا  ىلع  باقعلا  نوكي 
َّفل لیجنلاو  ةلحاق  اھدجیس   ، ضرألا ىلإ  يرجيو  سأفلا  اھیف  فطخیس  ةزاجإ 
يف عیباسأ  لبق  هسوؤر  سرغ  يذلا  لصبلا  قانعأ  ىلع  ةنیتملا  ءارضخلا  هطویخ 

. هتوخإ نامعطيو   ، هبایغ مايأ  يف  هناعیبي  ام  مألاو  بألا  دجیل  نیطلا 
يف ةفیلخ  فقو   . نيرھاظتملا هجو  يف  ءامحإ  لمعب  طقف  تردص  رماوألا  نكل 

ةبوحصملا ةرداھلا  تامحمحلا  تأدبو   ، راسیلاو نیمیلا  نع  هءالمز  ايذاحم  هناكم 
هيدي كبش  ام  ناعرس  يثلثملا  هجولا  بحاص  نكل   . ةوسقو فنع  يف  ضرألا  قدب 

. داضم ءامحإ  يف  اوأدبو   ، اًضيأ راسیلاو  نیمیلا  نع   ، هئالمز يديأ  يف 
وھ نَمو  ؟  انھ يدنجلا  وھ  نَم   . ةریحلا هتكلمتف  ةفیلخ  نھذ  ىلع  رمألا  طلتخا 

تابرضلا ىقلتي  يذلا  بعشلا  وھ  نمو  ؟  برضت يتلا  ةطلسلا  يھ  نم  ؟  رھاظتملا
اھیلع اًھوجوو   ، رجانح ىوس  نوكلمي  نيرھاظتم ال  همامأ  دجي  نأ  داتعا  ؟  تاناھإلاو
ةدعتسم يدايأ  اھیف  ىري  يتلا  ىلوألا  ةرملا  اھنكل   ، قربت ًانویعو   ، بضغ

نم ددعلا  اذھ  َري  مل  لب   . برھلل سیلو  موجھلل  بھأتت  ًالجرأو   ، كابتشالل
. كلذ لبق  نیجتحملا 

ام اذھ  نإ   . هنایك لك  زتھیف  ةیعامتجا » ةلادع   .. ةيرح  .. شیع : » فاتھلا عمسي 
يف فسري  وھو  ةيرح  نولوقيو   ، عئاج وھو  شیع  نولوقي   . نآلا هديري  امو  هصقني 

هدایسأك نوفرصتي  هنیمي  نع  نیفقاولا  طابضلا  ءالؤھ  سیلأ   . ةديدج ةيدوبع  لالغأ 
رمألا نوكي  نیح  ةيراض  ةیمنھج  ةلآك  عفدني  ؟  عیطي نأ  الإ  كلمي  الف  هنورمأي 

: هھجو يف  نوخرصي  نیح  رجحك  تمصيو   . موجھلاب
. مالكلا عنما  - 

: هل لوقي  وھو  هافق  ىلع  رابجلا  دبع  فیس  مدقملا  تاعفص  ىسني  نأ  هنكمي  ال 
. مجب اي  مھفا  - 

بوطلا عفري  وھو  هیلع  رم  باذعلا  نم  الماك  اعوبسأ  ىسني  نأ  هنكمي  الو 
ةسداسلا دنع  وحصي  ناك   . ينانعلا میلس  دیقعلا  ةقش  يف  لمرلاو  تنمسألاو 

هوذخأ  . هیلع ایشغم  طقس  نیح  الإ  هومحري  مل   . لیللا فاصتنا  ىتح  حدكي  لظيو 
هریغ اوبذجو   ، ةیساقلا عراوشلا  يف  نیفقاولا  هئالمز  طسو  هب  اوقلأو   ، هب اوتأ  امك 

. ةمھملا لمكیل 
هادعاس كلمي  ام  لكب  ىلعأ  ىلإ  اھعفرو   ، هینیع ضمغأو   ، هسأف دجو  ول  ىنمتي 

همد نم  نفحي  مث   ، الیتق هيدریف  هسأر  ىلع  ةرداھ  ةداح  اًعيرس  اھلزني  مث 
ةیماقتنالا ةظحللا  هذھ  لیختي  يك  دورشلا  قح  ىتح  كلمي  ال  هنكل   . برشيو

. ةضیغبلا
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راظتنالاب وأ   ، فلخلا ىلإ  عوجرلاب  ردصت  دق  رماوألا  نأ  نظ   ، الحار لیللا  لغوأ  املو 
دھشملا اذھ  ىلع  نیجرفتم  ىلإ  اولوحتو   ، نیتماص طابضلا  ادب   . رونلا جلبني  ىتح 

رشبو  ، خارصلا نع  فكت  ال  رجانحو   ، ةنھاو تابمل  تحت  ولعت  سوؤر   . بیھملا
توصلا ربكم  خرص  اذكھ   . ماصتعالا نلعأ  يذلا  دشحلا  نیب  ابايإو  اباھذ  نوجوامتي 

اباش حملف  هرصب  ةفیلخ  ىمرو  ريرحتلا .» نادیمب  رییغتلا  ةعاذإ  انھ  : » فیعضلا
هذھ يف  َّدو   . نيرھاظتملا ىلع  يرشكلا  بلعو  هایملا  تاجاجز  نوعزوي  ةاتفو 

، شطعلا هَّضمأو  عوجلا  هصرق   . لكأيو برشیل  مھنیب  فقيو  مھیلإ  عفدني  ول  ةظحللا 
نم تقفدت  يتلا  تاملكلا  هینذأ  يف  تنھوو   ، ءيش لك  نع  الفاغ  مامألا  ىلإ  انرف 

، مدقتت تاحفصملا  امنیب   ، بضغ يف  نيرھاظتملا  وحن  رظني  وھو   ، طباضلا مف 
. اھفذقل نوبھأتي  ةقناخلا  لبانقلا  ةامرو   ، ةیساقلا اھمیطارخ  عرشت  هایملا  تابرعو 
اھعم مدقتيو  ریست  هب  ةمحالتملا  داسجألا  دجو  هنكل   ، لیق ام  اًدیج  عمسي  مل 

ششعت  ، ةیلآ ةقيرطبو   ، اھعم وھ  كرحتف   ، امالظ لیللا  ديزیل  لیقثلا  دوسألا  اھيز 
فوفصلا امنیب   ، ةرسيو ةنمي  برضي  حارو   ، ةوارھلاب هدعاس  عفر   ، ةركاذلا يف 

: يلاوتملا خارصلاو  ملألاو  ناخدلاب  ةلبرستم  ىواھتت 
. ةملظ اي   .. بلكلا دالوأ  اي  - 

يف ةوارھلا  تخارتف   ، هزخو  ، ةفیلخ نذأ  محتقا   ، نادیملا قمع  نم  ءاج  توص 
. لیللا اھرتس   ، هيدخ ىلع  عومد  تحسو   ، هدي

***
هابأ ةطرشلا  دونج  بحس  امدنع  ءاسم  تاذ  اھب  خرص  يتلا  اھسفن  ةلمجلا  يھ 
دادس يف  رخأت   . ةایحلاو توملا  نیب  ابلقتم  مھيديأ  نیب  رفرفي  وھو  ضرألا  ىلع 
نود ةموكحلا  تررقف   ، اعافتنا اھزاح  يتلا  ضرألا  ىلع  ضورفملا  يونسلا  طسقلا 

. هل اھعیبت  نأ  هيأر  ذخأت  نأ 
، هاجتا لك  يف  نورومأملا  دونجلا  اھعزو  يتلا  ةوسقلا  ضعب  ةفیلخ  لان  اھموي 
ىلع فوقولا  الواحم  هیقاس  رجرجي  وھو  بألا  ىلع  ةيرقلا  يلاھأ  لك  جرفتو 

. ىودج نود  هیمدق 
نأ اًدیج  يعي  هنكل   ، ةفیلخ يردي  ال  ؟  نيأ نم   ، قلطنت اھسفن  ةلمجلا  يھاھ 

لبانقلا هقنخت  وأ  تاحفصملا  هسودت  وأ  ضرألا  ىلع  بحسُي  نَم  نآلا  كانھ 
بلق نم  ثعبنت  تاثاغتسا  يھاھ   . ةلجعتملا ةبھتلملا  ىَواَرَھلا  هبرضتو  ةرمھنملا 

ناعرسو  ، ناكم لك  يف  يودت  ةيدحتم  تاحیص  مامأ  مزھنت  نكل   ، هتابنجو ناكملا 
الإ  ، ايواخ نادیملا  ادبو  قئاقد  يف  عمجلا  َّضفنا   . نكي مل  هنأك  ءيش  لك  حار  ام 
، ةرثعبملا مالحألا  اياقبو   ، ضرألا ىلع  ةروذبملا  تاروشنملا  أطت  تاحفصم  نم 

. زجعلاو سرخلا  زجاوح  رسك  يذلا  مالكلا  ضعبو 
هتساد مأ  ؟  نیبراھلا ماحز  يف  باذ  لھ  ؟  يثلثملا هجولا  بحاص  بھذ  نيأ 

ىلع اورم  هلثم  نوریثك   . مھي ال  ؟  ةظیلغلا تالجعلا  هتسھد  وأ  ؟  ةغزفلا مادقألا 
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. هتایح يف  مھدجاوت  داتعاو  ةفیلخ  يَنیع 
تاملك ىعدتساو   ، نيرھاظتملا نم  غرافلا  نادیملل  رخآلا  فرطلا  دنع  فقو 
سیل كرزو  : » هيدي نیب  سلجو  هیلإ  بھذ  املاط  يذلا   ، يصوقلا میحرلا  دبع  انالوم 
هذھ ظفح  اھعسو .» الإ  اسفن  فلكي  ال  هللاو   ، رَّیخُملا ریغ  رَّیسُملاو   .. كرمآ رزوك 
املك  . اھململي مث  اھتتفي  ةليوطلا  ةمدخلا  تاعاس  يف  سلجو   ، اذكھ ةلمجلا 
انسإ نم  لزن   . هيدي نیب  سلجيو   ، خیشلا ىلإ  بھذي   ، اروبجم هلعفي  ام  هانضأ 

: همأ هل  تلاق  نأ  دعب   ، هیلع
. يتمع نبا  يصوقلا  میحرلا  دبع  خیشلا  - 

داھج مظعأ  : » هیلع نوددرتي  بابشل  لوقي  وھو  خیشلا  ىلإ  تصني  ناك  هنكل 
نسح همسا  نأ  دعب  امیف  فرع  باش  هشقانيو  رئاج .» ناطلس  دنع  قح  ةملك 

نم الإ  مالسإلا  نعُط  ام  : » لوقيو  ، حرشلا يف  خیشلا  ضیفتسیف   ، عفارلا دبع 
«. تدبتساو تدسف  يتلا  ةطلسلا  مھس 

مأ ارئاج  اناطلس  طباضلا  ناك  اذإ  امعو   ، اذھ ىنعم  نع  موي  تاذ  ةفیلخ  هلأسو 
: هل لاقو  هفتك  تبر  مث   ، مھلويذو ةاغطلا  بانذأ  نع  اًریثك  اًمالك  هل  لاقف  ال؟ 

. ةفیلخ اي  روذعم  تنأ  - 
بلق يف  اًدیعب  اتصخش  نیتللا  هینیع  نیبو  هرھظ  ىلع  هرذع  لمحي  وھ  اھو 
ىلع فشریل  ريرحتلا  نادیم  يف  رودي  يذلا  درابلا  ءاوھلاو  ناخدلاب  فوفلملا  لیللا 
اھعم هل  نأ  يردي  نأ  نود   ، ةبراھلا داسجألا  اھتكرت  يتلا  ةنوخسلا  اياقب  لھم 

. ةلبقملا روھشلا  يف  يھتنت  نل  تالوجو  تالوص 
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39
اھل سیل  اران  يمامأ  تدجوف  يتقرح  ئفطأل  ائماظ  تئج  ؟  مراعلا قلقلا  اذھ  ام 
يتایح يف  ةجھبلا  برسمو  خيراتلا  بابو  ةوشنلاو  مالحألا  ةنيدم  ةرھاقلا   . رارق

ذنم اھتفرع  يتلا  كلت  ریغ  ىرخأ  ةدلب  تراص   ، ةظحل يف  تریغت  ءاقشلاب  ةعرتملا 
. ةنس نيرشع 

نیب ةقلعملا  هتفرش  نم  رظني  وھو  هسفن  ثِّدحي  يدماغلا  مشاھ  حار  اذكھ 
ةتئافلا ةلیللا  لخد  يذلا  سیماریمس »  » قدنف يف  ريرحتلا  نادیم  ءاضفو  لینلا 

. ایندلا رخآ  ىلإ  مونلا  هبحس  مث  هتارجح  ىدحإ 
عمج فیك   . يصوقلا میحرلا  دبع  انالومو  يقرشم  لالد  الإ  دلبلا  اذھ  يف  فرعي  ال 
قاس يذلا  ردقلا  هنإ   . نآلا ىتح  ةباجإ  فرعي  وھ ال  ؟  لیبس امھنیب  سیل  نینثا  نیب 
هحصنف تاونس  ثالث  لبق  نزحلا  هیلع  ظحال  يذلا  قدنفلا  ريدمو   ، هقيرط يف  لالد 

. نزحلاو مھلا  هترضح  يف  بھذي  يذلا  ةكربلا  لجرلا   ، انالوم ىلإ  باھذلاب 
: اموانتم اھتوص  ءاجو   ، لالد فتاھو  ىحضلا  دنع  الساكتم  ماق 

... يتموشاھ اي  كتمالس  ىلع  اًدمح   - 
. لالد اي  ينیتشحو  - 

: تلاقو  ، جنغب تكحض  مث  تدھنتف 
. كل ءيجأ  - 
. نیحلا اھ  - 

اھثدحي نأ  رظتنتو   ، اھتبیقح يف  دوقنلا  عضت   . اھیضري مث   ، ءاطعلا اھل  لزجي  ناك 
: اذھ راركت  نم  لمت  الو   ، ةرم لك  هلأستف   ، ةدج يف  نھأطو  يئاللا  ءاسنلا  نع 

؟ يلاثمأ كدلب  يف  دجت  - 
: اًضيأ ةرم  لكو   ، اًمستبم اھل  لوقیف 

. ناكم لك  يف  ىوھلا  تانب  - 
هقشعت يذلا  ينیحلا  دعسم  يرصملا  هقيدص  نع  اھل  يكحي  نیح  رثكأ  ذذلتتو 

هربكت میقع  ةقلطم  ةدیسل  الإ  حيرتسي  هنكل ال   ، ةدحاو ةرم  تايدوعس  تانب  ثالث 
: اھأطو املك  لوقيو   ، تاونس سمخب 

. تانبلا عم  سیلو   ، اھعم نامألا  - 
ىلع اھدحو  تسیل  اھنأ  اھرعشي  يذلا   ، همالكب عتمتستو  هعتمتل  لالد  تءاج 
حيرلا هدرطت  يذلا  قناخلا  ناخدلا  بحس  اھدراطت  قدنفلا  تلخد   . قيرطلا اذھ 

. نیمیلاو لامشلا  نم  نادیملا  تاھوف  ىلع  نم 
لك تغرفتساو   ، مامحلا ىلإ  تفلد  مث   ، ةوقب لعست  اھدجو  بابلا  اھل  حتف  نیح 

ءارمحلا ناولألا  ىلع  حادنيو  اھھجو  نم  دصفتي  قرعلاو  تداع  مث   ، اھفوج يف  ام 
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، هنم هسافنأ  بحسي  ءيشب  رعشي  أدب  وھ  ناك   . اھترشب وسكت  يتلا  ءاضیبلاو 
نأل ؛  نمألا تاوق  زاغ  دحأ  قشنتسي  ال  هدالب  يفف  ؟  وھ ام  فرعي  نأ  نود 
حيرلاو  ، ةدیعبلا ةیقرشلا  ندملا  يف  كانھف  ترج  نإو   ، الصأ يرجت  ال  تارھاظملا 
تاذلم يف  نوحرمي  نيذلا  كئلوأ  ىلإ  لایمألا  فالآ  قناخلا  زاغلا  لمح  نع  زجعت 
هیلع محتقاو   ، ارداھ ءاسملا  لولح  لیبق  مشاھ  هعمس  امب  نیئباع  ریغ   ، ایندلا

: هتفرغ
« ةیناسنإ ةمارك   .. ةیعامتجا ةلادع   .. ةيرح  .. شیع »

ناسكعت ناضیبألا  اھاذخفو   ، ةداسولا ةنضاح   ، شارفلا يف  بلقتت  لالد  تناك 
ضعب بكستو   ، ةدیعب ةيانب  ةماھ  ىلع  طحت  يتلا  سمشلل  ریخألا  جھولا  ضعب 
نیلت هماظع  نأ  رعشي  وھو   ، بءاثتو مشاھ  اھیلإ  رظن   . لینلا ةحفص  ىلع  اھراضن 

، ةذفانلا حتف  مث   ، دعقملا رھظ  كسمأو  هدي  َّدم   . هلمح نع  اھیف  زجعت  ةجرد  ىلإ 
طقسف  ، ريرحتلا نادیم  ىلع  ةلماش  ةرظن  ىقلأو  ةفرشلا  ىلإ  القاثتم  ىشمو 

ديري بعشلا  : » ءاوھلا قدت  يتلا  يديألاو   ، ةعوفرملا تاماھلا  فالآ  ىلع  هرصب 
«. ماظنلا طاقسإ 

نم بلطو  ءاج  املاط   . دھشملا اذھ  اھیف  ىري  يتلا  ىلوألا  ةرملا  يھ  هذھ 
وھو رصعلا  دعب  اریثك  عتمتسي  ناك   ، ةفرغلا هذھ  هل  اوزجحي  نأ  لابقتسالا  يفظوم 
هزیمي اسابل ال  ايدترم  لزنیف   ، سمشلا برغت  ىتح  لینلاو  نادیملا  نیب  هرصب  لقني 
ىھقم ىلع  سلجیل  انیمي  فطعني  مث  برح  تعلط  عراش  لخديو   ، نیيرصملا نع 
ىھقم ىلع  سلجيو  نیسحلا  يح  ىلإ  ةرجأ  ةرایس  لقتسي  وأ  ةصروبلا » »
يھو ةرھاقلا  ىریل  بورغلا  لیبق  مطقملا  لبج  دعصي  ناك  ًانایحأو   ،« يواشیفلا »

. لھم ىلع  ةلحارلا  سمشلا  علتبت 
اھدحو اھل  هنأكو  هبناج  ىلإ  ریست   . لالد هعم  بحطصي  ناك  تارملا  ضعب  يف 

. ذيذل ماحتلا  نم  هآدب  ام  المكیل  ؛  ءاسملا يف  نادوعي  مث   ، هدحو هل  يھو 
: الئاق اھفتك  يف  لالد  زمغو  لخد 

. يفوش يموق  - 
مث  ، لبق نم  زتھي  مل  امك  اھبلق  زتھا   . ایندلا ریغ  ایندلا  تدجوف  بءاثتت  تماقو 
ىلع هدي  مشاھ  عضو  اھلمكت  نأ  لبقو  « ... ديري بعشلا  : » خرصت اھسفن  تدجو 

: لوقي وھو   ، لخادلا ىلإ  اھبحسو  اھمف 
. ةنونجم ِتنأ  - 

: تلاق مث   ، هدي تحازأو  اھدي  تدمف 
. لزنأ مزال  - 
؟ يلزنت - 

. ًاليوط مویلا  اذھ  ترظتنا  - 
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؟ ثدحي امو  تنأ  كل  ام  - 
. يمسج الإ  ينع  اًئیش  فرعت  تنأ ال  - 

. كیف ام  ىلحأ  وھ  - 
. كلذ ىرأ  الف  انأ  امأ  هارت  ام  يف  رح  تنأ  - 
***

وحن ةعرسم  ليوطلا  رمملا  يف  تباغو  اھءارو  بابلا  تقفصو  اھتبیقح  تفطخ 
ةویلع ءافص  بناج  ىلإ  اموي  فقتس  اھنأ  كردت  ةظحللا  هذھ  يف  نكت  ملو   ، دعصملا
نیح ءاسنلا  اھتمظن  ىتلا  تارھاظملا  لك  يف  جرختو   ، اھقلطت يتلا  تافاتھلا  ددرت 

. نھیلع روجلا  ىلإ  نوعسي  مكحلا  ىلإ  ددجلا  نيدفاولا  نأ  نرعش 
« توميرلا  » طقتلا  ، ريرسلا ىلع  ددمت  مث   ، ماكحإب اھقلغأف  ةفرشلا  ىلإ  وھ  داع 
ةانق ىلإ  ىھتنا  ىتح  رارزألا  ىلع  طغضلا  لصاوو   ، لیغشتلا رز  ىلع  طغضو 
ةقیقد ذنم  هآر  يذلا  دھشملا  نیب  هسأر  يف  نراقو   ، ًاليوط قلمح  ةريزجلا .» »
ةبلع فطخ  مت   ، ءاقرزلا ةشاشلا  ىلع  موسرملا  كلذو   ، عقاولا يف  ةدحاو 
. ةديدش ةیبصع  يف  سافنألا  بحسي  حارو  ونيدیموكلا »  » قوف ةاقلملا  رئاجسلا 
نم سأك  ىلإ  ةسام  ةجاح  يف  هسفن  دجو  هنكل   ، ىرخأ لعشأ  تھتنا  امل 

اھبكسو ءاطغلا  عزن   ، ةریغص ةجاجز  بحسو  راب » ينیملا   » وحن هدي  دم   . يكسيولا
تاداسو ثالث  طقتلاو   ، ريرسلا ىلع  هدسج  ىقلأ  مث   ، ةدحاو ةرم  هفوج  يف 

يتلا رابخألاو   ، ةقحالتملا روصلا  نالبقتست  نیتللا  هینیع  كرفو   ، هيذخف نیب  اھعضو 
. رارمتساب لدبتتو   ، ةشاشلا لفسأ  يف  ىطخلا  عرست 

يف اھيوطي  يتلا  ىربكلا  اھتطيرخ  رضحتسا  اھیلإ  قاتشا  املك   ، اًدیج رصم  فرعي 
. ًالیلق ةنيدم  لك  دنع  فقوتيو  هینیعب  اھحسمي  حارو  همامأ  اھدرف  مث   ، هبتكم جرد 

اھباكر يفو  رابخألا  طيرش  يف  ةدراو  اھنم  ندم  ءامسأ  ىري  وھ  اھو   ، اھضعب راز 
يردي ، ال  ةرباع ةھآ  هنع  تدن   . ةبخاص تارھاظم  نع  تاملك  عنصت   ، ةریثك فورح 
فطخيو راب » ينیملا   » باب دشي  هسفن  دجوو  ؟  نخاسلا هفوج  نم  تقلطنا  فیك 
لأسف  ، همامأ شعترت  روصلا  دجوف  هرصب  زكر   . أشجتي مث  اھعرجتيو  ىرخأ  ةجاجز 
عضيو اذكھ  نوصقارتي  فیك  ؟  ريرحتلا نادیم  يف  سانلا  شعتري  اذامل  هسفن :

؟ مھمادقأ ناكم  مھسوؤر  مھضعب 
فاتھلا ىطغف  اھحتفو   ، ةفرشلا وحن  عفدناف   ، هاري امم  هسفنب  دكأتي  نأ  دارأو 
ابرطضم نادیملا  ادبو   ، ةینبألا هینیع  يف  تشعتراو   ، هيرخنم ءاوھلا  ألمو   ، هسأر

. هتابنج لك  يف  ةعزوملا  ةرانإلا  ةدمعأ  هعنصت  يذلا  ءوضلا  تالالغ  تحت 
اھتحتو  ، ةمھجتم صارتت  رضخلا  تابرعلا  تناك  ينیعلا  رصق  عراش  لخدم  يف 
رونلا دصت  عورد ال  مھيديأ  يفو   ، عملت ذوُخ  مھسوؤر  ىلعو   ، دوسأ يزب  دونج  فقي 
هینیع مامأ  اودب   . ةیسوباكلا مھتيدرأ  ىلع  هضعب  صقارتیف  تابمللا  نم  ثعبنملا 
ضرع يف  اھبحاص  اھكرت  ةميدق  ةمخض  ةلفاح  مھنأك   ، ةتمصم ةدحاو  ةلتك 
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تاخرص اھنم  ثعبنتو  صقارتت   ، اھناولأ ةفلتخم  ىرخأ  ةلتك  اھمامأ   . قيرطلا
. ةقحالتم

ةبثوتملا مادقألاو  سوؤرلا  نیب  اًمامت  هطحي  يك  لیللا  قمع  يف  هرصبب  َصَخش 
لك نم  خرصو   ، هیفتك ىلع  هرعش  لدھتف   ، فنعب هسأر  زھ  مث   ، فینعلا ماحتلالل 

هتابذبذو  ، هتوص ىلعأب  اھددري  حار  مث  ماظنلا » طاقسإ  ديري  بعشلا  : » هقامعأ
طابضلا عامسأ  ىلإ  لصتو   ، نادیملاو قدنفلا  ةھجاو  نیب  دتمملا  غارفلا  يف  رثعبتت 
دمحمو ناحير  يعراش  يتھوف  نیب  ةیكيرمألا  ةعماجلا  روس  تحت  نیفقاولا 

، نیبناجلا ىلعو  ىلعألاو  لفسألا  يف  ةصارتملا  فرغلا  ىلإ  دترتو   ، دومحم
. ندنل يف  هتفیحص  ىلإ  الصفم  اريرقت  ررحي  ناك  يذلا  زندیج  رتیب  تقلقأف 

يفظوم فتاھف  دفن  هربص  نكل   ، خارصلا نع  فكي  مشاھ  لعل  ًاليوط  زندیج  ربص 
ةفرغ باب  اوقرطف  فرغلا » ةمدخ   » يفظوم نم  نینثا  اولسرأف   ، لابقتسالا
ريدھلاو  ، هرصب تحت  كانھ  جومي  ام  وحن  اًمامت  ابذجنم  ناك   . دري مل  هنكل   ، مشاھ

. بابلا ىلع  ةحلملا  ةعاتلملا  تاقرطلا  هثدحت  توص  يأ  لتقي 
مشاھ حبش  امھل  ىءارتف  لخادلا  ىلإ  افلدو   ، بابلا احتف  دحأ  امھبجي  مل  نیح 

. اًمامت هسبالم  علخ  دقو  ةفرشلا  يف  فقاو  وھو 
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40
باللا  » ةشاش يف  امايأ  ناتنوفدم  هانیع  تلظ   . ديري اذام  فرعي  زندیج  رتیب  ناك 
ةمراع ةرھاظم  ىلإ  يعامتجالا  لصاوتلا  تاكبش  ىلع  ةوعدلا  لسانت  عباتي  بوت »
برقأ يف  ةرھاقلا  ىلإ  رفاسي  نأب  ريرحتلا  سیئر  هفلك  نأ  دعب   ، مكحلا ناكرأ  لزلزت 

: ظیلغلا يبوكلا  هراجیس  ناخد  ثفني  وھو  هل  لاق   . ةصرف
. اریبك ثدحلا  نوكي  نأ  عقوتأ  - 

فتاھ سیماریمس  قدنفب  هترجح  هلوخد  روفو   ، ةروثلا نم  عوبسأ  لبق  زندیج  ءاج 
بابش ضعب  ةلباقم  يف  هدعاسي  نأ  هنم  بلطو  يقوقحلا  طشانلا  يقورافلا  دامع 
نم ديدعلا  هیلع  ىلمأف   ، نیيروثلا نییكارتشالاو  رییغتلل  ةینطولا  ةیعمجلاو  ليربإ   6

: روفلا ىلع  هلأسو   ، هب أدبف   ، عفارلا دبع  نسح  اھسأر  ىلع  ءامسألا 
؟ سنوت يف  ثدح  ام  رصم  يف  ثدحي  نأ  عقوتت  لھ  - 

: ةقث لكب  درو   ، مستباف
. دیكأت لكب   ، معن - 

؟ ةجردلا هذھ  ىلإ  اقثاو  كلعجي  يذلا  امو  - 
هحفصتأ عقوم  يأ  ىلع  رمھنت  يتلا  تاقیلعتلا  لك  يفو   ، هب لحأ  ناكم  لك  يف  - 

. ریبك ءيش  لعف  ىلع  ةمزاعو  ةبضاغ  سانلا  نأ  رعشأ   ، تنرتنإلا ةكبش  ىلع 
هلعفت نأ  يھ  اھیلع  بجي  ناك  ام  ىلإ  اھریغ  اھقبس  نیح  ةناھإب  ترعش  رصم 

. يدحتلا اذھ  ىوتسمب  نوكتس  اھتباجتسا  نأ  دقتعأو   ، برعلا لكل  هيدھتو 
: لصاوو ىرخأ  ةرم  مستبا  مث 

ریضحتلا يف  اوطرخناو  اھوكرت  مدقلا  ةركب  نیسووھم  مھُّدعن  نيذلا  كئلوأ  ىتح  - 
اھنإ  . ابيرق لداعتتس  رصمو  لوألا  فدھلا  سنوت  تزرحأ  اوبتك : مھضعب   . ةرھاظملل
ةریغص تاریھن  اھنإ   ، هفلأي امو  هاري  ام  قفو  فرط  لك  اھب  قطني  يتلا  يدحتلا  ةغل 

، رخصلا نیب  نم  سجبني  اھضعبو  رطملا  هعنصي  اھضعب   ، ىتش قطانم  نم  عبنت 
. نوكیس ام  اذھو   ، افراج ارایت  حبصتل  ةدحاو  ةطقن  دنع  عمجتت  اھنكل 

: نسح ىلإ  اًتغابم  ًالاؤس  زندیج  هجو  ةركام  ةرظن  عمو 
ثدح ةعانص  يف  كراشم  نم  تادیكأت  مأ  بقارم  نم  تاريدقت  هتلق  ام  لھ  - 

؟ ابيرق هارنس 
: هبیجي نأ  لبق   ، لقألا ىلع  ةیناث  نيرشع  رمتسا  تمصب  نسح  ذالو 

. اًعم نانثالا  - 
يھاقملا يف  سانلا  لأسو   ، بابشلا نم  ديدعلا  ىلإ  اًدیج  زندیج  ىغصأ 

يف نیللحملا  عباتو   ، ةرجألا تارایس  يقئاس  نم  مھفتساو   ، معاطملاو
نع الوطم  اريرقت  بتكو   ، ةصاخلا فحصلا  يف  يأرلا  ةدمعأ  ناعمإب  أرقو   ، تایئاضفلا
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. بقرتي سلج  مث   ، حئاج يخيرات  رییغتل  دعتست  يتلا  رصم 
لوانت  ، معطملا ىلإ  طبھو   ، اركبم ظقیتسا  رھاظتلل  ددحت  يذلا  مویلا  يف 
افطعنم قدنفلا  رداغ  مث   ، لیقثلا يزیلجنإلا  ياشلا  نم  ابوك  ىستحاو   ، هراطفإ
نكادلا ءارضخلا  يزكرملا  نمألا  تابرعو  ائداھ  نادیملا  ناك   . ريرحتلا نادیم  وحن 
سمشو  ، اھیبناج ىلع  نوبءاثتي  دونجلا  ضعبو   ، ةنكاس هلخادم  دنع  فقت  اھنول 

راوسأ لخاد  صارتت  يتلا  ةبذشملا  ةریصقلا  راجشألا  ىلع  اھرون  شرت  ىحضلا 
«. ةیكيرمألا ةعماجلا  »

ىلإ لخد  مث   ، هیتلقم يف  هلك  نادیملا  ذخأف  هرصب  ىمرو   ، هلوح زندیج  تفلت 
،« قوللا باب   » لارتنس هجاوي  يذلا  ىھقملا  ىلإ  لصو  ىتح  دومحم  دمحم  عراش 

ةلسلسلا دجاوت  نم  دكأتیل  هدي  دمو   ، ميدق يبشخ  يسرك  ىلع  سلج 
ثالث لبق  انھ  ةرم  لوأ  سلج  نیح   . ضعبب اھضعب  يساركلا  طبرت  يتلا  ةيديدحلا 
رظني  . هلوح يرجي  ام  لك  صخلي  هآرو   ،« نیجسلا ىھقملا   » هیلع قلطأ  تاونس 
نم دوسألا  ناخدلا  نوبحسيو   ، ياشلا نوستحي  يساركلا  ىلع  نیسلاجلا  ىلإ 
مھ امل  نوملستسم  مھنإ  . ءانجس مھلك  : » هسفن يف  لوقيو   ، َشیِّشلا مسابم 

«. لالغألا يف  ةدفصملا  ةیبشخلا  يساركلا  هذھ  لثم   ، هیف
***

ماعلا تمص  يف  هیلع  رفح  يذلا  كلذ  ىتح   ، اھناكم يساركلا  دجو  ةرملا  هذھ 
تناك امنیب   ، دحأ هاري  نأ  نود   ، يثالثلا همسا  نم  ىلوألا  فورحلا  يضاملا 
ىمر  . لیللا ةءابعل  هايإ  ةكراتو   ، ناكملا ةعدوم  ةینبألا  ىلع  رسحنت  سمشلا 

. ًالیلق تتھب  اھنكل   ، يسركلا ةحفص  ىلع  ةقوشرم   ، اھناكم فورحلا  دجوف  هرصب 
. نیمیلا ةھج  نم  ثلاثلا  وھو   ، ةئدصلا ةقیضلا  ةذفانلا  تحت  ادكار  يسركلا  ناك 

داسجألا تحت  نئت  ىھقملا  يسارك  لك  نأ  مغر   ، هیلع سلجي  دحأ  نكي  مل 
ةرھاظم يأ  : » ارخاس هسفن  عم  ثدحت  مث   ، هدسج ىمرو  هیلإ  مدقت   . ةكھنملا
ةعاسلا براقع  نأ  عم  هناكم  يف  ءيش  لكو   ، رییغتلا لجأ  نم  علدنتس  يتلا  كلت 

«. مامإلا ىلإ  كرحتت 
: احزام هل  لاقو  هركذتو  هھجو  يف  قلمحو  لدانلا  هءاج 

. ةجاوخ اي  ةمالسلا  ىلع  اًدمح   - 
: تاونس لبق  ةیكيرمألا  ةعماجلا  يف  اھملعت  ةيرصم  ةنكلب  درف 

. سورحم اي  كيزإ  - 
. سيوك - 

: هلأسو همامأ  ةعوضوملا  ناردجلا  ةلكآتم  ةميدقلا  ةدضنملا  ىلإ  رظن  مث 
؟ ياش برشت  - 
: ابیجم هسأر  زھ 
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. ةدايز ةوھق   .. ال - 
بناجلا ىلع  ةصارتم  ءارضخلا  يزكرملا  نمألا  تابرع  دجوف  هراسي  ىلإ  تفتلا 

ىلإ هرصب  داعأ   . ةمخض تیباوت  اھنأك  تمص  يف  عباتت   ، روصنملا عراشل  نميألا 
ةلسلسلا هذھل  دب  ال  : » هسفنل لاقو  ديدج  نم  مستبا  مث   ، ةوھقلا ناجنف 

«. تابرعلا كلت  نم  ةبرع  لوأ  ىلإ  لقتعملا  ىھقملا  اذھ  نم  دتمت  نأ  ةيديدحلا 
، هبناج ىلإ  ةدقارلا  ءادوسلا  هتبیقح  نم  ءاضیب  اقاروأ  طقتلا  مث   ، هتوھق ىھنأ 

: بتكو  ، هبیج نم  ملقلا  جرخأو 
يف طقف  رودي  بخصلاو  ةلبكم  ةتماص  عراوشلا   .. ةرھاقلا يف  ءيداھ  ءيش  لك  »
يضمت ةایحلاو   ، سامح الو  بقرت  يأ  اھوسكي  سانلا ال  هوجو   . يضارتفالا ملاعلا 
يتارايز لك  يف  َّيدل  افولأم  تابو  هتدھاش  امع  افلتخم  اًئیش  ىرأ  الو   ، اھتداعك
تابرع ىتح   . اھینیع يف  ةیناسنإلا  خيرات  لك  لمحت  يتلا  ةنيدملا  هذھل  ةقباسلا 
لدي دقو ال   ، لبق نم  عراوشلا  اھنم  ُلخت  مل   ، ةديدع نكامأ  يف  ةدشتحملا  نمألا 

«. اھفیخي اًئیش  رظتنت  ةطلسلا  نأ  ىلع  ةرورضلاب  اھدجاوت 
. اھتقو هسأر  يف  اًئیش  نكي  مل  ؟  اھبتكي نأ  هیلع  يتلا  ةیلاتلا  ةرابعلا  يھ  ام 

. رمألا ىھتناو  هدھاش  ام  لك  فصو 
: ديدج نم  هلأسو   ، هنم برتقاف  سورحم  هآرو   . بءاثتي سلج 

؟ ةوھق ناجنف  كل  بیجأ  - 
كشك مامأ  فقي  ًالیلق  اًعمجت  ىأرف  هنیمي  ىلإ  تفتلاو   ، اقفاوم هسأرب  أموأ 
هعبصإب ریشي  نیفقاولا  دحأ  ناك   . قوللا باب  لارتنس  روس  ىلع  تبانلا  دئارجلا 

: لوقيو ةیبرغلا  ةھجلا  وحن 
. يلاعلا ءاضقلا  راد  دنع  ةرھاظم  كانھ  - 

نع ثدحت  يذلا  لجرلا  لأسو   ، ةعومجملا هذھ  وحن  ىرجو  زندیج  ضفتنا 
: ةرھاظملا

؟ طقف يلاعلا  ءاضقلا  راد  دنع  - 
هلاؤس ىلع  َّدر  مث   ، بایتراب رفصألا  هرعشو  نيواقرزلا  هینیع  ىلإ  لجرلا  رظن 

: لاؤسب
؟ نم كترضح  - 

. يزیلجنإ يفحص  - 
: باجأو ، هعم نیفقاولا  نویع  هینیعب  لجرلا  حسم 

. ةيردنكسإلاو سيوسلا  يف  تارھاظم  هیف  نإ  تعمس  ال،  - 
***

هطفش  ، ةدضنملا ىلع  ةوھقلا  ناجنف  دجوف   ، ىھقملا وحن  ةعرسب  زندیج  داع 
اعرسم ىضمو   ، سورحم دي  يف  باسحلا  سد  مث   ، ةعيرس تافشر  ثالث  يف 
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، بضغب ةرجمزم   ، هفلخ كرحتت  نمألا  تابرع  تحار  امنیب   ، ريرحتلا نادیم  وحن 
. ةیكيرمألا ةعماجلا  ةبتكم  روسب  قصتلي  نأ  ىلع  هتربجأو 

ةعومجم كانھ  دجوف  ينیعلا  رصق  عراش  وحن  هرصب  ىمرو   ، ريرحتلا نادیم  لخد 
. مدقتلا نم  اھعنمت  ةفیثك  نمأ  تاوقو   ، ءارزولا سلجم  نم  برقلاب  فتھت  ةریغص 

. يلاعلا ءاضقلا  راد  وحن  قيرطلا  اعطاق  انیمي  فطعنا 
هل ةبسنلاب  عقوتم  ریغ  ءيشل  بھأتت  اھنأك   . هینیع يف  ةفلتخم  عراوشلا  تدب 

بابشلا نم  ةدودحم  ةعومجم  دجو  ضاير  معنملا  دبع  نادیم  يف   . لقألا ىلع 
ةلادع  .. ةيرح  .. شیع : » قعاز توصب  نوفتھيو  ربوتكأ  يربوك 6  تحت  يرجت 
طسو ىشالتيو   ، مھتوص تفخیف   ، لینلا شینروك  وحن  نوعفدني  مث   ،« ةیعامتجا
نكامأ ىلإ  هنم  قلطنت  يذلا  فقوملا »  » يف ةسدكملا  تارایسلا  قاوبأ 

. ةشحوتملا ةنيدملابةفلتخم 
ولعت تاماھ  اھتحت  تنابو   ، يلاعلا ءاضقلا  راد  مامأ  فرفرت  مالعأ  كانھ  هل  تحال 
نم جرخت  تاعومجم  دجو  ىتح  كانھ  ىلإ  لصو  نإ  امو  ىطخلا  عرسأ   . ليامتتو

تاقایلا باحصأب  طلتخت  مث   ، يزكرملا نمألا  دونج  اھدراطي   ، العلا وبأ  قالوب  يح 
. ةبھتلم رجانحب  ةدرابلا  ماخرلا  ملالس  ىلع  نیفقاولا  ءاضیبلا 

لجسي حارو   ، ىھقملا ىلع  هبتك  ام  لك  بطش  مث  هتبیقح  نم  ةقرولا  جرخأ 
اھمجرتیس هسأر  يف  اروص  طقتليو   ، هوجولا يف  سرفتي  وھو   ، ةعيرس تاظحالم 

. انھ يرجي  ام  لك  مامأ  ةفیحصلا  ئراق  عضت  روطس  ىلإ  لیلق  دعب 
تاوق نكل   ، ريرحتلا نادیم  بوص  ءطبب  يلاعلا  ءاضقلا  راد  مامأ  نوفقاولا  كرحت 
تعنصو تعفدناو  نویلبمش  عراش  يف  تعمجت  نأ  دعب  تمدقت  دق  تناك  نمألا 
ساكعنا يف  اًدبأ  عملت  ال   ، ةبیئك ءادوس  ةيدرأ  يف  فوفلم  محل  نم  ارادج 

. عوردلاو ذوخلا  ىلع  سمشلا 
حارو  ، ةیبناجلا عراوشلا  يف  اوقرفتف   ، مدقتلل برسم  يأ  نوجتحملا  دجي  مل 

، ديدج نم  زنيدج  كحض  انھو   . لوبذ ىلإ  ءيش  لك  ادب  ىتح   ، لءاضتي مھماحز 
يف لاقو   ،« حص  » ةمالع اھمامأ  عضوو   ، اھبطش يتلا  روطسلا  يف  رظنلا  نعمأو 

«. ديدج ال  : » هسفن
رصق عراش  نم  تءاج  يتلا  ةعفترملا  تافاتھلا  نكل   ، قدنفلا وحن  اعرسم  داع 
الإ  ، نیمیلا ىلع  ةصارتملا  ةینبألا  تحت  لھم  ىلع  راسف   ، هینذأ تمحتقا  ينیعلا 

نیترافسلا هاجتاب  شینروكلا  عراش  ىلإ  فلدف   ، ةظیلغ ةینمأ  طئاوح  دجو  هنأ 
. ةیناطيربلاو ةیكيرمألا 

يھو بونجلا  نم  ىرتت  ىرخأ  تاعومجم  تناك  هھجو  رھنلا  میسن  حفل  اَّملو 
هاجتالا يف  قرمت  تارایسلا  امنیب  ريرحتلا  نادیم  بوص  مدقتتو   ، ةقرحب فتھت 
تاصابلا نم  نوزفقي  اوحارو   ، نيرھاظتملا ضيرحتل  اوباجتسا  دارفألا  ضعب   . داضملا

. مھیلإ نومضنيو 
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يف طرخناو   ، ىلوألا هترابع  ىلع  بطشلا  دَّوز  مث   ، ةثلاث ةرم  ةقرولا  زندیج  جرخأ 
بابشلا تاجوم  عم  رودي  لظو   . نادیملا فراشم  ىلع  عَّمجت  يذلا  دشحلا 

عم هتفرجو   ، لیللا فصتنم  دیعب  نمألا  تاوق  تمجھ  ىتح   ، ءيش لك  الجسم 
. قدنفلا ىلإ  ادئاع  ميدقلا  ةیجراخلا  ةرازو  ىنبم  فلخ  نم  للستف   ، نیبراھلا
اھعضوو  ، جزل قرعب  تعبشت  يتلا  ةقرولا  جرخأ  ىتح  هتفرغ  ىلإ  لصو  نإ  امو 

: بتكو  ، رتویبمكلا حتفو   ، همامأ
« لینلا ضرأ  ىلع  اعیبر  ریصي  ءاتشلا  »

نیح تأفطنا  نأ  ثبلت  مل  ةبضاغلا  دوشحلا  نیب  هرمغ  يذلا  رونلا  ةقاط  نكل 
ةملظم ةنازنز  يف  فالخ  نم  نيدیلا  دیقم  هوقلأو   ، يلاتلا مویلا  يف  هیلع  اوضبق 
ملعت دقف  جعزني  مل   . بضغلا ةعمج  موي  نادیملا  فراشم  ىلع  هیلع  ضبقلا  دعب 
يف أرقي  نأ  اًمود  هل  قوري  ناكو   ، بعاتملا نع  ثحبلا  ةنھم  يھ  ةفاحصلا  نأ 
هدازو  ، هنایك لزلز  ام  نكل   . دجملاو ةرھشلا  ىلإ  هوقبس  نيذلا  هئالمز  تارماغم 

«. سوساج  » هنأب هل  تاطلسلا  ماھتا  وھ  ابجعتو  افرقو  املأ 
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41
خیشلا هلعفي  ام  بقاري  وھو  هقلح  قرحت  نأ  داكت  ةصغب  میحرلا  دبع  نزام  رعشي 

نم جرخي  مث   ، هظیغ مظكي  هنكل  هنیع  فرط  نم  ررشب  هیمري   . يزاغم تفأر 
: هسفن لأسي  وھو   ، امجاو عامتجالا 

؟ اذھ ناطیش  يأ  - 
دبع نسح  فتاھي   ، نويزفلتلا ةشاش  ىلع  همامأ  هدجي  وأ  يزاغم  ىري  ةرم  لك 

: هل لوقيو  عفارلا 
؟ كعم ثدحتأ  جاتحم  - 

هروعش اذھ   . هھركي هنإ   . لجرلا اذھ  نع  هردصب  رومي  امب  هل  حوبي  نأ  ديري  ناك 
هلاثمأ ةعاط  ىلع  ىبرت  هنأل  ؛  هعجضم ضقيو  هبذعي  روعش  هنكل   ، طبضلاب هلایح 
نمحرلا يدي  نیب  بولقلا  نأ  هؤازع  ؟  هعیطي َملو  هبحي  فیك  فرعي  هنأ ال  الإ   ، مھبحو

وأ  ، هبنجتي نأ  ديري   ، هب ابذعم  اًمود  ودبي  اذھ  عمو   ، ءاش امفیك  هناحبس  اھبلقي 
، ناكم لك  يف  هینیع  محتقي  يزاغم  نكل   ، الصأ ةایحلا  يف  دجاوتم  ریغ  هنأ  مھوتي 

. هب لاغشنالا  نم  ارفم  دجي  الو 
ةتسب اذھ  ىلع  ةقباس  يھ  امنإ   ، ريرحتلا نادیم  يف  نسحب  هتقالع  أدبت  مل 
اھموي  . ةیسایسلا تارمتؤملا  دحأ  شماھ  ىلع  ةفداصم  ایقالت  ثیح   ، ةلماك رھشأ 

: ةسلجلا سیئر  امھل  لاقو   ، نزام هیلع  درو   ، نسح ثدحت 
ءاھتنا بقع  امكراوح  المكتست  نأ  امكنكميو   ، لوطي هحرش  عوضوم  اذھ  - 
قلاخلا دبع  عراش  يف  اراسو   ، نییفحصلا ةباقن  ىنبم  نم  ًاّيوس  اجرخ   . ةسلجلا

: هدیب نسح  راشأ  كانھو   ، ةبتعلا نادیم  ىلإ  الصو  ىتح  تورث 
. نادیملا نم  رخآلا  بناجلا  يف  انھ  ىھقم  دجوي  - 

: لاق مث  ةھرب  نزام  مجوف 
؟ ىھقملا ریغ  رخآ  ناكم  دجوي  الأ  - 

: لاقو نادیملا  نم  ىنمیلا  ةیحانلا  بوص  هدي  عفرو  مستباف   ، هدصق نسح  نقيأو 
لامج خیشلا  هیلع  سلج  يذلا   ، ایتاتم ىھقم  دجوي  ناك  ةيانبلا  هذھ  ناكم  يف  - 
بیجنلا هذیملت  هبناج  ىلإو   ، هارسیب ةروثلاو  هانمیب  طوعسلا  عزوي  يناغفألا  نيدلا 

. هدبع دمحم  مامإلا 
: ةئطابتم فورحب  لاقو  هسأر  نزام  زھف 

.... نكل  ، فرعأ - 
: لوقي وھو  هیلع  دشو   ، هفتك ىلع  هدي  عضو  لب   ، ديري ام  لمكي  هعدي  مل 

رمخلا اوكرتي  نأ  سانلا  نم  بلطیل  تارامخلا  لخدي  ناك  انبلا  نسح  مكخیش  - 
. ةعامجلا اونمدأ  نمزلا  رورمب  مھنكل  اولعف  دقو   ، هوعبتيو
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: لصاوو  ، رفز مث 
، ةریغصلا ةجھبلا  نع  نیثحابلاو  نیعدبملل  ادصقم  لازت  الو  تناك  يھاقملا  - 

. اھعم اوحلاصتت  نأ  بجيو 
. اھیلع نیسلاجلا  عم  ةموصخ  يف  انسل  - 

. َلاعت اًذإ  - 
لك يف  ناشقانتي  رجفلا  فراشم  ىتح  اسلجیل  ؛  ىھقملا وحن  هدي  نم  هبذجو 

. نیقيدص اراص  اھموي  نمو   ، ءيش
اھیف نَم  نأو   ، ناوخإلا ةعامج  نم  ریثكب  عسوأ  ایندلا  نأ  نزام  فرع  نسح  عمو 

اھظاعوو ةعامجلا  يتفم  نانب  هطخي  امیف  هأرقي  يذلا  ءوسلا  اذھب  اوسیل 
: نسحل لوقي  هسفن  نزام  دجو  ءافص  ةظحل  يف  . ءاوضألا نع  اًدیعب  نیسطاغلا 

. انع اًئیش  نوفرعت  متنأ ال  - 
؟ فیك - 

نزخملاو ةشرولا  امأ  ةنيرتافلا »  » مھ ناوخإلا  تادایق  نم  مكعم  نولماعتي  نَم  - 
. ىرخأ ءایشأ  امھیفف 

: همالك لصاو  مث   ، ملأ يف  قھشو 
. ةفطتخم ةعامجلا  - 

؟ اھفطتخا نَم  - 
نم دوقع  لبق  بكترا  يذلا   ، صاخلا میظنتلا  رجح  يف  اوبرت   ، صاخشأ ةعضب  - 
ءالؤھ نیملسم .» اوسیلو  اناوخإ  اوسیل   » لاقو انبلا  هنم  أربتو  لتق  مئارج  نمزلا 

نوشیعي سانلا  ةیقبو   ، قساف وأ  رفاك  مھيدل  كلثمو   ، بطق دیس  راكفأ  نوقنتعي 
. ةیلھاج يف 

: لصاو مث   ، هنم عاض  ءيش  نع  ثحبي  نمك  هلوح  رظن 
، افلتخم اًئیش  تيأر  املك   ، اذھ نم  رثكأ  ةعامجلا  هذھ  يف  ءاقبلا  قیطأ  دعأ  مل  - 
يف ايدنج  الو   ، ةعیض يف  ادبع  تسل  ةعاطلاو .» عمسلا  مازتلا  كیلع   » يل اولاق 

. ألكلا فلخ  ىمعأ  ریسي  افورخ  الو   ، لاتقلا ةحاس 
امنیب  ، ةیلاتتملا تابرضلا  مغر  ةایحلا  دیق  ىلع  هتقبأ  میظنتلا  ةمارص  نأ  َسنت  ال  - 

. نایسنلا ناعیق  يف  هریغ  باذ 
، نطولا لبقو   ، انلبق  ، ءيش لك  مھدنع  وھ   ، ةسدقملا مھترقب  میظنتلا  حبصأ  - 

هنأكو هعم  لماعتي  مھضعب  نأ  ًانایحأ  نظأ  يننأ  ىتح   ، هتاذ مالسإلا  لبق  امبر  لب 
. ديدج نيد 

: لاقو  ، ًالیلق نسح  قرطأ 
ناك نإ  ریطخ  رمأ  هلوقت  امو   ... كلذ نارقي  امھبسحأو ال   ، يبیضھلاو انبلل  تأرق  - 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


. احیحص
. يلصألا جھنلا  نع  اوفرحنا  - 

: هلأسو نسح  كحض  انھو 
؟ فارحنا نع  اًفارحنا  اذھ  لك  ىري  نَمب  كلاب  امف  - 

؟ ينعت اذام  - 
ماتلا سامغنالا  اذھ  لظ  يف  اھلاح  حلصني  نلو  ةوعدلا  لجأ  نم  تماق  ةعامج  - 

. ةطلسلا ءارو  يرجلاو   ، ةسایسلا يف 
، راكفألاو بتكلا  الدابتو   ، تاءاقللا تلاوتو   ، درلاو ذخألل  عیسو  باب  امھنیب  حتفناو 

. ايراع هتقیقح  ىلع  ءيش  لك  ادبو   ، ماھوأ تطقسو   ، زجاوح تراھناف 
***

ىلع ابوتكم  نزام  مسا  نسح  دجو  ةرھاظملا  عالدنا  نم  مايأ  ةسمخ  لبق 
: قونخم توص  هءاجو   ، نینرو تازازتھا  نیب  حجرأتي  هفتاھ  ةحفص 

. يرورض كلباقأ  زواع  - 
ناك  . ريرحتلا نادیم  ىلع  لطي  يذلا  لینلا » يداو   » ىھقمب هتلباقمل  بھذو 
رفز مث  هلوح  تفلت   . قرألا نم  اتظحج  هانیعو   ، ةرمح دادزا  هھجو   ، انقتحم نزام 

: لاقو هتداعك 
. تارھاظملا يف  ةكراشملا  مدع  اوررق  ناوخإلا  - 

: هدیب حاشأو   ، نسح مستبا 
. عقوتم اذھ  - 

: هسارضأ ىلع  نزام  ضع 
نم جراخ  هنأكو  ظملتي  انءاج   ، يزاغم تفأر  ىعدُي  يذلا  اذھ  يف  رجفنأ  تدك  - 
نَم فرعن  الو   ، اھیلإ ُعدن  مل  ةرھاظم  يف  كراشن  نأ  نكمي  هنإ ال  انل  لاق  مث   ، ةمیلو

. اھءارو فقي 
: هل تلقو 

. فرعن نحن  - 
همازتلا ارھظم   ، هسأر زھي  تماص  وھو   ، يبنج يف  هعوكب  ةوخإلا  دحأ  ينزكلف 

: يزاغم فارصنا  دعب  ينذأ  يف  سمھ  مث   ، ءایمعلا ةعاطلا 
. لداجت ال  - 

: الئاق هفتك  نسح  تَّبر 
. اھعسو الإ  اسفن  فلكي  اف ال  ؛  اھتقاط قوف  كسفن  لِّمحت  ال  - 

: نزام ينیع  ىلإ  زفق  يدحتلا  نكل 
. ثدحي ام  ثدحیلو   ، ةرھاظملا يف  كراشأس  - 
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: لاقو همامأ  ةتباثلا  ةلواطلا  يف  ایلم  سرفتو   ، اًتماص قرطأ  مث 
. كلذ نولعفیس  ةعامجلا  بابش  نم  نوریثك  كانھ  - 

، هناوخإ نم  ةعومجم  عم  امداق  نسح  هآر  رياني  موي 25  طبضلاب  رھظلا  دنعو 
: نوفتھي مھو   ، فاعسإلا ةیلدیص  دنع  سیسمر  عراش  نوعطقي 

« ناكيرمألا لیمع  اي   ... نابج اي  ةلودلا  نمأ  »
، دلبلا طسو  نم  نیمداقلاو  يلاعلا  ءاضقلا  راد  مامأ  نم  نیقرفتملا  عم  اوطرخنا 

رصعلا لیبق   . فلتخم مویلا  نأ  ناھذألا  تنقيأو   ، بولقلا تعجشتف   ، ددعلا داز  ىتح 
ةربجم نمألا  تاوق  مھل  تحتف  نأ  دعب  اولصو  دق  اربش  يح  نم  نومداقلا  ناك 
ءاوھلا قدتو  ضرألا  برضت   ، ريرحتلا نادیم  وحن  ةيوق  ةرھاظملا  تكرحتف   ، اقيرط

يف حادني  يذلا  ءاتشلا  درب  ضعب  ددبي  ابھتلم  اخارص  عساولا  غارفلا  يف  يجزتو 
. نيدایملاو عراوشلا  تاحتف 

، يزاغم خیشلا  هلعفي  ام  نزام  ىلإ  نسح  اكش  نادیملا  مايأ  دعب  اوكلتما  نیح 
: لاقو هيدي  ىلع  طغضف 

. ىرج ام  نآلا  ىتح  اوبعوتسي  ملو   ، مھریغ نوري  ءالؤھ ال   ، هنم بضغت  ال  - 
. ءاكذ مھصقني  ال  - 

نوديري . ال  ءيش لك  يفو   ، سانلا لك  يف  نوككشي  مھ   . ةقثلا مھصقنت  نكل  - 
يذؤي ةيرحلا  ءاوھو   ، هوبذعتساو  ، رھقلا عم  اوفلآت   . نوجسلا ءابقأ  نم  اوجرخي  نأ 

. ةلكآتملا ةبطرلا  رُدُجلا  نفع  تدوعت  يتلا  مھفونأ 
: نسحل وكشیل  نزام  ءاج  ذإ  نیموي  دعب  رمألا  بلقناو 

. ةنایخلا قيرط  يف  اوبھذ  - 
؟ ةنایخ - 

مھعم قفتاو   ، تارباخملا سیئر  اولباق  ةعامجلا  تادایق  نم  ةثالث  نأ  تفرع  - 
ادعقم نيرشعو  ةئم  نامضو  فيزملا  ناملربلا  لح  لباقم  نادیملا  اوكرتي  نأ  ىلع 
بزح ءاشنإب  مھل  حامسلاو   ، ةيرازو بئاقح  ةثالثو   ، ديدجلا سلجملا  يف  مھل 

. يسایس
. ةئیند ةرماؤم  هذھ  - 

ىروش سلجمب  شاقنلل  رمألا  حرط  نیح  اذھ  ضفر  نَم  كانھ   ، قلقت ال  - 
نأ دعب  ةطلسلا  مھب  درفنت  مث   ، مھل ًابوصنم  اًخف  اذھ  نوكي  نأ  نم  افوخ   ، ةعامجلا

. نيدایملا نم  سانلا  ضفني 
. اًدبأ نوملعتي  مھنأ ال  مھتلكشم  - 

. اوضفر مھنكل  - 
؟ أدبملا اوضفر  مأ  ربكأ  ةمینغ  نوديري  - 
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. اھوبنجتف ةدیصم  اھوبسح  - 
اھنم اوجني  نأ  نمضأ  الف   ، مویلا اھودافت  نإ   ، اھل رصح  دئاصم ال  مھل  بصنتس  - 

. ادغ
. مھیلع نھارنلف   ، ریخب ةعامجلا  بابش  - 

: هلأسو نسح  مستباف 
؟ كلثم ةعامجلا  يف  اًدحاو  مك  - 

. ریثك - 
. ىرنس - 

حانج تحت  نافقي  امھو  مھناذآ  ىلإ  تافاتھلا  تمارتو   ، تمص ةظحل  تداسو 
ىلإ نزام  راشأ  انھو   ، ريرحتلا عمجم  ىنبم  لالظ  يف  ةملظ  دادزا  يذلا  لیللا 

: لاقو  ، ةقحالتم تاخرصب  ةحداص  ءاوھلا  يف  وفطتو  سطغت  يتلا  سوؤرلا 
. مھیلع اوربصت  نأ  بجي  - 

: ملألاب ةعبشم  فورحب  لاقو  هسأر  نسح  زھ 
لك  . لوط الو  لوح  ال  نيدرجم  ىدارُف  ةياھنلا  يف  نحن   . انیلع مھ  اوربصي  لب  - 
ىلإ يتأي  نأ  ررقیل  هسفن  عم  ةقیقد  سلجي  مث  احابص  ظقیتسي  ءالؤھ  نم  دحاو 
ىلإ اًدیج  اوتصني  نأ  طقف  مھیلع  لب   ، ریكفتلا ىلإ  ةجاحب  اوسیلف  ناوخإلا  امأ   . انھ

. ريرحتلا نادیم  ىلإ  لاحرلا  نودشيو   ، هنوعیطیف  ، مھتدایق نم  مھیتأي  يذلا  رمألا 
: ديدج نم  هلأسو   ، هیتفش نسح  َّمز 

؟ امتح ناحطانتتس  نیترخص  نع  رسحني  نأ  نكمي  عمجلا  اذھ  نأ  فرعتأ  - 
: لصاوف لوطت  هتریح  ْعَدي  ملو 

مكاحلا بزحلا  ىتح   . ىدارف ةیقبلاو  نادیحو  نامیظنت   ... ركسعلاو ناوخإلا  - 
، ریبك مھو  هنأ  تبث  هتيوضع  لمحت  يتلا  نیيالملاب  ابذك  نوھیتي  اوناك  يذلا 
يف شقلاك  ترثعبت  نمألا  تاوقو   ، رداھ جوم  يف  حلم  ةعطق  بوذت  امك  ىشالتو 

. حيرلا بھم 
لاقو نیتعیسولا  هینیع  يف  صقارتت  عومدلاو  نزام  ءاج  ةیغاطلا  يحنت  دعبو 

: نسحل
. ةعامجلا نم  ينولصف  - 

: هنع ففخي  نأ  لواح  مث  هافق  ىلع  عقي  نأ  داك  ىتح  نسح  هقھق 
. نورساخلا مھ   ، كمھي الو  - 

: فدرأو ًالیلق  تمص  مث 
ةروثلا يف  اوكراشي  مل  مھنأب  دحأ  مھمھتا  املك  مكیف  نوحسمتي  اوناك  لبق  نم  - 

ائبع تاب  ةروثلا  بابش  فالتئا  يف  مكؤاقبو   ، مكتمھم تھتنا  مویلا   . اھتيادب ذنم 
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. ركسعلا عم  ةریغصلا  مھتاقافتا  ىلع 
: لاقو لصاوتملا  كحضلا  ىلإ  داع  مث 

. اًدبأ نيرخآلا  دالوأ  ىلع  نمتؤي  نأ  نكمي  هدالوأ ال  لكأي  نَم  - 
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42
فادرألا صوغتو   ، اھتیفلخ ىلع  رھظلا  حيرتسي   ، ةعیسوو ةنیل  ةبنكلا ! ىلحأ  ام 

قبط بناج  ىلإ  نويزفلتلا  مامأ  ةظقیلل  ادعقم  وأ   ، مونلل اريرس  حلصت   . اھتوارط يف 
الوزعم اخوك  اھروصتت  نأ  كل  نكمي  كینیع  ضمغت  نیحو   . بللا ساطرقو  خیطبلا 

كب َّدبتسا  اذإو   . حيرلا نیبو  باحسلا  قوف  كلمحیس  اطاسب  وأ   ، قرألاو ماحزلا  نع 
. اربق وأ  اتوبات  اھارت  نأ  نكمي  طونقلا 

وحصت  . هل ةصلخم  اھلك  اھتایح  تشاع  يتلا  ةنیكس  تسلا  بھذم  وھ  اذھ  ناك 
نئازخ نیب  نیمسلا  اھدسج  ةرشاح   ، خبطملا ىلإ  جرحدتت   ، اركبم مونلا  نم 

اھل ةدحاو   ، طقف تاضیب  عبرأ  قلستل  رانلا  لعشت   ، زاجاتوبلاو ةجالثلاو  نؤملا 
اھتنبا اھمھتلتف  ةعبارلا  امأ   ، دھاجم اھنبال  ةثلاثلاو   ، رمیخم ذاتسألا  اھجوزل  ىرخأو 
ةلواط ىلإ  ءاضیبلا  ةنبجلاو  لوفلا  قابطأ  لقنتو   . ةداعلاك ةدحاو  ةمقل  يف  ةسيام 

نأ اھنكمي  الو   ، ةرشابم ةقشلا  باب  ءارو   ، ةلاصلا لوأ  يف  اھتعضو  يتلا  ةرفسلا 
. هعمو هب  الإ  لكأي  نأ  اھجوزل  بیطي  يذلا ال  فيرحلا  للخملا  ىسنت 

يلاعلا میلعتلا  ةرازو  ىنبم  ىلإ  اھجوزو  مألا   ، تیبلا نم  عیمجلا  لزني  راطفإلا  دعب 
، ةرھاقلا ةعماج  ىلإ  تنبلاو  نبالاو   ، امھلمع رقم  ثیح  ينیعلا  رصق  عراش  يف 

راسیلا مث  ًالیلق  نیمیلا  ىلإ  ةسيام  فطعنتف   ، عیسولا اھباب  دنع  ناقرتفي  ثیح 
ةیلك وحن  میقتسم  طخ  يف  يضمیف  دھاجم  امأ   ، ةراجتلا ةیلك  ىلإ  ةبھاذ 

. قوقحلا
بصنم ىلإ  تلصو  ىتح  هیف  تقترا  يذلا   ، اھلمع نم  ةنیكس  تسلا  دوعت  نیح 

نإو  ، اھدعاست تیبلاب  ةسيام  تدجو  نإو   ، ءادغلا ماعط  زھجت   ، ماع ريدم  بئان 
ةرفسلاو خبطملا  نیب  ةریصقلا  ةفاسملا  عطقت  نأ  اھدحو  اھیلعف  جراخلا  يف  تناك 

ىلإ اھدسج  ددمت   ، ءادغلا دعب   . قابطألا ران  اھعسلت  ال  ىتح  ةرذح  ةحجرأتم 
ةبنكلا ىلع  ًالیلق  اھبؤاثت  لمكتل  ؛  ظقیتست مث   ، نیتعاس وأ  ةعاس  رمیخم  بناج 

، ةھكافلا نم  قبط  اھیلع   ، ةریغص ةلواط  اھبناج  ىلإو   ، طئاحلا ىلإ  ةدنسملا 
. هلضفت يذلا  يروسلا  ّللا  بِ عم  ينادوسلا  هیف  طلاختي  رخآ  قبطو 

. اھتنبا سلجت  اھراسي  ىلعو   ، هنبا هبنجو  اھنیمي  نع  سلجيو  اھجوز  يتأي 
ىلعف ًالیلق  هنع  تلزانت  نإو   ، دحأل هیطعت  الو   ، اھدیب توميرلا »  » ةنیكس كسمت 
جمارب نیب   ، نويزفلتلا تاونق  بلقت   . ىرخأ ةرم  هبلط  يف  حلُت  مث   ، مُّربت يفو  ضضم 

« وش كوتلا   » جمارب دنع  فقوتت  ام  ًالیلق   ، ةميدقلا مالفألاو  تالسلسملاو  خبطلا 
تأدھو وجلا  قار  نإف  تقولا  ضعب  رظتنتف   ، نيرواحتملا نیب  اخارص  تدجو  اذإ  الإ 
. لضفملا اھملاع  ىلإ  ةانقلا  ِرّیغت   ، هئودھ قباس  ىلإ  ثيدحلا  داعو  باصعألا 

كرتت  ، مدقلا ةركل  ةارابم  اھقرغتست  يتلا  ًالیلق  ديزأ  وأ  عبر  الإ  نیتعاسلا  يف 
وأ كیك  ةینیص   ، ءيش يأ  لمعل  خبطملا  ىلإ  جرحدتتو  نويزفلتلا  مامأ  هنباو  رمیخم 
نم يھ  حيرتستف  امايأ  اھیف  لكأت  ةرسألا  لظت  لیماشبلاب  ةنوركم  وأ  ةسوبسب 
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. موي لك  خبطلا  ءانع 
ىلإ باھذلا  الإ  اھعطقي  ال   ، اھرمو اھولحب   ، اھلاح ىلع  ةایحلا  تضم  اذكھ 

، لیجنلا طاسب  ىلع  يھ  سلجت   . ًابيرقت رھش  لك  ةرم  سلدنألا  وأ  رھزألا  ةقيدح 
ىلإ تصنت  وأ   ، ةقئارلا ةرضخلا  نم  اھینیع  ألمتو   ، اھیقاس غرمتو   ، اھءاذح علختو 

. ةليامتملا ناصغألا  نیب  ةحداصلا  ریفاصعلا  ةقزقز 
ةنولملا ءاقرزلا  ةشاشلا  مامأ  يھف  ةعتملا  امأ   ، ةدیحولا ةحسفلا  يھ  هذھ 

رخآ نم  اھب  يتأتو   ، ةایحلا ءامب  ةنوجعملا  فورحلاو  روصلاو  تاياكحلا  دلت  يتلا 
. نینس نم  اھناكم  يف  ةحيرتسملا  ةبنكلا  مامأ  ىلإ  ایندلا 

***
. ةضراع ةزاجإ  تبلط   . لمعلا ىلإ  بھذت  مل   ، بضغلا هیف  قلطنا  يذلا  مویلا  يف 

لوزن نم  تفَّوختو   ، دجلا لمحم  ىلع  ةرھاظتلا  ىلإ  ةوعدلا  تذخأ  اھنأل  سیل 
. يشاحملا نم  ةلیكشت  خبطب  اھترسأل  اھدعوب  يفت  تناك  اھنأل  لب   ، عراشلا
، اًمامتھا هْرعُت  مل  اھنكل   ، رھاظتلا لوح  امالك  بتكملا  يف  اھتالیمز  نم  تعمس 

: ةبقتنملا ةفیحنلا  اھتلیمز  لوقل  تحاتراو 
ىلإ هزاھج  عفري  هتیب  يف  وھو  دحاو  لك  تارتویبموكلا .  ىلع  اورھاظتي  نكمي  - 

نوبلطیف هناریج  جعزي  دقو  كنیف .» كنیف  ةيرح  اي  : » هتوص ىلعأب  خرصي  مث  ىلعأ 
دیعتست يھو  اھافق  ىلع  عقت  نأ  يھ  تداكو   ، اكحض بتكملا  ألتماو   . ةدجنلا هل 

. اھيأر نع  اھتلیمز  اھب  ترَّبع  يتلا  ةقيرطلا 
محتقت تناك   . ارھظ ةیناثلا  دنع  الإ  هنم  جرخت  ملو  ىحضلا  دنع  خبطملا  تلخد 

زھي مل  اذھ  نكل   . فاعسإلاو ةطرشلا  تابرع  ةنيراس  تاوصأ  تقولا  ةلیط  اھینذأ 
، هرصق يف  مَّعَنُم  مكاحلا   . اھلاح ىلع  رمتس  رومألا  نأ  ىلإ  اھنانئمطا 

. ناكم لك  يف  مھشیع  لكأ  ءارو  نوثھلي  نوموكحملاو 
شاقنلا عوضوم  ناك   . ماعطلا دادعإ  نم  تغرف  دق  تناك  اھدالوأو  اھجوز  داع  نیح 
نوقلعیس يتلا  يبرعلا » لسلسملا   » نم ةرظتنملا  ةقلحلا  نع  وھ  ةدئاملا  ىلع 

ىلع يرجي  يذلا  راوحلاب  مھناذآ  نوفنشيو   ، ىرتت يھو  اھیلثمم  روصب  مھنویع 
. ةيرطلا مئاسنلا  تاقفدك  ًاّیخر  ًاّیخس  مھتنسلأ 

غارفلا يف  مداصتي  هبنملا  نینر  حار  نیحو   ، ةداتعملا ةلولیقلا  ىلإ  اھجوزو  تبھذ 
نیب لدابتملا  ریخشلا  عم  طلاختيو   ، ةداسولا ىلع  ىقلملا  اھسأر  ىلإ  دتريو 
يف رمیخم  تزمغو   ، تلدتعاو  ، بءاثتت تحارو   ، ءطب يف  اھینیع  تحتف   ، نیمئانلا

: لوقي وھو  هتعاس  يف  ارظان  ضفتنا  مث   ، هسأر عفرو  ًالیلق  لملمتف  هفتك 
. فزأ لسلسملا  دعوم  - 

، مئادلا اھشرع   ،« ةبنكلا  » ىلع يھ  تسلج   . ةلاصلا ىلإ  نیھجوتم  اضھنو 
. ةدوصقملا ةانقلا  وحن  قرمت  تحارو   ، توميرلا تطقتلا   . اھسفنب هتراتخا  يذلا 
. ال اھجماربو اھباحصأو  اھفادھأ  فالتخا  مغر   ، اھینیع يف  هباشتم  تاشاشلا  عباتت 
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ٍدايأو  ، ةعوفرم سوؤرب  ءولمم  هنیبتت  مل  حیسف  ناكمل  ةدحاو  ةروص  ؟  اذھ ام  يردت 
. اھنیبتت مل  ةرداھ  تاوصأو   ، ءاوھلا قدت 

: رمیخم اھل  لاق 
. ةظحل يرظتنا  - 

: تحاص مث  اھیف  تسرفت   . ةروصلا تحضوو   ، رزلا تبثف   ، هناكم يف  اھعبصإ  فقو 
. ريرحتلا نادیم  اذھ  - 

: لاق مث   ، ةشاشلا يف  هینیع  تبثو   ، هزوب اھجوز  دمف 
. العف - 

تداھت نیحو   . ةدوصقملا ةانقلا  وحن  ةبھاذ   ، رزلا ىلع  تطغضف   ، اربص عطتست  مل 
مل  . ريدھلاو ةمحازتملا  سوؤرلا  تحت  ةبوتكم   ،« ادغ اھضرعنو   » ةلمج تدجو 

: لوقت ةليوط  ةرابع  ةشاشلا  ىلع  يشمت  تأدب  ةھرب  دعب  نكل   ، مھفت
ثادحألل ارظن  يبرعلا  لسلسملا  نم  ةلیللا  ةقلح  ميدقت  مدع  نع  رذتعن  »

«. ادغ اھضرعنو  ةيراجلا 
رخأت نع  نالءاستي   ، دھاجمو ةسيام  تءاجو   ، وھ رفزو   ، ةمربتم تخفن 
ادجوو  ، ةسدكملا هوجولا  يف  اقرغ  ةھرب  دعبو  اسلج   . اباوج ادجي  ملف   ، لسلسملا

: دھاجم لاقو   ، روعشلا اذھ  ادرط  امھنكل   ، ًالیلق نافجتري  امھیسفن 
مھدرطيو ةعاس   ، ةلكشم كانھ  تسیل   . مھمالك اوذفن   ، مھتیب برخي  هللا  - 

. لسلسملا عاذیس  اھدعبو   ، خارفلاك مھیلع  نوضبقي  وأ  يزكرملا  نمألا 
: هل تلاقو  ملأ  يف  تدھنت   ، همأ نكل 
. يتأي نل  لسلسملا   ، كسفن حَّير  - 

: ًابضاغ خرصو   ، هدیب حاشأ 
. ةقلحلا نولجؤي  ءالؤھ  لجأل  - 

: لوقي وھو  ءودھ  يف  اھرشقي  حارو   ، ةلاقترب طقتلاو   ، هدي رمیخم  َّدم 
. افلتخم ةرملا  هذھ  رمألا  ودبي  - 

***
لسارت ةسيام  تناكو   ،« كوب سیف   » ىلع هتاتف  لساري  دھاجم  ناك  سمألاب 

نیب ناحملت  امھنویعو   ، ىوھلا يف  ةقراغ  افورح  ناقشري  هلك  لیللا  ایضق   . اھاتف
دنع فقوتلل  تقو  امھيدل  نكي  مل   . رھاظتلا ىلإ  لسانتت  يتلا  ةوعدلا  كلت  رخآو  نآ 

. اًدبأ امھمامتھا  ةرئاد  يف  رمألا  لخدي  الو   ، اذھ
محل نم  وھ   ، أدب دق  ایقیقح  السلسم  كانھ  نأل  ؛  لسلسملا لیجأت  مايأ  تلاوتو 

عراوشلا يف  كانھ  دلوي  نكل   ، امالكو اروص  تاشاشلا  ىلع  دلاوتي  ال   ، مدو
تمسر يتلا  صوصنلا  ظفح  الو   ، جایكملا عضوب  نومتھي  ال  هلاطبأ   ، نيدایملاو
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ىلع هتراجیس  ناخد  ثفنيو  ةوھقلا  نیجانف  يستحي  فلؤم  لبق  نم  ةيانعب 
يف هوعمج  ام  ةلیصح  نم  ةمروتم  مھبویج  نیجتنم  نم  اروجأ  نوضبقي  الو   ، قرولا

. ال نمثلا اوعفدیل  اوءاج  لاطبأ  مھنكل   ، تاشاشلاو نویعلا  نیب  ةلصافلا  تاحاسملا 
مھنم ةلق  اھتدأ  راودأ  يھ  امبر   . ةیعیبطلا مھراودأب  نوموقي  لب   ، عطقلاب نولثمي 
مھألا يھ  نوكت  دقو   . اھتایح يف  ىلوألا  ةرملل  اھيدؤت  ةیبلغألا  نكل   . كلذ لبق 

. مھرامعأ لماك  يف 
اھلمع رقم  ىلإ  تبھذ  بضغلا  ةعمج  بقع   . ةنیكس تسلل  يرجي  ام  ْقُري  مل 
كنب باب  ىلع  ةروسكملا  دوقنلا  فرص  ةنیكام  ىلإ  ترظن   ، ينیعلا رصق  عراش  يف 

: تلاقو  ، تالحملا ضعبل  ةروسكملا  جاجزلا  تاھجاوو  ةقرتحملا  تابرعلاو  رصم 
. اًعیمج مھتویب  برخي  دلبلا هللا  اوبرخ  - 

ىلإ تلصو   ، يكلفلا عراش  ىلإ  تلصو  ىتح  اراسي  تفطعنا  اھتدوع  قيرط  يفو 
فقوت املاط   . ایلاخ هتدجوف   ، ةيذحألا حسام  قوراف  مع  هیف  سلجي  يذلا  ناكملا 
ىنبملا تحت  لباقملا  فیصرلا  ىلع  يھ  ترظتناو   ، هءاذح هیلإ  دمو  هدنع  رمیخم 

ءاود نع  نوثحبي  نیبعتم  ارشب  رارمتساب  ظفلي  يذلاو   ، ةحصلا ةرازول  عباتلا  قیتعلا 
. ةنمزملا مھضارمأل 

سانلا هركیل  ؛  ةتئافلا ةلیللا  يف  كلذ  اولعف  نم  مھ  ةیجطلبلا  نأ  فرعت  نكت  مل 
ةریقح ةیبنجأ  ةرماؤم  اھنإ  لوقت  يتلا  ةطلسلا  ةياعد  مھیلع  يلطنت  نأ  دعب   ، راوثلا

. رصم ىلع 
. ةبآك اھھجو  ىلعو   ، زازئمشا اھسفن  يفو   ، علھ اھبلق  يفو   ، رھظلا دیعب  تداع 

تماقو  ، اھناكم تعطمت   . اھینفج مونلا  رزي  ملو   ، اھءادغ لوانتل  ةیھش  يأ  دجت  مل 
مث  ، تاونقلا نیب  تلقنتو   ، توميرلا رز  ىلع  تطغضو   ، تسلج ةبنكلا .»  » ىلإ
فقي نم  لك  تھرك   . اھیضري ام  اھیف  تدجو  ثیح  وریبسام  تایئاضف  ىلإ  تداع 
نفديو تومیل  هوكرتي  نأ  ةیغاطلا  بلط  نیح  ةريزغ  اعومد  تفرذو   ، ريرحتلا يف 

وحن جرحدتت  يھو  الإ  اھسفنب  ِرْدت  ملو   ، تزتھا ىحنت  نیح  نكل   . رصم ضرأ  ىلع 
، رمیخم اھبناج  ىلإو   ، مھلافتحا سانلا  كراشتل  عراشلا  ىلإ  طبھتو   ، دعصملا

: اھسفن يف  لوقت  يھو   ، صقرت نأ  تداك   . ةنبالاو نبالا  اھفلخو 
. لاطبأ اي  هللا  - 

تایقرتلا  . لمعلا بتاكم  يف  هیناعت  ام  لك  ةظحللا  هذھ  يف  رضحتست  تناكو 
يتاللا تالیمجلا  ءاسنلاو   ، نودعصي نيذلا  نوقفانملاو   ، ًانایحأ اھزواجتت  يتلا 

رابك لاجر  ىلإ  ةبارق  ةلصب  نوتمي  نيذلا  كئلوأو   ، تقولا لوط  زیمم  عضوب  نعتمتي 
اذھ لك  تداعتسا   . ةلودلا نمأ  طابض  نم  مھیلع  ىصوملاو   ، مكحلا ماظن  يف 
لك ةیبلت  ةیفیك  يف  رركتم  ریكفت  نم  اھینضي  ام  هبناج  ىلإ  تعضوو   ، ةدحاو ةلمج 

. راعسألا عافتراو  تابترملا  عضاوت  عم   ، ةرسألا تاجایتحا 
ىلع سلجتل  وحصتو   ، مانتل تداع  مث   ، عراشلا يف  اھنم  اریبك  اءزج  تضق  ةلیل 
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،« رارقتسا نيزواع   ... ةروث ةيافك  : » خرصتو  ، لاقي ام  لك  ىلإ  تصنتو  ةبنكلا » »
تاليدعتلل معن »  » تلاقف  ، بتكملاو خبطملا  يف  يھ  اھجاتنإ  ةلجع  ترادو 

، ةیعيرشتلا تاباختنالا  يف  نیملسملا  ناوخإلا  يحشرم  تراتخاو   ، ةيروتسدلا
، ميدقلا ماظنلا  حشرمل  اھجوزو  يھ  نیترم  تتوص  ةسائرلا  تاباختنا  تءاج  نیحو 

ثدحتي وھو  اًمود  هباصعأ  لعتشت  يذلا   ، ديدجلا فظوملا  ىلإ  اًدبأ  تصنت  ملو 
ةنایخلاب يركسعلا  سلجملا  مھتيو  ةروثلا  ةقرسو  ءادھشلا  قوقح  نع  ةقرحب 
اھھجو ىلإ  ایلم  رظني  نأ  دعب   ، هحاورو هودغ  يف  اھل  لوقيو   ، ةيزاھتنالاب ناوخإلاو 

: نكاسلا
هتوكسب انملاظ  هرمع  لوط  شاع  لیج  اي  هآ  »

« هتوصب انتومو  هدراھنلا  هج  انملكتا  انحإ  املو 
: لوقت يھو  ةيرخسو  زازئمشاب  هیلإ  رظنتف 

؟ تنأ نَم  - 
: اًمود اھبیجیف 

«. توكس ایندلا  نوكت  امل   .. توصلا انحإ  »
: لوقتو  ، هنع اھھجوب  حیشتف 

. ةصرف هوطعأو  دلبلا  ريدي  هوكرتا   ، ديدج سیئر  انيدل  حبصأ  - 
بتاكملا محتقيو  ةلاصلا  ىلإ  هنم  لیسيو  بتكملا  هتوص  ألمي  ىتح  هقھقیف 

: لوقيو  ، ةرواجملا
نأ نم  همرحنو  ریطاوسلاو  تاسدسملاب  هسأر  ىلع  فقن  لھ  ؟  هعنمي امو  - 

؟ دیشرلا رارقلا  ذختيو  ربديو  ركفي 
لمعلا موي  يضقني  نأ  ةفھلتم  اھدي  ةعاس  يف  رظنتو   ، تمصلاب همالك  لباقتف 
لیبق ظقیتستو  رمیخم  بناج  ىلإ  ًالیلق  مانتو  ءادغلا  لوانتت  تیبلا  ىلإ  دوعتل 

. يبرعلا لسلسملا  نم  ةديدجلا  ةقلحلا  عباتتل  بورغلا 
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43
لوكشك هدي  يف   ، ریكفتلا يف  اقراغ  نادیملا  ىلإ  رھاظلا  دبع  دماح  بھذي 

ریثك ىلع  فقي  نأ  ديري  هفنأو   ، قلأ هینیع  يفو   ، ةكیتسأو صاصر  ملقو  رطسم 
نوعرفلا مھب  َّفختساو   ، رھنلا مھلذأ  نيذلا  دیبعلا  نع  بتكلا  يف  هأرق  امم 
ةیبونلا هتبیبح  مالك  هینذأ  يف  نريو   ، ةیبرحلا تالجعلا  قوف  نوبكارلاو  ةنھكلاو 
اھلھأ دیلاقت  نكل   ، مايألا نم  موي  يف  دحاو  تیب  امھمضي  نأب  ملح  يتلا   ، ةيراد

. نھتدلج ينب  ریغ  نم  نجوزتي  نأب  نھل  حمسي  تایبونلا ال  نأل  ؛  ملحلا اذھ  ضفرت 
نع يداولا  بونج  ةعماج  يف  هاروتكدلل  هتحورطأ  لیجست  نم  دحاو  رھش  دعب 

تعلدنا يرصملا » عمتجملا  يف  دادبتسالا  ةرھاظ  تاریغتمو  تباوث  عوضوم « 
اھقلطأ يتلا  ةميدقلا  تالوقملل  ملستسا  دق  ناك   . هنم ءيش  لك  رثعبتف   ، ةروثلا

: تاواغببلاك اھددرت  ةقحاللا  لایجألا  اوكرتو   ، اوتمص مث  نولحارلا  ةذتاسألا 
يرلا ةیلمع  هل  مظني  يذلا  مكاحلل  عونخلا  ىوس  همامأ  سیل  يرصملا  حالفلا  »

«. ضیفي نیح  رھنلا  ردغ  نم  هیمحیل  لخدتيو 
«. عیطُملا دبعلاو  عاطُملا  دیسلا  ىوس  كانھ  سیل  رصم  يف  »

«. هتامم دعبو   ، هتایح يف  هَّلؤُي  كلملا  ناك  نیيرصملا  ءامدق  دنع  » 
«. َبلَغ نَمل  اھبعش  »

ىلإ قیضلا  يداولا  طيرش  نم  جرخي  نأ  ىوس  لیبس  نم  همامأ  سیل  درمتي  نَم  »
«. ایفنم هرمع  ةیقب  يضقي  وأ  كلھي  نأ  امإف  ةعساشلا  تازافملا 

«. مالستسالا شيواردلا  مَّلَع  اياكتلا  ىلإ  عماوصلا  نم  فوصتلا  لاقتنا  »
ریغتت يتلا ال  ةتباثلا  ةقیقحلا  وأ  فولأملا  هنأ  وھ  دقتعا  ام  ىلع  اوجرخ  دق  مھ  اھ 
اياكتو  ، اھناكم مارھألاو   ، يرجي رھنلا  وھ  اھ   . ءيش لك  هل  اودسفأو   ، نمزلا عم 
نوبكري نم  مھ  ةیبصلاو   ، هیمدق عضوم  نم  ةلیلق  راتمأ  دعب  ىلع  ةفوصتملا 

وأ  ، هزنتلل مسوم  هنأك   ، دلبلا طسو  عراوش  يف  مھب  يرجتو   ، ةیبرحلا تالجعلا 
ةفقاولا تاحَّفصملاو  تابابدلا  قوف  اروص  اوطقتلي  يك  لافطألل  ةیئانثتسا  ةصرف 
. نوعرفلا طوقسب  بلاطت  تارابع  اھیلع  اوبتك  نأ  دعب   ، روبقلا دھاوشك  اھناكم 

. ءيش لك  لجسي  مث  ةكرب هللا»،  ىلع  أدبنل  : » هِّرس يف  لوقيو  لوكشكلا  حتفي 
غارفلاو تمصلا  وحن  رجانحلا  اھفذقت  يتلا  تافاتھلاو   ، ةعوفرملا تاراعشلا 
اقیمعو اعساو  الیلد  ددح  نأ  دعب   ، اھعیمج رومألا  نع  سانلا  لأسي   . امھددبتف

. تالباقملل
هئامتناو ثوحبملا  لخدو  میلعت  ىوتسمو  ةفیظوو  ةھجو  نس  ةفرعمب  أدبي 

لھ ؟  ريرحتلا نادیم  يف  انھ  تنأو  ىتم  ذنم  ةلئسألا : حرط  يف  أدبي   ، يسایسلا
ينعي اذام  ؟  كبلاطم يھ  ام  ؟  نآلا رھاظتت  اذامل  ؟  لبق نم  تارھاظم  يف  تكراش 
ردقلا يف  ةتوافتم  تاباجإ  اھعبتت   ، ةلئسألا تارشع  اذكھو  ؟ .... ماظنلا طاقسإ 
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. رخآو رئاث  نیب  قمعلاو  مجحلاو 
ةلباقم هعم  يرجي  يك  نادیملا  يف  ةباشلا  تادایقلا  دحأ  نع  لأس  نیحو 
عالدنال رشع  عبارلا  مویلا  رصع  هاقتلا   . عفارلا دبع  نسح  ىلإ  هوداق   ، ةقمعتم

: هل لاقو   ، ريرحتلا نادیم  نم  نميألا  بناجلا  يف   ، ةروثلا
كریغ اصخش  دجأ  ال  نكل   ، يتجاحب كلغشأ  نأ  بسانملا  ریغ  نم  هنأ  فرعأ  - 

. يتلئسأ ىلع  بیجي  نأ  هنكمي 
ةركفلا دماح  هیف  ضرع  ریصق  ثيدح  دعبو  ةیبرشملا »  » ىھقم ىلإ  ًاّيوس  ابھذو 

يف ةفطاخ  ةعرسب  اھلجسي  تاباجإ  ىقلتيو  ةلئسألا  حرطي  حار   ، هثحبل ةیسیئرلا 
نم باوكأ  ةعبرأ  ًاّيوس  ابرش  امنیب   ، ةلماك تاحفص  عست  دَّوَس  ىتح   ، لوكشكلا

. نادیملا ىلإ  نیھجوتم  اماقو   ، ياشلا
ءارعلا يف  اھوضق  مايأ  نم  نيديدش  اقاھرإو  ابعت  نومواقي  نورھاظتملا  ناك 

وھ  .. يشمنھ شم   » ریھشلا فاتھلا  سكعي  أدب  مھضعب   . لمألا ىلع  نیضباق 
مكتلاسر  ، مكتویب ىلإ  اوفرصنا  مھل  اولاق  نَم  لك  هجو  يف  هوقلطأ  يذلا  يشمي »

.. يشمیھ شم   » ىلإ هوبلق   . مكبلاطم لك  ىلإ  بیجتسیس  سیئرلاو   ، تلصو
«. يشمن انحإ 

: ةعصان ةديدج  ةحفص  يف  بتكو  تافاتھلا  هذھ  ىلإ  دماح  تصنأو 
لمأب اوقلطنا   . فجي نأ  داك  ىتح  رسحني  مھؤام  ذخأ  مث  مرمرع  ٍلیَسك  اوجاھ  »
روعش مھكلمتو   ، مھتميزع تخارتف  مھسوفن  يف  سأیلا  َّبد  نأ  ثبلي  ملو  حساك 

«. مھتقاط قوف  وھ  ام  اوبلط  مھنأب  يوق 
نیمأ  » عراشب سئارعلا » تارامع   » يف ةعماجلا  ةحارتسا  ىلإ  داع  نیحو 
يناوجلا دیعصلا  نم  هعم  اھلمح  يتلا  بتكلا  ةعومجم  يف  بلقي  حار  يماس »

هعمس ام  يھاضي  حارو   ، ةفطاخ ةعرس  يف  تاحفصلاب  َّرم   ، نیيرصملا تاروث  نع 
مسرو  ، ةنیعم روطس  دنع  فقوت   . بوتكم وھ  امب  رثُكلا  نيدھجملا  هاوفأ  نم  كانھ 
راسي ىلع  قوشمملا  ضیبألا  شماھلا  يف  تاظحالم  نَّود  مث   ، اطوطخ اھتحت 

. ةحفصلا
: بتك  ، أرق امو  ىأر  ام  نیب  لقنتلا  نم  تاعاس  دعب 

لبق نوأدھي  مھنأ  الإ   ، مراع هنكل  عطقتم  مھبضغ   . تاروثلا فاَصَْنأ  اونمدأ  دقل  »
اسوؤر ریصتو  نوروصتي  امم  عرسأ  ومنت  دق   ، الويذ نوكرتيو  اسوؤر  نوعطقي   ، ناوألا

مث  ، ءيش لك  مھنم  فطخيو  ادغ  مھیلع  بلقني  نَم  مھنیب  نوكرتي  دقو   ، ةديدج
«. هیلع ناك  ام  ىلإ  رمألا  دیعي 

: اًمود هقرؤي  يذلا  لاؤسلا  ىلع  بیجي  اذھ ال  نكل 
؟ اًمود نوعناخ  مھ  لھ  - 

ىلع مھتاجاجتحا  تلاوت  مث   ، ةیناسنإلا خيرات  يف  ةروث  لوأ  اوعنص  مھنأ  نع  أرقي 
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بحسنا فیك  نَّیب  يذلا  باتكلا  اذھ  دنع  فقوتیف  وھ  امأ   ، فقوتت ملو  نورقلا  رادم 
باونلا ىروش  سلجم  رطضا  ىتح  نایعألا  اھكلمي  يتلا  يضارألا  نم  نوحالفلا 
اھدنعو  . هتاسلج ىلوأ  يف  ةیضقلا  هذھ  شقاني  نأ  لیعامسإ  يويدخلا  دھع  يف 

: هسفن ثِّدحيو   ، مستبي
ةفولأم ریغ  لاعفأب  مھنوئجافيو   ، نيدالجلا نم  نورخسي   ، لياحتلا يف  ةرھم  »

دنع نوعدتريو   ، مھنم بلط  ام  ىلع  نولزني  دقو  نورعذيو  نوبرطضي  مھلعجت 
«. ًالیلق ولو  ةقتعملا  طایسلا  مادختسا 

ةیساسألا تامسلا  ىدحإ  كشلا  نأ  هؤازع  ناكو   ، ءيش لك  يف  اككشتم  ادب 
اھلمحي يتلا  بتكلا  نوطب  يف  أرق  اذكھو   ، هتذتاسأ هملع  اذكھ   ، يملعلا ریكفتلل 

. بھذ امنيأ 
تاواشابلا هلعف  ام  هل  يوري  وھو  هدج  ىلإ  ایلم  تصني  هتلوفط  يف  ناك 

: هل لوقيو  ًالیلق  هوتي   . نیحالفلاب
يف ةنوفدم  انسوؤر   ، ةریھظلا سمش  تحت  حدكن  نحنو  انروھظ  نودلجي  اوناك  - 

. مھنویع يف  نیبضاغ  رظننو   ، اھمیقن نأ  ىلع  ؤرجن  الو   ، نطقلا داوعأ 
: هلأسي نیحو 

؟ روبت ضرألا  مھل  اوكرتتو  سوؤفلا  اومرت  مل  اذامل  - 
: دريو  ، ةمرثم نانسأ  نع  كحضي 

يف ركف  نَم  كانھ   . لمحتت تناك  ةیبلغألا  نكل  دالب هللا،  ىلإ  برھي  ناك  ضعبلا  - 
. اذھ ثدح  ام  لیلقو   ، همئاھب ممسي  وأ  اشابلا  عرز  قرحي  نأ 

***
دجوي ال   . مھتایمويو نیطالسلا  عئاقوب  ةمعفم  اھدجیف  خيراتلا  بتك  ىلإ  دوعيو 
رایعلاو ةيدیعجلاو  رونلاو  رعزلاو  فرحلا  بابرأو  نیحالفلا  نع  ریثك  ءيش 

. تایمویلاو تاعوسوملاو  تایلوحلا  ايانث  يف  ةقرفتم  تارذش  كانھ   . نيراطشلاو
، يتربجلاو يزيرقملا  امھقوفو  يكباتألا  يدرب  يرغت  نبا  قوف  ناكلخ  نبا  عضي 

: لوقيو راتمأ  دعب  ىلع  نم  فوفصلا  قمريو 
. ءيش لك  نكسي  انھ  - 

ةكرحب لفحي  يذلا  عراشلا  ىلإ  لزنيو   ، تمص يف  ةدقارلا  تادلجملا  كرتي  هنكل 
ام لك  دیعتسي  وھو   ، مھنویع يف  رظنيو   ، مھھوجو سرفتي   ، سانلا لباقي   ، ةبیھر

لوصولا دصقي  امم  اریثك  جتنتسيو   ، كاذب اذھ  نراقي   . تامولعم نم  هسأر  يف  هنزخ 
. هدراطت كوكشلا  نكل   ، هیلإ

ةیفحصلا فسویلا  زور  ةسسؤم  راسي  ىلع  عقي  يذلا  لولغز  ىھقم  ىلإ  بھذي 
تحت ازجاع  اشحوم  ادبف   ، اھجراخ فیصرلا  ىلع  سلجي  دحأ  دعي  مل   . ةقيرعلا
ناخدلا علتبتل  ؛  ىھقملا ىلع  خینتو  ةتماص  فقت  يتلا  ثالثلا  راجشألا  لالظ 
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ىلإ لخدي   . قماغلا ينبلا  لاتیمولألا  نم  نیعونصملا  هيرخنم  نم  جراخلا 
ةرثرثل هنذأ  كرتيو   ، يجاجز رخآو  يتنمسأ  طئاح  نیب  ةروصحملا  ةقیضلا  ةحاسملا 

. نیسلاجلا
امل امالستسا  مھنیب  يرجي  ام  لك  يف  ىري   . نینر اھل  تاملكلاو  قیض  ناكملا 
اذھ عمسي  ىھقملا  ىلإ  لزني  ةرم  لك  يف   . لوھجملا نم  افوخو  امئاق  ناك 

: مھدحأ هل  لاق   ، ةروثلا نع  لأس  نیحو   ، مالكلا
. ريرحتلا يف  ةروثلا  - 

، نفعتملا شقلا  ضعب  تسنك  يتلا  حيرلا  هدعست  نَم  مھیف  دجي  ًانایحأ  ناك  هنكل 
تائم دعب  ىلع  سلجي  يذلا  نادیملا  يف  كانھ  يھتنت  ال  تاماود  عنصت  تحارو 

. ىھقملا اذھ  نم  راتمألا 
: هل لاقف   ، هلعفي ام  ىلع  هعلطيو  هیلع  نئمطي  هذاتسأب  لصتاو 

. دومحم ىفطصم  نادیم  ىلإ  بھذا  - 
: اًمود هل  لوقي  ناك  يذلا   ، هذاتسأ هدصقي  ام  مھفو 

لك ىلإ  تصنيو   ، هھوجو ةفاك  ىلع  رمألا  ِبّلَقُي  نم  وھ  ريدقلا  ثحابلا  - 
. ماكحألا قالطإ  يف  لجعتسي  الو   ، لودعلا يضاقلا  لعفي  امك   ، فارطألا

نوبلاطي نمل  تصنأ  املثم  مھیلإ  تصنيو   ، ماظنلا راصنأ  لباقیل  ؛  كانھ ىلإ  بھذو 
. تاباجإلا ململو  مھلأس   . تاراعشو تافاتھ  نم  مھنع  ردبي  ام  لك  عمج   . هطاقسإب

. معان سمھو  رداھ  خارص   . تاراوح نم  مھنیب  رودي  ام  لك  طقتلتل  هنذأ  ىمر 
اذھ يف  هسفن  دجوو   . ةدمعلا ىھقم  ىلع  يفونطشلا  فطاع  عم  ًاليوط  سلجو 

ال هسفنل : لاق  نكل   . ةقباسلا بتكلا  نوطب  يف  هعلاط  ام  عم  رثكأ  امغانتم  ناكملا 
مھحلاصم ىلع  نوكبي  وأ  ديدجلا  نم  نوفاخي  انھ  نودشتحي  نَم  بلغأ   ، لجعتت

. بضغلا حير  اھزھت  يتلا  مھعفانمو 
، ادعاوت امك  مركم  رمع  لاثمت  دنع  اھاقتلا  يتلا  ةيراد  ةبحصب  نادیملا  نم  جرخ 
ىلإ داع  نیحو   ، يقدلا يربوك  تحت  ةمظع »  » يتاح يف  ءاشعلا  ىلإ  اھاعد 
هینیع مامأ  فقاولا  عبرملا  ألتماف  توميرلا  رز  ىلع  طغض  ءاسملا  يف  ةحارتسالا 
ىلإ ةشاشلا  تمسق  دقو   ، يمسرلا نويزفلتلا  تاونق  ىدحإ  تناك   . ةنولم اروص 

ةشاشلا نیمي  ىلع  : » ةشعترم فورحب  لوقت  ةعيذمل  هجو  امھنیبو   ، اًمامت نیفصن 
ىضوفلا ةعاشإ  ىلإ  نوعسي  نيذلا  نیبرخملا  نم  رثكأ  مھو  سیئرلا  دیسلا  وديؤم 

«. ةشاشلا راسي  ىلع  نودجاوتم  مھو   ، رامدلاو
، ةیلاع تاكحض  يف  طرخنا  مث   ، قورفلا لك  هسفنب  نياع  دقف  ةشھدلا  هتفقوأ 
ًالیلق براوم  اھباب  ةلباقم  ةفرغ  يف  مئانلاو  ءایمیكلا  سردي  يذلا  هلیمز  تلعج 

: هل لوقيو  حنحنتي 
. مانأ زواع   ، دماح اي  أدھا  - 
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: لاقو مستباف 
. ریمس اي  ءایمیك  اھلك  - 

هریخش عفترا  نأ  ثبلي  ملو   ، ريرسلا ىلع  كھنملا  هدسج  ىقلأو  رونلا  أفطأ  مث 
ةیجراخلا ةھدرلا  ىلإ  ةحوتفملا  ةذفانلا  فصنو  اھباب  تحت  نم  حاسو  ةفرغلا  ثولف 

ماھوأو مالحأ  ىلع  ةحجرأتملا  مھشرف  وحن  نیمداقلا  لك  ءودھ  يف  اھربعي  يتلا 
. ةریثك
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44
ىحض تاذف   . اھءاج دق  وھ  اھو   ، ةدشلا دعب  جرفلا  يواشنملا  نانح  ترظتنا 
ىلإ برست  ديدش  حاحلإ  يف  نینرلا  غرفي  ناك   . نوفیلتلا خارص  ىلع  تظقیتسا 

ةعامسلا تطقتلاو  اھینیع  تحتف  نأ  ثبلت  مل  مث  ًالیلق  تلملمتف  قیمعلا  اھمون 
. ةریخألا ةنرلا  لبق 

... وووولأ - 
؟ يواشنملا نانح  كترضح  - 

. معن - 
. يسيوسلا ىدھ  انأ  - 

يف تلاق  مث   ، ةماستبا اھیتفش  ىلع  تمستراو  نانح  ينیع  نم  مونلا  راط 
: ديدش نانئمطا 

. يب نیلصتتس  ِكنأ  ةقثاو  تنك  - 
، روبحلاو لؤافتلا  نم  ةلصاوتم  تاقفد  اھینذأ  يف  تبكس  ةكحض  اھتءاجف 

: رخآلا فرطلا  نم  تعمسو 
. لاطبألا تخأ  اي  كرمأ  تحت  انأ  - 

قيرط لوأ  ىلع  اھیمدق  تعضو  دق  اھنأ  ىلإ  نانح  تنأمطا  ةظحللا  هذھ  يف 
ىدھ ةدیسلا  يدي  نیب  وھو  عجوتي  نأ  هعسوب  يذلا  اذ  نمف   . ءافشلا

. تایحضتلاب لفاحلا  اھرمع  نم  تاینیسمخلا  يف  ةلیمج  ةأرما  ؟  يسيوسلا
. هذخأت نأ  بجي  امع  لأستل  ةلیلق  ةھربل  ولو  فقت  الو  يطعت  نأ  تدوعت 

ةیبرتلا سيردتب  ةليوط  نینسب  ناروفلا  لبق  تأدب  نأ  ذنم  اھسفن  ىلع  تلآ  اذكھ 
، ماتيألا ئجالم  ىلع  رودت  يھو  مث   ،« ءارھزلا  » ةیعمج يف  لافطألل  ةینيدلا 

يلاغ اھءاذح  ربغت  يھو  وأ   ، ةئيربلا مھنویع  يف  حرفلا  قلطتو  عومدلا  فكفكت 
ةقدصلا عيراشم  ذیفنت  رشابتل  ؛  ةیئاوشعلا ءایحألل  ةبرتملا  عراوشلا  يف  نمثلا 

ًالیلق ضرألا  تحت  تدم  يتلا  رفحلا  تانِكَمو  ةلوتفملا  دعاوسلا  ثیح   ، ةيراجلا
ىلإ ةقنخلا  نم  جرخت   . نیمورحملا ءالؤھل  ةفیظنلا  برشلا  هایم  ریساوم 
كرحي هنكل ال   ، ةرباعلا مئاسنلا  يف  فھفھي  معانلا  اھرعشو  ةحوتفملا  تافاسملا 

. لعفت امع  ثدحتت  نأ  نم  اًمود  اھعنمي  يذلاو   ، اھلخاد ظقیلا  تمصلا 
ضيرعلا ليوطلا  قرولاو  تاشاشلا  علاطت  يھو  ءاسم  تاذ  رسكنا  اھتمص  نكل 

يھو اھبلق  قامعأ  نم  تخرص   . نیباصملاو ءادھشلا  نع  ایموي  قفدتت  فحصل 
يف ةریغص  امنیسك  ودبت  يتلا  ةضيرعلا  ةليوطلا  نويزفلتلا  ةشاش  مامأ  فجترت 

: ةعیسولا اھتلیف  وھب  فصتنم 
. ةملظ اي  مكیلع  مارح  - 
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لكب اھلاصتا  تھنأ  دق  تناك  ىتح  ءامسلا  دبك  يف  ًالیلق  سمشلا  تعفترا  نإ  امو 
اھؤقفي يتلا  نویعلاو   ، لیست يتلا  ءامدلاو   ، قزمتي يذلا  محللا  رمأ  مھینعي  نم 

يتلا ال تاحفصملا  اھسھدت  يتلا  ماظعلاو   ، زاغلا اھقنخي  يتلا  رودصلاو   ، صاصرلا
. اھل بلق 

نم ةریطخلا  تاباصإلا  باحصأ  لقنت  فاعسإلا  تابرع  تناك  يلاتلا  مویلا  يف 
رصق ىفشتسم  ىلإ  مھجلاعت  نأ  اھعسوب  سیل  يتلا  ةطیسبلا  تایفشتسملا 

ةحارجلا فیلاكت  فصن  ضیفخت  ىلع  هترادإ  عم  تقفتا  نأ  دعب   ، يواسنرفلا ينیعلا 
اسمنلاو ایناملأ  ىلإ  ةروطخ  رثكألا  تالاحلا  لقن  يف  تمھاس  مث   ، جالعلاو

، مھفاتكأ تتبرو   ، راطملا ىلإ  مھضعب  عم  تبھذ   . اناجم كانھ  اوجلاعیل  ؛  ديوسلاو
لاق تداع  نیحو   . توملاو ةایحلا  نیب  نیقَّلعملا  اھدالوأ  نیبج  ىلع  تالبق  تعبطو 
نم فالآلا  تائم  ىلع  هیعارذ  قوطي  يذلا  ریبكلا  نادیملا  بلق  يف  اھل  سانلا 

: رشبلا
. نیباصملا مأ  ِتنأ  - 

« دروب يكلا   » ىلع رقنت   . ءيش لك  ةعباتمل  ةلماك  ةرادإ  تحتف  اھبتكم  يفو 
نوفقي نيذلا  براقألاو  نيوانعلاو  ءامسألا  نع  ءيش  لك   . نیباصملا تانایب  قثوتف 

. ةجلثملا ةمتعلاو  موركوركیملاو  كینیفلا  حئاور  اھنم  ثعبنت  ٍنابم  مامأ  نیفوھلم 
دھج لك  نولذبيو  نوعباتي  نيذلا  ءابطألاو  هتاقفنو  جالعلا  دیعاوم  نع  ءيش  لكو 

، اھفرص مت  ىتلا  تاقفنلا  كلذكو   ، لمألا حنمو  ملألا  فیفخت  لیبس  يف  عاطتسم 
؟ هریبدت نكمي  فیكو   ، ىقبت امو 

***
اھسأرب لحت  ةفھللاو  باذعلاو  ءاطعلا  روھش  ءاضقنا  دعب  اھسفن  عم  سلجت  نیح 

، لیحرلا ةظحل  يورت  ءام  تاعرج  ًالیلق  ةجرفنملا  مھھاوفأ  يف  تبكس  نيذلا  روص 
نيذلاو  ، غارفلا ىلع  ةجلبنملا  مھنوفج  قلغتل  ةقیقرلا  اھدي  تدم  نيذلا  كئلوأو 

. يدبألا يویندلا  تمصلا  لبق  عُّجوت  ةھآ  رخآ  مھنع  تدن 
قلطب هتباصإ  نم  اًموي  دعب 40  تام  يذلا  ملاحلا  ىتفلا  اًدبأ  ىسنت  نأ  اھنكمي  ال 
ءيش لك  اعدوم  فرفري  وھو  هبناج  ىلإ  تناك   . بضغلا ةعمج  موي  قنعلاب  يران 
مكو ؟  اھئراب ىلإ  دعصت  هحورو  زجعلاب  ترعش  مكو   . هینامأو هءایشأ   ، هرھظ ءارو 

ةكلاحلا ةمتعلا  يف  قلطیل  تقولا  ضعب  هحنمت  نأ  اھدیب  ناك  ول  اھتقو  تنمت 
؟ ةديدج امالحأ 

ةیسامولبد ةرایس  هتسھد  ىذلا  عئارلا  يبصلا  ىسنت  نأ  كلذك  اھنكمي  الو 
. نيرھاظتملا نم  دشح  نع  اًدیعب  برھت  نأ  لواحت  تناك  ينیعلا  رصق  عراشب  ةعزف 

: اھل نولوقيو  اھنم  سوؤیملا  هتلاح  نوعباتي  ءابطألا  ناك 
. ةدودعم ایندلا  يف  همايأ  يبصلا  اذھ   ، نيرخآل لاملا  يِرّفو  - 

يتلا همأ  ناكم  اھسفن  عضت  يھو  هجالع  يف  رمتست  نأ  ىلع  رصت  تناك  اھنكل 
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اھتیفش ىلع  بكسني  اھضعب   ، لوطھلا نع  فكت  ال  اعومد  موي  لك  اھیفكب  فرغت 
معطب نوجعملا  اھفوج  ىلإ  برستي  اھضعبو   ، ًالیلق نالتبتف  انزح  نیتددقملا 

. ًالیلق ةرارملا  ففخي  يذلا  حلملا  ضعب  هحنمیف   ، رابصلا
: اھلامو اھسفن  بعتت  الأ  اھنم  بلط  بیبط  هجو  يف  تخرص  ةرم  تاذو 

. ةظحل رخآ  ىتح  لیحتسملا  لعفأس  تنك  ينبا  ناك  ول  - 
تلزنو  ، هتباصإ نم  رھشأ  ةسمخ  دعب  طبضلاب   ، ارجف ةثلاثلا  يف  ةایحلا  قراف  هنكل 
ةعاق يف  تناك  ةلیلق  مايأ  دعبو   . هیلع عادولا  ةرظن  يقلتل  اھتیب  نم  اًروف  يھ 

؟ اھنبا نكي  ملأ   . هءازع ىقلتت  مركم  رمع  دجسمب  ءاسنلا 
تاذ تفقوو  اھسفن  ىلع  تلماحت  مھلجأ  نمو   . اھناوخإ وأ  اھءانبأ  اوناك  مھلك 

ةبضتقم ةملك  يف  سانلل  لوقتل  حیسفلا  نادیملا  يف  ةریبكلا  ةصنملا  ىلع  رصع 
: ةرثؤمو ةقیمع  اھنكل  ةيوفعو 

. ادیحو توملا  هجاوي  مھنم  ًاّيأ  اوكرتت  ال  - 
يف امالك  عمستو  ةریثك  اھوجو  ىرت  نويزفلتلا  مامأ  ةحارلا  تاعاس  يف  سلجت 

ءادھشلا قوقح  نع  ثيدحلا  يف  نوطرفي  نيذلا  كئلوأ  عمست  نیح  مستبت   . مالك
: لوقتو اًعیمج  مھنم  رخست   . نیباصملاو

نولوغشم مھنكل  اریثك  مھتبلط   . نیباصملا نع  ففخیل  مھنم  دحأ  ِتأي  مل  - 
. ةرثرثلاب

نیقلم نیباصم  ىلع  اھلدي  عفارلا  دبع  نسح  نم  تاملاكم  ىقلتت  ًانایحأ  تناك 
اھعبتت ةویلع  ءافص  تناكو   . اًئیش مھنع  دحأ  فرعي  ةیفلخلا ال  تایفشتسملا  يف 
نانح ةرايزل  ءافصو  نسح  تلسرأ  يتلا  يسيوسلا  ىدھ   . اھرماوأ رظتنتو   ، ًانایحأ

: نسح نذأ  يف  تسمھ  يتلا  يھو   . اھتلاحب تعمس  نیح  يواشنملا 
. ةمدقتم كانھ  ماظعلا  ةحارجف  ؛  ایناملأ ىلإ  رفسلا  جاتحت  - 

ماظع ریبجت  نع  تَّفك  ایناملأ  تناك  اھرفس  قاروأ  ءاھنإ  يف  تعرش  نیحو 
تأشنأ ةموكحلاف  ؛  بضغلا تاعاس  يف  تمشھتو  ترسكنا  يتلا  نیيرصملا 

نكل  . ىرخألا قيدانصلا  لك  تقلغُأ  هتحتف  نیحو   ، نیباصملا ةجلاعمل  اقودنص 
نيرسوملا نم  نيرخآ  تفتاھو  جالعلا  فیلاكت  نم  ءزجب  تعربت   ، سأیت مل  ىدھ 

. تلوحت دق  مھسوفن  تدجوف   ، اھورطاشیل
اھتوص ناك   ، لاوحألا لدبت  هل  تكتشا   ، مویلا اذھ  ءاسم  يف  نسح  اھلباق  نیحو 
هلك ملاعلا  نأ  اًدیج  هفرعت  امو   ، اھبیعالأو ةسایسلا  فرعت  ، ال  ءاكبلا بلاغت  اقونخم 
أموأو  ، نسح تصنأ   . لیحرلا نم  اسفن  ذقنیل  ةدحاو  مدق  ىلع  فقي  نأ  بجي 

: اھل لاقو   ، مستبا مث   ، ًالیلق
نوبرخم مھنأب  مھفصتو  راھن  لیل  ةطلسلا  مھمجاھت  نَم  سانلا  نیِعُي  فیك  - 

؟ ةیجطلبو
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: تلاقو عزف  يف  اھھجو  تعفرف 
؟ يبلاطمل ةباجتسالا  يف  مھؤلكت  ببس  وھ  اذھ  نأ  دصقت  - 

مزاع وھ  امب  دعيو  هسأر  زھیف   ، تارمو تارم  ریبكلا  لارنجلا  يلباقت  ملأ   . اًعبط - 
؟ هفلخي نأ  ىلع 

. ينغواري هنأ  قدصأ  ال  - 
يف اھوعضوو  مھسوؤر  قوف  سانلا  اھعفرل  ةروثلا  حلاصل  ادحاو  ارارق  ذختا  ول  - 
كئلوأ جالع  لجأ  نم  تردن  امھم  مھشورق  اوعمجو   ، اھقلطأ نمب  اوفتحاو   ، مھنویع

. مھحاورأب ةیحضتلا  نیبو  مھنیب  ردقلا  لاح  نيذلا 
اولثامت نيذلا  نیباصملا  ضعب  نأب  هتغلبأ  نیح  ينم  هتيرخس  نآلا  تمھف  - 
فزنت مھحورج  لازت  ال  نيذلا  مھئالمز  ةدعاسم  يف  َّيلإ  اومضنا  ءافشلل 

. دعب محلت  مل  مھماظعو 
. فصلا ةمدقم  يف  اوناك  مھنأب  انومھوأ  نیح  هقافرو  وھ  انم  رخس  - 

َّيدي ىلع  اوتامو  اوفزن  مھاياحضو   ، ةلتقلا ىلإ  اومضنا  ىتح  ليوط  تقو  رمي  مل  - 
. نیتاھ

. ىرن الو  عمسن  اننأكو ال   ، امد اوكفسي  مل  مھنأ  اًمود  نودكؤي  اذھ  عمو  - 
. ةبئاغ قئاقحلاو   ، ضومغو ىضوف   ، زاغلأ يف  زاغلأ  - 

ام الإ  اھمامأ  ىرت  الو   ، ءيش لك  لایح  اھینیع  ضمغت  تناك   . اھطبحي مل  اذھ  نكل 
ربجو  ، فزني حرج  قتر  نم  ىلوأ  اًدبأ  اھدنع  دجوي  الف   . هیلإ لوصولل  يھ  ىعست 

: اًمود اھسفنل  لوقت  تناكو   . ىلكث مأ  عومد  ةفكفكو   ، ةروسكم ةمظع 
. ةروثلا نم  يقیقحلا  فصنلا  يف  لمعأ  انأ  - 

: ءادھشلاو نیباصملا  يلاھأل  لوقتو 
. نویقیقحلا لاطبألا  مھ  مكدالوأ  - 

قبست  . اھبجاو ءادأل  عراست   ، اھنم ةبضغ  لكل  ةرارش  لوأ  عمو   ، بضغلا ىلاوتو 
. نخاسلا محللا  يف  يطاطملا  صاصرلا  لولحو  مظعلا  مشھتو  مدلا  ساجبنا 

: لوقتورطخلا وحن  لورھت   ، تالاحلا هذھ  لك  لوصو  لبق  تایفشتسملا  ىلإ  لصت 
. نوریثك ىضرمو  ةدحاو  ءاود  ةجاجز  - 

ىلإ تلورھ  عفارلا  دبع  نسح  ردصو  سأر  وحن  صاصرلا  قالطإ  أبن  اھءاج  نیحو 
، ددرتت لازت  هسافنأ ال  دجتس  اھنأ  اھودحي  لمألاو   ، هیلإ هولقن  يذلا  ىفشتسملا 
ىلع بدي  دوعي  نأ  لجأ  نم  اھعسو  يف  ام  لذبتس  اھنأو   ، ةنھاو تناك  ول  ىتح 
ثدحتيو  ، بوساحلا فورح  ةعقر  ىلع  رقنيو   ، نيدایملا يف  خرصيو   ، عراوشلا ضرأ 
ةیسنملا ىرقلاو  ةریقفلا  ءایحألا  بوجيو   ، ءاقرزلا تاشاشلا  فلخو  تاریماكلا  مامأ 

. ةروثلا توص  سانلا  عمسیل 
... نوكسلا هفلي  ةمتعم  ةجالث  يف  اددمم  هتدجو  تلصو  نیح  نكل 
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ریغ ةعقب  يأ  نع  اثحاب  ماحزلا  هب  قش  نیح  هیبأ  فتك  ىلع  الومحم  يداش  ناك 
ىلإ هاصقأ  نم  نادیملا  هب  حسمو  ضغلا  هرصب  عفر   . نيرھاظتملا داسجأب  ةمحدزم 

: فتھو فرفرو  هيدي  عفر  مث   ، هاندأ
. شالبب شم  ةيرحلا  - 

اذھب اوذوخأم  ناكف  وھ  امأ   ، حرفب سانلا  هیلإ  رظنو   ، هسأر زھو   ، بألا مستبا 
لاق سمأ  ةلیل  نويزفلتلا  يف  هآر  نیح   . هقرافي نأ  اًدبأ  ديري  الو   ، بیھملا دھشملا 

: هیبأل
. نادیملا حورأ  زواع  - 

: هھجو يف  تخرص  همأ  نكل 
. ةیفاعلاب كتفلخ  ام  دعب  ىفطصم  نبا  اي  تومت  زواع  نادیم ! - 

. ةيودألا فانصأ  لك  ىطاعتتو   ، ءابطألا ىلع  رودت  ةلماك  تاونس  رشع  تلظ 
اھتقو لك  تسَّركو   ، اھینیع نیب  هتلعجو   ، اھبلق يف  هتلمحف   ، هب اھقزر هللا  اریخأو 

. ةایحلا بعاتم  لك  هلجأ  نم  تلمحتو   ، هتياعرل
: كحضي وھو  هوبأ  لاقو 

راغصلا اھدالوأ  ذخأت  ةریثك  رسأو   ، انمآو ائداھ  نادیملا  راص  لمجلا  ةكرعم  دعب  - 
. تمص يف  نیفقاولا  دونجلا  عمو   ، اھقوفو تابابدلا  بناج  ىلإ  روصلا  اوطقتلیل 

ةعاس دعب  مھتثالث  راصو   ، بألا قفاوف   ، امھعم يتأت  نأ  تطرتشا  اھنكل   ، تعنتقا
مھسفنأ اودجوو   ، ينیعلا رصق  عراش  ةیحان  نم  اولخد   . نادیملا يف  ةدحاو 
داسجألا ثیح  نادیملا  فصتنم  نم  برقلاب  اوراص  نأ  ىلإ  يعو  نود  نوجرحدتي 

يذلا لیلقلا  ءاوھلا  ضعب  طقتلیل  هسأر  عفري  امھطسو  دلولا  ناك   . ةصوصرملا
. اھلوطو اھضرع  يف  ةتوافتملا  فاتكألا  نم  قلزني 

هطقتلاو هيدي  هل  هوبأ  دمف   ، ىلعأ ىلإ  هیعارذ  عفرو   ، خرص  ، قانتخالاب رعش  املو 
. نادیملا نم   ، ادشح لقألا   ، عسوألا رئاودلا  ىلإ  جرخي  حار  مث   ، هیفتك قوف  هعفرو 

فحتملا رطش  هھجو  ایلوم  ةيرجحلا  ةكعكلا  لوح  انیمیف   ، ًالیلق اراسي  فطعنا 
: خرص ىتح  دلولا  اھآر  نإ  امف   ، هلخدم دنع  فقت  تابابد  ثالث  تناك   . يرصملا

. ةروص زواع  - 
تلكآت يذلا  يديدحلا  ريزنجلا  مامأ  هفقوأو   ، هیفتك نع  هلزنأ   ، اھوحن بألا  بھذ 

، روص ةدع  هل  تطقتلاو   ، اھتبیقح نم  اریماكلا  مألا  تجرخأ  مث   ، ًالیلق هبناوج  ضعب 
، هفتك ىلع  اھدعبو   ، هیعارذ نیب  هلمحيو   ، هبناج ىلإ  فقي  نأ  بألا  نم  تبلطو 
بلط اریماكلا . كسمي  بألاو   ، دلولا عم  مألا   ، نكامألا الدبتسا  روصلا . طقتلت  يھو 
هل مستباف   ، ءاجر هینیع  يفو   ، يدنجلا ىلإ  بألا  رظن  ةبابدلا . قوف  فقي  نأ  دلولا 

. ديري امب  هل  انذؤم  هدیب  راشأو 
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طخب ةبوتكملا  ةلمجلا  ناسمت  هامدق  تناك  ةبابدلا . قوف  هفقوأو  دلولا  بألا  عفر 
تماصلا جربلا  ةازاومب  ناتعوفرم  هاديو   ،« كرابم طقسي  : » لجع ىلعو  لیحن 

. لماخلا
ىلعأ فقي  هنأ  هدعسأ  دقف   . ناعملت هانیع  تناكو   ، هھجو قرشیف  كحضي  ناك 
سلجي اباش  دجوف  نیمیلا  ةیحان  هرصب  ىمرو   . نادیملا يف  كانھ  نیفقاولا  لك  نم 

. امسر هدخ  ىلع  اھب  طخي   ، ةنولم ًاّیِصِع  هیلإ  دمي   ، ریغص لفط  هجو  مامأ  ءاصفرقلا 
: هیبأل لاقو   ، هدیب راشأ 
. يھجو مسرأ  زواع  - 

رصم ملع  مسر  نم  وتلل  غرف  يذلا   ، ماسرلا ىلإ  راسو   ، ةبابدلا قوف  نم  هلزنأ 
. ریبكلا دشحلا  وحن  هلھأ  عم  قلطنا  مث   ، لفط يدخ  ىلع 

، دلولا دخ  ىلإ  اھعفدو   ، ةریثك ناولأ  تاذ  ةریغص  رئاود  يف  هتاشرف  ماسرلا  سمغ 
هل مسر   . ةجھبملا ناولألل  هھجو  كرتو   ، ناكتسا مث   ، رمألا ئداب  يف  رعشقاف 

. رمحألاو ضیبألاو  دوسألا   ، ةيواستم تالیطتسم  ةثالث   . رصم ملع  لوألا  دخلا  ىلع 
يناثلا دخلا  ىلع   . ناریطلل دعتسي  هنأكو  هیحانج  ادراف  رسنلا  فقي  ضیبألا  ىلعو 
يلدي نیح  ناكو   ، ةيولعلا هتفش  نم  برتقاف  ءارلا  فرح  دمو  رياني .»  25 : » هل بتك 
فالآلا تائم  وحن  هراقنم  دمي  قالمع  رئاط  اھنأك  اًضيأ  ةباتكلا  ىري  هدخ  وحن  هرصب 

. ريدھلا طسو  كانھ  زتھت  يتلا  سوؤرلا  نم 
***

لاكشألا ةفلتخم   ، سأرلا ةیطغأ  عئابب  اورمف   ، نادیملا بلق  ىلإ  نيدئاع  اوراس 
ةرئاد لكش  ىلع  اھنم  دحاو  ىلع  هدي  دلولا  عضو   . ملعلا ناولأب  ةنولمو   ، ماجحألاو
اھضعب كتصتف  ةوقب  هسأر  زھي  حار   . لجالجب يھتنت   ، نورق ةینامث  اھنم  جرخت 

: لوقيو  ، اجھتبم هسفن  لوح  روديو   ، صقارتي هلعج   ، اجھبم اتوص  ثدحتو   ، ضعبب
. ادج ةلیمج  ةروثلا  - 

: لوقت يھو  تمستباو  هیلإ  همأ  ترظن 
. نآلا اھارن  دق ال  اھتارارمو   ، اھلجأ نم  اظھاب  انمث  عفدي  نمل  ةلیمج  - 

، يثلثم ریصق  طئاح  ىلع  راوثلا  اھبتك  يتلا  ةتفاللا  تدجوف  راسیلا  ةیحان  ترظنو 
: لوقت  ، تھاب ينب  نول  يذ 

«. ءادھشلا نادیم  »
: لوقيو هیتفش  صمصمي  وھو   ، بألا اھعم  راسف   ، ةتفاللا وحن  اھدیب  تراشأو 

امب ملعأ  هدحو  هللاو   ، ةميرك ةایح  شیعن  نأ  لجأ  نم  اوتام   ، مھیلع ةمحر هللا  - 
. يھتنت جيراعت ال  يف  هوتي  مأ  يتأیس  هلجأ  نم  اوحض  ام  ناك  اذإ 

هنع مألاو  بألا  يردي  نأ  نود   ، دلولا اھعم  تفرجف   ، نادیملا بوجت  ةریسم  ترمو 
ةفقاولا ةینبألا  نع  نادیملا  ةحاب  لصفي  يذلا  روسلا  ةیحان  نم  يتأت  تناك   . اًئیش
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ايادھلا عیبل  تالحمو  ٍهاقمو  ةحایس  تاكرشو  معاطم  فاتكأ  ىلع  حيرلا  هجو  يف 
ناقیسلا نیب   . نادیملا بلق  ىلإ  ةدئاع  اراسیف  اراسي  تفطعناو   ، لارتنسو
هدوجوب اورعش  نَم  هل  اھكرت  ةقیض  ةفاسم  يف  صقارتي  دلولا  ناك  ةمحالتملا 

عاقيإ عم  ایشامتم  هزھي  حارو   ، هردص ىلع  هلمحو  يجافخ  رماس  لام  مث   ، مھنیب
. تافاتھلا

نافقي مألاو  بألا  ناك  ةيرجحلا  ةكعكلا  ىلإ  تلصو  دق  ةریسملا  تناك  نأ  تقوو 
اھنبا فاتكأب  تكسمأ  يتلا  دیعس  مأ  امھتراج  عومد  اًدیج  ناركذتيو  ةتفاللا  مامأ 

. حور الب  ةثج   ، ةجلثملا ةمتعلا  يف  دماخ  وھو  نیموي  لبق 
: اھقامعأ نم  تخرص   . دلولا دجت  ملف  اھفلخ  مألا  تتفتلا 

. عاض ينبا  - 
هل رثعي  ملف   ، نادیملا ىلإ  ةیتآلا  ناقیسلا  نیب  هانیع  تغازو   ، بألا بلق  فجترا 
ةعرس يف  لجرلا  درف   ، هلأسو  ، ةنولملا تاعبقلا  عئاب  ناكم  ىلإ  ىرج  . رثأ ىلع 

: نئابزلا دحأ  دي  يف  ةدقارلا  دوقنلا  ىلإ  دتمم  هرصبو   ، ةفطاخ
. هللاو ال  - 

. هدجي ملف   ، نویلبمشو لینلا  رصق  يعراش  لخدم  مث   ، فحتملا وحن  عرسأ 
«: رامح اي  لحرا  : » اھیلع بوتكم  ةتفال  اعفار  نادیملا  لخدي  ناك  باش  هل  لاقو 

. لمكأ نع  لأسا  - 
؟ اذھ لمكأ  نَم  - 

. نادیملا نیمأت  نع  نیلوؤسملا  دحأ  - 
؟ هدجأ نيأو  - 

. ريرحتلا عراش  لوأب   ، نادیملا ىلع  فرشملا  ةحایسلا  بتكم  يف  - 
ىلع ناسلجي  ةویلع  ءافصو  عفارلا  دبع  نسح  دجو  بتكملا  ىلإ  لصو  نیحو 
ةریصق ةیحل  وذ  لجر  هیلع  سلجي  مخف  يبشخ  بتكم  ةلابق  نايزاوتي  نيدعقم 

نم هآر  دق  هنأ  ركذت  ثیح   ، هفرعف  ، نیتقیضلا هینیع  ىلإ  ایلم  بألا  رظن   . ةبذشم
: ةفھللا يف  ةقراغ  فورحب  هل  لاقو  هنم  برتقا   . نويزفلتلا يف  ةرم  ریغ  لبق 

. تفأر خیش  اي  عاض  ينبا  - 
: لاقو هیلإ  رظنو  هسأر  يزاغم  تفأر  عفر 

؟ عاض نيأ  - 
. نادیملا يف  - 

؟ ينم بولطملا  امو  - 
. هیلإ لوصولا  يف  يندعاست  - 

!! ؟ انأ - 
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. كترضح - 
: هل لاقو  ةھرب  تمصف 

هل حرشاو   ، هِمّلك  ، نآلا نادیملا  يف  هنأ  دب  ال   ، لمكأ همسا  باش  مقر  اذھ  - 
ءاش هللا. نإ   ، اھلح يف  كدعاسیس  وھو   ، ةلكشملا
؟ يرمأب متھي  ىتح  تنأ  هملكت  نأ  يف  عمطأ  لھ  - 

بألا ىلإ  رظن  مث   ، ديدش بضغب  هھجو  ىستكاو   ، هناكم يف  يزاغم  فقو  انھو 
: هیف خرصو   ، زازئمشاب

. مھدجنو راغص  عیضي  موي  لك   . هفاتلا رمألا  اذھ  يف  هعیضأ  تقو  َّيدل  سیل  ـ 
مالكلا عمسي  نم  مھنیب  دجوي  نكل ال   ، انھ ىلإ  مكراغص  اوبحطصت  سانلل ال  انلقو 

. ةحیصنلا هذھب  مكلمع  مدع  ةجیتن  اولمحتتلف   ، هعیطيو
: هھجو يف  مألا  تخرص  انھو 

كبلق يف  سیلأ  ؟  دالوأ كيدل  سیلأ   . بعت دعب  يل هللا  هاطعأ   ، دیحولا يدلو  اذھ  - 
؟ ةمحر

: امھیھجو يف  خرصو   ، بابلا وحن  هدي  دمو   ، خیشلا بضغ  دازو 
. اروف انھ  نم  اجرخا  - 

رھظي يذلا  هفصتنم  تحت  نم  خیشلا  دسج  تحسم  ةبضاغ  ةرظن  بألا  لسرأ 
. اًتماص فرصنا  مث   ، هتیصان ىلإ  بتكملا  بشخ  نم 

: هل الاقو   ، نادیملا ىلإ  لخدي  نأ  لبق  هیلع  ايدانو   ، هءارو ءافصو  نسح  جرخو 
. ىلاعت ءاش هللا  نإ  هدجنس   ، عزجت ال  - 

، اًدیج بألا  ىلإ  تصنأو   ، نادیملا بلق  نم  اعرسم  ءاجف   ، لمكأب نسح  لصتاو 
. دلولا فاصوأ  لك  هیطعي  وھو 

نأ دعبو   . ریغص توص  ربكم  هدیب  كسمي  ةماقلا  ليوط  باش  وحن  اًعیمج  مھذخأ 
ةرداھلا تاقفدلا  يف  بوذي  حار  هتوص  نكل   ، هیلع يداني  حار  عئاضلا  فاصوأ  فرع 

. ةبھتلملا رجانحلا  اھقلطت  يتلا 
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وأ  ، هیبكنم ىلع  ءادوسلا  هتءابع   . ادحأ ملكي  الو   ، همامأ ارظان  نادیملا  ىلإ  يتأي 

. ةطقرم ةمامع  يف  فوفلم  سأرلا   . هیفتك ىلع  قلزنتو  هسأر  ىلع  ةدونسم 
ةفیفخ بیشارش  اھلو   ، اھیف ةقشعم  ءاضیب  ىرخأو  ةجوامتم  ءادوس  طوطخ 

، هسأر لك  قوطت  ةرئاد  يف  هتھبج  ةمامعلا  مِّزحُت  ًانایحأ   . میسنلا يف  فھفھت 
« نَّیَعُملا  » لكش ببدملا  هنقذ  عم  لكشت  يتلا  ةداحلا  ةيوازلا  لكش  ذخأت  ًانایحأو 

. ءاوھلا ىلإ  اھنم  قلطنيو   ، هنقذ يف  تبني  ضیبأ  ثك  رعشب  وسكملا 
هذھ نم  هتلان   . راوثلا ةمدقم  يف  وھ  نوكي  نادیملا  ةیجطلبلا  مجاھي  نیح 
فحزي  . هاجن نكل هللا  ةرم  نم  رثكأ  لتقلل  ضَّرعتو   . هيدي يف  ةديدع  حورج  كراعملا 

عم  ، بعشلا سلجم  ىنبم  مامأ  سارتلألا  عم   . ناكم يأ  يف  تاماصتعالا  ءارو 
، ةیسابعلا نادیم  يف  مھدشح  ىقتلاو  عافدلا  ةرازو  ىلإ  ةریسم  اومظن  نيذلا 

هسیئر اوعنمو  ءارزولا  سلجم  ىنبم  نیمي  ىلع  مھمایخ  اوبصن  نيذلا  عم  كلذكو 
ىلإ ًانایحأ  بھذيو   ، كانھو انھ  ىلإ  لقتني   . الماك ارھش  هبتكم  ىلإ  باھذلا  نم 
هنكل دیعسروبو  قيزاقزلاو  ةروصنملاو  ةيردنكسإلاو  سيوسلا  يف  ىرخأ  نيدایم 

. ريرحتلا نادیم  بلق  يف  يعیبطلا  هعضوم  ىلإ  ةياھنلا  يف  دوعي 
ةتفال الماح   ، ةديدش ةدؤت  يف  ایشام   ، ةیلامشلا ةیحانلا  نم  نادیملا  لخدي 
هتیب يف  امبر   ، تاعاس لبق  اھیلع  هقشر  يذلا  هطخ  وھ   . طیسب طخب  ةبوتكم 

. قھرملا رعولا  قيرطلا  يف  ةلفاحلا  لخاد  زتھي  وھو  وأ   ، دیعبلا
: اھیلع ًابوتكم  ةتفاللا  تناك 

« ءافرشلا نادیم  يف  ةوقلا  ضارعتسا  مكیلع  بیع  ركسع  اي  »
هتْمس نكل   ، ركسعلا لحم  دشرملا  مسا  لحيو   ، تاتفاللا لدبتتف  مايألا  يضمتو 
رظنلاو  ، تمصلا همازتلا  الو   ، هيدتري يذلا  يزلا  الو  روقولا ،  ةئیھلا  . ال  اًدبأ لدبتي  ال 

. دیعبلا ىلإ 
الإ  ، ةروثلا عالدنا  ذنم  نادیملا  نع  بغي  مل   ، هرمع نم  عباسلا  دقعلا  يف  لجر 
يك ًالورھم  يتأي  مث   ، خیشلا رفك  يف  میطلبب  هترسأل  اھیف  دوعي   ، ةلیلق تاعاس 

. انھ هءانبأ  دناسُي 
: هتتفال نوأرقيو  ةيرجحلا  ةكعكلا  لوح  مھنارود  يف  هب  سانلا  رمي 

اوثھلتو  ، دئاق نودب  ةروثلا  اوكرتت  ، ال  تاتشأ اي   . تاكرح اي   . بازحأ اي   . تاعامج اي  »
«. حلصي نَم  ِيّلوي هللا  مث   ، الوأ اھفادھأ  اوققح   . ةسائرلا بارس  ءارو 

اوقرطت  . رثك راوث  نم  هب  عمس  دق  ناك   . عفارلا دبع  نسحل  ىوس  هبلق  حتفي  مل 
ءيش يأ  فرعي  نأ  ىلإ  مھضعب  ىعسو   ، ةریحو باجعإو  شاھدناب  هتریس  ىلإ 

: بیجيو  ، مھل مستبي  ناك  هنكل   ، هنع
. يرصم نطاوم  انأ  - 
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: هیلع درف   ، اھتاذ ةباجإلاب  هلجاع   ، هلأسو نسح  هنم  برتقا  نیح 
يننكل  . اذھ يف  ديدج  الو   ، نويرصم نونطاوم  مھ   ، نادیملا اذھ  يف  نم  لك  - 

. رثكأ فرعأ  نأ  ديرأ 
: لاقو مستباف 

تعمسو  ، نويزفلتلا ةشاش  ىلع  اریثك  كتيأر  انأف   ، رثكأ فرعت  نأ  تنأ  كقح  نم  - 
لوق يرطاخ  ىلع  دري  ًانایحأ   . قحلا نع  دیحت  ةظحل  يأ  يف  كطبضأ  ملو   ، لوقت ام 
نأ سانلا  ديري  امب  ثدحتت  يتلا  يھ  ةلق   . هلوقت كدجأف   ، كتارواحم عباتأ  انأو 

. هب اوقطني 
: فطل يف  هفتك  ىلع  نسح  ساد 

ىلع هب  تننض  ام  فرعأف  كدنع  يل  عفشي  اًئیش  تدجو  كنأ  دمحلا   - 
. نيرخآلا

: لاقو هبناج  فقي  لجر  ىلإ  راشأ  مث   ، ًاليوط لجرلا  دھنت 
امم رثكأ   ، هیلإ تاصنإلا  قحتسي  ام  هيدل   ، لجرلا اذھ  ةياكح  عمست  نأ  لضفألا  - 

. اًدبأ ءيش  هبناج ال  ىلإ  انأ   . يدل
تاربن يف  الئاق  قفدت   ، هلأسي نأ  لبقو   ، رخآلا لجرلا  ىلإ  هرصب  نسح  لقنف 

: ةنيزح
لیبق ةحلسملا  تاوقلاب  تلمع   ، ءامدقلا نیبراحملا  نم   ، روبصلا دبع  نارمع  انأ  - 
ىلع تمق   . يرھظ رسكت  مل  اھنكل   ، ةميزھلا ينتعجوأ   ، نیتسلاو عباسلا  برح 
دقو دوعأو   ، الیل ءانیس  ىلإ  ربعأ  تنك   . فازنتسالا برح  انضخو   ، يقافرك يمدق 
ىلع يعومد  تطقسو   ، يفك ىلع  اودھشتسا  نيذلا  يتوخأ  رأث  ضعب  تلن 

عم الإ  يئاشحأ  يف  فرفرت  مل  ةحرفلا  نكل   . مالسو اضر  يف  ةنكاسلا  مھھابج 
. ربوتكأ برح  يف  ریبكلا  روبعلا 

هینیع طحو   ، هقنع فلو   ، رفز مث   ، اقیمع اقیھش  اھلالخ  بحس   ، ةھرب تمص 
ىلإ امھداعأ  مث   ، هبناجب الإ  فوقولا  هل  ولحي  ثیح ال   ، مركم رمع  لاثمت  هجو  ىلع 

: لاقو نسح  ينیع 
اولتق نم  دي  يف  هدي  انسیئر  عضو  نأ  دعب  شیجلا  يف  رارمتسالا  قطأ  مل  - 
طرش  ، دومحم يناسنإ  لعف  مالسلاو   ، ةلكشم سیل  هتاذ  دح  يف  حلصلا   . يقافر

. امالستسا نوكي  الأو   ، لدعلا ىلع  موقي  نأ 
: هل لاقف   ، نسح لقع  همالك  زخوو 

. ملستسن مل  اننكل  - 
. حيرلا بھم  يف  ءانیس  تلعج   ، ةیساق اطورش  لبقو   ، ةیندلاب يضر  تاداسلا  - 

: ديدج نم  دھنتي  داعو 
تاونس تشع  يتلا  ضرألا  نأو   ، ينیع مامأ  عابُي  يبرحلا  يخيرات  نأ  ترعش  - 
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يقبي ام  لعفأ  نأ  َّيلع  ناكف   . يمدق تحت  نم  برھت  اھناضتحاو  اھیلإ  روبعلا  رظتنأ 
. ءامعزلا تاقفصو   ، ةسایسلا تابیترت  نع  اًدیعب   ، َّيدي نیب  يملح 

؟ تلعف اذام  - 
ضرألا كانھ   . ءانیس بونجب  روطلا  ةنيدم  ىف  تمقأو   ، دیعصلا ىف  يدلب  تكرت  - 
اندیس هیف  هللا  ملك  يذلا  ناكملا  ىلإ  بھذأ  تنك  املاط   . ابراحم اھتقشع  ىتلا 
ملظلا نم  يدلب  ّلخُي  صِ نأ  هنم  بلطأو   ، يبر يجانأو  فقأ   . مالسلا هیلع  ىسوم 
بجاو نم  َّيلع  ام  يدؤأل  انھ  انأ  اھو   ، باجتسا دق  هناحبس  وھ  اھو   ، داسفلاو

. ًاليوط هترظتنا  ام  لایح 
: هل لوقي  نارمع  جاحلاب  نسح  ءيجوف  موي  تاذو 

. ةدایق نم  نادیملا  اذھل  دب  ال  - 
: لاقو هسأر  نسح  زھف 

؟ انھ ایموي  رمألا  نوربدي  نَم  دصقت  - 
. اذھ دصقأ  ال  - 

. ةروثلل ةدایق  ديرت  تنأ   . تمھف - 
. بیھر قفن  يف  لخدنس  ةوطخلا  هذھ  نودبو  - 

رجاتي نأ  دحأل  نكمي  الو   ، اًعیمج سانلا  كلم   ، ةیبعش اھنأ  انتروث  يف  ام  لضفأ  - 
. اھقافخإ ىلإ  يدؤت  تاقفص  ماربإل  بھذي  وأ   ، اھیلع ضياقي  وأ   ، اھب

. ةصيوع ةلكشم  قلخیس  دعب  امیف  نكل   ، نآلا دیفم  وھو   ، حیحص اذھ  - 
: لوقي داعو   ، ًالیلق درش 

. بالقنا ىلإ  رمألا  لوحتي  نأ  ىشخأو   ، شیجلا يف  تنك  انأ  - 
!!! بالقنا - 

. معن - 
، سيوسلا يف  راتسلا  دبع  دمحأ  طباضلا  نم  مايأ  لبق  هعمس  ام  نسح  ركذتو 

: لاقو  ، ىسأ يف  رفز  مث   ، وریبسام مامأو 
. ةبیصم ىقبت  - 

. ةروثلل ةدایقب  الإ  اھھجاون  نلو  - 
. اذھ ضفري  نادیملا  نكل  - 

نوقثي اصاخشأ  مھمامأ  سانلا  دجو  ولو   ، كلذ نونلعيو   ، ءالقعلا رابكلا  قفتي  - 
. دحأ ىلع  عامجإ  اًدبأ  ثدحي  مل  هنأ  اًمود  كردنلو   ، ةوطخلا هذھ  نوكرابیس   ، مھیف

: متمت مث   ، هفرعي ام  لك  يف  ادراش  هاتو   ، ةظحل نسح  تمصف 
. لھسي انبر  - 

. ال ةدحاو ةدایق  ىلع  اًدبأ  اوقفتي  نل  نادیملا  يف  نيدجاوتملا  نأ  اًدیج  ملعي  ناكو 
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مھنیب نیسوسدم  كانھ  نأ  مأ  ؟  ةربخلا ةلق  مأ  ؟  ةرثألا يھ  لھ  ؟  اذامل فرعي 
ملو تارمو  تارم  برج  ؟  فدھلا اذھ  ىلإ  لوصولا  نع  داعتبالا  ىلإ  اًمود  مھنوعفدي 

. ةرارملا ىوس  دصحي 
***

: هل لاقو   ، ةمامعلا بحاص  ىلإ  نسح  تفتلاو 
؟ مع اي  تنأو  - 

. دیفي نل  انأ  يمالكو   ، كیفكي هتعمس  ام  - 
. كنم عمسأ  نأ  ديرأ  يننكل  - 

؟ ينعي مزال  - 
. اًعبط - 

لزنملا ىلإ  بھذأ  مل   ، ةروثلا عالدنا  ذنم   . میلطب نم  حالف   ، اطعلا وبأ  دمحم  انأ  - 
. انھ يدالوأ  ىلإ  اعجار  يرجأ  مث   ، ثالث وأ  نیترم  ىوس 

؟ كانھ كدالوأو  - 
: لاق مث   ، هيذاحت يتلا  سوؤرلا  ىلإ  اریشم  هنیمي  عفرو   ، هینیعب نادیملا  حسم 

. ينوفَّلخ دالوأ  انھو   ، مھتفلخ دالوأ  كانھ  - 
؟ كوفلخ - 

اوعفریل يلاثمأ  ءاجف  قيرطلا  اوحتفو  اوأدب  نَم  مھ   ، مھءارو ریسأ  انأ   . اًعبط - 
. نفعلا يف  ًاليوط  ارمع  انیضق  نأ  دعب  افیظن  ًءاوھ  اومشيو  مھسوؤر 

: اھیلإ راشأ  مث   ، اطعلا وبأ  اھب  كسمي  يتلا  ةتفاللا  ىلإ  نسح  رصب  قلزنا 
؟ اذھ كل  بتكي  نَم  - 

. انأ - 
؟ كتارابع هذھ  - 

. ةیموكحلا ةفیظولا  تضفر  ينكل   ، يكلسال ينف  دھعم  ىلع  لصاح  انأ  - 
. ةبيرغ - 

، يدالوأ تیبرو   ، اھنم تلكأو  يضرأ  تعرزو   ، اھنع تدعتباف  تدسف  فئاظولا  - 
. دمحلاو 

؟ روثت اذامل  ةروتسم  كتلاح  نأ  املاط  - 
. ةراح يف  راقع  وأ  ضرأ  ةعطق  اننأكو  انثري  نأ  ديري  نَم  دجأ  نیح  ةناھإلاب  رعشأ  - 

؟ طقف - 
. هیلإ بھذن  ناكم  لك  يف  ةماركلا  مادعناب  رعشن   ، مھعم انأو   ، يلوح سانلا  - 
يفو  ، زباخملا مامأو   ، نیفظوملا بتاكمو   ، ةطرشلا مسقو   ، ةیعارزلا ةیعمجلا  يف 
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. ةيواخ ناردج  ىوس  تسیل  يتلا  تایفشتسملا 
وبأ دمحم  ةياكح  نوریثك  فرعو   ، مھریغل اوكحف   ، هقافرل هعمس  ام  نسح  ىكحو 

اھكسمي يتلا  تاتفاللا  نم  مھنویع  اوألمو   ، هنم مھضعب  برتقا   . هتمكحو اطعلا 
: ةربعملا هتحول  لوح  اشاقن  اوحتفو   ، اھب ام  اوأرقو   ، اھیفرط نم 

فوسو  ، بورحلا لعشأو   ، دالبلا مَّسق   ، تاروثلل ةیضاق  ةبرض  ةسائرلا  يسرك  »
« بابشلا مجامج  نم  اروصق  نطولا  ءادعأ  ينبي 

. نادیملا نع  باغ  دق  عفارلا  دبع  نسح  ناك  ةتفاللا  هذھ  اطعلا  وبأ  عفر  نأ  تقو 
ملو  ، هحناوج نیب  هتياكح  اطعلا  وبأ  ىوط  هدعب   . هتریس تیقبو   ، اھرسأب ایندلا  نعو 
هتفطخ نأ  دعب  ةبیصع  تاعاس  زجحلا  يف  هولماز  نيذلا  كئلوأل  ىتح   ، دحأل اھكحي 

: هنع عمسي  مل  دحاو  هلأس  املكو   . نادیملا فرط  ىلع  نم  ةطرشلا 
؟ مع اي  تنأ  نَم  - 

: روفلا ىلع  بیجي 
. يرصم نطاوم  - 

. هتاحول الماح  هقيرط  يف  يضمي  مث 
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47
، عفارلا دبع  نسح  لتقم  ةیضق  قاروأ  بلقي  مكحلا  دبع  لداع  راشتسملا  سلج 
، اھیلع ام  ّدؤت  ِ مل  ةطرشلا   . ةصقان همامأ  قاروألا   . ةبرطضم رطاوخو  دراش  لقعب 
. ةبراضتم تاھاجتا  يف  بھذتو   ، ةماع تاماھتالاو   ، ةرباع دوھشلا  عم  تاقیقحتلاف 

باحصأ هلتق  ؟  ةروثلا بابش  نم  هؤالمز  مأ  لولفلا  هلتق  ؟  ركسعلا مأ  ناوخإلا  هلتق 
هلتق ؟  دئاع الب  تویبلا  يف  ةروثلا  مھتدعقأ  نيذلا  ةیمویلا  لامع  ضعب  مأ  لاملا 
تدَّیق ؟ .. ةلجعلاو لھجلا  هلتق  مأ  ؟  عراوشلا لافطأو  نودرشملا  مأ  ؟  ةیجطلبلا
تامولعم تلصو  نأ  دعب  اھلماكب  ةیضقلا  تحتف  مث   ، لوھجم دض  ثداحلا  ةباینلا 

. لتقلا ةیلمع  يف  دي  يزاغم  تفأر  خیشلل  نوكي  نأ  لامتحا  نع  ةديدج 
نم نیبت  مھضعب   . هفصو يف  اوقرغأ  ثداحلا  اودھش  نيذلا  ةيرعشلا  باب  يلاھأ 
نم نابش   . لبق نم  همساب  عمسي  ملو  هفرعي  مھضعب ال   . لیتقلا فرعي  هنأ  همالك 

: مھدحأ لاقو   ، يزاغمو نسح  نیب  ةديدش  تافالخ  نع  اوثدحت  ريرحتلا  نادیم 
هبییغت ىلإ  اوعسي  نأ  نم  هئادعأل  دب  ناك ال  اذلو   ، مزاللا نم  رثكأ  فرع  نسح  - 

. اًمامت
: اولاق نيرخآ  ابابش  َّنكل 

، ءيش لك  حضفت  ةشالف »  » ىلع ةلمحم  ةمھم  تامولعم  هدي  يف  تعقو  - 
تاقفص نع  قئاثو  لب   ، لتق نم  هلوح  امو  ريرحتلا  نادیم  يف  ىرج  ام  طقف  سیل 

. بيرخت ططخو  حالس  تالومعو  ةيراجت 
، اقیمع اسفن  اھنم  بحسو   ، ةراجیس لعشأ  مث   ، فلملا مكحلا  دبع  قلغأ 
نم ةیخر  تقفدت  يتلا  مئاسنلا  اھذخأت   ، ةدعاصتم رئاود  عنصیل  ناخدلا  قلطأو 

. دیعب ىلإ  ةیبرغلا  ةذفانلا 
يف هتعفد  لیمزو  میمحلا  هقيدصف   ، ىسألا نم  لاقثأ  هسفن  يفو  اقھرم  ناك 

بسكلا اياضق  يف  هھجاوي  ام  هیلإ  وكشیل  هفتاھ  حاتفم  دیس  راشتسملا  ةیلكلا 
: هل لاقو  هنذأ  يف  هقھق   . عورشملا ریغ 

. ةصقان قاروألا  لك  -
؟ ينعي فیك  - 

. ءيش ىلع  غماد  لیلد  يأ  كدي  يف  كسمت  نأ  نكمي  ال  - 
؟ تاباینلا ىلإ  كلت  اھتئیھ  ىلع  اياضقلا  هذھ  ماعلا  بئانلا  لَّوح  فیك  فرعأ  ال  - 

. كيدل ةفورعم  هتباجإ  لاؤس  اذھ  - 
عیباسأ فكع  نَم  كانھ  نأ  مھفتو   ، ةقیقحلا فرعت  عراوشلا  يف  سانلا   ، اًعبط - 

. ةلدألا سمط  ىلع 
دادزي ماع  يأر  هجاون  نحنو   ، ةفیكملا مھبتاكم  يف  نوسلجي  نوئطاوتملا  - 
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. موي دعب  اموي  انیف  هبایترا 
ىلع رركتملا  اھركذ  نم  هسأر  يف  تخسر  يتلا  ةلوقملاب  هسفن  ركذي  حار 

: ةرھاقلا ةعماج   ، قوقحلا ةیلك  يف  هذاتسأ  ناسل 
عستت نیح  هتمذ  قیضتو   . نيرخآلا رودص  قیضت  نیح  هردص  عستي  يضاقلا  »

«. نيرخآلا ممذ 
ىلع همامأ  ةعوضوملا  ةأفطملا  يف  ةراجیسلا  نم  ىقبت  ام  سھد  مث   ، رفز

، اراسيو انیمي  هبتكم  ةحاسم  لكشت  يتلا  ةلیلقلا  راتمألا  عطقي  ماقو   ، بتكملا
ریكفت يف  قراغ  وھو  هناكم  يف  فلي   . ةریحلا هنكست  نیح  اًمود  هلاح  اذھو 

. قیمع
ناك اذكھ   ، ةليوط نینس  لبق  قحلا  ملاع  ىلإ  لحر  يذلا  هذاتسأ  بطاخي  أدب 
هیلإ عفرف   ، همامأ افقاو  هلیخت   . بوص لك  نم  مومھلا  هیلع  تمجھ  املك  اًمود  لعفي 

: هل لاقو   ، نیترسكنم نینیع 
. تعستا ممذلاو   ، تقاض رودصلا  - 

: هل لوقي  هلیختو 
. اربص - 

: نیتعماد نینیعب  هل  لاقف 
دعب انل  متنأ   .. ةاضق اي  ةاضق  اي  نوفتھيو «  انمامأ  نوفقي  ةلیلق  نینس  لبق  اوناك  - 

. سند ضعب  انیف  نأل  انریھطتب  نوبلاطي  نآلاو  هللا »
؟ قحب اذھ  سیلأ  - 

هيوذل قيرطلا  حتفو  هعقوم  انضعب  لغتساو   ، انم سیل  نَم  انیف  لخد   ، معن - 
انسل نحنو   ، فرعت تنأو   ، يلاثمأ يديأب  نكي  مل  اذھ  نكل   ، هراوج ىلإ  اوسلجیل 

. اًدبأ ةلق 
. اھقلغ مكیلعو   ، ةریثك ةنتنلا  حيرلا  اھنم  تلخد  يتلا  باوبألا  - 

. ةدحاو ةرم  قلغت  نل  - 
. متنأ اھوقلغت  نأ  مھملا  - 

. ةونع اھقلغیل  هدي  دمي  نأ  ديري  نَم  كانھ  نكل   ، هلوقأ ام  اذھ  - 
امنإ اھقلغ  نوديري  لب ال   ، مھ مھباوبأ  اوحتفیل  باوبألا  كلت  قلغ  نوديري  ءالؤھ  - 
مھ مھل   ، اوءاش امفیك  هنوھجويو  لدعلا  ىلع  اوضبقیل  ةديدج  اباوبأ  نوحتفیس 

. طقف
؟ انذاتسأ اي  فیك  - 

؟ مكایند قرافأ  نأ  لبق  ةرم  رخآ  ينترز  نیح  كل  هتلق  ام  تیسنأ  - 
؟ كرابم ينسحو  ناوخإلا  نع  هتلق  ام  دصقت  - 
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. هریغ سیل  - 
الو ایقیقح  احالصإ  نوديري  ال  ناوخإلا  : » يسأر يف  ةروفحم  لازت  ال  كترابع  - 

هداسف نوريدي  مث   ، وھ امك  هوثري  نأ  نوديري  امنإ   ، كرابم ماظنل  ايرذج  ارییغت 
«. مھحلاصل هدادبتساو 

. اھاسنت نأ  كايإ   ، اھریغ سیلو  هذھ  - 
؟ ةظحل لك  هدباكأو  هشياعأ   ، يمامأ لثام  وھ  ام  ىسنأ  فیك  - 

. يتءوبن تقدص  - 
. كرصعل اقباس  اًمود  تنك   . انذاتسأ اي  قدصت  كتاءوبن  لك  - 

***
قاروألا  . لھم ىلع  أرقي  حارو   ، عفارلا دبع  نسح  ةیضق  فلم  حتف  ىلإ  داع 

مل دوھشلا  ىلإ  ةباینلا  عامتساو   . ةميرجلاب طیحي  يذلا  ضومغلا  يلجت  ، ال  ةصقان
تاباجإلاب ةنوحشم  يزاغم  تفأر  خیشلا  عم  اھتاقیقحتو   ، ايرھوج اًئیش  فضُي 

. ةغوارملا
ثدحي مل   .. لیحتسم  .. نكمي ال   .. فرعأ ال   .. ملعأ ال  : » تناك هتاباجإ  بلغأ 

ىلإ سانلا  برقأ  ناك   .. ام اموي  يرطاخب  دري  مل   .. ادجاوتم نكأ  مل   .. اقلطم
« مھاعوأو بابشلا  عجشأ  نم  ناك   .. برد ءاكرش  انك   .. يسفن

. هتفیظو نامضب  اھموي  هنع  ةباینلا  تجرفأ 
ةطرشلا ىلإ  لمكأ  همدق  يذلا  غالبلا  مھلمش   ، نابش ةثالث  لاوقأ  يف  بلق 

ةرثانتم تامولعم  غالبلا  ىوح   . لوھجم دض  اروھش  اھدییقت  دعب  ةیضقلا  رظن  ددجو 
ىلإ لوصولا  نأ  يف  لمأ  امھرمغو   ، ةویلع ءافص  عم  ًاليوط  شقانت  نأ  دعب  اھعضو 
نأ دعب   ، مھلوح كش  اھرواس  دق  ةباینلا  تناك   . الیحتسم سیل  نسح  لتاق 
هنم صاصرلا  قلطُأ  يذلا  اذھل  اقباطم  مھدحأ  ةزوحب  احالس  ةطرشلا  تطبض 
مث  ، قیقحتلا ةمذ  ىلع  اموي  رشع  ةسمخ  اھموي  هتسبح   . نسح سأر  ىلع 

. ةمكاحملا ىلإ  ةیضقلا  تلوح 
ىلإ يضفت  ال  لاوقألا  لكف   . هسأر ةریحلا  نكست  مكاحي  يذلا  يضاقلا  وھاھو 
مأ كلت  مسالط   . لیلدلا ةبترم  ىلإ  ىقرت  ال  ةلسرم  لاوقأ  اھلك   . لاب يذ  ءيش 
؟ ةیغاطلا علخ  ذنم  ءاضقلا  اھرظن  يتلا  تافلملا  بلغأك  ةصقان  تافلم  مأ  ؟  تاھاتم

؟ اھنع نوثدحتي  يتلا  ةشالفلا  نيأو 
، لتقلا ةميرج  يف  نیمھتملا  نيدي  ام  ىلإ  لصي  نأ  نود  فلملا  ةءارق  ىھنأ 
. صیخرت ریغ  نم  حالس  ةزایحب  ةقلعتملا  كلت  ىوس  ةلمتكم  ةیضق  همامأ  سیلو 
يف ترج  ةرباع  تانحاشم  درجم  مھنیبو  نسح  نیب  ناك  ام  نأ  هنیقي  يف  رقتسا 

نییفلسلاو ناوخإلا  نیب  تاداشم  هیف  تعقو  يذلا  ةعمجلا  موي  لالخ  نادیملا 
تریغت اھموي  نمو   ، ةیسایسلا بازحألا  بابش  نم  مھریغو  ةروثلا  بابش  نیبو 
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لك اًدبأ  هدصقي  مل  هاجتا  وحن  ایجيردت  لوحتي  ءيش  لك  ذخأو   ، نادیملا ملاعم 
. ىلوألا ةرارشلا  قالطنا  ةظحل  يف  اوكراش  نيذلا  كئلوأ 

، ایموي فحصلا  عباتي  ناك   . يرجي ام  لك  نع  اًدیعب  مكحلا  دبع  لداع  نكي  مل 
فصو نیح  هقامعأ  نم  كحض  مكو   . نويزفلتلا ةشاش  مامأ  ءاسملا  يف  سلجيو 
نادیملا ىلإ  دوسلا  تايارلاو  ىحللاو  بیبالجلا  فحز  موي  نويراسیلاو  نویلاربیللا 
هسفن عفارلا  دبع  نسح  نم  فصولا  اذھ  هینذأب  عمس  مكو   ،« راھدنق ةعمج  بـ«

. ًابيرقت تاونقلا  لك  ىلع  هتالخادم  يف 
ىلإ اًئیش  فیضي  ال  اًعیمج  نیيرصملا  أجاف  يذلا  راھدنق  دھشم  نأ  ملعي  وھ 
يف اومحالت  نیح  نكل   ، ناكم لك  يف  ىدارف  مھلباقن  ءالؤھ  لثم  نأ  مھفي   . عقاولا

، نویعلا لك  مامأ  رثكأ  ةقیقحلا  تَّرعت  قيرطلا  ةيادب  يف  مھل  نكت  مل  يتلا  ةعقبلا 
نم هدصق  يذلا  ریغ  قيرط  يف  اھلك  رومألا  تراسو   ، نمزلا جراخ  رظنملا  ادبو 

. بضغلا اوقلطأ 
يف ةبارغ  ال   . ةاضقو نیمھتم   ، مكاحملا تاحاس  يف  ءالؤھ  ضعب  ىأر  املاط 
نكل ؟  اولشفو هتحازإل  حالسلا  اولمح  نأ  دعب  ةیغاطلا  مھدراط  مكف   ، لوألا فنصلا 

. هل ةبسنلاب  ادج  ابيرغ  ناك  يناثلا  فنصلا 
ةعامج ىلإ  نومتني  ةاضق  نع  هوثدحیل  هنذأ  يف  نوسمھي  هئالمز  ضعب  ناك 
يدان  » رقم يف  نینس  لبق  فالآلا  عَّمجت  نیحو   . مھءامتنا نوفخي  مھنكل   ، ناوخإلا
اوثدحت  . مھنم نيریثكلا  فرع  ءاضقلا  لالقتساب  اوبلاطیل  ؛  ةرھاقلا بلقب  ةاضقلا »

ءانثأ مھیلع  لدي  ام  عامس  ىلع  تبردت  وھ  هنذأ   . نذأ هئطخت  مھباطخ ال   . مھفرعف
صيرح میظنتلا  نأ  فرعي  ناكو   . ةلادعلا عم  ةليوطلا  هتلحر  ربع  مھاياضق  هرظن 

، تامازتلا الو  تاعامتجاب  مھمزلي  ال   ، تاھبشلا ةرئاد  جراخ  ءالؤھ  يقبي  نأ  ىلع 
. نیح ىلإ  مھنكامأ  يف  اونمكي  نأ  طقف  مھیلعو 

هیلإ ىقري  الو   ، هيدل فورعم  يناوخإلا  هؤامتنا  ناكو   ، مھدحأ نم  برتقا  اھموي 
: هل لاقو   ، كش

. انھ نوریثك  كناوخإ  نأ  ودبي  - 
: هل لاقو  مستباف 

. كئالمز لك  ثلث  انل  - 
. ثلثلا - 

. ًالیلق ديزي  وأ  - 
: لاقو كحض   ، هلوق نم  بجعت  امدنعو 

عم انلصو  دقو   ، انلاجر راتخنو   ، انتاودأ انل   ، انیھ سیل  میظنت  نحن   ، بجعتت ال  - 
. كلاب ىلع  رطخت  يتلا ال  كلت  اھیف  امب   ، نكامألا لك  ىلإ  نمزلا 

ضارعتسا هنإ   . مھتداعك غلابي  اذھ  يناوخإلا  هلیمز  نأ  فرعي  ناك  مكحلا  دبع  نكل 
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نم دضع  يف  تفي  وأ   ، مھیلإ مامضنالاب  سوفنلا  فاعض  يرغي  دق  يذلا  ةوقلا 
. ةرساخ ةمواقملا  نأ  نودقتعيو  مھنوضفري 

سیئرلا مھكرحي  ناك  نم  رئاود  لباقت   ، مھرئاود ضعب  هینیعب  ىأرف  مايألا  ترادو 
. نيرئاح هلاثمأو  وھ  ىقبي  امھنیبو   ، هطوقس لبق 

سلجم  » مامأ دكار  ماحز  يف  هترایس  ترشحنا  نیح  ةمكحملا  نم  ادئاع  ناك 
: تافاتھلا هنذأ  تمرخو   ، يروتسدلا ریغ  ناملربلا  ةیضق  رظني  ناك  نأ  تقو  ةلودلا »

« انسيراي كديإ  ملست  انسلجماي  نامز  هللاو  »
« ملسي ركسعلا  تلخ  ملعم  نم  تناك  ةبرض  »

« سیئرلا ىقب  صالخ  يسرم  سییھت  لطب  مالعإ  اي  »
« ةیعرشلا وھ  سلجملا  ةيردنكسإل  ناوسأ  نم  »

« يروھمج رارق  هدراھنلا  يروتسد  نالعإ  لوقت  ىعوأ  »
الإ هللا» نوشختال  ةاضقاي  ةاضق  اي  » 

،« ءاضقلا ریھطت  ديري  بعشلا  : » هیلع ًابوتكم  رمحأ  ايز  نودتري  ابابش  هینیعب  حملو 
نم رثكأب  ةمئاق  تزھج  ةعامجلا  نأ  نم  مايأ  لبق  هل  لیمز  نم  هعمس  ام  ركذتو 

، اھل خضري  ال  نم  لكب  ةحاطإلا  دعب  ءاضقلا  يف  مھنییعت  ديرت  يناوخإ  ماحم  فلأ 
. ةلادعلل يرجیس  ام  ىلع  ارسحتم  رفزو 

حوبذم فورخ  سأر  هيدي  اتلكب  كسمي  ةثك  هتیحل  ليوط  باش  مامأ  نوفقي  اوناك 
، ءاوھلا يف  فورخلا  سأر  حوطي  حار   . ةاضقلا رابك  دحأ  مسا  اھیلع  قصلأ  نأ  دعب 
وھو هیلإ  ارظان  نميألا  فرطلا  يف  كانھ  فقي  يزاغم  تفأر  خیشلا  ناك  امنیب 

. ءودھ يف  مستبي 
نم هري  مل  يذلا  هقئاس  بجعتو   ، هقلح يف  تعفدنا  يتلا  ةرارملا  ةوقب  هقھق 
: عومسم توصب  لاقو   . ةئداھلا ةربنلا  هقرافت  الو   ، ماستبالاب يفتكي  اروقو  الإ  لبق 

مھموصخ حلاصل  ىتأ  نإو  لدعلا » ایحي   » نوخرصي مھحلاصل  مكحلا  يتأي  نیح  - 
انضعب لدع  الولو   ، ةیلاتتملا انماكحأب  مھانكم  اننأ  اًعيرس  اوسن   ، انریھطتب نوبلاطي 

. نيزانزلاو عجاھملاو  ءابقألا  ىلإ  اوداعل 
، همامأ تجرفنا  يتلا  ةثالثلا  راتمألا  لتحیل  مدقت  مث   ، ةماستباب قئاسلا  ىفتكا 

: لاقو ریبكلا  دشحلا  ىلإ  رظن  مث 
. مھیلع مارح  - 

. مھلالح انمارح  لاقو :  ، هراقو ىلإ  داعو  يضاقلا  مستبا 
: لوقي داع  مث  محدزملا  عراشلا  ةعباتم  يف  ًالیلق  هاتو 

ةنجل لَّكش  مھسیئرو   ، مھعم ةینمألا  ةزھجألاو  ةلماك  ةيذیفنتلا  ةطلسلا  تتاب  ـ 
. انزجعو انتریح  يھتنت  ىتح   ، ةلدألا انل  اومدقیلف   ، قئاقحلا يصقتل 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


« ةلودلا سلجم   » ىنبم رصاحت  يتلا  ةرھاظملاب  نورمي  نيریثك  هوجو  لمأتي  حارو 
: لاقو ديدج  نم  خفن  مث   ، بجع يف  مھھافش  نوصمصميو 

نوديريو  ، هلھأ ریغ  ىلإ  رمألا  اودسو  مھنأل  ةدیج  نیناوق  ةعانص  نع  نوزجاع  - 
. ثبعلا اذھ  مھل  ررمن  نأ  انم 

. ىضمف قيرطلا  حتفناو   ، تمصب ذالف   ، هدصقي ام  قئاسلا  كردي  ملو 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


48
هتریقع عفري  باش  لوأ  أدب  نیح  طایخلا  دنع  نم  ادئاع  فوع  وبأ  ةتاحش  مع  ناك 

، ديرف دمحم  نادیم  ىلع  هرئاتس  ىمر  دق  ءاسملا  ناك   . ماظنلا طاقسإب  اخراص 
، بیجن دمحم  ورتم  ةطحم  لخدم  ةھجاوو   ، هلاثمت هجو  ىلع  مالظ  لحو 
ىلع ةعباتتملا  ةدمعألا  نم  رونلا  لاثناو   ، اھنیمي نع  ةصوصرملا  تالحملاو 
ةراحلا ىلإ  يھتني  يذلا  عراشلا  لخدم  يف  نيرباعلل  هدسج  فشكناف   ، فارطألا

. يضميو مالسلا  هیلع  يقلي  هآر  املك  مھنم  لك  ناكف   ، اھنطقي يتلا 
: هل لاقو  هفقوأ  طقف  مھنم  دحاو 

. كلھم ىلع  يشام   . تنأ امك  تنأو  ةتاحش  اي  ةبولقم  ایندلا  - 
. اھلدعي كبر  - 

. اھرتسي كبرو   ، مھب طیحت  يزكرملا  نمألا  تابرعو   ، ريرحتلا اوألم  نورھاظتملا  - 
. انلاح يف  انیلخ  - 

،« سروح ىھقم   » ىلع سلج  نأ  دعب   ، سمشلا راسحنا  عم  طایخلا  ىلإ  بھذ 
عفر مث   ، مولس لسعم  يرجح  نخدو   ، دوسألا ياشلا  نم  ابوك  ىستحاو 

، باسحلا عفدو   ، اھلخاد شامقلا  ىوط  يتلا  ءادوسلا  ةیكیتسالبلا  ةطنشلا 
. نیتلیلك نینیعو  رسكنم  رھظب   ، هقيرط يف  ىضمو 

: لاقو  ، هقھق مث   ، ةطنشلا طایخلا  حتف 
. ةتاحش اي  بیط  تنأو  تاباختنا  لك  - 

. رودنم ىطسأ  اي  بیط  تنأو  - 
طویخلا اًعيرس  صقي  حار  مث   ، هیتفش صمصمو   ، هعباصأ فرطب  شامقلا  كسمأو 

: لاقو  ، ةذاشلا ةیبناجلا 
. ةقباسلا تاباختنالا  نم  لضفأ  تاباختنالا  هذھ  شامق  - 

: لاقو ةتاحش  كحضف 
. لاقثلا هیحشرم  لك  لزنو   ، ناملربلا لك  ذخأي  نأ  ررق  ينطولا  بزحلا  نأل  ؛  اًعبط - 

حرفلا نم  فرفري  ناكو   ، نويزفلتلا يف  تاباختنالا  رابخأ  عباتي  ةتاحش  مع  لظ 
، ةوقب نوسفانیس  مھنأ  نع  مكاحلا  بزحلا  يف  نیلوؤسملا  تاحيرصت  عمس  املك 

. ناملربلا جراخ  ناوخإلا  نودرطیسو 
: اھرجح ىلع  دقري  يذلا  ریغصلا  هلفط  ىلإ  اھيدث  دمت  يھو  هتجوز  هل  تلاقو 

؟ ةتاحش اي  ناحرف  - 
: لاقو  ، ابرغتسم اھیلإ  رظنف 

انأ َِمل  يفرعت  ِتنأو  لیسغلا  لبح  ىلع  يصب  يعلطا   . لایعلا مأ  اي  ناحرف  اًعبط  - 
. ناحرف
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. ةمھاف انأ  - 
بناج ىلإ  ةاقلملا  بیكاركلا  نیب  شبني  حارو   ، تیبلا حطس  ىلإ  دعصو  ماق 
لدتعا ىتح  ءودھ  يف  هعفر   . يبشخلا ملسلا  ىلع  هدي  طح  نأ  ىلإ  روسلا 

ىلع هعضوو   ، هعبصإ دم   . هب قصتلا  دق  بارتلا  نأ  دجو  هنكل   ، هیف خفنو   ، افقاو
. خستاف ملسلا  تاجرد  ىدحإ 

عبس ىشم  مث   ، روسلا ىلع  ملسلا  دنسأ   . ةقرخ يأ  دجي  ملف  هلوح  تفتلا 
: طسوألا هنبا  ىدانو   ، هتقش ةذفان  نم  ةطقن  برقأ  ىلإ  لصو  ىتح  تاوطخ 

. يحتف اي  - 
: لاقو  ، ىلعأ ىلإ  هھجو  عفرو   ، ةذفانلا نم  هسأر  دلولا  جرخأف 

. جاح اي  كرمأ  - 
. اھلبو ةقرخ  تاھ  - 

سمشلا رون  يف  عمل  ىتح  ملسلا  حسمي  حارو  هذخأف   ، بلط امب  هیلإ  ءاجو 
هنأ ىلإ  نأمطا  ىتح  اراسيو  انیمي  هَّفل   . طبضلاب هسأر  ىلع  فقت  تناك  يتلا 

. روسلا ىلع  هنكر  مث   ، اًمامت فیظن 
ًاّيوس الزنو   ، يحتف هءاروو  حطسلا  ىلإ  ىرخأ  ةرم  دعص   ، طبضلاب ٍلایل  ثالث  دعب 
كسمي هنباو  هفتك  ىلع  ملسلا  لمحي  بألا   . باوبألا ىلع  رجفلاو  عراشلا  ىلإ 
اھطسوتت  ، ةفیظنو ةضيرع  ةتفال  ىلإ  الصو  ىتح  ًاّيوس  اراس   . هدي يف  صقملا 

: يحتف هل  لاقف   ، اھتحت ملسلا  عضو  مكلثمي .» نم  ریخ  : » نیحشرملا دحأل  ةياعد 
. میلس جاحلا  ةطفاي  هذھ  نكل  - 

؟ هل امو  - 
. ةريادلا نبا  - 

. يمارح هوبأو  ةلالد  همأ  تناك   . ةريادلا نبا  العف  - 
؟ وھو - 

. ةلمع رجات  - 
. نومحري هنایبص ال  نكل  - 

. دحأ اناري  نل  - 
: لاقو  ، ديرف دمحم  لاثمت  تھجاوف  هسأر  عفر  مث 

ىلع وفطي  شقلا  نأل  ؛  مھفرعن الف  اودجو  نإو   ، مھدوجو ردن  لجرلا  اذھ  لاثمأ  - 
. رقبلا رش  الإ  دوازملا  ىلع  ىقبي  الو   ، هایملا حطس 

لصو املف   . ةجرد لوأ  ىلع  ىنمیلا  همدق  َّطح  مث   ، ضرألا يف  اًدیج  ملسلا  تَّبث 
حبصأ ىتح   ، دوعصلا لصاو   . صقملا هیطعي  نأ  يحتف  نم  بلط   ، هفصتنم ىلإ 
يدومعب اھلصي  يذلا  لبحلا  فرط  ىلإ  صقملا  دم   . ةتفاللا فصتنم  يف  هسأر 
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، يناثلا فرطلا  صق  مث  رخآلا  دومعلا  ىلإ  ملسلا  لقن   . يوھت اھكرتو  هصق   . ءابرھك
: يحتفل لاقو 

. سیكلا يف  اھسد  - 
قلطنا ىتح   ، اھناكم نم  اھعزنف  ةیبناجلا  عراوشلا  يف  ىرخأ  تاتفال  ىلع  رادو 
لمحي يحتف  هفلخو   ، تیبلا وحن  راسو  هفتك  ىلع  ملسلا  لمحف   ، رجفلا ناذأ 

ةیعادتملا ةميدقلا  ةيانبلا  لخدم  يف  ملسلا  عضو   . شامقلاب ألتما  دقو  سیكلا 
همأ ىلإ  هعم  امب  دعصي  نأ  يحتف  نم  بلطو   ، اھنم ةقیض  ةقش  يف  نطقي  يتلا 

. اھنیع لكأي  قلقلاو   ، ةرھاس لظت  يتلا 
***

دق هتجوز  دجیل  داعو  رجفلا  ىلص   . خابطلا عماج  ادصاق  ىرخأ  ةرم  ةتاحش  جرخ 
قوف ءاملاب  ةءولمم  ةلتسب  يف  ةنولم  فورح  فلخ  دقارلا  شامقلا  تعضو 
ءاقرزو ءارمح  تاعاقف  عنصتو   ، دعاصلا راخبلا  يف  فورحلا  ضعب  بوذت   . زاجاتوبلا
قبطب يتأت  مث   ، دربت ىتح  رظتنتو   ، ابناج ةلتسبلا  حيزت   . ءارفصو ءارضخو 
هضعب عضتو  رولكلا  نكرجب  يتأتو   ، هثلث ىتح  ًءام  هیف  بكستو   ، مخض يكیتسالب 

. ةریصق ةیبشخ  اصعب  اھبلقتو   ، هیف اھیمرتو  تاتفاللا  جرختو   ، ءاملا يف 
بتكتل هعباصأ  طاطخلا  عفدي  نأ  لبق  ناك  املثم  ضیبأ  شامقلا  دوعي  تاعاس  دعب 
لجرلا «.. » ةنامألاو قدصلا  لجر  «.. » مكلثمي نم  ریخ   » لیبق نم  تارابع  هیلع 

امو تعطتسا  ام  حالصإلا  الإ  ديرأ  امو  ةرئادلا « » نبا  «.. » صلخملا ينطولا 
« لمج و« لالھ »  » زومرو تالآو  تاناویحل  اروص  مسرتو  اب » الإ  يقیفوت 

اھترسك لاكشألاو  فورحلا  هذھ  لك   . اھریغو ةلظم » و« سدسم » و« ةعاس » و«
. اًمامت هینفيو   ، اھنم ىقبت  ام  بيذیل  رولكلا  ءاجو  دقوملا  قوف  ةنوخسلا 

هتقلع نإ  ىشخت   . تیبلا ثاثأ  قوف  هرشنت  مث   ، اًدیج هرصعتو  شامقلا  ذخأت 
قحلُیف  ، ربخلا رشتنيو   ، ناریجلا هاري  نأ  تیبلا  حطس  قوف  لیسغلا  لبح  ىلع 

. ةعستلا اھدالوأو  اھجوزب  ىذألا  نیحشرملا  راصنأ 
يذلا  ، ميدقلا هقيدص   ، رودنم ىطسألا  ىوس  ةتاحش  مع  هلعفي  ام  فرعي  دحأ  ال 

. ينسح داوج  عراش  يف  اقیض  الحم  كلتميو   ، رواجم تیب  يف  نطقي 
سبالمب دیعصلا  نم  ءاج  نیحف   ، هیلع رودنمل  ریبكلا  لضفلا  ةتاحش  ىسني  الو 

ناكو  ، رودنم لحم  ةھجاوم  يف  ةلاقب  ناكد  يف  لمع   ، اًماع نیعبرأ  لبق  ةئرتھم 
. هرجأ فصن  مصخو  هدرط  ناكدلا  بحاص  نكل   ، هنایك لكب  هیلع  البقم  هلمعب  ایضار 
ناكو  ، مویلا لاوط  همف  نم  رمخلا  حوفي   ، قلخلا ئیس   ، جازملا داح  ًالجر  ناك 
يف ایعاس  هفظویس  هنأ  مسقأو   ، ةتاحش نع  عفادي  اھموي  فقوف   ، هھركي طایخلا 

، كانھ اریبك  افظوم  فرعي  ناك   . برح تعلط  عراشب  ةنئاكلا  تامالعتسالا  ةئیھ 
، اھموي هفتاھ   . ةیفیص ىرخألاو  ةيوتش  ةدحاو   ، ةنس لك  نیتلدب  هدنع  ّلصَفُي 

: لجرلا هلأ  ـ سف
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؟ ةباتكلاو ةءارقلا  دیجي  لھ  - 
: مستبي وھو  هل  لاقف 

. طخلا كفي  - 
: باحرتب هیلع  درف 

. ریخلا هیف  ام  لعفي  انبرو   ، هلسرأ - 
رجأو عرھف   ، هتیبثت مت  نأ  ىلإ  تاونس  ثالثل  ةأفاكمب  ةئیھلا  يف  ایعاس  لمعو 
يف ةریغص  ةلمرأ  دجو   . ةسورع نع  ثحبلا  يف  أدبو   ، نيدباع يح  يف  ةقش 
نوریثك فاخو   . دحاو رھشب  امھجاوز  دعب  قيرط  ثداح  يف  اھجوز  اھنع  تام  نسلا 

هرذح نمل  لاقو   ، الاب ةتاحش  هل  ِقلُي  مل  ام  وھو   ، اھنم نیمئاشتم  اھدي  بلط  نم 
: اھنم

. اھریغب وأ  اھب   ، هنم رفم  الو  عقاو  انبر  ردق  - 
ریغ دالوأ  ةعست  مئادلا  امھماحتلا  ةلیصحو   ، ةقیلسلاب لحف  وھو  دولو  ةأرما  يھ 
تبعتو  ، لایعلا رثكو  هبتار  ةمیق  تلءاضت  نینسلا  مدقت  عمو   . دھملا يف  اوفوت  نَم 
مسوم ناكو   ، ىھقملا ىلع  سلجي  ناك  موي  تاذو   . اِھّفرو مھسبالم  قتر  نم  مألا 

: هسفن يف  لاقو   ، ةعصان فرفرت  يھو  همامأ  ةقلعملا  تاتفاللا  ىلإ  رظن   ، تاباختنا
. اھتدجو - 

اھب بھذيو  تاتفاللا  هذھ  نم  هنكمي  ام  عمجي   ، مساوملا لك  يفو   ، اھموي نمو 
مث  ، تاماجیبو  ، ةتاحش دالوأل  ةیلخاد  تارایغ  تاتفاللا  شامق  لصفیل  رودنم  ىلإ 
مايأ دعب  جرخیف  لیصألا »  » ةغبصم بحاص  ریمس  ىطسألا  ىلإ  شامقلا  يطعي 

. لخد ام  ریغ 
***

لزني نأ  ةلیل  تاذ  دارأ   . هراد ةتاحش  مع  مزلو   ، نیجتحملاب ريرحتلا  نادیم  ألتما 
: هل تلاقو  اھردص  ىلع  تبرض  هتجوز  نكل   ، لسعم يرجح  نخدي  ىھقملا 

. ةجوھلا يف  لزنت  ىعوأ  - 
يف احوتفم  هدجي  ىھقم  يأ  ىلإ  طبھيو   ، مونلا يف  حورت  نیح  اھلفاغي  ناك  هنكل 

ةشیشلا بلطي   ، رادجلا بناج  ىلإ  سلجيو  اًتماص  لخدي   . ةبیصعلا مايألا  هذھ 
. يرجي ام  عباتیل  ةقلعملا  نويزفلتلا  ةشاش  يف  هرصب  طحي  مث   ، دوسألا ياشلاو 

: هتجوزل لوقي  وھو   ، عراشلا يف  نوصقري  هدالوأو  لزن  ةیغاطلا  علخنا  نیحو 
هللا  . فوخلاو لذلاو  ةجاحلا  نم  ضرألا  تحت  شیعن  انلعجو  انسعتأو  انرقفأ  ـ 

. همحجي
هئانبأ عم  لفتحا   ، ىروشلاو بعشلا  يسلجم  لح  يركسعلا  سلجملا  ررق  املو 

: للھتم هجوب  مھل  لاقو   ، هتجوزو
. يتآو قزر  - 
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: سروح ىھقم  ىلع  نیسلاجلل  لاقو 
. ةیماح نوكتھ  ةمداقلا  تاباختنالا  - 

، ياش ةفشر  طفش  مث   ، تاتفاللا اھیف  رقتست  يتلا  نكامألا  يف  هرصب  لََّقنو 
ىلع راجشلا  عباتي  حارو   ، تمص يف  مستباو   ، ةشیشلا نم  اسفن  بحسو 
دبع نسح  عمس  نیح  للھتو   . مھیسفانمو ىحللا  باحصأ  نیب  ءاقرزلا  تاشاشلا 

: ةثك ةیحل  يذ  لجرل  لوقي  عفارلا 
. مكیحشرم ليومتل  جیلخلا  نم  مكتءاج  نیيالملا  تائم  - 

شامقلا تاطفاي  مادختسا  عجارت   ، عقوت ام  سكع  ىلع  ءيش  لك  ءاج  نكل 
، رتویبمكلا اھسدنھ  اھطوطخ   . كیمسلا كیتسالبلا  نم  ىرخأ  اھلحم  تلحو 

تاھجاو ىلع  قلعت  ةریغص  تاساقم  اھنمو   ، مخض اھضعب  مجحو   ، ةعصان اھروصو 
اذكھو  . ةیقرولا تاحوللا  مادختسا  داز  اھبناج  ىلإ   . طئاوحلا ىلعو   ، تالحملا

. ةسائرلا تاباختنا  يف  لاحلا  رمتسا 
شامقلاو ملسلا  كرت   . داعو ةلیلقلا  ةیشامقلا  تاطفایلا  صقو  رجفلا  لیبق  طبھ 

لظ لب   ، تیبلا ىلإ  عجري  مل  ةالصلا  دعب   ، خابطلا دجسم  ىلإ  بھذو   ، هنبال نولملا 
يرجي ناك   . راھنلا فصتنا  ىتح  ةبتعلاو  قوللا  بابو  نيدباع  عراوش  يف  رودي 
ىلإ هامدق  هتقاس   . تریغت دق  اھلك  نأ  دجوف   ، ةقلعملا طفیلا  لك  ىلع  هینیعب 
نینثا نیب  داح  شاقن  هنذأ  ىلإ  ىمارت   . ياشلاو ةشیشلا  رظتني  سلجو  ىھقملا 

: رخآلل لوقي  امھدحأ  ناك   ، نئابزلا نم 
. رییغتلاب رعشن  نأ  دب  ال  - 

تفتلا مث   ، تارم ثالث  قھشو  لعسو   ، هقامعأ لك  نم  هتاحش  مع  كحضف 
: لاقو امھیلإ 

. رییغتلاب سساح  دلبلا  اذھ  يف  دحاو  رثكأ  انأ   ، يل ةبسنلاب  - 
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خیش لاوحأ  عم  اًدبأ  بسانتي  ، ال  ارقن ضرألا  رقني  يوقو  تباث  عقوب  هتاوطخ  لقني 
وأ  ، مھیصع ىلع  نوؤكوتي  هبارتأ   . هرمع يف  نماثلا  دقعلا  نم  يناثلا  فصنلا  يف 
دورش يف  نوقراغ  مھو   ، مھمادقأ مامأ  مھنویعو   ، روھظلا يرسكنم  نوریسي 

، اھنوشیعي يتلا  مھتعاس  صخي  ام  نوطقتلي  وأ   ، ةلوفطلا مايأ  نودیعتسي   ، ليوط
. مھل ةیقبتملا  ةطیسبلا  مھتاجایتحا  سمي  وأ 

هفلخو دومحم  دمحم  عراش  وأ  ريرحتلا  عراش  ةیحان  نم  نادیملا  ىلإ  يتأي 
قدي  . ةضراعملا لاجر  رابك  ضعب  هبناج  ىلإو   ، ةروثلا بابش  نم  ةعومجم 

. تماص وھو   ، ءاوھلا امھب  برضیل  امھدادتما  ىلع  هیعارذ  عفديو   ، هئاذحب تلفسألا 
شاقن يف  حتفنيو  هلوح  نم  ىلإ  تفتلي  مث   ، ةيرجحلا ةكعكلا  غلبي  ىتح  لخدي 

. ءيش لك  لوح  قیمع 
مايأ تنب  وأ  ةرباع   ، يرجي امب  ىضترم  ریصبلا  دبع  روتكدلا  ةقالع  نكت  مل 
لك  . نیفد نزحب  يرجي  ام  عباتي  ناك   . تاونسب اذھ  قبسي  هبضغف   ، ریبكلا جاجتحالا 
: اًمود هل  لوقت  ةدرمتملا  ةسدنھملا  هتنبا   . رجحلاو رشبلا   . هلوح نم  راھني  ءيش 

. محرت ةباصعل ال  دلبلا  كرت  مكلیج  - 
نم ىربكلا  ةیموكحلا  تایفشتسملا  دحأل  اريدم  حبصأ  نیح  هلعف  امع  اھل  يكحي 

: لوقيو  ، داسفلا ذفانم  لك  قلغو  ىضرملا  ةمدخو  لمعلا  طبض 
. لاحلا حلصنال  اھطبضو  ةحلصم  وأ  ةئیھ  يأ  ةیلوؤسم  ىلوت  صخش  لك  ول  - 

: لوقيو  ، ًالیلق تمصي  مث 
. ةھازنو درجت  يف  يبجاو  تيَّدأ  - 

: هلأستو  ، فلخلا ىلإ  عجرتو  مامألا  ىلإ  تاوطخ  كرحتت   ، اھناكم نم  موقت  اھنكل 
؟ يفكي اذھ  نأ  دقتعت  لھ  - 

. اھعسو الإ  اسفن  ِفّلكي هللا  ال  - 
هسعاقت رربي  زجاع  لك   . اھمامأ حاتملا  عسولا  مجح  كردت  سفنألا ال  بلغأ  نكل  - 

ةرابج ةقاط  هلخاد  نأ  مھفي  نأ  ديري  دحأ  . ال  رمألا ىھتناو   ، هعسو يف  ام  لعف  هنأب 
. اھل دودح  ودبتو ال  ديزتس  ةعسلا  هذھ  نإف  اھفشتكا  نإ 

: ةرم لك  يف  اھل  لوقيو  مستبي 
نيدجت دق  مايألا  نم  موي  يف  ِكنأ  اًدیج  يركذتو   ، يلجعتت الو   ، انلیج يملظت  ال  - 

. كلذ فرعأ  انأو   ، نآلا نیلواحت  ِكنأ  عم   ، طيرفتلاب كمھتي  نم 
بلق ىلع  يمامألا  اھراطإ  لقنيو   ، هینذأ يف  ةعامسلا  يفرط  عضي  ناك  موي  تاذ 
ناك  . هتدایعب ةقیض  ةرجح  رادج  ىلإ  ةدقارلا  فشكلا  ةلواط  ىلع  ٍقلتسم  ضيرم 

حيرتسي نأ  هنم  بلط   . ةلیللا كلت  ىضرم  رخآ  وھو   ، هرمع نم  نیثالثلا  يف  اباش 
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، ةعامسلا عضو   . اًدیج هبلق  تابرض  توص  ىلإ  ىغصأ  مث   ، همون ريرس  يف  هنأك 
يف كلذكو   ، هتزوحب تناك  يتلا  ةیتوصلا » قوف  تاجوملاب  ةعشألا   » يف رظنو 

: عومسم توصب  لاق  مث   ،« بلقلا مسر   » ةجیتن
. ةبيرغ - 

: لاقو ضيرملا  مستبا 
. هعجاو هبلق  هسفن  دلبلا   . اًدبأ ةبيرغ  تسیل  - 

حاترا  . ًاليوط هسفن  عم  سلج  فرصناو  ءاودلا  هل  بتك  نأ  دعبو   . لوقلا اذھل  زتھا 
سرغو  ، ورآلا بشخ  نم  بتكم  مامأ  ابھأتم  فقي  يذلا  ضيرعلا  هدعقم  ىلع 
قرغتساو  ، امھنیب هسأر  عضوو  هیتحار  طسب  مث   ، ةعوضوملا قاروألا  نیب  هیعوك 

اھسرد يتلا  بلقلا  ضارمأ  ضارعأ  لك  عم  دلبلا  لاح  قباطي  حار   . قیمع ریكفت  يف 
. ضيرملا باشلا  هلاق  ام  ىنعم  كردأف   ، ليوطلا ينھملا  هخيرات  ربع  اھفرعو 

: هسفنل لوقي  هدجوف  هریتركس  هیلع  لخد 
. عوجوم دلبلا  بلق  - 

: لصاوو  ، ةھرب تمص  مث 
. ةحارج الو  ةرطسق  عفان  الو  - 

. جارجلا ىلإ  هعبتيو  ةدایعلا  قلغي  نأ  هنم  بلط  مث   ، ًاليوط هیلإ  رظنو  هھجو  عفر 
ةیحاض يف  هلزنم  ىلإ  لصو  فیك  اھموي  يردي  الو   ، ادراش قلطناو  هترایس  بكر 

؟ املاس ةديدجلا  رصم 
***

، نینس لبق  اھتأرق   ،« لینلا قوف  ةرثرث   » ةياور أرقت  اھريرس  يف  هتنبا  تناك 
املف  ، هیلإ تجرخف  هدوجوب  ترعش   . اھتءارق دیعت  نأ  ىلإ  اھعفدو  اھادان  فتاھو 

: اھل لاق  اھآر 
. عوجوم دلبلا  بلق  - 

: هل تلاقو  تكحض 
. نیيارشلا يف  مات  دادسنا   ، نمزم عجو  - 

: لاق مث  ةظحل  درش 
. هلك عمتجملا  بلق  انیسنو   ، دارفألا بولق  جالع  يف  اتقو  انعیض  - 

ةباقن يف  ةيافك »  » ةكرحل رمتؤم  روضحل  ةوعد  ىبل   ، يلاتلا مویلا  يف 
. اھتداق نم  ادحاو  حبصأو   ، نییفحصلا

يف فوفصلا  مدقتي  وھو  هآرو   ، تارھاظملا يف  عفارلا  دبع  نسح  هلباق  املاط 
ةرم تاذ   . هتمیق نوفرعي  مھلاثمأ ال   . يزكرملا نمألا  دونج  ىوارھ  باھي  الو   ، تابث
ةأجفو  ، هرھظ ىلع  ةوقب  يجافخ  رماس  برضي  يوانسإلا  ةفیلخ  يدنجلا  ناك 
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موجھ ىلإ  هبنتي  ملو   ، ةرھاظملا بلق  يف  ناك  يذلا   ، ریصبلا دبع  روتكدلا  هل  رھظ 
. میلألا دھشملا  اذھ  دجوف  تفتلا  هنذأ  ىلإ  خارص  ىمارت  املو   . فلخلا نم  دونجلا 

: هھجو يف  خرص   . عدتري مل  هنكل  يدنجلا  يف  قلمحو  مدقت 
. هكرتا - 

اياصو لك  يسنو   ، ةظحللا هذھ  يف  هربص  ةفیلخ  دقف  نأ  دعب  داز  برضلا  نكل 
الب هسفن  نع  عفادي  نأ  لواحي  رماس  ناك   . اجئاھ اروث  حبصأو   ، يصوقلا انالوم 
طسو ةینبأ  ردج  بناج  ىلإ  نيرخآ  بابشب  نودرفتسي  دونجلا  ةیقب  ناكو   ، ىودج

، ةفیلخ ىلع  هيدي  اتلكب  ضبقو   ، ریصبلا دبع  مدقت   . اعفصو الكر  مھنوعسويو  دلبلا 
ةوارھلا تطقسو   ، هسأر ىلع  نم  ةذوخلا  تراط   . هرھظ ىلع  عقوف  ةوقب  هعفد  مث 
مھوربجأو دونجلا  عم  اوكبتشاو  اوعجشت  دھشملا  بابشلا  ىأر  نیحو   . هبناج ىلإ 

. عوجرلا ىلع 
: هل لوقي   ، ناكم يأ  يف  عفارلا  دبع  نسح  هلباقي  نیح 

. دمحلاو  ةروفوم  ةحصلاف   ، انذاتسأ اي  لاحلا  نع  مكلأسأس  - 
: ةقث لكب  دكؤيو  ریصبلا  دبع  روتكدلا  كحضي 

. يدلبلا نمسلا  لیج  نحن  ـ 
نم هب  اوعمسي  مل  ىلوألا  ةرارشلا  عم  نادیملا  ىلإ  اوفحز  نمم  نيریثك  نكل 

تلوحت ريرحتلا  نادیم  نم  ةلیلق  راتمأ  دعب  ىلع  ةنئاكلا  هتدایع  نأ  نوفرعي  الو   ، لبق
يف اھب  ماق  يتلا  تالوجلا  نع  تامولعم  مھيدل  تسیلو   ،« تایلمع ةفرغ   » ىلإ
ضعب ءالخ  يف  نيدشتحملا  مامأ  فقي  ثیح   ، ةریغصلا ندملاو  عوجنلاو  ىرقلا 
نأب سانلا  بلاطيو   ، ةوسقب مكحلا  لھأ  مجاھيو   ، ةاطغملا تاعاقلا  يفو  ةيدنألا 

. اًدبأ اھریغي  ، ال  اھتاذ ةتباثلا  هاطخب  ریسيو   ، هفك ىلع  هسأر  عضي  ناك   . اوبضغي
هبناج ىلإو  ءودھ  يف  هقيرط  قشو   ، الیل ةرشاعلا  دنع  نادیملا  ىلإ  اھتلیل  ءاج 

، ًالیلق الإ  نيدشتحملا  هوجو  فشكت  ةتھابلا ال  راونألا  تناك   . ةضراعملا لاجر  ضعب 
ىلإ مھلوخد  ءانثأ  هلوح  نمو  ریصبلا  دبع  روتكدلا  هجو  ىلع  ءوض  عطس  نیح 

. برح تعلط  عراش  نم  نادیملا 
ضعب مھعم   ، دغلا بزح  رقم  نم  نیمداق  اوناكو   ، نويزفلتلا تاریماك  ءاوضأ  يھ 
دعب هوسدنھ   ، ابترم امالك  يوحت  ةيوطم  ةقرو  مھيديأ  يفو   ، بيرقلا مھیضام 
تناك نأ  ذنم  عراوشلا  يف  نوخرصي  نيذلا  هديري  ام  لك  هیف  نأ  اونظو   ، مراع شاقن 

. ءامسلا طسوتت  سمشلا 
: باش خرصو   ، ءوضلا ةعقب  ىلإ  نادیملا  تفتلا 

؟ ءالؤھ نَم  - 
: اًعیمج اولأسف   ، يلھألا سارتلأ  بابش  نم  هئالمز  ناھذأ  يف  لاؤسلا  ىرسو 

؟ ءالؤھ ىتأ  نيأ  نم  - 
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، ةيرجحلا ةعكعكلا  ىلإ  اولصو  ىتح  اومدقت  هعم  نمو  ریصبلا  دبع  روتكدلا  نكل 
هترجنح دھجي  وھو   ، نادیملا بابش  ىلإ  لجرلا  ميدقتب  عفارلا  دبع  نسح  ماقو 

ىلع رودلا  ءاج  مث   . ادج فیعضو  ریغص  توص  ربكم  ربع  هتوص  لصي  ىتح  ةیعادتملا 
: عیمجلل لاقف  همدق  نم 

. يلاتلا نایبلا  ىلإ  انلصوتو  انعمتجا  - 
الأب ةیغاطلا  بلاطي  ناكو   ، اھنم لوألا  أرق   ، بلاطملا ىلإ  لصو  املف   ، أرقي ذخأو 

. هنبال يسركلا  ثروي  الأو  ةسماخلا  هترتف  ءاضقنا  دعب  ةديدج  ةرم  هسفن  حشري 
: بابشلا دحأ  خرص  ىتح   ، بلطملا اذھ  نم  ىھتنا  نإ  امو 

.... ال ال ال - 
: هل رخآ  لیمز  لاق  مث 

. انتروث اوقرسیل  اوءاج  سانلا  ءالؤھ  - 
: نسح هل  لاقف 

. انتداق مھو   ، مھؤارو مھخيراتو  اومواق  ءالؤھ  - 
. مھفرعن اننكل ال  - 

. مھرضي مھب ال  كلھج  - 
: جرشحتم توصب  دلولل  لاقو  ةءارقلا  نع  ریصبلا  دبع  فقوتف 

. نایبلا لمكأ  ينب  اي  ينكرتا  - 
: لاقو رصأ  باشلا  نكل 

. انتروث اوقرستل  نآلا  متئج  متنأو  رھظلا  ذنم  انھ  نحن  - 
: هل لاقو  نسح  هقھق  انھو 

تدلو دق  نكت  مل  كنأل  ؛  هفرعت موي ال  رھظ  هنكل   ، رھظلا ذنم  كلثم  نوجتحي  ءالؤھ  - 
. دعب

، قانعألا ىلع  مھوعفري  نأ  مھقافر  نم  مھضعب  بلطو   ، اورثاكت بابشلا  نكل 
ةكعكلا روس  ىلع  نیفقاولا  لك  تاماھ  نم  ىلعأ  مھتماھ  تحبصأ  ىتح 

: اًعیمج اوخرص  مث   ، ةيرجحلا
. سیئرلا طاقسإ  ديري  بعشلا  - 

: رخآ لاقو 
. نآلا يشمي  مزال  - 

: ریصبلا دبع  روتكدلا  مھل  لاقف 
. ةیعقاو ةسایس  سرامن  نأ  انیلع  نكل   ، طقسیس - 

: نميألا فرطلا  نم  باش  خرصف 
. يشمي مزال   ، ةیبلھم الو  ةیعقاو  ال  - 
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، نادیملا طسوتت  يتلا  ةینیصلا  لیجن  قوف  نیفقاولا  ىلع  تاجاجتحالا  تلاعتو 
مث  ، نسحل توصلا  ربكم  ىطعأو   ، ءودھب هبیج  يف  ةقرولا  ریصبلا  دبع  ىوطف 
ةفیعض مایخل  شامقلا  ناردج  هتعنص  يذلا  مالظلا  يف  ىوزناو   ، نیتوطخ رقھقت 

يف ماصتعالا  اوررق  دق  مھنأ  عیمجلل  اوتبثي  يك  لجع  ىلع  نورھاظتملا  اھدعأ 
خاصأ  . هعم اوتأ  نم  هلوحو  سلج   ، مایخلا ىدحإ  بناج  ىلعو   . ريرحتلا نادیم 
لاقو مستبا  مث   ،« ماظنلا طاقسإ  ديري  بعشلا  : » ةرداھلا تافاتھلا  ىلإ  عمسلا 

: هلوح نمل 
. ادج نيرخأتم  انیتأ  دق  اننأ  ودبي  - 
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50
رماس طح   ، نادیملا يف  هنم  تقلطنا  يذلا  ناكملا  ىلإ  ةریسملا  تلصو  نیح 
وھو راتمألا  تارشع  هردص  ىلع  هلمح  نأ  دعب  ضرألا  ىلع  ریغصلا  دلولا  يجافخ 

دھشملاف ؟  هلھأ نيأو  ؟  دلولا اذھ  نم  هسفن : رماس  لأسي  مل   . سامحب فتھي 
. هلقع هبلس  دق  ناك  بیھملا 

امبر  . ریغصلا نبالا  نایعرت  هانیعو  افتاھ  مھعم  ریسي  بألا  نأ  رماس  دقتعا  امبر 
فصتنم يف  رشحنت  نأ  اھنكمي  ال  اھنكل   ، همأ يھ  هاعرت  نم  نأ  هنھذ  يف  ءاج 
هعضي نأ  روف  هطقتلتس  اھنأو   ، اھفرط ىلع  نم  اھنبا  عباتت  نأ  ترثآ  اذلو   ، دشحلا

. ضرألا ىلع 
الوغشم ناك  امبرو   . ةرباع ةضموك  افطاخ  هسأر  يف  راد  امم  دكأتي  نأ  هِنْعي  مل 

نع ةتئافلا  ةلیللا  عفارلا  دبع  نسح  نیبو  هنیب  راد  يذلا  داحلا  شاقنلا  عباوتب 
اًدبأ اھفرعي  كلت ال  ریغ  رومأ  امبرو   . ةروثلا بكر  هیف  يضمي  نأ  لضفي  يذلا  بردلا 
اوھزم نادیملا  فرط  وحن  قلطنا  ىتح  ضرألا  ىلع  هیمدق  دجو  نإ  ام  يذلا  ریغصلا 
ًالیلق بطرتل  لینلا  قوف  نم  تبھ  مئاسن  سكاشت  اھنورق  قلطُت  يتلا  ةعبقلاب 

. سامحلا اھنخسأ  يتلا  داسجألا  نع 
نأ انمآ  نادیملا  حبصأ  نأ  ذنم  راوثلا  داتعا  دقف  ؟  كلھأ نيأ  هلأسیل : دحأ  هفقوي  مل 
هعباتت هيوذ  نویعو  احرم  يرجي  مھضعب   . تابابدلا قوف  روصلا  اوطقتلیل  راغصلا  يتأي 

. دیعب نم 
نورھاظتملا ادبو  تلءاضت  دق  دوشحلا  تناك  نادیملا  فرط  ىلإ  دلولا  لصو  نیح 

لجرلا هظحالو   . طيازلا دعس  ةبصن  ىلإ  ًاليوط  هینیعب  بھذ   . كانھو انھ  نیقرفتم 
عسل نم  ةرارحلا  عنم  نع  ةزجاعلا  ةفیفخلا  ةیكیتسالبلا  باوكألا  عزوي  وھو 

: كحضي وھو  هل  لاقو  هرصب  هیلإ  دمف   ، اھكسمت يتلا  يدايألا 
. لیمج اي  ياش  برشت  - 

رطش ةیلوملا  هوجولا  ىلإ  هرصب  بھذي  مل   . مامألا ىلإ  ًالیلق  ىشمو  هكرت  هنكل 
طيازلا لوح  ةفتلملا  ةعومجملا  ىلإ  الو   ، سوؤرلا هیف  قصتلت  يذلا  ةرئادلا  زكرم 
دحأ تحت  نیكتسي  يذلا  فیطللا  ریغصلا  نئاكلا  اذھ  ىلإ  لب  ياشلا  يستحت 
اھانیع  . ةلیحن ءاضیب  ةطق  تناك   . مركم رمع  دجسم  مامأ  فقت  يتلا  ةرانإلا  ةدمعأ 
بھذف دلولا  ينیع  ىلإ  اتبھذ  نيوادوس  نینذأ  ناطسوتت  ناتللا  ناوارضخلا 
ةبكرملا ىلإ  تلصو  ىتح  اراسي  يرجت  تذخأ  اھنم  برتقا  نیح   . اھیلإ اعرسم 

ةمخض ةلس  ىلإ  اھولوحو  يزكرملا  نمألا  تاوق  نم  راوثلا  اھمنغ  يتلا  ةقرتحملا 
«. ملظلا ةياھن  هذھ   » اھبناج ىلع  اوبتكو   ، تالمھملل

شینروك نم  تءاج   . ةلیلق تاعاس  لبق  ناكملا  اذھ  تفشتكا  دق  ةطقلا  تناك 
يف يرجت  اروھش  تلظ  نأ  دعب  نادیملا  تدصق  ةدشاح  ةرھاظم  مامأ  يرجت  لینلا 
لوفلا عئاب   ، سورحم نئابز  هیقلي  ءيش  يأ  رظتنت  يتیس » ندراج   » يح عراوش 
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لصي  ، نیلماعلل اریبك  اشیشقب  عفدي  ناك  انوبز  موي  تاذ  تقياض  نأ  ىلإ   ، ریھشلا
: لامعلا هجو  يف  خرصف   ، اھتاذ ةبجولا  نمث  ىلإ 

. ىرخأ ةرم  يتآ  نل  انھ  ترمتسا  ةطقلا  هذھ  ول  - 
مث  ، نساحملا وبأ  نيدلا  لامج  عراش  ىلإ  تلصو  ىتح  مھدحأ  اھدراطف 
تناك  . داعو اھكرت   . شینروكلا ىلإ  تلصو  نأ  ىلإ  اھءارو  ىرجف  انیمي  تفطعنا 
دجت نأ  لجأ  نم  بعتلا  نم  خودت  ىتح  رودتو  فلت   ، فیظنلا يحلا  اذھ  يف  ةبذعم 

. اھقمر دسي  ءيش  يأ 
فیصرلا وحن  عراشلا  ربعت  ةطقلا  تناك  لینملا  نم  ةمداقلا  ةریسملا  تتأ  املو 

دحأ اھفقتلاف   ، ةرجش تحت  تفقو  مث   ، مھمامأ ترجف   ، لینلا ءيطاش  ولعي  يذلا 
فرط ىلإ  لصو  ىتح  فتھي  اھب  ىشمو   ، هردص ىلع  اھعضوو  نيرھاظتملا 

. هدنع اھعضوف  نادیملا 
،« ريرحتلا عمجم   » رادج بناج  نم  ةمداق  ماعط  حئاور  مئاسنلا  اھل  تلمح 
يف هنم  تبرتقا   . مخضلا نكادلا  رضخألا  قودنصلا  اذھ  تدجو  ىتح  اھیلإ  تراسف 
يذلا ماعطلا  تالضف  نم  سایكألا  تارشع  هیف  يقلي  بابشلا  دحأ  ناك  دقف   ، رذح

. نیبضاغلا سورض  هتنحط 
ةبكرملا ةمدقم  ىلإ  تلصو  ىتح  ءطب  يف  تمدقت  مث  فرصنا  نأ  ىلإ  ترظتنا 

محل ةحئار  هنم  ثعبنت  سیك  يف  اھنانسأ  تسرغ   . ةجھتبم تلخدو   ، ةبولقملا
ونیف فیغر  فصنب  ةقصتلم  ةتفك  اياقب  تدجوف  هتايوتحم  تشبنو  هتقزم   ، وھطم

. نانتماو عاتمتسا  يف  هكولت  تحار   . ریبك
ناقیسلا نیب  ءودھ  يف  لقنتت   . اھل ىوأم  نادیملا  راص  ةظحللا  هذھ  ذنم 

ةصیمخ هلخاد  زفقت   . لئاھلا قودنصلا  ىلإ  دوعت  مث   ، دشحلا زكرم  وحن  ةعفدنملا 
تاحاسملا ىلع  فحصلا  قرو  نوشرفي  نم  مامأ  فقت  ًانایحأ   . ئلتمم نطبب  دوعتف 

، افلتخم اًماعط  هیلع  نوعضيو  ريرحتلا  عمجمو  نادیملا  بلق  نیب  عقت  يتلا  ءارضخلا 
لحري ىتح  هونلعأ  يذلا  ليوطلا  مھماصتعا  يف  راظتنالاو  دربلا  ىلع  هب  نوتوقتي 
ةنبج ةعطق  وأ   ، ضیبلا نم  ةریغص  اعطق  اھیلإ  يقلي  ناك  مھضعب   . ةیغاطلا
نئابز يديأ  ىلع  عستا  يذلا  اھنطب  ألمتل  ؛  فقوت الب  مھتلت  يھو  نوتسین » »

. سورحم
***

مث ترادتساو  تزفقف   ، اھليذ كسمأو   ، ریبكلا قودنصلا  دنع  اھنم  دلولا  برتقا 
دلولا عجارتف   ، اضیفخ اریئز  تردصأو   ، اھینیع اتقدح  تعستاو   ، اھباینأ نع  ترشك 

: هسفن يف  لاقو   ، ىرخأ ةرم  اھوحن  مدقت  نأ  ثبلي  مل  هنكل   . نیتوطخ
. ةبابد بكار  لیلق  لبق  تنك  انأو  ةطق  نم  فاخأ  نأ  َّيلع  بیع  ـ 

حارو  ، ءودھب اھرعش  يف  هعباصأ  سمغ  مث   ، قفر يف  اھليذ  كسمأو  هدي  دم 
، مامألا ىلإ  تلامو   ، اھینذأ تمضف   ، اھسأر ىلإ  لصو  ىتح  اھدسج  دسمي 
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ةبكرملا نم  رخآلا  بناجلا  ىلع  اھب  سلجو   ، هیعارذ نیب  اھلمحف   ، تناكتساو
. ةبولقملا

يف نادیملا  ىلإ  ادئاع  كرحتو  هناكم  نم  ماقف  هفنأ  ىلإ  ةھيركلا  حئاورلا  تقفدت 
هنم تبرتقا   . هل نومستبيو  هنوقمري  اوذخأ  نيذلا  ءالؤھ  نم  يأب  ئباع  ریغ   ، ءطب
غار هنكل   ، ةطقلا ليذ  اھعباصأ  فارطأب  سمت  نأ  تلواحو   ، اھمأ دي  كسمت  ةلفط 

: اھھجو يف  خرص  مث   ، اھادافتو اھنع 
. يتطق - 

ریغص دلو  : » رركي لظ   . ىودج الب  هترجنح  تَّلك  دق  يدانملا  ناك  ةنوآلا  هذھ  يف 
. ءارفص طوطخ  هب  رمحأ  تیكاجو  قرزأ  نولطنب  سبال   ، تاونس تس  يلاوح  هنس 

نميألا هدخ  ىلع   . رصم ملع  لكش  ىلع  ةنولم  نورقب  ةطینرب  هسأر  ىلع 
تانامأ ىلإ  هملسي  هدجي  نم   . رياني هیلع 25  بوتكم  رسيألاو   ، ملعلا موسرم 

«. نادیملا
نادیملا لخاد  ناكم  يأ  يف  فاصوألا  هذھ  لمحي  نم  دجو  دق  هنأب  دحأ  هدفي  مل 

: روتف يف  لاقو   ، مألاو بألا  ىلإ  رظنف   ، حیسفلا
. عاض نم  دجن  نذإبو هللا   ، اذھ ثدحي  موي  لك   ، قلقلل يعاد  ال  - 

: لاقو ظیغ  يف  بألا  هیلإ  رظن 
. ينبا ىلع  يدانأ  انأو  نوفركیملا  تاھ   ، تبعت ول  - 

. ةیناث ةرم  ءادنلا  دواعنس   . ذاتسأ اي  أدھا  - 
؟ ىتم - 

. لیلق دعب  - 
جیشنلا متكتو   ، ظیغلا نم  اھسارضأ  ىلع  ضعت  يھو  اھیمدق  لقنت  مألا  تحار 

نم بألا  تدش  مث   ، نیتلقملا فلخ  ةنزتخملا  عومدلاو   ، اھردص يف  يلغي  يذلا 
: هل لوقت  يھو   ، نادیملا بلق  ىلإ  اعفدناو   ، هدي
. انقير لبي  انبر  نكمي   ، مھل عجرنو   ، هیلع رِّودُن  - 

: اھل لاقو  هسأرب  أموأ 
. انعم انبر  - 

يف رصعلا  ناذأ  قلطناو   . نادیملا يف  ةعقب  لك  ىلإ  اھعم  هینیع  لسري  ىضمو 
در مھللا   ... ةلاضلا در  مھللا  : » الئاق وعديو  نذؤملا  عم  ددري  حارف  مركم  رمع  دجسم 

. ةروطفم هبناج  ىلإ  ریست  يھو   ، ءاعدلا مألا  هتكراشو  ةلاضلا .»
تلاقف  ، سانلل هرھظ  ىطعأ  دقو  فقي  الفط  مركم  رمع  لاثمت  تحت  يھ  تأرو 

: بألل
. كانھ هیقالن  نكمي  َلاعت  - 
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يذلا سوقملا  عراشلا  رھن  ىلإ  ةیناث  ةرم  الزن   . ادحأ ادجي  ملف  لاثمتلا  لوح  ارادو 
ریغص دسج  قرم  ةأجف   . ريرحتلا عمجمو  دجسملاب  ّرام  اً شینروكلاب  نادیملا  لصي 
ةطقلا ذخأي   . وھ ناك   . طبضلاب هنع  ناثحبي  ام  هبشي  دسج   . مألا ينیع  مامأ  نم 
نآلم هبارجو   ، دیص ةلحر  نم  دئاع  ىتفك  هسفنب  اوھزم  يشميو   ، هنضح يف 

. سئارفلاب
تطرخنا مألا   . هيدخو هسأر  يف  هلبقي  حارو  ةطقلاو  وھ  هعفر  بألا   . هوحن ايرج 
اودحوتو  ، بألا ةوطس  نع  اًدیعب  هدیج  نم  يقب  ام  تقوط  مث   ، راح ءاكب  يف 

لھم ىلع  نادیملا  رداغي  حار   ، دحاو دسج  يف  ةطقلاو  دلولاو  مألاو  بألا   . اًعیمج
. ةفھل يف  اًعیمج  مھرظتني  تیب  وحن 
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اھتفرج يتلا  تارھاظملا  نع  هثدحت  يھو  لالد  ىلإ  ًاليوط  عبسلا  دلاخ  تصنأ 
ثدحتت تناك   . قلقلاو ناخدلاو  مدلاب  ةمعفملا  عراوشلا  ىلإ  میخفلا  قدنفلا  نم 

هل تلاق   . ةسدقملا ةعقبلا  يف  بیھملا  دھشملا  تأر  دق  اھنأ  نع  نانتماو  حرفب 
: اھینیع نم  رفطي  عمدلاو 

لك ىلع  يناوھو  يتبرغو  يعجول  رأثي  هنأو   ، يخأ مھیف  دحاو  لك  نأ  ترعش  - 
. يناھتشا نم 

؟ ةجردلا هذھ  ىلإ  - 
انأ  . نويزفلتلا تاشاش  ىلع  سیلو   ، عراوشلا يف  اھاري  نم  الإ  ةروثلا  فرعي  ال  - 
اھيدل ةفيرش  ةنئمطم   . سانلا نیب  يسفن  تدجو   . نیتیلاتتم نیتعمج  تلزن 
ترعشو  ، نیفتاھلا عم  خرصأ  تنك   . هلجأ نم  لمعت  نأ  نكميو   ، هیلع فاخت  ءيش 
ةایحلا هذھ  يف  اًفدھ  يل  نأو   ، يتاذ مرتحأ  يننأب  ةليوط  ةدم  ذنم  ةرم  لوأل 

. ةیساقلا
مل ام  تيأرو   ، لمجلا ةكرعم  مايأ  نادیملا  ىلإ  تلزن  دقل   . لالد اي  قح  كدنع  - 

. لاب ىلع  يل  رطخي 
ماظنو  ، رتویبمكلاو رجانحلاب  مواقي  يكذ  بابش   . ةرمتسم لازت  لامجلا ال  كراعم  - 
ريزانجلاو جنسلاو  ریطاوسلاو  نیكاكسلاب  نیحلسملا  ةیجطلبلا  مدختسي  يبغ 

ةلاحلا هذھ  نم  ابيرق  جرخنس  اننأ  ىلع  لدي  ام  قفألا  يف  حولي  الو   ، ناكم لك  يف 
. ةبعصلا

؟ هنع نولوقي  يذلا   ، ثلاثلا فرطلا  مھ  ءالؤھ  لھ  - 
. مھؤادعأو راوثلا   ، نیفرط ریغ  دجوي  ال  - 
؟ ةعنطصم يفخلا  وھللا  ةياكح  ينعي  - 

. اًعبط - 
كلمن الو   ، نآلا ىتح  هفرعن  الو  ءافخلا  يف  ربدي  نم  لعفلاب  كانھ   ، كعم فلتخأ  - 
لولفو ةلودلا  نمأ  رصانع  مھتي  نم  كانھ   ، فیثكلا بابضلا  اذھ  طسو  تانیمخت  الإ 
دكؤي نم  دجويو   ، ناوخإلل صاخلا  میظنتلا  هنإ  لوقي  نم  كانھو   ، قباسلا ماظنلا 

. ةیجراخ فارطأ  اھنأ 
ءالؤھ دجو  ام  مھبلاطم  ذفنو  نییقیقحلا  راوثلل  يركسعلا  سلجملا  زاحنا  ول  - 

. لوقت امك  نيدجاوتم  الصأ  اوناك  نإ   ، اوءاش ام  اولعفیل  ةصرف 
: لاق مث   ، قمعب دھنتو   ، هرفاظأب هنقذ  كحي  حارو   ، ةھرب تمص 

؟ لالد اي  اذھ  لكب  ِكل  نيأ  نم  - 
. كلثم ةعماج  ةجيرخ  يننأ  يعبس  اي  تیسن  - 
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مھب بعالتتو   ، حضاف لھج  يف  نوشیعيو  دلبلا  اذھ  يف  رثك  نویعماج  كانھ  - 
. لطابلاو قحلا  نیب  زییمتلا  ىلع  ةردق  يأ  مھيدل  سیلو   ، راھن لیل  مالعإلا  لئاسو 

: هتلأس مث   ، تمستبا
نأ كترایس  تداك  ذنم  كعم  شیعت  اھنإ  يل  تلق  يتلا  عئاضلا  باشلا  ةدج  نيأ  - 

. اھسھدت
ينیعلا رصق  ةلابق  ةمكحلا  ىفشتسم  ىلإ  اھب  تبھذو  نیموي  لبق  تكعوت  - 

. كانھ اھوزجحو   ، يواسنرفلا
. ينتبلطو كتحار  تذخأ  اذھ  لجأل  - 

. تیبلا يف  يھو  اننیب  اذھ  متي  نأ  نكمي  . ال  اًعبط - 
: لاقو مستبا  مث 

نم اھتدقف  يتلا  يتمومأ  يل  تداعأو   ، يتدحو تسنآ   ، ةبیطو ةمیكح  تس  - 
. ةليوط نینس 

؟ نسحأ جاوزلا  نكي  ملأ  - 
نم كنبلا  يف  يئالمز  ىلع  ادكار  حبص  لك  هارأ  يذلا  دكنلا  ةيافك   ، جاوزلا الإ  ال.  - 

. مھلایعو مھتاجوز 
ىلع نئمطتل   ، ةريدتسملا ةریغصلا  ةآرملا  تجرخأو  اھتحتف  مث   ، اھتبیقح تبحس 
: تلاقو  ، معانلا اھرعش  طشمت  تحارو  ةاشرف  كلذك  تجرخأو   ، اھجایكم تابث 

، ثلاث فرط  دجوي  ال  هنإ  نويزفلتلا  يف  لوقت  ةویلع  ءافص  اھمسا  اًتنب  تعمس  - 
. امھمالكب تعنتقا   ، ىضترم ریصبلا  دبع  همسا  روتكد  ةقلحلا  يف  اھعم  ناكو 

، كسامت هنكل   ، هندب يف  فیفخ  فاجتراب  رعشو   ، دلاخ سأر  ءافص  مسا  زخو 
: اخراص هقھقو 

. ديدج قيرط  - 
؟ قيرط يأ  - 

. مالسلاو قيرط  - 
. كمھفأ ال  - 

. تارماغملاب الھأ  - 
؟ ثدحتت َّمع  - 

. دعب امیف  ءيش  لك  نیفرعتس  - 
: اھايإ الئاس  دلاخ  اھعطقو   ، هرطاوخ يف  امھنم  لك  هات  تمص  ةظحل  تداسو 

؟ نابعتلا قش  كلمو   ، ماخرلا رجات   ، توتحش ملعملا  رابخأ  ام  - 
: ةقث لكب  هتباجأ  اھنكل   ، لاؤسلا هنم  عقوتت  نكت  مل 

. هارأ دعأ  مل  - 
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؟ اذامل - 
. ةفصاعلا أدھت  ىتح  هرحج  يف  ناكتسا  هنأل  - 

؟ كنع ىنغتسا  - 
خانم يف  لمع  نع  ثحبأس   ، انتروث حجنت  نیح   . اًعیمج مكنع  ينغتسأ  نأ  ديرأ  - 

. دبألا ىلإ  مكفتاوھ  ماقرأ  بطشأو   ، فیظن
لاقو  ، هدسج لكب  اھیلإ  تفتلا  هنكل   ، اًئیش هنم  لالد  مھفت  مل  مالكب  دلاخ  مغمغ 

: اھل
نجي نیح  راوثلا  نوبرضي  نم  نأو   ، نیفرط ىوس  دجوي  ال  هنأ  اًّقح  ودبي   ، العف - 

، ریبكلا يسركلا  ىلع  سلجي  نم  لك   ، ةطلس يأ   ، ةطلسلا عباصأ  مھكرحت  لیللا 
. هتدارإ قفوو   ، هاوھ ىلع  ءيش  لك  بیترت  دیعي  نأ  ديريو 

ابئاص الوق  ناك  اذإ  ام  فرعي  ىتح  أدبي  نيأ  نم  نكل   ، يقیقح ءافص  مالك  نوكي  دق 
؟ ةغراف ةرثرث  هنأ  مأ 

***
هل تدب   . ةباجإ يأ  فرعي  نأ  نود   ، لالد فارصنا  دعب  حاحلإ  يف  هسفن  لأسي  حار 

هشتین ةرابع  هسفنل  لاقو   ، هتعاجش عمجتسا   . ةفیخم اھنكل   ، ةديدج ةرماغم 
ىلإ ماق  فوزیف .» لبج  قوف  كمالحأ  دیش   . رطخ يف  شع  : » اًمود اھرركي  يتلا 
يتلا لایجيدلا » اریماكلا   » نع اثحب  هفصتنم  يف  هدي  سمغو   ، هحتف  ، بالودلا

. نینس لبق  اھارتشا 
؟ أدبأ نيأ  نم  ديدج : نم  هسفن  لأسي  داع  مث 

ةكرعملا لبق  ونيدموكلا »  » ىلع هعضوو  هقلغأ  يذلا   ، فتاھلا ىلإ  ماق  ةأجفو 
دنعو  ، ءامسألا ةمئاق  ضرعتساو   ، هحتف  . لیلق ذنم  لالد  عم  اھضاخ  يتلا  ةذيذللا 
ىلع شاَّدعم  هلصأ   » ةریھشلا ةيداش  ةینغأ  عباتي  حارو   ، رزلا طغض  لمكأ »  » مسا

«. رصم
. دلاخ اي  الھأ  - 

؟ لمكأ اي  كلاح  فیك  - 
. دمحلاو   ، ریخب - 

: ةأجف هلأسو  دلاخ  حنحنت 
؟ ةیجطلبلا نم  دحأ  مسا  فرعت  لھ  - 

: لاقو لمكأ  كحض 
. هعم لغتشت  زواع  - 

. دعب امیف  ءيش  لك  فرعتسو   ، ةيرورض ةلأسم  هذھ   ، هللاو ال  - 
: هل لاق  مث   ، ناوث عضب  لمكأ  تمص 
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. ةیجطلب لواقم  هنإ  لاقي   ، لغدلا يعابس  همسا  صخش  نع  عمسأ  - 
؟ اذھ لغدلا  دجأ  نيأو  - 

. بینملا يح  يف  - 
ام لك  هسأر  يف  بتر  دق  ناك   . بینملا ىلإ  اھجوتم   ، هترایس دلاخ  بكر 
ةكبش ىلع  ثحبو   ، رضخا ىتح  هنقذ  كرت   . اًدیج مویلا  اذھل  دعتساو   ، هلعفیس
يعابس نع  اًضيأ  تامولعم  عمجو   ، ةیجطلبلل تاھويدیف »  » يأ نع  تنرتنإلا 

نم ةبوبنأ  فصن  هیلع  بكس  مث  هرعش  رثعبو  حلاك » زنیج   » نولطنب ىدترا  . لغدلا
عضوو  ، مظعو ةمجمجل  دوسأ  مسر  هیلع  ضیبأ  تریش » يت   » ىدتراو لیجلا » »

يف ميدق  حرج  راثآ  رھظت  ىتح  ًالیلق  مكلا  رمشو   ، دوسأ كیتسأ  همصعم  لوح 
«. ارتابویلك  » ةبلع ىرتشاو  وروبلراملا »  » هرئاجس كرتو   ، يرورم ثداح 

راسو  ، دیعصلا تالفاح  ةطحم  نم  برقلاب   . بینملا يربوك  تحت  ةرایسلا  كرت 
عراش يف  انیمي  فطعنا  مث   ، هقيرط يف  ىضمو   ، راطقلا ناقلزم  ربع   ، هیمدق ىلع 
قلعي هبحاص   ، عراشلا فصتنم  يف  ىھقم  ىلع  سلج  رصانلا .» دبع  لامج  »

: ةعماللا ةیندعملا  هنانسأ  نع  افشاك  نئابزلل  لوقيو   . حئابذ ةیجراخلا  هباوبأ  ىلع 
. كنیعأ انأو  دبع  اي  ىعساو   ، ةرازجو ةوھق  - 

نع اثحب  ناكملا  هینیعب  حسم   . لسعم يرجحو   ، دوسألا ياشلا  نم  ابوك  بلط 
ملف بویتویلا »  » ىلع ةرثانتم  دھاشم  يف  اًدیج  هتروص  ظفح  يذلا  لغدلا  هجو 

: دقوملا مامأ  فقاولا  لجرلا  لأسو   ، ةبصنلا ىلإ  ماق   . اًرثأ هل  دجي 
؟ لغدلا يعابس  تیب  فرعت  - 

: لاق مث   ، ظیغ يف  رفزف 
؟ ریخ - 

. ةجاح يف  هدصاق  - 
؟ ةجاح - 

: عومسم توصب  مغمغ  مث 
. رتسي انبر  - 

: لاقو  ، نيرادج ءاقتلا  دنع  ىھقملا  ةيواز  يف  عوضوم  دعقم  ىلإ  هدیب  راشأو 
. هناكم اذھ  - 

. دوجوم ریغ  هنكل  - 
. يتأيو ةعاس  فصن  - 

، رخآ ابوك  بلط   . ةشیشلا نم  بحسيو  ياشلا  بوك  نم  فشري  سلجو  داع 
باب هدسج  ألم   . لغدلا رھظ  ةأجف  مث   ، لسعم راجحأ  ةثالث  لدانلا  هل  ریغو 

، ياشلا بوكب  لدانلا  هیلإ  عرسأو   . هناكم سلجو  ةقث  يف  مدقت  مث   ، ىھقملا
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اھیلع تبث   . نیسلاجلا نیب  نم  نوبز  يأ  دي  يف  اھل  لیثم  ال   ، ةمخض ةشیشو 
، ةیفاصلا رانلا  تاوذج  صري  أدبو  ةرمجملا  رضحأ  مث   ، لسعملاب اًءولمم  ارجح 

. ناخد ةروفان  همامأ  خفنيو  بحسي  لغدلاو 
: ددوت يف  هل  لاقو  همامأ  فقو   . هیلإ بھذو  هناكم  نم  دلاخ  ماق 

. لغدلا يعابس  انمع  - 
: هل لاقو   ، ةلماش ةرظن  يف  هدسج  حسم  مث   ، هیلإ هسأر  عفرف 

. معن - 
. يعابسلا ناعبض  كبوسحم  - 

. يعابسلا - 
. معن - 

. انفرشت - 
: لاقو دلاخ  حنحنتف 

. لاعفألا مھملا  نكل   ، ءامسألا هباشتت  - 
. مھفأ مل  - 

. كتلاجر نم  دحاو  نوكأ  زواع  نكل   ، كمسا ىلع  يعابسلا  يمسا  انأ  ةحارصب  - 
. يتلاجر - 

. شیع لكآ  - 
. تمھف - 

هجو يف  هخفن  مث   ، ةشیشلا نم  اقیمع  اسفن  بحسو   ، ةھرب اًتماص  قرطأ 
: هل لاقو   ، دلاخ

. كتقاطب - 
. ةدم نم  ةریبك  ةكرعم  يف  ينم  تعاض  - 

؟ ةكرعم - 
؟ ءارزولا سلجم  دنع  ةنوخلا  عم  ةھجاوملا  نع  عمست  ملأ  - 

. اھیف كرتشأ  مل  ةیلمعلا  هذھ  نكل   ، تعمس - 
. مھانمزھو  ، تكرتشا انأ  - 

؟ كوُّقَرَع - 
. نیموي يف  هینج  فلأ  - 

. لیلق - 
. اھریغ نم  نسحأ  - 

: الئاق  ، دلاخ ىلإ  سولجلاب  راشأ  مث   ، لغدلا مستبا 
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. ناعبض اي  يراج  َلاعت  - 
: دلاخ اھعطق   ، تمص ةظحل  تداس  مث 

. ةموكحلا نم  كیلع  قوقزم  ينركتفت  كنإ  فياخ  تنك  - 
: لاق مث   ، لعسو  ، لغدلا هقھق 

. اھتاذ ةموكحلا  عم  لغتشأ  ةطاسبب  يننأل  ؛  اًعبط ـ ال 
. كاعم لغتشأ  زواع  انأو  ـ 

. كب لصتأس  كزوعأ  املو   ، كنوفیلت مقر  تاھ  ـ 
***

ىلعو  ، نري هفتاھب  ئجوف   ، لغدلا عم  هقافتا  ىسني  نأ  دلاخ  اھیف  داك   ، ةدم دعب 
اھدرط هنكل   ، هدسج يف  ةدعر  ترس   ،« لغدلا يعابس   » مسا بوتكم  ةشاشلا 

: هیلع درو  اھب  ائزاھ 
. انتدمع - 

. لغشلا ةدع  كعم  تاھو   ، كزواع َلاعت  - 
هذھ  . لجولاو حرفلا  نیب  امسقنم  هیلإ  بھذو   ، كنبلا نم  ةضراع  ةزاجإ  بلط 
بكر امنإ   ، ةقباسلا ةرملا  يف  لعف  امك  اًدیعب  اھنكريو  هترایس  ذخأي  مل  ةرملا 
نم صابوركیم »  » بكریل  ، ةزیجلا نادیم  يف  هنم  لزن   . مرھلا ةیسابعلا -  سیبوتأ 
نم تاماود  هلوحو   ، ىھقملا يف  اسلاج  هدجو   . بینملا ىلإ  يربوكلا  لفسأ 
لاقو  ، لاؤسلل ةصرف  هحنمي  ملف   ، اعلطتم همامأ  سلجو  هحفاص   . دوسألا ناخدلا 

: ةرشابم هل 
؟ ةیسابعلا نادیم  يف  نیمصتعملا  ءالمعلا  ةنوخلا  نع  تعمس  لھ  - 

. اًعبط - 
. مھتیبرت يف  اولمھأ  مھلھأ  الصأ   ، مھیبرن نيزواع  - 

؟ فیك - 
. عافدلا ةرازو  راصح  نوديريو   ، نادیملا ىلع  اوفحز  - 

. مھب لیفك  شیجلا  - 
نأ لضفي  نم  كانھو   ، بعشلا دض  ةھجاوم  يف  لخدي  نأ  شیجلل  بجي  ال  - 

. مھعم نحن  لماعتن 
؟! متنأ - 

ةیسابعلا نادیم  يفو   . عولخملا مايأ  ريرحتلا  يف   . ناكم لك  يف  انك  نيذلا  نحن  - 
، نولابلا حرسم  دنعو   ، وریبسام مامأ  انك   . عافدلا ةرازو  ىلع  بابشلا  فحز  نیح 
طئاح نحن  انك   ، ةھجاوم هیف  تعقو  ناكم  يأ  يف   . دومحم دمحم  عراش  يفو 
هنكمي مھضعبو ال   ، انيديأ نیب  تام  مھضعب   ، مھئافقأ ىلع  ةموسرم  انعباصأ   . دصلا
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نكمي ایصخش ال  انأ   ، عفارلا دبع  نسح  همسا  دلو  ةصاخ   ، هب هانلعف  ام  ىسني  نأ 
قراف هنأ  نقوم  انأو  طئاحلا  بناج  ىلإ  هتیمرو  يسفنب  هتبرض  دقف   ، هاسنأ نأ 

. نويزفلتلا نم  انیلع  لطي  هب  مايأ  دعب  تئجوف  مث   ، ایندلا
؟ مكل عفدي  نمو  - 

فطاع همسا  صخش  اھنیبو  ينیب  ةطساولا   . ديرن الو   ، اھملعن ال  ةھج  - 
. بھذو  ، يرجأ يناطعأو  يتمھم  ددح   ، انھ روھش  لبق  ينءاج   . يفونطشلا

. وھ يتأي  انوجاتحا  املكو 
؟ اذھ فطاع  نم  - 

؟ ةلئسألا هذھ  ىلع  ةباجإلاب  يسفن  بعتأ  الو  فرعأ  يننإ ال  كل  لقأ  ملأ  - 
. سولفلا مھملا   ، نحن انل  ام   ، كيأر ىلع  - 

اھقلع ةيدلج  ةبیقح  يف  هعم  الماح  بھذ   ، هیلع هعم  قفتا  يذلا  نامزلا  يفو 
، ةجنسو  ، لازغ نرق  ةاوطم   . هعم هبحطصي  نأ  هنم  لغدلا  بلط  ام  لك  هرھظ  ىلع 

عبسلا دلاخ  عضو  ءایشألا  هذھ  طسوو   . ةرورضلا دنع  الإ  مدختسي  ال  سدسمو 
. ءيش لك  اھب  لجسیل  ؛  لاتجيدلا اریماكلا 

ةیجطلبلا تائم  دجوف   ، لغدلا هل  هغلبأ  يذلا  ناكملا  ىلإ  ءاسملا  لولح  عم  لصو 
نيأو ؟  وھ نم  مھنم  يأ  فرعي  لجر ال  نم  اھنوعمسیس  يتلا  تامیلعتلا  نورظتني 

. بیجع تابثو   ، ةداح ةمارص  يف  هرماوأ  يلمي  نأ  دعب  بھذي 
لوقي وھو  تالارنجلا  دحأ  ىلإ  اًدیج  عبسلا  تصنأو   ، ةطلسلا نع  ركسعلا  لحرو 

: ةقث يف 
. راوثلا ىلع  ةدحاو  ةصاصر  قلطن  مل  - 

نوقدصي نوریثك  حار  مايألا  عمو   . ىسأو ملأ  هھجو  يفو   ، ةداج هحمالم  تناك 
لاقو  . دودحلا جراخ  نم  يتأت  رصانع  نع  تامولعم  سانلا  لوادتو   ، ةياورلا هذھ 

«: دشرملا مكح  طقسي   » اھیلع بوتكم  ةضيرع  ةتفال  لمحي  ريرحتلا  يف  لجر 
نم ىرج  ام  لكو   ، دلبلل اصلخم  ناك  هنكل  ةروثلل  يركسعلا  سلجملا  صلخي  مل  - 

. مھتربخ ةلق 
نم وتلل  اجراخ  ناك   ، عبسلا دلاخ  ّيَمدق  تحت  نم  ضرألا  تلزلز  رصع  تاذو 

: اقعاز لغدلا  توص  هءاج  نیح   ، كنبلا
؟ تنأ نيأ  - 

. رمألا تحتو  دوجوم  - 
. لغشلا ةدع  تاھو  ةعرسب  َلاعت  - 

؟ ریخ - 
. انجاتحت ةديدجلا  ةموكحلا  - 
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لیللا حنج  تحت  كانھو   ، اریماكلا ىفخأ  دقو   ، رظتنملا دعوملا  يف  دلاخ  بھذو 
يصخشلا هبوساح  ىلع  هحتف  يذلا  فلملا  ىلإ  اھمضیل  ؛  ةسلخ اروص  طقتلي  حار 

: هتحت بتكو 
ماھفتسا ةمالعب  ةرابعلا  عبتأ  مث   ،« ةعئاضلا عفارلا  دبع  نسح  ةشالف  قحلم  »

نأ  ، هعم تمكارت  يتلا  روصلا  مغر   ، رعشي ناك  هنكل   ، الاؤس لمحت  اھنأ ال  مغر  (؟ )
اعصان اناھرب  نوكي  نأ  نكمي  ال  طقف  لغدلا  يعابس  مف  نأو   ، امئاق لازي  ال  زغللا 

. ءيش ىلع 
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52
نآلا هنأل  حرفي   . ةبراضتم رعاشم  هتباتنا  نيرھاظتملاب  اءولمم  نادیملا  ىأر  نیح 

ام نإ  مكل  لقأ  ملأ  ضراعملا : رود  لثمیل  هوعضو  نيذلا  هدایسأل  لوقي  نأ  نكمي 
لك فرجيو  ربكيو  ربكي  نأ  نكمي  يرجي  ام  نأل  نزحي  مأ  ؟  دودحلا قاف  هنولعفت 
لمتكا ول   ، اھل ةياھن  ال  تاھاتم  ىلإ  نوفرجنیس  نمم  نوكیس  هنأ  فرعي  ؟  ءيش

. روظحملا عقوو   ، دھشملا
قرطأ دقو   ، ةمیخفلا هتقش  ةلاص  يف  رودي   ، هدعقم نم  ماقو   ، نويزفلتلا قلغأ 
ةداجسلا ىلع  ةشوقنملا  ةعيدبلا  موسرلا  هلغشت  نأ  نود  لفسأ  ىلإ 

: طقف دحاو  ءيشب  الغشنم  ناك   . قشعملا ورآلا  هیكرابلا  بشخ  الو   ، يزاریشلا
بازحأ يف  هقافر  نأ  اًمامت  كردي  ؟  اًئیش هنع  وھ  يردي  نأ  نود  اذھ  يرجي  فیك 

لك مھیلع  ةطلسلا  اھب  لضفتت  يتلا  ةیطعألا  نورظتني   . هلثم نوزجاع  ةضراعملا 
ىلع نوفھلتيو   ، مھبویج يف  اھبلغأ  نوسديو  بزحلا  ىلع  اھلقأ  نوقفنیف   ، ةنس
اباوبأ اھب  نوحتفي  يتلا  ةناصحلا  لجأ  نم   ، ىروشلا سلجم  يف  تانییعتلا  ةكرح 
ءانب  ، ةنس لك  يرتشت  ةموكحلا  تاسسؤمف   ، ریثكب اذھ  ىدعت  وھ   . ةدصوم ةریثك 
نم اھتامزلتسمو  ةعابطلا  ةزھجأ  نم  ةریبك  ةصح   ، ةددجتم ایلع  رماوأ  ىلع 

. اھكلمي يتلا  ةكرشلا 
، بازحألا ةعباتم  نع  لوؤسملا  ةلودلا  نمأ  طباض  بلطو  لومحملا  هفتاھ  طقتلا 

: هل لاقف   ، يرجي امع  هلأسو 
. نوئجافتم اًضيأ  نحن  - 

؟ فیك - 
. لصح ام  اذھ  - 

لعف نع  ازجاع  ادبو   ، رتوتلا هیف  لعتشا  املك  لعفي  املثم   ، هدي ةحارب  هنقذ  َّكح 
هدایسأ ءيسي  نأ  نم  يشخ  هنكل   ، نادیملا ىلإ  لزني  نأ  يف  ركف   . ءيش يأ 

. ءادف شبك  هسفن  دجیف   ، هبسحي الو  هفرعي  ال  ام  ىلإ  رومألا  روطتت  دقو   ، همھف

. اھمدخ مھنأ  ملعت  يھو  ةطلسلا  مھتبقاع  ؟  هئالمز ضعبل  ىرج  ام  اذھ  سیلأ 
ىتح  . ةبيرملا بیعالألا  ةدالو  نع  فكت  الو   ، محرت ال  يتلا  ةسایسلا  يھ  هذھ 
يدحتو  ، نيرھاظتملا عم  جورخلاب  اورھاجي  مل   ، نویخيراتلا هؤادعأ   ، ناوخإلا
رذحلاو لياحتلاو  ةغوارملا  يف  ةعاربلاب  مھل  وھ  ملسي   . هل مھھرك  مغر   ، مكاحلا

. صرفلا طاقتلاو  نومكلاو  صبرتلاو 
رھظ نع  اھظفحي  يتلا  خيراتلا  تاياكح  نم  ریثكلا  داعتساو   ، سولجلا ىلإ  داع 

ةمداخلاب رعشي  ملف   ، دیعبلا ىلإ  هنایك  لكب  ابھاذ  ناك   . اھلیصافت يف  قرغو   ، بلق
يد بورلا  يف  هلؤاضتو  هدورش  نم  ةبجعتم   ، ةدم ذنم  همامأ  فقت  تناك  يتلا 

: اھیف خرصف  اھیلإ  هبتنا   . اًمود هلضفي  يذلا  رضخألا  ربماش 
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. ةوھق زواع  - 
اھسبالم بالود  يف  بلقت  تناك  يتلا  هتجوز  عماسم  ىلإ  هخارص  لصوو 

. ءاوكلا يبص  اھرضحأ  نأ  دعب  حیحصلا  اھناكم  يف  اھتبتر  ةمداخلا  نأ  ىلإ  نئمطتل 
: هتلأسو  ، ةلاصلا ىلإ  يدؤت  يتلا  مونلا  ةفرغ  باب  نم  اھسأر  تدم 

؟ تزع اي  َكب  ام  - 
نود  ، نادیملا ىلع  هءادر  شرف  دق  لیللا  دجوف   ، نويزفلتلا حتف  داعأ   ، دري مل  هنكل 
نأ ديري  هنأك   ، عومسم توصب  لاقو   . هتذفان جراخ  انھ  مالظلا  ىلإ  وھ  هبتني  نأ 

: هسفن نئمطي 
. مھوسنكيو قئاقد  - 

، يوامربلا حودمم  عم  ثدحتي  نأ  ةرملا  هذھ  ادصاق   ، ديدج نم  فتاھلا  ىلإ  هدي  دم 
ىلع طغضت  نأ  يف  ددرتت  هعباصأو   ، فجترت هدي  تناك   . ةطلسلا يف  ذفانلا  لجرلا 
قلغأف  ، دري مل   . هینیع ضمغي  وھو  طغض  مث   ، ةمئاقلا يف  مسالا  ىلإ  لصو   . رارزألا
مھنأ دب  ال   . اذكھ نوكي  نأ  دب  ال  ؟  عامتجا يف  وھ  لھ  لءاستي : وھو   ، فتاھلا

. نمألا ىلع  ظافحلا  يف  نوعراب  مھ   . بسانملا رارقلا  نوذختیسو   ، رمألا نوسردي 
الإ اھنم  نوفرعي  الو   . اھریغ نودیجي  ال   . ةیحانلا هذھ  يف  الإ  اًئیش  نوھقفي  ال 
هاري يذلا  بیھملا  دھشملا  اذھ  دالیم  ىلإ  ىدأ  يذلا   ، هيركلا نشخلا  بناجلا 

. نادیملا يف  نآلا 
: هبئان لوق  ركذت 

. حلاصتت حلاصملا  - 
میعز نع  ةمیمنلا  نم  تاعاس  يف  باسح  الب  نالخدي  نیح  اذھ  هل  لوقي  ناك 
ابروأ ىلإ  نيرفاسملا  ةطلسلا  لاجر  ضعب  ىلإ  لسري  يذلا  ریبكلا  ةضراعملا 
نأ مھنم  بلطيو   ، ةیسنجلا ةردقلا  ديزتو   ، دسجلا طشنت  يتلا  ةيودألاب  ةمئاق 

. ادحاو امیلم  عفدي  نأ  نود   ، هل اھورضحي 
: هبئانل لوقيو  تزع  كحضي 

لیطي نأ  هل  دب  الو   ، ةنس نیعبرأب  هرغصت   ، ةحماج ةرھمب  جوزت   ، روذعم لجرلا  - 
. اھعم ةضراعملا  لاجر  ةبقر 

تاذ هبتك  يذلا  طرشلا  ققحت   . نیجتحملاب ألتما  نادیملا   . لزھلا تقو  سیل  اذھ 
يذلا بابلا  ىلإ  هدایسأ  هبنیل  امنإ  درمتلا  ىلع  ضرحیل  ال   ، ءایحتسا ىلع  ةرم 

. خيراتلا ةءارق  نم  هسأر  يف  ترقتسا  يتلا  ةصالخلا  اھنإ   . ةفصاعلا هنم  لخدتس 
، دقعلا طارفناو   ، كلملا لاوز  قبست  يتلا  تاظحللا  يف  ثحبلاب  رثكأ  اینعم  ناك 

. ناملیھلاو لوحلاو  لوطلا  لك  ءاضقناو 
«: وش كوتلا   » جمارب دحأ  يف  ةرم  تاذ  لاقو 

مھضعب ىأرو  ةظحل  تءاج  ول  نكل   ، هیضراعم نیب  قيرفتلا  يف  حجن  ماظنلا  - 
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نوكتس  ، نيریثك اوناكو   ، ادحاو افاتھ  اوفتھو   ، دحاو ناكم  يف  نيرخآلا  سوؤر 
. كش الب  ةیضاقلا 

ةظحللا هذھ  نأب  دقتعي  نأ  نود   ، خيراتلا نم  هیلع  للديو  مالكلا  اذھ  لوقي  ناك 
مواقي رونلا  يف  ادجاوتم  وھ  نوكیل  هقاس  مالك   . ةایحلا دیق  ىلع  وھو  يتأتس 

. لكش يأب  روھظلاو  ققحتلا  ىلع  نوریثك  هیف  قباستي   ، شحوتم ملاع  مالظ 
، ةبعللا لمتكت  ىتح   ، ءاشي ام  مھدض  لوقيو   ، ًانایحأ خرصي  نأ  هدایسأ  هل  حمس 
هیف اوفرصتیل  دایسألا  دي  يف  اذھ  لك  عضي  نأ  ةقرافلا  تاظحللا  يف  ازھاج  نوكيو 

. هیلإ هب  نوقلي  يذلا  تاتفلا  وھ  رظتنيو   ، اوءاش امفیك 
: ةیناثلا ةنرلا  لبق  هیلع  درف   ، هبئان بلطو   ، ةثلاثلا ةرملل  فتاھلا  طقتلا 

. هیب تزع  اي  تفش  - 
. يدیس اي  تفش  - 

. لاب ىلع  انل  رطخي  مل  ءيش  - 
. كسفن نع  ملكت  - 

ةلاسر لصوت  مأ  اداج  تنك  نإ  ام  اھتقو  زیمأ  مل  يننكل   ، اذھ تلق  كنأ  فرعأ  - 
. ةطلسلا يف  رخآلا  حانجلا  ىلإ 

. هیلع ةلاع  اننأ  دقتعي  يذلا  حانجلا  - 
اھوصنتقي نأ  مھیلع   ، ةيراجت ةقفص  ةسایسلا  نأ  نودقتعي   ، ءاھفس ءالؤھ  - 

. ءيش يأ  نم  نيرخآلا  اومرحيو   ، اھلك
. اندالب يف  ةسایسلا  ىلع  لامعألا  لاجر  ةيانج  هذھ  - 

. مھقزنو مھلشف  ةعانص  وھ  نآلا  ريرحتلا  نادیم  يف  يرجي  ام  - 
. هریغ ءيش  الو   ، كلذك وھ  - 

؟ هیب تزع  اي  نحنو  - 
؟ اذام نحن  - 

؟ دیعب نم  جرفتنس  لھ  - 
، ةرباع ةجوم  اھنأ  روصتأ  لاوحألا  لك  يف   . رثكأ رومألا  حضتت  ىتح  جرفتنس   ، معن - 

اھدنعو  ، لمعلا يف  ةیمنھجلا  شطبلا  ةلآ  أدبتسو   ، تاعاس دعب  رسحنتس 
هجو يف  فقي  نأ  هسفن  هل  تلوس  نم  لك  مدنيو   ، اھروحج ىلإ  نارئفلا  لخدتس 

. رمألا ولوأ  هدارأ  ام 
: هبئانل لاق  مث   ، ةھرب تمص 

. ادغ ئراط  عامتجا  ىلإ  مھعداو   ، ایلعلا ةيذیفنتلا  ةئیھلا  ءاضعأ  لكب  لصتا  - 
***

تنكس يتلاو   ، اھیلإ لیمي  تزع  ناك  يتلا   ، اھسفن ةجیتنلاب  عامتجالا  ىھتنا 
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. ةفكلا لیمت  نم  ىلإ  اوفرعیل  راظتنالاو  بقرتلا   . ةیضاملا تاعاسلا  يف  هسأر 
: ىلوألا ةنرلا  يھتنت  نأ  لبق  هباجأ  يذلا   ، هبئانب تزع  لصتا   ، بضغلا ةعمج  دعب 

. هیب تزع  اي  تفش  - 
نوكي نأ  دب  الو   ، ديدج قيرط  دالیم  دھشي  دلبلاو   ، حنرتي ماظنلا   ، تحضتا ةروصلا  - 

. ةرعو تناك  امھم   ، قيرطلا هذھ  ىلع  عضوم  انمادقأل 
؟ فیك نكل   ، يورض اذھ  - 

: الئاق تزع  اھعطق   ، تمص ةظحل  تداس 
. نادیملا يف  بابشلا  ةداق  نم  دحاو  مقر  زواع  - 

. رضاح - 
: هل لاقو   ، عفارلا دبع  نسح  فتاھ  مقر  هیلع  ىلمأو   ، هب لصتا  ةعاس  دعب 

. نادیملل ةیساسألا  حیتافملا  نم  اذھ  - 
. اریثك نويزفلتلا  يف  هتيأر   . اًدیج هفرعأ  - 

. اھظفحو  ، هفتاھ ىلإ  اھلقن  مث   ، صاصر ملقب  اھبتك  يتلا  ماقرألا  يف  سرفتي  حار 
عمجي نأ  ىلع  صرح  توص  يف  هل  لاقو   ، نسح بلط  يلاتلا  مویلا  حابص  يفو 

: ةمظعلاو ددوتلا  نیب 
. دعس تزع  انأ  - 

: هل لاق  مث   ، ةشھدلا نم  ةھرب  نسح  تكس 
. الھسو الھأ  - 

هیف شیعن  يذلا  سوباكلا  يھنتس  اھنأ  تنمآو   ، اھل تللھت  ةزجعم  هومتلعف  ام  - 
. نینس نم 

. هلك بعشلا  ةروث  هذھ   ، اًئیش لعفن  مل  نحن  - 
يتلا ةعیلطلا  نأ  انقوم  ينلعجت  خيراتلاب  يتفرعم   ، عضاوتت تنأ   . موھفم اذھ  - 
هبایغ دعب  بیھملا  دھشملا  ىلإ  بعشلا  اھنم  لخدیل  ذفاونلاو  باوبألا  تحتف 

. كش نود  نم   ، لضف ةبحاص   ، نینس
. هیلع ام  يدؤي  انم  لك  - 

ءایشأب ةلبكم  تناك  انيديأ  نكل   ، ماظنلا انضراع  نحن   . نآلا كملكأ  انأ  اذھلو  - 
. انيدل ام  لكب   ، مكعم اننأ  مكل  تبثن  يك  ةصرفلا  تءاجو   ، ةریثك

. عیمجلل عستي  نادیملا  - 
: حرشنم ردصب  لاقو  تزع  مستبا 

ينماضت مكنیب  نلعأل  ءيجأس  ةلیلق  تاعاس  دعبو   ، نادیملا يف  دونج  نحن  - 
. نوديرت ام  لكل  ةباجتسالاب  بلاطأو   ، مكعم

. ماظنلا طاقسإ  وھ  دیحولا  انبلطم  - 
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رمثتسي  ، قالخ يسایس  لعف  ىلإ  جاتحت  ةظحللا  نكل   ، هیلع فالتخا  اذھ ال  - 
. ةرداھلا رجانحلاو   ، ةیتفلا دعاوسلا  رصمل  هتدھأ  ام 

. كلذ ىنمتن  - 
عراش ةیحان  نم  هبزح  لاجر  رابك  ةبحصب  نادیملا  لخدي  تزع  ناك  رھظلا  لبق 

تایئاضفلا اھتلقانت   ، راوثلل هزایحنا  نع  تاحيرصت  قلطأ  نأ  دعب   ، برح تعلط 
. ةینورتكلإلا ةيرابخإلا  عقاوملاو 

يذلا رضخألا  نوللاب  يلطملا  يديدحلا  روسلا  دنع  هرظتنت  تاریماكلا  تناك 
هوأر نإ  ام   . هقافرو يجافخ  رماس  اًضيأ  هرظتني  ناكو   . نادیملا نع  فیصرلا  لصفي 

: هیلع اومجھ  ىتح 
. هرب علطي  نياخلا  - 

نسح حملي  هلعل  هقيرط  يف  نیفقاولا  نیب  هرصب  ىمرو   ، هلوح نمو  تزع  فقوت 
نمو رماس  عنصو   ، فاتھلا دازف   ، نیتوطخ مدقت   . مھنیب نكي  مل  هنكل   ، عفارلا دبع 
نم ریثك  مھیلإ  عرھو   . مھنكامأ يف  اوسرتمتو   ، محلو مظع  نم  ارادج  هعم 
مث  ، ءارولا ىلإ  داعتبالا  نم  ارفم  تزع  دجي  ملف   ، فاتھلا مھوكراشو   ، نيرھاظتملا

. انيزح  ، لابلا فیسك   ، ادعتبم راسو   ، نادیملل هرھظ  رادأ 
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53
هب بھذي   . هتیب ناردج  لخاد  همسري  ام  سبحي   ، ةليوط تاونس  جیھب  داؤف  ىضق 
مايألا عمو   . ادحاو ارطس  اھنع  دحأ  بتكي  الو   ، نوریثك اھروزي  ضراعم ال  ىلإ  انایحأ 
يذلا هتایح  يف  ةلشافلا  ةدیحولا  بحلا  ةصق  لثم   ، هدحو هصخت  موسر  اھنأ  نظ 
طخيو  ، ةظقیلا مالحأ  يف  اھدیعتسي   ، اھبو اھعم  شاعو   ، هلوح نم  لك  نع  اھمتك 
نمزلا رورمب  اھلَّوح  يتلا   ، هترجح ناردج  ىلع  وأ  قرولا  ىلع  هب  همھلت  ام  ضعب 

. ءایشأو يناعمو  اناولأو  اروص  نضتحت   ، ةریبك ةحول  ىلإ 
، همون ةفرغ  ىلإ  مھذخأي  نأ  وھ  رصي   ، ءاقدصألا ضعب  هروزي  ةدعابتم  تارتف  ىلع 

: مھل لوقيو 
. يتربقم امبرو  يمانمو  يتشیعم  انھ  ـ 

نأو  ، اھلمكأب ةرھاقلا  حبصتل  ؛  يلجنتو عستتس  هتفرغ  نأ  اھتقو  بسحي  نكي  مل 
يف اھیلع  طحي  رھبم  رون  ىلإ  ةبرغلاو  ةدحولاو  مالظلا  نم  هتاموسر  لقتنت 

. سامحلا بھلتو   ، نيرظانلا رستف   ، ةحوتفملا عراوشلا 
انیفد اروعش  هدھع  يف  دباك  يذلا   ، ةیغاطلا نعلیل  بضغلا  ةعمج  موي  جرخ 

صاصرلا ىلع  دریل  هدي  يف  ةبوط  كسمي  مل   . ةایحلا ىلع  ةلاع  راصو   ، عایضلاب
. بلطم يأ  انلعم  هترجنحب  خرصي  ملو   ، ةقفادلا هایملا  میطارخو  ناخدلاو 

. يتأیس امب  لوغشم  هسأر  نكل   ، بخاصلا دشحلا  طسو  اًتماص  يشمي  ناك 
يبناج ىلع  ناردجلا  صحفي  ناك  حیسفلا  نادیملا  بوص  ةرھاظملا  تمدقت  املك 
اھحطسأ ىلإ  ونريو   ، تاصابلا بناوجو   ، تارامعلا باوبأ  حسميو   ، سیسمر عراش 

: هسفنل لوقيو   ، عراوشلا تلفسأ  ىلإ  هرصب  دتري  مث   ، ةیلاعلا
. ىحمُت تامالع ال  اھیلع  عضي  نم  ىلإ  جاتحت  ةغراف  تاحول  - 

تاحولو  ، ةيوبلا ملقو  خاخب   ، هتاودأ هعمو  نادیملا  ىلإ  ءاج  يلاتلا  مویلا  يف 
همامأ هتحاسم  ددحتو   ، هدي يف  اعیط  مسرلا  لعجت  يتلا  ةصاخلا  لسنتسالا » »

. ىوقم يجنفسا  ذفنم  تاذ   ، ةبولطملا ةيوبلاب  ةأبعم  بلعو   ، ةلوھسب
ءامدقلا هدادجأ  لثم  اًمامت   ، ةیغاطلا نم  اھیف  رخسي  يتلا  ةظحللا  هتءاج  دق  اھ 

عروو ةرباثم  لكب  توسبشتح  ةھلإلا  ةكلملا  دبعم  ءانب  يف  نوحدكي  اوناك  نيذلا 
اھتعنص يتلا  ناردجلا  ىلع  نومسري  نیح   ، اھنم نومقتني  لیللا  يفو   ، درجتو

. دبعملا سدنھم  اھقیشع  عم  ةكلملل  اروص  سمشلا  جھو  يف  مھيديأ 
ناك  . اًماع نیعبرأ  نم  رثكأ  لبق  هدلاو  هلعف  ام  اھیف  لعفي  يتلا  ةظحللا  تءاج 

: ارختفم هل  لوقي 
«. روعألا ةياھن   » يتیفارج بحاص  انأ  ـ 

: لوقيو نمزلا  يف  هوتيو 
هیشوم يلیئارسإلا  لارنجلل  ةروص  تمسر  لینلا  رصق  يربوك  لخدم  دنع  ـ 
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. هنیبج مسقي  خوراصلاو   ، ناياد
: ناتحوتفم هانیعو  دوعي  مث   ، ًالیلق هوتيو   ، كحضي

ىلع انشیج  نإ  لوقت  برعلا  توص  ةعاذإ  تناك  نیح   ، برحلا ةيادب  عم  اذھ  ناك  ـ 
ؤرجي مل  ادحأ  نكل   . ىنعم هل  مسرلا  دعي  مل   ، مايأ دعب  انمزھ  نیحو   . بیبأ لت  باوبأ 

. ريرحتلا نادیم  ىلإ  اھجتم  يربوكلا  ربعي  نم  لك  هاري  املح  لظ   . هوحمي نأ  ىلع 
. هانعم هیلإ  داع   ، ربوتكأ رصن  ءاج  املف 

، هدي نم  اھموي  هذخأ   . مسرلا ىري  نأ  داؤف  هنم  بلط   ، قوطلا ىلع  بش  نیح 
دجي مل  هنكل   ، خوراص هرطشي  لارنج  هجو  نع  ثحبي  يربوكلا  لخدم  دنع  فقوو 

: ةرسح يف  هل  لوقي  وھو  هب  داع   . اًئیش
. هوسمط ـ 

: ارخاس ىھقملا  ىلع  هباحصأل  لاق  ءاسملا  يفو 
وحم ىلع  تصن  لیئارسإ  عم  مالسلا  ةدھاعمل  ةيرسلا  قحالملا  دحأ  نأ  ودبي  ـ 

. كلت يدیب  هتمسر  ام 
: ارخاس مھدحأ  هل  لوقیف 

. كتاموسر نم  فوخلا  طرف  نم  لیللا  نوماني  نویلیئارسإلا  نكي  مل   ، اًعبط ـ 
: مھلأسي مث   ، ءيش لك  نم  ةيرخسلا  يف  وھ  نعمیف 

لك ىلع  نم  لالتحالا  نعلت  يتلا  روصلا  ءافتخا  نورسفت  َمبف  ابذاك  تنك  نإ  - 
؟ سيوسلا ةنيدم  ناردج 

: ىھقملا بحاص  لخدتي  انھو 
. ةریثك ءایشأ  وحمي  نمزلا  ـ 

***
الإ  ، ًالیلق اھضعب  تھب   . هتفرغ ناردج  ىلع  داؤف  موسر  راثآ  ُحمي  مل  نمزلا  نكل 

. ةلیلك هنیع  تناك  ول  ىتح  اھیلإ  رظني  نم  لكل  ةحضاو  تلظ  اھنأ 
ءاوھلا نم  تجرخ   . ريرحتلا نادیم  لخدم  يف  اًضيأ  هتاموسر  تناك  اذكھ 
هنوروزي نمل  ددوتي  ناك  نأ  دعبو   ، حيرلا نیع  يف  انھ  تءاجو  دسافلا  سوبحملا 

وھاھ  ، كارح الب  ناردجلا  ىلع  ةدقارلا  روصلا  اودھاشيو   ، همون ةرجح  اولخدي  يك 
ىرت يك  نادیملا  ىلإ  درت  يتلا  نیيالملا  نم  دحأ  بذج  يف  دھج  يأ  لذبي  ال 

. هطوطخو همسر 
، يرصملا فحتملا  ةیحان  نم  نادیملا  لخدم  دنعو  ريرحتلا » عمجم   » ناردج ىلع 
، مھتاودأ اورضحأو  مھتویب  ىلإ  اوعرھف  نونانف  اھآرو   . همسر تلمح  ناردجلا  لك 

. طوطخلا تلاوتو 
« كرابم طقسي  »
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« ماظنلا طاقسإ  ديري  بعشلا  »
« ةظحل تسیل  ةروثلا  »
« شالبب ةيرح  شیفم  »

« مھنم ادحاو  حبصت  الئل  شوحولا  ةبراحم  دنع  ارذح  نك  »
« رمحأ طخ  بعشلا  »

: اًعم طوطخلاو  موسرلا  تلاوت  امك 
«OCCUPY ةملك هتحتو  نويزفلتلاو  ةعاذإلا  ىنبمل  ةروص  »

نوكبي رارحألا  ریھشلا : هلوق  هبناج  ىلإو  دومحم  ىفطصم  بتاكلا  حمالم  »
« مھيدالج نوكبي  دیبعلاو   ، مھءادھش

ةوق  .. رصنلاب يناميإ  هرعش : نم  تیب  هبناج  ىلإو  دادح  داؤف  رعاشلا  حمالم  »
« ناسنإلاب رصم 

« حلاصت ال  ةریھشلا : لقند  لمأ  رعاشلا  ةرابع  اھنیبو  ءادھشلا  هوجول  ةروص  »
« ةموكح اي  ينم  يفاخ  ةرابع : اھقوفو  ةبجحم  ةأرمال  ةروص  »

« ةمخض نطق  ةعطق  ىنمیلا  اھنیع  ىلعو  ةرفاس  ىرخأ  ةأرمال  ةروص  »»
عم ثحبا  ةرابع : اھقوفو  رثك  نابش  نویع  ةیفصتب  مھتملا  طباضلل  ناتروص  »

«Wanted ةلادلاو ةریھشلا  ةيزیلجنإلا  ةملكلا  اھقوفو   ، بعشلا
« عراشلا لزنا  ةرابع : اھألم  طخب  اھیلع  بوتكم  نويزفلت : ةشاشل  ةروص  »

« بياشلا رود  بعلي  ةنیشتوك  ةقرو  ىلع  موسرم  كرابمل  ةروص  »
بوتكم هبناج  ىلعو   ، رمحألا نوللاب  أطخ  ةمالع  همف  ىلع  باش  حمالمل  ةروص  »

«Your fear is their power ةيزیلجنإلاب :
« اھدراطت ةریغص  كامسأ  نم  ةروعذم  برھت  ةریبك  ةكمسل  ةروص  »

اوفرعو  ، نیيالملا اھآرو   ، نيدایملاو عراوشلا  تألم  ةديدع  تارابعو  روصو  طوطخ 
نینس شاعو   ، داؤف هنع  هثروو  هللا،  ریخ  جیھب  هب  ملح  ام  اذھو   ، هوعوو  ، اھیف ام 

. هققح دقو  الإ  تمي  ملو   ، هرظتني
***

يمحتل  ، دلبلا طسو  عراوش  يف  ةحیبق  ةیتنمسأ  زجاوح  ةعبس  تعفترا  املو 
سیف  » ىلع ةلمح  قلطأ   ، ءارزولاو بعشلا  يسلجمو  ةیلخادلا  ةرازو  ينابم 
ىلإ يتیفارجلا  يماسر  لك  اھیف  اعد  ناردج » شیفم   » ناونع اھاطعأ  كوب »
نع نيرمشم  اوءاجو   ، مركم رمع  دجسم  دنع  ةعمجلا  ةالص  بقع  عمجتلا 

. مھتاشرف ىلع  نیضباق   ، مھدعاوس
رصق عراوش  ىلإ  اوقلطناو   ، رادج لكل  ةعومجم   ، تاعومجم عبس  ىلإ  مھمسق 

، رابونو  ، يمھفو  ، روصنمو  ، يكلفلاو  ، يدنجلا فسويو   ، ناحير خیشلاو   ، ينیعلا
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رسحني حبقلا  حارف   ، ةطیسب ةیسدنھ  تاودأو  تايوبلاو  تاشرفلاب  لمعلا  اوءدبو 
. اًئیشف اًئیش 

ةفصرألاو ينابملاو  راجشألاو  ناردجلا  لك  ىلع  ةیقیقح  دھاشم  اومسر 
اولوح . مھمامأ ةحوتفم  عراوشلا  نأ  نورباعلا  لیختي  ىتح  ةیبشخلا  دعاقملاو 
دعقمو حزق » سوق   » رادج ىلع  اومسر   . عراوشلل تادادتما  ىلإ  ةلزاعلا  ناردجلا 

. قلغملا عراشلا  رخآ  يف  دوجوم  ةراملل  يبشخ 
اومسر ينیعلا » رصق   » عراش يفف   . رادجلا ناكمب  طبترت  ةربعم  اروص  اومسرو 

تبش نیح  قرتحا  هنإ  ركسعلا  لاق  يذلا  رصم » فصو   » باتكل ةمخض  ةفلغأ 
ريرحتلا نادیم  ةھوف  نم  راتمأ  دعب  ىلع  عقي  يذلا  يملعلا » عمجملا   » يف نارینلا 

. راوثلاو شیجلا  دونج  نیب  تاكابتشا  لالخ 
،« ةلظنح  » ةروص اومسر  ةیلخادلا  ةرازو  طیحم  يف  ناردجلا  دحأ  ىلعو 
، يلعلا يجان  دیھشلا  ينیطسلفلا  ماسرلل  ةریھشلا  ةيروتاكيراكلا  ةیصخشلا 

ةیكيرمألا ةعماجلا  روس  ىلعو   . ةرمتسم ةروثلا  نأ  ىلإ  اوزمریل  ؛  فیسب اًكسمم 
سأر فصنل  ةروص  تناك  فرطلا  يفو   ، ءادھشلا روصل  امخض  يتیفارج  اومسر 

موعزملا ديدجلا  حبصیل  ؛  امھحمالم اھیف  تطلتخا   ، هذیملت سأر  فصنو  ةیغاطلا 
. ميدقلل دادتما  درجم 

: تارابع ترشتناو 
« ماظنلا طقسُي  مل  بعشلا  »

« ةیمارح ركسعلا  »
« ركسعلا مكح  طقسي  »

« نوبذاك ركسع  »
« نوقفانم ناوخإ  »

« عيدب اي  ةروثلا   .. عیب عیب  عیب  »
« ةرمتسم ةروثلا  »

اوبتكو  ، مستبي وھو  هھجول  روصلا  تارشع  اومسر  عفارلا  دبع  نسح  لتق  املو 
. اردھ عیضت  نل  كؤامد  هتحت :

نود مھ  مھصخت  يتلا  مھتارابعو  مھزومر   . مھتاحول سارتلألا »  » بابش مسرو 
تلوحت اھلماكب  ناردج   . ةيزیلجنإلاو ةیبرعلاب   ، قعاز مالكو  ةجھبم  روص   . مھریغ

. نيرظانلا رست  ةمخض  ةحول  ىلإ 
ناك  . ءيش لك  اوسمطیل  حبقلا  لسر  ءاجو   ، ةلیلق عیباسأ  ىوس  ِضمت  مل  نكل 
لوقيو  ، مسرلا قوف  رفصأ  انول  شرفتل  ةمخض  ةاشرف  عفدي   ، اطیسب الماع  مھدحأ 

: هلأسي نم  لكل 
. ديدجلا سیئرلا  يتأي  نأ  لبق  دلبلا  فظنن  يكل  ؛  روصلا حسمنل  انثعب  ظفاحملا  ـ 
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: الئاق بابشلا  دحأ  هیف  خرص  نیحو 
. رصم يف  ةایحلا  هجو  تریغ  يتلا  بعشلا  ةروث  دسجت  اروص  نوليزي  فیك  ـ 

: لاقو ءودھ  يف  لماعلا  هل  مستبا 
. رومأم دبع  انأ   . ظفاحملل هلوقت  مالك  اذھ  - 

ىرخأ ةرم  اوءاجف  هقافر  داؤف  ىدان   ، ةحیبقلا مھتمھم  نم  لامعلا  ءاھتنا  دعب 
. هیلع ناك  ام  ىلإ  ءيش  لك  نودیعي  اوذخأو   ، مھتاشرفب
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54
دقري يتلا  ةصوصرملا  بتكلاو   ، ةیعادتملا يساركلاو   ، ةحلاكلا ناردجلا  نیب 
بشخ حاولأ  مھنأك  نیصارتم  اومان   ، تارایسلا مداوعو  عراشلا  رابغ  اھیلع 
مھنوفج مونلا  رُزي  مل   ، نادیملا نم  نیمداق  اوناك   . اھنكامأ يف  ماكحإب  ةعوضوم 
يخارتلا درط  سامحلاو  بخصلا  نكل   ، ةيرجحلا ةعكعكلا  دنع  اوحنرت   . نیموي ذنم 

راطق يف  ليوطلا  رفسلا  ءاثعوو  فاتھلاو  نارودلا  نم  مھداسجأب  لح  يذلا 
. ةیناثلا ةجردلا 

: بءاثتي وھو   ، مھدحأ لاقو 
راوثلا تیبمل  اھصصخ  اھبحاص   ، انھ نم  ةبيرق  رشن » راد   » كانھ نأ  تعمس  - 

. نیبرتغملا
: هلأسو يناثلا  مستباف 

؟ اذھ كل  لاق  نم  - 
. عفارلا دبع  نسح  - 

: لاقو هسأر  زھف 
. يحرطمو يتیب   ، اھفرعأ - 

هتیب اھنإ  لاق  نم  ناك   . مھل اناكم  اھیف  اودجي  نأ  مھودحي  لمألاو   ، اھیلإ اوراسو 
يفو  ، اھیلإ يتأي  نأ  لبق  ةرھاقلا  ىلإ  ىلوألا  ةیصصقلا  هتعومجم  لسرأ  ابيدأ 
نع ثدحتي  موي  تاذ  سلج   ، هبحاص ناسل  ىلع  اھركذ  ءاج  يتلا   ، ةقشلا هذھ 
هومَّلع نَم  اھیف  لباق  يتلا  تاظحللا  هذھ  وھ  ىسني  . ال  هقوقحو رشنلا  لیصافت 

يف عقو  اھموي   . اًدبأ مھاري  نل  هنأ  مھبتك  أرقي  وھو  نظي  ناكو   ، يكحلا نف  دعب  نع 
ىلع هاستحا  يذلا  ةوھقلا  ناجنف  معط  َسني  ملو   ، طیسبلا ناكملا  اذھ  مارغ 

. نیعماللا بدألا  موجن  هوجو  يف  سرفتي  وھو   ، لھم
لیصافتلا هسالج  لكل  يكحي  لظ  ةیفاغلا  ةلوزعملا  هتيرق  ىلإ  داع  نیحو 

: سانلا هلأسو   . ءاقشلاو ةبرغلاب  ةعرتملا  همايأ  يف  دوھشملا  مویلا  اذھل  ةقیقدلا 
؟ باتكلا نيأ  - 

: مھل لاقو  مستباف 
. نيرھش دعب  ردصیس  - 

مرغملا  ، رشانلا دنع  انوكرم  لازي  باتكلاو ال   ، تاونس تراصو   ، ترم روھشلا  نكل 
. يھتنت عئارذ ال  تحتو   ، دح نود  نم  ءاجرإلا  ةبعلب 

، سأرلا يف  راھنلا  اھرفحي  دق  يتلا  ملاعملا  ریغي  لیل  يف  اًدیج  ناكملا  فرعي  ال 
كلت وحن  نآلا  اھیف  ریسي  يتلا  ةظحللا  نع  دعب  دق  راھنلا  اذھ  ناك  نإ  امیسال 

. هوتي لأسي ال  نم  نكل   . هرطاوخ يف  ةدلاخلا  ةقشلا 
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. اودارأ ام  ىلإ  اولصو  قئاقد  دعبو   ، كانھ ىلإ  قيرطلا  مھل  فصوف  لمكأ  اولأسو 
ودبي نأب  ادیعس  ناكو   ، ةرفقم ءارحص  يف  مھلیلد  هنأكو  هءارو  نوریسي  اوناك 
اریخأ مھنأل  ءادعس  اوناكو   ، ينامألاو ءاوضألا  ةنيدم   ، ةرھاقلاب فراعلا  مھمامأ 

نأ لبق   ، ةدحاو ةعاس  ولو  ةكھنملا  مھداسجأ  هیف  حيرتست  اناكم  نودجیس 
. ماظنلا طوقسب  اوبلاطیل  ريرحتلا  نادیم  ىلإ  اودوعي 

ام أرقيو   ، اھسسحتیل هدي  دمو   ، ةيانبلا لخدم  ىلع  ةعوضوملا  ةتفاللا  مامأ  فقو 
تحت اوبتك  دق  نوخاخبلا  ناك  اھلفسأ   . هودصق ام  ىلإ  ریشت  اھنأ  دكأتيو   ، اھیلع
رونلا تاقفد  ءادوسلا  هطوطخ  ىلع  تبكسنا   ،« لحرا : » ةیغاطلا حمالمب  مسر 
يأ نوفرعي  نيذلا ال   ، نيرباعلل ىتح  احضاو  ادبف   ، ةدھجملا عراشلا  ةبمل  نم  ةیتآلا 

. ةيانبلا هذھ  نم  يناثلا  قباطلا  يف  يرجي  امع  ءيش 
ىلع اموكم  اًئیش  ادبو   ، امتعم لخدملا  ناك  ؟  ناكملا اذھ  هشحوأ  مك   ، هاي
هنأمط هنكل   ، اھب هقافر  دحأ  مدطصا   . ةفیفخ ءاضیب  ةعقب  داوسلل  يدھي  نیمیلا 

: الئاق
. ةعابطلا قرو  مزر  هذھ   ، فخت ال  - 

؟ انھ كباتك  تعبط  - 
. مايأب ةروثلا  لبق  ردص  - 

؟ تفرع فیكو  - 
. ينغلبأو يب  لصتا  رادلا  بحاص  - 

. كیلع ولح  ةروثلا  شو  - 
. انلك انیلع  ولح  - 

***
، مادقألا تائمب  ةقلاعلا  عراوشلا  ناردأ  اھیلإ  تلقُن  نأ  دعب  ةخستم  ملالسلا  تناك 
نول عم  ملسلا  نول  دحوت   . تیبم نع  اثحب  ناكملا  اذھ  ىلإ  تبھذو  تءاج  يتلا 

، ءودھ يف  مھدوعص  اولصاو  مث   ، هودنسأو  ، رادجلاب مطتراو   ، مھدحأ قلزناو   ، لیللا
: لخادلا نم  توص  هءاجف   ، سرجلا رز  طغض   . ةقشلا باب  ىلإ  اولصو  ىتح 

. لوط ىلع  لخدا  - 
اھنكست يتلا  مھھوجو  لطت   ، ءادھشلل ةروص  هیلعو   ، احوتفم بابلا  اودجو 
مھسوؤر تلطأ   . ةيديدح ةعارش  فلخ  نم   ، لجألا وندب  روعش  هكلمتي  نم  ةشھد 

تناك  . جراخلا ىلإ  قیھشلاو  ریخشلا  بكسناف   ، ًالیلق هوبراو  نأ  دعب  بابلا  نم 
ةلیطتسملا ةلواطلاو   ، بتكلا ففرأ  تحت   ، ةلاصلا يف  ةصارتم  داسجألا 

طیسبلا بتكملا  راوجبو   ، يتأي نمل  ةضورعم   ، ىرخأ بتك  اھولعت  يتلا  ةنیكتسملا 
. راھنلا يف  ةریتركسلا  هیلع  سلجت  يذلا 

اذھ ىلإ  اھیف  ءاج  يتلا  ةقباسلا  ةرملا  هكرت  املثم   ، هلاح ىلع  ءيش  لك 
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. هریغ سانأ  اھأرقي  نأ  دارأو  قرولا  ىلع  اھطخ  تاياكح  عضب  ءارو  ایعس  ناكملا 
معانلا هرعشو  ةكیمسلا  هتراظنو  لیحنلا  هدسجب   ، ناكملا بحاص  همامأ  دجو 

. رئاجسلا ناخدب  أبعملا  غارفلا  قناعي  وھو   ، هنیبج ىلع  لدھتملا  فیفخلا 
. ریخلا ءاسم  - 
. رونلا ءاسم  - 

نولمحي  ، هلاثمأ نم  نوریثك  هیلع  رم  املاطف   ، مداقلا ةیصخش  نم  ققحتي  مل 
. ءارقلا بذجت   ، بتك ةفلغأ  ىلعروص  قوف  وأ  تحت  مھئامسأب  نوملحيو  مھقاروأ 
، عیمجلل حوتفم  ناكملاف   ، هسفن هیلإ  دحأ  مدقي  نأ  ىلإ  ةجاح  يف  نكي  مل  هنكل 

ىوأم يأ  نع  نیثحابلا  نیبرتغملا  نیبعتملا  راوثلا  نم  مھنأ  دبال   ، هیلإ نومداقلاو 
. سراقلا ةرھاقلا  درب  يف 

ىتح  ، هضرعو ناكملا  لوطب  ةاقلملا  محللا  لتك  نیب  مھمادقأ  عضوم  اوسسحت 
، نیضيرع نيدعقمو  نیتریغص  نیتبنك  يوحت  يتلا   ، ةیلخادلا ةفرغلا  ىلإ  اولصو 
، ةبراوم ةیجراخلا  ةذفانلاو   ، ةصارتم ةسلاج  داسجألا  تناك   . رادلا بحاص  بتكمو 

. ناردجلا ىلع  ةیثاجلا  تاحوللا  ىلع  طحيو   ، ناكملا ألمي  ناخدلاو 
ِقلُي ملو   ، هرئاجس فل  يف  مھنع  وھ  لغشناو   ، ءابرغ ةرجحلا  باب  ىلع  اوفقو 

: لاقو  ، همامأ فقو   . هیلإ هقيرط  قش  مث   ، باشلا بيدألا  حنحنت   . الاب مھل 
؟ ينركذتت الأ  - 

يف هذخأو   ، اضفتنم ماق  مث   ، رظنلا داعأو   ، هتراظن طقتلاو  هدي  دم  مث   ، هیلإ رظن 
اي  .. الھسو الھأ   .. ابحرم اي   .. الھسو الھأ   » لوقي وھو   ، هیلع طغضو   ، هنضح

: هل لاقف  ابحرم .»
. اتیبم نيدصاق  انئج  - 

: لوقي وھو   ، هناضتحا داعأف 
. كحرطمو كتیب   ، الھأ - 

، بتكلا نزخم  ثیح   ، ةیناجلا ةفرغلا  ىتح  ةفطاخ  ةعرس  يف  هدي  نم  هذخأ  مث 
: مھل لاقو   ، لخادلا ىلإ  راشأو 

. مكتحار اوذخ  - 
: مھلأس  ، نیسلاجلا ىلإ  داع  املو 

؟ اذھ نَم  - 
: هل اولاقو   ، مھئافقأ ىلع  اوعقي  نأ  اوداك  ىتح  اوكحضف 

. كملع ملعلا  - 
***

ىلع طحتل  برح  تعلط  لاثمت  سأر  قوف  نم  سمشلا  يتأتو   ، راھنلا جلبني  نیح 
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اودیعتسیل نوسلجيو   ، بؤاثتلا أدبيو   ، نوفجلا تائم  لملمتت   ، كیبابشلا زيرافأ 
: لوقي ناك  مھضعب   . بھذ يذلا  لیللا  مالحأ 

. رجفلا برتقا  - 
: لوقي مھضعبو 

. انب صبرتملا  لیللا  مادقأ  تحت  اًعيرس  تومي  نأ  ىشخن  - 
قرولا خرفأ  ىلع  نوبكني   ، راھنلا مالكو  مالحأ  يف  فارسإلا  نوذبحي  ال  نيذلا 
يزاھج ىلإ  يرجي  مھضعب   . ةربعملا روصلا  نومسريو   ، تاراعشلا نوبتكي   ، ضیبألا
لصاوتلا تاكبش  ىلع  اقلطیل  ناسلجيو   ، ناكملا يف  نيدجاوتملا  رتویبموكلا 
ةھجاوم يف  عاطتسم  دھج  لك  نالذبيو  رتيوت » و« كوب » سیف   » يعامتجالا

. راوثلا هجو  يف  ةطلسلا  اھقلطت  ةصیخر  تاياعد 
هیلع نوقلطي  يذلا   ، رمسألا رھام  وھ   ، انس مھرغصأو  اطاشن  مھرثكأ 
نم عیسولا  رحبلا  اذھ  يف  مھمادقأب  اولزن  نيذلا  لئاوأ  نم  ناك  دقف  يواكُبسیف » »

عیمجلل ماودلا  ىلع  عستملا  يضارتفالا  ملاعلا  يف  ةداوھ  الب  قفدتي  يذلا  مالكلا 
. طرش الو  دیق  نود 

دجوف رمسألا  اھلخد   . بتكلا نيرختل  ةصصخملا  ةفرغلا  يف  رتویبموكلا  زاھج  ناك 
مھریخشو  ، ةحوتفم مھھاوفأ   ، مھروھظ ىلع  نیقلتسم  هقافرو  باشلا  بيدألا 

ىلع لخد   . ةيانع ریغب  ةصوصرملا  بتكلا  نم  ةدراشلا  تاحفصلا  ضعب  زھي  نأ  داكي 
حتفو  ، نكرلا يف  عوضوملا  ریغصلا  بتكملا  ىلإ  سلج  نإ  امو   ، هعباصأ فارطأ 

. اوماقف هیلإ  اوھبتنا  مث   ، لساكت يف  مھنویع  نوحتفي  نومئانلا  ذخأ  ىتح   ، زاھجلا
اوأر  . لبق نم  هولخدي  مل  ملاع  مھمامأ  ىداھتو   ، لعفي ام  نوبقاري  هلوح  اوسلج 
يف هعبصإ  مھدحأ  سمغ  ةأجفو   . هبوجت دوشحل  دھاشمو   ، نادیملا نم  اروص 

: لاقو  ، ةشاشلا
. يتروص هذھ  - 

: اولاقو  ، ةشاشلا يف  مھھوجو  اونفدف 
. حیحص - 

: مھنم لك  لأسو 
؟ انأ نيأ  - 

يرجي ام  ضعب  تلقن   ، ىرخأ روص  اھناكم  تلحو   ، اًعيرس تحازنا  ةروصلا  نكل 
. نیملاحلاب ةمحدزملا  ةقشلا  هذھ  نم  راتمأ  دعب  ىلع  كانھ 

: ةجھبلاب نوكسم  عیفر  توص  مھءاجو   ، جراخلا يف  ماعطلا  ةحئار  تحافو 
. بابش اي  لكألا  - 

: لاقو  ، ةھرب تمص  مث 
. ردیح يفطصم  روتكدلا   ، راوثلا ریصن  هب  عربت  مویلا  اذھ  راطفإ  - 
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، ةنخاسلا ةیمعطلا  صارقأ  نم  رغصأ  ةموك  اھبناجبو   ، زبخلا نم  ةریبك  ةموك  تناك 
ناجنذاب اھب  ىرخأو   ، لوفلاب ةءولمم  ةیكیتسالب  بلعو   ، رضخألا لصبلا  نم  مزحو 
تابعكم سمخو   ، ةیلقملا سطاطبلاب  ةءولمم  ةمخض  سیطارقو   ، للخمو يلقم 

. ةینیحطلا ةوالحلاب  ةءولمم  ةریبك  كیتسالب  ةبلعو   ، ضیبألا نبجلا  نم 
، ماعطلا لوح  اوقلحتي  نأب  ناكملا  مھل  حمسي  نأ  نم  ربكأ  نيرضاحلا  ددع  ناك 
يف نومريو   ، ریغص نیكسب  ةفغرألا  نوعطقي  اوحارو   ، سولجلاب مھنم  نانثا  ماقف 

. ةحوتفم ةیھشب  ماعطلا  ىلع  ةلبقملا  يديألا  ىلإ  اھنودميو   ، سومغلا اھبلق 
باھذلا ةلحر  أدبت  مث   ، نخاسلا ياشلا  باوكأ  يتأت   ، نوطبلا فصن  ءالتما  دعب 
اوطرخنیل ؛  تاعامجو ىدارف  ةقشلا  نم  نوبحسني   ، ريرحتلا نادیم  ىلإ  ىرخأ  ةرم 

نم مھداسجأ  كھنتو   ، لیللا فصتني  امدنعو   . ةيرحلا ىلإ  ةیعاسلا  دوشحلا  يف 
تاذ ةقشلا  ىلإ  نانئمطا  يف  نولسني   ، فاتھلا نم  مھرجانح  بعتتو   ، نارودلا

. عیمجلل حوتفملا  بابلا 
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55
لوھجملا دقري  اھیفك  ىلعو   ، لمرلاو حلملا  نیب  ةروشحملا   ، بضغلا دلب  نم  ءاج 
بابشلا ةوتف  هیلإ  داعأ  هسامح  نكل   ، هرمع نم  نماثلا  دقعلا  رخاوأ  يف  ناك   . اًمود

يتلا مايألا  يف  هوكراش  نم  راس  هفلخو  نادیملا  لخدم  هیمدقب  قد   . براغلا
: مدلاو رانلاب  ةنوكسملا  عراوشلا  يف  دشني  وھو   ، هنع اوعمس  وأ   ، تلخ

هملن هملن  اندالو  مضع  »
هنسن هنسن 

عفادم هنم  لمعنو 
عفادنو

رصنلا بیجنو 
« رصمل ةيدھ 

نيرئاسلا بابشلا  دحأ  هل  لاقف   ، ةدحاو ةعفد  نادیملا  ىریل  ةریصقلا  هتماھ  عفر 
: هفلخ

. ةيرجحلا ةكعكلا  ىلإ  ایھ  - 
اوقرغ قئاقد  دعبو   ،« سيوسلا راوث   » اھیلع اوبتكو   ، مھتمیخ اوبصنو   ، اھیلإ اولصو 

: اھرسأب ایندلا  يف  اھب  اورھتشا  يتلا   ، ةیسمسلا يناغأ  يف 
رصم اي  يحصا  »
رصم اي  يحصا 
كفوخ يسودو 

نینسلا رھق  قوف  يطخ 
كدالو كردص  يف  ينضحأ 

كداعیم هج 
نینألاو هآلا  يعَّزم 

بياتك فيرلا  نم  يعلطا 
دودحلا ىلع 

دورابلاب ةنيدملا  مون  يقلقا 
عیطن كرمأل  انلك  انيرمؤأو 
عیمجلا قوف  انملح  رصم  تنأ 

« عیمجلا قوف 
، راظتنالا هانضأ  اعفاي  ادلو  ناك   . مھنویع مامأ  ةروثلا  يف  دیھش  لوأ  طقس  كانھ 
ىلع هتيرح  لاني  نأ  ررقف   ، ءيش هل  َقبي  مل   ، رھقو عوج   . هدلب يف  ةبرغلا  هتعجوأو 
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: دحاو سفن  يف  اًعیمج  اولاقو   ، مھفكأ ىلع  همد  لاس   . هتقيرط
. همد يف  ةاغطلا  قرغیس  - 

لاقو  ، سامحلا دازف   ، دالبلا عوبر  ةفاك  ىلإ  مھؤابنأ  تراطو   ، ءادھشلا ىلاوتو 
: ناكم لك  يف  سانلا 

. اًدبأ هكرتن  نلو  انرأث  ـ 
تایعادت نع  هولأس  نیح   ، ةینويزفلت ةلخادم  يف  عفارلا  دبع  نسح  اھموي  قلعو 

: ةروركملا هترابع  الئاق  ةروثلا  يف  دیھش  لوأ  طوقس 
. اشُّحوت دادزت  ءامدلا  ىرت  نیح  شرقلا  كامسأك  تاروثلا  - 

مستباف  ، يزاغم تفأر  امأ   . رماسو لمكأو  ءافصو  نسح  مھءاج  نادیملا  يف 
: لاقو  ، لجرلا ةیحتل  يتأي  نأ  نسح  هنم  بلط  نیح 

. مھنم مھأ  وھ  ام  َّيدلو   ، نمزلا جراخ  اوحبصأ  نیيراسیلا  نم  ةعومجم  ءالؤھ  ـ 
: نانتما يف  سيوسلا  نم  نیمداقلل  اولوقیل  ؛  ريرحتلا بابش  ءاج 

. ةروثلا هذھ  ةعفار  متنأ  - 
فیك اًدیج  نوفرعي   ، ىلوألا مايألا  يف  نادیملا  ىلإ  اوءاج  نمم   ، مھضعب ناك 
يف يلیئارسإلا  شیجلا  تایلآ  اوھجاو  نأ  ذنم  تاحفصملاو  تابابدلا  عم  لماعتي 
اولاق  ، ريرحتلا نادیم  قوطت  انشیج  تایلآ  اوأر  نیح   . ربوتكأ نم  سداسلا  برح 

: نيزجاعو نیشھدنم  اھمامأ  اوفقو  نيذلل 
. اھعم لماعتن  نأ  نحن  اننكمي  - 

ىلع  . نادیملا ىلإ  تالیكشتلا  ةیقب  تقبس  دق  يروھمجلا  سرحلا  تاوق  تناك 
، ةيداعلا بئاتكلا  اھعقاوم  تلتحاو   ، تعجارتف  ، تابكرم ثالث  اھل  تقرتحا  هباوبأ 

. مھلوح اوفتلاف   ، نیبضاغلا هجو  يف  دونجلا  مستباو 
***

نوریثك نادیملا  نم  لسنيو  رجانحلا  لكتو  داسجألا  بعتتو  لیللا  رفاسي  نیح 
مايأ نع  يكحي   ، ةمیخلل نميألا  بناجلا  ىلع  وھ  سلجي   ، مھتویب ىلإ  نيدئاع 

: مھناذآ اوفھرأو  هلوح  اوقلحت  نمل  لوقيو   ، نامز
. ناودعلاو ملظلا  يقب  املاط   ، اھل ةياھن  ةمواقملا ال  - 

: نيرضاحلا ضعب  هلأسيو 
ىلإ ىعسن  اننیب  نم  مكاحو   ، هدرو هدص  ديرن  يبنجأ  وزغ  نیب  يواسن  لھ  - 

؟ هرییغت
: لوقيو ةھرب  تمصیف 

. دشأ ىبرقلا  يوذ  ملظ  - 
ىلع بكسني  يذلا  حابصملا  رون  يف  ةمرثملا  هنانسأ  فشكنتف  كحضي  مث 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


: لوقيو  ، ةمیخلا
. لھسأ تناك  ةميدقلا  انتكرعم  نإ  مكل  تلق  نإ  ينوقدصت  دق ال  - 

؟ لھسأ - 
نم ریثك   . نومسقنم نحنف  مویلا  امأ   ، انودع لایح  نيدحتم  انك  اھمايأ   . اًعبط - 

نولاوملا نویمالعإلا  اھقلطي  يتلا  بيذاكألاو  تالالضلا  مھیلع  تلطنا  سانلا 
. ةطلسلل

دومع هاجتا  يف  هناخد  قلطيو   ، اقیمع اسفن  اھنم  بحسي   . ةراجیس لعشيو 
: لوقيو ةمیخلا 

لك نأ  روصتي  نم  كانھ   . نزحيو ينضي  ام  انعمس   ، راطقلا يف  نومداق  نحنو  - 
، موي لك  مھروجأ  نوضاقتي  مھنأو   ، لیئارسإو اكيرمأل  ءالمع  نادیملا  اذھ  يف  نم 

ىوقت يك  نولكأي   ، ءاشعلاو ءادغلاو  راطفإلا  يف  ةنخاس  تابجو  مھیلإ  يتأتو 
يننومجاھي مھتدجو  اًدیج  يننوفرعي  نيذلا  ىتح   . دلبلا بيرخت  ىلع  مھداسجأ 

. انھ ىلإ  مداق  يننأ  اوملع  نیح 
: نادیملا يف  هدجاوتب  عمس  نیح  وتلل  مدق  باش  هلأسو 

؟ انمع اي  مھلك  - 
. سانلا ضعب  .. ال،  ال - 

، ال ریبكلا ةمواقملا  رعاش  لایح  كوكش  هرواستو  هسأر  زتھي  نمف   ، نزحت اًذإ ال  - 
. ةظحل هدنع  فقوتن  نأ  قحتسي 

: لاقو  ، ةمیخلا فرطب  كسمأو  هدي  دم  مث   ، هقھق
ام لك  ىلع  افیثك  ارابغ  حيرلا  تقاسو   ، نمزلا لاط   . انلعف ام  ركذتت  نم  يھ  ةلق  - 

. ىركذ راصو  تھبف   ، اميدق هانرفح 
. ةروطسأ حبصأ  هنكل  - 

. بيذاكأ ناك  هنأ  دصقتأ  - 
، لایخ نم  مھبھو هللا  امم  هیلع  اودازف  متلعف  ام  اوبحأ  سانلا  نأ  ينعأ  لب  ال،  - 

. ریطاسألاب هبشأ  محمالمو  اصصق  راصف 
. لعفلاب امیظع  ناك  سيوسلا  بعش  هلعف  ام  - 

. تازجعملا نوعنصي  مھرمع  لوط   ، اًعبط - 
ةریخألا ةرابعلا  نكل   ، اًتماص هلوح  رودي  ام  لك  ىلإ  تصني  عفارلا  دبع  نسح  ناك 

: ةمواقملا رعاشل  لاقف   ، هقامعأ تزھ 
، متنأ هنولعفت  امع  لأسن   ، انمئازع زھي  ام  ىرج  وأ   ، سأیلا انب  دبتسا  املك  - 

. مكفلخ يضمنو 
: لاقو كحض  مث   ، ًالیلق هسأر  ىنحأو   ، رعاشلا قرطأف 
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. سيوسلل كترايز  موي  اذھ  تلق  كنأ  تعمس  - 
. ةلیضف قحلاب  فارتعالا  - 

. انھ ىلإ  انئج  ةياھنلا  يف  اننكل  - 
. ناكم لك  يف  ةضفتنم  نيدایم  نم  دحاو  نادیم  انھ  - 

هنمو  ، نادیملا كلذ  ىلإ  لقتنا  هلك  ملاعلا   . انھ ىلإ  ةبذجنم  راظنألا  لك  نكل  - 
. مسحلا نوكیس  انھ  متي  ام  ىلعو   ، ررقيو سیقي  هیفو 

: لاقو  ، هعمس امیف  انعمم   ، ةھرب نسح  قرطأ 
رھنلا يف  انھ  عمجتتل  ؛  اندلب ضرأ  ىلع  ناكم  لك  يف  عبنت   ، ةریغص تاریھن  - 

. بصملا فجیس  عیبانیلا  تفج  ولو   ، ریبكلا
: زوجعلا رعاشلا  ينیع  يف  رظني  وھو   ، همالك لصاوو  ًالیلق  تمص  مث 

. ريرحتلا نادیم  يف  تنأ  اھو   ، سيوسلا يف  تمواقو   ، انق نم  كلصأ  الثم  تنأ  - 
ينعي نادیملا  غيرفت  نأ  نونمؤت  مكلك   . اتلدلاو دیعصلا  نم  اوءاج  نوریثك  كلوح 

. لطلا يف  انھ  اومانتل  مكتویبو  مكلھأ  متكرتو  ؛  متئج اذل  ؛  ةروثلا ءاھتنا 
: لوقيو  ، نسح فتك  ىلع  هدي  رعاشلا  عضي 

. ةقیقحلا يھ  هذھو   ، هكردن ام  اذھ  - 
: لوقيو رعاشلا  نع  اًئیش  فرعي  نأ  نود  هزوب  ریغص  يبص  دميو 

. جاح اي  انھ  تیبملاب  حمست  ةیحصلا ال  كتلاح  نكل  - 
: هل لوقيو  كحضیف 

. دلو اي  كنم  دشأ  انأ  - 
: لوقيو  ، ءوضلا يف  هعومد  عملتو 

َّزع ينأل   ، تئج يننكل   ، ينب اي  كنم  ربكأ  مھرغصأ   ، ادیفح رشع  ةسمخ  يدنع  - 
. لحولا اذھ  يف  مھكرتأو  لحرأ  نأ  َّيلع 

تالوطب نم  ءيش  نع  مھل  يكحيو   ، ةصنملا ىلإ  دعصي  نأ  راوثلا  هنم  بلطيو 
: لوقيو  ، هناكم نم  موقي  نأ  ضفري  هنكل   ، نامز

. اذھ يناكم  نم  مكل  يكحأس  - 
؛ اًدیعب هانیع  بھذتو   ، ةمیخلا دومع  ىلع  ًالیلق  عجضيو   ، امھرخآ نع  هیلجر  درفي 

: لوقيو  ، مركم رمع  لاثمت  سأر  ىلع  اَّطحتل 
ةكرعم انل  تناك   ، نآلا راوثلاب  ئلتمي  يذلا  نیعبرألا  نادیم  نم  رجح  ىمرم  ىلع  »
نیعبرألا مسق  ىلإ  اولصو  ىتح  اولغوت  دق  نویلیئارسإلا  دونجلا  ناك   . ةدوھشم

نأ انيأرو  مھیلإ .  يتأي  نم  لك  اوداطصیل  حطسلا  ىلع  اوسرتمت  مث   ، هولتحاو
مايألا رودت  نأ  لبق   ، ةدایسلل ازمر  هربتعن  انك  اھمايأ   . هنم جورخلا  ىلع  مھربجن 
میھاربإ برضو   ، مالظلا حنج  يف  انللست   . دابعتسالاو ملظلاو  رھقلل  ازمر  ریصيو 
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مھنكل يراجملا  ریساوم  قلست  يف  زابوتلا  أدب  امنیب   ، تقرتحاف ةبابد  نامیلس 
ًالیلق ءارولا  ىلإ  اندع   . لاحلا يف  دھشتساف  صاصرلا  هیلع  اوقلطأو  هیلإ  اوھبنت 

، ناكملا زھ  بیھر  تاراجفنا  توص  نكل   ، ىنبملا ماحتقا  ةیناكمإ  نم  نیسئاي 
بلق يف  بوذتو  قرمتو  دعاصتت  ناخدلاو  بھللا  ةنسلأ  انيأرف  انلوح  انتفتلاو 
اوقلغأ نأ  دعب  تابابد  روباطل  اونمك  دق  هقافرو  ميادلا  دبع  فرشأ  نأ  انفرعو   . ةمتعلا
اھیلع اوبص  مث   ، يلیجاربلا ناقلزم  دنع  اھنم  اًّتس  اوباصأو  تارایسلاب  عراوشلا 

، ةیناث ةرم  هماحتقا  انلواحو  مسقلا  دنع  انیلإ  اوءاج  اھدعب   . تلعتشاف نیسوریكلا 
، ناكملا نع  اندعتبا   . فسوي میھاربإ  امھعمو  ظفاح  زيافو  ميادلا  دبع  دھشتساف 
لك نم  صاصرلا  مھیلع  انقلطأو   ، مسقلاب ةطیحملا  ةینبألا  حطسأ  قوف  اندعصو 

«. رارفلا نم  ادب  اودجي  ملف   ، ناكم
: لوقيو ةقرحب  دھنتي 

، باذعلاو بيذعتلل  تیب  ىلإ  اًماع  نیعبرأ  نم  رثكأ  دعب  لوحت  مسقلا  اذھ  - 
تلقانت ةھيرك  ةعقب   . ربجتلاو كفإلا  فونص  لك  ةرادإل  ناكمو   ، رشبلل ةناخلس 

مل  ، همحتقتل ديدج  نم  عفدنت  سانلا  اندجو  ىتح   ، هاوفألا لك  ةئیسلا  اھتعمس 
قرولا ىلع  مھ   ، انتدلج ينب  نم  طابضب  امنإ  نیلتحملاب  انوكسم  ةرملا  هذھ  نكي 

. انودالج عقاولا  يف  مھنكل   ، انتمدخ يفو  انل  ةامح 
: لاقو  ، هیفتكب نسح  أموأو 

. هنم صلختن  ىتح  نادیملا  اذھ  كرتن  نلو   ، اًضيأ لالتحا  هنإ  - 
نادیم يف  دجاوتم  زوجعلا  رعاشلا  نأ  فرع  نیح  ثھلي  مزعلا  وبأ  لامج  ءاجو 

: حرف يف  هل  لاقو   ، هنضح يف  هذخأو  فقو  هآر  املف   ، ريرحتلا
. لطب اي  نامز  هللاو  - 

: لاقو  ، هینیع يف  رظنو   ، هیفتكب لامج  كسمأف 
. ةیمسمسلا عمسأ  زواع  - 

توصب نونغيو  نوقفصي  اوحارو   ، ةرئاد اوعنصو  هعم  اوءاج  نم  ماقو  رعاشلا  ماقف 
: نادیملا يف  نم  لك  عمسأ 

ةیمسمس اي  ينغ  »
ةیقدنبلا صاصرل 
ةيوق ديإ  لكلو 

عفادملا دونز  ةنضاح 
عفادملل ينغ 

عفادیب اھارو  يللاو 
عفاشلا دبع  يصوو 

ةیم ةقلطلا  يف  برضي 
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« ةیم ةقلطلا  يف  برضي 
ىلع ةصارتم  تقلتسا  داسجألا  تبعت  املو   ، رجفلا فراشم  ىتح  ءانغلا  رمتساو 

. قیمع تابس  يف  عیمجلا  حارو   ، ةميدق تایناطب 
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56
نإ ام   . ءيش هل  يلجني  نأ  نود  نم   ، همامأ ةسدكملا  قاروألا  ةموك  بلقي  حار 
ربكأ اذھ  : » هسفن يف  لوقيو   ، خفني مث   ، هقلغي ىتح  ًالیلق  هیف  رظنيو  افلم  حتفي 

، ةحوتفم ءامس  تحت   ، دورابلاو رخصلا  نیب  هرمع  نینس  بلغأ  ىضق  انتقاط .» نم 
ةبتر ةبتر   ، ةوطخ ةوطخ  مدقتي  نأ  اًدبأ  َّدعتت  مل  يتلا   ، ةطیسبلا همالحأ  ىلع  طحت 
يز يف  افوفلم  ةديدج  ةایح  أدبيو   ، اذھ لكل  هرھظ  ريدي  مث   ، ًءاول حبصي  ىتح 

. ديدج لمأو   ، ديدج
روسنلاو فویسلاب  مھفاتكأ  ةلقثملا   ، هئالمز فكأو  هفك  ىلع  عقو  ءيش  لك 

حافك ةلحر  يف  اھوزاح  يتلا   ، نیشاینلاو طاونألا  مھرودص  ىلعو   ، موجنلاو
لبق قدصي  مھنم  دحأ  نكي  مل   . لاب ىلع  مھل  رطخي  نأ  نود  عقو   . ةریصقلاب تسیل 
ىلإ لصيو  تاملظلا  رحب  قئاقد  يف  ربعیس  هنأ  ةلزلزملا  ثادحألا  هذھ  نم  رھش 

، مھلامآ ضعب  هیلع  نوقلعيو   ، هتروصو همسا  سانلا  فرعیس   ، رونلا جاجف 
ماقو  ، ةلماك ةلیل  قرغتسا  يذلا   ، عفارلا دبع  نسح  ملح  يف  احبش  حبصیسو 

. ةلاحم ٍتآ ال  هنأو   ، عقیس اریبك  اًئیش  نأ  ىلإ  انئمطم   ، ردصلا حرشنم  حابصلا  يف 
لاجرو نیفقثملا  عم  تالارنجلا  نم  هؤالمزو  وھ  اھدقع  يتلا  تاءاقللا  لك 
ريدم نم  بلط   . قروألا فالآ  يف  اھوغرفو   ، هل اھولجس  ةروثلا  بابشو  بازحألا 
مل هودعأ  املف   ، ایفاو اصیخلت  بتكتل  نیھبانلا  طابضلا  نم  ةنجل  راتخي  نأ  هبتكم 
هنكل  ، الح اھیف  دجي  هلعل   ، لوصألا ىلإ  هسفنب  عجري  نأ  دارأف   ، ریثكلا هنم  مھفي 

. قفخأ
. قحلاو باوصلا  نیع  وھ  هلوقي  ام  نأك  ةقثب  ملكتي  يأر  بحاص  لكو   ، ةبراضتم ءارآ 

. اكھنم هتیب  ىلإ  داعو   ، بتكملا كرتو   ، بءاثت مث  هسأر  زھ 
سلجي وھ  اھو   ، هلاغشنال اھلھمأو  هتفتاھ   . ربصلا غرافب  هرظتنت  هتجوز  تناك 

نیعب اھیلإ  رظن   . عیسولا نیللا  يسركلا  ىلع  أكتاو   ، ةماجیبلا ىدترا  نأ  دعب  اھمامأ 
: لاقو  ، اًدیج اھفرعي  نم 

. ةریمس اي  ریخ  - 
ىلإ يجورخ  ىلع  َقبي  مل   . لغشلا يف  يل  اوددمي  ىتح  لخدتت  كازواع  - 

. فزأ تقولاو   ، رھش ىوس  شاعملا 
.. نكل - 

. مكحلا ناكرأ  دحأ  نآلا  تنأ   ، نكل ریغ  نم  - 
: لاقو هردص  َّجترا  ىتح  دھنت  مث   ، ةرارمب هبلق  قامعأ  نم  هقھق 

. ةطرو اھنإ   ، مكحلا ىلع  ينیع  اي   ، مكح - 
. امؤاشت ىفك  - 

. ةریحلاو زجعلا  يف  قرغن  انب  اذإف  الھس  رمألا  انروصت   ، ةقیقحلا يھ  هذھ  - 
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. خیشلا مرش  يف  مئان  وھو  اھمكحي  ناك  مكقبس  نم  - 
عضب اھعمو   ، ةفدلا كسمت  ةینمألا  ةزھجألاو   ، يتاذلا عفدلا  ةوقب  ریست  تناك  - 

. سانلا نیعأ  يف  ةناخ  نودسيو   ، حطسلا ىلع  رومألا  نوكرحي  لاجر 
؟ نوزجعت َملف   ، اذكھ رمألا  نأ  املاط  - 

نوقفتي ال  نویسایسلاو   ، يھتنت ال  بلاطملاو   ، تراف سانلا   . تریغت فورظلا  - 
انیلع نولياحتي  نيذلا   ، ىحللا باحصأ  عمط  مامأ  نوھي  اذھ  لكو   . ءيش ىلع 

. مھرجح يف  ةلودلا  عقت  ىتح 
؟ مھوكرتتس لھو  - 

هنم رفم  مھعم ال  لماعتلاو   ، عراشلا يف  ةمظنملا  ةدیحولا  ةوقلا  مھ  نكل  ال،  - 
. نیح ىلإ 

هنكل  ، ةوھقلا نم  نیناجنف  امھل  دعت  نأ  اھنم  تبلط   ، اھیلإ تعرھف  ةمداخلا  تدان 
: لاقو  ، بءاثت

. مانأس انأ   ، دحاو ناجنف  - 
: هل تلاقو   ، هدسج ىلع  ةیناطبلا  تدش   . هعبتت يھو   ، هريرس ىلإ  ماقو 

. ديدجتلا عوضوم  يل  يھنت  ادغ  - 
: الئاق هیفتك  زھ 
. لصح هيربتعا  - 

يستحتل ةفرغلا  نم  تجرخو   ، رونلا تأفطأف   ، هریخش عفتراو   ، هینفج قلغأ  مث 
. اھتوھق

***
هدي يفو   ، روفلا ىلع  بھذف   ، هدئاق هاعدتسا  ىتح  هبتكم  ىلإ  لصو  نإ  ام 
نم لطت  ةریحلاو   ، امجاو هدجیل  هیلع  لخد   . ةنجللا اھیلإ  تھتنا  يتلا  ةصالخلا 
الئاق وھ  اھعطق   ، تمص ةظحل  تداسو   . هراوج ىلإ  سلجو   ، ةیحتلا هل  ىدأ   . هینیع

: دئاقلل
. مدنفأ اي  ریخ  - 

. قالطإلا ىلع  اریخ  سیل  - 
. بر اي  راتس  اي  - 

نأ ةحارص  ينم  تبلطو   ، ةیكيرمألا ةریفسلا  نم  ةعاس  فصن  ذنم  الاصتا  تیقلت  - 
. ناوخإلا ةعامج  عم  نواعتأ 

. اًئیش هنع  فرعن  سطاغ ال  ریبك  ءزج  ءالؤھل  ْنكل  - 
رییغت يف  حلفأ  مل  نكل   ، مھعم مئادلا  نواعتلا  ةروطخ  تحرشو   ، اذھ اھل  تلق  - 

. اھرظن ةھجو 
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: لاقو  ، ةرسح يف  دھنت  مث 
. اھمھفأ دعأ  مل  ءایشأ  كانھ  - 

. ناكيرمألا عم  لاصتا  ةانق  اوحتف  ناوخإلا   ، حضاو عوضوملا  - 
ةقالعلا نأ  ينمھفأو   ، كبلطأ نأ  لبق  تارباخملا  سیئر  تبلط   . اديدج سیل  اذھ  - 

امع ةفلتخم  تافلاحتو   ، رھظت ةديدج  حلاصم  كانھ   . مویلا تنب  تسیل  امھنیب 
. حطسلا ىلع  وفطت  ةروثلا  لبق  هیلع  تناك 

. ةضافتساب عوضوملا  حرشي  ةرافسلا  ىلإ  ادفو  لسرن  - 
. ناوخإلا ةعاَّزف  مھیلع  يلطنت  دعت  مل  .. ال،  ال - 

؟ لحلاو - 
. انقاروأ بترن  ىتح   ، فلاحتلا اذھ  يف  ثلاثلا  علضلا  حبصن  - 

. انعلض ىلع  نارخآلا  ناعلضلا  قفتا  ول  ةلكشملا  - 
. ناھرلا بسكیس  نم  وھ  بعشلا  هیلإ  لیمي  يذلا  علضلا  - 

. انطوقسب ابلاطم  عراوشلا  يف  خرصي  نم  كانھو   ، بضاغ بعشلا  - 
ىلإ بعشلا  زاحنیس  مسحلا  تقو  يف   . انعم ةتماصلا  ةیبلغألا   ، ةلق ءالؤھ  - 

. هشیج
اھراتخا يتلا  ریغ  ةليدب  ةیعرش  يأ  ضرف  مدعو   ، ةطلسلا كرتب  اندھعت  اننكل  - 

. سانلا
. اذھ نوبلطي  نم  مھ  سانلا  لعجن  نأ  انعسوب  لب   ، اًئیش ضرفن  نل  نحن  - 

. ریبدت ىلإ  جاتحي  اذھ  نكل  - 
نمألاو ةیبرحلا  تارباخملاو  ةماعلا  تارباخملا  اسیئر  نآلا  يتأیس   . اًعبط - 

. رمألا شقاننسو  ينطولا 
، ناقيرط هینیع  مامأ  مستراو   ، هسجاوھ يف  امھنم  لك  هاتو   ، تمص داسو 
اذلو  . ةدرجملا نیعلاب  ىرُي  داكي  ال   ، تھاب دحاو  طیخ  امھنیبو   ، شرعلاو ةقنشملا 

، ءاسعتلا نییسایسلا  ةرثرث  نع  اًدیعب   ، ةقیقد تاباسح  نم  دب  . ال  دراو ریغ  أطخلاف 
يف تارباخملاو  ةطرشلاو  شیجلا  طقست  ال  تاباسح   . نیحماجلا ةروثلا  بابشو 

يمھولا هعورشم  يف  ةیفارغج  ةعقب  درجم  اھنأ  ىلع  رصم  ىلإ  رظني  میظنت  دي 
. ةناغرف ىلإ  اناغ  نم  دتمملا 

: هلأس مث   ، هعبات هبتناف   ، هدورش نم  ادئاع  ةأجف  دئاقلا  هقھقو 
. مدنفأ اي  ریخ  - 

ةلودلا نوبلطي  نآلاو   ، تاونسو تاونس  روحجلا  يف  اوشاع   . يرجي ام  قدصأ  ال  - 
. بابشلا ةروث  اوفطخ  نأ  دعب   ، اھلك

. مھعامطأل دودح  الو   ، اوعمط - 
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. انوفعضتساف مھل  انیلمأ  - 
. مھقحس ىلع  نورداق  نحن  - 

. لیلد ریخ  ايروسو  ایبیل  يف  ىرج  امو   ، انمحري نل  ملاعلا  نكل   ، اًعبط - 
. برحلا يف  هانھجاو  امم  بعصأ   ، قزأم اذھ   . ریحي رمألا  - 

ادونسم كرھظو  هھجاوتو   ، ةيانعب هسردتو   ، اًدیج كودع  فرعت  تنأ  برحلا  يف  - 
ىلإ الو  ؟  ةصاصرلا كیتأت  نيأ  نم  اھیف  فرعت  ىضوف ال  مامأ  نحنف  نآلا  امأ   . سانلاب

؟ كصاصر بوصت  نيأ 
. ىضوفلا ةعاشإو   ، دلبلا مدھ  ديري  نم  لك  ردص  يف  انصاصر  - 

. ةلودلا هذھ  سارح  اننأ  يف  ككشي  نم  كانھ  - 
. انعم بعشلا  نإ  كتدایس  لقت  ملأ   . مھل ةمیق  ءالؤھ ال  - 

بزح  » عوضوم نع  عمست  ملأ   ، تمصلاو لومخلا  ىلإ  داع  بعشلا  نكل  - 
»؟ ةبنكلا

. ىضوفلا نیضفار  عراوشلا  ىلإ  نولزني  اوأدب  بنكلا  ىلع  نیسلاجلا  نكل   ، اًعبط - 
. تقولا رورمب  اوديازتي  نأ  بجي   . نآلا ىتح  لیلق  مھددع  - 

. ريرحتلا يف  نیفقاولا  دض  دشحن  نأ  اننكمي  - 
يزلا نيدترم  طابض  فصو  دونج  عراوشلا  ىلإ  لزني  نأ  نكمي   ، لھس اذھ  - 
امنإ  . الح سیل  اذھ  نكل   ، مھعم انتاكرش  يف  لامع  عفدن  نأ  انعسوبو   ، يندملا

. نیيالملابو ةیعاوط  سانلا  لزني  نأ  بجي 
. ویلوي طابض  هلعف  ام  اذھ  - 

ىلع نم  اندئاق  لزن  ام  انلخدت  الول   . رياني طابض  نحن  هیف  ركفن  نأ  بجي  ام  اذھو  - 
نأ دعب  ىحللا  باحصأ  هل  ركنتيو   ، هب اورقي  نأ  بابشلا  ديري  ال  ام  اذھو   ، هشرع
دلبلا حیتافم  مھملسن  ىتح  انیلع  نولياحتي  اوناك  نأ  تقو  هوحدمو  هب  اوفرتعا 

. ةیعاوط
. انب نولكنیس   ، مھروجح يف  انعقو  اذإ  ىتح   ، اننوجردتسي  ، نوركام - 

. مھب لكننو   ، مھجردتسنس نم  نحن  - 
؟ فیك - 

؟ ةینمألا ةزھجألا  ةداق  توعد  يننإ  كل  لقأ  ملأ  - 
. نویمالعإلاو - 

قشلا مھ  نوذفنیس   ، ةھجاوملاو ءاوتحالا  ةطخ  رولبن  نیح  نكل   ، مھم مھرود  - 
لاجرو ةلودلا  يفظوم  رابكو  نمألا  لاجر  قتاع  ىلع  نوكتس  ةیقبلاو   ، مھب صاخلا 

. لحنملا ينطولا  بزحلا  رصانعو  لامعألا 
: لاقو  ، ملأ يف  رفزو   ، هسأر دئاقلا  زھ  مث 
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. نحن يتأن  نأ  لبق  رومألا  رادت  تناك  فیك  مھنم  عمسنس  - 
. تریغت فورظلا  - 

. يلصألا هلاح  ىلإ  دوعي  ىتح  ریغت  ام  ریغن  نأ  ىلع  لمعنس  نحنو  - 
؟ ةروثلا ديربت  كتدایس  دصقت  - 

، ةبیصعلا ةظحللا  هذھ  يف  نطولا  ىلع  ظافحلا  يھ  انتمھم  نحن   ، اًعبط - 
ةروثلا دامخإ  وھ  نمثلا  ناك  ولو   ، طوقسلاو رایھنالاو  ككفتلا  نم  ةلودلا  ةيامحو 

. ادج لیلق  نمث  اذھف 
. ةيدجمو ةقیمع  انل  نویسایسلا  ءاربخلا  اھدعأ  يتلا  ةطخلا  - 

. ذیفنتلا مھملا  - 
؟ ويرانیس يأ  ىلع  تقفاو  كتدایس  - 

. ةینیتاللا اكيرمأ  تاروث  ضعب  جذامن  نم  ةدافتسالا  تبلط  - 
ةوق امھیف  نكت  مل  نيدلبلا  نيذھ  نأ  وھ  فالتخالا  نكل   ، ةھباشتم لاوحألا  - 

. نییفلسلاو ناوخإلا  لثم  ةمظنم 
نوفئاخ مھنأ  امیسال   ، ةلوھسب مھؤاوتحا  نكمي  ءالؤھ   ، نییفلسلا نم  كعد  - 
ضعب نأ  َسنت  الو   . ةوعدلا نم  مھنومرحیف   ، ةلودلا ىلع  ناوخإلا  ةرطیس  نم 
. الصأ مھتعنص  يتلا  يھ  وأ   ، ةروثلا لبق  ةینمألا  ةزھجألا  عم  اونواعت  مھخویش 

؟ ليربأ ةكرحو 6  - 
انحجن اننأ  َسنت  الو   ، اھتایناكمإ نم  ریثكب  ربكأ  اھمالحأو   . لام البو  رضخأ  اھدوع  - 

. ناوخإلاو نویفلسلا  اذھ  يف  اندعاسو   ، اھھيوشت يف 
. سیلبإ مھیلع 6  اوقلطأ  - 

. ءاطسبلا ىلع  يلطنت  اھنكل   ، اھنودیجي يتلا  ةغللا  يھ  كلت  - 
؟ سارتلألا بابشو  - 

، ةلوھسب اھرسك  نكميو   ، يسایس عورشم  اھيدل  سیلو   ، ةجئاھ ةوق  هذھ  - 
. ةیلخادلا طابض  عم  ةیسیئرلا  مھتلكشم  نأ  امك 

. نآلا اندض  نوفتھي  مھنكل  - 
مھف انقولح  يف  نوفقي  نيذلا  امأ   . مھسرخن نأ  اننكمي   ، ينقلقي ال  رمأ  اذھ  - 

. ناوخإلا
. انوداطصي نأ  لبق  مھداطصن  نأ  دب  ال  - 

. انب اوشعتي  نأ  لبق  مھب  ىدغتن  - 
. ةلكشملا يھ  كلت   ، مھعم نواعتن  نأ  ىلإ  نولیمي  ناكيرمألا  نأ  ينظ  - 

لاومأ هتءاج   ، ركام میظنت  عم  لماعتن  نحن   . ةلھس تسیل  ةلأسملا   ، العف - 
نأ نكمي  وھو   ، اھحلاصل هفظوت  نأ  ديرت  نآلا  ملاعلا  يف  مظعألا  ةوقلاو   ، ةلئاط
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. مكحلا ىلع  ءالیتسالا  لیبس  يف  ءيش  يأ  لعفي 
نم ةیقب  لوصو  راظتنا  يف   ، هبتكم ىلإ  دئاقلا  ماقو   ، ديدج نم  تمص  داسو 

: ةأجف لارنجلا  لأسو   ، مستبا  ، يلاعلا هیسرك  يف  سلج  املف   . مھاعدتسا
؟ كمرح تسلا  عوضوم  وھ  ام  - 

: الئاق مثعلتو   ، تھبو  ، لارنجلا هجو  عقتماف 
؟ كتدایسل لصو  عوضوملا  - 

. اًعبط - 
. هیف لخدتأ  نأ  لبق  مكیلإ  دوعأس  تنك  - 

، فحصلا هطقتلت  ىتح ال   ، ةيرسو تمص  يف  اذھ  نوكي  نأ  لواح  نكل   ، سأب ال  - 
. هیف نوخفنيو 

. مدنفأ اي  مامت  - 
***

، ةیمدقألا بسح  نيرواجتم  اوسلج   ، قلقلاو سجوتلا  مھقبسي  طابضلا  ءاجو 
: لاقو مستبا  مث   ، اًعیمج مھھوجو  حسمف   ، مھریبك ىلإ  اوعلطتو 

. بعشلا اندعو  امك  ةطلسلا  ملسنس  - 
: الئاق ةيركسعلا  ةطرشلا  دئاق  هعطق   ، قیمع تمص  نار 

. اھل َّدح  انسوؤر ال  ىلع  لاھنت  يتلا  مئاتشلاو   ، انطوقسب نوفتھي  مھنإ  - 
: لصاو هنكل   ، اضعتمم هیتفش  مزو   ، هسأر زھ 

. شیجلا يف  بعشلا  ةقث  ریمدت  يف  اببس  نوكن  نأ  اننكمي  ال  - 
؟ مدنفأ اي  انحلاصمو  - 

. شرعلا ىلإ  ديدجلا  مداقلا  ناك  امھم   ، اھیمحنس - 
؟ ناوخإلا ءاج  ولو  - 

، احوتفم مكحلا  ىلإ  بابلا  مھل  كرتن  نأ  لیبس  يف  ديرن  ام  اننوطعي  دق  ءالؤھ  ـ 
تثدحت كنأكف  مھدشرم  تملك  نإ  كنأ  مھتزیمو   ، اذھ يف  مھرابك  انعم  ملكت 

. قيرط يف  ٌّلكف  يندملا  رایتلا  عابتأ  امأ   ، اًعیمج مھیلإ 
. مھبرجت نأ  ديرت  سانلا  نأ  ينظ  ـ 

. رطخ مھنكل  ـ 
. مھتبرج اذإ  الإ  قدصت  نل  سانلاف   ، مھنع اذھ  مھموصخ  لاق  امھم  ـ 

: لصاوو هقھق  مث 
. اًضيأ ناكيرمألا  مھبرجيو  ـ 

. دلبلا اوفطخ  نإو  ـ 
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نلف يسایسلا  عارصلا  ةحاس  نم  انبحسنا  نإو   ، مھیلع اننویع   ، انھ نحن  ـ 
. نطولا ةيامح  يف  رصقن 

. ریثكلا انفلكي  دق  اذھ  نكل  ـ 
. اًدبأ هب  مایقلا  نع  ىلختن  نلو   ، انبجاو اذھف  انعفد  امھم  ـ 
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57
ىري نأ  لبق  ایندلا  نع  بیغي  نأ  ىنمت   . ظیغلاو طابحإلاب  القثم  هقيرط  يف  ىضم 
روغي ءيش  لك  نأو   ، هیمدق تحت  نم  دیمت  ضرألا  نأ  رعشو   ، بیئكلا مویلا  اذھ 

، ریبكلا لجرلا  ركذتو  ؟  اًّقح اننمز  ىھتنا  لھ  تمص : يف  هسفن  لأسو   . هینیع مامأ 
ةقلعم اھرسأب  دلبلا  ةحرف  لعجو   ، هنوبلطي ام  لكب  مھیلع  لخبي  نكي  مل  يذلا 

. هئالمز مادقأو  هیمدقب 
مھو  ، اشھدنم ريرحتلا  نادیم  ىلإ  نیبھاذلا  بابشلا  ىلإ  رظنو  هسأر  عفر 
اوعرھي مل   . مھنم دحأ  هیلإ  تفتلي  نأ  نود   ، ءاوھلا نوقدي  مالعألا  نیعفار  نوضمي 

مث  ، تاعامجو ىدارف   ، هعم روصلا  اوطقتليو   ، ةجھب يف  هوحفاصیل  ؛  نیللھم هوحن 
. ليوطلا هراوشم  يف  اھزرحأ  يتلا  فادھألا  زربأ  نع  هوثدحي 

، نیبعاللا ةیقبو  وھ  هتروص  نیعفار   ، قيرعلا يربوكلا  اذھ  نوربعي  لبق  نم  اوناك 
اوصقري مث   ، نادیملا ىلإ  اولصي  ىتح   ، مراع لاعفنا  يف  رصم »  ... رصم  » نوخرصيو

. يناغألا حدصو   ، لوبطلا قدو   ، ةيرانلا باعلألا  طسو  رجفلا  فراشم  ىتح 
املك برطي  ناكو   . نيزحلا دلبلا  اذھ  يف  ةحرفلا  عانص  دحأ  هنأ  رعشي  ناك  اھتقو 
تاونقلا ىلع  رطملاك  رمھنت  تالخادم  يف  نولوقي  ءاطسبلا  نینطاوملا  عمس 

بولق ىلع  ةحرفلا  لخدي  يذلا  دیحولا  ءيشلا  يھ  مدقلا  ةرك  : » ةیئاضفلا
«. نیيرصملا

، تافاتھلاب ءانغلا  لدبت   . حرفلاو سامحلا  ىلإ  سانلا  عفدي  رخآ  ءيش  كانھ  مویلا 
نوعضي مھو  مھنویع  نم  جرخي  يذلا  بضغلا  ررشب  ةيرانلا  باعلألا  تلدبتو 
ءاوھلا نوقدي  مھ  اھو   ، ةقناخلا لبانقلا  تافذاقو  قدانبلا  هجو  يف  مھرودص 

. لوبطلا قد  نم  ًالدب   ، ةمراصلا مھتاضبقب 
زوف بقع  هیلع  اوناك  ام  لك  نأ  رعشو   ، ةیعیبط ةلاح  يف  مايألا  هذھ  همامأ  اودب 

سیفنت درجم   ، ىرخألا ولت  سأكلا  ىلع  هلوصحو   ، تايرابملا يف  ينطولا  بختنملا 
ىتح  ، اھیف جرخت  يك  ةظحل  يأ  نع  ثحبتو   ، مھسافنأ ىلع  متكت  تاطابحإ  نع 

، ةرباعلا ةیئانثتسالا  ةلاحلا  يھ  هذھ  امبرو   . ايراس امھو  وأ   ، ابذاك احرف  تناك  ول 
هنھذ لغشي  ملو   . يردي . ال  اھب ءافتحالاو   ، رئاغصلا لوح  فافتلالا  يھ  مھتعیبطو 

. دقعملا رمألا  اذھ  يف  ریكفتلاب  لبق  نم 
نم بلطيو   ، لینلا رصق  يربوك  لوأ  دنع  هترایس  نم  لزني  نأ  هتداع  نم  ناك 
ىلع اریس  يلھألا » يدانلا   » ىلإ ةیقبتملا  ةفاسملا  عطقي  مث   ، دوعي نأ  قئاسلا 
ىلع ديزت  ةفاسم ال   . ةایحلا يف  ةیساسألا  هعتم  نم  ةدحاو  هذھ  تناك   . مادقألا
يف هیلإ  ةدودمملا  يديألا  ذخأیل  ؛  تارملا تارشع  اھیف  فقي  ناك   ، رتم ةئمثالث 
ىلع اھنوعضیس   ، روص طاقتلا  يف  نیبغارلا  فاتكأ  ىلع  هعارذ  عضي  وأ   ، حرف

. مھلزانم طئاوح  ىلع  اھنوقلعيو  اھنوزوربيو  اھنوِرّبكُي  وأ  كوب » سیف  مھتاحفص بـ«
، اھیلع عقویل  ؛  نھبئاقح يف  ةدجاوتم  تافارجوتوأ »  » هل نمدقي  تانبلا  تناكو 
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رعاشملا نع  ةفطاخ  ةعرس  يف  هل  نوكحي  اوناك  دالوألا  ضعب   . اھب نظفتحیف 
وحن هیعارذ  احوطم  يرجي  حارو   ، هفدھ زرحأ  نأ  تقو  مھتباتنا  يتلا  ةرماغلا 

. نونج يف  خرصت  يتلا  ریھامجلا 
بعاد املاط  يذلا  ذاذرلا  لثم  رخبت   . اًدبأ ثدحي  مل  هنأكو   ، ةأجف بھذ  اذھ  لك 
تناك يتلا  تاجالزلا  هتعفد  نأ  دعب  معانلا  ليوطلا  هرعش  تالصخ  للختو  هھجو 
ىلع الومحم  ةلیل  تاذ  هعطق  يذلا   ، يربوكلا اذھ  تحت  انھ  هایملا  قوف  قرمت 
باب ىتح  هلمحي  نأ  ىلع  رصأو  نیبعاللا  صاب  نم  روھمجلا  هلزنأ  نیح   ، فاتكألا

. يدانلا
مل مھتریس   . دحأ مھفرعي  نكي  مل  بابش   . ددجلا هلاطبأ  روص  عفري  روھمجلا  وھ  اھ 
فتھيو  . رصبلاو عمسلا  ءلم  مویلا  اوراص   ، نیبرقألا مھلھأ  جراخ  ادحاو  اناسنإ  ِنعت 

: ةعاطو نانتما  يف  سانلا  مھل 
« دیھش اي  كيدفن  مدلاو  حورلاب  »

« حافكلا لصاون  انحإو  حاتراو  مان  دیھش  اي  »
اوعتمتسي نل  نودشتحملا  ءالؤھ  مھيداني  نم  نكل   ، ضرألا جريو  فاتھلا  ولعي 

، ةقسنم ةریغص  قاروأ  ىلع  ةلماجملا  تارابع  ةباتكب  الو   ، مھعم روصلا  طاقتلاب 
. اًئیش اوضبقي  نلو  نمثلا  اوعفد   ، اوبھذ دقف   ، هیفتك ىلع  دحأ  مھلمحي  نلو 

ضعب سلجي   . ًالیلق الإ  ةيواخ  تالواطلا   ، غراف هبش  هدجوف  يدانلا  ىلإ  لصو 
ءامسأ اھیلع  اروفحم  ةریغص  تاحول  اھیلع  اوعضو  يتلا  ةرجشلا  تحت  زیجاوعلا 

اوناك  . اًدیج هوعمسي  ملف   ، مالسلا مھیلع  ىمر   . مھئاقدصأ نم  اولحر  نيذلا 
يف نھب  رمي  يتاللا  تالیمجلا  تانبلا  ىتح   . يرجي امع  ثيدح  يف  نیكمھنم 

بضغلا لوح  نرثرثي  نھو   ، اًعيرس هراوج  ىلإ  نرسي   ، سبالملا ةفرغ  ىلإ  هقيرط 
. كانھ ءاقللا  ىلع  ندعاوتي  نھضعب   . نادیملا ألمي  يذلا 

يف ةرثعبملا  ةریثكلا  تاركلا  نولقانتي  اوحارو   ، هوقبس دق  قيرفلا  يف  هؤالمز  ناك 
هدعاسمل لاقو   ، هلوصو رخأت  بردملا  ىتح   . ءانتعا نود  نم  رضخألا  لیطتسملا 

: فتاھلا ربع 
. نادیملاب يرجي  ام  ىلإ  ادودشم  حابصلا  ىلإ  ترھس  - 

: نيرمتلا بقع  هوقتلا  نیح   ، روتفب لاق  يدانلا  سیئر 
. ةمغلا حازنت  ىتح  اھنولجؤي  وأ   ، يرودلا ةقباسم  نوغلیس  مھنأ  دقتعأ  - 

***
، مامحلا لخد   . نويزفلتلا مامأ  نیطوبرم  هتوخأو  هتدلاو  دجو   ، تیبلا ىلإ  داع  نیح 
مث  ، دوعقلا لاطأو  نینیعلا  ضمغم  ضاحرملا  ىلع  سلجو   ، اًمامت هسبالم  علخ 
هسفن كرتو   ، درابلاب نخاسلا  ءاملا  اھیف  طلتخي  يتلا  ةعماللا  ةافصملا  حتفو  ماق 

. ءاتشلاو فیصلا  نیب  احجرأتم 
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: هلأسو ریغصلا  هوخأ  هءاج  نیحو   ، هريرس ىلإ  جرخ 
؟ نتباك اي  نابعت  تنأ  - 

: لاقو مستبا 
. ةلبقملا مايألا  يف  اریثك  حيرتسأس  يننأ  ودبي  - 

ىأرف  ، هتایح يف  ةلیمجلا  تاظحللا  دیعتسي  حارو   ، ةداسولا ىلع  هسأر  ىمر 
اھیلع بلغي  ةظتكم  تاجردم  يف  همساب  فتھي  اًروھمجو   ، كابشلا قناعت  ٍتارك 
عضوت يتلا  هروص  علاطو   . هیلع نملسیل  هیلإ  نلورھي  رامقألاك  ٍتانبو   ، رمحألا نوللا 
هروصو  ، ًءاسم احابص  نويزفلتلا  اھثبي  يتلا  هرابخأو   ، دئارجلا يف  تاحفصلا  لوطب 

. برشيو لكأیل  ًانایحأ  اھیف  سلج  معاطمو  ٍهاقم  يف  ةقلعملا  ىرخألا 
هل لوقيو   ، هھجو يف  شبيو   ، هحفاصي وھو  سیئرلا  ةروص  هرطاخ  ىلع  تءاجو 

: نانتما يف 
. لطب اي  رصم  تفَّرش  - 

، نیيالملا نویع  يف  هعفریل  سأكلا  هیطعيو   ، هقنع يف  ةیلادیملا  قلعي  مث 
. هل ةفتاھ  عراوشلا  ىلإ  دوشحلا  قلطنتف 
: هینیع نم  رفطت  عومدلاو  هسفن  لأسو 

؟ نآلا وھ  نيأ  - 
هنكل  ، هنع هلأسیل  هلجن  فتاھي  نأ  ررقو  ونيدیموكلا »  » ىلع ىقلملا  هفتاھ  طقتلا 

: هسفنل لاقو   ، اذھ نع  ضرعأ 
. مھنوع يف  ناك هللا  - 

: الئاس مالعإلا  ريزو  توص  هءاجو   ، فتاھلا نر  ةأجفو 
؟ سیئرلل ادیيأت  دومحم  ىفطصم  نادیمب  ةرھاظم  يف  كراشت  نأ  نكمي  لھ  - 

: جھتبم توصب  لاقو   ، هناكم نم  ضفتناف 
. اًعبط - 

دجو  . ناكملا ىلإ  قلطناو  هترایس  داتراو   ، هسبالم ىدتراو   ، هبالود ىلإ  ىرج 
. فوخب هباصأ  لیلقلا  ددعلا  نكل   . نوقلعمو نوبردمو  نوبعال   . كانھ هئالمز  ضعب 
دق فولألا  تائم  دجیس  هنأ   ، هنع هوربخأ  يذلا  نادیملا  ىلإ  قلطنم  وھو  دقتعا 
ام مھنأو   ، هلیحرب نوبلاطي  نيذلا  كئلوأ  يدحتو   ، سیئرلا روص  لمح  ىلإ  هوقبس 

لودلا ةعماج  عراش  يف  هب  اوریسيو   ، قانعألا ىلع  هولمحي  ىتح  هوري  نإ 
: نوفتھي  ، ةیبرعلا

« ةنوخلا طقسي  »
« رصم شبرخیم   .. رصم بحي  يللا  »

« راوشملا رخآل  كاعم   ... رایط اي  كرابم  اي  »
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نومتھي الو   ، هریغ نوري  ال   ، وھ هب  نولغشنيو   ، هتاسأمو سیئرلا  نوسانتي  دقو 
: هدحو وھ  هل  نوفتھيو   ، مھفاتكأ ىلع  هنولمحیسو   . هاوسب

« هیلع يشام  نتباكلا  ناشع   .. هیل علوم  تلفسألا  »
ام نیب  ام  ناتش   . تمسح دق  ةیضقلا  نأ  نقيأ  ریغصلا  نادیملا  ىلإ  لصو  نیح 
نأ يف  لمألا  دقفي  مل  هنكل   . عیسولا نادیملا  يف  كانھ  يرجي  امو   ، انھ يرجي 

. هیلع تناك  ام  ىلإ  رومألا  دیعي   ، ةبسانملا ةظحللا  يف  يتأیس  ام  اًئیش 
، هولزنأ مث   ، هینیع يف  تاریماكلا  ءاوضأ  تقربو   ، ةلیلق تاوطخ  ضعبلا  هلمح 

. عراوشلا يف  نوقرفتي  اوحارو 
***

مھنویع  ، مھناكم يف  هتوخأو  همأ  دجوف   ، سمشلا بایغ  عم  هتیب  ىلإ  داع 
: الئاق هیلإ  ىرج  هوخأ   . ةشاشلا يف  ةنوفدم 

. ةرھاظملا يف  كتفش  - 
: هلأسو  ، هرعشب ثبعت  هعباصأ  سمغو   ، هل مستبا 

. كتبجع - 
... نكل  ، معن - 
؟ اذام نكل  - 

. ادج ةریغص  مكترھاظم  - 
. ةریغص

. ريرحتلا نادیم  يف  كانھ  يتلا  نع  اریثك  فلتخت  - 
: هتفرغ لخدي  وھو  هعبتو 

. بلقلا زھتو   ، ضرألا جرت  تافاتھ  كانھ  - 
: هل لوقي  هب  ئجوف  مث 

. كانھ حورأ  زواع  - 
: هھجو يف  خرصف 

. تكسا - 
اثحب  ، نويزفلتلا حتفو  توميرلا »  » ىلإ هدي  دم   . هءارو بابلا  قفصو   ، هتفرغ لخدو 

اھوجو ال ىأرو   ، هدراطت تلظ  ریبكلا  نادیملا  روص  نكل   ، ریغصلا نادیملا  رابخأ  نع 
. میحرلا دبع  نزامو  مزعلا  وبأ  لامجو  يجافخ  رماسو  عفارلا  دبع  نسح   ، اھفرعي

قلغأ مث   ، ظیغلا امواقم  بءاثتي  لظف   ، هبعوتسي نأ  هیلع  بعص  مھمالك  ناكو 
. مونلا نم  ةنس  يف  حارو   ، نويزفلتلا

. بورھلا يف  نعميو   ، برھي ناك   . لبق نم  لعفي  ناك  امم  رثكأ  مايألا  هذھ  يف  مان 
سیئرلاو  ، تیغلأ يرودلا  ةقباسمو   ، تلءاضت تابيردتلاف   ، تقولا رثكأ  تیبلا  مزل 
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يف هآرو   ، لحر هئاقبب  بلاطي  يك  هتایح  يف  ىلوألا  ةرملل  رھاظتو  وھ  بھذ  يذلا 
يداني نیح  راسكنا  يف  يضاقلل  لوقيو   ، لقنتم ريرس  ىلع  احورطم  صفقلا 

: ایعابر همسا 
. دوجوم انأ   ... مدنفأ - 

روصلا ىلإ  ىرجو   . ةداسولا يف  هسأر  انفاد  خرصو   ، فكب اًّفك  برض  اھموي 
لیطي حارو   ، تیبلا ناردج  لك  ىلع  اھقلعو   ، هبناج ىلإ  اھیف  فقي  يتلا  ةمخضلا 

: ىسأ يف  لوقيو   ، هیتفش صمصميو   ، اھیلإ رظنلا 
. كعم انمايأ  تحار  - 

يف تحبصأ  يتلا  لامجلا  ةخراص  ةدعاصلا  ةلثمملا   ، هتقيدص فتاھ  ءاسملا  يف 
، ءيداھ ناكم  ىلإ  ًاّيوس  اجرخي  نأ  اھنم  بلطیل  ؛  سانلا ثيدح  يسایق  نمز 

امھو تلاق   . رثاعلا اھظح  نم  يكبت  يھو  هل  تكتشاو   . هلثم ةطبحم  تناك  اھنكل 
: عومشلا ءوض  تحت  ىسأ  يف  ناسماھتي 

. تخبلا ةلیلق  انأ  - 
؟ اذھ نیلوقت  َِمل  - 

الب ایندلا  تبلقنا  ىتح   ، ةرھشلا ملاع  يف  ریطأل  رثكأ  يتحنجأ  درفأ  تدك  ام  - 
. ناذئتسا

. ِكدحو ِتسل  - 
. مؤش مايأ  - 

: ظیغ يف  تخفن  مث  ًالیلق  تتمصو 
؟ نادیملا ىلإ  نلزن  يتاللا  يتالیمز  تيأر  لھ  - 

. نويزفلتلا يف  نھتيأر  - 
. تارئاث نآلا  نحبصأ  - 

. نمز ذنم  نضراعي  نھضعب  - 
. ةجوملا نبكر  نھضعبو  - 

. نقرغي ادغ  - 
. ربصلا غرافب  مویلا  اذھ  رظتنأ  - 

ةیضايرلا جماربلاو   ، نيدایم تراص  بعالملاف   ، هرابخأ تفتخا   ، ةیلاتلا مايألا  يفو 
ال مھتایح  ةلیط  اوشاع  نيذلا  نورواحملاو  نوقلعملا   . نییسایسلا تفاضتسا 
، هلوحو رضخألا  لیطتسملا  يف  يرجي  ام  ىوس  ةایحلا  يف  ءيشب  نومتھي 

بابشو  . اھباحصأ ةاراجم  لیبس  يف  اقراخ  ادھج  نولذبيو   ، ةسایسلا يف  نوملكتي 
نادیم ىلإ  اورجو   ، مھروھظ ءارو  هب  اولغشنا  ام  اوكرت   ، هقيرفب نینوتفملا  سارتلألا 

. راوثلا نم  اوحبصأو   ، ريرحتلا
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عم اوخرصو   ، حاحقأ نیيروثك  اوثدحتو   ، اًضيأ نادیملا  ىلإ  اوبھذ  هئالمز  نم  لیلق 
: ددجلا لاطبألل  فتھت  عراوشلا  تباج  يتلا  تاریسملا 

« مھيز تومن  اي   .. مھقح بیجن  اي  »
مث  ، ظیغ يف  رفزو   ، طئاحلا يف  هسأر  برضف   ، نويزفلتلا تاشاش  ىلع  مھآر 

: لاقو  ، ةليوط كحض  ةبون  يف  لخد 
دوعأو  ، سانلا مھاسنيو   ، راھن لیل  اھیف  نوشمي  يتلا  عراوشلا  مھبرشت  ادغ  - 
رصق يربوك  ىلع  نوبجعملا  يئارو  يرجيو   ، ديدج نم  قانعألا  قوف  لمُحأل  انأ 

. مھرجانح طقست  ىتح  يل  نوفتھيو   ، يعم روصلا  نوطقتلي   ، لینلا
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58
ىسیع سلج   ، حيرلا اھزھيو  لمرلا  اھنضتحي   ، شقلاو صوبلا  نم  ةشيرعت  تحت 
علاطت مھنویعو   ، ةرارمو ةرارحب  نورثرثي   ، هتلیبق لاجر  نم  ةعومجم  عم  دشيورلا 
بعش نع  مھثدحي  يذلا  عايذملل  اھوكرت  مھناذآو   ، ةزغ عاطق  عم  دودحلا  دیعب  نم 

. ماظنلا طقسُیل  عراوشلا  يف  جرخ 
ىتح دباك  يفحصل  ارسحتم  لوقي   ، ةلیلق عیباسأب  ربخلا  اذھ  مھیتأي  نأ  لبق  ناك 

: يئانلا مھبرھم  يف  مھیلإ  لصو 
يراجن نأ  انعسوب  ناك   ، سوساج اننیب  دجوي  نلو  مل   . سیساوج اننأب  اننومھتي  - 
انخیش نكل   ، لالتحالا مايأ  رصم  نع  لالقتسالا  انم  اوبلط  نیح  نییلیئارسإلا 

اذإ مھل : لاقو  ةنسحلا  رمتؤم  ىف  هرسأب  ملاعلا  ىلإ  انضفر  لمح  شرھلا  ملاس 
. رصانلادبع لامج  ىلإ  اوبھذتلف  ءانیس  لبقتسم  لوح  اوضوافتت  نأ  متدرأ 

، ةببدم ةليوط  رفاظأب  نایھتني  نینشخ  نیعبصإ  نیب  ةقلاع  ةراجیس  خفني  مث 
: لوقيو

انتویبو  ، اندبعتست ةطرشلاو   ، اھكلمن ضرألا ال   . دفن انربصو   ، اندابكأ لكأي  ظیغلا  - 
. ةحابتسم

: هظیغ امظاك  ءودھ  يف  هذخف  بنج  دقارلا  يلآلا  شاشرلا  ىلإ  رظنيو 
. حالسلاو ىوس هللا  انھ  انیمحي  ال 

قناعت ةیلمر  ةبتو   ، ةلطعم ةلیلق  رابآو   ، نوتيزلا تاریجش  وحن  هتماھ  عفري  مث 
: ىسأ ىف  خفنيو   ، رعشلا اھوسكي  ششعو   ، ءاوخلا

عم بھذن  يضاملا  يف  انك   ، انم ٍّيأ  ىلع  ضبقلاب  ىرخأ  ةرم  مھل  حمسن  نل  - 
حرج ىلع  اورصأ  مھنكل   ، زعاملا نم  عیطق  اننأكو  ءودھ  يفو  ةیعاوط  ةطرشلا 

، نوناقلا فلاخت  انم  ةلق  ىلع  عیمجلا  اوبقاعو   ، لطابلاب لطاعلا  اوذخأو   ، انتمارك
وأ يباھرإ  میظنت  اننأكو  اننولماعي  مھنإ   . انلافطأو انءاسن  مھشطب  محري  ملو 

. ةروظحم ةعامج 
: مھل لاقو  هلوح  اوقلحت  لاجر  ىلإ  راشأو 

. ظعتيو عمسي  ةملظلا  نم  ادحأ  لعل  انع  لقنيو  ذاتسألا  عمسیل  اوملكت  - 
مھدادعتساو  ، هل نوضرعتي  يذلا  يمویلا  ريدكتلا  عئاقو  درس  يف  اوضافأو 

تحت اھنوعضي  يتلا  قدانبلا  تاھوفب  اوكسمأو   ، مھقحالي نم  عفدل  بضاغلا 
. ةطرشلا تامھادمل  ادادعتسا   ، مونلا ءانثأ  مھسوؤر 
: ةمرثملا ءادوسلا  هنانسأ  تنابف  همف  مھدحأ  حتفو 

ينناسرحي نیلجر  ةقفرب  شيرعلا  وأ  ديوز  خیشلا  يف  نانسألا  بیبط  ىلإ  حورأ  - 
. مھخاخفأ يف  طقسأ  ىتح ال  دیعب  نم 
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: املأتم رفزف  دشيورلا  ىلإ  مالكلا  داعو 
حتف ةیئاوشع  ةقيرطب  مھل  نمألا  ةدراطم  نم  يتلیبق  لھأ  برھ  املك  - 
ددھنو بضغن  معن   ، لعفن نل  اننكل   ، مھیلإ اوأجلیل  دودحلا  مھمامأ  نویلیئارسإلا 

. اندلب بحن   ، نويرصم اننكل   ، انلكاشمل هابتنالا  تفلن  ىتح  كلذب 
ةمارصب هھجو  ىستكاو   ، هیتلقم تبث  مث   ، دیعبلا قفألا  ىلإ  ابھذتل  هانیع  عفرو 

: لاقو  ، ةداح
. لالتحالا مايأ  مھل  هضرأ  عیبي  نأ  ىضترا  انم  ًالجر  انحبذ  - 

نأ دشيورلل  اوأموأو   ، تارظنلا اولدابت   ، مھبلاطم نع  يفحصلا  مھلأس  نیحو 
: اًعیمج مھنع  ةباین  ملكتي 

نع اوجرفي  مھنيزواعو   ، ةیتاذلا اندوھجب  اھرفحن  ىتلا  رابآلل  صیخارت  نيزواع  - 
انلماعت ةطرشلا  نيزواعو   ، اناودعو املظ  نیسوبحملا  انلھأ  نم  نیلقتعملا  فالآ 

. تامدخ نيزواعو   ، نییمدآ ينبك 
: مھدحأ لخدتو 

املك تاشاشلا  هضرعتو  تاعاذإلا  هثبت  ناغأ  موبلأ  درجم  ىلإ  ءانیس  اولوح  - 
نوركني نكل  اًدیج  رمألا  نوفرعي  مھو   ، اذھ تسیل  ءانیس   . اھريرحت ىركذ  تلح 

. نوطلاغيو
: ةشيرعتلا نكر  يف  سلجي  نسلا  يف  نعاط  لجر  لاقو 

ينیصحلا انلوحو  ریعلا  الإ  انعم  يف  ام   ، صربلا بنج  الخلا  يف  اینھ  انیجھ  انحإ   -
يف امو   ، عقوبم الو  همشخ  كاح  دح  نم  يش  اندو  امو   ، ةوھقلا ةروجو  يزعملاو 

(1). ةنوك
: لاقو ةمرثم  نانسأ  نع  دشيورلا  كحضف 

.(2) هابيإ اي  كمالك  مھفي  نل  هیبلا  - 
: يفحصلا ىلإ  تفتلا  مث 

. ةيروھمجلا سیئر  ىلإ  ةدشانم  هجون  نأ  ديرن  - 
. لضفت يفحصلا : هل  لاقف 

: روفلا ىلع  قطنف 
. ءانیس ودب  ذاقنإل  كلخدت  رظتنن  سیئرلا  ةدایس  اي  - 

. هذقني نم  ىلإ  جاتحي  سیئرلا  اذھ  ناكو  عیباسأ  ىوس  رمت  ملو 
***

: ريدھلا مھءاجف   ، ندنل ةعاذإ  ىلع  رشؤملا  اورادأو   ، اًدیج عايذملا  ىلإ  اوتصنأ 
« ماظنلا طاقسإ  ديري  بعشلا  » 

نم لك  ىلإ  دشيورلا  رظن   ، طابضلا بورھو  ةطرشلا  ماسقأ  قرح  ءابنأ  يلاوت  عم 
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: اكحاض لاقو  ةشيرعتلا  يف 
(3). هییلع نش  ـ 

ةعاس دعب   . اوقلطناو  ، لمرلا اذھ  يف  رفاعت  نأ  اھعسوب   ، يعابر عفد  ةرایس  اوبكر 
ةنصحم اھودجو   . ءانیس لامش  نمأ  ةيريدم  نورصاحي  شيرعلا  يف  اوناك  فصنو 
مسق ىلإ  اوعرسأو   ، اورقھقتف  ، اھلخاد نم  ةفیثك  نارین  مھیلع  تقلطُأو   ، اًدیج

. تاشاشرو قدانب  نم  هیف  ام  كیلحالسلا  نم  اوذخأو   ، هومحتقاف  ، شيرعلا يناث 
رادج تحت  اوعمجتو   . مھسفنأل اورأث  مھنأ  اورعش  حالسلا  ىلع  ءالیتسالا  دعب 

: مھل دشيورلا  لاقو   . مسقلا هجاوت  ةيانب 
(4). ييز مكتاینط  اورت  اورطوق  - 

اودوعیل ؛  رجفلا لیبق  ءاقللا  ىلع  اودعاوت  نأ  دعب   ، قيرط يف  لك   ، اًعیمج اوفرصناو 
. لاوحألا فشكت  راظتنا  يف   ، مھبرھم ىلإ 

تالاھ مھتبذجو   ، تایئاضفلا تاشاش  ألمي  ريرحتلا  نادیم  اودھاش  تویبلا  يف 
رجانحلا اھعنصت  ةيوق  تابذبذ  اھب  جزتمتو   ، نیبضاغلا سوؤر  ىلع  طحت  يتلا  ءوضلا 

. ةخراصلا
لب  ، اموي اذھ  ركني  مل   . عاخنلا ىتح  يرصم  هنأب  ةظحللا  هذھ  يف  دشيورلا  رعش 

ةمشاغلا ةموكحلا  نیب  ریبكلا  قرافلا  هقافرل  نیبي  نأ  ماودلا  ىلع  اصيرح  ناك 
هروعش نكل   ، اتلدلاو دیعصلا  يف   ، يداولا نونكسي  نيذلا  نیبیطلا  سانلاو 

. ةظحللا هذھ  يف  هیلع  وھ  املثم  حوضوو  ءاقنو  ءافص  يف  نكي  مل  هتيرصمب 
مالظلا حنج  تحت  اوراسو   . هل اوكحو   ، اذھ هروعش  نع  اولباقت  نیح  هقافرل  ىكح 

يف اورادو   ، انیمي مث   ، اراسي مث   ، انیمي اوفطعنا  لیلقب  اھلبقو   ، حفر قيرط  ىلع 
ىلع اھرون  لسرت  سمشلا  تذخأ  امنیب   ، ةیلمرلا نابثكلا  نیب  ةجرعتم  طوطخ 

. يھدزیف لمرلا 
ىلإ هدي  دشيورلا  دم   . رصعلا فراشم  ىلع  اوظقیتساو   ، اومانف نیبعتم  اولصو 
تناك نیجاسملا .»  » يھ اھعمس  ةملك  لوأ  تناكف  هحتف   . بءاثتي وھو  عايذملا 
ةیبرع ةغلب  عيذملا  لاق  اھدعب   . ودبي ام  ىلع  طیسب  لجر  توص  نم  ةقعاز  ةملك 

«. مویفلا نجس  دنع  نایعلا  دوھش  دحأ  اذھ  ناك  : » ةمیخف ىحصف 
. رخآ ربخ  ىلإ  لقتنا  عيذملا  نكل   ، اًدیج تصنأ 

نأ دعب  نوجسلا  نم  نوبرھي  ءانجسلا  لیصافتلا : تءاج   ، ةیلاتلا ةرشنلا  يف 
. سارحلا نیبو  مھنیب  ةيومد  تاكابتشا  تعقوو   ، اھباوبأ تحتُف 

اذھ ىلع  دحأ  بیجي  نأ  دشيورلل  ةبسنلاب  امھم  سیل  ؟  نوجسلا هذھ  حتف  نم 
يداو نوجس  ىلع  نیعزوم  هتلیبق  ءانبأ  نم  ةثالث  كانھ  نأ  مھألاف   ، لاؤسلا

. مھحارس قالطإ  ةصرف  تءاجو   ، تاحاولاو مویفلاو  نورطنلا 
ىلع يأرلا  مھب  رقتساو   . هلعف مھیلع  بجي  امیف  اورواشتو   ، نیمئانلا ةیقب  ظقيأ 
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عفتري يذلا  يربوكلا  نم  يقرشلا  بناجلا  ىلع  مھرظتنيو   ، مھضعب بھذي  نأ 
. دیعسروبو ةیلیعامسإلا  نیب  سيوسلا  ةانق  قوف  اسوقم 

شیتفت دعب  الإ  هنوكلسي  ، ال  ایساق ارمم  مھل  ةبسنلاب  يربوكلا  اذھ  ناك  لبق  نم 
نأ دونجلا  مھنم  بلطيو   ، تارایسلا نم  اولزني  نأ  دعب   ، افوفص نوفقي   . لممو قیقد 
مث  ، مھداسجأ ىلع  مھيديأ  تاحار  دنجلا  ررمي  اھدعبو   ، ىلعأ ىلإ  مھيديأ  اوعفري 

مھنولأسي مث   ، ةیتوبثلا مھقاروأ  يف  رظنلا  نولیطيو   ، ةيانعب تارایسلا  نوشتفي 
. ةانقلا نم  ةیبرغلا  ةفضلا  ىلإ  روبعلا  بابسأ  نع 

ةیلیعامسإلا يف  تامكاحمل  اراظتنا  نيزجتحملا  هيوذ  ةرايزل  بھذي  ناك  مھبلغأ 
. ةفلتخم تايانج  يف  ةیبرغلا  ءارحصلاب  نوجس  يف  نینوجسملا  وأ   ، دیعسروبو

. تاردخمو حالس  ةراجتو  بيرھتو  لتق 
. شیتفت الو  دونج  ، ال  مھمامأ احوتفم  هودجو  يربوكلا  ىلإ  اولصو  نیح  مویلا 

ىلإ اھنمو   ، ةیلیعامسإلا وحن  اراسي  اوفطعناو   ، ةفطاخ ةعرس  يف  هوربع 
، ةلومحملا فتاوھلا  ىلع  هعباصأ  قيرطلا  لاوط  ىقبأ  دق  مھضعب  ناك   . ةرھاقلا

. مھنم دحأ  دري  مل  نكل   ، ةثالثلا ءانجسلل  اھب  نوظفتحي  يتلا  ماقرألا  اوبلط 
الاصتا ىقلت  هنأ  مھغلبأو   ، دشيورلا مھب  لصتا   ، ةرھاقلا ةنيدم  نم  اوبرتقا  نیح 
يذلا مقرلا  مھاطعأو   ، مویفلا نم  امداق  تلفسألا  ىلع  ریسي  هنأو   ، ملاس نم 
ىتح هوعباتف   ، يواتفزلا يدشر  همسا  ةلحملا  نم  نیجسل  وھو   ، هنم لصتا 
يف اوحلفي  مل  مھنكل   ، نورطنلا يداو  نجس  ىلإ  اھدعب  اوھجوت   . هیلإ اولصو 
ةلاح نأ  مھربخأو  تاحاولا  نجس  نم  مھملك  ثلاثلا   . ةلوھسب يناثلا  ىلإ  لوصولا 

. ریخب هنأو   ، ةئداھ نجسلا 
اولظ  . ةشيرعتلا ىلإ  اھنمو   ، شيرعلا ىلإ  اوداع  دق  اوناك  سمشلا  بیغت  نأ  لبق 
يف اصاصر  اوقلطأو   ، لمرلا قوف  اوصقر  اھتظحل   ، ةیغاطلا طقس  ىتح  امايأ  اھب 

مھتعتمأ اوعمجو   ، روھشل ةدقوم  تلظ  يتلا  رانلا  ةرفح  اوأفطأ  مث   ، ءاوھلا
. مھتویب ىلإ  اوداعو  ةطیسبلا 

نم بحسي  ءيش  لك  نأ  اورعش  نأ  دعب   ، ريرحتلا ىلإ  ىرخأ  ةرم  راوثلا  داع  نیح 
ىلإ بھذي  نأ  ةیبرتلا  ةیلك  يف  بلاطلا  هنبا  نم  دشيورلا  بلط   ، مھمادقأ تحت 

: هل لاقو   ، نادیملا
. عفارلا دبع  نسح  همسا  باش  اصوصخو   ، لضفلا باحصأ  ىلع  يل  ملس  - 

الإ انعم  سیلو   ، ةلیمرلا نابثكلا  بنج  ءارحصلا  يف  انبرھ  نحن  اھانعمو :  ، ءانیس ودب  ةجھلب  ةرابع  هذھ   (1)
وأ انیلع  ىلاعتي  دحأ  نم  اًئیش  ديرن  الو   ، ةوھقلا ةكنك  اھیف  عضن  ةرفحو  زعاملاو  بلاعثلا  انلوحو  ریمحلا 

. ةلكشم كانھ  نأب  رعشن  الو   ، باصن

. يبأ اي   (2)
. هیلع مجھا   (3)

. يلثم مكلافطأ  اورتل  اوبھذا   (4)
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69
اسلاج هسفن  لیختي   ، نیبضاغلا بابشلا  دحأ  ناسل  ىلع  ةرابعلا  عمسي  نیح 
ةربإلا سكاشت  ثیح  ىلإ  ناتبھاذ  هانیعو   ، لادبلا ىلع  هامدق   . ةطایخ ةنكم  ىلإ 

يف رجفني  مث   ، هینفج لفقي   . ابايإو اباھذ  اھكرحت  ةراطلا  ىلع  ىنمیلا  هديو   ، بوثلا
بابلا ربع  قفدتت  مث   ، ةمعانلا هبتكم  ةرجح  طئاوح  يف  نرت  ةبخاص  ةھقھق 
: هل لوقتو   ، اًعيرس يتأتف   ، هتجوز ينذأ  ىلإ  لصتف   ، جراخلا ىلإ  ًالیلق  براوملا 

. راشتسملا ةداعس  اي  كعم  ِينكَّحض  - 
لوقيو  ، ةنیتم ةليوط  ةیبشخ  ففرأ  ىلع  ةيانعب  ةصوصرملا  عجارملا  ىلإ  رظني 

: اھل
. اھايإ ةلمجلا  لوقي  مھدحأ  تعمس  اًدبأ  - 

؟ نیناوق يزرت  - 
. معن - 

؟ نینسب ةروثلا  لبق  اھتعمس  ةرابع  نم  اًمود  ككحضي  امو  - 
. لایخلا  ، يتبیبح اي  لایخلا  - 

، هتجوز تتام  نأ  دعب  هدحو  شیعي   ، زوجع طاَّیخ  مھتيرق  يف  ناك  ریغص  وھو 
ىأر نإ   ، بنارألا نم  فاخي  ناكو   . لافطأو ءاسنو  لاجر   ، عیمجلل بیبالج  ّصفُيو  لِ

: هل نولوقيو  هیلع  سانلا  كحضيو   ، ديدش رعذ  هباتنيو  فقي  عراشلا  يف  اھدحأ 
. هنم فاخت  تنأو   ، ایندلا يف  نئاك  نبجأ  بنرألا  - 

. يضميو تمصلاب  ذولیف 
مل نإ  هنوددھيو   ، ةریغص بنارأ  نیلماح  هیلإ  نوبھذیف   ، اذھ هنع  نوفرعي  لایعلا 
، هترجح يف  بنارألا  نوقلطیس   ، دیعلا موي  لبق   ، اًعيرس مھبیبالج  ةطایخ  نم  ِهتني 

: مھل لوقيو  خرصیف 
. رضاح  .. رضاح ـ 

. بیبالجلا نم  يھتني  ىتح  اھحربي  تاعاس ال  ةنكملا  ىلع  بكنيو 
ةرجحلا باب  ىلع  سلجي   . لایعلا ءالؤھ  نم  ادحاو  راشتسملا  ةدایس  ناك 
سمغيو هدیب  ةراطلا  فليو  هیمدقب  لِّدبي  وھو  طایخلا  بقريو   ، هرجح يف  بنرألاو 

. افطخ شامقلا  كیحت  يھو  ةربإلا  يف  هینیع 
ال مايأ  تايركذو   ، بنارألاو  ، زوجعلا طایخلا  يعدتسي   ، يزرت ةملك  عمس  املكو 

. كحضلا يف  قرغیف   ، ىسنت
ءارش ىلع  وھ  داتعاو   ، زوجعلا طایخلا  تام  ةلودلا  سلجم  يف  هنییعت  موي 

. تالحملا نم  ةزھاج  هسبالم 
، هعمسي ناك  نیناوقلا » ةيزرت   » حلطصم دئارجلا  تاحفص  ىلع  رھظ  تاونس  دعب 
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: هسفنل لوقيو   ، شھدنيو
بیبالجو تانولطنب  تاعيرشتلا  نم  لعجي  نأ  مرتحم  ينوناقل  نكمي  فیك  - 

؟ نیتاسفو
عئاقو نم  هیلع  ضرعُي  ام  ِفّیكُي  ًالجر  هسفن  دجیف   ، وھ هلعفي  امیف  رظنلا  نعميو 

ال  ، ةددحملا ماكحألاب  يضقیل  ؛  نوعِّرشملا اھعضو  يتلا  ةینوناقلا  صوصنلا  قفو 
. ةھازنو درجت  لكب  نوناقلا  حور  لمعتسي   ، ایعطق اصن  دجي  نیحو ال   . اھنع دیحي 
علاطي ناك   . للز وأ  ططش  ىلإ  هنع  دیحي  ، ال  هیلع ابكنم   ، هلمع يف  رمتسا  اذكھ 

، نیمث زنك  ىلع  رثع  هنأك  حرف  يف  اھیلع  لبقي   ، اثيدح ةرداصلا  نوناقلا  بتك 
هحصنو  . ديدش مھنب  أرقيو   ، هبتكم ةرجح  هسفن  ىلع  قلغي   ، تیبلا ىلإ  عرسيو 

هلمع يف  ىقتراو   ، هاروتكدلا لان  ىتح  لعفف   ، ایلعلا هتاسارد  لمكي  نأ  هؤاقدصأ 
ىلإ لاحي  نأ  لبق  تاونسل  هلغش   ، ةلودلا سلجمب  قومرم  عقوم  ىلإ  لصو  ىتح 

. دیجملا هنمز  هفلخ  يوطيو   ، شاعملا
. يھاقملا ةبحص  نم  ءاضقلا  يف  هلمع  همرحو   . تیبلا يف  سولجلا  ِقطي  مل 
نینس ىلع  رسحتيو   ، تايركذلا رتجي  يدانلا  يف  ةليوط  ةرتف  ىقبي  نأ  هركو 

. بابشلا
نم ةملاكملا  تناك   . لومحملا هفتاھ  َّنر   ، ةنمزملا هتریح  يف  قراغ  وھ  امنیبو 
ىلع مستراو   ، هسافنأ درتسا  ام  ناعرس  هنكل   ، اسجوتم اھلبقتسا   ، صاخ مقر 

: ةدحاو ةرابعب  الإ  دري  الو   ، هل لاقي  ام  لك  اتصنم  عباتي  وھو   ، غلاب رورس  هھجو 
. مدنفأ اي  رضاح  - 

هتءاجف اللھتم  هتجوز  ىدانو   ، هتنكس دق  ةجھبلا  تناك  ةملاكملا  تھتنا  نیح 
: اھل لاقو   ، هیتحار نیب  اھھجو  ذخأو   ، اھیلإ ماقف   ، همامأ تفقو   ، ةشھدنم

. ةصرفلا تءاج  - 
: تلءاستو اھھجو  للھت 

ءاش هللا؟ نإ  ریخ  - 
: لاقو  ، ابرط يولعلا  هدسج  فصن  زھ 

. ةيروھمجلا ةسائر  ينتبلط  - 
!!! ؟ ةسائرلا - 

: تلاق مث  ةھرب  تتمص 
. هرییغت يف  نوركفي  مھنأ  كش  الو   ، ضيرم زوجع  لجر  لدعلا  ريزو  - 

. نكمم - 
. نیینوناقلا هيراشتسم  مقاط  ىلإ  كمضي  نأ  سیئرلا  ديري  امبر  - 

. امبر - 
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... هنأ وأ  - 
: لاقو  ، اھمف ىلع  هدي  عضو  ذإ  ؛  لمكت اھعدي  ملو 

. ءيش لك  فرعأسو  ةعاس  - 
: غلاب ّدو  ٍ يف  تسمھو   ، هدي تعفر 

. لخبت الف  يننئمطتل  ةصرف  تیقل  اذإ  - 
***

رقملا ىلإ  هجوتي  نأ  هنم  تبلط  ةملاكم  هتءاج  ةسائرلا  رصق  ىلإ  هقيرط  يف 
، هسامح تھبو   ، هنول عقتماف   ، لینلا شینروك  ىلع  مكاحلا  بزحلل  يسیئرلا 
، ةدومحم ریغ  رطاوخ  يأ  هسأر  نم  درط  نأ  ثبلي  مل  هنكل   ، فیفخ راودب  رعشو 

: هسفن يف  لاقو 
. كانھ سیئرلا  نوكي  امبر  - 

هلھمي ملف   ، هلاجر نیب  وھو  هیلع  لخد   . هراظتنا يف  سیئرلا  لجن  دجو  لصو  امل 
: هل لاقو   ، ةدحاو ةظحل 

. مھمو لجاع  رمأ  يف  كديرن  - 
هساوحب علطتو   ، سلجي نأ  هیلإ  راشأ  نأ  دعب  سلجو   ، قطني نأ  نود  هسأرب  أموأ 
رماوألا عزوي   ، ةمیخف ةلواط  سأر  ىلع  سلاجلا  فرجعتملا  باشلا  كلذ  وحن  اھلك 

. هاضر نونمتي  مھعیمجو   ، هینیع فرط  نم  ةبضاغلا  تارظنلاو   ، هعبصإب
ریس نم  مھفو   ، نأمطاف  ، هریغ نوناق  لجر  حملي  ملف  هراسيو  هنیمي  تفتلا 

. روتسدلا يف  مھم  ليدعت  ىلع  ةلبقم  ةطلسلا  نأ  شاقنلا 
ىلإ تفتلا   ، نیسلاجلا تالخادم  ىلإ  اًدیج  سیئرلا  لجن  تصنأ  نأ  دعب 

: هل لاقو   ، راشتسملا
. مكحم ينوناق  صن  ىلإ  تاشقانملا  هذھ  لك  ةلیصح  مجرتت  نأ  ديرن  - 

، هیلع اظفاحم  شاع   ، زيزع ءيش  نع  ىلختي  هنأ  ةظحللا  هذھ  يف  رعشو   ، متمت
، داسفلا مھَّسم  نيذلا  كئلوأ  امیسال   ، هئالمز نم  ریثك  مامأ  هب  ىھابتي  ناكو 
، اقفاوم هسأرب  أموأو   ، هدعقم يف  راغو   ، تمص  . ةملظملا هزیلاھد  ىلإ  مھجرحدو 

. ءاضر ةماستبا  يف  هسفن  بصتغاو 
. ةمداخلا هل  تجرخف  سرجلا  نر   . اروسكم تیبلا  ىلإ  داعو   ، هوبتك ام  لك  هوطعأ 
بلط  . موي لك  ةلودلا  سلجم  نم  دوعي  نیح  لعفي  ناك  امك   ، قاروألاب اھیلإ  هدي  دم 

: هل تلاقف   ، هتجوز نع  اھلأسو   ، ةوھقلا نم  اناجنف  اھنم 
. اھتفرغ يف  ةسلاج  - 

: اھثدحت نمل  لوقتو   ، اھيدي اتلكب  نوفیلتلا  ةعامس  كسمت  اھدجوف  اھیلع  لخد 
. هتمیق اوفرع  اریخأ   ، اًعبط - 
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نم تماق  مث   ، ةعامسلا تعضوو   ، اھملكت نمم  تنذأتساو   ، تمثعلت  ، هتأر امل 
: لوقت يھو  اھعدخم 

؟ دارملا لصح  - 
: لاقو ًابضاغ  اھیلإ  رظن 

؟ كتابحاصل ناجملاب  ىطعت  نأ  بجي  يرارسأ ال  نإ  ِكل  لقأ  ملأ  - 
. ىدحو ةحرفلا  لمحأ  نأ  ردقأ  الو   ، راشتسملا ةداعس  اي  ةناحرف  - 

؟ يفرعت ىتح  يرظتنت  نأ  لضفألا  نم  نكي  ملأ  - 
. ةحضاو  ، هللاو  ، ةحضاو - 

: ةلئاق يھ  هتعطق  تمص  داسو 
؟ ریخ - 

: تلاق اھنكل   . هتوص وسكت  لمألا  ةبیخو   ، هنم بلُط  امب  اھغلبأف 
. كرظتنت ةرازولاف  هیف  تحجن  نإ   ، طیسب رابتخا  اذھ  - 

. ماھوأ - 
بجي  . هجو ریخ  ىلع  كنم  بلط  ام  زجنت  نأ  كیلع  اذلو   . ةقیقحلا يھ  هذھ  لب  - 

الف  ، ةدحاو ةرم  يتأت  ةصرفلا   . كنع ىنغ  ال  هنأ  اودكأتيو   ، هلعفت امب  اورھبني  نأ 
. كدي نم  اھعیضت 

هوغلبأو اورھبناف   ، مھيأر رظتني  سلجو   ، هتحيرق هیلإ  هتدھأ  ام  مھل  مدق  نیموي  دعب 
: بزحلا ماع  نیمأ  هل  لاقو   ، مھئاضرب

. كنم طوسبم  سیئرلا  - 
رادم ىلع  هب  هسفن  مزلأ  يذلا  راقولا  الولو   ، حرفلا نم  هتیب  ىلإ  اھموي  راط 

، مھھابج يف  نيرباعلا  لك  لَّبقو  ىنغو  صقرو  عراشلا  فصتنم  يف  فقول   ، نینس
. هسبالم نم  درجت  نأ  دعب  ماَّمحلا  باب  هسفن  ىلع  قلغأ  نیح  هلعف  ام  وھو 

: ءاضیبلا ةطوفلاب  هرعش  ففجي  وھو  هتجوزل  لاقو 
. قدصتس كتءوبن  نأ  ودبي  ـ 

: تلاقو  ، هیتفش نم  هتلَّبقو   ، هیلإ تمدقتو   ، تمستباف
. سمشلا نیع  دسي   ، اعقاو مویلا  راصف   ، تاینمأو الایخ  ناك  - 

يف َّبكناو   ، ةیفاضإ ىرخأ  داومو   ، ليدعتلا ليدعت  هنم  اوبلط  تاونس  ثالث  دعبو 
: هسفن يف  لاقو   ، هتمھم ىلع  ربص 

. رھملا اھلغي  ءانسحلا ال  بطخي  نم  - 
: هتلأسف  ، هتجوز نویع  يف  ةریغلا  ترسو 

؟ ءانسحلا يھ  نم  - 
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: لاقو هقھق 
. اًعبط ةرازولا  يسرك  - 
: تلاقو  ، ةئزاھ تھنھن 

. اًدبأ كیف  نوركفي  الو   ، ءيش لك  مھل  تلعف   ، نورابج ءالؤھ  - 
: هسفن اِرّبصم  لاقو  اھفتك  تبرف 

. هناوأب ٌّلك  - 
. هلاب ىلع  رطخي  مل  اًئیش  لمحي  ناك  ناوألا  نكل 

ماعطلا دجوف   ، داع مث   ، كلامزلا يحب  هلزنم  نم  بيرق  دجسم  يف  ةعمجلا  ىَّلص 
ةداسولا فرط  زھیل  هطیطغ  عفتراو   ، هريرس ىلإ  لخدو   ، هنطب ألم   ، هراظتنا يف 

. بشرشملا
خبطملا يف  يھو  هتجوز  عمس  ىلإ  نییمدآ  ريدھ  ىھانت   ، ءاسملا لولح  عم 

ىلإ ترج   . اھقشعت يتلا  ةدشقلاو  تارسكملاب  ةفانكلا  ةینیص  دادعإب  عتمتست 
. نيرھاظتملاب صغي  ویلوي  يربوك 26  تأرو   ، ةذفانلا

: ةلئاق هتظقيأو  مونلا  ةفرغ  يف  هیلإ  تعرھ 
. بولقم دلبلا  راشتسملا  ةداعس  اي  مق  - 

ىأرف  ، هحتفو نويزفلتلا  ىلإ  ىرج   . رخآ سانلل  دجي  ملف  هینیعب  يربوكلا  حسم 
: هتجوزل لاقو   ، فكب افك  برض  مث   ، تافاتھلا ىلإ  تصنأو   ، اظتكم ريرحتلا  نادیم 

. فیخم دھشم  - 
يف رظنت  يتلا  ةنجللا  عم  سلجیل  هوعدتسا  ىتح   ، هحربي ال  هتیب  يف  يقب 
ىلع هتلدب  ىدترا   . نیبضاغلا ئدھیل  سیئرلا  اھب  دعو  ىرخأ  ةيروتسد  تاليدعت 
لبقو  ، هنم بلُط  ام  ىلع  رھسیل  ؛  هبتكم ىلإ  لیللا  رخآ  يف  داعو   ، بھذو  ، لجع

. ءيش لك  ىھتنا  هیھني  نأ 
ةعصرملا مھفاتكأ  ىلع  هرصب  طحو   ، بایتراب ديدجلا  دھشملا  يف  نیفقاولا  علاط 

: هتجوزل لاقو   ، موجنو روسنو  فویس   ، نینسلا داصحب 
. رادقألا كحضتو  نورِّدقُت  - 

: هبتكم ةفرغ  يف  اھب  ىلتخا  نأ  دعب  هسفنل  لاق  مث 
. ةياھنلا اھنإ  - 

درو  ، بيرغلا مقرلا  يف  اًدیج  سرفت   ، هفتاھ نرو  ةلیلق  مايأ   . كلذك نكت  مل  اھنكل 
: سماھ توصب 

................ وووولأ - 
: عئاج درقك  هناكم  يف  زفاقتي  هلعج  ام  ىرخألا  ةیحانلا  نم  هءاجف 

. دئاقلا عم  احابص  ةعساتلا  يف  ادغ  عامتجال  كوعدن  - 
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تحت قاروألا  تصارتو   ، غلاب سامحب  هنم  بولطملا  ىلع  بكناو   ، حرفلا نم  زفاقت 
. اھناكم يف  اھیقبي  وأ   ، ءارولا ىلإ  رومألا  دیعي  ام  لكب  ةءولمم  هدي  ةحار 

، ةرملا هذھ  ةیساق  ةبآكلا  هتءاجف   ، ةأجف لحر  نأ  ثبلي  مل  ديدجلا  هدیس  نكل 
: هتجوزل لاقو 

. ديدج لمأ  يأ  كانھ  دعي  مل  - 
: تلاقو  ، عومدلا نم  ةفیثك  ةقبط  تحت  نیتئبتخملا  هیتلقم  يف  ترظن 

. ولخي يواحلا ال  بارج  - 
: ضیفخ توصب  لاقو  اھیلإ  هتماھ  عفر 

. شرعلا ىلإ  ددجلا  نیمداقلا  عفني  ءيش  َّيدل  نأ  دقتعأ  ال  - 
. كيدل ام  ىلإ  جاتحي  ناطلس  لك  - 

. مھلاجر مھل  - 
: تلاقو تكحضف 

. روصعلا لك  لجر  تنأ  - 
، هبناج ىلإ  تسلجف   ، هیلع ةیساق  تناك  اھنأ  يھ  ترعشو   ، ةرابعلا هتزخو 

: اھمالك ةأطو  نم  ففخت  نأ  تلواحو   ، هفتك تبرت  اھدي  تدمو 
. اھلھاجتي نأ  مكح  يأ  ىلع  بعصلا  نم  كلثم  ةردان  ةربخ  نأ  دصقأ  - 

لَّبق مث   ، اھقنع قوطو  هعارذ  َّدمو   ، اھمالكل هسفن  يف  ةنینأمطلا  نم  ةقفد  ترس 
: لاقو اھنیبج 

. كتءوبن قدصت  نأ  ىنمتأ  - 
يف ذفانلا  لجرلا  هبلاط  ناكو   ، هفتاھ نر  ثیح   ، اھتءوبن تقدص  عوبسأ  دعبو 

. حرشنم بلقب  مطقملا  لبج  ىلإ  دعص  يلاتلا  مویلا  يفو   . داشرإلا بتكم 
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60
ةيوتلملا هدي  ىلإ  ةيامحلا  ناجل  دارفأ  دحأ  رظن   . هوفقوأ ريرحتلا  نادیم  فرط  ىلع 

: هل لاقو   ، امحل زنتكم  ثلثم  يف  ةنوفدملا  هھجو  حمالمو 
. كتقاطب ـ 

اوعضو نیفقاولا  نأ  الإ   ، لخدیل َّمھو   . ملكتي نأ  نود   ، فنعب هسأر  زھ  نكل 
. خارص ةبون  يف  طرخنا  مث  مازو   ، مھنیب رشحناف   ، همامأ مھداسجأ 

: هل اولاقو  هفتك  اوتبرو   ، هحمالم يف  رظنلا  اوداعأ 
. نادیملا يف  نم  لكلو  كل  ةيامح  اذھ   ، ةقاطبلاب لوخدلا  ـ 

ناكو  . هیف ام  لك  جرخأو  هبیج  ىلإ  هعباصأ  فارطأ  دمو   ، خفن مث   ، ًالیلق تمص 
، هریغ اًدحأ  ينعي  ال  ناكمل  ناونع  اھیف  بوتكم  ةقروو   ، تاھینج ةعبس   . ًالیلق

. ءاود ةبلع  فالغ  فصنو 
طقتلا  . بطلا ةیلكب  ةیئاھنلا  ةنسلا  يف  ابلاط  ناك   ، هفقوأ يذلا  ةنجللا  دارفأ  دحأ 

: هئالمزل لاقو   ، همامأ فقاولا  حمالم  يف  رظن  مث   ، ءاودلا مسا  قمرو  ةقرولا 
. لخدي هوعد  - 

: مھل لاق  تاوطخ  دعتبا  نأ  دعبو 
. ةطیسب ةینھذ  ةقاعإو  ةیمالك  ةسبح  هدنع   ، ودبي ام  ىلع   ، ضيرم  ، نیكسم - 

. نیلخادلا شیتفتب  اولغشنا  مث  اومستباو  مھھافش  اوصمصم 
ناك  . تبانلا هنقذ  ىلع  ةيوتلملا  هدي  اعضاو   ، نیفحازلا نیب  هدسج  ىقلأف  وھ  امأ 
مھیلإ لسري   . نیمداقلا حمالم  يف  سرفتیل  فقي  مث   ، ةلیلق تاوطخ  يشمي 

تاوصأب ال  ، احداص هیمدقب  ضرألا  برضيو   ، نیتعیسولا هینیع  نم  ةشھدنم  تارظن 
نادیملا نوبوجي  نيذلا  اھلسري  يتلا  كلت  عم  مغانتت  اھنكل   ، دحأل اھفورح  نیبت 

. ةنخاسلا تافاتھلاب  نيرثدتم 
شیعي صخش  هنأ  ایلم  هیلإ  رظني  نمل  ادبو   . هفصو نكمي  دح ال  ىلإ  ادیعس  ناك 

. ءاقشلاب ةعرتملا  هتایح  يف  ةیئانثتسا  ةظحل 
هدي نأ  دجو  نیحو   ، هحفاصیل هدي  دم   ، هرمع نم  نیثالثلا  يف  باش  هنم  برتقا 

: هل لاقو  هفتك  تبر   ، نطبلا ناكم  رھظلا   ، ةبولقم
؟ ةروثلاب ناحرف  تنإ  - 

امھل ةحاتملا  ضرألا  ةعقب  ىلع  هیمدق  كرحو   ، ةضيرع ةماستباب  هھجو  ألتماف 
: لاقو  ، هدسج زتھاف   ، ماحزلا يف 

.. ة. ووو  .. يح يح  ةر   .. وو .. ثثث .. ثلا - 
. اذھب رعشن  انلك   . ةولح ةروثلا  اًعبط  - 

يرشكلا بلع  هتركاذ  يف  تقرب  نیح   ، ءارولا ىلإ  داع  دقف  وھ  امأ   . ىضمو هكرت 
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دق ناك   . نادیملا لخدم  دنع  شیتفتلا  ةنجل  نم  ةبرقم  ىلع  ةيانعب  ةصوصرملا 
نكل  . الاب هعوجل  ِقلي  ملف  سانلا  هفرجو   ، نادیملا ىلإ  رمي  هوكرت  نیح  احرف  اھربع 

: هلأسو هیلإ  رظنف   ، اًتماص عئابلا  مامأ  فقو   . يرشكلا نع  ثحبي  داعف  هصرق  عوجلا 
؟ يرشك زواع  - 

. هلاؤسل ابیجتسم  مازو   ، هسأرب أموأف 
: لاقو  ، ةبلعلا هیلإ  دم 

. سولفلا تاھ  - 
. اھجرخأو  ، تاھینجلا طقتلاو   ، هبیج يف  هاعبصإ  لخد  ىتح  ةشعترملا  هدي  عفر 

. نینثا هل  كرتو   ، تاھینج ةسمخ  عئابلا  ذخأ 
اھیف رجمزت  ةقطنمو  نیفحازلا  ةحاس  نیب  لصفي  يذلا  جاصلا  روس  تحت  سلج 
يقلیل داع  ىھتنا  املف   . نانتما يف  لكأي  ذخأو   ، نادیملا نیمي  ىلع  رفحلا  تانكم 
لاثمت ةھجاوم  يف  هسفن  دجوو   . ةيرجحلا ةكعكلا  لوح  نيروشحملا  نیب  هدسج 
راخبلا وحن  هزوب  َّدمو  فقو   . طيازلا دعس  ةبصن  نیمي  ىلع  يشمي   ، مركم رمع 

. درابلا وجلا  اذھ  يف  هتنوخسب  اعتمتسم  ادبو   . ریبكلا داربلا  نم  دعاصتملا 
: هلأسو  ، هیلإ دعس  رظن 

؟ ياش زواع  - 
. يااااا ششش  - 
؟ سولف كعم  - 

ملف  ، هبیج يف  رظنو   ، هنم دعس  برتقا   . نیھینجلا جرخأو   ، هبیج ىلإ  هیعبصإ  داعأ 
، دوقنلا هیلإ  داعأو   ، هفتك تبرو   ، مستباف  ، هل اھجرخأ  يتلا  كلت  ریغ  ادوقن  دجي 

: هل لاقو 
. انیلع ةرملا  هذھ  - 

: هل لاقف   ، مازو  ، ديدج نم  هسأرب  أموأ 
. ةيدھلا لبق  يبنلاو   .. ةيدھ - 

لاثمتلا نیب  هرصب  لقنيو   ، ذذلت يف  ياشلا  يستحي  هبناج  ىلإ  سلجو   ، مستبا
ياشلا بصي  ىتح  نمزلا  قباسي  ناك  يذلا  دعس  هجوو  ريرحتلا  عمجمو  عماجلاو 

لاقو  ، بدحو ّدو  ٍ نم  ُلخت  مل  ةفطاخ  ةرظن  هیلإ  رظن   . ةدودمملا يدايألا  هذھ  لكل 
: هل

. ةكرب اي  انھ  كیلخ  - 
لوجتي ماق  مث   ، ةئلتمم ةعيرس  تافشر  يف  ياشلا  طفش   . هناكم َقبي  مل  هنكل 
كلتو  ، سوؤرلا قوف  فھفھت  يتلا  مالعألا  وحن  نابھذت  هانیع  تناك   . نادیملا يف 
هزجع هب  حمسي  ام  ردق  ىلع  هیعارذ  درفي  مث   ، ءابرھكلا ةدمعأ  ىلع  ةقلعملا 
ةعقب يأ  قوف  سلجي  بعتي  نیحو   ، تافاتھلا تاوصأ  دلقيو   ، فرفريو  ، نمزملا
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ىلإ هیلجر  مليو   ، ضرألا شرتفي   ، دجي مل  نإو   ، ةيرجحلا ةعكعكلا  روس  ىلع  ةغراف 
. نودشتحملا هیلع  سودي  ىتح ال   ، هردص

ىلإ اعابت  نورھاظتملا  برستو   ، راھنلا ىلإ  هتلحر  يف  اغلاب  اطوش  لیللا  عطق 
نادیملا ظفحت  يك  ةلق  الإ  َقبت  مل   . نودوعي مث   ، ةحارلا نم  اطسق  اولانیل  مھتویب 

. راھنلا يف  هیلإ  فحزتس  يتلا  فولألا  تائم  لبقتسیل  اررحم 
ةداعسلا معط  هتایح  يف  ةرم  لوأل  قاذو   ، انھ هسفن  دجو   . نادیملا حربي  مل  وھ 

سيآلا ةلوب  وأ   ، همأ هل  اھیطعت  ةذيذل  ةبجو  نم  ریثكب  مھأ  ءيش  اھنإ   . ةرماغلا
رحبلا ئطاش  ىلع  وھللا  وأ   ، لغشلا نم  دئاع  وھو  هل  هدلاو  اھرضحي  يتلا  ميرك 
نیحو  . انھ ىقبي  نأ  رثآ  اذھل   . اًدبأ ُهشعي  مل   ، فلتخم ءيش   . فایطصالا مايأ  يف 

ةرم لوأل  هجراخ  تاب  يذلا  لزنملا  ىلإ  هدیعیل  يلاتلا  مویلا  حابص  يف  هدلاو  ءاج 
نأ ىلإ  نأمطا  ىتح   ، نیتعاس لجرلا  ثكم   . ءاقبلاب ثبشتو   ، ضفر  ، هتایح يف 

. يلاعلا ىحضلا  دنع  اًتماص  فرصنا  مث   ، هنبا ىلع  نمآ  نادیملا 
ةمیخ ىلإ  هرھظ  ىطعأ  دقو   ، نارودلا نم  ابعتم  وھ  سلج  بألا  بھذ  نأ  دعب 
تفتلاف  ، هفتك يف  هزمغي  ادحأ  نأ  رعش   . نوكھنم بابش  اھلخاد  دقري   ، ةبوصنم

: هل لوقي  لمكأ  دجوف   ، هیلإ
؟ ةمیخلا انعم  بصنت  نكمم  - 

، ةدمعألا نضتحاو   ، هطبإ تحت  داتوألا  كسمأو   ، هبلط ایبلم   ، روفلا ىلع  ضفتنا 
: هل اولاقف 

. شامقلا فرط  كسمأو   ، ضرألا ىلع  اھعض  - 
يتلا تافاتھلاب  طلتختو   ، لجلجت هتكحضو   ، هقھقي وھو   ، هنم هوبلط  ام  لعفف 

. نادیملا بوجت  يتلا  تاعومجملا  اھقلطت 
***

احداص نادیملا  طسو  ليامتي  وھو  ةینويزفلت  ةطقل  يف  ناب  عبارلا  مویلا  يف 
مویلا يف  اوءاجف   ، ةقاعإلا يِّدحتم  ضعب  هآرو   . ةموھفم ریغ  ةبخاص  تاوصأب 

. مھلمحت ناقیسلا ال  نكل   ، ةیفع داسجأو  ةیكذ  لوقع   . مھتالجع ىلع  سماخلا 
. ةرایس ةثداح  بقع  زجع  وأ  لافطأ  للش  وأ  ةروتبم 

: لمكأل عفارلا  دبع  نسح  لاقو   ، اسامح اودادزاف  نورھاظتملا  مھآرو 
ىتح اھقيرط  يف  يضمتس  ةروثلا  نأ  ملعاف  نادیملا  اولزن  ءالؤھ  نأ  املاط  - 

. ةیغاطلا فرجت 
: هلأسو مستباف 

؟ مھب رشبتست  لھ  - 
: لاقو  ، ایفان هسأر  زھف 

الیلد انیطعي  اننیب  ءالؤھ  دجاوت  نأ  نم  نیقیلا  لب   ، بسحف ىرشبلا  تسیل  - 
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. عیمجلاب حفط  دق  لیكلا  نأو   ، مالستسالا ىلإ  نكري  نل  بعشلا  نأ  ىلع 
؟ فیك - 

لامھإو  ، ةنمزملا مھتلاح   ، ةفعاضم عاجوأ  نم  نوناعي  نیقاعملا  نأ  َسنت  ال  - 
. اھلھاجتو ةطلسلا 

. ةیساقلا ایندلا  هذھ  يف  مھركذتي  دحأ  ال  - 
اومَّسق نيذلا  كئلوأ  مھیسن  عبارلا ،  ملاعلا  يف  نوشیعي  مھنإ  اًمود  لوقأ  اذھل  - 

نع سیل   ، تامیسقتلا هذھ  نم  ٍّيأ  ىلإ  نومتني  ال  مھنأ  عم   ، ةثالث ىلإ  ملاعلا 
، مھمادقأ تحت  نوكت  دق  انقازرأ  نأ  عم   ، هب نولباقي  يذلا  دوحجلل  امنإ   ، مھنم ةبغر 

. عتُّرلا مئاھبلاو  عضُّرلا  لافطألا  عم 
: لاقو  ، هرصب عفر   ، هیلإ لصو  املف   ، يزاغم تفأر  خیشلا  لباقي  نأ  بلط  مھدحأ 

. انالوم اي  ةركف  ىدنع  - 
: لاقو  ، امجاو هیلإ  رظنف 

؟ ریخ - 
: لاقو  ، كرحتملا هیسرك  ىلإ  رظن 

. اھبلاطمو ةروثلا  ةيار  اعفار   ، يسركلا اذھ  ىلع  اھلك  ةيروھمجلا  فلأ  نأ  نكمي  - 
: لاقو  ، ةرتاف ةماستبا  بصتغا  مث   ، نیتدياحم نینیع  هیلإ  لسرأ 

. كنیعي انبر   ، ةولح ةركف  - 
: اًعيرس اھربع  هنكل   ، لمأ ةبیخب  ةباجإلا  هتباصأ 

. يلاح ربدأس  انأف  لاملا  امأ   ، ةیمالعإ ةیطغت  ىلإ  جاتحي  عوضوم  اذھ  - 
عفدو  ، هبلط نم  ىلع  دریل  ابناج  ىحنتف   ، يزاغم فتاھ  َّنر  ةظحللا  هذھ  يف 
يف باذ  مث   ، كرحتملا هیسرك  ىلع  سلاجلا  نع  اًدیعب  ءودھب  اریستل  هیمدق 

. ماحزلا
***

نادیملا ىلإ  اوءاج  مث   ، ةیغاطلا طوقس  نع  نالعإلا  دعب  مھتویب  ىلإ  اوداع 
، بلاطم نم  مھل  ام  اوعمجو   ، اوبراقت  . تلاوت يتلا  جاجتحالا  عمج  مايأ  يف  نیللھم 

نیعب دحأ  مھیلإ  رظني  نأ  اورظتناو   ، هبلقو نادیملا  فارطأ  ىلع  تاتفال  اھب  اوعفرو 
. ثدحي مل  اذھ  نم  اًئیش  نكل   ، فوطع

رصي بعشلا  نأ  ىلع  ةمالع  ةبضاغلا  تاحاسلا  يف  مھدجاوت  نم  اوذختا  عیمجلا 
ةسائرلل مھسفنأ  اوحشر  نم  داعو   . مھوسن مھنكل   ، هأدب ام  لامكتسا  ىلع 

اًعمط وأ   ، سانلا عاجوأب  نورعشي  مھنأ  ىلع  اوللدي  يك  ةیناث  ةرم  مھومدختساو 
، مھيديأ ةروتبملاو  جرعلاو  نایمعلاو  نیتماصلاو  نيدعقملا  نم  نیيالملا  تاوصأ  يف 

: مھنم دحاو  ریغ  لاقو 
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. ةصاخلا تاجایتحالا  يوذل  ىلعأ  سلجم  مایق  ررقأس  ينقفو هللا،  نإ  - 
«: ةفانكلا  » ةدعق يف  هباحصأل  لاقو   ، عبسلا دلاخ  مھنم  رخس  اھموي 

. ةقيرط يأب  تاوصألا  عمج  نوديري   ، نوباَّصن - 
: هافق ىلع  عقي  نأ  داك  ىتح  هقھق  مث 

.. ىمسألا ناسنإلا  ىلإ  لیحتسمو  لب   ، ادج بعصو  ليوط  مھقيرط  - 
تظلغ نم  قابسلا  رخآ  ىلإ  عفدناو   ، اوحلفي مل  ءالؤھف   ، ابذاك عبسلا  نكي  ملو 
ةمعفملا مھتایح  يف  ةرباع  ةلاح  نادیملا  مايأ  لظتل  ؛  ةداعلاك مھوسنف   ، مھبولق

. نازحألاب
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61
نییبشخلا اھیعارذ  نیب  ذخأت  يتلا  ةنازخلا  حتف   . اجعزنم هبتكم  ةفرغ  ىلإ  لخد 

ىرس  » هقوف بوتكم  اھضعب   ، قاروأب ةسدكملا  تافلملا  تارشع  نینیتملا 
اھنيوانع عباتت  هنیعو   ، ةديدش ةعرس  يف  اھبلقي  حارو   ، اھنیب هدي  سمغ  ةياغلل .»

. ديري ام  ىلإ  لصو  ىتح   ، ةیساسألا
يندعم بیضق  اھكسمي   ، ىَّوقملا قرولا  نم  نیتفض  نیب  ةمئانلا  قاروألا  تائم 
فلملا يف  هسأر  نفد   . ةلوھسو رسي  يف  اھحفصتب  حمسيو   ، اھقرتخي  ، سَّوقم

: أرقي حارو 
مغرو  ، اًدیج اھمامزب  كسمي  انلجر   ، ةئداھ رومألا   . ماري ام  ىلع  ءيش  لك  »

، ةديدش ةینمألا  ةضبقلا  نأ  الإ  رخآو  نیح  نیب  موقت  يتلا  ةیعامتجالا  تاجاجتحالا 
صرفلا لكو   ، بئاغ ليدبلا   . روكيدك انلجر  عم  لمعي  اھضعبو   ، ةمذرشتم ةضراعملاو 
لجرلا دارأ  ولو   . هسفن ءاقلت  نم  ماظنلا  اھب  حمسي  يتلا  كلت  يھ  رییغتلل  ةحاتملا 

، اھاطختي نأ  هعسوبو   ، شیجلا ىوس  همامأ  ةبقع  دجوت  الف   ، هنبال همكح  ثروي  نأ 
تاكنلا قالطإب   ، ادج ةصاخلا  هتقيرط  ىلع  جتحیس  هنأ  حجرألاف  بعشلا  امأ 

«. تایئاضفلا تاشاش  ىلع  ءاسملا  يف  خارصلاو 
لمجلا ضعب  تحت  ةیھاز  اطوطخ  عضوو   ، ةلیلق عیباسأ  ذنم  هبتك  ام  ةءارق  داعأ 

ىلإ ىرج  مث   ، كشلا لبقي  ال  عطاق  رمأ  وھ  ىنعم  نم  اھب  ام  نأ  نظي  ناك  يتلا 
. ىري امم  بجعتي   ، اھمامأ سلجو   ،« نإ نإ  يس   » ةكبش

، ةغلابلا ةقدلاب  اًمود  هريراقت  تمستا  يذلا   ، رھاملا يكيرمألا  يسامولبدلا  وھ 
. اًدیج همھفي  ، ال  ریبك زغل  مامأ   ، هتایح يف  ةرم  لوألو   ، هسفن دجي 

، نیبضاغ عراوشلا  نولزني  بابشلا  فالآ   . قالطنالا ةظحل  يف  ىرج  ام  مھفتي  وھ 
طاقسإب ةبلاطملا  ىلإ  رمألا  روطتي  نأ  نكل   . مھرھقت يتلا  ةطرشلا  دض  نوفتھي 

نمألا تاوق  حسكت  نیيالم  فالآلا  حبصيو   ، هدخ مھل  رَّعص  يذلا   ، ریبكلا مھلجر 
ام الو  هسدح  ال   . اًدبأ هرطاخب  رُدي  مل  ام  اذھف   ، تاحاسلاو عراوشلا  يف  اھمامأ 

. اًدبأ قيرطلا  اذھ  ىلإ  نايدؤي  تامولعم  نم  هدي  تحت 
مھنأ ىلع  ةرافسلا  يف  نيدجاوتملا  هيإ » يآ  يسلا   » زاھج ءاضعأ  ىتح 
هؤالمزو وھ  نوكي  نأ  هسفن  ىلع  زعو   . يرجي امع  ریثكلا  نوملعي  نویسامولبد ال 

. تاعاسلا هذھ  لك  نمزلا  جراخ   ، دلبلا اذھ  يف  ةلمنلا  ةَّبَد  نوفرعي  نيذلا 
امع رسفتست  نطنشاو  نم  اھیلع  تلاھنا  تالاصتالا  نأ  هتغلبأو   ، هتملك ةریفسلا 

. ةلماك تاباجإ  اھيدل  اودجي  ملو   ، يرجي
نیلورھم اوءاج   . ةرافسلا رقم  ىلإ  هعم  نینواعتملا  ضعب  اعد  يلاتلا  مویلا  يف 

ندراج يح  يف  ةتباث  فقت  يتلا  رظنملا  ةبیئك  راوسألا  ةیلاع  ةعلقلا  كلت  ىلإ 
. ةديدج ةلئسأب  هیلع  اوُّدرف   ، يرجي امع  مھلأس   . يتیس
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ثيدح امنإ   ، ةیفاك تامولعم  مھيدل  تسیل  مكحلا  لاجر  نم  مھب  لصتا  نم  لك 
ىلع اوعمجأ  مھلكو   ، ةئیس عامتجا  عاضوأو  ضئاف  بضغو  ةرماؤم  نع  كبترم 

: ةفلتخم قرطب  اولاقو   ، ةميدقلا هريراقت  ةحص 
. اًدبأ هزھي  نل  ثدحي  امو  يوق  ماظنلا  - 

ىري وھو   ، هبتكم ةیضرأ  ىلع  نیتطوطحملا  هیمدق  تحت  نم  تدام  ضرألا  نكل 
، حنرتي ریبكلا  مھلجرو   ، ةديدج تاحاسو  عراوش  ىلإ  ددمتت  رونلاو  رانلا  ةلعش 

طسو عطقتتو  وبخت  ةمیخفلا  ةقیمعلا  هتربنو   ، مايألا رورم  عم  بحشي  هھجوو 
مدري يتلا  قیحاسملاو   ، هرعش اھب  خمضي  يتلا  ةغبصلا  الولو   ، ةروھبملا هسافنأ 

لك نویع  يف  طقسو   ، اكلاھتم ازوجع  ادبل   ، هقنعو هھجو  يف  ةرئاغلا  تاوجفلا  اھب 
. هنم برھي  يذلا  هدجم  دیعي  نأ  لواحي  وھو  هنوعباتي  نم 

هل ُلجت  مل  ةیبرعلا  ةغللاب  ةقطانلا  تایئاضفلا  ىتح   . اضماغ همامأ  ءيش  لك  ادب 
، هاَّكف نابو  كحض   . اضعب هضعب  بكري  مالكو   ، تفخي الو   ، دعاصتي جیجض   . ةقیقحلا

يرجي ام  نإ  لوقي  ریبكلا  يسركلا  بحاص  نم  نیبرقملا  باتكلا  دحأ  عمس  نیح 
ةیجراخلا ةريزو  اھنع  تنلعأ  يتلا  ةقالخلا » ىضوفلا   » ةسایسل قیبطت  وھ 

: مھل لاقو  هعم  نیسلاجلا  هوجو  يف  رظن   . ةیكيرمألا
. يل لقت  مل  - 

، راھنلا حار  ىتح  رظتنا   . اًتماص ىضمو   ، هناكم نم  ماقو   ، هذخف ىلع  برضو  هقھق 
، فوص رفولبو  زنیج  نولطنب  ىدترا   . ريرحتلا نادیم  ىلإ  هسفنب  لزن  لیللا  لوأ  عمو 

يذلا هناسلو  ناتینبلا  هانیعو  دوسألا  هرعش  هدعاسو   ، هقنع ىلع  ةیفوك  ىمرو 
. نيدشتحملا طسو  بوذي  نأ  يف  نحل  الب  ةيرصملا  ةیماعلا  قطني 

ىلإ هاندأ  نم   ، نادیملا ناكرأ  يف  لاجو   ، مركم رمع  دجسم  دنع  نم  لخد 
معانلا  ، مھتاریبعتو مھظافلأ   ، مھتاكرحو مھتاءاميإ   . سانلا ىلإ  اًدیج  تصنأ   . هاصقأ

، هنونخديو هنولكأي  امو  نودتري  امیف  ایلم  رظن   . میقسلاو میلسلا   ، نشخلاو اھنم 
يذلا لدجلا  ىلإ  عمتساو   ، رارمتساب اھنودقعي  يتلا  ةیشاقنلا  تاقلحلا  نم  برتقا 

. ةياھن الب  ادب 
اريرقت بتكو   ، ديدج نم  هبتكم  ىلإ  سلجو   ، دربلا نم  هیفك  كرفي  كانھ  نم  داعو 

: هیف لاق   ، رخآ
هرمأ  ، طقسي انفیلح  نأ  تفرعو  تدھاشو  تعمس  امم  ينیقي  يف  رقتسا  ام  »
ىلإ سانلا  دوعي  نلو   ، هدض بعشلا   . انحلاص يف  سیل  هبناج  انفوقو   ، ىھتنا
ظافحلل نكمي  ام  عرسأب  نآلا  كرحتن  نأ  انیلع   . رصقلا نم  جرخي  نأ  دعب  الإ  مھتویب 

هب انتقالعف   ، شیجلا ىلع  رثكأ  حاتفنالاب  حصنأ   . هسأرب انیحض  نإو  ماظنلا  ىلع 
عم اًعيرس  ةقالعلا  زيزعتب  كلذك  حصنأو   . هل نوفتھي  عراوشلا  يف  سانلا   . ةنیتم
اھعم انطوطخو   ، نآلا عراشلا  يف  ةمظنملا  ةدیحولا  ةوقلا  يھف   ، ناوخإلا ةعامج 
ىلع نیقفتم  ریغ  سانلاف   ، تالفنالا نم  رومألا  عنم  يف  اھجاتحنو   ، ةحوتفم
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ءاقبإلا يف  ركسعلا  ةدعاسم  يف  عراسن  نأ  بجيو   ، سیئرلا طاقسإ  الإ  ءيش 
«. وھ امك  انحلاصم  صخي  ءيش  لك  ىلع 

، ةیفحص تارمتؤمو   ، تاحيرصت  . ریثألا ألمت  حئاصنلا  هذھ  تناك  تاعاس  دعبو 
، تویبلا ىلإ  سانلا   . ةموسرملا ةطخلا  قفو   ، ةياھنلا ىلإ  ءيش  لك  ذخأت   ، تانایبو

ىحللا يوذو   ، يساركلا ىلإ  يكاكلا  سبللا  باحصأو   ، رصقلا جراخ  ىلإ  ةیغاطلاو 
كئلوأ هضعب  ِدّبعي  يذلا  قيرطلا  وحن  اوبرتقیل   ، راظتنالا ةحاس  يف  نوفقي 

. ةبیھملا يتیس  ندراج  ةعلق  يف  نوسلاجلا 
وھ سلج   ، بضغلاو نوكسلا  نیب  ةلصافلا  ةظحللا  تبقعأ  يتلا  روھشلا  ةلیط 

اھبعادت ةذفان  يف  خفنيو   ، يبوكلا هراجیس  نخدي   . لعف امب  اعتمتسم  هبتكم  ىلإ 
. لینلا نم  ةمداق  مئاسن 

***
بضغلا جاومأ  اھعم  تلاوتو   ، حرم يف  لینلا  ئطاش  مثلت  ةفیطللا  جاومألا  تلاوتو 

لینلا شینروك  عطقت  تاریسم  هعمس  ىلإ  تھانتو   . ةنيزح ةقعاز  عراشلا  يف 
: ةفتاھ ريرحتلا  نادیم  وحن 

« ةلابزلا يف  ادھشلا  اومرت   .. ةلادعلل مكموھفم  اد  »
شيواش شم  ةیضقلا  »

شیجلا يف  نوحطم  يركسع  الو 
ركسع سلجم  ةیضقلا 

« شیجلا شو  يف  بعشلا  طح 
« ةداھش انحإو  منھج  تنإ   .. ةدایبو باك  كدیفیھ  شم  »

لك لذبي  نأو   ، ىرخأ ةرم  أطخلا  يف  عقي  الأو   ، ءيش لك  قبسي  نأ  هیلع  ناكو 
الو  ، راحبلا ءارو  نم  اھلیصافت  هتءاج  يتلا  ةطخلا  ذیفنت  لیبس  يف  عاطتسم  دھج 

«. ةيرحلا لبق  رارقتسالا  : » تاملك ثالث  ىلع  اھناونع  ديزي 
، ةرافسلا يف  هعم  ءاقل  ىلإ  هوعدتو   ، عفارلا دبع  نسحب  لصتت  هتریتركس  لعج 

: هلامآل ابیخمو  امساح  ءاج  درلا  نكل   ، بابشلا نم  هحشري  نمو  وھ 
. ثبع مكؤاقلو   ، مكحلاصم دض  انتروث  حاجن  - 

يذلا ماظنلا  لاجر  نم  نيذفنتملا  دحأو  ناوخإلا  دشرمو  ركسعلا  دئاق  فتاھ 
يتلا ةديدجلا  ةریفسلا  بتكم  ىلإ  ریشي  وھو  مھل  لاقو   ، مھعم سلج   . حنرت

: ناتسكاب نم  تءاج 
مالفألا عباتتو  يتیس » ندراج   » ةعلق يف  ریثو  بتكم  ىلع  سلجتل  تتأ  لھ   -

، نینیعلا ةحوتفم  ةظقي  ةكنحملا  ةدیسلا  هذھف  ال،  عطقلاب  ؟  ةميدقلا ةيرصملا 
اھدي يفو   ، نونواعمو نودعاسم  اھلوحو   ، نوصتخمو ءاربخ  اھعمو   ، ربدتو ركفت 
جارخإ يف  مكدعاسیس  اذھ  لكو   ، مالعإو لاومأو  لاجر  اھتراشإ  نھرو  ططخ 
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. هتمزأ نم  مكدلب 
نوجاتحي يكاكلا  تالورفألا  وسبال   . هیلإ اوتصنأ  مھنكل   ، مھرس يف  هونعل 
ءاضیبلا بیبالجلا  وسبال   . اریبك اھیلع  دامتعالا  حبصأ  يتلا  ةيونسلا  ةیطعألا 
مھيديأ نودمي  مھسمش  تبرغ  نيذلا   . مھرجح يف  ةرمثلا  طقست  نأ  نورظتني 
ةعلقلا لخاد  انھ  مھعیمج   . قناشملا نم  مھباقر  ذقني  نم  ىلإ  ةیكاب  نویعب 
عراوشلا يف  نیملاحلا  مامأ  اورھظأ  نإو   ، دحاو مھقيرط  نأ  نورعشي  ةدیتعلا 

. كلذ ریغ  ةحوتفملا 
قلغملا عراشلا  يف  نیمئانلا  كئلوأب  نورمي  ، ال  مالظلا حنج  يف  نوجرخيو  نوتأي 

ءارو نوجسملا  ريرضلا  خیشلا  نع  جارفإلا  لجأ  نم  نیمصتعم   ، ةعلقلل هجاوملا 
سدي نم  لك  دض  نوفتھي  اوفقو  نم  ىلإ  نوتفتلي  الو   ، باھرإلاب هماھتا  دعب  راحبلا 

ناكيرمألاب يطغتم  يللا  : » ضعبل مھضعب  لوقيو   ، مھدالب نوؤش  يف  هفنأ 
«. نايرع

ةفاسملا يف  ةقیتعلا  ةینبألا  نیب  سوؤرلا  يسكنم  نورمي  راھنلا  يف  اوءاج  نإ 
ریصم اھیف  نوررقي  يتلاو   ، نمز ذنم  ةصارتملا  مھینابمب  ةعلقلا  طبرت  يتلا  ةریصقلا 

. نیتماص اھیلإ  نولخديو  ينیعلا  رصق  عراش  نوعطقي   . نومھوتي اذكھ  وأ   ، سانلا
لبق هتعمس  ام  رتجت  مھلوقعو   ، ىروشلاو بعشلا  يسلجمو  ءارزولا  سلجم  ىلإ 

. كانھ قئاقد 
مھحلاصم نأل  نیفتاكتم  ىقبن  نأ  نوديري  تاجاوخلا  : » هسفنل لوقي  مھنم  لك 

، اودصق ام  ریغ  ىرخأ  تارایخ  انيدل  نأب  يشت  ال  ةبيرقلا  انعفانمو   ، اذھ يضتقت 
نأ لياحتلاو  تمصلا  مايأ  نمس  نم  عیطتسي  اھدعبو   . نیح ىلإ  اذھ  لك  نكل 
ربخ يف  هعفانمو  هتیصو  همسا  لعجيو   ، امظعو امحل   ، هلكأيو هفیلح  ىلع  ضقني 
نكي ملو   ، اموي ضرألا  هذھ  ىلع  بدي  مل  هنأكو   ، نایسنلا لبازم  يف  طقسي   . ناك

«. عاقصألا لك  يف  لجلجي  هتوص 
.... ناك ام  ناكو  اوربدو  اوركف  اذكھ 
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62
ةرھاقلا عراوش  بھتلت  نأ  لبق  نوشلا  نادیم  يف  يواتفزلا  يدشر  جرخ  نیح 

نأ دارأ   . هوقرس نم  ىلإ  هتوص  لصي  نأ  نم  رثكأب  ملحي  نكي  مل   ، نینس ثالثب 
حطس ىلإ  دعصي  نیح  هنأو   ، جسنلاو جلحلا  تانكم  ةرجمز  ىلإ  قات  هنإ  مھل  لوقي 

، ءاوھلا يف  اًعيرس  دعاصتي  عناصملا  ناخد  ىري  ال  اھنطقي  يتلا  ةیعادتملا  ةيانبلا 
ىمرم ىلإ  دتمت  يتلا  ءارضخلا  جورملا  قوف  كانھ  بوذي  مث   ، ةقحالتم رئاود  عنصيو 

. رصبلا
هلالخ لظ   ، نمز نم  هسفن  يف  دقارلا  لغلا  جرخي  نأ  ديري   ، حیبذ ناویحك  رأجي  حار 
ناك  ، رھام لماع  نع  ةیبصلل  يكحيو   ، ةلحملا ةنيدم  يھاقم  ىلع  تقولا  ضوري 

ةشیشلا موطرخ  نم  بحسي  ريرح .» يف  فلتت  كديإ  : » هل نولوقي  تاوطسألا 
. مالكلا نع  فكي  الو   ، نوینلا تابمل  هنم  ىلدتت  يذلا  ىھقملا  فقس  يف  رظنيو 

. ادھجم لیللا  رخآ  موقيو   ، هانیع عمدتو  لعسي 
عمست ةبضغل  اوبتریل  نیحداكلا  هئالمز  عم  سلجي  وھو  هسأر  يف  ناك  اذھ  لك 

ىلإ اولمح  مھنأكو  مھیسنو  عراوشلا  يف  مھدرشو  مھتانكم  عاب  نمل  مھتوص 
. مھماظع ترخنو   ، اونفدو  ، روبقلا

: هسارضأ ىلع  سودي  وھو  يمویفلا  لامك  لاق 
. نوعوجوم اننأو   ، ةایحلا دیق  ىلع  لازن  اننأ ال  اوفرعي  نأ  بجي  - 

: يسونسلا قراط  لاقف 
. موتكملا بضغلا  باوبأ  لك  هیف  حتفن   ، ادوھشم اموي  نكیل  - 

: فیس يلوتم  لاقو 
. ریبكلا هیسرك  زھي  نأ  بجي  انتوص  - 

: خرصو توربصلا  دیعس  ماقو 
. بلكلا دالوأ  اي  - 

مھو هيأر  نع  هولأس  نیحو   ، ةسلجلا ةلیط  ملكتي  مل   . سماخلا وھ  ناكو 
اًدادعتسا روجھملا  يوزنملا  ىھقملا  بارت  نم  اھب  قلع  امم  مھسبالم  نوضفني 

: مھل لاق   ، فارصنالل
. لعفلا نوكیس  ادغ   ، مالكلل تقو  ال  - 

رحبلا عراش  لوأ  ىلع  اوفقو   ، ةئیفدلا عیبرلا  سمشب  نيرثدتم  ىحضلا  دنع  اولزنو 
: نوفتھي اوحارو 

« هینج عبرب  فیغرلا  .. هیب اي  لوق  اشاب  اي  لوق  » 
« نیلقتعملا جورخ  ىتح  نیمصتعم  نیمصتعم  »
« تیبلا شفع  انعب  امل  .. تيزلا ولغ  ركسلا  وُّلغ  »
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يتلا ةحنملاب  اوضر   ، جیسنلاو لزغلل  رصنلا  ةكرشب  مھئالمز  بلغأف   ، ةلق اوناك 
ریثأت تحت  اوعقوو   ، ةليوطلا ناقیسلا  بحاص   ، ءارزولا سیئر  اھايإ  مھاطعأ 
لاجر تاديدھت  نم  فوخو  ةبغر  نیب  اوناكو   ، مھنیب نمألا  رصانع  نم  نیسدنملا 
تلقتعاو  ، نمألا تاوق  مھترصاح  دقف  اورھاظت  نم  امأ   . ةنيدملاب مكاحلا  بزحلا 

. مھبلغأ
نكل  ، مھنع جارفإلاب  نیبلاطم   ، ردنبلا مسق  دنع  مھلھأ  عمجت  يلاتلا  مویلا  يف 
اوراصو  ، مھفص تقشف   ، دنجلا تالقانب  مھتدراطو   ، فنعب مھتقرف  نمألا  تاوق 
نادیم ىلإ  ترج  ةیناثلاو  نويزنب »  » ةقطنم وحن  تمدقت  ىلوألا   . نیتعومجم
بولق زھ  نم  اھفاتھ  نكمت  نیح   ، تربك ةیناثلاو   ، تشالتو تنھو  ىلوألا   . نوشلا

. ءاسملا لولح  عم  نیعئاط  اھیلإ  اومضناف  فالآلا 
نأ تلواحو   ، ریغصلا نادیملا  ىلإ  ناخدلا  لبانقو  ذوخلاو  ىاوارھلا  تعرھو 

. ىودج الب   ، ةفتاھلا رجانحلا  تكسُت 
هیف خرص   . يواتفزلا يدشر  عم  ةطرش  طباض  كبتشا  ةرھاظملا  فرط  ىلع 

: ًابضاغ
. يشماو كبالك  ِمل  - 

: تابثب هیلع  در 
. نوناقلا فلاخت  ةیملس ال  ةرھاظم  هذھ  - 
: ديدج نم  خرص  مث  رفنو  خفن   . هبضغ دازف 

. انھ نم  ةرھاعلا  نبا  اي  يشما  - 
: ًابضاغ هل  لاقف   ، يواتفزلا قورع  يف  مدلا  راف 

. ةظيابلا كتموكحو  تنأ  وھ  رھاعلا  - 
نكل  ، هھجو ىلع  هعفصي  نأ  َّمھو   ، هصیمق ةقاي  كسمأو   ، هوحن طباضلا  ىرجو 
هوأرو مھدئاق  هوأت  دونجلا  عمس  نإ  امو   . هنطب يف  هزكو  مث   ، هفك دص  يواتفزلا 

. ءيش لك  جاھو   ، مھيديأ يف  ام  لكب  اومجھ  ىتح   ، هھجو ىلع  بكني  وھو 
***

اًعمد نویعلا  تفرذو   ، رودصلا تقنتخاف  ناخدلاب  وجلا  تأبع  لبانق  دونجلا  ىقلأ 
، مھیبراض اوفذقو   ، ةراجحلاب سانلا  ذالف   ، يطاطملا صاصرلا  عقرف  مث   ، اريزغ
راونأ تئفطُأ  نأ  دعب   ، ةقیضلا ةیبناجلا  تاراحلاو  عراوشلا  وحن  نورجي  اوحارو 

. ةطرشلا مسق  دنعو   ، رحبلا عراشو   ، نادیملا
ام عباتیل  مھتقش  ةفرش  يف  فقي  ناك  يبص  لتق  نم  ةشئاط  ةصاصر  تنكمتو 

: نورھاظتملا خرصف   ، يرجي
« ناعج وھو  لفطلا  اولتق  ناكم …  لك  يف  مأ  اي  يكبإ  »

نمز يف  اھوعنص  فوتولوم  لبانق  اوقلأو   ، سانلا جاھف   ، ءادھشلا طوقس  ىلاوتو 
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. اھضعب قرتحاف   ، ةصاخلا تاوقلا  تاعردمو   ، يزكرملا نمألا  تابرع  ىلع  ریسي 
قوس يتقطنم  ناكس  جرخو   ، ةطرشلا مسق  بوجحملا  ةقطنم  يلاھأ  قرحأو 
طقسأو  ، اًكونبو ةيراجت  تالحمو  سرادم  اوقرحأف   ، نیتیئاوشعلا يبجرلاو  نبللا 

. مادقألاب اھوسادو  ةيروھمجلا  سیئر  ةروص  نوبضاغلا 
مھسأر ىلعو   ، نمألا لاجر  ةضبق  يف  اوعقو  دق  تائملا  ناك  لیللا  فصتنم  دنع 
تھَّجو  . ةتئافلا ةلیللا  القتعا  نيذللا  يمویفلاو  يسونسلاب  قحلف   ، يواتفزلا

الحم رشع  دحأ  قالغإ  اھنم : ةديدع  امھت   ، نيرخآ نیسمخو  ةئم  عم  مھل  ةباینلا 
ادنجم رشع  ةتس  ةباصإو   ، رصم كنبو  يلھألا  كنبلا  تاھجاو  میطحتو   ، ايراجت

. رورم ةدحوو   ، فاعسإ ةدحو  میطحتو   ، ةطرش طابض  ةثالثو 
نیللھم  ، اھوحن ءاطشنلا  فحز  ةنيدملا  نع  اھراصح  نمألا  تاوق  تكف  نأ  دعبو 
: نوشلا نادیم  يف  نوفقي  مھو  عفارلا  دبع  نسحل  مھدحأ  لاقو   . ىرج امب 

. ةمداقلا ةروثلل  ةفورب »  » هذھ - 
: هیلإ تفتلا  مث  هینیعب  نادیملا  حسمف 

. لحلا يھ  نيدایملا  - 
: ةویلع ءافص  تلاقف 

. قيرطلا ىلإ  انودشرأ  ةلحملا  لھأ  - 
ىلع اوأرقو   ، يفوت يذلا  يبصلا  دلاو  اوروزیل  ؛  يلوتم لامك  عراش  ىلإ  اوفلد 
دیھشلا ىلإ  هفلؤم  هادھأ  يذلا  ریط » اي  حوبدم   » ناويد تیبلا  نم  بيرق  ىھقم 

تمت ةباصإلا  : » هیف ءاج  يذلا  يعرشلا  بطلا  ريرقت  نم  ةروص  اوعلاطو   . ریغصلا
حالسلاو هزارط  ديدحت  اینف  رذعتي  فلغملا  ریغ  يصاصرلا  عونلا  نم  يران  فوذقمب 

«. طاغضنالاو حطلفتلا  ةجردل  ةدشب  نیفوذقملا  نم  لك  روطتل  ارظن  هنم  قلطملا 
، لوھجم دض  ثداحلا  دیقت  ةیلكلا  اطنط  قرش  ةباین  نم  ةداھش  كلذك  اوعلاطو 

يعدملل رمألا  نالعإو   ، لعافلا ةفرعمل  يرحتلاو  ثحبلا  ةالاومب  ةطرشلا  فلكتو 
. يندملا قحلاب 

: نسحل لاق  دیھشلا  دلاو 
. ينبا لتاق  فرعأ  - 

. هنع غِلبأ  - 
. دحأ َّيلإ  تفتلي  ملو  تغلبأ  - 

: لوقيو فكب  افك  برضي  مث 
نم هیلع  صاصرلا  قلطي  وھو  بیقنلا  ىأر  يزكرملا  نمألا  دونج  نم  دحاو  - 

. ارتم نیسمخ  ةفاسم 
؟ هدئاق دض  دھشیس  لھو  - 

. غالبلا اوكرحي  مل  مسقلا  يف  نكل   ، هدادعتسا ىدبأ  يدنجلا  - 
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. ةباینلا حور  - 
. ةیضقلا حتفت  ىتح  ايوق  الیلد  ديرتو   ، لوھجم دض  ثداحلا  تدیق  - 

. يدنجلا ةداھشو  - 
. يعم بھذي  مل  - 

دجي نیح   ، ایغاطو اریبك  نینس  ثالث  دعب  يتأیس  امل  ةریغص  ةيادب  هذھ  تناك 
، ةبراضتمو ةضماغ  تامولعملاو  ةصقان  ةلدألا  لك  مكحلا  دبع  لداع  راشتسملا 

: لوقيو خفنيو  هسأر  ىلع  هيدي  عضي   . راھنلاو لیللا  يف  ءادھشلا  هوجو  هدراطتو 
عفارلا دبع  نسح  داھشتساو   ، ةلحملاب ةیمادلا  مايألا  ذنم  ةدساف  ةیلمعلا  - 

. نآلا ىتح  اھدسفأ  هنكل   ، اھرخآ سیل 
***

ربنعلا قافرل  يكحیل  يواتفزلا  يدشر  مامأ  عستم  كانھ  ناك  مویفلا  نجس  يفو 
قفدتي يتلا  ةحتفلا  وحن  هتراجیس  ناخد  خفني   . جیسنلا ةعانص  يف  هتراھم  نع 

: لوقيو  ، بطرلا ملظملا  ناكملا  اذھ  ىلإ  حیحش  ءاوھ  اھنم 
. انورمدو انودرش  نيدسافلا  نكل   ، مھل لیثم  لامع ال  ةلحملا  يف  - 

اھعفري مث  دیب  هكسمي   . جلثلا ءاتش  يف  هسأر  قوف  هسبكي  يذلا  روطرطلا  علخيو 
: الئاق يكبيو   ، دیعبلا ءامسلا  بلق  ىلإ  هسأر  امھعم  عفريو   ، ىرخألا دیلاو  يھ 

. دومثو داع  مویك  دوسأ  اموي  مھیف  ينرأ  مھللا  - 
: هل لوقيو  هیلع  دشيورلا  ملاس  كحضي 

؟ كل بیجتسیس  نأو هللا   ، يوارعشلا خیشلا  كنأ  دقتعت  لھ  - 
: هرھنيو  ، هیلإ رظنیف 

. بولق بر  كبر   ، میشغ اي  يودب  اي  تكسا  - 
تاوق تنع  نم  رخصلاو  ءابصحلاو  لمرلا  نیب  كانھ  هنوقالي  ام  ملاس  مھل  يكحيو 

نع اھظفحي  يتلا  ملاس  وبأ  زینع  دئاصق  نم  مھدشنیل  مھنیب  سلجي  مث   . نمألا
: مھنوجش ریثیف  ودحي  هنأكو  دشني   . ىولسلا اھیف  دجيو   ، بلق رھظ 

ةمین بقع  اھتینو  ةنواي  »
شيونت مونلا  نم  شونت  نیعلاو 

ةمیقم ةاصو  يدنع  كل  شیشعاي 
شي ــ شع اي  رملا  برج  يللا  ةاصو 
ةمیلولا با  ــ قع لكات  شیشع ال  اي 

شيواردلا لاجرلل  لثمت  الو 
ةميزع كسفن  لخو  روبص  كلخو 
شیكاركلا كوطع  ول  كموكب  ىضرأو 
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ةمیلظلا دالب  يف  حبص  كوبأ  ىرت 
شیطارخلا باھذ  يز  هنول  رفصاو 
ةمیسدلا بایثلاو  ةزعملا  بقع 
شیباھملا بنج  تايدیبزلا  صرو 
ةمیق تاذ  انلام  ايافھ  انرص 

شیل اذك  تلمع  ایندلا  اي  شیل  سبو 
ةمیلس يواقملا  ةیشعم  ىسعو 

« شیجلا دياق  اھمقر  ىلع  ىضم  ىللا 
: لوقيو  ، ةلنافلا فرطب   ، هعومد حسميو   ، ةأجف تكسي 

. طوسبم انأ  - 
؟ اذامل - 

سأك نوبرشي  نم  مھ  طقف  ءانیس  لھأ  نأ  روصتأ  تنك  انھ  ىلإ  ءيجأ  نأ  لبق  - 
. ءاوس مھلا  يف  اًعیمج  اننأ  تفشتكاف   ، رملا

: هفتك يواتفزلا  تبريو 
. بيرق هجرف  - 

اكرتو  ، ًاّيوس ابرھ   ، نوجسلا راوسأ  تحتفناو   ، عراوشلا ناضیف  مھغلب  نیحو 
يتلا ةرایسلا  امھیلإ  تلصو  ىتح  تلفسألا  ىلإ  لمرلا  نم  امھلمحت  امھتاوطخ 
نجس ىلإ  اوھجوتي  نأ  لبق  يواتفزلل  اولاق   . هیخأ ذاقنإل  دشيورلا  ىسیع  اھلسرأ 

: رخآلا يوانیسلا  نیجسلا  نع  اثحب  نورطنلا  يداو 
؟ ةلحملا يف  كتیب  ىلإ  كلصون  - 

: اضفار هسأرب  أموأو   ، مستباف
. ريرحتلا نادیم  ىلإ  ةلصاوم  يأ  بكرأس   ، مرھلا عراش  لوأ  ىلع  ينولزنأ  - 
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63
ناك  . مھعمسي نأ  نود  شیع »  » هنع ةدیعب  عراوش  يف  كانھ  نوفتھي  اوأدب 
ىلإ هسأر  دنسأ   . تاياكحلاب هألمي  حارف   ، يلوتم وبأ  جاجح  نطب  صرقي  عوجلا 
ىلع صقي  وھو  هیبأ  مف  ركذتیل  ؛  ميدقلا نمزلا  تاراسم  يف  هاتو   ، طئاحلا

. سانلا لاؤس  نم  هسفن  عنميو   ، عوجلا لتقي  يك  هلعفي  ناك  ام  ضعب  هعماسم 
لاق نیح   ، هالعأ نم  خودشم  يجاجز  بوك  يف  ئدص  دارب  نم  ياشلا  بصي  ناك 

: هل
هطبرأ  ، تیبلا ىلإ  يعم  هلمحأو   ، طیغلا سأر  ىلع  نم  ریبك  رجحب  ءيجأ  تنك  ـ 
هلكأت ام  دجت  ىتح   ، ةجح يأب   ، اھیبأ تیب  ىلإ  كمأ  درطأ  نأ  دعب   ، ينطب ىلع 

. ينع اًدیعب 
: رانلا يف  داربلا  سفد  دیعيو   ، هانیع عمدتو 

هتجاح نع  ضیفي  ام  مھنم  يأ  دنع  نكي  ملو   ، يلاح نع  لأسي  دحأ  نكي  مل  ـ 
. يل هیطعي  ىتح 

يذلا هنبال  ارماض  ادھن  يطعتو  ةعئاج  هبناج  ىلإ  دقرت  يتلا  هتجوزو   ، عئاج وھ  اھ 
عرذتي نأ  نكمي   ، ةریبكلا ةنيدملا  هذھ  يف  رخآ  تیب  اھل  سیل   ، نیتنس لبق  دلو 
قوف ةفرغ  رجأتسا  نأ  دعب  طولفنم  نم  هعم  اھبحطصا   . هیلإ اھدرطيو  ءيش  يأب 
انھ ابجنأو   ، ةزیجلاب يكم » ةیقاس   » يح يف  ةكلاھتملا  ةینبألا  دحأ  حوطس 

. ةلیلق روھش  دعب  امھیلع  لحیس  ديدج  فیضب  اھنطب  ألتماو   ، امھنبا
، كنب يف  تارخدم  هيدل  سیل   ، مویب اموي  شیعي  ناك  لیحارت  لماعب   ، قزرلا قاض 
ىلإ اوبھذ  نوریثك   . ةطالبلا تحت  ءيش  دجوي  الو   ، هتایح يف  اكنب  لخدي  مل  لب 
يف ةدايز  نوديري  نیفظوم  اوناك   . جاجتحالل ءارزولاو  بعشلا  يسلجم  مامأ 
مت تاكرشب  ًالامعو   ، تیبثتلا ىلإ  نوعسي  ةتقؤم  دوقعب  نولمعي  ابابشو   ، مھبتاور
نم نوحفاكيو  لمعلا  سأر  ىلع  نولازي  وأ ال   ، عراوشلا يف  مھودرشو   ، اھتصخصخ

. دحأ مھب  رعشي  ملف   ، ةیمویلا لامع  نم  هلاثمأ  امأ   . مھروجأ نیسحت  لجأ 
رافنألا عمجت  ناكم  يف  قيرطلا  ةعراق  ىلع  سلجي  وھ  ناك  بضغلا  قالطنا  عم 
هنحشیل ِتأي  مل  ادحأ  نكل   ، دلجلا فطقملاو  ةناورقلا  هبناج  ىلإو   ، ضضم ىلع 

نم ةفاسم  ىلع  فقت  يتلا  لقنلا  عبر  تابرعلا  وحن  يرجلا  ىلع  ردقي  نمو  وھ 
، حبري هناقیس  هدعاست  نمو   ، مھنم دودحم  ددع  ىلإ  اھبكري  نم  جاتحي   . مھعمجت

ءامسلا سمشلا  مسقت  ىتح  مھناكم  يف  نولظي  وأ   ، ةديدج ةبرع  ةیقبلا  رظتنيو 
سوفنب  ، ةقیضلا مھيوآم  ىلإ  نوفرصنيو   ، مھبیبالجب قلاعلا  بارتلا  نوضفنیف 

. ةروسكم
تنمسإلا نیب  ءاشنإلا  تحت  تارامع  يف  ماني  مھضعب   ، دیعصلا نم  اوءاج  ءابرغ 

نكل  . ءالؤھ نیب  نم  وھ  ناكو   ، ةفرغ رجأتسا  مھضعبو   ، لمرلاو بوطلاو  طلزلاو 
. ةلیح الو   ، ناخد الو  ياش  الو  زبخ  الب   ، ايواخ حبصأ  تیبلاو   ، َّحش قزرلا 
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نم لكل  لوقي  امنإ   ، همسا فرعي  ، ال  قیض عراش  يف  يوزنملا  ىھقملا  ىلإ  داع 
: هناونع نع  هلأسي 

. نیحطلا روباو  فلخ  - 
نكل  . ام اموي  نحطملا  يف  مئادلا  لمعلاب  قحتلي  نأ  يف  المأ  ناكملا  اذھ  راتخا 

. هلامآل بیجم  الو  يضمت  مايألا 
هدي سمغو   ، حطسلا فرط  ىلع  اھدي  نم  اھبذج   ، هتجوز ئجمل  لوألا  مویلا  يف 

: اھل لاقو   ، غارفلا يف 
. ىنبملا اذھ  ةفياش  - 

؟ هل ام  - 
. هیف لغتشا  موي  يف  يسفن   ، نحطم - 

. بوطلاو طلزلا  لغش  نم  كمحریس  انبر  ءاش هللا  نإ  - 
***

قيرط نع  اھايادھ  ضعب  ةیعانصلا  رامقألا  هیف  بكست   ، رمع فصن  نويزفلت  نم 
يتلا شیع »  » ةملك هنذأ  تمحتقا   ، ًاّيرھش اھینج  نيرشع  اھلباقم  عفدي  ةلصو 

: اھل لاقو  هتجوز  نم  برتقا   . نورھاظتملا اھب  خرصي 
. انب ةساح  سان  هیف  - 

: لصاوف  ، هتماص هیلإ  ترظن 
. ایندلا هذھ  يف  تمي  مل  ریخلا  - 

نآلا نشُت  تامجھ  نأو   ، رسكنا نمألا  زاھج  نأ  اھتاذ  ةشاشلا  نم  فرع  مايأ  دعب 
. تانحاش يف  هعئاضب  اولمح  روفراك .»  » اوقرس  . ةرھاقلا يف  ىربك  تالحم  ىلع 
نمس بلعو  زرأ  سایكأب  اوجرخ  ءافعضلا   . ةیئابرھك ةزھجأ  فطخ  نم  كانھو 
عئاضب نم  هیف  ام  ىلع  اولوتساو   ،« لوم ايداكرأ   » ىلع اومجھ   . تيز تاجاجزو 

. هوقرحأو
: مھعمسي ناكو  نوخرصي ،  ةروثلا  بابش  ضعب  ناك 

لامعألا هذھ  باكترال  قباوسلا  بابرأ  قلطأ  ماظنلا   . ةربدم تاقرس  هذھ  - 
. عصانلا رھاطلا  ةروثلا  هجو  هِّوشي  ىتح  ةیمارجإلا 

. نآلا تاقرس  كانھ  نأ  مھملاف  ؟  قارُّسلا ءالؤھ  قلطأ  نم  همھي  ، ال  هل ةبسنلاب 
دجي ال  ئرمال  تبجع  : » هتيرق يف  عماجلا  خیش  نم  هعمسي  ناك  ام  اًدیج  ركذت 

«. هفیس ارھاش  سانلا  ىلع  جرخي  الو  هموي  توق 
الو اھلصأ  فرعي  ال  هنكل   ، اھیف هبح  ةرثك  نم   ، يھ امك  ةلمجلا  هذھ  ظفحي 
نأ خیشلا  نم  بلط  اھموي   . دجسملا ربنم  ىلع  نم  تلیق  اھنأ  هینعي  امو   ، اھلصف
نأ هنم  بلطي   ، عراشلا يف  وأ  ةالصلا  يف  هاقتلا  املك  ناكو   . اھرسفيو  ، هل اھرركي 

. هسأر يف  تخسر  ىتح   ، اذكھو  . هل اھلوقي 
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هنيومتف ؟  اذھ ايداكرأ  الو  ؟  ساسألا نم  وھ  نيأ  فرعي  ؟ ال  روفراك ىلإ  يرجي  لھ 
نكمت ول   . نحطملا فرعي  هنكل   . عراشلا ةیصان  ىلع  ریغص  ةلاقب  لحم  نم  هيرتشي 
ىلع حمقلا  وأ  قیقدلا  نم  نیلاوج  لمحي  نأ  هعسوبف   ، هلخاد ىلإ  للستلا  نم 

فطاقمو  ، تنمسألا رئاكش  تحت  ایفاعتم  ابلص  ناك  املاط  يذلا  رھظلا  اذھ   . هرھظ
. ایلعلا راودألا  ىلإ  دعصت  يتلا  رمحألا  بوطلا  فوفصو   ، لمرلا سایكأو   ، طلزلا

مامأ ةشحوتملا  تافارزلاك  اھب  اوتأ  نأ  دعب   . هلتقل شانوألا  عرتخا  نم  فرعي  ول 
تبھذل اًشنِو  قرسي  نأ  نآلا  هعسوب  ول   . ریفو قزرل  ناكم  هلاثمأل  دعي  مل  ةینبألا 

ال يتلا   ، ةبیھرلا شانوألا  هذھ  عابت  نيأ  فرعي  ال  هنكل   . ةعجر ریغ  ىلإ  هلكاشم 
؟ ریمض الو  اھل  بلق 

فرعي وھ   . ریكفتلا يف  اتقو  عیضي  الأ  هیلعو   . نحطملا ىوس  ةصرف  دجوت  ال 
لجأ نم  همدق  يذلا  بلطلا  نع  لأسیل  بھاذ  وھو  اھب  رم  املاطف   ، هزیلاھد

ةغباسلا ةمكحلا  ظفحي  املثم   ، بلق رھظ  نع  ناكملا  ظفحي   . لغش ىلع  لوصحلا 
. هتبجعأف  ، عماجلا خیش  هل  اھلاق  يتلا 

هیقیف ءاتشلا  يف  هسأرب  هسبكي  يذلا  روطرطلا  جرخأو  بالودلا  يف  هدي  سفد 
فليو ىَّلدتي  مازح  دلبلا  نم  هعم  هبحطصا  يذلا  روطرطلل  ناك   . دربلا نم  ًالیلق 

ىتح ال  ، افیفخ اسبل  ىدتراو   ، هسأر ىلع  هعضو   . نقذلا لفسأ  رقتسيو   ، قنعلا
. هرھظ ىلع  بوطلا  هب  لمحي  يذلا  ناتكلا  لبح  هبیج  يف  عضوو   ، هدسج لقثي 

: هتجوزل لاق  نأ  دعب   ، حيرلا هجو  يف  ةقلعملا  هتفرغ  نم  لزن 
. عجرأو نمز  ةعاس  - 
: اھبلق يلع  تبرضف 

. ةبولقم ایندلا  - 
: مستباو رماضلا  اھدخ  سمل  ىتح  هدي  دمف 

. راتس میلح  كبر  - 
***

تالحم يف  رظنلا  لاطأ   . هلعف ىلع  مزعلا  دقع  امب  الغشنم  عراشلا  يف  راس 
كسمي اًضيأ  قالحلا   . ةظقي نویعب  اھلخاد  نیفقاو  اھباحصأ  دجوف   ، ةلاقبلا

يف ةھكافلاو  راضخلا  عیبت  يتلا  زوجعلا  ةأرملا   . دوقنلا جرد  مامأ  سلجيو   ، ىسوملا
همامأ دجي  مل   . يحلا يف  نیفتك  ضرعأ  بحاص  اھدیفح  اھعم  فقي  قیضلا  اھناكد 

. نحطملا وھو   ، لبق نم  هددح  يذلا  قيرطلا  يف  بھذي  نأ  ىوس 
مايأ يف  الیلذ  اھمامأ  فقو  نأ  دعب   ، نآلا اھزوعي  ال  هذھو   ، بتاكملا ناكم  فرعي 
بناجلا يف  كانھ  لالغلا  ةنوش   . حيرلا درب  وأ  سمشلا  دھص  نم  يناعي   ، ةریثك

، هسبالم رفعیس  قیقدلا   . امھنیب راتخي  نأ  هیلعو   . قیقدلا نزخمو  يھ  يفلخلا 
، اًئیش كرتت  نلف  ةلغلا  امأ   . هتقرس ىلع  اغماد  الیلد  هب  كسمي  نم  دي  يف  عضيو 
نأ مھعسوب  سیل  اھتقوو   ، برھيو لاوجلا  يقلیس   ، هقحالي ادحأ  نأب  رعش  نإ 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


لاوجلا ذخأیس   ، املاس ةدوعلا  نم  نكمت  نإو  نحطملا . ىلإ  للست  دق  هنأ  اوعَّدي 
. اًماعط يرتشيو  هعیبیل   ، اًدیج هفرعي   ، ةزیجلاب فالع  ىلإ 

، نحطملا قوطي  يذلا  يطاولا  روسلا  ىلع  نكادلا  هءادر  ىمر  دق  لیللا  ناك 
فاخي نأ  بجي  عئاجلا ال  نكل   . افیخم هرظنم  ادبف   ، هلخاد ةرثانتملا  راجشألا  ضعبو 

وھ  . ةیضار اھتداعك  اھنكل   ، حابصلا ذنم  اًماعط  تلوانت  دق  نكت  مل  هتجوز   . دحأ نم 
رظنلا لیطي  اًمود   . اھاوھي ةأرما  اھلكأت  قیقد  ةنفحل  انمث  هتایح  عفدي  نأ  دعتسم 

«. ةیلاغ اي  هیم  اد  فتكلاو   ، داز هد  فتكلا  : » اھل لوقيو  اھینیع  يف 
ماھفتسا ةمالعك  ةفقاولا  زوجعلا  ةرجشلا  عذج  ىلع  هیمدق  عضو  فلخلا  نم 

حارو  ، لخادلا يف  حبصأف  َّطنو   ، روسلا قوف  بش  مث   ، ةمامقلا نم  ةموك  اھتحتو 
نم عبنت  ةشاش  لوح  كانھ  نیفتلم  سارحلا  ناك   . هعباصأ فارطأ  ىلع  يشمي 

تَّمصو  ، ًالیلق مھنیعأ  تمعأف   ، مھھوجو ىلع  ناولألا  تسكعنا   ، ريرحتلا نادیم 
. اًضيأ ًالیلق  مھناذآ 

ناك ةنوشلا  باب  ىتح   . مدقتي نأ  ىلأ  هوعدي   ، همامأ احوتفم  ناك  ءيش  لك 
هعفر  ، اھنم ادحاو  حلمتسا  ىتح   ، ةلوجألا ىلع  هدیب  سعو   ، هیلإ للست   . ابراوم
ىلع لاوجلا  عضو   . روسلا ىلإ  لصو  ىتح  ةرذح  تاوطخب  ىضمو   ، هرھظ قوف 
ىلع هفلو  زفق   . جراخلا ىلإ  لبحلا  ىمر  مث   ، ةعبرألا هبانجأ  نم  اًدیج  هطبرو  ضرألا 

، ىرخأ ةرم  لخادلا  ىلإ  طن  مث   ، هبرق ىتح  لاوجلا  بحسي  حارو   ، ةرجشلا عذج 
، جراخلا نم  لاوجلا  بحسل  دعتسي  وھو   . روسلا ةفاح  ىلع  هطح  ىتح  هحازأو 

: سارحلا دحأ  لوق  هعمس  ىلإ  ىھانت 
. مھتویب ةيامحل  ةیبعش  ناجل  لمع  سانلا  نم  نوبلطيو   ، ناك ربخ  يف  ةطرشلا  - 
لھم ىلع  هجرحدو   ، ةرجشلا رذج  ىلع  لاوجلا  دنس   ، روسلا جراخ  فقوو   ، طبھ
عمس ارتم  نیثالث  دعب   . ةفخو رذحب  هقيرط  يف  ىضم   . هرھظ ىلع  رقتسا  ىتح 
يتلا ءایضلا  ةجل  نع  اًدیعب  جرخي  اصخش  دجوف  هتماھ  عفر   ، ةلخادتم اتاوصأ 

، هوحن يرجي  ذخأ  مث   ، لیللا قمع  يف  هزوب  نفدي   ، ةرانإلا دومع  نم  بكسنت 
اوقحل مھنكل   ، رارفلاب َّمھو   ، هرھظ قوف  نم  لاوجلا  لزنأ   . نورخآ يرجي  حار  هفلخو 

. هوكسمأو هب 
: عزف يف  خرص 
؟ متنأ نم  - 

. ةیبعش ةنجل  - 
. مركأو مِعنأ  - 

: لاق مث   ، هھجوو هسأر  قوف  نم  روطرطلا  عزنو  هدي  مھدحأ  دمو 
. يلوتم وبأ  جاجح  - 

؟ هفرعتأ - 
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. نيرھش نم  انتراح  يف  نكاس  يلعاوف  - 
: ظیغ يف  هل  لاقو   ، لاوجلا ىلإ  فاشكلا  رون  مھدحأ  بوص 

. يمارح تنأ  - 
. هيراش انأ  ال. ال.  - 

.. حمق يراش  - 
. ةلیلب عیبأ  زواع  - 

. نحطملا حمق  نم  لاوجلا  اذھ  نكل  - 
ال. - 

. ىمعأ اي  لاوجلا  ىلع  ضيرعلا  طخلاب  عوبطم  نحطملا  متاخ   ، بذكت ال  - 
: مھل لاقو   ، هینیع نم  عومدلا  ترفط 

. ةناعوج يتأرماو   ، داز ينطب  لخدي  مل  مايأ  نم  - 
. قرست موقت  - 

: ةيرقلا خیش  هل  اھلاق  يتلا  ةرابعلا  ركذتو 
«. هفیس ارھاش  سانلا  ىلع  جرخي  الو  هموي  توق  دجي  ئرمال ال  تبجع  - »

: لاقو  ، هسأر زھ  ىتح   ، مھریبك اھعمس  نإ  امف 
. هلاحل هوكرتاو   ، نحطملا هوعجر  لاوجلا  اوذخ  - 

: هوحن اھعفد   ، اھینج نیسمخ  جرخأو   ، هصیمق بیج  يف  هدي  دم  مث 
. ىرخأ ةرم  اذھ  لعفت  الأ  يندعو   ، كتجوزلو كل  لكأ  تاھ  ذخ  - 

: هجیشن عفترا  مث   ، هيدخ ىلع  عومدلا  تحس 
. يتایح يف  ةرم  لوأ  هذھ  - 

: مھریبك لاقف 
. راتس میلح  كبر   ، ينب اي  صالخ  - 

: هیلإ هھجو  عفر 
. فلسلا لیبس  ىلع  نكل   ، سولفلا ذخآ  - 

. فلس  ، صالخ - 
ىلع كلیمجو   ، كسولف كل  عجرأ  قزري  كبر  املو   ، كترضح ناونع  يل  بتكا  - 

. يسأر
سمخو  ، نیتریبك نیتبلع  ىرتشاف  يرشكلا »  » لحم ىلإ  ارسكنم  ىضم 

. ریغص ياش  وكابو  ركس  ولیك  فصنو   ، طرف رئاجس 
هنع هیھلي  ، ال  هنطب صرقي  عوجلا  داعو   ، تدفن دق  دوقنلا  تناك  ثلاثلا  مویلا  يف 
ءيش لك  يف  رظنلا  نعمي  وھو   . بضاغلا نادیملا  هنكسي  يذلا  نويزفلتلا  الإ 
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ةانقلا ىلع  خرصي  ماظنلا  لاجر  دحأ  عمس   ، لاقي ام  ىلإ  اًدیج  تصنيو   ، همامأ
: ةیموكحلا

. يكاتنك ةبجوو  رالود  ةئم  مویلا  يف  ضبقیب  نادیملا  يف  لیمع  لك  - 
: اھل لاقو   ، حرفلاو ةشھدلاب  حفطت  نویعب   ، هتجوز ىلإ  رظن 

. يموق - 
؟ نيأ يلإ  - 

. اًعبط ريرحتلا  نادیم  - 
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64
ةریغص تارمج  نأ  رعشيو   ، رداقلا دبع  ماصع  روتكدلا  حور  شھنت  ةریحلا  تناك 
يح عراوش  يف  هھجو  ىلع  میھيو  ةسردملا  نم  جرخي   . هئاشحأ يف  جرحدتت 
يف ةثلاثلا   ، هتفرغ ىلإ  دوعیف   ، هامدق لكت  ىتح  يشمي   . ةیقرشلا سمش  نیع 

ةزھاجلا سبالملل  ضرعم  يف  نیفظوملا  نم  ةثالث  عم  اھیف  كراشتي  ةقیض  ةقش 
هخبط يذلا  كلذ  وأ   ، لجع ىلع  هعم  هرضحأ  امم  هءادغ  لوانتي   . ماعنلا ةقطنم  يف 

. ةقشلا ينطاق  نم  رودلا  هیلع  يذلا 
نأ مغرو   . موي لك  ارسكنم  اھنم  جرخي   ، تمصع دمحأ  عراش  يف  ةنئاك  ةسردملا 
نیع ورتم  ةطحم  ىتح  ریسي  هنأ  الإ   ، طقف اھنم  رتم  ةئمثالث  دعب  ىلع  هنكس 
ًانایحأ  . ةضیفخلا تویبلا  نیب  روديو   ، يحلا نم  يبرغلا  ءزجلا  ىلإ  اھربعي   ، سمش
بوص هعطقي   ، سيوسلا رسج  عراش  ىلإ  لصیف   ، سكاعملا هاجتالا  يف  ریسي 
خانأ يتلا  ةريزغلا  تویبلا  نیب  يسكور  نادیم  بلق  يف  هسفن  دجي  ىتح  بونجلا 

. دیغرلا شیعلل  ةديدج  باوبأ  مھضعب  مامأ  تحتفناو   ، اھناكس ضعب  ىلع  نمزلا 
نود اذكھو   ، يناثلاب اھینميو   ، لوألا يحلاب  هسفن  ّبصي  رِ  ، نیلاحلا يف  سانلا  لمأتي 

. هلعفي امل  ةياھن  ودبت  نأ 
: ذیمالتلل لاقو   ، ةیصوصخ سورد  ءاطعإ  ضفر 

. تقو َّيدل  سیل  - 
، هؤالمز هلأس   . ةریثك ءایشأ  عارتخا  يف  هتقو  يضقي  هنأ  ةسردملا  يف  عاشو 
. مھمامأ اھدرف  ةریبك  قاروأب  موي  تاذ  مھءاجف   ، ةلئسألا يف  اوحلأ   . تكسف
. هلھج رھظي  ال  ىتح  تمصلاب  ذال  مھضعب   . ةدقعم ةیسدنھ  موسر  يف  اوقلمح 
: مھدحأ هل  لاق  ىھتنا  نیحو   . مھل حرشي  حارف   ، لیصافتلا قدأ  نع  اولءاست  نورخآ 

. ةيدادعإ ةسردم  يف  هسفن  نفدي  كلثم  ریبك  عرتخم  - 
: اظاتغم هیلإ  رظن 

. شیع لكأ  - 
ىلع لصح  ىتح  لتاق  ؟  دلبلا اذھ  يف  هرِّدَقي  نَم  دجي  ىتح  لعفي  نأ  هاسع  اذام 
نع الطاع  لازي  ال  هنكل   ، ةرھاقلا ةعماج   ، مولعلا ةیلك  نم  ءايزیفلا  يف  هاروتكدلا 
رظتنا  . نآلا ىلإ  دحأ  هبجُي  ملو   ، ثوحبلل يموقلا  زكرملا  يف  هقاروأ  مَّدق   . لمعلا

الب ةیموكحلا  تاعماجلا  يف  ةيوونلا » ءايزیفلا   » صصخت نع  نالعإ  يأ  ةفھلب 
، ةیموكحلا اھتریظن  رداوك  لضفت  تناك  اھنكل  ةصاخلا  تاعماجلا  ىلع  لاج   . ىودج

ةمھم تالجم  يف  اھرشنو  اثاحبأ  بتك   . سيردتلا يف  ةربخ  نوكلتمي  مھنأ  ىوعدب 
ىتح هعسو  يف  ام  لعف   . هنطو ينب  نم  دحأ  هابتنا  تفلت  مل  اھنكل   ، رصم جراخ 

. لمألا دقفي  ملو  لمأتلاو  يشملاو  ةالصلاو  ربصلاب  ذالف   ، لیحلا هتیعأ 
اھناردج نیب  تومي  يتلا   ، ةسردملا هذھ  يف  مولع  سردم  ىوس  المع  دجي  مل 
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نيذلا ذیمالتلا  ضعبو   ، لوسر ملعملا  نأب  هناميإ  ىوس  هیساوي  الو   ، موي لك 
اذھب هنودانيو   ، هاروتكدلا ىلع  هلوصح  دعب  هل  ةلفح  میظنت  يف  اوعراسو   ، هنوبحي

. هئالمز ضعب  هیف  هرسختسي  يذلا  يملعلا  بقللا 
: موي تاذ  هل  لاق  مھدحأ 

؟ ماصع جاح  اي  لاوحألا  فیك  - 
!!! جاح - 

تیب هللا؟ جحت  نأ  هركت  لھو  - 
؟ هبرو دبعلا  نیب  رمأ  اذھ  نأ  مأ  ابقل  اھبحاص  حنمت  ةجحلا  لھو  - 

. ءيش لك  فسلفت  ال  - 
. نيدلا بلطي  اذكھ   ، مھلزانم سانلا  لزنأ  - 

. رورغم تنأ  - 
. دقاح تنأو  - 

. انھ كنم  مدقأ  انأ  لب   ، يلثم سردم  درجم  تنأ  ؟ .. اذام ىلع  دقاح  - 
. كتياھن كلتف  تنأ  امأ   ، يمامأ يلبقتسم  - 

ىلع يشمتو   ، كنانسأ طقستو   ، كرعش ضیبي  ىتح  اذكھ  لظتس   ، مھاو - 
. نيزاَّكُع

. سرخا - 
. مدنت كلعجأ  ىتح ال   ، كسفن مرتحا  - 

. يسأر نم  ةرعش  يل  كرحي  كلثم ال  - 
ماصع روتكدلا  نم  ناك  امف   ، ٍّلغو ةوسقو  ةوقب  هنقذ  يف  هزمغو  هوحن  مدقت  انھو 

نم هلصف  مت  اھدعب   . اريزغ هردص  ىلع  مدلا  لاسف   ، هفنأ يف  همكل  نأ  ىوس 
هلوح ءيش  لك  لمأتيو   ، ىنيوھلا يشمي  هتداعك  عراشلا  ىلإ  جرخو   ، ةسردملا

. هنم ارخاسو   ، هیف ادراش 
مھو  ، مھھوجو ىلع  نیبكنملا  سانلا  ىلإ  رظني  وھو   ، اریثك هسفنل  لوقي  ناك 

: حیحشلا مھقزر  عبانم  ىلإ  نوعرسي 
؟ موي تاذ  ءالؤھ  بضغیس  لھ  - 

فرعي ال  مھنم  ادحأ  نكل   ، هلثم نيریثك  ناھذأ  يف  رودي  ناك  يذلا  لاؤسلا  وھ 
يف خرصي  وھو  هراوج  ىلإ  اموي  نوكي  دق  هنأ  يف  قثي  الو   ، اًدبأ هري  مل   ، رخآلا
ىلع ال  هتدعاق  ىلع  مرھلا  فقي  نأب  ابلاطم   ، ىسألا ىلع  ةحوتفملا  عراوشلا 

. هسأر
***

نم ةیتوبكنعلا  ةكبشلا  ىلع  لسانتت  يتلا  تاوعدلا  نع  اًئیش  ماصع  ِردي  مل 
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بتكو  ، هتاعارتخا هیلع  لجس  ریغص  رتویبموك  هيدل   . ملظلا دض  جورخلا  لجأ 
لصاوتلا تاكبش  ىلع  ال  ةجمربلا »  » ىلع اساسأ  بصني  همامتھا  نكل   ، هثاحبأ

درجم امنإ   ،« رتيوت  » الو كوب » سیف   » ىلع باسح  هل  نكي  مل  اذلو   . يعامتجالا
ةرم بھذيو   . ةیبنجأ ثاحبأ  زكارمو  تاعماج  هلالخ  نم  لساري   ، ينورتكلإ ديرب 
اًمود تلظ  حيرلا  نكل   ، عرز ام  داصح  ةعباتمل  تن » هیفاك   » ىلإ عوبسأ  لك  ةدحاو 

. هروذب سنكت 
لمع نع  ثحبلا  يف  هقرغتسا   ، دحاو عوبسأ  ةسردملا  نم  هلصف  ىلع  ىضم 
ىلص نماثلا  مویلا  يف  نيدیلا . رفص  موي  لك  ةياھن  دوعي  هنكل   ، ىرخأ ةسردمب 
نم رخآلا  بناجلا  ىلع  هتداعك  فقو  حیباستلا . يف  قراغ  مفب  جرخو   ، ةعمجلا
يذلا لاؤسلا  هسفن  لأسیل   ، نیلصملا هوجو  لمأتي  دجسملا  هجو  يف  عراشلا 

: اًمود هریحي 
؟ ةرباع سوقطو  روشق  ىلإ  هولوح  مأ  ؟  نيدلا رھوج  ءالؤھ  فرعي  اًّقح  لھ  - 

: هدحو فتھي  حارو   ، هرمع نم  تاینيرشعلا  لئاوأ  يف  فیحن  باش  رھظ  ةأجف 
« لطااااااااااااب كرابم  ينسح  »
« ماظنلا طاقسإ  ديري  بعشلا  »

نم نسم  لجر  ءاج  فاتھلا . هوكراشو  نابش  ةثالث  هنم  برتقا   ، هیلإ سانلا  تفتلا 
بناجلا يف  تایلصملا  نیب  نم  ةعرسم  ةاتف  تجرخ  مھیلإ . مضناو  رخآلا  فرطلا 
میخرلا اھتوص  قلطنا  مث   ، ةھرب مھتلمأت  مھبناج . ىلإ  تفقوو   ، دجسملل يقرشلا 
هیفتك ىلع  هلمحف   ، ریغصلا هلفط  كسمي  ناك  رمعلا  فصتنم  يف  لجر  ایلاع .

مث  ، اًدیج دھشملا  ماصع  روتكدلا  لمأت  فاتھلا . ددري  لفطلا  حارو   ، مھعم فقوو 
، ًالیلق هب  راسو   ، هیفتك ىلع  هعفرو   ، فیحنلا باشلا  مامأ  سلجو   ، مھیلإ ىرج 

سانلا ناك  عراشلا  يف  اومدقت  املكو  دجسملا . نم  نیجراخلا  ضعب  امھعبتف 
، ةفلؤم افالآ  سيوسلا  رسج  عراش  ىلإ  اولصو  ىتح   ، تاراحلا نم  مھیلع  نولطھي 

. ريرحتلا نادیم  وحن  اوفحزو 
، لقألا يف  ارتم  ولیك  رشع  ةسمخ  ةليوط . نادیملا  ىلإ  كانھ  نم  ةفاسملا 

يشملا داتعا  يذلا   ، ماصع وھ  ةداعس  مھرثكأ  فحزلا . اوفقوي  مل  مھنكل 
نم هینیع  ألمي  وھو  رعش  اذكھ  میلسلا . هاجتالا  يف  نكل  يشمي  مویلا  عكستلاو .
يتأت حافكلاب . مھمامأ  حتفنت  يتلا  قرطلاو   ، ةفتاھلا عومجلاو   ، ةفحازلا دوشحلا 

، عوردلاو ىوارھلاب  مھنوضرتعي   ، يزكرملا نمألا  دونج  نم  ةعومجم  رخآو  نیح  نیب 
مث  ، ًالیلق فحزلا  فقوتي  عومدلل . ةلیسملا  لبانقلا  ىلإ  نوأجلیف  نورسكني  مھنكل 
لوأ عم  هولصو  ىتح   ، نادیملا ىلإ  قيرطلا  عستيو   ، دونجلا برھیف  لصاوتيو  مئتلي 

. لیللا
، لبق نم  ةرھاظم  يف  كراشي  مل  هسفن . ماصع  روتكدلا  دجو  نادیملا  يف 

لَّوجت توبكنعلا . تیب  نم  نھوأ  اھلاجر  نیبو  هنیب  امو   ، ةتھاب ةسایسلاب  هتقالعو 
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نورصاحمو نوروسحمو  نوروھقم  مھاواكش . عمسیل  هنذأ  يمري  وھو   ، سانلا نیب 
تویبو  ، مھداسجأ يف  ىعرت  ةقیقد  تانئاك  نع  تاياكح  لاعنلاب . نوسادمو 
لھاجت نم  نونوبغم  نوفظومو   ، يھاقملا ىلع  تقولا  ضوري  بابشو   ، ةيواخ

كلذ وھ   ، تاوصألا لك  هتوص  بلغ  يذلا   ، ربكألا ثيدحلا  نكل  ةیقرتلا . يف  مھرود 
. يتأي نأ  دجمللو   ، دوسي نأ  لدعللو   ، فرصنيو هتعتمأ  كرتي  نأ  نوعرفلل  ديري  يذلا 

: بابشلل لوقي  ةيرجحلا  ةكعكلا  دنع  فقو  هرمع  رخاوأ  يف  الجر  نضحي  نأ  داك 
. ءاملعلاو ملعلا  هیف  ناھُي  دلبل  لبقتسم  ال  - 

، هلثم ءالمز  لباق  رثك . نیمولظملا  نأ  ماصع  فرع  ةعیسولا  ةحاسلا  هذھ  يفو 
يف مھھوجو  ىلع  نومیھيو   ، ناردجلا ىلع  ادج  ایلعلا  مھتاداھش  نوقلعي 

. ةقيرط يأب  مھمايأ  رمت  ىتح  ىھقملا  ىلع  درنلا  نوعراصي  وأ   ، عراوشلا
عم روديو  فتھيو  ضفتني   ، مركم رمع  لاثمت  ةھجاوم  يف  سلجو   ، ضرألا شرتفا 
عمس موي  يف  طيازلا . دعس  ياش  ةبصن  بناج  ىلإ  سلجیف  بعتي  مث   ، نيرئادلا

: لوقي لمكأ 
. هایم ةرود  لمعن  مزال  - 

: ًالیلق نیمیلا  ىلإ  هدیب  راشأ  مث 
يف لاجرلا  لوبتو   ، اذھ لك  باعیتسا  ىلع  ةرداق  دعت  مل  دجسملا  هایم  ةرود  - 
وباوبو  ، ةعشب حئاورلاو   ، الح دعي  مل  كانھ  ةبولقملا  يزكرملا  نمألا  تابرع 
. تویبلا تاماَّمح  ىلإ  تابھاذلا  تارئاثلا  نم  اوبعت  نادیملا  نم  ةبيرقلا  تارامعلا 

: تامدقم نود  هل  لاق   ، هیلإ ءاجف   ، هیلع ماصع  روتكدلا  ىدان 
. ماحلو بیكرتو  كفو  رفح  ةیلمع  ىلإ  جاتحت   ، نادیملا يف  انھ  هایم  ةرود  - 

: هسأر لمكأ  زھف 
. موھفم - 

. ةيوونلا ءايزیفلا  يف  هاروتكد   ، ماصع انأ  - 
. الھسو الھأ  - 

. عورشملا اذھ  يف  كراشأ  زواع  - 
: هل مستبا 

. يعم َلاعت  - 
: لاقو  ، اراسيو انیمي  هقنع  فل   ، نادیملا بلق  يف  رداقلا  دبع  ماصع  روتكدلا  فقو 

. ديدش يجنوارقو   ، رطاش كاَّبس  نيزواع  - 
: اللھتم هوحن  يلوتم  وبأ  جاجح  ىرجف 

. هیب اي  دوجوم  يجنوارقلا  - 
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65
ىلع  . صوصرم ناینب  مھنأك  نیمظتنم   ، ءاسملا لولح  عم  نادیملا  ىلإ  اولخد 

زھ لاع  توص  يف  اودشنأ  مث   ،« روبماتلا  » اھنومسي ةلبط  اوعرقو  ًالیلق  اوفقو  هباب 
: ناكملا

هادف انحور   .. هاعم امياد  »
هارو حورنب  ناكم  يأ  يفو 
لابج زھنب  لامش  ةتلات  نم 
لاطبألا عجشن  توص  ىلعأبو 
میظع قيرف   .. ریبك قيرف 

لیلق اوضربو  يرمع  اوليدأ 
« هووووأ  ... هووووأ .. هووووأ

: خرصو فقو   . نیترئاغ نینیع  اذو   ، ًاليوطو الیحن  ناكو   ، مھدحأ
(5). وباك اي  - 

: لاقو  ، ةعلطلا بیھم   ، نیمس باش  هیلإ  تفتلاف 
. معن - 

(6). زكوھلاو يشابلا  درفن  نيزواع  - 
، ةریبكو ةریغص  تاتفالو  امالعأ  نادیملا  يف  نم  لك  ىأرف   ، اقفاوم هسأرب  أموأ 

مامضنالل  ، ريرحتلا نادیم  لصو  دق  يلھألا  يدانلا  سارتلأ »  » نأ ىلإ  اھلك  ریشت 
. نيرھاظتملا ىلإ 

: مھدحأ خرص  ةأجف 
. وشوریبلا - 

، مھنم نيریثك  يديأب  خيرامش  هعنصت   ، ران نم  ءادرب  ناكملا  ءامس  تستكاو 
هودعأ يذلا  ورتنإلا »  » لعج  ، حدصو داسجألاب  ليامتو   ، لبطلل بخاص  قد  طسو 
نورظتني  ، تاجردملا نیب  كانھ  مھو  مھلاح  هیلع  ناك  امم  رثكأ  نیضار  اودبو   ، اتفال

. اھءارو نوثھلي  نم  مادقأ  اھفذاقتت  ةغراف  ةدسجمو  ةلمتكم  ةرئاد 
، تاجردملا يف  مھورھقو  مھورصاح  املاط  نيذلا   ، ةطرشلا لاجر  عم  مھرأث  ناك 
نیب تعقو  ةریثك  تاشوانم   . داتسالا ىلإ  مھلوخد  لبق  نیھم  شیتفتل  مھوعضخأو 

. مھنم نيریثك  ةطرشلا  ماسقأ  يف  زجحلاو  سبحلا  نكامأ  تلبقتساو   ، نیفرطلا
، ةطرشلا دیع  موي  جاجتحالل  يضارتفالا  ملاعلا  يف  لسانتت  ةوعد  اودجو  نیحو 

. میظعلا رأثلا  موي  اذھ  اًعیمج : اولاق 
نوليامتي سانلا  مھآر   . عراوشلا ىلإ  اھیف  اوجرخ  يتلا  ىلوألا  ةرملا  يھ  نكت  مل 
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نإ ام   . ةلصافلا تايرابملا  بقع  ةینبألا  نیب  ةعیسولا  قوقشلاو  تاحاسلا  يف 
مھلوبطو مھتايارب  اوجرخيو  اوعمجتي  ىتح  ةياھنلا  ةرافص  يف  مكحلا  خفني 

رشبلا لكو   ، رضخألا لیطتسملا  وھ  مھيدل  ملاعلا  لك   . مھتاصقرو مھدیشانأو 
. ءالولا دودحو   ، ایندلا راوسأ  يھ  هذھ   . ةركلا قيرف  مھ  طقف  نیمھملاو  نیحجانلا 
ءانثأ اوسلجت  ال  مھئدابمب : مھركذيو  ةارابملا  لیبق  تاجردملا  يف  مھدئاق  فقي 
انھ انناكم  اوكرتت  ال   . تابوعصلا تناك  امھم  ةارابم  يأ  نع  اوبیغت  ال   . اًدبأ ةارابملا 
نع اوفقوتت  ال   (7). درون اوفركو  دوس  اوفرك  اوألمتلو   ، ةيداعلا ریھامجلا  نع  اًدیعب 

. ةجیتنلا تناك  ًاّيأ  ةارابملا  لاوط  ءانغلاو  عیجشتلا 
زوفب نولفتحي   ، ريرحتلا نادیم  يف  انھ  اوناك   ، بضغلا قالطنا  نم  اًمامت  ةنس  لبق 
ناكملا اوألم   . ةیقيرفألا ممألا  سأك  يف  يرئازجلا  هریظن  ىلع  ينطولا  بختنملا 

يف ةيرجحلا  ةكعكلا  لوح  اوراد   . تلفسألا كدو  تافرشلا  زھ  ابخصو   ، ةئیضم اران 
نأ اھتقو  رعشي  ناك  مھنم  لك   . رصم  .. رصم نوخرصي : مھو   ، يھتنت داكت  ال  رئاود 
يف اوفرصنا   ، رجانحلا تَّلكو  ناقیسلا  تخارت  نیحو   . ةنیكتسم هدي  يف  مانت  ایندلا 
ةحیحش اياقب  نوململي  يلاتلا  مویلا  يف  اوظقیتساو   ، نیتماص ةعبرألا  تاھاجتالا 

. ةعجر الب  يلو  يذلا  لیللا  ةحرفل 
ةباقن ملس  ىلع  ةیجاجتحا  ةفقو  نم  ادئاع  عفارلا  دبع  نسح  ناك  اھموي 
ةیماخرلا تاجردلا  ىلع  مھمادقأ  اوتبث   ، اصخش نیعست  نم  ادحاو  ناك   . نییفحصلا
مھفاعضأ مھمامأو   ، ةیغاطلا دض  اوفتھو   ، ءامسلا ىلإ  مھسوؤر  اوعفرو   ، ءادوسلا
مامضنا تعنمو   ، مھترصاح محل  نم  رتاوس  نوعنصي   ، يزكرملا نمألا  تاوق  نم 

. مھیلإ تارشعلا 
: هقافرل لاق   . راسكنالاب رعشي  وھو   ،« نویلبمش  » عراش يف  هیمدق  ىلع  ىشم 

. انعمسي دحأ  الو  خرصن   ، ضعب هوجو  انظفح  - 
: مزعلا وبأ  لامج  لاقف 

يف جاجتحالا  مظنن  نأ  نحن  انیلع  ناكو   ، ةارابملا ىلع  ةجرفلا  اولضف  نم  كانھ  - 
. رخآ تقو 

: ارجضتم نسح  خفن 
؟ ةاھلملا هذھ  يف  نيرداس  سانلا  لظي  ىتم  ىلإ  - 

مل يتلا  ىلوألا  ةرملا  اھنكل   . لاؤسلا اذھ  اھیف  حرطي  يتلا  ىلوألا  ةرملا  نكت  ملو 
تاذ هآر  يذلا  ةركلا  بعال  نسح  ركذتو   . نیھئات اوراس   . دحأ نم  ةباجإ  اھیف  قلتي 
تانبلا فھلتتو  مھقانعأ  ىلع  نورباعلا  هلمحي  نأ  داكي  لینلا  رصق  يربوك  ىلع  ةرم 

: لاقف  ، هیلع
مھمالحأو  ، ةموضھملا مھقوقح  نع  مھنویع  يمعي  ام  لك  ىلإ  سانلا  اوذخأ  - 

. ةلجؤملا
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رصق و« نویلبمش »  » يعراش ءاقتلا  دنع  ريرحتلا  نادیم  لخدم  ىلإ  اولصو  املو 
ران ةدمعأ  اوأرف  مھقانعأ  اومر   . بونجلا قمع  نم  ایتآ  قفدتي  اريدھ  اوعمس   ،« لینلا
رونلا تالاھ  نیب  ضفخنتو  ولعت  سوؤرو   ، فرفرت مالعأ  اھتحت  تنابو   ، ءاضفلا عزمت 

. خيرامشلا وأ  ةیئابرھكلا  ةدمعألا  نم  ضیفت  يتلا 
دبع نسح  لاقو   . نومستبي اھتفاح  ىلع  اوفقوو   ، ةریبكلا ةقوجلا  وحن  اورج 

: عفارلا
. ماظنلا طقسنس  تاعاس  اندمصو   ، ةرھاظملا يف  انعم  ءالؤھ  عبر  ءاج  ول  - 

: هیتفش صمصمو   ، مزعلا وبأ  هیلإ  رظنف 
. ليوط ضاخملاف   ، سأیت الو   ، لجعتست ال  - 

: لاقو  ، اھیلع سادو   ، هفتك كسمأو  هدي  نسح  دم 
. كتبالص فصن  كلتمأ  ول  دوأ  - 

***
ةركلاب نوسووھملا  ءالؤھ  ءاج   . هانمت امك  همامأ  ءيش  لك  نسح  ىأر  ةنس  دعب 
نوریسیس مھنأ  اًدبأ  مھدلخب  ردي  ملو   ، هوفلأي مل  قيرط  يف  مھداسجأب  اوقلیل 

. هیف
دشني لاروك  مھنأكو  ةمظتنم  رجانحب  نادیملا  يف  اوفتھ   ، ةلیلق روھش  دعبو 

: ءاعدإ الب  ةطیسب   ، ةجزاط ةینطو  ةینغأ 
دبتسملل نامز  انلق  »

دب ةياج ال  ةيرحلا 
يتربیل ةبوتكم  تناك 

يفرعتھ هركب  هموكح  اي 
يفضنتھ بعشلا  نيديإب 
ةبولقم ةلیللا  ةيآلاو 

! انمد يف  بغشلا  اولاق 
؟ انقح بلطنب  يازإو 

 ! ي ــ بلطم ىقب  مھفإ   .. يبغ ماظن  اي 
 ! ةيرح  .. ةيرح  .. ةيرح  .. ةيرح
فاخأ شتقبم  صالخ  توملا  نم 

فاش يبلق  كباھرإ  طسو 
د ــ يدج نم  علطتھ  سمشلا 

تویب برخ  نامأ  قرسا 
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توكسلا تقو  نامز  ناك  هد 
دیعب شم  صالخ  ملحلا 

! لمعلا هيإ  ماظنلا  لاق 
؟ لمتكتب ةياھنلا  هدك 

 ! توغاطلا طقس   .. ىقب لحرا   .. ىقب مھفا 
« ةيرح  .. ةيرح  .. ةيرح  .. ةيرح

نیشھدنم اوفقوو   ، نوریثك مھعم  اھددرو   ، عراوشلا يف  مھدیشانأ  تحادناو 
اولوحو  ، يفعلا لاضنلل  تاداتسا  ىلإ  ةحوتفملا  تاحاسلا  لَّوح  بابش  نم 
حبقلا دض  فتھت  ربانم  ىلإ  بعللا  ةعباتمل  دعب  امیف  اھیلإ  اوبھذ  نیح  تاداتسالا 
صخش يأ  ىلإ  مھھاوفأ  اودمي  ملو   ، مھسفنأ ىلع  باوبألا  اوقلغأ  مھنكل   ، رھقلاو

. مھسفنأل مھوذخأيو   ، مھوداطصي نأ  اودارأ  نم  هامر 
: لاقو ركم  يف  مستباو   ، يزاغم تفأر  خیشلا  مھلمأت 

. اھضوري نم  ىلإ  جاتحت  ةرئاف  ةوق  - 
قالطنا ةظحل  مھعم  هتياكح  عجرتسي  وھو   ، ىضترم ریصبلا  دبع  روتكدلا  هل  لاقو 

: ىلوألا ةرارشلا 
. لواحت ال  - 

مھنیب اوعرزي  نأ  ىلع  اوقفتاو   ، داشرإلا بتكم  ىلإ  ةركفلا  لقن   . لواح هنكل 
: مھزیجاوعل اولاقو   ، سأیلا مھسوفن  يف  بد  مھولسرأ  نم  نكل   ، مھبابش

. اھضيورت نكمي  ةدرمتم ال  تانئاك  - 
: هل لاق  ریبكلا  لجرلا  نكل 

. نمث هلو  صخش  لكو  ةلواحملا  نع  اوفكت  ال  - 
فویسلاب ةلقثملا  مھفاتكأ  نوزھي   ، ةفیكملا بتاكملا  يف  نوسلاجلا  نعمأو 

تالیطتسملا ىلإ  مھتداعإو   ، بخصلا نع  اًدیعب  مھبذج  نم  دب  ال  اولاقو :  ، روسنلاو
، ةیئاوشع تاھاجتا  يف  يرجت  يتلا  ةغرافلا  ةلمتكملا  ةرئادلا  نوعباتي   ، ءارضخلا

اوعباتي يك  تقلخ  يتلا  داسجألا   ، ةنالزج ةبصتنم  روھظب   ، مھفاتكأ ىلع  نولمحيو 
. مھنونجو مھسوھ  طحم  ةركلا  وبعال  مھنإ   ، اھزفقو اھيرج 

يف نوحدصي  اوناك   . ريرحتلا نادیم  نع  اًدیعب   ، ءاسم تاذ  ترسكنا  مھروھظ  نكل 
نإ امو   . مھقيرف ىمرم  يف  رمھنت  يتلا  فادھألا  مھتكست  نأ  نود   ، تاجردملا
يذلا سمادلا  لیللا  رنُت  مل  ران   . میحجلا باب  حتفنا  ىتح   ، هترافص مكحلا  قلطأ 
تحت رسكُت  باقر  توصو   ، خارصو نینأ   . ءابرھكلا عطق  دعب  داتسالا  دسج  ىلع  دقر 
مدقتلا ةیغب  ضرألا  يف  سرغنت  رفاظأ   . لیجنلا ىلع  لیسي  مد   . ةتمصملا ناردجلا 
عیسولا همف  حتفي  توملاو   ، ةدصوم باوبألاف   ، ىودج الب  برھلا  وحن  تاوطخ 

. ناكملا جري  توصب  كحضيو 
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دعي مل  ىتح   ، نیخراص نيدایملا  ىلإ  نیمولكملا  مادقأ  تداعف   ، ثثجلا تداع 
، هل فتھي   ، هيدان ىلإ  يدؤملا  يربوكلا  لوأ  ىلع  هرظتني  نم  دجي  ریبكلا  نتباكلا 

. رضخألا لیطتسملا  ىتح  قانعألا  ىلع  هلمحيو   ، روصلا هعم  طقتليو 
: لوقيو  ، نويزفلتلا يف  مھعباتي  ناك 

. اھنم دحاو  موي  ولو  دوعيو  يرمع  عفدأ  امايأ  محر هللا  - 
، هريراسأ تللھت   ، هقافرو عفارلا  دبع  نسح  نع  اديور  اديور  نودعتبي  مھآر  نیحو 

: قيرفلا يبعال  نم  هئالمزل  لاقو 
. ابيرق انل  نودوعیس  - 

: لصاو مرضخملا  بعاللا  نكل   ، همالكل اركنم  هسأر  هلیمز  زھف 
مھ اھ  نكل   ، هھركأ يذلا  قيرطلا  يف  اًدیعب  اوبھذ  دق  مھنأ  بسحأ  تنك  - 
دوعیل ؛  ديدج نم  مھنضتحن  نأ  انیلعو   ، لھم ىلع  نودوعيو   ، ردحنملا لبق  نوفقي 

. ةروجھملا انبعالم  ىلإ  حارفألاو  سانلا 
وھو  ، هنوعیطيو هنوعبتي  مھو   ، ةارابملا ریس  ءانثأ  سارتلألا  روھمج  دوقي  يذلا  عیجشتلا  نتباك  وھ   (5)

. ىلعألا مھلثم 

، ةتفاللا هذھ  ءاقبب  طبترم  اھدجاوت  نأب  نمؤت  يھو   ، ةعومجملا مسا  اھیلع  بتكي  ةتفال  وھ  يشابلا   (6)
مالعألا يھف  زكوھلا  امأ   . اددھم تاب  اھدوجوو  عاض  دق  اھفرش  نأ  ةعومجملا  رعشت   ، تدقف وأ  تقرس  نإف 

. مجحلا ةریبك  تايارلاو 

ةثلاثلا ةجردلا  ریھامج  هیف  سلجت  يذلاو   ، نییمرملا فلخ   ، داتسالا تاجردم  يف  ينحنملا  ناكملا  وھ   (7)
. راسیلاو نیمیلا  نم 
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66
ةعد يف  سلاج  وھو  هردص  تنكس  ةشئاط  ةصاصر  وأ   ، هغدل دق  ابرقع  نأك 
غارفلا ىلإ  ناتبھاذ  هانیع   . هدي يف  نوفیلتلا  ةعامس   . هناكم فقو   . نوكسو

. هقلح يف  تحرجنا  رابص  قاروأو   ، ناتددقم هاتفش   . ناشعترت هاقاس   . ةشھدلاو
. اديور اديور  يعولا  نع  بیغي  هنأ  رعشف   ، هسأر ىلع  فحزي  حار  راودو 

ىلع هعوك  دنسأو   ، هیتحار نیب  هھجو  ذخأ  مث   ، اھناكم يف  ةعامسلا  عضو 
يتلا ةلئسألا  ىلع  بیجي  نأ  الواحم   ، قیمع ریكفت  يف  صاغو   ، بتكملا

لھ ؟  ةنامألا نوخأو  بیجتسأ  لھ  ؟  اذھ ينم  بلط  اذامل  كاوشألاك : تظقیتسا 
الأ ؟  ةجئاھلا ناعطقلاك  نوبرھي  مھو  ينوسودي  نأ  نكمي  الأ  ؟  هرماوأ رسكأو  ضفرأ 
اذھل اولثتمي  نأ  مھنم  بلطأ  نیح  يسأر  ىلع  رانلا  طابضلا  دحأ  قلطي  نأ  نكمي 

؟ بيرغلا رمألا 
: خراص توص  هءاجو   ، ىرخأ ةرم  فتاھلا  نر   ، همومھ يف  حباس  وھ  امنیبو 

؟ نجسلا باب  حتفت  نأب  رمأ  َكتأي  ملأ  - 
. بيرغلا رمألا  اذھ  يف  ركفأ  تلز  ال  - 

. اھیف اوركفیل  سانلا  سلجي  الو   ، ءاوللا ةدایس  اي  ذفنت  رماوألا  - 
. نابسحلا يف  نكي  مل  ام  ينم  بلطت  تنأ  - 

. ةقیقد انتاباسحو   ، انل ةبسنلاب  موسحم  رمألاف  نحن  امأ   ، كل ةبسنلاب  اذھ  - 
.. نكل - 

. شاقن نود  نم  رمألا  ذفن   ، ْدزتو ْدعُت  ال  - 
: خرصو  ، هسفن تاتشأ  اھیف  عمجتسا   ، ةھرب تمص 

. ذفنأ نل  - 
!!! مدنفأ اي  معن  - 

. ضوفرم كبلط   ، تعمس امك  - 
نیب اھدنسأو   ، اھنم ةدحاو  طقتلا   ، هرئاجس ةبلع  جرخأ  مث   ، ةوقب ةعامسلا  دبھو 

. اھلعشأو  ، ىطسولاو ةبابسلا  يفرط 
امع ربخ  لوصو  عنمي  فیك  وھ  ةبیصعلا  ةظحللا  هذھ  يف  هلغشي  ام  لك  ناك 

طابضلا لك  عمج  ةدحاو  ةعاس  ذنم   . كیمسلا يلاعلا  روسلا  اذھ  جراخ  يرجي 
: ةمارص يف  مھل  لاقو   . ِرجي مل  اًئیش  نأك  اوفرصتي  نأ  مھیلع  ددشو  طابضلا  فصو 
، اننولكأيو انیلع  نومجھیس   ، ةطرشلا راسكناو  تارھاظملاب  ءانجسلا  عمس  ول  - 

. تاھاجتالا لك  يف  نوبرھيو 
هبتكم بابو  ةظحللا  هذھ  ذنمو   . لجولاو ةریحلا  مھطبختت  نیمجاو  اوفرصناو 
حبصأ ىتح  توصلا  ضفخ  هنكل   ، يرجي ام  لك  لقنت  نويزفلتلا  ةشاشو   ، قلغم
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ةلجؤملا ريراقتلا  لك  أرقو   ، ةذفانلا قلغأو   ، هینذأ ىلإ  لصي  نأ  داكي  ال   ، اسمھ
. نجسلا لخاد  رومألا  ریس  نع  ةدم  ذنم  هبتكم  ىلع  ةعوضوملا 

، ةلود نمأ  نم  اًدیقع  دجوف  اشھدنم  هھجو  عفر   ، ناذئتسا الب  بابلا  حتفنا  ةأجف 
: العفنم هلأسي   ، رخآ ىلإ  نیح  نم  نجسلا  روزي  ناك 

؟ كدئاق رماوأ  رسكت  فیك  - 
. ةئطاخ اھنأل  - 

؟ هنم رثكأ  فرعت  تنأ  لھ  - 
؟! ةجھللا هذھب  ينملكت  فیك  - 

. ةباجإلا نم  برھت  ال  - 
؟ نونج كَّسم  لھ  - 

. رماوألا يصعي  نَم  وھ  نونجملا  - 
. يریمض اھلبقي  رماوأ ال  - 

. دلبلا ةحلصم  يف  اھنكل  - 
؟ دلبلا ةحلصم  يف  ارمأ  اھنم  نومرجملا  برھیل  نوجسلا  حتف  ناك  ىتم  ذنم  - 

. اذھ ملعت  نأ  كیلعو   ، نآلا ذنم  - 
. لبخ اذھ  - 

. رماوألا ةعاط  الإ  كیلع  سیلو   ، رثكأ فرعن  نحنو   . ةلودلا نمأ  نم  انأ  - 
. قباوس بابرأو  نیمرجم  مامأ  هحتفب  حمسأ  نلو   ، نجسلا دئاق  انھ  انأ  - 

. سانلا بضغ  مامأ  ةطرشلا  راسكنا  دعب  ناكم  لك  يف  عزفلا  نوریثیس 
بتكملا برض  مث   ، ناكملا اھل  َّجترا   ، ةھقھق ریصتل  هتاكحض  تلاعتو   ، دیقعلا كحض 

: اراسيو انیمي  قاروألا  تراطف   ، هدیب
. اھیف تنأ  مھفت  ایلع ال  تاسایس  هذھ   ، كتفرعم ردق  ىلع  ثدحت   ، مدنفأ اي  - 

؟ ةسایس ىضوفلا  يمستأ  - 
. نجسلا باب  حتفت  مل  نإ  ثدحتس  ىضوفلا  - 

؟ فيراخت مأ  اذھ  زغل  - 
. كلاثمأ لقع  اھیلإ  لصي  ةیعیبط ال  ةلأسم  لب  - 

: كحضلا ىلإ  داع  مث 
، ةلق مد  نوكفسي  وأ   ، ًالیلق نوقرسي  دق   ، ءالؤھ جرخي  نأ  بولطملا   ، يدیس اي  - 
نإ  ، انرظتني ابارخو  ابلسو  ابھن  نوعنميو   ، بعشلا لك  ءامد  نونقحیس  مھنكل 

. مھیلإ اومضناف  مھتلعفب  سانلا  اوعنقأو   ، عراوشلاو نيدایملا  يف  نوبرخملا  رمتسا 
تارھاظملا رارمتساو   ، مھتحلصم يف  سیل  ةطرشلا  راسكنا  نأ  فرعیس  عیمجلا 

اذبو  ، مھووذ مھنعليو   ، مھتویب ىلإ  عراشلا  نم  نودوعي  انھ  نمو   ، دلبلا رمدیس 
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. عایضلا نم  ةلودلا  ىلع  ظفاحنو   ، مكحلا ناكرأ  تبثت 
. نیطایش نم  الإ  جرخي  ریكفت ال  - 

. رارق اھل  سیل  ةيواھ  يف  طقسي  دق  دلبلاو   ، ملأ الب  ةیفاش  ةحارج  ال  - 
. نحن انسلو   ، دسفو دبتساو  ملظ  نَم  هطقسأ  - 

. هلاجر نحن  - 
. طقف كسفن  نع  ثدحت  - 

: فرق يف  هل  لاقو  هنانسأ  ىلع  َّزجو  دیقعلا  خفن 
. ةكئالملا عم  كل  ولحي  امك  انھ  سلجا  مث   ، نجسلا حتفا  - 

. تضفر نإو  - 
. ضفرت نل  - 

؟ ينربجتس لھ  - 
. اًعبط - 

: هیف خرصو   ، افقاو ءاوللا  ضفتناف 
. هرب جرخا  - 

هدي دمو   . زازئمشاو ٍّلغب  هحمالم  تستكا  مث   ، ظیغ يف  مستبا   . جرخي مل  هنكل 
نم خرصو   ، ءاوللا سأر  ىلإ  اًعيرس  هبَّوصو   ، سدسملا جرخأو   ، هترتس بیج  ىلإ 

. ديدج
. تومتس الإو  نجسلا  حتفب  رمأتس  - 

. ناك امھم   ، لعفأ نل  - 
يف ةصاصرلا  ترقتساو   ، دانزلا ىلع  سادف   ، اذھ نم  رثكأ  اربص  دیقعلا  قطي  ملو 

، اھناكم تتام  هدي  نكل   ، مدلا عنمیل  هدي  دمو   . ةقیمع ةھآ  هنم  تجرخف   ، ءاوللا بلق 
. ةرجحلا طالب  ىلع  تلاسو   ، مدلا يف  قاروألا  تقرغو   ، هبتكم ىلع  يوھو 

، هبیج يف  سدسملا  لخدأو   ، هیتفش صمصم  مث   ، ةلماش ةرظن  هیلإ  دیقعلا  رظن 
: حضاو توصب  هل  لاقو  ادحأ  فتاھو   . هفلخ ةرجحلا  باب  قلغأو   ، جرخو

. تنأ شیعت  ءاوللا   ، مدنفأ اي  مامت  - 
: هل لاقف 

. نوفیلتلا ىلع  دیمعلا  يل  تاھ  - 
ىلإ ابنج  نوفقي  طابضلا   . هیعارصم ىلع  احوتفم  نجسلا  باب  ناك  قئاقد  دعبو 

، مھفلخ اوفقو  ةیشيواجلاو  تالوصلا  ضعب   . مھتاسدسم مھيديأ  يفو   ، بنج
اولاقو  ، ءانفلا يف  ءانجسلا  اوعمجو   ، نيزانزلاو ربانعلا  باوبأ  حتفو  بھذ  مھضعبو 

: مھل
. لمج تِّوفي  بابلاف  جرخي  نأ  ديري  نم  - 
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مھضعب  . عمسي ام  قدصم  ریغ  هناكمب  ثبشت  مھضعب   . نیشھدنم هیلإ  اورظن 
يواتفزلا يدشر  هدحو   . رمألا يف  اككشتم  فقو  مث  مامألا  ىلإ  تاوطخ  مدقت 

: لاق مث   ، هقھق
؟ تیكاتكلا يمرت  ةيادحلا  تناك  ىتم  ذنم  - 

: لاقو هنم  تالوصلا  دحأ  برتقا 
. مكنع يعامجلا  جارفإلاب  رماوأ  تردصو   ، ةروث هیف  تماق  دلبلا  ةحارصب  - 

: مھرجانح عاستاب  اوخرصو   ، راغص طابض  ةثالث  مدقتو 
. لتقُیس برھي  نم ال  - 

: ءانجسلا دحأ  لاقف 
. ةیقبتم نجس  ددم  انضعب  ىلع  لازي  الو  برھن  - 

: مستبا نأ  دعب  مدقم  هل  لاقف 
. تطقس ماكحألاو  تماق  ةروثلا  - 

؟ لوقعم - 
. معن - 

قباستف  ، ةحوتفملا نجسلا  باوبأ  ىلإ  اوراشأو   ، ءاوھلا يف  اصاصر  اوقلطأ  مث 
لك يف  نیسوبحم  نویسایسلا  ءانجسلا  يقب  امنیب   ، اھیلإ نویئانجلا  ءانجسلا 

؟ مھذقني نم  يتأي  ىتم  نوفرعي  نوجسلا ال 
مامأ تفقو  يعابر  عفد  تارایس   . جرفلا مھءاج  ىتح  ةعاس  فصن  ىوس  رمي  ملو 
ةلدسنم مھاحل  تنابف  ةأجف  ماثللا  عفر  مھضعب   ، نومثلم اھنم  لزنو   ، نجس لك 
رقتست تناك  تاشاشر  اوعفر   . ةيرصم ریغ  ةجھلب  اودانتو   ، زفحت يف  نوقذلا  ىلع 

مث  . دانزلا ىلع  عباصألاو   ، مامألا ىلإ  ةعرشم   ، يديألا نیبو  فاتكألا  فيواجت  يف 
. عبرألا تاھجلا  يف  اريزغ  صاصرلا  رمھنا  ةأجف 

اھودرف  ، ةيانعب ةيوطم  تناك  طئارخ  مھبویج  نم  اوجرخأو  رذحب  مھضعب  مدقت 
اومدقتف مھئالمز  ىلإ  اوراشأو  اوفقو   . اًدیج اھنوفرعي  ربانع  وحن  اوضم  مث   ، ةعرسب

ىتح ةوقب  بابلا  نوبرضي  اوحارو   ، تابزرملاو تاكفملاو  ميداوقلاو  لیمازألا  مھعمو 
: رونلا ىأر  نیح  مھدحأ  خرصو   ، حیباستب نومتمتي  هیف  نم  جرخو   ، حتفنا

. دمحلا ربكأ و  هللا  - 
نأ نود  ةعرسب  اوبكر   ، ةرظتنملا تارایسلا  وحن  اوقباستو   ، هءارو عیمجلا  ددرف 
جیجع يف  ةفوفلم  رجمزت  تقلطنا  مث   ، مھءارو يواخلا  نجسلا  ىلع  ةرظن  اوقلي 

. لئاھ
نكل  ، تاھاجتالا لك  يف  نورجي  نویئانجلا  ءانجسلا  ناك  ةظحللا  هذھ  يفو 

وأ هدي  يف  هعايذم  ناك  مھضعب   . دارتسوتوألا قيرط  وحن  هجوتلا  يف  مظتنا  مھبلغأ 
لتقو  ، درمتلاب ءانجسلا  مایق  نع  َءابنأ  نوعمسي  اوحارف   . مھوعمج نیح   ، هبیج

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


يف بھنو  بلس  تایلمعب  نوموقي  مھنأو   ، ءارحصلا يف  بورھلاو   ، سارحلا
. مھضرتعي نم  لك  نولتقيو   ، مھقيرط

رمھنت تاثاغتسالا  تأدبو   ، لاق امك  نینطاوملا  مامأ  نوفركیملا  عيذملا  حتفو 
نومحتقي نیبراھ  ءانجس  نع  نثدحتي  ءاسن  نم  ناك  اھبلغأ   . ءاتشلا راطمأك 

تایتف بصتغا  مھضعبو   ، مھل ىدصتي  نم  لك  نولتقيو   ، اھنوبھنيو  ، تویبلا
. تاوارذع

راجحأو ىصحو  لمر  امنإ   ، تاوارذع الو  تویب  ال   ، ءارحصلا يف  نیھئات  مھ  اوناك 
ًالاجر هعم  بحطصیل  هترایسب  فقي  نأ  نكمي  ادحأ  نأ  يف  كوكشو   ، شطعو
يفو  . قھر مھھوجو  ىلع   . ةلدھتمو ةرثعبم  مھروعش   . ءاقرزلا لدبلا  نودتري 
برضي مھناقیسو   ، ةیلاوتملا تاراسكنالاو  مئارجلا  لطت  وأ  ىسألا  نكسي  مھنویع 

سمشلاو  ، رابغ نم  رئاود  مھلوحو  نیبعتم  نوریسي   . ةداوھ الب  اضعب  اھضعب 
، بیغتو طقست  مث   ، لمرلا ىلع  فزنت  ىتح   ، اديور اديور  مھسوؤر  نع  رسحنت 

. مھمادقأ نم  قيرطلا  عیضيو   ، لیللا مجھیف 
تعزوتف  ، هتقيرط ىلع  جرفلا  مھنم  لكل  ءاج  ىتح  تاعاس  هیتلا  اذھ  يف  اوضمو 
يلجنت ىتح  مايأ  ةعضب  هیف  ئبتخي  نمكم  ىلإ  وأ  هتیب  ىلإ  لك   ، لبسلا مھب 

. ةروصلا
، نیبراھلا لك  نع  نیفلتخم  نیقيرط  يف  ابھذ  نییسایسلا  ءانجسلا  نم  نانثا 

لماع يواتفزلا  يدشر  وھو   ، ريرحتلا نادیم  ىلإ  نمزلاو  حيرلا  قباسي  ىرج  لوألا 
نأ اموي  ملحي  مل  ةیلاع  راوسأ  يذ  میخف  ناكم  ىلإ  يناثلا  بھذ  امنیب   ، جیسنلا
نيذلا هيوشتو   ، هلاثمأو يواتفزلا  ةدراطم  ةلحر  ةلیلق  روھش  دعب  أدب  هنمو   ، هلخدي

. ایسنم ایسن  اونوكي  ىتح  ؛  ريرحتلا نادیم  بارتب  الوأ  مھمادقأ  اورَّبغ 
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67
ليامت  . لئاھلا غارفلا  يف  يوذت  مث  هیمدق  تحت  نم  بحسنت  ضرألا  نأ  رعش 
خوفنملا دعقملا  ىلع  ىمتراف   ، فلخلاو مامألا  ىلإ   ، اراسيو انیمي   ، ةدشب هدسج 

افك برضي  حارو   ، هيدخ ىلع  ةنخاس  عومدلا  تحسو   ، هجیشن عفترا  مث   ، ضيرعلا
هنمو ضوعلا  هیلع  ةغرافلا : ةقشلا  كلت  يف  دحأ  هعمسي  الف  قعزيو   ، فكب

. ضوعلا
ءيش لك  يھتني  نأ  نكميأ   . دحأ هب  يردي  ال   ، تاعاس كلت  هتلاح  ىلع  لظ 
لك هل  حتفیس  يذلا  ذوفنلاو  ةرظتنملا  ةرھشلاو  لاملا  ؟  رصبلا حمل  يف  اذكھ 
تناح دق  رامثلا  فطق  ةظحل  نأ  دقتعي  ناك  ؟  لبق نم  هیلع  تقلغتسا  يتلا  باوبألا 

. فرعي ثیح ال  ىلإ  رفاسملا  حيرلا  يف  تعاضو  هيدي  نیب  نم  تبرست  اھنكل 
ضرألاو  ، ةعبرألا هلجرأ  ترسكنا  يذلا  ناملربلا  دعقمو   ، ةمكارتملا نويدلا  اي هللا. 
اھتریس تھبت  دق  يتلا  تیصلا  تاذ  ةدتمملا  ةلئاعلاو   ، نامثألا سخبأب  تعیب  يتلا 

تاریماكلا نیب  اھاضق  يتلا  ةولحلا  مايألاو   ، نایسنلا اياوز  يف  رقتست  دقو  فعضتو 
هضوعت  ، تانج ىلإ  اھلوحي  نأب  ملحيو   ، اھیلع لصح  يتلا  روبلا  ضرألاو   ، عرازملاو

. ةنشخلا نمزلا  مادقأ  تحت  عاض  امع 
انأ ایكاب : هبر  بطاخو   ، ءامسلا ىلإ  هيدي  عفرو   ، ءاتشلا درب  هعسلف  ةذفانلا  حتف 
، اديرط ينكرتت  الف   ، كتمحر يف  عمطأ  تلز  يننكل ال   ، اھتاذ ةئیطخلا  انأ   . ئطخم

. اناریح میلحلا  ریصي  ىتح   ، بستحأ ثیح ال  نم  ينقزراو   ، ادرف ينعدت  الو 
. اھكلمي يتلا  ةیئاضفلا  ةانقلا  تاعيذم  رھشأ   ، ةَّضبلا ةعيذملا  تناكو   ، فتاھلا نر 

اھیلع در  هنكل   ، هققرت نأ  يھ  تعاطتسا  ام  ردقب  امعان  اموانتم  اھتوص  ناك 
، ترفز  . ةقباسلا تارملا  لك  نم  ةوسق  دشأ  تناك  اھنأ  الإ   ، اھبرغتست مل  ةفالجب 

لاجرلا اذكھ  اھسفن : يف  تلاقو   ، اًعيرس اھعم  ةملاكملا  ىھنأ  نأ  دعب  تخفنو 
اوأر وأ  اوعمس  نإ  ریمحلاك  نوسفري  مث   ، مھيديأب نوكن  ال  نیح  بابذلاك  نوتفاھتي 

. لانملا بعص  هنأ  اموي  اودقتعاو   ، هب اوملح  ام  انم 
يھو  . مكحلا نع  سیئرلا  يلخت  دعب  ةانقلا  لبقتسم  نع  هلأست  نأ  ديرت  تناك 
ةنوخلاو ءالمعلاب  مھتعن  ىلإ  وھ  اھقبسو   ، راوثلاو ةروثلا  ِّبس  يف  تدامت  يتلا 

ىلإ قيرطلا  هل  اودَّبع  نيذلا  هدایسأ  نع  تیمتسملا  عافدلا  يف  عربو   ، نيرمآتملاو
. بایغ لوط  دعب  ءاقرزلا  ةشاشلا  نم  سانلا  ىلع  لطي  نأ  هل  اوحمسو   ، ناملربلا
رفاس  . تانبلاو نینبلا  نم  بجنأو  جوزتو  ربك   . همأ ىوس  تاململا  يف  ركذتي  ال 

اھجاتحي ناك  هنكل   ، اھب ملح  يتلا  ةرھشلا  وحن  ءودھ  يف  هقيرط  قشي  حارو   . داعو
تملظأ املك   . حرف يف  اھیيدث  مقلي  يذلا  دینعلا  لفطلا  كلذ  لازي  ال  هنأكو  اًمود 

. رونلا دجیل  اھتوص  نع  ثحبي   ، هھجو يف  ایندلا 
هءاجف  ، ءانسحلا ةعيذملا  هجو  يف  لیلق  لبق  اھدبھ  يتلا  فتاھلا  ةعامس  عفر 

: نونحلا اھتوص 
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. يواطسب اي  كيزإ  - 
. يمأ اي  نابعت  - 

. يبیبح اي  كتمالس  - 
. يدي نم  عاض  ءيش  لك  - 

. اھجرفیس كبر   ، لجعتست ال  - 
؟ فیك - 

انبرو  ، اریثك كل  توعدو   ، كنع ةیضار  انأو   ، ءيش لك  ىلع  رداق  كبر  ؟  ترفك لھ  - 
. ينلذخي نل 

ضعب هعباصأ  نطابب  ململو   ، ةروھبملا هسافنأ  تتبخو   ، ًالیلق أدھو   ، تكس
: هل تلاق  نیح  اعیطم  هسأر  زھو   ، هعومد

. يعم نیموي  كل  دعقا  َلاعت  - 
: الئاق  ، ةلبقملا مايألا  يف  هلعفت  نأ  بجي  امب  اھرمأو   ، ءانسحلا ةعيذملا  فتاھ 

. دئابلا ماظنلا  ةدشب  اومجاھو   ، ةروثلا اوحدما  - 
. تاعاس لبق  هلعفن  انك  ام  عم  اًمامت  ضقانتم  اذھ  نكل  - 

. ديرأ ام  فرعأ  انأ   ، يلداجت الو   ، يذفنو  ، مالكلا يعمسا  - 
. كرمأ تحت  - 

اھیلع لخد  نیح   . همأ ىلإ  قلطناو  هترایس  بكر   . هتقش نم  لجع  ىلع  لزن 
امھللبو امھلبقو   ، هيدي نیب  اھيدي  ذخأو  اھمامأ  سلج   . اھتداعك ةمستبم  اھدجو 

كلت تسیلو   ، نانتماب دحأ  دي  ىلع  اھعبطي  يتلا  ةدیحولا  ةلبقلا  اھنإ   . هعومدب
وھو  ، هدایسأ ضعب  يديأ  ىلع  اھعبطي  نأ  ًانایحأ  ارطضم  هسفن  دجي  يتلا  ةدرابلا 

. يكبي مث   ، قصبيو قصبي   ، ماَّمحلا يف  هسفنب  يلتخي  نأ  دعبو   . كحضيو  ، كحضي
هتیعأ  . دجي مل  هنكل  ذفنم  نع  اثحب  هنھذ  رصع   ، الماك اعوبسأ  همأ  دنع  لظ 

. ةحنجأ الو  لجرأ  الب  حیسك  دسج  هنأ  رعشي  هتایح  يف  ةرم  لوألو   ، لیحلا
ناك يتلا  ةھيركلا  حئاورلا  لك  هنم  حوفت   ، لشاف  ، زجاع  ، ضرألا ىلع  طوطحم 
. سيراب نم  اھارتشا  يتلا  رطعلا  تاجاجز  هشرت  يذلا  رفاولا  ذاذرلا  تحت  اھئبخي 
مسا دجوف   ، ةدضنملا ىلع  نم  هعفر   ، فتاھلا نر  عباسلا  مویلا  رصع  يف 

، نودوجوم مھ  اًذإ   . صقري نأ  داكو   ، للھت  . همامأ ابوتكم  يوامربلا » حودمم  »
، نیسامخلا عباوز  نم  ةعبوز  وأ   ، فیص ةباحس  نوكي  دق  ىرج  ام  لك   . ارمأ نوربدي 
. اًئیش هنم  ديري  هنأ  دب  ال   . ةفیظنلا ةيرطلا  حيرلا  تاقفد  يف  ىشالتت  ام  ناعرس 
لبق هنثتسي  ملأ  ؟  هلجر وھ  سیلأ   . ریبكلا بضغلا  لبق  داتعا  امك   ، ءایشأب هفلكیس 

؟ فالخ نم  هدیقو  هریغ  اھب  لَّبك  ةریثك  دعاوق  نم  كلذ 
. ىلعألا انلثمو   ، انمیعزب الھأ  - 
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. يواطسب اي  كيزإ  - 
. ریخب كتداعس  املاط  ریخب  انأ   ، دمحلا  - 

. كیلع تقلقف  ةشاشلا  ىلع  نم  تیفتخا  دق  كتدجو  - 
. دلبلا يف  اعوبسأ  حيرتسأ  تلقف   ، تبعت يباصعأ  - 
. ةھجاوملا تقو  لب   ، ةحارلا تقو  سیل  اذھ  .. ال.  ال - 

. ملستسن نل   ، اًعبط - 
. هانمت امب  ملحي  هنبا  لازي  الو   ، هعجتنم نم  ينفتاھ  ریبكلا  لجرلا  - 

. ادج بعص  اذھ  نكل  - 
نكل  ، هیف نحن  ام  ىلإ  انتلصوأ  يتلا  يھ  دلولا  اذھ  ماھوأ  نأ  ةصاخ   ، بعص - 

. انع ررضلا  داعبإ  يف  نحن  اندعاست  دق  ةرملا  هذھ  هماھوأ 
. كتداعس يمحي  انبر  - 

. بابسألاب ذخألا  ىلإ  جاتحت  ةيامحلا  - 
. كرمأ تحت  انأو   ، ينم بولطم  وھ  ام  يل  لق  - 

تاعومجملا ضعب  مجاھ  نكل   ، هبلاطم يف  بعشلا  قح  نع  ثدحتتو   ، عجرت - 
. نآلا مكحلا  نولوتي  نم  كتعاطتسا  ردق  ىلع  دناسو   ، ناوخإلاو ةیبابشلا 

. رعو قيرط  - 
. اًدیج اھانبسح  نحن   ، قلقت ال  - 

: لاق مث  ةھرب  تمص 
. دراو اھقلغ  لامتحاو   ، نويدلا يف  ةقراغ  ةانقلا  - 

عماسم ىلإ  لصت  نأ  اھديرن  ريراقتو  رابخأب  كدمنسو   ، كنويد كل  ددسنس  - 
. سانلا

***
هتءاجف  ، ةضبلا ةعيذملا  هل  رضحي  نأ  يعاسلا  نم  بلط   ، اشعتنم هبتكم  لخد 

: هل تلاقو   ، هینیع ىلإ  ترظنو   ، همامأ تفقو   . ةللھتم
. ةدیج ارابخأ  كانھ  نأ  ودبي  - 

؟ تفرع فیك  - 
. كناحضفت كانیع  - 

اوءاجف  ، لجعلا هجو  ىلع  نيدعملاو  نیعيذملا  لك  هل  عمجت  نأ  اھنم  بلط 
تاملك اھباكر  يفو  لزنت  ةياھنلا  ةراتس  ىري  نأ  عقوت  مھضعب   . نیعرسم
زوعلا اھكرتي  يتلا  ةرئاغلا  حورجلا  يفشت  نأ  اًدبأ  اھعسوب  سیل   ، ةاساوملل

. قزرلا عاطقناو 
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يف اھتبثف  قنعلا  ةطبار  ىلإ  هيدي  دمو   ، حنحنتي وھ  حارف   ، نیتماص اوسلج 
: لاق مث   ، ةیناثلا نم  ءزج  يف  اًعیمج  مھھوجو  حسمو   ، اراسيو انیمي  رظن   . اھناكم

، ةنوخلا نم  نطولا  ذاقنإ  يف  اھب  دعاسنس   ، ةسدقم ةیمالعإ  ةمھمل  اودعتسا  - 
. نيدبتسملاو نيدسافلا  نم  بعشلا  هذقنأ  امك 

: قافآلا فلت  ةرھشب  ملحت  يتلا  تاديدجلا  تاعيذملا  ىدحإ  تخرص 
. انذاتسأ اي  حیحص  - 

: لاقو  ، ةأجف تمص  مث   ، هقھقو  ، هینیع بلقو   ، مستبا
. ماري ام  ىلع  نوكیس  هلك  - 

هیتفش مھل  بلقي   ، ةشاشلا نم  هدحو  مھیلع  علطي  نودھاشملا  هدجو  مايأ  دعب 
نمو  ، اضرلا ىلإ  بضغلا  نمو   ، نزحلا ىلإ  حرفلا  نم  نالقتنت  نینیعب  مھیف  قدحيو 

، نومضملاو لكشلا  وھ   ، فیضلاو عيذملا  وھ   . ةفطاخ ةعرس  يف  لزھلا  ىلإ  دجلا 
يذلا میعزلا  ةجھلب  مھملكي  أدبو   . ديري ام  لعفي   ، انھ ءيش  لك  بحاص  وھ 
ىلع نم  اھعبط  اًقاروأ  مھمامأ  درف   . دلبلا ىلع  ةكئالملاو  نجلاو  سنإلا  هنمأتسا 
سانلا هباجأف   ، نالطبلا لبقت  ةغماد ال  تادنتسم  اھنإ  مھل : لاقو   ، تنرتنإلا ةكبش 
ةیفاصلا تاءاسملا  يف  ةئلألتملا  ندملا  لوح   ، رقفلا اھشھني  يتلا  شماوھلا  يف 

. اھقدصن نحنو   ، تادنتسم معن  يسنملا : فيرلا  يف  وأ 
مايأ يف  مھسفنأ  اولسيو   ، اوكحضیل ًانایحأ  هودھاشو   ، نوفراعلاو راوثلا  هنم  رخس 
تویبلا تابر  ضعب   . تاكنلا هیلع  اوقلطأو  ةبيرغ  اروص  هل  اومسرو   ، سأیلاو ىنضلا 

لاقو  ، همامأ اوفقوت  ايدیموكلا  ولثمم   . نھقھقیل مونلا  لبق  هنرظتناو   ، هب نقلعت 
ءافص تلاقو   . وھ لعفي  املثم  ينكحضي  نأ  لبق  نم  دحأ  عطتسي  مل  مھرھشأ :
اًئیش لعفن  الو  هنم  رخسن  انللظ  نإو   ، ةروثلا ىلع  امھاد  ارطخ  لكشي  هنإ  ةویلع :

، اًمامت تفرج  دق  اھیلع  فقن  يتلا  ضرألا  نأ  ةدم  دعب  فشتكنس   ، هتھجاوم يف 
. ةيواھلا ىلإ  قلزننف 

نم زَّیمتي  وھو  لمكأل  لوقي  عفارلا  دبع  نسح  ناك  طقف  نیمویب  هلیحر  لبقو 
: ظیغلا

. ىربك ةرماؤم  ناك  هب  انمق  ام  نأب  ءاطسبلا  بلغأ  عنقأ  - 
: لاقو هلوح  رظن  مث 

. ةشالفلا ىلع  يعم  اھضعب   ، ةدوصقم تامولعمب  هيذغي  نم  كانھ  - 
، يشتنیف رابخألا  هذھ  لك  هعماسم  ىلع  طقاستت  تناكف  میعزلا  عيذملا  امأ 

سلجي  . اًعیمج مھئارطإ  نع  ىنغ  يف  هنأك   ، ةیلاتلا ةلیللا  يف  جرخيو   ، خفتنيو
اھیف تعطقنا  ةلیلب  ةیئان  ةيرق  يف  ةبطصم  ىلع  عبرتي  هنأكو   ، يسركلا ىلع 
ىلإ ةراح  نم  لقتنيو   ، لاثمألا برضيو   ، رماسيو يكحي   . رمقلا باغو  ءابرھكلا 

، برسمو قدم  ىلإ  لقتني  مث   . ديدج نم  ةراحلا  ىلإ  دوعيو   ، ةحاس ىلإ  عراش 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


. ىتأ ثیح  نم  دوعيو   ، بردو قيرطف 
عباصألا هفذاقتت   . يعامتجالا لصاوتلا  عقاوم  ىلع  لدجلل  ةریثم  ةیصخش  حبصأو 
اھتحت بتكتو   ، اھل ةياھن  ال  ةروص  يف  همسرت   . فورحلا تاحول  ىلع  رقنت  يتلا 

. تیكبتو تیكنت  نیب  احجرأتم  يضمیل   ، فافختسالاو ةيرخسلا  يف  ةقراغ  تاملك 
: لوقيو  ، ءاسملا يف  وھ  مھیلع  لطي 

. نوركني مث   ، ماظتناب يننودھاشيو   ، ينم نورخسي  - 
نكل  ، نويزفلتلا تاسارد  يف  نوصصختملا  اھیلإ  لَّصوت  يتلا  ءاطخألا  لك  بكتري 
دريو  ، هنع بتكي  وأ  لاقُي  امب  لغشنم  ریغف  وھ  امأ   . اذھ لك  هل  رفغت  نیيالملا 

: ًانایحأ مھیلع 
. ةسیعتلا ةیميداكألا  سرادملا  هذھ  لك  قوف  انأ  - 

ىلع ةبوتكم   ، هنیمي ىلع  ًانایحأ  هعضي   ، مجحلا طسوتم  دلجم  ىلإ  ریشي  مث 
: لوقيو  ، ةبھذم فورح  هفالغ 

. رخف الب  اذھ  ىلع  دھشت  هاروتكدلل  يتلاسرو   ، مالعإلا يف  ةديدج  ةسردم  انأ  - 
: هنم نیبرقملل  ةقث  يف  لاقو 

. ينم حار  ام  لك  دیعتسأس  انأ  - 
نأ مسقأو   ، رأث نیحبارلا  نیبو  هنیب  حبصأف   ، ناملربلا ىلإ  ةدوعلا  يف  قفخأ  هنكل 

. ةیھاركلا ریبانص  مھیلع  حتفف   ، اظھاب انمث  نوعفدي  مھلعجي 
هل ترفوو  تامولعمب  هتدمأف  ىوتسملا  ةعیفر  ةینمأ  تایصخش  هتطقتلاو 
فقيو  ، سانلا ضِّرحي   ، عراشلا ىلإ  ةشاشلا  نم  لقتناو   ، رثكأ خفتناف   ، ةيامحلا

، ةطلسلا ىلإ  ددجلا  نيدفاولا  ضفرتو   ، ركسعلا نع  عفادت  يتلا  تارھاظملا  يف 
: هعابتأ فتھي  هلوحو 

« دشرملا مكح  طقسي  طقسي  »
« يكیف عطقتب  ناوخإلا   .. يكیلع ينیع  يدلب  اي  ينیع  »

« نامأ شمھل  ام  ناوخإلا   .. نامز اھلاق  رصانلا  دبع  »
بطاصملا ىلع  نیسلاجلل  يكحي  ءاسملا  يف  ةشاشلا  ىلإ  عراشلا  نم  دوعيو 

، هتانق قالغإل  ةعوفرملا  اياضقلا  لك  هسأر  نع  شھيو   ، راھنلاب هتاحوتف  بنكلاو 
. ةديدج ةياھن  وحن  نیفحاز  ىرخأ  ةرم  اوجرخي  يك  سانلا  ضرحيو  ىدحتيو 
ىلإ سانلاو  ةروثلل  ریصن  نم  تلوحت  يتلا  ةريزجلا » ةانق   » مجاھي مث  ًالیلق  تمصيو 
نيدبلا لجرلا  قيرط  ملاعم  ریثألا  ربع  ًةمسار   ، لجخ ىندأ  الب  ديدجلا  ماظنلل  قوب 

قوف نوفقاولا  هدایسأ  هب  هرمأي  ام  رظتني  حلمملا  ءاملا  يعارذ  نیب  كانھ  سلاجلا 
عراوشل ةروص  مسري  حوريو  ضرحي  میعزلا  عيذملا  داعو   ، هرسأب ملاعلا  ىرت  ةوبر 

هاجتا يأ  يفو   . يردي ؟ ال  يتأت ىتم   . ديدج نم  نیيالملاب  ام  ةظحل  يف  ئلتمتس 
تعنص ىتح  ترھاج  يتلا  تاوصألا  نأ  هینعي  ام  لكف   . همھي ؟ ال  ةياھنلا ىلإ  ریسي 
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نوروعذملا ألمو   ، ةأجف تتبخ   ، ربك ىتح  اھفكأو  اھرجانح  ىلع  هتبرو  بضغلا 
. بحاص الب  رئافلا  بضغلا  رادقأ  يھ  هذھ   . لاطبألا مھ  اوحبصأو   ، اجیجض ایندلا 

ألميو دبألا  ىلإ  تمصي  نأ   ، عفارلا دبع  نسح  ردق  وھ  اذھ   . ٍعار الب  ةبئاسلا  منغلا 
. ادبزو ءاغرو  ابخص  ایندلا  هودع  توص 
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68
هتياوھل راصو  مايألا  تراد  ایندلا ! بجعأ  ام  ؟  اًرجأ اھنع  ىضاقتي  ةفیظو  هذھ  لھ 

، هفرعي ىدم ال  ىلإ  ةحوتفملا  ءامسلا  تحت  ةرملا  هذھ  اھسرامیس   . نمث ةرذقلا 
فقس تحت  سیلو   ، ضرألا لھأ  راصبأ  تفطخ  يتلا  ةسدقملا  ةعقبلا  يفو 
ةبتعلا قاوسأ  يف  سیلو   ، ةراملا هوجو  يف  مومسملا  هناخد  خفني  ئدص  سیبوتأ 
ىلع اضباق   ، مالسب يضميو  هرطو  لاني  نأ  اھیف  نمضي  يتلا ال   ، ةرطخلا ةقونخملا 

. قراحلا ءاھتشالاو  ةذللا 
ةكلاھتم ةقیض  ةقش   . اًئیش كلمي  ال  هنكل   ، لاملاب مھبرك  نوجرفي  نمع  عمسي 

دعب تامو  هوبأ  هل  مھكرت  لایعلا  نم  ةثالثو   ، ةضيرم مأو   ، ةیجبألا يح  يف  راجيإلاب 
. هدبك تفیلت  نأ 

عقو يذلا   ، ربكألا نبالا   ، عراشلاو ةسردملا  يف  رھتشا  اذكھ   ، يجبألا نيز  وھ 
كرتو  ، هنم اھفطخ   ، اتیب حتفي  نأ  هعسوب  يذلا   ، هریغ نكل   ، ناریجلا تنب  ىوھ  يف 

، ةياھن الب  ودبت  تابیخو   ، روسكملا بالودلا  جرد  يف  ةنوفدملا  مولبدلا  ةداھش  هل 
فیك فرعي  ال  املثم   ، ةددجتملا هتابغر  يبلي  فیك  فرعي  ال   ، ارئاف ايوق  ادسجو 
هلمع لدبي  نأ  ىلإ  ارطضم  هسفن  دجیل  ؛  هنم توقتي  تباث  لخد  ردصم  ىلع  ظفاحي 
ليدانم عیبو  ةركمسو  ةراجن  شروو  ٍهاقمو  معاطم  نیب  القنتم   ، ًابيرقت نيرھش  لك 

. رورملا تاراشإ  يف 
، اھیبكارل مستبي   ، تارایسلا نیب  اروشحم  هدسج  ناك  بضغلا  قالطنا  موي 

هتفرجو  ، هنم تبرتقا   ، فتھت ةریسم  ترھظ  ةأجفو   . ليدانملا بلع  مھیلع  ضرعيو 
تاوق تأدب  نیح  نكل   . نیفحازلا عم  راسو   ، ةرماغملل ملستسا   . ريرحتلا نادیم  وحن 
يكحيو  ، لعسي  ، هتقش ىلإ  داعو   ، دعتباو ىرج   ، ةقناخلا لبانقلا  برضت  ةطرشلا 

. هآر امع  هئاقدصأل 
نوكیسو  ، ىلوألا ةرملا  يف  هغلبي  مل  يذلا  نادیملا  ىلإ  لصیل  ةصرفلا  هتءاجو 

لضفأ هجو  ىلع  هتيدأتل  ةمزاللا  تاراھملا  لك  كلتمي  ديدج  لمع   . نمث هلوصول 
راھظإ يف  هسفن  ىلع  قوفتیسو   ، ديري ام  ةرملا  هذھ  لمعیس   . هنم بلطي  امم 

. روتسم هرھظ  نأ  نمضي  وھو   ، هتاراھم
، كحضلا همسا  راثأ  يذلا   ، قنأتملا باشلا  اذھ  عمسي  وھو  هسفن  قدصي  مل 

: هسفن مھل  مدق  نیح 
لمع وھ   . طبضلاب مكنم  بولطم  وھ  ام  مكفرعأل  تئج   ، عیقولا ديدش  يمسا  -
اودجت نأ  ناوألا  نآو   ، لباقم الب  مكتایح  ةلیط  متنأ  هومتلعف  املاط   ، ذيذلو لھس 
تادیسلا طسو  يف  ساسدنالا  ىوس  مكنم  ديرأ  . ال  نولعفت ام  ىلع  مكئفاكي  نَم 

نأ نھل  ديرأ   . راَّتس لیللاو   . نھداسجأب متئش  ام  اولعفاو   ، ريرحتلا نادیم  يف 
. ىرخأ ةرم  هیلإ  ندُعي  الو  نادیملا  نم  نجرخي 

: بارغتساب نيز  هلأس  نیحو 
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؟ اذھ نم  فدھلا  امو  - 
: ةوسقب طخش 

. هب كل  ةقالع  رمأ ال  اذھ  - 
: ثيدحلا يف  لخدت  نیفقاولا  نم  ادحاو  َّنكل 

. ةقدب انم  بولطم  وھ  ام  يدؤن  انلعجتس  فدھلاب  انتفرعم  - 
: لاقو  ، عیقولا ديدش  خفن 

يتاللا فیخنو   ، هنم نبرھي  نأ  نھل  ديرنو   ، ءاسنلا نم  نادیملا  يف  نم  بلغأ  - 
مھیلإ لسرن  نأ  نكمي  بابشلا   . هیلإ لوزنلا  يف  نركفيو  تویبلا  يف  نسلجي 

امك نھیلع  انيدتعا  نإف  تانبلا  امأ   ، مھعم لماعتیف  يرسلا  سیلوبلا  وأ  ةیجطلبلا 
عراوشلا ئلتمت  دقو   ، تویبلا يف  سانلا  بضغیس   ، دالوألا ىلع  يدتعن 

. نیبضاغلاب
: نيز كحض 

. يرذ كغامد  میظعلا  هللاو  - 
. فيرظ اي  يدرفمب  يغامد  سیل  - 

: فصلا رخآ  نم  دحاو  لأسو 
. انب نوكتفيو  تانبلا  نومحیس  ءالؤھو   ، بابشلاب هرخآ  نع  ئلتمم  نادیملا  - 

: ءادوسلا هنانسأ  تناب  ىتح  ديدش  كحضف 
يف تانبلا  داسجأ  ىلإ  مكيديأ  نودمتسو   ، ماحزلا طسو  نوسدنتس  متنأ  - 

، ةفطاخ ةعرس  يف  اذھ  نوكيو   ، ةیلفسلا فاصنألا  اوسملت  نأ  لضفيو   ، مالظلا
. ةرثؤمو ةحراج  ةقيرطبو 

: مھیلإ راشأ  مث 
؟ هرجأ َضاقتي  مل  نم  دجوي  لھ  - 

: مھیلإ راشأف   ، دحأ دري  ملف 
. ةجیتنلا رظتنأو   ، نادیملا ىلإ  اوموق  - 

***
ةودمم هدي  دجیس  هتایح  يف  ةرم  لوأل   . نادیملا ىلإ  نيز  قبست  ةحرفلا  تناك 

. قبشلاب يلغي  همسج  نأ  رعش   . ديري ام  لعفیس   . فوخ الب  ةيرطلا  داسجألا  ىلإ 

. بلصتیف هيذخف  نیب  ام  ىلإ  يھتنتو   ، هنیيارش يف  فحزت  لحنلا  نم  شویج 
، هلوح نم  ىلإ  رظن   . حابنلا نع  فكي  روعسم ال  بلك  هنكل   ، أدھیل ًالیلق  هنع  ىھلتي 

نوضوري هلثم  اوناك  اذإ  ام  فرعیل  ؛  ةیلفسلا مھفاصنأ  ءادتبا  ىلإ  هینیع  بوص 
اوناك مھضعبو   ، راظتنالاو ةفھللا  نومواقي  هلثم  اوناك  مھضعب  ال؟  مأ  ءاھتشالا 
يف هبناجب  ناك  نم  لأس   . ةقالح نولاص  ىلإ  نوبھاذ  مھنأكو  باصعألا  يخترم 
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: ريرحتلا نادیم  ىلإ  مھتلقأ  يتلا  ةلفاحلا 
؟ جوزتم تنأ  لھ  - 

. معن - 
: لجرلا هلأسف   ، ابجعتم هسأر  زھو   ، مستبا

؟ بجعتت َِمل  - 
. يلثم بزاع  هديري  ام  ىلع  فھلتت  كنأ ال  بسحأ  - 

. لایعلا مأ  دسج  تللم  نأ  دعب   ، ىرخأ داسجأ  ىلع  فرعتأل  ةصرفو   ، شیع لكأ  - 
الإ مدآ  ينب  نیع  ألمي  الو   ، هلاح هبجعي  نم  ضرألا  هذھ  ىلع  دجوي  ال   ، العف - 

. بارتلا
ةلفاحلا مھب  تقلأ  نأ  دعب   ، يرصملا فحتملا  دنع  نم  ريرحتلا  نادیم  اولخد 

ىتأ دق  نكي  مل  لیللا  نكل   ، تانبلا رودص  ىلإ  مھنب  مھنویع  اوبوص   . هنم برقلاب 
نوریسي رثك  بابشو   ، امحدزم نكي  مل  ناكملا  نأ  امك   ، نھیلع اوضقني  ىتح  دعب 
اھوفرغ يتلا  ةأرجلا  اھنكست  مھنویعو   ، نھمامأو نھراوجو  نھؤارو   ، تانبلا عم 

. مھراصبأو مھتدروأ  يف  اھوبكسو   ، نادیملا نم 
امك  ، هاجتا لك  يف  اوقرفت  ىتح   ، دوشحلا نم  اوبرتقا  نإ  امو   ، نیتماص اومدقت 
يتلا ةظحللا  ىلإ  قوتيو   ، بورغلا رظتني  هناكم  يف  مھنم  ٌّلك  نَمَك   . مھل لیق 
رمجلا نم  اًماوكأ  وأ   ، مھعسلت براقع  نأك  نادیملا  يف  نم  لك  اھیف  زفاقتي 

. ءامسلا فوج  نم  مھیلع  تیقلأ  دق  يفاصلا 
، طيازلا دعس  ةبصن  دجوف   ، انیمي هرصب  ىمر   ، ةيرجحلا ةكعكلا  ىلع  نيز  سلج 

تقولا لعل   ، ديدش ءطب  يف  هیستحي  سلجو   ، ياشلا نم  ابوك  بلطو   ، اھیلإ ماق 
ةیجراخلا ةرازو  ىنبم  بوص  هینیع  دمو   . اًعيرس رمي  لیللا  مودق  ىتح  يقبتملا 
تابجحمو تارفاس   . تانبلا روعش  ىلع  انھ  طحت  يتلا   ، سمشلا راسحنا  عباتي 

ديدش مھل  لاق  اذكھ   . هنارین ىمرم  يف  لیلق  دعب  ننوكتس  نھلك   ، تابقتنمو
: عیقولا

. ءاوس دح  ىلع   ، باقنلاو  ، بیج ينیملا   ، هلك - 
، نادیملا يف  قالخألا  ةعورب  مالعإلا  لئاسو  لك  يف  نوھیتي  اوحار  نوریثك 

ةنيدملا  » راص هنأك   ، مجلا بدألاو  مارتحالاو  راثيإلاو  فتاكتلاو  نواعتلاو  يخآتلا 
. حبقلاو شطبلاو  ىمعلا  ةضبق  نم  راوثلا  اھررح  ةلصفنم  ةعقب   ،« ةلضافلا

نأ اومسقأو   ، ثبخ يف  نومستبيو  اذھ  لك  ىلإ  نوعمتسي  نوشاَّطبلا  ناك 
وھو مھدحأ  لاقو   . حيرلا هجو  يف  ايراع  فقیل  ؛  هءادر نادیملا  اذھ  نع  اوعزني 

: عیقولا ديدشل  هرماوأ  يقلي 
. روجفلاو قسفلل  ناكم  ىلإ  لوحتي  هزواع  - 

. ةبعصلا مايألاك  ليوط   ، لبجلاك لیقث   ، لحكلاك دوسأ  ءاتشلا  لیلو   ، لیللا ءاج 
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يف ىرخأ  تخرصو   . ناویح اي  لفاس  اي  دشحلا : طسو  يف  ةاتف  تخرص  ةأجفو 
، جرمو جرھ  عقوو   ، مئاتشلا تلاوتو   ، رسيألا فرطلا  يف  ةثلاثو   ، نميألا فرطلا 
ابرض نورضاحلا  هعسوأو   ، نھب قحلي  باش  لوأب  نكسمأ  تانب   . نوبئاغ ةانجلاو 
جراخ نيرج  تادیسلاو  تایتفلاو   ، ءايربأ نیھأو   ، ءامد تلاسف   ، ًاّبسو الكرو 

، ناكملا اذھ  يف  ةبرغلاب  ةرم  لوأل  نرعشو   ، فارطألا ىلع  نعمجتو   ، دوشحلا
نم ةدحاو  وكشت  نأ  نود  ةلیلو  اموي  رشع  ةینامث  داسجألا  هیف  تقصالت  يذلا 
يف نسلجف   ، بابشلاب نیمتحا  تانب  كانھ   . ءایح شدخ  وأ  ةسكاعم  وأ  شرحت 
نم نوشرحتملا  نكمتي  ملف   ، ةروثلا بابش  نھلوح  قلحتو   ، ةيرجحلا ةكعكلا  طسو 

. نھیلإ اوذفني  نأ 
تانب  . ناكملا ءاجرأ  لك  يف  تتتشتو   ، ةثاغتسالاو خارصلا  ءارو  تاریماكلا  ترجو 
تقالت ءاسملا  يفو   . باحسنالاو تمصلا  نرثآ  تايرخأ   . ىرج امم  نیكشي  نحر 
مھھاوفأو مھنویع  تویبلا  يف  سانلا  حتفف   ، تاشاشلا ىلع  روصلاو  تاملكلا 

مل  . يواشنملا نانحو  ةویلع  ءافصو  ةيرادو  لیعامسإ  ةميرك  تثدحت   . ةشھد
، ءالؤھ نم  ترفن  يقرشم  لالد  ىتح   . نیثباعلا يديأ  نم  نھیف  ةدحاو  ملست 

رقھقتو دعتراف   ، ابرض مھدحأ  سأر  ىلع  تلاھناو  اھءاذح  تعلخو   ، ةوقب تخرصو 
. ماحزلا يف  غازو   ، اًعيرس

نونانف  . يجبألا نيز  هفرعي  ام ال  وھو   ، ةقدب اًّدعُم  ةطخلا  نم  يناثلا  قشلا  ناكو 
نأو  ، يعامج سنج  تالفح  الیل  دھشت  نادیملا  يف  ةبوصنملا  مایخلا  نأ  اومسقأ 
دحاولا ةیحل  لصت  خویشو   . هیلع ةلطملا  ةینبألا  ينكاس  عامسأ  ىلإ  لصي  جنغلا 
طسو دحاو  ناكم  يف  ةیتفلاو  تایتفلا  طالتخا  ةمرح  نع  اوثدحت   ، هترس ىلإ  مھنم 

. ملظملا لیللا 
قوف ریھامجلا  هلمحتل  هتثج  يمريو  نادیملا  لزني  ةیعاد  وھو   ، مھدحأ لاقو 
اھیف نوسرامي   ، ةزوجعلا يحب  ةقش  يف  نوقتلي  بابشلا  ضعب  نإ   ، قانعألا
امالك هیعمتسم  ناذآ  يف  بكسيو  ثیبخلا  هلایخ  نم  فرغي  ذخأ  مث   . ءاشحفلا
قوف اورمیل  نيدلاب  نيرجاتملا  ءاثبخلا  مامأ  قيرطلا  حسفي  هنأ  هب  دارأ   ، امومسم

. ریبكلا يسركلا  ىلإ  اولصيو  بابشلا  ثثج 
عراوشلاو نادیملا  يف  تانبلا  داسجأب  ثبعت  يتلا  يدايألا  ترمتسا  اولصو  املو 

تلاقو  ، نھل يرجي  ام  تاضفار  ةدشاح  تارھاظم  يف  ءاسنلا  جرخو   ، هیلإ ةيدؤملا 
: سوبع هجوو  ليوط  رامخ  تاذ  ناملربلا  يف  ةبئان 

. ةأرملا ةیلوؤسم  شرحتلا  - 
: اھراوجب سلجي  ةثك  ءابھش  ةیحل  اذ  لجر  لاقو 

. الصأ كانھ  ىلإ  باھذلا  ىلإ  تايراعلا  تایساكلا  عفدي  يذلا  ام  - 
سادو  ، تارخؤمو دوھنو  رودص  يف  هدي  سمغ  دقف   ، اذھ لك  ىلإ  نيز  عمتسي  مل 
تخرص املك  ناكو   . نھیلإ دتمت  ةنشخ  ادي  ندتعي  مل  تاوارذع  عجوأو   ، تامرح
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ام ضبنف  هقورع  يف  اراح  مدلا  قفدتو   ، ةوشنلا هتركسأ  هتصرق  نم  نھنم  ةدحاولا 
جرختو ناقزمتیس  امھنأ  رعش  ىتح   ، هیبنج يف  اداح  ملألا  بشنو   ، هيذخف نیب 

، ادیحو سلج   ، ةیجراخلا ةرازو  روس  دنع  ةروجھملا  مالظلا  ةعقب  وحن  ىرج   . هاتیلك
هدي دم   . ابايإو اباھذ   ، هنم ةفاسم  ىلع  نوریسي  نيذلا  ىلإ  نیتغئاز  نینیعب  رظني 

. لبق نم  اھدھعي  مل  ةقرحو  ةوسقو  ةفھلب  ةيرسلا  ةداعلا  سرامي  حارو   ، لجعتب
. نادیملا وحن  لھم  ىلع  يشمي  ماق  مث   ، حارتساو ناترمو  ةرم 

يمودعم نع  فرقب  نثدحتي  ةيرجحلا  ةكعكلا  بلق  يف  تارصاحملا  تانبلا  تناك 
: ةدحاو تلاقو   . ةسدقملا ةعقبلا  كلت  اوسندي  نأ  نوديري  نيذلا  ریمضلا 

. انم ةدحاوب  شرحت  ام  هتبیبح  وأ  هتخأ  وأ  همأ  يف  ركف  ءالؤھ  نم  ًاّيأ  نأ  ول  - 
: ىرخأ اھیلع  تدر 

نأو  ، راوثلا ىلإ  ءيست  نأ  ديرت  ةسیسخ  ٍديأ  يف  ةریقح  تاودأ  درجم  مھنإ  - 
. دلبلا اذھ  يف  نم  فرشأ  خطلت 

. اھدجي ملف  هل  اھوطعأ  يتلا  دوقنلا  نع  ثحب   ، هتقش ىلإ  لیللا  رخآ  يف  داع 
: هل تلاقف   ، همأ لأس   . اھقزمي نأ  ديري  ناك 

تبجو  ، ایفاح يشمي  يذلا  ریغصلا  كیخأل  ةمزج  تيرتشا   ، كبیج يف  اھتیقل  ـ 
. محل ولیك  فصنو   ، انمسو ةنوركمو  ازرأ 

: هینیع نم  رفطت  عومدلاو   ، اھیلإ رظنو   ، هقھق
. محل يف  حار  محل  - 

ةیناث ةرم  هوبلط  نیحو   . ءایشأ مھفف  وھ  امأ   . مھفت نأ  اھنعي  ملو   ، اًئیش مھفت  مل 
: هسفنل لاقو   ، ةضيرم همأ  نأ  ةجحب  بَّرھت   ، ربكأ رجأب  اھتاذ  ةمھملا  يدؤیل 

. ادحاو امارح  ينیفكي  - 
لك ةبتعلا  قوس  ىلإ  بھذيو   ، ةمحدزملا تاسیبوتألا  لخاد  زفقي  رمتساو 

. ءاقشلاو ةحارلا  نیب  احجرأتم  دوعيو   ، ةرم عوبسأ 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


69
نادیم دصقملا   . بيدلا عیمسلا  دبع  ىطسألا  ةایح  يف  ةلحر  برغأ  يھ 

، مھنع عمسي   . لبق نم  هرشاعي  وأ  هفلأي  مل  رشبلا  نم  رخآ  فنص  باكرلاو   ، ريرحتلا
. نيدھاشملا هجو  يف  مھاحل  نوضرعتسي  نويزفلتلا  تاشاش  ىلع  مھاريو 
ةرم لوأ  مھنكل   . ةعمجلا ةالص  موي  دجسملا  يفو   ، عراشلا يف  مھضعب  لباقي 

. مھعم لماعتي  نأ  هیلع  نوكيو   ، هقوسي يذلا  سیبوتألا  نوألمي 
ةلحر يف  نوبھاذ  تاعماج  بالط   . بناجأ حاَّیُس  هعم  بكري  نأ  داتعا  قباسلا  يف 
ءادأل ةيزاجحلا  يضارألا  نودصقي  نوحالفو  نوفظوم   . ةیئطاش ةھزن  وأ  ةيولخ 

. اًمامت فلتخم  رمألاف  ةرملا  هذھ  امأ   . جحلا وأ  ةرمعلا 
ىلع هنیعو  لمارفلا  حباكو  نيزنبلا  عفاد  نیب  همدق   ، ةدایقلا ةلجع  ىلع  سلجي 

لیغشتب اھأدبي  ةلحر  لك  ةداعكو   . هنولوقي ام  لك  طقتلت   ، مھعمف هنذأ  امأ   . قيرطلا
قلطناو  ، طيرشلا عضو   . هتوص قشعي  يذلا   ، دمصلا دبع  طسابلا  دبع  خیشلا 

دجو ىتح  ىلوألا  ةيآلا  يف  أدب  نإ  ام   . بولقلا ةاسق  هل  نیلي   ، ایلط ایلج  لیترتلا 
ىلع ادي  عضي   ، هنطب فصتنم  ىلإ  لصت  هتیحل   ، لوطلا عراف  اباش  هسأر  ىلع 

: لاقو  ،« يفيذحلا خیشلا   » هیلع ابوتكم  تیساك  طيرش  ىرخألاب  دميو   ، هفتك
. لضفأ طيرشلا  اذھ  لغش  - 

: عیمسلا دبع  هیلإ  رظن 
. هیلع ولعي  طسابلا ال  دبع  توصو   ، انبر مالك  هلك  - 

. ديرن نم  ىلإ  عمتسن  نأ  انقح  نمو   ، سیبوتألا انرجأتسا  نم  نحن  اننكل  - 
يف مھاحل  سھدو   ، ازھ مھزھف   ، ةأجف سیبوتألا  فقوتف   ، لمارفلا طغض 

. نارواجتي نینثا  لك  ادسج  مطتراو   ، دناسملا يف  هافق  برضنا  مھضعبو   ، دعاقملا
: هل لاقو  هسأر  عفر  مث 

. انأ ينورتشت  مل  نكل   ، ةلحرلا مترجأتسا  متنأ  - 
هنوداني  ، ءاھدو ركم  هنویع  يفو   ، ةفیفخ هتیحل   ، رمعلا فصتنم  يف  لجر  لخدتو 

: رساي روتكدلاب 
. لوقت امك  انبر  مالك  هلكو   ، يفيذحلا لغش   ، يرطاخ لجأل   ، ىطسأ اي  صالخ  - 

قلطناف  ، لیغشتلا رز  طغضو   ، همینم يف  هعضوو   ، طيرشلا عیمسلا  دبع  ذخأ 
بلقي قئاسلا  حارف   ، طيرشلا ىھتنا   ، لیترتلا نم  ًابيرقت  ةعاس  دعبو   . يفيذحلا

مأل اطيرش  عضیل  ؛  قیمعلا ضيرعلا  هولباتلا »  » لخاد ةصوصرملا  طئارشلا  يف  هدي 
تاعاسلا هذھ  يف  اھب  رمي  يتلا  فورظلل  اريدقتو   . هتالحر يف  دوعت  امك   ، موثلك

مھنأ روصتأ  ، ال  ةیقار ةینيد  ةدیصق  هسفن : يف  لاقو   ،« حورلا ثيدح   » ةینغأ راتخا 
. اھیلع نوضرتعیس 

: هیف نیخراص  اوجاھ  ىتح   ، لسلست ىقیسوملا  تأدب  نإ  امو 
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. مارح  .. مارح  .. مارح - 
: اًعیمج مھیلإ  لصو  عفترم  توصب  لاقو   ، مستباف

. لالح  .. لالح  .. لالح - 
خیشلل اثيدح  يوحي  رخآ  عضي  نأ  هنم  اوبلطو   . طيرشلا عزن  ىلع  هوربجأ  مھنكل 
اولمكي نأ  مسقأ  مث   ، هعضوو هولباتلا »  » حتفو  ، مھنم هذخأ   . ينيوحلا قحسإ  وبأ 

. اًئیش اوعمسي  نأ  نود  ةلحرلا 
: رساي روتكدلا  لاقف 

. نادیملا يف  هلعفنس  امع  ثدحتن  نأ  انل  ةصرف  نكتلو   ، مكاخأ مسق  اورب  ـ 
: هراج عم  تافاتھ  ددري  فلخلا  يف  باش  توص  ءاجو 

« ریمألا تنا  هدراھنلا  نم   ... ریشم اي  ریشم  اي  »
« ةماسأ ةفياش  تنا  يللا  لك   ... امابوأ اي  امابوأ  اي  »

: دلاخ روتكدلا  مھیلإ  تفتلا 
. ندال نب  ةماسأ  نع  اعافد  اوفتھت  نأ  غاستسملا  نم  سیل  - 

: هلأسو نیباشلا  دحأ  ماقف 
؟ ادیھش سیلأ  - 

: هل لاقو   ، مستباف
. لالغتسا أوسأ  انب  نوصبرتملا  نویناملعلا  هلغتسیسو   ، انرضیس هل  فاتھلا  - 

: ضیفخ توصب  لاقو   ، هراوجب سلجي  ةیحللا  فیفخ  لجر  ىلإ  روتكدلا  تفتلا  مث 
باوبأ ىلع  مھحبذن  مث   ، نیح ىلإ  ناعطقلا  هذھ  ىلع  ربصن  نأ  نورطضم  - 

. ندملا
: هیلع درف 

رودلا اذھب  نحن  موقن  نأ  رطخلا  نمو   . ةروثلا بابش  هيوشت  يف  اننودعاسي  مھ  - 
ىلع ضبقن  موي  ةیقیقحلا  ةروثلا  اننأ  ىلع  سانلل  انسفنأ  مدقنس  اننأل  ؛  ةرشابم

. رومألا مامز 
هفرعي ال   ، رخآلا فرطلا  ىلع  صخش  عم  ثدحتو   ، رساي روتكدلا  فتاھ  نرو 

هنأ مالكلا  ریس  نم  رعشتسا  هنكل   ، لبق نم  همسا  عمسي  ملو   ، قئاسلا
. عاطي نأ  بجي  هبلطي  امو   ، رماوأ همالك  نأو   ، ةمھم ةیصخش 

: لاقو  ، هبناج سلجي  يذلا  لجرلا  ىلإ  رساي  تفتلا  نیح  ناب  ءيش  لك  نكل 
بسحي العف  اوتأي  الأ  انھ  انعم  نم  عنقأ  نأ  ينم  بلطي   ، يزاغم تفأر  خیشلا  - 
مھریغ ىلإ  نورظنيو   ، لبق نم  ةرھاظت  يف  جرخي  مل  مھبلغأ  نأ  امیسال   ، انیلع

. ءادعأ  مھنأ  ىلع 
: لوقيو رساي  ىلإ  تفتلي  قئاسلا  هآر  مث   ، ًالیلق تمصو   ، لجرلا رفز 
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، مھتروص مھینعت  الو   ، اًدیج ةحلصملا  نوردقي  ال  سانأ  عم   ، ةبعص ةمھم  هذھ  - 
. هنولعفي امل  اقفاوم  يعرشلا  لیلدلا  هنومسي  ام  نوكي  نأ  وھ  مھمھي  ام  لكو 
مستبا  . سیبوتألا فصتنم  يف  فقو  ىتح   ، فلخلا ىلإ  تاوطخ  داعو   ، رساي ماقو 

، عنطصم نانتماب  هینیع  ألمو   ، هسأر زھو   ، هینذأ هاتفش  تغلب  ىتح  مھھوجو  يف 
: مھل لاقو 

، اھب مزتلن  نأ  بجي  يتلا  اياصولا  ضعبب  ينوغلبأو  يب  اولصتا  نادیملا  تادایق  ـ 
يف نیسلاجلا  نئمطتو   ، نییناملعلا نم  انئادعأ  ىلإ  مویلا  انتلاسر  لصت  ىتح 

. هتطرو نم  دلبلا  جارخإ  يف  مھدعاسن  نأ  انم  نورظتني   ، مھتویب
: هیلع درو   ، ءادوس ةعیسو  ةبیبز  هتھبج  يفو   ، ةیحللا بیشأ  لجر  ماق 

؟ روتكد اي  تادایق  يأ  - 
. نادیملا يف  نم  تلق  - 

. مئال ةمول  قحلا  يف  ىشخن  نحن ال  - 
رون هللا ئفطت  نأ  ديرت  ىوق  عم  ةكرعم  يف  نحنو   ، خیش اي  ةعدخ  برحلا  نكل  - 

. اھدعاوسو اھھاوفأب 
. مھیئارن الو   ، سانلا قفانن  نحن ال  - 

. اذھ انل  رربت  ةیھقف  ةلدأ  انيدلو   ، انودع ةھجاوم  يف  ركم  امنإ   ، اقافن سیل  اذھ  - 
. لوصألاب ملعو  هقف  ىلإ  جاتحي  لیلدلا  ىلإ  لوصولا  - 

. متعم قفن  ىلإ  هب  يدؤي  دقو   ، ٍدجُم ریغ  هعم  لدجلا  نأب  رساي  روتكدلا  رعشو 
: لاقو  ، مستباف

، دحاو فاتھ   . ةدحاو ادي  نادیملا  يف  نوكن  نأ  مھملا   ، انخیش اي  فلتخن  نل  - 
ىتح  ، كانھ انلاحر  طحن  نأ  ذنم  هللا.  عرش  ةماقإ  اًعیمج  انتياغف  ؛  ةدحوم تاتفالو 

. لیللا لوأ  عم  فرصنن 
: لأسو  ، روتكدلا لداج  يذلا  لجرلا  مامأ  سلجي  ٍحتلم  باش  كحضو 

؟ نادیملا يف  ماصتعالاب  رارق  دجوي  هنأ ال  هانعم  اذھ  لھ  - 
. اًدبأ ماصتعاب  لقت  مل  تامیلعتلا  - 

«. رصعلا ىتح  ةروث  ةروث   » اننأب اننوفصي  نم  مكھتو  ةتامش  نم  ملسن  نل  ينعي  - 
اولطأ نإف   ، روحجلا ىلإ  اودوعي  ىتح  مھرصاحنو  ةلیلق  روھش   ، مھنم مكعد  - 

. مھمالحأ نطعلاو  مالظلا  لتقیل  ؛  نيزانزلا يف  مھیمرن  وأ   ، اھعطقنس مھسوؤرب 
: لاقو باشلا  كحض 

، انومجاھ نمم  َّصتقأ  نأ  نم  ينعنمي  نل  هنكل   ، انخیش اي  لوبقم  كمالك  - 
انأو تملح  املاطو  ؟  هھركأ مك   . عفارلا دبع  نسح  ىمسي  يذلا  دلولا  امیسال 

. يدي يف  هقورع  جرخت  ىتح   ، هقنع يف  يرفاظأ  سرغأ  يننأب  ناظقي 
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َسنت الو   ، سانلا نئمطن  نأ  ديرن   ، هتقو اذھ  سیل  نكل   ، میلأ هباقع  تاذلاب  اذھ  - 
. مھبضغیس هیلع  ءادتعالاو   ، همالك مھبجعي  نم  كانھ  نأ 

. ةلق مھو   ، هلثم ةقسف  - 
ولو ىتح   ، سانلا ةیضرت  ىلإ  جاتحي  رمألاو   ، تاباختنالا ىلإ  نوبھاذ  اننأ  َسنت  ال  - 

. مالكلا لوعسمب  وأ   ، مھھوجو يف  ةماستباب 
طغض  . هبلق همالك  لخدف   ، هقدصب رعشو   ، هل عمتسا   ، نسح فرعي  قئاسلا  ناك 
ةآرملا يف  ظیغب  مھیلإ  رظن   . عقي نأ  رساي  داك  ىتح   ، ديدج نم  اوزتھاف  لمارفلا 
ةجاجز ىلإ  هدي  دمو   . مھنم اب  ذوعتو   ، خفنو رفز   . سیبوتألا ةھجاو  طسوتت  يتلا 

: لاقو مھیلإ  تفتلا  مث   . همف يف  اھنم  ىقبت  ام  بكسف  هبناج  ىلإ  هایم 
. ماَّمحلا لخدي  وأ   ، برشي وأ  لكأي  نأ  مكنم  دارأ  نمل   ، خياشم اي  ةحارتسا  - 

: رساي هیلع  در 
ةعمجلا ةالصل  ادادعتسا  أضوتنل  ؛  مامحلا ىلإ  جاتحن  اننكل   ، انبارشو انماعط  انعم  - 

. نادیملا يف 
: لاقو كحضف 

. ركنملاو ءاشحفلا  نع  ىھنت  ةالصلا  نإ  لوقي  ةعمجلا  بیطخ  تعمس  - 
. عیمسلا دبع  ىطسأ  اي  اًعبط  - 

: هیفك عفر  مث   ، ءامسلا ىلإ  رظنو  مستبا 
. مكاياون ردق  ىلع  مكیطعي  انبر  - 
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مھدراطت راوسألا  فلخ  مھتداس  عبق  نأ  دعب  قيرطلا  اولمكي  نأ  هلاثمأ  ىلع  ناك 

تیبلا ىلع  اوظفاحیل  ؛  اھرمو اھولحب  ءالؤھ  ةحفص  اووطي  نأ  اورثآ   . تانعللا
ءالطو سیكنتو  میمرت  ىلإ  جاتحم  هنأ  اوكردأ   . ةفصاعلا هجو  يف  افقاو  يعادتملا 
اومعنت نأ  دعب   ، مھعفانم هعم  يوذتو   ، راھني الأب  الوأ  نیینعم  اوناك  مھنكل   ، ديدج

. اًدبأ لحرت  نل  اھنأ  اونظ   ، نینس هتارجح  باحر  يف 
تبثتس ةكرحتملا  لامرلا  نأ  لضفلا  وبأ  سنوي  سدنھملا  نظ  ربكألا  بضغلا  موي 
ةورثلا ىلإ  قيرطلا  هل  حتف  يذلا   ، هدیس علتبت  نلو   ، دوملج ىلإ  لوحتتو  اھناكم 

. رمثلا ةروفومو  لالظلا  ةفراو  نانج  ىلإ  تلوحت   ، ءارحصلا يف  ةندفألا  فالآ   . هاجلاو
ةایح ىلإ  نوعزانلا   ، نوفرتملا اھدصقي  ةرخاز  اندم  تراص  نارمعلا  نم  ةبيرق  ىرخأ 
يف تاعجتنمو  قدانف  ةلسلسو   . ةلمعلاو راثآلا  ةراجت  يف  نومأم  قيرط   . روصقلا
فقو  ، بطخي هآر  املك  ناك  اذھل   . سيوسلا ةانق  جیلخ  ىلعو  يلامشلا  لحاسلا 

: هل لوقيو   ، نانتماب هدي  ِلّبقي  نأ  ىلع  رصي  هلباقي  نیحو   ، هل قَّفصو  هیمدق  ىلع 
«. سير اي  انل  كیلخي  انبر  »

هھجو دیعاجت   . عزفلاو قرألا  امھنكسي  هانیع   ، اعابت طقاستي   ، اليزھ هاري  وھ  اھ 
يذلا مراعلا  بیشلا  ِفخُت  مل  رعشلا  ةغبص  ىتح   . قیحاسملا تعلتباو  رثكأ  تراغ 

: هسفنل سنوي  لاق  اھموي   . هسأرو هسفن  ىلإ  فحز 
. ءيش لك  ىھتنا  - 

هردصأ يذلا  میمأتلا  رارق  عمس  نیح  هینیع  مامأ  راھني  وھو  هیبأ  ةروص  هل  تءارتو 
اھكلتمت تناك  يتلا  ةندفألا  فالآ  هنم  بحس  يذلاو   ، ویلوي ةروث  دعب  رصانلا  دبع 
كلافجلا نیب  اھب  ربكألا  مھدج  ىلع  اشاب  يلع  دمحم  معنأ  نأ  ذنم  ةلئاعلا 

. مھبولقو مھبویج  ةفلؤملاو   ، هنم نیبرقملل  اھحنم  يتلا  تایسوألاو 
ىلإ همأ  هب  تبھذف   ، همامأ هدلاو  حنرت  نیح   ، يعولا هلاط  الفط  اھمايأ  وھ  ناك 
ربك نیحو   . ةلولشملا هفارطأ  دھدھي  هیلع  امئان  هتایح  ةیقب  يضقیل  ؛  ريرسلا
نم ءاجو   ، ذخأ نم  لحر  ىتح  رظتنا   . ةقيرط يأب  ةلئاعلا  نم  ذخُأ  ام  دیعي  نأ  مسقأ 

، ةحیصنلا ىلإ  وھ  تصنأ   . اًدبأ ينتغي  نلف  يدھع  يف  ِنتغي  مل  نَم  سانلل : لاق 
ربوس  » حتفو  ، ةیملحلا يف  هیبأ  نع  هثرو  اميدق  اتیب  عاب  مايأ  دعبف   . اھب لمعو 

. لاملا عم  ةلحرلا  تأدبو   ، ریبك تكرام »
، هكلتما نأ  دعب  لاحلا  هل  رسیت   ، لوألا نویلملا  وھ  نویلم  بعصأ  نإ  نولوقي  امكو 

مھثدحي  ، رابكلا عم  اسلاج  هسفن  دجیل  دعصو   ، هیعارصم ىلع  قيرطلا  حتفناو 
مھیلع دريو  هنوفتاھي   . هب نورمأي  ام  ذفنيو  ناعمإب  مھیلإ  عمتسي   . هیلإ نوتصنيو 

نأ عیطتسي  اًئیش  كرتي  ملو  ءيشب  لخبي  مل   . بیجتسيو هنم  نوبلطي   . اللھتم
رُدي مل   . هلھأ ىلإ  لضفلا  دري  هنأ  اًمود  روصتي  ناكو   . مھاطعأف هوطعأ   . هصنتقي
نيذلا ىلع  دريو   . بیصن دھتجم  لكل  لوقي : ناكو   ، هریغ قح  ذخأي  هنأ  اًدبأ  هدلخب 
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ملو  . فیعضلا نمؤملا  نم  ىلإ هللا  بحأو  ریخ  يوقلا  نمؤملا  لدعلا : نع  نوثدحتي 
. كونبلا يف  لاملا  ماوكأ  َّصر  زواجتت  هدنع  ةوقلا  نكت 

***
نأو  . هلاح ىلع  يضمیس  ءيش  لك  نأ  هونأمطف   ، بضغلا دیعب  هدایسأ  هفتاھ 
لاقو  . اوءاش امفیك  هنونجعيو   ، مھفكأ يف  يرجي  ام  لك  اوململي  نأ  مھعسوب 

، دسجلا باصأ  ضرم  ىلإ  انتمعن  يلو  هبني  ثدح  ام  امبر   ، سأب ال  هسفنل :
دودلاو  ، نفعتو  ، للحت دسجلا  نأ  يردي  نكي  مل   . عجانلا ءافشلا  ءارو  ىعسیف 

. هیف ىعري 
: هل لاقو  ةيادبلا  يف  يوامربلا  حودمم  هفتاھ 

. نیبرخملا دض  انتلمح  ليومت  يف  انكراشت  نأ  كديرن  - 
: هل لاقف 

. كنیمي كلم  يلاومأ  لك  - 
مل اذھ  نكل   . دوقنلاب ةسدكم  ةبیقح  هاطعأف   ، يفونطشلا فطاع  هل  لسرأو 
سأر قوف  طقس   . ةأجف عدصتملا  تیبلا  راھنا   . بیصأ ام  فشي  ملو   ، بھذ ام  عجرُي 
ةلس يف  اًعیمج  اورقتساو   ، ةشحوتملا ةریبكلا  ةباصعلا  يف  هئالمزو  يوامربلا 

. خيراتلا تالمھم 
نكي مل  ةقیقحلا  يف  لب   . ددج دایسأ  نع  ثحبي  نأ  لضفلا  وبأ  سنوي  ىلع  ناكو 
ىلع نوسلجي  همامأ  مھ  اھف   . مھنع ثحبلا  يف  دوھجم  يأ  لذبي  نأ  ىلإ  ةجاحب 
نمل مھيديأ  نودميو   ، هب نوقصتلي  مھو  مھدئاق  مھطسوتي   ، اًعم ریبكلا  يسركلا 

. ضرألا يف  رثكأ  سرغنتل  يسركلا  لجرأ  كسميو   ، مھیلإ مضني  نأ  ديري 
عِّفنُي  ، تادقاعت مربي  نأ  يف  نمز  ذنم  هتبغر  نع  هثدحي  دئاقلا  دنع  ناكو  تاعاس 
نیحو  ، دوقع ىلع  لصحي  ملو   ، ةلئاط الاومأ  َّخض   . دارأ ام  هل  ناكو   . عفنتسيو اھب 

: هل لاق   ، دئاقلا لأسو  شھدنا 
انعم يھف   ، كسولف ىلع  قلقت  الو   ، يموقلا نمألا  يعاودل  ةیلخاد  اندوقع  - 

. نوصلاو ظفحلا  يف 
: هلخاد هزجع  ىراوو   ، كحض

. ریثك مكعم  لیلقلا   ، مدنفأ اي  اًعبط  - 
، مھبضغ بنجتيو   ، ًالیلق مھيوتحیل  ةروثلا  بابش  عم  الیبس  حتفي  نأ  يف  ركفو 

: عفارلا دبع  نسح  فتاھف 
. ةوھقلا يعم  برشتل  يبتكم  يف  ينفرشت  نأ  ىنمتأ  - 

نم هعم  يتلا  ةشالفلا »  » ىلع ام  لك  عجرتسي  وھو   ، فنعب هرھن  نسح  نكل 
. لجرلا ةورث  رداصم  نع  تامولعم 

نم امنإ   ، يوامربلا نم  ةرملا  هذھ  اثوعبم  سیل   ، يفونطشلا فطاع  هیلإ  داعو 
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: هل لاقو   ، ددجلا دایسألل  عبات  فرط 
. نيروھتملا ةیبصلا  ةھجاومل  ریثكلا  ىلإ  نوجاتحي  عراوشلا  يف  انلاجر  - 

يف حولي  الو   ، سمت مل  هتورث   . اھلاح دنع  فقت  رومألا  ىري  وھو   ، ءيشب لخبي  مل 
ةیحایسلا ىرقلا  ترثأت   . هعم رركتیس  هدلاو  عم  ثدح  ام  نأ  ىلع  لیلد  يأ  قفألا 

هنكل  ، صوغلاو سمشلا  ىلإ  نيدفاولا  حایسلا  عجارتل  اھكلمي  يتلا  قدانفلاو 
ءاتش دعب  ةيونسلا  هحابرأ  تداز  لب   ، ةیئاذغلا علسلا  راعسأ  عافترا  نم  كلذ  ضوع 
لكأت رانلاف   ، ةروثلا ران  مھتَّسم  دق  سانلا  نأكو   ، هلابب رطخت  مل  ةروصب   ، بضغلا

، يرجي ام  لایح  هقلق  لامعألا  لاجر  دحأ  هل  ىدبأ  املك  ناكو   . ديزم نم  لھ  لوقتو :
: الئاق هنأمط 

نأ نولواحيو   ، ةنوركملا ةعانصب  نولوغشم  انلثم  مھف   ، نوفلتخم مویلا  ةداق  - 
. انب اونیعتسي  نأ  مھیلعو   ، مھلاجرل ةيافكلا  اوققحي 

***
لك مھمادقأب  نیسھاد  نومدقتيو   ، فوفصلا نوقشي  ىحللا  باحصأ  دجو  نیحو 
نل ةفصاعلا  هذھ  نأ  ودبي  هسفنل : لاقو   . فوخ هباتنا   ، بضغلا ىلإ  مھقبس  نم 

ينحنن نأ  دب  الو   ، ةیتاع ىرخأ  ةجوم  بھت  ىتح  ًالیلق  أدھت  نإ  امف   ، اًدبأ يھتنت 
: هل اولاقو   ، اًمامت هونأمط  هئالمز  ضعب  نكل   . انتسنك الإو  اھمامأ 

. هلاح ىلع  ىقبیس  ءيش  لك  فخت  ال  - 
: ةلوھسب بھذي  مل  هقلق  نكل 

مھمالحأ نورتجي  وأ   ، نوثھلي باوبألا  ىلع  نیفقاو  مھاندھع   ، نوفلتخم ءالؤھ  - 
. انقانعأ قوف  نیسلاج  مھدھعن  ملو   ، راوسألا فلخ  ةعئاضلا 

: هل اولاقو  اوكحضف 
، هاجلاو ةورثلا  ىلإ  مھنب  نوعسي  راجت  مھنیب  نمو   ، انلثم مھ   ، نیفلتخم اوسیل  - 

. هريربتو هدنس  هل  مھدنع  ءيش  لكو 
: هل اولاقو   ، قوسلا نوألمي  نيذلا  لامعألا  لاجر  ضعب  هعماسم  ىلع  اولت  مث 

. راظنألا نع  مھسفنأ  اوفخیل  ؛  ىرخأ ةيدرأب  اورثدت  نإو   ، مھنم ءالؤھ  - 
هوسلجأو لجع  ىلع  هوزھج  نم  سولج  ىلع  مايأ  ِضمت  مل  ذإ  ؛  اربخ اوبذكي  ملو 

: هل لیقو   ، سنوي سدنھملا  فتاھ  نر  ىتح  ریبكلا  يسركلا  ىلع 
. لامعألا لاجر  ةیعمجل  لجاع  عامتجال  مكل  ةوعد  كانھ  - 

ميدق لغش  امھنیبو   ، هیلع ابيرغ  سیل  ديدجلا  ةیعمجلا  سیئرف   ، هريراسأ تللھت 
يف دوقنلا  عضو  نع  فكت  ال  تناك  يتلا   ، ةرمعملا علسلا  ضراعم  میقي  نیح 

تاباختنالا يف  تأرو  اھقدانب  تطح  نأ  دعب   ، هتعامج قودنص  يف  تاوصألاو   ، هبیج
، هترذب مھخیش  سرغ  يذلا   ، ددجتملا ميدقلا  ملحلا  قافآ  وحن  دوعصلل  ةلیسو 

. ةریغصلا اھقاروأ  دارجلا  لكأي  ةفیعض  اھكرتو  لحرو 
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هترایس يف  ریثولا  دعقملا  ىلإ  هسأر  ىمر   . ةحرفلا هقبست  عامتجالا  ىلإ  بھذ 
. اھلاح ىلع  اھدجوف   ، متعملا جاجزلا  فلخ  نم  عراوشلا  قمري  حارو   ، ةھرافلا
يف المأ  لملمتلاو  فیفرلا  لصاوت  لازت  ةلق ال  نم  الإ   ، ضرألا نوبھني  اوداع  سانلا 

. ءيش لك  مھيديأ  يف  عقو  نيذلا  ةضبق  نم  تلفت  نأ 
، عراوشلا تزتھا  فیك  ىریل  هب  دتما  لجألا  ناك  ول  ىنمتو   ، هدلاو ىلع  مَّحرت 
راصو  ، ضرألا ىلع  عَّسوتو   ، ءامسلا يف  عفترا  لب   ، ليامتي مل  هنبا  ناینب  نكل 

. اریبك احرص 
: ةیعمجلا سیئرل  مھدحأ  لاق  عامتجالا  يف 

. ابعر يبلق  جتراف   ، يعامتجالا لدعلا  نع  ملكتت  ةرم  كتعمس  - 
: اًعیمج مھلمش  ىتح  هرصب  ىمرو   ، مستباف

. مالكلا مھیضري  سانلا  ضعب  - 
هدیس هینعي  امع  لأسُي  نیح  اھاقلتي  ناك  يتلا  تاباجإلا  سنوي  سدنھملا  ركذت 

: لخدلا يدودحم  ىلإ  زایحنالاب  لوألا 
. يلحملا كالھتسالل  مالك  اذھ  - 

ركذتو  . هل ةياھن  هنأو ال   ، هدالب يف  رزغألا  وھ  كالھتسالا  نم  عونلا  اذھ  نأ  هل  ادبو 
، اًتماص نارو   ، مستباو  ، لدعلاب نیبلاطم  ءاوھلا  اوقدو  تاحاسلا  اوألم  نيذلا  كئلوأ 
يف ظملتت  مھھافشو   ، هلامش نعو  هنیمي  نع  نیسلاجلا  هوجو  يف  اعلطتم 

. دودح الب  عامطأ  اھنكست  مھنویعو   ، ٍهرش
مث  ، روتفب هیلع  مَّلس   . هراظتنا يف  يفونطشلا  فطاع  دجو  هبتكم  ىلإ  داع  نیح 

لخدیل َّمھو  اھیلإ  رظن   . ةریتركسلا هجو  يف  افقاو  هكرتو   ، هقلغأو هبتكم  لخد 
: هل تلاقو   ، هتفقوتسا اھنكل   ، هفلخ

. كبلطي ىتح  رظتنا  - 
نم اھمامأ  فقو   . اذھ هلاح  ىلع  وھو  ةعاس  ترمو   . اًتماص سلجو  هقير  علتبا 

. لوخدلاب هل  نذأف   ، سنوي سدنھملاب  تلصتاف   ، وكشي ديدج 
يف ًالیلق  حطرفم  هفنأو   ، دورب هھجو  يفو   ، هنع اروازت  هینیع  دجو  همامأ  لثم  املو 

. رھاظ زازئمشا 
: لاقو سنوي  هیلإ  رظن   ، فرح يأب  فطاع  هوفتي  نأ  لبقو 

؟ ریخ - 
يذلا ال اندلبو   ، انقانعأ قوف  ةصوصرملا  يساركلا  ىلع  اوسلج  ةروثلا  صوصل  - 

. رطخ يف  حبصأ   ، هب نونمؤي 
: ًابضاغ سنوي  ضفتنا 

؟ اذھ لكب  انأ  يتقالع  امو  - 
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... كتداعس - 
. ىرخأ ةرم  انھ  ينرزت  الو   ، اًئیش ينم  رظتنت  ، ال  يتساعت الو   ، يتداعس ال  - 

. عمسأ ام  قدصأ  ال  - 
يأ يف  كلباقأ  ملو   ، تنأ نم  فرعأ  ال  انأ   ، دورطم ریغ  نم  لضفتو   ، قدص لب  - 

؟ مھفت مل  مأ  تمھف   ... موي
، بجع هھجو  ىلعو   ، ةریح هسفن  يف   ، اًتماص فرصنا  لب   ، يفونطشلا دري  مل 

. هلاصوأ يف  ىرس  يذلا  فوخلا  يف  باذ  اذھ  لك  نكل   ، نونظ هسأربو 
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71
ذنم هسأر  لقثي  يذلا  لاؤسلاو   ، عجو اھیف  دقري  هنویعو   ، يجش حورجم  هتوص 
مل ؟  ينغأ نمل   . لیل وأ  راھن  نم  ةدحاو  ةعاس  ولو  هحربي  مل  امثاج  لازي  نینس ال 
صغت يتلا  ةعیسولا  ةحاسلا  هذھ  يف  انھ  نوكتس  ةباجإلا  نأ  اًدبأ  هلابب  رطخي 

«. ريرحتلا نادیم   » اھمساو  ، رشبلاب
املاط  . دعب ِتأت  مل  هعمسي  نم  اھیف  دجیس  يتلا  ةظحللا  نأ  رعشي  ناك 
لطي يذلا  هريرس  قوف  هرھظ  ىلع  ٍقلتسم  وھو  بیصخلا  هلایخ  نم  اھاعدتسا 
ًانایحأ ناك   . بیكاركلا نم  ماوكأ  تحت  مانت  تویب  حطسأ  ىلع  ةحوتفم  ةذفان  ىلع 

دقو  ، هیلإ رظنت   ، ةصوصرم اسوؤر  اھیف  ةعباتتملا  تاءوتنلا  يف  دجیف  ایلم  اھیلإ  رظني 
، هترجنح بعتت  ىتح   ، ادیحو اھب  حدصي  يتلا  هیناغأ  ىلإ  عمتستل  اھناذآ  تفھرأ 
ىلع اھفزعي  يتلا  ىقیسوملا  عم  ةقفارتم  اھباكسنا  ةرثك  نم  هعومد  فجتو 
يتلا ةنوالتملاو  ةجوامتملاو  ةعطقتملاو  ةطوطمملاو  ةدودمملا  فورحلاو  هراتیج 

. همف ىتح  ایكبابورلا  ناذآ  نم  ةدتمملا  ةفاسملا  يف  اھرثني 
لھي نإ  ام   . لیللا تابتع  ىلع  هنورظتني  هباحصأ  دجیل  ؛  ىھقملا ىلإ  طبھیف  بعتي 

: دحاو توص  يف  هل  اولوقي  ىتح  مھیلع 
. نانف اي  الھأ  - 

: ىسأو ءودھ  يف  مستبیف 
. ظح الب  نانف  - 

، تاملكلا فلؤي   . هدسجب رایتجلا  قصلأ  ذنم  هفاتكأ  ىلع  هلمح  يذلا  بقللا  هنإ 
ينغي نأ  هنم  نوبلطي  هباحصأ  ناك   . افلتخم هتوص  تلعج   ، ةديدج ةقيرطب  اھفزعيو 
ىلع مھل  اھيدؤي   . شرطألا ديرفو  باھولا  دبع  دمحمو  شيورد  دیسل  تاینغأ  مھل 

، هیلإ راتیجلا  مضيو  فقي   . لھذم رادتقاب  عیطتسي  هنكل   . اذھ ةبوعص  مغر  راتیجلا 
ةعطقتم تامغنب  نزوديو  ًالیلق  هسفن  زھي   . هدسجب قصتلي  ىتح  هب  ينحني  مث 

« ممممممممممإ  ... مممممممممإ : » هتوص ءامحإب  أدبي  مث   ، اًئیش ينعت  ةمئاھ ال 
. قلطني اھدعبو 

، ىصحت الو  دعت  رجانح ال  نم  هعمست  نأ  نكمي   ، يداع توص   . ادرفتم سیل  هتوص 
ام نكل   . تویبلا يف  ةتمصملا  ناردجلا  فلخ  وأ  يھاقملا  ىلع  اھباحصأ  دجاوتي 

هبدحو  ، هب قطني  ام  عم  ماتلا  هیھامتو   ، هرعاشم ةقر  وھ  اصاخ  اقاذم  هءانغ  يطعي 
، هیلإ نوتصني  نم  راظنأ  بذج  ىلع  هتردقو   ، اھیلع فزعي  يتلا  ةلآلا  ىلع  قیمعلا 
ىلإ ةديدج  ىقیسوم  فیضتف   ، بنج ىلإ  ابنج  اھرفضيو   ، اھیقتني يتلا  تاملكلاو 

. هاقیسوم
بجعتو  ، رھاظتلل ةوعدلا  كوب » سیف   » ىلع عبات   ، امئان ناك  ریبكلا  فحزلا  ةلیل 
ماقرأ ىلع  ينبملا  معانلا  ملاعلا  يف  نوضفتنيو  ابضغ  نودلي  نيذلا  ءالؤھ  نم 
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ةيواخ عراوشلا  امنیب   ، ریثألا اھلقنيو   ، كالسأ اھيذغت  تاشاش  اھلمحت   ، تالداعمو
. نیبضاغلا نم 

بھذ  . رصع تاذ  ةيافك »  » ةكرح اھتمظن  ةبضغ  يف  كراشي  نأ  هسفنب  وھ  برج 
اوحبصأ  ، اصخش نیعستو  ةعست  ىوس  كانھ  دجي  ملف   ، ةأرجلاو سامحلا  هقبسي 
تاھاجتالا يف  اوفرصناو   ، مھرجانح تطقس  ىتح   ، اوفتھو اوفقو   . هلوصوب ةئام 

امنإ  ، اتلدلا بلق  يف  هدلب  ىلإ  عجري  مل  وھ   . حیحش لمأ  ىلع  نیضباق   ، ةعبرألا
دجي نأ  ىعسو   ، هبلق يف  ءاجرلاو   ، هدي يف  راتیجلا   ، هئاقدصأ ضعب  ىلع  لاج 

: روركملا مھمالك  هل  اولاق   . ماحزلا نیب  اناكم  هیمدقل 
. ًاليوط لازي  قيرطلا ال  - 

: ةداعلاك انيزح  مستبا 
. يناغأ نم  همدقأ  امب  تقاض  ةرھاقلا  لك  - 

. دعب هروھمج  دجي  مل  ديدج  عون  - 
. هنوفلأي امل  دیبع  سانلا  - 

. الیحتسم سیل  مھجازم  رییغت  - 
الو رییغتلا  دشنن  نحن  اھ  نفلا  يفو   ، يتأي الو  رییغتلاب  يدانن  تارھاظملا  يف  - 

. هیلع لدي  ام  قفألا  يف  حولي 
. هناوأب هلك  - 

. رظتنن نحن  اھو   ، لمألا ّلبُي  غِ لجألا  لوط   ، سأب ال  - 
: هل لوقيو  مھدحأ  كحضي 

. اھیف ةداھش  لمحت  يتلا  ةسدنھلاب  لغتشا  حور  مع  اي  - 
: لوقيو هناسل  هل  جرخیف 

. لھاج اي  ةسدنھلا  ةمق  ىقیسوملا  - 
ىلإ داعو   ، هرھظ ءارو  ةرھاقلا  ىلخ   ، يناثلا مویلا  رھظ  دنع  ظقیتساو   ، لیللا مان 

، عراوشلا سانلا  ألم  نأ  دعب  الإ  ةشحوتملا  ةنيدملا  هذھ  لزني  مل  اھموي  نمو   ، هتیب
. نایغطلا ناكرأ  تزتھاو 

***
ال ؟  أدبي نيأ  نم  فرعي  نكي  مل  هنكل   ، هطبإ تحت  راتیجلا  الماح  نادیملا  لخد 
قوف ناكم  دجوي  ال  لب   ، ءالؤھ نم  ىلعأ  ناكم  يف  فقي  نأ  امھم  سیل   ، سأب
نأ اودارأ  لكلا  نأل  ؛  ةصنم الو   ، ةیحرسم نكت  مل  اھنأل  ؛  حرسم ةبشخ  ، ال  سوؤرلا
، ىقالتت سافنألاو   ، سأرلا يف  سأرلاو   ، فتكلا يف  فتكلا   . انھ ةیساوس  اونوكي 

. ءامسلا ىلإ  دعصت  مث   ، طلتخت تافاتھلاو 
ایلم نيدشتحملا  ىلإ  رظنو  فقو   . ملكتي نأ  نود   ، ةيرجحلا ةكعكلا  نم  برتقا 
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: هلأسو  ، نابشلا دحأ  هنم  برتقا   . ملكتي نأ  نود 
؟ راتیج اذھ  لھ  - 

. معن - 
. انمع اي  انعَّمس  - 

اقفاوم اتوص  جرخأف  هیتفشب  مازو   ، ندند  . هبارج نم  راتیجلا  جرخأو   ، ًالیلق ىنثنا 
تفلت  . لجز وأرعش   ، اھینغي تاملك  هسأر  يف  نكت  مل   . تلسلس يتلا  ناحلألل 
بعشلا  » ىَّنغو  ، راتیجلا ىلع  برض  مث   ، نوفتاھلا هب  فتھي  ام  ىلإ  تصنأو   ، هلوح
مھنویع هلوح  نم  لك  حتف   . ًالیلق ليامتيو  هسأر  زھي  حارو   ،« ماظنلا طاقسإ  ديري 
مھیلإ مضناو   ، ءایحتسا ىلع  هنوكراشي  اوذخأ  مث   ، هنوريو هنوعمسي  امم  شاھدناب 

، اھتوص عفتراو   ، ةوق نم  تیتوأ  ام  لكب  حدصت  تحار   ، ةریبك ةقوج  اوراصو   ، نورخآ
. نیللھم اھباحصأ  ىتأف   ، ةریثك اناذآ  غلبو 

اوقلطناو  ، مھعاطأف ةيرجحلا  ةكعكلا  ةفاح  ىلع  فقیل  ؛  ًالیلق عفتري  نأ  هنم  اوبلط 
يف عفارلا  دبع  نسح  وحن  ىرجو   ، سَّجوتف دیعب  نم  لمكأ  مھآرو   . ءانغلا يف 

: هل لاقو   ، ةحایسلا بتكم 
. هيرابك ىلإ  لوحت  نادیملا  - 

!! هيرابك - 
اوفتلاو فاتھلا  نع  اوفرصنا  بابشلاو   ، راتیج ىلع  فزعي  ليوط  باش  كانھ  - 

. نونغي هلوح 
؟ اذھ يف  ةلكشملا  امو  - 

؟ ةلحر مأ  ةروث  هذھ  - 
. اًعبط ةروث  - 

. ءانغلاو صقرلا  ىلإ  يعادلا  ام  اًذإ  - 
: لاقو لمكأ  فتك  ىلع  هدي  عضوو   ، هناكم نم  ماقو   ، نسح مستبا 

اوقبي نأ  نكمي  الو   ، هلخادم لك  اوقلغأو   ، نادیملا يف  اومصتعي  نأ  اوررق  سانلا  - 
. فاتھلا ىوس  اًئیش  نولعفي  الو  اھددع  نوفرعي  امايأ ال  انھ 

رتوت  ، مھتعاضب اھیف  اوبصن  نادیملا  يف  بناوج  اوذخأو   ، اذھ دعب  ةعابلا  ءاج  نیحو 
نيدجاوتملا فانصأو  لاكشأ  تعونت   . هسفن يأرلا  هل  لاق  نسح  نكل   ، اًضيأ لمكأ 

نوطیحي دونجو  نوربخمو  ةیجطلب   ، تائملاب ةعابو   ، نیيالملاب نورھاظتم   . انھ
فلتخملا ءيشلا   . نویعلا اھیلإ  تفتلت  ال  ةيداع  ءایشأ   . مھتابابد ىلع  نادیملاب 

انھ نوبخاصلا  هب  فتھي  ام  ديدرت  ىلع  ديزي  يذلا ال  بيرغلا  هئانغو  هراتیجب  وھ  ناك 
، روتف هباصأ  نم  سمحیل  ؛  ايوق برضيو   ، حدصي نحل  قفو  نكل   ، بضغلا ةحاس  يف 

. جاجتحالل ةدحاو  ةغیصب  اعرذ  قاض  نم  سفن  نع  يِّرسُيو 
نم اصیصخ  ءاجو   . نادیملل ةزیمملا  تامالعلا  دحأ  حبصأ   . تویبلا ىلإ  هتیص  لصو 
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لقنتي ناك  دعب  امیف  تاصنملا  تبصن  نیحو   . هعم ينغيو  هاريو  هیلإ  عمتسي  نأ  دارأ 
ٍناغأل مھتافاتھ  ليوحتب  ءافتكالا  نم  لقتناو   . فالآلا فقي  هتحتو   ، هراتیجب اھنیب 

. سانلا هديري  امع  ربعتو   ، هصخت ٍناغأ  عنص  ىلإ 
جتحت مھنم  ةلق  تداع  نیح   ، مھعم هولقتعا  نأ  دعب  راوثلاب  رثكأ  قصتلا  دق  ناكو 
هيدي اودیقو   ، هینیع اوبصع   ، دنج ةلقان  يف  هومر   . مكحلا يف  ركسعلا  ءاقب  ىلع 
بناجب ءاصفرقلا  اًسلاج  تاعاس  هوكرت   . هملعي ال  ناكم  ىلإ  هوداقو   ، فالخ نم 

ناك نإو   ، اًدبأ هلعف  ام  ىلع  مدان  ریغ  هنكل   ، نونظلا هلكأت   ، بطر لكآتم  رادج 
دبألا ىلإ  دَّبعت  دق  ةيرحلا  قيرط  نأ  دقتعا  يذلا  وھو   ، هل يرجي  امم  ابرغتسم 

. هندب هل  دعترا  ام  هینیع  اوبصعيو  هومري  نأ  لبق  ىأر  هنكل   . ةیغاطلا طاقسإب 
هفلخ نوددري  مھو   ، ينغي  ، دومحم دمحم  عراش  لخدم  نم  برقلاب  فقي  ناك 

، ةعیجفلاك ةتغب  اوُّلح   . ءارمحلا تاھيرابلا  وسبال  مجھ  ةأجف   . رجفلا لیبق  ىتح 
. مھئامد يف  نیجرضم  اراسيو  انیمي  نوطقاستي  بابش  حارف   ، يحلا رانلا  اوقلطأو 
، مھوقوط  . باسح ریغب  مجھ  مھضعبو   ، علھ يف  اخراص  فلخلا  ىلإ  ىرج  مھضعب 
يف بیغتل  تقلطناو   ، ةبرع يف  تايافن  مھنأك  مھب  اوقلأو   ، ىلتقلا تاتشأ  اوململو 

. مھنم وھ  ناكو   ، مھیلع اوضبق  نوقابلا   . ءيشب ةئباع  ریغ   ، شبغلا
برتقا  . صخش لخد   ، عِّورملا دھشملا  لیصافت  ةداعتسا  يف  قراغ  وھ  امنیبو 
مامأ الثام  قئاقد  دعب  هسفن  دجیل  ؛  هفلخ يضمي  نأ  هرمأو   ، هدیب هزمغو   ، هنم
نم فشتسا  اذكھ   . ةمیخف ةرجح  يف  بتكم  فلخ  سلجي  هنأ  ادب   ، رخآ صخش 

. توصلا نینر 
قرتخت نأ  داكتو   ، هصحفتت نویعلا  نأ  اھیف  رعش   ، ةلیلق تاظحلل  تمص  داس 

: وھ نم  فرعي  يذلا ال  سلاجلا  خرص  مث   ، هدسج
؟ ةروثلا برطم  اھیف  لماع  كترضح  - 

ىلع هعفصو   ، هیلإ ماقف   ، قیض يف  رفز  هنكل   ، ديدج تمصب  ذالو   . هیلع دري  مل 
عمسو  . هرھظ ىلع  طقسف   ، هبنج يف  ةوقب  هلكر  مث   . هفنأ نم  مدلا  لاس   . هھجو

: ةقعاز تاديدھت 
. نادیملا ىلإ  دوعت  نأ  كايإو   ، كتیب ىلإ  بھذا   ، اھنم تجرخ  نإ  - 

عم ةديدع  نكامأ  يف  راتیجلاب  رادو   ، نادیملا ىلإ  داع  هجورخ  نم  مايأ  دعب  هنكل 
يناغأ مھل  ينغي  نأ  سانلا  هنم  بلطو   ، ءایحألاو ندملا  نوبوجي  مھو   ، راوثلا
مايألا نأ  يردي  نكي  ملو   . نانتماب هفلخ  اھوددرو   ، بلق رھظ  نع  اھوظفح   ، ةنیعم

. ناطیشلا فيزع  وھ  هلعفي  ام  نأ  ىريو   ، ءانغلا مرحي  نم  مامألا  ىلإ  عفدتس 
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72
، روصلا عباتت   ، ءاقرزلا ةشاشلاب  ةقلعم  اھنویع  تلظ   ، ةلیللا هذھ  ةيراد  منت  مل 

يلایللا لكك  تسیل  ةلیل  اھنأ  ترعش   . لجع ىلع  قشرت  يتلا  فورحلا  اھلفسأو 
، هناردج تقلفت  نأ  دعب   ، ةوبرلا قوف  صقري  يذلا  مھتیب  نم  تجرخ   . اھب ترم  يتلا 

هعبصإ عفري  اھوبأ  ناك  ةریغص  يھو   . اًدیعب قرقرتت  يتلا  هایملا  وحن  اھرصب  تمرو 
: اھل لوقيو   ، لئاھلا روسلا  فلخ  سوبحملا  ءاملا  ثیح  ىلإ 

. كانھ يتلوفط  تیضق  - 
: لوقتو ریشي  ثیح  ىلإ  رظنت 

. لیمج ناكم  - 
: اھل لوقیف 

يتلا كلت  تسیلو   ، ةجزللا نیطلا  صوصف  نیب  تبنت   ، ةخسار انتویب  تناك  - 
يف شیعن  انكو   . كويدلا شيرك  شفتنت  يتلا  ةبرتلا  ىلع  انھ  انسوؤر  قوف  طقست 

. جورملا يف  حرمنو   ، میسنلا نم  ُّبعن   ،« راقنت  » اھیمسن يتلا   ،« برغ ةنمتشك  »
ًانایحأ ربعنو   ،« نیسح فرج  و« ةشرق » و« باكربمأ »  » ىرق ىلإ  لصن  ىتح  يرجن 
اھیلع نوقلطي  يتلا   ،« ةنمتشك  » نم يناثلا  فصنلا  ثیح   ، لینلا قرش  ىلإ 

قرغتسي ملو   ، انناكم نم  انعلُخ  ةنس 1963  نم  اھاسنأ  ال  مايأ  يفو  رورشم .» »
. طقف مايأ  ةعبرأ  ىوس  انعلخ 

: هلأستو
؟ اعیسو اتیب  ناك  لھ  - 

راجشأ ةیجراخلا  هفاوح  ىلع  مانتو   ، ةديدع تارجح  هب   ، نیقباط نم  عیسو  - 
. ةعساو ةوك  نم  اھسوؤر  دمت  تالخن  سمخ  هطسو  يفو   ، زیمجلاو روفاكلا 

: اھل لوقیل  دوعي  مث   ، يصاقألا يف  قلحت  هنویعو  هیتفش  اًّماز  هوتيو 
يف انقرفتف   ، هنم انوعلخ   ، مھدالوأو هتوخإو  كدج  هیف  نكسي   . ةلئاعلا تیب  ناك  - 
يح  » نكسو  ، ةرھاقلا ىلإ  لحر  مھضعبو   ،« وبمإ موك   » ىلإ بھذ  مھضعب   . دالبلا
يف لمعلل  اورجاھ  مھدالوأ  نم  ریثكو   ، سيوسلا يف  انل  ءابرقأ  كانھ  نيدباع .»

. ضرألا يف  اوقرفت  انتلیبق  ءانبأ  لك   . جیلخلا دالب 
ةنسلا يف  هدسج  لحن   . ریغصلا اھیخأو  اھمأ  عم  اھكرتو   ، روھش لبق  بألا  تام 

ءادلا لكأ  نأ  دعب   ، صیخرلا بطلا  هفعسي  ملو   ، ةصوبلاك راص  ىتح  ةریخألا 
. ةوارضب هدبك  شحوتملا 

. اركذ هل  دجت  الف  اھسردت  يتلا  بتكلا  روطس  يف  اھل  اھوبأ  هلاق  امع  ةيراد  ثحبت 
يف اھلیمزل  رخف  لكب  لوقت   ، يداولا بونج  ةعماج  يف  بادآلا  ةیلك  لخدت  نیحو 

: رھاظلا دبع  دماح  اھبیبحو  ةعماجلا 
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نب شوك   » میظعلا كلملا  مسا  نم  همسا  ردحنا  يذلا  دلبلا   ، ةنمتشك نم  انأ  - 
«. ةنمت  » هتجوزو  ،« ماح

: ارخاس اھل  لوقيو  كحضیف 
. نيرباغلا كولملا  ةلیلس  ةيراد  ةریمألاب  ابحرم  - 

: ظیغ يف  هیلع  درتف 
. اھلك رصم  مكح  اذھ  شوك  ةركف  ىلع  - 

: اھھجو يف  خفنيو  اھب  قیضیف 
نیط نم  ىتأ   ، ةلالس يأ  نم  ردحني  ال  يذلا   ، مكاحلا نمز  يف  نآلا  نحن  - 

. انتایح هجو  هب  خطل  امنإ  ءاطعلاو  ةبیطلاو  لبنلا  هنم  ملعتي  ملف   ، ضرألا
: اھمأل تلاقو  اھسبالم  تدترا   . ةضفتنم تماقو   ، قئاقد ىوس  اھانیع  لفغت  مل 

. ةرھاقلا ىلإ  ةبھاذ  انأ  - 
: اھردص ىلع  تبرض 

. تارھاظملا ةحيار  ةنونجم  اي  ينوكت  يعوأ  - 
: تلاقو  ، ةئداھ ةماستبا  تعزتنا   . اھبضغ ریثت  وأ  اھقلقت  نأ  أشت  مل 

. ةفیظو ىلإ  مدقتأس  ال،  - 
. مھرابخأ تعطقناو  اورجاھو  اورجھ  نيذلا  انافك   ، ةبرغو  ، رصم يف  لغش  - 

. ةرھاقلا يف  ميدقتلا  نكل   ، انھ لغشلا  ال  - 
. ةمغلا حازنت  امل   ، يربصاو يئدھا   ، يتنب اي  ةعلوم  ةرھاقلا  - 

. اھسفن نم  حازنت  نل  ةمغلا  - 
؟ ينعت اذام  - 

نع ثحبأ  يسفنب  تلزن  اذإ  الإ  يھتنت  نل   ، اھشیعأ  يتلا  ةلاطبلا  نأ  ينعأ  - 
. لمع

، كانھ تنأو   ، قيرطلا لاوط   ، اًمود تالاصتالا  يعطقت  ال   . كقفوي انبر  اًمومع  - 
قراط كمع  نبا  ىلإ  يبھذتلف  كانھ  لیللا  كیلع  ىتأ  اذإو   . ةدئاع تنأو  ىتحو 

. كبحت يتلا   ، يتاف هتجوزو 
نادیم ىلإ  ةبھاذ  اھنأ  هتربخأو   ، دماح تفتاھ  ىتح  تیبلا  نم  تجرخ  نإ  ام 

. ريرحتلا
: اھل لاقو  كحض 

؟ ىمادقلا كدودج  داجمأ  نع  كانھ  نیثحبتس  لھ  - 
: تقطن مث   ، اھسكاش املك  هعم  لعفت  امك   ، ةھرب تتمص 

. لبقتسملا نع  ثحبأس  لب  - 
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؟ نم لبقتسم  - 
اھیف ركذن  يتلا  ةصرفلا  هذھ  نوكت  نأ  نم  سأب  الو   . نیيرصمك اًعیمج  انلبقتسم  - 

. اھیھنن ىتح  كفنن  نل  اننأو   ، ةملظم انل  نأ  دلبلا  اذھ  يف  سانلا  لك 
ةیمھأ اھل  حرشو   ، ادغ اھب  قحلیس  هنأ  اھغلبأف   ، اھلثم بھذیس  ناك  نإ  هتلأس 

: هل تلاقو  اھسأر  تزھف   . هاروتكدلل هتحورطأل  ةبسنلاب  يرجي  ام 
. اًدبأ اتقو  عیضت  تنأ ال  - 

: ملأ يف  رفزف 
. نمزلا اھیلع  افع  يتلا  تارعنلاو   ، ةیلابلا دیلاقتلا  مساب  عیضي   ، كعم يتقو  الإ  - 

: مامحلا ليدھك  توصب  تسمھف   ، هرطاخ ئدھت  نأ  تدارأو 
. مايأ لبق  مھرخآو   ، يل اومدقت  نيذلا  ناسرعلا  لك  تضفر  كلجأ  نم  - 

: هقھقف
؟ ةدئافلا امو  - 

. ریخلا لعفي  كبرو   ، ربصا - 
ىلع هللا. يرجأو   ، رباص - 

***
هدنع تبتك  نأ  قبس  يذلا  طاطخلا  ىلع  ترم  كانھو   ، ناوسأ تلزن  ىتح  تبكر 
اھل بتكي  نأ  هنم  تبلطو   ، اھنم ةطیسب  ةيدھ   ، دماحل ریتسجاملا  ةشقانم  ةحول 

: اھیلع ًابوتكم  شامقلا  نم  ةضيرع  ةحول 
« داسفلاو نایغطلاو  ملظلا  دضو  ةروثلا  عم  ةبونلا  ءانبأ  » 

، اھینیع يف  يرجي  رضخألا  عرزلاو  اھبناجب  ةحوللا   ، ةیناثلا ةجردلا  راطق  تلقتساو 
تمانف مونلا  اھبلغ   . اھتلیخم قرافت  ال  ةیضاملا  ةلیللا  اھتأر  يتلا  نادیملا  ةروصو 
دیعصلا ناعیق  يف  يوھتو   ، اھلامشو اھنیمي  نع  طقاستت  ىرقلاو  ندملا  امنیب 

نأ دعب   ، دیعب نم  بقريو   ، يرجي امل  اشھدنم  همف  حتفي  يذلا   ، دماخلا يسنملا 
نيرئاثلا عم  اوناكو   ، قزرلا نع  اثحب  نمز  نم  يرحب  هجو  ىلإ  نيدیجلا  هدالوأ  لسرأ 

. كانھ نيدایملا  يف 
، قافنألا ورتم  يلإ  اًعيرس  اھنم  تطبھف   ، سیسمر ةطحم  يف  راطقلا  فقوت 
مث  ، اھینیعب نادیملا  تحسم   . راوثلا نیب  اھسفن  دجتل  »؛  ريرحتلا  » يف تلزنو 

اھتدرفو  ، ةيوطملا ةحوللا  ىلع  نم  قصاللا  تعزنو   ، ةيرجحلا ةكعكلا  ىلإ  تدعص 
: اوفتھف  ، نيرظانلا هوجو  يف  اھرخآ  نع 

«... ةدحاو ديإ  «.. » ةدحاو ديإ  »
بیلص دقري  ىنمیلا  اھدي  ىلع  ىرخألاو   ، ةبجحم ةدحاو   ، اھیلإ ناتنب  تمدقتو 

لك اھآر  ىتح   ، ىلعأ ىلإ  اھعم  اھاعفرو   ، ةحوللا ىلإ  امھعباصأ  فارطأ  ادم   . قرزأ
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دجسم دنع  نم   ، تاراسملاو تارمملا  َنْبَُجي  مھتثالث  قلطنا  مث   ، نادیملا يف  نم 
. اوقفصو اوفتھ  بابشلا  مھآر  املكو   . يرصملا فحتملا  ىتحو  مركم  رمع 

اھمسا تأرقو   ، نويزفلتلا يف  اھتأر  دق  تناكو   ، ةویلع ءافص  نادیملا  يف  تلباقو 
اھیلع تمَّلس   . اھسأر يف  امعو  اھنع  اریثك  تفرعو   ، اھروص تعلاطو  فحصلا  يف 

: تلاقو  ، ایلم اھینیع  يف  ترظنو   ، ةرارحب
. ِكايؤرب ةدیعس  - 

: اھنذأ يف  تسمھو   ، اھتنضتحاف
. اھنم لئاھ  ءزج  مكیلع  عقو  يتلا   ، ملاظملا لك  يھتنتل  انقيرط  لمكن  نأ  دب  ال  - 

؟ انتیضق نیعباتتأ  - 
ةنینجلاو ميربأ  ىرق  ترز   . نیتنس لبق  ةیلھأ  ةیعمج  ةبحصب  ةبونلا  ترز  لب  - 

«. تاكيدافلا  » قطانم يف   ، نادندأو لطسقو  كابشلاو 
. نییكوثاملا نم  انأ  - 

. مركأو معنأ  - 
ةياھن نم  تبني  يذلا   ، يديدحلا روسلا  وحن  اھب  تشمو   ، اھدي نم  ءافص  اھتذخأو 
ةتفال ىلإ  تراشأ  مث   ، دومحم دمحم  عراش  لخدم  دنع  يھتنيو  ريرحتلا  عراش 

: اھل تلاقو   ، نادیملا ىلع  ةلطملا  ةینبألا  يف  ةقش  ىلع  ةقلعم 
. ةبونلا ءانبأ  ةطبار  يھ  هذھ  - 

اھلھأ ءاج  يتلا   ، ةتفاللا ىلع  اھیتلقم  طحت  يھو   ، عومدلاب ةيراد  انیع  تقرورغاف 
عاجوأ اومساقتیل  اھب  نوقتلي   ، ةرھاقلا بلق  يف  ةقش  ةھجاو  ىلع  اھوعرزو  انھ 

نأ تركذتو   . اًدبأ مھتدئفأو  مھسوؤر  يف  برغت  يتلا ال  تايركذلا  اولدابتيو   ، ةبرغلا
هیلإ ئجملا  ةصرف  اھل  حتت  مل  يذلا   ، ناكملا اذھ  نع  موي  تاذ  اھل  ىكح  اھمع 

. لبق نم  ةرھاقلا  ىلإ  اھب  تماق  يتلا  عبرألا  تارايزلا  يف 
ثحبتل اھرصب  تمر   . نادیملا يف  نییبونلا  بابشلا  ضعب  فرعت  ءافص  تناكو 

دق تناك   ، نيدباع يح  نم  هل  قيدص  ةقفرب  فقي   ، مھنم ادحاو  تدجوف   ، مھنع
، هیلإ اھب  تشمو   ، ةيراد دي  تذخأ   . ةرھاقلل ةریخألا  اھترايز  لالخ  ًاّيوس  مھتأر 
لحل هئاقدصأ  عم  اھدعأ  يتلا  ةطخلا  اھل  حرشو   ، نانتماب اھلبقتسا   . هل اھتمدقو 

: اھل لاقو   . ةیبونلا ةلكشملا 
نوعفري مھلعل   ، رمألا هیلإ  يھتني  نم  ىلإ  اھمدقنس   ، ةیغاطلا طقسي  نأ  دعب  - 

. انانضأ ىتح   ، نینسلا تارشع  نم  انفاتكأ  قوف  هلمحن  ام  انع 
يدرت نم  افوخ  ءارعلا  يف  نومئانلا  سانلاو   ، ةیعادتملا تویبلا  اھسأر  ىلإ  تزفقو 
اومرح نأ  دعب   ، اًدبأ اھیف  مھمادقأ  سرغنت  يتلا ال  ضرألاو   ، مھیلع ةرئاخلا  طئاوحلا 
ةلجؤملا لامآلاو   ، شحوتملا دودلاك  مھسوفن  يف  ىعري  يذلا  رقفلاو   ، اھكلمت نم 

يف نوتتشملا  نوبئاغلا  عجري  نیح  رمسلا  يلایلو   ، ةميدقلا جورملا  ىلإ  ةدوعلاب 
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. هقلخ نیبو  دالب هللا 
، هتملكو تاوطخ  تشمف   ، ةشاشلا ىلع  اھمامأ  دماح  مسا  تدجوو  اھفتاھ  نر 

فطخيو انھ  يرجي  امع  ًاليوط  اثدحت   . نادیملا فرط  ىلع  هتلباقو  تبھذ  مث 
، امھنیب ام  ىلإ  اقرطتي  نأ   ، میحرلا ماحزلا  اذھب  امھتوشن  ةرمغ  يف  ایسنو   ، راصبألا
نأ ىلع  لمأ  ةقراب  يأ  قفألا  يف  حولت  نأ  نود   ، قئاقد يف  احلاصتيو  امصاختیف 
وأ  ، حیسفلا نادیملا  اذھ  يف  انھ  سیلو   ، دحاو فقس  تحت  ابيرق  نوكیس  امھءاقل 
نيأ ىلإ  افرعي  نأ  نود  ناریسي  امھو  امھمادقأ  تنضتحا  املاط  يتلا  عراوشلا  يف 

؟ ریسملا
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73
وسكت يتلا  دیعاجتلا  تفتخاف  عیسولا  همفب  رسوز »  » ينوعرفلا كلملا  مستبا 

يف وھو  هنذأ  ىلإ  لصو  نیح  نیترئاغلا  هانیع  تقرشأو  مراصلا  يثلثملا  هھجو 
هدي عفر  ةیملس .»  .. ةیملس  » فاتھ ريرحتلا  نادیم  ىلع  فرشملا  فحتملا 

، هطسو ىلع  اھعضو  يتلا  كلتو   ، نینسلا فالآ  ذنم  هردص  ىلع  ةدقارلا  ةيرجحلا 
يذلا يجاجزلا  قودنصلا  حتفو   ، كرحت مث   ، ةوق نم  يتوأ  ام  لكب  قفصي  حارو 
لصو ىتح  كرحتو   ، ةقیمعلا راحبلا  ءارو  نم  نومداقلا  هیلع  جرفتیل  ؛  هیف هوعضو 

نأ دعب   ، هوري نأ  نود  سارحلا  بناج  نم  رم   . فحتملل سوقملا  عیسولا  بابلا  ىلإ 
جرخو  ، میسن نم  ةقفد  ىلإ  يرخصلا  هدسج  لوحتف  ميدقلا  رحسلاب  ناعتسا 

. نادیملا يف  لوجتیل 
هقودنص نم  اًمستبم  هعباتو   ، تلخ تاونس  لبق  ناكملا  اذھ  يف  اجیجض  عمس 
ةملكلا هینذأ  محتقتو   ، ارداھ فاتھلا  اھیف  نوكي  يتلا  ىلوألا  ةرملا  اھنكل   ، فافشلا

، رییغتلا يف  ةبغرلاب  رماعلا  هبلق  اھقلطأ  نیح   ،« ةیملس  » اھل هتایح  سرك  يتلا 
. سانلا دئاقع  حالصإو 

، فافشلا هسبحم  يف  اھدعي  رسوزو   ، ىلاوتت ةیغاطلا  مكح  تاونس  تناك 
يف هقافرل  لوقيو  ؟  مكحلا يف  انأ  يئاقب  مايأ  نع  ديزي  لھ  هسفن : لأسيو 

: قيرعلا فحتملا 
، ابونج يدلب  دودح  تددمو   ، اًماع نيرشعو  ةعست  تمكح   ، سدقملا دسجلا  انأ  ـ 
، رشبلا هفرع  مرھ  لوأ  تینبو   ، اھساحُنو ءانیس  زاوكرت  نم  ةلئاط  ةورث  تمكارو 

. نيروت ةيدرب  يف  اذھ  لك  تلجسو   ، مھنيد سانلل  تحلصأو 
، ةدتمملا تاھدرلاو  ةیلاعلا  ناردجلاو  ةحیسفلا  تاعاقلا  ىلإ  ذفنیف  هتوص  ولعي 

ةثالثلا مارھألا  ةانب  اوشياع  نم  لیثامتو   ، نومآ خنغ  توت  نمز  تاوایموم  هعمستف 
ةدقارلا فحتلاو   ، ربكألا ردنكسإلا  مايأو  ةثيدحلاو  ىطسولا  نیتلودلا  راثآو   ، ىربكلا

. ةبیجعلا نيراعجلاو   ، ةلمعلا عطقو   ، يدربلا ماسقأ  يف 
اھعمسي نأ  نود  حایص  ىلإ  تاسمھلا  ولعتو   ، لیللا يتأي  نیح  اًعیمج  نورثرثي 

يف نورمي  نم  بیبد  مھیلإ  لصي   . عاطقنا الب  نوبھذيو  نوتأي  نيذلا  نم  دحأ 
ددج رشب  مادقأ  مث   ، لامجلا فافخو   ، دایجلاو لاغبلا  رفاوحو  رشبلا  مادقأ   ، جراخلا

، ریبكلا فحتملا  لوح  يرجي  ام  لك  نم  نوبجعتيو   . اھقاوبأو تارایسلا  تاراطإو 
. نیلفاس لفسأ  ىلإ  اوردحنا  نيذلا  مھدافحأ  ىلع  نونزحيو 

لك يف  قرفتملا  مھبیبد  نأو   ، اموي نوتأیس  مھنأ  فرعي  هدحو  تخرثن  رسوز  ناك 
، ابیھم اريدھ  ریصيو  ىوقيو  عمجتیس   ، فحتملاب ةطیحملا  تارمملاو  عراوشلا 

نوفقي نيذلا  مھدادجأ  نع  اعافد  سوقملا  بابلا  مامأ  انھ  افوفص  نوفقیس  مھنأو 
. نومستبيو مھروھظ  ىلع  نوماني  وأ   ، فیظنلا جاجزلا  نیب  لخادلا  يف 

. ةيرجحلا ةكعكلا  ىلإ  لصي  ىتح   ، دحأ هاري  نأ  نود  دوشحلا  نیب  رسوز  يضمي 
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ركذتيو  . ليوطلا تمصلا  ىلع  تدرمت  هاوفأ  اھعنصت  يتلا  تاراوحلا  ىلإ  تصنيو 
: هسفن يف  لوقيو   ، بتوحمأ عرابلا  يرامعملا  هسدنھم 

. رجح نم  تسیل  ةديدج  مارھأ  ءانب  ىلإ  نوقوتي   ، هلثم نوعراب  مھنیب  نم  - 
: خرصي مھدحأ  عمسيو 
. ةنعارفلا دھع  ىھتنا  - 

: عمسي نل  هنكل   ، هل لوقي  نأ  دويو   ، هبلق لك  نم  كحضي 
اًعیمج انیلع  متعلخو   ، ةروتبم انرابخأ  مكیلإ  تلصوو   ، انتقاط قوف  انومتلَّمح  - 

اننأل ؛  ةلق اوناك  اننیب  نيربجتملا  نكل   ، نیباھم ءامظع  انك   . انم ةلق  اياطخو  ًءاطخأ 
، مھریغ نم  ةيواخ  اندنست  يتلا  دباعملا  نأ  انمھفو   ، مھعم انفلآتو  سانلاب  انمآ 

. ةنھكلاب تألتما  ول  ىتح 
. اًدبأ هھبشي  نمو ال   ، مھیف هھبشي  نم  نیبتیل  ؛  اًعیمج مھھوجو  يف  سرفتي  حار 

تابمللا ىدحإ  تحت  باتك  يف  أرقي  رھاظلا  دبع  دماح  توص  هعمس  ىلإ  ىھانتو 
ىلإ اوتصنیل  ؛  نوریثك قَّلحتي  هلوحو   ، نادیملا طسو  يف  ةرانإ  دومع  نم  ةالدملا 
يبیب مكح  مايأ  لینلا  فافض  ىلع  تعقو  ةيرشبلا  خيرات  يف  ةروث  لوأ  لیصافت 

. هوعمس ام  حرشيو   ، ًالیلق باتكلا  قلغيو  أرقي   . يناثلا
يشفت وھ  میظعلا  جایھلا  اذھ  ببس  نأ  نم  میكحلا  هقاس  ام  مھیلع  صقي  ناك 

ةرثكو  ، عبشلا طرف  نم  ةمختم  ةلق  تناك  ثیح   ، سانلا نیب  ةوھلا  عاستاو  ملظلا 
مھضعب ىفتكاو   ، بشعلا سانلا  لكأف   ، هادم غلب  يذلا   ، عوجلا ةوسق  نم  يناعت 

نم لالغلا  تدفن  نأ  دعب   ، هفوج هب  ألمي  ام  دجي  نأ  ریطلا  ىلع  َّزعو   ، ءاملا برشب 
اھوحبذو اھیلع  سانلا  مجھف   ، اھھوجو ىلع  میھت  ةیشاملا  تكرُتو   ، عماوصلا
تاروذاقلا نوفطخي  اوناك  سانلا  نأ  دح  ىلإ  رمألا  لصوو   ، تینف ىتح   ، اھومھتلاو
تحبصأ ىتح   ، رھنلاو عراوشلا  مھثثج  تألم   ، رثك قلخ  تامو   . ريزانخلا هاوفأ  نم 

. عبشلا ىتح  تلكأ  نأ  دعب   ، اھنع اًدیعب  روازت  حیسامتلا 
: لصاويو هیلإ  نوتصني  نم  ىلإ  دماح  رظني 

نم اولتقف   ، ءايرثألاو ماكحلا  روصق  ةوارضب  اومجاھ  سانلاب  عوجلا  دتشا  نیح  - 
يرسي يذلا  راعشلا  راصو   ، اھنم  ریثك  يف  نارینلا  اولعشأو   ، اھب ام  اوبھنو   ، اھیف

: وھ لینلا  يتفض  ىلع  ةضبارلا  تادلبلا  يف 
« اننیب نم  هاجلا  باحصأ  درطنل  »

ءالذأ ءالؤھ  راصف   ، نابرغلا اھیف  قعنت  ابارخ  ةطلسلاو  لاملا  يوذ  تویب  راوثلا  كرتو 
مھنم نوریثك  ماھو   ، معنت دعب  نم  ءاسؤبو   ، عبش دعب  نم  ىعوجو   ، زع دعب  نم 

مھدافحأو ءارمألا  ءانبأ  نم  هادم  ماقتنالا  غلبو   . ةطلس الو  لمع  الب  مھھوجو  ىلع 
نم  ، ةنیمثلا مھفحتو  ءالؤھ  تاورث  ىلع  ىعوجلا  ءارقفلا  ىلوتساو   . مھتاوایمومو

، اًمامت نارمعلا  راھنا  نأ  دعب   ، اھعیبل لیبس  دجوي  وأ   ، اردق اھل  اوفرعي  نأ  نود 
. ناكم لك  يف  ةئبوألا  ترشتناو 
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: روبيإ ىلإ  دوعيو   ، هحرش نم  دماح  يھتنيو 
نأ هرودقم  يف  نكي  مل  نمو   .. ةورث بحاص  راص  ىضم  امیف  هیلعن  قتري  ناك  نم  »
ةرجح دیشي  نأ  هتعاطتساب  نكي  مل  نمو   .. ارصق كلمي  حبصأ  اتوبات  هسفنل  عنصي 
نكي مل  نمو   .. اناعطق كلمي  راص  اروث  كلمي  نكي  مل  نمو   .. ارَّوسم ءانف  كلمي  تاب 
قرخلا نيدتري  رودخلا  تابر  تحبصأو   ... انارجأ كلمي  حبصأ  حمق  ةنفح  كلمي 
تالیبنلا تادیسلاو   .. نشخلا شارفلا  ىلع  ندقري  تافيرشلا  تالیقعلاو   ، ةیلابلا

طالبلا لاجر  دالوأو   .. شارفلا يف  نھداسجأ  نمدقي  نرص  انسح  اعاتم  نك  يتاللا 
« عراوشلا يف  نوقلي  ماكحلا  دالوأو   ، ةیلاب قرخ  يف  اوحبصأ 

: مھل لوقي  مث  هئالتما  ىلإ  نئمطیل  هینیعب  نادیملا  دماح  حسمي 
مكاحملاو نيواودلا  تراھنا  نأ  دعب  مكحلا  طقس  ىضوفلا  هذھ  ةرمغ  يف  - 

الب ةایحلا  دیق  ىلع  مھنم  يقب  نم  راصو  نیفظوملا  رابك  حبذو   ، اھتالجس تبھنو 
ترشتناف  ، تاونس تس  ىلإ  لصت  ةدمل  ماكح  الب  رصم  تشاعو   ، ةعومسم ةملك 

نم هسفن  كلملا  رصق  ُجني  ملو   ، ةماعلا ةنازخلا  تسلفأو   ، لتقلاو ةقرسلا  تاباصع 
تاونس شاع  نأ  دعب   ، ةرملا ةقیقحلا  هذھ  مامأ  هسفن  يناثلا  يبیب  دجیل  ؛  بھنلا

ال ةیشاح  ىلإ  اھايإ  املسمو   ، هبعش نع  هسفن  الزاع   ، بيذاكألاب القثم  ةليوط 
. لیلضتلاو بذكلاو  قافنلا  نف  الإ  دیجت 

: نولوقيو  ، مھھافش نوصمصمي  يھتني  نیحو 
. رھاظلا دبع  دماح  ذاتسأ  اي   ، ةحرابلا ىلإ  ةلیللا  برقأ  ام  - 

دم  ، دماح يردي  نأ  نودو   . ةریغصلا ةيدلجلا  هتبیقح  يف  باتكلا  عضيو   ، مستبیف
أرقي نأ  باشلا  ثحابلا  ىلع  بجي  ناك   ، رخآ اباتك  جرخأو  ةبیقحلا  يف  هدي  رسوز 
يف دودمم  نواعتو  داوت  نم  نآلا  هیف  مھ  ام  نأ  اوفرعیل  ؛  هلوح نمل  هیف  ام  ضعب 
عم مھلثم  بابش  كانھ  ناك  ةنس  فالآ  ةسمخ  لبقف   . ميدق نمز  ىلإ  مھقورع 

بونجلا نم  اوءاج   . نویماسلا هلتحا  نأ  دعب  مھدلب  نوررحي   ،« ينوأ  » مھدئاق
. دیعب دیعب  ىلإ  هودراطو  مھمامأ  ودعلا  اوسنكو   ، مھتابث اودقفي  نأ  نود  نیثھال 
دحأ بسي  نأ  ریغ  نم   ، يراحصلاو تاحاسلاو  بوردلا  يف  ًاّيوس  اروھش  اولظ 
لك دعب  ديدج  نم  نودوعي  مھاھو   . هلعن فطخي  وأ   ، هزبخ الو  هزنع  قرسي  وأ   ، هاخأ
نم اھیف  اوخفنيو   ، لھرتملا دسجلا  نم  ةحاسلا  هذھ  اوعطتقیل  نمزلا  اذھ 

. مھحاورأ
، اراسي فطعنا   . اًمستبم هرداغ  مث   ، ًاليوط اتقو  هبلق  يف  ثكمو  نادیملا  لوح  راد 
نم لخد  جرخ ،  امكو   . هیلإ لصو  ىتح   ، فحتملا ىلإ  يدؤملا  رمملا  يف  ىشمو 

، هناكم ىلإ  داعو  هحتف   ، ابراوم جاجزلا  قودنصلا  باب  دجو   ، دحأ هب  رعشي  نأ  نود 
. هفلخ هقلغأو 

***
اللستم جرخف   . لبق نم  اھعمسي  مل  تافاتھو   ، اقعاز اخارص  عمس  روھش  دعب 
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ءادوس تايار   . اوریغت دق  هیف  نم  دجیل  ؛  لجع ىلع  نادیملا  لخدو   ، هقودنص نم 
. ةفلتخم فورح  اھیلع  تاتفالو  ةسباع  هوجوو 

قانعألا قوطت  يتلا  اھتاقاي  دنع  طقاستت  ضیب  بیبالج  نوسبلي  الاجر  ىأرو 
سان مھیلإ  يرجي  ىتح  نادیملا  اولخدي  نإ  ام   ، داوسلا ةمحاف  ىحل  ةبئرشملا 

نأ اوداكو  هترایس  ىلع  اوتفاھت  مھدحأ   . قانعألا ىلع  مھولمحيو   ، نوریثك
، ةعرسب امالك  نولوقي  اوحارو   ، ءامسلا ىلإ  مھفكأ  اوعفر  مث   ، ضرألا نع  اھوعفري 
، مواقي فقو  ءالؤھ  دحأ   . ىلوألا ةرملا  يف  مھآر  يذلا  بابشلا  نم  ةلق  نودراطيو 

: خرصي هل  الیمز  عمسو   ، مھمادقأ تحت  طقس  ىتح  ابرض  هوعسوأف 
. عفارلا دبع  نسح  هنإ   ، هوكرتا - 

: اًعیمج هیلع  اودرف 
. هبرضن اذھلو   ، هفرعن - 

اذھ يف  نییسنملا  ركذتو   ، ٌّمغ هباصأف   ، ناكملا تابنج  لك  يف  رسوز  لاج 
. لینلا ناضیف  صقنل  ارظن   ، هدھع يف  اوعاج  نيذلاب  مھاھاضو   ، توقمملا عارصلا 

: لالشلا دوبعم  مونخ  ىلإ  اھب  ثعب  يتلا  ةلاسرلا  ركذتو 
نكت مل  بوبحلا   . تاونس عبسل  ضفي  مل  لینلا  نأل  ؛  ملؤم قیض  يف  ناك  يبلق  »
ةریثم تایمكب  ناك  هلكأیل  درفلا  هكلمي  ناك  ءيش  لك   ، تفج روذبلا   ، ةریفو
بولق  ، رثكأ يشمي  نأ  صخش  يأل  نكمي  . ال  هداصح مرح  صخش  لك   ، ةقفشلل
مھيديأو  ، ضرألا ىلع  اوسلج  ىتم  تنحنا  مھناقیسو  ةنيزح  تناك  ّنسلا  رابك 
تّیطغ ئجالملاو  تقلغأ  دباعملا   ، نوبھذي اوناك  دباعملا  مدخ  ىتح   . اًدیعب تفخأ 

«. رابغلاب
: مونخ نم  هءاج  يذلا  درلا  ةظحللا  هذھ  ىتح  ركذتيو 

رمغلا قفخي  امدنع  رثكأ  تاونس  كانھ  نوكي  نل   . كل عفتري  لینلا  لعجأس  انأ  »
نزو تحت  اھعوذج  ينحنت  و   ، قروتس روھزلا   . ضرألا نم  ةقطنم  يأ  ةیطغت  يف 

«. علطلا رابغ 
رظنو  ، هھجو يف  مستباو   ، هنضتحاو  ، هیلإ دعصو   ، مركم رمع  لاثمت  دنع  فقو 
لوقيو  ، روبحو قارشإ  يف  مستبي  فقو  مث   ، ةلماش ةليوط  ةرظن  نادیملا  ىلإ 

: ةرداغ ةدحاو  ةصاصرب  الحر  نيذللا  نيدیھشلا   ، انحو دمحأ  يحورل 
. نیح دعب  ولو  فیص  سمشك  ایلج  امتدرأ  ام  يتأیس  - 

فلخ نيدقارلاو  نیفقاولل  هرھظ  ىطعأ   . فحتملل عیسولا  بابلا  دنع  رادتسا  مث 
لبق هتدراط  يتلا  ةعیسولا  ةحاسلا  ىریل  هھجو  عفرو   ، مصألا كیمسلا  رادجلا 
ىحللا ىلع  ةلطملا  تویبلا  ذفاون  يف  فرفري  ءيش  هرصب  فطخف  لیلق 
سوؤرلا لك  قوف  مھقانعأ  نودمي   ، راغص تانبو  دالوأب  اذإف   ، رظنلا ققد   ، ةمحازتملا
. ٍتآ ةلاحم  هنأب ال  نونمؤي  رصن  تايارب  مھيديأ  نودميو   ، نئاغضلاب ةنوحشملا 
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74
سوردات انحو   ، ةديدجلا رصم  ىتف  مشاھ  نسح  دمحأ  احور  تجرخ  نإ  ام 

اتراد ىتح  ينیبرشلا  میھاربإ  سدنھملا  يدي  نیب   ، ةميدقلا رصم  ىتف  لیئاموص 
لك هاري  ال  ام  اتأر   . نیبضاغلا سوؤر  قوف  ناحبست   ، هاصقأ ىلإ  هاندأ  نم  نادیملا 

. ةتمصملا ناردجلا  فلخ  صالخلا  نورظتني  نيذلا  كئلوأ  وأ   ، انھ نيدشتحملا  ءالؤھ 
دقل ىسأ : يف  مھھافش  نوصمصمي  مھو  اھنع  نولوقيو  ةروثلا  ىلع  نوفاخي  نم 
هردق نوفرعي  ال  نم  دیسوت  ىلإ  نورظنيو   ، نطولا ىلع  نوفاخي  نمو   ، اھوقرس

. انم عیضیس  دلبلا  نولوقيو :
سامحلا نم  ترمحا  يتلا  هوجولا  نامثلتو   ، ةحنجأ الب  نافرفرتو  نامستبت  اتناك 

مث  ، ةلیمج ةنولم  ةعقب  هلك  نادیملا  نايرتف  ءاوھلا  يف  ناعفترت   . ءاتشلا درب  مغر 
ملاع يف  امھیلإ  مضنیل  ؛  هلیحر ةعاس  تنذأ  نم  لك  لوح  اموحتل  ؛  ًاّيوس ناطبھت 

. حارب ٍّرح 
ىلع هلودس  ىمر  لیللاو   ، نيرھاظتملاب اظتكم  دومحم » دمحم   » عراش ناك 

ةعماجلا روس  لخاد  رثانتي  يذلا  رجشلاو  ةیبناجلا  تاراحلاو  ضرألاو  ناردجلا 
رمت الو   . بھذت نيأ  ىلإ  فرعت  تاقلط  ضموت  تناك  مالظلا  قمع  نمو   . ةیكيرمألا
نم امد  رطقيو   ، فاتكألا قوف  احورطم  مھدحأ  نیلماح  بابشلا  يتأيو  الإ  قئاقد 
هل قشي  وأ   ، اھتاوخأ ىلإ  هحور  دعصتو  الإ  ىرخأ  قئاقد  رمت  الو   ، هردص وأ  هسأر 

حتفنتف  ، دسجلا دمخي  كانھو   ، ىفشتسملا ىلإ  هذخأت  فاعسإ  ةبرع  ىلإ  رمم 
هنع دحأ  فرعي  يذلا ال   ، سوبحملا دراملا  هنم  جرخیل  ؛  مظعلاو محللا  صفق  باوبأ 

. اًئیش
: اعابت دقعنت  يتلا  متآملا  يف  نوئرقملا  لتريو 

«. ًالیلق الإ  ملعلا  نم  متیتوأ  امو   . يبر رمأ  نم  حورلا  لق   . حورلا نع  كنولأسيو  »
تناك يتلا  كلت  اھنم  لك  بحاصت   . بیغلا ملاع  يف  ءادھشلا  حاورأ  لمازتت 
انحو دمحأ  احور  تفلآتو   . ةرخآلا يف  اھعم  فلتأت  يتلا  كلت  وأ   ، ایندلا يف  اھقداصت 
هیف طقس  يذلا  ناكملا  ىلإ  نابھذت   . دودس الو  دویق  الب  اًعم  ناریطت  اتلظف 
وھو  ، ينیبرشلا سأر  ىلع  ناطحت  مث   ، تاونس امھناسبحي  اناك  ناذللا  نادسجلا 

« ةشاعإلا ةنجل   » اھترتشا يتلا  ماعطلا » بلع   » دعي  ، نادیملا فرط  ىلع  فقاو 
. راوثلا اھعمج  تاعربت  نم 

يزاغم تفأر  خیشلا  نیب  شاقنلا  ناك   . ةحایسلا بتكم  ىلإ  ةلیل  تاذ  اتلخد 
: ًابضاغ فرصني  نأ  لبق   ، نسح هل  لاقو   . َّدتحا دق  عفارلا  دبع  نسحو 

ىلع مكیقبت  يتلا  تاقفصلا  دقعل  نوبھذتس  متنأ  امأ   . انھ تومنس  نيذلا  نحن  - 
تاودأ درجم  هنولمعتستو   ، هنم نورخستو   ، بعشلا اذھ  ءامد  نوصمت   . ةایحلا دیق 
ةداعس اھیف  نأ  نومھوتت  مكنكل   ، مكاوس ادحأ  صخت  ال  يتلا  مكضارغأ  قیقحتل 

. عیمجلا
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: نسح يف  ةأجف  رجفنا  مث   ، ارخاس مستبي  تفأر  ناك 
. اًمود تایحضتلا  مدقي  نم  نحن  - 

: لاقو هسأر  نسح  زھف 
؟ نم لجأ  نم  تایحضت  - 

. دلبلا اذھ  لجأ  نم  اًعبط  - 
يذلاو  ، ءابولاك مكسوؤر  يف  ششعي  يذلا  مكعورشم   . مكتعامج لجأ  نم  لب  - 

. اديدج انيد  ریصي  نأ  داك  ىتح  مكعامطأ  ساقم  ىلع  هومتلصف 
. هیلع لیلد  ، ال  لسرم مالك  اذھ  - 

ةعبس وأ  ةتس   ، ءادھشلا نم  لیلق  ددع  ىوس  اومدقت  مل  مكنأ  وھ  لیلد  ربكأ  - 
يف يساسألا  علضلا  مكنأب  مكمعازم  مجح  عم  بسانتي  ال  اذھو   ، رثكألا ىلع 
تسیل يھو   ، دح اھل  ودبي  الو  مكارتت  يتلا  مكبلاطم  مجح  عم  الو   ، ةروثلا هذھ 

. ةسدقملا مكترقب   ، مكتعامجل امنإ   ، سانلل
. يمالسإلا عورشملا  ىلع  دقاح  تنأ  - 

!!! ؟ مالسإلا متنأ  لھو  - 
فتك ىلع  نابدحت   . ءيش لك  ناملعت  امھو   ، امھنیب نافرفرت  ناحورلا  تناك 
نمز دعب  مضنتس  هحور  نأ  نافرعتو   ، هب نمؤي  ام  الإ  لوقي  يذلا ال  صلخملا  باشلا 
يف ةنكاس  هحور  ىقبتس  يذلا   ، خیشلا ىلإ  ظیغب  نارظنتو   . امھیلإ دیعبب  سیل 

. ریبكلا رصقلا  ىلإ  هعم  بھذتسو   ، ةذللاو ةوقلا  نم  ديزم  ىلإ  اًمود  ىعسي  دسج 
***

ىنمیلا ةھجلا  نم  صاصر  عقرف  نیح  نيرھاظتملا  مادقأ  تحت  ضرألا  تدام 
نیتللا نیحورلا  مامأ  ةحوتفم   ، ءودھلا نم  اھلاح  ىلع  تیقب  ءامسلا  نكل   ، نادیملل

. اًدبأ اھرصح  نكمي  فادھأ ال  وحن  ریثألا  يف  نایعست 
: اھل تلاقو  انح  حور  نم  دمحأ  حور  تبرتقا 

. ةرسحلا نم  انحارأ  انل  ناب  ام  - 
. ءيش لك  سیل  هارن  ام  نأ  َسنت  ال  - 

ةيرحلا لجأ  نم  مھنایك  لكب  نوعفدني  نيذلا  كئلوأ  هاري  امم  اریثك  دعبأ  هنكل  - 
. ناتیناد ناترمث  امھنأب  فراج  روعش  مھيدلو   ، ةماركلاو

ىلإ ىعسیس  هودصح  ام  هدي  يف  نوعضیس  نم  نأ   ، مھنم يأ  يردي  ال  - 
. ةینانأ هنع  نولقي  هنوعزانیس ال  نم  نأو   ، هب راثئتسالا 

. حیسفلا نادیملا  اذھ  لوح  ةظیلغلا  اھلابح  فلت  ةنایخلا  - 
. ءامسلا نانع  ىلإ  لصت  ةنفعلا  اھتحئارو  - 

. اًئیش اذھ  نع  نوردي  ءايربألا ال  نیبضاغلا  نكل  - 
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. ءيش لك  انحضفو  اذھ  رونلا  دومع  قوف  انفقول  اندیب  ناك  ول  - 
. لیحتسم  ... لیحتسم اذھ  - 

؟ نوقدصیس مھنأ  دقتعت  لھ   ، انكمم ناك  ول  ىتحو  - 
. ماھوأ نم  مھسوؤر  يف  ام  الإ  سانلا  بلغأ  قدصي  ال  - 

. يرجیس ام  ضعب  لیختي  نم  كانھ  نكل  - 
. لایخ يأ  نم  دعبأ  عقیس  ام  - 

. مصأ رخص  يف  دود  سانلا  - 
. فاس لمر  هیلع  فحزي  ىعرم  يف  مانغأ  وأ  - 

. ةجعن الو  ةدود  ریصي  نأ  ديري  نم ال  كانھ  نكل  - 
. نمثلا عفدي  نم  رثكأ  مھنكل   ، اویحي نأب  ردجألا  مھ  ءالؤھ  - 

. مھتادعِم نم  نیطوبرم  سانلا  بلغأ  نأل  - 
. فرعت امك   ، هنم مھدایطصا  متیس  ام  اذھو  - 

. ءارولا ىلإ  ءيش  لك  ذخأتو  رھظتس  دیصلل  ىرخأ  موعط  كانھو  - 
. رانلا قیلاغمو  ةنجلا  حیتافم  نوكلتمي  مھنأ  نومعزي  نم  دصقت  - 

مھنأ اًدبأ  مھدلخب  ردي  مل  يذلا   ، ناكملا اذھ  ىلإ  لیلق  دعب  نوفحزیس   . معن - 
، اًدبأ هدصقن  مل  امب  نوخرصيو  انھ  نوفقیسو   ، مايألا نم  موي  يف  هیلإ  نوتأیس 

. ءيش لك  مھنأ  نومعزيو 
. ءایشأ نونجیس  مھنكل   ، اًئیش اوعفدي  نل  مھ   . انھ ةديدج  ءامد  قارتس  - 

. نیح ىلإ  - 
. نیح ىلإ  معن  - 

. مھمادقأ تحت  امب  اوحرفي  مھعد  - 
. نوعماط - 
. نوبذاكو - 

. دحاو لجر  بلق  ىلع  نكل  - 
. عیطق - 

ناكم يأ  مھ  مھل  يقب  امل  داحتاو  دحوت  نم  مھل  ام  فصن  مھوسفانم  كلتما  ول  - 
. نیكمتلا ىلإ  ةیعاسلا  مھمادقأ  هیلع  طحت 
***

ریغ  ، هقيرط يف  الحار  يضمي  لیللا  امنیب   ، ديدج نم  نادیملا  يف  ناحورلا  تراد 
سأر دنع  اتفقوت   . ةتفاخلا حیباصملا  رونب  ةءاضملا  هفاوح  خطلت  يتلا  ءامدلاب  ئباع 
ةعاس ذنم  هتفتاھ   . ماحزلا طسو  عفارلا  دبع  نسح  نع  ثحبت  تناك   . ةویلع ءافص 
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قلغملا بئاقحلا  عیب  لحم  مامأ  اھلباقیس  هنإ  اھل  لاق   . نادیملا يف  هنأ  اھربخأو 
هل اھتدھأو   ، ةریغص ءادوس  ةبیقح  نيرھشب  ةروثلا  لبق  هنم  ترتشا  يذلاو   ، نآلا

ناتعئاز اھانیعو   ، اھحمالم نكست  ةریحلاو  فقت  ءافص  تناك   . هدالیم دیع  يف 
. رونلا تالاھ  يف  اھتامسق  رھظت  يتلا  هوجولا  يف  ناقلمحت 

: اھل تلاقو  انح  حور  ىلإ  دمحأ  حور  ترظن 
. تنبلا هذھ  ةنیكسم  - 

. اھریصم فرعت  ال  - 
. ةلیلق روھش  دعب  هل  اھراظتنا  لوطیس  - 

. ةریصبلاو قحلا  راد  يف  انھ  انیلإ  يتأي  نیح  اھنع  انل  يكحیس  - 
. انعم اھرظتني  مث  - 

تانبلا نم  اھبھي  رخآ  لجر  دسج  تحت  اھقرع  يف  ةقراغ  يھو  ىتح  هاسنت  نل  - 
ناذللا  ، لمكأ الو  عبسلا  دلاخ  سیل   ، ثلاث لجر   . ةثالث نینبلا  نمو  نیتنثا 

، اموزھم فارصنالا  ىلع  هربجتو  ةوسقو  فنعب  دلاخ  دصتس   . اھبلق ىلإ  ناقباستي 
نكل  ، اھحرجب هرمع  ةیقب  شیعيو  ةاتف  نم  هتایح  يف  ىلوألا  ةميزھلا  ىقلتیف 

،« ىمسألا ناسنإلا   » مھو هیمدق  تحت  طقسیس   . لیبسلا ءاوس  هيدھیس  هحرج 
، ناكم لك  يف  ءافص  ءارو  ىعسیسو   ، لھاجت لوط  دعب  ارئاث  نادیملا  ىلإ  يتأيو 

. دیعب نم  ولو  حوبصلا  اھھجو  ةيؤرب  ایفتكم 
: اھدي ىلع  دشيو  ىضریسو   ، ناقيدص نحن  لمكأل : لوقتسو 

. يمأ اھدلت  مل  يتلا  يتخأ  تنأ  لب  - 
نيذلا نم  دحاو  ىلع  ةقفاوملا  ىلإ  ةرطضم  اھسفن  دجتل  مايألا  اھب  لحرتسو 

: روجف يف  نوسماھتي  نم  ةنسلأ  عطقت  ىتح   ، اھباب نوقرطي 
. جاوزلا نم  نآلا  اھفیخي  ام  نسح  تطعأ  - 

اھبیبح ةروص  ىلع   ، اھشارف يف  ةئفاد   ، زوجع ةدج  يھو  اھینیع  ضمغتس  - 
، رماغ يضف  رون  يف  حرمت  يھو  اھارتس  يتلا  ةروصلا   . نینس لبق  لحر  يذلا 

لدعلا اوققحي  ملو  ریبكلا  يسركلا  ىلع  اوسلج  نيذلا  لك  هوجو  ىلع  ىغطي 
. ةيرحلاو

***
الو  ، هفرعت ال  يھ   ، نادیملا يف  انھ  دجاوتم  ةياھنلا  يف  ءافصب  رفظیس  نم 

حفاصيو هدي  دمي  وھو  انحو  دمحأ  احور  نآلا  هارت  يذلا  عفارلا  دبع  نسح  هفرعي 
نوؤش ریبدت  رقم  ثیح   ، ةحایسلا بتكم  ىلإ  اھذخأي  مث   ، ةغلاب ةدوم  يف  ءافص 

. نادیملا يرھاظتم 
هتامسق  ، ريدتسم هجو  مامأ  ةأجف  اتفقوتو  ناحورلا  تقرم  ةظحللا  هذھ  يف 

ةنیتم ةلتك  ىلع  ناخینت  نیتكیمس  نیفتكب  قصتلي  ضيرع  قنعب  يھتني   ، ةداح
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: تلاقو انح  حور  تكحض   . مظعلاو محللا  نم 
قوشمم ىتفلا  اذھ  عم  اھرظتنت  تاياكح  نأ  ةبابصلا  يف  ةقراغلا  ءافص  يردت  ال  - 

. ماوقلا
ةئیضم ةشاش  ىلع  اھمسا  أرقیس  ام  اموي   . اًئیش نآلا  اھنع  فرعي  اًضيأ ال  وھ  - 

. اًدبأ اھنع  لزانتم  ریغ  اھءارو  ثھلیس  اھتقوو   ، اًدیج هفرعي  نم  فتاھل 
ندبلا ال صفق  يف  ةسوبحملا  حورلا  نكل   ، دوجوم ءيش  لك  بیغلا  محر  يف  - 

. يردت
. ءالؤھب كبر  ةمحر  نم  اذھ  - 

. عقاولا مترتخال  بیغلا  متملع  ول  ایندلا : ةایحلا  يف  اریثك  لقن  ملأ  - 
. معن - 

. عقاولا اوراتخا  امبر  نینسو  روھشو  عیباسأو  مايأ  دعب  يتأیس  ام  ءالؤھ  ملع  ول  - 
، توكلملا يف  نیحرف  عترن  نأ  لبق  انعقاو  ناك  اذكھ   ، دسافو سئاب  مھعقاو  نكل  - 

؟ تیسن مأ 
. اًدبأ َسنأ  مل  - 

، مھراصبأب هنوري  امب  نیعوفدم  لضفألا  ىلإ  اًمود  اوعسي  نأ  رشبلا  ردق  اذھ  - 
ىلاوتت يتلا  مھمالحأ  يف  مھدواريو   ، مھلایخ هیلإ  لصي  امو   ، مھيديأب هنوسمليو 

. مرعلا لیسلاك 
. لیحرلا لبق  هردص  يف  انذخأ  يذلا  لجرلا  ردق  فرعنل  لاعت  - 

؟ ينیبرشلا میھاربإ  سدنھملا  - 
. معن - 

شرف نأ  دعب  هناكم  سلجف  هنم  لان  دق  بعتلا  ناك   . هیلإ اتلصو  ىتح  اترادو 
يطعي ىتح  امھصفرق  مث   ، ًالیلق مامألا  ىلإ  هیقاس  دمو   ، هتزیجع تحت  ةديرج 

. فقوت الب  نیمیلا  بوصو  لامشلا  بوص  نيراملل  ةصرف 
: دمحأ حورل  تلاقو  انح  حور  تكحض 

دالب  . ةدیعب دالب  يف  نكل  اذھ  هلاح  ىلع  سلجیس  نآلا  نم  عیباسأ  ةثالث  دعب  - 
. ةلتاقلا ةدحولاو  لمرلاو  حلملا 

. ىسني نلو   ، تايركذلا طئارش  دیعیل  اریثك  هسفن  ىلإ  ولخیس  - 
ددجلا نیمداقلل  ماعطلا  زھجیس   ، ةرورض انھ  هءاقب  نأ  رعشي  نیح  اموي  دوعیسو  - 

. نینس دعب  نيرخآ  ءادھش  هردص  يف  ذخأيو   ، نادیملا ىلإ 
. بھذ امنيأ  هینیع  يف  نطولا  لمحي  - 

. هریمضو هبلق  يفو  - 
، اًئیش هسفنل  رظتني  نأ  نود  هيدل  ام  لكب  دوجي  يذلا  لجرلا  اذھ  نیب  ام  ناتش  - 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


هابأي ام  هناسلب  مھل  لوقي   ، بابشلا نیب  بتكم  ىلع  نآلا  سلجي  يذلا  اذھ  نیبو 
. هبلق

صبقیس يزاغم  تفأر  امأ   ، صمح الب  دلوملا  اذھ  لك  نم  میھاربإ  جرخیس  - 
. ءيش لك  ىلع  هيدیب 

. نیح ىلإ  - 
. نوملعي مھنكل ال   ، نیح ىلإ   ، اًعبط - 

، ةلیلق مايأ  دعب  ریصتس  يتلا  ةینغألا  ناعمست  امھو  ىلعأ  ىلإ  ًاّيوس  اتدعصو 
: نیيرصملا لك  رجانح  نم  قلطنت 

شیلعزت ام  يمأل  اولوق  »
شیطیعت ام  كدنع  يتایحو 
يمأ اي  شھلعم  اھلولوق 

« شیعت اندلبو  تومأ  تومأ 
***

نأ دعب   ، امھرمغت ةداعسلاو   ، ةياھن اھل  ودبت  ال  ءارضخ  جورم  يف  اتقرم  مث 
كانھ ءالؤھ  هیلع  عراصتي  ام  لك  نأ  امھل  ادبو   ، ةعجر ریغ  ىلإ  مومھلا  تطقاست 
سانلا رثكأ  نكل   ، ادج هفات  ءيش  جاجألا  حلملا  تادادتما  نیبو  نیطلاو  بارتلا  قوف 

نم ةلفغ  يف  ىلعأ  ىلإ  زفق  يذلا  شوركملا  ریصقلا  اذھ  مھیف  نمب   ، نوملعي ال 
داكو  ، رثكأ هاتفش  توتلاو   ، هجادوأ تخفتناو   ، ذتو هددوت  يسنف   ، سانلاو مايألا 

: ةوق نم  يتوأ  ام  لكب  خرصي  نأ 
. ىلعألا مكبر  انأ  - 

هیلع اوعلخو  ءایبنألاب  هوھبش  نيذلا  هعابتأ  هدنع  اھفقوأ  يتلا  ةبتعلا  ازواجتم 
دیبع لك  الو   ، الیبس مھسفنأ  ىلإ  الو  هسفن  ىلإ  فرعت  ال  ةموعزم  ةيالو 

. ضرألا يف  ناطلسلا 
ةيؤرلا اًدیج  نافرعت  اتناك  نادیملا  يف  سوؤرلا  لوح  ناریطت  نیتللا  نیحورلا  نكل 
ربكتو عجوتتو  لبذت  اھارت  يھو  اھتنبا  ىلع  يواشنملا  نانح  مأ  اھتصق  يتلا 

. مايألا رورمب  اھتعیجف 
: تلاقو  ، ةرجحتم عومد  اھینیع  يفو  اھیلإ  ترظن 

. بيرق هجرف  - 
: ءاختراو ءودھ  يف  اتلاقو   ، نیتددقملا اھاتفش  تكرحتو   ، اھیلإ نانح  تعلطتف 

. ریخ - 
: تلاقو ًالیلق  اھینیع  مألا  تضمغأف 

ىلع سلاج  وھو  ریبكلا  يسركلا  ىلع  هوعضو  يذلا  يطایتحالا  مھلجر  تيأر  - 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


وحن بھاذ  هرصبو   ، بارتلا يف  ناتسورغم  هامدقو   ، ءاضیب ةفافل  هسأر  قوف   ، ضرألا
يف كانھ  امنیب   ، نیتجلبنم هانیع  تناك   . بورغلا نیكسب  حورجملا  سمشلا  صرق 
رشبلا نم  مراع  لیس  مامأ  هباوبأ  تحتفنا  دق  ةیلاع  راوسأ  وذ  رصق  ةیفلخلا 

. نیبضاغلا
طرفني مث  قلفنتف  مادقألا  اھسودت  ضرألا  ىلع  ةاقلم  قیقد  نم  ةلوجأ  تيأرو 
وھبلا يف  ریبك  ءاوش  لفح  وحن  يلابت  نأ  نود  مدقتت  يھو  لاعنلا  تحت  اھضیبأ 
محللا عطقو   ، ةيور الب  نیقفدتملاب  صغي  ناك  ناكملا   . زیلاھدلاو تاھدرلاو  عساولا 
ریھازأ قوف  ةصارتم  دقرت   ، ةنونسم ةليوط  ةيديدح  خایسأ  يف  ةموضلم  ةریبكلا 
ناخدلاو  ، سیبحلا ءاوھلا  يف  حادنت  اھتحئارو   ، قرتحت اھفاوح  تحارو   ، بھللا

. سوؤرلا يطغي 
داوسلا شكرزيو  لقملا  نم  تلفني  حار   ، اررش حدقت  مھنویعو   ، نیعئاج اوناك 
محللا فطختت  تدتما  دقف  يديألا  امأ   . امد فزنت  تناك  دعاوسلا  ضعب   . حتاف رمحأب 
فوفصلا يف  نيدشتحملا  ةمغمغ  ىلاعتتو   ، ةعیسو هاوفأ  يف  هیمرتو   ، يوشملا

. ةمیلولا يف  مھرودل  اراظتنا  ةیفلخلا 
املثم  ، هدقتعت ام  اھمأ  اھل  تحرش  ىتح   ، تعمس ام  ىزغم  نانح  كردت  ملو 

. تققحتو ةقباس  لیل  ىؤر  تحرش 
: اًعم اتلاقو  اتكحضف  انحو  دمحأ  احور  ملحلا  ليوأت  تعمسو 

. تقدص - 
نم لالت  قوف  راھنت  ةجرعتملا  ناردجلا  تحار  ثیح   ، ءيش لك  ةياھن  اھعم  اتأرو 

. ناكملا تابنج  يف  ليوعو  خارص  حادناو   ، لحاقلا فاسلا  لمرلا 
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75
نم رمي  نأ  ىلع  اصيرح  ناك  نادیملا  يف  نم  لك  نأل  ؛  مادقألا اھسھدت  مل 
لیميو  ، فطلب ةمحازتملا  ناقیسلا  اھبعادت   . هحور نم  اھیف  خفنيو   ، مالسب اھراوج 

مايأ رطعب  هفنأ  يف  حوفتف   ، اضرو نانتما  يف  اھمشيو  ةضغلا  اھقاروأ  ىلع  ضعبلا 
اھوقس نيذلا  رظتنت  يتلا  ةنجلا  ةحئارو   ، صالخإلاو ةسامحلا  قرع  هنإ   ، بضغلا
ملاع لجأ  نم  ءادھش  نوطقسي  نیح   ، ةبھتلملا تایسمألا  ةفاح  دنع  مھمدب 

. لضفأ
نميألا فرطلا  ىلع  بضغلا  ةعمج  موي  اھسرغ   ، دحأ هفرعي  ال  يذلا  مھدحأ 

: نومستبي مھو  هوعبات  نمل  لاقو   ، ريرحتلا نادیمب  ةيرجحلا  ةكعكلل 
. ةروثلا ةرجش  اھنإ  - 

: اولاقو هیلإ  اورظن 
. ةنيز ةرجشل  ةلیسف  درجم  - 

: لاقو مستباف 
. ةسدقملا ةعقبلا  هذھ  يف  انھ  اھنكل  - 

بعادت يھو   ، اھیلع لأس  نم  لكل  اولاقو   ، همالك ىلع  نیقدصم  مھسوؤر  اوزھ 
: حيرلا

. انسوؤر قوف  قرمي  ةصانقلا  صاصر  ناك  امنیب  اھانسرغ  - 
، نیطلا قوف  اھتحنجأ  اھیف  تطح  يتلا  ةظحللا  اودھش  مھنإ  نولوقي  نوریثك 
قوف نم  تَّبھ  يتلا  مئاسنلا  نم  ءودھ  يف  تبحسو   ، هتحت اھمادقأ  تدرفو 

. ابذع ًءام  اھباحصأو  ةرجشلا  بََھي  يذلا   ، لینلا نم  ةمداق  يرصملا  فحتملا 
يتلا ةیمامألا  كراعملا  يف  اوحرُج  نيذلا  ضعبف   ، دحاو ءامب  ةرجشلا  َقسُت  مل 
اوءاج  ، يطاطملا صاصرلاو  زاغلا  لبانقو  ىوارھلا  دض  مھيديأب  راوثلا  اھضاخ 

، لھم ىلع  دتشي  يذلا  اھرذج  ىلإ  لیست  مھءامد  اوكرتو  اھراوجب  اوسلجو 
. هتجاح ردق  ىلع  اھنم  فشرف 

نیسمخ نیتماص  مھتویب  يف  اولظو   ، ةیغاطلا لیحر  بقع  نادیملا  راوثلا  رداغ 
مھزاجعأ ىلع  ریبكلا  يسركلا  اوعزو  نيذلا  نكل   ، متي نأ  اًئیش  نورظتني   ، اموي

تَّبش دق  ةرجشلا  اودجو  ىرخأ  ةرم  اولزن  نیحو   . هلاح ىلع  رمألا  اوقبأ  ةرماضلا 
عنصت يھو  اھوأرو   ، ةریغصلا اھقاروأ  اوبعادو  مھيديأ  اودم   . ًالیلق ءامسلا  وحن 

. نیمداقلا وحن  اھیحانج  درفتو   ، ةلیحنلا اھقاس  بناوج  ىلع  اھفئافل 
، نیطلاو بارتلا  قمع  وحنو  ءاوھلا  يف  تاوطخ  اھمدقت  ىلاوتو   ، مھلوزن ىلاوتو 
لاقو  . ةیلخادلا ركاسع  هیف  تبثو   ، نادیملا ذخأو  موي  تاذ  شیجلا  لزن  ىتح 

: اكحاض يوانسإلا  ةفیلخ  يدنجلا 
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. ريرحتلا نادیم  انررح  - 
سمشلا اوكرتو   ، مایصلا رھش  يف  ةيرجحلا  ةكعكلا  لوح  دونجلا  ءالؤھ  لك  اوعضو 

نم راوثلا  ءاجو   . رتم فصن  هلیمزو  دحاولا  نیب  فلألاك  نوفقي  اوناك   . مھئافقأ لكأت 
. انھ اھیف  اوناك  يتلا  مايألا  نوثري  نادیملا  لخادم  ىلع  اوفقو   . مھنوقمري دیعب 
يف رظنت  يھو  اھآرو   ، ةصارتملا ذاخفألا  نیب  نم  ةرجشلا  ىري  نأ  لواح  مھضعب 

. اھیلإ ىعسيو   ، اھموري نم  لك  وحن  لجخ 
: هلیمز مھدحأ  لأس 

؟ ةرجشلا نيأ  - 
دم مث   ، دونجلا داسجأ  قرتخیل  هینیع  دميو   ، اراسيو انیمي  هسأرب  لیمي  حارف 

: لاقو  ، مھنم نینثا  ةیحان  هعبصإ 
. يھ اھ  - 
: رخآ لاقو 

ام نأب  ناميإ  ينألم  تربك  املكو   ، ةرمتسم انتروث  نأ  نمؤأ  ةدوجوم  اھتيأر  املك  - 
ةنشخلا ةمخضلا  راجحألا  هذھ  لك  همامأ  اومر  ولو  ىتح  رغصي  نل  هانلعف 

. ةنونسملا
مھعم ام  ضعب  اھرذج  دنع  راوثلا  بكسي   . يھ تیقبو   ، مايأ دعب  دونجلا  فرصنا 
ًاليوط اتقو  اھولھمي  مل   . ةعفاي ةریجش  تراص  ىتح  ولعتو  ولعتو   ، مستبتف  ، ءام نم 
داصحلاو  . داصحلا أدبو  اولجعتسا   . اوعرز ام  رامث  اوفطقیف  ةلماك  ةرجش  حبصت  ىتح 
بضغلاب ةحفاطلا  مھتاتفال  اھیلع  اوقلع   ، ناردج ىلإ  ةيرطلا  ناصغألا  ليوحت  ناك 
نوديري امع  تاحفصب  ءارضخلا  اھقاروأو  اھعورف  عیمج  تنادزا  ىتح   ، رارصإلاو

. نوملحيو
: ةروثلا خيرات  رصتخم  ناولألاو  ماجحألاةفلتخم  طوطخب  اوبتك 

« ةیعامتجا ةلادع   .. ةيرح  .. شیع »
« مھيز تومن  اي   .. مھقح بیجن  اي  »

« ركسعلا مكح  طقسي  »
« ةلابزلا يف  ادھشلا  اومرت   .. ةلادعلل مكموھفم  اد  »

« ناوخإلاو ركسعلا   .. نامأ شموھلم  نینتا  »
« دشرملا مكح  طقسي  طقسي  »

« شالب امإو  ةلماك  ةروث   .. شانبعتم شانبعتم  »
« راوشملا لمكنھ  رارحأ  راوث  »

تاملكلا تمحازتو   . ءادھشلا ضعب  روص  اوعضو   ، ریخألا راعشلا  بناج  ىلإو 
رھظي . ال  اھتیصان ىلإ  اھصمخأ  نمو   ، اھبناوج لك  نم  ةرجشلا  تفل  ىتح   ، روصلاو
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فقي نم  امأ   . دیعب نم  نومداقلا  اھاري   ، رذجلا دنع  قاسلا  نم  ةعطق  الإ  اھنم 
نأ رمألا  مزلتسا  امبرو   ، اھاري ىتح  هسأرب  لیميو  سلجي  نأ  ىلإ  جاتحیف  اھبناجب 

كسمي ىتح  لفسأ  ىلإ  ةلدھتملا  ناصغألا  تحت  هسأر  نفديو   ، هرھظ ىلع  ماني 
مل اھنكل   ، ةمحازتملا تاتفاللا  نیب  فرفرت  نأ  ةلواحم   ، ىلعأ نم  رظنت  اھقاروأ   . اھب

. ةيرطلا لینلا  مئاسنل  ةمئادلا  اھتبعادمو   ، اھترضن اًدبأ  دقفت 
***

ةنسلا ةياھن  يفف   . اھتیص عاذ  نأ  دعب   ، اراجشأ ةرجشلا  تلسانت  نادیملا  جراخ 
دیع  » يف سانلا  اھيرتشیل  ؛  ةروثلا ةرجشب  روھزلا  تالحم  تألتما  ةيدالیملا 
ةنوكمو ارتم  اھضرعو  فصنو  نيرتم  اھلوط  ناك   . اھیلع عیمجلا  تفاھتو  دالیملا »

، ةروثلاب ابحرُم  ليون  ابابل  ریغص  لاثمت  اھیلعو   ، رصم مالعأب  ةنيزمو   ، راودأ ةعست  نم 
. ماجحألاو لاكشألا  ةددعتم  تاراوسسكاو   ، لیللا يف  اھرینت  تابملو 

، روھزلا تالحم  باحصأ  تاملك  نوركذتي   ، اھلالظ يف  نیئبتخم  اھولماح  ىضم 
: مھل اولاق  نيذلا 

لصي نأ  نكمي  اھلوطو   ، لزنملا يف  اھعضو  نكمي   ، ةرمعم ةیعیبط  ةرجش  اھنإ  ـ 
. ةمئاد ةياعرو  ةيانع  تدجوو   ، ةدیج ةقيرطب  تعرز  اذإ  ارتم  نیثالث  ىلإ 

اوقلطأو  ، ندملا قئادح  يف  تالتش  بابشلا  سرغ   ، ةروثلل ىلوألا  ىركذلا  يف 
نورظتنيو  ، بيرق وأ  دیعب  نم  اھیلإ  نونري  اوحارو   ،« ةروثلا ةرجش   » اھنم لك  ىلع 

ٌّيأ ىسني  ال  ىتح   ، اھتياكح نيرباعلل  اولاقو   . حيرلا هجو  يف  اھتعرشأ  درفت  نأ 
عراوشلا نوزھيو   ، مھيديأب ءاوھلا  نوقدي  نیيالملا  اھیف  جرخ  يتلا  مايألا  كلت  مھنم 

لدعلل ديدج  نم  اوفتھو   ، ةبضاغلا مھتافقو  اومظن  اھنم  ةبرقم  ىلعو   . مھرجانحب
. ةيرحلاو

اھعورف تقلطأو   ، قوطلا نع  تبش  دق  ةرجشلا  دجتل  ةیناثلا  ىركذلا  تءاج 
يف عقو  يذلا  ریبكلا  لارنجلا  نع  ثدحتت  ةتفال   . تاتفاللا نم  ديزم  مامأ  ةعیط 
اونفد ةیعامج  ةربقم  كانھ  نأب  ضعبلا  سمھي  اھتحتو   ، هتمكاحمب بلاطتو   ، خفلا
نورظتني مھلھأو   ، ةیفلخلا عراوشلا  يفو  ريرحتلا  نادیم  يف  مھلتق  دعب  اراوث  اھیف 

، نینوخأتُملا وجھت  ىرخأ  ةتفال  نيدوقفملا .» بـ« مھفصت  فحصلاو   ، مھعوجر
قلطأ نأ  دعب  يفونطشلا  فطاعل  ةروص  لارتنسلا  طئاح  ىلع  كانھ  اھلباقتو 
نولقني نيذلا  هلاثمأ  نم  سانلا  رذحترمنلا  نابعش  ربخملل  ةروصو   ، هتیحل
يتلا ةرابعلا  ریغص  طخب  اھیلع  بوتكم  ةعبارو   ، نادیملا يف  يرجي  ام  لك  مھتداسل 

: موي تاذ  عفارلا  دبع  نسح  اھلاق 
يف ریطي  زبخ  فیغر  درجم  اھیلع  ایحن  يتلا  ضرألا  نأ  يف  ةھرب  ركفن  نیح  »
انل حیتأ  نإ  ةدرجملا  نیعلاب  ىرُت  اھنأو ال   ، خيرملا قوف  انفقو  نإ  اھارن  اذكھ   ، ءاوھلا
نم ةدحاو  يھ  ةیسمش  ةعومجم  يف  بكوك  درجم  اھنأو   ، دراطع قوف  فقن  نأ 
نوكلا يف  تارجم  ةدع  نم  ةدحاو  يھ  يتلا   ، ةرجملا يف  تاعومجم  ةدع 
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انمادقأب مھسودنو  نيربجتملاو  ةاغطلا  رقتحنو   ، ىضرنو عضاوتنس   ، حیسفلا
وأ ققحتت  ىتح  انبلاطم  نع  كفنن  الو   ، نزحلاو مھلا  انع  بھذيو   ، مھرورغل

«. اھنود دھشتسن 
ترظن . ىرج ام  لوح  ليوط  ثيدح  يف  اوصاغو   ، تاتفاللا تحت  بابشلا  سلجو 
بضغلا نم  ماكر  تحت  ادقار  هتدجوف  يجافخ  رماس  هجو  ىلإ  ةویلع  ءافص 

: هل تلاقو  هنم  تبرتقا   . نزحلاو
كسمأ نم  وھ  هیف  نحن  ام  ىلإ  انلصوأ  نمو   ،« اھعسو الإ  اسفن  فلكي هللا  ال  - »
ةئطاخلا تامدقملاو   ، ةبضغ درجم  هرابتعاب  بعشلا  هلعف  ام  ىلإ  رظنو   ، دوقملاب

موقنو  ، انتاتشأ عمجنس   ، قيرطلا ةياھن  تسیل  هذھ  نكل   ، ةئطاخ جئاتن  ىلإ  يدؤت 
. ديدج نم 

رس وھ  فرعي  ال   ، بیجع لؤافتب  قرشملا   ، حوبصلا اھھجو  نم  هینیع  ألمف 
مث  ، قلقلاو نزحلاو  فوخلا  رامطأ  طسو  حرفلا  اذھ  لك  هنم  لھنت  يذلا  نیعملا 

: اھلأس
؟ اوبھذ نم  لثم  اوءاج  نم  لھو  - 

: هسفن ىلع  باجأ  مث 
. اھل ةياھن  بيذاكأو ال  حجبتو  لاومأو  ربانمو  تایشیلیم  اھنإ  - 

يف سرغُتس  اھرفاظأ  نأ  رعش  ىتح  اھیلع  تسادو   ، هفتك ىلع  اھدي  تعضو 
: تلاق مث   ، همحل

نوفقي انتروث  اوقرس  نيذلا  نأ  انیفكيو   ، دلبلا اذھ  سان  نم  ىوقأ  وھ  ام  دجوي  ال  - 
راجحألا اودصي  ىتح   ، ىودج الب   ، مھيديأ نوعفريو  حرسملا  ةبشخ  ىلع  ايارع  نآلا 

يذلا رصقلا  لخادو   ، مھراد رقع  يف  كانھ   ، مھسوؤر ىلع  لاھنت  يتلا  تاقصبلاو 
. انم ةلفغ  يف  انفاتكأ  ىلع  هوعفر  يذلا  مھلجر  هیف  ئبتخي 

. ينربصي ام  اذھ  - 
: تلاقو تمستبا  مث   ، ًالیلق اھینیع  ءافص  تضمغأو 

قدصي ىتح  مھيديأب  رمألا  لكو  مھبرجي  نأ  دبال  بعشلا  نأب  نمؤي  نسح  ناك  - 
. نمزلا بيذاكأ  نم  ةبوذكأ  درجم  مھنأو   ، نیحلاصلا ءایلوأ هللا  اوسیل  مھنأ 

: رماس لاقو   ، تارظنلا اولدابتو   ، تمص داسو 
اھیلإ تقلزنا  يتلا  ةملظملا  زیلاھدلا  بنجتن  نأ  انیلع   ، ةلبقملا ةرملا  يف  - 

. قيرطلا انم  عاضف  انمادقأ 
: لاق مث  نیع  فصنب  ءافص  قمرو 

. نسح انقيدص  لتقم  ضومغ  فشكن  ىتح  ىناوتن  الأ  انیلعو  - 
: اًتماص رودي  ام  ىلإ  تصنيو  هزوب  دمي  ناك  باش  لاقف 

تام دق  نسح  توم  رس  نأ  ودبي   ، ةدساف ةریثك  نیناوقو   ، ةصقان ةلدألا  لك  - 
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دق هنأ  انعمس  يتلا  كلت  وأ  هسأر  يف  تناك  يتلا  رارسألا  اًضيأ  تتام  املثم   ، هعم
«. ةشالف  » ىلع اھنزخ 

: تلاقو ءافص  تمستباف 
. دعب حتفي  مل  يذلا  رارسألا  زنك  يھ  - 

: لمكأ خرص 
. نسح تلتق  دقف   ، اھيركذت ال  - 

: تلاق مث  ًالیلق  تھات 
. هدقف عم  اھاندقف  دقف  نئمطا  - 

تحت نسح  نم  اھیلع  تلصح  يتلا  ةخسنلا  تنفد  اھنأ  مھیف  دحأ  يأل  لقت  ملو 
اھتفلو اھقلغ  تمكحأو  جاع  ةبلع  يف  اھتعضو  نأ  دعب  ریغصلا  مھلقح  يف  ةلخن 

نأ كردت  نیح   ، ةبسانملا ةظحللا  ىلإ  اھب  ظفتحت  اھنأو   ، كیتسالبلا نم  سیك  يف 
. فیظنو حوتفم  ةلادعلا  قيرط 

: لمكأ هجو  للھتو 
. تحارو رشلا  تذخأ  - 

ةریسم برح  تعلط  عراش  ةیحان  نم  نادیملا  ىلع  تلھ  نیح  ثيدحلا  عطقناو 
قوف رقتسي  فیحن  رمسأ  باش  ءارو  ددرت  يھو   ، ديدش مزع  يف  ءاوھلا  قدت 

: نيدب باش  يفتك 
«. دشرملا مكح  طقسي  طقسي   .. دحلم شم  انأ  رفاك  شم  انأ  »

ىلعو  ، ءادوس ءايزأ  يدترت  بابشلا  نم  ةعومجم  ةریسملا  فلخ  تحال  مث 
ىوس مھنم  رھظت  الو   ، ماجحألاو لاكشألا  ةفلتخم   ، اًضيأ ءادوس  ةعنقأ  مھھوجو 

: لاقو كحض  رماس  مھآر  املو   . ابضغ حدقت  يتلا  مھنویع 
. ةروثلا ىلع  ددجلا  نودفاولا   ، كولب كالبلا  - 

: تلاق مث   ، مھنم اھینیع  ءافص  تألم 
. انیلإ نوئیسيو  مھلثم  مھھوجو  نوطغیف   ، انئادعأل ةصرف  اوحیتي  نأ  ىشخأ  - 

: هدیب حاشأف   ، رماس سأر  اھمالك  زخوو 
يذلا  ، دینعلا انلیج  ةرخص  ىلع  مطحتتس  اھنكل   ، يھتنت انھيوشت ال  تالواحم  - 
مامأ فرفرت  همالحأ  لك  ىري  ىتح  دعقي  نلو  ماقو   ، ىمعلاو سرخلا  ىلع  درمت 

. دیعبلا قفألا  بعادت  ةرصتنم  تايار  هینیع 
: لصاوو  ، هینیعب اًعيرس  نادیملا  حسمو 

. يھتني نل  ددم  مھنإ   ، نیلابماللاو نیتكاسلاو  نیعفایلا  تبذج  ةروثلا  - 
: هل لاقو  هھجو  نع  ءاطغلا  عفرف   ، نیمثلملا دحأ  هعمسو 

. مویلا مكنیب  انھ  انأ  تنك  ام  الإو   ، تقدص - 
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مدلا حسمي  مث   ، هینیعب نادیملا  حسمي  حار  يذلا   ، عبسلا دلاخ  وھ  ملكتملا  ناك 
. ةیمادلا ةيداحتالا » رصق   » ةكرعم نم  همصعم  ىلع  حباسلا 

: لاقو ًالیلق  هات  مث   ، ءافص هجو  نم  هینیع  ألم 
نأو  ، نآلا سیل  هانلعف  ام  ىودج  ىلع  مكحلا  نأ  دكؤي  اًدیج  هیعأو  هتأرق  ام  - 

. انم اھوفطخ  يتلا  ةرمثلا  درتسن  نأ  انعسوب 
عبسلا ىلإ  ناذآلا  لك  تبھذ  مث   ، تمصلاب تذال  اھنكل   ، ةشھد ءافص  هجو  ألتما 

اًئیش ىري  نأ  ديري  هنأكو   ، هتماھ عفرو  قرشلا  وحن  هھجو  رادأ  نأ  دعب   ، لوقي وھو 
: ريرحتلا نادیمب  ةطیحملا  ةینبألا  فلخ  اًدیعب 

. رخآ نادیم  يف  ىرخأ  ةرجش  سرغن  نأ  دب  ال  - 
: اًعیمج هولأسو 
؟ نادیم يأ  - 

: ةیھانتم ةقث  يف  لاقف 
، انحافك ددجتیس  كانھ   . داشرإلا بتكم  رقم  نم  بيرقلا  ةروفانلا  نادیم  - 

انعلب اننأ  شرعلا  ىلع  ددجلا  نوسلاجلا  نظ  نأ  دعب   ، انتوص هلك  ملاعلا  عمسیسو 
. ءاوھلا قد  ىلع  ةرداق  دعت  مل  انيدايأ  تاضبق  نأو   ، انتنسلأ

: فاتكألا نیب  نم  عیفر  توص  قلطنا  همالك  ىلع  مھنم  يأ  قلعي  نأ  لبقو 
. مكعم انأ  - 

: میمع نانتما  يف  اھل  تلاقو  ءافص  وحن  تمدقت   ، ثھلت ةنيدب  ةدیس  تناك 
مكل لوقأو  مكعم  نوكأل  مكیلإ  تئجو  اھتكرت   ، ةبنكلا بزح  نم   ، ةنیكس يمسا  - 
ىلع فاخأ  انأو  ةقورسم  ةروث  نع  نوثحبت  متنأ   . ةرملا هذھ  فلتخا  عوضوملا  نإ 

. عیضیس نطو 
: ریثألا هفاتھب  خرصف  مزعلا  وبأ  لامج  اھعمسو 

«. ّلخت يِ ام  موقت  ةروثلا  ةركب   ... ّلعو يِ نجسلا  راوسأ  ّلع  يِ »
سدنھملا اھبناج  ىلإو   ، ةقیمع ةقرحب  هفلخ  فاتھلا  لیعامسإ  ةميرك  تددرو 

لك قناعت  ةعوفرم  هتماھو  ةديدش  ةمارص  يف  ءاوھلا  برضي  سجرج  يناھ 
. حیسفلا نادیملا 

***
ةروثلا ةرجش  ىلإ  باش  رظن   ، رتم ولیك  فلأب  ريرحتلا  نادیم  نع  دعبت  ةنيدم  يفو 
تزتھا ىتح   ، ةقرحب دھنتو   ، هیتفش صمصمو   ، ةعیسو ةقيدح  يف  اھوسرغ  يتلا 

: لاق مث   ، نخاسلا ءاوھلا  حفل  نم  اھقاروأ 
ةرباغلا هحير  قوست  اركبم  ىتأ  دق  فيرخلا  نأكو  اعابت  ةرجشلا  قاروأ  طقاستت  - 

. قاقشلاو ردغلاو  ةنایخلا  اصع 
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نكر يف  ةلواط  ىلإ  سلجي  ثیغملا  دبع  ماسح  ناك  لایمألا  فالآ  دعب  ىلعو 
فتاوھ ىلإ  ءاسملا  يف  اھلسریس  تافاتھ  بتكیل  ناطلسلا » ةؤلؤل   » ىھقم
. مھءارو ایندلا  اھددرتو  اھب  اوحدصیف  نادیملا  يف  نیمصتعملا  هئاقدصأ  ضعب 

يف زتھت  قدایب  » : اھفالغ لكآت  يتلا  هتسارك  يف  رھاظلا  دبع  دماح  بتكو 
يف قالطنالل  دعتست  لایفأ   . مامألا ىلإ  وطخت  ال  اھنكل   ، بضغلا طرف  نم  اھناكم 
تاوطخ يف  ةعقرلا  جراخ  زفقت  ةنصحأ   . ةظیلغ لسالسب  ةدیقم  يباوط   . غارفلا

يف رداس  كلملا   . هعلتبي نم  رظتني  حيرلا  ضبقب  حرف  ريزولا   . ةبوسحم ریغ 
؛ هریغ اھعمسي  ال  نكل   ، ةورثلاو هاجلا  نم  ديزمل  ابلط   ، حیباستب جھلي   ، هتجاذس

لمانألاو  ، ربدت يتلا  لوقعلا  يف  امنإ   ، ةعقرلا يف  بیعلا  سیل   ... ملظم هبلق  نأل 
«. اھھوجو ىلع  ةمئاھلا  عطقلا  ریصم  ررقتل  ءودھ  يف  دتمت  يتلا 

، فورحلا يف  ةفوفلملا  عورفلا  ىلإ  ًاليوط  رظنو  ريرحتلا  نادیم  يف  فقو  رخآ  نكل 
: لاقو

ةبیتك ریصیف  اھتحت  دیھش  طقسي   . قاروأ ومنتف  ةروثلا  ةرجش  نم  ةقرو  طقست  - 
لامآ تبنتف  رباع  ملح  طقسي   . تاجوم قفدتتف  ةجوم  رسكنت   . نیلضانملا نم 
عفارلا دبع  نسح  نولتقي   . نيدایم دلوتف  انادیم  نودبتسملا  فطتخي   . ةحنجم

. ديدج نسح  فلأ  مھل  دلویف 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


فلؤملل ةیبدألا  لامعألا 
. ةیصصق ةعومجم   ، تایطعلا برع  - 1

. ةياور  ، لدرمش ةياكح  - 2

. لافطألل ةصق   ، ةزئاجلاو لاطبألا  - 3

. ةیصصق ةعومجم   ، ةیسنم مالحأ  - 4

. ةياور  ، ىدملا ناردج  - 5

. ةياور  ، فيرخلا رھز  - 6

ةياور  ، دباعلا ةرجش  - 7

. ةیصصق ةعومجم   ، نزحأ يھ  يتلا  - 8

. ةيدقن تاباتك   ، ظوفحم بیجن  ىطخ  ىلع  اياكحلا : ةجھب  - 9

. ةسارد  ، ةیبرعلا ةياورلا  يف  ةیسایسلا  میقلا  عمتجملاو : ةطلسلاو  صنلا  - 10

***
: عبطلا تحت  هل 

. صیصاقأ  ، لوألا بحلا  تاياكح  - 1

. ةياور  ، يفلسلا - 2
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